
  ِكتَاب التَّثِْنيِة
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هذا هو الْكَالم الَِّذي كَلَّم ِبِه موسى كُلَّ بِني ِإسراِئيَل ِفي صحراِء الْعربِة شَرِق ١
وكَانَِت ٢. اُألردن، مقَاِبَل سوفَ، بين فَاران وتُوفََل والبان وحِضيروتَ وِذي ذَهٍب

  .ِريب ِإلَى قَاِدشَ برِنيع تَستَغِْرقُ َأحد عشَر يوما عن طَِريِق جبِل سِعيرالرحلَةُ ِمن حو
يوٍم ِمن الشَّهِر الْحاِدي عشَر، َأخْبر موسى بِني ِإسراِئيَل  ِفي سنَِة َأربِعين، ِفي َأوِل٣

اُهللا ِبِه ِبشَْأِنِهم هرا َأمذ٤َ. ِبكُلِّ مالَِّذي و ينوِرياَألم ِلكم ونى ِسيحوسم مزا همدعب ِلك
وَأخَذَ موسى ٥. كَان ِفي حشْبون، وعوج مِلك باشَان الَِّذي كَان ِفي عشْتَروتَ وِإذْرِعي

الْمولَى ِإلَهنَا قَاَل لَنَا ِفي ٦: يشْرح هِذِه الشَِّريعةَ، ِفي شَرِق اُألردن ِفي ِبالِد موآب، فَقَاَل
وِريبِل: "حبذَا الْجكِْفي ِفي ها يم تُمَأقَم ٧. َأنْتُم ينوِريَل اَألمبخُلُوا جادلُوا وحوا ِارقُوم

ي كُلِّ كَنْعان وكُلَّ ما يجاِوره ِمن الْواِدي والْجبِل والْسهِل والنَّقَِب وساِحِل الْبحِر، َأ
فَادخُلُوا . فََأنَا اُهللا َأعطَيتُكُم هِذِه اَألرض٨. ولُبنَان، ِإلَى النَّهِر الْكَِبيِر، نَهِر الْفُراِت

 ِمن ِلِهمِلنَسو ،قُوبعياقَ وحِإسو اِهيمرِإب اِئكُما آلبهِطيُأع لَفْتُ َأنا َألنِّي حِلكُوهامو
ِدِهمعب".  

  اختيار القادة
٩قِْت قُلْتُ لَكُمالْو ِدي: "ِفي ذَِلكحو تَكُمُئوِليسِمَل مَأح َأن ١٠. َأنَا ال َأقِْدر كُملَى ِإلَهوفَالْم

ه آباِئكُم يِزيد لَيتَ الْمولَى إل١١َ. زاد عددكُم حتَّى ِإنَّكُم الْيوم كَنُجوِم السماِء ِفي الْكَثْرِة
كُمدعا وكَم اِركُكُمبٍة، ويرَألْفَ م ِمثْلَكُم كُملَي١٢. ع شَاِكلَكُمِدي محِمُل وفَ َأحكَي لَِكنو

جعلُهم فَاخْتَاروا ِمن قَباِئِلكُم ِرجاال حكَماء وعقَالء ومعروِفين، فََأ١٣وَأثْقَالَكُم وِنزاعكُم؟ 
كُملَيع اءَؤسِلي١٤." ر قُلْتُمو تُمبَل ِبه: "فََأجمنَع ِر َأنالْخَي ِمنقُوٌل وعم ذَا كَالمه ِإن ".

فَاخْتَرتُ ِمن رَؤساِء قَباِئِلكُم ِرجاال حكَماء ومعروِفين، وعينْتُهم قَادةً علَيكُم، فَكَانُوا ١٥



راِئِلكُملَى قَبع اءقَبرٍة، وشَرع َأو ِسينخَم ِمَئٍة َأو َألٍْف َأو اٍت ِمناعمج اءِفي ١٦. َؤسو
مقُلْتُ لَهو اتَكُمتُ قُضيصقِْت َأوالْو وا : "ذَِلكاقْضو ،ِتكُمِإخْو نيب اِويعوا الدعمِاس

الْقَِضيةُ بين ِإخْوٍة ِمن بِني ِإسراِئيَل، َأو بين واِحٍد ِمنْهم وشَخٍْص ِبالْعدِل، سواء كَانَِت 
نَِبيا ِللْكَِبيِر١٧. َأجِغيِر كَموا لِلصعماِء، ِاسٍد ِفي الْقَضوا ِلَأحزيال تتَح . َأي ال تَخَافُوا ِمن

." كَانَتْ هنَاك قَِضيةٌ صعبةٌ علَيكُم، هاتُوها ِلي فََأنْظُر ِفيهاوِإن . ِإنْساٍن، ِألن الْقَضاء ِهللا
١٨لُوهمتَع َأن ِجبا يِبكُلِّ م تُكُمرقِْت َأخْبالْو ِفي ذَِلكو.  

  إرسال الجواسيس
فَعبرنَا . ى جبِل اَألموِريينوكَما َأمرنَا الْمولَى ِإلَهنَا، رحلْنَا ِمن حوِريب واتَّجهنَا ِإل١٩َ

ِنيعرلْنَا ِإلَى قَاِدشَ بصتَّى وا، حوهتُمَأيِخيفَِة التَّي رِة الْماِء الشَّاِسعرحالص كُلَّ ِتلْك .
٢٠قُلْتُ لَكُم ِطيِه لَنَا الْ: "ثُمعالَِّذي ي ،ينوريِل اَألمبِإلَى ج لْتُمصو ـُم . مولَى ِإلَهنَاَأنْت
فَاصعدوا وامِلكُوها كَما وعدكُم الْمولَى . ِإن الْمولَى ِإلَهكُم َأعطَاكُم اَألرض! اُنْظُروا٢١

عض نُرِسُل قُدامنَا ب: "فَِجْئتُم كُلُّكُم ِإلَي وقُلْتُم٢٢. ِإلَه آباَئكُم، ال تَخَافُوا وال تَرتَِعبوا
الرجاِل ِليتَجسسوا الِْبالد لَنَا، ويْأتُوا ِبتَقِْريٍر عِن الطَِّريِق التَّي سنَِسير ِفيها والْمدِن الَِّتي 

فَرَأيتُ َأنَّها ِفكْرةٌ حسنَةٌ، واخْتَرتُ ِمنْكُم اثْنَي عشَر رجال، واِحدا ِمن ٢٣." سنَْأِتي ِإلَيها
. فَراحوا وصِعدوا ِإلَى الْجبِل، ووصلُوا ِإلَى واِدي َأشْكُوَل واستَكْشَفُوه٢٤.  قَِبيلٍَةكُلِّ
وَأخَذُوا ِفي َأيِديِهم ِمن ثَمِر اَألرِض وحملُوه ِإلَينَا، وَأخْبرونَا ِبَأن اَألرض الَِّتي ٢٥

  . ِهي َأرض جيدةٌَأعطَاها لَنَا الْمولَى ِإلَهنَا
  تمردهم ضد اهللا

٢٦لَى ِإلَِهكُموالْم رَأم خَالَفْتُموا، ودعتَص َأن تُمفَضر ٢٧. لَِكنَّكُم اِمكُمِفي ِخي تُمرتَذَمو
قُلْتُمو: "وِدي اَألمنَا ِفي َأيوِقعِلي رِمص نَا ِمنجَأخْر نَا، ِلذَِلكهكْرِلكَنَااُهللا يهيو ينِري .
ذَِلك الشَّعب َأقْوى وَأطْوُل ِمنَّا، ومدنُهم 'فََأين نَذْهب؟ َألن ِإخْوتَنَا َأخَافُونَا وقَالُوا، ٢٨

فَقُلْتُ ٢٩" '.وقَد رَأينَا هنَاك َأيضا بِني عنَاقَ. عِظيمةٌ، وَأسوارها تَكَاد تَِصُل ِإلَى السماِء
لَكُم" :مال تَخَافُوا ِمنْهوا وتَِعب٣٠. ال تَر اِربحي وه كُمامقُد ِسيرالَِّذي ي كُملَى ِإلَهوالْم

وِنكُميع امقُد رِفي ِمص كُمعَل ما فَعكَم ،نْكُمفَ ٣١. عكَي نَاكاِء هرحِفي الص تُمَأير قَدو



. َأٍب يحِمُل ابنَه، طُوَل الطَِّريِق الَِّتي ِسرتُم ِفيها حتَّى وصلْتُم إلَى هذَا الْمكَاِنحملَكُم كَ
٣٢ ،لَى ِإلَِهكُموتَِثقُوا ِفي الْم لَم كُلِّ ذَِلك عمِفي نَاٍر ٣٣و ،لَِتكُمِفي ِرح كُمامقُد ارالَِّذي س

النَّهاِر، ِليبحثَ لَكُم عن مكَاٍن تَنِْزلُون ِفيِه ويِريكُم الطَِّريقَ الَِّتي ِباللَّيِل، وِفي سحابٍة ِب
وال واِحد ِمن هذَا "٣٥: فَلَما سِمع اُهللا كَالمكُم غَِضب وَأقْسم وقَاَل٣٤." تَِسيرون ِفيها

غَير كَاِلب بِن ٣٦. ِتي حلَفْتُ َأن ُأعِطيهاِ آلباِئكُمالِْجيِل الشِّريِر يرى اَألرض الطَّيبةَ الَّ
فََأنَا ُأعِطيِه اَألرض الَِّتي داستْها قَدماه، لَه . يفُنَّةَ، فَهو يراها، َألنَّه تَِبع اَهللا ِمن الْقَلِْب

." وَأنْتَ َأيضا لَن تَدخَُل اَألرض: "كُم وقَاَلوغَِضب اُهللا علَي َأنَا َأيضا ِبسبِب٣٧." وِلنَسِلِه
فَشَجعه َألنَّه هو الَِّذي يقُود بِني ِإسراِئيَل . بْل يشُوع بن نُون خَاِدمك هو يدخُلُها٣٨

ء َأسرى، ِصغَاركُم الَِّذين ال َأما َأطْفَالُكُم الَِّذين قُلْتُم سيْأخُذُهم اَألعدا٣٩. ِليمتَِلكُوها
ضاَألر خُلُوندي مفَه ،الشَّر ِمن رالْخَي موالْي ِرفُونعا. يِلكُونَهمي مهو ،ما لَهِطيهَأنَا ُأع .

٤٠ِر األححلَى طَِريِق الْباِء عرحلُوا ِإلَى الصحارلُوا، ووفَتَح ا َأنْتُمَأمِرو٤١. م تُمبفََأج
قُلْتُمنَا: "ولَى ِإلَهونَا الْمرا َأمكَم اِربنُحو دعنَصقِّ اِهللا، ساِحٍد ." َأخْطَْأنَا ِفي حَل كُلُّ ومحو

ال : مقُْل لَه: "فَقَاَل اُهللا ِلي٤٢. ِمنْكُم ِسالحه، وتَخَيلْتُم َأنَّه ِمن السهِل صعود الْجبِل
اُؤكُمدَأع كُمِزمهي ِلذَِلكو ،كُمعتُ موا، َألنِّي لَساِربال تُحوا ودع٤٣. تَص ذَِلك فَقُلْتُ لَكُم

فَخَرج علَيكُم ٤٤. بْل تَمردتُم علَى كَالِم اِهللا وتَجبرتُم وصِعدتُم الْجبَل. وِلكَنَّكُم لَم تَسمعوا
اَألموِريون سكَّان ذَِلك الْجبِل، وطَاردوكُم كَما يفْعُل النَّحُل، وضربوكُم ِمن سِعير ِإلَى 

. فَرجعتُم وبكَيتُم َأمام الْمولَى، لَِكنَّه لَم يسمع ِلصوِتكُم ولَم ينْتَِبه لَكُم٤٥. حرمةَ
  . قَاِدشَ وقْتًا طَِويال، َأي كُلَّ الْوقِْت الَِّذي قَضيتُموه هنَاكوَأقَمتُم ِفي٤٦

  
 تاهوا في الصحراء

٢ 

ثُم رجعنَا ورحلْنَا نَحو الصحراِء، علَى طَِريِق الْبحِر اَألحمِر، كَما َأمرِني اُهللا ودرنَا ١
اذْهبوا . كَفَاكُم دوران حوَل هذَا الْجبِل"٣: وقاَل اُهللا ِلي٢. حوَل جبِل سِعير وقْتًا طَِويال



. َأنْتُم ستَعبرون ِفي ِبالِد ِإخْوِتكُم بِني الِْعيص الساِكنين ِفي سِعير: وقُْل ِللشَّعِب٤. شَماال
نِّي لَن ُأعِطيكُم ِمن َأرِضِهم شَيًئا، وال ال تُهاِجموهم َأل٥! وهم سيخَافُون ِمنْكُم، فَاحذَروا

بْل تَدفَعون لَهم ثَمن الطَّعاِم ٦. فََأنَا َأعطَيتُ جبَل سِعير ِملْكًا ِللِْعيص. حتِّى ِنصفَ ِمتٍْر
ونَهباِء الَِّذي تَشْرالْمو ،٧. الَِّذي تَْأكُلُونَهكُملَى ِإلَهوالْم َألن ،لُونما تَعِفي كُلِّ م كَكُمارب قَد 

طُوَل هِذِه اَألربِعين سنَةً كَان . وكَان حاِرسا لَكُم ِفي ِرحلَِتكُم ِفي هِذِه الصحراِء الشَّاِسعِة
 ِإخْوِتنَا بِني الِْعيص فَمررنَا بِعيدا عن٨. الْمولَى ِإلَهكُم معكُم، فَلَم تَفْتَِقروا ِإلَى شَيٍء

ِعيرِفي س اِكنيننَا . السهاتَّجنَا ورد ثُم ،اِبرج ونيصعِإيالتَ واِدي وكْنَا طَِريقَ الْوتَرو
وآباِء مرحص وقَاَل اُهللا ِلي٩. نَح ثُم" : َألنِّي لَن ،مهاِربال تُحو ينوآِبياِيِق الْمال تُض

كَان اِإليِميون يسكُنُون ١٠." ُأعِطيك ِمن َأرِضِهم نَِصيبا، بْل َأعطَيتُ عار ِملْكًا ِلبِني لُوطَ
يننَاِقيطَِويلَةٌ كَالْع متُهقَامو كَِثيرو قَِوي بشَع مهُل، وقَب ا ِمن١١. ِفيه يننَاِقيكَالع مهو

تَبعا يضَأيينِإيِمي مونَهمسي ينوآِبيالْم لَِكن ،ينفَائير ون١٢. ر كُنُونسي ونوِريالْح كَانو
ِفي سِعير ِمن قَبُل، فَطَردهم بنُو الِْعيص وَأبادوهم ِمن َأماِمِهم وسكَنُوا مكَانَهم، كَما فَعَل 

اآلن قُوموا واعبروا واِدي : "وقَاَل اُهللا١٣. رِض الَِّتي َأعطَاها اُهللا لَهمبنُو ِإسراِئيَل ِباَأل
دارز .دارز اِدينَا ورب١٤. فَع اِدينَا وربتَّى عح ِنيعرقَاِدشَ ب نَا ِمنِسيرقَ متَغْراسو

نَةً، ِفي َأثْنَاِئهس ثَالِثينو اِنيثَم ،دارا زِب، كَمرلَى الْحع اِل الْقَاِدِرينجكُلُّ الر ضا انْقَر
ملَفَ اُهللا لَهِم١٥. حخَيالْم ِمن ِإلَى آِخِرِهم متَّى َأفْنَاهاُهللا ح مهبرضاتَ كُلُّ ١٦. وا مفَلَم

َأنْتَ الْيوم ستَعبر "١٨: ال اُهللا ِليق١٧َالْقَاِدِرين علَى الْحرِب وانْقَرضوا ِمن بيِن الشَّعِب، 
ارع ِعنْد وآبِض مَأر وددال ١٩. حو ماِيقْهال تُض ،ينوِنيما تَْأِتي ِإلَى الْعمفَِعنْد

وِهي ٢٠" .تُحاِربهم، َألنِّي لَن ُأعِطيك ِمن َأرِضِهم نَِصيبا بْل َأعطَيتُها ِملْكًا ِلبِني لُوطَ
 ينوِنيمالْع ُل، لَِكنقَب ا ِمنِفيه كُنُونسكَانُوا ي ينفَاِئيالر َألن ،ينفَاِئير ضَأر رتَبا تُعضَأي

ينِميزمز مونَهمسَأ٢١. يو ،يننَاِقيطَِويلَةٌ كَالْع متُهقَامو ،كَِثيرو قَِوي بشَع مهاُهللا و مهادب
مكَانَهكَنُوا مسو موهدفَطَر ،ينوِنيماِم الْعَأم ٢٢. ِمن ِني الِْعيصب عَل اُهللا ما فَعكَم ذَِلكو

اِمِهمَأم ِمن ينوِريالْح لَكا َأهلَم ،ِعيرِفي س كُنُونسكَانُوا ي كَنُوا . الَِّذينسو موهدفَطَر
وكَما فَعَل مع الْعِويين الَِّذين كَانُوا يسكُنُون ِفي الْقُرى الْممتَدِة ٢٣. انَهم ِإلَى هذَا الْيوِممكَ



مكَانَهكَنُوا مسو ،كَفْتُور وا ِمناءج الَِّذين ونالْكَفْتُوِري مهادَأب ةَ، فَقَدتَّى ِإلَى غَزح .
وارحلُوا واعبروا واِدي نَهِر َأرنُون، فَِإنِّي َأعطَيتُك ِفي يِدك ِسيحون فَقُوموا ٢٤

هِبالدو ونشْبح ِلكم وِرياَألم .هاِربحِض وِتالِك اَألرْأ ِفي امد٢٥. فَاب ُأ ِبَأندَأب موذَا الْيه
تَ السِم الَِّتي تَحَل كُلَّ اُألمعَأجكابتَهو اِء تَخَافُكم . ونتَِعبري ،نْكع ونعمسا يمفَِعنْد

ِمنْك ونعفْزيو.  
  هزيمة الملك سيحون

وَأرسلْتُ رسال ِمن صحراِء قَِديموتَ ِإلَى ِسيحون مِلِك حشْبون ِبِرسالَِة سالٍم وقُلْتُ ٢٦
نَ"٢٧: لَه لَنَا َأن حمِاس،ِفي ِبالِدك رِمينًا  مي نْهِرفَ عال نَنْحو ،امِفي الطَِّريِق الْع فَنَِسير

. نَمر ِبَأرجِلنَا فَقَطْ. ونَدفَع لَك ثَمن الطَّعاِم الَِّذي نَْأكُلُه، والْماِء الَِّذي نَشْربه٢٨. َأو ِشماال
٢٩نُو الِْعيصنَا بعَل ما فَعتَّى كَمح ،ارِفي ع اِكنُونالس ونوآِبيالْمو ،ِعيرِفي س اِكنُونالس 

فَرفَض ِسيحون مِلك ٣٠." نَعبر اُألردن ِإلَى اَألرِض الَِّتي يعِطيها لَنَا الْمولَى ِإلَهنَا
مولَى ِإلَهكُم جعلَه قَاِسيا وعِنيدا ِلكَي حشْبون َأن يسمح لَنَا ِبالْمروِر ِفي ِبالِدِه، َألن الْ

ِإنِّي بدْأتُ َأعِطيك ِسيحون ! اُنْظُر: "وقَاَل اُهللا ِلي٣١. يهِزمه علَى يِدكُم، كَما حدثَ ِفعال
هِبالدا. وِتالِكهامِض ولى األرِتيالِء عُأوا ِفي االسد٣٢." فَابِسيح جكُلُّ فَخَرو وه ون

صاهِتنَا ِفي يبارحِشِه ِلميِشِه٣٣. جيكُلَّ جِنيِه وبو قَتَلْنَاهِه، ولَينَا اُهللا عرِفي ٣٤. فَنَصو
ِدينٍَة، فَلَماَألطْفَاَل ِفي كُلِّ مو اءالنِّساَل وجقَتَلْنَا الرِنِه، ودقِْت َأخَذْنَا كُلَّ مالْو قَ ذَِلكبي 

دَأح ما َألنْفُِسنَا٣٥. ِمنْها، فََأخَذْنَاههلَينَا علَيتَوِن الَِّتي اسدةُ الْمغَِنيمو اِئمها الْب٣٦. َأم لَمو
تَِقفْ ِضدنَا مِدينَةٌ، ِمن عروِعير الَِّتي علَى حافَِة واِدي َأرنُون، ِإلَى الْمِدينَِة الَِّتي ِفي 

ادتَّى ِإلَى ِجلْعاِدي، حا. الْوا كُلِّههلَينَا عرنَا نَصلَى ِإلَهو٣٧. الْم ِر اِهللا، لَمَأم بسح لَِكن
  .نَقْرب ِبالد الْعموِنيين، وال اَألرض الَِّتي علَى شَاِطِئ نَهِر يبوقَ، وال مدن الْجبِل

  



 هزيمة الملك عوج

٣ 

١بو وه اشَانب ِلكم وجع جفَخَر ،اشَانِة ِإلَى بتَِّجهنَا ِفي الطَِّريِق الْمِعدصنَا ورد ذَِلك دع
ال تَخَفْ ِمنْه، َألنِّي َأعطَيتُه لَك هو : "فقَاَل اُهللا ِلي٢. وكُلُّ جيِشِه ِليحاِربنَا ِفي ِإذْرِعي

." ، فَافْعْل ِبِه ما فَعلْتَ ِبِسيحون مِلِك اَألموِريين الَِّذي كَان ِفي حشْبونوكُلَّ جيِشِه وِبالِدِه
فَقَتَلْنَاهم ولَم يبقَ . فََأعطَانَا الْمولَى ِإلَهنَا ِفي يِدنَا َأيضا عوج مِلك باشَان وكُلَّ جيِشِه٣

دَأح م٤. ِمنْهالْو ِفي ذَِلكِنِهودا . قِْت َأخَذْنَا كُلَّ مَأخَذْنَاهِإلَّا و تِّينِن السدالْم ةٌ ِمناِحدال وو
اشَانِفي ب وجلَكَةُ عمم الَِّتي ِهي وبجكُلَّ ِمنْطَقَِة َأر َأي ،منًا ٥. ِمنْهدا مكَانَتْ كُلُّهو

ب وَأقْفَاٌل، ِباِإلضافَِة ِإلَى عدٍد كَِبيٍر ِمن الْقُرى الَِّتي لَم محصنَةً لَها َأسوار عاِليةٌ وَأبوا
اروا َأسلَه قَتَلْنَا ٦. تَكُنو منَهدنَا مطَّمحو ،ونشْبِلِك حم ونلْنَا ِبِسيحا فَعا كَمامتَم منَاهفََأفْنَي

وِبهذَا َأخَذْنَا ٨. ا الْبهاِئم وغَِنيمةُ الْمدِن، فََأخَذْنَاها َألنْفُِسنَاَأم٧. الرجاَل والنِّساء واَألطْفَاَل
ِمن مِلكَي اَألموِريين ِفي ذَِلك الْوقِْت اَألرض الَِّتي شَرقَ اُألردن، ِمن واِدي َأرنُون ِإلَى 

ونمِل حربو٩. جدييِه الصمسي ونمرحوِنيرس ونَهمسفَي ونوِريا األمَأم ،ونيِسر ونِني .
َأخَذْنَا كُلَّ مدِن السهِل وكُلَّ ِجلْعاد وباشَان ِإلَى سلْخَةَ وِإذْرِعي مِدينَتَي عوج ِفي ١٠

اشَانِر١١. بسو ،ينفَاِئيالر ِمن ِقيب نم آِخر وه وجع كَاناُل وزِديٍد ال يح الَِّذي ِمن هير
ِفي مِدينَِة ربةَ الَِّتي ِلبِني عمون، وطُولُه حوالَي َأربعِة َأمتَاٍر وِنصٍف وعرضه حوالَي 

  .ِمتْريِن
  توزيع األرض

رُأوِبين وبِني جاد ِبالد فَلَما ملَكْنَا ِتلْك اَألرض ِفي ذَِلك الْوقِْت، َأعطَيتُ بِني ١٢
وَأعطَيتُ ِنصفَ ١٣. عروِعير الَِّتي علَى واِدي َأرنُون، وِنصفَ جبِل ِجلْعاد مع مدِنِه

وجلَكَةَ عمم َأي اشَانكُلَّ بو اداِقي ِجلْعى، بنسقَِبيلَِة م . عم وبجكَانَتْ كُلُّ ِمنْطَقَِة َأرو
ينفَاِئيالر اِضي ِبالدى ِفي الْممتُس اشَانى كُلَّ ِمنْطَقَِة ١٤. بنَسم نب اِئيرا َأخَذَ يفَلَم

ِلذَِلك فَِإن باشَان ِإلَى . َأرجوب حتَّى ِإلَى حدوِد الْجشُوِريين والْمعِكيين، سميتْ ِباسِمِه



مِم اسوذَا الْيهاِئيرى يا قُر١٥. هاِكيرِلم ادتُ ِجلْعطَيَأع١٦. و ُأوِبينِني رتُ بطَيَأعو
نُوناِدي َأرتَّى ِإلَى وح ادِجلْع ِمن ادِني جباِدي ِإلَى . وِف الْوِنص ِمن مهوددفَكَانَتْ ح

ونمِني عب وددح ووقَ الَِّذي هبِر ي١٧. نَهِة ويرحب ِمن نداُألرَل وها السضَأي متُهطَيَأع
وِفي ذَِلك الْوقِْت َأوصيتُكُم ١٨. الْجِليِل ِإلَى الْبحِر الْميِت، تَحتَ سفُوِح جبِل ِفسجةَ شَرقًا

قُلْتُ لَكُمِل: "وِلتَم ضِذِه اَألره طَاكُمَأع كُملَى ِإلَهواالْمكُوه . اِء ِمنْكُما كُلُّ اَألقْويهِإلَي بذْهفَي
َأما ِنساُؤكُم وَأطْفَالُكُم ومواِشيكُم، َأنَا ١٩. مسلَِّحين ِللِْقتَاِل قُدام باِقي ِإخْوِتكُم بِني إسراِئيَل

دِفي الْم ونِقيمةً، فَيكَِثير اِشيوم لَكُم اِرفٌ َأنعا لَكُمتُهطَي٢٠. ِن الَِّتي َأع ِريحي ِإلَى َأن
 كُملَى ِإلَهوالْم ما لَهطَاهِض الَِّتي َأعلَى اَألرا عضَأي ملُوا هتَـوسيو ،ِمثْلَكُم تَكُماُهللا ِإخْو

ندِب اُألرِإلَى ِم. ِفي غَر ٍد ِمنْكُماحكُلُّ و ِجعري ذَِلك دعبولَه تُهطَيِفي ٢١." لِْكِه الَِّذي َأعو
قُلْتُ لَهو شُوعتُ ييصقِْت َأوالْو ذَِلك" : كُملَى ِإلَهوالْم لَها فَعكُلَّ م كنَييتَ ِبعَأيَأنْتَ ر

ال ٢٢. نْتَ ذَاِهب ِإلَيهاسيفْعُل اُهللا نَفْس الشَّيِء ِبكُلِّ الْمماِلِك الَِّتي َأ. ِبهذَيِن المِلكَيِن
نْكُمع اِربحي هنَفْس كُملَى ِإلَهوالْم ،متَخَافُوا ِمنْه".  

  موسى ال يدخل األرض
اللَّهم يا ربي، َأنْتَ بدْأتَ تُِري عبدك "٢٤: ِفي ذَِلك الْوقِْت تَضرعتُ ِللْمولَى وقُلْت٢٣ُ

ال ِإلَه ِفي السماِء َأو علَى اَألرِض يقِْدر َأن يعمَل ِمثَْل َأعماِلك . قَِويةَعظَمتَك ويدك الْ
اسمح ِلي َأن َأعبر وَأرى اَألرض الطَّيبةَ الَِّتي غَرب اُألردن، ٢٥! وَأفْعاِلك الْقَِديرِة

نَانلُبِميَل وَل الْجبالْجْل قَاَللَِك٢٦." وِلي ب عمسي لَمو ،ِبكُمبِبس لَيع اَهللا غَِضب كَفَى: "ن !
ِاطْلَع ِإلَى ِقمِة جبِل ِفسجةَ، وانْظُر غَربا وشَماال ٢٧. ال تَعد تُكَلِّمِني ِفي هذَا الْموضوِع

َألنَّك كنَييِبع ضاَألر ىقًا، ِلتَرشَرا ونُوبجوندذَا اُألره ربتَع ٢٨.  لَن شُوعِص يا َأوِإنَّم
." وشَجعه وشَدده، َألنَّه هو يقُود هذَا الشَّعب ويعبر ِبِهم ويقِْسم لَهم اَألرض الَِّتي تَراها

٢٩تَ فَغُوريقَاِبَل باِدي منَا ِفي الْوَأقَم ثُم.  
  



