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Хɵрмəтле уҡыусы!
Һеҙҙең иғтибарығыҙға Библияның тəүге китабы «Башланмыш»тың тəржемəһен тəҡдим итəбеҙ. 77 китаптан торған
Библия донъя əҙəбиəтенең һəм дини мəҙəниəттең иң күренекле
ҡомартҡыларының береһе иҫəплəнə. Шуға күрə уны хатта
«Китаптарҙың китабы» тип йɵрɵтəлəр.
«Башланмыш»тың башҡортсаға тəржемəһе Рəсəй Библия
йəмғиəте тарафы нан əҙерлəнде. Библия китаптарын тɵп
нɵсхəнəн тəржемə итеү ɵсɵн башҡорт əҙəбиəтселəре ике йыл
бу йы Санкт-Петербург ҡалаһында тəржемə оҫталығын һəм
боронғо йəһүд телен ɵйрəнде. Биш йыл эсендə Библияның
20 китабының тəүге ҡараламалары əҙер булды. Был эштə,
тəржемəселəрҙəн башҡа, тəфсир һəм филология бу йынса
мɵхəррирҙəр ҡатнашты. Тəфсирҙəрҙең теүəллегенə Берлəшкəн
Библия йəмғиəттəренең тəржемə бу йынса консультанты
етəкселек итə, проектҡа дɵйɵм етəкселекте иһə Рəсəй Библия
йəмғиəтенең Санкт-Петербург бүлексəһе атҡара.
Башҡорт йəмəғəтселеген ошо белгестəрҙең эш һɵҙɵмтəлəре
менəн таныштырыу маҡсатында Рəсəй Библия йəмғиəте иң
тəүҙə «Башланмыш» китабын айы рым ғына нəшер итергə
булды. Əҙəбиəтсе ғалимдарҙың, яҙыусыларҙың, тɵрлɵ диндəр
вəкилдəренең эшебеҙ хаҡындағы фекерен ишетергə телəр
инек. Беҙ уларҙы ентеклəп ɵйрəнəсəкбеҙ һəм артабан иҫəпкə
аласаҡбыҙ.
Уҡыусыларға уңайлы булһын ɵсɵн беҙ тексты бүлеп, атамалар
ҡуйҙыҡ, ə китаптың аҙағында ɵҫтəлмə материалдар тəҡдим
ителə. Баҫмаға боронғо Яҡын Кɵнсығыштың һəм Боронғо
Ҡынаандың карталары, иң ҡатмарлы һүҙҙəрҙең аңлатмаларын
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үҙ эсенə алған һүҙлек индерелде. Шулай уҡ «Башланмыш»
китабының тɵп темалары һəм бүлектəре хаҡында бəйəн иткəн
Һуңғы һүҙ урынлаштырылды.
Уҡыусыларҙан фекер һəм тəҡдимдəрҙе түбəндəге адрес буйынса ебəреүҙəрен һорайбыҙ:
191014, Санкт-Петербург,
а/я 127, Санкт-Петербургское отделение
Российского Библейского Обшества.
Гөлсирә Ғи
уллина,
яуаплы мх ррир
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Беренсе бүлек
Донъяның башланғаны
Яратылмыш
1 Иң элек Алла күк менəн ерҙе ярат ты.
2 Əле рəүеше лə булмаған ер буп-буш, ə ҡараңғыға сумған
ик һеҙ-сик һеҙ даръя һыуҙары ɵҫтɵндə Ал ланың ҡеүəтле рухы
һиҙелə ине.
3 Əйтте Алла: «Яҡ ты лыҡ бул һын». Яҡ ты лыҡ булды. 4 Алла
яҡты лыҡты күрҙе, уның яҡшы икəнен күрҙе һəм уны ҡараңғы лыҡтан айырҙы. 5 Алла яҡты лыҡты кɵн, ə ҡараңғылыҡты
тɵн тип атаны. Кис булды, таң атты — беренсе кɵн булды.
6 Алла: «Донъя һыу ҙарын икегə айы рып торған кɵмбəҙ хасил
булһын, һыуҙарҙы бер-береһенəн айырһын», — тине. 7Шулай
булды. Алла кɵмбəҙҙе бар ҡылды, кɵмбəҙ аҫтындағы һыуҙы
кɵмбəҙ ɵҫтɵндəге һыуҙан айырҙы. 8 Алла кɵмбəҙгə күк тип исем
бирҙе. Кис булды, таң атты — икенсе кɵн булды.
9 Əйтте Алла: «Күк аҫтындағы һыу бер урынға йы йыл һын да
ҡоро тупраҡ күренһен». Шулай булды. 10 Алла ҡоро урынға ер тип
исем бирҙе, ə йыйылған һыуҙарҙы диңгеҙ тип атаны. Алла бының
яҡшы икəнен күрҙе. 11 Əйтте Алла: «Ерҙəн үҫемлектəр — орлоҡ
таратыусы үлəндəр һəм емеш би реүсе тɵрлɵ-тɵрлɵ ағастар

1

1:1–3 Был урынды түбəндəгесə лə уҡырға мɵмкин: «Донъя барлыҡ ҡа
килгəнгə тик лем, буш лыҡ ɵҫтɵндə ҡараңғылыҡ ятҡанда, Алла Рухы
һыу ҙар ɵҫтɵндə талпынды һəм Алла, яҡ ты лыҡ бул һын, тип күк менəн
ерҙе бар ҡыла баш ла ны, һəм яҡ ты лыҡ булды».
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үҫеп сыҡ һын, емешендəге орлоҡ тар ергə сəселһен». Шулай
булды. 12 Ер үҫемлектəр — орлоҡ биреүсе һəр тɵрлɵ үлəндəр һəм
емеше эсендə орлоғо булған тɵрлɵ-тɵрлɵ ағастар үҫтерҙе. Алла
бының яҡшы икəнен күрҙе. 13 Кис булды, таң атты — ɵсɵнсɵ
кɵн булды.
14 Əйтте Алла: «Кɵндɵ тɵндəн айы рыу, йыл миҙгелдəрен,
кɵндəрҙе һəм йылдарҙы сиклəү, байрамдарҙы билдəлəү ɵсɵн күк
йɵҙɵндə яҡтыртҡыстар булһын. 15 Улар күк йɵҙɵнəн нур һибеп,
ер ɵҫтɵн яҡтыртып торһон». Шулай булды. 16 Алла ҙурырағы кɵн,
бəлəкəйерəге тɵн менəн идара итһен ɵсɵн ике ҙур яҡтыртҡысты
һəм йондоҙҙарҙы ярат ты. 17–18 Ер йɵҙɵн яҡтыртһын, кɵн менəн
тɵнгə идара итһен һəм яҡтыны ҡараңғылыҡтан айырһындар
ɵсɵн Алла уларҙы күк йɵҙɵнə урынлаштырҙы. Алла бының
яҡшы икəнен күрҙе. 19 Кис булды, таң атты — дүртенсе кɵн
булды.
20 Алла əйтте: «Һыу тере йəн эйəлəре менəн тулһын, ə ер ɵҫтɵндə,
күк кɵмбəҙе аҫтында, ҡош тар осоп йɵрɵһɵн». 21 Алла ғəлəмəт
ҙур диңгеҙ ба лыҡ тарын һəм һыуҙа ҡайнап-мыж ғып торған
һəр тɵрлɵ йəн эйəлəрен, тɵрлɵ-тɵрлɵ ҡанатлы ҡоштарҙы бар
ҡылды. Алла бының яҡшы икəнен күрҙе. 22 Уларға фатихаһын
биреп, əйтте: «Үрсегеҙ, артығыҙ, диңгеҙ һыуҙарында тулыпмыж ғып тороғоҙ; күп булһын ҡош-ҡорт ер йɵҙɵндə». 23 Кис
булды, таң атты — бишенсе кɵн булды.
24 Əйтте Алла: «Ерҙə һəр тɵрлɵ йəн эйəлəре — мал-ты уар, ваҡ
йəнлектəр, күп тɵрлɵ кейек-януарҙар барлыҡҡа килһен». Шулай
булды. 25 Алла тɵрлɵ-тɵрлɵ кейек-ян уарҙар, мал-ты уар һəм ер
ɵҫтɵндə мыжғып йɵрɵгəн һəр тɵрлɵ һɵйрəлеүсе йəнлектəрҙе
хасил итте. Алла бының яҡшы икəнен күрҙе.
26 Əйтте Алла: «Кешене бар ҡы ла йыҡ — Үҙебеҙ рəүешле итеп
һəм Үҙебеҙгə оҡшатып. Ул диңгеҙҙəрҙəге балыҡтарға, һауалағы
ҡоштарға, мал-ты уарға, бɵтə ер йɵҙɵнə, ер ɵҫтɵндəге барлыҡ
тереклеккə хаким булһын».
27Алла кешене ярат ты, Үҙ рəүешенə, Аллаға, оҡ шатып яратты — ир менəн ҡатынды бар ҡылды.
28 Алла, уларға фатиха ҡылып, əйтте: «Үрсегеҙ, күбəйегеҙ, ер
ɵҫтɵндə таралығыҙ һəм уға хужа булығыҙ. Диңгеҙҙəрҙəге балыҡтар, һауалағы ҡош тар һəм ерҙəге бɵтə йəнлектəр ɵҫтɵнəн

8
BASH.indb 8

14.11.2009 15:26:39

БАШЛАНМЫШ 1:29–2:14

хаким лыҡ итегеҙ». 29 Тағы ла былай тине Алла: «Бына Мин
һеҙгə орлоҡ таратыусы бɵтə үҫемлектəрҙе, орлоҡ ло тɵрлɵ-тɵрлɵ
емеш ағастарын бирəм. Улар һеҙгə ризыҡ булыр. 30 Ə кейектəргə,
ҡош-ҡортҡа һəм ерҙəге бɵтə йəнлектəргə — эсендə йəне булған
бɵтə нəмəгə — аҙыҡ итеп йəшел үлəн бирəм». Шулай булды.
31 Алла Үҙе бар ҡылған донъяны бай ҡа ны — ул бик яҡшы ине.
Кис булды, таң атты — ал тынсы кɵн булды.
1 Бɵтə донъя, ундағы тəртип бына шулай бар лыҡ ҡа
килде.
2 Етенсе кɵнгə Алла донъя яратыу ҙы тамам ҡылды.
Ял итте Алла етенсе кɵндə.
Донъя яратыуҙы тамам ҡылды Ул.
3 Фатиха ҡылды Алла етенсе кɵнгə
һəм дə изге итте уны,
сɵнки был кɵндə Ул ял итте:
донъяны яратыу һəм бар итеүҙе тамам ҡылды.
4 Күк һəм ер — улар барлыҡ ҡа килгəн дəүерҙəр хаҡындағы
хикəйəт бына ошо.

2

Йəннəт
Раббы ер менəн күкте ярат ҡан саҡта 5 ерҙə бер генə ҡы уаҡлыҡ та, бер генə үлəн дə юҡ ине. Сɵнки Раббы ергə ямғыр
яуҙырмағайны əле. Туп раҡ ты эшкəртергə кеше лə юҡ ине.
6 Ерҙе тик ер аҫтынан сыҡ ҡан һыу ғына һуғарҙы. 7Раббы кешене
ерҙəге тупраҡтан əүəлəне, танауы аша йəн ɵрҙɵ. Шулай итеп,
кеше тере йəн эйəһенə əүерелде.
8 Эденда, кɵнсығышта, Раббы йəннəт баҡса һын бар ҡылды.
Үҙе ярат ҡан кешене шунда урынлаштырҙы. 9 Раббы йəннəттə
тəмле емеш биргəн тɵрлɵ-тɵрлɵ матур ағастар үҫтерҙе, ə
баҡса уртаһында мəңгелек ғүмер ағасы һəм яҡ шы лыҡ менəн
яуызлыҡты аңлау ағасы бар ине. 10 Эдендан йылға ағып сығып,
йəннəт баҡса һын һуғара һəм ар табан дүрт тармаҡ ҡа айыры ла ине. 11 Уларҙың береһе Пишон тип атала, ул Хавила
ерен — алтын сыҡҡан ерҙəрҙе уратып аға 12 (был ерҙең алтыны
саф ине, унда тағы хуш еҫле ыҫмала менəн аҡыҡ ташы бар).
13 Икенсе йылға Гихон тип атала, ул Куш ерҙəре буй лап аға.
14 Ɵсɵнсɵ йылғаның исеме Тигр, ул Ашшурҙан кɵнсығышҡа
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табан аға. Дүртенсе йылға — Евфрат. 15 Кешене Эден баҡсаһына
урынлаштырғас, — йəннəтте эшкəртергə һəм һаҡларға тейеш
ине ул — 16 Раббы Алла кешегə шуны бойорҙо:
— Һин был баҡсалағы телəгəн бер ағастың емешен ашай алаһың, 17тик яҡ шы лыҡ менəн яуызлыҡты аңлау ағасына теймə,
уның емешен ашама: əгəр ашаһаң — шул кɵндə үк үлерһең.
18 Раббы Алла былай тине:
— Кешенең яңғыҙ булы уы яҡшы түгел; уға үҙенə лайыҡ бер
ярҙамсы яратайыҡ.
19 Раббы Алла туп раҡ тан һəр тɵрлɵ ҡырағай хайуандарҙы
һəм һауалағы бɵтə ҡоштарҙы ярат ты ла уларҙы кешегə алып
килде, уларҙы нисек атауын ҡарарға булды. Кеше һəр тере йəн
эйəһенə ниндəй атама бирһə, уның исеме шулай булды. 20 Кеше
бɵтə мал-ты уар ға, барлыҡ ҡоштарға һəм ҡыр йəнлектəренə
исем бирҙе; əммə кешегə лайыҡ ярҙамсы табылманы. 21 Шунда
Раббы Алла кешене тəрəн йоҡоға талдырҙы. Ул йоҡ лап киткəс,
бер ҡабырғаһын алып, урынын ит менəн ҡап ланы. 22 Раббы
Алла кешенəн алған ҡабырғанан бер ҡатын ярат ты һəм уны
кешегə алып килде. 23 Əйтте кеше:
— Был һɵйəк минең һɵйəгемдəн,
тəне минең тəнемдəн.
Ҡатын тип ата ласаҡ ул,
сɵнки ирҙəн алынған ул.
24 Бына шуға күрə кеше, атаһы менəн əсəһен ҡалдырып, ҡатынына ҡу шы лыр һəм уның менəн икеһе бер тəн булыр. 25 Улар
икеһе лə — ир ҙə, ҡатын да — шəрə ине, əммə бер-береһенəн
оялманы.
Гонаһ һəм уның эҙемтəлəре
Раббы Алла бар иткəн бɵтə йəнлектəр араһында йылан
иң хəйлəкəре ине. Ул ҡатындан:
— Был йəннəт баҡсаһында Ал ланың һеҙгə бер ағастың да
емешен ашарға рɵхсəт итмəүе ысынмы? — тип һораны.
2 — Ағастарҙың емешен ашай алабыҙ беҙ, — тине ҡатын йыланға. 3 — Алла, тик йəннəт уртаһындағы ағастың ғына емешен
ашамағыҙ, хатта теймəгеҙ ҙə, юғиһə үлерһегеҙ, тине.
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4 — Юҡ, үлмəйһегеҙ, — тине йылан ҡатынға. 5 — Тик Алла
шуны белə: ул ағастың емешен ашаһағыҙ, күҙегеҙ асы ласаҡ та
изгелек менəн яуызлыҡты белгəн Алла кеүек буласаҡһығыҙ.
6 Ҡатын күрҙе: был ағастың емештəрен ашағы килеп тора,
ҡарар күҙгə күркəмдəр, ɵҫтəүенə, улар белем биреүе менəн ҡыҙыҡтыра. Ул бер емеш те алды ла ашаны; янындағы иренə лə
бирҙе, ул да ашаны. 7Икеһенең дə күҙҙəре асылды. Үҙҙəренең
яланғас булыуҙарын аңланылар һəм, инжир ағасы япраҡтарын
тегеп, алъяпҡыс бəйлəп алдылар.
8 Кɵн ҡы ҙы уы һүрелгəс, кеше менəн ҡатын баҡса ла йɵрɵгəн
Раббының тауышын ишеттелəр ҙə, унан ҡасып, ағас араһына
йəшенделəр.
9 — Ҡайҙа һин? — тип ɵндəште Раббы Алла кешегə.
10 — Мин баҡса ла тауышыңды ишет тем дə яланғас булы у ымдан ҡурҡып йəшендем, — тип яуап бирҙе кеше.
11 — Яланғас икəнеңде һиңə кем əйтте? — тип һора ны Раббы
Алла. — Мин ашама тип тыйған ағастың емешен ашаныңмы
əллə?
12 — Һин миңə иш итеп биргəн ҡатын — ул бирҙе миңə был
ағастың емешен, ə мин ашаным, — тип яуап ланы кеше.
13 — Ниңə улай эшлəнең? — тип һора ны Раббы Алла ҡатындан.
Ҡатын:
— Йылан ҡотортто мине, шуға ашаным, — тине.
14 Раббы Алла йыланға былай тине:
— Ҡəһəр алдың һин был ҡылығың ɵсɵн,
барлыҡ мал-ты уар, кейектəр араһында ҡəһəрле һин,
ғүмерең бу йына ерҙə һɵйрəлерһең,
тупраҡ менəн туҡ ланырһың.
15 Һинең менəн ҡатын ара һы на дошманлыҡ һалам Мин;
балаларығыҙ ҙа бер-береһенə дошман булыр,
ҡатындың улы башыңды гел иҙер,
ə һин сағырһың уның аяғын.
16 Раббы Алла ҡатынға былай тине:
— Ғазаплы итəм Мин йɵклɵ сағыңды,
яфа ланып табасаҡ һың балаңды.
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Иреңде гел кɵҫəп торорһоң:
ирең булыр һинең хакимың.
17Ə кешегə Раббы Алла шуны əйтте:
— Ҡатынды тың лап, Мин ашама тип тыйған
емеш те ейҙең һин!
Хəҙер ер ҙə ҡəһəрлəнде һинең арҡа ла:
яфа ланып табасаҡ һың уның емешен ғүмерең бу йына.
18 Туп раҡ сəнскəк менəн билсəн үҫтерəсəк һиңə,
яландағы үлəндəр менəн туҡ ланасаҡһың хəҙер;
19 əсе тир түгеп табырһың икмəгеңде.
Ерҙəн яратылғайның һин,
ергə кире ҡайтасаҡһың,
сɵнки саң-туҙан һин
һəм яңынан саң буласаҡ һың.
20 Кеше — Əҙəм ҡаты ны на Һауа тип исем бирҙе, бɵтə кешелəрҙең əсəһе булды ул.
21 Раббы Алла, тиренəн кейем-һа лым эшлəп, Əҙəм менəн ҡатынын кейендерҙе. 22 Шунан Раббы Алла былай тине:
— Бына Əҙəм, изгелек менəн яуызлыҡты белеп, беҙҙең кеүек
булды. Инде ғүмер ағасының емешен ɵҙɵп ашап, үлемһеҙ ҙə
булып ҡуймаһын тағы!
23 Раббы Алла ке ше не йəннəттəн ҡыуып сығарҙы — үҙе
яратылған тупраҡты эшкəртһен əйҙə, тине. 24 Əҙəмде ҡыуып
сығарҙы ла, ғүмер ағасына илткəн юлды һаҡ лау ɵсɵн, Эден
баҡсаһының кɵнсығыш яғына кирубтар һəм əйлəнеп тороусы
утлы ҡылыс ҡуйҙы.
Əҙəм менəн Һауаның улдары
Əҙəм ҡатыны Һауа менəн йоҡ ланы. Һауа ауырға ҡалды һəм
Ҡабил исем ле ул тапты. Əйтте Һауа: «Раббы рəхмəте менəн
уллы булдым». 2 Һу ңынан уның ҡус тыһы Һабилды тыуҙырҙы.
Һабил һарыҡ кɵттɵ, ə Ҡабил ер эшкəртте.
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3:20 Əҙəм — йəһүдсə кеше, Һауа йəшəү тигəнде аң лата.
3:24 Кирубтар — был урында Ал ланың ожмахты ҡарауылларға ебəргəн
һаҡсы лары.
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3 Бер ни тик лем ваҡыт үткəс, Ҡабил үҫтереп алған уңы шы нан
Раббыға хəйер килтерҙе. 4 Һабил да кɵтɵүендəге тəүге үрсем
бəрəстəрен һəм уларҙың эс майын алып килде. Раббы Һабилды
һəм уның хəйерен хуш күрҙе, 5 ə Ҡабилды һəм уның хəйерен
оҡ шатманы. Асыуҙан Ҡабилдың һɵмһɵрɵ ҡойолдо.
6 — Ниңə кəйефең ҡырылды? — тип һора ны Раббы Ҡабилдан. — Ниңə йɵҙɵңдɵ һɵрɵм ҡап ланы?
7 Кү ңе лең яҡшы икəн — хəйерең булыр ҡабул,
яуыз уйлы кеше булһаң, хəйерең булмаҫ ҡабул.
Һəм ишегең тɵбɵндə гонаһың кɵтɵп торор.
Үҙенə ылыҡтырырға ул һине кɵҫəп торор,
Əммə лəкин һин уға хужа бул.
8 Ҡабил ҡус ты һы Һабилға:
— Əйҙə, яланға сығайыҡ, — тине.
Бергəлəп яланға сыҡтылар. Шунда Ҡабил Һабилға ташланды
ла уны үлтерҙе.
9 Раббы Ҡабилдан:
— Һабил ҡайҙа, ҡус тың ҡайҙа һинең? — тип һораны.
— Белмəйем, — тип яуап ланы Ҡабил. — Əллə мин ҡус тыма
һаҡсымынмы?
10 — Ни эшлəнең һин? — тине Раббы. — Туғаныңдың ҡаны
туп раҡ тан Миңə иңрəп ɵндəшə! 11 Туғаныңдың һин ҡойған
ҡанын эсер ɵсɵн ауыҙын асҡан тупраҡ һине ҡəһəрлəй. 12 Инде
нисек кенə эшкəртһəң дə, ул һине туйындырмаҫ. Берəҙəк булып
ҡы уы лып йɵрɵйəсəкһең ер йɵҙɵндə.
13 — Күтəрə алмаҫлыҡ ауыр яза был миңə, — тине Ҡабил
Раббыға.
14 — Ҡы уа һың һин мине был туп раҡ тан,
ҡасып китəм инде һинəн.
Берəҙəк мин ер йɵҙɵндə, ҡасаҡ,
һəр осраған мине үлтерə аласаҡ.
15 Əммə Раббы былай тине:
— Кем дə кем Ҡабилды үлтерə, шул кешенəн ете тап ҡыр
артығыраҡ ҡон ҡайтарыласаҡ. — Һəм Раббы, осраған кешелəрҙең береһе лə үлтермəһен ɵсɵн, Ҡабилға бер билдə һалды.
16 Ҡабил, Раббы яны нан китеп, Эдендан кɵнсығыштағы Нод
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ерендə урын лаш ты. 17Ҡабил ҡатыны менəн йоҡ ланы. Ҡатыны ауырға ҡалды һəм Ханох исем ле ул тапты. Ҡабил ҡала
тɵҙɵнɵ, уны улының исеме менəн Ханох тип атаны. 18 Ханохтың
улы — Ирад, Ирадтың — Михуаел, Михуаелдың — Ме ту шаел, Метушаелдың Ламех исем ле улдары тыуҙы. 19 Ламех ике
ҡатынға ɵйлəнде, береһенең исеме Ада, икенсеһенеке Силла
ине. 20 Аданың Явал исем ле улы тыуҙы; ул мал аҫырап, сатырҙа йəшəүсе халыҡтарҙың ата-бабаһы булды. 21 Явалдың ҡустыһы Ювал исем ле ине — унан кɵснəлə һəм һыбыҙғыла уйнаусы лар нəҫеле таралды. 22 Сил ла ның Тувалҡаин исем ле
улы тыуҙы — ул баҡырҙан, тимерҙəн тɵрлɵ ҡоралдар яһаусы
бул ды. Тувалҡаиндың Наама исем ле һең леһе тыуҙы. 23 Ламех
ҡатындарына былай тине:
— Ада, Силла, тауышымды ишетегеҙ!
Ҡатындарым, мин əйткəнде тыңлағыҙ!
Мине зыянлаған ɵсɵн бер кешене үлтерҙем!
Мине яралаған ɵсɵн бер егетте үлтерҙем!
24 Ҡабил ɵсɵн үс алын һа ете тап ҡыр,
Ламех ɵсɵн — ете булыр етмеш тапҡыр!
25 Əҙəм ҡаты ны менəн тағы йоҡ ла ны. Һауа малай тапты һəм
уға Шет тип исем бирҙе. Был «Алла миңə Ҡабил үлтергəн Һабил
урынына тағы бала бирҙе» тигəнде аң лата ине. 26 Шет тың улы
булды, уны Энош тип атаны. Шул ваҡыттарҙан алып кешелəр
Раббының исемен телгə ала баш ланы.
Əҙəмдең Нухҡа тиклемге тоҡомо
Бына Əҙəмдең һəм уның нəҫел-нəсəбенең шəжəрəһе:
Алла кешене ярат ты,
бар ҡылды, рəүешенə Үҙенең оҡ шат ты.
2 Ярат ты Ул ир менəн ҡатынды,
уларға фатиха ҡылды.
Ярат ҡан сағында уларҙы
исемдəрен кеше тип атаны.
3 Əҙəмгə йɵҙ ҙə утыҙ йəш тулғанда, уның улы тыуҙы — тап
үҙенə оҡшағайны һəм үҙе рəүешле ине. Əҙəм уға Шет тип исем
бирҙе. 4 Шет тыуғандан һуң, Əҙəм һигеҙ йɵҙ йыл йəшəне; уның
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башҡа улдары һəм ҡыҙҙары ла тыуҙы. 5 Туғыҙ йɵҙ утыҙ йыл
йəшəп, Əҙəм вафат булды.
6 Шетҡа йɵҙ ҙə биш йəш тулғанда, уның улы Энош тыуҙы.
7Энош тыуғандан һуң, Шет һигеҙ йɵҙ ете йыл йəшəне; тағы
ла улдары һəм ҡыҙҙары тыуҙы. 8 Туғыҙ йɵҙ ун ике йыл йəшəп,
Шет вафат булды.
9 Энош ҡа туҡ һан йəш булғанда, улы Кенан тыуҙы. 10 Кенан
тыуғандан һуң, Энош һигеҙ йɵҙ ун биш йыл йəшəне; уның тағы
улдары һəм ҡыҙҙары тыуҙы. 11 Туғыҙ йɵҙ биш йыл йəшəгəндəн
һуң, Энош вафат булды.
12 Кенанға етмеш йəш булғанда, улы Ма һа ла лел тыуҙы.
13 Ма һа ла лел тыуғандан һуң, Кенан һигеҙ йɵҙ ҡырҡ йыл йəшəне;
уның башҡа улдары һəм ҡыҙҙары ла булды. 14 Кенан туғыҙ йɵҙ
ун йəшендə вафат булды.
15 Маһалалелға алтмыш биш йəш булғанда, улы Яред тыуҙы.
16 Яред тыуғандан һуң, Ма һа ла лел һигеҙ йɵҙ утыҙ йыл йəшəне;
уның тағы ла улдары һəм ҡыҙҙары бар ине. 17Маһа ла лел һигеҙ
йɵҙ туҡ һан биш йыл йəшəне.
18 Яредҡа йɵҙ ҙə алтмыш ике йəш булғанда, уның улы Ханох
тыуҙы. 19 Ханох тыуғандан һуң, Яред һигеҙ йɵҙ йыл йəшəне;
уның тағы ла улдары һəм ҡыҙҙары бар ине. 20 Туғыҙ йɵҙ алтмыш
ике йыл йəшəп, Яред вафат булды.
21 Ха нох ҡа алтмыш биш йəш булғанда, улы Мофассал тыуҙы.
22 Мофассал тыуғандан һуң, Ханох ɵс йɵҙ йыл йəшəне, ғүмере
бу йына ул Ал ланан айырылманы. Уның тағы ла улдары һəм
ҡыҙҙары булды. 23 Ɵс йɵҙ ҙə алтмыш биш йəш йəшəне Ханох,
24 ғүмере бу йы на ул Алла хозурында булды, шунан юҡ булды
Ханох: Алла уны Үҙенə алды.
25 Мофассалға йɵҙ ҙə һикһəн ете йəш булғанда, уның улы
Ламех тыуҙы. 26 Ламех тыуғандан һуң, Мофассал ете йɵҙ һикһəн
ике йыл йəшəне; уның башҡа улдары һəм ҡыҙҙары ла бар ине.
27Мофассал туғыҙ йɵҙ алтмыш туғыҙ йыл ғүмер итте.
28 Ла мех ҡа йɵҙ ҙə һикһəн ике йəш булғанда, уның улы тыуҙы.
29 Ламех уға Нух тип исем бирҙе һəм: «Ул эшебеҙҙə, Раббы
ҡəһəрлəгəн тупраҡтағы хеҙмəттəребеҙҙə беҙгə йы уаныс килтерер», — тине.
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30 Нух тыуғандан һуң, Ламех биш йɵҙ туҡ һан биш йыл йəшəне;
уның тағы ла улдары һəм ҡыҙҙары бар ине. 31 Ете йɵҙ етмеш
ете йыл йəшəп, Ламех вафат булды.
32 Нух биш йɵҙ йыл йəшəгəндəн һуң, уның Шем, Хам һəм
Яфет исем ле улдары тыуҙы.

Яза һəм вəғəҙə
1–2 Ер йɵҙɵндə кешелəр кү бəй гəн дəн-кү бəй ҙе. Кешелəрҙəн
тыуған ҡыҙҙарҙың матурлығын күреп, күктəге тылсым лы
заттар уларҙы үҙҙəренə ҡатын итеп алды.
3 Əйтте Раббы:
— Мин кешегə йəнде мəңгелеккə бирмəйем, уның булмышы
ни бары тəн генə. Кешенең ғүмер оҙонлоғо йɵҙ ҙə егерме йыл
булһын.
4 Тылсым лы заттар кеше ҡыҙҙарына ɵйлəнеп, ҡыҙҙар уларҙан
бала тапҡан замандарҙа һəм унан һу ңыраҡ та ерҙə бəһлеүəндəр
булған. Баһадир булған улар, исемдəрен данға күмгəндəр.
5 Күрə Раббы: ер йɵҙɵндə кешелəр бик ныҡ аҙған — уларҙың
бɵтə уй-ниəте һəр саҡ яуызлыҡта. 6 Раббы ерҙə кешене яратыуына үкенде һəм йɵрəге əрнене.
7— Үҙем бар ҡылған кешелəрҙе, шулай уҡ мал-ты уар, кейекхай уан дар һəм бɵтə ҡош-ҡорт то ер йɵҙɵнəн юҡ итəм, сɵнки
уларҙы ярат ҡаныма үкенəм, — тине.
8 Əммə Нух Раббы мəрхəмəтендə ине.
9 Бына Нух тураһында хикəйəт: замандаштары араһында
тик Нух ҡына тəҡүəле, тəүфиҡлы ине; Алла юлында йɵрɵнɵ.
10 Нух тың Шем, Хам, Яфет исем ле ɵс улы бар ине.
11 Күрҙе Алла: ер боҙолған —
ул яуызлыҡ менəн тулған.
12 Күрҙе Алла: ер боҙолған —
кешелəр йɵрɵй ялған юлдан.
13 Алла Нухҡа былай тине:
— Ерҙə йəшəгəн бɵтə йəн эйəһен ҡырам, сɵнки ер улар арҡаһында яуызлыҡ менəн тулды. Мин уларҙы ер менəн бергə юҡ
итəм. 14 Һин үҙеңə ҡаты ағастан кɵплɵ кəмə яһа, уны бүлмəлəргə
бүл, эсен-тышын ыҫмалалап сыҡ. 15 Уның оҙонлоғо — 150 метр,
киңлеге — 25 метр, ə бейеклеге 15 метр булһын. 16 Кəмəнең
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түбəһенə ярты метр сығып торорлоҡ итеп ҡыйыҡ яһа, ҡабырға
яҡтан ишек уй. Кəмəлə беренсе, икенсе, ɵсɵнсɵ ҡат тар булһын.
17Мин туфан һыуҙары ҡалҡы тып, эсендə йəне булған бɵтə нəмəне
юҡ итəм, ерҙə булған бɵтə нəмə ҡы ры лып бɵтəсəк. 18 Əммə
һинең менəн Минең шундай ки лешеү булыр: һин улдарың,
ҡатының, килендəрең менəн кɵплɵ кəмəгə ин. 19 Кəмəгə шулай
уҡ үҙең менəн бɵтə тɵр йəн эйəһенəн ата лы-инəле икешəр
йəнлек ал, улар һинең менəн бергə тере ҡалырға тейеш. 20 Һəр
тɵрлɵ ҡош-ҡорт тан, мал-ты уарҙан һəм ер йɵҙɵндəге бɵтə тɵр
йəнлектəн ата лы-инəле икешəр йəн эйəһе, һинең менəн кəмəгə
инеп, тере ҡалһын. 21 Үҙең менəн тɵрлɵ ризыҡ ал — үҙеңə лə,
йəнлектəргə лə етерлек булһын.
22 Нух бɵтəһен дə Алла бойорғанса эшлəне.
1 Раббы Нухҡа былай тине:
— Бɵтə ғаилəңде алып кəмəгə ин, кɵллɵ ғəлəм араһында
Минең алда тик һин генə тəҡүəлеһең. 2 Хəлəл хайуандарҙың
һəр тɵрɵнəн ата лы-инəле етешəр, хəрəм хайуандарҙан ата лыинəле икешəр тоҡом, 3 шулай уҡ хəлəл ҡоштарҙан ата лы-инəле
етешəр, ə хəрəм ҡоштарҙан ата лы-инəле икешəр ҡош ал, ер
йɵҙɵндə уларҙың тоҡомо һаҡ ланып ҡалһын. 4 Ете кɵндəн һуң
Мин ергə ҡырҡ кɵн, ҡырҡ тɵн бу йына ямғыр яуҙырырмын.
Үҙем бар ҡылған һəммə нəмə ер йɵҙɵнəн юҡ булыр.
5 Нух бɵтəһен дə Раббы бойорғанса эшлəне.
6 Ер йɵҙɵнə туфан ҡалҡҡан саҡта, Нухҡа алты йɵҙ йəш ине.
7Нух туфан һы уы нан улдары, ҡаты ны, килендəре менəн кəмəгə
инеп йəшеренде. 8 Ə һəр тɵрлɵ хəлəл һəм хəрəм хайуандарҙан,
ҡош-ҡорттан һəм һɵйрəлеүселəрҙəн 9 уның кəмəһенə аталы-инəле ҡу шарлап-ҡу шарлап инеп ҡалдылар — Алла нисек бойорһа,
шулай булды.
10 Ете кɵн үтте, һəм ергə туфан ҡалҡты. 11 Нухҡа алты йɵҙɵнсɵ
йəш барғанда, йылдың икенсе айының ун етенсе кɵнɵндə
йырылдылыр сик һеҙ даръя һыуы,
асылдылыр күктең ҡабағы —
12 ҡырҡ кɵн ҡойолдо ергə туфан һыуы,
ҡырҡ кɵн яуҙы туфан ямғыры.
13 Нух улдары Шем, Хам, Яфет, ҡаты ны, килендəре менəн
тап ошо кɵндɵ кəмəгə инде. 14 Улар менəн бергə һəр тɵрлɵ

7

17
BASH.indb 17

14.11.2009 15:26:43

БАШЛАНМЫШ 7:15–8:11

хайуандар, мал-ты уар, һɵйрəлеүселəр, барлыҡ ҡош тар береһе ар тынан береһе ҡу шарлап килеп инде. 15 Уның кəмəһенə
тере йəн эйəлəренең бɵтə тоҡомдары ҡу шарлап 16 ата лы-инəле инде — Алла бойорғанса булды. Нух кергəс, Раббы кɵплɵ
кəмəнең ишеген ябып ҡуйҙы.
17Ҡырҡ кɵн дауам итте туфан. 18 Һыу арт ҡан дан-ар та барҙы,
ерҙе тотош ҡап лап алды, һəм кəмə һыу ɵҫтɵндə йɵҙɵп йɵрɵй
баш ланы. 19 Һыу кү тəрелгəн дəн-кү тəрел де, ер ɵҫтɵндəге бɵтə
бейек тауҙарҙы баҫып китте. 20 Тауҙарҙың ɵҫтɵнəн һыу ете
метрға күтəрелде, улар һыу аҫтында ҡалды. 21 Ул ваҡытта ер
йɵҙɵндə йəшəгəн бɵтə нəмə: ҡош-ҡорт, мал-ты уар, кейек-хайуан дар, һɵйрəлеүселəр, кешелəр һəлəк булды; 22 һулыш алған
бɵтə йəн эйəһе ҡырылды. 23 Ер йɵҙɵндə булған бɵтə йəн эйəһе
юҡҡа сыҡты: кеше менəн бергə мал-ты уар, һɵйрəлеүселəр,
күктəге осар ҡоштар — һəммəһе лə үлеп бɵттɵ. Нух менəн уның
кəмəһендə булғандар ғына иҫəн ҡалды. 24 Туфан йɵҙ илле кɵн
дауам итте.
1 Бына бер саҡ Алла Нухҡа, уның кəмəһендə булған йорт
һəм ҡыр хайуандарына илтифат итте: Алла ергə ел ебəрҙе,
шунан һыу күтəрелеү туҡталды.
2 Туҡталдылыр туфан таш ҡы ны,
ябылдылыр күктең ҡабағы,
баҫылдылыр ҡойма ямғыры.
3 Əкренлəп һыу ҡайта баш ла ны, йɵҙ ҙə илле кɵн тулыуға һыу
кəмеүгə табан китте. 4 Етенсе айҙың ун етенсе кɵнɵндə кəмə
Арарат тауына килеп туҡталды. 5 Йылдың унынсы айына тиклем һыу яйлап кəмей барҙы, унынсы айҙың беренсе кɵнɵндə
тау түбəлəре күренде.
6 Ҡырҡ кɵн үткəс, Нух, кəмəлə үҙе уйған тəҙрəне асып, 7тышҡа
ҡоҙғондо осороп ебəрҙе. Ер ɵҫтɵндəге һыуҙар ҡороғанға тиклем, ҡоҙғон бер китеп, бер килеп осоп йɵрɵнɵ. 8 Артабан, ерҙə
һыуҙың ҡайт ҡан-ҡайт ма ғанын белеү ɵсɵн, Нух күгəрсенде
осороп сығарҙы. 9 Əммə күгəрсен, ҡуныр урын тапмайынса,
кəмəгə кире ҡайт ты, сɵнки ер һыу аҫтында ине əле. Нух,
ҡулын һоноп, күгəрсенде кəмə эсенə индерҙе. 10 Ете кɵн үткəс,
ул күгəрсенде яңынан сығарҙы. 11 Күгəрсен уға кис кенə əйлəнеп
ҡайт ты — суҡышында зəйтүн ағасы япрағын килтергəйне.
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Нух ер ɵҫтɵнəн һыуҙың ҡайт ҡанын аң ланы. 12 Ул тағы ете кɵн
кɵтɵп торҙо ла күгəрсенде йəнə сығарҙы. Был юлы күгəрсен
əйлəнеп ҡайтманы.
13 Нухҡа алты йɵҙ беренсе йəш киткəндə, беренсе айҙың беренсе кɵнɵндə ер ɵҫтɵндəге һыу ҡайт ты. Нух кəмəнең ишеген
асып ҡарағайны, ерҙең кипшенгəнен күрҙе. 14 Икенсе айҙың
егерме етенсе кɵнɵндə ер кипкəйне.
15 Алла Нухҡа былай тине:
16 — Ҡаты ның, улдарың һəм килендəрең менəн кəмəнəн сыҡ;
17үҙең менəн алған бɵтə хайуандарҙы — ҡош-ҡорт, мал-ты уар,
һɵйрəлеп йɵрɵр йəнлектəрҙе сығар, улар ер йɵҙɵндə таралһын
һəм үрсеһен, бихисап артһын.
18 Нух улдары, ҡаты ны һəм килендəре менəн кəмəнəн сыҡты.
19 Улар ар тынан хайуандар, һɵйрəлеүселəр, ҡош-ҡорт, ер йɵҙɵндə
йəшəгəн һəммə йəн эйəһе тоҡом-тоҡом булып сыҡты.
20 Нух, Раббыға бағышлап, ҡор бан усағы эшлəне, бɵтə тɵр
хəлəл малдан һəм хəлəл ҡош-ҡорт тан тотош яндырыу ҡорба ны килтерҙе. 21 Ҡорбандың хуш еҫе оҡ ша ны Раббыға. Ул
Үҙенə Үҙе былай тине: «Баш ҡаса кешелəр арҡаһында ергə
ҡəһəремде һалыр бул мам, сɵнки кеше күңелендə яуызлыҡ
тыу мы шы нан уҡ була; бүтəнсə терек лек те юҡ итмəм. 22 Ер
имен-аман торғанда:
сəсеү менəн ураҡ,
эҫе менəн һыуыҡ,
йəй менəн ҡыш,
кɵн менəн тɵн
һəр ваҡыт булыр», — тине.
1 Алла, Нухҡа һəм уның уландарына фатиха биреп, былай
тине:
— Үрсегеҙ, артығыҙ, ер йɵҙɵнə таралығыҙ. 2 Ерҙəге бɵтə
хайуандар, һауалағы һəммə осар ҡош тар, ерҙəге бар булған
йəнлектəр, диңгеҙҙəрҙə йɵҙɵп йɵрɵгəн ба лыҡтар һеҙҙең алда
ҡурҡып-тет рəнеп торһон: һеҙҙең хɵкɵмгə бирелə улар. 3 Элек
бирелгəн үҫемлектəр менəн бергə, Мин һеҙгə бɵтə хайуандарҙы
аҙыҡ итеп бирəм; 4 əммə йəне, йəғни ҡаны булған итте ашар
булмағыҙ. 5 Һинең ҡаның ҡойолдо, ғүмерең ɵҙɵлдɵ икəн, ошо
ҡанды кем ҡойһа, — йыртҡысмы ул, əллə туғанының ғүмерен
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ɵҙгəн бəндəме ул — шуны үҙенең ҡаны ҡойолоуы на дусар
итəсəкмен.
6 Əгəр берəү ҡойһа əҙəм ҡанын,
үҙ ҡаны ла кеше ҡулынан түгелһен,
сɵнки кеше Алла рəүешендə яратылған.
7 Һеҙ иһə үрсегеҙ, ишəйегеҙ, ер йɵҙɵнə таралығыҙ һəм артығыҙ!
8 Алла Нухҡа һəм уның уландарына былай тине:
9 — Мин һеҙҙең менəн, килəсəк быуындарығыҙ менəн, 10 кəмəнəн
сыҡҡан бɵтə тере йəн эйəлəре: ҡош-ҡорт, мал-ты уар, ҡырағай
йəнлектəр — ерҙəге бɵтə хайуандар менəн ки лешеү тɵҙɵйɵм.
11 Һеҙҙең менəн Минең шундай ки лешеү буласаҡ:
килəсəктə терек лекте һəлəк итмəҫ туфан һыуы,
башҡаса ерҙе ҡоротмаҫ туфан һыуы.
12 Əйтте тағы Алла:
— Һеҙҙең менəн, бɵтə терек лек менəн мəңгелеккə Мин
тɵҙɵгəн ки лешеү билдəһе бына ошо булыр: 13 болот тар ға
йəйəм де — йəйғорҙо — элеп ҡуям, был Минең менəн ер йɵҙɵ
араһында ки лешеү билдəһе булыр. 14 Мин ер йɵҙɵнə болот
ебəргəн һайын, болот араһында йəйғор кү ренер ҙə, 15 һеҙҙең
менəн, бɵтə терек лек менəн тɵҙɵгəн килешеүемде иҫлəрмен.
Бɵтə терек лекте һəлəк итеүсе туфан һыуы башҡаса ҡалҡ маҫ.
16 Болот тар араһында йəйғоромдо күргəс, ерҙə йəшəгəн бɵтə
тере йəн эйəлəре менəн мəңгелек ки лешеүем иҫкə тɵшɵр.
17 Ер йɵҙɵндə йəшəгəн һəммə тере йəн менəн Мин тɵҙɵгəн
ки лешеү билдəһе шул булыр, — тине Алла Нухҡа.
18 Нух тың кɵплɵ кəмəнəн сыҡҡан уландары — Шем, Хам, Яфет
ине. Хам — Ҡынаандың атаһы. 19 Ер йɵҙɵндəге бɵтə ха лыҡтар
Нухтың ошо ɵс улынан таралған.
20 Нух ер эшкəртə баш ла ны; йɵҙɵм ағасы ултыртты. 21 Бер
саҡ Нух, шарап эсеп иҫереп, саты ры эсендə шəрə килеш ята
ине. 22 Ҡынаандың атаһы Хам, уның яланғас ят ҡанын күреп,
был хаҡта ағаларына һɵйлəне. 23 Шул саҡта Шем менəн Яфет,
яурындарына сəкмəн һалып, ата ларының сатырына арттары
менəн инделəр ҙə ɵҫтɵнə шул сəкмəнде ябып сыҡты лар. Улар,
арттарын ҡу йып ингəнлектəн, ата лары ның яланғас тəнен
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күрмəне. 24 Нух, айнығып уянғас, кесе улының уға ҡарата ни
ҡылғанын белеп, 25 былай тине:
— Ҡəһəр тɵшһɵн Ҡынаанға! Ағаларының иң һɵйкɵмһɵҙ
ҡоло булһын ул!
26 Йəнə былай тине:
— Раббы, Шем Ал лаһы, фатихалы!
Ҡынаан иһə ағаларының булыр ҡоло.
27 Алла Яфет билəмəлəрен киң ҡыл һын!
Ул Шемдың сатырҙарында ғүмер һɵрһɵн!
Ҡынаан иһə ағаһы Шемға ҡол булһын.
28 Туфан ҡайтҡандан һуң, Нух ɵс йɵҙ илле йыл йəшəне. 29 Нух,
йəмғеһе туғыҙ йɵҙ илле йыл йəшəп, вафат булды.
Нухтан таралған халыҡтар
Бына Нухтың улдары Шем, Хам һəм Яфет тың шəжəрəһе.
Туфан һыуы ҡайтҡандан һуң, Шем, Хам һəм Яфет тың ба лалары тыуҙы.
2 Яфет тың улдары: Ғүмəр, Мəжүж, Мадай, Яван, Тувал, Мешех
һəм Тирас.
3 Ғүмəрҙең улдары: Ашкеназ, Рифат, Тоғарма.
4 Явандың улдары: Элиша, Таршиш, Кит тим һəм Доданим.
5 Улар — диңгеҙ буйҙарында йəшəгəн халыҡтарҙың ата лары.
Уларҙың һəр ҡайһыһының ырыу-ҡəби лəлəре, телдəре айырым.
6 Хамдың улдары: Куш, Мис ра им, Пут һəм Ҡы на ан.
7Куш тың улдары: Сева, Хавила, Савта, Рама һəм Савтеха.
Раманың улдары: Шева һəм Дедан.
8 Куш тың Нəмрүд исем ле улы булды, егетлеге менəн донъяға
танылды. 9 Алла хозурында ҡеүəтле аусы булды ул. «Раббының
Нəмрүд кеүек баһадир һу нарсыһы бул» тигəн əйтем шунан
ҡалған. 10 Тəүҙə ул Шинар ерҙəрендəге Бабил, Урук, Аккад,
Калне ҡалаларында батша лыҡ итте. 11 Был илдəн ул Ассирияға
китеп, унда Ниневияға, Реховот-Ирға һəм Ка лахҡа, 12 шулай
уҡ Ниневия менəн Калах араһындағы Ресенға — ул бик ҙур
ҡала — нигеҙ һалды. 13 Мис раим — луд, ана м, леһав, нафту х,
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патрус, кас лу х (унан пелештиҙəр таралды) һəм кафтор халыҡтарының атаһы.
15 Ҡынаандың улдары: Сидон (был уның баш ба ла һы) һəм
Хет, 16 шулай уҡ унан иевустар, əмɵриҙəр, гиргаштар, 17хи уиҙар,
аркиҙар, синиҙар, 18 арвадтар, семариҙар һəм хамат тар таралған.
Һу ңынан Ҡынаандың нəҫел-ыры уы бик күп булып тара лып
китте. 19 Уларҙың билəмəлəре Сидондан алып Герар яғына табан
Газаға тик лем, ə Содом, Аморра, Адма һəм Севоим яғынан
Лашаға тик лем һу ҙы ла. 20 Хамдың нə ҫел-нə сə бе, уларҙың
телдəре, ерҙəре, ырыу-ҡəби лəлəре бына шулай ине.
21 Яфет тың ағаһы, Эверҙың нəҫел ебен баш лаусы Шемдың
да ба ла лары буды.
22 Шемдың улдары: Элам, Ашшур, Арпахшад, Луд һəм Арам.
23 Арамдың улдары: Ус, Хул, Гетер һəм Маш.
24 Арпахшадтың — Шела, Ше ла ның Эвер исем ле улдары булды.
25 Эверҙың ике улы тыуҙы: береһенə Пелег, йəғни «бүлеү» тигəн
исем ҡуш ты лар, сɵнки тап шул ваҡытта ер бүленгəйне, икенсеһен Йоктан тип атаны лар.
26 Йоктандың улдары: Алмодад, Шелеф, Хасармавет, Ярах,
27Һадорам, Узал, Дикла, 28 Овал, Авимаел, Шева, 29 Офир, Хавила,
Йовав. Былар бары һы ла — Йоктандың улдары. 30 Уларҙың
ерҙəре Мешанан кɵнсығышҡа табан Сефар тауҙарына хəтлем
һуҙы ла ине.
31 Шемдың нə ҫел-нə сəбе, уларҙың телдəре, ырыу-ҡəби лəлəре
бына ошо.
32 Нух улдарының ғаилəлəре, шəжəрəлəре һəм уларҙан таралған
ха лыҡтар бына шулар. Туфан баҫылғандан һуң ер йɵҙɵндəге
бɵтə ха лыҡтар уларҙан таралған.
14

