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САМУИЛ 
иккинчи қисим

Давут Шаул билән Йонатанниң өлгинидин хәвәр алиду

1 1 Шаул өлгәндин кейин Давут амаләкийләрни уруп йенип кәлгән еди. Амма 
Давут Зиқлағта икки күн туруп,  2 үчинчи күндә Шаулниң ләшкәргаһидин 

кийими житиқ бешида топа селиқлиқ бир адәм кәлди. У Давутниң қешиға 
кәлгәндә йәргә чүшүп тазим қилди.  3 Давут униңдин соридики: «Нә йәрдин 
кәлдиң?» У униңға җавап бәрдики: «Исраилниң ләшкәргаһидин қечип кәлдим».  
4 Давут униңдин соридики: «Иш қандақ болди? Маңа дәп бәргин» деди. У ейтти: 
«Хәлиқ җәңдин қачти. Хәлиқтинму тола киши чүшүп соқушта өлди. Шаул билән 
оғли Йонатан һәм өлди» деди.  5 Давут униңға шуни ейтип бәргән йигиттин 
соридики: «Шаул билән оғли Йонатанниң өлгинини қандақ билисән?»  6 Униңға 
хәвәр бәргән йигит ейтти: «Топ тоғра Гилбоа теғиға чиқсам, мана Шаул нәйзигә 
йөлинип туриду вә мана җәң һарвулири билән атлиқлар униңға һуҗум қилип 
туриду.  7 Кәйнигә қарап мени көрүп қичқирди. ‹ Мана мән› дәп ейттим.  8 ‹ 
Кимсән› дәп мәндин сориса, мән: ‹ Амаләкий адәм болимән› дәп җавап бәрдим.  
9 У йәнә маңа: ‹ Қешимға келип, мени өлтүргин. бетақәт болдум, лекин җеним 
техи бар› деди.  10 Мән униң қешиға берип уни өлтүрдүм, чүнки чүшкәндин кейин 
тирик қалмайду дәп билдим. Андин бешидики таҗни вә қолидики биләйзүкни 
елип, мунда хоҗамға елип кәлдим» деди.  
11 У вақит Давут өз кийимлирини тутуп житивәтти вә униң билән болған 
адәмләр һәм шундақ қилди.  12 Улар Шаул билән оғли Йонатан үчүн вә 
Худавәндиниң хәлқи үчүн вә пүтүн Исраилниң ханидани үчүн: «Қиличтин 
өлди» дәп матәм тутуп йиғлап, ахшамғичә роза тутти.  
13 Давут униң өзигә хәвәр бәргән йигиттин: «Нә йәрдинсән?» дәп сориди. У 
ейтти: «Мән бир биганиниң оғли болуп, бир амаләкий екәнмән.»  14 Давут 
униңға: «Өз қолуңни узитип, Худавәндиниң мәсиһләнгән адимини һалак 
қилиштин қорқмидиңму?» дәп ейтти.  15 Андин Давут өз ғуламлиридин 
бирини қичқирип, униңға: «Чиқип униңға һуҗум қилғин» дәп буйруди. 
Буйруса, у уни ундақ урдики, у өлүп кәтти.  16 Лекин Давут униңға ейтти: 
«Қениң өз бешиңниң үстигә кәлсун. ‹ Худавәндиниң мәсиһләнгән адимини 
өлтүрдүм› дегиниңдә өз ағзиң үстүңдә гувалиқ бәрди».  
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Давутниң Шаул билән Йонатан үчүн матәм тутуп оқуған қошиқи
17 Давут Шаул билән оғли Йонатан үчүн матәм тутуп, бу қошақни оқуп:  

18 «Яниң шеири дегән шеирни бәни-Йәһудаға үгитиңлар» дәп буйруди. Мана 
мустәһкәмниң китапида мундақ пүтүлгәнки:  

19 «Әй Исраил, өз пәхриң егиз йәрлириңдә урулғандур. Палванлар қандақ 
чүшкәндур?  
20 Гатта буни хәвәр бәрмәңлар, Ашқелонниң кочилирида буни баян 
қилмаңлар. Филистинийләрниң қизлири хуш болмисун, хәтнисизләрниң 
қизлири шатлиқ қилмисун.  
21 Әй Гилбоа, тағлар үстүңларға шәбнәм яки ямғур чүшмисун, һәдийә үчүн 
һосул кәлтүридиған етизлар йәнә тепилмисун. Чүнки анда палванларниң 
сипири һақарәтлик болди, Шаулниң сипириниң өзи яғ билән яғланмиғандәк 
ташланди.  
22 Йонатанниң яси өлтүрүлгәнләрниң қенидин яки палванларниң йеғидин 
янмиди. Шаулниң қиличи болса қуруқ йиғилмиди.  
23 Шаул билән Йонатан һаятта амрақ турушуп әзиз болушуп, вапатта һәм 
айрилишмиди. Улар қариқушлардин шитик болуп, ширлардин күчлүк еди.  
24 Әй Исраилниң қизлири, Шаул үчүн йиғлаңлар. У силәргә сөсүн вә 
нәпис кийим кийдүрүп, кийимлириңларни алтун зиннәтлири билән 
зиннәтләндүргән еди.  
25 Палванлар җәңдә қандақ йиқилғандур! Вай, Йонатан егиз йәрлириңдә 
өлтүрүлгәндур.  
26 Әй бурадирим Йонатан, сән үчүн ғәм йәймән. Маңа тола әзиз едиң. 
Муһәббитиң маңа әвзәл еди, хотунларниң муһәббитидин әвзәл еди.  
27 Вай, палванлар қандақ йиқилғандур, җәңниң әсваблири қандақ 
йоқалғандур».  

Давут мәсиһлинип падишаһ болиду

2 1 Андин кейин Давут Худавәндидин соридики: «Йәһуда шәһәрлириниң 
биригә чиқайму?» Худавәндә униңға: «Чиққин» деди. Давут соридики: «Нә 

йәргә чиқай?» У ейтти: «Хебронға чиққин.»  2 У вақит Давут өз икки хотунини 
йизрәәллик Ахиноам вә Кармәллик Набалниң хотуни болған Абигайил билән 
у йәргә чиқти.  3 Давут униң билән болған адәмләрниң һәр бирини һәм өз өй 
хәлқи билән у йәргә елип чиқти. Улар Хебронниң шәһәрлиридә олтаридиған 
болди.  4 Йәһуданиң адәмлири у йәргә келип, Давутни Йәһуда ханиданиға 
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падишаһ болғили мәсиһлиди. Ябәш: «Гилиядтики адәмләр Шаулни дәпнә 
қилди» дәп Давутқа хәвәр берилгәндә,  
5 Давут Ябәш Гилиядтики адәмләргә әлчиләр әвәтип, ейтқуздики: «Хоҗаңлар 
Шаулға яхшилиқ қилип, уни дәпнә қилғиниңлар үчүн Худавәндиниң 
тәрипидин мубарәк болғайсиләр.  6 Әмди Худавәндә силәргә яхшилиқ билән 
һәқлиқ қилғай. Шуни қилғиниңлар үчүн мән һәм силәргә яхшилиқ қилай.  
7 Әмди қоллириңларни қувәтләндүрүп җүрәтлик болуңлар. Хоҗаңлар Шаул 
өлди, лекин Йәһуда ханидани өзигә падишаһ болғили мени мәсиһлиди.  

Давут вә Шаулниң оғли Исбосәт

8 Амма Шаулниң қошуниниң сәрдари Абнәр бән-Нәр Шаулниң оғли 
Исбосәтни елип, Маханаимға башлап берип,  9 уни Гилиядқа, ассурийларға, 
Йизрәәлгә, Әфраимға, Бәняминға вә пүтүн Исраилға падишаһ қилди.  
10 Шаулниң оғли Исбосәт падишаһ болғанда қириқ яшқа кирип, Исраилниң 
үстидә икки йил сәлтәнәт қилди. Лекин Йәһуда ханидани Давутқа әгәшти.  
11 Давут Хебронда Йәһуда ханиданиниң үстидә сәлтәнәт қилған вақти йәттә 
йил алтә ай еди.  
12 Амма Нәрниң оғли Абнәр Шаулниң оғли Исбосәтниң адәмлири билән 
Маханаимдин чиқип,Гибийонға барди.  13 Зеруяниң оғли Йоаб билән 
Давутниң адәмлири һәм чиқип, Гибийондики көлниң йенида улар билән 
учрашти. Улар болса көлниң бир тәрипидә вә башқилар көлниң йәнә бир 
тәрипидә олтарди.  14 Абнәр Йоабқа ейтти: «Йигитләр қопуп, алдимизда 
ойнисун.» Йоаб: «Қопсун» деди.  15 Улар қопуп, тәң-тәң сан болуп Бәнямин 
билән Шаулниң оғли Исбосәтниң тәрипидин он икки киши вә Давутниң 
адәмлириниң тәрипидин он икки киши чиқип оттурида турди.  16 Андин 
улар бир-бириниң бешини тутушуп, қилични бир-бириниң бигинигә 
санҗишип һәммиси йиқилип өлди. Униң үчүн у йәр Гибийондики Хәлиқат-
Һаззурим дәп аталди.  17 У күндә қаттиқ бир соқуш болди, лекин Абнәр билән 
Исраилниң адәмлири Давутниң адәмлиридин мәғлуп қилинди.  
18 Әмди анда Зеруяниң Йоаб, Абисай, вә Асаәл дегән үч оғли бар еди. Асаәл 
болса сәһрадики бир кийиктәк чапсан еди.  19 Асаәл Абнәрни қоғлап, хаһи 
оңға, хаһи чәпкә Абнәрдин қайрилмиди.  20 Абнәр кәйнигә қарап: «Сән 
Асаәлму?» дәп сориди. «Шундақ, мән» дәп җавап бәрди.  21 Абнәр униңға 
ейтти: «Оңға яки чәпкә бурилип, йигитләрниң биригә һуҗум қилип, униң 
яриғини алғин» деди. Лекин Асаәл уни қойғили унимиди.  22 Абнәр Асаәлгә 
йәнә ейтти: «Мени қойғин. Немишкә сени йәргә урай? Ундақ қилсам, 
бурадириң Йоабниң йүзигә қандақ қариялаймән» деди.  23 Лекин у уни 
қойғили унимиғанда Абнәр өз нәйзисиниң кәйни учи билән униң қосиқиға 



САМУИЛ  2-қисим 6

ундақ салдики, нәйзә кәйнидин өтүп чиқип, у шу йәрдә йиқилип өлди. 
Һәр ким Асаәл йиқилип өлгән йәргә кәлсә, анда бир тохтап қалди.  24 Амма 
Йоаб билән Абисай Абнәрни қоғлап турди. Күн патқанда улар Гибийон 
чөлидики Гияһниң уттурида болған Амманиң егизликигә йәтти.  25 У вақит 
Бәняминниң адәмлири Абнәрниң кәйнидин җәм болушуп, бир қошун болуп 
бир егизликниң төписидә тохтап турди.  26 Абнәр Йоабқа қичқирип ейтти: 
«Қилич һемишә һалак қилғайму? Билмәмсәнки, буниң ахири яман болиду. 
Өз адәмлириңгә: ‹ Бурадәрлириңни қоғлимаңлар› дәп қачан буйруйсән?» 
деди.  27 Йоаб ейтти: «Тирик Худа билән қәсәм қилимәнки, әгәр сән сөз 
қилмиған болсаң, адәмләрниң һеч бири бурадәрлирини қоғлимақтин 
әтигәнгичә янмайтти» деди.  28 Андин Йоаб канай чалдурди. У вақит һәммә 
хәлиқ тохтап, хаһи Исраилни қоғлимай, хаһи җәң йәнә қилмиди.  
29 Амма Абнәр билән адәмлири пүтүн кечә меңип, сайни кезип Иорданни 
кечип, пүтүн Битрондин өтүп, Маханаимға йетип кәлди.  30 Йоаб Абнәрни 
қоғлимақтин йенип, һәммә хәлиқни йиққанда Давутниң адәмлиридин он 
тоққуз киши билән Асаәл кам чиқти.  31 Лекин Давутниң адәмлири Бәнямин 
билән Абнәрниң адәмлиридин үч йүз атмиш кишини уруп өлтүргән еди.  
32 Улар Асаәлни елип, Бәйтләһәмдә өз атисиниң қәбридә дәпнә қилди. Андин 
Йоаб билән адәмлири пүтүн кечидә меңип, таң атқанда Хебронға йетип кәлди.  

Шаулниң ханидани билән Давутниң ханданиниң 

оттурисидики җәң

3 1 Шаулниң ханидани билән Давутниң ханиданиниң оттурисидики җәң 
узун вақитқичә давамлашти. Давут барғансери күчлүкрәк болди, лекин 

Шаулниң ханидани барғансери аҗизрақ болғили турди.  

2 Хебронда Давутқа оғуллар туғулди. Униң тунҗиси Амнон болуп, 
йизрәәллик Ахиноамдин туғулди.  3 Иккинчиси Килаб болуп, Кармәллик 
Набалниң хотуни болған Абигайилдин туғулди. Үчинчиси Абшалом еди. У 
өзи Гәшурниң падишаһи Талмайниң қизи Мааканиң оғли еди.  4 Төртиничиси 
Адония болуп, Хагитниң оғли еди. Бәшинчиси Шефатя болуп, Абиталниң 
оғли еди.  5 Алтиничиси Йитреам болуп, Давутниң хотуни Әгладин туғулди. 
Булар Хебронда Давутқа туғулди.  

6 Шаулниң ханидани билән Давутниң ханиданиниң оттурисидики җәң 
қилинип турған вақитта Абнәр Шаулниң ханиданида өзини қувәтләндүрәтти.  
7 Әмди Шаулниң Ризпа дәп атилип, Айяниң қизи болған бир кенизики бар 
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еди. Исбосәт Абнәргә ейтти: «Немишкә атамниң кенизикиниңкигә кирдиң?»  
8 Абнәр Исбосәтниң сөзи үчүн аччиқлинип ейтти: «Йәһудадики бир ишт 
каллисимәнму? Бу күнгичә мән атаң Шаулниң ханиданиға униң бурадәрлири 
билән достлириға яхшилиқ қилип, сени Давутниң қолиға чүшкили 
қоймиған болсамму, сән бүгүн маңа: ‹ Бу хотун билән бузуқлуқ қилдиң› дәп 
әйип қоямсән?  9 Әгәр мән өзәм Худавәндиниң Давутқа қәсәм билән қилған 
вәдисигә мувапиқ иш қилмисам, Худа Абнәргә ундақ қилсун, мундақ қилсун, 
бәлки униңдин зиядә қилсун.  10 Ундақ қилимәнки, падишаһлиқ Шаулниң 
өйидин елинип, Давутниң тәхти Дандин Бәршебағичә пүтүн Исраил билән 
Йәһуданиң үстигә селинғай» деди.  11 Андин кейин Исбосәт Абнәрдин қорқуп, 
униңға бир сөз ейтқили җүрәт қилмиди.  
12 Лекин Абнәр дәрһал Давутниң қешиға әлчиләр әвәтип: «Жут кимниңки 
екән?» дәп ейтқузди. «Мән билән әһдә қилғин. Мана һәммә Исраилни саңа 
майил қилғили қолум сән билән болиду» дәп һәм ейтқузди.  13 У җавап 
бәрдики: «Яхши болиду. Мән сән билән әһдә қилай. Лекин бир иш сораймән. 
У шуки мениң қешимға кәлгәндә Шаулниң қизи Микални кәлтүрмисәң, 
йүзүмни көрмәйсән» деди.  
14 Андин Давут Исбосәтниң қешиға әлчиләр әвәтип: «Мән йүз 
филистинийләрниң хәтнилик әтлиригә алған хотунум Микални маңа 
тапшуруп бәргин» дәп ейтқузди.  15 Исбосәт киши әвәтип, уни өз ери 
Палтийәл бән-Лайиштин тартивалди.  16 Лекин униң ери Бахуримғичә униң 
билән берип, кәйнидин әгишип йиғлап йүрди. У вақит Абнәр униңға: «Йенип 
кәлгин» десә, у йенип кәтти.  
17 Абнәр Исраилниң ақсақаллириға хәвәр әвәтип: «Давут үстимизгә падишаһ 
болсун дәп, өткән күнләрдә халидиңлар.  18 Әмди бир һәрикәт қилиңлар, 
чүнки Худавәндә Давут тоғрисидин ейтқанки: ‹ Бәндәң Давутниң қоли 
билән Исраилниң хәлқини филистинийләрниң қолидин азат қилип, 
һәммә дүшмәнләрниң қолидин қутқузимән›» дәп ейтқузди.  19 Абнәр һәм 
бәняминийлар билән сөзләшти. Андин Абнәр Исраил билән Бәняминниң 
пүтүн ханидани мәқбул көргән мәслиһәти тоғрисида Давут билән Хебронда 
сөзләшкили барди.  
20 Абнәр йигирмә киши билән Хебронға Давутниң қешиға кәлгәндә Давут 
Абнәр билән адәмлиригә бир зияпәт қилди.  21 Абнәр Давутқа: «Мән қопуп 
берип, пүтүн Исраилни хоҗам падишаһниң алдиға җәм қилай. Улар сән 
билән әһдә қилишқай вә сән өз көңлүң халиғандәк сәлтәнәт қилғайсән» 
деди. Андин Давут Абнәрни йолға салса, у теч-аман кәтти.  
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Йоаб Абнәрни өлтүриду
22 Мана шу әснада Давутниң адәмлири билән Йоаб талимақтин йенип, тола 

олҗа елип кәлди. Лекин Абнәр Хебронда Давутниң қешида йоқ еди. Давут 
униңға рухсәт бәргәндин кейин у теч-аман кәткән еди.  23 Йоаб һәммә қошуни 
билән йенип кәлгәндә хәлиқ униңға: «Нәрниң оғли Абнәр падишаһниң 
қешиға кәлди. Падишаһ уни йолға салғандин кейин у теч-аман кәтти» 
деди.  24 Йоаб падишаһниң қешиға берип ейтти: «Сән немә қилдиң? Мана 
Абнәр сениң қешиңға кәлди. Немишкә уни кәткүздүң? Әмди кетип болди.  
25 Нәрниң оғли Абнәрни тонумайсән? У сени алдап, чиқиш-киришиңни 
көрүп, немә қилидиғиниңни мәлум қилғили кәлди» деди.  26 Йоаб Давутниң 
қешидин чиққандин кейин Абнәрниң кәйнидин кишиләр әвәтти. Улар уни 
Сира булиқиниң йенидин яндуруп, елип кәлди. Лекин Давут шуни билмиди.  
27 Абнәр Хеброндин йенип кәлгәндә Йоаб: «Сән билән гәплишәй» дәп уни өзара 
дәрвазиниң ичигә елип, өз бурадирим Асаәлниң қени үчүн униңдин интиқам 
алай дәп, анда туруп, униң қосиқиға бир селип уни өлтүрди.  28 Давут буни 
аңлап, ейтти: «Мән билән падишаһлиқим Нәрниң оғли Абнәрниң қенидин 
Худавәндиниң алдида әбәдкичә бегунадурмиз.  29 Униң қени Йоабниң беши 
үстигә вә атисиниң ханиданиниң үстигә кәлсун. Йоабниң өйидин ақма, песә, 
һаса таянғучи, қиличтин өлгүчи вә нанға муһтаҗ киши кам болмисун» деди.  
30 Абнәр уларниң бурадири Асаәлни Гибийондики җәңдә өлтүргини үчүн 
Йоаб билән бурадири Абисай униң өзини өлтүрди.  31 Давут Йоабқа вә униң 
билән болған һәммә хәлиққә: «Кийимлириңларни житип палас кийип, Абнәр 
үчүн матәм тутуңлар» дәп ейтип Давут падишаһ өзи тавутниң кәйнидин 
йүрди.  32 Улар Абнәрни Хебронда дәпнә қилди. Падишаһ авазини көтирип, 
Абнәрниң қәбриниң йенида йиғлап турса, хәлиқниң һәммиси йиғлишип 
бәрди.  33 Падишаһ Абнәр үчүн қошақ оқуп ейтти:

 «Абнәр бир ахмақтәк өлидиғанму еди?  
34 Қоллириң бағлақлиқ әмәс еди. Путлириң ишкәлгә селиқлиқ әмәс еди.
 Пасиқниң қоли билән чүшкәндәк чүштүң»

дегәндә хәлиқниң һәммиси униң үчүн йиғлашти.  35 Хәлиқниң һәммиси 
Давутни таам йегили зорлап турди. Амма Давут қәсәм қилип: «Әгәр мән күн 
патмаста нан яки башқа бир нәрсини йесәм, Худа маңа ундақ қилсун, мундақ 
қилсун, бәлки униңдин зиядә қилсун» деди.  36 Һәммә хәлиқ буни мәлум 
қилғанда шуниңдин рази болди, шуниңдәк хәлиқниң һәммиси падишаһ 
қилған һәр иштин рази еди.  37 Хәлиқниң һәммиси билән пүтүн Исраил у күн 
уқтики, падишаһ Нәрниң оғли Абнәрниң өлтүрүлүши тоғрисидин бегуна еди.  
38 Падишаһ өз адәмлиригә сөзләп: «Билмәйсиләрмуки, бу күн Исраилда бир 
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сәрдар, бәлки бир улуқ адәм өлтүрүлди.  39 Мән падишаһ болушқа мәсиһләнгән 
болсамму, техи аҗиздурмән. Бу адәмләр, йәни Зеруяниң оғуллири мәндин 
күчлүктур. Худавәндә яманлиқ қилғучиларға уларниң яманлиқиға қарап җаза 
бериду» деди.  

