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ТАРИХ-ТӘЗКИРӘ 
биринчи қисим

Адәматидин Ибраһимғичә болған нәсәбнамә

1 1 Адәм , Шет, Енош  2 Қенан, Маһалалаәл, Ярәд,  3 Ханоқ, Мәтушәлаһ, Ламәк  
4 Нуһ, Шем, Хам, Япәт.  

5 Япәтниң оғуллири: Гомәр, Магог, Мадай, Яван, Тубал, Мәшәк вә Тирас еди.  
6 Гомәрниң оғуллири: Ашкиназ, Рифат вә Тогарма еди.  
7 Яванниң оғуллар: Елиша, Таршиш, киттийлар вә доданийлар еди.  

8 Хамниң оғуллири: Куш билән Мисир, Пут билән Қанаан еди.  
9 Кушниң оғуллири: Себа, Хавила, Сабта, Раама вә Сабтика еди. 
Рааманиң оғуллири Шеба билән Дедан еди.  
10 Куштин Нимрод төрәлди. Йәр йүзидә җаһангирлик қилишни башлиған 
киши шу өзи еди.  
11 Мисирдин лудий билән анамийлар, леһабий билән нафтуһийлар,  
12 филистинийләрниң ата-бовилири болған патросий билән каслуһийлар 
вә һәм кафторийлар төрәлди.  
13 Қанаандин тунҗи оғул Сидон вә Хит,  14 йәбусий билән аморийлар, гиргаший 
билән хиввийлар,  15 арқий билән синийлар,  16 арвадийлар, земарийлар 
вә хаматийлар төрәлди.  

17 Шемниң оғуллири: Елам, Ассур, Арпахшад, Луд, Аррам, Уз, Һул, Гәтәр вә 
Мәшәк еди.  
18 Арпахшадтин Шалаһ төрәлди вә Шалаһтин Әбәр төрәлди.  
19 Лекин Әбәргә икки оғул туғулди. Бириниң исми Пәләг еди, чүнки униң 
күнлиридә йәр өзи тәқсим қилинди. Униң бурадири Йоқтан дәп аталди.  
20 Йоқтандин: Алмодад, Шәләф, Хазармавәт, Йераһ,  21 Һадорам, Узал, Диқла,  
22 Ебал, Абимаәл, Шеба,  23 Офир, Хавила вә Йобаб төрәлди. Шу һәммиси 
Йоқтанниң оғуллири еди.  
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24 Шем, Арпахшад, Шалаһ,  25 Әбәр, Пәләг, Рау,  26 Серух, Наһор, Тәраһ,  27 Абрам, 
йәни Ибраһим. 

28 Ибраһимниң оғуллири Исһақ билән Исмаил еди.  

Исмаилниң әвлатлири

29 Буларниң нәсәбнамиси шудур: Исмаилниң оғуллири болса тунҗи оғли 
Нәбайот билән Қедар, Адбәәл билән Мибсам, Мишма билән Дума,  30 Масса билән 
Хадад, Тема билән Йетур,  31 Нафиш билән Қедәма еди. Буларниң өзи Исмаилниң 
оғуллири еди.  

Ибраһимниң кенизики Қетураниң әвлатлири

32 Амма Ибраһимниң кенизики Қетура туққан оғуллири болса Зимран 
билән Йоқшан, Медан билән Мидиян, Ишбақ билән Шуаһ еди.
 Йоқшанниң оғуллири Шеба билән Дедан еди.  
33 Мидиянниң оғуллири: Ефа, Ефәр, Ханоқ, Абида вә Әлдааһ еди. Шу һәммиси 
Қетураниң оғуллири еди.  

Исһақниң әвлатлири

34 Ибраһимдин Исһақ төрәлди
 вә Исһақниң оғуллири Әсав билән Исраил еди.  

Әсавниң әвлатлири

35 Әсавниң оғуллири Елифаз билән Реһуәл, Йәуш, Ялам вә Қораһ еди.  
36 Елифазниң оғуллири Теман билән Омар, Зефи билән Гатам, Қеназ, Тимна 
вә Амаләк еди.  
37 Реһуәлниң оғуллири Наһат билән Зераһ, Шамма билән Мизза еди.  

Сеирниң әвлатлири

38 Сеирниң оғуллири Лотан, Шобал, Зибон, Анаһ, Дишон, Әзәр вә Дишан еди.  
39 Лотанниң оғуллири Хори билән Һомам еди. Лотанниң һәмшириси Тимна 
еди.  
40 Шобалниң оғуллири Алян, Манаһат, Ебал, Шефи вә Онам еди. Зибонниң 
оғуллири Аяһ билән Анаһ еди.  
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41 Анаһниң оғли Дишон еди. Дишонниң оғуллири Хәмран билән Әшбан, 
Йитран билән Кәран еди.  
42 Әзәрниң оғуллири Билһан, Зааван вә Яақан еди. Дишанниң оғуллири Уз 
билән Аран еди.  

Едомниң падишаһлири вә әмирлири

43 Бәни-Исраилниң үстидә һеч бир падишаһ техи сәлтәнәт қилмастин 
илгири, Едомниң жутида сәлтәнәт қилған падишаһлар болса:

 Беорниң оғли Бела падишаһ болуп, униң шәһири Динһаба дәп аталған еди.  
44 Бела өлгәндә Зераһниң оғли бозралиқ Йобаб униң орнида падишаһ болди.  
45 Йобаб өлгәндә теманийларниң жутидин болған Хушам униң орнида 
падишаһ болди.  
46 Хушам өлгәндә Моаб жутида мидиянийларни урған Һадад бән-Бедад униң 
орнида падишаһ болди. Униң шәһири Авит дәп аталди.  
47 Һадад өлгәндә масреқалиқ Самла униң орнида падишаһ болди.  
48 Самла өлгәндә дәрияниң йенидики Рәхоботтин болған Шаул униң орнида 
падишаһ болди.  
49 Шаул өлгәндә Акборниң оғли Баал-Ханан униң орнида падишаһ болди.  
50 Баал-Ханан өлгәндә Һадад униң орнида падишаһ болди. Униң шәһириниң 
исми Паи болуп, хотуни Мәһетабәл дәп атилип, Мезаһабниң қизи болған 
Матрәдниң қизи еди.  

51 Лекин Һадад өлгәндин кейин Едомниң әмирлири булар, йәни әмир Тимна, 
әмир Аля, әмир Йәтәт,  52 әмир Оһолибама, әмир Ела, әмир Пинон.  53 әмир 
Қеназ, әмир Теман, әмир Мибсар,  54 әмир Магдийәл вә әмир Ирам еди. Булар 
Едомниң әмирлири еди.  

Исраилниң он икки оғуллири

2 1 Исраилниң оғуллири булар, йәни Рубән, Шимон, Лавий Йәһуда, 
Иссакар, Зәбулун,  2 Дан, Йүсүп, Бәнямин Нафтали, Гад вә Ашәр еди.  

Йәһуданиң әвлатлири

3 Йәһуданиң оғуллири Ер, Онан вә Шела еди. Бу үч оғул Шуаниң қизи 
болған қанаанлиқ хотундин униңға туғулди. Лекин Йәһуданиң тунҗиси Ер 
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Худавәндиниң нәзиридә яман болғач у уни өлтүрди.  
4 Униң келини Тамар униңға Пәрәз билән Зераһни туққандин кейин 
Йәһуданиң һәммә оғуллири бәш болди.  

5 Пәрәзниң оғуллири Хәзрон билән Хамул еди.  
6 Зераһниң оғуллири Зимри, Етан, Һеман, Калкол вә Дара болуп һәммиси бәш еди.  
7 Амма Карминиң оғли Акар еди. У болса мәний қилинған олҗини тутуп 
хиянәт қилип, Исраилға бала кәлтүргән еди.  
8 Етанниң оғли Азаря еди.  

9 Хәзронға туғулған оғуллар Йәрахмийәл, Рам вә Кәлубай еди.  

10 Рамдин Аминадаб төрәлди, Аминадабтин бәни-Йәһуданиң әмри Наһшун 
төрәлди,  
11 Наһшундин Салмон төрәлди, Салмондин Боаз төрәлди,  
12 Боаздин Обәд төрәлди, Обәдтин Йишай төрәлди,  
13 Йишайдин тунҗиси Елияб, иккинчиси Абинадаб, үчинчиси Шима,  
14 төртиничиси Нәтанәл, бәшинчиси Раддай,  15 алтиничиси Озәм вә 
йәттиничиси Давут төрәлди.  
16 Уларниң һәмширилири Зеруя билән Абигайил еди. Зеруяниң оғуллири 
Абисай, Йоаб вә Асаәл болуп үч еди.  
17 Абигайил Амасани туғди. Амасаниң атиси исмаиллиқ Йәтәр еди.  

18 Хәзронниң оғли Каләбкә униң өз хотуни Азубадин вә һәм Йәрийоттин 
оғуллар туғулди. Азубаниң оғуллири Йешәр, Шобаб вә Ардон еди.  
19 Азуба вапат болғандин кейин Каләб Әфратни хотунлуққа алди. Шу өзи 
униңға Хурни туғди.  20 Хурдин Ури төрәлди вә Уридин Безаләл төрәлди.  

21 Андин кейин Хәзрон атмиш яшқа киргәндә Гилиядниң атиси Макирниң 
қизиниңкигә кирип уни хотунлуққа алди. У униңға Сәгубни туғуп бәрди.  
22 Сәгубтин Яир төрәлди. Шу өзиниң Гилияд жутида йигирмә үч шәһири 
бар еди.  23 Амма гәшурий билән аррамийлар улардин Яирниң кәнтлирини 
вә Қенат билән тәвә зиминидики атмиш шәһәрни алди. Буларниң һәммиси 
Гилиядниң атиси Макирниң оғуллири еди.  
24 Амма Хәзронниң өзи Каләб-Әфратада вапат болғандин кейин униң хотуни 
Абия униңға Ашхурни туғуп бәрди. Бу өзи Тәқоаниң атиси болди.  

25 Хәзронниң тунҗиси Йәрахмийәлниң оғуллири болса тунҗиси Рам болуп, 
андин Буна билән Орән, Озәм билән Ахия дегән оғуллири бар еди.  
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26 Лекин Йәрахмийәлниң Атара дәп аталған йәнә бир хотуни бар еди. У 
Онамниң аниси еди.  
27 Йәрахмийәлниң тунҗиси Рамниң оғуллири Мааз, Ямин вә Екәр еди.  
28 Онамниң оғуллири Шаммай билән Яда еди. Шаммайниң оғуллири Надаб 
билән Абишур еди.  
29 Абишурниң хотуни Абигайил дәп атилип, у униңға Ахбан билән Молидни 
туғуп бәрди.  
30 Надабниң оғуллири Сәләд билән Аппайим еди. Сәләд бала тапмай өлди.  
31 Амма Аппайимниң оғли Йиши еди, Йишиниң оғли Шешан еди, Шешанниң 
оғли Ахлай еди.  
32 Шаммайниң бурадири Яданиң оғуллири Йәтәр билән Йонатан еди. Йәтәр 
бала тапмай өлди.  33 Лекин Йонатанниң оғуллири Пеләт билән Заза еди. 
Булар Йәрахмийәлниң оғуллири еди.  
34 Лекин Шешанниң оғуллири болмай, ялғуз қизлири бар еди. Амма 
Шешанниң Ярха дегән бир мисирлиқ қули бар еди.  35 Шешан өз қизини қули 
Ярхаға хотун қилип бәрди. У униңға Аттайни туғуп бәрди.  
36 Аттайдин Натан төрәлди, Натандин Забад төрәлди.  37 Забадтин Әфлал 
төрәлди, Әфлалдин Обәд төрәлди.  38 Обәдтин Йеһу төрәлди, Йеһудин Азаря 
төрәлди.  39 Азарядин Хеләз төрәлди, Хеләздин Әласа төрәлди.  40 Әласадин 
Сисмай төрәлди, Сисмайдин Шаллум төрәлди.  41 Шаллумдин Йәқамя төрәлди 
вә Йәқамядин Әлишама төрәлди.  

42 Йәрахмийәлниң бурадири Каләбниң әвлатлири болса Зифниң атиси болған 
униң тунҗи оғли Меша билән Хебронниң атиси болған Марәша дегәнниң 
оғуллири еди.  43 Хебронниң оғуллири Қораһ билән Таппуаһ, Реқәм билән 
Шема еди.  
44 Шемадин Йорқамниң атиси Реқәм төрәлди. Реқәмдин Шаммай төрәлди.  
45 Шаммайниң оғли Маон еди вә Маон Бәйт-Зурниң атиси болди.  
46 Каләбниң кенизики Ефа болса Һаран, Мосани вә Газәзни туғди. Һарандин 
Газәз төрәлди.  
47 Йәдайниң оғуллири: Рәгәм билән Йотам, Гешан билән Пәләт, Ефа билән 
Шааф еди.  
48 Амма Каләбниң кенизики Маака Шебәр билән Тирханани туғди.  
49 У һәм Мадманнаниң атиси Шаафни вә Макбена билән Гибияниң атиси 
Шевани туғди. Каләбниң қизи Акса еди.  
50 Каләбниң оғуллири булар, йәни Әфратаниң тунҗиси Хур билән Қирят-
Йеаримниң атиси Шобал,  51 Бәйтләһәмниң атиси Салма билән Бәйт-Гадәрниң 
атиси Харәф еди.  
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52 Қирят-Йеаримниң атиси Шобалниң оғуллири болса Һароәһ билән 
манахәтий дегән нәсилниң йерими еди.  
53 Лекин Қирят-Йеаримниң нәсиллири йәтәрий билән путийлар, зуматий 
билән мишраийлар еди. Улардин зорий билән әштаолийлар чиқти.  
54 Салманиң оғуллири Бәйтләһәм, нәтофатий, Атарот-Бәйт-Йоаб билән 
манахәтий вә зорий дегән нәсилниң йерими еди.  
55 Ябезда олтарақлиқ катипларниң нәсиллири болса тиратий, шиматий вә 
сукатийлар еди. Булар Рекабниң ханиданиниң атиси Хаматниң нәслидин 
болған қенийлар еди.  

Давутниң әвлатлири

3 1 Хебронда Давутқа туғулған оғуллар булар еди: Униң тунҗиси 
Амнон болуп, йизрәәллик Ахиноамдин туғулди. Иккинчиси Даниял 

болуп, Кармәллик Абигайилдин туғулди.  2 Үчинчиси Абшалом еди. У өзи 
Гәшурниң падишаһи Талмайниң қизи Мааканиң оғли еди. Төртиничиси 
Адония болуп, Хагитниң оғли еди.  3 Бәшинчиси Шефатя болуп, Абиталниң 
оғли еди. Алтиничиси Йитреам болуп, униң хотуни Әгладин туғулди.  4 Бу 
алтәйлән Хебронда униңға туғулди. Анда у йәттә йил алтә ай сәлтәнәт қилип, 
Йерусалимда оттуз үч йил сәлтәнәт қилди.  

5 Йерусалимда униңға туғулған оғуллар шу, йәни Шима билән Шобаб, Натан 
билән Сулайман еди. Бу төртәйлән Амийәлниң қизи Батшуадин туғулди.  
6 Булардин башқа Йибхар, Әлишама, Әлифеләт,  7 Нога, Нефәг, Яфия,  
8 Әлишама, Әляда вә Әлифеләт дегән тоққузәйлән униңға туғулди.  
9 Булар Давутниң һәммә оғуллири еди. Амма кенизәкләр униңға туққан 
оғуллар булардин башқа еди. Тамар уларниң һәмшириси еди.  

10 Сулайманниң оғли Реһабеам еди. Униң оғли Абия, униң оғли Аса, униң 
оғли Йәһошафат еди.  11 Униң оғли Йорам, униң оғли Ахазя, униң оғли Йоаш 
еди.  12 Униң оғли Амазя, униң оғли Азаря вә униң оғли Йотам еди.  13 Униң 
оғли Аһаз, униң оғли Хизқия вә униң оғли Манассә еди.  14 Униң оғли Амон вә 
униң оғли Йошия еди.  
15 Йошияниң оғуллири шу, йәни униң тунҗиси Йоханан болуп, иккинчиси 
Йәһояқим, үчинчиси Зидқия вә төртиничиси Шаллум еди.  
16 Йәһояқимниң оғуллири болса униң оғли Йәконя билән оғли Зидқия еди.  
17 Йәконяниң оғуллири Ассир билән оғли Шалатийәл болуп,  18 Малкирам, 
Пәдая, Шеназзар, Йәқамя, Һошама вә Нәдабя дегәнләр һәм униң оғуллири еди.  
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19 Пәдаяниң оғуллири Зәрубабәл билән Шимий еди. Зәрубабәлниң оғуллири 
Мәшуллам билән Хананя болуп, Шеломит болса буларниң һәмшириси 
еди.  20 Булардин башқа Хашуба, Охәл, Бәрәкя, Хасадя вә Юшаб-Хәсәд дегән 
бәшәйлән һәм униң оғуллири еди.  
21 Хананяниң оғуллири: Пелатя, Йәшая, бәни-Рәфая, бәни-Арнан, бәни-Обадя 
вә бәни-Шәканя еди.  
22 Шәканяниң оғли Шәмая еди. Шәмаяниң оғуллири Хаттуш, Йигал, Бария, 
Неаря вә Шафат дегән алтәйлән еди.  
23 Неаряниң оғуллири Әлйоенай, Хизқия вә Азриқам дегән үчәйлән еди.  
24 Әлйоенайниң оғуллири Һодаяһу, Әляшиб, Пәлая, Аққуб, Йоханан, Дәлая вә 
Әнани дегән йәттәйлән еди.  

Йәһуданиң башқа әвлатлири

4 1 Йәһуданиң оғуллири Пәрәз, Хәзрон, Карми, Хур вә Шобал еди.  

2 Шобалниң оғли Реаядин Яхат төрәлди. Яхаттин Ахумай билән Лаһад 
төрәлди. Булар зоратийларниң нәсиллири еди.  

3 Аби-Етамниң оғуллири шу, йәни Йизрәәл, Йишма вә Йидбаш болуп, 
Хазәләлпони болса буларниң һәмшириси еди.  4 Булардин башқа Гәдорниң 
атиси Пенийәл билән Хушаниң атиси Езәр һәм униң оғуллири еди. Булар 
Әфратаниң тунҗиси, йәни Бәйтләһәмниң атиси болған Хурниң әвлатлири 
еди.  

5 Тәқоаниң атиси Ашхурниң Хела билән Наара дәп аталған икки хотуни бар 
еди.  6 Наара униңға Ахуззам билән Хәфәрни, Темәни билән Ахаштарини 
туғуп бәрди. Булар Наараниң оғуллири еди.  7 Хеланиң оғуллири Зәрәт, Зохар 
вә Әтнан еди.  

8 Қоздин Ануб билән Һазобеба төрәлип Һарумниң оғли Ахархәлниң 
нәсиллириму униңдин пәйда болди.  

9 Лекин Ябез өз бурадәрлиридин иззәтликрәк еди. Униң аниси униңға Ябез 
дәп ат қоюп: «Уни дәрд билән туғдум» дәп ейтқан еди.  10 Ябез Исраилниң 
Худайиға ялвуруп: «Кашки сән мени мубарәкләп җенимни кәңритип, қолуң 
билән мени йөләп, муһапизәт қилип, маңа дәрд йәткүзмәй, ямандин мени 
сақлисаң еди» дәп дуа қилди. Худа униңға тилигинини бәрди.  
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11 Шуханиң бурадири Кәлубтин Мәхир төрәлди. Бу өзи Әштонниң атиси 
болди.  12 Әштондин Бәйт-Рафа, Пасеаһ вә Ир-Нахаш атиси болған Тәхинна 
төрәлди, булар Реканиң адәмлири еди.  

13 Қеназниң оғуллири Отнийәл билән Сәрая еди. Отнийәлниң оғли Хатат еди.  
14 Меонотайдин Офра төрәлди. Сәраядин һүнәрвәнләр болған Харашимларниң 
җилғисидикиләрниң атиси Йоаб төрәлди.  

15 Йәфуннәниң оғли Каләбниң оғуллири Иру, Ела вә Наам еди. Еланиң оғли 
Қеназ еди.  

16 Йәһалләләлниң оғуллири Зиф билән Зифа,Тирея билән Исраил еди.  
17 Әзраниң оғуллири Йәтәр, Мәрәд, Ефәр вә Ялон еди. Мәрәдниң хотуни 
һамилдар болуп, Мәрйәм билән Шаммай вә Әштәмоаниң атиси болған 
Йишбаһни туғди.  
18 Униң Йәһудийә дегән хотуни болса Гәдорниң атиси болған Ярәд, Сокониң 
атиси болған Хебәр вә Заноаһниң атиси болған Йәқутийәлни туғди. 
Мәзкурлар болса Мәрәд хотунлуққа елип Фирәвнниң қизи болған Битяниң 
оғуллири  

19 вә Нахамниң һәмшириси болған Һодия дегән хотуниниң оғуллири 
гармилик Қеиланиң атиси билән маакалиқ Әштәмоа еди 

20 Шимонниң оғуллири: Амнон, Ринна, Бәнханан вә Тулон еди. Йишиниң 
оғуллири Зохәт билән Бәнзохәт еди.  

