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  سفر التـثنية
  المقدمة

هنا یأتي آتاب التـثنية اّلذي یتضّمن ثالث خطب . بة أرض آنعان، وهو یستعّد لدخولهاوصل الشعب عت
فيذّآرهم بأعمال اهللا من ) 20: 30-69: 28، 68: 28-44: 4، 43: 4-1: 1(یوّجهها موسى إلى بني إسرائيل 

بّرّیة، وحماهم من آيف أن اهللا أحّبهم وعقد معهم عهدًا، وقادهم أربعين سنة في خالل مسيرتهم في ال: أجلهم
  . أعدائهم وأعطاهم وصایاه ومواعيده

ليس آتاب التـثنية مجّرد تكراٍر لما ورد في األسفار السابقة من شرائع أو أخبار فموسى یتكّلم فيه بحرارة 
ّرّب  الّرّب، ال!اسمع یا شعب إسرائيل. . الواعظ، فيدعو سامعيه ليذآروا أمانة اهللا ویختاروا أن یعيشوا مّتحدین به

  ). 37: 22؛ رج مت5-4: 6. (أحّب الّرّب إلهك من آل قلبك ومن آل نفسك ومن آل قوتك. وحده هو إلهنا
، )32ف(هناك نشيد مدیح اسمه نشيد موسى . الفصول األربعة األخيرة تـتضّمن نّصين شعرّیين وخبرین

ن لنا آيف تعّين یشوع خلفًا وهناك نص یـبّي). 33ف(وبرآات یتلوها موسى على أسباط إسرائيل االثني عشر 
  ). 34ف(، ونص آخر یروي لنا موت موسى ودفنه )31ف(لموسى ليقود الشعب إلى أرض الوعد 

، )22مل2(أهم شيء في آتاب التـثنية هو سفر الشریعة اّلذي وجد في هيكل أورشليم في عهد الملك یوشيا 
من هذا التعليم اّلذي نقرأه هنا نجد صداه في آتب آثير . فدفع بالملك یوشيا إلى أن یقوم بإصالح دیني في شعبه

. . .  الخ32: 12؛ مر 4،7،10: 4مت(وحّتى في آتب العهد الجدید ) آتاب الملوك، أرميا(عدیدة من العهد القدیم 
(  

 قرأ المؤمنون آتاب التـثنية ونقرأه نحن اليوم، فنتذّآر أن السعادة اّلتي یتوق إليها اإلنسان یجدها في طاعة 
  . ائمة هللا المخلص والمحّرر في آل مكان وزمان وفي جميع ظروف حياتناد

  ١الفصل 
هذا آالُم الشَّریعِة اّلذي آلََّم بِه موسى جميَع بني  ١

ِإسرائيَل في الَبرِّیَِّة، في َعبِر األرُدنِّ شرقًا، حيَن 
آانوا في صحراِء العَربِة، ُقبالَة ُسوَف َبيَن فاراَن 

على مسافِة ٢وحَصيروَت وذي ذَهٍب وتوَفَل والباَن 
، على طریِق جَبِل  أحَد عَشَر یومًا ِمْن جَبِل حوریـَب

في السَّنِة األربعيَن، في ٣.   إلى قاِدَش برنيَع سعيَر
األوَِّل مَن الشَّهِر الحادي عَشَر، آلََّم موسى َبني 

وآاَن ذِلَك ٤. ِإسرائيَل ِبـجميِع ما أمَرُه الّربُّ بِه
ضرَب موسى سيحوَن َمِلَك األموریِّيَن الُمقيَم َبعَدما 

ِبـَحشبوَن، وُعوَج َمِلَك باشاَن الُمقيَم ِبَمدینَتي 
وفي َعبِر األرُدنِّ شرقًا، في ٥.  عشتاروَت وإذرعي

أرِض ُموآَب، أخَذ موسى یشرُح آالَم هِذِه الشَّریعِة 
  : فقاَل
َأَقمُتم  «:الّربُّ إلُهنا آلََّمنا في جَبِل حوریـَب وقاَل٦

ْرَتحلوا  فتحوَّلوا وا٧ما فيِه الِكفایُة في هذا الجَبِل، 
ْدخلوا جَبَل األموریِّيَن وُآلَّ ما یجاوُرُه ِمْن  وا

صحراِء العَربِة وما یليها ِمَن الِجباِل والسُّهوِل، إلى 
الجنوِب وساحِل البحِر، إلى أرِض الكنعانيِّيَن ولبناَن 

فأنا الّربُّ جَعلُت ٨.  هِر الُفراِتحّتى النَّهِر الكبـيِر، ن
ْمِلكوها ألنَّها هَي  ْدخلوا وا هِذِه األرَض َبيَن أیدیُكم، فا

األرُض اّلتي أقسْمُت آلباِئُكم إبراهيَم وإسَحَق 
  . »ویعقوَب أْن أعطَيها لُهم وِلنسِلِهم ِمْن بعِدِهم

  موسى یعين قضاة
ال أقِدُر أْن َأتَحمََّلُكم «: َك الوقِتوقلُت لُكم في ذِل٩

ألنَّ الّربَّ إلَهُكم آثََّرُآم حّتى ِصرُتُم اليوَم ١٠وحدي 
زاَدُآُم الّربُّ إلُه آباِئُكم ألَف ١١. بعدِد ُنجوِم السَّماِء

فكيَف َأتَحمَُّل وحدي ١٢مرٍَّة وبارَآُكم آما قاَل لُكم، 
اُتوا ِمْن ه١٣. أثقاَلُكم وأعباَءُآم وُخصوماِتُكم

أسباِطُكم ِرجاًال ُحكماَء ُعقالَء معروفيَن، فأصيَِّرُهم 
ِمَن الَخيِر أْن «: فَأَجبُتموني١٤. »رؤساَء عَليُكم
فاخَتْرُت ِمْن مشایِخ أسباِطُكم ١٥. »نعَمَل بما تقوُل

ِرجاًال ُحكماَء معروفيَن وعيَّنُتُهم رؤساَء عَليُكم، 
 ومئٍة وخمسيَن رؤساَء ِفئاٍت أفراُدها َبيَن ألٍف
وقلُت ِلُقضاِتُكم ١٦. وعشرٍة، ورقباَء على أسباِطُكم

ِإسمعوا دعاوي بني قوِمُكم «: في ذِلَك الوقِت
ال ُتحابوا ١٧. والنَّازليَن َبيَنُكم، واحُكموا بالَعدِل َبيَنُهم

ْسَمعوا للصَّغيِر َسماَعُكم  أحدًا في أحكاِمُكم، وا
ألنَّ الُحْكَم ِهللا وإْن للكبـيِر، وال تجوروا على أحٍد 

. »َصُعَب عَليُكم أمٌر فارَفُعوُه إليَّ حّتى أنُظَر فيِه
وأمرُتُكم في ذِلَك الوقِت بجميِع األموِر اّلتي ١٨

  . عَليُكم أْن تعَملوها
ُثمَّ رَحْلنا ِمْن حوریـَب وَسَلْكنا ُآلَّ ِتلَك الَبرِّیَِّة ١٩

 طریِق جَبِل الهاِئلِة الُمخيفِة التي رَأیُتموها على
، آما أَمَرنا الّربُّ إلُهنا، حّتى بَلْغنا إلى  األموریِّيَن
ِجئُتُم اآلَن جَبَل «: فقلُت لُكم٢٠.  قاِدَش برنيَع

أنظروا ٢١. األمورّیيَن اّلذي وَهَبه لنا الّربُّ إلُهنا
األرَض اّلتي جَعَلها الّربُّ إلُهُكم َبيَن أیدیُكم، 

ال . قاَل الّربُّ إلُه آباِئُكمفاصَعدوا واْمِتلُكوها آما 
: َفتقدَّمُتم إليَّ جميُعُكم وقلُتم٢٢. »تخافوا وال ترتِعدوا

نرِسُل ِرجاًال ُقدَّاَمنا یختِبروَن لنا األرَض ویردُّوَن «
عَلينا خَبرًا عِن الطَّریِق اّلذي نصَعُد فيِه والُمُدِن اّلتي 

ِمنُكم فَحُسَن هذا الرَُّي ِعندي، فأخذُت ٢٣. ندُخُلها
فذهبوا ٢٤اثَني عَشَر رُجًال ِمْن ُآلِّ ِسْبٍط رُجًال 
 وتَجسَُّسوُه  وَصِعدوا الجَبَل وجاؤوا وادي أشكوَل

وأخذوا في أیدیِهم ِمْن َثمِر األرِض وَحمُلوُه إلينا، ٢٥
وردُّوا عَلينا خَبرًا بأنَّ األرَض اّلتي وَهَبها لنا الّربُّ 

عوَد إليها وخالفُتم أمَر فرَفضُتُم الص٢٦ُّ. إلُهنا صالحٌة
: وتذمَّرُتم في خياِمُكم وقلُتم٢٧. الّربِّ إلِهُكم
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أخَرَجنا الّربُّ ِمْن ِمْصَر بسبِب ُبغِضِه لنا حتى «
. ُیسِلَمنا إلى أیدي األمورّیيَن وُیزیَلنا ِمَن الوجوِد

إلى أیَن نصَعُد؟ وإخوُتنا اّلذیَن أرسْلناُهم ٢٨
 قلوَبنا بقوِلِهم إنَّ القوَم ُهناَك ليخَتِبروا األرَض أذاُبوا

أآثُر ِمنَّا عَددًا وأطوُل قامًة، وإنَّ ُمُدَنُهم عظيمٌة 
وقالوا أیضًا إنَُّهم َرأوا . وُحصوَنها َتكاُد تبلُغ السَّماَء

ال تضَطربوا وال «: فقلُت لُكم٢٩. » ُهناَك َبني ِعناَق
 أماَمُكم هَو ألنَّ الّربَّ إلَهُكُم السَّائَر٣٠تخافوا ِمنُهم 

ُیحاِرُب َعنُكم، آما فَعَل في ِمْصَر أماَم ُعيوِنُكم 
أما رأیُتم في الَبرِّیَِّة آيَف َحَملُكم آما َیحِمُل األُب ٣١

ولَدُه وقاَدُآم في ُآلِّ طریٍق َسَلكُتُموها حّتى َبَلغُتم إلى 
ولِكنَُّكم في هذا األمِر ال ُتؤمنوَن ٣٢هذا الَموِضِع؟ 

السَّاِئِر أماَمُكم في الطَّریِق ِلـَيِجَد لُكم ٣٣ُكم بالّربِّ إلِه
فبالنَّاِر ليًال وبالسَّحاِب نهارًا ُیریُكُم . مكانًا تنِزلوَن بِه

  . »الطَّریَق اّلذي به تسلُكوَن
أْن لن ٣٥وَسِمَع الّربُّ ما قلُتموُه فغِضَب وأقسَم ٣٤

یِر تلَك یرى أحٌد ِمْن هؤالِء اّلذیَن ِمْن هذا الجيِل الشِّرِّ
. األرَض الصالحَة اّلتي َأقسمُت أْن ُأعطَيها آلباِئُكم

أمَّا آاِلُب بُن یفنَّا فهَو یراها، وَله ولبنيِه ُتعَطى ٣٦
. األرُض اّلتي َوِطَئها ألنَّه أحسَن االنقياَد للّربِّ

: وعليَّ أنا أیضًا غِضَب الّربُّ ِبسَبِبُكم، فقاَل لي٣٧
بل َیشوُع بُن ٣٨لى ُهناَك، وأنَت أیضًا ال تدُخْل إ«

نوٍن خاِدُمَك هَو یدُخُل إلى ُهناَك، فشجِّْعُه ألنَّه هَو 
وقاَل الّربُّ ٣٩. »اّلذي یجَعُل َبني ِإسرائيَل یمَتِلكوَنها

أطفاُلُكُم اّلذیَن ُقلُتم إنَُّهم یكونوَن غنيمًة «: لُكم
ال ألعداِئُكم، وَبنوُآُم اّلذیَن ال یعرفوَن اليوَم َخيرًا و

. شرًّا ُهم یدُخلوَن إلى ُهناَك، ولُهم ُأعِطيها فيمَتلُكوَنها
ْرحلوا في البرِّیَِّة على طریِق  وأمَّا أنُتم فتحوَّلوا وا٤٠

  . »البحِر األحمِر
َخِطئنا إلى الّربِّ إلِهنا وَلكنَّنا اآلَن «: فأَجبُتموني٤١

م وحَمَل ُآلُّ واحٍد ِمنُك. » وُنحارُب آما أَمَرنا نصَعُد
: فقاَل لَي الّرب٤٢ُّ. سالَحُه استعدادًا ِلُصعوِد الجَبِل

ال تصَعدوا وال ُتحاِربوا ألنِّي ال أآوُن : ُقْل لُهم«
فقلُت ٤٣. »مَعُكم، ولذِلَك تنَهِزموَن ِمْن أماِم أعداِئُكم

لُكم ذِلَك فما َسِمعُتم لي، بل تَمرَّدُتم على آالِم الّربِّ 
فخَرَج عَليُكُم ٤٤. َبَلوتَجبَّرُتم وَصِعدُتُم الج

األموریُّوَن الُمقيموَن بذِلَك الجَبِل، آما تخُرُج النَّْحُل، 
.  وضربوُآم في َسعيَر وَطردوُآم إلى ُحرمَة

فرَجعُتم وبكيُتم أماَم الّربِّ، فما سِمَع الّربُّ ٤٥
فأقمُتم في قاِدَش ما ٤٦ِلَصوِتُكم وال أصَغى إليُكم، 

  .  كثيرِةَأقمُتم ِمَن األّیاِم ال
  ٢الفصل 

  بنو ِإسرائيل في البّرّیة
 ُثمَّ تحوَّْلنا ورَحْلنا في الَبرِّیَِّة على طریِق البحِر ١

األحمِر، آما أمَرني الّربُّ، وُدْرنا حوَل جَبِل َسعيَر 
ُآفُّوا عِن الدَّوراِن «٣: وقاَل لَي الّرب٢ُّ.  أّیامًا آثيرًة

وُقْل للشَّعِب ٤. ماِلحوَل هذا الجَبِل وتحوَّلوا نحَو الشَّ
إنُكم سَتعُبروَن حدوَد أرِض أنِسباِئُكم َبني عيُسو 

الُمقيميَن في َسعيَر، فكونوا على حَذٍر ألنَُّهم 
ال ُتواِجهوُهم ألنِّي لن ُأعطَيُكم ِمْن ٥. سيخافوَن ِمنُكم

أرِضِهم شيئًا، ولو َموِطـَئ قَدٍم، ألنَّ جَبَل َسعيَر 
ِبفضٍَّة َتشتروَن ِمنُهم طعامًا ٦. ًاوَهْبُتُه ِلعيسو ُمْلك

فأنا الّربُّ إلُهُكم ِزْدُتُكم بَرآًة ٧. لتأآلوا وماًء لتشربوا
في جميِع أعماِل أیدیُكم، وُصنُت َمسيرَتُكم في هِذِه 

واآلَن أربعوَن سَنًة تُمرُّ وأنا الّربُّ . الَبرِّیَِّة الهاِئلِة
ْرنا بعيدًا َعْن فَعب٨. »إلُهُكم مَعُكم وما أعوَزُآم شيٌء

أنِسباِئنا َبني عيسو الُمقيميَن بَسعيَر، بعيدًا عْن 
، وتحوَّْلنا   وأیلَة وعصيوَن جابَر طریِق العرَبِة

  .  وعَبْرنا طریَق برِّیَِّة موآَب
  ال ُتضایُقوا الموآبـيِّيَن َبني لوَط«: فقاَل لَي الّرب٩ُّ

ُكم ِمْن وال تـتوجَّهوا لُمحاربِتِهم ألنِّي لن ُأعطَي
وآاَن ١٠. » أرِضِهم ُمْلكًا، فَلُهم وَهْبُت مدینَة عاَر

اإلیميُّوَن ُمقيميَن بها َقبًال، وُهم شعٌب آثيٌر، ِطواُل 
  وُهم ُیحَسبوَن رفائيِّين١١.  القاماِت آَبني ِعناَق

وأمَّا َسعيُر ١٢. ِمثَلُهم، والموآبـيُّوَن ُیسمُّوَنُهم إیميِّيَن
وَن َقبًال فطرَدُهم َبنو عيسو فأقاَم بها الُحوریُّ

وأزالوُهم ِمْن أماِمِهم وأقاموا مكاَنُهم، آما فَعَل َبنو 
  . ِإسرائيَل في األرِض اّلتي أعطاها الّربُّ لُهم

ْعبُروا وادي  واآلَن ُقوموا ا«: وقال لَي الّرب١٣ُّ
وآانِت الُمدَُّة اّلتي مرَّْت ١٤ فعَبْرنا وادي زارَد  زارَد
ْآنا قاِدَش برنيَع إلى أْن عَبْرنا وادي زاَرَد ُمنُذ َتَر

ْنَقرَض في ُغضوِنها جيُل  ثمانَي وثالثيَن سَنًة ا
الُمحاربـيَن جميعًا في وَسِط َمحلَِّة َبني ِإسرائيَل، آما 

وآاَنت یُد الّربِّ أیضًا عَليِهم إلفناِئِهم ١٥.  أقَسَم الّربُّ
  . ِمْن وَسِط المحلَِّة حّتى جاءت آخرُتُهم

ْنقرَض جميُع الُمحاربـيَن ِمَن الشَّعِب  فلمَّا ا١٦
أنُتم سَتعُبروَن «١٨: آلََّمني الّربُّ فقاَل١٧وماتوا، 

فإذا ١٩اليوَم حدوَد أرِض موآَب َعْن طریِق عاَر، 
 فال  قتربُتم ِمْن َبني عمُّوَن اّلذیَن ُهم ِمْن َنسِل لوَط ا

عطَيُكم ِمْن ُتضایُقوُهم وال تواِجهوُهم، ألنِّي لن ُأ
وهَي أیضًا ٢٠. »فأنا لُهم وْهبُتها. أرِضِهم ِمـيراثًا

ُتحَسُب ِمْن أرِض الرفائيِّيَن، ألنَّ الرفائيِّيَن أقاموا بها 
وُهم شعٌب ٢١َقبًال، والعمونيُّوَن ُیسمُّوَنهم زمزميِّيَن، 

عظيٌم آثيٌر، ِطواُل القاماِت آَبني ِعناَق، أزاَلُهُم 
ِم العمُّونيِّيَن فشتَُّتوُهم وأقاموا مكاَنُهم، الّربُّ ِمْن أما

آما فَعَل الّربُّ لَبني عيسو الُمقيميَن بسعيَر، حيَن ٢٢
أزاَل الُحوریِّيَن ِمْن أماِمِهم فشتَّتوُهم، وأقاموا مكاَنُهم 

والُعوِّیُّوَن الُمقيموَن بالُقرى ٢٣. إلى هذا اليوِم
فتوریُّوَن الخارجوَن ِمْن  أزاَلُهُم الَك الُممتدَِّة إلى َغزََّة

  .  وأقاموا مكاَنُهم َآفُتوَر
عُبروا  ْرحُلوا اآلَن وا قوموا ا«: وقاَل لَي الّرب٢٤ُّ

ها أنا َسلَّمُت إلى أیِدیُكم سيحوَن َمِلَك . وادي أرنوَن
َحشبوَن األموريَّ وأرَضُه، فتوجَّهوا إلى ُمحاربِتِه 

ا اليوِم أبدُأ وأنا في هذ٢٥. متالِك أرِضِه وأبدُأوا با
بَنشِر الرُّعِب والخوِف ِمنُكم َبيَن الشُّعوِب اّلذیَن 

َتحَت السَّماِء، فإذا ُهم َسِمعوا ِبـخَبِرُآم رَجفوا وَفرُّوا 
  . »ِمْن أماِمُكم
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 إلى سيحوَن  فأرسْلُت ُرُسًال ِمْن برِّیَِّة قدیُموَت«٢٦
 َدْعني أعبُر«٢٧: َمِلِك َحشبوَن أقوُل لُه ُمساِلمًا

. أرَضَك وأنا َأسُلُك الطَّریَق ال أحيُد َیمينًا وال َشماًال
ُآلُّ ما . بفضٍَّة تبـيُعني طعامًا فآُآُل، وماًء فأشرُب٢٨

إلى ٢٩أطلُبُه هَو أْن أعُبَر األرُدنَّ َسيرًا على األقداِم 
هكذا عاَمَلنا َبنو . األرِض اّلتي أعطانا الّربُّ إلُهنا

 والموآبـيُّوَن المقيموَن  عيسو الُمقيموَن بَسعيَر
فرفَض سيحوُن َمِلُك َحشبوَن أْن یأذَن لنا ٣٠. »بعاَر

بعُبوِر أرِضِه، ألنَّ الّربَّ إلَهُكم قسَّى روَحُه وقوَّى 
فقاَل لَي ٣١. قلَبُه لُيسلَِّمه إلى أیدیُكم آما تروَن اليوَم

ها أنا بدأُت ُأسلُِّم سيحوَن وأرَضُه إلى «: الّربُّ
فخرَج سيحوُن ٣٢. »فابدأوا بامتالِك أرِضِهأیدیُكم، 

فأسَلَمُه الّربُّ ٣٣إلى یاَهَص بجميِع قوِمِه لُمحاربِتنا، 
إلُهنا إلى أیدینا، فقتلناُه هَو وبنيِه وجميَع قوِمِه، 

وفَتْحنا جميَع ُمُدِنِه في ذِلَك الوقِت، وَحلَّلنا في ُآلِّ ٣٤
واألطفاِل فلم ُنْبِق مدینٍة َقْتَل جميِع الرِّجاِل والنِّساِء 

وأمَّا الَبهائُم َفَغِنْمناها ألنُفِسنا مَع الُمُدِن اّلتي ٣٥. باقيًا
ِمْن عروعيَر اّلتي على حافِة وادي ٣٦. فتْحناها

أرنوَن، والمدینِة اّلتي في ذِلَك الوادي، إلى جلعاَد، لم 
نا ْمَتَنعت عَلينا، بِل الُكلُّ سلََّمُه الّربُّ إلُه َتْبَق قریٌة ا
. إالَّ أرَض َبني َعموَن اّلتي لم َنقَرْبها٣٧إلى أیدینا، 

وهي تشُمُل ُآلَّ شاطِئ وادي یـبُّوَق وُمُدَن الجَبِل 
  . وسائَر ما نهانا عنُه الّربُّ إلُهنا

  ٣الفصل 
  االنتصار على الملك عوج

اشاَن، فخَرَج عَلينا  ُثمَّ َتحوَّْلنا فَصِعْدنا في طریِق ب١
. ُعوُج َمِلُك باشاَن ِبـجميِع قوِمِه وحاَرَبنا في إذرعي

ال َتَخْفُه، فإنِّي سلَّمُتُه إلى َیِدَك، هَو : فقاَل لَي الّرب٢ُّ
وجميَع قوِمِه وأرِضِه، ِلَتفَعَل بِه آما فَعْلَت بسيحون 

 فَسلََّم٣. َمِلِك األموریِّيَن اّلذي آاَن ُمقيمًا بَحشبوَن
الّربُّ إلُهنا إلى أیدینا ُعوَج َمِلِك باشاَن أیضًا وجميَع 

وَفتحنا جميَع ٤. قوِمِه، فضرْبناُه حّتى لم یـبَق َله باٍق
لم َتبَق مدینٌة لم نأُخْذها ِمنُهم، . ُمُدِنِه في ذِلَك الوقِت

وعَدُدها ستُّوَن مدینًة في ُآلِّ إقليِم أرجوَب اّلذي هَو 
وهَي ُآلُّها ُمُدٌن ُمحصَّنٌة ٥اشاَن َممَلكُة ُعوَج في ب

بأسواٍر شامخٍة وأبواٍب ومزاليَج، ما عدا ُمُدَن 
فَحلَّْلنا في ُآلِّ مدینٍة َقْتَل ٦. الفرزِّیِّيَن الكثيرَة ِجدًّا

جميِع الرِّجاِل والنِّساِء واألطفاِل، آما فَعْلنا في ُمُدِن 
ُدُن فَغِنْمناها وأمَّا الَبهائُم والُم٧. سيحوَن َمِلِك َحشبوَن

وأخْذنا في ذِلَك الوقِت ِمْن أیدي َمِلَكي ٨ألنُفِسنا 
األموریِّيَن األرَض اّلتي في َعبِر األردنِّ شرقًا، ِمْن 

وحرموُن ُیسمِّيِه ٩.  وادي أرنوَن إلى جَبِل حرموَن
. الصَّيدونيُّوَن سریوَن، واألموریُّوَن ُیسمُّوَنه سنيَر

سَّهِل وُآلَّ جلعاَد وُآلَّ باشاَن أخْذنا جميَع ُمُدِن ال١٠
. إلى َسلخَة وإذرعي، مدینَتي ُعوَج في باشاَن

وُعوُج هذا هَو آِخُر َمْن بقَي ِمَن الرَّفائيِّين، ١١
 اّلذي مْن حدیٍد ال یزاُل في مدینِة ربََّة اّلتي  وعرُشُه

لَبني عمُّوَن، وُطوُله ِتْسُع أذرٍع وَعرُضُه أربُع 
  . أذرٍع

  في عبر األردناألسباط 
وهِذِه األرُض َمَلْكناها في ذِلَك الوقِت، ِمْن ١٢

عروعيَر اّلتي على وادي أرنوَن، وأعطيُت ِنصَف 
،  جَبِل جلعاَد ِبُمدِنِه لَبني َرأوبـيَن وَبني جاَد

وأعطيُت ِنصَف ِسْبِط مَنسَّى باقي جلعاَد وُآلَّ ١٣
.  اّلذي هَو جميُع باشاَن َمملكة ُعوَجإقليِم أرجوَب

. وآانت ُآلُّ أرِض باشاَن ُتَسمَّى أرَض الرَّفائيِّيَن
فلمَّا أخَذ یائيُر بُن مَنسَّى جميَع إقليِم أرجوَب إلى ١٤

ُحدوِد أرِض الَجشوریِّيَن والَمعكيِّيَن، َسمَّى باشاَن 
. ْسِمِه وهي ُتعَرُف بحؤوِث یائيَر إلى یوِمنا هذا با

وأعطيُت َبني ١٦. وأعطيُت جلعاَد ِلماآيَر١٥
َرأوبـيَن وَبني جاَد ِمْن جلعاَد إلى وادي أرنوَن، 

وجَعْلُت وسَط الوادي ُحدودًا ألرِضِهم َجنوبًا، 
ووادي َیبُّوَق ُحدودًا لها َشماًال وهَي حدوُد أرِض 

وأعطيُتُهُم العَربَة واألرُدنَّ اّلذي ١٧. َبني عمُّوَن
ُهم ِمْن آنَّاَرَة إلى بحِر العَربِة، البحِر ُیتاِخُم أرَض

  . الَميِت، َتحَت ُسفوِح جَبِل فْسجَة نحَو الشَّرِق
إنَّ الّربَّ إلَهُكم «: وُقلُت لُكم في ذِلَك الوقِت١٨

أعطاُآم هِذِه األرَض ِلَترثوها، فَيعُبُر إليها جميُع 
رائيَل، األقویاِء ِمنُكم بسالِحِهم ُقدَّاَم إخوِتُكم َبني ِإس

إالَّ ِنساَءُآم وأطفاَلُكم وماشيَتُكم، فأنا أعلُم أنَّ لُكم ١٩
ماشيًة آثيرًة، فُيقيموَن في ُمُدِنُكُم اّلتي أعطيُتُكم إیَّاها 

إلى أْن ُیریَح الّربُّ إخوَتُكم ِمثَلُكم ویرثوا ُهم ٢٠
 اّلتي أعطاُهُم الّربُّ إلُهُكم في َعبِر  أیضًا األرَض
 ُثمَّ ترِجعوَن، ُآلٌّ إلى ميراِثِه اّلذي األردنِّ غربًا،
: وقلُت لَيشوَع في ذِلَك الوقِت٢١. »أعَطيُتُه لُكم

رأت عيناَك جميَع ما فَعَل الّربُّ إلُهُكم ِبهَذیِن «
الَمِلكيِن، سيحوَن وُعوَج، وآذِلَك سيفَعُل الّربُّ 

فال ٢٢ِبـجميِع الَمماِلِك اّلتي أنَت سَتعُبُر إليها، 
  . »، ألنَّ الّربَّ إلَهُكم هَو الُمحارُب َعنُكمَتَخفُهم

  موسى یحرم من دخول آنعان
أیُّها «٢٤: وقلُت للّربِّ في ذِلَك الوقِت ُمسَتعِطفًا٢٣

الّربُّ اإللُه، بدأَت ُتریني أنا َعبَدَك، عَظَمَتَك وَیَدَك 
رِض یصَنُع ِمثَل ال إلَه في السَّماِء واأل. القدیرَة

دْعني أعُبُر فأرى األرَض ٢٥. أعماِلَك وَجبروِتَك
الطيِّبَة اّلتي في َعبِر األرُدنِّ غربًا وذِلَك الجَبَل 

ولكنَّ الّربَّ آاَن غاِضبًا عليَّ ٢٦. »الجميَل ولبناَن
آفى، ال َتِزْد في «: بسبِبُكم ولم َیسمْع لي، بل قاَل لي

صَعْد إلى رأِس  َلكِن ا٢٧. الكالِم معي في هذا األمِر
رفْع عينيَك غربًا وَشماًال وَجنوبًا  جَبِل فْسجَة وا

ذهْب  فا٢٨.  نُظْر، ألنََّك ال َتعُبُر هذا األرُدنَّ وَشرقًا وا
إلى َیشوَع وَشدِّْد عزیَمَتُه وشجِّْعُه ألنَّه هَو اّلذي یعُبُر 

. »راهاأماَم هؤالِء الشَّعِب وُیملُِّكُهُم األرَض اّلتي ت
  .  ُثمَّ أقْمنا في الوادي ُقبالَة بـيَت َفغوَر٢٩

  ٤الفصل 
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  موسى یشجعهم على الطاعة
سَمعوا السُّنَن واألحكاَم  ا.  واآلَن یا َبني ِإسرائيَل١

اّلتي ُأعلُِّمُكم إیَّاها ِلتعَملوا بها فَتحَيوا وتدُخلوا 
ال ٢. تي ُیعطيُكُم الّربُّ إلُه آباِئُكموتمَتِلكوا األرَض اّل

