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ЧӨЛ-БАЯВАНДИКИ СӘПӘР
Исраиийларниң санақтин өткүзүлүши

1 1 Бәни-Исраил Мисир жутидин чиққанниң иккинчи йилиниң иккинчи 
айиниң биринчи күнидә Худавәндә Синай баяванида җамаәтниң чедирида 

Мусаға сөз қилип ейттики:  
2 «Бәни-Исраилниң барчә җамаитиниң санини елип, уларниң нәсил 
ханиданлириға мувапиқ һәр исимни тайин һесаб қилип, һәр бир әр кишини 
айрип санап,  3 сән Һарун билән биргә Исраилниң йигирмә яш вә я униңдин 
чоң болуп, җәңгә чиқалайдиған һәммә әр кишиләрни, уларниң қошунлириға 
қарап санақтин өткүзүңлар.  4 Шуни қилғиниңларда һәр қәбилидин бирдин 
елинип уларниң һәр бири өз ата-бовилириниң ханиданиға баш болған 
кишиләр силәр билән биллә турсун.  5 Силәргә ярдәм беришип туридиған 
кишиләрниң исимлири болса Рубән қәбилисидин:
 Шедеурниң оғли Елизур болсун,  
6 Шимон қәбилисидин Зуришадайниң оғли Шелумийәл,  
7 Йәһуда қәбилисидин Аминадабниң оғли Наһшун,  
8 Иссакар қәбилисидин Зоарниң оғли Нәтанәл,  
9 Зәбулун қәбилисидин Хелонниң оғли Елияб болсун,  
10 Йүсүпниң икки оғли болса Әфраимниң қәбилисидин Аммиһудниң оғли 
Әлишама, Манассәниң қәбилисидин Педаһсурниң оғли Гамлийәл болсун,  
11 Бәнямин қәбилисидин Гидониниң оғли Абидан,  
12 Дан қәбилисидин Амишадайниң оғли Ахиәзәр,  
13 Ашәр қәбилисидин Окранниң оғли Пагийәл,  
14 Гад қәбилисидин Дәюәлниң оғли Әлясаф,  
15 Нафтали қәбилисидин Енанниң оғли Ахира болсун» деди.  
16 Булар болса ата-бовилириниң ханиданиниң чоңи болуп, бәни-Исраилниң 
миңлириға баш болған кишиләр еди.  
17 У вақит Муса билән Һарун бир болуп мәзкур кишиләрни өзи билән биллә 
елип,  18 иккинчи айниң авалқи күнидә һәммә җамаәтни җәм қилип, йигирмә 
яш билән униңдин чоң болғанларни исимлири билән айрип санап, уларниң 
нәсил ханиданлириға қарап нәсәбнамилирини хәтливелип,  

19 Худавәндиниң Мусаға буйруғинидәк қилип, уларни Синай баяванида 
санақтин өткүзди.  
20 Исраилниң тунҗи оғли Рубәнниң нәслидин болған хәлиқниң ичидин йигирмә 
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яш билән униңдин чоң болуп, җәңгә ярайдиған һәр бир әр киши болса өз нәсил 
өз ханиданлириға мувапиқ айрилип саналди.  21 Бу тәриқидә Рубән қәбилисидин 
саналғанларниң сани болса қириқ алтә миң бәш йүз киши чиқти.  
22 Шимонниң нәслидин болған хәлиқниң ичидин йигирмә яш билән униңдин 
чоң болуп, җәңгә ярайдиған һәр бир әр киши болса өз нәсил ханиданлириға 
мувапиқ айрилип саналди.  23 Бу тәриқидә Шимон қәбилисидин саналғанларниң 
сани болса әллик тоққуз миң үч йүз киши чиқти.  
24 Гадниң нәслидин болған хәлиқниң ичидин йигирмә яш билән униңдин 
чоң болуп, җәңгә ярайдиған һәр бир әр киши болса өз нәсил ханиданлириға 
мувапиқ айрилип саналди.  25 Бу тәриқидә Гад қәбилисидин саналғанларниң 
сани болса қириқ бәш миң алтә йүз әллик киши чиқти.  
26 Йәһуданиң нәслидин болған хәлиқниң ичидин йигирмә яш билән униңдин 
чоң болуп, җәңгә ярайдиған һәр бир әр киши болса өз нәсил ханиданлириға 
мувапиқ айрилип саналди.  27 Бу тәриқидә Йәһуда қәбилисидин саналғанларниң 
сани болса йәтмиш төрт миң алтә йүз киши чиқти.  
28 Иссакарниң нәслидин болған хәлиқниң ичидин йигирмә яш билән униңдин 
чоң болуп, җәңгә ярайдиған һәр бир әр киши болса өз нәсил ханиданлириға 
мувапиқ айрилип саналди.  29 Бу тәриқидә Иссакар қәбилисидин 
саналғанларниң сани болса әллик төрт миң төрт йүз киши чиқти.  
30 Зәбулунниң нәслидин болған хәлиқниң ичидин йигирмә яш билән униңдин 
чоң болуп, җәңгә ярайдиған һәр бир әр киши болса өз нәсил ханиданлириға 
мувапиқ айрилип саналди.  31 Бу тәриқидә Зәбулун қәбилисидин 
саналғанларниң сани болса әллик йәттә миң төрт йүз киши чиқти.  
32 Йүсүпниң оғуллириниң бири болған Әфраимниң нәслидин болған хәлиқниң 
ичидин йигирмә яш билән униңдин чоң болуп, җәңгә ярайдиған һәр бир әр 
киши болса өз нәсил ханиданлириға мувапиқ айрилип саналди.  33 Бу тәриқидә 
Әфраим қәбилисидин саналғанларниң сани болса қириқ миң бәш йүз киши 
чиқти.  34 Униң йәнә бир оғли Манассәниң нәслидин болған хәлиқниң ичидин 
йигирмә яш билән униңдин чоң болуп, җәңгә ярайдиған һәр бир әр киши болса 
өз нәсил ханиданлириға мувапиқ айрилип саналди.  35 Бу тәриқидә Манассә 
қәбилисидин саналғанларниң сани болса оттуз икки миң икки йүз киши чиқти.  
36 Бәняминниң нәслидин болған хәлиқниң ичидин йигирмә яш билән униңдин 
чоң болуп җәңгә ярайдиған һәр бир әр киши болса өз нәсил ханиданлириға 
мувапиқ айрилип саналди.  37 Бу тәриқидә Бәнямин қәбилисидин 
саналғанларниң сани болса оттуз бәш миң төрт йүз киши чиқти.  
38 Данниң нәслидин болған хәлиқниң ичидин йигирмә яш билән униңдин 
чоң болуп, җәңгә ярайдиған һәр бир әр киши болса өз нәсил ханиданлириға 
мувапиқ айрилип саналди.  39 Бу тәриқидә Дан қәбилисидин саналғанларниң 
сани болса атмиш икки миң йәттә йүз киши чиқти.  
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40 Ашәрниң нәслидин болған хәлиқниң ичидин йигирмә яш билән униңдин 
чоң болуп, җәңгә ярайдиған һәр бир әр киши болса өз нәсил ханиданлириға 
мувапиқ айрилип саналди.  41 Бу тәриқидә Ашәр қәбилисидин саналғанларниң 
сани болса қириқ бир миң бәш йүз киши чиқти.  
42 Нафталиниң нәслидин болған хәлиқниң ичидин йигирмә яш билән 
униңдин чоң болуп, җәңгә ярайдиған һәр бир әр киши болса өз нәсил 
ханиданлириға мувапиқ айрилип саналди.  43 Бу тәриқидә Нафтали 
қәбилисидин саналғанларниң сани болса әллик үч миң төрт йүз киши чиқти.  
44 Мәзкур кишиләр болса Муса билән Һарун өзи санақтин өткүзүп бәни-
Исраилниң ичидин өз ата-бовилириниң ханиданиға баш болған он икки 
сәрдар билән биллә туруп саниған кишиләр еди.  45 Бәни-Исраилниң ичидин 
йигирмә яш билән униңдин чоң болуп җәңгә ярайдиған кишиләрниң 
һәммиси тамам санилип,  46 һәммисиниң сани алтә йүз үч миң бәш йүз 
әллик киши чиқти.  
47 Лекин лавийлар болса ата-бовилириниң ханиданида туруп, өзгиләр биллә 
саналмиди.  48 Чүнки Худавәндә Мусаға илгири буйруп:  49 «Сән болсаң 
лавийларниң қәбилисини санимай, уларниң санини қалған бәни-Исраилғиму 
қошмай,  50 бәлки лавийларни шаһадәт чедири билән униң барчә әсваблирини 
баққили қоюп, униң һәммә нәрсилиригә мәсул қилип қойғин. Улар болса 
ибадәт чедири билән униң әсваблирини көтирип хизмәт қилип, ибадәт 
чедириниң чөрисидә олтарсун.  51 Ибадәт чедирини елип маңидиған вақтида 
лавийлар уни сөкүп йиғип, ибадәт чедирини тикидиған вақит кәлсә, лавийлар 
уни тиксун. Әгәр бир ят киши ибадәт чедириға йеқин кәлсә, өлтүрүлсун.  
52 Қалған бәни-Исраил болса өз қошунлириға қарап һәр бири өз җайида өз 
әлиминиң тегидә чедирини тиксун.  53 Лекин лавийлар болса бәни-Исраилниң 
җамаитиниң үстигә Худавәндиниң ғәзипи келип қалмисун дәп, шаһадәт 
чедириниң чөрисидә олтирип, өзи шаһадәт чедирини бақсун» дегән еди.  
54 Бәни-Исраил болса һәр ишта Худавәндиниң Мусаға буйруғинини қилип 
беҗа кәлтүрди.  

Бәни-Исраилниң җамаәт чедириниң чөрисидә орунлаштуруши

2 1 Худавәндә Муса билән Һарунға сөз қилип ейттики:  
2 «Бәни-Исраилниң һәр бири өз әлиминиң тегидә чедир тикип, ата-

бовилириниң хас байрақлирини өзи билән биллә тутуп, җамаәт чедириниң 
уттурида болғидәк тәриқидә сәл йирақрақ униң чөрисидә чедир тиксун.  
3 Йәһуда қәбилиси болса өз әлиминиң тегидә өз қошунлирини елип, шәриққә 
қарақлиқ алди тәрипидә чедир тиксун. Аминадабниң оғли Наһшун өзи бәни-
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Йәһуданиң сәрдари болуп,  4 санақтин өтүп сани йәтмиш төрт миң алтә йүз 
болған қошуни униң билән биллә турсун.  
5 Униң йенида Иссакар қәбилиси чедир тиксун. Зоарниң оғли Нәтанәл өзи 
бәни-Иссакарниң сәрдари болуп,  6 санақтин өтүп сани әллик төрт миң төрт 
йүз болған қошуни униң билән биллә турсун.  
7 Андин Зәбулун қәбилиси чедир тиксун. Хелонниң оғли Елияб өзи бәни-
Зәбулунниң сәрдари болуп,  8 санақтин өтүп сани әллик йәттә миң төрт йүз 
болған қошуни униң билән биллә турсун.  
9 Йәһуданиң чедиргаһида болуп, өз қошунлириға мувапиқ санақтин өтүп 
сани бир йүз сәксән алтә миң төрт йүз болған кишиләр өзи, көчкинидә 
алдида маңсун.  

10 Рубән қәбилиси болса өз әлиминиң тегидә қошунлирини елип, җәнуб 
тәрипидә чедир тиксун. Шедеурниң оғли Елизур өзи бәни-Рубәнниң сәрдари 
болуп,  11 санақтин өтүп сани қириқ алтә миң бәш йүз болған қошуни униң 
билән биллә турсун.  
12 Униң йенида Шимон қәбилиси чедир тиксун. Зуришадайниң оғли 
Шелумийәл өзи бәни-Шимонниң сәрдари болуп,  13 санақтин өтүп сани әллик 
тоққуз миң үч йүз болған қошуни униң билән биллә турсун.  
14 Андин кейин Гад қәбилиси чедир тиксун. Реһуәлниң оғли Әлясаф өзи бәни-
Гадниң сәрдари болуп,  15 санақтин өтүп сани қириқ бәш миң алтә йүз әллик 
болған қошуни униң билән биллә турсун.  
16 Рубәнниң чедиргаһида болуп өз қошунлириға мувапиқ санақтин өтүп 
сани бир йүз әллик бир миң төрт йүз әллик болған кишиләр өзи, көчкинидә 
иккинчи қатарда маңсун.  

17 Җамаәт чедири йөткәлмәкчи болса, башқа чедиргаһларниң оттурисида 
өзигә йеқин болған лавийларниң чедиргаһи билән биллә йөткилип, чедир 
тиккинидики тәртипигә қарап көчкән вақтида һәр киши өз әлиминиң тегидә 
өз җайида маңсун.  

18 Әфраим қәбилиси болса өз әлиминиң тегидә қошунлирини елип, ғәрб 
тәрипидә чедир тиксун. Аммиһудниң оғли Әлишама өзи бәни-Әфраимниң 
сәрдари болуп,  19 санақтин өтүп сани қириқ миң бәш йүз болған қошуни 
униң билән биллә турсун.  
20 Униң йенида Манассә қәбилиси чедир тиксун. Педаһсурниң оғли Гамлийәл 
өзи бәни-Манассәниң сәрдари болуп,  21 санақтин өтүп сани оттуз икки миң 
икки йүз болған қошуни униң билән биллә турсун.  
22 Андин кейин Бәнямин қәбилиси чедир тиксун. Гидониниң оғли Абидан 
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өзи бәни-Бәняминниң сәрдари болуп,  23 санақтин өтүп сани оттуз бәш миң 
төрт йүз болған қошуни униң билән биллә турсун.  
24 Әфраимниң чедиргаһида болуп, өз қошунлириға мувапиқ санақтин өтүп 
сани бир йүз сәккиз миң бир йүз болған кишиләр өзи, көчкинидә үчинчи 
қатарда маңсун.  
25 Дан қәбилиси болса өз әлиминиң тегидә қошунлирини елип, шимал 
тәрипидә чедир тиксун. Амишадайниң оғли Ахиәзәр өзи бәни-Данниң 
сәрдари болуп,  26 санақтин өтүп сани атмиш икки миң йәттә йүз болған 
қошуни униң билән биллә турсун.  
27 Униң йенида Ашәр қәбилиси чедир тиксун. Окранниң оғли Пагийәл өзи 
бәни-Ашәрниң сәрдари болуп,  28 санақтин өтүп сани қириқ бир миң бәш йүз 
болған қошуни униң билән биллә турсун.  
29 Андин кейин Нафтали қәбилиси чедир тиксун. Енанниң оғли Ахира өзи 
бәни-Нафталиниң сәрдари болуп,  30 санақтин өтүп сани әллик үч миң төрт 
йүз болған қошуни униң билән биллә турсун.  
31 Данниң чедиргаһида болуп, санақтин өтүп сани бир йүз әллик йәттә 
миң алтә йүз болған кишиләр өзи, көчкинидә өз әлиминиң тегидә болуп 
һәмминиң кәйнидә маңсун.  

32 Мәзкурлар болса бәни-Исраилниң ичидин санақтин өтүп һәммә 
чедиргаһларда өз қошунлириға мувапиқ санилип, толуқ сани алтә йүз үч 
миң бәш йүз әллик киши чиқти.  
33 Амма лавийлар болса Худавәндиниң Мусаға буйруғинидәк қалған бәни-
Исраил билән саналмиди.  
34 Бәни-Исраил болса бу тәриқидә әмәл қилип Худавәндиниң Мусаға 
буйруғинини беҗа кәлтүрүп, өз әлимлириниң тегидә чедир тикип, һәр бири 
өз ата-бовилириниң нәсил ханиданиға мувапиқ көчүп маңатти.  

Һарунниң оғуллири

3 1 Худавәндә Синай теғида Муса билән сөзләшкән күнләрдә Һарун билән 
Мусаниң әвлатлири шу еди.  2 Һарунниң оғуллириниң исимлири болса 

тунҗиси болған Надаб билән Абиһу, Елиазар билән Итамар еди.  3 Һарунниң 
оғуллиридин каһин болсун дәп, мәсиһлинип каһинлиқ хизмити үчүн муқәддәс 
қилинғанларниң исимлири шу еди.  4 Лекин Надаб билән Абиһу болса Синай 
баяванида Худавәндиниң һузуриға ят бир отни кәлтүргинидә Худавәндиниң 
алдида өлүп кетип, уларниң әвлатлириму қалмиған еди. Андин кейин Елиазар 
билән Итамар иккилиси атиси Һарунниң алдида каһинлиқ қилатти.  
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Лавийларниң хизмити
5 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  

6 «Сән Лавий қәбилисини йеқин кәлгили қоюп, униң өзигә хизмәт қилсун дәп, 
уларни Һарун каһинниң қешида турғузғин.  7 Улар болса униң тәрипидин вә 
я һәммә җамаәт тәрипидин уларниң өзигә җамаәт чедириниң алдида қайси 
иш қилғили тапшурулса, шуни қилип, ибадәт чедириниң хизмитини қилип 
туруп,  8 җамаәт чедириниң әсваблиридин хәвәр елип, бәни-Исраилниң 
аманитини сақлап, ибадәт чедириниң хизмитини қилип турсун.  9 Сән 
лавийларни Һарун билән униң оғуллириға тәқсимләп бәргәйсән. Улар өзи 
бәни-Исраил тәрипидин униңға берилгән һәдийәдәк болсун.  10 Лекин Һарун 
билән униң оғуллири болса сән уларни каһинлиқ мәнсипини тутқили 
илғиғин. Әгәр ят бир киши шуниңға йеқин кәлсә, өлтүрүлсун».  
11 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  12 «Мана мән өзәм бәни-Исраилниң 
ичидин лавийларни аҗритип, бәни-Исраилниң балиятқуни ачқан һәммә 
тунҗилириниң орнида мениңки болсун дәп, лавийларни тәйинливалдим.  
13 Чүнки һәммә тунҗилар болса мениңкидур. Мән Мисир жутида һәммә 
тунҗиларни урған күнүмдә бәни-Исраилниң, хаһи инсан, хаһи һайванниң 
һәммә тунҗилирини мениңки болсун дәп, муқәддәс қилмидимму? Дәрвәқә 
улар мениңки болсун. Мән Худавәндидурмән».  

Лавийларниң санақтин өтқүзүлүши

14 Худавәндә Синай баяванида Мусаға сөз қилип:  
15 «Сән бәни-Лавийни ата-бовилириниң ханидан нәслигә мувапиқ санақтин 
өткүзүп, бир айлиқ вә я униңдин ошуқ болған һәммә оғул балини саналғин» 
деди.  16 У вақит Муса өзи Худавәндиниң сөзигә мувапиқ қилип, буйруғинидәк 
улар саниди.  

17 Лавийниң оғуллири болса уларниң исимлири: Гәршон, Қеһат вә Мәрари 
еди.  
18 Гәршонниң нәсиллирини яйған икки оғли болса уларниң исимлири: 
Либни билән Шимий еди.  
19 Қеһатниң нәсиллирини яйған оғуллири болса уларниң исимлири: Амрам 
билән Йизһар, Хеброн билән Уззийәл еди.  
20 Мәрариниң нәсиллирини яйған икки оғул болса уларниң исимлири: Махли 
билән Муши еди. Лавийларниң нәсиллири ата-бовилириниң ханиданлириға 
мувапиқ болатти.  
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21 Гәршонниң өзидин либнийларниң нәсли билән шимийларниң нәсли 
пәйда болди. Булар өзи гәршонийларниң нәсиллири еди.  22 Буларниң 
ичидин санақтин өтүп, бир айлиқ билән униңдин чоң болған һәммә 
оғул балиларни санап көрсә, саналғанларниң сани өзи йәттә миң бәш йүз 
чиқти.  23 Гәршонийларниң нәсиллири болса ибадәт чедириниң кәйнидә, 
ғәрб тәрипидә өз чедирлирини тикәтти.  24 Лаәлниң оғли Әлясаф өзи 
гәршонийларниң ханиданиға баш еди.  25 Гәршонниң оғуллири болса җамаәт 
чедирида туруп, ибадәт чедири билән униң таш йопуқидин хәвәр елип, 
униң ич йопуқи билән җамаәт чедириниң дәрвазисидики пәрдини сақлап,  
26 ибадәт чедирини вә қурбангаһниң чөрисини қоршивалған һойлиниң 
пәрдилири билән һойлиниң дәрвазисиниң пәрдилирини беқип туруп, ишқа 
лазим болидиған һәммә танилириниму сақлаш уларниң вәзиписи еди.  

27 Қеһатниң өзидин амрамийларниң нәсли билән йизһарийларниң нәсли 
пәйда болуп, хебронийларниң нәсли билән уззийәлийларниң нәсли 
йейилди. Булар өзи қеһатийларниң нәсиллири еди.  28 Буларниң ичидин бир 
айлиқ билән униңдин чоң болған һәммә оғул балилар санақтин өтүп саналса, 
сани сәккиз миң алтә йүз чиқти. Бу нәсилләр болса уларниң вәзиписи 
муқәддәс нәрсиләрдин хәвәр елиш еди.  29 Бәни-Қеһатниң нәсиллири 
болса ибадәт чедириниң йенида җәнуб тәрипидә өз чедирлирини тикәтти.  
30 Уззийәлниң оғли Елизафан өзи қеһатийларниң ханиданиға баш еди.  
31 Булар болса уларниң вазиписи әһдә сандуқи билән җозидин хәвәр елип, 
шамдан билән қурбангаһларни беқип, ибадәт үчүн ишлитидиған муқәддәс 
нәрсиләр билән пәрдини сақлап, униң қалған һәммә ишлирини қилиш еди.  
32 Һарун каһинниң оғли Елиазар болса лавийларниң сәрдарлириға баш болуп 
,муқәддәс нәрсиләрдин хәвәр алидиған кишиләрниң үстидә назарәтчи еди.  

33 Мәрариниң өзидин махлийларниң нәсли билән мушийларниң нәсли 
пәйда болди. Булар өзи мәрарийларниң нәсиллири еди.  34 Буларниң ичидин 
бир айлиқ билән униңдин чоң болған һәммә оғул балилар санақтин өтүп 
саналса, сани алтә миң икки йүз чиқти.  35 Абихайилниң оғли Зурийәл өзи 
мәрарийларниң нәсил ханиданиға баш еди. Буларниң чедиргаһи ибадәт 
чедириниң йенида, шимал тәрипидә еди.  36 Мәрариниң оғуллири болса 
уларниң вәзиписи ибадәт чедириниң тахтилири билән балдақлиридин 
хәвәр елип, түврүк билән тәгликлирини беқип һәммә әсваблирини сақлап 
униң қалған һәммә ишлирини қилип,  37 һойлиниң чөрисидики түврүкләр 
билән тәгликлирини миқ билән танилирини сақлаш еди.  
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38 Ибадәт чедириниң алдида күн чиқиш тәрипидә җамаәт чедириниң уттурида 
Муса билән Һарун вә униң оғуллириниң чедири бар еди. Буларниң вәзиписи 
болса бәни-Исраилниң орнида муқәддәс ханини сақлаш еди. Чүнки әгәр бир 
ят киши униңға йеқин барса, өлтүрүләтти.  
39 Лавийларниң ичидин бир айлиқ билән униңдин чоң болғанларни Муса билән 
Һарун уларниң ханиданлириға мувапиқ санап, Худавәндиниң буйруқиға 
қарап санақтин өткүзсә, уларниң җәм сани йигирмә икки миң чиқти.  
40 Худавәндә Мусаға ейттики: «Бәни-Исраилниң ичидә бир айлиқ билән 
униңдин чоң болған һәммә тунҗи оғуллири исми билән санап,  41 бәни-
Исраилниң һәммә тунҗилириниң орнида лавийларни маңа илғап, бәни-
Исраилниң һәммә чарва маллириниң тунҗилириниң орнида лавийларниң 
чарва маллирини мән үчүн алғин, чүнки мән Худавәндидурмән».  42 Шуни 
десә, Муса өзи Худавәндиниң буйруқиға мувапиқ бәни-Исраилниң һәммә 
тунҗилирини саниди.  43 Бир айлиқ билән униңдин чоң тунҗи оғул 
балилирини тайин исми билән саниса, уларниң сани йигирмә икки миң 
икки йүз йәтмиш үч чиқти.  

44 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
45 «Сән берип, бәни-Исраилниң һәммә тунҗилириниң орнида лавийларни 
илғивелип, уларниң чарва маллириниң орнида лавийларниң чарва 
маллирини алғин. Бу тәриқидә лавийлар мениңки болсун. Мән 
Худавәндидурмән.  46 Лавийларниң санидин ешип кәткән бәни-Исраилниң 
икки йүз йәтмиш үч тунҗиси үчүн уларниң һәққидә бәдәл бәргили  47 сән 
өзәң һәр бир киши үчүн муқәддәс ханиниң шеқәлиниң һесабида бәш шеқәл 
алғин. Һәр бир шеқәл өзи йигирмә гераһқа баравәр болсун.  48 Ошуқ чиқип 
қалғанларниң тәрипидин бәдәл алған бу пулни сән өзәң Һарун билән униң 
оғуллириға бәргин» деди.  
49 У вақит Муса өзи лавийлардин ошуқ чиқип қалған исраилийларниң 
тәрипидин бәдәлгә күмүч алди.  50 Бәни-Исраилниң тунҗилириниң 
тәрипидин елинған бу пулниң һесаби болса муқәддәс ханиниң шеқәлиниң 
һесабида бир миң үч йүз атмиш бәш шеқәл еди.  51 Муса өзи Худавәндиниң 
һөкүмигә мувапиқ бәдәлниң пулини елип. Худавәндиниң буйруқиға қарап 
буни Һарун билән униң оғуллириға тапшуруп бәрди.  
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Қеһатийларниң хизмити

4 1 Худавәндә Муса билән Һарунға сөз қилип ейттики:  
2 «Бәни-Лавийниң ичидин Қеһатниң әвлатлирини уларниң нәсил 

ханиданлириға мувапиқ санақтин өткүзүп,  3 оттуз яш вә я униңдин чоң болуп 
әллик яшқа йетип, җамаәт чедирида иш қилмақ үчүн хизмәткә киргәнләрниң 
һәммисини саниғин.  
4 Қеһатниң әвлатлири болса җамаәт чедириниң ичидә һәммидин муқәддәс 
нәрсиләрдин хәвәр алсун.  5 Чедиргаһниң көчүрүлидиған вақтида Һарун билән 
оғуллири кирип, оттуридики пәрдини елип, униң билән шаһадәт сандуқини 
йепип қоюп,  
6 буниң үстигә тахаш терисидин етилгән бир йокпуқни йепип қоюп, йәнә 
буниң үстигә көк рәңлик бир рәхтни йепип қоюп, андин балдақлирини 
сепип қоюп,  7 тәқдим нениниң җозисиниң үстигә көк рәңлик рәхтни селип 
униң үстигә җавур билән тәхсиләрни, җам билән ичкүлүк қурбанлиқиниң 
пиялилирини тизип қоюп анда һемишә туридиған нанниму үстидә қойсун.  
8 Шуни қилип униң үстигә қирмиз рәңлик бир рәхтни йепип қоюп йәнә буниң 
үстигә тахаш терисидин етилгән бир йопуқни йепип қоюп, андин кейин 
балдақлирини сепип қойсун.  9 Андин кейин көк рәңлик бир рәхтни елип, 
шамдан билән чирағлирини, пилик қисқачлири билән күлданлирини вә һәм 
чирағ йеғиға ишлитилидиған һәммә қачиларни йөгәп қоюп,  10 униң өзи билән 
һәммә қачилирини тахаш терисидин етилгән бир йопуқниң ичигә селип, 
һәммисини бир зәмбилгә салсун.  11 Алтун қурбангаһи болса униң үстигә 
көк рәңлик бир рәхтни йепип, йәнә үстидин тахаш терисидин етилгән бир 
йопуқни йепип қоюп, андин кейин балдақлирини сепип қойсун.  12 Муқәддәс 
ханиниң ичидә ишлитидиған қачиларниң һәммисини көк рәңлик бир рәхткә 
йөгәп, андин кейин уларни тахаш терисидин етилгән бир йопуқниң ичигә 
селип, зәмбилгә салсун.  13 Андин кейин улар өзи қурбангаһниң һәммә күлини 
еливетип, қурбангаһниң үстигә сөсүн рәңлик бир рәхтни йепип қоюп,  14 униң 
хизмитигә ишлитидиған әсвабларни йиғип, атәшдан билән лахшигирларни, 
бәлчә билән қачиларни, шундақла қурбангаһниң һәммә әсваблирини елип, 
қурбангаһниң үстидә қоюп, буниң үстигә тахаш терисидин етилгән йопуқни 
йепип қоюп, андин кейин балдақларни сепип қойсун. 
15 Чедиргаһниң көчүрүлидиған вақтида Һарун билән униң оғуллири муқәддәс 
нәрсиләрни билән муқәддәс ханиниң әсваблирини сепип болғандин кейин, 
Қеһатниң оғуллири уни көтәргили кәлсун, лекин өлүп кәтмәйли дәп, 
муқәддәс нәрсиләргә тәгмисун. Җамаәт чедириниң ичидин бәни-Қеһатниң 
көтиридиған нәрсилири өзи шудур.  
16 Һарун каһинниң оғли Елиазар болса шамданниң йеғи билән хушбуй дора-
дәрмәкни, һәр күнниң йегүлүк қурбанлиқи билән мәсиһләш йеғини беқип, 
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өзи пүтүн ибадәт чедири билән андаки һәммә нәрсилиридин хәвәр елип, 
муқәддәс нәрсиләр билән униң әсваблирини сақлисун».  
17 Худавәндә Муса билән Һарунға сөз қилип ейттики:  
18 «Қеһатийларниң нәсил ханиданини лавийларниң қәбилисидин кесилмәй,  
19 бәлки улар өлмәй яшисун дәп, уларниң өзи һәммидин муқәддәс нәрсиләргә 
йеқин барса, Һарун билән униң оғуллири кирип, уларниң һәр биригә немә 
қилип, немә көтиридиғинини көрситип бәрсун.  20 Лекин улар өзи кирип, 
муқәддәс нәрсиләргә бир дәмму қаримисун, чүнки әгәр мундақ қилса, өлиду».  

Гәршонийларниң хизмити

21 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
22 «Гәршонниң әвлатлирини уларниң ханидан билән нәсиллиригә мувапиқ 
санақтин өткүзүп,  23 оттуз яш вә я униңдин чоң болуп әллик яшқичә йетип, 
җамаәт чедирида иш қилмақ үчүн хизмәткә киргәнләрниң һәммисини 
саниғин.  24 Гәршонийларниң әвлатлири қилидиған иш билән көтиридиған 
нәрсиләр болса  25 улар өзи чедирниң пәрдилири билән җамаәт чедириниң 
өзини униң йопуқи билән буниң үстигә қоюп, тахаш терисидин етилгән таш 
йопуқиға җамаәт чедириниң дәрвазисидики пәрдиниму қошуп көтәрсун.  
26 Буниңдин башқа улар ибадәт чедирини вә қурбангаһниң чөрисини 
қоршивалған һойлиниң пәрдилири билән бу һойлиға киридиған дәрвазиниң 
пәрдисини, буларниң танилири билән ишлитилидиған әсваблирини 
көтирип, буниңға лазим болидиған ишни қилсун.  
27 Бу тәриқидә Һарунниң оғуллири гәршонийларниң әвлатлириниң немә 
қилип, немә көтиридиғинини тәйинләп бәрсун. Силәр болсаңлар уларниң 
һәр биригә немә көтиридиғинини тәйинләп бериңлар.  28 Бәни-Гәршонниң 
нәсиллириниң җамаәт чедирида қилидиған ишлири шудур. Улар өзи Һарун 
каһинниң оғли Итамарниң қол астида туруп, иш қилсун.  

Мәрарийларниң хизмити

29 Сән өзәң Мәрариниң әвлатлирини уларниң нәсил ханиданлириға 
мувапиқ санақтин өткүзүп,  30 оттуз яш вә я униңдин чоң болуп әллик яшқичә 
йетип, чедирида иш қилмақ үчүн хизмәткә киргәнләрниң һәммисини 
саниғин.  31 Уларниң җамаәт чедирида қилидиған һәммә иш билән көтиридиған 
нәрсилири болса улар өзи ибадәт чедириниң тахтилири билән балдақлирини, 
түврүк билән тәгликлирини,  32 чөрисидики һойлиниң түврүклири билән 
тәгликлирини, қозуқ билән танилирини һәммә әсваблириға қошуп көтирип, 
буниңға лазим болидиған һәммә ишни қилсун. Силәр болсаңлар уларниң һәр 
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биригә көтәргили тәйинләнгән нәрсиләрни бирдин-бирдин ети билән санап, 
уларға тошутуп бериңлар.  33 Мәрари нәсиллириниң қилидиған хизмити билән 
җамаәт чедирида қилидиған иши шу болуп, шу иш өзи Һарун каһинниң оғли 
Итамарниң қол астида қилинсун» деди.  

Лавийларниң санилиши вә хизмәткә тәйинлиниши

34 У вақит Муса билән Һарун вә җамаәтниң сәрдарлири өзи Қеһатниң 
әвлатлирини уларниң нәсил ханиданлириға мувапиқ санақтин өткүзүп,  
35 оттуз яш вә я униңдин чоң болуп әллик яшқичә йетип, җамаәт чедирида иш 
қилмақ үчүн хизмәткә киргәнләрниң һәммисини саниди.  36 Өз нәсиллиригә 
мувапиқ санақтин өткәнләрниң сани болса икки миң йәттә йүз әллик еди.  
37 Қеһатийларниң ханиданидин болуп, җамаәт чедирида иш қилип, Муса 
билән Һарун өзи Худавәндиниң Мусаға буйруғиниға қарап санақтин өткүзүп 
саниғанларниң сани шунчилик еди.  

