
  التثنية
  األمر مبغادرة حوريب

1 
هذا هو الكالم الذي كلَّم بِه موسى مجيع إسرائيلَ، يف عِرب اُألردنِّ، يف البريِة يف العربِة، قُبالَةَ سوف، بني فارانَ 1

ففي 3. عري إلَى قادش برنيعأحد عشر يوما ِمن حوريب علَى طريِق جبل ِس2. وتوفَلَ والبانَ وحضريوت وذي ذَهٍب
 الرب كُلِّ ما أوصاه بسين إسرائيلَ حى بموس هِر، كلَّمالش ل ِمنيف األو رهِر احلادي عشيف الش ،عنيِة األربنالس

باشانَ ال4. إليِهم لكم شبونَ، وعوجيف ح اِكنالس نياألموري لكسيحونَ م برما ض عدشتاروثَ يف بيف ع اِكنس
  : يف عِرب اُألردنِّ، يف أرِض موآب، ابتدأَ موسى يشرح هِذِه الشريعةَ قائال5ً. إذرعي

تحولوا وارتِحلوا وادخلوا جبلَ األموريني وكُلَّ 7كفاكُم قُعود يف هذا اجلَبل، : اَلرب إلَهنا كلَّمنا يف حوريب قائالً"6
.  يليِه ِمن العربِة واجلَبل والسهل واجلَنوِب وساِحل البحِر، أرض الكَنعاينِّ ولُبنانَ إلَى النهِر الكَبِري، ِر الفُراِتما
8اُنظُر .األرض كُمأمام لتعأنْ . قد ج ويعقوب وإسحاق إبراهيم آلبائكُم الرب ماليت أقس لوا ومتَلَّكوا األرضادخ
يعِدِهمب ِمن سلِهمها هلُم ولنعطي.  

  تعيني قادة
 (27-18:13خر )

 ال: وكلَّمتكُم يف ذلك الوقِت قائالً"9
وحدي أنْ أِمحلكُم 10. أقِدركُمقد كثَّر كُمإلَه بِة. اَلرجوِم السماِء يف الكَثركن م اليوم11. وهوذا أنت إلَه الرب

كيف أِمحلُ وحدي ِثقلكُم وِحملكُم 12. م ِمثلكُم ألف مرٍة، ويباِركُكُم كما كلَّمكُمآبائكُم يزيد علَيكُ
: فأجبتموين وقُلتم14. هاتوا ِمن أسباِطكُم ِرجاالً حكَماَء وعقَالَء ومعروفني، فأجعلُهم رؤوسكُم13وخصومتكُم؟ 

بِه أنْ ي الذي تكلَّمت األمر نسلَحا 15. عمرؤوس مهلتعوج ،عروفنيكَماَء ومِرجاالً ح أسباِطكُم رؤوس ذتفأخ
فاَء ألسباِطكُمرراٍت، وعساَء عشورؤ ،ماسنيساَء خساَء ِمئاٍت، ورؤساَء أُلوٍف، ورؤرؤ ،16. علَيكُم رتوأم

  ال17. اقضوا باحلَق بني اإلنساِن وأخيِه ونزيلِهامسعوا بني إخوِتكُم و: قُضاتكُم يف ذلك الوقِت قائالً
  ال. للصغِري كالكَبِري تسمعونَ. تنظُروا إلَى الوجوِه يف القَضاِء

 وأمرتكُم يف ذلك الوقِت بكُل18ِّ. واألمر الذي يعسر علَيكُم تقَدمونه إلَي ألمسعه .ابوا وجه إنساٍن ألنَّ القَضاَءِ ِهللا
  .اُألموِر اليت تعملونها
  إرسال جواسيس

 (33-13:1عد )

ثُم ارتحلنا ِمن حوريب، وسلكنا كُلَّ ذلك القَفِر العظيِم املَخوِف الذي رأيتم يف طريِق جبل األموريني، كما "19
. ى جبل األموريني الذي أعطانا الرب إلَهناقد ِجئتم إلَ: فقُلت لكُم20. وِجئنا إلَى قادش برنيع. أمرنا الرب إلَهنا

21اُنظُر .كأمام األرض كإلَه لَ الربعقد ج .آبائك إلَه الرب ككما كلَّم متَلَّك دال. اصع  



  ختَف وال
ِعب22. ترتموقُلت كُممجيع إلَي ممتقَدفت :سجتنا ليامرِسلْ ِرجاالً قُدعنا نا عن دربوا إلَينا خدروي ،سوا لنا األرض

رجالً واِحدا . فحسن الكالم لَدي، فأخذت ِمنكُم اثني عشر رجال23ً. الطريِق اليت نصعد فيها واملُدِن اليت نأيت إليها
وأخذوا يف أيديِهم ِمن أمثاِر 25 وجتَسسوه، فانصرفوا وصِعدوا إلَى اجلَبل وأتوا إلَى وادي أشكول24َ. ِمن كُلِّ ِسبٍط

  .جيدةٌ هي األرض اليت أعطانا الرب إلَهنا: األرِض ونزلوا بِه إلَينا، وردوا لنا خبرا وقالوا
  التمرد على الرب

 (45-14:20عد )

26" ،إلَِهكُم قَولَ الرب ميتصدوا، وعمل تشاءوا أنْ تصع كُمو27لكنموقُلت يف خياِمكُم مرترممِتِه : تغضِب بببس الرب
إلَى أين نحن صاِعدونَ؟ قد أذاب 28. لنا، قد أخرجنا ِمن أرِض ِمصر ليدفَعنا إلَى أيدي األموريني لكَي يهلكَنا

نا قائلنينا قُلوبتا: إخولُ ِمنوأطو أعظَم عبش .صحةٌ منٌ عظيمدمهناك ناقين عا قد رأينا بةٌ إلَى السماِء، وأيضن .
  ال: فقُلت لكُم29

  ترهبوا وال
م30. ختافوا ِمنه ِنكُمأعي أمام يف ِمصر لَ معكُمكُلِّ ما فع بسح عنكُم حاِربهو ي كُمأمام ائرالس كُمإلَه الرب

31لكمح كيف يثُ رأيتِة، حيرى ويف البموها حتيف كُلِّ الطريِق اليت سلكت هحِملُ اإلنسانُ ابنكما ي كإلَه الرب 
السائِر أمامكُم يف الطريِق، ليلتِمس 33ولكن يف هذا األمِر لَستم واِثقني بالرب إلَِهكُم 32. ِجئتم إلَى هذا املَكاِن

وِمسع الرب صوت 34. م الطريق اليت تسريونَ فيها، ويف سحاٍب ارالكُم مكانا لنزولكُم، يف ناٍر ليالً ليريكُ
لن يرى إنسانٌ ِمن هؤالِء الناِس، ِمن هذا اجليل الشريِر، األرض اجلَيدةَ اليت 35: كالِمكُم فسِخطَ وأقسم قائالً
 ،ها آلبائكُمأنْ أُعطي متة36َأقسفُني بن دا كالبقد .ما ع هنيِه، ألناليت وِطئَها، ولب أُعطي األرض راها، ولههو ي 

  وأنت أيضا ال: وعلَي أيضا غَِضب الرب بسبِبكُم قائال37ً. اتبع الرب متاما
لُ إلَى هناك38. تدخلُ إلَى هناكدخهو ي كأمام نونَ الواِقف بن شوعقِس. يهو ي هألن دهدها إلسرائيلَشم .

39 وهلُم ،لونَ إلَى هناكدخم يفه روالش اخلَري عِرفوا اليوممل ي الذين نوكُمةً، وبيكونونَ غَنيم مقُلت الذين ا أطفالُكُموأم
  .وأما أنتم فتحولوا وارتِحلوا إلَى البريِة علَى طريِق حبِر سوف40. أُعطيها وهم يملكونها

وتنطَّقتم كُلُّ . نحن نصعد ونحاِرب حسب كُلِّ ما أمرنا الرب إلَهنا. قد أخطأنا إلَى الرب: فأجبتم وقُلتم يل"41
  ال: قُلْ هلُم: فقالَ الرب يل42. واِحٍد بعدِة حرِبِه، واستخفَفتم الصعود إلَى اجلَبل

  تصعدوا وال
حاِربوا، ألنتأعدائكُم لئال تنكَِسروا أمام يف وسِطكُم 43. ي لَست قَولَ الرب ميتصعوا بل عومل تسم كُمفكلَّمت

فخرج األموريونَ الساِكنونَ يف ذلك اجلَبل للقائكُم وطَردوكُم كما يفعلُ النحلُ، 44. وطَغيتم، وصِعدتم إلَى اجلَبل
  فرجعتم وبكَيتم أمام الرب، ومل يسمِع الرب لصوِتكُم وال45. لَى حرمةَوكسروكُم يف ِسعري إ

ى إلَيكُمفيها46. أصغ مدتاِم اليت قَعةً كاأليا كثريامأي شيف قاد مدتوقَع.  



  التيه يف الربية
2 
1" ِة علَى طريِق حبِر سوفيرلنا إلَى البحلنا وارتحتَو ةًثُما كثريامأي ل ِسعريبرنا جبود ،ين الربين 2. كما كلَّمكلَّم ثُم

أنتم مارونَ بتخِم إخوِتكُم بين : وأوِص الشعب قائال4ً. حتَولوا نحو الشمال. كَفاكُم دورانٌ ذا اجلَبل3: الرب قائالً
 خافونَ ِمنكُمفي ،يف ِسعري اِكننياعيسو السِرزوا ِجدال5. فاحت  

  ِجموا علَيِهم، ألني ال
  أُعطيكُم ِمن أرِضِهم وال

طَعاما تشترونَ ِمنهم بالِفضِة لتأكُلوا، وماًء أيضا تبتاعونَ 6. وطأةَ قَدٍم، ألني لعيسو قد أعطَيت جبلَ ِسعري مرياثًا
اَآلنَ . ك قد باركَك يف كُلِّ عمل يِدك، عاِرفًا مسريك يف هذا القَفِر العظيِمألنَّ الرب إلَه7. ِمنهم بالِفضِة لتشربوا

فعبرنا عن إخوِتنا بين عيسو الساِكنني يف ِسعري علَى طريِق 8. أربعونَ سنةً للرب إلَِهك معك، مل ينقُص عنك شيٌء
ِة، علَى أيلَةَ، وعلَى ِعصيونَِ جاِبربرالعِة موآبيررنا يف طريِق برلنا ومحتَو ثُم ،.  

9"ال: فقالَ يل الرب 
 تعاِد موآب وال

 تِثر علَيِهم حربا، ألني ال

 ين لوٍط قد أعطَيتي لبمرياثًا، ألن أرِضِهم ِمن أُعطيك"ونَ سكَنوا فيها قَبال10ً. مرياثًا" عاراإلميي . وكثري كبري عبش
نيناقي11. وطَويلٌ كالعنيإميي مهدعوني نياملوآبي لكن ،نيناقيكالع نيفائيبونَ رحسا يأيض م12. ه سكَن ويف ِسعري

ِهِم اليت قَبالً احلوريونَ، فطَردهم بنو عيسو وأبادوهم ِمن قُداِمِهم وسكَنوا مكانهم، كما فعلَ إسرائيلُ بأرِض مرياِث
الرب م13. أعطاهدزار روا وادياَآلنَ قوموا واعب .دزار رنا واديب14. فع رنيعب شقاد اليت ِسرنا فيها ِمن امواألي

، كما أقسم حتى عبرنا وادي زارد، كانت ثَماينَ وثَالثني سنةً، حتى فين كُلُّ اجليل، ِرجالُ احلَرِب ِمن وسِط املَحلَِّة
  .ويد الرب أيضا كانت علَيِهم إلبادِتِهم ِمن وسِط املَحلَِّة حتى فنوا15. الرب هلُم

أنت مار اليوم بتخِم 18: كلَّمين الرب قائال17ًفعندما فين مجيع ِرجال احلَرِب باملوِت ِمن وسِط الشعِب، "16
بعار ،19. موآببتى قَرتونَفممين عجاِه بال ، إلَى ت 
 تعاِدِهم وال

 ِجموا علَيِهم، ألني ال

سكَن . هي أيضا تحسب أرض رفائيني20. أُعطيك ِمن أرِض بين عمونَ مرياثًا، ألني لبين لوٍط قد أعطَيتها مرياثًا
مهدعوني نيونيمالع ونَ فيها قَبالً، لكنفائيالرنيميمز21.  ز ِمن الرب مهأباد ،نيناقيوطَويلٌ كالع وكثري كبري عبش

مهكانوسكَنوا م مدوهفطَر ،اِمِهم22. قُد ،اِمِهمقُد ِمن نياحلوري أتلَف الذين يف ِسعري اِكننيين عيسو السلَ لبكما فع
والعويونَ الساِكنونَ يف القرى إلَى غَزةَ، أبادهم الكَفتوريونَ الذين 23. اليوِمفطَردوهم وسكَنوا مكانهم إلَى هذا 
مهكانوسكَنوا م كفتور خرجوا ِمن .  



  هزمية سيحون ملك حشبون
 (30-21:21عد )

ابتِدئ . ونَ األموري وأرضهقد دفَعت إلَى يِدك سيحونَ ملك حشب. اُنظُر. قوموا ارتِحلوا واعبروا وادي أرنونَ"24
الذين .  يف هذا اليوِم أبتِدئ أجعلُ خشيتك وخوفَك أمام وجوِه الشعوِب حتت كُلِّ السماِء25. متَلَّك وأِثر علَيِه حربا

كعونَ أمامجزِعدونَ ويرتي كربعونَ خسمي.  
أسلُك . أمر يف أرِضك27: ت إلَى سيحونَ ملِك حشبونَ بكالِم سالٍم قائالًفأرسلت رسالً ِمن بريِة قَدميو"26

  الطريق الطريق، ال
  أميلُ يمينا وال

كَما فعلَ يب بنو عيسو 29. أمر بِرجلَي فقط. طَعاما بالِفضِة تبيعين آلكُلَ، وماًء بالِفضِة تعطيين ألشرب28. ِشماالً
لكن 30.  ِسعري، واملوآبيونَ الساِكنونَ يف عار، إلَى أنْ أعبر اُألردنَّ إلَى األرِض اليت أعطانا الرب إلَهناالساِكنونَ يف

مل يشأْ سيحونُ ملك حشبونَ أنْ يدعنا نمر بِه، ألنَّ الرب إلَهك قَسى روحه، وقَوى قَلبه لكَي يدفَعه إلَى يِدك كما 
. ابتِدئ متَلَّك حتى متتلك أرضه. قد ابتدأت أدفَع أمامك سيحونَ وأرضه. اُنظُر: وقالَ الرب يل31. يف هذا اليوِم

32 ،صرِب إلَى ياهقَوِمِه للح سيحونُ للقائنا هو ومجيع 33فخرج نيِه ومجيعوب بناهرنا، فضإلَهنا أمام الرب هفَعفد
. مل نبِق شاِردا. الرجالَ والنساَء واألطفالَ: وأخذنا كُلَّ مدِنِه يف ذلك الوقِت، وحرمنا ِمن كُلِّ مدينٍة34. قَوِمِه
ِمن عروعري اليت علَى حافَِة وادي أرنونَ واملدينِة اليت 36لكن البهائم نهبناها ألنفُِسنا، وغَنيمةَ املُدِن اليت أخذنا، 35
ولكن أرض بين عمونَ مل 37. اجلميع دفَعه الرب إلَهنا أمامنا. الوادي، إلَى ِجلعاد، مل تكُن قريةٌ قد امتنعت علَينايف 

  .كُلَّ ناحيِة وادي يبوق ومدنَ اجلَبل وكُلَّ ما أوصى الرب إلَهنا. نقرا
  هزمية عوج ملك باشان

 (35-21:31عد )
3 
1"عيثُمرِب يف إذرقَوِمِه للح باشانَ للقائنا هو ومجيع لكم عوج ِعدنا يف طريِق باشانَ، فخرجلنا وصفقالَ يل 2.  حتَو
ال: الرب  

ختَف ِمنه، ألني قد دفَعته إلَى يِدك ومجيع قَوِمِه وأرِضِه، فتفعلُ بِه كما فعلت بسيحونَ ملِك األموريني الذي كانَ 
. فدفَع الرب إلَهنا إلَى أيدينا عوج أيضا ملك باشانَ ومجيع قَوِمِه، فضربناه حتى مل يبق له شاِرد3. ساِكنا يف حشبونَ

 يف ِستونَ مدينةً، كُلُّ كورِة أرجوب مملكَةُ عوٍج. مل تكُن قريةٌ مل نأخذها ِمنهم. وأخذنا كُلَّ مدِنِه يف ذلك الوقِت4
. ِسوى قرى الصحراِء الكَثريِة ِجدا. كُلُّ هِذِه كانت مدنا محصنةً بأسواٍر شاِمخٍة، وأبواٍب ومزاليج5. باشانَ
ِم لكن كُلَّ البهائ7. الرجالَ والنساَء واألطفالَ: فحرمناها كما فعلنا بسيحونَ ملِك حشبونَ، محرمني كُلَّ مدينٍة6

وأخذنا يف ذلك الوقِت ِمن يِد ملكَِي األموريني األرض اليت يف عِرب اُألردنِّ، ِمن 8. وغَنيمِة املُدِن نهبناها ألنفُِسنا
كُلَّ مدِن 10. والصيدونيونَ يدعونَ حرمونَ ِسريونَ، واألموريونَ يدعونه سنري9. وادي أرنونَ إلَى جبل حرمونَ



إنَّ عوج ملك باشانَ وحده 11. لسهل وكُلَّ ِجلعاد وكُلَّ باشانَ إلَى سلخةَ وإذرعي مدينتي مملكَِة عوٍج يف باشانَا
نيفائيِة الرقيب ِمن قيديٍد. بح ِمن سرير هأ. هوذا سرير هرضٍع، وعأذر ِتسع ونَ؟ طولُهمين عِة ببأليس هو يف ر عرب
  . أذرٍع بِذراِع رجٍل
  تقسيم األرض

 (42-32:1عد )

12" أعطَيت هندوم ل ِجلعادبج اليت علَى وادي أرنونَ، وِنصف روعريع الوقِت ِمن لكناها يف ذلكامت فهِذِه األرض
نيواجلادي نيينيأوبملكَةَ عوٍج أعط13َ. للروكُلَّ باشانَ م ةَ ِجلعادقيىوبسنلِنصِف ِسبِط م يت . ِة أرجوبكُلَّ كور

يائري ابن منسى أخذَ كُلَّ كورِة أرجوب إلَى تخِم اجلَشوريني 14. وهي تدعى أرض الرفائيني. مع كُلِّ باشانَ
وللرأوبينيني 16.  أعطَيت ِجلعادوملاكري15. إلَى هذا اليوِم" حووِث يائري"واملَعكيني، ودعاها علَى اِمسِه باشانَ 

والعربةَ 17. واجلاديني أعطَيت ِمن ِجلعاد إلَى وادي أرنونَ وسطَ الوادي تخما، وإلَى وادي يبوق تخِم بين عمونَ
ِة نفوِح الِفسجس ِة، حبِر اِمللِح، حتتبرةَ إلَى حبِر العارِكن ا ِمنخمنَّ ترِقواُألردالش حو.  

متجردين تعبرونَ أمام إخوِتكُم . الرب إلَهكُم قد أعطاكُم هِذِه األرض لتمتلكوها: وأمرتكُم يف ذلك الوقِت قائالً"18
ةً، فتمكُثُ يف أما ِنساؤكُم وأطفالُكُم ومواشيكُم، قد عرفت أنَّ لكُم مواشي كثري19. بين إسرائيلَ، كُلُّ ذَوي بأٍس

 ،كُماليت أعطَيت ِنكُمديف 20م عطيِهمي كُمإلَه اليت الرب ا األرضم أيضلكوا همتوي ِمثلكُم كُمتإخو الرب ريحى يحت
عيناك قد : ِت قائالًوأمرت يشوع يف ذلك الوق21. ثُم ترِجعونَ كُلُّ واِحٍد إلَى ملِكِه الذي أعطَيتكُم. عِرب اُألردنِّ

  ال22. هكذا يفعلُ الرب جبميِع املَمالِك اليت أنت عاِبر إليها. أبصرتا كُلَّ ما فعلَ الرب إلَهكُم ذَيِن املَلكِني
عنكُم هو املُحاِرب كُمإلَه ألنَّ الرب ،مختافوا ِمنه.  

