
Сулаймон, 
шоҳи 

хирадманд

Китоби Муқаддас барои кӯдакон



Муаллиф: Edward Hughes

Рассом: Lazarus
Alastair Paterson

Адаптатсиякунанда: Ruth Klassen

Тарҷумон: Tajikistan Bible Society

Тартибдиҳанда: Bible for Children
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.
Литсензия: Шумо ҳақ доред, ки ин ҳикояро нусхабардорӣ ё 

чоп кунед, аммо ба фурӯхтан иҷозат надоред.



Шоҳ Довуд марди бузурги Худо буд. Дар айёми 
подшоҳии вай, Исроил аз шоҳигарии Шоул дида, 
даҳ маротиба бештар калон шуд. Аммо ҳоло вай 

дигар ҳукмронӣ карда наметавонист.
Довуд пир
шуда буд.
Ӯ хастаю

бемор буд.
Умри вай

дар замин
ба охир

мерасид.



Яке аз писарони
бешумори Довуд, Адуниё

ба мардуми Исроил
мегуфт, ки акнун вай шоҳ

мешавад. Ҳарчанд номи ӯ
“Худованди ман Худост”,

маъно дошт, Адуниё одами хуб
набуд. Азбаски ӯ медонист, ки

Довуд барои ба вай муқобилият
кардан хеле беқувват аст,

подшоҳиро дуздидан
хост. Аммо Худо 

нақшаҳои дигар дошт.



Зани Довуд, Батшебаъ 
медонист, ки писари вай 
Сулаймон бояд подшоҳ 
шавад. Ӯ ба Довуд дар 
бораи нақшаи Адуниё 
нақл кард. Довуд, ки 
бемор буд, роҳбарони 
худро якҷоя ҷамъ 
оварда, дар пеши ҳама 
Сулаймонро шоҳи 
Исроил таъйин намуд. 



Сулаймон дигар бо Адуниё мушкилие надошт, зеро 
мардуми Исроил ба Довуд бовар карданд. Довуд 
ба онҳо гуфт, ки Сулаймон ҳамоне аст, ки Худо 
вайро барои шоҳи онҳо шудан интихоб намудааст. 
Дере нагузашта баъди ин Довуд вафот кард.



Довуд пеш аз маргаш ба 
Сулаймон дар бораи 
итоаткорӣ ба Худо ва 
шоҳи хуб шудан гап зада 
буд. “Дар роҳҳои Худо 
равона шав, то дар ҳамаи 
корҳоят комёб шавӣ” —
гуфт ӯ ба писараш. 
Ин маслиҳати хуб буд. 
Баъд Сулаймон ба тахти 
падараш Довуд нишаст ва  
шоҳигарии вай устувор 
гардид. 



Як шаб Сулаймон хобе дид. 
Дар хобаш Худо ба вай 
зоҳир шуда гуфт: 
“Бигӯ, ки бароят 
чӣ диҳам?”  
Агар шумо 
мебудед, 
чӣ хоҳиш 
мекардед?



Сулаймон барои подшоҳи 
хуб шудан хирад пурсид. 
Ин хоҳиши шоҳи ҷавон 
ба Худо хуш омад. 
Сулаймон он 
чӣ ки хоҳиш 
намуд, ба 
даст овард. 
Аммо Худо 
боз ба вай 
сарвати 
бузург ва 
обрӯ дод. 



Барои фаҳмидани хиради Сулаймон ба одамон 
вақти зиёд лозим нашуд. Рӯзе ду модар бо як 
кӯдак ба пеши шоҳ омаданд. “Писари ин зан шаб 

мурдааст ва ӯ кӯдаки мурдаашро бо
кӯдаки зиндаи ман иваз кардааст”

— гуфт зане. “Не, кӯдаки зинда 
писари ман аст, кӯдаки мурда 

писари туст” — гуфт зани
дигар. Чӣ хел шоҳ гуфта 
метавонист, ки кадоме аз
онҳо модари ҳақиқӣ аст? 



Баъд подшоҳ фармон дод, ки ба вай шамшер 
биёранд. Онҳо барои шоҳ шамшер оварданд. 
Шумо чӣ фикр мекунед, шоҳ бо шамшер чӣ кор 
карданӣ буд?



Шоҳ гуфт: “Кӯдаки зиндаро ба ду қисм пора кунед.
Нимашро ба яке ва нимашро ба дигаре диҳед.”
Зане ки модари кӯдаки зинда буд, гуфт: “Хоҷаам, 
кӯдаки зиндаро ба ин зан диҳед ва ҳаргиз ӯро 
накушед!”



Аммо зани дигар гуфт: 
“Бигзор на аз ман 
бошаду на аз ту, пора 
кунед!”



Сипас шоҳ гуфт: 
“Кӯдаки зиндаро ба 
зани якум диҳед, ӯ 
модараш аст”.
Тамоми Исроил ин 
ҳукмро шунида, шоҳро 
беҳад ҳурмат карданд.
Онҳо диданд, ки Худо 
ба Сулаймон хирад 
додааст.



