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Qануна Дӧщари
Пешготьн

Һәр пенщ к'ь те бед Му са бь к'ь те ба ‹Qануна Дӧ ща ри› хь лаз 
дь бә. Аwа зе летература ве к'ь те бе, ши рә тед хь ла зи йе нә, 
али йе Му са йе qанундаре щьһуйәйи мә зьн да нә. Әв пәй ма-
наф ә'р де Мо wа бе даф щьм ә' та Исра ел р'аф һа тә wә к'ь лан дь не, 
р'е да бә ри к'ә ть на ә'р де Кә на неф. Әве к'ь те бе дь ка рьн бә ла йи 
ль сәр се п'а ред т'ә ми йед Му са кьн, (п'а ра пе шьн с. 1-4, п'а ра 
дӧ да: с. 5-29, п'а ра сь си йа: с. 30-31 у хь ла зи йе с. 32-34). Ӧса 
жи али йе летературеда, чебуна к'ь те бе ми на чебуна пәй ма на 
wәлата йә, йа кӧ на ва п'а дша у wәзир-wә к'и лед wи да те нә 
гь ре да не. Наве ве к'ь те бе дь дә к'ьф ше, кӧ на ва wе да гә ләк 
qа ну нед жь wан к'ь те бед бә ри wе да те нә wә к'ь лан дь не: 
(Дәрк'әтьн, Qануна К'аһинтийе, Жьмар). Сәрда жи ван ва 
гь ре да йи чәнд п'а ред qанунайә ну жи те нә хӧ йа кь рь не. 
Әв нә т'ә не wәк'ьландьна хә бәр бь хә бәр ә, жь wан qанун у 
т'ә ми йед кӧ һә нә, ле нуйәжийинбуна пәй ма на Хwәде йә, 
бо на һәр нь сь ле исраелийа. Чьмки wе һьн ге да, га ва ль бәр 
ч'и йа йе Си найе Пәймана пе шьн һа ть бу гь ре да не, wә кә чьл 
са ли дәр баз бь бу. Ле бә ле гә ләк qанун һе пеш да дь нь һе р'ьн, 
чьм ки га ва Исра ел ль wә ла те Кә на не да щи-wар бә бь жи, 
һьн ге wе бо на wи һе qа ну нә кә бь һур гь ли кер бе, анә го-
ри wи һ'а ле те да. П'арәкә ве к'ь те бе йә бәр бь ч'ә'в, р'әqәмәкә 
дь ре жә дӧа у нь фь р'а йә, к'ь ли та шь ро вә кь рь на т'а ри ха Исра-
еле йә wә'де wе бе. Нава данасинийед хwә да бо на Исра ел у 
Щь һу да п'е хәм бә редф Хwәде, илайи Йе рә ми йа, гәлә ща ра 
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Готьнед Муса йә ә'wльн

Хӧданф т'әми дьдә жь ч'ийайе Синайе р'ек'әвьн

1  Әв ьн әw хә бә ред кӧ Му са али йе р'о һь ла та Ур дӧ не, бә-
р'и йа Ә'ра ба йе да, пеш бә ри Су фе, на ва Па ра не у Т'о фә ле, 

Ла ба не, Һ'а се ро те, Ди-Заһабеда го ть бу т'ә ма ми йа Исра елф. 
2

 Жь Һ'о ре бе * һ'ә та Qадеш-Барнеайе ль ч'и йа йе Се һи ре р'а 
р'и йа йанз дәһ р'о жи бу. 3 Йәке мә һа йанздәһайә са ла чь ли, 
Му са һәр тьш те кӧ Хӧ дан ль wи ә'мьр кь рь бу бо на за р'ед 
Исра ел готә wан. 4 Пәй wе йә ке р'а кӧ Си хон п'ад ше әморийаф 
кӧ Һ'әш бо не дь ма, ӧса жи Оге п'ад ше Ба ша не кӧ Ә'штә ро т'е у 
Ед рәйе дь ма һа ть нә ле да не. 5 Алийе р'о һь ла та Ур дӧ не, ә'р де 
Мо wа бе даф, Му са дәст бь шь ро вә кь рь на ве qа ну не кьр гот:

6
 «Хӧ дан Хwәдейе мә, ль Һ'о ре бе мә р'а хә бәр да гот: ‹Бәс 

ә һун ль ви ч'и йа йи бь ми ньн, 7
 р'а бьн р'екәвьн һә р'ь нә 

вә дь гә р'ь нә ль сәр ван дӧа у нь фь р'а. К'ьф ши һә йә әва к'ь-
те ба (йан п'ь р'а ни йа п'а ре) хут әw к'ь теб ә, к'и жан кӧ wәх те 
ну кь рь на П'арьстгәһа Хӧ данф, qӧр' на 7-да бә ри бу йи на 
Иса һа тә ди ть не. Гава Йо ши йа п'а дша бь һист, әw хwәс тьн 
у ньфьр'ед Хwә де йә кӧ щьм ә' те зу ва бир кь рь бун, йа кӧ ль 
мә рь вед нә ам ьн һьлтен, тьр си йа у дәст пе кьр п'ад ша ти йа 
хwә али йе п'әргалийе у һ'ә бан дь не да па qьж кьр. Qануна 
Дӧ ща ри ль на ва Пәймана Ну да жь һ'ә му к'ь те ба зә'ф тьр те 
wә к'ь лан дь не. Мә'на т'ә ма ми йа qа ну на щь һу йа у әw го ть на 
кьласикийә Хwә де һ'ә бан дь не әв ә: Qануна Дӧ ща ри 6:4-5, 
йа не, т'ә не ль бәр Хӧ дан Хwәде та бә у ль сәр дь не wи жь һәр 
тьш ти зе дә тьр һ'ьз бь кә. Иса Мәсиһ гот, wә ки әв ә т'ә ми йа 
һә рә сә рә кә Пәймана Кәвьнда, ӧса жи т'ә ми йа һ'ьз кь рь на 
һьн да ва һә ва ле хwә да. 

Q. Дӧщари 1
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ль ч'и йа йед әморийа у һ'ә му дор-бә ред wа нә дәшта 
Ә'ра ба йе да, ль ч'и йа-ба ни йа, Нә щә феф, дә ве бә' ра, 
ә'р де кәнанийеф у Лӧб на не, һ'ә та Фь ра те ч'ә ме мә зьн. 
8

 Бьньһер'ә! Әз ви ә'р ди дь дь мә бәр wә, һә р'ьн wи ә'р ди 
бь кь нә мьл к'е хwә. Чьмки Хӧ дан кал-ба вед wә, Бь ра һим, 
Ис һаq у Аqуб р'а сонд хwар кӧ wи ә'р ди бь дә wан у пәй 
wан р'а жи зӧ р'ә та wан›.

Муса һ'акьма к'ьфш дькә
9

 Wе һьн ге мьн, Му са, готә wә: ‹Әз т'ә не qә wат на кьм бь-
к'ә вь мә бьн ба ре wә. 10

 Хӧ дан Хwәдейе wә һун ль һәв зе дә 
кь рь нә, иро һун бе һ'ә саб ьн ми на стәйр кед ә'з мен. 11

 Бьра 
Хӧ дан Хwәдейе кал-ба вед wә, wә һ'ә зар щари жь ви һ'ә са бе 
wә зе дә тьр бь кә у wә бьм ба рәк бь кә ча wа кӧ wи го ть бу wә! 
12

 Ле әз т'ә не ча wа дь ка рьм ба ред wә, ниред wә у шәр'-дә'-
wед wә һьлгьрьм? 13

 Һун хwә р'а жь qә би лед хwә мә рьв нә 
сәр wахт, аqьл у ще р'ь бан ди бь бь же рьн у әзе wан бь кь мә 
сәр wе ред wә›. 14

 Wә ща ба мьн да у гот: ‹Тә тьш тә ки qәнщ 
гот кӧ әм бь кьн›. 15

 Мьн сәр wе ред qә би лед wә, мә рьв нә сәр-
wахт у ще р'ь бан ди һьл дан, әw ль сәр wә ча wа сәр һ'ә зар, 
сәр сәд, сәрпенщи, сәрдәһә у бәр пьр си йар на ва qә би лед wә-
да к'ьфш кь рьн. 16

 Wе һьн ге мьн ль һ'а кь мед wә ә'мьр кьр у 
готә wан: ‹Гӧһ бь дь нә бь ра йед хwә у р'а ст һ'а кьм ти йе бь кьн 
ча wа на ва исраелийа, ӧса жи на ва исраелики у хәрибәки. 
17

 Ди wа не да фьр qи йе нә кьн, ча wа гӧһ дь дь нә йе мә зьн ӧса 
жи гӧһ бь дь нә йе бь ч'ук. Жь мә рь ва нә тьр сьн чьм ки ди wан 
шь хӧ ле Хwәде йә, ле һәр тьш те кӧ wә р'а зә' мәт бә би нь нә 
щәм мьн әзе гӧһ бь дь ме›. 18

 Wе һьн ге мьн бо на һәр тьш ти 
ль wә ә'мьр кьр кӧ һун гә рә чь бь кьн.

Шандьна щә'суса
19

 Чаwа кӧ Хӧ дан Хwәдейе мә ль мә ә'мьр кьр ӧса әм 
жь Һ'о ре бе р'е к'ә тьн, на ва wе qумьстана мә зьн у хофр'а 
дәр баз бун, к'и жан кӧ wә дит ль сәр р'и йа бәр бь ч'и йа-

Q. Дӧщари 1
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йед әморийа. Ӧса әм һа ть нә Qадеш-Барнеайе. 20
 Мьн 

готә wә: ‹Һун гь һиш ть нә ч'и йа йед әморийа, к'и жан кӧ 
Хӧ дан Хwәдейе мә дь дә мә. 21

 Бьньһер'ә Хӧ дан Хwәдейе 
тә әв ә'рд да ни бәр тә, һәв раз һә р'ә wе хwә р'а бь кә мьлк', 
ча wа кӧ Хӧ дан Хwәдейе кал-ба вед тә го ть бу тә, нә тьр сә 
нә жи вә к'ь шә›.

22
 Ле һун т'ә мам һа ть нә щәм мьн у wә гот: ‹Wәрә әм бә ри 

хwә мә ри йа бь ши ньн, wә ки әw мә р'а щә'сусийа wи ә'р ди 
бь кьн у хә бә рә ке бо на р'е би ньн к'и жа не да әме һәв раз 
һә р'ьн, ӧса жи бо на ба жа ред кӧ әме һә р'ь не›. 23

 Әw хә бәр 
ль мьн хwәш һат, мьн жи жь wә донз дәһ мә ри бь жар тьн 
жь һәр qә би ле мә рь вәк. 24

 Әw чун һьл к'ь ши йа нә сәр ч'и йа 
у гь һиш ть нә нә wа ла Әш к'о ле у әw р'а ч'ә'в кь рьн. 25

 Бәред 
wи ә'р ди гьр ть нә дәс тед хwә у т'ә ви хwә бәр жер ани нә 
щәм мә, хә бәр мә р'а анин у го тьн: ‹Әw ә'р де кӧ Хӧ дан 
Хwәдейе мә дь дә мә хwәш ә›.

26
 Ле wә нә хwәст кӧ һәв раз һә р'ьн, һун мь qа бь ли т'ә-

ми йед Хӧ дан Хwәдейе хwә сә кь нин. 27
 Wә конед хwә да 

би на хwә тәнг кьр у гот: ‹Хwәде жәнандә мә, әм жь ә'р де 
Мь сь ре дәр хьс тьн, wә ки мә бь дәс те әморийа qьр' кә. 
28

 Әме к'ӧ да һәв раз һә р'ьн? Бьрайед мә тьрс кь рь нә дь ле 
мә, го тьн: «Әw мь ләт жь мә мәс тьр у бь льнд тьр ә, бажарә 
мә зьн ьн у һ'ә та ә'з мен әw суркьри нә, мә за р'ед әнаqиф 
жи ль wьр ди тьн»›. 29

 Мьн готә wә: ‹Нә бьз дьн у нә тьр сьн 
жь wан: 30

 Хӧ дан Хwәдейе wә кӧ пе ши йа wә ва дь чә, әwе 
хwә ха али йе wә шәр' бь кә, ча wа кӧ wи бо на wә Мь сь-
ре да бәр ч'ә' вед wә кьр. 31

 Бәр'ийеда жи тә дит, кӧ ча wа 
мә рьв за р'ед хwә һьлдьгьрә, ӧса жи Хӧ дан Хwәдейе тә, 
т'ә ма ми йа ве р'е да тӧ һьл гьр ти, к'и жа ни да кӧ һун дь-
чун, һ'ә та һун гь һиш ть нә ль ви щи йи›. 32

 Пәй ве йә ке р'а 
жи wә ди са ба wә ри йа хwә Хӧ дан Хwәдейе хwә нә ани, 
33

 йе кӧ р'е да пе ши йа wә ва дь чу кӧ щи йе зомәлехьстьна 
wә к'ьфш кә. Шәв агьрда, р'ож жи ә'wр да р'е ни ша ни wә 
дь кьр, к'и жа не да кӧ һун дь чун.

Q. Дӧщари 1
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Хӧдан щьмә'та Исраел щәза дькә
34

 Хӧ дан дән ге хә бәр да на wә бь һист, һерс к'әт, сонд 
хwар у гот: 35

 ‹Т'ӧ кәс жь ван мә рь ва, жь ви нь сь ле хь раб, 
wи ә'р де qәнщ wе нә би нә, бо на к'и жа ни мьн сонд хwар 
кӧ бь дь мә кал-ба вед wә. 36

 Т'әне К'а ле бе кӧ р'е Йь фу нәһ 
wе wи ә'р ди бь би нә, әзе wи ә'р де кӧ әw нав гә р'и йа бь-
дь мә wи у за р'ед wи, чьм ки әw т'ам гӧ р'а Хӧданда ма›. 
37

 Хӧ дан бо на wә сәр мьн жи һер са хwә р'а кьр у гот: ‹Тӧ 
жи нак'әви wьр. 38

 Бәрдәстийе тә Йе шу йе кӧ р'е Нун wе 
бь к'ә вә wьр, wи бь шь ди нә, чьм ки әwе Исра ел бь бә кӧ 
wи ә'р ди хwә р'а бь кь нә мьлк'. 39

 Хьшимед wә йә бо на 
к'и жа на wә дь гот кӧ әwе т'а лан һә р'ьн у за р'ед wә йә кӧ 
һе qән щи-хь ра би йе жь һәв дәрнахьн әwе бь к'ә вь нә wьр. 
Әзе wи ә'р ди бь дь мә wан әwе хwә р'а бь кь нә мьлк'. 40

 Һун 
вә гә р'ьн, бь р'и йа Бә'ра Сор һә р'ь нә бә р'и йе›.

41
 Ле wә ща ба мьн да гот: ‹Мә бәр Хӧ дан гӧ нә кьр, әме 

һәв раз һә р'ьн бь кь нә шәр', ча wа кӧ Хӧ дан Хwәдейе мә ль 
мә ә'мьр кьр. Һьнге һәр кәс жь wә ч'әк гь ре да, wә т'ь ре кӧ 
һесайә һьлк'ьшьнә сә ре ч'и йа›. 42

 Ле Хӧ дан готә мьн: ‹Бежә 
wан: «Һьл нә к'ь шьн у нә кь нә шәр' кӧ һун жь дьж мь нед хwә 
нә йе нә qьр'е, чьм ки әз т'ә ви wә ни ньм»›. 43

 Мьн готә wә, ле 
wә гӧһ нә да мьн у мь qа бь ли т'ә ми йа Хӧ дан сә кь нин. Wә 
сәр һ'ьш ки кьр һьл к'ь ши йа нә сә ре ч'и йа. 44

 Бь на ли й ед wан 
ч'и йа әмори мь qа бь ли wә р'а бун, сәр Се һи ре ми на моза да-
нә пәй wә һ'ә та Һ'ор майе wә хьс тьн. 45

 Һун вә гә р'и йан у бәр 
Хӧ дан гьрийан, ле Хӧ дан гӧһ нә да wә дән ге wә нә бь һист.

Wә'де бәр'ийеда
46

 Wе һьн ге wә'дәки гә лә ки дь реж һун ль Ка де ше ман.

2  Әм вә гә р'и йан чу нә бә р'и йе бь р'и йа Бә'ра Сор, ча wа 
кӧ Хӧ дан го ть бу мьн. Әм гә ләк р'о жа до ра ч'и йа йе 

Се һи ре дьзьвьр'ин. 2  Хӧ дан готә мьн: 3  ‹Бәс ә һун до ра ви 

Q. Дӧщари 1 – 2
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* 2:9 Бьньһер'ә Дәстпебун 19:36-37.
* 2:11 «Р'ь файи» жи ә'савә бун.
* 2:14 Бьньһер'ә Qануна Дӧ ща ри 1:34-35.

ч'и йа йи бьзьвьр'ьн, вә гә р'ь нә али йе ба кӧ ре. 4
 Ль мь ләт 

ә'мьр кә у бе жә: «Те си но ре бь ра йед хwә, за р'ед Әсаw р'а 
кӧ ль Се һи ре дь ми ньн дәр баз би. Әwе жь wә бь тьр сьн, 
ле һун һ'әw за хwә жь wан бь кьн. 5

 Хwә ль wан нә хьн, 
чьм ки әз жь ә'р де wан qәт wә кә нь гә ки жи на дь мә wә, 
чьм ки мьн ч'и йа йед Се һи ре ча wа мьлк' да Әсаw. 6  Хӧрәк 
у аве п'ә рә ти жь wан бь к'ь р'ьн бь хwьн, вә хwьн. 7

 Чьмки 
Хӧ дан Хwәдейе тә һ'ә му шь хӧ лед дәс тед тә бьм ба рәк 
кьр. Әw һаш р'е wи ти йа тә һә йә ль ве бә р'и йа мә зьн да. 
Әва чьл сал ә кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә т'ә ви тә йә у ке ма-
си йа т'ӧ тьш ти тә нә дит»›. 8  Бь ви аwайи әм сәр бь ра йед 
хwә за р'ед Әсаw р'а кӧ ль Се һи ре дь ман дәр баз бун, әм 
жь р'и йа Ә'ра байе, Елат у Әсйон-Гәбәре дур дәр баз бун.

Әм вә гә р'и йан у р'и йа бә р'и йа Мо wа бе да чун, 9
 Хӧ дан 

готә мьн: ‹Хwә моwабийаф нә хә у т'ә ви wан нә кә шәр', 
чьм ки жь ә'р де wан на дь мә тә, мьн Ә'р ча wа мьлк' да за-
р'ед Лут *›. 10

 (Пешийе еми ль wьр дь ман, мь лә тә ки qә wат, 
бе һ'ә саб у бә жьн бь льнд ми на әнаqийа. 11

 Чаwа әнаqи, ӧса 
жи еми р'ьфайи * дь һа ть нә һ'ә са бе ле моwабийа wан р'а 
еми дь го тьн. 12

 Пешийе ль Се һи ре һ'ори дь ман, ле за р'ед 
Әсаw бә ри wан дан, әw qьр' кь рьн у щи мьл к'е wан жь 
wан стан дьн, ча wа кӧ Исра ел сә ре wи ә'р ди кьр, к'и жан 
кӧ Хӧ дан ча wа мьлк' да wан.) 13

 ‹Ньһа р'а бьн селафа Зә-
рә де р'а дәр баз бьн!› У әм селафа Зә рә де р'а дәр баз бун. 
14

 Wә' де кӧ әм жь Qадеш-Барнеайе р'е к'ә тьн һ'ә та дәр баз-
бу на селафа Зә рә де р'а си у һ'әйшт сал к'ь шанд. Һ'әта кӧ 
т'ә ма ми йа нь сь ле шәр'к'аред на ва зомеда мь рьн, ча wа 
кӧ Хӧ дан wан р'а сонд хwа рь бу *. 15

 Хӧ дан жи дәс те хwә 
ль сәр wан бь льнд кь рь бу, wә ки жь на ва зо ме qь р'а wан 
би нә, һ'ә та әw т'ә мам мь рьн.
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* 2:19 Бьньһер'ә Дәстпебун 19:36-37.
* 2:23 «К'ап т'о ри» фьльстиниф бун кӧ жь Кьретайе һа ть бун.

16
 Гава т'ә ма ми йа мә рь вед шәр'к'ар жь на ва мь ләт мь-

рьн, 17
 Хӧ дан готә мьн: 18

 ‹Иро тӧ Ә'ре р'а си но ре Мо wаб 
дәр баз дь би 19

 у не зи ки за р'ед Амон дь би, хwә wан нә хә 
у т'ә ви wан нә кә шәр', чьм ки жь ә'р де за р'ед Амон мьлк' 
на дь мә тә, мьн әw ча wа мьлк' да за р'ед Лут *›. 20

 (Әв жи 
ә'р де р'ьфайийа те һ'ә са бе, пе ши йе р'ьфайи ль wьр ма нә, 
ле амонийаф ль wан р'а замзуми дь бе жьн. 21

 Әw мь лә тә-
ки мә зьн, бе һ'ә саб у бь льнд бу ми на әнаqийа. Хӧ дан әw 
бәр ч'ә' ве амонийа qьр' кь рьн, амонийа бә ри wан дан у 
әw дәw са wан щи wар бун, 22

 ча wа кӧ Хӧ дан бо на за р'ед 
Әсаw кьр, йед кӧ ль Се һи ре дь жин. Хӧ дан һ'ори бәр ч'ә'-
вед wан qьр' кь рьн, за р'ед Әсаw бә ри wан дан у мьл к'е 
wан зәф ти хwә кь рьн һ'ә та иро. 23

 Ӧса жи т'ә ви ә'wwийе 
кӧ гӧн дед не зи ки Газ зайе дь ман qә wь ми бу. К'ап т'о рийе * 
кӧ жь К'ап т'о ре дәр к'ә ть бун әw qьр' кь рь бун у щи wа ре 
wан жь wан стан дь бун.) 24

 ‹Р'абьн р'е к'ә вьн у селафа Ар-
но не р'а дәр баз бьн. Бьньһер'ьн! Әз Си хо не әмори п'ад ше 
Һ'әш бо не у ә'р де wи дь дь мә дәс те тә, т'ә ви wан бь кә шәр' 
у дәст пе кә ә'р де wан хwә р'а бь кь нә мьлк'. 25

 Ирода әзе 
дәстпекьм тьрс у хо фа тә бь кь мә ль сәр мь лә тед бьн 
п'ә р'е ә'з мен. Йед кӧ wе бо на тә бь бь һен ль бәр тә wе 
бьләрьзьн у бь бьз дьн›.

26
 Мьн жь бә р'и йа Qь де мо те бь хә бә ред ә'дьлайе qа-

сьд шан дь нә щәм Си хо не п'ад ше Һ'әш бо не кӧ бе жьн: 
27

 ‹Бьһелә кӧ әз wә ла те тә ва дәр баз бьм, әзе т'ә не р'и йа 
сәрәкәда һә р'ьм, ч'әп у р'а ст данәгәр'ьм. 28

 Хӧрәк у аве 
п'ә рә ти бь фь ро шә мьн әзе бь хwьм, вә хwьм. Т'әне бь һе лә 
әз дәр баз бьм, 29

 ча wа за р'ед Әсаw кӧ сәр Се һи ре дь жин 
у моwабийе кӧ Ә'ре дь жин бо на мьн кь рьн. Һ'әта кӧ әз 
Ур дӧ не р'а дәр баз нәбьмә wи ә'р де кӧ Хӧ дан Хwәдейе мә 
дь дә мә›. 30

 Ле Си хо не п'ад ше Һ'әш бо не qа йл нә бу кӧ әм 
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wә ла те wи р'а дәр баз бьн, чьм ки Хӧ дан Хwәдейе тә әw 
сәр һ'ьшк кьр у дь ле wи кь рә кә вьр, wә ки wи бь дә дәс те 
тә, ми на р'о жа иро йин.

31
 Һьнге Хӧ дан готә мьн: ‹Бьньһер'ә! Әз дәст пе дь кьм 

Си хон у wә ла те wи дь дь мә дәс те тә, дәст пе кә зәфт кә у 
ә'р де wи хwә р'а бь кә мьлк'›. 32

 Си хон у һ'ә му щьм ә' та wи 
ль Йа һа се мь qа бь ли мә дәр к'ә тә шер', 33

 ле Хӧ дан Хwәдейе 
мә әw да дәс те мә, мә әw, кӧ р'ед wи у һ'ә му щьм ә' та wи 
qьр' кь рьн. 34

 Һьнге мә һ'ә му ба жа ред wи зәфт кьр, әw у 
ба жа ред wи wе ран кь рьн, әw т'ам ди йа ри Хӧ дан кь рьн, 
мер, жьн у зар' qәт йәк сах нә һьшт. 35

 Т'әне мә һ'әй wан 
хwә р'а һьл да у т'а ла не жь ба жа ред кӧ мә зәфт кь рь бун. 
36

 Жь Ә'ро һе ра дә ве селафа Ар но не у жь ба жа ре дәште, 
һ'ә та Ги лә' де ба жар т'ӧ нә бу кӧ мә qә wат тьр бу йа. Хӧ дан 
Хwәдейе мә һ'ә му да нә дәс те мә. 37

 Т'әне тӧ не зи ки wә ла-
те за р'ед Амон нә бу йи, ӧса жи т'ә ма ми йа али йе селафа 
Йа бо qе т'ә ви ба жа ред сә ре ч'и йа у т'ә ма ми йа wан щи йед 
кӧ Хӧ дан Хwәдейе мә из ьн нә да мә.

Исраел Ог алт' дькә

3  Әм вә гә р'и йан у р'и йа Ба ша не да һәв раз чун. Оге 
п'ад ше Ба ша не т'ә ма ми йа мь лә те хwә ва Ед рә йе да 

дәр к'ә тә мь qа бь ли мә шер'. 2
 Хӧ дан готә мьн: ‹Жь wи 

нә тьр сә, чьм ки әз әwи т'ә ви һ'ә му мь лә те wи, ә'р де wи 
дь дь мә дәс те тә. Те ӧса би ни сә ре wи, ча wа кӧ тә ани 
сә ре Си хо не п'ад ше әморийа кӧ Һ'әш бо не дь ма›. 3  Хӧ дан 
Хwәдейе мә, Оге п'ад ше Ба ша не у һ'ә му мь лә те wи да-
нә дәс те мә. Мә ӧса wи хьст кӧ т'ӧ кәс жь wан сах нә 
ма. 4 Wе һьн ге мә һ'ә му ба жа ред wан зәфт кь рьн, ба жар 
нә ма бу кӧ мә һьлнәдабуйа, аwа го ти шест ба жар, т'ә-
ма ми йа qә за Ар го ве, п'ад ша ти йа Оге Ба ша не. 5 Һ'әму әв 
ба жар бь су ред бь льнд, щот дәр гә һа у зәр'зава qәwаткьри 
бун, хенщи гә ләк гӧн дед бе сур. 6

 Мә әw wе ран кь рьн, 
әw т'ам ди йа ри Хӧ дан кь рьн, ча wа кӧ мә ани сә ре Си-
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* 3:14 Бь зь ма не иб ра ниф «Wар гә һед Йаир».
* 3:15 «Ма хир» на ве олк'әкә жь qә би ла Мь на шә йә.
* 3:17 Ибрани «Бә'ра Хwе» йә.

хон п'ад ше Һ'әш бо не, һәр ба жар т'ә ви жьн, ме ра у за р'а 
wе ран кь рьн. 7 Ле һ'ә му һ'әй wан у т'а лан жь wан ба жа ра 
мә хwә р'а һьл дан.

8
 Wи ча хи мә ә'р де али йе р'о һь ла та Ур дӧ не жь селафа 

Ар но не һ'ә та ч'и йа йе Һәр мо не жь дәс те дӧ п'ад шед 
әморийа станд. 9 (сайдани Һәр мо не р'а Си рйон дь бе жьн, 
әмори жи Сә нир дь бе жьн.) 10

 Һ'әму ба жа ред дәшта ч'и йе 
у т'ә ма ми йа Ги лә'д, т'ә ма ми йа Ба ша не һ'ә та Сал к'айе у 
Ед рәйе, ба жа ред п'ад ша ти йа Ог ль Ба ша не мә һьл да. 
11

 (Чьмки жь р'ьфайийа т'ә не Оге п'ад ше Ба ша не ма бу. 
Ва йә дар бәс та wи йә һ'ә сь ни нь һа Р'аб ба йе да щәм за р'ед 
амонийа йә, дьрежайа wе нә һә зәнд ә, бәрайа wе чар 
зәнд ә, зәнде гьһиштийа.)

Мьлк'е Р'убен, Гад у Мьнашә
12

 Wе һьн ге мә әw ә'рд хwә р'а кь рә мьлк'. Ә'ро һер не зи ки 
селафа Ар но не у ни ве ч'и йа йед Ги лә' де т'ә ви ба жа ред 
wи мьн да р'убенийа у гадийа. 13

 Чь кӧ жь Ги лә' де ма бу 
у т'ә ма ми йа Ба ша на п'ад ша ти йа Ог мьн да ни ве qә би ла 
Мь на шә. (Т'әмамийа qә за Ар го ве ль т'ә ма ми йа Ба ша не-
да дь һа тә нав кь рь не ча wа ә'р де р'ьфайийа. 14

 Йаи ре кӧ р'е 
Мь на шә т'ә ма ми йа qә за Ар го ве һ'ә та си но ре гьшурийа 
у маһахатийа һьл да. Әwи Ба шан бь на ве хwә Һ'а вот 
Йаир * нав кьр кӧ һ'ә та иро әw на ва ль сәр ә). 15

 Ги лә'д 
мьн да Ма хир *. 16

 Жь Ги лә'д һ'ә та селафа Ар но не мьн да 
р'убенийа у гадийа. Синоре wан әв ьн: Жь на ва селафа 
Ар но не һ'ә та селафа Йа бо qе кӧ си но ре кӧ р'ед Амон ә, 
17

 у ӧса жи дәшта Ә'ра ба, си но ре Ур дӧ не ва жь Хьн не ре те 
һ'ә та Бә'ра Ә'ра байе аwа го ти Бә'ра Мьри *, али йе р'о һь-
ла те бәр п'а ла Аш дод Пис гайе.
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18
 Wе һьн ге мьн ль wә ә'мьр кьр, гот: ‹Хӧ дан Хwәдейе 

wә әв ә'рд да wә кӧ һун wи хwә р'а бь кь нә мьлк'. Аwа 
һун һ'ә му йед шәр'к'ар, ч'ә ке хwә гь ре дьн пе ши йа бь-
ра йед хwә за р'ед Исра ел һә р'ьн. 19

 Т'әне жьн-за р'ед wә, 
һ'әй wа нед wә (әз за ньм кӧ һ'әй wа нед wә гә ләк ьн) бь-
ра wан ба жа ра да кӧ мьн да нә wә бь ми ньн, 20

 һ'ә та кӧ 
Хӧ дан р'ь һ'ә ти йе нә дә бь ра йед wә, ми на wә. Гава әw 
ә'р де кӧ Хӧ дан Хwәдейе wә дь дә wан али йе р'оавайа 
Ур дӧ не хwә р'а бь кь нә мьлк', һьн ге бь ра һәр кәс жь 
wә вә гә р'ә ль сәр мьл к'е хwә, к'и жан кӧ мьн да нә wә›. 
21

 Wе һьн ге мьн ль Йе шу ә'мьр кьр у гот: ‹Ч'ә'вед тә 
һәр тьшт ди тьн, чь кӧ Хӧ дан Хwәдейе wә ани сә ре 
wан һәр дӧ п'а дша. Хӧ дан wе ӧса жи би нә сә ре wан 
һ'ә му п'ад ша ти йа на ва к'и жа на р'а те дәр баз би. 22

 Жь 
wан нә тьр сьн, чьм ки Хӧ дан Хwәдейе wә хwә ха шәр' 
дь кә бо на wә›.

Хӧдан изьн нәда Муса бьк'әвә Кәнанеф

23
 Wе дә ме мьн р'ә ща жь Хӧ дан кьр у гот: 24

 ‹Хӧ дан, 
Хwәйе мьн! Тә дәст пе кьр мә зь на йи йа хwә у дәс те хwә-
йи qә wат ни ша ни хӧ ла ме хwә кьр. К'ийә әw хwә де йе 
ә'з ма на да у сәр ә'р де, кӧ ми на шь хӧл у кь ред зорә кӧ 
тӧ дь ки, бь кә? 25

 Р'әща дь кьм бь һе лә әз дәр баз бьм, wи 
ә'р де qән щи али йе р'оавайа Ур дӧ не, wан ч'и йа йед qәнщ 
у Лӧб на не бь би ньм›. 26

 Ле Хӧ дан бо на wә сәр мьн һерс 
к'әт у дән ге мьн нә бь һист. Хӧ дан готә мьн: ‹Бәс ә! Вьр 
шун да бо на wе йә ке иди мьн р'а нә бе жә! 27

 Һьл к'ь шә сә ре 
Пис гайе, сә ре хwә бь льнд кә ба кӧр у ба шур, р'о һь лат у 
р'оава пе ч'ә' вед хwә бь би нә, чьм ки те жь Ур дӧ не дәр баз 
нә би. 28

 Ль Йе шу ә'мьр кә, дьл бь дә ль бәр wи у бь шь-
ди нә, чьм ки әwе пе ши йа ви мьләтива һә р'ә у wи ә'р ди 
к'и жа ни те бь би ни wан р'а бь кә мьлк'›. 29

 У әм ль нә wа ла 
пеш бә ри Бет'-П'ь һо ре ман.
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* 4:3 Бьньһер'ә Жьмар 25:1-9. П'ь һор на ве ч'и йа ки бу, ль wе 
дә ре п'у те Ба ә'л р'а qӧ льх дь кь рьн. Ләма жи мә рьв на ве wи 
ч'и йа йи у wи п'у ти да нин Ба ә'л-П'ь һор.