تزیدوا آِلمًة على ما آمرُآم بِه وال ُتنِقصوا ِمْنُه، 
.  ْحَفظوا وصایا الّربِّ إلِهُكم اّلتي ُأوصيُكم بها وا
فُكلُّ َمِن . رأت عيوُنُكم ما فَعَل الّربُّ بَبعَِْل َفغوَر٣
وأمَّا ٤ْن َبيِنُكم،  أزاَلُه الّربُّ إلُهُكم ِم تََّبَع َبعَل َفغوَر ا

. أنتُم اّلذیَن تمسَّكوا بالّربِّ إلِهُكم، فُكلُُّكم أحياٌء اليوَم
علَّمُتُكم ُسَننًا وأحكامًا، آما أمَرني الّربُّ إلهي، ٥

ِلتعَملوا بها في األرِض اّلتي أنُتم ذاهبوَن إليها 
عَملوا بها ألنَّها ُتظِهُر  ْحفظوها وا فا٦. ِلتمَتِلكوها

ُكم وفهَمُكم في ُعيوِن األَمِم اّلذیَن إذا َسِمعوا بها ِحكَمَت
هذا الشَّعُب العظيُم شعٌب حكيٌم فهيٌم «: یقولوَن
فأیَُّة أمٍَّة آبـيرٍة لها آلهٌة قریـبٌة ِمنها آالّربِّ ٧. »حقًّا

وأیَُّة أمٍَّة آبـيرٍة لها ُسَنٌن ٨إلِهنا حينما ندعوُه؟ 
ریعِة اّلتي أنا أتُلوها وأحكاٌم صاِدقٌة ِمثُل هِذِه الشَّ

  عَليُكُم اليوَم؟
نتبهوا ِجدًّا ِلئالَّ َتنَسوا األموَر اّلتي  نتبهوا، وا َلكِن ا٩

رأْتها عيوُنُكم ال تدعوها تزوُل ِمْن قلوِبُكم ُآلَّ أّیاِم 
یوَم وقفُتم ١٠. حياِتُكم، بل علِّموها لَبنيُكم وَبني َبنيُكم

:  حيَن قاَل لَي الّربُّأماَم الّربِّ إلِهُكم في حوریـَب
إجمْع لَي الشَّعَب حّتى ُأسِمَعُهم آالمي ليتعلَّموا «

مخافتي ُطوَل األّیاِم اّلتي َیحَيونها على وجِه األرِض 
قتربُتم ووقفُتم في أسفِل  فا١١. »وُیعلِّموها َبنيِهم

الجَبِل والجَبُل ُمْضَطرٌم بالنَّاِر إلى أعالي السَّماِء 
فكلََّمُكُم الّربُّ ١٢.  والسَّحاُب والضَّباُبوعليِه الظَّالُم

ِمْن وَسِط النَّاِر، فَسِمعُتم صوتًا وَلكْن لم َتَروا 
وأخبَرُآم بَعهِدِه اّلذي أمَرُآم أْن تعَملوا ١٣،  صورًة

بِه، وهَو الوصایا الَعشُر اّلتي آتَبها على لوَحيِن ِمْن 
ْن ُأعلَِّمُكم وأمَرني الّربُّ في ذِلَك الوقِت بأ١٤.  حَجٍر

ُحقوقًا وواجباٍت تعَملوَن بها في األرِض اّلتي أنُتم 
  . تعُبروَن إليها ِلترُثوها

  تحذیر من عبادة األوثان
نتبهوا ِجدًّا ألنَّ الّربَّ حيَن خاطَبُكم في  فا١٥

 ِلئال١٦َّحوریـَب ِمْن وَسِط النَّاِر لم َتَروا َله صورًة 
 َمنحوتًا على شكِل صورٍة  َتفُسدوا وتعَملوا لُكم ِتمثاًال

أو شكِل شيٍء ِمَن الَبهائِم ١٧ما ِمْن َذَآٍر أو ُأنثى، 
اّلتي على األرِض أو شكِل طائٍر ُمجنٍَّح ِممَّا یطيُر 

أو شكِل شيٍء ممَّا َیِدبُّ على وجِه ١٨في السَّماِء، 
ا في الماِء َتحَت األرِض، أو شيٍء ِمَن السَّمِك، ِممَّ

وِلئالَّ ترَفعوا عيوَنُكم إلى السَّماِء ١٩،  األرِض
فتنظروا الشَّمَس والقمَر والكواآَب وسائَر ُنجوِم 

السَّماِء، ِممَّا جَعَلُه الّربُّ إلُهُكم نصيـبًا لجميِع 
الشُّعوِب اّلتي َتحَت السَّماِء، فتنَدِفعوا وتسُجدوا لها 

ختارُآُم الّربُّ وأخرَجُكم  یَن اوأنُتُم اّلذ٢٠وتعبدوها، 
ِمْن أتوِن الحدیِد، ِمْن ِمْصَر، لتكونوا شعَبُه الخاصَّ 

والّربُّ غِضَب عليَّ ِبسَبِبُكم ٢١.  بِه آما في هذا اليوِم

وأقسَم أْن ال أعُبَر األردنَّ وال أدخَل األرَض الطَّيـبَة 
 أموُت في فأنا٢٢.  اّلتي ُیعطيها الّربُّ إلُهُكم ُمْلكًا لُكم

هِذِه األرِض، ال أعُبُر األرُدنَّ، وأنُتم تعبُروَنُه 
نتبهوا ِلئالَّ َتنَسوا  فا٢٣. وتمتِلكوَن األرَض الطيَّبَة

َعهَد الّربِّ إلِهُكم اّلذي قَطَعُه مَعُكم، فتصَنعوا لُكم 
ِتمثاًال َمنحوتًا على شكِل صورٍة ِممَّا نهاُآم َعنُه، 

  .  ٌر، ناٌر آآلٌةألنَّ إلَهُكم إلٌه غيو٢٤
وإذا وَلْدُتم َبنيَن وَبني َبنيَن وطالت أّیاُمُكم في ٢٥

األرِض، ففَسْدُتم وَعِمْلُتم ِتمثاًال َمنحوتًا على شكِل 
صورٍة ما، وفَعلُتم ما هَو سيٌِّئ في نظِر الّربِّ إلِهُكم 

فأنا ِمَن اليوِم ُأشِهُد عَليُكُم السَّماَء ٢٦وآدَّْرُتموُه 
أنَُّكم َتبـيدوَن سریعًا ِمْن على األرِض واألرَض ِب

ال تطوُل . اّلتي أنُتم عابروَن األردنَّ إليها ِلتمَتِلكوها
وُیشتُِّتُكُم الّربُّ ٢٧أّیاُمُكم عَليها بل تزولوَن ال َمحالَة 

فيما َبيَن األَمِم حتى َتبقوا جماعًة َمعدودًة في األَمِم 
تعبدوَن ُهناَك آلهًة و٢٨اّلذیَن یسوُقُكُم الّربُّ إليِهم، 

َصنَعتها أیدي البَشِر ِمْن خَشٍب وحَجٍر، ِممَّا ال َیرى 
وتطلبوَن ُهناَك ٢٩.  وال یسَمُع وال یأآُل وال یُشمُّ

الّربَّ إلَهُكم فتجدوَنُه إذا التَمسُتموُه ِبُكلِّ قلوِبُكم وُآلِّ 
وإذا نَزَل ِبُكم ضيٌق وأصابْتُكم هِذِه ٣٠.  نفوِسُكم
ُآلُّها في آخِر األّیاِم ترِجعوَن إلى الّربِّ إلِهُكم األموُر 

ألنَّ الّربَّ إلَهُكم رحوٌم ال ٣١وتسَمعوَن ِلصوِتِه 
یخُذُلُكم وال ُیهِلُكُكم وال ینسى َعهَدُه آلباِئُكُم اّلذي 

  . أقسَم بِه لُهم
سألوا عِن األّیاِم األولى ِمْن َقبِلُكم، ُمنُذ  واآلَن فا٣٢

نساَن على األرِض، ِمْن أقصى السَّماِء َخلَق اُهللا اإل
إلى أقصاها، هل آاَن ِمثُل هذا األمِر العظيِم أو هل 

هل سِمَع شعٌب صوَت اِهللا یتكلَُّم ٣٣سِمَع أحٌد بمثِلِه؟ 
ِمْن وَسِط النَّاِر آما َسِمعُتم أنُتم وبقَي على قيِد الحياِة؟ 

ًة ِمْن أو هل أقدَم إلٌه غيري على أْن یتَِّخَذ َله ُأم٣٤َّ
َبيِن ُأمٍَّة أخرى، ِبِمَحٍن وُمعِجزاٍت وعجائَب وحروٍب 
وَیٍد قدیرٍة وذراٍع مرفوعٍة ومخاِوَف عظيمٍة، ِمثَلما 

؟  فَعَل لُكُم الّربُّ إلُهُكم في ِمْصَر أماَم عيوِنُكم
والّربُّ أراُآم ذِلَك ُآلَُّه لتعَلموا أنَُّه هَو اإللُه وال ٣٥

السَّماِء أسَمَعُكم صوَتُه ِلـُيؤدَِّبُكم، ِمَن ٣٦. إلٌه ِسواُه
وعلى األرِض أراآم ناَرُه العظيمَة وَسِمعُتم آالَمُه 

ختاَر نسَلُهم  ألنَُّه أحبَّ آباَءُآم وا٣٧. ِمْن وَسِط النَّاِر
ِمْن َبعِدِهم، أخرَجُكم أماَمُه بقدرِتِه العظيمِة ِمْن 

شدَّ وأعظَم ِمنُكم، ِلـَيطُرَد ِمْن أماِمُكم ُأَممًا أ٣٨ِمْصَر 
وُیدِخَلُكم أرَضُهم وُیعطيَها ُمْلكًا لُكم، آما تروَن 

علموا اآلَن وَردِّدوا في قلوِبُكم أنَّ الّربَّ  فا٣٩. اليوَم
هَو اإللُه في السَّماِء ِمْن َفوُق وفي األرِض مْن 

ْحفظوا ُسَنَنُه ووصایاُه  وا٤٠. أسفُل، وال إلَه ِسواُه
 بها اليوَم ِلتنالوا َخيرًا أنُتم وَبنوُآم ِمْن اّلتي أنا آُمُرُآم

َبعِدُآم، وِلَتطوَل أّیاُمُكم على األرِض اّلتي ُیعطيُكُم 
  . الّربُّ إلُهُكم ُآلَّ األّیاِم

   مدن الملجأ
ُثمَّ فرَز موسى َثالَث ُمُدٍن في َعبِر األرُدنِّ شرقًا ٤١
 یقتُل أحدًا بغيِر َقصٍد، وهَو ليهرَب إليها ُآلُّ قاتٍل٤٢
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یهرُب إلى إحدى ِتلَك الُمُدِن . غيُر ُمبِغٍض َله ِمْن َقبُل
وهِذِه الُمُدُن هَي باَصُر في الَبرِّیَِّة ٤٣. فينجو بحياِتِه

في أرِض السَّهل لَبني َرأوبـيَن، وراموُت في جلعاَد 
  . لَبني جاَد، وجوالُن في باشاَن لَبني مَنسَّى

  طب الشعب ثانيةموسى یخا
وهِذِه هَي الشَّریعُة اّلتي وَضَعها موسى لَبني ٤٤

مَع الفرائِض والسُّنِن واألحكاِم اّلتي آلََّم ٤٥  ِإسرائيَل
بها موسى َبني ِإسرائيَل ِعنَد ُخروِجِهم ِمْن ِمْصَر 

اَه بـيَت وُنزوِلِهم َعبَر األردنِّ في الوادي شرقًا ُتج٤٦
َفغوَر، في أرِض سيحوَن َمِلِك األموریِّيَن اّلذي آاَن 
ُمقيمًا بحشبوَن َقبَل أْن هَزَمُه موسى وَبنو ِإسرائيَل 

متلكوا أرَضُه وأرَض  وا٤٧  َبعَد ُخروِجِهم ِمْن ِمْصَر
ُعوَج َمِلِك باشاَن، وُهما َمِلكا األموریِّيَن اللَّذاِن في 

وهَي ِمْن عروعيَر اّلتي على ٤٨. َعبِر األردنِّ شرقًا
حافَِّة وادي أرنوَن إلى جَبِل سيؤوَن اّلذي هَو 

وتشُمُل جميَع صحراِء العَربِة في َعبِر ٤٩حرموُن 
األردنِّ شرقًا إلى البحِر الَميِت اّلذي َتحَت ُسفوِح 

  . الفْسجِة
  ٥الفصل 

  الوصایا العشر
:  َبني ِإسرائيَل وقاَل لُهمسَتدعى موسى جميَع  وا١
إسَمعوا یا َبني ِإسرائيَل السَُّنَن واألحكاَم اّلتي أتلوها «

ْحِرصوا أْن تعَملوا  على َمساِمِعُكُم اليوَم، وتَعلَُّموها وا
ال ٣. الّربُّ إلُهنا قَطَع مَعنا َعهدًا في حوریـَب٢. بها

نحُن األحياَء مَع آباِئنا قَطَع ذِلَك الَعهَد، بل مَعنا ُآلِّنا 
وجهًا إلى وجٍه آلََّمُكُم الّربُّ في ٤. اّلذیَن ُهنا اليوَم

وأنا قائٌم َبيَن الّربِّ وَبيَنُكم ٥الجَبِل ِمْن وَسِط النَّاِر 
في ذِلَك الوقِت ألبلَِّغُكم آالَمُه، ألنَُّكم ِخفُتم ِمَن النَّاِر 

  :  ولم تصَعدوا الجَبَل، فقاَل
ّلذي أخرَجَك ِمْن أرِض ِمْصَر، أنا الّربُّ إلُهَك ا«٦

. ال َیُكْن لَك آلهٌة أخرى ِسواَي٧. ِمْن داِر العبودیَِّة
ال تصنْع لَك ِتمثاًال َمنحوتًا أو صورًة ما ِممَّا في ٨

السَّماِء ِمْن فوُق، وما في األرِض ِمْن أسفُل، وما في 
ال تسجْد لها وال تعُبْدها، ٩. الماِء ِمْن تحِت األرِض

أنا الّربُّ إلُهَك إلٌه غيوٌر ال أنسى ُذنوَب اآلباِء ألنِّي 
في الَبنيَن إلى الجيِل الثَّالِث والرَّابِع ِمَن اّلذیَن 

ولكنِّي ُأظِهُر رحَمتي أللوِف األجياِل ١٠. ُیبغضوَنني
  . اّلذیَن ُیِحبوَنني ویحَفظوَن وصایاي

 ال سِم الّربِّ إلِهَك باطًال، ألنَّ الّربَّ ال َتنطْق با«١١
  . سِمِه باطًال ُیبرُِّئ َمْن ینِطُق با

. إحفْظ یوَم السَّبِت وقدِّْسُه آما أمَرَك الّربُّ إلُهَك١٢
أمَّا ١٤. في ِستَِّة أّیاٍم تعَمُل وتصَنُع جميَع أعماِلَك١٣

اليوُم السَّابُع فهَو سبٌت للّربِّ إلِهَك، ال تعمْل فيه 
 وأمُتَك وثوُرَك بنُتَك وعبُدَك بُنَك وا عَمًال أنَت وا

وحماُرَك وسائُر بهاِئِمَك والغریـُب النَّازُل في داخِل 
ذُآْر أنََّك  وا١٥لَيستِرْح عبُدَك وأمُتَك ِمثَلَك، . ُمُدِنَك

ُآنَت عبدًا في أرِض ِمْصَر، فأخَرَجَك الّربُّ إلُهَك 

وهَو لذِلَك . ِمْن ُهناَك بـيٍد قدیرٍة وذراٍع ممدودٍة
  .  یوَم السَّبِتأمَرَك بأْن تحفَظ

أآِرْم أباَك وُأمََّك، آما أمَرَك الّربُّ إلُهَك، «١٦
لتطوَل أّیاُمَك وَتلقى َخيرًا على وجِه األرِض اّلتي 

  . ُیعطيَك الّربُّ إلُهَك
ال تشهْد ٢٠. ال تسِرْق١٩. ال تزِن١٨. ال تقُتْل«١٧

ال تشتِه َزوجَة أحٍد، وال ٢١. على أحٍد َشهادة ُزوٍر
يَتُه وال حقَلُه وال عبَدُه وال أمَتُه وال ثوَرُه وال تشتِه َب

  . »حماَرُه، وال شيئًا ِممَّا ِلسواَك
هِذِه هَي الوصایا اّلتي آلََّم الّربُّ بها جماعَتُكم ٢٢

ِمْن وَسِط النَّاِر والسَّحاِب والضَّباب . ُآلَّها في الجَبِل
َحِي آلََّمُكم، بصوٍت عظيٍم ولم َیِزْد، وآتَبها على لو

فلمَّا َسِمْعُتُم الصَّوَت ِمْن ٢٣. الحَجِر وسلََّمها إليَّ
قتربُتم إليَّ مَع  وَسِط الظَّالِم، والجَبُل َیضَطرُم بالنَّار ا

ُأْنُظْر «: وقلُتم٢٤جميِع شيوِخُكم ورؤساِء أسباِطُكم 
آيَف أرانا الّربُّ إلُهنا َمجَدُه وعظَمَتُه وأسَمَعنا 

هذا اليوَم رأینا أنَّ اَهللا آلََّم . ارصوَتُه ِمْن وَسِط النَّ
فنحُن لم َنهِلْك ولم ٢٥. إنسانًا وبقَي هذا اإلنساُن حيًّا

تأُآْلنا هِذِه النَّاُر العظيمُة، فإْن ُعْدنا فَسِمعنا أیضًا 
فما ِمْن بَشٍر سِمَع ٢٦. صوَت الّربِّ إلِهنا نموُت

.   وبقَي حيًّاصوَت اِهللا الحيِّ ُمتكلِّمًا ِمْن وَسِط النَّاِر
سمْع جميَع ما یقوُلُه الّربُّ إلُهنا،  إقتِرْب أنَت وا٢٧

  . » وآلِّْمنا بجميِع ما ُیكلُِّمَك بِه، فنسَمَع ونعَمَل بِه
َسِمعُت «: فسِمَع الّربُّ ما آلَّْمتموني بِه وقاَل لي٢٨

ما آلََّمَك بِه هؤالِء الشَّعُب، فأحَسنوا في جميِع ما 
 لُهم دائمًا قلبًا آهذا، فيخافوني یا ليَت٢٩. قالوا

ویعَملوا بوصایاَي ُطوَل األّیاِم، لينالوا َخيرًا ُهم 
إذهْب وُقْل لُهم أْن َیرِجعوا إلى ٣٠. وَبنوُهم إلى األبِد

وِقْف أنَت هنا ِعندي، فُأآلَِّمَك بجميِع ٣١. خياِمِهم
ى الوصایا والسَُّنِن واألحكاِم اّلتي ُتَعلُِّمُهم إیَّاها حّت
  . »یعَملوا بها في األرِض اّلتي ُأعطيها لُهم لَيمِلكوها

حِرُصوا أن تعَملوا آما أمَرُآُم الّربُّ إلُهُكم، وال  فا٣٢
في جميِع الطُّرِق اّلتي ٣٣َتميلوا َیمينًا وال َیسارًا 

أوصى الّربُّ إلُهُكم أْن تسُلكوها، فتحَيوا وتنالوا 
  . ّلتي تمَتِلكوَنهاَخيرًا وتطوَل أّیاُمُكم في األرِض ا

  ٦الفصل 
  الوصية الكبرى

 وهِذِه هَي الوصایا والسَُّنُن واألحكاُم اّلتي أمَرني ١
الّربُّ إلُهُكم أْن ُأعلَِّمُكم إیَّاها لتعَملوا بها في األرِض 

هكذا تخافوَن ٢. اّلتي أنتم عابروَن إليها لتمَتلكوها
ني ِإسرائيَل وتحفظوَن دائمًا جميَع الّربَّ إلَهُكم یا َب

ُسَنِنِه ووصایاُه اّلتي أنا آمُرُآم بها، أنُتم وَبنوُآم وَبنو 
ْسمعوا یا َبني  فا٣. َبنيكم، حّتى تطوَل أّیاُم حياِتُكم

ْحِرصوا أْن تعَملوا بها ِلَتلَقوا َخيرًا  ِإسرائيَل وا
ما ، آ وِلَتكثروا ِجدًّا في أرٍض َتدرُّ لبنًا وعسًال

  . وعَدُآُم الّربُّ إلُه آباِئُكم
،  الّربُّ إلُهنا ربٌّ واحٌد: إسمعوا یا َبني ِإسرائيَل٤
فأِحبُّوا الّربَّ إلَهُكم بكلِّ قلوِبُكم وُآلِّ نفوِسُكم وُآلِّ ٥



The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحة ٢٧  من أصل٨صفحة رقم  

َولَتُكْن هِذِه الكلماُت اّلتي أنا آمُرُآم بها ٦  ُقدرِتُكم
وآلُِّموُهم إفرضوها على َبنيُكم ٧. اليوَم في قلوِبُكم

بها إذا جلسُتم في ُبيوِتُكم، وإذا َمشيُتم في الطَّریِق، 
جعلوها َوْشمًا على أیِدیُكم  وا٨. وإذا ِنمُتم، وإذا ُقمُتم

آُتبوها على قواِئِم أبواِب  وا٩. وعصاِئَب َبيَن عيوِنُكم
  .  ُبيوِتُكم وعلى َمداِخِل ُمُدِنُكم

رَض اّلتي َأقسَم وإذا َأدخَلُكُم الّربُّ إلُهُكُم األ١٠
 أْن ُیعطَيها لُكم  آلباِئُكم إبراهيَم وإسَحَق ویعقوَب

وُبيوتًا ١١تجُدوَن ُمُدنًا عظيمًة حَسنًة لم تبنوها 
مملوَءًة ُآلَّ َخيٍر لم تمألوها، وآبارًا َمحفورًة لم 

فإذا أآلُتم . تحفروها، وُآرومًا وزیتونًا لم تغِرسوها
بَّ اّلذي أخرَجُكم ِمْن أرِض ال تنُسوا الّر١٢وَشِبــعُتم 

تَُّقوا الّربَّ إلَهُكم  بِل ا١٣ِمْصَر، ِمْن داِر الُعبودیَِّة، 
ال تـْتبعوا آلهًة ١٤.  واعُبدوُه وباسِمِه وحَدُه تحِلفوَن

الّربُّ إلُهُكم ١٥. أخرى ِمْن آلهِة اُألَمِم اّلذیَن حواَليُكم
 غَضُبُه عَليُكم شَتدَّ إلٌه غيوٌر حاضٌر فيما َبيَنُكم، فإذا ا

  . ُیبـيُدُآم َعْن وجِه األرِض
،  ال ُتَجرِّبوا الّربَّ إلَهُكم آما جرَّبُتموُه في َمسَّة١٦
حفظوا وصایا الّربِّ إلِهُكم وفراِئَضُه وُسَنَنُه  بِل ا١٧

صنعوا الَقویَم والصَّالَح في  وا١٨. اّلتي یأُمُرُآم بها
لوا وتمَتِلكوا األرَض عيَنِي الّربِّ ِلَتلَقوا َخيرًا وتدُخ

أْن ینفَي جميَع ١٩الصَّالحَة اّلتي حَلَف الّربُّ آلباِئُكم 
  . أعداِئُكم ِمْن أماِمُكم آما قاَل

ما الفرائُض والسَُّنُن «: وإذا سأَلُكم َبنوُآم غدًا٢٠
: فقولوا لُهم٢١واألحكاُم اّلتي أمَرُآم بها الّربُّ إلُهنا، 

ْصَر، فأخَرَجنا الّربُّ ِمنها بـيٍد ُآنَّا عبـيدًا لِفرَعوَن بِم
وصَنَع ُمعجزاٍت وَعجائَب عظيمًة، وأنزَل ٢٢قدیرٍة 

األذى بِمْصَر وبفرَعوَن وجميِع َبيِتِه أماَم عيوِننا 
وأخَرَجنا ِمْن ُهناَك لُيدِخَلنا وُیعطَينا األرَض اّلتي ٢٣

فأمَرنا الّربُّ بأن نعَمَل بجميِع ٢٤. حَلَف عَليها آلباِئنا
هِذِه السَُّنِن ونخاَفُه وهَو إلُهنا، ِلَنلقى َخيرًا ُآلَّ األّیاِم 

  ویكوُن لنا َجزاٌء عادٌل٢٥. ونحيا آما في یوِمنا هذا
إذا َحِرْصنا أْن نعَمَل بجميِع هِذِه الوصایا اّلتي أمَرنا 

  . »بها الّربُّ إلُهنا
  ٧الفصل 

  شعب اهللا الخاص
أدخَلُكُم الّربُّ إلُهُكم األرَض اّلتي أنُتم  وإذا ١

ُمزِمعوَن أْن تمتِلكوها، وَطرَد ُأَممًا آثيرًة ِمْن أماِمُكم 
آالِحثِّيِّيَن والَجرجاشيِّين واألموریِّيَن والكنعانيِّيَن 

والَفرزِّیِّيَن والَحوِّیِّيَن والَيبوسيِّيَن، وُهم َسبعُة ُشعوٍب 
سَلَمُهم إلى أیدیُكم وأ٢،  أعظُم وأآثُر ِمنُكم
ال تقَطعوا . ْجَعلوُهم ُمَحرَّميَن عَليُكم وَضربتموُهم، فا

وال ُتصاِهروُهم، ٣َمعُهم َعهدًا، وال تـَتَحنُنوا عَليِهم، 
ألنَُّهم ٤فُتعُطوا َبناِتُكم لَبنيِهم وتأخذوا َبناِتِهم لَبنيُكم 

. هًة أخرىتِّباِع الّربِّ، فَيعبدوَن آل َیردُّوَن َبنيُكم َعِن ا
بل هذا ٥. فَيشتدُّ غَضُب الّربِّ عَليُكم وُیبـيُدُآم سریعًا

تهِدموَن مذاِبـَحُهم، وُتَحطِّموَن : ما تفعلوَن ِبِهم
أصناَمُهُم الَمنصوبَة، وتقطعوَن أوتاَد آلهِتِهم، 

فأنُتم شعٌب ُمقدٌَّس للّربِّ ٦.  وتحِرقوَن تماثيَلُهم بالنَّار
م َله ِمْن َبيِن جميِع الشُّعوِب اّلتي ختاَرُآ إلِهُكُم اّلذي ا

ال ألنَُّكم أآثُر ِمْن جميِع ٧  على وجِه األرِض
بل ِلَمحبَِّتِه وُمحاَفظِتِه على ٨الشُّعوِب فأنُتم أقلُّها 

اليميِن اّلتي حَلَفها آلباِئُكم، فأخرَجُكم بـيٍد قدیرٍة 
ِلِك وفداُآم ِمْن داِر الُعبودیَِّة، ِمْن قبضِة ِفرَعوَن َم

علُموا أنَّ الّربَّ إلَهُكم هَو اُهللا اإللُه  فا٩. ِمْصَر
األميُن، یحفُظ الَعهَد والرَّحمَة لُمحبِّيِه والعاِمليَن 

وُیجازي ُمبغضيِه، في ١٠.  بوصایاُه إلى ألِف ِجيٍل
عَملوا بالوصایا  فا١١.  الحاِل فُيبـيُدُهم وال ُیمِهلُهم

  . ُم اليوَم أْن تعملوا ِبهاوالسَُّنِن واألحكاِم اّلتي أمرُآ

  جزاء الطاعة
فإذا َسِمْعَت هِذِه األحكاَم یا شعَب ِإسرائيَل ١٢

وحِفظَتها وعِملَت بها، فَجزاُؤَك أْن یحَفَظ اّلربُّ إلُهَك 
َعهَدُه لَك ورحمَتُه اّلتي َأقسَم عَليها آلباِئَك، 

، وُیبارُك ثمَرَة أحشاِئَك فُيِحبَُّك وُیبارُآَك وُیكثُِّرَك١٣
وثَمرَة ُتْربِتَك ِمْن قمٍح وعصيٍر وزیٍت وِنتاِج بَقٍر 

وغَنٍم على وجِه األرِض اّلتي َأقسَم آلباِئَك أْن 
وتكوُن ُمبارآًا َفوَق جميِع الشُّعوِب، ١٤. ُیعطَيها لَك

وال یكوُن في نسِلَك وال في نسِل َبهائِمَك عقيٌم وال 
الّربُّ َعنَك جميَع األمراِض وُآلَّ وَیردُّ ١٥. عاقٌر

داٍء خبـيٍث َعَرفَتُه في ِمْصَر ال ُیصيـُبَك بِه، بل 
وتقضي على جميِع الشُّعوِب ١٦. ُیصيـُب ُمبغضيَك

ال ُتشِفْق عَليِهم وال . اّلذیَن ُیسلُِّمُهم إليَك الّربُّ إلُهَك
  .  تعُبْد آلهَتُهم، ففي ذِلَك َشَرٌك لهالِآَك

ْل في نْفِسَك، یا شعَب ِإسرائيَل، إنَّ هؤالِء فال َتُق١٧
ال ١٨. األَمَم أآثُر ِمنِّي، فكيَف أقِدُر أْن أطُرَدُهم

تَخْفُهم بل تَذآَّْر ما أنزَل الّربُّ إلُهَك بِفرَعوَن وبسائِر 
ِمَن النََّكباِت العظيمِة اّلتي َرأْتها ١٩الِمْصریِّيَن 
 واليَد القدیرَة ذُآِر الُمعِجزاِت والعجائَب عيناَك وا

. والذِّراَع الَمرفوعَة اّلتي ِبها أخرَجَك الّربُّ إلُهَك
هكذا یفَعُل الّربُّ إلُهَك بجميِع الشُّعوِب اّلذیَن أنَت 

  وُیرِسُل عَليِهِم الّربُّ إلُهَك الذُّعَر٢٠. خاِئٌف ِمنُهم
فال ٢١. حّتى ُیبـيَد الباقيَن والُمختبئيَن ِمْن وجِهَك

ألنَّ الّربَّ إلَهَك فيما َبيَنَك إلٌه عظيٌم رهيـٌب ترَهْبُهم 
. ُیبـيُد أولئَك اُألَمَم ِمْن أماِم وجِهَك قليًال قليًال٢٢

فأنَت ال تقدُر أْن ُتفنَيُهم سریعًا لئالَّ َیكُثَر عَليَك وحُش 
الّربُّ إلُهَك ُیسلُِّمُهم إليَك وُیوِقـُع عَليِهِم ٢٣. الَبرِّیَِّة

