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قُضاۃ
جنوبی کنعان پر مکمل قابو نہیں پایا جاتا

یشوع1 موتکی کے بعد اسرائیلیوں ربنے سے پوچھا، کون” سا قبیلہ
پہلے نکل کر کنعانیوں پر حملہ “کرے؟ رب2 جوابنے دیا، یہوداہ” کا
قبیلہ شروع کرے۔ مَیں ملـکنے کو اُن قبضےکے میں کر دیا “ہے۔

تب3 یہوداہ قبیلےکے نے اپنے بھائیوں شمعون قبیلےکے سے آئیں،”کہا،
ہمارے ساتھ نکلیں تاکہ ہم مل کر کنعانیوں کو اُس علاقے نکالسے دیں
جو قرعہ نے یہوداہ کے قبیلے کے لئے مقرر کیا اِسہے۔ کے بدلے ہم بعد
میں آپ کی مدد کریں آپجبگے اپنے علاقے پر قبضہ کرنے کے لئے
نکلیں “گے۔ چنانچہ شمعون کے مرد یہوداہ کے ساتھ نکلے۔ جب4 یہوداہ
دشمننے پر حملہ کیا ربتو کنعانیوںنے اور یوں فرِزّ اُسکو قابوکے میں کر
دیا۔ بزق پاسکے اُنہوں نے اُنہیں شکست دی، گو اُن کے کُل 10,000
آدمی تھے۔

5 وہاں اُن کا مقابلہ ایک بادشاہ سے ہوا جس کا نام ادونی بزق تھا۔
جب اُس نے دیکھا کہ کنعانی اور فرِزّی ہار گئے ہیں 6 تو وہ فرار ہوا۔
لیکن اسرائیلیوں نے اُس کا تعاقب کر کے اُسے پکڑ لیا اور اُس کے ہاتھوں
اور پیروں کے انگوٹھوں کاٹکو لیا۔ تب7 ادونی بزق نے کہا، مَیں” نے
خود بادشاہوںستر ہاتھوںکے اور پیروں انگوٹھوںکے کو کٹوایا، اور اُنہیں
میری میز گرےنیچےکے ہوئے کھانے ٹکڑےردیکے جمع پڑے۔کرنے
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اب الله مجھے اِس کا دےبدلہ رہا “ہے۔ اُسے یروشلم لایا گیا جہاں وہ مر
گیا۔

یہوداہ8 مردوںکے نے یروشلم پر بھی حملہ کیا۔ اُس پر فتح پا اُنہوںکر نے
اُس باشندوںکے کو تلوار سے مار ڈالا اور شہر کو جلا دیا۔ اِس9 کے بعد
وہ آگے بڑھ کر اُن کنعانیوں سے لڑنے لـگے پہاڑیجو علاقے، نجبدشِت
مغرباور پہاڑینشیبیکے علاقے میں ہتے ر تھے۔ اُنہوں10 حبروننے شہر
پر حملہ کیا جو پہلے یَت قِر اربع کہلاتا تھا۔ وہاں اُنہوں نے سیسی، اخی مان
اور تلمی کی فوجوں شکستکو دی۔ 11 پھر وہ آگے دبیر کے باشندوں سے
لڑنے چلے گئے۔ دبیر کا پرانا نام یَت قِر ِسفر تھا۔

کالب12 نے کہا، جو” یَت قِر ِسفر پر فتح پا کر کرےقبضہ گا اُس کے
مَیںساتھ اپنی بیٹی عکسہ کا باندھوںرشتہ “گا۔ کالب13 بھائیچھوٹےکے
غُتنی ایل بن قنز نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ کالبچنانچہ اُسنے ساتھکے اپنی
بیٹی شادیکیعکسہ دی۔کر ایلغُتنیعکسہجب14 ہاںکے تھیرہیجا
تو اُس نے اُسے اُبھارا کہ وہ کالب سے کھیتکوئی پانے درخواستکی
اچانککرے۔ وہ اُترسےگدھے کالبگئی۔ باتکیا”پوچھا،نے “ہے؟
15 عکسہ جوابنے دیا، جہیز” کے لئے ایکمجھے چیز سے نوازیں۔ آپ
مجھےنے نجبدشِت میں دیدےزمین ابہے۔ مجھے دےبھیچشمے
“دیجئے۔ چنانچہ کالب نے اُسے اپنی ملـکیت میں سے اوپر اور نیچے دےبھیچشمےوالے دیئے۔

یہوداہجب16 روانہسےشہرکےکھجوروںقبیلہکا ہوا تھا تو بھیقینی اُن
کے ساتھ یہوداہ کے یگستان ر میں آئے تھے۔ قینی) موسٰی کے ُسسر
یترو کی اولاد وہاں۔(تھے وہ میںنجبدشِت عراد شہر دوسرےقریبکے
لوگوں درمیانکے ہی آباد ہوئے۔
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یہوداہ17 کا قبیلہ بھائیوںاپنے شمعون قبیلےکے ساتھکے آگے بڑھا۔ اُنہوں
کنعانینے ِصفتشہر پر حملہ کیا اور اُسے الله کے لئے مخصوص کر مکملکے
پرطور تباہ اِسدیا۔کر لئے اُس نامکا یعنیحُرمہ الله لئےکے پھر18پڑا۔تباہی
یہوداہ فوجیوںکے اسقلونغزہ،نے اور عقرون شہروںکے پر اُن گردکے و
نواح فتحسمیتآبادیوںکی پائی۔ رب19 اُن ساتھکے تھا، اِس لئے پہاڑیوہ
علاقے پر قبضہ کر سکے۔ لیکن وہ سمندر کے ساتھ کے میدانی علاقے میں
آباد لوگوں کو نکال نہ سکے۔ وجہ یہ تھی کہ اِن لوگوں پاسکے لوہے کے
رتھ تھے۔ 20 موسٰی وعدےکے کے مطابق کالب کو حبرون شہر مل گیا۔
اُس نے اُس میں سے عناق کے تین بیٹوں کو اُن کے گھرانوں سمیت دیا۔نکال

لیکن21 بن یمین کا قبیلہ یروشلم کے ہنے ر یبوسیوںوالے نکالکو نہ سکا۔
یبوسیتکآج وہاں بن یمینیوں کے ساتھ آباد ہیں۔

شمالی کنعان پر مکمل قابو نہیں پایا جاتا
22 -23 افرائیم اور منسّی کے قبیلے بیت ایل پر قبضہ کرنے کے لئے نکلے

بیت) ایل کا پرانا نام لُوز ۔(تھا جب اُنہوں نے اپنے جاسوسوں کو
شہر کی تفتیش کرنے کے لئے بھیجا تو رب اُن کے ساتھ تھا۔ 24 اُن کے
جاسوسوں ایکملاقاتکی آدمی سے ہوئی جو شہر نکلسے رہا تھا۔ اُنہوں
نے اُس سے کہا، ہمیں” شہر میں داخل ہونے کا راستہ دکھائیں تو آپہم
پر “گے۔کریںرحم اُس25 اُنہیںنے اندر جانے کا راستہ دکھایا، اُنہوںاور
نے اُس گھسمیں کر تمام باشندوں کو تلوار سے مار ڈالا سوائے مذکورہ
آدمی اور اُس کے خاندان کے۔ 26 بعد میں وہ ِحتّیوں کے ملـک میں گیا
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جہاں اُس ایکنے شہر تعمیر کر کے اُس کا نام لُوز رکھا۔ یہ نام تکآج
رائج ہے۔

لیکن27 منسّی نے ہر شہر باشندےکے نہ نکالے۔ بیت شان، تعنک،
دور، اِبلیعام، مجِّدو اور اُن کے گرد و نواح کی آبادیاں رہ گئیں۔ کنعانی
پورے عزم ساتھکے اُن ٹکےمیں رہے۔ بعد28 اسرائیلجبمیں طاقتکی
بڑھ گئی تو اِن کنعانیوں کو بیگار میں کام کرنا پڑا۔ لیکن اسرائیلیوں اُسنے
وقت بھی ملـکاُنہیں سے نہ نکالا۔

طرحاِسی29 افرائیم قبیلےکے بھینے جزر باشندوںکے کو نہ نکالا، اور
یہ کنعانی اُن درمیانکے آباد رہے۔

زبولون30 کے قبیلے نے بھی قطرون اور نہلال کے باشندوں کو نہ نکالا
بلـکہ یہ اُن کے درمیان آباد رہے، البتہ اُنہیں بیگار میں کام کرنا پڑا۔

آشر31 کے قبیلے نے نہ عّکو کے باشندوں کو نکالا، نہ صیدا، احلاب،
اکزیب، حلبہ، افیق یا رحوب کے باشندوں کو۔ اِس32 وجہ سے آشر کے
لوگ کنعانی باشندوں درمیانکے ہنے ر لـگے۔

33 نفتالی کے قبیلے نے بیت شمس اور بیت عنات کے باشندوں کو نہ
نکالا بلـکہ وہ بھی کنعانیوں کے درمیان ہنے ر لـگے۔ لیکن بیت شمس اور
عناتبیت باشندوںکے کو بیگار میں کام کرنا پڑا۔

دان34 کے قبیلے نے میدانی علاقے پر قبضہ کرنے کوششکی تو کی،
لیکن یوں امور نے اُنہیں آنے نہ دیا بلـکہ پہاڑی تکعلاقے محدود رکھا۔
پورےاموری35 ایالونپہاڑ،حرِسساتھکےعزم اور رہے۔ٹکےمیںسعلبیم
جبلیکن افرائیم اور منسّی بڑھطاقتکی گئی تو یوں امور کو بیگار میں کام
کرنا پڑا۔

یوں36 امور کی سرحد درۂ عقربیم سے لے کر سلع تکپرےسے تھی۔
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2
رب کا فرشتہ اسرائیل ملامتکو کرتا ہے

1 رب کا فرشتہ ِجلجال سے چڑھ کر بوکیم پہنچا۔ وہاں اُس نے
اسرائیلیوں سے مَیں”کہا، تمہیں مصر نکالسے کر ملـکاُس میں جسلایا
کا وعدہ مَیں نے قَسم کھا باپتمہارےکر دادا سے کیا تھا۔ وقتاُس مَیں
نے کہا تمہارےمَیںکہ ساتھ اپنا نہیںکبھیعہد توڑوں گا۔ اور2 مَیں نے
حکم دیا، ملـکاِس’ قوموںکی ساتھکے متعہد باندھنا بلـکہ اُن کی قربان
گاہوں کو گرا لیکن‘دینا۔ تم میرینے نہ سنی۔ یہ تم نے کیا کِیا؟ اِس3 لئے
اب مَیں تمہیں بتاتا ہوں کہ مَیں تمہارےاُنہیں آگے سے نہیں نکالوں گا۔ وہ
تمہارے پہلوؤں میں بنیںکانٹے اورگے، اُن کے تمہارےدیوتا لئے پھندا بنے
رہیں “گے۔

رب4 کے فرشتے کی یہ بات سن کر اسرائیلی خوب روئے۔ 5 یہی وجہ
ہے کہ اُس جگہ کا نام بوکیم یعنی رونے والے پڑ گیا۔ پھر اُنہوں نے وہاں
رب کے پیشقربانیاںحضور کیں۔

اسرائیل بےوفا ہو جاتا ہے
یشوع6 کے قوم رُخصتکو کرنے کے بعد ایکہر قبیلہ اپنے علاقے پر

قبضہ لئےکےکرنے روانہ یشوعتکجب7تھا۔ہوا اور بزرگوہ زندہ رہے
جنہوں نے وہ عظیم کام دیکھے ہوئے تھے ربجو اسرائیلیوںنے کے لئے
تھےکئے تکوقتاُس وفاداریکیرباسرائیلی خدمتسے رہے۔کرتے
8 ربپھر کا خادم یشوع بن نون انتقال کر گیا۔ اُس کی سال110عمر تھی۔
9 اُسے تِمنت حرِس میں اُس کی اپنی موروثی زمین میں دفنایا گیا۔ یہ) شہر
افرائیم پہاڑیکے علاقے جعسمیں پہاڑ شمالکے میں (ہے۔
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جب10 ہم عصر اسرائیلی سب مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملے تو نئی

نسل اُبھر آئی جو نہ تو رب کو جانتی، نہ اُن کاموں واقفسے تھی ربجو
اسرائیلنے لئےکے وقتاُس11تھے۔کئے ایسیوہ لـگےکرنےحرکتیں جو
رب کو بُری لـگیں۔ اُنہوں نے بعل دیوتا کے بُتوں کی پوجا کر کے رب12
باپاپنے دادا کے خدا ترککو کر دیا جو اُنہیں مصر نکالسے لایا تھا۔ وہ
گرد نواحو کی قوموں کے دیگر معبودوں لـگپیچھےکے گئے اور اُن کی پوجا
بھی کرنے لـگے۔ اِس ربسے غضبکا اُن پر بھڑکا، 13 کیونکہ اُنہوں نے
چھوڑخدمتکیاُس بعلکر دیوتا کیدیویعستاراتاور پوجا رب14کی۔
یہ دیکھ کر اسرائیلیوں ناراضسے ہوا اور اُنہیں ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا
جنہوں نے اُن کا مال لُوٹا۔ اُس نے اُنہیں ارد گرد دشمنوںکے کے ہاتھ بیچ
ڈالا، اور وہ اُن کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ جب15 بھی اسرائیلی
لڑنے کے لئے نکلے ربتو کا ہاتھ اُن خلافکے ًتھا۔ نتیجتا وہ ہارتے گئے
طرحجس اُس قَسمنے کھا کر فرمایا تھا۔

جب وہ اِس مصیبتبڑیطرح میں تھے 16 ربتو اُن کے درمیان قاضی
پا بر کرتا جو اُنہیں لُوٹنے والوں کے ہاتھ سے بچاتے۔ لیکن17 وہ اُن کی نہ
سنتے بلـکہ زنا کر کے دیگر معبودوں کے پیچھے لـگے اور اُن کی پوجا کرتے
ہتے۔ ر گو اُن کے باپ دادا رب کے احکام کے تابع رہے تھے، لیکن وہ
بڑیخود جلدی سے اُس راہ ہٹسے جسجاتے پر اُن باپکے دادا چلے
تھے۔ لیکن18 جب بھی وہ دشمن کے ظلم اور دباؤ تلے ہنے کرا لـگتے تو رب
کو اُن پر ترس آ جاتا، اور وہ کسی قاضی کو برپا کرتا اور اُس کی مدد کر
اُنہیںکے بچاتا۔

جتنے قاضیتکعرصے زندہ رہتا اُتنی تکدیر اسرائیلی دشمنوں کے ہاتھ
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محفوظسے ہتے۔ ر لیکن19 اُس کے مرنے پر وہ دوبارہ اپنی پرانی راہوں پر
چلنے لـگتے، وہجببلـکہ مُڑ کر معبودوںدیگر پیرویکی اور پوجا کرنے لـگتے
تو اُن کی باپروِش دادا روِشکی بُریبھیسے ہوتی۔ وہ اپنی حرکتوںشریر
راہوںدھرمہٹاور بازسے آنے کے لئے تیار ہی نہ ہوتے۔ اِس20 لئے الله
کو اسرائیل پر بڑا غصہ آیا۔ اُس نے کہا، اِس” قوم نے وہ عہد توڑ دیا ہے
جو مَیں نے اِس باپکے دادا سے باندھا تھا۔ یہ میری نہیں سنتی، 21 اِس
لئے مَیں اُن قوموں کو نہیں نکالوں گا یشوعجو موتکی سے لے تکآجکر
ملـک میں رہ گئی ہیں۔ یہ قومیں اِس میں آباد رہیں گی، 22 اور مَیں اُن سے
اسرائیلیوں کو آزما کر دیکھوں گا کہ آیا وہ باپاپنے دادا ربطرحکی کی
راہ پر چلیں گے یا “نہیں۔

23 ربچنانچہ نے اِن قوموں کو نہ یشوع کے حوالے کیا، ًنہ فورا نکالا
بلـکہ ملـکاُنہیں میں ہی ہنے ر دیا۔

3
الله اسرائیل کو کنعانی قوموں سے آزماتا ہے

رب1 نے ایککئی قوموں کو ملـِک کنعان میں ہنے ر دیا تاکہ اُن تمام
اسرائیلیوں کو آزمائے جو خود کنعان کی جنگوں شریکمیں نہیں ہوئے
تھے۔ 2 نیز، وہ نئی نسل جنگکو کرنا سکھانا چاہتا تھا، کیونکہ جنگوہ
کرنے ناواقفسے ذیلتھی۔ قومیںکی میںکنعان رہ :تھیںگئی فلستی3 اُن
کے پانچ حکمرانوں سمیت، تمام کنعانی، صیدانی اور لبنان پہاڑیکے علاقے
میں ہنے ر والے ِحوّی جو بعل حرمون پہاڑ سے لے کر لبو تکحمات آباد
تھے۔ 4 اُن ربسے اسرائیلیوں کو آزمانا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ
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کیا میرےیہ اُن احکام ہیںکرتےعملپر نہیںیا مَیںجو معرفتکیموسٰینے
اُن باپکے دادا کو دیئے تھے۔

غُتنی ایل قاضی
5 چنانچہ اسرائیلی کنعانیوں، ِحتّیوں، یوں، امور یوں، فرِزّ یوں ِحوّ اور

یبوسیوں کے درمیان ہی آباد ہو گئے۔ 6 نہ صرف یہ بلـکہ وہ اِن قوموں سے
اپنے بیٹے بیٹیوں کا رشتہ باندھ کر اُن دیوتاؤںکے کی پوجا بھی کرنے لـگے۔
اسرائیلیوں7 ایسینے حرکتیں کیں ربجو کی نظر بُریمیں ربتھیں۔ کو
بھول کر اُنہوں بعلنے دیوتا یسیرتاور دیوی خدمتکی کی۔

تب8 رب کا غضب اُن پر نازل ہوا، اور اُس نے اُنہیں مسوپتامیہ کے
بادشاہ کوشن رِسعتَیم حوالےکے دیا۔کر اسرائیلی آٹھ کوشنتکسال کے
غلام رہے۔ لیکن9 جب اُنہوں نے مدد کے لئے رب کو پکارا تو اُس نے
اُن کے لئے نجاتایک دہندہ برپا کالبکیا۔ کے چھوٹے بھائی غُتنی ایل بن
قنز اُنہیںنے دشمن ہاتھکے بچایا۔سے وقتاُس10 ایلغُتنی ربپر روحکا
نازل ہوا، اور وہ اسرائیل کا قاضی بن گیا۔ جب جنگوہ کرنے کے لئے
نکلا تو رب نے مسوپتامیہ کے بادشاہ کوشن رِسعتَیم کو اُس کے حوالے
کر دیا، اور وہ اُس غالبپر آ گیا۔

امنتکسالچالیسمیںملـکتب11 امانو قائم غُتنیجبلیکنرہا۔
ایل بن فوتقنز ہوا تو12 اسرائیلی دوبارہ کچھوہ لـگےکرنے کیربجو نظر
میں بُرا تھا۔ اِس لئے اُس موآبنے کے بادشاہ عجلون کو اسرائیل پر غالب
آنے دیا۔ 13 عجلون نے عمونیوں اور عمالیقیوں کے ساتھ مل کر اسرائیلیوں
کیجنگسے اور اُسدی۔شکستاُنہیں کھجوروںنے کے شہر پر قبضہ
کیا، 14 اور اسرائیل تکسال18 اُس کی غلامی میں رہا۔
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اہود قاضی کی چالاکی
15 اسرائیلیوں نے دوبارہ مدد کے لئے رب کو پکارا، اور دوبارہ اُس

نے اُنہیں نجات دہندہ عطا کیا یعنی بن یمین کے قبیلے کا اہود بن جیرا جو
بائیں ہاتھ کامسے کرنے عادیکا شخصاِسیتھا۔ اسرائیلیوںکو عجلوننے
بادشاہ پاسکے بھیج دیا تاکہ وہ اُسے خراج کے پیسے ادا کرے۔ اہود16
نے اپنے لئے ایک دھاریدو تلوار بنا لی ًجو تقریبا فٹڈیڑھ لمبی تھی۔ جاتے
وقت اُس نے اُسے اپنی کمر کے طرفدائیں باندھ کر لباساپنے میں چھپا
لیا۔ جب17 وہ عجلون کے دربار میں پہنچ گیا تو اُس موآبنے کے بادشاہ
کو پیشخراج کیا۔ عجلون بہت موٹا آدمی تھا۔ 18 پھر اہود نے اُن آدمیوں
رُخصتکو کر دیا جنہوں نے اُس کے ساتھ خراج اُٹھا کر اُسے تکدربار
پہنچایا تھا۔ اہود19-20 بھی وہاں سے روانہ ہوا، لیکن ِجلجال کے بُتوں کے
قریب وہ مُڑ کر عجلون واپسپاسکے گیا۔

عجلون بالاخانے میں بیٹھا تھا یادہجو ز ٹھنڈا تھا اور اُس استعمالذاتیکے
کے لئے مخصوص تھا۔ اہود نے اندر جا کر بادشاہ سے کہا، میری” آپ
کے لئے خفیہ خبر “ہے۔ بادشاہ نے کہا، “!خاموش” باقی تمام حاضرین
کمرے سے چلے گئے تو اہود نے کہا، جو” پاسمیرےخبر آپ کے لئے
ہے وہ الله طرفکی سے “!ہے یہ سن کر عجلون کھڑا ہونے لگا، لیکن21
اہود اُسینے لمحے اپنے بائیں ہاتھ سے کمر بندھیطرفدائیںکے ہوئی تلوار
کو پکڑ کر اُسے میان سے نکالا اور عجلون پیٹکے میں دھنسا دیا۔ 22 تلوار
اِتنی دھنس گئی کہ اُس کا دستہ بھی چربی میں غائب ہو گیا اور اُس کی
نوک ٹانگوں میں سے نکلی۔ تلوار کو اُس میں چھوڑ کر اہود23 کمرےنے
کے دروازوں کو بند کر کے کنڈی لگائی اور ساتھ کمرےوالے میں سے
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نکل کر چلا گیا۔
تھوڑی24 دیر کے بعد بادشاہ کے نوکروں نے آ کر دیکھا کہ دروازوں

