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ْثِنَية كتاُب التَّ

عب َحِديُث ُموَسى ِللشَّ

َبِني 1  ُموَسى  بِِه  َكلََّم  الَِّذي  الَكلاُم  ُهَو  َهذا 
ْحراِء،  الصَّ ِفي   ، ُأرُدنِّ ال� نَْهِر  َشرِقيَّ  اإْسرائِيَل 
فاراَن  َصحراِء  َبيَن  ُسوٍف،  قُرَب  ُأرُدنِّ  ال� واِدي  ِفي 
2َوِهَي  َذَهٍب.  َوِذي  َوَحَضيُروَت  َول�باَن  تُوَفَل  َوُمُدِن 
َتْبُعُد َمسيَرَة اأَحَد َعَشَر َيوماً َعْبَر ِمْنَطَقِة َسِعيَر الَجَبِليَِّة، 

ِمْن َجَبِل ُحوِريَب اإلَى قاَدَش َبْرنِيَع.
ِفي  َعَشَر،  الحاِدي  هِر  الشَّ ِمَن  ِل  أوَّ ال� الَيوِم  3َفِفي 

أرَبِعيَن، َتَكلََّم ُموَسى اإلَى َبِني اإْسرائِيَل بَِحَسِب  َنِة ال� السَّ
اأْن  َبعَد  َهذا  4َحَدَث  لَُهْم.  َيُقوَل  بِاأْن  اهلُل  اأَمَرُه  ما 
ِفي  َحَكَم  الَِّذي  أُموِريِّيَن  ال� َمِلِك  ِسيُحوَن  ُموَسى  َهَزَم 
َحْشُبوَن، َوُعوَج َمِلِك باشاَن الَِّذي َحَكَم ِفي َعْشتاُروَث 

ِفي َمديَنِة اإْذَرِعي.
اأْرِض  ِفي   ، ُأرُدنِّ ال� نَهِر  َشْرِقيِّ  ِفي  ُموَسى  5َواْبَتَداأ 

ِريَعَة َفقاَل: ُمواآَب َيشَرُح َهِذِه الشَّ
َوقاَل:  ُحوِريَب  َجَبِل  ِفي  اإلَينا  إلَُهنا  6»َتَكلََّم 

›َكفاكُْم قُُعوٌد ِعنَد َهذا الَجَبِل! 7قُوُموا َوَتابُِعوا ِرحَلَتُكْم 
أُموِريِّيَن الَجَبِليَِّة، َوكُلِّ ِجيرانِِهْم ِفي ِمْنَطَقِة  اإلَى ِمْنَطَقِة ال�
الَغْربِيَِّة  هوِل  َوالسُّ الَجَبِليَِّة  َوالِمْنَطَقِة   ، ُأرُدنِّ ال� واِدي 
َوالنََّقِب َوساِحِل الَبْحِر، أ اأي اأْرِض الَكْنعانِيِّيَن َوِمْنَطَقِة 
َقْد  اإنِّي  8ها  الُفراِت.  نَْهِر  الَعِظيِم،  النَّهِر  اإلَى  لُْبناَن 
أْرَض  أْرَض اأماَمُكْم. اذَهُبوا َواْمَتِلُكوا ال� َوَضْعُت تِْلَك ال�
اإبراِهيَم  آبائُِكْم  ل� اأْعِطَيها  اأْن  اهلَل،  اأنا  اأقَسَمُت،  الَِّتي 

َواإْسحاَق َوَيْعُقوَب، َولَِنسِلِهْم ِمْن َبْعِدِهْم.‹
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اخِتياُر القاَدة
9»قُْلُت لَُكْم ِفي َذلَِك الَوقِت: ›ل� اأسَتِطيُع َوحِدي 

الَيوَم  اأنُتُم  َفها  َكثََّركُْم،  10إلَُهكُْم  بِاُأُموِركُْم.  اأهَتمَّ  اأْن 
ماِء. 11َفْلُيضاِعْف إلَُه اآبائُِكْم َعَدَدكُْم  بَِكْثَرِة نُُجوِم السَّ
ٍة، َولُِيباِرْكُكْم َكما َوَعَدكُْم. 12َكيَف ُيمِكُنِني  األَف َمرَّ
َوَقضاياكُْم؟  َواأحمالَُكْم  اأْثقالَُكْم  اأحِمَل  اأْن  َوْحِدي 
ُحَكماَء  ِرجال�ً  َقبائِِلُكْم  ِمْن  َقِبيَلٍة  كُلِّ  ِمْن  13اختاُروا 

َنُهْم ُرَؤساَء لَُكْم.‹ ُأَعيِّ َوَذِوي َفْهٍم َوِخبَرٍة، ل�
14»َفُقْلُتْم: ›َهذا اأمٌر َجيٌِّد َينَبِغي َعَملُُه.‹

15»فاخَتْرُت ُرَؤساَء َقبائِِلُكْم، ِرجال�ً ُحَكماَء َوَذِوي 

َوقاَدَة  اُألُوٍف  قاَدَة  اأي  َعَليُكْم،  ُرَؤساَء  ْنُتُهْم  َوَعيَّ ِخْبَرٍة 
ِمئاٍت َوقاَدَة َخماِسيَن َوقاَدَة َعَشراٍت، َوُرؤساَء بَِحَسِب 

كُلِّ َقبائِِلُكْم.
َوقُْلُت  الَوقِت،  َذلَِك  ِفي  قُضاَتُكْم  16»َواأوَصيُت 

اإْخَوتُِكْم،  َبيَن  الَِّتي  الُخُصوماِت  اإلَى  اسَتِمُعوا  لَُهْم: 
َواْحُكُموا بِالَحقِّ َوالَعدِل َبيَن اإنْساٍن َواآَخَر، ُمواِطناً كاَن 
َبيَنُكْم. 17ل� َتنحاُزوا ِفي الَقضاِء، َبِل  ُمقيماً  اأْم َغريباً 
غيِر َوالَعِظيِم َعَلى َحدٍّ َسواِء. ل� َتخافُوا  اْسَتِمُعوا اإلَى الصَّ
أنَّ الَقضاَء لَلَِّه. َوالَقِضيَُّة الَِّتي َتْصُعُب َعَليُكْم،  اأَحداً لِ�
اأْحِضُروها اإلَيَّ َواأنا اأْسَمُعها. 18َوَهَكذا اأَمرتُُكْم ِفي َذلَِك 

الَوقِت، بُِكلِّ ما َينَبغي اأْن َتْعَملُوُه.

اسِتكشاُف األْرض
حراِء  19»َوانَطَلْقنا ِمْن َجَبِل ُحورِيَب، َوِسْرنا َعْبَر الصَّ

بِلاِد  اإلَى  الطَِّريِق  ِفي  َراأيُتُموها  الَِّتي  الرَّهيَبِة  الُكْبَرى 
أُموِريَّيَن الَجَبِليَِّة، َكما اأَمَرنا إلَُهنا. َوَوَصْلنا اإلَى قاَدَش  ال�
أُموِريَّيَن  ال� بِلاِد  اإلَى  اأَتيُتْم  ›َقْد  لَُكْم:  20َفُقْلُت  َبْرنِيَع. 
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أْرُض الَِّذي  الَجَبِليَِّة الَِّتي اأعطاها إلَُهنا لَنا. 21ها ِهَي ال�
َوَضَعها إلُهكُْم اأماَمُكْم، فاْذَهُبوا َوامَتِلُكوها َكما َوَعَد 

اهلُل، اإلَُه اآبائُِكْم. ل� َتْرتاُعوا َول� َتخافُوا ِمْن َشْيٍء.‹

ِرجال�ً  ›لُِنرِسْل  َوقُلُتْم:  اإلَيَّ  َجِميُعُكْم  22»َفاأَتيُتْم 

َعِن  بَِخَبٍر  َيُعوُدوا  ثُمَّ  أْرَض،  ال� لَنا  لَِيسَتكِشُفوا  اأماَمنا 
الطَِّريِق الَِّتي َسَنسلُُكها، َوالُمُدِن الَِّتي َسَنْذَهُب اإلَيها.‹ 
َعَشَر  اثَني  ِمنُكُم  َواْخَتْرُت  َذلَِك،  23َفاْسَتْحَسْنُت 

اإلَى  َوَصِعُدوا  24َفداُروا  َقِبيَلٍة.  كُلِّ  ِمْن  واِحداً  َرُجلاً، 
الِمْنَطَقِة الَجَبِليَِّة، َواأَتوا اإلَى واِدي اأْشُكوَل َواْسَتْكَشُفوُه. 
لَنا،  َواأحَضُروُه  أْرِض  ال� َثَمِر  َبعَض  بِاأيِديِهْم  25َواأَخُذوا 

أْرُض الَِّتي اأعطاها  أْرِض َوقالُوا: ›ال� َوعاُدوا بَِتقِريٍر َعِن ال�
لَنا إلَُهنا َجيَِّدٌة.‹

َبْل  أْرِض،  ال� اإلَى  هاَب  الذَّ تُِريُدوا  لَْم  26»لَِكنَُّكْم 

ِخياِمُكْم  ِفي  ْرتُْم  27َتَذمَّ إلَِهكُْم.  اأْمِر  َعَلى  ْدتُْم  َتَمرَّ
أنَّ اهلَل َيكَرُهنا، اأخَرَجنا ِمْن اأْرِض ِمْصَر لُِيِتيَح  َوقُْلُتْم: ›لِ�
لِلاأُموِريِّيَن فُْرَصًة لَِقتِلنا. 28اأيُّ َمِصيٍر َيْنَتِظُرنا ُهناَك؟ لََقْد 
عُب اأعَظُم  اأثاَر اإْخَوتُنا الَخوَف ِفي قُلُوبِنا اإْذ قالُوا: الشَّ
َواأطَوُل ِمنّا، َوالُمُدُن َحِصيَنٌة َواأسواُرها ُمرَتِفَعٌة كارتِفاِع 
ماِء، َكما اأنَّنا َراأينا الَعناِقيِّيَن أ ُهناَك.‹ 29َفُقْلُت لَُكْم:  السَّ
›ل� َترَتِعُبوا َول� َتخافُوا ِمنُهْم. 30إلَُهكُْم َسَيِسيُر اأماَمُكْم، 
َوْهَو نَْفُسُه َسُيحاِرُب َعنُكْم َكما َفَعَل اأماَم ُعُيونُِكْم ِفي 
ْحراِء  الصَّ ِفي  إلَُهكُْم  َحَمَلُكْم  َكيَف  31َراأيُتْم  ِمْصَر. 
ِفيِه،  ِسْرتُْم  الَِّذي  الطَِّريِق  اْبَنُه كُلَّ  الرَُّجُل  َكما َيحِمُل 
َحتَّى َوَصْلُتْم اإلَى َهذا الَمكاِن.‹ 32»لَِكنَُّكْم لَْم َتِثُقوا 
لَِيِجَد  ِرحَلِتُكْم،  ِفي  اأماَمُكْم  َيِسيُر  33الَِّذي  ِبإلَِهكُْم، 

لَُكْم َمكاناً تَُخيُِّموَن ِفيِه. َفكاَن َيِسيُر ِفي النّاِر لَيلاً، َوِفي 
حاِب نَهاراً لُِيِرَيُكُم الطَِّريَق الَِّتي َتسلُُكوَن. السَّ

عِب ِبُدُخوِل األْرض ماِح ِللشَّ َعَدُم السَّ
َواأقَسَم:  ِجّداً  َفَغِضَب  َركُْم  َتَذمُّ اهلُل  34»َوَسِمَع 

أْرَض الَجِديَدَة  يِر ال� رِّ 35›لَْن َيَرى اأَحٌد ِمْن َهذا الِجيِل الشِّ

آبائُِكْم. 36كالُِب بُن َيُفنََّة،  الَِّتي اأقَسْمُت بِاأْن اأْعِطَيها ل�
َساُأْعِطي  َفَقط  َولَِنسِلِه  َولَُه  َسَيراها.  الَِّذي  الَوِحيُد  ُهَو 
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َُّه َظلَّ اأِميناً َمَع اهلِل.‹ أن أْرَض الَِّتي ساَر َعَليها، لِ� ال�
37»َحتَّى اأنا َغِضَب اهلُل َعَليَّ بَِسَبِبُكْم، َوقاَل لِي: 

أْرَض. 38َيُشوُع بُن نُوَن الَِّذي  ›َحتَّى اأنَْت لَْن َتدُخَل ال�
َسَيْجَعُل  َُّه  أن لِ� ْعُه  َفَشجِّ أْرَض.  ال� َسَيدُخُل  اأماَمَك  َيِقُف 
أْرَض. 39َواأطفالُُكُم الَِّذيَن قُْلُتْم  َبِني اإْسرائِيَل َيْمَتِلُكوَن ال�
َعنُهْم: ›َسَيُكونُوَن َغِنيَمًة لِلاأْعداِء،‹ اأطفالُُكُم الَِّذيَن ل� 
أْرَض.  َبْعُد، ُهْم َسَيدُخلُوَن ال� رِّ  ُيَميُِّزوَن الَخيَر ِمَن الشَّ
أْرَض لَُهْم َوَسَيْمَتِلُكونَها. 40اأّما اأنُتْم َفُدوُروا  َساُأعِطي ال�
أْحَمِر.‹ حراِء ِفي الطَِّريِق اإلَى الَبْحِر ال� َوانَْطِلُقوا اإلَى الصَّ
َونَحُن  اهلِل،  اإلَى  ›اأخَطاأنا  َوقُْلُتْم:  41»فاأَجْبُتْم 

آَن لَِكي نَْذَهَب َونُحاِرَب َكما اأَمَرنا إلَُهنا.‹  وَن ال� ُمسَتِعدُّ
هِل اأْن  زتُْم اأنُفَسُكْم لِلَمعَرَكِة، َوَظَنْنُتْم اأنَُّه ِمَن السَّ َفَجهَّ

َتصَعُدوا اإلَى الِمنَطَقِة الَجَبِليَِّة.
42»َفقاَل لِي اهلُل: ›قُْل لَُهْم ل� َتصَعُدوا َول� تُحاِرُبوا 

اأماَم  تُقَتلُوا  َفَلْن  لِي  َسِمْعُتْم  اإْن  َمَعُكْم.  لَْسُت  ِّي  أن لِ�
اأعدائُِكْم.‹

َبْل  َتسَمُعوا،  لَْم  لَِكنَُّكْم  َبَهذا،  43»َفاأخَبرتُُكْم 

َوَصِعْدتُْم  ُمَتَكبِِّريَن،  َعِنيِديَن  َوكُنُتْم  اهلِل  َكلاَم  َعَصيُتْم 
أُموِريُّوَن الَِّذيَن  أْخِذها. 44َفاأَتى ال� اإلَى الِمنَطَقِة الَجَبِليَِّة ل�
كانُوا َيسُكُنوَن الِمنَطَقَة الَجَبِليََّة َوحاَرُبوكُْم َوطاَرُدوكُْم 
َوطاَرُدوكُْم  َسِعيَر  ِفي  َسَحُقوكُْم  النَّحُل.  ُيطاَرُد  َكما 
اهلَل  لَِكنَّ  اهلِل،  اأماَم  َوَبَكيُتْم  45َفَرِجْعُتْم  ُحْرَمَة.  َحتَّى 
لَْم ُيِعِر انِتباهاً لَِصوتُِكْم َولَْم ُيصِغ لَُكْم. 46َواأَقْمُتْم ِفي 

ًة َطِويَلًة. قاَدَش ُمدَّ

حراء َتَوهاُن إْسراِئيَل ِفي الصَّ

الطَِّريِق 2  ِفي  حراِء  الصَّ نَحَو  َوانَْطَلقنا  ُدرنا  »ثُمَّ 
اإلَى الَبحِر ال�أحَمِر َكما اأَمَرنِي اهلُل. َوِسْرنا َحوَل 

ِمْنَطَقِة َسِعيَر ب الَجَبِليَِّة اأيّاماً َكِثيَرًة.
َهذا  َحوَل  َدَوراناً  3›َكفاكُْم  لِي:  اهلُل  قاَل  2»ثُمَّ 

عَب َوقُْل  ماِل. 4َوُمِر الشَّ آَن نَْحَو الشَّ الَجَبِل، اتَِّجُهوا ال�
الَِّذيَن  ِعيُسو  نَسِل  اأقِربائُِكْم  ُحُدوَد  َسَتعُبُروَن  لَُهْم: 
َحِذِريَن  َفُكونُوا  ِمْنُكْم،  َفَيخافُوَن  َسِعيَر  ِفي  َيسُكُنوَن 
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ِمْن  َشيئاً  اُأعِطيُكْم  لَْن  َِّني  أن لِ� تُحاِرُبوُهم  5ل�  ِجّداً. 
اأْرِضِهْم. فَقْد اأعَطيُت ِمْنَطَقَة َسِعيَر الَجَبِليََّة لِِعيُسو ُملكاً 
لَُه. 6َسَتشَتُروَن الطَّعاَم ِمْنُهْم بِماٍل لَِتاأكُلُوا، َوَسَتشَتُروَن 
ما  كُلِّ  ِفي  إلَُهَك  باَرَكَك  7َقْد  لَِتشَرُبوا.  ِمنُهْم  الماَء 
الَعِظيَمِة. كاَن  ْحراِء  الصَّ َهِذِه  ِفي  بَِك  َواهَتمَّ  َعِملَتُه. 
أرَبِعيَن الماِضَيِة، َولَْم َتْحَتْج  َنواِت ال� إلَُهَك َمعَك ِفي السَّ

اإلَى َشيٍء.‹
ِعيُسو  نَسِل  اأقِربائِنا  َعْن  َبِعيداً  انَطَلْقنا  8»ِحيَنِئٍذ، 

الُمِقيِميَن ِفي َجَبِل َسِعيَر، َبِعيداً َعِن الطَِّريِق اإلَى واِدي 
، َوَبِعيداً َعْن اإيلاَت، َوَبِعيداً َعْن ِعْصُيوِن جابَِر.  ُأرُدنِّ ال�

يَِّة ُمواآَب. ثُمَّ ُدْرنا َوِسْرنا ِفي الطَِّريِق اإلَى َبرِّ
َول�  ُمواآَب  َشعَب  تُْزِعْج  ›ل�  لِي:  اهلُل  9»َوقاَل 

ُمْلكاً  اأْرِضِهْم  ِمْن  َشيئاً  اُأعِطَيَك  لَْن  ِّي  أن لِ� تُحاِرْبُهْم، 
لََك. َفَقْد اأعَطيُت َمديَنَة عاَر ِميراثاً لَِنسِل لُوَط أ ُمْلكاً 

لَُهْم.‹«
َوكانُوا  َقبلاً.  عاَر  َمديَنَة  يِميُّوَن  ال�إ َسَكَن  10َفَقْد 

َشعباً َقِويّاً َوَكِثيراً َوَطِويلاً َكالَعناِقيِّيَن. 11كاَن ُيعَتَقُد اأنَّ 
يِميِّيَن َرفائِيُّوَن َكالَعناِقيِّيِن، َغيَر اأنَّ الُمَواآبِيِّيَن َيدُعونَُهُم  ال�إ
سابِقاً،  َسِعيَر  ِفي  الُحوِريُّوَن  َسَكَن  12َكما  يِميِّيَن.  ال�إ
اأماِمِهْم  ِمْن  َواأهَلُكوُهْم  َطَرُدوُهْم  ِعيُسو  نَسَل  لَِكنَّ 
أْرِض  ال� بَِشعِب  اإْسرائِيُل  َعِمَل  َكما  َمكانَُهْم،  َوَسَكُنوا 

الَِّتي امَتَلَكها، َوالَِّتي اأعطاها اهلُل لَُهْم.
آَن قُوُموا َواْعُبُروا واِدَي زاَرَد.‹  13»َوقاَل اهلُل: ›َوال�

قاَدَش  ِمْن  َفُر  السَّ اْسَتغَرَقنا  14َوَقِد  زاَرَد.  واِدي  َفَعَبْرنا 
َبْرنِيَع اإلَى واِدي زاَرَد َثمانَِي َوَثلاثِيَن َسَنًة. َوِخلاَل َهِذِه 
الَفتَرِة َفِنَي ِفي الُمَخيَِّم كُلُّ ِجيِل الُمحاِربِيَن َتماماً َكما 
َحتَّى  لُيقاَوَمُهُم،  َيَدُه  اهلُل  َمدَّ  15َفَقَد  لَُهْم.  اهلُل  اأْقَسَم 

استاأَصَلُهْم ِمَن الُمَخيَِّم، َواأهَلَكُهْم َتماماً.
عِب،  الشَّ ِمَن  الُمحاِربِيَن  كُلُّ  ماَت  16»َوِعنَدما 

الَيوَم ُحُدوَد ُمواآَب  اإلَيَّ َوقاَل: 18›َسَتعُبُر  17َتَكلََّم اهلُل 

ونِيِّيَن، ل� تَُهيُِّجوُهْم  ِفي عاَر. 19َوِحيَن َتْقَتِرُبوَن ِمَن الَعمُّ
اأْرِضِهْم،  ِمْن  َشيئاً  اُأعِطيُكْم  لَْن  ِّي  أن لِ� تُحاِرُبوُهْم،  َول� 

ِّي اأعَطيُتها لَِنسِل لُوَط ُمْلكاً لَُهْم.‹« أن لِ�

التكوين  كتاب  انظر  ون.  َوعمُّ ُمواآب  اأي  لوط.  نسل  أ 9:2 
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اإْذ  َرفائِيِّيَن،  اأْرَض  تُعَتَبُر  اأيضاً  ونِيِّيَن  الَعمُّ 20َواأْرُض 

ونِيُّوَن َيدُعونَُهْم َزْمُزِميِّيَن.  َسَكُنوا ِفيها َقبلاً. َوَقْد كاَن الَعمُّ
21َوَقْد كانُوا َشعباً َقِويّاً َوَكِثيراً َوَطِويلاً َكالَعناِقيِّيَن. لَِكنَّ 

ونِيُّوَن  الَعمُّ َفَطَرَدُهُم  ونِيِّيَن.  الَعمُّ اأماِم  ِمْن  اأهَلَكُهْم  اهلَل 

َوَسَكُنوا َمكانَُهْم. 22َتماماً َكما َفَعَل لَِنسِل ِعيُسو الَِّذي 
كاَن َيسُكُن ِفي َسِعيَر ب ِحيَن اأهَلَك الُحوِريِّيَن اأماَمُهْم. 
َهذا  اإلَى  َمكانَُهْم  َوَسَكُنوا  اأْرَضُهْم  أُدوِميُّوَن  ال� فامَتَلَك 
الَيوِم. 23َوَكَذلَِك الَكْفُتوِريُّوَن، الَِّذيَن اأَتوا ِمْن َكفُتور، 
يِّيَن الَِّذيَن كانُوا َيْسُكُنوُن الُقَرى الَقِريَبَة ِمْن  اأباُدوا الُعوِّ

َة، َوَسَكُنوا ُهناَك َمكانَُهْم. ِغزَّ

ُمحاَرَبُة األُموِريِّين
24»َوقاَل لَِي اهلُل: ›قُْم َوانَْطِلْق َواعُبْر واِدي اأرنُوَن، 

َحْشُبوَن.  َمِلَك  ِسيُحوَن  لَِتهِزَم  َة  الُقوَّ اأعَطيُتَك  َقْد  َفها 
فباِدْر بِامِتلاِك اأْرِضِه، َوبَِشنِّ َحْرٍب َعَليِه. 25َوَساأبَداُأ اأنا 
الَيوَم بَِزْرِع ُرعٍب َوَخوٍف ِمنَك ِفي النّاِس، َحتَّى َيخافُوا 

َوَيْرَتِعُدوا اأماَمَك ِحيَن َيسَمُعوَن اأْخباَرَك.‹
اإلَى  رِقيَِّة  الشَّ ْحراِء  الصَّ ِمَن  ُرُسلاً  26»َفاأْرَسْلُت 

لَُه  قُْلُت  َحْيُث  َسلاٍم  باتَّفاِقيَِّة  َحْشُبوَن  َمِلِك  ِسيُحوَن 
27اسَمْح لَنا بِالُمُروِر بِاأْرِضَك. َوَسَنبَقى ِفي الطَِّريِق َفَقْط 

اأْو َيساراً. 28نَْشَتري ِمْنَك الطَّعاَم  ُدوَن اأْن نَِميَل َيِميناً 
بِماٍل لَِناأكَُل، َوالماَء لَِنشَرَب. فاسَمْح لَنا بِالُمُروِر َعَلى 
ِفي  الُمِقيُموَن  ِعيُسو  نَسُل  لَنا  َسَمَح  29َكما  اأقداِمنا، 
ُأرُدنِّ  َسِعيَر، َوالُمواآبِيُّوَن الُمِقيُموَن ِفي عاَر، لَِنْعُبَر نَهَر ال�

أْرِض الَِّتي َوَهَبها لَنا إلَُهنا. اإلَى ال�
30»لَِكنَّ ِسيُحوَن َمِلَك َحشُبوَن َرَفَض اأْن َيسَمح 

َوَجّراَأ  ُروَحُه،  ى  أنَّ إلََهَك َقسَّ لِ� اأْرِضِه،  ِفي  بِالُمُروِر  لَنا 
آَن. 31ثُمَّ قاَل اهلُل  َقْلَبُه، لَِكي ُيخِضَعُه لََك َكما َفَعَل ال�
لِي: ›ها َقْد َبَداأُْت بِاإعطاِء ِسيُحوَن َواأْرِضِه لََك، فابَداأ 

بامِتلاِكها.‹
32»َفَخَرَج ِسيُحوُن َوَشعُبُه اإلَى ياَهَص لُِمحاَرَبِتنا. 

33َفاأسَلَمُه إلَُهنا  لَنا، َفَهَزْمناُه ُهَو َواأبناَءُه َوكُلَّ َشعِبِه. 

الرِّجاَل  َواأهَلْكنا  الَيوِم.  َذلَِك  ُمُدنِِه ِفي  34َواأَخْذنا كُلَّ 
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أْطفاَل ِفي كُلِّ الُمُدِن، َفَلْم َينُج اأَحٌد َمنُهْم.  َوالنِّساَء َوال�
35لَِكنَّنا اأَخْذنا الَحيواناِت َفَقْط َغِنيَمًة لَنا، َوَسَلْبنا الُمُدَن 

نَسَتِطْع  لَْم  َمِديَنٌة  ُهناَك  َتُكْن  36َولَْم  اأَخْذناها.  الَِّتي 
واِدي  ِة  ِضفَّ َعَلى  الواِقَعِة  َعُروِعيَر  ِمْن  اْبِتداًء  اأخَذها، 
اأرنُوَن، َوالَمِديَنِة الَِّتي َفي َبْطِن الواِدي اإلَى ِجلعاَد، َفَقْد 
اأعطانا إلَُهنا كُلَّ واِحَدٍة ِمْنها. 37لَِكنَُّكْم لَْم َتقَتِرُبوا َمْن 
ونِيِّيَن، َفَتَجنَّْبُتْم َجِميَع ِضفاِف واِدي َيبُّوَق،  اأْرِض الَعمُّ

َوُمُدَن الِمْنَطَقِة الَجَبِليَِّة، َتماماً َكما اأَمَرنا إلَُهنا.

ُمحاَرَبُة َشعِب باشان

»ثُمَّ ُدْرنا َوَصِعْدنا ِفي الطَِّريِق اإلَى باشاَن، َوَخَرَج 3 
ُعوُج َمِلُك باشاَن َمَع كُلِّ َجيِشِه لُِمحاَرَبِتنا ِفي 

اإْذَرِعَي.
ِّي َساُأَسلُِّمُه ُهَو  أن 2»َفقاَل اهلُل لِي: ›ل� َتَخْف ِمنُه لِ�

َوكُلَّ َشعِبِه َواأْرِضِه لََك، َوَسَتعَمُل بِِه ما َعِملَتُه بِِسيُحوَن 
أُموِريِّيَن الَِّذي كاَن َيحُكُم َحْشُبوَن.‹ َمِلِك ال�

َشعِبِه  َوكُلَّ  باشاَن  َمِلَك  ُعوَج  إلَُهنا  3»َفاأخَضَع 

ناُجوَن. 4َواسَتولَينا  ِمنُهْم  َيبَق  لَْم  َفَهَزْمناُهْم َحتَّى  لَنا، 
لَْم  َمِديَنٌة  ُهناَك  َتُكْن  َولَْم  الَيوِم،  َذلَِك  ُمُدنِِه ِفي  َعَلى 
نَاأُخْذها ِمنُهْم. َفَقْد اأَخْذنا ِستِّيَن َمِديَنًة ِفي كُلِّ ِمْنَطَقِة 
تِلَك  5َوكانَْت  باشاَن.  ِفي  ُعوَج  َوَممَلَكِة  اأْرُجوَب، 
َمِتيَنٍة  َوَبّواباٍت  عالَِيٍة  اأْسواٍر  ذاَت  َنًة،  ُمَحصَّ الُمُدُن 
بِلا  َكِثيَرٍة  َبلداٍت  اأَخذنا  َكما  َحِديٍد.  ِمْن  َواأْقفاٍل 
اأسواٍر. 6َواأهَلكناُهْم َتماماً، َكما اأهَلْكنا ِسيُحوَن َمِلَك 
ِفي  َوال�أطفاِل  َوالنِّساِء  الرِّجاِل  َعَلى  َوَقَضينا  َحشَبوَن. 
الَمَدِن  َوَغنائِِم  الَحيواناِت  َجميُع  7َواأّما  الُمُدِن.  كُلِّ 

َفَقْد َسَلْبناها لَنا.
أُموِريِّيَن  أْرَض ِمْن َيِد َمِلَكيِّ ال� 8»َوَهَكذا اأَخْذنا ال�

َوِهَي   . ُأرُدنِّ ال� لَِنهِر  رِقيَِّة  الشَّ الِجَهِة  ِفي  كانا  اللََّذيِن 
َحْرُموَن.  َجَبِل  اإلَى  اأرنُوَن  واِدي  ِمْن  ُة  الُممَتدَّ أْرُض  ال�
اأّما  ›ِسْرُيوَن.‹  َحْرُموَن  َجَبَل  يُدونِيُّوَن  الصَّ 9َوَيدُعو 

أُموِريُّوَن َفَيْدُعونَُه ›َسِنيَر.‹ ال�
َوكُلَّ  مالِيَِّة  الشَّ ُهوِل  السُّ ُمُدَن  اأَخْذنا  10»َوَهَكذا 

ِجلعاَد َوكُلَّ باشاَن اإلَى َسلَخَة َواإْذَرِعي َمِديَنَتي َممَلَكِة 
ُعوَج ِفي باشاَن.«

ِمَن  َبِقَي  الَِّذي  الَوِحيُد  ُهَو  باشاَن  َمِلَك  11ُعوُج 

فائِيِّيَن. َوكاَن لَُه َسِريٌر ِمْن َحِديٍد ُطولُُه تِْسُع اأْذُرعٍ أ  الرَّ
َوَعرُضُه اأْرَبُع اأْذُرٍع َكِذراِع َرُجٍل. ما َيزاُل َمحُفوظاً ِفي 

ونِيِّيَن. َربََّة َمديَنِة الَعمُّ

َتقِسيُم أْرِض َشرِقيِّ األُرُدن
َذلَِك  ِفي  لَنا  ُملكاً  أْرَض  ال� َهِذِه  12»َفاأَخْذنا 

واِدي  ِعنَد  الواِقَعِة  َعُروِعيَر  ِمْن  بِْدءاً  َوَذلَِك  الَوقِت، 
اأْرنُوَن. َواأعَطيُت نِْصَف ِمْنَطَقِة ِجلعاَد الَجَبِليَِّة َوُمُدنِها 
َوكُلَّ  ِجلعاَد  َبِقيََّة  13َواأعَطيُت  َوالجاِديِّيَن.  لَلَراُأوَبْيِنيِّيَن 
َقِبيَلِة  لََنْصِف  ُعوٍج  َممَلَكَة  تَُشكُِّل  الَِّتي كانَْت  باشاَن 

ى.« َمَنسَّ
َحيُث اإنَّ كُلَّ ِمْنَطَقِة اأْرُجوَب، َوالَِّتي ِهَي ُجزٌء ِمْن 
فائِيِّيَن. 14َفاأَخَذ يائِيُر ِمْن َقِبيَلِة  باشاَن، تُدَعى اأْرَض الرَّ
الَجُشوِريِّيَن  ُحُدوِد  َحتَّى  اأرُجوَب  ِمْنَطَقِة  كُلَّ  ى  َمَنسَّ
باشاَن،  ارِض  َعَلى  اْسَمُه  يائِيُر  َواأطَلَق  َوالَمْعِكيِّيَن. 

َفَدعاها ُمُدَن يائِيَر اإلَى الَيوِم.
16َوَكَذلَِك  لِماِكيَر.  ِجلعاَد  اأعَطيُت  15»َكَذلَِك 

ِمْن  َة  الُممَتدَّ أْرَض  ال� َوالجاِديِّيَن  الَراُأوَبْيِنيِّيَن  اأعَطْيُت 
َحيُث  اأرنُوَن  واِدي  ُمنَتَصِف  اإلَى  َشمال�ً  ِجلعاَد  اأْرِض 
الُحُدوُد الَِّتي َتِصُل اإلَى واِدي َيبُّوَق، َوِهَي الُحُدوُد َمَع 
نَفُسُه  ُأرُدنِّ  ال� َونَهُر  ُأرُدنِّ  ال� ونِيِّيَن. 17َوكاَن واِدي  الَعمُّ
الَحدَّ الَغربِيَّ ِمْن ُبَحيَرِة الَجِليلِ ب اإلَى َبْحِر َعَرَبةَ ج ِعْنَد 

َسطِح َجَبِل الِفْسَجِة َشرقاً.
18»َواأوَصيُتُكْم ِفي َذلَِك الَوقِت، َوقُْلُت: ›إلَُهكُْم 

الرِّجاِل  كُلِّ  َوَعَلى  لَُكْم.  ُمْلكاً  أْرَض  ال� َهِذِه  اأعطاكُْم 
ُأرُدنِّ  أِشّداِء ِفيُكْم اأْن َيَتَسلَُّحوا َوَيعُبُروا نَهَر ال� ْجعاِن ال� الشُّ
اأماَم اإْخَوتُِكْم َبِني اإْسرائِيَل. 19َواأّما َزوجاتُُكْم َواأطفالُُكْم 
ِفي  َفلَيْمُكثُوا  َكِثيَرٌة،  اأنَّها  اأعَلُم  َوالَِّتي  َوَحيواناتُُكْم، 

أ 11:3 أذرع. مفردها ذراع، َوِهَي ِوحدٌة لقياِس الُطوِل تعادُل اأرَبعًة 

اثنيِن  تعادُل  اأو  القصيرُة(.  الّذراُع  )َوِهَي  َونِصفاً  سنِتمتراً  َواأرَبعيَن 
اأنَّ  َوال�أغَلُب  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  َوَخْمِسيَن سنِتمتراً )َوِهَي 

راِع القصيرِة. القياَس هنا ُهَو بالذِّ
ب 17:3 بحيرة الجليل. حرفياً »بحيرة ِكنَّارة.«

ُيسّمى »بحر  المّيت.« كما  »البحر  اأي  َعَرَبة.  بحر  ج 17:3 

الملح.«
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الُمُدِن الَِّتي اأعَطيُتها لَُكْم، 20اإلَى اأْن ُيِريَح اهلُل اإْخَوَتُكْم 
إلَُهكُْم  اأعطاها  الَِّتي  أْرَض  ال� َوَيمَتِلُكوا  اأراَحُكْم،  َكما 
. ِحيَنِئٍذ، ُيمِكُن لُِكلِّ واِحٍد ِمنُكْم  ُأرُدنِّ لَُهْم َشْرَق نَهِر ال�

أْرِض الَِّتي اأعَطيُتها لَُه.‹ اأْن َيُعوَد اإلَى ال�
لَُه:  َوقُْلُت  الَيوِم،  َذلَِك  ِفي  َيُشوَع  21»َواأوَصيُت 

نَُّه  ›َقْد َراأيَت كُلَّ ما َعِمَلُه إلَُهكُْم بَِهَذيِن الَمِلَكيِن، َفاإ
َهَكذا َسَيْعَمُل اهلُل بُِكلِّ الَممالِِك الَِّتي َسَتعُبُر اإلَيها. 22ل� 

أنَّ إلََهكُْم نَْفَسُه َسُيحاِرُب َعنُكْم.‹ َتخافُوا ِمنُهْم لِ�

ِحرماُن ُموَسى ِمْن ُدُخوِل َكْنعان
َوقُْلُت:  الَيوِم،  َذلَِك  ِفي  اهلِل  اإلَى  لُت  َتَوسَّ 23»ثُمَّ 

َعَظَمَتَك  َعبَدَك  تُِري  آَن  ال� َبَداأَْت  َقْد  ها  اهلُل،  24›يا 

أْرِض  ال� َعَلى  اأْو  ماِء  السَّ ِفي  اإلٌَه  ُيوَجُد  ل�  اإْذ  َتَك.  َوقُوَّ
َيسَتِطيُع اأْن َيعَمَل ما َتعَملُُه ِمْن اُأُموٍر َعِظيَمٍة. 25اْسَمْح 
أْرَض الّصالَِحَة َغرَب نَهِر  لِي بِاأْن اأعُبَر النَّهَر، َواأْن اأَرى ال�

أَرى الِمنَطَقَة الَجَبِليََّة الَجِميَلَة َولُبناَن. ، ل� ُأرُدنِّ ال�
26»لَِكنَّ اهلَل كاَن غاِضباً َعَليَّ ِجّداً بَِسَبِبُكْم، َولَْم 

َيسَتِجْب لِي. َفقاَل اهلُل لِي: ›ل� تَُصلِّ اأكَثَر! ل� َتطلُْب 
الِفسَجِة،  َجَبِل  ِة  ِقمَّ اإلَى  27اصَعْد  أْمَر!  ال� َهذا  ِمنِّي 
انُْظْر  رِق.  َوالشَّ َوالَجُنوِب  ماِل  َوالشَّ الَغرِب  اإلَى  َوانُظْر 
ُأرُدنِّ  ال� نَهَر  َتعُبَر  لَْن  لَِكنََّك  بَِعيَنيَك،  أْرِض  ال� اإلَى 
َهذا. 28اأعِط َتعِليماتَِك لَِيُشوَع، َوساِعْدُه لَِيُكوَن َقِويّاً 
عَب ِفي ُعُبوِرِهِم النَّهَر،  َوُشجاعاً، َفُهَو َمْن َسَيُقوُد الشَّ

أْرَض الَِّتي َتراها َعَليِهْم.‹ َوُهَو َمْن َسُيَوزُِّع ال�
َبيِت  ِمْن  الَقِريِب  الواِدي  ِفي  َبَقينا  29»َوَهَكذا 

َفُغوَر.

التَّشَجيُع َعَلى الّطاَعة

رائِِع 4  آَن، اْسَتِمْع يا اإْسرائِيُل اإلَى الَفرائِِض َوالشَّ »َوال�
الَِّتي اُأَعلُِّمها لَُكْم لَِتعَملُوا بِها، َفَتْحَيوا َوَتْدُخلُوا 
َوَتمَتِلُكوها.  اآبائُِكْم  إلَُه  لَُكْم  َسُيعِطيها  الَِّتي  أْرَض  ال�
2ل� َتِزيُدوا َعَلى ما اآُمُركُْم بِِه َول� تُنِقُصوا ِمنُه َشيئاً، َبِل 

احَفُظوا َوصايا إلَِهكُْم الَِّتي اُأوِصيُكْم بِها.
َبعِل  الُمَزيَِّف  لَِه  ال�إ ِفي  اهلُل  َعِمَلُه  ما  َراأيُتْم  3»َقْد 

َفُغوَر. َوَكيَف اأباَد إلَُهكُْم ِمْن َبيِنُكْم كُلَّ َمْن َتِبَع َبعَل 

ِزلُْتْم  َفما  بإلَِهكُْم  َتَمَسكُتْم  الَِّذيَن  اأنُتُم  4اأّما  َفُغوَر. 
اأحياَء.