38 Гәршонниң әвлатлиридин болуп, өз нәсил ханиданлириға мувапиқ 
санақтин өтүп,  39 оттуз яш вә я униңдин чоң болуп, җамаәт чедирида иш 
қилмақ үчүн киргәнләрниң һәммиси санилип,  40 өз нәсил ханиданлириға 
мувапиқ саналғанларниң сани болса икки миң алтә йүз оттуз еди.  41 Бәни-
Гәршонниң ханиданидин болуп, санақтин өтүп җамаәт чедирида хизмәт 
қилип, Муса билән Һарун өзи Худавәндиниң буйруғиниға қарап санақтин 
өткүзүп саниғанларниң сани шунчилик еди.  

42 Мәрариниң әвлатлиридин болуп,өз нәсил ханиданлириға мувапиқ 
санақтин өтүп,  43 оттуз яш вә я униңдин чоң болуп, җамаәт чедирида иш 
қилмақ үчүн киргәнләрниң һәммиси санилип,  44 өз нәсил ханиданлириға 
мувапиқ саналғанларниң сани болса үч миң икки йүз еди.  45 Бәни-Мәрариниң 
ханиданидин болуп санақтин өтүп Муса билән Һарун өзи Худавәндиниң 
Мусаниң өзигә буйруғиниға қарап санақтин өткүзүп саниғанларниң сани 
шунчилик еди.  
46 Лавийлардин болуп, Муса билән Һарун вә Исраилниң сәрдарлириниң 
васитиси билән өз нәсил ханиданлириға мувапиқ санақтин өтүп,  47 оттуз 
яш вә я униңдин чоң болуп, әллик яшқичә йетип, җамаәт чедирида иш 
қилип, йүк көтәрмәк үчүн киргәнләр санилип,  48 җәм саналғанларниң 
сани болса сәккиз миң бәш йүз сәксән еди.  49 Булар болса Худавәндиниң 
буйруқиға мувапиқ Мусаниң васитиси билән санилип, уларниң һәр биригә 
қилидиған иш билән көтиридиған йүки тәйинләнди. Бу тәриқидә улар өзи 
Худавәндиниң буйруқиға мувапиқ Мусаниң васитиси билән саналди.  
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Напакларни чедиргаһниң ташқириға чиқириш керәк

5 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
2 «Өзәң бәни-Исраилға: ‹ Силәр болсаңлар һәр бир песә билән ақма кесили 

бар кишини вә өлүкниң сәвәбидин өзини напак қилған кишини чедиргаһтин 
чиқириветиңлар› дәп буйруғин.  3 Шундақ бир әр вә я хотун кишини 
һайдап, чедиргаһниң ташқириға чиқириветиңлар. Болмиса, у өзи уларниң 
чедиргаһини напак қилип салиду. Мән уларниң арисида макан туттум 
әмәсму?» деди.  
4 Буни аңлап, бәни-Исраил шундақ қилип, мундақларни чедиргаһниң 
ташқириға чиқиривәтти. Шундақла бәни-Исраил болса Худавәндиниң 
Мусаға буйруғинидәк қилди.  

Йәткүзгән зиянни төләш тоғрисидики низам

5 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
6 «Сән бәни-Исраилға ейтқинки: Әгәр бир әр яки хотун киши һәр қандақ 
гуна қилмақ билән Худавәндигә хиянәт қилип, гунакар болса,  7 өзи қилған 
гунайини иқрар қилип, йәткүзгән зиянни пүтүн төләп, буниңға зиянниң 
бәштин бириниму қошуп, өзи зиян йәткүзгән кишигә бәрсун.  
8 Лекин әгәр бу өзи өлүп кетип, у кишиниң йәткүзгән зийини үчүн берилидиған 
пулни тапшурувалғили өзигә туққан болған бир кишиси болмиса, төләп 
берилидиған пул өзи гунакар болған кишиниң капаритигә берилидиған 
қочқарға қошулуп, Худавәндә үчүн берилип, каһинға тәгсун.  9 Буниңдин 
башқа бәни-Исраил өзи һәдийә болсун дәп, каһинға кәлтүридиған муқәддәс 
нәрсә болса униң өзигә тегип,  10 һәммә кишиниң муқәддәс һәдийәлири өзи 
униңки болуп, бирким өзичә каһинға бир немә бәрсә, буму униңға тәгсун».  

Рәшк тоғрисидики низам

11 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
12 «Сән бәни-Исраилға сөзләп, уларға ейтқинки: Әгәр биркимниң хотуни көңли 
қарилиқ қилип, өз еригә вапасизлиқ қилип,  13 еригә билдүрмәй, башқа киши 
билән йетип мунасивәт қилип, өзи напак болған болсиму, ашкарә болмай 
туруп, зина қилип турған һалитидә тутулмиғач гувайи болмиса,  14 лекин 
ериниң рәшки қозғап кетип, өз хотунидин гуман қилғинида бу хотунниң 
зина қилғини раст болған болса, вә я униң рәшки қозғап кетип, өз хотунидин 
гуман қилғинида бу хотунниң зина қилғини раст болмиған болса,  15 у киши 
өз хотунини каһинниң қешиға кәлтүрүп, униң тәрипидин қурбанлиқ бериш 
үчүн бир ефа миқдариниң ондин биригә баравәр болуп яғ билән мәстики 
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селинмиған арпа унини елип кәлсун. Чүнки бу өзи рәшк қурбанлиқи болуп, 
яманлиқни ядқа кәлтүридиған ядлиниш қурбанлиқи болиду.  
16 Андин кейин каһин өзи бу хотунни йеқин кәлтүрүп, Худавәндиниң 
һузурида турғузуп қоюп,  17 турғузғандин кейин каһин өзи бир сапал қачиға 
муқәддәс суни елип, ибадәт чедириниң тегиниң тописидин елип, бу суға 
салсун.  18 Андин кейин каһин өзи бу хотунни Худавәндиниң һузурида 
турғузуп қоюп, хотунниң чечини бошитиветип, рәшк қурбанлиқи дәп 
аталған ядлиниш қурбанлиқини униң қолиға тутқузуп қоюп, каһин өз 
қолиға ләнәт кәлтүридиған бала суйини алсун.  19 Андин кейин каһин өзи 
бу хотунға қәсәм берип ейтсунки: ‹ Әгәр сән билән бирким йетип мунасивәт 
қилмай, ериңниң қолида туруп, яман ишқа майил болмиған болсаң, ләнәт 
кәлтүридиған бу бала суйидин сән қутулуп қалғин.  20 Лекин әгәр сән 
ериңниң қолида туруп, көңли қарилиқ қилип, башқа киши билән йетип 
мунасивәт қилип, өзәңни напак қилған болсаң,  21 Худавәндә өз хәлқиңниң 
ичидә сени бир ибрәт қилсун. Худавәндә йотаңни сеситип, қосиқиңни 
ишшитип, сени ләнәт-маламәткә тутуп бәрсун.  22 Ләнәт кәлтүридиған бу су 
өзи сениң үчәйлириңгә берип, қосиқиңни ишшитип, йотаңни сеситивәтсун› 
дәп, каһин өзи бу хотунға ләнәтниң қәсимини берип, мундақ дегинидә хотун 
өзи: ‹ Амин амин› дәп ейтсун.  
23 Андин кейин каһин өзи бу ләнәтләрни бир китапқа йезивелип хәтни 
бала суйиға челип,  24 ләнәт кәлтүридиған бу су өзи униң ичигә киргәндә 
хотунға бала кәлтүрсун дәп, ләнәт кәлтүридиған бала суйиниң өзини бу 
хотунға ичүрсун.  25 Шундақ қилип, каһин рәшк қурбанлиқини хотунниң 
қолидин елип, уни Худавәндиниң һузурида пулаңлитип, қурбангаһниң 
алдиға кәлтүрсун.  26 Шуни қилип болуп, каһин өзи қурбанлиқтин ядикар 
болсун дәп, бир сиқим елип қурбангаһта көйдүрүп, андин кейин хотунға 
суни ичүрсун.  27 Бу суни униңға ичүргинидә хотун өзи напак болуп, өз еригә 
вапасизлиқ қилғини раст болса, ләнәт кәлтүридиған бу су өзи униң қосиқиға 
киргән һаман аччиқ болуп қелип, униң қосиқи ишшип кетип, йотиси сесип 
кетиду. Буниң билән бу хотун өзи хәлқиниң ичидә ләнәткә гириптар болиду.  
28 Лекин бу хотун өзи пак туруп, напак болмиған болса, сақ қелип, бала йүзи 
көрәләйду.  
29 Бу өзи рәшк тоғрисидики қанун болуп, бир хотун ериниң қолида туруп, 
көңли қарилиқ қилип, өзини напак қилса,  30 я әр кишиниң рәшки қозғап 
кетип, өз хотунидин гуман қилса, немә қилишини көрситидиған қанундур. 
Ундақ бир вәқә болса каһин өзи хотунни Худавәндиниң һузурида тохтитип 
қоюп, бу қанунниң һәммисини униң һәққидә беҗа кәлтүрсун.  31 Буниң билән 
әр киши гунадин қутулуп, хотун өзи өз гунайини көтириду.  
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Өзини Худаға атиған киши тоғрисидики қанун

6 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
2 «Сән бәни-Исраилға сөзләп уларға ейтқинки: Әгәр бир әр вә я хотун киши 

хас Худавәндиниңки болай дәп, өзини атап вәдә қилса,  3 у өзи шараб билән 
мәст ичкүлүктин өзини сақлап, шараб билән һарақтин етилгән сиркиниму 
ичмисун. Шундақ һәм үзүмниң ширнисини ичмәй, хаһи һөл хаһи қуруқ 
үзүмниму йемисун.  4 Өзини атиған күнлириниң һәммисидә үзүм телидин 
чиққан һеч нәрсини йемәй, уруқидин постиғичә пәрһиз қилсун.  
5 Өзини атиған күнләрниң һәммисидә бешиға устира салдурмай, хас 
Худавәндиниңки болай дәп, атиған күнлири өтүп болмиғичилик муқәддәс 
туруп, бешиниң чечини узун өстүрсун.  6 Буниңдин башқа у өзи хас Худавәндиниң 
болуп турған күнлириниң һәммисидә бир өлүккә йеқин бармисун.  7 Ата-
аниси вә я бурадәр-сиңлиси өлүп қалса, һәм хас Худаниңки болай дәп қилған 
вәдисиниң бәлгүси бешида болғач, улар үчүн өзини напак қилип салмай,  
8 бәлки хас Худавәндиниңки болай дәп, өзини атиған күнлириниң һәммисидә 
Худавәндә үчүн муқәддәс болуп турсун.  9 Лекин әгәр бирким униң қешида 
туюқсиз өлүп қелип, хас Худавәндиниңки болай дәп қилған вәдисиниң 
бәлгүси бар бешини напак қилип салса, у өзи пак болидиған күнидә чечини 
алдурсун, йәттиничи күниниң өзидиму бешини чүшүрүп,  10 сәккизинчи 
күни икки пахтәк яки икки бачкини елип, җамаәт чедириниң дәрвазисиға 
каһинниң қешиға кәлтүрсун.  11 Каһин өзи буниң бирини гуна қурбанлиқи 
үчүн, йәнә бирини көйдүрмә қурбанлиқ үчүн өткүзүп, өлүкниң сәвәбидин 
чүшүп қилған гунайи үчүн униң һәққидә капарәт берип, у күнниң өзидә униң 
бешини муқәддәс қилсун.  12 Андин кейин у кишиниң өзи хас Худавәндиниңки 
болай дәп, илгәркидәк йәнә өзини атап, йеңиваштин атиған күнлирини 
башлап, бир яшлиқ әркәк қозини кәлтүрүп, хата қурбанлиқи қилип өткүзсун. 
Амма у өзини атиған вақтида өзини напак қиливәткини үчүн униң өзини 
атап турған илгәрки күнлири һесабқа елинмисун.  
13 Өзини атиған киши тоғрисида тохтитилған қанун будурки, униң аталған 
күнлири өтүп кәткинидә у өзи җамаәт чедириниң дәрвазисиға кәлтүрүлсун.  
14 Анда у өзи Худавәндә үчүн әйипсиз болған бир яшлиқ әркәк қозини көйдүрмә 
қурбанлиқ қилип, әйипсиз болған бир яшлиқ чиши қозини гуна қурбанлиқи 
қилип, әйипсиз бир қочқарни шүкүр қурбанлиқи қилип,  15 ақ ундин етилип 
яғланған петир гирдә нанлири бар бир севәт билән яғланған петир һәмәк 
нанларни кәлтүрүп, бу нәрсиләргә қошулуп берилидиған йегүлүк қурбанлиқи 
билән ичкүлүк қурбанлиқиниму тәқдим қилип кәлтүрсун.  
16 Кәлтүрсә, каһин өзи буни Худавәндиниң һузуриға кәлтүрүп, униң гуна 
қурбанлиқи билән көйдүрмә қурбанлиқини өткүзүп,  17 қочқарниң өзи билән 
петир нанлири бар севәтни шүкүр қурбанлиқи қилип өткүзсун. Андин кейин 
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каһин өзи мәзкур нәрсиләргә қошулуп берилидиған йегүлүк қурбанлиқи 
билән ичкүлүк қурбанлиқиниму өткүзсун.  
18 Өзини атиған киши җамаәт чедириниң дәрвазисида хас Худавәндиниңки 
болай дәп қилған вәдисиниң бәлгүси бар бешиниң чечини чүшүрүп аталған 
бәлгүси болған чечиниң өзини елип, уни шүкүр қурбанлиқиниң тегидә көйүп 
турған отқа салсун.  19 Каһин пиширилған қочқарниң төши билән севәтниң бир 
петир гирдисини елип, бир петир һәмәк нанниму қолиға елип, бу аталған киши 
чечини чүшүрүп болғандин кейин униң қолиға бәрсун.  20 Андин кейин каһин 
өзи буни пулаңлатма қурбанлиқ қилип, Худавәндиниң һузурида пулаңлатсун. 
Бу өзи билән пулаңлатма қурбанлиқ қилинған төш вә қурбан һәдийәси болған 
буқа болса каһин үчүн муқәддәс қилинсун. Шу ишлар қилинип болғанда бу 
аталған кишигә шараб ичкили иҗазәт берилсун.  
21 Бу өзи хас Худавәндиниңки болай дәп вәдә қилған киши тоғрисидики қанун 
болуп, кишиниң өз-өзини атиған вәдисигә мувапиқ Худавәндигә немә қурбанлиқ 
өткүзүши үчүн тохтитилған қаидә болиду. Киши өзи қилған вәдисигә мувапиқ 
ишләп туруп, өз-өзини атиған тоғрисидики қанунға қарап әмәл қилсун».  

Каһинларниң бәни-Исраилни бәрикәтлиши

22 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
23 «Сән Һарун билән униң оғуллириға сөзләп ейтқинки: Силәр бәни-Исраилни 
бәрикәтлигиниңларда уларға мундақ ейтиңлар:  

24 ‹ Худавәндә сени мубарәкләп сақлиғай.
  

25 Худавәндә йүзини сениң үстүңгә йорутуп, саңа мәрһәмәтлик болғай.
 

26 Худавәндә саңа йүзини қаритип аманлиқ бәргәй›.
  

27 Силәр бу тәриқидә мениң исмимни бәни-Исраилниң үстигә кәлтүрсәңлар, 
мән уларни бәрикәтләймән».  

Сәрдарлар қурбангаһ Худаға аташ үчүн елип кәлгән һәдийәләр

7 1 Муса өзи ибадәт чедирини тикип, униң өзи билән униң һәммә 
нәрсилирини мәсиһләп яғлап муқәддәс қилип, қурбангаһ билән униң 

һәммә нәрсилирини тикләп, буниму мәсиһләп яғлап муқәддәс қилип 
болғанда,  2 санақтин өткәнләрниң үстидә туруп ханиданлириниң башлири 
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болуп, қәбилиләрниң сәрдарлири қилинған Исраилниң әмирлириниң 
тәрипидин һәдийәләр кәлтүрүлди.  3 Улар өзи Худавәндиниң һузуриға алтә 
йепилған һарву билән он икки калини елип келип, икки сәрдар бир болуп 
бир һарвуни кәлтүрүп, һәр бир сәрдар өзи бир калини елип келип, буларни 
ибадәт чедириниң алдиға кәлтүрүп қойди.  
4 У вақит Худавәндә Мусаға сөз қилип:  
5 «Сән бу нәрсиләрни уларниң қолидин қобул қилип, җамаәт чедириниң 
хизмити үчүн ишлитип, лавийларниң һәр бириниң қилидиған хизмәткә 
қарап уларға тапшурғин» деди.  6 Шуни десә, Муса өзи һарву билән калиларни 
қобул қилип, лавийларға бәрди.  7 Икки һарву билән төрт калини Гәршонниң 
әвлатлириға, буларниң хизмитигә мувапиқ берип,  8 төрт һарву билән сәккиз 
өйни Мәрариниң әвлатлириға, булар өзи Һарун каһинниң оғли Итамарниң 
қол астида қилған хизмитигә мувапиқ тапшуруп бәрди.  9 Лекин Қеһатниң 
әвлатлириға булар өзи мүрилиридә көтирилидиған муқәддәс нәрсиләрдин 
хәвәр елиш уларниң вәзиписи болғач һечнемә бәрмиди.  

10 Сәрдарлар болса қурбангаһ өзи мәсиһләнгән күнидә уни Худаға аташ 
үчүн һәдийәләр елип кәлди. Елип кәлсә, сәрдарлар өзи һәдийәлирини 
қурбангаһниң алдиға кәлтүрүп қойди.  11 У вақит Худавәндә Мусаға сөз 
қилип: «Сәрдарлар болса бирдин-бирдин һәр бири өз күнидә һәдийәлирини 
кәлтүрсун» деди.  
12 Авалқи күндә Йәһуда қәбилисидин болған Аминадабниң оғли Наһшун өз 
һәдийәсини кәлтүрди.  13 Униң һәдийәси өзи муқәддәс ханиниң шеқәлиниң 
һесабида вәзни бир йүз оттуз шеқәл болған бир күмүч җавур билән вәзни 
йәтмиш шеқәл болған бир күмүч қача болуп, йегүлүк қурбанлиқи болсун дәп, 
иккилиси яғланған ақ ундин толуқлуқ еди.  14 Буниңдин башқа у өзи вәзни 
он шеқәл болуп, хушбуй дора-дәрмәк билән толуқлуқ бир алтун пиялини 
кәлтүрүп,  15 көйдүрмә қурбанлиқ болсун дәп, бир яш буқа билән бир қочқарға 
бир яшлиқ қозини қошуп елип келип,  16 бир текини гуна қурбанлиқи қилип 
кәлтүрүп,  17 шүкүр қурбанлиқи болсун дәп, икки буқа билән бәш қочқарни, 
бәш текә билән бәш бир яшлиқ қозини кәлтүрди. Бу өзи Аминадабниң оғли 
Наһшунниң һәдийәси еди.  
18 Иккинчи күндә Иссакар қәбилисиниң сәрдари болуп Зоарниң оғли болған 
Нәтанәл өзи һәдийә елип кәлсә,  19 муқәддәс ханиниң шеқәлиниң һесабида 
бир йүз оттуз шеқәл болған бир күмүч җавур билән вәзни йәтмиш шеқәл 
болған бир күмүч қачини һәдийә қилип кәлтүрүп, йегүлүк қурбанлиқи 
болсун дәп, иккилиси яғланған ақ ундин толуқлуқ еди.  20 Буниңдин башқа 
у өзи вәзни он шеқәл болуп, хушбуй дора-дәрмәк билән толуқлуқ бир алтун 
пиялини кәлтүрүп,  21 көйдүрмә қурбанлиқ болсун дәп, бир яш буқа билән 
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бир қочқарға бир яшлиқ қозини қошуп елип келип,  22 бир текини гуна 
қурбанлиқи қилип кәлтүрүп,  23 шүкүр қурбанлиқи болсун дәп, икки буқа 
билән бәш қочқарни, бәш текә билән бәш бир яшлиқ қозини кәлтүрди. Бу өзи 
Зоарниң оғли Нәтанәлниң һәдийәси еди.  
24 Үчинчи күндә бәни-Зәбулунниң сәрдари болуп Хелонниң оғли болған Елияб 
өзи һәдийә кәлтүрди.  25 Униң һәдийәси өзи муқәддәс ханиниң шеқәлиниң 
һесабида вәзни бир йүз оттуз шеқәл болған бир күмүч җавур билән вәзни 
йәтмиш шеқәл болған бир күмүч қача болуп, йегүлүк қурбанлиқи болсун 
дәп, иккилиси яғланған ақ ундин толуқлуқ еди.  26 Буниңдин башқа у өзи 
вәзни он шеқәл болуп, хушбуй дора-дәрмәк билән толуқлуқ бир алтун 
пиялини кәлтүрүп,  27 көйдүрмә қурбанлиқ болсун дәп, бир яш буқа билән 
бир қочқарға бир яшлиқ қозини қошуп елип келип,  28 бир текини гуна 
қурбанлиқи қилип кәлтүрүп,  29 шүкүр қурбанлиқи болсун дәп, икки буқа 
билән бәш қочқарни, бәш текә билән бәш бир яшлиқ қозини кәлтүрди. Бу өзи 
Хелонниң оғли Елиябниң һәдийәси еди.  
30 Төртиничи күнидә бәни-Рубәнниң сәрдари болуп Шедеурниң оғли болған 
Елизур өзи һәдийә кәлтүрди.  31 Униң һәдийәси өзи муқәддәс ханиниң 
шеқәлиниң һесабида вәзни бир йүз оттуз шеқәл болған бир күмүч җавур 
билән вәзни йәтмиш шеқәл болған бир күмүч қача болуп, йегүлүк қурбанлиқи 
болсун дәп, иккилиси яғланған ақ ундин толуқлуқ еди.  32 Буниңдин башқа у 
өзи вәзни он шеқәл болуп, хушбуй дора-дәрмәк билән толуқлуқ болған бир 
алтун пиялини кәлтүрүп,  33 көйдүрмә қурбанлиқ болсун дәп, бир яш буқа 
билән бир қочқарға бир яшлиқ қозини қошуп елип келип,  34 бир текини гуна 
қурбанлиқи қилип кәлтүрүп,  35 шүкүр қурбанлиқи болсун дәп, икки буқа 
билән бәш қочқарни, бәш текә билән бәш бир яшлиқ қозини кәлтүрди. Бу өзи 
Шедеурниң оғли Елизурниң һәдийәси еди.  
36 Бәшинчи күндә бәни-Шимонниң сәрдари болуп, Зуришадайниң оғли 
болған Шелумийәл өзи һәдийә кәлтүрди.  37 Униң һәдийәси өзи муқәддәс 
ханиниң шеқәлиниң һесабида вәзни бир йүз оттуз шеқәл болған бир күмүч 
җавур билән вәзни йәтмиш шеқәл болған бир күмүч қача болуп, йегүлүк 
қурбанлиқи болсун дәп, иккилиси яғланған ақ ун билән толуқлуқ еди.  
38 Буниңдин башқа у өзи вәзни он шеқәл болуп, хушбуй дора-дәрмәк билән 
толуқлуқ болған бир алтун пиялини кәлтүрүп,  39 көйдүрмә қурбанлиқ 
болсун дәп, бир яш буқа билән бир қочқарға бир яшлиқ қозини қошуп елип 
келип,  40 бир текини гуна қурбанлиқи қилип кәлтүрүп,  41 шүкүр қурбанлиқи 
болсун дәп, икки буқа билән бәш қочқарни, бәш текә билән бәш бир яшлиқ 
қозини кәлтүрди. Бу өзи Зуришадайниң оғли Шелумийәлниң һәдийәси еди.  
42 Алтиничи күндә бәни-Гадниң сәрдари болуп, Дәюәлниң оғли болған Әлясаф 
өзи һәдийә кәлтүрди.  43 Униң һәдийәси өзи муқәддәс ханиниң шеқәлиниң 
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һесабида вәзни бир йүз оттуз шеқәл болған бир күмүч җавур билән вәзни 
йәтмиш шеқәл болған бир күмүч қача болуп, йегүлүк қурбанлиқи болсун 
дәп, иккилиси яғланған ақ ундин толуқлуқ еди.  44 Буниңдин башқа у өзи 
вәзни он шеқәл болуп, хушбуй дора-дәрмәк билән толуқлуқ бир алтун 
пиялини кәлтүрүп,  45 көйдүрмә қурбанлиқ болсун дәп, бир яш буқа билән 
бир қочқарға бир яшлиқ қозини қошуп елип келип,  46 бир текини гуна 
қурбанлиқи қилип кәлтүрүп,  47 шүкүр қурбанлиқи болсун дәп, икки буқа 
билән бәш қочқарни, бәш текә билән бәш бир яшлиқ қозини кәлтүрди. Бу өзи 
Дәюәлниң оғли Әлясафниң һәдийәси еди.  
48 Йәттиничи күндә бәни-Әфраимниң сәрдари болуп, Аммиһудниң оғли 
болған Әлишама өзи һәдийә кәлтүрди.  49 Униң һәдийәси өзи муқәддәс 
ханиниң шеқәлиниң һесабида вәзни бир йүз оттуз шеқәл болған бир күмүч 
җавур билән вәзни йәтмиш шеқәл болған бир күмүч қача болуп, йегүлүк 
қурбанлиқи болсун дәп, иккилиси яғланған ақ ун билән толуқлуқ еди.  
50 Буниңдин башқа у өзи вәзни он шеқәл болған бир күмүч пиялини кәлтүрүп,  
51 көйдүрмә қурбанлиқ болсун дәп, бир яш буқа билән бир қочқарға бир 
яшлиқ қозини қошуп елип келип,  52 бир текини гуна қурбанлиқи қилип 
кәлтүрүп,  53 шүкүр қурбанлиқи болсун дәп, икки буқа билән бәш қочқарни, 
бәш текә билән бәш бир яшлиқ қозини кәлтүрди. Бу өзи Аммиһудниң оғли 
Әлишаманиң һәдийәси еди.  
54 Сәккизинчи күндә бәни-Манассәниң сәрдари болуп, Педаһсурниң оғли 
болған Гамлийәл өзи һәдийә кәлтүрди.  55 Униң һәдийәси өзи муқәддәс 
ханиниң шеқәлиниң һесабида вәзни бир йүз оттуз шеқәл болған бир 
күмүч җавур билән вәзни йәтмиш шеқәл болған бир күмүч қача болуп, 
йегүлүк қурбанлиқи болсун дәп, иккилиси яғланған ақ ундин толуқлуқ еди.  
56 Буниңдин башқа у өзи вәзни он шеқәл болуп, хушбуй дора-дәрмәк билән 
толуқлуқ бир алтун пиялини кәлтүрүп,  57 көйдүрмә қурбанлиқ болсун дәп, 
бир яш буқа билән бир қочқарға бир яшлиқ қозини қошуп елип келип,  58 бир 
текини гуна қурбанлиқи қилип кәлтүрүп,  59 шүкүр қурбанлиқи болсун 
дәп, икки буқа билән бәш қочқарни, бәш текә билән бәш бир яшлиқ қозини 
кәлтүрди. Бу өзи Педаһсурниң оғли Гамлийәлниң һәдийәси еди.  
60 Тоққузинчи күндә бәни-Бәняминниң сәрдари болуп, Гидониниң оғли 
болған Абидан өзи һәдийә кәлтүрди.  61 Униң һәдийәси өзи муқәддәс 
ханиниң шеқәлиниң һесабида вәзни бир йүз оттуз шеқәл болған бир күмүч 
җавур билән вәзни йәтмиш шеқәл болған бир күмүч қача болуп, йегүлүк 
қурбанлиқи болсун дәп, иккилиси яғланған ақ ун билән толуқлуқ еди.  
62 Буниңдин башқа у өзи вәзни он шеқәл болуп, хушбуй дора-дәрмәк билән 
толуқлуқ бир алтун пиялини кәлтүрүп,  63 көйдүрмә қурбанлиқ болсун дәп, 
бир яш буқа билән бир қочқарға бир яшлиқ қозини қошуп елип келип,  64 бир 



 21 ЧӨЛ-БАЯВАНДИКИ СӘПӘР

текини гуна қурбанлиқи қилип кәлтүрүп,  65 шүкүр қурбанлиқи болсун 
дәп, икки буқа билән бәш қочқарни, бәш текә билән бәш бир яшлиқ қозини 
кәлтүрди. Бу өзи Гидониниң оғли Абиданниң һәдийәси еди.  
66 Онинчи күндә бәни-Данниң сәрдари болуп Амишадайниң оғли болған 
Ахиәзәр өзи һәдийә кәлтүрди.  67 Униң һәдийәси өзи муқәддәс ханиниң 
шеқәлиниң һесабида вәзни бир йүз оттуз шеқәл болған бир күмүч 
җавур билән вәзни йәтмиш шеқәл болған бир күмүч қача болуп, йегүлүк 
қурбанлиқи болсун дәп, иккилиси яғланған ақ ун билән толуқлуқ еди.  
68 Буниңдин башқа у өзи вәзни он шеқәл болуп, хушбуй дора-дәрмәк билән 
толуқлуқ бир алтун пиялини кәлтүрүп,  69 көйдүрмә қурбанлиқ болсун 
дәп, бир яш буқа билән бир қочқарға бир яшлиқ қозини қошуп елип келип,  
70 бир текини гуна қурбанлиқи қилип кәлтүрүп,  71 шүкүр қурбанлиқи 
болсун дәп, икки буқа билән бәш қочқарни, бәш текә билән бәш бир яшлиқ 
қозини кәлтүрди. Бу өзи Амишадайниң оғли Ахиәзәрниң һәдийәси еди.  
72 Он биринчи күндә бәни-Ашәрниң сәрдари болуп, Окранниң оғли болған 
Пагийәл өзи һәдийә кәлтүрди.  73 Униң һәдийәси өзи муқәддәс ханиниң 
шеқәлиниң һесабида вәзни бир йүз оттуз шеқәл болған бир күмүч җавур 
билән вәзни йәтмиш шеқәл болған бир күмүч қача болуп, йегүлүк қурбанлиқи 
болсун дәп, иккилиси яғланған ақ ун билән толуқлуқ еди.  74 Буниңдин башқа 
у өзи вәзни он шеқәл болуп, хушбуй дора-дәрмәк билән толуқлуқ бир алтун 
пиялини кәлтүрүп,  75 көйдүрмә қурбанлиқ болсун дәп, бир яш буқа билән 
бир қочқарға бир яшлиқ қозини қошуп елип келип,  76 бир текини гуна 
қурбанлиқи қилип кәлтүрүп,  77 шүкүр қурбанлиқи болсун дәп, икки буқа 
билән бәш қочқарни, бәш текә билән бәш бир яшлиқ қозини кәлтүрди. Бу өзи 
Окранниң оғли Пагийәлниң һәдийәси еди.  
78 Он иккинчи күндә бәни-Нафталиниң сәрдари болуп, Енанниң оғли болған 
Ахира өзи һәдийә кәлтүрди.  79 Униң һәдийәси өзи муқәддәс ханиниң 
шеқәлиниң һесабида вәзни бир йүз оттуз шеқәл болған бир күмүч җавур 
билән вәзни йәтмиш шеқәл болған бир күмүч қача болуп, йегүлүк қурбанлиқи 
болсун дәп, иккилиси яғланған ақ ун билән толуқлуқ еди.  80 Буниңдин башқа 
у өзи вәзни он шеқәл болуп, хушбуй дора-дәрмәк билән толуқлуқ бир алтун 
пиялини кәлтүрүп,  81 көйдүрмә қурбанлиқ болсун дәп, бир яш буқа билән 
бир қочқарға бир яшлиқ қозини қошуп елип келип,  82 бир текини гуна 
қурбанлиқи қилип кәлтүрүп,  83 шүкүр қурбанлиқи болсун дәп, икки буқа 
билән бәш қочқарни, бәш текә билән бәш бир яшлиқ қозини кәлтүрди. Бу өзи 
Енанниң оғли Ахираниң һәдийәси еди.  

84 Қурбангаһниң мәсиһлинип яғланған күнидә Исраилниң сәрдарлири уни 
Худаға аташ үчүн кәлтүргән һәдийәләр шу, йәни он икки данә күмүч җавур, 
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он икки данә күмүч қача вә он икки данә алтун пиялә болуп,  
85 һәр бир күмүч җавурниң вәзни бир йүз оттуз шеқәл чиқип, һәр қачиниң 
вәзни йәтмиш шеқәл еди. Бу қачиларниң җәм күмүчи муқәддәс ханиниң 
шеқәлиниң һесабида икки миң төрт йүз шеқәл еди.  
86 Хушбуй дора-дәрмәк билән толуқлуқ он икки данә алтун пиялә болса 
уларниң вәзни муқәддәс ханиниң шеқәлиниң һесабида он шеқәлдин болуп, 
һәммә пиялиләрниң алтуниниң вәзни өзи бир йүз йигирмә шеқәл еди.  
87 Көйдүрмә қурбанлиқ үчүн кәлтүрүлгән чарва мал болса он икки буқа, он 
икки қочқар вә он икки бир яшлиқ қоза болуп, буниңдин башқа шуниңға 
қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи билән гуна қурбанлиқи үчүн кәлтүрүлгән 
он икки текә бар еди.  
88 Шүкүр қурбанлиқи үчүн кәлтүрүлгән чарва маллири болса уларниң җәм 
сани йигирмә төрт буқа, атмиш қочқар, атмиш текә, бир яшлиқ атмиш қоза 
еди. Қурбангаһниң мәсиһлинип Худаға аташ үчүн кәлтүрүлгән һәдийәләр 
шу еди.  

89 Муса өзи Худавәндә билән сөзләшкили җамаәт чедириға кирсә, шаһадәт 
сандуқиниң үстидә қоюлған мәрһәмәт тәхтиниң үстидики икки керуб 
сүритиниң оттурисидин униң авазини аңлатти. У йәрдә у униң билән 
сөзлишәтти.  

