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ҚАНУН ШӘРҺИ
Мусаниң болуп өткән вәқиләрни әсләп нутуқ қилиши

1 1 Бу сөзләр болса Мусаниң өзи Иорданниң у тәрипидики чөлдә Суфниң 
уттурида Паран, Тофәл, Лабан, Хазерот вә Ди-Заһабниң арилиқида болуп,  

2 Хоребтин он бир күнлүк йол нери туруп, Сеир теғиниң йолида Қадеш-
Барнеа тәрипидә болғинида, һәммә бәни-Исраилға шуларни дәп берип ейтти.  
3 Қириқинчи йилниң он биринчи айиниң авалқи күни Мусаниң өзи Худавәндә 
униң өзигә бәни-Исраилға сөзлигили буйруғинидәк уларға сөзлигили турди.  
4 Бу болса Муса өзи аморийларниң Хешбонда олтарақлиқ падишаһи Сихон 
билән Башанниң Әдрәйдики Аштаротта олтарақлиқ падишаһи Огни уруп 
мәғлуп қилғандин кейин вәқә болди.  5 Муса өзи Иорданниң у тәрипидики 
Моабниң жутида бу қанунни баян қилғили башлап ейттики:  

6 «Тәңриңлар Худавәндә Хоребта бизгә сөз қилип ейттики: ‹ Йәткидәк 
вақит бу тағда туруп қалдиңлар.  7 Әмди қопуп, башқа тәрәпкә қайрилип, 
аморийларниң тағлириға меңип, уларниң хошна хәлиқлири болуп түзләңлик 
билән тағларда, пәс жути билән җәнуб жути вә деңизниң канарида олтарақлиқ 
һәммә таипиләргә берип, қанаанлиқларниң жутиға кирип, Ливанға чиқип, 
Фират дәрияси дегән чоң дәрияғичә кетип бериңлар.  8 Мана мән өзәм жутни 
қолуңларға тапшуруп беримән. Әмди силәр берип, Худавәндә өзи ата-
бовилириңлар болған Ибраһим, Исһақ вә Яқубқа қәсәм қилип: «Силәр билән 
силәрдин кейин келидиған нәсилгә уни беримән» дәп вәдә қилған жутни 
егиливелиңлар› дәп ейтти.  9 У вақит мән силәргә сөз қилип ейттимки: ‹ 
Мән йүкүңларни ялғуз көтирәлмәймән.  10 Мана Тәңриңлар Худавәндә болса 
силәрни авутқач, силәр әмди асманниң юлтузлиридәк тола болуп қалдиңлар.  
11 У өзи силәргә ейтқинидәк ата-бовилириңларниң Тәңриси болған Худавәндә 
өзи силәрни техи миң мәртивә ошуқрақ авутуп бәрикәтлигәй.  12 Лекин 
мән болсам йүкүңларни ялғуз қандақ көтирип, җапалириңларни тартип, 
талаш-тартишиңларға қандақ чидиялаймән?  13 Буниң үчүн силәр өз 
қәбилилириңлардин дана билән әқилдар, мәшһур болған кишиләрни илғап 
кәлтүрсәңлар, мән уларни үстүңларға баш қилип қойимән› десәм,  14 силәр 
маңа җавап берип: ‹ Сениң ейтқиниңдәк қилинса, яхши болиду› дәп ейтқан 
едиңлар.  15 Униң үчүн мән өзәм қәбилилириңларниң ичидин дана вә мәшһур 
кишиләрни елип, уларни миңбеши, йүзбеши, әллик беши вә онбеши болсун 
дәп, үстүңларға баш қилип, қәбилилириңларға сәрдар қилип қойдум.  16 Мән 
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һакимлириңларға буйруп ейттимки: ‹ Силәр болсаңлар бурадәрлириңларниң 
дәвасини аңлап, хаһи бир киши өз бурадири билән дәваси болсун, хаһи 
униңкидә олтарған мусапир билән дәваси болсун, арисида һәқлиқ билән 
һөкүм сүрүп,  17 һөкүм сүрүштә һеч кишигә йүз-хатирә қилмай, чоң кишиниң 
сөзини аңлиғандәк кичикниңкиниму аңлап, адаләт өзи Худаниңки болғач 
һеч кимниң йүзидин қорқмаңлар. Лекин әгәр бир дәва үстүңларға тәс 
көрүнсә, мени аңлисун дәп, қешимға елип келиңлар› дәп 18 у вақитниң өзидә 
силәргә қилидиған ишлириңларниң һәммисини буйруған едим.  

19 Андин кейин биз өзимиз Тәңримиз Худавәндиниң буйруқиға мувапиқ 
Хоребтин көчүп чиқип, силәр өзәңлар аморийларниң тағлиқ жутиниң йолида 
көргән қорқунучлуқ чоң чөлниң һәммисини кезип, Қадеш-Барнеаға йетип 
кәлдуқ.  20 У вақит мән силәргә: ‹ Әмди силәр болсаңлар өзи аморийларниңки 
болуп, Тәңримиз Худавәндә бизләргә беридиған тағлиқ жутқа кәлдиңлар.  
21 Мана бу жутниң өзини Тәңриң Худавәндә алдиңда қойди. Әмди сән чиқип, 
җүрәтлик болуп һеч қорқмай, ата-бовилириңниң Тәңриси Худавәндә өзи 
саңа ейтқинидәк уни егиливалғин› десәм,  22 һәммәңлар қешимға келип: ‹ 
Биз бериштин илгири жутниң әһвалини мәлум қилип, биз беридиған йол 
билән киридиған шәһәрләр тоғрисида хәвәр елип кәлсун дәп, анда илгири 
кишиләр әвәтилсун› дәп ейттиңлар.  23 Бу сөз маңа хуш кәлгәч мән өзәм һәр 
қәбилидин бирдин адәм елип, араңлардин он икки кишини илғисам,  24 улар 
берип, тағ жутиға чиқип, үзүм вадисиға чүшүп, жутта җасуслуқ қилип,  
25 жутниң мевисидин аз-маз өзи билән қешимизға елип келип, бизгә хәвәр 
берип: ‹ Мана Тәңримиз Худавәндә бизгә беридиған жут болса яхши екән› 
дәп ейтти.  
26 Лекин шундақ болсиму, силәр анда чиққили халимай, бәлки Тәңриңлар 
Худавәндиниң буйруқиниң өзигә қарши чиқип,  27 чедирлириңларда олтирип 
ғотулдишип: ‹ Худавәндә бизни яман көргәч бизни Мисир жутидин чиқирип, 
аморийларниң қолиға тутуп берип, бизни һалак қилғили халайду.  28 Нә 
йәргә барайли? Бурадәрлиримиз болса бизниң көңүллиримизни езип: 
«Андаки хәлиқ болса бизләрдин чоң-чоң, егиз-егиз болуп, шәһәрлири болса 
чоң-чоң болуп, сепиллири асманға тақишип, бәни-Анақму анда бар екән» 
дәп ейтти› дедиңлар.  29 У вақит мән силәргә җавап берип: ‹ Силәр җүрәтлик 
болуп, улардин қорқмаңлар.  30 Тәңриңлар Худавәндә болса көз алдиңларда 
силәр үчүн Мисирда қилғандәк һелиму алдиңларда меңип, силәрниң 
тәрипиңлардин җәң қилиду.  31 Әҗәба инсан өзи өз оғлини көтирип йүргәндәк, 
Тәңриң Худавәндә сени бу йәргә йәткичилик һәммә йүргән йоллириңда чөлдә 
көтирип йүргинини көрмидиңму?  32 Лекин шундақ болсиму, өз Тәңриңлар 
Худавәндигә ишәнмидиңлар.  33 У өзи чүшидиған җайиңларни тәйинлимәк 
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үчүн йолда алдиңларда меңип, маңидиған йолуңларни көрсәтмәк үчүн 
кечиси от, күндүзи булут билән йүрмидиму?› дәп ейттим.  34 Амма Худавәндә 
сөзлириңларни аңлиғинида ғәзәплинип қәсәм қилип:  35 ‹ Шәксиз бу яман 
нәсилдики адәмләрниң һечқайсиси мән қәсәм қилип, ата-бовилириңларға 
бәргили вәдә қилған жутни көрмәйду.  36 Ялғуз Йәфуннәниң оғли Каләб уни 
көриду. У өзи Худавәндигә камил тәриқидә әгәшкәч, өзи киргән жутни униң өзи 
билән балилириға беримән› дәп ейтти.  37 Силәрниң сәвәбиңлардин Худавәндә 
маңа ғәзәплинип: ‹ Сәнму анда кирмәйсән.  38 Амма хизмәткариң болған Йәшуа 
бән-Нун анда кириду. У өзи җүрәтлик болсун дәп, уни қувәтләндүргин, чүнки 
у болса жутни бәни-Исраилға мирас қилип үләштүрүп бериду.  39 Лекин силәр 
улар тоғрисида: «Улар дүшмәнниң олҗиси болиду» дәп ейтип техи яхши билән 
яманниң арисида пәриқ етишни билмигән балилириңлар болса анда кирип, 
мән уларға жутни бәргәч уни мирас қилип алиду.  40 Лекин силәр болсаңлар, 
әмди қопуп башқа тәрәпкә қайрилип, қизил деңизниң йоли билән чөлниң 
ичигә бериңлар› дәп ейтти.  41 У вақит силәр җавап берип, маңа сөзләп: ‹ Биз 
болсақ Худавәндигә гуна қилдуқ. Әмди биз чиқип, Тәңримиз Худавәндә бизгә 
буйруғандәк җәң қилайли› дәп ейтип, бәл бағлап, һәр бириңлар қураллинип, 
тағ жутиға барғили тәйяр болдуңлар.  42 Лекин Худавәндә маңа сөзләп: ‹ Сән 
уларға: «Силәр у йәргә чиқип җәң қилмаңлар, чүнки мән араңларда әмәсмән. 
Ундақ қилмаңлар, болмиса дүшмәнлириңлардин үзүлүп мәғлуп болисиләр» 
дәп ейтқин› деди.  43 Мән у вақит силәргә гәп қилсам, силәр буниңға қулақ 
салмай, бәлки Худавәндиниң буйруқиға қарши чиқип, өз бешимчилиқ қилип 
тағ жутиға чиқтиңлар.  44 Амма у тағлиқ жутта олтарған аморийлар силәргә 
қарши чиқип, һәриләрдәк силәрни қоғлап, Сеирда силәрни уруп паракәндә 
қилип, Хормаһқичә қоғлиғили турди.  45 У вақит силәр йенип келип, 
Худавәндиниң алдида йиғлидиңлар. Лекин Худавәндә болса пәрядиңларға 
қулақ салмай туруп, силәрни тиңшимиди.  46 Буниң билән силәр Қадешта 
узун вақит туруп қелип, тола күнләргичә олтирип қалдиңлар.  

2 1 Андин кейин биз башқа тәрәпкә қайрилип, Худавәндә маңа буйруғинидәк 
қизил деңизниң йоли билән баяванға келип, узун вақитқичә Сеир теғиниң 

әтрапида айлинип йүрдуқ.  2 У вақит Худавәндә маңа сөзләп:  3 ‹ Силәр 
болсаңлар бу тағниң әтрапида йәткидәк вақит айлинип йүрүп қалдиңлар. 
Әмди шимал тәрипигә қайрилиңлар.  4 Сән хәлиққә буйруп: «Әмди силәр 
Сеирда олтарақлиқ бурадәрлириңлар болған бәни-Әсавниң зиминидин 
өтисиләр. Өткиниңларда улар силәрдин қорқуп қалиду, амма силәр еһтият 
қилип,  5 улар билән соқушмаңлар, чүнки Сеирниң тағлиқ жутини Әсавға 
мирас қилип бәргиним үчүн, уларниң жутидин пут қойғичилик җай силәргә 
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бәрмәймән.  6 Йәйдиған таамиңлар болса улардин пулға елип, ичидиған 
суйиңларниму улардин пулға елиңлар.  7 Мана Тәңриң Худавәндә болса 
қолуңниң һәммә ишиға бәрикәт берип, бу чоң баяванда қилған сәпириңдин 
хәвәр елип, бу қириқ йил Тәңриң Худавәндә сән билән болғач һечнемәң кам 
болмиди» дәп ейтқин› деди.  
8 Буниң үчүн биз болсақ Сеирда олтарақлиқ бурадәрлиримиз бәни-Әсавниң 
йенидин қайрилип, түзләңлик йоли билән меңип Елат билән йүрүп, Әсйон-
Гебәрдин өтүп, андин қайрилип Моаб баяваниниң йолиға чүшүп маңдуқ.  
9 У вақит Худавәндә маңа ейттики: ‹ Сән болсаң Моабқа һуҗум қилип, улар 
билән соқушмиғин, чүнки мән өзәм Ар жутини Лотниң әвлатлириға мирас 
қилип бәргиним үчүн уларниң жутидин саңа һеч мирас бәрмәймән» деди.  

10 Илгири у жутта емийлар олтарақлиқ еди. Улар болса анақийларға 
охшаш чоң-чоң егиз-егиз болуп, сани тола еди.  11 Анақийларға охшаш 
уларму гигантларниң қатарида саналди. Лекин моабийлар болса уларни 
емийлар дәп атиди.  12 Қедимки вақитта Сеирниң өзидә хорий дегән 
бир хәлиқ олтарақлиқ еди. Лекин Әсавниң әвлатлири уларни һайдап 
чиқирип, өз алдидин йоқитиветип, бәни-Исраилниң өзи Худавәндә 
уларға мирас қилип бәргән жутқа берип олтарғандәк, буларму уларниң 
жутида олтиривалған еди.  

13 ‹ Әмди қопуп, Зарәд җилғисидин өтүңлар› дәп Худавәндә десә, биз қопуп 
Зарәд җилғсидин өтүп кәттуқ.  14 Биз өзимиз Қадеш-Барнеадин чиқип, Зарәд 
җилғисидин өтүп болғичилик оттуз сәккиз йил өтүп кетип, бу вақит ичидә 
Худавәндиниң қилған қәсимигә мувапиқ чедиргаһтики бу нәсилниң җәңгә 
лайиқ кишилириниң һәммиси өлүп кәтти.  15 Улар өлүп түгәп болмиғичилик, 
Худавәндиниң қоли чедиргаһта уларни йоқитиштин йиғилмиған еди.  

16 Җәңгә лайиқ болған кишиләрниң һәммиси өлүп, хәлиқниң ичидин түгәп 
болғинида,  17 Худавәндә маңа сөз қилип:  
18 ‹ Бу күн сән Моабниң чегрисидики Ар шәһиридин өткин.  19 Өтүп, бәни-
Аммонға йеқин барғиниңда сән уларға һуҗум қилип, улар билән соқушмиғин, 
чүнки мән болсам бәни-Аммонниң жутини Лотниң әвлатлириға мирас 
қилип бәргәч, униңдин һечнемини саңа мирас қилип бәрмәймән› деди.  

20 Қедимки вақитта гигантлар анда олтарғач бу жутму гигантларниң жутидәк 
саналди, лекин аммонийларниң өзи уларни замзуммийлар дәп атиған еди.  
21 Улар болса анақийларға охшаш чоң-чоң болуп сани тола, бойи егиз бир хәлиқ 
болған еди. Лекин Худавәндә уларни бәни-Аммонниң алдидин вәйран қилғач 
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булар уларни һайдап чиқирип, жутида олтиривалған еди.  22 Шуниңға охшаш 
у Сеирда олтарған бәни-Әсав үчүнму охшаш иш қилип, уларниң алдидин 
хорийларни вәйран қилған еди. Бәни-Әсав болса уларни чиқириветип 
жутида олтиривелип, бу күнгичә анда олтармақта.  23 Шуниңдинму Газағичә 
бар кәнтләрдә олтарған аввийларниң өзи кафторийлардин вәйран қилинди. 
Булар Кафтордин чиқип келип, уларниң жутида олтиривалди.  

24 ‹ Әмди силәр қопуп чиқип, Арнон җилғисидин өтүңлар. Мана мән өзәм 
Хешбонниң падишаһи аморий Сихонниң өзи билән униң жутини қолуңға 
бәрдим. Буниң үчүн сән қопуп, жутини елип, униң билән соқушқили 
башлиғин.  25 Бу күндин тартип асманниң тегидики һәммә хәлиқләрниң 
үстигә сениң қорқунучуңни әвәтимән. Шундақки, улар сениң хәвириңни 
аңлиса, сәндин титрәп, дәһшәткә чүшиду› дәп Худавәндә ейтти.  
26 У вақит мән Қадемот чөлидин Хешбонниң падишаһи Сихонниң қешиға 
әлчиләр әвәтип салам ейтқузуп:  27 ‹ Жутуңдин өткили маңа иҗазәт бәргин. 
Мән болсам, йол билән уттур меңип, хаһи оңға, хаһи чәпкә қайрилмаймән.  
28 Йәйдиған таамим болса маңа пулға сетип берип, ичидиған суйимниң 
өзиниму маңа пулға сетип бәргин. Пәқәт пиядә өтүп барғум бар.  29 Сеирда 
олтарақлиқ бәни-Әсав билән Арда олтарақлиқ моабийларниң өзи маңа 
шундақ иҗазәт бәрди. Мән болсам, Иордандин өтүп Тәңримиз Худавәндә 
бизгә беридиған жутқа кирмәкчидурмән› дәп ейтқуздум.  
30 Лекин Хешбонниң падишаһи Сихон болса бизни өз жутидин өткили қоймиди. 
Чүнки Тәңриң Худавәндә униң зеһнини қатуруп, әмди болғандәк уни сениң 
қолуңға тапшурмақ үчүн көңүлни қаттиқ қилди.  31 Худавәндә өзи маңа сөз 
қилип: ‹ Мана мән әмди Сихонниң өзи билән униң жутини қолуңға бәргили 
башлидим. Униң үчүн уни егиливалғили қәдәм қойғин. Шундақ қилип униң 
жутини мирас қилип алисән› деди.  32 У Сихонниң өзи һәммә хәлқини елип 
келип, биз билән соқушқили Яһазғичә чиқти.  33 Лекин Тәңримиз Худавәндә 
уни қолимизға бәргәч биз униң өзи билән оғуллири вә һәммә хәлқини уруп 
мәғлуп қилип,  34 униң барчә шәһәрлирини елип, һәммә шәһәрлиридики әр 
билән хотун киши вә балиларни йоқитип, һеч бирини қоймай,  35 ялғуз чарва 
малниң өзи билән егиливалған шәһәрләрниң ғәниймитини өзимиз үчүн 
олҗа қилип алдуқ.  36 Шундақки, Арнон җилғисиниң йенидики Ароәр билән 
вадидики шәһәрдин тартип Гилиядқичә сепиллири бизгә егиз кәлгән шәһәр 
тепилмай, бәлки Тәңримиз Худавәндә һәммисини қолимизға бәрди.  37 Лекин 
сән болсаң бәни-Аммонниң жути билән Яббоқ җилғисиниң йенидики һәммә 
йәрләр вә тағлардики шәһәрләргә қол тәккүзмәй өтүп, Тәңримиз Худавәндә 
бизгә мәний қилған һечнемини алмидиң.  
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3 1 Андин биз башқа тәрәпкә қайрилип, йол меңип Башанға чиқтуқ. Амма 
Башанниң падишаһи Ог өзи һәммә хәлқини алғач чиқип, биз билән 

соқушқили Әдрәйгә барди.  2 Лекин Худавәндә маңа сөзләп: ‹ Сән униңдин 
һеч қорқмиғин, чүнки мән болсам униң өзини һәммә хәлқи вә жути билән 
қошуп сениң қолуңға бәрдим. Сән өзәң өзи Хешбонда олтирип аморийларниң 
падишаһи болған Сихонға қилғиниңдәк униңғиму қилисән» деди.  
3 Дегинидәк Тәңримиз Худавәндә өзи Башанниң падишаһи Огниму һәммә 
хәлқи билән қошуп қолимизға бәргинидә биз уни уруп, улардин һеч кимни 
қоймай,  4 униң һәммә шәһәрлириниму елип. улардин алмиған һеч шәһәр 
қалмиди. Бу тәриқидә атмиш шәһәр елинип, Башандики Огниң мәмликити 
болған Аргоб жутиниң һәммиси егиләнди.  5 Бу шәһәрләрниң һәммиси болса 
мәһкәм қилинип, сепиллири егиз-егиз болуп, дәрвазилири балдақланған 
еди. Буниңдин башқа сепилсиз тола шәһәрләрниму елип,  6 Хешбонниң 
падишаһи Сихонға қилғинимиздәк қилип, уларни йоқитип, һәммә 
шәһәрләрдики әр билән хотун киши вә балиларни йоқитивәттуқ.  7 Амма 
һәммә чарва мал билән шәһәрләрниң ғәниймәтлирини өзимиз үчүн олҗа 
қилип алдуқ.  8 Бу тәриқидә биз Арнонниң у тәрипидики аморийларниң 
иккила падишаһиниң қолидин Арнон җилғисидин тартип Хәрмон теғиғичә 
жутини еливалдуқ.  9 Илгәрки вақитта сидонийлар өзи бу Хәрмонни Сирйон 
дәп атап, аморийлар болса униңға Сенир дәп ат қойған еди.  10 Биз болсақ 
түзләңликтики һәммә шәһәрләрни егиләп, Салка билән Әдрәйгичә чиқип 
һәммә Гилияд билән Башанни елип, Башандики Огниң мәмликитиниң 
шәһәрлирини егилидуқ.  11 Башанниң падишаһи Ог болса гигантларниң 
нәслидин ялғуз өзи қалған еди. Ятқан орни өзи төмүрдин ясилип, узунлуқи 
адәм гезидә тоққуз гәз тоғриси төрт гәз болуп, бәни-Аммонниң Рабба дегән 
шәһиридә қоюлғандур имиш.  

12 Биз мәзкур жутни елип болғандин кейин, Арнон җилғисиниң йенидики 
Ароәр билән Гилиядниң тағлиқ жути йеримини шәһәрлири билән қошуп, 
рубәний билән гадийларға бәрдим.  13 Амма Гилиядниң қалған һәссиси билән 
Огниң мәмликити болған Башанниң һәммисини, йәни гигантларниң жути 
дәп атилип, пүтүн Аргоб жути болған Башанниң һәммисини Манассәниң 
йерим қәбилисигә бәрдим.  14 Манассәниң оғли Яир болса гәшурий билән 
маакайларниң чегрилириғичә Аргобниң һәммә жутини елип, Башан жутини 
бу күнгичә аталғандәк өз исмида Яир кәнтлири дәп атиди.  15 Лекин Макирниң 
өзигә мән Гилиядни берип,  
16 рубәний билән гадийларға Гилиядтин тартип Арнон җилғисиғичә жутни 
берип, җилғисиниң оттурисини чегра тохтитип, бәни-Аммонниң чегриси 
болған Яббоқ җилғисиғичә уларға бәрдим.  17 Буниңдин башқа түзләңликни 
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чегра болған Иорданға қошуп, Киннәрәттин тартип шәриқ тәрипидә болуп 
Писганиң төвинидә йейилған түзләңликтики шор деңизғичә уларға бәрдим.  

18 У вақит мән силәргә буйруп ейттимки: ‹ Тәңриңлар Худавәндә өзи силәргә 
бу жутни мирас қилип бәрди, лекин қанчәңлар җәңгә лайиқ болсаңлар, 
бурадәрлириңлар бәни-Исраилниң алдида қураллинип меңиңлар.  19 Лекин 
хотун билән бала вә тола болған чарва маллириңлар болса мән силәргә 
бәргән шәһәрләрдә қелип,  20 Худавәндә өзи силәргә арам бәргәндәк 
бурадәрлириңларгиму арам берип, улар өзи Тәңриңлар Худавәндә 
Иорданниң у тәрипидә уларға беридиған жутни мирас қилип алғичилик 
анда туруп турсун. Андин кейин силәр мән өзәңларға бәргән мирас 
һәссилириңларға йенип берип, һәр бириңлар өз мирасиға янсун› дедим.  
21 У вақит мән Йәшуаға буйруп ейттимки: ‹ Сән болсаң Тәңриңлар Худавәндә 
бу икки падишаһқа немә қилғини өз көзлириң билән көрдүң. Сән қәйәргә 
чиқсаң, Худавәндә мәмликәтләрниң һәммисигә шундақ қилиду.  22 Улардин 
һеч қорқмаңлар, чүнки Тәңриңлар Худавәндә өзи силәрниң тәрипиңлардин 
җәң қилиду› дедим.  
23 У заман мән Худавәндигә дуа қилип ейттимки:  24 ‹ Әй Рәб Худавәндә, сән 
өз бәндәңгә улуқлуқуң билән қудрәтлик қолуңни көрсәттиң. Чүнки сәндәк, 
әмәл қилип чоң ишлар көрсәткәндәк асманда вә я йәрдә әмәл қилалайдиған 
тәңри барму?  25 Әмди мени у тәрипигә өтүп, Иорданниң йенидики яхши 
жутни көрүп, у яхши тағлиқ жутниң өзи билән Ливанға бир қарашқа несип 
қилғин› дедим.  26 Лекин Худавәндә силәр үчүн маңа ғәзәпләнгәч маңа қулақ 
салмай, бәлки маңа ейттики: ‹ Әмди болди. Бу иш тоғрисида маңа йәнә 
сөз қилмиғин.  27 Сән Писганиң чоққисиға чиқип көзлириңни ғәрб билән 
шимал тәрипигә, җәнуб билән шәриқ тәрипигә тикип қаривалғин, чүнки 
бу Иорданниң өзидин өтмәйсән.  28 Амма Йәшуани өз мәнсипигә селип: 
«Җүрәтлик болуп қорқмиғин» дәп уни қувәтләндүргин. Чүнки у өзи бу 
хәлиқниң алдида берип, сән көргән жутни уларға мирас қилип үләштүрүп 
бериду› деди.  
29 У вақит биз Бәйт-Пеорниң уттуридики вадида тохтап қалдуқ.  