 أطيعوا اهللا

٤ 

اعملُوا ِبها ِلكَي تَحيوا .اسمِع اآلن يا ِإسراِئيُل الْفَراِئض والشَراِئع الَِّتي ُأعلِّمكُم ِإياها١
اِئكُمآب لَى ِإلَهوالْم ا لَكُمِطيهعالَِّتي ي ضِلكُوا اَألرتَمخُلوا وتَدا ٢. ولَى موا عال تَِزيد

َأنْتُم ٣.  وال تُنَقِّصوا ِمنْه، بْل َأِطيعوا وصايا الْمولَى ِإلَِهكُم الَِّتي ُأوِصيكُم ِبهاآمركُم ِبِه
َل فَغُورعاُهللا ِفي ب ِملَها عم وِنكُميِبع تُمَأير . نكُلَّ م ِنكُميب َأفْنَى ِمن كُملَى ِإلَهوالْم ِإن

. َأما َأنْتُم الَِّذين تَمسكْتُم ِبالْمولَى ِإلَِهكُم، فَكُلُّكُم َأحياء الْيوم٤.  فَغُورذَهب وراء بعَل
انْظُروا ِإنَّي علَّمتُكُم فَراِئض وشَراِئع، كَما َأمرِني الْمولَى ِإلَِهي، ِلتَعملُوا ِبها ِفي ٥

ذَاِهب ِض الَِّتي َأنْتُمااَألرِلكُوها ِلتَمهوِب ٦. ون ِإلَيِللشُّع نيا تُبا، َألنَّهلُوا ِبهماعا ووهفََأِطيع
اءمفُهو اءكَمح ى َأنَّكُماُألخْر .قُولُوناِئِض يِذه الْفَرِبكُلِّ ه ونعمسا يمفَِعنْد" : بذَا الشَّعه
َألنَّه َأي شَعٍب، مهما كَان عِظيما، لَه ِإلَه قَِريب ِمنْه ٧." يمالْعِظيم هو شَعب حِكيم وفَِه

وَأي شَعٍب، مهما كَان عِظيما، لَه فَراِئض ٨ِمثُْل الْمولَى ِإلَِهنَا ِفي كُلِّ صالِتنَا لَه؟ 
انْتَِبهوا واحذَروا ٩ضعها الْيوم َأمامكُم؟ وشَراِئع صاِلحةٌ ِمثُْل كُلِّ هِذِه الشَِّريعِة الَِّتي َأ

ِجدا، ِلكَي ال تَنْسوا اَألشْياء الَِّتي رَأتْها عيونُكُم، وال تَجعلُوها تَزول ِمن قُلُوِبكُم كُلَّ َأياِم 
فَاِدكُمَأحو الِدكُما َألووهلِّمْل عب ،اِتكُميلَى تَذَكَِّر ١٠. حوالْم امقَفْتَ َأمالَِّذي ِفيِه و موالْي

ِاجمع ِلي الشَّعب، ُألسِمعهم كَالِمي، ِلكَي يتَعلَّموا َأن : "ِإلَِهك ِفي حوِريب لَما قَاَل ِلي
فَاقْتَربتُم ١١. يِءيخَافُوِني طُوَل حياِتِهم ِفي اَألرِض وِلكَي يعلِّموا َأوالدهم نَفْس الشَّ

 ابحِه سلَيعاِء، ومالي الستْ ِإلَى َأعتَدشْتَِعٌل ِبنَاٍر امُل مبالْجِل، وبفِْح الْجس ِعنْد قَفْتُموو
شَِديد ظَالمو دوِط النَّاِر١٢. َأسسو اُهللا ِمن كُمكَلَّمتَ كَالِمِه،. ووص تُمِمعس َأنْتُم لَم لَِكن 

وَأخْبركُم ِبعهِدِه، َأِي الْوصايا الْعشِْر الَِّتي ١٣. كَان هنَاك صوتٌ فَقَطْ. تَروا صورةً
وَأمرِني اُهللا ِفي ذَِلك ١٤. َأوصاكُم َأن تَعملُوا ِبها، ثُم كَتَبها على لَوحيِن ِمن حجٍر

مكُم الْفَراِئض والشَّراِئع الَِّتي يِجب َأن تَعملُوها ِفي اَألرِض الَِّتي الْوقِْت، َأن ُأعلِّ
  .ستَعبرون اُألردن ِلتَمِلكُوها



  
  ال تعبدوا األصنام

لَه صورةً، فَانْتَِبهوا ِجدا َألنَّه لَما كَلَّمكُم اُهللا ِمن وسِط النَّاِر ِفي حوِريب، لَم تَروا ١٥
ِتمثَاٍل ِلرجٍل َأِو : ِلَئلَّا تَفْسدوا وتَصنَعوا لَكُم صنَما علَى شَكِْل ِتمثَاٍل ِمن َأي نُوٍع١٦

َأو شَيٍء يزحفُ علَى ١٨َأو حيواٍن علَى اَألرِض، َأو طَيٍر يِطير ِفي الْهواِء، ١٧امرَأٍة، 
س ِض، َأوتُاَألرتَح اِء ِمنٍك ِفي الْم١٩. م سا الشَّموتَراِء وموا ِإلَى السِلَئلَّا تَنْظُرو

والْقَمر والنُّجوم والْكَاِئنَاِت السماِئيةَ الَِّتي وزعها الْمولَى ِإلَهكُم علَى جِميِع اُألمِم الَِّتي 
فَقَِد اخْتَاركُم اُهللا وَأخْرجكُم ِمن ٢٠. سجدوا لَها وتَعبدوهاتَحتَ السماِء، فَتُخْدعوا وتَ

موالْي ا َأنْتُمكَم هنَِصيبو هبِلتَكُونُوا شَع ،ِديدالْح ِهرصِن الَِّذي ياَألتُو ذَِلك ،رِمص .
٢١لَفَ ِإنِّي ال َأعحو ،ِبكُمبِبس لَياُهللا ع غَِضبةَ وبالطَّي ضخُُل اَألرال َأدو نداُألر رب

ا لَكُمنَِصيب كُملَى ِإلَهوا الْمطَاه٢٢. الَِّتي َأع ربال َأعِض وِذِه اَألروتُ َأنَا ِفي هفََأم
ياكُم َأن تَنْسوا عهد ِإ٢٣. اُألردن، َأما َأنْتُم فَتَعبرونَه وتَمِلكُون ِتلْك اَألرض الطَّيبةَ

كُمعم ِملَهالَِّذي ع لَى ِإلَِهكُموالْم . نْهع اكُما نَهشَكٍْل ِمم لَى َأيا عنَمص وا لَكُمنَعال تَص
كُملَى ِإلَهو٢٤. الْمورغَي ِإلَه وآِكلَةٌ، ه نَار وه كُملَى إلَهوالْم َأن٢٥ْ. َألن ِإن ِنينب تُمبج

وَأحفَادا وَأقَمتُم ِفي اَألرِض طَويال، ثُم فَسدتُم وعِملْتُم صنَما علَى َأي شَكٍْل، وعِملْتُم ما 
 ،وهتُمبَأغْضو لَى ِإلَِهكُموِفي نَظَِر الْم شَر و٢٦ه اءمالس كُملَيع ُأشِْهد موفَِإنِّي الْي

و ا، فَلَنِلكُوهِلتَم نداَألر ونربتَعِض الَِّتي ساَألر ا ِمنِريعس ونتَِبيد ِبَأنَّكُم ،ضاَألر
نتَفْنَو دْل ال با طَِويال ب٢٧. تَِعيشُوا ِفيه نيةً بَأقَِلي ونِبحوِب، فَتُصالشُّع نياُهللا ب شَتِّتُكُميو

وهنَاك تَعبدون آِلهةً يعملُها النَّاس ِمن خَشٍَب ٢٨. ي يسوقُكُم اُهللا ِإلَيهاالشُّعوِب الَِّت
ال تَشُمال تَْأكُُل وو عمال تَسى وٍر، ال تَرجح٢٩. و ِمن كُملَى ِإلَهوالْم تُمطَلَب ِإن لَِكن

وِعنْدما يِحلُّ ِبكُم ٣٠.  قَلِْبكُم وكُلِّ نَفِْسكُم، فَِإنَّكُم تَِجدونَههنَاك، ِإن كُنْتُم تَلْتَِمسونَه ِبكُلِّ
ِضيقٌ وتَْأِتي علَيكُم كُلُّ هِذِه اُألموِر ِفي اَألياِم الْمقِْبلَِة، ِعنْد ذَِلك تَرِجعون ِإلَى الْمولَى 

ونَهتُِطيعو لَى ٣١. ِإلَِهكُموالْم ى َألننْسال يو ِلكُكُمهال يو كُكُمتْرال ي ،ِحيمر ِإلَه كُمِإلَه
  .عهده مع آباِئكُم، فَقَد حلَفَ لَهم علَيِه



  المولى هو اهللا
نْسان علَى ِاسَألُوا عِن اَألياِم اُألولَى الَِّتي كَانَتْ قَبلَكُم، ِمن الْيوِم الَِّذي خَلَقَ اُهللا ِفيِه اِإل٣٢

هْل جرى ِمثُْل هذَا اَألمِر الْعِظيِم، َأو هْل . اسَألُوا ِفي كُلِّ مكَاٍن تَحتَ السماِء. اَألرِض
هْل سِمع شَعب صوتَ اِهللا يتَكَلَّم ِمن وسِط النَّاِر كَما سِمعتُم َأنْتُم، ٣٣سِمع َأحد ِبِمثِْلِه؟ 

ِقيباِة؟ ويِد الْحلَى قَيٍب ٣٤ عِط شَعسو ا ِمنبْأخُذَ ِلنَفِْسِه شَعي ِري َأنغَي َل ِإلَهاوْل حه
آخَر، وذَِلك ِبِمحٍن وآياٍت وعجاِئب وحروٍب ويٍد شَِديدٍة وِذراٍع قَِديرٍة وَأعماٍل عِظيمٍة 

ِإنَّه َأراكُم هذَا ِلتَعلَموا ٣٥ه الْمولَى ِإلَهكُم ِفي ِمصر َأمام عيوِنكُم؟ مِخيفٍَة، ِمثَْل كُلِّ ما فَعلَ
وِإلَّا ه ال ِإلَهاُهللا، و ولَى هوالْم لَى ٣٦. َأنعو ،كُملِّمعِلي تَهوص كُمعماِء َأسمالس ِمن

وََألنَّه َأحب آباءكُم، ٣٧.  وسِمعتُم كَالمه ِمن وسِط النَّاِراَألرِض َأراكُم نَاره الْعِظيمةَ،
. واخْتَار نَسلَهم ِمن بعِدِهم، ِلذَِلك هو ِبنَفِْسِه َأخْرجكُم ِمن ِمصر ِبقُدرِتِه الْعِظيمِة

٣٨،ى ِمنْكُمَأقْوو ظَما َأعمُأم كُمامَأم دطْرا ِلينَِصيب ا لَكُمهِطيعيو ،ِضِهمِإلَى َأر ِبكُم ْأِتييو 
موالْي نوا تَراِء ٣٩. كَمماُهللا ِفي الس ولَى هوالْم َأن ،لُوا ِفي قُلُوِبكُمتََأمو مووا الْيلَمفَاع

عملُوا ِبفَراِئِضِه ووصاياه الَِّتي ا٤٠. ال ِإلَه غَيره.ِمن فَوقُ، وعلَى اَألرِض ِمن تَحتُ
ُأوِصيكُم ِبها الْيوم، ِلكَي تَنْجحوا َأنْتُم وَأوالدكُم ِمن بعِدكُم، ويطُوَل عمركُم ِفي اَألرِض 

  .الَِّتي يعِطيها لَكُم الْمولَى ِإلَهكُم ِإلَى اَألبِد
  مدن الملجأ

ِليهرب ِإلَيها كُلُّ من قَتََل شَخْصا ٤٢ى ثَالثَ مدٍن ِفي شَرِق اُألردن، وخَصص موس٤١
. فَيهرب ِإلَى ِإحدى هِذِه الْمدِن وينْجو ِبحياِتِه. عن غَيِر قَصٍد، وكَان ال يكْرهه ِمن قَبُل

٤٣ندالْم ِذِه ِهيهِل ال: وهِفي س اِصرب ادوتُ ِفي ِجلْعامرو ،ينُأوبيِنياِء ِللررحص
ينينَسِللْم اشَانِفي ب والنجو ،يناديللْج.  

  مقدمة الشريعة
هِذِه ِهي الشُّروطُ ٤٥هِذِه ِهي الشَِّريعةُ الَِّتي َأعطَاها موسى ِلبِني ِإسراِئيَل، ٤٤

اِئعالشَّرو اِئضالْفَرو ،رِمص وا ِمنجا خَرلَم مى لَهوسا مطَاهكَانُوا ِفي ٤٦ الَِّتي َأعو
شَرِق اُألردن، ِفي الْواِدي مقَاِبَل بيتَ فَغُور، ِفي َأرِض ِسيحون مِلِك اَألموِريين الَِّذي 



وملَكُوا ٤٧ خَرجوا ِمن ِمصر، كَان ِفي حشْبون وهزمه موسى وبنُو ِإسراِئيَل لَما
ندِق اُألرِن كَانَا ِفي شَراللَّذَي ينوِرياَألم ِلكَيم ،اشَانِلِك بم وجع ضَأر ،هضَأر .

٤٨ ،ونيِل ِسربِإلَى ج نُوناِدي َأرافَِة ولَى حالَِّتي ع وِعيررع ِمن ضِذِه اَألرتْ هتَّدامو
وتَشْمُل كُلَّ واِدي الْعربِة ِفي شَرِق اُألردن، ِإلَى الْبحِر الْميِت تَحتَ سفُوِح جبِل ٤٩

  .ِفسجةَ
  

  الوصايا العشر

٥ 

١مقَاَل لَهاِئيَل ورِني ِإسى بوسى منَادالَِّتي َأتْلُو: "و اِئعالشَّرو اِئضالْفَر ِبيا شَعي عما ِاسه
 الْمولَى ِإلَهنَا عِمَل معنَا٢. علَى مساِمِعكُم الْيوم، وتَعلَّموها واحِرصوا َأن تَعملُوا ِبها

وِريبا ِفي حده٣. ع اءيَأح وِدينجوالم ننَا نَحعْل ماِئنَا، بآب عال م دهذَا الْعِمَل هع ِإنَّه
مونَا الْيِط النَّاِر٤. هسو ٍه ِمنجا ِلوهجِل وبِفي الْج كُمقَفْتُ ٥. اُهللا كَلَّمقِْت والْو ِفي ذَِلك

. بين اِهللا وبينَكُم، ِلُأبلِّغَكُم كَالمه، َألنَّكُم كُنْتُم خَاِئِفين ِمن النَّاِر، فَلَم تَصعدوا ِإلَى الْجبِل
ال يكُن لَك ٧. نَا الْمولَى ِإلَهك الَِّذي َأخْرجك ِمن ِمصر، ِمن ِسجِن الْعبوِديِةَأ٦: فَقَاَل اُهللا

التَصنَع لَك صنَما علَى شَكِْل َأي شَيٍء سواء ِفي السماِء، َأو علَى ٨. آِلهةٌ ُأخْرى مِعي
 اِء ِمنِفي الْم تُ، َأوتَح ِض ِمنِضاَألرِت اَألرا، َألنِّي َأنَا ٩. تَحهدبال تَعا ولَه دجال تَس

 اِبِع ِمنالرِإلَى الِْجيِل الثَّاِلِث و نَاِئِهماِء ِفي َأباآلب ذُنُوب اِقبُأع ،ورغَي ِإلَه كلَى ِإلَهوالْم
. ِني ويعملُون ِبوصاياي ِإلَى َألِْف ِجيٍلوَأحِسن ِإلَى الَّذين يِحبون١٠َ. الَّذين يكْرهونَِني

. ال تَنِْطقْ ِباسِم الْمولَى ِإلَِهك ِبعبٍث، َألن اَهللا ال يبِرُئ من ينِْطقُ ِباسِمِه ِبعبٍث١١
١٢اكصا َأوا ِهللا كَما خَاصموي لْهعاجِت وبالس موفَظْ يا١٣. ِاحا تَشْتَِغُل ِستَّةُ َأيٍم ِفيه

اِلكمُل كُلَّ َأعمتَع١٤. ولَى ِإلَِهكوتٌ ِللْمبس وفَه اِبعالس موا الْيٍل، . َأممع ْل ِفيِه َأيمال تَع
ِئمك ال َأنْتَ وال ابنُك وال ِبنْتُك وال عبدك وال جاِريتُك وال ثَورك وال ِحمارك وال بها

ِمثْلَك تُكاِريجو كدبع تَاحري ِبذَِلك ،ِدينَِتكِفي م ودجوالْم ال الْغَِريبى واُألخْر .



وتَذكَّر َأنَّك كُنْتَ عبدا ِفي ِمصر، وَأن الْمولَى ِإلَهك َأخْرجك ِمن هنَاك ِبيِد شَِديدٍة ١٥
َأكِْرم َأباك وُأمك، ١٦. ِلك َأوصاك الْمولَى ِإلَهك َأن تَحفَظَ يوِم السبِتوِذراٍع قَِديرٍة، ِلذَ

 ا لَكطيهعِض الَِّتي يِفي اَألر حتَنْجو ،كرمطُوَل عي ِلكَي ،كلَى ِإلَهوالْم اكصا َأوكَم
كلَى ِإلَهوِن١٨. ال تَقْتُْل١٧. الْمِرق١٩ْ. ال تَزوٍر٢٠. ال تَسةَ زادٍد شَهلَى َأحع دال تَشْه .

٢١ِركةَ غَيجوال . ال تَشْتَِه زو هرال ثَوو تَهاِريال جو هدبال عو قْلَهال حو هارال تَشْتَِه دو
ِركا ِلغَيٍء ِممشَي ال َأيو هارا الَِّت٢٢. ِحمايصالْو ِذِه ِهيه ِتكُماعما كُلَّ جاُهللا ِبه ي كَلَّم

وكَتَبها علَى . هِذِه ال َأكْثَر. ِفي الْجبِل ِبصوٍت عِظيٍم ِمن وسِط النَّاِر والسحاِب والظَّالِم
وكَان الْجبُل فَلَما سِمعتُم الصوتَ ِمن وسِط الظَّالِم، ٢٣. لَوحيِن ِمن حجٍر وَأعطَاهما ِلي

 ،وِخكُمشُيو اِئِلكُماِء قَبَؤسكُلُّ ر ِإلَي اءشْتَِعال ِبالنَّاِر، ج٢٤مقُلْتُمانَا : "ونَا َأرلَى ِإلَهوالْم
ه َأن يسمع الْيوم رَأينَا َأن اِإلنْسان يمِكنُ. جاللَه وعظَمتَه، وسِمعنَا صوتَه ِمن وسِط النَّاِر

ولَِكن ِإن كُنَّا نَسمع صوتَ الْمولَى ِإلَِهنَا مرةً ُأخْرى، فَهِذِه ٢٥. اَهللا يكَلِّمه وال يموتُ
فَهْل يوجد مخْلُوقٌ سِمع صوتَ اِهللا الْحي يتَكَلَّم ِمن ٢٦. النَّار الْعِظيمةُ تَحِرقُنَا ونَموتُ

اِة؟ ويِد الْحلَى قَيع ِقيبِط النَّاِر ِمثْلَنَا، ونَا، ٢٧سلَى ِإلَهوالْم قُولُها يكُلَّ م عماسَأنْتَ و متَقَد
نُِطيعو عمنَا، فَنَسلَى ِإلَهوالْم لَك قُولُها ينَا ِبكُلِّ مكَلِّم ا ق٢٨ُ." ثُملَم كُماُهللا كَالم ِمعفَس لْتُم

لَيتَ قَلْبهم ٢٩. ِإن كُلَّ كَالِمِهم حسن. سِمعتُ ما قَالَه هذَا الشَّعب لَك: "هذَا، وقَاَل ِلي
. يبقَى داِئما كَهذَا، فَيتَّقُوِني ويعملُوا ِبوصاياي، ِلكَي ُأحِسن ِإلَيِهم، هم وَأوالِدِهم ِإلَى اَألبِد

َأما َأنْتَ فَتَبقَى هنَا مِعي، فَُأكَلِّمك ِبكُلِّ ٣١. ذْهب وقُْل لَهم َأن يرِجعوا ِإلَى ِخياِمِهما٣٠
 ما لَهتُهطَيِض الَِّتي َأعا ِفي اَألرلُوا ِبهمعفَي ،ما لَههلِّماِئِع ِلتُعالشَّراِئِض والْفَرا وايصالْو

ِلكُوهم٣٢." اِلي ِمينًا َأوِرفُوا يال تَنْح ،كُملَى ِإلَهوالْم كُمرا َأملُوا كَممتَع وا َأنِرصفَاح
بِل اسلُكُوا ِفي كُلِّ الطَِّريِق الَِّتي َأوصاكُم ِبها الْمولَى ِإلَهكُم، ِلكَي تَحيوا ٣٣. ِشماال

  .َألرِض الَِّتي تَمِلكُونَهاوتَنْجحوا ويطُوَل عمركُم ِفي ا
  



 أهم وصية

٦ 

١ ،ا لَكُمهلِّمُأع َأن كُملَى ِإلَهوِني الْمرالَِّتي َأم اِئعالشَّرو اِئضالْفَرا وايصالْو ِذِه ِهيوه
تَتَّقُوا الْمولَى ِإلَهكُم كُلَّ ِلكَي ٢. ِلتَعملُوا ِبها ِفي اَألرِض الَِّتي ستَعبرون اُألردن ِلتَمِلكُوها

َأياِم حياِتكُم، َأنْتُم وَأوالدكُم وَأحفَادكُم، وتَحفَظُوا كُلَّ فَراِئِضِه ووصاياه الَِّتي ُأوِصيكُم ِبها 
كُمرمطُوَل عتَك٣ْ. فَيو حتَنْج ِلكَي َأِطعو انْتَِبهِبي وا شَعي عماس ٍض تَِفيضا ِفي َأرِجد ثُر

اِئكآب لَى ِإلَهوالْم كدعا وال، كَمسعنًا واُهللا ٤. لَب ونَا هلَى ِإلَهوِبي، الْما شَعي عماس
د٥. اَألحِتكركُلِّ قُدو كُلِّ نَفِْسكو ،ِبكُلِّ قَلِْبك كلَى ِإلَهوالْم ٦. فََأِحبصِذِه الْوا الَِّتي هاي

ا ِفي قَلِْبكفَظْهاح ،موا الْيِبه ِفي ٧. ُأوِصيك ِلستَج ا ِحينِبه تَكَلَّم ،كالدا َأوثْ ِبهدح
تَقُوم ِحينو ،تَنَام ِحينِشي ِفي الطَِّريِق، وتَم ِحينو ،اِرك٨. د ،ِدكلَى يٍة عالما كَعِبطْهِار

ٍة عابكَِعصوِتكهب٩. لَى جِنكداِت مابولَى بعو ،اِركاِب داِئِم بلَى قَوا عها ١٠. اكْتُبمِعنْد
 َأن قُوبعياقَ وحِإسو اِهيمرِإب اِئكُملَفَِ آلبِض الَِّتي حِإلَى اَألر كُملَى ِإلَهوالْم ِخلُكُمدي

وِديارا مملُوءةً كُلَّ خَيٍر لَم ١١ا عِظيمةً حسنَةً لَم تَبنُوها، يعِطيها لَكُم، تَِجدون مدنً
فَِحين . تَمُألوها، وآبارا محفُورةً لَم تَحِفروها، وَأشْجار ِعنٍَب وزيتُوٍن لَم تَغِْرسوها

 ،ونعتَشْبو وا اهللا١٢تَْأكُلُونتَنْس َأن وا ِمنذَرِن ِاحِسج ِمن ،رِمص ِمن كُمجالَِّذي َأخْر 
ال تَتْبعوا آِلهةً ١٤. ِاتَّقُوا الْمولَى ِإلَهكُم، اُعبدوه هو وحده، واحِلفُوا ِباسِمِه١٣. الْعبوِديِة

لَكُمووِب الَِّتي حِة الشُّعآِله ى ِمن١٥. ُأخْركُملَى ِإلَهوالْم َألن ِإلَه وه ِطكُمسالَِّذي ِفي و 
ال تَمتَِحنُوا الْمولَى ِإلَهكُم ١٦. غَيور، فَِإن غَِضب علَيكُم ِجدا، يِبيدكُم عن وجِه اَألرِض

 الَِّتي بِل اعملُوا ِبوصايا الْمولَى ِإلَِهكُم وشُروِطِه وفَراِئِضِه١٧. كَما فَعلْتُم ِفي مسةَ
ِاعملُوا ما هو صاِلح وحسن ِفي نَظَِر اِهللا، ِلكَي تَنْجحوا وتَدخُلُوا ١٨. َأوصاكُم ِبها

وِلكَي يطْرد كُلَّ َأعداِئكُم ِمن ١٩. وتَمِلكُوا اَألرض الطَّيبةَ الَِّتي وعد اُهللا ِبها آباءكُم ِبقَسٍم
اِمكُما قَال اُهللاقُد٢٠.  كَمكُمالدَأو َألَكُمس ِل، ِإنتَقْبساِئِض : "ِفي الْمالْفَروِط ونَى الشُّرعا مم

كُنَّا عِبيدا ِلِفرعون ِفي : "تَقُولُون لَهم٢١" والشَّراِئِع الَِّتي َأوصاكُم ِبها الْمولَى ِإلَهنَا؟



وعِمَل اُهللا آياٍت وعجاِئب، عِظيمةً ٢٢. رجنَا ِمن هنَاك ِبيٍد شَِديدٍةِمصر، لَِكن اَهللا َأخْ
وَأخْرجنَا ِمن هنَاك ٢٣. ومِخيفَةً، ِبِمصر وِفرعون وكُلِّ َأهِل داِرِه، ورَأينَا هذَا ِبعيوِننَا

عالَِّتي و ضنَا اَألرِطيعيِخلَنَا ودٍمِلينَا ِبقَساءا آبِبه ِذِه ٢٤. دَل ِبكُلِّ همنَع نَا اُهللا َأنرفََأم
مواُل الْيالْح وا ها كَمينَحا، واِئمد ـرنَنَاَل الْخَي نَا، ِلكَيلَى ِإلَهوالْم نَتَِّقي َأناِئِض، والْفَر .

٢٥ َأن ِجبي ،اِلِحينص نَكُون ِلكَي ا ِإذَنلَى ِإلَِهنَا، كَموالْم امِة َأمِذِه الشَِّريعَل ِبكُلِّ همنَع
  .َأوصانَا

  
  أنتم شعب خاص

٧ 

١ اِمكُمَأم ِمن دطَرا، وِلكُوهِلتَم ونذَاِهب ِض الَِّتي َأنْتُمِإلَى اَألر كُملَى ِإلَهوالْم خَلَكُمتَى َأدم
يين والِْجرجاِشيين واَألموِريين والْكَنْعاِنيين والِْفِرزيين والِْحويين ُأمما كَِثيرةً كَالِْحثِّ

 ،ى ِمنْكُموَأقْو رٍم َأكْبُأم عبس الِِّتي ِهي ،ينوِسيبالْي٢و لَكُم كُملَى ِإلَهوالْم مهلَمتَى َأسمو
ِجبفَي ،موهتُممزهاوامتَم متُفْنُوه َأن  .َأفُوا ِبِهمال تَرا، ودهع مهعلُوا ممال ٣. ال تَعو

نَاِئكُمَألب نَاِتِهمال تََأخُذُوا بو ،نَاِئِهمَألب نَاِتكُمطُوا بفَال تُع ،موهاِهر٤. تُص ونِعدبي مَألنَّه
بِل افْعلُوا ٥. فَيغْضب اُهللا علَيكُم ِجدا ويهِلكُكُم سِريعا.  ُأخْرىَأبنَاءكُم عنِّي ِليعبدوا آِلهةً

اهِدموا معاِبدهم، وحطِّموا تَماِثيلَهم، وَأِزيلُوا اَألعِمدةَ الَِّتي يعبدونَها، واحِرقُوا : ِبِهم هذَا
ب خَاص ِللْمولَى ِإلَِهكُم، وهو قَِد اخْتَاركُم لَه ِمن بيِن كُلِّ َألنَّكُم شَع٦َأصنَامهم ِبالنَّاِر، 

الْخَاص هبِض ِلتَكُونُوا شَعِه اَألرجلَى ووِب الَِّتي عال ٧. الشُّع ،كُماخْتَارو لَكُماَهللا فَض ِإن
ْل َأنْتُموِب، باِقي الشُّعب ِمن َأكْثَر وِبَألنَّكُمكُلِّ الشُّع ٨.  َأقَلُّ ِمن ،كُماَهللا َأحب ا َألنِإنَّم

وحِفظَ الْيِمين الَِّتي َأقْسمهاِ آلباِئكُم، ِلذَِلك َأخْرجكُم ِبيٍد شَِديدٍة، وفَداكُم ِمن ِسجِن الْعبوِديِة، 
رِلِك ِمصم نوعِة ِفرضقَب وا ٩. ِمنلَمفَظُ فَاعحي ،اَألِمين اُهللا اِإللَه وه كُملَى ِإلَهوالْم َأن

َأما الَِّذين يكْرهونَه ١٠. الْعهد ويرحم من يِحبونَه ويعملُون ِبوصاياه ِإلَى َألِْف ِجيٍل
ِهملَيع تََأخَّرال ياِل، وِفي الْح مهِبيدي ،اِزيِهمجاِئِض ١١. فَيالْفَرا وايصلُوا ِبالْومفَاع



موا الْيِبه ِصيكُماِئِع الَِّتي ُأوالشَّرا، ١٢. ولُوا ِبهمتَع َأن تُمِرصحاِئِع وِذِه الشَّرِله تُمهِإِن انْتَب
فَيِحبكُم ويباِركُكُم ١٣. آلباِئكُمفَالْمولَى ِإلَهكُم يحفَظُ عهده معكُم ويرحمكُم كَما حلَفَِ 

ويكَثِّركُم، ويباِرك َأوالدكُم ِثمار بطِْنكُم، ومحاِصيَل َأرِضكُم ِمن قَمٍح وخَمٍر وزيٍت، 
فَتَكُونُون ١٤. كُموِنتَاج بقَِركُم وغَنَِمكُم، ِفي اَألرِض الَِّتي حلَفَِ آلباِئكُم َأن يِعِطيها لَ

وال يكُون ِفيكُم رجٌل عِقيم وال امرَأةٌ عاِقر، . مبارِكين َأكْثَر ِمن كُلِّ الشُّعوِب اُألخْرى
اِئِمكُمهال ِفي باٍء خَِبيٍث ١٥. وكُلِّ د ِمن فَظُكُمحيٍض، وركُلَّ م نْكُملَى عوالْم ِعدبيو

فْتُمرعونَكُمهكْري ِبِه الَِّذين ِصيبي لَِكنَّهو ،رِفي ِمص لَى كُلِّ ١٦. وهوا عتَقْض َأن ِجبفَي
كُملَى ِإلَهوالْم ا لَكُمهلِّمسوِب الَِّتي يالشُّع .ِهملَيال تَشِْفقُوا ع . ذَِلك َألن ،موا آِلهتَهدبال تَعو

ال ت١٧َ. فَخٌّ لَكُم؟: "قُولُوا ِفي قَلِْبكُممهدنَطْر َأن فَ نَقِْدرى ِمنَّا، فَكَيَأقْو مِذِه اُألمال ١٨" ه
رِبكُلِّ ِمصو نوعِبِفر كُملَى ِإلَهوالْم لَها فَعوا مْل تَذَكَّرب ،م١٩. تَخَافُوا ِمنْه تُمَأير َأنْتُم

عِظيمةَ واآلياِت والْعجاِئب والْيد الشَِّديدةَ والذِّراع الْقَِديرةَ، التَّي ِبها ِبعيوِنكُم الْمصاِئب الْ
كُملَى ِإلَهوالْم كُمجَأخْر . وِب الَِّتي َأنْتُمِء ِبكُلِّ الشُّعالشَّي ُل نَفْسفْعيس كُملَى ِإلَهوفَالْم

. علَيِهِم الْمولَى ِإلَهكُم الزنَاِبير، ويِبيد الْباِقين الْمخْتَِبِئين عنْكُمويرِسُل ٢٠. خَاِئفُون ِمنْها
٢١ِهيبر ِظيمع ِإلَه وه ،ِطكُمسِفي و والَِّذي ه كُملَى ِإلَهوالْم َألن ِ،موا ِمنْهتَِعبال تَر .
لَن تُفْنُوهم مرةً واِحدةً، ِلَئلَّا . ُألمم ِمن َأماِمكُم ِبالتَّدِريِجفَالْمولَى ِإلَهكُم يطْرد هِذِه ا٢٢

. الْمولَى ِإلَهكُم يسلِّمهم لَكُم، ويجعلُهم يرتَِبكُون ِجدا حتَّى يفْنَوا٢٣. تَكْثُر علَيكُم الْوحوشُ
لَن يقِْدر َأحد َأن . يِدكُم، فَتَمسحون اسمهم ِمن تَحِت السماِءويدفَع ملُوكَهم ِفي قَبضِة ٢٤

متَّى تُفْنُوهح كُمقَاِومِبالنَّاِر٢٥. ي ِتِهماِثيَل آِلهِرقُوا تَمٍة . اَحِفض ا ِمنهلَيا عوا مال تَشْتَه
ال تُدِخلُوا شَيًئا ٢٦. ن لَكُم فَخا، فَِإن اَهللا يعتَِبره نَِجساوذَهٍب، وال تَْأخُذُوه لَكُم، ِلَئلَّا يكُو

 َألن وههاكْرا وقَِبيح وهتَِبرِل اعب ِمثْلَه الكالْه كُمِصيرم ِبحصِلَئلَّا ي ،اِركُما ِإلَى دنَِجس
الكالْه هِصيرم.  