Шамдан билән чирағлириниң тиклиниши

8 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
2 «Сән Һарунға сөзләп: ‹ Сән өзәң чирағларни яндурмақчи болсаң, йәттилә 

чирағни шамданниң алди тәрипигә йоруқ бәргидәк тәриқидә йеқип қойғин› 
дәп униңға ейтқин» деди.  
3 Һарун өзи шундақ қилип, Худавәндиниң Мусаға буйруғинидәк чирағларни 
шамданниң алди тәрипигә йоруқ бәргидәк тәриқидә йеқип қойди.  
4 Шамданниң етилиши болса пачиқидин тартип гүллиригичә бир парчә 
алтундин ясилип, Худавәндә өзи Мусаға көрситип бәргән тәриқидә у өзи бу 
шамданни ясатқан еди.  

Лавийларниң Худаниң хизмитигә атап паклинип айрилиши

5 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
6 «Сән бәни-Исраилниң ичидин лавийларни илғивелип, уларни муқәддәс 
қилғин.  7 Сән уларни муқәддәс қилсаң, капарәт суйини уларниң үстигә 
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чечип қойғин. Андин кейин улар өзиниң һәммә бәдинигә устира салдуруп, 
кийимлирини жуюп, өзини пак қилсун.  8 Шуни қилип болуп, улар өзи 
бир яш буқа билән йегүлүк қурбанлиқи үчүн яғланған ақ ун кәлтүрсун. 
Буниңдин башқа сән гуна қурбанлиқи үчүн башқа бир яш буқини кәлтүрүп,  
9 лавийларни җамаәт чедириниң алдиға йиғип, бәни-Исраилниң барчә 
җамаитиниму җәм қилғин.  10 Сән лавийларни Худавәндиниң һузуриға 
йиққиниңда бәни-Исраил келип, өз қоллирини уларниң үстигә қойсун.  
11 Андин кейин Һарун өзи бәни-Исраилниң ичидин лавийларни елип, 
пулаңлатма қурбанлиқтәк Худавәндиниң һузуриға кәлтүрсун. Буниң билән 
улар Худавәндиниң хизмити үчүн тәйинлиниду.  12 Андин кейин лавийлар 
өз қоллирини буқиларниң үстигә қойсун. У вақит сән буниң бирини гуна 
қурбанлиқи қилип өткүзүп, йәнә бирини көйдүрмә қурбанлиқ қилип, 
лавийлар үчүн капарәт болсун дәп, Худавәндиниң һузурида өткүзгин.  
13 Шуни қилип болуп, сән өзәң лавийларни Һарун билән униң оғуллириниң 
алдида турғузуп, Худавәндә үчүн һәдийә қилғин.  14 Лавийлар өзи мениңки 
болмақ үчүн сән бу тәриқидә уларни бәни-Исраилниң ичидин илғивалғин.  
15 Сән лавийларни муқәддәс қилип һәдийә қилғандин кейин, улар өзи 
җамаәт чедирида хизмәт қилмақ үчүн кирсун.  16 Чүнки улар болса бәни-
Исраилниң арисида тунҗи болуп балиятқуни ачқан һәммисиниң орнида 
бәни-Исраилниң ичидин маңа һәдийәдәк берилгәндур.  17 Мән өзәм Мисир 
жутидики һәммә тунҗиларни урғинимда тунҗини өзәм үчүн муқәддәс 
қилғиним үчүн, бәни-Исраилниң ичидики һәммә тунҗилар, хаһи 
инсанниңки болсун, хаһи һайванниңки болсун, мениңки болмидиму?  
18 Әмди мән бәни-Исраилниң арисидики тунҗиларниң орнида лавийларни 
илғивелип,  19 бәни-Исраил болса муқәддәс ханиға йеқин бериш билән өзини 
өлүмгә тутуп бәрмисун дәп, лавийларниң өзини җамаәт чедирида бәни-
Исраилниң қилидиған хизмитини қилғили қоюп, уларни Һарун билән униң 
оғуллириға бәрдим.  
20 У вақит Муса билән Һарун вә Исраилниң һәммә җамаити өзи лавийларни 
шундақ қилғили турди. Дәрвәқә бәни-Исраил һәммә нәрсидә Худавәндә өзи 
улар тоғрисида Мусаға буйруғинидәк лавийларға қилди.  21 Лавийлар өзини 
муқәддәс қилип кийимлирини жуйғандин кейин, Һарун өзи уларни һәдийә 
қилип Худавәндиниң һузуриға кәлтүрүп, өзи улар үчүн капарәт кәлтүрүп 
уларни муқәддәс қилди.  22 Андин кейин лавийлар кирип, Һарун билән 
униң оғуллириниң қоли астида җамаәт чедирида хизмәт қилғили турди. Бу 
тәриқидә бәни-Исраил болса Худавәндә уларниң өзигә лавийлар тоғрисида 
буйруғинидәк уларни қилди.  
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Лавийларниң хизмитиниң муддити
23 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  24 «Лавийлар тоғрисидики һөкүм 

шудурки, кимки йигирмә бәш яш вә я униңдин чоңрақ болса, кирип җамаәт 
чедириниң хизмитини қилип турсун.  25 Лекин лавийлардин болған киши 
өзи әллик яшқа киргәндин тартип, хизмәт қилиштин азат болуп, йәнә 
ишлимәй,  26 бәлки җамаәт чедирида өз бурадәрлиригә хәвәр алғили ярдәм 
беришип, тайин бир иш қилмисун. Лавийларниң қилидиған хизмити болса 
уларни шундақ қилғайсән.  

Синай баяванида Өтүп кетиш һейтини өткүзүш

9 1 Бәни-Исраил Мисир жутидин чиққининиң иккинчи йилиниң авалқи 
айида Худавәндә өзи Синай баяванида Мусаға сөз қилип,  

2 ейттики: «Бәни-Исраил болса Өтүп кетиш һейтини тайин вақтида тутсун.  
3 Силәр уни бу айниң он төртиничи күни ахшам вақтида тутуп, тайин 
вақиттин агаһ болуп, униң тоғрисидики һәммә қанун билән қаидиләргә 
қарап тутуңлар».  
4 У вақит Муса өзи бәни-Исраилға: «Силәр Өтүп кетиш һейтини тутуңлар» 
дәп буйруди.  5 Буниң билән улар өзи авалқи айда айниң он төртиничи күни 
ахшам вақтида Синай баяванида Өтүп кетиш һейтини тутти. Бәни-Исраил 
болса һәр ишта Худавәндиниң Мусаға буйруғинидәк қилди.  
6 Лекин өлүкниң сәвәбидин өзини напак қилип, у күни Өтүп кетиш һейтини 
туталмайдиған бир нәччә кишиләр бар еди. Улар өзи у күндә Муса билән 
Һарунниң қешиға кәлди.  7 Келип, бу кишиләр Мусаға: «Мана биз бир өлүк 
адәмниң сәвәбидин напак болдуқ. Әмди бу иш үчүн бизгә бәни-Исраил билән 
биллә Худавәндиниң һәдийәсини кәлтүргили җайиз болмамду?» дәп сориди.  
8 Муса уларға җавап берип: «Мунда туруп туруңлар. Худавәндә өзи силәрниң 
тоғраңларда немә буйруйдиғинини аңлап бақай» деди.  
9 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
10 «Сән бәни-Исраилға сөзләп ейтқинки: Әгәр силәрдин вә я әвлатлириңлардин 
бирким өлүкниң сәвәбидин напак болған болса, вә я узун сәпәрдә болуп 
туруп, Худавәндиниң Өтүп кетиш һейтини тутқили халиса,  11 у өзи уни 
иккинчи айниң он төртиничи күни ахшам вақтида тутсун. Амма Өтүп кетиш 
қозиси болса петир нан вә аччиқ отяш билән биллә йейилип,  12 әтисигичә 
униңдин һечнемә сақланмай қелип, униң һеч сөңики сундурулмисун. Өтүп 
кетиш һейти өзи униң тоғрисида тохтитилғандәк тутулсун.  13 Лекин әгәр 
бирким пак болуп сәпәрму қилмай, Өтүп кетиш һейтини тутмиса, у өзи 
тайин вақитта Худавәндиниң һәдийәсини кәлтүрмиди дәп, ундақ киши 
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өз хәлқидин кесилип кетип, өз гунайини көтәрсун.  14 Әгәр бир мусапир 
араңларда олтирип, Худавәндиниң Өтүп кетиш һейтини тутқили халиса, 
уни Өтүп кетиш һейти тоғрисида тохтитилған қанунға мувапиқ тутсун. 
Силәрдин, хаһи мусапир, хаһи йәрлик адәм болсун, иккилисигә охшаш бир 
қанун болсун.  

Худавәндиниң бәни-Исраилни булут билән йетәклиши

15 Җамаәт чедириниң тикилгән күнидә җамаәт чедирини, йәни шаһадәт 
чедирини булут бесип, ахшам вақтидин тартип йоруғичилик ибадәт 
чедириниң үстидә от көрүнүп турди.  16 Шундақла һемишә униң үстини 
булут бесивелип, кечиси от көрүнүп туратти,  17 Қачанки булут өзи ибадәт 
чедириниң үстидин йөткилип кәтсә, бәни-Исраил қопуп көчүп, болуп берип 
қәйәрдә тохтиса, анда бәни-Исраил чүшүп чедир тикәтти.  18 Шундақки, 
бәни-Исраил өзи Худавәндиниң буйруқи билән көчүп меңип, Худавәндиниң 
буйруқи билән чедир тикип, қачанғичә булут ибадәт чедириниң үстидә 
тохтап турса, буларму өз чедирлирида шүк олтаратти.  19 Қачан булут өзи 
ибадәт чедириниң үстидә тола күнләргичә тохтап қалса, бәни-Исраилму 
Худавәндиниң буйруқиға унап көчүп кәтмәйтти.  
20 Бәзидә булут өзи ялғуз бир нәччә күнгичә ибадәт чедириниң үстидә қалса, 
уларму Худавәндиниң буйруқиға қарап тохтап туруп, Худавәндиниң буйруқи 
билән көчүп маңатти.  21 Қачанки булут ахшамдин йоруғичә туруп, сәһәр 
вақтида бу өзи йөткилип кәтсә, уларму көчүп маңатти. Қачанки булут өзи 
кечә-күндүз тохтап турғандин кейин йөткилип кәтсә, уларму көчүп маңатти.  
22 Әгәр булут өзи икки күн я бир ай я бир йил я қачанғичә ибадәт чедириниң 
үстидә тохтап турса, бәни-Исраилму чедирлирида тохтап туруп, көчүп 
маңмай, булут өзи йөткәлгинидә уларму көчүп меңип,  23 Худавәндиниң 
буйруқи билән чүшүп чедир тикип, Худавәндиниң буйруқи билән көчүп 
меңип, Худавәндә тәрипидин Мусаниң васитиси билән берилгән буйруқини 
тутуп, Худавәндиниң һөкүмигә унайтти.  

Канайларниң челиниши

10 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
2 «Сән өзәң үчүн күмүчтин икки канай соқуп яситип, уларни җамаәтни 

қичқиридиған вақит билән чедиргаһни көчүридиған вақитта ишләткин.  
3 Қачанки иккилиси челинса, җамаәтниң һәммиси җамаәт чедириниң 
дәрвазисиға келип, қешиңға йиғилсун.  



ЧӨЛ-БАЯВАНДИКИ СӘПӘР 26

4 Лекин әгәр ялғуз бири челинса, Исраилниң миңлириға баш болған 
сәрдарлар қешиңға йиғилсун.  
5 Қачанки силәр қаттиқ аваз билән чалсаңлар, шәриқ тәрипигә чүшкәнләр 
өзи көчкили башлисун.  
6 Қачанки силәр иккинчи мәртивә буниңдин қаттиқ аваз билән чалсаңлар, 
җәнуб тәрипигә чүшкәнләр өзи көчкили башлисун. Бу тәриқидә уларни 
көчүрмәк үчүн қаттиқ аваз билән чалсун.  
7 Лекин әгәр җамаәтни йиғишлиқ лазим кәлсә, қаттиқ авазини чиқармай, 
канай челиңлар.  
8 Канай челиш болса Һарунниң оғуллири болған каһинлар өзи шуни қилсун. 
Бу өзи силәр үчүн нәсилдин нәсилгә бир әбәдий қанун болсун.  
9 Әгәр силәр өз жутуңларда силәргә хапилиқ салған дүшмән билән 
урушқили чиқидиған болсаңлар, қаттиқ аваз билән канай челиңлар. 
Шундақ қилсаңлар, силәр Тәңриңлар Худавәндиниң алдида яд қилинип, 
дүшмәнлириңлардин қутулисиләр.  10 Бир хушлуқ күнүңлар кәлсә яки 
силәр һейт билән йеңи айлириңларни тутуп, көйдүрмә қурбанлиқлириңлар 
билән шүкүр қурбанлиқлириңларни өткүзсәңлар, Худайимизниң алдида, 
у бизни яд қилдурсун дәп, канайларниму чалғайсиләр. Мән Тәңриңлар 
Худавәндидурмән».  

Бәни-Исраилниң Синай баяванидин чиқиши

11 Иккинчи йилиниң иккинчи айи айниң йигирминчи күнидә булут 
өзи шаһадәт чедиридин көтирилди.  12 У вақит бәни-Исраил қопуп, Синай 
баяванидин чиқип сәпәр қилип йүрсә, булут өзи Паран баяванида тохтиди.  
13 Амма улар авалқи нөвәт Худавәндә өзи Мусаниң васитиси билән бәргән 
буйруқиға қопуп көчсә,  
14 һәммидин илгири бәни-Йәһуда қопуп, чедирлирини йиғип, өз әлиминиң 
тегидә қошун-қошун болуп маңди. Бу қошунниң сәрдари болса Аминадабниң 
оғли Наһшун еди.  15 Иссакар қәбилисиниң қошуниниң сәрдари болса Зоарниң 
оғли Нәтанәл болуп,  16 Зәбулун қәбилисиниң сәрдари болса Хелонниң оғли 
Елияб еди.  

17 Андин кейин ибадәт чедири йиғилип болғанда бәни-Гәршон билән бәни-
Мәрари қопуп, ибадәт чедирини көтирип маңди.  

18 Андин кейин рубәнийләр қопуп, чедирлирини йиғип, өз әлиминиң 
тегидә қошун-қошун болуп маңди. Бу қошунниң сәрдари болса Шедеурниң 
оғли Елизур еди.  19 Бәни-Шимон қәбилисиниң қошунниң сәрдари болса 
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Зуришадайниң оғли Шелумийәл болуп,  20 бәни-Гад қәбилисиниң қошуниниң 
сәрдари болса Дәюәлниң оғли Әлясаф еди.  
21 Андин кейин қеһатийлар қопуп, муқәддәс нәрсиләрни көтирип көчүп 
меңип йетип барғичилик башқилар ибадәт чедирини тикип болатти.  

22 Андин кейин бәни-Әфраим қопуп, чедирлирини йиғип, өз әлиминиң 
тегидә қошун-қошун болуп маңди. Бу қошунниң сәрдари болса Аммиһудниң 
оғли Әлишама еди.  23 Бәни-Манассә қәбилисиниң қошуниниң сәрдари 
болса Педаһсурниң оғли Гамлийәл болуп,  24 бәни-Бәнямин қәбилисиниң 
қошуниниң сәрдари болса Гидониниң оғли Абидан еди.  
25 Андин кейин бәни-Дан қопуп, өз чедирлирини йиғип, һәммисиниң 
кәйнидин өз әлиминиң тегидә қошун-қошун болуп маңди. Бу қошунниң 
сәрдари болса Амишадайниң оғли Ахиәзәр еди.  26 Бәни-Ашәр қәбилисиниң 
қошуниниң сәрдари болса Окранниң оғли Пагийәл болуп,  27 бәни-Нафтали 
қәбилисиниң қошуниниң сәрдари болса Енанниң оғли Ахира еди.  
28 Бу тәриқидә бәни-Исраил өзи қопуп көчкинидә қошун-қошун болуп маңди.  

29 Амма Муса өзи өз қейнатиси болған мидиянлиқ Реһуәлниң оғли Хобабға 
сөзләп: «Әмди биз Худавәндә униң тоғрисида: ‹ Уни силәргә беримән› дәп 
вәдә қилған жутқа кетип баримиз. Сәнму биз билән барсаң, саңа яхшилиқ 
қилимиз, чүнки Худавәндә өзи Исраилға яхшилиқ қилишқа вәдә қилған» 
десә,  30 у униңға җавап берип: «Йоқсу мән бармай, бәлки жутумға йенип 
кетип, туққанлиримниң қешиға баримән» деди.  31 Шуни десә, Муса униңға 
сөзләп: «Сән бизни ташлимиғин, чүнки сән болсаң бизниң баяванда қәйәрдә 
чедир тикишимизни убдан билгәч бизләр үчүн көздәк болғайсән.  32 Әгәр сән 
биз билән барсаң, Худавәндә өзи бизгә қилидиған яхшилиқниң өзигә биз 
сени шерик қилимиз» деди.  

33 Андин кейин улар Худавәндиниң теғидин қопуп, үч күнгичә йол маңди. 
Маңса, Худавәндиниң әһдә сандуқи үч күнгичә уларниң алдида йүрүп, улар 
үчүн җай издиди.  34 Қачанки улар чедиргаһтин маңса, Худавәндиниң булути 
пүтүн күндә уларниң үстигә сайә селип туратти.  35 Қачанки әһдә сандуқи 
йөткәлсә, Муса өзи: «Әй Худавәндә қопқин. Сениң дүшмәнлириң паракәндә 
болуп, сени яман көргәнләр болса алдиңдин қечип кәтсун» дәп ейтип,  
36 қачанки әһдә сандуқи бир җайда қоюлса, у өзи: «Әй Худавәндә Исраилниң 
түмәнмиңлиригә йенип кәлгин» дәп ейтатти.  
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Худавәндиниң оти

11 1 Хәлиқниң ғотулдишип турғанда буни Худавәндиниң қулиқиға яман 
ишитилип, Худавәндә өзи буни аңлиғинида униң аччиқи тутишип, 

Худавәндиниң оти уларниң арисида көйгили башлап, чедиргаһниң 
четидикиләрни ялап кәткили турди.  2 Хәлиқ өзи буниң үчүн Мусаға 
пәряд қилса, Муса Худавәндигә дуа қилди. У вақит от өзи пәсләп қалди.  
3 Худавәндиниң оти анда уларниң арисида көйүп турғини үчүн у җайниң 
өзигә Табера дәп ат қоюлди.  

Худа бөдүниләрни чүшүриду

4 Амма уларға әгишип турған хәлиқниң арилаш гуруһи иштиһаниң 
нәпсидин тутулса, бәни-Исраилму йиғлишип: «Әмди бизгә гөш бәргили ким 
бар?  5 Мана биз Мисирда бекардин йәп турған белиқ билән хаңгани, қоғун 
билән гүдини, пияз билән самсақни яд қилимиз әмәсму?  6 Лекин мунда 
бир немә йегили тепилмай, маннадин башқа бир немә көрүнмигәч бизниң 
җанлиримиз қуруп кәтмидиму?» дәп ейтишти.  7 Манна болса юмғақсүткә 
охшап, рәңи мәрвайиттәк еди.  8 Хәлиқ өзи буни йиғип йүрүп, бәзидә 
ярғунчақта тартип, бәзидә һаванчида соқуп, уни қазанға селип пишуруп нан 
етәйтти. Униң тетиқи болса яғлиқ тоқачниң тетиқидәк еди.  9 Шәбнәм өзи 
кечиси чедиргаһниң үстигә чүшкәндә манна мунда чүшәтти.  10 Амма Муса 
өзи хәлиқниң һәр бири қайси ханидандин болса өз чедириниң ишикидә 
йиғлиғинини аңлиди. У вақит Худавәндиниң аччиқи зиядә тутишип Мусаму 
нарази болди.  11 Бу сәвәбтин Муса Худавәндигә ейттики: «Немишкә сән 
өз бәндәңни тәңликкә селип, немишкә нәзириңдә илтипат тапмидим? 
Болмиса бу һәммә хәлиқниң йүкини гәдинимгә қоймайттиң.  12 Мән болсам 
бу һәммә хәлиқниң аниси вә я атисиму? Болмиса немишкә сән маңа: ‹ Мән 
өзәм уларниң ата-бовилириға қәсәм билән вәдә қилған жутиға уларни бир 
емип турған балидәк өз қучиқиңда көтирип елип барғин› дәп ейтисән.  13 Бу 
һәммә хәлиққә нә йәрдин гөш тепип берәләймән. Улар маңа йиғлишип: ‹ 
Бизгә йегили гөш бәргин› дәп турувалиду әмәсму?  14 Мән ялғуз бу һәммә 
хәлиқни көтирип йүрәлмәймән. Бу иш өзи маңа зиядә еғир болиду.  15 Әгәр 
сән бу тәриқидә мән билән муамилә қилсаң, маңа илтипат көрситип, мени 
өлтүрүветип бу тәңликимдин қутқузғин» деди.  
16 У вақит Худавәндә Мусаға ейттики: «Сениң билишиңдә хәлиқниң 
ақсақаллири болуп, уларға сәрдар туруп, өзи бәни-Исраилниң 
ақсақаллиридин болған йәтмиш кишини йиғип, уларни өзәң билән турмақ 
үчүн җамаәт чедириға кәлтүргин.  17 Анда мән назил болуп, сән билән 
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сөзлишип, сениң үстүңдики Роһтин елип, уларниң үстигә төкимән. Андин 
кейин улар болса ялғуз көтириш саңа лазим кәлмисун дәп, хәлиқниң 
йүкини көтириштә саңа ярдәм беришип турғай.  18 Лекин хәлиқниң өзигә 
ейтқайсәнки: ‹ Силәр әтигичә өзәңларни муқәддәс қилсаңлар, йегили гөш 
таписиләр. Силәр болсаңлар Худавәндиниң алдида йиғлишип: «Әмди бизгә 
гөш бәргили ким бар? Мисирда турғинимизда хуш едуқ әмәсму?» дәп 
ейтқиниңлар үчүн Худавәндә әмди силәргә йегили гөш бериду.  19 Силәр 
болсаңлар бир-икки күн вә я бәш-он күн вә я йигирмә күн әмәс,  20 бәлки 
бурунлириңлардин чиқип, силәр униңдин һө болғичилик пүтүн бир 
айғичә гөш йәйсиләр, чүнки силәр араңларда болған Худавәндини ташлап: 
«Биз Мисирдин немишкә чиқип кәлдуқ?» дәп униң алдида йиғлаштиңлар 
әмәсму?› дегин» деди.  
21 Шуни десә, Муса өзи сөзләп: «Мениң чөрәмдики хәлиқ болса алтә йүз миң 
пиядилиқ әркәк чиқиду. Амма сән болсаң: ‹ Пүтүн бир ай йәп турғичилик 
уларға гөш беримән› дәп ейттиң әмәсму?  22 Уларға союп беришкә йегидәк қой 
билән кала тепиламду? Вә я уларға йәтсун дәп, улар үчүн деңизниң һәммә 
белиқлирини йиғмақ лазимму?» деди.  23 Худавәндә Мусаға җавап берип: 
«Худавәндиниң қоли қисқа болуп қаптиму? Мана мән саңа ейтқинимниң 
беҗа кәлтүрүләмду-йоқ? Әмди көрисән» деди.  
24 У вақит Муса өзи ташқириға чиқип, Худавәндә немә ейтқинини хәлиққә 
ейтип берип, хәлиқниң ақсақаллиридин йәтмиш кишини йиғип, уларни 
ибадәт чедириниң чөрисидә турғузуп қойди.  25 У вақит Худавәндә булутта 
чүшүп келип, Муса билән сөзлишип униң үстидики Роһтин елип, буни бу 
йәтмиш ақсақалниң үстигә төкти. Шундақки, Роһ уларниң үстигә чүшкән 
һаман пәйғәмбәрлик қилғили турди. Лекин кейинки вақитта улар ундақ 
қилалмиди.  
26 Амма уларниң ичидин Әлдад билән Медад исимлиқ икки киши чедиргаһта 
қалған еди. Улар өзи ибадәт чедириға чиқмиған болсиму, хәтләнгәнләрдин 
болғач уларниң үстигә һәм Роһ чүшкини үчүн чедиргаһта пәйғәмбәрлик 
қилғили турди.  27 У вақит бир йигит Мусаниң қешиға жүгүрүп келип: «Әлдад 
билән Медад дегән кишиләр чедиргаһта олтирип, пәйғәмбәрлик қиливатиду» 
дәп ейтти.  28 Буни аңлап, Мусаниң яш хизмәткарлириниң бири болуп Нунниң 
оғли болған Йәшуа қопуп: «Әй хоҗам Муса, сән уларни тосиғин» дәп ейтти.  
29 Лекин Муса җавап берип: «Немишкә мән үчүн мундақ әндишә қилисән. 
Кашки Худавәндиниң һәммә хәлқи пәйғәмбәр болуп, Худавәндә өз Роһини 
уларниң үстигә салса еди» деди.  

30 Шуни дәп, Муса Исраилниң ақсақаллири билән биллә чедиргаһқа йенип 
барди.  31 У вақит Худавәндиниң тәрипидин қаттиқ бир боран чиқип, 
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деңизниң тәрипидин бөдүниләрни өчүртүп елип келип, чедиргаһниң 
чөрисигә ташлап, у тәрәп бу тәрәп бир күнлүк йолғичә йәрниң үстигә 
икки гәзчә кәлгидәк чүшүрүп дөвиливәтти.  32 Хәлиқ болса қопуп, пүтүн у 
күн билән пүтүн кечиси бөдүниләрни йиққили туруп, әтисиму пүтүн күн 
буларни йиғип йүрүп, һәммидин аз йиққан киши он хомәрниң миқдарини 
йиғди. Йиғип болғанда улар бөдүниләрни чедиргаһниң чөрисигә йейип 
қойди.  33 Лекин гөш өзи чишлирида болуп техи чайниялмаста, Худавәндиниң 
аччиқи хәлиқниң үстигә тутишип, Худавәндә хәлиқниң өзини қаттиқ ваба 
билән урди.  34 У җай болса анда нәпси яман кишиләр дәпнә қилинғач, униңға 
Қиброт-Һатавә дәп ат қоюлди.  35 Амма хәлиқ өзи Қиброт-Һатавәдин қопуп 
кетип, Хазеротқа берип Хасеротниң ичидә тохтап қалди.  

Мәрйәмниң песә болуп қелиши

12 1 Муса һәбәшлик бир хотунни өзигә хотун қилип алғини үчүн Мәрйәм 
билән Һарун бу һәбәшлик хотунниң сәвәбидин Мусаниң үстидин 

яман гәп қилип:  2 «Әҗәба Худавәндә болса ялғуз Муса билән сөзлишип, 
биз билән сөзләшмәптиму?» дәп ейтти. Лекин Худавәндә буни аңлиди.  
3 Амма Муса болса йәр йүзидики һәммә адәмләрдин яваш бир киши еди.  
4 Дәрһал Худавәндә өзи Муса билән Һарун вә Мәрйәмни қичқирип: «Силәр 
үчәйлиниңлар чиқип, җамаәт чедириниң алдида һазир болуңлар» деди. 
Шуни аңлап бу үчәйлән анда чиқти.  5 Чиқса, Худавәндә булут түврүкидә 
чүшүп келип, ибадәт чедириниң дәрвазисида туруп, Һарун билән Мәрйәмни 
қичқарди. Улар болса униң қешиға кәлди. 6 У өзи сөзләп: «Мениң сөзүмни 
аңлаңлар. Араңларда бирким пәйғәмбәр болса мән Худавәндә униң өзигә 
роһий көрүнүштә көрүнүп, чүшидә сөз қилимән.  7 Лекин бәндәм Муса болса 
мениң пүтүн өйүмдә маңа ишәшлик болғач униң билән ундақ қилмай,  
8 бәлки униң билән сөзләшсәм, уттур туруп, тепишмақ ейтмай, ашкарә гәп 
қилип, өзи мән Худавәндиниң дидарини көрәлигидәк тәриқидә униңға 
көрүнимән. Ундақ болса, бәндәм Мусаниң үстидин яман гәп қилиштин 
қорқмидиңларму?» деди.  
9 Худавәндиниң аччиқи уларға тутишип, өзи уларни ташлап кәтти.  10 Амма 
булут өзи ибадәт чедиридин айрилип кәткән һаман Мәрйәм песәликтин 
қардәк ақ болуп қалди. Һарун өзи Мәрйәмниң тәрипигә бурулуп қариса, 
униң песә болуп қалғинини көрди.  
11 У вақит Һарун Мусаға сөз қилип: «Әй хоҗам, биз наданлиқимизда қилған 
гунаниң йүкини бизгә артип қоймиғин.  12 Униң өзини өз анисиниң 
қосиқидин чиққинида йерим бәдини хараб болуп, өлүк туғулған балидәк 
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қилип қоймиғин» деди.  13 Шуни десә, Муса Худавәндигә пәряд қилип: «Әй 
Худа сақайтқин» деди.  14 Худавәндә Мусаға җавап берип: «Әгәр атиси униң 
йүзигә түкүргән болса, у өзи йәттә күнгичә олтирип, хиҗаләт тартқан 
болатти әмәсму? Әмди у өзи йәттә күнгичә чедиргаһниң ташқирида 
солақлиқ олтирип, андин кейин йенип кәлсун» деди.  15 Буниң билән Мәрйәм 
өзи йәттә күнгичә чедиргаһниң ташқирида солақлиқ туруп, хәлиқ болса 
Мәрйәм йенип кәлгичилик көчүп маңмиди.  16 Андин кейин хәлиқ өзи қопуп 
Хазероттин чиқип, Паран баяваниға чүшүп чедир тикти.  

Он икки җасуслуқ қилғучи

13 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  2 «Сән болсаң мән бәни-
Исраилға беридиған жутта җасуслуқ қилмақ үчүн бир нәччә кишини 

әвәткин. Ата-бовилириниң һәр бир қәбилисидин бир кишини илғап 
әвәтиңлар. Әвәтилидиған кишиләр болса һәр бири уларниң арисида сәрдар 
болған болсун» деди.  3 У вақит Муса өзи Худавәндиниң буйруқиға мувапиқ 
Паран баяванидин бәни-Исраилниң сәрдарлири болған бир нәччә кишини 
әвәтти.  4 Буларниң исимлири шу, йәни Рубән қәбилисидин Заккурниң оғли 
Шамуа,  5 Шимон қәбилисидин Хориниң оғли Шафат еди.  
6 Йәһуда қәбилисидин Йәфуннәниң оғли Каләб,  
7 Иссакар қәбилисидин Йүсүпниң оғли Йигал еди.  
8 Әфраим қәбилисидин Нунниң оғли Һошия,  
9 бәни-Бәнямин қәбилисидин Рафуниң оғли Палти еди.  
10 Зәбулун қәбилисидин Содиниң оғли Гаддийәл еди.  
11 Манассә қәбилиси аталған Йүсүп қәбилисидин Сусиниң оғли Гадди,  
12 Дан қәбилисидин Гемаллиниң оғли Амийәл еди.  
13 Ашәр қәбилисидин Микаәлниң оғли Сәтур,  
14 Нафтали қәбилисидин Вопсиниң оғли Нахби,  
15 Гад қәбилисидин Макиниң оғли Геуйәл еди.  
16 Жутта җасуслуқ қилсун дәп, Муса әвәткән кишиләрниң исимлири шу еди. 
Амма Муса өзи Нунниң оғли Һошияни Йәшуа дәп атиған еди.  

17 Муса өзи буларни Қанаан жутида җасуслуқ қилмақ үчүн әвәтип, уларға 
ейттики: «Силәр бу йәрдин җәнуб тәрипигә берип, тағ жутиға чиқип,  
18 жутниң қандақ екәнликини билип, анда олтарғучиларни күчлүкму 
яки аҗизму дәп уқуп, азму толиму дәп аңқирип беқип,  19 улар олтарған 
жут убданму яки әскиму дәп сәпселип беқип, олтарған шәһәрлири болса 
чедиргаһлиқму яки сепилликму дәп тәптиш қилип,  20 у жут өзи семизму 
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яки оруқму дәп билип, дәрәқ барму яки йоқму дәп синап беқип, җүрәтлик 
болуп жутниң мевисидин алғач келиңлар» деди, чүнки у күнләр болса үзүм 
пишқан күнлири еди.  21 Улар болса қопуп чиқип, Зин баяванидин тартип 
Хамат йолидики Рәхобқичә жутта җасуслуқ қилип,  22 җәнуб тәрипигә 
чиқип, Хебронға барди. Анда Анақниң әвлатлиридин болған Ахиман, Шешай 
вә Талмай дегән кишиләр олтарғулуқ еди. Амма Хеброн болса Мисирдики 
Зоандин йәттә йил илгири ясалған еди.  23 Андин кейин улар үзүм вадисиға 
келип, анда бир сапақ үзүми бар бир шахни кесивелип, уни бир балдаққа 
есип, икки адәм көтирип, мундин башқа бир нәччә анар билән әнҗирму 
алғач кәлди.  24 Бәни-Исраил андин кесип кәлгән үзүм сапиқиниң сәвәбидин 
у җайниң ети үзүм вадиси дәп аталди.  

25 Амма улар болса жутта җасуслуқ қилип, қириқ күндин кейин йенип 
келип,  26 Паран баяванидики Қадешқа йетип берип, Муса билән Һарун вә 
барчә бәни-Исраилниң җамаитиниң қешиға келип, Муса билән Һарун вә 
һәммә җамаәткә хәвәр берип жутниң мевисини уларға көрсәтти.  27 Мусаға 
хәвәр берип ейттики: «Сән бизни әвәткән жутқа берип көрсәк, дегәндәк анда 
сүт билән һәсәл ақидиған бир жут екән. Мана бу өзи у жутниң мевисидур.  
28 Лекин анда олтарған хәлиқ болса күчлүк болуп, шәһәрлири өзи чоң-чоң 
болуп сепилликтур. Анда Анақниң әвлатлириниму көрдуқ.  29 Жутниң җәнуб 
тәрипи болса анда амаләкийләр олтирип, хиттий, йәбусий вә аморийлар өзи 
тағларда макан тутуп, қанаанийлар болса деңизниң леви билән Иорданниң 
канарида олтарақлиқ екән» деди.  30 У вақит Каләб өзи Мусаниң алдида 
хәлиқни пәсләткили халап: «Әмди биз чиқип, у жутни алмиқимиз керәк, 
чүнки биз болсақ униң үстигә ғалиб келимиз» деди.  31 Лекин униң билән 
чиққан адәмләр өзи: «Биз у хәлиққә қарши чиқалмаймиз. Улар болса бизгә 
зиядә күчлүк келиду» дәп,  32 өзи анда җасуслуқ қилған жут тоғрисида бәни-
Исраилға яман гәп қилип: «Биз өзимиз кезип тәптиш қилған жут болса өз 
олтарғучилирини йәп кетидиған бир жут болуп, биз анда көргән хәлиқ өзи 
егиз бойлуқ адәмләр екән.  33 Биз анда гигантлардин болған бәни-Анақни 
көрсәк, биз өзимиз өз көзлиримиздә чекәткидәк көрүнүп, уларму бизни 
шундақ көрди» деди.  

