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ҺАКИМЛАР
Йәһуда авал қанаанийлар билән соқушқили чиқиду

1 1 Йәшуа вапат болғандин кейин, бәни-Исраил өзи Худавәндидин сорап: 
«Биздин ким авал чиқип қанаанийлар билән соқушсун» дәп ейтти.  

2 Худавәндә ейттики: «Йәһуда чиқсун. Мана мән жутни униң қолиға беримән» 
деди.  3 У вақит Йәһуда өз бурадири Шимонға: «Қанаанийлар билән баравәр 
соқушайли дәп, сән маңа қошулуп өзәмгә тегидиған һәссәмгә чиқсаң, мәнму 
саңа тегидиған һәссәңгә сән билән биллә чиқип соқушимән» дегәндә Шимон 
униң билән биллә чиқти.  
4 Йәһуда у йәргә чиққанда Худавәндә өзи қанааний билән пәриззийләрни 
уларниң қолиға бәрди. Шундақки, улар Безәк дегән җайда буларни уруп, 
он миң адәмни өлтүрди.  5 Чүнки Безәктә Адони-Безәккә учрап, униң билән 
соқушуп, қанааний билән пәриззийләрни урди.  6 Адони-Безәк өзи қачқанда 
улар уни қоғлап тутуп, қоллириниң чоң бармақлири билән путлириниң чоң 
бармақлирини кесивәтти.  7 Адони-Безәк болса: «Мана қол билән путлириниң 
чоң бармақлири кесиклик йәтмиш падишаһ өзи дастихинимниң тегидә 
угақларни терип турған еди. Әмди Худа маңа өз әмәллиримгә қарап яндурди» 
деди. Андин кейин улар уни Йерусалимға елип барди. Анда у өзи өлүп кәтти.  
8 Лекин бәни-Йәһуда болса Йерусалимни қоршивелип мәғлуп қилип, 
олтарғучилирини қилич биси билән уруп, шәһәргә от яқти.  9 Шуни қилип 
болуп, бәни-Йәһуда өзи тағларда олтирип җәнуб жути билән пәстики жутта 
макан тутқан хәлиқ билән соқушқили чиқти.  
10 Андин кейин Йәһуда өзи илгәрки вақитта Қирят-Арба дегән Хебронда 
олтарған қанаанийларға қарши чиқип, Шешай, Ахиман вә Талмай дегәнләрни 
уруп,  11 андин кетип, Дебирниң олтарғучилириға қарши чиқти. Амма Дебир 
өзи қедимки заманда Қирят-Сефәр дәп аталған еди.  12 Каләб өзи сөз қилип: 
«Кимки Қирят-Сефәргә һуҗум қилип уни алса, униң өзигә қизим Аксани 
хотунлуққа беримән» деди.  13 Каләбниң кичик бурадири Қеназниң оғли 
Отнийәл уни мәғлуп қилип алса, Каләб өзи униңға қизи Аксани хотунлуққа 
бәрди.  14 У хотун униң қешиға барғанда: «Атамдин бир парчә йәр тилигин» 
дәп ерини қизиқтуруп туруп, ешәктин шитик чүшсә, Каләб униңдин: «Саңа 
немә болди?» дәп сориди.  15 У җавап берип: «Сән маңа җәнуб тәрипидики 
қуруқ йәрни бәргәндин кейин, маңа бир нәччә су булақлириниму берип 
мени бәрикәтлигин» деди. Шуни десә, у униңға үстүн булақ билән астин 
булақларни бәрди.  
16 Қенийлар дәп атилип, Мусаниң қейнатисиниң әвлатлири болғанлар 
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болса бәни-Йәһудаға қошулуп, ‹ Хормилиқ шәһәр›дин чиқип Арадниң 
җәнуб тәрипидики Йәһуда чөлигә кетип, андаки хәлиқ билән олтарди.  
17 Лекин Йәһуда болса өз бурадири Шимон билән биллә берип Зәфат дегән 
җайда олтарақлиқ қанаанийларни уруп, шәһәрни вәйран қилип униң 
исмини Хормаһ дәп атиди.  18 Андин кейин Йәһуда өзи Газа билән униң тәвә 
йәрлирини елип, Ашқелон билән униң өпчөрисини егиләп, Әқрон билән 
әтрапини өзигә тартивалди.  19 Худавәндә өзи Йәһуда билән болғач улар 
тағ жутини мәғлуп қиливалди. Лекин пәстики жут болса уларниң төмүр 
һарвулири болғач буларни чиқиралмай қалди.  20 Амма улар болса Мусаниң 
буйруғинидәк Хебронни Каләбкә бәрди. Бәрсә, у өзи Анақниң үч оғлини 
андин чиқиривәтти.  

Һәйдиветилмигән қанаанийлар

21 Бәни-Бәнямин болса Йерусалимда олтарақлиқ йәбусийларни 
чиқиралмиди. Униң үчүн йәбусийлар бәни-Бәняминға қошулуп, бу күнгичә 
Йерусалимда олтармақта.  
22 Йүсүпниң ханидани болса Бәйтәлгә қарши чиққинида Худавәндә улар 
билән еди.  23 Йүсүпниң ханидани өзиниң әһвалини билмәк үчүн илгәрки 
вақитта Луз дәп аталған Бәйтәл дегән шәһәргә җасуслар әвәтти.  24 Җасуслар 
берип, шәһәрдин бир киши чиқип келиватқинини көргәндә униңға: «Шәһәргә 
киридиған йолни бизгә көрситип қойсаң, биз саңа инам беримиз» деди.  25 У 
буни аңлап, шәһәрниң йолини уларға көрситип бәрсә, улар берип, шәһәрни 
уруп қилич бисидин өткүзүп, ялғуз бу адәм билән униң һәммә ханиданини 
қоюп қойди.  26 У адәм болса хиттийларниң жутиға кетип, анда бир шәһәр 
ясап, исмини Луз дәп атиди. Бу күнгичиму униң исми шундақ атилиду.  
27 Манассә болса Бәйт-Шеан билән униң кәнтлирини алмай, Таанак 
билән униңға тәвә йәрлирини егилимай, Дор билән униң кәнтлириниң 
олтарғучиларни чиқармай, Йиблеам билән униңға тәвә йәрлириниң 
хәлқини һайдивәтмәй, Мәгиддо билән униң кәнтлириниң хәлқиниму 
кәткүзүвәтмигәч, қанаанийлар өзи у жутта олтирип қалди.  28 Лекин 
исраилийлар күч тапсиму, қанаанийларни һайдивәтмәй, улардин баҗ-алван 
алатти.  
29 Әфраим болса Гезәрдә олтарақлиқ қанаанийларни һайдивәтмиди. Буниң 
үчүн қанаанийлар өзи Гезәрдә улар билән биллә олтирип қалди.  
30 Зәбулун болса Қитронниң олтарғучилирини чиқармай, Наһалалниң 
олтарғучилириниму һайдивәтмигини үчүн қанаанийлар уларниң арисида 
олтирип, баҗ-алван беридиған болди.  
31 Ашәр болса Аккониң олтарғучилири билән Сидонниң олтарғучилирини 
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чиқармай, Ахлаб, Акзиб, Хәлба, Афеқ вә Рәхобниңкиләрниму һайдивәтмиди.  
32 Униң үчүн ашәрийләр өзи жутниң кона хәлқи болған қанаанийларниң 
арисида олтарди. Чүнки ашәрийләр уларни һайдивәтмиған еди.  
33 Нафтали болса Бәйт-Шәмәшниң олтарғучилири билән Бәйт-Анатниң 
олтарғучилирини чиқиривәтмәй, бәлки жутниң кона хәлқи болған 
қанаанийларниң арисида олтирип қалди. Шундақ болсиму, Бәйт-Шәмәш 
билән Бәйт-Анатниң хәлқи уларға баҗ-алван беридиған болди.  
34 Лекин аморийлар болса бәни-Данни тағларға һайдиветип, уларни пәскә 
чүшкили қоймиди.  35 Аморийлар өзи Херәс теғи, Аялон вә Шаалбимда 
олтирип қалди. Шундақ болсиму, бәни-Йүсүпниң қоли күч тепип кәткәч, 
улар баҗ-алван беридиған болди.  36 Аморийларниң чегриси болса ‹ Сериқ 
Ешәк› давининиң қорам теши билән Селадин тартип үстүн тәрипигә маңатти.  

Худавәндиниң пәриштиси бәни-Исраилға тәнбиһ бериду

2 1 Худавәндиниң пәриштиси Гилгалдин Бокимға келип ейттики: «Мән 
болсам силәрни Мисирдин чиқирип, ата-бовилириңларға қәсәм қилип 

бәргән жутқа елип келип: ‹ Мән силәр билән қилған әһдәмни әбәдкичә 
сундурмаймән.  2 Силәр болсаңлар бу жутниң хәлқи билән әһдә бағлашмай, 
бәлки уларниң қурбангаһлирини бузуветиңлар› десәм, мениң сөзүмгә қулақ 
салмидиңлар. Немә үчүн шундақ қилдиңлар?  3 Буниң үчүн мәнму уларни 
силәрниң алдиңлардин кәткүзмәй, уларниң өзи силәрни қийин-қистаққа 
селип, уларниң тәңрилири силәргә бир қилтақ болсун дәп, хиял қилдим» 
деди.  4 Худавәндиниң пәриштиси бәни-Исраилға бу сөзниң һәммисини 
ейтип бәргәндин кейин улар товлап йиғлишип,  5 бу җайниң етини Боким 
қоюп, Худавәндә үчүн қурбанлиқ өткүзди.  

Йәшуадин кейин Исраил бутларға ибадәт қилишни башлайду

6 Йәшуа өзи хәлиқни кәткили қойған вақитта бәни-Исраилниң һәр 
бири жутни өзимизгә тартивалайли дәп өз мирасиға барди.  7 Хәлиқ 
болса Йәшуаниң һәммә күнлиридә вә һәм Йәшуадин кейин тирик туруп, 
Худавәндиниң Исраил үчүн қилған чоң-чоң ишлирини көргән ақсақалларниң 
һәммә күнлири ичидә Худавәндигә ибадәт қилип турди.  8 Худавәндиниң 
бәндиси Нунниң оғли Йәшуа болса бир йүз он яшқа кирип вапат болди.  
9 Улар уни Гааш теғиниң шимал тәрипидики Әфраим теғиниң Тимнат-Херәс 
дегән җайида, өз мирас жутиниң зиминида дәпнә қилди.  
10 Бу нәсилниң һәммиси өз ата-бовилириға берип қошулғандин кейин, 
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Худавәндиниму тонумай, Исраил үчүн қилған ишлириниму билмәйдиған 
бир нәсил пәйда болди.  11 У вақиттин тартип бәни-Исраил Худавәндиниң 
көзидә яман болғинини қилип, Баал бутлириға ибадәт қилғили башлап,  
12 ата-бовилириниң Тәңриси болуп уларни Мисир жутидин чиқирип кәлгән 
Худавәндини ташлап, өпчөрисидики таипиләрниң тәңрилиридин болған ят 
тәңриләргә әгишип, буларға баш егип, Худавәндиниң аччиқини кәлтүрүп,  
13 Худавәндини қоюп қоюп, Баал билән Аштаротқа ибадәт қилғили турди.  
14 Униң үчүн Худавәндиниң ғәзипи Исраилниң үстигә қозғилип, уларни 
хараб қилсун дәп, уларни талиғучиларниң қолиға тапшуруп, өпчөрисидики 
дүшмәнлириниң қолиға сатти. Шундақки, дүшмәнлириниң алдида иккинчи 
баш көтәрмиди.  15 Улар қәйәргә чиқса Худавәндә өзи сөзләп, улар үчүн қәсәм 
қилғинидәк Худавәндиниң қоли уларға қарши ишләп турғач, чоң тәңликкә 
чүшүп қалди.  
16 Андин кейин Худавәндә өзи, уларни талиғучиларниң қолидин қутқузсун 
дәп, һакимлар қопурди.  17 Лекин улар болса өз һакимлириниң сөзиниму 
аңлимай, ят тәңриләрниң арқисидин йүрүп, зина қилип, уларға баш егип, ата-
бовилири меңип Худавәндиниң буйруқлириға итаәт қилип йүргән йолидин 
чиқип кетип, ата-бовилиридәк иш қилмиди.  18 Худавәндә улар үчүн қачан 
һакимлар қопурса, Худавәндә өзи у һаким билән болуп, униң һаят күнлиридә 
уларни дүшмәнлириниң қолидин қутқузатти, чүнки Худавәндә болса уларниң 
аһ уруп дүшмәнлири салған тәңликидин қилған пәрядини аңлап ичи ағриди.  
19 Лекин һаким өзи өлүп қалса, улар арқисиға йенивелип, ата-бовилиридинму 
зиядә яманлиқ қилип, ят тәңриләрниң кәйнидин кетип, уларға ибадәт 
қилип, баш егип, өз әмәллири билән асийлиқидин янмайтти.  20 Униң үчүн 
Худавәндиниң ғәзипи Исраилниң үстигә қозғилип, өзи ейттики: «Бу хәлиқ 
өзи мән уларниң ата-бовилириға буйруған әһдини сундуруп, авазимға қулақ 
салмиғини үчүн  21 мән болсам, Йәшуа өлгәндә жутта қалған таипиләрдин 
бир адәмниму һайдивәтмәй,  22 улар өз ата-бовилири қилғинидәк қилип, 
Худавәндиниң йолида йүргүси барму әмәсму дәп, Исраилни синап бақимән.  
23 Шуни дәп Худавәндә өзи бу таипиләрни шитик һайдивәтмәй, уларни турғили 
қоюп, Йәшуаниң қолиға тапшуруп бәрмиди.  

Худавәндә Исраилни синап беқиш үчүн қоюп қойған таипиләр

3 1 Бәни-Исраил әвлатлиридин болуп, җәң қилишни билмигән кишиләрниң 
өзигә җәң қилишни үгитәй дәп,  2 Худавәндә өзи Исраилни синап беқип, 

Қанаанниң җәңлирини һеч билмигән һәммә кишиләрни синақ қилмақ үчүн 
қоюп қойған таипиләр шу, йәни:  3 Филистинийләрдин болған бәш сәрдар 
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билән қанаанийларниң һәммиси, сидонийлар билән Баал-Хәрмон теғидин 
тартип Хаматниң ағзиғичә Ливан теғида олтарақлиқ хиввийлар еди.  4 Булар 
болса бәни-Исраилни синап, Худавәндә өзи Мусаниң васитиси билән уларға 
буйруған әмирләрни тутидуму яки йоқму дәп, уларни синақ қилмақ үчүн 
қоюп қоюлған еди.  
5 Бәни-Исраил болса қанааний билән хиттийлар, аморий билән пәриззийләр, 
хиввий билән йәбусийларниң арисида олтирип қелип,  6 уларниң қизлирини 
хотунлуққа елип, өз қизлирини уларниң оғуллириға берип, уларниң 
мәбудлириға ибадәт қилғили турди.  

Отнийәл

7 Бу тәриқидә бәни-Исраил өзи Худавәндиниң нәзиридә яман болғанни 
қилип, өз Тәңриси Худавәндини унтуп, Баал билән Ашәра бутлириға 
ибадәт қилишип турди.  8 Буниң үчүн Худавәндиниң ғәзипи Исраилниң 
үстигә қозғилип, уларни Аррам-Наһарайимниң падишаһи болған Кушан-
Ришатайимниң қолиға сатти. Бу тәриқидә бәни-Исраил өзи сәккиз йилғичә 
Кушан-Ришатайимниң хизмитини қилди.  9 Амма бәни-Исраил өзи 
Худавәндигә пәряд қилғинида Худавәндә бәни-Исраил үчүн бир қутқузғучини 
қопурди. Уларни қутқузған шу киши өзи Каләбниң укиси Қеназниң оғли 
Отнийәл еди.  10 Худавәндиниң Роһи униң үстигә чүшкәч, у өзи Исраилниң 
һакими болуп җәңгә чиққинида, Худавәндә өзи Аррам падишаһи Кушан-
Ришатайимни униң қолиға бәрди. Буниң билән у өзи Кушан-Ришатайимниң 
үстигә ғалиб кәлди.  11 Мундин кейин қириқ йилғичә жутта арам-аманлиқ 
болуп туруп, ахирда Қеназниң оғли Отнийәл өлүп кәтти.  

Еһуд вә Шамгар

12 Лекин бәни-Исраил болса йәнә Худавәндиниң көзидә яман болғинини 
қилғач, Худавәндиниң аччиқи келип, Моабниң падишаһи Еглонни 
Исраилниң үстигә ғалиб қилди. Чүнки бәни-Исраил өзи Худавәндиниң 
нәзиридә яман болғинини қилған еди.  13 Еглон падишаһ болса бәни-Аммон 
билән бирлишип бәни-Амаләкни өзигә тартип берип, Исраилни уруп ‹ 
Хормилиқ шәһәр›ни егиливалди.  14 Буниң билән бәни-Исраил он сәккиз 
йилғичә Моабниң падишаһи Еглонға хизмәт қилди.  
15 Лекин бәни-Исраил Худавәндигә пәряд қилғанда Худавәндә улар үчүн 
өзи Бәнямин қәбилисидин Гераниң оғли болған Еһуд чәпхайни қутқузғучи 
қилип қопурди. Бәни-Исраил униң қоли билән Моабниң падишаһи Еглонниң 
қешиға баҗ-хираҗ әвәткәндә,  16 Еһуд өзи үчүн бир гәз узун икки бислиқ бир 
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қилични етип, уни кийимниң ичидә оң йотисиниң үстигә қисқач берип,  
17 Моабниң падишаһи Еглонниң алдида баҗ-хираҗни қойди. Еглон болса 
тола семиз бир киши еди.  18 У баҗ-хираҗни қойғандин кейин, баҗ-хираҗ 
кәлтүргән хәлиқни кәткүзүветип,  19 өзи йенип, Гилгалниң йенидики таш 
сүрәтлири бар җайдин қайтип падишаһниң қешиға келип: «Әй падишаһ 
мениң саңа мәхпий җайда қилидиған бир сөзүм бар» дәп ейтқузди. У вақит 
падишаһ хәлиққә: «Бизгә хилвәт лазим болди» десә, чөрисидикиләрниң 
һәммиси ташқириға чиқип кәтти.  
20 Андин кейин Еһуд кирип, падишаһни сөрүн балиханисида курсиниң 
үстидә ялғуз олтарақлиқ тепип: «Мениң Худа тәрипидин саңа ейтидиған 
бир сөзүм бар» десә, падишаһ курсидин қопуп турди.  21 У вақит Еһуд өзи чәп 
қолини узитип, оң йотисидин қилични суғурувелип, униң қосиқиға тиқти.  
22 Шундақки, қиличниң дәстисиму, тиғи билән қошулуп кирип кетип, семиз 
ети чувулуп, қилични қосиқидин тартивәтмигини үчүн дәстисигә йөгишип 
қелип, тиғи кәйнидин чиқип турди.  23 Андин Еһуд өзи даланға чиқип, 
балиханиниң ишиклирини кәйнидин етип, қулуплап чиқип кәткинидә,  
24 падишаһниң адәмлири келип қариса, балиханиниң ишиклирини 
қулуплақлиқ көрүп, падишаһ өзи сөрүн өйдә арам қилармикин дәп ойлиди.  
25 Лекин улар узун сақлап туруп, балиханиниң ишиклири ечилмиғинини 
көрүп, көңли селип, ачқучни елип ишикни ечип қариса, хоҗисиниң йәргә 
йиқилип, өлүк ятқинини көрди.  
26 Амма булар һәйран болушуп турғичилик Еһуд өзи қечип чиқип, таш 
сүрәтлири бар җайдин өтүп Сеираға йетивелип қутулуп кәтти.  27 Анда келип, 
Әфраим теғида канай чалса, бәни-Исраил униң билән тағдин чүшүп, уни өз 
алдиға селип маңди.  28 У уларға: «Маңа әгишип йүрүңлар, чүнки Худавәндә 
болса дүшмәнлириңлар болған моабийларни қоллириңларға бәрди» десә, 
улар униң кәйнидин берип чүшүп, Иорданниң кечикини тосувелип, һеч 
кимни өткили қоймиди.  29 У вақит улар моабийлардин һәммиси күчлүк 
батур болған он миңчә адәмни өлтүрүп, һеч бирини қачқили қоймиди.  
30 Бу тәриқидә Моаб өзи Исраилниң қолиниң тегидә бесилғач, сәксән йил 
давамида жут өзи течлиқ турди.  