5»ها َقْد َعلَّمُتُكْم َفرائَِض َوَشرائَِع َكما اأَمَرنِي إلَِهي، 

لَِتمَتِلُكوها.  َسَتدُخلُوَن  الَِّتي  أْرِض  ال� ِفي  بِها  لَِتعَملُوا 
أنَّ َهذا َسَيُكوُن َدلِيلاً َعَلى  6فاحِرُصوا َعَلى اإطاَعِتها. لِ�

َتْسَمُع  ِحيَن  الَِّتي  ُعوِب  الشُّ اأماَم  َوَفهِمُكْم  ِحكَمِتُكْم 
َة َعظيَمٌة،  ُأمَّ بُِكلِّ َهِذِه الَفرائِِض، َسَتُقوُل َحّقاً اإنَّ َهِذِه ال�

َواأهَلها ُحَكماٌء َوفَُهماٌء.
ٍة بَِهِذِه الَعَظَمِة، لَها اآلَِهٌة َقِريَبٌة ِمنها  7»َفَهْل ِمْن اُأمَّ

ٍة بَِهِذِه الَعَظَمِة،  اُأمَّ نَْدُعوُه؟ 8اأْم َهْل ِمْن  كَإلَِهنا  ِحيَن 

ِريَعِة الَِّتي اأَضُعها اأماَمُكُم  لَها َفرائُِض َوَشرائُِع عاِدلٌَة َكالشَّ
ُأُموَر الَِّتي  الَيوَم؟ 9لَِكِن احَتِرُسوا َوانَتِبُهوا لَِئّلا َتنَسوا ال�
َراأْتها اأعُيُنُكْم َفلا َتُزوَل ِمْن اأذهانُِكْم كُلَّ اأيّاِم َحياتُِكْم. 

أحفاِدكُْم. أول�ِدكُْم َولِ� َوَعلُِّموها لِ�
ُأُموَر الَِّتي َراأيُتُموها َيوَم َوَقفُتْم اأماَم  10»ل� َتنَسْوا ال�

إلَِهكُْم ِفي َجَبِل ُحوِريَب، ِحيَن قاَل لِي اهلُل: ›اْجَمِع 

َيهاُبونِي  اأْن  َفَيَتَعلَُّموا  َكلاِمي،  ُأسِمَعُهْم  لِ� اإلَيَّ  عَب  الشَّ
اأول�َدُهْم  َوُيَعلُِّموا  أْرِض،  ال� َعَلى  َحياتِِهْم  اأيّاِم  كُلَّ 
َوكاَن  الَجَبِل،  اأسَفَل  َوَوَقفُتْم  اقَتَرْبُتْم  11َفَقِد  اأيضاً.‹ 
َظلاٌم  ُهناَك  َوكاَن  ماِء!  السَّ اإلَى  بِناٍر  ُمشَتِعلاً  الَجَبُل 
َوُغُيوٌم َكِثيَفٌة. 12َوَتَكلََّم اهلُل اإلَيُكْم ِمْن َوَسِط النّاِر، َوَقْد 
َبْل  َهيَئًة،  لَُه  َتَروا  لَْم  لَِكنَُّكْم  َكلاِمِه،  َصوَت  َسِمْعُتْم 
كُنُتْم َتسَمُعوَن َصوتاً َفَقْط. 13َوَقْد اأعَلَن لَُكْم َعْهَدَه، 
َعَلى  نََحَتها  الَِّتي  الَعَشَر  الَوصايا  َتحَفُظوا  بِاأْن  َواأَمَركُْم 
لَوَحيِن ِمْن ِحجاَرٍة. 14ِفي َذلَِك الَيوِم، اأَمَرنِي اهلُل بِاأْن 
ِفي  َوتَُطبُِّقوها  لَِتحَفُظوها  َوالَفرائَِض  رائَِع  الشَّ اُأَعلَِّمُكُم 

أْرِض الَِّتي َسَتعُبُروَن ل�متلاكها. ال�
َيوَم  َشكٍل  اأيَّ  َتَروا  لَْم  اأنُتْم  َجيِّداً!  15»انَتِبُهوا 

َكلََّمُكْم اهلُل ِفي َجَبِل ُحوِريَب َمْن َوَسِط النّاِر. 16لَِكي 
ل� تُهِلُكوا اأنُفَسُكْم َبُصنِع تِمثاٍل بِاأيِّ َشكٍل َذَكراً كاَن 
أْرِض،  اأْم اُأنَثى، 17اأْو َعَلى َشكِل َحيواٍن َيمِشي َعَلى ال�
ماِء، 18اأْو َشكِل  اأْو َشكِل َطيٍر َيطيُر بَِجناَحيِه ِفي السَّ
أْرِض، اأْو َشكِل َسَمَكٍة ِفي الماِء َتحَت  زاِحٍف َعَلى ال�
ْمَس  الشَّ َوراأْيُتُم  ماِء  السَّ اإلَى  نََظْرتُْم  ْن  19َفاإ أْرِض.  ال�
تُْخَدُعوا  َفلا  ماِويَِّة،  ال�أجراِم السَّ َوالنُُّجوَم َوكُلِّ  َوالَقَمَر 
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بِها َوَتسُجُدوا لَها َوَتعُبُدوها، َفاإنَّ إلََهكَْم اأعطاها لُِكلِّ 
َفَقِد اختاَركُُم  اأنُتْم  ماِء. 20َواأّما  السَّ الَِّتي َتحَت  ُأَمِم  ال�
اهلُل َواأخَرَجُكْم ِمْن فُْرِن الَحِديِد ِفي ِمْصَر، لَِتُكونُوا َشعَبُه 

َكما ُهَو حالُُكُم الَيوَم.
اأْن  َواأقَسَم  بَِسَبِبُكْم،  َعَليَّ  َغِضَب  اهلَل  21»َولَِكنَّ 

أْرَض الّصالَِحَة  ، َوبِاأنِّي لَْن اأدُخَل ال� ُأرُدنِّ ل� اأعُبَر نَهَر ال�
ِفي  َساأُموُت  22اأنا  لَُكْم.  ُملكاً  إلَُهكُْم  َسُيعِطيها  الَِّتي 
اأنُتْم  َواأّما   . ُأرُدنِّ ال� نَهَر  اأعُبَر  اأْن  َغيِر  ِمْن  أْرِض  ال� َهِذِه 

َبَة. أْرَض الطَّيِّ َفَسَتعُبُروَن َوَتمَتِلُكوَن ال�
إلَُهكُْم  َقَطَعُه  الَِّذي  الَعْهَد  َتنَسوا  اأْن  23»احَذُروا 

ال�أشكاِل  ِمَن  َشكٍل  بِاأيِّ  تِمثال�ً  لَُكْم  َوَتنَحتوا  َمعُكْم 
أنَّ إلََهكُْم ناٌر اآِكَلٌة، اإلٌَه  الَّتي نَهاكُْم إلَُهكُْم َعنها. 24لِ�

َيغاُر َعَلى َمجِدِه.
25»َفِحيَن ُيصِبُح لََديُكْم اأول�ٌد َواأحفاٌد، َوَتُكونُوَن 

َفَسدتُْم  ثُمَّ  أْرِض،  ال� َهِذِه  ِفي  َطِويَلًة  ًة  ُمدَّ َسَكْنُتْم  َقْد 
اأماَم  رَّ  الشَّ َوَفَعْلُتُم  َشكٍل،  بِاأيِّ  َمنُحوٍت  تِمثاٍل  بُِصنِع 
ماَء  نِّي اُأْشِهُد َعَليُكُم الَيوَم السَّ إلَِهكُْم َفاأغَضبُتُموُه، 26َفاإ

الَِّتي  أْرِض  ال� ِمَن  َهلاكاً  َسَتهِلُكوَن  اأنَُّكْم  أْرَض  َوال�
َطِويلاً  َتِعيُشوا  َولَْن  لَِتمَتِلُكوها.  ُأرُدنِّ  ال� نَهَر  َسَتعُبُروَن 
27َسُيَشتُِّتُكُم  َتماماً.  َسُتباُدوَن  َبْل  أْرِض،  ال� تِلَك  ِفي 
ُأَمِم الِّتي  ُأَمِم. َقليلُوَن ِمْنُكْم َسَيْبَقْوَن َوَسَط ال� اهلُل َبيَن ال�

َسُيْرِسلُُكُم اهلُل اإلَيها. 28َوَسَتعُبُدوَن ُهناَك اآلَِهًة َمصُنوَعًة 
بِاأيِدي الَبَشِر ِمْن َخَشٍب َوِحجاَرٍة، ل� َتَرى َول� َتسَمُع 
ُهناَك،  إلََهكُْم  29َوَسَتطلُُبوَن   . َتُشمُّ َول�  َتاأكُُل  َول� 
َفَتِجُدونَُه اإْن َطَلبُتُموُه بُِكلِّ قُلُوبُِكْم. 30َفِعنَدما َتُكونُوَن 
ُأُمورِ ِفي الُمسَتقَبِل،  ِفي ِضيٍق، َوَتحُدُث لَُكْم َكلُّ َهِذِه ال�
ِحيَنِئٍذ، َسَتُعوُدوَن اإلَى إلَِهكُْم َوتُِطيُعونَُه. 31َول�أنَّ إلََهكُْم 
نَُّه لَْن َيتُرَكُكْم َولَْن ُيهِلَكُكْم، َولَْن َينَسى  اإلٌَه َرِحيٌم، َفاإ

آبائُِكْم َعَليِه. الَعهَد الَِّذي اأقَسَم ل�

َتأّمُلوا ِفي الماِضي
أزِمَنِة الّسابَِقِة الَِّتي كانَْت َقبَلُكْم  32»فاساألُوا َعِن ال�

أْرِض،  ال� َعَلى  النّاَس  اهلُل  َخَلَق  اأْن  ُمنُذ  َطِويٍل.  بَِزماٍن 
أمِر الَعِظيِم  أْرَض كلَّها. َهْل َحَدَث ِمثُل َهذا ال� َفَملاُأوا ال�
ٌة  اُأمَّ َسِمَعْت  33َهْل  بِِمثِلِه؟  اأَحٌد  َسِمَع  َهْل  اأْم  ؟  َقطُّ

اأنُتْم،  َسِمْعُتْم  َكما  النّاِر  َوَسِط  ِمْن  َيَتَكلَُّم  اهلِل  َصوَت 
َوَبِقَيْت َحيًَّة؟ 34اأْم َهْل حاَوَل اإلٌَه اآَخٌر اأْن َيذَهَب لَِياأُْخَذ 
َوَعجائَِب  َواآياٍت  ياٍت  بَِتَحدِّ اُأْخَرى  ٍة  اُأمَّ َوَسِط  ِمْن  ًة  اُأمَّ
َوَحرٍب، بَِيٍد َجبَّاَرٍة َوِذراٍع َمْمُدوَدٍة، َكما َعِمَل إلَُهكُْم 

أجِلُكْم َواأماَم ُعُيونَُكْم؟ ِفي ِمْصَر لِ�
ُأُموُر لَِتعِرفُوا اأنَّ يهوه أ  35»َقْد اُأْظِهَرْت لَُكْم َهِذِه ال�

اأسَمَعُكْم  36َوَقْد  ِسواُه.  اأَحَد  َول�   ، الَحِقيِقيُّ اهلُل  ُهَو 
ماِء لُِيَعلَِّمُكْم، َواأراكُْم ناَرُه الَعِظيَمَة َعَلى  َصوَتُه ِمَن السَّ
َُّه َقْد  أن أْرِض، َوَسِمْعُتْم َكلاَمُه ِمْن َوْسِط النّاِر. 37َولِ� ال�
اأَحبَّ اآباَءكُْم، َواختاَر نَسَلُهْم ِمْن َبعِدِهْم، اأخَرَجُكْم ِمْن 
تِِه الَعِظيَمِة، 38لَِيْطُرَد ِمْن اأماِمُكْم اُأَمماً  ِمْصَر بَِنفِسِه َوبُِقوَّ
اأعَظَم ِمنُكْم َواأقَوى، َوُيعِطيُكْم اأْرَضُهْم ِميراثاً لَُكْم، َكما 

َحَدَث ِفي َهذا الَيوِم.
39»فاعَلُموا َوَتَذكَُّروا اأنَّ يهوه ُهَو اهلُل الَحِقيِقيُّ ِفي 

َولَيَسْت  َمْن َتحُت،  أْرِض  ال� َوَعَلى  َفوُق،  ِمْن  ماِء  السَّ
الَِّتي  َوَوصاياُه  َشرائَِعُه  40فاحَفُظوا  ِسواُه.  اآلَِهٌة  ُهناَك 
اُأوِصيُكْم بِها الَيوَم لَِتنَجُحوا اأنُتْم َونَسلُُكْم ِمْن َبعِدكُْم، 
أْرِض الَِّتي َسُيعِطيها إلََهكُْم  ًة َطِويَلًة َعَلى ال� َوَتسُكُنوا ُمدَّ

أَبِد.« لَُكْم اإلَى ال�

ُجوء ُمُدُن اللُّ
رِقيَِّة  الشَّ الِجَهِة  ِفي  ُمُدٍن  َثلاَث  ُموَسى  41َواختاَر 

، 42لَِيهُرَب اإلَيها َمْن َيقُتُل بَِغيِر َقْصٍد،  ُأرُدنِّ ِمْن نَهِر ال�
لَِهذا  َفُيمِكُن  سابِِقٌة.  َعداَوٌة  َبيَنُهما  َتُكوَن  اأْن  َوُدوَن 
خِص اأْن َيهُرَب اإلَى اإحَدى تِلَك الُمُدِن َوَيبَقى َحّياً.  الشَّ
ُهوِل الُمرَتِفَعِة الَِّتي  43فاختاَر ُموَسى َمديَنَة باَصَر ِفي السُّ

لِلَراُأوَبْيِنيِّيَن، َوراُموَث ِفي ِجلعاَد ِفي ِمْنَطَقِة الجاِديِّيَن، 
يِّيَن. َوُجول�َن ِفي باشاَن ِفي ِمْنَطَقِة الَمَنسِّ

َمٌة إَلى َشِريَعِة ُموَسى ُمَقدِّ
لَِبِني  ُموَسى  اأعطاها  الَِّتي  ِريَعُة  الشَّ ِهَي  44َهِذِه 

َوالَفرائُِض  رائُِع  َوالشَّ ال�أحكاُم  ِهَي  45َوَهِذِه  اإْسرائِيَل. 
ِمْن  َخَرُجوا  ِحيَن  اإْسرائِيَل  َبِني  بِها  ُموَسى  َكلََّم  الَِّتي 

أ 35:4 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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أرُدِن، ِفي  رِقيَِّة ِمْن نَهِر ال� ِمْصَر، 46َوُهْم ِفي الِجَهِة الشَّ
الواِدي الَقِريِب ِمْن َبيِت َفُغوَر، ِفي اأْرِض ِسيُحوَن َمِلِك 
أُموِريِّيَن الَِّذي كاَن َيحُكُم َمديَنَة َحشُبوَن. َوَقْد َهَزَمُه  ال�
ُموَسى َوَبُنو اإْسرائِيَل ِحيَن َخَرُجوا ِمْن ِمْصَر. 47َواأَخَذ 
َمِلَكيِّ  باشاَن،  َمِلِك  ُعوَج  َواأْرَض  اأْرَضُه  اإْسرائِيَل  َبُنو 
رِقيَِّة ِمْن  أُموِريِّيَن اللَذيِن كانا ُمِقيَميِن ِفي الِجَهِة الشَّ ال�

. أرُدنِّ نَهِر ال�
أْرُض َتمَتدُّ ِمْن َعُروِعيَر َعَلى حافَِّة  48َوكانَْت َهِذِه ال�

واِدي اأرنُوَن اإلَى َجَبِل ِسيئوَن – اأْي َجَبِل َحرُموَن – 49َمَع 
ُأرُدنِّ َشرِقيِّ النَّهِر َوَحتَّى َبْحِر َعَرَبةَ أ َجُنوباً  كُلِّ واِدي ال�

ِعنَد ُسُفوِح َجَبِل الِفسَجِة.

الَوصايا الَعَشر

َوَدعا ُموَسى َبِني اإْسرائِيَل لِلاجِتماِع َوقاَل لَُهْم: 5 
رائِِع  الشَّ َهِذِه  اإلَى  اإْسرائِيَل  َبِني  يا  »اسَتِمُعوا 
َواحِرُصوا  َتَعلَُّموها  الَيوَم.  لَُكُم  اُأعِلُنها  الَِّتي  َوالَفرائِِض 
َجَبِل  ِفي  َمَعنا  َعهداً  إلَُهنا  2َقَطَع  تُِطيُعوها.  اأْن  َعَلى 
لَِكنَُّه  الَعهَد،  َهذا  اآبائِنا  َمَع  اهلُل  َيْقَطِع  3لَْم  ُحوِريَب. 
َتَكلََّم  4اإْذ  الَيوَم.  ُهنا  ال�أحياِء  َجِميَع  نَحُن  َمعنا  َقَطَعُه 
اهلُل َمَعُكْم ُمباَشَرًة َعَلى الَجَبِل ِمْن َوَسِط النّاِر. 5َوكُنُت 

ما  لَُكْم  ُأعِلَن  لِ� الَيوِم  َذلَِك  ِفي  َوَبيَنُكْم  اهلِل  َبيَن  اأِقُف 
َيُقولُُه اهلُل، لِ�أنَُّكْم كُنُتْم خائِِفيَن ِمَن النّاِر، َفَلْم َتصَعُدوا 

اإلَى الَجَبِل. َفقاَل اهلُل:

اأْرِض  ِمْن  اأْخَرَجَك  الَِّذي  إلَُهَك  6›اأنا 

ِمصَر، ِمْن َبْيِت الُعُبوِديَِّة.
7›ل� َتْعُبْد اآلَِهًة اُأْخَرى َمِعي.

8›ل� َتصَنْع لَِنفِسَك تِمثال�ً بِاأيِّ َشكٍل ِمّما 

أْرِض ِمْن  ماواِت ِمْن َفوُق، اأْو َعَلى ال� ِفي السَّ
أْرِض. 9ل�  ال� ِمْن َتحِت  الماِء  اأْو ِفي  َتحُت، 
ِّي اأنا إلََهَك اإلٌَه َغيُّوٌر.  أن َتسُجَد لَها اأْو َتعُبَدها، لِ�
آباِء ِفي اأول�ِدِهْم َواأْحَفاِدِهْم  اأْحِسُب َخطايا ال�
َواأول�ِد اأْحفاِدِهْم ِمَن الَّذيَن ُيبِغُضونَِني. 10لَِكنِّي 

أ 49:4 بحر عَرَبة. اأي »البحر المّيت.«

اُأحِسُن لِلَّذيَن ُيِحبُّونَِني َوَيحَفُظوَن َوصاياَي اإلَى 
ألِف. الِجيِل ال�

أنَّ اهلَل لَْن  11›ل� َتْنِطْق بِاْسِم إلَِهَك َعَبثاً، لِ�

ُيَبرَِّئ َمْن َيْنِطُق بِاْسِمِه َعَبثاً.
َكما  هلِل  ْصُه  َوَخصِّ بِت  السَّ لَِيوِم  12›َتَنبَّْه 

اأيّاٍم تُْنِهي فيها َما  اأَمَرَك إلَُهك. 13َتْعَمُل ِستََّة 
َفُهَو  ابُِع  السَّ الَيوُم  14َواأّما  اأْعماٍل.  ِمْن  َعَليَك 
َتعَمْل  َفلا  إللَِهَك.  اإْكراماً  راَحٌة،  اأْي  َسبٌت، 
اْبَنُتَك  َول�  اْبُنَك  َول�  اأنَت  ل�  ِفيِه،  َعَمٍل  اأيَّ 
َول� َعْبُدَك َول� جاِرَيُتَك، َول� َثوُرَك َول� ِحماُرَك 
َول� َجِميُع َحيواناتَِك، َول� الَغِريُب الُمِقيُم ِفي 
ِمثَلَك.«  َوجاِرَيُتَك  َعبُدَك  َفِلَيسَتِرْح  ُمُدنَِك. 
15َتَذكَّر اأنََّك كُنَت َعبداً ِفي اأْرِض ِمْصَر، َواأنَّ 

إلََهَك اأخَرَجَك ِمْن ُهناَك بَِيِدِه الَجبَّاَرِة َوِذراِعِه 

َبِب اأَمَرَك إلَُهَك اأْن َتحَفَظ  الَممُدوَدِة. لَِهذا السَّ
بِت. َيوَم السَّ

إلَُهَك،  اأَمَرَك  َكما  َواُأمََّك  اأباَك  16›اأكِرْم 

أْرِض  لَِكي َيُطوَل ُعْمُرَك، َوَتُكوَن ُموفَّقاً َعَلى ال�
الَِّتي ُيعِطيها إلَُهَك لََك.