Мусаниң хәлиққә Худаниң әһдисигә чиң 

тутушқа җекиләйдиған баяни

4 1 Әмди әй Исраил, мән силәргә билдүридиған қанун билән әһкамлири 
аңлап әмәл қилсаңлар, һаятлиқ тепип, ата-бовилириңларниң Тәңриси 

Худавәндә силәргә беридиған жутқа кирип, уни егиливалисиләр.  2 Силәр 
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болсаңлар мән силәргә буйруғанға һечнемини қошмай, буниңдин 
һечнеминиму кемәйтмәй, Тәңриңлар Худавәндиниң тәрипидин болуп мән 
силәргә буйруған әмирләрни тутуңлар.  3 Худавәндиниң өзи Баал-Пеорниң 
сәвәбидин немә қилғинини өз көзлириңлар билән көрмидиңларму? 
Тәңриңлар Худавәндә болса Баал-Пеорға әгәшкәнләрниң һәммисини 
араңлардин йоқитивәтти әмәсму?  4 Лекин силәр, Тәңриңлар Худавәндигә 
чаплишип турғанлар болсаңлар, һәммәңлар бу күнгичә тирик қалдиңлар.  
5 Мана мән болсам Тәңрим Худавәндиниң маңа буйруғинидәк силәр анда 
берип, уни мирас алидиған жутқа киргиниңларда уларға мувапиқ әмәл 
қилғайсиләр дәп, қанун билән әһкамларни силәргә үгәттим.  6 Әмди силәр 
уларға мувапиқ әмәл қилиңлар. Шундақ қилсаңлар, таипиләрниң көз 
алдида данишмәнлик билән әқилдарлиқиңлар ашкарә болуп, улар бу һәммә 
қанунларни аңлиғинида: ‹ Мана бу чоң хәлиқ болса шәксиз тола дана болуп, 
әқилдар болған бир хәлиқ екән› дәп ейтиду.  7 Чүнки Тәңримиз Худавәндә 
өзи дуа қилғинимизда бизгә йеқин болғандәк, тәңриси өзигә йеқин болған 
башқа бир чоң хәлиқ қәйәрдә бар?  8 Мән өзәм бу күн алдиңларда қойған бу 
қанунниң һәммисигә охшаш раст бәлгүлимиләр билән әһкамлири бар чоң 
бир хәлиқ қәйәрдә тепилиду?  
9 Лекин сән агаһ болуп еһтият қилип, хаһи көзлириңниң көргинини унтуп 
қалмай, хаһи һәммә һаят күнлириңдә ядиңдин чиқармаңлар. Бәлки уни 
балилириң билән нәврилириңгә тәлим берип,  
10 силәр Хоребниң йенида Тәңриң Худавәндиниң алдида турған күнүңдә 
Худавәндә маңа сөз қилип: ‹ Улар болса йәр йүзидә һаят турғичилик мәндин 
қорқуп туруп, шуниму өз балилириға үгитип қойсун дәп, уларниң өзигә 
сөзлиримни аңлатмиқим үчүн хәлиқ маңа йиғдуруп қойғин› дәп ейтқинини 
уларға үгәткин.  11 У вақит силәр һазир болуп тағниң түвидә туруп қелип, 
тағ өзи асманғичә йетидиған отта көйүп туруп, анда қараңғулуқ, булут вә 
зулмәт көрүнгән чағда,  
12 Худавәндә силәргә от ичидин сөз қилғили турди. Силәр болсаңлар 
сөзләрни аңлап, һеч шәкилни көрмәй, ялғуз авазни аңлидиңлар.  13 У өзиниң 
силәргә тутқили буйруған әһдисини, йәни он әмирни өзәңларға баян қилип, 
буларни икки таш тахтисиға йезип бәрди.  14 У һаман Худавәндә өзи силәрниң 
тоғраңларда: ‹ Улар уни егиливалмақ үчүн чиқидиған жутта уларни тутсун 
дәп, қанун билән әһкамларни үгәткин› дәп маңа буйруди.  

15 Худавәндә өзи Хоребта от ичидин силәргә сөз қилған күндә силәр һеч 
шәкилни көрмигәч өзәңлар үчүн агаһ болуп,  16 бузулуштин еһтият қилиңлар. 
Ойма бутсүритини әтмәй, хаһи әр кишиниңки хаһи хотун кишиниң 
сүрити болсун,  17 хаһи йәр йүзидики чарвиниңки, хаһи һавада учуп йүрүп 



 11 ҚАНУН ШӘРҺИ

қанатлиқ болған учарқанатниң сүрити болсун,  18 хаһи йәрдә өмиләйдиған 
җаниварниңки, хаһи йәр астида суда болған белиқниңки болсун, һеч 
бутсүритини ясимиғин.  19 Сән асман тәрипигә көзлириңни көтирип, күн 
билән ай вә асманниң һәммә қошуни болған юлтузларни көрсәң, уларға баш 
егип ибадәт қилғили алданмағин, чүнки Тәңриң Худавәндә өзи пайдиси 
йәтсун дәп, буларни асманниң тегидики һәммә хәлиқләргә бәрди.  20 Лекин 
силәр болсаңлар әмди болғиниңлардәк Худавәндә өзи: ‹ Улар мениң мирас 
хәлқим болсун дәп, силәрни төмүр тонури болған Мисирдин чиқирип кәлди.  
21 Амма Худавәндә силәрниң сәвәбиңлардин мениң үстүмгә аччиқлинип: 
‹ Сән болсаң Иордандин өтмәй, Тәңриң Худавәндә саңа мирас қилип 
беридиған яхши жутқа кирмәйсән» дәп қәсәм қилди.  22 Буниң үчүн мән 
Иордандин өтмәй, бу жутта өлимән. Лекин силәр болсаңлар Иордандин 
өтүп, у яхши жутни егиливалисиләр.  23 Ундақ болғандин кейин силәр 
Тәңриңлар Худавәндиниң силәр билән бағлиған әһдисини унтуштин еһтият 
қилип, Тәңриңлар Худавәндиниң буйруқиға зит туруп, өзәңлар үчүн ойма 
бутсүрити билән башқа бир нәрсиниң сүритини ясимаңлар.  24 Чүнки Тәңриң 
Худавәндә болса ғәйрәтлик бир Тәңри болуп, йәп кетидиған бир оттәктур.  

25 Әгәр силәр у жутта узун вақит туруп, бала билән нәврә көргәндин кейин 
бузулуп, бир нәрсиниң ойма сүритини бут қилип ясап, Тәңриң Худавәндиниң 
нәзиридә яман болғанни қилип, аччиқини кәлтүрсәңлар,  26 мән бу күн 
үстүңларға асман билән йәрни гува қилип туруп ейтимәнки, силәр шитик 
һалак болуп, Иордандин өтүп анда кирип егиливалидиған жуттин кесилип 
кетип, анда узун һаят көрмәй, шәксиз йоқ қилинип кетисиләр.  27 Худавәндә 
өзи силәрни таипиләрниң арисида паракәндә қилип, арисиға һайдивәткән 
таипиләрниң ичидә Худавәндә силәрни кичик бир қалдуқ қилип қойиду.  
28 Силәр анда туруп, адәм қоли билән ясилип яғач билән таштин етилип, хаһи 
аңлимай, хаһи көрәлмәй, хаһи йемәй, хаһи пураялмайдиған тәңриләргә 
ибадәт қилидиған болисиләр.  
29 Лекин әгәр силәр анда Тәңриңлар Худавәндини тәләп қилип, пүтүн көңүл 
вә пүтүн җан билән издисәңлар, уни таписиләр.  30 Сән келидиған күнләрдә 
тәңликкә чүшүп, бу нәрсиләрниң һәммиси үстүңгә кәлгинидә өз Тәңриң 
Худавәндигә йенип келип, униң сөзини аңлайсән. 31 Чүнки Тәңриң Худавәндә 
болса рәһимдил Худа болғач өзи сени ташлап һалак қилмай, қәсәм билән 
ата-бовилириңларға қилған әһдисиниму унтумайду.  

32 Худа өзи йәр йүзидә инсанни пәйда қилғандин тартип сәндин илгири 
өткән заманлар тоғрисида сорап бақсаң, әҗәба асманниң бир четидин 
йәнә бир четигичә мундақ бир чоң вәқә болуп буниңға охшаш бир иш 
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аңланғанму?  33 Сән Худаниң авазини аңлиғиниңдәк һеч бир хәлиқ отниң 
ичидин униң авазини аңлап тирик қалғанму?  34 Яки Тәңриңлар Худавәндә 
силәр үчүн Мисирда көз алдиңларда қилғининиң һәммисидәк һеч бир 
тәңри өз хәлқини йәнә бир хәлиқниң арисидин чиқармақ үчүн бала әвәтип, 
аламәт билән мөҗизиләрни көрситип, җәң чиқирип, күчлүк қоли билән 
бәлән биликини узитип, чоң һәйвәтлик вәһимиләрни көрсәткәнму?  35 Ялғуз 
Худавәндә өзи Тәңри болуп униңдин башқиси йоқтур дәп билмикиңлар үчүн, 
буниң һәммиси саңа көрситилди.  36 Саңа тәлим бәрмәк үчүн у өзи авазини 
асмандин саңа аңлитип, йәрдә өзиниң чоң отини саңа көрсәткинидә сән 
униң сөзини отниң ичидин аңлидиң.  37 У өзи сениң ата-бовилириңни яхши 
көргәч уларниң нәсиллирини илғап, сән билән болуп, чоң қуввити билән 
сени Мисирдин чиқирип келип,  38 сәндин чоң болуп қудрәтликрәк болған 
хәлиқләрни алдиңдин һайдиветип, сени уларниң жутиға киргүзди. Әмди 
болғандәк уни саңа мирас қилип бәргәндин кейин,  39 сән өзәң Худавәндиниң 
жукирида, асманда Тәңри болуп, йәр йүзидә униңдин башқа болмиғинини 
бу күн билип, көңлүңгә елип,  40 сән өзәң билән сәндин кейинки балилириңға 
яхши болуп, Тәңриң Худавәндә әбәдкичә саңа беридиған жутта узун өмүр 
көрмикиң үчүн мән бу күн саңа беридиған қанун билән әмирлирини 
тутқайсән» деди.  

Иордан дәриясиниң шәриқ тәрипидики панаһлиқ шәһәрлири

41 У вақит Муса өзи Иорданниң у йени болған шәриқ тәрипидә үч 
шәһәрни аҗритип,  42 бир киши униңға адавәт қилмай, билмәсликтә бир 
адәмни өлтүрүветип бу шәһәрләрниң биригә қечип кетип тирик қалсун 
дәп,  43 Рубән қәбилиси үчүн чөлниң түзләңликидики Безәр, Гад қәбилиси 
үчүн Гилиядтики Рамот вә Манассә қәбилиси үчүн Башандики Голан дегән 
шәһәрләрни тәйинлиди.  

Муқәддәс қанун, җүмлидин «Он әмир»ни әсләш

44 Муса өзи бәни-Исраилға шу қанунни буйруп,  45 улар Мисирдин 
чиққандин кейин у өзи бу шаһадәт билән қанун вә әһкамларни бәни-
Исраилниң өзигә әмир қилған еди.  46 Муса, бурун Хешбонда олтирип 
аморийларниң падишаһи болған Сихонниң жутидики Бәйт-Пеорниң 
уттурида, Иорданниң у тәрипидики вадида буни буйруған еди. Чүнки 
бәни-Исраил Мисирдин чиқип болғандин кейин, аморийларни урған еди.  
47 Улар мәзкур падишаһниң жути билән Башанниң падишаһи Огниң жутини 
елип, Иорданниң у йени болған шәриқ тәрипидики аморийларниң бу икки 
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падишаһиниң жутлирини егиләп,  48 Арнон җилғисиниң йенидики Ароәрдин 
тартип Сийон теғи, йәни Хәрмонғичә берип,  49 Иорданниң у йени болған 
шәриқ тәрипидики түзләңлик жутини елип, Писганиң түпидики түзләңлик 
деңизиғичә егиливалған еди.  

5 1 Амма Муса өзи Исраилниң һәммисини җәм қилип, уларға ейттики: «Әй 
Исраил, мән бу күн силәргә буйруйдиған қанун билән әһкамларни аңлап, 

беҗа кәлтүрүп тутмақ үчүн уларни үгиниңлар.  2 Тәңримиз Худавәндә өзи 
Хоребта биз билән бир әһдә бағлиди.  3 Бу әһдиниң өзини Худавәндә бизниң 
ата-бовилиримиз билән бағлимай, бәлки биз техи һаят болуп, бу күн мунда 
турғанлар билән бағлиди.  4 Худавәндә өзи тағда от ичидин йүзмуйүз силәргә сөз 
қилди.  5 Силәр оттин қорқуп таққа чиқмиғач, мән болсам силәргә Худавәндиниң 
немә сөзлигини ейтип бәрмәк үчүн Худавәндә билән силәрниң оттураңларда 
турдум. У ейттики:  
6 ‹ Мән сени қуллуқниң өйи болған Мисирдин чиқирип кәлгән Рәб 
Худайиңдурмән.  7 Мәндин башқа тәңрилириң болмисун.  8 Өзәң үчүн бут 
ясимиғин, хаһи жукирида асманда, хаһи төвәндә йәрдә, хаһи йәр астида 
суда болған нәрсиләрдин һеч бириниң сүритини ясимиғин.  9 Мундақларға, 
хаһи сәҗдә қилмай, хаһи ибадәт қилмиғин, чүнки мән Тәңриң Худавәндә 
болсам, бир ғәйрәтлик Тәңри болуп, кимки мени яман көрсә, балилиридин, 
үчинчи, дәрвәқә төртиничи нәсилгичә ата-бовилири қилған гуналириниң 
интиқамини алимән.  10 Лекин кимки мени дост тутуп, мениң әмирлиримни 
тутса, униңға миң нәсилгичә мәрһәмәт көрситимән.  
11 Рәб Худайиңниң исмини беһудә ишләтмигин, чүнки Худавәндә униң 
исмини беһудә ишләткүчигә җаза бәрмәй қоймайду.  
12 Рәб Худайиң саңа буйруғинидәк шабат күнини тутуп муқәддәс сақлиғин.  
13 Алтә күн ишләп, һәммә әмәллириңни қилғайсән.  14 Лекин йәттиничи 
күн Тәңриң Худавәндиниң шабат күни болғач у күндә, хаһи өзәң, хаһи 
оғлуң, хаһи қизиң, хаһи қулуң, хаһи дедикиң, хаһи уюң, хаһи ешикиң, 
хаһи улиғиңниң һеч бири, хаһи дәрвазилириңниң ичидики мусапир һеч 
иш қилмисун. Чүнки қул билән дедәклириң болса сәндәк раһәт тапсун.  
15 Өзәңниң Мисир жутида бир қул болуп туруп, Тәңриң Худавәндиниң 
күчлүк қол вә узитилған билики билән сени андин чиқирип кәлгинини 
ядиңда сақлиғин. Буниң үчүн Тәңриң Худавәндә саңа шабат күнини 
тутқили буйруди.  
16 Тәңриң Худавәндиниң саңа буйруғинидәк атаң билән анаңға һөрмәт 
қилғин. Шундақ қилсаң, Тәңриң Худавәндә саңа беридиған жутта узун өмүр 
көрүп яхшилиқ таписән.  
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17 Қатиллиқ қилмиғин.  
18 Зина қилмиғин.  
19 Оғрилиқ қилмиғин.  
20 Хошнаңниң үстидә ялған гувалиқ бәрмигин.  21 Хошнаңниң хотунидин тәмә 
қилмиғин вә я хошнаңниң өйидин я зираитидин я қулидин я дедикидин 
я калисидин я ешикидин вә я хошнаңниң башқа бир нәрсисидин тәмә 
қилмиғин.  

22 Бу сөзләр болса Худавәндә уларни тағда от, булут вә қараңғулуқниң 
ичидин үнлүк аваз билән һәммә җамаитиңларға сөзләп, башқа бир 
немә демәй, бу сөзләрни икки данә таш тахтисиға йезип маңа бәрди.  
23 Силәр болсаңлар қараңғулуқниң ичидин авазни аңлап, тағниң йенип 
турғинини көргиниңларда қәбилилириңларниң һәммә сәрдари билән 
ақсақаллириңлар қешимға келип,  24 ейттиңларки: ‹ Мана Тәңримиз 
Худавәндә өзи өз шан-шәрипи билән улуқлуқини бизгә көрситип, авазини 
отниң ичидин аңлатти. Биз болсақ Худа өзи инсанға сөз қилип, уни тирик 
қойғинини бу күн көрдуқ.  25 Лекин әмди биз немишкә өләйли? Әгәр биз 
Тәңримиз Худавәндиниң сөзини йәнә аңлисақ, бу чоң от бизни йәп кетип, 
өлүп кәтмәймизму?  26 Һәммә тирик җанларниң ичидә бизгә охшаш отниң 
ичидин тирик Тәңриниң авазини ишитип, қутулуп тирик қалған ким бар?  
27 Әмди сән өзәң берип, Тәңримиз Худавәндиниң һәммә ейтқинини өзәң 
аңлап, Тәңримиз Худавәндиниң саңа дегән сөзиниң һәммисини бизгә дәп 
бәрсәң, биз аңлап әмәл қилимиз› дедиңлар.  
28 Силәр маңа гәп қилип турғиниңларда, қилған сөзлириңларни Худавәндә 
аңлап, өзи маңа ейттики: ‹ Мән болсам бу хәлиқниң саңа ейтқан сөзини 
аңлидим. Улар болса убдан гәп қилди.  29 Кашки уларниң шундақ көңүллири 
болуп, мәндин қорқуп һемишә мениң әмирлиримни тутса еди, уларниң өзи 
билән әвлатлириға әбәдкичә яхшилиқ болатти.  30 Әмди сән берип уларға: 
«Өз чедирлириңларға йенип кетиңлар» дәп ейтқин.  31 Лекин сән өзәң мунда 
мениң қешимда турғин. Турсаң, мән саңа сөз қилип, мән уларға мирас 
қилип беридиған жутқа киргинидә әмәл қилсун дәп, сән уларға үгитидиған 
һәммә әмир, қанун вә әһкамларни саңа дәп беримән› деди.  32 Буниң үчүн 
силәр әмди еһтият билән Тәңриңлар Худавәндиниң силәргә буйруғинини 
қилип, хаһи оңға, хаһи чәпкә қайрилмай,  33 Тәңриңлар Худавәндә силәргә 
буйруған йолда һемишә маңсаңлар, һаятлиқ тепип яшап, яхшилиқ көрүп, 
силәр мирас алидиған жутта узун өмүр көрисиләр.  
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6 1 Силәр мирас алидиған жутқа барғиниңларда әмәл қилсун дәп, мениң 
силәргә үгәтмиким үчүн Тәңриңлар Худавәндиниң тәрипидин буйрулған 

әмир, қанун вә әһкамлар бу өзидур.  2 Сән өзәң оғул нәврилириң билән 
қошулуп, һәммә һаят күнлириңдә Тәңриң Худавәндидин қорқуп, униң 
мән саңа дәп беридиған һәммә қанун билән әмирлирини сақлисаң, узун 
өмүр көрисән.  3 Әмди әй Исраил, сән қулақ селип, сәпселип беқип буниңға 
мувапиқ әмәл қилсаң, сән яхшилиқ көрүп, ата-бовилириңниң Тәңриси 
Худавәндә саңа ейтқандәк силәр болсаңлар сүт билән һәсәл ақидиған жутта 
тола авуп кетисиләр.  

4 Әй Исраил аңлиғинки, Тәңримиз Рәб Худавәндә өзи бирдур.  5 Сән болсаң Рәб 
Худайиңни пүтүн көңлүң билән, пүтүн җениң билән, пүтүн күчүң биләнму 
дост тутқин.  

6 Мән бу күн саңа беридиған буйруқлиримни көңлүңгә елип,  7 уларни 
балилириңғиму уқтуруң. Сән өйүңдә олтарсаң, йолда маңсаң, ятсаң, қопсаң, 
һәр вақит улар тоғрисида сөз қилип туруп,  8 уларни қолуңға бир бәлгүдәк 
бағлап, пешанәңдә бир қашқидәк қоюп,  9 уларни өйүңдики ишикләрниң ян 
яғичи билән дәрвазилириңға йезип қойғин.  

10 Тәңриң Худавәндә өзи қәсәм билән ата-бовилириң болған Ибраһим, 
Исһақ вә Яқубқа саңа бәргили вәдә қилған жут билән өзәң ясимиған яхши 
шәһәрләргә сени киргүзүп,  11 өзәң толтармай, һәр хил яхши немәттин 
толуқлуқ болған өйләргә дахил қилип, өзәң колимай, илгири коланған 
қудуқ билән өзәң салмиған өзәм вә зәйтун бағлирини саңа берип, өзәң йәп 
тойғиниңда,  12 сән агаһ болуп, қуллуқ өйи болған Мисир жутидин сени 
чиқирип кәлгән Худавәндини унтумай,  
13 бәлки Тәңриң Худавәндидин қорқуп, униңға ибадәт қилип, униң исми 
билән қәсәм қилғайсән.  14 Силәр болсаңлар башқа тәңриләргә әгәшмәй, 
чөрәңлардики таипиләрниң мәбудлириниң кәйнидин йүрмәңлар.  15 Чүнки 
оттураңдики Тәңриң Худавәндә өзи бир ғәйрәтлик Тәңри болғач, еһтият 
қилиш саңа лазимдур. Болмиса Тәңриң Худавәндиниң ғәзипи тутишип, сени 
йәр йүзидин йоқитармикин.  
16 Силәр Массада уни синиғандәк Тәңриңлар Худавәндини синимай,  17 бәлки 
Тәңриңлар Худавәндә өзи силәргә бәргән шаһадәт билән қанунларни 
садақәтлик билән сақлаңлар.  18 Сән болсаң Худавәндиниң нәзиридә раст вә 
яхши болғанни қилғин. Әгәр сән яхшилиқ көрүп, Худавәндә қәсәм билән ата-
бовилириңға вәдә қилған жутқа киргили халап,  19 Худавәндә өзи ейтқинидәк 
алдиңдин һәммә дүшмәнлириң һайдиветишни халисаң, шундақ қилғин.  
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20 Кейинки күнләрдә оғлуң сәндин: ‹ Тәңримиз Худавәндиниң силәргә бәргән 
шаһадәт билән қанун вә әһкамлириниң мәниси немидур?› дәп сориса,  21 сән 
оғлуңға җавап берип: ‹ Биз болсақ Мисирда туруп, Фирәвнниң қуллири едуқ, 
лекин Худавәндә өзи бизни күчлүк қоли билән Мисирдин чиқирип кәлди.  
22 Худавәндә болса бизниң көз алдимизда Мисирда Фирәвн билән униң 
пүтүн өйиниң үстигә чоң һәйвәтлик аламәт билән мөҗизиләрни көрситип,  
23 өзи қәсәм билән ата-бовилиримизға вәдә қилған жутиға киргүзүп, униң 
өзини бизгә бәрмәк үчүн бизни Мисирдин чиқирип кәлди.  24 Андин кейин 
Худавәндә өзи бизниң тоғримизда, яхшилиқ көрсун дәп, бу вақитқичә 
болғандәк бизни тирик сақлимақ үчүн бизгә бу һәммә қанунларға мувапиқ 
әмәл қилип, Тәңримиз Худавәндидин қорққили буйруди.  25 Әгәр биз у өзи 
бизгә буйруғандәк Тәңримиз Худавәндиниң һузурида бу һәммә әмирләрни 
тутуп, уларға мувапиқ әмәл қилсақ, бу өзи бизгә адаләт санилиду› дәп 
ейтиңлар.  

Исраилийлар вә қанаан зиминидикиләр

7 1 Тәңриң Худавәндә сени өзәң әмди егиливалмақ үчүн кетип барған жутқа 
киргүзүп, сәндин чоң болуп күчлүкрәк болған хиттийлар, гиргашийлар, 

аморийлар, қанаанийлар, пәриззийләр, хиввийлар вә йәбусийлар дегән йәттә 
чоң таипини алдиңдин һайдиветип,  2 Тәңриң Худавәндә өзи уларни қолуңға 
бәрсә, сән уларни йоқитиветип, хаһи улар билән әһдә бағлашмай, хаһи уларға 
мәрһәмәт көрсәтмәй,  3 хаһи улар билән қуда-баҗа болмай, хаһи уларниң 
оғуллириға қизлириңни бәрмәй, хаһи уларниң қизлирини оғуллириңға 
елип бәрмигин.  4 Болмиса улар сениң оғуллириң мәндин аздуруп, башқа 
мәбудларға ибадәт қилишиға сәвәб болиду. Буниң билән Худавәндиниң 
ғәзипи үстүңгә тутишип, силәрни шитик йоқитиветиду.  5 Бәлки силәр 
болсаңлар уларниң қурбангаһлирини йиқитип, бут түврүклирини сундуруп, 
Аширә бутлирини кесиветип, ойма сүрәтлирини отта көйдүрүп, уларға 
шундақ муамилә қилиңлар.  6 Чүнки сән болсаң Тәңриң Худавәндигә муқәддәс 
бир хәлиқ болғач, Тәңриң Худавәндә өзи сени өз хәлқим болсун дәп, пүтүн йәр 
йүзидики һәммә хәлиқләрниң ичидин илғивалди.  

7 Худавәндә өзи силәрни башқа хәлиқләрниң һәммисидин тола екән 
дәп, яхши көрүп илғимиди. Силәр болсаңлар башқа хәлиқләрдин кичик 
әмәсмусиләр?  8 Бәлки Худавәндә силәрни дост тутуп, ата-бовилириңларға 
қилған қәсимини сақлимақ үчүн Худавәндә өзи күчлүк қоли билән силәрни 
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қуллуқ өйидин чиқирип, Мисир падишаһи Фирәвнниң қолидин аҗратти.  
9 Әмди билгәйсәнки, Тәңриң Худавәндә бәрһәқ Худа болиду. Кимки уни 
дост тутуп әмирлирини тутса, миң нәслигичә әһдисини сақлап мәрһәмәт 
көрситидиған бир вападар Худадур.  10 Лекин уни яман көргүчиләр болса 
йүз-хатирә қилмай, уларни һалак қилип, кимки униңға адавәт қилса, уни 
йүз-хатирә қилип җазасиз қоймайду.  
11 Униң үчүн сән болсаң мән бу күн саңа беридиған әмир билән қанун вә 
һөкүмләрни тутуп, уларға мувапиқ әмәл қилғин.  
12 Әгәр силәр бу әһкамларни аңлап унап, уларға мувапиқ әмәл қилсаңлар, 
Тәңриң Худавәндиму сән үчүн ата-бовилириңға қәсәм билән қилған вәдә 
вә мәрһәмитини сақлап,  13 сени дост тутуп бәрикәтләп, өзи саңа бәргили 
қәсәм билән ата-бовилириңға вәдә қилған жутқа барғиниңда сени авутуп, 
қосиқиңниң мевиси билән йериңниң һосулиға бәрикәт берип, буғдай, шараб 
вә йеғиңни бәрикәтләп, калаңниң мозийи билән қоюңниң қозисини авутиду.  
14 Сән болсаң һәммә башқа хәлиқләрдин зиядә бәрикәт тепип, ичиңдики һеч 
бир әр уруқсиз болуп, хотун киши туғмас қалмай, чарва мелиңниң ичидә 
һеч бир сувай қалмайду.  15 Худавәндә өзи һәр хил кесәлликтин сени сақлап, 
Мисирниң сән билидиған яман кесәллирини саңа жуқтурмай, бәлки буни 
сени яман көргүчиләрниң һәммисигә салиду.  
16 Сән болсаң Тәңриң Худавәндә сениң қолуңға тутуп беридиған һәммә 
хәлиқни йоқитиветип, уларниң үстигә рәһим қилмай, саңа тузақ болмисун 
дәп, уларниң тәңриләргә ибадәт қилмиғин.  17 Әгәр өз көңлүңдә: ‹ Бу 
хәлиқләр мәндин чоңрақ әмәсму? Қандақ қилип уларни һайдивәтәләймән?› 
десәң,  18 улардин қорқмай, бәлки Тәңриң Худавәндиниң Фирәвн билән 
һәммә мисирлиқларға немә қилғинини ойлап,  19 өз көзүң билән көргән 
чоң балаларни яд қилип, аламәт билән мөҗизиләрни хатирәңгә кәлтүрүп, 
Тәңриң Худавәндиниң күчлүк қол вә узитилған билики билән сени чиқирип 
кәлгинини зикир қилғин. Мана Тәңриң Худавәндә өзи сән улардин қорқуп 
турған хәлиқләрниң һәммисигә шундақ қилиду.  20 Буниңдин башқа Тәңриң 
Худавәндә өзи уларниң арисидин сәндин йошурунуп қалғанлар йоқ болуп 
кәткичилик, уларниң үстигә һәриләр әвәтиду.  21 Сән улардин һеч қорқмиғин, 
чүнки өзи чоң болуп һәйвәтлик бир Худа болған Тәңриң Худавәндә 
оттураңдидур.  22 Тәңриң Худавәндә сениң алдиңдин бу таипиләрни 
һайдиветиду. Лекин аста-аста шуни қилиду. Вәһший һайванлар авуп, саңа 
зиян йәткүзмисун дәп, уларни бир дәмдә йоқатмиғайсән.  23 Амма Тәңриң 
Худавәндә өзи уларни сениң қолуңға берип, улар йоқ болуп кәткичилик арисиға 
чоң паракәндиликни әвәтиду.  24 У уларниң падишаһлирини сениң қолуңға 
тапшурғинида, сән буларниң исимлирини асманниң тегидә тепилмиғичилик 
йоқ қиливетисән. Сән уларни йоқитивәтмигичә һеч ким саңа зит туралмайду.  
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25 Уларниң бутсүрәтлири болса уларни отта көйдүрүветисиләр. Лекин сән 
болсаң буларниң өзидә бар алтун билән күмүчни тәләп қилмиғин. Бу өзи 
Тәңриң Худавәндиниң алдида йиргинчлик болғач буниңдин өзәң үчүн 
һечнемини алмиғин. Болмиса саңа бир тузақ болиду.  26 Өзәм йоқитилмаймән 
дәп, йиргинчлик бир нәрсини өйүңгә киргүзмигин. У өзи йоқитилишқа 
тапшурулғач, уни һарам вә йиргинчлик саниғайсән.  