21 Йәһуданиң оғли Шеланиң оғуллири: Леканиң атиси болған Ер, Марәшаниң 
атиси болған Лада вә Ашбеаниң ханиданидин болуп, нәпис канап 
тоқуғучиларниң нәсиллири болғанлар еди.  
22 Булардин башқа Йоқим, Козбаниң адәмлири вә Моабниң хоҗилири болған 
Йоаш билән Сараф вә һәм Яшхуби-Ләхәм униң әвлатлири еди, лекин бу 
қедимки вақитларниң зикри болиду.  23 Булар козичи болуп Нәтайим билән 
Гәдәрада олтирип, анда падишаһниң қешида туруп, униңға хизмәт қилатти.  

Шимонниң әвлатлири

24 Шимонниң оғуллири Нимуәл, Ямин, Яриб, Зераһ вә Шаул еди.  
25 Шаулниң оғли Шаллум вә униң оғли Мибсам, униң оғли Мишма еди.  
26 Мишманиң әвлатлири шу, йәни униң оғли Хаммуәл, Хаммуәлниң оғли 
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Заккур, Заккурниң оғли Шимий еди.  
27 Шимийниң он алтә оғул билән алтә қизи бар еди. Амма униң бурадәрлириниң 
балилири тола әмәс еди. Уларниң нәсли Йәһуданиң әвлатлиридәк авумиди.  
28 Улар болса Бәршеба, Молада, Хазар-Шуал,  29 Билһа, Есәм, Толад,  30 Бетуәл, 
Хормаһ, Зиқлағ,  31 Бәйт-Маркабот, Хазар-Сусим, Бәйт-Бирий вә Шаарайим 
дегән җайларда олтарди. Давут падишаһ болған вақтиғичә уларниң бу 
шәһәрлири бар еди.  32 Уларниң кәнтлири: Етам, Айин, Риммон, Токән вә Ашан 
болуп, һәммиси бәш шәһәр еди.  33 Булардин башқа Баалғичә бу шәһәрләрниң 
чөрисидики һәммә кәнтләр уларниңки еди. Уларниң олтаридиған җайлири 
шу болуп, уларниң хас нәсәбнамиси һәм бар еди.  

34 Булар йәни Мәшобаб, Ямләк, Йоша бән-Амазя,  35 Йоел, Йеһу бән-Йошибя бән-
Сәрая бән-Асийәл  36 Әлйоенай, Яақоба, Йәшохая, Асая, Адийәл, Йәшимаәл, Бәная,  
37 Зиза бән-Шифи бән-Аллон бән-Йәдая бән-Шимри бән-Шәмая  38 дегәнләр өз 
ханиданлириниң чоңлири еди. Уларниң әвлатлири ата-бовилиридин тартип 
тола авуди.  39 Улар өз маллири үчүн яйлақ издәп, Гәдорниң ағзиғичә берип, 
вадиниң шәриқ тәрипигә өтүп,  40 убдан отлуқ тапти. Жут кәңри болуп теч-
аманлиқ еди, чүнки қедимдин тартип Хамниң хәлқи анда олтарған еди.  41 Амма 
намлири мунда пүтүлгәнләр болса Йәһуда падишаһи Хизқияниң вақтида 
келип, уларниң чедирлирини хараб қилип, анда тепилған маонийларни уруп, 
бу күнгичә йоқ болғидәк хараб қилип, анда өз маллири үчүн яйлақ тапқач 
уларниң җайида олтиривалди.  
42 Улардин, йәни бәни-Шимондин бәш йүз адәм Сеирниң теғиға чиқти. Йишиниң 
оғуллири: Пелатя, Неаря, Рәфая вә Уззийәл дегәнләр уларни башлиди.  43 Улар 
амаләкийләрниң қутулуп қалғанлирини уруп, бу күнгичә анда олтармақта.  

Рубәнниң әвлатлири

5 1 Исраилниң тунҗиси Рубәнниң оғуллириниң баяни будур: У униң 
тунҗиси болсиму, атисиниң орнини напак қилғини үчүн униң тунҗилиқ 

һәққи Исраилниң оғли Йүсүпниң оғуллириға өтти. Амма Йүсүп нәсәбнамидә 
тунҗидәк саналмиди.  2 Йәһуда өз бурадәрлириниң арисида чоң болуп, 
әвлатидин әмир чиқсиму, тунҗилиқ һәққи Йүсүпниңки болди.  
3 Исраилниң тунҗиси Рубәнниң оғуллири: Ханоқ, Паллу, Хәзрон вә Карми еди.  
4 Йоелниң әвлатлири шу, йәни униң оғли Шәмая, Шәмаяниң оғли Гог, Гогниң 
оғли Шимий,  5 Шимийниң оғли Мика, Миканиң оғли Реая, Реаяниң оғли 
Баал,  6 Баалниң оғли, йәни Ассурниң падишаһи Тилгат-Пилнәсәр әсир 
қилған Бәәра еди. Бәәра рубәнийләргә баш еди.  
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7 Униң бурадәрлириниң нәсиллири нәсәбнамидә пүтүлгәндә өз әвлат 
тарихиға мувапиқ йезилип, сәрдари болған Йәийәл билән Зәкаря  
8 вә Бела бән-Азаз бән-Шема бән-Йоел дегәнләр пүтүлди. Бела болса 
Ароәрдә олтирип униң җайлири Небо билән Баал-Меонғичә йетип,  9 шәриқ 
тәрипидики җайлири Фират дәриясиға узарған чөлниң четигичә йетәтти, 
чүнки Гилияд жутида уларниң чоң падилири бар еди.  10 Лекин Шаулниң 
вақтида улар һагрийлар билән соқушуп, қол үстидә бесип өлтүрүп, 
Гилиядниң тамам шәриқ тәрипидики уларниң маканлирида олтиривалди. 
 

Гадниң әвлатлири

11 Бәни-Гад уларниң уттурида Салкағичә Башанниң жутида олтарди.  
12 Уларниң беши Йоел болуп, иккинчиси Шафам еди. Яанай билән Шафат 
болса Башанда олтарақлиқ еди.  
13 Уларниң бурадәрлири өз ата-бовилириниң ханиданлириға мувапиқ: 
Микаәл, Мәшуллам, Шеба, Йорай, Якан, Зия вә Әбәр дегән йәттә киши еди.  
14 Булар бәни-Абихайил бән-Хури бән-Яроаһ бән-Гилияд бән-Микаәл бән-
Йәшишай бән-Яхдо бән-Бузниң оғуллири еди.  
15 Ахи бән-Абдийәл бән-Гуни уларниң ата-бовилириниң ханиданиға баш еди.  
16 Улар Башандики Гилияд билән униң тәвә кәнтлиридә макан тутуп, 
Шарондики яйлақларниң чәтлиригичә олтарди.  17 Буларниң һәммиси 
Йәһуда падишаһи Йотамниң вақтида вә Исраил падишаһи Йәробиамниң 
вақтида нәсәбнамидә йезилди.  

18 Бәни-Рубән, гадийлар вә Манассә қәбилисиниң йерими болса буларниң 
җәңгә лайиқ болуп сипар билән қилич көтирип я тартидиған адәмлири қириқ 
төрт миң йәттә йүз атмиш җәң қилғучи еди.  19 Улар һагрийлар, Йетур, Нафиш 
вә Нодаб билән соқуш қилди.  20 Улар билән соқушқанда улар нусрәт тапти. 
Шундақки, һагрийлар вә булар билән болған һәммиси мәғлуп болуп, уларниң 
қолиға берилди. Улар җәңдә Худаға пәряд қилғач у уларға қулақ салди, чүнки 
улар униңға тайинатти.  21 Улар уларниң маллирини олҗа қилип, әллик миң 
төгини, икки йүз әллик миң қойни, икки миң ешәкни вә йүз миң адәмни елип 
кәтти.  22 Чүнки җәң Худаниңки болғач тола адәм урулуп йиқилди. Андин улар 
әсирликниң вақтиғичә уларниң маканлирида олтарди.  

Манассәниң әвлатлири

23 Манассәниң йерим қәбилисиниң адәмлири Башандин тартип Баал-
Хәрмон, Сенир вә Хәрмон теғиғичә у жутта олтирип авуди.  24 Өз ата-
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бовилириниң ханиданлириниң башлири булар, йәни Ефәр, Йиши, Елийәл, 
Азрийәл, Йирмия, Һодавя вә Яхдийәл еди. Булар батур вә намлиқ адәмләр 
болуп, өз ата-бовилириниң ханиданлириға баш еди.  25 Лекин улар болса өз ата-
бовилириниң Худайиға хиянәт қилип вапасиз болуп, Худа уларниң алдидин 
йоқатқан жутниң таипиләрниң тәңрилиригә әгишип кәтти.  26 Униң үчүн 
Исраилниң Худайи өзи Ассур падишаһи Пулниң роһини вә һәм Ассур падишаһи 
Тилгат-Пилнәсәрниң роһини қозғатти. Шундақки, булар уларни әсир қилип, 
рубәнийләрни, гадийларни вә Манассә қәбилисиниң Тәңрини Халаһ, Хабор, 
Һара вә Гозан дәриясиниң йениға елип кәтти. Анда булар бу күнгичә турмақта.  

Лавийниң әвлатлиридин баш каһин болғанларниң нәсәбнамиси

27 Лавийниң оғуллири Гәршон, Қеһат вә Мәрари еди.  
28 Қеһатниң оғуллири Амрам билән Йизһар, Хеброн билән Уззийәл еди.  
29 Амрамниң балилири Һарун, Муса вә Мәрйәм еди. Һарунниң оғуллири 
Надаб билән Абиһу, Елиазар билән Итамар еди.  
30 Елиазардин Пинихас төрәлди, Пинихастин Абишуа төрәлди.  
31 Абишуадин Буққи төрәлди. Буққидин Уззи төрәлди.  
32 Уззидин Зәрахя төрәлди. Зәрахядин Мәрайот төрәлди.  
33 Мәрайоттин Амаря төрәлди. Амарядин Ахитуб төрәлди.  
34 Ахитубтин Садоқ төрәлди. Садоқтин Ахимааз төрәлди.  
35 Ахимааздин Азаря төрәлди. Азарядин Йоханан төрәлди.  
36 Йоханандин Азаря төрәлди. Бу өзи Сулайман Йерусалимда ясиған 
бәйттә каһин еди.  
37 Азарядин Амаря төрәлди. Амарядин Ахитуб төрәлди.  
38 Ахитубтин Садоқ төрәлди. Садоқтин Шаллум төрәлди.  
39 Шаллумдин Хилқия төрәлди. Хилқиядин Азаря төрәлди.  
40 Азарядин Сәрая төрәлди. Сәраядин Йәһосадиқ төрәлди.  
41 Лекин Худавәндә Нәбукәднәсәрниң қоли биллә Йәһуда билән Йерусалимниң 
хәлқини әсирликкә елип барғанда Йәһосадиқ һәм барди.  

Лавийниң башқа әвлатлири

6 1 Лавийниң оғуллири Гәршом, Қеһат вә Мәрари еди.  
2 Гәршомниң оғуллириниң исимлири Либни билән Шимий еди.  

3 Қеһатниң оғуллири Амрам билән Йизһар, Хеброн билән Уззийәл еди.  
4 Мәрариниң оғуллири Махли билән Муши еди. Ата-бовилириниң 
ханиданлириға мувапиқ лавийларниң нәсиллири шу еди.  
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5 Гәршомдин униң оғли Либни төрәлди. Либниниң оғли Яхат, Яхатниң оғли 
Зимма,  6 Зимманиң оғли Йоаһ, Йоаһниң оғли Иддо, Иддониң оғли Зераһ, 
Зераһниң оғли Ятрай еди.  

7 Қеһатниң әвлатлири шу еди: Қеһатниң оғли Аминадаб, Аминадабниң 
оғли Қораһ, Қораһниң оғли Ассир,  8 Ассирниң оғли Әлқана, Әлқананиң 
оғли Абиясаф, Абиясафниң оғли Ассир, 9 Ассирниң оғли Тахат, Тахатниң 
оғли Урийәл, Урийәлниң оғли Уззия вә Уззияниң оғли Шаул еди.  

10 Әлқананиң оғуллири Амасай билән Ахимот еди.  11 Әлқана тоғрисида сөз 
болса Әлқананиң әвлатлири шу, йәни униң оғли Зофай, Зофайниң оғли 
Наһат,  12 Наһатниң оғли Елияб, Елиябниң оғли Йәрохам, Йәрохамниң оғли 
Әлқана еди.  

13 Самуилниң оғуллири униң тунҗиси Вашни билән Абия еди.  14 Мәрариниң 
әвлатлири шу, йәни Махли, Махлиниң оғли Либни, Либниниң оғли Шимий, 
Шимийниң оғли Узза, Уззаниң оғли Шима,  15 Шиманиң оғли Хаггия, 
Хаггияниң оғли Асая еди.  

16 Әһдә сандуқи үчүн макан тепилғандин кейин Давут Худавәндиниң 
бәйтидә шеир оқуштин хәвәр алғили қойған кишиләр шу еди.  17 Улар 
Сулайман Худавәндиниң бәйтини Йерусалимда ясимаста җамаәтниң 
ибадәт чедириниң алдида шеир оқушниң хизмитини қилип, өз нөвитигә 
қарап ишни қилмақ үчүн анда туратти.  18 Анда турғанлар билән оғуллири 
шу, йәни: қеһатийларниң әвлатлиридин шеир оқуғучи Һеман бән-Йоел 
бән-Шәмуәл  19 бән-Әлқана бән-Йәрохам бән-Елийәл бән-Тоаһ  20 бән-Зуф 
бән-Әлқана бән-Махат бән-Амасай  21 бән-Әлқана бән-Йоел бән-Азаря бән-
Зәфаня 22 бән-Тахат бән-Ассир бән-Абиясаф бән-Қораһ  23 бән-Йизһар бән-
Қеһат бән-Лавий бән-Исраил еди.  
24 Униң оң йенида турған бурадири Асаф, йәни Асаф бән-Бәрәкя бән-Шима  
25 бән-Микаәл бән-Баасея бән-Малкия  26 бән-Етни бән-Зераһ бән-Адая 
27 бән-Етан бән-Зимма бән-Шимий  28 бән-Яхат бән-Гәршом бән-Лавий еди.  
29 Униң чәп йенида уларниң бурадәрлири болған бәни-Мәраридин Етан 
бән-Қиши бән-Абди бән-Маллук  30 бән-Хесабя бән-Амазя бән-Хилқия,  
31 бән-Амзи бән-Бани бән-Шемәр  32 бән-Махли бән-Муши бән-Мәрари бән-
Лавий туратти.  

33 Уларниң бурадәрлири, йәни қалған лавийлар Худаниң бәйтиниң 
чедиридики башқа-башқа хизмәт үчүн тәйинләнгән еди.  34 Лекин Һарун 
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билән оғуллири Худаниң бәндиси Муса буйруғанниң һәммисигә мувапиқ 
көйдүрмә қурбанлиқниң қурбангаһи билән хушбуй исриқ қурбангаһида 
қурбанлиқ өткүзүп, һәммидин муқәддәс-ханида барчә ишни қилип, 
Исраил үчүн капарәт қилатти.  
35 Һарунниң әвлатлири шу, йәни униң оғли Елиазар, Елиазарниң оғли 
Пинихас, Пинихасниң оғли Абишуа,  36 Абишуаниң оғли Буққи, Буққиниң 
оғли Уззи, Уззиниң оғли Зәрахя,  37 Зәрахяниң оғли Мәрайот, Мәрайотниң 
оғли Амаря, Амаряниң оғли Ахитуб,  38 Ахитубниң оғли Садоқ, Садоқниң 
оғли Ахимааз еди.  

39 Уларниң макан билән кәнт вә тәвә йәрлири болса авалқи чәк Һарунниң 
әвлатлири болған қеһатийларниң ханиданиға чиқип, уларниң өзигә  
40 Йәһуда жутидики Хеброн билән чөрисидики тәвә йәрлири берилди.  
41 Лекин шәһәрниң етиз йәр билән кәнтлири болса Йәфуннәниң оғли Каләбкә 
берилди.  42 Һарунниң әвлатлириға панаһ шәһири Хеброн билән Либна вә 
тәвә йәрлири, Яттир билән Әштәмоа вә тәвә йәрлири,  43 Хилән билән тәвә 
йәрлири, Дебир билән тәвә йәрлири,  44 Ашан билән тәвә йәрлири вә Бәйт-
Шәмәш билән тәвә йәрлири берилип,  
45 Бәнямин қәбилисиниң жутида Геба билән тәвә йәрлири, Алемәт билән 
тәвә йәрлири, Анатот билән тәвә йәрлириму уларға берилди. Уларниң 
ханиданлириниң саниға мувапиқ һәммә шәһәрлири он үч еди.  

46 Қеһатниң қалған әвлатлириға бир қәбилиниң йерим тәккини болуп, 
Манассәниң йерим қәбилисигә тәккән жутта чәк ташлаш билән он шәһәр 
берилди.  
47 Гәршомниң әвлатлириға уларниң ханиданлириниң саниға мувапиқ 
Иссакар қәбилисиниң, Ашәр қәбилисиниң вә Нафтали қәбилисиниң 
жутлирида вә һәм Манассәниң Башандики жутида он үч шәһәр берилди.  
48 Мәрариниң әвлатлириға ханиданлириниң саниға мувапиқ Рубән 
қәбилисиниң, Гад қәбилисиниң вә Зәбулун қәбилисиниң жутлирида чәк 
ташлаш билән он икки шәһәр берилди.  
49 Бәни-Исраил болса лавийларға бу шәһәрләр билән тәвә йәрлирини бәрди.  
50 Улар чәк ташлаш билән уларға бәни-Йәһуданиң қәбилисиниң, бәни-
Шимонниң қәбилисиниң вә бәни-Бәняминниң қәбилисиниң жутлирида 
исимлири зикир қилинған мәзкур шәһәрләрни бәрди.  

51 Қеһатниң әвлатлириниң бәзи ханиданлириға Әфраим қәбилисиниң 
жутида бу шәһәрләр билән тәвә йәрлири берилди,  52 йәни Әфраимниң 
тағлиридики Шәкәм билән тәвә йәрлири вә Гезәр билән тәвә йәрлири 
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уларға берилди. Булар панаһ шәһәрлири еди.  53 Вә һәм Йоқмеам билән тәвә 
йәрлири, Бәйт-Хорон билән тәвә йәрлири,  54 Аялон билән тәвә йәрлири, Гат-
Риммон билән тәвә йәрлири  55 вә Манассәниң йерим қәбилисиниң жутида 
Анәр билән тәвә йәрлири, Билам билән тәвә йәрлири дегәнниң һәммиси 
Қеһатниң әвлатлириниң қалған ханиданлириға берилди.  
56 Гәршомниң әвлатлириға Манассәниң йерим қәбилиси болған нәсилниң 
жутида Башандики Голан билән тәвә йәрлири вә Аштарот билән тәвә йәрлири,  
57 Иссакар қәбилисиниң жутида Қадеш билән тәвә йәрлири, Даберат билән 
тәвә йәрлири,  58 Рамот билән тәвә йәрлири вә Аним билән тәвә йәрлири,  
59 Ашәр қәбилисиниң жутида Мишал билән тәвә йәрлири, Абдон билән 
тәвә йәрлири,  60 Хуққоқ билән тәвә йәрлири вә Рәхоб билән тәвә йәрлири  
61 Нафтали қәбилисиниң жутида Галилийәдики Қадеш билән тәвә йәрлири, 
Хаммон билән тәвә йәрлири вә Қирятайим билән тәвә йәрлири берилди.  
62 Мәрариниң қалған әвлатлириға Зәбулун қәбилисиниң жутида Риммоно 
билән тәвә йәрлири, Табор билән тәвә йәрлири  63 вә Йерихониң уттурида 
Иорданниң у бир тәрипидә, йәни Иорданниң шәриқ тәрипидә Рубән 
қәбилисиниң жутида чөлдә болған Безәр билән тәвә йәрлири, Яһса билән 
тәвә йәрлири,  64 Қадемот билән тәвә йәрлири вә Мефаат билән тәвә 
йәрлири,  65 Гад қәбилисиниң жутида Гилиядтики Рамот билән тәвә йәрлири, 
Маханаим билән тәвә йәрлири,  66 Хешбон билән тәвә йәрлири вә Язәр билән 
тәвә йәрлири берилди.  

Башқа қабилиләрниң әвлатлири

7 1 Иссакарниң оғуллири Толаһ, Пува, Яшуб вә Шимрон дәп атилип, төрт еди.  
2 Толаһниң оғуллири Уззи, Рәфая, Йәрийәл, Яхмай, Йибсам вә Шәмуәл дәп 

атилип, атиси Толаһниң ханиданиға баш болуп, өз нәсиллириниң арисида 
батур җәң қилғучи еди. Давутниң күнлиридә уларниң сани йигирмә икки 
миң алтә йүз еди.  
3 Уззиниң оғли Йизрахя еди. Йизрахяниң оғуллири Микаәл, Обадя, Йоел, 
Йишия дәп атилип, бәш болуп һәммиси сәрдар еди.  4 Уларниң кәйнидин өз 
нәсил билән ата-бовилириниң ханиданлиридин болуп, сани оттуз алтә миң 
болған җәң әскири әгишәтти. Чүнки уларниң тола хотун билән балилири 
бар еди.  5 Иссакарниң һәммә нәсиллиридин болған бурадәрлири батур җәң 
қилғучи болуп, нәсәбнамидә йезилғанларниң сани сәксән йәттә миң еди.  