31 Еһудтин кейин Анатниң оғли Шамгар қопуп, Исраил қутқузуп, алтә йүз 
филистинийләрни кала санҗиғучи билән өлтүрүвәтти.  
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Дебора вә Барақ

4 1 Лекин Еһуд вапат болғандин кейин бәни-Исраил Худавәндиниң 
нәзиридә яман болғинини йәнә қилғили турди.  2 У вақит Худавәндә 

уларни Қанаанниң падишаһи болуп Хазорда сәлтәнәт қилип турған Ябинниң 
қолиға сатти. Униң қошун сәрдари Сисера дәп атилип, таипиләрниң Шарошәт 
дегән шәһиридә олтарақлиқ еди.  3 Амма бәни-Исраил болса Худавәндигә 
пәряд қилди. Чүнки униң төмүрдин ясалған тоққуз йүз җәң һарвуси болуп, 
бәни-Исраилға йигирмә йил давамида тола зулум қилип турған еди.  4 У 
вақит Лаппидотниң хотуни болған Дебора дегән аял пәйғәмбәр Исраилниң 
ичидә һакимлиқ қилди.  5 У өзи Әфраим тағлиридики Рама билән Бәйтәлниң 
оттурисида болған Дебора дәриғи дегән хорма дәриғиниң түвидә олтаратти. 
Бәни-Исраил болса, һөкүм қилсун дәп, униң қешиға дәвасини елип келәтти.  
6 У өзи Нафталиниң жутидики Қадеш дегән җайдин Абиноамниң оғли Барақни 
қичқартип, униң өзигә ейттики: «Мана Исраилниң Тәңриси Худавәндә өзи 
буйруп: ‹ Сән берип, Нафтали қәбилиси билән Зәбулун қәбилисидин он миң 
кишини өзәң билән биллә елип, Табор теғиға чиққин.  7 Мән болсам, Ябин 
қошун сәрдари болған Сисерани өз һарву қошунлири билән Қишон дегән 
еқинниң бойиға қешиңға елип келип, қолуңға тапшуримән› дәп ейтмидиму?» 
деди.  8 Барақ униңға җавап берип: «Сән өзәң мән билән барсаң, мәнму барай. 
Сән мән билән бармисаң, мәнму бармаймән» деди.  9 Дебора сөз қилип: 
«Дәрвәқә өзәм сән билән баримән, лекин ундақ болса, баридиған йолуңда 
саңа һеч иззәт тәгмәйду, бәлки Худавәндә өзи Сисерани бир хотунниң қолиға 
тапшуриду» дәп Дебора қопуп, Барақ билән биллә Қадешқа маңди.  10 Барақ 
өзи Зәбулун билән Нафталини Қадешқа қичқирип, он миң адәмни өзи билән 
елип чиққинида Дебораму униң билән чиқти.  
11 Қений Хебәр болса Мусаниң қейнатиси болған Хобабниң нәслидин кәлгән 
башқа қенийлардин өзини айрип, Қадешниң йенида болған Заананим 
дегән җайдики дуб дәриғиниң йенида өз чедирини тиккән еди.  12 «Мана 
Абиноамниң оғли Барақ өзи Табор теғиға чиқти» дегән хәвәр Сисераға 
йәткинидә,  13 Сисера өзи төмүрдин болған тоққуз йүз җәң һарвусиниң 
һәммисини йиғип, һәммә хәлқини таипиләрниң шәһири Шарошәттин 
қичқартип, Қишон еқининиң йенида топлиди.  
14 У вақит Дебора Бараққа сөз қилип: «Қопқин, бу күн болса Худавәндә өзи 
Сисерани сениң қолуңға тапшуридиған күндур. Мана Худавәндә өзи алдиңда 
болғинини билмәмсән?» деди. Шуни десә, Барақ өзи он миң адәмни кәйнигә 
селип, тағдин чүшти.  15 Худавәндә болса Сисераниң өзини һәммә һарвулири 
билән пүтүн қошунини Барақниң алдида қилич биси билән тера-перән 
қиливәтти. Шундақки, Сисера өзи һарвудин чүшүп, пиядә қечип кәтти.  
16 Лекин Барақ болса таипиләрниң шәһири Шарошәткичә һарвуларниң өзи 



ҺАКИМЛАР 10

билән қошунни қоғлап барди. Бу тәриқидә Сисераниң һәммә қошуни қилич 
биси билән йоқитилип, бириму қутулалмиди.  
17 Лекин Сисера болса пиядә қечип кетип, қений Хебәрниң хотуни Яәлниң 
чедириға беривалди. Чүнки Хазорниң падишаһи Ябин билән Хебәр қенийниң 
ханиданиниң оттурисида достлуқ бар еди.  18 Яәл өзи чиқип, Сисера билән 
көрүшкәндә униң өзигә: «Әй хоҗам, қорқмай мениңкигә киргин» деди. Шу 
гәп билән Сисера униң чедириға кирсә, хотун өзи униң үстигә бир йотқан 
йепип қойди.  19 У униңға: «Мән болсам уссап қалдим. Ичкили аз-маз су 
бәргин» десә, хотун берип, сүтниң тулумини ечип, униңға ичүрүп, йәнә уни 
йепип қойди.  20 Андин Сисера униңға ейттики: «Сән өзәң чедирниң ишикидә 
сақлап турғин. Бирким келип: ‹ Бу йәрдә бир киши барму?› дәп сәндин 
сориса: ‹ Йоқ› дәп җавап бәргин» деди.  21 Лекин Хебәрниң хотуни Яәл қопуп, 
чедирниң бир қозуқини елип, бир болқини қолида тутуп, шәпә қилмай униң 
қешиға берип, у өзи һерип кетип қаттиқ ухлап ятса, униң чекисигә қозуқни 
қақти. Шундақки, қозуқ өтүп, йәргә кирип кәтти. Буниң билән у өлди.  
22 Мана, Барақ өзи Сисерани қоғлап кәлсә, Яәл алдиға чиқип, униң өзигә: 
«Кәлгин сән издәп кәлгән адәмниң өзини саңа көрситәй» деди. У униңкигә 
кирип қариса, мана Сисера өзи өлүк йетип, чекисигә қозуқ қеқиқлиқ 
туриду.  23 Бу тәриқидә Худа у күндә Қанаан падишаһи Ябинни бәни-
Исраилниң алдида рәсва қилди.  24 У вақиттин тартип бәни-Исраилниң 
қоли Қанаан падишаһи Ябинниң үстигә күч тепип ғалиб болғили башлап, 
ахирда Қанаан падишаһи Ябинни йоқитивәтти.  

Нусрәт шеири

5 1 У вақит Дебора билән Абиноамниң оғли Барақ шеир оқуп ейттики: 

 2 «Исраилда башлайдиған сәрдарлар тепилип, хәлиқ өзи көңүл хуши билән уларға 
әгәшмәк үчүн Худавәндигә һәмдусана ейтиңлар.

  
3 Әй падишаһ, аңлаңлар! Әй әмирләр, қулақ селиңлар! Мән болсам, Худавәндигә шеир 
оқуй. Мән өзәм Исраилниң Тәңриси Худавәндигә мәдһийә нахшилирини ейтай. 

4 Әй Худавәндә, сән өзәң Сеирдин чиқип, Едом сәһрасиға қәдәм қойғиниңда йәр өзи 
тәвринип кетип, асман болса темитип туруп, булутлар ямғур яғдуруп,

  5 тағлар болса Худавәндиниң йүзидин титрәп, Синай теғи өзи Исраилниң 
Тәңриси Худавәндиниң һузуридин силкинип кәтти.
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6 Анатниң оғли Шамгарниң күнлиридә, дәрвәқә Яәлниң күнлиридә хан йоллири 
ташлинип кәткәч йолучилар өзи чиғир йоллирида йүрәтти.

  
7 Мән Дебора болсам, Исраилда бир анидәк пәйда болуп қопмаста Исраилниң ичидә 
һаким тепилмай йоқ турди.

8 Хәлиқ болса өзи үчүн йеңи тәңриләр илғивалди. Бу сәвәбтин дәрвазилириға җәң 
йетип кәлди. Амма қириқ миңчә исраилийларниң арисида бир данә сипар яки бир 
данә нәйзә көрүнгән едиму?

  
9 Көңлүм болса Исраилниң һакимлири үчүн селип, хәлиқ ичидин хушлуқ билән уларға 
әгәшкәнләргә майил болиду. ‹ Худавәндә өзи мубарәк› дәп ейтиңлар.

  
10 Әй силәр ақ ешәкләргә мингәнләр! Әй нәпис зилчиләрниң үстидә олтарғанлар! Әй 
йолда меңип турғанлар, мәдһийә оқуңлар!

  
11 Я атқучиларниң чуқинидин қутулғанлар болса кечикләрниң левидә туруп, 
Худавәндиниң адалитини даңлап, униң Исраил ичидә көрсәткән раст һәқиқәтни 
зикир қилиду. Худавәндиниң хәлқи болса чүшүп, дәрвазиларға йетип кәлди.

  
12 Әмди сән әй Дебора, ойғинип қопқин! Ойғинип қопуп шеир оқуғин! Әй Барақ, қопқин 
сән әй Абиноамниң оғли, әсирлириңни бағлап елип кәткин.

  
13 Мана хәлиқтин қалған аз бир гуруһ болса чоң хәлиқләргә ғалиб кәлди. Мән болсам, 
Худавәндә маңа залимларниң үстигә күч бәрди.

  
14 Әфраимниң өзидин Амаләкниң ичидә йилтиз бағлиған кишиләр кәлди. Әй Бәнямин, 
сениң кәйниңдин әгишип хәлқиң билән қошулуп Макирдин һакимлар чүшүп келип, 
Зәбулундин сәрдарлиқниң һасисини тутқанлар йетип кәлди.

  
15 Иссакарниң әмирлири болса Дебораға қошулди. Иссакар қилғандәк Барақму қилип, 
униң кәйнидин вадиға чүшти. Рубәнниң еқинлириниң йенида чоң-чоң мәслиһәтләр 
қилинди.

  
16 Сән болсаң немишкә қотанниң ичидә туруп, қойлар үчүн чалған ялғузәкниң 
авазини аңлиғили халидиң? Мана Рубәнниң еқинлириниң йенида чоң-чоң 
мәслиһәтләр қилинди.
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17 Гилияд болса Иорданниң у тәрипидә туруп қалди. Дан өзи немишкә кемиләрниң 
йенида тохтап қалди? Ашәр болса деңизниң канарида тохтап туруп, көрпәзлириниң 
йенида олтирип қалди.

  
18 Лекин Зәбулун болса өзини өлүмгә тутуп берип, Нафталиму егиз сәһраларда һәм 
шундақ қилди.

  
19 Падишаһлар келип соқушуп, Қанаанниң падишаһлири болса Таанактики Мәгиддо 
сулириниң йенида урушти. Лекин аз-маз күмүч олҗиму тапалмиди.

  
20 Асман тәрипидинму уруш болуп, юлтузлар болса өз җайидин чүшүп, Сисераға 
қарши соқушти.

  
21 Қишон дәрияси уларни еқитип кетип, кона дәрия болған Қишон дәрияси өзи 
уларни сүпүрүп кәтти! Әй мениң җеним, қувәт билән алдиға жүгүргин.

  
22 Һайдиғучи палванларниң чапқинида атларниң туяқлири такираң-такираң 
қилди.  

23 «Силәр Мерозға ләнәт қилип, Худавәндиниң ярдимигә, дәрвәқә залимларға қарши 
Худавәндигә ярдәм бәрмигини үчүн уларниң олтарғучилириға қаттиқ ләнәт 
қилиңлар» дәп Худавәндиниң пәриштиси ейтти.

  
24 Қений Хебәрниң хотуни Яәл болса һәммә хотунлиридин мубарәк болуп, чедирда 
олтарған хотунлиридин әвзәл болсун.

  
25 Сисера өзи су сориса, у униңға сүт берип, бай рәсмийчә бир қачида қаймақ тәңлиди.

  
26 У өзи бир қолини қозуққа узитип, оң қолида болқини тутуп Сисерани уруп, бешини 
угап, чекисини тешип өткүзүвәтти.

  
27 Сисера болса униң айиғиға еңишип йиқилип ятти. У өзи униң аяқлириға йиқилип 
йетип ятқан йеридә өлүп қалди.  

28 Сисераниң аниси болса пәнҗиридин қарап товлап: «Униң һарвулири немишкә 
кәлмәйду? Һарвулириниң чақлири немигә астилишип қалди» дәп ейтип,

  
29 өз-өзидин шундақ соал қилип турғанда, униң һәммидин дана хотунлири җавап 
берип:
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  30 «Шәксиз булар болса олҗа елип бөлүшүп, һәр бир әр кишигә иккидин қиз тегип, 
Сисераниң өзигә рәңмурәң рәхтләр олҗа тегип, рәңмурәң гүл тоқулған рәхтләр 
берилип, икки йүзлүк гүл тоқулған кийимләр болса әсирләрниң гәдинигә йүклинип 
келип, униңға берилгән имиш» дәп ейтти.

  
31 Әй Худавәндә, сениң һәммә дүшмәнлириң болса шундақ тәриқидә йоқ болуп кетип,
 сени дост тутқанларниң өзи чүш вақтидики аптаптәк болсун»

 деди.

 Буниң билән жут өзи қириқ йилғичә арам-аманлиқ тапти.  

Гидонниң һакимлиққа чақирилиши

6 1 Лекин бәни-Исраил Худавәндиниң көзидә яман болғини қилип турғач, 
Худавәндә уларни йәттә йилғичә Мидиянниң қолиға тапшурди.  2 У 

вақит Мидиянниң қоли Исраилни шундақ бесивалдики, бәни-Исраил өзи 
Мидияндин панаһ тапмақ үчүн тағларда техи бар өңкүрләрни қилип, ғар 
билән қорғанларни ясап қойди.  3 Қачанки исраилийлар уруқ териған болса, 
мидиянийлар, амаләкийлар вә шәриқийләр келип, уларға һуҗум қилип,  
4 уларға қарши чедир тикип, Газағичә йәрниң һосулини йоқитиветип, 
Исраилда һеч ашлиқ қоймиди. Қой, кала, ешәклирини елип кетәтти.  5 Чүнки 
улар болса улар мал билән чедирлирини алғач келип, чекәткидәк тола болуп 
өзи билән төгилири һесаби болмай, жутқа киривелип, уни хараб қилатти.  
6 Бу тәриқидә Мидиянниң дәстидин бәни-Исраил тола рәсвалиқ тартатти. 
Рәсвалиқ тартип, бәни-Исраил өзи Худавәндигә пәряд қилғили башлиди.  
7 Мидиянийларниң дәстидин қийнилип, бәни-Исраил Худавәндигә пәряд 
қилғинида,  8 Худавәндә өзи бәни-Исраилға бир пәйғәмбәрни әвәтти. У келип 
уларға ейттики: «Исраилниң Тәңриси Худавәндә мундақ ейтидуки: ‹ Мән өзәм 
силәрни Мисирдин чиқирип келип қуллуқ өйидин аҗритивелип,  9 мисирлиқ 
билән силәргә зулум қилғучиларниң қолидин қутқузуп, алдиңлардин 
уларни һайдиветип, жутини силәргә тапшуруп берип,  10 силәргә: «Мана 
Тәңриңлар Худавәндә мән өзәм болғач силәр жутида олтарған аморийларниң 
тәңриләрдин қорқмаңлар» десәм, мениң сөзүмгә қулақ салмидиңлар› дәп 
ейтиду» деди.  11 Андин кейин Худавәндиниң пәриштиси келип, Офра дегән 
җайида Абиезәр Йоашқа тәәллуқ болған дуб дәриғиниң түвидә олтарди. У 
вақит Йоашниң оғли Гидон өзи мидиянийлардин қачурмақ үчүн сиққучниң 
ичидә буғдай соқуп турған еди.  
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12 У һаман Худавәндиниң пәриштиси униңға көрүнүп: «Әй батур палван, 
Худавәндә өзи сән биләндур» дәп униңға ейтти.  13 Гидон униңға җавап 
берип: «Әй хоҗам Худавәндә, биз билән болған болса, бу мусибәтниң 
һәммиси немишкә үстимизгә кәлди? Униң қилған мөҗизиләрниң һәммиси 
әмди нә йәрдидур? Булар тоғрисида ата-бовилиримиз өзи дәп берип: ‹ 
Мана Худавәндә бизни Мисирдин чиқирип кәлди› дәп ейтишатти. Лекин 
бу күнләрдә Худавәндә өзи бизни ташливетип, мидиянийларниң қолиға 
чүшүрүп қойди» деди.  14 У вақит Худавәндә униңға нәзәр қилип: «Сән өзәң 
бу күчүң билән берип, Исраилни Мидиянниң қолидин қутқузувалғин. Мана 
мән сени әвәтмидимму?» дәп ейтти.  15 Шуни десә, у униңға: «Әй хоҗам, 
мән болсам Исраилни қандақ қутқузалимән? Ханиданим болса Манассәниң 
ичидә һәммидин пәс болуп, өзәм болсам, атамниң өйидә һәммидин кичики 
мән әмәсму?» деди.  16 Худавәндә униңға: «Мән өзәм сән билән болимән. 
Бу сәвәбтин сән болсаң мидиянийларни бир адәмни урғандәк урисән» дәп 
ейтти.  17 Лекин у униңға илтиҗа қилип: «Мән көзлириңдә илтипат тапқан 
болсам, мән билән сөзләшкиниңгә маңа бир аламәт көрситип,  18 мән саңа 
йенип келип, өз һәдийә қурбанлиқимни кәлтүрүп, алдиңда қоймиғичилик 
бу йәрдин кәтмигин» деди. Худавәндә җавап берип: «Сән йенип кәлгичилик 
тохтап туримән» деди.  
19 У вақит Гидон берип, бир оғлақни тәйярлап, бир ефа унниң петир ненини 
пишуруп, гөшни бир севәткә селип, шорпини бир қазанға қуюп, дуб дәриғиниң 
түвидә униң қешиға кәлтүрүп, алдида қойди.  20 Лекин Худаниң пәриштиси 
униңға: «Бу гөш билән петир ненини елип берип, андаки қорам ташниң үстидә 
қоюп, шорпини төкүвәткин» деди. Шуни десә, у шундақ қилди.  21 У вақит 
Худавәндиниң пәриштиси қолидики һасини узитип, учини гөш билән петир 
нениға тәккүзсә, қорам таштин бир от чиқип, гөш билән петир ненини йәп 
кәтти. У һаман Худавәндиниң пәриштиси униң көзидин ғайип болди.  
22 Буниң билән Гидон өзи униң Худавәндиниң пәриштиси екәнликини билип, 
өзи: «Вай маңа, әй Рәб Худавәндә, мән болсам Худавәндиниң пәриштисини 
йүзмуйүз көрмидимму?» деди.  23 Лекин Худавәндә униңға: «Саңа аманлиқ 
болсун. Қорқмиғин, өлмәйсән» деди.  24 У вақит Гидон өзи Худавәндә үчүн 
анда бир қурбангаһни ясап, униң исмини ‹ Худавәндә аманлиқниң егиси› 
дәп атиди. Бу қурбангаһ болса бу күнгичә абиезәрийләрниң Офра дегән 
җайида турмақта.  