Бабил манараһы
1 Бɵтə донъяла бер тел, бер тɵрлɵ һүҙҙəр ине. 2 Кɵнсығыш тан күсеп, ха лыҡтар Шинар ерендə тигеҙ урын
тап ты лар ҙа шунда урын лаш ты лар.
3 Бер-береһенə:
— Əйҙəгеҙ, балсыҡ тан кирбес һуғайыҡ та уны утта ян дырайыҡ, — тинелəр.
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Шулай итеп, улар таш урынына — кирбес, ə эзбиз иҙмəһе урынына ер аҫтынан сыҡҡан ҡара ыҫмала ҡул лана баш ланы.
4 Шунан былай тинелəр:
— Үҙебеҙгə күккə ашып торған манаралы ҡала тɵҙɵйɵк, шулай
итһəк, бɵтə ер йɵҙɵнə тара лышып бɵтһəк тə, даныбыҙ ҡалыр.
5 Раббы əҙəм ба ла лары тɵҙɵп ятҡан ҡала менəн ма нара ны
ҡарарға тип ергə тɵштɵ. 6 Əйтте Раббы:
— Бер үк халыҡ, бɵтəһенең дə телдəре бер тɵрлɵ. Бына нимə
эшлəй башлағандар былар; ниəттəрен ғəмəлгə ашырмайынса
туҡтамаҫтар! 7Ергə тɵшəйек тə телдəрен бутап бɵтəйек əле,
береһенең əйткəнен икенсеһе аң ламаһын əйҙə!
8 Раббы уларҙы бɵтə ер йɵҙɵнə тарат ты — бына шулай улар
ҡа ланы тɵҙɵүҙəн туҡтаны. 9 Шуға күрə был ҡала Бабил тип
атала — Раббы унда ерҙəге барса кешелəрҙең тел дəрен бу таны
һəм ошо урындан уларҙы бɵтə ер йɵҙɵнə сəсте.

Икенсе бүлек
Тəүбабалар
Шемдан Ибраһимғаса
Бына Шемдың шəжəрəһе: Шемға йɵҙ йəш ине; туфандан һуң
ике йыл үткəс, улы Арпахшад тыуҙы. 11 Арпахшад тыуғандан
һуң, Шем биш йɵҙ йыл йəшəне; уның тағы ла улдары һəм
ҡыҙҙары тыуҙы.
12 Арпахшадҡа утыҙ биш йəш булғанда, уның улы Шела тыуҙы.
13 Шела тыуғандан һуң, Арпахшад дүрт йɵҙ ҙə ɵс йыл йəшəне;
уның башҡа улдары һəм ҡыҙҙары ла булды.
14 Утыҙ йəшендə Ше ла ның улы Эвер тыуҙы. 15 Эвер тыуғандан
һуң, Шела дүрт йɵҙ ɵс йыл йəшəне; уның башҡа улдары һəм
ҡыҙҙары ла булды.
16 Эверға утыҙ дүрт йəш булғанда, улы Пелег тыуҙы. 17Пелег
тыуғандан һуң, Эвер дүрт йɵҙ утыҙ йыл йəшəне; уның башҡа
улдары һəм ҡыҙҙары ла булды.
18 Пелегка утыҙ йəш булғанда, улы Реу тыуҙы. 19 Реу тыуғандан
һуң, Пелег ике йɵҙ туғыҙ йыл йəшəне, уның тағы ла улдары
һəм ҡыҙҙары булды.
10
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20 Реуға утыҙ ике йəш булғанда, улы Серуг тыуҙы. 21 Серуг
тыуғандан һуң, Реу ике йɵҙ ете йыл йəшəне; уның тағы улдары
һəм ҡыҙҙары булды.
22 Серугка утыҙ йəш булғанда, улы Нахор тыуҙы. 23 Нахор
тыуғандан һуң, Серуг ике йɵҙ йыл йəшəне; уның тағы улдары
һəм ҡыҙҙары булды.
24 Нахорға егерме туғыҙ йəш булғанда, улы Терах тыуҙы.
25 Терах тыуғандан һуң, Нахор йɵҙ ҙə ун туғыҙ йыл йəшəне;
уның башҡа улдары һəм ҡыҙҙары ла булды.
26 Етмеш йəшенəн һуң, Те рах тың Ибрам, Нахор һəм Аран
исем ле улдары тыуҙы.
27 Бына Те рах тың шəжəрəһе: Те рах тың Ибрам, Нахор һəм
Аран тигəн улдары булды. Арандың улы Лут тыуҙы. 28 Аран,
атаһы Терах иҫəн саҡта уҡ, тыуған ерендə, халдейҙарҙың Ур
ҡалаһында, вафат булды. 29 Ибрам — Сарайға, Нахор Арандың
ҡыҙы Милкаға ɵйлəнде. Аран шулай уҡ Исканың да атаһы ине.
30 Сарай түл һеҙ булды, бала таба ал ма ны.
31 Терах халдейҙарҙың Ур ҡа ла һы нан Ҡы на ан еренə күсеп
китте. Үҙе менəн улы Ибрамды, ейəне Лутты (Арандың улын),
Ибрамдың ҡатынын — ки лене Сарайҙы алды. Харран ҡа лаһына килеп еткəс, туҡтап, шунда тɵплəнеп ҡалдылар. 32 Ошонда
ике йɵҙ ҙə биш йəшкə етеп, Терах вафат булды.

Ибраһим
Алланың Ибраһимды һайлап алғаны
Раббы Ибрамға былай тине:
— Ер-һыуыңды, ту ған-ырыуыңды, атаң йортон ҡалдыр
ҙа Мин күрһəткəн ергə кит. 2 Һинəн бɵйɵк халыҡ үрсетəсəкмен,
һиңə фатихамды бирермен, исемеңде бɵйɵк итермен, мɵбəрəк
булырһың!
3 Һиңə берəү фатихаһын бирһə,
ул да алыр Минəн фатиха!
Ҡəһəр алыр һине ҡəһəрлəгəн!
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Ер йɵҙɵндəге бар халыҡ
һинең аша булыр фатихалы.
4 Ибрам Раббы бойорғанса юлға сыҡты; уның менəн бергə
Лут та китте. Харрандан сыҡҡанда Ибрамға етмеш биш йəш
ине. 5 Ул үҙе менəн бергə ҡатыны Сарайҙы, ҡус тыһының улы
Лутты, Харрандағы барлыҡ мɵлкəтен һəм бɵтə кешелəрен
алып, Ҡынаанға юл тотто.
Ҡынаанға килеп еттелəр. 6 Ибрам был ерҙəрҙе Шехем тигəн
урынға, Море ағаслығына тик лем буйҙан-буйға йɵрɵп сыҡты.
Ул заманда бында ҡынаандар йəшəй ине. 7Əммə Раббы килеп,
Ибрамға былай тине:
— Был ерҙе һинең тоҡомоңа бирəсəкмен.
Ошо урында Ибрам, үҙенə күренгəн Раббыға бағышлап, ҡорбан усағы эшлəне. 8 Артабан ул Бейт-Илдəн кɵнсығышта ятҡан
тауға табан китте. Сатырҙарын кɵнбайышта ятҡан Бейт-Ил
менəн кɵнсығыштағы Ая ҡа ла лары ара һы на ҡорҙо. Ибрам
ошонда Раббыға ҡорбан усағы эшлəп, ҡорбан килтерҙе. 9 Ибрам
тағы ҡуҙғалып юлға сыҡты һəм Негевҡа табан йүнəлде.
Ибраһимдың Мысырҙа булғаны
Был ерҙə кɵслɵ йот булғанлыҡтан, Ибрам Мысырға барып
йəшəп торорға булды. 11 Мысырға яҡынлашып килгəндə, ҡатыны Сарайға былай тине:
— Һин бик матур ҡатынһың. 12 Мысыр кешелəре һине күрер
ҙə: «Был уның ҡаты ны», — тип мине үлтерерҙəр, һине тере
ҡалдырырҙар. 13 Шуға күрə уларға: «Мин уның һең леһемен», —
тип əйт. Һинең арҡа ла миңə лə яҡшы булыр, минең ғүмеремде
һаҡ лап алып ҡа лырһың.
14 Ибрам Мысырға килеп еткəс, Мысыр кешелəре, ысын лап
та, Сарайҙың һылыу икəнен күрҙе. 15 Ҡатынды күргəн һарай
кешелəре уның матурлығы хаҡында фирғəүенгə еткерҙе.
Сарай фирғəүендең һара йы на алынды. 16 Сарай арҡаһында
Ибрамдың эштəре кɵйлəнде: уның һарыҡтары, һыйырҙары,
ишəктəре, ҡолдары һəм дɵйəлəре ишəйеп китте. 17Əммə Раббы
Ибрамдың ҡатынын үҙенə алғаны ɵсɵн фирғəүенгə һəм уның
яҡындарына ауыр бəлə-ҡаза лар ебəрҙе. 18 Фирғəүен Ибрамды
үҙ янына саҡырып алды ла былай тине:
10
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— Ни эшлəттең һин мине? Ниңə уның ҡаты ның икəнен
əйтмəнең? 19 Ни ɵсɵн уны һең лем тинең? Шун лыҡтан мин уға
ɵйлəнергə булғайным. Ҡатыныңды ал да кит!
20 Фирғəүен үҙе нең кешелəренə əмер бирҙе, һəм Ибрамды
ҡатыны, бɵтə мɵлкəте менəн оҙатып ебəрҙелəр.
Ибраһим менəн Лут
1 Ибрам ҡаты ны, барлыҡ мɵлкəте менəн Мысырҙан
ҡуҙғалып сығып, Негевҡа юл тотто. Лут та уның менəн
ине. 2 Ибрам бик байығып киткəйне — мал-ты уары ла, ал тынкɵмɵшɵ лə күп ине уның. 3 Негевтан ул бер урындан икенсе
урынға күсə-күсə, Бейт-Илгə тик лем килде. Бейт-Ил менəн Ая
араһындағы элек сатыр ҡорған урынға етте. 4 Үҙе ҡорбан усағы
эшлəгəн урынға туҡтап, унда Раббыға ҡорбан бағышланы.
5 Ибрам менəн бергə күсенеп йɵрɵгəн Лут тың да мал-мɵл кəте, сатырҙары бар ине. 6 Малдары бик күбəйгəнгə күрə, уларға
бергə йəшəр ɵсɵн ер етмəй баш ланы. 7Ибрам менəн Лут тың
кɵтɵүселəре араһында ғауға сыҡты. Ул саҡта был ерҙəрҙə
ҡынаандар менəн периздар йəшəй ине. 8 Ибрам Лутҡа:
— Беҙ бит туғандар, — тине. — Үҙебеҙҙең арала ла, кɵ тɵүселəребеҙ араһында ла ыҙғыш-та лаш булмаһын! 9 Бына бɵтɵн
ер һинең алдыңда. Əйҙə, айыры лайыҡ: əгəр һин һулға китһəң,
мин уңға ки термен. Һин уңға йүнəлһəң, мин һулға ҡайырылырмын.
10 Лут ти рə-яҡ ты бай ҡап, шуны күрҙе: Иордан үҙəне тотош, —
Соарҙың үҙенə тиклем — Раббының йəннəтелəй, Мысыр тупрағы
ише һуғарыулы ерҙəр ине (был Раббы Содом менəн Аморраны
юҡ иткəнгə тик лем булғайны). 11 Лут үҙенə тотош лайы менəн
Иордан йылғаһы үҙəнен һай ланы ла кɵнсығышҡа табан китте.
Шулай итеп, улар айы ры лыш ты: 12 Ибрам Ҡы наан ерендə
йəшəп ҡалды, Лут үҙəнлектəге ҡа ла лар араһында тɵйəклəнде.
Содомға яҡын бер ерҙə сатырҙарын ҡорҙо. 13 Содом кешелəре
боҙоҡ кү ңел ле, Раббы алдында бик гонаһлы ине.
14 Лут айы ры лып киткəс, Раббы Ибрамға былай тине:
— Үҙең баҫып торған урындан күҙеңде күтəреп баҡ: тɵньяҡҡа
ла, кɵньяҡҡа ла, кɵнсығышҡа ла, кɵнбайышҡа ла ҡара. 15 Күҙ
алдыңда ятҡан бɵтə ошо ерҙəрҙе Мин һиңə һəм килəсəк
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быуындарыңа мəңгелеккə бирəсəкмен, 16 нəҫелеңде ерҙəге
ҡомдай иҫəпһеҙ-һанһыҙ итəсəкмен:
ерҙəге ҡом булһа ни саҡлы,
нəҫелең булыр һинең шул саҡлы.
17Бар, Мин һиңə бирəсəк ерҙəрҙең иңен-бу йын йɵрɵп сыҡ.
18 Ибрам, саты рын алып, тағы юлға сыҡты, барып Хеврон
ҡа лаһы янындағы Мамре ағаслығында урын лаш ты. Ошонда
Раббыға ҡорбан усағы яһаны.
1 Шинар бат ша һы Ам рафел, Элласарҙа — батша Ариох,
Эламда — батша Кедорлаомер, Гоимда батша Тидал
ха ким лыҡ ҡылған замандарҙа 2 һуғыш булды: улар Содом
бат шаһы Бераға, Аморра бат шаһы Биршаға, Адма бат шаһы
Шинавҡа, Севоим батшаһы Шемəвергə һəм Бела (хəҙер ул Соар
тип атала) бат шаһына ҡаршы яу асты. 3 Улар барыһы ла бɵгɵн
Тоҙло диңгеҙ булған Сиддим үҙəнендə йыйылды. 4 Был батшалар ун ике йыл бу йына Кедорлаомер иҙеүе аҫтында булды, ə ун
ɵсɵнсɵ йылда баш күтəрҙелəр. 5 Ун дүртенсе йылда Кедорлаомер
үҙе яҡлы бат ша лар менəн Аштарот-Карнаимда — рафаларҙы,
Һамда — зуздарҙы, Шаве-Кириатаимда — эмдарҙы, 6 таулы Сеир
илендə (сүллек ситендəге Əл-Паран янында) хориҙарҙы тар-мар
итте. 7Унан боролоп, улар Айн-Мишпатҡа (хəҙер ул Кадеш тип
атала) килде һəм Хасасон-Тамарҙа йəшəгəн ама лектар менəн
əмɵриҙəрҙе ҡый рат ты. 8–9 Бынан һуң Содом, Аморра, Адма,
Севоим, Бела (хəҙер ул Соар тип атала) батшалары юлға сыҡты.
Был биш батша дүрт батшаға: Элам батшаһы Кедорлаомерға,
Гоим бат шаһы Тидалға, Шинар бат шаһы Амрафелға, Эл ласар бат ша һы Ариох ҡа ҡаршы Сиддим үҙəнендə һуғышҡа
инде. 10 Сиддим үҙəнендə ыҫмалалы соҡорҙар күп ине. Содом
менəн Аморра батша ларының яугирҙары ҡасып барғанда ошо
соҡорҙарға батты, тере ҡалғандар тауҙарға ҡасты. 11 Еңеүселəр
Содом менəн Аморраның бɵтə байлығын, туплаған аҙыҡ-түлектəрен алып китте. 12 Ибрамдың Содомда йəшəгəн туғаны
Лутты ла бɵтɵн мɵлкəте менəн бергə алып киттелəр.
13 Тере ҡалғандарҙан берəү иври Ибрамға килеп бɵтəһен дə
һɵйлəп бирҙе. Ибрам ул саҡта үҙе яҡлы Эшкол менəн Анерҙың
туғаны əмɵри Мамреның ағаслығында йəшəй ине. 14 Туғанының
əсиргə элəккəнен белгəс, Ибрам ырыуындағы ɵс йɵҙ ун һигеҙ

14

27
BASH.indb 27

14.11.2009 15:26:47

БАШЛАНМЫШ 14:15–15:1

яугирҙы алды ла, дошмандарын эҙəрлеклəп, Данға тик лем
барып етте. 15 Ике тɵркɵмгə бүленеп, тɵндə һɵжүм иттелəр.
Дошмандарын еңеп, артабан Дамасктан тɵньяҡта урын лашҡан Ховаға тик лем уларҙы ҡыуып барҙылар. 16 Ибрам бɵтə
мɵлкəте менəн Лутты ла, ҡатын-ҡыҙҙарҙы ла, əсирҙəрҙе лə
алып ҡайт ты.
Мəлик-Садиҡтың Ибраһимға фатиха биргəне
Ибрам Кедорлаомер менəн уның яҡлы батшаларҙы еңеп
ҡай тып килгəндə, Шаве үҙəнендə (хəҙер ул Батша үҙəне тип
атала) уға Содом бат шаһы ҡаршы сыҡты. 18 Шулай уҡ Шалим
бат шаһы Мəлик-Садиҡ, Бɵйɵк Алла ҡаһины, Ибрамға икмəк
менəн шарап тотоп ҡаршы сыҡты ла 19 шундай фатиха һүҙҙəре
əйтте:
20 Күк менəн ерҙе яратыусы
Бɵйɵктəрҙəн-бɵйɵк Алла фатихаһында ул Ибрам!
Бɵйɵк Алла мəрхəмəтле,
бирҙе һинең ҡулыңа дошмандарыңды!
Ибрам уға ғəнимəтенең ундан бер ɵлɵшɵн бирҙе.
21 Содом бат ша һы иһə Ибрамға əйтте:
— Кешелəремде бир миңə, ə табышыңды үҙеңə ҡалдыр.
Əммə Ибрам Содом бат шаһына былай тине:
22 — Мин Раббыға, Бɵйɵктəрҙəн-бɵйɵк Аллаға, күк менəн ерҙең
Хакимына ҡулымды күтəреп ант итəм. 23 Һинең мɵлкəтеңдəн
бер нəмə лə — бер һү рен тең дə, аяғыңдағы ҡатаңдың ҡайышы ла кəрəкмəй. Һу ңынан: «Ибрамды мин байыт тым», — тип
əйтəһе булма. 24 Кешелəрҙе ашатыуға киткəн сығымдан һəм
минең менəн барыусыларға тейеш ɵлɵштəн башҡа бер ни ҙə
кəрəкмəй миңə. Мине яҡлап яу сапҡан Анер, Эшкол, Мамре
үҙҙəренең ɵлɵшɵн алһын əйҙə.
17

Алланың Ибраһим менəн килешеү тɵҙɵгəне
1 Ошо ваҡиғаларҙан һуң, Ибрам Раббының тауы шын
ишет те:
— Ҡурҡма, Ибрам.
Мин Ҡалҡаның һинең.
Мул булыр һиңə бүлəгем.
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2 Ибрам былай тине:
— Эй Раббым, Хакимым! Балам да булмағас, Һинең бүлəгең
миңə нимəгə? Вариҫым кем бит — сыбыҡ осо туғаным Дамаск
кешеһе Элиезер.
3 — Миңə нəҫел бирмəгəс, — тине Ибрам, — əҡрəбəм вариҫым
була инде.
4 Раббы тағы ɵндəште:
— Юҡ, булмаҫ ул һинең вариҫың:
Вариҫыңды ярал тыр үҙ орлоғоң!
5 Раббы Ибрамды сатырҙан сығарҙы ла былай тине:
— Ҡара күккə,
һана йондоҙҙарҙы:
һанап бɵтɵрһɵңмɵ уларҙы?
— Нəҫелең һинең шул тик лем буласаҡ, — тине уға Раббы.
6 Ибрам Раббыға ышанды, һəм Раббы быны тəҡүəлелек
билдəһе тип ҡабул итте.
7Ибрамға:
— Ошо ерҙəрҙе һиңə мираҫ итеп бирер ɵсɵн халдейҙарҙың Ур
ҡа лаһынан һине бында алып килгəн Раббы Мин, — тине.
8 — Раббым Ха ки мым! Был ерҙəрҙең ми не ке булы ры ның
билдəһе ҡайҙа? — тип һораны Ибрам.
9 Раббы былай тине:
— Ошонда Миңə ɵс йəшлек тана, ɵс йəшлек кəзə, ɵс йəшлек
һарыҡ алып кил, алатуба менəн күгəрсен кил тер.
10 Ибрам уларҙы алып килде лə, һəр ҡай һы һын урталайға
бүлеп, түшкəлəрҙе бер-береһенə тəңгəллəп һалып ҡуйҙы;
ҡоштарҙы ғына икегə бүлмəне. 11 Һу йып һалынған малдарға
йыртҡыс ҡош тар ябырылды, əммə уларҙы Ибрам ҡыуып
ебəрҙе.
12 Ҡояш ба йып барғанда, Ибрамды тəрəн йоҡо баҫа баш ланы, əллə ниндəй ҡот осҡос ҡараңғылыҡ һəм ҡурҡыу солғап
алды уны.
13 Раббы Ибрамға былай тине:
— Шуны бел: һинең нəҫел-ыры уың дүрт йɵҙ йыл бу йы на
сит илдə ҡол булып, иҙе леп йəшəр. 14 Əммə уларҙы ҡол иткəн
халыҡ Минең хɵкɵмɵмə дусар булыр. Шунан һуң һинең нəҫелыры уың унан китер, бик байығып ҡай тыр улар.
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15 Ə һин тыныс ҡына ер ҡу йы ны на инерһең, арҙаҡлы аҡ һаҡал
булып гүр эйəһе булырһың.
16 Нəҫел-ырыуыңдың тик дүртенсе бы уы ны ғына ҡай тасаҡ
бында, сɵнки əмɵриҙəрҙең гонаһы саманан ашмаған əле.
17 Бына бер саҡ, ҡояш ба йып, ҡараңғы тɵшкəс, мейестəн
бɵркɵлгəндəй тɵтɵн үə ялҡын хасил булды һəм урталай киҫелгəн
түшкəлəр араһынан үтеп китте.
18 Шул кɵндɵ Раббы Ибрам менəн ки лешеү тɵҙɵнɵ һəм былай
тине:
19 — Мысыр сигендəге йылғанан алып бɵйɵк йылға — Евфрат
йылғаһына тиклемге ошо ерҙе — кениҙар, кениздар, кадмондар,
20 хет тар, периздар, рафа лар, 21 əмɵриҙəр, ҡынаандар, гиргаштар
һəм иевустарҙың бɵтə ерен һинең нəҫелеңə бирəм.

Хəжəр менəн Исмəғил
1 Ибрамдың ҡаты ны Сарай бала тап май ине. Сарай ҙың
Мысырҙан килгəн Хəжəр исемле хеҙмəтсеһе була. 2 Сарай
Ибрамға былай тине:
— Раббы миңə бала бирмəне инде. Минең хеҙмəтсем менəн
йоҡла, бəлки, ул миңə бала табып бирер.
Ибрам Сарай ҙың һүҙен тың ла ны. 3 Сарай хеҙмəтсеһен —
Мысыр ҡыҙы Хəжəрҙе иренə ҡатын итеп бирҙе. Был ваҡытта
Ибрамдың Ҡынаанға килеп урын лашы уына ун йыл са маһы
үткəйне. 4 Ибрам Хəжəр менəн йоҡ ланы. Хəжəр ауырға ҡалды.
Үҙенең йɵклɵ икəнен белгəс, маһайып китеп, ул хужабикəһен
һанға һуҡ май баш ланы.
5 — Минең ошолай кəмһенеп йəшəүемə һин ғəйепле, — тине
Сарай Ибрамға. — Хеҙмəтсемде ҡу йы ны ңа һалдым, ə ул,
ауырға ҡалғайны, эрелəнде лə китте. Əйҙə, Раббы беҙгə Үҙе
хɵкɵмɵн ҡылһын.
6 — Үҙ хеҙмəтсеңə үҙең хужа, — тип яуап ланы Ибрам. — Телəһəң
ни эшлəт.
Сарай Хəжəрҙе рəнйетə баш ла ны, һəм Хəжəр унан ҡасып
китте. 7Раббы мəлиге Хəжəрҙе сүлдə бер ҡоҙоҡ — Шурға алып
барған юлдағы ҡоҙоҡ янында ос рат ты. 8 Унан:
— Сарай хеҙмəтсеһе Хəжəр, ҡайҙан килəһең дə ҡайҙа китеп
бараһың? — тип һораны.
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— Хужабикəм Сарайҙан ҡасып китеп барам, — тип яуап бирҙе
Хəжəр.
9 Раббы мəлиге уға былай тине:
— Хужабикəңə кире ҡайт та уға буйһон. 10 Һинең нəҫелеңде күбəйткəн дəн-күбəйтермен, хатта уны һанап иҫəбенə сығырлыҡ
булмаҫ.
11 Раббы мəлиге уға тағы шуны əйтте:
— Əле ауырлыһың, һинең улың булыр. Уға Исмəғил, йəғни
«Алла ишетер» тип исем ҡуш, сɵнки һинең хəсрəтеңде Раббы
үҙе ишет те.
12 Улың булыр егелмəгəн тай ҙай,
Һəр кешегə ҡулын күтəрер.
Барыһынан да үҙе шуны күрер,
Ситтə йəшəр туғандарынан.
13 Үҙе менəн һɵйлəшкəн Раббыны Хəжəр: «Эл-Рои», йəғни
«Мине күргəн Алла» тип атаны. Сɵнки: «Мин Ал ланың үҙен
күреп, Уны күргəндəн һуң да иҫəн ҡалдыммы икəн ни?» — тине.
14 Шуға күрə Кадеш менəн Беред араһында ятҡан был ҡоҙоҡ
Беғер-Лахай-Рои тип атала.
15 Хəжəр Ибрамға ул табып бирҙе, Ибрам Хəжəрҙəн тыуған улына Исмəғил тип исем ҡушты. 16 Хəжəр Исмəғилде тыуҙырғанда,
Ибрам һикһəн алты йəшендə ине.
Алланың Ибраһим менəн Сараға ул вəғəҙəлəгəне
1 Ибрамға туҡ һан туғыҙ йəш булғанда, Раббы уға күренде
лə былай тине:
— Мин Ҡɵҙрəтлелəрҙəн-ҡɵҙрəтле Алламын. Минең юлымдан
йɵрɵ, тəҡүəле бул. 2 Һинең менəн ки лешеү тɵҙɵйɵм һəм нəҫелнəсəбең де иҫəпһеҙ-һанһыҙ күп итəм.
3 Ибрам йɵҙ түбəн ергə йығылды, ə Алла уға:
4 — Мин һинең менəн ки лешеүем шул, — тине. — Һин бик күп
халыҡтарҙың атаһы булырһың. 5 Исемең Ибрам түгел, Ибраһим, йəғни «күп халыҡтарҙың атаһы» булыр, сɵнки һине бик
күп халыҡтарҙың тəүатаһы итəсəкмен.
6 Сик һеҙ күп итермен ырыуыңды һинең,
таралырҙар һинəн тотош ха лыҡтар,
нəҫел-нəсəбең дəн сығыр бат ша лар!
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7 Һинең менəн, то ҡомоң менəн ки ле шеү тɵҙɵрмɵн — был
ки лешеүем мəңгегə булыр, бы уын дан-бы уын ға күсер: Мин
һинең Аллаң, һинең нəҫел-нəсəбең дең Ал ла һы булырмын.
8 Əле һин килмешəк булып йəшəгəн ошо ерҙе Мин һиңə һəм
нəҫел-ыры уыңа бирəсəкмен — ҡынаандарҙың бɵтə ерен нəҫелыры уыңа мəңгегə бирəсəкмен һəм уларҙың Ал лаһы буласаҡмын.
9 Алла Ибраһимға былай тине:
— Һин үҙең, һинəн һуң нəҫел-нəсəбең бы уын дан-бы уын ға
Минең менəн ки лешеүҙе үтəр. 10 Минең һеҙҙең менəн тɵҙɵгəн
ки лешеүҙе барлыҡ нəҫел-нəсəбең үтəһен: ир-ат тары ғыҙҙың
һəммəһе лə сɵннəтле булһын. 11 Минең менəн ки лешеү билдəһе
итеп енес ағзаһы осондағы тирене киҫегеҙ. 12 Яңы тыуған ир
балаларҙың һəр береһе донъяға килгəндең һигеҙенсе кɵнɵндə үк
сɵннəтлəнһен — бы уын дан-бы уынға китһен был. Үҙ йортоңда
тыуған бала ла, сит ырыуҙан һатып алынған бала ла — 13 һəммəһе
лə: үҙ йортоңда тыуғаны ла, һатып алынғаны ла һис кисекмəҫтəн
сɵннəтлəнергə тейеш. Ошо рəүешле Минең менəн мəңгелек
ки лешеү билдəһе һеҙҙең ғəүрəтегеҙҙə ҡа ласаҡ.
14 Ə сɵннəтлəнмəгəн — енес ағзаһы осондағы ти реһе киҫел мəгəн — кеше үҙ халҡынан ситкə ҡы уы лыр, Минең менəн булған
ки лешеүҙе боҙған ɵсɵн булыр был.
15 Алла Ибраһимға тағы былай тине:
— Ҡатының Сарайҙы инде Сарай тип атама, бынан һуң уның
исеме Сара, йəғни «батша ҡыҙы» булыр.
16 Мин уға фатиха ҡылам һəм һиңə улан бирəм, Сара нан
донъяға килəсəк ул.
Фатихамды бирəм Мин уға:
унан тыуыр, таралырҙар
донъялағы тотош ха лыҡтар,
нəҫеленəн булыр бат ша лар.
17Ибраһим йɵҙ түбəн ергə ҡапланды ла эстəн генə кɵлɵмһɵрəп:
«Йɵҙ йəшлек ҡарттың ба лаһы буламы? Сара туҡ һан йəшендə
бала таба булырмы?» — тип уйланы.
18 Аллаға:
— Эй Раббым, исмаһам, Исмəғилдең минең вариҫым булыуын насип итсе, — тине.
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19 — Үҙеңдең ҡаты ның Сара ул табыр, — тине Алла Ибра һимға. — Һин уға Исхаҡ тип исем ҡу шырһың. Мин уның менəн,
уның нəҫел-нəсəбе менəн мəңгелек ки лешеү тɵҙɵрмɵн.
20 Һинең Исмəғил тураһындағы үтенесеңде лə ишет тем: Мин
уға фатихамды бирəм, уның тоҡомон түлле итермен, бик
күп булыр уның нəҫел-ыры уы. Исмəғилдəн ун ике юлбашсы
сығыр, унан бɵйɵк халыҡ тара лыр. 21 Əммə Минең ки лешеүем
килəһе йыл ошо ваҡытта Саранан ты уасаҡ улың Исхаҡ менəн
булыр.
22 Алла Ибраһим менəн һɵйлəшеп бɵткəндəн һуң юғарыға
олғашты.
23 Шул уҡ кɵндɵ Ибраһим улы Исмəғилдең дə, йортонда тыуған
йəки һатып алынған хеҙмəтселəренең дə — ɵйɵндəге бɵтə ир
затынан булғандарҙың енес ағзалары осондағы тирене киҫте.
Ул бɵтəһен дə Алла ҡушҡанса эшлəне. 24 Сɵннəткə ултырған
саҡта Ибраһимға — туҡһан туғыҙ, 25 ə улы Исмəғилгə ун ɵс йəш
ине. 26 Ибраһим да, улы Исмəғил дə, 27Ибраһим йортондағы ир
затынан булғандарҙың һəммəһе — уның ɵйɵндə тыуғандар ҙа,
сит ырыуҙарҙан һатып алынған хеҙмəтселəр ҙə шул бер кɵндə
сɵннəтлəнде.