  حرمان موسى من عبور األردن
يا سيد الرب، أنت قد ابتدأت تري عبدك عظَمتك ويدك 24: الرب يف ذلك الوقِت قائالًوتضرعت إلَى "23

دعين أعبر وأرى األرض اجلَيدةَ 25فإنه أي إلٍَه يف السماِء وعلَى األرِض يعملُ كأعمالك وكجبروِتك؟ . الشديدةَ
: لكن الرب غَِضب علَي بسبِبكُم ومل يسمع يل، بل قالَ يل الرب26. بلَ اجلَيد ولُبنانَاليت يف عِرب اُألردنِّ، هذا اجلَ

ال! كفاك  
اصعد إلَى رأِس الِفسجِة وارفَع عينيك إلَى الغرِب والشماِل واجلَنوِب والشرِق، 27. تعد تكلِّمين أيضا يف هذا األمِر

ينبع لكن الوانظُر ،يك  
وأما يشوع فأوِصِه وشدده وشجعه، ألنه هو يعبر أمام هذا الشعِب، وهو يقِسم هلُم األرض 28. تعبر هذا اُألردنَّ

  .فمكَثنا يف اِجلواِء مقاِبلَ بيِت فغور29. اليت تراها
  األمر بالطاعة
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ألحكام اليت أنا أُعلِّمكُم لتعملوها، لكَي حتيوا وتدخلوا ومتتلكوا األرض اليت فاآلنَ يا إسرائيلُ امسِع الفَرائض وا"1
عطيكُمي آبائكُم إلَه ال2. الرب  

  تزيدوا علَى الكالِم الذي أنا أوصيكُم بِه وال
إنَّ . كُم قد أبصرت ما فعله الرب ببعلَ فغورأعين3. تنقِّصوا ِمنه، لكَي حتفَظوا وصايا الرب إلَِهكُم اليت أنا أوصيكُم ا

 ،وسِطكُم ِمن كُمإلَه الرب هأباد علَ فغوروراَء ب بذَه نأحياٌء 4كُلَّ م كُمفجميع إلَِهكُم ِصقونَ بالربم املُلتا أنتوأم
5. اليومين ال. اُنظُررا كما أموأحكام فرائض كُملَّمتم داِخلونَ قد علوا هكذا يف األرِض اليت أنتتعم إلَهي، لكَي رب

ألنَّ ذلك ِحكمتكُم وِفطنتكُم أمام أعيِن الشعوِب الذين يسمعونَ كُلَّ هِذِه . فاحفَظوا واعملوا6. إليها لكَي متتلكوها
ألنه أي شعٍب هو عظيم له آهلَةٌ قريبةٌ ِمنه 7.  وفَِطنهذا الشعب العظيم إنما هو شعب حكيم: الفَرائِض، فيقولونَ

وأي شعٍب هو عظيم له فرائض وأحكام عاِدلَةٌ ِمثلُ كُلِّ هِذِه الشريعِة اليت أنا 8كالرب إلَِهنا يف كُلِّ أدعيِتنا إليِه؟ 
  واِضع أمامكُم اليوم؟

 دا لئالإنما احتِرز واحفَظْ نفسك ِج"9

 تنسى اُألمور اليت أبصرت عيناك، ولئال

ياِتكاِم حكُلَّ أي قَلِبك تزولَ ِمن .أوالِدك وأوالد كلِّمها أوالديف 10. وع إلَِهك الرب فيِه أمام يف اليوِم الذي وقَفت 
قالَ يل الرب حني كالمي، لكَ: حوريب مهفأُِمسع عبيل الش عم فيها أحياٌء امجاِم اليت هخافوين كُلَّ األيلَّموا أنْ ييتع ي

مهلِّموا أوالدعاِر إلَى كِبِد السماِء، بظَالٍم 11. علَى األرِض، ويبالن ضطَِرملُ يل، واجلَبيف أسفَل اجلَب مقَفتوو ممتقَدفت
.  وأنتم ساِمعونَ صوت كالٍم، ولكن مل تروا صورةً بل صوتافكلَّمكُم الرب ِمن وسِط الناِر12. وسحاٍب وضباٍب

وإياي أمر الرب يف 14. وأخبركُم بعهِدِه الذي أمركُم أنْ تعملوا بِه، الكلماِت العشِر، وكتبه علَى لوحي حجٍر13
  . رِض اليت أنتم عاِبرونَ إليها لتمتلكوهاذلك الوقِت أنْ أُعلِّمكُم فرائض وأحكاما لكَي تعملوها يف األ

  حترمي عبادة األوثان
15"ا ألنفُِسكُمِفظوا ِجداِر. فاحتوسِط الن ِمن يف حوريب الرب كُمكلَّم ا يومةً ما صورومل تر كُملئال 16. فإن

ِشبه بهيمٍة ما ِمما علَى األرِض، 17ِشبه ذَكٍَر أو أُنثَى، تفسدوا وتعملوا ألنفُِسكُم ِتمثاالً منحوتا، صورةَ ِمثاٍل ما، 
ِشبه دبيٍب ما علَى األرِض، ِشبه مسٍك ما ِمما يف املاِء ِمن حتِت 18ِشبه طٍَري ما ذي جناٍح ِمما يطري يف السماِء، 

ر والنجوم، كُلَّ جنِد السماِء اليت قَسمها الرب ولئال ترفَع عينيك إلَى السماِء، وتنظُر الشمس والقَم19. األرِض
وأنتم قد أخذَكُم الرب وأخرجكُم ِمن 20. إلَهك جلميِع الشعوِب اليت حتت كُلِّ السماِء، فتغتر وتسجد هلا وتعبدها
وغَِضب الرب علَي بسبِبكُم، وأقسم إني 21. وِمكوِر احلَديِد ِمن ِمصر، لكَي تكونوا له شعب مرياٍث كما يف هذا الي

  ال
  أعبر اُألردنَّ وال

  فأموت أنا يف هِذِه األرِض، ال22. أدخلُ األرض اجلَيدةَ اليت الرب إلَهك يعطيك نصيبا
ِاحتِرزوا ِمن أنْ تنسوا عهد الرب إلَِهكُم الذي 23. أعبر اُألردنَّ، وأما أنتم فتعبرونَ ومتتلكونَ ِتلك األرض اجلَيدةَ



كإلَه الرب عنه هاكةَ كُلِّ ما نا، صورنحوتِتمثاالً م عوا ألنفُِسكُموتصن ،معكُم ه24. قَطَع هو نار كإلَه ألنَّ الرب
غَيور آِكلَةٌ، إلَه.  

لتم الزمانَ يف األرِض، وفَسدتم وصنعتم ِتمثاالً منحوتا صورةَ شيٍء ما، إذا ولَدتم أوالدا وأوالد أوالٍد، وأطَ"25
أُشِهد علَيكُم اليوم السماَء واألرض أنكُم تبيدونَ سريعا عن األرِض 26وفَعلتم الشر يف عينِي الرب إلَِهكُم إلغاظَِتِه، 

  ال. ا لتمتلكوهااليت أنتم عاِبرونَ اُألردنَّ إليه
  تطيلونَ األيام علَيها، بل لكونَ ال

وتصنعونَ هناك 28. ويبددكُم الرب يف الشعوِب، فتبقَونَ عددا قَليالً بني اُألمِم اليت يسوقُكُم الرب إليها27. محالَةَ
  آهلَةً صنعةَ أيدي الناِس ِمن خشٍب وحجٍر ِمما ال

  ر واليبِص
  يسمع وال
  يأكُلُ وال

مش29. يفِسكوبكُلِّ ن بكُلِّ قَلِبك هستمإذا الت ِجتده كإلَه الرب هناك ِمن إنْ طَلَبت 30. ثُم علَيك قيعندما ض
  ألنَّ الرب إلَهك إلَه رحيم، ال31وأصابتك كُلُّ هِذِه اُألموِر يف آِخِر األياِم، ترِجع إلَى الرب إلَِهك وتسمع لقَولِه، 

  يتركُك وال
  يهلكُك وال

  .ينسى عهد آبائك الذي أقسم هلُم علَيِه
  الرب هو اهللا

فاسأل عن األياِم األولَى اليت كانت قَبلك، ِمن اليوِم الذي خلَق اُهللا فيِه اإلنسانَ علَى األرِض، وِمن أقصاِء السماِء "32
هلْ ِمسع شعب صوت اِهللا يتكلَّم ِمن وسِط 33 هل جرى ِمثلُ هذا األمِر العظيِم، أو هل سِمع نظريه؟. قصائهاإلَى أ

أو هل شرع اُهللا أنْ يأيتَ ويأخذَ لنفِسِه شعبا ِمن وسِط شعٍب، بتجاِرب وآياٍت 34الناِر كما ِمسعت أنت، وعاش؟ 
لكم الرب إلَهكُم يف ِمصر أمام   شديدٍة وِذراٍع رفيعٍة ومخاِوف عظيمٍة، ِمثلَ كُلِّ ما فعلَوعجائب وحرٍب ويٍد

ِمن السماِء أمسعك صوته لينِذرك، وعلَى 36. ليس آخر ِسواه. إنك قد أُِريت لتعلَم أنَّ الرب هو اإللَه35أعيِنكُم؟ 
 هنار اِراألرِض أراكوسِط الن ِمن هكالم ةَ، وِمسعت37. العظيم ،عِدِهمب ِمن مسلهن واختار آباَءك بأح هوألجل أن

 ،ِمصر ِة ِمنِتِه العظيمِتِه بقوضرحب كج38أخر كعطيوي ويأيتَ بك ،ِمنك وأعظَم را أكبعوبش أماِمك ِمن دطرلكي ي
فاعلَِم اليوم وردد يف قَلِبك أنَّ الرب هو اإللَه يف السماِء ِمن فوق، وعلَى 39. كما يف هذا اليوِمأرضهم نصيبا 

واحفَظْ فرائضه ووصاياه اليت أنا أوصيك ا اليوم لكَي يحسن إلَيك وإلَى أوالِدك 40. ليس ِسواه. األرِض ِمن أسفَلُ
  ".لَ أيامك علَى األرِض اليت الرب إلَهك يعطيك إلَى األبِدِمن بعِدك، ولكَي تطي

  مدن امللجأ



لكي يهرب إليها القاِتلُ الذي يقتلُ صاِحبه 42حينئٍذ أفرز موسى ثَالثَ مدٍن يف عِرب اُألردنِّ نحو شروِق الشمِس 41
يِة يف أرِض ِّباِصر يف البر43. يهرب إلَى إحدى ِتلك املُدِن فيحيا. بلهبغِري ِعلٍم، وهو غَري مبِغٍض له منذُ أمِس وما قَ

نييسنوجوالنَ يف باشانَ للم ،نيللجادي يف ِجلعاد وراموت ،نيينيأوبهل للرالس. 

  الشريعة
ي الشهادات والفَرائض واألحكام اليت كلَّم ا هِذِه ه45. وهِذِه هي الشريعةُ اليت وضعها موسى أمام بين إسرائيل44َ

 ِمصر ِمن روِجِهمخ ين إسرائيلَ ِعندى بلِك 46موسيف أرِض سيحونَ م ،يِت فغورقاِبلَ بنِّ يف اِجلواِء مِرب اُألرديف ع 
وامتلكوا 47ند خروِجِهم ِمن ِمصر األموريني الذي كانَ ساِكنا يف حشبونَ، الذي ضربه موسى وبنو إسرائيلَ ِع

ِمن عروعري اليت 48. أرضه وأرض عوٍج ملِك باشانَ، ملكَِي األموريني، اللذَيِن يف عِرب اُألردنِّ نحو شروِق الشمِس
دنِّ نحو الشروِق إلَى حبِر وكُلَّ العربِة يف عِرب اُألر49علَى حافَِة وادي أرنونَ إلَى جبل سيئونَ الذي هو حرمونُ 

  .العربِة حتت سفوِح الِفسجِة
  العشر الوصايا

 (21-20:1خر )
5 
ِامسع يا إسرائيلُ الفَرائض واألحكام اليت أتكلَّم ا يف مساِمِعكُم اليوم، :"ودعا موسى مجيع إسرائيلَ وقالَ هلُم1

لَيس مع آبائنا قَطَع الرب هذا العهد، بل 3. رب إلَهنا قَطَع معنا عهدا يف حوريباَل2. وتعلَّموها واحتِرزوا لتعملوها
أنا كُنت واِقفًا 5. وجها لوجٍه تكلَّم الرب معنا يف اجلَبل ِمن وسِط الناِر4. معنا نحن الذين هنا اليوم مجيعنا أحياٌء

.  لكَي أُخِبركُم بكالِم الرب، ألنكُم ِخفتم ِمن أجل الناِر، ومل تصعدوا إلَى اجلَبلبني الرب وبينكُم يف ذلك الوقِت
  ال7. أنا هو الرب إلَهك الذي أخرجك ِمن أرِض ِمصر ِمن بيِت العبوديِة6: فقالَ

  ال8. يكُن لك آهلَةٌ أُخرى أمامي
.  ما ِمما يف السماِء ِمن فوق وما يف األرِض ِمن أسفَلُ وما يف املاِء ِمن حتِت األرِضتصنع لك ِتمثاالً منحوتا صورةً

  ال9
  تسجد هلُن وال

تعبدهن، ألني أنا الرب إلَهك إلَه غَيور، أفتِقد ذُنوب اآلباِء يف األبناِء ويف اجليل الثّالِث والراِبِع ِمن الذين يبِغضونين، 
10وحاِفظي وصاياي يِحبم ا إلَى أُلوٍف ِمنإحسان عال11. وأصن  

  تنِطق باسِم الرب إلَِهك باِطالً، ألنَّ الرب ال
ِستةَ أياٍم تشتِغلُ وتعملُ 13. ِاحفَظْ يوم السبِت لتقَدسه كما أوصاك الرب إلَهك12. يِربئ من نطَق باِمسِه باِطالً

 ،أعمالك ال14مجيع ،إلَِهك للرب بتفس اِبعالس ا اليوموأم  
 لكَي الذي يف أبواِبك زيلُكون ،هائِمكوكُلُّ ب كوِحمار كوثَور كتوأم كبدوع كتوابن كوابن ا أنتالً مملْ فيِه عتعم

ِمثلك كتوأم كبدع ،ريحستك15ُ. ي كأن ٍد واذكُربي هناك ِمن كإلَه الرب كجفأخر ،ا يف أرِض ِمصربدع نت



أكِرم أباك وأُمك كما أوصاك 16. ألجل ذلك أوصاك الرب إلَهك أنْ حتفَظَ يوم السبِت. شديدٍة وِذراٍع ممدودٍة
وال 18ال تقتلْ، 17. ألرِض اليت يعطيك الرب إلَهكالرب إلَهك، لكَي تطولَ أيامك، ولكَي يكونَ لك خري علَى ا

وال تشتِه امرأةَ قريِبك، وال تشتِه بيت قريِبك وال 21وال تشهد علَى قريِبك شهادةَ زوٍر، 20وال تسِرق، 19تزِن، 
وال كُلَّ ما لقريِبك هوال ِحمار هوال ثَور هتوال أم هبدوال ع قلههِذ22. ح ِتكُمماعكُلَّ ج ا الرب كلَّم ِه الكلمات

ِزدباِب، وصوٍت عظيٍم ومل يحاِب والضاِر والسوسِط الن ل ِمناها. يف اجلَبٍر وأعطاين إيجح ِني ِمنها علَى لوحبوكت.  
قَدمتم إلَي، مجيع رؤساِء أسباِطكُم وشيوخكُم فلَما ِمسعتم الصوت ِمن وسِط الظَّالِم، واجلَبلُ يشتِعلُ بالناِر، ت"23
24ماِر: وقُلتوسِط الن ِمن هوِمسعنا صوت ،هتظَموع هجدإلَهنا قد أرانا م هوذا الرب . كلِّمقد رأينا أنَّ اَهللا ي هذا اليوم

إنْ عدنا نسمع صوت الرب إلَِهنا أيضا .  العظيمةَ تأكُلُناوأما اآلنَ فلماذا نموت؟ ألنَّ هِذِه النار25. اإلنسانَ ويحيا
موت؟ 26. ناِر ِمثلَنا وعاشوسِط الن ِمن يتكلَّم اِهللا احلَي صوت ِر الذي ِمسعشمجيِع الب هو ِمن نم ه27ألن أنت مقَدت

فسِمع الرب صوت 28.  ما يكلِّمك بِه الرب إلَهنا، فنسمع ونعملَوامسع كُلَّ ما يقولُ لك الرب إلَهنا، وكلِّمنا بكُلِّ
موين وقالَ يل الربكلَّمت حني عِب الذي كلَّموك بِه: كالِمكُمكالِم هؤالِء الش صوت نوا يف كُلِّ ما . ِمسعتقد أحس

 ويحفَظوا مجيع وصاياي كُلَّ األياِم، لكَي يكونَ هلُم يا لَيت قَلبهم كانَ هكذا فيِهم حتى يتقوين29. تكلَّموا
وأما أنت فِقف هنا معي فأُكلِّمك جبميِع 31. ارِجعوا إلَى خياِمكُم: ِاذهب قُلْ هلُم30. وألوالِدِهم خري إلَى األبِد

فاحتِرزوا لتعملوا كما 32. ليت أنا أُعطيِهم ليمتلكوهاالوصايا والفَرائِض واألحكاِم اليت تعلِّمهم فيعملونها يف األرِض ا
كُمإلَه الرب كُمرال. أم  
  تزيغوا يمينا وال

 يف مجيِع الطريِق اليت أوصاكُم ا الرب إلَهكُم تسلُكونَ، لكَي حتيوا ويكونَ لكُم خري وتطيلوا األيام يف 33. يسارا
لكونهااألرِض اليت متت.  
  أحب الرب إهلك

6 
وهِذِه هي الوصايا والفَرائض واألحكام اليت أمر الرب إلَهكُم أنْ أُعلِّمكُم لتعملوها يف األرِض اليت أنتم عاِبرونَ "1

ابنك وابن ابِنك لكي تتقي الرب إلَهك وحتفَظَ مجيع فرائِضِه ووصاياه اليت أنا أوصيك ا، أنت و2إليها لتمتلكوها، 
كامتطولَ أي ولكَي ،ياِتكاِم حا، كما 3. كُلَّ أيِجد وتكثُر ريخ يكونَ لك لَ، لكَيعملت ِرزياإسرائيلُ واحت عفامس

  .كلَّمك الرب إلَه آبائك يف أرٍض تفيض لَبنا وعسالً
. فتِحب الرب إلَهك ِمن كُلِّ قَلِبك وِمن كُلِّ نفِسك وِمن كُلِّ قوِتك5. دالرب إلَهنا رب واِح: ِامسع يا إسرائيلُ"4
6 ،علَى قَلِبك ا اليوم اليت أنا أوصيك هِذِه الكلمات كُن7ولت ،يِتكيف ب جتلس ا حني وتكلَّم ،ها علَى أوالِدكوقُص

وحني تنام متشي يف الطريِق، وحني وحني ،8 تقوم ،يكينع نيب صائبع كُنولت ،ِدكةً علَى يالمطها عبها 9واربواكت
وعلَى أبواِبك يِتكعلَى قَوائِم أبواِب ب.  



ومتى أتى بك الرب إلَهك إلَى األرِض اليت حلَف آلبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنْ يعطيك، إلَى مدٍن عظيمٍة "10
يٍة مل تبِنها، ج11د يتوٍن مل تغِرسها، وأكلتٍة مل حتِفرها، وكُروٍم وزحفورٍري مل متألها، وأبآٍر مملوَءٍة كُلَّ خيوٍت موب

 ،ِبعتِة12وشبودييِت العب ِمن أرِض ِمصر ِمن كجالذي أخر ى الربلئال تنس ِرز13. فاحت اهقي، وإيتت كإلَه الرب
  ال14. بد، وباِمسِه حتلفتع

 ،ولكُمِم اليت حآهلَِة اُألم ى ِمنلئال15تسريوا وراَء آهلٍَة أُخر ،يف وسِطكُم غَيور إلَه كُمإلَه ألنَّ الرب  
  ال16. يحمى غَضب الرب إلَِهكُم علَيكُم فيبيدكُم عن وجِه األرِض

ركما ج كُمإلَه بوا الربرجةَتسيف م موها17. بت هاداِتِه وفَرائِضِه اليت أوصاكُموش إلَِهكُم احفَظوا وصايا الرب .
18 الرب لَفةَ اليت حداجلَي األرض لكلَ ومتتوتدخ ،ريخ يكونَ لك لكَي ،ِي الربينيف ع ناحلَ واحلَسل الصواعم

 ِم19آلبائك أعدائك مجيع نفيأنْ يأماِمك ن .الرب كما تكلَّم.  
تقولُ 21ما هي الشهادات والفَرائض واألحكام اليت أوصاكُم ا الرب إلَهنا؟ : إذا سألك ابنك غَدا قائالً"20
ٍة: البِنكديدٍد شبي ِمصر ِمن نا الربجفأخر ،ونَ يف ِمصرا لِفرعبيدا عآياٍت22. كُن الرب عنةً وصعظيم جائبوع 

. وأخرجنا ِمن هناك لكَي يأيتَ بنا ويعطينا األرض اليت حلَف آلبائنا23ورديئَةً ِمبصر، بِفرعونَ ومجيِع بيِتِه أمام أعيِننا 
ياِم، ويستبقينا كما يف هذا فأمرنا الرب أنْ نعملَ مجيع هِذِه الفَرائض ونتقي الرب إلَهنا، ليكونَ لنا خري كُلَّ األ24
  .وإنه يكونُ لنا بر إذا حِفظنا مجيع هِذِه الوصايا لنعملها أمام الرب إلَِهنا كما أوصانا25. اليوِم

  طرد األمم
 (14-28:1، تث 16-34:11خر )
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اِحلثِّيني : ا، وطَرد شعوبا كثريةً ِمن أماِمكمتى أتى بك الرب إلَهك إلَى األرِض اليت أنت داِخلٌ إليها لتمتلكَه"1

 ،ِمنك وأعظَم عوٍب أكثَرش سبع ،نيبوسيوالي نييواِحلو نييوالِفِرز نيوالكَنعاني نيواألموري ني2واِجلرجاشي مهفَعود
مهمرحت كفإن ،مهبتروض ،كأمام كإلَه ال.الرب   

  تقطَع هلُم عهدا، وال
 ،علَيِهم شِفقوال3ت  

مصاِهرهبنتك ال. ت  
  تعِط البِنِه، وبنته ال

ذْ البِنكا4. تأخسريع هلكُكُموي علَيكُم الرب بى غَضحمى، فيآهلَةً أُخر دعبورائي في ِمن كابن دري هولكن 5. ألن
مِ َلونِدم: هكذا تفعاِربالن محِرقونَ متاثيلهوت ،مهقَطِّعونَ سواريوت ،مهرونَ أنصابكَسوت ،مهذاِبح6. ونَ م كألن

إلَِهك للرب سقَدم عبش علَى وجِه . أنت عوِب الذينمجيِع الش ِمن صا أخعبش كونَ لهلت كإلَه الرب قد اختار اكإي
.  ِمن كوِنكُم أكثَر ِمن سائِر الشعوِب، التصق الرب بكُم واختاركُم، ألنكُم أقَلُّ ِمن سائِر الشعوِبلَيس7األرِض، 

بل ِمن محبِة الرب إياكُم، وِحفِظِه القَسم الذي أقسم آلبائكُم، أخرجكُم الرب بيٍد شديدٍة وفَداكُم ِمن بيِت 8



فاعلم أنَّ الرب إلَهك هو اُهللا، اإللَه األمني، احلاِفظُ العهد واإلحسانَ للذين 9. يِة ِمن يِد ِفرعونَ ملِك ِمصرالعبود
  ال. واملُجازي الذين يبِغضونه بوجوِهِهم ليهلكَهم10يِحبونه ويحفَظونَ وصاياه إلَى ألِف جيٍل، 

هبِغضي نمِهلُ مجازيِه. يجِهِه يلها11. بوعملت اليوم اليت أنا أوصيك واألحكام صايا والفَرائضفاحفَِظ الو.  
12"واإلحسانَ اللذَيِن  وِمن هدالع كإلَه الرب حفَظُ لكها، يلونوحتفَظونَ وتعم عونَ هِذِه األحكامتسم كُمأجل أن

 ،آلبائك م13أقسباِركُكوي كِحبويةَ أرِضكروثَم طِنكةَ برثَم باِركوي ككَثِّروي  : يتك وِنتاجوز كومخر كقمح
  ال. مباركًا تكونُ فوق مجيِع الشعوِب14. بقَِرك وإناثَ غَنِمك، علَى األرِض اليت أقسم آلبائك أنه يعطيك إياها

  يكونُ عقيم وال
  عاِقر فيك وال

  ويرد الرب عنك كُلَّ مرٍض، وكُلَّ أدواِء ِمصر الرديئَِة اليت عرفتها ال15. كيف بهائِم
بِغضيكلُها علَى كُلِّ مجعبل ي ،ها علَيكعض16. يإلَيك دفَعي كإلَه الرب عوِب الذينال. وتأكُلُ كُلَّ الش  

  تشِفق عيناك علَيِهم وال
مهآهلَت دتعبلك كرش 17. ، ألنَّ ذلكيف قَلِبك ي: إنْ قُلتِمن أكثَر عوب؟ . هؤالِء الشمهدأنْ أطر أقِدر كيف

  فال18
مِمنه ختَف .نيونَ وجبميِع اِملصريبِفرع كإلَه الرب لهما فع واآلياِت 19. اذكُر ،يناكا عرةَ اليت أبصالعظيم جاِربالت

والعكإلَه الرب كجا أخر ةَ اليتفيعالر ةَ والذِّراعديدالش دوالي عوِب اليت . جائبجبميِع الش كإلَه لُ الربفعهكذا ي
  .أنت خائف ِمن وجِهها

 ال21. ِمكوالزنابري أيضا يرِسلُها الرب إلَهك علَيِهم حتى يفنى الباقونَ واملُختفونَ ِمن أما"20
خوفوم عظيم إلَه يف وسِطك كإلَه ألنَّ الرب ،مهجوهو ب22. ترهكإلَه الرب ولكن  ِمن عوبهؤالِء الش دطري

 ال. أماِمك قَليالً قَليالً
 تستطيع أنْ تفنيهم سريعا، لئال

ويدفَع 24.  إلَهك أمامك ويوِقعِ ِم اضِطرابا عظيما حتى يفنواويدفَعهم الرب23. تكثُر علَيك وحوش البريِة
  ال. ملوكهم إلَى يِدك، فتمحو امسهم ِمن حتِت السماِء