Исбосәт өлтүрүлиду

4 1 Шаулниң оғли өзи Абнәрниң Хебронда өлгинини аңлиғанда қоли бошап 
кетип, Исраилниң һәммиси пәришан болди.  2 Лекин Шаулниң оғлиниң 

икки қошун сәрдари болуп, бириниң исми Баана вә йәнә бириниң исми Рекаб 
еди. Улар Бәнямин қәбилисидин болған бәәротлуқ Риммонниң оғуллири 
еди. Чүнки Бәәрот Бәняминға тәвә зиминидәк саналди.  3 Бәәротлуқлар 
Гиттайимға қечип, анда бу күнгичә мусапирдәк олтармақта.  

4 Амма Шаулниң оғли Йонатанниң путлири ақсақ бир оғли бар еди. «Шаул 
билән Йонатан өлди» дәп Йизрәәлгә хәвәр йәткәндә у өзи бәш яшқа киргән 
еди. Хәвәр алидиған хотун уни елип қачти. Алдирап қачқанда бу бала чүшүп 
кетип, ақсақ болуп қалған еди. Униң исми Мефибошәт еди.  

5 Бәәротлуқ Риммонниң оғуллири Рекаб билән Баана күнниң иссиқ вақтида 
Исбосәт чүш раһитидә ятқанда униң өйигә кирди.  6 Улар буғдай елип 
чиқайли дәп, өйниң ичкиригә кирип, униң қосиқиға бир сайди. Андин Рекаб 
билән Баана қечип кәтти.  7 У ятмақ өйидә өз орнида ятқанда улар өйгә 
кирип, уни уруп өлтүрүп, бешини кәсти. Андин бешини елип, сайни кезип, 
пүтүн кечидә маңди.  8 Улар Исбосәтниң бешини Хебронға Давутниң қешиға 
елип берип, падишаһқа ейтти: «Мана, җениңниң дүшмини Шаулниң оғли 
Исбосәтниң беши будур! Худавәндә бу күн хоҗам падишаһқа Шаул билән 
әвлатидин интиқам алди» деди.  9 Давут бәәротлуқ Риммонниң оғуллири 
Рекаб билән бурадири Баанаға сөз қилип ейтти: «Мени һәммә тәңликимдин 
қутқузған тирик Худавәндә билән қәсәм қилимәнки,  10 ‹ Шаул өлди› дәп маңа 
ейтип берип, хуш хәвәр кәлтүрдүм дәп хиял қилған кишини Зиқлағта тутуп 
өлтүрдүм. Ундаққа хәвәрчиниң һәққини бәрдим әмәсму?  11 Әмди яман адәмләр 
бир адил кишини өз өйидә орнида өлтүргән болса, қанчә ошуқрақ униң қенини 
қоллириңлардин тәләп қилип, силәрни йәр йүзидин йоқатмаймәнму?» деди.  
12 Давутниң буйруқи билән ғуламлири уларни өлтүрүп, қол путлирини кесип, 
Хеброндики көлниң йенида есип қойди. Лекин Исбосәтниң бешини елип, 
Хебронда Абнәрниң қәбридә дәпнә қилди.  
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Давут Хебронда пүтүн Исраилниң падишаһи болушқа мәсиһлиниду

5 1 Андин кейин Исраилниң һәммә қәбилилири Хебронға Давутниң қешиға 
келип, ейттики: «Мана биз сениң сүнәк билән етиңдурмиз.  2 Өткән вақитта 

Шаул бизниң үстимиздә сәлтәнәт қилғанда Исраилниң чиқиш-киришидә 
башлиғучиси сән едиң вә Худавәндә саңа: ‹ Мән мениң хәлқим Исраилниң 
падичиси вә Исраилниң әмри болисән› дегән еди» деди.  3 Исраилниң 
һәммә ақсақаллири Хебронға падишаһниң қешиға кәлгәндә Давут падишаһ 
Хебронда Худавәндиниң алдида улар билән бир әһдә қилишти. Андин кейин 
улар Давутни Исраилға падишаһ болушқа мәсиһлиди.  
4 Давут падишаһ болғанда оттуз яшқа кирип, қириқ йил сәлтәнәт қилди.  
5 Хебронда Йәһуданиң үстидә йәттә йил алтә ай сәлтәнәт қилип, Йерусалимда 
пүтүн Исраил билән Йәһуданиң үстидә оттуз үч йил сәлтәнәт қилған еди.  

Давут Йерусалимни мәғлуп қилип макан тутиду

6 Падишаһ өз адәмлири билән Йерусалимға чиқип, у жутта олтарған 
йәбусийлар билән җәң қилди. Давут бу йәргә хеч кирәлмәйду дәп, унинңға: 
«Сән бу йәргә келәлмәйсән. Корлар билән ақсақларму сени тосиялайду» деди.  
7 Лекин Давут Си'он қорғинини алди. Бу өзи Давутниң шәһири дәп аталди.  
8 Давут у күн ейтти: «Һәр ким сүңгүч билән чиқип, йәбусийларни урса, у өзи 
Давутниң җени яман көргән бу корлар билән ақсақларни өлтүриду» деди. 
Униң үчүн: «Кор яки ақсақ өйгә кирмисун» дәйдиған сөз бардур.  
9 Андин Давут қорғанда олтирип, уни Давутниң шәһири дәп атап, чөрисидә 
Миллодин тартип ич тәрипигә имарәт салғили турди.  10 Давут барғансери 
қувәтлинип, улуқ болатти вә самави қошунларниң сәрдари болған Рәб-Худа 
униң билән еди.  
11 Тирниң падишаһи Хирам өзи Давутқа әлчиләрни йоллап, кедир яғичи елип 
берип, яғаччи билән тамчиларниму әвәтти. Булар Давутқа бир орда ясиди.  
12 Давут болса: «Худавәндә мени падишаһ тикләп кичәйтип, өз хәлқи Исраил 
үчүн мениң падишаһлиқимни улуқландурғандур» дәп уқти.  

13 Давут Хеброндин кәлгәндин кейин Йерусалимдин йәнә кенизәкләр вә 
хотунлар алди вә Давутқа йәнә оғул-қизлар туғулди.  14 Йерусалимда униңға 
туғулғанларниң исимлири шу, йәни Шамуа, Шобаб, Натан, Сулайман,  
15 Йибхар, Елишуа, Нефәг, Яфия,  16 Әлишама, Әляда вә Әлифеләт еди.  
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Давут филистинийләрни уриду
17 Филистинийләр болса Давутниң Исраилға падишаһ болушқа 

мәсиһләнгинини аңлиғанда филистинийләрниң һәммиси Давутни 
тутқили чиқти. Давут буни аңлиғанда қорғанға чүшти.  18 Филистинийләр 
келип, Рефаим вадисида йейилди.  19 Давут Худавәндидин соридики: 
«Филистинийләргә қарши чиқайму? Уларни қолумға тапшурисәнму?» 
Худавәндә Давутқа: «Чиққин! Шәксиз филистинийләрни сениң қолуңға 
тапшуримән» дәп ейтти.  20 У вақит Давут Баал-Пәразимға барди. Анда Давут 
уларни уруп: «Мана бир сәл басқандәк Худавәндә алдимда дүшмәнлиримни 
басти» деди. Униң үчүн у йәрни Баал-Пәразим дәп атиди.  21 Улар анда өз 
бутсүрәтлирини қоюп кәтти вә Давут билән адәмлири уларни еливәтти.  
22 Лекин филистинийләр йәнә чиқип, Рефаим вадисида йейилди.  23 Давут 
Худавәндидин сориғанда у ейттики: «Сән у йәргә чиқмай, бәлки уларниң 
кәйнидин айлинип өтүп, үҗмә дәрәқлириниң уттуридики йәрдин һуҗум 
қилғайсән.  24 Үҗмә дәрәқлириниң төписидин маңидиған қәдәмниң авазини 
аңлиғиниңда уттур маңғин, чүнки у вақит Худавәндә филистинийләрниң 
қошунини урғили алдиңда маңиду» деди.  25 Давут Худавәндә униңға 
буйруғандәк қилип, филистинийләрни уруп Гебадин Гезәргичә қоғлиди. 

Давут әһдә сандуқини Йерусалимға елип келиду

6 1 Давут Исраилниң арисидин һәммә илғанған адәмләрни йәнә йиғса, 
булар оттуз миң чиқти.  2 Андин Давут вә униң билән болған һәммә хәлиқ 

Баала-Йәһудадин чиқти, чүнки у йәрдин Худаниң сандуқини елип чиқмақчи 
еди. У әһдә сандуқи керубларниң үстидә олтарғучи самави қошунларниң 
сәрдари болған Худавәндиниң нами билән аталғандур.  3 Улар Худаниң 
әһдә сандуқини йеңи бир һарвуға селип, Гебада олтарақлиқ Абинадабниң 
өйидин елип чиқти. Елип чиқса, Абинадабниң оғуллири Узза билән Ахийо у 
йеңи һарвуни һайдиди.  4 Улар Худаниң әһдә сандуқини Гебада олтарақлиқ 
Абинадабниң өйидин елип чиқип, биллә барғинида Ахийо әһдә сандуқиниң 
алдида маңди.  5 Давут билән пүтүн Исраилниң өйи Худавәндиниң алдида 
хуш болуп, қариғай яғичидин етилгән нәғмиләр, йәни чаң, сатар, дап, 
җиңгирлима вә җаңҗаң чалди.  
6 Лекин улар Након хаминиға кәлгәндә Узза өзи калилар путлашқини үчүн өз 
қолини Худаниң әһдә сандуқиға узитип уни тутти.  7 У вақит Худавәндиниң 
ғәзипи Уззаға туташқач Худа униң хата қилғини үчүн уни урди. Шундақки, 
у Худаниң әһдә сандуқиниң йенида чүшүп өлди.  8 Давут болса Худавәндә 
Уззани урғини үчүн әләм болуп, у йәрни Пәрәз-Узза дәп атиди вә бу күнгичә 
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шундақ атилиду.  9 У күндә Давут Худавәндидин қорқуп: «Худавәндиниң әһдә 
сандуқини өзәмниңкигә қандақ елип келәләймән?» дәп ейтти.  10 Униң үчүн 
Давут Худавәндиниң әһдә сандуқини Давут шәһиригә өзиниңкигә йөткигили 
халимиди, бәлки Давут өзи уни гатлиқ Обәд-Едомниң өйигә кәлтүрди.  
11 Худавәндиниң әһдә сандуқи гатлиқ Обәд-Едомниң өйидә үч ай қалди. 
Амма Худавәндә Обәд-Едом билән пүтүн өйини бәрикәтлиди.  12 «Худавәндә 
Обәд-Едомниң өйи билән һәммә барини Худаниң әһдә сандуқи җәһитидин 
бәрикәтлигәндур» дәп Давут падишаһқа хәвәр берилгәндә Давут Худаниң 
әһдә сандуқини Обәд-Едомниң өйидин елип, хушлуқ билән Давутниң 
шәһиригә елип кәлди.  13 Худавәндиниң сандуқини көтәргән адәмләр алтә 
қәдәм маңғанда у бир буқа билән бир бордақ мозайни қурбанлиқ қилди.  
14 Давут болса Худавәндиниң алдида күчиниң баричә уссул ойниди вә Давут 
бир канаплиқ Ефодни кийгән еди.  
15 Давут билән пүтүн Исраилниң өйи хушлуқтин қичқиришип, канай 
челишип, Худавәндиниң әһдә сандуқини елип чиқти.  16 Худавәндиниң әһдә 
сандуқи Давутниң шәһиригә кәлгәндә Шаулниң қизи Микал бир пәнҗиридин 
қарап, Давут падишаһниң сәкрәп Худавәндиниң алдида уссул ойнигинини 
көрүп, уни өз көңлидә хар көрди.  
17 Улар Худавәндиниң әһдә сандуқини елип кирип, Давут униң үчүн 
тиктүргән чедирниң оттурисида қойди. Андин Давут Худавәндиниң алдида 
көйдүридиған қурбанлиқ билән шүкүр қурбанлиқини кәлтүрди.  18 Давут 
көйдүридиған қурбанлиқ билән шүкүр қурбанлиқини кәлтүргәндә хәлиқни 
самави қошунларниң сәрдари болған Худавәндиниң намида мубарәклиди.  
19 Андин кейин һәммә хәлиққә исраилийларниң пүтүн җамаитидики әр 
билән хотунларниң һәр биригә бир нан, бир парчә гөш вә бир кишмиш 
пошкили үләштүрүп бәрди. Андин хәлиқниң һәр бири өз өйигә йенип кәтти.  
20 Лекин Давут өз өй хәлқини мубарәклимәк үчүн йенип кәлгәндә Шаулниң 
қизи Микал униң алдиға чиқип ейтти: «Бүгүн Исраилниң падишаһи өзини 
пәс хәлиқ ялаңғачлиғандәк өзини хизмәткарлириниң вә дедәклириниң 
көзлири алдида ялаңғачлиғини билән бүгүн өзини қанчә шәрәплик 
көрсәттиму?»  21 Давут Микалға ейтти: «Худавәндиниң алдида, мени атаң 
билән униң пүтүн ханиданиниң орнида илғап Худавәндиниң хәлқи болған 
Исраилға әмир қилған Худавәндиниң алдида шатлиқ қилдим.  22 Лекин мән 
өзәмни шуниңға налайиқ көрүп, өз көзлиримдә кичиктурмән. Амма сән улар 
тоғрисида сөзлигән дедәкләр болса улардин даңлинимән» деди.  23 Шаулниң 
қизи Микал болса өз вапатиниң күнигичә һеч бала туғмиди.  
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Давутниң оғлиниң Худавәндиниң бәйтини

 ясиши тоғрисидики вәдә

7 1 Худавәндә падишаһқа чөрисидики дүшмәнлиридин арам бәргәндин 
кейин падишаһ өз ордисида олтирип,  2 Натан пәйғәмбәргә ейтти: «Мана 

кедир яғичидин ясалған өйдә олтаримән, лекин Худаниң әһдә сандуқи бир 
чедирниң ичидә туриду.  3 Натан өзи падишаһқа җавап берип: «Көңлүңдә 
һәрнемә болса қилғин, чүнки Худавәндә сән биләндур» деди.  
4 Лекин кечидә Худавәндиниң сөзи Натанға келип ейтти:  5 «Берип, бәндәм 
Давутқа ейтқинки: ‹ Худавәндә мундақ ейтиду: Сән маңа бир олтаридиған 
өйни ясамсән?  6 Мән бәни-Исраилни Мисирдин чиқарғандин тартип бу 
күнгичә бир өйдә олтармай, бәлки бир чедир яки бир маканда олтирип 
көчүп йүрдүм.  7 Мән өзәм бәни-Исраилниң һәммиси билән йүргән барчә 
йәрләрниң биридә мән хәлқим Исраилға падичи болушқа тохтатқан 
исраилий қәбилиләрниң биригә: «Немишкә кедир яғичидин маңа бир өй 
ясимидиңлар?» дәп ейтқан едимму?›  8 Әмди бәндәм Давутқа ейтқинки: ‹ 
Самави қошунларниң сәрдари болған Худавәндә мундақ ейтиду: Қойларниң 
кәйнидин йүргиниңдә яйлақтин сени елип, хәлқим Исраилға сени әмир 
қилдим.  9 Һәммә йоллириңда сән билән болуп, барчә дүшмәнлириңни 
алдиңда йоқаттим. Йәр йүзидики улуқларниң исимлиридәк сениң 
исмиңни улуқ қилимән.  10 Мән хәлқим Исраилға бир җай растлап, анда 
уларни көчәттәк салай. Улар өз маканида олтирип йәнә қозғалмай туруп, 
яманлар балдурқидәк уларға зулум қилип,  11 мән хәлқим Исраилниң үстигә 
һакимлар қойғандин тартип қилип кәлгәндәк йәнә қилмисун. Мана һәммә 
дүшмәнлириңдин саңа арам беримән. Әмди Худавәндә саңа хәвәр беридуки, 
Худавәндә өзи саңа бир өй қилмақчидур.  12 Амма күнлириң тамам болуп, ата-
бовилириң билән раһәт қилғиниңда өз пуштуңдин кәлгән нәслиңни сениң 
орнуңда турғузуп, падишаһлиқини муқим қилимән.  13 У мениң исмимға 
бир өй ясайду. Мән болсам униң падишаһлиқ тәхтини әбәдкичә мәзмут 
қилимән.  14 Мән униңға ата болуп, у маңа оғул болиду. Әгәр у хата қилса, 
инсанниң тайиқи билән уни уруп, бәни-Адәмниң зәрбиси билән тәнбиһ 
беримән.  15 Мән сениң алдиңда чүшүргән Шаулдин рәһимдилликимни җуда 
қилғинимдәк униңдин рәһимдилликимни җуда қилмаймән.  16 Сениң өйүң 
билән падишаһлиқиң алдиңда һемишә мустәһкәм туруп, тәхтиң әбәдкичә 
мәзмут туриду›».  17 Натан өзи Давутқа шу һәммә сөзләрни роһий көрүнүшкә 
мувапиқ сөз қилди.  
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18 У вақит Давут падишаһ кирип, Худавәндиниң алдида олтирип ейттики: 
«Әй Рәб Худа, мән кимдурмән, мениң өйүм немидурки, мени шуниңға 
йәткүзгәнсән?  19 Лекин әй Рәб Худа бу техи саңа аз бир нәрсә көрүнди. Сән 
келидиған узун вақитниң вәқәлиридин һәм хәвәр берип, өз бәндәңниң өйи 
тоғрисида сөз қилдиң вә шуни, әй Рәб Худавәндә, адәмниң рәсмийчә сөз 
қилип ейттиң.  
20 Әмди Давут саңа йәнә немә ейтқай! Әй Рәб Худавәндә, сән өз бәндәңни 
тонуйсән.  21 Өз сөзүңгә қарап хаһишиңға мувапиқ һәммә бу ишларни 
қилип, өз бәндәңгә билдүргәнсән.  22 Униң үчүн, әй Рәб Худа, улуқдурсән. 
Қулақлиримиз аңлиғининиң һәммисигә мувапиқ саңа һеч ким охшимайду 
вә сәндин башқа Худа йоқтур.  23 Бир тәңри: ‹ Сени өзәм үчүн бир хәлиқ 
қилип қутқузуп, өзәмгә бир нам қилип, силәргә чоң бир иш қилай› дәп бир 
таипә үчүн чиққанму? Йәр йүзидә хәлқиң Исраилдәк бир таипә барму? 
Сән Мисирдин таипиләр билән уларниң бутлиридин өзәң үчүн қутқузған 
хәлқиңниң алдида һәйвәтлик әмәлләр қилдиң.  24 Сән өзәң үчүн хәлқиң 
Исраилни әбәдкичә сениң хәлқиң болушқа тәйярлидиң. Бу тәриқидә сән, әй 
Худавәндә, уларниң Худайи болдуң.  
25 Әмди, әй Рәб Худа, өз бәндәң билән өйи тоғрисида ейтқан сөзүңдә әбәдкичә 
туруп, ейтқиниңдәк қилғин.  26 Сениң исмиң әбәдкичә улуқ болғай. ‹ Самави 
қошунларниң сәрдари болған Худавәндә Исраилниң Худайидур› дәп 
ейтқайлар вә өз бәндәңниң өйи сениң алдиңда мәзмут турғай.  27 Чүнки сән, 
әй самави қошунларниң сәрдари болған Худавәндә, Исраилниң Тәңриси, 
өз бәндәңгә: ‹ Мән саңа бир өй ясай› дәп изһар қилип ейттиң. Униң үчүн өз 
бәндәң бу дуани саңа қилғили җүрәт қилди.  28 Әмди, әй Рәб Худавәндә, сән 
Худа болуп сениң сөзүң һәқтур. Сән бу яхшилиқни өз бәндәңгә вәдә қилдиң.  
29 Әмди илтипат қилип бәндәңниң өйини бәрикәтләп, сениң алдиңда турғили 
несип қилғайсән. Сән, әй Рәб Худавәндә, буни ейтқансән. Өз бәрикитиң билән 
өз бәндәңниң өйини әбәдкичә бәрикәтлигәйсән» деди.  