Раббының Ибраһимда ҡунаҡта булғаны
Мамрелағы изге ағас янында Ибраһимға Раббы
күренде. Ибраһим кɵндɵҙгɵ эҫелə сатыр ауыҙында улты ра ине. Күтəрелеп баҡһа, күрə: алдында ɵс мосафир тора.
Уларҙы күреү менəн ҡаршы лары на йүгереп барҙы ла, ергə
ҡап ланып, былай тине:
3 — Эй Ха ки мым, Һинең ил тифаты ңа ла йыҡ мын икəн, мин
ҡолоң эргəһенəн үтеп китмəсе. 4 Хəҙер аяҡтарығыҙҙы йыуырға
һыу килтерерҙəр, ағас күлəгəһендə ял итерһегеҙ, 5 ə мин икмəк
алып килəйем, үҙəк ялғап алырһығыҙ, унан юлығыҙҙы дауам
итерһегеҙ — барыбер мин ҡолоғоҙ янынан үтеп бараһығыҙ
бит.
— Əйҙə, əйткəнеңсə булһын, — тине улар.
6 Ибраһим ашығып сатырға инде лə Сараға былай тине:
— Ɵс ҡаҙаҡ иң яҡшы ондан тиҙ генə ҡамыр баҫ та сɵсɵ икмəк
бешер.
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7Үҙе кɵтɵүгə йүгерҙе, бер яҡшы, кɵр баш маҡ ты һай лап алып,
мал кɵткəн хеҙмəтсеһенə тапшырҙы ла ашарға əҙерлəргə
ҡушты. 8 Ибраһим ҡу наҡтар алдына эремсеген, һɵтɵн, бешереп
килтерелгəн итен ҡуйҙы, ə үҙе, улар ашаған саҡта, яҡындағы
ағас янында баҫып торҙо.
9 — Ҡаты ның Сара ҡайҙа? — тип һора ны ҡу наҡ тар.
— Бында, сатырҙа, — тип яуап ланы Ибраһим.
10 — Килəһе йыл ошо мəлдə тағы ки лермен, — тине мосафирҙарҙың береһе. — Ул ваҡытта ҡаты ның Сара ның улы буласаҡ.
Сара ҡу наҡ тың артында, сатыр ишеге тɵбɵндə, тың лап
тора ине. 11 Ибраһим менəн Сара ҡартайғайнылар инде, Сараның айлығы ла туҡтағайны. 12 Ул, эстəн генə кɵлɵп: «Ошо
йəшемдə бындай һɵйɵнɵскə ирешə буламмы? Етмəһə, ирем дə
ҡарт», — тип уйланы.
13 — Ниңə Сара, хəҙер инде ҡарсыҡ булғас, мин бала таба аламмы ни инде, тип кɵлə əле? — тине Раббы Ибраһимға. — 14 Раббының ҡɵҙрəтенəн килмəҫ эш бармы? Мин əйтелгəн ваҡытта,
икенсе йыл ошо мəлдə килгəндə, Сараның улы буласаҡ.
15 — Мин кɵлмəнем, — тип ялғанланы ҡур ҡып ҡалған Сара.
— Юҡ, һин кɵлдɵң, — тине Раббы уға.
16 Мосафирҙар торҙо ла Содомға ҡарай юл алды. Ибраһим
уларҙы оҙатып китте.
17Раббы былай тине:
— Ибраһимдан ниəтемде йəшерə буламмы ни! 18 Ысын лап
та, Ибраһимдан бɵйɵк, кɵслɵ халыҡ тара ласаҡ, ер йɵҙɵндəге
бɵтə ха лыҡтар уның аша фатихалы буласаҡ. 19 Ба ла ларына һəм
үҙенəн һуңғы нəҫел-ыры уына дɵрɵҫлɵктɵ яҡлап, ғəҙел хɵкɵм
ҡылып, Раббы юлынан йɵрɵргə бойорһон тип, Ибраһимды
һай ла ным. Шул саҡта Мин, Раббы, уға нимə вəғəҙə иткəн
булһам, шуны үтəрмен.
20 Шунан Ибраһимға:
— Содом менəн Аморра ла ҡылынған залимлыҡ сиктəн ашты,
гонаһтары ауыр уларҙың, — тине. 21 — Ергə тɵшɵп ҡарайым əле:
Миңə килеп еткəн аһ-зар ысындан да дɵрɵҫмɵ, түгелме?
22 Мосафирҙар, боролоп, Содомға табан китте, Ибраһим иһə
Раббы алдында тора бирҙе. 23 Раббыға яҡыныраҡ килеп:
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— Яуыздар менəн бергə тəҡүəлелəрҙе лə юҡ итерһең ме
икəн ни? — тип һора ны. 24 — Бəлки, был ҡа ла ла илле кеше
тəҡүəлелер — шулай булһа ла, уны юҡ итерһеңме, ошо илле
кеше хаҡына ла аямаҫһыңмы? 25 Бының булы уы мɵмкин түгел!
Һин улай эшлəмəҫһең: тəҡүəлелəрҙе яуыздар менəн бергə
һəлəк итмəҫһең, яуыз кеше лə, тəҡүəле лə бер үк яҙмыш ҡа
дусар булмаҫ бит инде? Бының булы уы мɵмкин түгел! Бɵтə
ерҙең Хɵкɵмдары хаҡ һыҙ хɵкɵм итерме?
26 — Əгəр Содомда тəҡүəле илле кешене тап һам, улар хаҡы на
был ҡа ланы аярмын, — тип яуап бирҙе Раббы.
27— Мин ни бары кɵл-ту ҙан, — тине Ибраһим. — Шулай ҙа
Хакимымдан һорарға баҙнат итəм: 28 əгəр ҙə тəҡүəле иллегə
биш кеше тул ма һа, шул етмəгəн бишəү ɵсɵн тотош ҡа ла ны
юҡ итерһеңме?
— Əгəр ҙə мəгəр унда ҡырҡ биш тəҡүəлене тапһам, ҡа ланы
юҡ итмəм, — тип яуап бирҙе Раббы.
29 Ибраһим йəнə һора ны:
— Ə, бəлки, унда ҡырҡ ҡына кеше табы лыр?
Раббы яуап ланы:
— Ҡырҡ ҡына кеше булһа ла, быны эшлəмəм.
30 — Мин əйткəнгə асыулан ма һаң ине, Ха ки мым: ə, бəлки, унда тəҡүəле утыҙ ғына бəндə табы лыр? — тине Ибраһим.
Раббы:
— Ə табы ла икəн бигонаһ утыҙ бəндə — аярмын ҡа ланы, —
тине.
31 Ибраһим əйтеүен белде:
— Хакимымдан мин тағы һорарға баҙнат итəм: əгəр ундайҙар
тик егерме генə булһа?
— Егерме бəндə хаҡына ла ҡəһəремдəн аярмын, — тип яуапланы Раббы.
32 — Тағы бер тап ҡыр һорауы ма асыулан ма һаң ине, Ха кимым: бəлки, унда тəҡүəлелəр унау ғыналыр? — тип дауам
итте Ибраһим.
— Ун бəндə хаҡына ла аярмын, — тине Раббы.
33 Ибраһим менəн һɵйлəшеп бɵткəс, Раббы китеп барҙы.
Ибраһим да ɵйɵнə ҡайтып китте.
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Луттың һəм Содом менəн Аморраның яҙмышы
1 Ике мəлик Содомға шул кɵндɵ кислəгəс кенə килеп
етте. Лут был ваҡытта ҡала майҙанында ул ты ра ине.
Уларҙы күргəс, ҡаршыларға тип урынынан торҙо ла, баш эйеп,
былай тине:
2 — Əфəнделəрем, мин ҡолоғоҙҙоң ɵйɵнə рəхим итегеҙ. Миндə
ҡунығыҙ, аяҡтарығыҙҙы йыуығыҙ, иртəн торғас, юлығыҙҙы
дауам итерһегеҙ.
— Юҡ, — тине улар. — Беҙ урамда ғына ҡу нырбыҙ.
3 Əммə Лут бик ҡыҫтағас, риза булдылар, уның йор тона
киттелəр. Лут уларҙы һыйларға сɵсɵ икмəк бешерҙе, та маҡтарын туйҙырҙы. 4 Йоҡларға ятырға ла ɵлгɵрмəнелəр, ҡала
кешелəре — Содомдың олоһонан алып кесеһенə тик лем бɵтə
ирҙəре — Лут тың йортон уратып алды.
5 — Һиңə йоҡларға килгəн кешелəр ҡайҙа? — тип ҡысҡырҙы
улар Лутҡа. — Сығар бында, беҙ уларҙы татып ҡарарға те лəйбеҙ.
6 Лут, тупһаға сығып, ар ты нан ишек те япты ла уларға былай
тине:
7— Ағай-эне, золом ҡылмағыҙ! 8 Бына минең кейəүгə сыҡмаған
ике ҡыҙым бар, һеҙгə мин уларҙы бирəм, телəһəгеҙ ни эш лəтегеҙ, тик мосафирҙарға теймəгеҙ, улар бит минең ɵйɵмдə.
9 — Кит бынан, — тинелəр уға. — Һин, килмешəк, беҙгə аҡыл
ɵйрəтмəксе булаһыңмы? Беҙ һинең үҙеңдең кəрəгеңде бирербеҙ.
Улар Лутты ҡыҫырыҡлап, ишекте емерергə торғанда ғына,
10 мосафирҙар Лутты ɵй эсенə тар тып алды ла ишек те йəһəт кенə
биклəй һалды. 11 Ə тупһа янында ɵйɵлɵшкəн кешелəрҙе — олоһон да, кесеһен дə — һуҡырайт ты лар, улар ишекте таба алмайынса ыҙаланды. 12 Мосафирҙар Лут тан:
— Был ҡа ла ла тағы кемдəрең бар? — тип һораны. — Кейəүҙəрең, улдарың, ҡыҙҙарың йəки башҡа кемең генə бул маһын — бɵтəһен дə алып кит: 13 беҙ был ҡа ланы юҡ итəбеҙ. Ҡала
кешелəренең яуызлыҡтары хаҡында Раббыға ишетелде, шуға
беҙҙе уны юҡ итергə ебəрҙе.
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14 Лут ҡыҙҙарының кейəү буласаҡ егеттəренə барып əйтте:
— Тиҙерəк китегеҙ был ҡа ланан, Раббы хəҙер һəлəк итəсəк
уны!
Əммə егеттəр, Лут ша ярта лыр, тип уйланы.
15 Таң һыҙылғанда, мəликтəр Лутты ашыҡ ты ра баш ла ны:
— Бар, ҡатының менəн ике ҡыҙыңды ал да кит, юғиһə гонаһлы
ҡала менəн бергə үҙең дə һəлəк булырһың!
16 Лут һаман ашыҡмағас, мəликтəр Раббы мəрхəмəте тɵшкəн
Лутты, уның ҡатынын, ике ҡыҙын ҡулдарынан етəклəп ҡа ланан сығарып ебəрҙе.
17Ҡа ла нан сыҡ ҡас, мəликтəрҙең береһе Лутҡа былай тине:
— Йəнеңде ҡот ҡар, артыңа əйлəнеп ҡарама, был тирəлə бер
ерҙə лə туҡ талма, тауҙарға табан йүгер, юҡһа һəлəк булырһың!
18 — Юҡ, Əфəндем! — тине Лут. — 19 Мин ҡолоңа шундай яҡ шылыҡ эшлəнең һин! Оло мəрхəмəт күрһəттең миңə — ғүмеремде
һаҡ лап алып ҡалдың! Лəкин тауҙарға тик лем йүгереп етə алмам
мин, бəлəгə юлығырмын, һəлəк булырмын. 20 Ə бына алда ятҡан
ҡала — яҡын, уға тик лем йүгереп етеп булыр, ул бəлəкəй. Мин
шунда йүгерəм, ул бəлəкəй, шунда тере ҡа лырмын!
21 — Ярар, — тине уға мəлик, — һинең хаҡы ңа мин быны ла
эшлəрмен, һин əйткəн ҡа ла ны һаҡ лармын. 22 Əммə тиҙерəк
йүгер, һин барып етмəйенсə, мин бер ни ҙə эшлəй алмайым.
Лут уны бəлəкəй тип əйткəнгə күрə, был ҡала Соар, йəғни
«бəлəкəй» тип атала.
23 Ер ɵҫтɵнə ҡояш ҡалҡты, Лут Соарға килеп етте.
24 Һəм Раббы Содом менəн Аморраға — күктəн, Раббынан,
ямғыр һымаҡ итеп утлы кɵкɵрт яуҙырҙы, 25 ике ҡа ла ны ла,
уның бɵтə тирə-яғын, ерҙəге барлыҡ үҫемлектəрҙе юҡ итте.
26 Лут тың ҡатыны ар тына əйлəнеп ҡарағайны — тоҙ бағанаһына
əйлəнде лə ҡуйҙы.
27Иртə менəн Ибраһим кисə генə Раббы алдында торған урынға
килеп баҫты, 28 Содом менəн Аморраға, уның тирə-яғына күҙ
һалды һəм күрҙе: ер, кɵршəк яндыра торған мейестəй булып,
тɵтɵн аҫтында ята ине.
29 Ҡалаларҙы юҡҡа сығарғанда
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Алла Ибраһимды иҫкə алды.
Йəшəгəн ҡа лаһын емергəндə
Лутты үлеменəн йолоп ҡалды.
30 Соарҙан Лут ике ҡыҙы менəн тауҙарға китте: Соарҙа ҡалырға
ҡурҡты ул. Ике ҡыҙы менəн мəмерйə эсендə йəшəй баш ланы.
31 Ɵлкəн ҡыҙы кесеһенə былай тине:
— Атайыбыҙ ҡартая. Ерҙə ата-баба ларҙан ҡалған йола буйынса беҙҙең менəн йəшəрлек ир-ат юҡ. 32 Əйҙə, атайыбыҙҙы
шарап эсереп иҫертəйек тə уның менəн йоҡ лайыҡ. Үҙ атабыҙҙан
булһа ла ба ла ларыбыҙ булыр.
33 Шул тɵндɵ улар ата ларын шарап эсе реп иҫертте. Ɵлкəн
ҡыҙы инеп, атаһы менəн йоҡ ланы, ə Лут бер ни ҙə иҫлəмəне —
эргəһенə ят ҡа нын да, сығып киткəнен дə. 34 Икенсе кɵндɵ
ɵлкəне кесеһенə:
— Үткəн тɵндə мин атайым менəн йоҡ ланым, — тине. — Бɵгɵн тɵндə лə уны шарап эсереп иҫертəйек тə, һин уның янына
ятырһың. Үҙ атайыбыҙҙан булһа ла ба ла ларыбыҙ булыр.
35 Улар тағы ата ларын шарап эсереп иҫертте лə, кесе ҡыҙы инеп,
уның менəн йоҡ ланы, ə Лут бер ни ҙə хəтерлəмəне — эргəһенə
килеп ят ҡанын да, сығып киткəнен дə.
36 Шулай итеп, Лут тың ике ҡыҙы ла ата лары нан ауырға
ҡалды. 37Ɵлкəне ул тапты, уға Муав тип исем ҡушты. Хəҙерге
Муав кешелəре унан таралған. 38 Кесеһе лə ул тапты һəм БəнАмми тигəн ат бирҙе. Хəҙерге Аммон кешелəре унан тара лып
киткəн.
Сара менəн Ибраһим һəм Авимелех
Ибраһим, был урындан ҡуҙғалып, кɵньяҡҡа китте,
Кадеш менəн Шур араһында йəшəне, һу ңынан Герарҙа
урын лаш ты. 2 Ул ҡатыны Сараны һең лем тип таныт ты. Герар
бат шаһы Авимелех, Сара арты нан кеше ебəртеп, уны үҙенə
алдыртты. 3 Əммə тɵндə Алла, Авимелехтың тɵшɵнə инеп,
былай тине:
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19:37-38 Муав исеме йəһүдсə — «атайымдың улы», ə Бəн-Амми «атайым дың ҡус тыһының улы» тигəнде аң лата. Бында авторҙың артабанғы
замандарҙа Исраилдың дошмандарына əүерелгəн халыҡтарға ҡаршы
йəшерен бəхəсе сағыла.
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— Был ҡатынды үҙеңə алған ɵсɵн үлəсəкһең, сɵнки уның
ире бар.
4 Ə Авимелех Сараға əле ҡағылмаған да ине.
— Ха ки мым! — тип ялбарҙы ул. — Һин бер ни белмəгəн
ғəйепһеҙ халыҡты һəлəк итерһеңме ни? 5 Ибраһим бит үҙе миңə,
ул минең һең лем, тип əйтте. Сара ла шул уҡ һүҙҙе һɵйлəне.
Намыҫым да, ҡулым да таҙа минең!
6 — Эйе, — тип яуап ла ны уға Алла тɵшɵндə. — Мин на мыҫыңдың таҙа икəнлеген белəм. Шуға күрə һиңə Минең алда гонаһ
эшлəргə ирек бирмəнем — уға ҡағылыуҙан тыйҙым. 7Хəҙер
инде уны иренə кире ҡай тар, ул — пəйғəмбəр, доға ҡылһа,
иҫəн ҡа лырһың. Тик бел: əгəр уны кире ҡай тармаһаң, үҙең
дə, бɵтə ту ған-тыу масаң да үлеп бɵтəсəк.
8 Икенсе кɵндɵ Авимелех иртə менəн торҙо ла, яҡын кеше лəрен йыйып алып, ошо һүҙҙəрҙе еткерҙе — барыһы ла бик ныҡ
ҡурҡты. 9 Авимелех Ибраһимды саҡыртып алды ла:
— Ни эшлəнең һин беҙҙең менəн? — тине. — Ниндəй ғəйебем
бар ине һинең алдыңда — мине лə, батшалығымды ла гонаһҡа
батыра яҙҙың бит. Əҙəм ҡылмаҫты ҡылдың һин миңə.
10 Авимелех Ибраһимдан:
— Һин быны ниндəй ниəт менəн эшлəнең? — тип һораны.
11 — Мин, был яҡтарҙа Ал ла нан ҡурҡмайҙарҙыр, ҡаты ным
арҡаһында мине үлтерерҙəр, тип уйлағайным, — тине Ибраһим.
12 — Етмəһə, ул ысын лап та миңə һеңле лə — атайымдың ҡыҙы
ул, тик икенсе əсəнəн. Ул минең ҡатыным булды, 13 əммə Алла
миңə атам йортон ҡалдырып, ил гиҙергə бойорғас, ҡатыныма:
«Үтенеп һора йым, ҡайҙа ғына барһаҡ та, мине ағайым тип
əйт», — тинем.
14 Авимелех Ибраһимға һарыҡ тар, һыйырҙар, хеҙмəтселəр
бирҙе, Сараны кире ҡайтарҙы.
15 — Бына минең бɵтə ерем һинең күҙ алдыңда, ҡайҙа телəһəң,
шунда йəшə, — тине.
16 Ə Сараға ул былай тине:
— Ағайыңа мең шекел кɵмɵш бирəм, был һинең яныңдағы
кешелəрҙең күҙен ҡап лар пəрҙə булыр, намыҫың аҡ ланыр.
17Ибраһим Аллаға доға ҡылды. Алла Авимелехты, уның ҡатынын һəм хеҙмəтселəрен һауыҡтырҙы, ҡатындар тағы бала
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таба баш ла ны, 18 ə быға тик лем Ибраһимдың ҡаты ны Сара
арҡаһында Раббы Авимелехтың йортондағы бɵтə ҡатындарҙы
түлдəн яҙҙырғайны.
Ибраһим улдары Исхаҡ һəм Исмəғил менəн
1 Раббы Сараға ил тифат ҡылды, уға нимə вəғəҙə итһə,
шуны үтəне. 2 Сара Алла билдəлəгəн ваҡытта ауырға
ҡалып, ɵлкəнəйгəн кɵнɵндə Ибраһимға ул табып бирҙе. 3 Ибраһим сабыйға, Сараның улына, Исхаҡ тип исем ҡушты. 4 Ə
һигеҙенсе кɵнɵндə, Алла бойорғанса, уны сɵннəткə ултыртты.
5 Исхаҡ тыуғанда Ибраһимға йɵҙ йəш ине.
6 — Быны ишеткəн һəр кеше минең менəн бергə шатла ныр
инде, — тине Сара.
7Əйтте тағы:
— Берəйһе Ибраһимға, Сара бала имеҙəсəк, тиһə, һис ышанмаҫ ине. Бына мин уға ҡартайған кɵнɵмдə ул табып бирҙем!
8 Бала үҫте, күкрəктəн айырған кɵндɵ Ибраһим оло мəжлес
үткəрҙе.
9 Сара, Ибраһимдың мысыр Хəжəрҙəн тыуған улы ның Ис хаҡтан кɵлгəнен күреп, 10 Ибраһимға былай тине:
— Был хеҙмəтсе ҡатынды улы менəн бергə ҡыуып ебəр! Уның
улы, минең Исхағым менəн бер тиң тороп, һинең вариҫың
булмаһын!
11 Ибраһимға был һүҙҙəрҙе ише теү бик ҡы йын булды, сɵнки
Исмəғил дə үҙ улы ине бит. 12 Əммə Алла уға былай тине:
— Улың тураһында ла, хеҙмəтсе ҡаты ның тураһында ла
ҡайғырма. Сара нимə əйтһə, шуны тыңла, һинең нəҫелең Исхаҡтан тара ласаҡ. 13 Хеҙмəтсе ҡатыныңдың улынан да тотош
халыҡ барлыҡҡа килəсəк, ул да бит һинəн тыуған.
14 Иртəгəһен Ибраһим Хəжəргə икмəк, бер турһыҡ һыу биреп
яурынына артмаҡлатты ла балаһы менəн сығарып ебəрҙе. Хəжəр,
бара торғас, Бəғəр-Шəвə сүллегендə аҙашты. 15 Турһығындағы
һыу ҙа бɵттɵ. Ул ба лаһын бер ҡы уаҡ аҫтында ҡалдырҙы ла
16 атылған уҡ арауығы ситкə китеп ултырҙы. «Баламдың үлемен күрмəһəмсе», — тип ҡыс ҡы рып илай баш ла ны. 17Алла
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ир ба ланың илаған тауышын ишет те, шул саҡ Алла мəлиге
күктəн Хəжəргə:
— Һиңə ни булды, Хəжəр? — тип ɵндəште. — Ҡурҡма, ҡалдырып киткəн балаңдың илаған тауышын Алла ишет те. 18 Тор,
балаң янына бар ҙа уны етəклəп ал. Мин унан бɵйɵк халыҡ
хасил итəсəкмен.
19 Алла ҡатындың күҙҙəрен асты — Хəжəр ҡоҙоҡ күрҙе. Ул
барып турһығына һыу тул тырып алды, улына һыу эсерҙе.
20 Алла ба ла ны таш ла ма ны, ул үҫте, сүллектə йəшəй баш ла ны
һəм уҡсы булып китте. 21 Ул Паран сүллегендə йəшəне, əсəһе
уға Мысырҙан кəлəш алып бирҙе.
Ибраһим менəн Авимелехтың килешеү тɵҙɵшкəне
Шул осорҙа Авимелех үҙенең ғəскəр башлығы Пихол
оҙатыуында Ибраһимға килеп, былай тине:
— Нимə генə эшлəһəң дə, һиңə Алла ярҙам итеп тора. 23 Мине
лə, балаларымды ла, ейəндəремде лə ҡыйырһытмаҫҡа Алла
менəн ант ит əле. Мин һинең менəн яҡшы мɵғəмəлəлə булғас,
һин дə минең менəн, һине һыйындырған ил менəн яҡшы
мɵнəсəбəттə булырһың, тип уй лайым.
24 — Ант итəм, — тине Ибраһим. 25 Əммə ул Авимелехҡа бер
ҡоҙоғон тартып алған хеҙмəтселəренəн зарланды.
26 — Мин быны кем эшлəгəнен белмəйем, — тип яуап ла ны
Авимелех. — Һин үҙең дə əйтмəнең, ошоға тик лем ишеткəнем
дə юҡ ине.
27Шунан һуң Ибраһим, Авимелехҡа ваҡ һəм эре мал биреп,
уның менəн килешеү тɵҙɵнɵ. 28 Ваҡ мал кɵтɵүенəн ете һарыҡты
алып, айырым ҡуйҙы.
29 — Ə был ете һарыҡ ты ниңə айы рып ҡуй ҙың? — тип һора ны
Авимелех.
30 — Ошо ете һарыҡ ты был ҡоҙоҡ тоң ми неке булыу билдəһе
итеп ҡабул ит, — тип яуап бирҙе Ибраһим. — Мин ҡаҙыным
уны.
31 Улар бер-береһенə ант иткəн ошо урын хəҙер Бəғəр-Шəвə,
йəғни Ант ҡоҙоғо тип атала.
32 Бəғəр-Шəвəлə Ибраһим менəн ки лешеү тɵҙɵгəс, Авимелех
менəн уның ғəскəр башлығы Пихол Пелешти еренə ҡай тып
22
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китте. 33 Аҙаҡ Ибраһим Бəғəр-Шəвəлə мəңге йəшел ағас ултыртты
һəм шунда Раббыға, мəңгелек Аллаға доға ҡылды.
34 Ошонан һуң Ибраһим Пелешти ерендə килмешəк булып
бик оҙаҡ йəшəне.
Ибраһимдың Аллаға тоғролоғо
Ошо ваҡиғаларҙан һуң бер ни тик лем ваҡыт үткəс,
Алла Ибраһимды һынап ҡарарға булды.
2 — Ибраһим, — тип ɵндəште уға Алла.
— Эйе, мин, — тип яуап бирҙе Ибраһим.
Алла былай тине:
— Ярат ҡан берҙəн-бер улың Исхаҡты ал да Мория еренə бар.
Шунда Мин күрһəткəн тауҙа улыңды ҡорбан итерһең.
3 Иртəгəһен Ибраһим, иртə менəн тороп, ишəгенə йүгəн һалды,
ике хеҙмəтсеһен, Исхаҡты эйəртте, ҡорбанды яндырыу ɵсɵн
утын ҡырҡып алды ла юлға сыҡты — Алла күрһəткəн урынға
йүнəлде. 4 Ɵсɵнсɵ кɵндə ул алыҫтан уҡ шул урынды күрҙе.
5 — Ошонда ишəк янында тороп тороғоҙ, — тине ул хеҙмəтселəренə. — Ə беҙ улым менəн барып Аллаға ғибəҙəт ҡы лабыҙ
ҙа һеҙҙең янға кире ки лербеҙ.
6 Ул, ҡор бан яндыра торған утынды алып, улы Ис хаҡ тың яурынына һалды. Унан һуң ут тоҡандырыу ɵсɵн тере ҡуҙ, бысаҡ
алды ла, Исхаҡ менəн икəүлəп китеп барҙылар.
7Исхаҡ атаһы Ибраһимға ɵндəште:
— Атай! — тине ул.
— Эйе, улым, — тип яуап бирҙе Ибраһим.
— Беҙҙең ҡуҙыбыҙ ҙа, утыныбыҙ ҙа бар, ə ҡорбан ɵсɵн һарыҡ
бəрəсе ҡайҙа һуң?
8 — Ҡор бан ɵсɵн бəрəсте Алла Үҙе хəстəрлəр, — тине Ибраһим.
Икəүлəшеп ары киттелəр.
9 Алла күрһəткəн урынға килеп еткəс, Ибраһим, ҡорбан усағы
эшлəп, уға утын ɵйҙɵ. Шунан Исхаҡтың аяҡ-ҡулын бəйлəп,
ҡорбан усағына ɵйɵлгəн утын ɵҫтɵнə һалды, 10 бысағын алып,
улының муйынына терəне. 11 Шул ваҡытта күктəн Раббы мəлиге
тауыш бирҙе:
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— Ибраһим, Ибраһим!
— Эйе, мин, — тип яуап бирҙе ул.
12 — Улыңа ҡул күтəрмə, — тине мəлик. — Уға бер ни ҙə эшлəмə!
Хəҙер белəм, Аллаға буйһонаһың һин — берҙəн-бер улыңды
ла йəллəмəнең Минəн!
13 Күтəрелеп ҡара һа, Ибраһим ҡу йы ҡы уаҡ лыҡ ҡа мɵгɵҙɵ
менəн элəгеп торған һарыҡты күреп ҡалды. Ул һарыҡты барып
алды ла улы урынына ҡорбан итеп салды.
14 Ибраһим был урынды «Раббы йүнен биргəн ер» тип атаны.
«Раббының тауында йүне кү ре лер», — тигəн əйтем шунан
тороп ҡалған.
15 Раббы мəлиге Ибраһимға күктəн тағы тауыш бирҙе:
16 — Берҙəн-бер улыңды йəллəмəйсə
Быны эшлəгəнең ɵсɵн —
Үҙем менəн Үҙем ант итəм —
17 Фатихамды бирəм Мин һиңə!
Күктəге йондоҙҙар ҡанса булһа,
Күпме булһа диңгеҙ ярында ҡом,
Бирəм һиңə шул ҡəҙəрле нəҫел-тоҡом.
Балаларыңдың алдында
Дошман ҡапҡа лары ҡолар!
18 Мине тыңлағаның ɵсɵн
Тоҡомоң аша фатиха аласаҡ
Ерҙəге бɵтə ха лыҡтар.
19 Ибраһим хеҙмəтселəрен ҡалдырған урынға кире килеп,
улар менəн бергə Бəғəр-Шəвəгə ҡайт ты.
Нахорҙың тоҡомдары
Ошо ваҡиғаларҙан һуң бер аҙ ваҡыт үткəс, Ибраһимға
ҡус тыһы Нахорҙың ҡатыны Милканың улдар табы уын хəбəр
иттелəр. 21 Бына улар: Ус (баш бала), Буз, Кемуел (ул — Арамдың
атаһы), 22 Кесед, Хазо, Пилдаш, Идлаф, Бету ил.
23 Бетуилдың Рабиға исем ле ҡыҙы тыуҙы.
Ибраһимдың ҡустыһы Нахорға Милка ошо һигеҙ улды табып
бирҙе. 24 Бынан башҡа Нахорҙың Реума исем ле ҡатыны уға
Тевахты, Гахам, Тахаш һəм Мааханы тапты.
20
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Сараның вафаты
Сара йɵҙ ҙə егерме ете йыл йəшəне. 2 Ул Ҡынаан ерендə хəҙер Хеврон тип аталған Кириат-Арбала вафат
булды. Ибраһим Сара янында һыҡтап иланы, 3 шунан мəрхүмə
эргəһенəн китеп, хеттарға мɵрəжəғəт итте:
4 — Мин һеҙҙең арала килмешəк һəм ҡунаҡ ҡына. Мəрхүмə
ҡатынымды ерлəү ɵсɵн миңə зыярат урыны бирегеҙсе.
5 — Рəхим итə күр, əфəндебеҙ! — тине хет тар. — Һин хɵрмəтле, Ал ланың 6 һɵйɵклɵ бəндəһе. Мəрхүмəңде беҙҙең иң яҡшы
зыяратыбыҙға ерлə, беҙҙең беребеҙ ҙə һиңə ҡəбер урыны
биреүҙəн баш тартмаҫ.
7Ибраһим, аяҡ ɵҫтɵ баҫып, ошо ерҙең халҡы хеттарға баш
эйҙе лə:
8 — Əгəр миңə мəрхүмəмде ерлəргə рɵхсəт итəһегеҙ икəн,
зинһар ɵсɵн, Сохар улы Эфрондан миңə 9 баҫыуының ситендəге
Махпела мəмерйəһен һаты уын һорағыҙ əле. Ул был ерҙе һеҙҙең
алда үҙе һораған хаҡҡа миңə зыярат урыны итеп һатһын
ине, — тине.
10 Эфрон иһə халҡы араһында ул ты ра ине. Уның Ибраһимға
яуабын ҡала ҡапҡаһы янында йыйылған барлыҡ хет тар ҙа
ишет те:
11 — Юҡ, əфəндем, был мəмерйəне мин һиңə баҫыуы менəн
бергə бирəм. Халҡымдың күҙ алдында бүлəк итəм мин һиңə
уны, ерлə, əйҙə, мəрхүмəңде.
12 Был ер кешелəре алдында баш эйеп, 13 Ибраһим бɵтə халыҡ
ишетерлек итеп Эфронға:
— Мине тыңла əле, — тине. — Баҫыу ɵсɵн һиңə кɵмɵш бирəйем.
Хаҡын ал, шунан мəрхүмəмде ерлəрмен.
14 Эфрон Ибраһимға:
15 — Əфəндем, ерҙең хаҡы — дүрт йɵҙ шекел кɵмɵш, — тине. — Һинең менəн миңə нимə генə инде был, əйҙə, ерлəй күр
шунда.
16 Ибраһим Эфрон ҡуйған хаҡ менəн киле шеп, хет халҡы
алдында сауҙагəрҙəр араһында йɵрɵгəн ауырлыҡ үлсəме буйынса дүрт йɵҙ шекел кɵмɵш үлсəп бирҙе. 17Шулай итеп, Эфрондың
Мамре янындағы Махпелалағы баҫыуы, ундағы мəмерйə һəм
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баҫыуҙағы, уның тирə-яғын да ғы бɵтə ағастар 18 Ибраһимдың
милкенə күсте. Быға хет иленең ҡала майҙанында йыйылған
бɵтə халҡы шаһит булды.
19 Ибраһим ҡаты ны Сара ны Ҡы на ан ерендə Мамре — хəҙер
Хеврон — янындағы Махпела баҫыуы мəмерйəһендə ерлəне.
20 Хет хал ҡы ның баҫыуы менəн ундағы мəмерйə Ибраһимға
зыярат урыны булып ана шулай күсте.
Исхаҡтың ɵйлəнгəне
Ибраһим ҡартайғайны, йəше ɵлкəнəйгəйне инде. Раббы
уға бɵтə яҡлап та фатихала булды.
2 Ибраһим йортондағы бɵтə донъяһын кɵтɵп торған иң ɵлкəн
хеҙмəтсеһенə былай тине:
— Ҡулыңды минең йəн еремə ҡу йып, 3 күк һəм ер Ал лаһы
Раббы исеме менəн ант ит: улыңды бындағы Ҡынаан иле ҡыҙына ɵйлəндермəйем, 4 ə һинең тыуған илеңə, туғандарың янына
барып, Исхаҡҡа ҡатынды шунан алып ҡай там, тип əйт.
5 Хеҙмəтсеһе һора ны:
— Əгəр ул ҡыҙ минең менəн был илгə килергə телəмəһə, ни
эшлəргə? Мин улыңды үҙең килгəн илгə алып китергə тейеш
буламмы?
6 — Һис юҡ! — тип яуап бирҙе Ибраһим. — Улымды унда алып
китəһе булма! 7Мине атам йор тонан, тыуған илемдəн алып
килгəн, «был ерҙəрҙе нəҫел-нəсəбеңə бирəсəкмен» тип ант
иткəн күк Ал ла һы Раббы һинең алдыңдан мəлиген ебəрер.
Шуға күрə һин унан минең улыма кəлəш алып ҡай тырһың.
8 Əгəр ҙə мəгəр ҡыҙ һинең менəн килергə телəмəһə, антыңдан
азат буласаҡ һың, əммə улымды унда алып барма!
9 Хеҙмəтсеһе хужаһының йəн еренə ҡулын ҡу йып ант итте.
10 Шунан ул хужаһының ун дɵйəһен, зиннəтле əйберҙəрен алды
ла Месопотамияға Нахор йəшəгəн ҡалаға сəфəр сыҡты.
11 Дɵйəлəрен ҡала янындағы ҡоҙоҡ эргəһендə туҡ тат ты. Эңер
мəле, ҡатын-ҡыҙҙарҙың һыу алырға сыҡ ҡан ваҡыты ине.
12 Шунда Ибраһимдың хеҙмəтсеһе былай тине:
— Йə Раббым, хужам Ибраһимдың Ал лаһы! Бɵгɵн юлымды
хəйерле ит, хужамды ярҙамыңдан ҡалдырма! 13 Бына мин ҡала
ҡыҙҙары һыуға йɵрɵй торған ҡоҙоҡ янында торам. 14 Уларҙың
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ҡайһыһы: «Кɵршəгеңдəн һыу эсергə рɵхсəт итһəңсе», — тип
əйтеүемə: «Эс. Ҡана, мин дɵйəлəреңде лə һуғарайым», — тип
яуап бирə, шул ҡыҙ ҡолоң Исхаҡҡа Һин насип иткəн ҡатын
булыр. Хужама Һин күрһəткəн мəрхəмəттең билдəһе шул булһын!
15 Шулай тип уйларға ла ɵлгɵрмəне, Ибраһимдың ҡус ты һы
Нахор менəн ҡатыны Милканың улы Бетуилдың ҡыҙы Рабиға,
яурынына кɵршəген ултыртып, килеп тə етте. 16 Кейəүгə бармаған
бик матур ҡыҙ ине ул. Ул, ҡоҙоҡ янына килеп, кɵршəгенə һыу
алды ла кире боролдо. 17Шул саҡ Ибраһимдың хеҙмəтсеһе уның
ҡаршыһына йүгереп сыҡты ла:
— Кɵршəгеңдəн һыу эсер əле миңə! — тип үтенде.
18 — Эсə күр, əфəндем, — тине Рабиға, шунда уҡ яу ры ны нан
кɵршəген тɵшɵрɵп, Ибраһимдың хеҙмəтсеһенə һыу эсерҙе.
19 Шунан былай тине:
— Хəҙер мин дɵйəлəреңде лə һуғарам, əйҙə, туйғансы эсһендəр.
20 Ул һыуын тиҙ генə мал һуғара торған ялғашҡа ҡойҙо ла
яңынан ҡоҙоҡҡа йүгерҙе — дɵйəлəрҙең бɵтəһен дə һуғарып
бɵткəнсе шулай һыу та шы ны ла та шы ны. 21 Раббының үҙ
юлын хəйерле иткəнме, əллə юҡмы икəнен аңларға телəп,
хеҙмəтсе уны ɵндəшмəй генə ғəжəплəнеп күҙəтте. 22 Дɵйəлəре
һыу эсеп туйғас, ул ярты шекел ауырлыҡтағы алҡа, ун шекел
ауырлығындағы ике алтын белəҙек бүлəк итте.
23 — Кем ҡыҙы һин? — тип һора ны. — Атаң йортонда ҡунып
сығырлыҡ урын булмаҫмы икəн?
24 — Мин Милка менəн Нахорҙың улы Бетуилдың ҡыҙы
булам, — тип яуап бирҙе ҡыҙ. — 25 Беҙҙə малға аҙыҡ та, һалам
да етерлек, йоҡларға ла урын табы лыр.
26–27Шунда Ибраһимдың хеҙмəтсеһе, эйе леп, Раббыға доға
ҡылды:
— Хужам Ибраһимдың Ал лаһы Раббыға шɵкɵр! Əфəндемде
фатихаһынан һəм мəрхəмəтенəн айырманы. Раббы мине тупту ра хужамдың туғандары йортона алып килде!
28 Рабиға ɵйɵнə, əсəһе янына йүгереп ҡай тып, ҡунаҡ ки ле үе
хаҡында хəбəр итте. 29–30 Рабиғаның Лаван тигəн ағаһы бар
ине. Һеңлеһендə алҡа менəн белəҙектəрҙе күргəс, Рабиға теге
кешенең нимə тураһында һɵйлəгəндəрен дə əйткəс, ҡоҙоҡ
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янына ашыҡты. Ибраһимдың хеҙмəтсеһе янына килде — ул
дɵйəлəре менəн һаман ҡоҙоҡ янында тора ине.
31 — Рəхим ит, Раббы рəхмəтендəге кеше! — тине Лаван. — Ниңə бында тораһың, үҙеңə лə, дɵйəлəреңə лə урын əҙерлəнем.
32 Ибраһимдың хеҙмəтсеһе ɵйгə инде. Дɵйəлəрҙең йɵгɵн бушат ты лар, уларға һалам менəн аҙыҡ һалдылар, ə ҡунаҡ менəн
уның юлдаштарына аяҡтарын йыуырға һыу бирҙелəр. 33 Табынға
ултырғас, Ибраһимдың хеҙмəтсеһе былай тине:
— Ашарҙан алда мине бында ни ɵсɵн ебəргəндəрен һɵйлəргə
тейешмен.
— Һɵйлə, улайһа, — тинелəр.
34 — Мин Ибраһимдың хеҙмəтсеһемен, — тип һүҙ баш ла ны
ҡунаҡ. — 35 Раббы минең хужама мəрхəмəтен һалды, ул бик
ба йып китте: эре ле-ваҡ лы малдары ла, ал тын-кɵмɵшɵ лə,
хеҙмəтселəре лə, дɵйə-ишəктəре лə күп уның. 36 Хужамдың ҡатыны Сара ҡартайғас ҡына уға бер ул табып биргəйне, бɵтə
мɵлкəтен шул улына бирҙе. 37Хужам минəн ант иттерҙе. Улына
ҡатынды əле ул йəшəп ятҡан Ҡынаан иле ҡыҙҙарынан түгел,
38 ə уның тыуған яғына барып, үҙенең нə ҫел-нə сə бе ара һы нан
алып ҡайтырға ҡушты.
39 Хужамдан: «Əгəр ҡыҙ минең менəн килергə риза бул маһа?» — тип һораным. 40 Ул əйтте: «Минең бɵтə тормошом Раббы
алдында булды. Ул мəлиген һинең менəн бергə ебəреп, юлыңды
хəйерле итер, — тине. — Улыма ҡатынды тыуған яҡтарымдан,
үҙемдең нəҫел-нəсəбем ара һынан алып ҡай тырһың. 41 Əгəр
инде туғандарыма барып та, ҡыҙҙарын бирмəһəлəр, ул саҡта
биргəн антыңдан азат булырһың».
42 Бɵгɵн ҡоҙоҡ янына килдем дə былай тинем: «Йə Раббы,
хужам Ибраһим Ал ла һы! Əгəр юлымды хəйерле ҡылырға
яҙғанһың икəн, 43 бына мин əле ҡоҙоҡ янында торам. Һыу алырға
килгəн ҡыҙға мин: „Кɵршəгеңдəн һыу эсер əле“, — тип əйтермен. 44 Əгəр ул: „Үҙең дə эс, дɵйəлəреңде лə һуғарырмын“, — тип
яуап ҡайтарһа, хужамдың улына Раббы насип иткəн ҡатындың
шул икəнлеген аң лармын».
45 Шулай тип уйларға ла ɵлгɵрмəнем, яу ры ны на кɵршəген
ул тыртып, Рабиға килде лə һыу ала баш ланы. Мин унан, һыу
эсер əле, тип һораным. 46 Ул шунда уҡ кɵршəген һоноп: «Эс.
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Мин һинең дɵйəлəреңде лə һуғарырмын», — тине. Үҙем дə
эстем, дɵйəлəремде лə һуғарҙы. 47Мин: «Кем ҡыҙы һин?» — тип
һораным. Ул: «Нахор менəн Милканың улы Бетуилдың ҡыҙымын», — тине. Шунан мин уға алҡа-белəҙектəр бирҙем. 48 Үҙем
Раббы алдында баш эйҙем. Хужамдың улына ҡус тыһының
ҡыҙын алыр ɵсɵн миңə тоғро юл күрһəткəн Раббыға, хужам
Ибраһим Ал лаһына шɵкɵр ҡылдым. 49 Хəҙер инде миңə шуны
əйтегеҙ: хужамдың телəген үтəргə ниəтегеҙ бармы һеҙҙең? Яуап
бирегеҙ, миңə ни эшлəргə икəнен хəл итергə кəрəк.
50 Лаван менəн Бе ту ил:
— Раббы эше был, — тип яуап ҡайтарҙы. — Беҙ һиңə яҡ шынан да, насарҙан да бер нəмə лə əйтə алмайбыҙ. 51 Бына Рабиға
ҡаршыңда, уны үҙең менəн алып кит. Раббының их ты я ры
менəн хужаңдың улына ҡатын булһын əйҙə.
52 Был һүҙҙəрҙе ишеткəс, Ибраһимдың хеҙмəтсеһе Раббы
алдында баш эйҙе. 53 Шунан ул Рабиғаға зиннəтле кейемдəр,
ал тын-кɵмɵш биҙəүестəр сығарып бирҙе, шулай уҡ уның
ағаһы менəн əсəһенə лə затлы бүлəктəр ɵлəште. 54 Аҙаҡтан ул
юлдаштары менəн бергə ашап-эс те лə йоҡларға ятты. Иртəн
торғас, Ибраһимдың хеҙмəтсеһе:
— Хужама ҡайтырға рɵхсəт итегеҙ, — тине.
55 Лəкин ҡыҙҙың ағаһы менəн əсəһе:
— Ҡыҙ беҙҙең менəн ун ғына кɵн булһа ла торһон əле, шунан
китерһегеҙ, — тинелəр.
56 — Тотҡарламағыҙ мине, — тине хеҙмəтсе. — Раббы юлымды
хəйерле иткəн икəн, ебəрегеҙ мине, ҡай тайым хужама.
57— Ҡыҙҙы саҡы рып һора йыҡ, ул ни əйтер, — тинелəр.
58 Рабиғаны саҡырҙылар ҙа:
— Ошо кеше менəн китəһеңме? — тип һораны лар.
— Китəм, — тине ул.
59 Рабиғаны, уның һɵт əсəһен, Ибраһимдың хеҙмəтсеһен
һəм юлдаштарын — барыһын да оҙатып ебəрҙелəр. 60 Рабиғаға
фатиха биреп, ошо һүҙҙəрҙе əйттелəр:
— Нəҫел-нəсəбең, һы лыу ҡайыбыҙ,
Мең булһын, ун мең булһын!
Һинең ба ла ларың алдында
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Дошман ҡапҡа лары ҡолаһын!
Рабиға менəн уның хеҙмəтселəре дɵйəлəргə атланды ла
Ибраһимдың хеҙмəтсеһе артынан эйəрҙе.
62 Исхаҡ яңы ғына Беғер-Лахай-Роиҙан ҡайт ҡай ны. Был
ваҡытта ул Негевта йəшəй ине. 63 Кислəгəс кенə ул яланға
сығып, уйға батып йɵрɵй ине, ҡараһа — дɵйəлəр килə. 64 Рабиға,
Исхаҡты күргəс, дɵйəһенəн тɵштɵ.
65 Ибраһимдың хеҙмəтсеһенəн:
— Ялан буй лап беҙҙең ҡаршыға килгəн кеше кем ул? — тип
һораны.
— Был минең хужам, — тине хеҙмəтсе.
Быны ишеткəс, Рабиға бɵркəнсеген алып ябынды.
66 Хеҙмəтсе иһə Ис хаҡ ҡа үҙенең сəфəре хаҡында һɵйлəне.
67Шунан һуң Исхаҡ Рабиғаны əсəһе Сара ның саты ры на алып
инде, уны ҡатыны итте. Исхаҡ Рабиғаны ярат ты, мəрхүмə
əсəһе тураһындағы ҡайғыһы баҫылды.
61

Ибраһимдың аҙаҡҡы йылдары һəм тоҡомдары
1 Ибраһим тағы ɵйлəнде, ҡаты ны ның исеме Кəтүрə ине.
2 Унан Зимран, Йок шан, Медан, Мəдйəн, Ишбак, Шуах
исем ле ба ла лары тыуҙы. 3 Йокшандың Шева һəм Дедан исем ле
улдары булды. Ашшу рим, Ле ту шим, Леум мим — Дедандың
улдары. 4 Мəдйəндең уландары: Эфа, Эфер, Ханох, Авида,
Элдаға. Улар барыһы ла — Кəтүрəнең ба ла лары.
5 Ибраһим бɵтə мɵлкəтен Ис хаҡ ҡа бирҙе. 6 Ə башҡа ҡатындарынан тыуған улдарына Ибраһим, үҙе тере саҡта уҡ, мул
итеп бүлəктəр биреп, кɵнсығышҡа — шул яҡтағы ерҙəргə
ебəрҙе — Исхаҡ янынан алыҫҡараҡ оҙат ты уларҙы.
7Ибраһим йɵҙ ҙə етмеш биш йыл йəшəне. 8 Ул ныҡ ҡар та йып,
фани донъяла кү ререн күреп, хɵрмəтле аҡ һаҡал булып вафат
булды — əхирəткə китте.
9 Улдары Исхаҡ менəн Исмəғил уны хет ке ше һе — Сохар
улы Эфрондың баҫыуындағы Махпела мəмерйəһендə ерлəне.
10 Ибраһим уны хеттарҙан һатып алғайны; Ибраһим менəн Сара
ана шунда күмелгəн. 11 Ибраһим үлгəндəн һуң, Раббы Исхаҡҡа
фатихаһын бирҙе. Исхаҡ Беғер-Лахай-Роиҙа йəшəй ине.
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12 Бына Ибраһим улы Исмəғилдең — Сара ның хеҙмəтсеһе
мысыр Хəжəрҙəн тыуған улының — һəм уның нəҫел-нəсəбенең шəжəрəһе.
13 Исмəғилдең улдарының исемдəре: Невайот (Исмəғилдең
баш ба лаһы), Кедар, Адбеел, Мивсам, 14 Мишма, Дума, Масса,
15 Хадад, Тема, Йетүр, Нафиш һəм Кедма. 16 Исмəғилдең улдары
былар — йəшəгəн һəм күсеп йɵрɵгəн урындарында уларҙың
исемдəре. Ун ике ырыуҙың ун ике юлбашсыһы булды улар.
17Исмəғил йɵҙ ҙə утыҙ ете йыл йəшəп вафат булды, теге донъяға
ата-баба лары янына китте. 18 Уның нəҫел-нəсəбе Хавиланан
алып Шурға тиклемге ерҙəрҙə йəшəне, был ерҙəр Ассирияға
барған юлда, Мысыр сигендə урын лашҡан. Тик ағай-эне лəр
үҙ-ара татыу булманы.