ویدفُع ُملوَآُهم إلى ٢٤. دیدَة حّتى یفَنواالَحيرَة الشَّ
ال یِقُف أحٌد . َیِدَك فَتمحو أسماَءُهم ِمْن َتحِت السَّماِء

وتماثيُل آلهِتِهم تحُرُقها ٢٥. في وجِهَك حّتى ُتفنَيُهم
ال تشَتِه ما عَليها ِمَن الفضَِّة والذَّهِب، وال . بالنَّار

َك، ألنَُّه ِرْجٌس ِعنَد تأخْذُه لَك ِلئالَّ یكوَن شَرآًا لَهالِآ
فال ُتدِخْل َبيَتَك ِرْجسًا لئالَّ تكوَن ٢٦. الّربِّ إلِهَك
  . ْمُقْتُه ألنَُّه ُمَحرٌَّم َتجنَّْبُه وا. ُمَحرَّمًا ِمثَلُه

  ٨الفصل 
  األرض الصالحة
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عَمْل   إحفْظ جميَع الوصایا اّلتي آمُرَك بها اليوَم وا١
يا وَتكُثَر وتدُخَل وتمَتِلَك األرَض اّلتي َأقسَم بها لتح

ذُآْر جميَع الطُّرقاِت  وا٢. الّربُّ أْن ُیعطَيها آلباِئَك
اّلتي سيَّرَك فيها الّربُّ إلُهَك في الَبرِّیَِّة هِذِه األربعيَن 

سَنًة، ليقَهَرَك ویمتِحَنَك حّتى یعرَف ما في قلِبَك، 
َك وَجوَّعَك ثمَّ أطَعَمَك  فأذل٣َّأتحفُظ وصایاُه أم ال؟ 

 اّلذي لم تعرْفُه أنَت وال عرَفُه آباُؤَك، حّتى  الَمنَّ
ُیعلَِّمَك أنَّ اإلنساَن ال یحيا بالُخبِز وحَدُه، بل بُكلِّ ما 

ثياُبَك لم َتبَل ٤. یخُرُج ِمْن َفِم الّربِّ یحيا اإلنساُن
. ًةعَليَك وِرْجُلَك لم تـتورَّْم في هِذِه األربعيَن سَن

. بَنُه، أدَّبَك الّربُّ إلُهَك عَلْم أنَُّه آما یؤدُِّب األُب ا فا٥
تَِّقِه  عَمْل بوصایا الّربِّ إلِهَك وِسْر في طریِقِه وا فا٦
ألنَّ الّربَّ إلَهَك هَو اّلذي ُیدِخُلَك أرضًا صالحًة، ٧

لها أنهاٌر وینابـيُع وعيوٌن تـتفجَُّر في الِبقاِع والِجباِل، 
حنطٍة وشعيٍر وآرٍم وتيٍن وُرمَّاٍن، أرَض أرَض ٨

أرضًا ال تفتِقُر فيها إلى ُخبٍز تأآُلُه ٩زیٍت وعسٍل، 
وال تـتحسَُّر فيها على شيٍء، أرضًا ِمْن ِحجارِتها 

فتأُآُل وتشبُع ١٠. الحدیُد وِمْن ِجباِلها تطُلُب النُّحاَس
 وُتباِرُك الّربَّ إلَهَك ألجِل األرِض الصَّالحِة اّلتي

  . أعطاها لَك
وأْن ال تعَمَل . حاِذْر أْن تنسى الّربَّ إلَهَك١١

بوصایاُه وأحكاِمِه وُسننِه اّلتي أنا آمُرَك بها اليوَم، 
فإذا أآلَت وَشِبــعَت وَبنيَت بـيوتًا فخمًة وسكْنَتها ١٢
وَآُثَر بَقُرَك وغَنُمَك وِفضَُّتَك وذهُبَك وجميُع ما ١٣
تنسى الّربَّ إلَهَك اّلذي فال َیطمْح قلُبَك ف١٤لَك 

أخرَجَك ِمْن أرِض ِمْصَر، ِمْن داِر الُعبودیَِّة 
وسار بَك في الَبرِّیَِّة الشَّاسعِة الُمخيفِة حيُث ١٥

 الُمسنَُّة والعقارُب واألرُض العطشى  الحيَّاُت الهِرمُة
اّلتي ال ماَء فيها، ففجََّر لَك الماَء ِمْن صخرِة 

 اّلذي ما عرَفُه   في الَبرِّیَِّة الَمنَّوأطعَمَك١٦الصَّوَّاِن، 
متحَنَك حتى َتطيـَب نْفُسَك في  آباُؤَك، وأذلََّك وا

وال تقوَل في قلِبَك بُقدرتي وقوَِّة ساعدي ١٧  آخرِتَك
بل تذُآُر الّربَّ ١٨آتسبُت ما أنا عَليِه ِمْن ُسلطاٍن  ا

اِئَك آما إلَهَك اّلذي أعطاَك ِتلَك الُقدرَة ليفَي بعهِدِه آلب
وإْن نِسيَت الّربَّ إلَهَك واتَّبْعَت ١٩. في هذا اليوِم

آلهًة غریـبًة وعَبْدَتها وسجْدَت لها، فأنا شاِهٌد عَليَك 
ِمثَل الشُّعوِب اّلتي ٢٠. اليوَم بأنََّك ال محاَلَة باِئٌد

ُیبـيُدها الّربُّ ِمْن أماِمَك آذِلَك َتبـيُد أنَت ألنََّك لم 
  . لّربِّ إلِهَكتسمْع ِلصوِت ا

  ٩الفصل 
  شعب إسرائيل یعصي الرب

أنَت اليوَم تعُبُر نهَر .  إسَمْع یا شعَب ِإسرائيَل١
األرُدنِّ لتدُخَل وتِرَث شعوبًا أآثَر وأعظَم ِمنَك، 

وَقومًا ِعظامًا ٢وُمُدنًا عظيمًة ُمحصَّنًة إلى السَّماِء، 
 اّلذیَن عرفَتُهم وسِمعَت َعنُهُم  و ِعناَقِطواًال ُهم َبن
علِم  فا٣َمْن یقُف أماَم َبني ِعناَق؟ : القوَل المأثوَر

هَو . اليوَم أنَّ الّربَّ إلَهَك یعُبُر أماَمَك آناٍر آآلٍة

ُیدمُِّرُهم وُیخِضُعُهم أماَمَك، فتطرُدُهم وُتبـيُدُهم 
  . سریعًا آما آلََّمَك الّربُّ

: ِبَك إذا بدََّدُهُم الّربُّ إلُهَك ِمْن أماِمَكال تقْل في قل٤
ألنِّي شعٌب صاِلٌح أدخَلني الّربُّ ألمَتِلَك هِذِه «

األرَض، وألنَّ هؤالِء الشُّعوَب أشراٌر طرَدُهُم الّربُّ 
ستقامِة قلِبَك ِجئَت  فال بتقواَك وال با٥. »ِمْن أمامي

 أشراٌر ِلتمَتِلك أرَضُهم، وال ألنَّ أولئَك الشُّعوَب
طرَدُهُم الّربُّ إلُهَك ِمْن أماِم وجِهَك، بل ألنَّ الّربَّ 

أراَد أْن یفَي باليميِن اّلتي َحَلَفها آلباِئَك إبراهيَم 
علْم ذِلَك وتأآَّْد أنَّ الّربَّ إلَهَك  فا٦. وإسَحَق ویعقوَب

لم ُیعِطَك هِذِه األرَض الصَّالحَة حّتى تمَتِلَكها ألنََّك 
  .   شعٌب عنيٌدصالٌح فأنَت

ذآروا، یا َبني ِإسرائيَل، وال تنَسوا آيَف أغظُتُم  وا٧
وُمنُذ ُخروِجُكم ِمْن أرِض . الّربَّ إلَهُكم في الَبرِّیَِّة

ِمْصَر حّتى ِجئُتم هذا المكاَن ال تزالوَن تـتمرَّدوَن 
وفي حوریـَب أغظُتُم الّربَّ فكاَد ٨. على الّربِّ

ِعدُت الجَبَل آلُخَذ لوَحِي وذِلَك حيَن َص٩. ُیفنيُكم
الحَجِر، لوَحِي الَعهِد اّلذي قَطَعُه الّربُّ مَعُكم، فأقْمُت 
أربعيَن نهارًا وأربعيَن ليلًة، لم آآْل ُخبزًا ولم أشرْب 

ُثمَّ أعطاني الّربُّ لوَحِي الحَجِر المكتوَبيِن ١٠  ماًء
ُم بإصبِعِه، وعَليِهما ِمثُل جميِع الكالِم اّلذي آلََّمُك
جتماِعُكم  الّربُّ بِه في الجَبِل ِمْن وَسِط النَّار في یوِم ا

وبعَد أربعيَن نهارًا وأربعيَن ليلًة سلََّمني ١١. ُهناَك
: وقاَل لي١٢الّربُّ اللَّوَحيِن الحَجریَّيِن، لوَحيِّ الَعهِد 

نَزْل سریعًا ِمْن ُهنا ألنَّ شعَبَك اّلذیَن أخَرجَتُهم  ُقِم ا«
 فَسدوا وزاُغوا سریعًا عِن الطَّریِق اّلتي ِمْن ِمْصَر

  . »رسمُتها لُهم وصنعوا لُهم ِتمثاًال َمسبوآًا
رأیُت هذا الشَّعَب فإذا هَو «: وآلَّمني الّربُّ فقاَل١٣

سَمُهم ِمْن  دْعني فأبـيَدُهم وأمحَو ا١٤. شعٌب عنيٌد
 .»تحِت السَّماِء، وأجَعَلَك أنَت ُأمًَّة أعظَم وأآثَر ِمنُهم

فَرَجعُت وَنزلُت ِمَن الجَبِل، وهَو ُمضَطِرٌم ١٥
ونظْرُت فإذا ِبُكم ١٦. بالنَّاِر، ولوحا الَعهِد في َیديَّ

َخِطئُتم إلى الّربِّ إلِهُكم وصنعُتم لُكم ِعْجًال َمسبوآًا، 
. وُزغُتم سریعًا عِن الطَّریِق اّلتي أوصاُآم بها الّربُّ

ِمْن َیديَّ، وآسَّرُتُهما فأخْذُت اللَّوَحيِن وطَرحُتُهما ١٧
ُثمَّ تضرَّعُت أماَم الّربِّ آالمرَِّة ١٨  أماَم عُيوِنُكم

األولى أربعيَن نهارًا وأربعيَن ليلًة، لم آآْل ُخبزًا ولم 
أشرْب ماًء بسبِب خطيئِتُكُم اّلتي َخِطئُتموها حيَن 

ألنِّي ١٩َصنعُتُم الشَّرَّ في نَظِر الّربِّ وآدَّرُتُموُه، 
.  ِمْن غَضِب الّربِّ وَغيِظِه عَليُكم لُيبـيَدُآمِخْفُت

وأمَّا هروُن ٢٠. فسِمَع لَي الّربُّ هِذِه المرََّة أیضًا
فغِضَب الّربُّ عَليِه ِجدًّا حّتى آاَد ُیهِلُكُه، فَتضرَّعُت 

وأمَّا اّلذي َخطئُتم ٢١. إلى الّربِّ ألجِلِه في ذِلَك اليوِم
موُه، فأخذُتُه وأحرقُتُه ِبِه، أي الِعْجُل اّلذي صنعُت

بالنَّاِر، حّتى صاَر ناعمًا آالُغباِر، ثمَّ طرحُت ُغباَرُه 
  . في النَّهِر الُمنَحِدِر ِمَن الجَبِل

.  أغظُتُم الّربَّ  وقَبروَت هتَّأوَة  وَمسََّة وفي َتبعيرَة٢٢
 لَتصَعدوا  ولمَّا أرَسَلُكُم الّربُّ ِمْن قاِدَش برنيَع٢٣

َض اّلتي أعطاها لُكم، تمرَّْدُتم على ما وتِرثوا األر
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. أمَر بِه الّربُّ إلُهُكم ولم َتِثقوا بِه ولم تسمعوا لَقوِله
  .  وأنُتم تـتمرَّدوَن على الّربِّ َفِمْن یوِم عَرفُتُكم٢٤
فَتضرَّْعُت أماَم الّربِّ ُمدََّة األربعيَن نهارًا ٢٥

وصلَّيُت إليِه ٢٦. واألربعيَن ليلًة ألنَُّه هدََّدُآم بالَهالِك
أیُّها السَّّيُد الّربُّ ال ُتهِلْك شعَبَك اّلذیَن «: وُقلُت

فتدیَتُهم بَعَظمِتَك وأخَرجَتُهم ِمْن ِمْصَر  أخْذَتُهم وا
ُأذُآْر عبـيَدَك إبراهيَم وإسَحَق ٢٧. بـيِدَك القدیرِة

ویعقوَب وال تلَتفْت إلى قساوِة قلِب هذا الشَّعِب 
ِلئالَّ یقوَل أهُل األرِض اّلتي ٢٨ وشرِِّه وخطيئِتِه

أخَرْجَتنا ِمنها إنَّ الّربَّ لم یقدْر أْن ُیدِخَلُهم األرَض 
أبغَضُهم وأخَرَجُهم لُيميَتُهم في . اّلتي وعَدُهم ِبها 

خَترَتُهم لَك  وُهم یا ربُّ شعُبَك اّلذیَن ا٢٩الَبرِّیَِّة 
  . وعِةوأخرجَتهم بقوَِّتَك العظيمِة وِذراِعَك الَمرف

  ١٠الفصل 
  لوحان آخران للوصایا

إنَحْت لوَحيِن ِمْن «:  في ذِلَك الوقِت قاَل لَي الّرب١ُّ
صَعْد إليَّ إلى الجَبِل  حَجٍر آاللَّوَحيِن األوََّليِن وا

فأآتُب على ٢. صَنْع تابوتًا ِمْن خَشٍب تضُعُهما فيِه وا
 اّلتي آَتبُتها على اللَّوَحيِن األوََّليِن اللَّوَحيِن الكلماِت
فصَنْعُت تابوتًا ِمْن خَشِب السِّنِط، ٣. اللََّذیِن آسَّرَتُهما

وَنَحتُّ لوَحيِن ِمْن حَجٍر آاألوََّليِن، وَصِعدُت الجَبَل 
فكتَب الّربُّ عَليهما آالِكتابِة ٤. واللَّوحاِن في َیديَّ

تي آلََّمُكُم الّربُّ ِبها في اُألولى، أي الَعْشَر الوصایا اّل
الجَبِل ِمْن وَسِط النَّاِر في یوِم اجتماِعُكم ُهناَك، 

ُثمَّ َرَجعُت ونَزْلُت ِمَن الجَبِل ٥. وسلََّمُهما إليَّ
ووَضعُت اللَّوَحيِن في التَّابوِت اّلذي َصَنعُتُه، فكانا 

  . ُهناَك آما أمَرني الّربُّ
اِر َبني یعقاَن إلى ورَحَل َبنو ِإسرائيَل ِمْن آب٦

ُهناَك ماَت هروُن وُدِفَن، فتولَّى ِخدمَة . ُموسيَر
ورَحلوا ِمْن ُهناَك إلى ٧.  بُنُه الكَهنوِت مكاَنُه إِلعازاُر ا

َجدجوَد، وِمنها إلى ُیْطباَت اّلتي َتجري فيها أنهاُر 
في ذِلَك الوقِت َخصَّ الّربُّ ِسْبَط الوي ِبـَحمِل ٨. ماٍء

 الّربِّ والوقوِف أماَمُه ليخِدموه تابوِت َعهِد
.  سِمِه آما هَي حاُلُهم إلى هذا اليوِم ویـبارآوا با

لذِلَك لم یكْن لالَّویِّيَن نصيـٌب وُمْلٌك مَع إخوِتِهم َبني ٩
قوِمِهم، وإنَّما الّربُّ َمصَدُر ُآلِّ ُمْلٍك لُهم، آما آلََّمُهُم 

  . الّربُّ إلُهُهم
، ِمثَل األّیاِم  قمُت بالجَبِلوأنا أ«: وقاَل موسى١٠

اُألولى، أربعيَن نهارًا وأربعيَن ليلًة، فسِمَع لَي الّربُّ 
ُثمَّ قاَل لَي ١١. »هِذِه المرََّة أیضًا ولم ُیِحبَّ أْن ُیهِلَكُهم

َتقوُم وتسيُر ُمرَتِحًال أماَم الشَّعِب ليدخلوا «: الّربُّ
 ُأعطَيها ویِرثوا األرَض اّلتي أقسْمُت آلباِئِهم أْن

  . »لُهم

  ما یطلبه الرب
واآلَن یا شعَب ِإسرائيَل، ما اّلذي یطلُبُه ِمنَك ١٢

الّربُّ إلُهَك إالَّ أْن تخاَفُه، وتسُلَك في ُآلِّ ُطُرِقِه، 
وتعَمَل ١٣وُتِحبَُّه وتعُبَدُه ِبُكلِّ قلِبَك وُآلِّ نْفِسَك 

. أنا آُمُرَك بها اليوَم ِلَخيِرَكبوصایاُه وُسَنِنِه اّلتي 

للّربِّ إلِهَك السَّماواُت وسماواُت السَّماواِت ١٤
لكنَُّه تعلََّق قلُبُه بآباِئَك ١٥. واألرُض وُآلُّ ما فيها

ختاَر ُذرِّیَّتُهم ِمْن َبعِدِهم، وأنُتم هَي هِذِه  فأحبَُّهم وا
ما َتروَن الذُّرِّیَُّة اّلتي اختارها ِمْن َبيِن الشُّعوِب آ

، یا َبني ِإسرائيَل،  فكرِّسوا قلوَبُكم للّرب١٦ِّ. اليوَم
ألنَّ الّربَّ إلَهُكم هَو إلُه ١٧وال تعاِندوا َبعَد اآلَن 
، اإللُه العظيُم الجبَّاُر الرَّهيـُب  اآللهِة وربُّ األرباِب

یحكُم لليتيِم ١٨.  وال َیرتشي اّلذي ال ُیحابـي
. ـَب وُیرِزُقُه َطعامًا وِآسوًةواألرملِة، وُیحبُّ الغری

فأِحبُّوا الغریـَب ألنَّكم ُآنُتم ُغرباَء في أرِض ١٩
  . ِمْصَر
إتَِّق الّربَّ إلَهَك، یا شعَب ِإسرائيَل، وال تعُبْد ٢٠

هَو ٢١. سِمِه ِسواُه، وتَمسَّْك بِه وال تحِلْف إالَّ با
 فخُرَك، وهَو إلُهَك اّلذي َصنَع َمعَك ِتلَك الَعظائَم

  آاَن آباُؤَك َسبعيَن٢٢.  واألهواَل اّلتي َرأتها عيناَك
نْفسًا حيَن نَزلوا إلى ِمْصَر، واآلَن َصيَّرَك الّربُّ 

  .  إلُهَك في الَكثرِة ِمثَل ُنجوِم السَّماِء
  ١١الفصل 

  عظمة الرب
عَملوا   فأحبُّوا الّربَّ ِإلَهُكم یا َبني ِإسرئيَل وا١
. اِمِرِه وُسَنِنِه وأحكاِمِه ووصایاُه ُآلَّ األّیاِمِبأو
علموا یا َبني ِإسرائيَل أنِّي ُأآلُِّمُكم أنُتم ال َبنيُكُم  وا٢

اّلذیَن لم َیعلموا ولم یَروا تأدیـَب الّربِّ إلِهُكم 
فأنُتم ٣. وعظَمَتُه وَیَدُه القدیرَة وِذراَعُه المرفوعَة

 اّلتي َعِمَلها في ِمْصَر تعِرفوَن ُمعِجزاِتِه وأعماَلُه
وما صَنَع ٤،  بِفرَعوَن َمِلِك ِمْصَر وِبُكلِّ أرِضِه

ِبـَجيِش الِمْصریِّيَن وَخيِلِهم وَمرآباِتِهم، حيَن غطَّاُهم 
 وُهم ُیحاِولوَن اللِّحاَق ِبُكم فأباَدُهُم  ماُء البحِر األحمِر
َع وأنُتم تعِرفوَن أیضًا ما صَن٥. الّربُّ إلى یوِمنا هذا

وما ٦لُكم في الَبرِّیَِّة إلى أْن ِجئُتم إلى هذا الموِضِع، 
بِن َرأوبـيَن حيَن  بَني أليآَب ا صَنَع بداثاَن وأبـيراَم ا
بَتَلَعتُهما، ُهما وُبيوَتُهما  فتَحِت األرُض فاها فا

.  وخياَمُهما وُآلَّ ما لُهما فيما َبيَن َبني ِإسرائيَل
ِه األعماِل العظيمِة عيوُنُكم أبَصَرت جميَع هِذ٧

  . وأمثاِلها اّلتي َعِمَلها الّربُّ
عَملوا بجميِع الوصایا اّلتي أنا آُمُرُآم ِبها اليوَم  فا٨

ِلَتتَشجَّعوا وتدُخلوا وتِرثوا األرَض اّلتي أنُتم عاِبروَن 
فهَي أرٌض أقَسَم الّربُّ آلباِئُكم أْن ٩إليها ِلتمَتِلكوها 

 ِلَتطوَل  م أرضًا َتُدرُّ لبنًا وعَسًالُیعِطَيها لُهم وِلَنسِلِه
فاألرُض اّلتي أنُتم داِخلوَن ِلتمَتِلكوها ال ١٠. أّیاُمُكم

ُآنُتم ُهناَك . ُتشِبُه أرَض ِمْصَر اّلتي خَرجُتم ِمنها
تزَرعوَن زرَعُكم وَتسقوَنُه ِبأنُفِسُكم آَبساتيِن 

ا َلكنَّ األرَض اّلتي أنُتم عاِبروَن إليه١١الُخضَرِة، 
ِلتمَتِلكوها هَي أرُض ِجباٍل وأودَیٍة تشرُب ِمْن مَطِر 

ویَتَعهَُّدها الّربُّ ِإلُهُكم، وَعيناُه عَليها داِئمًا ١٢السَّماِء 
 ِلوصایاَي  فإْن َسِمعُتم١٣. ِمْن أوَِّل السَّنِة إلى آِخِرها

اّلتي أنا آُمُرُآم ِبها اليوَم، فأحَبْبُتُم الّربَّ إلَهُكم 
 على  أنَزْلُت١٤ ِبُكلِّ قلوِبُكم وِبُكلِّ ُنفوِسُكم، وعَبدُتموُه



The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحة ٢٧  من أصل١١صفحة رقم  

أرِضُكم مَطَرها في أواِنِه الُمَبكِِّر والُمَتأخِِّر، 
فَتأُآلوَن أنُتم ١٥فَتجَمعوَن قمَحُكم وخمَرُآم وزیَتُكم، 

. وُأنِبُت ُعْشبًا في ُحقوِلُكم ِلَبهاِئِمُكم. وتشَبعوَن
ُبكم فَتزیغوا وتعُبدوا حَذروا أْن ُتفَتتَن قلو وَلكِن ا١٦

فَيشَتدَّ غَضُب الّربِّ ١٧آلهًة غریـبًة وتسُجدوا لها، 
عَليُكم، فَيحِبَس السَّماَء فال یكوُن مَطٌر ِلُتخِرَج 
األرُض غلََّتها، فَتبـيدوَن ِبُسرعٍة َعِن األرِض 

  .  الصَّاِلحِة اّلتي ُیعطيُكُم الّربُّ
 ُنفوِسُكم، جَعلوا آالمي هذا في قلوِبُكم وفي فا١٨
جَعلوُه َوْشمًا على أیدیُكم وعصاِئَب َبيَن عيوِنُكم  وا
وعلِّموُه َبنيُكم وَتَحدَّثوا بِه إذا جَلسُتم في ُبيوِتُكم، ١٩

. وإذا مَشيُتم في الطَّریِق، وإذا ِنمُتم، وإذا ُقمُتم
آُتبوُه على َقواِئِم أبواِب ُبيوِتُكم وعلى أبواِب  وا٢٠

َل أّیاُمُكم وأّیاُم َبنيُكم في األرِض اّلتي لَتُطو٢١  ُمُدِنُكم
أقَسَم الّربُّ آلباِئُكم أْن ُیعطَيها لُكم، وتكوُن آأّیاِم 

فأنُتم إْن َحِفظُتم جميَع هِذِه ٢٢. السَّماِء على األرِض
الوصایا اّلتي أنا آُمُرُآم ِبها وَعِملُتم ِبها، فأحَببُتُم 

ُآلِّها وتمسَّكُتم بِه الّربَّ إلَهُكم وسَلكُتم في ُطُرِقِه 
یطُرُد الّربُّ جميَع هؤالِء الشُّعوِب ِمْن أماِمُكم، ٢٣

ُآلُّ موِضٍع ٢٤. فَتِرثوَن ُشعوبًا أآثَر وأعظَم ِمنُكم
تدوُسُه أخاِمُص أقداِمُكم یكوُن لُكم، ِمَن الَبرِّیَِّة جنوبًا 
إلى لبناَن شماًال، وِمْن نهِر الُفراِت شرقًا إلى البحِر 

ال َیِقُف إنساٌن في ُوجوِهُكم، ألنَّ الّربَّ ٢٥. غربًا
إلَهُكم ُیلقي الرُّعَب والخوَف ِمنُكم على ُآلِّ األرِض 

  .  اّلتي تدوسوَنها آما وَعَدُآم
البَرآُة إْن ٢٧: ها أنا أتلو عَليُكُم اليوَم َبَرآًة ولعَنًة٢٦

اليوَم، َسِمْعُتم ِلوصایا الّربِّ إلِهُكم اّلتي أنا آُمُرُآم ِبها 
واللَّعَنُة إْن لم تسَمعوا ِلوصایا الّربِّ إلِهُكم وُزغُتم ٢٨

تََّبعُتم  َعِن الطَّریِق اّلتي أنا آُمُرُآم ِبُسلوِآها اليوَم وا
فإذا أدَخَلُكُم الّربُّ ٢٩. آلهًة غریـبًة ما َعَرفُتموها

ْتلوا  إلُهُكُم األرَض اّلتي أنُتم قادموَن ِلتمَتِلكوها، فا
   على جَبِل ِجِرزِّیَم واللَّعَنَة على جَبِل عيـباَلالبَرآَة
وُهما في َعبِر اُألرُدنِّ غربًا، في أرِض ٣٠

الكنعاِنـيِّيَن الُمقيميَن بالسَّهِل، ُمقاِبَل الِجلجاِل ِعنَد 
فأنُتم تعُبروَن اُألرُدنَّ ِلتدُخلوا ٣١. َبلُّوطاِت ُموَرَة

. بُّ إلُهُكموتمَتِلكوا األرَض اّلتي أعطاُآُم الّر
حِرصوا أْن تعَملوا  فا٣٢. تمَتِلكونها وتسُكنوَن فيها

  . بجميِع السَُّنِن واألحكاِم اّلتي أَضُعها اليوَم أماَمُكم
  ١٢الفصل 

  موضع واحد للعبادة
 وهِذِه هَي السَُّنُن واألحكاُم اّلتي تعَملوَن ِبها في ١

 الّربُّ إلُه آباِئُكم ِلتمَتِلكوها ُآلَّ األرِض اّلتي أعطاُآُم
أْن ُتَخرِّبوا جميَع ٢: أّیاِم حياِتُكم على األرِض

المواِضِع اّلتي آاَن اُألَمُم اّلذیَن أنُتم تِرثوَنُهم یعُبدوَن 
فيها آِلَهَتُهم على الِجباِل العاليِة والتِّالِل وَتحَت ُآلِّ 

ُهم وتكِسروا وأْن َتهِدموا مذاِبـَح٣شجرٍة خضراَء، 
أنصاَب آلهِتِهم وَتحِرقوا أوتاَد آلهِتِهم ِبالنَّاِر وتقَطعوا 

. تماثيَل آلهِتِهم وُتزیلوا أسماَءها ِمْن ذِلَك الموِضِع

ال تفَعلوا ِمثَلُهم فَتعُبدوا الّربَّ إلَهُكم في مواِضَع ٤
بل تعُبدوَنُه في الموِضِع اّلذي یختاُرُه ٥ُمَتعدَِّدٍة، 
ُكم ِمْن َبيِن أراضي أسباِطُكم ِلـُيِحلَّ فيِه الّربُّ إلُه

ُهناَك تطُلبوَنُه وإلى ُهناَك تذَهبوَن . ْسَمُه ویسُكَن فيِه ا
حاِمليَن ُمحَرقاِتُكم وذباِئَحُكم، وأعشاَر غالَِّتُكم ٦

وتقِدماِت أیدیُكم، وُنذوَرُآم وتَبرُّعاِتُكم، وُبكوَر بَقِرُآم 
 أماَم الّربِّ إلِهُكم، وتفَرحوَن َتأُآلوَن ُهناَك٧. وغَنِمُكم

بجميِع ما هَو في ُمَتناَوِل أیدیُكم أنُتم وأهُل ُبيوِتُكم ِمَن 
وفي ذِلَك ٨. الَخيراِت اّلتي باَرَآُكم فيها الّربُّ إلُهُكم

الحيِن ال یفَعُل ُآلُّ واحٍد ما تَيسَر َله، آما أنُتم تفَعلوَن 
 األرَض اّلتي ُیعطيُكُم فأنُتم َبعُد لم تدُخلوا٩. ُهنا اليوَم

وَلكْن متى ١٠. الّربُّ إلُهُكم ُمْلكًا َتِجدوَن فيِه الرَّاحَة
ْسَتَرحُتم ِمْن  َعَبرُتُم اُألرُدنَّ وأَقمُتم ِبتلَك األرِض وا

فأيُّ ١١جميِع أعداِئُكُم الُمحيطيَن ِبُكم وسَكنُتم آِمنيَن، 
سَمُه یكوُن   اختاَرُه الّربُّ إلُهُكم ِلـُيِحلَّ فيِه موِضٍع ا

هَو الموِضَع اّلذي تأتوَن إليِه بجميِع ما آُمُرُآم بِه ِمْن 
ُمحَرقاِتُكم وذباِئِحُكم وأعشاِر َغالَِّتُكم، وتقِدماِت 

. أیدیُكم، وخيَرِة ُنذوِرُآم اّلتي َتنُذروَنها ِللّربِّ
ْفَرحوا أماَم الّربِّ إلِهُكم، أنُتم وَبنوُآم وَبناُتُكم  وا١٢

ُآم وَجواریُكم والالَّويُّ اّلذي في ُمُدِنُكم، ألنَّ وعبـيُد
إیَّاُآم ١٣.  الالَّويَّ ال نصيـَب َله وال ُمْلَك فيما َبيَنُكم