Бәрикәтләйдиған Худаниң сөзигә қулақ селиш керәк

8 1 Силәр болсаңлар узун өмүр көрүп авуп, Худавәндә өзи қәсәм билән ата-
бовилириңларға вәдә қилған жутқа кирип, уни алмиқиңлар үчүн мән бу 

күн силәргә беридиған әмирләрниң һәммисини тутуп әмәлгә кәлтүргин.  
2 Тәңриң Худавәндә өзи сени төвән қилип, мениң әмирлиримни тутармикин 
яки тутмасмикин дәп, көңлүңдики хиялни билип, сени синимақ үчүн қириқ 
йил ичидә Тәңриң Худавәндә сени маңдурған чөлдики һәммә йоллириңни 
яд қилғин.  3 У сени төвән қилип ач қоюп: ‹ Инсан болса ялғуз нан билән 
яшимай, бәлки Худавәндиниң ағзидин чиққан һәр сөз билән яшайду› дәп 
билмикиңлар үчүн, хаһи сән, хаһи ата-бовилириң билмигән манна дегән 
таамни саңа йегүзди.  4 Бу қириқ йил ичидә кийимлириң болса житилмай, 
путуң өзи ишшимиди.  
5 Буниңдин сән: ‹ Бир киши оғлиға тәнбиһ бәргәндәк Тәңрим Худавәндиму 
маңа тәнбиһ бериду› дәп өз көңлүңдә билип,  6 Тәңриң Худавәндиниң 
әмирлирини тутуп, униң йоллирида йүрүп, униңдин қорққайсән.  7 Чүнки 
Тәңриң Худавәндә өзи сени вади билән тағлардики чоңқур су билән 
булақлиридин чиқип турған су еқинлири бар бир жутқа,  8 буғдай билән 
арпа, үзүм тели билән әнҗир вә анар дәрәқлири бар бир жутниң өзигә 
киргүзүп, әвзәл зәйтун дәрәқлири билән һәсәл бар бир жутқа дахил қилип,  
9 ташлириниң төмүри болуп, тағлиридин мис колинип, өзәң анда кәмлик 
тартмай, нениңни йәп, һеч нәрсәң кам болмайдиған бир жутқа киргүзиду.  
10 Анда сән йәп тоюп, Тәңриң Худавәндә саңа бәргән яхши жут үчүн һәмдусана 
ейтисән.  

11 Униң үчүн сән Тәңриң Худавәндини унтумай, униң мән бу күн саңа 
беридиған әмир, әһкам вә қанунларни тутмай қелиштин еһтият қилғин.  
12 Бәлки сән йәп тоюп, чирайлиқ өйләр ясап ичидә олтирип,  13 сениң кала 
билән қойлириң авуп, алтун билән күмүчүң зиядә болуп, һәр нә бариң 
зиядилишип кәтсә,  14 өз көңлүңдә мутәкәббур болуп, сени қуллуқ өйи болған 
Мисирдин чиқирип кәлгән Тәңриң Худавәндини унтумиғин.  15 У өзи сени 
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чоң вә вәһимилик болған баяванниң оттурисидин башлап берип, зәһәрлик 
илан билән чаянларниң арисидин өткүзүп, суйи йоқ қуруқ йәрдин маңдуруп, 
анда сән үчүн қаттиқ қорам таштин су чиқирип,  16 сән тоғрилиқ: ‹ Уни төвән 
қилип синиғандин кейин яхшилиқ қилай› дәп баяванда саңа ата-бовилириң 
билмигән манна дегән таамни берип турмидиму?  17 Сән өз көңлүңдә: ‹ Өз 
қудритим билән қолумниң күчидин өзәмгә бу һәммә дөләтни таптурдум› 
демәй,  
18 бәлки Тәңриң Худавәндиниң қәсәм қилип ата-бовилириң билән бағлиған 
әһдисини тутқили халап, бу күнгичә болғандәк өзәңгә дөләт йиққили қудрәт 
берип турғинини ядиңға кәлтүргин.  19 Лекин әгәр сән Тәңриң Худавәндини 
унтуп, башқа тәңриләргә ибадәт қилип уларға баш әгсәң, бу күн силәрниң 
алдиңларда гувалиқ беримәнки, шәксиз һалак болуп,  20 Тәңриңлар 
Худавәндиниң сөзини аңлимиғиниңлар үчүн Худавәндә алдиңлардин 
йоқатқан таипиләрдәк йоқ болуп кетисиләр.  

Мусаниң икки таш тахтиси тоғрилиқ әслитип агаһ бериши

9 1 Әй Исраил, аңлиғин! Сән болсаң әмди анда кирип, сәндин тола болуп 
күчлүкрәк болған хәлиқләрни бесип, асманға тақашқидәк тәриқидә 

мәһкәм қилинған шәһәрләрни егиливалмақ үчүн Иордандин өтүп,  2 сән 
улар тоғрисида: ‹ Бәни-Анақниң өзигә кимниң күчи йетиду?› дәп ейтилған 
сөзни аңлап, өзи чоң болуп бойи егиз бир таипә болған анақийларни мәғлуп 
қилғили барисән.  3 Әмди билгәйсәнки, Тәңриң Худавәндә өзи йәп кетидиған 
бир оттәк алдиңда йүрүп, уларни йоқитип алдиңда пәс қилғач, сән уларни 
қоғливетип, Худавәндә саңа ейтқандәк шитик йоқитиветисән.  
4 Амма Тәңриң Худавәндә уларни алдиңдин һайдивәтсә, сән өз көңлүңдә: ‹ 
Мениң адалитим үчүн Худавәндә мени бу жутқа киргүзүп, маңа уни алғили 
қойди› дәп ейтмиғин, чүнки бу таипиләрниң яманлиқи үчүн Худавәндә 
уларни сениң алдиңдин һайдиветиду.  5 Сән болсаң өз адаләт билән 
тоғрилиқиң үчүн уларниң жутиға кирип, уни мирас қилип алмайсән, бәлки 
Тәңриң Худавәндә бу таипиләрниң яманлиқи үчүн уларни һайдиветип, 
өзи қәсәм билән сениң ата-бовилириң болған Ибраһим, Исһақ вә Яқубқа 
бағлиған әһдини беҗа кәлтүргили халиди.  

6 Әмди билгәйсәнки, Тәңриң Худавәндә өзи сениң адалитиң үчүн бу яхши 
жутни саңа мирас қилип бәрмиди. Чүнки сән болсаң бойни қаттиқ бир хәлиқ 
екәнсән.  7 Өз Тәңриң Худавәндини баяванда қандақ ғәзәпләндүргиниңни 
яд қилип унтумиғин. Сән болсаң Мисир жутидин чиқип кәткиниңдин 
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тартип әмди бу йәргә йәткичилик Худавәндигә асийлиқ қилип кәлдиңлар.  
8 Хоребниң йенидиму Худавәндиниң ғәзипини кәлтүрдүңлар. Шундақки, 
Худавәндә өзи силәргә аччиқлинип, силәрни һалак қилғили халиди.  9 Мән 
өзәм болсам, Худавәндә силәр билән бағлиған әһдисиниң тахтилирини 
қобул қилип, бу таш тахтилириниң өзини тапшурувалмақ үчүн таққа 
чиққинимда қириқ кечә қириқ күндүз тағда қелип, нан йемәй, су ичмәй 
турдум.  10 Анда Худавәндә маңа өз бармиқи билән хәт пүткән икки таш 
тахтисини бәрди. Униңда пүтүлгән хәт болса Худавәндә өзи силәр тағниң 
йенида җәм болған күндә тағ тәрипидин отниң ичидин силәргә ейтқан 
сөзгә охшаш еди.  11 У қириқ күн билән қириқ кечә өтүп болғанда Худавәндә 
маңа әһдиниң тахтилири болған бу икки таш тахтисини бәрди.  12 У вақит 
Худавәндә маңа сөз қилип: ‹ Сән қопуп мундин шитик чүшкин, чүнки сән 
Мисирдин чиқирип кәлгән хәлиқ болса бузулуп кетип, мән уларға буйруған 
йолдин йенип кетип, өзигә бир ойма сүритини ясиди› деди.  
13 Шуни дәп, Худавәндә маңа йәнә сөз қилип: ‹ Бу хәлиқниң бойни қаттиқ бир 
хәлиқ екәнликини көрдүм.  14 Әмди мени қойғинки, мән уларни йоқитип, 
уларниң исмини асманниң тегидин өчүрүвәткәймән. Амма сән болсаң мән 
сени бу хәлиқтин күчлүк вә чоң бир хәлиқ қилимән› дәп ейтти.  
15 У вақит мән йенип кетип, оттин йенип турған тағниң өзидин чүшүп, икки 
қолумда әһдиниң икки тахтисини тутуп елип кәлдим.  16 Қарисам, силәрниң 
өз Тәңриңлар Худавәндигә гуна қилип, өзәңларға қуюлған бир мозай 
сүритини ясиғиниңлар билән Худавәндә өзи силәргә буйруған йолдин 
йенип кәткиниңларни көрдүм.  17 У вақит мән бу икки тахтини елип, уларни 
икки қолум билән көтирип ташлап, уларни көз алдиңларда сундурувәттим.  
18 Андин кейин мән болсам силәр өзәңлар Худавәндиниң нәзиридә 
яманлиқ қилип, униң аччиқини кәлтүрүп қилған һәммә гунайиңлар 
үчүн өзәм Худавәндиниң алдида йиқилип, йәнә авалқидәк қириқ кечә 
қириқ күндүзгичә нан йемәй, су ичмәй йетип қалдим.  19 Чүнки мән өзәм 
Худавәндиниң силәрни һалак қилмақ үчүн өзәңларға кәлтүридиған қәһр 
билән ғәзипидин қорққан едим. Лекин Худавәндә болса бу мәртивиму 
мениң сөзүмни аңлиди.  20 Худавәндә Һарунғиму қаттиқ аччиқлинип, уни 
һалак қилмақчи еди, лекин мән Һарун үчүнму дуа қилдим.  21 Амма силәр 
ясап, гунайиңларға сәвәб болған мозай болса мән уни елип отта көйдүрүп 
соқуп, ундәк қилип топидәк болғинида тописини тағдин чүшүп еқип турған 
еқиниға чечивәттим.  
22 Мундин башқа силәр болсаңлар Табера, Масса Қиброт вә Һатавә дегән 
җайларда Худавәндиниң аччиқини кәлтүрдүңлар.  23 Шундақ һәм Худавәндә 
силәрни Қадеш-Барнеадин әвәтип: ‹ Әмди силәр чиқип, мән өзәңгә беридиған 
жутни егиливелиңлар› дегинидә силәр Тәңриңлар Худавәндиниң сөзигә 
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асийлиқ қилип униңға ишәнмәй, буйруқиға қулақ салмидиңлар.  24 Мән силәр 
билән тонушқан күнидин тартип Худавәндигә асийлиқ қилип кәлдиңлар.  

Мусаниң дуаси

25 Мән болсам, Худавәндиниң алдида йиқилип, қириқ кечә қириқ 
күндүз ятқинимда Худавәндиниң өзи силәрниң тоғраңларда: ‹ Мән уларни 
йоқитивәткәймән› дегини үчүн йиқилип йетип,  26 Худавәндигә дуа қилип 
ейттимки: ‹ Әй Рәб Худавәндә, сән өзәң чоң қудритиң билән қутқузуп, 
күчлүк қол билән Мисирдин чиқирип келип, мирасиң болған хәлқиңни һалак 
қилмай,  27 бәлки өз бәндилириң болған Ибраһим, Исһақ вә Яқубни яд қилип, бу 
хәлиқниң қаттиқлиқиға қаримай, яманлиқи билән гунайиға нәзәр салмиғин.  
28 Болмиса сән өзәң бизни чиқарған жутниң өзидә: ‹ Мән Худавәндә өзи уларға 
вәдә қилған жутқа уларни елип кирәлмәй, өзи уларни яман көргини үчүн 
баяванға елип берип, өлтүрүвәтәй дәп, уларни чиқирип кәтти› дәп ейтиду.  
29 Һәр қандақ болса, улар өзи сән чоң қудритиң ишлитип, күчлүк биликиң 
билән чиқирип келип, өз мирасиң болған хәлқиң әмәсму?› дедим.  

Икки йеңи таш тахтиси

10 1 У вақит Худавәндә маңа ейттики: ‹ Сән өзәң үчүн илгәркидәк таштин 
икки тахтини ясап, яғачтин бир сандуқниму етип, мениң қешимға 

таққа елип чиққин.  2 Мән өзәм сән сундурувәткән илгәрки икки тахтида бар 
сөзләрни йезип берәй. Андин кейин сән буларни мәзкур сандуқта қойисән» 
деди.  3 Шуни десә, мән өзәм акатсийә яғичидин бир сандуқ етип, илгәркидәк 
таштин икки тахтини ясап, бу икки тахтини қолумға елип таққа чиқтим.  
4 Чиқсам, Худавәндә өзи силәр анда җәм болған күндә тағ тәрипидин отниң 
ичидин силәргә ейтип бәргән он әмирни илгәркидәк бу икки тахтиға пүтти. 
Пүтүп, Худавәндә буларни маңа тапшуруп бәрди.  5 Андин кейин мән йенип 
кетип тағдин чүшүп, тахтиларни өзәм әткән сандуқта қоюп қойдум. Анда 
улар өзи Худавәндә маңа буйруғандәк қоюқлуқ турди.  

Һарунниң өлүми, лавийларниң вәзиписи

6 Андин кейин бәни-Исраилниң өзи бәни-Яақан көллири дегән җайдин 
чиқип, Мосераға маңди. Анда Һарун вапат болуп, у йәрдә дәпнә қилинип, униң 
оғли Елиазар болса униң орнида каһин болди.  7 Андин улар у йәрдин чиқип 
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Гудгодаға маңди. Гудгодадин чиқип, су еқинлири бар Йотбата дегән бир 
җайға барди.  8 У вақит Худавәндә өзи Лавий қәбилисини илғап, бу күнгичә 
болғандәк улар Худавәндиниң әһдә сандуқини көтирип, Худавәндиниң 
һузурида туруп, униң алдида хизмәт қилип униң исми билән бәрикәт оқусун 
дәп, тәйинләп қойди.  9 Униң үчүн Лавий өзи бурадәрлириниң арисида 
несивә вә я мирас тапмай, бәлки Тәңриң Худавәндә униң өзигә ейтқандәк 
Худавәндә өзи униң мирас һәссиси болиду.  
10 Мән болсам, илгәрки вақшитикидәк қириқ кечә билән қириқ күндүз тағда 
туруп қалдим. Худавәндә өзи бу нөвәттиму маңа қулақ селип, сени һалак 
қилғили халимиди.  11 Андин кейин Худавәндә маңа сөз қилип: ‹ Сән қоюп, 
хәлиқниң алдида меңип, мән уларға беримән дәп, уларниң ата-бовилириға 
қәсәм билән вәдә қилған жутқа кирип, уни егиливалмақ үчүн уларни 
маңдурғин› деди.  

Худаниң улуқлуқи вә униңға итаәт қилиш керәклики

12 Әмди әй Исраил, сән болсаң Тәңриң Худавәндидин қорқуп, һемишә униң 
йоллирида йүрүп уни дост тутуп, һәммә көңүл вә һәммә җениң билән Тәңриң 
Худавәндиниң ибадитини қилип,  13 мән саңа яхши болсун дәп, Худавәндә 
тәрипидин бу күн саңа беридиған әмир билән қанунларни тутушуңдин 
башқа бир немини Тәңриң Худавәндә сәндин тәләп қиламду?  14 Мана 
асманлар билән асманларниң асмани, йәр йүзи билән пүтүн барлиқи Тәңриң 
Худавәндиниңкидур.  15 Лекин Худавәндә болса пәқәт ата-бовилириңни дост 
тутуп, бу күндикидәк улардин кейин нәслини хас қилип, һәммә хәлиқләрниң 
арисида силәрни илғивалди.  16 Униң үчүн көңлүңларниң хәтнилик етини 
хәтнә қилип, мундин кейин бойнуң қаттиқ қилип турмаңлар.  17 Чүнки 
Тәңриңлар Худавәндә болса тәңриләрниң Тәңриси билән худавәндиләрниң 
Худавәндиси болуп, йүз-хатирә қилмай, пара алмайдиған қудрәтлик вә 
һәйвәтлик улуқ Худа болуп,  18 өзи йетим билән тулниң һәққини таптуруп, 
мусапирни дост тутуп, униңға таам билән кийим берип туриду.  19 Униң үчүн 
силәр болсаңлар мусапирниму дост тутқайсиләр. Өзәңлар Мисир жутида 
туруп, мусапир болған әмәсмусиләр?  20 Сән болсаң Тәңриң Худавәндидин 
қорқуп, униңға ибадәт қилип, униң өзигә чаплишип, униң исми билән қәсәм 
қилғайсән.  21 У өзи сениң пәхриң болуп, сән өз көзлириң билән көргәндәк 
сениң өзәңгә чоң әҗайип ишлар қилған Тәңриңдур.  22 Ата-бовилириңлар 
болса Мисирға чүшүп барғинида йәтмиш киши еди, лекин әмди Тәңриң 
Худавәндә өзи сени авутуп, асманниң юлтузлиридәк нурғун қилди.  
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Итаәт қилиш вә итаәт қилмаслиқниң ақивәтлири

11 1 Әмди сән өз Тәңриң Худавәндини дост тутуп, униң пәрманлири 
билән қанунлирини, әһками билән әмирлирини һемишә сақлиғин.  

2 Буни билиңларки, мән бу күн гәп қилсам, Тәңриңлар Худавәндиниң бәргән 
тәнбиһни билмәй, униң шан-шәрипи билән узитилған күчлүк биликини 
көрмигән балилириңларға сөзләп турмаймән.  3 Улар болса униң өзиниң 
Мисирниң падишаһи Фирәвн билән униң һәммә жутиға қандақ аламәт билән 
немә-немә ишларни көрситип,  
4 Мисирниң қошуни билән уларниң ат һарвулириға немә қилип, улар өзи 
силәрни қоғлап кәлгәндә қизил деңизниң суйини үстигә бастуруп, Худавәндә 
өзи у күни уларни йоқитиветип,  
5 силәр бу җайға йетип кәлгичилик униң баяванда силәргә немә-немә 
қилип,  6 Елияб бән-Рубәнниң оғуллири болған Датан билән Абирамға немә 
балайиапәт кәлтүрүп, қандақ һәммә Исраилниң алдида йәрниң ағзини 
ачуруп, уларни өй чедирлири билән қошуп барчә тәәллуқлири билән қетип 
җүtүrүвәткинини көрмиди.  7 Амма силәр болсаңлар Худавәндиниң қилған 
һәммә чоң ишлирини өз көзлириңлар билән көрдүңлар әмәсму?  
8 Буниң үчүн мән бу күн силәргә беридиған әмирләрни тутуңлар. Шундақ 
қилсаңлар, җүрәт тепип, силәр уни алғили кетип барған жутқа кирип, уни 
егиләп,  9 Худавәндә өзи қәсәм қилип ата-бовилириңлар билән нәслигә 
бәргили вәдә қилип сүт билән һәсәл ақидиған жутта узун өмүр көрисиләр.  
10 Чүнки сән анда кирип егиләйдиған жут өзи болса өзәң чиқип кәлгән Мисир 
жутидәк әмәстур. Сән анда терим тәртип, отяшлиққа қилғандәк путуң 
билән бесип суғараттиң.  11 Лекин силәр алмақ үчүн кетип барған жут болса 
у өзи асманниң ямғуридин су ичидиған тағлиқ билән җилғилиқ бир жут 
болуп,  12 униң өзини Тәңриң Худавәндә беқип, йилниң бешидин ахириғичә 
Тәңриң Худавәндиниң көзлири униң үстигә һемишә тикилип туридиған 
бир жут болиду.  13 Силәр мән бу күн силәргә беридиған әмирлирини аңлап, 
Тәңриңлар Худавәндини дост тутуп, пүтүн көңүл вә пүтүн җениңлар билән 
униңға ибадәт қилсаңлар,  14 өз вақтида жутуңларға ямғур йеғип, әтә яз билән 
күз ямғури чүшүп, буғдай билән шараб вә йеғиңни йиғидиған болисән.  15 Йәп 
тойғайсән дәп, буниңдин башқа чарва маллириң үчүн етизлиқиңда от-хәс 
пәйда қилиниду.  

16 Лекин силәр болсаңлар көңлүңлар бузулуп қелиштин агаһ болуп, өзәңлар 
башқа мәбудларға ибадәт қилип, уларға баш егиштин еһтият қилиңлар.  
17 Болмиса Худавәндиниң ғәзипи силәргә тутушуп, асманниң ишикини 
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етиветип ямғур яғдурмай қоюп, йәрниң һосулини бәргүзмәй қойса, 
Худавәндә силәргә беридиған яхши жуттин шитик йоқ болуп кетисиләр.  
18 Униң үчүн силәр әмди бу сөзлиримни көңүл билән зеһниңларға елип, 
уларни қоллириңларға бир бәлгүдәк бағлап, пешанәңларда бир қашқидәк 
қоюңлар.  19 Силәр өйүңларда олтарсаңлар, йолда маңсаңлар, ятсаңлар, 
қопсаңлар, улар тоғрисида сөзләп, уларни балилириңларға үгитип қоюп,  
20 уларни өйүңлардики ишикләрниң ян яғичи билән дәрвазилириңларға 
йезиңлар.  21 Биз өзимиз билән балилиримиз Худавәндә қәсәм қилип, ата-
бовилиримизға: ‹ Силәргә беримән› дәп вәдә қилған жутта, пәләк өзи йәрниң 
үстигә бир гүмбәздәк турғичилик, олтарғаймиз дәп шундақ қилиңлар.  
22 Чүнки әгәр силәр мән силәргә беридиған һәммә бу әмирләрни тутуп 
әмәлгә кәлтүрүп, Тәңриңлар Худавәндини дост тутуп, һемишә униң 
йоллирида йүрүп, униң өзигә чаплишип турсаңлар,  23 Худавәндә өзи бу 
һәммә таипиләрни алдиңлардин һайдивәткини билән өзәңлардин чоң болуп 
күчлүкрәк хәлиқләрни мәғлуп қилидиған болисиләр.  24 Путуңлар дәссигән 
һәр җай силәрниңки болуп, чөлдин тартип Ливанғичә, Фират дәрияси дегән 
дәриядин тартип ғәрбтики деңизғичә жутуңлар йейилидиған болиду.  25 Һеч 
ким силәргә зит туралмай, бәлки қәйәргә кирсәңлар, униң үстигә Тәңриңлар 
Худавәндә өзи ейтқинидәк силәрниң қорқунучуңларни салиду.  