17›ل� َتْقُتْل.

18›ل� َتْزِن.

19›ل� َتْسِرْق.

20›ل� َتْشَهْد َعَلى َصاِحِبَك ُزوراً.

21›ل� َتْشَتِه َزوَجَة َصاِحِبَك. ل� َتشَتِه َبيَتُه 

اأْو َحقَلُه اأْو َعبَدُه اأْو جاِرَيَتُه اأْو َثوَرُه اأْو ِحماَرُه، 
اأْو اأيَّ َشيٍء َيُخصُّ صاِحَبَك.‹«

عِب ِمَن اهلل َخوُف الشَّ
اأعَلَنها  الَِّتي  الَوصايا  ِهَي  ُموَسى: »َهِذِه  22َوقاَل 

ِمْن  الَجَبِل  ِعنَد  َجماَعِتُكْم  لُِكلِّ  ُمرَتِفٍع  بَِصوٍت  اهلُل 

َيُقْل  َولَْم  الَكِثيِف،  باِب  َوالضَّ حاَبِة  َوالسَّ النّاِر  َوَسِط 
َشيئاً اآَخَر. َوَقْد َكَتَبها َعَلى لَوَحيِن ِمْن َحَجٍر َواأعطاُهما 

لِي.
وَت ِمْن َوْسِط الظُّلَمِة، ِحيَن  23»َفَلّما َسِمْعُتُم الصَّ

كاَن الَجَبُل ُمشَتِعلاً بِالنّاِر، اأَتى اإلَيَّ كُلُّ ُرَؤساِء َقبائِِلُكْم 
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َوقاَدتُِكْم 24َوقالُوا لِي: ›ها اإنَّ إلََهناَ َقْد اأظَهَر لَنا َمجَدُه 
َوَعَظَمَتُه، َوَقْد َسِمعنا َصوَتُه ِمْن َوَسِط النّاِر، َوَراأينا الَيوَم 
نْساُن  ال�إ ذاَك  َوَيبَقى  اإنساناً  ُيَكلَِّم  اأْن  َيسَتِطيُع  اهلَل  اأنَّ 
النّاُر  َفَهِذِه  آَن؟  ال� بِالَمْوِت  نُخاِطُر  لِماذا  25لَِكْن  َحّياً! 
نَّنا  الَعِظيَمُة َسُتهِلُكنا، َواإْن َسِمعنا َصوَت إلَِهنا اأكَثَر َفاإ
اأْن َسِمَع اإنساٌن َصوَت اهلِل  َسَنُموُت. 26اإْذ َهْل َسَبَق 
ْم اأنَت يا  الَحيِّ ِمْن َوَسِط النّاِر ِمثَلنا َوَبِقَي َحّياً؟ 27َفَتَقدَّ
ُموَسى َواسَتِمْع لُِكلِّ ما َسَيُقولُُه إلَُهنا، ثُمَّ اأخِبرنا اأنَت 

بِما َيُقولُُه لََك، َونَحُن َسَنسَمُع َونَعَمُل.‹

اهلُل ُيَكّلُم ُموَسى
28»َفَسِمَع اهلُل َكلاَمُكْم الَِّذي قُْلُتُموُه، َوقاَل لِي: 

عُب لََك، َوكُلُّ ما قالُوُه  ›َسِمْعُت الَكلاَم الَِّذي قالَُه الشَّ
دائِماً،  َوصاياَي  َوَيحَفُظوَن  َيهاُبونَِني  29َفَلَعلَُّهْم  َجيٌِّد. 

أَبِد. لَِيُكوَن لَُهْم َولَِنسِلِهْم َخْيٌر اإلَى ال�
ِخياِمُكْم.  اإلَى  ُعوُدوا  لَُهْم:  َوقُْل  30»›اْذَهْب 

َوَساُأخِبُرَك  َمِعي،  ُهنا  فاْمُكْث  يا ُموَسى،  اأنَْت  31َواأّما 

اأْن  َينَبِغي  الَِّتي  َوالَفرائِِض  رائِِع  َوالشَّ الَوصايا  بُِكلِّ 
لَُهْم  الَِّتي َساُأعِطيها  أْرِض  َفَيعَملُوا بِها ِفي ال� َتْحَفَظها، 

لَِيمَتِلُكوها.‹
ُيوِصيُكْم  َكما  َتعَملُوا  اأْن  َعَلى  32»َفاْحِرُصوا 

ما  َجِميَع  33َواْعَملُوا  َوِصيٍَّة.  اأيََّة  تُهِملُوا  َول�  إلَُهكُْم، 

َوَتُطوُل  َخيٌر،  لَُكْم  َوَيُكوَن  لَِتحَيوا،  إلَُهكُْم  بِِه  اأَمَركُْم 
أْرِض الَِّتي َسَتمَتِلُكونَها.« اأْعماُركُْم ِفي ال�

أحِبِب اهلَل َوأِطْعه

الَِّتي 6  َوالَفرائُِض  رائُِع  َوالشَّ الَوصايا  ِهَي  »َوَهِذِه 
بِها  لَِتعَملُوا  اإيّاها،  اُأَعلَِّمُكْم  بِاأْن  إلَُهكُْم  اأَمَرنِي 
أْرِض الَِّتي اأنُتْم عابُِروَن اإلَيها لَِتمَتِلُكوها. 2َفَهَكذا  ِفي ال�
الَِّتي  َوَوصاياُه  َشرائِِعِه  كُلِّ  طاَعِة  بِاإ إلََهكُْم  َتهاُبوَن 
اُأوِصيُكْم بِها اأنُتْم َوَبُنوكُْم َواأحفاُدكُْم كُلَّ اأيّاِم َحياتُِكْم، 
َفَتِعيُشوا َحياًة َطِويَلًة. 3اْسَمْع يا اإْسرائِيَل، َواحِرْص َعَلى 
اإْذ  أْرِض،  ال� ِفي  َوَتَتكاَثَر  َفَتنَجَح  رائِِع،  الشَّ َهِذِه  اإطاَعِة 
لََبناً  َتفيُض  اأْرضاً  ُيعِطَيُكُم  بِاأْن  اآبائُِكْم،  اإلَه  َوَعَد اهلُل، 

َوَعَسلاً.

4»اْسَمْع يا اإْسرائِيَل، يهوه أ ُهَو اإلَُهنا، يهوه َوْحُدُه. 

َوبُِكلِّ  نَفِسَك،  َوبُِكلِّ  َقلِبَك،  بُِكلِّ  إلََهَك  5َفُتِحبَّ 

تَِك. 6َتَذكَُّروا دائِماً َهِذِه الَوصايا الَِّتي اُأعِطيها لَُكُم  قُوَّ
ُبُيوتُِكْم  ِفي  َعنها  َتَكلَُّموا  أول�ِدكُْم،  لِ� 7َعلُِّموها  الَيوَم. 
َتنَهُضوَن.  َوِحيَن  َتناُموَن،  َوِحيَن  ُبيوتُِكْم،  َوخاِرَج 
َوالَبُسوها  اأيِديُكْم،  َعَلى  َعلاَمًة  َواربُِطوها  8اكُتُبوها 

اأبواِب  َكُعصاَبٍة َعَلى ِجباِهُكْم. 9اكُتُبوها َعَلى َدعائِِم 
ُبُيوتُِكْم َوَبّواباِت َمِديَنِتُكْم.

أْرِض الَِّتي اأقَسَم  10»َوِحيَن ُيحِضُركُْم إلَُهكُْم اإلَى ال�

لَُكْم،  ُيعِطيها  بِاأْن  َوَيعُقوَب  َواإْسحاَق  اإبراِهيَم  آبائُِكْم  ل�
11َوُبُيوٌت  َتبُنوها،  لَْم  َجِميَلٌة  َعِظيَمٌة  ُمُدٌن  ِفيها  الَِّتي 
لَْم  َواآباٌر  اأنُتْم،  َتملاُأوها  لَْم  َكِثيَرٍة  بَِخيراٍت  َتمَتِلُئ 
َتزَرُعوها،  لَْم  َزيُتوٍن  َوَبساتِيُن  ِعَنٍب  َوكُُروُم  َتحُفُروها، 
الَِّذي  َتنَسوا اهلَل  ِمْنها، 12ل�  َوَتشَبُعوَن  َتاأكُلُوَن  َوِحيَن 

اأخَرَجُكْم ِمْن اأْرِض ِمْصَر َحيُث كُنُتْم ِفي الُعُبوِديَِّة.
لَُه  َتسُجُدوا  َواْن  إلََهكَْم،  َتَخافُوا  اأْن  13»َينَبِغي 

َوراَء  َتِسيُروا  بِاْسِمِه. 14ل�  اإلّ�  َواأْن ل� َتحِلُفوا  َوحَدُه، 
أنَّ  ُعوِب الَِّتي ِمْن َحولُِكْم، 15لِ� اآلَِهٍة اُأْخَرى ِمْن اآلَِهِة الشُّ
إلََهكَُم الّساِكُن ِفي َوَسِطُكْم اإلٌَه َغيُّوٌر. َفاحِرُصوا َعَلى 

أْرِض. اأْن ل� َيْغَضَب َعَليُكْم َفُيفِنَيُكْم ِمْن َعَلى َوجِه ال�
َة.  16»ل� َتمَتِحُنوا إلََهكُْم، َكما اْمَتَحْنُتُموُه ِفي َمسَّ

الَِّتي  َوَشرائَِعُه  َواأحكاَمُه  إلَِهكُْم  َوصايا  احَفُظوا  17َبِل 

لَِتنَجُحوا  اهلِل  اأماَم  لاَح  الصَّ 18َواْعَملُوا  بِها،  اأوصاكُْم 
اهلُل  اأقَسَم  الَِّتي  الَجيَِّدَة  أْرَض  ال� َوَتمَتِلُكوا  َوَتدُخلُوا 
اأعداَءكُْم  َيْطَرَد  اأْن  19َبْعَد  لَُكْم،  ُيْعِطَيها  بِاأْن  آبائُِكْم  ل�

ِمْن اأماِمُكْم، بَِحَسِب ما َوَعَدكُْم اهلُل.

ِريَعِة لألبناء َتعِليُم الشَّ
20»َوِفي الُمسَتقَبِل، ِحيَن َيساألَُك اْبُنَك: ›ما َمعَنى 

رائِِع َوالَفرائِِض الَِّتي اأوصاكُْم إلُهنا بِها؟‹  ال�أحكاِم َوالشَّ
21قُْل لَُه: ›كُنّا َعِبيداً لَِمِلِك ِمْصَر، لَِكنَّ اهلَل اأخَرَجنا 

اآياٍت  ُعُيونِنا  اأماَم  اهلُل  22َوَعِمَل  الَعِظيَمِة.  تِِه  بُِقوَّ ِمنها 
َوَعجائَِب َعِظيَمًة َوَرِهيَبًة ِضدَّ ِمْصَر َوَمِلِكها َوكُلِّ اأهِل 

أ 4:6 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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أْرِض الَِّتي  َبيِتِه. 23َواأخَرَجنا ِمْن ُهناَك لُِيحِضَرنا اإلَى ال�
نُِطيَع  اأْن  اهلُل  24َفاأوصانا  لَنا.  ُيعِطيها  اأْن  آبائِنا  ل� اأقَسَم 
لَِخيِرنا  َهذا  كُلُّ  إلََهنا.  نَهاَب  َواأْن  رائِِع  الشَّ َهِذِه  كُلَّ 
آَن.  ال� الحاُل  ُهَو  َكما  اأحياًء،  َيحَفَظنا  َولَِكْي  دائِماً، 
25َوَسُنحَسُب اأْبراراً اإْن َحِرصنا َعَلى اإطاَعِة َجِميِع َهِذِه 

الَوصايا َكما اأَمَرنا إلَُهنا.‹«

َشعُب اهلِل الخاّص

الَِّتي 7  أْرِض  ال� اإلَى  إلَُهكُْم  ُيحِضُركُْم  »َوِحيَن 
ِمْن  َكِثيَرًة  اُأَمماً  َوَيطُرُد  لَِتمَتِلُكوها،  َسَتدُخلُونَها 
أُموِريِّيَن َوالَكنعانِيِّيَن  اأماِمُكْم: الِحثِّيِّيَن َوالِجرجاِشيِّيَن َوال�
يِّيَن َوالَيُبوِسيِّيَن، َسبَع اُأَمٍم اأعَظَم َواأقَوى  يِّيَن َوالِحوِّ َوالِفِرزِّ
َمنُكْم. 2َوِحيَن ُيعِطيُكْم إلَُهكُْم اإيّاُهْم َوَتهِزُموُهْم، اْقُضوا 
َعَليِهْم َتماماً. ل� َتقَطُعوا َمعُهْم َعهداً، َول� َترَحُموُهْم. 
أبنائِِهْم، َول� َتاأُخُذوا  3ل� تُصاِهُروُهْم، َفلا تُعُطوا َبناتُِكْم لِ�

أبنائُِكْم. 4َفُهْم َسُيبِعُدوَن اأول�َدكُْم َعنِّي، لَِكي  َبناتُِهْم لِ�
َيخِدُموا َوَيعُبُدوا اآلَِهًة اُأْخَرى. َوَهَكذا َيغَضُب اهلُل َعَليُكْم 

َوُيهِلُكُكْم َسريعاً.

َفة ُموا اآلِلَهَة الُمَزيَّ َحطِّ
اهِدُموا  ُأَمِم:  ال� بِِتلَك  َتفَعلُوُه  اأْن  َيْنَبِغي  ما  5»َهذا 

َمذابَِحُهْم، َوَحطُِّموا اأنْصاَبُهُم التَّْذكارِيََّة، َواقَطُعوا اأعِمَدَة 
َعْشَتُروَت أ الَِّتي َيعُبُدونَها، َواأْحِرقُوا اأصناَمُهْم. 6لِ�أنَُّكْم 
ٌص إللَِهُكْم. اْختاَركُُم إلَُهكُْم ِمْن َبيِن كُلِّ  َشعٌب ُمَخصَّ
أْرِض، لَِتُكونُوا َشعَبُه الثَِّميَن.  ُعوِب الَِّتي َعَلى َوجِه ال� الشُّ
َواْختاَركُْم،  اهلُل  اأَحبَُّكُم  ُعوِب  الشُّ اأكَبُر  لِ�أنَُّكْم  7َولَيَس 

ُعوِب. 8لَِكْن بَِسَبِب َمَحبَِّة اهلِل لَُكْم.  َفاأنُْتْم اأصَغُر الشُّ
تِِه  بُِقوَّ اأخَرَجُكْم  آبائُِكْم،  ل� َوَوعَدُه  َقَسَمُه  َحِفَظ  َُّه  أن َولِ�
َركُْم ِمْن ُعُبوِديَِّة َمِلِكها ِفرَعْوَن. الَعِظيَمِة ِمْن ِمْصَر َوَحرَّ
أِميُن الَِّذي َيحَفُظ  9»َوَتَذكَُّروا اأنَّ إلََهكُْم ُهَو اهلُل ال�

ألِف ِجيٍل لِلَِّذيَن ُيَحبُّونَُه َوَيحَفُظوَن  َعهَدُه َواأمانََتُه ِهَي لِ�

آلِِهِة الُمِهّمِة ِعنَد الكنعانِّيين. زوجُة البعِل!  أ 5:7 َعْشَتُروت. ِمَن ال�

خصاِب. لِذا كانَْت تُقاُم اأعمدٌة طويلٌة ِمْن سيقاِن  َواإلَِهُة التَّناُسِل َوال�إ
ال�أشجاِر لِعباَدتِها.

َوصاياُه. 10لَِكنَُّه ُيعاِقُب الَِّذيَن ُيبِغُضونَُه َوْجهاً لَِوجٍه. 
َرُهْم، َبْل ُيعاِقُب الَِّذيَن ُيبِغُضونَُه.  ُد ِفي اأْن ُيَدمِّ ل� َيَتَردَّ
رائَِع َوالَفرائَِض الَِّتي اُأوِصيُكْم  11فاحَفُظوا الَوصايا َوالشَّ

بِها الَيوَم لَِتعَملُوها.
ْن اأَطعُتْم َهِذِه الَفرائَِض َوَحِرْصُتْم َعَلى الَعَمِل  12»َفاإ

بِها، َفاإنَّ إلََهكُْم َسَيحَفُظ َعهَد َمَحبَِّتِه الَِّذي اأقَسَم بِِه 
اإْذ  َعَدَدكُْم،  َوَيِزيُد  َوُيباِركُُكْم  13َوَسُيِحبُُّكْم  آبائُِكْم.  ل�
َسُيعِطيُكْم اأول�داً َكِثيِريَن. َسُيباِرُك ُحُقولَُكْم بَِمحاِصيَل 
َجيَِّدٍة. َسُيعِطيُكْم َقمحاً َونَبيذاً َوَزيتاً. َسُيباِرُك اأبقاَركُْم 
َفُتْنِجَب ُعُجول�ً، َوَغَنَمُكْم َفُتْنِجَب ِحملاناً. َسُيعِطيُكْم 
آبائُِكْم اأْن  أْرِض الَِّتي اأقَسَم ل� كُلَّ َهِذِه الَبَركاِت ِفي ال�

ُيعِطيها لَُكْم.
ُعوِب ال�ُأخَرى،  14»َسُتباَركُوَن اأكَثَر ِمْن َجِميِع الشُّ

َفلا َيُكوُن ُهناَك ُعْقٌم ِفي ُذكُوِركُْم اأْو اإناثُِكْم، َول� ِفي 
أمراِض  َواإناِث َحيواناتُِكْم. 15َسُيبِعُد اهلُل كُلَّ ال� ُذكُوِر 
َعنُكْم. َولَْن َيجِلَب َعَليُكْم اأيّاً ِمْن اأمراِض ِمْصَر الَفِظيَعِة 
الَِّتي َتعِرفُونَها، لَِكنَُّه َسَيجِلُبها َعَلى الَِّذيَن َيكَرُهونَُكْم. 
ُعوِب الَِّتي َسُيخِضُعها لَُكْم إلَُهكُْم.  16َفاْفُنوا َجِميَع الشُّ

َسَتُكوُن  َّها  أن لِ� اآلَِهَتُهْم،  َتعُبُدوا  َول�  َعَليِهْم  تُشِفُقوا  ل� 
َفّخاً لَُكْم.