  



 ال تنسوا اهللا

٨ 

لْوصايا الَِّتي ُأوصِيكُم ِبها الْيوم، واعملُوا ِبها ِلكَي تَحيوا وتَكْثُروا ِاحفَظُوا كُلَّ ا١
تَذَكَّروا كَيفَ قَادكُم الْمولَى ٢. وتَدخُلُوا وتَمِلكُوا اَألرض الَِّتي وعد اُهللا ِبها آباءكُم ِبقَسٍم

طُوَل الطَِّريِق ِفي الص كُما ِإلَهِرفَ معفَي ،تَِحنَكُمميو ِذلَّكُمي نَةً، ِلكَيس ِعينبِذِه اَألراِء هرح
فََأذَلَّكُم وَأجاعكُم، ثُم َأطْعمكُم الْمن، الَِّذي ٣. ِفي قُلُوِبكُم، ِإن كُنْتُم تَعملُون ِبوصاياه َأم ال

ُؤكُم، ِلكَي يعلِّمكُم َأنَّه ال ِبالْخُبِز وحده يحيا اِإلنْسان، بْل ِبكُلِّ لَم تَعِرفُوه وال عرفَه آبا
وطُوَل هِذِه اَألربِعين سنَةً، لَم تَبَل ِثيابكُم علَيكُم، ولَم تَتَورم ٤. كَِلمٍة تَخْرج ِمن فَِم اِهللا

كُماموا ِفي ق٥ُ. َأقْدلَمفَاعنَهاب اَألب بَؤدا يكَم كُمبَأد كُملَى ِإلَهوالْم َأن ،لُوا ٦. لوِبكُممِاع
اتَّقُوهِقِه ووا ِفي طُرِسيرو ،لَى ِإلَِهكُموا الْمايصِإلَى ٧. ِبو ِخلُكُمدي كُملَى ِإلَهوالْم َألن

َأرِض قَمٍح ٨. ن ماٍء وينَاِبيع تَجِري ِفي الِودياِن والِْجباِلَأرٍض طَيبٍة، ِفيها َأنْهار وعيو
َأرٍض ال ينْقُصك ِفيها الْخُبز، ٩. وشَِعيٍر، وِعنٍَب وِتيٍن ورماٍن، وزيِت زيتُوٍن وعسٍل

ـَى ١٠. باِلها تُخِْرج نُحاساَأرٍض ِفي ِحجارِتها حِديد، وِمن ِج. وال تَفْتَِقر ِإلَى شَيٍء فَمت
ِض الطَّيِل اَألرَألج كُملَى ِإلَهووا الْمدمِاح ،تُمشَِبعو َأكَلْتُمبا لَكُمطَاهِتي َأعوا ١١. ِة الذَرِاح

فَراِئِعِه وشَرو اهايصلُوا ِبومال تَعو ،كُملَىِ إلَهووا الْمتَنْس َأن ا ِمنِبه اِئِضِه الَِّتي ُأوِصيكُم
مو١٢. الْي ،كَنْتُمسِميلَةً ووتًا جيب تُمنَيبو ،تُمشَِبعو تَى َأكَلْتُم١٣فَم كُمغَنَمو كُمقَرب كَثُرو

 ،ا لَكُمكُلُّ مو كُمبذَهو تُكُمِفض١٤وو كُمقَلْب رتَكَبي َأن وا ِمنذَرِاح كُملَى ِإلَهووا الْمتَنْس
والَِّذي قَادكُم ِفي الصحراِء الشَّاِسعِة ١٥الَِّذي َأخْرجكُم ِمن ِمصر ِمن ِسجِن الْعبوِديِة، 

. اِربالْمِخيفَِة، ِتلْك اَألرِض الْعطْشَانَِة الَِّتي ال ماء ِفيها، حيثُ الثَّعاِبين السامةُ والْعقَ
وَأطْعمكُم ِفي الصحراِء الْمن، الَِّذي لَم يعِرفْه ١٦وَأخْرج لَكُم ماء ِمن صخِْر الصواِن، 

ِتكُمِفي آِخر كُمِإلَي ِسنحفَي ،تَِحنَكُمميو ِذلَّكُمي ِلكَي اُؤكُمتَقُولُوا ِفي ١٧. آب َأن وا ِمنذَرِاح
بْل تَذَكَّروا الْمولَى ١٨." كُلُّ هِذِه الثَّروِة حصلْنَا علَيها ِبقُوِتنَا وقُدرِة ِذراِعنَا: "مقَلِْبكُ

ِإلَهكُم، َألنَّه هو الَِّذي يعِطي الْقُوةَ ِلتَحِصيِل الثَّروِة، وذَِلك وفَاء ِبعهِدِه الَِّذي َأقْسم ِبِه 



فَِإن نَِسيتُم الْمولَى ِإلَهكُم، وتَِبعتُم آِلهةً ُأخْرى، وعبدتُموها ١٩. م كَما تَرون الْيومِآلباِئكُ
نتَفْنَو ِبال شَك َأنَّكُم موالْي كُملَيع دا، فََأنَا َأشْهلَه تُمدجس٢٠. و ا اُهللا ِمنفِْنيهِم الَِّتي يكَاُألم

َأمكُملَى ِإلَهووا الْمتُِطيع لَم َألنَّكُم نتَفْنَو َأنْتُم كَذَِلك ،اِمكُم.  
  

 الفضل هللا ال لكم

٩ 

١ ،ى ِمنْكُمَأقْوو ظَما َأعمتَِرثُوا ُأمخُلُوا وِلتَد نداُألر ونربتَعس اآلن ِبي َأنْتُما شَعي عمِاس
وشَعبها قَِوي وطَِويُل الْقَامِة، هم ٢. د َأسوارها َأن تَِصَل ِإلَى السماِءومدنًا عِظيمةً تَكَا

" من يقِْدر َأن يتَحدى بِني عنَاقَ؟: "َأنْتُم تَعِرفُونَهم وسِمعتُـم من قَاَل! بنُو عنَاقَ
٣كُملَى ِإلَهوالْم َأن مووا الْيلَمِمثَْل نَاٍر آِكلٍَةفَاع كُمامقُد ربعالَِّذي ي وه  . مِذلُّهوي فِْنيِهمفَي

وِعنْدما يطْردهم الْمولَى ِإلَهكُم ٤. َأمامكُم، فَتَطْردونَهم وتُِبيدونَهم سِريعا، كَما وعدكُم اُهللا
بْل ! ال." َأدخَلَنَا اُهللا ِلنَمِلك هِذِه اَألرض ِبسبِب صالِحنَا: "كُمِمن َأماِمكُم، ال تَقُولُوا ِفي قَلِْب

اِمكُمَأم اُهللا ِمن مهدطْرِم ياُألم ِتلْك ِب شَرب٥! ِبس ،ِتكُماهال نَزو الِحكُمِب صبِبس سفَلَي
مهضِلكُوا َأرِلتَم خُلُونتَد.ِب شَربْل ِبسب ،اِمكُمَأم ِمن كُملَى ِإلَهوالْم مهدطْرِم، ياُألم ِتلْك 

قُوبعياقَ وحِإسو اِهيمرِإب اِئكُمِبِه ِآلب مِبكَالِمِه الَِّذي َأقْس فَاء٦. و سلَي وا َأنَّهتََأكَّد ِإذَن
  .فََأنْتُم شَعب عِنيد. ِه اَألرض الطَّيبةَ ِلتَمِلكُوهاِبسبِب صالِحكُم، يعِطيكُم الْمولَى ِإلَهكُم هِذ

  يعبدون عجالً من ذهب
ِمن الْيوِم الَِّذي . تَذَكَّروا وال تَنْسوا كَيفَ َأنَّكُم َأغَظْتُم الْمولَى ِإلَهكُم ِفي الصحراِء٧

وِفي حوِريب، ٨. لَى هنَا وَأنْتُم تَتَمردون علَى اِهللاخَرجتُم ِفيِه ِمن ِمصر حتَّى وصلْتُم ِإ
كُمِبيدي َأن تَّى كَادا حِجد لَى، فَغَِضبوالْم ٩. َأغَظْتُم ِل ِلكَيبتُ ِإلَى الْجِعدا صلَم ذَِلكو

وَأقَمتُ ِفي الْجبِل . ه اُهللا معكُمآخُذَ لَوحيِن ِمن الْحجِر، َأي لَوحِي الْعهِد الَِّذي عِملَ
اءم بَأشْر لَما وزآكُْل خُب لَةً، لَملَي ِعينبَأرا وارنَه ِعينبِي ١٠. َأرحطَاِني اُهللا لَوَأعو

اُهللا ِبه كُما الَِّتي كَلَّمايصِعِه، كُلُّ الْوبا ِبِإصِهملَيع كْتُوبِر، مجِط الْحسو ِل ِمنبا ِفي الْج



وِفي ِنهايِة اَألربِعين نَهارا واَألربِعين لَيلَةً، َأعطَاِني اُهللا ١١. النَّاِر ِفي يوِم االجِتماِع
ِذي قُِم انِْزْل ِمن هنَا ِبسرعٍة، َألن شَعبك الَّ: "وقَاَل ِلي١٢لَوحِي الْحجِر، لَوحِي الْعهِد، 

 موا لَهنَعصا، وِبه متَهيصِن الطَّريِق الَِّتي َأوا عِريعلُّوا سضوا ودفَس رِمص ِمن تَهجَأخْر
اُتْركِْني ١٤. رَأيتُ هذَا الشَّعب، وِإذَا هو شَعب عِنيد: "وقَاَل اُهللا ِلي١٣." ِتمثَاال مسبوكًا

َأمو مهفَُأِبيدمِمنْه َأكْثَرو ظَما َأعبَأنْتَ شَع لَكعَأجاِء، ومِت الستَح ِمن مهماس حس "
١٥يدِد ِفي يها الْعحلَوشْتَِعٌل ِبالنَّاِر، وم وهِل وبالْج لْتُ ِمننَزتُ وعجتُ ١٦. فَرنَظَرو

وقِّ الْمِفي ح َأخْطَْأتُم ٍل، فَِإذَا ِبكُملَى شَكِْل ِعجوكًا عبسا منَمص لَكُم تُمنَعصو ،لَى ِإلَِهكُم
فََأخَذْتُ اللَّوحيِن، ورميتُهما ِمن ١٧. وضلَلْتُم سِريعا عِن الطَِّريِق الَِّتي َأوصاكُم اُهللا ِبها

وِنكُميع اما َأممتُهركَسو يدانْط١٨َ. ي ا ثُمارنَه ِعينبِة اُألولَى َأررلَى كَالْموالْم امتُ َأمحر
 ا ِبَأنوهتُمتَكَبالَِّتي ار ِب كُلِّ ذُنُوِبكُمبِبس اءم بَأشْر لَما وزآكُْل خُب لَةً، لَملَي ِعينبَأرو

بغْضي وهلْتُمعجِفي نَظَِر اِهللا و الشَّر لْتُمخِْطِه ١٩ .فَعسِب اُهللا وغَض ِألنَّي ِخفْتُ ِمن
كُمِبيدي َأن شَكتَّى َأوِاغْتَاظَ ح َألنَّه ،كُملَيا. عضةَ َأيرِذِه الْماُهللا ِلي ه ِمع٢٠. فَس غَِضبو

ِل هَأج ا ِمنضتُ َأيلَّيفَص ،هِبيدي َأن شَكتَّى َأوح ونارلَى هقِْتاُهللا عالْو ِفي ذَِلك ونار .
وَأخَذْتُ ذَِلك الشَّيء الَِّذي َأذْنَبتُم ِبِه، َأِي الِْعجَل الَِّذي عِملْتُموه، وَأحرقْتُه ِفي النَّاِر، ٢١

ِر الْمِفي النَّه هارتُ غُبيمراِر، وا كَالْغُبنَاِعم ارتَّى صح نْتُهطَحو تُهطَّمحو ِدِر ِمننْح
ثُم َأرسلَكُم الْمولَى ٢٣. وَأغْضبتُم اَهللا َأيضا ِفي تَبِعيرةَ ومسةَ وقَبروتَ هتََّأوة٢٢َ. الْجبِل

م لَِكنَّكُم عصيتُ." ِاصعدوا وامِلكُوا اَألرض الَِّتي َأعطَيتُها لَكُم: "ِمن قَاِدشَ برِنيع، وقَاَل
وهتُِطيع لَمتَِثقُوا ِفيِه و لَمو ،لَى ِإلَِهكُموالْم رلَى ٢٤. َأمع وندرتَتَم َأنْتُمو ،فْتُكُمرع نْذُ َأنفَم

  .اِهللا
٢٥ ِعينبِة، َأرِة الثَّاِنيرِذِه الْمه هامتُ َأمحانْطَر ،ِلكُكُمهيس ا قَاَل اُهللا ِإنَّهفَلَم ِعينبَأرا وارنَه
اللَّهم يا ربي، ال تُهِلك شَعبك ونَِصيبك الَِّذي فَديتَه ِبقُوِتك : "وصلَّيتُ ِهللا وقُلْت٢٦ُ. لَيلَةً

 فَكِّر ِفي عِبيِدك ِإبراِهيم وِإسحاق٢٧َ. الْعِظيمِة، وَأخْرجتَه ِمن ِمصر ِبيٍد شَِديدٍة
ِلَئلَّا يقُوَل َأهُل الْبلَِد الَِّتي ٢٨. ويعقُوب، وال تَلْتَِفتْ ِإلَى ِعنَاِد هذَا الشَّعِب وشَرِه وذَنِْبِه

ِإنَّه كَِرههم . الْمولَى لَم يقِْدر َأن يدِخلَهم ِإلَى اَألرِض الَِّتي وعدهم ِبها: "َأخْرجتَنَا ِمنْها



اِءورحِفي الص مِميتَهي ِلكَي مهج٢٩." َأخْر ِتكِبقُو تَهجالَِّذي َأخْر ،كنَِصيبو كبشَع ملَِكنَّهو
  .الْعِظيمِة وِذراِعك الْقَِديرِة

  
 لوحان آخران

١٠ 

وحيِن اَألولَيِن، واصنَع ِانْحتْ لَوحيِن ِمن حجٍر كَاللَّ: "ِفي ذَِلك الْوقِْت قَاَل اُهللا ِلي١
فََأكْتُب علَى اللَّوحيِن الْوصايا الَِّتي ٢ثُم اصعد ِإلَي ِإلَى الْجبِل، . صنْدوقًا ِمن خَشٍَب

نَعتُ فَص٣." كَانَتْ علَى اللَّوحيِن اَألولَيِن اللَّذَيِن كَسرتَهما، وتَضعهما ِفي الصنْدوِق
صنْدوقًا ِمن خَشَِب السنِْط، ونَحتُّ لَوحيِن ِمن حجٍر كَاَألولَيِن، وصِعدتُ ِإلَى الْجبِل 

يداِن ِفي يحاللَّوالَِّتي ٤. و شْرا الْعايصِل، َأِي الْوِفي اَألو ها كَتَبا مِهملَياُهللا ع فَكَتَب
ثُم ٥. وَأعطَاِني اُهللا اللَّوحيِن. ها ِفي الْجبِل وسِط النَّاِر ِفي يوِم االجِتماِعكَلَّمكُم اُهللا ِب

انْصرفْتُ ونَزلْتُ ِمن الْجبِل، ووضعتُ اللَّوحيِن ِفي الصنْدوِق الَِّذي صنَعتُه كَما َأمرِني 
اآلن نَاكا همهاُهللا، و.  

٦ر ثُموِسيرِإلَى م قَانعِني ياِر بآب اِئيَل ِمنرنُو ِإسَل بح . ،ِفندو وناراتَ هم نَاكه
كَانَهاِر مبالَْأح ِئيسر نُهاب ارازَأِلع حبا ِإلَى ٧. فََأصِمنْهو ،ودجدلُوا ِإلَى جحر ،نَاكه ِمنو

اِمرع ضَأر ِهياتَ، وطْباِريلَى قَِبيلَةَ الِوي ٨. ةٌ ِباألنْهوالْم صقِْت، خَصالْو ِفي ذَِلكو
 مهعاُل مالْح وا هِمِه، كَماِركُوا ِباسبيو ،وهخِْدمِلي هامِقفُوا َأميِد اِهللا، وهوقَ عنْدِملُوا صحِلي

اُهللا .  الِوي علَى ِقسٍم َأو نَِصيٍب بين باِقي ِإخْوِتِهمِلذَِلك لَم يحصْل بنُو٩. ِإلَى هذَا الْيوِم
كُملَى ِإلَهوالْم مهدعا وكَم ،مهنَِصيب وه.  

١٠ ِمعِة اُألولَى، سرلْتُ ِفي الْما فَعلَيلَةً، كَم ِعينبَأرا وارنَه ِعينبِل َأربتُ ِفي الْجا َأقَمفَلَم
قُم وقُِد الشَّعب ِفي : "ثُم قَاَل اُهللا ِلي١١. ِلي هِذِه الْمرِة َأيضا، ولَم يشَْأ َأن يهِلكَكُماُهللا 

ما لَههِطيَأع َأن اِئِهملَفْتُ آلبالَِّتي ح ضِلكُوا اَألرميخُلُوا ودالطَِّريِق، ِلي".  



  اتقوا اهللا
َأن تَتَّقُوه : ِئيَل، ماذَا يطْلُب الْمولَى ِإلَهكُم ِمنْكُم؟ ِإنَّه يطْلُب هذَا فَقَطْواآلن يا بِني ِإسرا١٢

 ،كُلِّ نَفِْسكُمو ِبكُلِّ قَلِْبكُم وهدبتَعو وهتُِحبِقِه ووا ِفي كُلِّ طُرتَِسيرا اِهللا ١٣وايصلُوا ِبومتَعو
الْمولَى ِإلَهكُم هو ماِلك السماِء، بْل كُلِّ ١٤. ِصيكُم ِبها الْيوم ِلخَيِركُموفَراِئِضِه الَِّتي ُأو

لَِكن اَهللا تَعلَّقَ قَلْبه ِبآباِئكُم وَأحبهم واخْتَار ذُريتَهم ١٥. السماواِت، واألرِض وكُلِّ ما ِفيها
فَطَهروا قُلُوبكُم، ١٦. تُم، ِلتَكُونُوا فُوقَ كُلِّ الشُّعوِب، كَما تَرون الْيومِمن بعِدِهم، َأي َأنْ

َألن الْمولَى ِإلَهكُم، هو ِإلَه اآلِلهِة ورب األرباِب، اِإللَه الْعِظيم الْقَِدير ١٧. وال تُعاِندوا
يداِفع عن حقِّ الْيِتيِم واَألرملَِة، ويِحب ١٨. وال يقْبُل رشْوةًالْمهوب، ال يتَحيز َألحٍد، 

اءِكسا وامعِطيِه طَعيو ١٩. الْغَِريبرِفي ِمص اءبغُر كُنْتُم َألنَّكُم ،وا الْغَِريبفََأِحب .
٢٠وهدباعو كُملَى ِإلَهوكُوا ِب. ِاتَّقُوا الْمسِمِهتَمِلفُوا ِباساح٢١. ِه و كُمِإلَه وهو ،كُمفَخْر وه

وِنكُميا ِبعوهتُمَأيِخيفَةَ الَِّتي رةَ الْمِظيمالْع اِئبجِذِه الْعه كُمعم نَع٢٢. الَِّذي ص اُؤكُمآب
  .كُم اُهللا كَِثيِرين كَنُجوِم السماِءالَِّذين نَزلُوا ِإلَى ِمصر كَانُوا سبِعين شَخْصا، واآلن جعلَ

  
 أحبوا اهللا

١١ 

ِاعلَموا ٢. َأِحبوا الْمولَى ِإلَهكُم واعملُوا ِبَأواِمِرِه وفَراِئِضِه وشَراِئِعِه ووصاياه داِئما١
ن لَم يخْتَِبروا ولَم يروا تََأِديب الْمولَى الْيوم َأن كَالِمي موجه لَكُم َأنْتُم، ال َألوالِدكُم الَِّذي

ةَ. ِإلَِهكُمالْقَِدير هاعِذرةَ والشَِّديد هديو تَهظَمع تُمَأير الَِّذين ا، ٣. َأنْتُمهنَعاِت الَِّتي صاآليو
وما عِملَه بالْجيِش الِْمصري ٤. ِدِهوما عِملَه ِفي ِمصر ِبِفرعون مِلِك ِمصر وِبكُلِّ ِبال

وخَيِلِهم ومركَباِتِهم، وكَيفَ جعَل ماء الْبحِر اَألحمِر يغْمرهم، لَما حاولُوا َأن يلْحقُوا 
. لْتُم ِإلَى هذَا الْمكَاِنوما عِملَه لَكُم ِفي الصحراِء، حتَّى وص٥. ِبكُم، فََأبادهم اُهللا تَماما

وما عِملَه بداثَان وَأِبيرام، ابنَي َأِليآب بِن رُأوِبين، اللَّذَيِن فَتَحِت اَألرض فَمها ِفي ٦
يونُكُم َأنْتُم ع٧. وسِط كُلِّ بِني ِإسراِئيَل، وبلَعتْهما هما وبيوتَهما وِخيامهما وكُلَّ ما لَهما



فَاعملُوا بكُلِّ الْوصايا الَِّتي ٨. شَاهدتْ كُلَّ هِذِه اُألموِر الْعِظيمِة الَِّتي صنَعها اُهللا
 ونربتَعالَِّتي س ضِلكُوا اَألرتَمخُلُوا وةُ ِلتَدالْقُو لَكُم تَكُون ِلكَي ،موا الْيِبه ُأوِصيكُم

دااُألرِلكُوهِلتَم ا ٩. نهِطيعي َأن ،اِئكُملَفَ اُهللا ِآلبِض الَِّتي حِفي اَألر كُمرمطُوَل عي ِلكَيو
فَاَألرض الَِّتي َأنْتُم داِخلُون ِإلَيها ِلتَمِلكُوها، ١٠. لَهم وِلنَسِلِهم، َأرٍض تَِفيض لَبنًا وعسال

صر الَِّتي خَرجتُم ِمنْها حيثُ كُنْتُم تَزرعون زرعكُم وتَسقُونَه ِبَأرجِلكُم، لَيستْ كََأرِض ِم
بِل اَألرض الَِّتي ستَعبرون اْألردن ِلتَمِلكُوها، ِهي َأرض ِجباٍل ١١. كَمزرعِة بقُوٍل

ِهي َأرض يعتَِني ِبها الْمولَى ِإلَهكُم، فَِإن عينَِي ١٢. وِودياٍن تَشْرب ِمن مطَِر السماِء
فَِإن كُنْتُم تُِطيعون الْوصايا الَِّتي ١٣. الْمولَى ِإلَِهكُم علَيها داِئما ِمن َأوِل السنَِة ِإلَى آِخِرها

 ِإلَهكُم وتَعبدوه ِبكُلِّ قَلِْبكُم وكُلِّ نَفِْسكُم، ُأوِصيكُم ِبها الْيوم، َأي َأن تُِحبوا الْمولَى
١٤ ونعمِبيِع، فَتَجالر طَرمالْخَِريِف و طَراِنِه، مِفي َأو طَرالْم ِضكُملَى َأرِسُل اُهللا عري

تَكُميزو كُمرخَمو كُمحا ِفي ال١٥ْ. قَمشْبع كُماِئمهِطي بعيوونعتَشْبو قِْل، فَتَْأكُلُونح .
فَيغْضب اُهللا ١٧ِاحذَروا ِمن َأن تَنْخَِدعوا فَتَِضلُّوا وتَعبدوا آِلهةً ُأخْرى وتَسجدوا لَها، ١٦

، وَأنْتُم علَيكُم ِجدا، ويغِْلقُ السماواِت، فَال ينِْزُل الْمطَر، وال تُخِْرج اَألرض ِثمارها
ا اُهللا لَكُمِطيهعِة الَِّتي ياِلحِض الصاَألر ٍة ِمنعرِبس ونذَا ِفي ١٨. تَِبيدوا كَالِمي هعض

ِفي نَفِْسكُمو قَلِْبكُم .اِهكُملَى ِجبٍة عابكَِعصو ،ِديكُملَى َأيٍة عالمكَع طُوهب١٩. ار وهلِّمعو
الِدكُمتَ. َألو ونتَنَام ِحينِفي الطَِّريِق، و شُونتَم ِحينو اِركُمِفي د ونِلستَج وا ِبِه ِحينكَلَّم

ونتَقُوم ِحين٢٠. وِنكُمداِت مابولَى بعو ،اِركُماِب ِديواِئِم َأبلَى قَوع وه٢١. اُكْتُب ِلكَي
،الِدكُمَأو رمعو كُمرمطُوَل عي وما تَدكَم ،اِئكُما ِآلبهِطيعي لَفَ اُهللا َأنِض الَِّتي حِفي اَألر 

فَِإن عِملْتُم ِبكُلِّ هِذِه الْوصايا الَِّتي َأوصيتُكُم ِبها ِلتُماِرسوها، ٢٢. السماء فَوقَ اَألرِض
يطْرد اُهللا كُلَّ ٢٣ِفي كُلِّ طُرِقِه، وتَتَمسكُوا ِبِه، َأي َأن تُِحبوا الْمولَى ِإلَهكُم، وتَِسيروا 

ى ِمنْكُمَأقْوو را َأكْبمُأم فَتَِرثُون ،اِمكُمَأم ِم ِمنِذِه اُألم٢٤. ه كُمامَأقْد هوسكَاٍن تَدكُلُّ م
. فُراِت ِإلَى الْبحِر اَألبيِض الْمتَوسِطيكُون لَكُم، ِمن الصحراِء ِإلَى لُبنَان، وِمن نَهِر الْ

 كُموددِذِه حه ُل كُلَّ الِْبالِد ٢٥تكُونعجي كُملَى ِإلَهوالْم َألن ،كُمقَاِومي َأن دَأح قِْدري لَن
كُمدعا وكَم ،تَخَافُ ِمنْكُمو تَِعبا، تَرهِإلَي ونب٢٦. الَِّتي تَذْه كُمامَأم عوا، ِإنِّي َأضاُنْظُر



الْبركَةُ ِإن كُنْتُم تُِطيعون وصايا الْمولَى ِإلَِهكُم الَِّتي ُأوِصيكُم ِبها ٢٧. الْيوم بركَةً ولَعنَةً
موِن٢٨. الْيع لَلْتُمضو ،لَى ِإلَِهكُموا الْمايصو تُميصع نَةُ ِإناللَّعو الطَِّريِق الَِّتي ُأوِصيكُم 

ومتَى َأدخَلَكُم الْمولَى ِإلَهكُم ِإلَى اَألرِض ٢٩. ِبها الْيوم، وتَِبعتُم آِلهةً ُأخْرى لَم تَعِرفُوها
لَّعنَةَ ِمن علَى الَِّتي َأنْتُم ذَاِهبون ِلتْمِلكُوها، فََأعِلنُوا الْبركَةَ ِمن علَى جبِل جرِزيم، وال

وهما غَرب اُألردن، وراء الطَِّريِق الْمتَِّجهِة نَحو غُروِب الشَّمِس، ِفي ٣٠. جبِل ِعيباَل
َأنْتُم ٣١. َأرِض الْكَنْعاِنيين الَِّذين ِفي الْواِدي، مقَاِبَل الِْجلْجاِل وبالْقُرِب ِمن بلُّوطَاِت مورةَ
كُملَى ِإلَهوالْم ا لَكُمِطيهعالَِّتي ي ضِلكُوا اَألرتَمخُلُوا وِلتَد نداُألر ونربتَعس اآلن .

  .وَأِطيعوا كُلَّ الْفَراِئِض والشَّراِئِع الَِّتي َأضعها الْيوم َأمامكُم٣٢فَامِلكُوها واسكُنُوا ِفيها، 
  

 ةمكان واحد للعباد

١٢ 

هِذِه ِهي الْفَراِئض والشَّراِئع الَِّتي يِجب َأن تَحفَظُوها وتَعملُوا ِبها ِفي اَألرِض الَِّتي ١
اَخِْربوا كُلَّ َأماِكِن ٢. َأعطَاها لَكُم الْمولَى ِإلَه آباِئكُم، ِلتَمِلكُوها طُوَل عمِركُم ِفي اَألرِض

ي الِْبالِد الَِّتي ستَمِلكُونَها، حيثُ عبدِت اُألمم آِلهتَها، سواء كَانَتْ علَى الِْجباِل الِْعبادِة ِف
ِاهِدموا معاِبدهم، وحطِّموا ٣. الْعاِليِة َأو علَى التِّالِل َأو ِفي ِظلِّ كُلِّ شَجرٍة كَِبيرٍة

اِر اَألعِمدِة الَِّتي يعبدونَها، وَأِزيلُوا َأصنَام آِلهِتِهم، وامسحوا تَماِثيلَهم، واحِرقُوا ِبالنَّ
بِل اعبدوه ٥. ال تَفْعلُوا ِمثْلَهم ِعنْدما تَعبدون الْمولَى ِإلَهكُم٤. َأسماءهم ِمن ِتلْك اَألماِكِن

والْم هخْتَاركَاِن الَِّذي يِفيِهِفي الْم كُنسيِفيِه و دبعِلي اِئِلكُماِضي كُلِّ قَبِن َأريب ِمن كُملَى ِإلَه .
 ،ونبتَذْه نَاكِإلَى هو ،ونَهتَطْلُب نَاك٦ه كُمشُورعو اكُمايحضو اِبينَكُمقَر ونمتُقَدو

وهنَاك، ِفي محضِر الْمولَى ٧. بكَار بقَِركُم وغَنَِمكُموهداياكُم ونُذُوركُم وتَبرعاِتكُم وَأ
كَكُمارب كُملَى ِإلَهوالْم َألن ،وِدكُمهجِبكُلِّ م ونحتَفْرو ،اِئالتُكُمعو َأنْتُم تَْأكُلُون ،ِإلَِهكُم .

