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ЛАВИЙЛАР
Қурбанлиқлар

1 1 Худавәндә Мусани қичқирип, җамаәт чедиридин униңға сөз қилип 
ейттики:  2 «Сән бәни-Исраилға сөзләп ейтқинки:

 Әгәр силәрдин бири Худавәндиниң алдиға бир қурбанлиқни кәлтүргили 
халиса, уни чарва малдин елип, калилардин яки ушшақ маллардин 
қурбанлиқиңларни елип кәлмикиңлар керәктур.  

Көйдүрмә қурбанлиқлири

3 Әгәр униң калилардин елинған қурбанлиқи өзи көйдүридиған қурбан 
болса, у өзи әйипсиз болған бир әркәк һайванни кәлтүрүп, Худавәндиниң 
алдида мәқбул болмақ үчүн уни җамаәт чедириға киридиған дәрвазиниң 
алдида қурбанлиқ қилип:  4 Мәқбул болуп мән үчүн капарәт кәлтүрсун 
дәп, көйдүрмә қурбанлиқ болидиған һайванниң бешиға өз қолини қоюп,  
5 андин Худавәндиниң һузурида буқини боғузлисун. Һарунниң оғуллири 
болған каһинлар өзи қанни елип җамаәт чедириға киридиған дәрвазидики 
қурбангаһниң чөрисигә чачсун.  6 Андин кейин қурбанлиқ қилғучи өзи 
көйдүрмә қурбанлиқ болған һайванниң терисини союп, уни парчилисун.  
7 Һарун каһинниң оғуллири болса қурбангаһта от туташтуруп, отниң үстидә 
отун тизип қойсун.  8 Андин кейин Һарунниң оғуллири болған каһинлар 
өзи гөш парчилирини калла билән елип, йеғи билән қошуп, қурбангаһтики 
отниң үстидики отунниң үстигә тизип қойсун.  9 Лекин үчәй билән пачақлар 
суда жуюлғандин кейин, каһин һәммисини елип, бу қурбанлиқ өзи оттин 
өткүзүлүп, көйдүрмә қурбанлиқ болуп Худавәндиниң алдида хуш буй 
кәлтүрсун дәп, қурбангаһниң үстидә көйдүрсун.  
10 Әгәр униң қурбанлиқи ушшақ маллиридин елинған қой яки өшкә болса 
у өзи әйипсиз болған бир җаниварни кәлтүрүп,  11 қурбангаһниң шимал 
тәрипидә Худавәндиниң һузурида боғузлисун. Андин кейин Һарунниң 
оғуллири болған каһинлар өзи қанни елип, қурбангаһниң чөрисигә 
чачсун.  12 Қурбанлиқ қилғучи болса гөшни парчилап, калла билән яғни 
кесип айрисун. Андин каһин өзи бу нәрсиләрни елип қурбангаһтики отниң 
үстидики отунниң үстидә тизип қойсун.  13 Лекин үчәй билән пачақлар суда 
жуюлғандин кейин, каһин һәммисини елип, бу қурбан өзи оттин өткүзүлүп 
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көйдүрмә қурбанлиқ болуп Худавәндиниң алдида хуш буй кәлтүрсун дәп, 
қурбангаһниң үстидә көйдүрсун.  
14 Әгәр у өзи Худавәндә үчүн учарқанатлардин көйдүрмә қурбанлиқ 
кәлтүргили халиса, пахтәк вә я кәптәр бачкилиридин қурбанлиқ кәлтүрсун.  
15 Каһин уни қурбангаһқа елип келип, гәдинини толғап үзүп, қурбангаһниң 
үстидә көйдүрсун. Қени болса қурбангаһниң темиға сиқип сепилсун.  
16 Лекин ташлиқини ичидики нәрсилири билән қошуп, қурбангаһниң шәриқ 
тәрипидики күллүккә ташливәтсун.  17 Қурбанлиқ қилғучи болса қурбанлиқни 
үзүвәтмәй, униң иккила қанитиниң оттурисидин йерип қойсун. Андин кейин 
каһин буни елип, бу қурбанлиқ өзи оттин өткүзүлүп, атәш қурбанлиқи болуп 
Худавәндиниң алдида хуш буй кәлтүрсун дәп, қурбангаһтики отниң үстидики 
отунниң үстигә қоюп көйдүрсун.  

Йегүлүк қурбанлиқлири

2 1 Әгәр бирким Худавәндиниң һузуриға йегүлүк қурбанлиқи кәлтүргили 
халиса, өз қурбанлиқи үчүн ақ ун кәлтүрүп, униңға яғ қуюп үстигә 

мәстики селип,  2 уни елип, Һарунниң оғуллири болған каһинларниң алдиға 
елип кәлсун. Андин кейин каһин өзи униңға чаңгал селип, яғ елишқан ун 
билән һәммә мәстикини сиқимлап елип, бу ядлиниш қурбанлиқи өзи 
оттин өткүзүлүп Худавәндиниң алдида хуш буй кәлтүрсун дәп, қурбангаһта 
көйдүрсун.  3 Амма бу йегүлүк қурбанлиқидин ешип қалған нәрсиләр 
болса Һарун билән униң оғуллириға тәгсун. Бу болса Худавәндиниң атәш 
қурбанлиқлириниң ичидә һәммидин муқәддәс болиду.  
4 Әгәр сән тонурда пиширилған нәрсидин йегүлүк қурбанлиқи кәлтүргили 
халисаң, бу өзи яғ иләштүрүлгән ақ ундин етилгән тоқач яки яғ билән 
яғланған петир һәмәк нан болсун.  
5 Әгәр сениң кәлтүридиған қурбанлиқиң өзи тавида қурулған йегүлүк 
қурбанлиқи болса яғ иләштүрүлгән ақ ундин етилгән петир болсун.  6 Сән 
болсаң уни парчилап, үстигә яғ қуйғин. Бу өзи йегүлүк қурбанлиқи болсун.  
7 Лекин сениң кәлтүридиған қурбанлиқиң өзи қазанда пиширилған йегүлүк 
қурбанлиқи болса у өзи ун билән яғдин етилсун.  8 Мәзкур тәриқиләрдә 
тәйяр қилинған йегүлүк қурбанлиқиниң өзини Худавәндиниң һузуриға 
кәлтүрүп, каһинға бәргин. У уни қурбангаһқа кәлтүрсун.  9 Каһин болса 
йегүлүк қурбанлиқидин ядлиниш һәссисини елип, қурбангаһниң үстидә 
көйдүрсун. Бу өзи оттин өткүзүлидиған қурбан болуп, Худавәндиниң алдида 
хуш буй кәлтүрсун.  10 Лекин йегүлүк қурбанлиқидин ешип қалған нәрсә 
болса Һарун билән униң оғуллириға тәгсун. Бу болса Худавәндиниң атәш 
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қурбанлиқлириниң ичидә һәммидин муқәддәс болиду.  
11 Амма силәр Худавәндиниң һузуриға кәлтүридиған йегүлүк қурбанлиқи 
болса һеч бири хемиртуруч билән тәйярланмисун. Чүнки хаһи 
хемиртуручтин хаһи һәсәлдин етилгән бир нәрсини Худавәндиниң һузурида 
атәш қурбанлиқи қилип көйдүрмәңлар.  
12 Мундақни Худавәндиниң һузуриға тунҗи һосул қурбанлиқи қилип 
кәлтүрсәңлар болиду. Лекин хуш буй кәлтүрсун дәп, қурбангаһниң үстидә 
көйдүрүлмисун.  
13 Сениң һәммә йегүлүк қурбанлиқлириң болса буларни туз билән тузлап 
йегүлүк қурбанлиқиңни Тәңриңниң әһдә тузидин мәһрум қоймай, һәммә 
қурбанлиқлириңни туз билән тузлиғин.  
14 Әгәр сән Худавәндиниң һузуриға тунҗи һосулдин қурбанлиқ кәлтүргили 
халисаң, зираәтниң көк бешини елип, отта қуруған данларни езип, тунҗи 
һосул қурбанлиқи үчүн кәлтүрүп,  15 үстигә яғ қуюп, төписигә мәстики салғин. 
Бу өзи йегүлүк қурбанлиқи болсун.  16 Каһин болса қурулған дан билән яғдин 
ядлиниш һәссисини елип һәммә мәстики билән қошуп көйдүрсун. Бу өзи 
Худавәндә үчүн атәш қурбанлиқи болсун.  

Шүкүр қурбанлиқлири

3 1 Әгәр бирким бир шүкүр қурбанлиқи кәлтүридиған болуп, буни 
калилардин алғили халиса, у өзи Худавәндиниң һузурида бир әйипсиз 

әркәк яки чиши һайванни кәлтүрүп,  2 өзи қурбанлиқ қилидиған бу 
һайванниң бешиға өз қолини қоюп, андин уни җамаәт чедириға киридиған 
дәрвазиниң алдида боғузлисун. Андин кейин Һарунниң оғуллири болған 
каһинларниң өзи қенини қурбангаһниң чөрисигә чечип қойсун.  3 Бу шүкүр 
қурбанлиқиниң өзидин үчәй-бағирлирини йөгәп турған яғ билән қалған 
ич йеғини елип,  4 иккила бөрәк билән үстидики икки янпишида турған 
яғни аҗритип, җигәрниң үстидики чавини бөрәк билән қошуп кесивелип, 
Худавәндә үчүн атәш қурбанлиқи қилип өткүзсун.  5 Һарунниң оғуллири болса 
бу нәрсиләрни қурбангаһниң үстигә кәлтүрүп, от үстигә қоюлған отунниң 
үстидики көйдүрмә қурбанлиққа қошуп көйдүрсун. Бу өзи Худавәндиниң 
алдида хуш буй кәлтүридиған атәш қурбанлиқи болсун.  
6 Әгәр бирким ушшақ малдин елип, Худавәндигә бир шүкүр қурбанлиқи 
кәлтүргили халиса, у өзи әйипсиз әркәк яки чиши һайванни өткүзсун.  
7 Әгәр униң қурбанлиқи бир қой болса уни Худавәндиниң һузуриға кәлтүрүп,  
8 өзи қурбанлиқ қилидиған бу һайванниң бешиға өз қолини қоюп, андин уни 
җамаәт чедириға киридиған дәрвазиниң алдида боғузлисун. Андин кейин 
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Һарунниң оғуллири қенини елип, қурбангаһниң чөрисигә чечип қойсун.  9 Бу 
шүкүр қурбанлиқиниң өзидин униң яғлиқ қуйруқини омуртқидин пүтүн 
аҗритивелип, үчәй-бағирлирини йөгәп турған яғ билән қалған ич йеғиниму 
елип,  10 иккила бөрәк билән үстидики икки янпишида турған яғни аҗритип, 
җигәрниң үстидики чавини бөрәк билән қошуп кесивелип, Худавәндә үчүн 
атәш қурбанлиқи қилип өткүзсун.  11 Каһин өзи бу нәрсиләрни қурбангаһниң 
үстидә көйдүрсун. Бу йегүлүк қурбанлиқи болса Худавәндә үчүн атәш 
қурбанлиқи болсун.  
12 Әгәр бирким өшкә қурбанлиқ қилғили халиса, буни Худавәндиниң 
һузуриға кәлтүрүп,  13 униң бешиға өз қолини қоюп, андин уни җамаәт 
чедириниң алдида боғузлисун. Андин кейин Һарунниң оғуллири қенини 
елип қурбангаһниң чөрисигә чечип қойсун.  14 Қурбанлиқ қилғучиниң өзи бу 
қурбанлиқтин үчәй-бағирлирини йөгәп турған яғ билән қалған ич йеғини 
елип,  15 иккила бөрәк билән үстидики икки янпашта турған яғни аҗритип, 
җигәрниң үстидики чавини бөрәк билән қошуп кесивелип, Худавәндә үчүн 
атәш қурбанлиқи қилип өткүзсун.  16 Каһин өзи бу нәрсиләрни қурбангаһниң 
үстидә көйдүрсун. Бу йегүлүк қурбанлиқи болса хуш буй кәлтүридиған 
атәш қурбанлиқи болуп, яғниң һәммиси Худавәндиниңки болсун.  17 Силәр 
қәйәрдә олтарсаңлар, яғ вә қан йемигәйсиләр дәп, бу өзи силәр үчүн 
нәсилдин нәсилгә әбәдий бир қанун болсун».  

Гуна қурбанлиқлири

4 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
2 «Бәни-Исраилға сөзләп ейтқинки: Бирким билмәсликтә Худавәндиниң 

қилмиғин дәп буйруп тосқан ишлириниң бирини қилип селип, гунаға чүшүп 
қалса, төвәнки қанунға әмәл қилсун.  

3 Әгәр мәсиһләнгән бир каһинниң өзи хәлиқни гунаға тиқип қойидиған бир 
гунани қилса, у өзи бу қилған гунайи үчүн бир әйипсиз яш буқини елип 
келип, Худавәндиниң һузурида гуна қурбанлиқи қилип кәлтүрүп,  4 буқиниң 
өзини җамаәт чедириға киридиған дәрвазиниң алдиға Худавәндиниң 
һузуриға кәлтүрүп, өз қолини униң бешиға қоюп, андин буқини 
Худавәндиниң һузурида боғузлисун.  5 Андин кейин мәсиһләнгән каһин өзи 
буқиниң қенидин азғина елип җамаәт чедириға кәлтүрүп,  6 анда каһинниң 
өзи бармиқини қанға чилап йәттә мәртивә қанниң өзини муқәддәс ханиниң 
пәрдисиниң алдида Худавәндиниң һузурида чачсун.  7 Шуни қилип болуп, 
каһин өзи қандин елип җамаәт чедирида Худавәндиниң һузурида турған 
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хушбуй исриқ қурбангаһиниң мүңгүзлиригә сүртсун. Лекин буқиниң 
қалған һәммә қени болса у уни җамаәт чедириға киридиған дәрвазисиниң 
йенидики көйдүрмә қурбангаһиниң путиға төкүп қоюп,  8 гуна қурбанлиқи 
болған буқиниң ичидин һәммә йеғини чиқирип, хаһи үчәй-бағирлирини 
йөгәп турған яғ билән қалған ич йеғи болсун,  9 хаһи иккила бөрәкниңки 
билән үстидики икки янпашта турған яғ болсун, хаһи җигәрниң үстидики 
чава билән бөрәк болсун,  10 шүкүр қурбанлиқи қилинип кәлтүрүлгән 
һайванларниңкидәк яғни чиқирип болуп, каһин өзи уни көйдүрмә 
қурбангаһиниң үстидә көйдүрсун.  11 Лекин буқиниң териси билән һәммә 
гөши, баш билән пачақлири, үчәй-бағирлири билән тезики болса  12 буқиниң 
қалған һәммисини у өзи чедиргаһниң ташқириға чиқирип, күл төкүлидиған 
пак йәргә кәлтүрүп, уни отунниң үстидә отта көйдүрсун. Мана бу нәрсиләр 
өзи күл төкүлидиған йәрниң өзидә көйдүрүлүветилсун.  
13 Бәни-Исраилниң һәммә җамаити болса җамаәт өзи туймай, Худавәндиниң 
қилмиғин дәп буйруп тосқан ишлириниң бирини билмәсликтә қилип селип 
гунаға чүшүп қалса,  14 җамаәтниң өз қилған гунайи ашкарә болғандин 
кейин, улар өзи гуна қурбанлиқи үчүн бир яш буқини қурбанлиқ қилип, уни 
җамаәт чедириниң алдиға кәлтүрсун.  15 Кәлтүрүп җамаәтниң ақсақаллири 
Худавәндиниң һузурида буқиниң бешиға өз қоллирини қоюп, андин буқини 
Худавәндиниң һузурида боғузлисун.  16 Мәсиһләнгән каһин өзи буқиниң 
қенидин азғина елип, җамаәт чедириға елип кирсун.  17 Андин кейин у каһин 
өзи бармиқини қанға чилап, йәттә мәртивә қанниң өзини пәрдиниң алдида 
Худавәндиниң һузурида чечип,  18 андин җамаәт чедирида Худавәндиниң 
һузурида турған қурбангаһниң мүңгүзлиригә сүртсун. Лекин қалған һәммә 
қени болса у өзи уни җамаәт чедириға киридиған дәрвазиниң йенидики 
көйдүрмә қурбангаһиниң путиға төкүп қоюп,  19 буқиниң ичидин һәммә 
йеғини чиқирип, қурбангаһниң үстидә көйдүрүп,  20 гуна қурбанлиқи болған 
илгәрки буқиға қилғинидәк, бу буқиғиму шундақ қилсун. Бу тәриқидә каһин 
өзи улар үчүн капарәт бәрсә, шу гуна улардин кәчүрүлиду.  21 Андин кейин у 
өзи илгәрки буқиға қилғинидәк, бу буқини чедиргаһниң ташқириға чиқирип 
көйдүрсун. Бу өзи җамаәт үчүн гуна қурбанлиқи болсун.  
22 Әгәр бир баш болған киши билмәсликтә өз Тәңриси Худавәндиниң 
қилмиғин дәп буйруп тосқан ишлиридин бирини қилип селип, хата қилип 
гунаға чүшүп қелип,  23 андин өзи қилған гунайини биркимдин уқуп қалса, 
өзигә қурбанлиқ қилмақ үчүн әйипсиз бир текини кәлтүрүп,  24 өз қолини 
текиниң бешиға қоюп, андин уни көйдүрмә қурбанлиқ болидиған һайванни 
боғузлайдиған җайға елип берип, Худавәндиниң һузурида боғузлисун. Бу 
өзи гуна қурбанлиқи болсун.  25 Андин кейин каһин өзи гуна қурбанлиқи 
болған һайванниң қенидин азғина бармиқи билән елип, уни көйдүрмә 



ЛАВИЙЛАР 8

қурбангаһиниң мүңгүзлиригә сүртүп қойсун. Лекин қалған қени болса у 
өзи уни көйдүрмә қурбангаһиниң путиға төкүп қоюп,  26 шүкүр қурбанлиқи 
болидиған һайванниң йеғини көйдүргәндәк, буниң һәммә йеғини 
қурбангаһта көйдүрсун. Бу тәриқидә каһин өзи униң үчүн капарәт бәрсә, шу 
гуна униңдин кәчүрүлиду.  

27 Әгәр авам хәлиқтин бирким билмәсликтә Худавәндиниң қилмиғин дәп 
буйруп тосқан ишлириниң бирини қилип селип, хата қилип гунаға чүшүп 
қелип,  28 андин өзи қилған гунайини биркимдин уқуп қалса, өзи қилған гунайи 
үчүн қурбанлиқ өткүзгили әйипсиз өчкини кәлтүрүп,  29 гуна қурбанлиқи 
болидиған һайванниң бешиға өз қолини қоюп, андин гуна қурбанлиқи болған 
бу һайванни көйдүрмә қурбанлиқ болидиған һайванларниң боғузлинидиған 
җайиға елип берип боғузлисун.  30 Андин кейин каһин өзи униң қандин 
азғина бармиқи билән елип, уни көйдүрмә қурбангаһиниң мүңгүзлиригә 
сүртүп қойсун. Лекин қалған һәммә қени болса уни қурбангаһниң путиға 
төкүп қоюп,  31 шүкүр қурбанлиқи болидиған һайванниң йеғини ичидин 
чиқарғандәк, буниңму һәммә йеғини чиқирип каһин өзи уни Худавәндиниң 
алдида хуш буй кәлтүрсун дәп, қурбангаһниң үстидә көйдүрсун. Бу тәриқидә 
каһин униңға капарәт бәрсә, шу гуна униң өзидин кәчүрүлиду.  32 Әгәр бирким 
гуна қурбанлиқи үчүн бир қоза кәлтүргили халиса, әйипсиз бир чиши қозини 
кәлтүрүп,  33 гуна қурбанлиқи болған қозиниң бешиға өз қолини қоюп, 
көйдүрмә қурбанлиқ болидиған һайванлар боғузлинидиған җайға елип 
берип, уни гуна қурбанлиқи қилип боғузлисун.  34 Андин кейин каһин өзи гуна 
қурбанлиқи болған һайванниң қенидин азғина бармиқи билән елип, көйдүрмә 
қурбангаһиниң мүңгүзлиригә сүртүп қойсун. Лекин униң қалған һәммә қени 
болса уни қурбангаһниң путиға төкүп қоюп,  35 шүкүр қурбанлиқи болидиған 
қозиниң йеғини ичидин чиқарғинидәк буниңму һәммә йеғини чиқирип, 
каһин өзи уни қурбангаһта Худавәндиниң атәш қурбанлиқиниң үстидә қоюп 
көйдүрсун. Бу тәриқидә каһин өзи униң қилған гунайи үчүн капарәт бәрсә, шу 
гуна униңдин кәчүрүлиду.  

5 1 Әгәр бирким гува болуп, униңға қәсәм буйрулғинида, көрүп билгинини 
дәп бәрмисә, гуна қилип өз гунайини көтириду.  

2 Әгәр бирким туймай бир напак нәрсигә тегип қелип, хаһи бир напак вәһший 
һайванниң өлүки яки малниң өлүки болсун, хаһи ушшақ малниң өлүки вә я 
бир хил напак ушшақ җанивар болсун, қайсисиға тегип қалса, напак санилип 
гунакар болиду.  
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3 Шундақ һәм әгәр у өзи туймай бир адәмниң ниҗаситигә тегип қелип, мәйли 
бу өзи қандақ ниҗасәт болсун, бу нәрсиниң өзигә тегип қалса, буни билип 
қалған чағда напак болиду.  
4 Әгәр бирким туймай бихәстәлик билән яман яки яхши бир немә тоғрисида 
қәсәм қилип, мәйли у өзи бихәстәлик билән немә тоғрисида қәсәм қилған 
болсиму, буни туюп: палан иш үчүн гунакар болдум, дәп билип қалса,  
5 у өзи гунакар болғандин кейин, палан гуна қилдим, дәп иқрар қилип,  
6 өзи қилған гунайиниң капарити үчүн Худавәндиниң һузуриға ушшақ 
мелидин бир чиши қой вә я бир өчкини гуна қурбанлиқи қилип кәлтүрсун. 
Андин кейин каһин өзи уни гунайидин пак болсун дәп, униң үчүн капарәт 
кәлтүрсун.  
7 Амма әгәр у мундақ һайванни кәлтүрәлмисә, у өзи қилған гунайи үчүн 
икки пахтәк вә я икки бачкини елип келип, бирисини гуна қурбанлиқи үчүн, 
йәнә бирини көйдүрмә қурбанлиқ үчүн Худавәндиниң һузуриға кәлтүрсун.  
8 Буларни каһинниң қешиға кәлтүргәндә у өзи гуна қурбанлиқиға 
тәйинләнгәнни авал қурбанлиқ қилип, гәдинини үзмәй, бешиға йеқин 
җайидин толғап,  9 андин гуна қурбанлиқи болған җаниварниң қенидин 
азғина елип, қурбангаһниң темиға чачсун. Лекин қалған қени болса 
қурбангаһниң путиға сиқип сепилсун. Бу өзи гуна қурбанлиқи болсун.  
10 Амма йәнә бир кәптәр болса уни буйрулған тәриқидә көйдүрмә қурбанлиқ 
қилип өткүзсун. Бу тәриқидә каһин өзи униң қилған гунайи үчүн капарәт 
бәрсә, шу гуна униңдин кәчүрүлиду.  11 Амма әгәр у өзи икки пахтәк вә я икки 
бачкини кәлтүрәлмисә, өзи қилған гунайиниң қурбанлиқи үчүн ақ ундин 
бир ефа миқдариниң ондин бирини елип, гуна қурбанлиқи қилип өткүзүп, 
бу өзи гуна қурбанлиқи болғач, униң үстигә яғ төкмәй, төписигә мәстикиму 
салмай,  12 каһинниң қешиға кәлтүрсун. Кәлтүрсә, каһин өзи буниңдин бир 
чаңгал еливелип, ядлиниш һәссиси болсун дәп, буни Худавәндиниң атәш 
қурбанлиқиниң үстигә қоюп көйдүрсун. Бу өзи гуна қурбанлиқи болсун.  
13 Бу тәриқидә каһин болса киши өзи мәзкур гуналиридин қайсисини қилған 
болса, униң үчүн капарәт кәлтүриду вә шу гуна униңдин кәчүрүлиду. Йегүлүк 
қурбанлиқи билән қилинғандәк қалған һәссиси каһинға тәгсун».  