Гидон Баал қурбангаһини йиқитиду

25 У кечиси Худавәндә униңға ейттики: «Сән атаңниңки болған яш буқа 
билән йәттә яшлиқ башқа бир буқини елип, атаңға тәәллуқ болған Баал-
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қурбангаһини йиқитип, униң йенидики Аширә бутини кесиветип,  26 қорам 
ташниң чоққисиниң үстидә Тәңриң Худавәндә үчүн тәртип билән бир 
қурбангаһни ясап, иккинчи буқини елип, өзәң кесивәткән Аширә бутиниң 
парчилириниң үстидә көйдүрмә қурбанлиқ қилғин» деди.  
27 Шуни десә, Гидон өзи Худавәндиниң ейтқинидәк қилип, адәмлиридин он 
кишини өзи билән елип берип, өз атисиниң ханидани билән шәһәр хәлқидин 
қорққини үчүн бу ишни күндүзи қилалмай, кечиси қилди.  28 Әтиси сәһәрдә 
шәһәр хәлқи қопуп қариса, мана Баал-қурбангаһи өзи йиқитилип, униң 
йенидики Аширә бути болса кесилип кетип, йеңи ясалған қурбангаһниң 
үстидә иккинчи буқа қурбанлиқ қилинип өткүзүклүк туриду.  29 Буни 
көрүп, улар бир-биригә: «Бу ишни ким қилди?» дәп сорап тәһқиқлисә: 
«Йоашниң оғли Гидон өзи буни қилди» дәп уларға мәлум болди.  30 У вақит 
шәһәрниң адәмлири Йоашқа сөзләп: «Оғлуңни чиқирип бәргин. У өзи Баал-
қурбангаһини йиқитип, униң йенидики Аширә сүритини кесивәткини үчүн 
өлтүрүлсун» деди.  31 Йоаш өзи алдида турғанларға җавап берип ейттики: 
«Растинла силәр Баал үчүн уруш қилисиләрму вә я уни сақлайсиләрму? 
Кимки униң тоғрисида уруш қилса, әтигичә өлтүрүлсун. Әгәр у Худа 
болса, униң қурбангаһини йиқитқан бу киши билән өзи урушсун» деди.  
32 Бу сәвәбтин улар Гидонниң исмини Йәруббаал дәп атап, қурбангаһини 
йиқитқан бу киши билән Баал өзи урушсун» дәп ейтишти.  

33 Амма мидияний билән амаләкийләр шәриқийләр билән қошулуп, һәммиси 
йиғилип, дәриядин өтүп берип, Йизрәәлниң вадисида чедирлирини тикти.  
34 У вақит Худавәндиниң Роһи Гидонниң үстигә кәлгәч у өзи канай чалса, 
Абиезәрниң хәлқи йиғилип, униң кәйнидин әгәшти.  35 Андин кейин у өзи 
Манассәниң һәммисигә әлчи әвәтсә, буларму йиғилип, униң кәйнидин 
әгәшти. Шу тәриқидә Ашәр, Зәбулун вә Нафталиға әлчи әвәтсә, буларму 
дәрһал чиқип, уларға қошулди.  
36 Гидон өзи Худаға ейттики: «Әгәр сән ейтқиниңдәк мениң қолум билән 
Исраилни қутқузғили халисаң,  37 мана мән хаманда қой жуңини қоюп 
қойимән. Әгәр шәбнәм ялғуз жуңниң үстигә чүшүп, чөрисидики йәрниң 
һәммиси қуруқ турса, буниң билән сән ейтқандәк мениң қолум билән 
Исраилниң қутқузмақчи болғиниңни билимән» деди.  38 Шундақ дәп, әтиси 
сәһәр қопуп, жуң бесип шәбнәмни сиқип көрсә, бир қача шәбнәмдин толди.  
39 Лекин Гидон өзи Худаға ейттики: «Маңа аччиқлимай турсаң, ялғуз бир 
мәртивә йәнә әрз қилғум бар. Мүмкин болса, бу нөвәт жуңни йәнә синап 
бақай. Әмди бу қетим ялғуз жуң қуруқ туруп, чөрисидики йәрниң һәммисигә 
шәбнәм чүшсун» деди.  40 Дегинидәк шу кечиси Худа шундақ қилдики, ялғуз 
жуң қуруқ туруп, чөрисидики йәрниң һәммисигә шәбнәм чүшүп қалди.  
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Гидон душмәнләрни жуттин һайдап чиқириду

7 1 Йәруббаал дәп аталған Гидон өзи әтиси сәһәр қопуп, өзигә қошулған һәммә 
хәлиқ билән чиқип, Харод дегән булақниң йениға чүшти. Мидиянийларниң 

ләшкәргаһи болса униң шимал тәрипигә Морәһ егизликиниң йенидики 
вадида еди.  2 Лекин Худавәндә Гидонға ейттики: «Саңа әгәшкән хәлиқниң 
сани бәк тола болғини үчүн, мән болсам мидиянийларни уларниң қолиға 
бәрмәймән. Болмиса Исраил өзи: ‹ Өз қолимиз бизни қутқузди› дәп маңа 
қарши йоғанлиқ қилип қалса керәк.  3 Униң үчүн сән әмди хәлиққә елан 
қилип: ‹ Кимки қорқуп, йүрики селип қалған болса, Гилияд теғидин йенип 
кәтсун› дәп ейтқин» деди. Мундақ қилса, хәлиқниң арисидин йигирмә икки 
миң киши йенип кетип, ялғуз он миңи қелип қалди.  4 Худавәндә Гидонға 
йәнә ейттики: «Техиму хәлиқ зиядә толидур. Әмди сән буларни суниң левигә 
елип кәлгин. Анда мән улардин сән үчүн бәзисини илғап, өзәм ким тоғрисида: 
‹ Бу өзи сән билән барсун› десәм, у сән билән барсун. Лекин ким тоғрисида: 
‹ Бу өзи сән билән бармисун› десәм, у бармисун» деди.  5 У вақит Гидон өзи 
хәлиқни суниң левигә елип кәлди. Кәлсә, Худавәндә униңға ейттики: «Һәр 
ким ишт су ичкәндәк тили билән ялап су ичсә, уларни бир тәрәпкә қойғин. 
Шундақ һәм һәр ким дүм йетип туруп су ичсә, уларниму айриғин» деди.  
6 Шундақ қилса, қолини ағзиға тәккүзүп ялап, су ичкәнләрниң сани аран үч 
йүз чиқти. Қалған хәлиқниң һәммиси болса дүм йетип туруп су ичти.  7 У 
вақит Худавәндә Гидонға ейттики: «Мән болсам ялап су ичкән бу үч йүз 
кишиниң қоли билән силәрни қутқузуп, мидиянийларни сениң қолуңға 
тапшуримән. Лекин қалған хәлиқ болса һәр бири өз җайиға йенип кәтсун» 
деди.  8 У вақит хәлиқниң өзи өз озуқ талқан билән канайлирини алғили 
башлиди. Лекин Гидон өзи Исраилниң һәммә әр кишилириниң һәр бирини өз 
чедириға яндуруветип, ялғуз бу үч йүз киши елип қалди. Мидиянийларниң 
ләшкәргаһи болса униң тегидики вадида еди.  9 У кечиси Худавәндә униңға 
ейттики: «Сән қопуп, ләшкәргаһқа чүшкин, чүнки мән болсам уларни сениң 
қолуңға бәрдим.  10 Әгәр сән чүшкили қорқсаң, өз хизмәткариң Пурани биллә 
елип, ләшкәргаһқа чүшкин.  11 Чүшсәң, уларниң немә сөзләшкинини аңлап, 
ләшкәргаһқа киргили җүрәт таписән» деди. Буни аңлап, у өзи хизмәткари 
Пурани биллә елип, ләшкәргаһниң левидә турған әскәрләрниң қешиға 
барди.  12 Мана мидияний, амаләкий вә шәриқийләр болса вадиниң ичидә 
чекәткидәк қуюлуп туруп, уларниң төгилири өзи толилиқидин деңизниң 
канаридики қумидәк болуп һесабсиз еди.  13 Лекин Гидон йетип барса, мана 
анда бир киши өз һәмраһиға көргән чүшини ейтип берип туруп: «Мана мән 
чүшүмдә көрдүмки, бир данә арпа тоқичи мидиянийларниң ләшкәрниң 
ләшкәргаһиға чүшүп қелип, жуймилап келип чедирниң қешиға йетип, 
уни урған имиш. Урса, чедир өзи сунуп кетип, астин-үстүн болуп кәткән 
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имиш» деди.  14 Шуни десә, һәмраһи униңға тәбир берип: «Буниң мәниси 
Йоашниң оғли болған исраилий әркәк Гидонниң қиличидин башқа бир немә 
әмәстур. Худа өзи мидиянийларни һәммә әскәрлири билән қошуп, униң 
қолиға бәрди» дәп ейтқинини аңлиди.  15 Гидон өзи чүшиниң хәвири билән 
тәбирини аңлиғанда сәҗдә қилди. Андин Исраилниң ләшкәргаһиға йенип 
келип: «Қопуңлар, Худавәндә өзи мидиянийларниң ләшкирини қолуңларға 
бәрди» дәп ейтип,  16 бу үч йүз кишини үч һәссигә бөлүп, һәммисиниң қолиға 
бирдин канай билән бирдин-бирдин ичидә чирағ қоюлған халий козини 
берип,  17 уларға ейттики: «Маңа қарап туруп, мән қилғандәк қилиңлар. 
Мана мән ләшкәргаһниң қешиға йетип берип, немә қилсам силәрму шундақ 
қилип,  18 мән өзәм билән маңа әгәшкәнләр канай чалсақ, силәрму пүтүн 
ләшкәргаһниң чөрисидә туруп, канай челип: ‹ Қилич өзи Худавәндә билән 
Гидонниңкидур› дәп товлишиңлар» деди.  19 Оттура кечә болай дегәндә йеңи 
муһапизәтчиләр йөткәлсә, Гидон өзи йүз кишини биллә елип, ләшкәргаһниң 
йениға келип, канай челип, қоллиридики козиларни сундурувәтти.  20 У 
һаман бу үч бөлүнгәнләрму канай челип, козиларни сундуруп, чәп қоллирида 
чирағларни тутуп, канайлирини чалмақ үчүн оң қоллирида тутуп туруп: 
«Қилич өзи Худавәндә билән Гидонниңкидур» дәп товлишип,  21 уларниң һәр 
бири өз җайида ләшкәргаһниң чөрисидә тохтап турса, дүшмәнниң һәммә 
қошуни бу тәрәпкә-у тәрәпкә жүгүрүп, товлишип қачқили туруп,  22 бу үч 
йүз киши канай чалса, Худавәндә өзи бир-бириниң қиличини бир-биригә 
яндуруп, һәммә ләшкәрниң үстигә кәлтүрди. Бу тәриқидә ләшкәрлири өзи 
Зерәрат билән Бәйт-Шиттаниң тәрипигә қечип кетип, Таббаттин өтүп Абәл-
Мехоланиң канариғичә беривалди.  23 Амма Нафтали, Ашәр вә һәммә Манассә 
қәбилисидин исраилий адәмләр йиғилип мидиянийларни қоғлиғили турди.  
24 Гидон болса Әфраимниң һәммә тағлириға әлчиләр әвәтип: «Мидиянға 
қарши чүшүп, улар өтәлмисун дәп, Бәйт-Барағичә су еқинлирида тосап 
туруп, Иордандинму өткили қоймаңлар» дәп хәвәр бәрсә, Әфраимниң 
һәммә адәмлири йиғилип келип, Бәйт-Барағичә су еқинлирида тосап туруп, 
Иордандинму өткили қоймай,  25 мидиянийларниң Орәб билән Зәәб дегән 
икки сәрдарлирини тутувелип, Орәбни Орәб қорам тешида өлтүрүп, Зәәбниң 
өзини Зәәб сиққучида өлтүрүп, мидиянийларни қоғлап берип, Орәб билән 
Зәәбниң каллилирини Иорданниң у тәрипигә Гидонниң қешиға кәлтүрди.  

Әфраимниң хапа болуши

8 1 Лекин Әфраимниң адәмлири униңға: «Немишкә бизгә шуни қилип, 
өзәң мидиянийлар билән соқушқили чиқип, бизни қичқармидиң» дәп 



ҺАКИМЛАР 18

униң билән қаттиқ музакириләшкили турди.  2 У уларға җавап бәрдики: 
«Силәргә қариғанда мән техи немә қилдим? Әфраимниң пасаңи болса 
Абиезәрниң үзүм һосулидин әвзәл әмәсму?  3 Худа өзи мидиянийларниң 
сәрдарлири болған Орәб билән Зәәбни қоллириңларға бәргәндин кейин, 
силәр қилғиниңлардәк мән немә қилалидим?» деди. Шуни десә, униңға 
аччиқланмай, ғәзипи пәсләнди.  

Гидонниң Мидиян үстидин ғәлибә қилиши

4 Гидон өзи Иорданға кәлгәндә өзигә һәмраһ болған үч йүз киши һерип 
кәткән болсиму, униң билән биллә дәриядин өтти.  5 Өткәндә у өзи Суккотниң 
адәмлиригә: «Маңа әгишип һерип кәткән кишиләргә бир нәччә нан бериңлар. 
Мән болсам, Мидиянниң иккила падишаһи Зебаһ билән Залмуннани қоғлап 
кетип баримән» деди.  6 Лекин Суккотниң чоңлири җавап берип: «Зебаһ 
билән Залмунна болса һазир сениң қолуңға чүштиму? Болмиса сениң 
ләшкәрлириңгә қандақ нан берәлмәймиз» деди.  7 Гидон ейттики: «Мақул! 
Ундақ болса, Зебаһ билән Залмуннани Худавәндә өзи мениң қолумға 
чүшүргәндә гөшлириңларни янтақ билән шоха-тикәнгә санҗитиветимән 
дәп,  8 у йәрдин кетип, Пениәлгә берип, андаки адәмләргиму шундақ гәп 
қилса, Пенийәлдики кишиләр һәм униңға Суккотниң адәмлиридәк җавап 
бәрди.  9 Шундақ десә, у өзи Пенийәлдики кишиләргә: «Теч-аман йенип 
кәлгинимдә бу мунарни йиқитиветимән» деди.  
10 Лекин Зебаһ билән Залмунна болса җәң кишилиридин бир йүз йигирмә 
миңи өлүп кәткәч шәриқийләрдин ешип қалған он бәши миң әскири билән 
Қарқор дегән җайда еди.  11 Амма Гидон өзи Нобаһ билән Йогбеһаниң 
шәриқ тәрипидики карван йоли билән чиқип, бехәвәр турғинида уларниң 
қошунини уруп,  12 Зебаһ билән Залмунна қечип кәтсә, кәйнидин қоғлап 
берип, Мидиянниң бу икки падишаһи Зебаһ билән Залмуннани тутувелип, 
һәммә қошуни қачурувәтти.  
13 Лекин Йоашниң оғли Гидон өзи Херәс давинидин қайтип, җәңдин йенип 
келип,  14 суккотлук бир яш йигитни тутувелип, униңдин сорақ қилғинида 
у униңға Суккотниң чоңлири билән ақсақаллири болған йәтмиш кишиниң 
исмини хәтләп бәрди.  15 Гидон өзи Суккотниң адәмлириниң қешиға йетип 
барғанда: «Мана силәр мени заңлиқ қилип, улар тоғрисида сөзләп: ‹ Зебаһ 
билән Залмунна болса һазир сениң қолуңға чүштиму, болмиса һерип 
қалған адәмлириңгә қандақ нан берәләймиз› дәп ейтқан Зебаһ билән 
Залмуннани  16 әмди көрүңлар» дәп, шәһәрниң ақсақаллирини тутуп 
янтақ, шоха-тикәнни елип, буниң билән Суккотниң адәмлирини уруп 
әдипини берип,  17 Пенийәлниң мунарини йиқитип, шәһәрниң адәмлирини 
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өлтүрүветип,  18 Зебаһ билән Залмуннадин сорақ қилип: «Силәр икки адәм 
Таборда өлтүргән адәмләр қандақрақ еди?» дәп сориса, булар җавап берип: 
«Улар өзи саңа охшаш болуп, һәр бириниң шәкли шаһзадиниңкидәк еди» 
деди.  19 Буни аңлап: «Ундақ болса, улар өзи мениң биртуққанлирим болуп, 
анамниң оғуллири екән. Тирик Худавәндә билән қәсәм қилимәнки, силәр 
уларни тирик қойған болсаңлар, мән силәрни һәргиз өлтүрмәйттим» 
дәп,  20 тунҗи оғли Йәтәргә: «Сән қопуп бу икки адәмни өлтүргин» дәп 
һөкүм бәрди. Лекин оғул өзи кичик болғач қорқуп қелип, қиличини 
суғуралмиди.  21 У вақит Зебаһ билән Залмунна өзи: «Сән өзәң қопуп, 
бизни өлтүргин. Адәм дегәнниң өзигә беқип, күчи болмамду?» деди. 
Шуни десә, Гидон қопуп, Зебаһ билән Залмуннани өлтүрүп, төгилириниң 
бойнидики пөпүклирини еливалди.  