Муса гази qәдандьна qануна Хwәде дькә

4  Исра ел, бь бь һе нь һа qәй дә-qанун у qь ра ред кӧ әз wә 
һин дь кьм wә ки wан бь qә ди ньн. Бь ви аwайи һу не 

бь жин у һә р'ь нә wи ә'р де кӧ Хӧ дан Хwәдейе кал-ба вед 
wә wе бь дә wә кӧ wи хwә р'а бь кь нә мьлк'. 2

 Әз чь ль wә 
ә'мьр дь кьм, жь wе нә зе дә кьн, нә жи кем кьн, ле qа ну-
нед Хӧ дан Хwәдейе wә кӧ әз ль wә ә'мьр дь кьм хwә йи 
кьн. 3  Ч'ә'вед wә ди тьн кӧ Хӧ дан чь кьр Ба ә'л-П'ьһореда *. 
Һ'әму мә рь вед кӧ пәй Ба ә'л-П'ь һор чун Хӧ дан Хwәдейе тә 
әw жь на ва тә ӧн да кь рьн, 4 ле wә кӧ хwә Хӧ дан Хwәдейе 
хwә гьр ти йә т'ә мам жи һ'ә та нь һа сах ьн.

5
 Бьньһер'ә мьн һун һи ни qәй дә-qанун у qь ра ра кь рьн, 

ча wа кӧ Хӧ дан Хwәдейе мьн ль мьн ә'мьр кь рь бу, wә ки 
һун ль wи ә'рдида жи бьк'ар би ньн, к'и жа ни һу не бь-
к'ә вь не хwә р'а бь кь нә мьлк'. 6

 Хwәйи кьн у бь qә ди ньн, 
чьм ки әв ә биланти у сәр wах ти йа wә йә ль бәр ч'ә' ве мь-
лә та. Әwе кӧ ван һ'ә му qәй дә-qа ну на бь бь һен wе бе жьн: 
‹Р'асти әв щьм ә' та би лан у сәр wахт ә, мь лә тә ки мә зьн 
ә›. 7

 Чьмки к'и жан мь лә те мә зьн ә кӧ хwә де йе wан аһа 
не зик ә, ча wа Хӧ дан Хwәдейе мә, wәх те һәр га зи йа мә? 
8

 Йан qәй дә-qа ну нед, qь ра ред к'и жан мь лә те мә зьн р'а-
ст ьн, ми на т'ә ма ми йа ван һин кь рь на к'и жан кӧ әз иро 
датиньмә ль бәр wә?

9
 Т'әне һаш жь хwә һә бә, мь qа ти нә фса хwә бә wә ки тӧ 

wан тьш та бир нә ки, к'и жан кӧ тә бь ч'ә' вед хwә ди тьн. 
Әw т'ә ма ми йа р'о жед ә'мь ре тә да жь дь ле тә дәр нә йен, 
wан бь гь һи нә за р'ед хwә у за р'е за р'ед хwә. 10

 Бир би-
нә әw р'о жа кӧ тӧ ль Һ'о ре бе бәр Хӧ дан Хwәдейе хwә 
сәкьнибуйи, ча хе Хӧ дан готә мьн: ‹Щьмә'те бь щь ви нә 
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щәм мьн. Әзе хә бә ред хwә wан р'а бе жьм, wә ки әw һин 
бьн жь мьн бь тьр сьн һ'ә му р'о жед кӧ әw ль сәр дь не 
бь жин, ӧса жи за р'ед хwә һин кьн›. 11

 У һун не зик бун 
бь на т'а ра ч'и йе сә кь нин, ч'и йа жи агьр пе к'ә ть бу у ал ав 
дь гь һиш тә к'урайа ә'з мен, тә' рис та ни, ә'wрайи у шәвәр'әш 
бу. 12

 Хӧ дан жь на ва агьрда т'ә ви wә хәбәрда. Wә дән ге 
го ть на wи бь һист, ле дьл qе wи нә дит, т'ә не дәнг дь бь-
һист. 13

 Хwәде пәй ма наф хwә, аwа го ти һәр дә һә т'ә ми 
wә ва ә'йан кь рьн. Әw ль сәр дӧ сә лед кә вь ри нь ви син у 
т'ә ми да wә кӧ wан хwәй кьн. 14

 Wе һьн ге Хӧ дан ль мьн 
ә'мьр кьр кӧ әз wә һи ни wан qәй дә-qанун у qь ра ра кьм, 
бо на кӧ ль wи wә ла ти да жи бь qә ди ньн к'и жа ни кӧ һу не 
дәр баз бьн хwә р'а бь кь нә мьлк'.

15
 Wә т'ӧ дьлq нә дит wе р'о жа кӧ Хӧ дан ль Һ'о ре бе жь 

на ва егьр да wә р'а хәбәрда. Һаш жь хwә һә бьн 16
 кӧ һун 

нәшьһ'ьтьн у хwә р'а п'у та т'ӧ щу р'ә йи, дьл qе мер йан 
жьнеда ченәкьн. 17

 Нә жи дьл qе т'ӧ һ'әй wа не ль сәр ә'р-
де, нә дьл qе т'ӧ тәйрәде хwәйибаскә бьн п'ә р'е ә'з мен да 
кӧ дь фь р'ә, 18

 нә дьл qе т'ӧ шулькийе ль сәр ә'р де, нә жи 
дьл qе т'ӧ мә' си йе авейә бь не ә'р де да чеки. 19

 Нәбә кӧ тӧ 
сә ре хwә бьльндки жор ль ә'з мен, тә' ве, һи ве, стәйр ка у 
т'ә ма ми йа нәхшед ә'з мен бьньһер'и у бе йи ха пан дь не, 
ль бәр wан та би у wан р'а хӧ лам ти йе бь ки, чьм ки Хӧ дан 
Хwәдейе тә әw бо на т'ә ма ми йа мь лә тед бьн п'ә р'е ә'з-
мен да к'ьфш кь рь нә. 20

 Ле чь дь ми нә бо на wә, Хӧ дан һун 
жь на ва фьр'на һ'ә сь ни, аwа го ти жь Мь сь ре дәр хьс тьн, 
wә ки һун бь бь нә мь лә те п'а ра wи, ми на р'о жа иро йин.

21
 Хӧ дан бо на кь ред wә һер са хwә ль мьн р'а кьр у сонд 

хwар, wә ки әз жь Ур дӧ не дәр баз на бьм, нак'әвьмә ә'р де 
qән щи кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә ча wа wар дь дә тә. 22

 Әзе ль 
ви ә'р ди бь мь рьм, жь Ур дӧ не дәр баз на бьм, ле һу не дәр-
баз бьн у ль wи ә'р де qәнщ хwә р'а бь кь нә мьлк'. 23

 Һаш 
жь хwә һә бьн, wә ки һун пәй ма на кӧ Хӧ дан Хwәдейе 
wә т'ә ви wә гь ре да, бир нә кьн. Хwәр'а п'у та дьл qе т'ӧ 

Q. Дӧщари 4



377

тьш ти да ченәкьн, чь кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә из ьн нә да 
тә. 24

 Чьмки Хӧ дан Хwәдейе тә агь ре п'ә р'ь тан дь не йә, 
әw Хwәдеки к'ӧмр'әш ә.

25
 Гава тә р'а зар' бь бьн у за р'ед за р'а бь бьн, дь реж ль сәр 

wи ә'р ди бь жин, п'әйр'а һун бьшьһ'ьтьн хwә р'а п'у та дьл qе 
тьш тә ки да че кьн у хь ра би йе ль бәр Хӧ дан Хwәдейе хwә 
бь кьн, һу не һер са wи р'а кьн, 26

 әз иро га зи ә'рд у ә'з мен 
дь кьм ча wа шә' дә мь qа бь ли wә, һу не зу ть рә ке бә та вә бьн 
ль сәр ә'р де кӧ һу не Ур дӧ не р'а дәр баз бьн һә р'ьн хwә р'а 
бь кь нә мьлк'. Һуне ль сәр wе дь реж нә ми ньн ле һу не 
бе нә р'аqәтандьне. 27

 У Хӧ дан wе wә ль на ва мь лә та да 
бә ла-бә ла йи кә, т'ә не һь нә ке жь wә на ва мь лә тед кӧ 
Хӧдане wә бь бә бь ми ньн. 28

 Wе дә ре һу не wан хwәдейар'а 
qӧ льх кьн, к'и жан кӧ бь да ра, кә вь ра бь дәс тед мә рь ва 
че кь ри нә. Йед кӧ нә дь би ньн, нә дь бь һен, нә дь хwьн у 
нә жи би не һьлдьдьн. 29

 Ле га ва тӧ ль wьр дә ма на Хӧ дан 
Хwәдейе хwә да би, һә гәр бь т'ә ма ми йа дь ле хwә у бь 
т'ә ма ми йа нә фса хwә wи бьгәр'и, те wи бь би ни. 30

 Чахе 
тӧ тән га си йа да би у р'о жед ахь ри йе да әв һ'ә му тьш та на 
бе нә сә ре тә, те вә гә р'и ль щәм Хӧ дан Хwәдейе хwә у 
те гӧ р'а wи бь ки. 31

 Чьмки Хӧ дан Хwәдейе тә, Хwәдейе 
р'ә'мә ә, әw тә на һе лә, тә ӧн да на кә у пәй ма на т'ә ви 
кал-ба вед тә гь ре да йи бир на кә, бо на к'и жа ни Хwәде 
wан р'а сонд хwа ри йә.

32
 К'а бо на wан wә'дед бә ри хwә бь пь рсә, жь wе р'о же да 

кӧ Хwәде инсан ль сәр ә'р де хӧльqандийә, бьн п'ә р'е ә'з-
мен да ми на әве кь рь на мә зьн qәт qә wь ми йә, йан һа ти йә 
бь һис ть не? 33

 Qәт мь лә тә ки дән ге Хwәде жь нав агьрда 
кӧ хә бәр дь дә бь һис ти йә, ча wа кӧ тә бь һист у сах ма йи? 
34

 Йан хwә де ки кь ри йә кӧ бе у хwә р'а мьләтки жь на ва 
мь лә те дьн һьл дә, бь ще р'ь бан дь на, ни ша на, к'ә рә мә та, 
шер', бь дәс те зор у зән да дьрежкьри, бь хо фа мә зьн, ми на 
һ'ә му тьш те кӧ Хӧ дан Хwәдейе wә бо на wә Мь сь ре да ль 
бәр ч'ә' ве тә кьр? 35

 Тәр'а һа ть бу да йи не кӧ тӧ бь би ни, wә-
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* 4:42 Бьньһер'ә 19:1-13-да.

ки тӧ бь за нь би кӧ Хӧ дан, Хwәде йә у пеш ть ри wи хwә де 
т'ӧ нә. 36

 Әwи жь ә'з мен да кӧ тӧ дән ге wи бь бь һе йи, wә ки 
тә ши рәт кә, ль сәр ә'р де жи агь ре хwә йи мә зьн ни ша ни тә 
кьр, тә хә бә ред wи жь на ва егьр да бь һис тьн. 37

 Чьмки әwи 
кал-ба вед тә һ'ьз кь рьн у зӧ р'ә та wан па ши wан бь жарт, 
әwи хwә ха тӧ жь Мь сь ре бь qә wа та хwә йә мә зьн дәр хьс ти. 
38

 Wәки бә ри мь лә та дә жь бәр ч'ә' ве тә кӧ жь тә мәс тьр у 
qә wат тьр ьн, тә дәр баз кә у ә'рд ед wан ча wа мьлк' бь дә 
тә, ми на р'о жа иро йин. 39

 Иро нас кә у дь ле хwә да хwәй 
кә: Кӧ Хӧ дан ә Хwәде, жор ль ә'з мен, жер ль сәр ә'р де йә ки 
дьн т'ӧ нә йә. 40

 Qәйдә-qанун у ә'мь ред wи хwәй кә, к'и жа на 
кӧ әз иро ә'мь ри ль тә дь кьм, wә ки бо на тә qәнщ бә, пәй 
тә р'а жи бо на кӧ р'ед тә, ӧса жи ә'мь ре тә дь реж бә ль сәр 
ә'р де кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә дь дә тә һ'ә та-һ'ә та йе».

Бажаред р'әве
41

 Һьнге Му са се ба жар wи али Ур дӧ не али йе р'о һь ла-
те баш qә кь рьн, 42

 wә ки меркӧже кӧ йә ки бе һ'әм де хwә 
бь кӧ жә бь р'ә вә ль wьр. Һәгәр дьж мь на ти на ва wан да qәт 
т'ӧнәбуйә, бь ра әw бь р'ә вә жь ван һәр се ба жа ра йә ки 
кӧ сах бь ми нә *: 43

 Бә сә ра бә р'и йе да ль дәшта ч'и йе бо на 
р'убенийа бә, Ра мо т'а Ги лә' де да бо на гадийа у Го ла на 
Ба ша не да бо на мьнашийа бә.

44
 Әв ә һин кь рь на кӧ Му са готә за р'ед Исра ел. 45

 Әв ьн әw 
шә' дә ти, qәй дә-qанун у qь ра ред кӧ Му са готә за р'ед Исра-
ел пәй жь Мь сь ре дәр к'ә ть на wан р'а, 46

 али йе р'о һь ла та 
Ур дӧ не нә wа ла пеш бә ри Бет'-П'ь һо ре ә'р де Си хо не п'ад-
ше әморийада кӧ Һ'әш бо не дь ма, к'и жан кӧ Му са у за р'ед 
исраелийа бьн дәст кь рьн, пәй жь Мь сь ре дәр к'ә ть на wан р'а. 
47

 У wа на ә'р де wи у ә'р де Оге п'ад ше Ба ша не, дӧ п'ад шед 
әморийа wи али Ур дӧ не али йе р'о һь ла те зәфт кь рьн: 48

 Жь 
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* 4:49 Аwа го ти «Бә'ра Мьри».
* 5:2 Һ'о реб на вә ки дь не йи Си на йе йә.

Ә'ро һе ра дә ве селафа Ар но не һ'ә та ч'и йа йе Си рйо не, аwа 
го ти Һәр мо не, 49

 т'ә ви т'ә ма ми йа Ә'ра байе wи али Ур дӧ не 
али йе р'о һь ла те, һ'ә та Бә'ра Ә'ра байе * бәрп'ала Пис гайе.

Готьна Мусайә дӧда

Wәк'ьландьна дәһә т'әмийа

5  Му са га зи т'ә ма ми йа Исра ел кьр у готә wан: «Бьбьһе 
Исра ел, qәй дә-qанун у qь ра ред кӧ әз иро wә р'а дь-

бе жьм. Һун жи wан һин бьн у бь кьн кӧ wан бь qә ди ньн. 
2

 Хӧ дан Хwәдейе мә ль бәр Һ'о ре бе * пәй ман т'ә ви мә гь ре да. 
3

 Хӧ дан т'ә ви кал-ба вед мә әва пәй ма на гьренәда, ле хут 
т'ә ви мә һ'ә му йа, йед кӧ иро сах-сь ла мәт ль вьр ьн. 4 Хӧ дан 
ль сә ре ч'и йе жь на ва егьр да р'у бь р'у т'ә ви wә хәбәрда. 
5

 Әз жи wи ча хи нав бә ра wә у Хӧданда сәкьнибум, wә ки 
хә бә ра Хӧ дан wә р'а бе жьм, чьм ки һун жь агьр дь тьр си йан 
у һьлнәдьк'ьшийанә сә ре ч'и йе, һьн ге Хӧ дан гот:

6
 ‹Әз Хӧ дан Хwәдейе тә мә, йе кӧ тӧ жь wә ла те Мь сь ре, 

жь ма ла хӧ лам ти йе дәр хьс ти. 7
 Пештьри мьн хwә де йе 

тә йә ма йин т'ӧ нә бьн.
8

 Т'ӧ п'у ти ми на дьл qе тьш тә ки да хwә р'а че нә ки, нә 
жор ль ә'з мен, нә жер ль сәр ә'р де, нә жи на ва авед бьн 
ә'р де да. 9 Бәр wа на та нә би у хӧ лам ти йа wан нә ки, чьм-
ки әз Хӧ дан Хwәдейе тә Хwәдеки к'ӧмр'әш ьм, кӧ бо на 
нә һә qи йед ба ва ти нь мә сә ре за р'а һ'ә та нь сь ле сь си йа у 
ча ра йед кӧ дь жә нь нә мьн, 10

 ле әwед кӧ мьн һ'ьз дь кьн 
у ә'мь ред мьн дь qә ди ньн, әзе һ'ә та һ'ә зар нь сь ли бь һ'ӧ ба 
ам ьн т'ә ви wан бьм.

11
 Наве Хӧ дан Хwәдейе хwә ба ди һә wа нә ди сәр за ре 

хwә, чьм ки Хӧ дан wе йе кӧ на ве wи ба ди һә wа дь дә сәр 
за ре хwә бе щә за нә һе лә.
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12
 Р'ожаф шә ми йе хwәй кә у пи роз кә, ча wа кӧ Хӧ дан 

Хwәдейе тә ль тә ә'мьр кьр. 13
 Шәш р'о жа бь хә бь тә у һ'ә му 

шь хӧ ле хwә бь кә, 14
 ле р'о жа һ'әф та, шә ми йа р'ь һ'ә ти йа 

бо на Хӧ дан Хwәдейе тә йә, т'ӧ шь хӧ ли нә ки, нә тӧ, нә 
кӧ р'е тә, нә qи за тә, нә хӧ ла ме тә, нә ща ри йа тә, нә га йе 
тә, нә к'ә ра тә, нә һ'әйwанәки тә, нә жи хәрибе на ва тә да, 
wә ки хӧ лам у ща ри йа тә ми на тә р'ь һ'әт бә. 15

 Бир би нә 
wә ки тӧ хӧ лам бу йи ль ә'р де Мь сь ре да у Хӧ дан Хwәдейе 
тә, тӧ жь wьр дәр хьс ти, бь дәс те зор у зән да дьрежкьри, 
лә ма жи Хӧ дан Хwәдейе тә ль тә ә'мьр кьр кӧ шә ми йа 
р'ь һ'ә ти йе хwәй ки.

16
 Qәдьре де у ба ве хwә бь гь ри, ча wа кӧ Хӧ дан Хwәдейе 

тә ль тә ә'мьр кьр, wә ки ә'мь ре тә дь реж бә, wә ки тә р'а 
qәнщ бә ль сәр ә'р де кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә дь дә тә.

17
 Нә кӧ жи.

18
 Зьнийе нә ки.

19
 Нә дь зи.

20
 Мьqабьли т'ӧ кә си шә' дә ти йа дә рәw нә ди.

21
 Дьлһавьжийа к'ӧл фә та т'ӧ кә си нә ки. Нә дьл һа вь жи-

йа ма ла т'ӧ кә си, нә ә'р де wи, нә хӧ ла ме wи, нә ща ри йа 
wи, нә га йе wи, нә к'ә ра wи, ӧса жи т'ӧ тьш те т'ӧ кә си›.

22
 Әв хә бә ра на Хӧ дан һ'ә му щьвата wә р'а, сә ре ч'и йе жь 

на ва агьрда, ә'wр у тә' рис та ни йе да, бь дән ге бь льнд гот у 
иди зе дә нә кьр. Әw ль сәр дӧ сә лед кә вь ри нь ви син у да нә 
мьн. 23

 Чахе wә дәнг жь на ва тә' рис та ни йе бь һист, ч'и йа 
жи бь агьр дь шә wь ти, һьн ге һун, һ'ә му сәр wе ред qә би лед 
wә у р'у спи йед wә не зи ки мьн бун, 24

 у го тьн: ‹Аwа Хӧ дан 
Хwәдейе мә р'у мә та хwә, мә зь на йи йа хwә ни ша ни мә кьр 
у мә дән ге wи жь на ва агьрда бь һист. Иро мә дит, wә ки 
Хwәде т'ә ви ин сен хә бәр дь дә у инсан сах дь ми нә. 25

 Ньһа 
чь ма әм бь мь рьн? Әв агь ре һани мә зьн wе мә һ'у фи хwә 
кә, wә ки әм ди са дән ге Хӧ дан Хwәдейе хwә бь бь һен, әме 
бь мь рьн. 26

 Чьмки к'и жа ни хун-гошт дән ге Хwәдейе зен ди 
кӧ жь на ва егьр хәбәрда ми на мә бь һис ти йә у сах ма йә? 
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* 6:4 Аһа жи те фә'м кь рь не: «Хӧ дан Хwәдейе мә, т'ә не әw ә 
Хӧ дан».

27
 Тӧ һә р'ә не зик бә у бь бь һе һ'ә му чь кӧ Хӧ дан Хwәдейе 

мә wе бе жә у тӧ т'әмами мә р'а бе жә. Чь кӧ Хӧ дан Хwәдейе 
мә wе бе жә тә, әме жи бь бь һен у бь qә ди ньн›.

28
 Гава wә т'ә ви мьн хә бәр дь да, Хӧ дан дән ге wә бь һист 

у Хӧ дан готә мьн: ‹Мьн әw хә бә ред кӧ әви мь лә ти готә 
тә бь һист. Һ'әму чь кӧ wан гот qәнщ ә. 29

 Хwәзи нет-фь-
кь ред wан һәр гав әв бә, жь мьн бь тьр сьн у һ'ә му ә'мь ред 
мьн бь qә ди ньн, wә ки wан у за р'ед wан р'а һ'ә та-һ'ә та йе 
qәнщ бә! 30

 Һәр'ә бе жә wан: «Вәгәр'ьнә конед хwә». 31
 Ле 

тӧ ль вьр т'ә ви мьн бь ми нә, әзе һ'ә му ә'мьр, qәй дә-qанун 
у qь ра ра бе жь мә тә, тӧ жи щьм ә' те һи ни ван ки, wә ки 
әw wан бь qә ди ньн ль сәр ә'р де кӧ әз дь дь мә wан хwә р'а 
бь кь нә мьлк'›. 32

 Бьщә'диньн ӧса бь кьн, ча wа кӧ Хӧ дан 
Хwәдейе wә ль wә ә'мьр кьр, нә ч'әп дагәр'ьн, нә жи р'а ст. 
33

 Т'әне wе р'ейеда һә р'ьн к'и жан кӧ Хӧ дан Хwәдейе wә 
ль wә ә'мьр кьр, wә ки һун сах у сь ла мәт бьн у р'о жед wә 
ль сәр ә'р де кӧ һу не ле wар бьн, дь реж бьн.

Т'әмийа һәрә мәзьн

6  Әв ьн әw ә'мьр, qәй дә-qанун у qь ра ред кӧ Хӧ дан 
Хwәдейе wә ә'мь ри ль мьн кь рьн кӧ wә һин кьм, 

wә ки wи wә ла ти да к'и жа ни кӧ һун дьчьне ле wар бьн 
бь qә ди ньн. 2  Һәгәр тӧ һ'ә му р'о жед ә'мь ре хwә да жь Хӧ дан 
Хwәдейе хwә бьтьрси, һ'ә му qәй дә-qанун у ә'мь ред кӧ әз 
ль тә ә'мьр дь кьм, тӧ, кӧ р'е тә у кӧ р'е кӧ р'е тә бь qә ди ньн, 
һьн ге ә'мь ре тә йе дь реж бә. 3

 Бьбьһе Исра ел у бь кә кӧ 
бь qә ди ни, wә ки тә р'а qәнщ бә у һун гә лә ки ль һәв зе дә 
бьн, ль сәр ә'р де кӧ шир у һьн гьв же дьк'ьшә, ча wа кӧ 
Хӧ дан Хwәдейе кал-ба вед тә го ть бу тә.

4
 Бьбьһе Исра ел! Хӧ дан Хwәдейе мә Хӧданәк ә *. 5 Хӧ дан 

Хwәдейе хwә һ'ьз бь кә, бь т'ә ма ми йа дь ле хwә, бь т'ә-
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* 6:16 Бьньһер'ә Дәрк'әтьн 17:1-7.

ма ми йа ща ни йа хwә у бь т'ә ма ми йа qә wа та хwә. 6
 Ван 

хә бә ред кӧ әз иро ль wә ә'мьр дь кьм бь ра дь лед wә да 
бьн. 7

 Зар'ед хwә qәнщ һи ни ван кә. Бона ван хә бәр дә, 
га ва ма ла хwә да р'у ньш ти би, йан р'е да би, йан п'ал-
да йи би йан р'а дь би. 8

 У wан ча wа ни шан ль сәр дәс те 
хwә гь ре дә, ӧса жи бь ра әw ль сәр ә'ни йа тә ль нав бә ра 
ч'ә' вед тә бьн, 9 wан ль сәр р'әхдәрийед ма ла хwә у дәр-
гә һед ба жа ре хwә бь нь ви сә.

Хәмкьрьна бона нәгӧһдарийе
10

 Чахе Хӧ дан Хwәдейе тә, тә бь бә wи ә'р ди, к'и жан 
кӧ Хӧ дан кал-ба вед тә Бь ра һим, Ис һаq у Аqуб р'а сонд 
хwар, кӧ ба жа ред qәнщ у мәзьнва бь дә тә, к'и жан кӧ тә 
ченәкьрьнә, 11

 ма лед һәр тьш ти ва т'ь жи, кӧ тә т'ь жи нә 
кь рь нә, биред вәдайи, кӧ тә вәнәданә, ба хе ть ри йа у зәй-
т'у не, кӧ тә данәч'ькандьнә, те бь хwи у т'ер би. 12

 Һаш жь 
хwә һә бә, wә ки тӧ Хӧдане кӧ тӧ жь wә ла те Мь сь ре, жь 
ма ла хӧ лам ти йе дәр хьс ти бир нә ки. 13

 Хӧ дан Хwәдейе 
хwә бь тьр сә, wи р'а хӧ лам ти йе бь кә, бь на ве wи сонд 
бь хwә. 14

 Пәй хwә де йед башqәйә мь лә тед до ра хwә нә-
чьн, 15

 чьм ки Хӧ дан Хwәдейе кӧ на ва тә да йә, Хwәдейе 
к'ӧмр'әш ә. Нәбә кӧ һер са Хӧ дан Хwәдейе тә ль сәр тә 
р'а бә у әw тә жь сәр р'у йе ә'р де ӧн да кә.

16
 Хӧ дан Хwәдейе хwә нә ще р'ь би ньн, ча wа кӧ wә ль 

Мас са һе * әw ще р'ь банд. 17
 Ә'мьред Хӧ дан Хwәдейе хwә, 

шә'дәтийед wи у qәй дә-qа ну нед wи, кӧ әwи ль тә ә'мьр 
кь рьн, qәнщ хwә йи кьн. 18

 Ль бәр ч'ә' ве Хӧ дан р'ас ти йе 
у qән щи йе бь кә, wә ки тә р'а qәнщ бә у тӧ һә р'и ль wи 
ә'р де qәнщ wар би, бо на к'и жа ни Хӧ дан кал-ба вед тә р'а 
сонд хwар 19

 кӧ һ'ә му дьж мь нед тә wе жь бәр тә бе нә 
р'аqәтандьне, ча wа кӧ Хӧ дан гот.
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* 7:5 Аше раһ на ве п'у тед мь лә тед кә на ни йа бун, щур'ед wан 
нә ә'йан ьн, бәл ки ми на сту нед жь дар бун йан жи хwә ха 
дар бун.

20
 Гава за р'ед тә сь бе жь тә бь пьр сьн, бе жьн: ‹Мә'на ван 

шә' дә ти, qәй дә-qанун у qь ра ра кӧ Хӧ дан Хwәдейе мә т'ә ми 
ль wә кь рь нә, чь нә?› 21

 Һьнге бе жә за р'ед хwә: ‹Әм Мь сь-
ре да хӧ ла ме Фь рә wьн бун, ле Хӧ дан әм бь дәс те зор жь 
Мь сь ре дәр хьс тьн. 22

 Хӧ дан ль Мь сь ре, ль бәр ч'ә' вед мә 
ни шан у к'ә рә мә тед мә зь нә qо ла йи ани нә сә ре Фь рә wьн 
у т'ә ма ми йа ма ла wи. 23

 Ле Хwәде әм жь wьр дәр хьс тьн 
кӧ мә бь бә wи ә'р ди, бо на к'и жа ни кӧ wи кал-ба вед мә-
р'а сонд хwар кӧ бь дә мә. 24

 Һьнге Хӧ дан ль мә ә'мьр кьр 
кӧ һ'ә му ван qәй дә-qа ну на хwәй кьн, жь Хӧ дан Хwәдейе 
хwә бь тьр сьн, wә ки т'ә ма ми йа р'о жед мә да мә р'а qәнщ бә, 
мә сах бь һе лә ми на р'о жа иро йин. 25

 Мәр'а р'ас ти wе бе 
һ'ә са бе, wә ки әм ван һ'ә му ә'мьра ль бәр Хӧ дан Хwәдейе 
хwә бь кьн кӧ бь qә ди ньн, ча wа кӧ wи ль мә ә'мьр кьр›.

Р'аqәтандьна мьләта

7  Гава Хӧ дан Хwәдейе тә тә бь бә wи ә'р де кӧ тӧ дь чу-
йи ле wар би, әwе гә ләк мь ләт жь бәр тә р'аqәтинә: 

Һ'и тийа, гиргашийа, әморийа, кә на ни йа, пьриззийа, 
һ'иwийа, йә бу си йа, һ'ә фт мь лә тед жь тә гә ләк тьр у зор-
тьр. 2  К'әнге Хӧ дан Хwәдейе тә wан бь дә дәс те тә, тӧ wан 
хи, һьн ге т'ам qь р'а wан би нә нь фь р'е Хӧ дан би нә се ри, 
т'ә ви wан пәй ма не гь ре нә дә у һ'әй фа тә ль wан нә йе. 
3

 Пьс мам тийе wан р'а нә кә, qи зед хwә нә дь нә кӧ р'ед wан 
у нә жи qи зед wан кӧ р'ед хwә р'а бь хwа зьн, 4

 чьм ки әwе 
кӧ р'ед тә жь мьн бь ха ль фи ньн у wе п'у тед башqәр'а qӧ-
льх кьн, һьн ге һер са Хӧ дан wе ль сәр wә р'а бә, әwе тә 
зу ть рә ке ӧн да кә. 5

 Ле аһа сә ре wан бь кьн: го ри гә һедф 
wан wе ран кьн, һ'әй кә лед wан һур дә хwә ши кьн, Аше-
ра һед * wан бь бь р'ьн у п'у тед wан бь шә wь ти ньн. 6  Чьмки 
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тӧ Хӧ дан Хwәдейе хwә р'а мь лә тә ки бӧ һӧр ти-жь ба рә йи. 
Хӧ дан Хwәдейе тә тӧ бь жар ти, wә ки жь нав һ'ә му мь лә-
тед ль сәр т'опа дь не, тӧ бь би мь ләт wи йи мьл к'е wи.

7
 Хӧ дан һун нә бо на п'ь р'а ни йа wә йә жь һ'ә му мь лә та бә гәм 

кь рьн у бь жар тьн, чьм ки һун жь һ'ә му мь лә та һьндьктьр 
ьн. 8  Ле чьм ки Хӧ дан һун һ'ьз кь рьн у ӧса жи бо на qә дан-
дь на сон де хwә, к'и жан кӧ wи кал-ба вед wә р'а сонд хwар, 
һун бь дәс те зор дәр хьс тьн у тӧ жь ма ла хӧ лам ти йе, жь 
дәс те Фь рә wьн п'ад ше Мь сь ре азакьри. 9 Бьзаньбә кӧ Хӧ-
дан Хwәдейе тә, әw ә Хwәде, Хwәдейе ам ьн, кӧ пәй ман 
у һ'ӧ ба хwә йә ам ьн һ'ә та һ'ә зар нь сь ли хwәй дь кә, бо на 
wан, йед кӧ wи һ'ьз дь кьн у ә'мь ред wи дь qә ди ньн. 10

 Ле 
хут wан кӧ дь жә нь нә wи wә кә ә'мә лед wан wе wан ӧн да 
кә, әw дә рән ги на йе хә wе зутьрәки wә кә ә'мә лед wан хут 
бь дә wан. 11

 Тӧ ван ә'мьр, qәй дә-qанун у qь ра ра хwәй кә, 
к'и жа на кӧ әз иро ль тә ә'мьр дь кьм кӧ бь qә ди ни.