پر کنڈی لـگی ہے۔ اُنہوں ایکنے دوسرے سے کہا، وہ” حاجت رفع
کر رہے ہوں “گے، 25 اِس لئے کچھ دیر کے لئے ٹھہرے۔ لیکن دروازہ
نہ کھلا۔ انتظار کرتے کرتے وہ تھک گئے، لیکن بےسود، بادشاہ نے
دروازہ نہ کھولا۔ آخرکار اُنہوں نے چابی ڈھونڈ کر دروازوں کھولکو دیا
اور دیکھا مالـککہ فرشلاشکی پر پڑی ہوئی ہے۔

نوکروں26 کے جھجکنے کی وجہ سے اہود بچ نکلا اور ِجلجال کے بُتوں
سے گزر کر سعیرہ پہنچ گیا جہاں محفوظوہ تھا۔ وہاں27 افرائیم پہاڑیکے
علاقے میں اُس نے پھونکنرسنگا دیا تاکہ اسرائیلی لڑنے کے لئے جمع ہو
جائیں۔ وہ اکٹھے ہوئے اور اُس کی راہنمائی میں وادٔی یردن میں اُتر گئے۔
اہود28 پیچھےمیرے”بولا، ہو لیں، کیونکہ الله آپنے موآبدشمنکے کو
آپ کے حوالے کر دیا “ہے۔ چنانچہ وہ اُس پیچھےکے پیچھے وادی میں اُتر
گئے۔ پہلے اُنہوں نے یائے در یردن کے گہرےکم مقاموں پر قبضہ کر کے
کوکسی یا در پار نہکرنے دیا۔ اُنہوںوقتاُس29 موآبنے 10,000کے
طاقت ور جنگاور کرنے قابلکے آدمیوں کو مار ایکڈالا۔ بھی نہ بچا۔

30 اُس دن اسرائیل موآبنے کو زیر کر دیا، اور 80 ملـکتکسال
میں امن و امان قائم رہا۔

قاضیشمجر
اہود31 دورکے اسرائیلبعدکے ایککا نجاتاور دہندہ اُبھر آیا، شمجر

بن عنات۔ اُس بَیلنے آنکسکے سے فلستیوں600 کو مار ڈالا۔
4

دبورہ نبیہ اور لشکر کا سردار برق



قُضاۃ 4:1 xi قُضاۃ 4:10
جب1 اہود فوت ہوا تو اسرائیلی دوبارہ ایسی حرکتیں کرنے لـگے جو

رب نزدیککے بُری تھیں۔ 2-3 اِس لئے رب نے اُنہیں کنعان کے بادشاہ
یابین حوالےکے یابیندیا۔کر کا الحکومتدار تھا،حصور اور اُس پاسکے
900 لوہے کے رتھ تھے۔ اُس کے لشکر کا سردار سیسرا تھا جو ہروست
ہگوئیم میں رہتا تھا۔ یابین نے 20 سال اسرائیلیوں پر بہت ظلم کیا، اِس لئے
اُنہوں نے مدد کے لئے رب کو پکارا۔

4 اُن دنوں میں دبورہ نبیہ اسرائیل کی قاضی تھی۔ اُس کا لفیدوتشوہر
تھا، 5 اور وہ دبورہ’ کے ‘کھجور پاسکے رہتی تھی جو افرائیم پہاڑیکے
علاقے میں رامہ اور بیت ایل کے درمیان تھا۔ اِس درخت کے سائے میں
وہ اسرائیلیوں معاملاتکے فیصلےکے کیا کرتی تھی۔ ایک6 دن دبورہ نے
برق بن ابی نوعم کو بُلایا۔ برق نفتالی کے قبائلی علاقے کے قادسشہر میں
رہتا تھا۔ دبورہ نے برق سے کہا، رب” اسرائیل کا آپخدا کو حکم دیتا
ہے، نفتالی’ زبولوناور میںقبیلوںکے مردوں10,000سے جمعکو کےکر
اُن کے ساتھ تبور پہاڑ پر چڑھ !جا مَیں7 یابین کے لشکر کے سردار سیسرا کو
اُس رتھوںکے اور قریبتیرےسمیتفوج ندیقیسونکی پاسکے کھینچ
لاؤں گا۔ وہاں مَیں تیرےاُسے ہاتھ میں کر دوں “۔‘گا

برق8 جاؤںمیںصورتاِسصرفمَیں”دیا،جوابنے گا بھیآپکہ
ساتھ آپجائیں۔ کے بغیر مَیں نہیں جاؤں “گا۔ 9 دبورہ نے کہا، ٹھیک”
ہے، مَیں ضرور آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ لیکن اِس صورت میں آپ کو
سیسرا پر غالب آنے کی عزت حاصل نہیں ہو گی بلـکہ ایک عورت کو۔
ربکیونکہ سیسرا عورتایککو کے حوالے “گا۔دےکر

چنانچہ دبورہ برق کے ساتھ قادس گئی۔ 10 وہاں برق نے زبولون اور
نفتالی قبیلوںکے کو پاساپنے بُلا 10,000لیا۔ آدمی اُس کی راہنمائی میں
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تبور پہاڑ پر چلے گئے۔ دبورہ بھی ساتھ گئی۔
11 اُن دنوں ایکمیں قینی بنام ِحبر نے اپنا قادسخیمہ قریبکے ایلون

ضعننیم میں لگایا ہوا تھا۔ قینی موسٰی کے حوبابسالے کی اولاد میں سے
تھا۔ لیکن دوسرےِحبر قینیوں الـگسے رہتا تھا۔

اب12 سیسرا کو اطلاع دی گئی کہ برق بن ابی نوعم فوج لے کر پہاڑ
تبور پر چڑھ گیا ہے۔ 13 یہ سن کر ہروستوہ ہگوئیم سے روانہ ہو کر اپنے
رتھوں900 اور باقی لشکر کے ساتھ قیسون ندی پر پہنچ گیا۔

تب14 دبورہ برقنے باتسے حملہ”کی، کے لئے تیار ہو جائیں، کیونکہ
رب آجنے ہی سیسرا آپکو کے قابو میں کر دیا آپربہے۔ کے آگے
آگے چل رہا “ہے۔ چنانچہ برق اپنے 10,000 آدمیوں کے ساتھ تبور پہاڑ
سے اُتر آیا۔ جب15 اُنہوں نے دشمن پر حملہ کیا تو رب نے کنعانیوں کے
پورے لشکر میں سمیترتھوں تفریافرا پیدا کر دی۔ سیسرا اپنے رتھ سے اُتر
کر پیدل ہی فرار ہو گیا۔

برق16 آدمیوںکے نے بھاگنے والے فوجیوں اور اُن رتھوںکے تعاقبکا
کر کے اُن ہروستکو تکہگوئیم مارتے ایکگئے۔ بھی نہ بچا۔

سیسرا کا انجام
17 اِتنے میں چلپیدلسیسرا کر قینی آدمی ِحبر بیویکی یاعیل خیمےکے

بھاگپاسکے آیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ حصور کے بادشاہ یابین کے ِحبر کے
گھرانے کے ساتھ تعلقاتاچھے تھے۔ یاعیل18 خیمے سے نکل کر سیسرا
سے ملنے گئی۔ اُس نے کہا، آئیں” میرے آقا، اندر آئیں اور نہ “ڈریں۔
چنانچہ وہ اندر آ لیٹکر گیا، اور یاعیل نے اُس پر کمبل ڈال دیا۔
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19 سیسرا نے پیاسمجھے”کہا، لـگی کچھہے، پانی پلا یاعیل“دو۔ نے

دودھ کا کھولمشکیزہ کر اُسے پلا دیا اور اُسے دوبارہ دیا۔چھپا 20 سیسرا
نے درخواست کی، دروازے” میں کھڑی ہو !جاؤ اگر کوئی آئے اور
پوچھے کہ کیا خیمے میں کوئی ہے تو بولو کہ نہیں، کوئی نہیں “ہے۔

21 یہ کہہ کر سیسرا گہری نیند سو گیا، کیونکہ وہ نہایت تھکا ہوا تھا۔
تب یاعیل نے میخ اور ہتھوڑا پکڑ لیا اور دبے پاؤں سیسرا پاسکے جا کر
میخ اِتنےکو ٹھونکمیںکنپٹیکیاُسسےزور دیا دھنسمیںزمینمیخکہ
گئی اور وہ مر گیا۔

22 کچھ دیر کے بعد برق سیسرا کے تعاقب میں وہاں سے گزرا۔ یاعیل
خیمے سے نکل کر اُس سے ملنے آئی اور بولی، آئیں،” مَیں آپ کو وہ آدمی
دکھاتی ہوں جسے آپ ڈھونڈ رہے “ہیں۔ برق اُس کے ساتھ خیمے میں
داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ سیسرا لاشکی زمین پر پڑی ہے اور میخ اُس کی
کنپٹی میں سے گزر کر زمین میں گڑ گئی ہے۔

اُس23 دن الله نے کنعانی بادشاہ یابین کو اسرائیلیوں کے منے سا زیر کر
دیا۔ اِس24 کے بعد اُن طاقتکی بڑھتی گئی جبکہ یابین کمزور ہوتا گیا اور
آخرکار اسرائیلیوں ہاتھوںکے تباہ ہو گیا۔

5
دبورہ اور برق گیتکا

فتح1 دنکے دبورہ برقنے بن ابی نوعم کے ساتھ گیتیہ گایا،
الله”2 ستائشکی !ہو کیونکہ اسرائیل کے سرداروں نے راہنمائی کی،

اور عوام نکلنے کے لئے تیار ہوئے۔
اے3 بادشاہو، اے!سنو باتمیریحکمرانو، پر توجہ !دو ربمَیں کی

تمجید گاؤںگیتمیں اسرائیلربگی، کے خدا مدحکی سرائی کروں گی۔
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تُوجبرب،اے4 نکلسےسعیر آیا اور ادوم میدانکھلےکے روانہسے
ہوا تو زمین کانپ اُٹھی اور آسمان سے پانی ٹپکنے لگا، بادلوں بارشسے برسنے
لـگی۔

5 ِ کوہ سینا پہاڑحضورکےربکے ہلنے اسرائیلربلـگے، کے کےخدا
منے سا وہ کپکپانے لـگے۔

عناتبنشمجر6 یاعیلاور میںدنوںکے سفر پکےکے اور سیدھے راستے
خالی رہے اور مسافر اُن سے ہٹ کر بل کھاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے
راستوں پر چل کر اپنی تکمنزل پہنچتے تھے۔

دیہات7 کی زندگی ُسونی ہو گئی۔ گاؤں میں رہنا مشکل تھا تکجب
مَیں، دبورہ اسرائیلجو کی ماں کھڑیہوں نہ ہوئی۔

8 شہر دروازوںکے جنگپر چھڑ اُنہوںجبگئی نے نئے معبودوں کو
چن لیا۔ اُس وقت اسرائیل کے 40,000 مردوں ایکپاسکے بھی ڈھال
یا نیزہ نہ تھا۔

9 اسرائیلدلمیرا سرداروںکے ساتھکے اورہے اُن ساتھکے خوشیجو
جنگسے کے لئے ربنکلے۔ ستائشکی !کرو

اے10 تم گدھوںسفیدجو کپڑےپر بچھا کر اُن پر سوار ہو، الله تمجیدکی
اے!کرو تم جو پیدل چل رہے ہو، الله یفکی تعر !کرو

11 !سنو جہاں جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے وہاں لوگ رب کے
بخشنجات کاموں تعریفکی کر رہے ہیں، بخشنجاتاُن کاموں کی جو
اُس نے اسرائیل کے دیہاتیوں کی خاطر کئے۔ تب رب لوگکے شہر کے
دروازوں پاسکے اُتر آئے۔
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اے12 دبورہ، اُٹھیں، !اُٹھیں اُٹھیں، ہاں اُٹھیں اور گیت !گائیں اے

کھڑےبرق، ہو !جائیں اے ابی نوعم کے بیٹے، اپنے قیدیوں کو باندھ کر
!جائیںلے

13 پھر بچے ہوئے فوجی پہاڑی علاقے سے اُتر کر قوم کے شرفا پاسکے
ربآئے، کی قوم سورماؤں پاسمیرےساتھکے اُتر آئی۔

14 افرائیم عمالیقجڑیںکیجسسے میں ہیں وہ اُتر آئے، اور بن یمین کے
مرد اُن کے پیچھے ہو لئے۔ مکیر سے حکمران اور زبولون سے سپہ سالار اُتر
آئے۔

اِشکار15 بھیرئیسکے دبورہ ساتھکے تھے، اور اُس برقفوجیکے کے
پیچھے ہو کر وادی میں دوڑ آئے۔ لیکن روبن کا قبیلہ اپنے علاقے میں رہ
کر سوچ بچار میں اُلجھا رہا۔

16 تُو کیوں اپنے ین زِ کے دو بوروں کے درمیان بیٹھا رہا؟ کیا گلوں کے
درمیان چرواہوں کی بانسریوں کی آوازیں سننے کے لئے؟ روبن کا قبیلہ اپنے
علاقے میں رہ کر سوچ بچار میں اُلجھا رہا۔

ِجلعاد17 کے گھرانے یائے در یردن مشرقکے ٹھہرےمیں رہے۔ اور
دان کا قبیلہ، جہازوںبحریکیوںوہ پاسکے آشررہا؟ کا قبیلہ ساحلبھی
پر بیٹھا رہا، وہ آرام سے اپنی بندرگاہوں پاسکے ٹھہرا رہا،

18 زبولونجبکہ اور نفتالی اپنی جان پر کھیل کر میںجنگمیداِن آ گئے۔
19 بادشاہ آئے اور لڑے، کنعان کے بادشاہ مجِّدو ندی پر تعنک کے

پاس اسرائیل سے لڑے۔ لیکن وہاں سے وہ چاندی کا لُوٹا ہوا مال واپس
نہ لائے۔
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آسمان20 ستاروںسے نے سیسرا پر حملہ کیا، اپنی آسمانی راہوں کو چھوڑ

کر وہ اُس سے اور اُس کی قوم سے لڑنے آئے۔
ندیقیسون21 اُنہیں اُڑا لے گئی، ندیوہ جو قدیم زمانے بہتیسے ہے۔

میریاے جان، مضبوطی سے آگے چلتی !جا
22 اُس وقت ٹاپوں کا بڑا شور سنائی دیا۔ دشمن گھوڑےزبردستکے

سرپٹ دوڑ رہے تھے۔
رب23 کے فرشتے نے کہا، میروز’ شہر پر لعنت کرو، اُس کے باشندوں

پر لعنتخوب !کرو کیونکہ وہ رب کی مدد کرنے نہ آئے، وہ سورماؤں
ربخلافکے کی مدد کرنے نہ ‘آئے۔

24 ِحبر قینی کی بیوی مبارک !ہے خیموں میں ہنے ر والی عورتوں میں
سے سبوہ مبارکسے !ہے

سیسراجب25 پانینے مانگا یاعیلتو پلایا۔دودھاُسےنے شاندار پیالے
میں لسی ڈال کر وہ اُسے اُس پاسکے لائی۔

لیکن26 پھر اُس ہاتھاپنےنے میخسے اور اپنے ہنے ہاتھد مزدوروںسے
کا ہتھوڑا پکڑ کر سیسرا کا سر پھوڑ دیا، اُس کی ٹکڑےٹکڑےکھوپڑی کر
کے اُس کی کنپٹی کو چھید دیا۔

اُس27 کے پاؤں میں تڑپوہ اُٹھا۔ وہ گر کر وہیں پڑا رہا۔ ہاں، وہ اُس
پاؤںکے میں گر ہلاککر ہوا۔

28 ماںکیسیسرا میںکھڑکینے سے میںدریچےاورجھانکا دیکھتیسے
روتیدیکھتی رہی، اُس’ رتھکے میںپہنچنےکے اِتنی کیوںدیر ہے؟رہیہو
رتھوں کی تکابآواز کیوں سنائی دےنہیں ‘رہی؟

اُس29 دانشکی مند خواتین اُسے تسلی دیتی ہیں اور وہ خود اُن باتکی
دہراتی ہے، 30 وہ’ لُوٹا ہوا آپسمال میں بانٹ رہے ہوں گے۔ ہر مرد کے
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لئے ایک لڑکیاںدو اور سیسرا کے لئے رنگ لباسدار ہو گا۔ ہاں، رنگوہ
لباسدار اور میری گردن کو سجانے کے لئے رنگنفیسدو کپڑےدار
لا رہے ہوں ‘گے۔

اے31 تیرےرب، تمام دشمن سیسرا کی ہلاکطرح ہو !جائیں لیکن
تجھجو پیارسے ہیںکرتے پورےوہ زور طلوعسے ہونے سورجوالے کی
مانند “ہوں۔

برق کی اِس فتح کے بعد اسرائیل میں سال40 امن و امان قائم رہا۔
6

مِدیانی اسرائیلیوں کو دباتے ہیں
1 پھر اسرائیلی دوبارہ وہ کچھ لـگےکرنے ربجو کو بُرا لگا، اور اُس نے

اُنہیں سات تکسال مِدیانیوں کے حوالے کر دیا۔ مِدیانیوں2 کا دباؤ اِتنا
یادہ ز بڑھ گیا کہ اسرائیلیوں نے اُن سے پناہ لینے کے لئے پہاڑی علاقے میں
شگاف، غار اور گڑھیاں بنا لیں۔ 3 بھیجبکیونکہ وہ اپنی فصلیں لگاتے تو
مِدیانی، عمالیقی مشرقاور فوجیدیگرکے اُن پر حملہ کر کے ملـک4 کو گھیر
لیتے اور فصلوں کو غزہ تکشہر تباہ کرتے۔ وہ کھانے والی بھیکوئی چیز
نہیں چھوڑتے تھے، نہ کوئی بھیڑ، نہ کوئی بَیل، اور نہ کوئی گدھا۔ 5 اور
جب وہ اپنے مویشیوں اور خیموں کے ساتھ پہنچتے تو ٹڈیوں کے دَلوں کی
مانند تھے۔ اِتنے مرد اور اونٹ تھے کہ اُن کو گنا نہیں جا سکتا تھا۔ یوں وہ
ملـک پر چڑھ آتے تھے تاکہ اُسے تباہ کریں۔ اسرائیلی6 مِدیان سببکے سے
پستاِتنے حال ہوئے کہ آخرکار مدد کے لئے رب کو پکارنے لـگے۔

اُستب7-8 نے اُن ایکمیں نبی بھیج اسرائیلرب”کہا،نےجسدیا
کا خدا فرماتا ہے کہ مَیں ہی تمہیں مصر کی غلامی سے نکال لایا۔ 9 مَیں
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تمہیںنے مصر ہاتھکے سے اور اُن تمام ظالموں ہاتھکے سے بچا لیا تمہیںجو
دبا رہے تھے۔ مَیں تمہارےاُنہیں آگے آگے نکالتا گیا اور اُن کی زمین تمہیں
دی۔دے مَیںوقتاُس10 تمہیںنے بتایا، ربمَیں’ تمہارا جنہوں۔خدا
یوں امور ملـککے میں تم رہ رہے ہو اُن دیوتاؤںکے متخوفکا ‘ماننا۔
لیکن تم میرینے نہ “سنی۔

جدعونرب کو بُلاتا ہے
ایک11 ربدن کا فرشتہ آیا اور عُفرہ میں بلوط ایککے درخت کے

سائے میں بیٹھ گیا۔ یہ درخت ابی عزر کے خاندان ایککے آدمی کا تھا
جس کا نام یوآس تھا۔ وہاں انگور رسکا لنے نکا حوضکا تھا، اور اُس
یوآسمیں کا بیٹا چھپجدعون جھاڑگندمکر رہا میںحوضتھا، اِس لئے
کہ گندم مِدیانیوں محفوظسے رہے۔ رب12 کا فرشتہ جدعون پر ظاہر ہوا
اور کہا، زبردستاے” تیرےربسورمے، ساتھ “!ہے

جدعون13 جوابنے دیا، نہیں” جناب، اگر ہمارےرب ساتھ ہو تو
یہ سب ہمارےکچھ ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اُس کے وہ معجزےتمام آج
کہاں نظر آتے ہیں جن بارےکے باپہمارےمیں دادا ہمیں بتاتے رہے
ہیں؟ کیا وہ نہیں کہتے تھے ربکہ ہمیں مصر نکالسے لایا؟ نہیں، جناب۔
اب ایسا نہیں ربابہے۔ ترکہمیںنے کر مِدیانکے کے حوالے کر دیا
“ہے۔

رب14 نے اُس کی طرف مُڑ کر کہا، اپنی” اِس طاقت میں جا اور
اسرائیل کو مِدیان کے ہاتھ سے بچا۔ مَیں ہی تجھے بھیج رہا “ہوں۔

لیکن15 جدعون اعتراضنے کیا، اے” رب، مَیں اسرائیل کسکو
طرح بچاؤں؟ میرا خاندان منسّی کے قبیلے کا سب سے کمزور خاندان ہے،
اور مَیں باپاپنے کے گھر سبمیں سے چھوٹا “ہوں۔
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رب16 جوابنے دیا، تیرےمَیں” ساتھ ہوں گا، اور تُو مِدیانیوں کو
مارےیوں گا ایکجیسے ہی آدمی “کو۔