Гидон бутпәрәрслик йолиға кириду — Гидонниң вапати

22 Андин кейин Исраилниң адәмлири Гидонға қарап: «Сән бизни 
Мидиянниң қолидин қутқузғиниң үчүн өзәң бизгә падишаһ болуп оғлуңдин 
тартип нәврәңгичә үстимизгә һөкүмәт қилсун» деди.  23 Амма Гидон өзи 
уларға җавап берип: «Хаһи мән болсам, хаһи оғлум болса үстүңларға сәлтәнәт 
қилмай, бәлки Худавәндә өзи үстүңларға сәлтәнәт қилсун» деди.  24 Андин 
Гидон уларға йәнә ейттики: «Силәрдин ялғуз бир нәрсә сориғили халаймән. 
Һәр бириңлар олҗиға алған қулақ зирисини маңа бәрсун» деди. Улар өзи 
исмаилий болғач алтун зирилири бар еди.  25 Улар җавап берип: «Шәксиз 
бәргили халаймиз» дәп йәргә бир йепинчини селип уларниң һәр бири униң 
үстигә олҗиға алған қулақ зирисини ташлиди.  26 У өзи тиләп йиғивалған 
алтун зириләрниң вәзни бир миң йәттә йүз шеқәл чиқип,буниңдин башқа 
Мидиян падишаһлири ашқан зуннар билән зиннәтлик зирә-мончақлириға 
кийгән сөсүн кийимлири билән төгилириниң бойнидики зәнҗирлириму 
қошулуп йиғилған еди.  27 Гидон өзи бу нәрсиләрдин Ефод тәйяр қилдуруп, 
өз шәһири Офрада қоюп қойса, бәни-Исраилниң һәммиси униң өзигә 
жүгүрүшүп, бузуқчилиқ қилишип турғач, буниң өзи болса Гидон билән униң 
өйигә бир тузақ болди.  28 Бу тәриқидә Мидиян өзи бәни-Исраилниң алдида 
езилип,иккинчи баш көтирәлмәй туруп, жут өзи Гидонниң күнлиридә қириқ 
йилғичә арамлиқ тапти.  
29 Лекин Йоашниң оғли Йәруббаал берип, өз өйидә олтарди.  30 Гидонниң 
хотунлири тола болғач униң пуштидин йәтмиш оғул төрәлди.  31 Униң 
Шәкәмдики кенизикидин униңға бир оғул туғулуп, исми Абималик қоюлди.  
32 Йоашниң оғли Гидон болса тола өмүр көрүп қерип өлүп, Абиезәрдики 
Офрада өз атиси Йоашниң қәбридә дәпнә қилинди.  
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33 Лекин Гидон өлгәндин кейин бәни-Исраил кәйнигә йенивелип, Баал бутиға 
әгишип, бузуқчилиқ қиливалди.  34 Бу тәриқидә бәни-Исраил болса уларни 
чөрисидики һәммә дүшмәнлириниң қолидин қутқузувалған өз Тәңриси 
Худавәндини унтуп,  35 Йәруббаал дәп аталған Гидон Исраилға қилған һәммә 
яхшилиқини көзлимәй, униң ханиданиғиму һеч бир яхшилиқ қилмиди.  

Абималик вә Шәкәмниң хәлқи

9 1 Лекин Йәруббаалниң оғли Абималик Шәкәмдики өз анисиниң ака-
укилириниң қешиға берип, улар билән чоң дадисиниң һәммә ханиданиға 

сөзләп ейттики:  2 «Силәр болсаңлар Шәкәмниң һәммә адәмлиридин сорап: 
‹ Силәр үчүн Йәруббаалниң оғуллири болған йәтмиш кишиниң үстүңларға 
һөкүмәт қилиши яхшиму яки бир адәмниң үстүңларға һөкүмәт қилиши 
яхшиму дәп ойлаңлар. Мән өзәм болсам, силәрниң сүнәклириңлардин үнүп, 
гөшиңлардин болғинимни яд қилиңлар› дәп мениң тәрипимдин ейтиңлар» 
деди.  3 Униң анисиниң ака-укилири Шәкәмниң адәмлиригә униң тәрипидин 
бу сөзләрниң һәммиси ейтти. Буниң билән уларниң көңли Абималиккә 
майил болуп: «У болса бизниң бурадиримиз әмәсму?» дәп ейтишип,  4 Баал-
Беритниң бутханисидин йәтмиш шеқәл күмүчни чиқирип униңға бәрди. Бу 
пул билән Абималик өзи бир мунчә бекар лүкчәкләрни иҗаригә елип, уларға баш 
болуп,  5 Офраға атисиниң өйигә берип, Йәруббаалниң оғуллири болған өзиниң 
йәтмиш бурадәрлирини бир ташниң үстидә өлтүрүвәтти. Лекин Йәруббаалниң 
кичик оғли Йотам болса йошурунувалғач қутулуп қалди.  6 Мундин Шәкәмниң 
һәммә адәмлири йиғилип, Миллода олтарғучиларниң һәммиси җуғлишип 
берип, Абималикниң өзини Шәкәмдә турғузулған дуб түврүкиниң йенида 
падишаһ тиклиди.  7 Бу хәвәр Йотамға йәткинидә у берип, Гәризим теғиниң 
чоққисиға чиқип туруп товлап варқирап уларға: «Әй Шәкәмниң адәмлири: Худа 
бизләргә қулақ салсун дәп, мениң сөзүмни аңлаңлар.  

8 Күнләрдә бир күн: ‹ Биркимни мәсиһләп, өзимизгә падишаһ қилайли› дәп 
дәрәқләрниң өзи берип, зәйтун дәриғиниң өзигә: ‹ Үстимизгә падишаһ болуп 
бәргин› дәп ейтса,  9 зәйтун дәриғи уларға җавап берип: ‹ Мән болсам Тәңри 
билән адәмләрниң мени даңлишиға сәвәб болған йеғимни ташлап кетип, 
дәрәқләрниң үстигә падишаһ болимән дәп барайму?› деди.  
10 Буни аңлап дәрәқләр өзи әнҗир дәриғиниң қешиға берип: ‹ Сән келип, 
үстимизгә падишаһ болғин› дәп илтиҗа қилса,  11 әнҗир дәриғи уларға җавап 
берип: ‹ Мән болсам өз ширнәм билән яхши мевәмни ташливетип берип, 
дәрәқләрниң үстигә падишаһ болайму?› деди.  
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12 Шуни десә, дәрәқләр өзи үзүм телиниң қешиға берип: ‹ Сән келип, бизниң 
үстимизгә падишаһ болғин› дәп әрз қилса,  13 үзүм тели уларға җавап 
берип: ‹ Мән болсам Тәңри билән адәмләрни хуш қилидиған шәрбитимни 
ташливетип, дәрәқләрниң үстигә падишаһ болимән дәп барайму?› деди.  
14 У вақит дәрәқләрниң һәммиси азғанниң қешиға берип: ‹ Сән келип, бизниң 
үстимизгә падишаһ болғин› дәп ейтса,  15 Азған уларға җавап берип: ‹ Әгәр 
силәр мени үстүңларға растинла падишаһ қилғили халисаңлар, келип, 
мениң сайәмниң тегигә җуғлишиңлар. Болмиса азғандин бир от чиқип, 
Ливанниң кедир дәрәқлирини йәп кетиду› деди.  

16 Әмди гәп шуки, силәр болсаңлар Абималикни падишаһ қилғиниңлар билән 
раст иш қилип, һәқлиқни беҗа кәлтүрүп, Йәруббаал билән униң ханиданиға 
яхшилиқ қилип, униң қилған илтипатини яндурдиңларму?  17 Чүнки атам 
болса силәр үчүн җәң қилип, өз җенини хәтәргә ташлап, силәрни Мидиянниң 
қолидин қутқузмидиму?  18 Амма бу күн силәр атамниң ханиданиға қарши 
қопуп, униң оғуллири болған йәтмиш киши бир ташниң үстидә өлтүрүветип, 
униң дедикиниң оғли Абималикни туққиниңлар болғини үчүн Шәкәм 
хәлқиниң үстигә падишаһ тиклимидиңларму?  19 Әмди әгәр силәр бу күн 
Йәруббаал билән униң ханиданиға растлиқ билән иш қилип, һәқлиқни 
беҗа кәлтүргән болсаңлар, силәр Абималиктин хуш болуп, уму силәрдин 
хуш турсун.  20 Болмиса Абималиктин бир от чиқип, Шәкәмниң адәмлири 
билән Миллониң хәлқини йәп кетип, Шәкәмниң адәмлири билән Миллониң 
хәлқиниң ичидин бир от чиқип, Абималикни йәп кәтсун» дәп ейтип қоюп,  
21 Йотам өзи жүгүрүп қечип кетип, Бәәр дегән җайға берип, бурадири 
Абималиктин қорққач анда олтирип қалди.  

22 Лекин Абималик өзи Исраилниң үстигә үч йил һөкүмәт қилғандин 
кейин  23 Худа өзи Абималик билән Шәкәмниң адәмлириниң арисиға бир 
яман роһ әвәткәч Шәкәмниң адәмлири Абималиккә хаинлиқ қилғили 
башлиди.  24 Бу иш болса: униң Йәруббаалниң йәтмиш оғуллириға қилған 
зулуми өз үстигә келип, уларниң қени болса уларни өлтүргән бурадири 
Абималикниң бойниға тохтап, униң өз бурадәрлирини өлтүрүшигә 
мәдәт беришкән Шәкәм хәлқигиму кәлсун дәп, вәқә болди.  25 Шәкәмниң 
олтарғучилири болса униңға зәрәр йәткүзәйли дәп, тағларниң чоққилирида 
марап олтирип, шу йолдин өтүп кетиватқанларни булап турған адәмләрни 
әвәтти. Бу иш өзи Абималиккә дәп берилди.  26 Лекин Ебәдниң оғли Гаал 
өзи өз биртуққанлири билән Шәкәмгә кәлсә, Шәкәмниң адәмлири униңға 
ишәш бағлап,  27 етизлиққа чиқишип, үзүмзарлиқлириниң үзүмлирини үзүп 
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сиқип шараб қилип, сөйүнүшүп, өз Тәңриниң бәйтигә кирип йәп-ичишип 
туруп, Абималикниң үстигә ләнәт оқуғили турди.  28 У вақит Ебәдниң оғли 
Гаал ейттики: «Абималик дегән немә адәм болуп, Шәкәм өзи немә екән. 
Биз униңға немишкә хизмәт қилимиз? У өзи Йәруббаалниң оғли болуп, 
Зебул болса униң мәнсәпдари әмәсму? Силәр болсаңлар Шәкәмниң атиси 
Хаморниң адәмлиригә итаәт қилиңлар. Немишкә Абималиккә хизмәт 
қилайли?  29 Кашки бу хәлиқ мениң қол астимда болса еди! Ундақ болса, мән 
өзәм Абималикни һайдиветип, Абималиккә: ‹ Өз қошунуң авутуп, мәйданға 
чиққин› дегән еланни чиқираттим» деди.  
30 Лекин шәһәрниң сәрдари Зебул өзи Гаал бән-Ебәдниң бу сөзлирини 
аңлиғинида аччиқи келип,  31 һошиярлиқ билән Абималикниң қешиға әлчи 
әвәтип: «Мана Ебәдниң оғли Гаал өзи биртуққанлири билән Шәкәмгә келип, 
шәһәрни саңа қарши қозғиветиду.  32 Буниң үчүн сән өзәң адәмлириңни елип, 
кечиси сәһраға берип, марап олтирип,  33 әтиси күн чиққан һаман шәһәргә 
һуҗум қилип, униң өзи билән адәмлири алдиңға чиқип кәлгәндә қолуңдин 
кәлгиничә униңға қилғин» дәп ейтқузди.  34 Буни ишитип, Абималик өзи 
һәммә адәмлирини елип, кечиси чиқип, төрт топ болуп Шәкәмниң алдида 
марап олтарди.  
35 Ебәдниң оғли Гаал ташқири чиқип, шәһәрниң дәрвазисида өрә турса, 
Абималик өз адәмлири билән марап олтарған җайидин қопуп чиқти.  
36 Гаал өзи хәлиқни көргәндә Зебулға қарап: «Мана тағ чоққилиридин хәлиқ 
чүшүватиду» деди. Лекин Зебул униңға җавап берип: «Тағларниң сайисиму 
саңа адәмдәк көрүниду» деди.  37 Гаал йәнә сөзләп: «Мана түзләңликниң қап 
оттурисидин бир гуруһ келип, йәнә бир гуруһ ‹ палчиларниң дуб дәриғи›ниң 
тәрипидин келиватиду» деди.  38 У вақит Зебул униңға ейттики: «Әмди 
сениң йоған гәп қилған ағзиң қени? Сән болсаң: ‹ Абималик немә адәм 
екән? Немишкә униңға хизмәт қилайли?› демидиңму? Мана сән хар көргән 
хәлиқ келиватиду. Әмди чиқип, улар билән соқушуп баққин» деди.  39 Шуни 
десә, Гаал өзи Шәкәмниң хәлқи билән чиқип, Абималик билән соқушқили 
башлиди.  40 Лекин Абималик уни мәғлуп қилғанда у өзи униң алдидин қечип 
кетип, шәһәрниң дәрвазисиғичә тола адәмләр яридар болуп йиқилип чүшти.  
41 Андин кейин Абималик өзи Арумада туруп қалди. Лекин Зебул болса, улар 
Шәкәмдә олтармисун дәп, Гаал билән униң бурадәрлирини қоғливәтти.  
42 Әтиси хәлиқниң сәһраға чиқидиған хәвири Абималиккә йәткәндә,  43 у өзи 
хәлиқни елип, үч һәссигә бөлүп, сәһрада марап туруп, хәлиқниң шәһәрдин 
чиққини көргәндә жүгүрүп қопуп, уларни урди.  44 У вақит Абималик өзи 
билән болған топни кәйнигә селип, шәһәрниң дәрвазисиға бесип берип 
тохтап турса, қалған икки топ сәһрадикиләрниң һәммисигә һуҗум қилип, 
уларни уруп өлтүрди.  45 Бу тәриқидә Абималик өзи пүтүн күн шәһәрдә 
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урушуп, уни елип, андаки хәлиқни өлтүрүп, шәһәрни бузуветип, үстигә туз 
қоюп қойди.  
46 Шәкәмниң қорғинидики адәмләр буни аңлиғанда уларниң һәммиси Әл-
Берит бутханисиниң гүмбизигә киривалди.  47 «Шәкәмниң қорғинидики 
адәмләр палан йәрдә йиғилипту» дегән хәвәр Абималиккә йәткәндә,  48 у өзи 
адәмлирини елип, Залмон теғиға чиқти. У вақит Абималик палтини елип, 
өз қоли билән дәрәқтин бир шахни кесивелип өшнисигә қоюп туруп, өзи 
билән болған хәлиққә қарап: «Мениң немә қилғинимни көргән болсаңлар, 
силәрму һазир шундақ қилиңлар» деди.  49 Буни аңлап, хәлиқниң һәр 
бири Абималиктәк бирдин шахни кесивелип, униң кәйнигә кирип берип, 
шахларни гүмбәзгә дөвиләп, униңға от қойди. Буниң билән Шәкәмниң 
қорғинидики һәммә адәмләр көйүп кетип, бир миңчә әр-хотун өлүп кәтти.  

50 Андин кейин Абималик өзи Тәбәзгә берип, уни қоршап мәғлуп қилип 
алди.  51 Лекин шәһәрниң оттурисида бир мәһкәм мунар бар еди. Һәммә әр-
хотунлар, дәрвәқә шәһәрниң һәммә адәмлири анда қечип берип, дәрвазини 
ичидин етивелип, мунарниң өгүзигә чиқивалди.  52 Лекин Абималик мунарға 
келип, һуҗум қилип, униңға от яқмақ үчүн мунарниң дәрвазисиға йеқин 
кәлгинидә,  53 бир хотун бир ярғунчақ тешини елип, Абималикниң бешиға 
ташлап, униң меңисини езивәтти.  54 У вақит Абималик дәрһал өз яриғини 
көтәргән йигитни қичқирип, униңға: «Қиличиңни суғуруп, мени өлтүргин. 
Болмиса хәлиқниң мән тоғрилиқ: ‹ Бир хотун киши уни өлтүрүвәтти› дәп 
ейтидиғини болиду» деди. Шуни аңлап, йигит өзи уни сейип өлтүрди.  
55 Амма Исраилниң адәмлири Абималикниң өлгинини көргәндә уларниң 
һәр бири өз җайиға кәтти.  
56 Бу тәриқидә Худа өзи Абималик өз йәтмиш бурадәрлирини өлтүргини 
билән атисиға қилған яманлиқини униң өзигә яндуруп,  57 Шәкәмниң 
адәмлири қилған яманлиқиниң һәммиси болсиму, Худа уларниң бешиға 
яндуруп кәлтүрди. Буниң билән Йәруббаалниң оғли Йотам өзи ейтқан 
ләнити уларниң үстигә кәлди.  

Толаһ

10 1 Абималиктин кейин Толаһ бән-Пува бән-Додо дәп атилип, Иссакар 
қәбилисидин болуп, Әфраимниң тағлиридики Шамир дегән җайда 

олтарақлиқ бир адәм Исраилни қутқузғили қопуп,  2 йигирмә үч йил 
давамида Исраилниң һакими болғандин кейин өлүп кетип, Шамирда дәпнә 
қилинди.  
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Яир
3 Униңдин кейин гилиядлиқ Яир қопуп, йигирмә икки йил давамида 

Исраилниң һакими еди.  4 Униң оттуз ешәккә минип йүрүп, оттуз шәһәргә 
егә болған оттуз оғли бар еди. Бу шәһәрләр болса Гилиядниң жутида болуп, 
бу күнгичә Яирниң кәнтлири аталмақта.  5 Яир өзи вапат болуп Қамонда 
дәпнә қилинди.  