مهفنيى تحت إنسانٌ يف وجِهك ِقفاِر25. يحِرقونَ بالنت ماثيلَ آهلَِتِهمال. وت  
  تشتِه ِفضةً وال

  علَيها لتأخذَ لك، لئالذَهبا ِمما 
إلَِهك الرب ِعند ِرجس هبِه ألن صادوال26. ت  

  تدِخلْ ِرجسا إلَى بيِتك لئال
ا ِمثلهمرحتكونَ م .مرحم هألن ههوتكر هقِبحتست.  
  التنسى الرب إهلك
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1"عمحتفَظونَ لت ا اليوم صايا اليت أنا أوصيكُمالو مجيع ماليت أقس لكوا األرضلوا ومتتا وتكثُروا وتدخوحتَي لوها، لكَي

آلبائكُم كُل2َّ. الرب وتتذَكَّر  ِذلَّكي ةً يف القَفِر، لكَيسن عنيهِذِه األرب كإلَه الرب بك الطريِق اليت فيها سار
ما يف قَلِبك عِرفلي كبرجوي : أم حفَظُ وصاياهوال3ال؟ أت تعِرفُه الذي مل تكُن املَن كموأطع كوأجاع فأذَلَّك 

. عرفَه آباؤك، لكَي يعلِّمك أنه ليس باخلُبِز وحده يحيا اإلنسانُ، بل بكُلِّ ما يخرج ِمن فِم الرب يحيا اإلنسانُ
فاعلم يف قَلِبك أنه كما يؤدب اإلنسانُ ابنه قد أدبك 5. ربعني سنةًثيابك مل تبلَ علَيك، وِرجلُك مل تتورم هِذِه األ4

كإلَه 6. الرب ،هقيِقِه وتتيف طُر سلُكلت إلَِهك ٍة7واحفَظْ وصايا الربديإلَى أرٍض ج آٍت بك كإلَه ألنَّ الرب .
أرِض زيتوِن زيٍت، . أرِض ِحنطٍَة وشعٍري وكرٍم وتٍني ورماٍن8. لِبقاِع واِجلبالأرِض أاٍر ِمن عيوٍن، وِغماٍر تنبع يف ا

  أرض ليس باملَسكَنِة تأكُلُ فيها خبزا، وال9. وعسٍل
هك فمتى أكلت وشِبعت تباِرك الرب إل10َ. أرض ِحجارتها حديد، وِمن ِجباهلا حتفُر نحاسا. يعِوزك فيها شيٌء

ِة اليت أعطاكدوال11. ألجل األرِض اجلَي كإلَه ى الربأنْ تنس ِمن ِرزِاحت  
ا اليوم اليت أنا أوصيك هوفَرائض هوأحكام 12. حتفَظَ وصاياه ،ةً وسكَنتديا جيوتب يتنوب ِبعتوش لئال إذا أكلت

يرتِفع قَلبك وتنسى الرب إلَهك 14ك الِفضةُ والذَّهب، وكثُر كُلُّ ما لك، وكثُرت بقَرك وغَنمك، وكثُرت ل13
الذي سار بك يف القَفِر العظيِم املَخوِف، مكاِن حياٍت محِرقٍَة 15الذي أخرجك ِمن أرِض ِمصر ِمن بيِت العبوديِة، 

الذي أطعمك يف البريِة املَن الذي مل 16. ج لك ماًء ِمن صخرِة الصواِنالذي أخر. وعقاِرب وعطٍَش حيثُ ليس ماٌء
ِتكيف آِخر إلَيك حِسني لكَي ،كبرجوي ِذلَّكي لكَي ،كآباؤ عِرفهولئال17. ي  

ةَ: تقولَ يف قَلِبكيل هِذِه الثَّرو تعاصطَن ديةُ ييت وقُدرةً بل اذك18ُ. قوقو عطيكهو الذي ي هأن ،كإلَه ِر الرب
وإنْ نسيت الرب إلَهك، وذَهبت وراَء 19. الصِطناِع الثَّروِة، لكَي يفي بعهِدِه الذي أقسم آلبائك كما يف هذا اليوِم

  الآهلٍَة أُخرى وعبدتها وسجدت هلا، أُشِهد علَيكُم اليوم أنكُم تبيدونَ 
  .كالشعوِب الذين يبيدهم الرب ِمن أماِمكُم كذلك تبيدونَ، ألجل أنكُم مل تسمعوا لقَول الرب إلَِهكُم20. محالَةَ

  ليس ألجل بر إسرائيل
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1"،ِمنك وأعظَم را أكبعوبش لكلَ ومتتتدخ نَّ لكَياُألرد عاِبر اليوم يا إسرائيلُ، أنت عةً إلَى ِامسنصحةً وما عظيمندوم 

فاعلَِم اليوم أنَّ الرب 3من يِقف يف وجِه بين عناق؟ : قَوما ِعظاما وِطواالً، بين عناق الذين عرفتهم وِمسعت2. السماِء
  ال4. دهم وتهلكُهم سريعا كما كلَّمك الربهو يبيدهم ويِذلُّهم أمامك، فتطر. إلَهك هو العاِبر أمامك نارا آِكلَةً

وألجل إِمث . ألجل بري أدخلَين الرب ألمتلك هِذِه األرض: تقُلْ يف قَلِبك حني ينفيِهِم الرب إلَهك ِمن أماِمك قائالً
أماِمك ِمن الرب مهدطرعوِب يدال5َ. هؤالِء الشوع كألجل بر بل ألجل إِمث لَيس ،مهأرض لكمتلُ لتتدخ ِة قَلِبك

 وإسحاق إبراهيم علَيِه آلبائك الرب مبالكالِم الذي أقس فيي ولكَي ،أماِمك ِمن كإلَه الرب مهدطرعوِب يالش أولئك
6. ويعقوبهِذِه األرض كإلَه الرب عطيكي كليس ألجل بر هِةفاعلم أنقَبالر لبص عبش كلكَها، ألنمتةَ لتداجلَي .  

  العجل الذهيب



7"ال. اُذكُر 
ِمن اليوِم الذي خرجت فيِه ِمن أرِض ِمصر حتى أتيتم إلَى هذا املَكاِن . تنس كيف أسخطت الرب إلَهك يف البريِة

قاِومونَ الربم تأ8. كنت ى يف حوريبحتكُمبيدلي علَيكُم الرب ِضبفغ ،الرب مطتل 9. سخإلَى اجلَب ِعدتص حني
  لكَي آخذَ لوحِي احلَجِر، لوحِي العهِد الذي قَطَعه الرب معكُم، أقَمت يف اجلَبل أربعني ارا وأربعني ليلَةً ال

  آكُلُ خبزا وال
لوحِي احلَجِر املَكتوبِني بأصِبِع اِهللا، وعلَيِهما ِمثلُ مجيِع الكلماِت اليت كلَّمكُم ا وأعطاينَ الرب 10. أشرب ماًء

ويف ِنهايِة األربعني ارا واألربعني ليلَةً، لَما أعطاينَ الرب لوحِي 11. الرب يف اجلَبل ِمن وسِط الناِر يف يوِم االجِتماِع
زاغوا . قُِم انِزلْ عاِجالً ِمن هنا، ألنه قد فسد شعبك الذي أخرجته ِمن ِمصر: قالَ الرب يل12، احلَجِر، لوحِي العهِد

مهيتا عن الطريِق اليت أوصسبوكًا. سريعِتمثاالً م عوا ألنفُِسِهمنقائال13ً. ص الرب ينوإذا : وكلَّم عبهذا الش رأيت
الر لبص عبِةهو ش14. قَبمِمنه وأكثَر ا أعظَمعبش لكحتِت السماِء، وأجع ِمن مهامس وأحمو مهكين فأُبيداُتر .

15يدهِد يف ياِر، ولَوحا العِعلُ بالنشتلُ يل، واجلَباجلَب ِمن لتزون فترفانص.  
16"،إلَِهكُم إلَى الرب مم قد أخطأتوإذا أنت ظَرتا عن الطريِق اليت فنسريع مغتسبوكًا، وزِعجالً م ألنفُِسكُم معتنوص 

ا الرب 17. أوصاكُمِنكُمأعي ما أمامهرتوكس يدي ما ِمنهحتِني وطَراللَّوح ذت18. فأخ الرب أمام سقَطت ثُم
  كاألول أربعني ارا وأربعني ليلَةً، ال

  زا والآكُلُ خب
ألني فِزعت ِمن الغضِب 19. أشرب ماًء، ِمن أجل كُلِّ خطاياكُم اليت أخطأتم ا بعملكُم الشر أمام الرب إلغاظَِتِه

كُمبيدلي علَيكُم الرب يِظ الذي سِخطَها. والغةَ أيضاملَر ِتلك يلَ الرب ِمعال20. فس ا وعلَى هارونَ غَِضبِجد رب
هبيدالوقِت. لي أجل هارونَ يف ذلك ا ِمنأيض لَّيت21. فص هقتوأحر هذتفأخ ،موهعتنالِعجلُ الذي ص ،كُمتطيا خوأم

  . اجلَبلثُم طَرحت غُباره يف النهِر املُنحِدِر ِمن. بالناِر، ورضضته وطَحنته جيدا حتى نِعم كالغباِر
22"الرب مطتةَ أسخأوته روتةَ وقَبسةَ ومقائال23ً. ويف تبعري رنيعب شقاد ِمن الرب لكُمأرس دوا : وحنياصع

الرب قد كنتم تعصونَ 24. امتلكوا األرض اليت أعطَيتكُم، عصيتم قَولَ الرب إلَِهكُم ومل تصدقوه ومل تسمعوا لقَولِه
كُمفترع منذُ يوم.  

25"هلكُكُمي هقالَ إن ها، ألنَّ الربليلَةً اليت سقَطت عنيا واألربار عنياألرب الرب أمام قَطت26. فس للرب لَّيتوص
ال: وقُلت ،الرب دياسي  

هجتالذي أخر ،ِتكظَمبع هيتالذي فد ومرياثَك كعبش هلكٍةتديدٍد شبي ِمصر 27.  ِمن وإسحاق إبراهيم كبيدع اُذكُر
ال. ويعقوب  

  لئال28تلتِفت إلَى غَالظَِة هذا الشعِب وإِمثِه وخطيِتِه، 
نه أبغضهم، ألجل أنَّ الرب مل يقِدر أنْ يدِخلهم األرض اليت كلَّمهم عنها، وألجل أ:  تقولَ األرض اليت أخرجتنا ِمنها
  .وهم شعبك ومرياثُك الذي أخرجته بقوِتك العظيمِة وبِذراِعك الرفيعِة29. أخرجهم لكَي يميتهم يف البريِة



  لوحا عهد مثل األولني
 (10-34:1خر )
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1"الوقِت قالَ يلَ الرب ٍر ِمثلَ : يف ذلكجح ِني ِمنلوح لك ا احنَتتابوت لك عل، واصنإلَى اجلَب إلَي دلَِني، واصعاألو

علَى اللَّوحِني األولَِني اللذَيِن كسرتهما، وتضعهما يف  فأكتب علَى اللَّوحِني الكلماِت اليت كانت2. ِمن خشٍب
ن حجٍر ِمثلَ األولَِني، وصِعدت إلَى اجلَبل واللَّوحاِن فصنعت تابوتا ِمن خشِب السنِط، ونحت لوحِني ِم3. التابوِت
الكلماِت العشر اليت كلَّمكُم ا الرب يف اجلَبل ِمن وسِط الناِر  ،فكتب علَى اللَّوحِني ِمثلَ الِكتابِة األولَى4. يف يدي

 ونزلت ِمن اجلَبل ووضعت اللَّوحِني يف التابوِت الذي صنعت، ثُم انصرفت5. يف يوِم االجِتماِع، وأعطاينَ الرب إياها
ينَ الربركما أم 6. فكانا هناكعقانَ إلَى موسريين يآباِر ب لوا ِمنحنو إسرائيلَ ارتوب . هارونُ، وهناك مات هناك

ِفند .ا عنهضِعو هابن ألعازار ن7. فكهحارت هناك اِر ماٍءِمنأرِض أ ،طباتاِجلدجوِد إلَى ي لوا إلَى اِجلدجوِد، وِمن.  
يف ذلك الوقِت أفرز الرب ِسبطَ الوي ليحِملوا تابوت عهِد الرب، ولكَي يِقفوا أمام الرب ليخِدموه ويباِركوا  8

  ألجل ذلك مل يكُن لالوي ِقسم وال9. باِمسِه إلَى هذا اليوِم
  .الرب هو نصيبه كما كلَّمه الرب إلَهك. يب مع إخوِتِهنص
وِمسع الرب يل ِتلك املَرةَ أيضا، ومل يشإ الرب أنْ . وأنا مكَثت يف اجلَبل كاألياِم األولَى، أربعني ارا وأربعني ليلَةً"10

هلكَك11. يقالَ يلَ الرب لالر: ثُم بأنْ قُِم اذه آلبائِهم لَفتاليت ح لكوا األرضمتلوا ويدخعِب، فيالش ِتحال أمام
مهأُعطي.  
  اتق الرب

 ماذا يطلُب ِمنك الرب إلَهك إال ،فاآلنَ يا إسرائيلُ"12

وتحفَظَ 13لِّ قَلِبك وِمن كُلِّ نفِسك، أنْ تتقي الرب إلَهك لتسلُك يف كُلِّ طُرِقِه، وتِحبه، وتعبد الرب إلَهك ِمن كُ
خلَِريك ا اليوم اليت أنا أوصيك هوفَرائض 14. وصايا الرب ومساُء السماواِت واألرض السماوات إلَِهك هوذا للرب

سلهم الذي هو أنتم فوق مجيِع ولكن الرب إنما التصق بآبائك ليِحبهم، فاختار ِمن بعِدِهم ن15. وكُلُّ ما فيها
  فاخِتنوا غُرلَةَ قُلوبكُم، وال16. الشعوِب كما يف هذا اليوِم

عدب كُملِّبوا ِرقابصالذي ال17. ت املَهيب اراجلَب العظيم األرباِب، اإللَه باآلهلَِة ور هو إلَه كُمإلَه ألنَّ الرب  
  يأخذُ بالوجوِه وال

فأِحبوا الغريب ألنكُم كنتم 19. الصاِنع حق اليتيِم واألرملَِة، واملُِحب الغريب ليعطيه طَعاما ولباسا18.  رشوةًيقبلُ
باَء يف أرِض ِمصرقي20. غُرتت كإلَه الرب .وباِمسِه حتلف ،ِصقوبِه تلت ،دتعب اهالذ21. إي كوهو إلَه ،كي هو فخر

يناكا عراليت أبص واملَخاِوف ظائمالع ِتلك معك عن22. ص لكعواآلنَ قد ج ،إلَى ِمصر كلَ آباؤزا نفسن سبعني
  .الرب إلَهك كنجوِم السماِء يف الكَثرِة

  أحبب الرب وِطعه
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1"وو هوأحكام هوفَرائض قوقَهواحفَظْ ح كإلَه اِمفأحِبِب الربكُلَّ األي 2. صاياه نيكُمب أُريد ي لَستأن واعلَموا اليوم
 الذين مل يعِرفوا وال

إلَِهكُم الرب ْْْا تأديبةَ  ،رأوفيعالر هةَ وِذراعديدالش هدوي هتظَملِك 3عونَ مبِفرع ِملها يف ِمصراليت ع هنائعوآياِتِه وص
واليت عِملها جبيِش ِمصر خبيلِهم ومراِكِبِهم، حيثُ أطاف مياه حبِر سوٍف علَى وجوِهِهم حني 4ِه، ِمصر وبكُلِّ أرِض

واليت عِملها 6واليت عِملها لكُم يف البريِة حتى ِجئتم إلَى هذا املَكاِن، 5سعوا وراَءكُم، فأبادهم الرب إلَى هذا اليوِم، 
ام ابني أليآب ابِن رأوْْْبني اللذَيِن فتحِت األرض فاها وابتلَعتهما مع بيوِتِهما وخياِمِهما وكُلِّ املَوجوداِت بداثانَ وأبري

  .ألنَّ أعينكُم هي اليت أبصرت كُلَّ صنائِع الرب العظيمِة اليت عِملها7. التاِبعِة هلُما يف وسِط كُلِّ إسرائيلَ
كُلَّ الوصايا اليت أنا أوصيكُم ا اليوم لكَي تتشددوا وتدخلوا ومتتلكوا األرض اليت أنتم عاِبرونَ إليها فاحفَظوا "8

ولكي تطيلوا األيام علَى األرِض اليت أقسم الرب آلبائكُم أنْ يعطيها هلُم ولنسلِهم، أرض تفيض لَبنا 9لتمتلكوها، 
 األرض اليت أنت داِخلٌ إليها لكَي متتلكَها لَيست ِمثلَ أرِض ِمصر اليت خرجت ِمنها، حيثُ كُنت ألن10َّ. وعسالً

بل األرض اليت أنتم عاِبرونَ إليها لكَي متتلكوها، هي أرض ِجباٍل 11. تزرع زرعك وتسقيِه بِرجلك كبستاِن بقوٍل
عينا الرب إلَِهك علَيها دائما ِمن أول السنِة إلَى . أرض يعتين ا الرب إلَهك12. اًءِمن مطَِر السماِء تشرب م. وبقاٍع
  .آِخِرها
13" ،كُلِّ أنفُِسكُم وِمن كُلِّ قُلوبكُم ِمن دوهوتعب كُمإلَه وا الربِحبلت ا اليوم اليت أنا أوصيكُم صايايلو مفإذا ِمسعت
وأُعطي لبهائِمك عشبا يف 15. فتجمع ِحنطَتك ومخرك وزيتك. املُبكِّر واملُتأخر: مطَر أرِضكُم يف حيِنِهأُعطي 14

عوتشب فتأكُلُ أنت قلكدوا هلا، 16. حى وتسجدوا آهلَةً أُخرفتزيغوا وتعب كُمقُلوب ويأنْ تنغ ِرزوا ِمنفاحت
  يكُم، ويغلق السماَء فالفيحمى غَضب الرب عل17َ

  يكونُ مطَر، وال
الرب عطيكُمِة اليت يدا عن األرِض اجلَيها، فتبيدونَ سريعغَلَّت عطي األرضت.  

18" ،يوِنكُمع نيب صائبع كُنولت ،ةً علَى أيديكُمالمطوها عوارب ،فوِسكُمون عوا كلمايت هِذِه علَى قُلوبكُمفض
19وع تنامونَ، وحني متشونَ يف الطريِق، وحني وحني ،يوِتكُمجتلسونَ يف ب ا حني تكلِّمنيم ،كُملِّموها أوالد

لكي تكثُر أيامك وأيام أوالِدك علَى األرِض اليت 21واكتبها علَى قَوائِم أبواِب بيِتك وعلَى أبواِبك، 20. تقومونَ
ألنه إذا حِفظتم مجيع هِذِه الوصايا اليت أنا 22. يعطيهم إياها، كأياِم السماِء علَى األرِضأقسم الرب آلبائك أنْ 

يطرد الرب مجيع هؤالِء 23أوصيكُم ا لتعملوها، لتِحبوا الرب إلَهكُم وتسلُكوا يف مجيِع طُرِقِه وتلتِصقوا بِه، 
ِمن . كُلُّ مكاٍن تدوسه بطونُ أقداِمكُم يكونُ لكُم24. ثونَ شعوبا أكبر وأعظَم ِمنكُمالشعوِب ِمن أماِمكُم، فتِر

  ال25. ِمن النهِر، ِر الفُراِت، إلَى البحِر الغريب يكونُ تخمكُم. البريِة ولُبنانَ
إنسانٌ يف وجِهكُم ِقفكُ. يتشيلُ خجعي كُمإلَه باَلركُمها كما كلَّمعلَى كُلِّ األرِض اليت تدوسون كُمعبور م.  

26"ةً. اُنظُركَةً ولَعنرب اليوم كُمأمام 27: أنا واِضعا اليوم اليت أنا أوصيكُم إلَِهكُم صايا الربلو مكَةُ إذا ِمسعترالب .
28إلَِهكُم صايا الربعوا لوةُ إذا مل تسمى واللَّعنبوا وراَء آهلٍَة أُخرذهلت ا اليوم عن الطريِق اليت أنا أوصيكُم مغتوز ،



وإذا جاَء بك الرب إلَهك إلَى األرِض اليت أنت داِخلٌ إليها لكي متتلكَها، فاجعل البركَةَ علَى جبل 29. مل تعِرفوها
ما يف عِرب اُألردنِّ، وراَء طريِق غُروِب الشمِس يف أرِض الكَنعانيني أما ه30. ِجِرزمي، واللَّعنةَ علَى جبل عيبالَ

ألنكُم عاِبرونَ اُألردنَّ لتدخلوا ومتتلكوا األرض اليت 31الساِكنني يف العربِة، مقاِبلَ اِجللجال، جباِنِب بلّوطاِت مورةَ؟ 
عطيكُمي كُمإلَه ها وتسكُن. الربلكونهامتت32. ون اليوم كُمأمام الفَرائِض واألحكاِم اليت أنا واِضع فاحفَظوا مجيع

  .لتعملوها
  مكان واحد للعبادة
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هِذِه هي الفَرائض واألحكام اليت حتفَظونَ لتعملوها يف األرِض اليت أعطاك الرب إلَه آبائك لتمتلكَها، كُلَّ األياِم اليت "1

تخِربونَ مجيع األماِكِن حيثُ عبدِت اُألمم اليت تِرثونها آهلَتها علَى اِجلبال الشاِمخِة، وعلَى 2: ألرِضحتيونَ علَى ا
وتهِدمونَ مذاِبحهم، وتكَسرونَ أنصابهم، وتحِرقونَ سواريهم بالناِر، وتقَطِّعونَ 3. التالل، وحتت كُلِّ شجرٍة خضراَء

  ال4.  آهلَِتِهم، ومتحونَ امسهم ِمن ذلك املَكاِنمتاثيلَ
إلَِهكُم لوا هكذا للربتطلُبونَ 5. تفع كناهفيِه، س هامس عضلي مجيِع أسباِطكُم ِمن كُمإلَه الرب هختاربل املَكانُ الذي ي

ئحكُم وعشوركُم ورفائع أيديكُم ونذوركُم ونواِفلكُم محرقاِتكُم وذَبا: وتقَدمونَ إلَى هناك6وإلَى هناك تأتونَ، 
 ،ِمكُموغَن قَِركُمب كما 7وأبكار كُميوتم وبأنت إليِه أيديكُم دحونَ بكُلِّ ما متتوتفر ،إلَِهكُم الرب أمام وتأكُلونَ هناك
كُمإلَه الرب كَكُمبار.  

 ال"8
ألنكُم مل تدخلوا حتى اآلنَ إلَى 9. ما نحن عاِملونَ هنا اليوم، أي كُلُّ إنساٍن مهما صلَح يف عينيِهتعملوا حسب كُلِّ 

كُمإلَه الرب عطيكُمصيِب اللذَيِن يوالن 10. املَقَر الرب ها لكُمقِسماليت ي األرض منَّ وسكَنتاُألرد مرتبى عتفم
 ،كُمإلَه ،آِمنني موسكَنت والَيكُمح الذين مجيِع أعدائكُم ِمن كُمِحلَّ 11وأراحلي كُمإلَه الرب هختارفاملَكانُ الذي ي

م محرقاِتكُم وذَبائحكُم وعشوركُم ورفائع أيديكُم وكُلَّ خياِر نذوِركُ: امسه فيِه، حتِملونَ إليِه كُلَّ ما أنا أوصيكُم بِه
ها للربالذي يف 12. اليت تنذُرون والالَّوي ،كُموإماؤ كُمبيدوع كُمناتوب نوكُمم وبأنت إلَِهكُم الرب حونَ أمامفروت

  أبواِبكُم ألنه ليس له ِقسم وال
معكُم صيبن.  