اگر”کہا،نےجدعونتب17 مجھ تیرےپر کیکرم نظر ہو تو مجھے کوئی
الٰہی نشان دکھا ثابتتاکہ ہو جائے کہ ربواقعی میرےہی باتساتھ کر
رہا ہے۔ 18 مَیں ابھی جا کر قربانی تیار کرتا ہوں اور پھر واپس آ کر اُسے
پیشتجھے کروں گا۔ تکوقتاُس روانہ نہ ہو “جانا۔

رب نے کہا، ٹھیک” تیریمَیںہے، واپسی کا انتظار کر کے جاؤںہی
“گا۔

جدعون19 چلا گیا۔ اُس بکرینے کا بچہ ذبح کر کے تیار کیا پورےاور
16 کلو میدےگرام بےخمیریسے روٹی بنائی۔ پھر گوشت ٹوکریکو میں
رکھ اُساورکر برتنالـگشوربہکا ڈالمیں فرشتےکےربکچھسبوہکر
پاسکے لایا اور اُسے بلوط کے سائے پیشمیں کیا۔

رب20 کے فرشتے نے کہا، گوشت” اور بےخمیری روٹی کو لے کر
اِس پتھر پر رکھ دے، پھر شوربہ اُس پر ُنڈیل ا جدعون“دے۔ نے ایسا ہی
کیا۔ رب21 کے فرشتے کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ اب اُس نے لاٹھی کے
سرے گوشتسے بےخمیریاور روٹی کو چھو اچانکدیا۔ پتھر آگسے
بھڑک اُٹھی خوراکاور بھسم ہو گئی۔ ساتھ ساتھ رب کا فرشتہ اوجھل
ہو گیا۔

22 پھر جدعون یقینکو آیا کہ یہ ربواقعی کا فرشتہ تھا، اور بولوہ ربہائے”اُٹھا، !مطلققادرِ مجھ پر افسوس، مَیںکیونکہ فرشتےکےربنے کو
برُو رُو دیکھا “ہے۔

لیکن23 رب اُس سے ہم کلام ہوا اور کہا، تیری” سلامتی ہو۔ مت
ڈر، تُو مرےنہیں “گا۔
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وہیں24 جدعون ربنے کے لئے قربان گاہ بنائی اور اُس کا نام رب’

سلامت ‘ہے رکھا۔ یہ آج تک ابی عزر کے خاندان کے شہر عُفرہ میں
موجود ہے۔

بعلجدعون کی قربان گاہ گرا دیتا ہے
اُسی25 ربرات جدعون سے ہم کلام ہوا، اپنے” باپ کے بَیلوں میں

دوسرےسے بَیل کو ساتجو سال کا چنہے لے۔ پھر باپاپنے کی وہ
قربان گاہ جسدےگرا پر بعل دیوتا کو قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں، اور
یسیرت دیوی کا وہ کاٹکھمبا ڈال جو ساتھ کھڑا ہے۔ 26 اِس کے بعد
قلعےپہاڑیاُسی اپنےربپرچوٹیکی لئےکےخدا قربانصحیح گاہ بنا دے۔
یسیرت کے لـکڑیہوئیکٹیکیکھمبے بَیلاور اُسکو پر رکھ بھسممجھےکر
ہونے والی پیشقربانی “کر۔

نوکروںدساپنےنےجدعونچنانچہ27 کچھوہکرلےساتھکو جسکیا
کا ربحکم نے اُسے دیا تھا۔ لیکن وہ اپنے خاندان اور شہر کے لوگوں سے
ڈرتا تھا، اِس لئے اُس نے یہ کام دن کے راتبجائے وقتکے کیا۔

شہرجبوقتکےصبح28 اُٹھےلوگکے تو دیکھا بعلکہ قربانکی گاہ
گئیدیڈھا دیوییسیرتاورہے ساتھکا والا کاٹکھمبا دیا گیا اِنہے۔
کی ایکجگہ نئی قربان گاہ بنائی گئی جسہے پر بَیل کو چڑھایا گیا ہے۔
اُنہوں29 دوسرےایکنے سے پوچھا، کس” نے یہ “کیا؟ جب وہ اِس
بات تفتیشکی لـگےکرنے تو کسی اُنہیںنے بتایا یوآسبنجدعونکہ نے
سبیہ کچھ کیا ہے۔

تب30 یوآسوہ کے گھر گئے اور تقاضا اپنے”کیا، بیٹے کو گھر نکالسے
لائیں۔ لازم ہے کہ وہ مر جائے، کیونکہ اُس نے بعل کی قربان گاہ کو
گرا کر ساتھ یسیرتوالا دیوی کا کھمبا کاٹبھی ڈالا “ہے۔
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یوآسلیکن31 نے اُن اُسجوسے منےکے تھےکھڑےسا آپکیا”کہا،

بعل کے دفاع میں لڑنا ہتے چا ہیں؟ جو بھی بعل کے لئے لڑے گا اُسے کل
تکصبح مار دیا جائے گا۔ اگر بعل واقعی خدا ہے تو وہ خود اپنے دفاع
جبلڑےمیں کوئی اُس کی قربان گاہ کو ڈھا “دے۔

32 جدعونچونکہ بعلنے قربانکی گاہ تھیدیگرا اِس لئے اُس کا نام
ُبعل یر یعنی بعل’ اُس ‘لڑےسے پڑ گیا۔

جدعون الله سے نشان مانگتا ہے
33 کچھ دیر کے بعد تمام مِدیانی، عمالیقی اور دوسری مشرقی قومیں جمع

ہوئیں اور یائے در یردن کو پار کر کے اپنے ڈیرے میداِن یزرعیل میں
لگائے۔ 34 پھر رب کا روح جدعون پر نازل ہوا۔ اُس نے نرسنگا پھونک
کر ابی عزر کے خاندان کے مردوں کو اپنے پیچھے ہو لینے کے لئے بُلایا۔
35 ساتھ ساتھ اُس نے اپنے قاصدوں کو منسّی کے قبیلے اور آشر، زبولون
اور نفتالی کے قبیلوں پاسکے بھی بھیج دیا۔ تب وہ بھی آئے اور جدعون
مردوںکے کے ساتھ مل کر اُس پیچھےکے ہو لئے۔

جدعون36 نے الله سے دعا کی، اگر” تُو واقعی اسرائیل کو وعدےاپنے
کے مطابق میرے یعے ذر بچانا چاہتا ہے 37 تو مجھے یقین دلا۔ مَیں رات
کو تازہ کتری ہوئی اُون گندم ہنے گا فرشکے پر رکھ دوں گا۔ صبحکل
صرفاگر اُون اوسپر پڑی ہو اور ارد گرد کا خشکفرشسارا ہو تو مَیں
جان لوں گا کہ واقعی تُو وعدےاپنے مطابقکے اسرائیل میرےکو یعے ذر
بچائے “گا۔
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38 وہی کچھ جسہوا کی درخواست جدعون نے کی تھی۔ اگلے دن

سویرےصبحوہجب اُٹھا تو اوساُون سے تر اُسجبتھی۔ اُسےنے نچوڑا
تو اِتنا پانی تھا کہ برتن بھر گیا۔

39 پھر جدعون نے الله سے کہا، مجھ” غصےسے نہ ہو جانا اگر مَیں تجھ
ایکسے بار درخواستپھر کروں۔ ایکمجھے آخری دفعہ اُون کے یعے ذر
تیری مرضی جانچنے اجازتکی دے۔ اِس دفعہ خشکاُون رہے اور ارد
گرد فرشسارےکے اوسپر پڑی “ہو۔ راتاُس40 الله نے ایسا ہی کیا۔
رہیخشکاُونصرف جبکہ ارد گرد فرشسارےکے پڑیاوسپر تھی۔

7
الله جدعون ساتھیوںکے چنکو لیتا ہے

1 صبح سویرے یرُبعل یعنی جدعون اپنے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر
حرود چشمے پاسکے آیا۔ وہاں اُنہوں نے ڈیرےاپنے لگائے۔ مِدیانیوں
نے اپنی خیمہ گاہ اُن کے شمال میں مورِہ پہاڑ کے دامن میں لگائی تھی۔ہوئی

پاستیرے”کہا،سےجدعوننےرب2 یادہ !ہیںلوگز مَیں قسماِس
بڑےکے لشکر مِدیانیوںکو پر فتح نہیں دوں گا، ورنہ میرےاسرائیلی منے سا
ڈینگیں مار کر کہیں گے، ہم’ نے اپنی ہی طاقت سے اپنے آپ کو بچایا
‘!ہے اِس3 لئے لشکرگاہ میں اعلان کر کہ جو ڈر مارےکے پریشان ہو وہ
اپنے واپسگھر چلا “جائے۔ جدعون نے یوں کیا تو 22,000 واپسمرد
چلے گئے جبکہ جدعون10,000 پاسکے رہے۔

لیکن4 رب نے دوبارہ جدعون سے بات کی، ابھی” تک یادہ ز لوگ
!ہیں اِن ساتھکے اُتر اُنہیںمَیںوہاںجا۔پاسکےچشمےکر جانچ کر اُن کو
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مقرر کروں گا تیرےجنہیں ساتھ جانا “ہے۔ جدعونچنانچہ5 اپنے آدمیوں
ساتھکے چشمے پاسکے اُتر ربآیا۔ نے اُسے حکم دیا، بھیجو” اپنا ہاتھ
پانی سے بھر کر اُسے ُکتے کی طرح چاٹ لے اُسے ایک طرف کھڑا کر۔
دوسری طرف اُنہیں کھڑا کر جو ٹیکگھٹنے کر پانی پیتے “ہیں۔ 6 300
آدمیوں نے اپنا ہاتھ پانی سے بھر کر اُسے چاٹ لیا جبکہ باقی سب پینے کے
لئے جھک گئے۔

مَیں”فرمایا،سےجدعوننےربپھر7 300اِن آدمیوںوالےچاٹنے کے
یعے ذر اسرائیل کو بچا کر مِدیانیوں تیرےکو حوالے کر دوں گا۔ باقی تمام
مردوں کو فارغ کر۔ سبوہ اپنے اپنے واپسگھر چلے “جائیں۔ 8 چنانچہ
جدعون نے باقی تمام آدمیوں کو فارغ کر دیا۔ صرف مقررہ 300 مرد رہ
گئے۔ اب یہ دوسروں خوراککی اور نرسنگے اپنے پاس رکھ جنگکر
کے لئے تیار ہوئے۔ اُس وقت مِدیانی خیمہ گاہ اسرائیلیوں کے نیچے میںوادی تھی۔

مِدیانیوں پر جدعون فتحکی
راتجب9 ہوئی ربتو جدعون ہمسے کلام ہوا، اُٹھ،” مِدیانی خیمہ

گاہ پاسکے اُتر کر اُس پر حملہ کر، کیونکہ مَیں تیرےاُسے ہاتھ دےمیں
دوں گا۔ لیکن10 اگر تُو اِس سے ڈرتا ہے تو پہلے اپنے نوکر فُوراہ کے ساتھ
اُتر کر 11 وہ باتیں سن لے وہاںجو لوگکے کہہ تبہیں۔رہے اُن پر حملہ
کرنے جرأتکی بڑھ جائے “گی۔

جدعون فُوراہ کے ساتھ خیمہ گاہ کے کنارے کے پاس اُتر آیا۔
12 مِدیانی، عمالیقی اور مشرق کے دیگر فوجی ٹڈیوں کے دَل کی وادیطرح
میں پھیلے ہوئے تھے۔ اُن اونٹکے ساحل ریتکی طرحکی تھے۔بےشمار
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13 جدعون دبے پاؤں دشمن کے اِتنے قریب پہنچ گیا کہ اُن کی باتیں سن
سکتا تھا۔ عین اُس وقت ایک فوجی دوسرے کو اپنا خواب سنا رہا مَیں”تھا، نے خواب میں دیکھا کہ َجو کی بڑی روٹی لُڑھکتی لُڑھکتی ہماری
خیمہ میںگاہ اُتر آئی۔ یہاں وہ سےخیمےسےشدتاِتنی ٹکرا گئی خیمہکہ
ُلٹ ا کر بوسزمین ہو “گیا۔ دوسرے14 جوابنے دیا، اِس” صرفکا
مطلبیہ ہو سکتا ہے اسرائیلیکہ مرد یوآسبنجدعون کی غالبتلوار آئے
!گی الله اُسے مِدیانیوں اور پوری لشکرگاہ پر دےفتح “گا۔

خواب15 اور اُس کی تعبیر سن جدعونکر اللهنے کو سجدہ کیا۔ پھر اُس
نے اسرائیلی خیمہ گاہ میں واپس آ کر اعلان کیا، !اُٹھیں” رب نے مِدیانی
لشکرگاہ تمہارےکو حوالے کر دیا “ہے۔ 16 اُس نے اپنے 300 مردوں
کو َسو َسو کے تین گروہوں میں تقسیم کر کے ایکہر ایککو نرسنگا اور
ایک دےگھڑا دیا۔ گھڑےہر میں مشعل تھی۔ اُس17-18 نے حکم دیا،
جو” کچھ مَیں کروں گا اُس پر غور کر وہیکے کچھ پوریکریں۔ خیمہ گاہ
کو گھیر لیں اور عین وہی کچھ کریں جو مَیں کروں جبگا۔ مَیں اپنے َسو
لوگوں کے ساتھ خیمہ گاہ کنارےکے پہنچوں گا تو ہم اپنے نرسنگوں کو
بجا دیں گے۔ یہ سنتے آپہی بھی یہی کچھ کریں اور ساتھ ساتھ نعرہ رب’لگائیں، کے لئے اور جدعون کے لئے ‘!“

19ً تقریبا راتآدھی کو جدعون اپنے َسو مردوں کے ساتھ مِدیانی خیمہ
گاہ کنارےکے پہنچ تھوڑیگیا۔ دیر پہرےپہلے دار بدل گئے اچانکتھے۔
اسرائیلیوں نے اپنے نرسنگوں کو بجایا اور اپنے گھڑوں ٹکڑےکو ٹکڑے
کر دیا۔ 20ً فورا َسو َسو دوسرےکے دو گروہوں بھینے ایسا ہی کیا۔ اپنے
ہنے د ہاتھ میں نرسنگا اور بائیں ہاتھ میں بھڑکتی مشعل پکڑ کر وہ نعرہ لگاتے
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رہے، رب” کے لئے اور جدعون کے لئے !“ 21 لیکن وہ خیمہ گاہ میں
داخل نہ ہوئے بلـکہ وہیں اُس کے ارد کھڑےگرد رہے۔ دشمن میں بڑی
افرا تفری مچ گئی۔ چیختے چلّاتے بھاگسب جانے کوششکی کرنے
لـگے۔ جدعون22 300کے آدمی اپنے نرسنگے بجاتے رہے ربجبکہ نے
خیمہ گاہ میں ایسی بڑ گڑ پیدا کی دوسرےایکلوگکہ سے لڑنے لـگے۔
آخرکار پورا بیتلشکر صریراتِسّطہ، اور ابیل محولہ کی تکسرحد فرار ہوا
طبّاتجو قریبکے ہے۔

23 پھر جدعون نے نفتالی، آشر پورےاور منسّی کے مردوں کو بُلا لیا،
اور اُنہوں نے مل کر مِدیانیوں تعاقبکا کیا۔ اُس24 نے اپنے قاصدوں کے
یعے ذر افرائیم پہاڑیپورےکے علاقے باشندوںکے بھیکو پیغام بھیج دیا،
اُتر” آئیں اور مِدیانیوں بھاگکو جانے سے !روکیں بیت تکبارہ اُن تمام
جگہوں پر قبضہ کر لیں جہاں دشمن یائے در یردن کو پا پیادہ پار کر سکتا
“ہے۔

افرائیمی مان گئے، 25 اور اُنہوں نے دو مِدیانی سرداروں کو پکڑ کر اُن کے
سر قلم کر دیئے۔ سرداروں کے نام عوریب اور زئیب تھے، اور جہاں اُنہیں
پکڑا گیا اُن جگہوں کے نام عوریب’ کی ‘چٹان اور زئیب’ کا انگور رسکا
لنے نکا ‘حوضوالا پڑ گیا۔ اِس بعدکے وہ دوبارہ مِدیانیوں تعاقبکا کرنے
لـگے۔ یائے در یردن کو پار کرنے پر اُن ملاقاتکی جدعون سے ہوئی، اور
اُنہوں نے دونوں سرداروں سرکے اُس کے سپرد کر دیئے۔

8
ناراضافرائیم ہو جاتا ہے
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1 لیکن افرائیم کے مردوں نے شکایت کی، آپ” نے ہم سے کیسا

سلوک کیا؟ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بُلایا جب مِدیان سے لڑنے “گئے؟
ایسی باتیں کرتے اُنہوںکرتے جدعوننے کی۔بحثسختساتھکے لیکن2
جدعون جوابنے دیا، کیا” آپ مجھ سے کہیں یادہ ز کامیاب نہ ہوئے؟
اور جو انگور فصل جمع کرنے کے بعد افرائیم کے باغوں میں رہ جاتے ہیں
کیا میرےوہ ابیخاندانچھوٹے یادہسےفصلپوریکیعزر نہیںز ہوتے؟
3 الله نے تو مِدیان کے سرداروں عوریب اور زئیب آپکو کے حوالے کر
دیا۔ اِس نسبتکی مجھ سے کیا حاصلکامیابی ہوئی “ہے؟ یہ سن کر افرائیم
مردوںکے کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔

ُسکات اور فنوایل جدعون کی مدد نہیں کرتے
4 جدعون اپنے 300 مردوں سمیت یائے در یردن کو پار کر چکا تھا۔

دشمن کا تعاقب کرتے کرتے وہ تھک گئے تھے۔ 5 اِس لئے جدعون نے
قریب کے ُسکاتشہر کے باشندوں گزارشسے کی، میرے” فوجیوں کو
کچھ دےروٹی دیں۔ تھکوہ گئے ہیں، کیونکہ ہم مِدیانی سردار زبح اور
ضلمُنّع کا تعاقب کر رہے “ہیں۔ 6 لیکن ُسکات کے بزرگوں نے جواب
دیا، آپہم” کے فوجیوں کو روٹی کیوں دیں؟ کیا آپ زبح اور ضلمُنّع کو
پکڑ ہیںچکے ہمکہ ایسا “کریں؟ یہ7 سن جدعونکر نے کہا، جوں” ہی
رب اِن دو سرداروں زبح اور ضلمُنّع میرےکو ہاتھ میں دےکر گا مَیں تم
کو یگستان ر کی کانٹےدار یوں جھاڑ اور اونٹ کٹاروں سے گاہ کر تباہ کر
دوں “گا۔

8 وہ آگے نکل کر فنوایل شہر پہنچ گیا۔ وہاں بھی اُس نے روٹی مانگی،
فنوایللیکن باشندوںکے ُسکاتنے کا دیا۔جوابسا سنیہ9 اُسکر نے
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کہا، مَیںجب” سلامتی واپسسے آؤں گا تو تمہارا یہ بُرج گرا دوں “!گا
مِدیانیوں پر پوری فتح

اب10 اورزبح پہنچقرقورضلمُنّع افراد15,000تھے۔گئے اُن رہساتھکے
گئے تھے، کیونکہ مشرقی اتحادیوں کے 1,20,000 تلواروں لیسسے فوجی
ہلاک ہو گئے تھے۔ 11 جدعون نے مِدیانیوں کے پیچھے چلتے ہوئے خانہ
بدوشوں کا وہ استعمالراستہ کیا جو نوبح اور یگبہا میںمشرقکے اِسہے۔
یقے طر سے اُس نے اُن کی لشکرگاہ پر اُس وقت حملہ کیا جب وہ اپنے آپ
کو محفوظ سمجھ رہے تھے۔ دشمن12 میں افرا تفری پیدا ہوئی اور زبح اور
ضلمُنّع فرار ہو گئے۔ لیکن جدعون نے اُن تعاقبکا کرتے کرتے اُنہیں پکڑ
لیا۔

اِس13 لوٹا۔جدعونبعدکے ابھیوہ حرِس اُترسےدرہکے رہا تھا کہ14
ُسکات ایککے جوان آدمی ملا۔سے جدعون اُسےنے پکڑ کر مجبور کیا کہ
وہ شہر کے راہنماؤں اور بزرگوں کی فہرست لـکھ کر دے۔ بزرگ77
تھے۔ جدعون15 اُن پاسکے گیا اور کہا، دیکھو،” یہ ہیں زبح اور !ضلمُنّع
تم نے اِن ہی کی وجہ سے میرا مذاق اُڑا کر کہا تھا کہ آپہم کے تھکے
فوجیوںہارے دیں؟کیوںروٹیکو آپکیا زبح اور ضلمُنّع کو پکڑ ہیںچکے
کہ ہم ایسا “کریں؟ 16 پھر جدعون نے شہر کے بزرگوں کو گرفتار کر کے
اُنہیں کانٹےدار یوں جھاڑ اور اونٹ کٹاروں سے گاہ کر سبق سکھایا۔ 17 پھر
وہ فنوایل گیا اور وہاں کا بُرج گرا کر شہر مردوںکے کو مار ڈالا۔

اِس18 کے بعد جدعون زبح اور ضلمُنّع مخاطبسے ہوا۔ اُس نے پوچھا،
اُن” آدمیوں کا حُلیہ کیسا تھا جنہیں تم نے تبور پہاڑ پر قتل “کیا؟
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اُنہوں نے جواب دیا، وہ” آپ جیسے تھے، ہر ایک شہزادہ لـگ رہا
“تھا۔

جدعون19 بولا، میرےوہ” سگے بھائی ربتھے۔ حیاتکی کی قَسم،
اگر تم اُن کو زندہ چھوڑتے تو مَیں ہلاکتمہیں نہ “کرتا۔