Хӧдан wе тә бьмбарәк кә һәгәр тӧ гӧһдар би
12

 Һәгәр һун ван qь ра ра бь бь һен, хwәй кьн у бь qә ди ньн, 
һьн ге Хӧ дан Хwәдейе тә wе бо на тә пәй ман у амь ни йа 
хwә хwәй кә, бо на к'и жа на кӧ wи кал-ба вед тә р'а сонд 
хwар. 13

 Әwе тә һ'ьз бь кә, wе дӧа ль тә бь кә, тә ль һәв зе дә 
кә. Wе дӧа бә ре зь ке тә у бә ре ә'р де тә, гә ньм у шә ра ва 
тә, бь зь ре тә, зайина пәз-дә wа ред тә бь кә, ль сәр ә'р де кӧ 
wи кал-ба вед тә р'а сонд хwар бь дә тә. 14

 Жь һ'ә му мь лә та 
зе дә тьр дӧа йе ль тә бә, нә на ва тә да нә жи на ва һ'әй wа-
нед тә да бе бәр wе т'ӧ нә бьн. 15

 Хӧ дан wе һәр нә хwә ши йе 
ду ри тә хә, т'ӧ ешәкә хь ра бә Мь сь ре к'и жан кӧ тӧ зани, 
wе нәй нә сә ре тә. Ле wан wе би нә ль сә ре wан һ'ә му йед 
кӧ дь жә нь нә тә. 16

 Те һ'ә му мь лә тед кӧ Хӧ дан Хwәде дь дә 
дәс те тә, ӧндаки, бь ра һ'әй фа тә ль wан нә йе, хwә де йед 
wан р'а qӧ льх нә ки, чьм ки әw йәк бо на тә т'әлә йә.

17
 Бәлки тӧ дь ле хwә да бе жи: ‹Әв мьләтана жь мьн гә-

ләк тьр ьн, ча wа әз дь ка рьм бә ри wан дьм?› 18
 Жь wан 
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* 7:20 Wәлгәр'андьна йу на ни йә кә вьн да «Мо за».

нә тьр сә. Чь кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә ани сә ре Фь рә wьн у 
т'ә ма ми йа Мь сь ре, 19

 әw ще р'ь бан дь нед мә зьн кӧ тә бь 
ч'ә' вед хwә ди тьн, ни шан, к'ә рә мәт, дәс те qә wат у зән да 
дьрежкьри, бь к'и жа на Хӧ дан Хwәдейе тә тӧ дәр хьс ти 
р'ьнд бир би нә. Ӧса жи Хӧ дан Хwәдейе тә wе би нә сә ре 
wан мь лә та жь к'и жа на кӧ тӧ дьтьрси. 20

 Хӧ дан Хwәдейе 
тә wе тьрс у хофе * жи бь ши нә сәр wан, һ'ә та кӧ йед ма йи 
у йед хwә жь тә вә шар ти нә мь рьн. 21

 Жь wан нәбьздә, 
чьм ки Хӧ дан Хwәдейе тә кӧ на ва тә да йә, Хӧдане мә зьн 
у хоф ә. 22

 У Хӧ дан Хwәдейе тә һе ди-һе ди wе ван мь лә-
та жь бәр тә р'аqәтинә. Тӧ нь ка ри wа на ща рә ке р'а ӧн да 
ки, wә ки тәрәwьлед чо ле ль сәр тә зе дә нә бьн. 23

 Хӧ дан 
Хwәдейе тә wе wан бь дә дәс те тә, wе т'әвиһәвбунәкә 
мә зьн бь кә на ва wан, һ'ә та кӧ qь р'а wан бе. 24

 П'адшед 
wан wе бь дә дәс те тә, те на ве wан жь бьн п'ә р'е ә'з мен да 
ӧн да ки, т'ӧ кә се ль бәр тә тә йах нә кә, һ'ә та кӧ тӧ wан 
qьр' нә ки. 25

 П'утед хwә де йед wан бь шә wь ти ньн, дьл һа-
вь жи йа зер' у зи ве сәр wан нә кә у wан хwә р'а һьл нә ди, 
wә ки бь ве йә ке нә к'ә ви т'ә ле, чьм ки әw ль бәр Хӧ дан 
Хwәдейе тә к'ь ре ти йә. 26

 Нә жи к'ь ре ти йе бь би ма ла хwә 
кӧ ми на wе нь фьр' ль тә бә у qь р'а тә бе. Жь wе зь вер бә, 
бь ра әw бо на тә к'ь ре ти бә, чьм ки әw гә рә бе ӧн да кь рьне 
кӧ нь фь р'е Хӧ дан бе се ри.

Wарбуна ә'рде qәнщ

8  Һ'әму ә'мь ред кӧ әз иро ль wә дь кьм, бь кьн кӧ wан 
бь qә ди ньн, wә ки һун сах-сь ла мәт бьн, ль һәв зе дә бьн 

һә р'ьн wи ә'р ди wар бьн, бо на к'и жа ни Хӧ дан кал-ба вед 
wә р'а сонд хwар. 2  Бир би нә т'ә ма ми йа р'и йа бә р'и йе да, 
к'и жа ни да Хӧ дан Хwәдейе тә әва чьл са лә кӧ тә дь бә, 
бо на кӧ тә та кә, бь ще р'ь би нә, wә ки бь за нь бә чь дь ле 
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* 8:3 Бьньһер'ә Дәрк'әтьн 16 у Жьмар 11:7-9.

тә да һә йә, к'а те ә'мь ред wи бь qә ди ни йан на. 3
 Әwи тӧ 

та кь ри, бьр' чи һьш ти у ма на * тӧ да йи хwа рь не, к'и жан 
нә тә за нь бу чийә нә жи кал-ба вед тә. Wәки тә ва ә'йан кә 
кӧ инсан т'ә не бь нен на жи, ле бь һәр тьш те кӧ жь дә ве 
Хӧ дан дәр дь к'ә вә дь жи. 4 Әва чьл сал ә нә к'ьн ще ль сәр тә 
машийан, нә жи нь ге тә wәрьмин. 5 Дьле тә ва бь ра ә'йан 
бә, wә ки ча wа кӧ мә рьв за р'е хwә һьл те, ӧса жи Хӧ дан 
Хwәдейе тә ль тә һьл те. 6

 Ә'мьред Хӧ дан Хwәдейе хwә 
бь qә ди ни, р'и йед wи да һә р'и у жь wи бьтьрси. 7

 Чьмки 
Хӧ дан Хwәдейе тә, тә дь бә ә'р де qәнщ, ә'р де кӧ щәwед 
ава, ка ни йа у авед бьнә'рд ль ч'и йа у нә wа ла дәр тен, 
8

 ә'р де т'ь жи гә ньм, щәһә, ба хе ть ри йа, һе жи ра, һ'ьнара, 
ә'р де бь зь ре зәй т'у не у һьн гьв. 9 Ә'рде кӧ те на не хwә бе 
мьнәт бь хwи, ль wьр ке ма си йа т'ӧ тьш ти те нә би ни, кә-
вь ред wи ә'р ди т'ь жи һ'ә сьн ьн, жь ч'и йа те сь фьр дәр хи. 
10

 Те бь хwи у т'ер би, Хӧ дан Хwәдейе хwә те бьм ба рәк 
ки, бо на ә'р де qәнщ, к'и жан кӧ wи да тә.

Хӧдан бир нәкә
11

 Һаш жь хwә һә бә тӧ Хӧ дан Хwәдейе хwә бир нә ки. 
Ә'мьр, qь рар у qәй дә-qа ну нед wи, кӧ әз иро ль тә ә'мьр 
дь кьм нәт'әр'ьбини. 12

 Һәгәр на, га ва тӧ т'ер бь хwи, ма-
лед бә дәw чеки у wан да бь жи йи, 13

 пәз у дә wа ред тә 
зе дә бьн, зер' у зи ве тә зе дә бьн, һәр тьш ти да хьне би, 
14

 һьн ге дь ле тә йе ба бах бә те Хӧ дан Хwәдейе хwә кӧ тӧ 
жь wә ла те Мь сь ре, жь ма ла хӧ лам ти йе дәр хьс ти бир 
бь ки. 15

 Хӧ дан тӧ бә р'и йа мә зьн у хофр'а дәр баз кь ри, 
к'и дә ре мә' ре жә'р да да йи у дупьшк ьн. Жь ә'р де һ'ьш ки 
бе ав, жь qә йа йе qә wин тә р'а ав дәр хьст. 16

 Бәр'ийеда бь 
манайе тӧ т'ер кь ри, к'и жан кӧ кал-ба вед тә нь за нь бун 
әw чийә. Кӧ тә та кә у бь ще р'ь би нә wә ки хь ла зи йе тә р'а 
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qән щи йе бь кә. 17
 Дьле хwә да нә бе жи: ‹Qәwата мьн у зо-

ра йи йа дәс тед мьн әва һә бу ка мьн р'а qа зьнщ кь рь нә›. 
18

 Ле Хӧ дан Хwәдейе хwә бир би нә, чьм ки әw qә wа те 
дь дә тә кӧ һә бу ке qа зьнщ ки, wә ки пәй ма на хwә йә кӧ 
wи кал-ба вед тә р'а сонд хwар бь qә ди нә, ми на р'о жа 
иро йин. 19

 Һәгәр тӧ Хӧ дан Хwәдейе хwә бир бь ки у пәй 
хwә де йед баш qә һә р'и, wан р'а qӧ льх ки у бәр wан та би, 
әз иро ә'ла ми wә дь кьм кӧ ә'сә wе qь р'а wә бе. 20

 Чаwа 
әw мь лә тед кӧ Хӧ дан бәр wә qьр' дь кә ӧса жи һу не бе нә 
qьр' кь рь не, wә ки гӧ р'а Хӧ дан Хwәдейе хwә нә кьн.

Хӧдане алийе Исраел бькә

9  Бьбьһе Исра ел! Иро тӧ Ур дӧ не р'а дәр баз дь би кӧ 
һә р'и у мь лә тед тә мәс тьр, тә qә wат тьр, ба жа ред 

мә зь нә һ'ә та ә'з мен суркьри wар би. 2
 Мьләте мә зьн у 

бь льнд, за р'ед әнаqийаф, тә әw нас дь кь рьн у бо на wан 
тә бь һис ть бу, кӧ те го тьн: ‹К'е wе бәр за р'ед Әна qийа тә-
йах кә?› 3  Ле тӧ иро бь за нь бә кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә ча wа 
агь ре п'ә р'ь тан дь не пе ши йа тә ва дь чә. Әwе wан ӧн да кә, 
ль бәр тә та кә, те бә ри wан ди у зутьрәки wан qьр' ки, 
ча wа кӧ Хӧ дан го ть бу тә. 4 Гава кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә wан 
ду ри тә хә, дь ле хwә да нә бе жи: ‹Бона р'ас ти йа мьн Хӧ дан 
әз ани мә ви wә ла ти ле wар бьм›. Ле бо на нә һә qи йа ван 
мь лә та Хӧ дан бә ри wан дь дә. 5 Нә бо на һә qи йа тә, нә жи 
р'ас ти йа дь ле тә тӧ дь чи wә ла те wан wар би. Ле Хӧ дан 
Хwәдейе тә бо на нә һә qи йа ван мь лә та бә ри wан дь дә жь 
бәр тә у бо на со зе хwә кӧ кал-ба вед тә: Бь ра һим, Ис һаq 
у Аqуб р'а сонд хwа рь бу, би нә се ри. 6

 Бьзаньбә! Хӧ дан 
Хwәдейе тә нә бо на р'ас ти йа тә ви wә ла те qәнщ дь дә тә 
кӧ ле wар би, чьм ки тӧ мь лә тә ки сәр һ'ьшк и.

Зар'ед Исраел голька зер'ин р'одькьн
7

 Бькә би ра хwә у бир нә кә кӧ тә бә р'и йе да чь qа си һер-
са Хӧ дан Хwәдейе хwә р'а кь ри йә. Жь wе р'о жа кӧ тӧ жь 
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* 9:8 Һ'о реб на вә ки дь не йи Си на йе йә. 

wә ла те Мь сь ре дәр к'ә ти һ'ә та һа ть на wә йә ль ви щи йи 
һун мь qа бь ли Хӧ дан бун. 8  Бәр ч'и йа йе Һ'о ре бе * wә Хӧ дан 
һерс хьст. Һерса Хӧ дан ль wә р'а бу ӧса кӧ wи хwәст wә 
qьр' кә. 9 Әз һьлк'ьшийамә сә ре ч'и йе, wә ки сә лед кә вь ри, 
сә лед пәй ма на Хӧ дан т'ә ви wә гь ре да һьл дьм. Һьнге әз 
ль сә ре ч'и йе чьл р'о жи у чьл шә ви бе нан у бе ав мам. 
10

 Хӧ дан әw һәр дӧ сә лед кә вь ри йә кӧ бь т'ь ли йа Хwәде 
һа ть бу нә нь ви са ре да нә мьн. Һ'әму хә бә ред кӧ Хӧ дан 
ль сә ре ч'и йе жь на ва егьр да р'о жа щь ва те го ть бу wә, 
ль сәр wан бун. 11

 Бь ви аwайи хь ла зи йа ван чьл р'ож у 
чьл шә ви Хӧ дан әw һәр дӧ сә лед кә вь ри йә пәй ма не да нә 
мьн. 12

 Һьнге Хӧ дан готә мьн: ‹Р'абә зу жь вьр пә йа бә, 
чьм ки щьм ә' та тә, к'и жан кӧ тә жь Мь сь ре дәр хьст, жь 
р'е шь һ'ь ти. Әw зу жь wе р'и йа кӧ мьн ль wан ә'мьр кьр 
ха ль фин, wа на хwә р'а п'ут р'окьр›. 13

 Һьнге Хӧ дан мьн р'а 
хә бәр да у гот: ‹Мьн дит әва мь лә та, ва йә әw мь лә тә-
ки сәр һ'ьшк ә. 14

 Бьһелә әзе qь р'а wан би ньм, на ве wан 
бьн п'ә р'е ә'з мен да р'ә сит кьм. Ле жь тә мь лә тә ки wан 
qә wат тьр у мәс тьр пеш да би ньм›.

15
 Һьнге агьр ч'и йе к'ә ть бу, әз вә гә р'и йам һәр дӧ сә лед 

пәйманейә кә вь ри дәс тед мьн да жь ч'и йе һа ть мә харе. 
16

 Мьн дит ва йә wә бәр Хӧ дан Хwәдейе хwә гӧ нә кь ри-
йә, хwә р'а п'у тә ки гольке р'окьрийә. Һун зу жь wе р'и йа 
кӧ Хӧ дан ль wә ә'мьр кьр ха ль фин. 17

 Мьн жи һәр дӧ сәл 
һьл дан, бь һәр дӧ дәс тед хwә әw ави тьн у ль бәр ч'ә' вед 
wә һур дә хwә ши кь рьн.

Муса бона зар'ед Исраел дӧа дькә
18

 Мьн ди са ми на бә ре хwә ави тә ль бәр Хӧ дан, чьл 
р'ож у чьл шә ви, мьн нә нан хwар нә жи ав вә хwар, бо на 
һ'ә му гӧ нед wә, бь к'и жа на wә хь ра би ль бәр Хӧ дан кьр, 
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* 9:22 Бона Т'а вә' райе бь нь һе р'ә Жьмар 11:1-3. Бона Мас са һе 
бь нь һе р'ә Дәрк'әтьн 17:1-7. Бона Qиброт-Һат'аwайе бь нь һе р'ә 
Жьмар 11:31-34.
* 9:23 Бьньһер'ә Qануна Дӧ ща ри 1:19-28.

һер са wи р'а кьр. 19
 Әз жь һерс у хә зә ба Хӧ дан тьр си йам, 

чьм ки һер са wи ль сәр wә р'а бу у wи хwәст wә qьр' кә. 
Ле ве щаре жи Хӧ дан дән ге мьн бь һист. 20

 У Хӧ дан ль сәр 
Һа рун гә лә ки һерс к'әт, хwәст к'о ка wи би нә, ле мьн һьн-
ге бо на Һа рун жи дӧа кьр. 21

 Мьн гӧне wә, әw го ль ка wә 
че кь ри һьл да у агьрда һ'әланд. Пәйр'а мьн әw шке нанд 
у һур-һури кьр кь рә т'оз. Мьн әw т'оз р'ә шан дә селафа 
кӧ жь ч'и йе дь к'ь ши йа.

22
 Ль Т'а вә' райе, Мас са һе у ль Qиброт-Һат'аwайе жи wә 

һер са Хӧ дан р'а кьр *.
23

 Һьнге Хӧ дан һун жь Qадеш-Барнеайе * шан дьн у гот: 
‹Һәвраз һә р'ьн у ә'р де кӧ әз дь дь мә wә ле wар бьн›. Ле һун 
мь qа бь ли го ть на Хӧ дан Хwәдейе хwә чун у wә ба wә ри йа 
хwә wи нә ани у гӧ р'а wи нә кьр. 24

 Жь wе р'о же да кӧ мьн 
һун нас кь рь нә, һун мь qа бь ли Хӧ дан ьн.

25
 Әз на ва wи чьл р'ож у чьл шәвида дә вә р'у йа к'әтьбумә 

ль бәр Хӧ дан. Дәвәр'уйа ль бәр Хӧ дан к'әтьбум чьм ки 
Хӧ дан дь хwәст qь р'а wә ба ни йа. 26

 Мьн р'ә ща жь Хӧ дан 
дь кьр у дь гот: ‹Хӧ дан Хwәйе мьн! Мьләте хwә, аwа го ти 
wа ре хwә qьр' нә кә, к'и жан тә бь мә зь на йи йа хwә хь лаз 
кьр у жь Мь сь ре бь дәс те зор дәр хьст. 27

 Бир би нә хӧ ла мед 
хwә Бь ра һим, Ис һаq у Аqуб, ди на хwә нә дә сәр һ'ьш ки, 
нә һә qи у гӧне ви мь лә ти, 28

 wә ки нә бә әw wә ла те кӧ тә 
әм жь на ва wи дәр хьс тьн, бе жә: «Хӧ дан нь ка рь бу әw бь-
бь ра на wи ә'р де кӧ wи соз да бу wан, ле әw бәр ч'ә' ве wи 
р'әш бун, лә ма әw дәр хьс тьн кӧ бә р'и йе да бь кӧ жә». 29

 Ле 
әw мь лә те тә йә, wа ре тә, к'и жан кӧ тә бь qә wа та хwә йә 
мә зьн у бь зән да хwә йә дьрежкьри дәр хьст›.
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* 10:9 Бьньһер'ә Жьмар 18:20-24.

Муса дӧ сәлед кәвьрийә ну дьстинә

10  Wе һьн ге Хӧ дан готә мьн: ‹Хwәр'а дӧ сә лед кә вь ри 
ми на йе бә ре бьт'әр'ьшинә у һьлк'ьшә сә ре ч'и йе 

щәм мьн, ӧса жи сьндоqәкә дарин че кә. 2
 У әзе ль сәр 

сәла, wан хә бә ред кӧ ль сәр сә лед пешийейә кӧ тә шке-
нан дьн бь нь ви сьм у wан бь кә һьн дӧ р'е сьн до qе›. 3  Һьнге 
мьн сьн доq жь да ра дар ще wи йеф че кьр, дӧ сә лед кә вь ри 
ми на йе бә ре т'әр'ьшандьн у әw һәр дӧ сәл дәс тед мьн да 
һьлк'ьшийамә сә ре ч'и йе. 4

 Әw дә һә т'ә ми йед кӧ Хӧ дан 
ль сә ре ч'и йе жь на ва егьр да р'о жа щь ва те готә wә, әwи 
әw ль сәр сәла нь ви син, ча wа кӧ бә ре нь ви си бу. Хӧ дан 
әw да нә мьн 5 у әз вә гә р'и йам жь ч'и йе һа ть мә харе. Сәл 
кь рь нә һьн дӧ р'е сьн до qа мь нә че кь ри, әw ль wьр ман 
ча wа кӧ Хӧ дан ль мьн ә'мьр кьр.

Мьрьна Һарун у борще леwийа
6

 (Һьнге за р'ед Исра ел жь Берот'-Бьне-Йаһакане чу нә 
Мо се райе. Ль wьр Һа рун мьр у wьр һа тә дә фьн кь-
рь не, дәw са wи Ела за ре кӧ р'е wи бу к'а һин. 7

 Жь вьр 
чу нә Гуд го да һе, жь Гуд го да һе чу нә Йот ба т'айе ә'р де 
ньхалед ава.

8
 Wи ча хи Хӧ дан qә би ла Ле wи баш qә кьр кӧ Сьндоqаф 

Пәймана Хӧ дан бь бьн, ль бәр Хӧ дан бь сә кь ньн, wи р'а qӧ льх 
кьн у бь на ве wи бьм ба рәк кьн, һ'ә та р'о жа ироин. 9 Ләма 
п'ар у мьл к'е Ле wи т'ә ви бь ра йед wи т'ӧ нә. Хӧ дан хwә ха 
йә мьл к'е wи, ча wа кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә го ть бу wи *.)

Хӧдан щаба дӧа Муса дьдә
10

 Әз жи ми на бә ре чьл р'ож у чьл шә ви ль сә ре ч'и-
йе бум. Ве щаре жи Хӧ дан дән ге мьн бь һист у Хӧ дан 
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* 10:16 Ибраниф хә бәр бь хә бәр «Дьле хwә сь нәт кьн». Сьнәткьрьн 
ни ша на сон де на ва Хwәде у Исра ел ә. Фькьра ве р'е зе әw ә кӧ 
щьм ә'т гә рә жь wан р'и йед хwә йә хь раб вә гә р'ә.

нә хwәст qь р'а тә би нә. 11
 У Хӧ дан готә мьн: ‹Р'абә 

р'ек'әвә пе ши йа мь ләт ва һә р'ә, бь ра әw һә р'ьн ә'р де кӧ 
мьн кал-ба вед wан р'а сонд хwар бь дь мә wан, хwә р'а 
бь кь нә мьлк'›.

Пәсьн у qәдьр бьдьнә Хӧдан
12

 Хӧ дан Хwәдейе тә нь һа чь жь тә дь хwа зә Исра ел? Әw 
т'ә не дь хwа зә кӧ тӧ жь Хӧ дан Хwәдейе хwә бьтьрси, һ'ә-
му р'и йед wи да һә р'и, wи һ'ьз бь ки у wи р'а qӧ льх ки, бь 
т'ә ма ми йа дь ле хwә у бь т'ә ма ми йа нә фса хwә, 13

 ә'мьр 
у qәй дә-qа ну нед Хӧ дан хwә йи ки, к'и жан кӧ әз нь һа 
бо на qән щи йа тә ль тә ә'мьр дь кьм. 14

 Ә'зман у ә'з ма не 
ә'з ма на, ә'рд у һ'ә му чь ль сәр ә йе Хӧ дан Хwәдейе тә йә, 
15

 ле Хӧ дан т'ә не кал-ба вед тә бә гәм кь рьн, әw һ'ьз кь рьн, 
пәй wан р'а жи зӧ р'ә тед wан бь жар тьн аwа го ти һун, жь 
на ва һ'ә му мь лә та, ми на р'о жа иро йин. 16

 Ньһа гӧ р'а Хӧ-
дан бь кьн * у вьр шун да сәр һ'ьшк ни бьн. 17

 Чьмки Хӧ дан 
Хwәдейе wә, әw Хwәдейе хwә де йа йә, Хwәйе хwә йа йә, 
Хwәдейе мә зьн, qә wат у саw ә. Фьрqийе на кә у р'ӧшәте 
жи һьлнадә. 18

 Әw һә qи йе ль се wи у жь нә би йа дь кә, йе 
хә риб һ'ьз дь кә у wан нан у к'ьнщ дь кә. 19

 Ӧса жи һун хә-
ри ба һ'ьз бь кьн, чьм ки һун хwә ха жи хә риб бун wә ла те 
Мь сь ре да. 20

 Жь Хӧ дан Хwәдейе хwә бь тьр сә, хӧ лам ти-
йе wи р'а бь кә, хwә wи бь гь рә у бь на ве wи сонд бь хwә. 
21

 Пә сь на бь дә wи, әw ә Хwәдейе тә, к'и жа ни бо на тә әw 
кь ред мә зьн у һ'әйрә-һ'ӧж мә к'ар кь рьн, к'и жан кӧ тә бь 
ч'ә' вед хwә ди тьн. 22

 Бь һ'әф те нәфси кал-ба вед тә бәр-
же ри Мь сь ре бун, ле нь һа Хӧ дан Хwәдейе тә, тӧ ми на 
стәйр кед ә'з мен бе һ'ә саб кь ри.
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* 11:6 Бьньһер'ә Жьмар 16.
* 11:10 Ибрани хә бәр бь хә бәр «Бь нь ге хwә». Мә'на ван хә бә ра 
т'ам нә ә'йан ә, бәл ки мә рь ва нь ге хwә ль сәр хwәлийева дь-
к'ь шан дьн у әw дь бу ми на щаwе кӧ ав wе р'а бьк'ьшийа, йан 
бь нь ге хwә р'и йа аве кӧ ль на ва wе щәwеда дь к'ь ши йа 
дьгӧһастьн.

Кьрьнед Хӧданә зор

11  Хӧ дан Хwәдейе хwә һ'ьз бь кә, фәрманед wи, qәй-
дә-qа ну нед wи, qь ра ред wи у ә'мь ред wи һәр р'ож 

бь qә ди нә. 2  Һун иро ши рә тед Хӧ дан Хwәдейе хwә за ньн, ле 
нә за р'ед wә. Чьмки әw нәзаньн у нә жи ди ть нә мә зь на йи-
йа wи, дәс те wи йи qә wат у зән да дьрежкьри, 3  ни ша нед 
wи, кь ред wи, к'и жан кӧ wи на ва мьсьрийада ани ль сә ре 
Фь рә wьн п'ад ше Мь сь ре у ль сә ре т'ә ма ми йа wә ла те wи. 
4

 Ӧса жи чь кӧ Хӧ дан ани ль сә ре әс кә ред Мь сь ре, һәсп у 
ә'рәбед wан, га ва wа на да бу нә пәй wә, ча wа Хӧ дан ава 
Бә'ра Сор сәр wан да вә гә р'анд у әw qьр' кь рьн һ'ә та-һ'ә та-
йе. 5 Әwи бә р'и йе да чь кьр бо на wә, һ'ә та һа ть на wә йә ви 
щи йи. 6  Чь ани сә ре Да т'ан у Аби рам, кӧ р'ед Әлй абе кӧ р'е 
Р'у бен, ча wа ә'р де дә ве хwә вә кьр әw нәфәрава, чадьрава 
у һ'ә му һә йи на wан ва, жь на ва Исра ел һ'у фи хwә кьр *. 7 Ле 
бә ле ч'ә' вед wә һ'ә му кь рь нед зорә кӧ Хӧ дан кь рьн ди тьн.

Хӧдане дӧа ә'рде создайи бькә
8

 Һ'әму ә'мь ред кӧ әз иро ль wә ә'мьр дь кьм хwә йи кьн, 
wә ки һун qә wат бьн дәр баз бьн у һә р'ьн wи ә'р ди хwә р'а 
бь кь нә мьлк'. 9 Wәки ә'мь ре wә дь реж бә ль сәр wи ә'р ди, 
бо на к'и жа ни Хӧ дан кал-ба вед wә р'а сонд хwар кӧ бь дә wан 
у зӧ р'ә та wан, ә'р де кӧ шир у һьн гьв же дьк'ьшә. 10

 Чьмки 
ә'р де кӧ тӧ дь чи хwә р'а бь ки мьлк', әw нә ми на wә ла те 
Мь сь ре йә, жь к'и жа ни тӧ дәр к'ә ти, к'и дә ре кӧ тә т'о хьм 
дь р'ә шанд у бь щә фа * ав дь да, ми на бах чә. 11

 Ле ә'р де кӧ 
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* 11:24 Тек' ста иб ра ни да нь ви сар ә «Бә'ра К'ӧ та сийе», әw бә' са 
Бә'ра Навбәре дь кә аwа го ти Бә'ра Сьпи.

һун дәр баз дьбьне хwә р'а бь кь нә мьлк', әw ә'р де ч'и йа у 
нә wа ла йә кӧ жь ба ра на ә'з мен те авдане. 12

 Ә'рде кӧ Хӧ дан 
Хwәдейе тә бо на wе хәм дь кә, ч'ә' вед Хӧ дан Хwәдейе тә 
һәр гав ль сәр ә, жь дәст пе бу на са ле һ'ә та к'ӧтабуна са ле.

13
 Һәгәр һун р'ьнд гӧһ бь дь нә ә'мь ред мьн, к'и жан кӧ әз иро 

ль wә ә'мьр дь кьм, ӧса жи Хӧ дан Хwәдейе хwә һ'ьз бь кьн у бь 
т'ә ма ми йа дь ле хwә, бь т'ә ма ми йа нә фса хwә wи р'а qӧ льх 
кьн, 14

 һьн ге әзе ба ра на па йи зе у баһаре wәхт да бь дь мә ә'р де 
wә кӧ тӧ гә нь ме хwә, мә йа хwә у бь зь ре хwә һьл ди. 15

 Әзе ль 
чол-бәстед тә, бо на һ'әй wа нед тә ги һе шин кьм. Хwарьна тә 
жи wе т'ь жи бә, те бь хwи у т'ер би. 16

 Һаш жь хwә һә бьн, wә ки 
дь ле wә нә йе ха пан дь не у һун нәшьһ'ьтьн, бәр хwә де йе баш qә 
та нә бьн wан р'а qӧ льх нә кьн, 17

 кӧ һер са Хӧ дан ль wә р'а нә бә, 
әw ә'з мен да дә, ба ран т'ӧ нә бә у ә'рд бә ре хwә нә дә, һьн ге һу-
не зу ть рә ке ӧн да бьн ль сәр ви ә'р де qәнщ кӧ Хӧ дан дь дә wә.

18
 Ле ван хә бә ред мьн на ва хwә у дь ле хwә да хwә йи кьн, 

wан ча wа ни шан ль сәр дәс те хwә гь ре дьн у ӧса жи бь ра әw 
ль сәр ә'ни йа wә ль нав бә ра ч'ә' вед wә да бьн. 19

 Зар'ед хwә 
һи ни wан кьн. Ван хә бә ра wан р'а гь ли ки га ва ма ла хwә да 
р'у ньш ти йи йан р'е да йи, га ва п'алдьди у га ва р'а дь би, 20

 wан 
ль сәр рәхдәрийед ма ла хwә у дәр гә һед ба жа ре хwә бь нь ви сә, 
21

 wә ки ль сәр wи ә'р ди к'и жан кӧ Хӧ дан кал-ба вед wә р'а сонд 
хwар кӧ бь дә wан, р'о жед ә'мь ре wә у р'о жед ә'мь ре за р'ед wә 
ӧса дь реж бьн ча wа р'о жед ә'з мен ль сәр дь не.

22
 Һәгәр һун ван һ'ә му ә'мьра qәнщ хwә йи кьн, к'и жан кӧ 

әз ль wә ә'мьр дь кьм кӧ бь qә ди ньн, Хӧ дан Хwәдейе хwә 
һ'ьз бь кьн, һ'ә му р'и йед wи да һә р'ьн у хwә ль wи бь гь рьн, 
23

 һьн ге Хӧдане жь бәр wә бә ри ль ван һ'ә му мь лә та дә у 
һу не мь лә тед жь хwә мәс тьр у qә wат тьр бь кьн бьн дәст. 
24

 Һәр щи йе кӧ пә'нийа нь ге wә лек'әвә, wе бь бә йа wә. Жь 
бә р'и йе һ'ә та Лӧб на не, жь ч'ә ме Фь ра те һ'ә та Бә'ра Навбәре * 
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* 11:30 Дара хьрнуфе.
* 12:3 Бьньһер'ә шь ро вә кь рь на Qануна Дӧ ща ри 7:5.

wе бь бә си но ре wә. 25
 Т'ӧ кә се ль бәр wә тә йах нә кә, Хӧ дан 

Хwәдейе wә wе тьрс у хо фа wә бь кә ль сәр һ'ә му wә ла те 
кӧ һу не нь гед хwә бавежьне, ча wа кӧ wи го ть бу wә.

26
 Әз иро дӧа у нь фь р'е датиньмә ль бәр wә, бь бь же рьн: 

27
 Дӧа әв ә, һә гәр һун гӧһ бь дь нә ә'мь ред Хӧ дан Хwәдейе 

хwә, к'и жан кӧ әз иро ль wә ә'мьр дь кьм, 28
 ле нь фьр' әв 

ә, һә гәр һун гӧһ нә дь нә ә'мь ред Хӧ дан Хwәдейе хwә, жь 
ве р'ийе бьшьһ'ьтьн, к'и жан кӧ әз иро ль wә ә'мьр дь кьм 
у ль пәй хwә де йед баш qә кӧ һун нас на кьн һә р'ьн.