Хата қурбанлиқлири

14 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  15 «Әгәр бирким билмәсликтә 
итаәтсизлик қилип Худавәндигә аталған нәрсилиригә нисбәтән гуна қилса, 
у өз гунайи үчүн Худавәндиниң алдиға ушшақ малдин сән өзәң муқәддәс 
ханиниң шеқәлиниң вәзнигә қарап қиммити шунчә шеқәл күмүч болсун 
дәп, баһасини тохтатқан әйипсиз бир қочқарни кәлтүрүп,  16 муқәддәс ханиға 
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бәрмәй тутуп турғанниң бәдилини берип, шуниңға баһасиниң бәштин 
бирини қошуп буни каһинға бәрсун. Бу тәриқидә каһин өзи хата қурбанлиқи 
болған қочқарниң васитиси билән униң үчүн капарәт бәрсә, шу гуна 
униңдин кәчүрүлиду.  17 Әгәр бирким туймай Худавәндиниң қилмиғин дәп 
буйруп тосқан әмирлирини бузса, гунакар болуп өз хатасини көтириду,  18 У 
ушшақ малдин сән баһасини тохтатқан әйипсиз қочқарни хата қурбанлиқи 
қилип кәлтүрсун. Бу тәриқидә каһин өзи униң туймай билмәсликтә қилған 
гунайи үчүн капарәт бәрсә, шу гуна униңдин кәчүрүлиду.  19 Бу өзи униң 
Худавәндиниң алдида гунакар болғини үчүн хата қурбанлиқи болсун».  
20 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
21 «Әгәр бирким гуна қилип Худавәндиниң алдида наһәқ иш өткүзүп, хошниси 
өзи униңға аманәт бәргән нәрси яки зорлуқ қилип еливалған нәрсә тоғрисида 
ялған гап қилса яки өз хошнидин наһәқ тәриқидә бир нәрсини тартивалған болса,  
22 яки йитип кәткән бир нәрсини тепип, шуниңдин танса яки бир иш тоғрисида 
ялған ант ичсә яки бир киши һәр қайси ишниң ичидә гуна қилған болса,  
23 хата қилип гунакар болған киши өзи зорлуқ қилип тартивалған нәрсә 
болсун я униң өзигә аманәт берилгән нәрсә болсун я йитип кетип өзи 
тепивалған нәрсә болсун,  24 я өзи тоғрисида ялған ант ичкән һәр қайси 
нәрсә болсун, һәммисини тәңшәп. пүтүн баһасини яндуруп берип, шуниңға 
бәштин бирини қошуп берип, хата қурбанлиқини кәлтүргән күндә буни 
егисигә тапшуруп бәрсун.  
25 Чүнки униң өзигә Худавәндиниң һузуриға өз хата қурбанлиқини кәлтүрүш 
лазим болғач, ушшақ малдин сән өзәң қиммитини тохтатқан әйипсиз бир 
қочқарни гуна қурбанлиқи қилип, каһинниң қешиға елип кәлсун.  26 Бу 
тәриқидә каһин өзи униң үчүн Худавәндиниң һузурида капарәт кәлтүрсә, 
қайси ишни қилип гунакар болған болсиму, шу гуна униңдин кәчүрүлиду».  

Көйдүрмә қурбанлиқи тоғрисидики қанун

6 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
2 «Сән болсаң Һарун билән оғуллириға көйдүрмә қурбанлиқ тоғрисида 

мундақ буйруп ейтқинки: Көйдүрмә қурбанлиқ болса пүтүн кечә таң 
атқичилик қурбангаһниң очиқиниң үстидә туруп, қурбангаһниң оти өзи 
тегидә көйүп турсун.  
3 Каһин болса канаплиқ либас кийип, қоңиғиму канаптин етилгән тамбил 
кийип туруп, қурбангаһниң үстидики от өзи көйдүрүвәткән көйдүрмә 
қурбанлиқниң күлини елип берип, қурбангаһниң бир тәрипидә қоюп,  
4 андин өз кийимини селиветип, башқа кийим кийип келип, күлниң өзини 
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чедиргаһниң ташқириға елип чиқип, пакиз бир җайда қойсун.  
5 Амма қурбангаһниң оти болса һеч вақит өчүп қалмай, һемишә йенип 
турсун. Каһин өзи һәр әтигәндә униңға отун ташлап көйдүрүп, үстигә 
көйдүрмә қурбанлиқни тизип, шүкүр қурбанлиқиниң йеғини үстигә қоюп 
көйдүрсун.  6 Қурбангаһниң оти болса һеч вақит өчүп қалмай, һемишә көйүп 
турсун.  

Йегүлүк қурбанлиқи тоғрисидики қанун

7 Йегүлүк қурбанлиқи болса униң тоғрисидики қанун шудурки, Һарунниң 
оғуллири өзи уни қурбангаһниң алдиға, Худавәндиниң һузуриға кәлтүрсун.  
8 Кәлтүрсә, каһин өзи йегүлүк қурбанлиқи болған ақ унға чаңгилини селип, 
үстидики һәммә мәстикини қошуп, ун билән яғдин бир сиқим елип, бу 
өзи униң ядлиниш һәссиси болсун дәп, Худавәндиниң һузурида хуш буй 
кәлтүрмәк үчүн қурбангаһта көйдүрсун.  9 Ешип қалған нәрсиләр болса уни 
Һарун билән оғуллири йесун. Петир йегүлүк болса муқәддәс җайда йейилсун 
дәп, улар уни җамаәт чедириниң һойлисида йесун.  10 У өзи хемиртуруч 
билән пиширилмисун. Мән болсам, буни атәш қурбанлиқлиримниң 
ичидин уларниң һәссиси қилип бәрдим. Бу өзи гуна қурбанлиқи билән хата 
қурбанлиқиға охшаш һәммидин муқәддәс болиду.  11 Һарунниң әвлатидин 
болған әр кишиниң һәммиси буниңдин йәп, нәслиңлардин нәслиңларға 
һемишә Худавәндиниң атәш қурбанлиқидин бу өзи уларниң һәққи болсун. 
Кимки униңға қол тәккүзсә, муқәддәс болиду».  

12 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
13 «Қайси күни Һарун яки оғуллириниң бири мәсиһләнсә, у күни улар өзи 
Худавәндиниң һузуриға ақ ундин бир ефа миқдариниң ондин бирини йегүлүк 
қурбанлиқи қилип, һемишә йеримини етигенда, йәнә бир йеримини ахшамда 
өткүзүп турсун.  14 Бу өзи тавида яғ билән етилип, өзи пиширилғандин кейин 
сән уни киргүзүп, йегүлүк қурбанлиқиниң парчилириниң өзини Худавәндиниң 
һузурида хуш буй кәлтүрсун дәп өткүзгин.  15 Униң оғуллириниң қайсиси униң 
орнида турмақ үчүн мәсиһләнсә, у өзиму шундақ қилсун. Бу буйруқ өзи һемишә 
бир қанун болуп қалсун. Худавәндә үчүн бу өзи көйдүрүлүп, бир пүтүн қурбанлиқ 
болсун.  16 Чүнки каһинниң йегүлүк қурбанлиқи болса һемишә пүтүн көйдүрүлүп, 
һәргиз йейилмисун».  
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Гуна қурбанлиқи тоғрисидики қанун
17 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  

18 «Сән болсаң Һарун билән оғуллириға сөзләп, гуна қурбанлиқи тоғрисида 
буйруп ейтқинки: Көйдүрмә қурбанлиқ болған һайванниң өзи боғузлинидиған 
җайда гуна қурбанлиқи болидиған һайванму анда Худавәндиниң һузурида 
боғузлансун. Бу қурбан өзи һәммидин муқәддәс болиду.  19 Гуна қурбанлиқи 
қилип өткүзгән каһин өзи уни йесун. У қурбан болса җамаәт чедириниң 
һойлисида муқәддәс җайда йейилсун.  20 Кимки униңға қол тәккүзсә, 
муқәддәс болиду. Шундақ һәм, әгәр қандин азғина биркимниң кийимигә 
чачрап қалса, чечилған җай өзи муқәддәс йәрдә жуюлсун.  21 Қайси бир сеғиз 
қазанда пиширилған болса, униң өзи сундурулсун. Лекин әгәр мис қазинида 
пиширилған болса, униң өзи сүртүлүп, су билән жуюлсун.  22 Каһинлардин 
болған әр кишиләрниң һәммиси буниңдин йесун. Бу өзи һәммидин 
муқәддәс болиду.  23 Лекин муқәддәс ханида капарәт бәрмәк үчүн җамаәт 
чедириға қени кәлтүрүлгән гуна қурбанлиқи болса һәргиз йейилмәй, бәлки 
көйдүрүлсун.  

Хата қурбанлиқи тоғрисидики қанун

7 1 Хата қурбанлиқи болса һәммидин муқәддәс болуп униң тоғрисидики 
қанун шуки,  

2 көйдүрмә қурбанлиқ болған һайванниң өзи боғузлинидиған җайда гуна 
қурбанлиқи болидиған һайванму боғузлинип, қени қурбангаһниң чөрисигә 
чечилип,  3 йеғиниң һәммиси қурбанлиқ қилинип, қуйруқи билән үчәй-
бағирлирини йөгәп турған яғниң өзи,  4 иккила бөрәк билән икки янпашқа 
йеқин турған яғ, җигәрниң үстидики чава вә бөрәкләр билән қошулуп 
өткүзүлсун.  5 Каһин буни қурбангаһта көйдүрүп, Худавәндә үчүн атәш 
қурбанлиқи қилип өткүзсун. Бу өзи хата қурбанлиқи болиду.  6 Каһинлардин 
болған әр кишиләрниң һәммиси буни йесун. Бу өзи һәммидин муқәддәс 
болғач, муқәддәс җайда йейилсун.  7 Гуна қурбанлиқи үчүн тохтитилған 
қаидә болса хата қурбанлиқиғиму ишләп, иккилисиниң қануни бир болуп 
,буниң өзи уни капарәт қилип өткүзгән каһинниң өзигә тәгсун.  8 Әгәр бир 
каһин өзи биркимниң тәрипидин көйдүрмә қурбан өткүзсә, көйдүрмә 
қурбанлиқ қилинған һайванниң териси каһинниң өзигә тәгсун.  9 Бир 
йегүлүк қурбанлиқи тонурда пиширилған болса вә я қазанда я тавида 
етилгән болса, уни кәлтүргән каһинниңки болсун.  10 Амма қайси йегүлүк 
қурбанлиқи яғланған болса вә я қуруқ кәлтүрүлгән болса, бу өзи Һарунниң 
һәммә оғуллириниң һәр биригә баравәр тәгсун.  
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Шүкүр қурбанлиқи тоғрисидики қанун
11 Амма Худавәндигә кәлтүрүлидиған шүкүр қурбанлиқи болса униң 

қануни шуки,  12 әгәр бирким шуни һәмд қурбанлиқи болуп кәлтүргили 
халиса, һәмд қурбанлиқи болидиған һайван билән биллә яғ сүртүлгән 
петир тоқач билән яғланған петир һәмәк нан вә яғ иләштүрүлүп жуғурулған 
ақ унниң тоқачлириниму кәлтүрсун.  13 Шу нәрсиләрдин башқа һәмд 
қурбанлиқи болуп, шүкүр қурбанлиқи қилинидиған һайван билән биллә 
хемиртуруч селинған гирдә нанларниму қурбанлиқ қилип өткүзүп,  14 мәзкур 
қурбанлиқларниң һәр қисмидин бир немини елип, Худавәндә үчүн һәдийә 
қилип кәлтүрсун. Бу өзи шүкүр қурбанлиқи қилинған һайванниң қенини 
қурбангаһниң үстигә чачқан каһинниң өзигә тәгсун.  15 Һәмд қурбанлиқи 
болуп, шүкүр қурбанлиқи қилинип кәлтүрүлгән һайванниң гөши болса 
қурбанлиқ қилинған күни йейилип, таң атқичилик һечнемиси қалмисун.  
16 Әгәр биркимниң кәлтүргән қурбанлиқи өзи қәсәм йүзисидин кәлтүрүлгән 
яки ихтияр билән кәлтүрүлгән қурбанлиқ болса һайванниң гөши қурбанлиқ 
қилинған күндә йейилип, ешип қалғини болса әтисиму йейилсун.  17 Лекин 
әгәр бу қурбанлиқ гөшидин бир немә ешип қелип, үчинчи күнгичә қалса, 
бу өзи отта көйдүрүлсун.  18 Амма бирким шүкүр қурбанлиқи қилинған 
һайванниң гөшидин үчинчи күни йәп қалса, қурбанлиқ өзи мәқбул болмай, 
кәлтүргүчиниң яхшилиқиғиму саналмай, бәлки йиргинчлик болиду. Кимки 
униңдин йесә, өз гунайини көтириду.  19 Шундақ һәм напак нәрсигә тегип 
қалған гөш өзи йейилмәй, бәлки отта көйдүрүлсун. Гөш болса һәр кимки 
пак болса ундин йесун.  20 Лекин кимки напак болуп Худавәндиниң шүкүр 
қурбанлиқидин йесә, өз хәлқидин кесилип кәтсун.  21 Кимки напак бир 
нәрсигә тегип қалса, хаһи адәмниң напаклики болсун, хаһи һарам һайван 
болсун, хаһи һәр қайси напаклиқ болсун вә шундақла Худавәндиниң шүкүр 
қурбанлиқидин йесә, өз хәлқидин кесилип кәтсун».  

Яғ вә қан йемаслик тоғрисидики қанун

22 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
23 «Сән болсаң бәни-Исраилға сөз қилип ейтқинки: Кала мели, қой вә өчкиниң 
йеғи болса уни һәргиз йемәңлар.  24 Өзи өлгән вә я житилған һайванниң йеғи 
болса һәр нәрсигә ишлитилсун, лекин униңдин һәргиз йемәңлар.  25 Чүнки бу 
өзи Худавәндә үчүн атәш қурбанлиқи болсун дәп, кишиләр уларниң өзидин 
бир немини елип өткүзгән һайванлар болса буниң йеғидин йегүчиниң һәр 
қайсиси болса өз хәлқидин кесилип кәтсун.  26 Силәр болсаңлар өйлириңларда, 
хаһи учарқанатларниңки болсун, хаһи чарва малниңки болсун қенини 
һәргиз йемәңлар.  27 Кимки қан йесә, өз хәлқидин кесилип кәтсун».  
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Шүкүр қурбанлиқлиридин каһинларға берилидиған қисми
28 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  

29 «Сән болсаң бәни-Исраилға сөзләп ейтқинки: Кимки Худавәндигә бир 
шүкүр қурбанлиқи кәлтүргили халиса, у өзи бу шүкүр қурбанлиқидин елип, 
Худавәндә үчүн тәйинләнгән һәдийәсини кәлтүрүп,  30 өз қоллири билән 
Худавәндиниң атәш қурбанлиқини кәлтүрүп, яғ билән төшни қошуп елип 
келип, төшниң өзини пулаңлатма қурбанлиқ қилип Худавәндиниң һузурида 
уни пулаңлатсун.  31 Андин каһин өзи яғни қурбангаһта көйдүрүвәтсун. 
Лекин төш болса Һарун билән униң оғуллириға тәгсун.  32 Шүкүр қурбанлиқи 
қилинған һайванниң оң йотиси болса силәр уни көтәрмә қурбанлиқ болсун 
дәп, каһинға бериңлар.  33 Һарунниң оғуллиридин қайсиси шүкүр қурбанлиқи 
қилинған һайванниң қени билән йеғини өткүзсә, оң йотини өзи алсун.  
34 Чүнки мән болсам бәни-Исраилниң шүкүр қурбанлиқидин пулаңлатма 
қурбанлиқ болған төш билән көтәрмә қурбанлиқ болған йотини елип, һемишә 
бәни-Исраил тәрипидин уларниң һәққи болсун дәп, Һарун каһин билән 
униң оғуллириға бәрдим.  35 Һарунниң өзи билән оғуллири Худавәндиниң 
каһинлири болмақ үчүн һузуриға кәлтүрүлгән күнидә Худавәндиниң 
атәш қурбанлиқидин уларға бәргән каһинлиқ мәнсипиниң һәққи шудур.  
36 Худавәндә уларни мәсиһлигән күнидә бу һәссә өзи бәни-Исраил тәрипидин 
уларға тегип, нәсилгә һемишә уларниң һәққи болсун дәп буйруған еди.  
37 Көйдүрмә қурбанлиқ билән йегүлүк қурбанлиқи, гуна қурбанлиқи билән 
хата қурбанлиқи, хизмәткә аҗритилиш қурбанлиқи билән шүкүр қурбанлиқи 
тоғрисидики қанун өзи шудур».  38 Буниң өзини Худавәндә бәни-Исраилға: 
«Силәр Синайниң баяванида Худавәндиниң һузурида қурбанлиқ өткүзүңлар» 
дәп буйруған күнидә Синай теғида Мусаға дәп буйруған еди.  

Һарун вә оғуллириниң каһинлиққа тиклиниши

8 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
2 «Сән болсаң Һарунни униң өзи билән биллә оғуллирини елип, уларниң 

кийимлири билән мәсиһләш йеғини, гуна қурбанлиқи болидиған буқа билән 
икки қочқарни петир нанлар бар севәт билән биллә елип келип,  3 Исраилниң 
һәммә җамаитини җамаәт чедириға киридиған дәрвазиниң алдиға йиғип 
җәм қилғин» деди.  
4 Муса болса Худавәндә униң өзигә буйруғинидәк қилғач, җамаәт өзи җамаәт 
чедириға киридиған дәрвазиниң алдиға йиғилип кәлди.  5 У вақит Муса өзи 
җамаәткә: «Худавәндә маңа қилғили буйруған иш шу» деди.  
6 Шуни дәп, Муса өзи Һарун билән униң оғуллирини алдиға кәлтүрүп, 
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уларни су билән жуюп,  7 униң өзигә көйнәк кийдүрүп, бәлвағ бағлап, тонни 
кийдүрүп, үстигә Ефодни йепип, Ефод тониниң кәмирини бағлап, Ефодни 
униңға тақап қоюп,  8 униңға көкрәкликни бағлап, көкрәкликниң ичигә 
урим билән тумимни селип,  9 униң бешиға сәллә йөгәп, Худавәндә униңға 
буйруғинидәк сәллиниң алди тәрипигә алтун тахтилиқ муқәддәс отуғатни 
орунлаштуруп қойди.  
10 Андин кейин Муса өзи мәсиһләш йеғини елип, ибадәт чедири билән 
ичидики һәммә нәрсини мәсиһләп, һәммисини муқәддәс қилип,  11 мәсиһләш 
йеғидин елип, қурбангаһқа йәттә мәртивә чечип, қурбангаһ билән униң 
барчә қачилирини, дас билән тәгликини яғлап муқәддәс қилип,  12 Һарунниң 
бешиға мәсиһләш йеғидин қуюп мәсиһләп, уни муқәддәс қилди.  13 Шуни 
қилип болуп, Муса өзи Һарунниң оғуллирини алдиға кәлтүрүп, уларға 
көйнәк кийдүрүп, бәллиригә кәмәр бағлап, Худавәндә униңға буйруғинидәк 
уларға доппа кийдүрүп қойди.  
14 Андин кейин у өзи гуна қурбанлиқи болидиған буқини кәлтүрсә, Һарун 
билән униң оғуллири гуна қурбанлиқи болидиған буқиниң бешиға өз 
қоллирини қойди.  15 Боғузлап болуп, Муса өзи қандин елип, өз бармиқи 
билән қурбангаһниң мүңгүзлиригә чөрисигә сүртүп, қурбангаһни паклап, 
қалған қанниң өзини қурбангаһниң путиға төкүп, муқәддәс болсун дәп, 
униңға капарәт кәлтүрди.  16 Андин үчәй-бағирлирини йөгәп турған яғниң 
һәммиси вә җигәрниң үстидики чава, иккила бөрәк вә уларниң йеғи билән 
қошувелип, уни Муса өзи қурбангаһниң үстидә көйдүрди.  17 Лекин буқиниң 
териси, гөши вә тезики болса Худавәндә униңға буйруғинидәк Муса өзи 
шуларни чедиргаһниң ташқирида отта көйдүрүвәтти.  
18 Андин кейин у өзи көйдүрмә қурбанлиқ болидиған қочқарни кәлтүрсә, 
Һарун билән униң оғуллири өз қоллирини қочқарниң бешиға қойди.  
19 Боғузлап болуп, Муса қанни елип, қурбангаһниң чөрисигә чечип қоюп,  
20 қочқарни парчилап кәсти. Андин кейин Муса өзи баш, яғ вә парчилирини 
көйдүрүп,  21 үчәй-бағирлири билән пачақлири болса суда жуйди. Ююп болуп, 
Муса пүтүн қочқарни қурбангаһта көйдүрди. Бу болса хуш буй кәлтүридиған 
көйдүрмә қурбанлиқ болуп, Худавәндиниң Мусаға буйруғинидәк 
Худавәндиниң атәш қурбанлиқи еди.  
22 Андин кейин у өзи хизмәткә аҗритилиш қурбанлиқиниң қочқири 
болидиған иккинчи қочқарни кәлтүрсә, Һарун билән униң оғуллири өз 
қоллирини қочқарниң бешиға қойди.  23 Боғузлап болуп, Муса униң қенидин 
елип, Һарунниң оң қулиқиниң юмшиқи билән оң қолиниң чоң бармиқиға 
сүртүп, оң путиниң чоң бармиқиғиму сугап қойди.  24 Андин кейин Муса 
Һарунниң оғуллирини кәлтүрүп, қандин елип, уларниң оң қулақлириниң 
юмшиқи билән оң қоллириниң чоң бармақлириға сүртүп, уларниң оң 
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путлириниң чоң бармақлириғиму сугап қойди. Лекин қалған қанниң өзини 
Муса қурбангаһниң чөрисигә төкүп қойди.  25 Шуни қилип болуп, у өзи яғ 
билән қуйруқни елип, үчәй-бағирлирини йөгәп турған һәммә яғ вә җигәрниң 
үстидики чава билән иккила бөрәк вә уларниң йеғи билән қошуп чиқирип, оң 
йотисиниму кесип, һәммисини елип,  26 Худавәндиниң алдида турған петир 
нанниң севитидин бир петир гирдә, бир яғланған тоқач вә бир данә һәмәк 
нанни елип, яғ билән оң йотиниң үстидә қоюп,  27 буниң һәммиси Һарун 
билән униң оғуллириниң қоллириға тутқузуп, бу нәрсиләрни пулаңлатма 
қурбанлиқ болсун дәп, Худавәндиниң һузурида пулаңлитип қойди.  28 Андин 
кейин Муса бу нәрсиләрни уларниң қоллиридин елип, қурбангаһта көйдүрмә 
қурбанлиқниң үстидә қоюп көйдүрди. Бу өзи хуш буй кәлтүридиған хизмәткә 
аҗритилиш қурбанлиқи болуп, Худавәндиниң атәш қурбанлиқи еди.  29 Андин 
кейин Муса төшни елип, пулаңлатма қурбанлиқ болсун дәп, Худавәндиниң 
һузурида пулаңлитип қойди. Муса болса Худавәндә униңға буйруғинидәк 
хизмәткә аҗритилиш қурбанлиқиниң қочқиридин ялғуз бу төшни өзигә алди.  
30 Андин кейин Муса мәсиһләш йеғи билән қурбангаһниң үстидики қандин 
аз-маз елип, Һарун билән униң кийимигә вә һәм оғуллири билән уларниң 
кийимлиригә чечип, Һарун билән кийимини, оғуллири билән уларниң 
кийимлирини муқәддәс қилди.  
31 Шуни қилип болуп, Муса өзи Һарун билән униң оғуллириға ейттики: «Әмди 
бу гөшни җамаәт чедириниң дәрвазисида пишуруп, анда олтирип хизмәткә 
аҗритилиш қурбанлиқи бар севәттики нан билән қошуп, буни Һарун билән 
оғуллири йесун дәп, силәргә буйруғинимдәк уни йәңлар.  32 Лекин гөш билән 
нандин бир немә ешип қалса, буни отта көйдүрүветиңлар.  33 Амма силәр 
болсаңлар йәттә күн җамаәт чедириға киридиған дәрвазидин кәтмәй, бәлки 
хизмәткә аҗритилидиған күнлириңлар тамам болғичилик анда қелиңлар. 
Чүнки хизмәткә аҗритилидиған вақтиңлар болса йәттә күн болиду.  
34 Силәргә капарәт кәлтүрүлсун дәп, бу күн қилинғандәк мундин кейин һәм 
қилинсун дәп, Худавәндә буйруду.  35 Силәр биз өлмәйли дәп, Худавәндиниң 
әмрини тутуп, җамаәт чедириға киридиған дәрвазиниң алдида кечә-күндүз 
йәттә күн тохтап турғайсиләр, чүнки маңа шундақ буйрулди» деди.  36 У 
вақит Һарун билән оғуллириниң өзи Худавәндиниң Мусаниң васитиси билән 
буйруғининиң һәммисини қилғили турди.  