Давутниң нусрәтлири

8 1 Андин кейин Давут филистинийләрни уруп басти. Шундақ қилип 
Давут пайтәхт шәһирини филистинийләрниң қолидин алди.  2 У һәм 

моабийларни уруп, уларни йәргә яндап ятқузуп, шойна билән чағлап 
өлтүридиғанларни икки шойниниң миқдари билән чағлап, тирик 
қоюлидиғанларни бир пүтүн шойниниң миқдари билән чағлиди. Моабийлар 
болса Давутқа тәвә йәрлири болуп, униңға тартуқ кәлтүридиған болди.  
3 Андин Давут Зобаниң падишаһи Һададәзәр бән-Рәхобни бу өз тәвә йәрлирини 



 15 САМУИЛ  2-қисим

Фират дәриясиғичә кәңриткили чиққанда урди.  4 Давут униң қошунидин бир 
миң йәттә йүз атлиқ киши вә йигирмә миң пиядә әскәрни әсир қилип алди. 
Мундин башқа Давут өзи айиған йүз аттин бөләк һәммә һарву атлириниң 
пәйлирини кәстүрди.  5 Аррамийлар Зобаниң падишаһи Һададәзәргә мәдәт 
бәрмәк үчүн Дәмәшиқтин чиққанда Давут аррамийлардин йигирмә икки 
миң адәмни өлтүрди.  6 Андин Давут Дәмәшиқтә аррамийларниң үстигә 
хәвәр алидиған сипаһлар қойди. Бу тәриқидә аррамийлар Давутқа тәвә 
болуп, униңға тартуқ кәлтүридиған болди. Давут нә йәргә барса, Худавәндә 
униңға нусрәт бәрәтти.  7 Давут Һададәзәрниң ғуламлири көтәргән алтун 
сипарларни елип, Йерусалимға кәлтүрди.  8 Давут падишаһ Һададәзәрниң 
шәһәрлири болған Бәтаһ билән Беротадинму наһайити тола мис алди.  
9 Хаматниң падишаһи Тои: «Давут Һададәзәрниң һәммә қошунини урди» дәп 
аңлиғанда,  10 Тои өз оғли Йорамни Давутқа салам қилип: «Һададәзәр билән 
соқушуп уни мәғлуп қилғини үчүн мубарәк болсун» дегили әвәтти. Чүнки 
Һададәзәр һемишә Тои билән җәң қилған еди. Йорам болса күмүч, алтун, 
мис қачилирини алғач кәлтүрүп бәрди.  11 Шу қачиларни Давут Худавәндигә 
муқәддәс қилип, өзи мәғлуп қилған һәммә таипиләрдин елип муқәддәс 
қилинған күмүч билән алтунға қошуп қойди,  12 йәни аррамийлардин, 
моабийлардин, бәни-Амондин, филистинийләрдин, амаләкийләрдин вә 
Зобаниң падишаһи Һададәзәр бән-Рәхобтин алған олҗиға қошуп қойди.  
13 Давут аррамийларни мәғлуп қилип янғанда туз вадисида он сәккиз миң 
адәмни уруп, өзигә бир нам қилди.  14 Андин Едомниң үстигә хәвәр алидиған 
сипаһлар қойди, дәрвәқә Едомниң пүтүн жутида хәвәр алидиған сипаһлар 
тиклиди. Бу тәриқидә едомийларниң һәммиси Давутқа тәвә болди. Давут нә 
йәргә барса, Худавәндә униңға нусрәт берәтти.  

Давутниң әмәлдарлири

15 Давут пүтүн Исраилниң үстидә сәлтәнәт қилип турса, Давут һөкүм сүрүп 
һәммә хәлқигә адаләт қилатти.  
16 Зеруяниң оғли Йоаб қошунниң сәрдари болуп, Ахилудниң оғли 
Йәһошафатниң өзи вәзир еди.  17 Ахитубниң оғли Садоқ билән Абятарниң 
оғли Ахималик каһин болуп, Сәраяниң өзи катип еди.  18 Йәһоядаһниң 
оғли Бәная муһапизәтчиләр билән хәвәрчиләрниң сәрдари еди. Давутниң 
оғуллириму каһин еди.  



САМУИЛ  2-қисим 16

Давут вә Мефибошәт

9 1 Давут ейтти: «Шаулниң өйидин бирким қалдимуки, мән Йонатанниң 
һөрмитидә униңға мәрһәмәт қилай» деди.  2 Әмди Шаулниң өйидин Зиба 

дегән бир хизмәткари бар еди. Улар уни Давутниң қешиға елип кәлгәндә 
падишаһ униңдин: «Сән Зибаму?» дәп сориди. У ейттики: «Шундақ, у қулуң 
мәндурмән» деди.  3 Падишаһ сорап: «Шаулниң өйидин бирким қалдимуки, 
униңға Худаниң мәрһәмитини қилғаймән» деди. Зиба падишаһқа ейттики: 
«Йонатанниң бир оғли қалди. У икки путида ақсайду.»  4 Падишаһқа униңдин: 
«У нә йәрдә екән?» дәп сориди. Зиба падишаһқа: «У Лодибарда Амийәлниң 
оғли Макирниң өйидә туриду» дәп ейтти.  
5 У вақит Давут падишаһ киши әвәтип, уни Лодибардин Амийәлниң оғли 
Макирниң өйидин алдуруп кәлди.  6 Мефибошәт бән-Йонатан бән-Шаул 
Давутниң қешиға кәлгәндә йүз төвән йиқилип, тазим беҗа қилди. Давут 
ейтти: «Әй Мефибошәт!» У ейтти: «Мана қулуң.»  7 Давут униңға: «Қорқмиғин. 
Сениң атаң Йонатанниң һөрмитидә саңа мәрһәмәт қилип, атаң Шаулниң 
һәммә йәр зиминлирини саңа яндуруп берәй. Әмди сән һемишә мениң 
дастихинимдин таам йәйсән» деди.  8 Мефибошәт тазим қилип: «Сениң 
мән қулуң немидурмәнки, мәндәк бир өлүк иштқа қариғайсән» дәп ейтти.  
9 Андин падишаһ Шаулниң хизмәткари Зибани қичқирип униңға ейтти: «Мән 
Шаул вә пүтүн өйиниң һәммә тәәллуқини хоҗаңниң қолиға бәрдим.  10 Сән 
билән оғуллириң вә хизмәткарлириң йәрни униңға һайдап терип, хоҗаңниң 
оғлиға йегили таам таптурмақ үчүн һосулни йиғисиләр. Лекин хоҗаңниң 
оғли Мефибошәт мениң дастихинимдин йесун» деди. Зибаниң он бәш оғли 
вә йигирмә бәш хизмәткари бар еди.  
11 Зиба падишаһқа ейтти: «Хоҗам падишаһ, қулиға буйруғининиң һәммисигә 
мувапиқ өз қулуң қилиду.» Падишаһ ейтти: «Мефибошәт болса падишаһниң 
бир оғлидәк дастихинимдин таам йесун» деди.  12 Мефибошәтниң Мика 
дегән бир кичик оғли бар еди. Зибаниң өйидә олтарғанларниң һәммиси 
Мефибошәтниң хизмәткарлири болди.  13 Мефибошәт һемишә падишаһниң 
дастихинидин таам йәп турғини үчүн өзи Йерусалимда олтаридиған болди. 
Униң икки пути ақсақ еди.  

Давутниң аммонийлар вә аррамийлар билән җәң қилиши

10 1 Андин кейин бәни-Аммонниң падишаһи өлгәндә униң Ханун 
дегән оғли орнида падишаһ болди.  2 У вақит Давут: «Униң атиси 

маңа яхшилиқ қилип көрсәткәндәк мән Нахашниң оғли Ханунға яхшилиқ 
көрситәй» дәп ейтти. Андин Давут униңға атиси үчүн тәсәлли бәргили өз 
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хизмәткарлиридин бирнәччини әвәтти. Давутниң хизмәткарлири бәни-
Аммонниң жутиға кәлгәндә,  3 бәни-Аммонниң сәрдарлири өз хоҗиси 
Ханунға ейтти: «Хиял қиламсәнки Давут атаңға иззәт қилмақ үчүн саңа 
тәсәлли бәргүчиләр әвәтти. Ундақ әмәс, бәлки шәһәрни көрүп җасуслуқ 
қилип, йоқитай дәп, Давут өз хизмәткарлирини әвәтти» деди.  
4 Униң үчүн Ханун Давутниң хизмәткарлирини тутуп, сақаллириниң 
йеримини чүшүрүп, қоңиниң җайидин кийимлирини оттуридин тоғра 
кәстүрүп, кәткили қойди.  5 Бу хәвәр Давутқа йәткәндә уларниң алдиға 
киши әвәтти, чүнки бу адәмләр тола хиҗаләт болғач падишаһ уларға: 
«Сақаллириңлар өскичилик Йерихода туруп, андин йенип келиңлар» дәп 
ейтқузди.  
6 Бәни-Аммон өзиниң Давутниң алдида йиргинчлик болғинини көргәндә, 
киши әвәтип Бәйт-Рәхобтики аррамийлар билән Зобадики аррамийлардин 
йигирмә миң пиядә әскәр, Мааканиң падишаһидин бир миң адәм вә Тобниң 
адәмлиридин он икки миң адәмни иҗаригә алди.  7 Давут шуни аңлиғанда 
Йоаб билән батур адәмләрниң һәммә қошунини әвәтти.  8 Бәни-Аммон 
чиқип, шәһәрниң дәрвазисиниң алдида соқушқа тизилди, лекин Зоба билән 
Рәхобниң аррамийлири вә Тоб билән Мааканиң адәмлири бөләк туруп, 
сәһрада сәп бағланди.  9 Йоаб алдимдин вә кәйнимдин һуҗум болиду дәп 
көргәндә, Исраилдин һәммә хил адәмләрни илғап, аррамийларға қарши 
сәп тизип.  10 Қалған адәмләр бәни-Аммонға һуҗум қилсун дәп, өз бурадири 
Абисайниң қолиға тапшуруп,  11 ейтти: «Әгәр аррамийлар маңа күчлүк кәлсә, 
сән маңа ярдәм бәргәйсән. Амма бәни-Аммон саңа күчлүк кәлсә, мән берип 
саңа ярдәм берәй.  12 Җүрәтлик болғин. Өз хәлқимиз үчүн вә Худайимизниң 
шәһәрлири үчүн батурлуқ көрситәйли. Андин Худавәндә униңға немә 
яхши көрүнсә, қилсун» деди.  13 Йоаб вә униң билән болған адәмләр чиқип, 
аррамийларға һуҗум қилғанда улар униңдин қачти.  14 Бәни-Аммон 
аррамийларниң қачқинини көргәндә улар һәм Абисайдин қечип шәһәргә 
кирди. У вақит Йоаб бәни-Аммонни қоюп, Йерусалимға йенип кәтти.  
15 Аррамийлар өзиниң бәни-Исраилниң алдида мәғлуп болғинини көргәндә 
җәм болуп җуғлашти.  16 Һададәзәр дәрияниң йәнә бир тәрипидики 
аррамийларға хәвәрчи әвәтип, уларни қичқарди. Улар Һададәзәрниң 
қошуниниң сәрдари Шобакниң қол астида йүрүп Хеламға кәлди.  17 Шуниң 
хәвири Давутқа йәткәндә у пүтүн Исраилни йиғдуруп, Иордандин өтүп, 
Хеламға барди. Аррамийларниң өзи Давутқа қарши сәп тизип, униңға һуҗум 
қилди.  18 Лекин аррамийлар Исраилдин қачти. Давут болса йәттә йүз һарвуға 
мингән адәмләр билән қириқ миң атлиқ кишини өлтүрүп, қошуниниң 
сәрдари Шобакни һәм анда уруп өлтүрди.  19 Һададәзәргә тәвә болған һәммә 
падишаһлар өзиниң Исраилдин урулғинини көргәндә Исраил билән сүлһи 
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түзүшүп, уларға тәвә болди. Андин кейин аррамийлар бәни-Аммонға мәдәт 
бериштин қорқатти.  

Давут вә Батшеба

11 1 У йил тамам болғандин кейин падишаһлар җәңгә чиқидиған вақитта 
Давут Йоабқа өз адәмлири билән һәммә Исраилни қошуп әвәтсә, улар бәни-

Аммонни вәйран қилип, Раббани қоршиди. Лекин Давут Йерусалимда қалди.  
2 Бир ахшам Давут орнидин қопуп, падишаһлиқ ордисиниң өгүзидә 
тамашә қилип йүргинидә өгүзидин жуюнуп турған бир хотунни көрди. Бу 
хотунниң көрүнүши тола чирайлиқ еди.  3 Давут киши әвәтип хотунниң 
ким екәнликини сориди. У өзи Елиямниң қизи, хиттийлиқ Урияниң хотуни 
Батшеба әмәсму?» дәп ейтти.  4 Давут кишиләр әвәтип, уни кәлтүрди. У 
униң қешиға келип, өзини паклиғандин кейин у униң билән ятти. Андин өз 
өйигә йенип кәтти.  5 Амма хотун һамилдар болуп, Давутқа: «Мән һамилдар 
болдум» дәп хәвәр әвәтти.  
6 У вақит Давут Йоабқа: «Хиттийлиқ Урияни қешимға әвәткин» дәп хәвәр 
әвәтти. Йоаб болса Урияни Давутниң қешиға әвәтти.  7 Урия Давутниң 
қешиға кәлгәндә шу өзи Йоаб билән хәлиқниң течлиқини сорап, җәң 
тоғрисидин соал қилди.  8 Андин кейин Давут Урияға: «Өз өйүңгә берип, 
путлириңни жуйғин» деди. Урия падишаһниң ордисидин чиққанда униң 
кәйнидин падишаһ тәрипидин бир совға әвәтилди.  9 Лекин Урия өз өйигә 
бармай, падишаһниң ордисиниң дәрвазисида хоҗисиниң һәммә башқа 
хизмәткарлириниң арисида ятти.  10 Улар Давутқа: «Урия өз өйигә бармиди» 
дәп хәвәр бәргәндә Давут Уриядин: «Сән сәпәрдин кәлдиң әмәсму немишкә 
өз өйүңгә бармидиң?» дәп сориди.  11 Урия Давутқа ейтти: «Мана әһдә 
сандуқиниң өзи билән Исраил вә Йәһуда болса чедирларда олтирип, хоҗам 
Йоаб билән хоҗамниң хизмәткарлири очуқ сәһрада ятса, мән йәп-ичип, 
хотунум билән ятқили барайму? Сениң тирикликиңниң үстидә ант ичип, 
сениң җениңниң үстидә қәсәм қилимәнки, ундақ иш һеч қилмаймән» деди.  
12 Давут Урияға: «Бүгүн һәм бу йәрдә қалғин. Әтә саңа рухсәт беримән» десә, 
Урия у күн билән әтиси Йерусалимда қалди.  
13 Давут уни қичқирип, өз қешида таам йегүзүп, ичкүлүк берип мәст қилди. 
Лекин ахшамда Урия өз өйигә бармай чиқип, хоҗисиниң хизмәткарлириниң 
арисида өз орнида йетип ухлиди.  14 Әтиси Давут Йоабқа бир хәт пүтүп, 
Урияниң қолидин әвәтти.  15 Хәттә: «Соқуш һәммидин қаттиқ йеридә 
Урияни алдида турғузғин. У өлтүрүлсун дәп, уни қоюп, өзәңларни кәйнигә 
тартиңлар» дәп пүтти.  
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16 Шәһәрни қоршиғинида Йоаб палан йәрдә һәммидин палван адәмләр бар 
дәп билип, у йәргә Урияни әвәтти.  17 Шәһәрниң адәмлири чиқип, Йоаб билән 
соқушқанда хәлиқтин йәни Давутниң адәмлиридин бирнәччиси йәргә 
урулуп, хиттийлиқ Урия һәм өлди.  18 Йоаб киши әвәтип, җәңниң һәммә 
вәқәлиридин хәвәр бәрди.  19 У хәвәрчигә буйруп ейтти: «Падишаһқа җәңниң 
һәммә вәқәлирини дәп бәргиниңдә,  20 еһтималки падишаһ ғәзәплинип 
ейтидуки: ‹ Немишкә соқушта шәһәргә шундақ йеқин бардиңлар? Уларниң 
сепилидин я атидиғинини билмидиңларму?  21 Йәруббәшәтниң оғли 
Абималикни ким өлтүрди? Тәбәздә бир хотун сепилдин униңға ярғунчақ 
тешиниң бир парчисини етип, уни өлтүрди әмәсму? Немишкә сепилгә ундақ 
йеқин бардиңлар?› десә: ‹ Хизмәткариң хиттийлиқ Урия һәм өлди› дәп 
ейтқин» деди.  
22 Хәвәрчи берип, Йоабниң униң өзигә буйруғининиң һәммисини Давутқа 
дәп бәрди.  23 Хәвәрчи Давутқа ейтти: «Адәмләр бизгә күчлүк келип, сәһрада 
бизниң үстимизгә чүшти. Лекин биз уларни уруп яндуруп, шәһәрниң 
дәрвазисиғичә қоғлидуқ.  24 У вақит я атқучилар сепилдин хизмәткарлириңға 
я етип, падишаһниң хизмәткарлиридин бирнәччини өлтүрди. Хизмәткариң 
хиттийлиқ Урия һәм өлди» деди.  25 Давут хәвәрчигә: «‹ Бу ишни яман 
алмиғайсән, чүнки қилич һәм уни, һәм буни йәйду. Шәһәргә қаттиқ соқуш 
қилип, уни хараб қилғин› дәп Йоабқа ейтип уни җүрәтләндүргин» деди.  
26 Урияниң хотуни ери Урияниң өлгинини аңлап, өз ери үчүн матәм тутти.  
27 Матәмниң вақти тамам болғанда Давут киши әвәтип, уни өз өйигә кәлтүрди. 
Кәлтүрүп, у униң хотуни болуп, униңға бир оғул туғди. Лекин Давут қилған 
иш Худавәндиниң нәзиридә яман еди.  