إالَّ ١٤أْن ُتصِعدوا ُمحَرقاِتُكم في أيِّ موِضٍع ترَتأوَنه 
في الموِضِع اّلذي یختاُرُه الّربُّ ِمْن أرِض أحِد 

حرقاِتُكم وتصَنعوَن أسباِطُكم، فُهناَك ُتصِعدوَن ُم
  . جميَع ما آُمُرُآم بِه

لكْن ِمْن ُآلِّ ما تشتهي ُنفوُسُكم تذَبحوَن وتأُآلوَن ١٥
َلحمًا على حَسِب الَخيراِت اّلتي باَرَآُكم فيها الّربُّ 

الطَّاهُر ِمنُكم والنَِّجُس . إلُهُكم في جميِع ُمُدِنُكم
 َوْعٍل أو ِبـحَسِب الشَّریعِة یأُآُلُه آما لو آاَن لحَم

ْسُفكوُه على  ، بِل ا أمَّا الدَُّم فال تأُآلوُه١٦.  غزاٍل
ال یجوُز َلُكم أْن َتأُآلوا في ُمُدِنُكم ١٧. األرِض آالماِء

ما ُتَقدِّموَنه ِللّربِّ ِمْن أعشاِر َغلَِّتُكم ِمَن الحنَطِة 
والخمِر والزَّیِت، وال ِمْن أبكاِر بَقِرُآم وغَنِمُكم، وال 

إالَّ أماَم ١٨ذوِرُآم وتَبرُّعاِتُكم وتقِدماِت أیدیُكم ِمْن ُن
الّربِّ إلِهُكم في الموِضِع اّلذي یختاُرُه، أنُتم وَبنوُآم 

وَبناُتُكم وعبـيُدُآم وإماُؤُآم والالَّویُّوَن اّلذیَن في 
ُمُدِنُكم، وتفَرحوَن أماَم الّربِّ إلِهُكم ِبما هَو في 

وا أْن ُتهِملوا الالَّويَّ في وحاِذر١٩. ُمَتناَوِل أیدیُكم
  . أرِضُكم ُآلَّ أّیاِمُكم على وجِه األرِض

وإذا وسََّع الّربُّ إلُهُكم حدوَد أرِضُكم آما ٢٠
شَتَهت ُنفوُسُكم أْآَل اللَّحِم، َفُكلوُه على َقْدِر  وَعَدُآم، وا

وإْن َبُعَد َعنُكُم الموِضُع اّلذي ٢١. ما تشَتهي ُنفوُسُكم
ذَبحوا ِممَّا  سَمُه، فا بُّ إلُهُكم ِلـُيِحلَّ فيِه ایختاُرُه الّر

رَزَقُكُم الّربُّ ِمْن بَقِرُآم وغَنِمُكم آما أَمرُتُكم، وُآلوا 
آما ُیؤَآُل ٢٢. شَتَهت ُنفوُسُكم في ُمُدِنُكم ِمْن ُآلِّ ما ا
النَِّجُس والطَّاهُر ِمنُكم ِبال : الَوْعُل والَغزاُل تأُآلوَنه

 ال تأُآلوا الدََّم، فهَو نْفٌس والنَّْفُس ال لكْن٢٣. َفرٍق
سِفكوُه على  ال تأُآلوُه، بل ا٢٤.  ُتْؤَآُل مَع اللَّحِم
ال تأُآلوُه ِلَخيِرُآم أنُتم وَبنوُآم ٢٥. األرِض آالماِء
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   صفحة ٢٧  من أصل١٢صفحة رقم  

. ِمْن َبعِدُآم، ألنَُّكم تفَعلوَن ما هَو قویٌم في نَظِر الّربِّ
حِملوه إلى   ِللّربِّ فاوأمَّا ُنذوُرُآم وما قدَّسُتموُه٢٦

وقرِّبوا ُمحَرقاِتُكم ٢٧الموِضِع اّلذي یختاُرُه الّربُّ 
َلحمًا وَدمًا على مذَبِح الّربِّ إلِهُكم، وَدُم ذباِئِحُكم 
. ُیسَفُك على مذَبِح الّربِّ إلِهُكم، واللَّحُم تأُآلوَنُه

ْسَمعوا جميَع هذا الكالِم اّلذي أنا  إحَفظوا وا٢٨
ِه ِلَخيِرُآم أنُتم وَبنوُآم ِمْن َبعِدُآم إلى األبِد، آُمُرُآم ب

ألنَُّكم تفعلوَن ما هَو صالٌح وقویٌم في نظِر الّربِّ 
  . إلِهُكم

  التحذیر من عبادة األصنام
وإذا أفنى الّربُّ إلُهُكم ِمْن أماِمُكُم اُألَمَم اّلذیَن أنُتم ٢٩

َترثوُهم، فَوِرثـُتموُهم وأَقمُتم في أرِضِهم ذاِهبوَن ِل
تِّباِع ُطُرِقِهم َبعَد  فحاِذروا أْن تَقعوا في الشََّرِك با٣٠

. زواِلِهم ِمْن أماِمُكم، وأْن تعُبدوا آِلَهَتُهم ُمقَتدیَن ِبِهم
ال تفَعلوا هذا َنحَو الّربِّ إلِهُكم، فُهم فَعلوا آلِلَهِتِهم ٣١

 الّربُّ، حّتى إنَُّهم أحَرقوا لها َبنيِهم ُآلَّ رْجٍس یكَرُهُه
  . وَبناِتِهم ِبالنَّاِر

  ١٣الفصل 
ال .  إحِرُصوا أْن تعَملوا بجميِع ما أنا آُمُرُآم بِه١

إذا قاَم فيما َبينُكم ٢.  َتزیدوا عَليِه وال ُتنِقصوا ِمنُه
، فَوَعَدُآم ِبُمعِجَزٍة أو عجيـبٍة  ُمَتَنبِّـٌئ أو حاِلُم ُحُلٍم

إذًا، «: وَتمَّت هِذِه الُمعِجَزُة أِو العجيـبُة وقاَل لُكم٣
، »تعاَلوا ِبنا إلى آلهٍة غریـبٍة لم تعِرفوها فَتعُبدوها

فال تسَمعوا ِلكالِمِه ألنَّ الّربَّ إلَهُكم یمَتِحُنُكم ِلـَيعَلَم ٤
الّربَّ ٥. هل أنُتم ُتِحبُّوَنه ِمْن ُآلِّ ُقلو ِبُكم وُنفوِسُكم

ـتَبعون وبِه َتِثقوَن، ووصایاُه تحَفظوَن، إلَهُكم ت
. وِلصوِتِه تسَمعوَن، وإیَّاُه تعُبدوَن، وبِه تـَتَمسَّكوَن

وذِلَك الُمَتَنبِّـُئ أو حاِلُم الُحُلِم ُیقَتُل، ألنَُّه تكلََّم ِبهذا ٦
الكالِم ِلـَيصِرَفُكم َعِن الّربِّ إلِهُكم اّلذي أخَرَجُكم ِمْن 

م ِمْن داِر الُعبودیَِّة، وِلـُيبِعَدُآم َعِن أرِض ِمْصَر وفداُآ
. الطَّریِق اّلتي أَمَرُآُم الّربُّ إلُهُكم أْن تسُلكوا فيها

  . فأزیلوا الشَّرَّ ِمْن َبيِنُكم
بُنَك،  ْبُن أمَِّك، أِو ا وإْن أغراَك في الَخفاِء أخوَك ا٧

 مَرأُتَك اّلتي في َحَرِمَك، أو صدیُقَك بَنُتَك، أِو ا أِو ا
تعاَل نعُبُد آلهًة أخرى «: اّلذي هَو آَنْفِسَك، فقاَل لَك

ِمْن آلهِة الشُّعوِب اّلذیَن ٨ال تعِرُفها أنَت وآباُؤَك 
َحواَليُكم، القریـبيَن ِمنُكم والبعيدیَن َعنُكم، ِمْن 

فال تلَتِفْت إليِه، ٩، »أقاصي األرِض إلى أقاصيها
يِه، وال تـَتَحمَّْلُه، وال تسَمْع َله، وال یَتوجَّْع قلُبَك عَل

َیُدَك تكوُن عَليِه . ْقُتْلُه َقْتًال بِل ا١٠وال تسُتْر عَليِه، 
ترُجُمُه ١١. أوًَّال ِلَقتِلِه، ُثمَّ أیدي ساِئِر الشَّعِب أخيرًا

بالحجارِة حّتى یموَت، ألنَُّه حاوَل أْن ُیبِعَدَك َعِن 
، ِمْن داِر الّربِّ إلِهَك اّلذي أخَرَجَك ِمْن أرِض ِمْصَر

فَيسَمُع ُآلُّ َبني ِإسرائيَل ویخافوَن، فال ١٢. العبودیَِّة
  . یعودوَن یصَنعوَن ِمثَل هذا العَمِل الُمنَكِر فيما َبيَنُهم

وإذا َسِمعُتم َعْن إحدى ُمُدِنُكُم اّلتي أعطاُآُم الّربُّ ١٣
خَرَجت ُزمَرٌة ِمْن «١٤: إلُهُكم ِلُتقيموا بها قوَل قاِئٍل

: م وقالوا ألهِل مدیَنِتُكم ِلـُيبِعدوُهم َعِن الّربَِّبيِنُك

بَحثوا  فا١٥، »تعاَلوا نعُبُد آلهًة غریـبًة ال تعِرفوَنها«
سألوا َعْن ِصحَِّة الخَبِر جيِّدًا، فإن ثَبَت أنَُّه َحقٌّ  وا

ْضِربوا أهَل  فا١٦وأنَّ هذا الرِّجَس ُصِنَع فيما َبيَنُكم 
وا َقْتَل جميِع ما فيها حّتى َبهاِئِمها ِتلَك المدینِة، وَحلِّل

جَمعوا جميَع أمِتَعِتها إلى وَسِط  وا١٧. ِبـَحدِّ السَّيِف
حُرقوا ِبالنَّاِر ِتلَك المدینَة ِبُكلِّ ما فيها،  ساَحِتها، وا

فَتصيَر ُرآامًا إلى األبِد، ال ُتبَنى . ُقربانًا ِللّربِّ إلِهُكم
ُكم شيٌء ِممَّا ُحرَِّم عَليُكم ال یعَلْق ِبأیدی١٨. ِمْن َبعُد

أخُذُه ِمْن ِتلَك المدینِة حّتى یرِجـَع الّربُّ إلُهُكم َعْن 
ِحدَِّة غَضِبِه ویَهَب لُكم وُیَكثَِّرُآم آما َأقَسم آلباِئُكم، 

إذا َسِمعُتم ِلصوِتِه وعِملُتم ِبُكلِّ وصایاُه اّلتي أنا ١٩
یٌم في نَظِر الّربِّ آُمُرُآم ِبها اليوَم، وفَعلُتم ما هَو قو

  . إلِهُكم
  ١٤الفصل 

  المحرم في الحداد
 أنُتم أبناُء الّربِّ إلِهُكم، فال َتخِدشوا أجساَدُآم ُحزنًا ١

ألنَُّكم ٢،  على َمْيٍت وال ُتَجرِّحوا ما َبيَن عيوِنُكم
 ِمْن َبيِن ختاَرُآم َله شعٌب ُمَقدٌَّس ِللّربِّ إلِهُكُم اّلذي ا

  .  جميِع الشُّعوِب اّلتي على وجِه األرِض

  الحيوان الطاهر والنجس
هذا ما ٤. ال تأُآلوا َطعامًا ِرجسًا ِبـحَسِب الشَّریعِة٣

والغزاُل ٥البَقُر والضَّْأُن والمَعُز : تأُآلوَنه ِمَن الَبهاِئِم
ْعُل والرِّئُم والثَّيَتُل والزَّرافُة والظَّْبـُي والَيحموُر والَو

وُآلُّ بهيمٍة ِمَن الَبهاِئِم تجَترُّ ولها ِظفٌر مشقوٌق ٦
: وأمَّا اّلتي َیِجُب أْن ال تأُآلوها فهَي٧. َشطَریِن

فهَي تجَترُّ ولكْن ِظفُرها .  الجَمُل واألرنُب والَوَبُر
یُر والِخنز٨. غيُر مشقوٍق، وهَو ما جَعَلها ِرجسًا لُكم

فَلُه ِظفٌر مشقوٌق لكنَُّه ال یجَترُّ، وهَو ما جَعَلُه َنِجسًا 
ال تأُآلوا ِمْن َلحِمِه وال َتَمسُّوا . لُكم ِبـحَسِب الشَّریعِة

  . الَمْيَت ِمنُه
ُآلُّ ما َله : وهذا ما تأُآلونه ِمْن جميِع ما في الماِء٩

نَُّه وأمَّا غيُر ذِلَك فال تأُآلوُه أل١٠زعاِنُف وَحرَشٌف، 
ما عدا ١٢وُآلوا ُآلَّ َطيٍر طاهٍر ١١. َنِجٌس لُكم

والِحَدأَة والباِشَق ١٣النِّسَر واألنوَق والِعقاَب 
وجميَع الُغرباِن ِبأصناِفها ١٤والشَّاهيَن ِبأصناِفها 

والنَّعاَم والَخطَّاَف والسَّأَف والبازيَّ ِبأصناِفِه ١٥
 والرََّخَم والقوَق١٧والُبوَم والُكرآيَّ والبَجَع ١٦

والصَّقَر والَببَّغاَء بأصناِفِه والُهدُهَد ١٨والَغوَّاَص 
وجميَع الدَُّویـباِت الُمَجنَّحِة َنِجٌس لُكم، ١٩. والُخفَّاَش

  .  بل ُآلوا ُآلَّ طائٍر طاهٍر٢٠. فال تأُآلوها
ال تأُآلوا حيوانًا فاِطسًا ُتعطوَنُه ِللغریـِب اّلذي في ٢١

أو تبـيعوَنُه ألنَُّكم شعٌب ُمَقدٌَّس ِللّربِّ ُمُدِنُكم فيأُآُلُه 
  .  وال تطُبخوا َجْدیًا ِبَلَبِن أمِِّه. إلِهُكم
دعوا جاِنبًا ُعْشَر جميِع َغلَِّة زرِعُكم ِممَّا أنَبَتتُه ٢٢

وُآلوُه أماَم الّربِّ إلِهُكم في ٢٣ُحقوُلُكم َسنًة فَسنًة 
ُعْشُر ِحنَطِتُكم : ُهسَم الموِضِع اّلذي یختاُرُه لُيِحلَّ فيِه ا

وخمِرُآم وَزیِتُكم وأبكاُر بَقِرُآم وغَنِمُكم، لتـَتَعلَّموا 
وإْن طاَل ٢٤.  آيَف تخافوَن الّربَّ إلَهُكم ُآلَّ األّیاِم
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عَليُكُم الطَّریُق وَبُعَد َعنُكُم الموِضُع اّلذي یختاُرُه 
ْمِل سَمُه وعِجْزُتم َعْن َح الّربُّ إلُهُكم لُيِحلَّ فيِه ا

فبـيعوُه ٢٥الُعْشِر اّلذي باَرَآُكم فيِه الّربُّ إلُهُكم 
ْذَهبوا  ِبِفضٍَّة، وُصرُّوا الِفضََّة وُخذوها في أیِدیُكم وا

شَتُروا ِبها ُهناَك جميَع ما  وا٢٦إلى ذِلَك الموِضِع 
تشتهي ُنفوُسُكم ِمْن بَقٍر وغَنٍم وخمٍر وُمسِكٍر وما 

ْفَرحوا أنُتم وأهُل  ّربِّ إلِهُكم واإلى ذِلَك، وُآُلوا أماَم ال
وال ُتهِملوا الالَّويَّ اّلذي في ُمُدِنُكم ألنَّ ال ٢٧. َبيِتُكم

  . ِقسَمَة َله وال نصيـَب وال ُمْلَك فيما َبيَنُكم
في ُآلِّ َثالِث ِسنيَن ُتخِرجوَن ُآلَّ أعشاِر َغلَِّتُكم ٢٨

َتكوَن ِل٢٩في ِتلَك السَّنِة وتَضعوَنها في ُمُدِنُكم 
ِلالَّویِّيَن، ألنَّ ال ِقسَمَة وال نصيـَب وال ُمْلَك لُهم فيما 
َبيَنُكم، وِللغریـِب واليتيِم واألرمَلِة اّلذیَن في ُمُدِنُكم، 

فيأُآلوَن ویشَبعوَن فُيباِرُآُكُم الّربُّ إلُهُكم في جميِع ما 
  . تعَملوَن

  ١٥الفصل 
  السنة السابعة

.  في ُآلِّ سبِع ِسنيَن ُتْجروَن إعفاًء ِمَن الدُّیوِن١
ُآلُّ صاحِب َدیٍن ِمنُكم ُیعفي : وهِذِه طریقُة اإلعفاِء٢

ال ُیطاِلُبُه ألنَّ الّربَّ . أخاُه ِمْن َبني قوِمِه ِممَّا أقرَضُه
أمَّا الغریـُب فُتطاِلُبُه، وأمَّا ما یكوُن ٣. قاَل بإعفاِئِه

ألنَّ ٤.  إخَوِتَك َبني قوِمَك َفُتعفيِه ِمنُهلَك على أحدٍِ ِمْن
الّربَّ إلَهُكم ُیباِرُآُكم في األرِض اّلتي ُیعطيُكم إیَّاها 

. َنصيـبًا تمِلكوَنُه حّتى ال یكوَن فيما َبيَنُكم ُمحتاٌج
إْن َسِمعُتم ِلصوِت الّربِّ إلِهُكم وَحِفظُتم جميَع هِذِه ٥

ليوَم وَعِملُتم ِبها الوصایا اّلتي أنا آُمُرُآم ِبها ا
ُیباِرُآُكُم الّربُّ إلُهُكم آما وَعَدُآم، فيقَتِرُض ِمنُكم ٦

ُأَمٌم آثيروَن وأنُتم ال تقَتِرضوَن، وتـَتَسلَّطوَن على 
  . ُأَمٍم آثيریَن وُهم عَليُكم ال یَتَسلَّطوَن

إذا آاَن َبيَنُكم ُمحتاجوَن ِمْن إخَوِتُكم َبني قوِمُكم في ٧
م، في األرِض اّلتي ُیعطيُكُم الّربُّ إلُهُكم، إحدى ُمُدِنُك

فال ُتَقسُّوا ُقلوَبُكم وال َتبَخلوا على إخَوِتُكم الُمحتاجيَن 
ْفَتحوا لُهم أیدَیُكم وأقِرضوُهم ِمْقداَر  بل ا٨فيما َبينُكم، 
وتَجنَّبوا ُسوَء النِّيَِّة في قلوِبُكم فَتقولوَن ٩،  ما ُیعِوُزُهم
 السَّاِبــعُة، سَنُة اإلعفاِء، فَتصِرفوَن َقُرَبِت السَّنُة

نَظَرُآم َعْن إخوِتُكُم الُمحتاجيَن وال ُتعطوَنُهم، 
فَيصُرخوَن إلى الّربِّ عَليُكم، فَيحِسب ذِلَك عَليُكم 

عطوُهم وال تـتَورَّْع قلوُبُكم إذا  بِل ا١٠. خطيئًة
لِّ أعَطيُتموُهم، وِبذِلَك ُیباِرُآُكُم الّربُّ إلُهُكم في ُآ

. أعماِلُكم وفي جميِع ما في ُمَتناَوِل أیدیُكم
، وِلذِلَك آُمُرُآُم اليوَم  فاألرُض ال تخلو ِمْن ُمحتاٍج١١

أْن تفَتحوا أیدَیُكم إلخوِتُكُم الَمساآيِن الُمحتاجيَن اّلذیَن 
  . في أرِضُكم

  معاملة العبـيد
برانيٌَّة َنفَسُه، فَيخُدُمَك ِستَّ  ِعبرانيٌّ أو ِع إذا باَعَك١٢

. ِسنيَن وفي السَّنِة السَّاِبــعِة َأْطِلْقُه ِمْن ِعنِدَك ُحرًّا
وإذا أطلقَتُه ُحرًّا ِمْن ِعنِدَك فال ُتطِلْقُه فاِرغًا ال ١٣

بل َزوِّْدُه ِمْن غَنِمَك وَبيَدِرَك ١٤شيَء مَعُه 

ُأذُآْر ١٥.  فيِهوَمعَصَرِتَك ِممَّا باَرَآَك الّربُّ إلُهَك
. أنََّك ُآنَت عبدًا في أرِض ِمْصَر وفداَك الّربُّ إلُهَك

: فإْن قاَل لَك١٦. وِلذِلَك أنا آُمُرَك اليوَم ِبهِذِه الوصيَِّة
ال أخُرُج ِمْن ِعنِدَك ألنِّي ُأِحبَُّك وُأِحبُّ َبيَتَك، وأِجُد «

ُه َفُخِذ الِمخَرَز وَضْع١٧، »اإلقامَة ِعنَدَك َخيرًا لي
في ُأُذِنِه ِعنَد باِب َبيِتَك، فيكوَن لَك عبدًا ُطوَل حياِتِه، 

ال تأَسْف أْن ١٨. وجاِرَیُتَك أیضًا تفَعُل ِبها ِمثَل ذِلَك
ُتطِلَقُه ُحرًّا ِمْن ِعنِدَك، فهَو آاَن یسَتِحقُّ ِضْعَف ُأجَرِة 

أجيٍر ِلِخدَمِتِه لَك ِستَّ ِسنيَن، فُيباِرُآَك الّربُّ إلُهَك 
  .  في جميِع ما تعَمُلُه

  أبكار البهائم
ُآلُّ ِبْكٍر ذَآٍر ُیوَلُد لَك في غَنِمَك وبَقِرَك ُتقدُِّسُه ١٩

ال تسَتعِمِل الِبْكَر ِمْن بَقِرَك وال َتُجزَّ .  إلِهَك ِهبًة ِللّربِّ
 بل ُآْلُه أنَت وأهُل َبيِتَك أماَم٢٠الِبْكَر ِمْن غَنِمَك، 

الّربِّ إلِهَك، سَنًة َبعَد سَنٍة، في الموِضِع اّلذي 
لكْن إْن آاَن بِه َعيـٌب ِمْن عَرٍج أو عًمى ٢١.  یختاُرُه

بل في ٢٢. أو سائِر الُعيوِب، فال تذَبْحُه ِللّربِّ إلِهَك
َبيِتَك تأُآُلُه، َسواٌء ُآنَت َنِجسًا أو طاهرًا ِبـحَسِب 

أمَّا َدُمُه فال ٢٣. والَوْعِلتأُآلُه آالغزاِل . الشَّریعِة
  . ْسِفْكُه على األرِض آالماِء تأُآْلُه، بِل ا

  ١٦الفصل 
  عيد الفصح

 للّربِّ  صَنعوا فيِه ِفْصحًا  وا  إحَفظوا شهَر أبـيَب١
. إلِهُكم ألنَُّه في شهِر أبـيَب أخَرَجُكم ِمْن ِمْصَر ليًال

 إلِهُكم ِمَن الغَنِم والبَقِر، في ذَبحوا الِفْصَح للّربِّ وا٢
ال ٣. سَمُه الموِضِع اّلذي یختاُرُه الّربُّ لُيِحلَّ فيِه ا

تأُآلوا عَليِه خميرًا، بل سبعَة أّیاٍم تأُآلوَن عَليِه ُخبزًا 
فطيرًا، ُخبَز الَمَشقَِّة ألنَُّكم ِبــَعجَلٍة خَرجُتم ِمْن أرِض 

. هذا ُآلَّ أّیاِم حياِتُكمذُآروا یوَم ُخروِجُكم  وا. ِمْصَر
وال یُكْن لُكم خميٌر في جميِع أرِضُكم سبعَة أّیاٍم، ٤

وال َیِبْت ِمَن اللَّحِم اّلذي تذَبحوَنُه في عشيَِّة اليوِم 
ال َیِحلُّ لُكم أْن تذَبحوا الِفْصَح في ٥. األوَِّل إلى الغِد

بل في ٦إحدى ُمُدِنُكُم اّلتي ُیعطيُكم الّربُّ إلُهُكم 
ُهناَك . سَمُه لموِضِع اّلذي یختاُرُه ِلـُيِحلَّ فيِه اا

تذَبحوَن الِفْصَح في المساِء َنحَو َمغيـِب الشَّمِس، في 
وأنِضجوُه ٧. ِمثِل الوقِت اّلذي خَرجُتم فيِه ِمْن ِمْصَر

نَصِرفوا ِعنَد الصَّباِح  وُآلوُه في ذِلَك الموِضِع، ُثمَّ ا
َة أّیاٍم تأُآلوَن الفطيَر، وفي ِست٨َّ. ذَهبوا إلى خياِمُكم وا

حَتِفلوا للّربِّ إلِهُكم وال تعَملوا فيِه  اليوِم السَّاِبـِع ا
  .  عَمًال

  عيد الحصاد
ُثمَّ ١٠ُعدُّوا سبعَة أسابـيَع ِمْن َبدِء َحصاِد الزَّْرِع، ٩

َعطاِء، وتَبرَّعوا ِبال.  للّربِّ إلِهُكم َعيِّدوا عيَد الَحصاِد
. على قْدِر ما تسَمُح أیدیُكم، وِبـحَسِب َبَرآِتِه لُكم

فَرحوا أماَم الّربِّ إلِهُكم، أنُتم وَبنوُآم وَبناُتُكم  وا١١
وعبـيُدُآم وَجواریُكم والالَّويُّ اّلذي في ُمُدِنُكم، 

والغریـُب واليتيُم واألرَمَلُة اّلذیَن فيما َبيَنُكم، في 
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. سَمُه ُه الّربُّ إلُهُكم ِلـُيِحلَّ فيِه االموِضِع اّلذي یختاُر
حَفظوا هِذِه  ْذُآروا أنَُّكم ُآنُتم عبـيدًا في ِمْصَر، وا ا١٢

  .  عَملوا ِبها السَُّنَن وا

  عيد المظال
 سبعَة أّیاٍم حيَن تجَمعوَن َغلََّة  وَعيِّدوا عيَد الَمظال١٣ِّ

فَرحوا في عيِدُآم هذا،  وا١٤َبياِدِرُآم وَمعاِصِرُآم 
أنُتم وَبنوُآم وَبناُتُكم وعبـيُدُآم وَجواریُكم والالَّويُّ 

. والغریـُب واليتيُم واألرَمَلُة اّلذیَن في ُمُدِنُكم
سبَعَة أّیاٍم ُتَعيِّدوَن للّربِّ إلِهُكم في الموِضِع اّلذي ١٥

ُآلِّ یختاُرُه، ألنَُّه ُیباِرُآُكم في جميِع غالَِّتُكم وفي 
  .  أعماِل أیدیُكم وال تكونوَن إالَّ فرحيَن

َثالَث مرَّاٍت في السَّنِة یحُضُر جميُع الذُُّآوِر أماَم ١٦
الّربِّ إلِهُكم في الموِضِع اّلذي یختاُرُه، في عيِد 
الفطيِر وفي عيِد الَحصاِد وفي عيِد الَمظاِل ال 

ُل بل یحِم١٧یحُضروَن أماَم الّربِّ ِبال شيٍء مَعُهم، 
  . آلُّ واحٍد َعطيََّتُه على حَسِب َبرآِة الّربِّ إلِهِه لُه

  العدل في القضاء
أقيُموا لُكم ُقضاًة وُحكَّامًا في جميِع ُمُدِنُكم اّلتي ١٨

ُیعطيُكم الّربُّ إلُهُكم، وِبـحَسِب أسباِطُكم یقُضوَن فيما 
 َتجوروا في الُحْكِم، ال١٩. َبيَن الشَّعِب قضاًء عادًال

وال ُتحابوا أحدًا، وال تأُخذوا َرشَوًة ألنَّ الرَّشَوَة 
.  ُتعمي أبصاَر الُحَكماِء وُتَحرُِّف أقواَل الصَّاِدقيَن

ْتَبعوُه ِلَتحَيوا وتمَتِلكوا األرَض  عَليُكم ِبالَعدِل فا٢٠
  . اّلتي ُیعطيُكُم الّربُّ إلُهُكم

خَشٍب ِلآلِلهِة ِعنَد مذَبِح ال َتغِرزوا لُكم أوتاَد ٢١
ال َتنُصبوا لُكم أنصابًا، ٢٢. الّربِّ إلِهُكم اّلذي َتبنوَنُه
  .  فَذِلَك ُیبِغُضُه الّربُّ إلُهُكم

  ١٧الفصل 
 ال تذَبحوا للّربِّ إلِهُكم َثورًا أو شاًة یكوُن فيِه أيُّ ١

  . َعيـٍب أو عاهٍة، ألنَّ ذِلَك ِرجٌس لدى الّربِّ إلِهُكم
ا وَجدُتم فيما َبينُكم في إحدى ُمُدِنُكم اّلتي أعطاُآُم إذ٢

مَرأًة فَعَل الشَّرَّ أماَم الّربِّ  الّربُّ إلُهُكم أنَّ َرُجًال أِو ا
 وسَجَد  وذَهَب فَعَبَد آِلهًة ُأخرى٣إلِهُكم، فخاَلَف َعهَدُه 

لها، أو ِللشَّمِس أِو القمِر أو سائِر آواآِب السَّماِء، 
وَسِمعُتُم الخَبَر وتَحقَّقُتم ِمنُه جيِّدًا ٤  ُمْر بِهِممَّا لم آ

فكاَن صحيحًا ثاِبتًا أنَّ الرَُّجَل أِو المرأَة صَنَع 
فأخِرجوا ذِلَك الرَُّجَل أو ٥الرِّجَس في َبني ِإسرائيَل، 

ْرُجموُه بالِحجارِة   وا ِتلَك المرأَة إلى خارِج المدینِة
 أو َثالثِة ُشهوٍد ِبَشهادِة شاِهَدیِن٦. حّتى یموَت

أیدي الشُّهوِد تكوُن ٧.  تقُتلوَنُه، ال ِبَشهادِة شاهٍد واحٍد
وهكذا . عَليِه أوًَّال ِلَقْتِلِه، وأیدي سائِر الشَّعِب َبعَدُهم

  .  یزوُل الشَّرُّ ِمْن َبيِنُكم
إذا َصُعَب عَليُكم أمٌر في الَقضاِء، َبيَن جریَمِة َقْتٍل ٨