Исраил чоң тәңликтә

6 Лекин бәни-Исраил болса йәнә Худавәндиниң көзидә яман болғини 
қилип, Баал билән Аштарот бутлириға баш егип, Аррам билән Сидон 
тәңрилиригә ибадәт қилип, Моаб билән бәни-Аммон вә филистинийләрниң 
тәңрилиригиму ибадәт қилғили туруп, Худавәндини ташлап униңға ибадәт 
қилмиди.  7 Униң үчүн Худавәндиниң ғәзипи Исраилға қозғилип, уларни 
филистинийләр билән бәни-Аммонниң қолиға сатти.  8 Булар болса у йилда 
бәни-Исраилға зор билән зулум қилип, он сәккиз йилғичә Иорданниң у 
тәрипидә аморийларниң жутидики Гилиядта олтарақлиқ бәни-Исраилниң 
һәммисигә хапилиқ йәткүзүп туратти.  9 Бәни-Аммон болса Иордандин өтүп 
берип, Йәһуда, Бәнямин вә Әфраимниң ханиданлириға қарши урушқили 
кәлгини үчүн исраилийлар чоң тәңликкә чүшти.  10 У вақит бәни-Исраил 
өзи Худавәндигә пәряд қилип: «Биз болсақ саңа гуна қилип, өз Тәңримизни 
ташлап, Баал бутлириға ибадәт қилдуқ» деди.  11 Лекин Худавәндә бәни-
Исраилға ейттики: «Мән силәрни мисирлиқ билән аморийларниң қолидин 
аҗритип, бәни-Аммон билән филистинийләрниң қолидин қутқузмидимму?  
12 Сидоний, амаләкий вә маонийлар келип силәргә зулум қилғинида маңа 
пәряд қилсаңлар, силәрни уларниң қолидин қутқузмидимму?  13 Шундақ 
болсиму, силәр мени ташлап, ят тәңриләргә ибадәт қилдиңлар. Буниң 
үчүн мән йәнә силәрни қутқузмаймән.  14 Әмди берип, өзәңлар үчүн 
илғиған тәңриләргә бала вақтиңларда пәряд қилип: ‹ Бизни қутқузғин› дәп 
ейтиңлар».  15 Амма бәни-Исраил болса Худавәндигә ялвуруп: «Биз гуна 
қилдуқ. Әмди саңа немә яхши көрүнсә, бизгә қилғин. Лекин бу мәртивә бизни 
қутқузувалғин» дәп,  16 ят тәңриләрни өз арисидин чиқириветип, Худавәндигә 
ибадәт қилғили турди. Шундақ қилса, у өзи Исраилниң тәңликини көрүп, 
униң көңли салди.  17 Андин кейин бәни-Аммон җуғлишип, Гилиядқа берип 
чедир тиксә, бәни-Исраилму йиғилип келип, Миспаһқа чүшүп чедир тикти.  
18 У вақит Гилиядтики хәлиқниң чоңлири бир-биригә сөзлишип: «Ким бәни-
Аммон билән соқушни башлиғили халайду? Кимки буни қилса, Гилиядниң 
олтарғучилириға һаким болиду» деди.  
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Йиптаһ

11 1 Йиптаһ дегән гилиядий киши батур палван еди. Амма у Йиптаһ 
өзи паһишиниң оғли болуп, атиси болса Гилияд дәп аталди.  2 Лекин 

Гилиядниң өз хотуниму оғуллар туғди. Бу хотунниң оғуллири чоң болғанда 
Йиптаһни һайдиветип, униң өзигә: «Сән башқа хотунниң оғли болғач 
атимизниң өйидә мирас алмайсән» десә,  3 Йиптаһ өзи бурадәрлиридин 
қечип, Тоб жутида олтирип қалди. Амма Йиптаһниң қешиға бекар тәләпләр 
йиғилип қелип, униң билән йүргили башлиди.  4 Амма бир нәччә вақит 
өткәндә бәни-Аммон өзи Исраилға қарши соқушқили башлиди.  5 Лекин бәни-
Аммон Исраил билән җәң қилғили башлиғанда Гилиядниң ақсақаллири: 
«Йиптаһни Тоб жутидин елип келәйли» дәп барди.  6 Барғинида Йиптаһқа 
илтиҗа қилип: «Биз болсақ бәни-Аммонға қарши соқушқили халаймиз. 
Буниң үчүн сән келип, бизгә баш болуп бәргин» деди.  7 Йиптаһ өзи Гилиядниң 
ақсақаллириға җавап берип: «Силәр болсаңлар мени яман көрүп, атамниң 
өйидин һайдивәтмидиңларму? Әмди балаға гириптар болғиниңларда 
немә үчүн мениң қешимға кәлдиңлар?» деди.  8 Гилиядниң ақсақаллири 
Йиптаһқа сөзләп: «Сән биз билән берип, бәни-Аммонға қарши җәң қилип, 
Гилиядниң һәммә олтарғучиларниң үстидә бизгә һаким болғин дәп, 
қешиңға кәлдуқ» деди.  9 Шуни десә, Йиптаһ өзи Гилиядниң ақсақаллиридин 
соал қилип: «Әгәр силәр мени бәни-Аммонға қарши соқушмақ үчүн яндуруп 
барғиниңларда Худавәндә уларни мениң қолумға тутуп бәрсә, мән силәргә 
һаким болимәнму?» деди.  10 Гилиядниң ақсақаллири Йиптаһқа җавап 
берип: «Ейтқиниңдәк қилмисақ, Худавәндә өзи аримизда гува болсун» 
деди.  11 Шуни ишитип, Йиптаһ өзи Гилиядниң ақсақаллири билән маңса, 
улар уни өзигә сәрдар тикләп, баш қилип алди. Амма Йиптаһ өзи Миспаһқа 
барғанда һәммә сөзини Худавәндиниң алдида баян қилди.  12 Андин кейин 
Йиптаһ өзи бәни-Аммонниң падишаһиға әлчи әвәтип: «Мениң жутумға 
кирип туруп, мән билән соқушқили мәндә немә һәққиң бар» дәп ейтса,  
13 бәни-Аммонниң падишаһи Йиптаһниң әлчилиригә җавап берип ейттики: 
«Исраилийлар Мисирдин чиқип кәлгәндә улар өзи Арнондин тартип Яббоқ 
билән Иорданғичә мениң мүлкүм болған йәрләрни егиливалған еди. Әмди 
сән өзәң бу йәрләрни теч-аманлиқ билән маңа яндуруп бәргин» деди.  14 У 
вақит Йиптаһ әлчиләрни йәнә бәни-Аммонниң падишаһиниң қешиға әвәтип,  
15 ейтқуздики: «Йиптаһ мундақ ейтидуки: Исраил болса, хаһи Моабниң 
жутини, хаһи бәни-Аммонниң жутини алмай,  16 бәлки Исраил Мисирдин 
чиқип кәлгәндә баяванда меңип, қизил деңизғичә йол йүрүп Қадеш дегән 
җайға йәткәндә,  17 исраилийлар өзи Едом падишаһиниң қешиға әлчи әвәтип: 
‹ Жутуңниң әлчи билән өтүп кәткили бизгә иҗазәт бәргин› дәп ейтса, Едом 
падишаһи буниңға унимиди. Шу тәриқидә у өзи Моаб падишаһиниң қешиға 
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әлчи әвәтсә, уму рази болмиди. Бу сәвәбтин исраилийлар өзи Қадешта 
тохтап қелип,  18 андин баяван билән меңип Едом жути билән Моаб жутиниң 
ташқирисидин йол кезип, Моаб жутиниң шәриқ тәрәптин келип, Арнонниң 
у зиминиға кирмиди.  19 Андин кейин исраилийлар өзи аморийларниң 
падишаһи болған Хешбон падишаһи Сихонниң қешиға әлчи әвәтип: ‹ 
Бизгә өз жутуңниң ичи билән өтүп, өз җайимизға кәткили иҗазәт бәргин› 
дәп ейтқузди.  20 Лекин Сихон болса Исраилға ишәшбағлимиғач жутидин 
өткили қоймай, бәлки өз хәлқиниң һәммисини йиғип, Яһаз дегән җайға 
чүшүп Исраил билән урушти.  21 Амма Исраилниң Тәңриси Худавәндә 
өзи Сихон билән һәммә хәлқини Исраилниң қолиға чүшүрүп бәрди. 
Шундақки, исраилийлар уларни уруп, анда олтарақлиқ аморийларниң 
һәммә жутини тартивелип,  22 Арнондин тартип Яббоққичә баявандин 
тартип, Иорданғичә аморийларниң һәммә зиминини өз һөкүмранлиқиға 
алди.  23 Бу тәриқидә Исраилниң Тәңриси Худавәндә өзи аморийларни өз 
хәлқи болған Исраилниң алдидин чиқиривәткәндин кейин сән у жутқа егә 
болаламсән?  24 Сениң тәңриң болған Кемош өзи бир немини саңа бәрсә, 
шуниңға сән егә болмайсәнму? Шуниңға охшаш өз Тәңримиз Худавәндә 
өзи алдимиздин һайдивәткән хәлиқниң жутиға биз егә болимиз.  25 Әмди 
сән болсаң Моабқа падишаһ болған Зипорниң оғли Балақтинму әвзәлму? 
У өзи қачан Исраил билән соқушуп, униңға қарши җәң қилғили җүрәт 
қилалидиму?  26 Буниңдин башқа Исраил болса Хешбон билән униңға тәвә 
болған жутларда олтарақлашқан болуп, Ароәр билән униңға тәвә болған 
жутларда макан тутуп, Арнонниң икки тәрипидики шәһәрләрдә үч йүз йил 
олтармидиму? У вақитниң ичидә немишкә жутни аҗритивалмидиңлар?  
27 Тохталған сөз шуки, мән болсам саңа гуна қилмидим, бәлки сән өзәң маңа 
һуҗум қилип, зулум салдиң. Адаләт қилғучи Худавәндә өзи бу күн бәни-
Исраил билән бәни-Аммонниң оттурисида һөкүм қилсун» деди.  28 Лекин 
бәни-Аммонниң падишаһи болса Йиптаһниң әлчи әвәтип ейтқузған 
сөзлирини тәңшимиди.  29 У вақит Худавәндиниң Роһи Йиптаһниң үстигә 
кәлгәч у өзи қувәтлинип, Гилияд билән Манассә жутидин өтүп Гилиядтики 
Миспаһқа берип, Гилиядтики Миспаһтинму өтүп бәни-Аммонниң 
тәрипигә маңди.  30 У вақит Йиптаһ өзи Худавәндигә бир вәдә қилип: «Әгәр 
бәни-Аммонни қолумға тутуп бәрсәң,  31 мән бәни-Аммонниң тәрипидин 
теч-аман йенип кәлгинимдә кимки өйүмниң ишикидин дәсләптә чиқип, 
мән билән көрүшкили кәлсә, униң өзини Худавәндигә атап көйдүридиған 
қурбанлиқ қилип өткүзәй» деди.  
32 Бу тәриқидә Йиптаһ өзи чиқип, бәни-Аммон билән соқушқили барса, 
Худавәндә уларни униң қолиға чүшүрүп бәрди.  33 Шундақки, у өзи уларни 
таза уруп, Ароәрдин тартип Миннитқичә йигирмә шәһәрни елип Абәл-
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Керамимғичә йетип барди. Буниң билән бәни-Аммон бәни-Исраилниң 
алдида мәғлуп болди.  
34 Андин кейин Йиптаһ өзи Миспаһқа йенип өйигә кәлсә, униң қизи дап челип, 
уссул ойнап, униң алдиға көрүшкили чиқти. Бу болса униң ялғуз қизи болуп, 
униңдин башқа һеч оғул-қизи йоқ еди.  35 У уни көргәндә өз кийимлирини 
житип: «Вай, әй қизим, сән мени ғәмгә башлап, топиға иләштүрүвәттиң, чүнки 
мән болсам Худавәндигә өз ағзим билән вәдә қилғиним үчүн яналмаймән» 
деди.  36 Қизи униңға ейттики: «Әй атам, сән Худавәндигә ағзиң билән вәдә 
қилған болсаң, ағзиңдин чиққанға мувапиқ маңа шуни қилғин, чүнки 
Худавәндә болса сениң дүшмәнлириң болған бәни-Аммондин интиқамиңни 
елип бәрди әмәсму?» деди.  37 Андин кейин атисиға йәнә сөз қилип: «Қилған 
илтимасимни қобул тутуп, маңа икки айлиқ мөһләт берилсә, мән берип, 
тағларда қиз адашлирим билән қошулуп, өз қизлиқимға йиғливалай» деди.  
38 Атиси җавап берип: «Барғин» дәп униңға икки айлиқ мөһләт бәрди. У берип, 
өз қиз адашлирини елип таққа чиқип, икки айғичә өзиниң қиз қалғиниға 
йиғлап йүрүп,  39 икки айдин кейин атисиниң қешиға йенип кәлсә, у униң 
үстигә қилған вәдисини беҗа кәлтүрди. Бу қиз болса техи һеч әр кишини 
тонумиған еди.  40 У вақиттин тартип Исраилниң қизлири берип, һәр йил төрт 
күнгичә гилиядлиқ Йиптаһ қизини яд йиғлишатти.  

12 1 Лекин Әфраимниң хәлқи болса җуғлишип, шимал тәрипигә берип, 
Йиптаһтин соал қилип: «Сән өзәң бәни-Аммон билән җәң қилғили 

барғиниңда немишкә бизни биллә барғили қичқармидиң? Әмди биз өйүңни 
өзәң билән қошуп, отта көйдүрүп атимиз» деди.  2 Йиптаһ уларға җавап 
бәрдики: «Мән билән хәлқим болса бәни-Аммонға қарши қаттиқ җәң қилип 
турғанда силәрни қичқарсам, мени уларниң қолидин қутқузмидиңлар.  
3 Мени қутқузмиғиниңларни көргинимдә өз җенимни алиқинимға елип, 
бәни-Аммонға қарши қопуп барсам, Худавәндә уларни қолумға чүшүрүп 
бәрди. Әмди силәр немишкә бу күн мән билән урушқили кәлдиңлар?» 
дәп  4 Йиптаһ өзи һәммә гилиядлиқларни йиғип, Әфраим билән соқушса, 
әфраимийлар өзи гилиядийлар тоғрисида сөзләп: «Улар өзи Әфраимниң 
қачқунлири болуп, гилиядлиқлар болса Әфраим билән Манассәниң 
арилиқида қалған бир хәлиқ екән» дегән болсиму, улар Әфраимни уруп 
мәғлуп қилди.  5 Андин кейин гилиядлиқлар әфраимийлардин Иорданниң 
кечиклирини тосувелип, әфраимийларниң бир қачқуни келип: «Мени 
өткили қойғин» десә, гилиядлиқлар униңдин: «Сән әфраимий әмәсму?» дәп 
сориди. У киши яқ десә,  6 улар униңға: «шиболәт дегин» деди. Әгәр у киши: 
«сиболәт» дәп қелип, сөзни тоғри тәләппуз қилалмиса, улар уни тутуп, 
Иорданниң кечикиниң йенида өлтүрүвәтатти. Бу тәриқидә у вақит қириқ 
икки миңчә әфраимийлар өлтүрүлди.  7 Йиптаһ болса алтә йил давамида 
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Исраилға һаким болди. Андин кейин гилиядлиқ Йиптаһ өзи өлүп, Гилияд 
шәһәрлириниң биридә дәпнә қилинди.  

Ибзан

8 Униңдин кейин бәйтләһәмлик Ибзан өзи Исраилға һаким болди.  9 Униң 
оттуз оғли болуп, оттуз қизини ташқириға әргә берип, ташқиридин оттуз 
қизни оғуллириға кәлтүрүп бәрди. У өзи йәттә йилғичә Исраилға һаким 
болди.  10 Андин кейин Ибзан өзи өлүп, Бәйтләһәмдә дәпнә қилинди.  

Елон

11 Униңдин кейин Зәбулунниң қәбилисидин болған Елон өзи Исраилға 
һаким болуп, он йил давамида Исраилда һакимлиқ қилатти.  12 Андин кейин 
зәбулуний Елон өзи өлүп кетип, Зәбулун жутидики Аялон дегән җайда дәпнә 
қилинди.  

Абдон

13 Униңдин кейин пиратонлуқ Һилләлниң оғли Абдон өзи Исраилға һөкүм 
болди.  14 Униң қириқ оғли билән оттуз нәвриси бар еди. Булар болса йәтмиш 
ешәккә минип маңатти. У өзи сәккиз йил давамида Исраилға һаким еди.  
15 Андин кейин пиратонлуқ Һилләлниң оғли Абдон өзи өлүп кетип, Әфраим 
жутидики Амаләк теғида болған Пиратон дегән җайда дәпнә қилинди.  

Шимсонниң туғулуши

13 1 Лекин бәни-Исраил болса Худавәндиниң көзидә яман болғинини 
қилғач, Худавәндә уларни қириқ йилғичә филистинийләрниң қолиға 

чүшүрүп қоюп қойди.  2 Данийларниң нәслидин болуп Зора дегән җайда 
Маноаһ дәп аталған бир киши бар еди. Униң хотуни туғмас болғач һеч балиси 
болмиған еди.  3 Худавәндиниң пәриштиси бу хотунға көрүнүп, униң 
өзигә: «Мана сән туғмас болғач бала туғмидиң. Лекин әмди сән һамилдар 
болуп, бир оғул туғисән.  4 Амма сән һошияр болуп шараб ичмәй, хаһи һарақ 
тетимай, хаһи напак бир нәрсини йемигин.  5 Чүнки мана сән һамилдар 
болуп, бир оғул туғисән. Бу бала өзи анисиниң қосиқидики вақтидин тартип 
Худаниңки дәп аталғач униң бешиға устира һәргиз селинмисун. У болса 
Исраилни филистинийләрниң қолидин қутқузғили башлайду» деди.  
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6 У вақит хотун өзи ериниң қешиға берип, униңға сөзләп: «Мана шәкли Худаниң 
пәриштисиниң сүритидә болуп өзи һәйвәтлик көрүнүп, Худаниң адими 
болған бир киши қешимға кәлди, лекин ‹ Нә йәрдин кәлдиң› дәп мән униңдин 
соримидим. Уму өз исмини маңа дәп бәрмәй,  7 бәлки маңа сөз қилип: ‹ Мана 
сән һамилдар болуп, бир оғул туғисән. У бала өзи анисиниң қосиқидики 
вақтидин тартип өлидиған күнигичә Худаниңки дәп аталғач, әмди сән шараб 
ичмәй, хаһи һарақ тетимай, хаһи напак бир нәрсини йемигин› дәп ейтти» 
деди.  8 Буни аңлап, Маноаһ өзи Худавәндигә дуа қилип: «Әй Худавәндә, сән 
бу йәргә әвәткән Худаниң адими йәнә бизгә келип, туғулидиған балиға немә 
қилишимизни бизгә үгитип қойсун» дәп, илтиҗа қилди.  
9 Худа өзи Маноаһниң дуасини аңлиғач у хотун етизлиқта олтарса, Худаниң 
пәриштиси йәнә униң қешиға кәлди. Амма униң ери Маноаһ униң қешида 
әмәс еди.  10 У вақит хотун өзи алдирап кетип жүгүрүп берип, еригә хәвәр 
берип: «Мана илгири кәлгән адәм бу күн маңа йәнә көрүнди» дәп униңға 
ейтса,  11 Маноаһ дәрһал қопуп, хотуниниң кәйнидин меңип, у адәмниң 
қешиға келип: «Бу хотунға келип, сөз қилған адәм сәнму?» дәп сориса, у 
җавап берип: «Шундақ, мәндурмән» деди.  12 Маноаһ униңға: «Ейтқан сөзүң 
беҗа кәлтүрүлгәндә балиға қилидиған ишимиз немә болиду?» дәп сориди.  
13 Худавәндиниң пәриштиси Маноаһқа җавап берип: «Бу хотунға ейтқан 
нәрсиләрниң һәммисидин у өзини сақлап,  14 үзүм телида пәйда болған 
нәрсидин һечнемини йемәй, шараб вә мәст қилидиған нәрсиниму ичмәй, 
напак нәрсиләрдин һечнемини йемәй туруп, мән дәп бәргән нәрсиләрниң 
һәммисидин өзини йиғсун» деди.  
15 У вақит Маноаһ Худавәндиниң пәриштисигә: «Иҗазәт бәрсәң, биз 
сени тохтитип, бир оғлақни сән үчүн пишурайли десә,  16 Худавәндиниң 
пәриштиси Маноаһқа җавап берип: «Сән мени тохтатсаңму, мән нениңдин 
йемәймән. Лекин әгәр көйдүрмә қурбанлиқ өткүзмәкчи болсаң, уни 
Худавәндә үчүн өткүзгин» деди. Амма Маноаһ болса униң Худавәндиниң 
пәриштиси екәнликини уқмиди.  17 Андин кейин Маноаһ өзи Худавәндиниң 
пәриштисидин сорап: «Исмиң немидур? Буни билсәк, сөзүң беҗа 
кәлтүрүлгәндә саңа иззәт көрситәләймиз» деди.  18 Худавәндиниң пәриштиси 
униңға җавап берип: «Мениң исмимни немишкә сорайсән? Бу болса зиядә 
әҗайиптур» деди.  19 У вақит Маноаһ у оғлақ билән йегүлүк қурбанлиқини 
биллә елип берип, қорам ташниң үстидә Худавәндә үчүн өткүзди. Өткүзсә, 
пәриштә келип, Маноаһ билән хотуниниң көз алдида әҗайип бир иш қилип 
көрсәтти.  20 Шундақ болдики, отниң шолиси қурбангаһтин асман тәрипигә 
өрлисә, Худавәндиниң пәриштиси қурбангаһтин чиққан шола ичидә 
көрүнүп, үстүн тәрипигә чиқип кәтти. Маноаһ билән хотуни шуни көргәндә 
йүз төвән йәргә йиқилди.  
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21 Андин кейин Худавәндиниң пәриштиси, хаһи Маноаһқа, хаһи хотуниға 
иккинчи көрүнмиди. У вақиттин тартип Маноаһ өзи униң Худавәндиниң 
пәриштиси екәнликини билди.  22 Маноаһ өз хотуниға: «Мана биз болсақ 
Худани көргинимиз үчүн шәксиз өлимиз» деди.  23 Лекин униң хотуни униңға 
җавап берип: «Әгәр Худавәндә бизни өлтүргили халиса, көйдүрмә билән 
йегүлүк қурбанлиқимизни қолимиздин қобул қилмай, хаһи бу ишниму 
көрсәтмәй, хаһи бу сөзләрни бизгә аңлатмайтти әмәсму?» деди.  
24 Андин кейин бу хотун бир оғул туғуп, униң исмини Шимшон қойди. Бу бала 
болса өсүп, Худавәндә уни бәрикәтлигәч,  25 Зора билән Әштаолниң оттурисидики 
Дан чедиргаһида турса, Худавәндиниң Роһи уни тәврәткили турди.  