Натан пәйғәмбәр Давутқа тәнбиһ бериду

12 1 Худавәндә Натанни Давутниң қешиға әвәтти. У униң қешиға келип, 
униңға ейтти:

 «Бир шәһәрдә икки адәм бар еди. Бири бай, йәнә бири кәмбәғәл еди.  
2 Байниң наһайити тола қой билән калиси бар еди.  3 Лекин кәмбәғәлниң 
өзи сетивелип баққан кичик бир қозидин башқа бир немиси йоқ еди. У униң 
билән балилириниң йенида өсүп чоң болуп, униң ненидин йәп пиялисидин 
ичип униң қучиқида ухлап, униңға бир қиздәк еди.  4 Бир күн бир сәпәрчи 
байниңкигә кәлди. Амма униңға кәлгән сәпәрчигә таам тәйяр қилғинида 
өз қой мелидин бирини сойғили чидимай, униңға кәлгән киши үчүн 
кәмбәғәлниң қойини елип, союп тәйяр қилди» деди.  
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5 У вақит Давутниң ғәзипи у кишигә наһайити туташти. У Натанға: «Тирик 
Худавәндә билән қәсәм қилимәнки, шуни қилған адәм өлүмгә лайиқтур.  6 У 
рәһим көрсәтмәй, бу ишни қилғини үчүн қозиниң баһасини төрт мәртивә 
төлисун» деди.  
7 Лекин Натан Давутқа ейтти: «Сән у кишидурсән. Исраилниң Тәңриси 
Худавәндә мундақ ейтидуки: ‹ Мән сени Исраилниң үстидә падишаһ 
болғили мәсиһләп, Шаулниң қолидин қутқузуп,  8 хоҗаңниң өйини саңа 
берип, хоҗаңниң хотунлирини қучиқиңға селип қоюп, Исраил билән 
Йәһуданиң өйини саңа бәрдим. Әгәр бу аз болса уни-буни һәм саңа 
берәттим.  9 Немишкә Худавәндиниң буйруқини хар қилип, униң нәзиридә 
яман болғанни қилдиң? Хиттийлиқ Урияни қилич билән өлтүргүзүп, униң 
хотунини өзәңгә хотун қилип, униң өзини бәни-Аммонниң қиличи билән 
өлтүрдүң.  10 Сән мени хар қилип, хиттийлиқ Урияниң хотунини өзәңгә 
хотун қилғиниң үчүн қилич сениң өйүңдин янмайду›.  11 Худавәндә мундақ 
ейтидуки: ‹ Мана өз өйүңдин саңа яманлиқ кәлтүрүп, көзлириңниң алдида 
хотунлириң елип, саңа йеқин биригә беримән. У болса күнниң йоруқида 
хотунлириң билән ятиду.  12 Сән у ишни пинһанда қилдиң, лекин мән 
буни пүтүн Исраилниң алдида күндүзниң йоруқида қилимән›».  13 Давут 
Натанға ейтти: «Мән Худавәндигә гуна қилдим». Натан Давутқа ейтти: 
«Худавәндә һәм гунайиңдин өтти. Сән өлмигәйсән.  14 Лекин бу иш билән 
Худавәндиниң дүшмәнлиригә күпүрлүк қилғили җай бәргиниң үчүн саңа 
туғулидиған оғул бала шәксиз өлиду» деди.  15 Андин Натан өз өйигә янди. 
Амма Худавәндә Урияниң хотунидин Давутқа туғулған балини шундақ 
урдики, у наһайити кесәл болди.  

Давут оғли үчүн дуа қилиду

16 У вақит Давут балиниң һәққидә Худаға дуа қилди вә Давут роза тутуп 
кечидә ичкири кирип йәрдә ятти.  17 Униң өйиниң ақсақаллири қопуп, униң 
қешиға берип, уни йәрдин қопурғили халиди. Лекин у унимиди. Улар билән 
нан йегили һәм халимиди.  
18 Йәттиничи күни бала өлди. Лекин Давутниң хизмәткарлири «Бала өлди» 
дәп униңға хәвәр бериштин қорқуп: «Мана бала техи тирик вақитта у 
бизниң сөзлиримизгә қулақ салмиди. Әмди униңға: ‹ Бала өлди› дәп қандақ 
дейәләймиз? Бир ямән иш қилармикин» дәп дейишәтти.  19 Лекин Давут 
хизмәткарлириниң пичирлашқинини көрүп, балиниң өлгинини уқти. Униң 
үчүн у өз хизмәткарлиридин: «Бала өлдиму?» дәп сориди. Улар: «Өлди» дәп 
җавап бәрди.  20 У вақит Давут йәрдин қопуп, йүзини жуюп яғ билән яғлап, 
кийимлирини йәңгүшләп, Худавәндиниң өйигә кирип ибадәт қилди. Андин 
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өз өйигә йенип, өзигә таам кәлтүртүп йеди.  21 Хизмәткарлири униңға ейтти: 
«Сән қилған ишиң немә екән? Бала тирик чағда сән униң үчүн роза тутуп 
йиғлидиң. Лекин бала өлгәндин кейин қопуп йедиң» деди.  22 У ейттики: 
«Худавәндә маңа мәрһәмәт қилип, балини тирик қоярмикин дәп хиял қилип, 
бала тирик вақтида роза тутуп йиғлидим» деди.  23 Лекин әмди у өлгәндин 
кейин немишкә роза тутай? Мән уни яндурувалалаймәнму? Мән униңға 
баримән, лекин у маңа йенип кәлмәйду» деди.  
24 Давут өз хотуни Батшебаға тәсәлли берип, униң қешиға кирип, униң билән 
ятти. У бир оғул туғса, Давут уни Сулайман дәп атиди вә Худавәндә уни дост 
тутуп,  25 Натан пәйғәмбәрниң васитиси билән хәвәр берип, уни Худавәндә 
үчүн Йәдидя дәп атиди.  

Аммонийларни Раббада мәғлуб қилиниду

26 Йоаб бәни-Аммонниң жутидики Раббаға соқуш қилип, пайтәхт 
шәһирини алди.  27 Йоаб Давутниң қешиға хәвәрчиләр әвәтип: «Мән Раббаға 
һуҗум қилип, шәһәрниң суйи бар һәссисини алдим.  28 Униң үчүн қалған 
хәлиқни йиғип шәһәрни қоршап алғайсәнки, шәһәр мениң қолум билән 
елинип, мениң исмим билән аталмасун» деди.  
29 Давут һәммә хәлиқни җәм қилип, Раббаға берип, һуҗум қилип уни елип,  
30 уларниң падишаһиниң таҗини униң бешидин алди. Буниң вәзни бир 
талант алтун болуп, қиймәт таш билән зиннәтләнгән еди. Бу Давутниң 
бешиға қоюлди. У болса наһайити тола олҗа шәһәрдин чиқиривалди.  31 Амма 
андаки хәлиқни чиқирип, һәриниң тегигә бесип, төмүрдин әткән хаман 
һарвулири билән төмүр палтилириниң астиға қоюп, хумдандин өткүзүп, 
бәни-Аммонниң һәммә шәһәрлиридә шундақ қилди. Андин Давут һәммә 
хәлиқ билән Йерусалимға йенип барди.  

Амнон вә Тамар

13 1 Андин кейин шундақ вәқә болдики, Давутниң оғли Абшаломниң 
Тамар дегән чирайлиқ бир һәмшириси бар еди вә Давутниң оғли Амнон 

униңға ашиқ болди.  2 Амнон һәмшириси Тамар үчүн ундақ дәрд тарттики, 
кесәл болди. Амма Тамар пак қиз болғини үчүн Амнонға униң билән бир 
немә қилмақ тәс көрүнди.  3 Лекин Амнонниң Йонадаб дегән бир дости бар 
еди. У Давутниң бурадири Шимийниң оғли еди. Бу Йонадабниң өзи тола 
һошияр бир киши еди.  4 У униңға ейтти: «Сән падишаһниң оғли болуп туруп, 
немишкә күндин-күн мундақ оруқлап кетисән? Маңа дәп бәрмәмсән?» деди. 
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Амнон униңға ейтти: «Мән бурадирим Абшаломниң һәмшириси Тамарға 
ашиқ болдум» деди.  
5 Йонадаб униңға ейтти: «Орнуңда йетип, өзәңни кесәл көрситип, атаң сени 
көргили кәлгәндә униңға: ‹ Һәмширәм Тамарға мениң қешимға келип, 
маңа таам берип, ашни мән көргидәк көзүмниң алдида тәйяр қилғили 
иҗазәт бәргинки, мән униң қолидин йегәймән› дәп ейтқин» деди.  6 Амнон 
болса йетип, өзини кесәл көрсәтти. Падишаһ уни көргили кәлгәндә Амнон 
падишаһқа: «Һәмширәм Тамарға бу йәргә келип, маңа икки нан тәйяр 
қилғили иҗазәт бәргинки, мән униң қолидин елип йегәймән» деди.  7 У вақит 
Давут өйигә хәвәр әвәтип, Тамарға: «Бурадәрниң Амнонниң өйигә берип, 
униңға бир немә йегүлүк тәйяр қилғин» дәп ейтқузди.  8 Тамар бурадири 
Амнон ятқан өйгә берип, хемир елип жуғуруп, көзлириниң алдида нан 
етип япти.  9 Андин тавани елип, нанни униң алдиға қойди. Лекин у йегили 
унимиди. Амнонниң өзи: «Һәммиси мениң қешимдин чиқип кәтсун» дәп 
ейтти. У вақит һәммә кишиләр униң қешидин чиқип кәтти.  
10 Андин Амнон Тамарға: «Таамни ичкирки өйгә елип киргинки, қолуңдин 
елип йегәймән» деди. Тамар өзи әткән нанни ичкирки өйгә бурадири 
Амнонниң қешиға елип кирди.  11 Униңға йегили таамни елип киргәндә у 
уни тутуп, униңға: «Әй һәмширәм, келип, мән билән ятқин» деди.  12 Лекин у 
униңға җавап берип ейтти: «Яқ әй бурадирим, мени зорлимиғин. Исраилниң 
арисида шундақ иш һеч болмисун! Сән бу ахмақлиқни қилмиғин.  13 Өз 
хиҗалитим билән нә йәргә кетәй? Сән болсаң Исраилниң арисида бир 
ахмақтәк болисән. Әмди падишаһтин сориғин. У мени сәндин мәний 
қилмайду» деди.  14 Лекин у униң сөзигә қулақ салғили унимай, униңдин 
күчлүк келип, уни зорлап униң билән ятти.  
15 Лекин андин кейин Амнон уни тола яман көрүп қалди. Шундақки, униң 
уни яман көрүши балдур униңға қилған муһәббитидин зиядә болди. Униң 
үчүн Амнон униңға: «Қопуп кәткин» деди.  16 У униңға: «Бу болмайду. Мени 
һайдивәткиниң сән маңа башқа қилған иштин чоңрақ гуна болиду» деди. 
Лекин у униңға қулақ салғили унимай,  17 бәлки өзигә хизмәт қилидиған 
йигитни қичқирип: «Бу хотунни мундин һайдап чиқириветип, ишикни униң 
кәйнидин етип қойғин» дәп ейтти.  
18 Тамар болса рәңмурәң бир көңләк кийгән еди. Чүнки падишаһниң 
қизлири пак қизлиқида шундақ кийим кийәтти. Амма хизмәткар Тамарни 
чиқириветип кәйнидин ишикни әткәндә,  19 Тамар бешиға күл чечип, кийгән 
рәңмурәң көңләкни житип, қолини бешиға селип йиғлап кәтти.  
20 Униң бурадири Абшалом униңға ейтти: «Бурадириң Амнон сән билән 
яттиму? Әмди шүк турғин, әй һәмширәм, у сениң бурадириң әмәсму? Бу 
иш үчүн хапа болмиғин» деди. Амма Тамар ғәм йәп, бурадири Абшаломниң 
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өйидә олтирип қалди.  21 Давут падишаһ һәм шу һәммә ишни аңлап, тола 
хапа болди.  22 Абшалом болса Амнонға, хаһи яман, хаһи яхши сөз қилмиди. 
Чүнки Абшалом Амнонни униң һәмшириси Тамарни зорлиғини үчүн яман 
көрәтти.  

Абшалом Амнонни өлтүриду

23 Икки йилдин кейин Абшалом Әфраимдики Баал-Хазорда қойлирини 
қирқитивататти еди. Абшалом падишаһниң һәммә оғуллирини қичқарди.  
24 Абшалом падишаһниң қешиға келип ейтти: «Мана қулуң қойларни 
қирқитиватиду. Илтимас қилимәнки, падишаһ илтипат қилип, өз 
хизмәткарлирини һәмраһ қилип, қулуң билән барғай» деди.  25 Падишаһ 
Абшаломға: «Яқ әй оғлум, саңа җәбир болмисун дәп, биз һәммимиз сән 
билән бармайли» дәп ейтип у тола ялвурса, һәм барғили унимай, бәлки 
дуайихәйр қилди.  26 Лекин Абшалом ейтти: «Ундақ болса, бурадирим 
Амнонни биз билән барғили қойғин.» Падишаһ униңдин: «Немишкә у сән 
билән барғай?» дәп сориди.  27 Амма Абшалом униңға тола ялвурғини үчүн 
у Амнонни барғили қоюп, падишаһниң һәммә оғуллириниму униң билән 
барғили қойди.  
28 Абшалом өз ғуламлириға буйруп: «Сәпселип беқиңлар. Амнонниң көңли 
шарабтин хуш болуп, мән силәргә: ‹ Амнонни уруңлар› дегәндә қорқмай 
уни өлтүрүңлар. Мән силәргә буйрудум әмәсму? Җүрәтлик болуп, батурлуқ 
көрситиңлар» деди.  29 Абшаломниң ғуламлири Амнонға Абшалом өзи 
буйруғандәк қилди. У һаман падишаһниң һәммә оғуллири қопуп, һәр бири 
өз қечириға минип қачти.  
30 Улар техи йолда қечип йүргәндә: «Абшалом падишаһниң һәммә 
оғуллирини өлтүрди. Уларниң һеч бири қалмиди» дәп Давутқа хәвәр 
берилди.  31 Падишаһ қопуп, кийимлирини житип йәрдә ятти. Һәммә 
хизмәткарлири болса кийимлири житиқлиқ униң йенида турди.  32 Амма 
Давутниң бурадири Шимийниң оғли Йонадаб сөз қилип ейттики: «Хоҗам 
хиял қилмисунки, улар падишаһниң оғуллири болған һәммә йигитләрни 
өлтүрди. Ялғуз Амнон өлди. У Тамарни зорлиған күндин тартип Абшалом 
өз көңлидә шуни нийәт қилғандур.  33 Әмди хоҗам падишаһ: «‹ Падишаһниң 
һәммә оғуллири өлди› дегән хәвәрни өз көңлидин чиқарсун. Ялғуз Амнон 
өлди» деди.  
34 Лекин Абшалом қечип кәтти. Пасибанлиқ қилған ғулам қариса, мана униң 
кәйни тәрипидин тағниң йенидики йол билән тола хәлиқ келивататти.  
35 Йонадаб падишаһқа: «Мана падишаһниң оғуллири кәлди. Қулуң дегәндәк 
болди» деди.  36 Сөзини тамам қилғинида, мана падишаһниң оғуллири 
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келип, өз авазлирини көтирип йиғлиди. Падишаһ өзиму билән һәммә 
хизмәткарлири тола қаттиқ йиғлиди.  
37 Лекин Абшалом Гәшурниң падишаһи Талмай бән-Аммиһудниң қешиға 
барди. Амма Давут өз оғли үчүн һәр күн ғәм йәйтти.  38 Абшалом қечип, 
Гәшурға берип, анда үч йил қалди.  39 Амма Давут падишаһ Абшаломниң 
йениға беришқа интизар болди, чүнки өлгән Амнон тоғрисида тәсәлли 
тапқан еди.  

Абшалом Йерусалимға йенип келиду

14 1 Зеруяниң оғли Йоаб, падишаһниң көңли Абшаломға майил екән 
дәп билди.  2 Униң үчүн Йоаб Тәқоаға киши әвәтип, андин дана бир 