عوى ودعوى، أو ُجْرٍح وُجْرٍح، وجریَمِة َقْتٍل، أو د
ْصَعدوا  ِمْن أموِر الُخصوماِت في ُمُدِنُكم، فقوموا وا

سألوا  وا٩ْختاَرُه الّربُّ إلُهُكم  إلى الموِضِع اّلذي ا
 والقاضَي اّلذي یكوُن في ذِلَك  ُهناَك الكَهنَة الالَّویِّيَن

 حِرصوا أْن وا١٠. الوقِت، فُيخِبروَنُكم ِبـُحْكِم القضاِء

تعَملوا ِبُمقَتضى الُحْكِم اّلذي ُیخِبرونُكم وُیرِشدوَنُكم 
ِبـحَسِب ١١. ختاَرُه الّربُّ بِه في ذِلَك الموِضِع اّلذي ا

الشَّریعِة اّلتي ُیرِشدونُكم ِبها والُحْكِم اّلذي یقولوَن 
. ال تحيدوا َعْن ذِلَك َیمينًا أو َشماًال. لُكم تعَملوَن

م یسَمْع ِمَن الكاهِن الواِقِف ُهناَك ُآلُّ َمْن تجبََّر فل١٢
. ِلـَيخُدَم الّربَّ إلَهُكم، أو ِمَن القاضي، فَجزاُؤُه الَقْتُل

فَيسَمُع ١٣. هكذا ُتزیلوَن الشَّرَّ ِمْن َبني ِإسرائيَل
  . جميُع الشَّعِب ویخافوَن وال یتجبَّروَن َبعُد

  أحكام خاصة بالملك
 دَخلُتُم األرَض اّلتي ُیعطيُكُم الّربُّ إلُهُكم إذا١٤
ُنقيُم عَلينا َمِلكًا «: ْمَتَلْكتموها وسَكنُتم فيها وقلُتم وا

فأقيموا عَليُكم َمِلكًا ١٥، » آسائِر اُألَمِم اّلذیَن َحواَلينا
یختاُرُه الّربُّ إلُهُكم ِمْن َبيِن إخَوِتُكم َبني قوِمُكم، وال 

ِلئالَّ یَتَغلََّب عَليِه أصُلُه ١٦یـبًا َعنُكم ُتقيموا َرُجًال غر
فُيكِثَر ِمَن الَخيِل وَیزیَد على ما ِعنَدُه ِمنها ِلـَيُردَّ 

ال ُتعاِودوا «: الشَّعَب إلى ِمْصَر ألنَّ الّربَّ قاَل لُكم
وعلى الَمِلِك أْن ١٧. » الرُّجوَع ِمْن هِذِه الطَّریِق ثانيًة

 ِلئالَّ َیزیَغ قلُبُه وال ُیباِلـغ في  ال ُیْكِثَر ِمَن النِّساِء
ومتى جَلَس ١٨.  اإلآثاِر ِلَنفِسِه ِمَن الذََّهِب والِفضَِّة

على عرِش ُمْلِكِه، فعَليِه أْن یكُتَب َنسخًة ِمْن هِذِه 
فتكوُن ١٩  الشَّریعِة في ِسْفٍر ِمْن ِعنِد الكَهنِة الالَّویِّيَن

 حياِتِه، حتى یَتَعلََّم آيَف ِعنَدُه ِلـَيقَرَأ فيها ُآلَّ أّیاِم
یخاُف الّربَّ إلَهُه ویحَفُظ آالَم هِذِه الشَّریعِة ُآلَُّه 

ِلئالَّ یطَمَح قلُبُه على ٢٠وهِذِه السَُّنَن ویعَمُل ِبها 
إخوِتِه َبني قوِمِه، وِلئالَّ یحيَد َعِن الوصيَِّة َیمينًا أو 

هَو وَبنوُه َشماًال، حّتى تطوَل أّیاُمُه على َمملَكِتِه، 
  . فيما َبيَن َبني ِإسرائيَل

  ١٨الفصل 
  نصيـب الكهنة

، أْي ِلُكلِّ ِسْبِط الوي،   ال یكوُن ِللكَهنِة الالَّویِّيَن١
فُهم یأُآلوَن ِمَن . نصيـٌب وال ُمْلٌك مَع َبني ِإسرائيَل

َبنو ِإسرائيَل الذَّباِئـِح الُمْحرَقِة وغيِرها ِممَّا ُیقدُِّسُه 
وال یكوُن لُهم ما یمِلكوَنُه فيما َبيَن إخوِتِهم ٢. للّربِّ

.  ألنَّ الّربَّ هَو مصَدُر ُآلِّ ُمْلٍك لُهم. َبني قوِمِهم
ُآلُّ َمْن َذبَح : وهذا یكوُن َحقُّ الكَهنِة ِمَن الشَّعِب٣

ذبـيحًة، بَقرًا آانت أو َغنمًا، ُیعطي الكاهَن الذِّراَع 
وُیعطي أوََّل الحنطِة والخمِر ٤. ِن والِكْرَشوالفكَّي

ختاَر  ألنَّ الّربَّ إلَهُكُم ا٥والزَّیِت وأوََّل َجزاِز الغَنِم 
الكَهنَة الالَّویِّيَن ِمْن جميِع أسباِط َبني ِإسرائيَل ِلـَيِقفوا 

  . سِم الّربِّ، ُهم وَبنوُهم ُآلَّ األّیاِم للِخدمِة با
 في إحدى ُمُدِنُكُم اّلتي في ُآلِّ وإذا جاَء الويٌّ ناِزٌل٦

ِإسرائيَل إلى الموِضِع اّلذي یختاُرُه الّربُّ، وجاَء ِبُكلِّ 
ْسِم الّربِّ إلِهِه آسائِر إخوِتِه  وخَدَم با٧قلِبِه ِمْن َرغَبٍة 

فعَليِهم أْن ٨الالَّویِّيَن والواِقفيَن ُهناَك أماَم الّربِّ، 
 على أْن یحَتِفَظ الالَّويُّ َیقَتِسموا الطَّعاَم بالتَّساوي،

النَّزیُل ِلنْفِسِه ِبما یعوُد إليِه في موِضِع آباِئِه اّلذي 
  . جاَء ِمنُه
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   صفحة ٢٧  من أصل١٥صفحة رقم  

  تحذیر من عبادة األوثان
إذا ِجئُتُم األرَض اّلتي ُیعطيُكُم الّربُّ إلُهُكم، فال ٩

 اُألَمُم ِمَن تـَتَعلَّموا أْن ُتماِرسوا ما ُتماِرُسُه
بَنُه أِو  ال یُكْن فيما َبينُكم َمْن َیحُرُق ا١٠. الرَّجاساِت

بَنَتُه ذبـيحًة في النَّاِر، وال َمْن یَتعاطى الَعرافَة، وال  ا
وال َمْن َیرقي ١١الشُّذوَذ، وال الَفأَل وال السِّحَر، 

 ِرقيًة، وال َمْن َیسأُل جانًّا أو تاِبــعًة، وال َمْن یسَتشيُر
هِذِه ُآلُّها ِرجٌس ِعنَد الّربِّ إلِهُكم ١٢  أرواَح الموتى

آونوا ١٣. وِبَسَبِبها سَيطُرُد أولِئَك اُألَمَم ِمْن أماِمُكم
فأولِئَك اُألَمُم اّلذیَن ١٤.  آاِمليَن ِعنَد الّربِّ إلِهُكم

تمَتِلكوَن أرَضُهم یسَمعوَن ِللُمَشعِوذیَن والَعرَّافيَن، 
  .  ُیجيُز لُكُم الّربُّ إلُهُكم ِمثَل ذِلَكوأمَّا أنُتم فال

ُیقيُم لُكم الّربُّ إلُهُكم نبـيًّا ِمْن َبيِنُكم، ِمْن إخَوِتُكم ١٥
َطَلبُتم ِمَن الّربِّ ١٦.  سَمعوا لُه َبني قوِمُكم ِمثلي، فا

جِتماِعُكم ُهناَك أْن ال یعوَد  إلِهُكم في حوریـَب یوَم ا
 ِتلَك النَّاَر العظيمَة ثانيًة ِلئالَّ ُیسِمُعُكم صوَتُه وُیریُكم

. أحَسنوا في ما قالوا«: فقاَل لَي الّرب١٧ُّ.  تموتوا
سُأقيُم لُهم نبـيًّا ِمْن َبيِن إخوِتِهم ِمثَلَك وُألقي ١٨

. آالمي في فِمِه، فَينُقُل إليِهم جميَع ما ُأَآلُِّمُه بِه
ْسمي   باوُآلُّ َمْن ال یسَمُع آالمي اّلذي یتكلَُّم بِه١٩

ْسمي آالمًا زائدًا  وأيُّ نبـيٍّ تكلََّم با٢٠.  أحاِسُبُه عَليِه
. ْسِم آلهٍة ُأخرى، فَجزاُؤُه الَقْتُل لم آُمْرُه بِه، أو تكلََّم با

وإْن ُقلُتم في قلوِبُكم آيَف نعِرُف الكالَم اّلذي لم ٢١
ْسِم  َم بافُأجيـُبُكم أنَّ النبـيَّ اّلذي تكل٢٢َّیتكلَّْم بِه الّربُّ 

الّربِّ ولم َیحُدْث آالُمُه بُصدٍق، فذِلَك الكالُم لم یتكلَّْم 
بِه الّربُّ، بل زاَد فيِه النَّبـيُّ على الحقيقِة فال تخافوا 

  . ِمنُه
  ١٩الفصل 

  مدن الملجأ
 إذا أفَنى الّربُّ إلُهُكُم اُألَمَم اّلذیَن ُیعطيُكم أرَضُهم ١

فأفِرزوا لُكم ٢موُهم وأَقمُتم ِبُمُدِنِهم وُبيوِتِهم فَوِرثـُت
َثالَث ُمُدٍن في وَسِط أرِضُكُم اّلتي ُیعطيُكُم الّربُّ 

، واقِسموا  وَمهِّدوا الطَّریَق إليها٣إلُهُكم ِلتمَتِلكوها 
أرَضُكم إلى َثالَثِة أقساٍم، فيكوَن في ُآلِّ ِقسٍم مدینٌة 

وهذا ٤.  یهُرُب إليها ُآلُّ قاتٍلِمْن ِتلَك الُمُدِن الثَّالِث
َمْن قَتَل : ُحْكُم القاتِل اّلذي یهُرُب إليها فَينجو ِبـحياِتِه

واحدًا ِمْن َبني قوِمِه، َعْن َغيِر َعْمٍد، وهَو غيُر 
فتكوُن حاُلُه آَمْن دَخَل مْع أحٍد ٥ُمبِغٍض َله ِمْن َقبُل، 

ْنَفَلَت الحدیُد ِمَن  غابًا ِلـيقَطَع حَطبًا فَضَرَب ِبالَفْأِس فا
هذا القاتُل یهُرُب إلى واحدٍة . العوِد فأصاَبُه فماَت

فإْن لم یُكْن في ٦. ِمْن هِذِه الُمُدِن فَينجو ِبـحياِتِه
 في  أرِضُكم غيُر مدینٍة واحدٍة وسعى َولـيُّ القتيِل

َطَلِب القاتِل ِعنَدما یلَتِهُب قلُبُه غَضبًا فُربَّما َلِحَق بِه 
ِد الطَّریِق وقَتَلُه وهَو ال یسَتوِجُب ُحْكَم الَقْتِل ألنَُّه ِلُبْع

فِلذِلَك أنا آُمُرُآم أْن ٧. غيُر ُمبِغٍض ِللقتيِل ِمْن َقبُل
ُثمَّ إذا وسََّع الّربُّ إلُهُكم ٨. َتفِرزوا لُكم َثالَث ُمُدٍن

ُحدوَد أْرِضُكم، آما أقَسَم آلباِئُكم، فأعطاُآم جميَع 
فيما إذا حِفظُتم ٩َعَد بأْن ُیعِطَيها لُهم، األرِض اّلتي و

جميَع هِذِه الوصایا اّلتي أنا آُمُرُآم ِبها اليوَم وَعِملُتم 
ِبها وأحَببُتُم الّربَّ إلَهُكم وِسرُتم في ُطُرِقِه ُآلَّ األّیاِم، 

َفزیدوا لُكم َثالَث ُمُدٍن ُأخرى على ِتلَك الثَّالِث 
ي وَسِط أرِضُكم اّلتي ِلئالَّ ُیسَفَك َدٌم بريٌء ف١٠

  . ُیعطيُكُم الّربُّ إلُهُكم ُمْلكًا، فيكوُن َدُمُه عَليُكم
ولِكْن إْن آاَن أحٌد ِمنُكم ُیبِغُض آَخَر ِمْن َبني ١١

قوِمِه، فكَمَن َله وقاَم عَليِه وَضَربُه َضربًة قاتَلًة 
فعلى ١٢فماَت، ُثمَّ هَرَب إلى إحدى ِتلَك الُمُدِن 

 أْن ُیرِسلوا َمْن یأُخُذُه ِمْن ُهناَك وُیَسلُِّمُه ُشيوِخ مدینِتِه
ال ُتشِفقوا عَليِه، بل ١٣. إلى َیِد َولـيِّ القتيِل ِلـَيقُتَلُه

  . أزیلوا ُآلَّ ساِفِك َدِم بريٍء ِمْن ِإسرائيَل فَتلَقوَن َخيرًا
ال َتُضمَّ ُحدوَد أحٍد ِمْن َبني قوِمَك اّلتي حدََّدها ١٤

ِكَك اّلذي تمِلُكُه في األرِض اّلتي األوَّلوَن في ُمْل
  .  ُیعطيُكُم الّربُّ إلُهُكم ِلتمَتِلكوها

  إثبات الشهادة
ال َتثُبُت َشهادُة شاهٍد واحٍد على أحٍد في شيٍء ١٥

ِمَن الذُّنوِب والِجنایاِت اّلتي یرتِكُبها، لِكْن ِبَشهادِة 
إْن َشِهَد ١٦.   َتثُبُت الشَّهادُةشاِهَدینٍِ أو َثالثِة ُشهوٍد

فعلى ١٧ّتَهَمُه ِبـُجْرٍم،  أحٌد على آَخَر َشهادَة ُزوٍر وا
الرَُّجَليِن اللَّذْیَن بـيَنُهما الدَّعوى أْن َیِقفا أماَم الّربِّ، 
. أماَم الكَهنِة والُقضاِة اّلذیَن یخِدموَن في ِتلَك األّیاِم

جيِّدًا، فإْن وَجدوا أنَّ وُیَحقُِّق الُقضاُة في األمِر ١٨
فعاِملوُه ِبِمثِل ما ١٩الشَّاهَد َشِهَد ُزورًا على اآلَخِر، 

. وِبذِلَك ُتزیلوَن الشَّرَّ ِمْن َبيِنُكم. َنوى أْن ُیعاِمَلُه
فَيسَمُع الباقوَن ویخافوَن وال یعودوَن یفَعلوَن ٢٠

لنَّْفُس ال ُتشِفقوا فا٢١. ثانيًة ِمثَل هذا الشَّرِّ فيما َبيَنُكم
ِبالنَّْفِس، والعيُن ِبالعيِن، والسُِّن ِبالسِِّن، والَيُد ِبالَيِد، 

  .  والرِّْجُل ِبالرِّْجِل
  ٢٠الفصل 

  الحرب المقدسة
 إذا َخَرجُتم ِللحرِب على أعداِئُكم، فَرأیُتم َخيًال ١

م ألنَّ وَمرآباٍت مَع جيٍش أآَثَر ِمنُكم، فال تخافوا ِمنُه
. معُكُم الّربَّ إلَهُكم اّلذي أخَرَجُكم ِمْن أرِض ِمْصَر

ْقِتراِبُكم ِمْن ساحِة الحرِب یَتَقدَُّم الكاهُن  وِعنَد ا٢
أنُتُم ! إسَمعوا یا َبني ِإسرائيَل«: بقوِلِه٣وُیكلُِّم الشَّعَب 

ال تضَعْف ُقلوُبُكم . اليوَم تقَتِربوَن ِلُمحاربِة أعداِئُكم
ألنَّ ٤وا وال تبَتِعدوا وال ُتعِرضوا َعنُهم، وال تخاف

الّربَّ إلَهُكم سائٌر مَعُكم ِلـُيحاِرَب أعداَءُآم َعنُكم 
إذا «: ُثمَّ ُیكلُِّم القادُة الشَّعَب ِبقوِلِهم٥. »وُیَخلَِّصُكم

َبنى أحُدُآم َبيتًا جدیدًا ولم ُیَدشِّْنُه، فلَيرِجـْع إلى َبيِته 
وإذا غَرَس ٦.  فُيَدشَِّنُه ِسواُهِلئالَّ یموَت في الحرِب

أحُدُآم آرمًا ولم َیقُطْف ثَمَرُه، فلَيرِجـْع إلى َبيِته ِلئالَّ 
وأيُّ واحٍد ٧. یموَت في الحرِب فَيقُطَف ثَمَرُه ِسواُه

مَرأًة ولم یَتَزوَّْجها، فلَيرِجـْع إلى َبيِته  ِمنُكم خَطَب ا
ُثمَّ ٨. »ُجٌل آَخُرِلئالَّ یموَت في الحرِب فَيَتزوََّجها َر
َمْن ِمنُكم «: یعوُد القادُة فُيخاِطبوَن الشَّعَب ِبقوِلِهم

آاَن خاِئفًا ضعيَف القلِب، فلَيرِجـْع إلى َبيِته ِلئالَّ 
  . »ُتصاَب قلوُب ِرفاِقِه آَقلِبه
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ومتى فَرَغ القادُة ِمْن ُمخاَطبِة الشَّعِب ُیقيموَن على ٩
  . الشَّعِب ُرؤساَء ُجيوٍش

ْعُرضوا  قَتَربُتم ِمْن مدینٍة ِلُتحاِربوها فا ذا اوإ١٠
سَتسَلَمت وفَتَحت لُكم  فإذا ا١١عَليها السِّْلَم أوًَّال، 

أبواَبها، فجميُع ُسكَّاِنها یكونوَن لُكم َتحَت الِجزیِة 
وإْن لم ُتساِلْمُكم، بل حاَرَبتُكم ١٢. ویخِدمونُكم

إلى أیدیُكم، فأسَلَمها الّربُّ إلُهُكم ١٣فحاَصرُتموها 
وأمَّا النِّساُء ١٤. ْضِربوا ُآلَّ ذَآٍر فيها ِبـَحدِّ السَّيِف فا

واألطفاُل والَبهاِئُم وجميُع ما في المدینِة ِمْن َغنيمٍة، 
ْغَنموها ألْنُفِسُكم وتَمتَّعوا ِبــَغنيمِة أعداِئُكُم اّلتي  فا

ِن هكذا تفَعلوَن بجميِع الُمُد١٥. أعطاُآُم الّربُّ إلُهُكم
. البعيدِة ِمنُكم ِجدًّا، اّلتي ال تُخصُّ هؤالِء اُألَمَم ُهنا

وأمَّا ُمُدُن هؤالِء اُألَمِم اّلتي ُیعطيها لُكُم الّربُّ ١٦
بل ُتَحلِّلوَن ١٧إلُهُكم ُمْلكًا، فال ُتبقوا أحدًا ِمنها حيًّا 

إباَدَتُهم، وُهُم الِحثِّّيوَن واألموریُّوَن والكنعاِنـيُّوَن 
زِّیُّوَن والحوِّیُّوَن والَيبوسيُّوَن، آما أمرُآُم الّربُّ والِفر
ِلئالَّ ُیَعلِّموُآم أْن تفَعلوا الرَّجاساِت اّلتي ١٨إلُهُكم 

  . یفَعلوَنها في ِعباَدِة آِلَهِتهم فَتخَطأوا إلى الّربِّ إلِهُكم
وإذا طاَل ِحصاُرُآم ِلمدینٍة ما وأنُتم ُتحاِربوَنها ١٩

ال ُتتِلفوا شَجَرها ِبالُفُؤوِس ألنَّكم ِمنُه ِلَتفَتِتحوها، ف
فَهل شَجُر الحقِل بَشٌر حّتى . ال تقَطعوُه. سَتأُآلوَن

أما الشََّجُر اّلذي ٢٠ُتزیلوُه ِمْن أماِمُكم في الِحصاِر؟ 
ْبنوا آالِت  ْقَطعوُه وا ال ُیؤَآُل ثَمُرُه، فأْتِلفوُه وا

  .  حّتى تسُقَطالِحصاِر على المدینِة اّلتي ُتحاِربوَنها
  ٢١الفصل 

  الجرائم المجهولة
 إذا ُوِجد قتيٌل على األرِض اّلتي ُیعطيُكُم الّربُّ ١

إلُهُكم ِلتمَتِلكوها َمطروحًا في الُحقوِل وال َیعِرُف أحٌد 
یخُرُج ُشيوُخُكم وُقضاُتُكم ویقيسوا ِمْن ٢َمْن َقَتَلُه 

ُثمَّ یأُخُذ شيوُخ ٣. الُمُدِن اّلتي َحوَلُهموِضِع القتيِل إلى 
المدینِة األقَرِب إليه ِعجَلًة ِمَن البَقِر، لم ُیْفَلْح عَليها 

وینِزلوَن ِبها وادیًا َوعرًا لم ُیفَلْح ٤وال ُجرَّْت ِبالنِّيِر 
ویَتَقدَُّم ٥. ولم ُیزَرْع وَیكِسروَن ُعُنَقها في الوادي

ختاَرُهم ِلـَيخِدموُه  ّربَّ إلَهُكُم االكَهنُة َبنو الوي، ألنَّ ال
سِمِه، وِبكالِمِهم ُتفَصُل ُآلُّ ُتهمٍة وُآلُّ  وُیباِرآوا ِبا

وَیغِسُل جميُع شيوِخ ِتلَك المدینِة القریـبِة ٦. عِتداٍء ا
ِمَن القتيِل أیدَیُهم على الِعْجَلِة الَمكسوَرِة الُعُنِق في 

ال َرأت ما َسفكت أیدینا و«: ویقولوَن٧الوادي 
فكفِّرُه یا ربُّ َعْن شعِبَك ِإسرائيَل ٨. عيوُننا هذا الدََّم

اّلذي فَدیَتُه، وال ُتَحمِّْلُهم َتِبــَعَة الدَِّم الَبريِء فيما 
فُتزیلوَن َسْفَك الدَِّم ٩فُيَكفُِّر َعنُكُم الّربُّ . »َبيَنُهم

البريِء ِمْن َبيِنُكم، إذا فَعلُتم ما هَو قویٌم في نَظِر 
  . الّربِّ

  الزواج من النساء السبایا
إذا َخَرجُتم ِلُمحاربِة أعداِئُكم، فأسَلَمُهُم الّربُّ ١٠

ورأى أحُدُآم ١١إلُهُكم إلى أیدیُكم فَسَبيُتم ِمنُهم َسْبيًا، 
مَرأًة جميَلَة الَمنَظِر فَتَعلََّق ِبها قلُبُه  في السَّْبـي ا

فحيَن ُیدِخُلها َبيَتُه َیحِلُق َرأَسها وُیَقلُِّم ١٢وََّجها وتَز

وینِزُع ثياَب َسْبِيها َعنها، وُتقيُم في َبيِته ١٣أظفاَرها 
تبكي أباها وأمَّها شهرًا، وَبعَد ذِلَك یدُخُل عَليها 

وإْن ١٤.  ویكوُن لها َزوجًا، وهي تكوُن َله زوَجًة
ها، فعَليِه أْن ُیْطِلَقها ُحرًَّة أراَد ِمْن َبعُد أْن ال یحَتِفَظ ِب

وال َیبـيَعها ِبماٍل وال یسَتعِبَدها، ألنَُّه أجَبَرها على 
  . ُمضاَجَعِتِه

  حق البكوریة
إذا آاَنت ِلَرُجٍل زوجتاِن، إحداُهما محبوَبٌة ١٥

واُألخرى مكروَهٌة، فَوَلدتا لُه ِآْلتاُهما َبنيَن وآاَن 
فيوَم ُیوِرُث َبنيِه ما ١٦. الِبْكُر ِللمرأِة المكروَهِةاإلبُن 

بِن  َیمِلُكُه، ال َیِحلُّ َله أْن ُیعطَي َحقَّ البكوریَِّة ال
ْبِن  بل ُیِقرُّ با١٧. ْبِن المكروَهِة الِبْكِر المحبوَبِة دوَن ا

المكروَهِة ِبْكرًا فُيعطيِه َسهَميِن ِمْن جميِع ما َیمِلُكُه، 
  .  أوَُّل َبنيِه ولُه َحقُّ البكوریَِّةألنَُّه هَو

  اإلبن العقوق
ْبٌن َعقوٌق ُمَتَمرٌِّد ال یسَمُع ِلكالِم  وإذا آاَن ِلَرُجٍل ا١٨

أبـيِه وال ِلكالِم أمِِّه، وُیؤدِّباِنِه فال ُیصغي إليِهما، 
نِة ُیمسُكُه أبوُه وأمُُّه وُیخِرجاِنِه إلى ُشيوِخ المدی١٩

إبُننا هذا َعقوٌق ُمتَمرٌِّد «: ویقوُل لُهم٢٠اّلتي ُیقيُم ِبها 
فيرُجُمُه ٢١. »ال یسَمُع ِلكالِمنا، وهَو أآوٌل ِشرِّیـٌب

هكذا . جميُع ِرجاِل مدینِته ِبالحجارِة حّتى یموَت
ُتزیلوَن الشَّرَّ ِمْن َبيِنُكم، فيسَمُع ُآلُّ َبني ِإسرائيَل 

  . ویخافوَن

  ةأحكام متفرق
وإذا وَجدُتم على أحٍد جریمًة تستوِجُب الَقْتَل، ٢٢

فال َتتُرآوا ُجثََّتُه على ٢٣َفُقِتَل وُعلَِّق على خشبٍة 
الخَشبِة إلى اليوِم الثَّاني، بل في ذِلَك اليوِم َتدِفنوَنه 

تي فال ُتَنجِّسوا أرَضُكُم اّل. ألنَّ الُمَعلََّق ملعوٌن ِمَن اِهللا
  .  أعطاُآُم الّربُّ إلُهُكم ُمْلكًا لُكم

  ٢٢الفصل 
 إذا رأیَت ثوَر أحٍد ِمْن َبني قوِمَك أو خروَفُه ضاالًّ ١

فإْن لم یُكن قریـبًا ٢. وَعِلْمَت ِلَمْن هَو، فأِعْده إليه
ِمنَك، أو لم تُكْن تعِرُفُه، فأدِخِل الثَّوَر أِو الخروَف 

ْعَمْل  وا٣. ُبُه فُتعيُده إليِهإلى َبيِتَك حّتى یطُلَبُه صاِح
هكذا ِبالحماِر وِبالثَّوِب وِبُكلِّ ما َیفُقُده أحٌد ِمْن َبني 

وإذا رأیَت ٤. قوِمَك إْن وَجدَتُه وَعِلْمَت ِلَمْن هَو
حماَر أحٍد ِمنُهم أو ثوَرُه واِقعًا في الطَّریِق، فال 

  .  تـَتغاَفْل َعنُه بل ساِعْدُه على إنهاِضِه
ُس الرِّجاُل ِلباَس النِّساِء، وال النِّساُء ِلباَس ال یلَب٥

  . ُآلُّ َمْن یفَعُل ذِلَك َیعيـُبُه الّربُّ إلُهُكم. الرِّجاِل
إذا صاَدفَت عشَّ طائٍر في الطَّریِق، في شجَرٍة أو ٦

على األرِض، فيِه ِفراٌخ أو َبيٌض واألمُّ حاِضنٌة 
بل ٧.  مَع الِفراِخِللِفراِخ أِو الَبيِض، فال تأُخِذ األمَّ

أطِلِق األمَّ وُخِذ الِفراَخ لَك، فَتلقى َخيرًا وتطوَل 
  . أّیاُمَك

صَنع ُسورًا ِلَسطِحَك ِلئالَّ  إذا بَنيَت َبيتًا جدیدًا، فا٨
  . تجَعَل َبيَتَك سَببًا ِلَسْفِك الدَِّم إْن سَقَط َعنُه أحٌد
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زَّرَع اّلذي ال تزَرْع آرَمَك َزرعًا آَخَر ِلئالَّ ُتحَرَم ال٩
ال تفَلْح على ثوٍر ١٠. تزَرُعُه وَغلََّة الكرِم جميعًا

ال تلَبْس ثوبًا ُمخَتَلطًا ِمْن ُصوٍف ١١. وحماٍر َمعًا
صَنع لَك أهدابًا في أربعِة أطراِف  وا١٢.  وآتَّاٍن َمعًا

  .  ثوِبَك اّلذي ترَتدیِه
 مَرأًة وضاَجَعها ُثمَّ أبَغَضها إذا تَزوََّج رُجٌل ا١٣
: فنَسَب إليها ِعلًَّة وأذاَع َعنها ُسْمَعًة َسيَِّئًة، فقاَل١٤

قَتَرْبُت ِمنها لم أِجْدها  أَخْذُت هِذِه الَمرأَة، فلمَّا ا«
فعلى أبـيها وُأمِّها أْن یأُخذا عالمَة بكاَرِتها ١٥. ِبْكرًا

ْجِتماِعِهم ِعنَد باِب المدینِة  إلى ُشيوِخ المدینِة في ا
ْبَنتي ِلهذا  أعَطيُت ا«:  ِللشُّيوِخویقوُل أبوها١٦

وهَو اآلَن َینِسُب إليها ١٧الرَُّجِل َزوَجًة فأبَغَضها 
ْبَنتي ِبْكرًا ولِكْن هِذِه هَي  ِعلًَّة فيقوُل إنَُّه لم َیِجِد ا

وَیبِسُط الواِلداِن ثوَب َنوِمها . »ْبَنتي عالمُة بكاَرِة ا
وُخ ذِلَك الرَّجَل فيأُخُذ الشُّي١٨. أماَم ُشيوِخ المدینِة

وُیَغرِّموَنه مَئًة ِمَن الِفضَِّة وُیعطوَنها ١٩وُیؤدِّبوَنه 
ألبـي الفتاِة تعویضًا َعِن الُسْمَعِة السَّيِّئِة اّلتي أذاَعها 
الرَُّجُل على ِبْكٍر ِمْن َبني ِإسرائيَل، وتكوُن اإلبَنُة َله 