6 Бәняминниң оғуллири Бела, Бекәр вә Йәдиаәл дәп атилип, үч еди.  
7 Беланиң оғуллири Әзбон, Уззи, Уззийәл, Йәримот вә Ери дәп атилип, бәш 
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болуп, өз ата-бовилириниң ханиданлириға баш болуп, батур җәң қилғучи 
болуп, нәсәбнамидә йезилғанларниң сани йигирмә икки миң оттуз төрт еди.  
8 Бекәрниң оғуллири Зәмира, Йоаш, Елийәзәр, Әлйоенай, Омри, Йәримот, 
Абия, Анатот вә Алемәт еди. Буларниң һәммиси Бекәрниң оғуллири еди.  
9 Улар өз ата-бовилириниң ханиданлириға баш болуп, батур җәң қилғучи 
болуп, өз нәсиллиригә мувапиқ нәсәбнамидә йезилғанларниң сани йигирмә 
миң икки йүз еди.  
10 Йәдиаәлниң оғли Билһан еди. Билһанниң оғуллири Йеуш, Бәнямин, Еһуд, 
Кенаана, Зетан, Таршиш вә Ахишахар еди.  11 Йәдиаәлниң бу һәммә оғуллири 
өз ата-бовилириниң ханиданлириға баш болуп, батур җәң қилғучи болуп, 
сани он йәттә миң икки йүз еди.  
12 Шуппим билән Хуппим Ерниң оғуллири еди, лекин Хушим Ахәрниң оғли еди. 

13 Нафталиниң оғуллири Яхсийәл билән Гуни, Йесәр билән Шаллум еди. 
Булар Билһаниң әвлатлири еди.  
14 Манассәниң оғуллири униң хотуни туққан Исраил вә униң аррамий 
кенизики туққан Гилиядниң атиси Макир еди.  
15 Макир өзи Хуппим билән Шуппимниң һәмшириси Маакани хотунлуққа 
алди. Бу нәсилниң башқисиниң исми Зелофхад еди. Зелофхадниң пәқәт 
қизлири бар еди.  
16 Макирниң хотуни Маака бир оғул туғуп, уни Пәрәш дәп атиди. Униң 
бурадәрниң исми Шәрәш еди. Униң оғуллири Улам билән Реқәм еди,  
17 Уламниң оғли Бедан еди. Булар Гилияд бән-Макир бән-Манассәниң 
оғуллири еди.  
18 Униң һәмшириси Һаммоләкәт еди. У өзи Ишһод, Абиезәр вә Махлани туғди.  
19 Шәмиданиң оғуллири Ахян билән Шекәм, Лиқхи билән Аниям еди.  

20 Әфраимниң оғуллири Шутилаһ билән Бәрәд еди. Бәрәдниң оғул Тахат, 
Тахатниң оғли Әлада, Әладаниң оғли Тахат,  21 Тахатниң оғли Забад, 
Забадниң оғли Шутилаһ еди. Жутта туғулған Гат адәмлири болса: «Бизниң 
маллиримизни елип кәткили чүшүп келип екәнләр» дәп өлтүргән Езәр 
билән Әлад һәм униң оғуллири еди.  
22 Уларниң атиси Әфраим узун вақитқичә матәм тутти вә униң бурадәрлири 
униңға тәсәлли бәргили қешиға кәлди.  23 Амма у өз хотуниниңкигә кирсә, 
бу һамилдар болуп, бир оғул туғди. Әфраим өз өйигә кәлгән бала үчүн уни 
Бәрия дәп атиди.  
24 Униң қизи Шера еди. Бу өзи астин билән үстүн Бәйт-Хоронни бена вә Уззән-
Шераниму бена қилған.  
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25 Бәрияниң оғли Рефа болуп, Рефаниң оғуллири Рәшәф билән Телах еди. 
Телахниң оғли Тахан,  26 Таханниң оғли Ладан, Ладанниң оғли Аммиһуд, 
Аммиһудниң оғли Әлишама,  27 Әлишаманиң оғли Нун, Нунниң оғли Йәшуа еди.  
28 Уларниң мүлүк билән олтаридиған йәрлири: Газа билән кәнтлиригә 
йетип, Бәйтәл билән кәнтлири уларниңки болуп, шәриқ тәрипидә Нааран, 
ғәрб тәрипидә Гезәр билән кәнтлири, Шәкәм билән кәнтлири уларниңки еди.  
29 Лекин Бәйт-Шеан билән кәнтлири, Таанак билән кәнтлири, Мәгиддо билән 
кәнтлири вә Дор билән кәнтлири Манассәниң әвлатлириға қариди. Анда 
Исраилниң оғли Йүсүпниң балилири олтаратти.  

30 Ашәрниң оғуллири Йимна билән Йишва, Йишви билән Бәрия еди. Уларниң 
һәмшириси Серах еди.  
31 Бәрияниң оғуллири Хебәр билән Малкийәл еди. У Бирзавитниң атиси еди.  
32 Хебәрдин Яфләт, Шомәр вә Хотам билән уларниң һәмшириси Шуа төрәлди.  
33 Яфләтниң оғуллири Пасак, Бимһал вә Ашват еди. Булар Яфләтниң оғуллири еди.  
34 Шемәрниң оғуллири Ахи билән Роһга, Йәхубба билән Аррам еди.  
35 Униң бурадири Һеләмниң оғуллири Зофаһ, Йимнә, Шәләш вә Амал еди.  
36 Зофаһниң оғуллири: Соаһ, Харнәфәр, Шуал, Бери, Йимра,  37 Безәр, Һод, 
Шамма, Шилша, Йитран вә Бәәра дегәнләр еди.  
38 Йәтәрниң оғуллири Йәфуннә, Писпа вә Ара еди.  
39 Улланиң оғуллири Араһ, Ханнийәл вә Ризя еди.  
40 Буларниң һәммиси Ашәрниң әвлатлири болуп, өз атилириниң 
ханиданлириға баш еди. Улар хиллинип, батур җәң қилғучи болуп, 
сәрдарларниң арисида әмирләр еди. Нәсәбнамидә йезилип, җәң билән 
соқушқа яриғидәк болғанларниң сани йигирмә алтә миң адәм еди.  

8 1 Бәняминдин униң тунҗиси Бела, иккинчиси Ашбәл, үчинчиси Ахрах,  
2 төртиничиси Ноха вә бәшинчиси Рафа төрәлди.  

3 Беланиң оғуллири: Аддар, Гера, Абеһуд  4 Абишуа, Нааман, Ахох,  5 Гера, 
Шепупан вә Хурам дегәнләр еди.  
6 Ехудниң әвлатлири шу еди. Гебада олтирип Манаһатқа көчүрүлгәнләрниң 
ата-бовилириниң ханиданлириға баш болғанлар болса:  
7 Нааман билән Ахия еди. Гера өзи уларни көчүрди.  
8 Шахарайимниң өзи Хушим билән Баара дегән өз хотунлирини қоюп 
бәргәндин кейин униңдин Моабниң жутида балилар төрәлди.  
9 У униң өз хотуни Ходәштин Йобаб, Зибя, Меша, Малкам,  10 Йеуз, Шобя вә 
Мирма дегәнләрни тапти. Ата-бовилириниң ханиданлириға баш болған 
оғуллири шу еди.  
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11 Буниңдин башқа у өзи Хушим дегән хотундин Абитуб билән Әлпаални тапти.  
12 Әлпаалниң оғуллири Әбәр, Мишам вә Шемәр еди. У өзи Онони вә Лод билән 
кәнтлирини бена қилди.  13 Бәрия вә Шема Аялонда олтарғучиларниң арисида 
ата-бовилириниң ханиданлириға баш болуп, Гатниң хәлқини қачурди.  
14 Шулардин башқа Ахийо, Шашақ, Йәримот,  15 Зебадя, Арад, Едәр,  16 Микаәл, 
Йишпа вә Йоха дегәнләр Бәрияниң оғуллири еди.  
17 Зебадя Мәшуллам, Хизки, Хебәр,  18 Йишмәрай, Йизлия вә Йобаб дегәнләр 
Әлпаалниң оғуллири еди.  
19 Яқим, Зикри, Зәбәдий,  20 Әлийенай, Зилтай, Елийәл,  21 Адая, Бәрая вә 
Шимрат дегәнләр Шимийниң оғуллири еди.  
22 Йишпан, Әбәр, Елийәл,  23 Абдон, Зикри, Ханан,  24 Хананя, Елам, Антотия,  
25 Йифдәя вә Пенийәл дегәнләр Шашақниң оғуллири еди.  
26 Шамшәрай, Шәхаря, Аталя,  27 Яарәшя, Елия вә Зикри дегәнләр Йәрохамниң 
оғуллири еди.  
28 Булар өз ата-бовилириниң ханиданлириға баш еди. Улар һәм өз 
нәсиллиригә баш болуп, өзи Йерусалимда олтарди.  

Шаулниң туққанлири

29 Гибийонда Гибийонниң атиси олтаратти. Униң хотуниниң исми Маака 
еди.  30 Униң тунҗи оғли Абдон дәп атилип, Тир, Қис, Баал, Надаб  31 Гәдор, 
Ахийо вә Зекәр дегәнләр һәм униң оғуллири еди.  
32 Миқлоттин Шима төрәлди. Улар һәм өз бурадәрлири билән Йерусалимда 
бурадәрлириниң уттурида олтаратти.  
33 Нәрдин Қис төрәлди. Қисдин Шаул төрәлди. Шаулдин Йонатан, Мәлкишуа, 
Абинадаб вә Әшбаал төрәлди.  
34 Йонатанниң оғли Мәриббаал еди. Мәриббаалдин Мика төрәлди.  
35 Миканиң оғуллири Питон, Мәләк, Тарея вә Аһаз еди.  
36 Аһазтин Йәһоадда төрәлди. Йәһоаддадин Алемәт, Азмавәт вә Зимри 
төрәлди. Зимридин Моса төрәлди.  
37 Мосадин Бинеа төрәлди. Униң оғли Рафа болуп, Рафаниң оғли Әласа болуп, 
Әласаниң оғли Азәл еди.  
38 Азәлниң алтә оғли бар еди. Уларниң исимлири: Азриқам, Бокәру, Йисмаәл, 
Шеаря, Обадя вә Ханан еди. Буларниң һәммиси Азәлниң оғуллири еди.  
39 Униң бурадири Әшәкниң оғуллири бу, йәни тунҗиси Улам, иккинчиси 
Йәуш вә үчинчиси Әлифеләт еди.  
40 Уламниң оғуллири батур җәң қилғучи болуп, я етишқа уста еди. Уларниң 
тола оғул билән нәврилири болуп, сани йүз әллик еди. Буларниң һәммиси 
Бәняминниң әвлатлири еди.  
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Йерусалимниң хәлқи

9 1 Исраилниң һәммиси нәсәбнамидә йезилип, Исраил падишаһлириниң 
китапида пүтүлди. Йәһуда болса өз бевапалиқи үчүн әсир болуп, Бабилға 

көчүрүлди.  2 Биринчи болуп қайтип келип, өз жут билән шәһәрлиридә 
маканлашқанларниң өзи авам исраилийлар, каһинлар, лавийлар вә бәйтниң 
хизмәткарлири еди.  
3 Йерусалимда бәни-Йәһудадин, бәни-Бәняминдин, бәни-Әфраимдин вә 
бәни-Манассәдин кишиләр олтарди,  4 йәни Йәһуданиң оғли Пәрәзниң 
әвлатлиридин болған Утай бән-Аммиһуд бән-Омри бән-Имри бән-
Бани,  5 шилонийлардин тунҗи болған Асая билән оғуллири,  6 Зераһниң 
әвлатлиридин Йеуәл билән бурадәрлири, йәни алтә йүз тохсан киши,  
7 Бәняминниң әвлатлиридин Саллу бән-Мәшуллам бән-Һодавя бән-Һасәнуа 
анда олтарди.  8 Буниңдин башқа Йәрохамниң оғли Йибния вә Ела бән-Уззи 
бән-Микри билән Мәшуллам бән-Шефатя бән-Реһуәл бән-Йибния,  9 вә сани 
тоққуз йүз әллик алтә болуп нәсәбнамидә өз нәсиллиригә мувапиқ йезилған 
бурадәрлири һәм Йерусалимда олтарақлиқ еди. Буларниң һәммиси өз ата-
бовилириниң ханиданлириниң чоңи болуп, һәр бири өз ханиданиға баш еди.  
10 Каһинлардин: Худаниң бәйтидә баш болған Йәдая, Йәһояриб, Якин  11 вә 
һәм Азаря бән-Хилқия бән-Мәшуллам бән-Садоқ бән-Мәрайот бән-Ахитуб,  
12 вә һәм Адая бән-Йәрохам бән-Пашхур бән-Малкия вә һәм Масай бән-
Адийәл бән-Яхзера бән-Мәшуллам бән-Мәшиллемит бән-Иммәр  13 вә һәм 
Худаниң бәйтидики хизмәтниң ишини қилғили ярап өз ата-бовилириниң 
ханиданлириға баш болуп, сани бир миң йәттә йүз атмиш болған бурадәрлири 
Йерусалимда олтарақлиқ еди.  
14 Лавийлардин шу, йәни Мәрариниң әвлатлиридин болған Шәмая бән-
Хашшуб бән-Азриқам бән-Хесабя  15 вә Бакбаққар, Хәрәш, Галал, Маттаня 
бән-Мика бән-Зикри бән-Асаф,  16 Обадя бән-Шәмая бән-Галал бән-
Йәдутун вә Бәрәкя бән-Аса бән-Әлқана Йерусалимда олтарди. Әлқана өзи 
нәтофатлиқларниң кәнтлиридә олтарақлиқ еди.  
17 Шаллум, Аққуб, Талмон, Ахиман билән бурадәрлири дәрвазивән 
еди. Лекин Шаллум баш еди.  18 Улар бу вақитқичә шәриқ тәрипидә 
падишаһниң дәрвазисида хизмәт қилип турмақта. Булар лавийларниң 
чедиргаһида дәрвазивән еди.  19 Шаллум бән-Қорә бән-Абиясаф бән-Қораһ 
билән атисиниң ханиданидин болған бурадәрлири җамаәт чедириниң 
дәрвазилирида дәрвазивәнләр болуп хизмәт қилатти. Чүнки уларниң ата-
бовилири Худавәндиниң чедиргаһиниң дәрвазилирида дәрвазивәнләр 
болған еди.  20 Елиазарниң оғли Пинихас өткән заманида уларниң сәрдари 
болған еди вә Худавәндә униң билән еди.  21 Мәшәләмяниң оғли Зәкаря 
җамаәт чедириниң дәрвазисида дәрвазивән еди.  
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22 Буларниң һәммиси дәрвазиларни баққили тәйинлинип, сани бир йүз он 
икки еди. Улар өз кәнтлиридә нәсәбнамидә йезилди. Давут билән роһий 
көрүнүш көргүчи Самуил уларни хизмәткә тәйинлигән еди.  23 Униң 
үчүн улар билән оғуллири Худавәндиниң бәйтиниң, йәни чедир өйиниң 
дәрвазилирида туруп, пасибанлиқ қилатти.  24 Төрт тәрипидә, йәни шәриқ 
билән ғәрбтә, шимал билән җәнубта уларниң туридиған җайлири бар еди.  
25 Кәнтләрдә олтарған бурадәрлири һәр йәттиничи күни тайин нөвәт билән 
уларниң қешиға келиши лазим еди.  26 У хизмәт үчүн тәйинләнгән төрт киши 
өзи лавийлар болуп,Худаниң бәйтиниң амбар билән хәзинилириниң үстидә 
туратти.  27 Пасибанлиқ қилип, һәр әтигәндә дәрвазиларни ачқили уларниң 
иши болғини үчүн улар Худаниң бәйтиниң чөрисидә қонатти.  28 Уларниң 
бәзилири ибадәттә ишлитилгән қачилардин хәвәр елип, уларни санап 
елип кирип, санап елип чиқатти.  29 Уларниң бәзилири башқа қачиларниң 
өзи билән бәйтниң һәммә әсваблиридин вә ақ ун, шараб, яғ, көйдүридиған 
мәстики билән хушбуй дора-дәрмәкләрдин хәвәр алғили тәйинләнгән еди.  
30 Лекин бәзи каһинларниң оғуллири хушбуй дора-дәрмәкләрдин яғни тәйяр 
қилатти.  31 Лавийларниң бири болуп қораһий Шаллумниң тунҗиси болған 
Матитя нан етишдин хәвәр алғили тәйинләнгән еди.  32 Бурадәрлиридин 
башқилар, йәни қеһатийларниң бәзиси тәқдим ненидин хәвәр елип, һәр 
шабат үчүн етәйтти.  
33 Амма лавийларниң ханиданлириға баш болған шеир оқуғучилар болса 
бәйтниң һуҗрилирида олтарақлиқ болуп, кечә-күндүз өзиниң хас хизмити 
билән мәшғул болғач башқа хизмәттин азат еди.  34 Булар болса Йерусалимда 
олтирип, лавийларниң ханиданлириниң чоңлири болуп, өз нәсәбнамилиригә 
мувапиқ баш кишиләр еди.  

Гибийонниң әвлатлири

35 Гибийонда Гибийонниң атиси Йеуәл олтарди. Униң хотуниниң исми 
Маака еди.  36 Униң тунҗи оғли Абдон болуп Тир, Қис, Баал, Нәр, Надаб,  37 Гәдор, 
Ахийо, Зәкаря вә Миқлот һәм униң оғуллири еди.  38 Миқлоттин Шимам 
төрәлди. Улар һәм өз бурадәрлири билән Йерусалимда өз бурадәрлириниң 
уттурида олтарди.  
39 Нәрдин Қис төрәлди. Қистин Шаул төрәлди. Шаулдин Йонатан, Мәлкишуа, 
Абинадаб вә Әшбаал төрәлди.  
40 Йонатанниң оғли Мәриббаал еди. Мәриббаалдин Мика төрәлди.  
41 Миканиң оғуллири Питон билән Мәләк, Тарея билән Аһаз еди.  
42 Аһазтин Яраһ төрәлди.Яраһтин Алемәт, Азмавәт вә Зимри дегәнләр 
төрәлди. Зимридин Моса төрәлди.  
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43 Мосадин Бинеа төрәлди. Униң оғли Рәфая болуп, Рәфаяниң оғли Әласа 
болуп, Әласаниң оғли Азәл еди.  
44 Азәлниң алтә оғли бар еди. Уларниң исимлири: Азриқам, Бокәру, Йисмаәл, 
Шеаря, Обадя вә Ханан еди. Азәлниң оғуллири булар еди.  

Шаулниң җәңдә өлүши

10 1 Амма филистинийләр Исраил билән җәң қилишқили турди. 
Исраилниң адәмлири болса филистинийләрниң алдидин қечип, 

Гилбоа теғида қирип ташланди.  2 Лекин филистинийләр Шаулға вә униң 
оғуллириға қаттиқ һуҗум қилди. Шундақки, филистинийләр Шаулниң 
оғуллири Йонатан, Абинадаб вә Мәлкишуани өлтүрүвәтти.  3 Соқуш Шаулға 
қаттиқ болуп, я атқучилар униң үстигә кәлгәндә я атқучилардин тола қорқти.  
4 У вақит Шаул өз ярағ көтәргүчисигә: «Қиличиңни суғуруп, мени сайғин бу 
хәтнисизләр келип мени сейип харлимисун» дәп ейтти. Лекин униң ярағ 
көтәргүчиси тола қорқуп унимиди. Униң үчүн Шаул қилични елип, униң 
үстигә өзини ташлиди.  5 Ярағ көтәргүчи Шаулниң өлгинини көргәндә у һәм 
өзини қиличниң үстигә ташлап, Шаул билән өлди.  6 Шаулниң өзи билән 
униң үч оғли, ярағ көтәргүчиси вә өйиниң һәммә адәмлири биллә өлди.  
7 Вадида бар һәммә исраилий адәмләр қошуниниң қачқинини көрүп, Шаул 
билән оғуллириниң өлгинини муәллим қилғанда шәһәрлирини ташлап 
қачти. Андин филистинийләр келип анда олтиривалди.  
8 Әтиси филистинийләр өлтүрүлгәнләрни талиғили кәлгәндә Гилбоа теғида 
Шаул билән оғуллириниң өлүклирини тепип,  9 уни талап, бешини кесип, 
ярағлирини салдуруп, филистинийләрниң жутиниң һәр тәрипигә әвәтип, 
өз бутлириға вә хәлиққә хуш хәвәрни баян қилип,  10 униң ярағлирини өз 
бутханисида селип, униң бешини Дагон бутханисида есип қойди.  
11 Ябәш Гилиядниң һәммә адәмлири филистинийләрниң Шаулға немә 
қилғинини аңлиғанда  12 һәммә батур адәмләр қопуп, Шаулниң өлүки билән 
оғуллириниң өлүклирини елип Ябәшкә көтирип, Ябәштики бир юлғунниң 
түвидә дәпнә қилип, йәттә күн роза тутти.  
13 Шаул Худавәндигә бевапалиқ қилип Худавәндиниң сөзини тутмай, бәлки 
бир роһтин соал қилип униңдин сориғини үчүн өлди.  14 У өзи Худавәндидин 
соримиған еди. Униң үчүн Худавәндә уни өлтүрүп, падишаһлиқни Йишайниң 
оғли Давутқа өткүзди.  
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Давут падишаһ болуп Йерусалимни егиләйду

11 1 Андин кейин Исраилниң һәммә қәбилилири Хебронға Давутниң 
қешиға келип, ейттики: «Мана биз сениң сүнәк билән етиңдурмиз.  