26 Мана мән бу күн алдиңларда бәрикәт билән ләнәт қойимән.  
27 Әгәр силәр мән бу күн Тәңриңлар Худавәндиниң тәрипидин силәргә 
беридиған әмирләрни аңлисаңлар, бәрикәт таписиләр.  
28 Лекин әгәр Тәңриңлар Худавәндиниң сөзини аңлимай, бәлки мән силәргә 
буйруған йолдин йенип, тонумиған башқа тәңриләргә әгәшсәңлар, ләнәт 
таписиләр.  
29 Тәңриң Худавәндә сени өзәң уни егилимақ үчүн беридиған жутқа 
киргүзсә, сән Гәризим дегән тағни бәрикәтниң җайи қилип, Ебал теғиниң 
өзини ләнәтниң җайи қилип қойғин.  30 Мәлум болғандәк бу икки тағ өзи 
Иорданниң у тәрипидә болуп, чөлдә олтарақлиқ қанаанийларниң жутидики 
ғәрб йолиниң арқисида тепилип, Гилгалниң уттуридики Морәһниң дуб 
дәрәқликиниң йенида бардур.  31 Силәр болсаңлар Тәңриңлар Худавәндә 
силәргә беридиған жутқа кирип, уни егилимәк үчүн әмди Иордандин 
өтисиләр. Уни елип, анда олтарғиниңларда,  32 мән бу күн силәргә беридиған 
һәммә қанун билән әһкамларни тутуп, әмәлгә кәлтүрүңлар.  
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Қурбанлиқ қилишқа болидиған муқәддәс җай

12 1 Бу қанун билән әһкамлар болса силәр уларни сақлап, ата-
бовилириңларниң Тәңриси Худавәндә өзи егилисун дәп силәргә 

бәргән жутта дуниядики һаят күнлириңларниң һәммисидә әмәлгә кәлтүрүп,  
2 силәр һайдаветидиған таипиләрниң өзи өз тәңрилиригә ибадәт қилмақ 
үчүн егиз тағ билән дөңлүкләрниң үстидә ясиған, һәр бир көк дәрәқниң 
тегидә тәйяр қилған ибадәтгаһлирини бузуп вәйран қилип,  3 уларниң 
қурбангаһлирини йиқитип, бут түврүклирини сундуруп, Аширә бутлирини 
отта көйдүрүп, ойма бутсүрәтлирини парә-парә қилип, исимлирини 
у җайдин йоқ қиливетиңлар.  4 Лекин силәр болсаңлар Тәңриңлар 
Худавәндигә ибадәт қилғиниңларда улардәк қилмай,  5 бәлки Тәңриңлар 
Худавәндә өзи өз исмини анда қоймақ үчүн һәммә қәбилилириңларниң 
ичидин қайси җайни илғиған болса, силәр уни издәп, анда берип,  
6 көйдүрмә қурбанлиқиңлар билән союм қурбанлиқлириңларни, ондин 
бир үлүш билән пулаңлатма қурбанлиқлириңларни, атиған нәрсиниң 
өзи билән хуш-риза қурбанлиқлириңларни, кала билән қойлириңларниң 
тунҗилирини анда кәлтүрүп өткүзүп,  7 Тәңриңлар Худавәндиниң алдида 
йәп, өй хәлқиңлар билән қошулуп Тәңриңлар Худавәндә өзи бәрикәтлигән 
қоллириңларниң тапқан немитидин хушлуқ қилиңлар.  8 У вақит биз бу 
йәрдә туруп, һәр биримиз өзи яхши көргән ишни қилғандәк анда қилмаңлар.  
9 Чүнки силәр техи Тәңриңлар Худавәндә силәргә беридиған мирас җай 
билән арамгаһқа йәтмидиңлар әмәсму?  10 Лекин силәр Иордандин өтүп, 
Тәңриңлар Худавәндә силәргә мирас қилип бәргән жутқа берип, у өзи 
чөрәңлардики дүшмәнлириңлардин силәргә арам берип, силәр теч-аман 
олтарғиниңларда,  11 Тәңриңлар Худавәндә өзи өз исмини анда қоймақ 
үчүн қайси җайини илғиса, мән силәргә буйруған нәрсиләрниң һәммисини 
анда елип берип, көйдүрмә қурбанлиқ билән союм қурбанлиқлириңларни, 
ондин бир үлүш билән пулаңлатма қурбанлиқ вә Худавәндә үчүн атиған 
яхши нәрсилириңларниң һәммисини анда өткүзүп,  12 өзәңлар билән 
оғул қизлириңлар, қул билән дедәклириңлар вә араңларда һеч һәссиси 
билән мираси болмай, дәрвазилириңларниң ичидә олтарған лавийлар 
билән қошулуп, өз Тәңриңлар Худавәндиниң һузурида хушлуқ қилиңлар.  
13 Амма саңа хуш көрүнгән башқа бир җайда көйдүрмә қурбанлиқлириңни 
өткүзүштин еһтият қилип,  14 Худавәндә өзи қәбилилириңниң ичидин қайси 
җайни илғиса, анда көйдүрмә қурбанлиқлириңларни өткүзүп, мән саңа 
буйруғанниң һәммисини әмәлгә кәлтүргәйсән.  
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Қан йемәслик тоғрисида
15 Һәр қандақ болса, сән Тәңриң Худавәндә саңа бәргән бәрикәткә қарап 

қайси шәһириң болса дәрвазисида халиғиниңчә боғузлап йесәң болиду. Бу 
өзи кийик вә я буға гөши болғандәк пак яки напак киши болсун, һәр қайси 
униңдин йесә болиду.  16 Лекин қанни йемәй, уни судәк йәргә төкүветиңлар.  
17 Амма сән болсаң өз дәрвазилириңда, хаһи ашлиқиңниң ондин бир үлүши, 
хаһи шараб билән йеғиңниң ондин бир үлүши болсун, хаһи кала билән 
қойлириңниң тунҗилири, хаһи Худавәндигә атиған нәрсилириң болсун, 
хаһи хуш-риза қурбанлиқлириң, хаһи қолуң кәлтүргән һәдийә болсун, 
булардин һечнемини йемәй,  18 бәлки Тәңриң Худавәндә өзи тәйинлигән 
җайниң өзидә Тәңриң Худавәндиниң һузурида сән өзәң оғул билән қизиң, 
қул билән дедикиң вә дәрвазилириңда олтарақлиқ Лавийға қошулуп 
буниңдин йәп, Тәңриң Худавәндиниң һузурида қоллириңниң һәммә тапқан 
нәрсилиридин хушлуқ қилғин.  19 Лекин дуниядики һаят күнлириңниң 
һәммисидә лавийларни унтуштин еһтият қилғин.  

20 Тәңриң Худавәндә өз вәдисигә мувапиқ зиминиңни кәңриткинидә 
сән гөш йегили арзу қилип, гөш йесәм болатти дәп хиял қилсаң, қанчә 
халисаң шунчә гөш йесәң болиду.  21 Әгәр Тәңриң Худавәндә өз исмини 
анда қоймақ үчүн илғиған җай өзи сәндин зиядә нери болса, сән өзәң мән 
саңа буйруғандәк Худавәндә саңа бәргән кала билән қойлардин қанчилик 
халисаң боғузлап, өз дәрвазилириңда йесәң болиду.  22 Лекин силәр буни 
кийик билән буғиниң гөшини йегәндәк йегәйсиләр. Шундақ һәм пак һәм 
напак киши униңдин йегәй.  
23 Амма ялғуз қан йейиштин еһтият қилғин, чүнки қан өзи җан болғач, җанниң 
өзини гөш билән биллә йемигин.  24 Сән уни һәргиз йемәй, бәлки уни судәк 
йәргә төкүп,  25 өзәм билән мәндин кейин келидиған балилиримға яхшилиқ 
тәгсун дәп, Худавәндиниң нәзиридә тоғра иш қилай десәң, буниңдин 
һәргиз йемигин.  26 Лекин сән кәлтүридиған муқәддәс һәдийә билән атиған 
нәрсилириңниң өзини Худавәндә илғайдиған җайға кәлтүрүп,  27 көйдүрмә 
қурбанлиқлириң болса, хаһи гөши, хаһи қени болсун, иккилисини Тәңриң 
Худавәндиниң қурбангаһида өткүзүп, союм қурбанлиқлириң болса ялғуз 
қенини Тәңриң Худавәндиниң қурбангаһиға төкүп, гөшини йегәйсән.  
28 Өзәм билән мәндин кейин келидиған балилиримға әбәдкичә яхшилиқ 
тәгсун дәп, Тәңрим Худавәндиниң нәзиридә тоғра иш қилай десәң, мән 
саңа беридиған бу һәммә сөзләрни аңлап тутқайсән.  
29 Уларни өз алдимдин һайдиветәй дәп, сән қоғлиғили беридиған 
таипиләрниң өзи Тәңриң Худавәндиниң күчидин вәйран қилинғач, өзәң 
уларни һайдиветип жутида олтиривалсаң,  30 агаһ болуп, улар сениң 
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алдиңдин вәйран қилинғандин кейин, чирмишип уларға әгишиштин 
еһтият қилип, бу таипиләр өзи қайси тәриқидә ибадәт қилған болса, мәнму 
улардәк қилай дәп, уларниң тәңрилири тоғрисида соримаң.  31 Тәңриң 
Худавәндигә ибадәт қилсаң, бу тәриқидә қилмиғайсән, чүнки улар болса 
өз тәңрилиригә иззәт көрсәтмәк үчүн Худавәндиниң алдида йиргинчлик 
болуп, у өзи яман көргән һәр хил ишларни қилип, тәңрилиримизгә атайли 
дәп, өз оғул билән қизлирини отта көйдүргән.  

Ялған пәйғәмбәрләрдин вә бутпәрәсликтин агаһландуруш

13 1 Амма силәр болсаңлар мән силәргә буйруғинимниң һәммисини 
тутуп әмәлгә кәлтүрүңлар. Шундақки, сән буниңға һечнемини қошмай, 

һечнеминиму кемәйтмигәйсән.  
2 Әгәр араңда бир пәйғәмбәр яки бир чүш көргүчи қопуп, саңа аламәт билән 
мөҗизә вәдә қилип:  3 ‹ Әмди кәлгин, сән тонумиған башқа тәңриләргә әгишип 
ибадәт қилайли› дәп ейтип, саңа вәдә қилған аламәт билән мөҗизилири вәқә 
болсиму,  4 сән бу пәйғәмбәрниң сөзини аңлимай, бу чүш көргүчигә қулақ 
салмиғин. Чүнки Тәңриңлар Худавәндә силәрниң тоғраңларда: ‹ өз Тәңриси 
Худавәндини пүтүн көңүл вә пүтүн җени билән дост тутидуму яки әмәсму› 
дәп билмәк үчүн, силәрни ялғуз синиғили халайду.  5 Силәр болсаңлар 
Тәңриңлар Худавәндигә әгишип, униңдин қорқуп әмирлирини тутуп, униң 
сөзини аңлап, униңға ибадәт қилип, униң өзигә чаплишип турғайсиләр.  
6 Лекин у пәйғәмбәр вә я чүш көргүчи болса силәрни Мисир жутидин 
чиқирип у қуллуқ өйидин қутқузуп кәлгән Тәңриңлар Худавәндидин сени 
аздуридиған сөз қилип, Тәңриң Худавәндә саңа маңғили буйруған йолдин 
езиқтурғили халиғач, өлтүрүлсун. Бу тәриқидә сән яман немини араңдин 
чиқиривәткәйсән.  
7 Әгәр анаңниң оғли болған бурадириң я оғлуң я қизиң я қучиқиңдики 
хотун вә я саңа өз җениңдәк амрақ болған достуңниң өзи мәхпий тәриқидә 
сени аздурғили халап: ‹ Кәлгин, биз болсақ, хаһи сән хаһи, ата-бовилириң 
тонумиған тәңриләргә ибадәт қилайли› дәп ейтип,  8 силәрниң чөрәңларда 
олтирип, саңа йеқин яки нери болуп, йәрниң бир четидин тартип йәрниң йәнә 
бир четигичә олтарған таипиләрниң тәңриләргә ибадәт қилдурғили халиса,  
9 сән униңға унимай, қулақму салмай, униң өзигә мәрһәмәт көрсәтмәй, 
рәһимсиз туруп, уни айимай,  10 бәлки уни өлтүргәйсән. Уни өлтүрмәк үчүн 
авал сениң қолуң көтирилип, андин һәммә җамаәтниң қоли көтирилсун.  
11 У өзи сени қуллуқ өйүң болған Мисир жутидин чиқирип кәлгән Тәңриң 
Худавәндини ташлиғили аздурғили халиғини үчүн уни чалма-кесәк қилип 
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өлтүргәйсән.  12 Исраилниң һәммиси буни аңлиғинида қорқуп, араңда һеч 
ким мундақ яманлиқ йәнә қилмайду.  

13 Әгәр Тәңриң Худавәндә саңа олтарғили беридиған шәһәрләрниң йеридә 
сән бир хәвәрниң чиққинини ишитип,  
14 сениң араңда бәдхуй адәмләр қопуп: ‹ Келиңлар, биз берип силәр 
тонумиған тәңриләргә ибадәт қилайли› дәп, өз шәһириниң хәлқини аздуруп 
турғининиң хәвирини аңлисаң,  15 сән шуниң тоғрисида сорап беқип, тәптиш 
қилип, диққәт билән тәһқиқлигәйсән. Әгәр араңда мундақ йиргинчлик 
ишниң вәқә болғини раст чиқип, тайин мәлум болса,  16 сән бу шәһәрниң 
олтарғучилирини қилич биси билән уруп, униң өзи билән пүтүн барлиқини 
йоқитип, андаки чарва мелиниму қилич биси билән уруп,  17 андаки 
һәммә олҗини униң оттурисидики мәйданға йиғип, шәһәрниң өзини анда 
алған һәммә олҗа билән қошуп, Тәңриң Худавәндиниң һузурида отта 
көйдүрүвәткәйсән. У өзи әбәдкичә бир дөвә болуп, һәргиз йәнә қурулмисун.  
18 Амма Худавәндә өзи өз қәһр ғәзипидин йенип, саңа мәрһәмәт көрситип 
шәпқәт қилип, өзи қәсәм билән ата-бовилириңға вәдә қилғандәк сени 
авутуш үчүн, ғәниймәттин һечнемә сениң қолуңда қалмисун.  19 Сән болсаң 
Тәңриң Худавәндиниң сөзини аңлап, униң мән бу күн саңа беридиған һәммә 
әмирлирини тутуп, Тәңриң Худавәндиниң нәзиридә тоғра болғинини қилип 
турғайсән.  

14 1 Силәр болсаңлар Тәңриңлар Худавәндиниң балилири болуп туруп, 
өлгәнләрниң сәвәбидин бәдиниңларға зәхим қилмәй, икки қешиңниң 

улашмисини чүшүрүвәтмигин.  

2 Чүнки сән болсаң Тәңриң Худавәндигә муқәддәс бир хәлиқ болғач, Тәңриң 
Худавәндә өзи сени хас хәлқим болсун дәп, пүтүн йәр йүзидики һәммә 
хәлиқләрниң ичидин илғивалди.  

Һалал вә һарам җаниварлар вә мал-мүлүк тоғрисидики низамлар

3 Сән болсаң һарам бир немини йемигин.  
4 Чарва һайванларниң ичидин силәргә йегили җайиз болғини шу, йәни кала, 
қой вә өчкә,  5 буға, кийик, кичик буға, тағ текиси, бөкән, явайи кала вә явайи 
қочқар болуп,  6 чарва һайванларниң ичидин туяқлири пүтүн ачимақ болуп 
иккигә бөлүнүп, өзи көшәйдиған чарва һайванларниң һәммисини йесәңлар 
болиду.  
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7 Лекин көшәйдиған чарва һайванлар билән ачимақ туяқлиқ һайванларниң 
ичидин силәргә йегили җайиз болмиған һайванлардин төгә, явайи тошқан 
вә тағ тошқини дегән һайванлар болиду, чүнки улар өзи көшигини билән 
туяқлири болмиғач силәргә һарам болсун.  8 Тоңғуз болса туйиқи болғини 
билән көшимигини үчүн силәргә һарам болсун. Мәзкур һайванларниң 
гөшидин йемәй, уларниң өлүклиригиму тәгмәңлар.  
9 Суда йүридиған һәммә җаниварлар болса уларниң ичидин қанатлиқ болуп, 
терә орнида қасириқи болған җаниварлардин йесәңлар болиду.  
10 Лекин қанити билән қасириқи болмиған һеч мундақ бир җаниварни 
йемәңлар. Бу өзи силәргә һарам болсун.  
11 Һәммә пак учарқанатлардин йесәңлар болиду.  
12 Лекин силәргә йегили җайиз болмиған учарқанатлар шу, йәни қариқуш, 
белиқчиқуш вә деңиз қуши,  13 лачин, шуңқар, сар билән униң хиллири,  
14 һәммә қағилар қайси хилдин болса,  15 төгиқуш, каккук, чайка, қарчиға вә 
униң хиллири,  16 мөшүкяпилақ, һувқуш вә аққу,  17 сақийқуш билән қумай вә 
қашқалдақ,  18 ләйләк, қотан вә униң хиллири, һөпүп билән шәпәрәк дегәнләр 
һарам болсун.  
19 Буниңдин башқа учидиған ушшақ җаниварларниң һәммиси силәргә һарам 
болуп йейилмисун.  
20 Лекин пак болуп учидиған җаниварларниң һәммисидин йесәңлар болиду.  

21 Өзи өлүп қалған бир һайванни йемәңлар. Дәрвазилириңда олтарған 
мусапирға бәрсәң болиду. У өзи уни йесун. Болмиса уни ғәйрий жутлуқ 
кишигә сатсаң болиду. Чүнки сән болсаң Тәңриң Худавәндиниң муқәддәс 
хәлқидурсән. Бир оғлақ болса уни анисиниң сүтидә пишурмиғин.  

22 Һәр йили етизлиқиңда унайдиған һәммә ашлиқиңниң ондин бир үлүшини 
берип,  23 ашлиқ, шараб вә йеғиңниң ондин бир үлүшини, кала билән ушшақ 
чарва мелиңниң тунҗилириға қошуп кәлтүрүп, Тәңриң Худавәндиниң 
һузурида униң өз исми үчүн тәйинлигән җайда йәп, һемишә Тәңриң 
Худавәндидин қорққили үгәнгәйсән.  24 Амма йол өзи саңа зиядә узун 
болуп, Тәңриң Худавәндә анда өз исмини қоймақ үчүн тохтатқан җайға 
мәзкур нәрсиләрни елип баралмисаң, Тәңриң Худавәндә саңа бәрикәт 
бәргәч,  25 уни сетип, пулни чигип,Тәңриң Худавәндә өзи илғиған җайға 
алғач берип,  26 көңлүң һәр нә арзу қилса, кала я ушшақ чарва мал, шараб я 
һарақ елип, һәрнемә халисаң бу пулға сетивелип, өз өй хәлқиң билән Тәңриң 
Худавәндиниң һузурида хушлуқ қилғин.  
27 Өз дәрвазилириңдики Лавийниму унтумиғин, чүнки униң сән билән 
биллә һәссиси вә я мираси йоқтур.  28 Һәр үчинчи йилниң ахирида сән у 
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йил ичидә чиққан һосулниң ондин бир үлүшини айрип, уни шәһәрләрниң 
дәрвазилирида дөвиләп қойғайсән.  29 Андин кейин сән билән биллә һәссиси 
вә я мираси болмиған Лавий өзи билән дәрвазилириңда олтарған мусапир вә 
йетим билән тул хотун келип, униңдин йәп тойсун. Тәңрим Худавәндә мени 
һәр ишимда бәрикәтлисун десәң, мундақ қилғайсән.  

15 1 Һәр йәттиничи йилни азатлиқниң бир йили қилғайсән.  2 Бу 
азатлиқниң қаидиси шундақ болсунки, һәр ким өз хошнисиға қәриз 

бәргән болса, шуниңдин өтүп, Худавәндиниң йили елан қилинғач өз хошна 
вә я бурадиридин бир немини тәләп қилмисун.  3 Гәйрий жутлуқ киши болса 
униңдин тәләп қилсаң болиду, лекин бурадириңниң қолида бир немәң болса, 
буниңдин өткәйсән.  4 Һәр қандақ болса, раст кәмбәғәл сәндә тепилмайду, 
чүнки Тәңриң Худавәндә өзи сениң егидарчилиқ қилмиқиң үчүн саңа мирас 
қилип беридиған жутта сени кәңри бәрикәтлимәкчи болиду.  5 Лекин ундақ 
болсун десәң, сән Тәңриң Худавәндиниң сөзини аңлап, мән бу күн саңа беридиған 
бу һәммә әмирләрни тутқайсән.  6 Чүнки Тәңриң Худавәндә саңа ейтқинидәк сени 
бәрикәтлигәч өзәң һеч кимдин қәриз алмай, тола таипиләргә қәриз берип, тола 
хәлиқләрниң үстигә һөкүмәт қилисән. Лекин улар өзи сениң үстүңгә һөкүмәт 
қилмайду.  

7 Әгәр Тәңриң Худавәндә саңа беридиған жуттики бир шәһәрниң дәрвазисида 
бурадириң болған бир кәмбәғәл болса, бу кәмбәғәл бурадириңниң өзигә өз 
көңлүңни қатуруп, қолуңни йиғмай,  8 бәлки қолуңни униңға кәңри ечип, 
муһтаҗлиқиға немә лазим кәлсә, униңға бәргин.  9 ‹ Азатлиқ йили болған 
йәттиничи йил йеқинлашти әмәсму?› дәп көңлүңдә яман хиял қилип, 
униңға һечнемә бәрмәй, яман көз билән бурадириңгә қараштин еһтият 
қилғин. Болмиса у сениң үстүңдә Худавәндигә пәряд қилип, гәдиниңгә гуна 
чүшиду.  10 Сән хушлуқ билән униңға берип, униң өзигә бәргиниңдә көңлүң 
ағримисун, чүнки Тәңриң Худавәндә өзи бәргән нәрсәң үчүн сән һәрнемә 
қилсаң, қоллириңниң ишлириға бәрикәт бериду.  11 Кәмбәғәл кишиләр 
жутуңдин йоқ болуп кәтмигәч, мән саңа буйруп: ‹ Жутуңдики бурадириң 
билән бечарә вә кәмбәғәлләргә хушлуқ билән өз қолуңни ачқайсән› дәп 
ейтимән.  

12 Әгәр өз хәлиқтин болған бир ибраний әр вә я ибраний хотун киши өз-өзини 
саңа сетип, алтә йил хизмитиңни қилған болса, сән уни йәттиничи йилда 
хизмитиңдин азат қиливәткәйсән.  13 Амма уни хизмитиңдин азат қилип 
қойғиниңда уни қуруқ қол кәткүзмәй,  14 бәлки падаң, хаминиң вә өзәм 
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сиққучуңдин елинған һәдийәләрдин униңға сунуп, Тәңриң Худавәндә саңа 
бәргән немитидин униңға бәргәйсән.  15 Сән өзәң Мисир жутида қул болуп, 
Тәңриң Худавәндә өзи сени қутқузғинини ядиңға кәлтүрмикиң үчүн бу күн 
саңа буни буйруймән.  
16 Лекин әгәр қулуң саңа сөзләп: ‹ Мән сениңкидә яхши туруп, сән билән 
өйүңни дост тутуп, сәндин кәткили халимаймән› десә,  17 сән бир миқни елип, 
қулиқидин ишиккә миқлиғин. Андин кейин у өзи әбәдкичә сениң қулуң 
болиду. Дедикиң болса униңға охшаш тәриқидә қилғайсән.  18 Мениң қулумни 
хизмитимдин азат қилип бәргили маңа еғир болиду дәп ойлимиғин. У болса 
алтә йил саңа хизмәт қилғини билән бир мәдикардин саңа икки мәртивә 
чоңрақ пайда бәрмидиму? Шундақ қилсаң, Тәңриң Худавәндә сени һәммә 
ишиңда бәрикәтләйду. 

19 Кала билән ушшақ чарва мелиңниң һәммә әркәк тунҗилирини Тәңриң 
Худавәндигә атап, калаңниң тунҗисини ишиңға салмай, қоюңниң тунҗисиниму 
қирқимиғин.  20 Худавәндә өзи илғиған җайда һәр йил өз өй хәлқиң билән 
биллә униң өзини Тәңриң Худавәндиниң һузурида йегәйсән.  21 Лекин әгәр 
у әйипнақ болуп, ақсақ я кор болса вә я униң башқа яман әйипи болса, уни 
Тәңриң Худавәндигә қурбанлиқ қилмай,  22 шәһәрлириңниң дәрвазилирида 
уни йегәйсән. У өзи кийик яки буға гөши болғандәк һәм пак һәм напак киши 
униңдин йесун.  23 Амма қанни йемәй, уни судәк йәргә төкүвәткин.  

Һейтлар

16 1 Тәңриң Худавәндә өзи Абиб айида кечиси сени Мисирдин чиқарғач, 
сән Абиб айини сақлап, Тәңриң Худавәндиниң Өтүп кетиш һейтини 

тутуп,  2 Худавәндә өз исми үчүн илғиған җайда Тәңриң Худавәндә үчүн өз 
ушшақ чарва мелиң билән калилириңдин Өтүп кетиш қурбанлиқини елип 
боғузлиғин.  3 Буниң билән сән өрлитилгән нәрсини йемәй, бәлки йәттә 
күнгичә тәңлик нени болған петир ненини шуниң билән йегәйсән. Чүнки 
сән Мисир жутидин алдирашлиқ билән чиқтиң. Шундақ қилип, һәммә һаят 
күнлириңдә сән Мисир жутидин чиққан күнни яд қилип турғайсән.  4 Йәттә 
күнгичилик пүтүн жутуңда сән билән һеч бир хемиртуруч тепилмисун. 
Шундақ һәм сән авалқи күнниң ахшимида сойған гөштин кечиси әтигичә 
һеч нәрсә туруп қалмисун.  5 Өтүп кетиш қурбанлиқиниң өзини Тәңриң 
Худавәндә саңа беридиған шәһәрләрниң қайсисида болса, боғузлимай,  
6 бәлки сениң Тәңриң Худавәндә өз исми үчүн илғиған җайға елип берип, 
сән Мисирдин чиққан вақитта, йәни ахшамда күн патқинида Өтүп кетиш 
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қурбанлиқиниң өзини анда боғузлап,  7 уни Тәңриң Худавәндә өз исми үчүн 
илғиған җайда йәп, әтиси өз чедирлириңға йенип барғайсән.  

8 Алтә күнгичә сән петир нан йәп, йәттиничи күн Тәңриң Худавәндиниң һейт 
йиғилиш күни болғач у күндә һеч иш қилмиғайсән.  
9 Сән өзәң үчүн йәттә һәптини санап, оғақ қойған вақиттин тартип бу 
йәттә һәптә һесаблап,  10 андин Тәңриң Худавәндиниң Һәптә һейтини 
тутуп, қолуңниң хуш-ризалиқ һәдийәсини елип келип, Тәңриң Худавәндә 
саңа бәргән немитигә қарап қолуңдин келишичә кәлтүргәйсән.  11 Тәңриң 
Худавәндә өз исми үчүн илғиған җайда өз оғлуң билән қизиң, қулуң билән 
дедикиң, дәрвазилириңда олтарған Лавий билән сениңкидики мусапир 
биллә болуп, Тәңриң Худавәндиниң һузурида хушлуқ қилғайсән.  12 Өзәңниң 
Мисирда қул болғиниңни яд қилип, бу қанунларни тутуп әмәлгә кәлтүргин.  

13 Сән хаман билән сиққучуңниң һосулини йиғсаң, йәттә күнгичилик 
Сайивән һейтини тутуп,  14 бу һейтниң өзидә өз оғлуң билән қизиң, қулуң 
билән дедикиң, дәрвазилириңдики Лавий билән мусапир киши, йетим 
билән тул хотун биллә болуп хушлуқ қилғин.  15 Тәңриң Худавәндә сениң 
тапқан һәммә һосулуң билән қоллириңниң һәммә ишиға бәрикәт берип, 
камил хушлуқ ата қилғач, Худавәндә өзи илғиған җайда йәттә күнгичилик 
Тәңриң Худавәндиниң һейтини тутқайсән.  

16 Жилда үч мәртивә, йәни Петир нан һейти, Һәптә һейти вә Сайивән һейтида 
һәммә әр кишилириң өзи Тәңриң Худавәндиниң һузурида өзи илғиған җайда 
һазир болсун. Лекин һеч киши Худавәндиниң һузуриға қуруқ қол кәлмәй,  
17 бәлки һәр ким өз қолидин келишичә берип, Тәңриң Худавәндә саңа бәргән 
немитигә қарап кәлтүргәйсән.  

Һәқ һөкүм

18 Тәңриң Худавәндә саңа беридиған һәммә шәһәрләрниң дәрвазилирида 
сән өзәң һаким билән мәнсәпдарлар илғап тиклигин. Улар болса хәлиқни 
һәқ һөкүм билән сүрсун.  19 Сән болсаң һәқни толғимай, йүз-хатирә қилмай, 
париму алмиғин, чүнки пара болса даналарниң көзлирини кор қилип, 
адилларниң дәвасини толғайду.  20 Әгәр сән: ‹ Мән яшап, Тәңрим Худавәндә 
маңа беридиған жутни егиливәләй› десәң, сап адаләтни издигин.  
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Һәр қандақ бутпәрәсликтин йирақ туруш
21 Сән өзәң үчүн ясап, Тәңриң Худавәндиниңки болидиған қурбангаһниң 

йенида һеч бир хил дәрәқтин униңға тевинмақ үчүн Аширә бутидәк қилип 
салмай,  22 өзәң үчүн бут түврүкиму ясимиғин, чүнки Тәңриң Худавәндә 
мундақларни яман көриду.  

17 1 Сән Тәңриң Худавәндигә қурбанлиқ қилмақ үчүн кала вә я ушшақ 
чарва мелидин әйипнақ бир һайванни елип өткүзмигин. Чүнки бу 

өзи Тәңриң Худавәндиниң алдида йиргинчликтур.  

