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ЙӘШУА
Худа Қанаан жутини егиләшни буйруйду

1 1 Худавәндиниң бәндиси Муса вапат болғандин кейин Худавәндә Мусаниң 
хизмәткари болған Йәшуа бән-Нунға сөз қилип ейттики:  

2 «Мениң бәндәм Муса вапат болди. Әмди сән қопуп, бу хәлиқниң һәммисини 
башлап, Иорданниң өзидин өтүп, улар бәни-Исраил болғач мән уларниң 
өзигә вәдә қилған жутиға киргин.  3 Мән Мусаға ейтқандәк путуңлар қәйәргә 
дәссисә, бу җай силәрниңки болуп,  4 жутуңлар болса чөлдин тартип 
Ливанғичә берип, Фират дәрияси дегән чоң дәрияға йетип, хиттийларниң 
жутидин өтүп, шәриқ тәрипидики чоң деңизғичә йейилиду.  5 Мән өзәм Муса 
билән болғандәк сән билән болуп, сени һәргиз ташливәтмигәч сениң һәммә 
һаят күнлириңдә һеч ким саңа зит туралмайду.  6 Сән җүрәтлик болуп һәргиз 
қорқмиғин, чүнки сән болсаң бу хәлиққә мән ата-бовилириға бәргили қәсәм 
билән вәдә қилған жутни мирастәк тәқсим берисән.  7 Униң үчүн сән әмди 
җүрәтлик болуп, қорқмай һәр ишиңда раваҗлиқ болмиқиң үчүн мениң 
бәндәм Муса саңа буйруған қанунниң һәммисигә әмәл қилип,  8 хаһи оңға, 
хаһи чәпкә қайрилмай йүрүп, бу қанун китапини өз ағзиңдин нери тутмай, 
униң ичидә пүтүлгәнниң һәммисини тутай дәп, уни кечә-күндүз ойлап 
турғин. Ундақ қилсаң, сениң йоллириң саадәтлик болуп, өзәң раваҗлиқ 
болисән.  9 Мана саңа: ‹ Җүрәтлик болуп қорқмиғин› дәп буйруғандин кейин, 
қорқмай туруп, җүрәтсиз болмиғин, чүнки мән Тәңриң Худавәндә сән 
қәйәргә барсаң, сән билән болимән».  

10 У вақит Йәшуа хәлиқниң сәрдарлириға буйруп ейттики:  
11 «Чедиргаһтин өтүп хәлиққә җака қилип: Өзәңлар үчүн озуқ талқини тәйяр 
қилиңлар, чүнки үч күндин кейин силәр Иорданниң өзидин өтүп, Тәңриңлар 
Худавәндә силәргә беридиған жутни егиливалмақ үчүн анда кирисиләр› 
дәңлар» деди.  
12 Лекин Йәшуа өзи рубәнийләр, гадийлар вә Манассәниң йерим қәбилисигә 
ейттики:  
13 «Худавәндиниң бәндиси Мусаниң силәргә: ‹ Тәңриңлар Худавәндә 
үстүңларға арам йәткүзүп, бу жутни өзәңларға бериду› дәп ейтқинини 
ойлаңлар.  14 Хотун билән бала-җақаңлар вә маллириңлар болса туруп туруп, 
Муса өзи силәргә берип Иорданниң бу тәрипидә болған жутта қалсун, лекин 
силәрниң ичиңларда қанчә батур палванлар болса өз бурадәрлириниң алдида 
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чиқип, уларға ярдәм берип,  15 Худавәндә өзи бурадәрлириңларға силәрдәк 
арам йәткүзүп, улар өзи Тәңриңлар Худавәндә уларға беридиған жутни 
егиливалмиғичә силәр мәдәт қилип туруп, андин мирас жутуңларға қайтип, 
Худавәндиниң бәндиси Муса силәргә берип, Иорданниң бу йенидики шәриқ 
тәрипидә болған мирас жутуңларни егиливалмақ үчүн йенип бериңлар» деди.  
16 Улар Йәшуаға җавап берип ейттики: «Сән һәрнемә буйрусаң биз уни қилип, 
қәйәргә бизни әвәтсәң анда баримиз.  17 Биз Мусаниң сөзигә униғандәк 
саңиму қулақ салимиз. Тәңриң Худавәндә өзи Муса билән болғандәк сән 
биләнму болуп,  18 һәр ким сениң һөкүмүңгә итаәтсизлик қилип, һәр қандақ 
буйруқлириңни тутмиса, өлтүрүлсун амма сениң җүрәтлик болуп қорқмай 
турмиқиң керәктур» деди.  

Раһаб вә икки җасус

2 1 Андин кейин Нунниң оғли Йәшуа өзи икки җасусни Шиттимға әвәтип: 
«Силәр берип, жут билән Йерихоға сәпселип беқиңлар» дәп ейтти. Шуни 

десә, улар анда берип, Раһаб исимлиқ бир паһишиниң өйигә кирип қонди.  
2 Лекин Йерихониң падишаһиға: «Бу кечә бир нәччә киши бу жутни тәптиш 
қилғили бәни-Исраилниң тәрипидин мунда кәлди» дәп хәвәр берилди.  3 У 
вақит Йерихониң падишаһи өзи Раһабқа: «Сениң қешиңға келип, өйүңгә 
киргән кишиләрни тапшуруп бәргин, чүнки улар болса жутни тәптиш 
қилғили кәлди» дәп ейтқузди.  4 Лекин хотун өзи у икки кишини елип, 
уларни йошуруп, андин җавап берип: «Бу кишиләр болса мениң қешимға 
кәлди, лекин мән уларниң нә йәрдин екәнликини билмидим.  5 Амма 
қараңғулуқ бесип, дәрвазини етидиған вақит кәлгәндә бу кишиләр чиқип 
кәтти. Мән болсам, уларниң нә йәргә кәткинини билмәймән. Уларни шитик 
қоғлисаңлар, тутарсиләрмикин» деди.  
6 Лекин у өзи уларни өгүзгә елип берип, өгүзниң үстидә дөвиләп қойған зиғир 
пахаллириниң тегидә йошуруп қойған еди.  7 У вақит адәмләр өзи уларниң 
кәйнидин Иорданниң йоли билән чиқип, кечикләргичә қоғлиғили турди. 
Амма уларни қоғлиғучилар өзи чиқип кәткән һаман шәһәрниң дәрвазиси 
тақалди.  8 Лекин мусапир кишиләр өзи ятмаста, хотун өгүзгә уларниң 
қешиға чиқип,  9 уларға ейттики: «Мән болсам Худавәндиниң силәргә 
бу жутни берип, силәрниң сәвәбиңлардин қорқунуч үстимизгә чүшүп, 
жутниң һәммә олтарғучилири силәрниң җәһәтиңлардин дәһшәт тартип 
турғинини билимән.  10 Чүнки биз болсақ Худавәндиниң силәрни Мисирдин 
чиққиниңларда қизил деңизни қурутуп, силәрниң Иордан дәриясиниң у 
тәрипидики аморийларниң икки падишаһи Сихон билән Огға немә қилип, 
қандақ йоқатқиниңларни аңлидуқ.  11 Буни аңлисақ, көңүллиримиз ерип 
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кетип, силәргә зит турғили һеч кимниң тақити қалмиди. Чүнки Тәңриңлар 
Худавәндә болса жукириқи асман билән төвәнки йәрниң Тәңрисидур.  12 Әмди 
мән силәргә мәрһәмәт қилғиним үчүн, силәрму мениң атамниң өйигә 
мәрһәмәт қилип, буниң тоғрисида маңа бир тайин бәлгүни берип,  13 ата 
билән анамни, бурадәрлирим билән һәмширилиримни, дәрвәқә уларниң 
һәр нә ярини тирик қоюп, бизни өлүмдин қутқузидиғиниңларға Худавәндә 
билән маңа қәсәм қилип бериңлар» деди.  
14 Адәмләр өзи униңға: «Әгәр силәр бу ишимизни дәп бәрмисәңлар, өз 
җенимизни силәр үчүн берип, Худавәндә бизгә жутни бәрсә, саңа мәрһәмәт 
билән садақәтлик көрситимиз» дәп ейтти.  
15 У вақит хотун уларни пәнҗиридин бир арғамча билән чүшүрүп қойди. Чүнки 
униң өйи шәһәрниң сепилидә болуп өзи сепилниң төписидә олтарақлиқ 
еди.  16 У уларға ейттики: «Қоғлиғучилар өзи силәргә учрап қалмисун дәп, 
тағларға чиқип, қоғлиғучилар йенип кәлгичилик анда үч күнчә туруп, өз 
йолуңлар билән кетиңлар.  17 Шуни десә, адәмләр униңға ейттики: «Сән бизгә 
қилдурған қәсәмни чиң тутимиз.  18 Лекин мана биз жутқа кирсәк, сән бизни 
чүшүрүп қойған пәнҗиридә шу тоқ қизил шойнини саңгилитип қоюп, ата 
билән анаңни, бурадәрлириң билән атаңниң һәммә ханиданини өйүңгә 
йиғип җәм қилғин.  19 Әгәр бирким өйүңниң ишиклиридин ташқириға 
чиқса, биз гунасиз болуп, униң қени өз бешиниң үстигә кәлсун. Лекин әгәр 
бир кишиниң қоли өйүңниң ичидә турғанларниң биригә тәгсә, униң қени 
бизниң бешимизға кәлсун.  20 Буниңдин башқа әгәр сән ишимизни дәп бәрсәң, 
биз болсақ сән бизгә қилдурған қәсәмдин азат болимиз» деди.  21 Хотун өзи 
дегиниңлардәк болсун дәп, җавап берип уларни кәткили қойса, улар раван 
болди. Лекин у өзи пәнҗиридә у тоқ қизил шойнини бағлап қойди.  
22 Бу тәриқидә улар кетип берип, тағларға чиқип, қоғлиғучилар йенип 
кәлгичилик анда үч күн тохтап қалди. Амма қоғлиғучилар болса йолларниң 
һәр йеридә издәп уларни тапалмиған еди.  23 Андин кейин бу икки киши 
йенип, тағдин чүшүп дәриядин өтүп Нунниң оғли Йәшуаниң қешиға келип, 
уларниң өзигә вәқә болғанниң һәммисини униңға дәп бәрди.  24 Дәп берип, 
улар Йәшуаға: «Худавәндә пүтүн жутни қолимизға бәрди. Жутниң һәммә 
олтарғучилириму бизниң җәһитимиздин дәһшәт тартип туриду» деди.  

Иордан дәриясидин өтүш

3 1 Әтә сәһәр Йәшуа билән бәни-Исраилниң һәммиси Шиттимдин чиқип, 
Иорданға келип өтмәстә анда қонди.  2 Лекин үч күн өтүп болғанда сәрдарлар 

өзи ләшкәргаһтин өтүп, хәлиққә буйруп ейттики:  3 «Силәр Тәңриңлар 
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Худавәндиниң әһдә сандуқини көзләп, Лавий каһинлириниң уни көтәргинини 
көрүвалған һаман турған җайиңлардин чиқип, униң кәйнидин әгишиңлар.  
4 Лекин униң билән силәрниң оттураңларда икки миң гәзчә узун болған 
бир арилиқ болсун, чүнки силәр у йолни илгири бармиғач қайси йол билән 
баридиғиниңларни билмикиңлар үчүн униңға йеқинрақ бармаңлар» деди.  
5 Йәшуа өзи хәлиққә: «Өзәңларни муқәддәс қилиңлар, чүнки әтә Худавәндә 
араңларда мөҗизиләр қилиду» дәп ейтти.  6 Андин кейин Йәшуа каһинларға: 
«Әһдә сандуқини елип, хәлиқниң алдида чиқиңлар» дәп буйруса, улар өзи 
әһдә сандуқини елип хәлиқниң алдида маңди.  7 Амма Худавәндә Йәшуаға 
ейттики: «Муса билән болғинимдәк сән билән болидиғинимни билсун дәп, 
мән бу күн сени һәммә Исраилниң көзлиридә чоң қилимән.  8 Әмди сән әһдә 
сандуқини көтәргән каһинларға буйруп: ‹ Силәр Иорданниң суйиниң левигә 
йетип кәлгәндә анда тохтап, Иорданниң алдида туруп туруңлар› дегин».  
9 Шуни десә, Йәшуа бәни-Исраилға: «Мунда келип, Тәңриңлар Худавәндиниң 
сөзини аңлаңлар» деди.  10 Андин кейин Йәшуа ейттики: «Араңларда бир 
тирик Тәңри болуп, униң қанаанийлар, хиттийлар, хиввийлар, пәриззийләр, 
гиргашийлар, аморийлар вә йәбусийларни алдиңлардин чиқарғини әмди 
билисиләр.  11 Мана пүтүн йәр йүзиниң Худавәндисиниң әһдә сандуқи 
өзи алдиңларда Иорданға берип чүшиду.  12 Әмди силәр һәр қәбилидин 
бир адәмни һесаб қилип, Исраилниң қәбилилиридин он икки кишини 
илғаңлар.  13 Мана пүтүн йәр йүзиниң Худавәндисиниң сандуқини көтәргән 
каһинларниң тапини Иорданниң суйиға тәккәндә, униң баштин аяқ тәрипигә 
еқип турған суйи өзи тохтап қелип, топлишип қалиду» деди.  14 Әмди шундақ 
болдики, хәлиқ Иордандин өтмәк үчүн чедирлиридин көчүп чиққинида 
әһдә сандуқини көтәргән каһинлар хәлиқниң алдида маңди.  15 Меңип, әһдә 
сандуқини көтәргәнләр Иорданға йетип келип, әһдә сандуқини көтәргән 
каһинларниң тапини орма вақтиниң һәммә күнлиридә өз канариға тешип 
кәткән Иордан суйиниң левигә тәгсә,  16 баштин еқип кәлгән су өзи тохтап 
қелип, йирақта Адам шәһириниң йенида, Заританниң уттурида топлишип, 
түзләңликтики деңизға, йәни шор деңизға қарап ақидиған дәрияси болса 
тамам кесилип кәткәч, хәлиқ өзи Йерихониң уттуридин өтүп кәтти.  17 Лекин 
Худавәндиниң сандуқини көтәргән каһинлар болса һәммә Исраил өзи қуруқ 
йәрдин өткәндәк өтүп, һәммә хәлиқ пүтүн Иордандин өтүп болғичилик 
Иорданниң оттурисида қуруқ йәрдә тохтап турди.  

4 1 Хәлиқниң һәммиси Иордандин тамамән өтүп болғанда Худавәндә өзи 
Йәшуаға ейттики:  2 «Һәр қәбилидин бир адәмни һесаб қилип, хәлиқниң 

арисидин он икки кишини илғап,  3 уларға: ‹ Силәр Иорданниң оттурисида 
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каһинларниң путлири турған җайдин он икки ташни елип, өзәңлар билән 
көтирип берип, бу күн кечә қонидиған җайиңларда қоюңлар› дегин» деди.  
4 У вақит Йәшуа өзи һәр қәбилидин бир кишини һесаб қилип бәни-
Исраилниң арисидин илғиған он икки кишини қичқирди.  5 Андин кейин 
Йәшуа уларға ейттики: «Силәр Тәңриңлар Худавәндиниң әһдә сандуқиниң 
алдида меңип, һәр бириңлар бәни-Исраилниң қәбилилириниң саниға 
мувапиқ бирдин бирдин ташни өшнәңларға көтириңлар.  6 Чүнки бу 
болса араңларда бир ядикар болуп, келидиған күнләрдә әвлатиңлар: ‹ Бу 
ташларниң мәниси немә екән?› дәп сориса, силәр уларға җавап берип,  7 ‹ 
Худавәндиниң әһдә сандуқи Иордандин өткинидә Иорданниң суйи болса 
кесилип, бу су өзи Худавәндиниң әһдә сандуқиниң алдида йерилип, 
иккигә бөлүнди. Буниң үчүн бу ташлар өзи бәни-Исраил үчүн әбәдкичә бир 
ядикар қилинди› дәп ейтиңлар» деди.  8 У вақит бәни-Исраил өзи Йәшуа 
уларға буйруғандәк қилип, Худавәндиниң Йәшуаға қилған әмригә қарап 
бәни-Исраилниң қәбилилириниң саниға мувапиқ Иорданниң оттурисидин 
он икки ташни елип, өзи билән көтирип берип, кечиси қонған җайда 
қоюп қойди.  9 Буниңдин башқа Йәшуа өзи Иорданниң оттурисида әһдә 
сандуқини көтәргән каһинларниң путлири турған җайда он икки ташни 
тикләп қойди. Бу ташлар болса бу күнгичә анда турмақта.  
10 Әһдә сандуқини көтәргән каһинлар болса Муса өзи илгири Йәшуаға 
буйруп: «Буни хәлиққә ейтип бәргәйсән» дәп ейтқандәк Худавәндиниң 
Йәшуаға бәргән буйруқи беҗа кәлтүрүлгичилик Иорданниң оттурисида 
тохтап турған еди. Амма хәлиқ болса шитиклик билән өтүп кәткән еди.  
11 Лекин һәммә хәлиқ тамамән өтүп болғинида Худавәндиниң сандуқи 
билән каһинларму хәлиқниң көз алдида өтүп чиқти.  12 Бәни-Рубән, бәни-
Гад вә Манассәниң йерим қәбилиси болса Мусаниң уларға буйруғинидәк 
ярағ көтирип, бәни-Исраилниң алдида чиқти.  13 Шундақки, у вақит қириқ 
миңчә киши җәңгә қураллинип, Худавәндиниң алдида җәң қилмақ үчүн 
Йерихониң чөл түзләңликлиригә чиққан еди.  14 У күндә Худавәндә өзи 
Йәшуани һәммә Исраилниң көзлиридә чоң қилғач, униң пүтүн өмридә улар 
Мусадин қорққандәк униңдинму қорқатти.  
15 Худавәндә болса Йәшуаға сөзләп:  16 «Әһдә сандуқини көтәргән каһинларға: 
‹ Иордандин чиқсун› дәп буйруғин» деди.  17 Йәшуа өзи каһинларға: 
«Иордандин чиқиңлар» дәп буйруса,  18 Худавәндиниң әһдә сандуқини 
көтәргән каһинлар өзи Иорданниң оттурисидин чиқип келип, путлири 
қуруқлуққа тәккән һаман Иорданниң суйи йәнә өз җайиға келип, авалқидәк 
һәммә канариға тешип аққили турған еди.  19 Хәлиқ болса авалқи айниң 
онинчи күни Иордандин чиқип, Йерихо жутиниң шәриқ чегрисидики 
Гилгалға келип чедир тиккинидә,  
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20 Йәшуа өзи қопуп, уларниң Иордандин алғач кәлгән он икки теши елип, 
Гилгалда тикләп қоюп,  21 бәни-Исраилға ейттики: «Келидиған вақитларда 
балилириңлар өз атилиридин: ‹ Бу ташларниң мәниси немә екән?› дәп 
сориса,  22 силәр балилириңларға баян қилип, Исраил болса қуруқ-қуруқ 
билән Иордандин өтүп чиққан еди әмәсму?› дәп ейтиңлар.  23 Чүнки 
Тәңриңлар Худавәндә өзи бизни өтүп кәтсун дәп, алдимизда қизил деңизниң 
суйини қурутуп бәргәндәк, Тәңриңлар Худавәндә силәрни өтәлсун дәп, 
алдиңлардин Иорданниң суйини қурутуп берип,  24 йәр йүзидики һәммә 
хәлиқ Худавәндиниң қоли қандақ күчлүк екәнликини билип, өзәңлар 
Тәңриңлар Худавәндидин һемишә қорқмиқиңлар үчүн шундақ қилди» деди.  