پھر20 وہ پہلوٹھےاپنے یتر مخاطبسے ہو اِن”بولا،کر مارکو لیکن“!ڈالو
یتر اپنی تلوار میان سے لنے نکا سے جھجکا، کیونکہ وہ ابھی بچہ تھا اور ڈرتا
تھا۔ تب21 زبح اور ضلمُنّع نے کہا، آپ” ہی ہمیں مار !دیں کیونکہ جیسا
آدمی ویسی اُس “!طاقتکی جدعون کھڑےنے ہو کر اُنہیں تلوار سے مار
ڈالا اور اُن اونٹوںکے کی گردنوں پر لـگے تعویذ اُتار کر پاساپنے رکھے۔

جدعون سببکے اسرائیلسے بُت پرستی میں اُلجھ جاتا ہے
اسرائیلیوں22 نے جدعون پاسکے آ کر کہا، آپ” نے ہمیں مِدیانیوں

سے بچا لیا ہے، اِس لئے ہم حکومتپر کریں، آپآپ، کے آپبعد کا بیٹا
اور اُس کے آپبعد کا “پوتا۔

لیکن23 جدعون جوابنے دیا، نہ” مَیں آپ پر حکومت کروں گا، نہ
میرا رببیٹا۔ آپہی گا۔کرےحکومتپر گزارشایکصرفمیری24
ہے۔ ہر ایک مجھے اپنے لُوٹے ہوئے مال میں سے ایک ایک بالی دے
بات“دے۔ یہ تھی دشمنکہ تمامکے افراد نے بالیاںکیسونے پہن رکھی
تھیں، کیونکہ وہ اسماعیلی تھے۔

اسرائیلیوں25 بالیسےخوشیہم”کہا،نے ایک“گے۔دیں زمینچادر
پر بچھا کر ہر ایک ایکنے ایک بالی اُس پر پھینک دی۔ 26 سونے کی
اِن بالیوں کا ًوزن تقریبا 20 کلو گرام تھا۔ اِس کے علاوہ اسرائیلیوں نے
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مختلف تعویذ، کان کے آویزے، رنگارغوانی کے لباسشاہی اور اونٹوں
کی گردنوں میں لـگی قیمتی زنجـیریں دےبھی دیں۔

اِس27 *افودایکنےجدعونسےسونے بنا اُسےکر آبائیاپنے شہر عُفرہ
میں کھڑا کیا جہاں وہ اُس کے اور تمام خاندان کے لئے پھندا بن گیا۔ نہ
صرف یہ بلـکہ پورا اسرائیل زنا کر کے بُت کی پوجا کرنے لگا۔

28 اُس وقت مِدیان نے ایسی شکست کھائی کہ بعد میں اسرائیل کے
لئے خطرے باعثکا نہ رہا۔ اور جتنی دیر جدعون زندہ رہا سال40یعنی
ملـکتک میں امن و امان قائم رہا۔

جنگ29 کے بعد جدعون یوآسبن دوبارہ عُفرہ میں ہنے ر لگا۔ اُس30
یاںسیبہتکی بیو 70اور بیٹے تھے۔ اُس31 ایککی تھیبھیداشتہ جو ِسکم
شہر رہائشمیں پذیر تھی جساور ایککے بیٹا پیدا ہوا۔ جدعون نے بیٹے
کا نام ـِکابی مَل رکھا۔ جدعون32 عمر رسیدہ تھا فوتجب ہوا۔ اُسے ابی
یوں عزر کے شہر عُفرہ میں اُس یوآسباپکے کی قبر میں دفنایا گیا۔

جدعون33 کے مرتے ہی اسرائیلی دوبارہ زنا کر کے بعل کے بُتوں کی
پوجا کرنے لـگے۔ وہ بعل بریت کو خاصاپنا دیوتا بنا کر رب34 اپنے خدا
کو بھول جسگئے نے اُنہیں ارد گرد کے دشمنوں سے بچا لیا تھا۔ اُنہوں35
نے یرُبعل یعنی جدعون کے خاندان کو بھی اُس احسان کے لئے کوئی
مہربانی نہ دکھائی جو جدعون نے اُن پر کیا تھا۔

9
ـِکابی مَل بادشاہ بن جاتا ہے

* 8:27 :افود عام طور پر عبرانی میں افود مطلبکا اماِم اعظم بالاپوشکا تھا دیکھئے)
خروج 28 :4)، لیکن یہاں اِس سے مراد بُت پرستی کی کوئی چیز ہے۔
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ایک1 یرُبعلدن یعنی جدعون کا بیٹا ـِکابی مَل اپنے ماموؤں اور ماں کے
باقی داروںرشتے سے ملنے کے لئے ِسکم گیا۔ اُس نے اُن کہا،سے ِسکم”2 شہر
تمامکے باشندوں سے پوچھیں، آپکیا آپاپنے پر جدعون بیٹوں70کے کی
یادہحکومت یادکی؟شخصہیایکیاگےکریںپسندز آپمَیںکہرہے کا
خونی رشتے دار “!ہوں 3 ـِکابی مَل کے ماموؤں نے ِسکم کے تمام باشندوں
کے منے سا یہ باتیں دہرائیں۔ ِسکم کے لوگوں نے سوچا، ابی” ـِک مَل ہمارا
بھائی “ہے اِس لئے وہ اُس لـگپیچھےکے گئے۔ اُنہوں4 نے اُسے بریتبعل
دیوتا کے مندر چاندیسے کے ِسکے70 دےبھی دیئے۔

اِن پیسوں سے ـِکابی مَل نے اپنے ارد گرد آوارہ بدمعاشاور آدمیوں کا
گروہ جمع کیا۔ اُنہیں5 اپنے ساتھ لے کر وہ عُفرہ پہنچا باپجہاں خاندانکا
رہتا تھا۔ وہاں اُس نے اپنے تمام بھائیوں یعنی جدعون کے 70 بیٹوں کو
ایک ہی پتھر پر قتل کر صرفدیا۔ یوتام جو جدعون سبکا سے چھوٹا بیٹا
تھا چھپکہیں کر بچ نکلا۔ اِس6 کے بعد ِسکم اور بیت مِلّو کے لوگتمام
اُس بلوط کے سائے میں جمع ہوئے جو ِسکم ستونکے پاسکے تھا۔ وہاں
اُنہوں نے ـِکابی مَل کو اپنا بادشاہ مقرر کیا۔

یوتام کی ـِکابی مَل اور ِسکم لعنتپر
جب7 یوتام کو اِس کی اطلاع ملی تو وہ گرزیم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ

گیا اور اونچی آواز سے چلّایا، اے” ِسکم کے باشندو، سنیں میری !بات
سنیں آپاگر ہتے چا ہیں کہ آپالله کی بھی سنے۔ ایک8 دن درختوں نے
فیصلہ کیا کہ ہم پر کوئی بادشاہ ہونا ہئے۔ چا وہ اُسے چننے اور مسح کرنے
کے لئے نکلے۔ پہلے اُنہوں نے زیتون کے درخت سے بات کی، ہمارے’
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بادشاہ بن ‘!جائیں لیکن9 زیتون کے درخت جوابنے دیا، کیا’ مَیں اپنا
تیل پیدا کرنے سے باز آؤں جس کی الله اور انسان اِتنی قدر کرتے ہیں
تاکہ درختوں پر حکومت کروں؟ ہرگز ‘!نہیں اِس10 کے بعد درختوں نے
انجـیر درختکے باتسے کی، ہمارےآئیں،’ بادشاہ بن ‘!جائیں لیکن11
انجـیر درختکے جوابنے دیا، کیا’ مَیں اپنا میٹھا اور اچھا پھل لانے سے
باز آؤں تاکہ درختوں پر حکومت کروں؟ ہرگز ‘!نہیں 12 پھر درختوں نے
انگور بیلکی باتسے کی، ہمارےآئیں،’ بادشاہ بن ‘!جائیں لیکن13 انگور
کی بیل جوابنے دیا، کیا’ مَیں اپنا رس پیدا کرنے سے باز جسآؤں سے
الله اور انسان خوش ہو جاتے ہیں تاکہ درختوں پر حکومت کروں؟ ہرگز
‘!نہیں 14 آخرکار درخت کانٹےدار جھاڑی پاسکے آئے اور کہا، آئیں’
ہمارےاور بادشاہ بن ‘!جائیں 15 کانٹےدار جھاڑی جوابنے دیا، اگر’
تم واقعی مجھے مسح کر کے اپنا بادشاہ بنانا ہتے چا ہو تو آؤ میرےاور سائے
میں پناہ لو۔ اگر تم ایسا نہیں کرنا ہتے چا جھاڑیتو نکلآگسے لبنانکر کے
دیودار درختوںکے کو بھسم “۔‘دےکر

16 یوتام نے بات جاری رکھ کر کہا، اب” مجھے بتائیں، کیا آپ نے
وفاداری اور سچائی کا اظہار کیا آپجب نے ابی ـِک مَل کو اپنا بادشاہ بنا
لیا؟ کیا آپ نے جدعون اور اُس کے خاندان کے ساتھ سلوکاچھا کیا؟ کیا
آپ نے اُس پر شکرگزاری کا وہ اظہار جسکیا لائقکے وہ تھا؟ میرے17
باپ کیآپنے آپکی۔جنگخاطر مِدیانیوںکو بچانےسے لئےکے اُس
اپنینے ڈالمیںخطرےجان دی۔ جدعونآپآجلیکن18 گھرانےکے
خلافکے کھڑےاُٹھ ہوئے ہیں۔ آپ نے اُس کے 70 بیٹوں ایککو
ہی پتھر پر ذبح کر اُسکے لونڈیکی کے بیٹے ـِکابی مَل کو ِسکم کا بادشاہ بنا
لیا ہے، اور یہ صرف اِس لئے کہ آپوہ کا رشتے دار ہے۔ اب19 !سنیں
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اگر آپ نے جدعون اور اُس کے خاندان کے ساتھ وفاداری اور سچائی کا
اظہار کیا توہے پھر کرےالله ـِکابیکہ آپمَل کے لئے خوشی باعثکا ہو
اور آپ اُس کے لئے۔ لیکن20 اگر ایسا نہیں تھا تو کرےالله کہ ـِکابی مَل
نکلآگسے سبآپکر بھسمکو دےکر جو ِسکم بیتاور مِلّو میں ہتے ر
!ہیں اور آگ آپ سے نکل کر ابی ـِک مَل کو بھی بھسم “!دےکر 21 یہ
کہہ کر یوتام بھاگنے کر بیر میں پناہ لی، کیونکہ وہ اپنے بھائی ـِکابی مَل
سے ڈرتا تھا۔

ِسکم باشندےکے ـِکابی مَل خلافکے ہو جاتے ہیں
22 ابی ـِک مَل کی اسرائیل پر حکومت تین تکسال رہی۔ لیکن23 پھر

الله بُریایکنے روح بھیج جسدی ـِکابینے مَل اور ِسکم باشندوںکے
میں نااتفاقی پیدا کر نتیجےدی۔ میں ِسکم لوگوںکے بغاوتنے کی۔ یوں24
الله نے اُسے اِس کی دیسزا اُسکہ نے اپنے بھائیوں یعنی جدعون 70کے
بیٹوں کو قتل کیا تھا۔ ِسکم کے باشندوں کو بھی سزا ملی، کیونکہ اُنہوں نے
اِس میں ـِکابی مَل کی مدد کی تھی۔

وقتاُس25 ِسکم لوگکے ارد گرد چوٹیوںکی پر چڑھ کر ـِکابی مَل کی
تاک میں بیٹھ گئے۔ جو بھی وہاں سے گزرا اُسے اُنہوں نے لُوٹ لیا۔ اِس
بات کی خبر ـِکابی تکمَل پہنچ گئی۔

26 اُن دنوں میں ایک آدمی اپنے بھائیوں کے ساتھ ِسکم آیا جس کا نام
بنجعل عبد تھا۔ ِسکم لوگوںکے اُسسے کا اچھا تعلقخاصا بن گیا، اور وہ
اُس پر اعتبار کرنے لـگے۔ 27 انگور کی پکفصل گئی لوگتھی۔ شہر سے
نکلے اور اپنے باغوں میں انگور توڑ کر اُن رسسے لنے نکا لـگے۔ پھر اُنہوں
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نے اپنے دیوتا کے مندر میں جشن منایا۔ جب وہ خوب کھا پی رہے تھے
تو ـِکابی مَل پر لعنت کرنے لـگے۔ جعل28 بن عبد نے کہا، ِسکم” کا ابی
ـِک مَل ساتھکے کیا واسطہ کہ ہم اُس تابعکے رہیں؟ وہ یرُبعلصرفتو کا
بیٹا جسہے، کا نمائندہ زبول اُسہے۔ متخدمتکی کرنا بلـکہ ِسکم کے
بانی حمور کے لوگوں !کی ہم ـِکابی مَل خدمتکی کیوں کریں؟ کاش29
شہر میںہاتھمیرےانتظامکا !ہوتا ـِکابیمَیںپھر مَل دیتا۔نکالہیجلدکو
مَیں اُسے چیلنج دیتا کہ آؤ، اپنے فوجیوں کو جمع کر ہمکے سے “!لڑو

ـِکابی مَل ِسکم سے لڑتا ہے
جعل30 بن عبد باتکی سن کر ِسکم کا سردار بڑےزبول غصے میں آ

گیا۔ 31 اپنے قاصدوں معرفتکی اُس نے ـِکابی مَل کو چپکے سے اطلاع
بنجعل”دی، عبد بھائیوںاپنے ساتھکے ِسکم آ گیا پورےوہجہاںہے شہر
آپکو کھڑےخلافکے ہو جانے کے لئے اُکسا رہا ہے۔ اب32 ایسا
یں کر راتکہ وقتکے اپنے سمیتفوجیوں اِدھر آئیں اور تاکمیںکھیتوں
میں رہیں۔ سورججبسویرےصبح33 طلوع ہو گا تو شہر پر حملہ کریں۔
جعلجب اپنے آدمیوں کے آپساتھ خلافکے لڑنے آئے گا تو اُس کے
ساتھ وہ کچھ کریں آپجو مناسب سمجھتے “ہیں۔ 34 یہ سن کر ـِکابی مَل
رات وقتکے اپنے فوجیوں سمیت روانہ ہوا۔ اُس نے اُنہیں چار گروہوں
میں تقسیم کیا جو ِسکم کو گھیر تاککر میں بیٹھ گئے۔

صبح35 وقتکے جب جعل گھر سے نکل کر شہر دروازےکے میں
کھڑا ہوا تو ابی ـِک مَل اور اُس کے فوجی اپنی چھپنے کی جگہوں سے نکل
آئے۔ 36 اُنہیں دیکھ کر جعل نے زبول سے کہا، لوگدیکھو،” پہاڑوں
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کی چوٹیوں سے اُتر رہے “!ہیں زبول جوابنے دیا، نہیں،” نہیں، آپجو
کو لـگآدمی رہے ہیں پہاڑوںصرفوہ کے سائے “ہیں۔ لیکن37 جعل
کو تسلی نہ ہوئی۔ وہ دوبارہ بول اُٹھا، لوگدیکھو،” دنیا *نافکی سے اُتر
ہیں۔رہے ایکاور اَور رمّالوںگروہ بلوطکے ہوسے کر آ پھر38“ہے۔رہا
زبول باتیںبڑیبڑیتیریاب”کہا،سےاُسنے رہیں؟کہاں کیا تُو نہیںنے
کہا تھا، ـِکابی’ مَل کون اُسہمکہہے تابعکے لوگیہاب‘رہیں؟ آ گئے
ہیں جن مذاقکا تُو نے اُڑایا۔ جا، شہر نکلسے کر اُن سے “!لڑ

تب39 جعل ِسکم کے مردوں کے ساتھ شہر سے نکلا اور ـِکابی مَل سے
لڑنے لگا۔ لیکن40 وہ ہار گیا، اور ابی ـِک مَل نے شہر تکدروازےکے
اُس کا تعاقب کیا۔ بھاگتے بھاگتے ِسکم بہتکے سے افراد راستے میں گر کر
ہلاک ہو گئے۔ 41 پھر ـِکابی مَل ارُومہ چلا گیا زبولجبکہ پیچھےنے رہ کر
جعل اور اُس بھائیوںکے کو شہر نکالسے دیا۔

اگلے42 دن ِسکم لوگکے شہر سے نکل کر میدان میں آنا ہتے چا تھے۔
جب ـِکابی مَل کو یہ خبر ملی 43-44 تو اُس نے اپنی فوج کو تین گروہوں
میں تقسیم کیا۔ یہ گروہ دوبارہ ِسکم کو گھیر میںگھاتکر بیٹھ جبگئے۔
لوگ شہر نکلےسے تو ـِکابی مَل اپنے گروہ ساتھکے کیچھپنے جگہ نکلسے
آیا اور شہر دروازےکے میں کھڑا ہو گیا۔ باقی دو گروہ میدان میں موجود
افراد پر پڑےٹوٹ اور سب ہلاککو کر دیا۔ 45 پھر ـِکابی مَل نے شہر پر
حملہ لوگکیا۔ پورا دن لڑتے لیکنرہے، آخرکار ـِکابی مَل نے شہر پر قبضہ
کر کے تمام باشندوں موتکو گھاٹکے اُتار دیا۔ اُس نے شہر کو تباہ کیا
کھنڈراتاور نمکپر بکھیر کر اُس کی حتمی تباہی ظاہر کر دی۔
* 9:37 دنیا ًمطلب:نافکی غالبا کوہِ گرزیم ہے۔



قُضاۃ 9:46 xxxv قُضاۃ 9:55

جب46 ِسکم کے بُرج کے ہنے ر والوں کو یہ اطلاع ملی تو وہ ایل بریت
دیوتا مندرکے تہہکے گئے۔چھپمیںخانے ـِکابیجب47 مَل کو پتا چلا
48 تو وہ اپنے سمیتفوجیوں ضلمون پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں اُس کلہاڑینے
سے کاٹشاخ کر اپنے کندھوں پر رکھ لی اور اپنے فوجیوں کو حکم جلدی”دیا، !کرو سب ایسا ہی “کرو۔ فوجیوں49 نے بھی شاخیں کاٹیں اور
پھر ـِکابی مَل لـگپیچھےکے کر مندر واپسپاسکے آئے۔ وہاں اُنہوں نے
تمام لـکڑی تہہ خانے کی چھت پر جمع کر کے اُسے جلا دیا۔ یوں ِسکم کے
بُرج ًکے تقریبا 1,000 مرد و بھسمسبخواتین ہو گئے۔

ـِکابی مَل موتکی
50 وہاں سے ابی ـِک مَل تیبض کے خلاف بڑھ گیا۔ اُس نے شہر کا

محاصرہ کر کے اُس پر قبضہ کر لیا۔ لیکن51 شہر بیچکے ایکمیں مضبوط
بُرج تھا۔ تمام مرد و خواتین اُس میں فرار ہوئے اور بُرج کے دروازوں پر
کنڈی لگا چھتکر پر چڑھ گئے۔

ـِکابی52 مَل لڑتے لڑتے بُرج دروازےکے قریبکے پہنچ گیا۔ وہ اُسے
جلانے کوششکی کرنے لگا 53 عورتایکتو نے چکّی کا اوپر پاٹکا
اُس کے سر پھینکپر دیا، اور اُس کی پھٹکھوپڑی گئی۔ جلدی54 سے
ـِکابی مَل نے اپنے سلاح بردار کو بُلایا۔ اُس نے کہا، اپنی” تلوار کھینچ
مجھےکر مار !دو کہیںلوگورنہ عورتایککہگے مجھےنے مار “ڈالا۔
چنانچہ نوجوان نے اپنی تلوار اُس بدنکے میں سے دیگزار اور وہ مر گیا۔
جب55 فوجیوں نے دیکھا کہ ابی ـِک مَل مر گیا ہے تو وہ اپنے اپنے گھر
چلے گئے۔
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یوں56 الله نے ـِکابی مَل کو اُس بدی کا بدلہ دیا جو اُس نے اپنے 70

بھائیوں کو قتل کر کے باپاپنے خلافکے کی تھی۔ 57 اور الله نے ِسکم
کے باشندوں کو بھی اُن کی شریر حرکتوں کی مناسب سزا دی۔ یوتام بن
یرُبعل لعنتکی پوری ہوئی۔

10
تولع اور یائیر

ـِکابی1 مَل موتکی بعدکے تولع بن فُوّہ بن اسرائیلدودو کو بچانے کے
لئے اُٹھا۔ وہ اِشکار کے قبیلے سے تھا اور افرائیم پہاڑیکے علاقے کے شہر
سمیر رہائشمیں پذیر تھا۔ اسرائیلسال23تولع2 قاضیکا رہا۔ پھر فوتوہ
ہوا اور سمیر میں دفنایا گیا۔

3 اُس کے بعد ِجلعاد کا ہنے ر والا یائیر قاضی بن گیا۔ اُس نے 22 سال
اسرائیل کی راہنمائی کی۔ 4 یائیر کے 30 بیٹے تھے۔ ہر بیٹے کا ایک ایک
گدھا اور ِجلعاد آبادیایکایکمیں تھی۔ تکآج اِن کا نام حووت’ ‘یائیر
یعنی یائیر کی بستیاں ہے۔ جب5 یائیر انتقال کر گیا تو اُسے قامون میں دفنایا
گیا۔

اسرائیل ربدوبارہ سے دُور ہو جاتا ہے
6 یائیر کی موت کے بعد اسرائیلی دوبارہ ایسی حرکتیں کرنے لـگے جو

رب بُریکو لـگیں۔ وہ دیوتاؤںکئی لـگپیچھےکے بعلمیںجنگئے دیوتا،
اوردیویعستارات فلستیوںاورعمونیوںموآب،صیدا،شام، شاملدیوتاکے
تھے۔ یوں ربوہ پرستشکی خدمتاور کرنے سے باز آئے۔ تب7 اُس کا
غضب اُن پر نازل ہوا، اور اُس نے اُنہیں فلستیوں اور عمونیوں کے حوالے
کر دیا۔ اُسی8 سال کے دوران اِن قوموں نے ِجلعاد میں اسرائیلیوں کے
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اُس علاقے پر قبضہ میںجسکیا پرانے زمانے میں اموری آباد تھے اور جو
یائے در یردن مشرقکے میں تھا۔ فلستی اور تکسال18عمونی اسرائیلیوں
کو کچلتے اور دباتے رہے۔ یہصرفنہ9 بلـکہ عمونیوں نے یائے یردندر کو
پار کر کے یہوداہ، بن یمین اور افرائیم کے قبیلوں پر بھی حملہ کیا۔