2 Әгәр сениң араңда Тәңриң Худавәндә саңа беридиған шәһәрләрниң 
бириниң дәрвазисиниң ичидә бирким Тәңриң Худавәндиниң нәзиридә яман 
болғинини қилип, униң әһдисини бузуп,  3 мениң әмримгә зит ишни қилип, 
башқа мәбудларға ибадәт қилғили берип уларға сәҗдә қилип, күн билән ай 
вә асманниң һәммә юлтузлириға баш әгсә,  4 буниң хәвири саңа ишитилип, 
униң тоғрисида аңлиған болсаң, һаман диққәт билән бу ишни тәптиш 
қилғин. Мундақ һарам иш Исраилниң ичидә қилинғини раст чиқса,  5 сән бу 
яман ишни қилған әр вә я хотун кишини дәрвазилириңға елип, әр вә я хотун 
болса мәйли дәп, гунакарни чалма-кесәк қилип өлтүргин.  
6 Амма авал өзи икки вә я үч гуваниң сөзи билән өлтүрүлсун, чүнки 
өлтүрүлидиған киши ялғуз бир гуваниң сөзи билән өлтүрүлмисун.  
7 Уни өлтүрмәк үчүн авал гувалар униңға қолини көтирип, андин һәммә 
хәлиқ униңға қолини көтәрсун. Бу тәриқидә сән яман ишни өзәңдин 
чиқиривәткәйсән.  
8 Әгәр қан төкүш я һәқ талишиш я уруш вә я дәрвазилириңда талишидиған 
башқа бир ишниң дәваси чиқип қелип, бу өзи саңа кәскили зиядә тәс болса, 
сән қопуп Тәңриң Худавәндә өзи илғиған җайға берип,  9 бәни-Лавийдин 
болған каһинлар билән у вақшитики һакимниң қешиға чиқип, улардин 
сориғайсән. Улар өзи саңа немә һәқ екәнликини дәп бәрсун.  10 У вақит сән 
уларниң Худавәндә өзи илғиған җайда саңа баян қилидиғиниға мувапиқ 
қилип, саңа беридиған һәммә тәлимини тутуп, әмәлгә кәлтүрүп,  11 Саңа 
үгитидиған қанун баян тохтитидиған һөкүми бойичә қилип, саңа билән 
қилидиған сөздин, хаһи оңға, хаһи чәпкә қайрилмиғайсән.  12 Лекин әгәр 
бирким бойнини қатуруп, Тәңриң Худавәндиниң алдида хизмәт қилип 
турған каһин билән һакимға қулақ салмиса, у киши өзи өлтүрүлсун. Сән 
болсаң Исраилниң ичидин һәр яман ишни чиқиривәткәйсән.  13 Пүтүн хәлиқ 
болса буни аңлап қорқуп, йәнә бойнини қатурмисун.  
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Падишаһлиқ
14 Сән Тәңриң Худавәндә саңа беридиған жутқа кирип уни егиләп, анда 

олтиривалғиниңда: ‹ Мән болсам чөрәмдики һәммә таипиләрдәк үстүмгә 
бир падишаһ қояй› десәң.  15 Тәңриң Худавәндә өзи илғиған кишини үстүңгә 
падишаһ қилип қойғайсән. Сән бурадәрлириңдин бирини үстүңгә падишаһ 
қилип қоюп, бурадириң болмиған ғәйрий жутлуқ кишини үстүңгә падишаһ 
қилип қоймиғайсән.  16 Лекин у өз-өзигә тола атни таптурмай, бу тола атниң 
өзини елип кәлсун дәп, өз хәлқини Мисирға яндуруп әвәтмисун. Чүнки 
Худавәндә силәргә: ‹ Силәр бу йол билән йенип бармаңлар› дәп ейтмидиму?  
17 Шундақ һәм у өзи тола хотун алмисун. Болмиса униң көңли бузулса 
керәк. Өз өзигә тола алтун билән күмүчниму йиғмисун.  18 У өз тәхтидә 
олтарғузулғинида Лавий каһинлириниң қешидики қанун китапини алдуруп 
келип, уни бир китапқа көчүрүвелип,  19 буни өзи билән сақлап, һәммә һаят 
күнлиридә оқуп туруп, өз Тәңриси Худавәндиниң қорқунучисини үгинип, 
бу қанунниң һәммә сөзи билән бәлгүмилирини тутуп әмәлгә кәлтүрүп:  20 ‹ 
Көңлүм бурадәрлиримниң үстигә йоғанлиқ қилмай туруп, өзәм әмирләрдин, 
хаһи оңға, хаһи чәпкә қайрилмай йүрүп, мән билән оғуллирим өз жутимизда 
Исраилниң хәлқиниң арисида узун өмүр көрәйли дәп, шундақ қилип турсун.  

Лавийлар вә каһинларниң несивиси

18 1 Лавий каһинлар билән пүтүн Лавий қәбилиси болса қалған Исраил 
билән несивә вә я мирас тапмай, Худавәндиниң атәш қурбанлиқи 

билән униң мирасидин йәп,  2 бурадәрлири билән уларниң һеч мирас һәссиси 
болмиғач униң уларға ейтқинидәк Худавәндә өзи уларниң мирас һәссиси 
болиду.  3 Каһинлар болса кала билән қой қурбанлиқ қилған, хәлиқтин 
алидиған һәққи шу, йәни қурбанлиқниң алди қоли, икки әңики вә қерини 
болсун.  4 Буниңдин башқа ашлиқ, шараб вә йеғиңниң йеңилиқи берилип, 
қойлириңниң жуңиниң баш қирқиминиму уларға бәргәйсән.  5 Чүнки Тәңриң 
Худавәндә уни, у өзи билән оғуллири Худавәндиниң намида хизмәт қилсун 
дәп, сениң һәммә қәбилилириңниң арисидин илғиди.  6 Лекин әгәр һәммә 
Исраилниң ичидики шәһәрлириңниң биридә олтарақлиқ бир ибн-Лавий 
көчүп чиқип, Худавәндә илғиған җайниң өзигә пүтүн көңүл хушлуқи билән 
кәлсә,  7 Худавәндиниң һузурида турған һәммә өзгә Лавий бурадәрлиридәк 
Тәңриси Худавәндиниң намида хизмәт қилсун.  8 Ата мирасидин башқа, 
уларниң һәммисигә баравәр йемәк-ичмәк тәгсун.  
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Сеһир-чадугәрлик йиргинчтур

9 Сән өзәң Тәңриң Худавәндә саңа беридиған жутқа кирсәң, бу бутпәрәс 
хәлиқләрниң йиргинчлик ишлирини үгәнмигин.  10 Сениң ичиңдә оғли вә я 
қизини оттин өткүзүп, пал беқип, рәм селип, әпсун оқуп, җадугәрлик қилип,  
11 җинкәшлик қилип, роһлардин гәп сорап, рәммал болуп өлгәнләрдин 
мәслиһәт сорайдиған кишиләр тепилмисун.  12 Чүнки кимки мундақ ишларни 
қилса, Худавәндиниң алдида йиргинчлик санилиду. Тәңриң Худавәндә болса 
мундақ йиргинчлик ишларниң сәвәбидин бу таипиләрни алдиңлардин 
чиқириду.  13 Сән болсаң Тәңриң Худавәндиниң алдида камил болғайсән.  
14 Сән әмди чиқиридиған таипиләр болса өзи рәм селип, пал беқип турған 
кишиләргә қулақ салсиму, Тәңриң Худавәндә сени мундақ иштин тосқандур.  

Пәйғәмбәрлик

15 Тәңриң Худавәндә өзи хәлқиңниң арисида өз бурадәрлириңниң ичидин 
силәргә мәндәк бир пәйғәмбәрни қопуриду. Униң өзигә қулақ селиңлар.  
16 Силәр Хоребниң йенида җәм болған күндә сән Тәңриң Худавәндидин тәләп 
қилип: ‹ Тәңрим Худавәндиниң авазини аңлап, бу чоң отни йәнә көрмисәм 
болатти, болмиса өлүп кетимән› дәп сориғиниңдәк болиду.  17 У вақит 
Худавәндә маңа ейттики: ‹ Уларниң қилған сөзи расттур.  18 Мән уларға өз 
бурадәрлириниң арисидин сәндәк бир пәйғәмбәрни қопуруп, униң ағзиға 
сөзлиримни салимән. У болса мән униң өзигә буйруғинимниң һәммисини 
уларға дәп бериду.  19 Әгәр бирким у өзи мениң намимда қилидиған сөзләргә 
қулақ салмиса, мән өзәм буни униңдин тәләп қилимән.  
20 Лекин өз бойнини қатуруп, өзәм униңға буйрумиған сөзләрни мениң 
намимда қилса вә я башқа тәңриләрниң намида сөзлисә, ундақ пәйғәмбәрниң 
өзи өлтүрүлсун.  21 Әгәр сән өз көңлүңдә: ‹ Худавәндә тәрипидин сөз қилинғини 
қандақ қилип пәриқ етәләймиз› десәң,  22 билгинки, әгәр Худавәндиниң 
намида сөзлигән пәйғәмбәрниң өзи ейтқинидәк вәқә болуп, тоғра чиқип 
қалмиса, бу өзи Худавәндә тәрипидин сөзләнгән бир немә болмай, бәлки 
пәйғәмбәр өз бойнини қатуруп сөз қилғандур. Сән болсаң униңдин һеч 
қорқмиғайсән.  



ҚАНУН ШӘРҺИ 36

Панаһлиқ шәһәрлири

19 1 Тәңриң Худавәндә саңа беридиған жутиниң хәлиқлирини Тәңриң 
Худавәндә өзи вәйран қилғач, сән уларни һайдиветип, уларниң 

шәһәрлири билән өйлиридә олтиривалғиниңда,  2 сән Тәңриң Худавәндә 
өзи саңа мүлүк қилип беридиған жутуңда өзәң үчүн үч шәһәрни илғивелип,  
3 кимки бир кишини өлтүргән болса, анда қачалисун дәп, уларға беридиған 
йолларни убдан растлап, Тәңриң Худавәндә саңа мирас қилип беридиған 
жутни үч қисмиға бөлгәйсән.  
4 Бир өлтүргүчиниң тирик қалмиқи үчүн у йәргә қачалайдиған шәрти шу, 
йәни бирким адавәт қилмай, билмәсликтә өз хошнисини өлтүрүвәткән 
болса, анда қачсун.  
5 Мәсилән бирким өз хошниси билән биллә отун кәскили җаңгалға берип, 
қолиға палтини елип дәрәқ кәскили турғинида, палта өзи сепидин чиқип 
кетип, башқа кишигә тегип кетип уни өлтүрсә, ундақ бир киши өзи мәзкур 
шәһәрләрниң биригә қечип, тирик қалсун.  6 Болмиса әгәр йол зиядә узун 
болса, у өзи башқисиға адавәт тутмиғач өлүмгә лайиқ болмисиму, қан 
интиқамини алғучи өз көңүл аччиқидин көйүп турған чағда уни қоғлап 
берип, тутуп өлтүрүветиши мүмкин.  7 Униң үчүн мән саңа буйруп: ‹ Сән өзәң 
үчүн үч шәһәрни илғивалғин› дәп ейттим.  
8 Тәңриң Худавәндә өзи ата-бовилириңға қәсәм билән вәдә қилғандәк ‹ 
Жутуңниң зиминини кәңритип, силәргә беримән› дәп ата-бовилириңға вәдә 
қилған пүтүн жутни саңа бәргәндә,  9 сән өзәң мән бу күн саңа беридиған бу 
һәммә әмирләрни тутуп әмәлгә кәлтүрүп, Тәңриң Худавәндини дост тутуп, 
һемишә униң йоллирида йүрсәң, мәзкур үч шәһәргә йәнә үчни қошқайсән.  
10 Тәңриң Худавәндә саңа мирас қилип беридиған жутта наһәқ қан төкүлүп, 
хун гунайи гәдиниңгә келип қалмаслиқи үчүн шундақ қилғин.  
11 Лекин әгәр бирким хошнисиға адавәт тутуп, уни марап олтирип, униңға 
һуҗум қилип, уни уруп өлтүрүветип, бу шәһәрләрниң биригә қачса,  12 униң 
шәһириниң ақсақаллири өзи киши әвәтип уни яндуруп келип, өлтүрүлсун 
дәп, уни қан интиқамини алғучиниң қолиға тапшурсун.  13 Сән униңға һеч 
мәрһәмәт көрсәтмәй, бәлки маңа яхши болсун дәп, наһәқ қан төкүшни 
Исраилдин чиқарғин.  

14 Сән өзәң Тәңриң Худавәндә саңа мүлүк қилип беридиған жутта тапидиған 
мирас һәссәңдә өзи бурунқиларниң тәрипидин тохтитилип хошнаңниңки 
болған қирни йөткимигин.  
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Гувалиқ бериш
15 Биркимниң бәдкарлиқи вә я қайси бир гунайи тоғрисида гувалиқ лазим 

кәлсә, ялғуз бир гуваниң гувалиқи купайә болмай, бәлки икки яки үч гуваниң 
сөзи билән иш кесилсун.  16 Әгәр бир ялған гува қопуп, биркимниң гунайи 
тоғрисида гувалиқ бәрсә,  17 дәвалишип қалған бу икки киши Худавәндиниң 
һузурида, у вақшитики каһин билән һакимларниң алдида һазир болсун.  
18 Һакимлар өзи буни диққәт билән тәптиш қилғинида бу гуваниң өзи ялған 
гува болуп, өзи өз бурадиригә қарши ялған гувалиқ бәргини мәлум болуп 
қалса,  19 силәр униң өзигә у өзи өз бурадиригә немә қилғили қәстлигән 
болса, шундақ қилиңлар. Бу тәриқидә силәр араңлардин мундақ яманлиқни 
чиқириңлар.  20 Қалған хәлиқму буни аңлап қорқуп кетип, йәнә мундақ яман 
ишни сениң араңда қилмайду.  21 Сән униңға һеч мәрһәмәт көрсәтмәй, бәлки 
җан орниға җан, көз орниға көз, чиш орниға чиш, қол орниға қол, пут орниға 
пут елинсун.  

Дүшмәнләр билән җәң қилиш

20 1 Әгәр сән өз дүшмәнлириңгә җәң қилғили берип, ат билән һарвуларни 
көрүп, өзәңдин тола болған бир хәлиққә учрисаң, сени Мисир 

жутидин чиқирип кәлгән Тәңриң Худавәндә өзи сән билән болғач улардин 
һеч қорқмиғайсән.  2 Силәр җәңгә киргили турғиниңларда каһин өзи алдиға 
өтүп, хәлиққә сөзләп,  3 уларға: ‹ Әй Исраил, аңлаңлар. Силәр болсаңлар бу 
күн дүшмәнлириңлар билән соқушқили тәйяр болдуңлар. Көңүллириңлар 
җүрәтсиз болмисун. Силәр қорқмай туруп, беарам болмай, улардин дәһшәтму 
йемәңлар.  4 Чүнки Тәңриң Худавәндә өзи силәрни дүшмәнлириңлардин 
қутқузмақ үчүн силәрниң тәрипиңлардин җәң қилғили силәр билән биллә 
бариду әмәсму?› дәп ейтсун.  
5 Мәнсәпдарларму хәлиққә сөзләп ейтсунки: ‹ Бирким бир йеңи өйни ясап, 
буниң өзини муқәддәс қилмиған болса, өз өйигә йенип барсун. Болмиса 
у өзи җәңдә өлүп қалса, башқа киши келип, уни муқәддәс қилиду.  6 Әгәр 
бирким бир үзүмзарлиқни селип, техи униң мевисини йемигән болса, йенип 
барсун. Болмиса у өзи җәңдә өлүп қалса, башқа киши келип униң мевисини 
йәйду.  7 Әгәр бирким бир хотун билән вәдиләшкән болуп, техи уни өзигә 
хотун қилип алмиған болса, йенип барсун. Болмиса у өзи җәңдә өлүп қалса, 
башқа киши келип уни өзигә хотун қилип алиду›.  8 Шуни дәп, мәнсәпдарлар 
өзи хәлиққә йәнә сөзләп: ‹ Әгәр бирким қорқунучақ болуп, көңли җүрәтсиз 
болса, йенип барсун. Болмиса униң бурадәрлириниң көңли униң көңлидәк 
қорқунучидин толуши мүмкин› дәп ейтсун.  9 Мәнсәпдарлар өзи хәлиққә 
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мундақ сөзлигәндин кейин, улар хәлиқниң алдида барғили қошунларниң 
үстигә сәрдарлар тиклисун.  
10 Сән униң билән соқушқили бир шәһәргә йеқинлашқиниңда авал униңға 
сүлһи тоғрисида сөз қилғин.  11 Әгәр ‹ Сүлһи халай› дәп җавап берип, өз 
дәрвазилирини саңа ачса, андаки һәммә олтарғучилар саңа тәвә болуп, сениң 
хизмитиңни қилсун.  12 Лекин сән билән сүлһи түзүшқили унимай, бәлки 
сән билән җәң қилғили халиса, сән уни қоршивалғайсән.  13 Әгәр Тәңриң 
Худавәндә уни қолуңға бәрсә, андаки һәммә әр кишиләрни қилич биси 
билән урғин.  14 Лекин хотун билән балилири, кала билән шәһәрдики һәр нә 
барни олҗа қилип, униң һәммә ғәниймитини елип, Тәңриң Худавәндә өз 
дүшмәнлириңдин саңа таптуруп бәргән олҗидин йәп сөйүнгәйсән.  15 Сәндин 
нерирақ болуп, бу таипиләрниңки болмиған шәһәрләргә мундақ қилғайсән.  

16 Лекин Тәңриң Худавәндә саңа мирас қилип беридиған болуп бу 
таипиләрниңки болған шәһәрләр болса уларниң ичидә җени бар һечнемини 
тирик қоймай,  17 бәлки Тәңриң Худавәндә саңа буйруғандәк хиттий билән 
аморийлар, қанааний билән пәриззийләр, хиввий билән йәбусийлар 
дегәнләрниң һәммисини йоқитивәткин.  18 Улар өзи өз тәңрилириниң 
иззити үчүн қилған һәммә йиргинчлик ишлирини бизгә үгитип, Тәңримиз 
Худавәндигә гуна қилишимизға сәвәб болмисун дәп, шундақ қилғайсән.  
19 Әгәр бир шәһәрни алмақ үчүн узун вақит уни қоршап турғили саңа лазим 
кәлсә, униң чөрисидики дәрәқләрни палта билән кесип йоқатмиғин. Уларниң 
мевисини йесәң болиду, лекин уларни кәсмигәйсән, чүнки йәрдики дәрәқләр 
болса сән өзәң қоршивалидиған адәмму?  20 Лекин сән улар тоғрисида булар 
мевилик дәрәқ әмәс дәп билидиған дәрәқләрни кесип йоқитип, өзәң билән 
соқушқан шәһәргә қарши мундақлардин далда ясап, уни мәғлуп қилғайсән.  

Ким қатиллиқ қилди дәп мәлум болмиса

21 1 Әгәр Тәңриң Худавәндә саңа мүлүк қилип беридиған жутта 
ким уни өлтүрди дәп мәлум болмиса, далида йетиқлиқ бир өлүк 

тепилса,  2 ақсақаллириң билән һакимлириң чиқип, өлүк тепилған йәр 
билән чөрисидики шәһәрләрниң арилиқини өлчисун.  3 Шуни қилип болуп, 
өлтүрүлгән кишиниң җайиға йеқин болған шәһәрниң ақсақаллири ишқа 
селинмай, боюнтуруқму көтәрмигән ғуниҗин тепивалсун.  4 Бу ғуниҗинниң 
өзини ақсақаллар өзи суйи еқип туруп, қош һайдилип терилмиғин җилғиға 
елип берип, у җилғиниң өзидә ғуниҗинниң бойнини сундурувәтсун.  5 У 
вақит Лавийниң оғуллири болған каһинлар һазир болсун, чүнки Тәңриң 
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Худавәндә уларни өз алдида хизмәт қилип, Худавәндиниң намида бәрикәт 
оқуғили илғиған. Уларниң сөзигә мувапиқму һәммә талаш билән һәммә 
урушниң дәвалири кесилсун.  6 Андин кейин өлтүрүлгән адәмниң өлүки 
тепилған йәрниң йеқинидики шәһәрләрдә олтарған ақсақалларниң 
һәммиси келип, җилғида бойни сундурулған ғуниҗинниң төписидә өз 
қоллирини жуюп,  7 гувалиқ берип: ‹ Қоллиримиз болса бу қанни төкмиди, 
көзлиримиз өзи бу иш көрмиди.  8 Әй Худавәндә сән өзәң қутқузған хәлқиң 
Исраилни кәчүрүп, хәлқиң Исраилниң һеч бириниң гәдинигә наһәқ қан 
кәлтүрмигин› дәп ейтса, бу қан гунайи улардин кәчүрүлиду.  9 Бу тәриқидә 
сән Худавәндиниң нәзиридә тоғра болғинини қилип, наһәқ қан төкүшниң 
гунайини өзәңдин чиқиривәткәйсән.  

Хотунлуққа елинған әсир

10 Әгәр сән дүшмәнлириңгә қарши җәң қилғили чиққиниңда Тәңриң 
Худавәндә уларни қолуңға бәргәч, әсирләр елип,  11 бу әсирләрниң арисида 
бир чирайлиқ хотунни көрүп, униңға майил болуп уни өзәңгә хотун қилип 
алғили халисаң,  12 уни өз өйүңгә елип берип, у өзи бешини чүшүрүп, 
тирнақлирини кәстүрүп,  13 әсирликтә кийгән кийимлирини селиветип, 
өйүңдә олтирип бир айғичә ата-аниси үчүн матәм тутқандин кейин, сән 
униң қешиға кирип, уни өзәңгә хотун қилип алғайсән.  14 Шуни қилип болуп, 
көңлүң униңға чүшмисә, уни қәйәргә халиса барғили қоюп, уни пулға 
сатмай, униңға йеқинлиқ қилғандин кейин уни дедәктәк көрмигин.  

Тунҗилиқ һәкки

15 Әгәр бир адәмниң икки хотуни болуп, бирини дост тутуп, йәнә биригә 
өчлүк қилип, хаһи амрақ хотун, хаһи өч хотундин болсун, иккилисидин 
оғуллар тепип, тунҗиси өч хотундин тапқан болса,  16 у киши өз барини 
мирас үчүн үләштүрүп бәргинидә, өч хотуниниң оғли тунҗиси болғандин 
кейин, тунҗилиқ һәққини амрақ хотуниниң оғлиға өткүзүп бәрмәй,  17 бәлки 
өч хотуниниң оғлини тунҗисидәк санап, бу өзи униң қуввитиниң тунҗиси 
болуп тунҗилиққа һәқдар болғач, өз һәммә бариниң икки һәссисини униңға 
бәрсун.  

Итаәтсиз оғул

18 Әгәр бир бәдхуй итаәтсиз оғул ата-анисиниң сөзигә қулақ салмай, 
улар униңға таяқ бәрсиму, уларға қулақ салмиса,  19 униң ата-аниси өзи 
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уни шәһәрниң дәрвазисиға елип берип, шәһәрниң ақсақаллириниң қешиға 
кәлтүрүп,  20 шәһәрниң ақсақаллириниң өзигә әрз қилип: ‹ Бу оғлимиз өзи 
бәдхуй болуп, итаәтсизлик қилип сөзимизни аңлимай йүрүп, пул бузғучи 
болуп, шарабхор болуп қалди› дәп ейтсун.  21 У вақит шәһәрниң һәммә хәлқи 
бир болуп уни чалма-кесәк қилип өлтүрсун. Бу тәриқидә сән өзәңдин яман 
ишни чиқиривәтсәң, пүтүн Исраил буни аңлап қорқидиған болиду.  

Өлүм җазасиға лайиқ болған җинайәтчиниң көмүлүши

22 Әгәр бирким өлүм җазасиға лайиқ болғидәк бир гунаға гириптар 
болғини үчүн өлтүрүлүп, уни бир яғачқа есип қойсаң.  23 Өлүки пүтүн 
кечә яғачта қалмай, бәлки есилған бир киши өзи Худа тәрипидин мәлун 
болғач өлүкини охшаш күндә көмүп, Тәңриң Худавәндә саңа мирас қилип 
бәргән жутни напак қилмиғайсән.  

Түрлүк бәлгүлимиләр

22 1 Әгәр сән бурадириңниң калиси яки қойиниң езиқип кәткинини көрсәң, 
буниңдин хәвәр елиштин өзәңни айимай, уни бурадириңниң қешиға 

йәткүзгәйсән.  2 Әгәр бурадириң саңа йеқин олтармиса вә я уни билмисәң, бу 
һайванни өз өйүңгә елип келип, бурадириң уни сориғичилик уни өзәң билән 
сақлап, андин уни униңға тапшуруп бәргәйсән.  3 Охшаш бу тәриқидә сән униң 
ешики билән қилип, кийимлири болсиму, шундақ қилип бурадириңниң қайси 
йиткән нәрсисини тапсаң, бу тәриқидә қилип өзәңни айимиғайсән.  4 Әгәр 
бурадириңниң ешики вә я калисиниң йолда йиқилип чүшкинини көрсәң, 
һайванға ярдәм бериштин өзәңни айимай, бурадириңгә мәдәт беришип уни 
көтирип қопурғайсән.  

5 Хотун киши болса әр киши кийидиғинини киймисун. Шуниңға охшаш әр 
киши өзи хотун кишиниң кийимини киймисун. Чүнки кимки мундақ қилса, 
Тәңриң Худавәндиниң алдида йиргинчлик иш қилиду.  
6 Әгәр сән йолуңда кетип берип, бир дәрәқтә вә я йәрдә тухумлирини бесип 
йетип тухум билән балиси бар бир учарқанатниң угисиға учрап қалсаң, сән 
һәм анисини һәм балилирини алмай,  7 бәлки маңа яхши болуп узун өмүр 
көрәй дәп, анисини учуп кәткили қоюп, ялғуз балилирини алғайсән.  
8 Сән бир йеңи өйни ясисаң, өгүзңгә бир тосима там ясиғин. Болмиса 
бирким униңдин йиқилип чүшсә, өзәңниң үстигә қан төкүшниң гунайини 
кәлтүрүшүң мүмкин.  
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9 Өз үзүмзарлиқиңға икки хил уруқ теримиғин. Ундақ қилсаң, сән териған 
уруқиниң һосули өзи билән үзүмзарлиқниң мевисиниң һәммиси напак 
һесаблиниду.  10 Сән болсаң кала билән ешәкни бир қошуп, йәр һайдимиғин.  
11 Икки хил йиптин тоқулуп, жуң билән канап йиптин етилгән кийимни 
киймигин.  12 Сән өзәң йепинған тонниң төрт булуңиға пөпүкләр қойғайсән.  

