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)قىسقىچە چۈشەندۈرۈش(

قىس�������مىدا  »ھاكىم�������ار«  كىتابنى�������ڭ  مۇق�������ەددەس 
خاتىرىلەنگەن كۈلپەتلىك كۈنلەر »رۇت« تىكى ۋەقەلەرنىڭ 
ئارقا كۆرۈنۈش�������ىدۇر. ھاكىمار ئىس�������رائىلار ئۈستىدىن 
ھۆكۈمرانلى�������ق يۈرگۈزگەن چاغار ئىس�������رائىلار كەنئان 
زېمىنىغ�������ا جاياش�������قاندىن تارتىپ تاكى پادىش�������اھلىقنى 
قۇرۇشقىچە بولغان ۋاقىتنى يەنى تەخمىنەن مىادىيىدىن 
بۇرۇنقى  13-   ئەسىردىن  11-   ئەسىرگىچە بولغان ۋاقىتنى 
ئ�������ۆز ئىچىگە ئالى�������دۇ. ھاكىم�������ار _ خ�������ۇدا تەرىپىدىن 
تەيىنلەنگ�������ەن ئادەملەر بوۇلپ، ئ�������ۇالر ئەينى چاغدا ئۆز 
خەلقىن�������ى يېتەكلەپ، ئۇالرنى قوش�������نا ئەللەرنىڭ بوزەك 
قىلىش�������ىدىن قۇتۇلدۇراتتى. تىنچ ۋاقىتاردا بولسا، ئۇالر 

خەلق ئارىسىدا سوت قىاتتى.
»ھاكىم�������ار« دا خۇدانى�������ڭ خەلقىنى�������ڭ قايتا - قايت�������ا 



� رۇت

پەرۋەردىگاردىن يۈز ئۆرگەن�������دە ئۇچرىغان باال - قازالىرى 
يېزىلغان. دەل بۇنىڭ ئەكس�������ىچە، مۇقەددەس كىتابنىڭ 
»رۇت« دېگەن قىس�������مىدا پەرۋەردىگارغا ئىخالس�������مەن 
بىرقانچە قەھرىمانالرنىڭ پەي�������دا بولغانلىقى ھەمدە يات 
مىللەتنىڭ بىر ئەزاسىنىڭ ئىسرائىل خەلقى ئېتىقاد قىلىپ 
كەلگ�������ەن خۇداغا يۈزلىنىش�������ى بىل�������ەن بەختلىك بوۇلپ، 
خۇدانىڭ س�������ادىق خەلقىنىڭ بىر ئەزاس�������ىغا ئايالنغانلىقى 

يېزىلغاندۇر.
كىتابىمىزدىكى باش ش�������ەخس رۇت موئابلىق بوۇلپ، 
ئۇ بىر ئىس�������رائىلغا نىكاھلىنىدۇ. ئېرى ئۆلۈپ كەتكەندىن 
كېيىن، قېينانىس�������ىغا چوڭقۇر ۋاپادارلىقىنى كۆرسىتىپ، 
ئۇنىڭ بىل�������ەن بىرگە ئىس�������رائىلىيەگە بارىدۇ. ش�������ۇنداقال 
ئىس�������رائىلالر ئېتىق�������اد قىلى�������پ كەلگەن خۇدان�������ى قوبۇل 

قىلىدۇ.
ئاخىرىدا ئالدىنقى ئېرىنىڭ ئىس�������رائىل تۇغقانلىرىدىن 
بىرىگە نىكاھلىنىدۇ. ئۇنىڭ ئەۋالدىدىن ئىسرائىلنىڭ ئۇۇلغ 

پادىشاھى داۋۇت كېلىپ چىقىدۇ.
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) 1 -  باب  1 -  ئايەتتىن  � -  ئايەتكىچە(

2. نائومى بىلەن رۇتنىڭ بەيتلەھەمگە قايتىپ 
كېلىشى ) 1 -  باب  6 -  ئايەتتىن  22 -  ئايەتكىچە(

3. رۇتنىڭ بوئازنىڭ ئېتىزىدا باشاق تېرىشى 
) 2 -  باب(

4. رۇتنىڭ خامانلىققا بېرىپ، بوئاز بىلەن 
كۆرۈشۈشى ) 3 -  باب(

 �. بوئازنىڭ رۇتنى نىكاھىغا ئېلىشى ) 4 -  باب 
 1 -  ئايەتتىن  12 -  ئايەتكىچە(

6. پادىشاھ  داۋۇت بوئاز بىلەن رۇتنىڭ ئەۋالدىدۇر 
) 4 -  باب  13 -  ئايەتتىن  22 -  ئايەتكىچە(

 



ئەلىمەلەك ئائىلىسىنىڭ موئاب ئېلىگە بېرىشى

قىلغان 1  ئىس�������رائىلىيەگە ھاكىمار ھۆكۈمرانلىق 
2 -1  

چاغاردا، دۆلەت ئىچىدە قەھەتچىلىك يۈز بەردى. 
ئۇ چاغدا يەھۇدا زېمىنىنىڭ ئەفراتا رايونىدىكى بەيتلەھەم 
شەھىرىدە ئەلىمەلەك ئىسىملىك بىر كىشى بار ئىدى. ئۇ 
يۇرتىدىن ئايرىلىپ، خوتۇنى نائومى شۇنداقا ماھولن ۋە 
كىليون ئىسىملىك ئىككى ئوغلىنى ئېلىپ، موئاب ئېلىگە 
بېرىپ، ئۇ ي�������ەردە ۋاقىتلىق تۇردى. ئ�������ۇالر ئۇ يەردىكى 
 ئەلىمەلەك ئالەمدىن ئۆت�������ۈپ، نائومى ئىككى 