хотунни елип кәлтүртүп, униңға ейтти: «Өзәңни матәм тутқан кишидәк 
көрситип, қарилиқ қийими кийип, өзәңни яғ билән яғлимай, бәлки узун 
вақит өлгән киши үчүн матәм тутқан хотундәк болуп,  3 падишаһниң қешиға 
берип, униңға ундақ-мундақ дегин» дәп Йоаб униң ағзиға сөзни салди.  
4 Тәқоалиқ болған бу хотунниң өзи падишаһқа сөз қилип, йәргә йүз төвән 
йиқилип тазим қилип: «Ярдәм қилғин, әй падишаһ» дәп ейтти.  5 Падишаһ 
униңға ейтти: «Немә дәрдиң бар?» У ейтти: «Вай, бир тул хотунмән! Ерим 
өлүп кәтти.  6 Дедикиңниң икки оғли бар еди. Иккилиси етизлиқта болуп 
урушуп қелип, ариға чүшкүчи болмиғач бири йәнә бирини уруп өлтүрди.  
7 Мана пүтүн ханидан дедикиңгә қарши қопуп: Бурадирини өлтүргән кишини 
бизгә тутуп бәргин. Бурадириниң җенини елип қатиллиқ қилғини үчүн биз 
уни өлтүрүп, мирас алғучини йоқитимиз дәйду. Ундақ қилип, чириғимни 
өчүрүп, еримгә, хаһи нам, хаһи әвлат йәр йүзидә қоймайду» деди.  
8 Падишаһ хотунға: «Өйүңгә барғин. Мән сән тоғрилиқ һөкүм чиқирай» 
деди.  9 Тәқоалиқ хотун падишаһқа ейтти: «Әй хоҗам падишаһ, һәммә гуна 
мән билән атамниң ханидани үстидә болсун. Лекин падишаһ вә униң тәхти 
гунасиз болсун» деди.  10 Падишаһ ейтти: «Бирким саңа бир немә десә, уни 
мениң қешимға елип кәлгин. У саңа йәнә хапилиқ қилмисун» деди.  11 У 
ейтти: «Әй падишаһ, Рәб Худайиңни яд қилғин. Қан интиқам алғучиси мениң 
оғлумни йоқатмақ билән яманлиқни техи чоңрақ қилмисун». Падишаһ 
ейтти: «Тирик Худавәндә билән қәсәм қилимәнки, сениң оғлуңниң бир тал 
чечи йәргә чүшмисун» деди.  12 Лекин хотун: «Дедикиңни хоҗам падишаһқа 
йәнә бир сөз дегили қойғайсән» десә, у: «Ейтқин» деди.  13 Хотун ейтти: 
«Ундақ болса, немишкә Худаниң хәлқиниң хилапида шундақ тәдбир қилдиң. 
Падишаһ шундақ сөз қилса, әйипкар кишидәк сөз қилиду. Чүнки падишаһ 
өзи ташлиған кишини йенип кәлгили қоймайду.  14 Һәммимиз өлүп, йәргә 
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төкүлүп йәнә йиғалмайдиған судәк болимиз. Лекин Худа җанни йоқатмай, 
бәлки ташланған киши мәндин айрилмисун дәп, илаҗ издәп тапиду.  15 Хәлиқ 
мени қорқутқини үчүн хоҗам падишаһқа шу иш тоғрисидин сөз қилғили 
кәлдим. Дедикиң ойлап: ‹ Әмди падишаһқа сөз қилай. У өз дедикиниң 
арзусини беҗа кәлтүрәрмикин?  16 Дәрвәқә падишаһ аңлап өз дедикини 
қутқузуп, һәм мени һәм оғлумни йоқитип, бизни Худаниң мирасидин 
кәскили қопқан адәмниң қолидин халас қилармикин› дедим.  17 Дедикиң 
ойлап: ‹ Хоҗам падишаһниң сөзи маңа арам берәрмикин? Хоҗам падишаһ 
болса яхши яманни пәриқ етип Худаниң бир пәриштисидәктур› дедим. Рәб 
Худайиң сән билән болғай» деди.  
18 Падишаһ сөз қилип хотунға ейтти: «Мән сәндин сорайдиған иштин 
һечнемини мәндин йошурмиғин» деди. Хотун: «Хоҗам падишаһ сөз қилғай» 
дәп ейтти.  19 Падишаһ ейтти: «Буниң һәммисидә Йоаб сени башлимидиму?» 
Хотун җавап берип ейтти: «Әй хоҗам падишаһ, сениң җениңниң тириклики 
үстидә қәсәм қилимәнки, хоҗам падишаһ ейтқан сөздин һеч ким, хаһи оңға, 
хаһи чәпкә қайрип қачалмайду. Хизмәткариң Йоаб маңа шуни буйруп, мән 
ейтқан һәммә сөзни дедикиңниң ағзиға салди.  20 Сөзни башқа сүрәт бәрмәк 
үчүн хизмәткариң Йоаб буни қилди. Хоҗам Худаниң бир пәриштиси дана 
екәндәк дана болуп, йәр йүзидики һәммисини билиду» деди.  
21 Падишаһ Йоабқа: «Мана мән шу ишқа мақул болдум. Берип, у йигит 
Абшаломни елип кәлгин» дәп ейтти.  22 Йоаб йүз төвән йәргә йиқилип, 
тазим қилип падишаһқа дуайихәйр оқуди. Андин Йоаб ейтти: «Әй хоҗам 
падишаһ сениң алдиңда илтипат таптим дәп, өз қулуң бу күн билип 
қалди, чүнки падишаһ өз қулиниң хаһишиға рази болди» деди.  23 Андин 
Йоаб қопуп, Гәшурға берип, Абшаломни Йерусалимға елип кәлди.  24 Амма 
падишаһ: «У мениң қешимға кәлмәй, өз өйигә барсун» деди. Абшалом 
падишаһниң қешиға бармай, өз өйигә кәтти.  
25 Лекин пүтүн Исраилниң арисида Абшаломдәк келишкән болуп даңланған 
адәм йоқ еди. Пут алиқинидин тартип баш чоққисиғичә униңда һеч әйип йоқ 
еди.  26 Һәр йилниң ахирида өз чечини чүшүрәтти. Чүнки чечи униңға еғир 
кәлгәч чүшүрди. Бешини чүшүргәндә бешиниң чечини тартса, униң вәзни 
падишаһлиқ вәзнигә мувапиқ икки йүз шеқәл чиқти.  27 Абшаломға үч оғул вә 
Тамар дегән бир қиз туғулди. У көрүнүши чирайлиқ бир хотун еди.  
28 Абшалом падишаһниң йүзини көрмәй, Йерусалимда икки йил турғандин 
кейин,  29 падишаһниң қешиға әвәткили Йоабни қичқарди. Амма у кәлгили 
унимиди. Йәнә иккинчи мәртивә уни қичқарди, лекин кәлгили халимиди.  
30 Бу сәвәбтин у өз хизмәткарлириға: «Мана Йоабниң мениңкигә яндилип 
арпа териқлиқ бир зимини бар. Берип, униңға от қоюңлар» дәп буйруди. 
Абшаломниң хизмәткарлири арпилиққа от қойди.  
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31 У вақит Йоаб қопуп, Абшаломниң өйигә кирип: «Униңдин немишкә 
хизмәткарлириң арпилиқимға от қойди?» дәп сориди.  32 Абшалом 
Йоабқа җавап берип ейтти: «Мән саңа киши әвәтип: ‹ Бу йәргә кәлгин› дәп 
ейтқуздум. Сени падишаһниң қешиға әвәтип, мениң тәрипимдин: ‹ Мән 
немишкә Гәшурдин кәлдим. У йәрдә техи қалсам, маңа яхши болатти› 
дәп ейтқузмақчи едим. Әмди падишаһниң йүзини көрәй. Мәндә бир гуна 
болса, мени өлтүрсун» деди.  33 Йоаб падишаһниң қешиға берип, униңға бу 
хәвәрни бәрди. Шу өзи Абшаломни қичқарди. У болса падишаһниң қешиға 
келип, падишаһниң алдида йүзи йәргә тәккидәк тазим қилди вә падишаһ 
Абшаломни сөйди.  

Абшаломниң сүйқәсти

15 1 Андин кейин Абшалом өзигә һарву билән атлар таптуруп өз алдида 
жүгүридиған әллик киши тәйяр қилди.  2 Абшалом сәһәр қопуп, 

дәрвазиға баридиған йолниң йенида туратти. Қачан бирким дәвайимни 
кәссун дәп, падишаһқа әрз тутқили кәлсә, Абшалом униң өзини қичқирип: 
«Сән қайси шәһәрдин кәлдиң?» дәп сорайтти. У киши: «Қулуң Исраилниң 
палан қәбилисидин кәлди» десә,  3 Абшалом униңға: «Мана дәвайиң яхши 
вә раст екән, лекин падишаһниң тәрипидин сени аңлиғили киши йоқтур» 
дәйтти.  4 Абшалом йәнә: «Кашки мени жутта һаким қилса еди, һәр кимниң 
әрзи яки давайи болуп мениң қешимға кәлсә, униңға адаләт қилаттим» дәп 
ейтатти.  5 Бирким униңға тазим қилғили алдиға барса, Абшалом қолини 
узитип, уни тутуп сөйди.  6 Абшалом падишаһқа әрз тутқили кәлгән һәммә 
Исраилға ундақ қилип, Исраилниң адәмлириниң көңүллирини оғрилайтти.  

7 Төрт йил өтүп болғанда Абшалом падишаһқа ейтти: «Мән Худавәндигә 
бағлиған вәдини беҗа кәлтүрмәк үчүн Хебронға барғили маңа иҗазәт 
бәргин.  8 Аррамдики Гәшурда турғинимда сениң қулуң бир вәдә қилип 
ейтти: ‹ Әгәр Худавәндә мени Йерусалимға яндурса, Худавәндигә ибадәт 
қилай.›»  9 Падишаһ униңға: «Аман-есән барғин» десә, у қопуп Хебронға кәтти.  
10 Лекин Абшалом Исраилниң һәммә қәбилилиригә җасуслар әвәтип ейтқуздики: 
«Канай авазини аңлиғиниңларда: ‹ Абшалом Хебронда падишаһ болди› дәп 
ейтиңлар.»  11 Хас қичқирилған икки йүз адәм Йерусалимдин Абшалом билән 
биллә барди. Улар дил саддилиқ билән берип, һәммә иштин бехәвәр еди.  
12 Абшалом қурбанлиқларни өткүзгинидә Давутниң мәслиһәт бәргүчиси болған 
гилолуқ Ахитофәлни өз шәһири Гилодин елип кәлтүрди. Амма сүйқәст қаттиқ 
болуп йейилип, хәлиқ барғансери ғолдап, Абшаломға қошулатти.  
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Давут Йерусалимдин қачиду
13 Бир хәвәрчи Давутқа келип ейтти: «Исраилниң адәмлириниң көңүллири 

Абшаломға майил болди.  14 У вақит Давут Йерусалимда униң билән болған 
һәммә хизмәткарлириға ейтти: «Қопуп қачайли. Болмиса Абшаломдин 
қутулалмаймиз. Шитик болуп қачайли. У туюқсиз үстимизгә келип, 
бизгә бала кәлтүрүп, шәһәр хәлқини қилич биси билән урмисун» деди.  
15 Падишаһниң хизмәткарлири падишаһқа: «Хоҗам падишаһ немә буйруса 
қилимиз» дәп ейтти.  16 Падишаһ чиқип кәтсә, һәммә өй хәлқи униңға 
әгәшти. Амма падишаһ кенизәклиридин он хотунни өйни баққили қойди.  
17 Падишаһ чиқип кәткәндә һәммә хәлиқ униңға әгәшти. Лекин улар Бәйт-
Мәрчақта тохтап қалди.  18 Униң һәммә хизмәткарлири униң йенидин өтүп 
кетип, һәммә муһапизәтчи билән хәвәрчиләр вә Гаттин униңға әгәшкән алтә 
йүз гатлиқ киши һәм өтүп кетип, падишаһниң алдида маңатти.  
19 Падишаһ гатлиқ Иттайға ейтти: «Немишкә биз билән барисән? Йенип берип, 
падишаһниң қешида турғин, чүнки биганә болуп, вәтиниңдин паланған бир 
адәмсән.  20 Түнүгүн кәлдиң. Мән өзәм баридиған йеримни билмәй, немишкә 
сени бу күн биз билән у йәргә-бу йәргә маңдурай? Йенип өз бурадәрлириңни 
өзәң билән елип кәткин. Рәһимдиллик вә һәқлиқ сән билән болғай» деди.  
21 Лекин Иттай падишаһқа җавап бәрдики: «Тирик Худавәндә билән ант 
ичип, хоҗам падишаһниң тирикликиниң үстидә қәсәм қилимәнки, нә йәрдә 
хоҗам падишаһ болса, хаһи өлүм, хаһи тириклик учриса, қулуң шу йәрдә 
болғай» деди.  22 Давут Иттайға: «Өтүп кәткин» деди. У вақит гатлиқ Иттай 
һәммә адәмлири вә униң билән болған һәммә балилар өтүп кетип, алдида 
маңди.  23 Һәммә хәлиқ өтүп кәткәндә пүтүн жут үнлүк аваз билән йиғлиди. 
Падишаһ өзи Қидрон җилғисидин өтүп кәткәндә һәммә хәлиқ өтүп кетип, 
чөл йолиниң тәрипигә маңди.  
24 Мана Садоқ билән һәммә бәни-Лавий Худаниң әһдә сандуқини көтирип 
келип, хәлиқниң һәммиси шәһәрдин чиқип болғичилик тохтап турайли дәп, 
Худаниң әһдә сандуқини йәрдә қойса, Абятарму чиқип кәлди.  25 Падишаһ 
Садоққа ейтти: «Худаниң әһдә сандуқини шәһәргә яндуруп елип киргин. 
Худавәндиниң көзлиридә илтипат тапсам, мени яндуруп, һәм уни, һәм 
маканини маңа көрситиду.  26 Лекин у: ‹ Сәндин хушум йоқ› десә, мән 
разимән. Һәрнемә халиса маңа қилсун» дәп,  
27 падишаһ Садоқ каһинға ейтти: «Сән роһий көрүнүш көргүчи әмәсму? 
Сән аман-есән шәһәргә йетип киргин. Оғлуң Ахимааз билән Абятарниң 
оғли Йонатан силәргә һәмраһ болуп янсун.  28 Мана силәрдин тайин хәвәр 
кәлгичилик мән чөлниң түзләңликлиридә туруп турай» деди.  29 Униң үчүн 
Садоқ билән Абятар Худаниң әһдә сандуқини Йерусалимға елип кирип, анда 
қалди.  



САМУИЛ  2-қисим 28

30 Лекин Давут йиғлап, бешини йепип, ялаң аяқ болуп зәйтун теғиға 
чиқса, униң билән болған һәммә хәлиқ башлирини йепип биллә йиғлап 
чиқивататти.  31 Давутқа: «Мана Ахитофәл сүйқәст қилғанларниң арисида 
болуп Абшаломниң қешида екән» дәп хәвәр берилгәндә Давут: «Әй Худавәндә, 
Ахитофәлниң мәслиһәтини ахмақлиққа айландурғин» дәп дуа қилди.  
32 Давут тағниң төписигә чиқип, Худаға дуа қилидиған йәргә йәткәндә арклик 
Хушай кийими житиқлиқ бешиға топа чечиқлиқ униң алдиға кәлди.  33 Давут 
униңға ейтти: «Мән билән барсаң, маңа йүктәк болисән.  34 Лекин шәһәргә 
берип, Абшаломға: ‹ Әй падишаһ, мән бу вақитқичә атаңниң хизмәткари 
болғандәк әмди сениң хизмәткариң болай› дәп ейтсаң, Ахитофәлниң 
мәслиһәтини инавәтсиз қилаларсәнмикин.  35 У йәрдә Садоқ вә Абятар дегән 
каһинлар сән билән болиду әмәсму? Падишаһниң өйидин немә аңлисаң, 
Садоқ билән Абятар дегән каһинларға дәп бәргәйсән.  36 Мана уларниң икки 
оғли, йәни Садоқниң оғли Ахимааз билән Абятарниң оғли Йонатан уларниң 
йенидидур. Һәрнемә аңлисаңлар улардин маңа хәвәр бәргәйсиләр» деди.  
37 Шуни аңлап, Давутниң дости Хушай шәһәргә барди вә Абшалом өзи келип 
Йерусалимға кирди.  

Зиба Давутқа учрайду

16 1 Давут тағниң чоққисидин азғина йол маңғанда Мефибошәтниң 
ғулами Зиба икки йүз нан, йүз сапақ үзүм, йүз тоқач әнҗир вә бир 

тулум шарабни икки ешәккә артип униңға учриди.  2 Падишаһ Зибаға ейтти: 
«Буниң билән немә хиялиң бар?» Зиба ейтти: «Ешәкләр падишаһниң өй 
хәлқигә минмәк үчүн, нан билән мевә ғуламларға йемәк үчүн болуп, шараб 
чөлдә суслашқан адәмләргә ичмәк үчүндур» деди.  3 Падишаһ соридики 
хоҗаңниң оғли нә йәрдә екән? Зиба падишаһқа җавап берип: «У Йерусалимда 
қелип: ‹ Әмди Исраилниң ханидани атамниң падишаһлиқини маңа яндуруп 
бериду› дәп олтариду» деди.  4 У вақит падишаһ Зибаға: «Мана Мефибошәтниң 
һәммиси сениңки болсун» десә, Зиба ейтти: «Саңа тазим беҗа кәлтүрәй, 
сениң көзлириңдә илтипат тапқаймән, әй хоҗам падишаһ» деди.  

Шимий Давутни қарғайду

5 Давут падишаһ Бахуримға кәлгәндә у йәрдин Шаулниң ханиданидин 
болуп Шимий бән-Гера дегән бир адәм чиқип, қарғап келип туруп,  6 Давутниң 
өзигә вә Давут падишаһниң һәммә хизмәткарлириға ташлар етип йүрди. Бирақ 
падишаһниң оң билән чәп йенида һәммә хәлиқ билән палванларниң һәммиси 
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йүрәтти.  7 Шимий қарғап ейттики: «Кәт сән, әй хунхор, бәдрәк!  8 Худавәндә 
әмди Шаулниң ханиданиниң һәммә қенини сениң үстүңгә яндурди. Сән 
униң орнида падишаһ болдуң, лекин әмди Худавәндә падишаһлиқни оғлуң 
Абшаломниң қолиға бәрди. Әмди гунайиң өзәңгә тәгди, чүнки хунхор адәм 
екәнсән» деди.  9 У вақит Зеруяниң оғли Абисай падишаһқа ейтти: «Немишкә 
бу өлүк ишт хоҗам падишаһни қарғисун? У йәргә берип, униң бешини кәскили 
маңа иҗазәт бәргин.  10 Лекин падишаһ ейтти: «Әй Зеруяниң оғуллири, мән 
билән немә кариңлар бар. У қарғиса, қарғисун. Худавәндә униңға: ‹ Давутни 
қарғиғин› дәп ейтқандин кейин ким униңға: ‹ Немишкә мундақ қилдиң?› 
дейәләйду?  11 Давут Абисайға вә өз хизмәткарлириға ейттики: «Мана өз 
пуштумдин кәлгән оғлум мениң җенимни истигән болса, бу бәняминий қанчә 
ошуқрақ истимәмду? Уни қойғин, қарғисун, чүнки Худавәндә униңға шундақ 
буйрупту.  12 Худавәндә көз яшлиримға қарап, бу күн униң ейтқан ләнитиниң 
орнида Худавәндә маңа яхшилиқ яндурармикин» деди.  13 Давут өз кишилири 
билән йолда кетип барса, Шимий уттуридики тағни яқилап қарғап, униңға таш 
етип, қум чечип йүрәтти.  14 Лекин падишаһ вә униң билән болған хәлиқниң 
һәммиси Айәфимгә йәткәндә анда раһәт алди.  

Ахитофәл вә Хушай Абшаломниң қешида

15 Амма Абшалом Исраилниң адәмлири болған һәммә хәлиқ билән 
Йерусалимға кәлди вә Ахитофәл униң билән еди.  16 Давутниң арклик дости 
Хушай Абшаломниң қешиға кәлгәндә у өзи Абшаломға: «Падишаһ яшисун, 
падишаһ яшисун» дәп қичқарди.  17 Абшалом Хушайға ейтти: «Достуңға 
көрситидиған достлуқуң шуму? Немишкә достуң билән бармидиң?»  
18 Хушай Абшаломға ейтти: «Яқ ундақ әмәс, бәлки Худавәндә вә бу хәлиқ 
Исраилниң һәммә адәмлири кимни илғиса, униңки болуп униң йенида 
турай.  19 Шуниңдин башқа кимгә хизмәт қилай? Униң оғлиниң қешида 
хизмәт қилмаймәнму? Сениң атаңниң қешида хизмәт қилғандәк, әмди 
сениң қешиңда хизмәт қилай» деди.  20 Андин кейин Абшалом Ахитофәлгә: 
«Қилидиғинимизниң мәслиһәтини көрситиңлар» дәп ейтти.  21 Ахитофәл 
Абшаломға ейтти: «Атаңниң өйни сақлиғили қойған кенизәклириниңкигә 
киргин. Буниң билән пүтүн Исраил сениң өз атаңниң алдида йиргинчлик 
болғиниңни аңлап, сән билән болғанларниң қоллири қувәтлиниду» деди.  
22 Андин Абшалом үчүн ординиң өгүзидә бир чедир тикти вә Абшалом 
һәммә Исраилниң көзлири алдида өз атисиниң кенизәклириниңкигә кирди.  
23 У күнләрдә Ахитофәлниң бәргән мәслиһәти болса киши Худадин сорап 
тапқан мәслиһәтидәк еди. Ахитофәлниң һәммә мәслиһәти, һәм Давутқа, һәм 
Абшаломға шундақ еди.  
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Ахитофәл вә Хушайниң мәслиһәти

17 1 Ахитофәл Абшаломға ейтти: «Маңа иҗазәт берилсә, мән он икки 
миң адәмни илғап, бу кечә қопуп Давутни қоғлап,  2 өзи һерип кетип 

қоллири аҗиз болғанда үстигә чүшүп уни қорқутсам, униң билән болған 
һәммә хәлиқ қачқандин кейин ялғуз болған падишаһни өлтүрәй.  3 Андин 
кейин һәммә хәлиқни саңа яндурай. Сән издигән адәм йоқалса, һәммә йенип 
кәлгәндәк болиду. Буниң билән һәммә хәлиқ аманлиқ тапиду» деди.  4 Бу 
мәслиһәт Абшаломға вә Исраилниң һәммә ақсақаллириға яхши көрүнди.  
5 Амма Абшалом: «Әмди арклик Хушайни қичқириңлар. Униң сөзини һәм 
аңлайли» деди.  6 Хушай Абшаломниң қешиға кәлгәндә Абшалом униңға 
ейтти: «Ахитофәл ундақ-мундақ сөз ейтти. У дегәндәк қилайлиму? Болмиса 
сән бир мәслиһәт салғин» деди.  7 Хушай Абшаломға: «Ахитофәл бу вақит 
салған мәслиһәт яхши әмәс» дәп ейтти.  8 Хушай йәнә ейтти: «Сән атаң билән 
адәмлирини билисән әмәсму? Уларниң өзи палван болуп, җаңгалдики балиси 
елинған чиши ейиқтәк аччиқи ямандур. Атаң болса җәң кишиси болуп, өз 
хәлқи билән кечиси раһәт алмайду.  9 Әмди у өзини бир ғарда яки башқа 
бир йәрдә йошурувалған болса керәк. Әгәр хәлқиңдин бирнәччиси дәсләптә 
өлтүрүлсә, шуни аңлиған һәр ким: ‹ Абшаломға әгәшкән хәлиқ мәғлуп 
болди› дәп ейтиду.  10 У вақит һәммидин батур, һәтта шир йүрәк адәм һәм 
наһайити қорқидиған болатти, чүнки һәммә Исраил атаңниң палван болуп, 
униңға әгәшкәнләр җүрәтлик екәнликини билиду.  11 Униң үчүн мәслиһәтим 
шуки, һәммә Исраил болса Дандин тартип Бәршебағичә деңизниң бойидики 
қумдәк болуп, сениң қешиңға йиғилсун. Сән өзәң һәм җәңгә барғайсән.  12 Биз 
уни нә йәрдә тапсақ, шәбнәм йәргә чүшкәндәк униң үстигә чүшәйли. Униң 
өзи вә униң билән болған кишиләрдин һеч ким қалмиғай.  13 У бир шәһәргә 
киривалсиму, һәммә Исраил шәһәрниң чөрисигә арғамча селип тартип, бир 
кичик таш қалмиғичә җилғиға чүшүрәйли» деди.  
14 Абшалом билән һәммә Исраилниң кишиләр: «Арклик Хушайниң мәслиһәти 
болса Ахитофәлниң мәслиһәтидин убдандур» дәп ейтишти. Чүнки Худавәндә 
Абшаломға бала кәлтүргили халиди. Униң үчүн Худавәндә Ахитофәлниң 
яхши мәслиһәтини инавәтсиз қилғили тохтатқан еди.  