أمَّا إذا ٢٠. اِتِهزوَجًة وال َیقِدُر أْن ُیَطلَِّقها ُآلَّ أّیاِم حي
ُیخِرُج ٢١آاَن األمُر صحيحًا ولم تُكِن الفتاُة ِبْكرًا، 
وُهناَك . ُشيوُخ المدینِة الفتاَة إلى باِب َبيِت أبـيها

َیرُجُمها جميُع أهِل مدینِتها ِبالحجارِة حّتى تموَت، 
ْرتَكَبت َحماَقًة في َبني ِإسرائيَل ِبُفجوِرها في  ألنَّها ا

  .  هكذا ُتزیلوَن الشَّرَّ ِمْن َبيِنُكم.َبيِت أبـيها
مَرأًة لها زوٌج، فِكال  وإْن ُوِجَد َرُجٌل ُیضاِجـُع ا٢٢

هكذا ُتزیلوَن الشَّرَّ . الرَُّجِل الُمضاِجـِع والَمرأِة ُیقَتالِن
  . ِمْن َبني ِإسرائيَل

وإذا آاَنت فتاٌة ِبْكٌر مخطوبًة ِلرُجٍل، فصاَدَفها ٢٣
فأخِرجوُهما إلى ٢٤فضاَجَعها، َرُجٌل في المدینِة 
ْرُجموُهما ِبالحجارِة حّتى یموتا،   وا باِب ِتلَك المدینِة

ألنَّ الفتاَة لم تصُرْخ ُصراَخ النَّجدِة وهَي في المدینِة، 
وألنَّ الَرُجَل ضاَجَع فتاًة مخطوبًة ِلَرُجٍل ِمْن َبني 

  . هكذا ُتزیلوَن الشَّرَّ ِمْن َبيِنُكم. ِإسرائيَل
ْن صاَدَف الرَُّجُل الفتاَة المخطوبَة في الحقِل فإ٢٥

وأمَّا ٢٦. فأمَسَكها وضاَجَعها، ُیقَتُل الرَُّجُل وحَدُه
الفتاُة فال ُتعاَقُب ألنَّ ال خطيئَة عَليها توِجُب الَقتَل، 
وإنَّما یكوُن ما حَدَث آما إذا وَثَب َرُجٌل على آَخَر 

 تكوُن صَرَخت حيَن فالفتاُة المخطوبُة ُربَّما٢٧. فقَتَلُه
  . صاَدَفها الرَُّجُل في الحقِل، فلم یُكْن َمْن ُیَخلُِّصها

وإذا صاَدَف َرُجٌل فتاًة ِبْكرًا لم ُتخَطْب، فأمَسَكها ٢٨
ُیعطي ذِلَك الرَُّجُل ٢٩نَكَشَف أمُرها  وضاَجَعها فا

ألبـي الفتاِة خمسيَن ِمَن الِفضَِّة، وتكوُن َله َزوَجًة في 
  .  ضاجَعِتِه لها، وال ُیَطلُِّقها ُآلَّ أّیاِم حياِتِهُمقاِبِل ُم

  ٢٣الفصل 
  المرفوضون من جماعة الرب

  .   ال یَتزوَّْج َرُجٌل َزوجَة أبـيِه، فينَتِهَك ُحرمَة أبـيِه١
ال یدُخْل َمرضوُض الِخصيَتيِن وال مقطوُع الُعْضِو ٢

ْبُن  وال یدُخِل ا٣.  الُمؤمنيَن بالّربِّالتناُسليِّ جماعَة

، وال أحٌد ِمْن َنسِلِه، في جماعِة الُمؤمنيَن  ِزنًى
وال یدُخْل َعمُّونيٌّ ٤. بالّربِّ، ولو في الجيِل العاشِر

 وال أحٌد ِمْن نسِلِه في جماعِة الُمؤمنيَن  وال ُموآبـيٌّ
ُهم لم ألن٥َّبالّربِّ، ولو في الجيِل العاِشِر وإلى األبِد 

یسَتقِبلوُآْم ِبالُخبِز والماِء في الطَّریِق ِعنَد ُخروِجُكم 
سَتأَجروا عَليُكم بْلعاَم بَن َبعوَر  ِمْن ِمْصَر، وألنَُّهُم ا

. ِمْن مدینِة َفتوَر في آراَم اّلتي َبيَن النَّهریِن ِلـَيلَعَنُكم
 الّربُّ فأبى الّربُّ إلُهُكم أْن یسَمَع ِلَبْلعام، فَحوََّل لُكُم٦

ال ُتساِلموُهم وال ٧.  إلُهُكُم اللَّعنَة َبرَآًة ألنَُّه أحبَُّكم
  . تطُلبوا الَخيَر لُهم ُطوَل أّیاِمُكم أبدًا

 ألنَُّهم إخوُتُكم ِمْن بني قوِمُكم،  ال تكَرهوا األدومّييَن٨
وال تكَرهوا الِمْصریِّيَن ألنَُّكم ُآنُتم ُنَزالَء في 

ِل الثَّالِث فصاِعدًا َیُحقُّ ِللَبنيَن وِمَن الجي٩. أرِضِهم
اّلذیَن ُیوَلدوَن لُهم وِلألدوِمـيِّيَن أْن َیدُخلوا في جماعِة 

  . الُمؤمنيَن بالّربِّ

  نظافة المحلة
إذا خَرْجُتم ِلُمحاَربِة أعداِئُكم فَتجنَّبوا ُآلَّ نجاسٍة ١٠

يُكم َرُجٌل غيُر طاهٍر إذا آاَن ف١١. ِبـحَسِب الشَّریعِة
ِمْن َمناٍم َله في اللَّيِل، فلَيخُرْج إلى خارِج الَمحلَِّة وال 

وقبَل ُغروِب الشَّمِس یغَتِسُل ١٢. یدُخْل داِخَلها
  . ِبالماِء، وِعنَد ُغروِبها یدُخُل داخَل الَمحلَِّة

َخصِّصوا أمِكنًة خارَج الَمحلَِّة تخُرجوَن إليها ١٣
وُخذوا مَعُكم َوَتدًا مَع ِعدَِّتُكم ١٤. مِلَقضاِء حاَجِتُك

ِلَتحِفروا بِه ُحفرًة ِعنَدما تجِلسوَن خارجًا، ُثمَّ تعودوَن 
ألنَّ الّربَّ إلَهُكم ١٥. وتطُمروَنها َبعَد قضاِء حاَجِتُكم

سائٌر في وَسِط َمحلَِّتُكم ِلـُيَخلَِّصُكم وُیسلَِّم أعداَءُآم 
م غيَر َنِجسٍة ِلئالَّ َیرى فيُكم إلى أیدیُكم، فلتُكْن َمحلَُّتُك
  . َعيـبًا فينَصِرَف َعنُكم

  أحكام متفرقة
بل َدعوُه ١٧ال ُتسلِّموا عبدًا لجَأ إليُكم ِمْن َموالُه، ١٦

ُیقيُم ِعنَدُآم في الموِضِع اّلذي یختاُرُه وَیطيـُب َله في 
  . ال ُترِهقوُه. ُمُدِنُكم
ْن َبناِت َبني ِإسرائيَل وال ِمْن َبنيِه َبغيٌّ ال یُكْن ِم١٨

ال ُتدِخلوا إلى َبيِت ١٩.  أو مأبوٌن في هياآِل الِعبادِة
الّربِّ إلِهُكم ُأجرَة َبغيٍّ وال مأبوٍن وفاًء ِلَنْذٍر ما، 

  . ألنَّهما ِآَليِهما ِرجٌس لدى الّربِّ إلِهُكم
ى یدَفعوَنُه ال ُتقِرضوا إخوَتُكم ِمْن َبني قوِمُكم ِبرًب٢٠

إليُكم ِفضًَّة أو َطعامًا أو أيَّ شيٍء آَخَر ِممَّا ُیقَرُض 
بل أقِرضوا الغریـَب ِبالرِّبى وال ٢١ِبالرِّبى، 

ُتقِرضوا إخوَتُكم ِمْن َبني قوِمُكم، فُيباِرَك الّربُّ إلُهُكم 
جميَع أعماِل أیدیُكم في األرِض اّلتي أنُتم داِخلوَن 

  .  ِلتمَتِلكوها
ا َنَذرُتم َنْذرًا للّربِّ إلِهُكم فال ُتؤخِّروا وفاَءُه، إذ٢٢

.  ألنَّ الّربَّ إلَهُكم ُیطاِلُبُكم بِه، فتكوُن عَليُكم خطيئٌة
قَتَنعُتم أْن َتنُذروا َنْذرًا للّربِّ فال خطيئَة  لكِن ا٢٣

عَملوا آما  حَفظوُه، وا ما َوَعدُتم بِه فا٢٤. عَليُكم
  .  م َتَطوُّعًاَنَذرُتم للّربِّ إلِهُك
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   صفحة ٢٧  من أصل١٨صفحة رقم  

إذا َدَخلُتم َآْرَم أحٍد، فُكلوا ِمَن العنِب على َقْدِر ما ٢٥
تشَتهوَن حّتى تشَبعوا، وال تجَعلوا ِمنُه شيئًا في 

قُطفوا ِمنُه  وإذا َدخلُتم َزرَع أحٍد، فا٢٦. ِوعاِئُكم
  . ، وال ُتلقوا على السُّنُبِل َمناِجَلُكم بأیدیُكم َفْرآًا

  ٢٤الفصل 
  والزواجالطالق 

مَرأٍة ولم َتُعْد َتِجُد ُحظَوًة ِعنَدُه   إذا تَزَوجَّ َرُجٌل با١
  ِلَعيـٍب أنكَرُه عَليها، فعَليِه أْن یكُتَب لها ِآتاَب َطالٍق

فإذا خَرَجت ٢. وُیسلَِّمُه إلى َیِدها وَیصِرَفها ِمْن َبيِتِه
أبَغَضها فيما َبعُد ٣ آَخَر ِمْن َبيِتِه وَتَزوََّجت َرُجًال

وآَتَب لها ِآتاَب طالٍق وسلََّمُه إلى َیِدها وصَرَفها ِمْن 
فال ٤َبيِتِه، أو ماَت الرَُّجُل اآلَخُر اّلذي تَزوََّجها، 

َیِحلُّ ِلَزوِجها األوَِّل اّلذي َطلََّقها أْن یعوَد ویَتزوََّجها 
فال تجِلبوا . بَُّبعَدما َتَدنََّست َله، فذِلَك َیعيـُبُه الّر

  . خطيئًة على األرِض اّلتي ُیعطيُكُم الّربُّ إلُهُكم ُمْلكًا

  أحكام متفرقة
مَرأٍة، فال یخُرْج في الجيِش  إذا تَزوََّج َرُجٌل ِبا٥

ِللحرِب وال یحِمْل ِعبَء مِهمٍَّة ما، إالَّ َبعَد سَنٍة 
مَرأِتِه اّلتي   ویفَرُح مَع اواحدٍة یَتَفرَُّغ فيها ِلَبيِتِه

  . تَزوََّجها
ال َیرَتِهْن أحٌد الرَّحى وِمحَوَرها، ألنَُّه ِبذِلَك یرَتِهُن ٦

  . حياَة عياِلها
سَتعَبَدُه  َمْن خَطَف أحدًا ِمْن إخوِتِه َبني ِإسرائيَل فا٧

هكذا . نكَشَف أمُرُه، فَجزاُؤُه الَقْتُل أو باَعُه ُثمَّ ا
  .   ِمْن َبيِنُكمُتزیلوَن الشَّرَّ

 أْن تعَملوا ِبُكلِّ ما ُیَعلُِّمُكُم  إحرصوا في داِء البَرِص٨
. آما أَمرُتُهم تحِرصوَن أْن تعَملوا. الكهَنُة الالَّویُّوَن

ُأذُآروا ما فَعَلُه الّربُّ إلُهُكم ِبَمرَیَم في الطَّریِق، ٩
  .  ِعنَد ُخروِجُكم ِمْن ِمْصَر

ْرضًا، فال تدُخل َبيَتُه ِلتأُخَذ إذا أقَرضَت أحدًا َق١٠
بل ِقْف خاِرجًا، ١١. ِمنُه ثوَبُه اّلذي رَهَنُه لَك

والرَُّجُل اّلذي أقَرضَتُه هَو ُیخِرُج لَك الرَّْهَن إلى 
وإْن آاَن الُمقَتِرُض َرُجًال ِمسكينًا، ١٢. خاِرِج البـيِت

 بل ِعنَد َمغيـِب١٣. فال َتَنِم اللَّيَل والرَّهُن ِعنَدَك
الشَّمِس ُتعيُدُه إليِه حّتى یناَم في ثوِبِه وُیباِرَآَك، 
  .  فُيحَسَب لَك هذا العَمُل َصَدقًة لدى الّربِّ إلِهَك

ال تهُضْم ُأجرَة ِمسكيٍن وال باِئٍس ِمْن إخوِتَك َبني ١٤
. ِإسرائيَل، أو ِمَن الدَُّخالِء اّلذیَن في أرِضَك وُمُدِنَك

ُه في یوِمِه َقبَل أْن َتغيـَب عَليها دَفْع إليِه أجرَت بِل ا١٥
الشَّمُس، ألنَُّه ِمسكيٌن وِبها َیعوُل نْفَسُه ِلئالَّ یدُعَو 

  .  عَليَك إلى الّربِّ فتكوَن عَليَك خطيئٌة
ال ُیقَتُل اآلباُء ِبـخطيئِة الَبنيَن، وال ُیقَتُل الَبنوَن ١٦

  .  َتُلبل ُآلُّ إنساٍن ِبـخطيئِتِه ُیق. ِبـَخطيئِة اآلباِء
ال ُتَحرِّْف ُحْكَم غریـٍب وال َیتيٍم، وال ترَتِهْن ثوَب ١٧

ْذُآْر أنََّك ُآنَت عبدًا في ِمْصَر وفداَك  وا١٨. أرمَلٍة
الّربُّ إلُهَك ِمْن ُهناَك، ِلذِلَك آُمُرَك أْن تعَمَل ِبهِذِه 

  .  الوصيَِّة

إذا َحَصْدَت َحصاَدَك في َحقِلَك فَنسيَت ُحزَمًة في ١٩
َدْعها ِللغریـِب والَيتيِم . حقِل، فال ترِجـْع ِلَتأُخَذهاال

واألرمَلِة، فُيباِرَآَك الّربُّ إلُهَك في جميِع أعماِل 
وإذا خَبْطَت َزیتوَنَك، فال ُتراِجـْع ما َبقَي ٢٠. َیَدیَك

. َدْعُه ِللغریـِب والَيتيِم واألرمَلِة. في األغصاِن
ْع إلى َقْطِفه َمرًَّة َبعَد وإذا َقَطْفَت آرَمَك، فال ترِجـ٢١
ْذُآْر أنََّك  وا٢٢.  َدْعُه ِللغریـِب والَيتيِم واألرمَلِة. َمرٍَّة

ُآنَت عبدًا ِبِمْصَر، ِلذِلَك آُمُرَك أْن تعَمَل ِبهِذِه 
  . الوصيَِّة

  ٢٥الفصل 
 إذا وَقَعت ُخصوَمٌة َبيَن ُأناٍس ِمْن َبني ِإسرائيَل ١

حُكُم الُقضاُة َبيَنُهم وُیَبرِّئوَن وتَقدَّموا إلى القضاِء، فَي
فإْن آاَن الُمذِنُب ٢. البريَء ویحُكموَن على الُمذِنِب

یسَتِحقُّ الَجْلَد، یطَرُحُه القاضي ویأُمُر ِبـَجْلِدِه أماَمُه 
ِمَن الَجْلداِت ال َیزیُد على ٣على َقْدِر َذنِبِه عَددًا 

حٍد ِمْن َبني قوِمَك إذا أرَبعيَن ِلئالَّ ُیَنكََّل أماَم عيَنيَك بأ
  .  زیَد على ذِلَك َجْلداٍت آثيرًة

  .  ال تُكمَّ الثَّوَر على البـيدِر وهَو یدوُس الَحصاَد٤

  واجب اإلنسان نحو أخيه
ْبَن َله،  إذا أقاَم أخواِن َمعًا، ُثمَّ ماَت أحُدُهما وال ا٥

 ِبَرُجٍل ما، بل أخوُه یدُخُل عَليها فال تـَتَزوَّْج أرمَلُتُه
ویكوُن الِبْكُر اّلذي ٦. ویَتَزوَُّجها وُیقيُم َنسًال ألخيِه
سَم أخيِه الَميِت، فال ُیمَحى  َتِلُدُه ِمنُه هَو اّلذي یحِمُل ا

فإْن رَفَض الرَُّجُل أْن ٧.  سُمه ِمْن َبني ِإسرائيَل ا
ذَهَب إلى محكمِة مَرأَة أخيِه، فعَليها أْن ت یَتَزوََّج ا

رَفَض أخو «: الشُّيوِخ ِعنَد باِب المدینِة وتقوَل لُهم
سمًا في َبني ِإسرائيَل ولم یقَبْل  زوجي أْن ُیقيَم ألخيِه ا

فَيسَتدعيِه ُشيوُخ مدینِتِه وُیَكلِّموَنُه ٨. »بـي َزوَجًة لُه
. »ال أرضى أْن أتَزوََّجها«: في ذِلَك، فَيِقُف ویقوُل

مَرأُة أخيِه أماَم الشُّيوِخ وتخَلُع َنعَلُه ِمْن   إليِه افَتتقدَُّم٩
هكذا ُیجازى «: ِرْجِله وَتبُصُق في وجِهِه وتقوُل
فُيْدعى َبيُت ١٠. » الرَُّجُل اّلذي ال َیبني َبيَت أخيِه

  . ذِلَك الرَُّجِل في َبني ِإسرائيَل َبيَت الَمخلوِع النَّْعِل

  أحكام أخرى
قتَرَبت َزوَجُة أَحدِهما ِلُتنِقَذ  إذا تشاجَر َرُجالِن وا١١

زوَجها ِمْن َیِد ضاِرِبه، َفَمدَّت َیَدها وأمَسَكت َعوَرَتُه 
  . ْقَطعوا َیَدها وال ُتشِفقوا عَليها فا١٢
. ال یُكْن في آيِسَك ِمعياراِن، آبـيٌر وصغيٌر١٣
.  وصغيٌروال یُكْن لَك في بـيِتَك ِمكياالِن، آبـيٌر١٤
بل ليُكْن لَك ِمعياٌر واٍف عادٌل، وِمكياٌل واٍف ١٥

عادٌل، فَتطوَل أیاُمَك على وجِه األرِض اّلتي ُیعطيَك 
ألنَّ الّربَّ إلَهَك َیعيـُب ُآلَّ جائٍر ١٦. الّربُّ إلُهَك
  .  یفَعُل ذِلَك

  بنو عماليق
يَق في الطَّریِق ِعنَد ُأذُآروا ما فَعَل ِبُكم َبنو َعمال١٧

آيَف هاَجموُآم في الطَّریِق ١٨ُخروِجُكم ِمْن ِمْصَر، 
وَتَعدَّوا على ُآلِّ ضعيٍف ُمَتَخلٍِّف وراَءُآم، وأنُتم 
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فإذا أراَحُكُم ١٩. َتِعبوَن ُموَجعوَن، وما خافوا اَهللا
الّربُّ إلُهُكم ِمْن جميِع أعداِئُكُم اّلذیَن َحواَليُكم في 

تي ُیعطيُكم ِمـيراثًا ِلتمَتِلكوها، فال َتنَسوا األرِض اّل
  .  أْن َتمحوا ِذْآَر َبني َعماليَق ِمْن َتحِت السَّماِء

  أوائل ثمر األرض
 وإذا دَخلُتُم األرَض اّلتي ُیعطيُكُم الّربُّ إلُهُكم ٢٦

احٍد أْن فعلى ُآلِّ و٢مَتَلكُتموها وأَقمُتم ِبها،  ُمْلكًا، فا
یأُخَذ ِمْن أواِئِل ُآلِّ ثَمِر التُّربِة اّلذي تسَتِغلوَنُه ِمْن 

أرِضُكُم اّلتي ُیعطيُكُم الّربُّ إلُهُكم، ویَضَعُه في َسلٍّ 
ویذهَب إلى المكاِن اّلذي یختاُرُه الّربُّ ِلـُيِحلَّ فيِه 

 وُهناَك یَتقدَُّم إلى الكاهِن اّلذي َیخِدُم في ِتلَك٣.  سَمُه ا
أعَتِرُف اليوَم للّربِّ إلهي بأنِّي «: األّیاِم ویقوُل َله

. »دَخلُت األرَض اّلتي أقَسَم آلباِئنا أْن ُیعطَيها لنا
فيأُخُذ الكاهُن السََّل ِمْن َیِدِه ویَضُعُه أماَم مذَبِح ٤

: ُثمَّ یجيُء ویقوُل أماَم الّربِّ إلِهُكم٥. الّربِّ إلِهُكم
فنَزَل إلى ِمْصَر وتَغرََّب . ِئهًا أراميًّا تا آاَن أبـي«

ُهناَك في جماعٍة قليلٍة وصاَر ُأمًَّة عظيمًة قویًَّة آثيرَة 
ْسَتعَبدونا  فأساَء إلينا الِمْصریُّوَن وعذَّبونا وا٦. العَدِد
فصَرْخنا إلى الّربِّ إلِه آباِئنا حّتى سِمَع ٧. ِبقساوٍة

فأخَرَجنا ٨. صوَتنا ونَظَر إلى عذاِبنا وشقاِئنا وُبؤِسنا
ِمْن ِمْصَر ِبَيٍد قدیرٍة وِذراٍع َممدودٍة وُرْعٍب شدیٍد 

وأدَخَلنا إلى هذا الموِضِع ٩وُمعِجزاٍت وَعجاِئَب 
.  وأعطانا هِذِه األرَض اّلتي َتِدرُّ لَبنًا وعَسًال

واآلَن ها أنا آٍت ِبأواِئِل ثَمِر األرِض اّلتي ١٠
اَم الّربِّ إلِهُكم ُثمَّ یَضُعُه أم. »أعَطيَتني یا ربُّ
ویفَرُح بجميِع الَخيِر اّلذي ١١ویسُجُد َبيَن َیَدیِه 

أعطاُه الّربُّ إلُهُكم َله وِلَبيِتِه، هَو والالَّويُّ والغریـُب 
  . اّلذي فيما َبيَنُكم

متى فَرغُتم ِمْن إخراِج جميِع أعشاِر َغلَِّتُكم في ١٢
ُتُم الالَّويَّ السَّنِة الثَّالثِة، سَنِة األعشاِر، وأعَطي

والغریـَب والَيتيَم واألرمَلَة فأَآلوا في ُمُدِنُكم 
َرَفْعنا ِمْن «: تقولوَن أماَم الّربِّ إلِهُكم١٣  وشِبــعوا

ُبيوِتنا ما َقدَّسناُه لَك وسلَّمناُه إلى الالَّويِّ والغریـِب 
فَلم . والَيتيِم واألرمَلِة آما أَمْرَتنا في جميِع وصایاَك

ولم نأُآْل في أّیاِم ُحزِننا ١٤وصایاَك ولم َننَسها ُنهِمْل 
ِممَّا َقدَّسناُه لَك، وال أَخْذنا ِمنُه ونحُن َنِجسوَن ِبـحَسِب 

الشَّریعِة، وال أعَطينا ِمنه ألجِل َميٍت، بل َسِمْعنا 
آالَمَك أیُّها الّربُّ إلُهنا وَعِمْلنا ِبـحَسِب جميِع ما 

ْن َمغناَك الُمقدَِّس، ِمَن نُظْر ِم فا١٥. أوَصيَتنا بِه
السَّماِء، وباِرْك شعَبَك َبني ِإسرائيَل واألرَض اّلتي 

أعَطيَتها لنا أرضًا َتِدرُّ لَبنًا وعَسًال، آما أقَسمَت 
  . آلباِئنا
في هذا اليوِم ُیوصيُكُم الّربُّ إلُهُكم أْن تعَملوا ١٦

م وُآلِّ بهِذِه السَُّنِن واألحكاِم وتحَفظوها ِبُكلِّ ُقلوِبُك
وفي هذا اليوِم أعَلنُتم أْن یكوَن الّربُّ ١٧. ُنفوِسُكم

إلهًا لُكم، فَتسُلكوا في ُطُرِقِه، وُتحاِفظوا على 
. فراِئِضِه ووصایاُه وأحكاِمِه، وتسَمعوا آالَمُه

ختاَرُآم في هذا اليوِم ِلتكونوا ِمْن  والّربُّ ا١٨
وصایاُه، ، آما قاَل لُكم، فَتعَملوا بجميِع  نصيـِبِه

ِلـَيجَعلُكم َفوَق جميِع اُألَمِم اّلتي خَلَقها ِللتَّهليِل َله ١٩
ْسِمِه وتمجيِدِه وِلتكونوا شعبًا ُمكرَّسًا َله آما  وِذْآِر ا
  . قاَل

  ٢٧الفصل 
  وصایا الرب على الحجارة

: عِب وقاَل موسى ومَعُه ُشيوُخ َبني ِإسرائيَل ِللش١َّ
. إْعَملوا بجميِع الوصایا اّلتي أنا آُمُرُآم ِبها اليوَم«
في یوِم ُعبوِرُآُم اُألرُدنَّ إلى األرِض اّلتي ُیعطيُكُم ٢

الّربُّ إلُهُكم َتنِصبوَن لُكم حجارًة عظيمًة وَتطلوَنها 
ومتى عَبرُتم تكُتبوَن عَليها جميَع آالِم ٣. ِبالِكْلِس

ا األرَض اّلتي ُیعطيُكُم الّربُّ هِذِه الشَّریعِة ِلتدُخلو
، آما قاَل لُكُم الّربُّ إلُه  إلُهُكم أرضًا َتِدرُّ لَبنًا وعَسًال

فإذا عَبرُتُم اُألرُدنَّ َتنِصبوَن هِذِه الحجارَة ٤. آباِئُكم
  اّلتي أنا آُمُرُآم ِبَنصِبها اليوَم في جَبِل عيـباَل

لّربِّ إلِهُكم مذَبحًا وَتبنوَن ُهناَك ل٥. وَتطلوَنها ِبالِكْلِس
ِمْن حجارٍة ٦. ِمَن الحجارِة ال ترَفعوَن عَليِه حدیدًا

َغيِر َمنحوَتٍة َتبنوَنُه، وُتصِعدوَن عَليِه ُمحَرقاٍت 
وتذَبحوَن ذباِئَح سالمٍة وتأُآلوَنها ٧.  للّربِّ إلِهُكم

وتكُتبوَن على ٨. ُهناَك وتفَرحوَن أماَم الّربِّ إلِهُكم
  . »  آالِم هِذِه الشَّریعِة ِآتابًة واِضحًةالحجارِة جميَع

 لجميِع َبني  وقاَل موسى ومَعُه الكهَنُة الالَّویُّوَن٩
ْسَمعوا یا َبني ِإسرائيَل، أنُتُم  أصغوا وا«: ِإسرائيَل

ْسَمعوا آالَمُه  فا١٠اليوَم ِصرُتم شعبًا للّربِّ إلِهُكم، 
آُمُرُآم ِبها ْعَملوا ِبَوصایاُه وفراِئِضِه اّلتي أنا  وا

  . »اليوَم

  الخارجون على الشریعة
هؤالِء «١٢: وقاَل موسى ِللشَّعِب في ذِلَك اليوِم١١

 ِلـُيباِرآوُآم َبعَد ُعبوِرُآُم  َیِقفوَن على جَبِل ِجِرزِّیَم
ِشمعوُن والوي وَیهوذا ویسَّاآُر ویوُسُف : اُألرُدنَّ
: هؤالِء َیِقفوَن على جَبِل عيـباَل ِللَّعَنِةو١٣. وبنياميُن

َرأوبـيُن وجاُد وأشيُر وَزبولوُن وداُن وَنفتالي، 
فُينادي الالَّویُّوَن ویقولوَن ِلُكلِّ َرُجٍل في َبني ١٤

ملعوٌن َمْن یصَنُع ِتمثاًال «١٥: ِإسرائيَل ِبصوٍت عاٍل
 منقوشًا أو مسبوآًا ویَضُعُه في الَخفاِء، فهَو ِرجٌس

فُيجيـُب جميُع الشَّعِب » ِعنَد اِهللا ألنَّ َیَد بَشٍر صَنَعتُه
  . » آميَن«: ویقولوَن

، فيقوُل جميُع »ملعوٌن َمْن یسَتِخفُّ بأبـيِه وأمِِّه«١٦
، »ملعوٌن َمْن َیُضمُّ ُتْخَم جاِرِه«١٧. » آميَن«: الشَّعِب

ملعوٌن َمْن ُیِضلُّ «١٨. » آميَن«: فيقوُل جميُع الشَّعِب
. » آميَن«: ، فيقوُل جميُع الشَّعِب»أعمى َعِن الطَّریِق

ملعوٌن َمْن ُیَحرُِّف ُحْكَم غریـٍب أو َیتيٍم أو «١٩
ملعوٌن َمْن «٢٠. » آميَن«: ، فيقوُل الشَّعُب»أرمَلٍة

، فيقوُل »ُیضاِجـُع َزوَجَة أبـيِه وَینَتِهُك ُحرمَة أبـيِه
، »اِجـُع َبهيمًةملعوٌن َمْن ُیض«٢١. » آميَن«: الشَّعُب

ملعوٌن َمْن «٢٢. » آميَن«: فيقوُل جميُع الشَّعِب
، فيقوُل جميُع »بَنَة أمِِّه بَنَة أبـيِه أِو ا ُیضاِجـُع أخَتُه، ا

، »ملعوٌن َمْن ُیضاِجـُع َحماَتُه«٢٣. » آميَن«: الشَّعِب
ملعوٌن َمْن یقُتُل «٢٤. » آميَن«: فَيقوُل جميُع الشَّعِب
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. »آميَن«: ، فيقوُل جميُع الشَّعِب»فاِءأحدًا في الَخ
، »ملعوٌن َمْن یأُخُذ َرشَوًة ِلـيقُتَل َنفسًا َبریئًة«٢٥

ملعوٌن َمْن ال «٢٦. »آميَن«: فيقوُل جميُع الشَّعِب
، فيقوُل جميُع »یتَبُع آِلماِت هِذِه الشَّریعِة ویعَمُل ِبها

  . » آميَن«: الشَّعِب
  ٢٨الفصل 

  العاملون بالشریعة
 وإذا َسِمعُتم آالَم الّربِّ إلِهُكم وَحَرصُتم على ١

العَمِل بجميِع وصایاُه اّلتي أنا آُمُرُآم ِبها اليوَم، 
سَمعوا آالَم  ا٢. یجَعُلُكم فوَق جميِع ُأَمِم األرِض