َألنَّكُم لَم تَدخُلُوا بعد ٩. ٍد يفْعُل ما يستَحِسنُهال تَعملُوا كَما نَعمُل هنَا اآلن، َأي كُلُّ واِح٨
كُملَى ِإلَهوالْم ِطيِه لَكُمعالنَِّصيِب الَِّذي يِة واحِض الر١٠. ِإلَى َأر ونربتَعس لَِكنَّكُم



ى ِإلَهكُم نَِصيبا، حيثُ يِريحكُم ِمن اُألردن، وتَسكُنُون ِفي اَألرِض الَِّتي يعِطيها لَكُم الْمولَ
وسيخْتَار الْمولَى ِإلَهكُم مكَانًا ِلتَعبدوه ١١. كُلِّ َأعداِئكُم الَِّذين حولَكُم، وتَِعيشُون ِفي َأماٍن

ِنكُم وضحاياكُم وعشُوِركُم ِفيِه، فَِإلَى ذَِلك الْمكَاِن تَْأتُون ِبكُلِّ ما ُأوِصيكُم ِبِه، قَراِبي
وهنَاك تَفرحون َأمام الْمولَى ١٢. وهداياكُم، وكُلِّ عطَاياكُم الطَّيبِة الَِّتي تَنِْذرونَها ِهللا

لَِّذين ِفي مدِنكُم، َألنَّه ِإلَِهكُم، َأنْتُم وَأوالدكُم وبنَاتُكُم، وعِبيدكُم وجواِريكُم، واللَّاِويون ا
ِبِهم خَاص ال نَِصيبو مِقس ملَه سكَاٍن ١٣. لَيم ِفي َأي اِبينَكُموا قَرمتُقَد َأن اكُمِإي

كُمِجبع١٤! يو ،اِئِلكُمى قَبداُهللا ِفي ِإح هخْتَاركَاِن الَِّذي يا فَقَطْ ِفي الْموهمْل قَدب نَاكه
لَِكن يمِكنُكُم َأن تَذْبحوا ما ِشْئتُم ِلتَْأكُلُوا ِفي مدِنكُم، ١٥. تَعملُون ِبكُلِّ ما ُأوِصيكُم ِبِه

كُملَيع لَى ِإلَِهكُموكَِة الْمرب بسح . ملَح كَان ا لَوا، كَمطَاِهر ا َأونَِجس كَان نم ْأكُُل ِمنْهي
اٍلظَبغَز اِء١٦. ٍي َأوِض كَالْملَى اَألرع وهكُبِل اسب ،فَال تَْأكُلُوه ما الدال تَْأكُلُوا ١٧. َأم

 ٍء ِمنشَي ال َأيو ،غَنَِمكُمو قَِركُمب كَارال َأبو ،ِتكُميزو ِركُمخَمو ِحكُمقَم شُورع ِنكُمدِفي م
بْل تَْأكُلُونَه ِفي محضِر الْمولَى ِإلَِهكُم، ِفي ١٨. يِنكُم وتَبرعاِتكُم وهداياكُمنُذُوِركُم وقَراِب

 ،اِريكُموجو كُمِبيدعو ،نَاتُكُمبو كُمالدَأوو َأنْتُم ،كُملَى ِإلَهوالْم هخْتَاركَاِن الَِّذي يالْم
ِإياكُم َأن ١٩. وتَفْرحون أمام الْمولَى ِإلَِهكُم ِبكُلِّ مجهوِدكُم. ي مدِنكُمواللَّاِويون الَِّذين ِف

ِعنْدما يوسع اُهللا حدود ِبالِدكُم كَما ٢٠. تُهِملُوا اللَّاِويين طُوَل عمِركُم ِفي اَألرِض
متَْأكُلُوا لَح َأن تُمدَأرو ،كُمدعوقُلْتُما: "ا وملَح ِم." نُِريداللَّح ِمن تُميا اشْتَه٢١. فَكُلُوا م ِإن

كَان الْمكَان الَِّذي يخْتَاره الْمولَى ِإلَهكُم ِلتَعبدوه ِفيِه بِعيدا عنْكُم، فَاذْبحوا ِمما َأعطَاكُم اُهللا 
تَْأكُلُونَه كَما ٢٢. م، وكُلُوا لَحما ِفي مدِنكُم حسب رغْبِتكُمِمن بقٍَر وغَنٍَم كَما َأوصيتُكُ

لَِكن ال تَْأكُلُوا ٢٣. يْؤكَُل لَحم الظَّبِي َأِو الْغَزاِل، فَيْأكُُل ِمنْه من كَان نَِجسا َأو طَاِهرا
فَال تَْأكُلُوا النَّفْس ،النَّفْس وه َألنَّه ،مِمالداللَّح عِض ٢٤.  ملَى اَألرع وهكُبِل اسب ،التَْأكُلُوه

ال تَْأكُلُوه ِلكَي تَنْجحوا َأنْتُم وَأوالدكُم ِمن بعِدكُم، َألنَّكُم تَعملُون ما هو صاِلح ٢٥. كَالْماِء
ا ِهللا ونُذُوركُم، فَتَحِملُونَها وتَذْهبون ِإلَى وَأما اَألشْياء الَِّتي تُخَصصونَه٢٦. ِفي نَظَِر اِهللا

فَتُقَدمون قَراِبينَكُم، لَحما ودما، علَى منَصِة قُرباِن الْمولَى ٢٧. الْمكَاِن الَِّذي يخْتَاره اُهللا
تَْأكُلُ. ِإلَِهكُمِة، ونَصلَى الْمِة عِحيالض مد ونكُبتَسماللَّح ِذِه ٢٨. ونوا كُلَّ هَأِطيعوا وانْتَِبه



 وا هم لُونمتَع َألنَّكُم ،ِدكُمعب ِمن كُمالدَأوو وا َأنْتُمحتَنْج ا، ِلكَيِبه ا الَِّتي ُأوِصيكُمايصالْو
لَى ِإلَِهكُموِفي نَظَِر الْم اِلحصو بك٢٩ُ. طَيلَى ِإلَهوالَِّتي الْم ماُألم اِمكُمَأم فِْني ِمنيس م

وبعد َأن يزولُوا ِمن ٣٠فَمتَى طَردتُموهم وسكَنْتُم ِفي ِبالِدِهم، . َأنْتُم ذَاِهبون ِلتَِرثُوها
ِتِهمآِله َنَألُوا عتَس ِبَأن وا ِفي فَخِِّهمتَقَع َأن وا ِمنذَرِاح ،اِمكُملُوا َأممتَعو اِتِهمادِعبو 

م٣١. ِمثْلَهلَى ِإلَِهكُموذَا ِللْملُوا همال تع . قَِبيح وا هِتكَاِب كُلِّ مِبار متَهآِله وندبعي مفَه
. حايا ِآلِلهِتِهمِلدرجِة َأنَّهم يحِرقُون َأوالدهم وبنَاِتِهم ِبالنَّاِر كَض. ومكْروه ِعنْد اِهللا

٣٢وا ِمنْهال تُنَقِّصِه ولَيوا عِبِه، ال تَِزيد ا ُأوِصيكُملُوا ِبكُلِّ مماع.  
  

  ال تعبدوا آلهة أخرى

١٣ 

ِذِه وتَحقَّقَتْ ه٢ِإذَا ظَهر بينَكُم نَِبي َأو من يحلُم َأحالما، وقَدم لَكُم آيةً َأو ُأعجوبةً، ١
." تَعالَوا نَتْبع آِلهةً ُأخْرى لَم تَعِرفُوها، فَنَعبدها: "اآليةُ َأِو اُألعجوبةُ الَِّتي تَنَبَأ ِبها، ثُم قَاَل

م ِليرى ِإن فَال تَسمعوا ِلكَالِم ذَِلك النَِّبي َأو من يحلُم َأحالما، َألن الْمولَى ِإلَهكُم يمتَِحنُك٣ُ
كُلِّ نَفِْسكُمو ِبكُلِّ قَلِْبكُم ونَهتُِحب ٤. كُنْتُمتَتَّقُون اهِإيو ونتَتْبع كُملَى ِإلَهوِل الْملُوا . بماع

وهَأِطيعو اهايصكُوا ِبِه. ِبوستَمو وهدب٥. اعَأح لُمحي نم َأو النَِّبي ا ذَِلكَأم َأن ِجبا فَيالم
 ِمن اكُمفَدو ،رِمص ِمن كُمجالَِّذي َأخْر لَى ِإلَِهكُمولَى الْموا عدرتَتَم قَاَل َأن قْتََل، َألنَّهي

كُم َأن وَألنَّه حاوَل َأن يبِعدكُم عِن الطَّريِق الَِّتي َأوصاكُم الْمولَى ِإلَه. ِسجِن الْعبوِديِة
وِإن َأغْراك ِفي السر َأخُوك ابن ُأمك، أِو ٦. ِبذَِلك تُِزيلُون الشَّر ِمن بيِنكُم.تَسلُكُوا ِفيها

قَاَل لَكو ،ِميمالْح ِديقُكص ا، َأوهالَِّتي تُِحب تُكجوز َأو ،ِبنْتُك َأو نُكةً: "ابآِله دباَل نَعتَع 
ِمن آِلهِة الشُّعوِب الَِّتي حولَك، الْقَِريبِة َأِو ٧آِلهةً ال تَعِرفُها وال عرفَها آباُؤك، ." ُأخْرى

نَاكه ا ِمننَا ِإلَى آِخِرهه ِض ِمنآِخِر اَألر ِة، ِمنِعيدلَا ٨. الْبو ،لَه عملَا تَسْل، وفَال تَقْب
ع كشِْفقْ قَلبيهتُرال تَسَأفْ ِبهٍِ، ولَا تَرِه، و٩. لَيانْتَِه ِمنْهو ِل أقْتُلْهُأ . بدبي نَل مَأنْتَ َأو كُن

ارجمه ِبالِْحجارِة حتَّى يموتَ، َألنَّه حاوَل َأن يبِعدك عِن ١٠. قَتْلَه، وبعدك بِقيةُ الشَّعِب



فَيسمع كُلُّ بِني ِإسراِئيَل ١١. ك، الَِّذي َأخْرجك ِمن ِمصر، ِمن ِسجِن الْعبوِديِةالْمولَى ِإلَِه
نَكُميب ذَا الشَّرِتكَاِب هوا الرودعال يخَافُوا، ويالَِّتي ١٢. و ِنكُمدى مدِإح نع تُمِمعِإذَا س

لَى ِإلَهوالْم ا لَكُمِطيهعا، يكُنُوا ِفيهِلتَس ،١٣كُم ،ِنكُميب وا ِمنجاِر خَراَألشْر ضعب َأن
فَافْحصوا اَألمر ١٤. تَعالَوا نَعبد آِلهةً ُأخْرى لَم تَعِرفُوها: "وَأضلُّوا َأهَل مِدينَِتِهم، وقَالُوا

تَحقَّقُوا ِمنْهو ثُوهحابتَ َأنَّ. وثَب ِإنو ،نَكُميى برج َل الْقَِبيحذَا الِْفعه َأنو ،ِحيحص ه
. فَاقْتُلُوا كُلَّ َأهِل ِتلْك الْمِدينَِة ِبالسيِف، واقْتُلُوا كُلَّ بهاِئِمها ِبالسيِف، وَأخِْربوها تَماما١٥
١٦ا، وِتهاحِط سسا ِإلَى وِتهِتعوا كُلَّ َأمعماجا، وا ِفيهِدينَةَ ِبالنَّاِر ِبكُلِّ مِرقُوا الْماح

لَى ِإلَِهكُموقُ ِللْمرحاٍن يبكَقُر .دعا بنَى ِفيمِد، ال تُبا ِإلَى اَألبابقَى خَرال تَْأخُذُوا ١٧. فَتَب
ِبِه الشَِّديِد، وغَض ناُهللا ع ِجعرفَي ،كُملَيع مرا حًئا ِممشَي كُمكَثِّريو كُملَيشِْفقُ عيو كُممحري

ِإن سِمعتُم ِلصوِت الْمولَى ِإلَِهكُم، وعِملْتُم ِبكُلِّ وصاياه الَِّتي ١٨كَما وعد آباءكُم ِبقَسٍم، 
  .ُأوِصيكُم ِبها الْيوم، وفَعلْتُم ما هو صاِلح ِفي نَظَِرِه

  
 لطاهر والطعام النجسالطعام ا

١٤ 

َأنْتُم َأوالد الْمولَى ِإلَِهكُم، فَال تَجرحوا ِجسمكُم، وال تَحِلقُوا مقَدمةَ رُأِسكُم حزنًا علَى ١
عوِب َألنَّكُم شَعب خَاص ِللْمولَى ِإلَِهكُم، وهو قَِد اخْتَاركُم لَه ِمن بيِن كُلِّ الش٢ُّ. ميٍت

الْخَاص هبِض ِلتَكُونُوا شَعِه األرجلَى وا٣. الَِّتي عًئا نَِجس٤. ال تَْأكُلُوا شَي ِذِه ِهيه
والْغَزاُل والظَّبي والْيحمور والْوعُل ٥الْبقَر والضْأن والْمعز، : الْبهاِئم الَِّتي تَْأكُلُونَها

وكُلُّ بِهيمٍة ِمن الْبهاِئِم لَها ِظلْفٌ مشْقُوقٌ وتَجتَر، ٦. يتَُل والْمعز الْجبليوالرْئم والثَّ
فَالْجمُل . َأما الَِّتي تَجتَر فَقَطْ َأِو الَِّتي لَها ِظلْفٌ مشْقُوقٌ فَقَطْ، فَال تَْأكُلُوها٧. تَْأكُلُونَها

 ربالْوو نَباَألروةٌ لَكُمنَِجس شْقُوقٌ فَِهيا ِظلْفٌ ملَه سلَي لَِكن ،تَر٨. تَج لَه الِْخنِْزيرو
لَكُم نَِجس وفَه تَرجال ي شْقُوقٌ، لَِكنَّها.ِظلْفٌ مثَثَهوا جال تَلِْمسا، وِمهلَح ال تَْأكُلُوا ِمن .

َأما كُلُّ ما لَيس لَه ١٠. ن كُلِّ ما لَه زعاِنفُ وقُشُورَأما ما يِعيشُ ِفي الْماِء، فَكُلُوا ِم٩



لَكُم نَِجس َألنَّه ،فَال تَْأكُلُوه قُشُوراِنفُ وعٍر طَاِهٍر١١. زِذِه فَال ١٢. كُلُوا كُلَّ طَيا هَأم
الْحمراء والِْحدَأةُ السوداء وكُلُّ َأنْواِع والِْحدَأةُ ١٣النَّسر واَألنُوقُ والصقْر، : تَْأكُلُوا ِمنْها

والنَّعامةُ والْخَطَّافُ والسَأفُ وكُلُّ َأنْواِع الْباِز، ١٥وكُلُّ الِْغرباِن ِبَأنْواِعها، ١٤الِْحداِء، 
١٦ ،عجالْبو ِكيالْكُرو ومالْبا١٧والْغَوو خَمالرالْقُوقُ وو ،١٨ص غَاءبالْباللَّقْلَقُ وو

وكُلُّ الْحشَراِت الَِّتي لَها َأجِنحةٌ ِهي نَِجسةٌ لَكُم، فَال ١٩ِبَأنْواِعِه والْهدهد والْخَفَّاشُ، 
ا، بْل َأعطُوه ال تَْأكُلُوا َأي شَيٍء تَِجدونَه ميت٢١ً. بْل تَْأكُلُون كُلَّ طَيٍر طَاِهٍر٢٠. تََأكُلُوها

 خَاص بشَع َألنَّكُم ،نَِبيَألج ونَهتَِبيع َأو ،ادَأر ِإن ْأكُلَهِلي ِقيِم ِفي ِبالِدكُمِللْغَِريِب الْم
لَى ِإلَِهكُموِه. ِللْمِن ُأما ِفي لَبيخُوا ِجدال تَطْب.  

  العشور
٢٢ ِمن شْرالْع ونمنٍَة تُقَدقُْلكُلَّ سالْح هنِْتجالَِّذي ي ِعكُمروِل زصح٢٣. كُلِّ م تَْأكُلُونَهو

 ِركُمخَمو ِحكُمقَم شْرِفيِه، ع وهدبِلتَع هخْتَاركَاِن الَِّذي يِفي الْم لَى ِإلَِهكُموِر الْمضحِفي م
ولَِكن ِإن كَان ٢٤. موا َأن تَتَّقُوا الْمولَى ِإلَهكُم داِئماوزيِتكُم وَأبكَاِر بقَِركُم وغَنَِمكُم، ِلتَتَعلَّ

 ِب َأنعالص ِمنِه طَِويال، والطَِّريقُ ِإلَيا، وِعيدِفيِه ب وهدباُهللا ِلتَع هخْتَارالَِّذي ي كَانالْم
ِبيعوا الْعشُور ِبنُقُوٍد، وخُذُوا النُّقُود معكُم ف٢٥َتَحِملُوا ِإلَيِه عشُور ما باركَكُم اُهللا ِبِه، 

كُملَى ِإلَهوالْم هخْتَاركَاِن الَِّذي يوا ِإلَى الْمباذْه٢٦. و ِمن لُو لَكُمحا يوا ِبالنُّقُوِد ماشْتَرو
رحوا َأنْتُم وعاِئالتُكُم هنَاك ِفي وكُلُوا وافْ. بقٍَر وغَنٍَم وخَمٍر ومسِكٍر وما تَرغَبون ِفيِه

لَى ِإلَِهكُموِر الْمضحال ٢٧. مو مِقس ملَه سلَي َألنَّه ،ِنكُمدِفي م الَِّذين ينِملُوا اللَّاِويال تُهو
ِبِهم خَاص ٢٨. نَِصيبحشِْر موا كُلَّ عَأخِْرج ،ِفي آِخِر كُلِّ ثَالِث ِسِنين ِفي ِتلْك وِلكُمص

ِنكُمدوه ِفي معضنَِة، و٢٩. الس خَاص ال نَِصيبو مِقس ملَه سلَي الَِّذين ونْأِتي اللَّاِويفَي
اِركُكُمبفَي ،ونعشْبيو ْأكُلُونيو ،ِنكُمدِفي م اِمُل، الَِّذيناَألرو تَاماَأليو اءبالْغُرو ،ِبِهم 

لُونما تَعِفي كُلِّ م كُملَى ِإلَهوالْم.  
  



 سنة إلغاء الديون

١٥ 

١ِهملَيوِن الَِّتي عيالد ِمن النَّاس فُونتُع ِع ِسِنينبالطَِّريقَة٢ُ. ِفي آِخِر كُلِّ س ِذِه ِهيهو :
ِمن هِفي قَِريبعٍن يياِحِب دكُلُّ ص ع ِن الَِّذي لَهيالد َأخَاه َأو هقَِريب طَاِلبِه، فَال يلَي

َأما اَألجنَِبي فَتُطَاِلبه ِبالسداِد، وَأخُوك تُعِفيِه ِمن ٣. ِبالسداِد، َألن اَهللا قَاَل ِبِإلْغَاِء الديوِن
 الْمولَى ِإلَهكُم يباِركُكُم ِفي يِجب َأن ال يكُون بينَكُم فَِقير، َألن٤. َأي شَيٍء لَك علَيِه

ِلكُونَهكَنَِصيٍب تَم ا لَكُمِطيهعِض الَِّتي ي٥. اَألر تُمَأطَعو ،لَى ِإلَِهكُموِت الْموِلص تُمِمعس فَِإن
كُم الْمولَى ِإلَهكُم كَما يباِرك٦ُكُلَّ هِذِه الْوصايا الَِّتي ُأوِصيكُم ِبها الْيوم وعِملْتُم ِبها، 

 مهٍة وٍم كَِثيرلَى ُأمع لَّطُونتَتَسو ،ونال تَقْتَِرض َأنْتُمةٌ وكَِثير مُأم ِمنْكُم فَتَقْتَِرض ،كُمدعو
لَّطُونتَسال ي كُملَي٧. عدِفي ِإح ِتكُمِإخْو ِمن فَِقير اِحدو نَكُميب كَان ِن، ِفي ِإندى الْم

. اَألرِض الَِّتي يعِطيها لَكُم الْمولَى ِإلَهكُم، فَال تُقَسوا قُلوبكُم وال تَبخَلُوا علَى َأِخيكُم الْفَِقيِر
كُم ِبخُبٍث ِإياكُم َأن تُحدثُوا قُلُوب٩. بْل كُونُوا َأسِخياء، وَأقِْرضوه ِمقْدار ما يحتَاج ِإلَيِه٨

فَتُِسيُئون معاملَةَ َأِخيكُم الْفَِقيِر وال ." قَربِت السنَةُ الساِبعةُ، سنَةُ ِإلغَاِء الديوِن: "وتَقُولُوا
ذِْنِبينم ونِبحتُصو كُمخُ ِإلَى اِهللا ِضدرصفَي ،طُونَهِطيِب خَاِطٍر، ١٠. تَع نع طُوهْل َأعب

لَن تَخْلُو اَألرض ِمن ١١. ذَِلك يباِركُكُم الْمولَى ِإلَهكُم ِفي كُلِّ َأعماِلكُم وكُلِّ مجهوِدكُموِب
الْفُقَراِء، ِلذَِلك ُأوِصيكُم َأن تَكُونُوا َأسِخياء نَحو ِإخْوِتكُم الْفُقَراِء والْمحتَاِجين الَِّذين ِفي 

ِضكُمَأر.  
  معاملة العبد

ِإذَا باع ِعبراِني نَفْسه لَك، رجال كَان َأِو امرَأةً، فَيخِْدمك ِستَّ ِسِنين، وِفي السنَِة ١٢
ِعنِْدك ا ِمنرح ِة تُطِْلقُهاِبع١٣. السهعٍء مفَاِرغًا ِبال شَي ِسلْهخَاٍء ١٤! ال تُرِبس هدوْل تُزب

وتَذَكَّر َأنَّك ١٥. نَِمك وبيدِرك وِمعصرِتك، تُعِطيِه حسب ما باركَك الْمولَى ِإلَهكِمن غَ
اكفَد كلَى ِإلَهوالْم َأنو ،را ِفي ِمصدبِة. كُنْتَ عِصيِذِه الْوِبه موالْي ُأوِصيك ِلذَِلك .

١٦الْع قَاَل لَك ِإن لَِكن اِئلَتَكعَأنْتَ و كبَأح َألنَّه ،ِعنِْدك ِمن جخْري َأن ِريدِإنَّه ال ي ،دب



كِر ِعنْدِبالْخَي تَّعتَما ١٧. ودبع لَك كُوناِب، فَيِفي الْبِفي ُأذُِنِه و هعضو زفَخُِذ الِْمخْر
ال يصعب علَيك َأن تُطِْلقَه ١٨. معها نَفْس الشَّيِءوجاِريتُك َأيضا تَعمُل . طُوَل عمِرِه

 اِركَكباِمِل فَيِة الْعرفَ ُأجاِدُل ِضععا يم وهو ،ِستَّ ِسِنين كمخَد َألنَّه ،ِعنِْدك ا ِمنرح
لُهما تَعاُهللا ِفي كُلِّ م.  

  أبكار البهائم
١٩صِهللا كُلَّ ِبكٍْر  خَصغَنَِمك ِمنو قَِركب ال . ذَكٍَر ِمنو ،قَِركب ِمن تَخِْدِم الِْبكْرال تَس

غَنَِمك ِمن الِْبكْر ز٢٠. تَج ،لَى ِإلَِهكوِر الْمضحِفي م ،اِئلَتُكعَأنْتَ و نٍَة تَْأكُلُهْل كُلَّ سب
هخْتَاركَاِن الَِّذي ي٢١. ِفي الْم ِإن لَِكنٍب ويع َأي ى َأومع ٍج َأورِمثُْل ع ،بيِفيِه ع كَان

لَى ِإلَِهكوِللْم هحفَال تَذْب ،٢٢. آخَرِدينَِتكِفي م ْل تَْأكُلُهب . ا َأونَِجس كَان نم ْأكُُل ِمنْهي
ال تَْأكُلُوه، بِل اسكُبوه علَى َأما الدم ف٢٣َ. طَاِهرا، كَما لَو كَان لَحم ظَبٍي َأو غَزاٍل

  .اَألرِض كَالْماِء
  

  عيد الفصح

١٦ 

١ ِر َأِبيبِفي شَه َألنَّه ،لَى ِإلَِهكُموِح الْمتَِفلُوا ِفيِه ِبِعيِد ِفصاحو ،َأِبيب رِاحفَظُوا شَه
 ِمن الْغَنَِم َأِو الْبقَِر ِفي الْمكَاِن الَِّذي واذْبحوا ضِحيةَ الِْفصِح ِهللا٢. َأخْرجكُم ِمن ِمصر لَيلًا
ال تَْأكُلُوا معه خُبزا مخْتَِمرا، بْل سبعةَ َأياٍم تَْأكُلُون معه ٣. يخْتَاره اُهللا ِلتَعبدوه ِفيِه

ِلكَي تَتَذَكَّروا يوم . ر ِبعجلٍَةَألن هذَا هو خُبز الضيِق، َألنَّكُم خَرجتُم ِمن ِمص. فَِطيرا
ِركُممطُوَل ع رِمص ِمن وِجكُم٤. خُر ِفي كُلِّ ِبالِدكُم كُموِد خَِميٍر ِعنْدجوا ِبوحمال تَس

ه ِفي مساِء وال تَسمحوا ِبَأن يِبيتَ ِإلَى الصبِح شَيء ِمن اللَّحِم الَِّذي تَذْبحونَ. سبعةَ َأياٍم
ال يِحلُّ لَكُم َأن تَذْبحوا الِْفصح ِفي َأي واِحدٍة ِمن الْمدِن الَِّتي يعِطيها لَكُم ٥. الْيوِم اَألوِل

 ،كُملَى ِإلَهوِفيِه٦الْم وهدبِلتَع هخْتَاركَاِن الَِّذي يْل ِفي الْمب .حالِْفص ونحتَذْب نَاكِفي ه 
رِمص ِمن وِجكُماِد خُرِس، ِفي نَفِْس ِميعوِب الشَّمغُر اِء، ِعنْدس٧. الْم تَْأكُلُونَهو ونَهتَشْو



كُملَى ِإلَهوالْم هخْتَاركَاِن الَِّذي يِفي الْم .اِمكُمِإلَى ِخي ونِجعِح تَربِفي الصاٍم ٨. وِستَّةَ َأي
  .يرا، وِفي الْيوِم الساِبِع تَحتَِفلُون ِبالْمولَى ِإلَِهكُم، وال تَعملُوا ِفيِه َأي عمٍلتَْأكُلُون فَِط

  عيد األسابيع
ثُم احتَِفلُوا ِبِعيِد األساِبيِع ِللْمولَى ١٠ِاحِسبوا سبعةَ َأساِبيع ِمن بدِء ِحصاِد الزرِع، ٩

فَتُقَد ،ِإلَِهكُمكُملَيع لَى ِإلَِهكُموكَِة الْمرب عم بتَنَاسا يعرتَب ونلَى ١١. موالْم امَأم ونحتَفْرو
 واِريكُمجو كُمِبيدعو ،نَاتُكُمبو كُمالدَأوو ِفيِه، َأنْتُم وهدبِلتَع هخْتَاركَاِن الَِّذي يِفي الْم ،ِإلَِهكُم

وتَذَكَّروا ١٢. اِويون الَِّذين ِفي مدِنكُم، والْغُرباء واأليتَام واَألراِمُل الْموجودون بينَكُمواللَّ
  .َأنَّكُم كُنْتُم عِبيدا ِفي ِمصر، فََأِطيعوا هِذِه الْفَراِئِض واعملُوا ِبها

  عيد الخيام
.  سبعةَ َأياٍم، بعد جمِع غَلَِّتكُم ِمن الْبيدِر وخَمِركُم ِمن الْمعصرِةاحتَِفلُوا ِبِعيِد الِْخياِم١٣
١٤ اءبالْغُرو وناللَّاِويو ،اِريكُموجو كُمِبيدعو ،نَاتُكُمبو كُمَأوالدو َأنْتُم ،وا ِفي ِعيِدكُمحافْر

فَتَحتَِفلُون ِبالِْعيِد ِللْمولَى ِإلَِهكُم، سبعةَ َأياٍم ِفي ١٥. ين ِفي مدِنكُمواَأليتَام واَألراِمُل الَِّذ
َألن الْمولَى ِإلَهكُم يباِرك لَكُم ِفي كُلِّ محاِصيِلكُم، وكُلِّ ما . الْمكَاِن الَِّذي يخْتَاره اُهللا

ثَالثَ مراٍت ِفي السنَِة، يحضر كُلُّ ذُكُوِركُم َأمام ١٦. ِحينتَعملُون، فَال تَكُونُون ِإلَّا فَِر
هخْتَاركَاِن الَِّذي يِفي الْم ،لَى ِإلَِهكُموِفي ِعيِد : الْماِبيِع، وِفي ِعيِد األسِفي ِعيِد الْفَِطيِر، و

بْل كُلُّ واِحٍد يقَدم هِديةً تَتَناسب مع ١٧. ال يحضروا َأمام اِهللا وَأيِديِهم فَاِرغَةٌ. الِْخياِم
  .بركَِة اِهللا علَيِه

  القضاة
١٨ بسحو ،كُملَى ِإلَهوالْم ا لَكُمِطيهعالَِّتي ي ِنكُمدةً، ِفي كُلِّ مقَاداةً وقُض وا لَكُمَأِقيم

دِب ِبالْعِللشَّع ونقْضفَي ،اِئِلكُمال ١٩. ِلقَبٍد، ووا َألحزيال تَتَحكِْم، ووا ِفي الْحورال تَج
اِلحينالص كَالم جوتُعاِء، وكَمالْح ونيِمي عةَ تُعشْوالر ةً، َألنشْولُوا روا ٢٠. تَقْبعِاتْب

ال ٢١. ِتي يعِطيها لَكُم الْمولَى ِإلَهكُمالْعدَل والْعدَل وحده، ِلكَي تَحيوا وتَمِلكُوا اَألرض الَّ
لَى ِإلَِهكُموا ِللْمنُونَهِة الَِّتي تَبنَصالْم ِعنْد وهدبا ِلتَعودمع وا لَكُمبوا ٢٢. تنْصال تُِقيمو

  .ِتمثَاال، َألن الْمولَى ِإلَهكُم يكْره كُلَّ هذَا



 

١٧ 

ِإن ٢. ِإلَِهكُم ثَورا َأو حمال ِفيِه عيب َأو شَيء رِديء، َألن اَهللا يكْره هذَاال تَذْبحوا ِل١
يعِطيها لَكُم الْمولَى ِإلَهكُم، َأن رجال َأِو امرَأةً، يعمُل  وجدتُم بينَكُم ِفي ِإحدى الْمدِن الَِّتي

ويعبد آِلهةً ُأخْرى ويسجد لَها، َأو ِللشَّمِس َأو ٣ اِهللا، فَينْقُض عهده، ما هو شَر ِفي نَظَِر
 ،كُملَيع تُهمرالَِّذي ح راِء، اَألمموِم السِلنُج ِر َأوق٤َِّللْقَمتَحو ،رالْخَب لَكُمصوو ِمنْه قْتُم