Гилгалда һәммә әркәк кишиләр хәтнә қилиниду

5 1 Амма Иорданниң ғәрб тәрипидики аморийларниң һәммә падишаһлири 
билән деңизниң бойидики қанаанийларниң һәммә падишаһлири болса 

Худавәндиниң бизни өтәлсун дәп, бәни-Исраилниң алдидин Иорданниң 
суйини қандақ қурутуп бәргинини аңлиғанда көңүллири ерип кетип, бәни-
Исраилниң сәвәбидин уларниң һеч әһвали қалмиди.  2 У вақит Худавәндә 
Йәшуаға сөз қилип: «Сән таштин пичақлар етип, бәни-Исраил иккинчи 
мәртивә хәтнә қилғин» деди.  3 Шуни десә, Йәшуа таштин пичақлар етип, 
бәни-Исраилни хәтнилик етиниң җайидин хәтнә қилди.  4 Йәшуаниң уларни 
хәтнә қилған сәвәби шу едики, Мисирдин чиқип җәңгә яриғидәк болған һәммә 
әркәк кишиләр болса Мисирдин чиққандин кейин йолда кетип берип, чөлдә 
өлүп кәткән еди.  5 Чүнки хәлиқниң Мисирдин чиққанлириниң һәммиси 
хәтнә қилинған болсиму, хәлиқ өзи Мисирдин чиқип болуп йолда йүрүп 
чөлдә болған вақитта уларниң арисида туғулғанларниң һәммиси хәтнисиз 
болған еди.  6 Бәни-Исраил қириқ йил чөлдә йүрүп Худавәндиниң авазиға 
қулақ салмиғач, хәлиқниң Мисирдин чиқип җәңгә яриғидәк болған һәммә әр 
кишилири у вақит ичидә йоқ болуп кәткән еди. Чүнки Худавәндә өзи: «Улар 
мән ата-бовилириға қәсәм билән вәдә қилип өзи сүт билән һәсәл ақидиған 
жутқа кирмисун» дәп Худавәндә қәсәм қилған еди.  7 Лекин уларниң орнида 
қопқан балилири болса йолда хәтнә қилинмай, хәтнилик ети болғач Йәшуа 
өзи уларни хәтнә қилди.  8 Хәлиқниң һәммиси хәтнә қилинип болуп, сақийип 
болғичилик чедиргаһта тохтап қалди.  9 У вақит Худавәндә өзи Йәшуаға: «Бу 
күн мән силәрдин Мисирниң дәшнимини жуймилитивәттим» дәп ейтти. Униң 
үчүн у җайниң өзигә Гилгал дәп ат қоюлуп, бу күнгичә шундақ аталмақта.  
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Гилгалдики Өтүп кетиш һейти — Маннаниң чүшүши тохтап 
қелиши

10 Бәни-Исраил Гилгалда чедир тикип турған вақитта улар Йерихониң чөл 
түзләңликлиридә айниң он төртиничи күниниң ахшими Өтүп кетиш һейтини 
тутуп,  11 Өтүп кетиш һейтиниң әтиси жутниң ашлиқидин етилгән петир нанни 
йәп, у күндә қомачму қоруп йеди.  12 Улар әмди жутниң ашлиқидин йегәч 
әтиси маннаниң чүшүши тохтап қалди, шундақки, бәни-Исраил у вақиттин 
тартип манна тапалмиди. У йил ичидә улар Қанаан жутиниң һосулидин йеди.  

Йәшуаниң Худавәндиниң қошунлириниң сәрдари көрүши
13 Вәқә болдики Йәшуа өзи Йерихониң йенида туруп, көзлирини ечип 

қариса, мана униң алдида суғурулған қилични тутуп турған бир киши 
туриду. У вақит Йәшуа униң қешиға берип униңдин: «Сән болсаң биз тәрәплик 
кишиму яки дүшмәнлиримизгә тәрәпдар болған кишиму?» дәп сориди.  14 У 
җавап берип: «Яқ ундақ әмәс, бәлки мән һели Худавәндиниң қошунлириниң 
үстигә сәрдар болуп кәлгән бир кишидурмән» деди. Шуни десә, Йәшуа өзи 
йүз төвән йәргә йиқилип сәҗдә қилип: «Әй хоҗам, өз қулуңға немә дегили 
халайсән?» дәп сориди.  15 Худавәндиниң қошуниниң сәрдари өзи Йәшуаға 
сөзләп: «Сән путуңдин чоруқлириңни чиқарғин, чүнки турған йериң өзи бир 
муқәддәс җайдур» десә, Йәшуа шундақ қилди.  

Йерихо шәһириниң сепилири йиқилип чүшиду

6 1 Йерихониң сепиллири болса бәни-Исраилниң сәвәбидин етилип, һеч 
киши кирип чиқалмиғидәк тақалған еди.  2 Лекин Худавәндә өзи Йәшуаға 

ейттики: «Мана мән Йерихони падишаһи билән палван җәң кишиләргә 
қошуп саңа бәрдим.  3 Әмди силәр җәңгә қанчә яриғидәк кишиләр болсаңлар, 
шәһәрниң чөрисигә меңип, бирдин-бирдин алтә күн шәһәрниң әтрапида 
шундақ айлинип йүрүңлар.  4 Айлинип йүрсәңлар, йәттә каһин өзи әһдә 
сандуқиниң алдида йүрүп, қочқар мүңгүзидин етилгән йәттә канайни 
көтәрсун, лекин йәттиничи күндә шәһәрни йәттә мәртивә айланғайсиләр. 
Каһинлар болса канайларни чалсунлар.  5 Амма қочқар мүңгүзидин етилгән 
канайдин аваз созулуп чиқирилип, канайниң үнини аңлисаңлар, һәммә 
хәлиқ қаттиқ нәрә тартсун. Буниң билән шәһәрниң сепиллири тегидин 
йиқилип чүшүп, хәлиқ болса үстидин өтүп, һәр бир киши өзи уттур 
киривалиду» деди.  
6 У вақит Нунниң оғли Йәшуа өзи каһинларни қичқирип уларға: «Силәр әһдә 
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сандуқини елип, йәттә каһин өзи қочқар мүңгүзидин етилгән йәттә канайни 
Худавәндиниң әһдә сандуқиниң алдида көтәрсун» дәп ейтип,  7 хәлиқниң 
өзигә: «Чиқип, шәһәрнң әтрапида айлинип йүрүп, ярағлиқ болған кишиләр 
өзи Худавәндиниң әһдә сандуқиниң алдида маңсун» деди.  8 Йәшуа өзи шуни 
хәлиққә буйруғандин кейин, қочқар мүңгүзидин етилгән йәттә канайни 
көтирип, Худавәндиниң алдида маңидиған йәттә каһин маңғили туруп, 
канай челип Худавәндиниң әһдә сандуқи болса уларниң кәйнидин меңип,  
9 ярағлиқ кишиләр канай чалидиған каһинларниң алдида йүрүп, канайлар 
челинип турса, қалған қошун өзи ахирда йүрүп, Худавәндиниң әһдә 
сандуқиниң арқисидин маңди.  
10 Йәшуа өзи хәлиққә буйруп: «Силәр болсаңлар товлимай, хаһи үнүңләрни 
аңлатмай, хаһи ағзиңлардин бир сөз чиқармаңлар. Лекин қачан мән силәргә: 
‹ Нәрә тартиңлар› десәм, нәрә тартиңлар» дәп ейтқан еди.  11 Бу тәриқидә у өзи 
Худавәндиниң әһдә сандуқини бир мәртивә шәһәрниң чөрисини айландуруп 
болуп, чедиргаһқа кирип кечиси анда қонди.  12 Әтиси сәһәр Йәшуа өзи 
қопуп, каһинлар болса Худавәндиниң әһдә сандуқини көтирип,  13 қочқар 
мүңгүзидин етилгән йәттә канайни йәттә каһин көтирип, Худавәндиниң әһдә 
сандуқиниң алдида челип меңип ярағлиқ кишиләр болса уларниң алдида 
йүрүп канай челинип турса, қалған қошун ахирда йүрүп Худавәндиниң әһдә 
сандуқиниң арқисидин маңди.  14 Иккинчи күниму улар шәһәрниң чөрисини 
бир мәртивә айлинип йүрүп, йәнә чедиргаһқа йенип кәлди. Улар болса йәттә 
күнгичә шундақ қилип турди.  15 Амма йәттиничи күни улар таң сәһәрдә қопуп, 
охшаш тәриқидә шәһәрниң чөрисини йәттә мәртивә айланди. Ялғуз у күнниң 
өзидә улар шәһәрниң чөрисини йәттә мәртивә айланди.  16 Каһинларниң өзи 
йәттиничи мәртивидә канай чалғинида Йәшуа хәлиққә ейттики: «Әмди нәрә 
тартиңлар, чүнки Худавәндә өзи силәргә шәһәрни бәрди.  17 Амма шәһәр 
өзи билән пүтүн барлиқи Худавәндиниң хатириси үчүн һарам қилинип 
кетип, ялғуз Раһаб паһишә билән униң өйидә бар болғанларниң һәммиси 
қутулуп қалсун, чүнки у болса биз әвәткән әлчилиримизни йошуруп қойди 
әмәсму?  18 Лекин силәр һарам қилинған нәрсиләрдин өзәңларни йиғиңлар, 
болмиса һарам қилинған нәрсиләрни алмиқиңлар билән бәни-Исраилниң 
чедиргаһини ләнәткә тутуп берип, уни ғәмгә салисиләр.  19 Амма һәммә 
алтун, күмүч билән мис яки төмүрдин болған нәрсиләр болса Худавәндә 
үчүн муқәддәс қилинип, Худавәндиниң хәзинисигә киргүзүлсун» деди.  20 У 
вақит хәлиқ өзи нәрә тартип, каһинлар болса канай челип, хәлиқ канайниң 
авазини аңлиғинида қаттиқ нәрә тартса, сепилләр өзи тегидин йиқилип 
чүшүп, хәлиқ үстидин өтүп, һәр бир киши өзи уттуридин киривелип, 
шәһәрни егиләп,  21 шәһәр ичидики пүтүн барлиқини йоқитип, хаһи әр, хаһи 
хотун болсун, хаһи яш, хаһи қери болсун, хаһи кала хаһи қой, ешәк болсун 
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һәммисини қилич биси билән уруп өлтүрди.  22 Лекин Йәшуа өзи жутқа 
җасуслуқ қилғили кәлгән икки кишигә сөзләп: «Силәр болсаңлар у паһишә 
хотунниң өйигә кирип, униң өзигә қилип бәргән қәсимиңларға мувапиқ у 
хотун билән пүтүн барлиқини андин чиқирип келиңлар» деди.  23 Шуни десә, 
җасус болған икки яш киши кирип, Раһабни ата-аниси билән бурадәрлиригә 
қошуп, пүтүн барлиқи билән һәммә уруқ туққанлирини чиқиривелип келип, 
Исраилниң чедиргаһиниң сиртида олтарғузуп қойди.  24 Улар шәһәрниң өзи 
билән ичидики пүтүн барлиқиға от йеқиветип, ялғуз алтун-күмүч билән мис-
төмүрдин болған нәрсиләрни йиғип, Худавәндиниң бәйтиниң хәзинисигә 
киргүзүп қойди.  25 Лекин Раһаб паһишә болса улар өзи җасуслуқ қилсун дәп, 
Йерихоға әвәтилгән әлчиләрни йошуруп қойғини үчүн Йәшуа уни атисиниң 
ханидани билән пүтүн барлиқиға қошуп тирик қойғач, у өзи бу күнгичә 
бәни-Исраил арисида олтармақта 26 У вақит Йәшуа өзи хәлиққә қәсәм берип 
ейттики: «Кимки қопуп, бу Йерихо шәһәрни йәнә ясиса, Худавәндиниң 
алдида мәлун болуп, униң улини салғанда тунҗи оғлидин айрилип кетип, 
униң дәрвазисини орнаштуридиған чағда униң кичик оғлини җүtүrсун» 
деди.  27 Амма Худавәндә өзи Йәшуа билән болғини үчүн, у пүтүн жут ичидә 
даңланған еди.  

Аканниң гуна қилип Исраил үстигә апәт чүшүрүши

7 1 Лекин бәни-Исраил болса һарам қилинған нәрсиләрдин елип, бевапалиқ 
қилди. Чүнки Йәһуданиң қәбилисидин болған Акан бән-Карми бән-Забди 

бән-Зераһ өзи һарам қилинған нәрсиләрдин еливалған еди. Буниң үчүн 
Худавәндиниң ғәзипи бәни-Исраилға туташти.  
2 Йәшуа болса Йериходин Бәйтәлниң шәриқ тәрипидики Бәйт-Авәнниң 
йенида болған Һайға бир нәччә кишиләрни әвәтип уларға: «Анда чиқип, 
жутта җасуслуқ қилиңлар» дәп ейтти. Шуни десә, у кишиләр чиқип, Һайда 
җасуслуқ қилғили турди.  3 Андин Йәшуаға йенип келип, униң өзигә: «Һәммә 
хәлиқ өзи анда чиққили лазим кәлмәйду. Әгәр икки үч миңчә киши чиқса, 
Һайни егиливалайду. Униң олтарғучилири аз болғач, һәммә хәлиқни аварә 
қилип у йәргә әвәтмигин» дәп ейтти.  4 У вақит хәлиқтин үч миңчә киши 
анда чиқти. Лекин булар Һайниң адәмлиридин қечип кетишти.  5 Һайниң 
адәмлири улардин оттуз алтичә кишини уруп, қалғанлирини дәрвазиниң 
сиртидин Шебаримғичә қоғлап, андаки даванда уларни уруп мәғлуп қилса, 
хәлиқниң көңли ерип судәк болуп қалди.  
6 У вақит Йәшуа билән Исраилниң ақсақаллири кийимлирини житип, 
Худавәндиниң сандуқиниң алдида йүз төвән йәргә йиқилип, анда 
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ахшамғичә йетип башлириға топа чачатти.  7 Йәшуа өзи ейттики: «Аһ әй 
Рәб Худавәндә, сән бизни аморийларниң қолиға тапшуруп һалак қилмақ 
үчүн бу хәлиқни Иордандин бу тәрипигә немишкә өткүздүң? Кашки биз 
рази болуп Иорданниң у тәрипидә турған болсақ еди.  8 Әй Худавәндә әмди 
Исраил өзи дүшмәнлиридин қечип кәтсә, мән немә дәймән.  9 Қанаанийлар 
билән жутниң қалған олтарғучилири өзи буни аңлиса, бизни қоршап қамап, 
йәр йүзидин исмимизни өчүрүветиду. Ундақ болса, өз улуқ исмиңниң шан-
шәрипи қандақ сақлиялайсән?» деди.  
10 Лекин Худавәндә өзи Йәшуаға җавап берип: «Орнуңдин қопқин, немишкә 
дүм ятисән?  11 Исраилийлар өзи гуна қилип, мән уларға тапилиған әһдини 
сундуруп һарам қилинған нәрсиләрдин елип оғрилиқ қилип, алдамчилиқ 
қилип уни өз маллириниң арисиға тиқип қойған.  12 Буниң үчүн бәни-Исраил 
дүшмәнлириниң алдида тохтиялмай, өзи мәлун болғач дүшмәнлиридин 
қечип арқисиға йенип кетиду. Әгәр силәр һарам қилинған нәрсиләрни 
оттураңлардин тамамән йоқ қилмисаңлар, мундин кейин мән силәр билән 
болмаймән.  13 Әмди қопуп, хәлиқни муқәддәс қилип уларға сөзләп: ‹ Әтигичә 
өзәңларни пакиз қилиңлар, чүнки Исраилниң Тәңриси Худавәндә мундақ 
ейтидуки: «Әй Исраил сәндә һарам қилинған нәрсә қалса, бу һарам нәрсини 
оттураңдин чиқиривәтмигичилик дүшмәнлириңниң алдида тохтиялмайсән.  
14 Әтә силәр қәбилидин қәбилигә чиқип һазир болуп, Худавәндә өзи чәкни 
тәккүзгән қәбилиниң нәсиллири бирдин-бирдин һазир болуп, Худавәндә 
өзи чәкни тәккүзгән нәсилниң ханиданлири бирдин-бирдин һазир болуп, 
Худавәндә өзи чәкни тәккүзгән ханиданниң адәмлири бирдин-бирдин 
һазир болсун.  15 Кимки һарам қилинған нәрсини алған болса, Худавәндиниң 
әһдисини сундуруп, Исраилниң ичидә һамақәтлик қилғини үчүн өзи билән 
пүтүн барлиқи отта көйдүрүлсун» дәйду› дәп ейтқин» деди.  
16 Әтә сәһәр Йәшуа өзи Исраилни кәлтүрүп, қәбилилириңлирини бирдин-
бирдин һазир қилса, чәк өзи Йәһуданиң қәбилисигә чиқти.  17 У өзи Йәһуданиң 
нәсиллирини һазир қилса, чәк өзи зераһийларниң нәслигә чиқти. Андин 
зераһийларниң нәслини кишидин кишигә һазир қилса, чәк өзи Забдиға чиқти.  
18 Амма униң ханиданини кишидин кишигә һазир қилса, чәк өзи Йәһуданиң 
қәбилисидин болған Акан бән-Карми бән-Забди бән-Зераһқа тәгди.  
19 У вақит Йәшуа өзи Аканға: «Әй оғлум, Исраилниң Тәңриси Худавәндигә 
шан-шәрәп берип, униң иззити үчүн қилғиниңни иқрар қилип мәндин 
һечнемини йошурмиғин» дәп ейтти.  20 Акан өзи Йәшуаға җавап берип 
ейттики: «Раст екән. Мән болсам Исраилниң Тәңриси Худавәндигә гуна 
қилип, ундақ-мундақ қилип,  21 олҗиниң арисида Шинардин болған қиймәт 
баһа бир тон билән икки йүз шеқәл күмүч, вәзни әллик шеқәл болған бир 
тахта алтунни көрүп буни халап алдим. Мана бу нәрсиләр болса чедиримниң 



 13 ЙӘШУА

оттурисида, йәр ичидә йошурулуп, күмүч өзи тегидә туриду.  22 Шуни десә, 
Йәшуа бир нәччә кишини тәптиш қилмақ үчүн анда әвәтти. Улар болса шитик 
чедирға берип, униң өзидә бу нәрсиләрни йошуруқлуқ көрүп, күмүчни 
тегидә тепип,  23 бу нәрсиләрни чедирдин елип, Йәшуаниң қешиға кәлтүрди. 
Кәлтүрсә, бәни-Исраилниң җамаити бу нәрсиләрниң өзини Худавәндиниң 
алдида қоюп қойди.  
24 Андин Йәшуа өзи билән Исраилниң җамаити қопуп, Зераһниң оғли Акан 
билән күмүчни, тонниң өзи билән алтун тахтини, униң оғуллири билән 
қизлирини, кала билән ешәк қойлирини, чедири билән пүтүн барлиқини 
елип, Акор вадисиға кәлтүрди.  25 У вақит Йәшуа сөз қилип: «Сән немишкә 
үстимизгә бала кәлтүрдүң? Мана бу күн Худавәндә сениң үстүңгә бала 
кәлтүриду» деди. Андин кейин Исраилниң җамаити уни чалма-кесәк қилип 
уларни отта көйдүрүп, үстигә таш ташлап,  26 бу күнгичә қалған нурғун таш 
чалмини униң үстигә дөвиләп қойди. Буниң билән Худавәндә өз қәһр отидин 
янди. У вақит тартип, у җайниң өзигә Акор вадиси дәп ат қоюлуп, бу күнгичә 
шундақ аталмақта.  