الّربِّ إلِهُكم فَتُحلَّ عَليُكم جميُع هِذِه الَبرآاِت 
ُیباِرُك ٤. باِرُآُكم في ُمُدِنُكم وفي ُحقوِلُكمُی٣: وتشُملُكم

ثَمَر ُبطوِنُكم وثَمَر أرِضُكم وثَمَر َبهاِئِمُكم وِنتاَج 
ُیباِرُآُكم ٦ُیبارُك ِسالَلُكم وَمعاِجَنُكم ٥. بَقِرُآم وغَنِمُكم

وَیهِزُم أعداَءُآُم، ٧أنُتم في َرواِحُكم وفي َمجيِئُكم 
ٍق واحدة َیخُرجوَن عَليُكم اّلذیَن ُیقاِوموَنُكم ِمْن طری

ویأُمُر لُكم ٨. وِمْن سْبِع ُطُرٍق یهربوَن ِمْن أماِمُكم
ِبالَبرآِة في أهراِئُكم وفي جميِع ما هَو في ُمَتناَوِل 

  . أیدیُكم، وُیباِرُآُكم في األرِض اّلتي وَهَبها لُكم
وُیقيُمُكُم الّربُّ شعبًا ُمَكرَّسًا َله، آما أقَسَم لُكم، إذا ٩
فيرى جميُع ١٠. ِملُتم ِبوصایاُه وسَلكُتم في ُطُرِقِهَع

. ْسِم الّربِّ فَيخافوَنُكم ُشعوِب األرِض أنَُّكم ُتَسمَّوَن با
وَیزیُدُآُم الّربُّ َخيرًا في ثَمِر ُبطوِنُكم وثَمِر ١١

َبهاِئِمُكم وثَمِر أرِضُكم اّلتي أقَسَم آلباِئُكم أْن ُیعطَيها 
 َلُكُم السَّماَء َآنَزُه الَخيَِّر ِلـُيعطَي ویفَتُح الّرب١٢ُّ. لُكم

أرَضُكم مَطَرها في أواِنِه وُیباِرَك جميَع أعماِل 
أیدیُكم، فَيقَتِرُض ِمنُكم أَمٌم آثيروَن وأنُتم ال 

وَیجَعُلُكُم الّربُّ ُرؤوسًا ِلُألَمِم ال ١٣. تقَتِرضوَن
ذا أذنابًا، وتكونوَن أبدًا ُمرَتِفعيَن ال ُمنَخِفضيَن إ

َسِمعُتم ِلوصایا الّربِّ إلِهُكم اّلتي أنا آُمُرُآم ِبها اليوَم 
وإذا لم َتحيدوا َیمينًا أو ١٤ِلَتحَفظوها وتعَملوا ِبها 

َشماًال َعْن جميِع الكالِم اّلذي آُمُرُآم بِه اليوَم وَتتَبعوا 
  .  آِلهًة أخرى ِلَتعُبدوها

  عقاب الخارجين على الشریعة
وإْن لم تسمعوا آالَم الّربِّ إلِهُكم وتحفظوا ١٥

وصایاُه وَفراِئَضُه اّلتي أنا آُمُرُآم ِبها اليوَم وتعَملوا 
: ِبها، َتُحلُّ عَليُكم هِذِه اللَّعناُت ُآلُّها وَتشَمُلُكم

. تكونوَن ملعونيَن في ُمُدِنُكم وفي ُحقوِلُكم١٦
ویكوُن ١٨. ُكم وَمعاِجُنُكموتكوُن ملعوَنًة ِسالُل١٧

ملعونًا ثَمُر ُبطوِنُكم وثَمُر أرِضُكم وِنتاُج بَقِرُآم 
وتكونوَن ملعونيَن أنُتم في َرواِحُكم ١٩. وغَنِمُكم

  . وفي َمجيِئُكم
ُیرِسُل الّربُّ عَليُكُم اللَّعنَة والذُّعَر والَبالَء في ٢٠

ى ُیَشتَِّتُكم جميِع ما تـَتناَوُلُه أیدیُكم وتعَملوَنُه، حّت
وُیبـيَدُآم سریعًا ألجِل ُسوِء أعماِلُكُم اّلتي ِبها 

ویجَعُل الَوباَء ُیالِزُمُكم إلى أْن یقَتِلَعُكم ٢١. تَرآُتموُه
. ِمَن األرِض اّلتي أنُتم داِخلوَن إليها ِلتمَتِلكوها

یضِرُبُكم ِبالسِّلِّ والُحمَّى والَبْرداِء وااللِتهاِب ٢٢

. ، فَتتَبُعُكم حّتى ُتبـيَدُآم ْفِح والذُّبوِلوالَجفاِف واللَّ
وتكوُن سماُؤُآُم اّلتي َفوَق ُرُؤوِسُكم ُنحاسًا، ٢٣

ویجَعُل الّربُّ مَطَر ٢٤واألرُض اّلتي تحَتُكم حدیدًا، 
أرِضُكم ُغبارًا وُترابًا ِمَن السَّماِء ینِزُل عَليُكم حتى 

  . ُیَدمَِّرُآم
ِمْن طریٍق واحدٍة . عداِئُكمویهِزُمُكُم الّربُّ أماَم أ٢٥

تخُرجوَن عَليِهم وِمْن سْبِع ُطُرٍق تهُربوَن ِمْن أماِمِهم 
. وتكونوَن ُمَشتَّتيَن في جميِع َمماِلِك األرِض

وتصيُر ُجَثُثُكم مأَآًال ِلَطيِر السَّماِء وَوحِش ٢٦
ویضِرُبُكُم الّربُّ ٢٧. األرِض وال َمْن َیزُجُرها

 ِبها الِمْصریِّيَن، وِبالَبواسيِر ِبالُقروِح اّلتي ضَرَب
.  والجَرِب والَحكَِّة حّتى ال تقِدرون على ِشفاِئها

ویضِرُبُكم ِبالُجنوِن والهَذیاِن وعمى القلِب، ٢٨
فتـتلمسوَن طریَقُكم في الظَّهيرِة آما یتلمَُّسُه ٢٩

األعمى في الظَّالِم، فال تسَتقيُم ُطُرُقُكم وتكونوَن 
واالغِتصاِب ُطوَل أّیاِم حياِتُكم وال فریسَة الظُّْلِم 
مَرأًة فُيضاِجُعها  یتَزوَُّج أحُدُآُم ا٣٠. ُمخلَِّص لُكم

َرُجٌل آخُر، وَیبني َبيتًا فال ُیقيُم فيِه، وَیغِرُس آرمًا 
وُتذَبُح ثيراُنُكم أماَم ُعيوِنُكم وال ٣١. فال یسَتِغلُُّه

ِم ُوجوِهُكم تأُآلوَن ِمنها، وُتغَتَصُب حميُرُآم ِمْن أما
فال ُتعاُد إليُكم، وُتَسلَُّم غَنُمُكم إلى أعداِئُكم وال 

وَبنوُآم وَبناُتُكم ُیسلَُّموَن إلى شعٍب ٣٢. ُمَخلَِّص لُكم
آخَر، وُعيوُنُكم تنُظُر إليِهم نهارًا وليًال، فَتِكلُّ وال 

ثَمُر أرِضُكم وجميُع تَعِبُكم یأآُلُه ٣٣. ُقدرَة في أیدیُكم
عِرفوَنُهم، وتصيروَن مظلوميَن مسحوقيَن شعٌب ال ت

وُتصابوَن ِبالُجنوِن ِممَّا تراُه ٣٤. ُآلَّ أّیاِم حياِتُكم
یضِرُبُكُم الّربُّ ِبُقْرٍح خبـيٍث على ٣٥. ُعيوُنُكم

الرُّآَبَتيِن وعلى السَّاَقيِن ِمْن أخَمِص الَقَدِم إلى ِقمَِّة 
  . الرَّأِس وال تقِدروَن على ِشفاِئه

ُذُآُم الّربُّ أنُتم وَمِلَكُكم اّلذي ُتقيموَنُه لُكم إلى ویأخ٣٦
قوٍم لم تعِرفوهم أنُتم وال آباُؤُآم، وتعُبدوَن ُهناَك آِلهًة 

وتصيروَن ُأعجوبًة ٣٧  غریـبًة ِمْن خَشٍب وحجارٍة
ومَثًال وُأحدوثًة في جميِع الشُّعوِب اّلتي َیسوُقُكُم 

آثيرًا في الحقِل وقليًال َتبُذروَن ِبْذرًا ٣٨. الّربُّ إليها
وتغِرسوَن ٣٩. ما تحِصدوَن ألنَّ الَجراَد َیقِضُمُه

ُآرومًا وتفَلحوَنها، ولكنَّ َخمرًا ال تشربوَن وثَمرًا ال 
ویكوُن لُكم ٤٠. تجَمعوَن ِمنها، بل یأُآُلها الدُّوُد

زیتوٌن في جميِع أرِضُكم وزیتًا ال تستخِرجوَن ألنَّ 
َتِلدوَن َبنيَن وَبناٍت فال ٤١.  أواِنِهزیتوَنُكم یسُقُط َقبَل

جميُع شَجِرُآم ٤٢. یكونوَن لُكم، بل یذهبوَن َسْبيًا
َیزداُد عَليُكُم ٤٣. وثَمُر أرِضُكم یلَتِهُمُه الَجراُد
ْسِتعالًء، وأنُتم تزدادوَن  الغریـُب اّلذي فيما َبيَنُكُم ا

ِرُض أنُتم تقَتِرضوَن ِمنُه وهَو ال یقَت٤٤. ْنِحطاطًا ا
. ِمنُكم، ویكوُن هَو الرَّأَس وأنُتم تكونوَن الذَّنَب

جميُع هِذِه اللَّعناِت َتِحلُّ عَليُكم وَتلَحُق ِبُكم وُتَطبَُّق ٤٥
عَليُكم َحّتى ُتزیَلُكم، ألنَُّكم لم تسمعوا آالَم الّربِّ 
. إلِهُكم وتعَملوا ِبوصایاُه وُسَنِنِه التي أَمَرُآم ِبها

  .  فيُكم وفي نسِلُكم إلى األبِدفتكوُن آثاُرها٤٦



The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحة ٢٧  من أصل٢١صفحة رقم  

وألنَُّكم لم تعُبدوا الّربَّ إلَهُكم َعْن فرٍح وطيـَبِة ٤٧
یسَتعِبُدُآم أعداُؤُآُم ٤٨قلٍب ِلكثرِة ما أنعَم عَليُكم، 

اّلذیَن ُیرِسُلُهُم الّربُّ عَليُكم ِبـجوٍع وعَطٍش وُعْرٍي 
ى وحاجةٍِ إلى ُآلِّ شيٍء، ویَضُع نيرًا ِمْن حدیٍد عل

ویجِلَب عَليُكُم ُأمًَّة ِمْن ٤٩. أعناِقُكم إلى أْن ُیَدمَِّرُآم
ُأمًَّة ال . بعيٍد، ِمْن أقاصي األرِض، آالنَّسِر الخاِفق

 ال ُتَوقُِّر شيخًا وال  ُأمًَّة َوِقَحًة٥٠. تفَهموَن ُلَغَتها
فتأُآُل ِنتاَج َبهائِمُكم وثَمَر ٥١تـَتَحنَُّن على ِطفٍل، 

زوَل وال یـبقى لُكم ِحنَطٌة وال خمٌر أرِضُكم حّتى ت
. وال زیٌت وال ِنتاُج بقٍر وال ِنتاُج غَنٍم حّتى ُتبـيَدُآم

وُتحاِصُرُآم في جميِع ُمُدِنُكم حّتى تسُقَط ٥٢
أسواُرُآُم الشَّاِمخُة الَحصينُة اّلتي أنُتم تعَتِمدوَن عَليها 

وفي ٥٣. في جميِع أرِضُكُم اّلتي ُیعطيُكم الّربُّ إلُهكم
هذا الِحصاِر والضِّيِق اّلذي َیفِرُضُه عَليُكم عدوُُّآم 

تأُآلوَن ثَمَر ُبطوِنُكم، َلحَم َبنيُكم وَبناِتُكُم اّلذیَن 
الرَُّجُل الكثيُر النِّعمِة ٥٤. ُیعطيُكم الّربُّ إلُهُكم

والرَّفاهيِة فيُكم َتضيُق عيُنُه بأخيِه وزوَجِتِه اّلتي في 
فال ُیعطي أحدًا ٥٥نيِه اّلذیَن َبَقوا َله َبيِته وِبَبقيَِّة َب

ِمنُهم ِمْن َلحِم َبنيِه اّلذیَن َیأُآُلُهم، ألنَّ ال شيَء َبقَي َله 
في الِحصاِر وفي الضِّيِق اّلذي َیفِرُضُه عَليُكم 

والَمرأُة الُمَتَنعِّمُة ِمنُكم ٥٦. َعُدوُُّآم في جميِع ُمدِنُكم
 قَدَمها أْن تَطَأ األرَض ِمَن والُمتَرفِّهُة اّلتي لم ُتَعوِّْد

الُغْنِج والنِّعمِة َتضيُق عيُنها ِبَزوِجها اّلذي في َبيِتها 
فال ُتعطي أحدًا ِمنُهم ِمْن َمشيَمِتها ٥٧ْبَنِتها  ْبِنها وا وا

 اّلذیَن َتِلُدُهم،  السَّاِقطِة ِمنها َبعَد الِوالدِة وِمْن َبنيها
ِسرًّا، في الِحصاِر والضِّيِق فتأُآُلُهم في َعوِزِهِم التَّاِم 

  .  اّلذي َیفِرُضُه عَليُكم عُدوُُّآم في ُمُدِنُكم
وإْن لم تحَفظوا جميَع أحكاِم هِذِه الشَّریعِة ٥٨

ْسَم  المكتوبِة في هذا السِّْفِر، وتعَملوا ِبها وتخافوا ا
ُیرِسُل الّربُّ عَليُكم ٥٩الّربِّ إلِهُكم المجيِد الرَّهيـِب، 

ُكم ضَرباٍت عظيمًة عجيـبًة وأمراضًا وعلى نسِل
وُیعيُد عَليُكم جميَع األوِبَئِة ٦٠. خبـيثًة ال ِشفاَء ِمنها

. اّلتي أنَزَلها ِبالِمْصریِّيَن وَفِزعُتم ِمنها، فَتعَلُق ِبُكم
وُآلُّ مرٍض وضربٍة ِممَّا لم ُیكَتْب في ِسْفِر هِذِه ٦١

. ى ُتَدمَّرواالشَّریعِة ُیَسلُِّطُه الّربُّ عَليُكم حّت
فَتبقوَن ِقلًَّة َبعَد ما ُآنُتم َآُنجوِم السَّماِء آثَرًة، ٦٢

وآما ُیَسرُّ ٦٣. ألنَُّكم لم تسَمعوا آالَم الّربِّ إلِهُكم
الّربَّ إذا أحَسَن إليُكم وَآثَّرُآم، فكَذِلَك ُیَسرُّ إذا أباَدُآم 

 إليها وَدمََّرُآم وأزاَلُكم َعِن األرِض اّلتي أنُتم داِخلوَن
وُیَشتُِّتُكُم الّربُّ في جميِع الشُّعوِب، ٦٤. ِلَتمَتِلكوها

ِمْن أقاصي األرِض إلى أقاصيها، وتعُبدوَن ُهناَك 
آِلهًة غریـبًة لم تعِرفوها أنُتم وال آباُؤُآم وهَي ِمْن 

وِمْن ِتلَك اُألَمِم ال ترِجعوَن إلى ٦٥. خَشٍب وحجارٍة
 بل یجَعُل الّربُّ لُكم أرِضُكم وفيها ال تسَتِقرُّوَن،

. ُهناَك ُقلوبًا ُمضَطِربًة وُعيونًا آليلًة وُنفوسًا باِئسًة
وتكوُن حياُتُكم ُمَعلََّقًة بـيَن الموِت والحياِة أماَم ٦٦

ُعيوِنُكم، فَترَتِعبوَن ليًال ونهارًا وال تأَمنوَن على 
ليَتنا نحيا إلى «: تقولوَن في الصَّباِح٦٧. حياِتُكم
ليَتنا نحيا إلى «: ، وتقولوَن في المساِء»المساِء

وذِلَك ِمْن ُرعِب ُقلوِبُكم وما تراُه ُعيوُنُكم . »الصَّباِح
وَیُردُُّآُم الّربُّ إلى ِمْصَر في وقٍت ما ٦٨. ِمْن َهوٍل

 لن تعودوا تَروَنها أبدًا،  على الطَّریِق اّلتي ُقلُت لُكم
 وال َمْن وُتباعوَن ُهناَك ألعداِئُكم عبـيدًا وإماًء

  . »َیقَتني

  عهد الرب في أرض موآب
هذا آالُم الَعهِد اّلذي أوصى الّربُّ موسى بأْن ٦٩

، ما عدا  یقَطَعُه مَع َبني ِإسرائيَل في أرِض ُموآَب
  .  الَعهَد اّلذي قَطَعُه مَعُهم في حوریـَب

  ٢٩الفصل 
رأیُتم «: ئيَل وقاَل لُهم ودعا موسى ُآلَّ َبني ِإسرا١

جميَع ما فَعَل الّربُّ أماَمُكم في أرِض ِمْصَر 
رأت ٢. بِفرَعوَن وبجميِع عبـيِدِه وِبُكلِّ أراضيِه

ولم ٣ُعيوُنُكُم الِمَحَن والَعجاِئَب والُمعِجزاِت العظيمَة 
ُیعِطُكُم الّربُّ قلوبًا ِلتعِرفوا وعيونًا ِلُتبِصروا وآذانًا 

وَسيَّْرُتُكم في البرِّیَِّة أربعيَن ٤.  هذا اليوِمِلتسمعوا إلى 
. سَنًة، لم َتبَل ثياُبُكم عَليُكم وال ِنعاُلُكم في أرُجِلُكم

ُخبزًا لم تأُآلوا، وخمرًا وُمسِكرًا لم تشربوا، حّتى ٥
ُثمَّ ِجْئنا إلى هذا ٦.  تعِرفوا أنِّي أنا الّربُّ إلُهُكم

شبوَن وعوُج َمِلُك الموِضِع، فَخرَج سيحوُن َمِلُك َح
وأَخذنا أرَضُهما ٧  باشاَن ِلُمحاَرَبِتنا، َفَقَهرناُهما

وأعَطيناها ُمْلكًا لَبني َرأوبـيَن وَبني جاَد ولِنصِف 
عَملوا  حَفظوا آالَم هذا الَعهِد وا فا٨.  عشيرِة مَنسَّى

  . بِه ِلَتنَجحوا في جميِع ما تعَملوَن
ُرؤساُء : اَم الّربِّ إلِهُكموأنُتم واِقفوَن اليوَم جميعًا أم٩

وأطفاُلُكم ١٠أسباِطُكم وُشيوُخُكم وقاَدُتُكم وِرجاُلُكم 
وِنساُؤُآم والغریـُب اّلذي في َمحلَِّتُكم، ِمْن ُمحَتِطِب 

ِلَتدُخلوا في َعهِد الّربِّ ١١الحَطِب إلى ُمسَتقي الماِء، 
إلِهُكم وفي قَسِمِه اّلذي یقَطُعُه مَعُكُم اليوَم، 

ـُيقيَمُكم َله ُهنا ُأمًَّة ویكوَن لُكم إلهًا، آما قاَل لُكم ِل١٢
. وآما أقَسَم آلباِئُكم إبراهيَم وإسَحَق ویعقوَب

والّربُّ إلُهنا ال یقَطُع اآلَن هذا الَعهَد وهذا القَسَم ١٣
بل یقَطُعُه أیضًا مَع ُآلِّ َمْن یِقُف ١٤. معُكم وحَدُآم

لم ُیوَلْد َبعُد ِلـَيِقَف مَعنا مَعنا اليوَم أماَمُه، ومَع َمْن 
  . اليوَم ُهنا

أنُتم تعِرفوَن آيَف أَقْمنا بأرِض ِمْصَر، وآيَف ١٥
ورأیُتم ١٦. عَبْرنا فيما بـيَن اُألَمِم اّلذیَن َمَررنا ِبِهم

أرجاَسُهم وأصناَمُهم اّلتي ِمْن خَشٍب وحجارٍة، وِمْن 
یميَل فيُكم حّتى ال ١٧ِفضٍَّة وذَهٍب ِممَّا هَو ِعنَدُهم 

مَرأٌة أو َعشيرٌة أو ِسْبٌط َعِن الّربِّ إلِهنا  َرُجٌل أِو ا
إلى ِعبادِة آِلَهِة أولِئَك اُألَمِم، فيكوَن فيُكم ِعْرٌق ُیثِمُر 

فإذا سِمَع فيُكم إنساٌن آالَم هذا ١٨.  َمراَرًة ولعنًة
 أنا في سالٍم، وإْن«: القَسِم یقوُل في قلِبِه ُمَهنًِّئا نْفَسُه

وهذا ُیؤّدي إلى هالِك . »تَصرَّْفُت والشَّرُّ في قلبـي
والّربُّ ال َیرضى أْن ١٩.  األخَضِر والياِبِس َمعًا

ُیساِمَح ذِلَك اإلنساَن، بل یشَتدُّ غَضُبُه وَنقَمُتُه عَليِه، 
فَتِحلُّ بِه جميُع اللََّعناِت المكتوبِة في هذا السِّفِر 

ویعِزُلُه ٢٠. حِت السَّماِءسَمُه ِمْن َت وَیمحو الّربُّ ا
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الّربُّ َعْن جميِع أسباِط ِإسرائيَل وُینِزُل ِبِه الشَّرَّ على 
حَسِب جميِع لَعناِت الَعهِد المكتوبِة في ِسفِر هِذِه 

فَيقوُل الجيُل األخيُر ِمْن َبنيُكُم اّلذیَن ٢١. الشَّریعِة
یجيئوَن ِمْن َبعِدُآم، والغریـُب اّلذي یأتي ِمْن أرٍض 

بعيدٍة، حيَن یَروَن ما أنَزَل الّربُّ ِبأرِضُكم ِمْن 
الِكبریُت والِمْلُح أحَرَق «٢٢: ضَرباٍت ونواِئَب

األرَض حّتى ال ُتزَرَع وال ُتنِبَت وال یخُرَج ِبها 
فأجَدَبت ِمثَل َسدوَم وَعمورَة . شيٌء ِمَن الُعْشِب

 وأْدمَة وَصبویـيَم اّلتي دمََّرها الّربُّ ِبــغَضِبِه
ِلماذا فَعَل الّربُّ «: ویسأُل جميُع اُألَمِم٢٣. » وَغيِظه

» هكذا بهِذِه األرِض، وما هذا الغَضُب العظيُم؟
ترآوا َعهَد الّربِّ إلِه آباِئِهم اّلذي «: فُيقال لُهم٢٤

. قَطَعُه مَعُهم حيَن أخَرَجُهم ِمْن أرِض ِمْصَر
 فَمَضوا وعَبدوا آِلهًة أخرى وسَجدوا لها، وهَي٢٥

ْشَتدَّ  فِلذِلَك ا٢٦. اّلتي ال یعِرفوَنها وال هَي جدیرٌة ِبِهم
غَضُب الّربِّ على تلَك األرِض، فجَلَب عَليها جميَع 

قَتلَعُهُم الّربُّ  وا٢٧. اللَّعناِت المكتوبِة في هذا السِّفِر
ِمْن وَسِط أرِضِهم بغَضٍب وَغيٍظ وَسْخٍط شدیٍد، 

. »وَنُهُم اليوَموطَرَحُهم في أرٍض ُأخرى آما تَر
الخفایا للّربِّ إلِهنا، لكنَُّه أعَلَن آالَم شریعِتِه هِذِه ٢٨

  . حّتى نعَمَل ِبها نحُن وَبنونا إلى األبِد
  ٣٠الفصل 

  الرجوع إلى الرب
 فإذا نَزَلت ِبُكم أیٌَّة ِمْن هِذِه الَبرآاِت واللَّعناِت اّلتي ١

م، وُآنُتم فيما بـيَن اُألَمِم حيُث رماُآُم  عَليُك تَلوُتها
وُتبُتم إلى الّربِّ ٢الّربُّ إلُهُكم، وُعْدُتم إلى ُنفوِسُكم 

إلِهُكم وَسِمعُتم آالَمُه اّلذي أنا آُمُرُآم بِه اليوَم، أنُتم 
یُردُُّآُم الّربُّ ٣وَبنوُآم، بُكلِّ قلوِبُكم وُآلِّ ُنفوِسُكم، 

م ویعوُد فَيجَمُع َشمَلُكم ِمْن بـيِن  ویرَحُمُك ِمْن َسْبِيُكم
ولو آاَن الّربُّ إلُهُكم ٤. جميِع اُألَمِم حيُث َشتَّتُكم

َشرَّدُآم إلى أطراِف السَّماِء، یجَمُع ِمْن ُهناَك َشمَلُكم 
ْمَتَلَكها  ویرِجـُع ِبُكم إلى األرِض اّلتي ا٥ویقَبُلُكم 

ُهُكم إليُكم وإلى آباُؤُآم فَتمَتِلكونها، وُیحِسُن الّربُّ إل
وُیَطهُِّر الّربُّ إلُهُكم قلوَبُكم ٦. َبنيُكم أآثَر ِمْن آباِئُكم

وقلوَب ُذرَِّیِتُكم ِلُتِحبُّوا الّربَّ إلَهُكم ِبُكلِّ قلوِبُكم وبُكلِّ 
ویصِرُف الّربُّ إلُهُكم هِذِه ٧. ُنفوِسُكم حّتى َتحَيوا

 اّلذیَن اللَّعناِت ُآلَّها إلى أعداِئُكم وُمبِغضيُكُم
وتـتوبوَن أنُتم وتسَمعوَن آالَم الّربِّ ٨. یضَطِهدوَنُكم

. وتعَملوَن بجميِع وصایاُه اّلتي أنا آُمُرُآم ِبها اليوَم
وَیزیُدُآُم الّربُّ إلُهُكم َخيرًا في جميِع أعماِل أیدیُكم ٩

وفي ثَمِر ُبطوِنُكم وثَمِر َبهائِمُكم وثَمِر أرِضُكم 
إذا ١٠بالَخيِر آما عاَمَل آباَءُآم ویعوُد فُيعاِمُلُكم 

َسِمعُتم آالَمُه وعِملُتم ِبوصایاُه وُسَنِنِه المكتوبِة في 
ِسفِر هِذِه الشَّریعِة، وُتبُتم إليه ِمْن ُآلِّ قلوِبُكم وِمْن 

  . ُآلِّ ُنفوِسُكم
هِذِه الوصيَُّة اّلتي أنا آُمُرُآم ِبها اليوَم ال تصُعُب ١١

فال هَي في السَّماِء ١٢.  عنُكمعَليُكم وال هَي بعيدٌة
ِلَتقولوا َمْن یصَعُد لنا إلى السَّماِء، فيَتناَوَلها وُیسِمَعنا 

وال هَي في َعبِر هذا البحِر ١٣. إیَّاها فَنعَمَل ِبها
ِلَتقولوا َمْن َیعُبُر لنا هذا البحَر، فيَتناَوَلها وُیسِمَعنا 

في . م ِجدًّابل هَي قریـبٌة ِمنُك١٤. إیَّاها فَنعَمَل ِبها
  .  أفواِهُكم هَي وفي قلوِبُكم ِلَتعَملوا ِبها

ها أنا اليوَم جَعلُت بـيَن أیدیُكُم الحياَة . ُأنظروا١٥
فإذا َسِمعُتم آالَم الّربِّ ١٦. والَخيَر، والموَت والشَّرَّ

، وهَو أْن ُتِحبُّوا الّربَّ  إلِهُكُم اّلذي أنا آُمُرُآم بِه اليوَم
وا في ُطُرِقِه وتعَملوا ِبوصایاُه وُسَنِنِه إلَهُكم وتسُلك

وأحكاِمِه، فأنُتم تحَيوَن وتكُثروَن وتنالوَن بَرَآَة 
الّربِّ إلِهُكم في األرِض اّلتي أنُتم داِخلوَن إليها 

وإْن زاَغت قلوُبُكم عنِّي ولم تسمعوا ١٧. ِلتمَتِلكوها
لي، وضَللُتم وسَجدُتم آلِلهٍة أخرى وعَبدُتموها، 

ا ُأخِبُرُآُم اليوَم أنَُّكم َتبـيدوَن وال تطوُل أّیاُمُكم فأن١٨
في األرِض اّلتي أنُتم تعُبروَن اُألرُدنَّ ِلَتدُخلوها 

وأنا ُأشِهُد عَليُكُم اليوَم السَّماَء ١٩. وتمَتِلكوها
واألرَض بأنِّي جَعلُت بـيَن أیدیُكُم الحياَة والموَت 

ياَة ِلَتحَيوا أنُتم ختاروا الح والَبرآَة واللَّعَنَة، فا
سَمعوا آالَمُه  أِحبُّوا الّربَّ إلَهُكم وا٢٠. وُذِریَُّتُكم

 في  وتَمسَّكوا بِه، ألنَّ بِه حياَتُكم وُطوَل أّیاِمُكم
األرِض اّلتي أقَسَم الّربُّ إلُهُكم آلباِئُكم، إبراهيَم 

  . »، أْن ُیعطَيها لُهم وإسَحَق ویعقوَب
  ٣١الفصل 

  یشوع یخلف موسى
فقاَل ٢ وتابَع موسى آالَمُه إلى جميِع َبني ِإسرائيَل ١
بُن مَئٍة وِعشریَن سَنًة، ال أقِدُر َبعُد  أنا اليوَم ا«: لُهم

لن تعُبَر هذا : والّربُّ قاَل لي.  على الرَّواِح والَمجيِء
ُل ِتلَك فالّربُّ إلُهُكم یعُبُر أماَمُكم، وهَو ُیزی٣. اُألرُدنَّ

وَیشوُع هَو َیقوُدُآم في . اُألَمَم ِمْن أماِمُكم فَتِرثوَنها
ویفَعُل الّربُّ ِبتلَك اُألَمِم ٤. ُعبوِرُآم آما قاَل الّربُّ

آما فَعَل بسيحوَن وعوَج، َمِلَكِي األموریِّيَن، فَدمََّر 
فمتى أسَلَمُهُم الّربُّ إلى أیدیُكم تفَعلوَن ٥.  أرَضُهما
.  جميِع الوصایا اّلتي أمرُتُكم ِبهاِبِهم حَسَب