فََأخِْرجوا الَِّذي فَعَل هذَا ٥جيدا، وثَبتَ ِفعال َأن هذَا اَألمر الْكَِريه وقَع ِفي ِإسراِئيَل، 
تَقْتُلُونَه ٦. الشَّر، رجال كَان َأِو امرأةً، ِإلَى باِب الْمِدينَِة، وارجموه ِبالِْحجارِة حتَّى يموتَ

يكُون ٧. نَاء علَى شَهادِة شَاِهديِن َأو ثَالثٍَة، ال تَقْتُلُوا َأحدا ِبنَاء علَى شَهادِة شَاِهٍد واِحٍدِب
ِنكُميب ِمن الشَّر تُِزيلُون ِب ِبذَِلكةُ الشَّعِقيب مهدعبو ،ُأ قَتْلَهدبي نَل مَأو مه ودِإذَا ٨. الشُّه

تَعذَّر علَيكُم الْحكْم ِفي قَِضيِة جِريمِة قَتٍْل َأو دعوى حقٍّ َأِو اعِتداٍء ِبالضرِب، ِمما 
 هخْتَاركَاِن الَِّذي يوا ِإلَى الْمباذْهوا وفَقُوم ،ِنكُمداِت ِفي موموِر الْخُصُأم ِري ِمنجي

كُملَى ِإلَهو٩. الْماسقِْت، والْو ِفي ذَِلك ودجوالْم الْقَاِضيو يناللَّاِوي اربالَْأح نَاكَألُوا ه
ويِجب َأن تُنَفِّذُوا قَرارهم الَِّذي يصِدرونَه ِفي ١٠. فَيخِْبرونَكُم ِبقَراِرِهم ِفي الْموضوِع

نَفِّذُوا الشَِّريعةَ الَِّتي ١١.  حسب كُلِّ ما يقُولُونَه لَكُمواعملُوا. الْمكَاِن الَِّذي يخْتَاره اُهللا
ا لَكُمطُونَهعاِت الَِّتي يارالْقَرا، واهِإي ونَكُملِّمعي . ونَكُمخِْبرِن الْكَالِم الَِّذي يِرفُوا عال تَنْح

 ِبغُروٍر، وال يسمع ِللْحبِر الْموجوِد هنَاك َأما من يتَصرف١٢ُ. ِبِه، ال يِمينًا وال ِشماال
فَيسمع ١٣. ِفي ِخدمِة اِهللا، َأو ِللْقَاِضي، فَيِجب َأن يقْتََل ِلكَي تُِزيلُوا الشَّر ِمن ِإسراِئيَل

  .كُلُّ الشَّعِب، ويخَافُون وال يتَصرفُون ِبغُروٍر
  تعليمات بشأن الملك

١٤ ا، ثُمِفيه كُنُونتَسا وِلكُونَهتَمو ،كُملَى ِإلَهوالْم ا لَكُمِطيهعالَِّتي ي ضاَألر خُلُونا تَدمِعنْد
لَنَا: "تَقُولُونوِم الَِّتي حاِقي اُألمِلكًا كَبنَا ملَيع ١٥." نُِقيم ِلكالْم كُملَيوا عتُِقيم َأن ِجبفَي

َأما اَألجنَِبي الَِّذي هو لَيس ِمن بِني . فَيكُون ِمن بيِن شَعِبكُم. ِذي يخْتَاره الْمولَى ِإلَهكُمالَّ



كُملَيِلكًا عم لُوهعتَج ِحلُّ َأناِئيَل، فَال يرةٌ، ١٦. ِإسٌل كَِثيرخَي لَه كُونال ي َأن ِجبِإنَّه ي ثُم
ال يوا وِجعال تَر َأن كُمراَهللا َأم ٍة، َألنٍل كَِثيرلَى خَيَل عصحِلي رِإلَى ِمص ِسَل النَّاسر

نَاك١٧. ِإلَى ههِزيغَ قَلْباٍت، ِلَئلَّا يكَِثير اءْأخُذَ ِنسال يو . ِمن ِلنَفِْسِه الْكَِثير عمجال يو
تَى جلَس علَى عرِش مملَكَِتِه، فَيِجب َأن يكْتُب ِلنَفِْسِه نُسخَةً ِمن وم١٨. الِْفضِة والذَّهِب

يناِر اللَّاِويبِعنِْد الَْأح ا ِمننْقُلُهِة ِفي ِكتَاٍب، يِذِه الشَِّريعا كُلَّ ١٩. هَأ ِفيهقْرِلي ،هِعنْد فَتَكُون
لَّمتَعي اِتِه، ِلكَيياِم حِذِه َأيهِة وِذِه الشَِّريعكُلَّ كَالِم ه ِطيعيو ،هلَى ِإلَهوالْم تَِّقيي َأن 
وال يتَكَبر علَى ِإخْوِتِه، وال ينْحِرفَ عِن الشَِّريعِة يِمينًا َأو ٢٠. الْفَراِئِض ويعمَل ِبها

  .ي وسِط بِني ِإسراِئيَلِشماال، حتَّى يمِلك طَويال هو وَأوالده ِف
  

 نصيب األحبار

١٨ 

١ عنَِصيٍب م ٍم َأولَى ِقسكُلِّ قَِبيلَِة الِوي، ع ِمن دال أحو ،وناللَّاِوي اربُل الَْأحصحال ي
فَال يحصلُون ٢. يبهمبْل يْأكُلُون ِمن الْقَراِبيِن الَِّتي تُقَدم ِهللا، فَهِذِه ِهي نَِص. بِني ِإسراِئيَل

ِتِهماِقي ِإخْوب نيلَى نَِصيٍب بع .مهدعا وكَم مهنَِصيب واِر ٣. اُهللا هبقُّ الَْأحح وذَا ههو
الْكَِتفَ كُلُّ من يقَدم ضِحيةً سواء ِمن الْبقَِر َأو ِمن الْغَنَِم، يعِطي الَْأحبار . ِمن الشَّعِب

. كَما تُعطُونَهم َأوَل قَمِحكُم وخَمِركُم وزيِتكُم، وَأوَل ِجزاِز غَنَِمكُم٤. والْفَكَّيِن والَْأمعاِء
٥مِم اِهللا، هوا ِباسخِْدميِقفُوا وي ِلكَي ،اِئِلكُمكَلِّ قَب ِمن ،مهِاخْتَار كُملَى ِإلَهوالْم َألن 

ِإِن انْتَقََل الِوي، ِمن َأي مِدينٍَة ِمن مدِنكُم ِفي كُلِّ ِإسراِئيَل، حيثُ هو ٦. وَأوالدهم داِئما
وخَدم ِباسِم الْمولَى ِإلَِهِه، ٧مِقيم، وذَهب ِبقَلٍْب صاِدٍق، ِإلَى الْمكَاِن الَِّذي يخْتَاره اُهللا، 

فَِإنَّه يحصُل علَى نَِصيٍب يساِوي ٨ ِإخْوِتِه اللَّاِويين الْموجوِدين هنَاك َأمام اِهللا، ِمثَْل باِقي
  .نَِصيبهم، حتَّى ِإن كَان لَه دخٌْل آخَر ِمن َأمالِك عاِئلَِتِه



  احذروا الممارسات القبيحة
لَكُم الْمولَى ِإلَهكُم فَال تَتَعلَّموا َأن تَفْعلُوا اَألشْياء متَى دخَلْتُم اَألرض الَِّتي يعِطيها ٩

ماُألم ا ِتلْكلُهةَ الَِّتي تَفْعانًا، ١٠. الْقَِبيحبِفي النَّاِر قُر ِبنْتَه َأو نَهِرقُ ابحي نم نَكُميب كُنال ي
وال التَّعاِويذَ، وال ١١ السحر وال الْفَْأَل وال الشَّعوذَةَ وال من يماِرس الِْعلْم ِبالْغَيِب، وال

كُلُّ من يفْعُل هذَا يعتَِبره ١٢. من يسَأُل الِْجن، َأو يحضر اَألرواح َأو يستَِشير الْموتَى
.  يطْرد الْمولَى ِإلَهكُم هِذِه اُألمم ِمن َأماِمكُماُهللا نَِجسا، وِبسبِب هِذِه الْممارساِت الْقَِبيحِة،

١٣لَى ِإلَِهكُموالْم امَأم ١٤. فَكُونُوا كَاِملين وناِرسمي نِلم عما، تَسالَِّتي تَِرثُونَه مِذِه اُألمه
  . يسمح لَكُم ِبهذَاالسحر والِْعلْم ِبالْغَيِب، وَأما َأنْتُم فَِإن اَهللا ال

  نبي مثل موسى
١٥وا لَهعما ِمثِْلي، فَاسنَِبي ِبكُمِن شَعيب ِمن كُملَى ِإلَهوالْم لَكُم ِقيمي١٦. س ِمن تُمطَلَب َألنَّكُم

،تَهووا صعمال تَس َأن وِريباِع ِفي حِتمِم االجوِفي ي لَى ِإلَِهكُموالْم ا النَّاروال تَرو 
َأحسنُوا ِفي ما : "وقَاَل ِلي١٧فَاستَجاب الْمولَى ِإلَهكُم لَكُم، . الْعِظيمةَ َأيضا، ِلَئلَّا تَموتُوا

لَّ ما سأِقيم لَهم ِمن بيِن شَعِبِهم نَِبيا ِمثْلَك، َأضع كَالِمي ِفي فَِمِه، فَيبلِّغُهم ك١٨ُ. قَالُوا
لَه ١٩. َأقُولُههاِسبِمي، َأنَا ُأحِبِه ِباس تَكَلَّمِلكَالِمي الَِّذي ي عمسال ي نما الَِّذي ٢٠. وَأمو

هٍة يدِعي َأنَّه نَِبي ويقُوُل كَالما ِباسِمي، وَأنَا لَم آمره َأن يتَكَلَّم، َأِو الَِّذي يتَكَلَّم ِباسِم آِل
كَيفَ نَعِرفُ ِإن كَانَِت الرسالَةُ لَم : "وربما تَقُولُون ِفي قَلِْبكُم٢١. ُأخْرى، فَيِجب َأن يقْتََل

ِإن كَان الْكَالم الَِّذي يقُولُه النَِّبي ِباسِم اِهللا، ال يتَحقَّقُ : والْجواب هو٢٢" يتَكَلَّم ِبها اُهللا؟
ا اُهللاوِبه تَكَلَّمي الَةٌ لَمِرس نْفُذُ، فِهيال ي .ةَ، فَال تَخَافُوا ِمنْهوِعي النُّبدي انذَا الِْإنْسه.  
 

 مدن الملجأ

١٩ 

ِهم سيفِْني الْمولَى ِإلَهكُم اُألمم الَِّتي سيعِطيكُم َأرضهم، فَتَطْردونَهم وتَسكُنُون ِفي مدِن١
اِرِهمِدي٢. و ا لَكُمِطيهعِض الَِّتي يِط اَألرسٍن ِفي ودثَالثَ م وا لَكُمقِْت اَفِْرزالْو ِفي ذَِلك



ومهدوا الطَِريقَ ِإِليها، واقِْسموا اَألرض الَِّتي يعِطيها لَكُم ِإلَهكُم نَِصيبا، ٣. اُهللا ِلتَمِلكُوها
وهذَا هو ٤.  منَاِطقَ، ِفي كُلِّ ِمنْطَقٍَة مِدينَةٌ ِمن هِذِه الْمدِن يهرب ِإلَيها كُلُّ قَاِتٍلِإلَى ثَالِث

من قَتََل آخَر عن غَيِر قَصٍد، ولَم : الْقَانُون ِبشَْأِن الْقَاِتِل الَِّذي يهرب ِإلَيها فَينْجو ِبحياِتِه
ههكْري كُنُليقَب ا ٥.  ِمننَميبةً، ورشَج قْطَعاِحِبِه ِليص عِة مِإلَى الْغَاب بذَه اِحدثَال وفَم

قَتَلَهو هاِحبص ابَأصالْخَشَِب، و ِمن ِديدِبالْفَْأِس انْفَلَتَ الْح ِربضي وُل . هجذَا الرفَه
فَِإن كَان لَكُم َأقَلُّ ِمن ثَالِث ٦.  هِذِه الْمدِن، فَينْجو ِبحياِتِهيمِكنُه َأن يهرب ِإلَى ِإحدى

مدٍن، فَربما يسعى طَاِلب الثَّْأِر ِبغَضٍب شَِديٍد وراء الْقَاِتِل، وَألن الطَِّريقَ طَِويٌل، يلْحقُ 
قْتُلُهيتَِحقُّ الْقَ. ِبِه وسال ي َأنَّه عُلمقَب الْقَِتيَل ِمن هكْري كُني لَم ِب ٧. تَْل، َألنَّهبذَا السِله

متَى وسع الْمولَى ِإلَهكُم حدود ِبالِدكُم كَما وعد ٨. آمركُم َأن تَفِْرزوا لَكُم ثَالثَ مدٍن
ِض الَِّتي وكُلَّ اَألر طَاكُمَأعٍم، وِبقَس كُماءا، آبِبه مهدِذِه ٩عكُلَّ ه تُمَأطَع ِإن ذَِلكو

الْوصايا الَِّتي َأنَا آمركُم ِبها الْيوم، وعِملْتُم ِبها، وَأحببتُم الْمولَى ِإلَهكُم، وِسرتُم ِفي طُرِقِه 
حتَّى ال ١٠. ُأخْرى علَى هِذِه الثَّالِثداِئما، فَِفي هِذِه الْحالَِة تَِزيدون لَكُم ثَالثَ مدٍن 

 ا، فَتَكُونُوننَِصيب كُملَى ِإلَهوالْم ا لَكُمِطيهعالَِّتي ي ِضكُمِط َأرسِفي و ِريءب مد فَكسي
قَام علَيِه ولَِكن ِإن كَان واِحد يكْره آخَر، فَكَمن لَه و١١. مسُئوِلين عن جِريمِة قَتٍْل

فَعلَى شُيوِخ مِدينَِتِه َأن ١٢. وضربه ضربةً قَاِتلَةً فَماتَ، ثُم هرب ِإلَى ِإحدى هِذِه الْمدِن
قْتُلَهِإلَى طَاِلِب الثَّْأِر ِلي ونَهلِّمسي ثُم ،نَاكه ِمن هِضرحيِه ولَيع قِْبضي نِسلُوا مرال ١٣. ي

ِحين ١٤. تَشِْفقُوا علَيِه، بْل َأِزيلُوا جِريمةَ سفِْك الدِم الْبِريِء ِمن ِإسراِئيَل ِلكَي تَنْجحوا
 اِركِض جَأر وددا، فَلَا تَنْقُْل حِلكَهِلتَم كلَى ِإلَهوالْم ا لَكِطيهعِض الَِّتي يتَْأِتي ِإلَى اَألر

هعضَأنْتَالَِّتي و ِلتُِضيفَ ِإلَى نَِصيِبك ،لُونا اَألو  .  
  الشهود

شَاِهد واِحد ال يكِْفي ِإلدانَِة متَّهٍم ِبارِتكَاِب جِريمٍة َأو خَطٍَأ، بْل يكُون الْحكْم ِفي ١٥
 وشَِهد علَى آخَر شَهادةَ ِإن قَام واِحد١٦. الْقَِضيِة ِبنَاء علَى شَهادِة شَاِهديِن َأو ثَالثٍَة

يْأِتي الرجالِن الْمتَخَاِصماِن ِفي محضِر اِهللا، َأمام الَْأحباِر ١٧زوٍر، واتَّهمه ِبجِريمٍة، 
تَ َأن ويحقِّقُ الْقُضاةُ ِفي اَألمِر جيدا، فَإن ثَب١٨. والْقُضاِة الْمعيِنين ِفي ذَِلك الْوقِْت



 ،كَِذباآلخَِر و ا ِضدورز شَِهد ِباآلخَِر١٩الشَّاِهد لَهفْعي ى َأنا نَولُوا ِبِه مفَافْع . ِلكَي
 ،ِنكُميب ِمن ِر ٢٠تُِزيلُوا الشَّرذَا اَألمُل ِمثَْل همعي دَأح ودعال يخَافُوا، ويو اقُونالْب عمسيو

نَفْس ِبنَفٍْس، وعين ِبعيٍن، وِسن ِبِسن، ويد ِبيٍد، وِرجٌل . ال تَشِْفقُوا علَيِه٢١.  بينَكُمالْقَِبيِح
  .ِبِرجٍل

  
 الحرب

٢٠ 

فُوا ِإذَا خَرجتُم ِلتُحاِربوا َأعداءكُم، ورَأيتُم خَيال ومركَباٍت وجيشًا َأكْثَر ِمنْكُم، فَال تَخَا١
رِمص ِمن كُمجاَهللا الَِّذي َأخْر كُمعم َألن ،مِء ٢. ِمنْهدشِْك بلَى وع ا تَكُونُونمِعنْدو

ِاسمعوا يا بِني ِإسراِئيَل، َأنْتُم الْيوم : "ويقُوُل٣الْمعركَِة، يتَقَدم الْحبر ويخَاِطب الْجيشَ 
ِلم ونذَاِهباِئكُمدِة َأعباروا . حعال تَفْزوا وتَِعبال تَرال تَخَافُوا وو ،كُمفْ قُلُوبعال تَض

م٤. ِمنْهرالنَّص كُمِطيعوي ،نْكُمع كُماءدَأع اِربحِلي ،كُمعم اِئرس كُملَى ِإلَهوالْم ٥." َألن ثُم
من ِمنْكُم بنَى دارا جِديدةً ولَم يدشِّنْها؟ فَلْيرِجع ِإلَى داِرِه، ِلَئلَّا  ":يقُوُل الْقَادةُ ِللْجيِش

آخَر اِحدا وشِّنَهدِب، فَيروتَ ِفي الْحمَل ٦. يقِْطفْ َأوي لَما ومكَر سغَر ِمنْكُم نمو
لَّا يموتَ ِفي الْحرِب، فَيقِْطفَ َأوَل محصوٍل ِمنْه محصوٍل ِمنْه؟ فَلْيرِجع ِإلَى داِرِه، ِلَئ

آخَر اِحدوتَ ِفي ٧. وماِرِه، ِلَئلَّا يِإلَى د ِجعرا؟ فَلْيهجوتَزي لَمَأةً ورام خَطَب ِمنْكُم نمو
آخَر اِحدا وهجوتَزِب، فَيرةُ َأ٨." الْحقُوُل الْقَادي اثُمضِعيفٌ؟ : "يض هقَلْبخَاِئفٌ و ِمنْكُم نم

ِتِه ِمثْلَهِإخْو قُلُوب اِرِه ِلَئلَّا تَذُوبِإلَى د ِجعرِة ٩." فَلْيخَاطَبم ةُ ِمنى الْقَادتَى انْتَهمو
  .الْجيِش، يعينُون لَهم ضباطًا

فَِإذَا قَِبلُوا واستَسلَموا لَكُم، يكُون ١١. ٍة، فَادعوها ِللصلِْح َأوالِإذَا تَقَدمتُم ِلمحاربِة مِدين١٠َ
ونَكُمخِْدميو ا لَكُمِبيدا عِب الَِّذي ِفيهلَى ١٢. كُلُّ الشَّعوا عرَأصو ،لْحوا الصفَضر ا ِإنأََم

م الْمولَى ِإلَهكُم علَيِهم، اُقْتُلُوا كُلَّ رجٍل ِفيها وِعنْدما ينْصرك١٣ُ. الْحرِب، فَحاِصروها
َأما النِّساء واَألطْفَاُل والْبهاِئم وكُلُّ ما ِفي الْمِدينَِة ِمن غَِنيمٍة، فَخُذُوها ١٤. ِبالسيِف



تَفْعلُون هذَا ِبكُلِّ ١٥. ها لَكُم الْمولَى ِإلَهكُمَألنْفُِسكُم، وتَمتَّعوا ِبغَِنيمِة َأعداِئكُم الَِّتي َأعطَا
َأما مدن اُألمِم الَِّتي ١٦. الْمدِن الْبِعيدِة عنْكُم ِجدا، ولَيستْ ِمن مدِن اُألمِم الَِّتي هنَا

ا َأحقُوا ِفيها، فَال تُبنَِصيب كُملَى ِإلَهوالْم ا لَكُمِطيهعاييا ح١٧. د مها، وامتَم مْل َأفْنُوهب
 كُمرا َأمكَم ،ونوِسيبالْيو ونيالِْحوو ونيالِْفِرزو وناِنيالْكَنْعو ونوِرياَألمو ونالِْحثِّي

كُملَى ِإلَهوالْق١٨َ. الْم ورلُوا اُألممتَع َأن وكُملِّمعِة ِلَئلَّا يادا ِفي ِعبلُونَهمعةَ الَِّتي يِبيح
لَى ِإلَِهكُموقِّ الْمفَتُخِْطُئوا ِفي ح ،ِتِهمقْتًا ١٩. آِلها ووهتُمراصحِدينَةً، وم تُمبارِإذَا ح

ال تُتِْلفُوها ِبالْفَْأِس، وهروا شَجا، فَال تَقْطَعوهِزمتَه َأن اِوِلينحطَِويال م ِمن تَْأكُلُون َألنَّكُم ،
َأما الشَّجر ٢٠وهْل شَجر الْحقِْل بشَر حتَّى تَِزيلُوه ِمن َأماِمكُم ِفي الِْحصاِر؟ . ِثماِرِه

تُتِْلفُوه َأن ِكنُكُممْؤكَُل، فَيال ي هرثَم َأن ِرفُوننُوا آالِت الِْح. الَِّذي تَعابو وهلَى ِاقْطَعاِر عص
  .الْمِدينَِة الَِّتي تُحاِربكُم حتَّى تَسقُطَ

  
 حالة القاتل المجهول

٢١ 

ِإذَا وجدتُم قَِتيال ِفي اَألرِض الَِّتي يعِطيها لَكُم الْمولَى ِإلَهكُم ِلتَمِلكُوها، مطْروحا ِفي ١
 ،قَتَلَه نم دِرفُ َأحعال ي٢الْخَالِء، وكَاِن يم ِمن ونِقيسيو ،اتُكُموقُض وخُكُمشُي جخْر

لَهوِن الَِّتي حدا ٣. الْقَِتيِل ِإلَى الْمهلَيثْ عرحي لَةً لَما ِعجوخُهْأخُذُ شُيِه، يِدينٍَة ِإلَيم بفََأقْر
ثْ ِفيِه ولَم يزرع، وِفيِه ماء يجِري داِئما، وينِْزلُون ِبها ِإلَى واٍد لَم يحر٤ولَم تُجر ِبِنيٍر، 

ويتَقَدم الَْأحبار، َألن الْمولَى ِإلَهكُم اخْتَارهم ٥. ويكِْسرون رقَبةَ الِْعجلَِة ِفي الْواِدي
ويغِْسُل كُلُّ شُيوِخ ِتلْك ٦. داٍءِليخِْدموه ويباِركُوا ِباسِمِه ويفِْصلُوا ِفي كُلِّ خُصومٍة واعِت

. الْمِدينَِة الْقَِريبِة ِمن الْقَِتيِل َأيِديهم، علَى الِْعجلَِة الَِّتي كَسروا رقَبتَها ِفي الْواِدي
٧قُولُونيذَا: "وَل هَأِت الَِّذي فَعونُنَا ريال عو ،مذَا الدفَكَتْ هِدينَا س٨. ال أي با ري ِاغِْفر

ِبكشَع ِريِء ِضدِم الْبذَا الدفِْك هةَ سِريمج ِسبال تَحو ،تَهياِئيَل الَِّذي فَدرِإس ِبكِلشَع ".



نَّكُم ِبذَلك تُِزيلُون جِريمةَ سفِْك الدِم الْبِريِء ِمن بيِنكُم، َأل٩. فَيغِْفر اُهللا لَهم هِذِه الْجِريمةَ
  .عِملْتُم ما هو صاِلح ِفي نَظَِر اِهللا

  المرأة األسيرة
ِإذَا خَرجتُم ِلتُحاِربوا َأعداءكُم، ونَصركُم الْمولَى ِإلَهكُم علَيِهم، وَأخَذْتُم ِمنْهم َأسرى، ١٠
فَِحين يْأِتي ِبها ِإلَى ١٢. فََأحبها وتَزوجهاورَأى َأحدكُم بين اَألسرى امرَأةً جِميلَةً، ١١

ويرِمي الثِّياب الَِّتي كَانَتْ علَيها لَما ١٣. داِرِه، فَِإنَّه يحِلقُ رْأسها، ويقَلِّم َأظَاِفرها
 ثُم بعد ذَِلك يعاِشرها، ويصِبح .ُأِسرتْ، وتُِقيم ِفي داِرِه تَبِكي َأباها وُأمها شَهرا كَاِمال

تَهجوز ِهيا وهجوال ١٤. زو ،ثُ تَشَاءيح با تَذْهكُهتْري فَِإنَّه ،ذَِلك دعب هِجبتُع لَم فَِإن
  .يِبيعها ِبماٍل، وال يستَعِبدها، َألنَّه َأذَلَّها

  البكر حق االبن
١٥كَان ِإن ،ِنيناالثْنَتَاِن ب تْ لَهلَدةٌ، فَووهكْرى ماُألخْرةٌ ووببحةٌ ماِحدتَاِن، وجوٍل زجِلر 

فَِحين يوزع ِميراثَه علَى َأبنَاِئِه، ال يِحلُّ لَه َأن ١٦وكَان االبن الِْبكْر ِللزوجِة الْمكْروهِة، 
بْل ١٧. بوبِة ِبكْرا ويفَضلَه علَى الِْبكِْر الْحِقيِقي الَِّذي هو ابن الْمكْروهِةيجعَل ابن الْمح

ِلكُهما يكُلِّ م ِن ِمناثْنَي ِطيِه نَِصيبعيو ،الِْبكْر وِة هوهكْرالْم ناب ِبَأن ِقرُل . يَأو وه َألنَّه
  .ِبيِه، ولَه حقُّ الْبكُوِريِةِثماِر عنْفُواِن َأ

  االبن المتمرد
ِإن كَان ِلرجٍل ابن عِنيد متَمرد، ال يسمع ِلكَالِم َأِبيِه وال ِلكَالِم ُأمِه، وهما يَؤدباِنِه فَال ١٨

وِخ مِدينَِتِه ِفي اجِتماِعِهم ِعنَد بوابِة يمِسكُه َأبوه وُأمه، ويْأخُذَاِنِه ِإلَى شُي١٩. يسمع لَهما
ابنُنَا هذَا عِنيد ومتَمرد ال يسمع ِلكَالِمنَا، وهو مسِرفٌ : "ويقُوالِن ِللشُّيوِخ٢٠. الْمِدينَِة
ِسكِّيروت٢١َ. ومتَّى يِة حارِدينَِتِه ِبالِْحجاِل مكُلُّ ِرج همجرفَي . ِمن تُِزيلُوا الشَّر ِلكَي

  .بيِنكُم، ويسمع كُلُّ بِني ِإسراِئيَل ويخَافُوا



  أحكام متفرقة
فَال تَتْركُوا ٢٣ِإِن ارتَكَب واِحد جِريمةً ِعقَابها اِإلعدام، فَُأعِدم وعلِّقَ علَى خَشَبٍة، ٢٢

لْيوِم التَّاِلي، بِل ادِفنُوه ِفي نَفِْس الْيوِم، َألن من يعلَّقُ علَى خَشَبٍة جثَّتَه علَى الْخَشَبِة ِإلَى ا
  .فَال تُنَجسوا اَألرض الَِّتي يعِطيها لَكُم الْمولَى ِإلَهكُم نَِصيبا. هو ملْعون ِمن اِهللا

 

٢٢ 

١ض وفَهخَر َأو َأِخيك رتَ ثَوَأير اِحِبِهِإنِإلَى ص هِجعتُر َأن دْل ال بب ِملْها، فَال تُهال .
٢ هطْلُبتَّى يح ،اِركتَِفظْ ِبِه ِفي دا، فَاحاِحبص ِرفْ لَهتَع لَم ِإن ا، َأوِعيدب هاِحبص كَان فَِإن

ن وجدتَ ِحمار َأِخيك َأو ثَوبه، َأو َأي واعمْل نَفْس الشَّيِء، ِإ٣. صاِحبه فَتُرِجعه ِإلَيِه
هفِْقدي ٍء آخَرشَي .ِملْها ِفي الطَِّريِق، فَال ٤. ال تُهاِقعو هرثَو َأو َأِخيك ارتَ ِحمَأير ِإن

هعم هَأنِْهضو هاِعدْل سب ،لْهاهتَتَج .  
لْبس ِثياب الرجاِل، وممنُوع علَى الرجِل َأن يلْبس ِثياب َأن تَ ممنُوع علَى الْمرَأِة٥

 .َألن الْمولَى ِإلَهك يكْره كُلَّ من يفْعُل هذَا. النِّساِء
م وِفيِه ُأ ِإن صادفْتَ عشَّ طَاِئٍر ِبِجواِر الطَِّريِق، سواء ِفي شَجرٍة َأو علَى اَألرِض،٦

خُِذ الصغَار وَأطِْلِق ٧. تَحِضن ِصغَارا َأو تَرقُد علَى بيٍض، فَال تَْأخُِذ اُألم مع الصغَاِر
كرمطُوَل عيو حتَنْج ِلكَي ِلَئلَّا ٨. اُألم ،طِْحكا ِلسورْل سما، فَاعِديدتًا جيتَ بنَيتَى بم

دَأح قُطَ ِمنْهسِميفِْك الدا ِفي سببس تُكيب كُون٩. ، فَيِمكِفي كَر ٍء آخَرشَي َأي عرال تَز .
. ِإن فَعلْتَ، يحرم علَيك الْمحصوُل كُلُّه، ِمن الزرِع الَِّذي تَزرعه، وِمن ِثماِر الْكَرِم

. ال تَلْبس ثُوبا مصنُوعا ِمن صوٍف وكَتَّاٍن معا١١. ال تَحرثْ علَى ثَوٍر وِحماٍر معا١٠
  . ِاعمْل لَك َأهدابا ِفي َأربعِة زوايا الْعباءِة الَِّتي تَتَغَطَّى ِبها١٢
ياء رِديَئةً وَأشَاع عنْها َأش١٤ِْلنَفِْرض َأن رجال تَزوج فَتَاةً وبعدما عاشَرها، َأبغَضها ١٣

تَزوجتُ هِذِه الْمرَأةَ، ولَما عاشَرتُها، ِاكْتَشَفْتُ َأنَّها لَيستْ : "تُِسيء ِإلَى سمعِتها، وقَاَل
اءذْرِذِه١٥." عِعنِْفي ه اِعِهمِتمِدينَِة ِفي اجوِخ الْما ِإلَى شُيهُأما ووها َأبْأخُذُهالَِة يالْح  د