13"كاٍن تراهيف كُلِّ م قاِتكحرم صِعدأنْ ت ِمن ِرزبل14. ِاحتِد أسباِطكيف أح الرب هختاريف املَكاِن الذي ي  . هناك
ولكن ِمن كُلِّ ما تشتهي نفسك تذبح وتأكُلُ لَحما يف 15. تصِعد محرقاِتك، وهناك تعملُ كُلَّ ما أنا أوصيك بِه
اليت أعطاك إلَِهك كَِة الربرب بسح ،والطّ. مجيِع أبواِبك ِجسلالنيأكُالِنِه كالظَِّيب واإلي فال16. اِهر ما الدوأم  

كاملاِء. تأكُله ال17. علَى األرِض تسِفكُه  
  يِحلُّ لك أنْ تأكُلَ يف أبواِبك عشر ِحنطَِتك ومخِرك وزيِتك، وال

  أبكار بقَِرك وغَنِمك، وال



بل أمام الرب إلَِهك تأكُلُها يف املَكاِن الذي يختاره الرب 18. ِع يِدكشيئًا ِمن نذوِرك اليت تنذُر، ونواِفلك ورفائ
إلَهك، أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك والالَّوي الذي يف أبواِبك، وتفرح أمام الرب إلَِهك بكُلِّ ما امتدت إليِه 

كدالال19َّ. ي كأنْ تتر ِمن ِرزِاحتعلَى أرِضك اِمككُلَّ أي ،وي.  
20"وقُلت ككما كلَّم كخومت كإلَه الرب عا: إذا وسهي أنْ تأكُلَ لَحمتشت كفسا، ألنَّ نكُلِّ ما . آكُلُ لَحم فِمن

 فيِه بعيدا عنك، فاذبح ِمن بقَِرك إذا كانَ املَكانُ الذي يختاره الرب إلَهك ليضع امسه21. تشتهي نفسك تأكُلُ لَحما
كفسن تهكُلِّ ما اشت ِمن وكُلْ يف أبواِبك ،كيتكما أوص الرب اليت أعطاك ِمكلُ 22. وغَنواإلي كَما يؤكلُ الظَّيب

يأكُالِنِه سواًء. هكذا تأكُلُه والطّاِهر ِجسأنْ ال23. الن ِرزلكن احت  
تأكُلَ الدفسهو الن مألنَّ الد ،فال. م  

  ال24. تأكُل النفس مع اللَّحِم
كاملاِء. تأكُله ال25. علَى األرِض تسِفكُه  

ِي الربينيف ع احلَق ِملتإذا ع ،ريخ عِدكب ِمن وألوالِدك يكونَ لك لكَي 26. تأكُله اليت لك كا أقداسوأم
اللَّحم والدم علَى مذبِح الرب : فتعملُ محرقاِتك27. ذهب إلَى املَكاِن الذي يختاره الربونذورك، فتحِملُها وت

إلَِهك .تأكُلُه واللَّحم ،إلَِهك ِح الربذبها علَى ممد سفَكفي كا ذَبائحهِذِه الكلماِت 28. وأم مجيع عِاحفَظْ وامس
ي يكونَ لك وألوالِدك ِمن بعِدك خري إلَى األبِد، إذا عِملت الصاحلَ واحلَق يف عينِي الرب اليت أنا أوصيك ا لكَ

إلَِهك.  
29" ،مهأرض وسكَنت مهِرثتوو ،مِرثَهلت إليِهم ذاِهب أنت الذين ماُألم أماِمك ِمن كإلَه الرب ضى قَرت30م ِرزفاحت
كيف عبد هؤالِء اُألمم آهلَتهم، : نْ تصاد وراَءهم ِمن بعِد ما بادوا ِمن أماِمك، وِمن أنْ تسألَ عن آهلَِتِهم قائالًِمن أ

  ال31فأنا أيضا أفعلُ هكذا؟ 
رهه، إذ أحرقوا حتى بنيِهم وبناِتِهم تعملْ هكذا للرب إلَِهك، ألنهم قد عِملوا آلهلَِتِهم كُلَّ ِرجٍس لَدى الرب ِمما يك

اِر آلهلَِتِهم32. بالنلوهعمبِه احِرصوا لت ال. كُلُّ الكالِم الذي أوصيكُم  
  تِزد علَيِه وال
ِمنه قِّصنت.  

  التعبد آلهلة أخرى
13 
و حدثَِت اآليةُ أو اُألعجوبةُ اليت كلَّمك عنها ول2إذا قام يف وسِطك نيب أو حاملٌ حلما، وأعطاك آيةً أو أُعجوبةً، "1
 فال3لنذهب وراَء آهلٍَة أُخرى مل تعِرفها ونعبدها، : قائالً

ِمن كُمإلَه ونَ الربِحبهل ت علَمي لكَي كُمِحنمتي كُمإلَه ألنَّ الرب ،احلُلم أو احلاِمل ذلك يبالن لكالِم ذلك عكُلِّ تسم 
كُلِّ أنفُِسكُم وِمن 4. قُلوبكُم اهعونَ، وإيتسم هحتفَظونَ، وصوت صاياهقونَ، ووتت اهتسريونَ، وإي إلَِهكُم وراَء الرب
 إلَِهكُم الذي وذلك النيب أو احلاملُ ذلك احلُلم يقتلُ، ألنه تكلَّم بالزيِغ ِمن وراِء الرب5. تعبدونَ، وبِه تلتِصقونَ



أخرجكُم ِمن أرِض ِمصر، وفَداكُم ِمن بيِت العبوديِة، لكَي يطَوحكُم عن الطريِق اليت أمركُم الرب إلَهكُم أنْ تسلُكوا 
  .فتِرتعونَ الشر ِمن بيِنكُم. فيها
6"تأو ابن كأو ابن ،كأُم ا أخوك ابنِسر قائالًوإذا أغواك فِسكالذي ِمثلُ ن كأو صاِحب ،أو امرأةُ ِحضِنك ك : بذهن

 ونعبد آهلَةً أُخرى، مل تعِرفها أنت وال

 كأقصاِء األرِض إلَى أقصائها، 7آباؤ ِمن ،عنك عيدينأو الب ِمنك القريبني ،ولكح عوِب الذينآهلَِة الش فال8ِمن  
  ترض ِمنه وال

  ه والتسمع ل
  تشِفق عينك علَيِه، وال

  تِرق له وال
 ،ره9تستلُها. بل قَتالً تقتعِب أخريأيدي مجيِع الش الً لقَتلِه، ثُمتكونُ علَيِه أو كد10. ي ،موتى يِة حتباِحلجار همرجت

فيسمع مجيع إسرائيلَ 11. ن أرِض ِمصر ِمن بيِت العبوديِةألنه التمس أنْ يطَوحك عن الرب إلَِهك الذي أخرجك ِم
  ويخافونَ، وال

يِر يف وسِطكرلونَ ِمثلَ هذا األمِر الشعمعودونَ يي.  
سِطك قد خرج أُناس بنو لَئيٍم ِمن و13: إنْ ِمسعت عن إحدى مدِنك اليت يعطيك الرب إلَهك لتسكُن فيها قَوالً"12

قائلني ِتِهمدينكّانَ محوا سى مل تعِرفوها: وطَوآهلَةً أُخر دعبون بذها وإذا 14. نديج وسألت شتوفَت صتوفَح
 ،يف وسِطك جسالر ِملَ ذلكقد ع ،وأكيد حيحص يِف، 15األمرالس داملدينِة حب كّانَ ِتلكس ا تضِربربفض

مرحيِفوتالس دهائِمها حباِر املدينةَ وكُلَّ 16. ها بكُلِّ ما فيها مع ببالن حِرقِتها، وتِتها إلَى وسِط ساحكُلَّ أمِتع عجمت
  أمِتعِتها كاِملَةً للرب إلَِهك، فتكونُ تال إلَى األبِد ال

عدى ببنوال17. ت  
يرحمك ويكَثِّرك كما حلَف . كَي يرجعِ الرب ِمن حمو غَضِبِه، ويعطيك رمحةًيلتِصق بيِدك شيٌء ِمن املُحرِم، ل

 ،18آلبائك ِي الربينيف ع لَ احلَقعملت ،ا اليوم اليت أنا أوصيك وصاياه حفَظَ مجيعلت إلَِهك لصوِت الرب إذا ِمسعت
إلَِهك.  

  ة النجسةاألطعمة الطاهرة واألطعم
 (47-11:1ال )
14 
1"إلَِهكُم للرب أوالد مال. أنت 

 ختِمشوا أجسامكُم، وال

ألنك شعب مقَدس للرب إلَِهك، وقد اختارك الرب لكَي تكونَ له شعبا 2. جتعلوا قَرعةً بني أعيِنكُم ألجل ميٍت
  .جِه األرِضخاصا فوق مجيِع الشعوِب الذين علَى و



 ال"3
واإليلُ والظَّيب واليحمور والوعلُ والرئم 5البقَر والضأنُ واملَعز : هِذِه هي البهائم اليت تأكُلونها4. تأكُلْ ِرجسا ما
  إال7. تأكُلونَوكُلُّ بهيمٍة ِمن البهائِم تشق ِظلفًا وتقِسمه ِظلفَِني وجتتر فإياها 6. والثَّيتلُ واملَهاةُ

  هِذِه فال
املُنقَِسم الظِّلف قشا يوِمم رجتا يها ال: تأكُلوها، ِمملكن رها جتتألن ،بروالو بلُ واألرناجلَم  

  واِخلرتير ألنه يشق الظِّلف لكنه ال8. تشق ِظلفًا، فهي نِجسةٌ لكُم
   لَحِمها الفِمن. يجتر فهو نِجس لكُم
  تأكُلوا وجثَثَها ال

  .تلِمسوا
لكن كُلُّ ما ليس له زعاِنف 10. كُلُّ ما له زعاِنف وحرشف تأكُلونه: وهذا تأكُلونه ِمن كُلِّ ما يف املياِه"9

 وحرشف ال

لكُم. تأكُلوه ِجسن هإن.  
 وهذا ما ال12. كُلَّ طٍَري طاِهٍر تأكُلونَ"11

وكُلُّ غُراٍب علَى أجناِسِه، 14واِحلدأةُ والباِشق والشاهني علَى أجناِسِه، 13النسر واألنوق والعقاب :  ِمنهتأكُلونَ
والقوق والرخم والغواص 17والبوم والكُركي والبجع 16والنعامةُ والظَّليم والسأف والباز علَى أجناِسِه، 15
  ال. وكُلُّ دبيِب الطَِّري نِجس لكُم19. غاُء علَى أجناِسِه، واهلُدهد واخلُفّاشواللَّقلَق والبب18
  .كُلَّ طٍَري طاِهٍر تأكُلون20َ. يؤكلُ
 ال"21

  ال. ، ألنك شعب مقَدس للرب إلَِهك�تعطيها للغريِب الذي يف أبواِبك فيأكُلُها أو يبيعها ألجنيب. تأكُلوا جثَّةً ما
  .تطبخ جديا بلَبِن أُمِه

  العشور
وتأكُلُ أمام الرب إلَِهك، يف املَكاِن 23. تعشريا تعشر كُلَّ محصول زرِعك الذي يخرج ِمن احلَقل سنةً بسنٍة"22

نِمك، لكَي تتعلَّم أنْ تتقي الرب إلَهك الذي يختاره ليِحلَّ امسه فيِه، عشر ِحنطَِتك ومخِرك وزيِتك، وأبكاِر بقَِرك وغَ
  ولكن إذا طالَ علَيك الطَّريق حتى ال24. كُلَّ األياِم

أنْ حتِمله تقِدر . ،كإلَه الرب باِركُكفيِه، إذ ي هلَ امسجعلي كإلَه الرب هختاراملَكانُ الذي ي ا علَيكعيدإذا كانَ ب
وأنِفِق الِفضةَ يف كُلِّ ما 26ضٍة، وصر الِفضةَ يف يِدك واذهب إلَى املَكاِن الذي يختاره الرب إلَهك، فِبعه بِف25

 أنت حوافر إلَِهك الرب أمام وكُلْ هناك ،كفسن ِمنك ِم واخلمِر واملُسِكِر وكُلِّ ما تطلُبنقَِر والغيف الب كفسهي نتشت
وبكال27. يت الذي يف أبواِبك والالَّوي  



  تتركه، ألنه ليس له ِقسم وال
معك صيبن.  

28"يف أبواِبك هعِة وتضنالس يف ِتلك حصولكشِر مكُلَّ ع خِرجت ليس 29. يف آِخِر ثَالِث ِسنني هألن ،فيأيت الالَّوي
  له ِقسم وال

اليتيم واألرملَةُ الذين يف أبواِبك، ويأكُلونَ ويشبعونَ، لكَي يباِركَك الرب إلَهك يف كُلِّ نصيب معك، والغريب و
  .عمل يِدك الذي تعملُ

  سنة اإلبراء
 (7-25:1ال )
15 
  ال. ما أقرض صاِحبهيِربئ كُلُّ صاِحِب ديٍن يده ِم: وهذا هو حكم اإلبراِء2. يف آِخِر سبِع ِسنني تعملُ إبراًء"1

  يطالب صاِحبه وال
بإبراٍء للرب قد نودي هألن ،3. أخاهِمنه كدي ِربئُهفت أخيك ِعند ا ما كانَ لكوأم ،طالبت يبإال4. األجن  

فقري فيك كُنإلَ. إنْ مل ي الرب عطيكيف األرِض اليت ي باِركُكما يإن لكَهاألنَّ الربمتا لتصيبن ك5. ه إذا ِمسعت
 ،اليوم صايا اليت أنا أوصيكلَ كُلَّ هِذِه الوحفَظَ وتعملت إلَِهك الرب 6صوتكما قالَ لك كإلَه الرب باِركُكي .

  فتقِرض أُمما كثريةً وأنت ال
  تقتِرض، وتتسلَّطُ علَى أُمٍم كثريٍة وهم علَيك ال

  .طونَيتسلَّ
 إنْ كانَ فيك فقري، أحد ِمن إخوِتك يف أحِد أبواِبك يف أرِضك اليت يعطيك الرب إلَهك، فال"7

 تقَس قَلبك، وال

ك كالم احتِرز ِمن أنْ يكونَ مع قَلِب9. بل افتح يدك له وأقِرضه ِمقدار ما يحتاج إليِه8تقِبض يدك عن أخيك الفَقِري، 
  قد قَربِت السنةُ الساِبعةُ، سنةُ اإلبراِء، وتسوُء عينك بأخيك الفَقِري وال: لَئيم قائالً

  أعِطِه وال10. تعطيِه، فيصرخ علَيك إلَى الرب فتكونُ علَيك خطيةٌ
الرب باِركُكِب هذا األمِر يببس هعطيِه، ألنعندما ت كسوْء قَلبيكدإليِه ي دومجيِع ما متت يف كُلِّ أعمالك كإلَه  .

  ألنه ال11
  .افتح يدك ألخيك اِملسكِني والفَقِري يف أرِضك: لذلك أنا أوصيك قائالً. تفقَد الفُقَراُء ِمن األرِض

  حترير العبيد
 (11-21:1خر )

. ربانيةُ وخدمك ِست ِسنني، ففي السنِة الساِبعِة تطلقُه حرا ِمن ِعنِدكإذا بيع لك أخوك الِعرباينُّ أو أُختك الِع"12
 وحني تطلقُه حرا ِمن ِعنِدك ال13



 أنك واذكُر15. كما باركَك الرب إلَهك تعطيِه. تزوده ِمن غَنِمك وِمن بيدِرك وِمن معصرِتك14. تطلقُه فاِرغًا
كإلَه الرب ففَداك ،ا يف أرِض ِمصربدع كُنت .ذا األمِر اليوم أنا أوصيك 16. لذلكال: ولكن إذا قالَ لك  

ِعنِدك ِمن جأخر . ،كِعند ريخ يتك، إذ كانَ لهوب كبقد أح هيف أُذُِنِه ويف الباِب، فيكونَ 17ألن لهواجع زِذ اِملخرفخ
  ال18. وهكذا تفعلُ ألمِتك أيضا. لك عبدا مؤبدا

ِسنني ِست كمدِة األجِري خأُجر ِضعفَي هألن ،ِعنِدك ا ِمنرح طلقَهأنْ ت علَيك بصعيف كُلِّ . ي كإلَه الرب باِركُكفي
  .ما تعملُ

  أبكار الغنم والبقر
 ال. ن بقَِرك وِمن غَنِمك تقَدسه للرب إلَِهككُلُّ بكٍر ذَكٍَر يولَد ِم"19

 تشتِغلْ علَى بكِر بقَِرك وال

ِمكغَن بكر 20. جتُزكيتوب أنت ،الرب هختارٍة، يف املَكاِن الذي ينةً بسسن تأكُلُه إلَِهك الرب ولكن إذا 21. أمام
ى، عمأو ع جرع ،يبديٌء، فالكانَ فيِه عا رم يب  

إلَِهك للرب حه22. تذبتأكُلُه ل.  يف أبواِبكسواًء كالظَِّيب واُألي والطّاِهر ِجسفال23. الن هما دوأم  
كاملاِء. تأكُلُه علَى األرِض تسِفكُه.  

  عيد الفصح
 (20-12:1خر )
16 
فتذبح 2. نه يف شهِر أبيب أخرجك الرب إلَهك ِمن ِمصر ليالًِاحفَظْ شهر أبيب واعملْ ِفصحا للرب إلَِهك، أل"1

 ال3. الِفصح للرب إلَِهك غَنما وبقَرا يف املَكاِن الذي يختاره الرب ليِحلَّ امسه فيِه
ك بعجلٍَة خرجت ِمن أرِض ِمصر، لكَي تذكُر يوم سبعةَ أياٍم تأكُلُ علَيِه فطريا، خبز املَشقَِّة، ألن. تأكُلْ علَيِه خمريا

ياِتكاِم حكُلَّ أي أرِض ِمصر ِمن روِجكوال4. خ  
  ير ِعندك خمري يف مجيِع تخوِمك سبعةَ أياٍم، وال

  ال5. يِبت شيٌء ِمن اللَّحِم الذي تذبح مساًء يف اليوِم األول إلَى الغِد
ِحلُّ لكي ،كإلَه الرب عطيكاليت ي ِد أبواِبكيف أح الِفصح حِحلَّ 6 أنْ تذبلي كإلَه الرب هختاربل يف املَكاِن الذي ي
وتطبخ  وتأكُلُ يف املَكاِن 7هناك تذبح الِفصح مساًء نحو غُروِب الشمِس يف ميعاِد خروِجك ِمن ِمصر، . امسه فيِه

ختارالذي يإلَى خياِمك بِد وتذهيف الغ ِرفتنص ثُم ،كإلَه الرب اِبِع 8. ها، ويف اليوِم الساٍم تأكُلُ فطريةَ أيِست
إلَِهك للرب ال. اعِتكاف  

  .تعملْ فيِه عمالً
  عيد األسابيع

 (21-23:15، ال 34:22خر )



9"لك بحتس ةَ أسابيعل . سبعِمِن ابِتداِء اِملنجةَ أساِبـــيعسبع بأنْ حتس ِدئرِع، تبت10. يف الز لُ عيدعموت
كإلَه الرب باِركُككما ي ،عطيأنْ ت كدي حعلَى قَدِر ما تسم إلَِهك للرب 11. أساِبـــيع الرب أمام حفروت

 يف أبواِبك، والغريب واليتيم واألرملَةُ الذين يف وسِطك يف إلَِهك أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك والالَّوي الذي
  .وتذكُر أنك كُنت عبدا يف ِمصر وحتفَظُ، وتعملُ هِذِه الفَرائض12. املَكاِن الذي يختاره الرب إلَهك ليِحلَّ امسه فيِه

  عيد املظال
 (43-23:33ال )

وتفرح يف عيِدك أنت وابنك 14. لِّ سبعةَ أياٍم عندما جتمع ِمن بيدِرك وِمن ِمعصرِتكتعملُ لنفِسك عيد املَظا"13
يف أبواِبك لَةُ الذينواألرم تيموالي ريبوالغ والالوي كتوأم كبدوع كتيف 15. وابن إلَِهك للرب ديعاٍم تةَ أيسبع

هختارفالاملَكاِن الذي ي ،يكدل يمويف كُلِّ ع حصولكيف كُلِّ م باِركُكي كإلَه ألنَّ الرب ،الرب   
  تكونُ إال
  .فِرحا
املَكاِن الذي يختاره، يف عيِد الفَطِري وعيِد  ثَالثَ مراٍت يف السنِة يحضر مجيع ذُكوِرك أمام الرب إلَِهك يف"16

 وال. األسابيِع وعيِد املَظالِّ

فاِرغني الرب روا أمامحض17. ياليت أعطاك إلَِهك كَِة الربركب ،هدعطي يما تسبكُلُّ واِحٍد ح. 

  تعيني القضاة
. قُضاةً وعرفاَء جتعلُ لك يف مجيِع أبواِبك اليت يعطيك الرب إلَهك حسب أسباِطك، فيقضونَ للشعِب قَضاًء عاِدالً"18
  ال19

  تحرِف القَضاَء، وال
  تنظُر إلَى الوجوِه، وال

يقنيدالص كالم جوعاحلُكَماِء وت نعمي أعيةَ تشوةً ألنَّ الرشوذْ ر20. تأخ لكحتيا ومتت لكَي ،ِبعدلَ تتدلَ العالع
كإلَه الرب عطيكاليت ي األرض.  

  عبادة آهلة أخرى
 ال"21

 وال22نفِسك ساريةً ِمن شجرٍة ما جباِنِب مذبِح الرب إلَِهك الذي تصنعه لك، تنصب ل

 .الشيَء الذي يبِغضه الرب إلَهك. تِقم لك نصبا
17 
 ال"1

 .لَِهكأو شاةً فيِه عيب، شيٌء ما رديٌء، ألنَّ ذلك ِرجس لَدى الرب إ تذبح للرب إلَِهك ثَورا



إذا وِجد يف وسِطك يف أحِد أبواِبك اليت يعطيك الرب إلَهك رجلٌ أو امرأةٌ يفعلُ شرا يف عينِي الرب إلَِهك بتجاوِز "2
يَء الذي مل  ِمن جنِد السماِء، الش�ويذهب ويعبد آهلَةً أُخرى ويسجد هلا، أو للشمِس أو للقَمِر أو لكُل3عهِدِه، 

فأخِرج 5قد عِملَ ذلك الرجس يف إسرائيلَ، . وأُخِبرت وِمسعت وفَحصت جيدا وإذا األمر صحيح أكيد4أوِص بِه، 
باِحلجار مهلَ أو املَرأةَ، وارججالر ،إلَى أبواِبك يررالش األمر لَ ذلكاملَرأةَ، الذي فع لَ أو ِتلكجالر ذلكموتى يِة حت .