Биринчи қурбанлиқлар - Худаниң шан-шәрипи көрүниду

9 1 Сәккизинчи күндә Муса өзи Һарун билән униң оғуллири вә Исраилниң 
ақсақаллирини қичқирип,  2 Һарунға ейттики: «Сән гуна қурбанлиқи үчүн 
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бир әйипсиз мозайни, көйдүрмә қурбанлиқ үчүн бир әйипсиз қочқарни, 
өзәң үчүн елип, Худавәндиниң һузуриға кәлтүрүп,  3 бәни-Исраилға сөзләп 
ейтқинки: ‹ Силәр болсаңлар гуна қурбанлиқи үчүн бир текини елип келип, 
көйдүрмә қурбанлиқ үчүн бир яшқа киргән әйипсиз бир мозай билән бир 
яшқа киргән әйипсиз бир қозини кәлтүрүп,  4 шүкүр қурбанлиқи қилип 
Худавәндиниң һузурида өткүзмәк үчүн бир буқа билән бир қочқарни елип, 
яғ иләштүрүлгән йегүлүк қурбанлиқи билән биллә кәлтүрүңлар, чүнки бу 
күн Худавәндә өзи өзини силәргә ашкарә қилиду› дегин» деди.  
5 Улар Мусаниң буйруған нәрсилирини җамаәт чедириниң алдиға елип 
кәлсә, җамаәтниң һәммиси һазир болуп, Худавәндиниң һузурида тохтап 
турди.  
6 У вақит Муса сөзләп: «Мана бу болса Худавәндиниң буйруған ишидур. Буни 
қилсаңлар, Худавәндиниң шан-шәрипи силәргә ашкарә болиду» деди.  
7 Андин кейин Муса Һарунға ейттики: «Сән өзәң қурбангаһқа йеқин берип, 
гуна қурбанлиқиң билән көйдүрмә қурбанлиқиңни өткүзүп, өзәң билән 
хәлиқ үчүн капарәт кәлтүргин. Андин хәлиқниң қурбанлиқини өткүзүп 
Худавәндиниң буйруғинидәк уларниң һәққидә капарәт кәлтүргин».  8 Шуни 
десә, Һарун өзи қурбангаһқа йеқин берип, гуна қурбанлиқи үчүн кәлтүргән 
мозийини боғузлиди.  9 Һарунниң оғуллири қанни униң қешиға елип барса, у 
өзи бармиқини қанға чилап, уни қурбангаһниң мүңгүзлиригә сүртүп қоюп, 
қалған қанни қурбангаһниң путиға төкүп қойди.  10 Амма гуна қурбанлиқи 
болған һайванниң йеғи, иккила бөрәк вә җигәрниң үстидики чавини елип, 
Худавәндә өзи Мусаға буйруғинидәк бу нәрсиләрни қурбангаһқа кәлтүрүп 
көйдүрди.  11 Амма гөш билән териси болса буни чедиргаһниң ташқириға 
чиқирип отта көйдүрди.  
12 Андин кейин у өзи көйдүрмә қурбанлиқ болидиған һайванни 
боғузллиғинида Һарунниң оғуллири униңға қанни тәңлисә, у буни 
қурбангаһниң чөрисигә чечип қойди.  13 Кейин улар униңға парчиланған 
көйдүрмә қурбанлиқ һайван билән бешини сунуп бәрсә, у буни қурбангаһта 
көйдүрүп,  14 үчәй-бағирлири билән пачақлирини жуюп, буларни қурбангаһта 
көйдүрмә қурбанлиқниң үстигә қоюп көйдүрди.  
15 Андин кейин у өзи хәлиқниң қурбанлиқини кәлтүрүп, хәлиқниң гуна 
қурбанлиқи болидиған текини елип боғузлап, илгәрки һайванни өткүзгәндәк 
гуна қурбанлиқи қилип өткүзүп,  
16 көйдүрмә қурбанлиқ болидиған һайванни кәлтүрүп, буниму буйрулғанға 
мувапиқ өткүзди.  17 Андин кейин йегүлүк қурбанлиқини кәлтүрүп, униңдин 
бир чаңгал елип, әтигәнлик көйдүрмә қурбанлиқтин башқа буни һәм 
қурбангаһта көйдүрди.  
18 Шуни қилип болуп, хәлиқниң тәрипидин шүкүр қурбанлиқи болидиған 
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буқа билән қочқарни боғузлиди. Боғузлиғинида каһинниң оғуллири қенини 
униңға сунуп бәрсә, у буни қурбангаһниң чөрисигә чечип қойди.  19 Амма 
буқиниң йеғи, қочқарниң қуйруқи, үчәй-бағирлирини йөгәп турған нәрсә 
билән иккила бөрәк вә җигәрниң үстидики чава болса  20 бу яғ парчилириниң 
өзини улар икки төшниң үстидә қоюп униңға бәрсә, у өзи бу нәрсиләрни 
қурбангаһниң үстидә көйдүрди.  21 Лекин икки төш билән оң йота болса 
Һарун буни пулаңлатма қурбанлиқ болсун дәп, Мусаниң буйруғинидәк 
Худавәндиниң һузурида пулаңлатти.  
22 Андин кейин Һарун өзи қолини хәлиқниң үстигә көтирип уларни 
бәрикәтләп, гуна қурбанлиқи, көйдүрмә қурбанлиқ вә шүкүр қурбанлиқини 
өткүзүп болуп, қурбангаһтин чүшти.  23 Амма Муса билән Һарун болса җамаәт 
чедириға кирип, йәнә чиқип хәлиқни бәрикәтлигинидә Худавәндиниң шан-
шәрипи хәлиқниң һәммисигә көрүнүп,  24 Худавәндә тәрипидин от чиқип 
қурбангаһтики көйдүрмә қурбанлиқ билән яғ парчилирини ялап кәтти. 
Хәлиқниң һәммиси шуни көрүп, шатлиқ қилип йүз төвән йиқилди.  

Надаб билән Абиһуниң өлүми

10 1 Амма Һарунниң оғуллири Надаб билән Абиһу болса һәр иккилиси 
өз исриқдени елип, униңда от қоюп үстигә хушбуй дора-дәрмәк 

чечип, Худавәндә уларға буйрумиған ят отни униң һузуриға кәлтүргинидә,  
2 Худавәндә тәрипидин от чиқип, уларни йәп кәтти. Шундақки, улар 
Худавәндиниң һузурида йиқилип өлди.  3 У вақит Муса өзи Һарунға сөзләп: 
«Худавәндә сөз қилип: ‹ Мән болсам маңа йеқин турғанларға өзәмни муқәддәс 
көрситип, барчә хәлиқниң алдида өзәмни улуқлаймән› дәп ейтмидиму?» 
деди. Шуни десә, Һарун шүк туруп қалди.  4 Амма Муса өзи Һарунниң тағиси 
Уззийәлниң оғуллири болған Мишаәл билән Елизафанни қичқирип, уларға: 
«Силәр келип, өз туққанлириңларни муқәддәс ханиниң алдидин көтирип, 
чедиргаһниң ташқириға елип чиқиңлар» десә,  5 улар келип буларни 
кийиклик көйники билән көтирип, Мусаниң буйруғинидәк чедиргаһниң 
ташқириға елип чиқти.  6 Андин кейин Муса өзи Һарун билән униң оғуллири 
болған Елиазар билән Итамарға ейттики: «Силәр болсаңлар башлириңларни 
ачмай, кийимлириңларниму житмаңлар. Болмиса өзәңлар өлүп кетип, барчә 
җамаәтниң үстигә ғәзәп кәлтүрисиләр. Лекин бурадәрлириңлар болған 
Исраилниң һәммә ханидани болса Худавәндиниң өзи туташтурған от үчүн 
матәм тутуп йиғлисун.  7 Амма силәр болсаңлар Худавәндиниң мәсиһләш 
йеғи үстүңларға сугалғач, өлүп кәтмәйли дәп, җамаәт чедириниң ташқириға 
чиқмаңлар» деди. Шуни десә, улар Мусаниң буйруғинидәк иш қилди.  
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Шараб-һарақниң каһинларға чәклиниши

8 Худавәндә Һарунға сөз қилип ейттики:  9 «Сән өзәң вә я оғуллириңлар 
болса шараб вә я һарақ ичип, җамаәт чедириға һәргиз кирмәңлар. Болмиса 
өлүп кетисиләр. Бу болса силәр үчүн нәсилдин нәсилгә әбәдий бир қанун 
болсун.  10 Силәр болсаңлар муқәддәс билән муқәддәс болмиғанниң арисида 
пәриқ етип, һалал билән һарамни аҗритип тонуп,  11 Худавәндиниң өзи 
Мусаниң васитиси билән буйруған һәммә қанунларни бәни-Исраилға 
үгәткәйсиләр.  

Елиаза билән Итамар

12 Муса өзи Һарун билән униң тирик қалған оғуллири Елиазар билән 
Итамарға ейттики: «Силәр болсаңлар Худавәндиниң атәш қурбанлиқидин 
ешип қалған йегүлүк қурбанлиқини елип, бу өзи һәммидин муқәддәс 
болғач уни қурбангаһниң йенида хемиртуручсиз йәңлар.  13 Бу өзи сән билән 
оғуллириңниң һәссиси болсун дәп, Худавәндиниң атәш қурбанлиқидин 
елинғач уни муқәддәс җайда йәңлар, чүнки маңа шундақ буйрулғандур.  
14 Амма пулаңлатма қурбанлиқ қилинған төш билән көтәрмә қурбанлиқ 
қилинған йота болса сән өзәң оғул-қизлириңни өзәңгә қошуп, буни бир 
пак йәрдә йәңлар. Чүнки бу болса өзәң билән оғуллириңға тәгсун дәп, 
бәни-Исраилниң шүкүр қурбанлиқлиридин берилгән бир һәссәң болуп,  
15 буниңдин башқа атәш қурбанлиқи қилинидиған яғ парчилири билән 
қошулуп кәлтүрүлүп, көтәрмә қурбанлиқ қилинидиған йота вә пулаңлатма 
қурбанлиқ қилинидиған төш болса пулаңлатма қурбанлиқ болсун дәп, 
Худавәндиниң һузурида пулаңлитилип, буниң иккилиси Худавәндиниң 
буйруғинидәк әбәдкичә сән билән оғуллириңниң һәққи болсун» деди.  
16 Андин кейин Муса өзи гуна қурбанлиқи болған текини сориса, у 
көйдүрүлүп болған еди. Бу сәвәбтин у өзи Һарунниң тирик қалған икки 
оғли Елиазар билән Итамарға аччиқлинип ейттики:  17 «Немишкә силәр өзи 
гуна қурбанлиқи қилинип муқәддәс йәрдә йейилидиған һайванниң гөшини 
йемидиңлар? Бу өзи һәммидин муқәддәс әмәсму? Силәрни җамаәтниң 
гунайини көтирип, улар үчүн Худавәндиниң һузурида капарәт кәлтүрсун дәп, 
Худа шуни силәргә бәрмидиму?  18 Мана, униң қени болса муқәддәс ханиниң 
ичигә кәлтүрүлмиди. Әслидә мән буйруғандәк силәр уни муқәддәс җайда 
йейишиңлар керәк еди» деди.  19 Лекин Һарун Мусаға ейттики: «Мана улар 
болса бүгүн өз гуна қурбанлиқи билән көйдүрмә қурбанлиқни Худавәндиниң 
һузурида өткүзди. Амма маңа немә хапилиқ йәткини көрмидиңму? Әгәр мән 
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бүгүн гуна қурбанлиқиниң гөшини йегән болсам, Худавәндиниң нәзиридә 
убдан болаттиму?» деди.  20 Муса буни аңлап рази болди.  

Һалал вә һарам җаниварлар

11 1 Худавәндә Муса билән Һарунға сөз қилип уларға ейттики:  
2 «Бәни-Исраилға сөзләп ейтиңларки: ‹ Йәр йүзидики һәммә чарва 

һайванларниң ичидин силәргә йегили җайиз болған һайванлар шу, йәни  
3 туяқлири пүтүн ачимақ болуп, көшәйдиған һәммә чарва һайванлардин 
йесәңлар болиду.  
4 Лекин көшәйдиған һайванлар яки ачимақ туяқлиқ һайванлар болса 
уларниң ичидин силәргә йегили җайиз болмиған һайванларниң бири төгә 
болиду. Чүнки у өзи көшигини билән туйиқи йоқтур. Униң үчүн у силәргә 
һарам болсун.  5 Тағ тошқини дегән җаниварму көшигини билән ачимақ 
туйиқи болмиғач силәргә һарам болсун.  6 Ява тошқан болса буму көшигини 
билән ачимақ туйиқи болмиғач силәргә һарам болсун.  7 Тоңғуз болса ачимақ 
туйиқи болғини билән, көшимигини үчүн силәргә һарам болсун.  8 Мәзкур 
һайванларниң гөшидин йемәй, уларниң өлүк бәдәнлиригиму тәгмәңлар. 
Улар болса силәргә һарамдур.  
9 суда йүридиған җаниварлар болса уларниң ичидин қанатлиқ болуп 
терә орнида қасириқи болуп, суда йүрүп дәрия билән еқинларда болған 
җаниварлардин йесәңлар болиду.  10 Амма суда йүрүп су ичидә тирикчилик 
қилидиған һәммә җаниварларниң ичидин қанити билән қасириқи болмай, 
су ичидә деңиз билән еқинларда йүридиған җаниварлар болса силәргә 
йиргинчлик болсун.  11 Мәзкур җаниварларниң өзи силәргә йиргинчлик 
болсун. Силәр уларниң гөшидин йемәй, өлүк бәдәнлирини йиргинчлик 
көрүңлар.  12 Судики җаниварларниң ичидин қанити билән қасириқи 
болмиған җаниварларниң һәммиси силәргә йиргинчлик болсун.  

13 Учарқанатларниң арисида напак болуп, силәргә йиргинчлик болған 
җаниварлар шу, йәни қариқуш, белиқчиқуш вә деңиз бүркүти,  14 сар, шуңқар 
вә униң хиллири,  15 һәммә қағилар қайси хилдин болса,  16 төгиқуш, каккук, 
чайка билән қарчиға вә униң хиллири,  17 мөшүкяпилақ, қашқалдақ вә 
һувқуш,  18 аққу, сақийқуш вә қумай,  19 ләйләк билән қотан вә униң хиллири, 
һөпүп билән шәпәрәк дегәнләр һарам саналсун.  

20 Буниңдин башқа төрт путта меңип учидиған ушшақ җаниварларниң 
һәммиси силәргә һарамдур.  
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21 Һәр қандақ болса туруп, путта меңип учидиған бу ушшақ җаниварларниң 
йәрдә сәкрәп йүрәлисун дәп, путлириниң жукирида икки пачиқи бар 
хиллиридин йесәңлар болиду.  22 Буларниң ичидин силәргә йегили җайиз 
болғанлар шу, йәни чекәткә билән униң хиллири, чоң чекәткә билән униң 
хиллири, томузға билән униң хиллири, чақчиқиз дегән чекәткә билән униң 
хиллири болиду.  23 Лекин төрт путлуқ болуп өмиләп учидиған һәммә башқа 
җаниварлар болса силәргә йиргинчлик болсун.  

24 Бу җаниварлардин напак болисиләр. Бирким уларниң өлүк бәдәнлиригә 
тәгсә, ахшамғичә напак туриду.  25 Кимки буларниң өлүкини көтәрсә, өз 
кийимлирини жуюп ахшамғичә напак турсун.  26 Туяқлири ачимақ болмай, 
өзи көшимәйдиған һайванларниң һәммиси болса силәргә һарам болуп, һәр 
ким уларға тәгсә, напак саналсун.  27 Төрт пути билән йүридиған һайванларниң 
ичидин пәнҗиси билән маңидиғанларниң һәммиси силәргә напак болуп, 
һәр ким уларниң өлүк бәдәнлиригә тәгсә, ахшамғичә напак турсун.  28 Кимки 
уларниң өлүкини көтәрсә, өз кийимлирини жуюп ахшамғичә напак турсун. 
Бу һайванлар болса силәргә һарамдур.  

29 Йәрдә йүридиған ушшақ җаниварларниң ичидин силәргә һарам болған 
җаниварлар бу йәни латча билән чашқан, ташпақа билән униң хиллири,  30 салма 
билән килә дегән җанивар, патмичуқ билән скинк кәсләнчүки дегән җанивар 
вә хамелеонниң өзи болиду.  31 Йәрдә йүридиған һәммә ушшақ җаниварларниң 
ичидин булар силәргә напак болуп, һәр ким уларниң өлүкигә тәгсә, ахшамғичә 
напак турсун.  32 Һәрнемигә бу җаниварларниң бир өлүки чүшүп қалса, бу немә 
өзи напак болуп қелип, хаһи яғач қача болсун, хаһи кийим болсун, хаһи терә 
болсун, хаһи тағар болсун, хаһи һәр қандақ ишлитилидиған әсваб болсун, суға 
ташлинип ахшамғичә напак туруп, кейин пак саналсун.  33 Қайси козиға уларниң 
бири чүшүп қалса, коза өзи сундурулуп, униң ичидә һәрнемә болса напак 
саналсун.  34 Әгәр униң ичидә сулуқ бир хил таам болса, бу өзи напак саналсун. 
Шундақ һәм әгәр мундақ бир коза ичидә бир ичидиған нәрсә болса, бу өзи напак 
саналсун.  35 Һәрнемигә ундақ өлүк бәдән чүшүп қалса, напак саналсун. Әгәр 
бир тонур вә я бир очақ болса, напак болди дәп, хараб қилинип силәргә һарам 
болсун.  36 Лекин су йиғилип турған булақ вә я көл болса паклиқида қалиду. 
Амма әгәр бирким өлүк бәдининиң өзигә тәгсә, напак болиду.  
37 Әгәр ундақ өлүк бир бәдән өзи терийдиған бир хил данға чүшүп қалса, бу 
өзи паклиқида қалиду.  38 Лекин әгәр данниң үстигә су қуюлғандин кейин 
ундақ бир өлүк чүшүп қалса, бу дан өзи силәргә напак саналсун.  
39 Әгәр силәргә йегили җайиз болған һайванлардин бир чарва өлүп қалса, 
униң бәдинигә тәккән киши өзи ахшамғичә напак саналсун.  40 Кимки ундақ 
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өлүк бир бәдининиң гөшидин йесә, өз кийимлирини жуюп, ахшамғичә напак 
саналсун. Шундақ һәм униң өлүкини көтәргән киши өз кийимлирини жуюп, 
ахшамғичә напак саналсун.  
41 Йәрдә йүридиған һәммә ушшақ җаниварлар болса йиргинчлик санилип, 
һәргиз йейилмисун.  42 Хаһи қосиқи билән өмиләйдиған җанивар болсун, 
хаһи йәрдә йүрүп төрт пути вә я буниңдин зиядә путлири билән маңидиған 
җаниварларниң һәммиси болса йиргинчлик болғини үчүн уларни һәргиз 
йемәңлар.  43 Силәр болсаңлар мундақ җаниварниң сәвәбидин өзәңларни 
йиргинчлик қилип напак қилмаңлар. Болмиса униң сәвәбидин напак 
болуп қалисиләр.  44 Чүнки мән болсам Тәңриңлар Худавәндидурмән. Мән 
өзәм муқәддәс болғач, силәрму өзәңларни муқәддәс тутуп, пак болуп, һеч 
тәриқидә өзәңларни йәрдә йүридиған ушшақ җаниварларниң сәвәбидин 
напак қилмаңлар.  45 Тәңриңлар болай дәп, силәрни Мисир жутидин чиқирип 
кәлгән Тәңриңлар Худавәндә мәндурмән. Мән өзәм муқәддәс болғач, силәрму 
муқәддәс болуңлар.  
46 Чарва билән учарқанат, суда йүридиған һәммә җанивар билән йәрдә 
йүридиған һәммә ушшақ җаниварлар тоғрисидики қанун өзи шудур.  47 Буниң 
билән һарам һалални уқуп, йейилидиған һайван билән йейилмәйдиған 
һайванларни пәриқ әткәйсиләр».  

Туғуттин кейинки паклиниши

12 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
2 «Бәни-Исраилға сөзләп ейтқинки: Әгәр бир һамилдар хотун оғул 

туғса, һәйз күнлиридикидәк йәттә күнгичә напак саналсун.  3 Сәккизинчи 
күни оғулниң өзи хәтнә қилинсун.  4 Андин кейин хотун өзи оттуз үч күнгичә 
өз паклиниш қенида туруп, паклиниш күнлири тамам болмиғичилик һеч 
бир муқәддәс нәрсигә тәгмәй, муқәддәс ханиғиму кирмәй, өйдә турсун.  
5 Лекин әгәр қиз балини туғса, һәйз күнлиридикидәк икки һәптигичилик 
напак туруп, андин атмиш алтә күнгичилик паклиниш қенида олтирип 
өйдә турсун.  6 Амма униң оғул яки қиз туққини үчүн өткүзмәкчи болған 
паклиниш күнлири тамам болғандин кейин, у хотун өзи бир яшқа киргән 
қозини елип көйдүрмә қурбанлиқ қилип, гуна қурбанлиқи үчүн бир бачка 
билән пахтәкни елип, җамаәт чедириниң дәрвазисиға каһинниң қешиға 
кәлтүрсун.  7 Кәлтүргинидә каһин уни Худавәндиниң һузурида өткүзүп 
униң тәрипидин капарәт бәрсә, өз паклиниш хунидин пак болиду. Қайси 
бир хотун оғул вә я қиз туғса, униң тоғрисидики қанун шудур.  8 Әгәр у өзи 
қоза кәлтүрәлмисә, икки пахтәк яки икки бачка елип, бирини көйдүрмә 
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қурбанлиқ үчүн, йәнә бирини гуна қурбанлиқи үчүн кәлтүрсун. Бу тәриқидә 
каһин униң тәрипидин капарәт бәрсә, у өзи пак болиду.  