اءذْرا كَانَتْ عِليَل َأنَّهالد ماِن لَهمقَديِدينَِة، واِب الْموِخ١٦. با ِللشُّيوهقُوُل َأبيتُ : "وطَيَأع
وهو اآلن يِشيع عنْها َأشْياء رِديَئةً، ويقُوُل ِإن ١٧. ِبنِْتي ِلهذَا الرجِل زوجةً فََأبغَضها

ويبِسطُ َأبوها وُأمها ." لَم تَكُن عذْراء، ولَِكن هذَا هو الدِليُل َأنَّها كَانَتْ ِفعال عذْراءِبنِْتي 
ويغَرمونَه ِبِمَئِة ١٩فَيْأخُذُ الشُّيوخُ الرجَل ويَؤدبونَه، ١٨. ثَوب نَوِمها َأمام شُيوِخ الْمِدينَِة

وتَكُون .  ِمن الِْفضِة يعطُونَها َألِبي الْفَتَاِة، َألنَّه َأساء ِإلَى سمعِة عذْراء ِمن ِإسراِئيَلعملٍَة
ولَِكن ِإن كَان اَألمر صِحيحا، ٢٠. هِذِه الْفَتَاةُ زوجةً لَه مدى الْحياِة، ال يقِْدر َأن يطَِّلقَها

يْأخُذُونَها ِإلَى باِب داِر َأِبيها، ويرجمها ِرجاُل مِدينَِتها ٢١الْفَتَاةُ عذْراء، ولَم تَكُِن 
. َألنَّها ارتَكَبتْ َأمرا قَِبيحا ِفي ِإسراِئيَل، ِبفُجوِرها ِفي داِر َأِبيها. ِبالِْحجارِة حتَّى تَموتَ

ِمن الشَّر تُِزيلُون ِبذَِلكِنكُميةً، فَاقْتُلُوا ٢٢.  بجوتَزَأةً مرام اِشرعال يجر طْتُمبض ِإن
ِنكُميب ِمن تُِزيلُوا الشَّر َأةَ، ِلكَيرالْمَل وجِن، الرةً ٢٣. االثْنَيخْطُوبم اءذْركَانَتْ فَتَاةٌ ع ِإن

فَخُذُوا االثْنَيِن، ِإلَى باِب ِتلْك الْمِدينَِة، ٢٤ وعاشَرها، ِلرجٍل، فَصادفَها رجٌل ِفي الْمِدينَِة
وَألن . َألن الْفَتَاةَ، مع َأنَّها ِفي مِدينٍَة، لَم تَصرخْ مستَِغيثَةً. وارجموهما حتَّى يموتَا

اِحٍد آخَرٍة ِلوخْطُوبلَى فَتَاٍة مى عتَدَل اعجِب. الرِنكُميب ِمن الشَّر تُِزيلُون ٢٥. ذَِلك لَِكنو
ِإن صادفَ الرجُل الْفَتَاةَ الْمخْطُوبةَ ِفي الْحقِْل، وَأمسكَها وعاشَرها، فَالرجُل الَِّذي فَعَل 

هدحقْتَُل وذَا يًئا ِبالْفَتَاِة٢٦. هلُوا شَيال تَفْع .تَر ا لَمتََألنَّهوتَِحقُّ الْمسا يذَنْب ذَا . تَِكبفَه
قَتَلَهو آخَر هماجٍل هجالَِة را ٢٧. ِمثُْل حقِْل لَمةَ،كَانَتْ ِفي الْحخْطُوبِذِه الْفَتَاةَ الْمه َألن

ٌل فَتَاةً عذْراء غَير ِإذَا صادفَ رج٢٨. وربما صرخَتْ ولَم ينِْقذْها َأحد. صادفَها الرجُل
 ،دا َأحمطَهبضا وهاشَرعا وكَهسٍة، فََأمخْطُوب٢٩م ِسينُل َألِبي الْفَتَاِة خَمجِطي الرعي

نَّه عملَةً ِمن الِْفضِة، وتَكُون هِذِه الْفَتَاةُ زوجةً لَه مدى الْحياِة، ال يقِْدر َأن يطَلِّقَها، َأل
  .ال يتَزوج َأحد ِمِن امرَأِة َأِبيِه، َألن هذَا انِْتهاك ِلحرمِة َأِبيِه٣٠. ِاعتَدى علَيها

  



 الممنوعون من جماعة اهللا

٢٣ 

١ِليِو التَّنَاسضالْع قْطُوعم َأو ضِبالر خِْصيم وه نِة اِهللا ماعملُوا ِفي جال ٢ .ال تَقْب
ال يدخُُل ٣. يدخُُل ابن ِزنًى، وال َأحد ِمن نَسِلِه، ِفي جماعِة اِهللا، ولَو ِفي الِْجيِل الْعاِشِر

عموِني وال موآِبي، وال َأحد ِمن نَسِلِه، ِفي جماعِة اِهللا، ولَو ِفي الِْجيِل الْعاِشِر وِإلَى 
 لَم يستَقِْبلُوكُم ِبالْخُبِز والْماِء ِفي الطَِّريِق، لَما خَرجتُم ِمن ِمصر، وَألنَّهم َألنَّهم٤. اَألبِد

نَكُملْعِن ِلييرالنَّه امِفي آر فَتُور الَِّذي ِمن ورعب نب املْعب كُملَيوا عرتَْأج٥. اس لَِكنو
فَضر كُملَى ِإلَهوالْم كُملَى ِإلَهوالْم َألن ،كٍَة لَكُمرنَةَ ِإلَى بَل اللَّعوْل حب ،املْعِلب عمسي َأن 

كُمِحبِد٦. يِإلَى اَألبو ِركُممطُوَل ع مهرال خَيو متَهالموا سوا ٧. ال تَلْتَِمسهال تَكْر
تُكُمِإخْو مَألنَّه ،ينوِمياَألد .وفًا ِفي ِبالِدِهميض كُنْتُم َألنَّكُم ،ينِريوا الِْمصهال تَكْرو .

  .اَألوالد الَِّذين يولَدون لَهم ِفي الِْجيِل الثَّاِلِث، يقْبلُون ِفي جماعِة اِهللا٨
  نظافة المخيم

ِإن كَان واِحد ِفيكُم غَير طَاِهٍر ١٠. نَجاسٍةِإذَا خَرجتُم ِلمحاربِة َأعداِئكُم، فَتَجنَّبوا كُلَّ ٩
وِعنْد حلُوِل الْمساِء ١١. ِبسبِب اسِتحالٍم، فَلْيخْرج ِإلَى خَاِرِج الْمخَيِم، وال يرِجع ِإلَيِه

 َأن تُخَصصوا مكَانًا يِجب١٢. يستَِحم ِبماٍء، وِعنْد غُروِب الشَّمِس يرِجع ِإلَى الْمخَيِم
ويكُون معكُم وتَد بين ِعدِتكُم، ِلتَحفُروا ِبِه حفْرةً ١٣. خَاِرج الْمخَيِم ِلقَضاِء الْحاجِة

 ِفي وسِط َألن الْمولَى ِإلَهكُم يِسير١٤. ِلتَقْضوا ِفيها حاجتَكُم، ثُم تُغَطُّون الِْبراز ِبالتُّراِب
مخَيِمكُم ِليحِميكُم وينْصركُم علَى َأعداِئكُم، فَيِجب َأن يكُون مخَيمكُم طَاِهرا، ِلَئلَّا يرى 

نْكُمِرفَ عنْصةً فيِفيِه قَذَار.  
  أحكام متفرقة

بْل دعوه يِقيم ِعنْدكُم، ِفي الْمكَاِن الَِّذي ١٦. ِإن لَجَأ ِإلَيكُم عبد، فَال تُسلِّموه ِإلَى سيِدِه١٥
وهال تَظِْلما، وهخْتَارِدينَِة الَِّتي يِفي الْمو ،ِسنُهتَحسِب ١٧. يشَع َأٍة ِمنروا المحمال تَس

 ِبَأن يماِرس الشُّذُوذَ الِْجنِْسي ِإسراِئيَل ِبَأن تَكُون عاِهرةً ِفي الْمعاِبِد الْوثَِنيِة، وال ِلرجٍل



اُألجرةُ الَِّتي تُحصُل ِمِن ارِتكَاِب الزنَى ال تَْأتُوا ِبها ِإلَى بيِت ١٨. ِفي ِتلْك الْمعاِبِد
ْأخُذُوا ِمن ِإخْوِتكُم ال ت١٩َ. الْمولَى ِإلَِهكُم، كَوفَاٍء ِلنَذٍْر ما، َألن الْمولَى ِإلَهكُم يكْره الزنَى

. فَاِئدةً عن قَرٍض، سواء كَان ِمن ِفضٍة َأو طَعاٍم َأو َأي شَيٍء آخَر ِمما يقْرض ِبالْفَاِئدِة
ِمنْهم يمِكنُكُم َأن تَْأخُذُوا ِمن اَألجاِنِب فَاِئدةً عِن الْقَرِض، َأما ِإخْوتُكُم فَال تَْأخُذُوا ٢٠

 ونذَاِهب ِض الَِّتي َأنْتُمِفي اَألر وِدكُمهجِفي كُلِّ م ،كُملَى ِإلَهوالْم اِركَكُمبي ةً، ِلكَيفَاِئد
 ِبِه، ِإذَا نَذَرتُم نَذْرا ِلِإلَِهكُم، فَال تَُؤخِّروا وفَاءه، َألن الْمولَى ِإلَهكُم يطَاِلبكُم٢١. ِلتَمِلكُوها

كُملَيا عذَنْب ذَِلك ِسبحي٢٢. وكُملَيا عذَنْب ذَِلك كُونوا، ال يتَنِْذر لَم ِإنا ٢٣. ونَفِّذُوا كُلَّ م
ِلِإلَِهكُم ِبفَِمكُم تُما نَذَرعتَطَو َألنَّكُم ،كُم٢٤. نَطَقَ ِبِه فَم ،ا ِلشَخٍْص آخَرمكَر خَلْتُمِإذَا د

. كُلُوا ِمن الِْعنَِب ِبقَدِر ما تَشْتَهون حتَّى تَشْبعوا، لَِكن ال تَْأخُذُوا ِمنْه شَيًئا ِفي ِوعاِئكُمفَ
وِإذَا دخَلْتُم حقَْل قَمٍح ِلشَخٍْص آخَر، فَاقِْطفُوا ِمن سنَاِبِلِه ِبيِدكُم، ولَِكن ال تَحصدوا ٢٥

  .ِمنْه ِبالِْمنْجِل
 

٢٤ 

ِلنَفِْرض َأن رجال تَزوج امرَأةً، ولَِكنَّها بعد ذَِلك لَم تُعِجبه ِلعيٍب ِفيها، فَكَتَب لَها شَهادةَ ١
ثُم بعد ما خَرجتْ ِمن داِرِه، تَزوجتْ ِمن رجٍل آخَر، ٢. طَالٍق وصرفَها ِمن داِرِه

٣هجوز اِرِهلَِكند ا ِمنفَهرصا وا لَهطَاهَأعةَ طَالٍق، وادا شَهلَه كَتَبا وهغَضَأب ا الثَّاِني .
ِفي هِذِه الْحالَِة زوجها اَألوُل الَِّذي طَلَّقَها، ال يِحلُّ لَه ٤. َأو ِإن ماتَ هذَا الزوج الثَّاِني

ِإذَن ال تَجِلبوا خَِطيَئةً علَى اَألرِض . هذَا قَِبيح ِفي نَظَِر اِهللا. تَنَجستَْأن يتَزوجها بعدما 
ِعنْدما يتَزوج رجٌل ِمِن امرَأٍة، يعفَى ِمن ِخدمِة ٥. الَِّتي يعِطيها لَكُم الْمولَى ِإلَهكُم نَِصيبا

ليٍة ِلمدِة سنٍَة، يتَفَرغُ ِفيها ِلبيِتِه، ويفْرح مع امرَأِتِه الَِّتي الْجيِش، وال يحِمُل َأي مسُئِو
  .تَزوجها

ال يْأخُذُ َأحد طَاحونَةً كَرهٍن ِلقَرٍض، وال حتَّى حجرها األعلَى، وِإلَّا فَِإنَّه يْأخُذُ وِسيلَةَ ٦
 واِحد قَد خَطَفَ َأحد ِاخْوِتِه بِني ِإسراِئيَل، واستَعبده َأو باعه، ِإن وِجد٧. الرزِق كَرهٍن



ِفي حاالِت مرِض الْبرِص، َأِطيعوا ٨. ِبذَِلك تُِزيلُون الشَّر ِمن بيِنكُم. فَاقْتُلُوا الْخَاِطفَ
اُذْكُروا ما فَعلَه ٩. نَفِّذُوا ما َأمرتُهم ِبِه. وا ِبهاكُلَّ تَعِليماِت الَْأحباِر اللَّاِويين واعملُ

رِمص ِمن تُمجا خَرمدعِفي الطَِّريِق، ب ميرِبم كُملَى ِإلَهو١٠. الْم كاِحبتَ صطَيَأع ِإن
نهالر ِلتَْأخُذَ ِمنْه هارخُْل دا، فَال تَدا مضْل ِقفْ ١١. قَرالَِّذي ب الشَّخْصِفي الْخَاِرِج، و

وِإن كَان فَِقيرا، فَال تَجعْل ١٢. َأعطَيتَه الْقَرض، هو يخِْرج ِإلَيك الرهن ِإلَى الْخَاِرِج
كَل ِعنْدِبيتُ اللَّيي نَههِبِه١٣. رِفي ثَو نَامِس، ِليوِب الشَّمغُر ِعنْد لَه هدْل تَرب ،اِركَكبيو 

ا لَكالحص ذَِلك كلَى ِإلَهوالْم تَِبرع١٤. فَي ِمن كَان اءوا، سفَِقيرِكينًا وا ِمسَأِجير ال تَظِْلم
ِفي ِبالِدك ِقيِميناِء الْمبالْغُر ِمن اِئيَل، َأورِني ِإسب ِتكِفي نَفِْس ١٥. ِإخْو تَهرِطِه ُأجْل َأعب

ِلَئلَّا يصرخَ ِإلَى اِهللا ِضدك، وتَِصير . الْيوِم قَبَل غُروِب الشَّمِس، َألنَّه فَِقير ويعتَِمد علَيها
. ال يقْتَُل اآلباء ِبسبِب ما ارتَكَبه َأوالدهم، وال اَألوالد ِبسبِب ما ارتَكَبه آباُؤهم١٦. مذِْنبا

ال تَحِرموا الْغَِريب َأِو الْيِتيم ِمن حقِِّه، وال تَْأخُذُوا ثَوب ١٧.  واِحٍد يموتُ ِبذَنِْبِهكُلُّ
وتَذَكَّروا َأنَّكُم كُنْتُم عِبيدا ِفي ِمصر، وَأن الْمولَى ِإلَهكُم فَداكُم ِمن ١٨. َأرملٍَة كَرهٍن

نَاكُأوِصيكُ. ه ذَاِلذَِلكلُوا همتَع َأن قِْل، ١٩. مةً ِفي الْحمزح نَِسيتُمو قْلَكُمح تُمدصح ِإن
اُتْركُوها ِللْغَريِب والْيِتيِم واَألرملَِة، فَيباِركَكُم الْمولَى ِإلَهكُم ِفي . فَال تَرِجعوا ِلتَْأخُذُوها

لُونما تَعا ٢٠. كُلِّ ممِعنْداِن، وِفي األغْص ِقيا بوا ماِجعفَال تُر ،تُونَكُميز ونعمتَج
وِعنْدما تَقِْطفُون الِْعنَب ِمن كَرِمكُم، ال تَرِجعوا ٢١. اُتْركُوه ِللْغَِريِب والْيِتيِم واَألرملَِة

تَذَكَّروا َأنَّكُم كُنْتُم ٢٢.  والْيِتيِم واَألرملَِةاُتْركُوا ما بِقي ِللْغَِريِب. ِإلَى قَطِْفِه مرةً ُأخْرى
را ِفي ِمصِبيدذَا. علُوا همتَع َأن ُأوِصيكُم ِلذَِلك.  

 

٢٥ 

ِإن وقَع ِخالفٌ بين بعِض النَّاِس ِمن بِني ِإسراِئيَل، وجاءوا ِإلَى الْمحكَمِة، فَعلَى ١
ي اِة َأنذِْنِبالْقُضلَى الْموا عكُمحيو ِريءِرُئوا الْببيو ،منَهيوا بكُم٢. ح ذِْنبالْم كَان فَِإن

ها ذَنْبتَِحقُّهساِت الَِّتي يلْدالْج ٍد ِمندلِْدِه، ِبعِبج رْأميالْقَاِضي و هحطْري ،لْدتَِحقُّ الْجسي .



٣ َأكْثَر سلَي لَِكنةًولْدج ِعينبَأر ِمن . َأكْثَر وهلَدج ِإن ا ِفي نَظَِركِقيرح َأخُوك ِبحصِلَئلَّا ي
ذَِلك ٤. ِمنسردي وهِر والثَّو فَم دِر ٥. ال تَسغَي ِمن مهداتَ َأحما، وعةٌ مِإخْو كَنس ِإن

 جونًا، فَال تَتَزخَلِّفَ ابي اِحٍد غَِريٍبَأنو ِمن لَتُهما . َأرهجوتَزيا وْأخُذُها، يِجهوْل َأخُو زب
واالبن الِْبكْر الَِّذي تَِلده، يحِمُل اسم اَألِخ الْميِت، ٦. ويقُوم نَحوها ِبواِجِب َأِخي الزوِج
ِإن رفَض الرجُل َأن يتَزوج امرَأةَ َأِخيِه، تَذْهب ف٧َ. فَال يمسح اسمه ِمن بِني ِإسراِئيَل

رفَض َأخُو زوِجي َأن يِقيم َألِخيِه اسما : "الْمرَأةُ ِإلَى الشُّيوِخ ِعنْد باِب الْمِدينَِة، وتَقُوُل
فَيدعوه شُيوخُ مِدينَِتِه ٨." ِخي الزوِجِفي بِني ِإسراِئيَل ولَم يقْبْل َأن يقُوم نَحِوي ِبواِجِب َأ

تَتَقَدم ِإلَيِه امرَأةُ َأِخيِه ٩." ال َأرغَب ِفي َأن َأتَزوجها: "ويكَلِّمونَه ِفي ذَِلك فِإن َأصر وقَاَل
هذَا هو ما يحدثُ ِلمن : "ِه وتَقُوُلَأمام الشُّيوِخ، وتَخْلَع نَعلَه ِمن ِرجِلِه، وتَبِصقُ ِفي وجِه

فَيعرفَ نَسُل ذَِلك الرجِل بين بِني ِإسراِئيَل ِباسِم ١٠." يرفُض َأن يبِني عاِئلَةً َألِخيِه
  .عاِئلَِة الْمخْلُوِع النَّعِل

تُنِْقذَ زوجها ِمن الَِّذي يضِربه، فَمدتْ ِإذَا تَشَاجر رجالِن، وجاءتْ زوجةُ َأحِدِهما ِل١١
ال يكُن ِفي ١٣. فَاقْطَعوا يدها وال تَشِْفقُوا علَيها١٢يدها وَأمسكَتْ ِبَأعضاِئِه التَّنَاسِليِة، 

ِغيرص اآلخَرو كَِبير اِحداِن، واريِمع ١٤. ِكيِسك اِركِفي د كُنال يو كَِبير اِحداالِن، وِمكْي
ِغيرص اآلخَر١٥. و كرمطُوَل عي ةٌ، ِلكَياِفيوةٌ وِحيحكَاِييُل صمو اِييرعم لَك كُونْل يب

كلَى ِإلَهوالْم ا لَكِطيهعِض الَِّتي ي١٦. ِفي اَألر نمو عخْدي نم هكْري كلَى ِإلَهوالْم َألن
  .يِغشُّ
١٧رِمص ِمن تُمجا خَراِلقَةُ، ِفي الطَِّريِق لَممالْع ِبكُم هنَعا صوا م١٨. تَذَكَّر لُوكُمفَ قَابكَي

 لَمِب، وِة الشَّعَؤخَّرِعيٍف ِفي ملَى كُلِّ ضا عوقضو ،قُونهرمو ونبتْعم َأنْتُمِفي الطَِّريِق و
فَمتَى َأراحكُم الْمولَى ِإلَهكُم ِمن كُلِّ اَألعداِء الَِّذين حولَكُم، ِفي اَألرِض ١٩. يخَافُوا اَهللا

ال . الَِّتي يعِطيها لَكُم ِلتَمِلكُوها كَنَِصيٍب، فَِإنَّكُم تَمسحون ِذكْر عماِليقَ ِمن تَحِت السماِء
  !.تَنْسوا

  



 أول ثمر األرض هللا

٢٦ 

ومتَى دخَلْتُم اَألرض الَِّتي يعِطيها لَكُم الْمولَى ِإلَهكُم نَِصيبا، وامتَلَكْتُموها وسكَنْتُم ِفيها، ١
فَكُلُّ واِحٍد ِمنْكُم، يْأخُذُ ِمن َأوِل كُلِّ الثَّمِر الَِّذي يحصُل علَيِه ِمن َأرِض الِْبالِد الَِّتي ٢
علَى يوالْم هخْتَاركَاِن الَِّذي يِإلَى الْم بذْهيلٍَّة، وِفي س هعضيو ،كُملَى ِإلَهوالْم ا لَكُمِطيه

 ُأِقر الْيوم: "ويتَقَدم ِإلَى الْحبِر الَِّذي يخِْدم ِفي ذَِلك الْوقِْت، ويقُوُل لَه٣. ِإلَهكُم ِلتَعبدوه ِفيِه
فَيْأخُذُ ٤." َأمام الْمولَى ِإلَِهك ِبَأنِّي دخَلْتُ اَألرض الَِّتي حلَفَ اُهللا ِآلباِئنَا َأن يعِطيها لَنَا

لَى ِإلَِهكُموِة الْمنَصم اما َأمهعضيِدِه، وي لَّةَ ِمنالس رب٥. الْح امَأم الشَّخْص ذَِلك ِلنعي ثُم
كَان َأِبي َأراِميا تَاِئها، فَنَزَل ِإلَى ِمصر ومعه جماعةٌ قَِليلَةٌ، وعاشَ هنَاك، : "ِهللا ويقُوُلا

فََأساء ِإلَينَا الِْمصِريون وَأذَلُّونَا واستَعبدونَا ٦. وصار ُأمةً عِظيمةً قَِويةً كَِثيرةَ الْعدِد
فَصرخْنَا ِإلَى الْمولَى ِإلَِه آباِئنَا، فَسِمع اُهللا صوتَنَا، ورَأى ذُلَّنَا وشَقَاءنَا ٧. ِبقَسوٍة

. وَأخْرجنَا ِمن ِمصر ِبيٍد شَِديدٍة وِذراٍع قَِديرٍة وخَوٍف عِظيٍم وآياٍت وعجاِئب٨. وِضيقَنَا
واآلن َأنَا ١٠. ِن، وَأعطَانَا هِذِه اَألرض الَِّتي تَِفيض لَبنًا وعسلًاوَأدخَلَنَا ِإلَى هذَا الْمكَا٩

با را ِلي يتَهطَيِض الَِّتي َأعِر اَألرَل ثَمتُ َأورضلَّةَ ." َأحالس الشَّخْص ذَِلك عضي ثُم
ويفْرح ِبكُلِّ الْخَيِر الَِّذي َأعطَاه الْمولَى ١١. َأمام الْمولَى ِإلَِهكُم، ويسجد ِفي حضرِتِه

نَكُميب ودجوالْم الْغَِريبو اللَّاِويو واِئلَِتِه، هِلعو لَه كُمِإلَه.  
ِر، وَأعطَيتُم متَى انْتَهيتُم ِمن تَقِْديِم كُلِّ عشُوِر غَلَِّتكُم ِفي السنَِة الثَّاِلثَِة، سنَِة الْعشُو١٢

يقُوُل الْواِحد ِمنْكُم َأمام ١٣اللَّاِوي والْغَِريب والْيِتيم واَألرملَةَ، فََأكَلُوا ِفي مدِنكُم وشَِبعوا، 
لَى ِإلَِهكُموا: "الْمو ِللَّاِوي تُهطَيَأعِباِهللا، و الْخَاص اِري النَِّصيبد تُ ِمنجلْغَِريِب َأخْر

. فَلَم َأتَعد وصاياك وال نَِسيتُها. والْيِتيِم واَألرملَِة حسب كُلِّ وِصيِتك الَِّتي َأوصيتَِني ِبها
١٤ تُ ِمنْهمال قَدٍة، واسالَِة نَجَأنَا ِفي حو ال َأخَذْتُ ِمنْهٍن، وزِفي َأثْنَاِء ح آكُْل ِمنْه لَم

فَانْظُر ِمن مسكَِنك ١٥. بْل َأطَعتُ الْمولَى ِإلَِهي، وعِملْتُ ِبكُلِّ ما َأوصيتَِني ِبِه. موتَىِللْ



الْمقَدِس، ِمن السماِء، وباِرك شَعبك بِني ِإسراِئيَل واَألرض الَِّتي َأعطَيتَها لَنَا كَما وعدتَ 
  ." اَألرض الَِّتي تَِفيض لَبنًا وعسلًاآباءنَا ِبقَسٍم،

  أنتم شعب اهللا
ِفي هذَا الْيوِم يوِصيكُم الْمولَى ِإلَهكُم َأن تُِطيعوا هِذِه الْفَراِئض والشَّراِئع، وَأن تَعملُوا ١٦

كُلِّ نَفِْسكُمو ا ِبكُلِّ قَلِْبكُمال١٧ْ. ِبه لَنْتُمَأع َأنْتُم ونتَِسيرس َأنَّكُمو ،كُمِإلَه ولَى هوالْم َأن موي
هكَالم ونعمتَساِئِعِه وشَرو اهايصواِئِضِه وِبفَر لُونمتَعِقِه، و١٨. ِفي طُر لَنلَى َأعوالْمو

و ِمن َأنَّهو ،كُمدعا وكَم الْخَاص هبشَع َأنَّكُم موالْياهايصلُوا ِبكُلِّ ومتَع َأن ا ١٩. اِجِبكُمكَم
 َأنو ،فُكُمشَريو كُمكِْرميو كُمحدما، فَيِم الَِّتي خَلَقَهكُلِّ اُألم ى ِمنمَأس لَكُمعجي َأن لَنَأع

كُمدعا وكَم ،ا ِلِإلَِهكُما خَاصبتَكُونُوا شَع.  
  

 جبل عيبال

٢٧ 

١مقَالُوا لَهو باِئيَل الشَّعروخُ ِإسشُيى ووسى مصَأوا الَِّتي : "وايصِذِه الْولُوا ِبكُلِّ همِاع
موا الْيِبه لَى ٢. ُأوِصيكُموالْم ا لَكُمِطيهعِض الَِّتي يِإلَى اَألر ،نداُألر ونربا تَعِعنْدم
وتَكْتُبون علَيها كُلَّ كَالِم هِذِه ٣. م ِحجارةً كَِبيرةً وتَطْلُونَها ِبالِْكلِْسِإلَهكُم، تنْصبون لَكُ

الشَِّريعِة، ِعنْدما تَعبرون ِلتَدخُلُوا اَألرض الَِّتي يعِطيها لَكُم الْمولَى ِإلَهكُم، اَألرض الَِّتي 
عا وال، كَمسعنًا ولَب تَِفيضاِئكُمآب لَى ِإلَهوالْم كُمِذِه ٤. ده ونبتَنْص ،نداُألر تُمبرتَى عفَم

موالْي ا ُأوِصيكُما ِبالِْكلِْس، كَمتَطْلُونَهاَل وِل ِعيببلَى جةَ عارةً ٥. الِْحجنَصم نَاكه نُونتَبو
بْل ِمن ِحجارٍة صِحيحٍة ٦.  منْحوتٍَة ِبآلٍَة ِمن حِديٍدِلِإلَِهكُم، منَصةً ِمن ِحجارٍة غَيِر

ا ِلِإلَِهكُمِرقُونَهالَِّتي تَح اِبينَكُما قَرهلَيع ونمتُقدا، ونُونَهٍة ٧. تَببحا صايحض ونحتَذْبو
وتَكْتُبون علَى الِْحجارِة كُلَّ كَالِم ٨. ِهكُموتَْأكُلُونَها هنَاك وتَفْرحون ِفي محضِر الْمولَى ِإلَ

اَصغُوا : "وقَاَل موسى والَْأحبار اللَّاِويون ِلكُلِّ الشَّعِب٩." هِذِه الشَِّريعِة ِكتَابةً واِضحةً
فََأِطيعوا الْمولَى ِإلَهكُم، ١٠كُم، واسمعوا يا بِني ِإسراِئيَل، َأنْتُم الْيوم َأصبحتُم شَعبا ِلِإلَِه



موالْي ا لَكُمِطيهاِئِضِه الَِّتي ُأعفَرو اهايصلُوا ِبوماعى ١١." وصِم، َأووالْي ِفي نَفِْس ذَِلكو
ى جبِل جرِزيم بعد َأن تَعبروا اُألردن، تَِقفُ هِذِه الْقَباِئُل عل١٢َ: موسى الشَّعب وقَاَل

بالشَّع اِركِلتُب :ِمينِبنْيوِسفُ ويو اكَرسيوذَا وهيالِوي وو ونعاِئُل ١٣. شَمِذِه الْقَبهو
. رُأوِبين وجاد وَأِشير وزبولُون ودان ونَفْتَاِلي: تَِقفُ علَى جبِل ِعيباَل ِلتَنِْطقَ ِباللَّعنَِة

١٤اِئيَلفَيرِب ِإساٍل ِلكُلِّ شَعٍت عوِبص قُولُونيو ون١٥: نَاِدي اللَّاِوي نَعصي نم ونلْعم
فَهو قَِبيح ِعنْد اِهللا، َألنَّه صنْعةُ يِد . ِتمثَاال منْحوتًا َأو مسبوكًا، ويِقيمه ِللِْعبادِة ِسرا

ويقُوُل . ملْعون من يحتَِقر َأباه وُأمه١٦. آِمين:  الشَّعِب ويقُولُونفَيِجيب كُلُّ. اِإلنْساِن
. آِمين: ويقُوُل كُلُّ الشَّعِب. ملْعون من ينْقُُل حدود َأرِض جاِرِه١٧. آمين: كُلَّ الشَّعِب

ملْعون من ١٩. آِمين: قُوُل كُلُّ الشَّعِبوي. ملْعون من يِضلُّ اَألعمى عِن الطَِّريِق١٨
ملْعون من ٢٠. آِمين: ويقُوُل كُلُّ الشَّعِب. يحِرم حقَّ الْغَِريِب َأِو الْيِتيِم َأِو اَألرملَِة

ملْعون من ٢١. آِمين: ويقُوُل كُلُّ الشَّعِب. يعاِشر امرَأةَ َأِبيِه، َألنَّه ينْتَِهك حرمةَ َأِبيِه
ملْعون من يعاِشر ُأخْتَه، ِبنْتَ َأِبيِه َأو ِبنْتَ ٢٢. آِمين: ويقُوُل كُلُّ الشَّعِب. يعاِشر حيوانًا

. ينآِم: ويقُوُل كُلُّ الشَّعِب. ملْعون من يعاِشر حماتَه٢٣. آِمين: ويقُوُل كُلُّ الشَّعِب. ُأمِه
ملْعون من يقْبُل ٢٥. آِمين: ويقُوُل كُلُّ الشَّعِب. ملْعون من يقْتُُل َأحدا ِفي الْخَفَاِء٢٤

ملْعون من ال يحفَظُ كَالم هِذِه ٢٦. آِمين: ويقُوُل كُلُّ الشَّعِب. رشْوةً ِليقْتَُل ِإنْسانًا بِريًئا
ال يِة وُل ِبِهالشَِّريعمِب. عقُوُل كُلُّ الشَّعيو :آِمين.  