Никаһ тоғрисида

13 Әгәр бир адәм хотун елип, униңға йеқинчилиқ қилғандин кейин көңли 
униңға чүшмигәч,  14 униң үстигә сәт сөз қилип, тоғрисида яман гәп чиқирип: 
‹ Мән бу хотунни алдим, лекин униңға йеқинлиқ қилсам, униң пак қиз 
емәсликини билдим› дәп ейтса,  15 қизниң ата-аниси өзи қизниң паклиқиниң 
испатини елип, дәрвазида олтирип шәһәрниң ақсақаллири болған кишиләргә 
кәлтүрсун.  16 Кәлтүрүп, қизниң атиси ақсақалларға сөз қилип: ‹ Мән өз 
қизимни бу кишигә хотун қилип бәрдим, лекин униң көңли қизға чүшмигәч,  
17 униң үстигә сәт сөз қилип: «Қизиңниң пак қиз емәсликини билип қалдим» 
дәйду. Амма мана қизимниң паклиқиниң испатлири мунда бар› дәп 
ейтсун. Шуни дәп, улар яғлиқни ақсақалларниң алдида йейип қойсун.  18 У 
вақит шәһәрниң ақсақаллири бу кишини елип, униңға җаза берип,  19 ‹ Сән 
Исраилдики бир пак қиз тоғрисида яман гәп қилип чиқарғиниң үчүн йүз 
шеқәл күмүчни төләп, қизниң атисиға берисән› дәп тохтатсун. Амма қиз өзи 
униң хотуни болуп, әр өзи һаят турғичилик уни қоюп бәрмисун.  
20 Лекин бу сөз раст чиқип қелип, қизниң паклиқиниң испати тепилмиса,  
21 қизни атисиниң өйиниң дәрвазисидин чиқирип, у өзи атисиниң өйидә 
зина қилип Исраилниң ичидә сәт ишни қилғач, шәһәрниң адәмлири 
уни чалма-кесәк қилип өлтүрсун. Бу тәриқидә сән араңдин яман ишни 
чиқиривәткәйсән.  
22 Әгәр бир адәм ери бар хотун билән зина қилип, тутулуп қалса, зина 
қилишқан адәм вә хотун иккилиси өлтүрүлсун. Бу тәриқидә Исраилниң 
ичидин яман ишни чиқиривәткәйсән.  
23 Әгәр бирким бир киши билән вәдиләшкән бир қизни шәһәрдә тепип, униң 
билән ятса,  24 иккилисини шәһәрниң дәрвазисиға елип чиқип, чалма-кесәк 
қилип өлтүрүңлар. Қиз болса шәһәрдә болуп туруп, товлимиғини үчүн, әр 
болса башқисиниң вәдиләшкән хотуни билән ятқини үчүн өлтүрүлсун. Бу 
тәриқидә сән араңдин яман ишни чиқиривәткәйсән.  
25 Лекин әгәр бу әр киши өзи башқиси билән вәдиләшкән қизни сәһрада тутувелип, 
униң билән ятса, ялғуз униң билән ятқан әр киши өлтүрүлсун.  26 Амма қиз болса 
униңға бир немә қилмиғайсән, чүнки қиз өзи өлүмгә лайиқ гуна қилмиған. Бу 
иш болса бир киши хошнисиға қарши қопуп, уни өлтүрүвәткәнгә охшаш бир иш 
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болиду.  27 Чүнки у өзи башқисиға вәдиләшкән қизни сәһрада тутувалғач, бу өзи 
товлиған болсиму, уни қутқузидиған киши тепилмиғандур.  
28 Амма әгәр бирким әр билән вәдиләшмигән бир қизни тутувелип, униң 
билән йетип, иккилиси тутулса,  29 қиз билән ятқан адәм униң өзигә йеқинлиқ 
қилғини үчүн қизниң атисиға әллик шеқәл күмүч берип, қизни өзигә хотун 
қилип елип, өзи һаят турғичилик уни қоюп бәрмисун.  

23 1 Һеч ким атисиниң хотунини елип, атисиниң йотқинини ачмисун.  

Худавәндиниң җамаитигә кирәлмәйдиғанлар
2 Кимки соқулуш вә я кесилиш билән ахта болуп қалған болса, 

Худавәндиниң җамаитигә кирәлмәйду.  

3 Кимки зинадин туғулған болса, Худавәндиниң җамаитигә кирәлмәйду, 
һәтта онинчи нәсилгичә мундақлардин һеч ким Худавәндиниң җамаитигә 
кирәлмәйду.  4 Һеч бир аммоний вә я һеч бир моабий Худавәндиниң җамаитигә 
кирәлмәйду, һәтта онинчи нәсилгичә улардин һеч ким Худавәндиниң 
җамаитигә кирәлмәйду.  5 Сәвәб шуки, силәр Мисирдин чиққиниңларда улар 
йегүлүк билән ичкүлүк елип алдиңларға чиқмай туруп, үстүңларға ләнәт 
оқусун дәп, Аррам-Наһарайимдики Петордин болған Билам бән-Беорни 
кираға елип, силәргә қарши әвәткән еди.  6 Лекин Тәңриң Худавәндә болса 
Биламниң сөзини аңлимай, бәлки Тәңриң Худавәндә сени дост тутқач 
Тәңриң Худавәндә өзи сән үчүн униң ләнитини бәрикәткә айландурди.  

7 Сән болсаң һәммә күнлириңдә уларниң аманлиқи билән саадәтликини 
һәргиз издимигин.  8 Лекин едомий өзи бурадириң болғач, саңа йиргинчлик 
болмисун. Мисирлиқму саңа йиргинчлик болмисун, чүнки униң жутида 
мусапир болуп олтарған едиңлар.  9 Буларниң үчинчи нәслидә туғулған 
балилар болса Худавәндиниң җамаитигә кирсә болиду.  

Түрлүк бәлгүлимиләр

10 Сән дүшмәнлириңгә қарши чиқип чедир тиксәң, һәр қандақ напаклиқтин 
еһтият қилғин.  11 Әгәр араңда кечиси биркимдин шәйтан атлап напак болған 
болса, чедиргаһқа кирмәй, чедиргаһниң сиртидики бир җайға берип,  
12 ахшам болса, суға чөмүлүп, күн ятқинида чедиргаһқа йенип барсун.  
13 Хала җай үчүн чедиргаһниң сиртида баридиған бир җайиң болсун.  
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14 Әсваблириңниң арисида бир гүрҗикиң болуп, мәзкур ташқириқи җайда 
олтарсаң, буниң билән бир төшүкни колап, тәритиңни көмүп йепип қойғайсән.  
15 Чүнки Тәңриң Худавәндә өзи саңа ярдәм берип, дүшмәнлириңни сениң 
қолуңға бәрмәк үчүн чедиргаһиңда йүргәч, сениң чедиргаһиң пак болсун. 
Болмиса у сениңкидә паскинилиқ көрсә, сәндин йүз өрүп кәтсә керәк.  

16 Өз хоҗисидин қечип кәткән қулни хоҗисиниң өзигә тутуп бәрмигин.  17 У 
өзараңда сән билән туруп, қайси шәһириңниң дәрвазисиниң ичидә бир 
җайни илғиса, қәйәрдә халиса анда олтарсун. Сән болсаң униңға зулум 
қилмиғайсән.  

18 Исраилниң қизлири болса уларниң арисида һеч бир паһишә болмай, 
Исраилниң оғуллириниң арисида һеч бир һәзиләк тепилмисун.  19 Сән 
болсаң бир вәдиниң беҗа кәлтүрмики үчүн Тәңриң Худавәндиниң бәйтигә 
паһишиниң пули вә я иштниң пулини кәлтүрмигин, чүнки иккилиси Тәңриң 
Худавәндиниң алдида йиргинчликтур.  

20 Сән болсаң өз бурадириңдин җазанә алмай, хаһи пулниң пайдиси 
болсун, хаһи ашлиқниңки болсун, хаһи башқа нәрсиниң җазаниси болсун, 
һәргиз алмиғин.  21 Амма ғәйрий жутлуқтин җазанә алсаң болиду. Лекин 
бурадириңдин һеч алмиғайсән. Болмиса Тәңриң Худавәндә сән уни 
егилиғили кетип баридиған жутта қоллириңниң қилидиған һеч ишиға 
бәрикәт бәрмәйду.  

22 Сән Тәңриң Худавәндә үчүн бир немини атиған болсаң, һаял қилмай 
беҗа кәлтүргин. Болмиса Тәңриң Худавәндә уни сәндин тәләп қилғинида 
гунакар болисән.  23 Лекин әгәр сән бир немини атимисаң, һеч гуна 
болмайду.  24 Сән өзәң ағзиңдин чиққан сөзни сақлап, Тәңриң Худавәндә 
үчүн атиғанниңни, ағзиңниң сөзигә мувапиқ вәдә қилғанниңни беҗа 
кәлтүргин.  

25 Сән өз хошнаңниң үзүмзарлиқиға кирсәң, халиғиниңдәк тойғичилик 
йегин, амма қачангға еливалмиғин.  
26 Хошнаңниң етизлиқиға кирсәң, қолуң билән зираәтниң бешини үзүвалсаң 
болиду, амма хошнаңниң зираитигә оғақ салмиғин.  
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Талақ хети бериш тоғрисида

24 1 Әгәр бирким бир хотунни хотунлуққа алғандин кейин, униңда әйип 
тепип қариғуси кәлмисә, талақ хетини пүтүп қолиға берип, уни өз 

өйидин чиқиривәтсә болиду.  2 Хотун өзи униң өйидин чиққандин кейин, 
берип башқа әргә тегип,  3 бу иккинчи әрму уни яман туруп қелип, талақ 
хетини йезип қолиға берип, уни өз өйидин чиқиривәтсә вә я уни алған 
иккинчи ери өлүп кәтсә,  4 уни қоюп бәргән авалқи ери, хотун өзи напак 
болғандин кейин, уни иккинчи мәртивә хотунлуққа алмисун. Чүнки шундақ 
қилса, Худавәндиниң алдида йиргинчлик бир иш болиду. Сән болсаң Тәңриң 
Худавәндә саңа мирас қилип беридиған жутниң үстигә гуна кәлтүрмигәйсән.  

Рәһимдиллиқ вә адаләт

5 Әгәр бирким йеқинда хотун алған болса, җәңгә бериш вә я башқа бир иш 
униңға буйрулмисун. Бәлки у алған хотунини хуш қилмақ үчүн бир йилғичә 
азат болуп өйидә олтарсун.  
6 Һеч ким ярғунчақ вә я түгмән үстүн тешини рәнигә қоймисун, чүнки шуни 
қилса, тирикчиликни рәнигә қойғандәк болиду.  

7 Әгәр бирким бәни-Исраилдин болған бурадәрлириниң бирини оғриливелип, 
уни қулдәк ишләтсә вә я уни сатса, оғри өзи өлтүрүлсун. Бу тәриқидә сән өз 
араңдин яман ишни чиқиривәткәйсән.  

8 Сән хәвәрдар болуп бир киши песә болуп қалса, Лавий каһинларниң силәргә 
буйруйдиғинини қилғайсән. Мән уларға немә буйруған болсам, буни тутуп 
әмәлгә кәлтүрүңлар.  9 Мисирдин чиққиниңларда Тәңриң Худавәндиниң 
йолда Мәрйәмгә немә қилғинини яд қилиңлар.  

10 Әгәр сән өз хошнаңға қәриз бәрсәң, рәнә алмақ үчүн өйигә кирмәй,  11 бәлки 
ташқирида тохтап турғайсән. Сән қәриз бәргән киши өзи саңа беридиған 
рәнини ташқириға елип чиқсун.  12 Әгәр у киши кәмбәғәл болса, йепинчисини 
рәнигә елип ухлиғиниңда йениңда сақлимай,  13 бәлки у өзи ухлиса, өз 
чапинини йепинип ухлап маңа дуайихәйр оқусун дәп, күн патқанда униңға 
рәнини яндуруп бәргәйсән. Шундақ қилсаң, бу иш саңа Тәңриң Худавәндиниң 
алдида адаләт санилиду.  

14 Хаһи бурадәрлириңдин бири болсун, хаһи өз жутида болуп дәрвазилириңда 
олтарған мусапирларниң бири болсун, бир бечарә кәмбәғәл мәдикарға 
наһәқлиқ қилмай,  15 бәлки у өзи бечарә болуп өз иш һәққини сеғинғач ишләп 
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турған күни аптап патмаста һәққини униңға бәргәйсән. Болмиса у сениң 
үстүңдә Худавәндигә пәряд қилса, гәдиниңгә гуна келип қалиду.  

16 Ата-ана болса балилири үчүн өлтүрүлмәйду, балиларму ата-аниси үчүн 
өлтүрүлмәй, бәлки һәр ким өз гунайи үчүн өлүм җазасини тартсун.  

17 Сән болсаң мусапир вә я йетимниң һәққини толғимай, бир тулниң 
кийимлириниму рәнигә алмай,  18 бәлки өзәңниң Мисирда қул болуп Тәңриң 
Худавәндә сени андин қутқузуп кәлгинини ядиңға кәлтүргин. Бу сәвәбтин 
мән саңа буни тутқин дәп буйруймән.  

19 Әгәр сән етизлиқиңниң һосулни йиққиниңда бир өнчини унтуп қалған 
болсаң, уни елип кәлмәк үчүн йенип бармиғин, чүнки бу өзи мусапир, йетим 
вә тулға тәгсун. Тәңрим Худавәндә мениң қоллиримниң һәммә ишлириға 
бәрикәт бәргәй десәң, шундақ қилғайсән.  
20 Зәйтун дәриғини қаққиниңдин кейин шахлирини йәнә ағдурмиғин. Бир 
немә қалған болса, мусапир, йетим вә тулға тәгсун.  
21 Үзүмзарлиқиңниң үзүмини йиғип болғандин кейин пасаң әтмигин. Бир 
немә қалған болса, мусапир, йетим вә тулға тәгсун.  22 Өзәңниң Мисир жутида 
қул болғиниңни ядиңға кәлтүргин. Бу сәвәбтин мән саңа буни қилғин дәп 
буйруймән.  

Бир нәччә қаидә-низамлар

25 1 Әгәр икки киши талишип қелип: ‹ Оттуримизда һөкүм қилинсун› 
дәп, һакимниң алдиға кәлсә, һәқдарни һәқ дәп, гунакарға җаза бәрсун.  

2 Әгәр гунакарға таяқ буйрулса, һаким уни йәргә ятқузуп, өзи қарап туруп, 
униң қилған гунайиға лайиқ болғидәк санап таяқ бәрсун.  3 Лекин ялғуз 
қириқни уруп, шуниңдин зиядә урулмисун. Әгәр буниңдин зиядә таяқ 
урулса, бурадириң алдиңда шәрмәндә болиду.  

4 Сән хаманға қошқан калиниң ағзини боғмиғин.  

5 Әгәр бир-бири билән олтиришқан бурадәрләрниң бири бала йүзи көрмәй 
өлүп кәтсә, өлгән кишиниң хотуни ханиданниң сиртидики ят бир кишигә 
тәгмәй, бәлки ериниң биртуққини униң қешиға кирип, уни хотунлуққа 
елип, өз биртуққининиң орнида униң ери болсун.  6 Өлгән бурадириниң 
исми Исраилдин өчүрүлмисун дәп, хотунниң тунҗи оғли өзи униң исмини 
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көтәрсун.  7 Лекин әгәр бу киши йәңгисини алғили халимиса, йәңгиси 
өзи дәрвазидики ақсақалларниң қешиға берип: ‹ Еримниң биртуққини өз 
бурадириниң исмини Исраилниң ичидә қалдуруш үчүн бурадириниң орнида 
мени хотунлуққа алғили унимайду› дәп ейтсун.  8 Шуни десә, әр өзи олтарған 
шәһәрниң ақсақаллири уни қичқирип, униңға сөзләп несиһәт қилсун. Әгәр 
у чиң туруп: ‹ Мән уни хотунлуққа алмаймән› десә,  9 униң йәңгиси қопуп, 
ақсақалларниң алдида униң қешиға берип, униң путидин чоруқини чиқирип, 
униң йүзигә түкүрүп өз: ‹ Биртуққини үчүн аилә қурғили унимиған кишигә 
шундақ қилиниду› дәп җакалисун.  10 Бу кишиниң өйи болса Исраилниң 
ичидә: ‹ Чоруқи чиқирилған кишиниң өйи› дәп аталсун.  

11 Әгәр икки адәм бир-бири билән урушуп қалғинида бириниң хотуни өз 
еригә ярдәм берип, урғучиниң қолидин уни аҗратмақ үчүн қолини узитип, 
урғучиниң алитини тутувалса,  12 сән униңға һеч рәһим көрсәтмәй, қолини 
кәскәйсән.  

13 Сән өзәң халтаңда чоң-кичик, еғир-йеник пул қоймиғин.  14 Өз өйүңдә 
чоң-кичик икки хил ефа кәмчиниму сақлимиғин.  15 Таразаң дурус болуп, 
кәмчәнлириңму пүтүн убдан болсун. Шундақ қилсаң, Тәңриң Худавәндә саңа 
беридиған жутта өмрүң узун болиду.  16 Чүнки кимки шундақ қилип,наһәқ 
иш қилса, Тәңриң Худавәндиниң алдида йиргинчлик санилиду.  

Амаләкләрдин келидиған хәтирни йоқитиш

17 Мисирдин чиқип келиватқиниңларда амаләкийләрниң силәргә 
немә қилғинини яд қилиңлар.  18 Улар болса Худадин қорқмай йолда саңа 
қарши чиқип, сән һерип кетип суслишип қалғиниңда кәйниңдә қалған 
аҗиз кишиләрни уруп йоқатти әмәсму?  19 Буниң үчүн Тәңриң Худавәндә, 
сениң мирасиң болсун дәп, саңа мүлүк қилип беридиған жутта саңа арам 
берип, Тәңриң Худавәндә өзи чөрәңдики дүшмәнлириңдин аманлиқ 
бәргинидә асманниң тегидә тепилмиғидәк тәриқидә амаләкийләрни 
йоқитивәтмикиңни унтумиғин.  

Тунҗи һосулни Худаға аташ

26 1 Сән Тәңриң Худавәндә саңа мирас қилип беридиған жутқа кирип, 
уни өзәңниңки қилип елип олтарғиниңда,  2 Тәңриң Худавәндә саңа 

беридиған жутниң һосули болса сән йәрниң мевисиниң тунҗи һосулини 
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елип, бир севәткә селип, Тәңриң Худавәндә, исмим анда болсун дәп, 
илғайдиған җайға елип берип,  3 у вақшитики каһинниң қешиға кәлтүрүп, 
униңға: ‹ Худавәндә өзи бизгә бәргили қәсәм билән ата-бовилиримизға 
вәдә қилған жутқа кирип болдум дәп, бу күн Тәңриң Худавәндиниң алдида 
баян қилимән› дәп ейтқайсән.  4 Каһин өзи севәтни қолуңдин елип, уни 
Тәңриң Худавәндиниң қурбангаһиниң алдида қойғинида,  5 сән Тәңриң 
Худавәндиниң алдида сөз қилип ейтқайсәнки: ‹ Мениң атам болса ғериб 
бир аррамий болуп туруп, Мисирға чүшүп берип олтирип қалғинида аз 
киши болуп мусапир турсиму, барғансери сани нурғун болуп өзи чоң 
күчлүк бир хәлиқ болуп қалди.  6 Лекин мисирлиқларниң өзи бизләргә 
қаттиқлиқ қилип зулум селип, бизләрни еғир ишқа салғили турди.  7 Амма 
биз ата-бовилиримизниң Тәңриси Худавәндигә пәряд қилсақ, Худавәндә 
өзи авазимизни аңлап, зәхмәт билән мушәққитимизгә қарап тәңликимизгә 
нәзәр салди.  8 У вақит Худавәндә өзи күчлүк қол вә узитилған биләк, чоң 
һәйвәтлик әмәлләр, аламәт вә мөҗизиләр билән бизни Мисирдин чиқирип,  
9 бизни бу йәргә елип келип, сүт билән һәсәл ақидиған бир жут болған бу 
жутниң өзини бизгә бәрди.  10 Мана әй Худавәндә сән маңа бәргән йәрниң 
мевисиниң тунҗи һосулини әмди сениң қешиңға кәлтүрдүм›. Шуни дәп, 
сән севәтни Тәңриң Худавәндиниң һузурида қоюп, Тәңриң Худавәндиниң 
алдида сәҗдә қилип,  11 Тәңриң Худавәндә өзи сән билән өйүңгә бәргән 
һәммә немәтлиридин хуш болуп, өзәң Лавий киши билән қешиңда олтарған 
мусапир кишигә қошулуп шатлиқ қилғайсән.  

Ондин бир үлүшни бериш

12 Сән ондин бир үлүш берилидиған йили болған үчинчи йилда һәммә 
һосулуңниң ондин бир үлүшини айрип, шуни Лавий билән мусапирға, йетим 
билән тулға бәргәйсән. Улар болса дәрвазилириңниң ичидә йәп тойғандин 
кейин,  13 сән Тәңриң Худавәндиниң һузурида сөз қилип ейтқайсәнки: ‹ 
Мән болсам әмди муқәддәс нәрсиләрни өйүмдин елип чиқип, сән маңа 
буйруғандәк буни Лавий билән мусапирға, йетим билән тулға берип, сениң 
әмирлириңниң һеч бирини хаһи бузмай, хаһи унтумай туруп,  14 матәм 
тутсам, буниңдин һечнемини йемәй, напак болуп қалсам, буниңдин бир 
немигә тәгмәй, өлгәнләр үчүн буниңдин һечнемини ишләтмәй, Тәңрим 
Худавәндиниң сөзини аңлап, һәр ишта сән маңа буйруғандәк қилип турдум.  
15 Әмди сән муқәддәс маканиң болған асманиңдин нәзәр селип, өз хәлқиң 
Исраилни бәрикәтләп, ата-бовилиримизға қәсәм билән вәдә қилғиниңға 
қарап һәсәл билән сүт ақидиған бир жут болуп бизгә бәргән бу жутқа бәрикәт 
бәргин› дәп ейтқин.  
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Хуласә

16 Бу күн Тәңриң Худавәндә саңа: ‹ Бу қанун билән әһкамларға әмәл қилип, 
пүтүн көңүл билән пүтүн җениңдин уларни тутуп беҗа кәлтүргәйсән› дәп 
буйруйду.  17 Сән болсаң бу күн Худавәндиниң баян қилғинини аңлап: ‹ Мән 
өзәм сениң Тәңриңдурмән. Сән болсаң мениң йоллиримда йүрүп, қанун, 
әмир вә әһкамлиримни тутуп, сөзлиримни аңлиғайсән› дәп ейтқиниға 
қулақ салдиң.  18 Худавәндә болса бу күн сениң етирап қилғиниңни аңлап: ‹ 
Мән униң хас хәлқи болуп, өзи маңа буйруғинидәк униң һәммә әмирлирини 
тутай› дәп ейтқиниңни ишитти.  19 Шундақ қилсаң, у сени өзи яратқан 
хәлиқләрниң үстигә чоң қилип, иззәт билән шан-шәрәп бериду. Буниң билән 
сән униң ейтқинидәк Тәңриң Худавәндиниң муқәддәс хәлқи болисән».  

Ебал вә Гәризим

27 1 Муса билән Исраилниң ақсақаллири хәлиққә буйруп ейттики: «Мән 
бу күн силәргә беридиған һәммә әмирләрни тутуп,  2 Иордандин өтүп, 

Тәңриң Худавәндә саңа беридиған жутқа киргән күнүңларда өзәң үчүн чоң-
чоң ташларни тикләп, уларни һак билән ақартип,  3 ата-бовилириңниң 
Тәңриси Худавәндә саңа ейтқинидәк анда сүт билән һәсәл еқип Тәңриң 
Худавәндә өзи саңа беридиған жутқа кирмикиң үчүн, дәриядин өткиниңдә 
бу қанунниң һәммә сөзлирини мәзкур ташларға йезип қойғин.  4 Силәр 
Иордандин өтүп болуп, мән бу күн улар тоғрисида һөкүм беридиған 
ташларни Ебал теғида тикләп, уларни һак билән ақартқайсиләр.  5 Анда 
Тәңриң Худавәндә үчүн төмүр әсваби тәгмигән ташлардин қурбангаһ ясап,  
6 Тәңриң Худавәндиниң бу қурбангаһиниң өзини йонулмиған таштин 
ясап, анда Тәңриң Худавәндә үчүн көйдүрмә қурбанлиқ өткүзүп,  7 шүкүр 
қурбанлиқиму анда кәлтүрүп, йәп Тәңриң Худавәндиниң һузурида хушлуқ 
қилғайсән.  8 Амма сән болсаң бу қанунниң һәммә сөзлирини мәзкур 
ташларға очуқ рошән пүтүп қойғин» деди.  

9 Андин Муса билән Лавий каһинлири пүтүн Исраилға сөзләп: «Әй Исраил, 
шүк туруп аңлиғин. Сән болсаң бу күн Тәңриң Худавәндиниң хәлқи болуп 
қалдиң.  10 Әмди сән Тәңриң Худавәндиниң сөзини аңлап, мән бу күн 
саңа беридиған униң әмир билән қанунлирини әмәлгә кәлтүргин» дәп 
ейтти.  11 У күн Муса өзи хәлиққә сөз қилип ейттики:  12 «Силәр Иордандин 
өтүп болғиниңларда булар, йәни Шимон билән Лавий, Йәһуда билән 
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Иссакар, Йүсүп билән Бәнямин Гәризим теғиниң үстидә туруп, хәлиқни 
мубарәклисун.  13 Амма булар, йәни Рубән билән Гад, Ашәр билән Зәбулун, 
Дан билән Нафтали болса Ебал теғиниң үстидә туруп, ләнәт оқусун.  
14 У вақит лавийлар өзи Исраилниң һәммә адәмлиригә бәлән аваз билән 
җакалап:  
15 ‹ Кимки һүнәрвән қоли билән бир сүрәтни ясап, хаһи оюп қуюп чиқирип, 
Худавәндиниң алдида йиргинчлик болған бу иш қилип, уни пинһанда 
тикләп қойса, мәлун болсун› дәп ейтсун. Хәлиқниң һәммиси: ‹ Амин› дәп 
җавап бәрсун.  
16 ‹ Кимки ата-анисини хар көрсә, мәлун болсун› дегинидә хәлиқниң 
һәммиси: ‹ Амин› дәп ейтсун.  
17 ‹ Кимки хошнисиниң қирини йөткисә, мәлун болсун› дегинидә хәлиқниң 
һәммиси: ‹ Амин› дәп ейтсун.  
18 ‹ Кимки бир корни йолдин аздурса, мәлун болсун› дегинидә хәлиқниң 
һәммиси: ‹ Амин› дәп ейтсун.  
19 ‹ Кимки мусапир, йетим вә тулниң һәққини толғиса, мәлун болсун› 
дегинидә хәлиқниң һәммиси: ‹ Амин› дәп ейтсун.  
20 ‹ Кимки атисиниң хотуни билән йетип атисиниң йотқинини ачса, мәлун 
болсун› дегинидә хәлиқниң һәммиси: ‹ Амин› дәп ейтсун.  
21 ‹ Кимки бир һайван билән йетип мунасивәт қилса, мәлун болсун› дегинидә 
хәлиқниң һәммиси: ‹ Амин› дәп ейтсун.  
22 ‹ Кимки атисиниң қизи вә я анисиниң қизи болған өз һәмшириси билән 
ятса, мәлун болсун› дегинидә хәлиқниң һәммиси: ‹ Амин› дәп ейтсун.  
23 ‹ Кимки қейнаниси билән ятса, мәлун болсун› дегинидә хәлиқниң һәммиси 
‹ Амин› дәп ейтсун.  
24 ‹ Кимки марап олтирип хошнисини өлтүрсә, мәлун болсун› дегинидә 
хәлиқниң һәммиси: ‹ Амин› дәп ейтсун.  
25 ‹ Кимки гунасиз адәмни өлтүрүп униң қенини төкмәк үчүн пара алса, 
мәлун болсун› дегинидә хәлиқниң һәммиси: ‹ Амин› дәп ейтсун.  
26 ‹ Кимки бу қанунниң сөзини тутуп әмәлгә кәлтүрмисә, мәлун болсун› 
дегинидә хәлиқниң һәммиси: ‹ Амин› дәп ейтсун.  