Песә кесәллики екәнликини тәкшүрүп әниқлаш

13 1 Худавәндә Муса билән Һарунға сөз қилип ейттики:  
2 «Биркимниң бәдининиң терисидә бир ишшиқ я тәмрәткә вә я ақ бир 

дағ болуп қелип, униңдин бәдининиң терисидә песә кесәлликиниң пәйда 
болуши мүмкин болса, у киши Һарун каһинниң вә я униң каһин болған 
оғуллириниң бириниң қешиға кәлтүрүлсун.  3 Әгәр каһин өзи униң бәдининиң 
кесәл җайиға қариғинида кесәл болған җайниң түки ақирип қелип, у кесәл 
җай өзи бәдининиң қалған терисидин чоңқуррақ болған болса, бу өзи песә 
кесәлликтур. Каһин өзи уни көргәндин кейин униң напак екәнликини 
җакалисун.  4 Лекин әгәр униң бәдининиң терисидики көрүнгән ақ дағ қалған 
җайниң терисидин чоңқур көрүнмәй, түкиму ақирип қалған болмиса, каһин 
өзи бу кесәл кишини йәттә күнгичә солап қойсун.  5 Йәттиничи күни каһин 
өзи уни көргинидә кесәл җайи охшаш туруп, терисидә кәңрип кәтмигән 
болса, каһин уни йәнә йәттә күнгичә солап қойсун.  6 Йәттиничи күн каһин 
уни йәнә көргинидә кесәл җайниң рәңи суслашқан болуп, терисидә кәңрип 
кәтмигән болса, бу өзи ялғуз тәмрәткә екән дәп, каһин униң пак екәнликини 
җакалисун. Андин кесәл киши өз кийимлирини жуюп пак саналсун.  7 Лекин 
әгәр буни каһин көрүп, униң пак екәнликини җакалиғандин кейин тәмрәткә 
өзи терисидә кәңрип қалса, иккинчи мәртивә каһинға көрситилсун.  8 Каһин 
уни көрүп тәмрәткиниң униң терисидә кәңрип кәткинини билсә, бу песә 
екән дәп, униң напак екәнликини җакалисун.  

9 Әгәр бирким песә болуп қалса, каһинниң қешиға кәлтүрүлсун.  10 Каһин 
униңға сәпселип беқип, терисидә ақ бир ишшиқни тепип, түкиниң 
ақирғинини көрүп, ишшиқ җайниң гөшиниң өлүк әт болуп қалғинини билсә,  
11 бу өзи униң бәдининиң терисигә чүшкән кона песәлик болғач, каһин униң 
напак екәнликини җакалап қоюп, напак болғини үчүн уни солап қоймисун.  
12 Әгәр песәлик өзи терисигә йейилип кетип, баштин аяққичә песәлик бесип 
кетип, каһин көргән җайларниң һәммә терисини тутуп кәткән болса,  13 каһин 
буниңға сәпселип беқип, униң пүтүн бәдининиң песә бесип қалғинини көрсә, 
кесәл кишиниң пак екәнликини җакалисун, чүнки униң һәммә бәдини ақирип 
қалғач пак саналсун.  14 Лекин қачанки униңда өлүк әт гөш көрүнүп қалса, у 
киши напак саналсун.  15 Каһин өзи мундақ өлүк әтни көрсә, у кишиниң напак 
екәнликини җакалисун, чүнки өлүк әт напак болуп, өзи песәликтур.  16 Әгәр 
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өлүк әт кейин ақирип қалса, у киши каһинниң қешиға кәлсун.  17 Каһин униңға 
сәпселип беқип, кесәл җайниң ақирип қалғинини көрсә, каһин өзи униң пак 
екәнликини җакалисун. Бу өзи пак санилиду.  
18 Әгәр биркимниң бәдининиң терисигә чақа чиқип, сақийип кетип,  
19 чақиниң орнида ақ ишшиқ яки қизғуч ақ дағ тохтап қалған болса, каһинға 
көрситилсун.  20 Каһин униңға сәпселип беқип, дағниң җайиниң қалған 
теридин чоңқур болуп қелип, түкиниң ақирип қалғинини көрсә, каһин өзи 
униң напак екәнликини җакалисун, чүнки бу өзи чақидин чиқип йейилған 
песәликтур.  21 Лекин каһин сәпселип баққинида униң җайидики түки ақирип 
қалмиған, өзиму башқа җайниң терисидин чоңқур болуп қалмай, рәңи һәм 
сусрақ болған болса, каһин уни йәттә күнгичә солап қойсун.  22 Лекин әгәр дағ 
терисигә йейилип кәтсә, каһин униң напак екәнликини җакалисун, чүнки бу 
өзи песәликтур.  23 Амма әгәр дағ өзи җайида тохтап қелип йейилмиған болса, 
бу өзи чақиниң татуқи екән дәп, каһин өзи униң пак екәнликини җакалисун.  
24 Әгәр биркимниң бәдининиң терисиниң бир җайи көйүп қелип, көйгән 
җайиниң орни қизғуч ақ яки тамамән ақ дағ болуп қалса,  25 каһин униңға 
сәпселип беқип, дағдики түкниң ақирип қелип қалған җайниң терисидин 
дағниң чоңқур болуп қалғинини көрсә, бу өзи көйүктин чиқип йейилған 
песәлик екән дәп, каһин униң напак екәнликини җакалисун, чүнки бу өзи 
песәликтур.  26 Лекин әгәр каһин сәпселип баққинида дағниң орнидики түки 
ақирип қалмай, өзиму башқа җайниң терисидин чоңқур болуп қалмай, рәңи 
сусрақ болса, каһин уни йәттә күнгичә солап қойсун.  27 Йәттиничи күни 
каһин уни йәнә көргинидә дағ өзи терисидә кәңрип кәткән болса, каһин униң 
напак екәнликини җакалисун, чүнки бу өзи песәликтур.  28 Амма әгәр дағ өзи 
җайида тохтап қелип йейилмай, рәңи сусрақ болуп қалса, бу өзи көйүктин 
пәйда болған бир ишшиқ екән дәп, каһин униң пак екәнликини җакалисун, 
чүнки ялғуз көйүктин қалған бир татуқи.  
29 Әгәр бир әр кишиниң вә я бир хотунниң беши яки әңикигә бир дағ 
чүшүп қалса,  30 каһин кесәл җайиға сәпселип баққинида, униң қалған 
җайиниң терисидин чоңқур болғинини тепип, үстидә шалаң сериқ түки бар 
екәнликини көрсә, каһин униң напак екәнликини җакалисун, чүнки бу өзи 
баш яки әңәкниң қотур песәлики дегән бир хил песәликтур.  31 Лекин әгәр 
каһин қотур җайға сәпселип баққинида, униң қалған җайниң терисидин 
чоңқур болуп қалмай, қара түкму болмиғинини көрсә, каһин бу кесәл 
кишини йәттә күнгичә солап қойсун.  32 Лекин әгәр йәттиничи күни каһин 
өзи қотур җайға сәпселип беқип, қотурниң кәңрип кәтмәй, үстидиму сериқ 
түк болмай, қотурниң өзи қалған җайниң терисидин чоңқур болмиғинини 
көрсә,  33 қотур җайни қоюп башқа җайларниң түкини чүшүрүветип, каһин 
өзи қотур кишини йәнә йәттә күнгичә солап қойсун.  34 Лекин әгәр йәттиничи 
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күни каһин қотур кишигә сәпселип беқип, қотурниң теридә кәңрип 
кәтмигинини көрүп, униң орниниң териниң қалған җайидин чоңқур болуп 
қалмиғинини билсә, каһин униң пак екәнликини җакалисун. Андин кейин 
у өз кийимлирини жуюп пак саналсун.  35 Лекин әгәр униң пак екәнликини 
җакалиғандин кейин қотурлуқ өзи теридә кәңрип кәтсә,  36 каһин униңға 
сәпселип беқип, қотурлуқниң теридә кәңрип кәткинини көргинидә, сериқ 
түки барму дәп, каһинға сүрмәк лазим кәлмәйду, чүнки бу киши өзи 
напактур.  37 Лекин әгәр қотурлуқ өзи өз җайида туруп қелип, үстидин қара 
түк үнүп чиққан болса, қотурлуқ сақийип, киши өзи пак болғач каһин униң 
пак екәнликини җакалисун.  
38 Әгәр әр кишиниң вә я бир хотунниң бәдининиң терисидә дағ чиқип қелип, 
бу дағ өзи ақ болса,  39 каһин сәпселип бақсун. Әгәр бәдәнниң терисидики дағ 
өзи қарамтул ақ болса, бу өзи теридин чиққан ялғуз бир хил дағ болғач, бу 
киши өзи пак саналсун.  
40 Әгәр биркимниң бешиниң түки чүшүп кәткән болса, у өзи пайнәк баш 
болғини билән пак саналсун.  41 Әгәр биркимниң бешиниң түки пешанә 
тәрипидин чүшүп кәткән болса, у өзи айдиң баш болғини билән пак саналсун.  
42 Лекин әгәр пайнәк билән айдиң башлиқ болған җайда қизғуч ақ дағ көрүнсә, 
бу өзи пайнәклик билән айдиң башлиқтин чиқип қалған песәликтур.  43 Каһин 
униңға сәпселип беқип, униң пайнәк вә я айдиң бешидики дағниң өзини песә 
тоғрисидики дағдәк қизғуч ақ болғинини көрсә,  44 песәлик униң бешиға чүшүп, 
өзи песә болуп қелип, напак болғач каһин униң напак екәнликини җакалисун.  

45 Кимки песәликкә гириптар болған болса, житиқ кийимләр кийип, бешини 
очуқ қоюп, бурутини йепип: «Напак, напак» дәп товлап йүрсун.  46 Қачанғичә 
песәликтә турса, напак болғини үчүн напак санилип, ялғуз олтирип, униң 
олтаридиған җайи чедиргаһниң сиртида болсун.  
47 Әгәр бир кийим хаһи жуңдин болсун, хаһи канап йиптин болсун, униңда 
песәлик болса  48 я жуң билән канап кийимниң арқақ-урушида болса, вә я терә 
билән теридин етилгән нәрсиләрниң бир қайсисиға песәлик чүшүп қалса,  
49 кийимниң арқақ-урушиға яки терә билән униңдин етилгән нәрсиләргә 
чүшүп қалған песәликниң өзи йешилрақ яки қизғуч болса, бу өзи песәниң 
деғи болғач каһинға көрситилсун.  50 Каһин буниңға сәпселип беқип, песәлик 
чүшүп қалған нәрсини йәттә күнгичилик сақлап қойсун.  51 Йәттиничи күни 
деғи бар җайға қарап бақса, песәлик өзи кийимниң арқақ-урушида яки терә 
билән теридин тоқулған нәрсиләрниң қайси биридин кәңрип кәткән болса, 
бу өзи йәп кетидиған песәлик екән дәп, напак саналсун.  52 Униң үчүн каһин 
өзи арқиқи яки урушиға мундақ дағ чүшүп қалған кийимни көйдүрүп, 
теридин етилгән һәрнемидә мундақ деғи болса буниму көйдүрүвәтсун, 
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чүнки бу өзи яман хил песәлик болғач мундақ нәрсиләрниң һәммисини 
көйдүрмәк керәктур.  53 Лекин әгәр каһин буниңға сәпселип баққинида, 
бу дағниң кийимниң арқақ-урушида вә я теридин етилгән бир немидә 
кәңримигинини көрсә,  54 каһин өзи деғи бар нәрсә жуюлсун дәп буйруп, 
иккинчи мәртивә уни йәттә күнгичә сақлисун.  55 Бу дағ жуюлғандин кейин 
каһин униңға сәпселип баққинида, униң рәңи өзгәрмәй, кәңрип кәтмигән 
болсиму, у өзи напактур. Бу дағ өзи, хаһи униң ич йүзидә болсун, хаһи таш 
йүзидә болсун, йәп кетидиған бала болғач кийим өзи көйдүрүлсун.  56 Лекин 
әгәр жуюлғандин кейин каһин сәпселип баққинида, дағниң рәңи суслишип 
кәткән болса, у буни кийимниң арқақ-урушидин яки теридин житивелип 
ташливәтсун.  57 Әгәр бу дағ өзи техи кийимниң арқақ-урушида вә я теридин 
етилгән нәрсидә көрүнсә, бу өзи йейилидиған бала екән дәп, бала чаплашқан 
кийим көйдүрүветилсун.  58 Лекин әгәр дағ өзи кийимниң арқақ-урушидин 
яки теридин етилгән нәрсидин жуюлмақ билән кетип қалса, бу кийим өзи 
иккинчи мәртивә жуюлуп пак саналсун.  59 Жуң я канап кийимниң арқақ-
урушида вә я теридин етилгән бир нәрсидә песәликниң деғи чүшүп қалған 
болса, уни пак яки напак санаш үчүн тохтитилған қанун өзи шудур».  

Песә кесәлликидин пак болуш

14 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
2 «Писә болған киши пак қилинидиған вақитта қандақ қилғили 

көрситидиған қанун шудурки, у өзи каһинниң қешиға кәлтүрүлсун.  3 Каһин 
болса чедиргаһниң ташқириға чиқип, өзи песә болған кишигә сәпселип 
баққинида песә кишиниң өз песәликидин сақийип қалғинини көрсә,  4 каһин 
өзи: ‹ Пак қилинидиған киши үчүн икки пак болған тирик учарқанат, кедир 
яғичи, қирмиз йип вә зупа кәлтүрүлсун› дәп буйрусун.  5 Андин кейин 
каһин өзи: ‹ Учарқанатларниң бирини таза су бар бир козиниң үстидә 
боғузлаңлар› дәп буйруп,  6 тирик учарқанат билән кедир яғичини қирмиз 
йип билән зупани елип, бу нәрсиләрниң өзи билән тирик учарқанатни 
таза суниң үстидә боғузланған учарқанатниң қениға чилап,  7 писәликтин 
пак қилинидиған кишигә йәттә мәртивә чечип, уни пак қилғандин кейин 
тирик учарқанатни сәһраға қоюп бәрсун.  8 Писәликтин пак қилинидиған 
киши болса өз кийимлирини жуюп, чечини чүшүрүп, өзини суда жуйғандин 
кейин, пак болуп чедиргаһқа киргили иҗазәт тапсун. Һәр қандақ болса, йәттә 
күнгичә өз чедириниң сиртида тохтап турсун.  
9 Йәттиничи күни һәммә түкини чүшүрүп, хаһи башниң чечи болсун, хаһи 
сақал вә я қаш болсун, һәммисини чүшүрсун. Шундақ қилип у өзи чечиниң 
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һәммисини чүшүрүп, кийимлирини жуюп, суда өз бәдинини жуйса, пак 
болиду.  10 Сәккизинчи күни у өзи икки әйипсиз болған әркәк қоза билән бир 
яшқа киргән чиши көзини, бир ефа миқдариниң ондин үч қисмиға баравәр 
яғ иләштүрүлгән ақ ун билән бир лог миқдари яғни йегүлүк қурбанлиқи 
қилип кәлтүрсун.  11 Бу рәсимни өткүзидиған каһин өзи пак қилинидиған 
киши билән мәзкур нәрсиләрни җамаәт чедириға киридиған дәрвазиниң 
алдида Худавәндиниң һузурида турғузуп қойсун.  12 Андин кейин каһин өзи 
әркәк қозиларниң бирини елип, хата қурбанлиқи қилип өткүзүп, униң билән 
биллә мәзкур бир лог миқдари яғниму кәлтүрүп, пулаңлатма қурбанлиқ 
қилмақ үчүн Худавәндиниң һузурида пулаңлатсун.  13 Бу қоза болса муқәддәс 
ханиниң ичидә гуна қурбанлиқи билән көйдүрмә қурбанлиқ қилинған 
һайванлар боғузлинидиған җайда боғузлансун. Чүнки хата қурбанлиқи болса 
гуна қурбанлиқидәк каһинға тегип, һәммидин муқәддәс саналсун.  14 Каһин 
өзи хата қурбанлиқи қилинған һайванниң қенидин елип, пак қилинидиған 
кишиниң оң қулиқиниң юмшиқиға сүртүп, оң қолиниң чоң бармиқи билән 
оң путиниң чоң бармиқиғиму сугап қойсун.  15 Андин кейин каһин өзи мәзкур 
бир лог миқдари яғдин азғина елип, өзиниң чәп қолиниң алиқиниға қуйсун.  
16 Қоюп, каһин өзи оң бармиқини чәп қолидики яққа чилап, Худавәндиниң 
һузурида йәттә мәртивә бармиқи билән яғни чачсун.  17 Андин кейин каһин 
өзи қолидики қалған яғдин елип, пак қилинидиған кишиниң оң қулиқиниң 
юмшиқи билән оң қоли вә оң путиниң чоң бармақлиридики сугалған хата 
қурбанлиқиниң қениниң үстигә сугап қойсун.  18 Сувап болуп, каһин өзи 
қолидики ешип қалған яғни пак қилинидиған кишиниң бешиға қуюп 
қойсун. Бу тәриқидә каһин униң үчүн Худавәндиниң һузурида капарәт 
бәрсун.  19 Андин кейин каһин гуна қурбанлиқини өткүзүп, пак қилинидиған 
киши өзи напаклиқидин пак болсун дәп, униң үчүн капарәт берип, кейин 
көйдүрмә қурбанлиқ болидиған һайванни боғузлисун.  20 Боғузлап, каһин өзи 
көйдүрмә қурбанлиқ билән йегүлүк қурбанлиқини қурбангаһта өткүзсун. Бу 
тәриқидә каһин униң үчүн капарәт бәрсә, у киши пак болиду.  
21 Лекин әгәр у кәмбәғәлликтин мунчә кәлтүрәлмисә, ялғуз бир әркәк 
қозини хата қурбанлиқи қилип пулаңлитип, өз тәрипидин капарәт берип, 
йегүлүк қурбанлиқи үчүн бир ефа миқдариниң ондин биригә баравәр яғ 
иләштүрүлгән ақ ун билән бир лог миқдари яғ кәлтүрүп,  22 өзигә яриша 
икки пахтәк вә я икки бачкиму елип келип, бирини гуна қурбанлиқи үчүн, 
йәнә бирини көйдүрмә қурбанлиқ үчүн тәйярлап,  23 сәккизинчи күни 
бу нәрсиләрни өзиниң пак қилиниши үчүн җамаәт чедириға киридиған 
дәрвазиға елип келип, Худавәндиниң һузурида каһинниң қешиға кәлтүрсун.  
24 Кәлтүргинидә, каһин өзи хата қурбанлиқи болидиған қоза билән мәзкур бир 
лог миқдари яғни елип, пулаңлатма қурбанлиқ болсун дәп, Худавәндиниң 
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һузурида пулаңлатсун.  25 Хата қурбанлиқи қилинған қоза боғузланғандин 
кейин, каһин хата қурбанлиқи қилинған һайванниң қенидин елип, пак 
қилинидиған кишиниң оң қулиқиниң юмшиқи, оң қолиниң чоң бармиқи 
вә оң путиниң чоң бармиқиға сүртүп қойсун.  26 Андин кейин каһин өзи 
яғдин азғина елип, чәп қолиниң алиқиниға қуйсун.  27 Шуни қилип болуп, 
каһин оң бармиқи билән чәп қолидики яғдин Худавәндиниң һузурида йәттә 
мәртивә чачсун.  28 Андин каһин өзи қолидики яғдин елип, пак қилинидиған 
кишиниң оң қулиқиниң юмшиқиға сүртүп, оң қолиниң чоң бармиқи билән 
оң путиниң чоң бармиқиғиму хата қурбанлиқи болған һайванниң қениниң 
үстигә сугисун.  29 Каһинниң қолидики яғниң қалғинини у өзи, Худавәндиниң 
һузурида униңға капарәт берәй дәп, пак қилинидиған кишиниң бешиға 
қуюп,  30 у киши кәлтүрәлигинигә қарап пахтәкләрниң бири вә я бачкиларниң 
бирини өткүзүп,  31 униң кәлтүрәлигинигә мувапиқ бирини гуна қурбанлиқи 
қилип, йәнә бирини көйдүрмә қурбанлиқ қилип, йегүлүк қурбанлиқи билән 
биллә өткүзсун. Бу тәриқидә каһин Худавәндиниң һузурида пак қилинидиған 
киши үчүн капарәт бәрсун.  
32 Писә болуп пак қилиниши үчүн ваҗип болидиған нәрсиләрни 
кәлтүрәлмигән киши тоғрисидики қанун өзи шудур».  

33 Худавәндә Муса билән Һарунға сөз қилип ейттики:  
34 «Силәр мән өзәңларға мирас қилип беридиған Қанаан жутиға киргәндин 
кейин, мән силәргә мирас қилип беридиған жутниң бир өйигә песәлик 
әвәтсәм,  35 өйниң егиси каһинниң қешиға берип, униңға буни дәп берип: ‹ 
Мениң өйүм песәликкә гириптар болғандәк көрүниду› дәп ейтсун.  36 Шуни 
десә, каһин өзи: ‹ Өйдики һәммә нәрсиләр напак болмисун дәп, мән берип, 
бу балаға сәпселип бақмаста өйни бекар қилиңлар› дәп буйрусун. Андин 
кейин каһин кирип, өйгә сәпселип бақсун.  37 Бу балаға гириптар болған 
җайға сәпселип баққинида, өйниң тамлириға жуқуп қалған дағлар кавак 
болуп йешилрақ вә я қизғуч көрүнүп, тамниң қалған җайидин чоңқур 
болса,  38 каһин өзи өйдин чиқип өйниң ишикини тақап, өйниң өзини йәттә 
күнгичилик етип қойсун.  39 Әгәр каһин өзи йәттиничи күни йенип келип, 
сәпселип баққинида, өйниң тамлиридики дағларниң кәңрип кәткинини 
көрсә, каһин өзи:  40 ‹ Бала жуққан ташларни чиқирип, шәһәрниң сиртидики 
бир напак җайға ташливетиңлар› дәп буйрусун.  41 Лекин өйниң үсти 
билән ичини қирдуруп, қирилған топа болса шәһәрниң сиртидики бир 
напак җайға ташлансун.  42 Амма илгәрки ташларниң орнида башқа ташлар 
қоюлуп, лай йәнә етилип униң билән өй өзи сугалсун.  43 Лекин әгәр ташлар 
чиқирилип болуп, өй өзи қирилип сугалғандин кейин, өйдә бир дағ йәнә 
чиқип қалса,  44 каһин өзи кирип, буниңға сәпселип бақсун. Сәпселип 
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баққинида дағниң өйдә кәңрип кәткинини көрсә, бу өзи өйгә жуққан яман 
хил песәлик болғач өй өзи напактур.  45 Бу сәвәбтин өйниң таш билән яғичи 
вә хишлириниң барчисини чүшүрүп, һәммисини шәһәрниң сиртидики бир 
напак җайға кәлтүрсун.  46 Өй өзи тақақлиқ болған вақитта бирким униңға 
киргән болса, у өзи ахшамғичә напак саналсун.  47 Әгәр бирким өйниң өзидә 
ятқан болса, өз кийимлирини жуйсун вә әгәр бирким өйдә таам йегән болса, 
уму өз кийимлирини жуйсун.  48 Лекин әгәр каһин өзи кирип өйгә сәпселип 
баққинида, дағниң өй өзи сугалғандин кейин униңда кәңрип кәтмигинини 
көрсә, бала өзи көтирилип кәткәч, өйниң пак екәнликини җакалисун.  49 Амма 
өйниң пак қилиниши үчүн у өзи икки учарқанат, кедир яғичи, қирмиз 
йип вә зупа елип,  50 учарқанатларниң бирини таза су бар бир козиниң 
үстидә боғузлап,  51 андин кедир яғичи, зупа вә қирмиз йипни елип, тирик 
учарқанатқа қошуп, һәммисини боғузланған учарқанатниң қени билән таза 
суға чилап, өйгә йәттә мәртивә чачсун.  52 Бу тәриқидә у өзи учарқанатниң 
қени билән таза суни, тирик учарқанат билән кедир яғичини, зупа билән 
қирмиз йипни ишлитип өйни пак қилсун.  53 Амма тирик учарқанат болса 
уни у өзи шәһәрниң сиртидики сәһрада қоюп бәрсун. У шундақ қилип, өй 
үчүн капарәт бәрсә, өй пак болиду.  
54 Бу қанун өзи песәлик билән песә қотурлуқиға гириптар болған һәммиси 
тоғрисида буйрулуп,  55 кийим билән өйгә жуққан песәлик тоғрисида әмир 
қилинип,  56 теридики ишшиқ, қотурлуқ вә ақ дағлар тоғрисида тохтитилип,  
57 напак билән пак тоғрисида тәлим беридиған қанундур. Бу өзи песәлик 
тоғрисидики қанундур».  