ۋاقتى�������دا 3
 ئىككى ئوغل�������ى موئاب يۇرتىنىڭ 

ئوغلى بىلەن قال�������دى. �

رۇت 



رۇت�

قىزلىرىدىن ئورپا ۋە رۇتالرغا ئۆيلەندى. ئۇالر ئۇ يەردە 
 ماھولن ۋە كىليونالرمۇ 

ئون يىلچە ياش�������ىغاندىن كېيىن، 5
ۋاپات بوۇلپ، نائومى پەرزەنتسىز تۇل بوۇلپ قالدى.

نائومى بىلەن رۇتنىڭ بەيتلەھەمگە قايتىپ كېلىشى

 نائوم�������ى موئابتا تۇرغ�������ان ۋاقتى�������دا پەرۋەردىگارنىڭ 
6

ئۆز خەلقىگ�������ە بەخت ئاتا قىلىپ، ئۇالرغا مول ھوس�������ۇل 
 ئۇ 

بەرگەنلىكىنى ئاڭالپ، يۇرتىغ�������ا قايتماقچى بولدى. �
ئىكك�������ى كېلىنى بىل�������ەن بىللە بۇرۇن تۇرغ�������ان ماكانىدىن 
 ئىككى 

ئايرىلىپ، يەھۇدا زېمىنىغا قاراپ مېڭىش يولىدا 8
كېلىنىگە:

_ سىلەر ئەمدى ئاناڭالرنىڭكىگە قايتىپ كەتسەڭالر. 
سىلەر ماڭا ۋە مەرھۇملىرىڭالرغا ياخشى قارىغىنىڭالردەك، 
 پەرۋەردىگار 

پەرۋەردىگارمۇ سىلەرگە ياخشىلىق ئاتا قىلغاي. 9
س�������ىلەرنىڭ يەنە نىكاھلىنى�������پ، ئۆيلۈك - ئوچاقلىق بوۇلپ، 

ئامانلىقتا ياشىشىڭالرنى نېسىپ قىلسۇن، _ دېدى.
شۇنىڭ بىلەن نائومى ئۇالرنى سۆيۈپ قويدى، لېكىن 

ئىككى كېلىن:

1 - باب
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 _ ياق! بىز سىز بىلەن بىللە ئۆز خەلقىڭىزنىڭ يېنىغا 
10

كېتىمىز، _ دەپ ئۈن سېلىپ، يىغلىشىپ كېتىشتى.
 بىراق نائومى:

11

_ قىزلىرىم، قايتىپ كېتىڭار! نېمىش�������قا مەن بىلەن 
كېتىس�������ىلەر؟ ئوياپ بېقىڭار، مەن يەنە س�������ىلەرگە ئەر 
 قايتىپ كېتىڭار، 

بولىدىغان ئوغ�������ۇل تۇغاالمدىم�������ەن؟ 12
قىزلىرىم، مېڭىڭار! مېنىڭ يېشىم نىكاھلىنىش يېشىدىن 
ئۆتۈپ كەتتى. نىكاھلىنىشقا ئازراق ئۈمىدنىمۇ بار دەيلى، 
ئەگەر مەن بۈگۈنا بىرسىگە تېگىپ، ئوغۇلۇلق بولدۇممۇ 
 س�������ىلەر ئۇ ئوغۇلار باالغەتكە يەتكۈچە كۈتۈپ 

دەيلى، 13
تۇراالمس�������ىلەر؟ س�������ىلەر باش�������قا ئەرگە تەگمەي ئۇالرنى 
كۈتەلەمس�������ىلەر؟ ياق! قىزلىرىم، بۇنداق بوۇلشى مۇمكىن 
ئەمەس. مېنى خۇدا ئۇردى. خۇدانىڭ ماڭا ئاتا قىلغان شور 
پېشانىلىكىنى سىلەر تارتساڭار توغرا بولمايدۇ، _ دېدى.

 ئۇالر يەنە قاتتىق يىغاش�������تى. ئورپا قېينانىس�������ىنى 
1�

س�������ۆيۈپ قويۇپ كەتتى. لېكىن رۇت قېينانىسىنى چىڭ 
 نائومى ئۇنىڭغا:

قۇچاقلىدى. �1
_ رۇت، كېلىن سىڭلىڭ ئۆز خەلقىنىڭ ۋە ئىاھىنىڭ 

1 - باب



رۇت9

يېنىغا كەتتى. سەنمۇ ئۇنىڭ كەينىدىن قايتقىن! _ دېدى.
 بىراق رۇت:

16

_ مېنى س�������ىزدىن تېنىپ قېش�������ىڭىزدىن كېتىش�������كە 
زورلىماڭ. س�������ىز نەگ�������ە بارس�������ىڭىز، مەنمۇ ش�������ۇ يەرگە 
بارىمەن. سىز نەدە تۇرسىڭىز، مەنمۇ شۇ يەردە تۇرىمەن. 
سىزنىڭ خەلقىڭىز مېنىڭمۇ خەلقىم. سىزنىڭ خۇدايىڭىز 
 سىز قەيەردە ئۆلسىڭىز، مەنمۇ شۇ 

مېنىڭمۇ خۇدايىم. �1
يەردە ئۆلىمەن ۋە شۇ يەرگە كۆمۈلىمەن. ئۆلۈمدىن باشقا 
ھېچقانداق نەرسە بىزنى ئايرىۋېتەلمەيدۇ! ئەگەر مەن بۇ 
قەسىمىمگە ئەمەل قىلمىسام، پەرۋەردىگار مېنى قاتتىق 

جازالىسۇن، _ دېدى.
 رۇتنى�������ڭ ئۆزى بىلەن بىللە كېتىش�������نى ش�������ۇنچىلىق 

18

كۈچلۈك تەلەپ قىلىۋاتقانلىقىن�������ى كۆرگەن نائومى ئۇنى 
قايتا زورلىمىدى.