2 Өткән вақитта Шаул сәлтәнәт қилғанда Исраилниң чиқиш-киришидин 
башлиғучи сән едиң вә Тәңриң Худавәндә саңа: ‹ Сән мениң хәлқим 
Исраилниң падичиси дәрвәқә Исраилниң әмри болисән› дегән еди» деди.  
3 Исраилниң һәммә ақсақаллири Хебронға падишаһниң қешиға кәлгәндә 
Давут Хебронда Худавәндиниң алдида улар билән әһдә қилишти. Андин 
кейин улар Худавәндә Самуилниң васитиси биллә қилған сөзгә мувапиқ 
Давутни Исраилға падишаһ болушқа мәсиһлиди.  
4 Давут һәммә Исраил билән биллә Йерусалимға, йәни Йәбусқа чиқти. Жутта 
техи қалған йәбусийлар анда олтарди.  5 Йәбуста олтарғучилар Давутқа: «Бу 
йәргә кирмәйсән» дәп ейтти. Лекин Давутниң өзи Давутниң шәһири дәп 
аталған Си'он қорғинини алди.  6 Давут сөзләп: «Һәр ким йәбусийларни авал 
урса, у өзи баш болуп сәрдар болсун» деди. Зеруяниң оғли Йоаб авал чиқип 
баш болди.  7 Давут у қорғанда олтарди. Униң үчүн уни Давутниң шәһири дәп 
атап,  8 шәһәрниң чөрисини мәһкәм қилип, Милло қәләсидин тартип чөрисини 
ясиди. Йоаб шәһәрниң башқа йәрлирини ясап қойди.  9 Давут барғансери 
қувәтлинип улуқ болди вә самави қошунларниң сәрдари болған Худавәндә 
униң билән еди.  

Давутниң палванлири

10 Давутниң баш палванлири төвәндә зикир қилинғанларниң өзидур. 
Улар болса һәммә Исраил билән биллә уни падишаһ болушида йөләп, 
Худавәндә Исраил тоғрисида ейтқан сөзигә мувапиқ уни падишаһ қилди.  
11 Давутниң палванлириниң баяни шу, йәни Хакмониниң оғли Яшобам 
сәрдарларниң беши еди. У өз нәйзисини үч йүз кишиниң үстигә шилтап, 
уларни бир зәрбидә өлтүргән еди.  12 Униңдин кейин бир ахохлуқниң оғли 
болған Додониң оғли Елиазар еди. Филистинийләр анда җәңгә җәм болуп, 
уларни һақарәт қилғинида Давут билән болған үч палванниң бири у еди.  
13 У өзи Пас-Даммимда Давут билән еди. Филистинийләр анда бир арпилиқ 
етизда соқушқа йиғилғанда хәлиқ филистинийләрдин қачатти.  14 Амма улар 
етизниң оттурисида турувелип, уни сақлап, филистинийләрни урди. Буниң 
билән Худавәндә уларға чоң бир нусрәт бәрди.  
15 Филистинийләрниң бир қошуни Рефаим вадисиға чүшкәндә оттуз 
сәрдарниң үчи қорам таштин өтүп, Адуллам ғериға Давутниң қешиға кәлди.  
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16 У вақит Давут қорғанда еди. Лекин Бәйтләһәмдә филистинийләрниң бир 
қаравули бар еди.  17 Давут чаңқап: «Кашки Бәйтләһәмниң дәрвазисиниң 
йенидики қудуқтин бирким маңа ичкили су бәрсә еди» дәп ейтти.  18 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 болсун дәп, 
төкүп қойди.  19 У ейтти: «Әй Худайим, һәргиз мундақ қилмиғаймән. Өз 
җанлирини хәтәргә селип барған кишиләрниң қенини ичимәнму? Чүнки 
улар өз җанлирини хәтәргә селип, уни бу йәргә елип кәлди» дәп уни ичкили 
унимиди. У үч палван шу ишларни қилған еди.  20 Йоабниң бурадири Абисай 
өзи үчниң беши еди. У өзи нәйзисини үч йүзниң үстигә шилтап, уларни 
өлтүрди. Бу үчниң арисида у намдар еди.  21 У өзи үчәйләнниң иззәтликрәки 
болуп, уларниң беши болсиму, авалқи үчәйлән билән баравәр әмәс еди.  
22 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.  23 У һәм бәш гәз егиз бойлуқ бир мисирлиқ 
адәмни өлтүрди. Мисирлиқниң қолида сепи бир бапкарниң хадисидәк 
болған бир нәйзә болсиму, у бир һаса тутуп қешиға чүшүп, мисирлиқниң 
қолидин нәйзини тартивелип, униң өз нәйзиси биллә уни өлтүрди.  24 Бу 
ишларни Йәһоядаһниң оғли Бәная қилип, үч палванларниң арисида нам 
тапти.  25 Мана у оттуз сәрдарниң иззәтликрәки болсиму, авалқи үчәйлән 
билән баравәр әмәс еди. Давут уни өз мәһрәмлириниң үстидә қойди.  
26 Батур җәң қилғучилар булар, йәни Йоабниң бурадири Асаәл, бәйтләһәмлик 
Додониң оғли Әлханан,  27 һарорий Шаммот, пәлоний Хеләз,  28 тәқоалиқ 
Иққәшниң оғли Ира, анатотлуқ Абиезәр,  29 Хушатий Сиббикай, ахохий Илай,  
30 нәтофатий Маһарай, Баананиң оғли нәтофатий Хеләд,  31 бәни-Бәняминниң 
шәһири Гибиядин болған Рибайниң оғли Иттай, пиратонлуқ Бәная,  32 Гааш 
вадилиридин болған Хурай, арбатлиқ Абийәл,  33 бахарумий Азмавәт, 
шаалбонлуқ Әляхба,  34 гизоний бени-Һашәм, Шагайниң оғли һарарий 
Йонатан,  35 Сакарниң оғли һарарий Ахиям, Урниң оғли Әлифал,  36 мәкератий 
Хәфәр, пәлоний Ахия,  37 кармәллик Хәзро, Әзбайниң оғли Наарай,  38 Натанниң 
бурадири Йоел, Һагриниң оғли Мибхар,  39 аммоний Зәләк, Зеруяниң оғли 
Йоабниң ярағ көтәргүчиси болған бәәротлуқ Нахарай,  40 йәтәрий Ира, 
йәтәрий Гарәб,  41 хиттий Урия, Ахлайниң оғли Забад,  42 рубәнийләрниң беши 
болған рубәний Адина бән-Шиза вә униң билән оттуз адәм,  43 Мааканиң оғли 
Ханан, митний Йошафат,  44 аштаротлуқ Уззия, ароәрлик Хотамниң оғуллири 
Шама вә Йеуәл ,  45 Шимриниң оғли Йәдиаәл вә униң бурадири тизий Йоха,  
46 мохоилиқ болған Елийәл, Әлнаамниң оғуллири Йәрибай билән Йошавя, 
моабий Йитма,  47 Мәзобаядин болған Елийәл, Обәд вә Яасийәл еди.  
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Тисқлағта Давутқа әгәшкән палванлар

12 1 Давут Қисниң оғул Шаулдин өзини йошуруп,Зиқлағта болғанда униңға 
келип, җәңдә униңға ярдәм берип турған палванлар булар еди.  2 Улар я 

билән қураллинип, һәм оң қоли билән һәм чәп қоли билән таш етип, оқялири 
атқили уста еди. Булар Бәнямин қәбилисидин болуп, Шаулниң туққанлиридин 
еди, йәни  3 уларниң беши Ахиәзәр билән Йоаш дегән иккилиси гебалиқ 
Шәмааниң оғуллири еди. Булардин башқа Азмавәтниң оғуллири Йәзавәл 
билән Пеләт вә Бәрака билән анатотлуқ Йеһу  4 вә һәм оттуз палванниң бири 
болуп бу оттузниң сәрдари болған гибийонлуқ Йишмая  5 билән Йирмия, 
Яхазийәл, Йоханан, гәдәралиқ Йозабад,  6 Әлузай, Йәримот, Беаля, Шәмаря 
вә харуфлуқ Шефатя,  7 қораһийлар болған Әлқана, Йишия, Азарәл, Йоәзәр, 
Яшобам  8 Йәрохамниң оғуллири болған гәдорлуқ Йоела билән Зебадя дегәнләр 
бар еди.  
9 Гадийлардин бәзиси чиқип кетип, чөлдики қаравулға Давутниң қешиға 
кәлди. Улар палван вә батур җәң қилғучи болуп, қилич вә нәйзә билән 
қуралланған еди. Уларниң йүзи шир йүзидәк болуп, өзи тағлардики 
текиләрдәк тиз аяқ еди.  10 Уларниң биринчиси Езәр, иккинчиси Обадя, 
үчинчиси Елияб,  11 төртиничиси Мишманна, бәшинчиси Йирмия,  
12 алтиничиси Аттай, йәттиничиси Елийәл,  13 сәккизинчиси Йоханан, 
тоққузинчиси Әлзабад,  14 онинчиси Йирмия, он биринчиси Макбаннай еди.  
15 Булар бәни-Гадтин болуп, қошунниң сәрдарлири еди. Уларниң кичики 
йүзгә баравәр келип, уларниң чоңрақи миңға баравәр кәлди.  16 Авалқи айда 
Иордан өз һәммә чәтлиридин тешип кәткәндә униңдин өтүп, вадиларда 
олтарғанларни шәриқ билән ғәрб тәрипигә һайдивәткәнләр булар еди.  
17 Бәни-Бәнямин билән Йәһудадин кишиләр қорғанға Давутниң қешиға кәлди.  
18 У вақит Давут уларниң алдиға берип, уларға сөз қилип ейттики: «Әгәр 
течлиқ билән маңа мәдәт бәргили кәлгән болсаңлар, мениң көңлүм силәр 
билән бир болиду. Лекин мениң қоллиримда наһәқлиқ болмисиму, мени 
өз дүшмәнлиримгә тутуп бәргили кәлгән болсаңлар, ата-бовилиримизниң 
Худайи шуниңға қарап яндурсун» деди.  19 Лекин Роһ оттузниң беши 
болған Амасайниң үстигә кәлгәндә у ейтти: «Әй Давут, сениңкидурмиз. Әй 
Йишайниң оғли, сән билән туримиз. Саңа чоң аманлиқ болсун вә саңа мәдәт 
бәргүчиләргә аманлиқ болсун, чүнки Худайиң саңа ярдәм бериду». Шуни 
дегәндә Давут уларни қобул қилип, уларни өз қошуниниң сәрдарлири қилди.  
20 Филистинийләр Шаул билән җәң қилғили чиққинида Манассәниң 
адәмлиридин кишиләр Давутниң тәрипигә өтүвалди. Лекин Давут 
филистинийләргә мәдәт бәрмиди, чүнки филистинийләрниң сәрдарлири 
мәслиһәт қилишип: «Әгәр өз хоҗиси Шаулға өтүвалса, бешимиз кетиду» дәп 
уни чиқиривәткән еди.  21 У өзи Зиқлаққа барғанда Манассәниң адәмлиридин 
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булар, йәни Манассәниң миңлириға сәрдарлар болған Адна Йозабад, 
Йәдиаәл, Микаәл, Йозабад, Елиһу вә Зилтай дегәнләр униңға өтүвалди.  
22 Уларниң һәммиси батур җәң қилғучи болуп қошунниң сәрдарлири 
қилинип, талиғучиларға қарши Давутқа мәдәт берәтти.  23 Чүнки күндин-
күнгә кишиләр Давутқа мәдәт бәрмәк үчүн униң қешиға келәтти. Шундақки, 
Худаниң қошунидәк бир чоң қошун тәйяр болған еди.  

Хебронда Давутқа қошулған қошунлар

24 Җәңгә қураллинип Худавәндиниң буйруқиға мувапиқ Шаулниң 
падишаһлиқини Давутқа өткүзмәк үчүн Хебронға униң қешиға кәлгән җәң 
қилғучиларниң сани шу еди, йәни  
25 бәни-Йәһудадин сипар билән нәйзә көтирип җәңгә тәйяр болғанлар алтә 
миң сәккиз йүз еди.  
26 Бәни-Шимондин йәттә миң бир йүз батур җәң қилғучи кәлгән еди.  
27 Бәни-Лавийдин төрт миң алтә йүз еди.  
28 Булардин башқа Һарунниң ханиданиға баш болған Йәһоядаһ вә униң билән 
үч миң йәттә йүз адәм келип,  
29 Садоқ дегән бир яш батур йигит билән униң ханиданидин болған йигирмә 
икки сәрдар һәм кәлгән еди.  
30 Шаулниң туққанлири болған бәни-Бәняминдин үч миң кәлгән еди. 
Буларниң толилири бу вақитқичә Шаулниң өйигә ишәшлик болған еди.  
31 Бәни-Әфраимдин батур җәң қилғучи болуп, өз худавәндилиригә нам 
тапқан йигирмә миң сәккиз йүз адәм кәлгән еди.  

32 Давутни падишаһ қилғили келип, исимлар билән зикир қилинип Манассә 
қәбилисиниң йеримидин болған он сәккиз миң адәм еди.  
33 Бәни-Иссакардин вақитни ойлап билип, Исраилниң немә қилишини уққан 
икки йүз сәрдар билән уларниң қол астида болған бурадәрлири,  
34 Зәбулун қәбилисидин җәңгә уста болуп, һәр хил җәң әсваби билән қураллинип, 
икки көңүллүк болмай иттипақ болушуп кәлгәнләр әллик миң еди.  
35 Нафтали қәбилисидин миң сәрдар вә улар билән болуп сипар вә нәйзә 
көтәргән оттуз йәттә миң адәм,  
36 данийлардин йигирмә сәккиз миң алтә йүз қуралланған адәм,  
37 Ашәр қәбилисидин җәңгә чиққидәк болуп, соқушқа қуралланған қириқ 
миң адәм кәлгән еди.  
38 Иорданниң йәнә бир тәрипидин рубәнийләрдин, гадийлардин вә 
Манассәниң йерим қәбилисидин соқуш үчүн һәр хил җәң әсваби билән 
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қуралланған бир йүз йигирмә миң адәм кәлгән еди.  
39 Бу җәң қилғучиларниң һәммиси соқушқа растлинип, бир көңүллүк 
болуп Давутни пүтүн Исраилниң үстигә падишаһ қилғили Хебронға 
кәлди. Исраилниң һәммә қалған хәлқиму Давутни падишаһ қилғили 
иттипақлашқан еди.  40 Улар Давутниң қешида үч күн қелип, йәп-ичип 
олтарди, чүнки бурадәрлири улар үчүн таам тәйяр қилған еди.  41 Шундақ һәм 
уларниң йеқинлири болуп Иссакар, Зәбулун вә Нафталиниң жутлириғичә 
олтарғучилар ешәк, төгә, қечир, калиларға ашлиқ артип, тола ун, әнҗир 
тоқачлири, үзүм сапақлири, шараб, яғ, кала, вә қой кәлтүргән еди, чүнки 
Исраилда хушлуқ бар еди.  

13 1 Давут болса ләшкәр миңбеши билән йүзбешиларниң өзи вә һәммә 
сәрдарлар билән мәслиһәт қилишти.  2 Андин Давут Исраилниң 

һәммә җамаитигә ейттики: «Әгәр силәргә яхши көрүнүп, бу иш Тәңримиз 
Худавәндидин болса, һәр тәрәпкә хәвәр әвәтип: «Бизгә келип йиғилиңлар» 
дәп, Исраилниң һәммә жутлирида қалған бурадәрлиримизни вә каһинлар 
билән лавийларни қичқирип,  3 Худайимизниң әһдә сандуқини йәнә 
оттуримизға кәлтүрүп қояйли. Мана Шаулниң күнлиридә униң билән һеч 
каримиз йоқ еди» десә,  4 пүтүн җамаәт: «Ундақ қилайли» дәп ейтти, чүнки 
бу иш хәлиқниң һәммисигә яхши көрүнди.  
5 Андин кейин Давут Худаниң әһдә сандуқини Қирят-Йеаримдин елип кәлмәк 
үчүн Мисирдики Шихордин тартип Хаматқа баридиған йолғичә Исраилниң 
һәммисини йиғдурди.  6 Давут билән һәммә Исраил Йәһудаға тәвә болған 
Баала, йәни Қирят-Йеаримға чиқип, керубларниң үстидә олтарғучидин 
нам тапқан сандуқ, йәни Тәңри Худавәндиниң әһдә сандуқини у йәрдин 
кәлтүргили барди.  7 Улар Худаниң әһдә сандуқини бир йеңи һарвуға селип, 
Абинадабниң өйидин елип кәтти. Узза билән Ахийо һарвуни һайдиди.  8 Давут 
билән Исраилниң һәммиси Худаниң алдида һәммә күчи билән хошаллиқ 
қилип, шеир оқуп, чаң, сатар, дап, җаңҗаң вә канай чалатти.  
9 Лекин улар Кидон хаминиға кәлгәндә Узза өзи калилар путлашқини үчүн 
өз қолини әһдә сандуқиға узитип, уни тутти.  10 Амма Узза өз қолини әһдә 
сандуқиға узатқини үчүн Худавәндиниң ғәзипи униңға тутишип уни урди. 
Шундақки, у анда Худаниң алдида чүшүп өлди.  
11 Давут болса Худавәндә Уззани урғини үчүн әләм болуп, у йәрни Пәрәз-Узза 
дәп атиди вә бу күнгичә шундақ аталмақта.  12 У күндә Давут Худадин қорқуп: 
«Худаниң әһдә сандуқини өзәмниңкигә қандақ елип келәләймән?» дәп 
ейтти.  13 Униң үчүн Давут әһдә сандуқини Давутниң шәһиригә кәлтүрмәй, 
бәлки гатлиқ Обәд-Едомниң өйигә кәлтүрди.  14 Худаниң әһдә сандуқи гатлиқ 
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Обәд-Едомниң өйидә қелип, анда униңкидә үч ай турди. Амма Худавәндә 
Обәд-Едомниң өйи билән һәммә тәәллуқини бәрикәтлиди.  

Давутниң шөһрити һәммә жутларға чиқиду

14 1 Тирниң падишаһи Хирам Давутқа әлчиләр чиқирип, кедир яғичи 
әвәтип, униңға өйни ясимақ үчүн тамчи билән яғаччилар қошуп 

бәрди.  2 Давут уқтики, Худавәндә униң өзини Исраилниң үстигә падишаһ 
тикләп қойған еди. Чүнки өз хәлқи Исраил үчүн униң падишаһлиқини тола 
улуқландурған еди.  
3 Давут Йерусалимда өзигә йәнә хотунлар алди вә Давуттин йәнә оғул билән 
қизлар төрәлди.  4 Йерусалимда униңға туғулған оғулларниң исимлири бу, 
йәни Шамуа, Шобаб, Натан, Сулайман,  5 Йибхар, Елишуа, Әлифеләт  6 Нога, 
Нефәг, Яфия,  7 Әлишама, Бәәляда вә Әлифеләт еди.  
8 Филистинийләр Давутниң Исраилға падишаһ болушқа мәсиһләнгинини 
аңлиғинида филистинийләрниң һәммиси Давутни тутқили чиқти. Давут 
буни аңлиғанда уларға қарши чиқти.  9 Филистинийләр келип, Рефаим 
вадисида йейилди.  10 Давут Худадин соридики: «Филистинийләргә қарши 
чиқайму? Уларни миң қолумға тапшурисәнму?» Худавәндә униңға: «Чиққин, 
уларни сениң қолуңға тапшуримән» дәп ейтти.  11 Улар Баал-Пәразимға 
чиққанда Давут анда уларни урди. У вақит Давут: «Бир сәл басқандәк Худа 
мениң қулум билән дүшмәнлиримни басти» деди. Униң үчүн у йәрни Баал-
Пәразим дәп атиди.  12 Улар өз бутлирини анда қоюп кәткәндә Давут: «Уларни 
отта көйдүрүңлар» дәп буйруди.  
13 Лекин филистинийләр йәнә у вадида йейилди.  14 Давут Худадин йәнә 
сориғанда Худа униңға ейтти: «Уларниң кәйнидин чиқмай, бәлки уларниң 
кәйнидин айлинип өтүп, үҗмә дәрәқлириниң уттуридики йәрдин һуҗум 
қилғайсән.  15 үҗмә дәрәқлириниң төписидин маңидиған қәдәмниң авазини 
аңлиғиниңда соқушқа чиққин, чүнки у вақит Худа филистинийләрниң 
қошунини урғили алдиңда маңиду» деди.  16 Давут Худа униңға буйруғандәк 
қилди. У вақит улар филистинийләрниң қошунини уруп, Гибийондин 
тартип Гезәргичә қоғлиди.  17 Давутниң шөһрити һәммә жутларға чиқти вә 
Худавәндә униң қорқунучисини һәммә таипиләрниң үстигә салди.  
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Әһдә сандуқи Йерусалимға кәлтүрүлиду

15 1 Андин у өзигә Давутниң шәһиридә өйләр ясап, Худаниң әһдә сандуқи 
үчүн бир җайни растлап, униң үчүн бир чедир тиктүрди.  2 Давут 