  
 البركة لمن يطيع

٢٨ 

١ ِملْتُمعو موا الْيِبه الَِّتي ُأوِصيكُم اهايصكُلَّ و تُمَأطَعو ،لَى ِإلَِهكُموالْم كَالم تُمِمعس ِإن
كُلِّ ُأم مى ِمنَأس كُملَى ِإلَهوالْم لُكُمعجا، يِضِبه٢. ِم اَألر ،لَى ِإلَِهكُموالْم وا كَالمعمِاس

كُمتُالِزمكَاِت ورِذِه الْبكُلُّ ه كُملَيِفي ٣. فَتَِحلَّ ع ِكيناربمِدينَِة وِفي الْم باِرِكينم فَتَكُونُون
م، وِنتَاج بهاِئِمكُم، عجوُل ويكُون نَسلُكُم مباركًا، وكَذَِلك محاِصيُل َأرِضك٤ُ. الْحقِْل



غَنَِمكُم النِحمو قَِركُمِز٥. بِبالْخُب اِجنُكُمعمِبالْغَلَِّة، و ِساللُكُم كَةً تَكُوناربم٦. و تَكُونُونو
وِجكُمِفي خُر ِكيناربمو ،خُوِلكُمِفي د ِكيناربَأ٧. م كُماماُهللا َأم ِزمهيو الَِّذين كُماءدع

كُملَيع ونقُومي .كُمامَأم ونبرهٍق يِع طُربس ِمنو ،كُملَيع ْأتُونٍة ياِحدطَِريٍق و ِمن .
رِض يْأمر اُهللا لَكُم ِبالْبركَِة ِفي مخَاِزِنكُم وِفي مجهوِدكُم ويباِركُكُم الْمولَى ِإلَهكُم ِفي اَأل٨

ا لَكُمِطيهعاُهللا ٩. الَِّتي ي لُكُمعجِقِه، يِفي طُر تُمِسرو ،لَى ِإلَِهكُموا الْمايصو تُمِإذَا َأطَع
فَتَرى كُلُّ شُعوِب اَألرِض َأن اسم اِهللا ُأطِْلقَ ١٠. شَعبه الْخَاص، كَما وعدكُم ِبقَسٍم

ويِزيدكُم اُهللا خَيرا ِفي نَسِلكُم، وِفي ِنتَاِج بهاِئِمكُم ومحاِصيِل ١١. ن ِمنْكُمعلَيكُم، فَيخَافُو
ا لَكُمهِطيعي َأن اِئكُملَفَ آلبِفي الِْبالِد الَِّتي ح ،ِضكُماِء ١٢. َأرمالس كُنُوز اُهللا لَكُم فْتَحيو

و ،هةَ الَِّتي ِعنْداِلحالصوِدكُمهجكُلَّ م اِركبياِنِه، وِفي َأو ِضكُملَى َأرع طَرِسُل الْمري .
ونال تَقْتَِرض َأنْتُمةٌ، وكَِثير مُأم ِمنْكُم الَِّتي ١٣. فَتَقْتَِرض لَى ِإلَِهكُموا الْمايصِلو تُمهِإِن انْتَب

ها وعِملْتُم ِبها، يجعلُكُم اُهللا رْأسا ال ذَيلًا، تَرتَِفعون وال ُأعِطيها لَكُم الْيوم وَأطَعتُمو
ون١٤. تَنْخَِفض ،موا الْيِبه ا الَِّتي ُأوِصيكُمايصكُلِّ الْو ناال عِشم ِمينًا َأوِرفُوا يفَال تَنْح

  .وال تَتْبعوا آِلهةً ُأخْرى وال تَعبدوها
  على غير المطيعاللعنة 

ولَِكن ِإن لَم تَسمعوا كَالم الْمولَى ِإلَِهكُم، ولَم تُِطيعوا كُلَّ وصاياه وفَراِئِضِه الَِّتي ١٥
كُمتُالِزمو كُملَينَاِت تَِحلُّ عِذِه اللَّعكُلَّ ه ا، فَإنلُوا ِبهمتَع لَمو ،موا الْيِبه ُأوِصيكُم .

وملْعونَةً تَكُون ِساللُكُم ١٧. تَكُونُون ملْعوِنين ِفي الْمِدينَِة، وملْعوِنين ِفي الْحقِْل١٦
اِجنُكُمعم١٨. و قَِركُموُل بجعو ،ِضكُماِصيُل َأرحم كَذَِلكونًا، ولْعم لُكُمنَس كُونوي

غَنَِمكُم النِحم١٩. ولْعم تَكُونُونووِجكُمِفي خُر وِنينلْعمو ،خُوِلكُمِفي د وِنين .
ويرِسُل اُهللا علَيكُم اللَّعنَةَ والْفَوضى والْفَشََل ِفي كُلِّ مجهوِدكُم وَأعماِلكُم، حتَّى تَهِلكُوا ٢٠

 َألنَّكُم ،وهِملْتُمالَِّذي ع ِب الشَّربا ِبسِريعا ستَفْنَووِنيوكْتُمتَّى ٢١. تَرِإ، حباُهللا ِبالْو تَِليكُمبيو
ويضِربكُم اُهللا ِبَأمراٍض تُهِزلُكُم ٢٢. يِبيدكُم عِن اَألرِض الَِّتي َأنْتُم داِخلُون ِلتَمِلكُوها

وٍل، فَتُالِزمذُبشَِديٍد و رحفَاٍف وجٍم ورواٍب والِْتهى ومحاوتَّى تَفْنَوح ٢٣. كُم ِبحتُصو
ويحوُل اُهللا الْمطَر ِفي ٢٤. السماء ِمن فَوِقكُم كَالنُّحاِس واَألرض ِمن تَحِتكُم كَالْحِديِد



 اُهللا َأمام ويهِزمكُم٢٥. ِبالِدكُم ِإلَى غُباٍر وتُراٍب ينِْزُل علَيكُم ِمن السماِء حتَّى تَهِلكُوا
اِئكُمدَأع .مهامَأم ونبرٍق تَهِع طُربس ِمنو ،ِهملَيع ٍة تَْأتُوناِحدطَِريٍق و كُلُّ . ِمن تَِعبتَرو

ى لَكُمرا جى متَر ِض ِحيناِلِك اَألرماِء ٢٦. مموِر السا ِلكُلِّ طُيامطَع ثَثُكُمج تَكُونو
ويضِربكُم اُهللا ِبقُروِح ِمصر وِبالْورِم والْجرِب ٢٧.  اَألرِض وال يزجرها َأحدووحوِش

ويضِربكُم اُهللا ِبالْجنُوِن والْعمى وارِتباِك الِْفكِْر، ٢٨. والِْحكَِّة، وال تَِجدون لَها ِعالجا
وتَفْشَلُون ِفي كُلِّ . هِر، كَما يتَحسس اَألعمى ِفي الظَّالِمفَتَتَحسسون الطَِّريقَ ِفي الظ٢٩ُّ

دَأح نِْقذُكُمال يو لُوِبينسمو ظْلُوِمينم تَكُونُون اِمكُمكُلَّ َأيو ،لُونَهما تَع٣٠. م خْطُبي
يغِْرس كَرما وال . ِني دارا وال يسكُن ِفيهايب. َأحدكُم امرأةً، لَِكن آخَر يْأخُذُها ويعاِشرها

تُغْتَصب ِمنْكُم حِميركُم . تُذْبح ِثيرانُكُم َأمام عيوِنكُم وال تَْأكُلُون ِمنْها٣١. يتَمتَّع ِبثَمِرِه
كُمِإلَي عجال تُرنِْقذُ. وال يو ،اِئكُمدَألع كُمطَى غَنَمتُعودَأح ٣٢. كُم ونلَّمسي نَاتُكُمبو كُمالدَأو

. ِإلَى ُأمٍة ُأخْرى، وعيونُكُم تَنْظُر ِإلَيِهم طُوَل النَّهاِر حتَّى تَِكلَّ، وما ِبيِدكُم ِحيلَةٌ
٣٣،ِرفُونَهال تَع بشَع ْأكُلُهي ِبكُمكُلِّ تَع رثَمو ِضكُموُل َأرصحم ظْلُوِمينم تَكُونُونو 

يضِربكُم ٣٥. ويِصيبكُم الْجنُون ِمن هوِل ما تَرون ِبعيوِنكُم٣٤. ومسحوِقين كُلَّ اَألياِم
مِة الرْأِس، اُهللا ِبقُروٍح خَِبيثٍَة علَى الركْبتَيِن وعلَى الرجلَيِن، وتَمتَد ِمن باِطِن الْقَدِم ِإلَى ِق

ويشَتِّتُكُم اُهللا َأنْتُم ومِلكَكُم الَِّذي تُِقيمونَه علَيكُم، ِإلَى ُأمٍة ال ٣٦. وال تَِجدون لَها ِعالجا
اُؤكُما آبفَهرال عا وِرفُونَهٍر. تَعجحخَشٍَب و ةً ِمنى، آِلهآِلهةً ُأخْر وندبتَع نَاكهو .

٣٧وِمنْكُم خَروتَس ُأ ِبكُمزتَهو ،ى لَكُمرا جِمم تَِعبا، تَرهاُهللا ِإلَي شَتِّتُكُمالَِّتي ي ماُألم .
٣٨هلْتَِهمي ادرالْج قَِليال، َألن وندصتَحقِْل، وةً ِفي الْحا كَِثيرورزب ونعرتَز .
نَها، وال تَشْربون ِمنْها خَمرا وال تَْأكُلُون ثَمرا، َألن الدود تَغِْرسون كُروما وتَفْلَحو٣٩

ْأكُلُهقُطُ ٤٠. يسي تُونيالز ٍت، َألنيِبز ِهنُونال تَدو ،تُوِن ِفي كُلِّ ِبالِدكُميالز ارَأشْج تَكُون
جنْضا يَل منَا٤١. قَببا والدَأو ونِرتَِلدِإلَى اَألس ْؤخَذُوني مَألنَّه ،لَكُم نقَوبال يٍت، و .

٤٢ِضكُماِصيَل َأرحمو كُماراِد تَْأكُُل َأشْجرالْج ابر٤٣. َأس ونتَِفعري نَكُميب الَِّذين اءبالْغُر
طُّونتَنْحو تَنِْزلُون َأنْتُمو ،لُونعيو قَكُمَأن٤٤ْ. فَو ونقْتَِرضال ي مهو ،مِمنْه ونتَقْتَِرض تُم

َل. ِمنْكُمالذَّي َأنْتُمو ،ْأسالر كُونُوني م٤٥. ه كُمعتَتْبو كُملَينَاِت تَِحلُّ عِذِه اللَّعكُلُّ ه



لَِهكُم ولَم تَعملُوا ِبوصاياه وتُالِزمكُم حتَّى تَهِلكُوا، َألنَّكُم لَم تَسمعوا كَالم الْمولَى ِإ
. فَتَكُون هِذِه ِعبرةً وموِعظَةً لَكُم وِلنَسِلكُم ِإلَى اَألبِد٤٦. وفَراِئِضِه الَِّتي َأوصاكُم ِبها

ِلذَِلك تُصِبحون ٤٨وَألنَّكُم لَم تَعبدوا الْمولَى ِإلَهكُم ِبفَرٍح وسروٍر ِفي زمِن الْخَيِر، ٤٧
ويضع . عِبيدا َألعداِئكُم الَِّذين يرِسلُهم اُهللا علَيكُم مع جوٍع وعطٍَش وعرٍي وفَقٍْر شَِديٍد

ِلكَكُمهتَّى يِديٍد حح ا ِمنِنير ِتكُمقَبلَى ر٤٩. عِعيٍد، ِمنب ةً ِمنُأم كُملَياُهللا ع ِلبجيآِخِر و 
ُأمةً شَِرسةً ال تَحتَِرم الشَّيخَ ٥٠. اَألرِض، تَنْقَض علَيكُم كَالنَّسِر، ُأمةً ال تَفْهمون لُغَتَها

وال يبقُون . فَيْأكُلُون ِنتَاج بهاِئِمكُم ومحاِصيَل َأرِضكُم حتَّى تَهِلكُوا٥١. وال تَرحم الطِّفَْل
لَكُموكُمِبيدتَّى يح ،غَنَِمكُم النال ِحمو قَِركُموَل بجال عتًا، ويال زا ورال خَما وحقَم  .
ويحاِصرونَكُم ِفي كُلِّ الْمدِن ِفي جِميِع َأنْحاِء الِْبالِد، حتَّى تَسقُطَ َأسواركُم الْعاِليةُ ٥٢

نَعم، يحاِصرونَكُم ِفي كُلِّ الْمدِن ِفي جِميِع َأنْحاِء الِْبالِد . ون علَيهاالْمحصنَةُ الَِّتي تَتَِّكلُ
كُملَى ِإلَهوالْم ا لَكُمِطيهعِبِه ٥٣. الَِّتي ي اِيقُكُمضيِق الَِّذي يالضاِر والِْحص ِفي ذَِلكو

لَح ،طِْنكُمب ارِثم تَْأكُلُون ،اُؤكُمدَأعكُملَى ِإلَهوالْم لَكُم ِطيِهمعي الَِّذين نَاِتكُمبو الِدكُمَأو م .
٥٤ ا َأوهِحبِتِه الَِّتي يجوز لَى َأِخيِه َأوشِْفقُ عا، ال ياسسِإحِرقَّةً و اِل ِفيكُمجالر تَّى َأكْثَرح

 ،اِقينالِدِه الْبا ِم٥٥َأودِطي َأحعفَال يمْأكُلُهي الِدِه الَِّذينِم َأولَح ِمن مكُلُّ . نْه وذَا هه َألن
ِنكُمدِفي كُلِّ م اُؤكُمدِبِه َأع اِيقُكُمضيِق الَِّذي يالضاِر وِفي الِْحص لَه ِقيا ب٥٦. م َأكْثَرو

سِإح ا، الَِّتي ِمناسسِإحَِرقَّةً و اِء ِفيكُمالنِّس ضاَألر ستَلْم ْؤ َأنرتَج ا، لَمهمتَنَعا واسِِه
فَال تُعِطي َأحدا ٥٧ِبباِطِن قَدِمها، تَبخَُل علَى زوِجها الَِّذي تُِحبه وعلَى ابِنها وِبنِْتها، 

ِمنِة، والِوالد دعا بقُطُ ِمنْها الَِّتي تَسِتهِشيمم ِمن ما، ِمنْهِسر مفَتَْأكُلُه ،مهتَِلد ا الَِّذينالِدهَأو 
ِفي ِتلْك الْحالَِة ِمن الْعوِز الشَِّديِد، ِفي الِْحصاِر والضيِق الَِّذي يضاِيقُكُم ِبِه َأعداُؤكُم ِفي 

ِنكُمدكْتُو٥٨. مِة الْمِذِه الشَِّريعوا كُلَّ كَالِم هتُِطيع لَم لُوا ِإنمتَع لَمذَا الِْكتَاِب، وِب ِفي ه
 ،لَى ِإلَِهكُموالْم مِاس ،ِهيبِليَل الرالْج مذَا االستَخَافُوا ه لَم٥٩ِبِه، و كُملَيِسُل اُهللا عري

.  مزِمنَةًوعلَى نَسِلكُم ضرباٍت مِخيفَةً، ومصاِئب رِهيبةً داِئمةً، وَأمراضا خَِبيثَةً
٦٠ا، فَتَلْتَِصقَ ِبكُمِمنْه تُمالَِتي فَِزع راِض ِمصركُلَّ َأم كُملَيِسُل عريِسُل ٦١. ورا يكَم

علَيكُم كُلَّ َأنْواِع اَألمراِض والْمصاِئِب الَِّتي لَم تُذْكَر ِفي ِكتَاِب الشَِّريعِة هذَا، حتَّى 



تَِصيرون قَِليِلين بعدما كُنْتُم كَِثيِرين كَنُجوِم السماِء، َألنَّكُم لَم تَسمعوا كَالم ف٦٢َ. تَهِلكُوا
لَى ِإلَِهكُمو٦٣. الْم كُمِبيدي ِبَأن حفْري فَِإنَّه ،كُمكَثِّريو كُمِإلَي ِسنحي اُهللا ِبَأن ا فَِرحكَمو
ثُم يشَتِّتُكُم اُهللا ِفي ٦٤. قْلَعون ِمن اَألرِض الَِّتي َأنْتُم داِخلُون ِإلَيها ِلتَمِلكُوهاويهِلكَكُم، فَتُ

وهنَاك تَعبدون آِلهةً ُأخْرى، آِلهةً ِمن خَشٍَب . كُلِّ اُألمِم، ِمن َأوِل اَألرِض ِإلَى آِخِرها
ِرفُونَهةً ال تَعٍر، آِلهجحواُؤكُما آبفَهرال ع٦٥. ا و ونِم، ال تَِجداُألم طَ ِتلْكسو ،نَاكهو

. راحةً وال اسِتقْرارا، بْل يعِطيكُم اُهللا قُلُوبا مضطَِربةً، وعيونًا كَِليلَةً، ونُفُوسا ياِئسةً
٦٦ال ولَي خَاِئِفين ،تَِمرسِفي قَلٍَق م تَِعيشُونواِتكُميلَى حع نُونال تَْأما، وارِفي ٦٧. نَه

اِح تَقُولُونبالص" :اءسالْم تَهيا لَي "!اِء تقُولُونسِفي الْمو" :احبالص تَها لَيذَا !" يكُلُّ ه
ويردكُم اُهللا إلَى ٦٨. مِبسبِب الْخَوِف الَِّذي يمُأل قُلُوبكُم واَألشْياِء الَِّتي تَراها عيونُكُ

دعا با ِفيمهوتَر لَن فٍُن، ِفي الطَِّريِق الَِّتي قُلْتُ لَكُمِفي س رِمص . َأن اِولُونتَح نَاكه
  .تَِبيعوا َأنْفُسكُم، ِلتَكُونُوا عِبيدا وجواِري َألعداِئكُم، ولَيس من يشْتَِري

  
 احفظوا العهد

٢٩ 

١ ،وآباِئيَل ِفي مرِني ِإسب عم لُهمعي ى ِبَأنوساُهللا م رِد الَِّذي َأمهالْع نُودب ِذِه ِهيه
وِريبِفي ح مهعم ِملَهِد الَِّذي عهافَِة ِإلَى الْعاِئيَل ٢. ِباِإلضرِنى ِإسى كُلَّ بوسى منَادو

مقَاَل لَهِب: "و تُمَأيكُلِّ ِبالِدِهراِنِه ووَأعو نوعِبِفر راُهللا ِفي ِمص ِملَها عم وِنكُميع .
ولَِكن اَهللا لَم يعِطكُم ٤. وِبعيوِنكُم َأنْتُم شَاهدتُم ِتلْك الِْمحن واآلياِت والْعجاِئب الْعِظيمة٣َ

َأنَا ِسرتُ ِبكُم ِفي الصحراِء َأربِعين ٥. ا تَرى، وآذَانًا تَسمعحتَّى اآلن قُلُوبا تَفْهم، وعيونً
ِلكُمجالَِّتي ِفي َأر الُكُمال ِنعو ،كُملَيالَِّتي ع كُمابا ِثيَل ِفيهتَب نَةً، لَم٦. س لَما وزتَْأكُلُوا خُب لَمو

  . تَعلَموا َأنِّي َأنَا الْمولَى ِإلَهكُمِلكَي. تَشْربوا خَمرا وال مسِكرا
. فَلَما وصلْتُم إلَى هنَا، خَرج ِسيحون مِلك حشْبون وعوج مِلك باشَان ِلمحاربِتنَا٧

. ِبيلَِة منَسىوَأخَذْنَا ِبالدهما وَأعطَينَاها نَِصيبا ِلرُأوِبين وجاد وِنصِف ق٨َفَهزمنَاهما 



٩لُونَهما تَعوا ِفي كُلِّ محتَنْج ا، ِلكَيلُوا ِبهماعِد وهذَا الْعه نُودفَظُوا ب١٠. فَاح كُلُّكُم َأنْتُم
 ِرجاِل واِقفُون الْيوم ِفي محضِر الْمولَى ِإلَِهكُم، رَؤساء الْقَباِئِل والشُّيوخُ والرقَباء وكُلُّ

واَألطْفَاُل والنِّساء، والْغُرباء الَِّذين بينَكُم الَِّذين يجمعون لَكُم الْحطَب، ١١ِإسراِئيَل، 
 ،اءالْم لَكُم ِملُونحيق١٢ْويو موالْي كُملَى ِإلَهوالْم كُمعم لُهمعِد الَِّذي يهخُلُوا ِفي الْعِلتَد ِسم

ِليجعلَكُم الْيوم شَعبه، ويكُون ِإلَهكُم كَما وعدكُم وكَما حلَفَ آلباِئكُم ِإبراِهيم ١٣. علَيِه
قُوبعياقَ وحِإس١٤. و ،كُمدحو َأنْتُم كُمعِه، ال ملَيع ُأقِْسمو دهذَا الْعُل همَأنَا َأعو

ين معنَا هنَا الْيوم ِفي محضِر الْمولَى ِإلَِهنَا، بْل َأيضا مع الَِّذين لَيسوا معنَا هنَا الْواِقِف١٥
موِم ِفي الطَِّريِق، ١٦. الْيطَ اُألمسنَا وربفَ عكَيو ،رنَا ِفي ِمصفَ َأقَمكَي ِرفُونتَع فََأنْتُم

 تَماِثيلَهم وَأصنَامهم الْقَِبيحةَ الْمصنُوعةَ ِمن خَشٍَب وحجٍر وِفضٍة ورأيتُم١٧. ِإلَى هنَا
فَتََأكَّدوا َأنَّه ال يوجد بينَكُم الْيوم رجٌل َأِو امرَأةٌ، َأو عِشيرةٌ َأو قَِبيلَةٌ، ِانْحرفَ ١٨. وذَهٍب

، ِليذْهب ويعبد آِلهةَ هِذِه اُألمِم، وتََأكَّدوا َأنَّه ال يوجد بينَكُم من قَلْبه عِن الْمولَى ِإلَِهنَا
فَِمثُْل هذَا الشَّخِْص ِإن سِمع كَالم هذَا الْقَسِم، وبارك ١٩. يكُون كَنَباٍت يثِْمر سما ومرا

فَِإنَّه يسبب هالك ."  َأماٍن، حتَّى ولَو تَصرفْتُ ِبقَلٍْب عِنيٍدَأنَا ِفي: "نَفْسه وقَاَل ِفي قَلِْبِه
وال يشَاء اُهللا َأن يغِْفر لَه، بْل يغْضب علَيِه ِجدا وينْتَِقم ِمنْه، ٢٠. اَألخْضِر والْياِبِس معا

 الْمكْتُوبِة ِفي هذَا الِْكتَاِب، ويمسح اُهللا اسمه ِمن فَتَِحلَّ علَى ذَِلك الشَّخِْص كُلُّ اللَّعنَاِت
ويفِْرزه اُهللا ِمن بيِن كُلِّ قَباِئِل ِإسراِئيَل، وينِْزُل ِبِه الشَّر حسب كُلِّ ٢١. تَحِت السماِء

فَيرى َأوالدكُم الَِّذين يْأتُون ِفي ٢٢. لَعنَاِت الْعهِد الْمكْتُوبِة ِفي ِكتَاِب الشَِّريعِة هذَا
اَألجياِل الَِّتي بعدكُم، واَألجاِنب الَِّذين يِجيُئون ِمن ِبالٍد بِعيدٍة، الْمصاِئب الَِّتي حلَّتْ 

ا يحِرقُها الِْملْح وتَكُون كُلُّ اَألرِض خَراب٢٣. ِبالِْبالِد، واَألمراض الَِّتي ضربها اُهللا ِبها
بْل تَخْرب كَسدوم وعمورةَ وَأدمةَ . والِْكبرِيتُ، ال زرع ِفيها وال نَباتَ وال خُضرةَ

ِذِه ِلماذَا فَعَل اُهللا هذَا ِبه: "فَتَقُوُل كُلُّ اُألمِم٢٤. وصبوِيم، الَِّتي َأهلَكَها اُهللا ِبغَضِبِه وغَيِظِه
َألن هذَا : "فَيكُون الْجواب٢٥" اَألرِض؟ وِلماذَا غَِضب علَيها هذَا الْغَضب الشَِّديد؟

رِمص ِمن مهجا َأخْرلَم مهعم ِملَهالَِّذي ع دهالْع ،اِئِهملَى ِإلَِه آبوالْم دهع كتَر بالشَّع .
٢٦دبعفُوا ورفَانْحما اُهللا لَهِطهعي لَما وِرفُوهعي ةً لَما، آِلهوا لَهدجسى، وةً ُأخْروا َآِله .



ِلذَِلك غَِضب اُهللا ِجدا علَى هِذِه اَألرِض، فَجلَب علَيها كُلَّ اللَّعنَاِت الْمكْتُوبِة ِفي هذَا ٢٧
ِضِهم ِبغَضٍب شَِديٍد وغَيٍظ عِظيٍم، ورماهم ِفي َأرٍض فَقَلَعهم اُهللا ِمن َأر٢٨. الِْكتَاِب

موالْي منَهوا تَرى، كَمِذِه ٢٩." ُأخْرا هايصا ولَى ِإلَِهنَا، َأموِللْم ةُ ِهيالْخَِفي وراُألم
ا كُلِّهَل ِبهمِنينَا ِلنَعِلبا لَنَا ولَنَهَأع ِة فَقَدِدالشَِّريعا ِإلَى اَألب.  

  
 الرجوع إلى اهللا

٣٠ 

١ ،ِإلَى نَفِْسكُم تُمعجر ثُم ،ا لَكُمتُهمنَاِت الَِّتي قَداللَّعكَاِت ورِذِه الْبكُلُّ ه لَّتْ ِبكُمفَِإذَا ح
 ،كُملَى ِإلَهوالْم ثُ شَتَّتَكُميِم حِفي كُلِّ اُألم َأنْتُم٢وِإلَي تُمتُبو تُمِمعسو ،كُمالدَأوو ِه َأنْتُم

 ،موِبِه الْي تُكُميصا َأوكُلِّ م بسح ،كُلِّ نَفِْسكُمو ِبكُلِّ قَلِْبكُم ه٣كَالم كُملَى ِإلَهوالْم كُمدري
ولَو كَان ٤. شَتَّتَكُم ِإلَيهاِمن اَألسِر، ويرحمكُم ويعود ويجمعكُم ِمن كُلِّ اُألمِم الَِّتي 

كُمِجعريو كُمعمجي نَاكه اِء، فَِمنمتَ السكَاٍن تَحِد معِإلى َأب كُمدطَر قَد كُملَى ِإلَهوالْم .
ونَها، ويحِسن ِإلَيكُم ويْأِتي ِبكُم الْمولَى ِإلَهكُم ِإلَى اَألرِض الَِّتي ُأعِطيتْ ِآلباِئكُم فَتَمِلك٥ُ

اِئكُمآب ِمن َأكْثَر كُمكَثِّريلَى ٦. وووا الْمتُِحب ِلكَي ،ِلكُمنَس قَلْبو كُمقَلْب كُملَى ِإلَهوالْم رطَهيو
نويفَتَح ِبكُلِّ نَفِْسكُمو ِبكُلِّ قَلِْبكُم كُملَى ِإ٧. ِإلَهوالْم عضيلَى ونَاِت عِذِه اللَّعكُلَّ ه كُملَه

ونَكُمطَِّهدضيو ونَكُمهكْري الَِّذين اِئكُمداِهللا، ٨. َأع كَالم ونعمتَسو ونودفَتَع ا َأنْتُمَأم
موا الْيِبه الَِّتي ُأوِصيكُم اهايصِبكُلِّ و لُونمتَعلَى ٩. ووالْم كُمِزيديا ِفي كُلِّ ورخَي كُمِإلَه

ِضكُماِصيِل َأرحمو اِئِمكُمهِفي ِنتَاِج بو ِلكُمِفي نَسو ،وِدكُمهجم . ِبكُم حفْراُهللا فَي ودعيو
اِئكُمِبآب ا فَِرحكَم كُمِإلَي ِسنحي١٠. ولَى ِإلَِهكُموالْم كَالم تُمِمعس ِإن ،كُلُّ ذَِلك ِملْتُمعو ،

ِبوصاياه وفَراِئِضِه الْمكْتُوبِة ِفي ِكتَاِب الشَِّريعِة هذَا، ورجعتُم ِإلَى الْمولَى ِإلَِهكُم ِبكُلِّ 
ِبكُلِّ نَفِْسكُمو ك١١ُ. قَلِْبكُملَيةً عبعتْ صسلَي ،موا الْيِبه ةُ الَِّتي ُأوِصيكُمِصيِذِه الْوال هو م

نْكُمةً عِعيدتَّى تَقُولُوا١٢. باِء حمتْ ِفي السسلَي ْأِتي : "فَِهيياِء، وملَنَا ِإلَى الس دعصي نم
من يعبر لَنَا : "وال ِهي ِفي عبِر الْبحِر حتَّى تَقُولُوا١٣" ِبها ويسِمعنَا ِإياها فَنَعمَل ِبها؟



حا؟الْبَل ِبهما فَنَعاهنَا ِإيِمعسيا وْأِتي ِبهيو ،١٤" ر ا، ِفي فَِمكُمِجد ةٌ ِمنْكُمةُ قَِريبِل الْكَِلمب
قَد وضعتُ َأمامكُم الْيوم الْحياةَ والْخَير، والْموتَ ! اُنْظُروا١٥. وِفي قَلِْبكُم ِلتَعملُوا ِبها

الشَّر١٦ .و اهايصلُوا ِبومتَعِقِه، ووا ِفي طُرتَِسيرو ،كُملَى ِإلَهووا الْمتُِحب َأن فَُأوِصيكُم
 ِض الَِّتي َأنْتُمِفي اَألر كُملَى ِإلَهوالْم اِركَكُمبيوا وتَكْثُرا ووياِئِعِه، ِلتَحشَراِئِضِه وفَرو

ولَِكن ِإِن انْحرفَ قَلْبكُم ولَم تُِطيعوا وضلَلْتُم وسجدتُم آلِلهٍة ١٧. كُوهاداِخلُون ِإلَيها ِلتَمِل
لَن تَِعيشُوا طَِويلًا ِفي . فََأنَا ُأخِْبركُم الْيوم َأنَّكُم ال بد تَفْنَون١٨ُأخْرى وعبدتُموها، 

نداُألر ونربتَعِض الَِّتي سااَألرِلكُوهتَما وخُلُوه١٩.  ِلتْد اءمالس كُملَيع ُأشِْهد موالْي
واَألرض، َأنَا وضعتُ َأمامكُم الْحياةَ والْموتَ، الْبركَةَ واللَّعنَةَ، فَاخْتَاروا الْحياةَ ِلتَحيوا 

لُكُمنَسو ٢٠. َأنْتُملَى ِإلَهووا الْمَأِحبكُوا ِبِهوستَمو ،هوا كَالمعماسو ،كُم . واَهللا ه َألن
حياتُكُم، وهو يِطيُل عمركُم ِفي اَألرِض الَِّتي حلَفَ َأن يعِطيها ِآلباِئكُم ِإبراِهيم وِإسحاقَ 

قُوبعيو.  
  