Һай шәһириниң үстидин ғәлибә қилиш

8 1 Худавәндә Йәшуаға ейттики: «Сән һеч қорқуп титримәй, өзәң билән 
җәң кишиләрни елип, қопуп берип Һайға қарши чиққин. Мана мән 

Һайниң падишаһини өз хәлқи билән қетип, шәһирини жути билән қошуп, 
сениң қолуңға тапшурдум.  2 Сән болсаң Йерихо билән униң падишаһиға 
қилғиниңдин Һай билән униң падишаһиға қилисән. Һәр қандақ болса, силәр 
андин алған олҗа билән чарва мални ғәниймәттәк сақлиғайсиләр. Әмди сән 
шәһәргә қарши униң кәйни тәрипидә марақчи қойғин».  
3 Шуни десә, Йәшуа билән һәммә җәң кишилири қопуп, Һайға қарши чиқти. 
Амма Йәшуа өзи оттуз миң батур палванларни илғап, уларни кечиси 
әвәтип,  4 уларға буйруп ейттики: «Силәр агаһ болуп, шәһәрдин бәк нери 
кәтмәй, шәһәрниң кәйнидә марақта олтирип, һәммәңлар тәйяр туруңлар.  
5 Мән болсам, өзәм билән қалған һәммә кишиләрни елип, шәһәргә йеқин 
барғинимда улар балдурқидәк алдимизға чиқип кәлсә, биз уларниң алдидин 
қечип кетимиз.  6 Улар бизниң кәйнимиздин қоғлап чиқса, биз уларни 
шәһәрдин йирақ елип кетимиз. Улар болса бизни ‹ Балдурқидәк алдимиздин 
қечип кәтти› дәп хиял қилғач, биз уларниң алдида қечип беримиз.  7 У вақит 
силәр марап олтарған җайиңлардин қопуп чиқип, Тәңриңлар Худавәндә бу 
шәһәрни силәрниң қолуңларға бәргәч уни егиләңлар.  8 Шәһәрниң өзини 
егиливалғиниңларда Худавәндиниң буйруқиға мувапиқ қилип, мениң 
һөкүмүмгә қарап униңға от йеқиветиңлар» дәп җекиләп,  
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9 Йәшуа уларни әвәтсә, улар берип Бәйтәл билән Һайниң оттурисида Һайниң 
ғәрб тәрипидә марақта олтарди. Лекин Йәшуа өзи у кечиси хәлиқниң арисида 
қалди.  10 Әтиси сәһәр Йәшуа қопуп, хәлиқни көрәктин өткүзүп, Исраилниң 
ақсақаллирини елип, хәлиқниң алдида меңип Һайға қарши чиқти.  11 Униң 
билән болған һәммә җәң кишилириму униң билән чиқип, шәһәрниң 
уттуриға йетип йеқин берип, Һайниң шимал тәрипигә чүшүп, чедир тикти. 
Улар чүшкән җай билән Һайниң оттурисида бир вади бар еди.  12 Лекин у өзи 
бәш миңчә адәм елип берип, Бәйтәл билән Һайниң оттурисида шәһәрниң 
ғәрб тәрипидә марақта олтарғузуп қойди.  13 Хәлиқни җайлап, шәһәрниң 
шимал тәрипидики қошунлар билән ғәрб тәрипидә марақта олтарғанларни 
тизип болғандин кейин, Йәшуа өзи кечиси вадиниң оттурисиға бәрди.  
14 Амма Һайниң падишаһи шуни көргинидә улар алдирап кетип, сәһәр 
қопуп, Исраилға қарши соқушмақ үчүн шәһәрниң адәмлири тайин вақитта 
түзләңликкә чиқти, чүнки падишаһ болса шәһәрниң кәйнидики марақта 
олтарғанлардин хәвәр тапмиған еди.  15 Лекин Йәшуа өзи билән Исраилниң 
һәммиси болса өзини улардин мәғлуп қилинғандәк көрситип, чөл тәрипигә 
қачқили турса,  16 шәһәрдә бар хәлиқниң һәммиси уларни қоғлисун дәп 
қичқирилди. Улар келип, Йәшуани қоғлаймиз дәп, шәһәрдин нери чиқип 
кәтти.  17 Шундақки, Һай билән Бәйтәлниң ичидә Исраилни қоғлиғили 
чиқмиған һеч әр киши қалмай, шәһәрни очуқ қоюп, һәммиси Исраилни 
қоғлап чиқип кәтти.  
18 У вақит Худавәндә Йәшуаға: «Қолуңдики нәйзини Һайға қарши узатқин, 
чүнки мән болсам уни сениң қолуңға бәрдим» десә, Йәшуа өзи қолидики 
нәйзини шәһәргә қарши узатти.  19 У өзи қолидики нәйзини узатқан 
һаман марақта олтарғанлар җайидин чиқип жүгүрүп келип, шәһәргә 
киривелип уни егиләп дәрһал от йеқип көйдүрүвәтти.  20 Амма Һайниң 
адәмлири бурулуп қариса, шәһәрдин асманға өрләватқан түтүн чиққинини 
көрүп, хаһи у тәрәпкә, хаһи бу тәрәпкә қачалмай, чөл тәрәпкә қачқанлар 
болсиму, қоғлиғучиларға учрап қалди.  21 Чүнки Йәшуа билән Исраилниң 
һәммиси марақчиларниң өзи шәһәрни елип болуп, асманға түтүн чиқип 
турғини көргәндә йенип келип, Һайниң адәмлирини өлтүргили турди.  
22 Башқиларму шәһәрдин уларға қарши чиқса, уларниң икки тәрипидә 
болған исраилийларниң оттурисида чүшүп қелип, исраилийлар уларниң һеч 
бирини қоймай қачурмай өлтүрүвәтти.  23 Лекин улар Һайниң падишаһини 
тирик тутуп, Йәшуаниң қешиға елип барди.  
24 Исраил өзи Һайниң һәммә олтарғучилирини қоғлап берип, сәһра билән 
чөлдә өлтүрүп һәммисини қилич биси билән йоқитип болғандин кейин, 
Исраилниң һәммиси Һайға йенип келип, андакиләрни қилич биси билән 
урди.  25 Шундақки, у күндә өлтүрүлгәнләр болса әр хотун қошулуп, Һай 
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хәлқиниң һәммисиниң сани он икки миңға йәткән еди.  26 Йәшуа болса 
Һайниң һәммә олтарғучилири йоқитилмиғичилик қолидики шилтап турған 
нәйзисини йиғмиған еди.  27 Лекин исраилийлар болса Худавәндиниң 
Йәшуаға буйруғиниға мувапиқ өзи үчүн ялғуз шәһәрниң чарва мели билән 
ғәниймәт мелини олҗиға алди.  28 Андин кейин Йәшуа өзи Һайни көйдүрүп, 
әбәдкичә бир дөвигә айландуруп, бу күнгичә уни вәйран қиливәтти.  
29 Һайниң падишаһи болса униң өзини у бир яғачқа астуруп, уни анда 
ахшамғичә есиқлиқ қойди. Лекин күн патқанда улар Йәшуаниң буйруқи 
билән униң өлүкини яғачтин чүшүрүп, уни дәрвазисиниң алдида ташлап, 
үстигә бу күнгичә қалған тола таш чалмини дөвиләп қойди.
  

Ебал теғидики қурбангаһ вә қанун китапини оқуп бериш

30 Андин кейин Йәшуа өзи Ебал теғида Исраилниң Тәңриси Худавәндигә бир 
қурбангаһни ясап,  31 буни Худавәндиниң бәндиси Муса өзи бәни-Исраилға 
буйруғиниға мувапиқ растлап, Мусаниң қанун китапида пүтүлгәндәк қилди. У 
қурбангаһ өзи һеч бир киши төмүр әсваб тәккүзмигән пүтүн ташлардин ясалған 
еди. Униң үстидә улар өзи Худавәндигә көйдүридиған қурбанлиқ өткүзүп, 
шүкүр қурбанлиқи боғузлап турди.  32 Йәшуа униң ташлириниң өзигә Муса бәни-
Исраилниң алдида пүткән қанунидин бир нәмунә йезип қойди.  33 Исраилниң 
җамаити билән ақсақаллири, сәрдарлири билән һакимлири, хаһи мусапирлар 
болсун, хаһи уларниң арисида турғанлар болсун, һәммиси қурбангаһниң икки 
тәрипидә туруп, Худавәндиниң әһдә сандуқини көтиридиған каһинларниң 
тәрипигә қарап Худавәндиниң бәндиси Муса илгири бәни-Исраилниң 
мубарәклиниши тоғрисида буйруғандәк хәлиқниң бир йерими Гәризим 
теғиға йәнә бир йерими Ебал теғиға қарап турди.  34 Андин кейин у өзи қанун 
китапида пүтүлгәнниң һәммисигә мувапиқ қанунниң һәммә сөзлири билән 
бәрикәт вә ләнәтни оқуп бәрди.  35 Дәрвәқә Йәшуа өзи Муса буйруғинидин 
һечнемини қоймай, һәммисини Исраилниң пүтүн җамаити билән хотун-бала 
вә уларниң арисида олтарған мусапирларға оқуп бәрди.  

Гибийонийларниң голлиши

9 1 Лекин Иорданниң ғәрб тәрипидә олтирип тағ билән пәстә, канаридики 
пүтүн жутида чоң деңиздин тартип Ливанғичә олтаридиған падишаһлар 

өзи болған вәқәни аңлап, хиттийлар, аморийлар, қанаанийлар, пәриззийләр, 
хиввийлар вә йәбусийлар буниңдин хәвәр тапқанда,  2 һәммиси бир 
болуп Йәшуа билән Исраилға қарши җәң қилғили иттипақлашти.  3 Амма 
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Гибийонниң олтарғучилири болса Йәшуаниң Йерихо билән Һайға немә 
қилғинини аңлиғанда,  4 улар һейлә қилип берип, өзини әлчиләрниң сүритидә 
көрситип, житиқ хурҗун билән шарабниң житиқ ямақ тулумлирини 
ешәкләргә артип,  5 путлириға ямақ чүшкән кона чоруқларни кийип, җондақ 
чапанлирини өшнисигә йепип, қуруқ угилип кәткән нанларни озуқ талқан 
қилип,  
6 Гилгалдики чедиргаһқа Йәшуаниң қешиға берип, униң билән Исраилниң 
адәмлиригә: «Биз болсақ йирақ жуттин кәлдуқ. Әмди биз билән әһдә 
бағлишиңлар» деди.  7 Лекин Исраилниң адәмлири хиввийларға җавап 
берип: «Силәр болсаңлар бизниң аримизда олтарақлиқмикин? Ундақ болса, 
силәр билән қандақ әһдә бағлиялаймиз» дәп ейтти.  8 Улар Йәшуаға: «Биз 
болсақ саңа хизмәткар болимиз» деди. Йәшуа улардин: «Силәр ким болуп, 
нә йәрдин кәлдиңлар?» дәп сориди.  9 Улар униңға җавап бәрдики: «Сениң 
хизмәткарлириң болса Тәңриң Худавәндиниң исми үчүн тола йирақ жуттин 
кәлди. Чүнки биз униң хәвирини аңлап, Мисирда қилған һәммисини ишитип,  
10 Иорданниң у тәрипидики аморийларниң икки падишаһи, йәни Хешбонниң 
падишаһи Сихон билән Аштаротта олтирип Башанниң падишаһи болған Огға 
немә қилғини ишиттуқ.  11 Униң үчүн ақсақаллиримиз билән жутимизниң 
һәммә олтарғучилири бизгә: ‹ Сәпәр үчүн қолуңларға озуқ талқан елип, 
уларниң қешиға берип уларға: «Биз болсақ силәргә хизмәткар болимиз». 
Униң үчүн әмди биз билән әһдә бағлишиңлар› дәп ейтмақ үчүн бизни 
әвәтти.  12 Биз силәрниң қешиңларға кәлмәк үчүн өйимиздин чиққан күндә 
өз йоллуқимиз үчүн иссиқ нан алған едуқ, мана әмди бу нанлар қуруп қелип 
угилип кәткән.  13 Шарабниң бу тулумлири болса шараб тоштурғинимизда 
йеңи еди, мана әмди житилип кәтти. Биз кийгән бу чапан-чоруқлиримиз 
өз сәпәрниң узунлуқидин конирип қалди» деди.  14 Шуни десә, адәмләр 
Худавәндидин соримай, уларниң озуқ талқинидин аз-маз алди.  15 Йәшуа 
болса улар билән сүлһи түзүп, уларни тирик қоюшқа әһдә бағлап, җамаәт 
сәрдарлири өзи уларға қәсәм қилип бәрди.  

16 Улар әһдә бағлишип, үч күндин кейин бу хәлиқниң хошнилиридин болуп, 
уларниң арисида олтарақлиқ екәнлики уларға мәлум болуп қалди.  17 У 
вақит бәни-Исраил өзи қопуп меңип, үчинчи күндә уларниң шәһәрлиригә 
йетип кәлди. Гибийон билән Кефира, Бәәрот билән Қирят-Йеарим болса 
уларниң шәһәрлири еди.  18 Лекин җамаәтниң сәрдарлири илгири уларға 
Исраилниң Тәңриси Худавәндә билән қәсәм қилип берип салғач, бәни-
Исраил уларни өлтүрмиди. Буниң үчүн җамаәтниң һәммиси сәрдарларниң 
үстигә ғотулдашқили турди.  19 У вақит сәрдарларниң һәммиси җамаәткә 
сөзләп: «Биз болсақ уларға Исраилниң Тәңриси Худавәндә билән қәсәм 
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қилип бәргәч, уларға қол тәккүзәлмәймиз.  20 Бәлки биз уларға қилип бәргән 
қәсәмниң сәвәбидин үстимизгә ғәзәп келип қалмисун дәп, уларни тирик 
қоюп қойимиз» деди.  21 Андин кейин сәрдарлар өзи адәмлиригә: «Уларни 
тирик қоюңлар, лекин һәммә җамаәт үчүн отун йерип, су тошуйдиған 
кишиләр болсун» деди. Шундақ десә, сәрдарларниң дегинидәк қилинди.  
22 У вақит Йәшуа өзи уларни қичқирип, уларға сөз қилип: «Силәр өзәңлар 
аримизда олтарақлиқ болуп туруп, биз йирақтин кәлдуқ› дәп немишкә бизни 
голлидиңлар?  23 Буниң үчүн силәр әмди ләнәткә гириптар болуп, араңларда 
Тәңримниң бәйтидә отун йерип су тоштуридиған ишни қилмайдиған 
киши қалмайду» деди.  24 Улар Йәшуаға җавап берип ейттики: «Тәңриң 
Худавәндиниң өз бәндиси Мусаға: ‹ Һәммә жутни саңа берип, бу жутниң 
олтарғучилирини алдиңдин йоқитимән› дегән хәвири өз қуллириңға 
мәлум болуп қалғини үчүн өз җенимиздин әндишә қилип, бу ишни қилип 
салдуқ.  25 Әмди биз қолуңға чүшкәндин кейин, бизгә немини яхши лайиқ 
көрсәң, шуни қилғин» деди.  26 У вақит у өзи буларни мундақ қилип, уларни 
өлтүрмисун дәп, бәни-Исраилниң қолидин қутқузди.  27 Лекин у күндә Йәшуа 
өзи: «Уларни тәйинләнгән җайда җамаәт билән Худавәндиниң қурбангаһи 
үчүн отун йерип, су чүшүрсун» дәп тохтатқини үчүн улар бу күнгичә шундақ 
болуп қалған.  

Гибийондики җәнг

10 1 Амма Йерусалимниң падишаһи Адони-Задиқ өзи Йәшуаниң Һайни 
егиләп йоқитип, Йерихо билән униң падишаһиға қилғинидәк Һай 

билән униң падишаһиға қилғинини аңлап: «Гибийонниң олтарғучилири өзи 
Исраил билән сүлһи түзүп, уларниң арисида олтириватиду» дәп ишиткәндә,  
2 у өзи билән хәлқи тола қорқти, чүнки Гибийон болса Һайдин чоң шәһәр 
болуп, пайтәхт шәһәрлириниң биригә охшап, униң һәммә адәмлири 
тола палван еди.  3 Униң үчүн Йерусалимниң падишаһи Адони-Задиқ өзи 
Хебронниң падишаһи Һоһам билән Ярмутниң падишаһи Пирамға, Лакишниң 
падишаһи Яфия билән Еглонниң падишаһи Дебирға хәвәр әвәтип,  4 «Мунда 
қешимға келип, гибийонийларни урмиқимиз үчүн маңа мәдәт бериңлар, 
чүнки улар болса Йәшуа билән сүлһи түзүп, бәни-Исраил билән бирлишип 
қалди әмәсму?» дәп ейтқузди.  5 У вақит аморийларниң бәш падишаһлири, 
йәни Йерусалимниң падишаһи, Хебронниң падишаһи, Ярмутниң падишаһи 
вә Еглонниң падишаһи өз һәммә қошунлирини елип чиқип, Гибийонни 
қоршап, униңға һуҗум қилди.  
6 У вақит гибийонийлар өзи Гилгалдики чедиргаһқа Йәшуаниң қешиға 
киши әвәтип: «Сән болсаң өз қуллириңдин қолуңни тартмай, дәрһал 
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қешимизға келип, ярдәм берип бизни қутқузғин, чүнки тағларда олтарақлиқ 
аморийларниң падишаһлири болса бизгә қарши җуғлишти» дәп ейтқузди.  
7 Буни аңлап, Йәшуа өзи һәммә җәң адәмлири билән һәммә батур палван 
адәмлирини елип, Гилгалдин раван болуп чиқти.  8 Амма Худавәндә 
өзи Йәшуаға сөз қилип: «Улардин қорқмиғин, чүнки мән уларни сениң 
қолуңға бәрдим. Уларниң һеч бири саңа зит туралмайду» деди.  9 Йәшуа 
болса Гилгалдин чиқип пүтүн кечә йол меңип, туюқсиз уларниң үстигә 
чүшүп қалди.  10 Амма Худавәндә өзи бәни-Исраилниң көз алдида уларниң 
арисиға ундақ паракәндилик салдики, булар уларни Гибийонда қаттиқ 
мәғлуп қилип, Бәйт-Хорон чиқидиған йолда уларни қоғлап, Азеқа билән 
Маққедағичә уларни уруп сүрүп барди.  11 Улар бәни-Исраилдин қечип, Бәйт-
Хорондин чүшидиған даванға йәткәндә Худавәндә өзи асмандин уларниң 
үстигә Азеқаға йәткичә чоң-чоң ташлар яғдурғач, улар өлүп кетип, мөлдүр 
таш билән өлтүрүлгәнләрниң сани болса бәни-Исраилниң қиличи билән 
өлтүрүлгәнләрниңкидин чоңрақ еди.  
12 Худавәндә аморийларни бәни-Исраилниң қолиға бәргән күнидә Йәшуа 
Исраилниң алдида Худавәндигә сөз қилип: «Әй күн, сән болсаң Гибийонниң 
үстидә сақлап турғин. Әй ай, сән өзәң Аялон вадисида тохтап турғин» деди.  
13 Шуни десә, хәлиқ өзи дүшмәнлиридин интиқам елип болғичилик күн өзи 
сақлап туруп, ай болса тохтап турди. Бу вәқә өзи Яшәрниң китапида пүтүлгән 
әмәсму? Күн болса пүтүн күнгичә асманниң оттурисида тохтап туруп, 
олтирип кәткили алдиримиди.  14 Хаһи буниң илгири, хаһи мундин кейин 
у күндәк һеч бир күн болмиғандур. Чүнки Худавәндә у күндә бир адәмниң 
сөзигә унап, өзи Исраил тәрипидин җәң қилди.  15 Андин кейин Йәшуа билән 
Исраилниң һәммиси Гилгалдики чедиргаһқа йенип кәтти.  