буйрудики: «Бәни-Лавийдин башқа кишиләр Худаниң әһдә сандуқини 
көтәрмисун, чүнки уларни Худавәндә өзи Худаниң әһдә сандуқини көтирип, 
униң алдида һемишә хизмәт қилғили илғиди.  3 Андин Давут һәммә Исраилни 
өзи Худавәндиниң әһдә сандуқи үчүн растлиған җайға уни кәлтүрмәк үчүн 
Йерусалимға йиғдурди.  
4 Давут бәни-Һарун билән лавийларни җәм қилди.  
5 Бәни-Қеһаттин баш болған Урийәл билән униң бир йүз йигирмә туққини,  
6 бәни-Мәраридин баш болған Асая билән униң икки йүз йигирмә туққини,  
7 бәни-Гәршомдин баш болған Йоел билән униң бир йүз оттуз туққини,  
8 бәни-Елизафандин баш болған Шәмая билән униң икки йүз туққини,  
9 бәни-Хеброндин баш болған Елийәл билән униң сәксән туққини  
10 вә бәни-Уззийәлдин баш болған Аминадаб билән бир йүз он икки туққини 
болғанларни җәм қилди.  
11 Давут Садоқ билән Абятар дегән каһинларни вә Урийәл, Асая, Йоел, 
Шәмая, Елийәл вә Аминадаб дегән лавийларни қичқирип,  12 уларға 
ейтти: «Лавийларниң ханиданлириға баш болисиләр. Өзәңлар билән 
бурадәрлириңларни муқәддәс қилип, Исраилниң Тәңриси Худавәндиниң 
әһдә сандуқини мән униңға растлиған йәргә елип кәлгәйсиләр.  13 Силәр 
илгәрки мәртивә һазир болмай бехәвәр туруп, раст тәриқидә уни көтәрмигәч 
Тәңримиз Худавәндиниң ғәзипи үстимизгә кәлди» деди.  14 Шуни дегәндә 
каһинларниң өзи билән лавийлар Исраилниң Тәңриси Худавәндиниң әһдә 
сандуқини елип кәлмәк үчүн өзини муқәддәс қилди.  15 Андин бәни-Лавий 
болса Муса Худавәндиниң сөзигә мувапиқ буйруғандәк Худаниң әһдә 
сандуқини балдақлиридин тутуп, мүрилиригә көтәрди.  
16 Давут лавийларниң башлириға: «Силәр шеир оқуйдиған бурадәрлириңларни 
тәйинләп қоюп, улар чалидиған әсваблар, сатар, чаң вә җаңҗаңни челип 
хушлуқ авазини чиқарсун дәп буйруңлар» деди.  17 У вақит лавийлар 
буларни тайин қилди, йәни Йоелниң оғли Һеманни вә униң бурадәрлиридин 
Бәрәкяниң оғли Асафни вә уларниң бурадәрлири болған Мәрариниң 
оғуллиридин Қушаяниң оғли Етанни бу ишқа тәйинләп,  18 улардин башқа 
иккинчи дәриҗидин болған бурадәрлири Зәкаря, Бән, Яазийәл, Шемирамот, 
Йәхийәл, Унни, Елияб, Бәная, Маасея, Матитя, Әлифәлеһу, Миқнея, Обәд-
Едом вә Йәийәл дегәнләрни һәм тәйинлиди. Булар дәрвазивән еди.  
19 Шеир оқуғучилар, йәни Һеман, Асаф билән Етан мис җаңҗаңларни челишқа 
қоюлди.  20 Зәкаря, Азийәл, Шемирамот, Йәхийәл, Унни, Елияб, Маасея вә 
Бәнаяниң өзи Аламот дегән услубта сатар чалатти.  21 Матитя, Әлифәлеһу, 
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Миқнея, Обәд-Едом, Йәийәл вә Азаря болса Шәминит дегән услубта чаң челип 
башламчилиқ қилатти.  22 Лавийларниң беши Кәнаня шеир оқушниң үстидә 
туруп, уста болғач шеир оқушта башлиғучи еди.  23 Бәрәкя билән Әлқана әһдә 
сандуқиниң алдида дәрвазивән еди.  24 Шебаня, Йошафат, Нәтанәл, Амасай, 
Зәкаря, Бәная вә Елийәзәр дегән каһинлар Худаниң әһдә сандуқиниң алдида 
канай чалатти. Амма Обәд-Едом билән Йәхия әһдә сандуқиниң алдида 
дәрвазивәнләр еди.  

Әһдә сандуқи тәнтәнә билән Давутниң шәһиригә кириду

25 У вақит Давут билән Исраилниң ақсақаллири миңбешиларға қошулуп, 
хушлуқ билән Худавәндиниң әһдә сандуқини Обәд-Едомниң өйидин елип 
кәлгили барди.  26 Худа у вақитта Худавәндиниң әһдә сандуқини көтәргән 
лавийларни сақлиғини үчүн улар йәттә буқа билән йәттә қочқарни 
қурбанлиқ қилди.  27 Давут өзи билән әһдә сандуқини көтәргән һәммә 
лавийлар, шеир оқуғучилар вә шеир оқуғучиларни башлиған Кәнаня нәпис 
канаплиқ тонлар кийгән еди. Давут һәм бир канаплиқ Ефод кийгән еди.  
28 Исраилниң һәммиси Худавәндиниң әһдә сандуқини елип келип, хушлуқ 
қилип канай билән сүнай челип, җаңҗаң җириңлитип сатар билән чаңниң 
авазини чиқарди.  29 Худавәндиниң әһдә сандуқи Давутниң шәһиригә 
кәлгәндә Шаулниң қизи Микал бир пәнҗиридин қарап Давут падишаһниң 
уссулға чүшүп ойниғинини көрүп, уни өз көңлидә хар көрди.  

Худавәндигә қурбанлиқ кәлтүрүш вә мәдһийә оқуш

16 1 Улар Худаниң әһдә сандуқини елип келип, Давут униң үчүн тиктүргән 
чедирниң оттурисида қоюп, Худаниң алдида көйдүридиған қурбанлиқ 

билән шүкүр қурбанлиқини кәлтүрди.  2 Давут көйдүридиған қурбанлиқ 
билән шүкүр қурбанлиқини кәлтүргәндә у хәлиқни Худавәндиниң намида 
мубарәклиди.  3 Андин кейин исраилийларниң һәммисигә, хаһи әр киши 
болса, хаһи хотун болса һәр биригә, бир нан, бир парчә гөш билән бир сапақтин 
үзүм үләштүрүп бәрди.  4 У һәм Лавийниң бәзисини Худавәндиниң әһдә 
сандуқиниң алдида хизмәт қилип, Исраилниң Тәңриси Худавәндигә һәмд-
шүкүр ейтип, мәдһийә оқуғили тәйинлиди.  5 Беши Асаф болуп, иккинчиси 
Зәкаря еди. Йәийәл, Шемирамот, Йәхиәл, Матитя, Елияб Бәная, Обәд-Едом 
вә Йәийәл дегәнләр сатар билән чаң чалатти. Асаф җаңҗаң чалатти.  6 Амма 
Бәная билән Яхазийәл дегән каһинлар Худаниң әһдә сандуқиниң алдида 
канай тутуп туратти.  
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7 У күндин башлап Давут өзи Худавәндигә һәмд ейтсун дәп, Асафниң өзи 
билән униң бурадәрлиригә бу күйни буйрудики:  

Давутниң мәдһийә күйи

8 «Худавәндигә шүкүр ейтип, униң исмини қичқириңлар.
 Униң ишлирини хәлиқләрниң арисида билдүрүп,  
9 униңға мәдһийә нахшилирини ейтиңлар.
 Униң әҗайип әмәллиридин сөзләп,  
10 униң муқәддәс исми билән пәхирлиниңлар,
 Худавәндини издигүчиләрниң көңли хошал болсун.  
11 Худавәндә билән қудритини тәләп қилип,
 униң йүзини издәңлар.  
12 У қилған әҗайип әмәллирини ойлап,
 униң мөҗизилири билән ағзиниң һөкүмлирини яд қилиңлар.  
13 Әй униң бәндиси Исраилниң уруқ-әвлати,
 әй Яқубниң балилири болған илғанғанлири, шуни яд қилиңлар.  
14 У Тәңримиз Худавәндә болуп,
 униң һөкүмлири пүтүн йәр йүзидә бардур.  
15 Униң әһдисини дайим ядлап,
 миң нәсилгә буйруған сөзини зикир қилип,  
16 Ибраһим билән яғлиған әһдисиниң өзини хатиригә кәлтүрүп,
 Исһаққа қилған қәсимини яд қилиңлар.  
17 Яқуб үчүн бир қанун,
 Исраил үчүн әбәдий бир әһдә тохтитип:  
18 ‹ Қанаан жутини саңа берәй.
 У сениң мирас һәссәң болиду› дәп ейтти.  
19 У вақит техи сани аз хәлиқ едиңлар, дәрвәқә наһайити аз болуп,
 жутта мусапир едиңлар.  20 Улар таипидин таипигә,
 бир мәмликәттин башқа бир хәлиққә айлинип йүрәтти.  
21 Амма у өзи һеч адәмни уларға зулум қилғили қоймай,
 уларниң сәвәбидин падишаһларға тәнбиһ берип:  
22 ‹ Мениң мәсиһләнгәнлиримгә қол қоймай,
 пәйғәмбәрлиримгиму һеч зәрәр йәткүзмәңлар› дәп ейтти.  
23 Әй һәммә дуния, Худавәндини күйлигин,
 күндин-күнгә униң ниҗатини җакалиғин.  
24 Һәммә таипиләрниң арисида униң улуқлуқини дәп берип,
 һәммә хәлиқләрниң арисида униң әҗайип әмәллирини баян қилғин.  
25 Чүнки Худавәндә улуқ болуп, тола даңлинишқа лайиқтур.
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 Мәбуд аталғанларниң һәммисидин у зиядә қорқунучлуқтур.  
26 Чүнки халайиқниң һәммә тәңрилири бутлардур,
 амма Худавәндә асманларни яратқандур.  
27 Шан-шәрәп билән иззәт униң алдида болуп,
 қудрәт билән хушлуқ униң маканидидур.  
28 Әй халайиқниң нәсиллири, Худавәндигә һәмд ейтиңлар.
 Униң шан-шәрипи билән қудритигә лайиқ Худавәндигә һәмд ейтиңлар.  
29 Худавәндигә өз исмиға лайиқ һәмд ейтиңлар.
 Һәдийә кәлтүрүп, униң һузуриға келип,
 муқәддәс кийим билән ясинип,
 Худавәндигә сәҗдә қилиңлар.  
30 Әй пүтүн йәр униң алдида титригин.
 Мана җаһан мәзмут туруп, тәврәнмигидәк мәһкәмдур.  
31 Асманлар хуш болуп, йәр өзи шатлиқ қилғай:
 ‹ Худавәндә болса таипиләрниң арисида падишаһтур› дәп ейтқайлар.  
32 Деңиз пүтүн барлиқи билән гүлдүрлисун.
 Сәһра билән андаки һәммиси шатлиқ қилсун.  
33 Җаңгалниң дәрәқлири Худавәндиниң алдида хушлуқтин қичқиришсун,
 чүнки у дунияни һөкүм қилғили келиду.  
34 Худавәндигә шүкүр ейтиңлар,
 чүнки у кәрәмлик болуп, мәрһәмити әбәдкичә қалиду.  
35 ‹ Әй ниҗатимизниң Худайи,
 бизни қутқузуп, таипиләрниң арисидин бизни йиғип халас қилғин.
 Сениң муқәддәс исмиңға шүкүр ейтип,
 һәмдиң билән пәхирләнгәймиз› дәп ейтиңлар.  

36 Исраилниң Тәңриси Худавәндигә әзәлдин әбәдкичә һәмдусана болғай».

 Шуни оқуп болғанда һәммә хәлиқ «Амин» дәп Худавәндигә һәмдусана ейтти.  

Ибадәт чедирида хизмәт қилғанлар

37 У өзи Худавәндиниң әһдә сандуқиниң алдида Асаф билән униң 
бурадәрлирини қоюп: «Әһдә сандуқиниң алдида һемишә һәр күнниң тайин 
хизмитини қилип турсун» дәп буйруди.  38 Лекин Обәд-Едом билән униң 
бурадәрлири болған атмиш сәккиз кишини вә Йәдутунниң оғли Обәд-Едом 
билән Хосани дәрвазивән қилди.  39 Садоқ каһин билән каһинлар болған 
бурадәрлирини Худавәндиниң чедириниң алдида, йәни Гибийонниң 
қурбанлиқ егизликидә хизмәт қилғили турғузди.  40 Улар һәр әтә-ахшамда 
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көйдүридиған қурбанлиқниң қурбангаһида Худавәндигә көйдүридиған 
қурбанлиқ өткүзүп, Худавәндиниң Исраилға бәргән Тәвратида буйрулғанниң 
һәммисини қилишқа қоюлди.  41 Улар билән Һеман, Йәдутун билән исимлири 
зикир қилинип илғанған башқилири Худавәндигә шүкүр ейтишқа қоюлди, 
чүнки униң мәрһәмити әбәдкичә қалиду.  42 Буларниң, йәни Һеман билән 
Йәдутунниң илкидә чалғучилар үчүн канай билән җаңҗаң вә Худаниң 
ибадити үчүн ишлитидиған башқа нәғмиләр сақлинатти. Йәдутунниң 
оғуллири болса дәрвазивән еди.  
43 Андин кейин һәммә хәлиқ һәр бири өз өйигә барди. Давут болса өз өй 
хәлиқни мубарәклимәк үчүн йенип кәтти.  

Давутниң оғлиниң Худавәндиниң 

бәйтини ясиши тоғрисидики вәдә

17 1 Давут өз өйидә олтирип, Натан пәйғәмбәргә ейтти: «Мана мән кедир 
яғичидин ясалған өйдә олтаримән, лекин Худавәндиниң әһдә сандуқи 

бир чедирниң тегидә туриду» деди.  2 Натан Давутқа ейтти: «Берип, көңлүңдә 
һәрнемә болса қилғин, чүнки Худа сән биләндур» деди.  
3 Лекин кечидә Худаниң сөзи Натанға келип ейтти:  4 «Берип, бәндәм 
Давутқа ейтқинки: Худавәндә мундақ ейтар: ‹ Сән маңа бир олтаридиған 
өйни ясимайсән.  5 Мән бәни-Исраилни Мисирдин чиқарғандин тартип бу 
күнгичә бир өйдә олтармай, бәлки чедирдин чедирға, макандин маканға 
көчүп йүрдүм.  6 Мән өзәм бәни-Исраилниң һәммиси билән йүргән барчә 
йәрләрниң биридә өз хәлқимгә падичи болушқа тохтитип қоюп, Исраилниң 
һакимлири болғанларниң биригә: «Немишкә кедир яғичидин маңа бир өй 
ясимидиңлар» дәп бир сөз ейтқан едимму?›  
7 Әмди бәндәм Давутқа ейтқинки: Самави қошунларниң сәрдари болған 
Худавәндә мундақ ейтиду: ‹ Қойлириниң кәйнидин йүргиниңдә яйлақтин 
сени елип, хәлқим Исраилға әмир қилдим.  8 Һәммә йоллириңда сән билән 
болуп, барчә дүшмәнлириңни алдиңда йоқаттим. Һәм йәр йүзидики 
улуқларниң исимлиридәк саңа бир исимни беримән.  9 Хәлқим Исраилға 
бир җай растлап, анда уларни көчәттәк салай. Улар өз маканида олтирип, 
йәнә қозғалмисун. Яманлар балдурқидәк уларға зулум қилалмисун.  10 Мән 
хәлқим Исраилниң үстигә һакимлар қойғандин тартип улар шундақ қилип 
турди. Мана һәммә дүшмәнлириңни басимән. Әмди саңа ейтимәнки, 
Худавәндә өзи саңа бир өй ясап бериду.  11 Шундақ болидуки, сениң күнлириң 
тамам болуп, ата-бовилириңниң җайиға барғиниңда сәндин кейин нәслиңни 
,йәни оғуллириңниң бирини турғузуп, падишаһлиқни муқим қилимән.  
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12 У маңа бир өй ясайду вә униң тәхтини әбәдкичә муқим қилимән.  13 Мән 
униңға ата болуп, у маңа оғул болиду. Сәндин илгири болған кишидин 
рәһимдилликимни җуда қилғинимдәк униңдин рәһимдилликимни җуда 
қилмаймән.  14 Мән уни өйүм билән падишаһлиқимда әбәдкичә муқим 
қилимән вә униң тәхти әбәдкичә мәзмут туриду›» деди.  
15 Натан Давутқа тамам бу сөз билән роһий көрүнүшкә мувапиқ сөз қилди.  

Давут Худаға шүкүр қилиду

16 У вақит Давут падишаһ кирип, Худавәндиниң алдида олтирип ейттики: 
«Әй Рәб Худа, мән кимдурмән мениң өйүм немидурки, мени шуниңға 
йәткүзгәнсән.  17 Лекин, әй Худа, бу техи саңа аз бир нәрсә көрүнди. Сән 
келидиған узун вақитниң вәқәлиридин һәм хәвәр берип, өз бәндәңниң өйи 
тоғрисида сөз қилип, сән, әй Рәб Худа, улуқ адәм болғинимдәк маңа қаридиң.  
18 Әмди сән өз бәндәңгә көрсәткән иззәт тоғрисида Давут саңа немә ейтсун. 
Сән өз бәндәңни тонуйсән.  19 Әй Худавәндә, өз бәндәң үчүн вә өз көңлүңгә 
мувапиқ бу һәммә чоң ишни қилип, бу һәммә чоң әмәлләрни билдүрдүң.  
20 Әй Худавәндә, қулақлиримиз аңлиғининиң һәммисигә мувапиқ саңа һеч 
ким охшимайду вә сәндин башқа Худа йоқтур.  21 Бир Тәңри ‹ Сени өзәм 
үчүн бир хәлиқ қилип қутқузуп, өзәмгә бир улуқ вә һәйвәтлик нам қилип, 
Мисирдин халас қилған хәлқимниң алдидин таипиләрни чиқирай› дәп 
бир таипә үчүн чиққанму? Йәр йүзидә хәлқиң Исраилдәк бир таипә барму?  
22 Чүнки өз хәлқиң Исраилни әбәдкичә өзәңгә хас бир хәлиқ қилдиң. Әй 
Худавәндә, сән өзәң уларниң Худайи болдуң.  
23 Әмди, әй Худавәндә, өз бәндәң билән өйи тоғрисида ейтқиниңни әбәдкичә 
муқим қилип, ейтқан сөзүңдәк қилғин.  24 Сениң исмиң әбәдкичә мәзмут 
болуп улуқланғай. ‹ Исраилниң Тәңриси, самави қошунларниң сәрдари 
болған Худавәндә Исраилниң Худайидур› дәп ейтқайлар вә бәндәң Давутниң 
өйи сениң алдиңда мәзмут турғай.  25 Чүнки сән, әй Худайим, өз бәндәңгә: ‹ 
Мән саңа бир өй ясай› дәп изһар қилип ейттиң. Униң үчүн өз бәндәң сениң 
алдиңда дуа қилғили җүрәт тапти.  26 Әмди, әй Худавәндә, сән Худа болуп 
өз бәндәңгә бу яхшилиқни вәдә қилдиң.  27 Әмди илтипат қилип, бәндәңниң 
өйини бәрикәтләп, сениң алдиңда әбәдкичә турғили несип қилғайсән, чүнки, 
әй Худавәндә, сән бәрикәтлигән киши әбәдкичә мубарәк болиду».  
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Давутниң нусрәтлири

18 1 Андин кейин Давут филистинийләрни уруп бесип, Гат билән 
өзигә тәвә кәнтлирини филистинийләрниң қолидин алди.  2 У һәм 

моабийларни урди. Улар униңға тәвә болуп, униңға баҗ-хираҗ кәлтүрди.  
3 Андин Давут Хаматта Зобаниң падишаһи Һадарәзәрни бу өзи Фират дәриясиниң 
йенидики тәвә йәрлирини мәһкәм қилғили чиққанда урди.  4 Давут униңдин бир 
миң җәң һарвуси, йәттә миң атлиқ киши вә йигирмә миң пиядә әскәрни әсир 
қилип алди. Давут айиған йүз аттин башқа һәммә һарву атлириниң пәйлирини 
кәстүрди.  
5 Аррамийлар Зобаниң падишаһи Һадарәзәр мәдәт бәрмәк үчүн Дәмәшиқтин 
чиққанда Давут аррамийлардин йигирмә икки миң адәмни урди.  6 Давут 
Дәмәшиқтә аррамийларниң үстидә хәвәр алидиған сипаһлар қойди. Бу 
тәриқидә аррамийлар Давутқа тәвә болуп, униңға баҗ-хираҗ кәлтүридиған 
болди. Дачуд нә йәргә барса, Худавәндә униңға нусрәт берәтти.  7 Давут 
Һадарәзәрниң ғуламлири көтәргән алтун сипарлирини елип, Йерусалимға 
кәлтүрди.  8 Андин Давут Һадарәзәрниң шәһәрлири Тибхат билән Кундин 
наһайити тола мис алди. Шуниңдин Сулайман мис көлини түврүк билән мис 
қачилирини әткүзди.  
9 Хаматниң падишаһи Тоу: «Давут Зобаниң падишаһи Һадарәзәрниң һәммә 
қошунини урди» дәп аңлиғанда,  10 өз оғли Һадорамни Давут падишаһқа салам 
қилип, Һадарәзәр соқушуп уни мәғлуп қилғини үчүн тәбрикләшкә әвәтти, 
чүнки Һадарәзәр һемишә Тоу билән җәң қилип турған еди. У һәр хил алтун, 
күмүч, вә мис қачилирини һәм әвәтти.  11 Шу қачиларни Давут өзи һәммә 
таипиләрдин, йәни едомийлар, моабийлар, бәни-Аммон, филистинийләр вә 
амаләкийләрдин алған алтун күмүчкә қошуп, Худавәндигә муқәддәс қилди.  
12 Зеруяниң оғли Абисай туз вадисида едомийлардин он сәккиз миң адәмни 
урғандин кейин,  13 Едомниң үстигә хәвәр алидиған сипаһлар қойди. 
Едомийларниң һәммиси Давутқа тәвә болди. Давут нә йәргә барса, Худавәндә 
униңға нусрәт берәтти.  