Исхаҡ менəн Яҡуп
Ғаяз менəн Яҡуп
Бына Ибраһимдың улы Исхаҡтың шəжəрəһе.
Ибраһимдың улы Исхаҡ 20 арами Лавандың һең леһе, ПадданАрамдан арами Бетуилдың ҡыҙы Рабиғаға ɵйлəнгəнендə
Исхаҡҡа ҡырҡ йəш тулғайны. 21 Исхаҡ, ҡатынының ауырға
ҡа лы уын телəп, Раббыға ялбарҙы, сɵнки ул түлһеҙ ине. Раббы
уның телəген ҡабул ҡылды, Рабиға ауырға ҡалды. 22 Улдары
ҡорһағында саҡта уҡ тибешə баш ланы. Рабиға:
— Был ни булыр икəн? — тип ап ты рап, Раббынан һорарға
китте. 23 Əйтте уға Раббы:
— Ике халыҡ һинең ҡарыныңда,
ике ырыу һинəн яра лыр.
Береһе еңеп сығыр икенсеһен,
ҙуры кесеһенə хеҙмəт итер.
24 Бына уның бала табыр ваҡыты етте — игеҙəктəр тыуҙы.
25 Тəүгеһе донъяға ерəн сəсле, йəнлек ти ре һе һымаҡ ялбыр
булып тыуҙы; уға Ғаяз тип исем ҡуш ты лар. 26 Уның артынан,
Ғаяздың үксəһенə йəбешеп, икенсеһе тыуҙы, уны Яҡуп тип
атаны лар. Улар тыуғанда Исхаҡҡа алтмыш йəш ине.
27Ма лай ҙар үҫте. Ғаяз гел ялан ҡы ҙы рыр булды, мəргəн һунарсы булып китте, ə Яҡуп сатырҙан сыҡ май торған тыныс
19
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егет ине. 28 Исхаҡ Ғаязды яратыңҡырай, ул тотоп алып ҡайтҡан ҡош-ҡорт менəн һый ланыу оҡшай ине. Ə Рабиға Яҡуп ты
яҡыныраҡ күрҙе.
29 Бер ваҡыт Яҡуп ашарға бе ше реп торғанда, Ғаяз арып
һунарҙан ҡай тып инде.
30 — Бынауы ҡыҙыл нəмəңде ашат əле, — тине ул Яҡупҡа. — Мин
бик арыным. (Шун лыҡ тан уға Идум, йəғни «ҡыҙыл» тигəн
ҡу шамат бирелде.)
31 — Баш бала хоҡуғын һатһаң, — тине уға Яҡуп.
32 — Минең тəүге бала булыуымдан ни файҙа? — тине Ғаяз. —
Мин хəҙер астан үлəм!
33 — Тəүҙə ант ит! — тине Яҡуп. Ғаяз, ант итеп, Яҡуп ҡа баш
бала булыу хоҡуғын бирҙе.
34 Яҡуп Ғаязға икмəк килтерҙе, яҫмыҡтан бешергəн ашын ашатты. Ғаяз ашап-эс те лə тороп китте, баш бала булыу хоҡуғына
иҫе лə китмəне.
Рабиға менəн Исхаҡ һəм Авимелех
Илдə тағы аслыҡ башланды, ул Ибраһим заманындағы
йотлоҡтан да кɵслɵрəк ине. Исхаҡ Герарға, Пелешти
батшаһы Авимелехҡа китте. 2 Раббы Исхаҡҡа кү ренеп:
— Барма Мысырға, — тине. — Мин күрһəткəн ерҙə йəшə. 3 Был
ер һине ҡабул итер, ə Мин һине таш ламам, фатихамда булырһың. Атайың Ибраһимға биргəн вəғəҙəмдə торормон: бɵтə был
ерҙəрҙе һиңə, һинең нəҫел-нəсəбеңə би рермен. 4 Тоҡомоңдо
сик һеҙ арттырырмын, күктəге йондоҙҙар күпме булһа, шул
саҡлы буласаҡ улар, бɵтə был ерҙəрҙе Мин уларға бирəм.
Ер йɵҙɵндəге бɵтə ха лыҡ тар һинең тоҡомоң аша фатихалы
булыр — 5 ата йың Ибраһим Мин бойорғандың бары һын да
эшлəгəне, Мин ҡушҡандарҙы, ҡанундар һəм ҡағиҙəлəрҙе
үтəгəне ɵсɵн булыр был.
6 Исхаҡ Герарға күсеп килде. 7 Бындағы кешелəр ҡаты ны
Рабиға тураһында һорашҡас:
— Һең лем ул минең, — тип яуап бирҙе.
Ҡатыным, тип əйтергə ҡурҡты ул, Рабиғаның матурлығын
күреп, мине үлтерерҙəр ҙə үҙҙəренə алырҙар, тип уйланы.
8 Əммə бай таҡ ҡына ваҡыт йəшəгəс, Пелешти бат ша һы
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Авимелех тəҙрəнəн Ис хаҡ тың ҡатынын иркəлəгəнен күреп
ҡалды. 9 Ул Исхаҡты саҡыртып алды ла:
— Ул һинең ҡатының да баһа! Ниңə уны һең лем тип əйттең? — тип һораны.
— Уның арҡаһында мине үлтереп ҡуйырҙар, тип ҡурҡтым, —
тине Исхаҡ.
10 — Ни эшлəйһең һин? — тине Авимелех. — Беҙҙең ара нан
берəйһе ҡаты ның менəн йоҡлаған булһа, ниндəй гонаһҡа
батыр инек!
11 Авимелех бɵтə хал ҡы на шундай иғлан һалды:
— Берəйһе был кешегə йəки уның ҡатынына тейə икəн, ул
кеше үлемгə хɵкɵм ителəсəк.
12 Был илгə күсеп килгəс, Исхаҡ арпа сəсте. Раббының рəхмəте
тɵшɵп, ул йылда Исхаҡ йɵҙ тап ҡыр арттырып уңыш алды.
13 Исхаҡ ба йы ған дан-ба йый барып, ысын байға əйлəнде. 14 Уның
эре ле-ваҡ лы малдары, һɵрɵнтɵ ерҙəре күбəйҙе. Пелештиҙəр
унан кɵнлəшə баш ланы. 15 Атаһы Ибраһим иҫəн саҡта уҡ уның
хеҙмəтселəре ҡаҙған бɵтə ҡоҙоҡтарҙы пелештиҙəр туп раҡ
менəн күмеп бɵттɵ. 16 Авимелех Исхаҡҡа былай тине:
— Кит бынан. Һин беҙгə ҡарағанда бик ныҡ кɵсəйҙең.
17Исхаҡ, унан китеп, Герар үҙəнендə урын лаш ты һəм шунда
сатырҙарын ҡороп ебəрҙе. 18 Исхаҡ атаһы Ибраһим ҡаҙған һəм
ул вафат булғандан һуң пелештиҙəр күмеп бɵткəн ҡоҙоҡтарҙы
яңынан ҡаҙа башланы. Был ҡоҙоҡтарға ул ҡасандыр атаһы ҡушҡан исемдəрҙе бирҙе. 19 Бер ваҡыт уның хеҙмəтселəре үҙəндə
ҡоҙоҡ ҡаҙып һыу сығарҙы, 20 əммə Герар кɵтɵүселəре: «Был
беҙҙең һыу», — тип Исхаҡтың кɵтɵүселəре менəн бəхəслəшеп
китте. Ыҙғыш ҡоҙоҡ ɵсɵн сыҡҡанлыҡтан, уға Эсек — «ыҙғыш»
тип исем бирҙелəр. 21 Тағы бер ҡоҙоҡ ҡаҙҙылар, уның ɵсɵн дə
бəхəс сыҡты, һəм уны Ситна, йəғни «дошманлыҡ» тип атанылар.
22 Шунан Исхаҡ, тағы ары раҡ китеп, икенсе бер ҡоҙоҡ ҡаҙҙы,
бында инде бəхəс ҡуп ма ны, һəм уға Реховот — «иркен лек»
тип исем ҡуш ты лар. «Бына хəҙер Раббы, беҙ күбəйеп китһен
тип, иркен лек бирҙе» тигəнде аң лата был һүҙ.
23 Бынан ул Бəғəр-Шəвəгə күсте. 24 Шул тɵндə уға Раббы
күренде.
— Мин Ибраһимдың, һинең атайыңдың, Ал ла һы мын, —
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тине Ул. — Ҡурҡма, Мин һинең менəн. Һиңə фатихамды бирермен һəм ҡолом Ибраһим хаҡына арттырырмын.
25 Исхаҡ, ошо ерҙə ҡор бан усағы яһап, Раббыға доға ҡылды,
сатырҙарын ҡороп ебəрҙе, ə хеҙмəтселəре ҡоҙоҡ ҡаҙырға кереш те. 26 Авимелех, кəңəшсеһе Ахуззат һəм ғəскəр башлығы
Пихолды эйəртеп, Герарҙан Исхаҡ янына килде.
27— Ниңə килдегеҙ əле миңə? — тине Исхаҡ. — Һеҙ бит мине
кү рал майынса ҡыуып ебəргəйнегеҙ!
28 — Раббының һине ташламағанын күреп торабыҙ, — тине
улар, — шуға күрə беҙ, бер-беребеҙгə ант итешеп, ки лешеү
тɵҙɵйɵк тип уй ланыҡ. 29 Һинең беҙгə, беҙҙең һиңə зыяныбыҙ
теймəһен. Һиңə беҙ ҙə насарлыҡ ҡыл маныҡ бит, яҡ шы лыҡ
менəн ебəрҙек. Хəҙер инде һин Раббының рəхмəтен дə.
30 Исхаҡ уларға мəжлес ойошторҙо. 31 Иртəн торғас, улар
бер-береһенə ант биреште. Исхаҡ ҡу наҡтар менəн хуш лашты,
улар иҫəн-аман ҡай тып китте. 32 Шул кɵндə үк ҡоҙоҡ ҡаҙған
хеҙмəтселəр килеп, Исхаҡҡа һыу табыуҙары хаҡында хəбəр
итте. 33 Исхаҡ был ҡоҙоҡҡа Шива тип исем бирҙе. Шуға күрə
ҡа ланың бɵгɵнгɵ исеме Бəғəр-Шəвə.
Алла тарафынан фатихаланған кеше — Яҡуп
Ғаяз ҡырҡ йəшендə хет Беғерҙең ҡыҙы Йеһудит менəн хет
Элондың ҡыҙы Бас мат ҡа ɵйлəнде. 35 Был ҡатындар Исхаҡ
менəн Рабиғаның башына бер кɵйɵк булды.
1 Бер ваҡыт инде ҡартайған һəм күҙе бик насар күргəн
Исхаҡ ɵлкəн улын үҙ янына саҡыртып алды.
— Улым! — тине ул Ғаязға.
— Эйе, мин, атай! — тип яуап бирҙе Ғаяз.
2 Исхаҡ былай тине:
— Мин ҡартайҙым инде, күпме йəшəрмен — белмəйем. 3 Ҡора лыңды — уҡ-һаҙа ғың ды алып, яландан ҡыр йəнлеге атып
алып ҡайт əле. 4 Шуны тəмле итеп мин ярат ҡанса бешер ҙə
һыйла мине, шунан һиңə бəхиллегемде бирермен.
5 Рабиға Ис хаҡ тың Ғаяз менəн һɵйлəшкəнен ише теп ҡалды.
Ғаяз һунарға киткəс, 6 ул улы Яҡупҡа былай тине:
— Мин атайыңдың Ғаязға, һунарға барып, 7ҡыр йəнлеге атып
килтерергə лə уны тəмле итеп əҙерлəргə ҡушҡанын ишет тем.
34
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Атайың һый ланып алғас, Раббы ҡаршыһында Ғаязға үҙенең
бəхиллеген бирəсəк. 8 Хəҙер, улым, мине тыңла: ни эшлəргə
кəрəклеген əйтəм. 9 Кɵтɵүгə бар ҙа кɵр генə ике кəзə бəрəсен
һай лап алып ҡайт. Мин уларҙы атайың ярат ҡанса тəмле итеп
бешерермен дə, 10 һин уны атайыңа алып барырһың, ул ашар
ҙа бəхиллеген һиңə бирер.
11 — Ағайым йɵнтəҫ бит, — тине Яҡуп, — ə минең тəнем шыма. 12 Бəлки, ата йым мине һый пап ҡарарға булыр? Əгəр ул
алдағанымды белеп ҡалһа, мине фатиха түгел, ҡəһəр кɵтə.
13 Əммə əсəһе былай тине:
— Тɵшһə, был ҡəһəр миңə тɵшһɵн, улым. Һин минең һүҙемде
тыңла ла əйткəнемде эшлə.
14 Яҡуп кəзə бəрəстəрен һу йып килтерҙе, ə Рабиға уларҙы
Исхаҡ ярат ҡанса тəмле итеп бешерҙе. 15 Шунан ул ɵлкəн улы
Ғаяздың ɵйҙə булған иң яҡшы кейемдəрен алды ла кесе улы
Яҡупҡа кейҙерҙе. 16 Яҡуп тың ҡулдары менəн му йынын кəзə
ти реһе менəн ҡап ланы. 17Яҡупҡа бешергəн ит менəн икмəк
тотторҙо. 18 Ул атаһы янына инде лə:
— Атай! — тине.
— Эйе, мин, улым, ə һин улдарымдың ҡай һы һы? — тине
Исхаҡ.
19 — Мин Ғаяз, һинең ɵлкəн улың, — тип яуап бирҙе Яҡуп. —
Əйткəнеңде эшлəнем. Тороп ултыр ҙа мин аулаған йəнлек итен
аша, шунан миңə үҙеңдең фатихаңды бирерһең.
20 — Улым, нисек һин улай йəнлекте бик тиҙ тота алдың? — тип
һораны Исхаҡ.
Тегеһе:
— Раббы, һинең Аллаң, миңə ярҙамын бирҙе, — тине.
21 — Яҡы ны раҡ кил əле, — тине Исхаҡ. — Ҡана, мин һине
һыйпап ҡарайым, һин Ғаязмы, əллə түгелме?
22 Яҡуп атаһы янына килде. Атаһы уны ҡап шап ҡара ны ла:
— Тауышы Яҡуп тыҡы, ə ҡулдары Ғаяздыҡы, — тине.
23 Яҡуп тың ҡулдары Ғаяздыҡы кеүек йɵнтəҫ булғанлыҡтан,
таныманы уны, бəхиллеген бирҙе.
24 — Һин ысын лап та улым Ғаязмы? — тип һора ны ул Яҡуп тан.
— Эйе, мин, атай, — тине тегеһе.
25 Əйтте Исхаҡ:
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— Һыйыңды бир, улым, ашайым да һине бəхиллəйем.
Яҡуп атаһына ашарға һыйын, эсергə шарабын бирҙе. 26 Ашап
бɵткəс, Исхаҡ:
— Кил, улым, үп мине, — тине.
27 Яҡуп яҡын килеп ата һын үпте, кейеменəн сыҡ ҡан еҫте
һиҙеп, Исхаҡ уны ошо һүҙҙəр менəн бəхиллəне:
— Улым еҫе — Раббы биргəн яландар еҫе ул,
28 Күктəн тɵшɵр ысыҡ ты ла, ерҙə үҫер емеш те лə,
Игенен дə, шарабын да мулдан бирһен Раббы.
29 Күп ҡəүемдəр һиңə хеҙмəт итһен,
Баш эйһендəр һиңə ырыуҙар.
Ағай-энелəреңə лə хужа булырһың һин,
Əсəң уландары һиңə баш эйер.
Һине ҡəһəрлəгəн кеше ҡəһəр алыр,
Һиңə фатиха биргəн үҙе фатихалы булыр.
30 Исхаҡ Яҡуп ҡа бəхиллеген биреп, Яҡуп атаһы яны нан сығып
китеү менəн, Ғаяз ауҙан ҡай тып инде. 31 Ул тəмле итеп ашарға
əҙерлəне лə атаһына алып килде:
— Тор, атай, һунарҙан алып ҡайтҡан ризығымды аша, бəхиллə
мине! — тине.
32 — Һин кем? — тип һора ны атаһы.
— Мин һинең ɵлкəн улың Ғаяз, — тип яуап бирҙе ул.
33 Исхаҡ, ҡау шауы нан ҡал ты ра нып:
— Ə һин килгəнсе үк мине һунарҙан алып ҡайт ҡан ит менəн
һыйлаған кеше кем булды һуң? — тип һора ны. — Мин уны
бəхиллəнем бит. Хəҙер ул фатихалы булды инде.
34 Был һүҙҙəрҙе ишеткəс, Ғаяз əсенеп ҡыс ҡы рып ебəрҙе лə
атаһынан:
— Улайһа, мине лə бəхиллə, атай! — тип үтенде.
35 — Ҡус тың килгəн булған миңə, — тине Исхаҡ. — Ул алдап
һиңə тейеш фатиханы алған.
36 Əйтте Ғаяз:
— Уның исеме юҡҡа ғына Яҡуп түгел — ул мине ике тапҡыр
отто инде! Тəүҙə ул минең баш бала булыу хоҡуғымды тартып
алды, ə хəҙер миңə тейеш ле бəхиллек тə юҡ!
— Шулай итеп, минең ɵсɵн бер ниндəй ҙə фатиха ҡалманымы
ни инде? — тип һораны Ғаяз атаһынан.
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Исхаҡ былай тип яуап бирҙе:
— Мин уны һинең хакимың итеп ҡуйҙым, бɵтə ту ған-тыумасаны уға хеҙмəтсе иттем, икмəк тə, шарап та бирҙем. Һинең
ɵсɵн нимə генə эшлəй алам инде мин, улым?
38 — Атай, һинең фатихаң берəү генəме ни һуң? — тип һора ны
Ғаяз Исхаҡтан. — Мине лə бəхиллə, атай!
Ғаяз илап ебəрҙе, 39 ə Исхаҡ уға былай тине:
— Ысыҡ тɵшɵр яҡшы ерҙəн
Ауылдарың алыҫ булыр.
40 Ҡы лысың ни тапһа, йəшəүең шунан булыр,
Хеҙмəт итерһең һин ҡус тыңа.
Əммə килер бер кɵн — һин ярһырһың,
Елкəңдəге ҡамыт тан ҡотолорһоң.
41 Ғаяз ата лары нан хəйлəлəп алған фатиха ɵсɵн Яҡуп ҡа асыу
тотто. «Атайыбыҙ вафат булһа, — тип уйланы Ғаяз, — Яҡупты үлтерəсəкмен!» 42 Əммə Рабиғаға ɵлкəн улы ның уйын
еткерҙелəр. Ул Яҡуп ты, кесе улын, үҙ янына саҡыртып алды
ла былай тине:
— Ағайың Ғаяз һине үлтерергə итə. 43 Мин əйткəнде тыңла,
улым: ағайым Лаван янына, Харранға ҡас. 44 Ағайыңдың ярһы уы ҡайт ҡансы, уның һиңə булған асыуы бɵтɵп, һинең был
ҡылығыңды онот ҡансы, 45 шунда йəшəп тор. Һу ңынан кеше
ебəртеп, һине унан алдыртырмын. Юғиһə мин бер кɵндə
икегеҙҙəн дə тороп ҡа лырмын бит.
46 Шунан Рабиға Ис хаҡ ҡа былай тине:
— Был хет ҡыҙҙары миңə һис кенə лə оҡ шамай. Əгəр Яҡуп
та бындағы берəй хет ҡыҙына ɵйлəнеп ҡуйһа, ят та үл!
1 Исхаҡ Яҡуп ты саҡы рып алды ла, уға фатихаһын
биреп, ɵгɵт-нəсихəтен əйтте:
— Ҡынаан ҡыҙҙарына ɵйлəнəһе булма. 2 Паддан-Арамға барып,
əсəйеңдең атаһы, йəғни ҡартатайың Бетуилға бар, əсəйеңдең
ағаһы Лаван ҡыҙҙарының береһенə ɵйлəн. 3 Ҡɵҙрəтле Алланың
рəхмəте тɵшһɵн һиңə! Нəҫел-ырыуыңдың үрсем ле, бик күп булы уын, һинəн бик күп халыҡтарҙың тара лы уын насип итһен
Ул. 4 Раббы Үҙе Ибраһимға биргəн фатихаһын һиңə һəм һинең
нəҫел-ыры уыңа ла бирһен — шул саҡта үҙең килмешəк булып
йəшəгəн ергə, Алла Ибраһимға биргəн ергə, хужа булырһың!
37
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5 Исхаҡ улы менəн хуш лаш ты, Яҡуп Паддан-Арамға арами
Бетуилдың улы Лаванға китте. Лаван Яҡуп менəн Ғаяздың
əсəһе Рабиғаның ағаһы ине.
6 Ғаяз Ис хаҡ тың Яҡуп ҡа фатиха биреп, уны Паддан-Арамға
ҡатын алырға ебəреүен, атаһының, фатиха биреү менəн бергə,
Яҡупҡа Ҡынаан ҡыҙҙарынан ҡатын алмаҫҡа ҡу шы уын белде
7һəм Яҡуп тың, ата-əсəһе һүҙен тың лап, Паддан-Арамға кит кəнен дə ишет те. 8 Шунда Ғаяз Ҡынаан килендəрҙең атаһына оҡшамауын аңланы. 9 Исмəғил ыры уына китте. Ибраһимдың улы
Исмəғилдең ҡыҙы Невайоттың һең леһе Маха лат ҡа ɵйлəнеп,
уны башҡа ҡатындары янына алып ҡайт ты.
10 Яҡуп, Бəғəр-Шəвəнəн китеп, Харранға табан юл алды. 11 Бер
изге урынға барып еткəндə, ҡараңғы тɵшкəйне. Ул баш аҫтына
таш һалды ла йоҡларға ятты. 12 Тɵшɵндə ул ерҙəн күккə ашып
торған баҫҡыс күрҙе, ул баҫҡыс буй лап Ал ланың фəрештəлəре
менеп-тɵшɵп йɵрɵй, имеш. 13 Иң ɵҫтə торған Раббы Яҡупҡа
əйтə, имеш:
— Мин һинең ата-бабаң булған Ибраһим Ал ла һы, Исхаҡ
Ал лаһы. Əле үҙең ятҡан ерҙе Мин һиңə һəм нəҫел-ыры уыңа
бирəм. 14 Ҡом бɵртɵгɵ күпме булһа, нəҫел-ырыуың да шул саҡлы
күп булыр, улар кɵнбайышҡа ла, кɵнсығышҡа ла, тɵньяҡҡа
һəм кɵньяҡҡа ла тара лып ул ты рыр. Ерҙəге бɵтə ха лыҡ тар
һинəн һəм һинең нəҫел-ыры уың дан фатихалы булыр. 15 Ҡайҙа
ғына барһаң да, Мин һинең менəн булырмын; Мин һине һаҡлармын — кире был илгə ҡай тарырмын. Биргəн вəғəҙəмде
үтəмəйенсə, Мин һине таш ламам.
16 Яҡуп йо ҡоһонан уянды ла əйтте:
— Хаҡтыр бына, Раббы булған урын да баһа был, ə мин шуны
белмəгəнмен дə.
Шунан ул, шом ланып:
17 — Ҡур ҡы ныс урын бит был! — тине. — Был бит — Алла
йорто, күк ҡапҡаһы.
18 Иртəгəһен Яҡуп торҙо ла баш аҫтына һалған ташты алып
баҫтырып ҡуйҙы һəм уға зəйтүн майы ҡойҙо. 19 Был урынды
ул Бейт-Ил тип атаны, элек ҡала Луз тип аталған булған.
20 Яҡуп шундай нəҙер əйтте:
— Əгəр Алла мине таш ла ма һа, юлда мине һаҡ лап, ризыҡ
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һəм кейем бирһə, 21 əгəр атам йортона иҫəн-аман ҡайта алһам,
Раббы минең Аллам булыр. 22 Мин ҡуйған изге таш Алла
Йорто булыр, миңə биргəн бɵтə нəмəнең унынсы ɵлɵшɵн Һиңə
бирəсəкмен.
Яҡуптың Лаванға ҡалым хаҡына хеҙмəт иткəне
1 Яҡуп юлын дауам итеп, кɵнсығыш ха лыҡ тары йəшəгəн
ергə етте. 2 Ул яланда бер ҡоҙоҡ күрҙе. Ҡоҙоҡ эргəһендə
ɵс һарыҡ кɵтɵүе ята ине. Малдарҙы шул ҡоҙоҡтан һуғаралар,
əле иһə уның ауыҙы ҙур таш менəн ябылғайны. 3 Бɵтə кɵтɵүҙəр
ҙə йыйылғас, кɵтɵүселəр был ташты шыуҙырып, һарыҡтарҙы
һуғара ла һу ңынан ташты кире ябып ҡуя икəн.
4 — Һеҙ ҡай ҙан, туғандар? — тип һора ны Яҡуп кɵ тɵүсе лəрҙəн.
— Харрандан, — тип яуап бирҙе улар.
5 Ул:
— Һеҙ Нахор улы Лаванды белмəйһегеҙме? — тип һораны.
— Белəбеҙ, — тинелəр.
6 — Нисек йəшəп ята əле ул? — тип һора ны Яҡуп.
— Иҫəн-һау, — тинелəр уға. — Ана, уның ҡыҙы Рəхилə лə
һарыҡтары менəн килə.
7 — Кɵн оҙон бит əле, — тине Яҡуп кɵтɵүселəргə, — малды
йыйырға иртə. Һарыҡтарығыҙҙы эсерегеҙ ҙə тағы кɵтɵүгə
ҡыуығыҙ.
8 Улар:
— Кɵтɵүҙəрҙең барыһы ла йыйылып, ташты шыуҙырмайынса
ҡуҙғала алмайбыҙ. Шунда ғына беҙ һарыҡтарҙы һуғарабыҙ, —
тип яуап ланы.
9 Улар һɵйлəшкəн арала ата һы ның ваҡ мал кɵтɵүе менəн
Рəхилə лə килеп етте. Ул һарыҡ кɵтə ине. 10 Кɵтɵүе менəн
килгəн Рəхилəне күреп, Яҡуп ҡоҙоҡ янына килде лə, ташты
шыуҙырып, һарыҡтарҙы һуғарҙы. 11 Шунан ул, Рəхилəне үбеп,
ҡыс ҡы рып илап ебəрҙе 12 һəм уға:
— Мин һинең атайыңдың туғанымын, Рабиғаның улы булам, — тине.
Рəхилə был хəбəрҙе атаһына əйтергə йүгерҙе. 13 Лаван, һең-
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леһенең улы килгəнен ишетеп, йүгереп ҡаршы сыҡты, уны
ҡосаҡ лап үпте, ɵйɵнə алып инде. Яҡуп үҙе хаҡында һɵйлəгəс,
14 Лаван:
— Һин минең ҡан ҡəрҙəшем, — тине.
Яҡуп тың Лаванда йəшəй баш лауы на ай тулғас, 15 Лаван
уға:
— Туғаным булғас та, һин миңə бушҡа эшлəмəҫһең бит
инде? — тине. — Нимə менəн түлəргə икəнлеген əйт.
16 Лавандың ике ҡыҙы бар ине, ɵлкəне — Лиə, ə кесеһе Рəхилə
исем ле ине. 17Лиəнең күҙе насар күрə, ə Рəхилə тɵҫкə-башҡа
ла, буй-һын ға ла матур ине. 18 Яҡуп Рəхилəгə ғашиҡ булды
һəм Лаванға:
— Мин кесе ҡыҙың Рəхилə ɵсɵн һиңə ете йыл эш лəрмен, —
тине.
19 — Ярар, — тине Лаван, — сит кешегə биргəнсе, һиңə сыҡ һын;
йəшə миндə.
20 Яҡуп Рəхилə ɵсɵн ете йыл эшлəне, əммə был ете йыл уға
ете кɵн һымаҡ та бул ма ны — ул уны шулай ныҡ ярата ине.
21 Бына бер саҡ ул Лаванға:
— Ҡыҙыңды бир инде. Ваҡыт етте, ул минеке булырға тейеш, — тине.
22 Лаван, күрше-күлəнен йыйып, туй үткəрҙе. 23 Кис булғас, ул
Яҡупҡа Лиəне алып килде: Яҡуп уның менəн йоҡ ланы. 24 Лаван
ҡол ҡыҙ Зилпаны ҡыҙы Лиəгə хеҙмəтсе итеп бирҙе.
25 Иртəн торһа лар, Яҡуп эргəһендə — Лиə!
— Нишлəттең мине? — тине Яҡуп Лаванға. — Мин һиңə Рəхилə
ɵсɵн эшлəмəнемме ни? Ниңə алданың һин мине?
26 Лаван былай тине:
— Беҙҙең яҡтарҙа ҡыҙҙың кесеһен олоһонан алда бирмəйҙəр.
27Олоһоноң туй аҙна һы бɵткəс, беҙ һиңə кесеһен дə би рер беҙ,
ə бының ɵсɵн һин миңə тағы ете йыл эшлəрһең.
28 Яҡуп буйһондо. Бер аҙна үткəс, Лаван уға ҡыҙы Рəхилəне
лə бирҙе, 29 ə Рəхилəгə хеҙмəтсе итеп үҙенең хеҙмəтсеһе Билһа ны бирҙе. 30 Яҡуп Рəхилə менəн йоҡ ла ны, уны ул Лиəгə
ҡарағанда нығыраҡ ярат ты. Рəхилə ɵсɵн ул Лаванда тағы ете
йыл эшлəне.
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Яҡуптың улдары һəм ҡыҙы
Раббы күрҙе: ире Лиəне бɵтɵнлəй яратмай, шуға уны түлле
итте, ə Рəхилə бала тапманы. 32 Лиə ауырға ҡалды ла ул тапты,
уға Рəүвəн тип исем бирҙе.
— Раббы минең ҡайғымды күрҙе, — тине ул. — Хəҙер инде
ирем мине яратыр.
33 Лиə тағы ауырға ҡалып, тағы ла ул тапты.
— Раббы минең һɵйɵлмəй йəшəүемде ишет те, — тине Лиə, —
миңə тағы бер ул бирҙе.
Малайға Шимон тип исем ҡушты.
34 Һу ңы раҡ тағы ауырға ҡалды, йəнə улы тыуҙы.
— Хəҙер инде ирем минəн ситлəшмəҫ, — тине ул, — мин бит
уға ɵс ул табып бирҙем.
Улын Леви тип атаны.
35 Лиə йəнə ауырға ҡалды — тағы ул тапты.
— Инде Раббыға рəхмəттəр уҡыйым! — тине һəм улына Йəһүҙə
тип исем ҡушты. Шунан ул бала табыуҙан туҡтаны.
1 Яҡуп ҡа бала таба алмағаны ɵсɵн Рəхилə апа һы на
ҡарата кɵнсɵллɵк менəн янды.
— Бала бир миңə, — тине ул Яҡупҡа, — юғиһə мин үлəм!
2 Əммə Яҡуп, асыула нып:
— Мин ни эшлəйем? Түлһеҙ иткəн Алламы ни мин һиңə? — тип
яуап бирҙе.
3 — Бына һиңə минең хеҙмəтсем Билһа, — тине Рəхилə. — Йоҡла
шуның менəн. Ул тапҡан ба ланы теҙемə ҡабул итəйем дə, исмаһам, ул сабый минеке булыр!
4 Рəхилə Яҡуп ҡа хеҙмəтсе ҡыҙ Бил һа ны ҡатын итеп бирҙе.
Яҡуп уның менəн йоҡ ланы, 5 Билһа ауырға ҡалды ла Яҡупҡа
ул табып бирҙе.
31

30

29:32–30:24 Был главалағы исемдəр һүҙ уйнатыуға ҡоролған. Йəһүдсə
Рəүвəн — «Ҡара, ир бала» йəки «ҡайғымды күрҙе», Шимон — «ишет те»,
Леви — «йəбешкəн», Йəһүҙə — «рəхмəт уҡы йым», Дан — «мине ғəҙел
хɵкɵм итте», Наф та ли — «мин кɵрəштем», Ғад — «далан», Ашер — «бəхетле», Исасхар — «бүлəк», Зевулун — «мине ɵлкəн ҡатыны итеп таныны»,
Йософ — «алды» йəки «тағы бала ɵҫтəһен» тигəн мəғəнəлəге һүҙҙəргə
ауаздаш.

60
BASH.indb 60

14.11.2009 15:27:01

БАШЛАНМЫШ 30:6–20

Əйтте Рəхилə:
— Миңə Алла хɵкɵмɵн ҡылды. Ул, телəгемде ҡабул итеп,
миңə ул бирҙе.
Ул малайға Дан тип исем ҡушты.
7 Ə Билһа, яңы нан ауырға ҡалып, Яҡуп ҡа тағы бер малай
табып бирҙе.
8 — Апа йым менəн йəнасыҡ ярыш тым мин, — тине Рəхилə, —
бына мин еңдем.
Ул малайға Нафта ли тип исем ҡушты.
9 Ул арала Лиə, үҙенең бала тапмаҫын белеп, хеҙмəтсеһе Зилпаны
Яҡупҡа ҡатын итеп бирҙе. 10 Зилпа ла Яҡупҡа ул тапты.
11 — Иш булды! — тине Лиə.
Малайға Ғад тип исем бирҙе.
12 Зилпа Яҡуп ҡа тағы бер малай тапты.
13 — Бəхет бит был, — тине Лиə. — Бик бəхетлеһең һин, тиерҙəр
əле миңə ҡатындар.
Ма лайҙы ул Ашер тип атаны.
14 Бер саҡ, бойҙай урағы ваҡытында, Рəүвəн баҫыуҙа һɵйҙɵргɵс
үҫемлеге табып алды ла əсəһе Лиəгə кил тереп бирҙе. Рəхилə
Лиəнəн:
— Улың тапҡан һɵйҙɵргɵстɵ миңə бир əле, — тип һораны.
15 — Иремде һалдырып алы уың ғына етмəгəн, хəҙер инде минең
улым тапҡан һɵйҙɵргɵстɵ лə алырға итəһеңме? — тине Лиə.
— Һɵйҙɵргɵстɵ бирһəң, — тине Рəхилə, — ир бɵгɵн тɵндə
һинең менəн йоҡ лар.
16 Кис, Яҡуп баҫыуҙан ҡайт ҡас, Лиə уның ҡаршы һы на сыҡты
ла былай тине:
— Миңə кил. Мин һине, һеңлемə улым тапҡан һɵйҙɵргɵстɵ
биреп, һатып алдым.
Ул тɵндə Яҡуп Лиə менəн йоҡ ланы. 17Раббы Лиəнең ялбарыуын ишет те, ул тағы ауырға ҡалды һəм Яҡупҡа бишенсе улын
табып бирҙе.
18 — Иремде хеҙмəтсе ҡатын менəн ур таҡ лаш ҡа ным ɵсɵн
Ал ланың рəхмəте тɵшɵүелер был, — тине Лиə.
Улын Исасхар тип атаны.
19 Лиə, тағы ауырға ҡалып, Яҡуп ҡа ал тынсы ул табып бирҙе.
20 Шунан Лиə былай тине:
6
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— Раббы йомарт бүлəклəне мине, хəҙер ирем мине ɵлкəн ҡатыны итеп таныр инде, мин уға алты ул табып бирҙем бит.
Улына Зевулун тип исем ҡушты.
21 Һу ңы нан Лиə ҡыҙ ҙа табып алды, исеме Динə булды.
22 Алла Рəхилəгə лə ил тифатын һалды, уның телəктəрен ҡабул
ҡылды — түл бирҙе. 23 Рəхилə, ауырға ҡалып, ул тапты ла:
— Йə Аллам, мине «бала тапмай» тигəн хурлыҡ тан йолоп
алды, — тине.
24 Улына Йософ тип ҡушты.
— Раббы миңə иш итеп тағы бер ул бирһен ине, — тип телəне ул.
Лаван менəн Яҡуп араһындағы
ҡаршылыҡлы мɵнəсəбəттəр
25 Йософ тыуғандан һуң, Яҡуп Лаванға былай тине:
— Үҙ йор тома, тыуған яғыма ҡайтырға рɵхсəт ит миңə.
26 Ба ла ларым менəн ҡатындарымды ла ебəр, мин һиңə шулар
ɵсɵн эшлəнем бит. Күпме хеҙмəт иткəнемде һин үҙең дə белəһең
инде!
27— Һинең минəн риза булып ҡалыуыңды күрһəм ине! — тине
уға Лаван. — Шуны аң ланым мин: һинең арҡа ла Раббының
рəхмəте миңə лə тɵштɵ. 28 Əйт, ниндəй хаҡ кəрəк һиңə?
29 — Минең нисек эшлəгəнемде үҙең дə белеп тора һың, — тип
яуап бирҙе Яҡуп. — Кɵтɵүҙəрең ниндəй һинең хəҙер! 30 Мин
килгəндə мал-ты уарың аҙ ғына ине, ə хəҙер күпме! Мин килгəс,
Раббы мəрхəмəтен һалды һиңə! Ə үҙемдең ғаилəм ɵсɵн миңə
ҡасан эшлəргə һуң?
31 — Əйт һуң, һиңə нимə бирəйем? — тип һора ны Лаван.
— Миңə бер ни ҙə кəрəкмəй, — тине Яҡуп. — Бер шартымды
үтəһəң, малдарыңды артабан да кɵтɵргə ризамын. 32 Əйҙə, бɵгɵн
бɵтə кɵтɵүҙəрҙе лə йɵрɵп сығайыҡ та, һин унан барлыҡ ала,
сыбар, ҡара һарыҡтарҙы, шулай уҡ ала-сыбар кəзəлəрҙе айырып ал. Килəсəктə ошондай малдар минеке булыр. 33 Һиңə лə
минең намыҫ лымы-тү гелме икəнемде тикшереү еңел булыр:
ошо кɵндəн баш лап, əгəр ҙə һин түлəү хаҡына ниндəй малдар
алғанымды ҡарарға килһəң һəм миндə ала-сыбар булмаған
кəзə йəки ҡара түгел һарыҡ тап һаң, уларҙы, һинəн урлап
алынған, тип уйла.

62
BASH.indb 62

14.11.2009 15:27:02

БАШЛАНМЫШ 30:34–31:8

— Яҡшы, — тине Лаван. — Əйҙə, һин əйткəнсə булһын.
Шул уҡ кɵндɵ Лаван бɵтə ала-сыбар кəзə тəкəлəрен, шулай
уҡ бɵтə ала-сыбар кəзəлəрҙе, барлыҡ ҡара һарыҡтарҙы айырып алды ла уландарына бирҙе. 36 Улар Яҡуп тан ɵс кɵнлɵк юл
алыҫлығына ситкə китте.
Яҡуп иһə Лавандың ҡалған ваҡ малын кɵттɵ. 37Ул тирəк,
миндаль, саған ағастарының ботаҡ тарын һындырып алды
ла буй-буй итеп уларҙың ҡай ры ларын һыҙырҙы. 38 Ҡабығы
һыҙырылған ботаҡтарҙы ул мал һуғара торған ялғаштарға
һалды — һыу эсергə килгəндə кəзəлəр ошо ботаҡтарға ҡараһын ɵсɵн эшлəне быны. Сɵнки кəзəлəр тап ошо ваҡытта ҡаса.
39 Кəзəлəр ҡас ҡан саҡта ошо аҡ лы-ҡара лы ботаҡтарға ҡарайҙар ҙа уларҙың бəрəстəре ала һəм сыбар булып ты уа ине. 40 Ə
Яҡуп һарыҡтарҙы айыра ла Лаван кɵтɵүендəге сыбар һəм ҡара
малдарға ҡаратып ҡу йыр булды.
Хəҙер Яҡуптың үҙ кɵтɵүҙəре барлыҡҡа килде, уларҙы Лавандың
кɵтɵүҙəренəн айырым тотто. 41 Һау-сəлəмəт малдар ҡасҡан саҡта
Яҡуп, буйлы ботаҡтарҙы һыу ялғаштарына һалып, уларҙың күҙ
алдына ҡуя ине. 42 Ə инде хəлһеҙ малдар ҡасҡанда ботаҡтарҙы
һал ма ны. Шулай итеп, насар мал — Лаванға, ə яҡшы мал
Яҡупҡа булды. 43 Яҡуп ифрат ныҡ байып китте, кəзə-һарыҡ
кɵтɵүҙəре, хеҙмəтселəре, дɵйə-ишəктəре күбəйҙе.
1 Яҡуп Лаван улдарының үҙе хаҡында:
— Яҡуп атайыбыҙҙың бɵтə булған нəмəһен алып бɵттɵ,
бар байлығын атайыбыҙ мɵлкəтенəн йыйҙы! — тип һɵйлəгəнен
ишетеп ҡалды.
2 Яҡуп үҙе лə Лавандың уға элеккесə ҡара мауын һиҙə ине.
3 Раббы Яҡуп ҡа:
— Атаң йəшəгəн ергə, туғандарың янына ҡайт, — тине. — Мин
һине таш ламам.
4 Яҡуп, кɵтɵүебеҙ йɵрɵгəн яланға килһендəр тип, Рəхилə
менəн Лиə артынан кеше ебəрҙе 5 һəм уларға былай тине:
— Күреп торам: атайығыҙҙың миңə мɵнəсəбəте элек ке кеүек
түгел. Əммə атайымдың Ал лаһы мине ташламаҫ. 6 Үҙегеҙ ҙə
белəһегеҙ: атайығыҙға арымай-талмай хеҙмəт иттем, 7ə ул, мине
алдап, билдəлəгəн хаҡты гел үҙгəртеп торҙо. Тик Алла уға миңə
ҡарата был яуызлыҡты эшлəргə юл ҡуйманы. 8 Əгəр атайығыҙ
34
35