جب اسرائیلی بڑی مصیبت میں تھے 10 تو آخرکار اُنہوں نے مدد کے لئے
رب کو پکارا اور اقرار ہم”کیا، نے تیرا گناہ کیا ہے۔ اپنے خدا ترککو کر
کے ہم بعلنے بُتوںکے کی پوجا کی “ہے۔ رب11 جوابنے میں مصری،جب”کہا، اموری، عمونی، فلستی، 12 صیدانی، عمالیقی اور ماعونی تم پر
ظلم تھےکرتے اور تم مدد کے لئے مجھے پکارنے لـگے تو کیا مَیں تمہیںنے نہ
بچایا؟ اِس13 باوجودکے تم بار بار ترکمجھے کر کے دیگر معبودوں کی پوجا
کرتے رہے ہو۔ اِس لئے اب تمہاریمَیںسے مدد نہیں کروں گا۔ 14 جاؤ،
اُن دیوتاؤں کے منے سا چیختے چلّاتے رہو جنہیں تم نے چن لیا !ہے وہی
مصیبتتمہیں سے “نکالیں۔

لیکن15 اسرائیلیوں ربنے سے یاد فر کی، ہم” سے غلطی ہوئی ہے۔
بھیکچھجو مناسبتُو سمجھتا ہمارےوہہے ساتھ لیکنکر۔ تُو آجہمیںہی
“بچا۔ 16 وہ اجنبی معبودوں کو اپنے بیچ میں سے نکال ربکر کی دوبارہ
خدمت کرنے لـگے۔ تب وہ اسرائیل کا برداشتدُکھ نہ کر سکا۔

اِفتاح قاضی بن جاتا ہے
17 اُن دنوں میں عمونی اپنے فوجیوں کو جمع کر کے ِجلعاد میں خیمہ

زن جوابہوئے۔ میں اسرائیلی بھی جمع ہوئے اور مِصفاہ میں اپنے خیمے
لگائے۔ 18 ِجلعاد کے راہنماؤں نے اعلان کیا، ہمیں” ایسے آدمی کی
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ضرورت ہے جو ہمارے آگے چل کر عمونیوں پر حملہ کرے۔ جو کوئی
کرےایسا وہ ِجلعاد کے تمام باشندوں کا سردار بنے “گا۔

11
1 اُس وقت ِجلعاد ایکمیں زبردست سورما بنام اِفتاح تھا۔ باپ کا نام

ِجلعاد تھا بیویکیباپلیکن2تھی۔کسبیماںجبکہ جبتھے۔بھیبیٹےکے
بالغ ہوئے تو اُنہوں نے اِفتاح سے کہا، تیرےمیراثہم” ساتھ نہیں بانٹیں
گے، کیونکہ تُو ہمارا سگا بھائی نہیں اُنہوں“ہے۔ نے اُسے بھگا دیا، اور3 وہ
وہاں ہجرتسے کر میںطوبملـِککے جا بسا۔ وہاں کچھ لوگآوارہ اُس
پیچھےکے ہو لئے جو اُس کے ساتھ اِدھر اُدھر متے گھو پھرتے رہے۔

کچھجب4 دیر کے بعد عمونی فوج اسرائیل سے لڑنے آئی 5 تو ِجلعاد کے
بزرگ اِفتاح کو واپس لانے کے لئے ملـِک طوب میں آئے۔ اُنہوں6 نے
گزارش آئیں،”کی، عمونیوں سے لڑنے ہماریمیں راہنمائی “کریں۔ لیکن7
اِفتاح اعتراضنے کیا، آپ” اِس میرےوقت پاس کیوں آئے ہیں جب
مصیبت میں ہیں؟ آپ ہی نے مجھ نفرتسے کر کے مجھے باپ کے گھر
نکالسے دیا “تھا۔

بزرگوں8 جوابنے اِسہم”دیا، لئے آپ واپسپاسکے آئے ہیں کہ
آپ عمونیوں کے جنگساتھ میں ہماری مدد کریں۔ اگر آپ ایسا یں کر تو
آپہم پورےکو ِجلعاد کا حکمران بنا لیں “گے۔ اِفتاح9 نے پوچھا، اگر”
آپمَیں ساتھکے عمونیوں خلافکے لڑوں رباور مجھے اُن پر دےفتح تو
آپکیا واقعی مجھے اپنا حکمران بنا لیں “گے؟ اُنہوں10 جوابنے رب”دیا،
ہمارا گواہ !ہے وہی ہمیں دےسزا اگر ہم اپنا وعدہ پورا نہ “کریں۔
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11 یہ سن اِفتاحکر ِجلعاد کے بزرگوں کے ساتھ مِصفاہ گیا۔ وہاں لوگوں

نے اُسے اپنا سردار اور فوج کا کمانڈر بنا لیا۔ مِصفاہ میں اُس ربنے کے
حضور وہ تمام باتیں جندہرائیں کا فیصلہ اُس بزرگوںنے ساتھکے کیا تھا۔

جنگ سے گریز کرنے کوششکی
12 اِفتاحپھر عمونینے بادشاہ پاسکے اپنے قاصدوں بھیجکو کر آپہمارا”پوچھا، سے کیا واسطہ آپکہ ہم سے لڑنے آئے “ہیں؟ 13 بادشاہ نے

جواب اسرائیلیجب”دیا، مصر نکلےسے تو اُنہوں نے یبوقارنون، اور یردن
یاؤںکے در درمیانکے مجھعلاقہکا ابلیا۔چھینسے اُسے جھگڑا کئے بغیر
واپسمجھے کر “دو۔

14 پھر اِفتاح نے اپنے قاصدوں کو دوبارہ عمونی بادشاہ پاسکے بھیج
کر اسرائیل”کہا،15 نہنے تو موآبیوں سے اور نہ عمونیوں زمینسے چھینی۔
یہحقیقت16 ہماریجبکہہے نکلیسےمصرقوم تو یگستانوہ میںر سے
گزر کر بحرِ ُلزم ق اور وہاں سے ہو قادسکر پہنچ گئی۔ قادس17 اُنہوںسے
نے ادوم کے بادشاہ پاسکے قاصد بھیج گزارشکر کی، ہمیں’ ملـکاپنے
اُسلیکن‘دیں۔گزرنےسےمیں کیا۔انکارنے اسرائیلیوںپھر کےموآبنے
بادشاہ درخواستسے کی، لیکن اُس بھینے ملـکاپنے میں سے گزرنے
کی اجازت نہ دی۔ اِس پر ہماری قوم کچھ دیر کے لئے قادس میں رہی۔
18 آخرکار وہ یگستان ر میں واپس جا کر ادوم اور موآب کے جنوب میں
چلتے چلتے موآب کے کنارےمشرقی پر پہنچی، وہاں جہاں یائے در ارنون
اُس کی سرحد ہے۔ لیکن وہ موآب کے علاقے میں داخل نہ ہوئے بلـکہ
یا در مشرقکے میں خیمہ زن ہوئے۔ وہاں19 اسرائیلیوںسے حسبوننے
کے ہنے ر والے اموری بادشاہ سیحون کو پیغام بھجوایا، ہمیں’ ملـکاپنے
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میں سے گزرنے دیں تاکہ ہم ملـکاپنے میں داخل ہو ‘سکیں۔ لیکن20
سیحون ہوا۔شککو اُسے یقین نہیں تھا کہ ملـکوہ میں سے گزر کر آگے
بڑھیں گے۔ اُس نے نہ صرف انکار کیا بلـکہ اپنے فوجیوں کو جمع کر کے
یہض شہر میں خیمہ زن ہوا اور اسرائیلیوں کے ساتھ لڑنے لگا۔

اسرائیلربلیکن21 کے خدا سیحوننے اور اُس کے تمام فوجیوں کو
اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ اُنہوں دےشکستاُنہیںنے یوںکر امور کے
پورے ملـک پر قبضہ کر لیا۔ 22 یہ تمام علاقہ جنوب میں یائے در ارنون
سے لے کر شمال میں یائے در تکیبوق اور مشرق کے یگستان ر سے لے
مغربکر میں یائے در ہمارےتکیردن قبضے میں آ گیا۔ 23 ربدیکھیں،
اسرائیل کے اپنینےخدا قوم آگےکے یوںآگے امور نکالکو دیا توہے۔ پھر
آپ ملـکاِسکا پر قبضہ کرنے کا ہے؟حقکیا بھیآپ24 ہیںسمجھتے کہ
نکالسےآگےکےآپنےکموسدیوتاکےآپجسے دیا اُسہے ملـککے
پر قبضہ کرنے آپکا کا حق اِسیہے۔ طرح ہمارےربجسے خدا نے
ہمارے آگے آگے نکال دیا ہے اُس ملـککے پر قبضہ کرنے کا حق ہمارا
25ہے۔ آپکیا آپاپنے موآبیکو بنبلقبادشاہ بہترسےصفور ہیں؟سمجھتے
اُس نے تو اسرائیل سے لڑنے بلـکہ تکجھگڑنے کی ہمت نہ کی۔ اب26
اسرائیلی 300 سال سے حسبون اور عروعیر کے شہروں میں اُن کے گرد و
نواح کی آبادیوں سمیت آباد ہیں اور اِسی طرح یائے در ارنون کے کنارے
پر کے شہروں میں۔ آپ نے اِس دوران اِن جگہوں پر قبضہ کیوں نہ کیا؟
27 چنانچہ مَیں آپنے سے سلوکغلط نہیں کیا بلـکہ آپ میرےہی ساتھ
سلوکغلط کر ہیں۔رہے مجھکیونکہ جنگسے جوربہے۔غلطچھیڑنا
منصف آجوہیہے اسرائیل اور عمون جھگڑےکے کا “!کرےفیصلہ

لیکن28 عمونی بادشاہ اِفتاحنے کے پیغام پر دھیان نہ دیا۔



قُضاۃ 11:29 xli قُضاۃ 11:36

اِفتاح کی فتح
ربپھر29 اِفتاحروحکا پر نازل ہوا، اور وہ ِجلعاد اور میںمنسّی گزرسے

گیا، پھر ِجلعاد کے مِصفاہ واپسپاسکے آیا۔ وہاں سے وہ اپنی فوج لے کر
عمونیوں سے لڑنے نکلا۔

پہلے30 اُس منےکےربنے قَسمسا اگر”کھائی، تُو عمونیوںمجھے پر فتح
دے 31 اور مَیں سلامتصحیح لوٹوں تو جو کچھ بھی میرےپہلے گھر کے
دروازے سے نکل کر مجھ سے ملے تیرےوہ لئے مخصوص کیا جائے گا۔
مَیں اُسے بھسم ہونے والی قربانی کے طور پیشپر کروں “گا۔

32 پھر اِفتاح عمونیوں سے لڑنے گیا، اور رب نے اُسے اُن پر فتح دی۔
اِفتاح33 نے عروعیر میں دشمن کو شکست دی اور اِسی طرح مِنّیت اور
ابیل تککرامیم مزید بیس شہروں پر قبضہ کر لیا۔ یوں اسرائیل نے عمون
کو زیر کر دیا۔

اِفتاح واپسیکی
اِس34 کے بعد اِفتاح واپسمِصفاہ چلا گیا۔ وہ ابھی گھر قریبکے تھا

کہ اُس کی اکلوتی دفبیٹی بجاتی اور ناچتی ہوئی گھر نکلسے آئی۔ اِفتاح
اَورکوئیکا بیٹا یا بیٹی نہیں تھی۔ اپنی35 بیٹی دیکھکو کر وہ رنج مارےکے
کپڑےاپنے پھاڑ کر چیخ اُٹھا، ہائے” میری !بیٹی تُو نے خاکمجھے میں
دبا کر تباہ کر دیا ہے، کیونکہ مَیں ربنے کے منے ایسیسا قَسم کھائی ہے
جو بدلی نہیں جا “سکتی۔

36 بیٹی نے کہا، ابو،” آپ نے قَسم کھا کر رب سے وعدہ کیا ہے،
اِس لئے لازم ہے کہ میرے ساتھ وہ کچھ کریں جس کی قَسم آپ نے
کھائی ہے۔ آخر اُسی آپنے کو دشمن سے بدلہ لینے کی دیبخشکامیابی
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ہے۔ گزارشایکمیریلیکن37 مجھےہے۔ دو ماہ مہلتکی دیں تاکہ مَیں
اپنی سہیلیوں کے ساتھ پہاڑوں میں جا کر اپنی غیرشادی شدہ حالت پر ماتم
“کروں۔

اِفتاح38 اجازتنے دی۔ پھر بیٹی دو ماہ کے لئے اپنی سہیلیوں ساتھکے
پہاڑوں میں چلی گئی اور اپنی غیرشادی شدہ حالت پر ماتم کیا۔ 39 پھر وہ
اپنے باپ واپسپاسکے آئی، اور اُس نے اپنی قَسم کا وعدہ پورا کیا۔ بیٹی
غیرشادی شدہ تھی۔

اُس وقت سے اسرائیل میں دستور رائج ہے 40 کہ اسرائیل کی جوان
عورتیں سالانہ چار دن کے لئے اپنے گھروں سے نکل کر اِفتاح کی بیٹی کی
یاد میں جشن مناتی ہیں۔

12
افرائیم کا قبیلہ اِفتاح پر حملہ کرتا ہے

عمونیوں1 فتحپر بعدکے افرائیم قبیلےکے اورہوئےجمعآدمیکے یائے در
یردن پارکو اِفتاحکےکر پاسکے آئے اُنہوںتھا۔میںصفونجو شکایتنے
ہمیںکیوںآپ”کی، بُلائے لڑنےسےعمونیوںبغیر آپکوآپہمابگئے؟
کے سمیتگھر جلا دیں “!گے

اِفتاح2 اعتراضنے میریجب”کیا، میریاور قوم عمونیوںکا ساتھکے
سخت جھگڑا چھڑ گیا تو مَیں آپنے بُلایا،کو آپلیکن مجھےنے اُن ہاتھکے
سے نہ بچایا۔ مَیںجب3 نے دیکھا آپکہ مدد نہیں کریں گے تو اپنی جان
خطرے میں ڈال آپکر کے بغیر ہی عمونیوں سے لڑنے گیا۔ اور رب نے
مجھے اُن پر فتح اببخشی۔ مجھے بتائیں آپکہ پاسمیرےکیوں آ کر مجھ پر
حملہ کرنا ہتے چا “ہیں؟
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4 افرائیمیوں نے جواب دیا، تم” جو ِجلعاد میں ہتے ر ہو بس افرائیم اور

منسّی قبیلوںکے سے نکلے بھگوڑےہوئے “ہو۔ اِفتاحتب نے ِجلعاد کے
مردوں کو جمع کیا اور افرائیمیوں سے لڑ کر اُنہیں شکست دی۔

5 پھر ِجلعادیوں نے یائے در یردن کے کم گہرے مقاموں پر قبضہ کر
لیا۔ جب کوئی گزرنا چاہتا تو وہ پوچھتے، کیا” آپ افرائیمی “ہیں؟ اگر وہ
انکار کرتا 6 تو ِجلعاد کے مرد کہتے، تو” پھر لفظ *‘شبولیت’ “بولیں۔ اگر
وہ افرائیمی ہوتا تو اِس کے بجائے “سبولیت” کہتا۔ ِجلعادیپھر اُسے پکڑ کر
وہیں مار لتے۔ ڈا وقتاُس کُل ہلاکافرائیمی42,000 ہوئے۔

اِفتاح7 نے چھ سال اسرائیل کی راہنمائی کی۔ فوتجب ہوا تو اُسے
ِجلعاد کسیکے شہر میں دفنایا گیا۔

اِبضان، ایلون اور عبدون
اِفتاح8 کے بعد اِبضان اسرائیل کا قاضی بنا۔ وہ بیت لحم میں آباد تھا،

9 اور اُس کے 30 بیٹے اور 30 بیٹیاں تھیں۔ اُس کی تمام بیٹیاں شادی شدہ
تھیں اور اِس وجہ سے باپ کے گھر میں نہیں رہتی تھیں۔ لیکن اُسے 30
بیٹوں کے لئے یاں بیو مل گئی تھیں، اور سب اُس کے گھر میں ہتے ر تھے۔
اِبضان سالساتنے اسرائیلدورانکے کی راہنمائی کی۔ 10 پھر انتقالوہ
کر گیا بیتاور لحم میں دفنایا گیا۔

اُس11 کے بعد ایلون قاضی بنا۔ وہ زبولون قبیلےکے سے تھا سال10اور
کے دوران اسرائیل کی راہنمائی کرتا رہا۔ جب12 وہ کوچ کر گیا تو اُسے
زبولون ایالونکے میں دفن کیا گیا۔
* 12:6 :شبولیت ندی۔
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13 پھر عبدون بن ہِلیل قاضی بنا۔ وہ شہر فِرعاتون کا تھا۔ اُس14 40کے

بیٹے 30اور پوتے تھے گدھوں70جو پر سفر کیا کرتے تھے۔ عبدون آٹھنے
سال کے دوران اسرائیل کی راہنمائی کی۔ 15 پھر وہ بھی جاں بحق ہو گیا،
اور اُسے عمالیقیوں پہاڑیکے علاقے فِرعاتونشہرکے میں دفنایا گیا، اُسجو
وقت افرائیم کا حصہ تھا۔

13
سمسون پیدائشکی پیشکی گوئی

1 پھر اسرائیلی دوبارہ ایسی حرکتیں کرنے لـگے ربجو بُریکو لـگیں۔
اِس لئے اُس اُنہیںنے فلستیوں کے حوالے کر دیا جو سال40اُنہیں دباتے
رہے۔ ایکوقتاُس2 آدمی صُرعہ میںشہر رہتا جستھا نامکا منوحہ تھا۔
دان قبیلےکے کا یہ آدمی بےاولاد تھا، کیونکہ اُس بیویکی بانجھ تھی۔

ایک3 ربدن کا فرشتہ منوحہ بیویکی پر ظاہر ہوا اور کہا، گو” تجھ
سے بچے پیدا نہیں ہو ابسکتے، تُو حاملہ ہو گی، تیرےاور بیٹا پیدا ہو گا۔
4 َمے یا کوئی اَور نشہ آور متچیز پینا، نہ ناپاککوئی کھانا۔چیز 5 کیونکہ
جو بیٹا پیدا ہو گا پیدائشوہ ہیسے الله کے لئے مخصوص ہو گا۔ لازم ہے
کہ اُس کے بال کبھی نہ کاٹے جائیں۔ یہی بچہ اسرائیل کو فلستیوں سے
بچانے لـگے “گا۔

بیوی6 اپنے شوہر منوحہ کے پاس گئی اور اُسے سب کچھ بتایا، الله”
ایککا بندہ میرے پاس آیا۔ وہ الله کا لـگفرشتہ رہا تھا، یہاں تک کہ
سختمَیں گھبرا گئی۔ مَیں اُسنے سے نہ پوچھا کہ وہ کہاں سے ہے، اور
خود اُس نے مجھے اپنا نام نہ بتایا۔ لیکن7 اُس نے مجھے بتایا، تُو’ حاملہ ہو
گی، تیرےاور بیٹا پیدا ہو ابگا۔ َمے یا کوئی اَور نشہ آور متچیز پینا، نہ
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ناپاککوئی چیز کھانا۔ کیونکہ پیدائشبیٹا سے تکموتہی الله کے لئے
مخصوص ہو “۔‘گا

8 یہ سن کر منوحہ ربنے سے دعا کی، اے” رب، براہِ کرم مردِ خدا
کو ہمارےدوبارہ پاس بھیج تاکہ وہ ہمیں سکھائے کہ ہم اُس بیٹے کے
ساتھ کیا کریں جو پیدا ہونے والا “ہے۔ 9 الله نے اُس کی سنی اور اپنے
فرشتے کو دوبارہ اُس کی بیوی پاسکے بھیج دیا۔ اُس وقت وہ شوہر کے
کھیتبغیر میں تھی۔ 10 فرشتے کو دیکھ کر جلدیوہ سے منوحہ پاسکے
آئی اور اطلاعاُسے پاسمیرےمیںدنوںپچھلےآدمیجو”دی، آیا وہ دوبارہ
مجھ پر ظاہر ہوا “!ہے

11 منوحہ اُٹھ کر اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے فرشتے پاسکے آیا۔ اُس نے
پوچھا، کیا” آپ وہی آدمی جسہیں نے پچھلے دنوں میں میری بیوی سے
“تھی؟کیبات فرشتے پھر12“تھا۔ہیمَیںجی،”دیا،جوابنے منوحہ نے
سوال پوریگوئیپیشکیآپجب”کیا، ہو گیجائے ہمیںتو بیٹے کے طرزِ
زندگی سلوکاور سلسلےکے میں باتوںکنکن کا خیال کرنا “ہے؟

رب13 کے فرشتے نے جواب دیا، لازم” ہے کہ تیری بیوی اُن تمام
چیزوں سے کرےپرہیز جن کا ذکر مَیں نے کیا۔ 14 وہ انگور کی کوئی بھی
پیداوار نہ کھائے۔ نہ وہ َمے، نہ کوئی اَور نشہ آور چیز ناپاکپیئے۔ چیزیں
کھانا بھی منع ہے۔ میریوہ ہدایتہر پر عمل “کرے۔