 ئۇالر بىللە مېڭىپ بەيتلەھەمگە باردى. ئۇالر يېتىپ 
19

بارغاندا، پۈتۈن شەھەر خەلقى ھاياجانغا چۆمدى. ئايالار 
ئەجەبلىنىپ، بىر - بىرىگە:

_ ئۇ راستتىنا نائومىمىدۇ؟ _ دېيىشتى.

1 - باب
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 نائومى:
20

_ مېنى نائومى ]مەنىس�������ى »يېقىملىق«[ دېمەي، مارا 
]مەنىسى »ئاچچىق«[ دەڭار! _ دېدى. ئۇ يەنە ئۇالرغا:

_ ھەممىگە قادىر خۇدا مېنى ش�������ور پېشانە قىلدى. 
 مەن يۇرتۇمدى�������ن كەتكىنىمدە بەختلىك ئىدىم، لېكىن 

21

ھازىر پەرۋەردى�������گار مېنى ھەممىدى�������ن مەھرۇم قىلدى. 
پەرۋەردىگار مېنى ئەيىبلىدى، ھەممىگە قادىر خۇدا ماڭا 
كۈلپەت سالدى. ش�������ۇنداق تۇرسا، سىلەر مېنى نېمىشقا 

يەنە نائومى دەپ ئاتايسىلەر!؟ _ دېدى.
 ش�������ۇ تەرىقىدە نائومى ۋە ئۇنى�������ڭ موئابلىق كېلىنى 

22

رۇت موئابتىن قايتىپ كەلدى. ئۇالر بەيتلەھەمگە يېتىپ 
كەلگەندە، ئارپا ئورمىسى ئەمدى باشانغانىدى.

رۇتنىڭ بوئازنىڭ ئېتىزىدا باشاق تېرىشى

 نائومىنىڭ بوئاز ئىسىملىك باي ھەم ئابرۇيۇلق بىر 2
1 

تۇغقىنى بار بوۇلپ، ئۇ نائومىنىڭ ئېرى ئەلىمەلەكنىڭ 
 بىر كۈنى رۇت نائومىغا:

جەمەتىدىن ئىدى. 2
_ مېنىڭ ئېتىزغا بېرىپ باش�������اق تېرىش�������ىمگە ماقۇل 

 2 - باب
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بولسىڭىز، بېشىمنى سىايدىغان بىرەر كىشىنىڭ كەينىدە 
ئىشلەي، _ دېدى.

_ مەيلى، بارغىن، قىزىم، _ دېدى نائومى.
 رۇت ئېتىزغ�������ا بېرى�������پ، ئورمىچىارنى�������ڭ كەينىدىن 

3

مېڭىپ، چېچىلىپ كەتكەن ئارپا باشاقلىرىنى تەردى. بۇ 
ئېتىز دەل بوئازنىڭ ئىدى.

 رۇت ئېتىزدا باشاق تېرىۋاتقاندا، بوئاز بەيتلەھەمدىن 
�

كەلدى. ئۇ ئورمىچىارغا:
_ پەرۋەردىگار س�������ىلەر بىلەن بىللە بولغاي! _ دەپ 

ساالم بەردى.
_ پەرۋەردىگار س�������ىزگە بەخت ئاتا قىلغاي! _ دەپ 

ساالم قايتۇردى ئۇالر.
 بوئاز ئورمىچىارغا مەسئۇل كىشىدىن:

�

_ ئاۋۇ كىمنىڭ قىزى ئىكەن؟ _ دەپ سورىدى.
 ئۇ:

6

_ ئۇ موئابلىق قىز ئىكەن، نائومى بىلەن بىللە موئابتىن 
 ئۇ مەندى�������ن ئورمىچىارنىڭ كەينىدىن مېڭىپ، 

كەپتۇ. �
باغامارنى�������ڭ ئارىس�������ىدىن يەرگە چېچىلى�������پ كەتكەن 

2 - باب
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باشاقارنى تېرىۋېلىشنى تەلەپ قىلغانىدى. سەھەردىن 
بېرى ئىشلەپ، كەپىدە پەقەت بىر ئاز ئارام ئېلىپ، يەنە 

ئىشلەۋاتىدۇ، _ دەپ جاۋاب بەردى.
 بوئاز رۇتنىڭ يېنىغا بېرىپ ئۇنىڭغا:

8

_ ئەي قىزىم، گېپىمگە قۇالق س�������ال! س�������ەن باشاقنى 
باشقىارنىڭ ئېتىزلىرىغا بېرىپ تەرمەي، بۇ يەردە قېلىپ، 
-  ئەر خىزمەتكارلى�

 ئايال خىزمەتكارلىرىمنىڭ قېشىدا تەرگىن. 9
�رىم قەيەردە ئورما ئورسا، سەن ئايال خىزمەتكارلىرىم بىلەن 
بىللە ئاش�������ۇ يەرگە بار. ئەر ئورمىچىلىرىمغا س�������ېنى بوزەك 
قىلماسلىقنى تاپىايمەن. ئۇسسىس�������اڭ، ئۇالر توشقۇزۇپ 

قويغان كومزەكلەردىن سۇ ئېلىپ ئىچكىن، _ دېدى.
 رۇت بوئازنى�������ڭ ئالدىدا تىزلىنىپ، بېش�������ىنى يەرگە 

10

تەگكۈزۈپ:
_ مەن بىر مۇساپىر تۇرسام، نېمىشقا بېشىمنى سىاپ، 

بۇنچىۋاال غەمخورۇلق قىلىسىز؟ _ دېدى.
 بوئاز ئۇنىڭغا:

11

_ س�������ەن ت�������ۇل قالغاندىن كېيى�������ن قېيناناڭغ�������ا قىلغان 
ۋاپادارلىقىڭنى ئاڭلىغانىدىم. س�������ېنىڭ ئاتا - ئان�������اڭ ۋە ئۆز 

2 - باب
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يۇرتۇڭدىن قانداق ئايرىلىپ، بۇ يات خەلق ئىچىگە قانداقچە 
 پەرۋەردىگار 

كېلىپ قالغانلىقىڭدىن توۇلق خەۋىرىم بار. 12
قىلغان ياخشىلىقلىرىڭنى ئۆزۈڭگە ياندۇرغاي. سەن قانىتى 
ئاس�������تىدا پاناھلىق ئىزدىگەن ئىس�������رائىلارنىڭ خۇداس�������ى 
پەرۋەردىگار ساڭا مول ئىلتىپاتىنى ياغدۇرغاي، _ دېدى.

 رۇت ئۇنىڭغا:
13

_ خوجام، سىز ماڭا بەك چوڭ ياخشىلىق قىلدىڭىز، 
گەرچە مەن سىزنىڭ دېدەكلىرىڭىزدىن بولمىساممۇ، ماڭا 
شۇنداق مۇاليىم س�������ۆزلەرنى قىلىپ، كۆڭلۈمگە تەسەللى 

بەردىڭىز، _ دەپ جاۋاب قايتۇردى.
 تاماق ۋاقتى بولغاندا، بوئاز رۇتقا:

1�

_ قېنى، كەلگىن، نانغا ئېغىز تەگكىن. ئاچچىقسۇغا 
تەگكۈزۈپ يېگىن، _ دېدى.

رۇت ئورمىچىار بىلەن بىللە ئولتۇردى. بوئاز ئۇنىڭغا 
قوماچتىن ئېلىپ بەردى. ئۇ تويغۇچە يېدى ۋە ئاشۇرۇپ 
 رۇت ئورنىدىن تۇرۇپ يەنە باش�������اق تەرگىلى 

قويدى. �1
كەتكەندە، بوئاز ئەر ئورمىچىلىرىغا:

_ ئۇ ئورۇلغان باغامارنىڭ ئارىسىدا يۈرۈپ تەرسىمۇ 
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 ھەتتا ئۇنىڭ ئۈچۈن 
توس�������ماڭار ۋە ئازار بەرمەڭار. 16

باغاماردىن ئازراق سۇغۇرۇپ چىقىرىپ قويۇڭار. ئۇنى 
ئەيىبلىمەڭار، _ دەپ تاپىلىدى.

 شۇنىڭ بىلەن رۇت كەچ كىرگۈچە ئېتىزدا ئىشلىدى. 
1�

ئۇ تېرىپ كەلگەن باش�������اقارنى س�������وققاندا، يېرىم خالتا 
 رۇت ئارپىس�������ىنى ئېلى�������پ، 

دېگ�������ۈدەك دان چىقت�������ى. 18
شەھەرگە قايتىپ كەلگەندە، قېينانىسى ئۇنىڭ تەرگەن 
ئارپىسىنى كۆردى. رۇت ئېشىپ قالغان تامىقىنى ئېلىپ 

 نائومى ئۇنىڭغا:
ئۇنىڭغا بەردى. 19

_ بۇنچىۋاال كۆپ ئارپىنى قەيەردىن تېرىپ كەلدىڭ؟ 
سەن كىمنىڭ ئېتىزىدا ئىش قىلدىڭ؟ ساڭا غەمخورۇلق 

قىلغان شۇ كىشىگە خۇدا رەھمەت قىلسۇن! _ دېدى.
 رۇت قېينانىسىغا ئۆزىنىڭ بوئازنىڭ ئېتىزىدا ئىشلىگەن� -

 نائومى روھانغان ھالدا:
�لىكىنى ئېيتىپ بەردى. 20

بىزلەرگە مېھىر - ش�������ەپقىتىنى كۆرسىتىش  _     ھايات 
بىلەن ئۆل�������ۈپ كەتك�������ەن ئەرلىرىمىزگە س�������ادىق بولغان 
بوئازغا پەرۋەردىگار زور بەخت ياغدۇرس�������ۇن! _ دەپ 

دۇئا قىلدى. ئۇ يەنە:
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_ ئۇ كىش�������ى بىزنىڭ يېقى�������ن تۇغقانلىرىمىزنىڭ بىرى 
بولىدۇ. ئۇنىڭ بىزگە قاراش مەسئۇلىيىتىى بار، _ دېدى.