29
 У га ва Хӧ дан Хwәдейе тә, тә бь бә wи ә'р ди, к'и жа ни 

кӧ тӧ дь чи хwә р'а бь ки мьлк', ль сәр ч'и йа йе Гь ри зи ме те 
дӧа ә'лам ки у ль сәр ч'и йа йе Әйбал те нь фьр' ә'лам ки. 
30

 Әв ч'и йа али йе р'оавайа Ур дӧ не, пәй р'и йа р'оа ва йе, ль 
ә'р де кәнанийадаф нә йед кӧ Ә'ра ба да пеш бә ри Гил га ле 
не зи ки мә'за * Мо рәһ дь ми ньн. 31

 Һун Ур дӧ не р'а дәр баз 
дь бьн, wә ки һә р'ьн у wи ә'р ди хwә р'а бь кь нә мьлк', к'и жан 
кӧ Хӧ дан Хwәдейе wә дь дә wә. Һьнге һу не хwә р'а бь кь нә 
мьлк', ль wьр бь жин, 32

 бь кьн кӧ wан һ'ә му qәй дә-qанун 
у qь ра ред кӧ әз иро датиньмә ль бәр wә бь qә ди ньн.

Щийе qӧльх кьрьне

12  Әв ьн qәй дә-qанун у qь ра ред кӧ һун гә рә ке бь кьн 
кӧ бь qә ди ньн, ль сәр wи ә'р ди к'и жан кӧ Хӧ дан 

Хwәдейе кал-ба вед тә wе ча wа мьлк' бь дә тә, һ'ә му р'о-
жед кӧ һун ль сәр дь не бь жин. 2

 Әw һ'ә му щи йед wан 
мь лә та кӧ һун дьчьне хwә р'а бь кь нә мьлк', к'и дә ре әw 
хwә де йед хwә р'а qӧ льх дь кьн: Сәр ч'и йа-ба ни йа, сәр 
гьра у бьн һәр да рә кә бь ч'ь qьл у бәлгада сьх т'әмами 
wе ран кьн. 3

 Горигәһед wан wе ран кьн, һ'әй кә лед wан 
һур дә хwә ши кьн, Аше ра һед * wан бь шә wь ти ньн, п'у тед 
wан бь бь р'ьн у на вед wан ль wи щи йи р'ә сит кьн. 4 Һун 
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ми на wан Хӧ дан Хwәдейе хwә р'а qӧ льх нә кьн. 5
 Ле wи 

щи йи кӧ Хӧ дан Хwәдейе wә wе бьбьжерә, жь на ва һ'ә-
му qә би лед wә да кӧ ль wьр на ве хwә ле дай нә, хwә ль 
wи щи йи бь гь рьн у һә р'ь нә wьр, 6

 дийарийедф хwә йә 
т'әвайишәwате, qӧр ба нед хwә, дәһәкедф хwә, дийарийед 
дәс те хwә, со зед хwә, дийарийед хwә йә р'ә зә дь ли йе, 
нь хӧ ри йед пәз у дә wа ред хwә бь бь нә ль wьр. 7

 Ль wьр 
бәр Хӧ дан Хwәдейе хwә һун нә фә ред хwә ва бь хwьн у 
ша бьн, бо на һәр кь рь на дәс тед хwә кӧ Хӧ дан Хwәдейед 
тә тӧ бьм ба рәк кь ри.

8
 Һун гә рә ван тьш та нә кьн, ча wа кӧ дь ле wә дь хwа-

зә, чь кӧ жь мә һәр кәс иро ль вьр дь кә, 9
 чьм ки һун һе 

нә к'ә ть нә щи йе р'ь һ'ә ти йе у wа ре кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә 
дь дә тә. 10

 Гава һун Ур дӧ не р'а дәр баз бьнә wи ә'р де кӧ 
Хӧ дан Хwәдейе wә дь дә wә, хwә р'а бь кь нә мьлк', әwе 
р'ь һ'ә ти йе бь дә wә жь һ'ә му дьж мь нед до ра wә, һьн ге 
һу не бе qә зи бь жин. 11

 Wи щи йе кӧ Хӧ дан Хwәдейе wә 
wе бьбьжерә кӧ на ве хwә ле дай нә, һәр тьш ти бь бь нә 
wьр, ча wа кӧ әз т'ә ми ль wә дь кьм, аwа го ти: Ди йа ри-
йед хwә йә т'әвайишәwате, qӧр ба нед хwә, дәһәкед хwә, 
дийарийед дәс те хwә у һ'ә му һ'ә ди йед хwә йә создайийә 
жь ба рә, к'и жа на кӧ һу не Хӧданр'а соз бь дьн. 12

 У ль бәр 
Хӧ дан Хwәдейе хwә ша бьн, һун у кӧ р'ед wә, qи зед wә, 
хӧ ла мед wә, ща ри йед wә, ӧса жи леwийе ба жа ред wә да, 
чьм ки п'ар у wа ре wи т'ә ви wә т'ӧ нә.

13
 Һаш жь хwә һә бә дийарийед хwә йә т'әвайишәwате 

һәр щи йе кӧ тә хwәш те нә ки, 14
 ле т'ә не wи щи йи кӧ 

Хӧдане жь на ва qә би лә кә тә бьбьжерә, ль wьр дийарийед 
хwә йә т'әвайишәwате у һәр тьш ти чь кӧ әз ль тә ә'мьр 
дь кьм бь кә.

15
 Ле тӧ дь ка ри ль һәр ба жа ре хwә да, wә кә wе бьм ба рә-

ки йа Хӧ дан Хwәдейе хwә һ'әй wен сәржеки у гошт бь хwи, 
ча wа кӧ дь ле тә хwәш те. Паqьж у нә па qьж дь ка рьн жь 
wи бь хwьн, ми на кара хә за ле у бь зь на к'уви. 16

 Т'әне ху-
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не нә хw ьн, wе ми на аве бь р'е жь нә ль сәр ә'р де. 17
 Изь на 

тә т'ӧ нә кӧ тӧ ба жа ред хwә да дәһәка гә нь ме хwә, мә йа 
хwә, бь зь ре хwә, нә жи нь хӧ ри йед пәз-дә wа ред хwә, 
һ'ә му дийарийед хwә йә соз да йи, дийарийед хwә йә р'ә-
зә дь ли йе у дийарийед дәс тед хwә бь хwи. 18

 Ле тӧ гә рә 
ван ль бәр Хӧ дан Хwәдейе хwә ль wи щи йи кӧ Хӧ дан 
Хwәдейе тә wе бьбьжерә бь хwи. Бь ви аwайи, бо на һәр 
кь рь на дәс тед тә, тӧ т'ә ви кӧ р'е хwә, qи за хwә, хӧ ла ме 
хwә, ща ри йа хwә у леwийе ба жа ред хwә да ль бәр Хӧ дан 
Хwәдейе хwә ша бьн. 19

 Һаш жь хwә һә бә wә ки т'ә ма ми йа 
р'о жед хwә да ль сәр ә'р де хwә бо на леwи тӧ хәм бь ки.

20
 Гава Хӧ дан Хwәдейе тә си но ре тә бәр фь рә кә, ча wа 

кӧ wи готә тә у дь ле тә гошт бь хwа зә у бе жи: ‹Әзе гошт 
бь хwьм› һьн ге чь qа си дь хwа зи гошт бь хwә. 21

 Ле һә гәр 
әw щи йе кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә бьбьжерә бо на кӧ на ве 
хwә ле дай нә, гә ләк ду ри тә бә, һьн ге жь пәз у дә wа ред 
хwә, к'и жан кӧ Хӧ дан да нә тә, ча wа кӧ мьн ль тә ә'мьр 
кьр сәр же кә у ба жа ред хwә да чь qас кӧ дь ле тә дь хwа зә 
бь хwә. 22

 Т'әне wе ча wа кара хә за ле у бь зь на к'уви дь-
хwьн ӧса бь хwә, па qьж у нә па qьж дь ка рьн wе бь хwьн. 
23

 Ле нә би-нә би кӧ тӧ ху не бь хwи, чьм ки хун ә'мьр ә, 
ә'мьр т'ә ви гошт нәхwи. 24

 Wе нә хwә, ми на аве бь р'е жә 
ль сәр ә'р де. 25

 Wе нә хwә wә ки тә р'а у пәй тә р'а жи за р'ед 
тә р'а qәнщ бә, һә гәр тӧ һә qи йе ль бәр ч'ә' ве Хӧ дан бь ки. 
26

 Т'әне дайинед хwә йә пи роз йан соз да йи һьл дә wә рә 
ль wи щи йи кӧ Хӧдане бьбьжерә. 27

 Ди йа ри йед хwә йә 
т'әвайишәwате, аwа го ти гошт у ху не, ль сәр горигәһа 
Хӧ дан Хwәдейе хwә бь дә. Хуна qӧр ба нед хwә йә дьн гә-
рә бьр'ежи ль сәр горигәһа Хӧ дан Хwәдейе хwә у гошт 
бь хwи. 28

 Р'ьнд гӧһ бь дә һ'ә му ван хә бә ред кӧ әз ль тә 
ә'мьр дь кьм, wә ки тә р'а, пәй тә р'а жи за р'ед тә р'а qәнщ 
бә һ'ә та-һ'ә та йе, һә гәр һә qи йе у р'ас ти йе ль бәр ч'ә' ве 
Хӧ дан Хwәдейе хwә бь ки.
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П'утар'а qӧльх нәкә
29

 Хӧ дан Хwәдейе тә wан мь лә тед пе ши йа тә кӧ тӧ дь-
чи бә ри wан ди wе qьр' кә. Гава тә бә ри wан да у ә'р де 
wан хwә р'а кь рә мьлк', 30

 һаш жь хwә һә бә кӧ тӧ п'е гә һа 
wан да нә к'ә ви т'ә ле, га ва әw ль бәр тә бе нә qьр' кь рь-
не, хwә де йед wан нәгәр'и, бе жи: ‹Әв мьләтана ча wа 
хwә де йед хwә р'а qӧ льх дь кьн? Әзе жи ӧса бь кьм›. 31

 Тӧ 
Хӧ дан Хwәдейе хwә р'а ӧса нә кә. Чьмки wа на хwә де йед 
хwә р'а һ'ә му щу р'ә к'ь ре ти дь кь рьн йед кӧ ль бәр Хӧ-
дан р'әш ьн. Әw һ'ә та кӧр' у qи зед хwә жи ль сәр агьр 
хwә де йед хwә р'а дь шә wь ти ньн. 32

 Һ'әму чь кӧ әз ль wә 
ә'мьр дь кьм бь кьн кӧ бь qә ди ньн. Нә ль сәр да зе дә кьн 
нә жи кем кьн.

Гӧр'а к'ижан п'ехәмбәриф бькьн

13  Һәгәр жь на ва тә да п'е хәм бәр, йан йе хәw на 
шь ро вә дь кә дә ре у ни шан, йан к'ә рә мә тә ке 

ә'шә рәт кә 2  у әw ни шан йан к'ә рә мә та кӧ wи го ть бу тә 
бе се ри, ле әw бе жә: ‹Әм ль пәй хwә де йед баш qә кӧ тӧ 
нас на ки һә р'ьн у әм wан р'а qӧ льх кьн›, 3

 тӧ гӧ р'а wи 
п'е хәм бә ри йан йе хәw на шь ро вә дь кә нә кә. Чьмки Хӧ-
дан Хwәдейе wә, wә дь ще р'ь би нә, wә ки бь за нь бә һун 
Хӧ дан Хwәдейе хwә һ'ьз дь кьн бь т'ә ма ми йа дь ле хwә у 
бь т'ә ма ми йа ща ни йа хwә, йан на. 4 Пәй Хӧ дан Хwәдейе 
хwә һә р'ьн, жь wи бь тьр сьн, ә'мь ред wи хwә йи кьн, гӧһ 
бь дь нә wи, wи р'а qӧ льх кьн у хwә ль wи бь гь рьн. 5

 Ле 
әw п'е хәм бәр йан йе хәw на шь ро вә дь кә гә рә бе кӧш-
ть не. Чьмки әw wә мь qа бь ли wи Хӧ дан Хwәдейе wә 
р'а дь кә, к'и жа ни кӧ һун жь wә ла те Мь сь ре дәр хьс тьн 
у жь wе ма ла хӧ лам ти йе хь лаз кь рьн, әw дь кә кӧ wә 
жь wе р'е йе бь ха ль фи нә, к'и жан кӧ Хӧ дан Хwәдейе wә 
ль wә ә'мьр кь рь бу те да һә р'ьн. Бь ви аwайи хь ра би йе 
жь на ва хwә да р'аwва дәр хә.
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6
 Һәгәр бь ре тә, кӧ р'е ди йа тә, кӧ р'е тә, qи за тә, к'ӧл фә-

та п'ашьла тә да, йан дәс тә бь ра ке тә, тә р'а зи кә дь зи ва 
бе жә: ‹Wәрьн әм һә р'ьн хwә де йед башqәр'а qӧ льх кьн›, кӧ 
нә тә нас кь рь нә нә жи кал-ба вед тә, 7 хwә де йед мь лә тед 
до ра хwә р'а, һә гәр не зи ки тә бьн, йан ду ри тә, жь сә ри ки 
ә'р де һ'ә та сә ре дьн, 8

 wи р'а qа йл нә би у гӧ р'а wи нә ки. 
Бьра һ'әй фа тә ль wи нә йе у дь ле тә ле нә шә wь тә, нә жи 
wи вә ше ри. 9

 Ле ә'сә wи бь кӧ жи, пе ши йе бь ра дәс те тә 
ль сәр wи кӧш ть не р'а бь льнд бә, па ше дәс те т'ә ма ми йа 
щьм ә' те. 10

 Бьдә бәр кә вь ра бь кӧ жә, чьм ки әwи кь ри йә кӧ 
тә жь Хӧ дан Хwәдейе тә, к'и жа ни тӧ жь Мь сь ре жь ма ла 
хӧ лам ти йе дәр хьс ти, бь ха ль фи нә. 11

 Һьнге т'ә ма ми йа 
Исра еле бо на wе йә ке wе бь бь һе у бь тьр сә, иди хь ра би-
йа ӧса нав тә да на кьн.

12
 Һәгәр тӧ бь бь һе йи wә ки ль на ва ба жа ред тә йә ки да 

кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә дь дә тә тӧ те да бь жи йи, 13
 мә рь вед 

бе т'әw шә жь на ва тә да дәр к'ә ть нә у бь нә ли йед ба жа ре 
хwә хальфандьнә, го ть нә: ‹Wәрьн әм һә р'ьн хwә де йед 
башqәр'а qӧ льх кьн› (кӧ wә әw нас нә кь рь нә), 14

 тӧ бь гә р'ә, 
ә'нә нә кә у р'ьнд пе бь һ'ә сә. Һәгәр әw ӧса нә, р'а ст ә әw 
к'ь ре ти ль на ва тә да бу йә, 15

 һьн ге бь нә ли йед wи ба жа-
ри ә'сә бь дә бәр дә ве шур бь кӧ жә, ба жар у һ'ә му чь кӧ 
wи да йә, ӧса жи һ'әй wа нед wи, бь дә бәр дә ве шур qьр' 
кә, кӧ нь фь р'е Хӧ дан бе се ри. 16

 Т'әмамийа т'а лен т'оп кә 
на ва мәй да не. Бажар т'аленва Хӧ дан Хwәдейе хwә р'а 
агьршәwат кә. Бьра әw һ'ә та-һ'ә та йе wе ран бь ми нә у т'ӧ 
щар нә йе ава кь рь не. 17

 Бьра дәс те тә т'ӧ тьш те нь фьр' ле бу-
йи нә к'ә вә, чь кӧ гә рә бе ӧн да кь рьне, wә ки ала ва һер са 
Хӧ дан дай нә у р'ә' ме ль тә бь кә. К'әрәме ль тә бь кә, тә 
ль һәв зе дә кә, ча wа кӧ wи кал-ба вед тә р'а сонд хwар, 
18

 һә гәр тӧ гӧ р'а Хӧ дан Хwәдейе хwә бь ки, һ'ә му ә'мь ред 
wи кӧ әз иро ль тә ә'мьр дь кьм хwәй ки у һә qи йе ль бәр 
ч'ә' ве Хӧ дан Хwәдейе хwә бь ки.
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Һ'әйwане һ'әлал у нә һ'әлал

14  Һун за р'ед Хӧ дан Хwәдейе хwә нә, бо на мь ри йа 
хwә нәһ'әр'ьшиньн у п'о р'е нав ч'ә' вед хwә кӧр' 

нә кьн. 2
 Чьмки тӧ Хӧ дан Хwәдейе хwә р'а мь лә тә ки бӧ-

һӧр ти-жь ба рә йи. Хӧ дан тӧ жь һ'ә му мь лә тед ль сәр т'опа 
дь не бь жар ти wә ки тӧ бь би мь лә те wи йи мьл к'е wи.

3
 Т'ӧ тьш те һ'ә рам нә хwә. 4

 Аwа һ'әй wа нед кӧ һун дь-
ка рьн бь хwьн: Га, пәз, бь зьн, 5

 гак'уви, хәзал, кархәзал, 
бь зь на к'уви, бь зь не qә йа, qант'әбьзьн, пә за к'уви. 6

 Һәр 
һ'әй wа не кӧ дьк'айе, дӧсьми у сьмвәкьри йә, дь ка рьн 
бь хwьн. 7

 Ле т'ә не на ва әв ед кӧ дьк'айен йан дӧсьми у 
сьмвәкьри нә, ван нә хw ьн: Дәвә, к'еврушк, qотьк, чьм ки 
р'ас тә әw дьк'айен ле сьмвәкьри ни ньн, әw бо на wә нә 
һ'ә лал ьн. 8

 Бәраз жи, р'ас тә дӧсьми йә ле нак'айе, әw 
нә һ'ә лал ә бо на wә, гош те wан нә хw ьн нә жи щәндәке 
wан к'ә вьн.

9
 Жь һ'ә му һ'әй wа нед аве да, йед кӧ мь лед wан у пач'ед 

wан һә нә дь ка рьн бь хwьн. 10
 Ле һ'ә му йед кӧ мь лед wан 

у пач'ед wан т'ӧ нә нә нә хw ьн, әw бо на wә нә һ'ә лал ьн.
11

 Һәр тәй рә да һ'ә лал дь ка рьн бь хwьн. 12
 Ле ван һун гә рә 

нә хw ьн: Тәйр, тәй ре бази у тәй ре бә' ре, 13
 qуш, qәрәqуш 

у баwик щур'ед wан ва, 14
 һәр qар'qар'и щур'ед wан ва, 

15
 дәвәqуш, буме шә ве, мә' си гьр у qәрqә щур'ед wан ва, 

16
 кӧнде кори бь ч'ук, кӧнде кори мә зьн у кӧнде кори 

сь пи, 17
 пеликан, qьрqе Мь сь ре, qазе мә' си йа, 18

 ләгләг, 
qӧльнг щур'ед wан ва, пупу, бач'әрмок. 19

 Һәр меш-мо ред 
хwәйип'әр' нә һ'ә лал ьн бо на wә, әw бь ра нә йе нә хwа рь-
не. 20

 Һәр тәй рә да һ'ә лал дь ка рьн бь хwьн.
21

 Т'ӧ һ'әй wа на һ'ьшк бу йи нә хw ьн. Wе дь ка ри бь ди 
хәрибе ба жа ред хwә да, бь ра әw бь хwә, йан жи бь фь ро шә 
р'е wи йа, чьм ки тӧ мь лә тә ки бӧ һӧр ти-жь ба рә йи Хӧ дан 
Хwәдейе хwә р'а.

Ка ре ль нав ши ре македа нәк'әлини.
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Qануна дәһәке
22

 Һаш жь хwә һә бә чь кӧ тӧ бь һ'ә му т'о хь ме хwә һәр 
сал жь ә'р де дьстини, дә һә ке баш qә ки. 23

 У бәр Хӧ дан 
Хwәдейе хwә, ль wи щи йи кӧ әwе бьбьжерә wә ки ль wьр 
на ве хwә ле дай нә, дәһәка гә нь ме хwә, мә йа у бь зь ре 
хwә, нь хӧ ри йе пәз у дәwаре хwә бь хwә. Бь ви аwайи һәр 
р'ож те һин би жь Хӧ дан Хwәдейе хwә бьтьрси. 24

 Һәгәр 
р'и йа wи щи йи гә лә ки дур бә у Хӧ дан Хwәдейе тә жи 
тӧ бьм ба рәк кь ри у тӧ нь ка рь би ве дә һә ке бь би ль wи 
щи йи кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә wе бьбьжерә wә ки на ве хwә 
ле дай нә, 25

 һьн ге тӧ дь ка ри wе п'әрар'а бьгӧһер'и. П'әра 
бь гь рә дәс те хwә у һә р'ә щи йе кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә wе 
бьбьжерә. 26

 Бь ван п'ә ра тӧ дь ка ри һәр тьш те дь ле тә 
бь хwа зә бьк'ьр'и: пәз, дә wар, шә рав, ава щәһ у һәр тьш-
ти чь кӧ тӧ бь хwа зи. Ль wьр бәр Хӧ дан Хwәдейе хwә тӧ 
нә фә ред хwә ва бь хwә у ша бә. 27

 леwийе ба жа ред хwә да 
бир нә кә, чьм ки п'ар у wа ре wи т'ә ви тә т'ӧ нә.

28
 К'ӧтасийа са ла сь си йа дәһәка һәр тьш тед wе са ле 

би нә у дай нә ль на ва ба жа ред хwә. 29
 Һьнге леwи кӧ п'ар 

у wа ре wи т'ә ви тә т'ӧ нә, ӧса жи хә риб, се wи, жь нә би кӧ 
ль на ва ба жа ред тә да нә, wе бен, бь хwьн у т'ер бьн, wә-
ки Хӧ дан Хwәдейе тә дӧа ль тә бь кә, на ва һәр шь хӧ лед 
дәс тед тә да йә кӧ те бь ки.

Бахшандьна дәйн ль һәр һ'әфт салийе

15  К'ӧтасийа һәр һ'ә фт са ла дәйн да ред хwә бь бах-
ши нә. 2

 Бахшандьн әв ә: Кӧ кә сә ки хwә йе дәйн 
кӧ дәйн дь дә һә ва лә ки, гә рә ке бь бах ши нә wи у жь һә ва-
ле хwә, жь бь ре хwә паш да нә хwа зә, чьм ки бах шан дьн 
бо на ха ть ре Хӧ дан ә. 3

 Жь хә ри ба дь ка ри бь хwа зи, ле 
чь кӧ сәр бь ре тә йә, дәс те хwә же бь к'ь ши нә, 4

 ль на ва 
тә да к'ә сиб гә рә т'ӧ нә бә, чьм ки Хӧ дан wе ә'сә дӧа ль тә 
бь кә ль сәр wи ә'р ди, кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә ча wа мьлк' 
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дь дә тә кӧ qа зьнщ ки. 5
 Т'әне тӧ р'ьнд гӧһ да ри йа дән ге 

Хӧ дан Хwәдейе хwә бь кә у т'ам ви ә'мь ре кӧ әз иро ль тә 
ә'мьр дь кьм, бь кә кӧ бь qә ди ни. 6

 Чьмки Хӧ дан Хwәдейе 
тә wе дӧа ль тә бь кә, ча wа кӧ wи готә тә. Те дәйн бь ди 
гә ләк мь лә та ле те хwә ха дәйн дар ниби. Те сәр wер ти йе 
ль гә ләк мь лә та бь ки, ле әwе сәр wер ти йе ль тә нә кьн.

7
 Ле һә гәр ль на ва тә да, ль на ва ба жа ред wә ла те тә да кӧ 

Хӧ дан Хwәдейе тә дь дә тә, йәк жь Исра елф дәст тәнг бә, 
дь ле хwә нә кә кә вьр у һьн да ва бь ра йе хwә йи дәст тәнг да 
дәстгьрти ни бә. 8  Һьндава wи да дәствәкьри бә, әw һ'әw ще 
чь бә wә кә һ'әwщәдарийа wи бь мәр' да ни дәйн бь дә wи. 
9

 Һаш жь хwә һә бә, кӧ дь ле тә р'а фь кь рә кә хь раб дәр баз 
нә бә у бе жи: ‹Сала һ'әфтайә бах шан дь не не зик ә› у ч'ә' ве 
хь раб ль бь ре хwә йи дәст тәнг бьньһер'и у дәйн нә ди wи. 
Әwе һьн да ва тә да һә wа ра хwә Хӧ дан би нә у те гӧ нә к'ар 
дә ре йи. 10

 Тӧ бь мәр' да ни бь дә wи, пәй дайинер'а жи бь ра 
ль тә чәтьн нә йе. Чьмки бо на wе йә ке Хӧ дан Хwәдейе 
тә wе һәр шь хӧ ли да, тӧ дәст бь ди чь wе дӧа ль тә бь кә. 
11

 Чьмки дәсттәнге wә ла те тә да кем ни бьн, лә ма әз ль 
тә ә'мьр дь кьм у дь бе жьм: ‹Тӧ ә'р де хwә да һьн да ва бь ре 
хwә йи к'ә сиб у дәст тәнг да дәствәкьри бә›.

12
 Һәгәр бь ре тә йан хуш ка тә йә иб ра ни тә р'а бе фь ро та-

не ча wа хӧ лам, бь ра әw шәш са ла тә р'а хӧ лам ти йе бь кә, 
ле са ла һ'әф та wи аза бәр' дә. 13

 Гава тӧ wи аза бәр' ди, 
дәст ва ла бәр'нәди. 14

 Бь мәр' да ни жь пә зед хwә, жь бе дә ра 
хwә у жь һ'әw зе хwә йи шә ра ве бь дә wи. Чаwа кӧ Хӧ дан 
Хwәдейе тә тӧ бьм ба рәк кь ри ӧса бь дә wи. 15

 У бир би-
нә wә ки тӧ жи хӧ лам бу йи wә ла те Мь сь ре да, ле Хӧ дан 
Хwәдейе тә тӧ азакьри, лә ма әз иро ви ә'мь ри дь дь мә 
тә. 16

 Ле һә гәр хӧ ла ме тә бе жә тә: ‹Әз жь щәм тә на чьм›, 
чьм ки әw тә у ма ла тә һ'ьз дь кә, wи хwәш те ль щәм тә 
бь ми нә. 17

 Һьнге wи бьс пе рә де ри у бь дь ре ше гӧ һе wи 
qӧл кә, һьн ге әwе бь бә хӧ ла ме тә йи һ'ә та-һ'ә та йе. Бь ви 
щу р'ә йи жи т'ә ви ща ри йа хwә бь кә.
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* 16:1 Абиб на ве wе йи пе шьн бу ле нь һа Ни сан ә. Әв мәһә сал-
нә' ма һи ве дәст пе дь кә жь ни ве мә һа Ада ре һ'ә та ни ве мә һа 
Ни са не.

18
 Бьра тә р'а к'ә дәр нә йе wә ки тӧ wи аза бәр'дьди, чьм-

ки әwи шәш са ла тә р'а хӧ лам ти кь ри йә, һә гәр дәw са wи 
п'алә бу йа тә йе дӧ ба рә хәрщ кь ра. Хӧ дан Хwәдейе тә 
wе тә ль на ва һ'ә му тьш ти да чь кӧ тӧ бь ки бьм ба рәк кә.

Qануна бона ньхӧрийед пез-деwер
19

 Һ'әму нь хӧ ри йе не рин жь пәз у дәwаре хwә Хӧ дан 
Хwәдейе хwә р'а нә дьрф кә. Бь га йе хwә йи нь хӧ ри нәхәбьтә 
у нь хӧ ри йе пә зе хwә нәбьр'ә. 20

 Ль бәр Хӧ дан Хwәдейе 
хwә ль wи щи йе кӧ Хӧ дан wе бьбьжерә, һәр сал тӧ у 
нә фә ред хwә ва wан ль wьр бь хwьн. 21

 Ле һә гәр әw бь 
qӧ сур ә, сә qәт ә йан кор ә, йан бь qӧсурәкә гь ран ә, wе 
Хӧ дан Хwәдейе хwә р'а нә кә qӧр бан. 22

 Бажаред хwә да 
дь ка ри wе бь хwи. Паqьж у нә па qьж дь ка рьн wе бьхьн, 
ми на кара хә за ле у бь зь на к'уви. 23

 Т'әне ху не нә хwә, wе 
ми на аве бь р'е жә ль сәр ә'р де.

Щәжьнаф Дәрбазбуне

16  Мәһа Аби бе * хwә йи кә у Щәжьна Дәр баз бу не Хӧ-
данф Хwәдейе хwә р'а бь кә, чьм ки мә һа Аби бе да 

Хӧ дан Хwәдейе тә шәв тӧ жь Мь сь ре дәр хьс ти. 2  Жь пәз у 
дәwаре хwә Хӧ дан Хwәдейе хwә р'а Щәжьна Дәр баз бу не 
сәр же кә, ль wи щи йе кӧ Хӧдане бьбьжерә wә ки на ве хwә 
ле дай нә. 3

 Т'әви wе т'ӧ тьш те һәвиртьр'шккьри нә хwә, 
һ'ә фт р'о жа т'ә ви wе на не шкәва бь хwә, аwа го ти на не 
зә лу ли йе, чьм ки тӧ ләзә-ләз жь Мь сь ре дәр к'ә ти. Wәки 
һ'ә му р'о жед ә'мь ре хwә да, р'о жа хwә йә жь wә ла те Мь сь ре 
дәрк'әтьне бир би ни. 4

 Ль на ва т'ә ма ми йа си но ре тә да 
һ'ә фт р'о жа гә рә ке һә вир тьр'шк т'ӧ нә бә у гош те qӧр ба на 
ева ра р'о жа йә ке бь ра нә ми нә һ'ә та сь бә һе. 5

 Тӧ нь ка ри 
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qӧр ба на Дәр баз бу не т'ӧ ба жа ри да кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә 
дь дә тә сәржеки. 6 Ле т'ә не ль wи щи йи кӧ Хӧ дан Хwәдейе 
тә wе бьбьжерә wә ки на ве хwә ле дай нә, ева ре, ча хе р'о 
дь чә ава, qӧр ба на Дәр баз бу не сәр же кә, хут wи wәх ти 
га ва тӧ жь Мь сь ре дәрк'әтийи. 7

 Ль wи щи йи кӧ Хӧ дан 
Хwәдейе тә wе бьбьжерә, бьпежә у бь хwә. Сьбәһе вә гә-
р'ә һә р'ә ко не хwә. 8  Шәш р'о жа на не шкәва бь хwә, р'о жа 
һ'әф та щь ви на Хӧ дан Хwәдейе тә йә, т'ӧ хә ба те нә кә.

Щәжьнаф Һ'әфтийа
9

 Һ'әфт һ'әф ти йа хwә р'а бьж мь рә. Жь wи wәх те кӧ тӧ 
дәст пе бь ки бь дә' се гә ньм бьдьруйи, һ'ә фт һ'әф ти йа 
бьж мь рә. 10

 Һьнге Щәжьна Һ'әфтийа Хӧ дан Хwәдейе 
хwә р'а бь кә, дийарикә р'ә зә дь ли йе анә го ри wе йә ке бь 
чь Хӧ дан Хwәдейе тә wе тә бьм ба рәк кә бь дә. 11

 Ль бәр 
Хӧ дан Хwәдейе хwә ль wи щи йе кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә 
wе бьбьжерә, wә ки на ве хwә ле дай нә, ша бә т'ә ви кӧ р'е 
хwә, qи за хwә, хӧ ла ме хwә, ща ри йа хwә, леwийе ба жа ред 
хwә да, хә риб, се wи у жь нә би йа кӧ на ва тә да нә. 12

 Бир 
би нә кӧ тӧ Мь сь ре да хӧ лам бу йи, ван qәй дә-qа ну на 
хwәй кә у бь qә ди нә.

Щәжьнаф Һ'олькчекьрьне
13

 Гава жь бе дә ра хwә у жь һ'әw зе хwә шә ра ве һьл ди, 
һьн ге Щәжьна Һ'о льк че кь рь не һ'ә фт р'о жа бь кә. 14

 Щәжьна 
хwә да тӧ, кӧ р'е хwә, qи за хwә, хӧ ла ме хwә, ща ри йа хwә-
ва, леwи, хә риб, се wи у жь нә би йа кӧ ба жа ред тә да нә 
ша бә. 15

 Һ'әфт р'о жа щә жь не Хӧ дан Хwәдейе хwә р'а бь кә, 
ль wи щи йе кӧ Хӧ дан Хwәдейе бьбьжерә. Чьмки Хӧ дан 
Хwәдейе тә wе дӧа ль тә, һ'ә му дә рә мә тед тә, һәр кь рь-
нед дәс тед тә бь кә у те т'ә не ша би.