Давутниң әмәлдарлири

14 Давут пүтүн Исраилниң үстидә сәлтәнәт қилип, һөкүм сүрүп, һәммә 
хәлқигә адаләт қилатти.  15 Зеруяниң оғли Йоаб қошунниң сәрдари болуп, 
Ахилудниң оғли Йәһошафатниң өзи вәзир еди.  
16 Ахитубниң оғли Садоқ билән Абятарниң оғли Абималик каһинлар туруп, 
Шавша катип еди.  
17 Йәһоядаһниң оғли Бәная муһапизәтчиләр билән хәвәрчиләрниң үстидә 
турди. Лекин Давутниң оғуллири падишаһниң қешида сәрдар еди.  
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Давутниң аммонийлар вә аррамийлар билән җәң қилиши

19 1 Андин кейин бәни-Аммонниң падишаһи Нахаш өлгәндә униң оғли 
орнида падишаһ болди.  2 У вақит Давут: «Униң атиси маңа яхшилиқ 

көрсәткәндәк мән Нахашниң оғли Ханунға яхшилиқ көрситәй» дәп ейтти. 
Андин Давут униңға атиси үчүн тәсәлли бәргили әлчиләр әвәтти. Давутниң 
хизмәткарлири Ханунниң қешиға униңға тәсәлли бәргили бәни-Аммонниң 
жутиға кәлди.  3 Амма бәни-Аммонниң сәрдарлири Ханунға ейтти: «Хиял 
қилидуму, сәнки Давут атаңға иззәт қилмақ үчүн саңа тәсәлли бәргүчиләр 
әвәтти. Ундақ әмәс, бәлки жутни көрүп йоқитип җасуслуқ қилайли дәп, 
хизмәткарлири кәлди әмәсму?» деди.  4 Униң үчүн Ханун Давутниң 
хизмәткарлирини тутуп, сақаллирини чүшүрүп, қоңиниң җайидин 
кийимлирини оттуридин тоғра кәстүрүп, кәткили қойди.  5 Давутқа: 
«Адәмләргә шундақ вәқә болди» дәп хәвәр берилди. У вақит уларниң алдиға 
киши әвәтти, чүнки бу адәмләр тола хиҗаләт болған еди. Падишаһ уларға: 
«Сақаллириңлар өскичилик Йерихода туруп, андин йенип келиңлар» дәп 
ейтқузди.  
6 Бәни-Аммон өзиниң Давутниң алдида йиргинчлик болғинини көргинидә 
Ханун билән бәни-Аммон бир миң талант күмүч әвәтип, Аррам-
Хаһарайимдин, Аррам-Маака вә Зобадин һарву билән атлиқлар иҗаригә алди.  
7 Улар оттуз икки миң һарвуни вә Мааканиң падишаһи билән адәмлирини 
иҗаригә алди. Булар келип, Мәдибаниң алдида чүшти. Бәни-Аммон һәм өз 
шәһәрлиридин келип, соқушқа йиғилди.  8 Давут шуни аңлиғанда Йоаб билән 
батур адәмләрниң һәммә қошунини әвәтти.  9 Бәни-Аммон чиқип, шәһәрниң 
дәрвазисиниң алдида соқушқа тизилди. Лекин кәлгән падишаһлар бөләк 
туруп, түзләңликтә сәп бағлиди.  10 Йоаб, алди-кәйнимдин һуҗум болиду, 
дәп көргәндә, Исраилдин һәммә хил адәмләрни илғап, аррамийларға қарши 
сәп тизди.  11 Қалған адәмләрни бурадири Абисайниң қолиға тапшурди. 
Булар бәни-Аммонға қарши тизилди.  12 У ейтти: «Әгәр аррамийлар маңа 
күчлүк кәлсә, сән маңа ярдәм бәргәйсән. Амма бәни-Аммон саңа күчлүк 
кәлсә, мән берип, саңа ярдәм берәй.  13 Җүрәтлик болғин! Өз хәлқимиз үчүн 
вә Худайимизниң шәһәрлири үчүн батурлуқ көрситәйли. Андин кейин 
Худавәндә өзигә немә яхши көрүнсә, қилсун» деди.  14 Йоаб вә униң билән 
болған адәмләр чиқип, аррамийларға һуҗум қилғанда улар униңдин қачти.  
15 Бәни-Аммон аррамийларниң қачқинини көргәндә улар һәм униң бурадири 
Абисайдин қечип, шәһәргә кирди. У вақит Йоаб Йерусалимға йенип кәтти.  
16 Аррамийлар өзиниң Исраилниң алдида мәғлуп болғинини көргәндә улар 
хәвәрчиләр әвәтип: «Дәрияниң у тәрипидики аррамийларға җәңгә чиқиңлар» 
дәп ейтқузғанда Һададәзәрниң қошуниниң сәрдари Шобак уларни башлап 
чиқти.  17 Шуниң хәвири Давутқа йәткәндә у пүтүн Исраилни йиғдуруп, 
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Иордандин өтүп уларниң үстигә келип, уларға қарши сәп бағлиди. Давут 
аррамийларға қарши сәп бағлиғанда булар униң билән соқушқили башлиди.  
18 Лекин аррамийлар Исраилдин қачти вә Давут йәттә миң һарвуға мингән 
адәм билән қириқ миң пиядә әскәрни өлтүрүп, қошунниң сәрдари Шобакни 
һәм өлтүрди.  19 Һададәзәрниң адәмлири өзиниң Исраилдин урулғинини 
көргәндә Давут билән сүлһи түзүшүп, униңға тәвә болди. Андин кейин 
аррамийлар бәни-Аммонға йәнә мәдәт бәргили халимайдиған болди.  

20 1 У йил тамам болғандин кейин падишаһлар җәңгә чиқидиған вақитта 
Йоаб бир күчлүк қошун билән чиқип, бәни-Аммонниң жутини талап, 

Рабба шәһирини қоршиди. Лекин Давут Йерусалимда қалди. Йоаб өзи 
Раббани елип хараб қилди.  2 У вақит Давут уларниң падишаһиниң таҗини 
униң бешидин алди. Униң вәзни бир талант алтун болуп, бир қиймәт баһа 
таш билән зиннәтләнгән еди. У Давутниң бешиға қоюлди. У наһайити тола 
олҗа шәһәрдин чиқиривалди.  3 Амма андаки хәлиқни чиқирип, һәриләр, 
төмүрдин әткән хаман һарвулири вә палтилар билән кәстүрди Давут бәни-
Аммонниң һәммә шәһәрлиридә шундақ қилди. Андин Давут һәммә хәлиқ 
билән Йерусалимға йенип барди.  

Филистинийләр билән җәң қилиш

4 Андин кейин Гезәрдә филистинийләр билән соқуш болди. У вақит 
хушатлиқ Сиббикай рефаийларниң әвлатидин болған Сиппайни уруп 
өлтүрди. Буниң билән филистинийләр бесилди.  5 Амма филистинийләр 
билән йәнә бир соқуш болди. У вақит Яирниң оғли Әлханан гатлиқ Голиятниң 
бурадири Лахмини уруп өлтүрди. Шуниң нәйзисиниң сепи бапкарниң 
хадисидәк еди.  6 Йәнә бир соқуш Гатта болди. Анда узун бойлуқ бир адәм бар 
еди. Қоллирида алтидин бармақлири, путлирида һәм алтидин бармақлири 
болуп, җәмий йигирмә төрт бармиқи бар еди. У һәм рефаийларниң 
әвлатидин еди.  7 У Исраилға һақарәт қилғанда Давутниң бурадири Шиманиң 
оғли Йонатан уни уруп өлтүрди.  8 Булар Гаттики рефаийларниң әвлатидин 
болуп, Давут билән униң хизмәткарлириниң қолидин өлтүрүлди.  

Давутниң хәлиқни санақтин өткүзүш гунайи

21 1 Лекин шәйтан Исраилға қарши қопуп, Давутни Исраилни саниғили 
қозғатти.  2 Давут өзи Йоаб билән хәлиқниң чоңлириға: «Бәршебадин 
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тартип Данғичә берип, Исраилни санап, маңа хәвәр бериңлар. Мән санини 
биләй» деди.  3 Йоаб ейтти: «Худавәндә өз хәлқини йүз мәртивә ашурғай. 
Әй хоҗам падишаһ, уларниң һәммиси хоҗамниң хизмәткарлири әмәсму? 
Немишкә хоҗам бу ишини халайду? Немишкә буниң билән Исраилға гуна 
артилсун?»  4 Амма Йоаб шуни халимисиму, падишаһниң буйруқи чиң туруп 
янмиди. Униң үчүн Йоаб чиқип, пүтүн Исраилниң жутини кезип йүрүп, 
Йерусалимға йенип кәлди.  5 Йоаб Давутқа хәлиқниң җәм санини дәп бәрди. 
Исраилда он бир йүз миң қилич көтиридиған адәм болуп, Йәһудада төрт йүз 
йәтмиш миң қилич көтиридиған адәм бар еди.  6 Лекин Лавий билән Бәнямин 
қәбилилириңлирини қалғанлар билән санимиған еди, чүнки падишаһниң 
буйруқи Йоабқа йиргинчлик еди.  
7 Лекин Худа бу иштин нарази болуп, Исраилни урди.  8 У вақит Давут Худаға 
ейтти: «Шу ишни қилип чоң гуна қилдим, лекин әмди өз бәндәңниң гунайини 
көтәргин. Мән тола ахмақлиқ қилдим» деди.  9 Лекин Худавәндә Давутниң 
роһий көрүнүш көргүчи Гадқа сөз қилип ейтти:  10 «Берип, Давутқа сөз қилип 
ейтқинки: ‹ «Үч бала алдиңда қойимән буларниң бирини өзәңгә илғап, саңа 
немә қилидиғинимни ихтияр қилғин» дәп Худавәндә ейтиду›».  11 Гад Давутниң 
қешиға кирип, униңға ейтти: «Худавәндә мундақ ейтидуки: ‹ Ихтияр қилғин.  
12 Үч йилғичә ачарчилиқ я үч айғичә дүшмәнләрниң қиличидин қутулмай, 
дүшмәнлириңниң алдида хараб болушни я Худавәндиниң қиличини, йәни 
жутта ваба болуп, Худавәндиниң пәриштисиниң Исраилниң һәммә жутида 
һалак қилишини ихтияр қиламсән? Әмди ойлап, мени әвәткәнгә немә 
җавап беришимни хиял қилип тохтатқин›» деди.  13 Давут Гадқа: «Мениң чоң 
тәңликим бар. Лекин Худавәндиниң қолиға чүшәй, чүнки униң мәрһәмити 
чоңдур. Инсанниң қолиға чүшмигәймән» деди.  
14 У вақит Худавәндә Исраилға ваба әвәтти. Шундақки, исраилийлардин 
йәтмиш миң адәм өлди.  15 Худа бир пәриштини Йерусалимға уни хараб 
қилғили әвәтти. Лекин у хараб қилип турғинида Худавәндә көрүп бала 
әвәткинигә пушайман қилип, хараб қилғучи пәриштигә: «Әмди болди. 
Қолуңни йиққин» дәп ейтти. У вақит Худавәндиниң пәриштиси йәбусий 
Орнанниң хамининиң йенида турди.  
16 Давут өз көзлирини ачса, мана Худавәндиниң пәриштиси асман билән 
йәрниң оттурисида туруп, қолида суғурған қилични тутуп, Йерусалимниң 
үстигә шилтап туриду. У вақит Давут билән Исраилниң ақсақаллири палас 
кийип йүз төвән йиқилди.  17 Давут Худаға ейтти: «Хәлиқ саналсун дәп, мән 
өзәм буйруған әмәсму? Мән өзәм гунаға чүшүп яманлиқ қилдим. Лекин 
мениң падам болған шу хәлиқ немә қилди? Әй Тәңрим Худавәндә, сениң 
қолуң уларға бала кәлтүрүп үстигә көтирилмәй, бәлки мән билән атамниң 
өйи үстигә көтирилсун» деди.  



 39 ТАРИХ-ТӘЗКИРӘ  1-қисим

18 Шунда Худавәндиниң пәриштиси Гадниң васитиси билән Давутқа 
буйрудики, Давут өзи чиқип йәбусий Орнанниң хаминида Худавәндигә бир 
қурбангаһ ясисун.  19 Гад Худавәндиниң намида ейтқан сөзгә мувапиқ Давут 
барди.  
20 Орнан болса бурулуп пәриштини көрди. У вақит униң билән болған төрт 
оғли өзини йошурди. Орнан хаманда буғдай хаминини һайдап турған еди.  
21 Давут Орнанниң қешиға кәлди. Орнан қарап Давутни көргәндә хамандин 
чиқип, Давутниң алдида йүз төвән йәргә чүшүп тазим қилди.  22 Давут Орнанға 
ейтти: «Худавәндигә анда бир қурбангаһни ясимиқим үчүн хаманниң 
йерини маңа бәргин. Уни пүтүн нәрхтә маңа сатқин. Буниң билән ваба 
хәлиқниң арисида тохтисун» деди.  23 Орнан Давутқа ейтти: «Хоҗам падишаһ 
уни елип өзи халиғандәк қилсун. Мана көйдүридиған қурбанлиқ үчүн 
калиларни берип, отун үчүн хаман әсваблирини вә һәдийә үчүн буғдайни, 
дәрвәқә һәммисини берәй» деди.  24 Лекин Давут падишаһ Орнанға: «Ундақ 
әмәс, бәлки пүтүн нәрхтә алай, чүнки Худавәндигә бәрмәк үчүн сениңкини 
елип, халис алғанни көйдүридиған қурбанлиқ қилмиғаймән» деди.  25 Шуни 
дәп, Давут Орнанға у җай үчүн алтә йүз шеқәл алтун тартип бәрди.  26 Давут 
анда Худавәндигә бир қурбангаһни ясап көйдүридиған қурбанлиқ билән 
шүкүр қурбанлиқини кәлтүрүп, Худавәндигә дуа қилди. У вақит у униңға 
җавап берип, көйдүргән қурбангаһқа асмандин от әвәтти.  27 Худавәндиниң 
буйруқи билән пәриштә қиличини ғилипиға салди.  
28 Давут Худавәндиниң йәбусий Орнанниң хаминида униң дуасини 
аңлиғинини көрүп, анда қурбанлиқ қилди.  29 Амма Муса баяванда әткән 
Худавәндиниң чедири билән көйдүрмә қурбанлиқниң қурбангаһи у 
вақитта Гибийондики қурбанлиқ егизликидә еди.  30 Лекин Давут Худадин 
соримақ үчүн униң алдиға барғили җүрәт қилмиди, чүнки Худавәндиниң 
пәриштисиниң қиличидин қорқатти.  

Худавәндиниң бәйтини ясашқа тәйярлиқ қилиниду

22 1 Давут ейттики: «Рәб Худаниң бәйти мунда болуп, Исраилниң 
көйдүрмә қурбанлиқниң қурбангаһи шу йәрдә болсун».  2 Андин 

Давут: «Исраилниң жутидики биганиләрни йиғиңлар» дәп буйруп, Худаниң 
бәйтиниң ясишиға таш кәсмәк үчүн устиларни ишқа салди.  3 Давут һәм ишик 
билән дәрвазиларға миқ билән гирәләр әтмәк үчүн наһайити тола төмүр 
растлап, тартилмиғидәк тола мис тәйярлап,  4 ғол кедир яғичи кәлтүрүп 
қойди. Чүнки сидонлуқ билән тирлиқлар Давутқа наһайити тола кедир 
яғичи кәлтүрүп бәрди.  5 Давут ейттики: «Мениң оғлум Сулайман яш туруп, 
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назуктур. Лекин Худавәндигә ясилидиған бәйт наһайити чоң болуп, һәммә 
жутларда мәшһур болуп даңлансун. Униң үчүн херитларни растлап қояй». 
Шуни дәп, Давут вапат болмастин илгири тола херит растлап қойди.  
6 У өзи оғли Сулайманни қичқирип: «Исраилниң Тәңриси Худавәндигә бир 
бәйтни ясиғин» дәп буйруди.  7 Давут өз оғли Сулайманға ейттики: «Мән 
Тәңрим Худавәндиниң исмиға бир бәйт ясай дәп, көңлүмдә бар еди.  8 Лекин 
Худавәндиниң сөзи маңа келип ейттики: ‹ Сән тола қан төкүп, чоң җәңләр 
қилдиң. Сән мениң көзлиримниң алдида йәр йүзидә тола қан төккиниң 
үчүн мениң исмимға бир бәйт ясимиғайсән.  9 Мана саңа бир оғул туғулиду. 
У тинич адәм болиду. Мән һәр тәрәптики дүшмәнләрдин униңға арам 
беримән. У Сулайман дәп атилип, униң күнлиридә Исраилға аманлиқ вә 
течлиқ беримән.  10 У мениң исмимға бир бәйт ясайду. У маңа оғул болуп, 
мән униңға ата болимән вә униң падишаһлиқ тәхтини Исраилниң үстигә 
әбәдкичә муқим қилимән› деди.  
11 Әмди әй оғлум, Худавәндә сән билән болғай. Сән раваҗлиқ болуп, сән 
тоғрилиқ ейтқинидәк Тәңриң Худавәндиниң бәйтини ясиғайсән.  12 Амма 
Тәңриң Худавәндиниң қанунини тутқайсән дәп, Худавәндә саңа һекмәт 
билән пәм берип, Исраил тоғрисида сени йетәклигәй.  13 Худавәндә Мусаға 
Исраил тоғрисидин буйруған қанун билән әмәллирини тутуп беҗа қилсаң, 
раваҗлиқ болисән. Җүрәтлик болуп, ғәйрәтлик турғин. Хаһи қорқмай, хаһи 
пәришан болмиғин.  
14 Тәңлик тартип, Худавәндиниң бәйти үчүн йүз миң талант алтун, миң 
мәртивә миң талант күмүч вә толилиқидин тартилалмиғидәк мис билән 
төмүрни йиғип қойдум. Яғач билән таш тәйяр қилдим, амма сән өзәң йәнә 
растлап қойғайсән.  15 Буниңдин башқа тола мәдикар, таш кәскүчи, тамчилар 
вә һәр иш үчүн хилмухил һүнәрвәнләр сәндә һәм бар.  16 Алтун, күмүч, мис 
билән төмүрниң сани йоқтур. Әмди ишқа қопқин. Худавәндә сән билән 
болғай» деди.  
17 Андин кейин Давут Исраилниң һәммә әмирлиригә: «Оғлум Сулайманға 
ярдәм бериңлар» дәп буйруп, ейттики:  18 «Тәңриңлар Худавәндә силәр 
билән болуп, чөрәңларни течлиқ қилип, силәргә арамлиқ бәргән әмәсму? 
Чүнки у жутниң илгәрки олтарғучилирини мениң қолумға бәрди. Жут өзи 
Худавәндә билән униң хәлқи алдида беқиндурулди.  19 Әмди көңүл билән 
җениңларни Тәңриңлар Худавәндини издигили майил қилип, Рәб Худаниң 
муқәддәс ханисини ясиғили қопуп, Худавәндиниң әһдә сандуқи билән 
Худаниң муқәддәс ханисиға тәәллуқ болған әсвабларни Худавәндиниң 
исмиға ясилидиған бәйткә киргүзгәйсиләр» деди.
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Лавийларниң пирқиләргә бөлүнүши

23 1 Давут қерип, өмридин тойғанда өз оғли Сулайманни Исраилниң 
үстигә падишаһ қилди.  2 Андин Исраилниң һәммә әмирлирини 

каһинлар билән лавийларни йиғдурди.  3 Лавийлар болса оттуз яш билән 
униңдин чоңрақ болғанлар саналди. Әр кишиләр бирдин-бирдин санилип, 
сани оттуз сәккиз миң чиқти.  4 У ейттики: «Булардин йигирмә төрт миңи 
Худавәндиниң бәйтидики ишларни бақсун, алтә миңи мәнсәпдар билән 
һакимлар болсун.  5 Төрт миңи дәрвазивәнләр болсун, төрт миңи мән 
мәдһийә үчүн әтқузған нәғмиләрни челип Худавәндигә һәмдусана оқусун» 
деди.  