  ال. علَى فِم شاِهديِن أو ثَالثَِة شهوٍد يقتلُ الذي يقتل6ُ
أيدي الشهوِد تكونُ علَيِه أوالً لقَتلِه، ثُم أيدي مجيِع الشعِب أخريا، فتِرتع الشر ِمن 7. يقتلْ علَى فِم شاِهٍد واِحٍد

وسِطك.  
  السلطة القضائية

ك أمر يف القَضاِء بني دٍم ودٍم، أو بني دعوى ودعوى، أو بني ضربٍة وضربٍة ِمن أُموِر اخلُصوماِت يف إذا عِسر علَي"8
 ،كإلَه الرب هختارإلَى املَكاِن الذي ي دواصع فقُم ،وإلَى القاضي الذي يكونُ 9أبواِبك نيإلَى الكهنِة الالَّوي بواذه

فتعملُ حسب األمِر الذي يخِبرونك بِه ِمن ذلك املَكاِن الذي 10. ياِم، واسأل فيخِبروك بأمِر القَضاِءيف ِتلك األ
كلِّمونعكُلِّ ما ي بسلَ حأنْ تعم وحتِرص ،الرب هختار11. ي هوالقَضاِء الذي يقولون كلِّمونعِة اليت يريعالش بسح

  ال. لك تعملُ
  والرجلُ الذي يعملُ بطُغياٍن، فال12. ِحتد عن األمِر الذي يخِبرونك بِه يمينا أو ِشماالً

فيسمع 13. يسمع للكاِهِن الواِقِف هناك ليخِدم الرب إلَهك، أو للقاضي، يقتلُ ذلك الرجلُ، فتِرتع الشر ِمن إسرائيلَ
   والمجيع الشعِب ويخافونَ

عدونَ بطغي.  
  أحكام خاصة بامللك

14"فيها، فإنْ قُلت ها وسكَنتلكتوامت ،كإلَه الرب عطيكإلَى األرِض اليت ي يتى أتتلكًا كجميِع : مم لُ علَيأجع
  ال.  إخوِتك جتعلُ علَيك ملكًاِمن وسِط. فإنك جتعلُ علَيك ملكًا الذي يختاره الرب إلَهك15. اُألمِم الذين حويل

ا ليس هو أخاكبيالً أجنجر لَ علَيكأنْ جتع ِحلُّ لكولكن ال16. ي  
  يكَثِّر له اخلَيلَ، وال

  ال: يرد الشعب إلَى ِمصر لكَي يكَثِّر اخلَيلَ، والرب قد قالَ لكُم
  الو17. تعودوا ترِجعونَ يف هِذِه الطريِق أيضا

  يكَثِّر له ِنساًء لئال
هزيغَ قَلبا ال. يبةً وذَهوِفض  

وعندما يجلس علَى كُرسي مملكَِتِه، يكتب لنفِسِه نسخةً ِمن هِذِه الشريعِة يف ِكتاٍب ِمن ِعنِد 18. يكَثِّر له كثريا
 ،نيقرأُ فيها كُلَّ 19الكهنِة الالَّويوي ،كونُ معهكلماِت فت حفَظَ مجيعوي هإلَه الرب قيأنْ يت لَّميتع ياِتِه، لكَياِم حأي

  لئال20هِذِه الشريعِة وهِذِه الفَرائض ليعملَ ا، 



   يرتِفع قَلبه علَى إخوِتِه، ولئال
  . هو وبنوه يف وسِط إسرائيلَلكَي يطيلَ األيام علَى مملكَِتِه. يحيد عن الوصيِة يمينا أو ِشماالً

  نصيب الكهنة
18 
 ال"1

 يكونُ للكهنِة الالَّويني، كُلِّ ِسبِط الوي، ِقسم وال

 فال2. يأكُلونَ وقائد الرب ونصيبه. نصيب مع إسرائيلَ

  .الرب هو نصيبه كما قالَ له. يكونُ له نصيب يف وسِط إخوِتِه
يعطونَ الكاِهن الساِعد . هنِة ِمن الشعِب، ِمن الذين يذبحونَ الذَّبائح بقَرا كانت أو غَنماوهذا يكونُ حق الك"3

4. والفَكَِّني والِكرشِمكزاِز غَنلَ جوأو ،يِتكوز ومخِرك لَ ِحنطَِتكعطيِه أو5. وت ِمن هقد اختار كإلَه ألنَّ الرب
  .ي يِقف ليخِدم باسِم الرب، هو وبنوه كُلَّ األياِممجيِع أسباِطك لكَ

وإذا جاَء الوي ِمن أحِد أبواِبك ِمن مجيِع إسرائيلَ حيثُ هو متغرب، وجاَء بكُلِّ رغبِة نفِسِه إلَى املَكاِن الذي "6
هختاري  ،ِتِه7الربِمثلَ مجيِع إخو إلَِهك باسِم الرب مدوخ ،الرب أمام هناك الواِقفني نيا 8 الالَّوييأكُلونَ أقسام

 .متساويةً، عدا ما يبيعه عن آبائِه

  ممارسات بغيضة
 متى دخلت األرض اليت يعطيك الرب إلَهك، ال"9

  ال10. تتعلَّم أنْ تفعلَ ِمثلَ ِرجِس أولئك اُألمِم
  نه أو ابنته يف الناِر، واليوجد فيك من يجيز اب
  من يعرف ِعرافَةً، وال

  عائف وال
  متفائلٌ وال

 ،وال11ساِحر  
  من يرقي رقيةً، وال

  من يسألُ جانا أو تاِبعةً، وال
اِس، الرب إلَهك طاِردهم ِمن وبسبِب هِذِه األرج. ألنَّ كُلَّ من يفعلُ ذلك مكروه ِعند الرب12. من يستشري املوتى

13. أماِمكإلَِهك ى الربكونُ كاِمالً لَد14. تافنيروالع عونَ للعائفنيسمي مختلُفُه الذين ما . إنَّ هؤالِء اُألموأم
  .أنت فلم يسمح لك الرب إلَهك هكذا

  النيب



حسب كُلِّ ما طَلَبت ِمن الرب إلَِهك 16. له تسمعونَ. سِطك ِمن إخوِتك ِمثلييقيم لك الرب إلَهك نبيا ِمن و"15
 ال: يف حوريب يوم االجِتماِع قائالً
 أعود أمسع صوت الرب إلَهي وال

ا لئال أموتةَ أيضالعظيم ارى هِذِه الن17. أرنوا يف ما تكلَّموا: قالَ يلَ الربوسِط أ18ُ. قد أحس ا ِمنبيهلُم ن قيم
  ويكونُ أنَّ اإلنسانَ الذي ال19. إخوِتِهم ِمثلك، وأجعلُ كالمي يف فِمِه، فيكلِّمهم بكُلِّ ما أوصيِه بِه

هبِه بامسي أنا أُطالب لكالمي الذي يتكلَّم عسما مل أوِصِه 20. يبامسي كالم تكلَّمطغي، فيالذي ي يبا النوأم أنْ يتكلَّم
يبالن ذلك موتى، فيباسِم آهلٍَة أُخر 21. بِه، أو الذي يتكلَّميف قَلِبك وإنْ قُلت : الذي مل يتكلَّم الكالم عِرفن كيف

ب، بل بطُغياٍن فما تكلَّم بِه النيب باسِم الرب ومل يحدثْ ومل يِصر، فهو الكالم الذي مل يتكلَّم بِه الر22بِه الرب؟ 
  تكلَّم بِه النيب، فال

ِمنه ختَف.  
  مدن امللجأ

 (9-20:1، يش 34-35:9عد )
19 
1" ،مهيوتوب مهندم وسكَنت مهِرثتوو ،مهأرض عطيكي كإلَه الرب الذين ماُألم كإلَه الرب ضى قَرت2م فِرزت

تصلح الطريق وتثَلِّثُ تخوم أرِضك اليت 3. ِط أرِضك اليت يعطيك الرب إلَهك لتمتلكَهالنفِسك ثَالثَ مدٍن يف وس
: وهذا هو حكم القاِتل الذي يهرب إلَى هناك فيحيا4. يقِسم لك الرب إلَهك، فتكونُ لكَي يهرب إليها كُلُّ قاِتٍل

ومن ذَهب مع صاِحِبِه يف الوعِر ليحتِطب 5. هو غَري مبِغٍض له منذُ أمِس وما قَبلهمن ضرب صاِحبه بغِري ِعلٍم و
حطَبا، فاندفَعت يده بالفأِس ليقطَع احلَطَب، وأفلَت احلَديد ِمن اخلَشِب وأصاب صاِحبه فمات، فهو يهرب إلَى 

  لئال6. إحدى ِتلك املُدِن فيحيا
سعي غَري هاملوِت، ألن كموليس علَيِه ح ،لهقتوي إذا طالَ الطَّريق دِركَهوي ،هى قَلبحمي ِم وراَء القاِتل حنيى ويلُّ الد

منذُ أمِس وما قَبله بِغٍض لهقائال7ً. م كرأنا آم ألجل ذلك :فِسكلن ٍن تفِرزد8. ثَالثَ مكإلَه الرب عوإنْ وس 
 ،عطي آلبائكي هاألرِض اليت قالَ إن مجيع وأعطاك ،آلبائك لَفكما ح كخومصايا 9تكُلَّ هِذِه الو ِفظتإذ ح

لتعملها، كما أنا أوصيك اليوم لتِحب الرب إلَهك وتسلُك يف طُرِقِه كُلَّ األياِم، فِزد لنفِسك أيضا ثَالثَ مدٍن علَى 
  حتى ال10لثَّالِث، هِذِه ا

مد ا، فيكونَ علَيكصيبن كإلَه الرب عطيكاليت ي ريٍء يف وسِط أرِضكب مد سفَكي.  
11" ى ِتلكإلَى إحد بره ثُم ،ةً قاِتلَةً فماتربض هبرعلَيِه وض وقام له نا لصاِحِبِه، فكمبِغضولكن إذا كانَ إنسانٌ م

  ال13. يرِسلُ شيوخ مدينِتِه ويأخذونه ِمن هناك ويدفَعونه إلَى يِد ويلِّ الدِم فيموت12املُدِن، 
  ال14. فتِرتع دم البريِء ِمن إسرائيلَ، فيكونَ لك خري. تشِفق عينك علَيِه

الذي تنالُه صيِبكلونَ يف ناألو هبصالذي ن صاِحِبك خملكَهاتنقُلْ تمتت لكَي كإلَه الرب عطيكيف األرِض اليت ي .  



  الشهود
 ال"15

علَى فِم شاِهديِن أو علَى فِم . يقوم شاِهد واِحد علَى إنساٍن يف ذَنٍب ما أو خطيٍة ما ِمن مجيِع اخلطايا اليت يخِطئُ ا
األمر قومهوٍد يزوٍر عل16َ. ثَالثَِة ش شاِهد يٍغ، إذا قامعلَيِه بز دشهما 17ى إنساٍن ليهينالِن اللذاِن بجالر ِقفي

فإنْ فحص القُضاةُ جيدا، وإذا الشاِهد 18. اخلُصومةُ أمام الرب، أمام الكهنِة والقُضاِة الذين يكونونَ يف ِتلك األياِم
. فتِرتعونَ الشر ِمن وسِطكُم. لوا بِه كما نوى أنْ يفعلَ بأخيِهفافع19شاِهد كاِذب، قد شِهد بالكَِذِب علَى أخيِه، 

  ويسمع الباقونَ فيخافونَ، وال20
األمِر اخلَبيِث يف وسِطك لونَ ِمثلَ ذلكفععودونَ يال21. ي  

كينع شِفقفٍس. تبن فسٍني. نبع نيبِسن. ع ِسن�ٍد. بي دِرجلٌ بِرجٍل. ي.  
  روج للحرباخل
20 
 إذا خرجت للحرِب علَى عدوك ورأيت خيالً ومراِكب، قَوما أكثَر ِمنك، فال"1

أرِض ِمصر ِمن كدالذي أصع كإلَه الرب ألنَّ معك ،مِمنه 2. ختَف الكاِهن ماحلَرِب يتقَد بونَ ِمنوعندما تقر
 عبالش خاِطبويقولُ هلُم3وي :عياإسرائيلُامس  :احلَرِب علَى أعدائكُم ِمن اليوم مبتم قَرال. أنت  
كُمقُلوب فال. تضع  

  ختافوا وال
  ترتِعدوا وال

 ،مهجوهبوا و4ترهكُملِّصخلي أعداَءكُم عنكُم حاِربي لكَي معكُم سائر كُمإلَه فاُء 5. ألنَّ الربرالع خاِطبي ثُم
عبالشقائلني  : هنشديف احلَرِب في موتيِتِه لئال يإلَى ب رِجعوي بذه؟ لينهشدا ومل يا جديديتى بنلُ الذي بجهو الر نم

رلٌ آخجيِتِه لئال6. رإلَى ب رِجعوي بذه؟ ليِكرهبتا ومل يكرم سلُ الذي غَرجهو الر نوم  
  ومن هو الرجلُ الذي خطَب امرأةً ومل يأخذها؟ ليذهب ويرِجع إلَى بيِتِه لئال7. ِب فيبتِكره رجلٌ آخريموت يف احلَر

رلٌ آخجذَها ريف احلَرِب فيأخ موتويقولون8َ.  ي عبخاِطبونَ الشفاُء يرالع عودي ثُم : لُ اخلائفجهو الر نم
  لِب؟ ليذهب ويرِجع إلَى بيِتِه لئالوالضعيف القَ

  .وِعند فراِغ العرفاِء ِمن مخاطَبِة الشعِب يقيمونَ رؤساَء جنوٍد علَى رأِس الشعِب9. تذوب قُلوب إخوِتِه ِمثلَ قَلِبِه
 إلَى الصلِح وفَتحت لك، فكُلُّ فإنْ أجابتك11حني تقرب ِمن مدينٍة لكَي تحاِربها استدِعها إلَى الصلِح، "10

لك دعبستسخِري ويللت عِب املَوجوِد فيها يكونُ لكا، فحاِصرها12. الشربح معك ِملَتبل ع ،ساملكوإنْ مل ت .
األطفالُ والبهائم وكُلُّ ما وأما النساُء و14. وإذا دفَعها الرب إلَهك إلَى يِدك فاضِرب مجيع ذُكوِرها حبد السيِف13

كإلَه الرب اليت أعطاك ةَ أعدائكوتأكُلُ غَنيم ،فِسكها لنِنمِتها، فتغتلُ جبميِع 15. يف املدينِة، كُلُّ غَنيمهكذا تفع
 الشعوِب اليت يعطيك الرب إلَهك وأما مدنُ هؤالِء16. املُدِن البعيدِة ِمنك ِجدا اليت لَيست ِمن مدِن هؤالِء اُألمِم هنا



  نصيبا فال
اِحلثِّيني واألموريني والكَنعانيني والِفِرزيني واِحلويني واليبوسيني، كما : بل تحرمها حترميا17تستبِق ِمنها نسمةً ما، 

 ،كإلَه الرب كرلكي ال18أم  
أنْ تعم لِّموكُمعيإلَِهكُم خِطئوا إلَى الربفت ،ِملوا آلهلَِتِهممجيِع أرجاِسِهِم اليت ع بسلوا ح.  

 إذا حاصرت مدينةً أياما كثريةً محاِربا إياها لكَي تأخذَها، فال"19

  فال. إنك ِمنه تأكُلُ. تتلف شجرها بوضِع فأٍس علَيِه
ةُ احلَ. تقطَعهرجهل ش هيف اِحلصاِر؟ ألن كامقُد بذهى يا 20قل إنسانٌ حترجليس ش هأن الذي تعِرف رجا الشوأم

  .يؤكلُ ِمنه، فإياه تتلف وتقطَع وتبين ِحصنا علَى املدينِة اليت تعملُ معك حربا حتى تسقُطَ
  ذبيحة القاتل اهول

21 
  يعطيك الرب إلَهك لتمتلكَها واِقعا يف احلَقل، الإذا وِجد قَتيلٌ يف األرِض اليت"1

 ،لهقَت نم علَمولَ القَتيل2يِن اليت حقيسونَ إلَى املُدوي كوقُضات كيوخش جخرذُ 3. يالقَتيل، يأخ ى ِمنفاملدينةُ القُرب
وينحِدر شيوخ ِتلك املدينِة بالِعجلَِة إلَى واٍد دائِم 4. مل جتُر بالنِريشيوخ ِتلك املدينِة ِعجلَةً ِمن البقَِر مل يحرثْ علَيها، 

ثُم يتقَدم الكهنةُ بنو الوي، ألنه إياهم اختار 5. السيالِن مل يحرثْ فيِه ومل يزرع، ويكِسرونَ عنق الِعجلَِة يف الوادي
ويغِسلُ مجيع شيوِخ 6وا باسِم الرب، وحسب قَوِهلم تكونُ كُلُّ خصومٍة وكُلُّ ضربٍة، الرب إلَهك ليخِدموه ويباِرك

أيدينا مل : ويصرحونَ ويقولون7َِتلك املدينِة القريبني ِمن القَتيل أيديهم علَى الِعجلَِة املَكسورِة العنِق يف الوادي، 
  ِاغِفر لشعِبك إسرائيلَ الذي فديت يارب، وال8. تبِصرتسِفك هذا الدم، وأعيننا مل 

فتِرتع الدم البريَء ِمن وسِطك إذا عِملت الصاحلَ يف عينِي 9. فيغفَر هلُم الدم. جتعلْ دم بريٍء يف وسِط شعِبك إسرائيلَ
الرب.  
  من امرأة أسرية الزواج
ورأيت يف السِيب امرأةً 11أعدائك ودفَعهم الرب إلَهك إلَى يِدك، وسبيت ِمنهم سبيا، إذا خرجت ملُحاربِة "10

فحني تدِخلُها إلَى بيِتك حتلق رأسها وتقَلِّم أظفارها 12جميلَةَ الصورِة، والتصقت ا واتخذتها لك زوجةً، 
قعد يف بيِتك وتبكي أباها وأُمها شهرا ِمن الزماِن، ثُم بعد ذلك تدخلُ علَيها وتتزوج وتِرتع ثياب سبِيها عنها، وت13

  ال. وإنْ مل تسر ا فأطلقها لنفِسها .14ا، فتكونُ لك زوجةً
  تِبعها بيعا بِفضٍة، وال

  .تستِرقَّها ِمن أجل أنك قد أذلَلتها
  حق االبن األكرب

فإنْ كانَ االبن . إذا كانَ لرجٍل امرأتاِن، إحداهما محبوبةٌ واُألخرى مكروهةٌ، فولَدتا له بنني، املَحبوبةُ واملَكروهةُ"15
 فيوم يقِسم لبنيِه ما كانَ له، ال16الِبكر للمكروهِة، 



بل يعِرف ابن املَكروهِة بكرا ليعطيه نصيب اثنِني ِمن 17املَكروهِة الِبكِر، يِحلُّ له أنْ يقَدم ابن املَحبوبِة بكرا علَى ابِن 
  .له حق البكوريِة. كُلِّ ما يوجد ِعنده، ألنه هو أولُ قُدرِتِه

  االبن العاق
  إذا كانَ لرجٍل ابن معاِند وماِرد ال"18

  يسمع لقَول أبيِه وال
باِنِه فاللقَول أُمدِه، ويؤ  

ابننا : ويقوالِن لشيوِخ مدينِتِه20يمِسكُه أبوه وأُمه ويأتياِن بِه إلَى شيوِخ مدينِتِه وإلَى باِب مكاِنِه، 19. يسمع هلُما
  هذا معاِند وماِرد ال

وِسكِّري سِرفلقَولنا، وهو م عسمِت21. يدينِرجال م مجيع همرجفيموتى يٍة حتِه ِحبجار . ،يِنكُمب ِمن رالش فتِرتع
  .ويسمع كُلُّ إسرائيلَ ويخافونَ

  شريعة املعلق على خشبة
 فال23وإذا كانَ علَى إنساٍن خطيةٌ حقُّها املوت، فقُِتلَ وعلَّقته علَى خشبٍة، "22

يف تِبت هِة، بل تدِفنبعلَى اخلَش هثَّتاِهللاج لعونٌ ِمنم لَّقاليوِم، ألنَّ املُع فال.  ذلك 

 .تنجس أرضك اليت يعطيك الرب إلَهك نصيبا

  شرائع متنوعة
22 
 ال"1

 تنظُر ثَور أخيك أو شاته شاِردا وتتغاضى عنه، بل ترده إلَى أخيك ال

ويكونُ ِعندك حتى يطلُبه أخوك، حينئٍذ . مل تعِرفه، فضمه إلَى داِخل بيِتكوإنْ مل يكُن أخوك قريبا ِمنك أو 2. محالَةَ
  ال. وهكذا تفعلُ ِحبماِرِه، وهكذا تفعلُ بثياِبِه، وهكذا تفعلُ بكُلِّ مفقوٍد ألخيك يفقَد ِمنه وِجتده3. ترده إليِه

  ال4. يِحلُّ لك أنْ تتغاضى
  خيك أو ثَوره واِقعا يف الطريِق وتتغافَلُ عنه بل تقيمه معه التنظُر ِحمار أ

  .محالَةَ
 ال"5

 يكُن متاع رجٍل علَى امرأٍة، وال

إلَِهك ى الربلَد كروهم لُ ذلكعمي نامرأٍة، ألنَّ كُلَّ م لٌ ثَوبجر سلبي. 