Шимшон филистиний бир қизни хотунлуққа алмақчи

14 1 Бир вақит Шимшон өзи Тимнаһқа чүшүп, филистинийләрниң 
қизлиридин болған бир хотунни Тимнаһта көрүп қалди.  2 У йенип 

кәлгәндә ата-анисиға сөзләп: «Мән өзәм филистинийләрниң қизлиридин 
болған бир хотунни Тимнаһта көрдүм. Уни маңа хотунлуққа елип бериңлар» 
деди.  3 Ата-аниси униңға ейттики: «Бурадәрлириңниң қизлириниң ичидә вә 
я мениң һәммә хәлқимниң арисида һеч бир хотун йоқму? Болмиса немишкә 
хәтнисиз филистинийләрниң қешиға берип, хотун алғили қоптуң?» Шуни 
десә, Шимшон өзи атисиға: «Буни маңа елип бәргин, чүнки у маңа бәк ярайду» 
деди.  4 Лекин униң ата-аниси болса бу иш Худавәндә тәрипидин болғинини 
билмиди. Чүнки у вақит филистинийләр өзи Исраилниң үстигә сәлтәнәт 
қилип турғач бу оғул болса филистинийләргә қарши баһанә издигән еди.  
5 Андин кейин Шимшон билән униң ата-аниси Тимнаһқа чүшүп, Тимнаһниң 
йенидики үзүмзарлиқларға йетип кәлсә, мана бир яш шир униң алдиға 
һөркирәп чиқти.  6 У вақит Худавәндиниң Роһи униң үстигә кәлгәч у өзи 
қувәт тепип, уни тутуп, қолида һечнемә болмисиму, бир оғлақтәк житивәтти. 
Лекин қилғинини ата-анисиға дәп бәрмиди.  
7 Анда берип, хотун билән гәпләшсә, у өзи Шимшонға ярап кәтти.  8 Бир нәччә 
вақит өткәндин кейин у өзи хотунни елип кәлмәк үчүн йенип кәлгәндә 
ширниң өлүкини көргили қайрилса, мана ширниң ичидә һәсәл һәрилири 
билән һәсәл туриду.  9 У өзи һәсәлдин пәнчисигә елип йегәч меңип берип, 
ата-анисиға һәм бәрсә, уларму йеди. Лекин өзиниң һәсәлни ширниң ичидин 
елип кәлгинини уларға дәп бәрмиди.  
10 Амма униң атиси хотунниң өйигә кәлгәндә анда Шимшон өзи бир зияпәт 
қилди, чүнки йигитләрниң шундақ рәсми бар еди.  11 Улар Шимшонни 
көргәндә униңға һәмраһ болсун дәп, оттуз йигитни тепип кәлди.  12 Шимшон 
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уларға ейттики: «Мән силәрдин бир тепишмақ сориғили халаймән. Әгәр 
силәр йәттә күнлүк меһмандарчилиқниң ичидә униң мәнисини маңа дәп 
берәлисәңлар, мән силәргә оттуз данә канап көйнәк билән оттуз җүп кийим 
беримән.  13 Лекин әгәр дәп берәлмисәңлар, оттуз данә йүз көйнәк билән 
оттуз җүп кийимни силәр маңа бериңлар» деди. Шуни десә, улар униңға: 
«Мақул, ундақ болса, тепишмиқиңни баян қилғин. Қени аңлайли» деди.  
14 У уларға ейттики: «Йәп кәткүчиниң ичидин йегүлүк чиқти, залимниң 
ичидин шерин бир немә чиқти, бу немидур» деди. Улар болса үч күнгичә 
бу тепишмақни йешәлмиди.  15 Йәттиничи күни улар берип, Шимшонниң 
хотуниниң қешиға берип ейттики: «Сән ериңни алдап силап, тепишмиқиниң 
мәнисини бизгә ейтип бәргили унатқин. Болмиса сени атаңниң өйи билән 
қошуп көйдүримиз. Әҗәба силәр болсаңлар бизни кәмбәғәл болуп қалсун 
дәп, бу йәргә қичқарғанму?» деди.  
16 Шуни аңлап, Шимшонниң хотуни униң қешиға келип: «Сән мени яман 
көргәч маңа муһәббәт қилмайсән. Сән мениң хәлқимниң адәмлиридин 
бир тепишмақни сорап, сән амма маңа мәнисини йешип бәрмидиң» 
дәп йиғлиғили турди. У униңға: «Шундақму? Мән уни ата-анамғиму дәп 
бәрмигән болсам, саңа дәп берәйму?» деди.  17 У униң алдида йәттә күнлүк 
той зияпитиниң ичидә йиғлап турди, лекин йәттиничи күни болғанда 
хотуни уни қистиғач униңға униң мәнисини йешип бәрсә, хотун берип, өз 
хәлқиниң кишилиригә бу тепишмақниң мәнисини дәп бәрди.  18 Шәһәрниң 
адәмлири йәттиничи күни күн патмаста униңға җавап берип: «Һәсәлдин 
шерин немидур? Ширдин залим немидур» деди. Лекин у уларға җавап 
яндуруп: «Әгәр силәр мениң ғуниҗинимни қошқа қошмиған болсаңлар, 
тепишмиқимни һәргиз тапалмайттиңлар!» деди.  
19 У вақит Худавәндиниң Роһи униң үстигә кәлгәч, у қувәт тепип Ашқелонға 
чүшүп, улардин оттуз кишини өлтүрүп, кийимлирини тартивелип, келип, 
тепишмақниң мәнисини йәшкәнләргә тапшуруп берип, ғәзипи қозғилип 
ата-анисиниң өйигә йенип кәтти.  20 Амма Шимшонниң хотуни болса 
Шимшонниң өзигә йеқин турған бир йигиткә берилди.  

Шимшон филистинийләрдин өч алиду

15 1 Амма бир нәччә вақит өтүп, буғдай оридиған вақит кәлгәндә Шимшон 
өзи бир оғлақни елип, өз хотуниниң өйигә берип: «Мән хотунумниң 

қешиға өз һуҗрисиға киргили халаймән» дәп ейтти. Лекин хотунниң атиси 
уни ичкири киргили қоймиди.  2 Хотунниң атиси болса униңға сөзләп: 
«Шәксиз мән сени уни яман көрүп қалди дәп, уни саңа йеқин турған бир 
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йигиткә беривәткән едим. Лекин униң кичик сиңлиси болса техи униңдин 
чирайлиқ болғач, униң орниға буни алсаң болмамду?» деди.  3 Амма 
Шимшон уларға: «Бу тоғрида мән филистинийләргә яманлиқ қилсам, маңа 
гуна тохтимайду» деди.  
4 Шуни дәп, Шимшон берип үч йүз түлкини тутуп, панусларни елип, 
түлкиләрни иккидин иккидин қуйруқлирини бир-биригә четип, һәр 
икки қуйруқниң оттурисиға бирдин панусни есип,  5 панусларға от йеқип, 
түлкиләрни елип берип, филистинийләрниң етизлиқлириға қоюп берип, 
өнчә билән зираәтләрни көйдүрүп, зәйтун бағлириниму көйдүрүвәтти.  
6 Буни көрүп филистинийләр: «Буни ким қилди?» дәп сориса, хәлиқ җавап 
берип: «Тимнаһлиқ кишиниң күйоғли Шимшон болса қейнатиси униң 
хотуни тартивелип, униңға йеқин болған бир йигиткә бәргини үчүн буни 
қилди» деди. У вақит филистинийләр чиқип, у хотун билән атисини отта 
көйдүрүвәтти.  7 Шимшон уларға: «Силәр мундақ қилғач силәрдин интиқам 
алмаста арам тапмаймән дәп,  8 уларни қаттиқ уруп, пачақлирини езиветип, 
андин берип Етам қорам тешиниң кавикида олтирип қалди.  
9 У вақит филистинийләр чиқип, Йәһуда жутида чедир тикип, Лехида 
йейилғили турди.  10 Йәһуда адәмлири: «Немишкә бизгә қарши чиқтиңлар?» 
дәп сориса, улар җавап берип: «Биз болсақ Шимшонни бағлап, у бизгә қарши 
қилғандәк униңға қилмақ үчүн чиқтуқ» деди.  
11 У вақит үч миң киши Йәһуда жутидин Етам қорам тешиниң кавикиға чүшүп 
берип, Шимшонға: «Сән болсаң филистинийләрниң үстимизгә сәлтәнәт 
қилғинини билип туруп, немишкә бизгә буни қилдиң?» дәп сориди. У уларға: 
«Улар өзи маңа қилғандәк мәнму уларға қилдим» дәп җавап бәрди.  12 Улар 
униңға: «Биз сени бағлап, филистинийләрниң қолиға тапшуруп бәрмәк үчүн 
кәлдуқ» дәп ейтса, Шимшон уларға: «Биз өзимиз сени өлтүрмәймиз дәп, маңа 
қәсәм қилиңлар» деди.  13 Улар униңға: «Йоқсу, биз сени өлтүрмәй, бәлки ялғуз 
сени бағлап, уларниң қолиға тапшуруп беримиз» дәп җавап берип, уни икки 
йеңи арғамча билән бағлап қорам ташниң үстигә елип барди.  14 У өзи Лехиға 
кәлгәндә филистинийләр варқиришип, униң алдиға жүгүрүшүп кәлди. Амма 
Худавәндиниң Роһи униң үстигә кәлгәч биләкллирини бағлиған арғамчилар 
өзи от туташқан зиғир йипидәк болуп қелип, түгүчлири болса қоллиридин 
йешилип кәтти.  15 Андин у ешәкниң йеңи бир әңикини көрүп қелип, қолини 
узитип, уни елип, униң билән миң адәмни уруп өлтүрди.  16 Шимшон өзи 
ейттики: «Бир ешәк әңики билән бир гуруһни, бәлки икки гуруһни урдум, бир 
ешәк әңики билән миң адәмни өлтүрдүм» деди.  17 Буни дәп, ешәкниң әңикини 
ташливәтти. Бу сәвәбтин у җайниң өзигә Рамат-Лехи дәп ат қоюлди.  
18 Лекин андин кейин у өзи тола уссап кетип, Худавәндигә пәряд қилип: 
«Сән өз бәндәңниң қоли билән бу чоң нусрәтни бәрдиң, лекин әмди мән 
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уссузлиқтин өлүп хәтнисизләрниң қолиға чүшәрмәнму?» деди.  19 У вақит 
Худа Лехиниң чоңқур йерини йерип, ичсун дәп, униңдин су чиқарди. Буниң 
билән униң роһи йенип келип, өзи тирилип қалди. Бу сәвәбтин у Лехидики 
булақниң өзигә Ән-Һаккорә дәп ат қоюлуп, бу күнгичә у Лехида болмақта.  
20 Амма Шимшон болса филистинийләрниң вақтида йигирмә йилғичә 
Исраилниң һакими еди.  

Шимшон Газада

16 1 Андин кейин Шимшон Газаға берип, анда бир паһишә хотунни көрүп 
униңкигә кирди.  2 Лекин газалиқлар өзи: «Шимшон бу йәргә кәлди» 

дәп аңлап қалса, у җайни қоршивелип, пүтүн кечә шәһәрниң дәрвазисида 
уни марап олтирип: «Әтә йоруғанда уни өлтүрәйли» дәп хиял қилғач пүтүн 
кечә җим турушти.  3 Шимшон болса йерим кечиси анда йетип, оттура кечидә 
қоюп, шәһәрниң дәрвазисиниң икки қанитини икки ян яғичи билән қошуп 
қомуруп, өз өшнисигә қоюп, Хеброн уттуридики таққа елип чиқип кәтти.  

Шимшон вә Делила

4 Андин кейин у өзи Сорәк җилғисида олтарақлиқ Делила исимлиқ бир 
хотунни көрүп, униңға көйүп қалди.  5 У вақит филистинийләрниң чоңлири 
у хотунниң қешиға берип, униңға ейттики: «Сән уни алдап силап: ‹ Сениң чоң 
күчүңниң сири немә екән?› дәп сорап биз униң үстигә қандақ ғалиб болуп, 
уни бағлап езишимизни мәлум қилип бәрсәң, һәр биримиз саңа бир миң 
бир йүз шеқәлдин күмүч беримиз» деди.  6 Буниң үчүн Делила Шимшондин 
сорап: «Сениң чоң күчүңниң сириниң немә екәнлики маңа дәп берип, немә 
билән бағлиса, сениң мәғлуп болушуңни ейтип бәргин» деди.  7 Шимшон 
униңға җавап берип: «Улар мени йәттә данә қурумиған һөл кирич билән 
бағлиса, мән аҗизлишип, башқа адәмләрдәк болуп қалимән» деди.  8 Буни 
уқуп, филистинийләрниң чоңлири йәттә данә қурумиған һөл кирични елип 
келип, бу хотунға бәрсә, у өзи бу киричләр билән уни бағлап қоюп,  9 илгири 
ичкирки өйдә бир нәччә адәмләрни марақта қойғач униңға: «Әй Шимшон 
филистинийләр сениң өзәңдидур» деди. У вақит у өзи бу киричләрни зиғир 
йипи отни көрүп үзүлүп кәткәндәк үзүвәтти. Буниң билән униң күчиниң 
сири һеч мәлум болмиди.  
10 Буни көрүп Делила Шимшонға сөзләп: «Мана сән мени алдап, маңа ялған 
ейтқан екәнсән. Әмди сени немә билән бағлиса, болидиғинини маңа ейтип 
бәргин» деди.  11 У униңға ейттики: «Улар мени ишләтмигән йеңи арғамча 
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билән бағлиса, мән аҗизлишип, башқа адәмләрдәк болимән» деди.  12 У 
вақит Делила өзи йеңи арғамча елип, униң билән уни бағлап қоюп, илгири 
ичкирки өйдә бир нәччә адәмләрни марақта қойғач униңға: «Әй Шимшон 
филистинийләр сениң үстүңдидур» деди. Лекин у өз биликлиридики 
арғамчиларни бир йиптәк үзүп ташлиди.  
13 Буни көрүп, Делила өз Шимшонға сөз қилип: «Сән болсаң бу вақитқичә 
мени алдап, маңа ялған ейттиң. Әмди немә билән бағлинишиңни маңа дәп 
бәргин» деди. У униңға: «Сән мениң бешимдики йәттә өрүм чачни дуканниң 
өрүш йипи билән өрүп қойсаң, бағлинимән» деди.  14 У шундақ қилип, қозуққа 
бағлап қоюп, униңға: «Әй Шимшон филистинийләр сениң үстүңдидур» десә, 
у өзи уйқадин ойғинип, өрүш йипи билән қозуқни тартип жулувәтти.  
15 У вақит хотун униңға сөз қилип: «Көңлүң маңа болмиса: ‹ Мән саңа көйүп 
қалдим› дәп қандақ ейтисән? Мана үч мәртивә сән мени алдап, чоң күчүңниң 
сирини маңа ейтип бәрмидиңғу» деди.  16 У өзи һәр күни уни гәп билән қистап 
ялвуруп, өлгидәк тәңликкә салғини үчүн  17 у өз көңлиниң сирини униңға 
ашкарә қилип ейттики: «Мән болсам анамниң қосиқидики вақтидин тартип 
Худаниңки дәп аталғиним үчүн бешимға һәргиз устира селинмиған. Әгәр 
мениң чечим кесилсә, күчүм кетип қелип, аҗизлишип, башқа адәмләрдәк 
болуп қалимән» деди.  18 Делила өзи униң өз көңлидики һәммә сирини 
униңға дәп бәргинини көргәндә филистинийләрниң чоңлирини қичқирип: 
«Шимшон болса көңлидики һәммә сирни маңа ашкарә қилди. Әмди бу нөвәт 
чиқип келиңлар» дәп ейтса, филистинийләрниң чоңлири униң қешиға 
чиқип, қоллирида күмүчни алғач кәлди.  19 У вақит хотун уни өз тизлирида 
ухлитип қоюп, бир адәмни қичқартип, униң бешидики йәттә өрүм чечини 
кәстүрүвәткини билән униң күчи кәткәч, өзи уни басқили тәйяр болуп,  20 әй 
Шимшон филистинийләр сениң үстүңдидур» десә, у өзи уйқадин ойғинип: 
«Мән чиқип, илгәрки мәртивиләрдәк силкинип бошинип кетимән» деди. 
Чүнки у өзи Худавәндиниң униңдин кәткини билмигән еди.  21 Бу тәриқидә 
филистинийләр уни тутувелип, көзлирини оюветип, Газаға елип чүшүп, мис 
зәнҗирләр билән бағлап қоюп, зинданда уни ун тартқили салди.  22 Лекин 
бешиниң кесилгән чечи болса йәнә өскили турди.  