16 Амма у бәш падишаһ болса қечип кетип, Маққеданиң ғерида өзини 
йошурувалди.  17 Буниң хәвири Йәшуаға ейтип: «У бәш падишаһ өзи 
Маққеданиң ғерида йошурунуқлуқ тепилди» дәп ейтилса,  18 Йәшуа өзи: 
«Ундақ болса, ғарниң ағзиға чоң-чоң ташларни жуймилитип қоюп, уни 
пасибанлиқ қилғили адәмләр қоюңлар.  19 Лекин силәр болсаңлар тохтимай 
дүшмәнлириңларни қоғлап, кәйнидә қалғанларни өлтүрүп, Тәңриңлар 
Худавәндә уларни қолуңларға бәргәч уларни өз шәһәрлиригә киргили 
қоймаңлар» деди.  20 Амма Йәшуа билән бәни-Исраил өзи қаттиқ қилип болуп, 
уларни йоқитиштин тохтиғинида қалғанлири мәһкәм шәһәргә киривалди.  
21 Андин кейин һәммә хәлиқ Маққедадики чедиргаһқа Йәшуаниң қешиға 
теч-аман йенип кәлди. Чүнки һеч ким өз тилиниму бәни-Исраилға қарши 
тәврәткили җүрәт қилмиди.  
22 У вақит Йәшуа өзи: «Гарниң өзини ечип, у бәш падишаһни ғардин 
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чиқирип, мениң қешимға елип келиңлар» деди.  23 Улар мундақ қилип, 
бәш падишаһни, йәни Йерусалимниң падишаһи, Хебронниң падишаһи, 
Ярмутниң падишаһи, Лакишниң падишаһи вә Еглонниң падишаһи 
болғанларни ғардин чиқирип, униң қешиға елип кәлди.  24 У падишаһлар өзи 
Йәшуаниң қешиға кәлтүрүлгинидә Йәшуа Исраилниң һәммә адәмлирини 
қичқирип, униң билән чиққан җәң адәмлириниң сәрдарлириға: «Келип, 
путлириңларни бу падишаһларниң гәдәнлиригә қоюңлар» деди. Шуни 
десә, улар келип, өз путлирини уларниң гәдәнлиригә қойди.  25 Йәшуа өзи 
уларға сөзләп: «Силәр қорқмай, җүрәтсизму болмай, бәлки ғәйрәтлик болуп 
қорқунучсиз туруңлар, чүнки Худавәндә өзи силәргә қарши соқушидиған 
дүшмәнләрниң һәммисигә шундақ қилиду» деди.  26 Андин кейин Йәшуа 
өзи падишаһларни уруп өлтүрүп, бәш яғачқа есип уларни у яғачларниң 
үстидә ахшамғичә есиқлиқ қойди.  27 Лекин күн патқанда улар Йәшуаниң 
буйруқи билән өлүкләрни яғачтин чүшүрүп, өзи илгири йошурулған 
ғарға ташлап, ғарниң ағзиға бу күнгичә қалған чоң-чоң ташларни қоюп 
қойди.  28 У күни Йәшуа өзи Маққедани елип, қилич биси билән уруп, униң 
падишаһи билән ичидики һәммә хәлиқни бириниму қоймай йоқитип, 
Йерихониң падишаһиға қилғинидәк Маққеданиң падишаһиғиму қилди.  
29 Андин кейин Йәшуа билән Исраилниң һәммиси Маққедадин чиқип, 
Либнаға берип Либна билән соқушқили башлиди.  30 Худавәндә өзи униму 
падишаһи билән қошуп бәни-Исраилниң қолиға бәрди, шундақки, улар уни 
һәммә олтарғучилири билән қошуп қилич биси билән уруп, һеч бириниму 
қоймай йоқитип, Йәшуа болса Йерихониң падишаһиға қилғандәк буниң 
падишаһиғиму қилди.  
31 Андин кейин Йәшуа билән Исраилниң һәммиси Либнадин чиқип, Лакишқа 
берип, уни қоршап униң билән соқушқили башлиди.  32 Худавәндә өзи 
Лакишни Исраилниң қолиға бәргәч, улар уни иккинчи күни елип, униң 
ичидики һәммә олтарғучиларни қилич биси билән уруп, һеч бирини қоймай 
йоқитип, Либнаға қилғинидәк қилди.  33 У вақит Гезәрниң падишаһи Һорам 
өзи Лакишқа мәдәт бәрмәк үчүн чиқип кәлди. Лекин Йәшуа уни адәмлири 
билән қошуп уруп, һеч кимни улардин тирик қоймиди.  
34 Андин кейин Йәшуа билән Исраилниң һәммиси Лакиштин чиқип Еглонға 
берип, уни қоршап урушуп,  35 шу күни уни егиливалип, униң өзи билән 
һәммә олтарғучилирини шу күни қилич биси билән уруп йоқитип, Лакишқа 
қилғинидәк уларға қилди.  
36 Андин кейин Йәшуа билән Исраилниң һәммиси Еглондин чиқип Хебронға 
берип, униң билән соқушуп,  37 уни елип, униң падишаһи билән һәммә 
кәнтлирини барлиқ олтарғучилириға қошуп қилич биси билән уруп, һеч 
кимни қоймай йоқитип, Йәшуа болса Еглонға қилғинидәк қилип, униң өзи 
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билән ичидики һәммисини йоқитивәтти.  
38 Андин кейин Йәшуа билән Исраилниң һәммиси Дебирға йенип берип, униң 
билән соқушуп,  39 униң өзи билән падишаһини һәммә кәнтлири билән қошуп 
мәғлуп қилип, қилич биси билән уруп, ичидики һәммә олтарғучилардин һеч 
кимни қоймай йоқитип, Йәшуа болса Хеброн билән Либна вә униң падишаһиға 
қилғинидәк Дебир билән униң падишаһиғиму қилди.  40 Бу тәриқидә Йәшуа 
болса тағ жутини, җәнуб жутини, пәстики жутни, даван жутини елип, һәммә 
жутниң өзини егиләп, һәммә падишаһлири билән қошуп уруп, һеч кимни 
қоймай, Исраилниң Тәңриси Худавәндә буйруғинидәк җени бар болғанларниң 
һәммисини йоқитивәтти.  41 Йәшуа өзи уларни Қадеш-Барнеадин тартип 
Газағичә уруп, Гошән жутиниң һәммисини Гибийонғичә алди.  42 Бу һәммә 
падишаһлар билән уларниң жути болса Исраилниң Тәңриси Худавәндә өзи 
Исраил тәрипидин соқушқач, Йәшуа өзи уларни бирйоли егиливалди.  43 Андин 
кейин Йәшуа билән Исраилниң һәммиси Гилгалдики чедиргаһқа йенип кәлди.  

Шималий падишаһлар билән җәң қилиш

11 1 Амма Ябинниң падишаһи Хазор буни аңлиғанда Мадонниң падишаһи 
Йобаб, Шимронниң падишаһи вә Акшафниң падишаһиға киши әвәтип,  

2 шимал тәрипидики тағ жути билән Киннәрәтниң җәнуб тәрипидики 
түзләңлик жутиниң, пәстики жут билән ғәрб тәрипидики Дор егизликиниң 
падишаһлириға әлчи әвәтип,  3 шәриқ билән ғәрб тәрипидики қанаанийларни, 
аморийлар, хиттийлар вә пәриззийләрни, тағ жутидики йәбусийларни вә 
Хәрмонниң тегидики Миспаһ жутида олтарақлиқ хиввийларни қичқартти.  
4 У вақит улар өз һәммә қошунлирини елип, деңиз канаридики қумдәк тола 
болуп турған ат билән һарвуларни алғач чиқти.  5 Бу һәммә падишаһлар бир 
болуп келип, Исраилға қарши соқушмақ үчүн Мером сулириниң канарида 
чедир тикти.  
6 Лекин Худавәндә Йәшуаға сөзләп: «Сән улардин һеч қорқмиғин, чүнки мән 
болсам әтә шу вақит билән уларниң һәммисини Исраилниң алдида өлтүрүп 
ташлаймән. Уларниң атлири болса пәйлирини кесип, һарвулирини отта 
көйдүрүвәткәйсән» деди.  
7 Шуни аңлап, Йәшуа билән униң һәммә җәң кишилири Мером суйиниң 
бешиға берип, туюқсиз уларға һуҗум қилди.  8 У вақит Худавәндә уларни 
Исраилниң қолиға тапшуруп бәргәч, булар уларни уруп чоң Сидон билән 
Мисрәпот-Майимғичә қоғлап берип, шәриқ тәрипидики Миспаһ вадисиға 
сүрүп берип, улардин һеч кишини қоймай уруп өлтүрди.  9 Йәшуа өзи 
Худавәндиниң буйруғинидәк уларға қилип, атлириниң пәйлирини кәстүрүп 
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һарвулирини отта көйдүрүвәтти.  
10 Амма охшаш вақитта Йәшуа йенип, Хазорни елип униң падишаһини қилич 
биси билән урди. Хазор болса илгири һәммә мәмликәтләрниң пайтәхти 
болған еди.  11 Улар униң һәммә олтарғучилирини қилич биси билән уруп, 
җени бар болғанларниң һеч бирини қоймай йоқитип, Йәшуа болса Хазорниң 
өзини отта көйдүрүветип,  12 һәммә башқа пайтәхт шәһәрлири билән 
уларниң падишаһлирини мәғлуп қилип, уларни қилич биси билән уруп, 
Худавәндиниң бәндиси Муса буйруғинидәк уларни тамамән йоқитивәтти.  
13 Лекин бәни-Исраил болса Йәшуа өзи көйдүрүвәткән Хазордин башқа 
дөңлүкләрдә ясалған шәһәрләрниң һеч бирини көйдүрүвәтмиди.  
14 Шәһәрләрниң ғәниймити болса уни бәни-Исраил өзи олҗа қилип елип, 
ичидики һәммә адәмләрни қилич биси билән уруп йоқитип, җени бар 
болғанларниң һеч бирини тирик қоймиди.  

Йәшуаниң Қанаан жутини егиливелиши

15 Худавәндә өз бәндиси Мусаға буйруғинидәк Мусаму Йәшуаға буйруп 
Йәшуа болса Худавәндә өзи Мусаға буйруғинидин һечнемини қоймай, 
шундақ қилди.  16 Бу тәриқидә Йәшуа өзи жутниң һәммисини, йәни тағ 
жути билән һәммә җәнуб жутидики жутни, Гошән жути билән пәстики 
жутни, түзләңлик жути билән Исраилниң тағлиқ вә пәстики жутини,  
17 Халақ теғидин тартип Сеир тәрипигә чиқип, Хәрмон теғиниң тегидики 
Ливан вадисида болған Баал-Гадқичә йейилған жутни егиливелип, һәммә 
падишаһларни тутуп уруп өлтүрди.  18 Шундақ қилип Йәшуа өзи узун 
вақитқичә бу һәммә падишаһларға қарши җәң қилип турди.  19 Гибийонда 
олтарақлиқ хиввийлардин башқа һеч бир шәһәр бәни-Исраил билән сүлһи 
түзмай, бәлки булар уларниң һәммисини соқушувалди.  20 Чүнки улар рәһим 
тапмай, һарам қилинип, Худавәндә өзи Мусаға буйруғандәк йоқитилсун дәп, 
уларниң өз көңүллирини қатуруп, Исраил билән җәң қилиши Худавәндә 
тәрипидин еди.  
21 У вақитниң ичидә Йәшуа келип, тағ жути билән Хебронда, Дебир билән 
Анабта, Йәһуданиң һәммә теғи билән Исраилниң һәммә теғида анақийларни 
йоқитиветип, уларниң шәһәрлирини хараб қилди.  22 Шундақки, бәни-
Исраилниң жутида анақийлар һеч қоюлмай, ялғуз Газа, Гат вә Ашдодта 
бирнәччиси қалған еди.  
23 Бу тәриқидә Йәшуа Худавәндә өзи Мусаға буйруғинидәк һәммә жутни 
елип, Исраилға уларниң пирқиси билән қәбилилиригә қарап мирас қилип 
бәрди. Андин жут өзи җәңдин арам тапти.  



ЙӘШУА 22

Оттуз бир мәғлуп қилинған падишаһ

12 1 Бәни-Исраил өзи егиләп, Иорданниң у йенида күн чиқиш тәрипидә 
болуп Иордан җилғисидин тартип Хәрмон теғиғичә йетидиған жут 

билән шәриқ тәрипидики һәммә түзләңликтә олтирип, жутини елип урған 
падишаһлар булар еди.  
2 Хешбонда олтирип аморийларниң падишаһи болған Сихон бириси еди. 
У өзи Арнон җилғисиниң йенида болған Ароәр билән Арнон вадисиниң 
оттурисидин тартип Гилиядниң йеримидин тартип бәни-Аммонниң 
чегриси болған Яббоқ җилғисиғичә сәлтәнәт қилип,  3 шәриқ тәрипидә 
болса түзләңлик жутидин өтүп, Киннәрәт деңизи билән шәриқ тәрипидики 
Бәйтйишимотниң йоли тәрипидә түзләңлик деңизи, йәни шор көлигә җәнуб 
тәрипидә болса Писганиң даванлириниң түпигичә падишаһ еди.  
4 Буниңдин башқа бәни-Исраил өзи Башан падишаһи Огниң жутини алди. 
У өзи гигантларниң қалғанлириниң бириси болуп, Аштарот билән Әдрәйдә 
олтирип,  5 Хәрмон теғиниң жути билән Салка вә парчә Башанниң үстигә, 
гәшурий билән маакайларниң чегрисиғичә сәлтәнәт қилип, Хешбонниң 
падишаһи Сихонниң зиминиға туташ болған Гилиядниң йәнә йерим 
һәссисигиму падишаһ еди.  6 Худавәндиниң бәндиси Муса билән бәни-Исраил 
буларни уруп мәғлуп қилғандин кейин, Худавәндиниң бәндиси Муса өзи 
жутни рубәнийләр, гадийлар вә Манассә қәбилисиниң йеримиға бәргән еди.  

7 Йәшуа билән бәни-Исраил өзи Иорданниң ғәрб тәрипидә Ливан вадисидики 
Баал-Гадтин тартип Сеир тәрипигә чиқидиған Халақ теғиғичә уруп 
мәғлуп қилған падишаһлар болса Йәшуа өзи уларниң жутини Исраилниң 
қәбилилиригә уларниң пирқилиригә мувапиқ мирас қилип берип,  8 тағ жути 
билән пәстики жутни, түзләңлик билән даванларни, чөл билән җәнуб жути, 
хиттий билән аморийларниң жутини, қанааний билән пәриззийләрниң 
жутини, хиввий билән йәбусийларниң жутини тәқсим қилип бәрди. Мәзкур 
падишаһлар бу йәни:  
9 Йерихониң падишаһи бир, Бәйтәлниң йенидики Һайниң падишаһи бир,  
10 Йерусалимниң падишаһи бир, Хебронниң падишаһи бир,  
11 Ярмутниң падишаһи бир, Лакишниң падишаһи бир,  
12 Еглонниң падишаһи бир, Гезәрниң падишаһи бир,  
13 Дебирниң падишаһи бир, Гедирниң падишаһи бир,  
14 Хормаһниң падишаһи бир, Арад падишаһи бир,  
15 Либнаниң падишаһи бир, Адулламниң падишаһи бир,  
16 Маққеданиң падишаһи бир, Бәйтәлниң падишаһи бир,  
17 Таппуаһниң падишаһи бир, Хәфәрниң падишаһи бир,  
18 Афеқниң падишаһи бир, Шаронниң падишаһи бир,  
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19 Мадонниң падишаһи бир, Хазорниң падишаһи бир,  
20 Шимрон-Меронниң падишаһи бир, Акшафниң падишаһи бир,  
21 Таанакниң падишаһи бир, Мәгиддониң падишаһи бир,  
22 Қадешниң падишаһи бир, Кармәлниң йенидики Йоқнеамниң падишаһи бир.  
23 Дор егизликидики Дорниң падишаһи бир, Гилгалдики Гойим падишаһи бир,  
24 Тирзаниң падишаһи бир, җәмий оттуз бир падишаһи еди.  

Худавәндиниң Йәшуаға сөз қилиши

13 1 Амма Йәшуа қерип яшанған күнлиридә Худавәндә униңға ейттики: 
«Сән әмди қерип, өз күнлиридә яшандиң. Лекин сән алидиған жутниң 

тола чоң бир һәссиси қеп қалған.  2 Қеп қалған жут болса филистинийләрниң 
һәммә мүлки билән сүрийәликләрниң пүтүн жути болиду.  3 Чүнки 
Мисирниң шәриқ тәрипидики Шихордин берип, шимал тәрипидики Әқрон 
чегригичә қанаанийларниң жути санилип, Газа, Ашдод Ашқелон, Гат вә 
Әқронда олтарақлиқ бәш данә филистиний сәрдарға қарайдиған жутлар 
билән аввийларниң мүлки,  4 җәнуб тәрипидики қанаанийларниң пүтүн жути 
билән сидонийларға тәвә болған Меарадин тартип Афеқ билән аморийларниң 
чегрисиғичә,  5 гиблийларниң жути билән шәриқ тәрипидә болуп Хәрмон 
теғиниң түпидики Баал-Гадтин тартип Хаматқичә Ливан жутиниң һәммиси 
Қанаан жутиға кириду.  6 Ливандин тартип Мисрәпот-Майимғичә тағларда 
олтарғанларниң һәммиси билән сидонийларниң һәммиси болса мән уларни 
бәни-Исраилниң алдидин чиқириветимән, лекин сән мән саңа буйруғандәк 
өзәң буни чәк ташлап исраилийларға тәқсим қилип бәргин.  

Рубән, Гад вә Манассәниң йерим қәбилисиниң мирас зиминлири

7 Сән әмди бу жутни тоққуз қәбилә билән Манассәниң йерим қәбилисигә 
мирас қилип үләштүрүп бәргин.  8 Рубәнийләр билән гадийлар Манассә билән 
қошулуп Иорданниң у қети шәриқ тәрипидә Мусаниң уларға бәргән өз мираси 
тепип, Худавәндиниң бәндиси Мусаниң уларға бәргинидәк қолиға алған 
еди,  9 йәни Арнон җилғисиниң канаридики Ароәр вадисиниң оттурисидики 
шәһәр вә Мәдиба түзләңликидин тартип Дибонғичә,  10 Аморийларниң 
падишаһи болуп Хешбонда сәлтәнәт қилған Сихонниң һәммә шәһәрлири 
бәни-Аммонниң чегрисиғичә,  11 Гилияд билән гәшурий вә маакайларниң 
жути, Хәрмон теғиниң һәммиси Башанниң пүтүн жути Салкағичә,  
12 гигантларниң қалған нәслидин болуп Аштарот билән Әдрәйдә сәлтәнәт 
қилип Башанда олтарған Огниң парчә жути болса мәзкур қәбилиләргә тәгди. 
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Чүнки бу жутниң хәлқи болса Муса уларни уруп чиқиривәткән еди.  13 Лекин 
гәшурий билән маакайлар болса бәни-Исраил уларни чиқиривәтмиди. Униң 
үчүн гәшурий билән маакайлар бу күнгичә Исраилниң арисида олтармақта.  
14 Амма Лавий қәбилиси болса Худавәндә тәрипидин Мусаға ейтилғинидәк 
Исраилниң Тәңриси Худавәндә өзи униң мирас һәссиси болғач униңға һеч 
мирас берилмигән еди.  