يِق يف شجرٍة ما أو علَى األرِض، فيِه ِفراخ أو بيض، واُألم حاِضنةٌ الِفراخ أو إذا اتفَق قُدامك عش طائٍر يف الطر"6
 البيض، فال

 .أَطلِق اُألم وخذْ لنفِسك األوالد، لكَي يكونَ لك خري وتطيلَ األيام7. تأخِذ اُألم مع األوالِد



8"لْ حائطًا لسا، فاعما جديديتب يتنلئالإذا ب طِحك 

 .جتلب دما علَى بيِتك إذا سقَطَ عنه ساِقطٌ

 ال"9
 تزرع حقلك ِصنفَِني، لئال

 ال10. الزرع الذي تزرع ومحصولُ احلَقل: يتقَدس اِمللُء
 ال11. حترثْ علَى ثَوٍر وِحماٍر معا

  .تلبس ثَوبا مختلَطًا صوفًا وكتانا معا
 .ِسك جدائلَ علَى أربعِة أطراِف ثَوِبك الذي تتغطَّى بِهِاعملْ لنف"12

  نكث عهد الزواج
: ونسب إليها أسباب كالٍم، وأشاع عنها امسا رديا، وقال14َإذا اتخذَ رجلٌ امرأةً وحني دخلَ علَيها أبغضها، "13

ِمنها مل أِجد تونا دها ولَمذتخةًهِذِه املَرأةُ اتذرِتها إلَى 15.  هلا عذرةَ عالمخِرجاِن عها ويذُ الفَتاةَ أبوها وأُميأخ
وها هو قد 17. أعطَيت هذا الرجلَ ابنيت زوجةً فأبغضها: ويقولُ أبو الفَتاِة للشيوِخ16شيوِخ املدينِة إلَى الباِب، 
. ويبسطاِن الثَّوب أمام شيوِخ املدينِة. وهِذِه عالمةُ عذرِة ابنيت. ةًمل أِجد لِبنِتك عذر: جعلَ أسباب كالٍم قائالً

18 هبوندلَ ويؤجاملدينِة الر ِتلك يوخذُ شا 19فيأخامس أشاع هها أليب الفَتاِة، ألنعطونِة، ويالِفض ِمبئٍَة ِمن هغِرمونوي
  ال. كونُ له زوجةًفت. رديا عن عذراَء ِمن إسرائيلَ
  .يقِدر أنْ يطَلِّقَها كُلَّ أياِمِه

يخِرجونَ الفَتاةَ إلَى باِب بيِت أبيها، ويرجمها 21. ولكن إنْ كانَ هذا األمر صحيحا، مل توجد عذرةٌ للفَتاِة"20
  .فتِرتع الشر ِمن وسِطك. ائيلَ بِزناها يف بيِت أبيهاِرجالُ مدينِتها باِحلجارِة حتى متوت، ألنها عِملَت قَباحةً يف إسر

فتِرتع الشر ِمن . الرجلُ املُضطَِجع مع املَرأِة، واملَرأةُ: إذا وِجد رجلٌ مضطَِجعا مع امرأٍة زوجِة بعٍل، يقتلُ االثناِن"22
  .إسرائيلَ

23"جةً لرخطوبذراُء مفتاةٌ ع تمعها، إذا كان علٌ يف املدينِة واضطَججها ردجما ِكلَيِهما إلَى 24ٍل، فوفأخِرجوه
الفَتاةُ ِمن أجل أنها مل تصرخ يف املدينِة، والرجلُ ِمن أجل أنه أذَلَّ . باِب ِتلك املدينِة وارجموهما باِحلجارِة حتى يموتا

ولكن إنْ وجد الرجلُ الفَتاةَ املَخطوبةَ يف احلَقل وأمسكَها الرجلُ 25.  وسِطكفتِرتع الشر ِمن. امرأةَ صاِحِبِه
همعها وحد علُ الذي اضطَججالر موتمعها، ي عا الفَتاةُ فال26. واضطَجوأم  

إنه 27. هكذا هذا األمر.  ويقتلُه قَتالًليس علَى الفَتاِة خطيةٌ للموِت، بل كما يقوم رجلٌ علَى صاِحِبِه. تفعلْ ا شيئًا
  .يف احلَقل وجدها، فصرخِت الفَتاةُ املَخطوبةُ فلم يكُن من يخلِّصها

يعطي الرجلُ الذي اضطَجع 29. إذا وجد رجلٌ فتاةً عذراَء غَري مخطوبٍة، فأمسكَها واضطَجع معها، فوِجدا"28
  ال. تاِة خمسني ِمن الِفضِة، وتكونُ هي له زوجةً ِمن أجل أنه قد أذَلَّهامعها أليب الفَ

  .يقِدر أنْ يطَلِّقَها كُلَّ أياِمِه



 ال"30
 يتِخذْ رجلٌ امرأةَ أبيِه، وال

 .يكِشف ذَيلَ أبيِه

  مجاعة الرب احملظور انضمامهم إىل
23 
 ال"1

أو م ضبالر خصيلْ مدخيِة الربماعيف ج ال2. جبوب 
ِة الربماعى يف جِزن ل ابندخى اجليل العاِشِر ال. يحت 

ِة الربماعيف ج دأح لْ ِمنهدخال3. ي 
 يدخلْ عموينٌّ وال

ِة الربماعيف ج ى اجليل العاِشِر ال. موآيبحت  
ِمن أجل أُم مل يالقوكُم باخلُبِز واملاِء يف الطريِق ِعند خروِجكُم ِمن 4األبِد، يدخلْ ِمنهم أحد يف جماعِة الرب إلَى 

كنلعي يِن لكَيهرفتوِر أراِم الن ِمن عورب بن لعامب روا علَيكاستأج مهوألن ،أنْ 5. ِمصر كإلَه شإ الربولكن مل ي
  ال6. لرب إلَهك اللَّعنةَ إلَى بركٍَة، ألنَّ الرب إلَهك قد أحبكيسمع لبلعام، فحولَ ألجلك ا

  تلتِمس سالمهم وال
  ال7. خريهم كُلَّ أياِمك إلَى األبِد

  ال. تكره أدوميا ألنه أخوك
يف اجليل الثّالِث يدخلونَ ِمنهم يف جماعِة األوالد الذين يولَدونَ هلُم 8. تكره ِمصريا ألنك كُنت نزيالً يف أرِضِه

الرب.  
  وجود رجاسات باحمللة

إنْ كانَ فيك رجلٌ غَري طاِهٍر ِمن عاِرِض 10. إذا خرجت يف جيٍش علَى أعدائك فاحتِرز ِمن كُلِّ شيٍء رديٍء"9
جخرلَِّة اللَّيل، يال. إلَى خاِرِج املَح 

. ونحو إقبال املساِء يغتِسلُ مباٍء، وِعند غُروب الشمِس يدخلُ إلَى داِخل املَحلَِّة11.  املَحلَِّةيدخلْ إلَى داِخل
بِه عندما جتلس  ويكونُ لك وتد مع عدِتك لتحِفر13. ويكونُ لك موِضع خاِرج املَحلَِّة لتخرج إليِه خاِرجا12

طِّي برازغوت ا وترِجعخاِرج14. ككأمام أعداَءك دفَعوي نِقذَكي لكَي ،لَِّتكحيف وسِط م سائر كإلَه ألنَّ الرب .
 فلتكُن محلَّتك مقَدسةً، لئال

عنك رِجعيٍء فيش قَذَر ى فيكري. 

  شرائع متنوعة



  عبدا أبق إلَيك ِمن مواله ال"15
والهإلَى م لِّمسِع16. تله طيبيثُ يح ِد أبواِبكيف أح هختاريف املَكاِن الذي ي ،يف وسِطك قيمي كال. ند  

تظلمه.  
 ال"17

 تكُن زانيةٌ ِمن بناِت إسرائيلَ، وال

 ال18. يكُن مأبونٌ ِمن بين إسرائيلَ
  تدِخلْ أُجرةَ زانيٍة وال

  . ما، ألنهما ِكلَيِهما ِرجس لَدى الرب إلَِهكثَمن كلٍب إلَى بيِت الرب إلَِهك عن نذٍر
 ال"19

لألجنيب تقِرض بِربا، ولكن ألخيك 20تقِرض أخاك بِربا، ِربا ِفضٍة، أو ِربا طَعاٍم، أو ِربا شيٍء ما ِمما يقرض بِربا، 
 ال

  . متتد إليِه يدك يف األرِض اليت أنت داِخلٌ إليها لتمتلكَهاتقِرض بِربا، لكَي يباِركَك الرب إلَهك يف كُلِّ ما
 إذا نذَرت نذرا للرب إلَِهك فال"21

 تنذُر ال ولكن إذا امتنعت أن22ْ. تؤخر وفاَءه، ألنَّ الرب إلَهك يطلُبه ِمنك فتكونُ علَيك خطيةٌ

 .ِمن شفَتيك احفَظْ واعملْ، كما نذَرت للرب إلَِهك تبرعا، كما تكلَّم فمكما خرج 23. تكونُ علَيك خطيةٌ

 ولكن يف ِوعائك ال. إذا دخلت كرم صاِحِبك فكُلْ ِعنبا حسب شهوِة نفِسك، شبعتك"24

   الإذا دخلت زرع صاِحِبك فاقِطف سناِبلَ بيِدك، ولكن ِمنجال25ً. جتعلْ
رِع صاِحِبكعلَى ز ترفَع.  
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إذا أخذَ رجلٌ امرأةً وتزوج ا، فإنْ مل ِجتد ِنعمةً يف عينيِه ألنه وجد فيها عيب شيٍء، وكتب هلا ِكتاب طَالٍق "1

فإنْ أبغضها الرجلُ األخري 3ت لرجٍل آخر، ومتى خرجت ِمن بيِتِه ذَهبت وصار2ودفَعه إلَى يِدها وأطلَقَها ِمن بيِتِه، 
  ال4وكتب هلا ِكتاب طَالٍق ودفَعه إلَى يِدها وأطلَقَها ِمن بيِتِه، أو إذا مات الرجلُ األخري الذي اتخذَها له زوجةً، 

له صريذُها لتيأخ عودلُ الذي طَلَّقَها أنْ يها األووجز قِدريتسجأنْ تن عدةً بوجز  .ى الربلَد ِرجس فال. ألنَّ ذلك  
  .جتلب خطيةً علَى األرِض اليت يعطيك الرب إلَهك نصيبا

 إذا اتخذَ رجلٌ امرأةً جديدةً، فال"5

 يخرج يف اجلُنِد، وال

  .دةً، ويسر امرأته اليت أخذَهاحرا يكونُ يف بيِتِه سنةً واِح. يحملْ علَيِه أمر ما



 ال"6
 .يسترِهن أحد رحى أو ِمرداتها، ألنه إنما يسترِهن حياةً

7" ِمن رالش فتِرتع ،اِرقالس ذلك موتي ،هوباع قَّهرين إسرائيلَ واستِتِه بإخو ا ِمنفسن قلٌ قد سرجر ِجدإذا و
وسِطك.  

كما أمرتهم حتِرصونَ أنْ . حِرص يف ضربِة البرِص لتحفَظَ ِجدا وتعملَ حسب كُلِّ ما يعلِّمك الكهنةُ الالَّويونَِا"8
  .اُذكُر ما صنع الرب إلَهك مبريم يف الطريِق ِعند خروِجكُم ِمن ِمصر9. تعملوا
 فالإذا أقرضت صاِحبك قَرضا ما، "10

ا ِمنههنر ِهنترت لكَي هيتلْ بإلَى اخلاِرِج11. تدخ هنالر إلَيك خِرجي هقِرضلُ الذي تجوالر ،يف اخلاِرِج تِقف  .
 وإنْ كانَ رجالً فقريا فال12

  .اِركَك، فيكونَ لك بر لَدى الرب إلَِهكرد إليِه الرهن ِعند غُروِب الشمِس، لكَي ينام يف ثَوِبِه ويب13. تنم يف رهِنِه
 ال"14

يف أبواِبك ،يف أرِضك باِء الذينرالغ أو ِمن ِتكإخو ا ِمنا وفَقريا ِمسكينأجري وال15. تظلم ،هتعطيِه أُجريف يوِمِه ت  

 خصرلئال ي ،هفسوإليها حاِملٌ ن فقري هألن ،علَيها الشمس بةٌتغرطيخ فتكونَ علَيك إلَى الرب علَيك.  
 ال"16

 يقتلُ اآلباُء عن األوالِد، وال

 .كُلُّ إنساٍن خبطيِتِه يقتلُ. يقتلُ األوالد عن اآلباِء

 ال"17
 تعوج حكم الغريِب واليتيِم، وال

لذلك أنا أوصيك أنْ تعملَ .  ففَداك الرب إلَهك ِمن هناكواذكُر أنك كُنت عبدا يف ِمصر18. تسترِهن ثَوب األرملَِة
هذا األمر.  

 إذا حصدت حصيدك يف حقلك ونسيت حزمةً يف احلَقل، فال"19

يكدل يميف كُلِّ ع كإلَه الرب باِركَكي لَِة تكونُ، لكَيتيِم واألرمريِب واليذَها، للغلتأخ 20. ترِجع طتبوإذا خ
  زيتونك فال

  إذا قَطَفت كرمك فال21. تراجعِِ األغصانَ وراَءك، للغريِب واليتيِم واألرملَِة يكونُ
وراَءك لِّلهعلَِة يكونُ. تتيِم واألرمريِب والي22. للغا يف أرِض ِمصربدع كُنت كأن لَ . واذكُرأنْ تعم أنا أوصيك لذلك
  .رهذا األم
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. إذا كانت خصومةٌ بني أُناٍس وتقَدموا إلَى القَضاِء ليقضي القُضاةُ بينهم، فليبرروا البار ويحكُموا علَى املُذِنِب"1
  ال. بعني يجلدهأر3. فإنْ كانَ املُذِنب مستوِجب الضرِب، يطرحه القاضي ويجلدونه أمامه علَى قَدِر ذَنِبِه بالعدِد2

يكينأخوك يف ع قَرحتةً، يباٍت كثريرلِدِه علَى هِذِه ضيف ج لئال إذا زاد ،ِزدال4. ي  
  .تكُم الثَّور يف ِدراِسِه

  واجب أخي الزوج حنو أرملة أخيه
  إذا سكَن إخوةٌ معا ومات واِحد ِمنهم وليس له ابن، فال"5

أخو زوِجها يدخلُ علَيها ويتِخذُها لنفِسِه زوجةً، ويقوم هلا بواِجِب . �ِت إلَى خاِرٍج لرجٍل أجنيبتِصِر امرأةُ املَي
  والِبكر الذي تلده يقوم باسِم أخيِه املَيِت، لئال6. أخي الزوِج

  .يمحى امسه ِمن إسرائيلَ
قد أبى أخو زوجي أنْ : ، تصعد امرأةُ أخيِه إلَى الباِب إلَى الشيوِخ وتقولُوإنْ مل يرض الرجلُ أنْ يأخذَ امرأةَ أخيِه"7

فإنْ . فيدعوه شيوخ مدينِتِه ويتكلَّمونَ معه8. مل يشأْ أنْ يقوم يل بواِجِب أخي الزوِج. يقيم ألخيِه امسا يف إسرائيلَ
  ال: أصر وقالَ

 امرأةُ أخيِه إليِه أمام أعيِن الشيوِخ، وختلَع نعله ِمن ِرجلِه، وتبصق يف وجِهِه، وتصرح تتقَدم9. أرضى أنْ أتِخذَها
  هكذا يفعلُ بالرجل الذي ال: وتقولُ

  ".بيت مخلوِع النعل"فيدعى امسه يف إسرائيلَ 10. يبين بيت أخيِه
  تدخل املرأة يف اخلصام

11" مِد ضاِرِبِه، إذا ختاصي لها ِمنجر لِّصخت ِدِهما لكَيِت امرأةُ أحموتقَد ،لٌ وأخوهجا، رعضما بهعضالِن بجر
 فاقطَع يدها، وال12ومدت يدها وأمسكَت بعورِتِه، 

كينع شِفقت. 

  املوازين واملكاييل
 ال"13

 ال14. كبريةٌ وصغريةٌيكُن لك يف كيِسك أوزانٌ مختلفَةٌ 
وزنٌ صحيح وحق يكونُ لك، وِمكيالٌ صحيح وحق يكونُ 15. يكُن لك يف بيِتك مكاييلُ مختلفَةٌ كبريةٌ وصغريةٌ

كإلَه الرب عطيكعلَى األرِض اليت ي كامتطولَ أي لكَي ،16. لك نكُلَّ م ،ِملَ ذلكع نا، ألنَّ كُلَّ مِملَ ِغشع
إلَِهك ى الربلَد كروهم.  

17"ِمصر ِمن روِجكخ يف الطريِق ِعند ماليقع بك لهما فع كُلَّ 18. اُذكُر ِركخمؤ ِمن يف الطريِق وقَطَع القاك كَيف
رب إلَهك ِمن مجيِع أعدائك حولك يف فمتى أراحك ال19. املُستضِعفني وراَءك، وأنت كليلٌ ومتعب، ومل يخِف اَهللا

  ال. األرِض اليت يعطيك الرب إلَهك نصيبا لكَي متتلكَها، متحو ِذكر عماليق ِمن حتِت السماِء
تنس.  



  باكورة الثمار والعشور
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فتأخذُ ِمن أول كُلِّ ثَمِر األرِض 2ت فيها، ومتى أتيت إلَى األرِض اليت يعطيك الرب إلَهك نصيبا وامتلكتها وسكَن"1

الذي تحصلُ ِمن أرِضك اليت يعطيك الرب إلَهك وتضعه يف سلٍَّة وتذهب إلَى املَكاِن الذي يختاره الرب إلَهك ليِحلَّ 
أعتِرف اليوم للرب إلَِهك أني قد دخلت األرض : وتأيت إلَى الكاِهِن الذي يكونُ يف ِتلك األياِم وتقولُ له3. امسه فيِه

ثُم 5. فيأخذُ الكاِهن السلَّةَ ِمن يِدك ويضعها أمام مذبِح الرب إلَِهك4. اليت حلَف الرب آلبائنا أنْ يعطينا إياها
إلَِهك الرب وتقولُ أمام حرصا كانَ أيب: تا تائهةً أراميأُم هناك فٍَر قَليٍل، فصاريف ن هناك بروتغ إلَى ِمصر رفاحنَد ،

فلَما صرخنا إلَى الرب إلَِه 7. فأساَء إلَينا اِملصريونَ، وثَقَّلوا علَينا وجعلوا علَينا عبوديةً قاسية6ً. كبريةً وعظيمةً وكثريةً
شنا، ورأى مصوت الرب نا وضيقَناآبائنا ِمسعبنا وتع8. قَّت خاِوفٍة ومفيعٍة وِذراٍع رديدٍد شبي ِمصر ِمن نا الربجفأخر

 ،جائبٍة وآياٍت وعال9ًعظيمسا وعنلَب ا تفيضأرض ،لَنا هذا املَكانَ، وأعطانا هِذِه األرضفاآلنَ هأنذا قد 10. وأدخ
وتفرح جبميِع 11. ثُم تضعه أمام الرب إلَِهك، وتسجد أمام الرب إلَِهك. تين ياربأتيت بأول ثَمِر األرِض اليت أعطَي

الذي يف وسِطك ريبوالغ والالَّوي أنت ،يِتكولب لك كإلَه الرب اخلَِري الذي أعطاه.  
لثّالثَِة، سنِة العشوِر، وأعطَيت الالَّوي والغريب واليتيم متى فرغت ِمن تعشِري كُلِّ عشوِر محصولك، يف السنِة ا"12

قد نزعت املُقَدس ِمن البيِت، وأيضا أعطَيته لالَّوي : تقولُ أمام الرب إلَِهك13واألرملَةَ فأكلوا يف أبواِبك وشِبعوا، 
ِتككُلِّ وصي بسلَِة، حتيِم واألرمريِب والياوالغ ينيتوال.  اليت أوص وصاياك زجاومل أت  

  مل آكُلْ ِمنه يف حزين، وال14. نسيتها
  أخذت ِمنه يف نجاسٍة، وال

ِاطَّلع ِمن مسكَِن 15. أعطَيت ِمنه ألجل ميٍت، بل ِمسعت لصوِت الرب إلَهي وعِملت حسب كُلِّ ما أوصيتين
  .وباِرك شعبك إسرائيلَ واألرض اليت أعطَيتنا، كما حلَفت آلبائنا، أرضا تفيض لَبنا وعسالًقُدِسك، ِمن السماِء، 
  اتباع وصايا الرب

ا ِمن كُلِّ قَلِبك وِمن كُلِّ  هذا اليوم قد أمرك الرب إلَهك أنْ تعملَ ِذِه الفَرائِض واألحكاِم، فاحفَظْ واعملْ"16
فِسك17. ن هوأحكام صاياهوو هِقِه وحتفَظَ فرائضيف طُر ا، وأنْ تسلُكإلَه أنْ يكونَ لك اليوم الرب دتقد واع

وأنْ 19وواعدك الرب اليوم أنْ تكونَ له شعبا خاصا، كما قالَ لك، وحتفَظَ مجيع وصاياه، 18. وتسمع لصوِتِه
 القَبائل اليت عِملها يف الثَّناِء واالسِم والبهاِء، وأنْ تكونَ شعبا مقَدسا للرب إلَِهك، كما يجعلك مستعليا علَى مجيِع

  ".قالَ
  املذبح على جبل عيبال
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فيوم تعبرونَ 2. احفَظوا مجيع الوصايا اليت أنا أوصيكُم ا اليوم:"وأوصى موسى وشيوخ إسرائيلَ الشعب قائال1ً
وتكتب علَيها مجيع 3ردنَّ إلَى األرِض اليت يعطيك الرب إلَهك، تقيم لنفِسك ِحجارةً كبريةً وتشيدها بالشيِد، اُأل

 الً، كما قالَ لكسا وعنلَب ا تفيضأرض ،كإلَه الرب عطيكاليت ي لَ األرضتدخ لكَي رتعب اموِس، حنيكلماِت هذا الن



الربآبائك ها 4.  إلَهكلِّسل عيبالَ، وتبيف ج ا اليوم ةَ اليت أنا أوصيكُمقيمونَ هِذِه اِحلجارنَّ، ترونَ اُألردتعب حني
  وتبين هناك مذبحا للرب إلَِهك، مذبحا ِمن ِحجارٍة ال5. بالِكلِس

وتذبح 7. بح الرب إلَِهك، وتصِعد علَيِه محرقاٍت للرب إلَِهكِمن ِحجارٍة صحيحٍة تبين مذ6. ترفَع علَيها حديدا
إلَِهك الرب أمام حوتفر ٍة، وتأكُلُ هناكسالم ا 8. ذَبائحقشاموِس نكلماِت هذا الن ِة مجيععلَى اِحلجار بكتوت

  ".جيدا
  عيبال لعنات من جبل

. اليوم ِصرت شعبا للرب إلَِهك. ِانِصت وامسع يا إسرائيلُ:"ويونَ مجيع إسرائيلَ قائلنيثُم كلَّم موسى والكهنةُ الال9َّ
10ا اليوم وفَرائِضِه اليت أنا أوصيك صاياهلْ بوواعم إلَِهك لصوِت الرب عفامس". 