6 Давут уларни Гәршон, Қеһат вә Мәрари дегән Лавий оғуллириниң 
пирқилиригә бөлүп қоштурди.  
7 Гәршонийлардин Ладан билән Шимий еди.  8 Ладанниң оғуллири: баш 
болған Йәхийәл, Зетам вә Йоел дегән үчәйлән еди.  9 Шимийниң оғуллири, 
йәни Шеломит, Хазийәл вә Һарун дегән үчәйлән Ладанниң ханиданлириға 
баш еди.  10 Шимийниң башқа оғуллири Яхат, Зийна, Йәуш вә Бәрия еди. 
Бу төртәйлән һәм Шимийниң оғуллири еди.  11 Яхат өзи чоңи болуп, Зиза 
иккинчиси еди, лекин Йәуш билән Бәрияниң тола оғуллири йоқ еди. Униң 
үчүн улар атисиниң ханиданида бир өйлүк саналди.  
12 Қеһатниң оғуллири төрт, йәни Амрам, Йизһар, Хеброн вә Уззийәл еди.  
13 Амрамниң оғуллири Һарун билән Муса еди. Һарун билән униң оғуллири 
әбәдкичә һәммидин муқәддәсни муқәддәс қилип, Худавәндиниң алдида 
һемишә хушбуй исриқ яндуруп, униңға хизмәт қилип, униң намида 
мубарәклимәк үчүн тәйинләнди.  14 Лекин Худаниң адими Мусаниң оғуллири 
Лавийниң қәбилисидин саналди.  15 Мусаниң оғуллири Гәршом билән 
Елийәзәр еди.  16 Гәршомниң оғли баш болған Шәбуәл еди.  17 Елийәзәрниң 
оғли баш болған Рехабя еди. Елийәзәрниң башқа оғуллири йоқ еди, лекин 
Рехабяниң оғуллири наһайити тола еди.  18 Йизһарниң оғли баш болған 
Шеломит еди.  19 Хебронниң оғуллири чоңи болған Йирия, иккинчиси Амаря, 
үчинчиси Яхазийәл вә төртиничиси Йоқмеам еди.  20 Уззийәлниң оғуллири 
чоңи болған Мика билән иккинчиси Йишия еди.  
21 Мәрариниң оғуллири Махли билән Муши еди. Махлиниң оғуллири Елиазар 
билән Қис еди.  22 Елиазар өлгәндә униң оғуллири болмай, бәлки қизлири 
бар еди. Лекин уларниң уруқ-туққанлири болған Қисниң оғуллири уларни 
хотунлуққа алди.  23 Мушиниң оғуллири үч болуп, Махли, Едәр вә Йәримот 
еди.  
24 Булар ата-бовилириниң ханиданлириға мувапиқ Лавийниң әвлатлири еди. 
Улар өз ата-бовилириниң ханиданлириға баш болуп, бирдин-бирдин намлири 
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билән санилип, йигирмә яшқа киргәндин тартип Худавәндиниң бәйтидики 
хизмәтни қилатти.  25 Давут ейтти: «Исраилниң Тәңриси Худавәндә өз хәлқигә 
арам берип, әбәдкичә Йерусалимда макан тутиду.  26 Униң үчүн лавийларға 
ибадәт чедири билән ибадәттә ишлитидиған әсвабларни көтәрмәк лазим 
кәлмәйду» деди.  27 Чүнки Давутниң ахирқи буйруқиға мувапиқ бәни-
Лавийдин йигирмә яш билән униңдин чоң болғанлар саналди.  28 Бәйтниң 
һойлилири билән һуҗрилирида Худавәндиниң бәйтиниң хизмити болса 
яки һәр нә муқәддәсни муқәддәс қилип, Худаниң бәйтиниң хизмитини 
өткүзидиған иш болса улар Һарунниң әвлатлириниң йенида туруп,  29 тәқдим 
нан, һәдийә қурбанлиқиниң ақ уни, түникә төмүрдә пишурған петир юпқа 
нени билән қоймақ нениниң иши болса яки тартиш билән вәзин қилидиған 
иш болса қилип,  30 һәр әтә билән ахшамда мәдһийә оқуп туруп,  31 шабат, йеңи 
ай билән һейтларда Худавәндиниң алдида сани тайин қилинип буйрулған 
көйдүрмә қурбанлиқларниң һәммисини Худавәндигә һемишә өткүзүши 
керәк еди.  32 Улар җамаәт чедирини сақлап муқәддәс ханидин хәвәр елип, 
Худавәндиниң бәйтидики хизмәттә өз бурадәрлири болған Һарунниң 
әвлатлириға мәдәт бериши керәк еди.  

Каһинларниң пирқилири

24 1 Бәни-Һарунниң пирқилири булар еди, йәни Һарунниң оғуллири: 
Надаб, Абиһу, Елиазар, Итамар еди.  2 Лекин Надаб билән Абиһу бала 

тапмай, атисидин илгири өлди. Униң үчүн Елиазар билән Итамар каһинлиқ 
хизмитини қилатти.  
3 Давут билән Елиазарниң әвлатлиридин болған Садоқ вә Итамарниң 
әвлатлиридин болған Ахималик уларни пирқә-пирқигә бөлүп, қилидиған 
хизмәтни тайин қилди.  4 Лекин Елиазарниң әвлатлириниң Итамарниңкидин 
толирақ башлири болғини үчүн уларни шундақ бөлдики, ата-бовилириниң 
ханиданлириға мувапиқ Елиазарниң әвлатлириниң башлири он алтә, 
амма Итамарниң әвлатлириниң башлири сәккиз болди.  5 Бу иккини, хаһи 
авалқиси, хаһи иккинчиси болса чәк ташлап пирқә қилип бөлди. Шундақки, 
муқәддәс ханиниң башлири билән Худаниң әмирлири һәм Елиазарниң 
әвлатидин һәм Итамарниң әвлатидин елинди.  
6 Лавийларниң бири, йәни Нәтанәлниң катип болған оғли Шәмая уларни 
падишаһниң, әмирләрниң, Садоқ каһинниң, Абятарниң оғли Ахималикниң 
вә каһинлар билән лавийларниң ханидан башлириниң алдида хәтләп қойди. 
Елиазарниң ханиданидин бир киши елинса, Итамарниң ханиданидин бири 
һәм елинди.  7 Шундақки, авалқи чәк Йәһоярибқа чиқти, иккинчиси Йәдаяға,  
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8 үчинчиси Харимға, төртиничиси Сеоримға,  9 бәшинчиси Малкияға, 
алтиничиси Мияминға,  10 йәттиничиси Һақозға, сәккизинчиси Абияға,  
11 тоққузинчиси Әйсааға, онинчиси Шәканяға,  12 он биринчиси Әляшибқа, он 
иккинчиси Яқимға,  13 он үчинчиси Хуппаға, он төртиничиси Йешәбабқа,  14 он 
бәшинчиси Билгаға, он алтиничиси Иммәргә,  15 он йәттиничиси Хезирға, 
он сәккизинчиси Һапизәзгә,  16 он тоққузинчиси Пәтахяға, йигирминчиси 
Йәһәзәкәлгә,  17 йигирмә биринчиси Якинға, йигирмә иккинчиси Гамулға,  
18 йигирмә үчинчиси Дәлаяға вә йигирмә төртиничи чәк Маазяға чүшти.  
19 Улар бу тәртип билән берип, Исраилниң Тәңриси Худавәндә уларниң атиси 
Һарунниң васитиси билән уларға буйруғандәк Худавәндиниң бәйтигә кирип 
хизмәт қилатти.  

Лавийларниң башқа әвлатлири

20 Амма бәни-Лавийниң қалғанлири булар, йәни Амрамниң әвлатлиридин 
болған Шубаәл, Шубаәлниң әвлатлиридин болған Йәхдия,  21 Рехабяниң 
уруқ-әвлати, йәни Рехабяниң әвлатлиридин болуп өзи баш болған Йишия,  
22 Йизһарийлардин болған Шеломот, Шеломотниң әвлатидин болған Яхат,  
23 Хебронниң чоң оғли Йирия, иккинчиси Амаря, үчинчиси Яхазийәл, 
төртиничиси Йоқмеам,  24 Уззийәлниң әвлатлиридин болған Мика, Миканиң 
әвлатлиридин болған Шамур,  25 Миканиң бурадири болған Йишия, Йишияниң 
әвлатлиридин болған Зәкаря,  26 Мәрариниң оғуллири болған Махли билән 
Муши, Яазияниң оғли Бено,  27 Яазияниң ханиданидин болған бәни-Мәрари, 
йәни Бено, Шоһам, Заккур вә Ибри,  28 өзи бала тапмай, Махлиниң оғли болған 
Елиазар,  29 Қисниң уруқ-әвлати, йәни Қисниң оғли Йәрахмәәл  30 вә Мушиниң 
оғуллири: Махли, Едәр вә Йәримот дегәнләр еди. Булар өз ата-бовилириниң 
ханиданлириға мувапиқ лавийларниң әвлати еди.  
31 Булар һәм өз бурадәрлири болған Һарунниң әвлатлиридәк Давут 
падишаһниң, Садоқниң, Ахималикниң, каһинлар билән лавийларниң 
ханидан башлириниң алдида чәк ташлиди. Ханиданларниң башлири болса 
кичик бурадәрлири билән чәк ташлашта баравәр болди.  

Шеир оқуғучилар

25 1 Давутниң өзи билән қошунниң сәрдарлири болса Асафниң, Һеманниң 
вә Йәдутунниң оғуллирини хизмәт үчүн тәйинлиди. Буларниң қолида 

чаң, сатар, җаңҗаң челишқа роһий нәпс бар еди. Бу хизмәтни қилидиған 
адәмләрниң сани шу еди, йәни  2 Асафниң оғуллиридин Заккур, Йүсүп, 
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Нәтаня вә Исраил тәйинләнди. Асафниң шу оғуллири болса Асафға әгишип, 
падишаһниң қол астида туруп, роһий нәпс билән нәғмә чалатти.  3 Йәдутундин 
булар, йәни Гедаля, Зери, Йәшая, Хәшабя вә Матитя тәйинлиди. Йәдутунниң 
алтә оғуллири өзи атиси Йәдутунға әгишип, Худавәндигә һәмд вә мәдһийә 
оқуп, роһий нәпс билән чаң чалатти.  4 Һемандин булар йәни Буққия, Маттаня, 
Уззийәл, Шәбуәл, Йәримот, Хананя, Ханани, Әлията, Гиддалти, Ромамти-Езәр, 
Йошбеқаша, Маллоти, Һотир вә Махазийот тәйинләнди.  5 Буларниң һәммиси 
Һеманниң оғуллири еди. У болса падишаһниң роһий көрүнүш көргүчиси 
еди. Чүнки Худа униң мүңгүзини улуқландурай дәп, вәдә қилған еди. Униң 
үчүн Худа униңға он төрт оғул билән үч қиз бәргән еди.  
6 Буларниң һәммиси өз атисиға әгишип, Худавәндиниң бәйтидә шеир 
оқуп җаңҗаң, чаң билән сатар челип Худаниң бәйтидә хизмәт қилип, 
падишаһниң, Асафниң, Йәдутунниң вә Һеманниң қол астида туратти.  
7 Буларниң билән бурадәрлириниң сани, йәни Худавәндигә шеир оқушни 
үгинип билгәнләрниң сани икки йүз сәксән сәккиз еди.  
8 Улар хизмәт тоғрисида чәк ташлап, хаһи кичик, хаһи чоң болса, хаһи 
муәллим, хаһи шагирт болса һәммиси чәк ташлиди.  9 Авалқи чәк Асафниң 
өйигә чиқип, Йүсүпкә чүшти.
 Иккинчиси Гедаляға чүшти. У өзи билән бурадәрлири вә оғуллири он икки 
киши еди.  
10 Үчинчиси Заккурға чүшти. У өзи билән оғуллири вә бурадәрлири он икки 
киши еди.  
11 Төртиничиси Йизриға чүшти. У өзи билән оғуллири вә бурадәрлири 
он икки киши еди.  12 Бәшинчиси Нәтаняға чүшти. У өзи билән оғуллири вә 
бурадәрлири он икки киши еди.  
13 Алтиничиси Буққияға чүшти. У өзи билән оғуллири вә бурадәрлири он икки 
киши еди.  
14 Йәттиничиси Йәсарелаға чүшти. У өзи билән оғуллири вә бурадәрлири он икки 
киши еди.  
15 Сәккизинчиси Йәшаяға чүшти. У өзи билән оғуллири вә бурадәрлири он икки 
киши еди.  
16 Тоққузинчиси Маттаняға чүшти. У өзи билән оғуллири вә бурадәрлири он икки 
киши еди.  
17 Онинчиси Шимийға чүшти. У өзи билән оғуллири вә бурадәрлири он икки 
киши еди.  
18 Он биринчиси Азарәлгә чүшти. У өзи билән оғуллири вә бурадәрлири он икки 
киши еди.  
19 Он иккинчиси Хәшабяға чүшти. У өзи билән оғуллири вә бурадәрлири он икки 
киши еди.  
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20 Он үчинчиси Шубаәлға чүшти. У өзи билән оғуллири вә бурадәрлири он икки 
киши еди.  
21 Он төртиничиси Маттаняға чүшти. У өзи билән оғуллири вә бурадәрлири он 
икки киши еди.  
22 Он бәшинчиси Йәримотқа чүшти. У өзи билән оғуллири вә бурадәрлири он 
икки киши еди.  
23 Он алтиничиси Хананяға чүшти. У өзи билән оғуллири вә бурадәрлири он икки 
киши еди.  
24 Он йәттиничиси Йошбеқашаға чүшти. У өзи билән оғуллири вә 
бурадәрлири он икки киши еди.  
25 Он сәккизинчиси Хананиға чүшти. У өзи билән оғуллири вә 
бурадәрлири он икки киши еди.  
26 Он тоққузинчиси Маллотиға чүшти. У өзи билән оғуллири вә 
бурадәрлири он икки киши еди.  
27 Йигирминчиси Әлиятаға чүшти. У өзи билән оғуллири вә бурадәрлири он икки 
киши еди.  
28 Йигирмә биринчиси Һотирға чүшти. У өзи билән оғуллири вә 
бурадәрлири он икки киши еди.  
29 Йигирмә иккинчиси Гиддалтиға чүшти. У өзи билән оғуллири вә 
бурадәрлири он икки киши еди.  
30 Йигирмә үчинчиси Махазийотқа чүшти. У өзи билән оғуллири вә 
бурадәрлири он икки киши еди.  
31 Йигирмә төртиничиси Ромамти-Езәргә чүшти. У өзи билән оғуллири вә 
бурадәрлири он икки киши еди.  

Дәрвазивәнләр, хәзиничиләр вә мәнсәпдарлар

26 1 Амма дәрвазивәнләрниң пирқилири болса

 Асафниң әвлатидин болған Қорәниң оғли Шеләмя бири болуп, өзи 
қораһийлардин еди.  2 Мәшәләмяниң бир нәччә оғуллири бар еди. Тунҗиси 
Зәкаря, иккинчиси Йәдиаәл, үчинчиси Зебадя, төртиничиси Ятнийәл,  
3 бәшинчиси Елам, алтиничиси Йәһоханан, йәттиничиси Әлйәһоенай еди.  
4 Обәд-Едомниң бир нәччә оғуллири бар еди. Тунҗиси Шәмая, иккинчиси 
Йәһозабад, үчинчиси Йоаһ, төртиничиси Сакар, бәшинчиси Нәтанәл.  
5 Алтиничиси Амийәл, йәттиничиси Иссакар вә сәккизинчиси Пеултай 
еди. Чүнки Худа уни бәрикәтлигән еди.  6 Униң оғли Шәмаяға һәм оғуллар 
туғулди. Улар қабил болғини үчүн ата-бовилириниң ханиданида чоңлар 
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болди.  7 Шәмаяниң оғуллири: Отни, Рефаәл, Обәд вә Әлзабад еди. Униң 
бурадәрлири: Елиһу билән Сәмакя қабил кишиләр еди.  
8 Буларниң һәммиси Обәд-Едомниң әвлати еди. Уларниң өзи билән оғуллири 
вә бурадәрлири хизмәт қилғили лайиқ вә қадир еди. Обәд-Едомниң 
әвлатлири атмиш икки еди.  9 Мәшәләмяниң оғуллири вә бурадәрлири қабил 
кишиләр болуп, уларниң сани он сәккиз еди.  
10 Мәрариниң әвлатлиридин болған Хосаниң оғуллири бар еди. Уларниң беши 
Шимри еди. У тунҗи болмисиму, униң атиси уни баш қилип қойди.  11 Хилқия 
иккинчиси, Тәбаля үчинчиси, Зәкаря төртиничиси еди. Хосаниң һәммә 
оғул билән бурадәрлири он үч еди.  12 Дәрвазивәнләрниң шу пирқилири, 
йәни уларниң ханидан башлири өз бурадәрлиридәк Худавәндиниң бәйтидә 
хизмәт қилиш вәзиписи бар еди.  
13 Улар өз ата-бовилириниң ханиданлириға мувапиқ кичиклиридин 
тартип чоңлириғичә, қайсини сақлаймиз дәп, һәр дәрваза тоғрисида чәк 
ташлиди.  14 Шәриқ тәрипи тоғрисида салған чәк Шеләмя үчүн чүшти. Яхши 
мәслиһәт бәргүчи болған өз оғли Зәкаря тоғрисида салған чәк чиқип, шимал 
дәрвазисиға ишарәт қилди.  15 Обәд-Едом үчүн чиққан чәк җәнуб дәрвазисиға 
ишарәт қилди, амма униң оғуллириға хәзинини баққили берилди.  16 Шуппим 
билән Хоса үчүн чиққан чәк ғәрб тәрипидики Шалләкәт дәрвазисиға ишарәт 
қилип, йол егизләнгән йәрдә бир-бириниң уттурида муһапизәтчи өйләр 
бар җайни көрсәтти.  17 Шәриқ тәрипидә алтидин, шимал тәрипидә күндә 
төрттин, җәнуб тәрипидин күндә төрттин вә хәзининиң алдида иккидин-
иккидин лавийлар пасибанлиқ қилатти.  18 Мәғрип тәрипидики Парбар дегән 
җайниң егиз йолида төрттин вә Парбарниң өзидә иккидин пасибанлиқ 
қилатти.  19 Булар дәрвазивәнләрниң пирқилири болуп, қораһий билән 
мәрарийларниң әвлатидин еди.  

20 Лавийлардин болған Ахияниң өзи Худаниң бәйтиниң хәзинилири билән 
муқәддәс нәрсиләрниң хәзинилиридин хәвәр алатти.  
21 Амма бәни-Ладан болса Ладанниң әвлатидин болған гәршонийларниң 
өзи гәршоний Ладанниң Йәхийәли дегән ханиданиниң башлири еди.  
22 Йәхийәлиниң әвлатлири болған Зетам билән бурадири Йоелниң өзи 
Худавәндиниң бәйтиниң хәзинилирини бақатти.  
23 Амрамийлар, йизһарийлар, хебронийлар вә уззийәлийләр болса,  
24 уларниң ичидин Шәбуәл бән-Гәршом бән-Муса хәзиниләрниң үстидә еди.  
25 Униң бурадири болған Елиазарниң нәслидин чиққанлар болса шу, йәни 
Елийәзәрниң оғли Рехабя, Рехабяниң оғли Йәшая, Йәшаяниң оғли Йорам, 
Йорамниң оғли Зикри вә Зикриниң оғли Шеломит еди.  26 Шеломит өзи 
билән бурадәрлири һәммә хәзиниләрниң үстидә турди. Давут падишаһниң 
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өзи билән ханиданларниң башлири, миңбеши билән йүзбешилар вә қошун 
сәрдарлири бу хәзиниләрни муқәддәс қилған еди.  27 Җәңдә алған олҗидин 
елип, Худавәндиниң бәйтини оңлимақ үчүн муқәддәс қилған еди.  28 Роһий 
көрүнүш көргүчи болған Самуил вә Қисниң оғли Шаул, Нәрниң оғли Абнәр 
вә Зеруяниң оғли Йоаб муқәддәс қилғанниң һәммиси, шундақла һәммә 
муқәддәс нәрсиләр Шеломит билән бурадәрлириниң қол астида еди.  
29 Йизһарийлардин Кәнаня билән униң оғуллири мәнсәпдар билән һакимлар 
болуп, Исраилда бәйтниң ташқириқи ишларни қилатти.  30 Хебронийлардин 
Хәшабя билән бурадәрлири қабил кишиләр болуп, сани бир миң йәттә 
йүз еди. Улар Иорданниң ғәрб тәрипидә Исраилниң үстидә мәнсәпдар 
болуп, падишаһниң хизмитидә Худавәндиниң һәммә ишлирини қилатти.  
31 Хебронийлар болса Йирия өз ата-бовилириниң нәслиниң ханиданлириға 
мувапиқ хебронийларниң беши еди. Улар Давутниң сәлтәнитиниң 
қириқинчи йилида көрәктин өткинидә уларниң арисида Гилиядтики 
Язәрдә қабил кишиләр тепилди.  32 Йирияниң икки миң йәттә йүз санлиқ 
бурадәрлири қабил кишиләр болуп, ханиданларниң башлири еди. Давут 
падишаһ уларни Худаниң вә падишаһниң һәммә ишлиридин хәвәр алғили 
рубәнийләр, гадийлар вә Манассәниң йерим қәбилисиниң үстигә қойди.  