Бәни-Исраилниң жутниң хәлқидин қорқуп кетиши

14 1 У вақит җамаәтниң һәммиси пәряд қилип товлап, у кечиси хәлиқ 
өзи йиғлап туруп,  2 бәни-Исраилниң һәммиси Муса билән Һарунға 

қарши ғотулдишип, һәммә җамаәт уларға сөзләп: «Кашки биз Мисирда өлүп 
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қалған болсақ еди вә я мунда чөлниң ичидә өлгән болсақ еди.  3 Немә үчүн 
Худавәндә өзи бизни қилич билән өлсун дәп, бу жутқа елип келиду? Ундақ 
болса, хотун бала-җақимиз булаңға чүшүп кәтмәмду? Униң үчүн Мисирға 
йенип кәтмикимиз яхши әмәсму?» дәп  4 бир-бири билән дейишип: «Биз 
қопуп, өзимиз үчүн бир башлиғучини илғап, Мисирға йенип кетәйли» деди.  
5 У вақит Муса билән Һарун өзи бәни-Исраилниң йиғилған һәммә җамаитиниң 
алдида йүз төвән йиқилип,  6 жутниң ичидә җасуслуқ қилғанларниң арисида 
болған Йәшуа бән-Нун билән Каләб бән-Йәфуннә болса өз кийимлирини 
житип,  7 бәни-Исраилниң һәммә җамаитигә сөзләп: «Биз кезип тәптиш 
қилған жут өзи наһайити яхши жут екән.  8 Әгәр Худавәндә биздин рази болса, 
бизни сүт билән һәсәл ақидиған бир жут болған бу жутниң өзигә башлап 
киргүзиду.  9 Лекин силәр болсаңлар Худавәндигә хиянәт қилмай туруп, 
жутниң хәлқидин қорқмиқиңлар лазим кәлмәйду. Чүнки панаһи улардин 
кетип, Худавәндә биз билән болғач улар бизгә нанниң бир лоқмисидәк 
болиду. Улардин һеч қорқмаңлар» деди.  
10 Лекин җамаәтниң һәммиси товлишип: «Уларни чалма-кесәк қилиңлар» 
дәп қичқиришип турса, Худавәндиниң шан-шәрипи җамаәт чедиридин 
бәни-Исраилниң һәммисигә көрүнди.  
11 У вақит Худавәндә Мусаға сөз қилип: «Қачанғичә бу хәлиқ өзи мени хар 
көрсун? Қачанғичә улар мән уларниң арисида қилған мөҗизиләрни көрүп 
туруп, маңа ишәнмәй турсун?  12 Әмди мән уларни ваба билән уруп, уларни 
йоқитиветип, сениң өзәңни уларниңкидин зиядә болуп, күчлүкрәк болған 
бир хәлиқ қилимән» деди.  13 Амма Муса Худавәндигә ейттики: «Мисирлиқлар 
болса сениң өз қудритиң билән бу хәлиқни уларниң оттурисидин аҗритип 
чиқирип кәлгиниңни аңлап,  14 буни бу жутниң олтарғучилириға дәп 
бериду. Буниң билән булар сән Худавәндә бу хәлиқниң оттурисида болуп, 
дәрвәқә сән Худавәндә уларға йүзмуйүз көрүнүп, сениң булутуң уларниң 
үстигә сайә селип, өзәңниң күндүзи булут түврүкидә, кечиси от түврүкидә 
уларниң алдида меңип турғиниңни ишитип қалиду.  15 Әгәр сән әмди бу 
хәлиқниң һәммисини өлтүрсәң, сән тоғрилиқ буни аңлайдиған таипиләр 
өзи сөз қилип:  16 ‹ Худавәндә өзи, мән уларға беримән дәп, қәсәм билән 
вәдә қилған жутқа бу хәлиқни йәткүзәлмәй, уларни чөлдә өлтүрүвәтти› дәп 
қалиду.  17 Ундақ болмай, бәлки әмди Худавәндәмниң қудрити ашкарә болуп, 
сән өзәң сөзләп:  18 ‹ Худавәндиниң ғәзипи кәч, шәпқити кәңри болуп, ата-
бовилириниң гунайи үчүн балилириға үчинчи, бәлки төртиничи нәсилгичә 
җаза берип, һеч кимни җазасиз қоймисиму, гуна билән хатани кәчүриду› 
дәп ейтқиниңдәк болсун.  19 Сән өзәң бу хәлиқни Мисирдин тартип бу йәргә 
елип кәлгичилик кәчүрүп кәлгәнниңдәк, һелиму бу хәлиқни кәчүргин» 
деди.  
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20 У вақит Худавәндә ейттики: «Мән сениң дуайиңға қарап уларни кәчүрдүм.  
21 Лекин өз тирикликим билән қәсәм қилип, йәр йүзини толтарған шан-
шәрипим билән ант ичимәнки,  22 мениң шан-шәрипимни көрүп, Мисир билән 
баяванда қилған мөҗизилиримни көрүп туруп, техи мени он мәртивә синап 
беқип, мениң сөзүмгә қулақ салмиған кишиләрниң һәммиси болса,  23 мән 
уларниң ата-бовилириға қәсәм билән вәдә қилип бәрмәкчи болған жутни 
һәргиз көрмисун. Дәрвәқә мени хар көргәнләрдин һеч кимгә уни көрүш 
несип болмисун.  24 Лекин бәндәм Каләб болса униңда башқа бир роһ болуп, 
камил тәриқидә маңа әгәшкәч, мән уни өзи берип кәлгән жутқа киргүзимән. 
Әвлатлири болса уни мирас алиду.  25 Амма амаләкий билән қанаанийлар өзи 
вадида олтарақлиқ болғач, силәр әтә бурулуп, қизил деңизниң йоли билән 
җул тәрипигә меңиңлар» деди.  
26 Худавәндә Муса билән Һарунға сөз қилип ейттики:  27 «Қачанғичә бу яман 
җамаәтниң үстүмгә ғотулдашқинини көтиримән, чүнки мән болсам бәни-
Исраилниң маңа қарши ғотулдишип қилған шикайитини аңлап турдум.  
28 Әмди уларға ейтиңларки: ‹ Худавәндә сөзләп: «Мән өз тирикликим билән 
қәсәм қилимәнки, силәр маңа ғотулдишип ейтқан сөзүңларға мувапиқ мәнму 
силәргә қилимән.  29 Мана өлүклириңлар болса чөлдә қелип, мениң үстүмгә 
ғотулдашқиниңлар үчүн силәрниң санақтин өтүп саналғанлириңларниң 
ичидин йигирмә яш вә я униңдин чоң болғанлириңларниң һәммиси болса  
30 мән қәсәм билән вәдә қилип силәрни анда олтарғузмақчи болған жутқа Каләб 
бән-Йәфуннә билән Йәшуа бән-Нундин башқа һечқайсиңлар кирәлмәйсиләр.  
31 Амма силәр улар тоғрисида: ‹ Булаңға чүшүп кетәрмикин› дәп ейтқан бала-
җақаңлар болса силәр хар көргән жутниң һәқиқитини билсун дәп, мән уларни 
у жутқа башлап киргүзимән.  32 Лекин силәр болсаңлар өлүклириңлар бу чөлдә 
ташлинип қелип,  33 балилириңлар өзи чөлниң ичидә падичилардәк йүрүп, 
өлүклириңлар чөлдә чирип кәткичилик бузуқ вапасизлиқиңларниң йүкини 
көтириду.  34 Силәр қириқ күн жутниң өзидә җасуслуқ қилғиниңлардәк һәр 
бир күнни бир йил санап, қириқ йил яманлиқиңларни көтәргиниңларда, мән 
өз қолумни силәрдин тартивалғинимниң немә екәнликини туюп қалисиләр.  
35 Мән Худавәндә бу сөзни қилип, маңа қарши бирлишип йиғилған һәммә бу 
яман җамаәткә шәксиз шундақ қилимән. Чөлниң ичидә улар һалак болуп, бу 
йәрниң өзидә өлиду» деди.  
36 Амма Мусаниң буйруқи билән жутта җасуслуқ қилип, йенип келип мәзкур 
жут тоғрисида яман гәп қилип, җамаәтниң һәммисини Мусаниң үстигә 
ғотулдишиға алдатқан кишиләр болса  37 жут тоғрисида яман гәп қилған бу 
кишиләр өзи Худавәндиниң һузурида балаға гириптар болуп өлди.  38 Һәр 
қандақ болса, жутта җасуслуқ қилмақ үчүн барған кишиләрдин Нунниң оғли 
Йәшуа билән Йәфуннәниң оғли Каләб өзи өлмәй тирик қалди.  
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39 Муса мәзкур сөзләрни бәни-Исраилниң һәммисигә дәп бәргәндә, хәлиқ өзи 
тола ғәмкин болуп,  40 әтиси улар, үстүн тағлиқ жутиға чиқайли дәп, сәһәр 
қопуп: «Мана әмди биз Худавәндә униң тоғрисида сөзлигән жутқа барайли. 
Биз болсақ гуна қилған екәнмиз» дәп ейтти.  41 Лекин Муса ейттики: «Немишкә 
силәр мундақ тәриқидә Худавәндиниң буйруқидин чиқип кетисиләр? Бу 
иш өзи раваҗ тапалмайду.  42 Худавәндә силәр билән әмәстур. Униң үчүн у 
йәргә чиқмаңлар, болмиса дүшмәнлириңлардин урулуп мәғлуп болисиләр.  
43 Чүнки амаләкий билән қанаанийлар анда силәргә учрашқинида қиличтин 
йиқилисиләр. Силәр болсаңлар Худавәндидин йүз өрүп кәткәч, Худавәндиму 
силәр билән болмайду әмәсму?» деди.  44 Һәр қандақ болса, улар йоғанлиқ 
қилип, үстүн тағлиқ жутиға чиқти. Лекин Худавәндиниң әһдә сандуқи 
көчүрүлмәй қелип, Мусаму чедиргаһтин чиқмиди.  45 У вақит тағлиқ жутида 
олтарақлиқ болған амаләкий билән қанаанийлар чүшүп, уларни уруп 
паракәндә қилип, Хормаһқичә қоғлап барди.  

Һәрхил әтәш қурбанлиқлири тоғрисидики низамлар

15 1 Худавәндә өзи Мусаға сөз қилип ейттики:  2 «Бәни-Исраилға 
сөзләп уларға ейтқинки: Әгәр силәр мән өзәңларға олтарғили 

беридиған жутқа кирип болғиниңларда,  3 Худавәндиниң һузурида кала 
яки ушшақ чарва малниң васитиси билән униңға хуш буй кәлтүрәйли дәп, 
Худавәндигә бир көйдүрмә қурбанлиқ яки союм қурбанлиқи болған атәш 
қурбанлиқини, хаһи қәсәм қилғандин кейин бир вәдә беҗа кәлтүридиған 
қурбанлиқ болсун, хаһи өз хушлуқидин кәлтүридиған қурбанлиқ болсун, 
хаһи һейт қурбанлиқлириңлар болсун кәлтүргили халисаңлар,  4 мундақ 
бир қурбанлиқни Худавәндигә өткүзидиған бир киши өзи йәнә, йегүлүк 
қурбанлиқи болсун дәп, бир ефаниң миқдариниң ондин биригә баравәр 
болуп бир һин миқдариниң төрттин биригә баравәр яғ қошулған ақ унни 
өткүзсун.  5 Ичкүлүк қурбанлиқи өткүзидиған иш болса сән һәр бир қоза 
үчүн, хаһи көйдүрмә қурбанлиқ болсун, хаһи союм қурбанлиқ болсун, бир 
һин миқдариниң төрттин биригә баравәр шараб униңға қошуп өткүзгин.  
6 Лекин һәр бир қочқар үчүн бир ефа миқдариниң ондин икки қисмиға 
баравәр болуп, бир һин миқдариниң үчтин биригә баравәр яғ билән яғланған 
ақ унни униңға қошуп, йегүлүк қурбанлиқи қилип өткүзүп,  7 Худавәндиниң 
һузурида хуш буй кәлтүрсун дәп, бир һин миқдариниң үчтин биригә баравәр 
болған шарабни ичкүлүк қурбанлиқи қилип өткүзгин.  8 Әгәр сән: ‹ Мән өзәм 
вәдәмни беҗа кәлтүрәй вә я Худавәндигә бир шүкүр қурбанлиқи кәлтүрәй 
дәп, бир яш буқини көйдүрмә қурбанлиқ яки союм қурбанлиқ қилип 
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өткүзсәң,  9 у яш буқиға бир ефа миқдариниң ондин үч қисмиға баравәр 
болуп, йерим һин миқдари яғ билән яғланған ақ унни қошуп өткүзүп,  
10 атәш қурбанлиқи болуп, Худавәндиниң һузурида хуш буй кәлтүрсун дәп, 
йерим һин миқдариға баравәр болған шарабму өткүзгин.  11 Мәзкур иш болса 
һәр бир буқиға, һәр қочқарға, һәр бир ушшақ чарва малға, хаһи қой, хаһи 
өшкә болсун, қошулуп қурбанлиқ қилинсун.  12 Силәр болсаңлар қурбанлиқ 
қилғили кәлтүргән һайванларниң саниға қарап һәр биригә шундақ қилиңлар.  
13 Һәр бир йәрлик адәм өзи Худавәндиниң һузурида хуш буй кәлтүрсун дәп, 
атәш қурбанлиқи кәлтүргили халиса, мәзкур тәриқидә өткүзсун.  14 Әгәр 
йеңидин араңларда олтарған бир мусапир вә я узун вақиттин бери араңларда 
олтирип кәлгән киши өзи Худавәндиниң һузурида хуш буй кәлтүрсун дәп, 
атәш қурбанлиқи өткүзгили халиса, силәрниң қурбанлиқ қилғиниңлардәк уму 
шундақ қилсун.  15 Җамаәт ичидә силәр билән араңларда олтарған мусапир 
үчүн охшаш қаидә болуп, нәсилдин нәсилгә әбәдий бир қанун болсун, чүнки 
силәр болсаңлар вә я мусапир киши болса Худавәндиниң һузурида охшаш 
санилисиләр.  16 Силәр билән араңларда олтарған мусапир үчүн қанун бир болуп 
охшаш бир қаидә болсун».  

Йеңи ундин тәйярланған нан һәдийәси тоғрисидики низам

17 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  18 «Сән бәни-Исраилға сөзләп 
уларға ейтқинки: Мән силәрни башлап баридиған жутқа кирип болуп,  
19 жутниң ненидин йегиниңларда униңдин Худавәндә үчүн бир һәдийә 
кәлтүргәйсиләр.  20 Униңларниң йеңилиқи болса униңдин бир нанни һәдийә 
қилип кәлтүрүп, хаминиңлардин һәдийә бәргиниңлардәк буниң өзини 
бәргәйсиләр.  21 Униңларниң йеңилиқидин нәсилдин нәсилгичә Худавәндә 
үчүн һәдийә қилип бериңлар.  

Билмәсликтә қилған гуна

22 Әгәр силәр билмәсликтә гуна қилип, Худавәндә өзи Мусаға буйруған 
әмирлириниң бирини беҗа кәлтүрмәй туруп,  23 Худавәндә өзи өз 
әмирлирини бәргән күндин тартип кейинки вақитқичә, Худавәндә нәсилдин 
нәсилгичә қанун қилип тохтитип, Мусаниң васитиси билән силәргә 
буйруғандин бир немини қилмай,  24 бәлки җамаәтниңму билмәс һалитидә 
сәһвәнлик түпәйли гуна қилип қойсаңлар, Худавәндиниң һузурида хуш 
буй кәлтүрсун дәп, пүтүн җамаәт өзи бир яш буқини көйдүрмә қурбанлиқ 
қилип, буниңға йегүлүк қурбанлиқи билән ичкүлүк қурбанлиқини қошуп 
буйрулған тәриқидә өткүзүп, гуна қурбанлиқи үчүн бир текиниму өткүзсун.  
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25 Каһин өзи бу тәриқидә бәни-Исраилниң һәммә җамаәт үчүн капарәт 
бәрсә, гунайи өзи билмәсликтә қилинип, улар болса Худавәндә үчүн атәш 
қурбанлиқи болсун дәп, өз қурбанлиқини кәлтүрүп сәһвәнлик түпәйлидин 
өткүзгән гунайи үчүн Худавәндиниң һузуриға гуна қурбанлиқини елип 
кәлгәч улардин кәчүрүлиду.  26 Бу тәриқә билән бәни-Исраилниң һәммә 
җамаити билән уларниң арисида олтарақлиқ мусапир кәчүрүлиду, чүнки 
һәммә хәлиқ сәһвәнлик түпәйли гунаға шерик әмәсму?  
27 Әгәр ялғуз бир адәм билмәсликтә гуна қилса, бир яшлиқ өчкини гуна 
қурбанлиқи қилип кәлтүрсун.  28 Андин кейин сәһвәнлик түпәйли гуна қилип 
гунакар болған киши үчүн каһин өзи Худавәндиниң һузурида капарәт бәрсә, 
униңға капарәт болуп, гунайи кәчүрүлиду.  29 Бәни-Исраилниң арисидики 
йәрлик адәм болсун яки уларниң арисида олтарақлиқ мусапир болсун кимки 
билмәсликтә гуна қилса, һәр бири үчүн охшаш бир қанун болсун.  

Билип туруп қилған гуна

30 Лекин кимки билип туруп, гуна қилса, Худавәндини мәсқирә қилғач 
мундақ кишиләр, хаһи йәрлик адәм, хаһи мусапир болсун, өз хәлқидин 
кесилип кәтсун.  31 Чүнки у өзи Худавәндиниң сөзини хар көрүп, униң 
һөкүмини сундурғач аяялмай йоқитилип, өз гунайи өз бешиға тәгсун.  
32 Бәни-Исраил баяванда турған күнлиридә бир киши өзи шабат күни 
отун йиғип турған һалитидә тутулуп қалди.  33 Отун йиғип турғинида уни 
тутувалған кишиләр уни Муса билән Һарунниң вә барчә җамаәтниң қешиға 
елип кәлди.  34 Елип кәлсә, униңға немә қилишини техи билмигәч улар уни 
солаққа селип қойди.  35 У вақит Худавәндә Мусаға сөзләп: «Бу адәм өзи 
өлүмниң җазасини тартсун дәп, җамаәт өзи чедиргаһниң сиртида уни чалма-
кесәк қилсун» деди.  36 Шуни десә, Худавәндиниң өзи Мусаға буйруғиниға 
мувапиқ җамаәтниң һәммиси уни чедиргаһниң сиртиға елип берип, чалма-
кесәк қилип өлтүрүвәтти.  

Кийимләргә чуча тутуш низами

37 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
38 «Сән бәни-Исраилға сөзләп уларға ейтқинки: ‹ Силәр билән кейинки 
нәсиллириңлар болса кийимлириңларниң чөрисигә чуча тутуп, етәкниң 
чучисиға көк рәңлик шойна тикип қоюңлар.  39 Бу чуча болса бир ядикарлиқ 
болуп, уни көргиниңларда Худавәндиниң һәммә буйруқлирини яд қилип 
әмәлгә кәлтүрүп, илгири бузуқлуқ қилип йүргиниңлардәк, әмди көңүл билән 
көзүңларниң шәһвитигә әгәшмәй,  40 бәлки мениң буйруқлиримни яд қилип 
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әмәлгә кәлтүрүп, өз Тәңриңларниң муқәддәслири болғайсиләр.  41 Мән өзәм 
Тәңриңлар болай дәп, силәрни Мисир жутидин чиқирип кәлгән Тәңриңлар 
Худавәндидурмән. Тәңриңлар Худавәндә мәндурмән, дәп Худавәндә ейтиду› 
дегин».  

Кораһ, Датан вә Абирамниң асийлиқ қилиши

16 1 Лекин Қораһ бән-Йизһар бән-Қеһат бән-Лавий билән Рубәнниң 
әвлатлиридин болуп Елиябниң оғуллиридин болған Датан билән 

Абирам вә Пеләтниң оғли Он болса өзигә хәлиқни йиғивелип,  2 бәни-
Исраилниң ичидин сәрдар болуп, җамаәтниң илғанған икки йүз әллик данә 
мөтивәр кишисини илғивелип, Мусаға қарши қопуп,  3 Муса билән Һарунниң 
қешиға йиғилип, уларға гәп қилип: «Әмди болди, һәддиңлардин ашмаңлар! 
Худавәндә уларниң арисида болғач җамаәтниң һәммиси муқәддәс әмәсму? 
Ундақ болса, немишкә силәр иккәйлиниңлар Худавәндиниң җамаитиниң 
үстигә өзәңларни чоң қилғили халайсиләр?» деди.  
4 Шуни аңлап Муса өзи йүз төвән йиқилип,  5 Қораһ билән униң гуруһиға 
сөзләп: «Ким униңки болуп, ким муқәддәс санилип униңға йеқин 
баралайдиғанни Худавәндә өзи әтә көрситиду. Кимни илғиса, униңға йеқин 
барғили иҗазәт бериду.  6 Әмди мундақ тәриқидә қилиңлар, әй Қораһ сән 
билән өз һәммә гуруһуңдикиләр болса исриқданлириңларни елип,  7 әтә 
уларға от қоюп, Худавәндиниң һузурида хуш буй яндурғайсиләр. Худавәндә 
у вақит кимни илғиса, муқәддәс киши у өзи болиду. Әй Лавийниң оғуллири 
силәр һәддиңлардин аштиңлар» деди.  8 Муса өзи Қораһқа йәнә ейттики: 
«Әй Лавийниң оғуллири аңлаңлар.  9 Исраилниң Тәңриси өзи силәрни 
Худавәндиниң чедириниң ишини қилип, җамаәт алдида туруп, уларға 
хизмәт қилсун дәп, силәрни Исраил җамаитиниң ичидин илғивелип, өзигә 
йеқин кәлгили силәргә иҗазәт бәргили кичик бир иш көрүнәмду?  10 Сәндин 
башқа Лавийниң оғуллири болған һәммә бурадәрлириңни өзәңгә қошуп, 
өзигә йеқин беришини силәргә несип қилған болса һәм, әмди каһинлиқни 
һәм алғили халайсәнму? 11 Бу хаһиш үчүн сән билән һәммә гуруһуңдикиләр 
Худавәндигә қарши йиғилип қоптуңлар, чүнки Һарун болса у немидурки, 
силәр униңға ғотулдашқайсиләр? 
12 Андин кейин Муса өзи Елиябниң оғуллири болған Датан билән Абирамни 
қичқарса, улар җавап берип: «Биз бармаймиз.  13 Сән бизни сүт билән һәсәл 
аққан жуттин чиқирип, баяванда өлтүргили елип кәлгиниң йәтмәй, буниң 
үстигә үстимизгә хоҗа болувалисәнму?  14 Сән болсаң бизни сүт билән һәсәл 
ақидиған жутқа елип бармай, бизгә етиз билән үзүмзарлиқниму мирас 
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қилип бәрмидиң. Әҗәба, әмди сән бу адәмләрниң көзлирини чаниқидин 
чиқиривәткили халайсәнму? Һәр қандақ болса, биз бармаймиз» деди.  
15 У вақит Муса тола аччиқлинип, Худавәндигә сөзләп: «Сән уларниң 
һәдийәсигә қаримиғин. Мән болсам, улардин бир ешәкму алмидим вә я 
уларниң һеч биригә нуқсан йәткүзмидим» деди.  
16 Андин кейин Муса Қораһқа сөзләп: «Сән билән һәммә гуруһуңдикиләр 
болса Худавәндиниң һузурида һазир болуп, әтә сән билән улар вә Һарун анда 
йиғилип,  17 һәр бириңлар өз исриқденини елип, үстигә хушбуй исриқ селип, 
һәр бириңлар өз исриқденини көтирип, икки йүз әллик данә исриқданни 
Худавәндиниң һузуриға кәлтүрсун. Сән билән Һарун болса силәрму һәр 
бириңлар өз исриқдениңларни кәлтүрүңлар» деди.  18 Шуни аңлап, уларниң 
һәр бири өз исриқденини көтирип, униңға от селип, үстигә хушбуй исриқ 
қоюп, җамаәт чедириниң дәрвазисиға берип, Муса билән Һарунға қошулуп 
тохтап турди.  19 Қораһ болса Муса билән Һарунға қарши һәммә җамаәтни 
йиғип, җамаәт чедириниң дәрвазисиға җуғлиди. У вақит Худавәндиниң 
шан-шәрипи җамаәтниң һәммисигә көрүнди.  

20 Көрүнүп, Худавәндә өзи Муса билән Һарунға сөзләп ейттики:  21 «Силәр 
иккәйлиниңлар өзәңларни бу җамаәттин җуда қилиңлар. Мән болсам 
буларни бир дәмдә йоқитимән» деди.  22 У вақит уларниң иккилиси йүз төвән 
йиқилип: «Әй Худа, әй һәммә тирик җанларниң роһиниң Тәңриси, әҗәба бир 
адәмниң гуна қилғини үчүн һәммә җамаәткә аччиқлисәнму?» деди.  
23 Шуни десә, Худавәндә өзи Мусаға сөзләп:  24 «Сән бәни-Исраилға: ‹ Силәр 
өзәңлар Қораһ, Датан вә Абирамниң чедиргаһиниң өпчөрисидин нери 
чиқип кетиңлар› дәп ейтқин» деди.  25 У вақит Муса қопуп, бәни-Исраилниң 
ақсақаллирини өзигә әгәштүрүп, Датан билән Абирамниң қешиға берип,  
26 җамаәткә сөзләп: «Силәр болсаңлар уларниң һәммә гунайиниң сәвәбидин 
өлүп кәтмәйли дәп, бу яман адәмләрниң чедиргаһлиридин чиқип кетип, 
уларниң һечнемисигә тәгмәңлар» деди.  27 Шуни аңлап, хәлиқ өзи Қораһ, 
Датан вә Абирамниң чедирлириниң өпчөрисидин нери кәтти. Амма Датан 
билән Абирам болса өз хотунлири билән чоң-кичик балилирини елип, өз 
чедирлириниң дәрвазисида тохтап қалди.  28 У вақит Муса сөз қилип: «Бу 
ишларниң һәммисини қилмиқим үчүн Худавәндиниң өзи мени әвәтип, 
бу ишларни өз тәрипимдин болмиғинини шуниңдин билиңларки,  29 әгәр 
буларму башқа адәмләрниң өлүмидә өлүп кетип, һәммә адәмләргә йәткән 
баламу уларға охшаш тәгсә, шәксиз Худавәндә мени әвәтмиди.  30 Лекин 
Худавәндә өзи бир йеңи ишни пәйда қилип, йәр өз ағзини ечип, улар билән 
һәммә мелини жутуп кетип, улар өзи тирик туруп аләм дозаққа чүшүп кәтсә, 
шәксиз билиңларки, бу хәлиқ өзи Худавәндини хар көргән екән» деди.  
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31 Шу сөзни қилип болған һаман уларниң тегидин йәр йерилип,  32 йәр өзи 
ағзини ечип уларни өйлири билән жутуп, Қораһ билән һәммә адәмлирини 
һәммә мели билән қошуп дәм тартип кәтти.  33 Шундақки, уларниң өзи пүтүн 
барлиқи билән қошулуп тирик туруп, дозаққа чүшүп кетип, йәр өзи уларниң 
үстидә йепилди. Буниң билән улар җамаәтниң арисидин кесилип кәтти.  
34 Амма уларниң чөрисидә турған Исраилниң һәммиси уларниң пәрядини 
аңлап, бизни йәр жутуп кәтмисун дәп, қечип кәтти.  35 Лекин Худавәндә 
тәрипидин от чиқип хушбуй исриқни кәлтүргән икки йүз әллик адәмни 
яливалди.  

Баланиң башлиниши вә Һарунниң капарәт бериши билән 
тохтитилиши

17 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  2 «Сән Һарун каһинниң оғли 
Елиазарға буйруғинки, исриқданлар муқәддәс болғач у өзи уларни 

отниң ичидин тартивелип, ичидики отни нери ташлиғин.  3 Қилған гунайи 
үчүн өз җанлирини җүtүrгән кишиләрниңки болған бу исриқданлар болса 
Худавәндиниң һузуриға кәлтүрүлүп муқәддәс болғач, қурбангаһниң үстини 
қаплансун дәп, соқулуп түникә қилинип, бәни-Исраил үчүн бир аламәт 
болсун».  4 У вақит Елиазар каһин өзи көйүп кәткән кишиләрниң кәлтүргән 
мис исриқданлирини елип, қурбангаһни қаплатмақ үчүн буларни түникә 
қилип соқтуруп,  5 «Һарунниң нәслидин болмай, ят киши болған һеч ким 
Худавәндиниң һузурида хушбуй исриқ яндурмақ үчүн йеқин бармисун, 
болмиса Қораһ билән униң гуруһиға тәккән иш униңғиму тегиду» дәп, бәни-
Исраил үчүн буни бир ядикар қилип қоюп, Худавәндә Мусаға буйруғининиң 
һәммисигә қарап иш қилди.  
6 Лекин әтиси бәни-Исраилниң һәммә җамаити Муса билән Һарунға 
ғотулдишип: «Силәр болсаңлар Худавәндиниң хәлқини өлтүрдүңлар» дәп 
ейтип,  7 һәммә җамаәт өзи Муса билән Һарунға қарши йиғилса, бу иккилиси 
җамаәт чедириниң тәрипигә йүзлинип булут өзи уни япқинини көрди. 
Қариса, Худавәндиниң шан-шәрипи көрүнүп турди.  8 Амма Муса билән 
Һарун өзи җамаәт чедириниң алдиға барса,  
9 Худавәндә Мусаға сөз қилип:  10 «Сән бу җамаәттин чиқип кәткин. Мән бир 
дәмдә уларни йоқитай» деди. У вақит улар йүз төвән йиқилди.  11 Амма 
Муса өзи Һарунға сөз қилип: «Сән өз исриқдениңни елип, қурбангаһтин от 
кәлтүрүп униң үстигә хушбуй исриқ қоюп, шитик җамаәтниң қешиға берип, 
улар үчүн капарәт бәргин, чүнки Худавәндә тәрипидин қәһр чиқип келип, 
бала өзи башланди» деди.  12 Шунда Һарун Муса униң өзигә буйруған нәрсини 
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елип, шитик җамаәтниң оттурисиға барса, бала өзи хәлиқниң арисида 
башланғинини көрүп, шитик хушбуй исриқни отқа селип, хәлиқ үчүн 
капарәт бәрди.  13 У өзи өлүк билән тирикләрниң оттурисида турған чағда 
бала тохтап қалди.  14 Лекин баланиң сәвәбидин һалак болғанларниң сани, 
Қораһниң сәвәбидин һалак болғанлардин башқа он төрт миң йәттә йүз киши 
еди.  15 Андин кейин Һарун өзи җамаәт чедириниң дәрвазисиға Мусаниң 
қешиға йенип кәлди. Кәлгинидә бала өзи тохтап қалған еди.  