 _ يەن�������ە مېنىڭ تاك�������ى ئورما ئاياغالش�������قۇچە ئۆز 
21

ئورمىچىلىرىنىڭ كەينىدىن باشاق تېرىشىمگە رۇخسەت 
بەردى، _ دېدى رۇت.

 نائومى كېلىنىگە:
22

ئاي�������ال  بوئازنى�������ڭ  قىزى�������م!  قىلغى�������ن،  ش�������ۇنداق   _
خىزمەتكارلىرى بىلەن بىللە ئىش�������لىگىن. ئەگەر باش�������قا 
كىش�������ىلەرنىڭ ئېتىزلىرىغا بارساڭ، سېنى بوزەك قىلىشى 

مۇمكىن، _ دېدى.
 ش�������ۇنداق قىلىپ، رۇت ئارپ�������ا، بۇغدايالر ئورۇۇلپ 

23

بولغانغا قەدەر، بوئازنىڭ ئايال خىزمەتكارلىرى بىلەن بىللە 
باشاق تەردى. ئۇ قېينانىسى بىلەن بىللە تۇرىۋەردى.

رۇتنىڭ خامانغا بېرىپ، بوئاز بىلەن كۆرۈشۈشى

 بىر مەزگىل ئۆتكەندىن كېيىن، نائومى كېلىنى رۇتقا:3
1 

_ ھەي قىزىم، مەن س�������اڭا باشپاناھ بولىدىغان 
بىر ئەر تاپاي. سەن ئەمدى ئۆي - ئوچاقلىق بوۇلپ قالغىن. 
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 س�������ەن ئاي�������ال خىزمەتكارلىرى بىلەن بىللە ئىش�������لىگەن 
2

بوئازنىڭ بىزگە تۇغقان ئىكەنلىكىنى بىلىسەنغۇ. سۆزۈمنى 
 س�������ەن 

ئاڭا! بۈگۈن كەچتە ئۇ خاماندا ئارپا س�������وقىدۇ. 3
ئۈستى - بېش�������ىڭنى يۇي�������ۇپ، ئۆزۈڭگە ئەتى�������ر چېچىپ، 
چىرايلىق كىيىملىرىڭنى كىيىپ، خامانغا بارغىن. لېكىن 
ئۇ يەپ - ئىچىپ بولغۇچە، سېنىڭ ئۇ يەرگە بارغانلىقىڭنى 
 ئۇنىڭ ياتىدىغان يېرىنى كۆرۈۋال. ئۇ 

تۇيۇپ قالمىسۇن. �
يېتىپ بولغان�������دا، چاندۇرماي بېرىپ، يوتقىنىنى ئېچىپ، 
ئۇنىڭ ئاياغ تەرىپىدە يېتىۋالس�������اڭ، ئۇ ساڭا نېمە قىلىش 

كېرەكلىكىنى ئېيتىدۇ، _ دېدى.
 _ سىز نېمە دېسىڭىز مەن شۇنى قىلىمەن، _ دەپ 

�

جاۋاب قايتۇردى رۇت.
 ش�������ۇنىڭ بىلەن رۇت خامانغا بېرىپ، قېينانىس�������ىنىڭ 

6

 بوئاز يەپ - ئىچىپ بولغاندىن كېيىن، 
دېگىنىدەك قىلدى. �

كۆڭلى ئازادە بوۇلپ راھەتلەندى ۋە خامان دۆۋىسىنىڭ 
كەينىدە يېتىپ، ئۇيقۇغا كەتتى. رۇت شەپە چىقارماي، 
يوتقىنىنى�������ڭ ئاياغ تەرىپىنى ئېچىپ قويۇپ، ش�������ۇ يەردە 
 ت�������ۈن يېرىم بولغاندا بوئاز مۇزالپ كەتكەنلىكتىن 

ياتتى. 8
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ئويغىنىپ، ئالدىغا ئېڭىشكەندە ئاياغ تەرىپىدە بىر ئايالنىڭ 
ياتقىنىنى كۆرۈپ، ھەيران بوۇلپ:

 _ سەن كىم؟ _ دەپ سورىدى.
9

ئۇ:
-  _ بۇ مەن، رۇت، چاكىرىڭىز. سىز ماڭا قاراش مەس�
�ئۇلىيىت�������ى ب�������ار بولغ�������ان يېقى�������ن تۇغقىنىم. ش�������ۇڭا ماڭا 
قانىتىڭىزنى س�������ايە قىلىپ، مېنى ئەمرىڭىزگە ئالسىڭىز! 

_ دېدى.
 بوئاز ئۇنىڭغا:

10

_ ئەي قىزىم، پەرۋەردىگار س�������اڭا ك�������ۆپ بەخت ئاتا 
قىلسۇن! سېنىڭ ھازىر ئېرىڭنىڭ جەمەتىگە كۆرسىتىۋاتقان 
ساداقىتىڭ بۇرۇن كۆرسەتكەن ساداقىتىڭدىنمۇ ئارتۇقتۇر. 
چۈنك�������ى س�������ەن پۇل�������ى بولسۇن - بولمىس�������ۇن بىر ياش�������نى 
 قىزىم، غەم قىلما! 