15 Амма Муса өзи бәни-Рубәнниң қәбилисигә уларниң нәсиллиригә қарап 
жут бәрди.  16 Шундақки, уларниң жути болса Арнон җилғисиниң йенидики 
Ароәр билән вадиниң оттурисидики шәһәрдин тартип узитилип, Мәдибадики 
парчә түзләңликтин өтүп,  17 Хешбон билән униң түзләңликтә болған тәвә 
шәһәрлириниң һәммиси, Дибон Бамот-Баал вә Бәйт-Баал-Меон,  18 Яһса, 
Қадемот вә Мефаат,  19 Қирятайим, Сибма вә вадиниң теғидики Зерәт-
Шахар,  20 Бәйт-Пеор, Писганиң даванлири вә Бәйтйишимоттин өтүп берип,  
21 түзләңликтики шәһәрләрниң һәммисидин йейилип, Хешбонда сәлтәнәт 
қилип аморийларниң падишаһи болған Сихонниң парчә жутиму ичигә кирди. 
Бу падишаһниң өзи билән у жутта олтирип Сихонниң тәвә әмирлири болуп, 
Еви, Реқәм, Тир, Хур вә Реба дегән Мидиян әмирлири болса Мусадин шикәстә 
йегән еди.  22 Палчи болған Билам бән-Беор болса униң өзи билән башқа 
өлтүрүлгәнләрниму бәни-Исраил қилич билән өлтүрүвәткән еди.  23 Бәни-
Рубәнниң чегриси болса Иордан өзи еди. Бу жут болса бәни-Рубәнниң мираси 
болуп, шәһәр билән кәнтлири өзи уларниң ханиданлириға мувапиқ берилди.  
24 Муса өзи Гадниң қәбилиси йәни бәни-Гадқа уларниң ханиданлириға 
мувапиқ мирас бәрди.  25 Уларниң жути болса Язәр билән Гилияд шәһәрләрниң 
һәммисидин өтүп бәни-Аммон жутиниң йерими, Раббаниң алдидики 
Ароәргичә йетип,  26 Хешбондин тартип Рамат-Миспаһ билән Бетонимғичә 
берип Маханаимдин тартип Дебирниң чегрисиғичә тутишип,  27 Вадидики 
Бәйт-Һарам билән Бәйт-Нимра, Суккот билән Зафон, йәни Хешбон падишаһи 
Сихонниң жутиниң қалған һәссиси қошулуп, чегриси болған Иорданни 
яқилап Иорданниң у қети шәриқ тәрипидики Киннәрәт деңизиниң у 
бешиғичә йетип барди.  28 Бу жут болса бәни-Гадниң мираси болуп, шәһәр 
билән кәнтлири өзи уларниң ханиданлириға мувапиқ берилди.  
29 Муса өзи Манассәниң йерим қәбилисигиму мирас бәрди, шундақки, бәни-
Манассәниң йерим қәбилиси өз ханиданлириға мувапиқ тапти.  30 Уларниң 
жути болса Маханаимдин тартип Башанниң һәммиси билән Башанниң 
падишаһи болған Огниң парчә жутидин өтүп, һәммисиниң сани атмиш 
болуп, Яирниң кәнт шәһәрлири болса ичигә кирип,  31 Гилиядниң йерими 
билән Аштарот, Башан падишаһи Огниң мәмликитидики Әдрәй шәһири 
Манассәниң оғли Макирниң әвлатиға берилип, бәни-Макирниң йерими өз 
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ханиданлириға мувапиқ мирас тапти.  32 Муса өзи Моабниң түзләңликлиридә 
Йерихониң йенидики Иорданниң у қеши шәриқ тәрипидә үләштүрүп бәргән 
һәссиләр булар еди.  
33 Амма Лавий қәбилиси болса Худавәндә тәрипидин уларға ейтилғинидәк 
Исраилниң Тәңриси Худавәндә өзи уларниң мирас һәссиси болғач, Муса 
уларға һеч мирас бәрмиди.  

Иорданниң ғәрб тәрипидики зиминниң үләштүрүлүши

14 1 Елиазар каһин билән Нунниң оғли Йәшуа вә бәни-Исраилниң 
қәбилилириниң ичидә ханиданларниң башлири болған кишиләр өзи 

Қанаанниң жутида бәни-Исраилға үләштүрүп бәргән бу мирас һәссилири 
болса  2 Худавәндә өзи тоққуз йерим қәбили тоғрисида Мусаниң васитиси 
билән буйруғандәк һәр бириниң һәссиси өзи чәк ташлаш билән үләштүрүлүп 
берилди.  3 Қалған икки қәбилә билән Манассәниң йерим қәбилиси болса 
Мусаниң қолидин Иорданниң у тәрипидә өз мирас һәссисини тапқан еди, 
лекин лавийларниң өзигә уларниң арисида мирас бәрмигән еди.  4 Чүнки 
бәни-Йүсүпниң Манассә билән Әфраим дәп икки қәбилиси бар еди. 
Лавийлар болса уларға өзи олтарған шәһәрләр билән чарва маллирини 
бақидиған яйлақ билән мал-җабдуқлиридин башқа у жутта мирас бәрмигән 
еди.  5 Бәни-Исраил болса Худавәндиниң Мусаға буйруғинидәк қилип, жутни 
үлишивалди.  
6 Амма бәни-Йәһуда Гилгалға Йәшуаниң қешиға кәлсә, қеназий Йәфуннәниң 
оғли Каләб униңға сөзләп: «Худавәндиниң өзи өз адими Мусаға мән 
билән сән тоғрилиқ Қадеш-Барнеада немә ейтқинини билисән әмәсму?  
7 Худавәндиниң бәндиси Муса өзи қириқ яшта екәнликимдә мени Қадеш-
Барнеадин бу жутқа җасуслуқ қилғили әвәтсә, көңлүмдә бар хәвәрни униңға 
йәткүзүп бәрдим.  8 Амма мән билән чиққан бурадәрләр болса хәлқимизниң 
көңлини еритивәтти. Лекин мән болсам һәр ишта Тәңрим Худавәндигә итаәт 
қилип турған едим.  9 Униң үчүн Муса өзи у күндә қәсәм қилип: ‹ Сән өзәң һәр 
ишта Тәңрим Худавәндигә итаәт қилип турғиниң үчүн, шәксиз сениң путуң 
тәккән жут өзи әбәдкичә сән билән нәслиң мираси болсун› дегән еди.  
10 Мана әмди Худавәндә өзи Мусаға сөзлигәндин кейин, бәни-Исраил чөлдә 
аварә болуп йүргән қириқ бәш йил давамида өзи ейтқинидәк мени тирик 
сақлиди. Мана мән һели бу күн сәксән бәш яшқа киргәнмән.  11 Һелиму мән 
болсам Муса мени әвәткинидикидәк күчлүк болуп, һелиму җәң қилиш болса 
вә я бир йәргә бериш-келиш болса балдурқидәк қуввитим бардур.  12 Әмди сән 
болсаң Худавәндә у күндә тоғрисида сөзлигән бу тағ жутини маңа бәргин. 
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Сән өзәң анақийларниң анда олтирип, шәһәрлириниң чоң-чоң болуп мәһкәм 
болушини у күндә аңлидиң әмәсму? Худавәндә мән билән болуп, Худавәндә 
ейтқинидәк мән уларни чиқиривәтсәм керәк» деди.  
13 Шуни аңлап Йәшуа өзи Йәфуннәниң оғли Каләбни мубарәкләп, Хебронни униңға 
мирас қилип бәрди.  14 Буниң үчүн Хеброн болса бу күнгичә қеназий Йәфуннәниң 
оғли Каләбниң мираси дәп атилиду. Чүнки у өзи һәр ишта Исраилниң Тәңриси 
Худавәндигә итаәт қилған еди.  15 Лекин илгәрки вақитта Хеброн өзи Қирят-Арба 
дәп аталған еди. Чүнки Арба дегән адәм анақийларниң арисида һәммидин чоң 
бир киши еди. Бу тәриқидә жут өзи җәңдин арам тапти.  

Йәһуда қәбилисиниң мирас зимини

15 1 Амма бәни-Йәһуда қәбилисиниң мираси болса ханиданлириға 
мувапиқ чәк билән тайин қилинип, һәссиси Едомниң чегрисиға 

тутишип, җәнуб тәрипиниң түгәр учидики Зин чөлигә йетишкән еди.  
2 Җәнуб чегриси болса шор деңизниң канаридики җәнуб тәрипигә қарақлиқ 
көрпәздин башлап,  3 ‹ Сериқ Ешәк› давининиң җәнуб тәрипи билән чиқип, 
Зин билән өтүп, Қадеш-Барнеаниң җәнуб тәрипигә өтүп, Хәзронни яқилап, 
Адарға чиқип Карка тәрипигә қайрилип,  4 Асмон билән өтүп, Мисирниң 
җилғисиға чиқип, учи деңизгә берип түгиди. У өзи: «Бу силәрниң җәнубий 
чегриңлар болсун» дегән еди.  
5 Шәриқ тәрипидики чегриси болса Иордан дәрияси қуюлидиған җайғичә шор 
деңиз болуп шимал тәрипидики чегриси өзи деңизниң Иордан қуюлидиған 
көрпәздин башлап,  6 андин Бәйт-Хоглаға берип, Бәйт-Арабаниң шимал 
тәрипидин өтүп, Рубән оғли Боһанниң тешиға чиқип,  7 андин Акор вадиси 
билән өтүп Дебирға чиқип, у йәрдин шимал тәрипигә беқип җилғиниң 
җәнуб тәрипидики Адумим давининиң уттуридики Гилгалға йетип берип, 
андин Шәмәш булиқиниң сулиридин өтүп Рогел булиқиға үсүп,  8 у йәрдин 
Бән-Һинном җилғиси билән меңип, Йәбус егизлики йәни Йерусалимниң 
җәнуб тәрипидин өтүп, андин Һинном вадисиниң уттурида ғәрб тәрипидә 
болуп Рефаим вадисиниң шимал тәрипиниң түгәр учидики тағниң 
чоққисиға чиқип,  9 бу тағниң чоққисидин Нефтоаһ суйиниң булиқиға берип, 
андин Әфрон теғиниң шәһәрлириниң йени билән чиқип, у йәрдин Қирят-
Йеарим дәп аталған Баалағичә йетип берип,  10 Бааладин өтүп ғәрб тәрипигә 
қайрилип, Сеир теғиға берип Кесалон дәп аталған Йеарим теғиниң шимал 
тәрипидин өтүп Бәйт-Шәмәшкә чүшүп, Тимнаһтин өтүп,  11 шималға қарап 
Әқронниң йени билән чиқип, Шикрондин өтүп Баала теғиниң йени билән 
берип, Ябнәәлгә улишип чиқип, учи деңизға тақашқан еди.  
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12 Гәрп тәрипидики чегриси болса чоң деңизниң канари еди. Бәни-Йәһуда 
болса уларниң ханиданлириға мувапиқ тохтитилған төрт тәрипидики 
чегрилири өзи шу еди.  
13 Лекин Худавәндиниң Йәшуаға бәргән буйруқиға мувапиқ Йәфуннәниң 
оғли Каләбкә бәни-Йәһуданиң арисида тайин бир һәссә берилип, Анақниң 
атиси Арбаниң Хеброн дегән шәһири ата қилинди.  14 Каләб болса Анақниң 
әвлатини андин чиқириветип, Анақниң Шешай, Ахиман вә Талмай дегән шу 
үч оғлини һайдивәтти.  15 Андин у өзи Дебирниң олтарғучилириға қарши 
чиқти. Дебир өзи қедимки заманда Қирят-Сефәр дәп аталған еди.  16 Каләб 
өзи: «Кимки Қирят-Сефәргә һуҗум қилип уни алса, униң өзигә қизим 
Аксани хотунлуққа беримән» деди.  17 Каләбниң бурадири Қеназниң оғли 
Отнийәл уни мәғлуп қилип алса, Каләб өзи униңға қизи Аксани хотунлуққа 
бәрди.  18 У хотун униң қешиға барғанда: «Атамдин бир парчә йәр тилигин» 
дәп ерини қизиқтуруп туруп, ешәктин шитик чүшсә, Каләб униңдин: «Саңа 
немә болди?» дәп сориди.  19 У җавап берип: «Сән маңа җәнуб тәрипидики 
қуруқ йәрни бәргәндин кейин маңа бир нәччә су булақлириниму берип, 
мени бәрикәтлигин» деди. Шуни десә, у униңға үстүн булақ билән астин 
булақларни бәрди.  
20 Бәни-Йәһуда қәбилиси болса уларниң ханиданлириға мувапиқ тәккән 
мирас һәссиси шудур.  

21 Едом чегрисиниң тәрипидә җәнубқа беқишлиқ бәни-Йәһуданиң ахирқи 
шәһәрлири бу, йәни Қабсәәл, Едәр, Ягур,  22 Кина, Димона, Адада,  23 Қадеш, 
Хазор, Йитнан,  24 Зиф, Теләм, Беалот,  25 Хазор-Хәдата, Қирийот, Хәзрон, йәни 
Хазор,  26 Амам, Шәма, Молада,  27 Хазар-Гадда, Хешмон, Бәйт-Пеләт, 28 Хазар-
Шуал, Бәршеба, Бизйотя,  29 Баала, Ийим, Есәм,  30 Әлтолад, Кесил, Хормаһ,  
31 Зиқлағ, Мадманна, Сансанна,  32 Лебаот, Шилхим, Айин, Риммон болуп 
җәмий йигирмә тоққуз шәһәр чиқип, тәәллуқ кәнтлириму бар еди.  
33 Пәстики шәһәрләр бу, йәни Әштаол, Зора, Ашнаһ,  34 Заноаһ, Ән-Ганним, 
Таппуаһ, Әнам,  35 Ярмут, Адуллам, Сокоһ, Азеқа,  36 Шаарайим, Адитайим, 
Гәдәра вә Гәдәротайим болуп, җәмий он төрт шәһәр чиқип тәәллуқ 
кәнтлириму бар еди.  
37 Буниңдин башқа Зенан, Хадаша, Мигдәл-Хад,  38 Дилеан, Миспаһ, 
Йоқтәәл,  39 Лакиш, Бозқат, Еглон,  40 Каббон, Лахмам, Китлиш  41 Гедерот, 
Бәйт-Дагон, Наәма, Маққеда болуп җәмий он алтә шәһәр чиқип, тәәллуқ 
кәнтлириму бар еди.  
42 Буниңдин башқа Либна, Етәр, Ашан,  43 Йиптаһ, Ашнаһ, Незиб,  44 Қеила, 
Акзиб вә Марәша болуп җәмий тоққуз шәһәр чиқип тәәллуқ кәнтлириму 
болуп,  
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45 Әқрон билән униңға тәвә шәһәр вә кәнтлири,  46 Әқрон тартип деңизғичә 
Ашдодниң йенида болған һәммә шәһәрләр билән кәнтлири қошулуп,  
47 Ашдод вә өзигә тәвә шәһәр вә кәнтлири билән қошулуп, Газаму вә өзигә 
тәвә шәһәр вә кәнтлири билән қетилип, Мисир җилғиси билән чоң деңизниң 
канариғичә йетип берип ичигә кирди.  
48 Тағ жутидики шәһәрләр бу, йәни Шамир, Яттир, Сокоһ,  49 Данә, Қирят-Сәнә, 
йәни Дебир,  50 Анаб, Әштәмоа, Аним,  51 Гошән, Холон вә Гило болуп, җәмий 
он бир шәһәр чиқип, тәәллуқ кәнтлириму бар еди.  
52 Буниңдин башқа Араб, Дума, Ешан,  53 Яним, Бәйт-Таппуаһ, Апеқа,  54 Хумта, 
Қирят-Арба, йәни Хеброн, вә Зийор болуп, җәмий тоққуз шәһәр чиқип 
тәәллуқ кәнтлириму бар еди.  
55 Буниңдин башқа Маон, Кармәл, Зиф, Ютта,  56 Йизрәәл Йоқдеам, Заноаһ,  
57 Қайин, Гибия вә Тимнаһ болуп, җәмий он шәһәр чиқип тәәллуқ кәнтлириму 
бар еди.  
58 Буниңдин башқа Халхул, Бәйт-Зур, Гәдор,  59 Маарат, Бәйт-Анот вә Әлтәкон 
болуп, җәмий алтә шәһәр чиқип тәәллуқ кәнтлириму бар еди.  
60 Буниңдин башқа Қирят-Баал, йәни Қирят-Йеарим, вә Рабба дегән икки 
шәһәр болуп тәәллуқ кәнтлириму бар еди.  61 Чөлдики шәһәрләр бу, йәни 
Бәйт-Араба, Миддин, Секака,  62 Нибшан, Туз шәһири вә Әнгиди болуп җәмий 
алтә шәһәр чиқип тәәллуқ кәнтлириму бар еди.  
63 Лекин Йерусалимда олтарақлиқ йәбусийлар болса бәни-Йәһуда уларни 
чиқиривәтәлмигәч, бу күнгичә йәбусийлар өзи бәни-Йәһуда билән биллә 
Йерусалимда олтармақта.  

Йүсүпниң оғуллири Манассә билән Әфраимниң мирас зимини

16 1 Амма бәни-Йүсүп болса уларға чәк мундақ чиқтики, Йерихо 
Иордандин тартип шәриқ тәрипигә Йерихониң сулириға берип 

Бәйтәлниң тағлириниң тәрипигә чиқидиған жут уларға тәгди.  2 Бәйтәлдин 
тартип чегриси өзи Лузға берип, аркийларниң зиминиға өтүп Атаротқа 
йетишип,  3 андин ғәрб тәрипигә берип, яфләтийләрниң зиминидин өтүп, 
астин Бәйт-Хоронниң жутиға чүшүп, Гезәргичә берип, учи деңизға түгиди.  