Қошунниң миңбеши билән йүзбеши вә мәнсәпдарлири

27 1 Бәни-Исраил өз саниға мувапиқ хәтлинип, уларниң ханиданлириниң 
башлири, миңбеши билән йүзбеши вә мәнсәпдарлири йезилди. Булар 

қошунниң пирқилириниң һәммә ишиниң үстидә туруп, падишаһқа хизмәт 
қилатти. Бу пирқиләр айдин-айға йилниң һәммә айлирида нөвәт билән 
кирип чиқатти. Һәр пирқидә йигирмә төрт миң адәм бар еди.  
2 Биринчиси, йәни авалқи айда хизмәт қилидиған пирқиниң үстидә 
Забдийәлниң оғли Яшобам турди. Униң пирқисидә йигирмә төрт миң адәм 
бар еди.  
3 У өзи Пәрәзниң әвлатидин болуп, авалқи айда хизмәт қилидиған һәммә 
сәрдарларниң беши еди.  
4 Иккинчи айниң пирқисиниң үстидә ахохлуқ Додай турди. Униң пирқисидин 
әмир Миқлот еди. Шу пирқидә йигирмә төрт миң адәм бар еди.  
5 Үчинчи сәрдар, йәни үчинчи айда хизмәт қилидиған сәрдар өзи Йәһоядаһ баш 
каһинниң оғли Бәная еди. Униң пирқисидә йигирмә төрт миң адәм бар еди.  
6 Шу Бәная оттузларниң арисида палван болуп, шу оттузниң сәрдари еди. 
Униң пирқисидә оғли Аммизабад бар еди.  
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7 Төртиничиси, йәни төртиничи айда хизмәт қилидиған киши Йоабниң 
бурадири Асаәл еди. Униңдин кейин оғли Зебадя сәрдар болди. Униң 
пирқисидә йигирмә төрт миң адәм бар еди.  
8 Бәшинчиси, йәни бәшинчи айда хизмәт қилидиған сәрдар йизрахий 
Шамһут еди. Униң пирқисидә йигирмә төрт миң адәм бар еди.  
9 Алтиничиси, йәни алтиничи айда хизмәт қилидиған киши тәқоалиқ 
Иққәшниң оғли Ира еди. Униң пирқисидә йигирмә төрт миң адәм бар еди.  
10 Йәттиничиси, йәни йәттиничи айда хизмәт қилидиған киши Әфраимниң 
әвлатидин болған пәлонлуқ Хеләз еди. Униң пирқисидә йигирмә төрт миң 
адәм бар еди.  
11 Сәккизинчиси, йәни сәккизинчи айда хизмәт қилидиған киши 
зераһийлардин болған хушатлиқ Сиббикай еди. Униң пирқисидә йигирмә 
төрт миң адәм бар еди.  
12 Тоққузинчиси, йәни тоққузинчи айда хизмәт қилидиған киши Бәнямин 
қәбилисидин болған анатотлуқ Абиезәр еди. Униң пирқисидә йигирмә төрт 
миң адәм бар еди.  
13 Онинчиси, йәни онинчи айда хизмәт қилидиған киши зераһийлардин 
болған нәтофатлиқ Маһарай еди. Униң пирқисидә йигирмә төрт миң адәм 
бар еди.  
14 Он биринчиси, йәни он биринчи айда хизмәт қилидиған киши Әфраим 
қәбилисидин болған пиратонлуқ Бәная еди. Униң пирқисидә йигирмә төрт 
миң адәм бар еди.  
15 Он иккинчиси, йәни он иккинчи айда хизмәт қилидиған киши Отнийәлниң 
нәслидин болған нәтофатлиқ Хәлдай еди. Униң пирқисидә йигирмә төрт 
миң адәм бар еди.  
16 Исраил қәбилилириниң әмирлири булар еди, йәни
 рубәнийләрниң әмри Зикриниң оғли Елийәзәр болуп,
 шимонийларниңки Мааканиң оғли Шефатя еди.  
17 Лавийларниңки Кәмуәлниң оғли Хәшабя еди.
 Һарунниң нәслигә Садоқ баш еди.  
18 Йәһуданиңки Давутниң бурадири Елиһу,
 Иссакарниңки Микаәлниң оғли Омри,  
19 Зәбулунниңки Обадяниң оғли Йишмая,
 Нафталиниңки Азарәл оғли Йәримот,  
20 бәни-Әфраимниңки Азаряниң оғли Һошия,
 Манассәниң йерим қәбилисиниңки Пәдаяниң оғли Йоел,  
21 Манассәниң, йәнә йерим қәбилисиниңки, йәни Гилиядта олтарғанларниңки 
Зәкаряниң оғли Йиддо,
 Бәняминниңки Абнәрниң оғли Яасийәл.  
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22 Данниңки Йәрохамниң оғли Азарәл еди.
 Булар Исраил қәбилилириниң әмирлири еди.  23 Лекин Давут йигирмә яш 
билән униңдин кичик болғанларни һесабқа алмиди. Чүнки Худавәндә: 
«Мән Исраилни асманниң юлтузлиридәк ғолдитимән» дәп ейтқан еди.  
24 Зеруяниң оғли Йоаб саниғили башлиди, лекин Исраилниң үстигә кәлгән 
ғәзәп үчүн пүткүзмиди. Санашниң сани Давут падишаһниң тарих китапида 
һәм йезилмиди.  

Падишаһниң хәзиничилири

25 Падишаһниң хәзинилириниң үстидә Адийәлниң оғли Азмавәт туратти.
 Амма сәһра билән шәһәрләрдә кәнт билән қорғанларда бар хәзиниләрниң 
үстидә Уззияниң оғли Йәһонатан еди.  
26 Етизлиқларда деханчилиқ қилғанларниң үстидә Кәлубниң оғли Әзри,  
27 үзүмзарлиқларниң үстидә рамалиқ Шимий,
 үзүмзарлиқлардин йиққан шараб ширнисиниң хәзинилириниң үстидә 
шипмий Зәбәдий,  
28 түзләңликләрдики зәйтун билән үҗмиликләрниң үстидә гәдәралиқ Баал-
Ханан,
 зәйтун йеғиниң хәзинилириниң үстидә Йоаш,  
29 Шаронда отлайдиған малниң үстидә шаронлуқ Шитрай
 вә вадилардики малниң үстидә Адлайниң оғли Шафат,  
30 төгиләрниң үстидә Исмаилниң әвлатидин болған Обил,
 ешәкләрниң үстидә меронотлуқ Йәхдия,  
31 падиларниң үстидә һагрий Язиз турди.
 Буларниң һәммиси Давут падишаһниң тәәллуқиниң үстидә турди.  
32 Давутниң тағиси Йәһонатан мәслиһәтчи болуп, өзи дана вә қанунчи бир адәм 
еди.
 Хакмониниң оғли Йәхийәл падишаһниң оғуллириниң қешида туратти.  
33 Ахитофәл падишаһниң мәслиһәтчиси еди.
 Арклик Хушай падишаһниң дости еди.  
34 Ахитофәлдин кейин Бәнаяниң оғли Йәһоядаһ билән Абятар мәслиһәтчи 
еди.
 Йоаб болса падишаһниң қошуниға сәрдар еди.  
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Давут Сулайманға Худавәндиниң бәйтини

ясаш тоғрисида әмир қилиду

28 1 Давут болса Исраилниң һәммә хоҗилири билән қәбилилириниң 
әмирлирини, падишаһқа нөвәт билән хизмәт қилидиған пирқә 

сәрдарлири билән миңбеши вә йүзбешиларни, падишаһниңки билән 
оғуллириниң һәммә тәәллуқ вә маллириниң үстидә туридиған мәнсәпдарни, 
мәһрәмләр билән палванлар вә батур җәң қилғучиларни қичқартип 
Йерусалимда йиғдурди.  
2 Давут падишаһ орнидин қопуп ейтти: «Әй бурадәрлирим, әй хәлқим, 
маңа қулақ селиңлар. Мән болсам, Худавәндиниң әһдә сандуқи билән 
Худайимизниң қәдәмгаһиға бир арамгаһни ясай дәп, көңлүмдә бар еди. 
Ясиши үчүн херитлар һәм йиғип қойдум.  3 Лекин Худа маңа: ‹ Сән мениң 
исмимға бир бәйт ясимиғайсән, чүнки сән җәң қилғучи болуп, тола қан 
төктүрдүң› дәп ейтти.  4 Амма Исраилниң Тәңриси Худавәндә мени Исраилниң 
үстидә әбәдкичә падишаһ болмақ үчүн өз атамниң пүтүн өйидин илғиди. 
Чүнки Йәһудани әмир қилип, Йәһуданиң ханиданидин атамниң өйини 
илғап, атамниң оғуллириниң арисида мени хуш көрүп һәммә Исраилниң 
үстидә падишаһ болушқа илғап қойди.  5 Худавәндә маңа тола оғуллар 
бәргән әмәсму, амма бу һәммә оғуллиримниң арисида оғлум Сулайманни 
Худавәндиниң падишаһлиқ тәхтидә олтирип, Исраилниң үстидә сәлтәнәт 
қилғили илғиди.  6 У маңа ейттики: ‹ Сениң оғлуң Сулайман өзи мениң 
бәйтим билән һойлилиримни ясайду. Мән уни оғлум болушқа илғап, өзәм 
униңға ата болимән.  7 Әгәр у мәзмут қәдәмлик болуп, һазирқидәк мениң 
әмир билән қанунлиримға мувапиқ әмәл қилса, униң падишаһлиқини 
әбәдкичә муқим қилимән› деди.  8 Әмди мән Худавәндиниң җамаити болған 
Исраилниң һәммисиниң алдида, буни аңлайдиған Худайимизниң алдида 
ейтимәнки, бу яхши жутни егидарчилиқ қилип силәрдин кейин келидиған 
балилириңларға әбәдкичә мирас қилип бәрмикиңлар үчүн Тәңриңлар 
Худавәндиниң буйруқлирини тутуп тәләп қилиңлар.  9 Амма сән, әй оғлум 
Сулайман, атаңниң Худайини тонуп, раст көңүл вә хуш җан билән униңға 
ибадәт қилғин. Чүнки Худавәндә һәммә көңүлләрни тәптиш қилип, хиял 
билән пикирләрни билиду. Әгәр издисәң, уни таписән. Лекин уни ташлисаң, 
у сени әбәдкичә ташлайду.  10 Әмди хәвәрдар болғин, чүнки Худавәндә сени 
муқәддәс ханиға бир бәйт ясиғили илғиди. Гәйрәтлик болуп ишқа чүшқин».  
11 Давут өз оғли Сулайманға бәйтниң алдидики айван билән бәйтниң 
имарәтлириниң, ғәзинә билән балиханиларниң, ичкирки ханилар 
билән мәрһәмәт тәхтини қойидиған маканниң нәмунисини берип,  
12 Худавәндиниң бәйтиниң һойлилири тоғрисида нәмунә берип, Худаниң 
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бәйтиниң хәзинилири билән Худавәндигә муқәддәс қилинған нәрсиләрниң 
хәзинилири үчүн бәйтиниң чөрисидә ясилидиған һәммә һуҗрилар 
тоғрисида өз көңлидә хиял қилғанниң нәмунисини һәм берип,  13 каһинлар 
билән лавийларниң пирқилири тоғрисида буйруп, Худавәндиниң 
бәйтидики ибадәтниң ишлири билән Худавәндиниң бәйтидики ибадәттә 
ишлитилидиған һәммә қачилар тоғрисида әмир қилди.  14 Алтун тоғрисида 
болса, ибадәттә ишлитилидиған һәр қача үчүн кетидиған алтунниң вәзнини 
тохтитип, ибадәттә ишлитилидиған һәр күмүч қачиға кетидиған күмүчниң 
вәзнини һәм тәйинлиди.  15 Алтун шамданлири билән алтун чирағлириниң 
вәзнини тәйинләп, һәр бир шамдан билән чирағлириниң вәзнини тохтитип, 
күмүч вәзнини һәм тәйинләп, һәр бир шамданниң ишлитилишигә қарап 
вәзнини тохтитип,  16 тәқдим нениниң җозилири тоғрисида буйруп, һәр бир 
җозиға кетидиған алтунни берип, күмүч җозилириға кетидиған күмүчни 
тайин қилди.  17 У һәм сап алтундин болған чаңгак, чөгүнләр вә қача билән алтун 
пиялилири тоғрисида буйруп, һәр бир пиялиниң вәзнини тохтитип, күмүч 
пиялилири тоғрисида һәм буйруп, һәр бир пиялиниң вәзнини тайин қилип,  
18 сап алтундин етилидиған хушбуй исриқ қурбангаһиниң вәзнини тохтитип, 
керубларниң һарвусиниң, йәни Худавәндиниң әһдә сандуқиниң үстидә өз 
қанатлирини яйидиған керубларниң нәмунилирини тапшуруп бәрди.  
19 Давут ейттики: «Бу һәммиси тоғрисида Худавәндә өз қолиниң сизиқи 
билән маңа уқтуруп, бу нәмунигә мувапиқ қилидиған һәммә ишни маңа 
билдүрди» деди.  
20 Давут өз оғли Сулайманға ейтти: «Җүрәтлинип, ғәйрәтлик болуп ишқа 
чүшқин. Хаһи қорқмай, хаһи пәришан болмиғин, чүнки Тәңрим Рәб Худа 
сән биләндур. У сени, хаһи қоймай, хаһи ташлимай, бәлки Худавәндиниң 
бәйтиниң ибадити үчүн қилидиған ишиң пүткичилик сән билән болиду.  
21 Мана Худаниң бәйтидә һәммә хизмәтни қилидиған каһинлар билән 
лавийларниң пирқилири мундадур. дәрвәқә һәр қилидиған иш үчүн һәр 
хил һүнәр қилғили тәйяр болған һәр хил һошияр хәлиқ сән билән туриду. 
Булардин башқа һәм әмирләр билән хәлиқниң һәммиси сениң буйруқиңни 
аңлиғили тәйяр туриду» деди.  

Хәлиқниң Худавәндиниң бәйтигә беғишлиғини

29 1 Давут падишаһ җамаәтниң һәммисигә ейттики: «Худа өзи хас 
илғиған бу оғлум Сулайман яш вә назуктур. Амма иш болса чоң болиду. 

Чүнки бу бәйт адәм үчүн әмәс, бәлки Рәб Худа үчүн ясилиду.  2 Худайимниң 
бәйти үчүн мән алтундин етилидиғанға алтун, күмүчтин етилидиғанға 
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күмүч, мистин етилидиғанға мис, төмүрдин етилидиғанға төмүр, яғачтин 
етилидиғанға яғач йиғип, һеқиқ теши билән орнитилидиған ташларни 
йиғип, башқа-башқа рәңлик болуп пақирайдиған таш билән хилмухил 
қиймәт баһа ташларни җәм қилип, наһайити тола ақ мәрмәрни һәм растлап 
қойдум.  3 Худайимниң бәйтигә амрақ болғиним үчүн илгири муқәддәс өй 
үчүн бәргинимниң үстидә өз тәәллуқимдин Худайимниң бәйти үчүн алтун 
билән күмүч һазирлап,  4 үч миң талант алтун, йәни Офир алтуни билән 
йәттә миң талант сап күмүч беримән. Буниңдин имарәтләрниң тамлири 
қаплансун.  5 Алтундин етилидиғанға алтун, күмүчтин етилидиғанға 
күмүч ишлитилсун, шуларни һүнәрвәнләрниң қоли билән қилинидиған 
ишқа ишлитилсун. Әмди йәнә ким өз қолини толтирип, көңүл хуши билән 
Худавәндигә бәргили тәйяр?» деди.  
6 У вақит ханиданларниң башлири, Исраилниң қәбилилириниң әмирлири, 
миңбеши билән йүзбешилар вә падишаһниң ишлириниң үстидә турғучилар 
көңүл хуши билән келип,  7 Худаниң бәйтиниң иши үчүн бәш миң талант 
билән он миң дирхам алтун, он талант күмүч, он сәккиз миң талант мис вә 
йүз миң талант төмүр кәлтүрүп бәрди.  8 Һәр кимниң қиймәт баһа ташлири 
болса Худавәндиниң бәйтиниң хәзинисигә берип, гәршоний Йәхийәлниң 
аманитигә тапшурди.  9 Хәлиқ уларниң көңүл хуши билән берилгән 
һәдийәләр үчүн хошал болди, чүнки улар кәңри көңүл билән Худавәндигә 
бәргән еди. Давут падишаһ һәм наһайити хошал болди.  

Давутниң мәдһийә шеири

10 Давут һәммә җамаәтниң алдида Худавәндигә һәмдусана ейттики:

 «Әй атимиз Исраилниң Тәңриси Худавәндә, сән әзәлдин әбәдкичә 
мубарәктурсән.  
11 Әй Худавәндә, әзимәт, қудрәт, шан-шәрәп, гүзәллик вә шәвкәт сениңки болуп, 
асман билән йәрдикиниң һәммиси сениңкидур. Әй Худавәндә, падишаһлиқ 
сениңки болуп, һәммисиниң үстидә баш болуп улуқландурулғансән.  
12 Дөләт билән иззәт сәндин болиду. Һәммисиниң үстидә сәлтәнәт қилип, 
сениң қолуңда қувәт билән қудрәт бардур. Һәр кимни улуқ вә қудрәтлик 
қилмақ сениң қолуңдидур.  
13 Униң үчүн, әй Худайимиз, сениң шәрәплик исмиңға һәмд ейтимиз.  
14 Амма мән билән хәлқим немидурмизки, өзимиздин шунчә һәдийәләр 
кәлтүрәлигәймиз. Бәлки һәммиси сәндин болғач өз қолуңдин тепип саңа 
яндурдуқ.  
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15 Мана биз һәммә ата-бовилиримиздәк сениң алдиңда мусапир болуп 
меһмандурмиз. Бизниң күнлиримиз йәрдә бир сайидәк болуп, мунда үмүт 
бағлайдиған нәрсә йоқтур.  
16 Әй Тәңримиз Худавәндә, биз сениң муқәддәс исмиңға бир бәйт ясимақ 
үчүн йиққан бу һәммә һәдийәләр болса сениң қолуңдин келип, һәммиси 
сениңкидур.  
17 Әй Худайим, билимәнки, сән көңүлләрни синап беқип, тоғрилиқни 
халайсән. Әмди раст көңүл билән бу һәммә һәдийәләрни өз ихтияримдин 
кәлтүрүп, мунда турған хәлқиңниң көңүл хуши билән саңа һәдийәләр 
кәлтүргинини көрдүм.  
18 Әй сән ата-бовилиримиз Ибраһим, Исһақ билән Яқубниң Тәңриси 
Худавәндә, өз хәлқиңниң көңүллириниң бу хиял билән пикирлирини 
һемишә сақлап, көңүллирини өз тәрипиңгә тартқин.  
19 Оғлум Сулайманға сениң буйруқлириңни тутуп, шаһадәт билән 
қанунлириңни сақлап, бу һәммисини қилип, мән херитлирини растлиған 
бәйтни ясимақ үчүн тоғра бир көңүл бәргин» деди.  

Сулайманниң тәхткә чиқиши - Давутниң вапати

20 Андин Давут һәммә җамаәткә: «Тәңриңлар Худавәндигә һәмдусана 
ейтиңлар» дәп ейтти. У вақит пүтүн җамаәт ата-бовилириниң Тәңриси 
Худавәндигә һәмдусана ейтип, Худавәндигә сәҗдә қилип, падишаһқа тазим 
қилди.  21 У күнниң әтиси улар Худавәндигә союм қурбанлиқларни қурбан 
қилип, Худавәндигә көйдүридиған қурбанлиқлар кәлтүрүп, бир миң буқа, 
бир миң қочқар, бир миң қоза билән ичкүлүк қурбанлиқлирини кәлтүрүп, 
пүтүн Исраилниң һәққидә наһайити тола қурбанлиқларни өткүзүп,  22 у 
күндә Худавәндиниң алдида чоң хушлуқ билән йәп-ичип, Давутниң оғли 
Сулайманни падишаһ болушқа иккинчи мәртивә тикләп, уни Худавәндиниң 
әмри қилди вә Садоқни каһин болушқа мәсиһлиди.  23 Андин Сулайман атиси 
Давутниң орнида падишаһ болуп, Худавәндиниң тәхтидә олтирип раваҗ 
тепип, һәммә Исраил униңға итаәт қилатти.  24 Һәммә әмирләр, палванлар вә 
Давут падишаһниң барчә оғуллири һәм Сулайман падишаһқа боюн сунатти.  
25 Худавәндә һәммә Исраилниң алдида Сулайманни наһайити улуқ қилип, 
униң падишаһлиқ шан-шәрипини униңдин илгири өткән һәммә исраилий 
падишаһларниңкидин ашурди.  
26 Йишайниң оғли Давут һәммә Исраилниң үстидә сәлтәнәт қилған еди.  
27 Униң Исраилниң үстидә сәлтәнәт қилған вақти қириқ йил еди. Хебронда 
йәттә йил сәлтәнәт қилип, Йерусалимда оттуз үч йил сәлтәнәт қилған еди.  
28 У яхши өмридә өлүп, күнлиридин дөләт вә иззәттин тоюп вапат болди. 
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Андин униң оғли Сулайман орнида падишаһ болди.  29 Давут падишаһниң 
авалқи билән ахирқи ишлири болса мана булар роһий көрүнүш көргүчи 
Самуилниң тарих китапида, Натан пәйғәмбәрниң тарих китапида вә роһий 
көрүнүш көргүчи Гадниң тарих китапида пүтүлгәндур.  30 Униң сәлтәнити 
билән қудрити тоғрисида йезилип, униң өзигә, Исраилға вә йәр йүзидики 
һәммә мәмликәтләрниң үстигә өткән вәқәләр тоғрисида пүтүлгәндур.  