Һарунниң һасисиниң чечәклиши

16 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  17 «Сән бәни-Исраилға сөзләп, 
уларниң ичидә қәбилә ханиданлириға баш болғанлардин һәр бир қәбилә 
ханиданидин бирдин һаса һесаб қилип, җәмий он икки һасини елип, һәр 
бир кишиниң һасисиға униң етини пүткин.  18 Лавийниң һасиси болса униң 
үстигә Һарунниң исмини пүткин, чүнки у қәбилиниң ханиданлириниң 
чоңиниң тайин бир һасиси болсун.  19 Андин кейин сән бу һасиларни җамаәт 
чедиридики шаһадәт сандуқиниң алдидики мән өзәмни силәргә ашкарә 
қилидиған җайниң өзидә қоюп қойғайсән.  20 Қойсаң, шундақ болидуки, 
мән өзәм илғиған кишиниң һасиси көкләйду. Уларниң силәргә қилған 
ғотулдишидин арам тапай дәп, бу тәриқидә бәни-Исраилниң ғотулдишини 
түгитимән» деди.  21 Муса өзи бәни-Исраилға сөзлисә, уларниң қәбилилиригә 
баш болған кишиләрниң һәр бири бирдин һаса һесабида он икки һасини 
тапшуруп бәрди. Һарунниң һасисиму уларниң һасилириниң арисида еди.  
22 Андин Муса һасиларни шаһадәт чедирида Худавәндиниң һузурида қоюп 
қойди.  23 Әтиси Муса шаһадәт чедириға кирсә, мана Лавий ханиданиниң, 
исми йезилип Һарунниңки болған һасиниң көкләп, чечәкләп, бадам 
кәлтүргинини көрди.  24 Андин кейин Муса өзи бу һасиларниң һәммисини 
Худавәндиниң һузуридин елип чиқип, барчә бәни-Исраилниң қешиға 
кәлтүрди. Улар болса сәпселип беқип, һәр бири өз һасисини алди.  
25 Худавәндә Мусаға ейттики: «Сән болсаң Һарунниң һасисини шаһадәт 
сандуқиниң алдиға яндуруп барғин. Анда у өзи бойни қаттиқ болғанларға бир 
аламәт болсун. Улар өлүп кәтмисун дәп, бу тәриқидә уларниң ғотулдишини 
мәндин нери қилғин» деди.  26 Муса өзи шундақ қилип, Худавәндиниң униңға 
буйруғинидәк қилди.  27 Амма бәни-Исраил болса Мусаға пәряд қилип: «Мана 
биз һалак болуп, йоқилип һәммимиз түгәп кетимиз.  28 Кимки Худавәндиниң 
чедириниң өзигә йеқин барса, өлүп қалиду. Әмди биз һәммимиз йоқ болуп 
кетимизму?» деди.  
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Каһинлар вә лавийларниң вәзипилири

18 1 Худавәндә Һарунға сөз қилип ейттики: «Муқәддәс хана тоғрисидики 
гуна болса сән билән оғуллириң уни көтирисиләр. Ата-бовилириңниң 

ханиданиму саңа қошулуп уни көтириду. Каһинлиқ мәнсипиңлар 
тоғрисидики гуна болса сән билән оғуллириң бир болуп, уни көтирисиләр.  
2 Лекин атаң Лавийниң қәбилисидин болуп туққанлирини болған кишиләр 
өзи сән билән биллә киргили иҗазәт тепип, саңа йеқин туруп, сән билән 
оғуллириң шаһадәт чедирида хизмәт қилишип турғиниңларда саңа ишта 
ярдәм беришип турсун.  3 Улар сениң тәрипиңдин немә буйрулуп, пүтүн 
чедирда қайси ишлар уларға тапшурулған болса шуни қилсун. Лекин 
муқәддәс әсвабларға вә я қурбангаһқа йеқин кәлмисун. Болмиса, хаһи 
улар болса, хаһи силәр болсаңлар, өлүп кетисиләр.  4 Улар өзи саңа йеқин 
туруп, өзи чедирда қилидиған һәр ишни қилип, җамаәт чедириниң қайси 
иши уларға тапшурулған болса, қилип турсун. Лекин ят киши болса силәргә 
йеқин кәлмисун.  5 Амма силәр болсаңлар, бәни-Исраилниң үстигә ғәзәп 
кәлмисун дәп, муқәддәс хана билән қурбангаһ тоғрисида буйрулған ишни 
қилғайсиләр.  6 Мана мән болсам бәни-Исраилниң ичидин бурадәрлириңлар 
болған лавийларни илғивалдим. Улар болса силәргә бир инамдәк тегип, 
җамаәт чедирида хизмәт қилсун дәп, Худавәндә үчүн берилди.  7 Лекин силәр 
билән оғуллириңлар болса бир болуп, каһинлиқ мәнсипиңларниң ишини 
қилип, қурбангаһтики билән пәрдиниң ичкиридики һәммә нәрсиләрдин 
хәвәр елип хизмәт қилғайсиләр дәп, каһинлиқиңларни силәргә инамдәк 
бәрдим. Лекин әгәр бир ят киши шуниңға йеқин барса, өлтүрүлсун».  
8 Худавәндә Һарунға сөз қилип ейттики: «Көчүрүлмәй елип қелинсун 
дәп, маңа берилидиған һәдийәләрни саңа берип, бәни-Исраилниң һәммә 
муқәддәс һәдийәлиридин буни аҗритивелип, әбәдий һәққиңлар болсун 
дәп, сән билән оғуллириңларға уни мәнсәп инамиңлар қилип бәрдим.  
9 Амма отқа селинмайдиған һәммидин муқәддәс һәдийәләрниң ичидин 
саңа тегидиған нәрсиләр бу, йәни: хәлиқниң маңа кәлтүргән һәммә йегүлүк 
қурбанлиқи билән һәммә гуна қурбанлиқи вә һәммә хата қурбанлиқиниң 
өзи һәммидин муқәддәс болуп, сән билән оғуллириңға тегип,  10 буниң өзини 
һәммидин муқәддәс ханидә йегәйсән. Бу өзи саңа муқәддәс болуп, һәммә 
әркәк болса буниңдин йесун.  
11 Бәни-Исраилниң кәлтүридиған һәммә пулаңлатма қурбанлиқлириниң 
ичидин саңа тегип әбәдий һәққиңлар болуп, кимки өйүңдә пак турса, 
униңдин йейәләп, сән билән оғул вә қизлириңға мениң тәрипимдин 
берилидиған нәрсиләр шу, йәни:  
12 улар Худавәндә үчүн кәлтүрүп яғниң яхшиси билән шараб вә буғдайниң 
яхшисиниң тунҗи һосули болған һәммә һәдийәләр сениңки болуп, буниң 
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өзини саңа бәрдим.  13 Өз жутида үнүп, улар Худавәндә үчүн кәлтүргән һәр 
нәрсиниң тунҗи һосули саңа тегип, кимки өйүңдә пак турса, униңдин йесун.  
14 Буниңдин башқа бәни-Исраилниң ичидики аталған нәрсиләрниң һәммиси 
сениңки болсун.  15 Улар Худавәндигә кәлтүридиған җанлиқ тунҗилар болса, 
хаһи инсан, хаһи чарва мал болсун, һәммиси сениңки болғай. Һәр қандақ 
болса, адәмниң тунҗиси билән напак һайванларниң тунҗилириниң орниға 
саңа бәдәл алғили лазим келиду.  16 Орниға бәдәл берилидиған һайванлар 
болса улар бир айлиқ болғанда өзәң тохтатқан қиймәткә қарап, йигирмә 
гераһқа баравәр болған муқәддәс ханиниң шеқәлигә мувапиқ бәш шеқәл 
уларниң орниға бәдәл алғайсән.  17 Лекин кала, қой вә өшкә болса тунҗилири 
муқәддәс болғач буларниң орниға бәдәл алмай, уларниң қенини қурбангаһқа 
төкүп, Худавәндиниң һузурида хуш буй кәлтүрсун дәп, яғлирини атәш 
қурбанлиқи қилип көйдүргин.  18 Амма уларниң гөши болса сениңки болуп, 
пулаңлатма қурбанлиқ болған төш билән һәдийә үчүн кәлтүрүлгән оң 
йотиға охшаш саңа тәгсун.  19 Бәни-Исраил өзи Худавәндә үчүн қурбанлиқ 
қилип кәлтүридиған һәммә муқәддәс һәдийәлирини саңа ата қилип, сениң 
өзәң билән оғул-қизлириңғиму әбәдий һәққиңлар болсун дәп бәрдим. Бу өзи 
Худавәндиниң һузурида сән билән өз нәслиң үчүн туз йүзидин қилған бир 
әбәдий әһдә болғай.  
20 Худавәндә өзи Һарунға ейттики: «Сән болсаң уларниң жутида мирас 
алмай, уларниң арисидиму несип тапмай, бәлки мән өзәм бәни-Исраилниң 
арисида сениң несипиң болимән.  21 Мана мән бәни-Исраилниң ичидики 
һәммә ондин бир үлүшни Лавийға ата қилип, улар җамаәт чедирида ишләп 
хизмәт қилғини үчүн буни уларға бәрдим.  22 Лекин бәни-Исраилниң 
қалғанлири болса мундин кейин җамаәт чедириға йеқин кәлмисун. Болмиса 
улар гунаға гириптар болуп өлиду.  23 Бәлки лавийлар өзи җамаәт чедириниң 
хизмитини қилип, өткән хаталирини көтәрсун. Бу өзи силәр үчүн нәсилдин 
нәсилгә бир әбәдий қанун болсун. Улар болса бәни-Исраилниң арисида һеч 
мирас алмисун.  24 Чүнки бәни-Исраил Худавәндә үчүн һәдийә қилип бәргән 
ондин бир үлүшниң өзини лавийларға мирас қилип бәрдим. Буниң үчүн мән 
уларға: ‹ Бәни-Исраилниң арисида мирасиңлар болмисун› дәп ейттим».  
25 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
26 «Сән лавийларға сөзләп ейтқинки: уларниң тәрипидин алидиған 
мирасиңлар шу дәп, өзәм тохтатқан ондин бир үлүшни бәни-Исраилдин 
алғиниңларда силәр ондин бир үлүшниң ондин бирини Худавәндә үчүн 
бериңлар.  27 Бу һәдийәңлар болса башқилар өзи хамандин ашлиқ, сиққучтин 
шараб бәргинидәк саналсун.  28 Бу тәриқидә силәр бәни-Исраил тәрипидин 
алидиған һәммә ондин бир үлүштин Худавәндә үчүн бир һәдийә берип, 
ондин бир үлүштин чиқип, Худавәндә үчүн берилидиған бу һәдийәниң өзини 
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Һарун каһинға бәргәйсиләр.  29 Силәр тапшурувалған һәммә һәдийәләрдин 
Худавәндигә тегидиған һәссисини униңға пүтүн берип, һәммидин 
яхшисидин елип, муқәддәс һәдийәгә яриғидәк нәрсини бериңлар дегин.  
30 Буниңдин башқа уларға ейтқинки: Силәр бу тәриқидә нәрсиләрниң 
һәммидин яхшисини һәдийә қилип бәрсәңлар, лавийларниң бу һәдийәси 
өзи башқиларниң хаман билән сиққучтин чиққан нәрсиләрдин елип 
кәлтүргинидәк болуп саналсун.  31 Силәр билән бала-җақаңлар болса буни 
һәр йәрдә йегили һәққиңлар бар, чүнки бу өзи җамаәт чедирида қилған 
хизмитиңларниң һәққи болиду.  32 Силәр бу тәриқидә һәммидин яхши 
нәрсиләрдин һәдийә қилип кәлтүрсәңлар, бу ишниң сәвибидин гунакар 
болмай, бәни-Исраилниң муқәддәс һәдийәлирини напак қилиштин 
сақлинип, өлүмгә гириптар болмайсиләр».  

Паклиниш суйи

19 1 Худавәндә Муса билән Һарунға сөз қилип ейттики:  2 «Худавәндә 
өзи буйруған бу қанун-бәлгилимини бәни-Исраилға дәп берип 

ейтқинки: Силәр болсаңлар деғи болмай, рәңи қизил болуп, үстигә 
боюнтуруқ селинмиған, әйипи йоқ бир инәкни елип келип,  3 уни Елиазар 
каһинға тапшуруп бериңлар. Андин кейин улар уни чедиргаһниң ташқириға 
елип чиқип, каһинниң көз алдида боғузлисун.  4 У вақит Елиазар каһин өз 
бармиқи билән униң қенидин азғина елип, бу қанни йәттә мәртивә җамаәт 
чедириниң алди тәрипигә чачсун.  5 Андин кейин инәк өзи каһинниң көз 
алдида көйдүрүлүп, униң териси билән гөши болсун, қени билән тезики 
болсун, һәммиси көйдүрүлсун.  6 Амма каһин өзи кедир яғичи, зупа вә 
қирмиз йипни елип, инәк өзи көйдүрүлгән отқа ташлисун.  7 Шуни қилип 
болуп, каһин өз кийимлирини жуюп, суға чөмүлүп, андин чедиргаһқа 
киргили иҗазәт тапсун. Һәр қандақ болса, каһин өзи ахшамғичә напак 
саналсун.  8 Инәкни көйдүрүвәткән кишиму өз кийимлирини суда жуюп, 
өзи суға чөмүлүп, ахшамғичә напак саналсун.  9 Амма пак болған бир киши 
инәкниң күлини йиғивелип, уни чедиргаһниң сиртидики бир пак җайда 
қойсун. Анда бу күл өзи бәни-Исраилниң җамаити үчүн сақлинип паклиниш 
суйидәк ишлитилсун. Бу гунани паклиғучидур. 10 Инәкниң күлини йиққан 
кишиму өз кийимлирини жуюп, ахшамғичә напак саналсун. Бу өзи бәни-
Исраил билән уларниң арисида олтарақлиқ мусапирға әбәдий қанун болсун.  

11 Кимки бир адәмниң өлүк бәдинигә тегип қалса, йәттә күнгичә напак 
санилип,  12 пак болмақ үчүн үчинчи билән йәттиничи күни у күл билән 
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өзини паклиса, пак санилиду. Лекин әгәр у өзи үчинчи билән йәттиничи 
күни өзини паклимиса, пак саналмайду.  13 Кимки өлгән бир адәмниң өлүк 
бәдинигә тегип қелип, өзини пак қилмиса, Худавәндиниң чедирини напак 
қилғач Исраилдин кесилип кетип, паклиниш суйи униң үстигә төкүлмигәч 
напак санилип, бу напаклиқлири һемишә униң өзигә чаплашлиқ туриду.  
14 Қанун шундақки, бир киши бир чедирниң ичидә өлүп қалған болса, бу 
чедирниң өзигә киргән һәр бир киши билән чедирда турған һәр бир киши 
иккилиси йәттә күнгичә напак санилип,  15 очуқ қоюлуп йепилмиған һәммә 
қачиларму напак саналсун.  16 Кимки сәһрада йүрүп, қиличтин йиқилған 
биригә я башқа тәриқидә өлгән өлүккә я адәм сөңики вә я бир гөргә тегип 
қалса, у өзи йәттә күнгичә напак саналсун.  
17 Амма бу тәриқидә напак болған кишини пак қилмақ үчүн көйдүрүлгән 
гуна қурбанлиқиниң күлидин азғина елинип, қачиға қоюлуп, үстигә су 
төкүлсун.  18 Андин кейин пак турған бир киши зупа елип уни бу суға чилап, 
чедир билән һәммә җабдуқ вә анда болған кишиләргә чечип, адәм сөңикигә 
я өлтүрүлгән өлүккә я башқа тәриқидә өлгән өлүккә вә я бир гөргә тегип 
қалған киши болса униң үстигә чачсун.  19 Пак турған киши өзи үчинчи билән 
йәттиничи күни напак болған кишиниң үстигә бу судин чечип, йәттиничи 
күни уни пакизлап болғанда өз кийимлирини жуюп, суға чөмүлүп пак 
саналсун.  20 Лекин бирким напак болуп қелип, өзини пак қилмиса, ундақ 
киши җамаәттин кесилсун, чүнки өзи Худавәндиниң муқәддәс ханини напак 
қилип паклиниш суйи униң үстигә төкүлмигәч напак саналсун.  
21 Бу өзи улар үчүн әбәдий бир қанун болсун. Паклиниш суйини чачқан 
киши өзи кийимлирини жуйсун. Әгәр бирким паклиниш суйиға тегип қалса, 
ахшамғичә напак саналсун.  22 Напак болған киши өзи қайси нәрсигә тегип 
қалса, у нәрсә напак болуп қелип, кимки бу нәрсигә тегип кәтсә, буму шундақ 
болуп ахшамғичә напак саналсун.»  

Мәрйәмниң вапат болуши

20 1 Авалқи айда бәни-Исраилниң һәммә җамаити Зин чөлигә йетип 
келип, хәлиқ өзи Қадешта тохтап қалди. Анда Мәрйәм өлүп қелип, у 

йәрниң өзидә дәпнә қилинди.  

Мәрибаниң суйи

2 Амма җамаәтниң суйи болмиғач, улар Муса билән Һарунға қарши 
йиғилип кәлди.  3 Хәлиқ болса Муса билән ейтишип: «Кашки бизму 
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бурадәрлиримиз Худавәндиниң һузурида өлгинидә өлсәк еди.  4 Немишкә 
бизни, булар өзи чарва мели билән қошулуп мунда өлсун дәп, Худавәндиниң 
җамаитини бу чөлгә елип кәлдиңлар?  5 Немишкә силәр бизни Мисирдин 
елип чиқирип, хаһи ашлиқ, хаһи әнҗир, хаһи өзәм, хаһи анар үнмәй, ичкили 
суму тепилмиған бу яман йәргә елип кәлдиңлар?» деди.  
6 Лекин Муса билән Һарун җамаәтниң қешидин кетип, җамаәт чедириниң 
дәрвазисиға берип, анда йүз төвән йиқилди. У вақит Худавәндиниң шан-
шәрипи уларға көрүнүп,  7 Худавәндә өзи Мусаға сөз қилип ейттики:  8 «Сән 
һасини елип өзәң билән бурадириң Һарун иккәйлән бир болуп җамаәтни 
йиғип, уларниң көз алдида қорам ташқа сөз қилғин. Шундақ қилсаңлар, у өзи 
су чиқириду. Бу тәриқидә сән уларға қорам таштин су чиқирип, җамаәтниң 
өзи билән уларниң чарва маллириға ичүрисән» деди.  
9 У вақит Муса өзи Худавәндә униң өзигә буйруғинидәк һасини униң 
Худавәндиниң һузурида қоюлған җайидин елип кәлди.  10 Андин кейин Муса 
билән Һарун җамаәтни қорам ташниң алдиға йиғип, уларға: «Әй асийлар, 
аңлаңлар. Бу қорам таштин силәргә су чиқиримизму?» деди.  11 Шуни дәп, 
Муса өз қолини көтирип, һасиси билән қорам ташқа икки қетим урса, ундақ 
тола су чиқтики, җамаәт билән уларниң чарва маллириму ичкили тапти.  
12 Амма Худавәндә өзи Муса билән Һарунға сөзләп: «Силәр маңа ишәнмәй, 
бәни-Исраилниң көз алдида мени муқәддәс санимиғиниңлар үчүн бу 
җамаәтни мән уларға бәргән жутқа башлап баралмайсиләр» деди.  
13 Бу өзи Мәрибаниң суйи дәп аталди. Анда бәни-Исраил Худавәндә билән 
ейтишқинида у өзи уларниң арисида өзиниң муқәддәс екәнликини көрсәтти.  

Едом бәни-Исраилниң жутидин өтүшигә йол қоймайду

14 У вақит Муса өзи Қадештин Едом падишаһиниң қешиға әлчиләр 
әвәтип: «Бурадириң Исраил әрз қилип: Сән болсаң бизниң тартип турған 
һәммә тәңликимизни билисән.  15 Ата-бовилиримиз болса Мисирға чүшүп 
берип, биз у Мисирниң өзидә узун вақит туруп қелип, ата-бовилиримиз өзи 
мисирлиқлардин азаб тартип турди әмәсму?  16 Амма биз Худавәндигә пәряд 
қилғинимизда у өзи авазимизни аңлап, пәриштисини әвәтип, бизни Мисирдин 
чиқирип кәлди. Һели биз болсақ сениң жутуңниң чегрисидики Қадеш дегән 
шәһәргә йетип чүштуқ.  17 Әмди сән бизгә өз жутуңдин өтүп кәткили иҗазәт 
бәргин. Биз болсақ етиз билән үзүмзарлиқлардин маңмай, қудуқларниң 
суйиниму ичивалмай, ялғуз хан йоли билән меңип йүрүп, сениң чеграңдин 
чиқип кәтмигичә, хаһи оң, хаһи чәпкә қарап бақмай, уттур кетимиз» деди.  
18 Лекин Едом падишаһи униңға ейтқузуп: «Сән болсаң мениң жутумниң 
ичидин өтәлмәйсән. Әгәр ундақ қилсаң, саңа қарши қилич көтирип чиқимән» 
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деди.  19 Амма бәни-Исраил униңға җавап берип: «Биз болсақ ялғуз чоң йол 
билән маңимиз. Әгәр биз өзимиз вә я маллиримиз суюңдин ичип кәтсәк, 
униң пулини беримиз. Ялғуз меңип өтүп кәтмәктин башқа һеч әрзимиз 
йоқтур» деди.  
20 Лекин у җавап берип: «Сән һәргиз өтәлмәйсән» дәп ейтқандин кейин, Едом 
өзи тола хәлиқни елип, чоң күч билән униңға қарши чиқти.  21 Едом өзи бу 
тәриқидә бәни-Исраилни өз жутидин өткили қоймиса, Исраил униңдин 
қайрилип кәтти.  

Һарунниң вапати

22 У вақит бәни-Исраилниң һәммә җамаити Қадештин меңип Һор теғиға 
кәлди.  23 Амма Худавәндә өзи Едом жутиниң чегрисидики Һор теғида 
Муса билән Һарунға сөзләп:  24 «Һарун болса вапат тепип, өз хәлқигә берип 
қошулиду. У мән бәни-Исраилға бәргән жутқа кирәлмәйду, чүнки Мәриба 
суйиниң қешида мениң буйруқумни тутмидиңлар әмәсму?  25 Әмди сән 
Һарун билән униң оғли Елиазарни елип, Һор теғиға чиқип,  26 Һарунниң 
кийимини салдурувелип, униң оғли Елиазарға кийдүргин. Чүнки Һарун 
болса анда вапат тепип, өз хәлқигә берип қошулиду» деди.  
27 У вақит Муса өзи Худавәндиниң буйруқиға мувапиқ әмәл қилди. Улар 
болса барчә җамаәтниң көз алдида Һор теғиға чиқип кәтти.  28 Чиққандин 
кейин Муса өзи Һарунниң кийимлирини салдуруп, униң оғли Елиазарға 
кийдүрди. Амма Һарун болса тағниң үстидә вапат болуп өлди. Лекин Муса 
билән Елиазар тағдин чүшүп кәтти.  29 Җамаәтниң һәммиси Һарунниң 
өлгинини аңлиғинида Исраил ханиданиниң һәммиси Һарунниң үстигә 
оттуз күнгичә матәм тутуп йиғлиди.  

Арад падишаһиниң мәғлуб қилиниши

21 1 Қанаанлиқ болуп җәнуб жутида олтарақлиқ Арад падишаһи өзи 
Исраилниң Атарим йоли билән кәлгинини аңлиғинида, улар билән 

соқушқили башлап уларниң бирнәччисини әсир қилди.  
2 У вақит Исраил Худавәндигә бир вәдә қилип: «Әгәр сән хәлиқни қолимизға 
бәрсәң, уларниң шәһәрлирини вәйран қиливәтәйли» дәп ейтти.  3 Худавәндә 
өзи Исраилниң пәрядини аңлап, қанаанийларни уларниң қолиға бәрсә, 
булар уларниң өзи билән шәһәрлирини вәйран қиливәтти. Бу сәвәбтин у 
йәрниң өзигә Хормаһ дәп ат қоюлди.  
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Мис илан
4 Андин кейин улар Һор теғидин чиқип кетип, Едомниң жутини айлинип 

өтәйли дәп, қизил деңизниң йоли билән маңди. Маңса, хәлиқ өзи йолда 
тола беарам болди.  5 Хәлиқ болса Худа билән Мусаға қарши ғотулдишип: 
«Немишкә бизни баяванда өлсун дәп, Мисир жутидин елип чиқтиңлар? 
Бу җайда, хаһи нан, хаһи су тепилмай, көңлимиз болса бу яман таамдин 
һө болиду» деди.  
6 У вақит Худавәндә өзи хәлиқниң үстигә зәһәрлик иланларни әвәтти. Улар 
келип хәлиқни чақса, бәни-Исраилниң ичидин тола хәлиқ өлүп кәтти.  7 Бу 
сәвәбтин хәлиқ өзи Мусаниң қешиға келип: «Биз болсақ Худавәндә билән саңа 
қарши ғотулдишип гуна қилдуқ. Әмди сән бизниң тоғримизда: ‹ Булардин 
иланларни кәткүзгин› дәп Худавәндигә дуа қилғин» деди. Шуни десә, Муса 
өзи хәлиқ үчүн Худавәндигә дуа қилди.  
8 У вақит Худавәндә Мусаға ейттики: «Сән өзәң үчүн бир илан сүритини 
ясап, уни бир яғачқа есип қойғин. Илан чаққан киши у сүрәткә қарап тирик 
қалсун» деди.  9 Шуни аңлап, Муса өзи мистин бир илан етип, уни яғачқа есип 
қойди. Қачанки илан чаққан киши у мис илан сүритигә қариса, тирик қалди.  

Оботтин Писгаға бериш

10 Андин кейин бәни-Исраил қопуп көчүп, Оботқа берип чүшти.  
11 Оботтинму көчүп кетип, шәриқ тәрипидә болуп Моаб жутиниң алдидики 
чөлдә болған Ийә-Абарим дегән җайда чедир тикти.  12 Андин кейин улар 
у йәрдин көчүп меңип, Зарәд вадисиға берип чүшти.  13 У йәрдинму чиқип 
меңип, өзи аморийларниң жутидин чиқип, баяван билән еқип турған Арнон 
дәриясиниң у тәрипидә чедир тикти. Чүнки Арнон болса Моабниң чегриси 
болуп Моаб билән аморийларниң жутиниң оттурисидин еқиғлиқ еди.  14 Бу 
сәвәбтин Худавәндиниң җәң намисидә шундақ пүтүлгәнки:

 Суфадики Ваһәб билән Арнон җилғилири болса
15 еқинлири өзи Моабниң чегрисиға яндишип
Арниң олтиришлуқ җайлириғичә йетип бариду.

  
16 Андин кейин улар бу җайдин қопуп меңип, Худавәндә униң тоғрисида 
Мусаға сөзләп: «Хәлиқни мунда йиққин. Мән уларға су берәй» дәп ейтқан 
Бәәр дегән қудуқниң қешиға чүшти.  17 Исраил болса шеир оқушуп:

 «Әй қудуқ қайнап чиққин.
 Әмди силәр уни даңлап:
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18 ‹ Бу қудуқни әмирләрниң өзи ясап,
 хәлиқниң чоңлири һаса таяқлири билән колиған›
дәп ейтиңлар» дәп дейишкән еди.

 19 Андин улар у чөлдин қопуп, Матана дегән җайға берип, Матанадин қопуп 
Нахалийәлгә берип, Нахалийәлдин чиқип, Бамотқа йетип,  20 Бамоттин 
чиқип, Моабниң жутида болуп, чөл тәрипигә қарап турған Писга чоққисиниң 
йенидики вадиға йетип барди. 
 

Сихон вә Огниң мәғлуб қилиниши

21 У вақит Исраил өзи аморийларниң падишаһи Сихонниң қешиға әлчиләр 
әвәтип ейтқуздики:  
22 «Әмди сән бизгә өз жутуңдин өтүп кәткили иҗазәт бәргин. Биз болсақ 
йолдин, хаһи оң, хаһи чәпкә қайрилип, етиз билән үзүмзарлиқларға 
кирмәй, қудуқлардин суму ичмәй, сениң жутуңдин өтүп болғичилик хан 
йоли билән уттур маңайли» деди.  23 Лекин Сихон өзи Исраилни өз жутидин 
өткили қоймай, бәлки һәммә хәлқини йиғип, Исраил билән учрашай дәп, 
чөлниң ичидә Яһазғичә чиқип, Исраил билән соқушқили турди.  24 Лекин 
Исраил уни қилич биси билән уруп, Арнондин тартип Яббоққичә униң 
жутини елип, бәни-Аммонниң чегрисиғичә чиқип, бәни-Аммонниң 
чегриси өзи мәһкәм болғач анда тохтиди.  25 Исраил болса андаки һәммә 
шәһәрләрни алди. Алғандин кейин Исраил өзи аморийларниң һәммә 
шәһәрлиридә олтиривелип, Хешбон билән униңға тәвә йәрлиридә 
маканлашти.  26 Хешбон болса аморийларниң падишаһи Сихонниң шәһири 
болуп қалған еди. Чүнки у өзи Моабниң илгәрки падишаһи билән соқушуп, 
Арнонғичә униң һәммә жутини тартивалған еди.  27 Шу сәвәбтин шаирлар 
ейтқанки:

 «Хешбонға келиңлар!
 Мана Сихонниң шәһири өзи қурулуп мәһкәм қилинсун.

  
28 Чүнки Хешбонниң өзидин бир от чиқип,
 Сихонниң шәһиридин бир ялқун ялқунлап туруп,
 Моабтики Арни ялап кетип,
 Арнонниң егизликлиридә олтарғанларни көйдүрүвәтти.
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29 Вай саңа әй Моаб! Әй Кемошниң үммити, һалак болдуңлар!
 Чүнки улар өз оғуллирини қечишқа тапшуруп,
 қизлирини әсирликкә берип, аморийларниң падишаһи Сихонниң қешиға әвәтти.

  
30 Биз уларни етивәткәч Хешбон өзи Дибонғичә һалак болди.
 Биз һәтта Мәдибаға туташқан Нофаһқичә жутни вәйран қиливәттуқ»

 деди.  

31 Амма Исраил болса андин кейин аморийларниң жутида олтиривалди.  
32 Лекин Муса өзи Язәрдә җасуслуқ қилмақ үчүн кишиләр әвәткәндин кейин 
улар униңға тәвә йәрлирини елип, аморийларни андин чиқиривәтти.  

33 Шуни қилип болуп, улар өзи қайрилип, Башанниң йолиға қарап маңди. У 
вақит Башанниң падишаһи Ог өзи улар билән Әдрәй дегән җайда урушмақ 
үчүн һәммә хәлқини йиғип чиқти.  34 Лекин Худавәндә Мусаға сөз қилип: 
«Униңдин қорқмиғин, чүнки мән болсам уни һәммә хәлқи билән қошуп, 
қолуңға тапшуруп, жутиниму саңа беримән. Сән болсаң өзи Хешбонда 
олтарақлиқ болуп аморийларниң падишаһи болған Сихонға қилғандәк 
буниңғиму қилисән» деди.  35 Улар болса униң өзи билән оғуллири вә һәммә 
хәлқини уруп, һеч кимни қоймай, униң жутини егиливалди.  

Моаб падишаһи Балақ Биламни бәни-Исраилни 

ләнәт қилишқа қичқириду

22 1 Андин кейин бәни-Исраил көчүп берип, Иордандин өтүп, Моабниң 
түзләңликидә Йерихониң уттурида чедир тикти.  2 Амма Зипорниң 

оғли Балақ өзи Исраилниң аморийларға немә қилғинини көргән еди.  
3 Моабийлар болса бу хәлиқ нурғун екән дәп, тола қорқуп кетип, бәни-
Исраилниң сәвәбидин улар өзи дәһшәт еди.  
4 Униң үчүн моабийлар өзи Мидиянниң ақсақаллириға сөзләп: «Әмди 
бу адәмләр топи болса сәһраниң отини кала ялап кәткәндәк чөримиздә 
һечнемини қоймай, ялап кәтмәкчи болиду» деди. У күнләрдә Зипорниң оғли 
Балақ Моабниң падишаһи еди.  5 У өзи туққанлириниң жутидики дәрияниң 
левидә болған Петор дегән җайға Беорниң оғли Биламниң қешиға әлчиләр 
әвәтип, уни қичқартип ейтқуздики: «Мана Мисирдин бир хил хәлиқ чиқип 
кәлди. Уларниң толилиқидин йәр йүзи йепилип қелип, улар болса һели 
келип, маңа қарши қадилип туруп,  6 улар өзи мәндин зиядә күчлүк болғач 
әмди сән келип, мән үчүн бу хәлиққә ләнәт оқуғин. Шундақ қилсаң, биз 
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уларни мәғлуп қилип, мән уларни жуттин чиқиривәтәләсәм керәк. Чүнки 
мән өзәм сән кимни бәрикәтлисәң, бәрикәт тепип қелип, кимгә ләнәт оқусаң, 
мәлун болуп қелишини билимән» деди.  
7 У вақит Моабниң ақсақаллири Мидиянниң ақсақаллири билән қошулуп, 
фал ечишниң һәққини алғач берип, Биламниң қешиға йетип, Балақниң 
сөзини униңға аңлатти.  8 Аңлатса, у өзи уларға: «Бу кечә мунда қонсаңлар, 
мән өзәм Худавәндә маңа ейтқандәк силәргә җавап берәй» деди. Шуни десә, 
Моабниң әмирлири Биламниңкидә қонуп қалди.  9 Амма Худа Биламға 
сөзләп: «Сениңкидә бар кишиләр ким екән» деди.  10 Билам Худаға җавап 
берип: «Моабниң падишаһи Балақ бән-Зипор маңа хәвәр әвәткәнки:  11 ‹ Мана 
Мисирдин бир хил хәлиқ чиқип келип, униң толилиқидин йәр йүзи йепилип 
қалди. Улар өзи мәндин зиядә күчлүк болғач әмди сән келип, мән үчүн бу 
хәлиққә ләнәт оқуғин. Шундақ қилсаң, мән уларни мәғлуп қилип жуттин 
чиқиривәтәләсәм керәк› дәп ейтқузди» деди.  12 У вақит Худа Биламға: «Сән 
улар билән бармиғин. Бу хәлиқ өзи мубарәк болуп турғач, сән униңға ләнәт 
оқумиғайсән» деди.  
13 Әтиси Билам қопуп, Балақниң әмирлиригә сөзләп: «Өз жутуңларға йенип 
кетиңлар. Чүнки Худавәндә өзи мени силәр билән барғили қоймайду» деди.  
14 Шуни десә, Моабниң әмирлири Балақниң қешиға йенип берип: «Билам биз 
билән кәлгили унимиди» дәп ейтти.  

15 Лекин Балақ йәнә бир мәртивә балдурқилардин тола болуп иззити чоңрақ 
болған әмирләрни әвәтти.  16 Улар болса Биламниң қешиға келип, униң 
өзигә сөзләп: «Мана Зипорниң оғли Балақ сөз қилип: ‹ Әмди һечнемә сени 
мениң қешимға келиштин тосимисун.  17 Чүнки мән болсам саңа зиядә иззәт 
көрситип, һәрнемә десәң, саңа қилимән. Әмди келип, мән үчүн бу хәлиққә 
ләнәт оқуғин› дәп ейтти» деди.  
18 У вақит Билам җавап берип, Балақниң хизмәткарлириға ейттики: «Әгәр 
Балақ өзи алтун күмүч билән толуқлуқ өйини маңа бәрсиму, мән өз Тәңрим 
Худавәндиниң буйруқидин чиқип, униңдин кәм-зиядә қилалмаймән.  
19 Лекин әмди силәрму бу кечә мунда қонуп қелиңлар. Мән өзәм Худавәндиниң 
маңа йәнә немә сөз қилишини көрүп бақай» деди.  20 Амма Худа өзи кечиси 
Биламниң қешиға келип, униңға сөзләп: «Бу кишиләр сени қичқарғили 
кәлгән болса, сән қопуп улар билән барғин, лекин мән немә десәм ялғуз 
шуни қилмиқиң керәктур» деди.  21 Униң үчүн Билам өзи әтиси сәһәр қопуп, 
ешикини тоқуп, Моабниң әмирлири билән биллә маңди.  