15 منوحہ ربنے کے فرشتے گزارشسے کی، مہربانی” کر تھوڑیکے
پاسہمارےدیر ٹھہریں تاکہ بکریہم کا بچہ ذبح کر آپکے کے لئے کھانا
تیار کر “سکیں۔ تکاب16 منوحہ نے یہ بات نہیں پہچانی تھی کہ مہمان
اصل ربمیں کا فرشتہ ہے۔ فرشتے جوابنے دیا، خواہ” تُو مجھے روکے
بھی مَیں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ لیکن اگر تُو کچھ کرنا چاہے تو بکری کا بچہ
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رب بھسمکو ہونے والی قربانی کے طور پیشپر “کر۔
منوحہ17 اُسنے سے پوچھا، آپ” کا کیا نام ہے؟ آپجبکیونکہ کی

یہ باتیں پوری ہو جائیں گی تو آپہم عزتکی کرنا چاہیں “گے۔ 18 فرشتے
سوالنے کیا، تُو” میرا نام کیوں جاننا چاہتا ہے؟ وہ تو تیری سمجھ سے باہر
“ہے۔ 19 پھر منوحہ بڑےایکنے پتھر ربپر بکریکو کا بچہ اور غلہ کی
منوحہنےربتبکی۔پیشنذر اور اُس بیویکی دیکھتےکے ایکدیکھتے
حیرت انگیز کام کیا۔ آگجب20 شعلےکے آسمان طرفکی بلند ہوئے تو
رب کا فرشتہ میںشعلے سے اوپر چڑھ اوجھلکر ہو گیا۔ منوحہ اور اُس کی
بیوی منہ بلکے گر گئے۔

ربجب21 کا فرشتہ دوبارہ منوحہ اور اُس کی بیوی پر ظاہر نہ ہوا تو
منوحہ سمجھکو آئی ربکہ کا فرشتہ ہی تھا۔ وہ22 پکار ہائے،”اُٹھا، ہم
مر جائیں گے، کیونکہ ہم نے الله کو دیکھا “!ہے لیکن23 اُس کی بیوی
اعتراضنے کیا، رباگر” ہمیں مار ڈالنا چاہتا تو وہ ہماری قربانی قبول نہ
کرتا۔ پھر نہ وہ ہم پر سبیہ کچھ ظاہر کرتا، نہ ہمیں ایسی باتیں “بتاتا۔

24 کچھ دیر کے بعد منوحہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ بیوی نے اُس کا نام
سمسون رکھا۔ بچہ بڑا ہوتا گیا، رباور نے برکتاُسے دی۔ 25 الله کا روح
پہلی بار محنے دان میں جو صُرعہ اور اِستال کے درمیان اُسہے پر نازل ہوا۔

14
سمسون کی عورتفلستی شادیسے

ایک1 دن سمسون تِمنت میں فلستیوں پاسکے ٹھہرا ہوا تھا۔ وہاں اُس
ایکنے عورتفلستی دیکھی جو اُسے پسند آئی۔ 2 اپنے لوٹگھر کر اُس
نے اپنے والدین کو بتایا، تِمنتمجھے” ایککی عورتفلستی پسند آئی ہے۔
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اُس کے ساتھ میرا رشتہ ھنے باند کی کوشش “کریں۔ 3 اُس کے والدین
نے جواب دیا، کیا” آپ کے رشتے داروں اور قوم میں کوئی قابِل قبول
عورت نہیں ہے؟ آپ کو نامختون اور بےدین فلستیوں کے پاس جا کر اُن
میں سے عورتکوئی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت “تھی؟ لیکن سمسون بضد
رہا، اُسی” کے شادیمیریساتھ !کرائیں وہی ٹھیکمجھے لـگتی “ہے۔

4 اُس کے ماں باپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ رب کی طرف
سے ہے فلستیوںجو سے لڑنے کا تلاشموقع کر رہا تھا۔ کیونکہ وقتاُس
فلستی اسرائیل پر حکومت کر رہے تھے۔

5 چنانچہ سمسون اپنے باپماں تِمنتسمیت کے لئے روانہ جبہوا۔ وہ
تِمنت کے انگور کے باغوں کے قریب پہنچے تو سمسون اپنے ماں باپ سے
الـگ ہو گیا۔ ایکاچانک جوان شیرببر دہاڑتا ہوا اُس پر ٹوٹ پڑا۔ تب6
الله کا روح اِتنے زور سے سمسون پر نازل ہوا کہ اُس نے اپنے ہاتھوں سے
شیر کو یوں پھاڑ طرحجسڈالا، عام آدمی بکری کے چھوٹے بچے کو پھاڑ
ڈالتا ہے۔ لیکن اُس نے اپنے والدین کو اِس بارےکے میں کچھ نہ بتایا۔
7 آگے نکل کر وہ تِمنت پہنچ گیا۔ مذکورہ فلستی عورت باتسے ہوئی اور
وہ ٹھیکاُسے لـگی۔

کچھ8 دیر بعدکے شادیوہ کرنے کے لئے تِمنتدوبارہ گئے۔ شہر پہنچنے
پہلےسے سمسون راستے ہٹسے کر ببر شیر لاشکی کو دیکھنے گیا۔ وہاں کیا
دیکھتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے شیر کے پنجر میں اپنا چھتا بنا لیا ہے۔
سمسون9 اُسنے میں ہاتھ ڈال کر شہد نکالکو لیا اور اُسے کھاتے ہوئے
جبچلا۔ وہ اپنے ماں باپ پاسکے پہنچا تو اُس نے اُنہیں بھی کچھ دیا،
مگر یہ نہ بتایا کہ کہاں ملسے گیا ہے۔
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تِمنت10 پہنچ کر سمسون باپکا دُلھن خاندانکے سے ملا جبکہ سمسون
نے دُولھے کی حیثیت سے ایسی ضیافت کی جس طرح اُس زمانے میں
دستور تھا۔

فلستی سمسون کو دھوکا دیتے ہیں
دُلھنجب11 کے والوںگھر کو پتا چلا تِمنتسمسونکہ پہنچ گیا ہے تو

اُنہوں اُسنے جوان30پاسکے آدمی بھیج دیئے کہ اُس خوشیساتھکے
منائیں۔ سمسون12 نے اُن سے کہا، مَیں” آپ سے پہیلی پوچھتا ہوں۔ اگر
ضیافتآپ دنوںساتکے دورانکے اِس کا حل بتا سکیں تو آپمَیں کو
کتان 30کے قیمتی کُرتے 30اور دوںدےسوٹشاندار گا۔ لیکن13 اگر
آپ مجھے اِس کا مطلبصحیح نہ بتا سکیں آپتو کو مجھے 30 قیمتی کُرتے
اور 30 شاندار سوٹ دینے پڑیں “گے۔ اُنہوں نے جواب دیا، اپنی” پہیلی
“سنائیں۔

سمسون14 نے کہا، کھانے” والے میں سے کھانا نکلا اور زورآور سےمیں “مٹھاس۔
تین دن گزر گئے۔ جوان پہیلی مطلبکا نہ بتا سکے۔ دنچوتھے15 اُنہوں

نے دُلھن پاسکے جا کر اُسے دھمکی دی، اپنے” شوہر کو ہمیں پہیلی کا
مطلب بتانے پر اُکساؤ، تمہارےتمہیںہمورنہ سمیتخاندان گے۔دیںجلا
کیا تم لوگوں نے صرفہمیں اِس لئے دیدعوت کہ لُوٹہمیں “لو؟

دُلھن16 سمسون پاسکے گئی اور آنسو بہا بہا کر کہنے لـگی، تُو” مجھے
پیار نہیں میںحقیقت!کرتا تُو مجھ نفرتسے کرتا ہے۔ تُو میرینے قوم کے
لوگوں سے پہیلی پوچھی ہے لیکن مجھے اِس کا مطلب نہیں “بتایا۔ سمسون
جوابنے دیا، مَیں” نے اپنے باپماں کو بھی اِس مطلبکا نہیں بتایا تو
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تجھے کیوں “بتاؤں؟ ضیافت17 پورےکے ہفتے کے دوران دُلھن اُس کے
منے سا روتی رہی۔

ساتویں دن سمسون دُلھن کی التجاؤں سے تنگاِتنا آ گیا کہ اُس نے اُسے
پہیلی کا حل بتا تبدیا۔ دُلھن نے پُھرتی کچھسبسے فلستیوں کو سنا دیا۔
سورج18 غروبکے ہونے سے پہلے پہلے شہر کے مردوں نے سمسون کو
پہیلی کا مطلب بتایا، کیا” کوئی چیز شہد سے یادہ ز میٹھی اور ببر شیر سے
یادہ ز زورآور ہوتی سمسون“ہے؟ سنیہنے کر جوانمیرینےآپ”کہا،
گائے لے کر ہل چلایا ہے، ورنہ آپ کبھی بھی پہیلی کا حل نہ نکال
“سکتے۔ 19 پھر رب کا روح اُس پر نازل ہوا۔ اُس نے اسقلون شہر میں جا
کر 30 فلستیوں کو مار ڈالا اور اُن لباسکے لے کر اُن آدمیوں دےکو
دیئے جنہوں نے اُسے پہیلی مطلبکا بتا دیا تھا۔

اِس بعدکے میںغصےبڑےوہ باپماںاپنے کے گیا۔چلاگھر لیکن20
اُس بیویکی شادیکی سمسون کے شہ بالے سے کرائی گئی جو جوان30
فلستیوں میں ایکسے تھا۔

15
سمسون فلستیوں سے بدلہ لیتا ہے

کچھ1 دن گزر جبگئے۔ گندم کی کٹائی ہونے لـگی تو بکریسمسون کا
بچہ اپنے ساتھ لے کر بیویاپنی سے ملنے گیا۔ ُسسر کے پہنچگھر کر اُس نے
بیوی کمرےکے میں جانے درخواستکی کی۔ لیکن باپ نے انکار کیا۔
اُس2 نے کہا، یہ” نہیں ہو !سکتا مَیں نے بیٹی آپشادیکی کے شہ بالے
سے دیکرا اصلہے۔ میں مجھے یقین ہو گیا تھا آپابکہ اُس سختسے
نفرت کرتے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں۔ اُس کی چھوٹی بہن سے شادی
کر لیں۔ وہ یادہ صورتخوبز “ہے۔
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سمسون3 بولا، اِس” دفعہ مَیں فلستیوں خوبسے بدلہ لوں گا، اور کوئی

نہیں کہہ سکے گا کہ مَیں حق پر نہیں “ہوں۔ وہاں4 نکلسے کر اُس نے
لومڑیوں300 کو پکڑ لیا۔ دو دو دُموںکی باندھکو کر اُس نے جوڑےہر
دُموںکی مشعلساتھکے دیلگا اور5 پھر مشعلوں کو جلا لومڑیوںکر کو
فلستیوں کے اناج کے کھیتوں میں بھگا دیا۔ کھیتوں پڑےمیں پُولے اُس
اناج سمیت بھسم ہوئے تکابجو کاٹا نہیں گیا تھا۔ انگور اور زیتون کے
باغ بھی تباہ ہو گئے۔

فلستیوں6 یافتنے در کیا کہ کسیہ کا کام ہے۔ پتا چلا کہ سمسون
کچھسبیہنے کیا اورہے، کہ وجہ یہ ہے تِمنتکہ میں اُس ُسسرکے نے
اُس بیویکی کو اُس سے چھین کر اُس کے شہ بالے دےکو دیا ہے۔ یہ
سن کر فلستی تِمنت گئے اور سمسون کے ُسسر کو اُس کی بیٹی سمیت پکڑ کر
جلا دیا۔ تب7 سمسون نے اُن سے کہا، یہ” تم نے کیا کِیا !ہے تکجب
مَیں نے پورا بدلہ نہ لیا مَیں نہیں رُکوں “گا۔ 8 وہ اِتنے زور سے اُن پر ٹوٹ
پڑا کہ بےشمار ہلاکفلستی ہوئے۔ پھر وہ اُس جگہ سے اُتر کر عیطام کی
چٹان کے غار میں ہنے ر لگا۔

لحی میں سمسون فلستیوں سے لڑتا ہے
میںجواب9 فلستی فوج یہوداہ قبائلیکے علاقے داخلمیں ہوئی۔ وہاں

وہ لحی شہر پاسکے خیمہ زن ہوئے۔ 10 یہوداہ کے باشندوں نے کیا”پوچھا، وجہ ہے آپکہ ہم سے لڑنے آئے “ہیں؟ فلستیوں جوابنے دیا،
ہم” سمسون کو پکڑنے آئے ہیں تاکہ اُس کے ساتھ وہ کچھ کریں جو اُس
ہمارےنے ساتھ کیا “ہے۔

تب11 یہوداہ کے 3,000 مرد عیطام پہاڑ کے غار کے پاس آئے اور
سمسون سے کہا، یہ” آپ ہمارےنے ساتھ کیا کِیا؟ آپ کو تو پتا ہے کہ
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فلستی ہم پر حکومت کرتے “ہیں۔ سمسون جوابنے دیا، مَیں” نے اُن
کے صرفساتھ وہ کچھ کیا جو اُنہوں میرےنے ساتھ کیا “تھا۔

12 یہوداہ کے مرد بولے، ہم” آپ کو باندھ کر فلستیوں کے حوالے
کرنے آئے “ہیں۔ سمسون نے کہا، ٹھیک” ہے، لیکن قَسم کھائیں کہ
آپ خود مجھے قتل نہیں کریں “گے۔

اُنہوں13 جوابنے دیا، آپہم” کو ہرگز قتل نہیں کریں گے بلـکہ آپ
صرفکو باندھ کر اُن کے حوالے کر دیں “گے۔ چنانچہ وہ اُسے دو تازہ
تازہ رّسوں باندھسے کر فلستیوں پاسکے لے گئے۔

14 سمسون ابھی لحی سے دُور تھا کہ فلستی نعرے لگاتے ہوئے اُس
دوڑےطرفکی آئے۔ ربتب کا بڑےروح زور سے اُس پر نازل ہوا۔
اُس بازوؤںکے سے بندھے ہوئے رسّے َسن جلےکے ہوئے دھاگے جیسے
کمزور ہو گئے، اور وہ پگھل کر ہاتھوں سے گر گئے۔ کہیں15 سے گدھے
کا تازہ جبڑا پکڑ کر اُس نے اُس یعےکے ذر ہزار افراد کو مار ڈالا۔

16 اُس وقت اُس نے نعرہ لگایا، گدھے” جبڑےکے سے مَیں نے اُن
کے ڈھیر لگائے !ہیں گدھے جبڑےکے مَیںسے نے ہزار مردوں کو مار
ڈالا “!ہے اِس17 بعدکے اُس نے گدھے کا یہ پھینکجبڑا دیا۔ اُس جگہ
کا رامتنام لحی یعنی پہاڑیجبڑا پڑ گیا۔

سمسون18 کو پیاسبڑیوہاں لـگی۔ اُس ربنے کو پکار کر کہا، تُو”
ہی نے اپنے خادم ہاتھکے اسرائیلسے کو نجاتبڑییہ دلائی لیکنہے۔
اب مَیں پیاس سے مر کر نامختون دشمن کے ہاتھ میں آ جاؤں “گا۔ تب19
الله نے لحی میں زمین کو چھیدا، اور گڑھے سے پانی پھوٹ نکلا۔ سمسون
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اُس پانیکا پی کر دوبارہ تازہ دم گیا۔ہو یوں اُس چشمے نامکا ہّقورےعین
یعنی پکارنے والے کا چشمہ پڑ گیا۔ آج بھی وہ لحی میں موجود ہے۔

فلستیوں20 کے دور میں سمسون اسرائیلتکسال20 قاضیکا رہا۔
16

سمسون غزہ کا دروازہ اُٹھا لے جاتا ہے
سمسوندنایک1 فلستی شہر میںغزہ آیا۔ وہاں ایکوہ کسبی دیکھکو

اُسکر کے داخلمیںگھر ہوا۔ شہرجب2 باشندوںکے اطلاعکو ملی کہ
سمسون شہر میں توہے اُنہوں نے کسبی کے گھر کو لیا۔گھیر ساتھ ساتھ وہ
رات وقتکے شہر دروازےکے تاکپر میں رہے۔ فیصلہ یہ ہوا، رات”
وقتکے ہم کچھ نہیں کریں جبگے، پَو پھٹے تبگی اُسے مار ڈالیں “گے۔

تکابسمسون3 کسبی کے گھر میں سو رہا تھا۔ لیکن راتآدھی کو
اُٹھوہ کر شہر دروازےکے پاسکے گیا اور کواڑوںدونوں اورکنڈےکو
دروازے دونوںکے بازوؤں سمیت اُکھاڑ کر اپنے کندھوں پر رکھ لیا۔ یوں
چلتے چلتے سبوہ کچھ اُس پہاڑی کی چوٹی پر لے گیا جو حبرون ہے۔مقابلکے

سمسون اور دلیلہ
4 کچھ دیر کے بعد ایکسمسون عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا جو

وادٔی سورق میں رہتی تھی۔ اُس کا نام دلیلہ تھا۔ 5 یہ سن کر فلستی سردار
اُس پاسکے آئے اور کہنے لـگے، سمسون” اُکسائیںکو کہ آپوہ کو اپنی
بڑی طاقت کا بھید بتائے۔ ہم جاننا ہتے چا ہیں کہ کسہم طرح اُس پر
غالب آ کر اُسے یوں باندھ سکیں کہ ہمارےوہ قبضے میں رہے۔ آپاگر یہ
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معلوم کر سکیں تو ہم میں سے ایکہر آپ کو چاندی کے 1,100 ِسکے
دے “گا۔

6 چنانچہ دلیلہ نے سمسون سوالسے کیا، مجھے” اپنی طاقتبڑی کا بھید
بتائیں۔ آپکیا ایسیکسیکو چیز سے باندھا جا سکتا آپجسےہے توڑ نہیں
“سکتے؟ سمسون7 جوابنے دیا، اگر” مجھے جانوروں ساتکی تازہ نسوں
سے باندھا جائے تو پھر مَیں عام آدمی جیسا کمزور ہو جاؤں “گا۔ 8 فلستی
سرداروں نے دلیلہ ساتکو تازہ نسیں مہیا کر دیں، اور اُس سمسوننے کو
اُن باندھسے لیا۔ کچھ9 فلستی آدمی ساتھ کمرےوالے چھپمیں گئے۔ پھر
دلیلہ پکڑنےکوآپفلستیسمسون،”اُٹھی،چلّا سمسونکرسنیہ“!ہیںآئے
نے نسوں کو یوں توڑ جسدیا طرح ڈوری ٹوٹ جاتی آگجبہے میں
سے گزرتی ہے۔ چنانچہ اُس طاقتکی کا پول نہ کھلا۔

10 دلیلہ کا لٹکمنہ گیا۔ آپ” جھوٹنے بول کر بےوقوفمجھے بنایا
ابہے۔ آئیں، مہربانی کر کے مجھے بتائیں آپکہ طرحکسکو باندھا جا
سکتا “ہے۔ سمسون11 جوابنے دیا، اگر” مجھے غیراستعمال شدہ رّسوں
سے باندھا جائے تو پھر مَیںہی عام آدمی کمزورجیسا “گا۔جاؤںہو دلیلہ12
نے نئے رسّے لے اُسےکر اُن باندھسے لیا۔ اِس بھیمرتبہ فلستی ساتھ والے
کمرے میں چھپ گئے تھے۔ پھر دلیلہ چلّا اُٹھی، سمسون،” فلستی آپ کو
پکڑنے آئے “!ہیں لیکن اِس بار بھی سمسون رّسوںنے کو یوں توڑ جسلیا
طرح عام آدمی ڈوری کو توڑ لیتا ہے۔

دلیلہ13 شکایتنے کی، آپ” بار بولجھوٹبار کر میرا مذاق اُڑا رہے
ابہیں۔ مجھے بتائیں آپکہ طرحکسکو باندھا جا سکتا “ہے۔ سمسون
جوابنے دیا، لازم” ہے زُلفوںساتمیریآپکہ کھڈیکو کے تانے
بُنیں۔ساتھکے پھر عامہی آدمی جیسا کمزور “گا۔جاؤںہو سمسونجب14
سو رہا تھا تو دلیلہ ایسانے اُسکیا۔ہی زُلفوںساتکی تانےکو ساتھکے بُن
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کر اُس نے اُسے شٹل یعےکے کھڈیذر کے ساتھ لگایا۔ پھر وہ چلّا سمسون،”اُٹھی، آپفلستی کو پکڑنے جاگسمسون“!ہیںآئے اُٹھا اور اپنے بالوں
کو کھڈیسمیتشٹل نکالسے لیا۔

یہ15 دیکھ دلیلہکر منہنے پُھلا ملامتکر دعوٰیطرحکسآپ”کی،
کر ہیںسکتے مجھکہ محبتسے رکھتے آپابہیں؟ تیننے مرتبہ مذاقمیرا
اُڑا کر مجھے اپنی طاقتبڑی کا بھید نہیں “بتایا۔ 16 روز بہ روز وہ اپنی باتوں
سمسونآخرکاررہی۔کرتیدممیںناککیاُسسے تنگاِتنا آ گیا اُسکہ کا
جینا دوبھر ہو گیا۔ 17 پھر اُس نے اُسے کھل باتکر بتائی، مَیں” پیدائش
ہی سے الله کے لئے مخصوص ہوں، اِس لئے میرے بالوں کو کبھی نہیں
کاٹا گیا۔ اگر سر کو منڈوایا جائے طاقتمیریتو جاتی رہے گی اور مَیں ہر
دوسرے آدمی جیسا کمزور ہو جاؤں “گا۔

18 دلیلہ نے جان لیا ابکہ سمسون نے مجھے پوری حقیقت بتائی ہے۔
اُس نے فلستی سرداروں کو اطلاع دی، آؤ،” کیونکہ اِس مرتبہ اُس نے
مجھے اپنے دل کی باتہر بتائی “ہے۔ یہ سن کر وہ چاندیمقررہ اپنے ساتھ
لے کر دلیلہ پاسکے آئے۔