Бәрикәт вә ләнәт

28 1 Әгәр сән Тәңриң Худавәндиниң сөзини аңлап, мән бу күн саңа 
беридиған әмирлирини тутуп әмәлгә кәлтүрсәң, Тәңриң Худавәндә сени 

йәр йүзидики һәммә хәлиқләрниң үстигә чоң қилип,  2 Тәңриң Худавәндиниң 
сөзини аңлисаң, бу һәммә бәрикәтләрниң өзи үстүңгә келип саңа тегиду:  
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3 Сән шәһәрдә мубарәк болуп, сәһрадиму мубарәк болисән.  
4 Пуштуңниң мевиси билән йериңниң һосули болса чарва мелиңниң уруқи, 
калаңниң авуши вә қой падилириң болса мубарәк болсун.  
5 Севитиң болса мубарәк болуп, тәңнәңму өзи мубарәк болсун.  
6 Сән өз киришиңдә мубарәк болуп, өз чиқишиңда мубарәк болисән.  
7 Саңа қарши қопқан дүшмәнлириңниң өзини Худавәндә өз қолуң билән 
урдуриду. Улар болса бир йол билән саңа қарши чиқип, йәттә йол билән 
сениң алдиңдин қачиду.  
8 Сениң амбарлириң тоғрисида болса вә я қолуң билән немә қилидиған ишиң 
болса, Худавәндә сени бәрикәт тапсун дәп буйруп, Тәңриң Худавәндә өзи 
саңа беридиған жутта сени бәрикәтләйду.  
9 Әгәр сән Тәңриң Худавәндиниң әмирлирини тутуп йоллирида йүрсәң, өзи 
қәсәм билән саңа вәдә қилғандәк Худавәндә сени улуқландуруп, өзигә бир 
муқәддәс хәлиқ қилиду.  
10 Шундақки, йәр йүзидики һәммә хәлиқләрниң өзи сениң Худавәндиниң 
нами билән аталғиниңни көрүп сәндин қорқиду.  
11 Худавәндә өзи саңа бәргили қәсәм билән ата-бовилириңға вәдә қилған 
жутниң өзидә Худавәндә сени байитип, пуштуңниң мевиси, калаңниң уруқи 
вә йериңниң һосулини мол қилиду.  
12 Шундақки, Худавәндә өзи сениң жутуңға өз вақтида ямғур берип, 
қоллириңниң һәммә ишлирини бәрикәтлимәк үчүн өз хәзиниси болған 
асманни саңа ачқач, өзәң һеч кимдин қәриз алмай, бәлки тола таипиләргә 
қәриз берисән.  
13 Худавәндә болса сени қуйруқ қилмай, баш қилип қойғач сән һемишә үстүн 
болуп, астин болмайсән. Әгәр сән уларни тутуп әмәлгә кәлтүрәй дәп, мән бу 
күн Тәңриң Худавәндиниң тәрипидин саңа беридиған әмирләрни аңлап,  
14 мән бу күн силәргә буйруйдиған һәммә сөзлириниң һеч биридин, хаһи оңға 
хаһи чәпкә қайрилмай, башқа тәңриләргә әгишип уларға ибадәт қилмисаң, 
шундақ болиду.  

15 Лекин әгәр сән Тәңриң Худавәндиниң сөзини аңлимай туруп, мән бу күн 
саңа беридиған һәммә әмир билән қанунларниң һәммисини тутуп әмәлгә 
кәлтүрмисәң, бу ләнәтләрниң һәммиси үстүңгә келип саңа тегиду.  
16 Сән шәһәрдә мәлун болуп, сәһрадиму мәлун болисән.  
17 Севитиң болса мәлун болуп, тәңнәңму өзи мәлун болсун.  
18 Пуштуңниң мевиси билән йериңниң һосули болса калаңниң нәсиллири 
билән қой падилириң болса мәлун болсун.  
19 Сән өз киришиңдә мәлун болуп, өз чиқишиңдиму мәлун болисән.  
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20 Худавәндә сени, у мени ташлиди дәп, сән йоқ болуп кетип, өз яман 
әмәллириң үчүн өзәң һалак болғичилик һәр нә қилғиниңда саңа ләнәт билән 
паракәндилик вә җаза әвәтиду.  21 Сән уни егиливалмақ үчүн әмди киридиған 
жуттин сени йоқитивәткичилик Худавәндә өзи сени вабаға гириптар қилиду.  
22 Худавәндә өзи сени сил кесили билән тәп вә бәзгәккә гириптар қилип, 
көйүк билән қурғақчилиққа, чавириш апити билән һалға муптила қилиду. 
Мундақ хапилиқлардин қутулмай түгәп кетисән.  23 Асман болса бешиңниң 
үстидә мистәк болуп, йәр өзи путуңниң тегидә төмүрдәк болиду.  
24 Худавәндә өзи сениң жутуңға яғдуридиған ямғур болса топа билән чаң 
болиду. Бу өзи сән һалак болғичилик асмандин үстүңгә чүшүп туриду.  
25 Худавәндә өзи сени дүшмәнлириңниң алдида мәғлуп қилиду. Сән болсаң 
уларға қарши бир йол билән чиқип, уларниң алдидин йәттә йол билән 
қечип, йәр йүзидики һәммә жутларда аварә болуп йүрисән.  26 Өлүклириң 
болса һаваниң учарқанатлири билән йәрниң һайванлириға йегүлүк болуп, 
уларни һайдивәткили һеч ким чиқмайду.  
27 Худавәндә сени сақиялмиғидәк тәриқидә Мисирниң чақиси билән уруп, 
һүррәкләргә муптила қилип, қичишқақ билән тәмрәткигә гириптар қилиду.  
28 Худавәндә сени сараңлиққа селип, кор қилип, көңүлниң беарамлиқи билән 
уриду.  29 Сән болсаң бир кор киши қараңғулуқта тәмтилигәндәк йоруқ күндә 
тәмтиләп йүрүп, йолуңни тапалмай қелип, һемишә зулум тартип, һәммә 
күнлириңдә талинип йүрүп, сени қутқузидиған киши болмайду.  
30 Сән бир хотун билән вәдиләшсәң, башқа бир адәм униң билән ятду. Бир 
өйни ясисаң, униңда олтаралмайсән. Бир үзүмзарлиқни салсаң, униң 
мевисини йейәлмәйсән.  31 Уюң болса көзлириңниң алдида союлиду, лекин 
гөшидин йейәлмәйсән. Қарап турсаң, ешикиң сәндин булинип кетип, саңа 
йенип кәлмәйду. Қойлириң болса дүшмәнлириңниң қолиға чүшүп кетип, 
саңа ярдәм бәргили һеч ким чиқмайду.  32 Оғул билән қизлириң болса башқа 
хәлиқләрниң қолиға чүшүп кетиду. Көзлириң уларға тәлмүрүп һерип 
кетиду, лекин һечнемә қилалмайсән.  33 Йериңниң һосули билән қолуңниң 
мевисини сән тонумайдиған бир хәлиқ йәп кетиду. Сән болсаң һәммә 
күнлириңдә езилип, зулум тартип,  34 көзлириң көргән нәрсиләрдин сараң 
болуп қалисән.  
35 Худавәндә сени сақиялмиғидәк тәриқидә тиз билән пачақлириңға яра 
селип, тапиниңдин тартип чоққаңғичә чақиға гириптар қилиду.  
36 Худавәндә сени өзәң үстүңгә тохтатқан падишаһиңға қошуп, өзәң билән 
ата-бовилириң тонумиған бир хәлиққә тутуп бериду. Сән анда туруп, яғач 
билән таштин ясалған башқа тәңриләргә чоқунисән.  37 Сән болсаң Худавәндә 
сени елип баридиған һәммә таипиләрниң арисида һәйранлиққа сәвәб болуп, 
тәмсил билән мәсқиригә елинисән.  
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38 Сән болсаң етизлиққа тола уруқ чечип, чекәткиләр уни йәп кәткәч аз 
йиғисән.  39 Үзүмзарлиқ селип меһнәт тартсаңму, уни қурт йәп кәткәч мевә 
йиғип шараб ичәлмәйсән.  40 Жутуңниң һәр йеридә зәйтун бағлириң болсиму, 
мевиси йигләп чүшүп кәткәч униң йеғи билән бәдиниңни яғлиялмайсән.  
41 Оғул билән қизлар таписән, лекин улар әсирликкә кәткәч қешиңда 
туралмайду.  42 Дәрәқ билән йериңниң һосули болса чекәткиләр йәп кетиду.  
43 Араңда олтарған мусапир болса барғансери сәндин өсүп чоңийип кетип, 
сән өзәң пәслишип кетисән.  
44 У өзи саңа қәриз бериду, амма сән униңға қәриз берәлмәйсән. Сән болсаң 
қуйруқ болуп, у өзи баш болуп қалиду.  45 Сән Тәңриң Худавәндиниң сөзини 
аңлимай туруп, өзи саңа бәргән әмир билән қанунларни тутмисаң, бу 
ләнәтләрниң һәммиси сениң үстүңгә келип, өзәң һалак болғичилик сени 
бесип вәйран қилип,  46 әбәдкичә өзәң билән нәслиңниң үстигә аламәт вә 
мөҗизиләрдәк болуп келиду.  
47 Сән кәңричиликтә туруп, шатлиқ вә көңүл хушлуқи билән Тәңриң 
Худавәндигә хизмәт қилмисаң,  48 ачлиқ билән уссузлиқта, ялаңғачлиқ билән 
һәр нәрсиниң кәмчиликидә туруп, Худавәндә өзи саңа қарши әвәтидиған 
дүшмәнләргә хизмәт қилисән. У сени һалак қилғичилик бойнуңға бир 
төмүр боюнтуруқни салиду.  49 Худавәндә өзи сән униң гепини уқмай, өзи 
қариқуштәк шитик шуңғуйдиған бир таипини үстүңгә әвәтиду.  50 Бу өзи 
көрүнүши залим болуп, қериларға йүз-хатирә, яшларға рәһим қилмайдиған 
бир хәлиқ болиду.  51 У болса сән өзәң һалак болғичилик мелиңниң уруқи 
билән йериңниң һосулини йәп, сени йоқитип болмиғичилик сениң 
өзәңгә, хаһи ашлиқ, хаһи шараб, хаһи яғ, хаһи калаңниң уруқи, хаһи 
қой падиларниңдин бир немини қоймай,  52 пүтүн жутуңда сән уларға 
үмүт бағлиған һәммә егиз мәһкәм сепиллириң йиқилип чүшкичилик 
дәрвазилириңға бесип кирип, Тәңриң Худавәндә саңа бәргән жутуңниң һәр 
йеридә һәммә дәрвазилириңға киривалиду.  53 У вақит сән өз пуштуңниң 
мевисини йәп, Тәңриң Худавәндә саңа бәргән оғул билән қизлириңниң 
гөшини йәйсән, чүнки дүшминиң болса сени мундақ тәңлик билән тарлиққа 
салиду.  54 Шундақ болидуки, араңдики нәпис назук бир адәм өз бурадири 
билән өз қучиқидики хотуни вә техи қалған балилириға яман көз билән 
қарап,  55 башқа бир немиси қалмиғач өзи йәп турған балилириниң гөшидин 
бир немини уларниң биригә бәргили халимайду, чүнки дүшмәнлириң болса 
һәммә дәрвазилириңда сени мундақ тәңлик билән тарлиққа салиду.  56 Өз 
нәпислики билән назуклуқиниң сәвәбидин пути билән йәргә дәссигили 
халимиған араңдики нәпис назук хотун өзи қучиқидики ери билән оғли 
вә қизиға яман көз билән қарап,  57 башқа немәм болмиғач буни пинһанда 
йәймән дәп, өз қосиқидин чиққан бала ятқуси билән өзи туққан балилирини 
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уларға бәргили халимайду, чүнки дүшминиң болса һәммә дәрвазилириңда 
сени мундақ тәңлик билән тарлиққа салиду.  

58 Сән бу китапта пүтүлгән пүтүн бу қанунниң сөзлирини тутуп әмәлгә 
кәлтүрмәй туруп, Тәңриң Худавәндиниң улуқ вә һәйвәтлик исмидин 
қорқмисаң,  59 Худавәндә өзи өзәң билән нәслиңниң үстигә әҗайип 
балаларни, дәрвәқә чоң болуп узунғичә қалидиған балаларни әвәтип, 
узунғичә қалидиған еғир кесәлләрни кәлтүрүп,  60 сән қорқуп турған һәммә 
Мисир кесәлликлирини үстүңгә кәлтүрүп саңа жуқтуриду.  61 Шуниңдин 
башқа Худавәндә өзи бу қанун китапида пүтүлмигән кесәл билән балаларни 
әвәтип, сән һалак болуп кетип,  62 өзәңлар асманниң юлтузлиридәк нурғун 
болған болсаңларму, силәрдин ялғуз аз киши қалғичилик шундақ қилиду. 
Тәңриң Худавәндиниң сөзигә қулақ салмиғиниң үчүн саңа мундақ болиду.  
63 Мундақ болидуки, Худавәндә илгири силәргә яхшилиқ қилип, силәрни 
авутқинида силәр үчүн хуш болғандәк, әмди Худавәндә силәрни йоқитип 
һалак қилса, силәр үчүн хуш болиду. Дәрвәқә сән әмди егиливалмақ үчүн 
киридиған жуттин кесилисән.  64 Худавәндә өзи сени йәрниң бир четидин 
йәнә бир четигичә һәммә таипиләрниң арисиға паракәндә қилғинида, хаһи 
сән, хаһи ата-бовилириң тонумай, яғач билән таштин етилгән тәңриләргә 
ибадәт қилисән.  65 У таипиләрниң арисида саңа раһәт тәгмәй, путуң арам 
алмай, бәлки Худавәндә анда сениң көңлүңни беарам қилип, көзүңни 
қараңғулаштуруп җениңни солаштуриду.  66 Җениң қилда есиқлиқтәк 
болуп, өзәң кечә-күндүз қорқуп туруп, җениң үчүн хатирҗәм болалмай,  
67 көңлүңниң беарамлиқтин титрәп, көзлириң көргән вәқәгә қарап, әтигән 
болса ‹ кашки ахшам болса еди›, ахшам болса ‹ кашки әтигән болса еди› дәп 
ейтисән.  68 Худавәндә сени кемигә селип, силәргә униң тоғрисида ‹ Буни 
иккинчи йәнә көрмәңлар› дәп ейтқан йол билән Мисирға яндуриду. Силәр 
анда дүшмәнлириңларға қул-дедәк болмақ үчүн өз өзәңларни сатисиләр, 
лекин алғили адәм чиқмайду».  
69 Худавәндә өзи бәни-Исраил билән әһдә бағлимақ үчүн Моаб жутида Мусаға 
буйруған сөзләр будур. Бу әһдә болса Худавәндә өзи улар билән Хоребта 
қилған әһдидин башқа бир әһдә болиду.  

Худаниң әһдини тутуш тоғрисидики агаһландуруш

29 1 Муса өзи Исраилниң һәммисини қичқирип, уларға ейттики: «Силәр 
болсаңлар Худавәндиниң Мисир жутида Фирәвн билән униң барчә 

хизмәткари вә һәммә жутлириға немә қилғинини көзлириңлар билән 
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көрдүңлар.  2 У чоң бала билән чоң аламәт вә мөҗизиләрни өз көзлириңлар 
билән көрдүңлар.  3 Лекин Худавәндә өзи силәргә бу күнгичә уққудәқ көңүл, 
көргидәк көз вә аңлиғудәқ қулақ бәрмиди.  4 Мән өзәм қириқ йилғичә 
силәрни баяванда елип йүрдүм. Шуниң ичидә кийимлириңлар житилмай, 
путуңдики чоруқуңму кона болмиди.  5 Мән өзәм Тәңриңлар Худавәндә 
екәнликимни билмикиңлар үчүн силәргә нан йәп, шараб билән һарақ ичиш 
лазим кәлмиди› дәп Худавәндә ейтиду.  
6 Силәр бу җайға йетип кәлгиниңларда Хешбонниң падишаһи Сихон билән 
Башанниң падишаһи Ог биз билән соқушқили чиқти. Амма биз уларни уруп,  
7 жутлирини елип, рубәнийләр, гадийлар вә Манассәниң йерим қәбилисигә 
мирас қилип бәрдуқ.  
8 Әмди силәр болсаңлар, һәммә ишимизда раваҗ тапайли дәп, бу әһдиниң 
сөзлирини тутуп әмәлгә кәлтүрүңлар.  9 Бу күн силәр болсаңлар, хаһи 
сәрдарлириңлар, хаһи қәбилилириңлар, хаһи ақсақаллириңлар, хаһи 
мәнсәпдарлириңлар, хаһи Исраилниң һәммә әр кишилири.  10 хаһи кичик 
балилириңлар, хаһи хотунлириңлар, хаһи сән билән чедиргаһиңда олтарған 
мусапир болсун, отун кесидиған адәмлириңлардин тартип су тошуйдиған 
кишилириңларғичә һәммәңлар Тәңриңлар Худавәндиниң алдида һазир 
болдуңлар.  11 Һазир болуп, өз Тәңриң Худавәндиниң әһдисигә кирип, Тәңриң 
Худавәндә өзи қәсәм қилип, бу күн сән билән бағлайдиған әһдиниң өзигә 
дахил болғайсән.  12 Шундақ қилсаң, у өзи бүгүн сени өзигә хәлиқ қилип, 
ата-бовилириң болған Ибраһим, Исһақ вә Яқубқа қилған қәсимигә мувапиқ 
саңа ейтқандәк өзи сениң Тәңриң болиду.  13 Лекин мән болсам бу әһдә 
билән қәсәмгә ялғуз силәрни қошмай,  14 бәлки хаһи бу күн биз билән бу 
йәрдә Тәңримиз Худавәндиниң алдида турған киши болсун, хаһи бу йәрдә 
биз билән болмиған киши болсун, һәммисини буниңға қошимән.  15 Силәр 
болсаңлар бизниң Мисир жутида қандақ туруп, силәр өткән таипиләр 
арисидин қандақ чиқип кәлгиниңларни убдан билисиләр.  16 Силәр 
болсаңлар уларниң арисидики йиргинчлири билән яғач таштин йесилип, 
алтун күмүчтин етилгән бутлирини көрдүңлар әмәсму?  
17 Әмди силәрниң ичиңлардин, әр вә я хотун болсун, аилә вә я 
қәбилилириңлардин һеч бириниң көңли бу күн Тәңримиз Худавәндидин 
йенип, бу таипиләрниң тәңрилиригә ибадәт қилиш үчүн кетип қалмисун. 
Болмиса ичиңларда зәһәр билән аччиқ әмән чиқиридиған йилтиз пәйда 
болуп қалиду.  18 Шундақки, бирким бу ләнәтниң сөзини аңлап, өз көңлидә өз-
өзини мубарәк санап: ‹ Мән қанчә бойним қаттиқ қилип жүруп, қуруқ нәрсини 
һөлгә қошуп йоқитип турсамму, аманлиқта туримән› десә,  19 Худавәндә болса 
мундақ кишини әпу қилмайду. Бәлки Худавәндиниң ғәзипи билән ғәйрити 
униңға қарши бир түтүндәк чиқип, бу китапта пүтүлгән һәммә ләнәтни 
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униң үстигә кәлтүрүп, асманниң тегидә йәнә тепилмисун дәп, Худавәндә өзи 
униң исмини өчүриду.  20 Худавәндә уни Исраилниң һәммә қәбилилиридин 
айрип, бу қанун китапида пүтүлгән әһдиниң һәммә ләнәтлиригә мувапиқ 
уни балаға гириптар қилиду.  21 Келидиған нәсил болуп силәрдин кейин 
қопидиған балилириңлар билән йирақ жуттин кәлгән мусапирлар болса 
Худавәндә бу жутниң үстигә әвәткән бала билән кесәлләрни көрүп,  22 Содом, 
Гоморра, Адма билән Зибойимниң өзи Худавәндиниң ғәзипи билән қәһрдин 
вәйран қилинғинидәк һәммә йәр өзи көйүп кетип, гуңгурт билән шорға 
айилинип гияһлар кәлтүрәлмәс болуп қелип, от үндүрүлмигинигә қарап,  
23 һәммә таипиләр сөзләп: ‹ Немишкә Худавәндә бу жутқа мундақ қилди? 
Немишкә униң ғәзипи шундақ қаттиқ тутишти?› десә,  24 уларға җавап 
берилип: ‹ Улар болса ата-бовилириниң Тәңриси Худавәндә өзи уларни 
Мисир жутидин чиқарғинида улар билән қилған әһдисини ташлап,  25 кетип 
берип уларниң несипи болмай, өзиму тонумиған тәңриләргә ибадәт қилип 
баш әггини үчүн  26 Худавәндиниң ғәзипи бу жутқа тутишип, өзи бу китапта 
пүтүлгән һәммә ләнәтни униң үстигә кәлтүрди.  27 Дәрвәқә бу сәвәбтин 
Худавәндә өзи ғәзәп билән уларни жутидин чиқирип, аччиқ вә қәһр билән 
мундақ кәткүзди› дейилиду.  28 Һәр қайси йошурунған сир болса Тәңримиз 
Худавәндиниңкидур. Лекин һәрнемә ашкарә болған болса, бу қанунниң 
сөзлиригә мувапиқ қилмиқимиз үчүн, әбәдкичә биз билән балилиримиз 
үчүндур.  

Әһдиниң йолида маңиш яки маңмаслиқни таллаш

30 1 Қачанки мән сениң алдиңда қойған бу ләнәт билән бәрикәт 
үстүңгә келип, Тәңриң Худавәндә өзи сени арисиға һайдивәткән 

таипиләрниң ичидә сән буни яд қилип,  2 өзәң билән балиларниң өз 
Тәңриң Худавәндиниң тәрипигә йенип, униң сөзини аңлап, мән бу күн 
саңа беридиған әһкамларни пүтүн көңүл вә пүтүн җениң билән қобул 
қилсаң,  3 Тәңриң Худавәндә сени әсирликтин яндуруп, саңа рәһим қилип 
сени Тәңриң Худавәндә өзи арисиға һайдивәткән таипиләрниң ичидин 
йиғип келиду.  4 Әгәрчә дунияниң четигичә һайдилип кәткән болсаңму, 
Тәңриң Худавәндә сени андин йиғип җәм қилип келиду.  5 Дәрвәқә 
Тәңриң Худавәндә сени уни алсун дәп, ата-бовилириңниң мүлки болған 
жутқа кәлтүрүп, саңа яхшилиқ қилип ата-бовилириңдин зиядә сени 
авутуп,  6 Тәңриң Худавәндини пүтүн көңүл билән пүтүн җениңдин дост 
тутуп яшимиқиң үчүн, Тәңриң Худавәндә сән билән әвлатлириңниң 
көңүллирини хәтнә қилиду.  7 Амма бу һәммә ләнәтләр болса Тәңриң 
Худавәндә уларни дүшмәнлириңниң үстигә кәлтүрүп, саңа адавәт қилип 
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сени қоғлиғанларниң үстигә салиду.  8 Лекин сән болсаң йенип келип, 
Тәңриң Худавәндиниң сөзини аңлап, мән бу күн саңа беридиған һәммә 
әмирлирини әмәлгә кәлтүрисән.  9 Шундақ қилсаң, Тәңриң Худавәндә саңа 
қоллириңниң һәммә ишида бәрикәт берип, қосиқиңниң мевиси билән 
чарва маллириңниң уруқи авутуп, йериңниң һосулини зиядиләштүриду. 
Чүнки Худавәндә сениң ата-бовилириңдин хуш болғандәк саңа яхшилиқ 
қилиштин хуш болиду.  10 Сән Тәңриң Худавәндиниң сөзини аңлап, бу 
қанун китапида пүтүлгән әмир билән қанунларни тутуп, пүтүн көңүл 
билән пүтүн җениңдин Тәңриң Худавәндиниң тәрипигә йенип кәлсәң, 
шундақ болиду.  
11 Чүнки мән бу күн саңа беридиған әмир болса үстүңгә тәс әмәс вә я сәндин 
йирақму әмәс.  12 Бу әмир өзи асманниң үстидә болмиғач сән сөзләп: ‹ 
Бизниң униңға әмәл қилмиқимиз үчүн ким чиқип, уни елип чүшүп бизгә 
аңлитиду?› дәп ейтмиқиң лазим кәлмәйду.  13 Бу әмир өзи деңизниң у 
тәрипидиму болмиғач сән сөзләп: ‹ Бизниң униңға әмәл қилмиқимиз үчүн 
ким өтүп берип, уни елип келип бизгә аңлитиду?› дәп ейтмиқиң лазим 
кәлмәйду.  14 Бәлки бу сөз болса уни әмәлгә кәлтүрмикиң үчүн саңа бәк 
йеқин болуп, ағзиң билән көңлүңдә бардур.  
15 Мана мән болсам бу күн тириклик билән яхшилиқни, өлүм билән 
яманлиқни алдиңда қойдум.  16 Чүнки бу күн мән өзәм саңа һөкүм берип: 
сән өзәң яшап авуп, сән уни егилимәк үчүн кетип барған жутқа барғиниңда 
Тәңриң Худавәндә сени бәрикәтлисун дәп, Тәңриң Худавәндини дост тутуп, 
униң йоллирида йүрүп әмир, қанун вә әһкамлирини тутмиқиң үчүн саңа 
әмир қилимән.  17 Лекин әгәр сениң көңлүң тәтүр болуп қелип, қулақ салмай, 
гумраһ болуп кетип, башқа тәңриләргә баш егип чоқунғили турсаң,  18 шәксиз 
силәр һалак болуп кетип, силәр уни егилигили Иордандин өтүп баридиған 
жутқа киргиниңларда узун өмүр көрәлмәйсиләр дәп бу күн силәргә ейтимән.  
19 Мән болсам, тириклик билән өлүмни, бәрикәт билән ләнәтни алдиңларда 
қойғинимға бу күн асман билән йәрни үстүңларға гува қилип қойимән. Әмди 
сән өз уруқ-әвлатиң билән яшиғили халисаң, тирикликни илғап,  20 Тәңриң 
Худавәндини дост тутуп, униң сөзини аңлап униңға чаплишип турғин. Шундақ 
қилсаң, у өзи сениң һаятиң болғач ата-бовилириң болған Ибраһим, Исһақ вә 
Яқубқа, ‹ мән силәргә уни беримән› дәп тоғрисида қәсәм қилип вәдә қилған 
жутқа берип олтарғиниңда, өзи сениң өмрүңни узун қилиду».  
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Йәшуа Мусаниң избасари

31 1 Андин Муса берип һәммә Исраилға мундақ сөз қилип,  2 уларға 
ейттики: «Мән болсам бу күн бир йүз йигирмә яшқа кирдим. Мундин 

кейин силәргә сәрдар вә я башлиғучи болалмаймән. Худавәндиму маңа: ‹ 
Сән болсаң Иорданниң өзидин өтмәйсән› дәп ейтқан еди.  3 Лекин Тәңриң 
Худавәндә өзи алдиңда йүрүп, бу таипиләрни алдиңдин вәйран қилғач, 
сән уларни һайдиветип, Худавәндиниң ейтқинидәк Йәшуа сени башлайду.  
4 Худавәндә өзи һалак қилған икки аморий падишаһ Сихон билән Ог вә 
буларниң жутиға қилғандәк бу таипиләргиму қилиду.  5 Амма Худавәндә 
уларни қолуңларға бәргәндә мән силәргә буйруғандәк уларға қилғайсиләр.  
6 Силәр болсаңлар җүрәтлик болуп, ғәйрәт қилип титримәй туруп, улардин 
һеч қорқмаңлар, чүнки Тәңриң Худавәндә өзи сән билән берип, сени һәргиз 
қоюп ташливәтмәйду» деди.  
7 Андин Муса өзи Йәшуани қичқирип, пүтүн Исраилниң алдида униңға 
сөзләп: «Сән җүрәтлик болуп қорқмиғин, чүнки сән болсаң Худавәндә 
қәсәм қилип, уларға беримән дәп, ата-бовилириға вәдә қилған жутқа бу 
хәлиқни башлап киргүзүп, уни мирастәк уларға үләштүрүп берисән.  8 Мана 
Худавәндә өзи сениң алдиңда берип, сени қоюп ташливәтмигәч сән қорқуп 
титримигин» деди.  