16
 Сале се ща ра бь ра һ'ә му qь сь ме тә йи не рин ль бәр Хӧ дан 

Хwәдейе тә ль wи щи йе кӧ Хӧдане бьбьжерә, бь сә кь ньн: 
Щәжьнаф Нане Шкә ва да, Щәжьна Һ'әф ти йа да у Щәжьна 
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* 16:21 Бьньһер'ә шь ро вә кь рь на Qануна Дӧ ща ри 7:5.

Һ'о льк че кь рь не да. Ле бь ра дәст ва ла ль бәр Хӧ дан нә сә-
кь ньн. 17

 Чьqас кӧ дәс те һәр кә си ва те бь ра би нә, анә го ри 
бьмбарәккьрьна кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә бо на тә кь ри йә.

К'ьфшкьрьна сәрwер у һ'акьма
18

 Ль на ва һ'ә му ба жа ред кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә дь дә 
тә анә го ри qә би лед тә, һ'акьма у сәр wе ра к'ьфш кә, 
wә ки бь ди wа на р'а ст ди wа на мь ләт бь кьн. 19

 Һәqийе 
нәт'әр'ьбинә, фьр qи йе да нәй нә у р'ӧшәте һьл нә дә, чьм-
ки р'ӧшәт ч'ә' ве би ла на кор дь кә у го ть нед р'ас та дә рәw 
дәр дь хә. 20

 Р'астийе, т'ә не пәй р'ас ти йе һә р'ә, wә ки тӧ 
сах-сь ла мәт би у әw ә'р де кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә дь дә тә 
хwә р'а бь ки мьлк'.

П'утар'а qӧльх нәкә
21

 Ль бәр горигәһаф Хӧ дан Хwәдейе хwә кӧ те хwә р'а 
чеки, т'ӧ щу р'ә да ред Аше ра һе * хwә р'а данәч'ькини. 
22

 У хwә р'а һ'әйкәл нә дә сәкьнандьн, әw ль бәр Хӧ дан 
Хwәдейе тә р'әш ә.

Т'әр'ьбандьна сонд

17  Га йан бәр ха бь qӧ сур йан жи бь һәр щу р'ә ке-
ма си, Хӧ дан Хwәдейе хwә р'а qӧр бан нә дә, чьм ки 

әw бо на Хӧ дан Хwәдейе тә к'ь ре ти йә.
2

 Һәгәр ль на ва тә да, ль на ва ба жа ред тә йә ки да, к'и жан 
кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә дь дә тә, мерәк йан жь нәк хь ра би-
йе ль бәр ч'ә' ве Хӧ дан Хwәдейе тә бь кә, пәй ма наф wи 
бьт'әр'ьбинә, 3

 р'а бә һә р'ә хwә де йед башqәр'а qӧ льх кә, 
ль бәр тә' ве, йан һи ве, йан һ'ә му нәхшед ә'з мен та бә кӧ 
Хwәде ә'мьр нә кь ри йә, 4 га ва тә пе бьһ'әсиньн йан тӧ бь-
бь һе йи, баш ә'нә нә кә. Һәгәр әw ӧса йә, р'а ст ә әw к'ь ре ти 
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ль на ва Исра ел да бу йә, 5
 һьн ге wи ме ри йан wе жь не, 

к'и жа ни кӧ әw хь ра би кь ри йә, дәр хә ль бәр дәр гә һед 
хwә у бь дә ль бәр кә вь ра, wә ки әw бь мь рә, һә гәр мер бә 
йан жьн бә. 6

 Бь го ть нед дӧ-се шә'да йе һе жа йи мь рь не 
бе кӧш ть не. Бь го ть на шә'дәки нә йе кӧш ть не. 7

 Пешийе 
дәс те шә'да гә рә ль сәр wи бь льнд бьн бь кӧ жьн, па ше 
дәс те т'ә ма ми йа щьм ә' те. Бь ви аwайи хь ра би йе ль на ва 
хwә да р'аwва дәр хә.

Сафикьрьна диwанед чәтьн
8

 Гава пьр сед щу р'ә-щу р'ә qәт'ьлкьрьне, йан һәв р'ь к'и-
йе, йан зийанкьрьне на ва ба жа ред тә да шәр'-дә'w пеш да 
бен у бо на тә зә' мәт бә кӧ са фи ки, һьн ге р'а бә һә р'ә ль 
wи щи йе кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә wе бьбьжерә. 9

 Һәр'ә ль 
щәм леwийед к'а һинф у һ'а кь ме wан р'о жа бь пь рсә, әwе 
ди wа на р'а ст тә р'а бе жьн. 10

 Анәгори го ть на wа нә жь 
wи щи йе кӧ Хӧдане бьбьжерә бь кә, бь кә кӧ бь qә ди ни 
һ'ә му чь кӧ әw ни ша ни тә бь кьн. 11

 Бь wе һин кь рь на кӧ 
әw тә һин кьн у бь qь ра ра кӧ әw тә р'а бе жьн бь кә. Жь 
wе хә бә ра кӧ әwе бе жь нә тә нә ч'әп дагәр'ә нә жи р'а ст. 
12

 Ле мә рь ве кӧ к'ӧ бар бә, гӧ р'а к'а һи не кӧ ль wьр Хӧ дан 
Хwәдейе тә р'а qӧ льх дь кә, йан гӧ р'а һ'а кьм нә кә бь ра әw 
мә рьв бе кӧш ть не. Бь ви аwайи хь ра би йе р'аwва жь на ва 
Исра ел дәр хә. 13

 Т'әмамийа мь ләт wе бь бь һе, бь тьр сә у 
wьр шун да wе к'ӧ бар ни бә.

Һинкьрьнед бона п'адша
14

 Гава тӧ һә р'и wи ә'р де кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә дь дә тә 
хwә р'а бь ки мьлк' у ль wьр бь жи йи, те бе жи: ‹Әзе ми на 
һ'ә му мь лә тед до ра хwә п'а дша ль сәр хwә к'ьфш кьм›. 
15

 П'адше кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә wе бьбьжерә wи ль сәр 
хwә к'ьфш кә, жь на ва мь лә те хwә, wи ль сәр хwә к'ьфш 
кә. Тӧ нь ка ри хәрибәки, кӧ нә жь бьратийа тә йә, ль сәр 
хwә п'а дша к'ьфш ки. 16

 Т'әне бь ра әw хwә р'а һәс па зе дә 
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нә кә у мь ләт вәнәгәр'инә Мь сь ре бо на зедәкьрьна һәс па. 
Чьмки Хӧ дан готә wә: ‹Т'ӧ щар иди ве р'ейеда вә нә гә р'ьн›. 
17

 Нә бь ра к'ӧл фәт зе дә кә, wә ки дь ле wи нәхальфә у нә 
жи бь ра зер' у зив хwә р'а гә лә ки зе дә кә. 18

 Гава әw р'у не 
ль сәр т'әх те п'ад ша ти йа хwә, бь ра әw хwә р'а жь к'ь те-
ба ван qа ну на, к'и жан кӧ ль щәм леwийед к'а һи на йә, 
к'ьтебәке хwә р'а жь бәр wе бь нь ви сә. 19

 Бьра әw ль щәм 
wи бә у бь ра wе бь ху нә т'ә ма ми йа р'о жед ә'мь ре хwә да, 
wә ки әw һин бә бь тьр сә жь Хӧ дан Хwәдейе хwә кӧ һ'ә-
му ван хә бә ред qа ну не, ван qәй дә-qа ну на хwә йи кә у 
бь qә ди нә. 20

 Wәки дь ле wи ль сәр бь ра йед wи р'а к'ӧ бар 
нә бә у әw жь ви ә'мь ри нә ч'әп дагәр'ә нә жи р'а ст. Бь 
ви аwайи әw у кӧ р'ед wи wе дь реж п'ад ша ти йа хwә ль 
на ва Исра ел бь кьн.

К'аһин у Леwи

18  Бьра п'ар у wар бо на леwийе к'а һин у т'ә ма ми-
йа qә би ла Ле wи т'ә ви Исра ел т'ӧ нә бә. Бьра әw 

жь горишәwатед Хӧданр'а да йи бь хwьн кӧ мьл к'е wан 
ә. 2

 Wаре wи ль на ва бь ра йед wи т'ӧ нә бә. Хӧ дан ә wа ре 
wи, ча wа кӧ Хӧ дан го ть бу wи.

3
 У аwа чь кӧ гә рә мь ләт бь дә к'а һи на: Жь го ри йед кӧ 

те нә да йи не га йан пәз, гә рә пиләке, чәнгийа у һ'ур бь-
дә к'а һин. 4

 Бәредф дә рә мә та пе шьн жь гә нь ме хwә, жь 
мә йа у бь зь ре хwә у бьр'ина пе шьн ә пә зед хwә бь дә wи. 
5

 Чьмки Хӧ дан Хwәдейе тә әw жь на ва һ'ә му qә би лед тә 
бь жарт, wә ки әw кӧ р'ед хwә ва һәр т'ьм ль бәр Хӧ дан на-
ва qӧльхкьрьнеда бьн. 6  Һәгәр леwик жь ба жа рә ки на ва 
т'ә ма ми йа Исра ел к'и дә ре әw дь ми нә бь р'ә зә дь ли йа хwә 
щигӧһасти бә ль wи щи йе кӧ Хӧ дан бьбьжерә 7

 у на ве 
Хӧ дан Хwәдейе хwә р'а qӧ льх кә, ча wа кӧ т'ә мам бь ра-
йед wи йә леwи, кӧ ль wьр ль бәр Хӧ дан сә кь ни нә. 8  Әw 
гә рә ке хӧ рә ке хwә wә кә леwийед ма йин бьс ти нә, wе 
нә йе һ'ә са бе кӧ әwи һә бу ка хwә фьротийә у дест да һә йә.
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* 18:10 «Нава егьр р'а дәр баз дь кә» аwа го ти «нә кь нә го ри».

Мьqабьли к'оч'әктийе бьсәкьньн
9

 Гава тӧ бь к'ә ви ә'р де кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә дь дә тә, һи-
ни к'ьретикьрьна wан мь лә та нә бә. 10

 Бьра на ва тә да йе 
ӧса т'ӧ нә бә, йе кӧ кӧр' йан qи за хwә на ва егьр р'а дәр баз 
дь кә *, нә к'оч'әк, нә сер баз, нә р'ә'мьлдар, нә жи пирәсер, 
11

 нә ньфьр'кьр, нә йе кӧ га зи р'ӧ һ'а дь кә, нә хwәйиһ'ӧньр, 
нә жи йе кӧ га зи мь ри йа дь кә. 12

 Чьмки ль бәр ч'ә' ве Хӧ дан 
йе кӧ ве йә ке дь кә к'ь рет ә у бо на ван к'ь ре ти йа Хӧ дан 
Хwәдейе тә жь бәр тә бә ри wан мь лә та дь дә. 13

 Ле тӧ бәр 
Хӧ дан Хwәдейе хwә к'а мьл бә. 14

 Чьмки әв мь лә тед кӧ тӧ 
бә ри wан дь ди, әw гӧ р'а сер баз у к'оч'әка дь кьн ле Хӧ дан 
Хwәдейе тә әв йәк нә да йә тә.

П'ехәмбәреф р'аст у нә р'аст
15

 Хӧ дан Хwәдейе тә wе жь на ва тә у бь ра йед тә п'е хәм-
бә рә ки ми на мьн бо на тә дәр хә. Гӧр'а wи бь кьн. 16

 Аwа чь 
кӧ тә ль бәр Һ'о ре бе р'о жа щь ва те жь Хӧ дан Хwәдейе хwә 
хwәст у гот: ‹Бьра иди дән ге Хӧ дан Хwәдейе хwә нәбьһем 
у әв агь ре мә зьн нә би ньм wә ки әз нәмьрьм›. 17

 Хӧ дан готә 
мьн: ‹Qәнщ ә чь кӧ wан гот. 18

 Әзе жь на ва мь лә те wан 
п'е хәм бә рә ки ми на тә wан р'а дәр хьм, әзе хә бә ред хwә 
дай нь мә сәр за ре wи у әзе чь ль wи ә'мьр кьм әwе wан-
р'а бе жә. 19

 У әw мә рь ве кӧ гӧ р'а хә бә ред мьн нә кә, аwа 
го ти wан хә бә ред кӧ п'е хәм бә ре бь на ве мьн бе жә, әзе 
жь wи мә рь ви бь хwа зьм. 20

 Ле әw п'е хәм бә ре кӧ тӧ рӧш кә 
бь на ве мьн тьш тә ки бе жә кӧ мьн ль wи ә'мьр нә кь ри йә 
wә ки бе жә, йан әwе кӧ бь на ве хӧ да нед баш qә хә бәр дә, 
әw п'е хәм бәр гә рә бь мь рә›. 21

 У һә гәр тӧ дь ле хwә да бе жи: 
‹Чаwа әме те дәр хьн кӧ әв хә бә ра нә жь Хӧ дан ә?› 22

 Һәгәр 
п'е хәм бәр бь на ве Хӧ дан хә бәр дә, ле әw хә бәр нә йе се ри, 
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wәкиӧсайәәwхәбәрнәжьХӧданә.П'ехәмбәрәwйәк
жьдәстк'ӧбарийеготийә,жьwинәтьрсә.

Бажаред бона сьт'арбуне

19ГаваХӧданХwәдейетәqьр'аwанмьләтабинә,ә'рдек'ижанаХӧданХwәдейетәдьдәтәхwәр'а
бькимьлк'убажар,маледwандащи-wарби,2  һьнгежь
наваwиә'рдекӧХӧданХwәдейетәдьдәтәхwәр'абь-
кимьлк',хwәр'асебажарабашqәки.3  Р'ийаwанчекә.
Т'әмамийаә'рдехwә,к'ижанкӧХӧданХwәдейетәмьлк'
дьдәтә,бәлайильсәрсеп'аракә.Бьвиаwайиһәрмер-
кӧждькарәбьр'әвәльванбажарайәки.

4
 Аwак'ижанмеркӧждькарәбьр'әвәльwьрусахбьми-

нә:Йек'ӧмәрьвәкибеһ'әмдехwәбькӧжә,кӧнәдӧһӧнә
жипердьжмьнеһәвнибунә.5 Гавамәрьвәкт'әвийәки
дьнһәр'әмешәдарабьбьр'әугавабалт'әбьльндкәдар
бьбьр'ә,балт'әжьдәстудәрк'әвәһәвалеwик'әвәәwбь-
мьрә,әвмәрьвбьрабьр'әвәльwанбажарайәкиуwесах
бьминә.6  Һәгәрр'егәләкдьрежбә,йеһ'әйфахунеһьлдә
wебьһерсадьлехwәпәймеркӧжк'әвәwибьгьрәубь-
кӧжә,леәwнәһежайимьрьнебу,чьмкинәдӧһӧнәжи
перәwдьжмьнеһәвнибунә,7 ләмаәзльтәә'мьрдькьм,
дьбежьм:‹Себажарахwәр'абашqәкә›.

8
 ГаваХӧданХwәдейетәсиноретәбәрфьрәкә,чаwакӧ

wикал-баведтәр'асондхwарут'әмамийаә'рдекӧсоз
да,бьдәкал-баведтәбьдәтә,9 һәгәрванһ'әмуә'мьра
башхwәйики,чаwакӧәзирольтәә'мьрдькьм,Хӧдан
Хwәдейехwәһ'ьзбькиуһ'әмур'ожедә'мьрехwәдар'и-
йедwидаһәр'и,себажареддьнжильсәрванһәрсе
бажаразедәки.10

 Бьвиаwайибьрахунайебесущль
наваә'рдетәда,к'ижанкӧХӧданХwәдейетәмьлк'дьдә
тә,нәйер'етьнеухунаwильсәртәнәбә.

11
 Леһәгәрйәкйәкидьнр'адьжмьнатийебькә,хwәль

wибьтәлинә,р'абәлехәбькӧжәубьр'әвәльванбажа-
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ра йә ки, 12
 р'у спи йед ба жа ре wи бь ра бь ши ньн у wи жь 

wьр би ньн, бь дь нә дәс те йе кӧ һ'әй фа ху не wе һьл дә, 
wә ки әw бе кӧш ть не. 13

 Бьра һ'әй фа тә ль wи нә йе, йе кӧ 
ху на бе сущ Исра еле да р'е ти йә, әwи бь дә һьл да не. Бь 
ви аwайи wе тә р'а qәнщ бә.

Синоре нава щинара
14

 Синоре на ва мьл к'е хwә у щинаре хwә, к'и жан кӧ 
кал-ба вед тә да ни нә ль wи ә'р де кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә 
дь дә тә хwә р'а бь ки мьлк', щи нәләqини.

Бона шә'да
15

 Шә' дәк т'ә не нь ка рә мь qа бь ли мә рь вә ки кӧ һәр щу р'ә 
хь ра би йан гӧ нә кь ри йә бь сә кь нә. Бь дә ве дӧ йан се шә'да 
һәр тьшт бь ра бе из бат кь рь не. 16

 Һәгәр шә'дәки нә р'аст 
мь qа бь ли йә ки дьн дә ре у бь мь хә нә ти йе шь ки йа те wи 
бь кә, 17

 әв һәр дӧ мә ри кӧ һәв р'а к'ә ть нә дә' wе, бь ра ль бәр 
Хӧ дан, ль бәр к'а һин у һ'а кь мед wан р'о жа, бь сә кь ньн. 
18

 Һ'а кьм бь ра баш ә'нә нә кьн, һә гәр дә рә wи йа шә' дә бе 
гьр ть не, әwи дә рәw мь qа бь ли бь ре хwә шә' дә ти да йә, 
19

 һьн ге чь кӧ wи бь ре хwә р'а дь хwәст, би нь нә сә ре wи. 
Бь ви аwайи хь ра би йе жь на ва хwә да р'аwва дәр хә. 20

 Йед 
ма йин wе бь бь һен у бь тьр сьн, иди wе хь ра би йа ӧса ль 
на ва тә да нә кьн. 21

 Бьра һ'әй фа тә ә'мьр жь бәр ә'мьрва, 
ч'ә'в жь бәр ч'ә'вва, дь ран жь бәр дьранва, дәст жь бәр 
дәства, ньг жь бәр ньгва нә йе.

Qануне бона шер'

20  Гава тӧ дә ре йи шер' мь qа бь ли дьж мь нед хwә, 
һәсп, ә'рә ба у мь лә те жь хwә гә ләк тьр бь би ни, 

жь wан нә тьр сә, чьм ки Хӧ дан Хwәдейе тә йе кӧ тӧ жь 
wә ла те Мь сь ре һәв раз дәр хьс ти т'ә ви тә йә. 2  Гава кӧ һун 
дәст бь шер' бь кьн бь ра к'а һин бе щьм ә' те р'а хә бәр дә у 
3

 бе жә wан: ‹Бьбьһе Исра ел! Иро һу не мь qа бь ли дьж мь нед 
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хwә р'а бь нә шер', ль бәр wан бь ра дь ле wә сьст нә бә, нә-
тьр сьн, нәбьздьн у ль бәр wан нәләрьзьн. 4 Чьмки Хӧ дан 
Хwәдейе wә т'ә ви wә те кӧ али йе wә мь qа бь ли дьж мь нед 
wә шәр' кә у wә хь лаз кә›. 5

 Сәрwер жи бь ра щьм ә' те р'а 
хә бәр дьн у бе жьн: ‹Һәйә мә ри кӧ ма ла ну че кь ри йә у 
һе нәк'ьшийайе? Бьра һә р'ә вә гә р'ә ма ла хwә, wә ки әw 
шер'да нә мь рә у йә ки дьн бь к'ь шә ма ла wи. 6 У һә йә мә ри 
кӧ ба хе ть ри йа дач'ькандийә, ле һе же һьлнәдайә? Бьра 
вә гә р'ә һә р'ә ма ла хwә, wә ки әw шер'да нә мь рә у йә ки 
дьн жь ба хе wи һьл нә дә. 7 Йан һә йә мә ри кӧ ни шан кь ри 
йә, ле һе дәргисти йә? Бьра вә гә р'ә һә р'ә ма ла хwә, wә ки 
әw шер'да нә мь рә у йә ки дьн дәр гис ти йа wи нәс ти нә›. 
8

 Бьра сәр wер ди са т'ә ви щьм ә' те хәбәрдьн у бе жьн: ‹Һәйә 
мә ри йе тьр со нәк у дьл сьст, бь ра вә гә р'ә һә р'ә ма ла хwә, 
wә ки әw дь ле бь ра йед хwә ми на дь ле хwә сьст нә кә›. 
9

 Гава сәр wер хә бәр да на т'ә ви щьм ә' те хь лаз кьн, һьн ге 
бь ра сәрәскәра ль сәр щьм ә' те к'ьфш кьн.

10
 К'әнге тӧ не зи ки ба жа рә ки би кӧ wи зәфт ки, ә'дьлайе 

дай нә бәр wи. 11
 Һәгәр әw ща ба ә'дьлайа тә бь дә у дә ри 

ль бәр тә вә кә, һьн ге бь ра һ'ә му щьм ә' та wи ба жа ри да 
бь бә хәрщдар у хӧ ла ме тә. 12

 Ле һә гәр әw ә'дь ла йи йе 
нә хwа зә у мь qа бь ли тә шәр' кә, до ра wи бь гь рә 13

 у 
к'ән ге Хӧ дан Хwәдейе тә wи бь дә дәс те тә һьн ге һ'ә му 
ме ра бь дә бәр дә ве шур. 14

 Т'әне жьн у за р'а, һ'әй wен, 
һ'ә му чь кӧ ба жер да һә бә, һ'ә му т'а ла не wи һьл дә хwә-
р'а. Т'алане дьж мь нед хwә, к'и жан кӧ Хӧ дан Хwәдейе 
тә да дәс те тә бь дә хә ба те. 15

 Аһа би нә сә ре һ'ә му ба-
жа ред гә лә ки ду ри хwә, к'и жан кӧ нә жь ба жа ред ван 
мь лә та нә. 16

 Ль ба жа ред ван мь лә та да, йед кӧ Хӧ дан 
Хwәдейе тә wар дь дә тә, т'ӧ бинбәри сах нәһели. 17

 Ле 
к'о ка wан би нә кӧ нь фь р'е Хӧ дан бе се ри: Һ'и тийа, 
әморийа, кә на ни йаф, пьриззийа, һ'иwийа у йә бу си йа, 
ча wа кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә ль тә ә'мьр кьр. 18

 Wәки әw 
wә һи ни кь рь на wан һ'ә му к'ь ре ти йа нә кьн, к'и жан кӧ 
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wан хwә де йед хwә р'а дь кьр, кӧ нә бә һун ль бәр Хӧ дан 
Хwәдейе хwә гӧ на бь кьн.

19
 Һәгәр тӧ wә'дәки дь реж ль до ра ба жа рә ки бь гь ри, кӧ 

шәр' ки у зәфт ки, да ред wи нәбьр'и, бал т'ә ль wан нәхи 
чьм ки те жь wан бь хwи, аwа wан нәбьр'и. Дара чо ле т'ӧ 
мә рьв ә, кӧ әw жь тә бь р'ә вә бь к'ә вә ба жа ре, кӧ тә до ре 
гьр ти йә? 20

 Ле жь wан да ред кӧ тӧ зани wә ки әw бә ре 
хwа рь не на дьн, wан дь ка ри бьшкени, бьбьр'и. У чь кӧ 
бо на доргьртьна ба жа ре кӧ тӧ мь qа бь ли шәр' дь ки ла зьм 
ә че кә, һ'ә та кӧ тӧ сәр wан к'әви.

Сафикьрьна меркӧжийа нә ә'йан

21  Һәгәр ль на ва wи ә'р де кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә дь дә 
тә хwә р'а бь ки мьлк', ль чо ле щьн йа зе мә ри ки 

бе ди ть не у нә ә' йан бә к'е әw кӧштийә, 2  бь ра р'у спи йед 
тә у һ'а кь мед тә дә рен у жь щьн йаз һ'ә та ба жа ред до ра 
wи чап кьн. 3

 Бьра р'у спи йед ба жа ре ла пи не зи ки щьн-
йаз, ногьнәкә бь к'и жа не һе хә бат нә кь рь нә у к'и жан кӧ 
һе нә к'ә ти йә бь не нир. 4

 Р'у спи йед wи ба жа ри гә рә wе 
ногьне бәр жер бь бь нә нәwаләка кӧ ч'әм дьк'ьшә у ә'рд 
wе жи нә һа ти йә р'а кь рь не нә жи чан дь не, wе нәwаледа 
бь ра стӧкӧра ногьне бьш ке ньн. 5

 К'аһинеф за р'ед Ле wи 
wе бе нә не зик, чьм ки Хӧ дан Хwәдейе тә әw бь жар тьн 
кӧ wи р'а qӧ льх кьн у бь на ве Хӧ дан бьм ба рәк бь кьн, бь 
хә бә ра wан гә рә һәр шәр'-дә'w у һәв р'ь к'и бе нә са фи кь-
рь не. 6  Һ'әму р'у спи йед ба жа ре ла пи не зи ки щьн йаз бь ра 
дәс тед хwә ль сәр но гь на нәwаледа стӧкӧр шкенандида 
бь шон 7 у ә'лам кьн, бе жьн: ‹Дәстед мә әв хун нәр'етийә 
у ч'ә' вед мә нә ди ть нә. 8

 Хӧ дан, бь бах ши нә мь лә те хwә 
Исра ел, к'и жан кӧ тә хь лаз кьр, һә qе ху на бе сущ нәй нә 
ль сәр мь лә те хwә Исра ел›. Бьра әв хун ль wан бе бах-
шан дь не. 9

 Бь ви аwайи те ль бәр ч'ә' ве Хӧ дан р'ас ти йе 
бь ки га ва ху на бе сущ жь на ва хwә да бь шо йи.
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* 21:19 Wи ча хи мәй да на не зи ки дәр гә һе ба жер әw щи йе бо на 
т'ӧ ща рә ти йе, ди wа не у qь ра ра бу.

Щур'ә-щур'ә qанунед ль сәр гӧна
10

 Гава мь qа бь ли дьж мь нед хwә дә ре йи шер' у Хӧ дан 
Хwәдейе тә wан бь дә дәс те тә, тӧ wан һе сир һьл ди, 
11

 һә гәр ль на ва һесира жь нә кә бә дәw бь би ни, wе бә гәм 
ки у хwә р'а бь хwа зи, 12

 wе би нә ма ла хwә. Бьра әw п'о-
р'е хwә кӧр' кә, нәйнькед хwә бь бь р'ә 13

 у к'ьн щед хwә йә 
һесирийе бе хә, ма ла тә да р'у не у т'ам мәһәке бо на де у 
ба ве хwә бь гь ри, пәй р'а тӧ сә ре хwә пе р'а дай нә, һу не 
бь бь нә жьн у мер. 14

 Ле һә гәр пәй р'а тӧ wе нәхwази, wе 
бәр' дә, к'ӧ да дь хwа зә бь ра һә р'ә. Wе нәфьрошә, нә жи 
ча wа щари һ'ә саб кә, чьм ки тә әw бе һӧр мәт кьр.

15
 Һәгәр дӧ жь нед йә ки һә бьн әw йә ке һ'ьз бь кә ле йа 

дьн һ'ьз нә кә, әw wи р'а кӧ р'а би ньн, йа һ'ьз кь ри жи йа 
нәһ'ьзкьри жи, ле кӧ р'е нь хӧ ри йа нәһ'ьзкьри би нә, 16

 wәх-
те һә бу ка хwә кӧ р'ед хwә р'а п'а рә вә кә, әw нь ка рә щи йе 
пе шьн бь дә кӧ р'е йа һ'ьз кь ри ль дәw са нь хӧ ри йе хwә кӧ 
жь йа нәһ'ьзкьри йә. 17

 Ле әw гә рә ке кӧ р'е йа нәһ'ьзкьри 
нь хӧ ри һ'ә саб кә у дӧ ба рә жь һ'ә му һә бу ка хwә бь дә wи, 
чьм ки әw ә дәст пе бу на qә wа та wи, ньхӧрти wи р'а дь к'ә вә.

18
 Һәгәр кӧ р'е йә ки сәр һ'ьшк йан нәельм бә, гӧ р'а де 

у ба ве хwә нә кә, әwа на ль wи һьлатьбьн ле әwи гӧһ 
нәдабә wан, 19

 бь ра де у ба ве wи һьл дьн wи бь бь нә ль 
щәм р'у спи йед, һьнда дәр гә һед ба жа ре * wи. 20

 Бежьнә 
р'у спи йед ба жа ре wи: ‹Әв кӧ р'е мә сәр һ'ьшк у нәельм ә, 
әw гӧ р'а мә на кә, п'ьр'хӧр у сәр хwәш ә›. 21

 Һьнге бь ра һ'ә му 
бь нә ли йед ба жа ре wи, wи бь дь нә бәр кә вь ра, бь кӧ жьн. 
Бь ви аwайи хь ра би йе жь на ва хwә да р'аwва дәр хә, һ'ә му 
Исра ел wе бь бь һе у бь тьр сә.

22
 Һәгәр йәк нә һә qи кә һе жа йи мь рь не бь кә у әw бе кӧш-

ть не, дар ва тӧ wи дар да ки, 23
 нә һе лә wә ки щьн йа зе wи 
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* 22:9 Йане Хwәде из ьн нә да кӧ щьм ә' та wи на ва ба хе хwә йи тьрийада 
тьш тә ки дьн жи бь чи нә, ча wа кӧ мь сь ри йа дь кь рьн. Ле га ва әw тьшт 
бь кь ра на һьн ге әw дь бу п'а ра Хwәде, гә рә Хwә де р'а бь һа та да йи не, 
лә ма дь бе жә: «...Изь на тә wе т'ӧ нә бә wан бь ди хә ба те».

шә ве ль сәр да ре бь ми нә, ле wи һә ма wе р'о же жи дә фьн 
кә. Чьмки нь фь р'а Хӧ дан сәр йе дар ва дар да кь ри йә. Ә'рде 
хwә кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә дь дә тә ча wа wар нәһ'әр'ьминә.

Думайикьрьна щур'ед qануна ль сәр гӧна

22  Гава тӧ га йан пә за бь ра йе хwә йи исраели кӧ 
ӧн да бу нә бь би ни, тӧ гә рә пьш та хwә нә ди wан, 

ле тӧ ә'сә wан ль бь ра йе хwә вә гә р'и ни. 2
 Ле һә гәр бь ре 

тә ду ри тә дь ми нә, йан тӧ wи нас на ки, wан бь бә ма ла 
хwә у бь ра әw ль щәм тә бьн, һ'ә та кӧ бь ре тә пьр са wан 
нә кә, һьн ге тӧ ль wи вә гә р'и нә. 3 Ӧса жи һьн да ва к'ә ра wи, 
к'ьн ща wи, һәр тьш ти да кӧ бь ре тә ӧн да дь кә у тӧ дь би-
ни бь кә, нә бә кӧ тӧ ӧса бь ди к'ьф ше кӧ тә әw нә ди ть нә.

4
 Тӧ гә рә пьш та хwә нә ди к'әр йан га йе бь ра йе хwә, 

га ва кӧ тӧ бь би ни әw ль сәр р'е к'ә ть нә, ле али wи бь кә 
wан р'акә сәр п'и йа.

5
 Бьра к'ьн ще ме ра ль к'ӧл фә те т'ӧ нә бә у мер жи к'ьн-

ще к'ӧл фәт хwә нә кә, һәр кә се кӧ ве йә ке дь кә ә ль бәр 
Хӧ дан Хwәдейе тә к'ь рет ә.

6
 Гава р'е да һелуна тәйрәдәки ль сәр дарәке, йан ль 

сәр ә'р де т'ә ви щущука, йан һека у мак ль сәр щущука, 
йан һека р'ас ти тә бе, маке т'ә ви щущука һьл нә ди. 7

 Тӧ 
гә рә маке бәр' ди ле щущука дь ка ри һьл ди хwә р'а, wә ки 
тә р'а qәнщ бә у р'о жед тә дь реж бьн.

8
 Гава тӧ ма ла ну чеки, сәр ба ни до ра wе сурәкә нь мьз че кә, 

wә ки тӧ ху не нәйни ль сәр ма ла хwә, га ва йәк жь сәр бан бь к'ә вә.
9

 Бахе хwә йи тьрийада т'о хь мед ма йин нәр'әшини, йан 
на әw бә ре т'о хь ме тә чан ди у ть ри wе пи роз * бьн у изьна 
тә wе т'ӧ нә бә wан бь ди хә ба те.
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10
 Пе га у к'ә ре бь һәв р'а щотк'арийе нә ки.

11
 К'ьнща бь щу р'ә-щу р'ә т'еле р'ис у к'ь та ни бь һәв р'а 

һу нан ди хwә нә ки.
12

 Ль сәр һәр чар кәвийед п'о те хwә бь к'и жа ни тӧ хwә 
дьньхеми р'ишийа чеки.