22 Лекин униң маңғинида Худаниң ғәзипи тутишип, Билам өзи ешәккә минип 
икки хизмәткари билән кетип барса, Худавәндиниң пәриштиси уни тосиғили 
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йолда тиклишип турди.  23 Ешәк болса Худавәндиниң пәриштисиниң йолда 
туруп, өз қолида бир суғурулған қилични тутуп турғинини көргинидә 
йолдин қайрилип, етизлиққа кирип кәтти. Лекин Билам, йолға елип келәй 
дәп, ешәкни урди.  
24 Андин кейин Худавәндиниң пәриштиси өзи икки тәрипидә теми 
болуп үзүмзарлиқларниң оттурисидин өтидиған бир тар кочида тохтап 
турди.  25 Ешәк өзи Худавәндиниң пәриштисини көрүп қалғинида тамға 
чаплишивелип, Биламниң путини тамға чеқип қистиди. Қистиса, Билам уни 
йәнә урди.  
26 Андин кейин Худавәндиниң пәриштиси алдида берип, хаһи оң, хаһи 
чәпкә қайрилғили болмайдиған бир тар җайда тохтап турди.  27 Ешәк өзи 
Худавәндиниң пәриштисини йәнә көргинидә Биламниң тегидә йетивалди. 
Буниң үчүн Биламниң аччиқи келип һасиси билән ешәкни урди.  
28 У вақит Худавәндә өзи ешәкниң ағзини ечивәткәч ешәк Биламға сөзләп: 
«Сән мени үч мәртивә урғили мән саңа немә гуна қилдим?» деди.  29 Билам 
өзи ешәккә җавап берип: «Сән мени бозәк қилдиң әмәсму? Кашки қолумда бир 
қилич болса еди, дәрһал сени өлтүрәттим» деди.  30 Лекин ешәк өзи Биламға 
сөзләп: «Мән болсам сениң пүтүн өмрүңдә минип йүргән ешикиң әмәсму? 
Мундин илгири саңа шундақ қилған едимму?» десә, Билам өзи: «Яқ» дәп 
җавап бәрди.  31 У вақит Худавәндә Биламниң көзлирини ечип қойғач, у өзи 
Худавәндиниң пәриштисиниң қолида суғурулған бир қилични тутуп йолда 
турғинини көргинидә егилип йүз төвән йиқилди.  32 Амма Худавәндиниң 
пәриштиси униңға сөзләп: «Немишкә сән ешикиңни үч мәртивә урдуң? Мана 
сениң бу йолуң көзлиримдә тоғра болмиғач мән сени тосиғили кәлдим.  
33 Ешәк болса мени көрүп, үч мәртивә алдимдин қайрилди. Әгәр алдимдин 
қайрилмиған болса, сени өлтүрүветип уни тирик қояттим» деди.  34 У вақит 
Билам өзи Худавәндиниң пәриштисигә сөзләп: «Сениң йолда мени тосап 
турғанлиқиңни билмәй, хатаға чүшүптимән. Әгәр бу сәпәр көзүңдә яман 
көрүнсә, әмди йенип кетәй» деди.  35 Лекин Худавәндиниң пәриштиси 
Биламға җавап берип: «Сән бу кишиләр билән барғин, лекин мән немә десәм 
ялғуз шуни қилмиқиң керәктур» десә, Билам өзи Балақниң әмирлири билән 
биллә кәтти.  

36 Амма Балақ өзи Биламниң кәлгинини аңлап, униң алдиға чиқип, 
Моабниң чәт чегрисиға берип, Арнонниң канаридики бир шәһәргә йетип 
барди.  37 У вақит Балақ өзи Биламға сөзләп: «Мән сени қичқарғили киши 
әвәтмидимму? Немишкә кәлгили унимидиң? Әҗәба мән саңа йәткидәк иззәт 
көрситәлмәйттимму?» деди.  38 Билам болса Балаққа җавап берип: «Мана 
һели сениң қешиңға кәлдим! Лекин өзәмдин һечнемә сөзлийәлмәй, бәлки 
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Худа өзи мениң ағзимға немә салса, шуни демиким керәк» деди.  39 Андин 
кейин Билам өзи Балақ билән биллә берип, иккилиси Қирят-Хусот дегән 
җайға йетип кәлгәндә,  40 Балақ өзи кала билән қой боғузлап Билам билән 
униң биллә болған әмирлиригә әвәтип бәрди.  41 Әтиси сәһәр Балақ Биламни 
өзи билән биллә елип, хәлиқниң чәттики қисмини көрсун дәп, уни Бамот-
Баал дегән егизликкә елип чиқти.  

Билам бәни-Исраилни бәрәкәтләйду

23 1 Амма Билам өзи Балаққа сөзләп: «Мунда мән үчүн йәттә қурбангаһни 
ясап, бу йәргә йәттә буқа билән йәттә қочқарни маңа кәлтүргин» 

деди.  2 Балақ болса Биламниң ейтқинидәк қилғандин кейин, Балақ билән 
Билам һәр қурбангаһта бир буқа билән бир қочқарни қурбанлиқ қилди.  
3 Шуни қилип болуп, Билам өзи Балаққа сөзләп: «Сән болсаң өз көйдүрмә 
қурбанлиқиңниң йенида туруп турғин. Амма мән берип, Худавәндә өзи маңа 
көрүнүп қалармикин дәп беқип, у өзи һәрнемини ашкарә қилса, саңа дәп 
берәй» дәп, бир халий дөңлүккә чиқти.  
4 Анда Худавәндә өзи Биламға көрүнсә, Билам униңға: «Мана мән у йәттә 
қурбангаһни ясап болуп, һәр бириниң үстидә бир буқа билән бир қочқарни 
қурбанлиқ қилдим» деди.  5 У вақит Худавәндә өзи Биламниң немә ейтишини 
униң ағзиға селип, униң өзигә: «Сән Балаққа йенип берип, униңға палан-
палан сөзни дегин» деди.  
6 У өзи йенип келип, Балақниң өзи Моабниң һәммә әмирлири билән қошулуп 
өз көйдүрмә қурбанлиқиниң йенида турғинини көрди.  7 Көрсә, у қошиқини 
қошуп ейттики:

 «Балақ болса мени Аррам дегән җайдин кәлтүрүп,
 у Моабниң падишаһи өзи мени шәриқ тағлиридин елип келип:
 ‹ Сән келип мән үчүн Яқубқа ләнәт оқуп,
 Исраилниң үстигә дуайибәт оқуғин› деди.

  
8 Худа өзи ләнәт қилмиған биригә
 мән қандақ қилип ләнәт оқуп,
 Худавәндә өзи қарғимиған бир кишиниң үстигә
 қандақ қилип дуайибәт оқуялимән?

  
9 Мән әмди уларни қорам ташларниң чоққилиридин көрүп,
 егизликләрдин уларниң өзигә нәзәр салимән.
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 Мана булар өзи ялғуз олтаридиған бир хәлиқ болуп,
 башқа милләтләрниң қатарида саналмисун.

  
10 Толилиқида топидәк болған Яқубни ким һесаблап,
 Исраилниң төрттин бирини ким саниялайду?
 Кашки мән адилларниң өлүмидә өлүп,
 мениң ахирим өзи уларниң ахиридәк болса еди»

 деди.  

11 У вақит Балақ өзи Биламға: «Сән маңа немә қилдиң? Сени мениң 
дүшмәнлиримгә ләнәт оқусун дәп қичқарсам, сән әмди уларни бәрикәтлидиң 
әмәсму?» деди.  12 Лекин у җавап берип: «Әҗәба мән болсам Худавәндә 
өзи мениң ағзимға салғандин агаһ болуп, буни дәп бәрмәймәнму?» деди.  
13 Амма Балақ болса униңға сөз қилип: «Әмди сән мән билән биллә башқа бир 
йәргә барғин. Андин уларни көрисән. Мунда сән ялғуз уларниң бир қисмини 
көрүп, һәммисини көрәлмәйсән. Амма сән у йәрдин мән үчүн уларға ләнәт 
оқуғайсән дәп,  
14 уни өзи билән биллә елип, Писганиң чоққисидики Зофим дегән даласиға 
башлап чиқип, анда йәттә қурбангаһни ясап, һәр бир қурбангаһта бир буқа 
билән бир қочқарни қурбанлиқ қилди.  15 Андин кейин Билам өзи Балаққа: 
«Сән болсаң өз көйдүрмә қурбанлиқиңниң йенида туруп турсаң, маңа 
бир немә көрүнәрмикин дәп, мән нерирақ йәргә барай» деди.  16 У вақит 
Худавәндә өзи Биламға көрүнүп, униңға немә ейтишини униң ағзиға селип 
қоюп: «Сән Балақниң қешиға йенип берип, палан-палан сөзни ейтқин» деди.  
17 У униң қешиға йенип кәлсә, мана у өзи көйдүрмә қурбанлиқиниң йенида 
туруп, Моабниң әмирлириму униң билән биллә туратти. Балақ униңдин: 
«Худавәндә өзи немә сөз қилди?» дәп сориди.  
18 У вақит у өзи қошиқини қошуп ейттики:

 «Әй Балақ, сән қопуп аңлиғин,
 әй Зипорниң оғли маңа қулақ салғин.

  
19 Худа дегән ялған ейтқили инсанму?
 Әҗәба у өзи пушайман қилғили адәмниң балисиму?
 Яки бир немини ейтса, қилмай қаламду
 вә я бир немини сөзлисә, беҗа кәлтүрмәй қаламду?

  
20 Мана маңа: ‹ Мубарәклигин› дәп һөкүм берилди.
 У өзи бәрикәтлигәндин кейин мән буни қандақ яндуралаймән?



 55 ЧӨЛ-БАЯВАНДИКИ СӘПӘР

  21 Яқубта һеч мусибәт тепилмай,
 Исраилниң ичидә һеч бала көрүнмәйду.
 Униң Тәңриси Худавәндә униң билән болғач
 падишаһлиқ дәбдәбиси униңда бардур.

  
22 Худа өзи уларни Мисирдин чиқирип келивәткәч,
 уларниң күчи явайи калиниңкидәктур.

  
23 Буниң үчүн Яқубниң үстигә җаду чишлимәй,
 Исраилниң үстигә палму ишлимәйду.
 Әмди Яқуб билән Исраил тоғрисида һәйран қелип:
 ‹ Худа немә-немә қилип бәргән!›
 дәп ейтмақ лазим келиду.

24 Мана бу хәлиқ болса бир чиши ширдәк қопуп,
 әркәк ширдәк қәддини руслап өрә туруп,
 өз угини йәп өлтүргән
 нәрсисиниң қенини ичмигичилик
 янмайду» деди.

  
25 У вақит Балақ өзи Биламға сөзләп: «Ундақ болса, сән әмди, хаһи уларға 
ләнәт оқумай, хаһи уларни бәрикәтлимигин» деди.  
26 Лекин Билам җавап берип Балаққа сөзләп: «‹ Худавәндә маңа немә десә 
мениң шуни қилмиқим керәктур› дәп саңа ейтмидимму?» деди.  
27 У вақит Балақ өзи Биламға сөзләп: «Ундақ болса, кәлгин. Сени башқа бир 
йәргә елип барай. Сән анда туруп, мән үчүн уларға ләнәт оқушуңға Худа 
унармикин» деди.  28 Шуни дәп Балақ өзи Биламни башлап, Пеорға ямишип, 
баяванға қарашлиқ чоққисиға елип чиқти.  29 Андин кейин Билам өзи Балаққа 
сөзләп: «Мунда мән үчүн йәттә қурбангаһни ясап, бу йәргә йәттә буқа билән 
йәттә қочқарни маңа кәлтүргин» деди.  30 Балақ болса Биламниң ейтқинидәк 
қилип, һәр қурбангаһта бир буқа билән бир қочқарни қурбанлиқ қилди.  

Биламниң бешарәт сөзлири

24 1 Билам өзи: «Исраилни бәрикәтлимиким Худавәндиниң көзлиридә яхши 
көрүнәр екән дәп билип, бу мәртивә авалқидәк аламәт көргили бармай, 

бәлки йүзини баяван тәрипигә қаратти.  2 Билам өзи көзлирини көтирип қарап, 
Исраилниң өз қәбилилиригә мувапиқ чедир тиккинини көргинидә Худаниң 
Роһи униң үстигә кәлди.  3 Кәлсә, у өзи қошиқини қошуп ейттики:
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 «Беорниң оғли Билам вәһий кәлтүрүп,
 көзлири ечилған адәм өзи илһам тепип,

  
4 Худаниң сөзини аңлиғучи сөз қилип,
 сәҗдидә йиқилип, көзи очуқ йетип туруп,
 Қадир-Мутләқ Худаниң тәрипидин роһий көрүнүш көргән
 бу киши өзи сөз қилип ейтидуки:

  
5 «Әй Яқуб сениң чедирлириң қандақ яхши болуп,
 әй Исраил сениң маканлириң қандақ чирайлиқтур.

  
6 Улар болса вадилардәк кәңри болуп йейилип,
 дәрияниң канаридики бағларға охшаш Худавәндә өзи салған 
сәбрә дәрәқлиридәк болуп, 
 суларниң левидики кедир дәрәқлиридәктур.
7 Униң соғисидин су еқип туруп,
 уруқи болса кәңри су тепип,
 униң падишаһи өзи Агагтин чоң болуп,
 сәлтәнити улуқлинип кетиду.

  
8 Худа өзи уни Мисир жутидин чиқирип келивәткәч униң күчи явайи калиниңкидәк 
болуп,
 өзиниң дүшмәнлири болған таипиләрни йәп кетип,
 уларниң сүнәклирини сундуруветип
 өз оқялири билән уларни тешиветиду.

  
9 У өзи йетивелип бир ширдәк марап туруп,
 чиши ширдәк йетивалса,
 ким уни ойғитиду?
 Кимки сени бәрикәтлисә, өзи мубарәк болиду.
 Кимки саңа ләнәт оқуса,
 өзи мәлун болиду»

 деди.  

10 У вақит Балақ өзи Биламға аччиқлинип, қолини қолиға урди. Андин кейин 
Балақ Биламға сөз қилип: «Сени мениң дүшмәнлиримгә ләнәт оқусун дәп 
қичқардим, лекин мана әмди сән уларни үч мәртивә бәрикәтлидиң.  11 Әмди 
өз җайиңға йенип кәткин. Сән тоғрилиқ: ‹ Униңға чоң иззәт көрситәй› дәп 
хиялим бар еди. Лекин мана Худавәндә сәндин иззәтни тосап қойди» деди.  
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12 Билам өзи Балаққа җавап бәрдики: «Мән болсам, сән мениң қешимға 
әвәткән әлчиләргә сөз қилип:  13 ‹ Әгәр Балақ өзи алтун күмүч билән толуқлуқ 
өйини маңа бәрсиму, мән Худавәндиниң буйруқидин чиқип, өз хиялим 
билән, хаһи яман, хаһи яхши бир немини қилалмай, бәлки Худавәндә немә 
ейтса, шуни дәп бәрмиким лазимдур› дәп ейтмидимму?  14 Мана мән әмди 
өз хәлқимгә йенип кетимән. Лекин кәлгин, мән бу хәлиқ өзи келидиған 
күнләрдә сениң хәлқиңгә немә қилишидин сени агаһ қилип қояй» деди.  
15 Шуни дәп, у өзи қошиқини қошуп ейттики:

 «Беорниң оғли Билам вәһий кәлтүрүп
 көзлири ечилған адәм өзи илһам тепип,

  
16 Худаниң сөзини аңлап, Һәқтааладин өз билишликини аңлиғучи сөз қилип 
сәҗдидә йиқилип, көзи очуқ йетип туруп, Қадир-Мутләқ Худаниң тәрипидин 
роһий көрүнүш көргән бу киши өзи сөз қилип ейтидуки:  
17 ‹ Мән уни көримән, лекин бу вақитларда әмәс.
 У маңа көрүниду, лекин бу йеқинида әмәс.
 Яқубтин бир юлтуз чиқип,
 Исраилниң ичидин бир сәлтәнәт һасиси егиз көтирилип,
 Моабниң яңақлирини сундуруп,
 Шетниң һәммә оғуллирини һалак қилиду.

  
18 Униңға дүшмән болған Едом билән Сеир болса униң мираси болиду.
 Бу тәриқидә Исраил өзи күч-қуввитини көрситиду.

  
19 Яқубниң нәслидин бир сәлтәнәт қилғучи чиқип,
 шәһәрләрниң қалған хәлиқлирини йоқитиветиду»

 деди.  

20 Андин кейин у өзи Амаләкни көрүп қелип,
 қошақ қошуп ейттики:
 «Амаләк өзи таипиләрниң тунҗиси болсиму,
 униң ахири һалакәт болиду»

 деди.  

21 Андин кейин қенийларни көрүп, қошақ қошуп ейттики:
 «Сениң маканиң болса мустәһкәм болуп,
 өйүң қорам ташниң үстидә ясалған болсиму,
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22 Әй қенийлар, вәйран қилинип,
 Ассур сени әсир қилип, елип кетиду»

 дәп,  

23 йәнә қошақ қошуп ейттики:
 «Вай, Худа буни қилғанда ким тирик туралайду?

  
24 Мана Киттимниң тәрәплиридин кемиләр келип, Ассурға җапа селип,
 Әбәргә җаза бериду.
 Андин кейин Киттимму өзи һалак болиду»

 деди.  
25 Шуни дәп, Билам қопуп өз җайиға янғили маңса, Балақму өз йолиға кәтти.  

Бәни-Исраилниң Моаб қизлири билән зина қилиши

25 1 Исраил өзи Шиттимда турған вақтида хәлиқ болса Моаб қизлири 
билән зина қилғили турди.  2 Бу хотунлар өзи бу хәлиқни өз 

тәңрилириниң қурбанлиқ зияпәтлиригә қичқарса,  3 хәлиқ келип йәп, 
уларниң бут тәңрилиригә сәҗдә қилатти. Бу тәриқидә Исраил өзи Баал-
Пеорға майил болуп кәткини үчүн Худавәндиниң ғәзипи Исраилниң үстигә 
туташти.  
4 Худавәндә Мусаға сөзләп: «Сән болсаң Худавәндиниң ғәзипини Исраилниң 
үстидин янсун дәп, хәлиқниң һәммә сәрдарлирини тутуп, Худавәндиниң 
һузуриға кәлтүрүп аптапта есип қойғин» деди.  5 У вақит Муса өзи Исраилниң 
һакимлириға буйруп: «Силәрниң адәмлириңлардин кимки Баал-Пеорға 
майил болуп қалған болса, уни өлтүрүңлар» деди.  
6 Бәни-Исраилниң һәммә җамаити җамаәт чедириниң алдида йиғлишип 
турғинида бәни-Исраилдин болған бир адәм Муса билән барчә җамаәтниң 
көз алдида бурадәрлириниң қешиға мидиянлиқ бир хотунни елип кәлди.  
7 Пинихас бән-Елиазар бән-Һарун каһин буни көргәндә, өзи җамаәтниң 
арисидин қопуп, қолиға бир нәйзини елип,  8 исраилий кишиниң кәйнидин 
берип чедирға кирип, бу исраилий адәм билән хотунға нәйзә тиқип, 
иккилисиниң қосиқини йеривәтти. Буниң билән бәни-Исраилниң ичидики 
ваба тохтап қалди.  9 Амма бу вабадин өлгәнләрниң сани болса йигирмә төрт 
миң еди.  
10 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  11 «Пинихас бән-Елиазар бән-Һарун 
каһин болса өзәм ғәйрәт қилғандәк, бәни-Исраилниң ичидә уму ғәйрәт 
қилип, мән тоғрилиқ: ғәйритигә келип, бәни-Исраилни йоқитивәтмисун дәп, 
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бәни-Исраилдин ғәзипимни яндурди.  12 Буниң үчүн сән сөз қилип: ‹ Мана 
мән униң билән аманлиқ әһдәмни бағлидим.  13 У өзи Тәңриси тоғрисида 
ғәйрәт қилип, Исраил үчүн капарәт бәргәч, униң өзи билән кейин келидиған 
нәсиллиригә әбәдий каһинлиқниң мәнсипи тегиду› дәп ейтқин» деди.  
14 У мидиянлиқ хотун билән биллә өлтүрүлгән исраилий адәмниң исми 
Зимри дәп атилип, өзи Салуниң оғли болуп, Шимон қәбилисиниң ичидә бир 
ханиданниң сәрдари еди.  15 Бу өлтүрүлгән мидиянлиқ хотун болса Козби 
дәп атилип, Мидиянниң қәбилилириниң бир ханиданиға сәрдар болған Тир 
дегән кишиниң қизи еди.  
16 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  17 «Мидиянлиқларға һуҗум 
қилип уларни уруңлар,  18 чүнки улар болса, хаһи Пеорниң ишида 
болсун, хаһи силәр Пеорниң сәвәбидин җаза тартқан күндә өлтүрүлүп, 
уларниң һәмшириси болуп мидиянлиқ әмирниң қизи болған Козбиниң 
ишида болсун, һийла-микир ишлитип силәргә һуҗум қилди.  

Исраилийларниң иккинчи қетим санақтин өткүзүлүши

26 1 Мәзкур ваба түгәп кәткәндә Худавәндә Муса билән Һарун каһинниң 
оғли Елиазарға сөз қилип:  

2 «Силәр болсаңлар бәни-Исраилниң һәммә җамаитиниң санини 
ханиданлириға мувапиқ санап, йигирмә яш билән униңдин чоң болуп җәңгә 
ярап Исраилниң ичидә бар һәммә әр кишиләрни санақтин өткүзүңлар» деди.  
3 У вақит Муса билән Елиазар каһин Моабниң түзләңликлиридә Иорданниң 
уттуридики Йерихониң йенида хәлиққә сөз қилип,  4 Худавәндә өзи Муса 
билән Мисир жутидин чиққан бәни-Исраилға әмир қилғандәк уларға буйруп:

 «Йигирмә яш билән униңдин чоңрақ болған кишиләр санақтин өтсун» дәп 
ейтти.  

5 Рубән болса Исраилниң тунҗиси еди. Рубәнниң әвлатлири шу, йәни 
Ханоқниң нәслидин болған ханоқийларниң ханидани билән Паллуниң 
нәслидин болған паллуйларниң ханидани,  
6 Хәзронниң нәслидин болған хәзронийларниң ханидани билән Карминиң 
нәслидин болған кармийларниң ханидани еди.  
7 Булар өзи рубәнийләрниң ханиданлири болуп, уларниң ичидин санақтин 
өткәнләрниң сани болса қириқ үч миң йәттә йүз оттуз еди.  
8 Паллуниң оғли Елияб болуп,  
9 Елиябниң оғуллири болса Нимуәл, Датан вә Абирам еди. Бу иккәйлән болса 



ЧӨЛ-БАЯВАНДИКИ СӘПӘР 60

Қораһниң гуруһи Худавәндиниң өзигә қарши чиққинида җамаәт тәрипидин 
илғинип, Қораһниң гуруһиға берип қошулуп, Муса билән Һарунға қарши 
чиққан Датан билән Абирам дегән кишиләр өзи шу еди.  10 От чиқип 
ибрәт болсун дәп, икки йүз әллик кишини йәп ялап, Қораһниң гуруһини 
түгитиватқинида йәр өз ағзини ечип, бу иккилисини Қораһ билән қошуп 
жутуп кәткән еди.  11 Лекин Қораһниң оғуллири болса өлмәй қалған еди.  

12 Шимонниң әвлатлири болса өз ханиданлириға мувапиқ шу, йәни 
Нимуәлниң нәслидин нимуәлийләрниң ханиданлири, Яминниң 
нәслидин болған яминийларниң ханиданлири, Якинниң нәслидин болған 
якинийларниң ханиданлири,  13 Зераһниң нәслидин болған зераһийларниң 
ханиданлири вә Шаулниң нәслидин болған шаулийларниң ханиданлири 
еди.  14 Булар өзи шимонийларниң ханиданлири болуп, сани йигирмә икки 
миң икки йүз еди.  

15 Гадниң әвлатлири болса өз ханиданлириға мувапиқ шу, йәни Зифйонниң 
нәслидин болған зифонийларниң ханиданлири, Хаггиниң нәслидин болған 
хаггийларниң ханиданлири, Шунийниң нәслидин болған шунийларниң 
ханиданлири,  16 Озниниң нәслидин болған ознийларниң ханиданлири, 
Ериниң нәслидин болған ерийларниң ханиданлири,  17 Ародиниң нәслидин 
болған ародийларниң ханиданлири вә Арелиниң нәслидин болған 
арелийларниң ханиданлири еди.  18 Булар өзи бәни-Гадниң ханиданлири 
болуп, саналған сани болса қириқ миң бәш йүз киши еди.  

19 Йәһуданиң Ер билән Онан дегән оғуллири Қанаан жутида өлүп кәткән 
еди.  20 Йәһуданиң қалған әвлатлири шу, йәни Шеланиң нәслидин болған 
шелайларниң ханиданлири, Пәрәзниң нәслидин болған пәрәсийләрниң 
ханиданлири вә Зераһниң нәслидин болған зераһийларниң ханиданлири еди.  
21 Пәрәзниң әвлатлири шу, йәни Хәзронниң нәслидин болған хәзронийларниң 
ханиданлири билән Хамулниң нәслидин болған хамулийларниң ханиданлири 
еди.  22 Булар өзи Йәһуданиң ханиданлири болуп, саналғанларниң сани болса 
йәтмиш алтә миң бәш йүз киши еди.  

23 Иссакарниң әвлатлири болса өз ханиданлириға мувапиқ шу, йәни 
Толаһниң нәслидин болған толаһийларниң ханиданлири, Пуваниң 
нәслидин болған пувайларниң ханиданлири,  24 Яшубниң нәслидин 
болған яшубийларниң ханиданлири билән Шимронниң нәслидин болған 
шимронийларниң ханиданлири еди.  25 Булар өзи Иссакарниң ханиданлири 
болуп, саналғанларниң сани болса атмиш төрт миң үч йүз киши еди.  
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26 Зәбулунниң әвлатлири болса өз ханиданлириға мувапиқ шу, йәни Серәдниң 
нәсилдин болған серәдийләрниң ханиданлири, Елонниң нәслидин болған 
елонийларниң ханиданлири вә Яһлийәлниң нәслидин болған яһлийәлийләрниң 
ханиданлири еди.  27 Булар өзи зәбулунийларниң ханиданлири болуп, 
саналғанларниң сани болса атмиш миң бәш йүз киши еди.  

28 Йүсүпниң әвлатлири болса өз ханиданлириға мувапиқ Манассә билән 
Әфраим еди.  
29 Манассәниң әвлатлири шу, йәни Макирниң нәслидин болған макирийларниң 
ханиданлири еди. Макирниң өзидин Гилияд төрәлди. Гилиядниң өзидин 
гилиядийларниң ханиданлири пәйда болди.  
30 Гилиядниң әвлатлири болса шу, йәни Йеәзәрниң нәслидин болған 
йеәзәрийларниң ханиданлири, Хеләкниң нәслидин болған хеләкийләрниң 
ханиданлири,  31 Асрийәлниң нәслидин болған асрийәлийләрниң ханида-
нлири, Шекәмниң нәслидин болған шекәмийләрниң ханиданлири,  
32 Шәмиданиң нәслидин болған шәмидайларниң ханиданлири вә Хәфәрниң 
нәслидин болған хәфәрийләрниң ханиданлири еди.  
33 Лекин Хәфәрниң оғли Зелофхад болса униң оғуллири болмай, ялғуз 
қизлири бар еди. Зелофхад болса униң қизлириниң исимлири шу, йәни 
Махла, Ноа, Хогла, Милка вә Тирза еди.  
34 Мәзкурлар болса Манассәниң ханиданлири болуп, уларниң ичидин 
саналғанларниң сани әллик икки миң йәттә йүз киши еди.  

35 Әфраимниң әвлатлири болса өз ханиданлириға мувапиқ шу, йәни 
Шутилаһниң нәслидин болған шутилаһийларниң ханиданлири, Бекәрниң 
нәслидин болған бекәрийларниң ханиданлири вә Таханниң нәслидин 
таханийларниң ханиданлири еди.  
36 Лекин Шутилаһниң әвлатлири болса шу, йәни Еранниң нәслидин болған 
еранийларниң ханиданлири еди.  
37 Булар өзи Әфраимниң ханиданлар болуп, саналғанларниң сани болса 
оттуз икки миң бәш йүз киши еди. Мәзкурлар болса бәни-Йүсүпниң 
нәсиллири еди.  

38 Бәняминниң әвлатлири болса өз ханиданлириға мувапиқ шу, йәни 
Беланиң нәслидин болған белайларниң ханиданлири, Ашбәлниң 
нәсилдин болған ашбәлийләрниң ханиданлири, Ахирамниң нәслидин 
болған ахирамийларниң ханиданлири,  39 Шуппамниң нәслидин 
болған шуппамийларниң ханиданлири вә Хуппамниң нәслидин болған 
хуппамийларниң ханиданлири еди.  
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40 Амма Беланиң оғуллири болса Ард билән Нааман еди. Иорданиң нәслидин 
ардийларниң ханидани чиқип, Нааман болса униң нәслидин наманийларниң 
ханиданлар пәйда болса,  
41 бу ханиданлар өзи Бәняминниң әвлати болуп, уларниң ичидин 
саналғанларниң сани қириқ бәш миң алтә йүз киши еди.  

42 Данниң әвлатлири болса өз ханиданлириға мувапиқ шу, йәни Шухамниң 
нәслидин болған шухамийларниң ханиданлири еди. Бу ханиданлар өзи 
Данниң нәсиллири еди.  
43 Шухамийларниң ханиданлириниң ичидин саналғанларниң сани болса 
атмиш төрт миң төрт йүз киши еди.  

44 Ашәрниң әвлатлири болса өз ханиданлириға мувапиқ шу, йәни Йимнаниң 
нәслидин болған йимнайларниң ханиданлири, Йишвиниң нәслидин болған 
йишвийларниң ханиданлири вә Бәрияниң нәслидин болған бәрияйларниң 
ханиданлири еди.  
45 Бәрияниң әвлатлиридин шу, йәни Хебәрниң нәслидин болған 
хебәрийләрниң ханиданлири билән Малкийәлниң нәслидин болған 
малкийәлийләрниң ханиданлири еди.  46 Ашәрниң қизи болса Серах дәп 
аталди.  
47 Булар өзи бәни-Ашәрниң ханиданлири болуп, уларниң ичидин 
саналғанларниң сани болса әллик үч миң төрт йүз киши еди.  

48 Нафталиниң әвлатлири болса өз ханиданлириға мувапиқ шу, йәни 
Яхсийәлниң нәслидин болған яхсийәлийләрниң ханиданлири, Гуниниң 
нәслидин болған Гунийларниң ханиданлири,  49 Йесәрниң нәслидин 
болған йесәрийләрниң ханиданлири вә Шилләмниң нәслидин болған 
шилләмийләрниң ханиданлири еди.  
50 Булар өзи бәни-Нафталиниң ханиданлири болуп, ичидин саналғанларниң 
сани болса қириқ бәш миң төрт йүз киши еди.  

51 Мәзкурлар болса бәни-Исраилниң ичидин санилип, уларниң җәм сани 
алтә йүз бир миң йәттә йүз оттуз киши еди.  

52 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
53 «Жут өзи буларға мирас тегип, кишиләрниң саниға мувапиқ тәқсим 
қилинсун.  54 Шундақки, сән чоңрақ қәбилигә чоңрақ һәссә берип, 
кичикрәк қәбилигә кичикрәк һәссә бәргәйсән. Һәр бир қәбилигә санақтин 
өткәнлириниң саниға мувапиқ мирас берилсун.  55 Лекин жут болса чәк 
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ташлаш билән тәқсим қилинип, ата-бовилиридин тартип қәбилиләргә 
қоюлған исимлириға мувапиқ қарап улар өз мирас һәссилирини тепип,  
56 чәкниң чиқишиға мувапиқ һәр бир қәбилә, хаһи чоң, хаһи кичик болсун, 
мирас алсун.  

57 Амма Лавий қәбилисидин болғанлар болса өз ханиданлириға мувапиқ 
санақтин өткәнләрниң өзи шу, йәни Гәршонниң нәслидин болған 
гәршонийларниң ханиданлири билән Қеһатниң нәслидин болған 
қеһатийларниң ханиданлири, Мәрариниң нәслидин болған мәрарийларниң 
ханиданлири еди.  58 Лавийларниң ханиданлири болса шу, йәни 
либнийларниң ханидани, хебронийларниң ханидани, махлийларниң 
ханидани, мушийларниң ханидани вә қораһийларниң ханидани еди. Лекин 
Қеһатниң өзидин Амрам төрәлди.  59 Амрамниң хотуни болса Лавийниң қизи 
болуп, униң Мисирдики вақтида туғулуп, Йокәбәд дәп аталди. У өзи Амрамға 
Һарун билән Муса вә уларниң һәмшириси Мәрйәмни туғуп бәрди.  60 Һарунниң 
өзидин Надаб билән Абиһу вә Елиазар билән Итамар төрәлди.  61 Лекин Надаб 
билән Абиһу болса Худавәндиниң һузуриға ят отни кәлтүргинидә өлүп 
кәтти.  62 Уларниң ичидин санақтин өтүп бир айлиқ билән униңдин чоң 
болуп әркәк болған һәммиси болса уларниң сани йигирмә үч миң киши еди. 
Бәни-Исраилниң арисида уларға мирас берилмигәч улар өзи қалған бәни-
Исраил билән биллә санақтин өтмигән еди.  
63 Муса билән Елиазар каһин өзи Моабниң түзләңликидә Иорданниң 
уттуридики Йерихониң йенида бәни-Исраилни санақтин өткүзгинидә 
саналған кишиләрниң өзи мәзкурлар еди.  64 Амма Муса билән Һарун илгири 
бәни-Исраилни Синай баяванида санақтин өткүзгән вақитта саналғанлардин 
һеч бири буларниң арисида йоқ еди.  65 Чүнки улар тоғрисида Худавәндә өзи 
сөз қилип: «Улар чөлдә өлсун» дәп ейтқан еди. Бу сәвәбтин Йәфуннәниң оғли 
Каләб билән Нунниң оғли Йәшуадин башқа уларниң һеч бири қалмиған еди.  