4 Бәни-Йүсүп йәни Манассә билән Әфраимға тәккән мирас һәссиси шу еди.  
5 Бәни-Әфраим болса өз ханиданлириға мувапиқ тапқан чегрилири шу 
едики, уларниң мирас һәссисиниң шәриқ тәрипидики чегриси болса Атарот-
Аддардин тартип үстүн Бәйт-Хоронғичә йетишип,  6 андин учи деңизға берип, 
шималға қарап Микмәтатқа чиқип, шәриқ тәрипидики Таанат-Шилоһқа 
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қайрилип, андин Яноаһниң шәриқ тәрипигә өтүп,  7 Яноаһтин чүшүп, Атарот 
билән Наараттин өтүп Йерихоға йетип, Иорданға чиқти.  8 Гәрбтә чегра өзи 
Таппуаһтин чиқип, Қана җилғисиға берип, учи деңизға йетип түгиди. Бәни-
Әфраимниң қәбилиси болса уларниң ханиданлириға мувапиқ тәккән мирас 
һәссиси шу еди.  
9 Буниңдин башқа бәни-Әфраим үчүн бәни-Манассәниң мирасидин 
шәһәрләр айрилип, бу айрилған шәһәрләрниң һәммиси кәнтлири билән 
униңға берилди.  10 Амма улар өзи Гезәрдә олтарақлиқ қанаанийларни 
чиқиривәтмигәч, қанаанийлар болса бу күнгичә бәни-Әфраимниң арисида 
олтирип қелип, алван беридиған хизмәткарлар болуп турмақта.  

17 1 Манассә өзи Йүсүпниң тунҗи оғли болғач униң қәбилисигиму мирас 
берилип Гилиядниң атиси болуп Манассәниң тунҗи оғли болған 

Макир болса җәңгивар палван болғач, Гилияд билән Башанни мирас алди.  
2 Манассәниң қалған оғуллири болса улар өзи ханиданлириға мувапиқ 
мирас һәссисини тапти. Шундақки, бәни-Абиезәр билән бәни-Хеләккә, бәни-
Асрийәл билән бәни-Шекәмгә, бәни-Хәфәр билән бәни-Шәмидаға мирас 
тәгди. Булар болса Йүсүпниң оғли Манассәниң оғул әвлат қәбилилири еди.  
3 Лекин Зелофхад бән-Хәфәр бән-Гилияд бән-Макир бән-Манассә болса униң 
оғуллири болмай, ялғуз қизлири бар еди. Буларниң исимлири шу, йәни 
Махла, Ноа, Хогла, Милка вә Тирза еди.  4 Бу хотунлар өзи Елиазар каһин 
билән Нунниң оғли Йәшуа вә сәрдарларниң қешиға берип: «Худавәндә 
Мусаға бизниң тоғримизда: ‹ Уларға бурадәрлириниң арисида мирас бәргин› 
дәп буйруған еди» деди. Шуни десә, у өзи Худавәндиниң буйруқиға қарап 
уларға уларниң атисиниң бурадәрлириниң арисида мирас бәрди.  
5 Буниң билән Манассәгә тегидиған мирас һәссилири болса Иорданниң у 
тәрипидики Гилияд билән Башандин башқа он һәссә еди.  6 Чүнки Манассәниң 
қизлири униң оғуллириниң арисида мирас тапқан еди. Лекин Гилиядниң 
жути өзи Манассәниң қалған балилириға тәккән еди.  

7 Амма Манассәниң тохтитилған чегриси болса Ашәрдин тартип Шәкәмниң 
уттуридики Микмәтатқа берип, андин оң тәрипигә қайрилип Ән-Таппуаһниң 
олтарғучилириға йетишкән еди.  8 Чүнки Таппуаһниң жути болса Манассәгә 
тәккән еди. Лекин Манассәниң чегрисидики Таппуаһ шәһири өзи Әфраимға 
берилгән еди.  9 У йәрдин чегра өзи Қана җилғисиға чүшүп, җилғиниң җәнуб 
тәрипи билән чиқти. Лекин андаки шәһәрләр Манассәниң шәһәрлириниң 
арисида болсиму, Әфраимға тәгди. У йәрдин чегра өзи җилғиниң шимал 
тәрипи билән берип, деңизға йетип түгиди.  10 Җилғиниң җәнуб тәрипидики 
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жут болса Әфраимға тәгди. Лекин униң шимал тәрипидики жут өзи 
Манассәгә берилди. Гәрб тәрипиниң чегриси болса деңиз болуп, шимал 
тәрипи болса Ашәрниң һәссисигә йетишип, шәриқ тәрипи өзи Иссакарниң 
һәссисигә туташқан еди.  11 Иссакар билән Ашәрниң һәссисидә Манассәниң 
өзигә Бәйт-Шеан билән кәнтлири, Йиблеам билән кәнтлири, Дорниң 
олтарғучилири билән кәнтлири, Әндорниң олтарғучилири билән кәнтлири, 
Таанакниң олтарғучилири билән кәнтлири, Мәгиддониң олтарғучилири 
билән үч егиз жут дегән кәнтлири тәгди.  12 Лекин бәни-Манассә бу 
шәһәрләрни алалмай, бәлки қанаанийлар жутта туруп қалди.  13 Бәни-
Исраил барғансери күч тапсиму, қанаанийларни чиқармай, бәлки улардин 
баҗ-алван алатти.  14 Амма бәни-Йүсүп болса Йәшуаға сөз қилип ейттики: 
«Биз өзимиз Худавәндә бәрикәтлигән чоң бир хәлиқ болсақ, сән чәк ташлап 
немишкә бизгә ялғуз бир һәссә бәрдиң?»  15 Шуни десә, Йәшуа өзи уларға 
җавап берип: «Әгәр силәр чоң хәлиқ болуп, Әфраимниң тағ жути силәргә 
тар кәлгән болса, җаңгилиға берип, андаки пәриззий билән рефаийларниң 
жутида дәрәқләр кесип, өзәңларға җай чиқармайсиләрму?» деди.  16 Лекин 
бәни-Йүсүп ейттики: «Тағ жутида бизгә йәткидәк җай тепилмайду. Андаки 
олтарғучилар, хаһи пәстики жутта олтарақлиқ қанаанийлар болсун, хаһи 
Бәйт-Шеан билән униң кәнтлиридә олтарғучилар болсун, хаһи Йизрәәлниң 
вадисида олтарғучилар болсун, һәммисиниң төмүрдин җәң һарвулири бар 
екән.  17 Шуни десә, Йәшуа өзи Йүсүпниң ханидани болған Әфраим билән 
Манассәгә ейттики: «Силәр чоң хәлиқ болуп күчүңлар зиядә болғач, силәргә 
ялғуз бир һәссә тәгмәй,  18 бәлки бир җаңгили бар тағ жутиму силәргә 
берилип, силәр болсаңлар униңда дәрәқләр кесип, өзәңларға җай чиқирип, 
өпчөрилириғиму егә болуп қанаанийларниң төмүр һарвулири болуп өзи 
күчлүк болсиму, уларни һайдиветисиләр» деди.  

Шилоһта җамаәтниң йиғилиши

18 1 Амма бәни-Исраилниң барчә җамаити болса жут өзи уларға тәвә 
болғач Шилоһта йиғилип, анда җамаәт чедирини тикип қойди.  2 Лекин 

бәни-Исраилниң арисида өз мирас һәссисини тапмиған йәттә қәбилә қалған 
еди.  
3 Униң үчүн Йәшуа өзи бәни-Исраилға ейттики: «Ата-бовилириңларниң 
Тәңриси Худавәндә силәргә бәргән жутни қолуңларға алғили қачанғичә тәхир 
қилисиләр.  4 Силәр өзәңлар үчүн һәр қәбилидин үч кишини илғисаңлар, мән 
уларни әвәтип, улар қопуп берип, жутни арилап чиқип, һәр бириниң мирас 
һәссисигә мувапиқ униң әһвалини хәтләп, қешимға йенип кәлсун дәп, йолға 
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салимән.  5 Улар болса жутни йәттә һәссигә бөлсун. Бөлсә, Йәһуда қәбилиси 
җәнубидики жутта туруп қелип, Йүсүпниң ханиданиму шимал тәрипидики 
өз жутидин йөткәлмисун.  6 Бу тәриқидә силәр болсаңлар жутни йәттә һәссигә 
бөлүп, тәсвирини сизип келиңлар. Андин мән өзәм Тәңримиз Худавәндиниң 
алдида мунда силәр үчүн чәк ташлаймән.  7 Амма лавийлар болса силәрниң 
араңларда бир тайин һәссиси болмай, бәлки Худавәндиниң каһинлиқи 
уларниң һәссиси болсун. Гад, Рубән вә Манассәниң йерим қәбилиси болса 
уларға Иорданниң у қети шәриқ тәрипидә Худавәндиниң бәндиси Мусаниң 
уларға бәргән җайи мирас тегип болди» деди.  
8 У вақит бу кишиләр қопуп маңғили башлиса, Йәшуа уларға: «Жутниң 
тәсвири тоғрисида қаттиқ җекиләп, силәр берип жутни арилап чиқип, 
тәсвирини сизип, қешимға йенип кәлсәңлар, мән Шилоһниң өзидә 
Худавәндиниң алдида силәр үчүн чәк ташлаймән» деди.  9 Шуни десә, 
бу адәмләр берип жутни арилап чиқип, шәһәрләрни йәттә һәссә болуп 
тәсвирини китапқа сизип, Шилоһтики чедиргаһқа Йәшуаниң қешиға йенип 
кәлди.  10 Андин кейин Йәшуа өзи Шилоһта Худавәндиниң алдида улар үчүн 
чәк ташлап, бәни-Исраилниң ханиданлириға қарап өзи турған җайда жутни 
уларға тәқсим қилип бәрди.  

Бәнямин қәбилисиниң мирас зимини

11 Бәни-Бәнямин қәбилиси үчүн уларниң ханиданлириға мувапиқ чәк 
ташланса, ундақ чиқтики, уларниң мирас һәссиси бәни-Йәһуда билән бәни-
Йүсүп оттурисидики жут болди.  
12 Уларниң шимал тәрипидики чегриси болса Иордандин башлап, Йерихони 
яндап шимал тәрипигә берип, тағ жутидин өтүп ғәрб тәрипигә чиқип, Бәйт-
Авәнниң чөлигә йетип берип,  13 андин Лузға чиқип Луз йәни Бәйтәлниң 
җәнуб тәрипигә меңип, астин Бәйт-Хоронниң теғидин өтүп Атарот-Аддарға 
чүшүп,  
14 андин чегра өзи ғәрбтин җәнубқа қайрилип, Бәйт-Хоронниң уттурида 
болған җәнуб тәрипидики тағдин өтүп, бәни-Йәһуданиң шәһәрлириниң 
бири болуп Қирят-Йеарим дәп аталған Қирят-Баалға йетип барди. Бу өзи 
ғәрб тәрипиниң чегриси еди.  
15 Җәнуб тәрипиниң чегриси болса Қирят-Йеаримдин башлап ғәрб тәрипигә 
меңип, Нефтоаһ сулириниң булиқиға йетип берип,  16 андин чегриси 
өзи Рефаим вадисиниң шимал тәрипидә болуп Бән-Һинном вадисиниң 
оттурисидики тағниң бешиға чүшүп, андин Йәбус егизликиниң җәнуб 
тәрипи билән меңип, Һинном вадисиға чүшүп, андин Рогел булиқиға берип 
йетишип,  17 андин шимал тәрипигә қайрилип, Шәмәш булиқидин өтүп 
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Адумим давининиң уттуридики Гәлилотқа берип, андин Рубәнниң оғли 
Боһанниң тешиға үсүп,  18 андин түзләңликниң шимал тәрипидики егизликтин 
чиқип түзләңликкә чүшүп,  19 андин чегра өзи шимал тәрипигә чиқип Бәйт-
Хоглаға йетишип, Иорданниң җәнуб учиниң яндики шор деңизниң шимал 
көрпизидә түгиди. Бу өзи җәнуб тәрипиниң чегриси еди.  
20 Лекин шәриқ тәрипиниң чегриси болса Иордан еди. Бу болса бәни-
Бәняминниң мирас һәссиси болуп уларниң ханиданлириға мувапиқ 
тохтитилған чегрилири шу еди.  

21 Амма бәни-Бәнямин қәбилисигә берилип, ханиданлириға мувапиқ тәккән 
шәһәрлири шу, йәни Йерихо, Бәйт-Хогла вә Емәк-Қезис,  22 Бәйт-Араба, 
Земарайим вә Бәйтәл,  23 Аввим, Параһ вә Офра,  24 Кефар-Һааммони, Офни вә 
Геба болуп, җәмий он икки шәһәр чиқип кәнтлириму бар еди.  
25 Буниңдин башқа Гибийон, Рама вә Бәәрот,  26 Миспаһ, Кефира вә Моса,  
27 Реқәм, Йирпәәл вә Тарала,  28 Зела, Еләф вә Йәбус, йәни Йерусалим, Гибия 
билән Қирят болуп, җәмий он төрт шәһәр чиқип кәнтлириму бар еди. Бу 
болса бәни-Бәняминниң мирас һәссиси болуп ханиданлириға мувапиқ 
берилгән еди.  

Қалған алтә қәбилисиниң мирас зиминлири

19 1 Амма иккинчи чәк Шимон үчүн чиқип ханиданлириға мувапиқ 
бәни-Шимонниң қәбилисиға тәгди. Улар болса бәни-Йәһуданиң 

мирас һәссисиниң ичидә мирас тепип,  2 булар мирас һәссисиниң өзидә 
Бәршеба, Шеба вә Моладани,  3 Хазар-Шуал, Балаһ вә Есәмни,  4 Әлтолад, 
Бетул вә Хормаһни,  5 Зиқлағ, Бәйт-Маркабот вә Хазар-Суса,  6 Бәйт-Лебаот 
билән Шарухәнни мирас елип, җәмий он үч шәһәрни кәнтлири билән қошуп 
тапти.  7 Буниңдин башқа Айин билән Риммон, Етәр билән Ашан дегән төрт 
шәһәр кәнтлири билән уларға тәгди.  8 Буниңдин башқа бу шәһәрләрниң 
чөрисидики һәммә кәнтләр болса җәнуб тәрипидики Рамада болған Баалат-
Бәәргичә уларға берилди. Бу өзи бәни-Шимонниң қәбилисиниң мирас 
һәссиси болуп, ханиданлириға мувапиқ уларға тәгди.  
9 Бәни-Йәһуданиң мирас һәссиси уларниң өзигә зиядә кәлгәч, бәни-Шимон 
өзи бәни-Йәһуданиң һәссисидин мирас елип, бәни-Шимонниң һәссиси болса 
уларниң мирас һәссисиниң ичидә болди.  

10 Үчинчи чәк бәни-Зәбулун үчүн уларниң ханиданлириға мувапиқ 
ташланди. Уларниң мирас һәссиси болса Саридқичә йетип,  11 андин чегриси 
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өзи ғәрб тәрипигә чиқип, Маралаға берип Дабәшәткә йетишип Йоқнеамниң 
уттуридики вадисиға йетип берип,  12 Саридтин шәриқ тәрипигә қайрилип, 
күн чиқишқа меңип Кислот-Таборниң жут тәрипигә бурулуп, Дабераттин 
өтүп Яфияға чиқип,  13 андин шәриқ тәрипигә күн чиқишқа өтүп, Гат-
Хәфәр билән Әт-Қазиндин кезип Неағичә йейилған Риммонға барди.  14 У 
йәрдин чегра өзи шимал тәрипигә қайрилип Ханнатонғичә йетип берип, 
Йиптахәлниң вадисиға үсүп түгәп,  15 уларниң һәссиси болса Чатат, Наһалал, 
Шимрон, Йидала вә Бәйтләһәмниму йөгивелип, җәмий он икки шәһәр болуп 
тәәллуқ кәнтлириму бар еди.  16 Бу өзи бәни-Зәбулунниң мирас һәссиси болуп, 
мәзкур шәһәрләр болса кәнтләр билән қошулуп уларниң ханиданлириға 
мувапиқ берилди.  
17 Төртиничи чәк Иссакар үчүн чиқип уларниң ханиданлириға мувапиқ 
бәни-Иссакарға тәгди.  18 Уларниң зимини болса Йизрәәл, Кислот вә 
Шунәмни,  19 Хафарайим, Шион вә Анахаратни,  20 Раббит, Қишйон вә Абәзни,  
21 Рәмәт билән Ән-Ганнимни, Ән-Хадда билән Бәйт-Паззәз йөгәп,  22 андин 
чегра өзи Табор, Шахазима вә Бәйт-Шәмәшкә чиқип, учи Иорданда түгиди. 
Җәм шәһәрләр болса он алтә болуп тәәллуқ кәнтлириму бар еди.  23 Бу өз 
бәни-Иссакарниң мирас һәссиси болуп, мәзкур шәһәрләр кәнтлири билән 
қошулуп уларниң ханиданлириға берилди.  

24 Бәшинчи чәк бәни-Ашәрниң қәбилиси үчүн, уларниң ханиданлириға мувапиқ 
ташланди.  25 Уларниң зимини болса Хәлиқат билән Халини, Бәтән билән 
Акшафни,  26 Алламмеләк, Амад вә Мишални йөгәп, ғәрб тәрипигә меңип, Кармәл 
билән Шихор-Либнатқа йетип берип,  27 андин шәриқ тәрипигә қайрилип, Бәйт-
Дагонға берип, Зәбулун билән Йиптахәл вадисиниң шимал тәрипидин меңип, 
Бәйт-Емәк билән Нийәлгә йетип берип, Кабулниң шимал тәрипигә чиқип,  
28 Еброн билән Рәхобни, Хаммон билән Қанани йөгәп, чоң Сидонға йетип барди.  
29 Андин чегра өзи Рама тәрипигә қайрилип мәһкәм Тир шәһиригә берип, Хосаға 
қайрилип Акзиб жути башлиған җайда деңизға берип түгәп,  30 Умма, Афеқ вә 
Рәхобму йөгәп, җәмий йигирмә икки шәһәр өз кәнтлири билән ичигә кирди.  
31 Бу өзи бәни-Ашәрниң мирас һәссиси болуп, ханиданлириға мувапиқ мәзкур 
шәһәрләр билән кәнтлири берилди.  

32 Алтиничи чәк бәни-Нафтали үчүн чиқип, уларниң ханиданлириға мувапиқ 
бәни-Нафтали өзигә тәгди.  33 Уларниң зимини болса Хәләфтин чиқип, 
Заананимдики дуб дәриғидин өтүп, Адами-Некәб билән Ябнеәлдин өтүп 
Лақумғичә йетип, Иорданға берип түгиди.  34 Андин чегра өзи ғәрб тәрипигә 
қайрилип Азнот-Таборға берип, андин Хуққоққа чиқип, җәнубта Зәбулунниң 
һәссисигә тутишип, ғәрбтә Ашәрниң һәссисигә йетишип, Иорданниң йенида 
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күн чиқар тәрипидә Йәһуданиң һәссисигә үләшти.  35 У өзи Зиддим, Зәр, Хаммат, 
Раққат вә Киннәрәт,  36 Адама, Рама вә Хазор,  37 Қадеш, Әдрәй вә Ән-Хазор,  
38 Йирон, Мигдәл-Әл, Хорәм, Бәйт-Анат вә Бәйт-Шәмәш дегән шәһәрләрни 
йөгиди. Җәм шәһәрләрниң сани он тоққуз болуп тәәллуқ кәнтлириму бар еди.  
39 Бу өзи бәни-Нафтали қәбилисиниң мирас һәссиси болуп, бу шәһәрләр өзи 
кәнтлири билән қошулуп уларниң ханиданлириға мувапиқ тәгди.  