Шимшонниң өлүми

23 У вақит филистинийләрниң чоңлири өз тәңриси болған Дагон үчүн 
чоң бир қурбанлиқ өткүзәйли дәп, йиғилип, хуш болушуп: «Тәңримиз болса 
әмди қолимизға дүшминимиз болған Шимшонни бәрди» дәп ейтишти.  
24 Хәлиқ уни көргәндә өз тәңрисини даңлап: «Тәңримиз болса жутимизни 
хараб қилип, толилиримизни өлтүргән дүшминимизни қолимизға чүшүрүп 
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бәрди» дәп ейтишатти.  25 Бу тәриқидә улар көңүл хушлуқидин толуп: 
«Шимшонни кәлтүрүңлар. Бизгә бир оюн көрситип бәрсун» десә, улар 
Шимшонни зиндандин кәлтүрүп, алдимизда оюн қилип бәрсун дәп, икки 
түврүкниң оттурисида тохтитип қойди.  26 Амма Шимшон өзи қолини тутуп 
турған оғулға: «Мени қойғин. Өйни көтирип турған түврүкләрни тутуп 
йөлинәй» деди.  27 Өй болса әр хотундин толуп, филистинийләрниң чоңлири 
анда болуп, өгүздиму тәхминән үч миңчә әр хотун Шимшонниң оюниға 
қарап турған еди.  28 У вақит Шимшон өзи Худавәндигә пәряд қилип: «Әй Рәб 
Худавәндә, мени яд қилғин. Әй Худа, ялғуз бу қетим маңа күч бәргин. Буниң 
билән көзлиримни оювәткән филистинийләрдин бир интиқам алай» деди.  
29 Шуни дәп, Шимшон өзи өйни көтирип турған оттурисидики икки түврүкни 
тутуп, бирини оң қоли билән, йәнә бирини чәп қоли билән қайрип зор қилип,  
30 «Мәнму филистинийләр билән өлүп кәтсәм мәйли» дәп, Шимшон күчини 
йиғип әгсә, анда болған чоңлар билән һәммә хәлиқниң үстигә өй йиқилип 
чүшти. Бу тәриқидә униң өлүватқан вақтида өлтүргән адәмләр болса тирик 
вақтида өлтүргәнлиридин зиядә еди.  31 Андин кейин униң бурадәрлири 
билән атисиниң һәммә ханидани келип, уни көтирип кетип, Зора билән 
Әштаолниң оттурисиға елип берип, атиси Маноаһниң қәбридә дәпнә қилди. 
У өзи йигирмә йил давамида Исраилға һаким болған еди.  

Мика вә мәбуд

17 1 Әфраимниң тағлирида Мика исимлиқ бир киши бар еди.  2 У өзи 
анисиға ейттики: «Сәндин бир миң бир йүз шеқәл күмүч елинди 

әмәсму? Мән аңлап туруп, сән буниң тоғрисида ләнәт оқудуң. Мана бу пул 
мәндә бар. Мән уни еливалған едим» деди. Шуни десә, униң аниси: «Әй оғлум 
Худавәндә саңа бәрикәт бәрсун» деди.  3 Андин кейин у өзи бу бир миң бир 
йүз шеқәл күмүчни өз анисиға яндуруп бәрсә, аниси ейттики: «Мән болсам 
бу пулни Худавәндигә өз қолум билән муқәддәс қилип, оғлум униңдин ойма 
бут билән қуйма бут ясисун дәп, әмди саңа яндуруп берәй» деди.  4 Лекин 
у өзи пулни анисиға яндуруп бәрсә, аниси икки йүз шеқәл күмүчни елип 
бир зәргәргә бәрди. Зәргәр өзи буниңдин бир ойма бут билән бир қуйма 
бут ясап бәрди.  5 Бу бутлар болса Миканиң өйидә қоюлди. Бу тәриқә Мика 
дегән кишиниң өйи бир бутхана болуп қалғач, у өзи бир Ефод билән тәрафим 
дегән бутларни тәйярлап, өз оғуллиридин бирини маңа каһин болсун дәп, 
хас рәсимни беҗа кәлтүрүп тәйинлиди.  
6 У вақитларда Исраилниң ичидә һеч падишаһ болмиғач, һәр ким өз нәзиридә 
яхши көрүнгинини қилип йүрәтти.  7 Йәһуда жутида Бәйтләһәмдә Лавий 
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қәбилисидин болған бир йигит мусапир болуп туруп, қалған еди.  8 Бу киши 
болса қәйәрдә җай тапсам, берип олтирай дәп, Йәһуда жутидики Бәйтләһәм 
шәһиридин чиқип кетип, сәпәр қилип кетип берип, Әфраим тағлириниң 
жутидики Миканиң өйигә келип қалди.  9 Мика униңдин: «Қәйәрдин кәлдиң?» 
дәп сориса, у униңға җавап берип: «Мән болсам Йәһуда жутидики Бәйтләһәм 
болған бир Лавий кишидурмән. Қәйәрдә җай тапсам, берип олтирай дәп, 
чиқип кәлдим» деди.  10 Мика униңға ейттики: «Ундақ болса, мән билән 
туруп, маңа һәм ата һәм каһин болуп бәргин. Мән саңа һәр йили он шеқәл 
күмүч билән бир қоллуқ кийим берип, йемәк-ичмәкниму берәй» деди. Буни 
аңлап, Лавий киши униңкигә кирип,  11 у киши билән турушқа рази болуп, 
униң оғуллириниң биридәк болуп қалди.  12 Андин кейин Мика өзи бу Лавий 
кишини хас рәсимни беҗа кәлтүрмәк билән каһинлиққа тәйинлиди. Буниң 
билән у униңға каһин болуп, Миканиң өйидә туруп қалди.  13 Мика ейттики: 
«Бир Лавий киши маңа каһин болғини үчүн Худавәндиниң маңа яхшилиқ 
қилидиғинини тайин билдим» деди.  

Дан қәбилиси Лайисни уруп мирас җай болуп алиду

18 1 У вақитларда Исраилниң ичидә һеч падишаһ болмиғач, данийларниң 
қәбилиси болса бизгә Исраил қәбилилириниң арисида бу вақитқичә 

мирас тәгмиди» дәп у күнләрдә олтармақ үчүн өзигә мирас издиватқан еди.  
2 Униң үчүн бәни-Дан өзи өз нәслидин болуп, батур болған бәш кишини жут 
тәптиш қилип җасуслуқ қилсун дәп, Зора билән Әштаолдин әвәтип, уларға 
сөзләп: «Силәр берип, жутни тәптиш қилиңлар дегинидә улар меңип Әфраим 
тағлириға йетип, Миканиң өйигә келип чүшүп, анда қонди.  3 Улар Миканиң 
өйиниң йенида турғанда Лавий йигитниң авазини тонуп қелип, қешиға 
берип, униңдин: «Ким сени бу җайға елип кәлди? Бу өйдә немә иш қилисән? 
Бу җайда сениң немәң бар?» дәп сориди.  4 Бу уларға җавап берип: «Мика 
маңа ундақ-мундақ яхшилиқ қилип, мени иҗаригә алғач мән униңға каһин 
болуп қалдим» деди.  5 Буни аңлап улар униңға: «Ундақ болса, бизниң кетип 
баридиған сәпиримиз мубарәк болидуму яки йоқму дәп билмикимиз үчүн 
Худадин сорап бәргин» десә,  6 каһин уларға: «Теч-аман кетиңлар. Кетип 
баридиған сәпириңлар болса Худавәндә уни халайду» деди.  
7 У вақит бу бәш киши чиқип кетип Лайиш дегән җайға келип, андаки 
хәлиққә қариса, уларниң қандақ теч-аман туруп, сидонийлардәк раһәт-
арамда олтарғинини көрди. Чүнки уларниң һеч бири чоң болувелип, 
жутта хапилиқ пәйда қилмай, сидонийлардинму йирақ болуп, башқа киши 
билән кари йоқ еди.  8 Андин кейин улар бурадәрлиригә йенип, Зора билән 
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Әштаолға кәлсә, бурадәрлири улардин: «Немә хәвәр кәлтүрдүңлар?» дәп 
сориди.  9 Улар ейттики: «Қопуп, уларға қарши чиқайли! Биз болсақ жутниң 
бәк яхшилиқини көрүп кәлгәндин кейин силәр немишкә шүк олтарисиләр? 
Әмди берип, жутни елишқа һурунлуқ қилмаңлар.  10 Анда барғиниңларда 
силәр теч-аман олтарақлиқ бир хәлиққә учрап, кәңри бир жутни таписиләр. 
Худа өзи уни қолуңларға бәрди. У жут болса йәр йүзидики нәрсиләрдин һеч 
кәмчилик тартмайду» деди.  
11 У вақит данийларниң қәбилисидин алтә йүз киши җәң әсваблирини 
бағлап, Зора билән Әштаолдин чиқип кетип,  12 Йәһуда жутидики Қирят-
Йеарим дегән җайға берип, чедир тикти. Униң үчүн бу күнгичә у җай өзи 
Данниң ләшкәргаһи дәп атилип, Қирят-Йеаримниң кәйнидә бардур.  13 Улар 
андин меңип, Әфраим тағлириниң жутиға келип Миканиң өйигә йәткинидә,  
14 Лайиш жутиға җасуслуқ үчүн барған бәш киши өз бурадәрлиригә сөзләп: 
«Билиңларки, бу өйләрдә бир данә Ефод билән тәрафим дегән бутлар 
болуп, ойма сүрәт билән қуйма сүрәтләр бардур. Әмди немә қилишиңларни 
ойлаңлар» деди.  
15 Улар қайрилип, Лавий йигит бар Миканиң өйигә кирип, униңға салам 
қилди.  16 Лекин өзи Дан қәбилисидин болуп җәң ярағлирини бағлиған алтә 
йүз киши дәрвазида туруп турди.  17 Амма жутта җасуслуқ қилмақ үчүн барған 
бәш киши болса анда кирип, ойма сүрәт билән Ефодни елип, тәрафим билән 
қуйма сүрәтни егиливалди. Лекин каһин болса җәң ярағлирини бағлиған 
алтә йүз киши билән биллә дәрвазида турған еди.  18 Бу бәш киши өзи Миканиң 
өйигә кирип, ойма сүрәт билән Ефодни елип тәрафим билән қуйма сүрәтни 
егиливелип чиққинида каһин улардин: «Бу немә қилғиниңлар?» дәп сориса,  
19 улар униңға: «Шүк болуп, ағзиңға қолуңни қоюп, биз билән берип, бизгә 
һәм ата һәм каһин болуп бәргин. Саңа ялғуз бир адәмниң өйидә каһинлиқ 
қилиш яхшиму яки Исраил ханиданидин болған пүтүн бир қәбилигә каһин 
болғиниң яхшиму?» деди.  20 Шуни десә, каһинниң көңли хуш болуп, Ефод 
билән тәрафимни елип, ойма сүрәтни қолтуқлап, хәлиқниң арисиға кирип 
маңди.  21 Андин кейин улар қайрилип, башқа тәрипигә йүрүп, ушшақ 
балилар, чарва мал вә әсвабларни алдида маңдуруветип,  
22 Миканиң өйидин хелә йирақ барғинида Миканиң өйигә йеқин олтарған 
адәмләр җуғлишип, бәни-Данни қоғлап берип,  23 бәни-Данни товлап 
қичқарса, улар бурулуп, Микадин: «Саңа немә болди. Немишкә мунчә 
хәлиқни йиғип кәлдиң?» деди.  24 У җавап берип: «Силәр болсаңлар мән 
ясиған мәбудлиримни каһиним билән қошуп елип қечип, һеч нәрсәмниму 
қоймай, йәнә техи: ‹ Саңа немә болди?› дәп ейтисиләрму?» деди.  25 Лекин 
бәни-Дан униңға ейттики: «Үнүңни чиқармиғин. Болмиса аччиқи яман 
кишиләр сени тутувелип, өз җениң билән ханиданиң җанлиридин қуруқ 
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қалисән» деди.  26 Буни дәп, бәни-Дан өз йолиға кәтти. Амма Мика болса 
уларниң күчлүк болғинини көрүп, йенип өз өйигә барди.  
27 Бу тәриқидә улар өзи Миканиң ясиған нәрсилири билән униң каһининиму 
елип келип, Лайиштики теч-аман олтарақлиқ хәлиқниң қешиға йетип, 
буларни қилич биси билән уруп, шәһәрни отта көйдүрүвәтти.  28 Шәһәр болса 
Сидондин йирақ болуп, хәлқиниң башқа киши билән кари болмай, шәһәр өзи 
Бәйт-Рәхобниң вадисида болғач уни қутқузидиған һеч ким йоқ еди. Андин 
кейин данийлар болса шәһәрни ясап, анда олтирип,  29 бу шәһәрниң исмини 
Исраилниң оғли болған өз атиси Данниң исми билән Дан дәп атиди. Лекин 
илгири у шәһәрниң ети Лайиш еди.  
30 Амма данийлар болса бу ойма сүрәтни өзигә тикливалди. Йонатан бән-
Гәршом бән-Муса өзи билән униң оғуллири болса жутниң хәлқи әсирликкә 
кәткән күнгичә данийларниң қәбилисигә каһин болуп турған еди.  31 Амма 
Мика ясиған ойма сүритини улар өзи үчүн тикләп, Худаниң бәйти Шилоһта 
турғичилик һәммә вақит анда сақлиди.  

Бәни-Бәняминниң Гибияда қилған сәт иши

19 1 Техи Исраилда падишаһ болмиған вақитта бир Лавий киши 
Әфраим тағлириниң четидә олтарақлиқ еди. У өзи Йәһуда жутидики 

Бәйтләһәмдин бир хотунни өзигә кенизәк қилип алди.  2 Лекин бу кенизики 
болса униңға вапасизлиқ қилип, униң қешидин чиқип қечип, Йәһуда 
жутидики Бәйтләһәмдә атисиниң өйигә берип, төрт айғичә анда турди.  
3 У вақит униң ери қопуп, бир хизмәткари билән икки ешәк елип, униңға 
сөзләп, көңлини елип, яндуруп елип келәй дәп, хотунниңкигә кәлгәндә 
хотун уни атисиниңкигә елип кирсә, бу яш хотунниң атиси уни көрүп, 
көрүшкинигә хуш болди.  4 Униң қейнатиси: «Тохтап турғин» десә, у өзи 
хотунниң дадисиниң қешида үч күнгичә туруп қалди. Улар болса йәп-ичип, 
анда қонуп,  5 төртиничи күнниң әтиси сәһәр қопуп маңғили тәйяр болса, 
хотунниң дадиси күйоғлиға: «Бир тоғрам нан йәп, йүрикиңни қувәтләндүрүп, 
андин кетиңлар» деди.  6 Шундақ десә, улар олтирип, йәп-ичип, тәйяр болса, 
хотунниң дадиси бу кишигә: «Бу кечә қонғили унап, көңлүңни хуш қилғин» 
деди.  7 Лекин бу киши маңғили қопса, қейнатиси уни зорлиғач йәнә анда 
қонуп қалди.  8 Бәшинчи күнниң әтиси сәһәр қопуп маңғили тәйяр болса 
хотунниң дадиси униңға: «Көңлүңни хуш тутуп, күн егилгичә тохтап 
турғин» деди. Андин кейин иккилиси нан йеди.  9 Лекин бу киши кенизики 
билән хизмәткарини елип маңғили тәйяр болса қейнатиси, йәни хотунниң 
дадиси, униңға: «Мана ахшам болуп қелип, күн түгигили тәйяр болди. Әмди 
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бу йәрдә кечини өткүзүп, көңлүңни хуш қилип қонуп, өйүңгә кәткили әтә 
сәһәр йолуңларға чиқиңлар» деди.  10 Лекин у киши болса кечиси қонғили 
унимай, бәлки қопуп меңип, Йәбусниң йәни Йерусалимниң уттуриға кәлди. 
У өзи икки тоқумлуқ ешәк билән өз кенизикини алғач кәлгән еди.  11 Амма 
улар йәбусийға йәткәндә күн бәк олтирип кәткәч, хизмәткари хоҗисиға: 
«Келип, йәбусийларниң бу шәһиригә кирип мунда қонайли» десә,  12 хоҗиси 
униңға җавап берип: «Биз болсақ бәни-Исраилдин һеч ким олтармиған ят 
шәһәргә кирмәй, бәлки Гибияға өтүп кетимиз» деди.  13 Андин кейин у өзи 
хизмәткариға: «Кәлгин, биз бу җайларниң биригә берип, Гибия яки Рамада 
қонайли» деди.  
14 Шуни дәп, улар йол бесип, күн патқанда Бәнямин жутидики Гибияға йетип 
берип,  15 Гибияға кирип қонмақ үчүн у тәрипигә қайрилса, у өзи кирип, һеч 
ким уни өйигә башлимиғач шәһәрниң часисида олтирип қалди.  16 Лекин 
у ахшамда өзи Әфраим тағлиридин болуп, Гибияниң хәлқи бәняминий 
болғач, анда мусапир болуп олтирип қалған бир қери киши ишини түгитип, 
етизлиқтин йенип келип,  17 көзлирини көтирип қариса, бу мусапирниң 
шәһәрниң часисида олтарғинини көрди. Көрсә, қери киши униңдин: 
«Қәйәрдин кәлдиң? Нә йәргә барисән?» дәп сориди.  18 У униңға җавап берип: 
«Биз болсақ Йәһуда жутидики Бәйтләһәмдин Әфраим тағлириниң четигә 
кетип баримиз. Мән өзәм у җайдин болуп, Йәһуда жутидики Бәйтләһәмгә 
барған едим. Әмди мән Худавәндиниң бәйтигә кетип баримән. Лекин бу 
йәрдә һеч ким мени өйигә башлимиди.  19 Һәр қандақ болса, ешәклиримиз 
үчүн саман билән боғуз болуп, өзәм билән дедикиң вә бәндәң билән болған 
хизмәткар үчүн нан билән шарабимизму бар. Һечнемигә кәмчиликму йоқ» 
деди.  20 Буни ишитип, қери киши сөз қилип: «Аман болғин, Сениң һәммә 
лазимлиқиңни мән тәйярлай. Амма бу йәрдә қонмиғин» дәп,  
21 уни өз өйигә елип берип, ешәклиригә от саман бәрди. Меһманлар болса 
путлирини жуюп, нан йәп-ичкили турди.  
22 Бу тәриқидә улар көңлини хуш қилғили турса, бу шәһәрниң адәмлиридин 
бир нәччә яман кишиләр келип, өйни қоршивелип, ишикни қеқип, өй егиси 
болған қери кишигә гәп қилип: «Сениң өйүңгә кәлгән кишини мунда чиқирип 
бәргин. Униң билән йеқиндин тонушимиз» деди.  23 Буни аңлап, өй егиси 
болған киши уларниң қешиға чиқип, уларға ейттики: «Яқ әй бурадәрлирим, 
мундақ яманлиқ қилмаңлар. Бу киши мениң өйүмгә меһман болуп кәлгини 
үчүн мундақ һамақәт ишни һәргиз қилмаңлар.  24 Мана мениң пак қиз болған 
бир қизим болуп, у кишиниң бир кенизикиму бар. Мән уларни қешиңларға 
чиқирай. Улар билән зина қилип, немә силәргә хуш көрүнсә, улар билән 
қилиңлар. Лекин бу киши билән мундақ һамақәт ишни қилмаңлар» деди.  
25 Лекин у адәмләр болса униңға қулақ салғили унимиса, мусапир киши 
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өз кенизикини уларниң қешиға чиқирип бәрди. Улар өзи униң билән зина 
қилип, пүтүн кечә таң атқичилик униң үстигә чиқишип туруп, күн йоруғанда 
уни қоюп бәрди.  
26 Шундақки, хотун өзи сәһәр вақтида униң хоҗиси болған киши қонған өйниң 
ишикигә келип йиқилип, йоруқ болғичә анда йетип қалди.  27 Униң хоҗиси 
әтигәндә қопуп, өйниң ишиклирини ечип, йолға бармақ үчүн сиртиға чиқса, 
мана униң кенизики өй ишикиниң алдида қоллирини босуғиниң үстидә 
қоюқлуқ ятиду.  28 У өзи униңға: «Қопқин биз кетәйли» десә, һеч бир җавап 
бәрмиди. У вақит бу киши уни ешәккә артип, өзини тәйярлап, өйигә меңип 
кәтти.  29 Лекин өз өйигә кәлгәндә бир пичақни елип, өз кенизикини тутуп, 
өлүкини сүнәклири билән қошуп он икки парчә қилип, Исраил жутиниң 
һәммә тәрәплиригә әвәтти.  30 Буни көргәнләрниң һәммиси: «Бәни-Исраил 
Мисир жутидин чиққандин тартип бу күнгичә мундақ иш болмай вә я 
көрүнмигән еди. Әмди буни ойлап, мәслиһәт қилишип буни түзүңлар» дәп 
ейтишти.  