31
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миңə: «Һиңə аҡ тɵрткɵлɵ малдар менəн түлəйем», — тиһə,
бɵтə мал аҡ тɵрткɵлɵ булып тыуҙы. «Һиңə сыбар мал менəн
түлəйем», — тиһə, барлыҡ бəрəстəр сыбар булып тыуҙы. 9 Шулай
итеп, Алла атайығыҙҙың кɵтɵүҙəрен миңə бирҙе.
10 Бер ваҡыт мал ҡас ҡан ваҡытта кəзəлəрҙе ҡасырған тəкəлəр
гел сыбар, аҡ тɵрткɵлɵ йəки ала тɵҫтə, имеш, тип тɵш күргəйнем.
11 Ал ла ның мəлиге миңə тɵшɵмдə: «Яҡуп», — тип ɵндəште.
«Эйе», — тинем мин. 12 Ул миңə былай тине: «Ҡара кəзəлəрҙе
ҡасырған бɵтə тəкəлəр — йə сыбар, йə тɵртɵклɵ, йə ала. Лаван дың һиңə ни ҡылғанын Мин күреп торам. 13 Мин — БейтИлдəге Алла бит, ташҡа зəйтүн майы ҡойоп, һин унда Миңə
нəҙер əйткəйнең. Хəҙер инде тор ҙа был ерҙəн кит, тыуған
тупрағыңа ҡайт».
14 Рəхилə менəн Лиə Яҡуп ҡа былай тип яуап бирҙе:
— Атайыбыҙҙың мɵлкəт-мираҫын да беҙҙең ɵлɵш бармы ни?
15 Беҙҙе ул сит кешелəргə һанай; сɵнки беҙҙе һатты, ə беҙҙең ɵсɵн
алған кɵмɵштɵ ашап бɵттɵ. 16 Шулай булғас, Алла атайыбыҙҙан
тартып алған бɵтə бай лыҡ беҙҙеке һəм балаларыбыҙҙыҡы.
Əйҙə, Алла һиңə ни бойорһа, шуны эшлə.
17Яҡуп ба ла-са ға лары менəн ҡатындарын дɵйəлəргə атландырҙы, 18 йыйған бɵтə байлығын, Паддан-Арамда үрсеткəн
малдарын алды ла Ҡынаанға, үҙ атаһы Исхаҡ янына, ҡай тыу
яғына ыңғайланы. 19 Лаван был ваҡытта һарыҡтарҙың йɵнɵн
ҡырҡырға киткəн була, ə Рəхилə атаһының йортондағы илаһ
һындарын үҙе менəн ала. 20 Шулай итеп, Яҡуп арами Лаванды
алданы, 21 бɵтə байлығын алып, уға бер ни ҙə əйтмəйенсə
ҡай тып китте. Йылғаны аша сығып, Яҡуп Гилеад тауҙарына
табан йүнəлде.
22 Ɵсɵнсɵ кɵндə Лаванға Яҡуп тың ҡай тып киткəнен əйттелəр.
23 Лаван ту ған-тыу маса һын йыйҙы ла Яҡуп ар тынан ҡы уа китте.
Ете кɵндəн һуң ул уны Гилеад тауҙарында ҡыуып етте. 24 Шул
тɵндə Алла, арами Лавандың тɵшɵнə кереп, уға былай тине:
— Ҡара уны, Яҡуп ҡа яҡ шы нан да, ямандан да бер һүҙ ҙə
əйтəһе булма!
25 Лаван Яҡуп тың янында ғына ине инде: Яҡуп, Гилеад тауында туҡ та лып, сатырҙарын ҡороп ебəргəйне. Лаван да ту-
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ғандары менəн Гилеад тауы на килеп етте. 26 Лаван Яҡуп ҡа
былай тине:
— Ни эшлəнең һин? Ниңə һин мине алдап, ҡыҙҙарымды
ҡорал аҫтындағы əсирҙəй итеп алып кит тең? 27Нишлəп миңə
бер ни ҙə əйтмəйенсə ҡасып сығып кит тең? Мин бит һине йырлап-бейеп, дɵңгɵр ҡағып, кɵснə сиртеп оҙатыр инем. 28 Ə һин
миңə хатта ҡыҙҙарым, ейəндəрем менəн хуш лашып, уларҙы
үбеп ҡалырға ла форсат бирмəнең! Хилаф эш ҡылдың һин!
29 Бының ҡонон ҡайтарырға ла ҡулымдан килə минең, əммə
бɵгɵн тɵндə атайың Ал лаһы: «Ҡара уны, Яҡупҡа яҡшы һүҙ ҙə,
яман һүҙ ҙə əйтəһе булма!» — тине.
30 — Ярар, — тип дауам итте Лаван, — һин минең яндан тыуған
ереңде тəҡəтһеҙ һағынған ɵсɵн дə киткəнһең, ти. Ə ниңə минең
илаһтарымдың һындарын урланың?
31 Яҡуп Лаванға былай тип яуап бирҙе:
— Мин ҡыҙҙарыңды тартып алырһың тип ҡурҡтым. 32 Əммə
илаһтарың берəйһендə табыл һа, ул бəндə тере ҡал ма ясаҡ.
Туған-ырыуыбыҙҙың күҙ алдында бɵтə нəмəмде лə тик шер
ҙə үҙеңдеке булған əйберҙе ал.
Яҡуп илаһ һындарын Рəхилə урлағанын белмəй ине. 33 Лаван
Яҡуптың да, Лиəнең дə, ике хеҙмəтсе ҡатындың да сатырҙарын
ҡарап сыҡты, əммə бер ни ҙə тап ма ны. Лиəнең саты рынан
сыҡҡас, ул Рəхилəнең сатырына инде. 34 Ул арала Рəхилə йорт
илаһтарын алып, дɵйə эйəре аҫтына тыҡты ла үҙе ɵҫтɵнə менеп
ултырҙы. Атаһы бɵтə сатырҙы эҙлəп сыҡты, лəкин бер ни ҙə
тапманы. 35 Ə Рəхилə уға:
— Асыуланма, атай, мин, ҡатын-ҡыҙ ауыры уы менəн ауырығанлыҡтан, тора алмайым, — тине.
Лаван бɵтə нəмəне аҡтарып сыҡты, əммə бер ни ҙə тапманы.
36 Инде Яҡуп тың асыуы килде лə Лаванды ғəйеплəй баш ланы.
— Шул саҡлы артымдан ҡы уырлыҡ ни ғəйебем, ни гонаһым
бар минең? 37Бɵтə əйберемде аҡтарып ҡарап сыҡтың — нимəңде
таптың миндə? Күрһəт, əйҙə, үҙеңдең дə, минең дə туғандарым
алдында — хɵкɵм итһендəр беҙҙе.
38 Һиңə егерме йыл эшлəнем, мин барҙа бер кəзəң дə, бер
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һарығың да бəрəс һалманы. Кɵтɵүеңдəге бер һарыҡты ла һуйып ашаманым. 39 Малыңды йыртҡыс тамаҡлаған саҡтарҙа
ла уны һиңə кил тереп торма ным, зыянды үҙем ҡап ла ным.
Кɵндɵҙ юғаламы əйберең, тɵндəме — һин минəн талап иттең.
40 Кɵндɵҙ эҫенəн, тɵндə һы уыҡ тан йонсоном, күҙ ҙə йом маным. 41 Һиндəге егерме йылым шулай үтте минең. Ун дүрт йыл
ҡыҙҙарың ɵсɵн, алты йыл мал алыу ɵсɵн эшлəнем һиңə, ə һин
билдəлəгəн түлəү хаҡын гел үҙгəртеп торҙоң. 42 Əгəр ҙə мəгəр
ата-бабам Ал лаһы — Ибраһим Ал лаһы һəм ҡурҡып, тетрəнеп
торорға мəжбүр иткəн Исхаҡ Ал лаһы минең менəн булмаһа,
һин мине буш ҡул ебəрə инең. Лəкин Алла минең хəлемде,
түккəн хеҙмəтемде күрҙе: бɵгɵн тɵндə Ул мине Үҙе яҡ лаған.
43 Лаван Яҡуп ҡа былай тип яуап бирҙе:
— Был — минең ҡыҙҙарым, минең ейəндəрем, минең малым.
Бында һинең күҙ алдыңдағы бɵтə нəмə — минеке. Ҡыҙҙарымды,
ейəндəремде ҡыйырһыта буламмы ни? 44 Əйҙə, үҙ-ара ки лешеү
тɵҙɵйɵк, был беҙҙең шаһитыбыҙ булһын.
45 Яҡуп бер ҙур ташты алды ла уны изге иҫтəлек итеп баҫтырып
ҡуйҙы, 46 шунан яҡындарына:
— Таш йыйығыҙ, — тине.
Улар таш тан тотош тау ɵйɵп, шуның янында табын ҡорҙо.
47 Лаван был ҡал ҡыулыҡ ты — Игар-Саһадута тип, ə Яҡуп
Гилеад тип атаны. 48 Əйтте Лаван:
— Был ҡалҡыулыҡ килешеүебеҙҙең шаһи ты булыр, — тине.
Шуға күрə был урынды Гилеад тип атайҙар. 49 Уны тағы Миспа
тип тə йɵрɵтəлəр, сɵнки Лаван былай тип тə ɵҫ тəй:
— Бер-беребеҙҙəн айыры лышҡас, икебеҙҙе лə Раббы күҙəтеп
торһон. 50 Əгəр ҙə мəгəр ҡыҙҙарымды ҡыйырһытһаң йəки улар
ɵҫтɵнə йəш ҡатын алһаң, хəтереңдə тот: кеше түгел, ə Алла
шаһит беҙгə.
51 — Ҡара уны, — тине Лаван тағы Яҡуп ҡа, — таш тан ɵйɵл гəн
был ҡал ҡыулыҡ һəм арабыҙға мин ҡуйған был изге таш —
52 беҙҙең ша һит тарыбыҙ. Ҡал ҡыулыҡ аша һинең яғыңа яман уй
менəн мин дə сығыр булмам, ҡалҡыулыҡ менəн изге таш тың
бирьяғына һин дə яман уй менəн сығаһы булма. 53 Ибраһим
Ал лаһы һəм Нахор Ал лаһы беҙҙе хɵкɵм итеүсе булһын.
Яҡуп атаһы Исхаҡ Ҡɵҙрəте менəн ант итте. 54 Шунан Яҡуп

66
BASH.indb 66

14.11.2009 15:27:04

БАШЛАНМЫШ 31:55–32:15

тауҙа ҡорбан килтереп, туғандарын мəжлескə саҡырҙы. Ашапэскəндəн һуң, улар шул тауҙа йоҡларға ҡалды.
Яҡуп менəн Ғаяздың татыулашҡаны
Иртəгəһен Лаван, ейəндəре менəн ҡыҙҙарын үбеп,
фатихаһын бирҙе лə ɵйɵнə ҡай тып китте. 2 Яҡуп та үҙ
юлы менəн китте, һəм уны Ал ланың мəликтəре ҡаршы алды.
3 Яҡуп, уларҙы күргəс:
— Алла тупламылыр был, — тине лə был урынды Маханайим,
йəғни «ике туп лам» тип атаны.
4 Яҡуп, Идум илендəге Сеир еренə ағаһы Ғаязға сап ҡын
ебəреп, 5 уға шуны еткерергə ҡушты:
— Хакимым Ғаязға шул мəғлүм булһын. Ҡолоң Яҡуп оҙаҡ ҡына
ситтə, Лаванда, йəшəне. 6Хəҙер минең үгеҙҙəрем, ишəктəрем,
һарыҡтарым, хеҙмəтселəрем бар. Мин һиңə, хакимыма, ошо
хəбəрҙе ебəреп, мəрхəмəтеңə ɵмɵт итəм.
7Əйлəнеп килгəн сап ҡынсы лар Яҡуп ҡа:
— Ағайың Ғаяз янында булдыҡ. Ул дүрт йɵҙ кеше менəн һиңə
ҡаршы килə, — тине.
8 Яҡуп тың ҡото осто. Ул кешелəрен, мал-ты уарын, дɵйəлəрен
ике тупламға бүлде. 9 «Əгəр Ғаяз бер тупламға һɵжүм итһə, — тип
уйланы Яҡуп, — икенсеһе ҡасып ҡотола алыр». 10 Шунан былай
тип ялбарҙы:
— Йə, ата-бабам Ибраһим Ал лаһы, атайым Исхаҡ Ал лаһы!
Раббым, Һин миңə йор тома, туғандарым янына ҡайтырға
бойорҙоң, һаҡ лармын һине, тинең! 11 Мин ҡолоңа биргəн рəхмəт-мəрхəмəт тəреңə ла йыҡ түгелмендер, күрəһең. Иордан
аръяғына ҡулымдағы бер таяғым менəн генə сығып киткəйнем,
хəҙер минең байлығым ике туп лам. 12 Ағайым Ғаяздан һаҡ лай
күр мине. Мин ҡурҡам: килер ҙə беҙҙең барыбыҙҙы ла, ҡатынҡыҙҙар менəн балаларҙы ла үл терер! 13 Эй Раббым, Мин һине
һаҡ лармын, нəҫел-ыры уың диңгеҙҙəге ҡом күпме булһа, шул
саҡлы күп булыр, тип вəғəҙə иткəйнең бит!
14 Яҡуп ул тɵндɵ шунда үткəрҙе лə иртəгəһен Ғаязға бүлəккə
кɵтɵүҙəренəн мал: 15 ике йɵҙ кəзə, егерме тəкə, ике йɵҙ һарыҡ,
егерме һарыҡ тəкəһе, 16 бу та лары менəн утыҙ һауын дɵйə, ҡырҡ
һыйыр, ун үгеҙ, егерме инə ишəк, ун ата ишəк һай лап алды.
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Уларҙы хеҙмəтселəренə тапшырҙы, һəр кɵтɵүгə айы рым
ҡыуғынсы ҡуйҙы ла былай тине:
— Алға китегеҙ, һəр берегеҙ айырым-айырым барығыҙ.
18 — Ағайым Ғаязды ос рат ҡас, — тине Яҡуп ҡыуғынсыларҙың
тəүгеһенə, — ул һинəн: «Һин кемдең хеҙмəтсеһе? Ҡайҙа бараһың?
Кемдең малын ҡы уаһың?» — тип һорар. 19 Əйт: «Был — ҡолоң
Яҡуптың малы, ул уны хужам Ғаязға ебəрҙе. Ə Яҡуп үҙе арттан
килə».
20 Икенсе ҡыуғынсыға ла, ɵсɵнсɵһɵнə лə, ҡалғандарына
ла Ғаяз менəн осрашҡанда бер үк һүҙҙе əйтергə — 21 мотлаҡ
рəүештə: «Ҡолоң Яҡуп арттан килə», — тип ɵҫтəргə ҡушты
Яҡуп. Шул рəүешле алдан бүлəктəр ебəреп, Яҡуп Ғаяздың
кү ңе лен йомшартырға булды. Ə һу ңынан уның күҙенə үҙем
кү ренермен, тип уйланы Яҡуп, бəлки, шунан ул мине яҡшы
ҡабул итер.
22 Бүлəктəрен алдан ебəреп, Яҡуп шул урында ҡунырға ҡалды.
23 Əммə, тɵндə тороп, бɵтə ҡатындарын һəм ун бер улын
уятты ла Яббок йылғаһын кисеп сыҡты. 24 Уларҙың барыһын
да ҡаршы ярға сығарҙы, булған бɵтə нəмəһен күсерҙе лə 25 бер
үҙе ҡалды.
Бына бер ваҡыт Кемдер Берəү уның менəн алыша баш ланы — таң ат ҡансы кɵрəште ул. 26 Яҡуп ты еңə алмаҫын күреп,
Ул уның янба шы на бы уы нын сығарғансы һуҡты ла былай
тине:
27— Ебəр мине. Таң атты инде.
— Миңə фатихаңды бирмəйенсə ебəрмəйем, — тине Яҡуп.
28 — Исе мең кем? — тип һора ны Теге.
— Яҡуп, — тине.
29 Шунда Теге əйтте:
— Ошо кɵндəн баш лап һинең исемең Яҡуп түгел, ə Ис раил
булыр, һин Алла менəн дə, əҙəм ба ла лары менəн дə кɵрəштең
һəм еңдең.
30 — Үҙеңдең исемеңде əйтһəңсе! — тип үтенде Яҡуп.
Теге яуап бирҙе:
— Минең исемемде һорама.
17

32:29 Ис ра ил исеме «Алла кɵрəшə» тигəнгə ауаздаш.
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Ошонда Ул Яҡупҡа фатиха бирҙе.
31 Был хəл булған урынды Яҡуп Пенуел тип атаны, был: «Ошонда мин күҙмə-күҙ Алланы күреп, тере ҡалдым», — тигəнде аңлата. 32 Ҡояш сыҡҡан саҡта Яҡуп Пенуелдан китте. Ул аҡһай ине.
33 Шуға күрə Исраилдың нə ҫел-нə сə бе ошо кɵнгə тик лем итте
һɵйəк менəн тоташтырған кимерсəкте ашамай — Яҡуп менəн
Алышыусы уның янбашындағы тап ошо еренə һуҡҡан бит.
1 Ҡарағайны, Яҡуп күреп ҡалды: ҡаршы һы на ағаһы
Ғаяз һəм уның менəн тағы дүрт йɵҙлəп кеше килə.
Яҡуп Лиəнəн, Рəхилəнəн һəм ике хеҙмəтсе ҡатынынан тыуған
ба ла лары на əсəлəре менəн бергə торорға ҡушты. 2 Уларҙы
шулай теҙеп ҡуйҙы: алда — ба ла лары менəн Зилпа һəм Билһа,
улар артында — Лиə ба ла лары менəн, уларҙан һуң — Рəхилə
менəн Йософ. 3 Яҡуп үҙе алдан китте һəм ағаһы янына барып
еткəнсе уның алдында ете тапҡыр ергə ятты. 4 Ғаяз иһə йүгереп
уның ҡаршыһына килде, ҡосаҡ ланы, күкрəгенə ҡыҫты, үпте,
шунан икеһе лə илап ебəрҙелəр. 5 Ҡатындар менəн балаларға
ҡарап, Ғаяз:
— Кемдəрең был һинең? — тип һораны.
— Былар — миңə, һинең ҡолоңа, Алла биргəн ба ла лар, — тип
яуап бирҙе Яҡуп.
6 Йəриəлəре, ба ла лары менəн килеп, Ғаязға баш эйҙе. 7Унан
һуң — балалары менəн Лиə, уның артынан Рəхилə менəн Йософ
килеп баш эйҙе.
8 — Ə миңə юлда осраған ниндəй кɵтɵү-кɵтɵү мал ине ул? — тип
һораны Ғаяз.
— Был һинең мəрхəмəтеңə лайыҡ булыу ɵсɵн, — тине Яҡуп.
9 Əйтте Ғаяз:
— Минең бɵтə нəмəм дə етə, ҡус тым. Үҙ байлығың үҙеңə
ҡалһын.
10 — Юҡ, — тип яуап бирҙе Яҡуп, — ал бүлəктəремде! Һине
күреү минең ɵсɵн Ал ланың үҙен күреү менəн бер. 11 Бүлəгемде
ҡабул ҡыл. Алла һəммəһен дə йомарт бирҙе миңə, бɵтə нəмəм
дə бар.
Яҡуп Ғаяздың бүлəктəрҙе алы уын үтенде, тегеһе күнде.
12 — Əйҙə, ҡуҙғалайыҡ, — тине Ғаяз Яҡуп ҡа. — Мин һинең
менəн бергə барам.
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Əммə Яҡуп былай тине:
— Үҙең белəһең, əфəндем, бала-саға тиҙ арый, кəзə-һарыҡтарҙы, һауын һыйырҙарҙы ашыҡтырып ҡыуһаң, бер кɵн эсендə
хəлдəн тайырҙар. 14 Əйҙə, əфəндем, һин алдан кит, ə мин ҡолоң
арттан — ба ла-са ға, мал-ты уар менəн əкрен генə барырмын.
Сеирға, һинең яныңа, əфəндем, шулай барып етермен əле.
15 — Кешелəремдең бер нисəһен һинең менəн ҡалдырайым, —
тип тəҡдим итте Ғаяз.
— Ниңə кəрəк? Һинең мине яҡшы ҡабул итеүең еткəн. — Шулай
яуап ланы Яҡуп.
16 Шул уҡ кɵндɵ Ғаяз Сеирға ҡай тып китте, 17ə Яҡуп Сук котҡа табан йүнəлде. Шунда ул үҙенə йорт, ə малдарына лапаҫ
эшлəне. Шуға күрə был урын Сук кот тип атала.
18 Паддан-Арамдан ҡайт ҡас, Яҡуп Ҡынаандың Шехем ҡа лаһына иҫəн-һау килеп етте һəм унан алыҫ түгел ерҙə туҡталды.
19 Билəгəн был ерен Яҡуп Хамор улдарынан, Шехемдың ата һынан, йɵҙ тингə һатып алды.
20 Ошо урында ул ҡор бан усағы эшлəп, уны Ил — Ис ра ил
Ал лаһы тип атаны.
13

Ағаларының Динə ɵсɵн үс алғаны
Яҡуптың Лиəнəн тыуған ҡыҙы Динə бер кɵндɵ бындағы
ҡыҙҙарҙың береһенə ҡунаҡҡа барҙы. 2 Был илдең хакимы
хиуи Хаморҙың улы Шехем ҡыҙҙы тотоп алды ла кɵслəне. 3 Ул
Яҡуп тың ҡыҙы Динəгə ғашиҡ булды, һɵйɵүе хаҡында матур
һүҙҙəр əйтте, 4 ə атаһы Хаморға:
— Шул ҡыҙҙы миңə кəлəш итеп алып бир, — тине.
5 Яҡуп ҡа ҡыҙы Динəнең кɵслəнгəне мəғлүм булғанда, улдары
яланда мал янында ине. Яҡуп улар ҡайт ҡансы бер ни ҙə
эшлəмəне. 6 Шехемдың атаһы Хамор Яҡуп менəн һɵйлəшергə
килде — 7шул ваҡытта Яҡуп тың улдары ла ҡай тып инде.
Улар белгəс, асыуҙарынан ярһыны, сɵнки Яҡуп тың ҡыҙын
кɵслəү — Ис ра ил ыры уын ҡот осҡос мыҫҡыллау ул, былай
эшлəргə һис тə ярамай!
8 Хамор былай тине:
— Улым Шехемдың ҡыҙығыҙға күҙе тɵшкəн. Уны беҙгə
кейəүгə бирегеҙ! 9 Беҙҙең менəн туғанлашырһығыҙ, һеҙ беҙгə
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ҡыҙҙарығыҙҙы бирерһегеҙ, ə беҙ — һеҙгə. 10 Йəшəгеҙ беҙҙең
менəн бергə, илебеҙ күҙ алдығыҙҙа — ошонда ҡайҙа телəһəгеҙ
шунда йəшəй, ер билəй алаһығыҙ.
11 Ə Шехем үҙе Динəнең атаһы менəн ағаларына былай
тине:
— Зинһар, риза булығыҙ, мин һеҙгə нимə һораһағыҙ ҙа бирермен! 12 Иң ҙур ҡалым, иң бай бүлəктəр һорағыҙ — бер ни йəл
түгел, тик ҡыҙығыҙҙы миңə кəлəш итеп бирегеҙ.
13 Һеңлелəре Динəне мыҫҡыл иткəн ɵсɵн, Яҡуп тың улдары
Шехем менəн уның атаһы Хаморға хəйлə менəн яуап бирҙе.
14 — Беҙ былай эшлəй ал майбыҙ, — тине улар. — Һеңлебеҙҙе
сɵннəтһеҙ кешегə биреү — беҙҙең ɵсɵн хурлыҡ. 15 Беҙ тик
бер шарт менəн генə риза була алабыҙ: əгəр һеҙ беҙҙең кеүек
булһағыҙ — ирҙəрегеҙҙең барыһын да сɵннəтлəһəгеҙ генə. 16 Шул
ваҡытта беҙ һеҙгə ҡыҙҙарыбыҙҙы би рербеҙ, ҡыҙҙарығыҙҙы
кəлəш итеп алырбыҙ, һеҙҙең менəн бергə йəшəп, бер халыҡ
булып ки тербеҙ. 17Əгəр инде беҙҙе тыңламаһағыҙ, сɵннəткə
ултырмаһағыҙ, һеңлебеҙҙе алабыҙ ҙа бынан китəбеҙ.
18 Хамор менəн Шехем был шартҡа күнде. 19 Шехем Яҡуп тың
ҡыҙын шул тик лем ярата ине — шунда уҡ сɵннəткə ултырҙы.
Ə ул ата һы ның нəҫел-ыры уы араһында иң хɵрмəтле кеше
ине. 20 Хамор менəн Шехем, ҡала майҙанына сығып, ҡа ла ла
йəшəүселəргə:
21 — Был кешелəр — тыныс халыҡ. Əйҙə, улар беҙҙең ерҙə
урын лашып, иркен күсеп йɵрɵһɵндəр. Ер күп бит. Беҙ уларҙың
ҡыҙҙарын алырбыҙ, уларға үҙебеҙҙең ҡыҙҙарыбыҙҙы бирербеҙ. 22 Тик уларҙың беҙҙең менəн бер халыҡ булып йəшəү
ɵсɵн шарттары бар: беҙҙə бɵтə ирҙəр ҙə, уларҙағы кеүек,
сɵннəтлəнергə тейеш. 23 Əгəр шул шартты ҡабул итһəк, уларҙың
кɵтɵүҙəре, мɵлкəте, мал-ты уары уртаҡ буласаҡ, беҙҙең менəн
бергə йəшəйəсəк улар!
24 Ҡала кешелəре Хамор менəн Шехемдың əйткəненə риза
булды, бɵтə ирҙəр ҙə сɵннəткə ултырҙы. 25 Ə ɵсɵнсɵ кɵнɵнə, улар
һыҙланышып ятҡанда, Яҡуп тың улдары Шимон менəн Леви
бер ниндəй тотҡарлыҡһыҙ ҡалаға инде лə бɵтə ирҙəрҙе ҡылыстан үткəрҙе. 26 Хамор менəн Шехемды ла һу йып, Шехемдың
ɵйɵнəн Динəне алып сығып киттелəр.
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27Шунан, һу йыш булған урынға кире килеп, Яҡуп тың улдары
һеңлелəре кɵслəнгəн ҡа ланы та ланы. 28 Улар һарыҡ, һыйыр,
ишəктəрҙе ҡыуып алып китте, ҡа ла ла һəм баҫыуҙа нимə тапһа,
шуны алды. 29 Ҡала кешелəренең бɵтə мɵлкəтен, уларҙың бала-саға ларын, ҡатын-ҡыҙҙарын алып китте, йорттарҙағы бɵтə
булған нəмəне та ланы.
30 Яҡуп Шимон менəн Левиға:
— Башыма бəлə килтерҙегеҙ һеҙ! Урындағы халыҡ — ҡынаандар менəн периздарҙы миңə дошман иттегеҙ, — тине. — Кешелəребеҙ аҙ, хəҙер улар күмəклəшеп килер ҙə мине үлтерер, бɵтə
ыры уыбыҙ һəлəк булыр!
31 Шимон менəн Леви:
— Ə һеңлебеҙҙе, аҙғын ҡыҙ һымаҡ итеп, мыҫҡыл итергə ярай
инеме ни? — тип яуап ланы.

Яҡуптың Бейт-Илгə ҡайтҡаны
Алла Яҡупҡа былай тине:
— Тор ҙа Бейт-Илгə йүнəл. Шунда тɵплəн дə ағайың
Ғаяздан ҡасып китеп барған саҡта һиңə Алла күренгəн урында
ҡорбан усағы эшлə.
2 Яҡуп ғаилəһенə һəм янындағы бɵтə кешелəргə былай тине:
— Үҙегеҙҙə булған бɵтə сит илаһтарҙы ырғытығыҙ, таҙарынығыҙ ҙа кейемдəрегеҙҙе алыштырығыҙ. 3 Бейт-Илгə китəбеҙ.
Мин унда Аллаға ҡорбан усағы эшлəйем, Ул миңə бəлəгə
тарығанда гел ярҙам итə торғайны, сит ерҙəрҙə йɵрɵгəндə лə
мине таш ламаны.
4 Улар бɵтəһе лə сит илаһтарҙы, ҡолаҡтарындағы ал ҡа ларҙы — улар илаһ һындары кеүек ине — Яҡупҡа тотторҙо. Яҡуп
быларҙың барыһын да Шехем янындағы ағас тɵбɵнə күмде.
5 Улар юлға сыҡты. Алла һалған дəһшəттəн ҡот тары осҡан
тирə-яҡ ҡалаларҙағы кешелəр Яҡуп тың улдарын эҙəрлəп тə
маташманы.
6 Яҡуп һəммə ке ше һе менəн Ҡы на ан ерендəге Луз (хəҙер
Бейт-Ил) ҡа лаһына килде, 7шул ерҙə ҡорбан усағы эшлəне.
Был урынды ул «Əл-Бейт-Ил» тип атаны, сɵнки Яҡуп ағаһынан
ҡасып барғанда Алла уға тап ошо урында кү ренгəйне.
8 Рабиғаның һɵт əсəһе Девора вафат булды. Ул Бейт-Илдə ағас
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тɵбɵнə ерлəнде. Шуға күрə был ағасҡа Аллон-Бахут, йəғни
«Күҙ йəше ағасы» тигəн исем бирелде.
9 Яҡуп Паддан-Арамдан ҡайтҡандан һуң, Алла уға тағы
күренде. Уға фатихаһын бирҙе лə 10 былай тине:
— Исемең Яҡуп ине, инде һин Яҡуп түгел.
Ошонан баш лап исемең Ис раил булыр!
Шулай итеп, Ул уға Ис раил тигəн исем бирҙе.
11 Алла уға тағы шуны əйтте:
— Ҡɵҙрəтле Ал ламын мин,
Үрсем ле бул, ишле бул:
Тара лыр һинəн халыҡ,
Бер түгел, бик күп халыҡ!
Һинəн сығыр бат ша лар!
12 Ер биргəйнем Ибраһим үə Ис хаҡ ҡа,
Бирəм уны һиңə һəм дə һинең нəҫел-нəсəпкə.
13 Алла Яҡуп яны нан киткəс, 14 Яҡуп Алла үҙе менəн һɵй лəшкəн урынға иҫтəлек ташы ҡуйҙы ла ошо таш ɵҫтɵнə шарап
менəн зəйтүн майы ҡойҙо. 15 Был урынды ул Бейт-Ил, йəғни
«Алла йорто» тип атаны.
Бинйəминдең тыуымы һəм Рəхилəнең үлеме
Улар Бейт-Илдəн китеп, Эфратаға яҡын лашҡас, Рəхилəне
тулғаҡ тота баш ланы. Ул ба лаһын таба алмай яфаланды.
17— Ҡурҡма, — тине уға кендек əбейе. — Ҡара, һинең тағы
улың бар.
18 Үлем ɵҫтɵндəге Рəхилə һуңғы һулышында улына Бəн-Они
тип исем бирҙе. Əммə атаһы уны икенсе тɵрлɵ — Бинйəмин
тип атаны.
19 Рəхилə вафат булды. Уны Эфрата юлында — хəҙер ул БейтЛехем тип атала — ерлəнелəр.
20 Яҡуп уның ҡəбере ɵҫтɵнə иҫтəлек ташы ҡуйҙы, был изге
таш Рəхилəнең ҡəбере ɵҫтɵндə əлегəсə тора.
21 Ис ра ил юлын дауам итте һəм Мигдал-Едер аръяғында
туҡталды. 22 Ошо туҡ та лыш ваҡытында Рəүвəн ата һы ның
16

35:18 Бəн-Они — йəһүдсə «хəсрəт улы», Бинйəмин — «уң ҡул улы»,
йəғни «ҡотло улым» тигəнгə ауаздаш.
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ҡатын дары ның береһе Билһа менəн йоҡ ла ны. Атаһы был
хаҡта белде.
Яҡуп улдарының исемлеге
Яҡуп тың ун ике улы бар ине.
23 Лиəнең улдары: Рəүвəн — Яҡуп тың тəүге ба ла һы, Шимон,
Леви, Йəһүҙə, Исасхар һəм Зевулун.
24 Рəхилəнең улдары: Йософ менəн Бинйəмин.
25 Рəхилəнең хеҙмəтсеһе Бил һа ның улдары: Дан, Наф та ли.
26 Лиəнең хеҙмəтсеһе Зилпаның улдары: Ғад һəм Ашер.
Былар — Яҡуп тың Паддан-Арамда тыуған улдары.
Исхаҡтың вафаты
Яҡуп ҡасандыр Ибраһим менəн Исхаҡ килмешəк булып күсеп
йɵрɵгəн, хəҙер Хеврон тип аталған Кириат-Арба янындағы
Мамреға, атаһы Исхаҡ янына килде.
28 Йɵҙ ҙə һикһəн йыл йəшəне Исхаҡ. 29 Ул ҡар та йып, был тормошта кү ререн күреп вафат булды, теге донъяға ата-баба лары
янына күсте. Уны улдары Ғаяз менəн Яҡуп ерлəне.
27

Ғаяздың тоҡомдары
Бына Ғаяздың, йəғни Идумдың шəжəрəһе.
2 Ғаяз Ҡы наан ҡыҙҙарынан ике ҡатын ала — хет Элондың ҡыҙы Адаға, хиуи Сивон улы Ананың ҡыҙы Оһоливамаға,
3 — шулай уҡ Исмəғилдең ҡыҙы, Невайоттың һең леһе Бас матҡа ɵйлəнə.
4 Ғаяздың ҡатындарының Ада исемлеһенəн — Элифаз, Бас маттан — Реуел, 5 Оһоливаманан Йеуш, Иалам һəм Корах исем ле
улдары ты уа.
Былар — Ғаяздың Ҡынаанда тыуған улдары.
6 Ғаяз ҡатындарын, улдары һəм ҡыҙҙарын, янындағы бɵтə
кешелəрен, барлыҡ мал-ты уарын, Ҡынаанда тапҡан-та янған
һəммə байлығын алды ла, ҡус тыһы Яҡупты ҡалдырып, икенсе
илгə күсте. 7Бай лыҡтары арт ҡан дан-арта барып, уларға бергə
йəшəүе тығыҙ була башлағайны: урын лашҡан ерҙəре икеһенə,
кɵтɵүҙəренə етмəне.
8 Ғаяз — Идум — Сеир тауы янында урын лаш ты.
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9 Бына ул Сеир тауы янында йəшəгəн Идум халҡының тəүатаһы
Ғаяздың шəжəрəһе.
10 Ғаяздың улдары: Элифаз — Ғаяздың ҡаты ны Аданан тыуған
улы, Реуел — Ғаяздың Басмат тан тыуған улы.
11 Элифаздың улдары: Теман, Омар, Сефо, Гатам һəм Кеназ.
12 Тимна, Элифаздың икенсе бер ҡатыны, уға Ама лек исем ле
ул тапты.
Был — Ғаяздың Аданан таралған нəҫел-нəсəбе.
13 Реуелдың улдары: Нахат, Зерах, Шамма һəм Мизза.
Был — Ғаяздың Бас мат тан таралған нəҫел-нəсəбе. 14 Сивон
улы Ананың ҡыҙы Оһоливаманан Ғаяздың Йеуш, Иалам һəм
Корах исем ле улдары тыуҙы.
15 Бына Ғаяздың нə ҫел-нə сə бе тармаҡ тары. Ғаяздың баш
ба ла һы Элифаздың нəҫел-нəсəбенəн: Теман тармағы, Омар
тармағы, Сефо тармағы, Кеназ тармағы; 16 Корах тарма ғы,
Гатам тармағы, Ама лек тармағы. Был — Элифаздан таралған
тармаҡтар, Аданың нəҫел-нəсəбе, улар Идум ерендə йəшəй.
17Ғаяздың улы Реуелдың нə ҫел-нə сəбе: Нахат тармағы, Зерах
тармағы, Шамма тармағы, Мизза тармағы. Былар — Реуелдан
таралған тармаҡтар, Ғаяздың Басмат тан тыуған ба ла ларының
нəҫел-нəсəбе, улар ҙа Идум ерендə йəшəй.
18 Ғаяздың Оһоливаманан тыуған ба ла лары ның нə ҫел-нəсəбе: Йеуш тармағы, Иалам тармағы һəм Корах тармағы.
Былар — Ғаяздың ҡаты ны, Ана ның ҡыҙы Оһоливаманан
тыуған балаларҙан таралған тармаҡтар.
19 Ғаяздың (уның икенсе исеме Идум) нəҫел-нəсəбе һəм уларҙан
таралған тармаҡтар бына ошо.
20 Ошо илдə йəшəгəн хори Сеирҙың улдары: Лотан, Шовал,
Сивон, Ана, 21 Дишон, Эсер һəм Дишан. Былар — Идум илендə
йəшəгəн Сеир нəҫел-нəсəбенең хориҙар тармағы.
22 Лотандың улдары: Хори һəм Геман. Лотандың һең леһенең
исеме Тимна ине.
23 Шовалдың уландары: Алуан, Мана хат, Эвал, Шефо һəм Онам.
24 Сивондың уландары: Айя һəм Ана. Атаһы Сивондың ишəктəрен кɵтɵп йɵрɵгəндə сүллектə һыу тапҡан кеше ул Ана.
25 Ана ның ба ла лары: Дишон һəм Оһоливама — Ана ның ҡыҙы.
26 Дишондың улдары: Хемдан, Эшбан, Итран һəм Керан.
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Эсерҙың уландары: Билһан, Заауан һəм Акан.
Дишандың уландары: Ус менəн Аран. 29 Хориҙарҙың тармаҡтары түбəндəгесə: Лотан тармағы, Шовал тармағы, Сивон
тармағы, Ана тармағы, 30 Дишон тармағы, Эсер тармағы һəм
Дишан тармағы. Былар — Сеирҙа йəшəгəн хори халҡы тармаҡтары.
31 Былар иһə — исраилдарҙа бат ша лар барлыҡ ҡа килгəнгə
тик лем Идумда хаким лыҡ иткəн бат ша лар.
32 Иң тəүҙə Идумда Беор улы Бела ха ким лыҡ итə, уның баш
ҡа ла һы Динһава була. 33 Бела үлгəс, уны Зерах улы Йовав
алыш ты ра, ул Бос ранан була. 34 Йовав вафат булғандан һуң,
тəхеткə Хушам ул ты ра, ул Теман тармаҡ тары иленəн була.
35 Хушам вафат булғандан һуң, Бедад улы Һадад бат ша лыҡ итə
(Муав тигеҙлегендə мəдйəндəрҙе ул тар-мар итə), уның баш
ҡа ла һы Авит тип атала. 36 Һадад үлгəндəн һуң, Мас реканан
Самла хаким лыҡ ҡыла. 37Самла вафат булғандан һуң, Реховот
Һаннаһарҙан Шаул батша була. 38 Шаул үлгəндəн һуң, тəхеткə
Ахбор улы Бəғел-Ханан менеп ул ты ра. 39 Ахбор улы БəғелХанан вафат булғас, бат ша лыҡҡа Һадар күтəрелə, уның баш
ҡа лаһы Пау тип атала, ҡатыны Меһетавел була — уның əсəһе
Мезаһав ҡыҙы Матред.
40 Ғаяздан таралған тармаҡ тар, ғаилəлəр һəм исемдəр бына
шулар.
Тимна тармағы, Алуа тармағы, Йетет тармағы, 41 Оһоливама
тармағы, Эла тармағы, Пинон тармағы, 42 Кеназ тармағы, Теман
тармағы, Мивсар тармағы, 43 Магдиел тармағы, Ирам тармағы.
Идумда йəшəгəн тармаҡтар һəм илдə улар йəшəгəн урындар
бына шулар.
Идум халҡының тəүатаһы — Ғаяз.
27

28

Ɵсɵнсɵ бүлек
Яҡуп улы Йософ
Йософ һəм уның ағалары
Яҡуп атаһы килмешəк булып йəшəгəн Ҡынаан ерендə
тɵйəклəнде.
2 Бына Яҡуп тың шəжəрəһе.
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Йософҡа ун ете йəш ине. Ул ағалары — Билһа һəм Зилпаның
улдары менəн кɵтɵү кɵттɵ, уларҙы ата ларына гел ошаҡ лап
торҙо. 3 Олоғайып барған сағында тыуған бала булғанға, Яҡуп
Йософто башҡа улдарына ҡарағанда нығыраҡ ярата ине. Ул
Йософҡа затлы кейем тектерҙе.
4 Ата лары ның Йософ то үҙҙəренə ҡарағанда нығыраҡ яратыуын күреп, ағалары ҡус ты ларын шул тик лем ɵнəмəне, хатта
уның менəн йүнлəп һɵйлəшə лə алмайҙар ине.
5 Бер ваҡыт Йософ тɵш күрҙе. Уны ағаларына һɵйлəгəс, улар
уны тағы ла нығыраҡ күрə алмай баш ланы.
6 — Тыңлағыҙ əле, — тине Йософ уларға, — бына мин ниндəй
тɵш күрҙем! 7Имеш, беҙ баҫыуҙа кɵлтə бəйлəйбеҙ, шунда мин
бəйлəгəн кɵлтə ту райҙы, ə һеҙҙең кɵлтəлəр, уны уратып алып,
минең кɵлтəгə баш эйҙе!
8 — Һин беҙҙең ɵҫтəн батша булырға, ха ким лыҡ итергə уйлайһыңмы ни əле? — тине уға ағалары.
Күргəн тɵшɵ ɵсɵн дə, уны һɵйлəгəне ɵсɵн дə уны тағы ла
нығыраҡ яратмай баш ланы лар. 9 Ə Йософ тағы бер тɵш күрҙе,
уны ла ағаларына һɵйлəне:
— Тɵшɵмдə ай менəн ҡояш та, улар янындағы ун бер йондоҙ
ҙа миңə баш эйҙе, — тине ул.
10 Был тɵшɵн атаһы менəн ағайҙарына һɵйлəгəс, атаһы Йософто əрлəп таш ланы:
— Ниндəй тɵштəр күрəһең һин? Нимə, беҙ барыбыҙ ҙа — мин,
əсəйең, ағайҙарың — һинең аяғыңа йығылырға тейеш булабыҙмы ни?
11 Ағаларының Йософ ҡа асыу ҙары килде, əммə ата лары был
тɵштɵ хəтеренə һалып ҡуйҙы.
12 Бер ваҡыт Йософ тоң ағалары Шехем яла ны на ата лары ның
һарыҡтарын кɵтɵргə китте. 13 Ис раил Йософҡа былай тине:
— Ағайҙарың Шехем янында мал кɵтə. Улар янына барып
кил əле.
— Ярар, — тип яуап ланы Йософ.
14 — Бар ҙа ҡара, — тине атаһы, — иҫəн-аман дармы, малдар
ни хəлдə? Ҡайт ҡас, миңə һɵйлəрһең.
15 Йософ Хеврон үҙəненəн Шехемға йүнəлде. Юлда уға бер
кеше осрап:
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— Бында нимə эҙлəп йɵрɵйһɵң? — тип һораны.
16 — Ағайҙарымды эҙлəйем, — тип яуап ла ны Йософ. — Ошон да
кɵтɵү кɵтəлəр ине. Ҡайҙа киткəндəрен белмəйһегеҙме?
17 — Улар бынан китте, — тине теге кеше, — мин уларҙың,
Дотанға барайыҡ, тип һɵйлəшкəндəрен ишетеп ҡалғайным.
Йософ ары барып, уларҙы Дотанда эҙлəп тапты. 18 Ағалары
уны алыҫтан уҡ күрҙе. Йософ яҡын лашҡансы, уны үлтерергə
һүҙ ҡу йыш ты лар.
19 — Ана, беҙҙең күрəҙəсе килə! — тиештелəр улар. 20 — Үл тереп ҡоҙоҡҡа ырғытайыҡ та, бүре ашаған, тип əйтер ҙə ҡу йырбыҙ. Бына шунан ҡарарбыҙ, уның тɵштəре нисек юш килер
икəн!
21 Рəүвəн быны ишет те лə Йо соф то ҡотҡарырға телəне.
— Үлтермəйек уны, — тине Рəүвəн. — 22 Ниңə ҡан ҡойорға? Үҙ
ҡулдарығыҙ менəн үлтергəнсе, сүлдəге анау ҡоҙоҡҡа ташлағыҙ
ҙа ҡуйығыҙ.
Ысынында иһə ул Йософто ҡот ҡарып, атаһына кире ҡайтарырға уйлағайны.
23 Йософ ағалары янына килеп етеү менəн, улар уның затлы күлдəген сис тереп алдылар ҙа 24 үҙен тотоп алып ҡоҙоҡҡа ырғыттылар. Ҡоҙоҡ һыуһыҙ, буш ине. 25 Ашарға ғына
ултырғайнылар, Гилеад яғынан Исмəғил сау ҙа гəрҙəренең
каруаны килгəне күренде — уларҙың дɵйəлəре Мысырға хуш
еҫле ыҫмала, еҫле май, ҡиммəтле хушбуйҙар алып ки теп бара
ине.
26 Йəһүҙə туғандарына:
— Ҡустыбыҙҙы үлтереүҙəн беҙгə ни файҙа? 27Исмəғилдəргə
һата йыҡ та ебəрəйек, ҡулыбыҙ ҙа таҙа булыр. Ул барыбер
беҙҙең ҡəрҙəшебеҙ, бер ҡан бит, — тине.
Ағай-эне бының менəн килеште. 28 Мəдйəн сауҙагəрҙəре яҡыныраҡ килгəс, Йософто ҡоҙоҡтан сығарҙылар ҙа егерме шекел
кɵмɵшкə исмəғилдəргə һатып ебəрҙелəр. Улар иһə Йософто
Мысырға алып китте.
29 Рəүвəн боролоп ҡоҙоҡ янына килде, үре леп ҡара һа — Йософ
юҡ! Ҡайғыһынан ул кейемдəрен йыртҡысланы.
37:25 Ҡара: 17:20 һəм 25:12–18.
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30 — Малай юҡ та баһа! — тине Рəүвəн, ҡус ты лары янына килеп. — Миңə ни эшлəргə инде? Ҡайҙа барырға миңə
хəҙер?
31 Туғандар Йо соф тоң күлдəген алдылар ҙа, кəзə һу йып,
күлдəкте ҡанына буяны лар. 32 Шунан уны ата ларына кил тереп бирҙелəр:
— Бына беҙ нимə табып алдыҡ! — тине улар. — Ҡара əле, был
һинең улыңдың күлдəге түгелме?
33 Яҡуп кейемде та ны ны:
— Был — улымдың күлдəге! Уны йыртҡыс талаған! Ɵҙгɵлəгəндəр, ɵҙгɵлəгəндəр Йософто!
34 Яҡуп ɵҫтɵндəге кейе мен йыртҡылап, биленə ҡыл ту ҡы ма
ураны, улы ɵсɵн хəсрəтлəнеп, кɵн-тɵн йəш түкте. 35 Улдары
һəм ҡыҙҙары килеп, Яҡуп ты йы уат ты лар, əммə ул тыныс лана алманы.
— Ҡара ҡайғы менəн улым янына, теге доньяға китəм мин! —
тип бер туҡтауһыҙ иланы ла иланы.
36 Ə Мəдйəн сауҙагəрҙəре Йо соф то Мысырға алып барып,
унда Потифарға — фирғəүен кешеһенə, һаҡсы лар түрəһенə
һатып ебəрҙелəр.