Әр-хотунларниң һәрхил ақмиси тоғрисида

15 1 Худавәндә Муса билән Һарунға сөз қилип ейттики:  
2 «Бәни-Исраилға сөз қилип ейтиңларки: ‹ Әгәр бир әркәк кишиниң 

тенидин ақма чиқса, шундақ киши ақма сәвәбидин напак саналсун.  
3 Қачанғичә киши ақмиға гириптар болуп турса, униң напаклиқи тоғрисида 
тохтитилған һөкүм шуки, хаһи ақма бәдинидин еқип турса, хаһи еқиштин 
тохтитилған болса, киши өзи напак саналсун.  4 Мундақ кесәл киши қайси 
нәрсиниң үстидә ятса, бу нәрсә напак болуп, қайси нәрсиниң үстидә 
олтарса, бу нәрсиму напак болиду.  5 Кимки униң ятқан нәрсисигә тәгсә, 
өз кийимлирини жуюп, суға чөмүлүп, ахшамғичә напак саналсун.  6 Кимки 
мундақ кесәлниң олтарған нәрсисидә олтарса, өз кийимлирини жуюп, суға 
чөмүлүп, ахшамғичә напак саналсун.  7 Кимки ақмиға гириптар болған 
кишиниң бәдинигә тәгсә, өз кийимлирини жуюп, суға чөмүлүп, ахшамғичә 
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напак саналсун.  8 Әгәр ақма кесили бар киши пак болған биркимгә түкүрсә, 
өз кийимлирини жуюп, суға чөмүлүп, ахшамғичә напак саналсун.  9 Қайси 
бир егәр-тоқумниң үстигә ақма кесили бар киши минсә, бу нәрсә өзи напак 
саналсун.  10 Кимки униң тегидә қоюлған қайси нәрсигә тәгсә, ахшамғичә 
напак саналсун вә кимки мундақ нәрсини көтәрсә, өз кийимлирини жуюп, 
суға чөмүлүп, ахшамғичә напак саналсун.  11 Ақма кесили бар киши қолини 
жуймастин биркимгә тәккүзсә, бу киши өз кийимлирини жуюп, суға 
чөмүлүп, ахшамғичә напак саналсун.  12 Қайси бир сапал қачини ақма кесили 
бар киши тутуп салса, шу қача сундурулсун, яғач қача болса суда жуюлсун.  
13 Қачанки ақма бар киши ақма кесилидин сақайса, пак болмиқи үчүн йәттә 
күнни һесаблап өткүзүп, андин кийимлирини жуюп, еқин суға чөмүлсә пак 
саналсун.  14 Сәккизинчи күни икки пахтәк вә я икки бачка елип, җамаәт 
чедириға киридиған дәрвазиға Худавәндиниң һузуриға кәлтүрүп, каһинға 
тапшурсун.  15 Каһин өзи бирини гуна қурбанлиқи үчүн, йәнә бирини 
көйдүрмә қурбанлиқ үчүн өткүзсун. Бу тәриқидә каһин өзи Худавәндиниң 
һузурида униң ақма кесили үчүн капарәт бәрсун.  

16 Әгәр бир әр кишиниң мәнийси чиқип кәткән болса, пүтүн бәдинини суда 
жуюп ахшамғичә напак саналсун.  17 Қайси кийим вә я теригә мәний жуқуп 
қалса, суда жуюлуп, ахшамғичә напак саналсун.  18 Әгәр бир хотун киши билән 
әр киши йетип мунасивәт қилип, мәнийси чиқса, иккилиси суға чөмүлүп, 
ахшамғичә напак саналсун.  

19 Әгәр бир хотун кишиниң ақма келиш һалити болуп, униңдин һәйзниң 
қени кәлсә, йәттә күнгичә напак туруп, кимки униңға тәгсә, ахшамғичә 
напак саналсун.  20 Қайси бир нәрсиниң үстигә һәйз вақтида ятқан болса, бу 
нәрсә напак санилип, қайси нәрсиниң үстигә олтарған болса, буму напак 
саналсун.  21 Әгәр бирким ятқан нәрсисигә тәгсә, өз кийимлирини жуюп, суға 
чөмүлүп, ахшамғичә напак саналсун.  22 Кимки униң олтарған нәрсисигә 
тәгсә, кийимлирини жуюп, ахшамғичә напак саналсун.  23 Әгәр бирким униң 
ятқан вә я олтарған җайда қоюлған нәрсигә тәгсә, ахшамғичә напак саналсун.  
24 Әгәр бир әр киши мундақ хотун билән йетип мунасивәт қилип, униң һәйз 
қени муниңға жуқуп қалса, у өзи йәттә күнгичә напак туруп, һәрнеминиң 
үстидә ятса, буму напак саналсун.  25 Әгәр бир хотунниң һәйз күнлиридин 
башқиму тола күнгичә қени келип турса яки һәйздин тохтимай еқип турса, 
бу напак қан еқип турған күнлириниң һәммисидә һәйз күнлиридә турғандәк 
турсун. Чүнки у өзи напактур.  26 Қан аққан күнләрниң ичидә қайси бир 
неминиң үстигә ятса, бу нәрсә өзи һәйзниң төшикидәк напак болуп, қайси 
бир неминиң үстигә олтарған болса, бу нәрсә һәйзниң ниҗаситидәк напак 
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саналсун.  27 Бирким бу нәрсиләргә тәгсә, өзи напак болуп, кийимлирини 
жуюп, суға чөмүлүп, ахшамғичә напак саналсун.  28 Қачанки мундақ хотун 
ақмидин сақайса, йәттә күнни һесаблап өткүзүп болғанда өзи пак санилиду.  
29 Сәккизинчи күни у өзи икки пахтәк вә я икки бачкини елип, җамаәт 
чедириға киридиған дәрвазиға каһинниң қешиға кәлтүрсун.  30 Каһин өзи 
буниң бирини гуна қурбанлиқи үчүн, йәнә бирини көйдүрмә қурбанлиқ үчүн 
өткүзсун. Бу тәриқидә каһин өзи униң напак ақма қенидин пак болушиға 
униң үчүн Худавәндиниң һузуридики капарәт бәрсун.  
31 Силәр болсаңлар бу тәриқидә бәни-Исраилни напаклиқидин аҗритиңлар. 
Болмиса өз арисида болған мениң маканимни напак қилип селип, 
напаклиқида өлүп кетиду. 32 Ақма кесили бар киши билән мәнийси еқип 
кетип напак болған киши тоғрисида тохтитилип,  33 һәйз көргән хотун, ақма 
кесили бар әр яки хотун вә напак хотун билән йетип мунасивәт қилған әр 
тоғрисида кәлгән қанун өзи шудур».  

Капарәт күни

16 1 Һарунниң икки оғли Худавәндиниң һузуриға йеқин бармиқи билән 
өлүп кәткәндин кейин, Худавәндә Мусаға сөз қилди.  2 Худавәндә 

Мусаға ейттики: «Сән өз бурадириң Һарунға ейтқинки, у өзи: мән өлүп кәтмәй 
дәп, пәрдиниң ичидики муқәддәс җайда қоюлған әһдә сандуқиниң үстидики 
мәрһәмәт тәхтиниң алдиға һәр вақит кирмисун. Чүнки мән болсам булутта 
келип, мәрһәмәт тәхтиниң үстидә ашкарә болимән.  3 Һарун муқәддәс ханиға 
киридиған болса, гуна қурбанлиқи үчүн бир яш буқини елип, көйдүрмә 
қурбанлиқ үчүн бир қочқарни елип келип,  4 өзи канаптин болған муқәддәс 
көйнәкни кийип, бәдинини япидиған канаптин болған иштанниму кийип, 
белигә канаптин болған бир бәлвағни бағлап, бешиға канаптин етилгән бир 
сәллини йөгәп кәлсун. Бу өзи муқәддәс кийим болғач киймәстин илгири 
бәдинини суда жуйсун.  5 Бәни-Исраил җамаитидин у өзи гуна қурбанлиқи 
үчүн икки текини, көйдүрмә қурбанлиқ үчүн бир қочқарни қобул қилсун.  
6 У вақит Һарун гуна қурбанлиқи болидиған өз буқисини кәлтүрүп, өзи билән 
өз өйи үчүн капарәт берип,  7 андин у икки текини елип, уларни җамаәт 
чедириға киридиған дәрвазиниң алдиға кәлтүрүп Худавәндиниң һузурида 
турғузсун.  8 Андин кейин Һарун бу икки текә тоғрисида чәк ташлап, бир 
чәкни Худавәндә үчүн, йәнә бир чәкни Азазәл үчүн ташлисун.  9 Чиққан 
чәккә мувапиқ Худавәндигә тегидиған текә болса Һарун уни кәлтүрүп, 
гуна қурбанлиқи қилип өткүзсун.  10 Лекин чиққан чәккә мувапиқ Азазәлгә 
тегидиған текә болса у өзи азат қоюлуп, чөлдики Азазәлниң қешиға кәтмәк 
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үчүн униң өзигә капарәт берилсун дәп, Худавәндиниң һузурида тирик 
турғузулсун.  11 Амма Һарун болса гуна қурбанлиқи болидиған өз буқисини 
кәлтүрүп, өзи билән өз өйи үчүн капарәт берип, гуна қурбанлиқи қилинған 
бу буқисини боғузлап,  
12 андин Худавәндиниң һузуридики қурбангаһтин елинған чоғ билән толған 
бир исриқданни елип, қоллирини хушбуй дора-дәрмәктин толтирип, 
буни пәрдиниң ичкиригә елип берип,  13 мән өлмәй дәп, әһдә сандуқиниң 
үстидики мәрһәмәт тәхтини япидиған исриқ булути пәйда болмақ үчүн, 
хушбуй дора-дәрмәкниң өзини Худавәндиниң һузуридики отниң үстигә 
қойсун.  14 Андин буқиниң қенидин елип, өз бармиқи билән мәрһәмәт 
тәхтиниң алди тәрипигә чечип, мәрһәмәт тәхтиниң алдиғиму өз бармиқи 
билән қандин елип йәттә мәртивә чачсун.  15 Андин кейин у өзи хәлиқниң 
гуна қурбанлиқи қилинған текисини боғузлап, қенини пәрдиниң ичкиригә 
кәлтүрүп, буқиниң қени билән қилғандәк буниң қени билән қилип, униңдин 
елип мәрһәмәт тәхтиниң өзигә чечип, мәрһәмәт тәхтиниң алдиғиму чечип,  
16 бу тәриқидә муқәддәс хана үчүн капарәт берип, бәни-Исраил һәрнемә 
гуна қилған болсиму, муқәддәс ханиниң өзини уларниң бузуқлуқи билән 
хаталиридин пак қилип, уларниң арисида җай тепип, напаклиқиниң 
оттурисида болған җамаәт чедириниму шундақ қилсун.  
17 Амма у өзи капарәт бәрмәк үчүн муқәддәс ханиға киргәндин тартип 
чиққичилик, һеч бир киши җамаәт чедирида турмисун. Бу тәриқидә у 
өзи өзи билән өз өйи вә Исраилниң һәммә җамаити үчүн капарәт бәрсун.  
18 Андин кейин у өзи Худавәндиниң һузуридики қурбангаһқа чиқип, 
униң үчүнму капарәт берип, буқиниң қени билән текиниң қенидин елип, 
қурбангаһниң чөрисидики мүңгүзләргә сүртүп,  19 бармиқи билән қандин 
елип, қурбангаһниң үстигә йәттә мәртивә чечип уни бәни-Исраилниң 
напаклиқидин пак қилип муқәддәс қилсун.  20 У өзи муқәддәс хана, җамаәт 
чедири вә қурбангаһ үчүн капарәт берип болғандин кейин тирик текини 
кәлтүрсун.  21 Кәлтүрүп, Һарун өзи тирик текиниң бешиға икки қолини қоюп 
туруп, униң үстигә бәни-Исраил һәрнемә гуна қилған болса, уларниң һәммә 
яманлиқи билән барлиқ хаталирини иқрар қилип текиниң бешиға артип, 
буни биркимниң васитиси билән чөлгә әвәтивәтсун.  22 Бу тәриқидә текә өзи 
уларниң һәммә яманликини өз үстигә көтирип, чөлгә елип кетиду. Буниң 
үчүн текә чөлгә қоюп берилсун.  
23 Андин кейин Һарун җамаәт чедириға кирип, муқәддәс ханиға киридиған 
вақитта кийгән канаплиқ кийимлирини селип, анда қоюп қоюп,  24 муқәддәс 
йәрдә өз бәдинини суда жуюп, өз кийимлирини кийип, ташқириға чиқип, 
өзиниң көйдүрмә қурбанлиқи билән хәлиқниң көйдүрмә қурбанлиқини 
өткүзүп, өзи билән хәлиқ үчүн капарәт берип,  25 гуна қурбанлиқи болған 
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һайванниң йеғини қурбангаһта көйдүрсун.  
26 Лекин Азазәл үчүн текини елип берип қоюп бәргән киши болса өз 
кийимлирини жуюп, суға чөмүлсун, андин чедиргаһқа кирсун.  
27 Амма капарәт бәрмәк үчүн муқәддәс ханиға кәлтүрүлүп, гуна қурбанлиқи 
қилинған буқа билән гуна қурбанлиқи қилинған текини чедиргаһниң 
ташқириға елип чиқип, уларниң териси, гөш вә тезәклирини отта көйдүрсун.  
28 Лекин кимки уларни көйдүрсә, өз кийимлирини жуюп, суға чөмүлсүн, 
андин чедиргаһқа кирсун.  
29 Йәттиничи айи айниң онинчи күнидә силәр болсаңлар өз нәпсиңларни 
тартип, хаһи йәрлик адәм хаһи араңларда турған мусапир болсун, у күндә 
һеч иш қилмаңлар. Бу өзи силәргә бир әбәдий қанун болсун.  30 Чүнки 
силәрниң тоғраңларда: Худавәндиниң һузурида һәммә гуналиридин пак 
болсун дәп, силәрни пак қилғили у күндә силәр үчүн капарәт берилиду.  31 Бу 
силәргә бир раһәт күни болуп, нәпсиңларни тартқайсиләр дәп, әбәдий бир 
қанун болсун.  32 Кимки атисиниң орнида каһин болмақ үчүн мәсиһлинип 
муқәддәс қилинған каһин болса өзи канаптин етилгән муқәддәс кийимни 
кийип туруп, капарәтни бериду.  33 У һәммидин муқәддәс хана үчүн капарәт 
берип, җамаәт чедири билән қурбангаһ үчүнму капарәт берип, қалған 
каһинлар билән хәлиқниң барчә җамаити үчүн һәм капарәт бәрсун.  34 Бу 
болса силәрниң бәни-Исраил тәрипидин уларниң барчә гуналири үчүн 
йилда бир мәртивә капарәт бәрмикиңларға әбәдий бир қанун болсун». Шуни 
десә, у Худавәндиниң Мусаға буйруғинидәк қилди.  

Қурбанлиқ қилишқа болидиған бирдинбир җай

17 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
2 «Һарун билән оғуллири вә бәни-Исраилниң һәммисигә сөзләп 

ейтқинки Худавәндә силәргә буйруған һөкүм шуки,  3 һәр кимки Исраилниң 
ханиданидин болуп, чедиргаһниң ташқирида кала я қой вә я өчкини 
боғузлап,  4 буни Худавәндә үчүн һәдийә болсун дәп, җамаәт чедириға 
киридиған дәрвазиға, Худавәндиниң маканиниң алдиға кәлтүрмисә, аққан 
қан шу кишиниң гәдинигә артилип, бу адәм қан төкти дәп, өз хәлқидин 
кесилсун.  5 Униң үчүн бәни-Исраил өзи илгири сәһрада боғузлап йүргән 
һайванларниң өзини җамаәт чедириға киридиған дәрвазиға, Худавәндиниң 
һузуриға кәлтүрүп, каһинға тапшуруп, Худавәндә үчүн шүкүр қурбанлиқи 
қилип, анда боғузлисун.  6 Каһин болса қанни елип, җамаәт чедириға 
киридиған дәрвазиниң алдида Худавәндиниң қурбангаһиниң үстигә чечип 
қоюп, Худавәндиниң һузурида хуш буй кәлтүрсун дәп, яғни көйдүрсун.  7 Улар 
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болса мундин тартип өз қурбанлиқлирини өткүзсә, бузуқлуқ қилип, кәйнидин 
әгәшкән яман роһлар үчүн өткүзмисун. Бу өзи улар үчүн нәсилдин нәсилгә 
әбәдий бир қанун болсун.  8 Сән уларға ейтқинки, әгәр Исраилниң ханиданидин 
болған бир киши яки уларниң арисида олтарған мусапирларниң бириси бир 
көйдүрмә қурбанлиқи яки бир союм қурбанлиқни өткүзидиған болуп,  9 уни 
Худавәндә үчүн өткүзәй дәп, җамаәт чедириға киридиған дәрвазиниң алдиға 
кәлтүрмисә, у киши өз хәлқидин кесилсун.  

Қан йемаслик тоғрисида

10 Әгәр Исраилниң ханиданидин болған бир киши яки уларниң арисида 
олтарған мусапирларниң бириси қан йесә, мән өз йүзүмни қанни йегән 
кишигә қарши қилип, уни өз хәлқидин йоқитиветимән.  11 Чүнки һәр 
җисим болса униң җени қандидур. Мән уни җанлириңлар үчүн қурбангаһ 
үстидә капарәт кәлтүрүшкә бәрдим әмәсму? Мана қан өзи униң ичидә бар 
җанниң васитиси билән капарәт кәлтүриду.  12 Бу сәвәбтин бәни-Исраилға 
ейтимәнки, силәрниң һеч бири қан йемәң. Араңларда олтарған мусапирму 
қан йемисун.  13 Әгәр бәни-Исраилдин болған бир киши вә я уларниң арисида 
олтарған мусапирларниң бириси йейилишкә җайиз болған бир чарва 
һайван вә я бир учарқанатни шикар қилип тутса, қенини еқитип, уни топа 
билән йепип қойсун.  14 Чүнки бу өзи һәр җисимниң җенидур. Униң җени 
қенида болғач бәни-Исраилға ейтимәнки, силәр болсаңлар һеч бир гөшниң 
қенини йемәңлар, чүнки қан өзи һәр җисимниң җенидур. Кимки уни йесә, 
йоқитилсун.  15 Кимки өзи өлүп қалған яки житилған бир һайванни йесә, у 
өзи йәрлик адәм яки мусапир болсун, өз кийимлирини жуюп, суға чөмүлүп, 
ахшамғичә напак туруп, андин пак саналсун.  16 Лекин өз кийимлирини жуюп 
суға чөмүлмисә, өз гунайини көтәрсун».  

Мәний қилинған җинсий мунасивәтләр

18 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
2 «Сән бәни-Исраилға сөзләп, уларға ейтқинки:  3 Силәрниң Тәңриңлар 

Худавәндә мәндурмән. Силәр илгири олтарған Мисир жутиниң ишлиридәк 
иши қилмаңлар вә я мән силәрни елип баридиған Қанаан жутиниң 
ишлиридәк иш қилмай, уларниң рәсимлиригә мувапиқ һәм йүрмәңлар,  
4 бәлки мениң һөкүмлиримгә әмәл қилип, қанунлиримни тутуп, уларға 
мувапиқ йүрүңлар. Тәңриңлар Худавәндә мәндурмән.  5 Дәрвәқә силәр 
мениң қанун билән әһкамлиримни тутуңлар, чүнки ким уларға мувапиқ 
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әмәл қилса, уларниң сәвәби билән яшайду. Мән Худавәндидурмән.  
6 Силәрдин һеч ким өзигә йеқин туққан болған хотунға йеқинлиқ қилип, 
әвритини ачмисун. Мән Худавәндидурмән.  
7 Сән болсаң анаңниң әвритини билән атаңниң әвритини ачмиғин. Чүнки 
у өзи сениң анаң болғач униң әвритини ачқили болмайду.  8 Атаңниң 
хотунниң әвритиниму ачмиғин, чүнки шундақ қилсаң, атаңниң әвритини 
ачқандәк болиду.  9 Сән һәмширәң, хаһи бир атидин болуп, хаһи бир анидин 
болуп, хаһи өйдә туғулуп, хаһи ташқирида туғулған болса, униң әвритини 
ачмиғин.  10 Сән өз оғлуңниң қизи вә я қизиңниң қизиниң әвритини ачмиғин, 
чүнки булар болса өз бәдиниң әмәсму?  11 Сән атаңниң хотуниниң қизиниң 
әвритини ачмиғин. Чүнки у өзи атаңниң туққини болғач һәмширәң болиду 
әмәсму?  12 Сән атаңниң һәмширисиниң әвритиниму ачмиғин. Чүнки у өзи 
атаңниң биртуққини әмәсму?  13 Сән анаңниң һәмширисиниң әвритини 
ачмиғин. Чүнки у өзи анаңниң биртуққини әмәсму?  14 Сән хотуниға 
йеқинлиқ қилиш билән атаңниң биртуққининиң әвритини ачмиғин, 
чүнки у хотун болса сениң һаммаң әмәсму?  15 Сән келиниңниң әвритини 
ачмиғин, чүнки бу өзи сениң оғлуңниң хотуни болғач униң әвритини 
ачқили болмайду.  16 Сән өз биртуққанниң хотуниниң әвритини ачмиғин, 
чүнки мундақ қилсаң, өз биртуққиниңниң әвритини ачқиниңдәк болиду.  
17 Сән әвритини ачқан хотунниң қизиниң әвритини ачмай, униң оғлиниң 
қизи билән қизиниң қизиниму хотунлуққа елип әвритини ачмиғин. Улар 
бир-биригә йеқин туққан болғач мундақ иш йиргинчликтур.  18 Сән бир 
хотунниң йениға униң һәмширисиниму хотунлуққа алмиғин. Ундақ қилсаң, 
авалқисиниң һаятлиқида һәм бириниң һәм йәнә бириниң әвритини ачсаң, 
уларниң оттурисида дүшмәнлик чиқирисән.  19 Сән бир хотунниң һәйздин 
напак болуп турған вақтида әвритини ачмиғин.  20 Сән өз хошнаңниң хотуни 
билән йетип мунасивәт қилип, өзәңни напак қилмиғин.  21 Сән өз әвлатиңдин 
һеч бирини Молох дегән бут үчүн отқа селип, қурбанлиқ қилмиғин. Ундақ 
қилсаң, өз Тәңриңниң исмини напак қилисән. Мән өзәм Худавәндидурмән.  
22 Мундин башқа сән хотун билән қилғандәк әр киши билән йетип 
мунасивәт қилмиғин. Бу иш өзи йиргинчликтур.  23 Сән бир һайван билән 
йетип мунасивәт қилип өзәңни напак қилмиғин. Шундақ һәм хотун киши 
йетип мунасивәт қилдурмақ үчүн бир һайванниң қешиға бармисун. Бу иш 
болса йиргинчликтур.  24 Силәр болсаңлар бу ишларни қилип, напак болуп 
қалмаңлар, чүнки мән силәрниң алдиңлардин чиқириветидиған таипиләр 
болса шундақ ишларни қилип, напак болуп,  

25 уларниң жутиму напак болуп қалди. Буниң үчүн мән жутниң гунайиниң 
җазасини беримән. Шундақки, жут өзи өз олтарғучилирини қусуп 
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чиқириветиду.  26 Бу сәвәбтин силәр болсаңлар мениң қанун билән 
һөкүмлиримни тутуп, силәрдин һеч бири, хаһи йәрлик адәм, хаһи араңларда 
олтарақлиқ мусапир болса, бу йиргинчлик ишлардин һеч бирини қилмисун.  
27 Чүнки бу жутниң силәрдин илгири өткән хәлқи болса бу һәммә йиргинчлик 
ишларни қилғач, жут өзи напак болуп қалди.  28 Жут өзи биздин илгири 
өткән таипиләрни қусуп чиқарғандәк бизни қусуп чиқармисун дәп, уни 
напак қилмаңлар.  29 Чүнки һәр ким бу һәммә йиргинчлик ишларниң бирини 
қилса, дәрвәқә мундақ иш қилған һәр бир киши болса өз хәлқидин кесилсун.  
30 Буниң үчүн мән силәргә қилғили буйруғинимни қилип, силәрдин илгири 
өткәнләр тутқан рәсимләргә мувапиқ ишлар қилмиқиңлар билән өзәңларни 
напак қилмаңлар. Мән өзәм Тәңриңлар Худавәндидурмән».  