تاپااليتتىڭ، لېكىن ئۇنداق قىلمىدىڭ. 11
سېنىڭ تەلەپ قىلغانلىرىڭنىڭ ھەممىسىنى مەن ئورۇنداپ 
بېرىمەن، چۈنكى ش�������ەھەردىكىلەرنىڭ ھەممىسى سېنىڭ 
 مەن ھەقىقەتەن 

بىر ياخشى ئايال ئىكەنلىكىڭنى بىلىدۇ. 12
سېنىڭ يېقىن تۇغقىنىڭ، بىراق بىلگىنكى، ساڭا مەندىنمۇ 
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 بۈگۈن كېچە بۇ يەردە قال. 
يېقىن يەنە بىر ئادەم ب�������ار. 13

ئەتە سەھەردە مەن ئۇنىڭ بىلەن پاراڭلىشىپ، ئۇنىڭ ساڭا 
تۇغقانلىق ھەققىنى ئۆتەشنى خااليدىغان - خالىمايدىغانلىقىنى 
بىلىپ باقاي. ئۇ ئۆزىنى�������ڭ بۇرچىنى ئادا قىلىپ، س�������ېنى 
ئالسا، ياخش�������ى بولغىنى؛ ئەگەر خالىمىسا، مەڭگۈ ھايات 
پەرۋەردى�������گار ئالدىدا قەس�������ەم قىلىمەنكى، س�������ېنى ئۆزۈم 
ئەمرىمگە ئېلىپ، بۇ بۇرچنى ئادا قىلىمەن. ئەمدى سەن 

تاڭ ئاتقۇچە بۇ يەردە يېتىپ تۇر! _ دېدى.
 رۇت ئۇنى�������ڭ ئاي�������اغ تەرىپى�������دە ياتت�������ى. لېكىن تاڭ 

1�

سۈزۈلۈشتىن بۇرۇن ئورنىدىن تۇردى، چۈنكى بوئاز ئۇنىڭ 
بۇ يەرگە كەلگەنلىكىنى باش�������قىارنىڭ بىلىپ قېلىش�������ىنى 

خالىمايتتى.
 بوئازمۇ ئورنىدىن تۇرۇپ ئۇنىڭغا:

1�

_ يېپىنچاڭنى ئېچىپ تۇتۇپ تۇر، _ دېدى.
ئۇ ش�������ۇنداق قىل�������دى. بوئ�������از ئۇنىڭغا ئىكك�������ى خالتا 
دېگۈدەك ئارپىنى ئۇسۇپ، مۈرىس�������ىگە ئارتىپ قويۇپ، 

ئۆزى شەھەرگە كەتتى.
 رۇت ئۆيىگە قايتىپ بارغىنىدا، قېينانىسى ئۇنىڭدىن:

16
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_ ئىشلىرىڭ قانداق بولدى، قىزىم؟ _ دەپ سورىدى.
رۇت بوئازنىڭ ئۆزىگە قىلغانلىرىنى قېينانىسىغا ئېيتىپ 

بەردى.
 _ ئۇ مېنى سىزنىڭ ئالدىڭىزغا قۇرۇق قول قايتمىسۇن 

1�

دەپ، بۇ يېپىنچىدىكى ئارپىنى بەردى، _ دېدى رۇت.
 نائومى ئۇنىڭغا:

18

_ بۇ ئىشارنىڭ ئاخىرى چىققۇچە، بۇ جايدا تەخىر 
قىلى�������پ تۇرغىن. بوئاز بۈگۈن بۇ ئىش�������ارنى پۈتكۈزمەي 

بولدى قىلمايدۇ، _ دېدى.

بوئازنىڭ رۇتنى نىكاھىغا ئېلىشى

 بۇ ئارىدا بوئاز ش�������ەھەر دەرۋازىس�������ىغا بېرىپ، ئۇ �
1 

يەردە ئولتۇردى. ئ�������ۇزۇن ئۆتمەي ئۆزى ئېيتقان 
ئەلىمەلەكنىڭ ئ�������ەڭ يېقىن تۇغقىنىمۇ ئۇ يەردىن ئۆتۈپ 

قالدى. بوئاز ئۇنىڭغا:
_ ب�������ۇرادەر، ب�������ۇ يەرگ�������ە كېلى�������پ ئولت�������ۇر! _ دەپ 

چاقىردى، ئۇ كېلىپ ئولتۇردى.
 بوئاز يەنە شەھەرنىڭ ئاقساقاللىرىدىن ئون نەپىرىنى 

2
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تەكلى�������پ قىلى�������پ، ئۇالرنىمۇ ب�������ۇ ي�������ەردە ئولتۇرغۇزدى. 
 ئۇ ھېلىقى 

كۆپچىلىك ئولت�������ۇرۇپ بولغاندى�������ن كېيى�������ن، 3
تۇغقىنىغا:

نائوم�������ى  ئايال�������ى  ئەلىمەلەكنى�������ڭ  بۇرادىرىمى�������ز   _
موئابتى�������ن قايتى�������پ كېلى�������پ، ئۆزلىرىگە ت�������ەۋە زېمىنىنى 
 ش�������ۇڭا س�������ېنى ب�������ۇ ئىش�������تىن 

س�������اتماقچى بوۇلۋاتى�������دۇ. �
خەۋەرلەندۈرمەكچىدىم. ئەگەر سەن بۇ يەرنى ئېلىشنى 
خالىساڭ، مۇش�������ۇ يەردە ئولتۇرغان ئاقساقالار ۋە خەلق 
ئالدى�������دا ئالغىن. ئەگەر خالىمىس�������اڭمۇ مەيل�������ى، ئوچۇق 
ئېيتقىن، بۇنى مېنىڭ بىلىش�������ىم كې�������رەك، چۈنكى ئالدى 
بىلەن سېنىڭ ئېلىش ھوقۇقۇڭ بار. ئاندىن كېيىن نۆۋەت 