19 دلیلہ نے سمسون کا سر اپنی گود میں رکھ کر اُسے ُسلا دیا۔ پھر
اُس ایکنے آدمی کو بُلا کر سمسون ساتکی زُلفوں کو منڈوایا۔ یوں وہ
پستاُسے کرنے لـگی، اور اُس طاقتکی جاتی رہی۔ 20 پھر وہ چلّا سمسون،”اُٹھی، فلستی آپ کو پکڑنے آئے “!ہیں جاگسمسون اُٹھا اور مَیں”سوچا، پہلے کی ابطرح بھی اپنے آپ کو بچا کر بندھن کو توڑ دوں “گا۔
افسوس، اُسے معلوم نہیں تھا کہ رب نے اُسے چھوڑ دیا ہے۔ فلستیوں21
نے اُسے پکڑ کر اُس کی آنکھیں نکال دیں۔ پھر وہ اُسے غزہ لے گئے جہاں
اُسے پیتل کی زنجـیروں سے باندھا گیا۔ وہاں وہ قیدخانے کی چکّی پیسا کرتا
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تھا۔
لیکن22 ہوتے ہوتے اُس بالکے دوبارہ ھنے بڑ لـگے۔
سمسون آخریکا انتقام

ایک23 دن فلستی سردار بڑا جشن منانے کے لئے جمع ہوئے۔ اُنہوں
نے اپنے دیوتا دجون کو جانوروں کی بہت سی قربانیاں پیش کر کے اپنی
فتح کی خوشی منائی۔ وہ بولے، ہمارے” دیوتا ہمارےنے دشمن سمسون
ہمارےکو حوالے کر دیا “ہے۔ سمسون24 کو دیکھ کر عوام نے دجون
تمجیدکی کر ہمارے”کہا،کے دیوتا دشمنہمارےنے ہمارےکو حوالے
کر دیا ملـکہمارےنےجس!ہے کو تباہ کیا اور ہم میں سے اِتنے لوگوں
کو مار ڈالا ہمارےابوہ قابو میں آ گیا “!ہے اِس25 قسم کی باتیں کرتے
کرتے اُن کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تب وہ چلّانے لـگے، سمسون” کو
بُلاؤ تاکہ ہمارےوہ دلوں کو “بہلائے۔

چنانچہ اُسے اُن کی تفریح کے لئے جیل سے لایا گیا اور دو ستونوں کے
درمیان کھڑا کر دیا گیا۔ سمسون26 اُس لڑکے سے مخاطب ہوا جو اُس کا
ہاتھ پکڑ کر اُس کی راہنمائی کر رہا تھا، مجھے” چھت کو اُٹھانے والے
ستونوں پاسکے لے جاؤ تاکہ مَیں اُن کا سہارا “لوں۔ عمارت27 مردوں
اور عورتوں بھریسے تھی۔ فلستی سردار سببھی آئے ہوئے صرفتھے۔
چھت پر سمسون کا تماشا دیکھنے ًوالے تقریبا 3,000 افراد تھے۔

28 پھر سمسون نے دعا کی، رباے” قادرِ مطلق، مجھے یاد کر۔ بس
ایک دفعہ اَور مجھے پہلے قوتطرحکی عطا فرما تاکہ ایکمَیں ہی وار سے
فلستیوں اپنیسے آنکھوں کا بدلہ “سکوں۔لے یہ29 کہہ سمسونکر نے اُن
دو مرکزی ستونوں کو پکڑ لیا جن پر چھت کا پورا وزن تھا۔ اُن کے درمیان
کھڑے ہو کر اُس نے پوری طاقت سے زور لگایا 30 اور دعا کی، مجھے”
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فلستیوں کے ساتھ “!دےمرنے اچانک ستون ہل گئے اور چھت دھڑام
فلستیوںسے کے تمام سرداروں اور باقی لوگوں پر گر گئی۔ اِس طرح سمسون
پہلےنے نسبتکی وقتمرتے کہیں یادہ ز فلستیوں کو مار ڈالا۔

سمسون31 بھائیکے اور باقی گھر والے آئے اور اُس لاشکی کو اُٹھا کر
اُس باپکے منوحہ کی قبر پاسکے لے گئے۔ وہاں یعنی صُرعہ اور اِستال
کے درمیان اُنہوں نے اُسے دفنایا۔ سمسون اسرائیلسال20 قاضیکا رہا۔

17
میکاہ کا بُت

1 افرائیم کے پہاڑی علاقے میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام میکاہ
تھا۔ ایک2 دن اُس نے اپنی ماں سے بات کی، آپ” کے چاندی کے
1,100 ِسکے چوری ہو گئے تھے، نا؟ اُس آپوقت میرےنے منے سا ہی
چور لعنتپر بھیجی ابتھی۔ دیکھیں، وہ پاسمیرےپیسے ہیں۔ مَیں ہی
چور “ہوں۔ یہ سن کر ماں جوابنے دیا، میرے” بیٹے، رب برکتتجھے
“!دے 3 میکاہ نے اُسے تمام واپسپیسے کر دیئے، اور ماں اعلاننے اب”کیا، سے یہ ربچاندی کے لئے مخصوص !ہو آپمَیں کے لئے تراشا اور
ڈھالا ہوا بُت بنوا آپچاندیکر واپسکو کر دیتی “ہوں۔

4 چنانچہ جب بیٹے نے پیسے واپس کر دیئے تو ماں نے اُس کے 200
ِسکے سنار پاسکے لے جا لـکڑیکر کا تراشا اور ڈھالا ہوا بُت بنوایا۔ میکاہ
نے یہ بُت اپنے میںگھر کھڑا کیا، 5 کیونکہ اُس کا اپنا مقدِس تھا۔ اُس نے
مزید بُت ایکاور بھی*افود بنوایا اور ایکپھر بیٹے کو اپنا امام بنا لیا۔ اُس6
* 17:5 :افود عام طور پر عبرانی میں افود مطلبکا اماِم اعظم بالاپوشکا تھا دیکھئے)
خروج 28 :4)، لیکن یہاں اِس سے مراد بُت پرستی کی کوئی چیز ہے۔
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اسرائیلمیںزمانے کا کوئی بادشاہ نہیں تھا بلـکہ ہر کچھوہیکوئی کرتا جو
درستاُسے لگتا تھا۔

7 اُن دنوں میں لاوی کے قبیلے ایککا جوان آدمی یہوداہ کے قبیلے کے
بیتشہر لحم میں آباد تھا۔ اب8 وہ شہر کو چھوڑ رہائشکر کی کوئی اَور
تلاشجگہ کرنے لگا۔ افرائیم پہاڑیکے علاقے میں سے سفر کرتے کرتے
وہ میکاہ پہنچگھرکے گیا۔ میکاہ9 آئےسےکہاںآپ”پوچھا،نے “ہیں؟
جوان جوابنے دیا، مَیں” لاوی ہوں۔ مَیں یہوداہ کے شہر بیت لحم کا
ہنے ر والا ہوں رہائشلیکن کسیکی اَور جگہ تلاشکی میں “ہوں۔

میکاہ10 پاسمیرےیہاں”بولا، اپنا گھر بنا باپمیرےکر اور بنیں۔امام
آپتب کپڑےمطابقکےضرورتاورِسکےدسکےچاندیمیںسالکو
خوراکاور ملے “گی۔

لاوی11 متفق ہوا۔ وہ وہاں آباد ہوا، اور میکاہ اُسنے ساتھکے بیٹوں
کا سلوکسا کیا۔ اُس12 نے اُسے امام مقرر کر کے سوچا، 13 رباب”
مجھ پر کرےمہربانی گا، لاویکیونکہ میرا امام بن گیا “ہے۔

18
دان کا قبیلہ زمین تلاشکی کرتا ہے

1 اُن دنوں میں اسرائیل کا بادشاہ نہیں تھا۔ اور تکاب دان کے قبیلے
کو اپنا کوئی قبائلی علاقہ نہیں ملا تھا، اِس لئے اُس کے لوگ کہیں آباد
ہونے تلاشکی میں رہے۔ اُنہوں2 نے اپنے خاندانوں میں سے صُرعہ اور
اِستال کے پانچ تجربہ کار فوجیوں کو چن کر ملـکاُنہیں تفتیشکی کرنے
کے لئے بھیج دیا۔ یہ مرد افرائیم کے پہاڑی علاقے میں سے گزر کر میکاہ
کے گھر پاسکے پہنچ گئے۔ جب وہ وہاں رات کے لئے ٹھہرے ہوئے
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تھے 3 تو اُنہوں نے دیکھا کہ جوان لاوی بیت لحم کی بولی بولتا ہے۔ اُس
کے پاس جا کر اُنہوں نے پوچھا، کون” آپ کو یہاں لایا ہے؟ آپ یہاں
کیا کرتے ہیں؟ آپاور کا اِس گھر میں ہنے ر کا کیا مقصد “ہے؟ لاوی4
نے اُنہیں اپنی کہانی سنائی، میکاہ” نے دےنوکریمجھے کر اپنا امام بنا لیا
“ہے۔ 5 پھر اُنہوں نے اُس گزارشسے کی، الله” سے یافت در کریں کہ
ہمارےکیا سفر کا مقصد پورا ہو جائے گا یا “نہیں؟ لاوی6 اُنہیںنے تسلی
دی، سلامتی” سے آگے بڑھیں۔ آپ کے سفر کا ربمقصد کو قبول ہے،
اور آپوہ کے ساتھ “ہے۔

تب7 یہ پانچ آدمی آگے نکلے اور سفر کرتے لَیسکرتے پہنچ اُنہوںگئے۔
نے دیکھا وہاںکہ لوگکے صیدانیوں پُرسکونطرحکی اور زندگیبےفکر
گزار رہے ہیں۔ کوئی نہیں تھا جو اُنہیں دباتا یا اُن پر ظلم کرتا۔ یہ بھی معلوم
ہوا کہ اگر اُن پر حملہ کیا جائے تو اُن کا اتحادی شہر صیدا اُن سے اِتنی دُور
ہے کہ اُن کی مدد نہیں کر سکے گا، اور قریب اتحادیکوئی نہیں ہے جو
اُن ساتھکا دے۔ وہ8 جاسوسپانچ صُرعہ اور واپساِستال جبگئے۔چلے
وہاں پہنچے تو دوسروں نے پوچھا، سفر” کیسا “رہا؟ 9 جاسوسوں نے
جواب میں کہا، آئیں،” جنگہم کے لئے !نکلیں ایکہمیں بہترین علاقہ
مل گیا جھجککیوںآپہے۔ رہے جلدیہیں؟ کریں، نکلیںہم اور اُس
ملـک پر قبضہ کر !لیں وہاں10 لوگکے بےفکر ہیں اور حملے کی توقع ہی
نہیں کرتے۔ اور زمین وسیع اور زرخیز بھیکسیمیںاُسہے، کمیکیچیز
نہیں ہے۔ آپالله کو ملـکوہ دینے کا ارادہ رکھتا “ہے۔

دان کے مرد میکاہ کا بُت سمیتامام چھین لیتے ہیں
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11 دان کے قبیلے کے 600 مسلح آدمی صُرعہ اور اِستال سے روانہ
ہوئے۔ 12 راستے میں اُنہوں نے اپنی لشکرگاہ یہوداہ کے شہر یَت قِر یعریم
قریبکے لگائی۔ اِس لئے یہ جگہ تکآج محنے دان یعنی دان کی خیمہ گاہ
کہلاتی ہے۔ وہاں13 سے وہ افرائیم کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوئے
اور چلتے چلتے میکاہ کے پہنچگھر گئے۔

جن14 پانچ مردوں لَیسنے تفتیشکی کی تھی اُنہوں نے اپنے ساتھیوں
سے کہا، آپکیا” کو معلوم ہے کہ اِن گھروں ایکمیں ایکافود، تراشا
اور ڈھالا ہوا بُت اور دیگر کئی بُت ابہیں؟ سوچ لیں کہ کیا کِیا “جائے۔

پانچوں15 نے میکاہ کے میںگھر داخل ہو کر لاویجوان کو سلام کیا
16 جبکہ باقی 600 مسلح مرد گیٹ کھڑےپر رہے۔ لاویجب17 باہر
مردوںکھڑے پاسکے گیا تو اِن پانچوں گھساندرنے کر تراشا اور ڈھالا
ہوا بُت، افود اور باقی بُت چھین لئے۔ 18 یہ دیکھ لاویکر چیخنے لگا، کیا”
کر رہے “!ہو

اُنہوں19 نے کہا، !چپ” باتکوئی نہ کرو ہمارےبلـکہ ساتھ جا کر
باپہمارے اور امام ہمارےبنو۔ ساتھ جاؤ گے پورےتو قبیلے کے امام بنو
گے۔ کیا ایکیہ خاندانہی خدمتکی کرنے کہیںسے بہتر نہیں ہو “گا؟
یہ20 سن کر ہوا۔خوشامام وہ افود، تراشا ہوا بُت اور باقی بُتوں کو لے کر
مسافروں شریکمیں ہو گیا۔ 21 پھر دان کے مرد روانہ ہوئے۔ اُن کے بال
مویشیبچے، اور قیمتی مال و متاع اُن کے آگے آگے تھا۔

جب22 میکاہ کو بات کا پتا چلا تو وہ اپنے پڑوسیوں کو جمع کر کے
اُن کے پیچھے دوڑا۔ اِتنے میں دان لوگکے گھر سے دُور نکل چکے تھے۔
وہجب23 منے سا نظر آئے تو میکاہ اور اُس ساتھیوںکے چیختےنے چلّاتے
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اُنہیں رُکنے کو کہا۔ دان کے مردوں نے پیچھے دیکھ کر میکاہ سے باتکیا”کہا، ہے؟ اپنے اِن لوگوں کو بُلا کر کیوں لے آئے “ہو؟ 24 میکاہ نے
جواب دیا، تم” لوگوں میرےنے بُتوں کو چھین لیا گو مَیں نے اُنہیں خود
بنوایا میرےہے۔ امام کو بھی ساتھ لے گئے پاسمیرےہو۔ کچھ نہیں رہا
ابتو تم پوچھتے ہو کہ باتکیا “ہے؟

دان25 افرادکے !خاموش”بولے، ہمارےخبردار، لوگکچھ تیز مزاج
ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں آ کر تم کو تمہارے خاندان سمیت مار
“ڈالیں۔ 26 یہ کہہ کر اُنہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ میکاہ نے جان لیا
کہ مَیں تھوڑےاپنے آدمیوں کے ساتھ اُن کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا، اِس
لئے وہ مُڑ کر اپنے واپسگھر چلا گیا۔ اُس27 کے بُت دان کے قبضے میں
رہے، اور امام بھی اُن ٹکمیں گیا۔

لَیس پر قبضہ اور دان کی بُت پرستی
پھر لَیسوہ کے علاقے میں داخل جسہوئے باشندےکے پُرسکون

اور بےفکر زندگی گزار رہے تھے۔ دان کے فوجی اُن پر پڑےٹوٹ اور سب
کو تلوار قتلسے کر کے شہر بھسمکو کر دیا۔ کسی28 بھینے اُن کی مدد
نہ کی، کیونکہ بہتصیدا دُور تھا، اور قریب کوئی اتحادی نہیں تھا جو اُن
کا ساتھ دیتا۔ یہ رحوببیتشہر وادیکی میں تھا۔ دان کے افراد شہر کو
از سرِ نو تعمیر کر کے اُس میں آباد ہوئے۔ 29 اور اُنہوں نے اُس کا نام اپنے
قبیلے کے بانی کے نام پر دان رکھا دان) اسرائیل کا بیٹا ۔(تھا

وہاں30 اُنہوں نے تراشا ہوا بُت رکھ کر پوجا کے انتظام پر یونتن مقرر کیا
جو موسٰی کے بیٹے جَیرسوم کی اولاد میں فوتیونتنجبتھا۔سے ہوا تو اُس
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کی اولاد قوم کی دانتکجلاوطنی قبیلےکے میں کرتیخدمتیہی رہی۔
میکاہ31 کا بنوایا ہوا میںدانتکتببُت تکجبرہا الله کا میںَسیلاگھر تھا۔

19
لاویایک کی اپنی داشتہ کے ساتھ صلح

1 اُس زمانے میں جب اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا ایک لاوی
نے اپنے گھر میں داشتہ رکھی جو یہوداہ کے شہر بیت لحم کی ہنے ر والی
تھی۔ آدمی افرائیم پہاڑیکے علاقے دُوردرازکسیکے میںکونے آباد تھا۔
ایکلیکن2 عورتدن مرد ناراضسے ہوئی اور واپسمیکے چلی گئی۔
چار ماہ بعدکے لاوی3 دو اورگدھے اپنے نوکر کو بیتکرلے لحم لئےکے
روانہ ہوا تاکہ داشتہ کا غصہ ٹھنڈا کر کے واپساُسے آنے پر آمادہ کرے۔

اُسجب ملاقاتکی داشتہ سے ہوئی تو وہ اُسے باپاپنے کے گھر میں
لے گئی۔ اُسے دیکھ کر ُسسر اِتنا خوش ہوا 4 کہ اُس نے اُسے جانے نہ
دیا۔ داماد کو تین دن وہاں ٹھہرنا دورانجسپڑا ُسسر نے اُس خوبکی
مہمان نوازی کی۔ چوتھے5 لاویدن سویرےصبح اُٹھ کر اپنی داشتہ کے
ساتھ روانہ ہونے کی یاں تیار کرنے لگا۔ لیکن ُسسر اُسے روک کر پہلے”بولا، بہتتھوڑا کھا کر تازہ دم ہو جائیں، پھر چلے “جانا۔ دونوں6 دوبارہ
کھانے پینے کے لئے بیٹھ گئے۔

ُسسر نے کہا، براہِ” ایککرم راتاَور یہاں ٹھہر کر اپنا دل “بہلائیں۔
مہمان7 جانے کی یاں تیار کرنے تو لگا، لیکن ُسسر نے ایکاُسے راتاَور
ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ وہ ہار مان کر رُک گیا۔
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پانچویں8 دن آدمی سویرےصبح اُٹھا اور جانے کے لئے تیار ہوا۔ ُسسر
زورنے کچھپہلے”دیا، کھانا کھا تازہکر دم آپجائیں۔ہو دوپہر وقتکے
بھی جا سکتے “ہیں۔ چنانچہ دونوں کھانے کے لئے بیٹھ گئے۔

9 دوپہر لاویوقتکے اپنی بیوی اور نوکر ساتھکے جانے کے لئے اُٹھا۔
اعتراضُسسر کرنے لگا، اب” دیکھیں، دن ڈھلنے والا راتہے۔ ٹھہر کر
اپنا دل بہلائیں۔ بہتر ہے سویرےصبحکلآپکہ اُٹھہی کر گھر کے لئے
روانہ ہو “جائیں۔ لیکن10-11 اب لاوی کسی بھی صورت ایکمیں اَور
رات ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے گدھوں پر ین زِ کس کر اپنی بیوی اور
نوکر کے ساتھ روانہ ہوا۔

چلتے چلتے دن ڈھلنے لگا۔ یبوسوہ یعنی یروشلم کے قریب پہنچ گئے تھے۔
شہر کو دیکھ کر نوکر مالـکنے سے کہا، آئیں،” ہم یبوسیوں کے اِس شہر
میں جا کر وہاں رات “گزاریں۔ لیکن12 لاوی اعتراضنے کیا، نہیں،”
یہ اجنبیوں کا شہر ایسیہمیںہے۔ راتجگہ نہیں گزارنا ہئے چا جو اسرائیلی
نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ ہم آگے جا کر ِجبعہ کی طرف بڑھیں۔ 13 اگر ہم
کریںجلدی تو ہو سکتا ہے کہ ِجبعہ یا اُس سے آگے پہنچتکرامہ سکیں۔
وہاں آرام راتسے گزار سکیں “گے۔

چنانچہ14 وہ آگے غروبسورججبنکلے۔ ہونے لگا تو وہ بن یمین کے
قبیلے کے شہر ِجبعہ قریبکے پہنچ گئے 15 اور راستے ہٹسے کر شہر میں
داخل ہوئے۔ لیکن کوئی اُن کی مہمان نوازی نہیں کرنا چاہتا تھا، اِس لئے
وہ شہر میںچوککے رُک گئے۔

اندھیرےپھر16 ایکمیں بوڑھا میںاصلگزرا۔سےوہاںآدمی وہ افرائیم
کے پہاڑی علاقے کا ہنے ر والا تھا اور ِجبعہ میں اجنبی تھا، کیونکہ باقی



قُضاۃ 19:17 lxiii قُضاۃ 19:24

باشندے بن یمینی ابتھے۔ میںکھیتوہ اپنے کام فارغسے ہو کر شہر میں
واپس آیا تھا۔ مسافروں17 چوککو میں دیکھ کر اُس نے پوچھا، آپ”
کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے “ہیں؟ لاوی18 جوابنے دیا، ہم”
یہوداہ کے بیت لحم سے آئے ہیں اور افرائیم کے پہاڑی علاقے ایککے
دُوردراز تککونے سفر کر رہے ہیں۔ وہاں میرا گھر ہے اور وہیں سے
مَیں روانہ ہو بیتکر لحم چلا گیا تھا۔ اِس وقت مَیں رب کے گھر جا رہا
ہوں۔ لیکن یہاں ِجبعہ میں کوئی نہیں جو ہماری مہمان نوازی کرنے کے
لئے تیار ہو، 19 پاسہمارےحالانکہ کھانے کی تمام چیزیں موجود ہیں۔
گدھوں کے لئے بھوسا اور چارا ہے، اور ہمارے لئے بھی کافی روٹی اور
َمے ہمیںہے۔ بھیکسی چیز ضرورتکی نہیں “ہے۔