Һәр қандақ адәмләрни әзизләш вә һөрмәтләш керәк

19 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
2 «Сән бәни-Исраилниң барчә җамаитигә сөзләп уларға ейтқинки, 

мән Тәңриңлар Худавәндә муқәддәс болғач силәрму муқәддәс болуңлар.  
3 Силәрниң һәр бири ана билән атисидин қорқсун. Мениң шабат күнлирим 
болса уларни тутуңлар. Мән өзәм Тәңриңлар Худавәндидурмән.  4 Силәр 
болсаңлар бутларға четилип, қойма бутсүрәтлирини ясимаңлар. Мән өзәм 
Тәңриңлар Худавәндидурмән.  5 Силәр Худавәндигә бир шүкүр қурбанлиқи 
кәлтүргили халисаңлар, қобул қилинғидәк тәриқидә уни өткүзүңлар.  6 Силәр 
уни өткүзгән күни вә әтиси йейилсун, лекин үчинчи күнгичә қалғини отта 
көйдүрүлсун.  7 Әгәр мундақ нәрсә үчинчи күни йейилсә, йиргинчлик болуп 
қобул қилинмас.  8 Кимки униңдин йесә, өз гунайини көтирип, Худавәндигә 
муқәддәс қилинған нәрсини напак қилғини үчүн өз хәлқидин кесилсун.  
9 Силәр жутуңларниң һосулини оруп йиғсаңлар, сән етизиңниң тамам 
четигичә ормай, һосулуңни йиғип болғандин кейин башниму теривалмиғин.  
10 Үзүмзарлиқиң болса униң пасаңини йиғмай, үзүмзарлиқиңниң чүшкән 
үзүмлириниму теримай, бәлки буни кәмбәғәл билән мусапирға қойғайсән. 
Мән өзәм Тәңриңлар Худавәндидурмән.  11 Силәр оғрилиқ қилмай, ялған 
сөзлимәй, бир-бириңларниму голлимаңлар.  12 Мениң исмим билән ялған 
ант ичмәңлар, чүнки мундақ қилсаң, Тәңриңниң исмини напак қилисән. Мән 
Худавәндидурмән.  13 Өз хошнаңға зулум қилип булимиғин. Мәдикарниң иш 
һәққини қешиңда әтигичә тохтатмиғин.  14 Гас кишини тилимәй, кор кишиниң 
алдида путлаштуридиған нәрсиниму қоймай, бәлки өз Тәңриңдин қорққин. 
Мән Худавәндидурмән.  15 Һөкүм қилғиниңларда наһәқлиқ қилмаңлар. Сән 
болсаң кәмбәғәлгә ян басмай, байға йүз-хатириму қилмай, бәлки растлиқ 
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билән өз хошнаңға һөкүм қилғин.  16 Өз хәлқиңниң арисида гәп тошуп 
йүрмигин. Хошнаңниң қениниму қәстлимигин. Мән Худавәндидурмән.  
17 Сән көңлүңдә өз бурадириңгә адавәт сақлимиғин. Һәр қандақ болса, униң 
сәвәбидин бешимға гуна келип қалмисун дәп, униңға несиһәт бәргин.  18 Сән 
интиқам алмай, өз хәлқиңниң нәслигә адавәтму тутмай, бәлки хошнаңни 
өзәңдәк дост тутқин. Мән Худавәндидурмән.  19 Силәр мениң қанунлиримни 
тутуңлар. Сән болсаң өз чарва маллириңни башқа нәсилләр билән 
чепиштурмай , өз етизиңға икки хил уруқ салмай, икки хил йиптин тоқулған 
кийимниму киймигин.  
20 Әгәр бирким бир кишиниң дедики билән йетип мунасивәт қилса вә у башқа 
биригә сөз салдурулған болса, лекин бу дедәкниң елинған пули яндурулуп 
берилмигән болса вә я азатму қилинмиған болса, буниң иккилисигә җаза 
берилсун. Лекин хотун өзи азат болмиғач иккилиси өлтүрүлмисун.  21 Амма 
әр киши болса өз хата қурбанлиқи үчүн җамаәт чедириға киридиған 
дәрвазиниң алдиға Худавәндиниң һузуриға хата қурбанлиқи болсун дәп, 
бир қочқарни кәлтүрсун.  22 Каһин өзи униң хата қурбанлиқи үчүн кәлтүргән 
қочқарни елип, униң қилған гунайи үчүн Худавәндиниң һузурида капарәт 
бәрсә, униң қилған гунайи униңдин кәчүрүлиду.  
23 Силәр у жутқа кирип һәр хил йәйдиған мевилик дәрәқ салсаңлар, 
мевилирини хәтнисиз пәмләп, үч йилғичә буни хәтнисиз санап йемәңлар.  
24 Лекин төртиничи йили уларниң һәммә мевилири Худавәндиниң шан-
шәрипи үчүн муқәддәс қилинсун.  25 Андин кейин бәшинчи йилдин тартип 
уларниң мевилиридин йегили башлаңлар. Шундақ қилсаңлар, силәргә зиядә 
кәлтүрүлиду. Мән өзәм Тәңриңлар Худавәндидурмән.  
26 Силәр болсаңлар қени ичидә тохтап қалған нәрсини йемәңлар. Палчилиқ 
билән җадугәрлик қилмаңлар.  27 Силәр бешиңларниң чөрисини чүшүрүп, 
түкини жуймилақ қилмай, сақалниң учиниму бузмаңлар.  28 Силәр өлүк 
үчүн бәдиниңларға зәхим йәткүзмәй, өзәңларға һеч бир сүрәт вә я бәлгү 
чәкмаңлар. Мән Худавәндидурмән.  29 Сән қизиңни паһишиликкә селип 
напак қилмиғин. Болмиса жутта паһишилик йейилип пүтүн жутниң өзи 
бузуқчилиқтин толуп қалиду.  30 Силәр мениң шабат күнлиримни тутуп, 
муқәддәс ханамниң өзини иззәтлик санаңлар. Мән Худавәндидурмән.  
31 Силәр җинкәш билән җадугәрниң кәйнидин йүрүп, өзәңларни напак 
қилмаңлар. Мән өзәм Тәңриңлар Худавәндидурмән.  
32 Ақ чачлиқ кишиниң алдида қопуп туруп, қери кишиниң иззитини қилип, 
Тәңриңдин қорқуп турғин. Мән Худавәндидурмән.  33 Бир мусапир араңларда 
олтарған болса, униңға зулум қилмай,  34 бәлки араңларда олтарған 
мусапирни йәрлик кишидәк пәмләп, өзәңлардәк дост тутуңлар. Чүнки 
силәр Мисир жутида мусапир болған едиңлар әмәсму? Мән өзәм Тәңриңлар 
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Худавәндидурмән.  35 Силәр һөкүм қилишта вә я үзүнлүк, еғирлиқ яки һәҗим 
өлчәштә наһақлиқ қилмай,  36 Баравәр тараза тутуп, баравәр тараза ташлири 
сақлап, сақ ефа кәмчини билән түзүк һин кәмчинини ишлитиңлар. Силәрни 
Мисир жутидин чиқирип кәлгән Тәңриңлар Худавәндә мәндурмән.  
37 Униң үчүн мениң һәммә қанун билән барчә әһкамлиримни тутуп, буниңға 
мувапиқ әмәл қилиңлар. Мән Худавәндидурмән».  

Йиргинчлик ишлар тоғрисидики қанунлар

20 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
2 «Сән болсаң бәни-Исраилға сөзләп ейтқинки: Әгәр бәни-Исраилниң 

бири вә я Исраилниң жутида олтарақлиқ мусапирларниң бири Молох 
дегән бутқа әвлатлириниң бирини бәрсә, униңға өлүм җазаси берилип, жут 
хәлқи уни чалма-кесәк қилсун.  3 Мән болсам, өз йүзүмни бу кишигә қарши 
қилимән. У өзи өз әвлатлириниң бирини Молох бутиға берип муқәддәс 
ханамни ниҗис қилип, мениң исмимни напак қилғини үчүн уни өз 
хәлқидин йоқитиветимән.  4 Әгәр жутниң хәлқи бу кишигә йүз-хатирә қилип, 
у өз әвлатлириниң бирини Молох бутиға бәргинидә уни өлтүрмисә,  5 мән 
өзәм йүзүмни бу киши билән униң нәслигә қарши қилип, униң өзи билән 
униңға әгишип бузуқлуқ қилип, Молох бутиниң кәйнидин жүгүргәнләрниң 
һәммисини өз хәлқидин йоқитиветимән.  
6 Әгәр бирким җинкәш билән җадугәрләрниң кәйнигә кирип, бузуқлуқ 
қилип, уларниң кәйнидин жүгүрсә, мән өз йүзүмни униңға қарши қилип, 
уни өз хәлқидин йоқитиветимән.  

7 Мән Тәңриңлар Худавәндә муқәддәс болғач силәрму өзәңларни пак тутуп 
муқәддәс болуп,  8 қанунлиримни тутуп, уларға мувапиқ әмәл қилиңлар. 
Силәрни муқәддәс қилғучи Худавәндә мәндурмән.  

9 Әгәр бирким өз ата я анисини қарғиса, өлүм җазасини тартсун. Чүнки өз ата-
анисини қарғиғини үчүн өз қени өз гәдинигә болиду.  10 Әгәр бирким башқа 
адәмниң хотуни билән йетип мунасивәт қилса, шундақла өз хошнисиниң 
хотуни билән зина қилса, зина қилған әр билән хотунниң иккилиси өлүм 
җазасини тартсун.  11 Әгәр бирким атисиниң хотуни билән ятса, өз атисиниң 
әвритини ачқини үчүн иккилиси өлүм җазасини тартип, өз қени өз гәдинигә 
болсун.  12 Әгәр бирким өз келини билән ятса, иккилиси йиргинчлик иш 
қилғини үчүн өлүм җазасини тартип, өз қени өз гәдинигә болсун.  13 Әгәр 
бирким хотун киши билән ятқандәк әр киши билән ятса, иккилиси яман 
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иш қилғини үчүн өлүм җазасини тартип өз қени өз гәдинигә болсун.  14 Әгәр 
бирким қиз билән анисини қошуп хотунлуққа алса, йиргинчлик иш қилғини 
үчүн әр билән иккила хотун отта көйдүрүлсун. Йиргинчлик иш аримизда 
қалмисун дәп, шундақ қилиңлар.  15 Әгәр бирким бир һайван билән йетип 
мунасивәт қилса, өзи өлүм җазасини тартсун, һайванниму өлтүрүветиңлар.  
16 Әгәр бир хотун бир һайванниң қешиға берип йетип мунасивәт қилдурса, 
хотун билән һайванниң иккилиси өлтүрүлүп, өз қени өз гәдинигә болсун.  
17 Әгәр бирким атисидин я анисидин болған һәмширисини тутуп әвритини 
көрсә, бу қизму униң әвритини көрсә, уятлиқ иш қилғини үчүн иккилиси өз 
хәлқиниң көз алдида өлтүрүлсун, чүнки өзи һәмширисиниң әвритини ачқач 
өз гунайини тартсун.  18 Әгәр бирким бир хотун һәйз көргәндә у билән йетип 
мунасивәт қилип, әвритини ялаңғач қилип униң қудуқини ечип, хотунму 
қан қудуқини ечип бәрсә, иккилиси өз хәлқидин кесилсун.  19 Сән өз анаңниң 
һәмшириси билән атаңниң һәмширисиниң әвритини ачмиғин, чүнки кимки 
шундақ қилса, йеқин туққанниң әвритини ачқини үчүн өз гунайини тартсун.  
20 Әгәр бирким тағисиниң хотуни билән ятса, өз тағисиниң әвритини ачқини 
үчүн иккилиси өз гунайиниң җазасини тартип, әвлатсиз өлсун.  21 Әгәр 
бирким өз биртуққининиң хотунини алса, йиргинчлик бир иш болиду. У өз 
биртуққининиң әвритини ачқини үчүн иккилиси әвлатсиз турсун.  

22 Бу тәриқидә силәр мениң һәммә қанун билән барчә әһкамлиримни 
тутуп, буниңға мувапиқ әмәл қилиңлар. Болмиса мән силәрни елип берип 
олтарғузидиған жут өзи силәрни қусуп чиқириветиду.  23 Силәр болсаңлар мән 
алдиңлардин һайдиветидиған таипиләрниң қанунлириға мувапиқ йүрмәңлар. 
Чүнки улар өзи бу ишларниң һәммисини қилғини үчүн мән улардин бизар 
болдум.  24 Униң үчүн мән силәргә: ‹ Силәр уларниң жутини мирас алисиләр, 
чүнки сүт билән һәсәл ақидиған жутини силәргә беримән› дәп ейтмидимму? 
Силәрни башқа хәлиқләрдин айриған Тәңриңлар Худавәндә мәндурмән.  
25 Әмди силәр пак-напак чарвиларни пәриқ етип, пак-напак учарқанатларни 
тонуп, мән силәргә напак қилип тохтитип бәргән нәрсиләрниң ичидин, хаһи 
чарва, хаһи учарқанат, хаһи йәрдә өмиләйдиған җанивар болса уларниң һеч 
бири билән өзәңларни напак қилмаңлар.  26 Мән Худавәндә өзәм муқәддәс 
болғиним үчүн силәр мениң алдимда пак туруңлар. Мән болсам, силәрни 
мениңки болсун дәп, башқа хәлиқләрдин айримидимму?  27 Әгәр бир әр киши 
вә я бир хотун киши җинкәш вә я җадугәр болса, қени гәдинигә қоюлуп, өлүм 
җазасини тартсун дәп, хәлиқ уни чалма-кесәк қиливәтсун».  
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Каһинларниң пак болуп қелиш керәклики

21 1 Худавәндә Мусаға ейттики: «Сән Һарунниң оғуллири болған 
каһинларға сөз қилип ейтқинки: Бир каһин болса өз хәлқиниң 

арисидики өлүкләрниң сәвибидин өзини напак қилмисун.  2 Ялғуз өз 
йеқин туққанлири болған ана билән атиси, оғул билән қиз вә бурадириниң 
өлүки сәвибидин өзини напак қилсун.  3 Буниңдин башқа әгәр һәмшириси 
әргә тәгмәй, пак қиз қелип, униң өзи билән биллә олтарақлиқ болса, униң 
өлүкиниң сәвибидин өзини напак қилса болиду.  4 Чүнки каһин болса өз 
хәлқиниң арисида хоҗа болғач өзини ниҗис вә я напак қилмисун.  
5 Каһинлар өзи бешиниң бир қисмини чүшүрмәй, сақилиниң учини һәм 
бузмай, бәдинигиму бир зәхим йәткүзмисун,  
6 бәлки өз Тәңриси үчүн муқәддәс туруп, Тәңрисиниң исмини напак 
қилмисун. Худавәндиниң атәш қурбанлиқини кәлтүрүп, өз Тәңрисиниң 
ненини қурбанлиқ өткүзгәч улар муқәддәс болсун.  
7 Уларниң һеч бири паһишә вә я бәднам бир хотунни хотунлуққа алмай, 
еридин қоюп берилгән хотунниму алмисун. Чүнки каһин болса өз Тәңрисигә 
муқәддәс қилинғандур.  8 У өзи Тәңриңниң йегүлүк қурбанлиқини өткүзгини 
үчүн, уни муқәддәс саниғин. Мән силәрни муқәддәс қилғучи Худавәндә өзәм 
муқәддәс болғач, уму саңа муқәддәс көрүнсун.  9 Әгәр бир каһинниң қизи 
паһишивазлиқ қилип өзини напак қилса, өз атисини напак қилғини үчүн 
отта көйдүрүлсун.  
10 Бешиниң үстигә мәсиһләш йеғи төкүлүп, муқәддәс кийимни кийишкә 
муқәддәс қилинип, өз бурадәрлириниң арисида улуқ каһин болған киши 
өз бешини ачмай, кийимлириниму житмай,  11 өзи бир өлүкниң қешиға 
бәрмәй, атиси вә я аниси болсиму, уларниң өлүкиниң сәвибидин өзини 
напак қилмисун.  12 Тәңримниң муқәддәс ханисини напак қилмай дәп, 
муқәддәс ханидин һәргиз чиқмисун, чүнки униң Худайиниң муқәддәс йеғи 
униң бешида бардур. Мән Худавәндидурмән.  13 У өзи пак қизни хотунлуққа 
елип,  14 тул вә я әрдин қоюп берилгән хотун вә я бәднам вә я бир паһишә 
хотунни алмай, бәлки өз хәлқидин болған бир пак қизни хотунлуққа алсун.  
15 Болмиса хәлқиниң арисида өз уруқ-әвлатини напак қилиду. Чүнки уни 
муқәддәс қилғучи Худавәндә мәндурмән».  

16 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  17 «Сән Һарунға сөзләп ейтқинки: 
Сениң нәслиңдин болған әвлатлириңниң ичидә бирким әйипнақ болса, 
Худаниң йегүлүк қурбанлиқини өткүзмәк үчүн йеқин бармисун.  18 Дәрвәқә 
әйипнақ болған һеч киши йеқин бармисун, хаһи кор, хаһи токур, хаһи панақ, 
хаһи бир әзаси зиядә болуп қалған бири,  19 хаһи пути я қоли сунуқ,  20 хаһи 
док, хаһи пакинәк бири, хаһи көзигә ақ чүшкән бири, хаһи қичишқақ басқан 
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бири, хаһи қотур бири, хаһи уруқдени езилгән бири,  21 Һарун каһинниң 
нәсилдин болуп әйипнақ болған кишиләрниң һеч бири Худавәндиниң атәш 
қурбанлиқини кәлтүрмәк үчүн йеқин бармисун. Ундақ бир кәмчилики бар 
киши өз Тәңрисиниң йегүлүк қурбанлиқиму өткүзгили йеқин бармисун.  
22 Лекин у өз Тәңрисиниң ненини, хаһи һәммидин муқәддәси болсун, хаһи 
муқәддәси болсун, иккилисидин йесун.  23 Амма әйипнақ болғини үчүн 
пәрдиниң ичигә кирмәй, қурбангаһқиму йеқин бармисун. Болмиса мениң 
муқәддәс җайимни беһөрмәтлик қилиду, чүнки уларни муқәддәс қилғучи 
Худавәндә мәндурмән».  
24 Бу сөзләрниң һәммисини Муса өзи Һарун билән униң оғуллири вә бәни-
Исраилниң һәммисигә ейтип бәрди.  

22 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  2 «Сән Һарун билән униң 
оғуллириға сөзләп ейтқинки, улар болса бәни-Исраилниң маңа 

атиған пак нәрсилиридин өзини сақлап, мениң исмимни напак қилмисун. 
Мән Худавәндидурмән.  3 Уларға ейтқинки: Силәрниң нәслиңлардин болған 
әвлатлириңларниң ичидә бирким бәни-Исраил Худавәндигә атиған пак 
нәрсиләрниң қешиға напак һалитидә барса, ундақ киши өз һузурумдин 
кесилип кәтсун. Мән Худавәндидурмән.  4 Әгәр Һарунниң әвлатлириниң 
бири песәлик вә я ақмиға гириптар болған болса, пак болмиғичә муқәддәс 
нәрсиләрдин йемисун. Бирким өлүкниң сәвәбидин напак болған биркимгә 
вә я мәнийси чүшүп кәткән кишигә тегип кәтсә  5 вә я напак қилидиған 
ушшақ бир җаниварға тәгсә яки һәр қандақ жуқуп қалидиған напаклиқи бар 
бир адәмгә тегип кәтсә,  6 мундақ нәрсиләргә тәккән киши өзи ахшамғичә 
напак туруп, суға чөмүлмигичә муқәддәс нәрсиләрдин йемисун.  7 Лекин 
күн олтарғанда пак санилип, өзиниң таами болған муқәддәс нәрсиләрдин 
йесун.  8 Өзи өлгән вә я житилған бир һайванни йейиш билән өзини напак 
қилмисун. Мән Худавәндидурмән.  9 Буни беһөрмәт қилмиқимиз билән гуна 
бешимизға тегип өлүп кәтмәйли дәп, улар мениң қанунлиримни тутсун. 
Уларни муқәддәс қилғучи Худавәндә мәндурмән.  
10 Һеч бир мусапир муқәддәс нәрсиләрдин йемисун. Каһинниң меһмини вә я 
мәдикари болса уларму муқәддәс нәрсиләрдин йемисун.  11 Лекин каһинниң 
өз пулиға сетивалған қули билән униң өйидә туғулған киши болса униңдин 
йейәләйду.  12 Әгәр каһинниң қизи ят кишигә тәккән болса, уму һәдийә болуп 
берилгән нәрсиләрдин йемисун.  13 Лекин әгәр каһинниң қизи тул болуп 
қелип яки қоюп берилип, балисиз болуп кичикликидикидәк атисиниң өйигә 
йенип келип, анда олтарған болса, атисиниң таамидин йейәләйду. Амма 
бир ят киши болса униңдин йемисун.  14 Әгәр бирким билмәсликтә муқәддәс 
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нәрсиләрдин йәп қалса, шуниңға бәштин бирини өз тәрипидин қошуп, 
муқәддәс нәрсә үчүн каһинға яндуруп бәрсун.  15 Каһинлар болса бәни-
Исраилниң Худавәндигә атиған нәрсилирини напак қилмисун.  16 Болмиса 
улар муқәддәс һәдийәләрдин йегини билән хәлиқниң гәдинигә гуна артип 
қойиду. Чүнки уларни муқәддәс қилғучи Худавәндә мәндурмән».  