ى جبل ِجِرزمي لكَي يباِركوا الشعب حني هؤالِء يِقفونَ علَ"12: وأوصى موسى الشعب يف ذلك اليوِم قائال11ً
: وهؤالِء يِقفونَ علَى جبل عيبالَ للَّعنِة13. ِشمعونُ والوي ويهوذا ويساكَر ويوسف وبنيامني: تعبرونَ اُألردنَّ

: نَ جلميِع قَوِم إسرائيلَ بصوٍت عاٍلفيصرح الالَّويونَ ويقولو14. رأوْْْبني وجاد وأشري وزبولونُ ودانُ ونفتايل
. ملعونٌ اإلنسانُ الذي يصنع ِتمثاالً منحوتا أو مسبوكًا، ِرجسا لَدى الرب عملَ يدي نحاٍت، ويضعه يف اخلَفاِء15

ملعونٌ 17. آمني:  مجيع الشعِبويقولُ. ملعونٌ من يستِخف بأبيِه أو أُمِه16. آمني: ويجيب مجيع الشعِب ويقولونَ
: ويقولُ مجيع الشعِب. ملعونٌ من يِضلُّ األعمى عن الطريِق18. آمني: ويقولُ مجيع الشعِب. من ينقُلُ تخم صاِحِبِه

لَِة19. آمنيتيِم واألرمريِب واليالغ قح جوعي نلعونٌ معِب. مالش ويقولُ مجيع :مع 20. آمني ضطَِجعي نلعونٌ مم
ويقولُ مجيع . ملعونٌ من يضطَِجع مع بهيمٍة ما21. آمني: ويقولُ مجيع الشعِب. امرأِة أبيِه، ألنه يكِشف ذَيلَ أبيِه

ملعونٌ من 23. آمني: شعِبويقولُ مجيع ال. ملعونٌ من يضطَِجع مع أُخِتِه بنِت أبيِه أو بنِت أُمِه22. آمني: الشعِب
. آمني: ويقولُ مجيع الشعِب. ملعونٌ من يقتلُ قريبه يف اخلَفاِء24. آمني: ويقولُ مجيع الشعِب. يضطَِجع مع حماِتِه

  ونٌ من الملع26. آمني: ويقولُ مجيع الشعِب. ملعونٌ من يأخذُ رشوةً لكَي يقتلَ نفس دٍم بريٍء25
  .آمني: ويقولُ مجيع الشعِب. يقيم كلماِت هذا الناموِس ليعملَ ا

  بركات الطاعة
 (24-7:12، تث 13-26:3ال )
28 
وإنْ ِمسعت مسعا لصوِت الرب إلَِهك لتحِرص أنْ تعملَ جبميِع وصاياه اليت أنا أوصيك ا اليوم، "1)29:1إىل )

 الرب لُكجعا علَى مجيِع قَبائل األرِض، يعليستم ك2إلَه إذا ِمسعت ،دِركُككاِت وترهِذِه الب مجيع وتأيت علَيك
إلَِهك كًا تكونُ يف احلَقل3. لصوِت الربباركًا تكونُ يف املدينِة، ومبارةُ 4. مروثَم طِنكةُ بركَةً تكونُ ثَمباروم

هائِمكةُ بروثَم أرِضكِمكوإناثُ غَن قَِركب 5. ، ِنتاجكنوِمعج ككَةً تكونُ سلَّتبار6. م ،خولككًا تكونُ يف دبارم
روِجككًا تكونُ يف خبار7. ومكأمام ِزمنينهم علَيك القائمني أعداَءك لُ الربجعجونَ . يخرٍة ييف طَريٍق واِحد
يأمر لك الرب بالبركَِة يف خزائِنك ويف كُلِّ ما متتد إليِه يدك، ويباِركُك يف 8. ونَ أمامكعلَيك، ويف سبِع طُرٍق يهرب



كإلَه الرب عطيك9. األرِض اليت ي إلَِهك وصايا الرب ِفظتإذا ح ،لك لَفا كما حسقَدا معبفِسِه شلن الرب كقيمي
ويزيدك الرب 11. فيرى مجيع شعوِب األرِض أنَّ اسم الرب قد سمي علَيك ويخافونَ ِمنك10. وسلكت يف طُرِقِه

كعطيأنْ ي آلبائك الرب لَفعلَى األرِض اليت ح ِة أرِضكروثَم هائِمكِة بروثَم طِنكِة برا يف ثَمري12. خ لك حفتي
  لسماَء، ليعطي مطَر أرِضك يف حيِنِه، وليباِرك كُلَّ عمل يِدك، فتقِرض أُمما كثريةً وأنت الالرب كرتَه الصاحلَ، ا

ِرضا ال13. تقترأس الرب لُكجعوي  
  ذَنبا، وتكونُ يف االرِتفاِع فقط وال

 اليت أنا أوصيك إلَِهك صايا الربلو لَ تكونُ يف االِحنطاِط، إذا ِمسعتحفَظَ وتعملت ،وال14ا اليوم  
  .تزيغَ عن مجيِع الكلماِت اليت أنا أوصيك ا اليوم يمينا أو ِشماالً، لكَي تذهب وراَء آهلٍَة أُخرى لتعبدها

  لعنات العصيان
 (46-26:14ال )

فَرائِضِه اليت أنا أوصيك ا اليوم، تأيت ولكن إنْ مل تسمع لصوِت الرب إلَِهك لتحِرص أنْ تعملَ جبميِع وصاياه و"15
دِركُكناِت وتهِذِه اللَّع مجيع ا تكونُ يف احلَقل16: علَيكلعونا تكونُ يف املدينِة وملعون17. م كةً تكونُ سلَّتلعونم

كنوإناث18ُ. وِمعج قَِركب ِنتاج ،ةُ أرِضكروثَم طِنكةُ برةً تكونُ ثَملعونمِمك19.  غَن ،خولكا تكونُ يف دلعونم
روِجكا تكونُ يف خلعونى 20. ومحت ،لهعملت كدإليِه ي ديف كُلِّ ما متت جروالز واالضِطراب اللَّعن علَيك رِسلُ الربي

 حتى يبيدك عن األرِض اليت أنت يلِصق بك الرب الوبأ .21لك وتفنى سريعا ِمن أجل سوِء أفعالك إذ تركتين
يضِربك الرب بالسلِّ واحلُمى والبرداِء وااللِتهاِب واجلَفاِف واللَّفِح والذُّبول، فتتِبعك 22. داِخلٌ إليها لكَي متتلكَها

كفنيى ت23. حتديداليت حتتك ح ا، واألرضحاسن رأِسك اليت فوق ككونُ مساؤ24. اوت أرِضك طَرم لُ الربجعوي
لك ىالسماِء حت ِمن لُ علَيكزنا يرابا، وت25. غُبارأعدائك ا أمامِزمنهم الرب لُكجعي . جٍة ختريف طَريٍق واِحد

ونُ جثَّتك طَعاما جلميِع طُيوِر وتك26. علَيِهم، ويف سبِع طُرٍق رب أمامهم، وتكونُ قَلقًا يف مجيِع ممالِك األرِض
  يضِربك الرب بقُرحِة ِمصر وبالبواسِري واجلَرِب واِحلكَِّة حتى ال27. السماِء ووحوِش األرِض وليس من يزِعجها

يتلَمس األعمى يف الظَّالِم، فتتلَمس يف الظُّهِر كما 29يضِربك الرب جبنوٍن وعمى وحريِة قَلٍب، 28. تستطيع الشفاَء
  وال

  تنجح يف طُرِقك بل ال
  تكونُ إال

لِّصخاِم وليس ما كُلَّ األيغصوبا مظلوممعها30. م ضطَِجعي رلٌ آخجامرأةً ور خطُبا وال. تيتتبين ب  
  تغِرس كرما وال. تسكُن فيِه
ِغلُّهي31. تستينع أمام كثَور حذبوالي ك  

وال. تأكُلُ ِمنه أماِم وجِهك ِمن كِحمار بصغتي  
إلَيك رِجعي .لِّصخم وليس لك إلَى أعدائك كمغَن دفَع32. ت تنظُراِن إليِهم يناكوع رعٍب آخلش كناتنوك وبب لَّمسي



  رِضك وكُلُّ تعِبك يأكُلُه شعب الثَمر أ33. طولَ النهاِر، فتِكالَِّن وليس يف يِدك طائلَةٌ
  تعِرفُه، فال
  تكونُ إال

يضِربك الرب بقَرٍح خبيٍث علَى 35. وتكونُ مجنونا ِمن منظَِر عينيك الذي تنظُر34. مظلوما ومسحوقًا كُلَّ األياِم
  الركبتِني وعلَى الساقَِني، حتى ال

يذهب بك الرب ومبلِكك الذي تقيمه علَيك إلَى أُمٍة مل تعِرفها 36. سفَل قَدِمك إلَى ِقمِة رأِسكتستطيع الشفاَء ِمن أ
  أنت وال

وتكونُ دهشا ومثَالً وهزأةً يف مجيِع الشعوِب الذين يسوقُك 37آباؤك، وتعبد هناك آهلَةً أُخرى ِمن خشٍب وحجٍر، 
  كُروما تغِرس وتشتِغلُ، ومخرا ال39. بذارا كثريا تخِرج إلَى احلَقل، وقَليالً جتمع، ألنَّ اجلَراد يأكُلُه38. ليِهمالرب إ

  تشرب وال
  يكونُ لك زيتونٌ يف مجيِع تخوِمك، وبزيٍت ال40. جتين، ألنَّ الدود يأكُلُها
ِثرنتي كيتونألنَّ ز ،ِهن41. تدوالب ناٍت تلدوب نني  

الغريب الذي يف 43. مجيع أشجاِرك وأمثاِر أرِضك يتوالَّه الصرصر42. يكونونَ لك، ألنهم إلَى السِيب يذهبونَ
  هو يقِرضك وأنت ال44. وسِطك يستعلي علَيك متصاِعدا، وأنت تنحطُّ متناِزالً

هقِرضت .اهو يكونُ رأسبتكونُ ذَن 45. ا وأنت كألن ،لك ىحت دِركُكوت كِبعناِت وتتهِذِه اللَّع مجيع وتأيت علَيك
فتكونُ فيك آيةً وأُعجوبةً ويف نسلك إلَى 46. مل تسمع لصوِت الرب إلَِهك لتحفَظَ وصاياه وفَرائضه اليت أوصاك ا

تستعبد ألعدائك الذين 48. مل تعبِد الرب إلَهك بفَرٍح وبطيبِة قَلٍب لكَثرِة كُلِّ شيٍءِمن أجل أنك 47. األبِد
. فيجعلُ نري حديٍد علَى عنِقك حتى يهلكَك. يرِسلُهم الرب علَيك يف جوٍع وعطٍَش وعرٍي وعوِز كُلِّ شيٍء

49 ةً ِمنأُم علَيك الرب جلبةً اليأُم ،سرالن طريأقصاِء األرِض كما ي عيٍد، ِمنب  
  أُمةً جافيةَ الوجِه ال50تفهم لسانها، 
  اب الشيخ وال
  فتأكُلُ ثَمرةَ بهائِمك وثَمرةَ أرِضك حتى لك، وال51ِحتن إلَى الولَِد، 

  تبقي لك قمحا وال
  مخرا وال
  زيتا، وال
والِنتاج قَِركب   

كفنيى تحت ،ِمكا يف 52. إناثَ غَن تِثق ةُ اليت أنتةُ احلَصيناِمخالش كِبطَ أسوار ىحت يف مجيِع أبواِبك كحاِصروت
كُلِّ أرِضك .كإلَه الرب عطيكاليت ي يف كُلِّ أرِضك ،يف مجيِع أبواِبك كحاِصر53. تةَ برفتأكُلُ ثَم نيكب لَحم ،طِنك

كدوا ع ضاِيقُكيقَِة اليت ييف اِحلصاِر والض كإلَه الرب أعطاك الذين ناِتكا، 54. وبِجد فِّهرواملُت فيك معنلُ املُتجالر



 ،بقيِهمي ِة أوالِدِه الذينقيعلَى أخيِه وامرأِة ِحضِنِه وب هينلُ عع55تبخبأنْ ي هألن ،نيِه الذي يأكُلُهلَحِم ب ِمن مهدأح طي
يف مجيِع أبواِبك كدوا ع ضاِيقُكيقَِة اليت ييٌء يف اِحلصاِر والضش له بقةُ اليت مل 56. مل يفِّهرواملُت ةُ فيكمعنواملَرأةُ املُت

ِمها علَى األرِض للتأسفَلَ قَد عأنْ تض برجل ِحضِنها وعلَى ابِنها وبنِتها تجها علَى رينلُ عفُِّه، تبخرِم والتعن
مبشيمِتها اخلاِرجِة ِمن بِني ِرجلَيها وبأوالِدها الذين تلدهم، ألنها تأكُلُهم ِسرا يف عوِز كُلِّ شيٍء، يف اِحلصاِر 57

إنْ مل حتِرص لتعملَ جبميِع كلماِت هذا الناموِس املَكتوبِة يف هذا 58.  أبواِبكوالضيقَِة اليت يضاِيقُك ا عدوك يف
 ،كإلَه الرب ،اجلليلَ املَرهوب هذا االسم هابفِر، لتة59ًالسجيبع سلكباِت نروض باِتكرض لُ الربجعباٍت . يرض

أيضا كُلُّ 61. ويرد علَيك مجيع أدواِء ِمصر اليت فِزعت ِمنها، فتلتِصق بك60 .عظيمةً راِسخةً، وأمراضا رديةً ثاِبتةً
لَِك ىحت علَيك الرب لِّطُهساموِس هذا، ييف ِسفِر الن بكتٍة مل تربٍض وكُلُّ ضرما 62. م ضا قَليالً ِعوفَرنَ نبقَوفت

جوِم السماِء يف الكَثركن مكنتإلَِهك لصوِت الرب عمل تسم ك63. ِة، ألن إلَيكُم حِسنلكُم لي الرب وكما فِرح
. ويكَثِّركُم، كذلك يفرح الرب لكُم ليفنيكُم ويهلكَكُم، فتستأصلونَ ِمن األرِض اليت أنت داِخلٌ إليها لتمتلكَها

  ِمن أقصاِء األرِض إلَى أقصائها، وتعبد هناك آهلَةً أُخرى مل تعِرفها أنت والويبددك الرب يف مجيِع الشعوِب 64
  ويف ِتلك اُألمِم ال65. آباؤك، ِمن خشٍب وحجٍر

  تطمئن وال
ونُ حياتك معلَّقَةً وتك66. يكونُ قَرار لقَدِمك، بل يعطيك الرب هناك قَلبا مرتِجفًا وكاللَ العينِني وذُبولَ النفِس

  قُدامك، وترتِعب ليالً وارا وال
ياِتكعلَى ح نباِح تقول67ُ. تأماملساُء، ويف املساِء تقولُ:  يف الص هالذي : يا لَيت ِمِن ارِتعاِب قَلِبك ،باحالص هيا لَيت

الذي تنظُر يكيننظَِر عم وِمن ،ِعبال68. ترت كدرالوي لك فٍُن يف الطريِق اليت قُلتيف س إلَى ِمصر رب  
  ".تعد تراها، فتباعونَ هناك ألعدائك عبيدا وإماًء، وليس من يشتري

هِذِه هي كلمات العهِد الذي أمر الرب موسى أنْ يقطَعه مع بين إسرائيلَ يف أرِض موآب، فضالً عن العهِد 29:1
هالذي قَطَعيف حوريب ممعه .  
  جتديد العهد

29 
أنتم شاهدتم ما فعلَ الرب أمام أعيِنكُم يف أرِض ِمصر بِفرعونَ وجبميِع عبيِدِه :"ودعا موسى مجيع إسرائيلَ وقالَ هلُم2

ولكن مل يعِطكُم الرب 4. لعظيمةُالتجاِرب العظيمةُ اليت أبصرا عيناك، وِتلك اآلياِت والعجائب ا3وبكُلِّ أرِضِه، 
فقد ِسرت بكُم أربعني سنةً يف البريِة، مل تبلَ ثيابكُم 5. قَلبا لتفهموا، وأعينا لتبِصروا، وآذانا لتسمعوا إلَى هذا اليوِم

مل تبلَ علَى ِرجلك علُكون ،ا و6. علَيكُمبوا مخرا ومل تشربزالمل تأكُلوا خ  
كُمإلَه ي أنا الربتعلَموا أن ا لكَيسِكر7. م لكم شبونَ وعوجح لكسيحونُ م إلَى هذا املَكاِن خرج ما ِجئتولَم

. وأخذنا أرضهما وأعطَيناها نصيبا لرأوْْْبني وجاد وِنصِف ِسبِط منسى8باشانَ للقائنا للحرِب فكسرناهما، 
  .اِت هذا العهِد واعملوا ا لكَي تفلحوا يف كُلِّ ما تفعلونَفاحفَظوا كلم9



10"إلَِهكُم الرب أمام كُممجيع واِقفونَ اليوم موكُلُّ ِرجال إسرائيلَ، : أنت كُمفاؤروع كُميوخش ،أسباطُكُم ،كُمساؤرؤ
ِتكُم ِممن يحتِطب حطَبكُم إلَى من يستقي ماَءكُم، وأطفالُكُم وِنساؤكُم، وغَريبكُم الذي يف وسِط محل11َّ
12 ،اليوم معك كإلَه الرب هقطَعِمِه الذي يوقَس إلَِهك هِد الربلَ يف عفِسِه 13لكي تدخلن اليوم كقيملكي ي

إبراهيم آلبائك لَفوكما ح ،ا كما قالَ لكإلَه ا، وهو يكونُ لكعبشويعقوب 14.  وإسحاق كُموحد معكُم ولَيس
 ،موهذا القَس هدأنا هذا الع إلَِهنا، ومع الذي ليس هنا معنا 15أقطَع الرب أمام بل مع الذي هو هنا معنا واِقفًا اليوم

ِم 16. اليومزنا يف وسِط اُألماجت وكيف ،أقَمنا يف أرِض ِمصر كيف مفترقد ع كُمألن ،مِ مرترم 17الذين مورأيت
لئال يكونَ فيكُم رجلٌ أو امرأةٌ أو عشريةٌ أو 18أرجاسهم وأصنامهم اليت ِعندهم ِمن خشٍب وحجٍر وِفضٍة وذَهٍب، 

   لئال.ِسبطٌ قَلبه اليوم منصِرف عن الرب إلَِهنا لكَي يذهب ليعبد آهلَةَ ِتلك اُألمِم
يكونُ يل سالم، : فيكونُ متى ِمسع كالم هِذِه اللَّعنِة، يتبرك يف قَلِبِه قائال19ً. يكونَ فيكُم أصلٌ يثِمر علقَما وأفسنتينا

   ال20. إني بإصراِر قَليب أسلُك إلفناِء الرياِن مع العطشاِن
حين نخدبِه، بل ي رفَقأنْ ي شاُء الربِة يف يناِت املَكتوبل، فتِحلُّ علَيِه كُلُّ اللَّعجالر علَى ذلك هتوغَري الرب بئٍذ غَض

ويفِرزه الرب للشر ِمن مجيِع أسباِط إسرائيلَ حسب مجيِع 21. هذا الِكتاِب، ويمحو الرب امسه ِمن حتِت السماِء
فيقولُ اجليلُ األخري، بنوكُم الذين يقومونَ بعدكُم، واألجنيب الذي 22. تاِب الشريعِة هذالَعناِت العهِد املَكتوبِة يف ِك

ا الرب هامِرضها اليت ياألرِض وأمراض باِت ِتلكرنَ ضوري ٍة، حنيعيدأرٍض ب كُلُّ 23. يأيت ِمن ،وِملح ِكربيت
  أرِضها حريق، ال

  تزرع وال
  ت والتنِب

ويقولُ مجيع 24. يطلُع فيها عشب ما، كانِقالِب سدوم وعمورةَ وأدمةَ وصبوييم، اليت قَلَبها الرب بغضِبِه وسخِطِه
 إلَِه ألنهم تركوا عهد الرب: فيقولون25َملاذا فعلَ الرب هكذا ِذِه األرِض؟ ملاذا حمو هذا الغضِب العظيِم؟ : اُألمِم

 ،أرِض ِمصر ِمن مهجأخر حني ممعه هدوا هلا26آبائِهِم الذي قَطَعى وسجدوا آهلَةً أُخرببوا وععِرفوها . وذَهآهلَةً مل ي
  وال

. ذا السفِرفاشتعلَ غَضب الرب علَى ِتلك األرِض حتى جلَب علَيها كُلَّ اللَّعناِت املَكتوبِة يف ه27. قُِسمت هلُم
. واستأصلهم الرب ِمن أرِضِهم بغضٍب وسخٍط وغَيٍظ عظيٍم، وألقاهم إلَى أرٍض أُخرى كما يف هذا اليوِم28
  .السرائر للرب إلَِهنا، واملُعلَنات لنا ولبنينا إلَى األبِد، لنعملَ جبميِع كلماِت هِذِه الشريعِة29

  ىل الرباالزدهار يعقب الرجوع إ
30 
ومتى أتت علَيك كُلُّ هِذِه اُألموِر، البركَةُ واللَّعنةُ، اللتاِن جعلتهما قُدامك، فإنْ رددت يف قَلِبك بني مجيِع اُألمِم "1

 ،إليِهم كإلَه الرب كدطَر كُلِّ م2الذين بسلصوِتِه ح وِمسعت ،إلَِهك إلَى الرب عتجا أناور  ،بِه اليوم أوصيك
 ،فِسكوبكُلِّ ن نوك، بكُلِّ قَلِبكوب عوِب 3أنتمجيِع الش ِمن كعجمفي عودوي ،كمرحوي كسبي كإلَه الرب دري



كإلَه إليِهِم الرب كددب 4. الذيني هناك إلَى أقصاِء السماواِت، فِمن كددقد ب كُنإنْ يكعجم  وِمن ،كإلَه الرب
 ،ذُكيأخ 5هناك ِمن أكثَر ككَثِّروي إلَيك حِسنلكُها، ويفتمت كلكَها آباؤإلَى األرِض اليت امت كإلَه الرب ويأيت بك

كُلِّ 6. آبائك ِمن كإلَه الرب ِحبت لكَي ،سلكن وقَلب كقَلب كإلَه الرب خِتنحياويلت فِسككُلِّ ن وِمن قَلِبك .
وأما أنت فتعود تسمع 8. ويجعلُ الرب إلَهك كُلَّ هِذِه اللَّعناِت علَى أعدائك، وعلَى مبِغضيك الذين طَردوك7

 ،ا اليوم اليت أنا أوصيك لُ جبميِع وصاياهوتعم ،ا يف9لصوِت الربريخ كإلَه الرب كزيديف في ،ِدكل يمكُلِّ ع 
ِة أرِضكروثَم هائِمكِة بروثَم طِنكِة برثَم . ،آلبائك باخلَِري كما فِرح لك حفرلي رِجعي 10ألنَّ الرب إذا ِمسعت

ى الرب إلَِهك بكُلِّ قَلِبك إذا رجعت إلَ. لصوِت الرب إلَِهك لتحفَظَ وصاياه وفَرائضه املَكتوبةَ يف ِسفِر الشريعِة هذا
فِسكوبكُلِّ ن.  

  االختيار بني احلياة واملوت
 إنَّ هِذِه الوصيةَ اليت أوصيك ا اليوم لَيست عِسرةً علَيك وال"11

ةً ِمنكعيدى تقول12َ. بهي يف السماِء حت تلَيس :ذُها لنا ويألجلنا إلَى السماِء ويأخ دصعي ناهامنا إيلَ  سِمععملن
 وال13ا؟ 

بل الكلمةُ قريبةٌ ِمنك 14من يعبر ألجلنا البحر ويأخذُها لنا ويسِمعنا إياها لنعملَ ا؟ : هي يف عِرب البحِر حتى تقولَ
 .ِجدا، يف فِمك ويف قَلِبك لتعملَ ا

15"احليا. اُنظُر كامقُد اليوم لتعقد ج ،روالش واملوت ،16ةَ واخلَري كإلَه الرب ِحبأنْ ت اليوم كيتي أوصمبا أن
 يف األرِض اليت أنت كإلَه الرب باِركَكوي ،حتيا وتنمو لكَي هوأحكام هوفَرائض ِقِه وحتفَظَ وصاياهيف طُر وتسلُك

فإني 18 قَلبك ومل تسمع، بل غَويت وسجدت آلهلٍَة أُخرى وعبدتها، فإِن انصرف17. داِخلٌ إليها لكَي متتلكَها
  أُنِبئُكُم اليوم أنكُم ال

  ال. محالَةَ لكونَ
قد . أُشِهد علَيكُم اليوم السماَء واألرض19. تطيلُ األيام علَى األرِض اليت أنت عاِبر اُألردنَّ لكَي تدخلها ومتتلكَها

احلياةَ واملوت كامقُد لتعةَ. جكَةَ واللَّعنرالب . ،سلُكون حتيا أنت ِر احلياةَ لكَي20فاخت عوتسم كإلَه الرب ِحبإذ ت
راهيم لصوِتِه وتلتِصق بِه، ألنه هو حياتك والذي يطيلُ أيامك لكَي تسكُن علَى األرِض اليت حلَف الرب آلبائك إب

  .وإسحاق ويعقوب أنْ يعطيهم إياها
  يشوع خيلف موسى

31 
 ال. أنا اليوم ابن ِمئٍَة وِعشرين سنةً:"وقالَ هلُم2فذَهب موسى وكلَّم ِذِه الكلماِت مجيع إسرائيلَ، 1

 ال: أستطيع اخلُروج والدخولَ بعد، والرب قد قالَ يل
يشوع عاِبر قُدامك، كما . هو يبيد هؤالِء اُألمم ِمن قُداِمك فتِرثُهم. الرب إلَهك هو عاِبر قُدامك3 .تعبر هذا اُألردنَّ

ما، وبأرِضِهما4. قالَ الرباللذَيِن أهلكَه نيلكَِي األموريم لَ بسيحونَ وعوجكما فع مِ لُ الربفعى 5. ويتفم



الرب مهفَعاد كُميتصايا اليت أوصكُلِّ الو بسح مِ َلونتفع كُمعوا6.  أمامجدوا وتشدشال. ت  
  ختافوا وال

معك سائر كإلَه ألنَّ الرب ،مهجوهبوا وال. تره  
  يهِملُك وال
كُكيتر."  