Қанунни оқуп бериш

9 Муса өзи бу қанунни йезип қоюп, уни Худавәндиниң әһдә сандуқини 
көтирип меңип Лавийниң оғуллири болған каһинларниң өзи билән 
Исраилниң һәммә ақсақаллириға бәрди.  10 Берип, Муса уларға буйруп 
ейттики: «Һәр йәттиничи йилниң ахирида азатлиқ йилиниң тәйинләнгән 
вақтида Сайивән һейти башланғинида,  11 Исраилниң һәммиси келип, 
Тәңриң Худавәндиниң һузурида җәм болмақ үчүн униң тәрипидин 
илғинидиған җайға йиғилғинида уни аңлисун дәп, һәммә Исраилниң алдида 
бу қанунни оқуп бәргәйсән.  12 У вақит сән хәлиқни йиғип: ‹ Улар аңлап 
үгинип, өз Тәңриси Худавәндидин қорқуп, бу қанунниң һәммә сөзлирини 
тутуп әмәлгә кәлтүрсун дәп, әр билән хотун болсун, бала билән өз араңда 
болуп дәрвазилириңда олтарған мусапир болсун, һәммисини җәм қилип,  
13 уларниң бу қанунни тонумиған балилириму уни аңлап үгинип, Тәңриңлар 
Худавәндидин қорқмиқи үчүн бу қанунни оқуп берип, силәр әмди егилигили 
Иордандин өтүп баридиған жутта яшиған һәммә вақтиңларда мундақ қилип 
туруңлар» деди.  
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Бәни-Исраилниң итаәтсизлики алдин ейтилиду
14 Андин Худавәндә Мусаға сөз қилип: «Мана өлидиған вақтиң йеқинлишип 

кәлди. Әмди Йәшуани қичқартқин. Қичқартип, иккиләңлар җамаәт чедириға 
берип, анда һазир болуңлар. Мән уни өз мәнсипигә қояй» десә, Муса билән 
Йәшуаниң иккилиси берип җамаәт чедирида һазир болди.  15 У вақит 
Худавәндә булутниң ичидә көрүнүп, у булут өзи чедирниң дәрвазисида 
тохтап қалди.  16 Худавәндә өзи Мусаға ейттики: «Мана сән ата-бовилириңниң 
қешида раһәт тапқиниңда бу хәлиқниң өзи қопуп, улар әмди баридиған 
жуттики ят тәңриләргә әгәшмики билән бузуқчилиқ қилип мени ташлап, 
өзәмниң улар билән бағлиған әһдини бузиду.  17 У вақит мениң ғәзипим 
уларға тутишип, өзәм уларни ташлап, улардин йүзүмни йошуримән. Улар 
болса вәйран қилинип, тола бала билән тәңликигә чүшкинидә: ‹ Шәксиз 
Худайимиз өзи аримизда болмиғини үчүн бу балалар бизгә тәгди› дәп 
ейтиду.  18 Лекин мән болсам улар башқа тәңриләргә майил болуп, һәммә 
қилған яманлиқи үчүн у вақитта йүзүмни тамамән йошуримән.  19 Әмди 
силәр өзәңлар үчүн бу шеирни пүтүп қоюңлар. Сән болсаң уни бәни-
Исраилға үгитип қоюп, бу шеирниң өзи мениң бәни-Исраилға қарши бир 
гувайим болмиқи үчүн уни уларниң ағзиға салғин.  20 Чүнки мән уларни 
өзәм ата-бовилириға қәсәм билән вәдә қилип сүт билән һәсәл ақидиған 
жутқа киргүзимән. Улар болса йәп тоюп семиз болғанда башқа тәңриләргә 
майил болуп уларға чоқунуп, мени хар көрүп, қилған әһдәмни сундуриду.  
21 Амма улар тола бала билән тәңликкә чүшүп қалғинида, бу шеир өзи 
әвлатлиридин унтулмай туруп, ағзидин йоқ болмиғач алдида бир гувадәк 
болиду. Мән уларни уларға қәсәм билән вәдә қилған жутқа киргүзмәстә 
уларниң һели немә хиял қилғинини билимән әмәсму?»  
22 Шуни десә, Муса у күндә бу шеирни йезивелип, бәни-Исраилға үгитип 
қойди.  23 Андин Худавәндә Нунниң оғли Йәшуани униң мәнсипигә қоюп: 
«Сән җүрәтлик болуп қорқмиғин, чүнки сән болсаң мән уларға қәсәм билән 
вәдә қилған жутқа бәни-Исраилни башлап киргүзисән. Мана сән билән 
болимән» дәп ейтти.  
24 Амма Муса бу қанунниң сөзини бир китапқа тамамән йезип болғанда,  
25 Худавәндиниң әһдә сандуқини көтирип маңған лавийларға буйруп 
ейттики:  26 «Бу қанун китапини елип, анда саңа қарши бир гувадәк болуп 
турмиқи үчүн уни Тәңриңлар Худавәндиниң әһдә сандуқиниң йенида 
қоюңлар.  27 Чүнки мән сениң асий болуп, қаттиқ боюнлуқ екәнликиңни 
билимән. Мана мән техи араңларда турсам, Худавәндигә асийлиқ қилип 
турдуңлар әмәсму? Қанчә ошуқрақ мән вапат болғандин кейин шундақ 
қилисиләр.  28 Мән уларниң алдида бу һәммә сөзләрни қилип, йәр билән 
асманни уларниң үстигә гува қилмиқим үчүн, әмди мениң қешимға 
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қәбилилириңларниң һәммә ақсақаллири билән мәнсәпдарлириңларни 
йиғиңлар.  29 Чүнки мән вапат болғандин кейин, силәрниң бузулуп кетип, 
мән силәргә буйруған йолдин қайрилип кетидиғиниңларни билимән. Амма 
силәр Худавәндиниң нәзиридә яман болғинини қилип, қоллириңларниң 
ишлири билән униң аччиқини кәлтүрмикиңлар билән келидиған күнләрдә 
балаға гириптар болисиләр» деди.  
30 Андин Муса бәни-Исраилниң һәммә җамаитиниң алдида бу шеирни 
баштин тартип ахирғичә оқуп бәрди:  

Мусаниң шеири

32 1 Әй асманлар, мән сөзлисәм, қулақ селиңлар. Әй бир ағзимниң 
сөзлирини аңлиғин.  

2 Тәлимим болса ямғурдәк йеғип туруп, сөзлиримниң өзи шәбнәмдәк темип 
туруп, көкзарлиқниң үстигә чүшкән җим-җим ямғурдәк болуп, от хәсниң 
үстигә яққан ямғурдәктур.  
3 Чүнки мән болсам Худавәндиниң исмини баян қилимән. Әмди Тәңримизгә 
шан-шәрәп бериңлар.  
4 У өзи бир қорам таш болуп, әмәллири болса камил болуп, йоллириниң өзи 
тоғридур. У өзи наһәклиқи йоқ вападар бир Тәңри болуп, адил вә һәққаний 
бир Худадур.  
5 Амма бу хәлиқ болса өзини бузуп, униң балилири болалмиғини өз әйипи 
болуп, буларниң өзи әгри вә маймақ бир нәсилдур.  
6 Әй ахмақ надан хәлиқ, Худавәндигә бу тәриқидә яндурисәнму? У өзи сениң 
атаң болуп, саңа егидарчилиқ қилип, сени яритип пәйда қилған әмәсму?  
7 Сән болсаң өткән күнләрни яд қилип, нәсил-нәсилниң өткән йиллирини 
ойлиғин. Атаңдин сорисаң, у саңа дәп берип, ақсақаллириңдин соал қилсаң, 
улар саңа җавап бериду.  
8 Һәқтаала хәлиқләрниң һәссисини үләштүрүп, бәни-Адәмни һәр җайға 
чачқинида хәлиқләрниң чегрилирини бәни-Исраилниң саниға мувапиқ 
тохтатти.  
9 Чүнки Худавәндиниң һәссиси болса униң хас хәлқи болуп, Яқуб өзи чәк 
билән чүшкән мирасидур.  
10 У уни чөлдә тепип, халий дәһшәтлик баяванда учрап, уни йөгәп, өз 
муһапизитигә елип, көзиниң қаричуғидәк сақлап,  
11 бир қариқуш өз чаңгисини тәвритип. балилириниң үстигә қанатлирини 
йейип, уларни тутуп, өшнигә елип учқили башлиғинидәк  
12 Худавәндиму ялғуз уни йетәкләп, өзи билән һеч бир ят Тәңри болмай,  
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13 униң жутниң егизликлиригә өрлитип, йәрниң һосулидин йегүзүп, қорам 
таштин униңға һәсәл шоритип, қаттиқ таштин яғ ялитип,  14 кала қаймиқи 
билән қой сүтини ичүрүп, қоза билән Башан қочқири вә текилирини есил 
буғдайниң данлири билән қошуп йегүзди. Сән болсаң үзүм суйидин болған 
шарабни ичтиң.  

15 Лекин Йәшурун дегәнниң өзи сәмрип кетип, тәпкәк болуп қелип, тоюнуп 
бордилип кетип, өзиниң яратқучиси болған Худани ташлап, өз ниҗатиниң 
қорам тешини көзгә илмиди.  
16 Улар болса ят тәңриләргә әгишип униң ғәйритини кәлтүрүп, йиргинчлик 
ишларни қилип аччиқини кәлтүрүп,  
17 Тәңри болмиған җинлар билән өзи билмәй, ата-бовилириму улардин 
қорқмай, йеңи пәйда болуп қалған бутларға қурбанлиқ қилди.  
18 Сән болсаң сән униңдин чиққан қорам ташни ташлап, сени яратқан Худани 
унтуп қалдиң.  

19 Худавәндә өзи буни көрүп, өз оғул билән қизлириға аччиқлинип уларни 
ташлап,  
20 ейттики: «Мән улардин өз йүзүмни йошуруп, уларниң ахирини көрәй, 
чүнки улар өзи бир тәтүр нәсил, вапасиз балилар болуп,  
21 Тәңри болмиған бутлири билән ғәйритимни кәлтүрүп, инавәтсиз 
мәбудлири билән мени аччиқландурди. Униң үчүн мән уларни милләт 
болмиған бир хәлиқ билән ғәйритини кәлтүрүп, әқилсиз бир таипә билән 
уларни аччиқландуримән.  
22 Чүнки мениң ғәзипимниң оти тутишип, дозақниң чоңқуриғичә көйүп, йәр 
билән униң һосулини йәп кетип, тағларниң уллирини өртәп кетиду.  
23 Мән болсам, уларниң үстигә балалар дөвиләп, һәммә оқялирим уларға атимән.  
24 Улар өзи ачарчилиқтин езилип кетип, шиддәтлик иссиқлиқ билән 
қаттиқ һалакәттин хорап кетиду. Буниңдин башқа мән уларниң үстигә 
вәһшийләрниң чишлири билән йәрдә өмиләйдиған иланларниң зәһирини 
әвәтимән.  
25 Ташқирида болса, қилич өзи уларни уруп, өй ичидә болса, дәһшәт уларни 
һалак қилип, хаһи йигит, хаһи қиз болсун, хаһи емидиған бала, хаһи ақсақал 
болсун, һәммисини йоқитиду.  

26 Мән уларни учуруветип, адәмләрниң арисидин уларниң зикрини йоқитай 
дәйттим.  
27 Амма дүшмәнлири мени хапа қилип, уларға адавәт қилғучилар буни 
хата пәмләп: ‹ Бизниң қолимиз болса күчлүктур. Худавәндә өзи буни һеч 
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қилмиди› дәп ейтмисун дәп, әндишәм бар еди.  
28 Улар болса һеч ойлаялмайдиған бир милләт болуп, уларниң әқли йоқтур.  
29 Әгәр дана болса еди, буни уқуп, өз ахириниң қандақ болидиғинини 
ойлайтти.  
30 Әгәр уларниң қорам теши болғанниң өзи уларни сетиветип, Худавәндә өзи 
уларни ташливәтмигән болса еди, бир киши миң кишини өз алдидин қандақ 
һайдиялап, икки киши он миң кишини қандақ қачуралайтти.  
31 Чүнки башқиларниң қорам теши болса бизниң қорам тешимиздәк әмәстур. 
Буниңға дүшмәнлиримиз өзи гувалиқ берәлмәйдуму?  

32 Уларниң үзүм тели болса Содомниң үзүм телидин болуп, Гоморраниң 
етизлиқидин чиқип, үзүмлири болса зәһәрлик болуп, сапақлири өзи аччиқ 
тетип,  33 шараби болса әҗдиһаниң зәһиридәк болуп, чеқидиған иланниң 
олтаридиған зәһиридәктур.  
34 Һәммиси мениңкидә сақлинип, өз хәзинилиримдә мөһүрлүк турмамду?  
35 Интиқам билән җаза мениңки болуп, уларниң путлишидиған вақитқичә 
сақлақлиқ туриду. Чүнки уларниң мусибәт күни йеқинлишип, уларниң 
үстигә келидиған вәқәләр болса шитик келиватиду.  

36 Чүнки Худавәндә өзи уларниң күчи түгәп кетип, чоң билән кичиклириниң 
қутулуп қалмиғинини көрсә, өз хәлқиниң һәққини яндуруп, бәндилириниң 
үстигә рәһимдиллик қилиду.  
37 У вақит у өзи сорап: ‹ Уларниң тәңрилири билән өзигә панаһ қилип қойған 
таш өзи әмди нә йәрдидур?  
38 Буларға өткүзүлидиған союм қурбанлиқлириниң йеғини йәп, ичкүлүк 
қурбанлиқлириниң шарабини ичкәнләр қәйәргә кәтти? Улар болса әмди 
қопуп, силәргә ярдәм берип панаһиңлар болсун.  

39 Әмди силәр болсаңлар мени ялғуз у дәп, мәндин башқа Тәңри болмиғинини 
көрүп уққайсиләр. Мән болсам, өлтүрүп тирилдүрүп, уруп сақайтимән. Һеч 
ким мениң қолумдин қутқузалмайду.  
40 Мана мән қолумни асман тәрипигә көтирип: ‹ Әбәдкичә тирик туримән› 
дәп ейтип,  41 шола уридиған қиличимни шитик қилип, адаләт қилмақ 
үчүн өз қолумни шилтисам, дүшмәнлиримдин интиқам елип, мени яман 
көргәнләргә яндуруп,  42 өлтүрүлгән билән әсир қилинғанларниң қени болса 
вә я дүшмәнниң сәрдарлириниң башлири болса оқялиримни қан ичүрүп 
мәст қилип, қиличимни гөштин тойдуримән.  
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43 Әй таипиләр, униң хәлқиниң һәққидә шатлиқ қилиңлар, чүнки у өз 
бәндилириниң қениниң интиқамини елип дүшмәнлиригә яндуруп, өз жути 
билән хәлқигә капарәт бериду».  

44 Пүтүн бу шеир болса Муса билән Нунниң оғли Йәшуа келип, уни хәлиқниң 
алдида оқуп бәрди.  45 Муса өзи бу һәммә сөзләрни Исраилниң һәммисиниң 
алдида тамам қилип болғанда,  46 уларға сөз қилип: «Мән бу күн силәргә 
қарши гува қилип қойған һәммә бу сөзләрдин силәр хәвәрдар болуп, өз 
балилириңларға: ‹ Бу қанунниң һәммә сөзлирини тутуп әмәлгә кәлтүрүңлар› 
дәп буйруңлар.  47 Чүнки бу сөз болса силәрниң униң билән кариңлар болмай, 
бекар болидиған сөз әмәстур, бәлки өз һаятиңлар болиду. Шундақки, силәр 
әмди Иордандин өтүп уни мүлүк қилип алидиған жутта бу сөзләрниң 
васитиси билән узун өмүр көрисиләр» деди.  

48 Шу күн өзидә Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  49 «Сән шу Абарим 
теғиға, йәни Йерихониң уттурида Моабниң жутидики Небо теғиға чиққин. 
Анда мән бәни-Исраилға мүлүк қилип беридиған жутни көрисән.  50 Көрүп, 
өзәң чиқидиған тағниң өзидә бурадириң Һарун Һор теғида өлүп ата-
бовилириға қошулғандәк, сән өлүп ата-бовилириңға қошулғин.  51 Силәр 
иккиләңлар болсаңлар бәни-Исраилниң арисида маңа вапасизлиқ қилип, 
Зин чөлидики Қадеш Мәрибаниң суйиниң йениға барғанда бәни-Исраилниң 
ичидә мени муқәддәс санимидиңлар әмәсму?  52 Буниң үчүн сән бу жутни 
алдиңда көрисән, лекин мән бәни-Исраилға беридиған жутқа кирәлмәйсән.  

Мусаниң Исраилийларни бәрикәтлиниши

33 1 Худаниң адими болған Мусаниң өзи вапатидин илгири бәни-
Исраилға бәргән дуайихәйр будур.  2 У ейттики: «Худавәндә өзи Синай 

теғидин чиқип келип, Сеирдин уларға шола берип ашкарә болуп, Паран 
теғидин җилвә уруп заһир болуп, нәччә миң муқәддәсләрниң арисида чиқип 
кәлди. Оң қолида Исраил үчүн отлуқ пәрмини бар еди.  
3 У өзи хәлиқни дост тутиду, хәлиқниң һәммә муқәддәслири сениң қолуңда 
болуп, улар өзи айиғиң алдида олтирип сөзүңни қобул қилиду.  
4 Муса болса бизгә бир қанунни буйруп, Яқубниң җамаитигә мирас қилип 
бәрди.  
5 Хәлиқниң сәрдарлири җәм болуп, Исраилниң қәбилилири бир болуп 
йиғилғинида Йәшурунниң бир падишаһи бар еди.  
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6 Рубән болса адәмлири аз болсиму, өлүп кәтмәй, тирик турсун» дәп Муса 
ейтти.  
7 Йәһуда тоғрисида у ейттики: «Әй Худавәндә, Йәһуданиң авазини аңлап уни 
өз хәлқигә йәткүзгин. У болса өз қоли билән улар үчүн урушиду. Әмди сән 
униңға дүшмәнлиригә қарши мәдәт қилғин» деди.  
8 Лавий тоғрисида у ейттики: «Урим вә тумим дегән нәрсилириңниң өзи 
сениң бу муқәддәс адимиңгә тәгсун. Сән уни Массаниң өзидә синап беқип, 
Мәрибаниң сулириниң йенида униң билән талаштиң.  
9 У өз ата-аниси тоғрисида: ‹ Уларға қаримаймән› дәп ейтип, өз 
бурадәрлирини етирап қилмай, өз балилириниму тонуғили халимай, бәлки 
сениң сөзүңни тутуп әһдәңни сақлиди әмәсму?  10 Мана лавийлар болса 
Яқубқа әһкамлириңни уқтуруп, Исраилниң өзигә қанунуңни үгитип, сениң 
һузуруңда хушбуй дора-дәрмәк көйдүрүп, қурбангаһиңға пүтүн көйдүрмә 
қурбанлиқларни елип келиду.  11 Әй Худавәндә, Лавийниң күчигә бәрикәт 
берип, қоллириниң ишини қобул қилип, униңға қарши турғучи билән 
дүшмәнлириниң бәллирини өзи қопалмиғидәк тәриқидә сундурғин» деди.  
12 Бәнямин тоғрисида у ейттики: «У өзи Худавәндиниң дости болғач, униң 
өзигә һемишә сайә қилип униң егизликлириниң арисида макан тутқан 
затниң қешида теч-аман олтарсун» деди.  
13 Йүсүп тоғрисида у ейттики: «Униң жути болса Худавәндә тәрипидин 
бәрикәтлик болуп, асманниң әвзәл немәтлирини тепип шәбнәм тепип, тегидә 
йейилған чоңқурниң немәтлирини тепип,  14 күндин һасил болидиған әвзәл 
немәт билән айдин һасил болидиған әвзәл немәтлирини тепип,  15 қедимки 
тағларниң қиймәт баһа хәзинилири билән әбәдий дөңлүкләрниң әвзәл 
нәрсилирини тепип,  16 йәрниң һосули билән пүтүн барлиқидин немәт тепип, 
тикәнлик чатқалда олтарған затниң илтипатиниму тепип бәрикәтләнсун. 
Буниң һәммиси Йүсүпниң бешиға келип, өз бурадәрлиридин айрилғанниң 
чоққисиға назил болсун.  17 Буқилириниң арисида тунҗи болғанниң өзи 
шәрәплик болуп, мүңгүзлири явайи калиниңкидәк болғач, улар билән һәммә 
хәлиқләрни, дәрвәқә йәрниң чәтлиридә олтарғучиларни үсиду. Әфраимниң 
он миңлири шундақ болуп, Манассәниң миңлириму шундақ болиду» деди.  
18 Зәбулун тоғрисида у ейттики: «Әй Зәбулун сән чиқсаң, шатлиқ қилғин. 
Әй Иссакар, өз чедирлириңда хуш болғин.  19 Мана улар болса хәлиқләрни 
өз теғиға қичқирип, анда адаләтниң қурбанлиқлирини өткүзүп, өзи 
деңизларниң дөлити билән қумға көмүлгән хәзиниләрни йиғиду» деди.  
20 Гад тоғрисида у ейттики: «Гадниң өзигә мундақ кәңри жутни бәргәнгә 
һәмдусана болғай. Гад болса бир чиши ширдәк йетивелип, қолниң өзи билән 
каллини житиветиду.  21 Анда һөкүмәт қилғучиниң җайи болғач, өз-өзи үчүн 
биринчи үлүшни илғивелип, хәлиқниң сәрдарлири билән чиқип қалған 
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Исраил билән биллә Худавәндиниң адалити билән һөкүмлирини беҗа 
кәлтүрди» деди.  
22 Дан тоғрисида у ейттики: «Дан болса Башандин жүгүрүп чүшкән бир яш 
ширдәктур» деди.  
23 Нафтали тоғрисида у ейттики: «Әй Нафтали, сән йәткидәк меһри-шәпқәт 
тепип, Худавәндә тәрипидин кәлгән немәттин толуп кәттиң. Гәрб билән 
җәнубни өзәңгә мүлүк қиливалғин» деди.  
24 Ашәр тоғрисида у ейттики: «Ашәр болса оғулларниң арисида мубарәк 
болуп, өз бурадәрлиридин муһәббәт тепип, өз путини яққа чилисун.  25 Сениң 
балдақлириң болса төмүр билән мистин болуп, сениң күнлириңдәк өз 
қудритиң болсун» деди.  

26 Әй Йәшурун, Худадәк башқа һеч ким йоқтур. У саңа ярдәм бәргили көккә 
минип, шан-шәрәп билән булутларға минип келиду.  
27 Әзәлий Худа өзи сениң панаһгаһиң болуп, әбәдий биләклири болса 
астиңда туриду. У өзи сән үчүн дүшмәнләрни һайдиветип: ‹ Уларни һалак 
қилғин› дәп саңа буйруйду.  28 Бу тәриқидә Исраил өзи аманлиқта олтирип, 
Яқубниң булиқи болса ашлиқ билән шараби бар бир жутта олтирип, шәбнәм 
темитидиған асманиниң тегидә теч-аман туриду.  
29 Әй Исраил мубарәктурсән! Сән Худавәндиниң өзи қутқузған хәлқи 
болғиниң үчүн ким саңа охшайду? У болса сениң мәдәткар сипириң болуп, 
өзиму даңланған қиличиңдур. Сениң дүшмәнлириң болса саңа боюн сунғач, 
уларниң егизликлириниң үстидә маңисән.  

Мусаниң вапат болуши

34 1 Андин Муса Моабниң түзләңликлиридин Небо теғиниң үстигә меңип 
Йерихониң уттуридики Писганиң чоққисиға чиқти. Анда Худавәндә 

униңға пүтүн жутни көрситип Гилиядтин тартип Данғичә,  2 пүтүн Нафтали, 
Әфраим вә Манассәниң жутини Йәһуда жути билән қошуп ғәрб деңизиғичә,  
3 җәнуб жути билән Иорданниң түзләңликини, йәни ‹ Хормилиқ шәһәр› дәп 
аталған Йерихониң йенидики пәс жутидин Зоарғичилик һәммисини униңға 
көрсәтти.  4 Көрситип, Худавәндә униңға сөзләп: «Мән қәсәм қилип: ‹ Буни 
сениң нәслиңгә беримән› дәп Ибраһим, Исһақ вә Яқубқа вәдә қилған жут өзи 
шудур. Әмди саңа уни өз көзүң билән көргили несип қилдим, лекин өзәң 
анда кирәлмәйсән» деди.  
5 Андин Худавәндиниң бәндиси Муса Худавәндиниң ейтқинидәк анда 
Моабниң жутида вапат тапти.  6 Вапат тепип, у уни Моабниң жутидики вадида 
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Бәйт-Пеорниң уттурида дәпнә қилди. Лекин униң қәбри қәйәрдә екәнликини 
бу вақитқичә һеч ким билмәйду.  7 Мусаниң өзи вапат тапқан вақитта бир 
йүз йигирмә яшқа киргән еди, лекин көзлири болса һеч аҗизлишип қалмай, 
бәдининиң күчиму һеч кемәймигән еди.  8 Амма бәни-Исраил өзи Муса үчүн 
Моабниң түзләңликлиридә оттуз күнгичә матәм тутуп турди. Андин кейин 
Муса үчүн матәм тутуп йиғлайдиған күнлири түгигән еди.  

9 Муса өз қоллирини униң үстигә қойғач Нунниң оғли Йәшуаниң өзи 
һекмәтниң роһи билән толған еди. Шундақки, бәни-Исраил униңға итаәт 
қилип Худавәндиниң Мусаға буйруғинидәк қилип турди.  10 Лекин Мусадәк 
Худавәндә билән йүзмуйүз сөзләшкән бир пәйғәмбәр Исраилниң ичидә 
иккинчи қопмай,  11 хаһи у өзи Худавәндә тәрипидин Мисир жутиға әвәтилип 
униң буйруқиға мувапиқ Фирәвн билән униң хизмәткарлири вә пүтүн 
жутиға қилған һәммә аламәт билән мөҗизиләргә қарисақ,  12 хаһи Муса өзи 
пүтүн Исраилниң алдида көрсәткән барчә улуқ қудрәт билән униң қилған 
барчә чоң һәйвәтлик әмәллиригә қарисақ, униңдәк һеч ким чиқмиди.  