Ихтиярий қурбанлиқлар

17 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
18 «Сән Һарун билән униң оғуллири вә бәни-Исраилниң һәммисигә сөз қилип 
уларға ейтқинки: Әгәр Исраилниң ханиданидин бири вә я Исраил жутида 
олтарақлиқ мусапирларниң бири бир қурбанлиқ өткүзгили халап, хаһи вәдә 
қурбанлиқи, хаһи өз хушлуқидин қурбанлиқ өткүзүп, уни Худавәндә үчүн 
көйдүрмә қурбанлиқ қилмақчи болса,  19 мәқбул болайли дәп, кала я қой вә я 
өчкиләрдин бир әйипсиз әркәкни елип кәлтүрүңлар.  20 Лекин әйипнақ болған 
бир һайванни қурбанлиқ қилмаңлар, чүнки буниң билән мәқбул болмайсиләр.  
21 Әгәр бирким өз вәдәмни ада қилай дәп, яки көңүл хушлуқумдин һәдийә 
кәлтүрәй дәп, Худавәндигә шүкүр қурбанлиқи кәлтүргили халиса, қобул 
қилиниши үчүн кала вә я қойлардин елинған һайван өзи камил болуп, 
униңда әйип тепилмисун.  22 Кор вә я сунуқ, мәйип вә я йириңлиқ зәхимдар 
болуп, қичишқақ вә я қотур бесип қалған һайванниң өзини Худавәндә үчүн 
қурбанлиқ қилмай, мундақниму атәш қурбанлиқи қилип, Худавәндә үчүн 
қурбангаһта өткүзмәңлар.  
23 Бир буқа вә я бир қойниң әзалири зиядә яки кам болған болса, мундақни 
ихтиярий қурбанлиқ болуп, өткүзсәң болиду, лекин вәдә қурбанлиқи үчүн 
қобул қилинмайду.  -24 Силәр болсаңлар Худавәндә үчүн уруқдени соқулуп 
я езилип я сунуп я кесилгән бир һайванни қурбанлиқ қилмаңлар. Мундақ 
ишни өз жутуңларда һәргиз қилмаңлар.  25 Ят кишиниң қолидин мундақ 
һайванларни қобул қилип, Тәңриңларниң йегүлүк қурбанлиқи үчүн 
өткүзмәңлар, чүнки улар зәхимлинип әйипнақ болғач, уларниң васитиси 
билән мәқбул болмайсиләр».  
26 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
27 «Бир мозай я бир қоза я бир оғлақ туғулса, йәттә күнгичә анисини әмсун. 
Лекин сәккизинчи күндин тартип Худавәндә үчүн атәш қурбанлиқ һәдийәси 
болушқа ярайду.  28 Кала вә я ушшақ маллардин болған бир һайванни униң 
балиси билән қошуп бир күндә боғузлимаңлар.  29 Силәр Худавәндигә бир 
һәмд қурбанлиқи өткүзгили халисаңлар, қобул қилинайли дәп, лайиқ 
тәриқидә өткүзүңлар.  30 У өзи охшаш күндә йейилип, униңдин һечнемә 
әтигичә сақланмисун. Мән Худавәндидурмән.  
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31 Силәр болсаңлар мениң әмирлиримни тутуп, уларға мувапиқ әмәл 
қилиңлар. Мән Худавәндидурмән.  32 Мениң муқәддәс исмимни напак 
қилмаңлар, чүнки бәни-Исраилниң арисида муқәддәс турғум бар. Мән 
силәрни муқәддәс қилғучи Худавәндә болуп,  33 Тәңриңлар болай дәп, 
силәрни Мисир жутидин чиқирип кәлдим. Мән Худавәндидурмән».  

23 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
2 «Сән бәни-Исраилға сөз қилип ейтқинки: Худавәндиниң һейтлири 

болса силәр ‹ муқәддәс йиғилиш болсун› дәп елан қилидиған һейтлири 
шудур.  3 Алтә күн ичидә иш қилинсун. Лекин йәттиничи күн өзи раһәтниң 
шабати билән муқәддәс йиғилишниң күни болғач, униңда һеч иш қилмаңлар. 
Қәйәрдә олтарсаңлар бу өзи Худавәндиниң шабат күни болсун.  

4 Силәр тайин вақитларда елан қилидиған Худавәндиниң һейтлири болған 
муқәддәс йиғилиш күнләр шудур.  
5 Авалқи айниң он төртиничи күни ахшам вақтида Худавәндиниң Өтүп 
кетиш һейти болиду.  6 Шу айниң он бәшинчи күнидә Худавәндиниң 
Петир нан һейти болиду. У вақит йәттә күнгичә петир нени йәп туруңлар.  
7 Авалқи күндә силәр муқәддәс йиғилиш қилип, һеч иш қилмаңлар.  
8 Силәр болсаңлар йәттә күнгичә Худавәндә үчүн атәш қурбанлиқи өткүзүп 
туруңлар. Йәттиничи күндә бир муқәддәс йиғилиш болғач, у күндә һеч бир 
иш қилмаңлар».  

9 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
10 «Сән бәни-Исраилға сөзләп уларға ейтқинки: Силәр мән өзәңларға беридиған 
жутқа кирип, униң һосулини йиққиниңларда һосулуңларниң тунҗиси болған 
бир өнчини каһинниң қешиға елип бериңлар.  11 У өзи силәрни мәқбул болсун 
дәп, уни Худавәндиниң һузурида пулаңлатсун. Каһин уни шабатниң әтиси 
пулаңлатсун.  12 Уни пулаңлатқан күнүңларниң өзидә силәр бир яшқа киргән 
әйипсиз бир қозини Худавәндә үчүн көйдүрмә қурбанлиқ қилип өткүзүңлар.  
13 Униңға қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи үчүн яғ билән иләштүрүлгән ақ 
ундин бир ефа миқдариниң ондин бирини Худавәндиниң атәш қурбанлиқи 
қилип, униң һузурида хуш буй кәлтүрсун дәп өткүзүп, буниңға қошулидиған 
ичкүлүк қурбанлиқи үчүн шарабтин бир һин миқдариниң төрттин бириниму 
өткүзүңлар.  14 Силәр Тәңриңлар үчүн бу һәдийәни кәлтүргән күндин илгири 
йеңи һосулдин һечнемини, хаһи нан, хаһи қомач, хаһи көк баш болсун, 
йемәңлар. Бу өзи силәр үчүн қәйәрдә олтарсаңлар нәсилдин нәсилгә әбәдий 
бир қанун болсун.  
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15 Андин кейин силәр бу шабатниң әтисидин һесаб қилип, өнчини пулаңлатма 
қурбанлиқ қилип өткүзгән күнүңлардин тартип, йәттә толуқ шабат санаңлар. 
16 Йәттиничи шабатниң әтисигичә әллик күн санап, андин йеңи һосулдин 
Худавәндә үчүн бир һәдийә кәлтүрүңлар. 17 Силәр өзәңлар олтарған җайлардин 
бир ефа ақ унниң ондин иккисидин етилгән икки нанни елип келип, Худавәндә 
үчүн бир тунҗи һосул пулаңлатма қурбанлиқи болсун дәп кәлтүрүп,  18 нандин 
башқа йәнә бир яшқа киргән йәттә әйипсиз қоза, бир яш буқа вә икки 
қочқарни Худавәндигә көйдүрмә қурбанлиқ қилип, қошулидиған йегүлүк 
билән ичкүлүк қурбанлиқи билән биллә елип келип, бу бир атәш қурбанлиқи 
болуп, Худавәндиниң һузурида хуш буй кәлтүрсун дәп бериңлар.  19 Буниңдин 
башқа силәр гуна қурбанлиқи үчүн бир текини, шүкүр қурбанлиқи үчүн бир 
яшқа киргән икки қозини кәлтүрүңлар.  20 Кәлтүрсәңлар, каһин өзи буларни 
пулаңлатма қурбанлиқ қилип, бу икки қоза билән кәлтүрүлгән тунҗи һосулниң 
нанлириға қошуп, Худавәндиниң һузурида өткүзсун. Булар болса Худавәндә 
үчүн муқәддәс қилинип, каһинға тәгсун.  21 У күн тоғрисида: ‹ Биз болсақ 
муқәддәс бир йиғилиш үчүн җәм болайли› дәп елан қилип, у күндә һеч иш 
қилмаңлар. Бу өзи силәр үчүн қәйәрдә олтарсаңлар әбәдий бир қанун болсун.  
22 Силәр жутуңларниң һосулини оруп йиғсаңлар, сән етизиңниң тамам 
четигичә оруп алмай, һосулуңни йиғип болғандин кейин башларниму 
теривалмай, бәлки буни кәмбәғәл билән мусапирға қоюп қойғайсән. Мән 
өзәм Тәңриңлар Худавәндидурмән».  

23 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
24 «Сән бәни-Исраилға сөзләп ейтқинки: Силәр болсаңлар йәттиничи айниң 
авалқи күнидә шабат раһитини қилип, канай челиниши билән хатирә 
һейтини тутуп, муқәддәс йиғилишқа җәм болуп,  25 у күндә һеч иш қилмай, 
Худавәндә үчүн атәш қурбанлиқи өткүзүңлар».  
26 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
27 «Лекин йәттиничи айниң онинчи күни болса капарәт күни болиду. У күн 
силәр муқәддәс йиғилишқа җәм болуп нәпсиңларни тартип, Худавәндә үчүн 
атәш қурбанлиқи өткүзүп,  28 у күнниң өзидә һеч иш қилмаңлар. Чүнки у өзи 
капарәтниң күни болуп, униң өзидә силәр үчүн Тәңриңлар Худавәндиниң 
һузурида капарәт берилиду.  29 Кимки у күнниң өзидә нәпсини тартмиса, 
өз хәлқидин кесилиду.  30 Кимки у күнниң өзидә бир иш қилса, уни мән өз 
хәлқидин йоқитимән.  31 У күн һеч иш қилмиғайсиләр. Бу өзи силәр үчүн 
қәйәрдә олтарсаңлар, нәсилдин нәсилгә бир әбәдий қанун болсун.  32 У күн 
болса силәр өз нәпсиңларни тартидиған раһәт шабат күнүңлар болиду. Бу 
шабат раһитиңларниң өзини айниң тоққузинчи күниниң ахшимида шамдин 
тартип әтиси шамғичә тутқайсиләр».  
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33 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
34 «Сән бәни-Исраилға сөзләп ейткинки: ‹ Йәттиничи айниң он бәшинчи 
күнидә йәттә күнгичилик Худавәндиниң Сайивән һейти болиду.  35 Авалқи 
күни бир муқәддәс йиғилиш болғач, у күн һеч иш қилмай,  36 йәттә 
күнгичилик Худавәндә үчүн атәш қурбанлиқи өткүзүп туруп, сәккизинчи 
күндә муқәддәс йиғилиш үчүн җәм болуп, Худавәндә үчүн атәш қурбанлиқи 
өткүзгәйсиләр. Бу өзи муқәддәс йиғилиш болғач у күн һеч иш қилмаңлар.  
37 Силәр өзәңлар ‹ Булар муқәддәс йиғилиш болиду› дәп елан қилинидиған 
Худавәндиниң һейтлири булар болиду. Бу күнләрниң ичидә һәр күн у 
күнниң өзигә тәйинләнгән қурбанлиқларни кәлтүрүп, Худавәндә үчүн атәш 
қурбанлиқи, йәни көйдүрмә қурбанлиқ билән йегүлүк қурбанлиқи, союм 
қурбанлиқ билән ичкүлүк қурбанлиқи өткүзгәйсиләр.  

38 Буниңдин башқа Худавәндиниң шабат күнлирини тутуп, қалған 
һәдийәлириңларни берип, вәдә қурбанлиқлириңларниң һәммисини 
ада қилип, Худавәндигә өткүзидиған ихтиярий қурбанлиқлириңларниң 
һәммисини ада өткүзмикиңлар керәк  39 Лекин силәр жутниң һосулини 
йиғип болуп, йәттиничи айниң он бәшинчи күндин башлап йәттә 
күнгичилик Худавәндиниң һейтини қилиңлар. Авалқи күндә шабат раһити 
болуп, сәккизинчи күнидиму шабат раһити болиду.  40 Авалқи күнидә силәр 
һәммидин яхши дәрәқлириңлардин мевә елип, хорма дәрәқ билән қоюқ 
йопурмақлиқ дәрәқләрниң шахлирини кесип, җилға сөгити чивиқлирини 
елип, Тәңриңлар Худавәндиниң һузурида йәттә күнгичилик шатлиқ қилип,  
41 һәр йили Худавәндә үчүн йәттә күнгичилик бу һейтни тутуңлар. Бу өзи 
силәр үчүн нәсилдин нәсилгә әбәдий бир қанун болсун. Бу һейтниң өзини 
йәттиничи айда тутуп,  42 йәттә күнгичә сайивәнләрдә олтириңлар. Шундақла 
Исраилниң әвлатлиридин болғанларниң һәммиси сайивәнләрдә олтарсун.  
43 Буниң билән мән бәни-Исраилни Мисир жутидин чиқарғинимда уларни 
сайивәнләрдә олтарғузғинимни әвлатлириңлар билсун. Мән өзәм Тәңриңлар 
Худавәндидурмән».  44 Шундақ қилип Муса өзи Худавәндиниң тохтатқан 
һейтлири тоғрисида бәни-Исраилға дәп бәрди.  

Чирағдан вә тәқдим нан тоғрисидики бәлгүлимиләр

24 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
2 «Исраилға буйруп: ‹ Чирағлар һемишә яндурулуп турсун дәп, 

зәйтундин сиқип чиқирилған сап яғни мениң қешимға елип келиңлар› 
дәп буйруғин.  3 Һарун болса уларни җамаәт чедириниң ичидә шаһадәт 
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сандуқиниң алдидики пәрдиниң сиртида ахшамдин әтигичә Худавәндиниң 
һузурида җайи җайида қоюп, хәвәр алсун. Бу өзи силәр үчүн нәсилдин нәсилгә 
әбәдий бир қанун болсун.  4 Һарун өзи һемишә Худавәндиниң һузурида бу 
чирағларни пак алтун шамданниң үстигә тизип қойсун.  5 Сән ақ ундин елип, 
шуниңдин он икки тоқачни әткин. Һәр бир тоқча өзи бир ефаниң ондин 
иккисигә баравәр болсун.  6 Андин сән Худавәндиниң һузуридики алтун 
җозисиниң үстидә алтидин алтидин икки қатар қилип тизип,  7 бир ядлиниш 
қурбанлиқи қилинип, Худавәндиниң бир атәш қурбанлиқи болсун дәп, һәр 
бир қатарниң үстигә сап мәстики қоюп қойғайсән.  8 Булар өзи шабаттин 
шабатқа һемишә Худавәндиниң һузурида қоюлуп, бәни-Исраил тәрипидин 
бир әбәдий әһдиниң һәдийәси болуп,  9 өзи Һарун билән униң оғуллириға 
тегип, муқәддәс җайда йейилсун. Чүнки бу нәрсиләр һәммидин муқәддәс 
болғач, әбәдий қанунға мувапиқ Худавәндиниң атәш қурбанлиқлиридин 
елинип, Һарунға тәгсун.  

Худаниң намиға күпүрлүк қилиш гунайиниң җазаси

10 Аниси исраилий болуп, атиси мисирлиқ болған бир адәм бәни-
Исраилниң арисиға чиқти. Бу исраилий хотунниң оғли өзи чедиргаһта бир 
исраилий адәм билән урушуп қалди.  11 Урушуп, Исраилий хотунниң оғли өзи 
Худавәндиниң исмиға күпүрлүк қилип тиллиса, улар уни Мусаниң алдиға 
елип барди. У кишиниң аниси болса Дан қәбилисидин болған Дибриниң 
қизи болуп Шеломит дәп аталған еди.  
12 Андин кейин улар өзи Худавәндиниң буйруқиға мувапиқ униң җазаси 
тохтитилсун дәп, у кишини солап қойди.  13 У вақит Худавәндә Мусаға сөз 
қилип ейттики:  
14 «Күпүр ейтқучини чедиргаһниң ташқириға чиқириңлар. Чиқирип болуп, 
униң күпүр ейтқинини аңлиғанларниң һәммиси өз қоллирини униң 
бешиға қоюп, андин җамаәт бир болуп уни чалма-кесәк қилсун.  15 Сән бәни-
Исраилға сөз қилип ейтқинки: Әгәр бирким өз Тәңрисигә күпүр ейтса, өз 
гунайини көтәрсун.  16 Әгәр бирким Худавәндиниң исмиға күпүрлүк қилса, 
өлүм җазасини тартсун. Җамаәт өзи бир болуп уни чалма-кесәк қилсун. 
Худавәндиниң исмиға күпүрлүк қилған киши өзи, хаһи мусапир, хаһи 
йәрлик адәм болса өлтүрүлсун.  
17 Әгәр бирким бир адәмни өлтүрсә, өлүм җазасини тартсун.  18 Кимки бир 
мал һайванни өлтүрсә, униң орнида җанға җан бәрсун.  
19 Әгәр бирким өз хошнисини әйипнақ қилса, өзи қилғандәк униң өзигиму 
қилинип,  20 сундурулған әзаниң орниға әза сундурулуп, көз орниға көз, чиш 
орниға чиш берилип, башқа кишини қандақ әйипнақ қилған болса, униңға 
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һәм шундақ қилинсун.  
21 Кимки бир мал һайванни өлтүрсә, уни төләп бәрсун. Лекин бир адәмни 
өлтүргән киши өзи өлтүрүлсун.  
22 Силәр үчүн бу қанун тохтитилип, мусапир билән йәрлик адәмгә баравәр 
муамилә қилинсун, чүнки Тәңриңлар Худавәндә мәндурмән».  

23 Муса өзи бәни-Исраилға буни дәп бәрсә, улар күпүр ейтқучини чедиргаһниң 
ташқириға чиқирип, чалма-кесәк қилди. Шундақ қилип, бәни-Исраил өзи 
Худавәндиниң Мусаға буйруғинини беҗа кәлтүрди.  

Шабат йили вә шатлиқ йили

25 1 Худавәндә Синай теғида Мусаға сөз қилип ейттики:  
2 «Сән бәни-Исраилға сөзләп ейтқинки: Мән силәргә беридиған жутқа 

киргиниңларда у жутниң зиминиму Худавәндиниң шабат раһитини тапсун.  
3 Сән болсаң алтә йил ичидә зиминиңни терип тикип, үзүмзарлиқиңниму 
алтә йил ичидә қирип четип, һосуллирини йиққайсән.  4 Лекин йәттиничи 
йили зимин өзи арам елип, Худавәндиниң шабат раһитини тапсун. У 
вақит сән өзәң зиминиңни терип тикмәй, өз үзүмзарлиқлириңниму қирип 
чатимай,  5 хаһи өзичә үнүп қалған һосулни кәсмәй, хаһи чаталмиған үзүм 
телиңниң үзүмлирини йиғмиғин, чүнки бу йил болса йәрниң раһәт алидиған 
йилидур.  6 Лекин һәр қандақ болса, жутниң шабатида чиққан һосул өзи 
силәргә таам болуп, сән өзәң билән хизмәткар вә дедикиң, мәдикар билән 
сениңкидә олтарған мусапириң шуниңдин тирикчилик қилип,  7 мелиң 
билән жутуңдики явайи һайванларму униң һәммә һосулидин ғиза тапсун.  

8 Буниңдин башқа сән йәттә шабат йилиниң дәвирини һесаб қилип, йәттә 
мәртивә йәттә йил саниғин. Шундақ қилсаң, йәттә шабат йилиниң дәвири 
өзи қириқ тоққуз йил чиқиду.  9 Шунчә вақит өтүп болғанда йәттиничи 
айниң онинчи күнидә шатлиқ канийини челип, пүтүн жутуңларда у капарәт 
күниниң өзидә канай чалғили туруп,  10 әлликинчи йилини муқәддәс билип, 
жутниң һәммә олтарғучилириға азатлиқни җакалаңлар. Бу өзи силәргә 
шатлиқ йили болғач һәр бир кишигә өз тәәллуқини яндуруп берип, һәр 
кишини өз ханиданиға қайтип қойғайсиләр.  11 Дәрвәқә бу әлликинчи йили 
болса силәргә шатлиқ йили болсун. У вақит бир немини теримай, өзичә 
үнүп қалған һосулниму ормай, чаталмиған таллириңларниң үзүмлириниму 
йиғмиғин.  12 Чүнки бу өзи шатлиқ йили болғач силәргә муқәддәс болсун. 
Униң һосули болса уни йәр зиминидин тепип йәйсиләр.  
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13 Шатлиқ йили болса араңлардики һәр бир киши өз тәәллуқини 
яндурувалсун.  14 Әгәр силәр хошнаңларға бир немини сетип берип яки 
хошнаңлардин бир немини сетивалсаңлар, бир-бириңларға наһәқлиқ 
қилмай,  15 шатлиқ йилидин кейин нәччә йил өткән болса, шуниңға мувапиқ 
һесаб қилип хошнаңға пул берип, уни сетивалғин. У өзи йилларниң саниға 
қарап һосулларни һесаблап саңа сатсун.  16 Жиллар өзи қанчә зиядә болған 
болса, шуниңға мувапиқ баһасини көтәргин. Жиллар қанчә кам қалған 
болса, шунчә баһасини кемәйткин. Чүнки у өзи йилларниң саниға қарап 
уларниң һосулини саңа сатиду әмәсму?  17 Силәр бир-бириңларға наһәқлиқ 
қилмай, бәлки Тәңриңлардин қорқуп туруңлар, чүнки Тәңриңлар Худавәндә 
мәндурмән.  

18 Силәр мениң қанунлиримни тутуп, һөкүмлиримни сақлап, шуниңға 
мувапиқ әмәл қилсаңлар, жутта теч-аман олтарисиләр.  19 Зимин болса 
кәңри һосул бәргәч силәр тойғидәк йәп, анда теч-аман олтарисиләр.  20 Әгәр 
силәр: ‹ Бизгә терип, һосулимизни йиққили иҗазәт берилмисә, йәттиничи 
йили немә йәймиз?› дәп сорисаңлар,  21 силәргә мәлум болсунки, үч йиллиқ 
һосул бәрсун дәп, алтиничи йилида үстүңларға бәрикитимни әвәтимән.  
22 Шундақ болидуки, силәр сәккизинчи йилида териғиниңларда техи силәргә 
йегили кона һосулдин ешип қелип, тоққузинчи йилиниң һосулини йиғип 
болғичилик кона ашлиқтин йәп турисиләр.  

23 Йәр сетилса, әбәдкичә сетилмисун, чүнки жут өзи мениңки болуп, силәр 
болсаңлар мениң қешимда мусапир билән меһмандәк турмайсиләрму?  
24 Силәргә берилидиған жутниң һәр йеридә болса сетилған зиминни 
яндурувалмиқиңлар җайиздур.  25 Әгәр бурадириң кәмбәғәл болуп қелип, 
өз мирас йерини сетивәткән болса, униң йеқин туққини келип, бурадири 
өзи сатқан йәрни яндурувалсун.  26 Әгәр униң туққини болмиса, лекин у 
өзи яндурувелишқа лазим болидиған пулни тапалса,  27 сатқинимға нәччә 
йил кәтти дәп санап, шатлиқ йилғичә қалидиған йиллар үчүн сетивалған 
кишигә пул берип, өз йерини яндурувалсун.  28 Лекин әгәр яндурувелишқа 
лазим болидиған пулни тапалмиса, өзи сетип бәргән йәр шатлиқ йилиғичә 
алғучиниң қолида турсун. Лекин шатлиқ йили кәлгәндә йәр өзи халис аҗрап 
сатқан кишиниң қолиға йенип келиду.  