َوعُد اهلِل ِبُمساَعَدِة َشعِبه
ُأَمُم اأعَظُم ِمنّا،  17»َتُقولُوَن ِفي نُُفوِسُكْم: ›َهِذِه ال�

َفَكيَف لَنا اأْن نَطُرَدُهْم؟‹ 18ل� َتخافُوا ِمنُهْم، َبْل َتَذكَُّروا 
ما َعِمَلُه إلَُهكُْم بَِمِلِك ِمْصَر َوبُِكلِّ َشعِبها. 19َوَتَذكَُّروا 
َعِمَلها  الَِّتي  َوالَعجائَِب  آياِت  َوال� الَعِظيَمَة  الَكواِرَث 
اللََّذيِن  الَعِظيَميِن  لطاَن  َوالسُّ َة  الُقوَّ َوَتَذكَُّروا  إلُهكُْم، 

ذاَتُه  أمَر  ال� إلَُهكُْم  َسَيعَمُل  ِمْصَر.  ِمْن  اأخَرَجُكْم  بِِهما 
ُعوِب الَِّتي َتخافُوَن ِمنها. بُِكلِّ الشُّ

بابِيَر ب َعَليِهْم اإلَى  20»َكما اأنَّ إلََهكُْم َسُيرِسُل الدَّ

َتخافُوا  21ل�  َوالُمخَتِبُئوَن.  ِمْنُهْم  النّاُجوَن  َيُموَت  اأْن 
أنَّ إلََهكُْم َمعُكْم، َوُهَو اإلٌَه َعِظيٌم َوَرِهيٌب َيخافُُه  ِمنُهْم، لِ�
اأماِمُكْم  ِمْن  ُعوَب  الشُّ َهِذِه  إلُهكُْم  22َسَيطُرُد  النّاُس. 

ب 20:7 الدبابير. ربما المقصود ملاك اهلل اأْو قّوته.
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بُِسرَعٍة.  َعَليِهْم  َتْقُضوا  اأْن  َتسَتِطيُعوا  لَْن  َفَشيئاً.  َشيئاً 
يََّة َسَتكثُُر َجّداً  َُّه اإْن َفَعْلُتْم َذلَِك، َفاإنَّ الَحيواناِت الَبرِّ أن لِ�
ُعوَب ِفي اأيِديُكْم،  َعَليُكْم. 23َسَيَضُع إلَُهكُْم َهِذِه الشُّ
ِفي  ُملُوَكُهْم  24َسَيَضُع  َيهِلُكوا.  اأْن  اإلَى  َوَسُيرِعبُهْم 
اأَحٌد  َيسَتِطيَع  َولَْن  ِذْكُرُهْم.  َوُينَسى  َفَتقُتلُوُهْم  اأيِديُكْم 

اأْن ُيوِقَفُكْم اإلَى اأْن َتهِلُكوُهْم َجِميعاً.
بِالنّاِر. َول� َتشَتُهوا ما َعَليها  25»اأحِرقُوا اأصناَمُهْم 

نَّها  َفاإ أنُفِسُكْم،  لِ� ِمنها  َتاأُخُذوا  َول�  َوَذَهٍب.  ٍة  ِفضَّ ِمْن 
26ل�  ال�أصناَم.  ُيبِغُض  َفإلَُهكُْم  لَُكْم.  َفّخاً  َسَتُكوُن 
نَُّكْم  َفاإ َواإلّ�  ُبُيوتُِكْم،  اإلَى  أصناِم  الِ� َهِذِه  ِمْن  اأيّاً  َتجِلُبوا 
َسَتهِلُكوَن ِمثَلُهْم َتماماً، َبِل اأْبِغُضوا َهِذِه ال�أصناَم ُبغضاً 

َشديداً، َوَحطُِّموها َتْحطيماً.

اهتماُم اهلل بشعبه

»فاْحِرُصوا َعَلى اإطاَعِة كُلِّ الَوصايا الَِّتي اُأوِصيُكْم 8 
َوَتمَتِلُكوا  َوَتدُخلُوا  َوَتزداُدوا  لَِتحُيوا  الَيوَم،  بِها 
آبائُِكْم. 2َوَتَذكَُّروا  أْرَض الَِّتي اأقَسَم اهلُل بِاأْن اُأْعِطَيها ل� ال�
أرَبِعيَن  ال� ِطيَلَة  الرِّحَلِة  كُلِّ  ِفي  إلَُهكُْم  قاَدكُْم  َكيَف 
حراِء لَِيضَغَط َعَليُكْم َوَيمَتِحَنُكْم،  َسَنًة الماِضَيَة ِفي الصَّ
اأْم  َوصاياُه  َتحَفُظوَن  كُنُتْم  اإْن  قُلُوبُِكْم  ِفي  ما  َفَيْعِرَف 
ل�. 3َفاأْدَخَلُكْم ِفي ِضيٍق َواأجاَعُكْم، ثُمَّ اأطَعَمُكُم الَمنَّ 
لََعلَُّكْم  اآباؤكُْم.  َول�  اأنُتْم  ل�  َتعِرفُونَُه  َتُكونُوا  لَْم  الَِّذي 
نساَن ل� َيِعيُش َعَلى الُخبِز َوْحَدُه، َبْل  َتْفَهُموَن اأنَّ ال�إ
بُِكلِّ َكِلَمٍة َتْخُرُج ِمْن َفِم اهلِل. 4ثِياُبُكُم الَِّتي َترَتُدونَها 
أرَبِعيَن َسَنًة.  ْم ِطيَلَة َهِذِه ال� لَْم َتْهَترْئ، َواأرُجلُُكْم لَْم َتَتَورَّ
أُب  ُب ال� ُبُكْم َكما يؤدِّ 5َفْلُتْدِرْك قُلُوُبُكْم اأنَّ إلَهكُْم ُيَؤدِّ

اْبَنُه.
6»َفاأِطيُعوا َوصايا إلَِهكُْم باتِّباِعِه َواإْكراِمِه َوَمهاَبِتِه. 

َبٍة، ِفيها َجداِوٌل  أنَّ إلََهكُْم َسُيحِضُركُْم اإلَى اأْرٍض َطيِّ 7لِ�

أوِدَيِة َوِفي التِّلاِل. 8اإلَى  َوَينابِيٌع َوُعُيوُن ماٍء َتَتَدفَُّق ِفي ال�
َوُرّماٍن  تِيٍن  َواأشجاِر  ِعَنٍب  َوكُُروِم  َوَشِعيٍر  َقْمٍح  اأْرِض 
َوَزيُتوٍن َوَعَسٍل. 9اإلَى اأْرٍض ل� َيِقلُّ ِفيها َطَعاُمُكْم، َول� 
َيْنُقُصُكْم َشيٌء. اأْرٍض ُصُخوُرها ِمْن َحِديٍد، َوِمْن تِلالِها 
َوَتْحَمُدوَن  َوَتشَبُعوَن  10َفَتاأْكُلُوَن  نُُحاساً.  َتسَتخِرُجوَن 

أْرِض الَِّتي اأْعطاها لَُكْم. إلََهكُْم بَِسَبِب ال�

ال َتنَسْوا إَلَهُكم
11»فاحِرُصوا َعَلى اأْن ل� َتنَسوا إلََهكُْم، بِاأْن َتَتراَجُعوا 

َعْن ِحفِظ َوصاياُه َوَشرائِِعِه َوَفرائِِضِه الَِّتي اُأوِصيُكُم الَيوَم 
َجِميَلًة  ُبُيوتاً  َوَتبُنوَن  َوَتشَبُعوَن  َتاأْكُلُوَن  12َوِحيَن  بِها. 
َوَتكثُُر  َواأغناُمُكْم،  اأبقاُركُْم  13َوَتزداُد  ِفيها،  لَِتسُكُنوا 
ُتُكْم َوَذَهُبُكْم، َوَيزداُد كُلُّ ما ُهَو لَُكْم. 14ِحيَنِئٍذ،  ِفضَّ
اأْرِض  ِمْن  اأخَرَجُكْم  الَِّذي  إلََهكُُم  َفَتنَسوا  َتَتَكبَُّروا،  ل� 
الَكَبيَرِة  ْحراِء  الصَّ تِلَك  ِفي  15َوقاَدكُْم  ِمْصَر،  الُعُبوِديَِّة 
َوالَعقاِرِب.  ِة  الّسامَّ بِالثَّعابيِن  الَمِليَئِة  الُمرِعَبِة  الَفِظيَعِة 
الَِّذي  َفُهَو  الماِء.  ِمَن  َتخلُو  الَِّتي  الجافَِّة  أْرِض  ال� ِفي 
أجِلُكْم. 16ُهَو َمْن  لِ� خِر القاِسي  اأخَرَج الماَء ِمَن الصَّ
اآباؤكُْم  َيُكْن  لَْم  الَِّذي  حراِء،  الصَّ ِفي  الَمنَّ  اأطَعَمُكُم 
َكي  َوَيمَتِحَنُكْم،  َعَليُكْم  لَِيضَغَط  َوَذلَِك  َيعِرفُونَُه. 

َتنَجُحوا َوَتزَدِهُروا َفي النَّهاَيِة.
تُنا َوقُدَرتُنا َجَمَعتا  17»َواحَذُروا ِمْن اأْن َتُقولُوا: ›قُوَّ

َمْن  ُهَو  إلََهكُْم  اأنَّ  َتَذكَُّروا  18َولَِكْن  الثَّرَوَة.‹  َهِذِه  لَنا 
َة لِلُحُصوِل َعَلى الثَّرَوِة، ِحفاظاً َعَلى الَعهِد  ُيعِطيُكُم الُقوَّ

الَِّذي َقَطَعُه َمَع اآبائُِكْم َكما ُهَو فاِعٌل الَيوَم.
اُأْخَرى  اآلِِهًة  َوَتِبعُتْم  إلََهكُْم،  نَِسيُتْم  اإْن  19»اأّما 

ُركُُم الَيوَم ِمْن اأنَُّكْم  نِّي اُأَحذِّ َوَعَبْدتُُموها َوَسَجْدتُْم لَها، َفاإ
اهلُل  َسُيهِلُكها  الَِّتي  ُأُمِم  20َكال� َمحالََة.  ل�  َسَتهِلُكوَن 
أْرَض، َهَكذا اأنُتْم َسَتهِلُكوَن،  اأماَمُكْم ِعنَد ُدُخولُِكُم ال�

لِ�أنَُّكْم لَْم َتِطيُعوا إلََهكُْم.

الَفضُل هلِل ال إلْسراِئيل

نَهَر 9  الَيوَم  َسَتعُبُروَن  اإْسرائِيَل،  َبِني  يا  »اسَتِمُعوا 
َواأقَوى  اأعَظَم  اُأَمماً  َوَتطُرُدوا  لَِتدُخلُوا  ُأرُدنِّ  ال�
ماَء،  السَّ َتِصُل  ُمرَتِفَعٍة  اأسواٍر  ذاُت  ُمُدٌن  لَها  ِمنُكْم، 
2َيسُكُنها َشعٌب َعِظيٌم َوَطِويُل القاَمِة، َوُهُم الَعناِقيُّوَن، 

›َمْن  َيُقولُوَن:  آَخِريَن  ال� َوَسِمعُتُم  َعنُهْم  َعَرْفُتْم  الَِّذيَن 
َيسَتِطيُع اأْن ُيقاِوَم الَعناِقيِّيَن؟‹ 3فاعَلُموا الَيوَم اأنَّ إلََهكُْم 
ُملَتِهَمٍة.  َكناٍر  اأماَمُكْم  ُأرُدنِّ  ال� نَهَر  َسَيعُبُر  َمْن  ُهَو 
َفَتطُرُدونَُهْم  ُموَن،  َتَتَقدَّ اأنُتْم  َبيَنما  َوَيهِزُمُهْم  َوَسُيهِلُكُهْم 

َوتُفُنونَُهْم َسِريعاً َكما َوَعَدكُْم اهلُل َتماماً.
َتُقولُوا  ل�  اأماِمُكْم،  ِمْن  إلَُهكُْم  َيْطُرُدُهْم  4»َوِحيَن 
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لَِنمَتِلَك  اهلُل  اأدَخَلنا  َّنا صالُِحون،  أن ›لِ� نُُفوِسُكْم:  ِفي 
ُأَمَم ِمْن اأماِمُكْم  أْرَض.‹ َبْل َسَيْطُرُد اهلُل تِلَك ال� َهِذِه ال�
َولَِكْن  اأْرِضِهْم،  ل�مِتلاِك  5َوَسَتدُخلُوَن  اأشراٌر.  َُّهْم  أن لِ�
َسَيطُرُدُهْم  اإنَّما  قُلُوبُِكْم،  َواْسِتقاَمِة  بِرِّكُْم  بَِفضِل  لَيَس 
ِهْم، ِحفاظاً َعَلى الَوعِد  إلُهكُْم ِمْن اأماِمُكْم بَِسَبِب َشرِّ

آبائُِكْم اإبراِهيَم َواإْسحاَق َوَيعُقوَب.  الَِّذي اأقَسَم اهلُل بِِه ل�
لَِتمَتِلُكوها  أْرَض  ال� ُيْعِطَيُكُم  لَْن  إلَهكُْم  اأنَّ  6فاعَلُموا 

ٌد. بَِفضِل بِرِّكُْم، َفاأنُْتْم َشعٌب َعِنيٌد َوُمَتَمرِّ

َتذكيٌر بَغَضِب اهلل
ِفي  إلِهكُْم  اأغَضبُتْم  اأنَُّكْم  َتنَسوا  َول�  7»اذكُُروا 

ْدتُْم َعَلى اهلِل ِمْن  ْحراِء، َفَقد َرَفضُتْم اأْن تُِطيُعوُه َوَتَمرَّ الصَّ
أرِض ِمْصَر اإلَى اأْن اأَتيُتْم لَِهذا الَمكاِن.  َيوِم ُمغاَدَرتُِكْم لِ�
اأْوَشَك  َحتَّى  ُحوِريَب.  َجَبِل  ِفي  اهلِل  َغَضَب  8اأَثْرتُْم 

َصِعدُت  9َفِحيَن  ُيفِنَيُكْم.  اأْن  ِديِد  الشَّ َغَضِبِه  ِفْي  اهلُل 

أخِذ لَوَحي َحَجِر الَعهِد الَِّذي َقَطَعُه اهلُل  اإلَى الَجَبِل لِ�
َواأرَبِعيَن  َيوماً  اأرَبِعيَن  َة  ُمدَّ الَجَبِل  َعَلى  َبِقيُت  َمعُكْم، 
لَيَلًة، لَْم اآكُْل ِفيها ُخبزاً َولَْم اأشَرْب ماًء. 10َواأعطانِي اهلُل 
الَّلوَحيِن الَحَجِريَّيِن اللَّذيِن نُِقشا َباإصَبِع اهلِل، َوَعَليِهما 
َوَسِط  ِمْن  لَُكْم  اهلُل  بِها  تَكلََّم  الَِّتي  الَكِلماِت  َجِميُع 

النّاِر، َيوَم اجَتَمعُتْم ُهناَك.
لَيَلًة،  أرَبِعيَن  َوال� َيوماً  أرَبِعيَن  ال� نِهاَيِة  11»َوِفي 

اهلُل:  لِي  قاَل  12ثُمَّ  الَعهِد،  َحَجِر  لَوَحي  اهلُل  اأعطانِي 
اأخَرجُتُه  الَِّذي  أنَّ َشعَبَك  َوانِْزْل ِمْن ُهنا بُِسرَعٍة لِ� ›قُْم 
ِمْن ِمْصَر َقْد اأفَسُدوا اأنُفَسُهْم، َفَقِد اْبَتَعُدوا َسِريعاً َعْن 
أنُفِسِهْم َصَنماً.‹ 13ثُمَّ قاَل اهلُل لِي:  َوصاياَي، َفَصَنُعوا لِ�
َعِنيٌد.  َشعٌب  اأنَُّه  َفَوَجدُت  عَب،  الشَّ َهذا  راَقبُت  ›َقْد 
آَن َفاأْقضَي َعَليِهْم، َفلا َيُعوُد اأَحٌد َيَتَذكَُّرُهْم.  14َدْعني ال�

ًة اأقَوى َواأكَثَر َعَدداً ِمنُهْم.‹« َواأجَعلَُك اُأمَّ

َهِبّي الِعجُل الذَّ
ُمشَتِعلاً  َوَقْد كاَن  الَجَبِل،  ِمَن  نََزلُت  15»ِحيَنِئٍذ، 

. 16َونََظرُت َواإذا بُِكْم  بِالنّاِر، َوكاَن لَوحا الَعهِد ِفي َيَديَّ
أنُفِسُكْم َصَنماً َعَلى  َقْد اأخَطاأْتُْم اإلَى إلَِهكُْم، َوَسَبْكُتْم لِ�
اهلُل.  بِِه  اأوصاكُْم  َعّما  َسِريعاً  َوابَتَعدتُْم  ِعجٍل،  َشكِل 

، َوَحطَّمُتُهما  17َفاأمَسْكُت بِاللَّوَحيِن َوَرَميُتُهما ِمْن َيَديَّ

َوَوجِهي  ثانَِيًة  َوانَْبَطْحُت  ُت  ُعدُّ 18ثُمَّ  اأعُيِنُكْم.  اأماَم 
أرَبِعيَن َيوماً َواأرَبِعيَن لَيَلًة،  أْرِض ِفي َحضَرِة اهلِل لِ� اإلَى ال�
الَخِطيَِّة  بَِسَبِب  ماًء،  اأشَرْب  َولَْم  ُخبزاً  ِفيها  اآكُْل  لَْم 
اهلِل، أ  َعيَني  اأماَم  اُأْخَرى  اآلَِهٍة  بِِعباَدِة  ارَتَكبُتُموها  الَِّتي 
َفاأغَضبُتُموُه. 19كُنُت خائِفاً ِمْن َغَضِب اهلِل َوَسَخِطِه، 
اإْذ كاَن غاِضباً ِجّداً َعَليُكْم َحتَّى اأوَشَك اأْن ُيهِلَكُكْم، 
20َكما  اأيضاً.  ِة  الَمرَّ تِلَك  ِفي  اإلَيَّ  اأصَغى  اهلَل  لَِكنَّ 
َغِضَب اهلُل َعَلى َهُروَن بِما َيكِفي لُِيهِلَكُه، َفَصلَّيُت ِمْن 

اأجِلِه ِفي َذلَِك الَيوِم.
َصَنعُتُموُه،  الَِّذي  النَِّجَس  الِعجَل  اأَخْذُت  21»ثُمَّ 

ناِعماً  صاَر  َحتَّى  َوَطَحنُتُه  َوَحطَّمُتُه  بِالنّاِر،  َواأحَرْقُتُه 
ِمَن  الُمنَحِدِر  الَجدَوِل  ِفي  بُِغباِرِه  األَقيُت  ثُمَّ  َكالُغباِر، 
َة َوَقْبُروَت َهتَّاأَوَة اأغَضبُتُم  الَجَبِل. 22َواأيضاً ِفي َتبِعيَرَة َوَمسَّ
َوقاَل  َبْرنِيَع  قاَدَش  ِمْن  اهلُل  اأرَسَلُكْم  23َوِعنَدما  اهلَل. 