 يشوع خليفة لموسى

٣١  
١ِميعج كَلَّمى ووسم بذَهذَا الْكَالِم واِئيَل ِبهرِني ِإسقَاَل٢ بَأنَا : "و ناب مونَة١٢٠ًالْيس  ،

ندذَا اُألره ربَأع قَاَل اُهللا ِلي ِإنِّي لَن قَدو ،كُمَأقُود ا َأنقَاِدر دَأع لَم٣. و كُملَى ِإلَهوفَالْم
ه ِبيدي وهو ،كُمامَأم ربعي وا هكَم كُمقُودي شُوعيو ،مهِبالد فَتَِرثُون اِمكُمَأم ِمن مِذِه اُألم

ويفْعُل اُهللا ِبِهم كَما فَعَل ِبِسيحون وعوج، مِلكَي اَألموِريين، اللَّذَيِن َأهلَكَهما ٤. قَاَل اُهللا
كُونُوا َأقِْوياء ٦. افْعلُوا ِبِهم حسب كُلِّ ما َأوصيتُكُم ِبِهيسلِّمهم اُهللا لَكُم، ف٥َ. مع ِبالِدِهما

لَن يتْركَكُم ولَن . ال تَخَافُوا ِمنْهم وال تَرهبوهم، َألن الْمولَى ِإلَهكُم ساِئر معكُم. وشُجعانًا
نْكُمتَخَلَّى عي".  

٧ شُوعى يوسى منَاد اِئيَلثُمرِني ِإسكُلِّ ب امَأم قَاَل لَهَأنْتَ : "و ا، َألنَّكاعشُجا وقَِوي كُن
ما لَههِطيعي َأن اِئِهملَفَ اُهللا آلبِض الَِّتي حِب ِإلَى اَألرذَا الشَّعه عخُُل ما . تَدهَأنْتَ تَقِْسمو



م٨. لَهكُمامَأم اِئرلَى سوالْم .هنْكُمتَخَلَّى عي لَنو كَكُمتْري لَن ،كُمعم ال . وال تَخَافُوا و
  ."تَرتَِعبوا

  قراءة الشريعة
وكَتَب موسى هِذِه التَّوراةَ، وسلَّمها ِللَْأحباِر بِني الِوي الَِّذين يحِملُون صنْدوقَ عهِد ٩

ِسِنين، َأي  ِفي آِخِر كُلِّ سبِع: "وَأمرهم موسى وقَاَل١٠. سراِئيَلاِهللا، وِلكُلِّ شُيوِخ بِني ِإ
ِحين يْأِتي كُلُّ بِني ِإسراِئيَل َأمام ١١ِفي سنَِة اِإلعفَاِء ِمن الديوِن، ِفي ِعيِد الِْخياِم، 

تَقْر ،هخْتَاركَاِن الَِّذي يِفي الْم ،لَى ِإلَِهكُمواالْمِميعج اِمِعِهمسلَى ماةَ عرِذِه التَّوه ُأون .
فَتَجمعون الشَّعب، ِرجالًا وِنساء وَأطْفَاال، والْغُرباء الَِّذين ِفي مدِنكُم، ِلكَي يسمعوا ١٢

وِلكَي يسمع ١٣. لتَّوراِة ويعملُوا ِبِهويتَعلَموا َأن يتَّقُوا الْمولَى ِإلَهكُم، ويِطيعوا كَالم هِذِه ا
َأوالدهم الَِّذين لَم يعِرفُوا هِذِه التَّوراةَ، ِليتَعلَّموا َأن يتَّقُوا الْمولَى ِإلَهكُم، طُوَل حياِتكُم ِفي 

  ."اَألرِض الَِّتي ستَعبرون اُألردن ِلتَمِلكُوها
  خيرة لموسىتعليمات أ

قَرب يوم وفَاِتك، نَاِد يشُوع وِقفْ معه ِفي خَيمِة االجِتماِع، ِلكَي : "وقَاَل اُهللا ِلموسى١٤
هاِع." ُأوِصيِتمِة االجمقَفَا ِفي خَيوو شُوعيى ووسم اءِة ١٥. فَجملَى ِفي الْخَيوالْم رظَهو

َأنْتَ ستَرقُد مع آباِئك، : "وقَاَل اُهللا ِلموسى١٦.  وقَفَ علَى باِب الْخَيمِةِفي عموِد سحاٍب
فَيقُوم هذَا الشَّعب ويفْجر ويتْبع آِلهةَ اَألجاِنِب الَِّذين ِفي اَألرِض الَِّتي هو داِخٌل ِإلَيها، 

 دهالْع نْقُضينِّي ويتَخَلَّى عومهعم ِملْتُهقِْت، ١٧. الَِّذي عالْو ِفي ذَِلك ِهملَيع بفََأغْض
وَأتَخَلَّى عنْهم وَأحجب وجِهي عنْهم، فَيصِبحون فَِريسةً وتَِحلُّ ِبِهم مصاِئب كَِثيرةٌ 

فََأنَا ١٨."  الْمصاِئب َألن ِإلَهنَا لَيس معنَاحلَّتْ ِبنَا هِذِه: "فَيقُولُون ِفي ذَِلك الْيوِم. ومشَقَّاتٌ
َأحجب وجِهي ِفي ذَِلك الْيوِم ِبسبِب كُلِّ الشَّر الَِّذي عِملُوه َألنَّهم انْحرفُوا ِإلَى آِلهٍة 

ي ِإسراِئيَل ِلكَي يتَغَنَّوا ِبِه فَاآلن اكْتُبوا َألنْفُِسكُم هذَا النَِّشيد، وعلِّموه ِلبِن١٩. ُأخْرى
ِهملَيا ِلي عشاِهد كُونال، ٢٠. فَيسعنًا ولَب ِض الَِّتي تَِفيضِإلَى اَألر مخَلْتُهتَى َأدفَم

حِرفُون ِإلَى اَألرِض الَِّتي وعدتُ ِبها آباءهم ِبقَسٍم، ومتَى َأكَلُوا وشَِبعوا وسِمنُوا فَِإنَّهم ينْ
وِعنْدما تَِحلُّ ِبِهم مصاِئب ٢١. آِلهٍة ُأخْرى ويعبدونَها ويستَِهينُون ِبي وينْقُضون عهِدي



اهنْسال يتَغَنَّى ِبِه وي ملَهنَس َألن ،ِهملَيع ذَا النَِّشيده دشْهشَقَّاتٌ، يمةٌ واِر. كَِثيرا فََأنَا عفٌ م
  ."يدور ِفي ِفكِْرِهِم اآلن، حتَّى ِمن قَبِل َأن ُأدِخلَهم ِإلَى اَألرِض الَِّتي وعدتُهم ِبها ِبقَسٍم

وَأوصى اُهللا ٢٣. فَكَتَب موسى هذَا النَِّشيد ِفي ذَِلك الْيوِم، وعلَّمه ِلبِني ِإسراِئيَل٢٢
 نُون نب شُوعيقَاَل لَهِض : "واِئيَل ِإلَى اَألررِني ِإسِخُل بَأنْتَ تُد ا، َألنَّكاعشُجا وقَِوي كُن

كعم َأنَا َأكُونٍم، وا ِبقَسِبه متُهدعِذِه ٢٤." الَِّتي وِة كَالِم هِكتَاب ى ِمنوسى ما انْتَهلَمو
خُذُوا "٢٦: اَل ِللَّاِويين الَِّذين يحِملُون صنْدوقَ عهِد اِهللاق٢٥َالتَّوراِة كُلِّها ِفي ِكتَاٍب، 

ِكتَاب التَّوراِة هذَا، وضعوه ِبجاِنِب صنْدوِق عهِد الْمولَى ِإلَِهكُم، فَيكُون هنَاك شَاِهدا 
كُملَيِن٢٧. ععو درتَمم بشَع اِرفٌ َأنَّكُمَألنِّي علَى . يدع تُمدرتَم كُمعمو يَأنَا حتَّى وفَح

ِاجمعوا ِإلَي كُلَّ شُيوِخ قَباِئِلكُم ورقَباءكُم، ِلكَي َأقُوَل ٢٨اِهللا فَكَم ِباَألكْثَِر بعدما َأموتُ؟ 
و اءمِهِم السلَيع ُأشِْهدو ،اِمِعِهمسلَى مع ذَا الْكَالمهضا ٢٩. اَألرمدعب اِرفٌ َأنَّكُمَألنِّي ع

فَتَِحلُّ ِبكُم الْمِصاِئب ِفي اَألياِم . َأموتُ تَفِْسدون وتَِضلُّون عِن الطَِّريِق الَِّتي َأوصيتُكُم ِبها
." اَألصنَاِم الَِّتي تَعملُها َأيِديكُمالْمقِْبلَِة، َألنَّكُم تَفْعلُون الشَّر ِفي نَظَِر اِهللا، وتُغِْضبونَه ِب

٣٠ذَا النَِّشيِد كُلَّهه اِئيَل كَالمرِني ِإسِة باعماِمِع كُلِّ جسلَى مى عوستَال مو.  
  

 نشيد موسى

٣٢ 

نْهِمر تَعِليِمي ي٢. َأصِغي َأيتُها السماواتُ فََأتَكَلَّم، ِاسمِعي َأيتُها اَألرض كَالم فَِمي١
كَالْمطَِر، وينِْزُل كَالِمي كَالنَّدى، ِمثَْل قَطَراٍت علَى الْعشِْب، وكَمطٍَر غَِزيٍر علَى 

هو الْملْجُأ، كُلُّ َأعماِلِه كَاِملَةٌ، ٤! عظِّموا ِإلَهنَا. ُأعِلن اسم الْمولَى٣. الْغُروِس النَّاِميِة
كُلُّ طُراِدلَةٌوِقِه ع .واِدٌل هعو اِلحِفيِه، ص ال ظُلْم ،اَألِمين اإللَه و٥. ههاموا َأمدا . فَسي

اِرِهملَع !فَاِسدالٌّ وض بْل شَعب ،دعا بِفيم هالدوا َأوسلَي ما ٦. ِإنَّههاَهللا َأي ذَا تُكَاِفُئونَأِبه
اُذْكُروا اَأليام ٧حمقُ؟ َألَيس هو َأبوكُم الَِّذي خَلَقَكُم وصنَعكُم وَأبدعكُم؟ الشَّعب الْغَِبي اَأل

ِاسألُوا آباءكُم فَيخِْبروكُم، وشُيوخَكُم فَيقُولُوا . الْقَِديمةَ، وتََأملُوا زمن اَألجياِل الْماِضيِة



طَى ال٨ْ. لَكُما َأعلَم بسوِب حا ِللشُّعوددح نعص ،مِني آدقَ بفَرو ،مهِم نَِصيبِلُألم ِليع
وجدهم ِفي َأرٍض ١٠. َأما نَِصيب اِهللا فَهو شَعبه، يعقُوب هو ِقسمه٩. عدِد مالِئكَِتِه

وكَما ١١. اهم وصانَهم كَحدقَِة عيِنِهفَحماهم ورع. صحراء، ِفي قَفٍْر موِحٍش مهجوٍر
يهز النَّسر عشَّه، ويرفِْرفُ نَاِزال ِإلَى ِفراِخِه، ثُم يبِسطُ جنَاحيِه ِليرفَعهم، ويحِملَهم علَى 

َأصعدهم علَى ١٣. يبكَذَِلك اُهللا وحده قَاد شَعبه، ولَيس معه ِإلَه غَِر١٢. ِريِشِه
َأرضعهم عسلًا ِمن الصخِْر، وزيتًا ِمن . مرتَفَعاِت اَألرِض، وَأطْعمهم ِمن غَلَِّة الْحقُوِل

شَان وزبد الْبقَِر، ولَبن الْغَنَِم، وَأحسن الْحمالِن والِْكباِش، وِثيران با١٤حجِر الصواِن، 
فَسِمن بنُو شَعِبي ١٥. والتُّيوس، وَأفْضَل َأنْواِع الْقَمِح، ودم الِْعنَِب خَمرا ِللشَّراِب

فَتَركُوا اِإللَه الَِّذي صنَعهم . ورفَسوا، سِمنُوا وانْتَفَخُوا ِمن الطَّعاِم واكْتَسوا شَحما
َأثَاروا ِغيرتَه ِبآِلهٍة غَِريبٍة، وَأغْضبوه ِبَأصنَاِمِهِم ١٦. ِقذَهمورفَضوا ملْجَأهم ومنْ

قَدموا ضحايا ِللشَّياِطيِن الَِّتي لَيسِت اَهللا، آلِلهٍة لَم يعِرفُوها، آِلهٍة جِديدٍة ١٧. الْقَِبيحِة
نَِسيتُم اَهللا وهو . ركْتُم الْملْجَأ وهو الَِّذي َأنْجبكُمت١٨َ. ظَهرتْ حِديثًا، آباُؤكُم لَم يخَافُوها

كُمعد١٩. الَِّذي َأبوهبنَاِتِه َأغْضبو هالدَأو َألن ،مهفَضرذَا وَأى اُهللا هقَاَل٢٠. فَرو :
"متَهآِخر اذَا تَكُونى مَأرو ،منْهِهي عجو بجَألنَّ." َأح رغَي الدالٌّ، َأوض بشَع مه

اءِفيأنَا ٢١. َأوِة، ونَاِمِهِم التَّاِفهَأغَاظُوِني ِبَأصةً، ووا آِلهسلَي مه نِتي ِبموا غَِيرَأثَار
مٍة ُأِغيظُهٍة غَِبيِبُأما، وبوا شَعسلَي مه نِبم ونغَاري ملُهعِب٢٢. َأجغَض ا، َألنَل نَاري َأشْع

. يِصُل لَِهيبها ِإلَى عالَِم اَألمواِت، فَتَأكُُل اَألرض ومحاِصيلَها، وتَحِرقُ ُأسس الِْجباِل
٢٣اِمي ِفيِهمُأفِْرغُ كُلَّ ِسهو ،اِئبصِهِم الْملَيع م٢٤. ُأكَو موِع، تَْأكُلُهالْج ِمن ونخُوري

ِفي ٢٥. لْوبُأ الْفَتَّاك، ُأرِسُل علَيِهم َأسنَان الْوحوِش، مع ِسم زواِحِف اَألرِضالْحمى وا
. يهِلك الْفَتَى والْفَتَاةُ، والرِضيع والشَّيخُ. الْخَاِرِج يموتُون ِبالسيِف، وداِخَل الداِر ِبالرعِب

لَوال خَوِفي ِمن ٢٧. وايا اَألرِض، وَأمسح ِذكْرهم ِمن بيِن النَّاِسُأشَتِّتُهم ِفي ز: قُلْت٢٦ُ
َأن يتَبجح الْعدو، ويدِعي الْخَصم َأنَّه انْتَصر عليِهم ِبقُوِتِه هو، ولَيس اُهللا هو الَِّذي َأذَلَّ 

يا ليتَهم كَانُوا ٢٩. مةٌ ِمن الْمشُورِة الْحسنَى، وال فَهم ِفيِهمِإنَّهم ُأمةٌ محرو٢٨. ِإسرائيَل
متَهلُوا آِخرتََأميذَا، ووا همفْهِلي اءكَم٣٠. حمهرجاُهللا ه ،مهاعب مُأهلْجم . ِمن اِحدو ِلذَِلك



لَِكن َأعداءنَا لَيس لَهم ملْجٌأ ٣١!  يهِزماِن عشْرةَ آالٍفَأعداِئِهم يطْرد َألْفًا ِمنْهم، واثْنَاِن
ِبذَِلك ونِقري مهِأنَا، ولْجة٣٢َ. كَمورمقُوِل عح ِمنو ومدس ِمن ِهي ِعنَِبِهم ارا َأشْجِإنَّم .

امس مهةٌ. ِعنَبرم مهنَاِقيد٣٣. ع ِسم مهرِميتُخَماَألفَاِعي الْم اِبيِن، ِسمذَا ٣٤. الثَّعكُلُّ ه
ِفي الْوقِْت الْمعيِن . َأنَا َأنْتَِقم، َأنَا ُأجاِزي٣٥. محفُوظٌ ِعنِْدي، ومخْتُوم علَيِه ِفي خَزاِئِني

مهامتَِزلُّ َأقْد .ريعتَْأِتي س متُهايِنهو ،قَِريب الِكِهمه موشِْفقُ ٣٦. اييو ،هباُهللا شَع اِكمحيس
رال حو دبقَ عبي لَمتْ، واحر متَهقُو ى َأنري ِبيِدِه، َألنَّهلَى عقُوُل٣٧. ع؟ : "فَيمتَهآِله نَأي

تْ تَْأكُُل شَحم ذَباِئِحِهم، َأين اآلِلهةُ الَِّتي كَان٣٨ََأين الْملْجُأ الَِّذي كَانُوا يحتَمون ِبِه؟ 
ِميكُمتَحو كُمرتَنْصو ا تَقُومانًا؟ خَلُّوهبقُر وهكَبالَِّذي س رالْخَم بتَشْر٣٩! و ،وا اآلناُنْظُر

.  يِديَأنَا ُأِميتُ وُأحِيي، َأجرح وَأشِْفي، وال منِْقذَ ِمن. َأنَا هو، وال يوجد ِإلَه غَيِري
ِحين َأصقُُل سيِفي ٤١. َأرفَع يِدي ِإلَى السماِء، وُأقِْسم ِبذَاِتي َأنَا الْحي ِإلَى اَألبِد٤٠

. الْبراقَ، وُأمِسكُه ِبيِدي ِللِْعقَاِب، فَِإنِّي َأنْتَِقم ِمن خُصوِمي، وُأجاِزي الَِّذين يكْرهونَِني
ِمي ِمن الدِم، وسيِفي يْأكُُل اللَّحم، ِمن دِم الْقَتْلَى واَألسرى، ورُؤوِس قَادِة تَسكَر ِسها٤٢

دو٤٣." الْع فَحصياِئِه، ودَأع ِمن ثَْأرِبيِدِه، يِم عِلد نْتَِقمي ِبِه، َألنَّهشَع عم ما اُألمهوا َأيحِافْر
  .عن َأرِضِه وشَعِبِه

. فَجاء موسى ومعه يشُوع بن نُون، وتَال كَالم هذَا النَِّشيِد كُلَّه علَى مساِمِع الشَّعِب٤٤
تََأملُوا : "لَهم قَاَل٤٦ولَما انْتَهى موسى ِمن ِتالوِة كُلِّ هذَا الْكَالِم ِلكُلِّ بِني ِإسراِئيَل، ٤٥

 الْكَالِم الَِّذي َأنْذَرتُكُم ِبِه الْيوم، ِلكَي تُوصوا َأوالدكُم ِليِطيعوا كُلَّ كَالِم ِفي قُلُوِبكُم كُلَّ
ِإنَّه لَيس كَالما تَاِفها، بْل هو حياتُكُم، وِبِه يطُوُل عمركُم ٤٧. هِذِه التَّوراِة ويعملُوا ِبِه

ربتَعِض الَِّتي ساِفي اَألرِلكُوهِلتَم نداُألر ون".  
  موسى سيموت على جبل نبو

ِاصعد ِإلَى جبِل عباِريم الَِّذي هو جزء "٤٩: وِفي نَفِْس ذَِلك الْيوم، قَاَل اُهللا ِلموسى٤٨
ا ُأعِطيها ِلبِني ِمن جبِل نَبو ِفي موآب مقَاِبَل َأِريحا، وانْظُر َأرض كَنْعان الَِّتي َأنَ

ثُم متْ ِفي الْجبِل الَِّذي َأنْتَ صاِعد ِإلَيِه، وانْضم ِإلَى َأسالِفك، كَما ٥٠. ِإسراِئيَل ملْكًا
َألنَّكُما خَالَفْتُماِني َأمام بِني ٥١. ماتَ هارون َأخُوك ِفي جبِل هور، وانْضم ِإلَى َأسالِفِه



ِب َأنِّي ِإسالشَّع اما َأمتُظِْهر لَمو ،اِء ِصينرحةَ قَاِدشَ ِفي صِريباِء مم اِئيَل، ِعنْدر
وسِعيٍد ٥٢. قُدب ا ِمناهْل تَراِئيَل، برِني ِإسا ِلبِطيهالَِّتي ُأع ضخَُل اَألرتَد لَن ِلذَِلك

  ."فَقَطْ
  

 موسى يبارك قبائل الشعب

٣٣ 

١هِتِه، ووَل ماِئيَل قَبرِني ِإسى، بوسم ا النَِّبيِبه كاركَةُ الَِّتي برالْب َل : "فَقَاَل٢ِذِه ِهيَأقْب
 اتُ ُألُوٍف ِمنشَرع ،انِل فَاربج ِمن رنَو ،ِعيرس ِمن ِهملَيقَ عَأشْر ،ِسينَاء لَى ِمنوالْم

و ،هعالِئكَِة مشْتَِعلَةٌالْمم ِميِنِه نَاري ن٣. ع هِبيدع اِركبيو ،بذَا الشَّعه ِحبي وه
هِليمتَع نتَلَقَّويِه، ويمقَد ِعنْد ونِلسجي ،اِلِحين٤. الص ِهيِة، وانَا ِبالشَِّريعصى َأووسم

قُوبعِني ياثٌ ِلب٥. ِميرِلكًا عاُهللا م ارِني صاِئِل بقَب اءَؤسرةُ والْقَاد عتَماج ِبِه، ِحينلَى شَع
  ."ِإسراِئيَل معا

٦ُأوِبينر نقَاَل عو" :قَِليِلين الُهِرج كُونال يوتُ، ومال يا ويحي ُأوِبينتَ رقَاَل ٧." لَيو
ِبيديِه يداِفع عن نَفِْسِه، فَكُن . رده ِإلَى شَعِبِهِاسمع يا رب صوتَ يهوذَا، و: "عن يهوذَا

يا رب َأعِط النُّور واَألمان ِلخَاِدِمك الْوِفي : "وقَاَل عن الِوي٨." لَه عونًا علَى َأعداِئِه
الَِّذي هو َأكْثَر وفَاء لَك ِمن وفَاِئِه ٩. الَِّذي امتَحنْتَه ِفي مسةَ، وخَاصمتَه ِعنْد ماِء مِريبةَ

يعلِّم بِني يعقُوب وصاياك، ١٠. َأطَاع كَالمك وحِفظَ عهدك. ِلواِلديِه وِإخْوِتِه وَأوالِدِه
تَكاِئيَل شَِريعرِني ِإسبنَ. ولَى الْمع اِبينقَرو ،كاما َأمخُورب مقَديِتكادِة الَِّتي ِلِعبص .

ِاكِْسر ظَهر من يقَاِومونَه ويبِغضونَه حتَّى . باِرك يا رب قُوتَه، وارض عن َأعماِلِه١١
  ."ال يقُوموا

١٢نقَاَل عو ِميناٍن: "ِبنْيِفي َأم هِعنْد تَاحراِهللا الَِّذي ي ِبيبح وه .ِميِه طُوَل اُهللا يح
ِليباِرِك الْمولَى َأرضه، ِبنَدى : "وقَاَل عن يوِسف١٣َ." النَّهاِر، وهو يرتَاح ِفي ِحضِنِه

وِبَأفْضَل الثِّماِر، سواء ما يطْلَع سنَِويا َأو ١٤السماِء الطَّيِب، وِبِمياٍه غَِزيرٍة ِمن تَحتُ، 



ِريِة، ١٥ا، شَهِديا ِفي التِّالِل اَألبم نِبَأثْمِة، واِل الْقَِديما ِفي الِْجبم ِبَأفْخَرا ١٦وم نِبَأثْمو
ِلتَِحلَّ كُلُّ هِذِه علَى . ِليباِركْه ِبَأن يرضى عنْه الساِكن ِفي الْعلَّيقَِة. ِفي اَألرِض بَأكْمِلها

هو ِفي جالِلِه كَِبكِْر الثَّوِر، قُرونُه ١٧. علَى جِبيِن اَألِميِر بين ِإخْوِتِهرْأِس يوِسفَ، 
هِذِه ِهي عشَراتُ ُألُوِف َأفْراِيم . قُرون ثَوٍر وحِشي، ينْطَح ِبها اُألمم ِإلَى آِخِر اَألرِض

ِافْرح يا زبولُون ِعنْدما تَرحُل، وَأنْتَ يا يساِكر : "وقَاَل عن زبولُون١٨." وُألُوفُ منَسى
. ينَاِدياِن الشَّعب ِإلَى الْجبِل، حيثُ يقَدماِن قَراِبين الصالِح١٩. ِعنْدما تَبقَى ِفي الِْخياِم

: وقَاَل عن جاد٢٠."  ِفي الرماِليشْبعاِن ِمن خَيراِت الِْبحاِر، وِمن الْكُنُوِز الْمدفُونَِة
"ادِض جَأر وددح عسالَِّذي و كارتَب ! ِتِه َأوفَِريس اعقُ ِذرزميٍد، وكََأس ادج ِبضري نَاكه

تَمع رَؤساء ولَما اج. ِاخْتَار َأحسن اَألرِض ِلنَفِْسِه، نَِصيب الرئِيِس حِفظَ لَه٢١. رْأسها
: وقَاَل عن دان٢٢." الشَّعِب معا، نَفَّذَ مِشيَئةَ اِهللا الصّاِلحةَ، وَأحكَامه مع بِني ِإسراِئيَل

"اشَانب ِمن ثَبٍد وُل َأسِشب اننَفْتَاِلي٢٣." د نقَاَل عى اِهللا، : "وِرض ِمن انعنَفْتَاِلي شَب
َأِشير َأكْثَر الْبِنيِن : "وقَاَل عن َأِشير٢٤." ن بركَاِتِه، فَيمِلك ِفي الْغَرِب والْجنُوِبومآلن ِم

بواباتُ مدِنك ِمن حِديٍد ٢٥. يغِْمس ِفي الزيِت ِرجلَيِه. يرضى عنْه ِإخْوتُه. بركَةً
يْأِتي ِلمعونَِتك راِكبا . لَيس ِمثُْل اِهللا يا شَعِبي٢٦."  َأماٍنونُحاٍس، وطُوَل عمِرك َأنْتَ ِفي

اِإللَه اَألزِلي ملْجُأك، واَألذْرع اَألبِديةُ ٢٧. علَى السماِء، وعلَى السحاِب ِفي جالِلِه
تَكَتَح .قُوُل لَكيو ،كامَأم كودع دطْري" :ِلكْهاٍن ٢٨!" َأهِفي َأم قُوبعنُو يب كُنسفَي

 اءمِطُل السثُ تَهيٍر، حخَموٍب وبِض حونَةً، ِفي َأرمضم قُوبعي نَاِبيعي تَكُونو ،مهدحو
 ومِعينُك من ِمثْلُك يا شَعبا نَصره اُهللا؟ هو حاِميك. هِنيًئا لَكُم يا بِني يعقُوب٢٩. نَدى

ِظيمالْع فُكيسو .ِتِهماداِكِن ِعبلَى َأمع وسَأنْتَ تَدو ،اُؤكدتَذَلَُّل َأعي لَك.  
  



 موت موسى

٣٤ 

فََأراه . ثُم صِعد موسى ِمن سهوِل موآبِ إلَى جبِل نَبو، ِإلَى ِقمِة ِفسجةَ، مقَاِبَل َأِريحا١
وكُلَّ نَفْتَاِلي، وَأرض َأفْراِيم ومنَسى، وكُلَّ َأرِض ٢َألرِض ِمن ِجلْعاد ِإلَى دان، اُهللا كُلَّ ا

والنَّقَب وكُلَّ الْواِدي الْممتَد ِمن َأِريحا مِدينَِة ٣. يهوذَا ِإلَى الْبحِر اَألبيِض الْمتَوسِط
وغَرقَا٤. النَّخِْل ِإلَى صواقَ : "َل اُهللا لَهحِإسو اِهيمرا ِإبتُ ِبهدعالَِّتي و ضاَألر ِذِه ِهيه

ِلكُما ِلنَسِطيهُأعا قُلْتُ، سٍم، كَمِبقَس قُوبعيو . ربتَع لَن لَِكنَّكو ،كنَييا ِبعاهِإي تُكيَأنَا َأر
ودفَنَه اُهللا ِفي الْواِدي ِفي ٦. هنَاك ِفي موآب، كَما قَاَل اُهللافَماتَ موسى عبد اِهللا ٥." ِإلَيها

تَ فَغُوريقَاِبَل بم ،وآبِض مذَا. َأرِمنَا هوِإلَى ي هرقَب دِرفْ َأحعي لَمى ٧. ووسكَان مو
فَبكَى بنُو ٨. ولَم تَذْهب نَضارتُهلَم يضعفْ نَظَره . ِابن ِمَئٍة وِعشِْرين سنَةً لَما ماتَ

  .ِإسراِئيَل علَى موسى ِفي سهوِل موآب ثَالِثين يوما، حتَّى انْتَهتْ فَتْرةُ الِْحداِد
٩ ِمعِه فَسلَيِه عيدي عضى ووسم ِة، َألنوِح الِْحكْمتََأل ِبرقَِد ام كَان نُون نب يشُوعو لَه

ومنْذُ ذَِلك الْوقِْت، لَم يظْهر نَِبي ِفي ١٠. بنُو ِإسراِئيَل، وعِملُوا كَما َأوصى اُهللا موسى
وَأرسلَه ِليصنَع كُلَّ ِتلْك اآلياِت ١١ِإسراِئيَل كَموسى الَِّذي عرفَه اُهللا وجها ِلوجٍه، 

 راِئِب ِفي ِمصجالْعكُلِّ ِبالِدِهواِنِه ووكُلِّ َأعو نوعُل ِبكُلِّ ١٢. ِبِفرمعي نم رظْهي فَلَم
  .قُدرٍة شَِديدٍة، وَأهواٍل عِظيمٍة، كَما عِمَل موسى َأمام عيوِن كُلِّ بِني ِإسراِئيَل

 
 