29 Әгәр бирким сепиллик шәһәрниң ичидики бир олтаридиған өйни 
сатқан болса, сетилип бир йил өтмәстә уни яндурувалалайду. Жил түгәп 
болғичилик уни яндурувалғили һәққи бардур.  30 Лекин пүтүн йил өтмәстин 
яндурувелинмиса, сепиллик шәһәрниң ичидә болған бу өй өзи нәсилдин 
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нәсилгә алған кишиниң қолида қелип, шатлиқ йили кәлсиму, яндурулмайду.  
31 Лекин сепилсиз кәнтләрниң өйлири болса жутниң зиминидәк санилип, 
уларни яндурувалғили һәққи бардур вә шатлиқ йили кәлгәндә өзи 
яндурулиду.  32 Лекин Лавий шәһәрлиридә болса лавийлар өзи өз мираси 
болған шәһәрлириниң өйлирини һәр қачан халиса, яндурувалалайду.  33 Әгәр 
лавийлардин болған башқа бир киши өз мираси болған шәһиридә бир өйни 
алсиму, шатлиқ йили кәлгәндә яндурулиду. Чүнки Лавий шәһәрлириниң 
өйлири болса лавийларниң бәни-Исраилниң арисидики мираси болиду.  
34 Шундақ һәм буларниң шәһәрлириниң чөрисидики тәәллуқ йәрлири болса 
уларниң әбәдий мираси болғач сетилмисун.  

35 Әгәр бурадириң кәмбәғәл болуп сән билән туруп, барини җүtүrсә, сән 
униңдин хәвәр елип, уни сениңкидә бир мусапир вә я бир меһмандәк 
олтарғили қоюп,  36 униңдин җазанә вә я пайда алмай, бәлки Тәңриңдин 
қорқуп бурадириңни қешиңда олтарғили қойғин.  37 Пулуңни униңға 
җазаниға бәрмәй, ашлиқиңниму пайда елиш үчүн униңға өтнә бәрмигин.  
38 Тәңриңлар болуп, Қанаан жутини силәргә берәй дәп, силәрни Мисир 
жутидин чиқирип кәлгән Тәңриңлар Худавәндә мәндурмән.  
39 Әгәр бурадириң сән билән туруп, кәмбәғәл болуп қелип, өзини саңа сатса, 
уни қуллуқ ишиға салмиғин.  40 Бәлки у өзи бир мәдикар билән мусапирдәк 
қешиңда туруп, шатлиқ йилиғичә саңа хизмәт қилип туруп,  41 андин азат 
болуп, өзи билән униң балилири сениң қешиңдин чиқип, өз ханиданиға 
йенип кетип, атисиниң тәәллуқиға қайтип барсун.  42 Чүнки улар мән өзәм 
Мисир жутидин чиқирип кәлгән бәндилирим болғач қулдәк сетилмисун.  
43 Сән уларниң үстигә қаттиқлиқ билән хоҗилиқ қилмай, бәлки Тәңриңдин 
қорққин.  44 Лекин әгәр сән, раст бир қул яки дедәкни тапай десәң, мундақ 
қул яки дедәкни чөрәңлардики таипиләрниң арисидин пулға алғин.  
45 Булардин башқа қешиңларда олтарған мусапирлириңларниң балилири 
билән жутуңларда туғулуп силәрниңкидә олтарған туққанлиридин қуллар 
сетивелиңлар. Шундақлар силәрниң тәәллуқиңлар болуп қалиду.  46 Бу 
тәриқидә силәр уларға егә болуп, өзәңлардин кейин балилириңларға 
мирас қилип берип, әбәдкичә уларни қулдәк сақлисаңлар болиду. Лекин 
бурадәрлириңлар болған бәни-Исраилниң арисидин һеч кимгә қаттиқлиқ 
билән хоҗилиқ қилмаңлар.  
47 Әгәр бир мусапир яки яқа жутлуқ сән билән олтирип, бай болуп қелип, 
бурадириң униңкидә туруп, кәмбәғәл болуп қелип, өз-өзини қешиңда 
олтарған мусапирға вә я бу мусапирниң туққанлириға сатса,  48 сетилип 
кәткәндин кейин у яндурулалайду. Униң биртуққанлириниң бири 
уни сетивелип яндуралайду.  49 Болмиса тағиси я тағисиниң оғли вә я 
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ханиданидин болған йеқин туққини уни сетивелип яндуралайду яки 
болмиса күчи йәтсә, пулни берип өз-өзини яндуралайду.  50 У өзи хоҗиси 
билән гәплишип сетилған йилдин тартип шатлиқ йилиғичә қанчилик қалди 
дәп, һесаблишип сетилған қиммитини йилларниң саниға тәқсим қилип, 
ишләп бәргән күнлирини һесаб қилип пул соқуп,  51 шатлиқ йилиға техи 
тола йил қалған болса, шуни һесаб қилип, азат болмақ үчүн сетилған пулниң 
ошуқини қайтуруп бәрсун.  52 Әгәр шатлиқ йилиға аз йиллар қалған болса, 
уни һесаб қилип қалған йилларға мувапиқ пулни яндуруп берип,  53 йиллиқ 
мәдикардәк у хоҗисиниң қешида туруп, хоҗиси сениң көз алдиңда униңға 
қаттиқлиқ билән хоҗилиқ қилмисун.  54 Лекин әгәр у өзи мәзкур тәриқиләрдә 
азат болалмиса, шатлиқ йили кәлгәндә қоюп берилип, өзи балилири билән 
қошулуп азат болсун.  
55 Чүнки бәни-Исраил өзи мениң бәндилирим болиду. Улар мән өзәм 
Мисир жутидин чиқирип кәлгән бәндилиримдур. Тәңриңлар Худавәндә 
мәндурмән».  

Бәрикәт вә ләнәт

26 1 «Силәр өзәңлар үчүн бут ясимай, ойма сүрәт вә я түврүк сүритиму 
турғузмай, уларға баш әгәйли дәп оюлған сүрәтлири бар ташларни 

жутуңларда һәргиз тиклимәңлар. Чүнки Тәңриңлар Худавәндә мәндурмән.  
2 Мениң шабат күнлиримни тутуп, муқәддәс ханамға һөрмәт қилиңлар. Мән 
Худавәндидурмән.  
3 Әгәр силәр мениң қанунлиримға мувапиқ йүрүп, әмирлиримни тутуп 
уларға әмәл қилсаңлар,  4 мән өзәм, йәр өзи һосулини берип, сәһраниң 
дәрәқлири болса мевисини кәлтүрсун дәп, раст вақтида ямғур әвәтимән.  
5 Шундақки, үзүм йиққичилик хаманлириңлар тепилип туруп, үзүмүңлар 
болса йеңи теримғичә йиғилип туруп, өзәңлар нан йәп тоюп, жутта теч-аман 
олтарисиләр.  6 Мән силәрни арамда йетип һеч кимдин қорқмай ухлисун дәп, 
жутқа аманлиқни берип, житқучи һайванларни жуттин йоқитиветимән. 
Қилич болса жутуңларда чөрүлмәйду.  7 Лекин силәр өз дүшмәнлириңларни 
қоғлиғиниңларда улар алдиңларда қиличтин чүшиду.  8 Силәрдин бәш киши 
йүз кишини қоғлап, йүз киши он миңни қачуруп, дүшмәнлириңлар болса 
алдиңларда қиличтин чүшиду.  9 Мән силәргә йүзүмни қаритип, силәрни 
уруқлитип авутуп, силәр билән бағлиған әһдәмни мәһкәм қилимән.  10 Силәр 
болсаңлар узун вақиттин йиғилип қалған кона ашлиқни йәп туруп, йеңи 
ашлиқ чиққанда, конисини йәп түгитәлмәй чиқириветисиләр.  11 Мән өзәм 
араңларда маканимни тутуп, роһум болса силәргә сәл қаримай,  12 өзәм 
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араңларда йүрүп, Тәңриңлар болимән. Силәр болсаңлар мениң хәлқим 
болисиләр.  13 Анда қул болуп турмиғайсиләр дәп, силәрни Мисир жутидин 
чиқирип, боюнтуруқуңларни сундуруп, бойнуңларни растлап қойған 
Тәңриңлар Худавәндә мәндурмән.  

14 Лекин әгәр силәр маңа қулақ салмай, бу әмирләрниң һәммисини қилмай,  
15 мениң қанунлиримни ташлап, җанлириңлар болса һөкүмлиримни яман 
көрүп, һәммә буйруқлиримни тутмай, әһдәмни сундурсаңлар,  16 мәнму 
силәргә шундақ қилип, үстүңларға қорқунуч селип, көзүңларни кор қилип, 
җениңларни һалакәткә салидиған кесәллик билән тәпни үстүңларға 
әвәтимән. Силәр терип тиккиниңлар билән пайдиси болмай, бәлки 
дүшмәнлириңлар уни йәп кетиду.  17 Мән йүзүмни силәргә қарши қилғач 
силәр дүшмәнлириңлардин урулисиләр. Силәрни яман көргән кишиләр 
үстүңларға һөкүмранлиқ қилиду. Һеч ким силәрни қоғлимисиму, қечип 
кетисиләр.  18 Шундақ хапилиқ тартип туруп, техи маңа қулақ салмисаңлар, 
мән силәргә гунайиңлар үчүн йәттә һәссә зиядә җаза берип,  19 күчүңларниң 
пәхрини сундуруп, асманиңларни төмүрдәк қилип, йериңларни мистәк 
қиливетимән.  20 Йериңлар һосул бәрмәй туруп, сәһраниң дәрәқлири мевә 
кәлтүрмигәч, қилған мушәққитиңлар бекар болиду.  
21 Шундақ хапилиқни тартип туруп, техи маңа қулақ салмисаңлар, 
мән гуналириңларға лайиқ тәриқидә силәрни йәттә һәссә зиядә уруп,  
22 араңларда балилириңларни өлтүрүп, чарва маллириңларни йоқитип, 
йоллириңлар халий болуп қалғидәк тәриқидә силәрни кемәйтидиған 
житқучи һайванларни әвәтимән.  
23 Шундақ хапилиқни тартип туруп, техи бу әвәткинимдин ибрәт алмай, 
маңа қарши йүрүп турсаңлар,  24 мәнму силәргә қарши йүрүп, өзәм силәрни 
гунайиңлар үчүн йәттә һәссә зиядә уруп,  25 әһдә сундурғанниң интиқамини 
алмақ үчүн үстүңларға қилич әвәтимән. Әвәтсәм, силәр шәһәрләргә 
йиғилғиниңларда араңларға ваба әвәтимән. Буниң билән дүшмәнләрниң 
қолиға чүшүп қалисиләр.  26 Мән өзәм рисқиңларни кәскинимдә он хотун 
бирлишип бир тонурда нан йеқип нанлириңларни силәргә тартип бериду, 
амма буни йегиниңлар билән тоймайсиләр.  27 Буниң билән силәр техи маңа 
қулақ салмай, маңа қарши йүрсәңлар,  28 мәнму аччиқ билән силәргә қарши 
йүрүп, гуналириңлар үчүн силәрни йәттә һәссә зиядә уримән.  29 Шундақки, 
силәр оғуллириңларниң гөши билән қизлириңларниң гөшини йәйсиләр.  
30 Шундақла мән қурбанлиқ егизликлириңларни вәйран қилип, күн 
сүрәтлириңларни парә-парә қилип, өлүклириңларни сунуқ бутлириңларниң 
үстигә ташливетимән, чүнки мениң роһум силәрдин бизар болуп қалиду.  
31 Мән шәһәрлириңларни вәйран қилип, муқәддәс ханилириңларни 
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бузуветип, исриқ қурбанлиқиңларниң хуш буйини йәнә пуримаймән. 32 Мән 
өзәм олтарған дүшмәнлириңлар һәйран қалғидәк тәриқидә жутни вәйран 
қиливетип,  
33 силәрни таипиләрниң арисида паракәндә қилип, кәйниңлардин қилични 
суғуруп қоғлаймән. Бу тәриқидә жутуңлар вәйран болуп, шәһәрлириңлар хараб 
қилиниду.  34 У вақит жут өзи бекар туруп, силәр дүшмәнлириңларниң жутида 
турғач өз шабат күнлиридин сөйүниду. Шундақла у заманниң өзидә жут раһәт 
қилип өз шабатлиридин сөйүнүп,  35 өзи бекар турғичилик раһәт алиду. Чүнки 
силәр анда олтарған вақитта шабат күнлириңларда раһәт тапмиған еди.  
36 Қутулуп қалғанлириңлар болса улар дүшмәнләрниң жутида турғинида 
мән уларниң көңүллиригә қорқунучақлиқ әвәтимән. Шундақки, улар чүшкән 
йопурмақниң шәписини аңлиса, қиличтин қачқандәк қечип, һеч ким уларни 
қоғлимисиму, йиқилип чүшиду.  37 Һеч ким уларни қоғлимисиму, қиличтин 
йиқитилғандәк бир-бириниң үстигә йиқилишип чүшиду. Шәксиз шундақ 
болуп, силәр дүшмәнлириңларға қарши турғили күч тапмай,  38 таипиләрниң 
арисида һалак болисиләр. Дүшмәнлириңларниң жути силәрни йәп кетиду.  
39 Қутулуп қалғанлириңлар болса өз яманлиқи үчүн дүшмәнлириңларниң 
жутида суслишип қелип, ата-бовилириниң яманлиқида йүрүп, булар 
аҗизлишип кәткәндәк аҗизлишип кетиду. 

40 Шунда өзи қилған яманлиқи билән ата-бовилириниң маңа бевапалиқ 
көрситип гуна қилғинини иқрар қилип,  41 ‹ Бизниң саңа қарши йүргинимиз 
өзи сениң бизгә қарши йүрүп бизни дүшмәнлиримизниң қолиға 
тапшурғиниңниң сәвәби болди› дәпму иқрар қилса, шуниңдәк у вақит 
уларниң хәтнисиз көңүллири пәс болуп, улар болса өз яманлиқиниң 
җазасини қобул қилса,  42 ундақта мән Яқуб билән бағлашқан әһдәмни яд 
қилип, Исһақ билән бағлашқан әһдәмни ядимға кәлтүрүп, Ибраһим билән 
бағлашқан әһдәмниму хатирәмгә кәлтүрүп, жутни яд қилимән.  
43 Чүнки жут өзи улардин ташлинип, улар йоқ болғинида бекар туруп, шабат 
күнлиридин сөйүниду. Амма улар болса өз яманлиқи үчүн җаза тартип, 
мениң әһкамлиримни ташлиғини үчүн җаза тепип, җанлири қанунлиримға 
сәл қариғач җазаға гириптар болиду.  
44 Лекин һәр қандақ болса, мән уларни өз дүшмәнлириниң жутида турған 
вақтида йоқитип, улар билән бағлашқан әһдәмни бузғидәк тәриқидә 
уларни ташливетип сәл қаримаймән. Чүнки мән өзәм уларниң Тәңриси 
Худавәндидурмән.  45 Лекин мән болсам уларниң Тәңриси болай дәп, 
таипиләрниң көз алдида Мисир жутидин чиқирип кәлгән ата-бовилири 
билән бағлашқан әһдәмни уларниң яхшилиқи үчүн яд қилимән. Мән 
Худавәндидурмән».  
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46 Худавәндә Мусани васитә қилип, Синай теғида өзи билән бәни-Исраилниң 
арисида тохтатқан һөкүм билән қанунлар болса шу еди.  

Биркимниң вәдә қилғининиң орниға пул бериши

27 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
2 «Сән бәни-Исраилға сөзләп уларға ейтқинки: Әгәр бир киши бир вәдә 

беҗа кәлтүргинидә саңа Худавәндигә берилидиған бир адәмниң қиммитини 
тохтатқили лазим келип,  3 йеши йигирмә билән атмишниң арилиқида 
болған әр кишиниң қиммитини тохтитидиған ишиң болса сән муқәддәс 
ханиниң шеқәлиниң вәзнигә қарап униң қиммитини әллик шеқәл күмүчкә 
тохтитип,  4 хотун киши болса униң қиммитини оттуз шеқәлгә тохтатқайсән.  
5 Әгәр йеши бәш билән йигирминиң арилиқида болған бирким болса, 
тохтитидиған қиммитиң әркәк үчүн йигирмә шеқәл болуп, хотун киши үчүн 
он шеқәл болсун.  
6 Әгәр йеши бир ай билән бәш яшниң арилиқида болған бирким болса, 
тохтитидиған қиммитиң оғул бала үчүн бәш шеқәл күмүч болуп, қиз бала 
үчүн үч шеқәл күмүч болсун.  7 Әгәр атмиш яки униңдин чоңрақ яшқа киргән 
киши болса, сән тохтитидиған қиммитиң әр киши үчүн он бәш шеқәл болуп, 
хотун киши үчүн он шеқәл болсун.  

8 Әгәр бирким сән тохтатқан қиммитини бәргили аҗиз кәлсә, у өзи каһинниң 
алдида турғузулуп, каһин өзи униң қиммитини тохтатсун. Шуни қилип 
каһин өзи вәдә қилған кишиниң әһвалиға қарап, униң қиммитини тәйинләп 
бәрсун.  
9 Әгәр бирким Худавәндә үчүн кәлтүридиған һайван болса, шундақниң 
һәрнемиси Худавәндигә аталса, муқәддәс санилип,  10 хаһи әскиниң орниға 
яхшини, хаһи яхшиниң орниға әскини тегишмәк үчүн һәргиз йәңгүшлимисун. 
Мубада бир һайванниң орниға йәнә бир һайванни йәңгүшлигән болса, 
авалқиси билән орниға кәлтүрүлгән һәр иккилиси муқәддәс саналсун.  
11 Әгәр һайван өзи Худавәндиниң һузурида өткүзгили болмайдиған бир 
напак һайван болса, бу өзи каһинниң қешиға елип келинсун.  12 Андин каһин 
өзи униң яхши-яманлиқиға қарап қиммитини тохтатсун. Каһин қиммитини 
қанчә тохтатқан болса, шундақ болсун.  
13 Әгәр егиси бәдәл берип, һайванни яндурувалай десә, сән тохтатқан 
қиммитигә йәнә униң бәштин бирини қошуп бәрсун.  
14 Әгәр бирким, өйүм Худавәндигә муқәддәс болсун дәп, өйини муқәддәс 
қилса, каһин униң яхши-яманлиқиға қарап, қиммитини тохтатсун. Каһин 
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қиммитини қанча тохтатқан болса, шу болсун.  15 Әгәр бирким өз өйини 
муқәддәс қилип болуп, уни яндурувалғили халап, сән тохтатқан қимитигә 
униң бәштин бирини қошуп бәрсә, өйи өзиниңки болиду.  
16 Әгәр бирким өз мираси болған етизлиқиниң бир һәссисини Худавәндә 
үчүн муқәддәс қилса, сән уруқ кетишигә қарап беқип, қиммитини 
тохтатқин. Шундақки, бир хомәр миқдари арпа уруқи кетидиған йәр 
болса, униң қиммити әллик шеқәл күмүчигә тохтитилсун.  17 Әгәр бирким 
шатлиқ йилидин тартип өз етизлиқини муқәддәс қилса, сән қиммитини 
қанча тохтатсаң, шу болсун.  18 Лекин әгәр бирким шатлиқ йилидин кейин 
өз етизлиқини муқәддәс қилған болса, каһин өзи келидиған шатлиқ 
йилиғичә қанчилик қалди дәп һесаб қилип, қиммитини тохтатсун. Өтүп 
кәткән йилларға қарап һәссисини тохтитилған қиммитидин кемәйтилсун.  
19 Әгәр бирким өз етизлиқини муқәддәс қилғандин кейин, бәдәл берип уни 
яндурувалай десә, сән тохтатқан қиммитигә йәнә униң бәштин бирини 
қошуп бәрсә, етизлиқ өзиниңки болиду.  
20 Әгәр у өзи бәдәл берип етизлиқни яндурувалмай, башқа кишигә сетип 
бәрсә, кейин етизлиқни яндурувалғили болмайду,  21 бәлки шатлиқ йили 
кәлгәндә етизлиқ өзи өзичә яндурулуп кетип, беғишланған йәргә охшаш 
Худавәндә үчүн муқәддәс қилинип, мирас йери өзи каһинға тегип кетиду.  
22 Әгәр бирким өз мираси болмай сетивелинған йерини Худавәндә үчүн 
муқәддәс қилған болса,  23 каһин өзи шатлиқ йилиға қанчә йил қалди 
дәп, һесаб қилип қиммитини тохтатсун. У күндә киши өзи сән тохтатқан 
қиммитини Худавәндә үчүн муқәддәс қилип, кәлтүрүп бәрсун.  24 Лекин 
шатлиқ йили кәлгәндә етизлиқ өзи кимниң мирас йери болуп, кимдин 
елинған болса, униңға яндурулуп берилсун.  25 Сениң тохтитидиған 
қиммитиң болса һемишә муқәддәс ханиниң шеқәлиниң һесабида болуп, бир 
шеқәл өзи йигирмә гераһқа баравәр болсун.  
26 Лекин чарва малниң тунҗи балиси болса тунҗилиқидин Худавәндиниңки 
болуп қалғач, хаһи кала, хаһи өчкә, қой болсун, һеч ким уни муқәддәс 
қилмисун, чүнки әслидә Худавәндиниңки әмәсму?  27 Лекин әгәр бу өзи 
напак бир һайванниң балиси болса, киши өзи сән тохтатқан қиммитигә йәнә 
униң бәштин бирини қошуп берип, яндурувалсун. Лекин әгәр бәдәл бәргили 
халимиса, бу һайван өзи сән тохтатқан қиймәткә сетилсун.  
28 Әгәр бирким Худавәндә үчүн өз мелидин бир немини беғишлиған болса, 
бу өзи, хаһи адәм болсун, хаһи һайван болсун, хаһи мирас йери болсун, 
ундақ нәрсә һәргиз йетилмисун вә я бәдәл бәрмәк биләнму яндурулмисун. 
Худавәндә үчүн беғишланған һәр нәрсә болса һәммидин муқәддәс болуп, 
хас Худавәндиниңкидур.  29 Әгәр бир адәм һарам қилинған болса, униң үчүн 
бәдәл берилип һәргиз яндурулмай, бәлки өлтүрүлсун.  
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30 Йәрдин чиққан һәммә һосулниң ондин бири болса, хаһи бирниң ашлиқи 
болсун, хаһи дәрәқләрниң мевиси болсун, Худавәндиниңки болуп, Худавәндә 
үчүн муқәддәс қилинсун.  31 Әгәр бирким униң ондин бир үлүши үчүн бәдәл 
берип, яндурувалғили халиса, шуниңға йәнә униң қиммитиниң бәштин 
бирини қошуп берип яндурувалсун.  32 Падиниң һәммә кала билән ушшақ 
малниң ондин бир үлүшини болса падичи һасисиниң тегидин өткән һәр 
онинчи һайван Худавәндә үчүн муқәддәс қилинсун.  33 Һеч ким униң яхши-
яманлиқиға қарап бақмисун вә я уни тегишивалмисун. Әгәр уни тегишкән 
болса, авалқиси билән орниға кәлтүрүлгән һәр иккилиси муқәддәс санилип, 
униңға бәдәл берилип һәргиз яндурувелинмисун».  
34 Худавәндә Синай теғида Мусаниң васитиси билән бәни-Исраилға бәргән 
әмирләр шу еди.  