ألنك أنت تدخلُ مع هذا الشعِب األرض  ،د وتشجعتشد:"فدعا موسى يشوع، وقالَ له أمام أعيِن مجيِع إسرائيل7َ
 ال. هو يكونُ معك. والرب سائر أمامك8. اليت أقسم الرب آلبائِهم أنْ يعطيهم إياها، وأنت تقِسمها هلُم

 يهِملُك وال

كُكال. يتر 
 ختَف وال

ِعبترت". 

  قراءة التوراة
. لتوراةَ وسلَّمها للكهنِة بين الوي حاِملي تابوِت عهِد الرب، وجلميِع شيوِخ إسرائيلَوكتب موسى هِذِه ا9

حينما يجيُء مجيع 11يف ِنهايِة السبِع السنني، يف ميعاِد سنِة اإلبراِء، يف عيِد املَظالِّ، :"وأمرهم موسى قائال10ً
. ِهك يف املَكاِن الذي يختاره، تقرأُ هِذِه التوراةَ أمام كُلِّ إسرائيلَ يف مساِمِعِهمإسرائيلَ لكَي يظهروا أمام الرب إلَ

12 كُمإلَه قوا الربلَّموا أنْ يتعوا ويتعسمي لكَي ،الذي يف أبواِبك ريبساَء واألطفالَ والغجالَ والنالر ،عبِع الشِامج
وأوالدهم الذين مل يعِرفوا، يسمعونَ ويتعلَّمونَ أنْ يتقوا الرب 13. يِع كلماِت هِذِه التوراِةويحِرصوا أنْ يعملوا جبم

  ".إلَهكُم كُلَّ األياِم اليت حتيونَ فيها علَى األرِض اليت أنتم عاِبرونَ اُألردنَّ إليها لكَي متتلكوها
  التنبؤ بتمرد شعب إسرائيل

14 ىوقالَ الربملوس":متوت لكَي تبقد قَر كامهوذا أي .هأوصي ِة االجِتماِع لكَييموِقفا يف خ ،شوعي اُدع ." فانطَلَق
فتراَءى الرب يف اخلَيمِة يف عموِد سحاٍب، ووقَف عمود السحاِب 15موسى ويشوع ووقَفا يف خيمِة االجِتماِع، 

ها أنت ترقُد مع آبائك، فيقوم هذا الشعب ويفجر وراَء آهلَِة األجنبيني يف :"وقالَ الرب ملوسى16. علَى باِب اخلَيمِة
معه ههدي الذي قَطَعتنكُثُ عكُين ويويتر ،مهين17. األرِض اليت هو داِخلٌ إليها يف ما ب يب علَيِه يف ذلكِعلُ غَضشتفي

وأحج كُهاليوِماليوِم، وأتر ى يقولَ يف ذلكحت دائدةٌ وشكثري رورش هصيبفيكونُ مأكُلَةً، وت ،وجهي عنه أما ألنَّ : ب
رورتين هِذِه الشإذ 18! إلَهي ليس يف وسطي أصاب ،ِملهالذي ع راليوِم ألجل مجيِع الش وجهي يف ذلك بوأنا أحج

ضعه يف أفواِهِهم لكَي يكونَ . اكتبوا ألنفُِسكُم هذا النشيد، وعلِّم بين إسرائيلَ إياهفاآلنَ 19. التفَت إلَى آهلٍَة أُخرى
ألني أُدِخلُهم األرض اليت أقسمت آلبائِهِم، الفائضةَ لَبنا وعسالً، 20. يل هذا النشيد شاِهدا علَى بين إسرائيلَ

فمتى أصابته 21. ثُم يلتِفتونَ إلَى آهلٍَة أُخرى ويعبدونها ويزدرونَ يب وينكُثونَ عهديفيأكُلونَ ويشبعونَ ويسمنونَ، 
  شرور كثريةٌ وشدائد، يجاِوب هذا النشيد أمامه شاِهدا، ألنه ال



فكتب 22". نْ أُدِخله إلَى األرِض كما أقسمتإني عرفت ِفكره الذي يفِكر بِه اليوم قَبلَ أ. ينسى ِمن أفواِه نسلِه
اهين إسرائيلَ إيب لَّماليوِم وع يف ذلك شيدى هذا النموس.  

تشدد وتشجع، ألنك أنت تدخلُ ببين إسرائيلَ األرض اليت أقسمت هلُم عنها، وأنا :"وأوصى يشوع بن نونَ وقال23َ
أكونُ معك". 

أمر موسى الالَّويني حاِملي تابوِت عهِد 25ا كملَ موسى ِكتابةَ كلماِت هِذِه التوراِة يف ِكتاٍب إلَى متاِمها، فعندم24
. خذوا ِكتاب التوراِة هذا وضعوه جباِنِب تابوِت عهِد الرب إلَِهكُم، ليكونَ هناك شاِهدا علَيكُم"26: الرب قائالً

هوذا وأنا بعد حي معكُم اليوم، قد ِصرتم تقاِومونَ الرب، فكم باحلَري .  عاِرف متَردكُم وِرقابكُم الصلبةَألني أنا27
سماَء ِامجعوا إلَي كُلَّ شيوِخ أسباِطكُم وعرفاَءكُم ألنِطق يف مساِمِعِهم ِذِه الكلماِت، وأُشِهد علَيِهِم ال28! بعد مويت
يف آِخِر 29. واألرض رالش كُمصيببِه، وي كُميتمويت تفِسدونَ وتزيغونَ عن الطريِق الذي أوص عدب كُمأن ي عاِرفألن

بأعمال أيديكُم غيظوهى تحت الرب أمام رلونَ الشتعم كُماِم ألناألي ."  
  نشيد موسى

  :لِّ جماعِة إسرائيلَ بكلماِت هذا النشيِد إلَى متاِمِهفنطَق موسى يف مساِمِع ك30ُ
32 
1"ها السماواتتِانِصيت أي  

          ِع األرضسمولت ،فأتكلَّم  

  .أقوالَ فمي        

  ،يهِطلُ كاملَطَِر تعليمي2

 .ويقطُر كالندى كالمي 

 ،كالطَّلِّ علَى الكالِء

 .وكالواِبل علَى العشِب 

 .أُنادي ِّإني باسِم الرب3

 .أعطوا عظَمةً إللَِهنا 

4هنيعالكاِملُ ص خرهو الص.  

  .إنَّ مجيع سبلِه عدلٌ 

 إلَه أمانٍة ال

  .جور فيِه

 .ِصديق وعاِدلٌ هو 

5"مهيبع هلَيسوا أوالد الذين له دأفس،  

 .جيلٌ أعوج ملتٍو 



   ذاألرب تكاِفئون6َ

  يا شعبا غَبيا غَري حكيٍم؟  
كنيقتوم أليس هو أباك،  

  هو عِملك وأنشأك؟ 

  ،اُذكُر أيام الِقدِم7

  .وتأملوا ِسين دوٍر فدوٍر 

كخِبرفي ِاسأل أباك،  

 فيقولوا لك كيوخوش. 

  ،حني قَسم العلي لُألمِم"8

 مين آدب قفر حني،  

  نصب تخوما لشعوٍب 
  .حسب عدِد بين إسرائيلَ 

9هعبهو ش الرب إنَّ ِقسم.  

  .يعقوب حبلُ نصيِبِه 

  ،وجده يف أرِض قَفٍر10

  .ويف خالٍء مستوِحٍش خِرٍب 

ظَهأحاطَ بِه والح  

  .وصانه كحدقَِة عيِنِه 

11 هشع سرالن كرحكَما ي  
 ِرفوعلَى ِفراِخِه ي،  

  ويبسطُ جناحيِه ويأخذُها

  ،ويحِملُها علَى مناِكِبِه 

12هاقتاد هوحد هكذا الرب  

 يبأجن إلَه وليس معه.  

  أركَبه علَى مرتفَعاِت األرِض13

  ،فأكلَ ِثمار الصحراِء 

  ،وأرضعه عسالً ِمن حجٍر

 ص ا ِمنيتخِر،وزاِن الصو  
 ،وزبدةَ بقٍَر ولَبن غَنٍم14 



  مع شحِم ِخراٍف وِكباٍش 

  ،أوالِد باشانَ  

  ،وتيوٍس مع دسِم لُب اِحلنطَِة

 .ودم الِعنِب شِربته مخرا 

15"فَسشورونَ وري ِمنفس.  

 وغَلُظت ِمسنت  

  !واكتسيت شحما  

  عِمله، فرفَض اإللَه الذي 
  .وغَيب عن صخرِة خالِصِه 

  ،أغاروه باألجاِنِب16

  .وأغاظوه باألرجاِس 

  .ذَبحوا ألوثاٍن لَيسِت اَهللا17

  ،آلهلٍَة مل يعِرفوها 

  أحداٍث قد جاءت ِمن قريٍب

 كُمبها آباؤرهمل ي.  

18 ،هكتتر كالذي ولَد خرالص  
 اَهللا الذي أبدأك سيتون. 

19"فرأى الرب  

  .ورذَلَ ِمن الغيِظ بنيِه وبناِتِه 

  ،أحجب وجهي عنهم: وقال20َ

 مهتماذا تكونُ آِخر وأنظُر.  

قَلِّبتُم جيلٌ مإ،  

 أوالد ال 

ةَ فيِهمأمان.  

  ،هم أغاروين مبا ليس إلَها21

 أغاظوين بأباطيلِهم .  
  ،شعبافأنا أُغريهم مبا ليس 

 مٍة أُغيظُهٍة غَبيبأُم.  

  إنه قد اشتعلَت نار بغضيب22



  ،فتتِقد إلَى اهلاويِة السفلَى 

  ،وتأكُلُ األرض وغَلَّتها

  .وتحِرق أُسس اِجلبال 

  ،أمجع علَيِهم شرورا23

  ،وأُنِفذُ ِسهامي فيِهم  
  ،إذ هم خاوونَ ِمن جوٍع24

 ى وداٍء ساموممح نهوكونَ ِمن�،  

  أُرِسلُ فيِهم أنياب الوحوِش

  .مع حمِة زواِحِف األرِض 

  ،ِمن خاِرٍج السيف يثِكل25ُ

  .وِمن داِخل اخلُدوِر الرعبةُ 

  الفَتى مع الفَتاِة

  . والرضيع مع األشيِب 
26وايا: قُلتإلَى الز مهددأُب،  

 وأُبمهالناِس ِذكر طِّلُ ِمن.  

  ِّ،لو مل أخف ِمن إغاظَِة العدو27

 مهأضداد نِكرأنْ ي ِمن،  

  يدنا ارتفَعت: ِمن أنْ يقولوا

 .وليس الرب فعلَ كُلَّ هِذِه 

  إنهم أُمةٌ عدميةُ الرأِي "28
 وال 

ةَ فيِهمصريب.  

  لو عقَلوا لَفَِطنوا ِذِه29

 مهتلوا آِخروتأم.  

  ،كَيف يطرد واِحد ألفًا30

  ،ويهِزم اثناِن ربوةً 

مهباع مهخرلوال أنَّ ص  

  والرب سلَّمهم؟ 

31مهخرخِرنا صليس كص هألن،  



  . ولو كانَ أعداؤنا القُضاةَ 
32مهتفنج ِة سدومفنج ألنَّ ِمن،  

  . عمورةَوِمن كُروِم 

  ،�ِعنبهم ِعنب سم

  .وهلُم عناقيد مرارٍة 

  مخرهم حمةُ الثَّعابِني33

 .وسم األصالل القاِتلُ 

  ،أليس ذلك مكنوزا ِعندي"34

  مختوما علَيِه يف خزائين؟ 

  .يلَ النقمةُ واجلَزاُء35

 مهيف وقٍت تِزلُّ أقدام.  

  م قريبإنَّ يوم هالِكِه

  .واملُهيآت هلُم مسِرعةٌ 

36هعبش ديني ألنَّ الرب،  

 شِفقبيِدِه يوعلَى ع.  

تضقد م دى أنَّ اليري حني،  

 ومل يبق محجوز وال 

طلَقم، 

  أين آهلَتهم، : يقول37ُ
 ،الصخرةُ اليت التجأوا إليها 

  ائِحِهماليت كانت تأكُلُ شحم ذَب38

  وتشرب مخر سكائِبِهم؟ 

ساِعدكُموت قُملت  

  !وتكُن علَيكُم ِحمايةً 

  أنا أنا هو! اُنظُروا اآلن39َ

  .وليس إلَه معي 

  .أنا أُميت وأُحيي

 قتي أشفي ،سحوإن،  

  لِّصخدي مي وليس ِمن.  



  :إني أرفَع إلَى السماِء يدي وأقول40ُ

 يأنا إلَى األبِدح .  

41سيفي الباِرق نتإذا سن،  

  ،وأمسكَت بالقَضاِء يدي 

  ،أرد نقمةً علَى أضدادي

 بِغضيوأُجازي م.  

  ،أُسِكر ِسهامي بدٍم42

  . ويأكُلُ سيفي لَحما 
  ،بدِم القَتلَى والسبايا

 .ِّوِمن رؤوِس قواِد العدو 

  ،مم، شعبهَلَّلوا أيها اُأل"43

  ،ألنه ينتِقم بدِم عبيِدِه 

  ،ويرد نقمةً علَى أضداِدِه

 ."ويصفَح عن أرِضِه عن شعِبِه 

ولَما فرغَ موسى ِمن 45. فأتى موسى ونطَق جبميِع كلماِت هذا النشيِد يف مساِمِع الشعِب، هو ويشوع بن نون44َ
وجهوا قُلوبكُم إلَى مجيِع الكلماِت اليت أنا أشهد علَيكُم ا :"قالَ هلُم46رائيلَ بكُلِّ هِذِه الكلماِت، مخاطَبِة مجيِع إس

ألنها لَيست أمرا باِطالً علَيكُم، 47. اليوم، لكَي توصوا ا أوالدكُم، ليحِرصوا أنْ يعملوا جبميِع كلماِت هِذِه التوراِة
ياتبل هي حلكوها. كُممتنَّ إليها لتم عاِبرونَ اُألردعلَى األرِض اليت أنت امطيلونَ األيذا األمِر تو."  

  الرب ينبئ موسى مبوته على جبل نبو
ِاصعد إلَى جبل عبارمي هذا، جبل نبو الذي يف أرِض موآب "49: وكلَّم الرب موسى يف نفِس ذلك اليوِم قائال48ً
ومت يف اجلَبل الذي تصعد إليِه، وانضم 50 قُبالَةَ أرحيا، وانظُر أرض كنعانَ اليت أنا أُعطيها لبين إسرائيلَ ملكًا، الذي

ألنكُما خنتماين يف وسِط بين إسرائيلَ ِعند 51. إلَى قَوِمك، كما مات هارونُ أخوك يف جبل هوٍر وضم إلَى قَوِمِه
  فإنك تنظُر األرض ِمن قُبالَِتها، ولكنك ال52.  قادش يف بريِة صٍني، إذ مل تقَدساين يف وسِط بين إسرائيلَماِء مريبِة

  ".تدخلُ إلَى هناك إلَى األرِض اليت أنا أُعطيها لبين إسرائيلَ
  موسى يبارك األسباط

33 
1ى، را موس ككَةُ اليت باررين إسرائيلَ قَبلَ موِتِه، وهِذِه هي البلُ اِهللا، بفقال2َج: 

  ،جاَء الرب ِمن سيناَء"

 سعري هلُم ِمن قوأشر،  



  ،وتألأل ِمن جبل فارانَ

  وأتى ِمن ِربواِت القُدِس،  
 .وعن يميِنِه نار شريعٍة هلُم  

3عبالش بفأح.  

 ِدكيسيِه يف يِقد مجيع،  

  ونَ ِعند قَدِمكوهم جالس

 أقوالك لونَ ِمنيتقَب.  

  بناموٍس أوصانا موسى4

 ِة يعقوبمرياثًا جلَماع.  

  وكانَ يف يشورونَ ملكًا5

  حني اجتمع رؤساُء الشعِب  
  .أسباطُ إسرائيلَ معا 

 ليحي رأوبني وال6

تمي،  

 وال 

قَليلني ِرجالُه كُني". 

 :ن يهوذا قالَوهِذِه ع7

  ،امسع يارب صوت يهوذا" 

  .وأِت بِه إلَى قَوِمِه  

  ،بيديِه يقاِتلُ لنفِسِه

 ."فكُن عونا علَى أضداِدِه 

 :ولالوي قال8َ

 "كوأورمي كيممت  
 ،لرجلك الصديِق  

  الذي جربته يف مسةَ

  .وخاصمته ِعند ماِء مريبةَ 

  :لذي قالَ عن أبيِه وأُمِها9

  ،مل أرهما 

  ِرفعتِتِه مل يوبإخو،  



عِرفمل ي هوأوالد،  

 كِفظوا كالمبل ح  

  كهدوصانوا ع .  
10كأحكام لِّمونَ يعقوبعي،  

 وإسرائيلَ ناموسك.  

  ا يف أنِفكخورعونَ بضي،  

ِحكذبقاٍت علَى محروم.  

  ،ارب قوتهباِرك ي11

  .وارتِض بعمل يديِه 

  احِطم متونَ مقاِوميِه

 ومبِغضيِه حتى ال 

 ."يقوموا

  :ولبنيامني قال12َ
  ِّحبيب الرب" 

  .يسكُن لَديِه آِمنا  

  ،يستره طولَ النهاِر

 سكُنيِه ينِكبم نيوب". 

 :وليوسف قال13َ

 " كَةٌ ِمنبارمهأرض الرب،  

  ،بنفائِس السماِء بالندى

 ِة حتتاِبضِة الروباللُّج،  

  ،ونفائِس مغالَِّت الشمِس14

  .ونفائِس منبتاِت األقماِر 

  ،وِمن مفاِخِر اِجلبال القَدميِة15

  ،وِمن نفائِس اإلكاِم األبديِة 

  ،وِمن نفائِس األرِض وِملئها16

  .لساِكِن يف العلَّيقَِةوِرضى ا 

ففلتأِت علَى رأِس يوس  

  .وعلَى ِقمِة نذيِر إخوِتِه 



17 ،ةٌ لهثَوِرِه زين بكر  
  .وقَرناه قَرنا ِرئٍم 

  ِما ينطَح الشعوب معا  

  .إلَى أقاصي األرِض

 أفراِيم ما ِربواته  

 ."وأُلوف منسى  

 :ولزبولونَ قال18َ

 "روِجكبولونُ خبيا ز حِافر،  

  خبياِمك اكَرسيا ي وأنت.  

  . إلَى اجلَبل يدعواِن القَبائل19َ
  ِّهناك يذبحاِن ذَبائح الِبر 

  ،ألنهما يرتِضعاِن ِمن فيِض الِبحاِر

 ."وذَخائر مطمورٍة يف الرمل 

 :وجلاد قال20َ

 "جاد عالذي وس كبارم.  

  ٍة سكَنكلَبو  

الذِّراع سروافت  

  .مع ِقمِة الرأِس 

  ،ورأى األولَ لنفِسِه21

 ،ألنه هناك ِقسم ِمن الشاِرِع محفوظًا         

  ،فأتى رأسا للشعِب

  ِّيعملُ حق الرب 

 ."وأحكامه مع إسرائيلَ  

 :ولدانَ قال22َ

  دانُ ِشبلُ أسٍد" 

  ِثبباشانَي ِمن". 

 :ولنفتايل قال23َ

  ،يا نفتايل اشبع ِرضى " 

 ،الرب كَةً ِمنرليْء بوامت  



 واجلَنوب ربواملِك الغ". 

 :وألشري قال24َ

 "أشري ننيالب ِمن كبارم.  

  ،ليكُن مقبوالً ِمن إخوِتِه

 يِت ِرجلهيف الز غِمسوي.  

  ،ليجكحديد ونحاس مزا25

 كتراح اِمكوكأي. 

  .ليس ِمثلَ اِهللا يا يشورونُ"26

  ،ِتكعونالسماَء يف م ركَبي  
  .والغمام يف عظَمِتِه  

  ،اإللَه القَدمي ملجأ27ٌ

 حتت ةُ ِمناألبدي عواألذر.  

دوالع اِمكقُد ِمن دفطَر  

  .أهلك: وقالَ 

  .آِمنا وحدهفيسكُن إسرائيلُ 28

 يعقوب نيتكونُ ع  

  ،إلَى أرِض ِحنطٍَة ومخٍر

  .ومساؤه تقطُر ندى 

  !طوباك ياإسرائيل29ُ

  من ِمثلُك يا شعبا منصورا بالرب؟ 

ِتكظَموسيِف ع وِنكرِس عت  

 كأعداؤ ذَلَّلُ لكتفي،  

  فَعاِتِهمرتتطأُ م وأنت". 

  موت موسى
34 
إلَى رأِس الِفسجِة الذي قُبالَةَ أرحيا، فأراه الرب مجيع األرِض ِمن  ،وصِعد موسى ِمن عرباِت موآب إلَى جبل نبو1

واجلَنوب والدائرةَ 3ومجيع نفتايل وأرض أفراِيم ومنسى، ومجيع أرِض يهوذا إلَى البحِر الغريب، 2ِجلعاد إلَى دانَ، 
هِذِه هي األرض اليت أقسمت إلبراهيم وإسحاق ويعقوب :"وقالَ له الرب4. عةَ أرحيا مدينِة النخل، إلَى صوغَربق

  قد أريتك إياها بعينيك، ولكنك إلَى هناك ال. لنسلك أُعطيها: قائالً



رق5َ". تعب بسح يف أرِض موآب الرب بدى عموس هناك فماتقاِبلَ 6. ول الربم ،يف اِجلواِء يف أرِض موآب هفَنود
يِت فغورإلَى هذا اليوِم. ب هإنسانٌ قَرب عِرفومل ي.  

 وكانَ موسى ابن ِمئٍَة وِعشرين سنةً حني مات، ومل تِكلَّ عينه وال7

هتضارن تبذَه. 

8 باِت موآبرى يف عنو إسرائيلَ موسكَى بافبيوم ى. ثَالثنيِة موسناحكاِء مب امأي لَتفكم. 

ويشوع بن نوٍن كانَ قد امتأل روح ِحكمٍة، إذ وضع موسى علَيِه يديِه، فسِمع له بنو إسرائيلَ وعِملوا كما أوصى 9
 .الرب موسى

10 فَهرى الذي عيف إسرائيلَ ِمثلُ موس يبن عدب قُمجٍه، ومل يا لووجه 11الرب لهجائِب اليت أرسيف مجيِع اآلياِت والع
ويف كُلِّ اليِد الشديدِة وكُلِّ املَخاِوِف العظيمِة 12الرب ليعملها يف أرِض ِمصر بِفرعونَ وجبميِع عبيِدِه وكُلِّ أرِضِه، 

  .اليت صنعها موسى أمام أعيِن مجيِع إسرائيلَ