Qануна бона намуса qизе
13

 Һәгәр йәк жь нә ке бьс ти нә, сә ре хwә пе р'а дай нә у 
па ше әw ль бәр ч'ә' ве wи р'әш бә, 14

 шәр' ба ве же, на ве 
хь раб ль пәй wе хә у бе жә: ‹Мьн әв жьн хwә р'а хwәст, 
сә ре хwә же р'а да ни ле мьн на му са wе нә дит›. 15

 Һьнге 
бь ра де у ба ве кә ч'ь ке ни ша на на му са кә ч'ь ке һьл дьн 
бь бь нә ль бәр р'у спи йед бажерә ль бәр дәр гә һа 16

 у ба ве 
кә ч'ь ке бе жә р'у спи йа: ‹Мьн qи за хwә да ви мә рь ви ле 
әwи жәнандә wе, 17

 ва йә әw шә р'а дь кә у дь бе жә: «Мьн 
на мус ль щәм qи за тә нә дит», ле ва йә ни ша на на му са 
qи за мьн›. У нь ви на wе ни ша ни р'у спи йед ба жер кьн. 
18

 Һьнге бь ра р'у спи йед wи ба жа ри әwи мә рь ви бь гь рьн 
у щә за кьн. 19

 Сәд зи ви жь wи бьс ти ньн у бь дь нә ба ве 
кә ч'ь ке, бо на wә ки wи на ве хь раб ль пәй qи за исра ели 
хьст. Әw кә ч'ьк жи бь ра бь бә жь на wи, әw нь ка рә wе 
бәр' дә ль на ва һ'ә му р'о жед хwә да.

20
 Ле һә гәр чь кӧ һа ти йә го ть не р'а ст ә, на му са кә ч'ь ке 

т'ӧнәбуйә, 21
 һьн ге бь ра кә ч'ь ке бь бь нә ль бәр дә ре ма ла 

ба ве wе у мә рь вед ба жер wе бь дь нә ль бәр кә вь ра бь-
кӧ жьн. Чьмки әwе р'о бә ти кьр ль на ва Исра ел да, qа ви 
кь ри йә ма ла ба ве хwә да. Бь ви аwайи те хь ра би йе ль 
на ва хwә да р'аwва дәр хи.

22
 Һәгәр мерәк т'ә ви жь на мер кь ри сә ре хwә дай нә у 

әв йәк ә'йан бә, бь ра һәр дӧ жи бе нә кӧш ть не: Һьн ме ре 
кӧ сә ре хwә пе р'а да ни у һьн жи әw жьн. Бь ви аwайи те 
хь ра би йе ль на ва Исра ел р'аwва дәр хи.

23
 Гава qизәк мерәкир'а бе нишанкьрьне у йәк ба жер да 

р'ас ти wе бе у сә ре хwә пе р'а дай нә, 24
 һьн ге һәр дӧ йа жи 

Q. Дӧщари 22



415

 

* 23:4 П'арәкә Мә со по там йа йе.

дәр хь нә ль бәр дәр гә һе wи ба жа ри у wан бь дь нә ль бәр 
кә вь ра бь кӧ жьн. Qиз чьм ки ба жер да бу йә ле нә кь ри йә 
һәwар-га зи, мер жи чьм ки дәр гис ти йа йә ки дьн р'у р'әш 
кь ри йә. Бь ви аwайи те хь ра би йе ль на ва хwә да р'аwва 
дәр хи. 25

 Ле һә гәр чо ле мә рь вәк р'ас ти qи за ни шан кь-
ри бе, wе бь гь рә у сә ре хwә wе р'а дай нә, бь ра т'ә не әw 
мә рь ве кӧ т'ә ви wе сә ре хwә да ни йә бь мь рә. 26

 Ле дәст 
нә дә qи зе, гӧне һе жа йи мь рь не ль сәр qи зе т'ӧ нә йә. Әв 
ми на wе йә ке йә га ва йәк бь гь һи жә ль сәр йә ки дьн у 
бь кӧ жә. 27

 Чьмки әw чо ле р'ас ти wе һа ти йә, qи за ни шан-
кь ри кь ри йә һәwар-га зи ле т'ӧ кәс ль wьр т'ӧнәбуйә кӧ 
wе хь лаз кә.

28
 Гава йәк р'ас ти qи зә кә нә мер кь ри бе, wе бь гь рә сә ре 

хwә wе р'а дай нә у әв йәк ә'йан бә, 29
 һьн ге бь ра ме ре кӧ 

сә ре хwә wе р'а да ни йә, пен щи зи ви бь дә ба ве qи зе у бь-
ра әw бь бә жь на wи, чьм ки әwи әw р'у р'әш кьр. Әw иди 
нь ка рә wе бәр' дә ль на ва һ'ә му р'о жед хwә да.

30
 Бьра т'ӧ кәс жьнбава хwә нәс ти нә, аwа го ти щи нь-

ви на ба ве хwә бе һӧр мәт нә кә.

Qануна бона wан к'е дькарә йан нькарә 
бьк'әвә нава щьвина Хӧдан

23  Әwе кӧ батийед wи п'әрч'ьqанди бьн, йан qа ми-
ше wи бь р'и бә, бь ра нә к'ә вә на ва щь ви на Хӧ дан.

2
 Зар'а жь qа ви йе бу йи нь ка рә бь к'ә вә щь ви на Хӧ дан, нә 

жи зӧ р'ә та wи йә дә һа дь ка рә бь к'ә вә на ва щь ви на Хӧ дан.
3

 Амо ниф у моwабиф нь ка рә бь к'ә вә на ва щь ви на Хӧ-
дан, нә жи зӧ р'ә та wа нә дә һа дь ка рә бь к'ә вә на ва щь ви на 
Хӧ дан. 4

 Чьмки wан һун бь нан у аве qә бул нә кь рьн ль 
сәр р'и йа кӧ һун жь Мь сь ре дәр к'ә тьн у wан Бьламе кӧ-
р'е Бәур жь Пь т'о ра Арам-Наһараиме * мь qа бь ли тә к'ь ре 
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* 23:4 Бьньһер'ә Жьмар жь 22:4 – 24:25.
* 23:15 Әв qанун дь хә бь тә ль сәр хӧ ла мед кӧ жь хwә йе хwә йи 
wәлатдәр бь р'ә вьн у бе нә Исра еле. Бона qа ну на хӧ ла мед 
исра ели жь к'ә рә ма хwә ль Qануна Дӧ ща ри 15:12-18 
бь нь һе р'ә.

кь рьн, wә ки нь фь р'а ль тә бь кә *. 5
 Ле Хӧ дан Хwәдейе тә 

нә хwәст гӧһ бь дә Бьлам, Хӧ дан Хwәдейе тә бо на тә нь-
фьр' гӧһастә дӧа, чьм ки Хӧ дан Хwәдейе тә тә һ'ьз дь кә. 
6

 Т'әмамийа р'о жед ә'мь ре хwә да, ә'дьлайе у чәр ха р'а ст 
wан р'а нә хwа зә.

7
 Жь әдомиф зь вер нә бә, чьм ки әw бь ра йе тә йә. Жь 

мь сь ри зь вер нә бә, чьм ки тӧ хә риб бу йи wә ла те wи-
да. 8

 Зар'ед wа нә зӧ р'ә та сь си йа дь ка рьн бь к'ә вь нә на ва 
щьвинә Хӧ дан.

Qанунед бона паqьжийа зомед ордийа
9

 Гава тӧ ордийева дәрк'әви мь qа бь ли дьж мь нед хwә, 
һ'әв за хwә жь һәр хь ра би йе бь кә. 10

 Һәгәр щәм тә мә рь вәк 
хәwнхапи бә, нә па qьж бә, бь ра әw жь зо ме дәр к'ә вә дәр 
у нә к'ә вә на ва зо ме. 11

 Бьра бә ре ева ре әw хwә бь аве бь-
шо у ча хе кӧ р'о дь чә ава һьн ге әw дь ка рә вә гә р'ә зо ме.

12
 Гәрә жь зо ме дәр щи йе тә һә бә, wә ки бь ка рь би ль wьр 

дә ре йи дәр. 13
 Хен щи ч'ә кед тә гә рә ке берька тә жи һә бә 

у га ва жь зо ме дә ре йи дәр, бь wе ч'ә'ләке вәдә у ә'дә ба 
хwә ч'ә'л кә. 14

 Чьмки Хӧ дан Хwәдейе тә ль нав зома тә-
да дь гә р'ә, wә ки тә аза кә у дьж мь нед тә бь дә дәс те тә, 
бь ра зома тә пи роз бә, кӧ нә бә Хӧ дан на ва тә да тьш тә ки 
шәр ми бь би нә у ду ри тә к'ә вә.

Qануна бона хӧламед кӧ жь хwәйе 
хwәйи wәлатдәр бьр'әвьн

15
 Гава хӧ ла мәк * жь хwә йе хwә бь р'ә вә у һә wа ра хwә 

тә би нә, wи нә дә дәс те хwә йе wи. 16
 Бьра әw ль щәм тә, 
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* 23:17 «Хwә фрош» машоqа п'ут ә, аwа го ти чь кӧ qа зьнщ дь кьр 
да ни ди йа ри ощаха п'ут дь кьр, бь wе кь рь на хwә ощаха п'утада 
һ'ә лал дь һа тә һ'ә са бе, чьм ки бь qа ви йа хwә к'ар дь да ощаха 
п'у та. 

на ва тә да бь жи, ль wи щи йе кӧ әw ль на ва ба жа ред тә 
йә ки да бьбьжерә, к'и дә ре әw бь хwа зә. Зә'мәте нә дә wи.

Qануна ль сәр qавийе
17

 Бьра ль на ва qиз у кӧ р'ед Исра ел да хwәфрош * т'ӧ-
нә бьн. 18

 Бона т'ӧ ад-qь ра ре, qазьнща йа qав, йан йе 
куч'ьксан, нә би ма ла Хӧ дан Хwәдейе хwә, чьм ки һәр дӧ 
жи к'ь ре ти нә ль бәр Хӧ дан Хwәдейе тә.

Qануна бона дәйн у сәләфа
19

 Бь сә лә фа нә п'ә рә, нә нан, нә жи тьш тед ма йин чь 
кӧ бь сә ләф те да йи не нә дә бь ра йе хwә йи исраели. 20

 Бь 
сә ләф дь ка ри бь ди йе хә риб, ле бь сә ләф нә дә бь ра йе 
хwә, wә ки Хӧ дан Хwәдейе тә тә бьм ба рәк кә ль на ва 
һ'ә му кь рь на дәс тед тә ль сәр ә'р де кӧ тӧ дь чи кӧ хwә р'а 
бь ки мьлк'.

Qануна бона ад-qьрар
21

 Һәгәр тӧ Хӧ дан Хwәдейе хwә р'а ад-qь рар ки, дә рән ги 
нәйехи кӧ бь qә ди ни, чьм ки Хӧ дан Хwәдейе тә wе жь тә 
ә'сә бь хwа зә у гӧнәйе ль сәр тә бә. 22

 Ле һә гәр тә ад-qь-
рар нә кь ри йә, һьн ге гӧнәйе ль сәр тә т'ӧ нә бә. 23

 Чь кӧ жь 
дә ве тә дәр к'ә ти йә бь кә. Чь кӧ тә Хӧ дан Хwәдейе хwә р'а 
ад-qь рар кь ри йә, ча wа дийарийа р'ә зә дь ли йе кӧ бь за ре 
хwә го ти йә бь qә ди нә.

Изьна бона хwарьна жь бахед хәлqе
24

 Гава бь к'ә ви на ва ба хе йә ки дьн, ть ри йа чь qа си кӧ 
дь ле тә дь хwа зә т'ер дь ка ри бь хwи, ле нә ки дәр да на хwә.

Q. Дӧщари 23
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25
 Гава тӧ на ва зә ви йа йә ки дьн р'а һә р'и, тӧ дь ка ри 

сьмбьла бь дәс те хwә бьчини, ле дә' се зә ви йа wи нәхи.

Qануна бона зәwаще

24  Гава йәк жь нә ке хwә р'а бь хwа зә бь зә wь щә, пәй р'а 
сәр wе кемасике бь би нә у әwа ль wи хwәш нә йе, 

бь ра к'а ха за жьн бәр' да не же р'а бь нь ви сә бь дә дәс те wе у 
wе жь ма ла хwә дәр хә. 2  Һәгәр жьн жи жь ма ла wи дәр к'ә вә 
һә р'ә у ме рә ки дьн бьс ти нә, 3  ль wи ме ри жи хwәш нә йе, 
әw жи к'а ха за жьн бәр' да не же р'а бь нь ви сә бь дә дәс те wе 
у wе жь ма ла хwә дәр хә, йа не жи әw ме ре дӧ да к'и жа ни 
әw хwә р'а хwәст бь мь рә, 4 һьн ге ме ре wе йи пе ши йе, йе кӧ 
әw бәр' да бу, нь ка рә ди са wе бьс ти нә кӧ әw бь бә жь на wи, 
пәй р'обәтбуна wе р'а, чьм ки әва йә ка к'ь ре ти йә ль бәр Хӧ-
дан. Нә һ'ә р'ь ми нә ә'р де кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә wар дь дә тә.

Qануна бона әскәрийе
5

 Йе ну зә wь щи бь ра нә чә әс кә ри йе у бь ра т'ӧ борщ нә йе 
да ни не ль сәр wи, бь ра әw са лә ке бо на ма ла хwә аза бә 
у бь ра жь на хwә йә хwәсти ша кә.

Qануна бона к'әфилф

6
 Бьра т'ӧ кәс нә дәстар' нә жи кә вь ре wе йи бь ни к'ә-

филф һьл нә дә, чьм ки йе кӧ ве йә ке дь кә әw нәфсәке 
к'ә фил һьл дь дә.

Qануна мьqабьли мәрьв дьзине
7

 Гава ә'йан бә wә ки мә рь вәк жь бь ра йед хwә йә ки исра ели 
бьдьзә, wи бь кә хӧ лам у бь фь ро шә, бь ра әw дьз бе кӧш-
ть не. Бь ви аwайи хь ра би йе жь на ва хwә да р'аwва дәр хә.

Qануна к'отибунеф

8
 Мьqати хwә бә бо на к'о ти бу неф, чь кӧ к'а һи нед леwи 

ль wә ә'мьр кьн, qәнщ хwәй кьн у бь qә ди ньн, ча wа кӧ 
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* 24:9 Бьньһер'ә Жьмар 12:10-15.
* 24:12 Wи ча хи һә бу ка мә рь вед к'ә сиб т'ә не п'от бу, wа на ча wа 
к'ә фил дь ка рь бу т'ә не п'о те хwә бь да на. Ле п'от ла зьм бу кӧ 
шәв бавитана ль сәр хwә.

мьн ль wан ә'мьр кь ри йә qәнщ хwәй кьн. 9 Бир би нә Хӧ-
дан Хwәдейе тә р'е ва чь ани сә ре Мәр йә ме га ва кӧ һун 
жь Мь сь ре дәр к'ә тьн *.

Qанунед майинә бона дәйн дайине
10

 Гава тӧ тьш тә ки дәй ни дь ди йә ки дьн, нә к'ә вә ма ла 
wи wә ки к'ә фил жь wи бьс ти ни. 11

 Ле дә ре ма ле бь сә-
кь нә у әwе кӧ тӧ дәй ни дьдейи бь ра әw хwә ха к'ә фил 
дәр хә дә ре ма ле. 12

 Һәгәр әw мә рь вә ки к'ә сиб ә, к'әфиле 
wи аwа го ти п'о те * wи һьл нә дә р'анәзе. 13

 Гава р'о дь чә 
ава, тӧ ә'сә к'әфиле wи ль wи вә гә р'и ни, wә ки әw бь п'о те 
хwә п'алдә р'азе. Һьнге wе дӧа ль тә бь кә у әв йә ке тә р'а 
р'ас ти бе һ'ә са бе ль бәр Хӧ дан Хwәдейе тә.

Һәqе йе к'ьрекьри
14

 Һәгәр тӧ к'ә сиб-к'усибе жь бь ра йед хwә, йан хәрибе 
ль на ва ә'рд у ба жа ре хwә да к'ь ре ки, wи нәешини. 15

 Һәр 
р'ож бә ри р'очуйине һә qе wи бь ди, чьм ки әw к'ә сиб ә у 
нә фса wи һәqва гь ре да йи йә, нә бә wә ки әw һә wа ра хwә 
Хӧ дан би нә бо на тә у гӧ нә ль сәр тә бә.

Щабдарийа гӧна
16

 Бав гә рә дәw са за р'а нә йе нә кӧш ть не, нә жи зар' дәw-
са ба ве бе нә кӧш ть не, һәр кәс бо на гӧнәйе хwә гә рә бь 
кӧш ть не.

Мәрьвед бе кәс
17

 Һәqийа хә риб йан се wи нәт'әр'ьбинә у к'ьн ща жь нә-
би йе к'ә фил һьл нә дә. 18

 Бир би нә wә ки тӧ хӧ лам бу йи 

Q. Дӧщари 24
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Мь сь ре да, Хӧ дан Хwәдейе тә тӧ жь wьр аза кь ри, бо на 
ве йә ке әз ль тә ә'мьр дь кьм кӧ тӧ ӧса бь ки.

19
 Гава тӧ зә ви йа хwә бьдьруйи у гӧр'зәке ль ә'р де хwә да 

бир бь ки, паш да вәнәгәр'и кӧ wе һьл ди, бь ра әw бо на 
хә риб, се wи у жь нә би йе бә, wә ки Хӧ дан Хwәдейе тә, на ва 
һәр хә ба та дәс тед тә да тә бьм ба рәк кә. 20

 Гава тӧ да ред 
хwә йә зәй т'у не даwшини, ща ра дӧ да даwнәшини, бь ра 
әw бо на хә риб, се wи у жь нә би йе бә. 21

 Гава тӧ ть ри йе 
ба хе хwә бә рәв ки, пәй р'а чь кӧ ма йә бә рәв нә кә, бь ра 
әw бо на хә риб, се wи у жь нә би йе бә. 22

 Бир би нә wә ки 
тӧ ль wә ла те Мь сь ре да хӧ лам бу йи, бо на ве йә ке әз ль 
тә ә'мьр дь кьм кӧ тӧ ӧса бь ки.

Щәза

25  Һәгәр на ва мә рь ва да шәр'-дә'w чебә у әw ль бәр 
ди wа не бь сә кь ньн, бь ра һ'а кьм ди wа на wан бь-

кьн: Йе һәq бе сущ бь кьн у йе нә һәq жи сущ дар бь кьн. 
2

 Һәгәр йе нә һәq ла йи qи к'ӧ та не йә, бь ра һ'а кьм ә'мьр 
кә, кӧ wи вәләзиньн у ль бәр ч'ә' вед һ'а кьм анә го ри нә-
һә qи йа wи бь к'ӧ тьн. 3  Жь чьл дәрби зе дә тьр һ'а кьм нә дә 
wи, чьм ки га ва тӧ ве зе дә тьр леди, тӧ бь ра йе хwә ль бәр 
ч'ә' ве щьм ә' те бе һӧр мәт дь ки.

Qануна бона га
4

 Дәве га йе бе дә ре да дь хә бь тә гь ре нә дә.

Борще т'ийитийе
5

 Һәгәр бь ра т'ә ва йи бь жин, йәк жь wан бь мь рә ле кӧ р'е 
wи т'ӧ нә бә, бь ра жь на йе мь ри мә рь ве хәрибр'а, аwа го-
ти жь малбәте дәр нә йе да йи не, т'ийе wе гә рә һә р'ә щәм 
wе у wе хwә р'а бьс ти нә у бь ви аwайи бор ще т'ийитийе 
бь qә ди нә. 6  Ньхӧрийе кӧ әwе би нә wе кӧ р'е бь ре мь ри бе 
һ'ә са бе, wә ки на ве wи ль на ва Исра ел да нә йе һьл да не. 
7

 Ле һә гәр әв мә рьв нә хwа зә бука хwә бьс ти нә, һьн ге бь-
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* 25:7 Wи ча хи мәй да на не зи ки дәр гә һе ба жер әw щи йе бо на 
т'ӧ ща рә ти йе, ди wа не у qь ра ра бу.

ра бука wи дәр к'ә вә ль бәр дәр гәһ * щәм р'у спи йа у бе жә: 
‹Т'ийе мьн на хwа зә к'о ка бь ра йе хwә ль на ва Исра ел да 
шин кә, әw на хwа зә бор ще т'ийитийе бь qә ди нә›. 8  Һьнге 
р'у спи йед ба жер бь ра га зи wи кьн у wи р'а хә бәр дьн. Ле 
һә гәр әw йа хwә бь кә у бе жә: ‹Әз на хwа зьм wе бьс ти ньм› 
9

 һьн ге бь ра бука wи не зи ки wи бә у ль бәр ч'ә' ве р'у спи йа 
сола wи жь нь ге wи бе хә, т'у йи р'у йе wи кә у бе жә: ‹Һа 
ти нь нә сә ре wи мә рь ви, йе кӧ ма ла бь ре хwә ава на кә›. 
10

 Бьра на ва Исра ел да ма ла wи р'а бе жьн: ‹Мала йе бе сол›.

Жь һәв вәqәтандьна шер'да
11

 Һәгәр мер һәв р'а бь кь нә шәр' у жь на йә ки жь wан 
не зик бә wә ки ме ре хwә дәс те йе дьн дәр хә, дәс те хwә 
ба ве же у батийе йе дьн бь гь рә, 12

 һьн ге дәс те wе бь бь р'ә, 
бь ра һ'әй фа тә ль wе нә йе.

Кәвьре мезине у дәрдане чапкьрьне
13

 Бьра к'и сь ке тә да дӧ щу р'ә кә вь ре ме зи не, аwа го-
ти сь вьк у гь ран т'ӧ нә бьн. 14

 Бьра ма ла тә да дӧ щу р'ә 
дәр да нед чап кь рь не, аwа го ти бь ч'ук у мә зьн т'ӧ нә бьн. 
15

 Кәвьре тә йи ме зи не у дәрдане тә йи чап кь рь не гә рә т'ам 
у р'а ст бьн, wә ки ә'мь ре тә дь реж бә ль сәр ә'р де кӧ Хӧ дан 
Хwәдейе тә дь дә тә. 16

 Чьмки кь рь на йе ве йә ке, йан йе 
кӧ нә р'ас ти йе дь кә, к'ьретийә ль бәр Хӧ дан Хwәдейе тә.

Наве Амалек р'әсит ки
17

 Бир би нә Ама лек р'е ва чь ани сә ре тә, га ва кӧ һун жь 
Мь сь ре дәр дь к'ә тьн. 18

 Әw жь Хwәде нә тьр си йа у пьш те ва 
һ'ь щу ми ль сәр тә кьр, ча хе тӧ wәс ти йа йи у qӧдумк'әти бу йи 
у йед сьст бу йи qьр' кь рьн. 19

 Аwа га ва Хӧ дан Хwәдейе тә, тә 
жь һәр дьж мь нед до ра тә йә ль сәр wи ә'р ди р'ь һ'әт бь һе лә, 
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к'и жан кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә ча wа мьлк' дь дә тә, кӧ qа зьнщ 
ки, на ве Ама лек бьн п'ә р'е ә'з мен да р'ә сит ки. Бир нә ки!

Бәред дәрәмәта пешьн

26  Wәхте тӧ бь к'ә ви wи ә'р де кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә ча-
wа мьлк' дь дә тә ле wар би у wьр бь ми ни, 2

 һьн ге 
һьл дә жь һәр бә ре дә рә мә та ә'wльнә ә'р де, чь кӧ те бьс ти ни 
жь ә'р де хwә йи кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә дь дә тә, бь кә сә пә те 
у һә р'ә ль wи щи йе кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә wе бьбьжерә, wә-
ки на ве хwә ле дай нә. 3 Һәр'ә ль щәм к'а һи не кӧ wан р'о жа 
к'а һин ти йе дь кә, бе жә wи: ‹Әз иро ль бәр Хӧ дан Хwәдейе 
тә иq рар дь кьм, wә ки әз к'ә ть мә wи ә'р ди к'и жан кӧ Хӧ дан 
кал-ба вед мә р'а сонд хwар кӧ wи бь дә мә›. 4

 Һьнге к'а һин 
wе сә пә те жь дәс тед тә бь гь рә у дай нә ль бәр горигәһа Хӧ-
дан Хwәдейе тә. 5 Тӧ ль бәр Хӧ дан Хwәдейе хwә бь кә дән ги 
у бе жә: ‹Баве мьн арамийәки фь ра ри бу, бәр жер чу Мь сь ре 
у т'ә ви чәнд мә рь ва ль wьр ма. Ле ль wьр мь лә тә ки мә зьн, 
qә wат у бе һ'ә саб жь wи пеш да һат. 6 Ле мь сь ри йа хь ра би ль 
мә дь кь рьн, әм дь зе ран дьн у хә ба та гь ран дь да нә кь рь не. 
7

 Мә һә wа ра хwә Хӧ дан Хwәдейе кал-ба вед хwә ани у Хӧ дан 
дән ге мә бь һист, ль сәр зәлулийа мә, һ'а ле мә у зордарийа 
мә да нь һе р'и. 8

 Хӧ дан әм жь Мь сь ре бь дәс те зор, бь зән да 
дьрежкьри, бь саwа гь ран, бь ни ша на у к'ә рә мә та дәр хьс тьн 
9

 әм ани нә ль ви щи йи, әв ә'р де кӧ шир у һьн гьв же дьк'ьшә 
да мә. 10

 Ва йә иро әз бә ред дә рә мә та пе шь нә жь ә'р де кӧ тә 
Хӧ дан да мьн ти ньм!› Wе дай нә ль бәр Хӧ дан Хwәдейе хwә 
у та бә ль бәр Хӧ дан Хwәдейе хwә. 11

 Бона һ'ә му хwәшийа 
кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә да тә у ма ла тә, т'ә ви леwи у хәрибе 
ль на ва тә да ша бә.

Дәһәкаф сала сьсийа
12

 Гава са ла сь си йа, аwа го ти са ла дәһәка башqәкьрьна 
һәр дәһәка бә ред хwә хь лаз ки, бь ди леwи, хә риб, се wи 
у жь нә би йе кӧ әw ль ба жа ред тә да бь хwьн у т'ер бьн, 
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13
 һьн ге ль бәр Хӧ дан Хwәдейе хwә бе жә: ‹Мьн п'а ра бӧ-

һӧр ти-жь ба рә жь мал дәр хьст у мьн әw да йә леwи, хә риб, 
се wи у жь нә би йе, анә го ри һ'ә му ә'мь ред тә, йед кӧ тә 
ль мьн ә'мьр кь рьн. Мьн ә'мь ред тә нәт'әр'ьбандьнә у нә 
жи бир кь рь нә. 14

 Мьн әw паqьжийа хwә да һьл да, р'о жед 
шинеда жь wе нә хwар у нә жи жь wе на не мь ри йа да. Мьн 
гӧһ дь да дән ге Хӧ дан Хwәдейе хwә, мьн һ'ә му ӧса кьр 
ча wа кӧ тә ль мьн ә'мьр кьр. 15

 Бьньһер'ә жь ха на хwә йә 
пи роз, жь ә'з мен у мь лә те хwә Исра ел бьм ба рәк кә, ӧса 
жи ә'р де кӧ тә да мә, ә'р де кӧ шир у һьн гьв же дьк'ьшә, 
ча wа кӧ тә кал-ба вед мә р'а сонд хwар›.

Мьләт wи йи мьлк'е Хӧдан
16

 Ве р'о же Хӧ дан Хwәдейе тә, ль тә ә'мьр дь кә кӧ бь qә-
ди ни һ'ә му ван qәй дә-qанун у qь ра ра. Wан бь т'ә ма ми йа 
дь ле хwә у бь т'ә ма ми йа нә фса хwә хwәй ки у бь qә ди ни. 
17

 Тә иро иq рар кьр кӧ Хӧ дан, Хwәдейе тә йә у те р'и йед 
wи да һә р'и, qәй дә-qа ну нед wи, ә'мь ред wи, qь ра ред wи 
хwәй ки у гӧһ бь ди дән ге wи. 18

 Хӧ дан иро иq рар кьр 
кӧ тӧ wи р'а бь би мь лә те wи йи мьл к'е wи, ча wа кӧ wи 
го ть бу тә, тӧ жи гә рә һ'ә му ә'мь ред wи хwәй ки. 19

 Wәки 
әw тә ль сәр һ'ә му мь лә та р'а бь льнд бь гь рә, к'и жан кӧ 
әwи хӧльqандьнә, бо на пә сь не, навбьльндкьрьне у р'у-
мә те, wә ки тӧ бь би мь лә тә ки пи роз ль Хӧ дан Хwәдейе 
хwә р'а, ча wа кӧ wи гот».

Хәбәред qанунейә ль сәр кәвьр

27  Му са т'ә ви р'у спи йед Исра ел ль мь ләт ә'мьр кьр 
у гот: «Һ'әму ә'мь ред кӧ әз иро ль wә ә'мьр дь кьм 

хwәй кьн. 2  Wе р'о жа га ва һун Ур дӧ не р'а дәр баз бьнә ә'р-
де кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә дь дә тә, һьн ге хwә р'а кә вь ред 
мә зьн бь дә сә кь нан дь не у бь к'ьлсе зеп кә. 3  Ль сәр wан 
һ'ә му хә бә ред ве qа ну не, wәх те дәр баз бу на хwә бь нь ви-
сә, аwа го ти wәх те тӧ һә р'и ә'р де кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә 
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дь дә тә. Ә'рде кӧ шир у һьн гьв же дьк'ьшә, ча wа кӧ Хӧ дан 
Хwәдейе кал-ба вед тә го ть бу тә. 4

 Wәхте һун Ур дӧ не р'а 
дәр баз бьн, ван кә вь ра дай нь нә ль сәр ч'и йа йе Әйба ле 
у бь к'ьлсе wан зеп кьн, бо на к'и жа на әз иро ль wә ә'мьр 
дь кьм. 5 Ль wьр го ри гә һе Хӧ дан Хwәдейе хwә р'а че кә. Го-
ри гә һа кә вь ри, һащәте һ'ә сьн ль кә вь ре wе нә к'ә вә. 6

 Бь 
кә вь ред сах ләм го ри гә һе Хӧ дан Хwәдейе хwә р'а че кә 
у ль сәр wе дийарийед т'әвайишәwате Хӧ дан Хwәдейе 
хwә р'а бь дә, 7

 дийарийедф һәләqәтийе сәр же кә, ль wьр 
бәр Хӧ дан Хwәдейе хwә бь хwә у ша бә. 8

 У ль сәр wан 
кә вь ра һ'ә му хә бә ред ве qа ну не зә лал-са фи бь нь ви сә».

9
 Һьнге Му са у к'а һи нед леwи т'ә ма ми йа Исра ел р'а 

го тьн: «Кәр' бә у бь бь һе, Исра ел! Иро тӧ бу йи мь лә те 
Хӧ дан Хwәдейе хwә. 10

 Гӧһ бь дә дән ге Хӧ дан Хwәдейе 
хwә, ә'мь ред wи у qәй дә-qа ну нед wи бь qә ди нә, к'и жан 
кӧ әз иро ль тә ә'мьр дь кьм».

Ньфьр'
11

 Wе р'о же Му са ә'мьр да нә щьм ә' те у гот: 12
 «Гава һун 

Ур дӧ не р'а дәр баз бьн, qә би ла Шьм һ'ун, Ле wи, Щь һу да, 
Иса хар, Усьв у Бьн йа мин гә рә ль сәр ч'и йа йе Гь ри зи ме 
бь сә кь ньн кӧ дӧа ль мь ләт бь кьн. 13

 Ле qә би ла Р'у бен, 
Гад, Ашер, Зә бу лон, Дан у Нәф тә ли гә рә ль сәр ч'и йа-
йе Әйбал бь сә кь ньн, бо на нь фьр' кь рь не. 14

 У леwийе бь 
дән ге бь льнд бь кь нә га зи бе жь нә һ'ә му исраелийа:

15
 ‹Ньфьр' ль wи бә, к'е п'у тә ки че кә, йан р'о кә у wи дай нә 

щи ки хәw лә, һәр че кь рь на һайә бь дәс те һостә, к'ь ре ти 
йә ль бәр Хӧ дан›. Бьра мь ләт вә гә р'и нә у бе жә: ‹Аминф›.

16
 ‹Ньфьр' ль wи бә, к'е де у ба ве хwә бе һӧр мәт кә›. 

Һ'әму мь ләт бе жә: ‹Амин›.
17

 ‹Ньфьр' ль wи бә, к'е си но ре щинаре хwә щи бь гӧ һе-
зә›. Һ'әму мь ләт бе жә: ‹Амин›.

18
 ‹Ньфьр' ль wи бә, к'е йә ки кор жь р'е бьшьһ'ьтинә›. 

Һ'әму мь ләт бе жә: ‹Амин›.
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* 28:6 «К'әтьн-дәр к'ә ть на тә» йа не һәр тьшт чь кӧ тӧ дь ки.