لَُكْم.‹  اأعَطيُتها  الَِّتي  أْرَض  ال� َوامَتِلُكوا  ›اْذَهُبوا  لَُكْم: 
َعَصيُتْم اأمَر إلَِهكُْم، َولَْم َتِثُقوا بِِه َولَْم تُِطيُعوُه. 24َفاأنُتْم 

ُدوَن َعَلْيِه ُمنُذ َعَرْفُتُكْم. َترفُُضوَن اإطاَعَة اهلِل َوَتَتَمرَّ
أْرِض ِفي َحضَرِة اهلِل  25»َفانَْبَطْحُت َوَوجِهي اإلَى ال�

أنَّ اهلَل اأعَلَن اأنَُّه َسُيهِلُكُكْم.  اأرَبِعيَن َيوماً َواأرَبِعيَن لَيَلًة، لِ�
َوقُْلُت: يا اهلُل، ل� تُهِلْك َشعَبَك  اإلَى اهلِل  26َوَصلَّيُت 

تَِك الَعِظيَمِة، َواأخَرجَتُه  الَِّذي ُهَو لََك، َوَقْد َفَديَتُه بُِقوَّ
اإبراِهيَم  ُخّداَمَك  27اذكُْر  الَجبَّاَرِة.  بَِيِدَك  ِمْصَر  ِمْن 
ِه  َوَشرِّ عِب  الشَّ ِعناِد  َعْن  َوَتغاَض  َوَيعُقوَب.  َواإْسحاَق 
يهوه ب  أنَّ  ›لِ� الِمْصِريُّوَن:  َيُقوَل  ل�  28لَِكْي  َوَخِطيَِّتِه، 
بِها،  َوَعَدُهْم  الَِّتي  أْرِض  ال� اإلَى  اإحضاَرُهْم  َيسَتِطْع  لَْم 
حراِء.‹  الصَّ ِفي  لَِيقُتَلُهْم  اأخَرَجُهْم  َيْكَرُهُهْم،  َُّه  أن َول�
تَِك َوقُدَرتَِك  29اإنَُّهْم َشعُبَك َوُملُكَك الَِّذي اأخَرْجَتُه بُِقوَّ

الَعِظيَمَتيِن.«

َلوحا الَعْهِد الَجِديدان

›انَحْت 10  لِي:  قاَل اهلُل  الَيوِم،  َذلَِك  »َوِفي 
لَيِن،  أوَّ ال� الَّلوَحيِن  َمثَل  َحَجٍر  ِمْن  لَوَحيِن 

أ 18:9 بعبادة . . . عيني اهلل. حرفياً »بعمل الّشر في عيني اهلل.«

ب 28:9 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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َواصَعْد اإلَيَّ اإلَى الَجَبِل. اصَنْع لََك ُصنُدوقاً ِمْن َخَشٍب، 
َعَلى  كانَْت  الَِّتي  الَوصايا  اللَّوَحيِن  َعَلى  2َوَساأكُتُب 

اللَّوَحيِن  ثُمَّ َضِع  اللََّذيِن َحطَّمَتُهما.  أَولِيِن  ال� اللَّوَحيِن 
ْنُدوِق.‹ ِفي الصُّ

نِط. َونََحتُّ  ْنُدوَق ِمْن َخَشِب السَّ 3»َفَصَنعُت الصُّ

لَيِن. ثُمَّ َصِعْدُت اإلَى  أوَّ لَوَحيِن َحَجِريَّيِن ِمثَل اللَّوَحيِن ال�
. 4َوَكَتَب اهلُل َعَلى اللَّوَحيِن  الَجَبِل َواللَّوحاِن ِفي َيَديَّ
الَوصايا  اأي  لَيِن.  أوَّ ال� اللَّوَحيِن  َعَلى  َكَتَبُه  َقْد  كاَن  ما 
الَعَشَر الَِّتي َتَكلََّم اهلُل بِها اإلَيُكْم َعَلى الَجَبِل ِمْن َوَسِط 
5ِحيَنِئٍذ،  لِي.  اأْعطاها  َوَقْد  ُهناَك،  اجَتَمعُتْم  َيوَم  النّاِر 
ْنُدوِق الَِّذي  نََزلُت ِمَن الَجَبِل َوَوَضْعُت اللَّوَحيِن ِفي الصُّ

َصَنعُتُه، َوَقْد َبِقيا ُهناَك َكما اأوصانِي اهلُل.«
اإلَى  الَيعقانِيِّيَن  اآباِر  ِمْن  اإْسرائِيَل  َبُنو  ارَتَحَل  6ثُمَّ 

األِعاَزُر  َفصاَر  ُهناَك.  َوُدِفَن  َهُروُن  ماَت  َحيُث  ُموِسيَر، 
اْبُنُه كاِهناً َمكانَُه. 7َوِمْن ُهناَك ارَتَحلُوا اإلَى الِجْدُجوِد، 
َينابِيِع  بَِكْثَرِة  َمْعُروٌف  َمكاٌن  َوُهَو  ُيطباَت،  اإلَى  َوِمْنها 
الماِء. 8»ِفي َذلَِك الَيوِم، َعيََّن اهلُل َقِبيَلَة ل�ِوي لَِحمِل 
ُصنُدوِق َعْهِد اهلِل، َولَِيمثُلُوا ِفي َحضَرِة اهلِل لَِيخِدُموُه، 
عَب بِاْسِم اهلِل، َكما َيفَعلُوَن َحتَّى الَيوِم.  َولُِيباِركُوا الشَّ
أْرِض َكالَقبائِِل  ًة ِمَن ال� 9لَِهذا ل� َتمِلُك َقِبيَلُة ل�ِوي ِحصَّ

ُتها َكما َوَعَد ل�ِوي. أنَّ اهلَل ُهَو ِحصَّ ال�ُأخَرى، لِ�
نَهاراً  اأرَبِعيَن  الَجَبِل  َعَلى  َبِقيُت  َفَقْد  اأنا  10»َواأّما 

ُأولَى، َوَقِد اسَتَمَع اهلُل لِي ثانَِيًة  ِة ال� َواأرَبِعيَن لَيَلًة َكالَمرَّ
لِي:  اهلُل  قاَل  11ثُمَّ  اأهَلَكُكْم.  َفما  الَيوِم،  َذلَِك  ِفي 
عِب، لَِيدُخلُوا َوَيمَتِلُكوا  ›قُْم َواْذَهْب َوارَتِحْل اأماَم الشَّ

آبائُِكْم بِاأْن اُأعِطيها لَُهْم.‹ أْرَض الَِّتي اأقَسْمُت ل� ال�

ما ُيِريُدُه اهلل
آَن يا اإْسرائِيُل، ما الَِّذي َيطلُُبُه إلَُهَك ِمنَك؟  12»َوال�

اأْن َتتَِّقي إلََهَك، َواأْن َتحيا بَِحَسِب َكلاِمِه، َواأْن تُِحبَُّه، 
َوَتخِدَم اهلَل بُِكلِّ َقْلِبَك َونَْفِسَك. 13َواأْن َتحَفَظ َشرائَِع 

إلَِهَك  َوَوصاياُه الَِّتي اُأْعِطيها لََك الَيوَم لََخْيِرَك.

أْرَض  ماواِت َوال� ماواِت َواأَعَلى السَّ 14»َفَمَع اأنَّ السَّ

َوكُلَّ ما ِفيها إللَِهَك، 15َفَقْد اأَحبَّ اهلُل اآباَءكُْم بَِشكٍل 
. َواختاَركُْم، اأنُتْم نَسَلُهْم ِمْن َبْعِدِهْم، ِمْن َبيِن  خاصٍّ

ُعوِب، لَِتُكونوا َشعَبُه. َوما ِزلُْتْم َكَذلَِك اإلَى  َجِميِع الشُّ
أنَّ  17لِ� َبْعُد.  تُعانُِدوا  َول�  قُلُوُبُكْم، أ  ْر  16َفلَتَتَطهَّ الَيوِم. 
الُمنَتِصُر  لَُه  ال�إ أِرباِب.  ال� َوَربُّ  آلَِهِة  ال� اإلَُه  ُهَو  إلََهكَْم 

18َيْضَمُن  ِرْشَوًة.  ياأُخُذ  َول�  َيَتَحيَُّز  ل�  َوُهَو  ِهيُب،  الرَّ
أراِمِل، َوُيِحبُّ الَغِريَب َوُيعِطيِه َطعاماً  الَعدَل لِلَيتاَمى َوال�

َوثِياباً.
ُغَرباَء  كُنُتْم  لِ�أنَُّكْم  الَغِريَب  اأيضاً  اأنُتْم  19»َفاأِحبُّوا 

ُكوا بِِه  ِفي اأْرِض ِمْصَر. 20هاُبوا إلََهكُْم َواعُبُدوُه. َتَمسَّ
َوْحَدُه، َول� َتحِلُفوا اإلّ� بِاْسِمِه. 21ُهَو َتسِبيُحُكْم، َوهَو 
أجِلُكْم َجِميَع َهِذِه ال�أشياَء الَعِظيَمِة  اإلَُهُكْم الَِّذي َصَنَع لِ�
ِهيَبِة الَِّتي َراأيُتُموها َبُعُيونُِكْم. 22َفِعنَدما نََزَل اآباؤكُْم  َوالرَّ
َكثََّركُْم  لَِكْن  َفَقْط،  َشْخصاً  َسبِعيَن  كانُوا  ِمْصَر،  اإلَى 

ماِء. إلَُهكُْم ِمثَل نُُجوِم السَّ

ِر اهلل َتَذكَّ

»َفاأِحبُّوا إلََهكُْم، َواْحَفُظوا اأواِمَرُه َوَشرائَِعُه 11 
َوَفرائَِضُه َوَوصاياُه دائِماً. 2َوافَهُموا الَيوَم اأنَّ 
أول�ِدكُُم الَِّذيَن لَْم َيعِرفُوا َولَْم َيَروا  َكلاِمي َهذا لَيَس لِ�
َتُه الَعِظيَمَة 3َواآياتِِه َواأعمالَُه  َتاأِْديَب إلَِهكُْم َوَعَظَمَتُه َوقُوَّ
الَِّتي َعِمَلها ِفي ِمْصَر بِِفْرَعوَن َمِلِك ِمْصَر َوبُِكلِّ اأْرِضها، 
4َوما َعِمَلُه بَِجيِش ِمْصَر َوُخُيولِِه َوَمرَكباتِِه، َوَكيَف اأنَُّه 

ُيلاِحُقونَُكْم،  َوُهْم  َتْغُمُرُهْم  ال�أحَمِر  الَبحِر  ِمياَه  َجَعَل 
لَُكْم  َعِمَلُه  5َوما  الَيوِم،  َهذا  اإلَى  َتماماً  اهلُل  َفاأهَلَكُهْم 
6َوما  الَمكاِن،  َهذا  اإلَى  اأَتيُتْم  اأْن  اإلَى  حراِء  الصَّ ِفي 
، ِحيَن َفَتَحِت  َعِمَلُه َبداثاَن َواأبِيراَم اْبَني األِياآَب الَراُأوَبْيِنيَّ
َوكُلِّ  َوِخياِمِهْم  عائِلاتِِهْم  َمَع  َوابَتَلَعتُهْم  فاها  أْرُض  ال�
َحيواٍن كاَن َيتَبُعُهْم ِفي َوَسِط كُلِّ اإْسرائِيَل، 7َبْل َكلاِمي 
الَِّتي  الَعِظيَمِة  ال�أعماِل  َراأيُتْم كُلَّ  الَِّذيَن  اأنُتُم  لَُكْم  ُهَو 

َعِمَلها اهلُل.

َوِختاُن  قُلُوُبُكْم.«  »َفلُتخَتْن  ُقُلوُبُكْم. حرفياً  ْر  َفلَتَتَطهَّ أ 16:10 

اأِو  التّطهيِر  باسِم  العاّمِة  ِعنَد  معروفاً  اليوَم  يزاُل  ما  أول�ِد طقٌس  ال�
َمَع  اهلُل  َقَطَعُه  الِّذي  العهِد  علاَمَة  الطَّقُس  َوَقْد كاَن هذا  الُطُهوِر. 
. َوِفي العهِد الجديِد،  اإبراِهيَم، َوَظلَّ َشريعًة ُمهّمًة لُِكلِّ ذكٍر َيهوِديٍّ
ُيشاُر اإلَى هذا الطّقِس بِمعاٍن روحّيٍة. )انظر مثلاً ُروما 28:2، فيلّبي 

3:3، كولوسي 11:2(
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لَُكُم  اُأعِطيها  الَِّتي  ِريَعِة  الشَّ كُلَّ  8»فاحَفُظوا 

الَِّتي  أْرِض  ال� ل�مِتلاِك  َوَتدُخلُوا  اأقِوياَء  لَِتُكونُوا  الَيوَم، 
َطِويلاً  َتحَيوا  9َولَِكي  اإلَيها،  ُأرُدنِّ  ال� نَهَر  عابُِروَن  اأنُتْم 
ُيعِطَيها  بِاأْن  آبائُِكْم  ل� اهلُل  اأقَسَم  الَِّتي  أْرِض  ال� َعَلى 
أنَّ  10لِ� َوَعَسلاً.  لََبناً  َتفيُض  اأْرضاً  أحفاِدِهْم،  َولِ� لَُهْم 
أْرَض الَِّتي َسَتدُخلُوَن ل�مَتلاِكها لَيَسْت َكاأْرِض ِمْصَر  ال�
الُبُذوَر  َتزَرُعوَن  َتَرْكُتُموها، َحيُث كُنُتْم ِفي ِمْصَر  الَِّتي 
أْرَض  َوَترُوونَها بِاأرُجِلُكْم َكُبستاِن َخضراواٍت. 11لَِكنَّ ال�
َواأوِدَيٍة،  ِجباٍل  اأْرُض  ل�مِتلاِكها  النَّهَر  َسَتعُبُروَن  الَِّتي 
ماِء. 12اأْرٌض َيعَتِني بِها إلَُهكُْم. َعينا  تُرَوى بَِمَطِر السَّ

َنِة اإلَى نِهاَيِتها. إلَِهكُْم َعَليها دائِماً، ِمْن بِداَيِة السَّ

اُأوِصيُكْم  الَِّتي  َوصاياَي  بِِحرٍص  اأَطعُتْم  ْن  13»َفاإ

بِها الَيوَم، َواأحَبْبُتْم اهلَل َوَخَدْمُتُموُه بُِكلِّ قُلٌوبِِكْم َوبُِكلِّ 
أْرِضُكْم ِفي الَوقِت  نِّي َساُأْعِطي َمَطراً لِ� نُُفوِسُكْم، 14َفاإ
بِيِع.  الرَّ َوَمَطَر  الَخِريِف  َمَطَر  لَها  َوَساُأْعِطي  الُمناِسِب. 
َوَزيَتُكْم.  الَجِديَد  َونَبيَذكُُم  َقمَحُكْم  َوَسَتجَمُعوَن 
15َوَسُينِبُت ُعْشباً ِفي ُحُقولُِكْم لَِحيواناتُِكْم، َوَسَيُكوُن 

لََديُكْم َطعاٌم َوِفيٌر.
اأَحٌد،  َيخَدَعُكْم  ل�  اأْن  َعَلى  اْحِرُصوا  16»لَِكِن 

17اإْذ  لَها.  َوَتسُجُدوا  اُأْخَرى  اآلَِهًة  َوَتعُبُدوا  َفَتبَتِعُدوا 
ماَء َفلا َيُكوُن ُهناَك  َسَيغَضُب اهلُل َعَليُكْم، َوَسُيغِلُق السَّ
أْرُض َمحاِصيَلها، َوَسَتُموتُوَن َسِريعاً  َمَطٌر، َولَْن تُنِبَت ال�

أْرِض الَجيَِّدِة الَِّتي ُيعِطيها اهلُل لَُكْم. ِفي ال�
نُُفوِسُكْم.  َوِفي  قُلُوبُِكْم  ِفي  َكِلماتِي  18»َفَضُعوا 

َواْعِصُبوا  لَِتذِكيِركُْم،  َكَعلاَمٍة  اأيِديُكْم  َعَلى  ارُبُطوها 
أول�ِدكُْم َوَتَكلَُّموا بِها ِحيَن  بِها ِجباَهُكْم. 19َعلُِّموها لِ�
الطَِّريِق،  ِفي  َتِسيُروَن  َوِحيَن  ُبُيوتُِكْم،  ِفي  َتجِلُسوَن 
َتُقوُموَن. 20اكُتُبوها َعَلى َقوائِِم  َتناُموَن، َوِحيَن  َوِحيَن 
ُبُيوتُِكْم َوَبّواباِت ُمُدنُِكْم، 21لَِكي َتحَيوا اأنُتْم َواأول�َدكُْم 
بِاأْن  آبائُِكْم  ل� اهلُل  اأقَسَم  الَِّتي  أْرِض  ال� َعَلى  َطِويلاً  َزَمناً 

أْرِض. ماُء َفوَق ال� ُيعِطَيها لَُهْم، ما داَمِت السَّ
ِريَعِة الَِّتي اُأوِصيُكْم بِها  22»اإْن َحِفْظُتْم كُلَّ َهِذِه الشَّ

بَِحَسِب  َوِعشُتْم  إلََهكُْم،  َواأحَببُتْم  بِِحرٍص،  لَِتعَملُوها 
َكلاِمِه، َوَبَقيُتْم اُأَمناَء لَُه، 23َفاإنَّ اهلَل َسَيطُرُد َجِميَع َهِذِه 
ُأَمِم ِمْن اأماِمُكْم. َفَتْطُرُدوَن اُأَمماً اأعَظَم َواأقَوى ِمنُكْم  ال�

َوَتْمَتِلُكوَن اأْرَضُهْم. 24كُلُّ َمكاٍن َتِسيُر َعَليِه اأقداُمُكْم 
حراِء َجُنوباً  َيُكوُن لَُكْم. َفَيُكوُن امِتداُد اأْرِضُكْم ِمَن الصَّ
الَبحِر  اإلَى  َشرقاً  الُفراِت  نَهِر  َوِمْن  َشمال�ً،  لُبناَن  اإلَى 
أنَّ  لِ� كُْم،  َيِقَف ِضدَّ اأْن  اأَحٌد  َيسَتِطيَع  . 25َولَْن  الَغربِيِّ
أْرِض َحيثُما  إلََهكُْم َسَيجَعُل النّاَس َيخافُونَُكْم ِفي كُلِّ ال�

َذَهبُتْم، َكما َوَعَدكُْم.

عَنة الَبَرَكُة َواللَّ
26»َساُأعِطيُكُم الَيوَم اأْن َتختاُروا َبيَن الَبَرَكِة َواللَّعَنِة. 

27الَبَرَكُة لَُكْم اإْن اأَطعُتْم َوصايا إلَِهكُُم الَِّتي اُأوِصيُكْم 

بِها الَيوَم، 28َواللَّعَنُة لَُكْم اإْن لَْم َتِطيُعوا َوصايا إلَِهكُْم 
َولَْم َتِعيُشوا بَِحَسِب ما اُأوِصيُكْم بِِه الَيوَم، بَِسيِركُْم َوراَء 

اآلَِهٍة اُأْخَرى لَْم َتعِرفُوها ِمْن َقبُل.
أْرِض لَِتمَتِلُكوها،  29»َفِعنَدما ُيْدِخلُُكْم إلَُهكُُم اإلَى ال�

اأعِلُنوا الَبَرَكَة ِمْن َفْوِق َجَبِل ِجِرزِّيَم، َواللَّعَنَة ِمْن َفْوِق 
الَغربِيَِّة  ِة  فَّ الضِّ َعَلى  اللََّذيِن  30الَجَبليِن  عيباَل،  َجَبِل 
واِدي  الّساِكِنيَن  الَكنعانِيِّيَن  اأْرِض  ِفي   ، ُأرُدنِّ ال� لَِنهِر 
الَبلُّوِط  َشَجَرِة  بِجانِِب  الِجلجاِل،  َمِديَنِة  قُرَب  أرُدنِّ  ال�
ُأرُدنِّ لَِتدُخلُوا َوَتمَتِلُكوا  ِفي ُموَرَة. 31َفَسَتعُبُروَن نَهَر ال�
أْرَض الَِّتي َسُيعِطيها إلُهكُْم لَُكْم. َوِحيَن َتمَتِلُكونَها  ال�
َوالَفرائِِض  رائِِع  الشَّ َجِميَع  32اأِطيُعوا  ِفيها،  َوَتسُكُنوَن 

الَِّتي اُأعِطيها لَُكْم.