40 Йәттиничи чәк бәни-Дан қәбилиси үчүн чиқип, уларниң ханиданлириға 
мувапиқ тәгди.  41 Уларниң мирас һәссисиниң зимини болса Зора, Әштаол вә 
Ир-Шәмәшни,  42 Шаалбим, Аялон вә Йитлани,  43 Елон, Тимнаһ вә Әқронни,  
44 Әлтәкә, Гибәтон вә Баалани,  45 Йеһуд, Бәни-Бәрақ вә Гат-Риммонни,  
46 Меярқон билән Рақонни, Яфониң уттуридики жут билән қошуп йөгиди.  
47 Амма бәни-Данниң жути болса уларға тар кәлгәч, бәни-Дан өзи чиқип, 
Ләшәмгә һуҗум қилип, уни мәғлуп қилип, қилич биси билән уруп, өзиниңки 
қилип, анда олтиривелип, атиси Данниң исмини қоюп Ләшәмни Дан дәп 
атиди.  48 Бу өзи бәни-Дан қәбилисиниң һәссиси болуп, мәзкур шәһәрләр өз 
кәнтлири билән қошулуп уларниң ханиданлириға мувапиқ берилди.  
49 Бу тәриқидә бәни-Исраил жутни зиминлириға қарап үләштүрүп болғандин 
кейин, улар өзи Нунниң оғли Йәшуаға өз арисида мирас тәйинләп,  
50 Худавәндиниң буйруқиға қарап у өзи тилигәндәк Әфраим тағ жутидики 
Тимнат-Сераһ дегән шәһәрни униңға бәрди. Буниң билән у өзи шәһәрни 
бена қилип анда олтирип қалди.  51 Бу мирас һәссилири болса Елиазар 
каһин билән Нунниң оғли Йәшуа вә бәни-Исраилниң ханиданлириниң 
башлири бир болуп, Шилоһтики җамаәт чедириниң дәрвазисиниң алдида 
Худавәндиниң һузурида чәк ташлап үләштүрүп бәргән еди. Бу тәриқидә улар 
жутниң тәқсимини түгәтти.  

Панаһгаһ шәһәрләр

20 1 Амма Худавәндә Йәшуаға сөз қилип ейттики:  
2 «Сән өзәң бәни-Исраилға ейтқин Худавәндә өзи Мусаниң васитиси 

билән силәргә буйруғандәк өзәңлар үчүн панаһгаһ шәһәрләрни илғаңлар.  
3 Кимки бир кишини билмәстин сәһвәнлик билән уруп өлтүрүвәтсә, у 
шәһәрләрниң өзигә қечип кәтсун. Бу тәриқидә бу шәһәрләр өзи силәргә қан 
интиқамини алғучидин панаһгаһ болиду.  4 Әгәр бирким бу шәһәрләрниң 
йеригә қечип кетип, шәһәрниң дәрвазисиға берип туруп, шәһәрниң 
ақсақаллириға өз әһвалини ейтип бәрсә, улар уни өзигә қошуп шәһәргә 
киргүзүп, униңға җай бәргәндин кейин у өзи улар билән олтирип қалсун.  
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5 Әмди қан интиқамини алғучи уни қоғлап кәлсә, у өзи илгиридин өз 
хошнисиға адавәт қилмай, бәлки билмәсликтин уни сәһвәнлик билән 
өлтүргәч, улар өлтүргүчини униң қолиға тапшуруп бәрмисун.  6 Бәлки у 
өзи җамаәтниң алдида сорақ қилинип, шу вақшитики улуқ каһин өлүп 
кәткичилик бу шәһәрдә туруп, андин өлтүргүчи өзи өз шәһиригә йенип 
келип, өзи қечип кәткән шәһәрдики өйигә йенип кәлсун.  
7 Шу сөз билән улар өзи Нафталиниң тағ жути Галилийәдики Қадеш дегән 
шәһәр билән Әфраимниң тағ жутидики Шәкәм дегән шәһәрни вә Йәһуданиң тағ 
жутидики Қирят-Арба, йәни Хебронни илғап,  8 буниңдин башқа Йерихониң 
йенида Иорданниң у қети шәриқ тәрипидә болған Рубән қәбилисиниң чөл 
түзләңликидики Безәр дегән шәһәр билән Гад қәбилисиниң мирас һәссиси 
болған Гилиядтики Рамот дегән шәһәр вә Манассә қәбилисиниң мирас 
һәссиси болған Башандики Голан дегән шәһәрни тәйинлиди.  
9 Бу шәһәрләр болса һәммә бәни-Исраил билән уларниң арисиға кәлгән 
мусапирлар үчүн панаһгаһ болуп, кимки билмәсликтин бир кишини 
өлтүрүветип анда қечип кәтсә, җамаәтниң алдида сорақ қилиништин 
илгири қан интиқами алғучиниң қолидин өлмисун дәп, тоғрисида ейтилған 
шәһәрләр болиду.  

Лавийларниң шәһәрлири

21 1 Амма Лавий ханиданлириниң башлири болса Елиазар каһин 
билән Нунниң оғли Йәшуа вә бәни-Исраилниң қәбилилиригә баш 

болғанларниң қешиға келип,  2 Қанаан жутидики Шилоһта уларға сөз қилип: 
«Худавәндә Мусаниң васитиси билән бизниң тоғримизда: ‹ Уларға олтарғили 
шәһәр билән маллири үчүн яйлақлирини қошуп бәргин› дәп ейтти» деди.  
3 Шуни десә, бәни-Исраил өзи Худавәндиниң буйруқиға қарап өз мирас 
һәссилиридин бу шәһәрләр билән яйлақлирини қошуп лавийларға бәрди.  

4 Қеһатийларниң ханиданлири үчүн чәк чиқса, бу лавийларниң арисида 
Һарун каһинниң әвлатлири өзи Йәһуда қәбилиси, Шимон қәбилиси вә 
Бәнямин қәбилисиниң жутлиридин он үч шәһәрни тапсун дәп, чәк ташлаш 
билән тайин болди.  5 Қеһатниң қалған әвлатлири болса чәк ташлаш билән 
Әфраим қәбилисиниң ханиданлири, Дан қәбилиси вә Манассәниң йерим 
қәбилисиниң жутлиридин он шәһәрни тапти.  
6 Гәршонниң әвлатлири болса чәк ташлаш билән Иссакар қәбилисиниң 
ханиданлири, Ашәр қәбилиси, Нафтали қәбилиси вә Манассәниң йәнә йерим 
қәбилисиниң жутлиридин он үч шәһәрни тапти.  
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7 Мәрариниң әвлатлири болса өз ханиданлириға мувапиқ Рубән қәбилиси, 
Гад қәбилиси вә Зәбулун қәбилисиниң жутлиридин он икки шәһәрни тапти.  
8 Бу тәриқидә Исраил Худавәндә өзи Мусаниң васитиси билән буйруғинидәк 
чәк ташлап, бу шәһәрләр билән яйлақлирини қошуп, лавийларға бәрди.  

9 Бәни-Йәһуданиң қәбилиси билән бәни-Шимонниң қәбилисиниң жутидин 
мунда зикир қилинған бу шәһәрләр берилди.  10 Бәни-Лавийларниң нәслидин 
кәлгән қеһатийларниң ханиданлиридин болған бәни-Һарунға дәсләп чәк 
чиқип, төвәндә зикир қилинған шәһәрләр берилди.  11 Уларниң өзигә Йәһуданиң 
тағ жутида болуп Анақниң атисиниң шәһири Қирят-Арба, йәни Хеброн, билән 
чөрисидики яйлақлири тәгди.  12 Лекин шәһәрниң зираәт билән кәнтлири болса 
улар буни Йәфуннәниң оғли Каләбкә мирас қилип бәрди.  13 Һарун каһинниң 
әвлатлири болса уларға қан төккүчиниң панаһгаһ шәһири болған Хеброн 
билән чөрисидики яйлақлири берилип, Либна билән чөрисидики яйлақлири,  
14 Яттир билән чөрисидики яйлақлири, Әштәмоа билән чөрисидики яйлақлири,  
15 Холон билән чөрисидики яйлақлири, Дебир билән чөрисидики яйлақлири,  
16 Айин билән чөрисидики яйлақлири, Ютта билән чөрисидики яйлақлири, 
Бәйт-Шәмәш билән чөрисидики яйлақлири тегип, бу икки қәбилиниң 
жутлиридин җәмий тоққуз шәһәр елинип уларға берилди.  

17 Мундин башқа уларға Бәнямин қәбилисиниң жутидин Гибийон билән 
чөрисидики яйлақлири, Геба билән чөрисидики яйлақлири,  18 Анатот 
билән чөрисидики яйлақлири, Алмон билән чөрисидики яйлақлири, җәмий 
төрт шәһәр елинип уларға берилди.  19 Бу тәриқидә каһин болған бәни-Һарун 
тапқан шәһәрлириниң сани чөрисидики яйлақлиридин башқа он шәһәр еди.  
20 Амма лавийларниң нәслидин кәлгән бәни-Қеһатниң қалған ханиданлири 
болса Әфраим қәбилисиниң жутидин чәк ташлаш билән бу шәһәрләрни 
тапти.  21 Уларниң өзигә Әфраимниң тағ жутида болуп қан төккүчиниң 
панаһгаһ шәһири болған Шәкәм билән чөрисидики яйлақлири, Гезәр билән 
чөрисидики яйлақлири,  22 Қибзайим билән чөрисидики яйлақлири вә Бәйт-
Хорон билән чөрисидики яйлақлири берилип, җәмий төрт шәһәр уларға 
тәгди.  
23 Мундин башқа Дан қәбилисиниң жутидин Әлтәкә билән чөрисидики 
яйлақлири, Гибәтон билән чөрисидики яйлақлири,  24 Аялон билән 
чөрисидики яйлақлири вә Гат-Риммон билән чөрисидики яйлақлири 
елинип уларға берилип, җәмий төрт шәһәр тәгди.  
25 Мундин башқа Манассәниң йерим қәбилисиниң жутидин Таанак билән 
чөрисидики яйлақлири, Гат Риммон билән чөрисидики яйлақлири елинип 
уларға берилип, җәмий икки шәһәр тәгди.  26 Бәни-Қеһатниң қалған 
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ханиданлири болса уларға берилгән шәһәрләр чөрисидики яйлақлиридин 
башқа җәмий он еди.  

27 Амма лавийларниң нәслидин кәлгән бәни-Гәршонға Манассәниң йерим 
қәбилисиниң жутидин қан төккүчиниң панаһгаһи болуп Башанда болған 
Голан билән чөрисидики яйлақлири, Бәәштера билән чөрисидики яйлақлири 
берилип җәмий икки шәһәр тәгди.  
28 Мундин башқа Иссакар қәбилисиниң жутидин Қишйон билән чөрисидики 
яйлақлири, Даберат билән чөрисидики яйлақлири,  29 Ярмут билән 
чөрисидики яйлақлири вә Ән-Ганним билән чөрисидики яйлақлири елинип 
уларға берилип, җәмий төрт шәһәр тәгди.  
30 Мундин башқа Ашәр қәбилисиниң жутидин Мишал билән чөрисидики 
яйлақлири, Абдон билән чөрисидики яйлақлири,  31 Хәлиқат билән 
чөрисидики яйлақлири вә Рәхоб билән чөрисидики яйлақлири елинип 
уларға берилип, җәмий төрт шәһәр тәгди.  
32 Буниңдин башқа Нафтали қәбилисиниң жутидин қан төккүчиниң панаһгаһ 
шәһири болуп Галилийәдә болған Қадеш дегән шәһәр билән чөрисидики 
яйлақлири, Хаммот-Дор билән чөрисидики яйлақлири вә Қартан билән 
чөрисидики яйлақлири елинип уларға берилип, җәмий үч шәһәр тәгди.  
33 Бу тәриқидә гәршонийлар болса ханиданлириға мувапиқ уларға тәккән 
шәһәрләрниң җәмий чөрисидики яйлақлиридин башқа он үч шәһәр еди.  

34 Бәни-Лавий нәслидин кәлгән бәни-Мәрариниң ханиданлири болса уларға 
Зәбулун қәбилисиниң жутидин Йоқнеам билән чөрисидики яйлақлири, 
Қарта билән чөрисидики яйлақлири.  35 Димна билән чөрисидики яйлақлири 
вә Наһалал билән чөрисидики яйлақлири елинип уларға берилип, җәмий 
төрт шәһәр тәгди.  
36 Буниңдин башқа Рубән қәбилисиниң жутидин Безәр билән чөрисидики 
яйлақлири, Яһса билән чөрисидики яйлақлири,  37 Қадемот билән чөрисидики 
яйлақлири вә Мефаат билән чөрисидики яйлақлири елинип уларға берилип, 
җәмий төрт шәһәр тәгди.  
38 Буниңдин башқа Гад қәбилисиниң жутидин қан төккүчиниң панаһгаһ 
шәһири болуп Гилиядта болған Рамот дегән шәһәр билән чөрисидики 
яйлақлири, Маханаим билән чөрисидики яйлақлири,  39 Хешбон билән 
чөрисидики яйлақлири вә Язәр билән чөрисидики яйлақлири елинип уларға 
берилип, җәмий төрт шәһәр тәгди.  
40 Бәни-Лавийниң нәслидин кәлгән бәни-Мәрариниң қалғанлири болса өз 
ханиданлириға мувапиқ чәк билән тапқан шәһәрлириниң һәммиси болса 
җәмий он икки шәһәр еди.  
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41 Лавийларниң бәни-Исраил жутидики һәммә шәһәрлири болса чөрисидики 
яйлақлири билән берилип, җәмий қириқ сәккиз шәһәр еди.  42 Бу шәһәрләрниң 
һәр бири болса чөрисидики яйлақлири билән болуп, шәһәрләрниң һәммиси 
шундақ еди.  
43 Худавәндә қәсәм қилип уларниң ата-бовилириға бәргили вәдә қилған 
барчә жутни бу тәриқидә Исраилға бәрди. Бәрсә, улар келип, уни қолиға елип, 
анда олтарди.  44 У вақит Худавәндә өзи илгири қәсәм қилип уларниң ата-
бовилириға вәдә қилғинидәк уларға һәр тәрипидин өз дүшмәнлиридин арам 
таптуруп бәрди. Шундақки, дүшмәнлириниң һеч бири уларға зит туралмай, 
бәлки Худавәндә өзи уларниң һәммә дүшмәнлирини уларниң қолиға 
тапшуруп,  45 дәрвәқә Худавәндә Исраилниң ханиданиға вәдә қилғанниң 
һәммиси кемәймәй, барчиси беҗа кәлтүрүлди.  

Рубән, Гад вә Манассәниң йерим қәбилисиниң 

өз мирас зиминиға йенип бериши

22 1 У вақит Йәшуа өзи рубәнийләр, гадийлар вә Манассәниң йерим 
қәбилисини қичқирип уларға ейттики:  2 «Силәр болсаңлар 

Худавәндиниң бәндиси Мусаниң силәргә буйруғининиң һәммисини тутуп, 
силәргә һәрнемә буйруған болсам, сөзлиримгә қулақ селип,  3 бу һәммә 
вақит ичидә бу күнгичә бурадәрлириңларни ташлимай, бәлки өз Тәңриңлар 
Худавәндиниң буйруқиға әмәл қилип кәлдиңлар.  4 Әмди Тәңриңлар 
Худавәндә өзи вәдә қилғинидәк бурадәрлириңларға арам бәрди. Униң үчүн 
силәр болсаңлар Худавәндиниң бәндиси Муса өзи Иорданниң у тәрипидики 
силәргә бәргән мирас жутуңларға қайтип, өз чедирлириңларға йениңлар.  
5 Йенип берип, Худавәндиниң бәндиси Мусаниң силәргә бәргән қанун-
әмрләргә чиң әмәл қилип, өз Тәңриңлар Худавәндини дост тутуп, һемишә 
униң йоллирида йүрүп, әһкамини сақлап униңға чаплишип туруп, пүтүн 
җан-дилиңлар билән униңға бәндичилик қилиңлар» дәп,  
6 Йәшуа уларни мубарәкләп рухсәт қилса, улар йенип кетип, өз чедирлириға 
барди.  7 Манассәниң йерим қәбилиси болса Муса униң өзигә Башанда мирас 
бәргән еди, лекин қалған йеримиға Йәшуа өзи Иорданниң у қети ғәрб тәрипидә 
уларниң бурадәрлириниң арисида мирас бәрди. Амма Йәшуа өзи уларни 
чедирлириға кәтсун дәп, рухсәт қилғинида уларни мубарәкләп,  8 уларға 
ейттики: «Тола ғәзинә билән турғун чарва малларни елип, тола алтун, күмүч, 
мис, төмүр вә кийим-аяғни көтирип өз чедирлириңларға йенип берип, өз 
дүшмәнлириңлардин алған олҗини бурадәрлириңлар билән үлишивелиңлар» 
деди.  9 У вақит бәни-Рубән, бәни-Гад вә Манассәниң йерим қәбилиси болса 
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Қанаан жутидики Шилоһтин чиқип, бәни-Исраилдин айрилип, Худавәндә өзи 
Мусаниң васитиси билән қилған буйруқиға мувапиқ уларниң тәәллуқи болуп 
өз мираси болған Гилияд жутиға қарап маңди.  