Зелофхадниң қизлири

27 1 Амма Йүсүпниң оғли Манассәниң ханиданлиридин болған Зелофхад 
бән-Хәфәр бән-Гилияд бән-Макир бән-Манассәниң Махла, Ноа, 

Хогла, Милка вә Тирза дегән қизлири һазир болуп,  2 җамаәт чедириниң 
дәрвазисиниң алдиға келип, Муса билән Елиазар каһин вә сәрдарлар билән 
һәммә җамаәтниң алдида туруп ейттики:  3 «Бизниң атимиз болса чөлниң 
ичидә өлүп қалди. Лекин у өзи Худавәндигә қарши йиғилип, Қораһниң 
хәлқи болған гуруһида болмай, бәлки өз гунайи үчүн өлди. Амма униң 
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оғуллири йоқ еди.  4 Әҗәба униң оғли болмиғини үчүн атимизниң исми униң 
ханиданидин өчүрүлсунму? Әмди атимизниң бурадәрлириниң арисида 
бизгә мирас һәссини бәргин» деди.  
5 Муса болса уларниң әрзини Худавәндиниң алдиға кәлтүрди.  6 У вақит 
Худавәндә өзи Мусаға сөз қилип ейттики:  7 «Зелофхадниң қизлири болса 
һәқлиқ билән сөз қилди. Сән болсаң уларға өз атисиниң бурадәрлириниң 
арисида мирас һәссисини берип, атисиниң мирас һәссисини уларға өткүзүп,  
8 бәни-Исраилға сөз қилип ейтқинки: ‹ Әгәр бирким оғул йүзи көрмәй өлүп 
кәтсә, униң мирас һәссисини униң қизиға өткүзүп бәргәйсиләр.  9 Лекин әгәр 
униң қизи болмиса, мирас һәссисини униң бурадәрлиригә бериңлар.  10 Әгәр 
униң бурадәрлириму болмиса, мирас һәссисини униң тағилириға бериңлар.  
11 Лекин әгәр униң атисиниң бурадәрлири болмиса, мирас һәссисини униң 
ханиданидики һәммидин йеқин туққиниға бериңлар. У өзи униңға мирас 
болсун. Бу өзи Худавәндә Мусаға буйруғинидәк бәни-Исраил үчүн бир 
тутидиған қанун болсун› дәп ейтқин» деди. 

Мусаниң избасари Йәшуа болиду

12 Худавәндә Мусаға ейттики: «Сән болсаң бу Абарим теғиға чиқсаң, мән 
бәни-Исраилға бәргән жутни көрисән.  13 Уни көргәндин кейин өз бурадириң 
Һарун берип, өз хәлқигә қошулғандәк, сәнму берип, өз хәлқиңгә қошулисән.  
14 Силәр иккиләңлар Зин баяванида җамаәт өзи мән билән ейтишип турса, 
хәлиққә су чиқармақ билән мени муқәддәс көрситишиңлар керәк болғанда 
мениң буйруқумға унимиғиниңлар үчүн шундақ болиду» деди.  15 У вақит Муса 
Худавәндигә сөз қилип ейттики:  16 «Һәммә тирик җанниң роһиниң Тәңриси 
болған Худавәндә өзи җамаәтниң үстигә бир кишини қоюп,  17 Худавәндиниң 
җамаити падичиси йоқ бир падидәк болуп қалмисун дәп, уларниң башлиғучиси 
болуп, чиқиш-киришлиридин хәвәр алалайдиған бир адәмни тиклисун» деди.  
18 Худавәндә Мусаға җавап бәрдики: «Убдан роһлуқ болған Йәшуа бән-
Нунни өз қешиңға кәлтүрүп, униң үстигә қолуңни қойғандин кейин,  
19 униң өзини Елиазар каһин билән һәммә җамаәтниң қешиға елип берип, 
уни уларниң көз алдида өз мәнсипигә тикләп,  20 бәни-Исраилниң һәммә 
җамаити униңға итаәт қилсун дәп, униң үстигә өз һәйвитиңдин салғин.  21 У 
болса Худавәндиниң һузурида урим дегән нәрсиниң васитиси билән соал 
қилидиған Елиазар каһинниң қешиға берип туруп, өзи билән барчә бәни-
Исраилниң пүтүн җамаити бирлишип, униң сөзигә мувапиқ чиқиш-кириш 
қилип турсун» деди.  
22 У вақит Муса Худавәндә униң өзигә буйруғинидәк қилип, Йәшуани 
кәлтүрүп, уни Елиазар каһин билән барчә җамаәтниң қешиға елип берип,  
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23 каһин өз қоллирини униң үстигә қоюп, Худавәндә Мусаниң васитиси билән 
ейтқандәк уни өз мәнсипигә тикләп қойди.  

Күнлүк қурбанлиқ

28 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  2 «Сән бәни-Исраилға әмир 
қилип, уларға мениң һузурумда хуш буй кәлтүрсун дәп, өткүзүлидиған 

йегүлүк билән атәш қурбанлиқлирим болса улардин агаһ болуп, маңа тайин 
вақитлардин өткүзмики үчүн җекиләп,  3 уларға ейтқинки: Силәр Худавәндигә 
өткүзидиған атәш қурбанлиқиңлар болса тохтимай, һәр күн әйипсиз болған 
икки данә әркәк қозини көйдүрмә қурбанлиқ қилип өткүзүп туруңлар.  4 Бир 
қозини әтигәндә өткүзүп, йәнә бир қозини ахшам вақтида өткүзүп,  5 бир 
ефа миқдариниң ондин биригә баравәр болуп, бир һин миқдариниң төрттин 
биригә баравәр соқуп чиқирилған яғ қошулған ақ унни өткүзгин.  6 Хуш буй 
кәлтүрүп, Худавәндигә атәш қурбанлиқи болсун дәп, Синай теғида һәр күн 
үчүн тохтитилған көйдүрмә қурбанлиқ өзи шудур.  7 Буниңға қошулидиған 
ичкүлүк қурбанлиқи болса сән авалқи қозиға бир һин миқдариниң төрттин 
биригә баравәр шараб қошуп өткүзгин. Амма Худавәндә үчүн төкүлидиған 
бу ичкүлүк шараб қурбанлиқиң болса муқәддәс ханиниң ичидә төкүлсун.  
8 Иккинчи қоза болса сән уни ахшам вақтида өткүзүп, әтигәнкидәк униңға 
йегүлүк қурбанлиқи билән ичкүлүк қурбанлиқини қошуп өткүзүп, у өзи 
атәш қурбанлиқи болуп, Худавәндиниң һузурида хуш буй кәлтүрсун дәп, 
қурбанлиқ қилғайсән.  

Шабат күни кәлтүридиған қурбанлиқлар

9 Лекин шабат күнидә сән икки данә әйипсиз бир яшлиқ әркәк қозини 
кәлтүрүп, йегүлүк қурбанлиқи болсун дәп, бир ефа миқдариниң бәштин 
биригә баравәр болуп яғ иләштүрүлгән ақ ун билән қошуп өткүзүп, ичкүлүк 
қурбанлиқиниму униң билән биллә өткүзгәйсән.  10 Бу болса һәр күн 
өткүзүлидиған көйдүрмә қурбанлиқ билән униң өзигә қошулидиған ичкүлүк 
қурбанлиқидин башқа ялғуз һәр шабат күнидә өткүзүлидиған көйдүрмә 
қурбанлиқ болиду.  

Айниң биринчи күни кәлтүридиған қурбанлиқ

11 Йеңи айлириңларниң бешида икки яш буқа, бир қочқар вә йәттә данә 
бир яшлиқ әйипсиз әркәк қозини кәлтүрүп, Худавәндә үчүн көйдүрмә 
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қурбанлиқ қилип өткүзүп,  12 бир ефа миқдариниң ондин үч қисмиға баравәр 
болуп яғланған ақ унни һәр бир буқиға қошуп, бир ефа миқдариниң ондин 
икки қисмиға баравәр болуп яғланған ақ унни қочқарға қошуп,  13 бир ефа 
миқдариниң ондин биригә баравәр болуп яғланған ақ унни һәр бир қозиға 
қошуп, йегүлүк қурбанлиқи қилип Худавәндиниң һузурида атәш қурбанлиқи 
болуп, хуш буй кәлтүрсун дәп, көйдүрмә қурбанлиқ қилип өткүзүңлар. 
14 Буларға қошулидиған ичкүлүк қурбанлиқлири болса һәр бир буқа бешиға 
йерим һин миқдари шараб кәлтүрүп, қочқар үчүн бир һин миқдариниң 
үчтин биригә баравәр шараб елип келип, һәр қозиға бир һин миқдариниң 
төрттин биригә баравәр шараб қошуп өткүзүңлар. Бу болса йил ичидики 
һәр айниң бешида өткүзүлидиған көйдүрмә қурбанлиқ болиду.  15 Һәр 
күн өткүзүлидиған көйдүрмә қурбанлиқ билән униң өзигә қошулидиған 
ичкүлүк қурбанлиқидин башқа силәр Худавәндиниң һузурида бир текини 
гуна қурбанлиқи қилип өткүзүңлар.  

Өтүп кетиш қурбанлиқи вә петир нан

16 Авалқи айниң он төртиничи күни Худавәндиниң Өтүп кетиш һейти 
башлап,  17 бу айниң он бәшинчи күнидә һейт қилинип, йәттә күнгичә петир 
нан йейилип,  18 авалқи күндә бир муқәддәс йиғилиш болуп, һечқайсиңлар 
бир иш қилмисун.  
19 атәш қурбанлиқи болсун дәп, әйипсиз болған икки яш буқа, бир қочқар 
вә йәттә данә бир яшлиқ әркәк қозини Худавәндиниң һузурида көйдүрмә 
қурбанлиқ қилип өткүзүп,  20 булар билән биллә йегүлүк қурбанлиқи болсун 
дәп, буқа бешиға бир ефа миқдариниң ондин үч қисмиға баравәр яғланған 
ақ унни кәлтүрүп, бир ефа миқдариниң ондин икки қисмиға баравәр 
болған ақ уни қочқарға қошуп,  21 йәттә қозиниң һәр биригә бир ефаниң 
ондин биригә баравәр ақ унни қошуп өткүзүңлар.  22 Буниңдин башқа биз 
үчүн капарәт бәрсун дәп, бир текини гуна қурбанлиқи қилип өткүзүңлар.  
23 Һәр күн көйдүрүлүп әтигәнки көйдүрмә қурбанлиқ болған қурбанлиқтин 
башқа буни өткүзүп,  24 атәш қурбанлиқи болуп, Худавәндиниң һузурида 
хуш буй кәлтүрсун дәп, йәттә күн ичидә охшаш қурбанлиқ кәлтүрүп, һәр 
күнки көйдүрмә қурбанлиқтин башқа шуни қурбанлиқ қилип, буларниң 
өзигә қошулидиған ичкүлүк қурбанлиқиниму өткүзсун.  25 Йәттиничи күни 
бир муқәддәс йиғилиш үчүн җәм болуңлар. У күни һечқайсиңлар бир иш 
қилмисун.  
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Йеңи һосулниң һәдийилири
26 Силәр Һәптә һейтиңларда йеңи һосулдин Худавәндә үчүн тунҗи һосул 

һәдийәңларни кәлтүргиниңларда бир муқәддәс йиғилиш болуп, һечқайсиңлар 
бир иш қилмаңлар.  27 Көйдүрмә қурбанлиқ болуп, Худавәндиниң һузурида хуш 
буй кәлтүрсун дәп, силәр икки яш буқа, бир қочқарни вә йәттә данә бир яшлиқ 
қозини өткүзүңлар. 28 Буниңға қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи үчүн яғланған 
ақ унму өткүзүп, буқа бешиға бир ефа миқдариниң ондин үч қисмиға баравәр 
унни қошуп, қочқарниң өзигә бир ефа миқдариниң ондин икки қисмиға баравәр 
ақ унни қошуп,  29 йәттә данә қозиниң һәр биригә бир ефа миқдариниң ондин 
биригә баравәр унни қошуп қурбанлиқ қилип,  30 силәр үчүн капарәт бәрсун дәп, 
буниңдин башқа бир текиниму өткүзүңлар.  31 Һәр күнки көйдүрмә қурбанлиқ, 
буниңға қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи вә ичкүлүк қурбанлиқидин башқа 
буни қурбанлиқ қилиңлар. Һайванлар болса әйипсиз болсун.  

Канай челиш һейтидики қурбанлиқлар

29 1 Силәр болсаңлар йәттиничи айниң авалқи күнидә бир муқәддәс 
йиғилиш үчүн җәм болуп, у күн өзи силәр үчүн канай чалидиған 

бир күн болғач һеч иш қилмаңлар.  2 Силәр көйдүрмә қурбанлиқ болуп, 
Худавәндиниң һузурида хуш буй кәлтүрсун дәп, бир яш буқа, бир қочқар вә 
йәттә данә бир яшлиқ әйипсиз қозини өткүзүп,  
3 буниңға қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи үчүн яғланған ақ ун кәлтүрүп, 
буқиға бир ефа миқдариниң ондин үч қисмиға баравәр унни қошуп, 
қочқарниң өзигә бир ефа миқдариниң ондин икки қисмиға баравәр унни 
қошуп,  4 йәттә данә қозиниң һәр биригә бир ефа миқдариниң ондин биригә 
баравәр унни қошуп өткүзүңлар.  5 Силәр үчүн капарәт бәрсун дәп, бир 
текиниму гуна қурбанлиқи қилип өткүзүңлар.  6 Бу қурбанлиқлар болса 
йеңи айниң бешида өткүзүлидиған көйдүрмә қурбанлиқ билән униң өзигә 
қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи вә һәр күнки көйдүрмә қурбанлиқ билән 
униң өзигә қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи вә мәзкур иккисигә қошулуп 
буйрулған тәриқидә өткүзүлидиған ичкүлүк қурбанлиқлиридин башқа 
өткүзүлүп, Худавәндә үчүн атәш қурбанлиқи болуп, хуш буй кәлтүрсун дәп, 
қурбанлиқ қилинсун.  

Капарәт күни кәлтүридиған қурбанлиқлар

7 Шу йәттиничи айниң онинчи күнидиму силәр муқәддәс йиғилиш үчүн 
җәм болуп нәпсиңларни тартип, һеч иш қилмаңлар.  8 Силәр көйдүрмә 
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қурбанлиқ болуп, Худавәндиниң һузурида хуш буй кәлтүрсун дәп, әйипсиз 
болған бир яш буқа, бир қочқар вә йәттә данә бир яшлиқ қозини өткүзүп,  
9 буларға қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи үчүн яғланған ақ унни кәлтүрүп, 
буқиға бир ефа миқдариниң ондин үч қисмиға баравәр унни қошуп, 
қочқарниң өзигә бир ефа миқдариниң ондин икки қисмиға баравәр унни 
қошуп,  10 йәттә данә қозиниң һәр биригә бир ефа миқдариниң ондин биригә 
баравәр унни қошуп өткүзүп,  11 гуна қурбанлиқи болсун дәп, бир текиниму 
қурбанлиқ қилиңлар. Бу қурбанлиқлар болса капарәт үчүн өткүзүлидиған 
гуна қурбанлиқи, һәр күнки көйдүрмә қурбанлиқ, қошулидиған йегүлүк 
қурбанлиқи вә иккилисигә қошулидиған ичкүлүк қурбанлиқлири биллә 
өткүзүлсун.  

Сайивән һейтидики қурбанлиқлар

12 Йәттиничи айниң он бәшинчи күнидә силәр бир муқәддәс йиғилиш 
үчүн җәм болуп, һечқайсиңлар бир иш қилмай, йәттә күнгичә Худавәндиниң 
һейтини тутуп,  13 көйдүрмә қурбанлиқ болуп, атәш қурбанлиқи қилинип, 
Худавәндиниң һузурида хуш буй кәлтүрсун дәп, әйипсиз болған он үч яш 
буқа. икки қочқар вә он төрт данә бир яшлиқ қозини өткүзүп,  14 буларға 
қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи үчүн яғланған ақ ун кәлтүрүп, он үч буқидин 
буқа бешиға бир ефа миқдариниң ондин үч қисмиға баравәр унни қошуп, һәр 
бир қочқар бешиға бир ефа миқдариниң ондин икки қисмиға баравәр унни 
қошуп,  15 он төрт қозидин қоза бешиға бир ефа миқдариниң он һәссисигә 
баравәр унни қошуп өткүзүп,  16 гуна қурбанлиқи болсун дәп, бир текиниму 
өткүзүңлар. Бу қурбанлиқлар болса һәр күнки көйдүрмә қурбанлиқ, униңға 
қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи вә ичкүлүк қурбанлиқи биллә өткүзүлсун.  
17 Иккинчи күни он икки яш буқа, икки қочқар вә он төрт данә бир яшлиқ 
әйипсиз қозини өткүзүлүп,  18 буларға қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи 
билән ичкүлүк қурбанлиқлири болса мәзкур буқа, қочқар вә қозиларниң 
саниға мувапиқ болуп, уларни буйрулған тәриқидә өткүзүлүп,  19 гуна 
қурбанлиқи болсун дәп, буниңдин башқа бир текә һәм өткүзүлсун. Бу 
қурбанлиқлар болса һәр күнки көйдүрмә қурбанлиқ, униңға қошулидиған 
йегүлүк қурбанлиқи вә ичкүлүк қурбанлиқи биллә өткүзүлсун.  
20 Үчинчи күни он бир буқа, икки қочқар вә он төрт данә бир башлиқ әйипсиз 
қоза өткүзүлүп,  21 буларға қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи билән ичкүлүк 
қурбанлиқлири болса мәзкур буқа, қочқар вә қозиларниң саниға мувапиқ 
болуп, уларни буйрулған тәриқидә өткүзүлүп,  22 гуна қурбанлиқи болсун 
дәп, буниңдин башқа бир текә һәм өткүзүлсун. Бу қурбанлиқлар болса һәр 
күнки көйдүрмә қурбанлиқ, униңға қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи вә 
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ичкүлүк қурбанлиқи биллә өткүзүлсун.  
23 Төртиничи күни он буқа, икки қочқар вә он төрт данә бир яшлиқ әйипсиз 
қоза өткүзүлүп,  24 буларға қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи билән ичкүлүк 
қурбанлиқлири болса мәзкур буқа, қочқар вә қозиларниң саниға мувапиқ 
болуп, уларни буйрулған тәриқидә өткүзүлүп,  25 гуна қурбанлиқи болсун 
дәп, буниңдин башқа бир текә һәм өткүзүлсун. Бу қурбанлиқлар болса һәр 
күнки көйдүрмә қурбанлиқ, униңға қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи вә 
ичкүлүк қурбанлиқи биллә өткүзүлсун.  
26 Бәшинчи күни тоққуз буқа, икки қочқар вә он төрт данә бир яшлиқ әйипсиз 
қоза өткүзүлүп,  27 буларға қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи билән ичкүлүк 
қурбанлиқлири болса мәзкур буқа, қочқар вә қозиларниң саниға мувапиқ 
болуп, уларни буйрулған тәриқидә өткүзүлүп,  28 гуна қурбанлиқи болсун 
дәп, буниңдин башқа бир текә һәм өткүзүлсун. Бу қурбанлиқлар болса һәр 
күнки көйдүрмә қурбанлиқ, униңға қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи вә 
ичкүлүк қурбанлиқи биллә өткүзүлсун.  
29 Алтиничи күни сәккиз буқа, икки қочқар вә он төрт данә бир яшлиқ әйипсиз 
қоза өткүзүлүп,  30 буларға қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи билән ичкүлүк 
қурбанлиқлири болса мәзкур буқа, қочқар вә қозиларниң саниға мувапиқ 
болуп, уларни буйрулған тәриқидә өткүзүлүп,  31 гуна қурбанлиқи болсун 
дәп, буниңдин башқа бир текә һәм өткүзүлсун. Бу қурбанлиқлар болса һәр 
күнки көйдүрмә қурбанлиқ, униңға қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи вә 
ичкүлүк қурбанлиқи биллә өткүзүлсун.  
32 Йәттиничи күни йәттә буқа, икки қочқар вә он төрт данә бир яшлиқ әйипсиз 
қоза өткүзүлүп,  33 буларға қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи билән ичкүлүк 
қурбанлиқлири болса мәзкур буқа, қочқар вә қозиларниң саниға мувапиқ 
болуп, уларни буйрулған тәриқидә өткүзүлүп,  34 гуна қурбанлиқи болсун 
дәп, буниңдин башқа бир текә һәм өткүзүлсун. Бу қурбанлиқлар болса һәр 
күнки көйдүрмә қурбанлиқ, униңға қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи вә 
ичкүлүк қурбанлиқи биллә өткүзүлсун.  
35 Сәккизинчи күни силәр муқәддәс йиғилиш үчүн җәм болуп, һечқайсиңлар 
бир иш қилмаңлар.  36 Силәр көйдүрмә қурбанлиқ болуп атәш қурбанлиқи 
қилинип, Худавәндиниң һузурида хуш буй кәлтүрсун дәп, бир буқа, 
бир қочқар вә йәттә данә бир яшлиқ әйипсиз қозини өткүзүп,  37 буларға 
қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи билән ичкүлүк қурбанлиқлири болса 
силәр мәзкур бир буқа, бир қочқар вә қозиларниң саниға қарап уларни 
буйрулған тәриқидә өткүзүп,  38 гуна қурбанлиқи болсун дәп, буниңдин 
башқа бир текини һәм өткүзүңлар. Бу қурбанлиқлар болса һәр күнки 
көйдүрмә қурбанлиқ, униңға қошулидиған йегүлүк қурбанлиқи вә ичкүлүк 
қурбанлиқлири биллә өткүзүлсун.  
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39 Мәзкур қурбанлиқлар болса силәр һейтлириңларда қәсәм йүзисидин 
кәлтүрүлгән қурбанлиқ билән һәдийә қурбанлиқлириңлардин, көйдүрмә 
қурбанлиқ билән йегүлүк қурбанлиқлириңлардин, ичкүлүк қурбанлиқ билән 
шүкүр қурбанлиқлириңлардин башқа кәлтүрүп Худавәндигә өткүзүңлар».  

Қәсәм қилиш низами

30 1 Муса болса Худавәндә униң өзигә ейтқили буйруғинидәк буни бәни-
Исраилға дәп бәрди.  2 Амма Муса өзи қәбилиләрниң башлириға 

Исраил тоғрисида сөз қилип ейттики: «Худавәндиниң буйруғини шуки:  
3 Әгәр бир киши Худавәндигә бир вәдә қилип, қәсәм билән өз-өзигә бир немә 
тохтатқан болса, өз вәдисини сундурмай, бәлки һәммә нәрсидә өз ағзидин 
чиққандәк қилсун.  
4 Әгәр бир хотун өз атисиниң өйидә туруп, техи яш болған вақтида 
Худавәндигә бир вәдә қилип, өз-өзигә бир немини тохтатқан болса,  5 амма 
атиси униң вәдисини аңлап, униң өзиниң үстигә тохтатқан нәрсә тоғрисида 
ишитип қалғинида атиси гәп қилмай шүк турса, униң қилған вәдиси вәдә 
болуп, өз-өзиниң үстигә тохтатқининиң һәммиси бәрқарар туриду.  6 Лекин 
әгәр униң атиси буни аңлиған күндә уни тосиса, униң вәдиси вәдә болмай, 
өз-өзиниң үстигә тохтатқанниң һәммиси бәрқарар турмайду. Лекин униң 
атиси униңға иҗазәт бәрмигәч Худавәндә хотунни әпу қилиду.  
7 Әгәр у өзи әрниң қолида туруп, өз-өзигә вәдә қилип ағзидин бихәстәлик 
билән чиққан сөзгә өзини бағлиған болса,  8 амма униң ери буни аңлиған 
күни шүк туруп, һечнемә демисә, хотунниң вәдилири вәдә болуп, өз-өзиниң 
үстигә тохтатқининиң һәммиси бәрқарар туриду.  9 Лекин әгәр униң ери буни 
аңлиған күндә уни тосқан болса, хотунниң вәдиси вәдә болмай, бихәстәлик 
қилип ағзи билән сөзләп, өз-өзиниң үстигә тохтатқан нәрсиси бекар болуп 
кетип, Худавәндә уни әпу қилиду.  

10 Амма бир тул вә я ери қоюп бәргән хотунниң вәдиси болса вәдә болуп, өз-
өзиниң үстигә тохтатқанниң һәммиси бәрқарар туриду.  11 Әгәр бир хотун 
ериниң өйидә олтарақлиқ туруп, бир вәдә қилса яки өз-өзигә бир немини 
қәсәм билән тохтатса,  12 амма униң ери буни аңлап шүк туруп, уни тосимиса, 
униң қилған һәммә вәдилири вәдә болуп өз-өзигә тохтатқанниң һәммиси 
бәрқарар туриду.  13 Лекин әгәр униң ери буни аңлиған күндә униң вәдисини 
бузувәтсә, хотунниң ағзидин чиққан вәдилириниң һәммиси бузулуп кетип, 
өз-өзигә тохтатқан нәрсиләр бекар болуп кетип, ери униң вәдилирини 
бузувәткәч Худавәндә хотунни әпу қилиду.  
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14 Хотун өзи вәдә қилип, өз нәпсимни тартай дәп, қәсәм билән өз-өзигә 
тохтатқан нәрсилириниң һәммиси болса ери буни халиса, қоюп қоюп халиса, 
бузувәтәләйду.  15 Лекин әгәр униң ери әтисигичә униңға бир немә демәй шүк 
турса, хотуниниң қилған һәммә вәдилири билән өз-өзигә тохтитивалған 
нәрсиләрниң һәммисини бир қарар қойған болиду. Чүнки у өзи буни 
аңлиған күндә хотунға бир немә демәй шүк турғини үчүн униң вәдилирини 
бир қарар қойған болди.  16 Лекин әгәр ери буни аңлап вақти өтүп кәткәндин 
кейин униң вәдисини бузувәтсә, хотунниң гунайини у өзи көтириду.  
17 Бу қаидиләр болса әр билән хотунниң оттурисида тутулуп, қиз яш 
вақтида атисиниң өйидә олтарғинида ата билән қизниң оттурисида әмәлгә 
кәлтүрүлсун дәп, Худавәндиниң Мусаға буйруған қанунлиридур.  

Мидиянлиқлар билән җәң қилиш

31 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  2 «Сән бәни-Исраил үчүн 
мидиянлиқлардин интиқам алғин. Шуни қилип болуп, сән берип өз 

хәлқиңгә қошулисән» деди.  
3 У вақит Муса хәлиққә ейттики: «Бәзилириңлар җәңгә қураллинип, 
мидиянлиқларға қарши чиқип, Мидиянниң өзидин Худавәндиниң 
интиқамини алсун.  4 Исраилниң һәммә қәбилилириниң һәр биридин миң 
адәмни елип, җәңгә әвәтиңлар» деди.  5 Шуни десә, Исраилниң миңлиридин 
кишиләр чиқирилип, һәр бир қәбилидин миң адәм тапшурулуп, җәмий он 
икки миң киши қураллинип җәңгә тәйярланди.  
6 Андин кейин Муса уларни соқушқа чиқирип, һәр қәбилидин миңни 
маңдуруп, муқәддәс әсваблар билән қаттиқ авазлиқ канайларни көтәртәп, 
Елиазар каһинниң оғли Пинихасни уларға қошуп җәңгә әвәтти.  7 Улар болса 
Худавәндә өзи Мусаға буйруғинидәк мидиянлиқлар билән соқушқили чиқип, 
һәммә әр кишиләрни өлтүрди.  8 Уларниң қоли билән өлтүрүлгәнләрниң 
арисида Еви, Реқәм, Тир, Хур вә Реба дегән бәш Мидиян падишаһи һәм 
өлтүрүлди. Беорниң оғли Билам болса улар униму қилич билән өлтүрди.  
9 Андин бәни-Исраил Мидиянниң хотун-балилирини әсир қилип елип 
кетип, уларниң һәммә улағ, һәммә пада вә башқа маллириниң һәммисини 
олҗа қилип елип,  10 уларниң олтарған һәммә шәһәрлиригә от йеқип, барчә 
ләшкәргаһлири билән қошуп көйдүрүвәтти.  11 Улар һәммә алған олҗа билән 
һәммә талиған мални, хаһи инсан, хаһи һайван болсун, өзи билән елип,  
12 әсирләрниң өзи билән талиған мал вә олҗини Иорданниң уттуридики 
Йерихониң йенида болған Моабниң түзләңликлиридики чедиргаһқа елип 
келип, Муса билән Елиазар каһин вә бәни-Исраилниң җамаитиниң қешиға 
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кәлтүрди.  13 У вақит Муса билән Елиазар каһин вә җамаәтниң һәммә 
әмирлири уларниң алдиға чиқмақ үчүн чедиргаһниң ташқириға чиқти.  
14 Лекин Муса өзи җәңдин йенип кәлгән йүз билән миңларға баш болуп 
ләшкәрниң сәрдари болғанларға аччиқлинип,  15 уларға ейттики: «Силәр 
хотунларниң һәммисини тирик қойдуңларму?  16 Мана булар болса 
Биламниң мәслиһәтигә кирип, Пеор тоғрисидики ишта бәни-Исраилни 
Худавәндигә вапасизлиқ қилдурғач Худавәндиниң җамаитиниң үстигә ваба 
кәлди әмәсму?  17 Әмди һәммә оғул бала билән әр кишини тонуп қелип, әркәк 
билән йетип баққан һәммә хотунларни өлтүрүветиңлар.  18 Лекин әркәк 
билән йетип бақмиған һәммә қиз балиларни өзәңлар үчүн тирик қоюңлар.  
19 Әмди силәр йәттә күнгичә чедиргаһниң сиртида олтирип, өзәңлар билән 
әсирлириңлардин кимки бир адәмни өлтүргән болса яки кимки бир 
өлтүрүлгән өлүккә тегип қалған болса, үчинчи күни билән йәттиничи күни 
өзини пак қилип,  20 өзәңлар һәммә кийим билән теридин етилгән барчә 
нәрсиләрни, өшкә жуңидин етилгән нәрсиләрниң һәммиси билән яғачтин 
етилгән нәрсиләрниң барчисини пак қилиңлар» деди.  
21 Елиазар каһин болса җәңгә берип кәлгән әскәрләргә сөзләп: «Худавәндә 
өзи Мусаға буйруған қанун-бәлгилимә шудурки,  22 алтун билән күмүч, мис 
билән төмүр, қәләй билән қоғушундәк  23 отқа чүшүп түгәп кәтмәйдиған 
нәрсиләрниң һәммисини отқа салсаңлар, пак болиду. Һәр қандақ болса 
үстигә паклиниш суйини чачмақ лазим келиду. Амма отқа чидимайдиған 
нәрсиләрниң һәммисини суға селиңлар.  24 Шундақ қилип йәттиничи күни 
кийимлириңларни жуйсаңлар, пак болуп чедиргаһқа кирәләйсиләр» деди.  

25 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
26 «Сән өзәң Елиазар каһин билән җамаәтниң ханиданлириниң сәрдарлирини 
биллә елип туруп, олҗиға чүшүп кәлгән адәм билән һайванларни саниғин.  
27 Санап болуп, сән олҗини икки қисмиға бөлүп, бир қисмини җәңгә 
берип кәлгәнләргә, йәнә бир қисмини қалған һәммә җамаәткә берип,  
28 Худавәндигә һәдийә болсун дәп, җәңгә берип кәлгән кишиләрниңкидин, 
хаһи адәм, хаһи кала болсун, хаһи ешәк, хаһи қой болсун, һәр бир бәш 
йүздин бирини алғайсән.  29 Уларға тегидиған йеримидин сән шунчиликни 
елип Худавәндигә һәдийә қилип Елиазар каһинға бәргәйсән.  30 Лекин қалған 
бәни-Исраилға тегидиған йеримидин сән өзәң әлликтин бирини елип, хаһи 
адәм, хаһи кала болсун, хаһи ешәк, хаһи қой болсун, һәр қандақ чарва мал 
болсун шунчиликни елип, Худавәндиниң чедириниң ишини қилип турған 
лавийларға бәргәйсән» деди.  
31 У вақит Муса билән Елиазар каһин Худавәндә Мусаға буйруғинидәк қилди.  
32 Амма ғәниймәт болуп, әскәрләр өзи алған олҗиниң қалғини шу, йәни: 
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қойдин алтә йүз йәтмиш бәш миң,  33 калидин йәтмиш икки миң,  34 ешәктин 
атмиш бир миң еди.  35 Инсандин болса әркәк билән йетип бақмиған 
хотунларниң җәм сани оттуз икки миң киши еди.  
36 Җәңгә берип кәлгән кишиләргә тәккән йерим һәссидә қойдин болса үч йүз 
оттуз йәттә миң бәш йүз данә болуп,  37 буниң ичидин Худавәндигә беридиған 
һәдийә өзи алтә йүз йәтмиш бәш қой еди.  38 Калидин болса оттуз алтә миң 
данә болуп, буниңдин Худавәндигә беридиған һәдийә өзи йәтмиш икки 
кала еди.  39 Ешәктин болса оттуз миң бәш йүз данә болуп, буниң ичидин 
Худавәндигә беридиған һәдийә өзи атмиш бир данә ешәк еди.  40 Инсандин 
болса он алтә миң киши болуп, буниң ичидин Худавәндигә берилидиған 
һәдийә өзи оттуз икки киши еди.  
41 Лекин Худавәндигә һәдийә болсун дәп, тохтитилған һәссә болса Муса өзи 
Худавәндә тәрипидин униңға буйрулғандәк буни Елиазар каһинға бәрди.  