Давут Иордандин өтүп Маханаимға йетип келиду

15 Хушай өзи Садоқ билән Абятар дегән каһинларға ейтти: «Ахитофәл 
Абшалом билән Исраилниң ақсақаллириға ундақ-мундақ мәслиһәт салди. 
Амма мән өзәм мундақ-мундақ мәслиһәт салдим.  16 Униң үчүн илдам 
болуп, Давутқа хәвәр әвәтип: ‹ Бу кечә чөлниң түзләңликлиридә қонмай, 
бәлки өтүп кетиңлар. Болса падишаһ өзи вә униң билән болған һәммә хәлиқ 
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һалак болармикин› дәп ейтқузиңлар» деди.  17 Амма Йонатан билән Ахимааз 
шәһәргә кирип көрүнмигәймиз дәп, Рогел булиқиниң йенида тохтап туруп, 
бир дедәк чиқип, уларға хәвәр бәрсә, улар берип Давут падишаһқа хәвәрни 
йәткүзәтти.  18 Лекин бир йигит уларни көрүп қелип, Абшаломға дәп бәрди. 
Амма бу иккилән шитик берип, Бахуримдики бир адәмниң өйигә кирди. Бу 
адәмниң һойлисида бир қудуқ бар еди. Улар шуниңға чүшүп йошурунди.  
19 Униң хотуни, һечнемә мәлум болмисун дәп, қудуқниң ағзиға бир паласни 
селип, үстигә дан төкүп қойди.  20 Абшаломниң хизмәткарлири өйгә кирип, 
хотунниң қешиға берип: «Ахимааз билән Йонатан нә йәрдә?» дәп сориғанда 
хотун: «Улар җилғидин өтүп кәтти» дәп ейтти. Уларни издәп тапмиғанда 
Йерусалимға йенип кәтти.  
21 Улар кәткәндин кейин бу иккилән қудуқтин чиқип, Давут падишаһқа хәвәр 
бәрди. Улар Давутқа ейттики: «Қопуп, судин өткин, чүнки Ахитофәл саңа 
қарши ундақ мәслиһәт селипту» деди.  
22 У вақит Давут вә униң билән болған һәммә хәлиқ қопуп, Иорданни кәчти. 
Әтиси йоруқ болғанда һеч бири кам қалмай, бәлки һәммиси Иордандин 
кәчкән еди.  23 Ахитофәл, мәслиһәтимни аңлимиди дәп көргәндә, ешикини 
тоқуп, өз шәһиридики өйигә берип, өз өйи тоғрисидин вәсийәт қилғандин 
кейин өзини есип боғуп өлүп, өз атисиниң гөридә дәпнә қилинди.  24 Абшалом 
вә униң билән болған Исраилниң һәммә адәмлири Иорданни кәчкинидә 
Давут Маханаимға йәткән еди.  25 Лекин Абшалом Йоабниң орнида Амасани 
қошунниң үстигә қойди. Амаса өзи Йитра дегән бир исраилий кишиниң 
оғли еди. У киши Нахашниң қизи Абигайилниңкигә, йәни Йоабниң аниси 
Зеруяниң һәмшириниңкигә киргән еди.  26 Амма Исраил билән Абшалом 
Гилиядниң жутида чедир тикти.  
27 Лекин Давут Маханаимға кәлгәндә бәни-Аммонниң Рабба шәһиридин 
болған Нахашниң оғли Шоби билән лодибарлиқ Амийәлниң оғли Макир вә 
Рогелимда олтарақлиқ гилиядлиқ Барзиллай дегәнләр болса,  28 ятидиған 
орунлар, пиялә билән сапал қачилар, буғдай билән арпа, ун билән қомач, 
порчақ, қизил маш вә қоруған порчақ, 29 вә һәм һәсәл, сериқмай вә қой 
кәлтүрүп кала сүтидин етилгән қурутму Давут билән хәлқигә йемәк үчүн 
елип кәлди, чүнки улар болса: «Мана хәлиқ чөлдә ач қелип уссап кәткән 
екән» дәп хиял қилған еди.  

Абшаломниң мәғлуп болуши вә өлүши

18 1 Давут өзи билән болған хәлиқни көрәктин өткүзүп, уларниң үстигә 
миңбеши билән йүзбешилар қойди.  2 Андин Давут хәлиқни әвәтти. 



САМУИЛ  2-қисим 32

Үчтин бирини Йоабниң қолиға, үчтин бирини Йоабниң бурадири Абисай 
бән-Зеруяниң қолиға вә үчтин бирини гатлиқ Иттайниң қолиға қоюп әвәтти. 
Падишаһ хәлиққә ейтти: «Мән һәм силәр билән чиқай».  3 Лекин хәлиқ 
ейтти: «Чиқмиғайсән. Әгәр биз қачсақ, һеч ким биздин пәрва қилмайду вә 
йеримимиз өлтүрүлсиму, биздин пәрва қилмайду. Лекин сән он миңимизға 
баравәр болисән. Униң үчүн шәһәрдин бизгә мәдәт бәргили тәйяр турғайсән» 
деди.  4 Падишаһ уларға: «Силәргә немә яхши көрүнсә, қилай» деди. Хәлиқ 
йүз-йүз, миң-миң болуп чиққинида падишаһ дәрвазиниң йенида турди.  
5 Лекин падишаһ өзи Йоаб, Абисай вә Иттайға: «Мени йүз-хатирә қилип, 
йигит Абшаломни аяңлар» дәп буйруди. Һәммә хәлиқ падишаһниң һәммә 
сәрдарларға Абшалом тоғрисидин шундақ буйруғини аңлиди.  
6 Андин хәлиқ Исраил билән соқушқили сәһраға чиқти вә соқуш Әфраимниң 
җаңгилида болди.  7 Анда Исраил Давутниң хизмәткарлиридин мәғлуп 
болуп, у күн тола киши өлтүрүлүп, йигирмә миң адәм һалак болди.  8 Җәң 
пүтүн жутиға йейилди, амма җаңгал өзи у күндә қиличтин зиядә хәлиқни 
өлтүрди.  
9 Амма Абшалом Давутниң хизмәткарлириға учришип қалди. Абшалом бир 
қечирға минип келип, қечир шахлири қелин бир чоң дуб дәриғиниң тегидин 
өткәндә Абшаломниң беши дуб дәриғидә чирмишип, өзи асман билән 
йәрниң оттурисида есилип саңгилап қалди, чүнки мингән қечири қечип 
кәтти.  10 Бир адәм шуни көрүп, Йоабқа хәвәр берип: «Мана мән Абшаломниң 
бир дуб дәриғидә саңгилап турғинини көрдүм» деди.  11 Йоаб хәвәр бәргән 
адәмгә: «Сән уни көрүп туруп, немишкә уни йәргә урмидиң? Мән саңа он 
шеқәл күмүч вә бир кәмәр берәттим» деди.  12 У адәм Йоабқа ейтти: «Әгәр миң 
шеқәл күмүч тартилип қулумға берилсиму, қолумни падишаһниң оғлиға 
узатмайттим, чүнки падишаһ саңа, Абисайға вә Иттайға: ‹ Һәр бириңлар 
хәвәрдар болуп, йигит Абшаломни аяңлар› дәп буйруғинини аңлидуқ.  13 Әгәр 
мән хиянәт қилип, униң җениға зор қилған болсам, сән мени қоюп, өзәңни 
яқиға алаттиң» деди.  14 Йоаб: «Сән билән мундақ ейтишқили пурситим 
йоқ» дәп қолиға үч нәйзини елип, дуб дәриғидә саңгилап техи тирик турған 
Абшаломниң йүрикигә салди.  15 Андин Йоабниң ярағ көтәргүчилири болған 
он ғулам чөрисигә йиғилип, Абшаломни уруп өлтүрди.  16 У вақит Йоаб канай 
чалдурса, хәлиқ Исраилни қоғлишидин янди. Чүнки Йоаб хәлиқни айиғили 
халиди.  17 Андин Абшаломни елип, җаңгалдики бир чоң азгалға ташлап, 
үстигә тола таш дөвиләп қойди. Лекин Исраилниң һәр бири қечип, өз өйигә 
янди.  18 Абшалом өз тирик вақтида падишаһ вадисида өзигә бир ядикар 
түврүкини турғузуп: «Ненимни сақлайдиған оғлум йоқтур» дәп ейтип у 
түврүкни өз исмида атиған еди вә бу күнгичә уни Абшаломниң ядикари дәп 
атилиду.  
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19 Садоқниң оғли Ахимааз ейтти: «Худавәндә сән үчүн дүшмәнлириңдин 
интиқам алди дәп, алдирап падишаһқа хәвәр барайму?» деди.  20 Лекин 
Йоаб униңға ейтти: «Сән бу күн хәвәрчи болмай, бәлки башқа күн хәвәр 
берисән. Падишаһниң оғли өлгини үчүн бу күн хәвәр бәрмәйсән» деди.  
21 Андин кейин Йоаб бир һәбәшлик адәмгә: «Берип, падишаһқа көргиниңни 
дәп бәргин деди, у вақит һәбәшлик өзи Йоабқа тазим қилип жүгүрүп кәтти.  
22 Лекин Садоқниң оғли Ахимааз Йоабқа йәнә ейтти: «Һәр қандақ болса, у 
һәбәшликниң кәйнидин жүгүргили маңа иҗазәт бәргин». Йоаб ейтти: «Әй 
оғлум, немишкә жүгүрүп барғили халайсән? Бу саңа инам беридиған хуш 
хәвәр болмайду» деди.  23 Амма у ейтти: «Һәр қандақ болса һәм, мени жүгүрүп 
барғили қойғин». У униңға: «Йүгүргин» десә, Ахимааз түзләңликниң йоли 
билән жүгүрүп, һәбәшликтин өтүвалди.  
24 Давут икки дәрвазиниң оттурисида олтаравататти. Пасибан дәрвазиниң 
өгүзи билән сепилгә чиқип, көзлирини көтирип қариғанда мана бир адәм 
жүгүрүп келиду.  25 Пасибан қичқирип, падишаһқа хәвәр бәрди. Падишаһ: 
«Әгәр у ялғуз болса, ағзида хуш хәвәр бар» дәп ейтти. Хәвәрчи болса 
йеқинлишип кәлди.  26 Андин пасибан башқа бир адәмниң жүгүрүп кәлгинини 
көрди. У вақит пасибан дәрвазивәнгә: «Мана йәнә бир адәм ялғуз жүгүрүп 
келиду» дәп ейтти. Падишаһ: «Бу һәм хәвәрчи екән» деди.  27 Пасибан ейтти: 
«Авалқисиниң жүгүрүши маңа Садоқниң оғли Ахимаазниң жүгүрүшидәк 
көрүниду.» Падишаһ ейтти: «У яхши адәм болуп, хуш хәвәр йәткүзиду.»  
28 Ахимааз падишаһқа қичқирип: «Һәр иш течлиқ» дәп падишаһқа йүз төвән 
йәргә йиқилип ейттики: «Хоҗам падишаһқа қарши қоллирини узатқан 
адәмләрни йоқатқан Рәб Худайиң мубарәктур».  29 Падишаһ соридики: «Йигит 
Абшалом саламәтму?» Ахимааз җавап берип ейттики: «Йоаб өзи падишаһниң 
у қулиниң өзи билән мән қулуңни әвәткәндә чоң бир ғул-ғула көрдүм, 
лекин немә екәнликини билмидим.»  30 Падишаһ: «Бир тәрәп берип, анда 
турғин» деди. У өзи бир тәрәп берип, анда турди.  31 У вақит һәбәшлик кәлди. 
У һәбәшлик ейттики: «Худавәндә саңа қарши қопқанларниң һәммисидин 
бу күн сән үчүн интиқам алди дәп, хоҗам падишаһқа хуш хәвәр бар» деди.  
32 Падишаһ һәбәшликтин: «Мана у йигит Абшалом саламәтму?» дәп сориди. 
Һәбәшлик өзи: «Хоҗам падишаһниң дүшмәнлиригә вә саңа зәрәр йәткүзгили 
саңа қарши қопқанларниң һәммисигә у йигиткә болғандәк болсун» деди.  

Давут Абшалом үчүн матәм тутиду

19 1 У вақит падишаһ тола һодуқуп йиғлап, дәрвазиниң үстигә, балиханиға 
чиқип кетип берип: «Әй оғлум Абшалом, әй оғлум, әй оғлум Абшалом, 
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кашки мән сениң орнуңда өлсәм еди! Әй оғлум Абшалом, әй оғлум» деди.  
2 «Падишаһ Абшалом үчүн йиғлап матәм тутиду» дәп Йоабқа хәвәр берилди.  
3 У күнниң нусрити һәммә хәлиққә матәмгә айланди. Чүнки у күндә хәлиққә: 
«Падишаһ өз оғли үчүн ғәмкин болди» дәп хәвәр берилди.  4 Хәлиқ болса 
соқуштин қечип, хиҗаләт болуп кәткән адәмләрдәк у күндә оғрилиқчә 
шәһәргә кирди.  
5 Амма падишаһ йүзини йепип: «Әй оғлум Абшалом, әй оғлум Абшалом, 
әй оғлум» дәп үнлүк аваз билән пәряд қилип турди.  6 У вақит Йоаб өйгә 
падишаһниң қешиға кирип ейтти: «Сән бу күн һәммә хизмәткарлириңниң 
йүзлирини хиҗаләттин қизартқансән. Улар бу күн өз җениңни, оғуллириң 
билән қизлириңниң җенини, хотунлириңниң җени билән кенизәклириңниң 
җенини қутқузди әмәсму?  7 Дүшмәнлириңни дост тутуп, достлириңни яман 
көрисән, чүнки бу күн сениң, хаһи сәрдарлириңни, хаһи хизмәткарлириңни 
етивар санимиғиниңни билдүрдүң. Бу күн билдимки, Абшалом тирик қалса, 
амма биз һәммимиз өлгән болсақ, сән рази болаттиң.  8 Лекин әмди қопуп 
чиқип, хизмәткарлириңниң көңүллирини тиндурғин. Худавәндә билән қәсәм 
қилимәнки, әгәр чиқмисаң, бу күн кечә һеч киши сән билән қалмайду. Бу иш 
яшлиқиңдин тартип бу күнгичә сениң үстүңгә кәлгән һәммә яманлиқтин 
яман болиду» деди.  9 У вақит падишаһ қопуп, дәрвазида олтарса, улар һәммә 
хәлиққә хәвәр берип: «Мана падишаһ дәрвазида олтариду» дәп ейтти. У вақит 
хәлиқниң һәммиси падишаһниң қешиға кәлди. Амма Исраил болса уларниң 
һәр бири өз өйигә қачқан еди.  