َمكاُن ِعباَدٍة واِحد

رائُِع َوالَفرائُِض الَِّتي َتحِرُصوَن 12  »َهِذِه ِهَي الشَّ
أْرِض الَِّتي اأعطاها اهلُل  َعَلى الَعَمِل بِها ِفي ال�
اإلَُه اآبائُِكْم لَُكْم لَِتمَتِلُكوها. فاأِطيُعوها ما ُدمُتْم َتسُكُنوَن 
ُروا َجِميَع  ُأَمَم، َدمِّ أْرَض. 2َوِحيَن َتطُرُدوَن ِهِذِه ال� َهِذِه ال�
كاِملاً.  َتْدميراً  اآلَِهَتُهْم  ِفيها  َعَبُدوا  الَِّتي  الِعباَدِة  اأماِكِن 
َسواٌء اأكانَْت َعَلى الِجباِل الُمرَتِفَعِة اأْم َعَلى التِّلاِل اأْم 
َتحَت ال�أشجارِ الَخْضراِء. 3اهِدُموا َمذابَِحُهْم، َوَحطُِّموا 
الَِّتي  َعْشَتُروَت أ  اأعِمَدَة  َواأْحِرقُوا  التَّْذكاِريََّة،  اأنْصاَبُهُم 

زوجُة  الكنعانِّيين.  ِعنَد  الُمِهّمِة  آلِِهِة  ال� ِمَن  َعْشَتُروت.  أ 3:12 

خصاِب. لِذا كانَْت تُقاُم اأعمدٌة طويلٌة ِمْن  البعِل! َواإلَِهُة التَّناُسِل َوال�إ
سيقاِن ال�أشجاِر لِعباَدتِها.
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اأسماؤُهْم  َولُْتمَح  اآلَِهِتِهْم،  َتماثِيَل  َوَحطُِّموا  َيعُبُدونَها، 
ِمْن َذلَِك الَمكاِن.

4»َول� َتعُبُدوا إلََهكُْم بِِتلَك الطَِّريَقِة. 5َبِل اذَهُبوا اإلَى 

َبيِن الَقبائِِل،  لَُكْم ِمْن  الَِّذي َسَيْختاُرُه إلُهكُْم  الَمكاِن 
َحيُث َسَيَضُع اْسَمُه َوَيسُكُن. 6َتعالُوا اإلَى َذلَِك الَمكاِن 
بَِذبائِِحُكْم َوُعُشوِر َمحاِصيِلُكْم َوَحيواناتُِكْم َوَتقِدماتُِكُم 
َوَتقِدماتُِكُم  َتقِديَمها،  نََذرتُْم  َتقِدَمٍة  َواأيَِّة  الَمْرفُوَعِة، 
ُهناَك  7َفَتاأْكُلُوَن  َوَغَنِمُكْم.  َبَقِركُْم  َواأْبكاِر  ال�خِتياِريَِّة، 
َعِمَلْتُه  ما  بُِكلِّ  َفَرحاً  َوَسَتفَرُحوَن  إلَِهكُْم،  َحْضَرِة  ِفي 

أنَّ إلََهكُْم َقْد باَرَكُكْم. اأيِديُكْم اأنُتْم َوعائِلاتُُكْم، لِ�
كُلُّ  آَن،  ال� نَسلُُك  َكَما  َتسلُُكوَن  َتُعوُدوا  8»َفلا 

َمكاِن  اإلَى  َبعُد  َتاأْتُوا  لَْم  9لِ�أنَُّكْم  َهواُه!  َعَلى  واِحٍد 
أْرِض الَِّتي َسُيعِطيها إلَُهكُْم لَُكْم. 10لَِكنَُّكْم  الّراَحِة َوال�
أْرِض الَِّتي  ُأرُدنِّ َقِريباً، َوَسَتُكونُوَن ِفي ال� َسَتعُبُروَن نَهَر ال�
ُيعِطيها إلَُهكُْم لَُكْم، َفُيعِطيُكْم راَحًة ِمْن اأعدائُِكْم ِمْن 
ما  كُلَّ  11َفاحِملُوا  بِاأماٍن.  َوَتِعيُشوَن  الِجهاِت،  كُلِّ 
لُِيسِكَن  إلَُهكُْم  َيختاُرُه  الَِّذي  الَمكاِن  اإلَى  بِِه  اآُمُركُْم 
َوَتقِدماتُِكْم  الّصاِعَدةَ أ  َذبائَِحُكُم  احِملُوا  ِفيِه.  اْسَمُه 
َوُعُشوَر َمحاِصيِلُكْم َوَحيواناتُِكْم َوَتقِدماتُِكْم ال�خِتياِريََّة 

َوال�أشياَء الثَّميَنَة الَِّتي نََذرتُُموها هلِل.
َواأبناُؤكُْم  اأنُتْم  إلَِهكُْم،  َحْضَرِة  ِفي  12»افَرُحوا 

ِفي  الَِّذيَن  َوالّلاِويُّوَن  َواإماُؤكُْم  َوَعِبيُدكُْم  َوَبناتُُكْم 
َبيَنُكْم.  أْرِض  ال� ِفي  نَِصيٌب  لَُهْم  لَيَس  أنَّ  لِ� ُمُدنُِكْم، 
ُموا تِْقِدماتُِكُم الّصاِعَدَة ِفي اأيِّ  13احِرُصوا َعَلى األّ� تَُقدِّ

ُموها ِفي الَمكاِن الَِّذي َيختاُرُه  َمكاٍن َتَرونَُه، 14َبْل َقدِّ
ما  ُهناَك كُلَّ  فاعَملُوا  َقبائِِلُكْم.  اإْحَدى  اأْرِض  ِفي  اهلُل 

اآُمُركُْم بِِه.
َوَتاأكُلُوا  َتذَبُحوا  اأْن  ُيمِكُنُكْم  َترَغُبوَن،  15»َوِحيَن 

لَحماً ِفي كُلِّ ُمُدنُِكْم َحَسَب ما اأعطاكُْم إلَُهكُْم. اإْذ 
ِمنُه  َياأكُلُوا  اأْن  الطّاِهِريَن  َوَغيِر  َمنُكْم  لِلطّاِهِريَن  ُيمِكُن 
َتاأكُلُوا  ل�  16لَِكْن  يََّل.  ال�إ اأِو  الَغزاَل  ياأكُلُوَن  َكما 

أْرِض َكالماِء. َم، َبِل اْسُكُبوُه َعَلى ال� الدَّ

ُم ل�سترضاء  أ 11:12 َذبائح صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.

17»ل� َتاأكُلُوا ِفي ُمُدنُِكْم ُعُشوَر َقمِحُكْم َونَبيِذكُُم 

ال�أشياِء  َوكُلَّ  َغَنِمُكْم،  اأْو  َبَقِركُْم  اأْبكاَر  َول�  َوَزيِتُكْم، 
وَتَبرُّعاتُِكْم.  ال�خِتياِريََّة  َوَتقِدماتُِكُم  بِها،  نََذرتُْم  الَِّتي 
18َفلا َتاأكُلُوا َهِذِه التَّقِدماِت اإلّ� ِفي َحْضَرِة إلَِهكُْم، ِفي 

الَمكاِن الَِّذي َسَيختاُرُه إلَُهكُْم، َفَتاأكُلُوَن اأنُتْم َواأبناُؤكُْم 
ِفي  الّساِكُنوَن  َوالَّلاِويُّوَن  َواإماُؤكُْم  َوَعِبيُدكُْم  َوَبناتُُكْم 
ال�أشياِء  بُِكلِّ  َوَتسَتمِتُعوَن ِفي َحْضَرِة إلَِهكُْم  ُمُدنُِكْم، 

الَِحِة الَِّتي َعِملُتْم ِفيها. الصَّ
ُدمُتْم  ما  الَّلاِويِّيَن  اإهماِل  َعَدِم  َعَلى  19»احِرُصوا 

َكما  اأْرَضُكْم  إلَِهكُْم  َع  َوسَّ 20َواإذا  أْرَض.  ال� َتسُكُنوَن 
›َسَناأكُُل  َوقُلُتْم:  اللَّحِم،  اأكِل  ِفي  َوَرِغبُتْم  َوَعَدكُْم، 
بَِقْدرِ  لَحماً  َتاأكُلُوا  اأْن  ُيمِكُنُكْم  نَُّه  َفاإ اللَّحِم،‹  َبعَض 
ما تُِريُدوَن. 21َواإْن كاَن الَمكاُن الَِّذي َيختاُرُه إلَُهكُْم 
نَُّه ُيمِكُنُكْم اأْن َتذَبُحوا  لَِيَضَع ِفيِه اْسَمُه َبِعيداً َعنُكْم، َفاإ
َكما  لَُكْم،  اهلُل  اأعطاها  الَِّتي  َوَغَنِمُكُم  اأبقاِركُْم  ِمْن 
ِفي  تُِريُدوَن  ما  َقدَر  َتاأكُلُوا  اأْن  َوُيمِكُنُكْم  اأَمرتُُكْم، 
يََّل. َوَياأكُُل  ُمُدنُِكْم. 22كُلُوُه َكما َتاأكُلُوَن الَغزاَل اأِو ال�إ

ِمنُه الطّاِهُروَن َوَغيُر الطّاِهِريَن.
ِفيِه  أنَّ  لِ� َم،  الدَّ َتاأكُلُوا  ل�  اأْن  َعَلى  23»اْحَرُصوا 

تاأكُلُوا  24ل�  اللَّحِم.  َمَع  الَحياَة  تاأكُلُوا  َفلا  الَحياَة. 
أْرِض َكالماِء. 25ل� َتاأكُلُوُه،  َم، َبِل اْسُكُبوُه َعَلى ال� الدَّ
أول�ِدكُْم َخيٌر. اْفَعلُوا ما َيراُه اهلُل َصلاحاً  لَِيُكوَن لَُكْم َولِ�

وَحّقاً.
نُُذوِركُْم،  َوَتقِدماُت  َسُة  الُمَقدَّ َتقِدماتُُكُم  26»اأّما 

ُموا  27َوَقدِّ اهلُل،  َسَيختاُرُه  الَِّذي  الَمكاِن  اإلَى  َفُخُذوها 
َم، َعَلى َمذَبِح إلَِهكُْم.  تِْقِدماتُِكُم الّصاِعَدَة: اللَّحَم َوالدَّ
اأيضاً  ُيسَفَك  اأْن  َفَيْنَبِغي  ال�ُأخَرى  َذبائِِحُكُم  َدُم  َواأّما 
َعَلى َمذَبِح إلَِهكُْم. َولَِكْن ُيمِكُنُكْم اأْن َتاأكُلُوا اللَّحَم. 
الَِّتي  الَوصايا  َهِذِه  َجِميِع  اإطاَعِة  َعَلى  28فاحِرُصوا 

اإلَى  َخيٌر  أول�ِدكُْم  َولِ� لَُكْم  لَِيُكوَن  الَيوَم،  لَُكُم  اُأعِطيها 
لاَح َوالَحقَّ اأماَم إلَِهكُْم. أَبِد، ل�أنَُّكْم َعِملُتْم الصَّ ال�

الَِّتي  ُأَمَم  ال� اأماَمُكُم  إلَُهكُْم  اأهَلَك  29»َوَمَتى 

ِفي  َوَتسُكُنوَن  َتطُرُدونَها  َوَحيَن  لَِتْطُرُدوها،  َسَتدُخلُوَن 
اأْرِضِهْم، 30احَذُروا ِمْن اأْن َتَقُعوا ِفي َفخِّ َتقِليِد اأعمالِِهْم 
َعْن  َتساألُوا  اأْن  احَذُروا  اأماَمُكْم.  َهلاِكِهْم  َبعِد  ِمْن 
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ُأَمُم اآلَِهَتها؟ لَِكي نَْعَمَل  اآلَِهِتِهْم: ›َكيَف َعَبَدْت َهِذِه ال�
نَحُن اأيضاً ِمثَلُهْم!‹ 31َفلا َتعُبُدوا يهوه اإلََهُكْم بُِطُرِقِهْم، 
آلَِهِتِهْم ما ُيْبِغُضُه يهوه، اإْذ ُيحِرقُوَن َحتَّى  َفُهْم َيْعَملُوَن ل�
آلَِهِتِهْم. 32َفاْحِرُصوا  اأْبناَءُهْم َوَبناتِِهْم َفي النّاِر َكَقرابيَن ل�
َعَلى َتطبيِق َجِميِع ما اُأوِصيُكْم بِِه. ل� تُِضيُفوا اإلَيِه، َول� 

َتحِذفُوا ِمنُه.

األنِبياُء الَكَذَبة

ُيخِبُر 13  َشخٌص  اأْو  نَِبيٌّ  َبيَنُكْم  َظَهَر  »اإْن 
َم لَُكْم  بِالُمسَتقَبِل َعْن َطِريِق ال�أحلاِم، َوَقدَّ
ال�ُأعُجوَبُة،  اأِو  آَيُة  ال� َهِذِه  َقْت  2َفَتَحقَّ اُأعُجوَبًة،  اأْو  اآَيًة 
َتعِرفُونَها،‹  ل�  اُأْخَرى  اآلَِهٍة  َوراَء  ›لَِنذَهْب  لَُكْم:  َوقاَل 
آلَِهَة،‹ 3َفلا َتسَتِمُعوا لَِكلاِم  َوقاَل اأيضاً: ›لَِنعُبْد َهِذِه ال�
َيمَتِحُنُكْم  إلََهكَْم  ل�أنَّ  الَعرَّاِف،  َذلَِك  اأْو  النَِّبيِّ  َذلَِك 

لَِيرى اأنَُّكْم تُِحبُّونََه بُِكلِّ قُلُوبُِكْم َوبُِكلِّ نُُفوِسُكْم.
4»اْتَبُعوا إلََهكُْم َوهاُبوُه َواْحَفُظوا َوصاياُه َواأطيُعوُه 

خُص  َواْعُبُدوُه َوَظلُّوا اأْوِفياَء لَُه. 5َواأّما َذلَِك النَِّبيُّ اأِو الشَّ
َفَينَبِغي  ال�أحلاِم،  َطِريِق  َعْن  بالُمسَتقَبِل  ُيخِبُر  الَِّذي 
َُّه َدَفَعُكْم لِِعصياِن إلَِهكُُم الَِّذي اأخَرَجُكْم  أن اأْن ُيقَتَل ل�
َركُْم ِمَن الُعُبوِديَِّة. َفَقْد حاَوَل اأْن  ِمْن اأْرِض ِمْصَر َوَحرَّ
ُيبِعَدكُْم َعِن الَحياِة الَِّتي اأوصاكُْم اإلَُهُكْم اأْن َتحُيوها، 

رَّ ِمْن َوَسِطُكْم. فاقُتلُوُه َواأِزيلُوا الشَّ
َك، اأِو اْبُنَك اأِو  6»َواإْن اأغراَك اأُخوَك اْبُن اأبِيَك َواُأمِّ

اْبَنُتَك، اأْو َزوَجُتَك الَِّتي تُِحبُّها، اأْو َصِديُقَك الَحِميُم، 
رِّ: ›لَِنذَهْب لِِعباَدِة اآلَِهٍة اُأْخَرى،‹  َفقاَل لََك اأَحُدُهْم بِالسِّ
ُعوِب  َوِهَي اآلَِهٌة لَْم َتعِرْفها اأنَت اأْو اآباؤَك، 7ِمْن اآلَِهِة الشُّ
الُمحيَطِة، َسواٌء اأكانُوا الَقِريِبيَن ِمنَك اأِم الَبِعيِديَن َعنَك، 
لَُهْم،  َتسَتِجْب  8َفلا  أْرِض.  ال� َعَلى  َمكاٍن  اأيِّ  ِفي 
َتْرَحْمُهْم،  َول�  َعَليِهْم  َتْشِفْق  َول�  اإلَيِهْم،  َتسَتِمْع  َول� 
َمْن  َل  اأوَّ كُْن  َتقُتَلُهْم!  اأْن  ِمْن  ُبدَّ  9ل�  َتحِمِهْم.  َول� 
َذلَِك.  ِفي  عِب  الشَّ َجِميُع  لَِيشَتِرْك  ثُمَّ  بَِرجِمِهْم،  َيبَداُأ 
َُّهْم حاَولُوا اأْن  أن 10ارُجْمُهْم بِالِحجاَرِة َحتَّى الَموِت، ل�

ُيْبِعُدوَك َعْن إلَِهَك الَِّذي اأخَرَجَك ِمْن اأْرِض ِمْصَر، ِمَن 
َبْيِت الُعُبوِديَِّة. 11ِحيَنِئٍذ، َسَيسَمُع َجِميُع َبِني اإْسرائِيَل 

رِّ ثانَِيًة. َوَيخافُوَن. َولَْن َيفَعلُوا ِمثَل َهذا الشَّ

ُمُدٌن َيْنَبِغي َتدِميُرها
الَِّتي  ُمُدنُِكُم  اإحَدى  َعْن  َخَبراً  12»َسَتسَمُعوَن 

ِرجال�ً  13اأنَّ  ِفيها،  لَِتسُكُنوا  لَُكْم  إلَُهكُْم  َسُيعِطيها 
اأشراراً َخَرُجوا ِمْن َوَسِطُكْم، َوقاُدوا ُسكّاَن َمِديَنِتِهْم اإلَى 
َوِهَي  اُأْخَرى،‹  اآلَِهًة  َونَعُبْد  ›لَِنذَهْب  َوقالُوا:  لاِل،  الضَّ
َواإْن  َجيِّداَ،  أمَر  ال� 14َفاْفَحُصوا  َقبلاً.  َتعِرفُوها  لَْم  اآلَِهٌة 
رَّ َقْد َحَدَث ِفي َوَسِطُكْم، 15اْقُتلُوا  َتاأكََّد اأنَّ َذلَِك الشَّ
الَمِديَنَة  تِلَك  ُروا  َوَدمِّ يِف،  بِالسَّ الَمِديَنِة  تِلَك  ُسكّاَن 

يِف. َوكُلَّ ما ِفيها َتْدميراً، َواْقُتلُوا كُلَّ َحيواناتِها بِالسَّ
اإلَى  ِفيها  الَِّتي  النَِّفيَسِة  ال�أشياِء  كُلَّ  16»اجَمُعوا 

ال�أشياِء  َوكُلَّ  الَمِديَنَة  َواأحِرقُوا  ِة،  العامَّ َوَسِط ساَحِتها 
النَِّفيَسِة بِالنّاِر َذبْيَحًة صاِعَدةً أ كاِمَلًة إللَِهكُْم. َوَيْنَبِغي 
أَبِد، َول� ُيعاَد  اأْن َتبَقى تِلَك الَمِديَنُة َكوَمَة ُصُخوٍر اإلَى ال�
َر َوُيتَلَف  ا اُأعِطَي هلِل لُِيَدمَّ بِناُؤها. 17َفلا َتاأُخُذوا َشيئاً ِممِّ
َيرَحَمُكْم  َولَِكي  غاِضباً،  اهلُل  َيبَقى  ل�  َكي  بِالكاِمِل 
آبائُِكْم.  ل� اهلُل  اأقَسَم  َكما  َفَتْكثُُروَن  َعَليُكْم،  َوَيَتَلطََّف 
18َسَيعَمُل اهلُل َهذا اإْن اأَطعُتُموُه َوَحِفْظُتْم كُلَّ َوصاياُه 

الَِّتي اُأعِطيها لَُكُم الَيوَم، َوَعِملُتْم ما َيراُه إلَُهكُْم َصِحيحاً 
َوَحّقاً.