19
 ‹Ньфьр' ль wи бә, к'е һә qи йа хә риб, се wи у жь нә би йе 

бьт'әр'ьбинә›. Һ'әму мь ләт бе жә: ‹Амин›.
20

 ‹Ньфьр' ль wи бә, к'е сә ре хwә жьнбава хwә р'а дай-
нә, чьм ки әw щи нь ви на ба ве хwә бе һӧр мәт дь кә›. Һ'әму 
мь ләт бе жә: ‹Амин›.

21
 ‹Ньфьр' ль wи бә, к'е сә ре хwә һ'әйwанәкер'а дай нә›. 

Һ'әму мь ләт бе жә: ‹Амин›.
22

 ‹Ньфьр' ль wи бә, к'е сә ре хwә хуш ка хwә р'а, qи за ба ве 
хwә йан qи за ди йа хwә р'а дай нә›. Һ'әму мь ләт бе жә: ‹Амин›.

23
 ‹Ньфьр' ль wи бә, к'е сә ре хwә хwә си йа хwә р'а дай нә›. 

Һ'әму мь ләт бе жә: ‹Амин›.
24

 ‹Ньфьр' ль wи бә, к'е дь зи ва йә ки дьн бь кӧ жә›. Һ'әму 
мь ләт бе жә: ‹Амин›.

25
 ‹Ньфьр' ль wи бә, к'е р'ӧшәте һьл дә кӧ ху на йе ами-

т'ам бь р'е жә›. Һ'әму мь ләт бе жә: ‹Амин›.
26

 ‹Ньфьр' ль wи бә к'е хә бә ред ве qа ну не хwәй нә кә 
нә qә ди нә›. Һ'әму мь ләт бе жә: ‹Амин›.

Дӧа ль wи бә к'е гӧһ бьдә

28  Һәгәр тӧ р'ьнд гӧһ бь ди дән ге Хӧ дан Хwәдейе хwә 
бо на кӧ хwәй ки у бь qә ди ни һ'ә му ә'мь ред wи йә кӧ 

әз иро ль тә ә'мьр дь кьм, Хӧ дан Хwәдейе тә wе тә жь һ'ә му 
мь лә тед дь не бь льнд тьр кә. 2  Әв һ'ә му дӧа йе ль тә бьн у бо на 
тә wе бе нә се ри, һә гәр тӧ гӧһ бь ди дән ге Хӧ дан Хwәдейе хwә.

3
 Дӧайе ль тә бә ба жер да у дӧа йе ль тә бә дәштеда.

4
 Дӧайе ль бә ре зь ке тә, бә ре ә'р де тә, бә ре һ'әй wа не тә, 

зайина пәз у дә wа ред тә бә.
5

 Дӧайе ль сәла тә йә нен у т'әшта тә йә һә вир бә.
6

 Дӧайе ль к'ә тьн-дәр к'ә ть на тә бә *.
7

 Хӧ дан ль бәр тә wе дьж мь нед тә хә, йед кӧ мь qа бь-
ли тә р'а бьн. Р'екеда әwе дә ре нә мь qа бь ли тә ле һ'ә фт 
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* 28.19 «К'әтьн-дәр к'ә ть на тә» йа не һәр тьшт чь кӧ тӧ дь ки.

р'ийада wе жь тә бь р'ә вьн. 8
 Хӧ дан wе дӧа бь ши нә ль 

сәр тә, ль ә'м ба ред тә у ль һәр кь рь на дәс тед тә. Wе дӧа 
ль тә бь кә ль wи ә'рдида, к'и жан кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә 
дь дә тә. 9 Һәгәр тӧ ә'мь ред Хӧ дан Хwәдейе хwә хwәй ки 
у р'и йед wи да һә р'и, Хӧ дан wе тә бь кә мь лә те хwә йи 
пи роз, ча wа кӧ wи тә р'а сонд хwар. 10

 Һ'әму мь лә тед 
дь не wе бь би ньн кӧ на ве Хwәде ль сәр тә йә у wе жь 
тә бь тьр сьн. 11

 Хӧ дан wе тә хер-бәрәк'әтева, бь бә ре зь-
ке тә у бь бә ре һ'әй wа не тә, бь бә ре ә'р де тә хьне кә, 
ль сәр wи ә'реде кӧ Хӧ дан кал-ба вед тә р'а сонд хwар 
кӧ бь дә тә. 12

 Хӧ дан wе бо на тә хьз на хwә йә qәнщ, аwа 
го ти ә'з мен вә кә, wә ки ба ра не wә'дәда бь ба ри нә ль сәр 
ә'р де тә, кӧ дӧа ль һәр кь рь на дәс те тә бь кә. Те дәйн 
бь ди гә ләк мь лә та ле хwә ха те дәйн нә ки. 13

 Хӧ дан wе 
тә дай нә ль се ри нә кӧ хь ла зи йе, те т'ә не ль жо ре би 
нә кӧ же ре, һә гәр тӧ гӧһ бь ди ә'мь ред Хӧ дан Хwәдейе 
хwә, к'и жан кӧ әз иро ль тә ә'мьр дь кьм кӧ хwәй ки у 
бь qә ди ни 14

 у жь һ'ә му хә бә ред кӧ әз иро ль wә ә'мьр 
дь кьм, ч'әп йан р'а ст данәгәр'и кӧ пәй хwә де йед баш qә 
һә р'и, wан р'а qӧ льх ки.

Ньфьр' ль wи бә к'е гӧһ нәдә
15

 Ле һә гәр тӧ гӧһ нә ди дән ге Хӧ дан Хwәдейе хwә у һ'ә-
му ә'мь ред wи, qәй дә-qа ну нед wи кӧ әз иро ль тә ә'мьр 
дь кьм хwәй нә ки у нәqәдини, һьн ге әв һ'ә му нь фьр' wе 
ль тә бьн у бо на те wе бе нә се ри.

16
 Ньфьр' wе ль тә бә ба жер да у нь фьр' wе ль тә бә дәштеда.

17
 Ньфьр'е ль сәла тә йә нен у т'әшта тә йә һә вир бә.

18
 Ньфьр'е ль бә ре зь ке тә, бә ре ә'р де тә, зайина пәз у 

дә wа ред тә бә.
19

 Ньфьр'е ль к'ә тьн-дәр к'ә ть на тә * бә.

Q. Дӧщари 28



427

 

* 28:23 Әв аһа те фә'м кь рь не: «Хwәде wе ә'з мен да дә у ба ра не 
т'ӧ нә бә һьн ге ә'р де ми на һ'ә сьн һ'ьшк бә».

20
 Ль на ва һәр кь рь на дәс те тә чь кӧ тӧ бь ки, Хӧ дан wе 

нь фьр', т'әвиһәвбун у һь ла ть не бь ши нә ль сәр тә, һ'ә та 
qь р'а тә нә йе у зу ть рә ке ӧн да нә би бо на кь ред хwә йә хь-
раб, кӧ тә әз һьш тьм. 21

 Хӧ дан wе нә хwә ши йа һ'ала тә ва 
бьзәльqинә, һ'ә та кӧ qь р'а тә би нә ль сәр wи ә'р де кӧ тӧ 
дь чи хwә р'а бь ки мьлк'. 22

 Хӧ дан wе бь һ'и ле, гәр ме, шә-
wа те, т'а йе, qӧрльхе, бь ба йе гәрм у бь хӧ ре р'аw тә хә, 
әwе пәй тә к'ә вьн һ'ә та кӧ qь р'а тә би ньн. 23

 Ә'змане ль сәр 
сә ре тә бь бә сь фьр, ә'р де жи бьн тә да бь бә һ'ә сьн *. 24

 Хӧ дан 
wе дәw са ба ра не т'оз у ахе бь дә ль ә'р де тә, әванайе жь 
ә'з мен ль сәр тә да бьбарьн һ'ә та qь р'а тә нә йе.

25
 Хӧ дан wе тә бь дә ль дәс те дьж мь нед тә, р'е ке да те 

дә ре йи мь qа бь ли wан ле һ'ә фт р'ийада те жь wан бь-
р'ә ви у һ'и ле һ'ә му п'ад ша ти йед ль сәр дь не wе жь тә 
һә р'ә. 26

 Щьнйазе тә wе бь бә хӧ ре һ'ә му тәй рә дед ә'з мен 
у р'ә' wь ред ә'р де, кә се т'ӧ нә бә кӧ бә ри wан дә.

27
 Хӧ дан wе бь п'ь зь кед п'и сә Мь сь ре, к'о ти бу неф, бь ри-

нед к'ур у бь хӧр тә хә, жь к'и жа на те нь ка рь би qәнщ би. 
28

 Хӧ дан wе бь һ'ьшӧндакьрьне, корбуне у дьлләрзәке тә 
хә. 29

 Р'о на ва р'о же те хwә бьп'әлини, ча wа кӧ кор тә'-
рис та ни йе да дьп'әлинә. Р'ийед хwә да те хе ре нә би ни, 
һ'ә му р'о жед хwә да те бе йи зе ран дьн у т'аланкьрьне у 
кә сә ке т'ӧ нә бә кӧ тә хь лаз кә. 30

 Дәргистийа хwә р'а те 
ни шан кь ри би, ле йә ки дь не wе сә ре хwә пе р'а дай нә, те 
ха ни чеки ле те да р'унәнейи, ба хе ть ри йа те дач'ькини 
ле жь wе нәчьни. 31

 Гайе тә wе ль бәр ч'ә' ве тә бе сәр же-
кь рь не, ле те же нәхwи, к'ә ре тә wе жь тә бьс ти ньн у әw 
паш да вә на гә р'ә ль щәм тә, пә зед тә wе дьж мь нед тә р'а 
бе нә да йи не, йәк wе т'ӧ нә бә кӧ тә хь лаз кә. 32

 Кӧр'-qи-
зед тә йе мь лә те башqәр'а бе нә да йи не, ч'ә' вед тә йе р'ож 
бь р'ож жь ч'ә'в нь һе р'и йа wан бьqәр'ьмьн у те т'ӧ тьш ти 
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нь ка рь би бь ки. 33
 Бәре ә'р де тә у һ'ә му хә ба та тә мь лә те 

кӧ тә әw нас нә дь кьр wе бь хwә. Те һәр гав бе йи зе ран-
дьн у һ'ьн щь р'ан дь не. 34

 Те бьчәльqи жь wе йә ке чь кӧ те 
бь ч'ә' вед хwә бь би ни. 35

 Хӧ дан wе бь п'ь зь кед п'ис һет 
у чо кед тә хә, жь к'и жа на те нь ка рь би qәнщ би, әwе жь 
бьн п'и йед тә һ'ә та т'ә па сә ре тә бә ла бьн. 36

 Хӧ дан wе тә 
у п'адшайе кӧ те ль сәр хwә к'ьфш ки, бь бә ль нав мь-
лә те кӧ нә тә нә жи кал-ба вед тә әw нас кь рь нә. Ль wьр 
те хwә де йед башqәйә дар у кәвьрр'а qӧ льх ки. 37

 Те бь би 
мә ща ла һ'иләтийе, мәт'әлок у пек'әнийе ль на ва һ'ә му 
wан мь лә тед кӧ Хӧ дан wе тә бь бә.

38
 Те гә ләк т'о хьм дәр хи зә ви йа хwә, ле һьн дь ки же һьл-

ди, чьм ки кӧлийе бь хwьн. 39
 Бахе ть ри йа те дач'ькини, 

wан бещәр ки, ле р'әз те т'оп нә ки, нә жи те шә ра ве вә-
хwи, чьм ки кӧр ме бь хwьн. 40

 Ль на ва т'ә ма ми йа си но ре 
тә да да ре зәй т'у не wе һә бьн, ле те бь бь зьр пе нәйейи 
р'ун кь рь не, чьм ки зәйт'унед тә wе бьwәрьн. 41

 Кӧр' у qи за 
те би ни, ле әwе п'а ра тә ни бьн, чьм ки әwе һе сир һә р'ьн. 
42

 Һәспе ги һе wе һ'ә му да ред тә у бә ред ә'р де тә бь бьн 
хwә йи. 43

 Хә ри бе ль на ва тә да wе гә лә ки жь тә бь льнд тьр 
бә, ль сәр тә к'ә вә, ле те гә лә ки нь мьз бь к'ә ви. 44

 Әwе дәйн 
бь дә тә, ле те дәйн нә ди wи, әwе се ри бә те хь ла зи йе би.

45
 Әв һ'ә му нь фьр' wе бе нә ль сә ре тә, wе пәй тә к'ә вьн у 

хwә тә р'а бьгьһиньн һ'ә та qь р'а тә нә йе, чьм ки тә дән ге 
Хӧ дан Хwәдейе хwә нә бь һист у тә ә'мь ред wи, qәй дә-qа-
ну нед wи кӧ wи ль тә ә'мьр кь рьн, хwәй нә кь рьн. 46

 Әwе 
ль сәр тә у ль сәр зӧ р'ә та тә бь бь нә ни шан у из ба ти йа 
һ'ә та-һ'ә та йе.

47
 Бона кӧ тә Хӧ дан Хwәдейе хwә р'а бь ша бу не у дь ле 

әшq т'ер-т'ьжибунеда qӧ льх нә кьр, 48
 бо на ве йә ке те т'и, 

бьр' чи, тә' зи у һ'әwщәдарийа һәр тьш ти да хӧ лам ти йа 
wан дьж мь нед хwә бь ки, к'и жа на Хӧдане бь ши нә ль 
сәр тә. Әwе ни ре һ'ә сь ни бь дә ль сәр сту йе тә, һ'ә та кӧ 
qь р'а тә би нә. 49

 Хӧ дан wе мь лә тә ки дур жь сә ре дь не 
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р'а кә ль сәр тә, зь ма не к'и жа ни те фә'м нә ки. Әwе ча wа 
тәй ре си мьр' бь фь р'ә ль сәр тә, 50

 мь лә тә ки бе исаф кӧ wе 
qә дь ре мә зь на нә гь рә у р'ә' ме ль бь ч'у ка нә кә. 51

 У әwе 
бә ре һ'әй wа нед тә, бә ре ә'р де тә бь хwә, һ'ә та кӧ тӧ wе-
ран нә би. Әwе нә ге ньм тә р'а бь һе лә, нә мә йе, нә бь зьр, 
нә жи зайина пәз у дә wа ред тә, һ'ә та кӧ qь р'а тә нәй нә. 
52

 Wе до ра һ'ә му ба жа ред тә бь гь рә, һ'ә та кӧ су ред ль 
на ва т'ә ма ми йа wә ла те тә йә бьльндә qә wат, кӧ тә гӧ ма-
на хwә да ни йә ль сәр wан, һьлнәшинә. Әwе до ра һ'ә му 
ба жа ред тә йә т'ә ма ми йа wә ла те тә да, к'и жан кӧ Хӧ дан 
Хwәдейе тә да нә тә бь гь рә. 53

 Гава дьжмьне тә до ра ба-
жа ре тә бь гь рә ль на ва wе тән га си йе да кӧ әwе би нә сә ре 
тә, те бә ре зь ке хwә, аwа го ти гош те кӧр' у qи за хwә кӧ 
Хӧ дан Хwәдейе тә да нә тә бь хwи. 54

 Мере гә лә ки на зьк 
у мьлуки ль на ва тә да wе бь ч'ә' вед хь раб ль бь ре хwә, 
к'ӧл фә та хwә йә һ'ьз кь ри у ль за р'ед хwә йә ма йин бь нь-
һе р'ә, 55

 әwе гош те за р'ед хwә бь хwә у нә дә т'ӧ кә си жь 
wан. Чьмки т'ә не әв ма бу ль на ва тән га си йе кӧ дьжмьне 
тә wе би нә ль сә ре тә, га ва до ра һ'ә му ба жа ред тә бь гь-
рә. 56

 К'ӧлфәта на зьк у мьлукә ль на ва тә да, к'и жа не жь 
дәст назькийе у мьлукийе пә'нийа нь ге хwә да нә ни йә 
ә'р де, wе бь ч'ә' ве хь раб ме ре хwә йи һ'ьз кь ри, кӧр' у qи за 
хwә бь нь һе р'ә, 57

 ӧса жи һәвалч'ука хwә йә кӧ жь нав ньг 
дәр те у за р'ед хwә йә кӧ wе би нә. Чьмки әwе wан дь зи ва 
бь хwә, жь һ'әwщәдарийа ке ма си йа һәр тьш ти, жь дәст 
wе тән га си йа кӧ дьж мь нед тә йе ль на ва ба жа ред тә да 
би нь нә сә ре тә.

58
 Һәгәр һ'ә му хә бә ред ве qа ну не кӧ ве к'ь те бе да нь ви-

сар ьн хwәй нә ки нәqәдини у жь ви на ве Хӧ дан Хwәдейе 
хwә йи qә дьр у саw нә тьр си, 59

 һьн ге Хӧ дан wе бь бә ла йед 
жь һ'ьш-аqь ла дур, бә ла йед qайимә кӧ хь лаз бу на wа не 
т'ӧ нә бә, нә хwә ши йед хь ра бә кӧ п'акбуна wа не т'ӧ нә бә, 
тә у зӧ р'ә та тә хә. 60

 Жь wан һ'ә му еш-ешукед Мь сь ре, 
жь к'и жа на тӧ дьтьрсийайи wе вә гә р'и нә ль сәр тә, әwе 
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* 28:65 Ибраниф аһа жи те фә'м кь рь не: «Бе ч'а ри».
* 29:1 Һ'о реб на вә ки дь не йи Си на йе йә. 

тә ва бьзәльqьн. 61
 Ӧса жи һәр нә хwә ши у һәр бә ла кӧ ве 

к'ь те ба qанунеда нә нь ви сар ьн, Хӧ дан wе wан би нә ль 
сә ре тә, һ'ә та qь р'а тә нә йе. 62

 Һун wә кә стәйр кед ә'з мен 
бе һ'ә саб бун, ле һу не гә лә ки һьндьк бьн, чьм ки тә гӧ р'а 
Хӧ дан Хwәдейе хwә нә кьр. 63

 Чаwа кӧ Хӧ дан ша дь бу га-
ва wә р'а qән щи дь кьр у һун ль һәв зе дә дь кь рьн, ӧса жи 
Хӧ дан wе бь qьр'кьрьн у wе ран кь рь на wә ша бә. Һуне жь 
wи ә'р де кӧ дьчьне хwә р'а бь кь нә мьлк' бе нә р'аqәтандьне. 
64

 Хӧ дан wе тә ль на ва һ'ә му мь лә та да жь сә ри ки дь не 
һ'ә та сә ре дьн бә ла кә. Ль wьр те хwә де йед башqәйә дар 
у кәвьрр'а, к'и жа на р'а кӧ нә тә нә жи кал-ба вед тә әw 
нас кь рь нә qӧ льх ки. 65

 Ле ль на ва wан мь лә та да жи те 
р'ь һ'әт нә би, щи ки һесабуне wе бо на нь гед тә т'ӧ нә бә. 
Хӧ дан wе хә ма, ч'ә'в мә'рьмбуне * у дьлтәнгийе бь дә тә. 
66

 Ә'мьре тә wе ль сәр му ки бә, те шәв у р'ож хо фе да би 
у т'ӧ щар сәрәдәри жь ә'мь ре хwә дәрнә хи. 67

 Жь дәст 
wе тьр са дь ле тә у ди ть на ч'ә' вед тә сь бә һе зу те бе жи: 
‹Хwәзи р'о бь чу йа ава›, ева ре жи бе жи: ‹Хwәзи сь бәһ р'он 
бу йа›. 68

 Хӧдане wе р'ейеда тә бь гә ми йа вә гә р'и нә Мь-
сь ре, бо на к'и жа не мьн готә тә: ‹Те иди wе нә би ни›. Ль 
wьр һу не хwә ча wа хӧ лам у щари бьфьрошьнә дьж мь нед 
хwә, ле йе бь к'ь р'ә жи wе т'ӧ нә бә».

Готьна Мусайә сьсийа

29  Әв ьн хә бә ред пәй ма не кӧ Хӧ дан ль ә'р де Мо-
wа бе даф ль Му са ә'мьр кьр т'ә ви за р'ед Исра ел 

гь ре дә, хенщи пәй ма на кӧ wи ль Һ'о ре бе * т'ә ви wан 
гь ре да. 2

 Му са га зи т'ә ма ми йа Исра еле кьр у готә wан: 
«Һ'әму чь кӧ Хӧ дан ль wә ла те Мь сь ре да ль бәр ч'ә' вед 
wә ани сә ре Фь рә wьн у һ'ә му хӧ ла мед wи, ӧса жи сә ре 
т'ә ма ми йа ә'р де wи, wә дит, 3  аwа го ти әw ще р'ь бан дьн, 
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ни шан у к'ә рә мә тед мә зь нә кӧ ч'ә' вед тә ди тьн. 4 Ле Хӧ дан 
һ'ә та р'о жа иро дь ле фә'м кь рь не, ч'ә' вед ди ть не у гӧ һед 
бь һис ть не нә да wә. 5 Хӧ дан чьл са ли бә р'и йе да р'е бә ри-
йа wә кьр: К'ьнщед ль сәр wә кә вьн нә бун, солед нь ге 
wә да жи нәмашийан, 6

 wә нә нан хwар нә шә рав нә жи 
ава щәһе вә хwар, кӧ һун бь за нь бьн әз Хӧ дан Хwәдейе 
wә мә. 7 Һун һа ть нә ви щи йи у Си хо не п'ад ше Һ'әш бо не, 
Оге п'ад ше Ба ша не дәр к'ә ть нә мь qа бь ли мә шер' у мә 
әw алт' кь рьн. 8

 Мә ә'р де wан зәфт кьр у ча wа мьлк' да 
р'убенийа, гадийа у ни ве qә би ла Мь на шә. 9

 Дә хә бә ред 
ве пәй ма не хwә йи кьн у wан бь qә ди ньн, wә ки на ва һәр 
тьш ти да чь кӧ һун бь кьн wә р'а ль һәв бе.

10
 Һун т'ә мам иро ль бәр Хӧ дан Хwәдейе хwә сә кь ни нә: 

Сәрwеред wә, qә би лед wә, р'у спи йед wә, сәр әс кә ред wә, 
һәр ме ре Исра ел, 11

 за р'ед wә, к'ӧл фә тед wә у хәрибе ль 
на ва зо ме тә да, жь дарбьр'е тә һ'ә та авк'еше тә, 12

 бо на 
кӧ тӧ бь к'ә ви пәй ман у ад-qь ра ре т'ә ви Хӧ дан Хwәдейе 
хwә, к'и жан кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә иро т'ә ви тә гь ре дь дә. 
13

 Wәки иро тә хwә р'а бь кә мь ләт, әw жи тә р'а бь бә Хwәде, 
ча wа кӧ wи готә тә у ча wа кӧ wи кал-ба вед тә Бь ра һим, 
Ис һаq у Аqуб р'а сонд хwар. 14

 Нә т'ә не т'ә ви wә Хӧ дан ве 
пәй ман у ад-qь ра ре гь ре дь дә, 15

 ле т'ә ви wан жи йед кӧ 
иро ль вьр т'ә ви мә ль бәр Хӧ дан Хwәдейе мә сә кь ни нә 
у т'ә ви wан жи, йед кӧ иро ль вьр т'ә ви мә ни ньн. 16

 Һун 
за ньн wә ла те Мь сь ре да мә ча wа дь жит у ча wа әм жи 
жь на ва мь ләт р'а дәр баз бун, 17

 wә р'обәтийед wан у п'у-
тед wа нә дар, кә вьр, зив у зер' на ва wан ди тьн. 18

 Нәбә 
кӧ на ва wә да һә бә мер йан жьн, мал йан qә бил  дь ле 
к'и жа ни иро ду ри Хӧ дан Хwәдейе мә к'ә вә, wә ки һә р'ә 
хwә де йед wан мь лә та р'а qӧ льх кә. Аwа го ти на ва wә да 
ви щу р'ә йи р'а wе кӧ жә'ре у зьрич'ке дь дә дәр т'ӧ нә бә. 
19

 Гава йәк гӧһ бь дә хә бә ред ве ад-qь ра ре у хwә да гӧ ман 
бә, бе жә: ‹Wәки ль го ра сәр һ'ьш ки йа хwә жи әз һә р'ьм әзе 
ди са сах-сь ла мәт бьм›. Бь ви щу р'ә йи, йе т'ер wе т'ә ви йе 
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бьр' чи ӧн да бә. 20
 Хӧ дан wе т'ӧ щар нә бах ши нә wи, чьм ки 

һьн ге һерс у к'ин-боха Хӧ дан wе р'а бә ль сәр wи мә рь ви, 
һ'ә му нь фь р'е ве к'ь те бе да нь ви си wе ль wи бьн у Хӧ дан 
wе на ве wи жь бьн п'ә р'е ә'з мен да р'ә сит кә. 21

 Хӧ дан wе 
wи жь һ'ә му qә би лед Исра ел бо на бә ла баш qә кә, анә-
го ри һ'ә му ньфьр'ед ве пәй ма не кӧ ве к'ь те ба qанунеда 
нь ви сар ьн. 22

 У нь сь ле пәй р'а, аwа го ти за р'ед wә кӧ wе 
пәй wә р'а бь бьн, ӧса жи хәрибе кӧ wе жь wә ла те дур бе, 
wе wеранбун у нә хwә ши йед ви ә'р ди бь к'и жа на Хӧ дан 
ле хьст бь би ньн, бе жьн: 23

 ‹Т'әмамийа ә'рд бь к'ьр к'утф у 
хwе шәwьтийә, нә те чан дь не нә жи шин дь бә, ль сәр wе 
т'ӧ шинайи шин на бә, ми на ӧндакьрьна Со дом, Го мо ра, 
Ад ма у Сь бо йи ме, к'и жан кӧ Хӧ дан бь һерс у к'ин-боха 
хwә wе ран кьр›. 24

 Һ'әму мь ләт wе бе жьн: ‹Чьма Хӧ дан һа 
ани сә ре ви ә'р ди? Мә'на ве һер са мә зьн чийә?› 25

 У wе 
бе жьн: ‹Бона кӧ wан пәй ма на Хӧ дан Хwәдейе кал-ба вед 
хwә һьш тьн, к'и жан кӧ wи т'ә ви wан гь ре да, га ва әw жь 
ә'р де Мь сь ре дәр хьс тьн. 26

 Әw чун у хwә де йед башqәр'а 
qӧ льх кь рьн, бәр wан та бун, хwә де йед кӧ нә wан нас 
дь кьр нә жи Хӧ дан wан р'а к'ьфш кьр. 27

 Бь ви аwайи һер са 
Хӧ дан ль сәр wи ә'р ди р'а бу кӧ һ'ә му ньфьр'ед ве к'ь те-
бе да нь ви си би нә ль сә ре wи. 28

 Хӧ дан бь һерс, к'ин-бох 
у хә зә ба мә зьн әw жь wә ла те wан р'аwва дәр хьст, әw 
ави ть нә wә ла те баш qә, ми на р'о жа иро йин›.

29
 Тьштед вә шар ти, йед Хӧ дан Хwәдейе мә нә, ле йед 

ә'йан бо на мә у за р'ед мә нә һ'ә та-һ'ә та йе, wә ки һ'ә му 
хә бә ред ве qа ну не бь qә ди ньн.

Кьрьна бона пашда вәгәр'андьн у бьмбарәкийе

30  Гава һәр тьшт, дӧа у ньфьр'ед кӧ мьн да ни бу нә ль 
бәр тә, бе нә сә ре тә, һьн ге ль сәр wан, на ва һ'ә му 

мь лә та да, к'и жан кӧ Хӧ дан Хwәдейе тә тӧ на ва wан да 
бә ла кь ри, ди са бь фь кь рә, 2  һә гәр тӧ бәр бь Хӧ дан Хwәдейе 
хwә вә гә р'и, тӧ у за р'ед хwә ва бь т'ә ма ми йа дь ле хwә у 
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* 30:6 Ибрани хә бәр бь хә бәр «Дьле тә у дь ле зӧ р'ә та тә сь нәт 
кә». Сьнәткьрьн ни ша на сон де на ва Хwәде у Исра ел ә. Фькьра 
ве р'е зе әв ә кӧ «Хӧ дан wе бь кә кӧ щьм ә' та wи гӧ р'а wи 
бь кә».

бь т'ә ма ми йа нә фса хwә, гӧһ бь ди дән ге wи, һәр тьшт 
ча wа кӧ әз иро ль тә ә'мьр дь кьм, 3  һьн ге Хӧ дан Хwәдейе 
тә wе чәр ха тә р'а ст кә у р'ә' ме ль тә бь кә, wе ди са тә 
жь на ва һ'ә му мь лә та, на ва к'и жа на Хӧ дан Хwәдейе тә 
тӧ бә ла кь ри, wе тә т'о пи сәр һәв кә. 4 Wәки тӧ һ'ә та бәр 
п'ә р'е ә'з ман жи ажо ти би, жь wьр жи Хӧ дан Хwәдейе тә 
wе тә т'о пи сәр һәв кә, тә һьл дә 5

 у Хӧ дан Хwәдейе тә 
wе тә бь бә ә'р де кӧ кал-ба вед тә wар бь бун у wе хwә р'а 
бь ки мьлк'. Wе чәр ха тә р'а ст кә у тә жь кал-ба вед тә 
зә'ф тьр ль һәв зе дә кә. 6

 Хӧ дан Хwәдейе тә wе дь ле тә у 
дь ле зӧ р'ә та тә бь гӧ һе зә *, wә ки бь т'ә ма ми йа дь ле хwә 
у бь т'ә ма ми йа нә фса хwә Хӧ дан Хwәдейе хwә һ'ьз бь-
ки бо на ха ть ре ә'мь ре хwә. 7 Хӧ дан Хwәдейе тә wе һ'ә му 
ван нь фь р'а вә гә р'и нә ль сәр дьж мьн у нә йа ред тә, йед 
кӧ пәй тә к'ә ть бун. 8

 Те жи ди са гӧһ бь ди дән ге Хӧ дан 
у һ'ә му ә'мь ред кӧ әз иро ль тә ә'мьр дь кьм бь qә ди ни. 
9

 Хӧ дан Хwәдейе тә wе тә һәр тьш ти да хьне кә: Бь һәр 
шь хӧ ле дәс тед тә, бә ре зь ке тә, бә ре һ'әй wа не тә у бә ре 
ә'р де тә. Чьмки Хӧ дан ди са wе ша бә кӧ qән щи йе тә р'а 
бь кә, ча wа кӧ әw кал-ба вед тә р'а ша дь бу, 10

 га ва тӧ гӧһ 
бь ди дән ге Хӧ дан Хwәдейе хwә, ә'мьр у qәй дә-qа ну нед 
wи йә ве к'ь те ба qанунеда нь ви си хwәй ки, бь т'ә ма ми йа 
дь ле хwә у бь т'ә ма ми йа нә фса хwә вә гә р'и бәр бь Хӧ дан 
Хwәдейе хwә.

11
 Чьмки әв ә'мь ре кӧ әз иро ль тә ә'мьр дь кьм, нә ду ри 

тә йә нә жи әw чәтьн ә. 12
 Әw нә ль ә'з ма на йә, wә ки бе 

го ть не: ‹К'е wе бо на мә р'а бә ә'з мен, wе мә р'а би нә у әм 
wе бь бь һен, һьн ге мә йе әw бьqәданда?› 13

 Нә жи әw wи 
али йе бә' ре йә, wә ки бе го ть не: ‹К'е wе бо на мә һә р'ә wи 
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али йе бә' ре, wе мә р'а би нә у әм wе бь бь һен, һьн ге мә йе 
әw бьqәданда?› 14

 Ле әw хә бәр ль щәм тә йә, ль сәр за ре 
тә у дь ле тә да йә, кӧ wе хwә йи ки.

15
 Бьньһер'ә, әз иро ә'мьр у мь рь не, хер-хwә ши у хь ра-

би йе датиньмә ль бәр тә. 16
 Әз иро ль тә ә'мьр дь кьм кӧ 

Хӧ дан Хwәдейе хwә һ'ьз бь ки, р'и йед wи да һә р'и, ә'мь ред 
wи, qәй дә-qа ну нед wи у qь ра ред wи хwә йи ки. Wәки 
тӧ бь жи йи у ль һәв зе дә би у Хӧ дан Хwәдейе тә wе тә 
бьм ба рәк кә ль сәр ә'р де кӧ тӧ дь чу йи хwә р'а бь ки мьлк'. 
17

 Ле һә гәр дь ле тә паш да вә гә р'ә у гӧһ нә ди, жь р'е бе йи 
шьһ'ьтандьне, ль бәр хwә де йед баш qә та би wан р'а qӧ льх 
ки, 18

 әз иро ә'ла ми wә дь кьм кӧ һу не ә'сә йи ӧн да бьн, 
һу не дь реж ль сәр wи ә'р ди нә жин, бо на к'и жа ни тӧ Ур-
дӧ не р'а дәр баз дь би кӧ бь к'ә ви wьр у хwә р'а бь ки мьлк'. 
19

 Әз иро га зи ә'рд у ә'з мен дь кьм ча wа шә' дед мь qа бь ли 
тә, әз ә'мьр у мь рь не датиньмә бәр тә, дӧа у нь фь р'е. Дә 
ә'мьр бьбьжерә wә ки тӧ зӧ р'ә та хwә ва бь жи йи, 20

 Хӧ дан 
Хwәдейе хwә һ'ьз бь кә, гӧ р'а wи бь кә у не зи ки wи бә. 
Чьмки әw ә'мь ре тә йә у дьрежайа р'о жед ма йи на тә йә 
ль сәр ә'р де кӧ Хӧ дан кал-ба вед тә: Бьраһимр'а, Ис һаq р'а 
у Аqуб р'а сонд хwар бь дә wан».