Йəһүҙə менəн Тамар
Шул ваҡытта Йəһүҙə, ағай-эне лəре яны нан китеп,
Адулламдан Хира исем ле бер кеше эргəһенə урынлаш ты. 2 Шунда уға Ҡынаандан Шуа исем ле берəүҙең ҡыҙы
оҡшап ҡалды. Йəһүҙə уға ɵйлəнде, 3 ҡатыны, ауырға ҡалып,
ул тапты — Йəһүҙə уға Эр тип исем бирҙе. 4 Ҡаты ны, тағы
ауырға ҡалып, икенсегə ул тапты һəм уға Онан исеме ҡушты.
5 Һу ңы раҡ тағы бер бала тапты ла, уға Шела тип исем ҡуш ты лар
(был Кезивта булды). 6 Ɵлкəн улы Эрҙы Йəһүҙə Тамар исем ле
ҡыҙға ɵйлəндерҙе, 7Эр гел генə золом ҡылғанға, Раббы уны
хушһынманы, уға əжəл ебəрҙе. 8 Йəһүҙə Онанға:
— Ағайыңдың тол ҡалған ҡатынына ɵйлəн, — тине. — Ағайың ды алыш тырып, уның нəҫелен дауам итерһең.
9 Онан Тамар тап ҡан ба ла лар уныҡы булып иҫəплəнмəҫен
белə ине. Шуға күрə, ағаһына бала яралтмаҫ ɵсɵн, ул Тамар
менəн йоҡлағанда орлоғон гел ситкə ағыҙҙы. 10 Уның был
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ҡылығы Раббыға мəслихəт булманы, шуның ɵсɵн Раббы уға
ла əжəл ебəрҙе.
11 Йəһүҙə Тамарға:
— Улым Шела үҫеп еткəнсе, үҙеңдең ата-əсəң дə йəшəп тор, —
тине. Ағалары кеүек быныһы ла үлеп ҡуймаһын, тип уйланы ул.
Шулай итеп, Тамар ата-əсəһе йортона ҡайт ты.
12 Бай таҡ ваҡыт үтте. Шуа ҡыҙы, йəғни Йəһүҙəнең ҡаты ны,
вафат булды. Ҡатынын ерлəп, хəсрəт кɵндəрен үткəргəс, Йəһүҙə
дуҫы Адуллам кешеһе Хира менəн һарыҡ йɵнɵ ҡырҡырға
Тимнаға китте.
13 Тамар ҡай ны һы ның Тимнаға һарыҡ йɵнɵ ҡырҡырға кит кəнен белеп ҡалды. 14 Ул, тол ҡатындар кейə торған кейем дəрен
сисеп, йɵҙɵн күрһəтмəҫ ɵсɵн баш тан-аяҡ бɵркəнсек ябынды
ла Энайим ҡапҡаһы янына килеп ултырҙы — был Тимна ға
барған юл буйында ине. Сɵнки Шела үҫеп етһə лə, үҙен уға
ҡатын лыҡҡа алырға уйламағандарын аңлағайны. 15 Йəһүҙə,
Тамарҙы күреп, уны фəхишə тип уйланы, сɵнки бите бɵркəнсек
менəн ҡапланғайны. 16 Ул ҡатын янына килде лə:
— Һинең менəн ятам, — тине.
Үҙенең ки лене икəне башына ла килмəне! Ə ҡатын унан:
— Минең менəн ятҡан ɵсɵн нимə бирəһең? — тип һораны.
17— Һиңə мин кəзə бəрəсе ебəрермен, — тине Йəһүҙə.
Ҡатын уға:
— Ҡасан ебəргəнсе берəй əйбереңде ҡалдырып тор, — тине.
18 — Нимə бирəйем һуң? — тип һора ны Йəһүҙə.
— Мисəтең тағылған бау менəн ҡулыңдағы таяғыңды, — тине
ҡатын.
Йəһүҙə ҡатынға нимə һораһа, шуны бирҙе лə уның менəн
ятты, ə Тамар унан ауырға ҡалды. 19 Бынан һуң ҡатын тороп
китте һəм, тɵрɵнгəн бɵркəнсеген таш лап, тол ҡатындар кейə
торған кейемен кейеп алды.
20 Йəһүҙə һу ңы нан дуҫын — Адуллам ке ше һен кəзə бəрəсе
илтеп, аманат ты кире алырға ебəрҙе, əммə ул күпме эҙлəһə
лə, ҡатынды таба алманы. 21 Ул бындағы кешелəрҙəн һораша
баш ланы:
— Энайим юлында ултырған фəхишə ҡайҙа икəн?
Əммə уға:
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— Унда бер ниндəй ҙə фəхишə ултырғаны булманы, — тип
яуап бирҙелəр.
22 Ул Йəһүҙəгə кире килде лə былай тине:
— Мин уны таба алманым. Ə урындағы кешелəр, унда бер
ниндəй ҙə фəхишəнең булғаны юҡ, тине.
23 — Ярай, əйберҙəр унда ҡал һын əйҙə, оятҡа ҡал ма һаҡ булды.
Мин кəзə бəрəсе ебəрҙем, ə һин уны таба алмағанһың.
24 Ɵс айлап ваҡыт үткəс, Йəһүҙəгə:
— Киленең Тамар зина ҡылған, хəҙер ул ауырлы, — тип хəбəр
иттелəр.
— Тотоп алығыҙ ҙа утта яндырығыҙ, — тип əмер бирҙе Йəһүҙə.
25 Тамарҙы язаға алып килгəс, ул ҡай ны һы на:
— Мин ошо əйберҙəрҙең хужаһынан ауырлы мын, — тип
əйтергə ҡушты.
— Ошо бəйле мисəт менəн таяғыңды таныйһыңмы? — тип
һораны ул.
26 Йəһүҙə та ны ны.
— Дɵрɵҫлɵк уның яғында, — тине. — Был ҡатынға мин улым
Ше ланы ɵйлəндермəгəйнем.
Йəһүҙə бүтəнсə уның менəн йоҡ ламаны.
27Тыуыр мəл еткəс, Тамарҙың ба ла лары ның игеҙəк булғаны
асыҡланды. 28 Тыуымға килгəн сабыйҙарҙың береһе ҡулын
сығарҙы. Кендек əбейе уға ҡыҙыл еп бəйлəне лə: «Быныһы беренсе булып сыҡты», — тине. 29 Əммə бала ҡулын кире тартып
алды ла икенсеһе — уның ҡус тыһы донъяға килде. «Һин нисек
килеп сыҡтың?» — тип һораны кендек əбейе; шуға уға Перес,
йəғни «йыртып сыҡты» тип исем бирҙелəр. 30 Уның артынан
ҡулындағы ҡыҙыл еп менəн икенсеһе лə донъяға килде. Уға
Зерах тигəн исем ҡуш ты лар.
Йософтоң ғəйеплəнгəне һəм ҡулға алынғаны
1 Йософто Мысырға алып килделəр. Уны бында Исмəғил
кешелəренəн фирғəүендең вəзире, һарай һаҡсы лары
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38:30 Зерах исеме йəһүдсə «бал ҡыу» һүҙе менəн ауаздаш һəм бында
ҡыҙыл епкə ишара лай.
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түрəһе Потифар һатып алды. 2 Раббы Йософто таш ламаны —
эштəре гел уңай килеп торҙо, мысыр хужаһының йортонда
йəшəне. 3 Мысыр хужаһы Йософтоң Раббы рəхмəтендə икəнен,
ни генə эшлəмəһен, Раббы уға ярҙам итеп торғанын күрҙе.
4 Йософ хужаһына бик оҡ ша ны, уға тоғро хеҙмəт итте. Ул Йософҡа бɵтə йортон, бар мɵлкəтен ҡарауҙы тапшырып ҡуйҙы.
5 Шунан баш лап Йософ арҡаһында уға ла Раббының рəхмəте
тɵштɵ — Мысыр кешеһенең йортта ла, баҫыуҙа ла эше уң барҙы.
6 Хужа булған бɵтə нəмəһен Йософ ҡа тапшырҙы — хəҙер инде
Мысыр кешеһенең бɵтə ҡайғыһы тик ашап-эсеүҙəн генə тора
ине.
Йософ тɵҫкə-башҡа ла, буй-һынға ла матур ине. 7Хужа ҡатынының уға күҙе тɵштɵ һəм бер ваҡыт:
— Əйҙə, минең менəн ят, — тине.
8 Əммə Йософ, баш тар тып, былай тип яуап бирҙе:
— Хужам бɵтə нəмəһен ҡарарға миңə ышанып тапшырҙы.
9 Был ɵйҙə хəҙер минəн дə ба шы раҡ кеше юҡ. Һинəн башҡа
минең ɵсɵн тыйылған бер ни ҙə юҡ бында. Һин уның ҡатыны һың. Шундай золомдо ҡылып, Алла алдында гонаһлы
булайыммы?
10 Ҡатын уны кɵн дə ирекһеҙлəне, əммə Йософ уның менəн
йоҡларға риза бул ма ны. 11 Бына бер саҡ Йософ үҙ йомошо
менəн хужа йортона кергəндə, ɵйҙə бер кем дə юҡ ине. 12 Хужа
ҡатыны уны кейеменəн элəктереп алды ла тағы:
— Ят минең менəн, — тине.
Һыпырылған кейемен уның ҡулында ҡалдырып, Йософ
йорттан йүгереп сығып китте. 13 Ҡатын Йософ тоң кейемен
таш лап сығып ҡас ҡанын күрҙе лə, 14 хеҙмəтселəрен саҡырып,
былай тине:
— Ҡарағыҙ əле! Ирем килтергəн был иври беҙҙе мыҫҡыл итте.
Ул мине кɵслəргə уйланы! Тик мин ҡысҡырып ебəрҙем. 15 Мин
тауыш күтəргəс, кейемен таш лап сығып ҡасты.
16 Ире ҡай тып ингəнсе, Йософ тоң кейемдəрен үҙендə ҡал дырҙы. 17Уға ла шул уҡ һүҙҙəрҙе һɵйлəне:
— Минең яныма йəһүд ҡолоң килеп керҙе — һин уны беҙҙе
мыҫҡыл итһен ɵсɵн килтерҙеңме ни?! 18 Мин ҡысҡыра башланым.
Ул, ɵҫтɵндəге кейемен ҡалдырып, йорттан сығып ҡасты.
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19 Ҡаты ны ның: «Бына ҡолоң мине нимə эшлəтте!» — тип
һɵйлəгəнен ишеткəс, Йософтоң хужаһы ярһы уының сигенə
етте. 20 Ул Йософто тотоп алып, батша тотҡондары биклəнгəн
тɵрмəгə ябырға бойорҙо.
21 Əммə Раббы Йо соф то бында ла таш ла ма ны, уға рəхмəтен
һалды, Йософ тɵрмə башлығына оҡ шаны. 22 Тɵрмə башлығы
бɵтə тотҡондарҙы Йософ ҡарамағына тапшырып, һəр бер нəмə
ɵсɵн Йософ яуап бирер булды. 23 Ə тɵрмə башлығы хəҙер бер
нəмə тураһында ла борсолманы — сɵнки Раббы Йософто ташламаны, уның һəр эшендə ярҙам итеп торҙо.

Йософтоң зинданда ултырғаны
Ошо хəлдəрҙəн һуң бер аҙ ваҡыт үткəс, бат ша ның
шарап ҡойоусы һы менəн аш наҡсы һы үҙҙəренең хакимы — Мысыр бат шаһы алдында ғəйепкə тарыны. 2 Һарай
хеҙмəтселəре — шарап ҡойоусы лар башлығы менəн баш ашнаҡсыға — фирғəүендең бик ныҡ асыуы килде лə 3 уларҙы һаҡсы лар түрəһе йортондағы тɵрмəгə, Йософ ултырған тɵрмəгə,
ябырға ҡушты. 4 Һаҡсы лар түрəһе Йософ то уларға хеҙмəт
итергə ҡуйҙы.
5 Бына бер ваҡыт ике тот ҡон — шарап ҡойоусы менəн аш наҡсы — икеһе бер тɵндə тɵш күрҙе. Икеһе ике тɵрлɵ тɵш күрҙе,
мəғəнəлəре лə тɵрлɵ ине. 6 Йософ иртəнсəк улар янына ингəйне,
күрə: быларҙың нимəгəлер күңелдəре тыныс түгел.
7— Нимəгə эсегеҙ боша? — тип һора ны Йософ.
8 Тɵрмə башлығы йортонда Йософ менəн бергə ултырған
фирғəүен кешелəре былай тине:
— Тɵш күргəйнек тə, юрарға кешеһе юҡ.
— Юрау — Раббынан. Һɵйлəгеҙ тɵшɵгɵҙҙɵ миңə, — тине
Йософ.
9 Шарап ҡойоусы лар башлығы Йософ ҡа тɵшɵн һɵйлəне:
— Миңə шундай тɵш керҙе: имеш, алдымда йɵҙɵм ағасы
ботағы. 10 Унан ɵс үҫенте киткəн. Бына улар үҫə баш ланы ла,
имеш, сəскə атты, шунан емештəр хасил булды, ҡараһам, бешеп
тə еттелəр. 11 Ҡулымда фирғəүендең һауы ты икəн, тим. Мин
йɵҙɵм тəлгəшен ɵҙɵп алдым да, һутын теге һауыт ҡа һығып,
фирғəүенгə бирҙем.
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12 — Тɵшɵңдɵң мəғəнəһе шул, — тине уға Йософ. — Ɵс үҫенте —
ɵс кɵн ул. 13 Ɵс кɵн үтер — фирғəүен һине тағы күтəрер: элекке уры ны ңа кире ҡу йыр ҙа һин уға элеккесə шарап ҡойоп
торорһоң. 14 Тик һин миңə лə ярҙам ит: үҙең бəхеткə ирешкəс,
мине лə онот ма, фирғəүен менəн һɵйлəшкəндə минең ту рала йылы һүҙ əйт, бынан ҡот ҡар мине! 15 Мине йəһүд еренəн
урлап алып килделəр. Бында ла тɵрмəгə биклəрлек бер нəмə
лə эшлəмəнем!
16 Баш аш наҡсы, тɵштɵң хəйерлегə юра лы уын күреп, Йософҡа:
— Ə мин шундай тɵш күрҙем, — тине. — Башым ɵҫтɵндə ɵс
кəрзин, имеш; 17ɵҫкɵһɵндə фирғəүен ɵсɵн бешерелгəн тɵрлɵ-тɵрлɵ ризыҡ. Шул кəрзиндəге аҙыҡты ҡош тар суҡый икəн, тим.
18 — Һинең тɵшɵңдɵң мəғəнəһе былай, — тине уға Йософ. — Ɵс
кəрзин — ɵс кɵн ул. 19 Ɵс кɵн үткəс, фирғəүен һине лə тɵрмəнəн
сығарыр: һин дар ағасында аҫылынып торорһоң, ə тəнеңде
ҡош тар суҡып ɵҙгɵлəр.
20 Ɵс кɵндəн һуң фирғəүендең тыуған кɵнɵ ине. Ул һара йын дағы кешелəр ɵсɵн мəжлес ойошторҙо һəм шунда шарап ҡойоусы
менəн баш ашнаҡсыны иҫенə тɵшɵрҙɵ. 21 Шарап ҡойоусы лар
башлығын элекке урынына ҡайтарҙы; ул тағы фирғəүенгə шарап
ҡойоп бирə баш ланы. 22 Ə баш ашнаҡсыны аҫтырҙы — Йософ
нисек əйтһə, шулай булды. 23 Əммə шарап ҡойоусы Йософто
ла, уның үтенесен дə онот то.

Йософтоң вəзирлеккə үрлəтелгəне
Ике йыл үткəс, фирғəүен тɵш күрҙе: имеш тə, ул Нил
йылғаһы ярында тора, 2 шул саҡ Нилдан ете һыйыр килеп
сыҡты. Матур, кɵр был һыйырҙар яр буйында һутлы үлəн утлай,
йəнəһе. 3 Улар артынан Нилдан арыҡ һəм хəлһеҙ тағы ете һыйыр килеп сыҡты ла теге һыйырҙар янына барҙы — 4 бына бер
ваҡыт арыҡ, кɵсһɵҙ һыйырҙар теге һимеҙ һыйырҙарҙы ашаны
ла ҡуйҙы, имеш! Фирғəүен уянды. 5 Яңынан йоҡ лап киткəс,
икенсе тɵш күрҙе: имеш, бер һабаҡ та ете туҡ башаҡ үҫкəн.
6 Уның ар тынса ерҙəн ҡы уан ел кɵйҙɵргəн ете буш башаҡ үҫеп
сыҡты ла, 7бына ғəлəмəт, ошо буш башаҡтар ашлыҡ бɵртɵктəре
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менəн тулы теге башаҡтарҙы йотто ла ҡуйҙы. Шундай тɵштəр
күреп уянды фирғəүен.
8 Хафаға тɵшкəн фирғəүен, иртəнсəк Мысырҙың бɵтə си хырсыларын һəм аҡыл эйəлəрен саҡыртып, күргəн тɵшɵн һɵйлəне,
əммə тɵштɵ берəү ҙə юрай алманы. 9 Шунда шарап ҡойоусы лар
башлығы фирғəүенгə былай тине:
— Ҡылған гонаһымды иҫкə тɵшɵрҙɵм əле. 10 Бер ваҡыт
фирғəүен беҙ ҡолдарына асыуланды ла баш ашнаҡсы менəн
мине һаҡсы лар түрəһе йортондағы тɵрмəгə япты. 11 Кɵндəрҙəн
бер кɵндɵ беҙ икебеҙ ике тɵрлɵ тɵш күрҙек, уларҙың мəғəнəлəре
лə тɵрлɵсə ине. 12 Беҙгə һаҡсы лар түрəһенең ҡоло, йəш йəһүд
хеҙмəтсе булғайны. Беҙ уға тɵштəребеҙҙе һɵйлəгəйнек, ул беҙгə
юраны ла һəр беребеҙгə нимə аң лат ҡанын əйтеп бирҙе. 13 Ул
нисек юраған булһа, шулай килеп сыҡты: мине элекке урыныма кире алдылар, ə баш ашнаҡсыны аҫтылар.
14 Фирғəүен Йософ ар ты нан кеше ебəрҙе. Уны йəһəт кенə
тɵрмəнəн сығарҙылар. Йософ ҡы рынып, кейенеп фирғəүен
янына килде.
15 — Мин тɵш күргəйнем, лəкин уны берəү ҙə юрай белмəй. Ə
мин һинең ту рала, тɵш юрай белə икəн, тип ишеткəйнем, — тине
фирғəүен Йософҡа.
16 — Мин юра ма йым, — тине Йософ. — Фирғəүенгə яуап ты
Алла үҙе бирер.
17Фирғəүен Йософ ҡа былай тип һɵйлəй баш ла ны:
— Мин тɵшɵмдə Нил йылғаһы ярында торам, имеш тə,
18 Нилдан ете һы йыр килеп сыҡты, имеш, тип күрҙем. Кɵр,
матур был һыйырҙар яр буйындағы үлəнде утлай. 19 Уларҙың
ар тынан Нилдан тағы ете һы йыр сыҡты, тик улар шундай
арыҡ һəм хəлһеҙҙəр, ҡоро һɵйəк тə тире — минең Мысырҙа
бындай һыйырҙарҙы бер ҡасан да күргəнем юҡ. 20 Ошо ябыҡ
һəм һɵмһɵҙ һыйырҙар теге кɵр һыйырҙарҙы ашаны ла ҡуйҙы.
21 Һимеҙ һыйырҙар уларҙың ҡорһаҡ тары на инеп юғалһа ла,
теге һыйырҙар элеккесə арыҡ кɵйɵ ҡалды. Мин уянып киттем. 22 Шунан икенсе тɵш күрҙем: бер һабаҡта ете башаҡ үҫеп
сыҡҡан икəн, тим, башаҡтары яҡшы, туҡ ине. 23 Уларҙан һуң
ҡы уан елдəрҙə кɵйɵп бɵткəн ете буш башаҡ үҫеп сыҡты. 24 Ошо
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буш башаҡтар теге туҡ башаҡтарҙы бɵткəнсе йотто ла ҡуйҙы!
Тɵштəремде күрəҙəселəргə һɵйлəгəйнем, əммə улар бер ни ҙə
əйтə алманы.
25 Йософ фирғəүенгə былай тине:
— Был — ике тɵш түгел, бер тɵш. Алла һиңə алда күрəсəгеңде
белдерə. 26 Ете һимеҙ һыйыр ете йылды аң лата, ете туҡ башаҡ
та — шулай уҡ ете йыл. Йəғни былар — икеһе бер тɵш. 27Ə улар
артынан сыҡҡан арыҡ һəм насар ете һыйыр — был тағы ете
йыл. Ҡы уан ел кɵйҙɵргəн ете буш башаҡ та шуны уҡ — ете
йылға һуҙы ласаҡ ас лыҡ ты аң лата. 28 Əйттем бит мин һиңə,
хакимым: Алла һиңə алда күрəсəгеңде белдерə.
29 Мысыр ерендə ете йыл мул лыҡ, туҡ лыҡ буласаҡ, 30 лəкин
унан һуң ете йыл аслыҡ булып, шул мул лыҡтың эҙе лə ҡалмайынса юҡҡа сығасаҡ. Ас лыҡтан ил бɵлəсəк, 31 ə элекке муллыҡтың эҙе лə ҡалма ясаҡ — шулай кɵслɵ буласаҡ йотлоҡ. 32 Ə
тɵштɵң ике тапҡыр кү ренеүе шуға: Ал ланың яҙғаны шул һəм
Ул уны оҙаҡ ламай ғəмəлгə ашырасаҡ.
33 Шуға күрə, ха ки мым, алдан күрə белгəн бик аҡыл лы берəй
кешене тап та, Мысырға ул идара итһен. 34 Бɵтə ил бу йынса
түрəлəр ҡуй, улар алдағы ете муллыҡ йылында халыҡ үҫтергəн
уңыштың биштəн бер ɵлɵшɵн йыйып алып, 35 ҡалаларҙа батша
келəттəренə һалһын. 36 Шул саҡта Мысырға килəсəк ете йыллыҡ аслыҡ осорона һаҡ лыҡ иген буласаҡ — ил ас лыҡты именаман үткəрəсəк!
37Йософ тоң һүҙҙəре фирғəүен менəн уның янындағы кешелəрҙең күңеленə хуш килде.
38 — Бүтəн бындай ке ше не табып булмаҫ, — тине фирғəүен
үҙенең янындағыларға. — Алла рухы бар унда!
39 Шунан ул Йософ ҡа былай тине:
— Быларҙы Алла һиңə асҡан икəн, тимəк, һинəн дə зирəгерəк
һəм аҡыл лы раҡ башҡа кеше юҡ. 40 Ошо кɵндəн алып минең
билəмəлəремдə һин хɵкɵм йɵрɵтəсəкһең, халҡым һине тыңла ясаҡ. Бары тик тəхетем менəн генə мин һинəн юғарыраҡ
буласаҡ мын.
41 Шуны бел: мин һине бɵтə Мысырға идара итергə ҡуям.
42 Ул, ҡулындағы фирғəүен тамғаһы һуғылған йɵҙɵгɵн һалып,
Йософҡа кейҙерҙе, ебəк кейемдəр бирҙе һəм му йынына алтын
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сылбыр таҡты. 43 Фирғəүен Йософҡа үҙенең ярҙамсыһының
арба һын бирҙерҙе. Йософ арба ла барғанда уның алдынан:
«Юл бирегеҙ!» — тип ҡыс ҡы ра-ҡыс ҡы ра йүгереп барырға
тейештəр ине.
Шулай итеп, фирғəүен Йософто бɵтə Мысырға идара итеүсе
итеп ҡуйҙы.
44 — Мин фирғəүендең их ты я ры шундай, — тине ул Йо софҡа. — Ошо кɵндəн баш лап бɵтə Мысыр ерендə һинəн башҡа
бер кем бер аҙым баҫмаясаҡ, ҡулын да ҡыбырҙатмаясаҡ.
45 Фирғəүен Йо соф ҡа Сафнат-Панеа тигəн мысыр исеме
бирҙе һəм уны Аснат исем ле ҡыҙға ɵйлəндерҙе, Илиополь ҡаһины Потипераның ҡыҙы ине ул. Йософ Мысыр менəн идара
итə баш ланы. 46 Фирғəүенгə хеҙмəт итə башлағанда Йософҡа
утыҙ йəш ине. Фирғəүен янынан китеп, Йософ бɵтə Мысырҙы
йɵрɵп сыҡты.
47Ете туҡ лыҡ йылында ер мул уңыш бирҙе. 48 Мысырҙа был
йылдарҙа йыйылған бɵтə игенде Йософ ҡалаларға бүлде —
һəр ҡалаға уның ти рə-яғын да йыйып алынған игенде һала
барҙы. 49 Ул диңгеҙҙəге ҡом күпме булһа, шул тик лем күп иген
йыйҙы — хатта иҫəп алып барыуҙан туҡ та ны, сɵнки һанап
бɵтɵрлɵк түгел ине.
50 Йотлоҡ башланғансы Илиополь ҡа һи ны Потипераның
ҡыҙы Аснат Йософҡа ике ул табып бирҙе. 51 Баш ба ла һы на
Йософ Менашше тип исем ҡушты, был: «Алла миңə барлыҡ
ҡайғымды һəм атам йортон оноторға ярҙам итте», — тигəнде
аң лата. 52 «Алла мине ғазапҡа дусар булған ерҙə мəртəбəле
итте», — тип, икенсеһенə Эфраим тигəн исем бирҙе.
53 Мысырҙа ете уңдырышлы йыл үтеп китте. 54 Йософ юра ғанса, ете йыл лыҡ аслыҡ башланды. Был аслыҡ бɵтə ерҙе солғап
алды, ə Мысырҙа иген күп ине. 55 Аслыҡ баш ланып, Мысыр
халҡы фирғəүенгə ашлыҡ һорап ялбарырға тотонғас, ул:
— Барығыҙ, Йософ тан һорағыҙ, Йософ ни əйтһə, шуны
эшлəгеҙ, — тине.
56 Бɵтə донъяла аслыҡ башланды. Йософ, иген бу ра ларын
асып, Мысыр халҡына иген һатырға тотондо. Мысырҙа йотлоҡ
кɵсəйə барҙы. 57Мысырға башҡа илдəрҙəн дə ашлыҡ һорап Йософҡа килə баш ланы лар, сɵнки бɵтə ерҙə аслыҡ ҡотора ине.
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Йософтоң ағаларының Мысырға
беренсе тапҡыр килгəне
1 Мысырҙа иген барлығын ише теп, Яҡуп улдарына:
— Нимə бер-берегеҙгə һа лышып ятаһығыҙ? — тине.
2 — Мысырҙа иген күп тип ишет тем. Барығыҙ, һатып алып
ҡайтығыҙ, юҡһа бɵтəбеҙ ҙə үлербеҙ.
3 Йо соф тоң ун ағаһы Мысырға иген алырға китте. 4 Тик
Бинйəминде, Йософтоң бер ҡарында ятҡан ҡус тыһын ғына,
Яҡуп үҙ янынан ебəрмəне: уның менəн бер-бер хəл булып ҡуймаһын тип ҡурҡты.
5 Исраилдың улдары Мысырға иген алырға тип килгəн кешелəр
тɵркɵмɵнə ҡушылды, сɵнки бɵтə Ҡынаан ас лыҡтан яфа лана
ине. 6 Ə Мысырҙың улар барған еренə Йософ идара итə — иген
һатыу менəн ул шɵғɵллəнə ине. Ағалары килеп, уның алдына
йɵҙ түбəн йығылды. 7Йософ туғандарын күреү менəн таныны,
əммə үҙен танытманы, ҡаты итеп:
— Ҡайҙан килдегеҙ? — тип һораны.
— Ҡынаандан, иген алырға тип килгəйнек, — тип яуап бирҙе
улар.
8 Йософ ағаларын та ны һа ла, ағалары уны та ны ма ны.
9 Йософ улар хаҡында күргəн тɵштəрен иҫенə тɵшɵрҙɵ лə
былай тине:
— Юҡ, һеҙ шымсы лар. Беҙҙең еребеҙгə ҡайҙан үтеп инергə
йəтеш икəнен ҡарарға килгəнһегеҙ.
10 — Юҡ, əфəндем! — тине улар. — Беҙ, ҡолдарың, иген алырға
килдек. 11 Беҙ барыбыҙ ҙа бер ата ба ла лары, намыҫлы кешелəр.
Беҙ, ҡолдарың, бер ваҡытта ла шымсы булғаныбыҙ юҡ.
12 — Юҡ, — тине Йософ, — еребеҙгə ҡай ҙан үтеп инергə уңайлы булғанын белер ɵсɵн килгəнһегеҙ.
13 — Беҙ, ҡолдарың, ун ике ағай-эне беҙ, — тип яуап бирҙе
туғандары. — Һəммəбеҙ ҙə бер ата ба ла лары, Ҡынаандан
килдек. Иң кесе ҡус тыбыҙ атайыбыҙ менəн ҡалды. Ə беребеҙ
күптəн юҡ инде.
14 — Əйттем бит, — тине Йософ, — һеҙ шымсы лар. 15 Əммə
беҙ һеҙҙе һына ясаҡбыҙ. Фирғəүен исеме менəн ант итəм: иң
кесе туғанығыҙ килмəйенсə, һеҙҙе бынан сығармаясаҡтар.
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Берегеҙҙе уның артынан ебəрегеҙ, ə ҡалғандарығыҙ əлегə
һаҡ аҫтында буласаҡ — шунан һүҙегеҙ дɵрɵҫмɵ-тү гелме икəне
асыҡ ланыр. Дɵрɵҫɵн һɵйлəмəгəн булһағыҙ — тимəк, һеҙ шымсы лар. Фирғəүен исеме менəн ант итəм!
17Йософ уларҙы ɵс кɵнгə тɵрмəгə ябып ҡуйҙы.
18 Ɵсɵнсɵ кɵндɵ уларға былай тине:
— Мин əйткəнде эшлəһəгеҙ, йəшəйəсəкһегеҙ, сɵнки мин Аллаға
буйһонам. 19 Əгəр һеҙ, ысынлап та, намыҫлы кешелəр икəнһегеҙ,
кемегеҙ ҙə булһа берегеҙ тɵрмəлə ҡалһын, ə ҡалғандарығыҙ
асығыусы ғаилəлəрегеҙгə иген алып ҡайтһын да 20 кесе туғанығыҙ
менəн бында кире килһен. Əгəр һүҙҙəрегеҙ дɵрɵҫкə сыҡһа,
үлмəйəсəкһегеҙ.
Улар буйһондо.
21 — Туғаныбыҙҙың ҡоно ҡайта беҙгə! — тип һɵйлəште улар
үҙ-ара. — Беҙ уның ыҙаланғанын күрҙек, əммə, нисек кенə
ялынһа ла, ҡыҙғанманыҡ уны. Бына хəҙер үҙебеҙгə лə шул
кɵн килде!
22 Рəүвəн былай тине:
— Малайға золом ҡылмағыҙ, тип əйтмəнемме ни мин һеҙгə?
Тыңламанығыҙ. Хəҙер уның ҡаны ɵсɵн яуап тотабыҙ.
23 Ағай-энелəре Йософ тоң үҙҙəрен аңлап торғанын белмəне,
сɵнки Йософ улар менəн тəржемəсе аша һɵйлəшкəйне. 24 Ə
Йософ ситкə китте лə илап ебəрҙе. Һу ңы нан, кире килеп,
улар менəн тағы һɵйлəште, шунан, Шимонды һай лап алып,
башҡа туғандары алдында уны бəйлəргə ҡушты. 25 Артабан
ул тоҡтарға иген тултырырға, һəр береһенең тоғона үҙҙəре
алып килгəн кɵмɵштɵ кире һалып, юлға аҙыҡ бирергə бойорҙо.
Шулай эшлəнде. 26 Туғандар, ишəктəренə иген тейəп, ɵйҙəренə
ҡай тып китте.
27Тɵндə ялға туҡтаған саҡта уларҙың береһе ишəген ашатам тип
тоҡ ауыҙын сисһə, ɵҫтə генə ятҡан кɵмɵштɵ күреп ҡалды!
28 — Минең кɵмɵшɵм үҙемə кире ҡайт ҡан! — тине ул ту ғандарына. — Бына ул, ɵҫтə генə ята.
Уларҙың йɵрəге ҡупты. Дер ҡал тырап, бер-береһенə:
— Ни ҡыла икəн беҙҙең менəн Алла? — тиештелəр.
29 Ҡынаанға, ата лары янына ҡайт ҡас, улар үҙҙəре менəн
булған хəлдəрҙе һɵйлəп бирҙе:
16
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30 — Ул ерҙə идара иткəн кеше беҙҙең менəн ҡаты һɵйлəште, беҙҙе шымсылар тип уйланы. 31 Əйттек: беҙ шымсы түгел, намыҫлы
кешелəрбеҙ, 32 беҙ аға лы-эне ле ун ике кеше, бер ата ба ла лары
булабыҙ; бер туғаныбыҙ юҡ инде, иң кесе ҡус тыбыҙ атайыбыҙ
менəн Ҡынаанда ҡалды, тинек. 33 Ə ул беҙгə былай тине: «Мин
һеҙҙең дɵрɵҫ һɵйлəгəнме-юҡмы икəнегеҙҙе тикшерəм: берегеҙҙе
алып ҡалам, ə ҡалғандарығыҙ асығыусы ғаилəлəрегеҙгə иген
алып ҡайтып бирегеҙ ҙə 34 иң кесе ҡустығыҙ менəн бында кире
килегеҙ. Шул саҡта мин һеҙҙең шымсы лар түгел, ə намыҫлы
кешелəр булыуығыҙға ышанырмын — туғанығыҙҙы ла ебəрермен, һеҙгə беҙҙең ерҙəрҙə иркен йɵрɵргə лə рɵхсəт итермен».
35 Йɵктəрен бу шата башлағайнылар, һəр береһенең тоғонан
кɵмɵш һалынған тɵргəк килеп сыҡты. Быны күреп, ағай-энелəрҙең дə, ата ларының да ҡото осто.
36 — Һеҙ мине бер-бер артлы улдарымдан яҙҙыраһығыҙ, — тине
Яҡуп. — Йософ юҡ. Шимон юҡ. Инде Бинйəминде лə алып
китергə уйлайһығыҙ. Бɵтɵн ҡайғы минең бер башыма!
37Рəүвəн ата һы на былай тине:
— Əгəр ҙə мəгəр Бинйəминде кире алып ҡайт ма һам, ике
улымды үлтер. Миңə ышанып тапшыр ҡустымды, уны һиңə
кире алып ҡай тасаҡ мын.
38 — Юҡ, — тине Яҡуп, — улымды һеҙҙең менəн ебəрмəйем.
Ағаһы үлде, Бинйəмин бер үҙе ҡалды. Əгəр уның менəн юлда
бер-бер хəл була ҡалһа, мине, сал сəсле ҡартты, ҡайғыға батырып, гүргə индерəсəкһегеҙ!