Давут Йерусалимға йенип келиду

10 Лекин Исраил қәбилилиридики һәммә хәлиқ өз арисида дейишип 
ейттики: «Падишаһ бизни дүшмәнлиримизниң қолидин азат қилип, 
филистинийләрниң қолидин қутқузди. Амма әмди у өзи Абшаломниң 
җәһитидин жуттин қачти.  11 Лекин биз үстимизгә падишаһ болушқа 
мәсиһлигән Абшалом болса җәңдә өлди. Әмди падишаһни яндуруп елип 
келимиз дәп, немишкә мәслиһәт қилмайсиләр» дәп ейтишти.  12 Давут 
падишаһ Садоқ билән Абятар дегән каһинларға хәвәр берип ейтқуздики: 
«Йәһуданиң ақсақаллириға мундақ сөзләп: ‹ Немишкә силәр падишаһни 
елип кәлгили һәммисидин кейин болғайсиләр? Пүтүн Исраилниң мәслиһәти 
падишаһқа олтарған өйидә ишитилди әмәсму?  13 У өзи: «Силәр мениң 
бурадәрлирим болуп, өзәңлар мениң сүнәк билән етим болғандин кейин 
немишкә падишаһни елип кәлгили һәммисидин кейин болғайсиләр?» дәйду›.  
14 Дәп, Амасаға мәндин сөзләп: ‹ «Сән мениң әт билән сөңиким әмәсму? Әгәр 
сән һемишә Йоабниң орнида мениң қешимда қошунниң сәрдари болмисаң, 
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Худа маңа ундақ қилсун, мундақ қилсун вә униңдин зиядә қилсун» дәйду› 
дәңлар».  15 Буниң билән у Йәһуда адәмлириниң көңүллирини бир адәмниң 
көңлидәк өзигә майил қилди. Шундақки, улар падишаһқа: «Сән өзәң билән 
һәммә хизмәткарлириң йенип кәлгин» дәп хәвәр әвәтти.  
16 У вақит падишаһ йенип, Иорданға кәлди. Йәһуда адәмлири падишаһни 
Иордандин өткүзимиз дәп, падишаһниң алдиға Гилгалғичә барған еди.  
17 Бахуримлиқ бәняминийлиқ Гераниң оғли Шимий алдирап келип, Йәһуда 
адәмлири билән чүшүп, падишаһниң алдиға чиқти.  18 Униңға Бәнямин 
қәбилисидин миң адәм әгишип, Шаулниң хизмәткари болған Зиба билән 
буниң он бәш оғли вә йигирмә хизмәткариму униңға қошулуп келип, 
Иордандин өтүп, падишаһниң алдиға чиқти.  19 Бир кемә падишаһниң өй 
кишилирини өткүзмәк үчүн униң ихтияриға қоюлуп өткүзүлди. Амма 
падишаһ Иордандин өткинидә Гераниң оғли Шимий келип, униң алдида 
чүшүп,  20 падишаһқа ейтти: «Мениң хоҗам маңа гуна санимисун. Хоҗам 
падишаһ Йерусалимдин чиққан күндә қилған хатамни яд қилмай, шуни 
көңлидә сақлимисун.  21 Чүнки гуна қилғинимни, мән қулуң, билдим. 
Униң үчүн бу күн хоҗам падишаһқа учриғили Йүсүпниң ханиданидин 
һәммисидин авал чүшүп кәлдим» деди.  
22 Амма Зеруяниң оғли Абисай сөз қилип: «Шимий бу иш үчүн өлтүрүлмәмду? 
Худавәндиниң мәсиһләнгән адимини қарғиди әмәсму?» деди.  23 Лекин Давут 
ейтти: «Әй Зеруяниң оғуллири, силәрниң мән билән немә кариңлар барки, 
мени бу күн тосқайсиләр. Бу күн Исраилда бир киши өлтүрүлсунму? Бу күн 
Исраилниң үстидә болғинимни билмәймәнму?  24 Андин кейин падишаһ 
Шимийға: «Сән өлмәйсән» деди. Шуни дәп, падишаһ униңға қәсәм қилди.  
25 Шаулниң оғли Мефибошәт һәм падишаһқа учриғили чүшүп кәлди. 
Падишаһ чиққан күндин тартип аман-есән йенип кәлгичилик Мефибошәт, 
хаһи путлирини растлимай, хаһи сақилини таримай, хаһи кийимлирини 
жуйдурмиған еди.  26 Падишаһ билән көрүшкили Йерусалимға кәлгәндә 
падишаһ униңдин соридики: «Әй Мефибошәт, немишкә мән билән 
бармидиң?»  27 У ейтти: «Әй хоҗам падишаһ, хизмәткарим мени голлиди. 
Ешикимни тоқуп минип, падишаһниң қешиға барай дәп, хиял қилдим. 
Қулуң ақсақ әмәсму?  28 Лекин у өзи хоҗам падишаһниң алдида қулуңниң 
ғәйвитини қилди. Лекин хоҗам падишаһ Худаниң бир пәриштисидәктур. 
Униң үчүн саңа немә яхши көрүнсә, қилғин.  29 Чүнки атамниң ханиданиниң 
һәммиси хоҗам падишаһниң алдида өлүмгә лайиқ болсиму, сән өз қулуңни 
дастихиниңдин йегәнләрниң арисида қойдуң. Йәнә бир нәрсә сорап, 
падишаһниң алдида пәряд қилғили немә һәққим бар» деди.  30 Падишаһ 
униңға ейтти: «Немишкә ишиң тоғрисидин йәнә сөзләйсән? Сән билән Зиба 
зиминни бөлүшүвалисиләр».  31 Мефибошәт падишаһқа: «Хоҗам падишаһ 
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өйигә аман-есән кәлгәндин кейин Зиба һәммисини алсиму, разимән» деди.  
32 Гилиядлиқ Барзиллай Рогелимдин чүшүп, Падишаһ билән биллә өтәй дәп, 
уни Иордандин өткүзгили Иорданға барған еди.  33 Барзиллай тола яшанған 
бир киши болуп, сәксән яшқа киргән еди. У өзи падишаһ Маханаимда турған 
вақитта падишаһқа йегүлүкни йәткүзгән еди, чүнки тола бай бир киши еди.  
34 Падишаһ Барзиллайға: «Мән билән барғин. Мән Йерусалимда өзәмниңкидә 
саңа пәрвиш қилай» деди.  35 Лекин Барзиллай падишаһқа ейтти: «Өмрүмдин 
нәччә йил қалдики, падишаһ билән Йерусалимға барғаймән?  36 Мән әмди 
сәксән яшқа кирдим. Яхши-яманни қандақ пәриқ етәләй? Өз қулуң йәп-
ичкинимниң тетиқини қандақ пәриқ әтәлигәй? Әр киши билән хотун 
кишиләр шеир оқуса, авазидин қандақ сөйүнәй? Немишкә қулуң хоҗам 
падишаһқа йәнә йүк болғай?  37 Қулуң өзи Иордандин өтүп, азғина йол 
падишаһ билән барғай. Немишкә падишаһ маңа шунчә инам бәргәй?  38 Өз 
шәһиримдә өлүп, атам билән анамниң гөридә дәпнә қилинай дәп, йенип 
барғили қулуңға иҗазәт бәргин дәп, саңа илтимас қилимән. Лекин мана өз 
қулуң Кимһам мундадур. У хоҗам падишаһ билән барсун. Саңа немә яхши 
көрүнсә, униңға қилғайсән» деди.  39 Падишаһ ейтти: «Кимһам мән билән 
барсун. Сән немә халисаң униңға қилай. Сән мәндин һәрнемә сорисаң саңа 
қилимән» деди.  
40 Андин кейин хәлиқниң һәммиси Иордандин өтүп кәтти. Падишаһ өзи һәм 
өтүп кәтти. Андин падишаһ Барзиллайни сөйүп, униңға дуайихәйр оқуди. У 
өз җайиға йенип кәтти.  
41 Андин падишаһ Гилгалға чиқса, Кимһам униң билән берип, һәммә Йәһуда 
билән Исраилниң хәлқиниң йеримиму падишаһни өткүзүп башлиди.  42 У 
вақит Исраилниң һәммә адәмлири падишаһниң қешиға келип: «Немишкә 
бурадәрлиримиз Йәһуда адәмлири оғрилиқчә сени елип, падишаһни 
униң өй хәлқи билән Давутниң һәммә адәмлирини Иордандин өткүзди?» 
деди.  43 Йәһуданиң һәммә адәмлири Исраилниң кишилиригә ейтти: 
«Падишаһниң бизгә йеқинрақ туққанчилиқи бар. Немишкә бу иш үчүн 
биздин хапидурсиләр? Падишаһниңкидин бир немә йедуқму яки у бизгә 
бир инам бәрдиму?»  44 Исраилниң адәмлири Йәһуданиң адәмлиригә җавап 
бәрдики: «Падишаһта он һәссимиз бар, дәрвәқә Давутта силәрниңкидин 
чоңрақ һәққимиз бар. Немишкә бизгә сәл қаридиңлар. Падишаһимизни 
яндуруп елип келишниң мәслиһәтини биз авал қилдуқ әмәсму?» деди. Амма 
Йәһуданиң адәмлириниң сөзлири Исраилниң адәмлириниң сөзлиридин 
қаттиқрақ еди.  
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Шебаниң исяни

20 1 Әмди анда бәняминий Бикриниң оғли Шеба дегән бир яман адәм бар 
еди. У канай чалдуруп: «Давутта һәссимиз болмай, Йишайниң оғлида 

несипимиз йоқтур. Әй Исраил, һәр киши өз өйигә йенип кәтсун» деди.  2 У 
вақит Исраилниң һәммә адәмлири Давуттин йенип, Бикриниң оғли Шебаға 
әгәшти. Лекин Йәһуда адәмлири өз падишаһиға чаплишип, Иордандин 
тартип Йерусалимғичә униңға әгәшти.  
3 Давут Йерусалимдики ордисиға кәлди. Падишаһ өзи өйидин хәвәр алғили 
қоюп кәткән он кенизәкни елип, хас бир өйидә олтарғузуп сақлап уларниңкигә 
кирмәй, уларни пәрвиш қилатти. Улар анда өз вапат күнигичә тулдәк болуп 
солақлиқ еди.  4 Падишаһ Амасаға: «Үч күн ичидә Йәһуда кишилирини 
қичқирип, андин өзәң бу йәргә йенип кәлгин» деди.  5 Амасаниң өзи Йәһуда 
адәмлирини йиққили барди, лекин тайин қилинған вақиттин һаял болди.  
6 У вақит Давут Абисайға: «Әмди Бикриниң оғли Шеба Абшаломниңкидин 
бизгә чоңрақ яманлиқ қилғуси бар. Әмди хоҗаңниң хизмәткарлирини елип, 
өзи мәһкәм шәһәрләрни тутуп, биздин қутулмисун дәп, уни қоғлап барғин» 
деди.  7 У вақит Йоабниң адәмлириниң өзи муһапизәтчи билән хәвәрчиләр вә 
һәммә палванларға қошулуп, униң кәйнидин берип, Бикриниң оғли Шебани 
қоғлиғили Йерусалимдин чиқти.  
8 Лекин улар Гибийондики чоң ташқа кәлгәндә Амаса уларға учрашти. Йоаб өзи 
җәң либасини кийип, үстигә ғилапқа селиқлиқ бир қиличи бар бир кәмәр өз 
бәлигә бағлиған еди. У алдиға маңса, қилич ғилипидин чиқти.  9 Йоаб Амасаға: 
«Течлиқму, әй бурадирим?» дәп ейтти. Шуни ейтип, Йоаб Амасани сөймәк 
үчүн оң қоли билән униң сақилини тутти.  10 Амаса Йоабниң йәнә бир қолида 
бар қиличидин еһтият қилмай турса, Йоаб униң қосиқини ундақ сайдики, 
үчәйлири чиқип йәргә чүшти. Иккинчи саймиди, чүнки у өлди. Андин Йоаб 
билән бурадири Абисай Бикриниң оғли Шебани қоғлиғили кәтти.  11 Йоабниң 
ғуламлиридин бир киши анда тохтап туруп: «Бирким Йоабтин рази болуп, 
Давутниң тәрипидә болса, Йоабқа әгәшсун» дәп қичқарди.  
12 Амма Амаса өз қенида жуймилинип йолниң оттурисида ятти. У киши 
һәммә хәлиқниң тохтиғинини көрүп, Амасани йолдин етизлиққа йөткәп 
өтүп кәткәнләрниң һәр бириниң тохтиғинини көргәндә униң үстигә бир 
ромал йепип қойди.  13 У йолдин йөткәлгәндин кейин, хәлиқниң һәммиси 
өтүп, Бикриниң оғли Шебани қоғлиғили Йоабқа әгәшти.  14 Лекин Шеба 
Исраилниң һәммә қәбилилиридин өтүп, Абәл-Бәйт-Маакаға йетип, һәммә 
берийликләрниң жутини кезип барса, булар һәм җәм болуп униңға әгишип 
барди.  15 Лекин қоғлиғучилар келип Бәйт-Маакадики Абәлдә уни қоршап, 
шәһәрниң чөрисидә сепилниң бараверидә далда салди. Йоаб билән болған 
һәммә хәлиқ болса сепилни йиқитип, хараб қилғили тиришип турди.  
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16 У вақит бир дана хотун шәһәрдин қичқирип: «Аңлаңлар, аңлаңлар! ‹ Бу 
йәргә кәлгинки, саңа сөз қилай› дәп Йоабқа ейтиңлар» деди.  17 У йеқин 
кәлгәндә: «Сән Йоабму?» дәп сориди. У ейтти: «Шундақ мәндурмән» деди. 
Хотун униңға: «Дедикиңниң сөзини аңлиғин» деди. У: «Аңлай» деди.  
18 Хотун сөз қилип ейтти: «‹ Абәлдә мәслиһәт қилинса, хапилиқ түгәйду› дәп 
қедимки заманда дәйдиған гәп бар еди.  19 Биз Исраилниң арисида һәммидин 
тинич болуп садақәтликтурмиз. Исраилда бир анидәк болған бир шәһәрни 
хараб қилғили тиришисән. Немишкә Худавәндиниң мирасини йоқатқили 
халайсән?» деди.  20 Йоаб җавап берип ейтти: «Һәргиз йоқитип һалак қилғили 
халимаймән.  21 Иш ундақ әмәс, лекин Әфраим тағлиридин Бикриниң 
оғли Шеба дегән бир адәм Давут падишаһқа қарши қолини көтәрди. Уни 
тапшурсаңлар, шәһәрни қоюп кетәй» деди. Хотун Йоабқа: «Мана, униң беши 
сепилдин саңа ташлиниду» дәп ейтти.  22 Андин хотун өз даналиқи билән 
һәммә хәлиққә мәслиһәт салди. Улар Бикриниң оғли Шебаниң бешини 
кесип, Йоабқа ташлап қойди. У вақит Йоаб канай чалдурди. Шуни аңлап, 
улар шәһәрдин кетип, һәр бири өз өйигә барди. Амма Йоаб Йерусалимға 
падишаһниң қешиға барди.  

Давутниң әмәлдарлири

23 Йоаб Исраилниң һәммә қошуниниң сәрдари болуп, Йәһоядаһниң оғли 
Бәная болса муһапизәтчи билән хәвәрчиләрниң сәрдари еди.  24 Адорам 
баҗ-алванниң үстидә болуп, Ахилудниң оғли Йәһошафат болса вәзир еди.  
25 Шеваниң өзи катип болуп, Садоқ билән Абятар каһин еди.  26 Яирий Ира һәм 
Давутниң қешида каһин еди.  

Гибийонийлар вә Шаулниң ханидани

21 1 Шундақ болдики Давутниң вақтида тохтимай үч йилғичә ачарчилиқ 
болди. У вақит Давут Худавәндидин сориди. Худавәндә ейтти: 

«Шаул билән униң өйиниң хунхорлуқи үчүн, йәни униң гибийонийларни 
өлтүргининиң сәвәбидин шу иш болди.  2 Падишаһ гибийонийларни 
қичқарди. Лекин гибийонийлар бәни-Исраилдин болмай, аморийлардин 
болған бир қалдуқ еди. Бәни-Исраил уларға қәсәм қилған болсиму, 
Шаул бәни-Исраил билән Йәһуда үчүн ғәйрәт қилип, уларни өлтүргили 
қәст қилған еди.  3 Давут гибийонийларға ейтти: «Силәргә немә қилай? 
Худавәндиниң мирасиға дуайихәйр оқушуңлар үчүн немә билән капарәт 
қилай? » деди.  4 Гибийонийлар униңға ейтти: «Шаул билән өйидин күмүч 
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яки алтун соримаймиз. Исраилда бир кишини өлтүргили һәққимиз йоқ». У өзи: 
«Немә десәңлар қилай» десә,  5 улар падишаһқа ейттики: «Бизни: ‹ Улар Исраилниң 
жутидики һеч йәрдә қалмай, бәлки йоқитилсун› дәп бизгә қарши мәслиһәт қилип, 
бизни һалак қилғили қәстлигән адәмниң оғуллардин йәттиси бизгә берилсун.  
6 Худавәндидин илғанған Шаулниң Гибиясида Худавәндиниң алдида уларни есип 
қояйли» деди. Падишаһ: «Мән уларни тутуп берәй» деди.  7 Лекин Давут билән 
Шаулниң оғли Йонатанниң оттурисида Худавәндә билән қилинған қәсәмниң 
сәвәбидин падишаһ Мефибошәт бән-Йонатан бән-Шаулни айиди.  
8 Лекин Давут Айяниң қизи Ризпа Шаулға туғуп бәргән икки оғли Армони 
билән Мефибошәтни вә Шаулниң қизи Микал өзи Барзиллайниң оғли 
мәхолатий Адрийәлгә туғуп бәргән бәш оғулни тутуп,  9 гибийонийларға 
тапшурди. Булар уларни тағда Худавәндиниң алдида есип қойди. Бу тәриқидә 
һәммә йәттәйлән биргә орма вақтида арпа ормисиниң авалқи күнлиридә 
өлтүрүлди.  
10 У вақит Айяниң қизи Ризпа палас елип, қорам ташқа селип, орма 
башлиғандин тартип ямғур асмандин чүшкән вақитқичә анда олтирип, 
күндүзи һаваниң қушлирини һайдиветип, кечиси сәһраниң житқучилирини 
өлүкләргә чүшкили қоймиди.  
11 Айяниң қизи, йәни Шаулниң кенизики Ризпаниң немә қилғини Давутқа 
хәвәр берилгәндә,  12 Давут берип, Шаулниң вә униң оғли Йонатанниң 
сүнәклирини Гилиядтики Ябәшниң адәмлиридин алди. Чүнки булар 
филистинийләр Шаулни Гилиядта өлтүргәндә Бәйт-Шеанниң кочисидин, 
йәни филистинийләр уларни есип қойған йеридин оғрилиқчә елип кәткән 
еди.  13 Шаул билән оғли Йонатанниң сүнәклирини елип кетип, есип 
қоюлғанларниң сүнәклирини һәм йиғип қойди.  14 Андин улар Шаул билән 
оғли Йонатанниң сүнәклирини Бәнямин жутидики Зелада атиси Қисниң 
қәбридә дәпнә қилип, падишаһниң һәммә буйруғинини қилди. Андин кейин 
Худа жутниң дуасини аңлиди.  

Филистинийләр билән йәнә җәң болиду 

15 Филистинийләр билән Исраилниң оттурисида йәнә җәң болди. Давут 
өз хәлқи билән чиқип, филистинийләр билән соқушти. Амма Давут тола 
һерип кәтти.  16 Рафаниң әвлатлиридин болған Ишби-Бинобниң өзи Давутни 
өлтүргили қәстлиди. Униң нәйзисиниң вәзни үч йүз шеқәл мисқа баравәр 
келип, униң йеңи яриғиму бар еди.  17 Лекин Зеруяниң оғли Абисай униң 
ярдимигә келип, филистинийни уруп өлтүрди. У вақит Давутниң адәмлири 
униңға қәсәм қилип: «Йәнә биз билән җәңгә чиқмайсән, болмиса Исраилниң 
чириғини өчүрисән» дәп ейтти.  
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18 Андин кейин шундақ болдики, филистинийләр билән йәнә бир соқуш 
болди. У вақит хушатлиқ Сиббикай рефаийларниң әвлатидин болған Сафни 
уруп өлтүрди.  
19 Амма филистинийләр билән йәнә бир соқуш болди. У вақит бәйтләһәмлик 
Яари-Оригимниң оғли Әлханан гатлиқ Голиятни уруп өлтүрди. Шуниң 
нәйзисиниң сепи бапкарниң хадисидәк еди.  
20 Йәнә бир соқуш Гатта болди. Анда узун бойлуқ бир адәм бар еди. Қоллирида 
алтидин бармақлири болуп, путлирида һәм алтидин бармақлири болуп, 
җәмий йигирмә төрт бармиқи бар еди. У һәм рефаийларниң әвлатидин 
еди.  21 У өзи Исраилға һақарәт қилғанда Давутниң бурадири Шиманиң оғли 
Йонатан уни уруп өлтүрди.  
22 Бу төрт киши гатлиқ рефаийларниң әвлатидин болуп, Давут билән униң 
хизмәткарлириниң қолидин өлтүрүлди.  