Кьрьнед Мусайә хьлазийе

Йешу щийе Муса дьгьрә

31  Му са чу у әв хә бә ра на т'ә ма ми йа Исра еле ва ә'йан 
кь рьн 2  у готә wан: «Әз иди сәд бист са ли мә, нь ка-

рьм һә р'ьм у бем, Хwәде жи готә мьн: ‹Тӧ ч'ә ме Ур дӧ не р'а 
дәр баз наби›. 3  Хӧ дан Хwәдейе тә wе хwә ха пе ши йа тә ва 
һә р'ә, әwе ван мь лә та жь бәр тә ӧн да кә у те щи йе wан 
хwә р'а бь ки мьлк'. Йе шу йе пе ши йа тә ва һә р'ә, ча wа кӧ 
Хӧ дан го ть бу. 4

 Хӧдане ӧса би на сә ре wан, ча wа кӧ ани 
сә ре п'ад шед әморийаф, Си хон у Ог, ӧса жи ә'рд ед wан, 
qь р'а к'и жа на әwи ани. 5

 Хӧдане wан бь дә дәс тед wә у 
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һун анә го ри wан һ'ә му ә'мь ред кӧ мьн ль wә ә'мьр кь рьн 
би нь нә сә ре wан. 6

 Qәwат у ә'гит бьн, жь wан нә тьр сьн 
у нәбьздьн, чьм ки Хӧ дан Хwәдейе тә хwә ха т'ә ви тә те, 
әw ду ри тә на к'ә вә у тә бәр'надә».

7
 Му са га зи Йе шу кьр у ль бәр ч'ә' ве т'ә ма ми йа Исра еле 

готә wи: «Qәwат у ә'гит бә, чьм ки те т'ә ви ви мь лә ти бь-
к'ә ви ә'р де кӧ Хӧ дан кал-ба вед wан р'а сонд хwар бь дә 
wан у те wи ә'р ди wан р'а бь ки мьлк'. 8

 Ле Хӧ дан хwә ха 
пе ши йа тә ва дь чә у wе т'ә ви тә бә, әwе ду ри тә на к'ә вә 
у тә бәр' нә дә, бәр хwә нә к'ә вә у нә тьр сә».

Хандьна Qануне
9

 Му са әв qанун нь ви си у да к'а һи недф за р'ед Ле wи, йед 
кӧ Сьндоqаф Пәймана Хӧ дан дь бь рьн у һ'ә му р'у спи йед 
Исра ел. 10

 Му са ль wан ә'мьр кьр у гот: «Һәр к'ӧ та си йа са ла 
һ'әф та ль са ла бах шан дь не, ль Щәжьнаф Һ'о льк че кь рь не да, 
11

 к'ән ге т'ә ма ми йа Исра ел бе у ль бәр Хӧ дан Хwәдейе тә 
бь сә кь нә, ль wи щи йе кӧ әw бьбьжерә, т'ә ма ми йа Исра ел р'а 
ве qа ну не бь дән ге бь льнд бь ху нә. 12

 Щьмә'те, жь на, ме ра, 
за р'а у хә ри бед на ва ба жа ред хwә да, т'о пи сәр һәв кә, кӧ әw 
бь бь һен у һин бьн жь Хӧ дан Хwәдейе wә бь тьр сьн у һ'ә му 
хә бә ред ве qа ну не бь кьн кӧ бь qә ди ньн. 13

 Зар'ед wан йед 
кӧ һе нь за ньн, wе бь бь һен у һин бьн жь Хӧ дан Хwәдейе 
wә бь тьр сьн, ль на ва һ'ә му р'о жед ә'мь ре wә ль сәр ә'р де 
кӧ һун Ур дӧ не р'а дәр баз дь бьн хwә р'а бь кь нә мьлк'».

Исраел wе Хwәде бьһелә
14

 Хӧ дан готә Му са: «Аwа р'о жед тә йә мь рь не не зик ьн, 
га зи Йе шу кә у ль Конеф Щьвинеда бь сә кь ньн, әзе ә'мьра 
бь дь мә wи». Му са у Йе шу чун у ль Коне Щьвинеда сә-
кь нин. 15

 Хӧ дан ль стуна ә'wр да конда wан ва хӧ йа бу у 
стуна ә'wр ль бәр дә ре кон сә кь ни.

16
 У Хӧ дан готә Му са: «Аwа тӧ дь чи бьгьһижи кал-ба вед 

хwә. Әв мь лә те р'а бә ль wи щи йе кӧ дьчьне беә'сьлийе 
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бь кә, аwа го ти пәй wан хwә де йед башqәйә wи ә'р ди һә-
р'ә. Әwе мьн бь һе лә у пәй ма наф кӧ мьн т'ә ви wан гь ре да 
бьт'әр'ьбинә. 17

 Wе р'о же һер са мь не ль сәр wи р'а бә, әзе 
wан бьһельм у р'у йе хwә жь wан вәшерьм. К'ока wа не 
бе у гә ләк тән га си у зә лу ли р'ас ти wан бе. Wан р'о жа 
әwе бе жә: ‹Гәло әв бә ла кӧ һа ть нә сә ре мьн нә бо на wе 
йә ке йә кӧ Хӧдане мьн т'ә ви мьн ни нә?› 18

 Ле әзе wе р'о-
же р'у йе хwә һе вәшерьм бо на һәр хь ра би йа кӧ wи кьр, 
га ва бә ре хwә да хwә де йед баш qә. 19

 Ньһа хwә р'а ве 
сть ра не бь нь ви сьн у за р'ед Исра ел һи ни wе кә, wе бь кә 
сәр зар-зь ма не wан, wә ки әва сть ра на мьн р'а бь бә шә' де 
мь qа бь ли за р'ед Исра ел. 20

 Wәхте әз wи бь бь мә ә'р де кӧ 
шир у һьн гьв же дьк'ьшә, ча wа кӧ мьн кал-ба вед wан р'а 
сонд хwар, әwе бь хwә, т'ер бә, к'ок бә у wе бә ре хwә бь дә 
хwә де йед баш qә, әwе wан р'а qӧ льх кә, мьн т'әх сир кә у 
пәй ма на мьн бьт'әр'ьбинә 21

 wе бь бә га ва гә ләк тән га си 
у зә лу ли бь би нә, әв сть ра на wе бь бә шә' де мь qа бь ли 
wи, чьм ки әва жь би ра зӧ р'ә та wи wе дәр нә йе. Әз иди 
иро за ньм т'ьв ди ра wан чийә, һе бә ри wе йә ке кӧ мьн 
әw бь рь нә ә'р де кӧ мьн соз да». 22

 Му са һә ма wе р'о же әв 
сть ран нь ви си у за р'ед Исра ел һи ни wе кь рьн. 23

 Хwәде 
ль Йе шу йе кӧ р'е Нун ә'мьр кьр у гот: «Qәwат у ә'гит бә, 
чьм ки тӧйе за р'ед Исра ел бь би ә'р де кӧ мьн wан р'а сонд 
хwар у әзе т'ә ви тә бьм».

24
 Гава Му са һ'ә му хә бә ред ве qа ну не к'ь те бе да нь ви си 

у хь лаз кь рьн, 25
 Му са ль леwийед кӧ Сьндоqа Пәймана 

Хӧ дан дь бь рьн ә'мьр кьр у гот: 26
 «Ве к'ь те ба qа ну не һьл дьн 

у дай нь нә к'еләкәкә Сьндоqа Пәймана Хӧ дан Хwәдейе 
хwә у бь ра әw ль wьр бь бә шә' де мь qа бь ли тә. 27

 Чьмки 
әз сәрһьлдан у сәр һ'ьш ки йа тә за ньм, һ'ә та р'о жа иро кӧ 
әз на ва wә да дь жим һун ль бәр Хӧ дан сәр һ'ьшк бу нә, һе 
чь qас зе дә пәй мь рь на мьн р'а. 28

 Һ'әму р'у спи йед qә би лед 
хwә у сәр wе ред хwә бьщьвиньнә ль щәм мьн, әзе wан р'а 
ван хә бә ра бе жьм у га зи ә'рд у ә'з мен бь кьм ча wа шә' де 
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мь qа бь ли wан. 29
 Чьмки әз за ньм кӧ пәй мь рь на мьн р'а 

һу не ә'сә бьһ'әр'ьмьн у бьшьһ'ьтьн жь wе р'и йа кӧ мьн 
ль wә ә'мьр кьр у пәй р'а wе бә ла бе нә пе ши йа wә, бо на 
хь ра би йа кӧ һу не ль бәр ч'ә' ве Хӧ дан бь кьн, бь кь ред 
дәс тед хwә һер са wи р'а кьн».

30
 Му са хә бә ред ве сть ра не ль бәр т'ә ма ми йа щь ви на 

Исра ел һ'ә та хь ла зи йе гот:

Стьрана Муса

32  «Гӧһ бь дь нә мьн ә'з ман но әзе хә бәр дьм,
бь ра ә'рд го ть на за ре мьн бь бь һе.

 2 Бьра ши рә та мьн ми на ба ра не бь ба рә,
ми на qьр'авийе го ть на мьн wе дай нә,

ча wа ба ра на һур ль сәр ши на йи йе
у ча wа ба ра на гӧр' ль сәр ги һе.

 3 Чьмки әзе на ве Хӧ данф бь кьм дән ги.
Пә сь на бь дь нә Хӧдане мә!

 4 Әw Qәйа йә, кь рь на wи к'а мьл ә,
чьм ки һ'ә му р'и йед wи һә qи нә.

Хӧ дан ам ьн ә, нә һә qи щәм wи т'ӧ нә йә,
әw һәq ә у ль сәр һә qи йе йә.

 5 Ле wә мь qа бь ли wи гӧ нә кьр,
һун жь дәст qӧсуред хwә иди нә за р'е wи нә,
нь сь ле нә һәq у ха ль фи.

 6 Әв ә кӧ һун ль Хӧ дан вәдьгәр'иньнә,
мь лә те бе фә'ми бе һ'ьш?

Әw ни нә ба ве тә кӧ тӧ qа зьнщ кь ри?
Әwи жи тӧ че кь ри у т'әс тиq кь ри!

 7 Бир би нә р'о жед бә ре,
бь фь кь рә ль сәр са лед һ'ә му р'ь к'ьн йа та.

Бьпьрсә жь ба ве хwә у әwе тә р'а гь ли кә,
жь калед хwә у әwе тә р'а бе жьн.

 8 Гава Йе Һә ри Жо рьн мьлк' да мь лә та
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*  32:8 «Зар'ед Хwәде» п'ь р'а ни йа ща ра те фә'м кь рь не ча wа 
«Һәйинед Хwә де йә ә'з ма ни» йан «Мьлйак'әтф». Һьнәк тек'стед 
иб ра ни да нь ви сар ә «Зар'ед Исра ел» у һь нә ка да жи «Зар'ед 
Хwәде».
* 32:15 «Йе шу рун» әw на вә ки дь не йә бо на мь лә те Исра ел.

у за р'ед ин сен щӧ дә кьр,
әwи си но ред мь лә та да нин,

анә го ри р'әqәмед за р'ед Хwәде *.
 9 Ле п'а ра Хӧ дан щьм ә' та wи йә,

Аqуб мьл к'е wа ре wи йә.
 10 Әwи әw ль бә р'и йе да дит,

ль чол у бәс та гӧжә-гӧж,
әwи дәс те хwә да бу ль бәр wи у әw хwә йи дь кьр,

ми на р'о на йи йа ч'ә' вед хwә мь qа ти wи бу.
 11 Чаwа тәй ре си мьр' хwә йи ти йе һелуна хwә дь кә,

ль сәр щу щу кед хwә р'а дь фь р'ә,
п'ә р'е хwә вә дь кә wан һьл дь дә

ль сәр бас кед хwә дь бә.
 12 Хӧ дан т'ә не р'е бә ри йа wи дь кьр,

хwә де ки баш qә т'ә ви Хӧ дан т'ӧ нә бу.
 13 Хӧ дан әw да ни ль сәр бь льнд щи йед ә'р де,

әwи бә ре зә ви йа дь хwа рьн.
Хӧ дан әw бь һьн гьв жь qә йа йе

бь бь зьр жь qә йа һ'ьшк,
 14 бь р'у не деwер у ши ре пез да межандьн.

До не бәр ха, бәрана,
гайед Ба ша не, бь зь на,

гә нь ме ла пи р'ьнд да wи.
Тә ху на ть ри йа, шә рав вә хwар.

 15 Йе шу рун * бәз гьрт у да чьф та.
Тә бәз гьрт, к'ок бу йи у жь һәв дәр к'ә ти.

Хwәдейе тӧ че кь ри һьшт
у Qәйайе хь лаз бу на хwә т'әх сир кьр.
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 16 Бь хwә де йед баш qә һе лан да нә к'ӧм р'ә ши йа Хӧ дан
у бь к'ь ре ти йа һер са wи р'а кь рьн.

 17 Qӧрбан дь кь рьн щь на р'а нә кӧ Хwә де р'а,
хwә де йед кӧ нас нә дь кь рьн,

йед ну пеш да һа ти,
жь к'и жа на кӧ кал-ба вед тә хоф нә дь кь рьн.

 18 Тә Qәйайе тӧ wәльданди һьшт,
тә Хwәдейе тӧ пеш да анийи бир кьр.

 19 Хӧ дан дит у т'әх сир кьр
бо на кӧ qиз у кӧ р'ед Хӧ дан әw һерс хьс тьн.

 20 У гот: ‹Әзе р'у йе хwә жь wан вәшерьм,
хь ла зи йа wан бь нь һе р'ьм,

чьм ки әw ньсьләки ха ль фи йә,
за р'ед бе ам ьн ьн.

 21 Wана бь нә хwә де йа һе лан да нә к'ӧм р'ә ши йа мьн,
бь тьш тед хwә йә п'уч' һер са мьн р'а кь рьн.

Әзе жи бь нә мь лә та һе ла на бь дь мә wан,
бь мь лә тә ки бе фә'м әзе һер са к'ӧм р'ә ши йа  

wан р'а кьм.
 22 Чьмки ала ва һер са мьн пе к'әт,

әwе һ'ә та к'у ра йи йа Дийаре Мьрийа  
бь шә wь ти нә,

дьн йа йе у бә ред wе wе һ'у фи хwә кә
у ал ав-агьр wе һ'и ме ч'и йа к'ә вә

 23 Әзе бә ла ль сәр wан qуч' кьм,
ти ред хwә ль сәр wан р'әт кьм.

 24 Бьр' чи бу не wан бьмашинә, т'а йе wан бь хwә
у ӧса жи нә хwә ши йа һ'алә хь раб.

Qиле р'ә' wь ра әзе бь ши нь мә ль сәр wан
у ӧса жи жә' ра шу ль ки йед ахеда.

 25 Дәрва шу ре wан бь бь р'ә
һьн дӧр' да жи хоф, qиз у кӧ р'а
шир хӧр у ка ле әхтйар.

 26 Мьн гот: «Әзе qь р'а wан би ньм,
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жь на ва мә рь ва да би ра ни на wан р'ә сит кьм»,
 27 ле әз жь qәр фе дьж мьн тьр си йам,

кӧ дьж мьн нә фь кь рьн
у нә бе жьн: «Дәстед мә әw алт' кь рьн,

нә кӧ Хӧ дан әв һ'ә му тьшт кьр»›.
 28 Чьмки Исра ел мь лә тә ки чәлqйайи йә,

фә' ме wи т'ӧ нә йә.
 29 Һәгәр әw сәр wахт бу на әв йәк wе те дәрхьстана,

wа не фә'м бь кь ра чь wе бе сә ре wа на.
 30 Дьж мь нәк wе ча wа бь да пәй һ'ә за ра

у дӧ дӧ йе бә ри дә һә һ'әзари дьн,
һә гәр Qәйайе Исра ел әw нәфьрота,

һә гәр Хӧ дан әw нә да дәс тед дьж мь нед wан.
 31 Чьмки qә йа йе wан нә ми на Qәйайе мә йә,

дьж мь нед мә хwә ха wе йә ке фә'м дь кьн.
 32 Чьмки да ра wа нә ть ри йе жь йа Со до ме йә,

жь бах че Го мо ра йе йә.
Тьрийед wан ть ри йе жә'р да да йи нә

гу ши йед wан тә'л ьн.
 33 Шәрава wан жә' ра мә' ра йә,

жә' ра зӧлмә тирәмә'ра йә.
 34 Т'ьвдира мьн ль щәм мьн вә шар ти,

хьз на мьн да мор кь ри ни нә?
 35 Һ'әйф һьл дан йа мьн ә, әзе һь ли ньм,

га ва нь ге wан бьльк'ӧмә,
чьм ки р'о жа wан ә qәда не зик ә

у зу ть рә ке wе ль сәр wан да бь гь рә.
 36 Хӧ дан wе һә qи йе ль щьм ә' та хwә бь кә,

у р'ә' ме ль хӧ ла мед хwә бь кә,
га ва әw бь би нә кӧ дәс те wан сьст бу йә,

нә гьр ти ма нә нә жи аза ма нә.
 37 Хӧдане бе жә: «К'а не нә хwә де йед wан,

qә йа йе кӧ wан гӧ ма на хwә да бу сәр?
 38 Йед кӧ бәзе qӧр ба нед wан дь хwа рьн,
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* 32:39 Бьньһер'ә Дәрк'әтьн 3:13-15 у шь ро вә кь рь на р'е за 15-а.
*  32:42 «Бь сә ред сәр wе ред дьж мьн» иб ра ни хә бәр бь хә бәр 
нь ви сар ә «сә ре дьжмьне п'ор' дь реж». Wи wә'дәйи ме ре кӧ 
хә ба та wи әс кә ри бу, ча хе шер' wан п'о р'е хwә нә дь бь р'и.
*  32:43 Wәлгәр'андьна йу на ни йә кә вьн да әв жи һәйе «Гәли 
мь лә та, ша бьн т'ә ви щьм ә' та wи!»

шә ра ва дийарийед wан вә дь хwа рьн?
Бьра әw р'а бьн у али wан бь кьн,

бь ра бо на wә бь бь нә мәр т'ал».
 39 Дә нь һа бь нь һе р'ьн wә ки ӘЗ, ӘЗ ЬМ *,

т'ӧ нә хwә де пеш ть ри Мьн.
Әз дькӧжьм, әз жи сах дь кьм,

мьн леда әзе жи qәнщ кьм,
т'ӧ кәс жь дәс те мьн хь лаз на кә.

 40 Аwа әз дәс те хwә бәр бь ә'з мен бь льнд дь кьм
у дь бе жьм: «Чаwа кӧ әз һ'ә та-һ'ә та йе һә мә

 41 ӧса жи га ва әз шу ре хwә йи бь рь qи туж кьм
дәс те мь не дәст бь ди wа не бь кә,

һьн ге әзе һ'әй фе жь дьж мь нед хwә һьл дьм,
у йед дь жә нь нә мьн wә кә ә'мә лед wан  

бь дь мә wан.
 42 Әзе ти ред хwә бь ху не сәр хwәш кьм

у шу ре мьн wе гошт бь хwә,
бь ху на кӧштийа у гьр ти йа,

бь сә ред сәр wе ред дьж мьн»›. *
 43 Ә'зманно ша бьн т'ә ви wи!

Һ'әму мьл йа к'әтф бәр Хӧ дан та бьн. *
Чьмки әwе һ'әй фа ху на хӧ ла мед хwә һьл дә,

әwе һ'әй фе жь дьж мь нед хwә һьл дә,
әwе бо на ә'р де хwә у мь лә те хwә гӧнәк'әwандьне бь кә».

44
 Му са т'ә ви Йе шу йе кӧ р'е Нун һат у һ'ә му хә бә ред ве 

сть ра не бь дән ге бь льнд готә щьм ә' те. 45
 Гава Му са һ'ә му 

әв хә бә ред кӧ готә т'ә ма ми йа Исра ел сәр һәв да анин, 
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* 32:51 Бьньһер'ә Жьмар 20:11-13.
* 33:2 Фә'мина ве р'е зе иб ра ни да нә са фи йә.

46
 әwи готә wан: «Әз иро һ'ә му ван хә бә ра ә'ла ми wә 

дь кьм, wан бь кь нә дь ле хwә. Ль за р'ед хwә ә'мьр бь кьн 
wә ки һ'ә му хә бә ред ве qа ну не р'ьнд хwәй кьн бь qә ди ньн. 
47

 Чьмки әв нә хә бә ра ба ди һә wа йә бо на wә, ле әw ә'мь ре 
wә йә. Бь wе хә бә ре ә'мь ре wә йе дь реж бә ль сәр wи ә'р ди 
кӧ һун Ур дӧ не р'а дәр баз дьбьне хwә р'а бь кь нә мьлк'».

48
 Хут wе р'о же Хӧ дан Му са р'а хә бәр да у гот: 49

 «Һьл к'ь-
шә ль сәр бь льнд щи йед Аба ри ме ль сәр ч'и йа йе Нә бо 
к'и жан кӧ wә ла те Мо wаб да йә, пеш бә ри Әри һа йе. У ди на 
хwә бь дә wә ла те Кә на неф, к'и жа ни кӧ әз дь дь мә за р'ед 
Исра ел ле wар бьн. 50

 У ль сәр wи ч'и йа йе кӧ те һьлк'ьши 
бь мь рә, һә р'ә т'ә ви кал-ба вед хwә бә, ча wа Һа ру не бь ре 
тә ль сәр ч'и йа йе Һор мьр у чу т'ә ви кал-ба вед хwә бу. 
51

 Чьмки wә һәр дӧ йа ль на ва за р'ед Исра ел ль бәр авед 
Ме ри баһ-Qа де ше *, бә р'и йа Син да гӧһ да ри йа мьн нә кьр 
у на ва за р'ед Исра ел да пи ро зи йа мьн нә да к'ьф ше. 52

 Те 
әwи ә'р ди бәр хwә бь би ни ле нак'әви wьр, әw ә'р де кӧ әз 
дь дь мә за р'ед Исра ел».

Муса дӧа Исраел дькә

33  Әв ә әw дӧа бь к'и жа ни Му са йе мә рь ве Хwәде бә-
ри мь рь на хwә дӧа ль за р'ед Исра ел кьр. 2  У гот:

«Хӧ дан жь Си на йе һат,
жь Се һи ре wан ва шәwq да,
жь ч'и йа йе Па ран wан ва хӧ йа бу

әw т'ә ви бе һ'ә саб пи ро за һат,
жь дәс те wи йи р'ас те агь ре qа ну не бо на wан ал ав да. *

 3 Р'асти Хwәде мь лә та һ'ьз дь кә,
һ'ә му пи ро зед wи дәс тед тә да нә,

wан хwә ави ть нә ль п'и йед тә
у wе гӧһ бь дь нә го ть нед тә.
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* 33:5 «Йе шу рун» әw на вә ки дь не йә бо на мь лә те Исра ел.
* 33:8 Урим у Ту мим те фә'м кь рь не ча wа «Р'онайи у К'амьли». 
Пе вана сә рәк к'а һинф ль qь ра ра Хwәде дьһ'әсийа.
* 33:9 Бьньһер'ә Дәрк'әтьн 32:35-39.

 4 Му са qанун ль мә ә'мьр кьр,
wар бо на щьм ә' та Аqуб.

 5 Хӧ дан бу п'ад ше Йе шу ру не *
га ва сәр wе ред щьм ә' те
т'ә ви qә би лед Исра ел щь ви йа бун.

 6 Бьра бь жи Р'у бен у нә мь рә,
ле бь ра һ'ә са бе wи кем бә».

7
 Әв жи бо на Щь һу да гот:
«Бьбьһе Хӧ дан дән ге Щь һу да

у wи би нә ль щәм щьм ә' та wи,
бь ра бь дәс тед хwә шә р'е хwә бь кә

тӧ жи бь би али к'а ре wи жь дьж мь нед wи».

8
 Бона Ле wи гот:
«Урим у Ту ми ме * тә

ль щәм мә рь ве тә йи хwә де хоф бә,
йе кӧ тә ль Мас са һе ще р'ь банд,

т'ә ви к'и жа ни бәр авед Ме ри ба һе к'ә ти һ'ӧ щә те.
 9 Йе кӧ бо на де у ба ве хwә дь бе жә:

‹Мьн хәмк'ешийа wан нә кьр›,
бь ра йед хwә qә бул нә кьр

у за р'ед хwә нас нә кьр *,
чьм ки әw го ть на тә дь qә ди ньн

у пәй ма на тә хwәй дь кьн.
 10 Әw Аqуб һи ни qь ра ред тә дь кьн,

Исра ел жи һин кь рь на тә,
бь ху реф да ти ньн ль бәр тә,
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* 33:16 Бьньһер'ә Дәрк'әтьн 3:2-3.

qӧр ба не т'әвайишәwате жи ль сәр горигәһаф тә.
 11 Дӧа ль qә wа та wи бь кә Хӧ дан,

кь ред дәс те wи qә бул кә.
Пьшта дьж мь нед wи qат кә

ӧса кӧ йед дь жә нь нә wи р'а нә бьн».

12
 Бона Бьн йа мин гот:
«Һ'ьз кь ри йе Хwәде wе бе qә зи бь жи,

Йе Һә ри-Зор т'ә ма ми йа р'о же хwә йи ти йа wи дь кә.
Әw ль на ва гьред wи дь жи».

13
 Бона Усьв гот:
«Дӧайе Хӧ дан ль ә'р де wи бә,

бь qьр'авийа qән щә жь ә'з мен,
бь ава бебьнийайейә жер һәр'ьки,

 14 бь да йи на бә ред qән щә жь тә' ве,
бь да йи на дә рә мә тед qән щә жь мә һа.

 15 Жь тьш тед бь жар ти йә ч'и йа йед кә вьн
у тьш тед qән щә гьред һ'ә та-һ'ә та йе.

 16 Бь да йи на qән щә ә'р де т'ь жи,
бь к'ә рә ма йе кӧ на ва к'о ла сть ру йе бу *.

Бьра әw бе нә сә ре Усьв,
ль сәр ә'ни йа бь жар ти йе ль на ва бь ра да.

 17 Мәзьнайийа wи ми на нь хӧ ри йе бох,
сть ру йед wи ми на сть ру йед га йе бә йа ни,

йәк дә һә һ'ә за ред Әф ра йим ә,
йәк жи һ'ә за ред Мь на шә йә,

бь wан әwе мь лә та һәв р'а һ'ә та сә ре дь не бьдә'финә».

18
 Бона Зә бу лон гот:
«Ша бә Зә бу лон, дәр к'ә ть на хwә р'а,
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* 33:23 «Р'оһьлат» ль вьр ӧса жи те фә'м кь рь не ча wа «Гол».

Иса хар жи ль на ва чадьред хwә да.
 19 Әwе мь лә та га зи ль сәр ч'и йе бь кьн,

ль wьр әwе го ри йед р'а ст бь дьн.
Чьмки жь дәw лә мәнд ти йа бә' ра әwе бь хwьн

у хьз нед ль на ва qумеда вә шар ти».

20
 Бона Гад гот:
«Бьмбарәк ә йе кӧ си но ре Гад фь рә дь кә,

Га де ча wа шер р'ь һ'әт бә,
мьл у т'ә па се ри дьдьр'инә.

 21 Әwи тьш те һәри qәнщ хwә р'а бь жарт,
чьм ки wи р'а п'а ра сәр wер һа тә к'ьфш кь рь не,

әw т'ә ви сәр wе ред мь ләт һат
р'ас ти йа Хӧ дан у ди wа нед wи
т'ә ви Исра ел бьк'ар ани».

22
 Бона Дан гот:
«Дан щәwрьке ше ра йә

кӧ жь Ба ша не банздьдә».

23
 Бона Нәф тә ли гот:
«Нәф тә ли херхwәзийева да гьр ти йә,

бьм ба рә ки йа Хӧданва т'ь жи йә,
р'о һь лат * у ба шу ре wар бә».

24
 Бона Ашер гот:
«Жь на ва кӧр'ада Ашер һәри бьм ба рәк ә,

бь ра һ'ьзкьрийе бь ра йед хwә бә
у нь ге хwә р'унда кә.

 25 Зәр' зед дәрийед тә һ'ә сьн у сь фьр ьн,
у qә wа та тә wә кә р'о жед тә бә».
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* 34:2 Тек' ста иб ра ни да нь ви сар ә «Бә'ра К'ӧ та сийе», әw бә' са 
Бә'ра Навбәре дь кә аwа го ти Бә'ра Сьпи.

 26 «Мина Хwәде Йе шу рун т'ӧ нә йә,
бо на али к'а ри йа тә ль ә'з мен си йар дь бә
на ва нур-р'у мә та хwә ль сәр ә'wр.

 27 Хwәдейе һ'ә та-һ'ә та йе кә ла йә,
мь лед wи йә һ'ә та-һ'ә та йе алик'ар ьн,

әwи дьж мь нед тә жь бәр тә р'аqәтандьн,
гот: ‹Qьр' кә!›

 28 Исра ел беqәзи, баш qә дь жи,
ка ни йа Аqуб wе ә'р де гә ньм у шәраведа бә,
жь ә'з ма нед wи qьр'ави те харе.

 29 Хwәзи ль тә Исра ел!
К'е йә ми на тә?
Мьләте бь дәс те Хӧ дан хь лаз бу йи,

мәр т'ал, алик'ар
у шу ре нур-р'у мә та тә әw ә,

дьж мь нед тә wе ль бәр тә та бьн,
тӧйе п'е йи ль сәргьрке мь лед wан бь ки».

Мьрьна Муса у сәрwерийа Йешу

34  Му са жь дәштед Мо wа бе һәв раз чу ч'и йа йе Нә бо, 
ль сәр сә ре Пис гайе кӧ пеш бә ри Әри һа йе йә. Хӧ-

дан һ'ә му ә'р де Ги лә' де һ'ә та Дан, 2  т'ә ма ми йа Нәф тә ли йе, 
ә'р де Әф ра йим у Мь на шә, т'ә ма ми йа ә'р де Щь һу да һ'ә та 
Бә'ра Навбәре *, 3  Нә щәфф, дәшта нә wа ла Әри һа йе, ба жа-
ре да ред хӧр ма һ'ә та Со һа ре ни ша ни wи да. 4 Хӧ дан готә 
Му са: «Әв ә ә'р де бо на к'и жа ни мьн Бьраһимр'а, Ис һаq р'а 
у Аqуб р'а сонд хwар гот: ‹Әзе wи бь дь мә зӧ р'ә та тә›. Мьн 
һьшт wә ки тӧ бь ч'ә' вед хwә бь би ни, ле тӧ дәр ба зи wьр 
наби». 5

 Ль wьр ә'р де Мо wаб да, Му са йе хӧ ла ме Хwәде 
мьр, анә го ри хә бә ра Хӧ дан. 6  Хӧ дан ль нә wа ла ә'р де Мо-
wаб да пеш бә ри Бет'-П'ь һо ре әw дә фьн кьр у т'ӧ кәс һ'ә та 
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р'о жа иро щи йе дә фьн кь рь на wи нь за нә. 7
 Ә'мьре Му са 

сәд бист са ли бу га ва әw мьр, нә ишь qа ч'ә' ве wи сьст 
бу, нә жи сь һ'әт-qә wа та wи. 8  Зар'ед Исра елф си р'о жи ль 
дәшта Мо wаб да ши на Му са кь рьн. Р'ожед гь ри у ши на 
Му са хь лаз бун. 9

 Йе шу йе кӧ р'е Нун бь р'ӧ һ'е сәр wах ти-
йе ва һа тә дагьртьне, чьм ки Му са дәс тед хwә да ни бу ль 
сәр wи, за р'ед Исра ел гӧ р'а wи дь кь рьн у ӧса дь кь рьн 
ча wа кӧ Хӧ дан ль Му са ә'мьр кь рь бу.

10
 Иди п'е хәм бә рә киф ми на Му са ль на ва Исра ел да т'ӧ-

нә бу, йе кӧ Хӧ дан р'у бь р'у нас дь кьр, 11
 бь һ'ә му ни шан 

у к'ә рә мә та, йед кӧ Хӧ дан әw шанд кӧ ль ә'р де Мь сь ре да 
ль сәр Фь рә wьн, ӧса жи ль сәр һ'ә му хӧ ла мед wи у т'ә-
ма ми йа wә ла те wи бь кә 12

 у Му са бь т'ә ма ми йа qә wа та 
дәс те хwә һәр кь рь нед саw ль бәр ч'ә' вед т'ә ма ми йа 
Исра ел кьр. 
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