20 بوڑھے نے کہا، پھر” مَیں آپ کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا
ہوں۔ آپاگر کو کوئی چیز درکار ہو تو مَیں اُسے مہیا کروں گا۔ صورتہر
“گزارنا۔متراتمیںچوکمیں 21 وہ مسافروں کو اپنے گھر لے گیا اور
گدھوں کو مہمانوںکھلایا۔چارا نے پاؤںاپنے دھو کر کھانا کھایا اور َمے
پی۔

ِجبعہ لوگوںکے کا جرم
22 وہ یوں کھانے رفاقتکی لطفسے اندوز ہو تھےرہے کہ ِجبعہ کے

کچھ شریر مرد گھر کو گھیر دروازےکر کو زور سے کھٹکھٹانے لـگے۔
وہ اُس”چلّائے، آدمی کو باہر لا تیرےجو میںگھر ٹھہرا ہوا تاکہہے ہم
اُس یادتیسے ز “!کریں 23 بوڑھا آدمی باہر گیا تاکہ اُنہیں نہیں،”سمجھائے،
بھائیو، ایسا کرنا۔متعملشیطانی یہ اجنبی میرا مہمان ایسیہے۔ ناکشرم
متحرکت !کرنا مَیںپہلےسےاِس24 بیٹیکنواریاپنی داشتہکیمہماناور
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کو باہر لے آتا ہوں۔ اُن ہی سے یادتی ز کریں۔ جو جی چاہے اُن کے ساتھ
کریں، لیکن آدمی کے ایسیساتھ حرکتناکشرم نہ “کریں۔

لیکن25 باہر کے مردوں نے اُس کی نہ لاویتبسنی۔ اپنی داشتہ کو
پکڑ کر باہر لے گیا اور اُس پیچھےکے دروازہ بند کر دیا۔ شہر پوریآدمیکے
رات اُس کی بےحرمتی کرتے رہے۔ جب پَو پھٹنے لـگی تو اُنہوں نے اُسے
فارغ کر دیا۔ سورج26 طلوعکے ہونے عورتپہلےسے اُس گھر پاسکے
واپس میںجسآئی شوہر ٹھہرا ہوا تکدروازےتھا۔ تو پہنچوہ لیکنگئی
پھر گر کر وہیں کی پڑیوہیں رہی۔

چڑھدنجب جاگلاویتو27گیا اُٹھا اور یاںکیکرنےسفر تیار کرنے
جبلگا۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ داشتہ منے سا زمین پر پڑی ہے
اور ہاتھ دہلیز پر ہیں۔رکھے وہ28 اُٹھو،”بولا، ہم چلتے لیکن“ہیں۔ داشتہ
جوابنے نہ دیا۔ یہ دیکھ کر آدمی نے اُسے گدھے پر لاد لیا اور اپنے گھر
چلا گیا۔

جب29 پہنچا تو اُس چھرینے لے عورتکر لاشکی کو 12 ٹکڑوں
میں کاٹ لیا، پھر اُنہیں اسرائیل کی ہر جگہ بھیج دیا۔ جس30 نے بھی یہ
دیکھا اُس نے گھبرا کر کہا، ایسا” ہمارےجرم درمیان کبھی نہیں ہوا۔
جب سے ہم مصر نکلسے کر آئے ہیں ایسی حرکت دیکھنے میں نہیں آئی۔
اب لازم ہے ہمکہ غور سوچیںسے دوسرےایکاور سے مشورہ کر کے
اگلے قدم بارےکے میں فیصلہ “کریں۔

20
ِجبعہ کو سزا دینے کا فیصلہ
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1 تمام ایکاسرائیلی دل ہو کر مِصفاہ میں رب کے حضور جمع ہوئے۔

شمال دانکے سے لے جنوبکر آئے۔سبتکبیرسبعکے یائے در یردن
کے پار ِجلعاد سے لوگبھی آئے۔ 2 اسرائیلی قبیلوں کے سردار بھی آئے۔
اُنہوں ملنے فوجبڑیایککر تیار تلواروںکی، 4,00,000لیسسے مرد
جمع ہوئے۔ بن3 یمینیوں کو جماعتاِس بارےکے میں اطلاع ملی۔

اسرائیلیوں نے پوچھا، ہمیں” بتائیں کہ یہ ناکہیبت کسجرم طرح
مقتولہ4“ہوا؟سرزد اُنہیںنےشوہرکے اپنی اپنیمَیں”سنائی،کہانی داشتہ
کے ساتھ ِجبعہ میں آ ٹھہرا جو بن یمینیوں کے علاقے میں ہے۔ ہم وہاں
رات گزارنا ہتے چا تھے۔ 5 یہ دیکھ کر شہر کے مردوں میرےنے میزبان
کے گھر کو گھیر لیا تاکہ مجھے قتل کریں۔ مَیں تو بچ گیا، لیکن میری داشتہ
سے اِتنی یادتی ز ہوئی کہ وہ مر گئی۔ 6 یہ دیکھ کر مَیں نے اُس لاشکی
ٹکڑےٹکڑےکو کر اسرائیلٹکڑےیہکے میراثکی کی ہر بھیججگہ دیئے
تاکہ ایکہر کو معلوم ہو جائے ملـکہمارےکہ میں کتنا گھنونا جرم
سرزد ہوا ہے۔ اِس7 یہاںسبآپپر جمع ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے مردو،
اب لازم ہے دوسرےایکآپکہ سے مشورہ کر کے فیصلہ کریں کہ کیا
کرنا ہئے۔ “چا

تمام8 ایکمرد دل ہو کھڑےکر سبہوئے۔ کا فیصلہ تھا، ہم” میں
سے کوئی بھی اپنے واپسگھر نہیں جائے گا تکجب9 ِجبعہ مناسبکو
سزا نہ دی جائے۔ لازم ہے کہ ًہم فورا شہر پر حملہ کریں اور اِس کے لئے
قرعہ ڈال ربکر ہدایتسے لیں۔ ہم10 یہ فیصلہ بھی کریں کونکونکہ
ہماری فوج کے لئے کھانے پینے بندوبستکا کرائے گا۔ اِس کام کے لئے
ہم میں سے ہر دسواں آدمی کافی ہے۔ باقی لوگسب سیدھے ِجبعہ سے
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لڑنے جائیں تاکہ اُس ناکشرم جرم مناسبکا بدلہ لیں اسرائیلجو میں ہوا
“ہے۔

یوں11 تمام اسرائیلی متحد ہو کر ِجبعہ سے لڑنے کے لئے گئے۔ 12 راستے
اُنہوںمیں یمینبننے ہرکے کنبے پیغامکو درمیانکےآپ”بھجوایا، گھنونا
جرم ہوا ہے۔ اب13 ِجبعہ کے اِن شریر آدمیوں ہمارےکو حوالے کریں
تاکہ ہم اُنہیں دےموتسزائے اسرائیلکر میں سے بُرائی مٹا “دیں۔

بنلیکن یمینی اِس لئےکے تیار نہ پورےوہ14ہوئے۔ قبائلی علاقے سے آ
جمعمیںِجبعہکر ہوئے اسرائیلیوںتاکہ اُنہوںدناُسی15لڑیں۔سے اپنینے
فوج بندوبستکا کیا۔ ِجبعہ 700کے تجربہ فوجیوںکار کے علاوہ تلواروں
لیسسے 26,000 افراد تھے۔ 16 اِن فوجیوں میں سے 700 ایسے مرد بھی
تھے بائیںاپنےجو فلاخنسےہاتھ مہارتاِتنیکیچلانے تھےرکھتے پتھرکہ
بال جیسے چھوٹے نشانے پر لـگبھی جاتا تھا۔ طرفدوسری17 اسرائیل
کے 4,00,000 کھڑےفوجی ہوئے، اور ایکہر پاسکے تلوار تھی۔

پہلے18 بیتاسرائیلی ایل چلے اُنہوںوہاںگئے۔ نے الله یافتسے در کون”کیا، سا ہمارےقبیلہ آگے آگے چلے جب ہم بن یمینیوں پر حملہ “کریں؟
رب جوابنے دیا، سبیہوداہ” سے آگے “چلے۔

بن یمین جنگخلافکے
19 اگلے دن اسرائیلی روانہ ہوئے اور ِجبعہ کے قریب پہنچ کر اپنی

لشکرگاہ لگائی۔ 20 پھر وہ حملہ کے لئے نکلے اور ترتیب سے لڑنے کے لئے
کھڑے ہو گئے۔ یہ21 دیکھ بنکر یمینی شہر نکلےسے اور اُن ٹوٹپر پڑے۔
نتیجے میں 22,000 اسرائیلی شہید ہو گئے۔

22-23 اسرائیلی بیت ایل چلے گئے اور تکشام رب کے حضور روتے
رہے۔ اُنہوں ربنے سے پوچھا، کیا” ہم دوبارہ اپنے بن یمینی بھائیوں سے
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لڑنے “جائیں؟ رب نے جواب دیا، ہاں،” اُن پر حملہ “!کرو یہ سن کر
اسرائیلیوں کا حوصلہ بڑھ گیا اور وہ اگلے دن کھڑےوہیں ہو گئے جہاں
پہلے کھڑےدن ہوئے تھے۔ لیکن24 جب وہ شہر قریبکے پہنچے 25 تو
بن یمینی پہلے کی طرح شہر سے نکل کر اُن پر ٹوٹ پڑے۔ اُس دن تلوار سے
لیس 18,000 اسرائیلی شہید ہو گئے۔

26 پھر اسرائیل کا پورا بیتلشکر ایل چلا گیا۔ وہاں وہ ربتکشام کے
حضور روتے اور روزہ رکھتے رہے۔ اُنہوں نے رب کو بھسم ہونے والی
قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں پیش کر کے 27 اُس سے یافت در کیا کہ
ہم کیا کریں۔ وقتاُس) الله عہدکے بیتصندوقکا ایل میں تھا جہاں28
بنفینحاس اِلی امامہارونبنعزر اسرائیلیوں(تھا۔ کیا”پوچھا،نے ایکہم
اَور مرتبہ بناپنے یمینی بھائیوں لڑنےسے جائیں یا اِس بازسے نےرب“آئیں؟
جواب دیا، اُن” پر حملہ کرو، کیونکہ کل ہی مَیں تمہارےاُنہیں حوالے کر
دوں “گا۔

بن یمین ستیاناسکا
29 اِس دفعہ کچھ اسرائیلی ِجبعہ کے ارد گرد گھات میں بیٹھ گئے۔

باقی30 افراد پہلے دو دنوں ترتیبسیکی مطابقکے لڑنے کے لئے کھڑے
گئے۔ہو بن31 یمینی دوبارہ شہر نکلسے کر اُن ٹوٹپر پڑے۔ جو بیتراستے
ایل اور ِجبعہ طرفکی لے ہیںجاتے اُن پر اور میدانکھلے میں اُنہوں نے
ً تقریبا 30 اسرائیلیوں کو مار ڈالا۔ یوں لڑتے لڑتے وہ شہر سے دُور ہوتے
گئے۔ 32 وہ پکارے، اب” ہم اُنہیں پہلی دو مرتبہ کی طرح شکست دیں
“!گے

لیکن اسرائیلیوں نے منصوبہ باندھ لیا تھا، ہم” اُن کے آگے آگے بھاگتے
اُنہیںہوئے شہر راستوںدُورسے پر لیںکھینچ “گے۔ یوں33 وہ بھاگنے لـگے
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اور بن یمینی اُن کے پیچھے پڑ گئے۔ لیکن بعل تمر کے قریب اسرائیلی رُک کر
مُڑ گئے اور اُن کا سامنا کرنے ابلـگے۔ باقی اسرائیلی جو ِجبع کے ارد گرد
اور کھلے میدان گھاتمیں میں بیٹھے تھے اپنی چھپنے کی جگہوں نکلسے
آئے۔ اچانک34 ِجبعہ بنکے یمینیوں بہترین10,000کو فوجیوں کا سامنا
کرنا پڑا، اُن مردوں کا پورےجو اسرائیل سے چنے گئے تھے۔ بن یمینی اُن سے
خوب لڑنے لـگے، لیکن اُن کی آنکھیں ابھی اِس بات کے لئے بند تھیں کہ
اُن کا انجام قریب آ گیا ہے۔ 35 اُس دن اسرائیلیوں نے رب کی مدد سے
فتح پا کر تلوار بن25,100لیسسے یمینی فوجیوں موتکو گھاٹکے اُتار
دیا۔ تب36 بن یمینیوں نے جان لیا کہ دشمن ہم غالبپر آ گئے ہیں۔ کیونکہ
اسرائیلی فوج نے بھاگاپنے جانے سے اُنہیں ِجبعہ سے دُور کھینچ لیا تھا
تاکہ شہر کے ارد گرد گھات میں بیٹھے مردوں کو شہر پر حملہ کرنے کا
موقع مہیا کریں۔ تب37 یہ مرد نکل کر شہر پر پڑےٹوٹ اور تلوار سے تمام
باشندوں کو مار ڈالا، 38-39 پھر منصوبے آگمطابقکے لگا کر دھوئیں کا
بڑا بادل پیدا کیا تاکہ بھاگنے والے اسرائیلیوں کو اشارہ مل جائے کہ وہ مُڑ
کر بن یمینیوں کا مقابلہ کریں۔

یمینیوںبنتکوقتاُس ًنے اسرائیلیوں30تقریبا مارکو ڈالا تھا، اور اُن
خیالکا تھا اُنہیںہمکہ پہلے دےشکستطرحکی ہیں۔رہے اچانک40
اُن کے پیچھے دھوئیں کا بادل آسمان کی طرف اُٹھنے لگا۔ جب بن یمینیوں
نے مُڑ کر دیکھا کہ شہر کے کونے کونے سے دھواں نکل رہا ہے 41 تو
اسرائیل کے مرد رُک گئے پلٹاور کر اُن کا سامنا کرنے لـگے۔

بن یمینی سخت گھبرا گئے، کیونکہ اُنہوں نے جان لیا کہ ہم تباہ ہو گئے
ہیں۔ تب42-43 اُنہوں نے مشرق کے یگستان ر کی طرف فرار ہونے کی
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کوشش کی۔ لیکن اب وہ مرد بھی اُن کا تعاقب کرنے لـگے جنہوں نے
گھات میں بیٹھ کر ِجبعہ پر حملہ کیا تھا۔ یوں اسرائیلیوں نے مفروروں کو
گھیر کر مار ڈالا۔ 44 اُس وقت بن یمین کے 18,000 تجربہ کار فوجی
ہلاک ہوئے۔ 45 جو بچ گئے وہ یگستان ر رِمّونچٹانکی بھاگطرفکی
نکلے۔ لیکن اسرائیلیوں نے راستے میں اُن کے 5,000 افراد کو موت کے
گھاٹ اُتار دیا۔ اِس کے بعد اُنہوں نے تکِجدعوم اُن تعاقبکا کیا۔ مزید
بن2,000 یمینبنطرحاِس46ہوئے۔ہلاکیمینی 25,000کُلکے تلوار
لیسسے اور تجربہ کار مارےفوجی گئے۔

صرف47 600 مرد بچ کر رِمّون کی تکچٹان پہنچ گئے۔ وہاں وہ چار
تکمہینے ٹکے رہے۔ تب48 اسرائیلی تعاقب کرنے سے باز آ کر بن یمین کے
قبائلی علاقے واپسمیں آئے۔ وہاں اُنہوں نے جگہ بہ جگہ جا کچھسبکر
موت گھاٹکے اُتار دیا۔ جو بھی اُنہیں ملا وہ تلوار کی زد میں آ گیا، خواہ
انسان تھا یا حیوان۔ ساتھ ساتھ اُنہوں نے تمام شہروں آگکو لگا دی۔

21
بن یمینیوں کو عورتیں ملتی ہیں

اسرائیلیجب1 مِصفاہ میں جمع ہوئے تھے تو سب نے قَسم کھا کر کہا
تھا، ہم” کبھی بھی اپنی بیٹیوں کا کسی بن یمینی مرد کے ساتھ رشتہ نہیں
باندھیں “گے۔ ایلبیتوہاب2 چلے گئے اور تکشام الله بیٹھےحضورکے
رہے۔ رو رو کر اُنہوں نے دعا کی، اسرائیلرب،اے”3 کے ہماریخدا،
قوم ایککا پورا مٹقبیلہ گیا !ہے مصیبتیہ اسرائیل پر کیوں “آئی؟

اگلے4 دن وہ سویرےصبح اُٹھے اور قربان گاہ بنا کر اُس پر بھسم ہونے
والی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں۔ 5 پھر دوسرےایکوہ سے پوچھنے
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لـگے، ہمجب” مِصفاہ ربمیں کے حضور جمع ہوئے تو ہماری قوم میں
سے کون کون اجتماع میں شریک نہ “ہوا؟ کیونکہ اُس وقت اُنہوں نے
قَسم کھا کر اعلان کیا تھا، جس” ربیہاںنے کے حضور آنے سے انکار
کیا اُسے اسرائیلیوںاب6“گی۔جائےدیموتسزائےضرور یمینیوںبنکو
پر افسوس ہوا۔ اُنہوں نے کہا، ایک” پورا قبیلہ مٹ گیا ہے۔ اب7 ہم اُن
تھوڑے بچے کھچے آدمیوں کو یاں بیو کس طرح مہیا کر سکتے ہیں؟ ہم
نے ربتو کے قَسمحضور کھائی ہے کہ اپنی بیٹیوں کا اُن کے ساتھ رشتہ
نہیں باندھیں گے۔ لیکن8 ہو سکتا خاندانکوئیہے مِصفاہ اجتماعکے میں
نہ آیا ہو۔ آؤ، ہم پتا “کریں۔ معلوم ہوا یبیسکہ ِجلعاد باشندےکے نہیں
آئے تھے۔ 9 باتیہ فوجیوں کو گننے سے پتا چلی، کیونکہ یبیسوقتگنتے
ِجلعاد کا کوئی فوجشخصبھی میں نہیں تھا۔

تب10 اُنہوں نے 12,000 فوجیوں کو چن کر اُنہیں حکم دیا، یبیس”
ِجلعاد پر حملہ کر کے تمام باشندوں کو بال بچوں سمیت مار ڈالو۔ صرف11
یوں کنوار کو زندہ ہنے ر “دو۔

فوجیوں12 یبیسنے میں 400 یاں کنوار پائیں۔ وہ اُنہیں َسیلا لے آئے
اسرائیلیوںجہاں کا لشکر ٹھہرا اُنہوںسےوہاں13تھا۔ہوا قاصدوںاپنےنے
رِمّونکو چٹانکی بھیجپاسکے یمینیوںبنکر صلحساتھکے لی۔کر پھر14
بن یمین کے 600 مرد یگستان ر سے واپس آئے، اور اُن کے ساتھ یبیس
ِجلعاد یوںکی لیکنہوئی۔شادیکیکنوار لئےکےسبیہ نہیںکافی تھیں۔

15 اسرائیلیوں کو بن یمین پر افسوس ہوا، کیونکہ رب نے اسرائیل کے
قبیلوں میں خلا ڈال دیا تھا۔ جماعت16 کے بزرگوں نے دوبارہ ہمیں”پوچھا، بن یمین کے باقی مردوں کے لئے کہاں سے یاں بیو ملیں گی؟ اُن کی
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تمام عورتیں تو ہلاک ہو گئی ہیں۔ 17 لازم ہے کہ اُنہیں اُن کا موروثی
علاقہ واپس مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل مٹ جائیں۔ لیکن18 ہم
اپنی بیٹیوں کی اُن کے شادیساتھ نہیں کرا سکتے، کیونکہ ہم قَسمنے کھا
کر اعلان کیا ہے، جو’ اپنی بیٹی کا رشتہ بن یمین کسیکے مرد سے باندھے
گا اُس پر الله لعنتکی “۔‘ہو

یوں19 سوچتے سوچتے اُنہیں آخرکار ترکیبیہ سوجھی، کچھ” دیر بعدکے
یہاں َسیلا کیربمیں سالانہ عید منائی گی۔جائے بیتَسیلا ایل شمالکے
میں، لبونہ جنوبکے میں اور اُس راستے کے مشرق میں ہے بیتجو ایل
سے ِسکم تک لے جاتا ہے۔ اب20 بن یمینی مردوں کے لئے ہمارا مشورہ
ہے کہ عید کے دنوں میں انگور کے باغوں میں چھپ گھاتکر میں بیٹھ
جائیں۔ ناچلوکلڑکیاںجب21 کے لئے َسیلا نکلیںسے گی تو پھر باغوں سے
نکل کر اُن پر جھپٹ پڑنا۔ ہر ایکآدمی لڑکی کو پکڑ کر اُسے اپنے گھر لے
جائے۔ جب22 اُن کے باپ اور بھائی ہمارے پاس آ کر آپ کی شکایت
کریں گے تو ہم اُن کہیںسے گے، بن’ یمینیوں ترسپر کھائیں، جبکیونکہ
ہم یبیسنے پر فتح پائی تو ہم اُن کے لئے کافی حاصلعورتیں نہ کر سکے۔
ہیں،بےقصورآپ آپکیونکہ اُنہیںنے اپنی بیٹیوں ًکو ارادتا تو نہیں “۔‘دیا
یمینیوںبن23 بزرگوںنے ہدایتاِسکی کیا۔عملپر عید جبمیںدنوںکے
لڑکیاں ناچ رہی تھیں تو بن یمینیوں نے اُتنی پکڑ لیں کہ اُن کی کمی پوری ہو
گئی۔ پھر وہ اُنہیں اپنے قبائلی علاقے میں لے گئے اور شہروں کو دوبارہ
تعمیر کر کے اُن میں بسنے لـگے۔ باقی24 اسرائیلی بھی وہاں چلےسے گئے۔ ہر
ایک اپنے قبائلی علاقے واپسمیں چلا گیا۔ اُس25 زمانے میں اسرائیل میں
کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ ایکہر وہی کچھ کرتا جو مناسباُسے لگتا تھا۔
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