Иорданниң шәриқ тәрипидә мирас алған қәбилиләрниң 

бир қурбангаһни ясиши
10 Амма бәни-Рубән, бәни-Гад вә Манассәниң йерим қәбилиси өзи 

Қанаан жутидики Иорданниң бойиға йәткәндә анда Иорданниң бойида 
бир қурбангаһни тәйярлап, бу қурбангаһни наһайити чоң тәриқидә ясиди.  
11 «Мана бәни-Рубән, бәни-Гад вә Манассәниң йерим қәбилиси болса Қанаан 
жутидики Иорданниң у қетида қалған бәни-Исраилниң у тәрипидә чоң бир 
қурбангаһни ясапту» дегән хәвәр Исраилға аңлинип қалди.  12 Бәни-Исраил 
бу хәвәрни аңлиған һаман уларниң һәммә җамаити уларниң үстигә һуҗум 
қилип урушмақ үчүн Шилоһқа йиғилип җәм толди.  13 У вақит бәни-Исраил 
өзи Елиазар каһинниң оғли Пинихасни Гилияд жутидики бәни-Рубән, бәни-
Гад вә Манассәниң йерим қәбилисиниң қешиға маңдуруп,  14 бәни-Исраил 
қәбилилириниң һәр бир ханиданидин бир сәрдарни һесаблап елип,он икки 
сәрдарни униң билән биллә әвәтти. Бу сәрдарлар болса уларниң һәр бири 
Исраилниң миңлириниң арисида өз ханиданиға баш болуп кәлгән кишиләр еди.  
15 Булар өзи әмди Гилияд жутидики бәни-Рубән, бәни-Гад вә Манассәниң 
йерим қәбилисиниң қешиға келип, уларға ейттики:  16 «Мана Худавәндиниң 
җамаити сөз қилип: ‹ Силәрниң Худавәндидин йүз өрүп, бир қурбангаһни 
ясап Худавәндиниң өзигә зит қопуп, Исраилниң Тәңрисигә қилған бу 
вапасизлиқиңлар немидур?  17 Худавәндиниң җамаити униң җазасини 
тартип туруп, биз техи бу күнгичә униңдин пак болалмай қалған Пеорниң 
қилған гунайи биз үчүн йәтмәйттиму?  18 Силәр өзәңлар бу күн Худавәндидин 
йүз өрүдүңлар әмәсму? Әгәр силәр бу күн Худавәндигә асийлиқ қилсаңлар, 
шәксиз әтә униң қәһр ғәзипи Исраилниң пүтүн җамаитигә кәлмәмду?  
19 Лекин силәр мирас алған жут өзи силәргә напак көрүнсә, Худавәндиниң 
мираси болуп анда Худавәндиниң чедири тикилгән жутқа йенип келип, 
аримизда мирас елиңлар. Лекин Тәңримиз Худавәндиниң қурбангаһидин 
башқа қурбангаһни өзәңлар үчүн ясиғиниңлар билән, хаһи Худавәндидин, 
хаһи биздин йүз өрүмәңлар.  20 Зераһниң оғли Акан өзи һарам қилинған 
нәрсиләрдин алғинида бу гунаниң сәвәбидин ялғуз у киши өлмәй, бәлки 
Исраилниң пүтүн җамаитиниң үстигә қәһр-ғәзәп кәлгән әмәсму?› дәп 
ейтиду» деди.  
21 У вақит бәни-Рубән, бәни-Гад вә Манассәниң йерим қәбилиси өзи Исраилниң 
ханиданлириға баш болған кишиләргә җавап берип ейттики:  22 «Тәңри 
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болуп турған Рәб Худа болса, дәрвәқә Тәңри болуп турған Рәб Худа өзи буни 
билиду. Исраилму билсунки: ‹ Әгәр бу иш өзи Худавәндигә хиянәт қилип 
вапасиз болғаймиз дәп, қилинған болса, бизни сақлимиғин› дәймиз.  23 Әгәр 
биз Худавәндидин йүз өрүп, бир қурбангаһни ясап униң үстидә көйдүрмә 
қурбанлиқ я йегүлүк қурбанлиқи вә я шүкүр қурбанлиқи өткүзимиз дәп 
хиял қилған болсақ, Худавәндә өзи бизгә лайиқ җаза бәрсун.  24 Биз болсақ 
келидиған вәқәдин қорқуп, силәрниң тоғраңларда уларниң балилири 
кейинки вақитта бизниң балилиримизға: ‹ Исраилниң Тәңриси Худавәндә 
билән немә кариңлар бар?  25 Әй бәни-Рубән билән бәни-Гад Худавәндә өзи 
бизниң билән силәрниң араңларда Иорданни чегра қилип қоймидиму? 
Бу сәвәбтин Худавәндә билән несипиңлар йоқтур› дәйдумикин дәп хиял 
қилдуқ. Буниң билән силәрниң балилириңлар бизниң балилириңларни 
Худавәндиниң қорқунучисидин тосайдиған болатти.  26 Униң үчүн биз 
сөзлишип: ‹ Қопуп Худавәндигә бир қурбангаһни ясайли. Лекин бу өзи 
көйдүрмә қурбанлиқ билән союм қурбанлиқлар үчүн болмай,  27 бәлки биз 
болсақ Худавәндигә бәндичилик қилип, уларниң балилири келидиған вақит 
бизниң балилиримизға: «Худавәндә билән несипиңлар йоқ» дәп ейтмисун 
дәп, униң һузурида көйдүрмә билән союм қурбанлиқлиримизни өткүзүп, 
шүкүр қурбанлиқлиримизни кәлтүридиғинимизға биз билән уларниң 
арисида бир шаһит болуп, биздин әвлатлиримизниң оттурисида гувадәк 
турсун› дәп тоғраңларда ейтип,  28 дәрвәқә әгәр улар келидиған вақитта биз 
билән әвлатлиримизға мундақ сөзлисә, биз җавап берип: ‹ Ата-бовилиримиз 
өзи уни көйдүрмә қурбанлиқ билән союм қурбанлиқ үчүн ясимай, бәлки 
биз билән силәрниң оттураңларда бир гува болсун дәп, Худавәндиниң 
қурбангаһиниң сүритидә ясиған нәмунигә қараңлар› дейәләймиз.  29 Йирақ 
болсунки, биз Худавәндигә қарши қопуп, Худавәндиниң өзидин йүз өрүп, 
өзи униң чедириниң алдида туруп, Тәңримиз Худавәндиниң қурбангаһи 
болғанниңкидин башқа бир қурбангаһни униң үстидә көйдүрмә қурбанлиқ я 
йегүлүк қурбанлиқи вә я союм қурбанлиқни өткүзмәк үчүн ясиғаймиз» деди.  
30 Пинихас каһин билән униңға қошулуп келип Исраилниң ханиданлириға 
баш болуп җамаәтниң сәрдарлири болғанларниң өзи бәни-Рубән, бәни-
Гад вә бәни-Манассәниң немә ейтқинини аңлиғинида бу сөз уларға хуш 
көрүнди.  31 Елиазар каһинниң оғли Пинихас өзи бәни-Рубән, бәни-Гад вә 
бәни-Манассәгә сөзләп: «Силәр Худавәндигә мундақ вапасизлиқ қилмиған 
болсаңлар, биз Худавәндиниң оттуримизда туруватқинини әмди билдуқ. 
Силәр болсаңлар бу иш билән бәни-Исраилни Худавәндиниң қолидин 
қутқуздуңлар» деди.  
32 Андин кейин Елиазар каһинниң оғли Пинихас билән сәрдарлар өзи бәни-
Рубән билән бәни-Гадниң қешидин Гилияд жутидин чиқип, Қанаан жутиға 
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бәни-Исраил қешиға йенип келип, бу хәвәрни уларға дәп бәрди.  33 Дәп бәрсә, 
бу иш бәни-Исраилға яхши көрүнгәч бәни-Исраил өзи Худаға һәмдусана 
ейтип, иккинчи бәни-Рубән билән бәни-Гад олтарған жутиға чиқип улар 
билән урушуп жутни хараб қилишни һәргиз қәстлимиди.  34 Амма бәни-Рубән 
билән бәни-Гад болса бу қурбангаһқа ‹ гувалиқ› дәп ат қоюп, Худавәндә өзи 
Худадур дәп, бу өзи аримизда гува болсун» деди.  

Йәшуаниң Исраилниң әмир-ақсақаллириға ейтқан ахирқи сөзлири

23 1 Худавәндә өзи бәни-Исраилға чөрисидики дүшмәнлиридин 
арам берип, узун заман өткәндин кейин, Йәшуа қерип күнлиридә 

яшанғинида,  2 Йәшуа өзи һәммә Исраил билән уларниң ақсақал билән 
сәрдарлирини һаким билән мәнсәпдарлирини қичқартип, уларға ейттики: 
«Мән болсам қерип кетип күнләрдә яшандим.  3 Тәңриңлар Худавәндиниң 
силәр үчүн бу хәлиқләрниң һәммисигә немә-немә қилғинини өзәңлар 
көрдүңлар. Растинла Тәңриңлар Худавәндә өзи силәрниң тәрипиңлардин 
җәң қилмидиму?  4 Мана мунда қалған бу хәлиқләрниң жути болса өзәм 
йоқатқан һәммә хәлиқләрниң жути билән қошулуп, чәк ташлап Иордандин 
тартип ғәрб тәрипидики чоң деңизғичә тәқсим қилип, қәбилилириңларға 
мирас қилип бәрдим.  5 Тәңриңлар Худавәндә өзи уларни алдиңлардин 
чиқирип қоғлап силәрдин нери қилип, Тәңриңлар Худавәндә силәргә 
ейтқинидәк уларниң жутиға силәрни егә қилиду.  6 Униң үчүн силәр 
қаттиқ ғәйрәт қилип, Мусаниң қанун китапида пүтүлгәнниң һәммисигә 
мувапиқ әмәл қилип, хаһи оңға, хаһи солға қайрилмай уттур йүрүп,  7 техи 
араңларда қеп қалған хәлиқләргә арилашмай, хаһи уларниң тәңрилириниң 
исмини зикир қилмай, хаһи уларниң үстидә қәсәм қилмай, хаһи уларға 
ибадәт қилмай, хаһи уларға сәҗдиму қилмаңлар.  8 Бәлки бу күнгичә 
қилғиниңлардәк өз Тәңриңлар Худавәндигә чаплишип туруңлар.  9 Чүнки 
Худавәндә болса чоң-чоң күчлүк хәлиқләрни алдиңлардин һайдивәткәч, бу 
күнгичә һеч киши алдиңларда тохтиялмай қалди.  10 Тәңриңлар Худавәндә 
өзи ейтқиниға мувапиқ силәрниң тәрипиңлардин җәң қилғач, силәрдин 
ялғуз бир киши миң кишини қоғливетидиған болди.  11 Ундақ болғандин 
кейин чиң көңүл билән туруп, Тәңриңлар Худавәндини дост тутуңлар.  
12 Чүнки әгәр силәр униңдин йүз өрүп, араңларда қеп қалған бу хәлиқләргә 
арилишип кетип, қуда-баҗалиқ қилип, улар билән бериш-келиш қилсаңлар.  
13 тайин билиңларки, Тәңриңлар Худавәндә өзи бу хәлиқләрни иккинчи 
алдиңлардин һайдивәтмәй, бәлки бу хәлиқләр өзи силәргә қисмақ билән 
қилтақ болуп, учаңларға қамча қилинип чүшүп, көзлириңларға тикән болуп 



ЙӘШУА 42

кирип, ахирда Тәңриңлар Худавәндә өзи силәргә бәргән бу яхши жуттин 
йоқ болуп кетисиләр.  14 Мән әмди пат пурсәттә бу дунияниң һәммисини 
ташлап кәтсәм, Тәңриңлар Худавәндә силәрниң тоғраңларда вәдә қилған 
һәммә яхшилиқидин һеч бири зайә болмай, бәлки һәммиси силәр үчүн 
беҗа кәлтүрүлүп, һечнемә йәргә чүшмиди дәп, пүтүн дил билән пүтүн 
җениңлардин ойлап туруңлар.  15 Лекин Тәңриңлар Худавәндә силәргә вәдә 
қилған һәммә яхшилиқи өзи үстүңларға кәлгәндәк, Худавәндә өзи силәрни 
Тәңриңлар Худавәндә силәргә бәргән жуттин йоқитивәткичилик һәммә 
яманлиқни үстүңларға кәлтүриду.  16 Әгәр силәр Тәңриңлар Худавәндиниң 
силәргә тапилиған әһдисини бузуп, башқа тәңриләргә ибадәт қилип баш 
әгсәңлар, шундақ болиду. Шундақ қилсаңлар, Худавәндиниң ғәзипи силәргә 
туташқач, у өзи силәргә бәргән яхши жуттин шитик йоқ болуп кетисиләр» 
деди. 

 Шәкәмдә бағланған әһдә

24 1 Андин Йәшуа өзи Исраилниң һәммә қәбилилириңлирини Шәкәмгә 
йиғип, Исраилниң ақсақаллири билән сәрдарлирини, һакимлири 

билән мәнсәпдарлирини қичқартип қойди. Улар Худаниң һузуриға келип 
һазир болғинида,  2 Йәшуа хәлиқниң һәммисигә сөз қилип ейттики: 
«Исраилниң Тәңриси Худавәндә мундақ ейтидуки: ‹ Қедимки заманда 
ата-бовилириңлар дәрияниң у тәрипидә олтарақлиқ болуп, Ибраһим 
билән Наһорниң атиси Тәраһ мунда олтарған еди. Амма улар анда башқа 
тәңриләргә ибадәт қилатти.  3 Лекин мән Иорданниң у тәрипидин атаңлар 
Ибраһимни елип келип, уни пүтүн Қанаан жути ичидә башлап берип, униң 
уруқ-әвлатини авутуп, униң өзигә Исһақни бәрдим.  4 Андин кейин мән 
Исһақниң өзигә Яқуб билән Әсавни бәрдим. Әсав болса мән униң өзигә 
Сеирниң тағ жутини мирас қилип бәрдим, лекин Яқуб билән оғуллири болса 
Мисирға чүшүп барди.  5 Кейинрәк мән Муса билән Һарунни әвәтип, Мисирға 
анда қилған әмәллирим билән җаза берип, силәрни андин чиқирип кәлдим.  
6 Мән бу тәриқидә ата-бовилириңларни Мисирдин чиқирип болуп, улар 
деңизғичә йетип кәлгинидә мисирлиқлар өзи һарву билән атлиқларни елип 
келип, ата-бовилириңларни қизил деңизғичә қоғлиғили турди.  7 Амма улар 
Худавәндигә пәряд қилса, у өзи силәр билән мисирлиқларниң оттурисиға 
қаттиқ қараңғулуқни селип, уларни бассун дәп, деңизни уларниң үстигә 
япти. Силәр болсаңлар өз көзлириңлар билән мениң мисирлиқларға немә 
қилғинимни көрдүңлар. Андин кейин силәр узун вақитқичә чөлдә олтирип 
қалдиңлар.  8 Кейинрәк мән силәрни Иорданниң у тәрипидә олтарған 
аморийларниң жутиға башлап барсам, улар силәр билән соқушқили 
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башлиди. Лекин мән уларни қолуңларға берип алдиңлардин йоқатқач, 
силәр уларниң жутини егиливалдиңлар.  9 У вақит Моабниң падишаһи 
Балақ бән-Зипор өзи қопуп, Исраил билән җәң қилғили башлап, үстүңларға 
ләнәт оқумақ үчүн Беорниң оғли Биламни қичқирип әвәтти.  10 Лекин мән 
болсам Биламниң сөзигә унимай, силәрни униң қолидин қутқузғач у өзи 
силәргә дуайихәйр оқуп кәтти.  11 Кейинрәк силәр Иордандин өтүп Йерихоға 
барғанда, Йерихониң хәлқи силәргә қарши қопуп, аморийлар, пәриззийләр, 
қанаанийлар, хиттийлар, гиргашийлар, хиввийлар вә йәбусийлар өзи силәр 
билән урушқили турса, мән уларни қолуңларға берип,  12 Аморийларниң 
иккила падишаһини, хаһи қилич, хаһи нәйзәңлар билән қачурмай, бәлки 
алдиңларда һәриләрни әвәтип уларни қачуруп,  13 өзәңлар ишлимигин жут 
билән ясимиған шәһәрләрни силәргә бәрдим. Силәр болсаңлар анда олтирип, 
өзәңлар салмиған үзүмзарлиқ билән зәйтун бағлириниң мевилирини йәп 
туруп, силәр әмәсму?› дәп ейтиду.  14 Униң үчүн әмди силәр Худавәндидин 
қорқуп туруп, камил тәриқидә раст көңүл билән униңға бәндичилик қилип, 
ата-бовилириңлар өзи дәрияниң у тәрипи билән Мисирда ибадәт қилған 
тәңриләрни чиқириветип, ялғуз Худавәндигә ибадәт қилиңлар.  15 Лекин 
әгәр Худавәндиниң ибадити силәргә яман көрүнсә, ата-бовилириңлар 
өзи дәрияниң у тәрипидә олтарғинида ибадәт қилған тәңриләрниму яки 
силәр уларниң жутида олтарған аморийларниң тәңрилириниму, уларниң 
тәңрилириниң қайсисиға ибадәт қилидиғиниңларни илғаңлар. Лекин мән 
болсам өз өйүмдикиләр билән қошулуп Худавәндигә ибадәт қилимән» 
деди.  16 У вақит хәлиқ өзи җавап берип ейттики: «Һәргиз ундақ болмайду. 
Биз болсақ Худавәндини ташлап, башқа тәңриләргә ибадәт қилмаймиз.  
17 Чүнки Тәңримиз Худавәндә болса өзи биз билән ата-бовилиримизни 
қуллуқ өйи болған Мисирдин чиқирип келип, көзлиримизниң алдида бу 
чоң мөҗизиләрни көрситип, қайси йолда меңип қайси хәлиқниң арисидин 
өтсәк, бизни сақлиди әмәсму?  18 Худавәндә өзи бу жутта олтарған аморийлар 
билән һәммә хәлиқләрни алдимиздин қачурмидиму? Униң үчүн бизму 
Худавәндигә ибадәт қилғини халаймиз. Чүнки у өзи бизниң Тәңримиздур» 
деди.  19 У вақит Йәшуа хәлиққә ейттики: «У өзи муқәддәс Тәңри болуп, хата 
билән гуналириңларға чидиялмайдиған ғәйрәтлик бир Худа болғач, силәр 
Худавәндиниң ибадитини қилалмайсиләр.  20 Әгәр силәр Худавәндини 
ташлап ят тәңриләргә ибадәт қилсаңлар, уму силәрдин йүз өрүп, силәргә 
яхшилиқ қилип кәлгининиң орнида силәргә бала кәлтүриду» деди.  21 Лекин 
хәлиқ өзи Йәшуаға җавап берип: «Ундақ әмәс, бәлки биз Худавәндигә 
ибадәт қилғили халаймиз» деди.  22 Шуни аңлап, Йәшуа өзи хәлиққә сөзләп: 
«Униңға ибадәт қилайли дәп, өзәңлар үчүн Худавәндини илғиғиниңларға 
өз өзәңларға гува болдуңлар» дәп ейтса, улар җавап берип: «Дәрвәқә 
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шундақ» дәп ейтти.  23 У өзи: «Ундақ болса, әмди араңлардики ят тәңриләрни 
чиқириветип, көңүллириңларни Исраилниң Тәңриси Худавәндигә майил 
қилиңлар» деди.  24 Хәлиқ өзи Йәшуаға җавап берип: «Биз болсақ өз Тәңримиз 
Худавәндигә бәндичилик қилип, униң буйруқини аңлайли» деди.  25 Шуни 
аңлап, Йәшуа өзи у күни хәлиқ билән әһдә бағлишип, Шәкәмдә улар үчүн 
қанун-бәлгилимиләрни тохтитип бәрди.  26 Тохтитип берип, Йәшуа өзи бу 
һәммә сөзләрни Худавәндиниң қанун китапида йезип қоюп, чоң бир ташни 
елип, анда Худавәндиниң муқәддәс ханисиниң йенидики дуб дәриғиниң 
тегидә тикләп қойди.  27 Андин кейин Йәшуа өзи хәлиққә сөзләп: «Мана бу 
таш болса бизгә гува болуп турсун, чүнки бу өзи Худавәндиниң бизгә қилған 
һәммә сөзини аңлап турғач, силәр өз тәңриңларни инкар қилмиғайсиләр 
дәп, үстүңларға гува болуп турсун» деди.  28 Шуни дәп, Йәшуа өзи хәлиққә 
иҗазәт берип һәр бирини өз жутиға яндурди.  

Йәшуа вә Елиазарниң вапати

29 Бир вақиттин кейин Худавәндиниң бәндиси болуп Нунниң оғли болған 
Йәшуа болса бир йүз он яшқа кирип вапат болди.  30 Улар уни елип берип, 
Әфраим тағ жутида Гааш теғиниң шимал тәрипидики униң өз мирас һәссиси 
болған Тимнат-Сераһ дегән җайда дәпнә қилди.  31 Исраил болса Йәшуаниң 
һәммә һаят күнлиридә Худавәндигә ибадәт қилип туруп, Йәшуадин кейин 
қелип, Худавәндиниң Исраил үчүн қилған һәммә ишлирини убдан билгән 
ақсақалларниң һаят күнлиридиму шундақ қилип турди.  32 Йүсүпниң 
сүнәклири болса бәни-Исраил уларни Мисирдин елип кәлгән еди. Әмди 
улар буни Шәкәмгә елип берип, Яқубниң өзи Шәкәмниң атиси Хаморниң 
оғуллиридин йүз парчә күмүчкә сетивелип бәни-Йүсүпниң мирас һәссиси 
болған йәрдә дәпнә қилди.  33 Һарунниң оғли Елиазар вапат болғанда улар 
уни өз оғли Пинихасқа берилип Әфраимниң тағ жутида болған Гибия дегән 
җайда дәпнә қилди.