Исраилийларниң бәняминийлар билән уруш қилиши

20 1 У вақит бәни-Исраилниң һәммиси чиқип, җамаәт бир болуп Дандин 
тартип Бәршебағичә йиғилип, Гилияд жутиниң хәлқи билән қошуп, 

Миспаһта Худавәндиниң һузурида җәм болди.  2 Пүтүн хәлиқниң чоңлири 
билән Исраилниң һәммә қәбилисидин болуп, сани төрт йүз миңға йәткән 
қилич тутидиған пиядә кишиләр Худаниң хәлқиниң җамаитидә һазир болди.  
3 Амма бәни-Бәнямин болса бәни-Исраилниң Миспаһта җәм болғинини 
аңлап қалди. Бәни-Исраил өзи: «Бу яман ишниң қандақ болғинини дәп 
бериңлар?» дәп сориса,  4 өлтүрүлгән хотунниң ери болған Лавий киши җавап 
берип ейттики: «Мән болсам өз кенизикимни елип, Бәняминниң Гибия дегән 
шәһиригә қонғили кәлгинимдә,  5 Гибияниң адәмлири маңа һуҗум қилип, 
кечиси мән бар өйни қоршивелип, мени өлтүргили қәстләп, кенизиким 
болса улар уни бузуп өлтүрүвәтти.  6 Униң үчүн мән өз кенизикимни елип, 
парә-парә қилип, Исраилниң ичидә ундақ сәт яман ишни қилғини үчүн 
парчилирини Исраилниң мираси болған һәммә жутқа әвәттим.  7 Әй бәни-
Исраил силәр һәммәңлар мунда болғач, мәслиһәт көрситиңлар» деди.  
8 Шуни десә, һәммә хәлиқ бир болуп қопуп: «Аримиздин һеч ким өз чедириға 
бармисун вә я һеч ким өз өйигә янмисун.  9 Бәлки биз чәк ташлап, Гибияниң 
үстигә һуҗум қилайли.  10 Биз әмди Исраилниң һәммә қәбилисидин йүздин 
онни, миңдин йүзни, он миңдин бир миңни айрип, хәлиқ үчүн озуқ-талқан 
йәткүзмәк үчүн тайин қилайли. Буниң билән хәлиқ өзи Бәняминниң Гибия 
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шәһиригә йәткәндә уларниң Исраил ичидә қилған яманлиққа мувапиқ 
уларға яндурсун дәп,  
11 Исраилниң һәммә адәмлири бир болуп җуғлишип, шәһәрниң үстигә 
топлашти.  12 Андин кейин Исраилниң һәммә қәбилилири Бәнямин һәммә 
нәсиллиригә әлчи әвәтип: «Араңларда болған бу яманлиқ өзи немидур?  
13 Әмди Гибиядики бу яман кишиләрни бизгә тутуп бериңлар. Биз уларни 
өлтүрүп, Исраилдин бу яманлиқни йоқ қилайли» десә, бәняминийлар өзи өз 
бурадәрлири болған бәни-Исраилниң сөзини тиңшимай,  
14 бәлки бәняминийлар бәни-Исраилға һуҗум қилип урушмақ үчүн шәһәр-
шәһәрдин келип, Гибияда йиғилди.  15 Шәһәр-шәһәрдин келип у күндә 
санақтин өткән бәняминийлар болса өзи Гибияда олтарақлиқ болуп илғанған 
йәттә йүз данә йигиттин башқа, йигирмә алтә миң қилич чапидиған 
әркәкләр еди.  16 Бу һәммә хәлиқниң арисида йәттә йүз данә чәпхай киши 
бар еди. Буларниң һәммиси болса салғиға ташни селип, хата қилмай, қилни 
соқатти.  17 Бәнямин қәбилисидин башқа Исраилниң адәмлири санақтин 
өтсә, төрт йүз миң қилич чапидиған әркәкләр болуп, буларниң һәммиси җәң 
кишилири еди.  
18 Бәни-Исраил қопуп, Бәйтәлгә чиқип Худадин сорап: «Бизниң аримиздин 
Бәнямин билән соқушқили ким дәсләптә чиқсун» дәп ейтса, Худавәндә җавап 
берип: «Дәсләптә Йәһуда чиқсун» деди.  19 Буниң билән бәни-Исраил әтиси 
сәһәр қопуп, Гибияниң уттурида чедир тикти.  20 Андин кейин Исраилниң 
адәмлири Бәнямин билән урушқили чиқип, Гибияниң йенида өзини растлап, 
уларға қарши сәп түзди.  21 У вақит бәни-Бәнямин Гибиядин чиқип, у күни 
Исраилдин йигирмә икки миң кишини өлтүрүп топиға иләштүрүвәтти.  
22 Лекин Исраил хәлқиниң адәмлири болса күч йиғип, авалқи күни 
сәп бағлиған җайда иккинчи күни йәнә сәп бағлиди.  23 Чүнки бәни-
Исраил Худавәндиниң һузуриға берип, ахшамғичә йиғлап туруп: «Биз өз 
бурадиримиз болған Бәняминниң нәсли билән йәнә урушқили чиқайлиму 
яки йоқму?» дәп Худавәндидин сориғинида Худавәндә җавап берип: «Униңға 
һуҗум қилиңлар» дәп ейтқан еди.  24 Буниң үчүн бәни-Исраил өзи иккинчи 
күни бәни-Бәняминға қарши чиқса,  25 Бәняминму иккинчи күндә уларға 
қарши Гибиядин чиқип, бәни-Исраилдин болуп қилич чапидиған он сәккиз 
миң кишини өлтүрүп, топиға иләштүрүвәтти.  
26 У вақит бәни-Исраилниң һәммә хәлиқ қопуп, Бәйтәлгә чиқип йиғлап, 
Худавәндиниң һузурида тохтап, у күни ахшамғичә роза тутуп, Худавәндиниң 
алдида көйдүрмә қурбанлиқ билән шүкүр қурбанлиқи өткүзди.  27 Худаниң 
әһдә сандуқи болса у күнләрдә анда болуп, Пинихас бән-Елиазар бән-Һарун 
өзи у вақит униң алдида хизмәт қилғач,  28 бәни-Исраил өзи Худавәндидин 
сорап: «Мән өз бурадирим болған Бәняминниң нәсли билән соқушқили йәнә 
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чиқайму яки тохтайму?» дәп ейтса, Худавәндә җавап берип: «Чиқиңлар, 
чүнки әтә мән уларни сениң қолуңға беримән» деди.  
29 Буни аңлап Исраилниң хәлқи Гибияниң чөрисидә марақта адәмләр қоюп,  
30 үчинчи күни бәни-Исраил болса бәни-Бәняминға қарши чиқип илгири 
билән кейинкидәк Гибияға келип, сәп бағлиғинида,  31 бәни-Бәняминму 
хәлиқниң қаршисиға чиқип, шәһәрдин созулуп берип, Бәйтәлгә чиқидиған 
йол билән Гибияға баридиған йолниң үстидә хәлиқни илгири-кейинкидәк 
уруп, Исраилниң адәмлиридин оттузчә кишини өлтүрди.  32 Шуни қилса, 
бәни-Бәнямин өзи: «Улар болса авалқидәк мәғлуп болди» дәп гуман қилди. 
Амма бәни-Исраил болса: «Бизләр қечип, уларни шәһәрдин тартип йолларға 
елип чиқирайли» дәп мәслиһәт қилишқан еди.  33 Бу сәвәбтин Исраилниң 
һәммә адәмлири өз җайидин қопуп Баал-Тамарға берип, сәп бағлиса, марақта 
олтарған исраилийларму Маарә-Гибиядики җайидин чиқип кәлди.  34 Бу 
тәриқидә пүтүн Исраилниң арисидин илғанған он миң киши Гибияға қарши 
чиққини үчүн җәң қаттиқ болди, лекин бәняминийлар болса үстигә бала 
йеқинлашқинини билмәй қалди.  35 Амма Худавәндә өзи бәняминийларни 
Исраилниң алдида мәғлуп қилғач улар у күни бәняминийларниң арисидин 
йигирмә бәш миң бир йүз данә қилич чапидиған кишиләрни өлтүрди.  36 Әмди 
бәни-Бәнямин өзи өзиниң мәғлуп болғинини көрди. Амма Исраилниң 
адәмлири болса Гибияға қаршидики марақта қоюп қойған кишилиригә ишәш 
бағлиғач бәняминийларға җай бәргән еди.  37 У вақит марақтикиләр илдам 
берип, Гибияға һуҗум қилип, өзи алдиға бесип, шәһәрниң һәммисини қилич 
биси билән урди.  38 Амма Исраилниң башқа адәмлири болса марақтикиләргә: 
«Бизгә бир бәлгү бәрмәк үчүн шәһәр ичидин қелин түтүнниң түврүкини 
чиқириңлар» дәп тохтатқан еди.  39 Униң үчүн Исраилниң адәмлири урушта 
кәйнигә янғили турса, Бәнямин өзи Исраилниң адәмлирини урғили башлап, 
оттузчә кишини өлтүрүп: «Мана Исраил болса шәксиз авалқидәк алдимизда 
мәғлуп болди» дәп ейтишти.  40 Лекин шәһәрниң ичидин түтүнниң түврүки 
өрләп чиққинида бәняминийлар кәйнигә бурулуп қариса, мана шәһәрниң 
һәммиси түтүн билән асманға чиқип кәткәндәк көрүнди.  41 У һаман 
Исраилниң адәмлири йенип кәлсә, Бәняминниң адәмлири: «Бизгә бала 
йеқинлашти» дәп көрүп, қорқуп кетип,  42 Исраилниң адәмлириниң алдидин 
чөлниң йолиға қечип кәтти. Шундақ болсиму, дүшмән уларни қоймай 
йоқитип, шәһәрләрдин чиққанларму уларниң арисида уларни һалак қилди.  
43 Бу тәриқидә улар бәняминийларни қоршивелип, уларни қоғлап, шәриқниң 
тәрипигә Гибияниң уттуриға елип берип, арамгаһлирида дәпсәндә қилип 
өлтүрди.  44 Буниң билән һәммиси палван болған он сәккиз миң киши 
бәняминийлар ичидин өлди.  45 Андин кейин қалғанлар болса чөл тәрипигә 
қечип, Риммон қорам тешиға кетип барса, улар буларни йолда тутуп, бәш 
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миң кишини өлтүрүп, йәнә кәйнидин Гидомғичә қоғлап берип, улардин йәнә 
икки миң кишини өлтүрүвәтти.  46 У күндә Бәняминниң ичидин йигирмә бәш 
миң киши өлтүрүлди. Буларниң һәммиси палван болуп қилич чапидиған 
кишиләр еди.  
47 Лекин чөл тәрипигә бурулуп қечип, Риммон қорам тешиға маңғанлар 
болса улардин алтә йүз киши йетип берип, Риммон қорам тешида төрт ай 
туруп қалди.  48 Исраилниң адәмлири болса бәни-Бәняминниң қешиға йенип 
келип, уларни қилич биси билән уруп, шәһәрниң һәммисини чарва мелиғичә 
немики учриса, йоқитип һәммә учриған шәһәрләрни көйдүрүвәтти.  

Бәнямин қабилиси Исраилдин үзүлүп қалмаслиқтин қутулиду 

21 1 Лекин Исраилниң адәмлири болса Миспаһта қәсәм қилишип: «Бизниң 
ичимиздин һеч ким өз қизини бир бәняминий кишигә хотунлуққа 

бәрмисун» дейишкән еди.  2 Буниң үчүн хәлиқ өзи Бәйтәлгә келип, анда 
ахшамғичә Худаниң алдида туруп, авазини көтирип қаттиқ йиғлишип:  
3 «Әй Исраилниң Тәңриси Худавәндә, бүгүн Исраилниң бир қәбилиси йитип 
кәтсун дәп, бу иши немишкә болди?» дәп ейтишти.  
4 Әтиси хәлиқ сәһәр қопуп, анда бир қурбангаһни ясап, көйдүрмә билән 
шүкүр қурбанлиқи өткүзди.  5 У вақит бәни-Исраил сөзләп: «Исраилниң 
һәммә қәбилисидин келип, җамаәткә қошулуп, Худавәндиниң алдида 
һазир болмиған ким бар?» дәп ейтти, чүнки улар болса кимки Миспаһта 
Худавәндиниң алдида һазир болмиса, у өзи шәксиз өлтүрүлсун дәп, қәсәм 
қилишқан еди.  6 Амма бәни-Исраил өзи өз бурадири болған Бәняминниң 
үстигә пушайман қилип: «Бүгүн Исраилниң ичидин пүтүн бир қәбилә 
үзүлүп кәтти.  7 Әмди биз болсақ уларниң қалғанлири үчүн хотун тоғрисида 
немә қилайли? Худавәндиниң алдида: ‹ Қизлиримизни уларға хотунлуққа 
бәрмәйли› дәп қәсәм қилдуқ әмәсму?» деди.  8 Улар йәнә сорап: «Бәни-Исраил 
қәбилилиридин қайси қәбилә Миспаһқа Худавәндиниң һузуриға чиқмиди» 
дәп қариса, мана чедиргаһтики җамаәткә қошулмақ үчүн Ябәш-Гилиядтин 
һеч ким кәлмигән екән.  9 Чүнки хәлиқни санап көргәндә Гилиядтики 
Ябәшниң адәмлиридин анда һеч ким йоқ еди.  
10 У вақит җамаәт өзи он икки миң палванни анда әвәтип, уларға һөкүм 
берип: «Гилиядтики Ябәшниң хәлқини хотун бала-җақилири билән қошуп, 
уруп қилич биси билән өлтүрүңлар.  11 Шундақ қилиңларки, һәммә әр киши 
билән әрни тонуп қалған хотунлар болса һәммисини өлтүрүңлар» деди.  
12 Лекин барғанда Гилиядтики Ябәшниң хәлқиниң ичидә әр кишини 
тонумиған әркәк биләнму ятмиған төрт йүз қиз уларға учриса, буларни 
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тутуп, Қанаан жутида болған Шилоһтики чедиргаһқа елип кәлди.  13 Андин 
кейин җамаәтниң һәммиси киши әвәтип Риммонниң қорам тешида қелип 
қалған бәняминийларға сөзләп, сүлһиниң хәвирини берип қичқарди.  14 У 
вақит бәняминийларға йенип кәлсә, улар өзи Гилиядтики Ябәштин тирик 
тутуп кәлгән хотунлири уларға бәрди, лекин буму уларға йетишмиди.  
15 Униң үчүн хәлиқ болса Худавәндә өзи Исраилниң қәбилилириниң 
ичигә бир кәмчилик салғач, Бәняминниң үстигә пушайман қилди.  16 У 
вақит җамаәтниң ақсақаллири сөзләп: «Бәняминниң хотунлири болса 
түгәп кәткини үчүн қалғанлириға хотун тоғрисида немә қилимиз?» деди.  
17 Андин кейин йәнә ейтиштики: «Исраилниң бир қәбилиси түгәп кәтмисун 
дәп, Бәняминниң мирас тапмиқи әлвәттә лазим келиду.  18 Биз болсақ 
бәни-Исраилниң қәсәм қилишип: ‹ Бәняминға хотун бәргән киши мәлун 
болсун› дегини үчүн уларға хотун берәлмәймиз» деди.  19 Улар йәнә сөзләп: 
«Бәйтәлниң шимал тәрипидә болуп Бәйтәлдин Шәкәмгә чиқидиған йолниң 
шәриқ тәрипидә тепилип Лебонаниң җәнуб тәрипидә болған Шилоһта 
йилдин йилға Худавәндиниң бир һейти болиду әмәсму?» дәп  20 бәни-
Бәняминға: «Силәр берип, үзүмзарлиқларда марап йетиңлар.  21 Һәр қачан 
Шилоһта қизлириниң уссул ойнимақ үчүн чиққинини көрсәңлар, силәрниң 
һәр бириңлар Шилоһниң қизлиридин бирини, маңа хотун болсун дәп, 
тартивалсун. Андин Бәняминниң жутиға кетиңлар.  22 Әгәр уларниң атилири 
вә я бурадәрлири келип, бизгә пәряд қилса, биз уларға сөзләп: ‹ Бизгә йүз-
хатирә қилип уларға илтипат қилиңлар, чүнки биз болсақ һәр бир әр киши 
үчүн җәңдин хотун елип кәлмидуқ. Силәр өз ихтияриңлар билән уларға 
бу қизларни бәрмидиңлар. Болмиса силәргә гуна болатти› дәймиз» деди.  
23 Шуни десә, бәни-Бәнямин шундақ қилип, уссул ойнап турған хотунларниң 
арисидин саниға мувапиқ өзигә хотун елип тартивелип, андин өз мирас 
йеригә йенип кетип, шәһәрләрни йәнә ясап анда олтарди.  
24 У вақит бәни-Исраилниң башқилириму андин кетип, һәр бири өз қәбилә 
билән ханиданиға йенип, һәр киши у йәрдин өз мирасиға барди.  25 Амма 
у вақитта Исраилда падишаһ болмиғач һәр бири өз нәзиридә яхши 
көрүнгинини қилип йүрәтти.  