Бинйəминде алып икенсегə килгəндəре
Аслыҡ кɵсəйгəндəн-кɵсəйҙе. 2 Мысырҙан алып ҡайтҡан
иген бɵткəс, ата лары уларға былай тине:
— Барып, аҙ булһа ла тағы ашлыҡ алып ҡайтығыҙ!
3 — Теге кеше беҙгə, бəлəкəй ҡустығыҙҙан башҡа күҙемə лə
күренмəгеҙ, тип бик ҡаты əйтте, — тине уға Йəһүҙə. 4 — Əгəр уны
беҙҙең менəн ебəрһəң, ашлыҡ алырға барабыҙ. 5 Ебəрмəйһең икəн,
унда барып тороуыбыҙҙан фəтеүə юҡ, теге кеше, ҡустығыҙҙы
килтермəһəгеҙ, күҙемə лə күренмəгеҙ, тине бит.
6 — Ниңə ҡустығыҙ барлығын əйтеп, ба шы ма бəлə килтерҙегеҙ
инде?! — тине Ис раил.
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7 — Теге кеше бары һы тураһында ла һораш ты бит: үҙе беҙ,
туғандарыбыҙ хаҡында, атайыбыҙҙың тереме-юҡ мы, тағы
кемдəребеҙ булы уы тураһында бе леш те, — тине улар. — Ул
һораны, беҙ яуап бирҙек. Кесе ҡустығыҙҙы алып килегеҙ, тип
бойоророн кем белгəн?
8 Йəһүҙə атаһы Исраилға былай тине:
— Ма лайҙы минең менəн ебəр, тиҙерəк юлға сығайыҡ. Шул
саҡта барыбыҙ ҙа иҫəн ҡалыр, беҙ ҙə, һин үҙең дə, ба ла ларыбыҙ
ҙа ас үлемдəн ҡотолорбоҙ. 9 Мин башым менəн яуап бирəм: ул
ҡай тасаҡ. Əгəр уны алып ҡайт ма һам, ғүмерем бу йы һинең
алда ғəйепле булырмын. 10 Һаман һуҙмаған булһаҡ, беҙ унда
ике тапҡыр барып урар инек инде.
11 — Ярар, — тине Ис ра ил, — ул саҡта бына нəмə эш лəгеҙ: тоҡтарығыҙҙы еребеҙҙəге бай лыҡтың һəммəһе — бəлзəм, бал, һəр
тɵрлɵ тəмлəткестəр, ладан, хуш еҫле сайыр, сəтлəүек, миндаль
менəн тултырығыҙ ҙа ул кешегə күстəнəс итеп алып барығыҙ.
12 Кɵмɵш алығыҙ — тоҡтарығыҙға һалып ҡайтарғанды ла, башҡаһын да — бəлки, улар яңылышҡандыр. 13 Бинйəминде үҙегеҙ
менəн алығыҙ ҙа ул кешегə тағы барығыҙ. 14 Ҡɵҙрəтле Алла
һеҙгə мəрхəмəтен һалып, ул кеше тегендə ҡалған туғанығыҙҙы
ла, Бинйəминде лə ебəрə күрһен инде! Ə миңə балаларымдан
мəхрүм булыу яҙған икəн, шулай булыр, күрəһең.
15 Ағай-энелəр, бүлəктəр əҙерлəп, кɵмɵштɵ элеккегə ҡарағанда
ике тапҡырға күберəк алды ла, Мысырға килеп, Йософ алдына
баҫты — был юлы Бинйəмин менəн. 16 Йософ, Бинйəминде алып
килгəндəрен күргəс, ɵйɵндəге баш хеҙмəтсеһенə былай тине:
— Был кешелəрҙе минең йортҡа алып бар. Мал һу йып, һый
əҙерлə — бɵгɵн тɵшкɵлɵктɵ улар минең менəн аша ясаҡ.
17Йософ тоң əмерен үтəп, баш хеҙмəтсе ағай-эне лəрҙе уның
йортона алып китте. 18 Туғандары, Йософтоң ɵйɵнə алып барыуҙарынан шом ланып, бер-береһенə:
— Беҙҙе унда тоҡтарыбыҙҙағы теге кɵмɵш ɵсɵн алып бармайҙармы икəн? — тиештелəр. — Улар һɵжүм итеп беҙгə ташланырҙар ҙа үҙебеҙҙе ҡол итерҙəр, ишəктəребеҙҙе тартып алырҙар
инде!
19 Ɵйҙɵң ишеге тɵбɵндə улар баш хеҙмəтсегə мɵрəжəғəт
итте:
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20 — Беҙгə бер нəмə əйтергə рɵхсəт ит əле, əфəндебеҙ! Беҙ
бында ашлыҡ алырға бер тапҡыр килгəйнек инде. 21 Ə кире
ҡай тып барғанда тɵндə ял итергə туҡтағас, тоҡтарыбыҙҙы
асҡайныҡ, һəр беребеҙҙең тоғонда ашлыҡ ɵсɵн күпме түлəгəн
бул һаҡ, шул саҡлы кɵмɵш ят ҡа нын күрҙек. Беҙ ул кɵмɵштɵ кире алып килдек. 22 Яңынан ашлыҡ һатып алырға тағы
кɵмɵш килтерҙек. Ə теге ваҡытта беҙҙең тоҡтарға кɵмɵштɵ
кем һалғандыр, беҙ белмəйбеҙ.
23 — Тынысланығыҙ, — тине уларға хеҙмəтсе, — ҡурҡмағыҙ.
Моғайын, һеҙҙең Аллағыҙ — атайығыҙ Ал лаһы — тоҡтарығыҙға хазина һалғандыр. Ул саҡта мин кɵмɵштɵ тулыһынса
алғайным!
Шунан уларға Шимонды алып килде. 24 Бары һын да Йософ тоң ɵйɵнə саҡырҙы, аяҡ тарын йыуырға һыу килтерҙе,
ишəктəренə ашарға бирҙе. 25 Ағай-энелəр бүлəктəрен сығарып
теҙеп һалды ла Йософтоң тɵшкɵлɵккə ҡайт ҡа нын кɵтɵргə
ултырҙы: тɵшкɵ ашты уның менəн ашарһығыҙ, тип əйтелгəйне
уларға. 26 Йософ ɵйɵнə ҡайт ҡас, бүлəктəрен бирҙелəр ҙə уның
алдына йɵҙ түбəн йығылдылар. 27Ə ул, сəлəм биргəндəн һуң, һораны:
— Оло йəштəге атайыбыҙ бар, тигəйнегеҙ, уның хəле нисек?
Иҫəнме əле ул?
28 — Ата йыбыҙ, һеҙҙең ҡолоғоҙ, иҫəн-аман йəшəп ята, — тип
яуап ланы туғандар, уның алдында тағы ергə ҡап ланып.
29 Йософ Бинйəмингə, бер туған ҡус ты һы на, ҡара ны ла:
— Һеҙ əйткəн иң кесе ҡустығыҙ ошомо? — тип һораны.
Шунан ɵҫтəп ҡуҙы:
— Алла һаҡ лай күрһен һине, улым!
30 Йо соф тоң кү ңе лен ҡус ты һы на ҡарата шундай яратыуһа ғыныу тойғоһо солғап алды — саҡ илап ебəрмəне. Ул тиҙ
генə икенсе бүлмəгə сығып китте лə шунда күҙ йəштəренə
ирек ҡуйҙы. 31 Бер аҙҙан йы уынып, яңынан ҡу наҡтар янына
сыҡты, үҙен ҡулға алып, ашарға килтерергə ҡушты. 32 Йософҡа
ашарға — айырым, ҡунаҡтарға — айырым, мысырҙарға айырым
ҡуйҙы лар (мысырҙар йəһүдтəр менəн бергə ашауҙы хурлыҡ
һанай ине). 33 Ағай-эне Йософ алдында тəртип буйынса — олоһонан баш лап кесеһенə табан — теҙелешеп ултырҙы һəм аптыра-
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шып бер-береһенə ҡарашты. 34 Йософ уларға үҙенең ɵҫтəленəн
дə һый ебəрҙе, ə Бинйəмингə ул башҡаларға ҡарағанда биш
тапҡырға күберəк бирҙе. Йософ менəн бергə ашап-эсеп, күңел
асып ултырҙылар.
Йософтоң ағаларын һынағаны
Йософ баш хеҙмəтсеһенə былай тине:
— Уларҙың тоҡ тарын күтəрə алған тик лем ашлыҡ
менəн тул тыр. Һəр береһенең тоғоноң ауыҙына алып килгəн
кɵмɵшɵн кире һал. 2 Ə иң кеселəренең тоғона кɵмɵш менəн
бергə минең кɵмɵш һауытымды ла һал.
Теге, Йософ нисек ҡушһа, шулай эшлəне. 3 Таң атыу менəн
ҡунаҡтарҙы ишəктəре-ние менəн ɵйҙəренə ҡайтарып ебəрҙелəр.
4 Бер туғандар ҡа ла нан сығып алыҫ китеп тə ɵлгɵрмəне, Йософ
баш хеҙмəтсеһенə былай тине:
— Тиҙ генə уларҙы ҡыуып ет! Ə ҡыуып еткəс, əйт: «Ниңə һеҙ
яҡ шы лыҡҡа яуызлыҡ менəн яуап бирҙегеҙ? 5 Хужам шарап
эсə, күрəҙəлек итə торған һауыт түгелме һуң был? Бик насар
эш ҡылғанһығыҙ», — тиң.
6 Баш хеҙмəтсе уларҙы ҡыуып етте лə ҡушылғанды əйтте.
7Ағай-энелəр быға яуап итеп:
— Ниңə улай тиһең, əфəндем? Беҙ ҡолдарың һис кенə лə
быны эшлəй алмаҫ инек. 8 Беҙ тоғобоҙҙа ҡайт ҡан кɵмɵштɵ лə
Ҡынаандан һиңə кире килтерҙек бит! Шулай булғас, хужаңдың
кɵмɵшɵн йəки ал тынын ала булабыҙмы ни беҙ? 9 Əгəр беҙҙең
беребеҙҙə урланған əйбер табылһа, əйҙə, ул язаһын алһын, ə
беҙ əфəндебеҙҙең ҡолдары булып ҡа лайыҡ.
10 — Яҡшы, һеҙ əйткəнсə бул һын, — тине баш хеҙмəтсе, — тик
урланған əйбер кемдə табыл һа, шул ҡол булып ҡалыр, ə
ҡалғандар ɵйҙəренə ҡай тып китер.
11 Туғандар ҡаба ла нып тоҡ тарын ергə тɵшɵрҙɵ, ауыҙҙарын
систе. 12 Хеҙмəтсе уларҙың барыһын да тəртип буйынса — олоһонан кесеһенə тик лем — тикшерҙе: һауыт Бинйəминдə табылды.
13 Ағайҙары ҡайғынан кейемдəрен йыртҡыланы, йɵктəрен
ишəктəренə кире тейəп, ҡалаға əйлəнеп килде.
14 Йəһүҙə менəн туғандары килгəндə Йософ ɵйҙə ине. Уның
алдына йɵҙ түбəн йығылдылар. 15 Йософ былай тине:
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— Ниңə быны эшлəнегеҙ? Минең кеүек кеше күрəҙəлек итеп
тə белə алыр, тип уйламанығыҙмы?
16 — Ни əйтəйек инде, əфəндем? — тине Йəһүҙə. — Ҡаршы
əйтерлек тə, аҡ ланырлыҡ та һүҙебеҙ юҡ, Алла гонаһыбыҙҙы таныта. Ошо кɵндəн башлап, əфəндебеҙ, беҙ һеҙҙең ҡолдарығыҙ —
һауыт табылған кеше лə, ҡалғандарыбыҙ ҙа.
17— Юҡ, — тине Йософ, — мин улай эшлəмəйем! Һауыт кемдə
табылған, шул кеше минең ҡолом була, ə һеҙ тыныс ҡына
атайығыҙ янына ҡай тып китегеҙ.
18 Шунда Йəһүҙə Йософ ҡа былай тине:
— Əфəндем! Мин ҡолоңа үҙең менəн генə һɵйлəшергə рɵхсəт
ит. Мин фəҡиреңə асыуланмаһаң ине, əфəндем. Һин фирғəүен
менəн бер бит!
19 Һин, əфəндем, беҙ ҡолдарыңдан: атайығыҙ бармы, ағай-энелəрегеҙ тағы бармы тип һорағайның. 20 Беҙ һин əфəндебеҙгə:
атайыбыҙ бар, тик ул ҡарт инде, уның иң кесе улы бар, тип
əйткəйнек. Был уның ҡартайғас ҡына тыуған ба ла һы ине.
Ул бер əсəнəн тыуған балаларҙан яңғыҙы ғына иҫəн ҡалды,
ə ағаһы үлде, тигəйнек. Атайыбыҙ уны ныҡ ярата. 21 Һин беҙ
фəҡирҙəреңə иң кесе ҡустыбыҙҙы алып килергə ҡуштың. 22 Беҙ,
əфəндебеҙ, һиңə, уға атайыбыҙҙы ҡалдырып китергə ярамай,
ата йыбыҙ уның менəн айы ры лы шыу ҙы күтəрə ал ма ясаҡ,
тигəйнек. 23 Ə һин беҙ фəҡирҙəреңə, кесе ҡустығыҙ килмəһə,
күҙемə лə күренмəгеҙ, тинең.
24 Беҙ ɵйгə, ата йыбыҙ янына, ҡайт ҡас, уға һин əйткəн һүҙҙəрҙе
еткерҙек, əфəндем. 25 Ə атайыбыҙ беҙгə тағы аҙы раҡ ашлыҡ
алып ҡайтырға ҡушҡас, 26 уға: бəлəкəй ҡустыбыҙҙан башҡа
бармайбыҙ, унан башҡа беҙ уның күҙенə лə күренə алмайбыҙ,
тинек. 27Шунан һуң атайыбыҙ, һинең ҡолоң, беҙгə былай тине:
«Үҙегеҙ белəһегеҙ: ҡатыным ике ул тап ҡайны. 28 Береһе юҡ
булды. Уға йыртҡыс һɵжүм иткəндер, тип уй ла ным, бүтəн
мин уны күрмəнем. 29 Хəҙер икенсеһен дə алып китəһегеҙ. Əгəр
уның менəн бер-бер хəл булып ҡуйһа, мине, сал сəсле ҡартты,
ҡайғынан гүргə индерəһегеҙ инде».
30 Хəҙер мин ɵйгə ата йым, һинең ҡолоң янына, уның йəндəй
күргəн улынан башҡа ҡайта аламмы? 31 Атайыбыҙ уның арабыҙҙа юҡ икəнен күреү менəн йəн бирəсəк. Һинең ҡолоң, сал
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сəсле ата йыбыҙ, беҙҙең ар ҡа ла ҡайғыһынан теге донъяға
китəсəк! 32 Мин ҡолоң, атайыма: башым менəн яуап бирəм,
ҡустымды алып ҡайтмаһам, һинең алда мəңге ғəйепле булырмын, тигəйнем. 33 Зинһар, бында уның урынына ҡолоң мин
ҡа ла йым! Ə ул ағалары менəн ҡай тып китһен. 34 Мин унан
башҡа ɵйгə ҡай тып, атайымдың хəсрəткə бат ҡанын күрə алмайым!
Ағаларының Йософто танығаны
Йософ сит кешелəр алдында түҙеп тора алмаҫ хəлгə
килде.
— Бɵтəгеҙ ҙə сығығыҙ! — тип ҡысҡырҙы Йософ. Йософ үҙенең кем икəнен танытҡанда эргəлə бер кем дə юҡ ине. 2 Əммə
ул шул тик лем ҡыс ҡы рып иланы, уны Мысыр кешелəре лə
ишет те, һүҙ фирғəүен һарайына ла барып етте.
3 — Мин Йософ, — тине ул ағаларына. — Ата йым нисек, иҫəнме əле?
Тегелəр иһə, шаҡ ҡатып, бер һүҙ ҙə əйтə алмай торҙо.
4 — Яҡын килегеҙ, — тине Йософ. Ағалары уның янына кил де.
— Был мин, Йософ, — тине ул уларға, — һеҙ Мысырға һатҡан ҡустығыҙ. 5 Лəкин бының ɵсɵн үҙегеҙҙе ғазапламағыҙ,
ɵҙгɵлəнмəгеҙ. Һеҙҙең ғүмерегеҙҙе һаҡ лап ҡалыр ɵсɵн Алла
мине бында Үҙе ебəргəн. 6 Аслыҡ башланғанға бына ике йыл
инде, əле биш йыл ер һɵрɵү ҙə, ураҡ урыу ҙа булмаясаҡ. 7Алла
мине бында һеҙҙəн алда нə ҫел-ыры уы ғыҙ ерҙə һаҡ ла нып
ҡал һын — һаҡ ла нып ҡал һын да күбəйһен ɵсɵн — ебəргəн.
8 Һеҙ түгел — Алла мине бында ебəргəн дə шуны насип иткəн:
фирғəүендең баш вəзире — уның бɵтə мɵлкəтенең хужаһы
һəм бɵтə Мысыр ерендə хɵкɵм йɵрɵтɵүсе булып кит тем мин
хəҙер.
9 Тиҙерəк атайым янына ҡайтығыҙ ҙа əйтегеҙ уға: «Улың Йософ
шуны мəғлүм ҡыла: Алла мине бɵтə Мысырҙың хакимы итте.
Һис кисекмəҫтəн килеп ет. 10 Һин улдарың, ейəндəрең менəн, бɵтə
кɵтɵүҙəрең, мал-мɵлкəтең менəн минəн алыҫ түгел — Гошен
ерендə урын ла шырһың. 11 Һин унда бер ниндəй мəхрүмлек
күрмəй йəшəрһең, ғаилəң дə, мал-ты уарың да мохтажлыҡ
кисермəҫ — сɵнки алда биш йыл аслыҡ тора əле».
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12 — Күреп тораһығыҙ, — тине Йософ. — Ҡус тым Бинйəмин,
һин дə күрəһең! Был мин, мин бит һеҙҙең менəн һɵйлəшəм!
13 Мысырҙа минең ниндəй бɵйɵк һəм шɵһрəтле кеше икəнемде
атайыма һɵйлəгеҙ. Нимəлəр күргəнегеҙҙе һɵйлəгеҙ ҙə атайымды
тиҙерəк бында килтерегеҙ!
14 Ул ҡус ты һы Бинйəминде ҡо саҡ лап алды ла илап ебəрҙе,
Бинйəмин дə уны ҡосаҡ лап иланы. 15 Һу ңынан Йософ илайилай башҡа ағайҙарын да ҡосаҡ лап үпте, шунан һɵйлəшеүҙəр
башланды.
16 Йо соф ҡа ағайҙары килгəн, тигəн хəбəр фирғəүен һарайы на ла барып ишетелде. Фирғəүен һəм уның янындағы
кешелəр был хəбəргə һɵйɵндɵ. 17Фирғəүен Йософҡа былай
тине:
— Ағайҙарыңа Ҡынаанға барып, атайыңды һəм үҙҙəренең
ғаилəлəрен бында килтерергə ҡуш. 18 Мин уларға Мысырҙа
иң яҡшы ерҙəрҙе би рермен, илебеҙҙəге мул лыҡтың рəхəтен
күрһендəр! 19 Уларға Мысырҙан ҡатын-ҡыҙҙар һəм ба ла-са ғалар ɵсɵн кɵймəле арба лар алып китергə бойор, үҙҙəре менəн
атайығыҙҙы ла алып килһендəр. 20 Тороп ҡалған мɵлкəттəре
ɵсɵн ҡайғырып тормаһындар: Мысырҙағы бɵтə яҡшы нəмə
уларҙыҡы булыр.
21 Ис ра ил улдары шулай эшлəне. Йософ, фирғəүен əйткəнсə,
уларға кɵймəле арба лар, юлға аҙыҡ, 22 һəр береһенə ɵр-яңы
кейем, Бинйəмингə ɵс йɵҙ шекел кɵмɵш һəм биш ҡат кейем
бирҙе. 23 Ата һына Мысыр ерендəге һəр тɵрлɵ ниғмəттəн ун
ишəккə тейəп оҙат ты, тағы ун ишəккə иген, икмəк, юлға башҡа
тɵрлɵ аҙыҡ-түлек тейəтте.
24 — Барығыҙ, юлда ғауғалашмағыҙ, — тине ул туғандарына
хушлашҡанда.
25 Улар Мысырҙан китеп, Ҡынаанға ата лары янына ҡай тып
етте.
26 — Йософ тере, — тине улар Яҡуп ҡа, — хəҙер ул бɵтə Мысырға
идара итə.
Яҡуп тың йɵрəге туҡтап ҡалғандай булды: быға ышана алманы. 27Лəкин улдары уға Йософтоң əйтеп ебəргəн һүҙҙəрен
һɵйлəгəс, үҙен алырға тип Йософ ебəргəн кɵймəле арбаларҙы
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үҙ күҙҙəре менəн күргəс, Исраилдың рухы күтəрелде, 28 былай
тине:
— Етте! Улым Йософ иҫəн-һау! Үлерҙəн алда уны барып
күрəйем!

46

Ағаларының ɵсɵнсɵ тапҡыр
атайҙары менəн килгəне

Ис ра ил, бɵтə мɵлкəтен йыйып алып, юлға сыҡты.
Бəғəр-Шəвəгə килеп еткəс, ул атаһы Исхаҡ мəрхүм
ру хына ҡорбан салды. 2 Шул тɵндɵ ул тɵшɵндəгелəй Ал ланың
тауышын ишет те:
— Яҡуп, Яҡуп, — тип ɵндəште уға тауыш.
— Эйе, — тип яуап бирҙе Яҡуп.
3 Алла былай тине:
— Мин Алла, атайың Ал лаһымын. Ҡурҡма, бар Мысырға:
унда Мин һинəн бɵйɵк халыҡ бар ҡылырмын. 4 Мысырға һеҙҙең
менəн Мин Үҙем барам, Үҙем үк һеҙҙе унан алып та сығырмын.
Йософ күҙҙəреңде үҙ ҡулдары менəн йомдорор.
5 Яҡуп Бəғəр-Шəвəнəн ҡуҙғалып китте.
Улдары аталары Яҡупты, бала-саға, ҡатын-ҡыҙҙарҙы фирғəүен
ебəргəн кɵймəле арбаларға ул тыртып алып китте; 6 алдан мал
кɵтɵүҙəре, Ҡынаандағы мɵлкəттəре тейəлгəн арба лар бара
ине. Шулай итеп, Яҡуп бɵтə нəҫел-ыры уы менəн Мысырға
күсенде: 7улдарын, ҡыҙҙарын, ейəн-ейəнсəрҙəрен — барлыҡ
ыры уын Мысырға алып килде ул.
8–15 Бына Исраилдың Мысырға күсеп килгəн улдарының
исемдəре:
Яҡуп һəм уның улдары.
Рəүвəн, баш ба лаһы, һəм уның улдары: Ханох, Паллу, Хесрон һəм Карми.
Шимон һəм уның улдары: Иемуел, Ямин, Оһад, Яхин, Сохар
һəм Шаул — ҡынандарҙан алған ҡатынының улы.
Леви һəм уның улдары: Гершон, Кеһат һəм Мерари.
Йəһүҙə һəм уның улдары: Эр, Онан, Шела, Перес һəм Зерах.
Эр менəн Онан Ҡынаанда саҡта уҡ вафат булды, ə Перестың
Хес рон һəм Хамул исем ле улдары тыуҙы.
1
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Исасхар һəм уның улдары: Тола, Пуа, Йов һəм Шимрон.
Зевулун һəм уның улдары: Серед, Элон һəм Ях леел.
Былар — Яҡуп тың Лиəнəн тыуған ба ла лары: ҡыҙы Динə
менəн ошо улдары Паддан-Арамда тыуғайны. Улдары һəм
ҡыҙҙары менəн бɵтəһе утыҙ ɵс кеше.
16–18 Яҡуп тың Зилпанан (Лаван уны ҡыҙы Лиəгə хеҙмəтсе итеп
биргəйне) тыуған ба ла лары:
Ғад һəм уның улдары: Сифион, Хагги, Шуни, Эсбон, Ери,
Ароди, Арели.
Ашер һəм уның улдары: Имна, Ишуа, Ишуи һəм Брия. Уларҙың
һең леһе Серах. Брия улдары: Хевер һəм Малкиел.
Яҡуп тың Зилпанан тыуған ба ла лары: ун алты кеше.
19–22 Яҡуп тың Рəхилəнəн тыуған улдары: Йософ һəм уның
улдары Менашше менəн Эфра им. Улар Мысырҙа Илиополь
ҡаһины Потипераның ҡыҙы Аснат тан тыуҙы.
Бинйəмин һəм уның улдары: Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Нааман, Эхи, Рош, Муппим, Хуппим һəм Ард.
Яҡуп менəн Рəхилəнəн таралған нəҫел: барлығы ун дүрт
кеше.
23–25 Яҡуп тың Бил һа нан (Лаван уны ҡыҙы Рəхилəгə хеҙмəтсе
итеп биргəйне) тыуған ба ла лары:
Дан һəм уның улы: Кушим.
Нафта ли һəм уның улдары: Яһзеэл, Гуни, Йесер һəм Шиллем.
Был Яҡуп тың Билһанан таралған тоҡомо: бɵтəһе ете кеше.
26 Яҡуп менəн Мысырға килгəн нə ҫел-нə сə бе — килендəрен
һанамайынса — алтмыш алты кеше ине. 27Йософтоң Мысырҙа
улар килгəнсе үк ике улы тыуғайны. Яҡуптың Мысырға күскəн
бɵтə ырыуы етмеш кешенəн тора ине.
28 Ə Йəһүҙəне Яҡуп Йософҡа алдан ебəрҙе, ул уларҙы Гошенда
ҡаршыларға тейеш ине.
Улар Гошенға килеп етте. 29 Йософ ике тəгəрмəсле еңел арбаһын егергə ҡушты ла Гошенға атаһын ҡаршыларға китте. Бына
ул атаһы алдына барып баҫты, ҡосаҡ лап алды һəм атаһының
ҡосағында тыйы ла алмай иланы. 30 Ис раил Йософҡа:
— Һине имен-аман күрҙем, инде үлһəм дə үкенмəйем, —
тине.
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Йософ ағаларына һəм барлыҡ ту ған-ыры уына əйтте:
— Хəҙер фирғəүенгə, минең яныма Ҡынаандан ағайҙарым
менəн бɵ тə нəҫел-ыры уым килде, тип хəбəр итергə барам.
32 Улар — мал бағыусылар, һарыҡ кɵтəлəр, үҙҙəре менəн ваҡ
һəм эре малдарын, бɵтə мɵлкəттəрен алып килгəндəр, тиəсəкмен.
33 Ə фирғəүен, нимə менəн шɵғɵллəнəһегеҙ, тип һораһа, 34 былай
тип яуап бирегеҙ: «Беҙ ҡолдарың, ата-баба ларыбыҙ кеүек,
бала саҡтан уҡ мал кɵтəбеҙ». Шул саҡта һеҙҙе Гошен ерендə
ҡалдырырҙар, сɵнки һарыҡ кɵтɵүселəрҙе Мысыр кешелəре
хəрəмгə һанай.
1 Фирғəүен янына килгəс, Йософ былай тине:
— Ҡынаандан ата йым менəн ағайҙарым килде, үҙҙəре менəн барлыҡ мал-ты уарын, булған мɵлкəттəрен алып
килгəндəр. Əле улар Гошен ерендə.
2 Йософ фирғəүен янына биш ағаһын алып килгəйне. 3 Фирғəүен:
— Ни менəн кɵн күрəһегеҙ? — тип һораны.
— Беҙ ҡолдарың, ата-баба ларыбыҙ кеүек, һарыҡ кɵтəбеҙ.
4 Тағы былай тип ɵҫтəнелəр:
— Беҙ был ергə күсенеп килдек. Беҙгə, һинең ҡолдарыңа, мал
кɵтɵргə ер юҡ, сɵнки Ҡынаанда хəҙер бик кɵслɵ аслыҡ. Беҙ
ҡолдарыңа Гошен ерендə тɵплəнергə рɵхсəт итһəң ине.
5 — Һиңə ата йың менəн ағайҙарың килгəн — 6 əйҙə, уларҙы
еребеҙҙең иң яҡшы тɵбəктəренə урынлаштыр: бɵтə Мысыр иле
һинең алдыңда. Йəшəһендəр Гошен ерендə. Əгəр араларында
яраҡ лы кешелəр табы ла икəн, уларҙы минең кɵтɵүҙəремде лə
кɵтɵргə ҡуш.
7Шунан Йософ фирғəүен янына атаһы Яҡуп ты алып килде.
Яҡуп фирғəүенгə фатихаһын бирҙе. 8 Фирғəүен унан:
— Нисə йəш һиңə, аҡ һаҡал? — тип һораны.
9 — Йɵҙ ҙə утыҙ йыл йəшəнем яҡты донъяла, — тип яуап бирҙе
Яҡуп. — Был бик күп түгел, əммə ул йылдар бик ауыр булды.
Уларҙы ата-баба ларым дың фани донъялағы ғүмере менəн
сағыштырырлыҡ түгел.
10 Хушлашҡанда Яҡуп фирғəүенгə фатиха ҡылып сығып
китте.
31
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11 Йософ, фирғəүен ҡуш ҡанса, атаһы менəн ағаларын Мысырҙың яҡшы еренə, Рамзес тɵбəгенə урынлаштырҙы, шунда ер
бүлеп бирҙе. 12 Йософ атаһына, ағаларына, барлыҡ ту ған-ырыуына, ғаилəлəге ба ла лар һанына ҡарап, иген ɵлəште.

Мысырҙа аслыҡтың кɵсəйгəне
Бер ерҙə лə иген юҡ ине, аслыҡ кɵсəйҙе. Мысыр менəн
Ҡы наан ере лə бɵлə барҙы. 14 Ха лыҡ ҡа иген һатып, Йософ
фирғəүен ҡаҙна һы на Мысыр һəм Ҡы наан ерендəге булған
бɵтə кɵмɵштɵ йыйып алды. 15 Мысырҙа ла, Ҡынаанда ла кɵмɵш
бɵткəс, Мысыр халҡы Йософҡа:
— Иген бир беҙгə! Күҙ алдыңда ятып үлəйекме ни? Кɵмɵш
юҡ, — тип ялбарҙы.
16 — Кɵмɵшɵгɵҙ бɵтһə, — тине Йософ, — мал килтерегеҙ, игенде
малға алыш тырырмын.
17 Улар кɵ тɵү-кɵ тɵү малдарын алып килде, Йософ игенде
мал-ты уарға — ат, һарыҡ, кəзə, һыйыр, ишəктəргə алмашып
бирə баш ланы. Бер йыл бу йы шулай булды. 18 Икенсе йылды
йəнə килделəр. Йософҡа:
— Һинəн йəшерəһе юҡ, əфəндебеҙ, кɵмɵштəребеҙ ҙə, малты уарыбыҙ ҙа — барыһы ла һиңə күсте, — тинелəр. — Йəнебеҙ
менəн еребеҙҙəн башҡа һиңə би рерлек нəмəбеҙ ҡал ма ны.
19 Һинең күҙ алдыңда еребеҙ-ниебеҙ менəн үлеп ята йыҡ мы ни
инде? Игенгə алмашҡа үҙебеҙҙе лə, еребеҙҙе лə ал — беҙ еребеҙ
менəн бергə фирғəүендең ҡолдары булырбыҙ. Тик орлоҡ ҡына
бирə күр — үҙебеҙ тере ҡа лайыҡ та ер буш ятмаһын.
20 Шул рəүешле Йософ Мысырҙағы бɵтə ерҙе фирғəүенгə
һатып алып бɵттɵ. Мысыр халҡы береһе лə ҡалмай уға ерен
һатты — шул тик лем кɵслɵ ине аслыҡ. Бɵтə ер фирғəүен
милкенə күсте, 21 ə Мысыр кешелəренең барыһын да — илдең бер
сигенəн икенсе сигенə тик лем — Йософ фирғəүендең ҡолдары
итте. 22 Йософ бары тик ҡаһиндарҙың ерҙəрен генə һатып ала
алманы, сɵнки улар фирғəүен ҡарамағында һəм шул иҫəптəн
туҡ лана ине, шуға күрə ерҙəрен һатып та торманы лар.
23 Йософ Мысыр хал ҡы на былай тине:
— Хəҙер инде баҫыуҙарығыҙҙы ла, үҙегеҙҙе лə фирғəүенгə
һатып бɵткəс, орлоҡ алығыҙ ҙа сəсегеҙ. 24 Ошо кɵндəн баш лап
13
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уңыш тың биштəн бер ɵлɵшɵн фирғəүенгə бирəсəкһегеҙ, ə
биштəн дүрт ɵлɵшɵн орлоҡҡа һəм үҙегеҙгə, балаларығыҙға,
йорттағыларға ашарға ҡалдырасаҡһығыҙ.
25 — Һин беҙҙе үлемдəн ҡотҡарҙың! — тине Мысыр ке шелəре. — Əфəндебеҙ, һин беҙгə мəрхəмəт күрһəттең. Ошо кɵндəн
баш лап беҙ — фирғəүендең ҡолдары.
26 Йософ урынлаштырған ҡанун Мысырҙа бɵгɵн дə һаҡ ла нып
килə: фирғəүенгə уңыш тың бишенсе ɵлɵшɵн бирəлəр. Бары
тик ҡаһиндарҙың ере генə фирғəүенгə күсмəй ҡала.
Яҡуптың үҙ тоҡомона фатиха биргəне
Ис раил кешелəре Мысыр иленең Гошен ерендə урын лашты. Улар шунда ер билəп, нəҫел-ырыуҙары артып, күп һанлы
халыҡ булып китте.
28 Ун ете йыл йəшəне Яҡуп Мысырҙа, ул барлығы йɵҙ ҙə
ҡырҡ ете йыл ғүмер һɵрҙɵ. 29 Үлер ваҡыты еткəс, ул Йософто
саҡырып алды ла:
— Мəрхəмəтеңдəн таш лама, балам, ҡулыңды минең йəн еремə ҡу йып, һорауыңды үтəрмен, онотмам, тип ант ит: Мысырҙа
ерлəмə мине! — тине. — 30 Теге донъяға киткəс, Мысырҙан алып
китеп, ата-баба ларым ятҡан зыяратҡа ҡуй.
— Нимə əйтһəң, шуны эшлəрмен, — тип яуап бирҙе Йософ.
31 — Ант ит, — тине Яҡуп.
Йософ ант итте, ə Яҡуп ятҡан кɵйɵнсə генə баш эйҙе.
1 Бер аҙҙан, ата һы ның ауырығанын ише теп, Йософ
уның янына улдары Менашше менəн Эфраимды алып
килде.
2 «Улың Йософ килде», — тинелəр Яҡуп ҡа.
Яҡуп, барлыҡ кɵсɵн йыйып, түшəгендə тороп ултырҙы ла
3 Йософ ҡа былай тине:
— Бер ваҡыт Лузда, Ҡынаан ерендə, миңə Ҡɵҙрəтлелəрҙəнҡɵҙрəтле Ал лабыҙ күренде. Фатихаһын биреп, ул миңə: 4 «Мин
һинең нəҫел-ыры уың ды үрсем ле һəм күп һанлы итəм, һинəн
бик күп халыҡ тара ласаҡ, ə был ерҙе мəңгелеккə һинең нəҫелыры уыңа бирəм», — тип əйтте.
5 — Бына хəҙер, — тине Яҡуп Йософҡа, — мин килгəнгə тик лем
Мысырҙа тыуған ике улыңды ул лыҡҡа алам. Эфраим менəн
27
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Менашше минең ɵсɵн Рəүвəн менəн Шимон кеүек үк. 6 Ə уларҙан
һуң тыуған улдарың иһə — һинеке, əммə улар ҙа оло ағаларының
ыры уына ҡарар һəм уларҙың ɵлɵшɵнəн мираҫ алыр.
7— Ə минең Рəхилəм, — тип дауам итте Яҡуп, — ҡыҙғанысҡа
ҡаршы, Паддандан ҡай тып килгəн саҡта Ҡынаанда, Эфратанан алыҫ түгел юлда, вафат булды. Мин уны шунда — Эфрата
юлында (хəҙер ул Бейт-Лехем тип атала) ерлəнем.
8 Ис ра ил Йо соф тоң ба ла лары на ҡарап:
— Кемдəр былар? — тип һораны.
9 — Былар минең улдарым, — тине Йософ, — уларҙы Алла
миңə ошонда бирҙе.
— Кил тер уларҙы минең яныма, — тине Ис ра ил, — уларға
фатихамды бирəм.
10 Исраилдың күҙҙəре ҡартлыҡтан томанланғайны инде — ул
бер ни ҙə күрмəй ине. Йософ ба ла ларын уның янына алып
килде; Ис раил уларҙы ҡосаҡ лап үпте лə 11 Йософҡа:
— Һинең үҙеңде күрергə лə ɵмɵтɵм юҡ ине, бына Алла миңə
балаларыңды ла күрергə насип итте, — тине.
12 Йософ Исраилдың теҙендə ултырған ба ла ларын алды ла
уның алдында баш эйҙе.
13 Йософ ба ла ларын Ис ра ил янына килтергəндə, Эфра им
уның уң яғында — Исраилдың һул яғында, ə Менашше һул
яғында — Исраилдың уң яғында ине. 14 Əммə Исраил уң ҡулын
Эфраимдың, кесеһенең, башына, ə һул ҡулын Менашшеның,
ɵлкəненең, башына һалды, шулай итеп, уның ҡулдары бер-береһенең ɵҫтɵнə ятты.
15 Ис ра ил Йософ ҡа ошондай һүҙҙəр менəн фатиха бирҙе:
— Аллам — Һинəн айы рыл ма ны ата-бабам Ибраһим үə
Исхаҡ!
Аллам — Һин бағыусымдыр ошо кɵнгə тик лем һəм һəр
саҡ,
16 Золомдарҙан мине ҡот ҡарыусы фəрештəбеҙ
Йəш-елкенсəккə лə фатихалы булһа ине!
Сɵнки улар минең тоҡомомдан,
Ата-бабам Ибраһим һəм Исхаҡ тоҡомонан.
48:12 Был йола ул лыҡ ҡа алыуҙы аң лат ҡан. Ҡара 30:3 һəм 50:23.
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Күп булыр улар нəҫеле ер йɵҙɵндə.
17Йософ ата һы ның уң ҡулын Эфраимға һалғанын күрҙе лə
уның ҡулын Эфраимдан алып Менашшеға һалмаҡсы булды.
18 — Улай түгел, атай, — тине Йософ. — Бына баш бала, уң
ҡулыңды уға һал.
19 — Белəм, — тип яуап бирҙе Ис ра ил, — белəм мин, улым.
Унан да бɵйɵк халыҡ тара ласаҡ. Шулай ҙа кесеһе унан уҙып
китер һəм бик күп ырыуҙарға башланғыс һалыр.
20 Ошондай һүҙҙəр менəн фатиха бирҙе уларға Ис ра ил:
— Исраилдар һеҙҙəн фатихалы булыр,
Бер-беренə фатиха ҡылып, улар əйтер булыр:
«Алла нисек ярҙам итһə Эфраим менəн Менашшеға,
шундай ярҙам насип булһын һеҙгə лə».
Шулай итеп, ул Эфраимды Менашшенан ɵҫтɵн ҡуйҙы.
21 Шунан Ис ра ил Йософ ҡа былай тине:
— Мин оҙаҡ ламай үлермен. Лəкин Алла һеҙҙе таш ламаясаҡ,
Ул һеҙҙе ата-баба ларыбыҙ еренə кире ҡай тарасаҡ. 22 Ə мин
һиңə таулы ерҙəрҙе, Шехемды, ɵҫтəп бирəм: һин кɵслɵрəк буласаҡ һың. Мин уны əмɵриҙəрҙəн ҡылыс һəм уҡ менəн яулап
алғайным.
1 Яҡуп улдарын саҡы рып алды:
— Йыйылығыҙ: əйтəм һеҙгə ни кɵтɵрɵн ки лəсəктə.
2 Бергəлəшеп тыңлағыҙ, Яҡуп тың уландары, —
Тыңлағыҙ əле атағыҙ Исраилды!
3 Рəүвəн — минең баш балам, ғəйрəтемдең,
ир ҡорона ултырыуымдың тəүге емеше,
барыһынан да ул ғорурыраҡ, кɵс-ҡеүəт — ул үҙе!
4 Ағын һыу ҙай тыйылғыһыҙ инең,
хəҙер алдын була алмаҫһың,
атаң түшəгенə ятып,
ятыр урынымды хəрəм ҡылдың.
5 Шимон менəн Леви — бер туғандыр,
ҡы лыс тары — рəхимһеҙлек ҡора лы лыр!
6 Уртаҡ түгел улар менəн минең уйым,
улар ҡорон урап үтə минең юлым.
Асыуҙары килһə, кеше үлтерə улар,
күңел асһа лар — мал имгəтəлəр.
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Бындай ҡылыҡ ҡəһəр алыр,
сɵнки асыуҙары үтə рəхимһеҙ,
ярһыуҙары иһə самаһыҙ!
Мин уларҙы Яҡуп нəҫеленəн айырырмын,
Ис раил ҡəүеме араһында таратырмын!
8 Йəһүҙə, ағай-энең данлай, маҡ тай һине!
Ҡулың дошмандарҙың елкə сəсендə,
Бар Ис раил баш эйер алдыңда.
9 Табы шы ɵҫтɵндə дəһшəтле ҡалҡынған
йəш арыҫлан ише һин, Йəһүҙə.
Гүйə, ул арыҫлан — ырғыр алдынан ергə һырыҡҡан —
Ошо хəлендə кем бар уны борсорға баҙнат иткəн?
10 Йəһүҙə ҡулы нан ысҡынмаҫ хɵкɵм таяғы,
Хакимдар тыуҙырыр уның нəҫел-ыры уы.
Əммə килгəс шундай бер зат — ул бəхеткə юлығыр
һəм ха лыҡтар бары уға буйһонор.
11 Уның ишəген бəйлəр бау — йɵҙɵм ботағы булыр,
ишəк ба лаһын бəйлəр бау — йɵҙɵм тəлгəше булыр.
Кейемдəрен ул шарапта сайҡатыр,
ɵҫтɵндəге сапанын йɵҙɵм һутында йыуыр.
12 Шарап тан күҙҙəре янып торор,
Тештəре һɵттəн аҡ булыр.
13 Ғүмер һɵрɵр Зевулун диңгеҙ яры буйында.
Алыҫтан килгəн карап тар туҡтай торған урында.
Сиге иһə булыр Сидон янында.
7

Исасхар ул — кɵслɵ ишəк ише,
йɵктəр араһында ята булыр;
15 ты ныс лыҡ тың яҡшылығын күрə белə,
ерҙең матур икəнлеген аңлай белə,
йɵк күтəрергə ул əҙер — һыртын ҡуя,
шуға күрə мəхлүккə əйлəнеп ҡуя.
16 Дан халҡы ɵҫтɵнəн хɵкɵм ҡылыр,
ул халыҡ та Ис раил ыры уынан булыр.
17 Дан йылан булыр юлда ятҡан,
14
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юлға сығып ятҡан ағыулы йылан.
Аңғармаҫтан сағыр аттың аяғын,
һыбай кеше ҡолар ергə тəкмəслəп.
18 (Ҡот ҡар, Раббым! Тик һиңə генə ыша нам!)
19 Кеше та лаусы лар Ғадтың юлын баҫыр,
уларҙы таларға тип арттарынан ул да осор.
20 Ашерҙың ризығы мул булыр,
бат ша лар унан һый ланыр.
21 Матур-матур ба ла лар тыу ҙы ра ҡора лай,
Нафта ли, — гүйə, шул ирек ле ҡора лай.
22 Йософ тоң бул мы шы — емеш ле йɵҙɵмдɵр,
һыу буйында йəйрəп үҫкəн емеш ле ағастыр.
Тирə-яҡты сырмап үҫкəн шул ағас ботағылыр.
23 Уға һɵжүм иткəн, хас лыҡ ҡылған,
уға ҡаршы һуғышҡандар — оҫта уҡсы лар ине.
24 Əммə уның кереше булды һəр саҡ тар тыулы,
сɵнки уның ҡул кɵсɵнɵң сығанағы —
Ҡаты ҡуллы Яҡуп Ал лаһы,
Ҡурса лаусыбыҙ исеме, Исраилдың Таш ҡаяһы.
25 Ул атабыҙ Ал ла һы, Ул ярҙамын бирер,
Ул Ҡɵҙрəтле, Ул фатиха бирер.
Ул фатиха яуыр асмандан,
Ул фатиха ҡалҡыр упҡындан
һəм дə имсəк менəн ҡарындан,
26 фатиха ҡылыр сəскə һəм башаҡ,
сал тауҙар ҙа фатиха ҡы ласаҡ,
мəңге ятҡан ҡалҡыулыҡтар байлығын йомарт бирер,
һəм быларҙың барыһы ла Йософ ɵлɵшɵнə тɵшɵр,
ағай-эне араһынан Йософ тəҡдиренə яҙы лыр.
27 Бинйəмин — йыртҡыс бүре кеүек,
һəр саҡ һуғышыр ҙа йɵрɵр,
иртəн ҡорбанын кимерһə,
кисен ɵҙгɵлəр табышын.
28 Бына шундай Исраилдың ун ике ырыуы — ата лары уларға
фатихаһын ҡылды. Һəр ырыуға айырым фатиха бирелде.
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Яҡуптың вафаты
Яҡуп улдарына былай тине:
— Оҙаҡ ламай мин теге донъяға ки термен. Мине ата-баба ларым янына, хет Эфрон баҫыуындағы мəмерйəлə ерлəгеҙ. 30 Был
мəмерйə Ҡынаан ерендə, Мамре янында, Махпела баҫыуында
булыр, ə ул баҫыуҙы ҡар тата йым Ибраһим хет Эфрондан
зыярат урыны итеп һатып алған. 31 Ҡар тата йым Ибраһим
менəн ɵлəсəйем Сара ла, Ғаяз менəн Рабиға ла шунда ерлəнгəн,
мин Лиəне лə шунда күмдем. 32 Баҫыу ҙа, ундағы мəмерйə лə
хеттарҙан һатып алынған.
33 Улдарына ошо васыяттарын əйтеп, Яҡуп түшəгенə ятты ла
йəн бирҙе, əхирəткə күсте.
1 Йософ ата һы ның кəүҙəһе ɵҫтɵнə йығылды, илай-илай,
мəрхүмде үпте. 2 Хеҙмəтсе табип тары на ул мəйетте
бəлзəмлəргə əмер бирҙе, Мысыр кешелəре, мəйетте күммəйенсə,
етмеш кɵн иланы лар. 3 Табип тар, ғəҙəттəгесə, мəйетте ҡырҡ
кɵн бу йына бəлзəмлəне, ə мысырҙар мəрхүм хаҡына етмеш
кɵн иланы. 4 Матəм ваҡыты үткəс, Йософ фирғəүен янындағы
кешелəргə:
— Зинһар ɵсɵн, фирғəүенгə əйтегеҙ əле, 5 ата йым минəн
ант иттергəйне: мин үлгəс, Ҡынаанда, үҙем алдан əҙерлəп
ҡуйған ҡəбергə күмегеҙ, тигəйне. Мин атайымды алып барып
ерлəргə рɵхсəт итеүен һорайым — һу ңынан ҡайтырмын, — тип
мɵрəжəғəт итте.
6 Фирғəүен рɵхсəт бирҙе.
— Бар, атайыңды ҡу йып ҡайт. Антыңды үтə, — тине ул.
7Йософ ата һын ерлəргə тип юлға сыҡты, уның менəн бергə
фирғəүендең барлыҡ түрəлəре, бɵтə һанат тары, Мысыр иленең аҡһаҡалдары, 8 Йософтоң бар ғаилəһе, ағай-эне лəре һəм
нəҫел-ыры уы китте. Гошен ерендə ба ла-саға менəн мал-ты уар
ғына ҡалды. 9 Уны ике тəгəрмəсле еңел арба лар, һыбай лы лар
һəм бик күп халыҡ оҙата барҙы.
10 Иордан аръяғындағы Горен Атадҡа барып еткəс, улар
күмəклəшеп ҡыс ҡы рып илай баш ла ны — Йософ тоң атаһы
ɵсɵн тағы ете кɵн иланы улар. 11 Ҡынаанда йəшəгəн кешелəр,
Горен Атадтағы матəмде күреп:
29
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— Ҡара, нисек үкһеп илай был мысырҙар! — тиеш те.
Шуға ла Иордан аръяғындағы был урын «Мысырҙар илаған»
тип атала.
12 Уландары ата лары ның их ты я рын үтəне: 13 уның мəйетен
Ҡынаанға алып ҡай тып, Махпела баҫыуындағы мəмерйəлə
ерлəнелəр. Был мəмерйəне Ибраһим хет Эфрондан зыярат урыны
итеп һатып алғайны — Мамренан алыҫ түгел ул. 14 Ерлəгəндəн
һуң, Йософ, уның ағай-энеһе, улар менəн барған бɵтə кешелəр
Мысырға ҡайт ты.
Йософтоң ағалары менəн ярашҡаны
Ата лары үлгəс, Йософтоң ағалары уйға ҡалды: «Əгəр Йософ
беҙгə элеккесə асыу һаҡ лап, беҙҙəн күргəн яуызлыҡ ɵсɵн үс
алырға телəһə, ни эшлəрбеҙ?» 16 Улар Йософҡа кеше аша ошо
һүҙҙəрҙе еткерҙе:
17 — Үлер алдынан ата йы быҙ һиңə былай тип əйтергə васы ят итте: «Һинəн шуны һора йым: ағайҙарыңдың гона ын,
ғəйептəрен — һиңə күрһəткəн яуызлыҡтарын ярлыҡа». Ғəфү
ит беҙҙе, беҙ ҙə бит бер ата-бабаның Ал лаһы ҡолобоҙ!
Йософ был һүҙҙəрҙе илай-илай тың ланы.
18 Ағай-энелəре килеп, уның алдында ергə ҡапланды:
— Ошо кɵндəн баш лап беҙ һинең ҡолдарың! — тинелəр.
19 — Ҡурҡмағыҙ, — тип яуап бирҙе Йософ. — Һеҙҙе хɵкɵм итергə
мин Ал ламы ни? 20 Һеҙ миңə ҡаршы уйлаған золом Ал ланың
ихтыяры менəн яҡшы лыҡҡа əүерелде: шул арҡа ла күпме кеше
ҡотҡарылды! 21 Ҡурҡмағыҙ. Мин һеҙҙе һəм балаларығыҙҙы
ҡайғыртасаҡмын.
Ошо һүҙҙəр ағай-энене тынысландырҙы, күңелдəре рəхмəт
тойғоһо менəн тулды.
22 Йософ бɵтə нə ҫел-ыры уы менəн Мысырҙа тɵплəнде. Ул йɵҙ
ҙə ун йыл йəшəне; 23 уға бүлəлəрен — Эфраимдың ейəндəрен
күрергə, Менашшеның улы Махирҙың яңы тыуған ба ла ларын
теҙенə алырға насип булды.
24 — Оҙаҡ ла май мин үлермен, — тине Йософ ағай-эне лəренə. — Лəкин бер кɵн килер: Алла һеҙгə ил тифат ҡылыр һəм
һеҙҙе бынан Үҙе Ибраһимға, Исхаҡҡа һəм Яҡупҡа бирергə ант
иткəн ергə алып китер.
15
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25 Йософ Ис ра ил хал ҡы нан ант иттерҙе: Алла һеҙгə ил тифатын һалып, Мысырҙан сыҡҡанда, минең һɵйəктəремде лə
алып китегеҙ, тине ул.
26 Йософ йɵҙ ҙə ун йəштə вафат булды. Уның мəйетен бəлзəмлəп,
Мысырҙа табут ҡа һалдылар.
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Библия, йəғни Изге Яҙма, тɵрлɵ ваҡытта, тɵрлɵ урында, тɵрлɵ
кешелəр тарафынан яҙылған китаптар йыйылмаһынан тора. Ул
Иҫке һəм Яңы Ғəһедкə бүленə. Иҫке Ғəһед китаптары — Ғайса
пəйғəмбəргə тиклемге замандар, ə Яңы Ғəһед Ғайса пəйғəмбəр
һəм уның шəкерттəре тураһында һɵйлəй. Яңы Ғəһед — боронғо
грек телендə, Иҫке Ғəһед китаптары боронғо йəһүд, арамей һəм
боронғо грек телдəрендə яҙылған. Иҫке Ғəһед ɵс ɵлɵштəн тора:
Ҡанундар, Пəйғəмбəрҙəр, Яҙмалар. Уның тəүге биш китабын
Ҡанундар йəки Мусаның биш китабы тəшкил итə. «Башланмыш» —
Муса китаптарының тəүгеһе. Һеҙҙең иғтибарығыҙға тəҡдим
ителгəн тəржемə Biblia Hebraica Stuttgartensia * баҫмаһы бу йынса башҡарылды. Бɵгɵнгɵ кɵндə ул — масорет ** текстарының иң
абруйлы баҫмаһы.
Тəржемəселəр баштан уҡ башҡортсаға ауҙарылған текста башҡа
сығанаҡтар, мəҫəлəн, боронғораҡ ҡулъяҙмаларға таяныуына
ҡарамаҫтан, Септуагинта — Мусаның биш китабының грексаға
тəржемəһе, тəҡдим иткəн варианттарҙы күрһəтмəҫкə ҡарар
итте. Шулай итеп, беҙ тɵрлɵ сығанаҡтарҙан йыйылған фəнни
тупланмалар һəм тəржемəселəрҙең фараздары емешен түгел, ысын
тексты нисек бар, шулай килеш күрһəтер ɵсɵн, Иҫке Ғəһедте урыҫ
теленə тəржемə итеү традицияларынан *** баш тарттыҡ.