42 Амма олҗиниң қалған йерими болса Муса уни әскәрләрниңкидин аҗритип 
бәни-Исраилниң қалғанлириға бәргән еди.  43 Олҗиниң йерими болуп 
җамаәткә тәккән бу һәссиниң сани шу, йәни қойдин болса үч йүз оттуз йәттә 
миң бәш йүз еди.  44 Калидин болса оттуз алтә миң,  45 ешәктин болса оттуз 
миң бәш йүз ешәк еди.  46 Инсандин болса он алтә миң киши еди.  
47 Олҗиниң йерими болуп, бәни-Исраилниң қалғанлириға тәккән бу 
һәссиниң өзидин Муса һәр әлликтин бирини елип, хаһи инсан, хаһи чарва мал 
болсун, шунчиликни аҗритип һәр ишта Худавәндә униң өзигә буйруғандәк 
Худавәндиниң чедириниң ишини қилип турған лавийларға бәрди.  

48 У вақит йүз билән миңларға баш болуп қошундики миңларниң сәрдари 
болған кишиләр Мусаниң қешиға келип,  49 униңға ейттики: «Биз қуллириң 
болсақ, қол астимиздики әскәрләрни санисақ, улардин һеч бири кам әмәс.  
50 Униң үчүн биз әмди Худавәндиниң һузурида җанлиримиз үчүн капарәт 
берилсун дәп, һәр биримиз тутувалған алтун зирә-мончақ билән пут 
зәнҗири, биләйзүк билән үзүкләр, зирә билән марҗанларниң һәммисини 
Худавәндигә һәдийә қилип кәлтүрдуқ» деди.  51 Шуни десә, Муса билән Елиазар 
каһин өзи улардин бу алтун әсваблириниң һәммисини йиғивалди.  52 Йүз 
билән миңларниң үстигә сәрдар болғанларниң тәрипидин Худавәндиниң 
һузуриға һәдийә қилип кәлтүрүлгән алтунниң миқдари болса он алтә миң 
йәттә йүз әллик шеқәл еди.  53 Чүнки әскәрләрниң һәр бири олҗа алғач 
кәлгән еди.  54 Амма Муса билән Елиазар каһин болса йүз билән миңларға 
баш болғанлардин алған алтунни Худавәндиниң һузурида бәни-Исраил үчүн 
ядикарлиқ болсун дәп, җамаәт чедириға елип кәлди.  
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Рубән билән Гад қәбилисиниң тәлипи

32 1 Бәни-Рубән билән бәни-Гад болса уларниң чарва маллири тола еди. 
Улар өзи Язәр жути билән Гилияд жутини көрүп, бу жутта убдан яйлақ 

бар екән дәп,  2 бәни-Гад билән бәни-Рубән өзи Муса билән Елиазар каһин 
вә җамаәтниң сәрдарлириниң қешиға келип, сөз қилип ейттики:  3 «Атарот, 
Дибон, Язәр, Нимра, Хешбон, Елалә, Шебам, Небо вә Бәон дегән жутлар 
болса  4 Худавәндә өзи бәни-Исраилниң җамаитиниң алдида мәғлуп қилип 
бәргән жут болуп, йери өзи чарва мал үчүн убдан яришидур. Қуллириң 
болса маллиримиз тола әмәсму?  5 Әгәр биз көзлириңдә илтипат тапқан 
болсақ, сән бу жутни қуллириңға мирас қилип берип, бизни Иордандин 
өткүзүвәтмигин» дәп ейтти.  
6 Лекин Муса өзи бәни-Гад билән бәни-Рубәнгә ейттики: «Бурадәрлириңлар 
җәңгә барса, силәр мунда олтирип қалисиләрму?  7 Немә үчүн дәриядин 
өтүп, Худавәндә уларға бәргән жутқа кириштин бәни-Исраилниң 
көңүллирини совутисиләр?  8 Силәрниң ата-бовилириңларму мән 
уларни Қадеш-Барнеадин жутта җасуслуқ қилиңлар дәп әвәткинимдә 
шундақ қилип,  9 өзи үзүм вадисиға чиқип жутни көргәндин кейин 
бәни-Исраилниң көңүллирини совутуп, Худавәндә уларға бәргән жутқа 
бериштин уларни тосқан еди.  10 Бу сәвәбтин у күндә Худавәндиниң 
ғәзипи тутишип қәсәм қилип:  11 ‹ Мисирдин чиқип кәлгән кишиләр 
болса улар маңа пүтүн әгәшмигини үчүн йигирмә яш билән униңдин чоң 
болғанларниң һечқайсиси мән «Силәргә беримән» дәп Ибраһим, Исһақ 
вә Яқубқа қәсәм қилип вәдә қилған жутниң өзини көрәлмәйду.  12 Ялғуз 
Йәфуннә қизиниң оғли Каләб билән Нунниң оғли Йәшуа өзи Худавәндигә 
пүтүн әгәшкини үчүн у жутни көриду› дәп ейтқан еди.  13 Бу тәриқидә 
Худавәндиниң ғәзипи бәни-Исраилниң үстигә тутишип, уларни баяванда 
сәргәрданлиқта йүргүзүп, Худавәндиниң көз алдида гуна қилған нәсил 
өзи түгәп болғичилик уларни анда қириқ йилғичә аварә қилди.  14 Мана 
силәр әмди гунакарларниң әвлати болғач Худавәндиниң ғәзипини 
бәни-Исраилниң үстигә кәлтүрмәк үчүн ата-бовилириңларниң орнида 
қоптуңларму?  15 Әгәр силәр униңға итаәт қилмисаңлар, у өзи бу хәлиқни 
баяванда техи узунрақ қоймайдиған болиду. Бу тәриқидә силәр бу 
хәлиқниң үстигә һалакәт кәлтүрисиләр» деди.  
16 У вақит улар униң қешиға келип ейттики: «Авал биз чарва маллиримиз үчүн 
қотан растлап, балилиримиз үчүн шәһәрләр ясайли.  17 Андин кейин биз шитик 
қураллинип, бәни-Исраилни өз җайлириға башлап болғичилик уларниң 
алдида барғаймиз. Балилиримиз болса мәһкәм шәһәрләрдә олтарғач жутниң 
олтарғучилиридин панаһ тапиду.  18 Амма биз болса бәни-Исраилниң һәр бири 
өз мирасини тапмиғичә йенип кәлмәймиз.  19 Чүнки бизниң мирасимиз болса 
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Иорданниң бу шәриқ тәрипидә бизгә тәккәч, биз уларға қошулуп Иорданниң у 
тәрипидики нерирақ йәрдә мирас алмайли» деди.  
20 Муса уларға җавап берип ейттики: «Әгәр силәр ейтқиниңлардәк қилип, 
Худавәндиниң алдида җәң үчүн қураллинип чиқип,  21 қуралланған 
адәмлириңларниң һәммиси Иордандин өтүп, Худавәндә өз алдидин 
дүшмәнлирини қоғливәткичилик анда Худавәндиниң алдида туруп 
қелип,  22 силәр болсаңлар жут өзи Худавәндигә тәвә болмиғичилик 
йенип бармисаңлар, Худавәндә билән Исраилниң алдида әйипсиз болуп, 
Худавәндиниң алдида бу жутни мирас алисиләр.  
23 Лекин әгәр мундақ қилмисаңлар, шәксиз Худавәндигә гуна қилип, 
гунайиңлар силәрни тутқан чағда уни туйисиләр.  24 Әмди балилириңлар 
үчүн шәһәрләр ясап, чарва маллириңлар үчүн қотанлар растлап, ағзиңларниң 
ейтқинидәк қилиңлар» деди.  
25 У вақит бәни-Гад билән бәни-Рубән Мусаға сөз қилип ейттики: «Сениң 
қуллириң өз хоҗимиз буйруғандәк қилмақчи болуп,  26 бала билән 
хотунлиримиз, чарва мал билән улағлиримиз болса Гилиядниң шәһәрлиридә 
қалсун.  27 Лекин биз қуллириң қанчимиз җәңгә қуралланған болсақ, анда 
өтүп хоҗимиз буйруғандәк Худавәндиниң алдида соқушимиз» деди,  
28 Андин кейин Муса улар тоғрисида Елиазар каһин билән Нунниң оғли 
Йәшуа вә Исраилниң қәбилилиридики ханиданларниң сәрдарлириға буйруп,  
29 уларға ейттики: «Әгәр бәни-Гад билән бәни-Рубәнниң һәр бири қураллинип 
Худавәндиниң һузурида җәң қилмақ үчүн силәр билән биллә Иорданниң у 
тәрипигә өтүп барса, барғинида жут қолуңларға чүшсә, Гилияд жутини уларға 
мирас қилип бериңлар.  30 Лекин улар қураллинип силәр билән өтүп бармиса, 
улар силәр билән биллә Қанаан жутида мирас тапсун» деди.  31 У вақит бәни-
Гад билән бәни-Рубән җавап берип: «Биз болсақ Худавәндә өзи қуллириңға 
буйруғинидәк қилип,  32 Худавәндиниң һузурида қураллинип, Иорданниң бу 
тәрипидә мирас тапайли дәп, Қанаан жутиға өтүп чиқимиз» деди.  

33 Андин кейин Муса өзи аморийларниң падишаһи Сихонниң жути билән 
Башанниң падишаһи Огниң жутини әтрапидики шәһәрлири билән қошуп, 
чөрисидики чегрисиғичә йөгәп, бәни-Гад, бәни-Рубән вә Йүсүпниң оғли 
Манассәниң йерим қәбилисигә бәрди.  34 Бәни-Гад болса Дибон билән Атарот, 
Ароәр билән  35 Атарот-Шофан, Язәр билән Йогбеһа,  36 Бәйт-Нимра билән 
Бәйт-Һаран дегән мәһкәм шәһәрләрни ясап, қотанларму растлиди.  37 Бәни-
Рубән болса Хешбон, Елалә вә Қирятайимни бена қилип,  38 Небо билән 
Баал-Меонниң исмини йөткәп, буларниң өзи билән Шибмани ясап, ясиған 
шәһәрләргә башқа ат қойди.  
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39 Манассәниң оғли Макирниң әвлатлири берип, Гилиядни елип анда 
олтарақлиқ аморийларни чиқиривәтти.  40 У вақит Муса өзи Гилиядни 
Манассәниң оғли Макирға бәрди. Бәрсә, у анда олтирип қалди.  41 Амма 
Манассәниң оғли Яир өзи берип, униң кәнтлирини елип, уларниң исмини 
Яир кәнтлири дәп атиди.  42 Нобаһ болса берип, Қенат билән кәнтлирини 
елип, өз исми билән уни Нобаһ дәп атиди.  

Мисирдин Канаан зимининиң чегрисиғичә болған сәпәр

33 1 Бәни-Исраил өзи қошун-қошун болуп, Муса билән Һарунниң қол астида 
йүрүп, Мисир жутидин чиқип келиватқинида чүшкән мәнзиллири болса  

2 Муса өзи Худавәндә буйруғинидәк қилип, уларниң сәпәр әһвалини чүшкән 
мәнзиллиригә мувапиқ хәтливелип, уларниң бу көчүп барған мәнзиллирини 
йезип қойған еди.  3 Улар болса авалқи айниң он бәшинчи күнидә Рамсәс 
дегән җайдин көчүп чиқип, Өтүп кетиш һейтиниң әтиси бәни-Исраил өзи 
барчә мисирлиқларниң көз алдидин ғәйрәт билән чиқти.  4 Мисирлиқлар өзи 
Худавәндә тәрипидин урулған тунҗилирини көмүп турғинида, улар раван 
болди. Худавәндә мисирлиқларниң тәңрилиригиму һөкүм чүшүрди.  
5 Бу тәриқидә бәни-Исраил Рамсәстин чиқип, Суккотка берип чедир тикти.  
6 Андин кейин улар Суккоттин көчүп чиқип, чөл тәрипидики Етамға берип 
чедир тикти.  7 Андин кейин Етамдин көчүп қайрилип, Баал-Зефонниң 
уттуридики Пиһахирот ағзи дегән җайға бурулуп берип, Мигдолниң алдида 
чедир тикти.  8 Андин кейин улар Пиһахироттин көчүп чиқип, деңизниң 
оттурисидин өтүп, чөл ичигә меңип Етам чөлини үч күнгичә кезип йүрүп, 
Марада чедир тикти.  9 Андин кейин Марадин көчүп чиқип, Елимға кәлди. 
Амма Елимниң өзидә он икки булақ билән йәтмиш түв хорма дәриғи болғач 
анда чедир тикти.  
10 Андин кейин улар Елимдин көчүп, қизил деңизниң бойиға берип чедир тикти.  
11 Андин кейин қизил деңиздин көчүп чиқип, Син баяваниға берип чедир тикти.  
12 Андин кейин Син баяванидин көчүп чиқип, Дофқаға берип чедир тикти.  
13 Андин кейин улар Дофқадин көчүп чиқип, Алушқа берип чедир тикти.  
14 Андин кейин Алуштин көчүп чиқип, Рәфидимгә берип чедир тикти. Лекин 
анда хәлиққә ичкили су йоқ еди.  15 Андин кейин улар Рәфидимдин көчүп 
чиқип, Синай баяваниға берип чедир тикти.  

16 Андин кейин Синай баяванидин көчүп чиқип, Қиброт-Һатавәгә берип чедир 
тикти.  17 Андин кейин улар Қиброт-Һатавәдин көчүп чиқип, Хазеротқа берип 
чедир тикти.  18 Андин кейин Хазероттин көчүп чиқип, Ритмаға берип чедир 
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тикти.  19 Андин кейин улар Ритмадин көчүп чиқип, Риммон-Пәрәзгә берип 
чедир тикти.  20 Андин кейин Риммон-Пәрәздин көчүп чиқип, Либнаға берип 
чедир тикти.  21 Андин кейин Либнадин көчүп чиқип, Риссаға берип чедир 
тикти.  22 Андин кейин Риссадин көчүп чиқип, Қеһелатаға берип чедир тикти.  
23 Андин кейин улар Қеһелатадин көчүп чиқип, Шафәр теғиниң йениға берип 
чедир тикти.  24 Андин кейин Шафәр теғидин чиқип, Харадаға берип чедир 
тикти.  25 Андин кейин Харададин көчүп чиқип, Мақһелотқа берип чедир 
тикти.  26 Андин кейин улар Мақһелоттин көчүп чиқип, Тахатқа берип чедир 
тикти.  27 Андин кейин Тахаттин көчүп чиқип, Тәраһқа берип чедир тикти.  
28 Андин кейин Тәраһтин көчүп чиқип, Митқаға берип чедир тикти.  29 Андин 
кейин улар Митқадин көчүп чиқип, Хашмонаға берип чедир тикти.  30 Андин 
кейин Хашмонадин көчүп чиқип, Мосиротқа берип чедир тикти.  31 Андин 
кейин Мосироттин көчүп чиқип, бәни-Яақан дегән җайға берип чедир тикти.  
32 Андин кейин улар бәни-Яақандин көчүп чиқип, Хор-Һаггидгадқа берип 
чедир тикти.  33 Андин кейин Хор-Һаггидгадтин көчүп чиқип, Йотбатаға 
берип чедир тикти.  34 Андин кейин Йотбатадин көчүп чиқип, Ебронаға берип 
чедир тикти.  35 Андин кейин Ебронадин көчүп чиқип, Әсйон-Гебәргә берип 
чедир тикти.  36 Андин кейин Әсйон-Гебәрдин көчүп чиқип, Зин баяваниға, 
йәни Қадешқа берип чедир тикти.  

37 Андин кейин улар Қадештин көчүп чиқип, Едом жутиниң чегрисида 
болған Һор теғиниң йениға берип чедир тикти.  38 У вақит Һарун каһин 
өзи Худавәндиниң буйруқиға мувапиқ Һор теғиға чиқип, бәни-Исраилниң 
Мисир жутидин чиққининиң қириқинчи йилиниң бәшинчи айиниң 
авалқи күни анда өлди.  39 Һарун өзи Һор теғида вапат болған вақитта бир 
йүз йигирмә үч яшта еди.  

40 Амма қанаанлиқ болуп, Қанаан жутиниң җәнуб тәрипидә олтарақлиқ Арад 
падишаһи өзи бәни-Исраилниң кәлгинини аңлап қалди.  

41 У вақит улар Һор теғидин көчүп чиқип, Залмонаға берип чедир тикти.  
42 Андин кейин Залмонадин көчүп чиқип, Пунонға берип чедир тикти.  
43 Андин кейин Пунондин көчүп чиқип, Оботқа берип чедир тикти.  44 Андин 
кейин улар Оботтин көчүп чиқип, Моабниң чегрисидики Ийә-Абаримға берип 
чедир тикти.  45 Андин кейин Ийә-Абаримдин көчүп чиқип, Дибон Гадқа берип 
тикти.  46 Андин кейин Дибон Гадтин көчүп чиқип, Алмон-Диблатайимға 
берип чедир тикти.  47 Андин кейин Алмон-Диблатайимдин чиқип, Небониң 
алдидики Абарим тағлириға берип чедир тикти.  48 Андин кейин улар Абарим 
тағлиридин көчүп чиқип, Йерихониң уттурида Иорданниң канаридики Моаб 
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түзләңликлиригә берип чедир тикти.  49 Иорданниң канаридики тиккән 
чедиргаһи болса Моабниң түзләңликлиридә йейилип, Бәйтйишимоттин 
тартип Абәл-Шиттимғичә барған еди.  

Қанаан жутини егиливелиш тоғрисидики буйруқ

50 Худавәндә өзи Йерихониң уттурида Иорданниң канаридики Моаб 
түзләңликлиридә Мусаға сөз қилип ейттики:  51 «Сән бәни-Исраилға сөзләп 
уларға ейтқинки: Силәр өзәңлар Иордандин өтүп, Қанаан жутиға кирип 
болғиниңларда,  52 жутниң һәммә олтарғучилирини чиқириветип, уларниң 
барчә ойма сүрәтлирини бузуп, һәммә қуйма бутлирини сундуруп, уларниң 
барлиқ қурбанлиқ егизликлирини йиқитиветип,  53 жутни егиләп елиңлар. 
Мән бу жутниң өзини силәргә мирас қилип бәргәч, силәр анда олтирип,  
54 чәк ташлаш билән жутниң өзини ханиданлириңларға мувапиқ тәқсим 
қилип елип, чоң қәбилигә чоңрақ, кичик қәбилигә кичикрәк мирас берип, 
һәр ким үчүн униң чеки чиққан җайдин һәссә берип, ата-бовилириңларниң 
қәбилилиригә мувапиқ үлишивелиңлар.  55 Лекин әгәр силәр жутниң 
олтарғучилирини чиқиривәтмисәңлар, жутта қоюп қойған кишиләр өзи 
көзлириңларға тикән болуп, беқинлириңларға шоха болуп, қадилип олтарған 
жутуңларда силәрни қийин-қистаққа салиду.  56 Мундин башқа мәнму уларға 
бәрмәкчи болған җазани яндуруп, силәргә беримән» деди.  

Қанаан зимининиң чеграси

34 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  2 «Сән бәни-Исраилға буйруп 
ейтқинки: Силәр Қанаан жутиға киргиниңларда мана бу жут болса 

силәргә мирас тегип, Қанаан жутиниң өзи чегрисиғичә силәрниңки болиду.  
3 Бу жутуңлар болса җәнуб тәрипидә Зин баяванидин тартип Едом жутини 
яқилап, җәнубий чеграңлар болса шор деңизниң учидин башлап шәриқ 
тәрипигә чиқип,  4 андин чеграңлар өзи ‹ Сериқ Ешәк› давининиң җәнуб 
тәрипи билән қайрилип, Зиндин өтүп, Қадеш-Барнеаниң җәнуб тәрипигә 
чиқип, Хазар-Аддар билән меңип Асмонға йәтсун.  5 Андин кейин бу чегра 
өзи Асмондин қайрилип меңип, Мисирниң дәриясиға чиқип, учи деңизға 
берип түгисун.  

6 Лекин ғәрб чегриси болса чоң деңизниң өзи чеграңлар болсун. Бу өзи ғәрб 
тәрипидики чеграңлар болсун.  



 79 ЧӨЛ-БАЯВАНДИКИ СӘПӘР

7 Шимал тәрипидики чеграңлар болса чоң деңиздин тартип Һор теғиғичә 
созулсун.  8 Һор теғидин тартип уттур Хамат йолиғичә чеграңларни 
тохтитиңлар. Чегриниң учи болса Зәдадға берип йәтсун.  9 Андин бу чегра 
өзи Зифронға чиқип, Хазар-Енанға берип түгисун. Бу өзи шимал тәрипидики 
чеграңлар болсун.  

10 Шәриқ чеграңлар болса силәр уни Хазар-Енандин тартип уттур Шепимғичә 
тохтитиңлар.  11 Шепамдин бу чегра өзи Айинниң шәриқ тәрипидики Риблаға 
чүшүп, андин пәскә меңип, Киннәрәт деңизини яқлап шәриқ тәрипигә чиқсун.  
12 Андин бу чегра өзи Иорданға чүшүп, учи шор деңизға берип түгисун. Булар 
болса силәргә берилидиған жутниң чөрисидики чегрилар болиду».  
13 Муса өзи бәни-Исраилға буйруп ейттики: «Мана бу болса силәр уни 
чәк ташлаш билән үлишивелип, Худавәндиниң буйруқчә тоққуз йерим 
қәбилигә берилидиған жут өзи шудур.  14 Чүнки бәни-Рубәнниң қәбилиси 
болса өз ханиданлириға мувапиқ мирас тепип, бәни-Гад қәбилисиму өз 
ханиданлириға мувапиқ мирас елип, бәни-Манассәниң йерим қәбилиси 
һәм өз һәссисини елип болди.  15 Шундақки, бу икки йерим қәбилә болса 
Йерихониң уттури, Иорданниң у тәрипи, шәриқ тәрипидә күн чиқишта өз 
мирас һәссисини тепип болди» деди.  

16 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  
17 «Бу жутниң өзини силәргә мирас қилип үләштүрүп беридиған бир нәччә 
кишиләр болса уларниң исимлири
 Елиазар каһин билән Нунниң оғли Йәшуа болсун.  18 Мундин башқа жутни 
үләштүрмәк үчүн һәр қәбилидин бир сәрдарни илғивелиңлар.  
19 Бу кишиләрниң исимлири шу,
 йәни Йәһуда қәбилисидин Йәфуннәниң оғли Каләб болуп,  
20 бәни-Шимон қәбилисидин Аммиһудниң оғли Шәмуәл болсун.  
21 Бәнямин қәбилисидин Кислонниң оғли Елидад болуп,  
22 бәни-Данниң қәбилисидин Йоглиниң оғли Буққи дегән сәрдар болсун.  
23 Йүсүпниң оғуллири болса бәни-Манассәниң қәбилисидин Ефодниң оғли 
Ханнийәл сәрдар болуп,  
24 бәни-Әфраимниң қәбилисидин Шифтанниң оғли Кәмуәл сәрдар болсун.  
25 Бәни-Зәбулунниң қәбилисидин Парнакниң оғли Елизафан сәрдар болуп,  
26 бәни-Иссакарниң қәбилиниң Аззанниң оғли Палтийәл сәрдар болсун.  
27 Бәни-Ашәрниң қәбилисидин Шеломиниң оғли Ахиһуд сәрдар болуп,  
28 бәни-Нафталиниң қәбилисидин Аммиһудниң оғли Педаһәл сәрдар болсун».  
29 Булар болса Қанаан жутида бәни-Исраилға мирасни үләштүрүп бәрсун 
дәп, Худавәндә тәрипидин буйруқ тапқанлар еди.  
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Лавийларниң шәһәрлири

35 1 Худавәндә өзи Йерихониң уттурида Иорданниң канаридики Моабниң 
түзләңликлиридә Мусаға сөз қилип ейттики:  

2 «Сән бәни-Исраилға буйруп: ‹ Силәр мирас тепивалидиған һәссилириңларда 
лавийларға олтарғили шәһәрләр берип, бу шәһәрләрниң чөрисидики шәһәргә 
тәвә йәрләрниму уларға тапшуруп бериңлар› дәп ейтқин.  3 Шәһәрләрниң 
ичидә улар өзи олтарсун, лекин тәвә йәрлири болса уларниң улағ билән 
кала вә қалған һайванлири үчүн болсун.  4 Силәр лавийларға беридиған 
шәһәрниң тәвә йәрлири болса шәһәрниң сепилидин тартип һәр тәрипигә 
миң гәзгичә узарсун.  5 Шәһәрниң ташқирида силәр шәриқ тәрипидә икки 
миң гәз, ғәрб тәрипидә икки миң гәз, җәнуб тәрипидә икки миң гәз вә шимал 
тәрипидә икки миң гәздин өлчәңлар. Шәһәр өзи оттурисида болуп, уларға 
тәккән шәһәрләрниң чөрисидә шунчә-шунчә йәр болсун.  6 Силәр лавийларға 
беридиған шәһәрләр болса уларниң ичидин алтиси панаһгаһ шәһәрлири 
болсун. Кимки адәм өлтүргән болса, анда қечип кәтсун. Мундин башқа йәнә 
қириқ икки шәһәр уларға бериңлар.  
7 Шундақки, силәр лавийларға беридиған шәһәрләр болса җәмий қириқ 
сәккиз шәһәр болуп, чөрисидә тәвә җайлириму болсун.  8 Бу шәһәрләр өзи 
бәни-Исраилниң мирас һәссисидин чиқирилип, чоң қәбилидин чоңрақ 
елинип, кичиктин кичикрәк елинип, һәр қәбилә өзи тапқан мирас һәссисигә 
мувапиқ лавийларға шәһәрләр айрип бәрсун».  

Панаһлиқ шәһәрлири

9 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  10 «Сән бәни-Исраилға сөзләп уларға 
ейтқинки: Силәр Иордандин өтүп, Қанаан жутиға киргиниңлардә,  11 өзәңлар 
үчүн панаһгаһ шәһәрлири болуп, бирким билмәсликтә адәм өлтүргән болса, 
анда қечип кәтсун дәп, бир нәччә шәһәрләрни илғаңлар.  12 Бу шәһәрләр 
болса адәм өлтүргән киши җамаәтниң алдида сораққа тартилип һөкүм 
қилинмиғичилик өлтүрүлмисун дәп, интиқам алғучидин силәргә панаһгаһ 
болсун.  13 Панаһгаһ шәһәрлири болушқа чиқирилған шәһәрлириңлар болса 
алтә шәһәр болуп,  
14 үч шәһәр Иорданниң у тәрипидин берилип, башқа үч шәһәр болса Қанаан 
жутидин берилип, панаһгаһ шәһәрлири болсун.  15 Бу алтә шәһәр болса бәни-
Исраил билән уларниң арисида олтарған мусапир үчүн панаһгаһ болуп, 
кимки билмәсликтә адәм өлтүргән болса, анда қечип кәтсун.  
16 Лекин әгәр бирким төмүр әсваб билән бир адәмни уруп өлтүрүвәтсә, у 
өзи қатиллиқ қилғучи болғач өлүм җазасини тапсун.  17 Әгәр бирким адәм 
өлтүргили болидиған бир ташни қолиға елип, бир адәмни уруп өлтүрүвәтсә, 
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бу өзи қатиллиқ қилғучи болғач өлүм җазасини тапсун.  18 Я бирким адәм 
өлтүргили болидиған яғачни қолиға елип, бир кишини уруп өлтүрүвәтсә, 
бу өзи қатиллиқ қилғучи болғач өлүм җазасини йесун.  19 Қан интиқамини 
алғучи өзи қан төккүчини өлтүрүп, қәйәрдә тапса, уни өлтүрсун.  
20 Әгәр бирким адавәт қилип, бир кишини ишитивәтсә яки қәстән униңға 
бир немә етип өлтүрсә,  21 я дүшмәнлик қилип ишитип өлтүрүвәтсә, 
урған кишиниң өзи қатиллиқ қилғучи болғач өлүм җазасини тапсун. Қан 
интиқамини алғучи өзи уни қәйәрдә тапса, өлтүрсун.  
22 Лекин әгәр бирким бир кишини адавәт қилмай, билмәсликтә ишитивәтсә 
яки билмәсликтә үстигә бир немини ташлиса  23 я уни көрмәй, адәм өлгидәк 
ташни униң үстигә ташлап селип өлтүрүвәтсиму, униң дүшмән болмай, уни 
өлтүргили қәстлимигән болса,  24 җамаәт өзи мундақ қан төккүчи билән қан 
интиқамини алғучиниң оттурисида шу әһкамларға мувапиқ һөкүм қилсун.  
25 Шундақки, җамаәт өзи қан төккүчини қан интиқамини алғучиниң қолидин 
қутқузуп, униң өзи қечип кәткән панаһгаһ шәһиригә яндуруп бәрсун. Анда 
бу киши өзи муқәддәс яғ билән мәсиһләнгән улуқ каһин өлүп кәткичилик 
туруп турсун.  26 Лекин әгәр қан төккүчи өзи қечип берип алған панаһгаһ 
шәһәрниң чегрисидин ташқири чиқип қалғинида,  27 қан интиқамини 
алғучи уни тепип, шәһәрниң һудудиниң сиртида қан төккүчини тутувелип 
өлтүрүвәтсә,  28 униңға қан гунайи тохтатмисун. Чүнки қан төккүчи болса 
улуқ каһин өлүп кәткичилик өз панаһгаһ шәһиридә туруп туруши керәк. 
Улуқ каһин өлгәндин кейин өз мирас җайиға йенип кәтсә болиду.  29 Бу өзи 
силәр үчүн қәйәрдә олтарсаңлар нәсилдин нәсилгә бир қанун болсун.  
30 Әгәр бирким башқа биркимни өлтүрүвәтсә, қатиллиқ қилғучи өзи 
гуваларниң гувалиқиға қарап өлтүрүлсун. Амма ялғуз бир кишиниң гувалиқи 
билән бирким өлтүрүлмисун.  31 Бир кишини өлтүрүп қатиллиқ қилған адәм 
болса униң җени үчүн бәдәл алмаңлар, бәлки у өзи өлүм җазасини тапсун.  
32 Шуниңға охшаш силәр болсаңлар каһин өзи өлүп кәтмәстин илгири йенип 
кетип жутта олтарсун дәп, бир панаһ шәһиригә қечип кәлгән бир киши үчүн 
бәдәлму алмай,  33 өзәңлар олтарған жутни напак қилмаңлар. Жут болса қан 
билән напак болиду. Қан төккүчиниң өз қени билән болмиса, униң ичидә 
төкүлгән қан үчүн жутниң өзигә капарәт қилинмайду.  34 Мән анда макан 
тутуп, өзәңлар олтарған жутни напак қилмаңлар, чүнки мән Худавәндә 
бәни-Исраилниң арисида макан тутимән».  
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Зелофхадниң қизлириға тәвә болған мирас

36 1 Йүсүпниң нәсиллиридин болған Гилияд бән-Макир бән-Манассәниң 
ханиданлириға баш болған кишиләр келип, Муса билән бәни-

Исраилниң ханиданлириға баш болған әмирләрниң алдида туруп сөз қилип,  
2 ейттики: «Худавәндә өзи бизниң хоҗимизға: ‹ Сән чәк ташлаш билән жутни 
бәни-Исраилға үләштүрүп мирас қилип бәргин› дәп буйруғандин башқа, 
Худавәндиму саңа бурадиримиз Зелофхадниң мирасини униң қизлириға 
бәргили буйруди.  3 Лекин әгәр булар бәни-Исраилниң башқа бир қәбилидин 
болған бир кишигә тәгсә, уларниң мирас һәссиси ата-бовилиримизниң 
мирас һәссисидин аҗритилип кетип, улар қошулған қәбилиниң мирас 
һәссиси чоңрақ болиду. Буниң билән бизниң мирасимизниң бир һәссиси 
кетип,  4 бәни-Исраилниң шатлиқ йили кәлсә, уларниң мирас һәссиси 
қошулған қәбилисиниң мирасиға қетилип, уларниң мирас һәссиси болса 
ата-бовилиримизниң қәбилисиниң мирасидин елинип кетиду» деди.  
5 У вақит Муса өзи Худавәндиниң һөкүмигә қарап ейттики: «Бәни-Йүсүпниң 
қәбилиси болса раст сөз қилди.  6 Худавәндә өзи Зелофхадниң қизлири 
тоғрисида мундақ буйруп ейттики: ‹ Улар болса ялғуз өз ханиданидин 
болуп, ата-бовилириниң қәбилисидин болған бир кишигә тәгсә, кимгә 
халиса тәгсун.  7 Чүнки бәни-Исраилниңки болған мирас һәссиси болса бир 
қәбилидин башқа қәбилигә өтмәй, бәлки бәни-Исраилниң һәр бири өз ата-
бовилириниң мирас һәссисини тутсун.  8 Бәни-Исраилниң қәбилилириниң 
бириниң ичидә мирас тапқан бир хотун өзи әргә тәгсә, бәни-Исраилниң 
һәр бири өз ата-бовилириниң мирас һәссисини тутсун дәп, өз ханиданидин 
болуп, ата-бовилириниң қәбилисидин болған бир кишигә тәгсун.  9 Чүнки 
һеч мирас һәссиси бир қәбилидин башқа бир қәбилигә өтмәй, бәлки бәни-
Исраилниң һәр бири өз мирас һәссисини тутсун› дәп ейтти» деди.  
10 Зелофхадниң қизлири болса Худавәндә өзи Мусаға буйруғандәк қилип,  
11 Махла, Тирза, Хогла, Милка вә Ноа дәп атилип, Зелофхадниң қизлири 
болғанларниң өзи өз тағилириниң оғуллириға тегип,  12 Йүсүпниң оғли 
Манассәниң нәсил ханиданлириниң ичидә никаһланғач, уларниң мирас 
һәссиси ата-бовилириниң ханидан қәбилисиниң ичидә қалди.  
13 Бу қаидиләр болса Худавәндә өзи Мусаниң васитиси билән Йерихониң 
уттурида Иорданниң йенидики Моабниң түзләңликлиридә бәни-Исраилға 
бәргән һөкүм билән қанунлар болиду.  