Мардуми Исроил маъбаде 
надоштанд, ки дар он ҷо Худоро 
ибодат кунанд. Вақте Довуд 
маъбадро сохтанӣ шуд, Худо 
гуфта буд: “Писари ту ба номи 
Ман хонае месозад”. Ҳамин тавр 

Сулаймон ба 
сохтани 

маъбади аҷоиб дар
Уршалим сар кард. 



Барои сохтмони маъбад 
ҳафт соли дароз сарф 
шуд. Аммо вақте ки 
ҳама барои шунидани 
Сулаймон, ки маъбадро 
ба Худованд мебахшид, 
ҷамъ шуданд, 

рӯзи бузург 
фаро расид.



Баъд аз дуои 
таъсирбахш, шоҳ ва 
мардум хурсандона 
ҳазорон қурбонӣ 

карданд ва ду 
ҳафта зиёфати 

калон 
доштанд.



Сипас Худо боз ба 
Сулаймон зоҳир шуда, 
ваъда дод, ки ӯ ва 
Исроилро, то он даме ки 
ба Ӯ итоат мекунанд, 
баракат медиҳад.



Мутаассифона, на Сулаймон ва на 
исроилиён ҳамеша ба Худо итоат карданд. 
Шоҳ бисёр духтаронро ба занӣ гирифт, ки 
Худо намехост, вай бо онҳо оиладор шавад. 
Занҳои бутпарасти Сулаймон дилашро 
ба бутҳо моил намуданд ва ӯ баръакси 
падараш Довуд ба Худованд Худои худ 
содиқ набуд. 



Даме ки Сулаймон имконияти ба Худо итоат
карданро аз даст дод, яке аз хизматгорони ӯ, 
Ёрубъом бо воқеаи аҷоибе рӯ ба рӯ шуд.
Пайғамбаре ба вай гуфт, ки Худо шоҳигарии 
Сулаймонро тақсим мекунад ва Ёрубъом аз 
дувоздаҳ қабила, бар даҳтои он 
ҳукм меронад. Ёрубъом зуд 
ба Миср гурехт. Ӯ медонист, 

ки агар он
ҷо истад,
Сулаймон
вайро

мекушад. 



Ниҳоят Сулаймон аз олам 
гузашт. Писари вай, 
Раҳабъом ҳатто аз 
падараш дида, ба гардани 
одамон андози калонтар 
гузошт. Даҳ қабила шӯриш 
бардоштанд ва Ёрубъомро 
роҳбари худ интихоб 

намуданд. Чӣ хеле
ки пайғамбари Худо

гуфта буд, шоҳигарии 
бузурги Сулаймон ду 

тақсим шуд. Худо 
беитоатиро баракат

дода наметавонад. 



Сулаймон, шоҳи хирадманд

Ҳикоя аз Каломи Худо

1 Подшоҳон 1-12

“Ошкор шудани Каломи Ту равшанӣ 
мебахшад”.  Забур 119:130 



Хотима



Ин ҳикояи Китоби Муқаддас дар бораи Худои аҷоиби мо нақл 
мекунад, ки моро офаридааст ва мехоҳад, ки мо Ӯро шиносем.

Худо корҳои бади моро медонад ва онҳоро гуноҳ меномад. 
Ҷазои гуноҳ марг аст, аммо Худо туро сахт дӯст медорад. Барои 
ҳамин Худо Писари ягонааш, Исои Масеҳро фиристод, ки ҷазои 

гуноҳҳои туро ба Худ гирифта, дар рӯйи салиб мехкӯб шуда мурад. 
Баъд Исо гашта зинда шуду ба осмон рафт! Агар ту ба ин бовар 

карда, ба Исо имон биёрӣ ва аз Ӯ хоҳиш кунӣ, ки гуноҳҳоятро 
бахшад, Ӯ гуноҳҳоятро мебахшад! Ӯ ба вуҷуди ту даромада, дар 

қалби ту зиндагӣ мекунад ва ту ҳамеша ҳамроҳи Ӯ хоҳӣ буд.

Агар бовар кунӣ, ки ин рост аст, ба Худо гӯй:
Исои меҳрубон, ман бовар мекунам, ки Ту Худо ҳастӣ, аммо 

шакли инсонро ба Худ гирифтӣ, ки ба ҷои мани гунаҳкор ҷон диҳӣ. 
Ту гашта зинда шудӣ ва ҳоло ҳам зинда ҳастӣ. Илтимос ба ҳаёти 
ман биё ва гуноҳҳои маро бахш, то ки ҳаётам нав шавад ва рӯзе 
пеши Ту рафта, то абад бо Ту бошам. Ба ман ёрӣ деҳ, ки ҳамчун 

фарзанди Ту ба гапҳои Ту гӯш карда, барои Ту зиндагӣ кунам. Омин.

Ҳар рӯз Китоби Муқаддасро хонда, бо Худо сӯҳбат кун!
Юҳанно 3:16
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