* Biblia Hebraica Stuttgartensia 5th Editio quinta, Stuttgart, 1997
** Масореттар — урта быуатта Иҫке Ғəһед китаптарын йыйған, һаҡлаған
һəм күсереп яҙған кəтиптəрҙең дɵйɵм исеме. Масореттар тырышлығы
арҡаһында ғəйəт яҡшы һаҡланған Соdex Leningradensis (1009 й.) ҡулъяҙмаһы беҙҙең кɵндəргə тик лем килеп еткəн. Biblia Hebraica Stuttgartensia баҫ маһы ның нигеҙен ул тəшкил итə.
*** Был традиция бигерəк тə Синод тəржемəһендə асыҡ сағыла. Унда тɵп
нɵсхəгə тɵрлɵ сығанаҡтар — Септуагинта, сиркəү-славян телендəге Елизавета
Библияһы, Библияның латинсаға тəржемəһе Вульгата һəм башҡаларҙан
алынған ɵҫтəлмəлəр ҡушылған. Уларҙың ҡайһылары икенсе тɵрлɵ шрифт
менəн бирелһə лə, бəғзелəре айы рып күрһəтелмəгəн.
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Изге Яҙманың башҡорт теленə тəүге тəржемəлəре XIX быуат
аҙа ғы — XX быуат баштарында барлыҡҡа килгəн һəм Яңы Ғəһед
китаптары менəн Иҫке Ғəһедтең һайланма урындары нəшер
ителгəн. 1917 йылғы революциянан һуң Изге Яҙманы башҡортсаға
əйлəндереү эше туҡ тап ҡалған. Оҙаҡ йылдар бу йы башҡорт
уҡыусылары донъя мəҙəниəтенең хазинаһы булған Изге Яҙма
китаптарын үҙ телендə уҡыуҙан мəхрүм булды. Үткəн быуат
дауамында Библияны ɵйрəнеү фəне бик ныҡ алға китте, филологтар
һəм дин белгестəре, телселəр һəм тарихсылар, археологтар етди
тикшеренеү эштəре алып бара.
2002 йылдан Рəсəй Библия йəмғиəтендə Иҫке Ғəһед китаптарын
башҡортсаға тəржемə итеү башланды. Изге Яҙма китаптары
башҡортсаға тəүлəп аралашсы телдəр — урыҫ, грек, тɵрɵк телдəре
ҡатнашлығынан тыш, туранан-тура тɵп нɵсхəнəн — боронғо йəһүд
теленəн — ауҙарыла. Бының ɵсɵн тəржемəселəр Рəсəй Библия
йəмғиəте ойошторған махсус курстарҙа уҡыны, унда боронғо йəһүд
телен, боронғо Яҡын Кɵнсығыш тарихын, тəржемə теорияһын
ɵйрəнде. Тəржемə барышына библеистика, дин фəне, лингвистика
ɵлкəһендəге Рəсəй һəм сит илдəр белгестəре етəкселек итə.
Тəржемəселəр алдына бик ҡатмарлы бурыс ҡуйылды: Иҫке
Ғəһед китаптарын хəҙерге əҙəби башҡорт теленə тəржемə итергə,
боронғо текстың динамикаһын мɵмкин тик лем тулы һаҡларға,
башҡа телдəрҙəн үҙлəштерелгəн һүҙҙəрҙе ҡулланмаҫҡа тырышырға,
тəржемəне архаизмдар менəн сүплəмəҫкə һəм уның башҡорт
уҡыусыһына аңлайышлы булыуына ɵлгəшергə. Бынан тыш
тəржемə ниндəй ҙə булһа тышҡы дини йоғонтонан азат булырға
һəм мəғəнəүи йəһəттəн тɵп нɵсхəгə ҡəтғи тап килергə тейеш.
Шуның ɵсɵн тəржемə проектына дини ҡараштары һəм инаныуҙары бу йынса тɵрлɵ диндəр вəкилдəре йəлеп ителде. Уларҙың
һəммəһен дə бер телəк берлəштерə: ябай һəм матур тəржемə
яһау.
«Башланмыш» китабының башҡортса исеме — уның тɵп йɵкмəткеһен бер һүҙҙə сағылдырырға тырышыу. Был китап тɵрлɵ
телдəрҙə һəм мəҙəниəттəрҙə тɵрлɵсə йɵрɵтɵлə: боронғо йəһүд
телендə ул китаптағы иң беренсе һүҙ бу йынса «Берешит», йəғни
«Башта» тип аталған, гректар иһə «Генезис» — «барлыҡҡа килеү»
тип исемлəгəн.
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«Башланмыш» — Библиялағы иң матур һəм таң ҡалдырғыс, шул
уҡ ваҡытта иң ҡатмарлы китаптарҙың береһе. Тəржемəселəрҙең
тырышлығына ҡарамаҫтан, уҡыусы ҡайһы ваҡыт ҡапма-ҡаршылыҡ, сəйер ҡабатлау булып күренгəн урындарға осрар. Был бер ҙə
ғəжəп түгел. Беренсенəн, «Башланмыш» китабы — бɵтɵнлəй башҡа
жанр ҡанундарына һəм стиль талаптарына таянған боронғо шəреҡ
əҙəбиəте əҫəре. Миҫал ɵсɵн, тамырҙаш һүҙҙəрҙе күп ҡулланыу,
ҡабатлауҙар бɵгɵнгɵ күҙлектəн ҡарағанда етешһеҙлек булып
тойолһа, ул заманда, киреһенсə, үҙенə күрə бер биҙəк һаналған.
Икенсенəн, «Башланмыш»ҡа бик күп метафоралар, кинəйəлəр,
мəҡəл һəм əйтемдəр ингəн һəм ул мəликтəрҙең юғарылағы,
əҙəмдəрҙең урталыҡтағы, үлелəрҙең ҡараңғы донъяһынан ғибəрəт
булған ғəжəйеп үҙенсəлекле донъяны һүрəтлəй. Ниһайəт, ул əхлаҡ,
никах, дуҫлыҡ, ғаилə тураһында бɵтɵнлəй башҡаса тɵшɵнсəлəр
бирə. Шул сəбəпле беҙ тəржемəгə ҙур булмаған һүҙлек ҡуштыҡ, унда
боронғо йəһүдтəрҙең кɵнкүрешендəге һəм донъяға ҡарашындағы
ҡайһы бер үҙенсəлектəрҙе аңлатырға тырыштыҡ.
Ɵсɵнсɵнəн, уның структураһы ҡатмарлы, сɵнки тɵрлɵ əҙəби
жанрҙарға ҡараған ɵлɵштəрҙəн тора. Күптəн булып үткəн ваҡиғалар
хаҡында һɵйлəгəн «Башланмыш»тың нигеҙендə беҙгə билдəле
булмаған «мɵхəррир» тарафынан йыйылған һəм бер китапҡа тупланған яҙма һəм ауыҙ-тел ижадына ҡараған тɵрлɵ сығанаҡтар ята
булһа кəрəк. Боронғо йəһүд тексы мең ярымдан ашыу үҙенсəлекле
ɵлɵштəн **** тора. Урта быуаттарҙа улар илле киҫəккə бүленгəн.
Əммə, бүленеш һəр урында ла уңышлы килеп сыҡҡан, тип булмай.
Ə китап үҙе һуңғы тап ҡыр беҙҙең эраға тиклемге IV быуатта
Ғɵзəйер пəйғəмбəр заманында мɵхəррирлəнгəн булһа кəрəк.
Шулай ҙа «Башланмыш»ҡа тɵрлɵ тарих һəм хикəйəттəрҙең боронғо тупланмаһы тип кенə ҡарарға ярамай. Китап биттəрендəге
күп ҡырлылыҡ һəм əҙəби формалар тɵрлɵлɵгɵ осраҡлы түгел.
Иң элек беҙ унда һүрəтлəү барышына тамыҙылған шиғри
юлдар менəн йыш осрашабыҙ. Боронғо йəһүд шиғриəтенə рифма һəм үлсəм ҡанундары хас булмағанға күрə, улар яратылыу
**** Урыҫ телендə шартлы рəүештə «стих» тип аталған был ɵлɵштəр,
ғəҙəттə, бер-ике ҡатмарлы һɵйлəмде үҙ эсенə ала. Уларҙы һандар менəн
билдəлəү традицияһы беҙҙең осорҙа ғына барлыҡ ҡа килгəн.
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тураһында хикəйəлəүҙə сит биҙəктəр итеп ҡабул ителмəй. Шиғ риəт параллелизмдарға нигеҙлəнгəн, уларҙы беҙ һеҙгə шиғырҙарға
ритм һəм рифма ɵҫтəп тормайынса еткерəбеҙ. Ғəҙəттə, шиғри
юлдар телмəрҙе матурлау түгел, ə тыңлаусының (китап ҡыс ҡырып уҡылыр булған) иғтибарын иң мɵһим урындарға йəлеп итеү
ɵсɵн ҡулланылған.
Артабан беҙ был китапта жанрҙар тɵрлɵлɵгɵ менəн ос рашабыҙ.
Ҡəҙимге һүрəтлəү, шəжəрəлəр, каталогтар, фатиха һəм ҡəһəрлəү,
ки лешеү протоколдары, мифик хикəйəттəр, ҡанун акттары —
һəммəһе бар унда. Бындай тɵрлɵлɵк хəҙерге заман уҡыусыһы ɵсɵн
сəйер күренə, əлбиттə, сɵнки ул шиғырҙы — шиғри йыйынтыҡтарҙа,
шəжəрəлəрҙе — тарих китаптарында, ҡанундарҙы шулай уҡ тейеш ле баҫмаларҙа күреп ɵйрəнгəн. Əммə боронғо йəһүдтəрҙə
ҡанундың ҡайҙан, ни ɵсɵн килеп сыҡҡанын, ни ɵсɵн уны үтəргə
кəрəклеген аңлатмайынса ҡанун хаҡында һɵйлəү башҡа һыймаҫ
эш һаналған. Улар һандар аша ғына тарих һɵйлəүҙе лə ҡабул
итмəгəн. Боронғо хронология — ул килешеүҙəр һəм тəүбабалар
хронологияһы. Кеше тарихи ваҡиғаны тик билдəле бер тəүбаба,
беренсе йəки икенсе ки лешеү дəүере менəн бəйлəгəндə генə ҡабул
итер булған.
Китап донъя яратылғандан алып Яҡуп менəн Рəхилəнең улы Йософтоң вафатына тиклемге арауыҡта булған ваҡиғаларҙы бəйəн
итə. Ул тɵп ɵс ɵлɵштəн тора: беренсеһендə — донъяны бар ҡылыу
һəм дɵйɵм кешелек тарихының башы (1–11), икенсеһе Ибраһим,
Исхаҡ, Яҡуп һəм уларҙың ғаилəлəренə бағышланған (12–36),
һуңғы ɵлɵшɵндə Йософ менəн ағалары хаҡында хикəйəлəнə.
Яратыл мыш тарихы тəүге ике бүлектə үҙе бар ҡылған донъя
сиктəренəн тышта торған берҙəн-бер Алла хаҡында һɵйлəй. Илаһи
ихтыяр менəн яратылғанға күрə, донъя шул ихтыярға ярашлы
ғына йəшəй ала. Донъя осраҡлы ғына яратылмаған, ул — Ал ланың аңлы һəм ныҡ уйланылған ҡарарының һɵҙɵмтəһе. Кешене
Алла рəүешендə һəм Аллаға оҡшатып бар ҡылыу яратылмыштың
кульминацияһы булып тора. Əммə тупраҡтан яратылыуы кешенең
илаһи сифаттарын бик сиклəй. Күп илаһтарға табыныуҙан баш
тартыуҙы китапта яуызлыҡ тɵшɵнсəһен аңлау һəм һүрəтлəүҙəн дə
күрергə мɵмкин. Яратылмыштың яҡшы булы уы «Башланмыш»та
даими рəүештə һыҙыҡ ɵҫтɵнə алына. Был фекер «донъя үҙенең
асылы менəн боҙоҡ» тигəн мəжүсиҙəрсə ҡарашҡа ҡырҡа ҡаршы
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килə. Эденда ҡылынған тəүге гонаһ тураһындағы хикəйəнəн
яуызлыҡ кешенең азат һəм буйһонмаҫ их ты я ры арҡаһында
килеп сыҡҡанын күрəбеҙ. Тимəк, ул тəбиғи ҙə, ғəҙəттəн тыш
нəмə лə түгел, ə əхлаҡи күренеш. Мохтажлыҡ, бəлə-ҡа за лар
Алла ярат ҡан донъяның етешһеҙлегенəн түгел, кешенең Алла
ихтыярына буйһонмауынан килеп сыға. Ҡабилды ҡус ты һын
үлтергəн ɵсɵн язалау, аҙғын ха лыҡты һəлəк иткəн туфан һыуҙары,
гонаһҡа батҡан Содом менəн Аморра — барыһы ла илаһи тəртип
барлығын һəм уны боҙған хəлдə кешенең мотлаҡ рəүештə яуапҡа
тарттырыласағын күҙ уңында тота.
Кешелектең бер тамырҙан таралыуы тураһындағы фекер Алланың
тəүге ҡу ша ға — Əҙəм менəн Һауаны яраты уына арналған бүлектə
бик матур тасуирлана. «Башланмыш»тағы оҙон шəжəрəлəр иһə
кешелектең үҫешен һүрəтлəй. Китап тотош кешелекте бер ғаилə
итеп күрһəтə: 10-сы бүлектə бының сағыу миҫалы — ха лыҡ тар
исемлеге бирелгəн. Уға ярашлы донъялағы бɵтə ха лыҡтар — Нухтың туфандан ҡотолған ɵс улының ба ла лары.
Нух тың улы Шем икелəтə фатихалы (9:26) — уның нəҫел ебен
Библия Алла тарафынан яңы халыҡтарҙың атаһы итеп һай лап
алынған Ибраһим тыуғанға тик лем юллай. Ибраһимдың тəүге улы
Исмəғил Алла фатихаһы менəн бɵйɵк ғəрəп халҡының атаһы була.
Исхаҡ тан Ис раил халҡы тарала. Яҡуп тың илаһи фатиха алыуы
тəүбабалар осороноң һуңғы ɵлɵшɵн билдəлəй, һəм кешелектең
ҡотҡарылыу тарихы башлана.
Алла менəн кеше араһындағы мɵнəсəбəттəрҙең ни рəүеш ле
һүрəтлəнеүе «Башланмыш» китабының иң ғəжəйеп үҙенсəлектəренең береһе булып тора. Был мɵнəсəбəттəрҙең нигеҙендə Ал ланың
бəрəкəте булған ки лешеү ята.
Килешеү тəүге тапҡыр Нух тураһында һɵйлəгəндə (9:8–17) иҫкə
алына. Ибраһимдан баш лап «Башланмыш»та ки лешеү темаһы
иң мɵһим урынды билəй. Ə китап, үҙ сиратында, бɵтə Изге
Яҙмаға инеш булып тора. Тəүбабаларға иҫəпһеҙ-һанһыҙ тоҡом
һəм улар йəшəйəсəк ер нəҙер ителə. Ибраһим Ҡынаанды мираҫ
итеп аласаҡ бɵйɵк халыҡҡа нигеҙ һала (12:1–3; 13:15–17). Исхаҡ
(26:3–4) менəн Яҡупҡа ла шундай уҡ вəғəҙə бирелə (35:11–12).
«Башланмыш»та ки лешеү — Алла үҙ телəге менəн йɵклəмə итеп
алған бер яҡлы күренеш. Уның тантаналы һəм үҙгəрешһеҙ булыуы хайран ҡалдырғыс йола менəн нығытып ҡуйыла (15).
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«Башланмыш» китабының һуңғы ɵлɵшɵ Ал ла ның хəүефһынауҙар, хыянаттар һəм ҡайғылар аша, осраған ҡаршылыҡ һəм
яуызлыҡтарға ҡарамаҫтан, кешене гелəн яҡ шы лыҡҡа етəклəп
алып сығыуына бағышланған. Ағалары Йософто мəкерле рəүештə
ҡоллоҡҡа һатып ебəрһəлəр ҙə, Алла уларҙың яуыз ғəмəлен яҡшы лыҡҡа əйлəндерə: йотлоҡ йылдарында Йософто Мысырҙың
һəм ғаилəһенең ҡотҡарыусыһы итеп, Алла рəхмəтенең һəм
илаһи ихтыярҙың ахыр сиктə бɵтə яуыз кɵстəрҙе еңеп сығыуын
иҫбатлай.
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АЛЛА РУХЫ — «Руах» тигəн боронғо йəһүд һүҙе тəүҙə «ел,
елəҫлек» тигəн мəғəнəлə ҡулланылған. Артабан был һүҙгə «Алла
бар ҡылған терек лекте йəшəтеүсе йəн» мəғəнəһе һалынған.
Алла рухы үҙе иңгəн кешегə үҙенсəлекле йоғонто яһай: уны
ниндəйҙер ғəҙəттəн тыш эштəргə этəрə. Алла Рухы берəйһендə
оҙағыраҡ торһа, был əлеге кешенең Алла менəн яҡын бəйлəнештə
булыуына ишара итеп ҡабул ителгəн. Изге рух Алланың ижади
ҡеүəте булып тора.
БАШ БАЛА — Бар тереклектең Ал ланан һəм Алланыҡы булыуының билдəһе итеп баш ир бала Аллаға бағышланған. Был
бағышлау баш бала урынына символик рəүештə мал ҡорбан
итеү йолаһы менəн оҙатылған.
ГОНАҺ — Изгелек менəн яуызлыҡ тɵшɵнсəлəрен айырып ҡарау
бɵтə диндəрҙə лə тиерлек бар, ə гонаһты иһə дин ҡанунын, Алла
һүҙен боҙоу тип аңларға кəрəк. Лəкин йəһүд, христиан һəм ислам
диндəрендə генə гонаһ Алла менəн мɵнəсəбəттəрҙе боҙоуға
килтерə. Индуизм менəн буддизмда насар карма тɵшɵнсəһе
гонаһ мəғəнəһенə яҡын тора, насар карма тигəндə, яуыз эштəр
ҡылып, үҙеңде лайыҡһыҙ күрһəткəн осраҡта, йəндең күсеүе
аша таҙарыныу мɵмкинлеге күҙ уңында тотола. Исламда иң ҙур
гонаһ — əҙəмдең тəкəбберлеге. Ул, Алла урынлаштырған тəртипкə ҡаршы тɵшɵп, кешенең бойондороҡһоҙ булырға тырышыуынан килеп сыға. Тəкəббер əҙəм Аллаға хеҙмəт итеү һəм буйһоноу
зарурлығын инҡар итə. Кɵсһɵҙ кешелəр генə Ал лаһы Тəғəлə
һыҙған йəшəйеш сиктəренəн сығып китə, Аллаға тиңлəшергə
тырыша. Шулай итеп, исламда гонаһ кеше йомшаҡлыҡтарының
эҙемтəһе тип ҡарала, иманһыҙлыҡ иһə тəкəбберлектең гонаһлы
эҙемтəһе тип иҫəплəнə. «Башланмыш» китабында, бɵтə Иҫке
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Ғəһедтəге кеүек үк, гонаһ, золом менəн ялғандың хаким лыҡ
итеү эҙемтəһе булараҡ, ҡаза һəм ҡыйралышҡа килтерə. (Баш.
3:22 һəм артабан; 4:8; 6:5; 8:21). Гонаһҡа батыу тураһындағы
хикəйə (Баш. 3) золомдоң ситтəн килеүен күрһəтə, лəкин кеше
эргəһендə уның кɵсɵ арта, ул кешегə баҫым яһай башлай, əгəр
кеше, ошо баҫымға ҡаршы тора ал ма йынса, бирешһə, был
гонаһ була (Баш. 3:6; 4:7). Гонаһ — ул кешенең үҙ Ал лаһына
түгел, ниндəйҙер башҡа кɵскə буйһоноуы (Баш. 3:1–6). Был,
Библиялағы тɵшɵнсəлəргə ярашлы, Ал ла нан сигенеү тип
баһалана һəм Аллаға буйһоноуҙан баш тартыу эҙемтəһе тип
ҡарала. Гонаһ алты тɵрлɵ кəүҙəлəнештə осрай: — зарар килтереүсе золом эш (Баш. 3:5, 22; 4:7; 6:5; 8:21); — кɵс ҡулланыу, мəжбүр
итеү (Баш. 4:8, 10; 6:11; 9:5; 34:2); — ялған һəм мəкер (Баш.
3:4–7; 9:21–23; 27:35; 37: 31–33; 39:12–20); — ғəҙелһеҙлек (Баш.
18:17–32; 19:4–11; 34:5–7); — дыуамаллыҡ (Баш. 34:7); — йола
паклығын боҙоу (Баш. 7:2, 8; 8:20). Гонаһ һəр ваҡыт кешенең
кешегə (Баш. 4:8; 20:9; 37:18; 40:1) йə Аллаға (Баш. 3:3, 6, 17;
6:5; 38:10) ҡаршы ҡылған ғəмəле булып тора, шунлыҡтан ул
тəртипһеҙлек тип ҡабул ителə. Əҙəмдең гонаһҡа батырға əҙер
тороуы хаҡындағы фекер ҙə Иҫке Ғəһедкə ят түгел (Баш. 6:5–6;
8:21). Кешенең гонаһлы булыуының сəбəбе уның кɵсһɵҙлɵгɵ
һəм тотороҡһоҙлоғо менəн аңлатыла (Баш. 6:3). Гонаһҡа батыу
тураһындағы хикəйəлə гонаһ менəн ғəйеп араһындағы тығыҙ
бəйлəнеш сағыу һүрəтлəнə (Баш. 3:7–13). Унда гонаһлы булыу
тиҙ арала Əҙəм менəн Һауала ғəйепле булыу тойғоһон уята,
был ғəйеп гонаһлыны ауыр йɵктəй иҙə (Баш. 3:3; 20:3). Ғəйеп
иң элек гонаһлының башына тɵшə, əммə йəмғиəттə бының
менəн генə сиклəнеп ҡалмай, уны уратып алған социаль тирəйүнде лə ағыулай (Баш. 34:30). Əммə Алла бəндəнең гонаһын
да файҙаға əйлəндереү ҡɵҙрəтенə эйə (Баш. 50:20).
ДƟҢГƟР — Ҡара: МУЗЫКА ҠОРАЛДАРЫ.
ИЗГЕ БУЛЫУ — Был тɵшɵнсə донъя диндəрендə тɵрлɵсə аң ла-

ты ла. Йыш ҡына изге тɵшɵнсəһе ниндəй ҙə булһа əйберҙəргə,
кеше лəргə, урын-ергə, йолаларға ҡағыла һəм шомло, серле,
ҡурҡыныс кɵстɵ аң лата. Бындай мəғəнəлə ул кешелəргə,
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илаһтарға һəм ендəргə бойондороҡһоҙ эш итə, һəм кешегə уның
менəн осрашыу хəүефле. Əммə был ҡотолғоһоҙ, шунлыҡтан,
аралашыу сараһын табып, һаҡланыу талап ителə. Изге менəн
осрашыу ҡурҡыта ла, ҡыуандыра ла, ул бер үк ваҡытта яҡшы
ла, яман да. Изге ҡəҙимгенəн, йəғни изге түгелдəн, нəҡ шуның
менəн айырыла. Исламда Мɵхəммəт пəйғəмбəр тормошондағы
бɵтə ғəҙəттəн тыш, сəйер һəм серле хəл-күренештəр изге, йəғни
ҡағылғыһыҙ (ҡағылырға ярамаған) һəм һаҡлаулы һанала.
Айырыуса Мəккə, Мəҙинə һəм Йəрүсəлим ҡа ла лары изге.
Мосолмандарҙың инаныуынса, Мɵхəммəт үҙе, башҡа пəйғəмбəрҙəр, ислам ғалимдары Ал ланың яҡындары һəм изгелəр тип
һанала. Изге — Библияла үҙəк тɵшɵнсə, ул Ал ланың иң тɵп
сифатын, хатта Уның асылын билдəлəй. Тик Алла ғына ысын
мəғəнəһендə изге. Фараз ителеүенсə, изге тɵшɵнсəһен аңлатыусы
йəһүд һүҙе боронғо семит телдəрендəге «ҡырҡып алыу, айырыу»
һүҙҙəренəн килеп сыҡҡан. Ал ланың изгелеге Уның, кешенəн
айырмалы рəүештə, бɵтɵнлəй башҡа булыуында сағыла, һəм
нəҡ ошо шарт кешенең үҙенең изге түгеллеген, лайыҡһыҙлығын,
пак булмауын аңлауға килтерə. Əммə кеше, тик Ал ланың изге
булы уын таныһа ла, үҙе лə Уға табан ынтыла һəм Алла үҙенең һайланма халҡы араһында изге тип раҫлай. Шулай итеп,
изгелек — Ис раил Аллаһының илаһи асылын билдəлəүсе һəм
Уны берҙəн-бер итеүсе тɵшɵнсə. Кеше уйлап сығарған башҡа
аллалар иһə кешенəн бер ни менəн дə айырылмай. Бынан тыш,
изге — мɵнəсəбəттəрҙе сағылдырыусы тɵшɵнсə булып тора: Алла
ғəҙеллек, ярлыҡау, донъяны яратыу, ҡотҡарыу менəн изгелеген
ғəмəлгə ашыра. Шулай итеп, Библияла изгелек тɵшɵнсəһе
əхлаҡи камиллыҡты ла үҙ эсенə ала. Библияла изгелек культ
ҡына булып ҡалмай, ə бар донъя, барлыҡ əйберҙəр, кешелəр
һəм бɵтə тарихҡа тарала: бɵтəһе лə изге булыуға ынтылырға
тейеш! Алланың изге исеменең йорто булған ҡорам изге, ҡорам
урын лаш ҡан Сион тауы изге, был тау менəн ҡорам торған
Йəрүсəлим ҡа лаһы изге, шулай уҡ Алла Исраилға бүлəк иткəн
ер изге. Бынан тыш, алтарь, йола кəрəк-ярағы, ҡорбанлыҡ,
йола икмəге, йола башҡарыуҙы хеҙмəтлəндереүселəр, уларҙың
кейемдəре, хуш еҫле май — һəммəһе изге. Айырым предметтарҙы
изгелəштереү уларҙың һəр ваҡыт, һəр урында, һəр маҡсатта
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ҡулланыла алмауын аң лата, сɵнки улар тик Аллаға хеҙмəт
итеү йолаларында ғына тотонола. Шулай уҡ Алла тарафынан
башҡа ҡəүемдəр араһынан айырып алынған һайланма Ис раил халҡы изге. Ниһайəт, аҙнаның башҡа кɵндəренəн айырып
алынған ял кɵнɵ — шəмбе һəм байрам кɵнɵ, шулай уҡ ураҙа
кɵнɵ изге. Былар изгене изге булмағандан, ҡəҙимгенəн айырыу
принцибына нигеҙлəнə лə инде.
ИЗГЕ РУХ — Ҡара: АЛЛА РУХЫ.
КИЛЕШЕҮ — Килешеү тигəн һүҙ Библияла кешелəр араһында ғы үҙ-ара ки лешеү мɵнəсəбəттəрен сағылдыра (Баш. 14:13;
21:27; 31:44). Килешеү тɵшɵнсəһе аша белдерелгəн хоҡуҡи мɵнəсəбəттəр тиң партнёрҙарҙы ла (Баш. 14:13), тиң булмағандарҙы
ла (Баш. 21:27) берлəштерə ала. Һуңғыһында юғарыраҡ дəрəжəгə
эйə булғаны, үҙ ихтыяры менəн билдəле бер йɵклəмəлəрҙе алып
(айырым мɵнəсəбəт күрһəтеү, мəрхəмəтле булыу), бойондороҡло
партнёрына ɵҫтɵнлɵктəр бирə. Килешеүҙə ҡатнашыусылар
араһындағы айырма был осраҡта бик ҙур: əйтəйек, кенəз
һəм килмешəк, батша һəм хеҙмəтсе тɵрлɵ баҫҡыстарҙа тора,
шунлыҡтан килешеү һəр саҡ ɵҫтɵндɵң түбəндəгегə үҙ ихтыярын
тағыу тɵҫɵн алыңҡырай (миһырбан күрһəтеү, васыят итеү).
Бындай килешеү ике яҡты ныҡлы бəйлəй. Ғəмəлдə, уның ваҡыт
сиклəүе юҡ һəм ул мəңгелек тип иҫəплəнер булған. Килешеү
тɵшɵнсəһенең айырыуса киң ҡулланылыу даирəһе Алла менəн
Ул һайлап алған халыҡ араһындағы мɵнəсəбəттəрҙең метафорик
сағылышына ҡағыла. «Башланмыш» китабында ошо тɵшɵнсə
аша Ал ла ның Нухҡа (Баш. 6:18; 9:8–17), Ибраһимға (Баш.
15:18–21; 17:1–27), шулай уҡ уларҙың тоҡомдарына, Исраил халҡына айырым ихласлығы күрһəтелə. Алла менəн килешеүҙең
файҙаһы кешегə тейə, килешеү шарттарын үтəһə, ул ғүмер (Баш.
6:18, 20), ил (Баш. 15:18–21), тоҡом (Баш. 17:4), тыныслыҡ һəм
хɵр тормош, хаким лыҡ, азатлыҡ ала. Килешеү тɵҙɵү билдəгə
əйлəнерлек ваҡиғалар, изге йолалар солғанышында бара:
һандыҡ (Баш. 6:18–21), ҡорбанлыҡ малы (Баш. 8:20), йəйғор
(Баш. 9:12–13), урта лай сабылған ҡорбанлыҡ түшкəһенең ике
ɵлɵшɵ араһынан үтеү (Баш. 15:17), сɵннəтлəү (Баш. 17:10–13).
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Ниһайəт, тоғролоҡ еңə, тыныслыҡ урынлаша. Аллаға тоғролоҡ
һəм Унан айырылғыһыҙ булған хɵр тормош Библияла йыш ҡына
тəҡүəлелек тип билдəлəнə. Алла менəн килешеүгə тоғролоҡто
һаҡлаған кеше тəҡүəле тип йɵрɵтɵлə. Иҫке Ғəһедтең күп кенə
китаптарында ки лешеү категорияһы иң элек Исраилдың
фажиғəле яҙмышын уның Алла менəн килешеүгə тоғролоҡ
һаҡламағаны ɵсɵн яза тип аңлау ерлегенə күсерелə. Килешеүгə
ингəн вəғəҙəлəрен үтəүсе булараҡ, Алла хəҡиҡəт юлына ҡайтҡан халҡына яйлап фатихаһын бирə һəм ихласлығын күрһəтə
бара.
КƟСНƏ — Ҡара: МУЗЫКА ҠОРАЛДАРЫ.
КҮРЕНМЕШ — Ал ла ның кеше менəн осрашыуы башҡорт
теленə «күренмеш» тип тəржемə ителде (Баш. 12:7; 17:1; 18:1;
26:2; 26:24; 35:9; 48:3). Осрашыу Алла тарафы нан ғəмəлгə
ашырыла. Дɵйɵмлəштереп əйткəндə, «Алла Үҙен күрергə рɵхсəт
итте» йəки «Алла Үҙе күренде» тиергə булыр ине. Əммə был
ғəмəл ябай ғына күреүҙе түгел, ə тəрəн рухи тойоуҙы аң лата.
Мəҫəлəн, Алланың Лузда Яҡуп менəн осрашыуы Яҡуптың тɵшɵ
итеп һүрəтлəнə (Баш. 28:12–16), ə икенсе бер осраҡта, Алла
үҙе күренде, тиелə (Баш. 48:3). Тɵш менəн ɵндɵң ҡушылыуы
ихтимал. Ҡағиҙə булараҡ, Ал ла ның күренмеше ғибəҙəттəр
ҡылып, нəҙер əйтеү арҡылы ғəмəлгə аша.
ҠАҺИН — Иҫке Ғəһедтə билдəле бер ырыуға ҡарағанлығы

һəм мəсехлəнеүе арҡаһында Аллаға бағышланған йолаларҙы
башҡарыу, ҡорбан салыу, Алла ихтыярын аңлатыу хоҡуғын
алған кешелəр ҡаһин тип йɵрɵтɵлə. Һарун, Садок ырыуҙары,
левиттар ҡаһин ырыуҙары булараҡ билдəле. Ҡаһиндар бер
нисə тɵркɵмгə бүленгəн, улар, һəр ҡай һы һы үҙ сиратына
һəм вазифаларына ярашлы, изге ҡорамдағы изге йолаларҙы
башҡарыуҙа ҡатнашҡан. Сɵлəймəн осоронан алып уларҙың
ɵҫтɵндə баш ҡаһин торор булған.
ҠОЛ, ҠОЛЛОҠ — Ҡоллоҡ боронғо донъяға хас кү ренештəрҙең
береһе булған. Бер тɵбəктəге ҡоллоҡ башҡа тɵбəктəрҙəгенəн
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ҡайһы бер үҙенсəлектəре менəн генə айырылған. Əйтəйек,
Исраилда ҡолдарға мɵнəсəбəтте уларҙың килмешəктəнме, əллə
ерле халыҡтанмы булы уы билдəлəгəн. Исраил халҡынан берəү
үтə етди ғəйепкə тарыһа йə, бик ауыр бəлə-ҡазаға осрап, башҡа
ҡотолор юл тапмаһа ғына икенсеһенең ҡолона əйлəнə алған.
Ауырлыҡҡа түҙмəгəн ата-əсə лə ба ла һын ҡоллоҡҡа һатып
ебəргелəгəн. Шул уҡ ваҡытта ҡоллоҡҡа һатылған исраил кешеһен бысраҡ һəм ауыр эштəрҙə файҙаланыу тыйылған. Уны
ялланған эшсе итеп иҫəплəү фарыз булған һəм шəмбе йылды
иреккə ебəреү ҡаралған. Ҡоллоҡҡа һатылған ҡыҙҙарҙы һаҡлау йəһəтенəн Ҡанунда айырым талаптар ҡуйылған. Сит-ят
халыҡтарҙан ҡолдар һуғыш ғəнимəте сифатында йə ҡол
баҙарынан һатып алыныр булған. Исраилда был ҡолдарҙы
ғаилə ағзалары кеүек күргəндəр, лəкин улар иң бысраҡ һəм иң
ауыр эштəрҙе башҡарырға тейеш булған. Исраилдар араһынан
сыҡҡан ҡолдарҙан айырмалы рəүештə, килмешəк ҡолдарҙы
һатып ебəрергə лə рɵхсəт ителгəн.
ҠОРБАН — Ҡорбан килтереү боронғо халыҡтарҙың бɵтəһендə
лə киң таралған булған һəм дини йолаларҙың айырыуса тантаналы ɵлɵшɵн тəшкил иткəн. Был йола Ал ланы хɵрмəтлəү,
Уның мəрхəмəтен яулау йə бəлə-ҡаза ебəрмəүенə ɵлгəшеү
ɵсɵн башҡарылған. Борон Исраилда ҡорбанды мɵҡəддəс
тип табылған урындарҙа килтергəндəр, һуңынаныраҡ — тик
Йəрүсəлимдə генə. Ҡанлы һəм ҡанһыҙ ҡорбандар булған. Емеш,
ашлыҡ, шарап, май, хуш еҫле матдəлəр ҡанһыҙ ҡорбан итеп
килтерелгəн, ə ҡанлы ҡорбан итеп үгеҙ, быҙау, һарыҡ, кəзə,
күгəрсен салынған. Тотош яндырыу ҡорбаны ҡорбандың иң
мɵһим тɵрɵ тип һаналған. Уны кɵнɵнə ике тапҡыр башҡарып,
ҡорбанлыҡты ҡорбан усағында тотош лайы менəн яндырып
бɵтɵрɵр булғандар. Ҡорбан килтереүҙең киң таралған тɵрҙəренең
береһе берҙəмлек ҡорбаны булған. Тəүге мəлдəрҙə малды йола
бу йынса салыуҙың һəр осрағы ошо тɵргə ҡараған. Эс-ҡарыны
тотош яндырыу ҡорбаны менəн бергə яндырылған, ите ҡорбан ашында ашалған. Берҙəмлек ҡорбаны, ғəҙəттə, айырым
йə бер нисə кешенең шɵкɵр ҡорбаны булып, мɵһим осраҡтарҙа
(ауырыуҙан йə бəлə-ҡазанан ҡотолоу) килтерелгəн. Алла
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Ҡанунын енəйəтсел рəүештə боҙғанда пакланыу ɵсɵн гонаһ
ҡорбаны салынған. Уның барышында ҡаһин ҡорбанлыҡтың
ҡаны менəн пакланыу йолаларын башҡарған, ə майын усаҡта
яндырған. Был ҡорбан яңылыштан йə белмəйенсə ҡылынған
гонаһтар ɵсɵн дə килтерелгəн. Ғəйеп ҡорбаны ла пакланыу
маҡсатында салынған. Уны енəйəттəрҙең ҡайһы бер тɵрҙəренəн
таҙарыныу ɵсɵн ғəмəлгə ашырғандар. Ашлыҡ саҙаҡаһы килтереү ɵсɵн бойҙай онон еҫле май ҡушып болғатҡандар һəм
бер ус ҡатнашманы тотош яндырыу ҡорба ны менəн бергə
ҡорбан усағына һалып яндырғандар. Ондоң ҡалғаны ҡаһинға
бирелгəн. Тотош яндырыу ҡорбанына һирпеү шарабы ɵҫтəлер
булған. Ғəҙəттə, ҡыҙыл шарап ҡулланғандар. Тɵтəҫлəү ҡорба ны ɵсɵн ладан һəм башҡа хуш еҫле матдəлəрҙəн махсус
ҡатнашма эшлəнгəн. Ҡаһин ырыуҙарының һəр ҡайһыһы уны
яһау ысулын сер итеп һаҡлаған. Ҡорбан килтереү йолаһының
асылы, күрəһең, бергəлəшеп табын ҡороп ултырыу ғəмəленəн
торғандыр. Ҡорбан ашында кеше менəн Алла табындаш булған,
шуның менəн уларҙың берҙəмлеге нығытылған.
ҠЫНААН — Иордан йылғаһының кɵнбайышынан Урта диңгеҙгə тиклемге ер. «Ҡалҡыу ер» тигəнде аң лат ҡан Арамдан
(Сирия) айырмалы рəүештə, Ҡынаан «уйпат ер» тигəн мəғəнəне бирə. Гректар уны Финикия, йəғни «ҡыҙыл ер» тип
йɵрɵткəн.
ЛƏҒНƏТ — Ҡара: ФАТИХА.
МУЗЫКА ҠОРАЛДАРЫ — Библияла осраған музыка ҡоралдары хəҙерге заман ҡоралдарының тынлы, ҡыллы һəм һуҡма
тɵрҙəренə тап килə. «Башланмыш» китабында кɵснə (Баш.
4:21; 31:27), дɵңгɵр (Баш. 31:27) һəм һыбыҙғы (Баш. 4:21) телгə
алына. Кɵснəнең ҡылдары резонатор ҡапҡасына параллель
һуҙылған, рамы бɵгɵлгəн ике таяуға ҡуйылған. Музыкант
йышыраҡ баҫып тороп уйнай, һул ҡулы менəн ҡылдарҙы
сиртə, уң ҡулы менəн плектр ярҙамында ҡылдарҙы кəрəкле
тауыш юғарылығына кɵйлəй. Дɵңгɵр ағас дүңгəлəккə мал
ти реһе киреп эшлəнə. Тире тауыш сығарыусы яры булып
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тора. Исраилда был ҡоралда тик ҡатын-ҡыҙ ғына уйнаған.
Һыбыҙғы ағастан эсе ҡыуыш итеп эшлəнгəн, мɵштɵгɵнə ɵрɵп
кɵй сығарғандар, клапандарға баҫып тауыш юғарылығын
һайлағандар. Бына тыш, Библияла һуҡма музыка ҡоралдары
телгə алына: кипарис үҙағасынан яһалған ксилофон, үртəлгəн
балсыҡ тан шалтырауыҡтар, тимер шɵңгɵр, бронза цимбал,
баш ҡаһиндың итəгенə тағыла торған ҡыңғырауҙар. Тынлы
музыка ҡоралдарынан ишле гобой, кɵмɵш торбалар, һарыҡ
йəки кəзə тəкəһе мɵгɵҙɵ билдəле. Тынлы музыка ҡоралдарынан
тоҡ кеүек итеп эшлəнгəн резонаторлы лира осрай. Исраилда
музыка ҡоралдары оҙатыуында йырлағандар, оркестр тип
атарлыҡ ансамблдəр ҙə булған, улар дини ғибəҙəт йолаларына
йəлеп ителгəн. Əлбиттə, музыка ҡоралдары күңел асҡанда ла
ҡулланылған.
МƏЛИК — Боронғо Иҫке Ғəһед яҙмаларында «мəлик» һүҙе
«Алла илсеһе» тигəнде аң лата. «Алла мəлиге» йəки «Раббы
мəлиге» тип əйткəндə, күп осраҡта əҙəм ҡиəфəтендə күренгəн
йə кешелəргə мɵрəжəғəт иткəн Алланың Үҙе күҙ уңында тотола.
«Мəлик» атамаһы шулай уҡ Аллаға яҡын булған күктəге
заттарға ҡарата ла ҡулланыла. Алла — батша рəүешендə,
ə мəликтəр Уның миһырбанлығын данлаусы, Уның ихтыярын үтəүсе ярҙамсылары булараҡ күҙ алдына баҫа. Йəһүдтəр
ҡарашынса, Ҡанунды Мусаға Синай тауында нəҡ мəликтəр
тапшырған.
РАББЫ — бында Алла исеменең тəржемəһе. Боронғо йəһүд
яҙмаларында бары тик тартынҡы хəрефтəр генə ҡул ланылған лыҡтан, ул Йһвһ тип яҙылған. Йəһүдтəр, христиандар һəм
мосолмандар Ал ланың исемен əйтмəй, уның урынына Раббы
тип мɵрəжəғəт итə.
РАББЫ МƏЛИГЕ — Ҡара: МƏЛИК.
ТОТОШ ЯНДЫРЫУ — Ҡара: ҠОРБАН.
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ҺҮҘЛЕК
ТƏҮГЕ ТҮЛ — Бɵтə тереклектең Алланыҡы булыуының билдəһе
итеп, тəүге түлдəн булған иркəк мал Аллаға ҡорбан ителгəн.
ФАТИХА — Йəһүдтəр фекеренсə, əйтелгəн һəр һүҙҙең ғəйрəтле
кɵсɵ бар. Был кɵс, əлбиттə, һүҙ эйəһенең холоҡ-фиғеленə, шəхси
һыҙаттарына бəйле. Ҡайһы бер кешелəрҙə фатиха биреү һəлəте
була. Ауырыуҙарҙа ул əжəл яҡынлашҡанда асылып китеүсəн
(Яҡуп — Баш. 48). Бəғзе берəүҙəрҙə осрай торған ғəҙəти булмаған
сифаттар, ҡаһиндарҙың үҙ вазифаһына бəйле ха лыҡҡа фатиха
биреү бурысы ла ошо күренеште хасил итə. Лəғнəт (ҡəһəр,
ҡарғыш) юридик ғəмəл булып торған, уны хоҡуҡ боҙоусының
ғəйебен иҫбатлау мɵмкин булмағанда ҡулланғандар. Дини
йолалар башҡарған саҡта, Ҡанун ҡабул ителгəнлеген иҫкə
тɵшɵрɵп, халыҡта Алла ихтыярын үтəүгə ынтылыш тəрбиəлəү
маҡсатында ла лəғнəт һүҙҙəре əйтелгəн.
ҺЫБЫҘҒЫ — Ҡара: МУЗЫКА ҠОРАЛДАРЫ.
ШƏМБЕ — Ете кɵнлɵ аҙнаның һуңғы кɵнɵ. Ете кɵнлɵк аҙна
тɵшɵнсəһе иң элек Исраилда барлыҡҡа килгəн. Уның мəғəнəһен,
моғайын, ошо кɵндɵ үткəрелə торған ғибəҙəт йолалары билдəлəгəндер, шунлыҡтан ул тик Аллаға ғына бағышланған кɵнгə
əүерелə барғандыр. Һуңынаныраҡ ул кɵн сɵннəтлəү кеүек үк
исраилдарҙы башҡаларҙан айырып торған тɵп һыҙаттарҙың
береһенə һəм Ис раил халҡы менəн уның Ал лаһы араһындағы
килешеүҙең билдəһенə əйлəнгəн.
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