Давутниң мәдһийә шеири

22 1 Худавәндә Давутқа һәммә дүшмәнлириниң қолидин халас қилип, 
Шаулниң қолидин қутқузғандин кейин, у өзи Худавәндигә бу шеирниң 

сөзини ейтип,  2 дедики:

 «Худавәндә мениң қорам тешим билән қорғиним болуп, өзи қутқузғучимдур.  
3 Худа қорам тешимдур. Униңға тайинимән.
 Сән мениң сипирим болуп,
 ниҗатимниң мүңгүзидурсән.
 сән егиз мунарим болуп,
 панаһимдурсән.
 Өзәң қутқузғучим болуп,
 мени зулумдин халас қилисән.  
4 Һәмдкә лайиқ болған Худавәндини қичқирип,
 дүшмәнлиримдин халас болимән.  
5 Өлүмниң долқунлири мени япти.
 Хараблиқниң сәллири мени қорқутти.  
6 Аләм дозақниң танилири маңа йөгәлди.
 Өлүмниң қилтақлири мениң үстүмгә чүшти.  
7 Тәңликимдә Худавәндигә пәряд қилип, Худайимни қичқардим.
 У өз бәйтидин авазимни аңлиди, қичқиришим униң қулақлириға йәтти.  
8 У вақит йәр тәвринип титриди.
 Униң ғәзәпләнгини үчүн асманларниң уллири силкинип тәврәнди.  
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9 Униң бурнидин тутун чиқип, ағзидин көйдүридиған от ялқунлинип,
 чоғ униң тәрипидин чақти.  
10 Асманларни егип төвән чүшти,
 униң путлириниң тегидә қап-қараңғулуқ бар еди.  
11 У бир керубқа минип учуп,
 шамалниң қанатлири үстидә көрүнди.  
12 Қараңғулуқни өз чөрисини япидиған бир сайивән қилип,
 суларниң қараңғулуқини йөгинип,
 асманниң қоюқ булутлири билән өзини япти.  
13 Униң алдидики шолилардин от чоғлири тутишип чақти.  
14 Худавәндә асманлардин гүлдүрләп,
 Һәқтаала өз авазини аңлитип,  
15 оқялирини чиқирип уларни паракәндә қилип,
 чеқинлар әвәтип уларни пәришан қилди.  
16 Худавәндиниң тәнбиһидин
 вә униң димиғиниң нәписиниң зәрбидин деңизниң 
чоңқурлири көрүнүп қалди,
 җаһанниң уллири ечилди.  
17 Жуқиридин қолини сунуп мени тутуп,
 улуқ сулардин мени тартивелип,  
18 күчлүк дүшмәнлиримдин мени қутқузуп,
 маңа күчлүк кәлгән адавәт қилғучилардин халас қилди.  
19 Улар бала күнүмдә маңа һуҗум қилди.
 Амма Худавәндә мениң йөләнчүкүм еди.  
20 У мени кәңри йәргә чиқиривелип,
 мәндин сөйүнгини үчүн мени қутқузди.  
21 Худавәндә адалитимгә мувапиқ маңа яндуруп берип,
 қоллиримниң пакизлиқиға мувапиқ инам бәрди.  
22 Чүнки мән Худавәндиниң йоллирини сақлап,
 яманлиқ қилмай туруп, Худайимдин айрилип кәтмидим.  
23 Униң һәммә әһкамлири алдимда болғач
 униң қанунлиридин езиқмидим.  
24 Униң һузурида камил туруп,
 өзәмни яманлиқимдин сақлидим.  
25 Худавәндә мениң адалитимгә мувапиқ яндуруп,
 нәзиридә пакиз болғинимға мувапиқ инам бәрди.  
26 Мәрһәмәтлик биригә өзәң мәрһәмәтлик болисән,
 камил адәмгә камил болисән,  
27 пакиз биригә пакиз болисән,
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 тәтүр адәмгә тәтүр болисән.  
28 Зулум тартидиған хәлиқни қутқузисән.
 Лекин көзлириң мутәкәббурларға тикилип қарайду,
 уларни пәс қилғайсән.  
29 Сән, әй Худавәндә, мениң чириғимдурсән.
 Худавәндә қараңғулуқумни йорутиду.  
30 Чүнки сән билән бир қошунға жүгүрүп һуҗум қилимән.
 Худайим билән сепилдин атлаймән.  

31 Худаниң йоли камилдур. Худавәндиниң сөзи синап беқилғандур.
 Униңға таянғучиларниң һәммисигә у сипардур.  
32 Худавәндидин бөләк ким Худадур?
 Худайимиздин башқа ким қорам таштур?  
33 Худа мениң мустәһкәм қорғинимдур.
 Камил кишини маңидиған йолида йетәкләйду.  
34 Путлиримни маралниңкидәк қилиду.
 У мени егизликлиримдә турғузиду.  
35 У қоллиримни җәң қилғили үгитиду,
 биләклиримни мис ясини тартқили тәлим бериду.  
36 Сән ниҗатиңниң сипирини маңа бәрдиң.
 Меһриң мени чоң қилди.  
37 Астинимда қәдәмлиримгә кәңричилик бәрдиң,
 путлирим тейилмиди.  
38 Дүшмәнлиримни қоғлап һалак қилдим.
 Уларни йоқатмиғичә янмидим.  
39 Қопмиғидәк уларни йоқитип сундурдум,
 путлиримниң тегидә йиқилди.  
40 Чүнки сән белимни соқушқа қувәт билән бағлидиң,
 маңа қарши қопқучиларни мениң астинимға әгдурдуң.  
41 Сән дүшмәнлиримни мән үчүн қачурдуң.
 Шуниң билән мени яман көргүчиләрни хараб қилип йоқитай.  
42 Улар тәлмүрди, амма қутқузғили һеч ким йоқ еди.
 Худавәндигә һәм тәлмүрди,
 лекин у уларға җавап бәрмиди.  
43 Уларни соқуп, йәрниң тописидәк қилдим.
 Уларни кочиларниң патқиқидәк езип,
 дәпсәндә қилип қойдум.  
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44 Сән мени хәлқимниң соқушлиридин қутқуздуң.
 Таипиләргә баш болушқа мени сақлидиң.
 Мән тонумиған хәлиқ маңа хизмәт қилди.  
45 Ятлар маңа боюн сунди,
 улар мәндин аңлиған һалда маңа итаәт қилди.  
46 Ятлар солишип кетип,
 өз қорғанлирини қойғили бәл бағлиди.  
47 Худавәндә тириктур. Мениң қорам тешим мубарәк болғай,
 мениң қорам тешим болған ниҗатимниң Худайи улуқланғай.  
48 Худа мән үчүн интиқам алди.
 Хәлиқләрни мениң астинимда мәғлуп қилди.  
49 У мени дүшмәнлиримдин азат қилди.
 Дәрвәқә маңа қарши қопқучилардин жукири мени көтәрдиң,
 зорлуқ кишидин мени қутқуздуң.  
50 Униң үчүн таипиләрниң арисида,
 әй Худавәндә, саңа шүкүр ейтип,
 исмиңға мәдһийә нахшилирини оқуй.  
51 Өзи илғиған падишаһқа чоң ниҗат берип,
 өзиниң мәсиһләнгән адими болған Давутқа
 вә униң уруқ-әвлатиға әбәдкичә шәпқәт қилиду».  

Давутниң ахирқи сөзлири

23 1 Давутниң ахирқи сөзлири шу еди.

 Өзи тола егизләндүрүлүп, Яқубниң Худайиниң мәсиһләнгән адими болуп, 
Исраилниң шерин шаири атилип, Йишайниң оғли болған Давут сөз қилип, 
мундақ ейттики:  
2 «Худавәндиниң Роһи мениң васитәм биллә сөз қилғач, 
униң калами тилимда бар.  
3 Исраилниң Худайи шундақ ейтти, Исраилниң қорам теши 
маңа шундақ сөз қилди:

 ‹ Кимки адәмләрниң үстидә адаләт билән сәлтәнәт қилса,
 кимки Худаниң қорқунучиси билән сәлтәнәт қилса,  
4 күн чиққинида сәһәр йоруғандәк болуп,
 ямғурдин кейин йәр аптапта көкләп,
 булутсиз болған сәһәрдәк болиду» деди.  
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5 Мениң өйүм Худаниң алдида шундақ әмәсму? Һәммә нәрсидә тохтитилип, 
мәзмут туридиған бир әбәдий әһдә мән билән бағлиди.
 Һәммә ниҗат вә һәммә хушлуқ маңа ашуриду әмәсму?  
6 Лекин яманларниң һәммиси болса һеч ким қолида тутқили халимай,
 ташливәткән тикәндәк болиду.  

7 Амма уларға қол тәккүзүши керәк болған киши өзини 
сақлимақ үчүн төмүр яки нәйзә сепини ишлитип,
 бар йеридә уни көйдүриду».  

Давутниң палванлири

8 Давутниң палванлириниң исимлири шу еди: Тахкимонлуқ Юшуб-
Башшәбәт батурлириң беши еди. У өз нәйзисини сәккиз йүз кишиниң үстигә 
шилтап, уларни бир зәрбидә өлтүргән еди.  9 Униңдин кейин бир ахохлуқниң 
оғли болған Додониң оғли Елиазар намдар еди. Филистинийләр анда җәңгә 
җәм болуп уларға һақарәт қилғинида, Давут билән болған үч палванниң 
бири у еди. Исраилниң адәмлири кәйнигә янса,  10 у тохтап туруп, қоли 
телип қиличқа чаплашқандәк болғичилик соқушқан еди. Худавәндә у күндә 
чоң бир нусрәт бәрди. Хәлиқ униң кәйнигә йенип кәлгәндә талимақтин 
башқа иш қалмиди.  11 Униңдин кейин һарарлиқ Агәниң оғли Шамма намдар 
еди. Бир вақит филистинийләр йиғилип бир қошун болуп йиғилған еди. 
У йәрдә бир порчақлиқ етиз бар еди. Хәлиқ филистинийләрдин қачса,  12 у 
өзи порчақлиқниң үстидә туруп, уни сақлап, филистинийләрни урди вә 
Худавәндә чоң бир нусрәт бәрди.  
13 Бир вақит оттуз сәрдарниң үчи орма вақтида чүшүп, Давут Адуллам 
ғерида турғанда униң қешиға кәлди вә филистинийләрниң бир қошуни 
Рефаим вадисиға чүшкән еди.  14 У вақит Давут қорғанда еди, лекин 
Бәйтләһәмдә филистинийләрниң бир қаравули бар еди.  15 Давут чаңқап: 
«Кашки Бәйтләһәмниң дәрвазисиниң йенидики қудуқтин бирким маңа 
ичкили су бәрсә еди» дәп ейтти.  16 У вақит бу үч палван филистинийләрниң 
ләшкәргаһидин зор билән өтүп, Бәйтләһәмниң дәрвазисиниң йенидики 
қудуқтин су тартип Давутқа елип кәлди. Лекин у униңдин ичкили халимай: 
«Худавәндигә һәдийә» дәп төкүп қойди.  17 У ейтти: «Әй Худавәндә һәргиз 
мундақ қилмиғаймән. Өз җанлирини хәтәргә селип барған кишиләрниң 
қени әмәсму?» дәп ичкили унимиди. У үч палван шу ишларни қилған еди.  
18 Зеруяниң оғли Йоабниң бурадири Абисай өзи башқа үчиниң биринчиси 
еди. У өз нәйзисини үч йүзниң үстигә шилтап, уларни өлтүрди. Бу үчниң 
арисида бу намдар еди.  19 У өзи бу үчәйләнниң иззәтликрәки болуп, уларниң 
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беши болсиму, авалқи үчәйлән билән баравәр әмәс еди.  
20 Бир батур қабсәәлликниң оғли болған Йәһоядаһниң оғли Бәная өзи 
Моабниң икки шири дегән палванларни өлтүрди. Қар яққан бир күндә 
қудуққа чүшүп, бир ширни өлтүргән киши шу еди.  21 У һәм көрүнүши 
келишкән бир мисирлиқни өлтүрди. Мисирлиқниң қолида бир нәйзә бар 
еди. Лекин у бир һаса тутуп қешиға чүшүп, мисирлиқниң қолидин нәйзини 
тартивелип, униң өз нәйзиси билән уни өлтүрди.  22 Бу ишларни Йәһоядаһниң 
оғли Бәная қилип, үч палванниң арисида нам тапти.  23 У оттуз сәрдарниң 
иззәтликрәки еди. Лекин авалқи үчәйлән билән баравәр әмәс еди. Давут уни 
өз мәһрәмлириниң бири қилди.  

24 Оттузларниң арисида Йоабниң бурадири Асаәл вә бәйтләһәмлик Додониң 
оғли Әлханан бар еди,  
25 Буниңдин башқа: хародлуқ Шамма, хародлуқ Елиқа,  
26 палтилиқ Хеләз, тәқоалиқ Иққәшниң оғли Ира,  
27 анатотлуқ Абиезәр, хушатлиқ Мәбуннай  
28 ахохлуқ Залмон, нәтофатлиқ Маһарай.  
29 нәтофатлиқ Баананиң оғли Хеләб, бәни-Бәняминниң жутидики Гибиядин 
болған Рибайниң оғли Иттай,  
30 пиратонлуқ Бәная, Гаашниң вадилиридин болған Һиддай,  
31 арбатлиқ Абиялбон, бархумлуқ Азмавәт  
32 шаалбонлуқ Әляхба, бәни-Яшәндин болған Йонатан,  
33 һарарлиқ Шамма, һарарлиқ Шарарниң оғли болған Ахиям,  
34 бир маакалиқниң оғли болған Ахасбайниң оғли Әлифеләт, гилонлуқ 
Ахитофәлниң оғли Елиям  
35 кармәллик Хәзро, араблик Паарай,  
36 Зобадин болған Натанниң оғли Йигал, гатлиқ Бани,  
37 аммонлуқ Зәләк, Зеруяниң оғли Йоабниң ярағ көтәргүчиси болған 
бәәротлуқ Нахарай,  
38 йәтәрлик Ира, йәтәрлик Гарәб  
39 вә хиттийлиқ Урия дегәнләр мәзкурларниң арисида еди. Уларниң һәммиси 
оттуз йәттә киши еди.  

Давутниң хәлиқни санақтин өткүзүш гунайи

24 1 Лекин Худавәндиниң ғәзипи Исраилға йәнә туташти. Шундақки, 
Давутни уларға қарши қозғитип: «Сән берип, Исраил билән Йәһудани 

саниғин» дәп ейтти.  2 Падишаһ өзи билән болған қошун сәрдари Йоабниң өзигә 
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ейтти: «Дандин тартип Бәршебағичә һәммә Исраил қәбилилириниң жутлирини 
кезип хәлиқни санап қойғин. Мән хәлиқниң санини биләй» деди.  3 Йоаб 
падишаһқа: «Бу хәлиқ қанчә нурғун болсиму, Тәңриң Худавәндә уларни йүз 
мәртивә ашурғай. Шуни хоҗам падишаһ өз көзи билән көргәй. Лекин немишкә 
хоҗам падишаһ шу ишни хуш көрүп халайтти?» дәп ейтти.  4 Амма Йоаб билән 
қошунниң башқа сәрдарлири шуни халимисиму, падишаһниң буйруқи чиң 
туруп янмиди. Униң үчүн Йоаб билән қошунниң башқа сәрдарлар Исраилниң 
хәлқини саниғили падишаһниң қешидин чиқти.  5 Улар Иордандин өтүп, Язәргә 
йеқин берип, Гат җилғисидики шәһәрниң оң тәрипидики Ароәргә чүшти.  
6 Андин Гилиядқа вә Тахтим-Ходши жутиға кәлди. Андин Дан-Яанға келип, 
айлинип Сидонға барди.  7 Андин Тирниң қорғанлириға берип, хиввийлар 
билән қанаанийларниң һәммә шәһәрлиригә келип, Йәһуда жутиниң җәнуб 
тәрипидики Бәршебағичә барди.  8 Улар һәммә жутни арилап чиқип, тоққуз 
ай йигирмә күн өткәндин кейин Йерусалимға йенип кәлди.  9 Йоаб падишаһқа 
хәлиқниң санини дәп бәрди. Исраилда җәңгә ярап қилич көтирәләйдиған сәккиз 
йүз миң адәм болуп, Йәһудада бәш йүз миң еди.  
10 Амма Давут хәлиқни саниғандин кейин виҗдани уни урди. Давут 
Худавәндигә ейтти: «Қилған ишим билән чоң хата қилдим, лекин әмди әй 
Худавәндә өз бәндәңниң гунайини көтәргин. Мән тола ахмақлиқ қилдим» 
деди.  11 Давут әтигәндә қопқанда Худавәндиниң сөзи Давутниң роһий 
көрүнүш көргүчиси болған Гад пәйғәмбәргә келип,  12 униңға ейтқан едики: 
«Берип, Давутқа сөз қилип ейтқинки: ‹ «Үч балани алдиңға қойимән. 
Уларниң бирини өзәңгә илғап, саңа немә қилидиғинимни ихтияр қилғин» 
дәп Худавәндә шундақ ейтиду›».  13 Гад Давутниң қешиға кирип, шуни униңға 
хәвәр берип ейтти: «Йәттә йилғичә ачарчилиқ үстүңгә келип, сениң жутуңда 
болсунму? Яки дүшмәнлириңдин қоғлинип, үч айғичә улардин қечишни 
ихтияр қиламсән? Яки үч күнгичә жутуңда ваба болсунму? Әмди ойлап мени 
әвәткәнгә немә җавап беришимни хиял қилип тохтатқин» деди.  
14 Давут Гадқа: «Мениң чоң тәңликим бар. Лекин Худавәндиниң қолиға 
чүшәйли, чүнки униң мәрһәмити чоңдур. Инсанниң қолиға чүшмигәймән» 
деди.  15 У вақит Худавәндә әтидин тартип тохтитилған вақитқичә ваба 
әвәтти. Дандин Бәршебағичә йәтмиш миң адәм өлди.  16 Лекин пәриштә 
Йерусалимни хараб қилғили шәһәр үстигә қолини узатқанда Худавәндә 
балани әвәткинигә пушайман қилип, хәлиқни хараб қилған пәриштигә: 
«Әмди болди. Қолуңни йиққин» дәп ейтти. У вақит Худавәндиниң пәриштиси 
йәбусий Аравнаниң хамининиң йенида турди.  17 Лекин Давут хәлиқни урған 
пәриштини көргәндә Худавәндигә: «Мана мән өзәм хата қилдим. Мән өзәм 
гуна қилдим, лекин мениң падам болған шу хәлиқ немә қилди? Сениң қолуң 
мениң үстүмгә вә атамниң өйи үстигә көтирилсун» деди.  
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Аравнаниң хаминидики қурбангаһ
18 У күндә Гад Давутниң қешиға келип униңға: «Берип, йәбусий Аравнаниң 

хаминида Худавәндигә бир қурбангаһни ясиғин» дәп ейтти.  19 Давут Гадниң 
сөзигә мувапиқ чиқип, Худавәндә буйруғандәк қилди.  20 Аравна қариса, 
падишаһ билән хизмәткарлириниң өз тәрипигә кәлгинини көрүп чиқип, 
падишаһниң алдида йүз төвән йәргә чүшүп тазим қилди.  21 Аравна ейтти: 
«Немишкә падишаһ өз қулиға кәлди.» Давут ейтти: «Ваба хәлиқниң арисида 
тохтисун дәп, хаманни сәндин сетивелип, анда Худавәндигә бир қурбангаһ 
ясиғили кәлдим» деди.  22 Аравна Давутқа ейтти: «Хоҗам падишаһ һәрнемә 
халиса елип, қурбанлиқ қилсун. Мана мунда көйдүридиған қурбанлиқ 
үчүн калилар болуп, отун үчүн хаманниң әсваблири билән калиларниң 
боюнтуруқлири бар.  23 Әй падишаһ, буниң һәммисини Аравна өзи падишаһқа 
бериду» дәп Аравна падишаһқа йәнә ейтти: «Тәңриң Худавәндә сәндин рази 
болсун» деди.  24 Лекин падишаһ Аравнаға ейтти: «Сәндин буни тохтитилған 
нәрхтә алмисам, болмайду. Тәңрим Худавәндигә халис алған нәрсини 
қурбанлиқ қилмиғаймән» деди. Андин Давут хаман билән калиларни әллик 
шеқәл күмүчкә сетивалди.  25 Давут анда Худавәндигә бир қурбангаһни ясап, 
көйдүридиған қурбанлиқ билән шүкүр қурбанлиқини кәлтүрди вә Худавәндә 
жутниң дуасини аңлап, ваба Исраилниң арисида тохтап қалди.  