تَشجَّعوا وتَقوَّوا وال تخافوا ِمنُهم وال ترَهبوُهم ألنَّ ٦
  . »الّربَّ إلَهُكم ساِئٌر مَعُكم، ال ُیهِمُلُكم وال َیتُرُآُكم

ُثمَّ دعا موسى َیشوَع وقاَل َله أماَم عيوِن جميِع َبني ٧
دُخُل مَع هؤالِء تَشجَّْع وُآْن قویًّا، فأنَت ت«: ِإسرائيَل

الشَّعِب إلى األرِض اّلتي أقَسَم الّربُّ آلباِئُكم أْن 
والّربُّ سائٌر ٨. ُیعطَيها لُهم، وأنَت ُتَملُِّكُهم إیَّاها

، وال ُیهِمُلَك وال َیتُرُآَك، فال  أماَمَك، وهَو یكوُن مَعَك
  . »َتَخْف وال ترَهْب

  حّتى تقرأ الشریعة
وآَتَب موسى هِذِه الشَّریعَة وأعطاها ِلكَهنِة َبني ٩

الوي، حاِملي تابوِت َعهِد الّربِّ، وسائِر ُشيوِخ َبني 
في ِنهایِة السَّبِع السِّنيَن، «: وقاَل لُهم١٠ِإسرائيَل، 

  ، في عيِد الَمظالِّ في ميعاِد سَنِة اِإلعفاِء ِمَن الدُّیوِن
سرائيَل لَيَروا وجَه الّربِّ حيَنما یأتي جميُع َبني ِإ١١

إلِهِهم في الموِضِع اّلذي یختاُرُه، ُتقَرُأ هِذِه الشَّریعُة 
إجَمعوا الشَّعَب، ِرجاًال ١٢. على َمساِمِعِهم جميعًا
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وِنساًء وأطفاًال، والغریـَب اّلذي في ُمُدِنُكم، ِلـَيسَمعوا 
العَمِل ویَتَعلَّموا وَیتَّقوا الّربَّ إلَهُكم، وَیحِرصوا على 

ولَيسَمْع َبنوُهُم اّلذیَن لم ١٣بجميِع آالِم ِتلَك الشَّریعِة 
یعَلموا ویَتعلَّموا مخاَفَة الّربِّ إلِهُكم ُآلَّ األّیاِم اّلتي 

تحَيوَنها في األرِض اّلتي أنُتم تعُبروَن اُألرُدنَّ إليها 
  . »لَتمَتِلكوها

  وصایا الرب األخيرة لموسى
ْدُع  َقُرَب یوُم َوفاِتَك، فا«: وقاَل الّربُّ ِلموسى١٤

َیشوَع وِقْف مَعُه في َخيَمِة االجتماِع ألتلَو عَليِه 
فَذهَب موسى وَیشوُع وَوَقفا في َخيَمِة . »وصيَّتي
فَتراَءى الّربُّ في الَخيَمِة، في عموِد ١٥. االجتماع
وقاَل الّربُّ ١٦ . ووَقَف على باِب الخيَمِة سحاٍب
سَترُقُد مَع آباِئَك، وهؤالِء الشَّعُب «: ِلموسى

تِّباِع آِلهٍة غریـبٍة في  سَيقوموَن عليَّ وَیفُجروَن با
األرِض اّلتي ُهم داِخلوَن إليها، ویتُرآوَنني 

فَيشَتدُّ ١٧. وَینُقضوَن َعهدي اّلذي قَطعُتُه معُهم
ُهم وأحُجُب غَضبـي عَليِهم في ذِلَك الوقِت، وأتُرُآ

وجهي َعنُهم، فَيصيروَن مأَآًال وُتصيـُبُهم ُشروٌر 
أصاَبتنا هِذِه : وأضراٌر آثيرٌة، فَيقولوَن في ذِلَك اليوِم

وأنا أحُجُب ١٨. الشُّروُر ألنَّ إلَهنا لم َیُعْد فيما َبيَننا
وجهي في ذِلَك اليوِم ِبسَبِب جميِع السَّيِّئاِت اّلتي 

آُتْب  فاآلَن ا١٩. ى آِلهٍة ُأخرىفَعلوها حيَن مالوا إل
   وَلقِّْنُه َبني ِإسرائيَل ِلـيكون في ذاِآَرِتِهم هذا النَّشيَد

حيَن ُأدِخُلُهُم األرَض اّلتي ٢٠َشهادًة لي عَليِهم 
،  أقَسمُت آلباِئِهم عَليها، وهَي أرٌض َتُدرُّ لَبنًا وعَسًال

هٍة فيأُآلوَن ویشَبعوَن ویسَمنوَن ویميلوَن إلى آِل
. ُأخرى ویعُبدوُنها ویسَتهينوَن بـي وینُقضوَن َعهدي

فإذا أصاَبتُهم ُشروٌر وأضراٌر آثيرٌة، ُینِشدوَن ٢١
هذا النَّشيَد أمامي شاهدًا عَليِهم، ألنَُّه لن ُینَسى ِمْن 

فأنا أعَلُم ما َیجوُل في َخواِطِرِهِم . ذاِآرِة ُذرِّیَِّتِهم
. »ُم األرَض آما أقَسمُتاليوَم، ِمْن َقبِل أْن ُأدِخَلُه

فكتَب موسى النَّشيَد في ذِلَك اليوِم وَلقََّنُه َبني ٢٢
  . ِإسرائيَل

تَشجَّْع وُآْن «: ُثمَّ قاَل موسى ِلـيشوَع بِن ُنوٍن٢٣
، فأنَت ُتدِخُل َبني ِإسرائيَل األرَض اّلتي أقَسمُت  َقویًّا

  . »لُهم عَليها، وأنا أآوُن مَعَك
سى ِمْن تدویِن آالِم هِذِه الشَّریعِة ولمَّا فَرَغ مو٢٤

قاَل ِلالَّویِّيَن، حاِملي تابوِت َعهِد ٢٥ُآلِّها في ِسفٍر، 
ُخذوا ِسفَر الشَّریعِة هذا وَضعوُه إلى ٢٦: الّربِّ

جاِنِب تابوِت َعهِد الّربِّ إلِهُكم، فيكوَن ُهناَك عَليُكم 
ي، وأنا فأنا أعَلُم تَمرَُّدُآم وِعناَدُآم ألن٢٧ِّ. شاهدًا

معُكم في الحياِة، تَمرَّدُتم على الّربِّ، فكيَف َبعَد 
إجَمعوا إليَّ ُشيوَخ أسباِطُكم وقاَدَتُكم حّتى ٢٨موتي؟ 

أتلَو على َمساِمِعِهم هذا الكالَم، وُأشِهَد عَليِهِم السَّماَء 
فأنا أعَلُم أنَُّكم بعَد موتي سَتفِسدوَن ٢٩. واألرَض

 اّلتي أوَصيُتُكم ِبها، فَينِزُل ِبُكُم وتحيدوَن َعِن الطَّریِق
الشَّرُّ في آِخِر األّیاِم إذا فَعلُتم ما هَو َشرٌّ في نَظِر 

  . »الّربِّ حّتى ُتكدِّروُه بأعماِل أیدیُكم

  نشيد موسى
وتال موسى على َمساِمـِع ُآلِّ جماعِة َبني ٣٠

   :ِإسرائيَل آالَم هذا النَّشيِد ُآلَّه
  ٣٢الفصل 

  ُأنُصتي أیَُّتها السَّماواُت فأتَكلََّم
  . وِلَتسَتمِع األرُض ألقواِل فمي

  یهِطُل آالَمَطِر تعليمي٢
  وآالَغيِث على الكِأل

  . وآالرَّذاِذ على الُعْشِب
  . یسُقَط آالنَّدى آالمي

  . ْسِم الّربِّ فنادوا با٣
  . وِهُبوا عَظمًة ِإللِهنا

  َمُلُه آاِمٌل، الكاِئناِت وع َصوََّر٤
  . وُآلُّ ُطُرِقِه َعدٌل

  اُهللا أميٌن ال َجوَر ِعنَدُه،
  . وهَو الصَّاِدُق الُمسَتقيُم

  وَبنوُه اّلذیَن جَعَلُهم ِبال َعيـٍب٥
  !فَسدوا، َفيا ِلجيٍل ُمَتَعوٍِّج ُمْلَتٍو

  أِبهذا تعَتِرُف ِبـَجميِل الّرب٦ِّ
  أیُّها الشَّعُب األحَمُق الجاِهُل؟

   أبوَك اّلذي خَلَقَك،أما هَو
  اّلذي أبَدَعَك وآوََّنَك؟

  أذُآِر األّیاَم القدیمَة٧
  . وَتأمَِّل األجياَل السَّاِلفَة
  َسْل آباَءَك َفُيخِبروَك
  وُشيوَخَك فُيَحدِّثوَك

  ْختاَرُآم ِمْن َبيِن اُألَمِم آيَف العلـيُّ ا٨
  وَميََّزُآم َعْن َبني آدَم

  وقَسَم أرَضُهم ُمْلكًا لُكم
  ، على عَدِد َبني ِإسرائيَل

  ألنَُّهم شعُبُه اّلذیَن ِمْن َنصيـِبه،٩
  . وِحصَُّتُه اّلتي جَعَلها لُه

  لِقـَيُهم في أرٍض برِّیٍَّة،١٠
  وفي َمتاهٍة مهجورٍة بعيدٍة،

  فَربَّاُهم وعلََّمُهم
  . ْحَتَضَنُهم آَحَدقِة عيِنِه وا
  وآالنَّسِر اّلذي َیغاُر على ِعشِِّه،١١

   ِفراِخه َیِرفُّ،وعلى
  فَيفُرُش جناَحيِه ِلـيأُخَذُهم
  ویحِمَلُهم على ریِشِه،

  ْقتاَدُهُم الّربُّ ِبُمفَرِدِه، ا١٢
  . ِمْن دوِن إلٍه غریـٍب

  أقاَمُهم على َمشاِرِف األرِض١٣
  . وأطَعَمُهم ِمْن ِغالِل الُحقوِل
  أرَضَعُهم عَسًال ِمَن الصَّخِر،

  ِنوزیتًا ِمْن حَجِر الصَّوَّا
  وُزبدَة البَقِر ولَبَن الغَنِم١٤

  وَشْحَم الِخراِف وِآباَش َبني باشاَن،
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  وأطَعَمُهم َشْحَم التُّيوِس وُلبَّ الحنطِة
  . وَدَم العنِب خمرًا ِللشَّراِب

  .  وَبَطروا فَسِمَن َبنو یعقوَب١٥
  ْمَتألوا َشْحمًا وَلحمًا، َسِمنوا وا

  َفأهَملوا اإللَه اّلذي صَنَعُهم
  .  ذوا خاِلَقهم وُمَخلَِّصُهمونَب
  أثاروا َغيَرَته ِبآِلهٍة غریـبٍة١٦

  . وَآدَّروُه ِبما َعِملوا ِمْن َرجاساٍت
  ذَبحوا ِللشَّياطيِن ال ِهللا،١٧

  آلِلهٍة لم یعِرفوها ِمْن َقبُل،
  حدیثٍة جاَءت ِمْن قریـٍب

  .  ولم یعَلْم ِبها آباُؤُهم
  ،بَتَدَعُهم فَنَسوُه َصوََّرُهم وا١٨

  . ولم یذُآروا اَهللا اّلذي آخاُهم
  فَرأى الّربُّ وَتَكدََّر،١٩
  . ْسَتهاَن ِبَبنيِه وَبناِتِه وا
  أحُجُب وجهي َعنُهم«: قاَل٢٠

  وأرى ماذا تكوُن آِخَرُتُهم،
  ألنَّهم جيٌل ُمَتَقلٌِّب

  . وَبنوَن ال أماَنَة فيِهم
  أثاروني ِبَمْن ال إلَه هَو،٢١

   الباِطلِة،وآدَّروني ِبأصناِمِهِم
  وأنا َسُأثيُرهُم ِبشعٍب ال شعٌب هَو

  ، وُأَآدُِّرُهم ِبقوٍم ُجَهالَء
  ألنَّ غَضبـي یشَتِعُل آالنَّاِر٢٢

  ویَتَوقَُّد إلى الموِت األسَفِل،
  وَتأُآُل األرَض وَغالَِّتها
  . وَتلَتِهُم أساساِت الِجباِل

  أحُشُد عَليِهِم الشُّروَر،٢٣
  ها فيِهموَجعَبُة ِسهامي ُأفِرُغ

  َیهلكوَن جوعًا وتفَتِرُسُهم٢٤
  . ُحمَّى ُملِهَبٌة وَوبٌأ َفتَّاٌك

  وُأطِلُق فيِهم أنياَب الَبهاِئِم
  . مَع َسمِّ َزحافاِت األرِض

  َیسُقطوَن ِبالسَّيِف في ُبيوِتِهم٢٥
  . وتـَتَرمَُّل في الَمخاِدِع ِنساُؤُهم

  وَیهِلُك الَفتى والَفتاُة َمعًا
  . ألشَيُب على السَّواِءوالرَّضيُع وا

  ُقلُت أُشقُُّهم ِبالسَّيِف٢٦
  وُأبِعُد ِمْن َبيِن النَّاِس ِذآَرُهم،

  لوال خشَيتي ِمْن َتجبُِّر األعداِء٢٧
  وإنكاِرِهم عليَّ ما فَعلُت

  نَتَصَرت، َیُدنا هَي اّلتي ا: ِبقوِلِهم
  . والّربُّ لم یفَعْل ُآلَّ هذا

  َن،َبنو ِإسرائيَل ال َیتَِّعظو٢٨
  . ألنَّ ال َبصيَرَة فيِهم

  َليَتُهم ُحَكماُء فَيعِقلوَن٢٩
  ویَتَبيَّنوَن ما تكوُن آِخَرُتُهم،

  ما داَم الواحُد ُیطاِرُد ألفًا ِمنُهم٣٠

  وَیهِزُم االثناِن عَشرَة آالٍف،
  ، ألنَّ اّلذي َخَلَقُهم باَعُهم
  . والّربُّ هَو اّلذي أسَلَمُهم

  ذي خَلَقنا،لكنَّ خاِلَقُهم غيُر اّل٣١
  . وُهم ِبذِلَك یعَلموَن

  ِمْن آرَمِة َسدوَم آرَمُتُهم٣٢
  .  وِمْن َبساتيِن َعموَرَة
  ِعنُبُهم ِعَنٌب َمسموٌم
  . وَعناقيُدُهم ِمْن َمرارة

  خمُرُهم ُحمَُّة الثَّعابـيِن٣٣
  . وَسمُّ األفاعي اّلذي ال َیرَحُم

  ذِلَك ُآلُُّه محفوٌظ لن أنساُه،٣٤
  .  يِه في ذاِآرتيومختوٌم عَل

   لَي االنِتقاُم والَجزاُء٣٥
  حيَن تـَتَزعَزُع أرُجُلُهم فَيسُقطوَن،

  قتَرَب یوُم َنكَبِتِهم، ألنَُّه ا
  . وما ُهيَِّئ لُهم سریٌع

  ، الّربُّ َیدیُن شعَبُه٣٦
  وعلى عبـيِدِه ُیشِفُق،
  إذا رأى الُقدَرَة ذَهَبت
  . ولم َیبَق ملجٌأ وال أهٌل

  یَن آِلهُتُهمأ: ویقوُل٣٧
  أیَن الصَّخَرُة اّلتي ِبها یحَتموَن؟

  َتأُآُل ُشحوَم ذباِئِحِهم٣٨
  . وتشَرُب خمَر َسكاِئِبِهم

  َفلَتُقْم وَتنُصْرُهم
  . وتُكْن لُهم ُتْرسًا

  أنا هَو. ْنُظروا اآلَن ا٣٩
  . وال إلَه َیِقُف أمامي

  ُأميُت وُأحيـي وأجَرُح وأشفي،
  . يوال َمْن ُینِقُذ ِمْن َید

  أرَفُع َیدي إلى السَّماِء٤٠
  . وأقوُل َحيٌّ أنا َمدى الدَّهِر

  إذا صَقْلُت باِرَق َسيفي٤١
  وأَخْذُت ِبَيدي ِزماَم القضاِء
  َرَدْدُت االنِتقاَم على أعدائي

  . وأنَزْلُت الِعقاَب ِباّلذیَن ُیبِغضوَنني
  ِسهامي تسَكُر ِمَن الدِّماِء٤٢

  وَسيفي َیْأُآُل َلحمًا
  ِدماِء الَقْتلى والسَّبایاِمْن 

  . وِمْن ُرُؤوِس قادِة العُدوِّ
  هِتفوا أیُّها اُألَمُم مَع شعِبِه، ا٤٣

   ألنَّه َیثأُر ِلَدِم عبـيِدِه
  وَیُردُّ االنِتقاَم على أعداِئِه
  . وُیَكفُِّر َعْن خطایا شعِبِه

  وصایا موسى األخيرة
ال هذا النَّشيَد على َمساِمـِع فجاَء موسى وَت٤٤

  .  بُن ُنوٍن الشَّعِب، هَو وَیشوُع
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ولمَّا فَرَغ ِمْن ُمخاَطبِة جميِع َبني ِإسرائيَل ِبهذا ٤٥
إحَفظوا في قلوِبُكم آالَم «: قاَل لُهم٤٦الكالِم ُآلِِّه، 

الشَّریعِة اّلذي أَعْدُتُه عَليُكم اليوَم ِلتوُصوا ِبِه َبنيُكم، 
فما هَو ٤٧صوا أْن یعَملوا بجميِع أحكاِمها حّتى َیحِر

آالٌم فارٌغ َلَدیُكم، بل هَو حياٌة لُكم، وبِه َتطوُل أّیاُمُكم 
في األرِض اّلتي أنُتم تعُبروَن اُألرُدنَّ إليها 

  . ِلَتمَتِلكوها
: وقاَل الّربُّ ِلموسى في ذِلَك اليوِم ذاِتِه٤٨
 َنبو اّلذي في إصَعْد إلى جَبِل َعباریَم، وهَو جَبُل«٤٩

نُظر أرَض آنعاَن اّلتي  أرِض موآَب ُتجاَه أریحا، وا
ُثمَّ ُمْت في الجَبِل ٥٠. أعَطيُتها ِلَبني ِإسرائيَل ُمْلكًا

اّلذي أنَت صاِعٌد إليِه، فَتنَضمَّ إلى اّلذیَن ماتوا ِمْن 
،  قوِمَك آَهروَن أخيَك اّلذي ماَت في جَبِل هوَر

فيما بـيَن َبني ِإسرائيَل ِعنَد ماِء ألنَُّكما خاَلفُتماني ٥١
َمریـبَة ِبقاِدَش في برِّیَِّة ِصيَن ولم ُتظِهرا قداَستي 

فأنَت تنُظُر ِمْن بعيٍد إلى األرِض اّلتي ٥٢.  فيما َبيَنُهم
  . » أعَطيُتها ِلَبني ِإسرائيَل ولِكنََّك ال تدُخُلها

  ٣٣الفصل 
  موسى یـبارك أسباط إسرائيل

 وهِذِه هَي الَبرآُة اّلتي باَرَك ِبها موسى، رُجُل ١
أقَبَل الّربُّ ِمْن «: َفقاَل٢اِهللا، َبني ِإسرائيَل َقبَل موِتِه، 

، وَتجلَّى ِمْن جَبِل  سيناَء، وأشَرَق لُهم ِمْن جَبِل َسعيَر
، وأتى ِمْن ُربى الُقدِس وَعْن یميِنِه ناٌر  فاراَن
أحبَّ أسباَط شعِبِه وباَرَك جميَع أتقياِئِه ٣. ِعلٌةُمشَت

أَمَرنا موسى ٤السَّاِجدیَن ِعنَد قَدَميِه َیَتَقبَّلوَن آِلماِتِه 
وآاَن َمِلكًا في ٥. ِبالشَّریعِة ميراثًا ِلَبني یعقوَب

جَتَمَع ُرؤساُء الشَّعِب، ُرؤساُء أسباِط   حيَن ا َیشوروَن
  . ِإسرائيَل جميعًا

َیحيا َبنو َرُأوبـيَن وال «:  ِلِسْبِط َرأوبـيَنوقاَل٦
وقاَل هذا ٧. »ینَقِرضوَن، وال یكوُن ِرجاُلُهم قالِئَل

إسَمْع یا ربُّ صوَت َبني َیهوذا «: ِلِسْبِط یهوذا
رُدْدُهم إلى شعِب ِإسرائيَل، حّتى ُیداِفعوا بأیدیِهم  وا

وقاَل هذا ٨. »َعْن َحقِِّهم، فُكْن لُهم َعونًا على أعداِئِهم
 ِلِرجاِلَك  أعِط یا ربُّ الُتمِّيَم واُألوریَم«: ِلِسْبِط الوي

مَتَحنَتُهم وخاَصمَتُهم في  األتقياِء َبني الوي اّلذیَن ا
واّلذیَن قاَل واحُدُهم َعْن ٩.  ِعنَد مياِه َمریـبَة َمسََّة

ما رأیُتُهما، وقاَل َعْن إخوِتِه ال أعِرُفُهم، : أبـيِه وأمِِّه
ْن َبنيِه أیضًا ألنَُّهم َحِفظوا آالَمَك ونَصروا وَع

ُیعلِّموَن َبني یعقوَب، َبني ِإسرائيَل، ١٠. َعهَدَك
أحكاَمَك وشریَعَتَك، وُیَقدِّموَن الَبخوَر والُمحَرقاِت 

ْرَض على  باِرْك یا اُهللا ُقوََّتُهم وا١١.  على مذَبِحَك
ُهم عَمِل أیدیِهم وَحطِّْم ُظهوَر َمْن ُیقاِوموَن

  . وُیبِغضوَنُهم حّتى ال َینَهضوا
هؤالِء أِحبَّاُء الّربِّ، یسُكنوَن : وِلِسْبِط بنياميَن قاَل١٢

ِعنَدُه آِمنيَن، وَیحُرُسُهم ُطوَل النَّهاِر، وبـيَن َجواِنِحِهم 
  . » َیسُكُن
ُیباِرُك الّربُّ أرَضُهم «: وِلِسْبِط یوُسَف قاَل١٣

َغْمِر الرَّاآِد تحَت األرِض، ِبَفيِض َندى السَّماِء وِبال

في ُرُؤوِس ١٥  وِبكثَرِة الِغالِل َصيفًا وِشتاًء١٤
وِبكثَرِة ١٦الِجباِل القدیمِة وأعالي الرَّوابـي الدَّهریَِّة، 

َخيراِت األرِض وَفيِضها وِرضى السَّاآِن في 
َفْلَتُحلَّ هِذِه الَبَرآاُت على َرْأِس یوُسَف على .  الُعلَّيَقِة
َهدیُرُه َهدیُر ثوٍر ِبكٍر، ١٧.   إخوِتِه  نصيِرهامِة

وقرناُه َقرنا َوْعٍل ُیفاِخُر ِبِهما اُألَمَم إلى أقاصي 
  . »ُهما َرَبواُت أفراِیَم وآالُف مَنسَّى. األرِض

إفَرحوا یا َبني «: وِلِسْبِط زبولوَن ویسَّاآَر قاَل١٨
قيُتم في زبولوَن إذا خَرجُتم، وأنُتم یا َبني یسَّاآَر إذا َب

ُهناَك . إلى ِجباِلُكم َیدعوَن الشُّعوَب١٩. ِخياِمُكم
فأنُتم َتسَتخِرجوَن . تذَبحوَن ما یسَتوِجُب ِمَن الذَّباِئِح

  . »  في الرِّماِل َخيراِت الِبـحاِر والُكنوَز الَمطمورَة
ُمباَرٌك اّلذي َوسََّع ُحدوَد «: وِلِسْبِط جاَد قاَل٢٠

بَوٍة وُیَمزُِّق ِذراَع فریسِتِه مَع َیرِبُض آَل. أرِض جاَد
أخَذ أوََّل نصيـٍب ِلنْفِسه، ألنَُّه ٢١. األنِف وِقمََّة الرَّأِس

أتى قاِئدًا ِللشَّعِب، وأجرى . َرأى فيِه ِحصََّة األسِد
  .  َعدَل الّربِّ وأحكاَمُه مَع َبني ِإسرائيَل

داُن ِشْبُل أسٍد وَثَب ِمْن «: وِلِسْبِط داَن قاَل٢٢
  . » اشاَنب

یا َبني نفتالي، إشَبعوا ِمَن «: وِلِسْبِط نفتالي قاَل٢٣
ْمَتِلئوا ِمْن َبرَآِة الّربِّ، وِرُثوا َجنوبـيَّ  الرِّضى، وا
  . ُبَحيرِة الجليِل

یكوُن أشيُر ُمبارآًا بـيَن َبني «: وِلِسْبِط أشيَر قاَل٢٤
. یعقوَب، یرضى َعنُه إخوُتُه، وَتفيُض َخوابـيِه زیتًا

ِلتُكْن َمزاليُج ُمُدِنِه حدیدًا وُنحاسًا ومَدى أّیاِمِه ٢٥
  . راحًة
یأتي على مرَآبِة .  ال إلَه َآإلِهُكم یا َبني ِإسرائيَل٢٦

. السَّماواِت ِلُنْصَرِتُكم، وفي عَظَمِتِه على الُغيوِم
طَرَد . ِذراُعُه األبدیَُّة تسُنُدُآم. ُمعيُنُكُم اإللُه األَزلي٢٧ُّ

فَتسُكنوَن ٢٨. َدمِّروُهم: ُكُم األعداَء وقاَل لُكمِمْن أماِم
یا َبني ِإسرائيَل آمنيَن وحَدُآم، وعيوُنُكم إلى أرِض 

َهنيئًا لُكم یا ٢٩. حنطٍة وخمٍر، َسماُؤها تهِطُل َنًدى
هَو . َمْن ِمثُلُكم شعٌب َخلََّصُه الّربُّ. َبني ِإسرائيَل

م یَتذلَُّل أعداُؤُآم، لُك. ُتْرُس َنْصٍر لُكم وسيُف عَظَمِتُكم
  . وأنُتم َتدوسوَن ُمرَتَفعاِتِهِم الُمَقدَّسَة آلِلَهِتِهم

  موت موسى
  ٣٤الفصل 

ُثمَّ َصِعَد موسى ِمْن سهِل ُموآَب إلى جَبِل َنبو، إلى ١
، فأراُه الّربُّ جميَع األرِض  ِقمَِّة الِفسجِة ُتجاَه أریحا

وجميَع أْرِض نفتالي وأفرایَم ٢، ِمْن جلعاَد إلى داَن
والَجنوَب والَمرَج ٣ومَنسَّى وَیهوذا إلى البحِر غربًا، 

وقاَل َله ٤. الُممَتدَّ ِمْن ُصوعَر إلى أریحا مدینِة النَّْخِل
هِذِه هَي األرُض اّلتي أقَسمُت إلبراهيَم «: الّربُّ

ا أَریُتَك إیَّاه. وإسَحَق ویعقوَب أْن ِلَنسِلُكم ُأعطيها
فماَت ُهناَك ٥. » ِبــعيَنيَك، لِكنََّك إلى ُهناَك ال تعُبُر

موسى عبُد الّربِّ في أرِض موآَب بأمِر الربِّ، 
وَدَفَنُه الّربُّ في الوادي، في أرِض موآَب، ُتجاَه ٦

. َبيَت َفغوَر، وال یعِرُف أحٌد قبَرُه إلى یوِمنا هذا
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لم .  ماَتْبَن مَئٍة وِعشریَن سَنًة حيَن وآاَن موسى ا٧
فبكى َبنو ِإسرائيَل ٨. یِكلَّ َبَصرُه ولم تذَهْب َنْضَرُتُه

على موسى في َسهِل موآَب ثالثيَن یومًا، حيَن 
  . ْنَقَضت أّیاُم الُحزِن على موسى ا
أمَّا َیشوُع بُن ُنوٍن َفُملَئ روَح ِحكَمٍة، ألنَّ موسى ٩

لوا آما وَضَع عَليِه َیَدُه، فأطاَعُه َبنو ِإسرائيَل وَعِم
  .  أمَر الّربُّ موسى

ولم َیُقْم ِمْن َبعُد نبـيٌّ في ِإسرائيَل آموسى اّلذي ١٠
وأرَسَلُه ليصَنَع ١١،  عَرَفُه الّربُّ وجهًا إلى وجٍه

جميَع تلَك الُمعِجزاِت والَعجاِئِب في أرِض ِمْصَر 
فَصَنَعها ١٢. بِفرعوَن وجميِع عبـيِدِه وأراضيِه

یرٍة وُآلِّ َهوٍل عظيٍم أماَم عيوِن موسى ِبُكلِّ َیٍد قد
. جميِع َبني ِإسرائيَل
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  أ

  ١٥...........................................أبكار البهائم
  إ

  ١٨..........................................إثبات الشهادة
  أ

  ٢١...........................................أحكام أخرى
  ١٦..................................أحكام خاصة بالملك

  ٢٠; ١٩...................................أحكام متفرقة
  ٢١....................................أوائل ثمر األرض

  ا
  ١٩...........................................اإلبن العقوق

  ١٠.....................................األرض الصالحة
  ٦...............................ألردناألسباط في عبر ا

  ٦............................االنتصار على الملك عوج
  ١٤..........................التحذیر من عبادة األصنام
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  ب
  ٢١.............................................بنو عماليق

  ت
  ١٧; ٧........................تحذیر من عبادة األوثان

  ج
  ١٠..........................................جزاء الطاعة

  ح
  ٢٦....................................حّتى تقرأ الشریعة

  ١٩..........................................حق البكوریة
  ش

  ١١........................شعب إسرائيل یعصي الرب
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  ع
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  ل
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  ١٧.............................................مدن الملجأ
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  ٢٩......................موسى یـبارك أسباط إسرائيل
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  ٨..........................موسى یخاطب الشعب ثانية
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  ١٣..................................موضع واحد للعبادة

  ن
  ٢٦............................................نشيد موسى

  ١٧........................................نصيـب الكهنة
  ٢٠..........................................نظافة المحلة

  و
  ٢١............................واجب اإلنسان نحو أخيه

  ٢٦.......................وصایا الرب األخيرة لموسى
  ٢٢.........................وصایا الرب على الحجارة

  ٢٨...............................وصایا موسى األخيرة
  ي

  ٢٥..................................یشوع یخلف موسى

 