ماڭا كېلىدۇ، _ دېدى.
ھېلىقى تۇغقىنى:

_ ئالىمەن، _ دېدى.
 بوئاز ئۇنىڭغا:

�

_ خوپ! ئەگەر سەن ئۇ زېمىننى نائومىدىن ئالساڭ، 
مەرھۇمنى�������ڭ موئابلى�������ق ت�������ۇل خوتۇنى رۇتنىم�������ۇ ئېلىپ، 
مەرھۇمنى�������ڭ نامىنى س�������اقاپ قېلىش ئۈچ�������ۈن ئەۋالد 
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قالدۇرۇپ، ئەۋالدىغا بۇ يەرنى مىراس قىلىشىڭ كېرەك، 
_ دېدى.

 ئۇ كىشى:
6

_ ئۇنداقت�������ا ب�������ۇ يەرن�������ى ئېلى�������ش ھوقۇقۇمدى�������ن ۋاز 
كېچىمەن، چۈنكى بالىلىرىمغا قالىدىغان مىراس بۆلۈنۈپ 
كېتىدىكەن. س�������ەن ئالغىن! مەن ئااللمايمەن، _ دەپ 

جاۋاب بەردى.
 ئەينى ۋاقىتاردا ئىسرائىلىيەلىكلەرنىڭ مال - مۈلۈك، 

�

سودا - س�������ېتىق ئىش�������لىرىدا مۇنداق بىر ئادەت بار ئىدى. 
ئۇ بولسىمۇ ساتقۇچى ئۆز كەش�������ىنى يېشىپ، ئالغۇچىغا 
بېرەتتى. ئۇالر سودا - س�������ېتىقنىڭ پۈتكەنلىكىنى مۇش�������ۇ 

ئۇسۇل بىلەن ئىپادىلەيتتى.
 شۇڭا ئۇ كىشى بوئازغا:

8

_ سەن ئالغىن! _ دەپ كەش�������ىنى سېلىپ، بوئازغا 
بەردى.

 بوئاز ئۇ يەردىكى ئاقساقالار ھەم جامائەتكە:
9

_ ئەي جامائەت، گېپىمگە قۇالق سېلىڭار! بۈگۈن 
ھەممى�������ڭار گۇۋاھچى، مەن نائومىدى�������ن ئەلىمەلەكنىڭ 
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مىراس�������ى يەنى كىليون بىلەن ماھولنغا تەۋە بولغان يەر -
 شۇنىڭ بىلەن 

 زېمىنارنى ئۆزۈمنىڭ ئىلكىمگە ئالىمەن. 10
بىرگە ئۆلگەن كىش�������ىنىڭ مىراس�������ىغا ۋارىس قالدۇرۇش 
ئۈچۈن ھ�������ەم ئۇنى�������ڭ نامىنى�������ڭ بۇرادەرلىرى ئارىس�������ىدا 
ئۇنت�������ۇۇلپ قېلىپ، ئۆز يۇرت�������ى ئىچىدە ئۆچمەس�������لىكى 
ئۈچ�������ۈن، مەرھۇم ماھولننى�������ڭ ئايالى موئابلى�������ق رۇتنىمۇ 
ئەمرىمگە ئالىمەن. بۈگۈن سىلەر بۇ ئىشارغا گۇۋاھچى 

بولغايسىلەر، _ دېدى.
 دەرۋازىنىڭ يېنىدىكى ئاقساقالار ۋە جامائەت:

11

_ ش�������ۇنداق، بى�������ز گۇۋاھچىدۇرمى�������ز. پەرۋەردى�������گار 
ياقۇپنىڭ ئاياللىرى راھىلە بىلەن لېياھقا نۇرغۇن پەرزەنت 
بەرگىنىدەك، خوتۇنۇڭ رۇتقىمۇ كۆپ پەرزەنت ئاتا قىلغاي. 
ئەفراتادا باي بولغايس�������ەن. بەيتلەھەمدە نامىڭ ئىززەت -
 پەرۋەردىگار بۇ ياش ئايالدىن س�������اڭا 

 ئابرۇي تاپق�������اي. 12
نۇرغۇن ئەۋالد ئاتا قىلغاي، ئۇرۇق - جەمەتىڭنى تامارنىڭ 
يەھۇداغا تۇغۇپ بەرگەن ئوغلى پارەس�������نىڭ جەمەتىگە 

ئوخشاش ئاۋات قىلغاي، _ دەپ دۇئا قىلىشتى.
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پادىشاھ  داۋۇت بوئاز بىلەن رۇتنىڭ ئەۋالدىدۇر

 شۇنداق قىلىپ بوئاز رۇتنى ئەمرىگە ئېلىپ، ئۇالر بىر 
13

تەكىيىگە باش قويدى. پەرۋەردىگارنىڭ قۇدرىتى بىلەن 
 شەھەردىكى 

رۇت ھامىلىدار بوۇلپ، بىر ئوغۇل تۇغدى. �1
ئايالار نائومىغا:

_ پەرۋەردىگارغا مەدھىيىلەر ئوقۇلس�������ۇن! ئۇ بۈگۈن 
سىزگە تايانچ بولىدىغان بىر نەۋرە ئاتا قىلدى. ئۇنىڭ نامى 
 سىز ئۈچۈن 

ئىسرائىلىيەدە ئىززەت - ئابرۇي تاپس�������ۇن. �1
يەتتە ئوغۇلدىنمۇ ئەۋزەل كېلىنىڭىز س�������ىزگە ياخش�������ى 
قارىدى، ھازىر ئۇ س�������ىزگە بىر نەۋرە تۇغۇپ بەردى. بۇ 
نەۋرىڭىز سىزنىڭ قولىڭىزغا قول، پۇتىڭىزغا پۇت بوۇلپ، 

ياشانغان ۋاقتىڭىزدا تايانچىڭىز بولىدۇ، _ دېيىشتى.
 نائومى بۇ بالىنى قولىغا ئېلىپ، باغرىغا چىڭ باستى 
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ۋە ئۇنىڭ باققۇچى چوڭ ئانىسى بولدى.
 قوشنا ئايالار بەس - بەستە:

1�

_ نائومى بىر ئوغۇل نەۋرىلىك بولدى! _ دېيىشىپ، 
بالىغا ئوبىد دەپ ئات قويدى.

� - باب



2� رۇت

ئوبىد بولسا يىشاينىڭ ئاتىس�������ى ئىدى. يىشاي بولسا 
پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئاتىسى ئىدى.

 پارەستىن داۋۇتقىچە بولغانارنىڭ نەسەبنامىسى: 
22 -18 

پارەس ھېسروننىڭ ئاتىسى، ھېسرون رامنىڭ ئاتىسى، رام 
ئاممىنادابنىڭ ئاتىسى، ئاممىناداب ناھشوننىڭ ئاتىسى، 
ناھشون سالموننىڭ ئاتىسى، سالمون بوئازنىڭ ئاتىسى، 
بوئاز ئوبىدنىڭ ئاتىسى، ئوبىد يىشاينىڭ ئاتىسى، يىشاي 

بولسا داۋۇتنىڭ ئاتىسىدۇر.

� - باب



رۇت25

تەبىرلەر

باشاق تېرىش _ تەۋرات قانۇنى بويىچە نامرات كىشىلەر 
ۋە ياقا يۇرتۇلقالرنىڭ ئورمىچىنىڭ ئارقىسىدىن چېچىلىپ 
كەتكەن دان باشاقالرنى تېرىش�������ى رۇخسەت قىلىناتتى 
)تەۋرات »الۋىيالر«  19- باب  9- ئايەتتىن  10- ئايەتكىچە 

قارالسۇن(.

ئىس�������رائىلىيەنىڭ  ش�������ەھەر دەرۋازىس�������ى _ قەدىمك�������ى 
ش�������ەھەر دەرۋازىس�������ى يېنىدا س�������وت ئاچىدىغان، ھۆكۈم 
ۋە خەۋەرلەرن�������ى جاكاراليدىغان، سودا - س�������ېتىق ئېلىپ 

بارىدىغان يەرنى كۆرسىتىدۇ.

موئابىيالر _ ئىسرائىلىيەنىڭ شەرقىي جەنۇبىدا ياشىغان 
خەلق بوۇلپ، تارىختا ئىسرائىلالر بىلەن قوشنا ئەل بوۇلپ 
ئۆتكەن. ئۇالر ئىبراھى�������م پەيغەمبەرنىڭ جىيەن ئوغلى 
ۇلتنى�������ڭ ئەۋالدىدۇر )تەۋرات »ئالەمنىڭ يارىتىلىش�������ى« 

تەبىرلەر



26 رۇت

 19- ب�������اب  30- ئايەتتى�������ن  38- ئايەتكىچ�������ە قارالس�������ۇن(. 
موئابىيالر بۇتپەرەسلەر بوۇلپ، كېموش دەپ ئاتىلىدىغان 
ئىالھقا ئىبادەت قىالتتى. ئۇالر ئۆتمۈشتە كۆپ چاغالردا 

ئىسرائىلالرغا دۈشمەن بوۇلپ كەلگەنىدى.

ت�������ەۋرات قانۇنى  يېقىن تۇغقاننىڭ مەس�������ئۇلىيەتلىرى _ 
بويىچە، يېقىن قېرىندىش�������ىنىڭ ئائىلىس�������ى موھتاجلىقتا 
قالغاندا، ئەڭ يېقىن ئەر تۇغقىنىنىڭ مەس�������ئۇلىيەتلىرى: 
قېرىندىشى نامراتلىقتا سېتىۋەتكەن يەرلەرنى قايتۇرۇپ 
سېتىۋېلىش؛ قېرىندىشى قۇل بوۇلپ قالغان بولسا، ئۇنى 
قۇللىقتىن ئازاد قىلىش؛ قېرىندىشى تۈگەپ كېتىپ ئايالى 
تۇل قالغان بولسا، ئۇنى ئەمرىگە ئېلىپ، ئەۋالد قالدۇرۇپ، 
قېرىندىشىنىڭ نامىنى ساقالپ قېلىش قاتارلىقالرنى ئۆز 
ئىچىگە ئالىدۇ )تەۋرات »الۋىيالر«  25- باب  24- ئايەتتىن 
 34- ئايەتكىچە ۋە  47- ئايەتتىن  55- ئايەتكىچە، شۇنداقال 
»قانۇننىڭ تەكرارى«  25- باب  5- ئايەتتىن  10- ئايەتكىچە 

قارالسۇن(. 

تەبىرلەر
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