ٌص هلل إْسراِئيُل َشعٌب ُمَخصَّ

ُحوا 14  تَُجرِّ َفلا  إللَِهكُْم،  اأول�ٌد  نُتْم  »اأ
َفوَق  الَِّذي  عَر  الشَّ َتحِلُقوا  َول�  اأنُفَسُكْم، 
ٌس  ُمَقدَّ َشعٌب  2ل�أنَُّكْم  الَموَتى،  َعَلى  ُحزناً  ِجباِهُكْم 
َجميِع  َبيِن  ِمْن  اهلُل  اختاَركُْم  َوَقِد  ِبإلَِهكُْم،  َوخاصٌّ 

. أْرِض لَِتُكونُوا َشعَبُه الخاصَّ ُشُعوِب ال�

ِجَسة الَحيواناُت الّطاِهَرُة َوالنَّ
3»ل� َتاأكُلُوا َشيئاً َمكُروهاً. 4َوَهِذِه ِهَي الَحيواناُت 

َوالماِعَز  َوالَغَنَم  الَبَقَر  َتاأكُلُوها:  اأْن  ُيمِكُنُكْم  الَِّتي 
أْبَيَض َوالماِعَز الَبرِّيَّ َوالَوعَل  يََّل َوالَغزاَل ال� 5َوالَغزاَل َوال�إ

َوالَبَقَر الَوحِشيَّ َوماِعَز الِجباِل. 6ُيمِكُنُكْم اأْن َتاأكُلُوا اأيَّ 

ُم ل�سترضاء  أ 16:13 َذبيَحة صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.
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َحيواٍن َيْجَترُّ َوحاِفُرُه َمشُقوٌق اإلَى ِقْسَميِن. 7لَِكْن ِمَن 
الَحيواناِت الَِّتي َتجَترُّ اأْو لَها حاِفٌر َمشُقوٌق، ل� َتاأكُلُوا 
َّها َتجَترُّ َولَِكنَّ حاِفَرها َغيَر  أن أرنََب َوالَوباَر، ل� الَجَمَل َوال�
الِخنِزيِر.  لَحَم  َتاأكُلُوا  لَُكْم. 8ل�  نَِجَسٌة  َفِهَي  َمشُقوٍق 
َتاأكُلُوا ِمْن لَحِمِه  لَِكنَُّه ل� َيجَترُّ. ل�  َفحاِفُرُه َمشُقوٌق، 

َّها نَِجَسٌة لَُكْم. أن َتَة ل� َول� َتلَمُسوا ُجثََّتُه الَميِّ
9»اأّما ِمْن كُلِّ الكائِناِت الَِّتي ِفي الماِء، َفُيمِكُنُكْم 

اأْن َتاأكُلُوا كُلَّ ما لَُه َزعانَِف َوَحراِشَف. 10َولَِكْن كُلُّ ما 
لَيَس لَُه َزعانٌِف اأْو َحراِشٌف َفلا َيُجوُز لَُكْم اأْن َتاأكُلُوُه، 

َفُهَو نَِجٌس لَُكْم.
الطُُّيوُر  12اأّما  طاِهٍر.  طائٍِر  اأيِّ  اأكُل  11»ُيمِكُنُكْم 

أنُوُق َوالُعقاُب،  الَِّتي ل� َيْنَبِغي اأْن َتاأكُلُوها َفِهَي النَّسُر َوال�
14َوكُلُّ  ُقوِر،  الصُّ اأنواِع  َوكُلُّ  َوالّشاِهيُن  13َوالِحَداأُة 

اأنواِع الِغرباِن، 15َوالنَّعاُم َوالُخطّاُف َوالنَّوَرُس َوكُلُّ اأنواِع 
َوالرََّخُم  17َوالُقوُق  َوالَبَجُع،  َوالُكْرِكيُّ  16َوالُبوُم  الباِز، 
َوالَغّواُص، 18َوالََّلقَلُق َومالُِك الَحِزيُن بِاأنْواِعِه َوالُهدُهُد 
َوالُخّفاُش. 19َوكُلُّ الَحَشراِت َذواِت ال�أجِنَحِة نَِجَسٌة 

َفلا َتاأكُلُوها. 20َواأّما كُلُّ طائٍِر طاِهٍر َفُيمِكُنُكْم اأكلُُه.
َبْل  َطِبيِعيًَّة،  ِميَتًة  ماَت  َحَيواٍن  اأيَّ  َتاأكُلُوا  21»ل� 

اأعُطوها لَلَغِريِب الّساِكِن ِفي ُمُدنُِكْم َفَياأكَُلُه. اأْو بيُعوُه 
ل�أيِّ َغِريٍب َيُزوُر اأْرَضُكْم، ل�أنَُّكْم َشعٌب ُمَقدٌَّس َوخاصٌّ 

ِه. إللَِهكُْم. َول� َتطُبُخوا ِجدياً بَِحليِب اُأمِّ

الُعُشور
22»َضُعوا جانِباً ُعْشَر كُلِّ َمحاِصيِلُكُم الَِّتي َتنُبُت 

أْرِض كُلَّ َسَنٍة. 23َوكُلُوا ُعْشَر َقْمِحُكْم َونَِبيِذكُُم  ِفي ال�
َوَغَنِمُكْم ِفي َحْضَرِة إلَِهكُْم،  َبَقِركُْم  َواأْبكاِر  َوَزيِتُكْم، 
َوِفي الَمكاِن الَِّذي َيختاُرُه لُِيسِكَن اْسَمُه ِفيِه، لَِتَتَعلَُّموا 

اأْن َتهاُبوا إلََهكُْم دائِماً.
24»َولَِكْن اإذا كانَِت الَمساَفُة َطِويَلًة، َولَْم َتَتَمكَُّنوا 

أنَّ الَمكاَن الَِّذي اْختاَر إلَُهكُْم اأْن  ِمْن َحمِل الُعُشوِر، لِ�
ُضوا  َيَضَع اْسَمُه ِفيِه َبِعيٌد َعنُكْم ِحيَن ُيباِركُُكْم، 25َعوِّ
اإلَى  َمَعُكْم  الماَل  َوُخُذوا  بِماٍل.  الطَّعاِم  ُعشِر  َعْن 
اْشَتُروا ما  الَِّذي َسَيختاُرُه إلَُهكُْم. 26َوُهناَك،  الَمكاِن 
اأْو  َشراٍب  اأْو  نَبيٍذ  اأْو  َغَنٍم  اأْو  َبَقٍر  ِمْن  اإلَيِه  َتْحتاُجوَن 

َوعائِلاتُُكْم ِفي َحْضَرِة  اأنُتْم  َفُكلُوا  تُِريُدونَُه.  اأيِّ َشيٍء 
إلَِهكُْم َوابَتِهُجوا َمعاً. 27َول� تُهِملُوا الَّلاِويِّيَن الَِّذيَن ِفي 

أْرِض َمعُكْم. ٌة ِمَن ال� ُمُدنُِكْم، اإْذ لَيَس لَُهْم ِحصَّ
28»َوِفي نِهاَيِة كُلِّ َثلاِث َسَنواٍت، اأحِضُروا ُعشَر 

َنِة، َوَضُعوها ِفي  كُلِّ َمحاِصيِل ُحُقولُِكْم ِفي تِلَك السَّ
َُّهْم ل� َيمِلُكوَن اأْرضاً،  أن ُمُدنُِكْم، 29َفَياأتِي الَّلاِويُّوَن، ل�
ِفي  الُمِقيُموَن  َوالُغَرباُء  أراِمُل  َوال� الَيتاَمى  َياأتِي  َكما 
ُمُدنُِكْم، َوَياأكُلُوَن َوَيشَبُعوَن. َفُيباِركُُكُم إلَُهكُْم ِفي كُلِّ 

َشيٍء َتعَملُونَُه.

َنُة الّساِبَعة السَّ

اأْن 15  َينَبِغي  »َوِفي نَهاَيِة كُلِّ َسبِع َسَنواٍت، 
ُيوَن. 2َوتُْلَغى َكما َيِلي: كُلُّ َمْن  تُلُغوا الدُّ
اأقَرَض مال�ً لَِشخٍص اآَخَر ِمْن َبِني اإْسرائِيَل، ُيلِغَي َهذا 
اُأعِلَن  َقْد  َُّه  أن ل� َقِريَبُه،  اأْو  جاَرُه  بِِه  ُيطالِْب  ل�  يَن.  الدَّ
تُطالَِب  اأْن  3ُيمِكُنَك  هلِل.  اإكراماً  ُيوِن  الدُّ لغاِء  ل�إ َوقٌت 
يَن الَِّذي لََك َعَلى  الَغِريَب بَِسداِد َديِنِه، لَِكْن تُلِغَي الدَّ

اأِخيَك.
اهلَل  ل�أنَّ  فَُقراٌء،  َبيَنُكْم  َيُكوَن  اأْن  َينَبِغي  4»ل� 

إلَُهكُْم  لَُكْم  َسُيعِطيها  الَِّتي  أْرِض  ال� ِفي  َسُيباِركُُكْم 
َعَلى  َفَحِرْصُتْم  إلََهكُْم،  اأَطعُتْم  اإْن  5َفَقط  لَِتمَتِلُكوها. 
َعَمِل كُلِّ َهِذِه الَوصايا الَِّتي اُأوِصيُكْم بِها الَيوَم، 6َفاإنَّ 
إلََهكُْم َسُيباِركُُكْم َبَرَكًة َعظيَمًة َكما َوَعَد، َفُتقِرُضوَن 

َكِثيَرًة َول�  َكِثيَرًة َول� َتقَتِرُضوَن، َوَتحُكُموَن اُأَمماً  اُأَمماً 
ُأَمُم. َتحُكُمُكُم ال�

ِفي  اإْخَوتُِكْم  ِمْن  َبيَنُكْم  َفِقيٌر  ُهناَك  كاَن  7»اإْن 

أْرِض الَِّتي ُيعِطيها إلَُهكُْم لَُكْم،  اإحَدى ُمُدنُِكْم ِفي ال�
َفِقيٍر  كُلِّ  ُمساَعَدَة  َترفُُضوا  َول�  اأنانِيِّيَن،  َتُكونُوا  َفلا 
َوُمحتاٍج. 8َبْل كُونُوا كَُرماَء َمَعُهْم َواأقِرُضوُهْم كُلَّ ما 

َيحتاُجوَن اإلَيِه.
اإلَى  يَرًة  ِشرِّ ِفكَرًة  تُدِخلُوا  األّ�  َعَلى  9»احِرُصوا 

ُيوِن،  َنَة الّسابَِعَة، َسَنَة اإلغاِء الدُّ اأذهانُِكْم َفَتُقولُوا اإنَّ السَّ
الَفِقيِر،  َعِن  الرَّحَمَة  َتْمَنُعوَن  َوَهَكذا  اْقَتَرَبْت!  َقِد 
كُْم،  ِضدَّ اهلِل  اإلَى  َسَيصُرُخ  لَِكنَُّه  َشيئاً.  تُعُطونَُه  َفلا 

َوَسَتُكونُوَن ُمذنِِبيَن ِفي َحضَرِة اهلِل.
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َبيَنما  قُلُوُبُكْم  ْد  َتَتَردَّ َول�  بَِكَرٍم،  الَفقيَر  10»اأْعُطوا 

نَُّه ل�أجِل َهذا الَعَمِل َسُيباِركُُكْم إلَُهكُْم ِفي  تُْعُطونَُه. َفاإ
أنَّ الُفَقراَء  كُلِّ اأعمالُِكْم، َوِفي كُلِّ ما َتُقوُموَن بِِه. 11َول�
َوالَفِقيَر  الجاَر  َفاأْعُطوا  أْرِض،  ال� ِفي  دائِماً  َسَيُكونُوَن 

َوالُمحتاَج ِفي اأْرِضُكْم بَِسخاٍء.

إطالُق الَعِبيد
َشعِبَك.  ِمْن  ِعبرانِيًَّة  اأْو  ِعبرانِّياً  اْشَتَريَت  12»اإِن 

َنِة  َرُه ِفي السَّ َوَعِمَل لََدْيَك ِستَّ َسَنواٍت، َينَبِغي اأْن تَُحرِّ
فاِرَغ  تُرِسَلُه  ل�  ُحّراً،  الَعبَد  تُطِلُق  13َوِحيَن  الّسابَِعِة. 
الَيَديِن. 14َبْل اأعِطِه بَِكَرٍم ِمْن ما باَرَكَك إلَُهَك بِِه. ِمْن 
َغَنِمَك َوِمْن َبيَدِر ُحُبوبَِك َوِمْن نَبيِذَك. 15َواذكُْر اأنََّك 
كُنَت َعبداً ِفي اأْرِض ِمصَر، َفاأطَلَقَك إلَُهَك ُحّراً، لَِهذا 

َبِب اُأعِطيَك َهِذِه الَوِصيََّة الَيوَم. السَّ
َُّه ُيِحبَُّك  أن ْن قاَل لََك الَعبُد: ›لَْن اأتُرَكَك،‹ ل� 16»َفاإ

َمعَك،  لَِنفِسِه  َخيراً  َوَجَد  َقْد  اإْذ  عائَِلَتَك،  َوُيِحبُّ 
َعَلى  ُيلِصُقها  اإْذ  اُأُذنِِه  َشحَمَة  َواثُقْب  ِمْثقاباً  17َفُخْذ 

َوَكَذلَِك  أَبِد.  ال� اإلَى  لََك  َعبداً  ُيصِبُح  َوَهَكذا  الباِب. 
َتعَمُل َمَع جاِرَيِتَك.

18»ل� َتْنَدْم َعَلى اإطلاِقِه ُحّراً. َفَقْد َخَدَمَك ِستَّ 

َسَنواٍت ِخْدَمًة َتسَتِحقُّ اُأجَرَة اأِجيٍر. َوَسُيباِركَُك إلَُهَك 
ِفي كُلِّ ما َتعَملُُه.

أْبكاُر َحيواناِتك
َبَقِرَك  ِمْن  بِكٍر  َذَكٍر  َكلَّ  إللَِهَك  ْص  19»َخصِّ

َول�  َعَمِلَك،  ِفي  َبَقِرَك  بِْكَر  َتسَتخِدْم  َول�  َوَغَنِمَك، 
َوعائَِلُتَك  اأنَت  كُْلُه  20َبْل  َغَنِمَك،  بِْكِر  ُصوَف  َتُجزَّ 
ِفي َحْضَرِة إلَِهَك كُلَّ َسَنٍة ِفي الَمكاِن الَِّذي َسَيختاُرُه 

اهلُل لُِيعَبَد ِفيِه.

21»َولَِكْن اإْن كاَن ِفي َهذا الِبكِر َعيٌب، اأْو كاَن 

َتذَبْحُه  َفلا  اآَخَر،  َعيٍب  اأيُّ  ِفيِه  اأْو  اأعَمى  اأْو  اأعَرَج 
إللَِهَك. 22لَِكْن ُيمِكُنَك اأْن َتاأكَُلُه ِفي ُمُدنَِك، َوُيمِكُن 

الَغزاُل  ُيؤَكُل  َكما  َياأكَُلُه  اأْن  الطّاِهِر  َوَغيِر  لِلطّاِهِر 
أْرِض  يَُّل. 23لَِكْن ل� َتاأكُْل َدَمُه، َبِل اْسُكْبُه َعَلى ال� َوال�إ

َكالماِء.

ِعيُد الِفصح

اأبِيَب، َواحَتِفلُوا بِالِفصِح أ 16  »احَفُظوا َشهَر 
هِر  الشَّ َهذا  ِفي  َُّه  أن ل� إللَِهكُْم،  اإكراماً 
ُموا إللَِهكُْم  اأخَرَجُكْم إلَُهكُْم َمْن ِمْصَر ِفي اللَّيِل. 2َوَقدِّ
َذبِيَحَة الِفصِح َغَنماً اأْو َبَقراً ِفي الَمكاِن الَِّذي َسَيختاُرُه 
اهلُل لُِيسِكَن اْسَمُه ِفيِه. 3ل� َيُجوُز لَُكْم اأْن َتاأْكُلُوا اأيَّ 

بِيَحِة، َبْل َتاأكُلُوَن لَِسبَعِة  َشيٍء ِفيِه َخِميَرٌة َمَع لَحِم الذَّ
اأيّاٍم ُخبزاً ل� َخِميَرَة ِفيِه، َوَهذا ما ُيطَلُق َعَليِه اْسُم ُخبِز 
َوبَِذلَِك  بُِسرَعٍة،  ِمْصَر  اأْرَض  غاَدرتُْم  لِ�أنَُّكْم  يِق،  الضِّ
اأيّاِم  كُلَّ  ِمْصَر  اأْرَض  َتَركُتْم  ِفيِه  الَِّذي  الَيوَم  َتَتَذكَُّروَن 
َحياتُِكْم. 4َول� َتُكوُن الَخِميَرُة ِفي كُلِّ اأْرِضُكْم َطواَل 

َسبَعِة اأيّاٍم.
الَِّتي  بِيَحِة  الذَّ لَحِم  َمْن  َيبَقى َشيٌء  اأْن  َيُجوُز  »ل� 
ِل اإلَى َصباِح الَيوِم التّالِي. 5ل�  أوَّ َتْذَبُحونَها َمساَء الَيوِم ال�
ُموا َذبِيَحَة الِفْصِح ِفي اأيٍّ ِمْن ُمُدنُِكُم الَِّتي اأعطاها  تَُقدِّ
لَُكْم إلَُهكُْم، 6َبْل ِفي الَمكاِن الَِّذي َسَيختاُرُه إلَُهكُْم 
بِيَحَة ِفي الَمساِء، ِعْنَد  ُموَن الذَّ لُِيسِكَن اْسَمُه ِفيِه، َوتَُقدِّ
ِمْن  َخَرْجُتْم  ِفيِه  الَِّذي  الَوقِت  ِفي  مِس،  الشَّ ُغُروِب 
بيَحَة َوَتاأكُلُونَها ِفي الَمكاِن الَِّذي  ِمْصَر. 7َفَتْطُبُخوَن الذَّ
باِح.  َسَيختاُرُه إلَُهكُْم. ثُمَّ َتُعوُدوَن اإلَى ُبُيوتُِكْم ِفي الصَّ
8َتاأْكُلُوَن ُخبزاً بِلا َخِميَرٍة لِِستَِّة اأيّاٍم. َوِفي الَيوِم الّسابِِع، 

َوَتْتُركُوَن  إللَِهكُْم.  اإكراماً  َمِهيٌب  ٌع  َتَجمُّ ُهناَك  َيُكوُن 
َجِميَع اأْعمالُِكْم ِفي َذلَِك الَيْوِم.

عيُد الَيوِم الَخمسون
الَِّذي  الَوقِت  ِمَن  اْبِتداًء  اأسابِيَع  َسبَعَة  9»احِسُبوا 

بِِعيِد  احَتِفلُوا  10ثُمَّ  الُحُبوِب.  َحصاِد  َوْقُت  ِفيِه  َيبَداُأ 
َتقِدماتُِكُم  ُموَن  تَُقدِّ َحيُث  اإلَِهُكْم،  لِلرَّبِّ  ال�أسابِيِع ب 

اإسرائيل من  بني  َوُهَو ذكرى خروج  اأي »ُعُبور.«  أ 1:16 فصح. 

ة.  العبوديَِّة في مصر. يحتفل به اليهوُد في الربيع ويتناولون ذبيحًة خاصَّ
انظر تثنية 1:16–6. ويرتبط ذلك عند المسيحيِّين بموت المسيح 

وقيامته. انظر 1 كورنثوس 7:5. )اأيضاً ِفي العددين 2، 5(
ب 10:16 ِعيد األساِبيع. اأو »عيُد الَخمسين.« هو عيد حصاد 

القمح عند اليهود، ُيحَتفُل به في اليوِم الخمسيِن بعد عيد الفصح. 
ويرتبط هذا العيد في العهد الجديد بيوم حلول الروح القدس على 

التلاميذ وتاأسيس الكنيسة المسيحية. )انظر اأعمال الرسل 2(
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َة ِبإلَِهكُْم، بَِحَسِب َبَرَكِة إلَِهكُْم لَُكْم. 11افَرُحوا  الخاصَّ
اأماَم إلَِهكُْم، اأنُتْم َواأبناُؤكُْم َوَبناتُُكْم َوَعِبيُدكُْم َواإماُؤكُْم، 
َوالَيتاَمى  َوالُغَرباُء  ُمُدنُِكْم،  ِفي  الّساِكُنوَن  َوالَّلاِويُّوَن 
أراِمُل الَِّذيَن ِفي َوَسِطُكْم. احَتِفلُوا ِفي الَمكاِن الَِّذي  َوال�
اأنَُّكْم  ِفيِه. 12َوَتَذكَُّروا  َسَيختاُرُه إلَُهكُْم لُِيسِكَن اْسَمُه 
كُنُتْم َعِبيداً ِفي ِمْصَر، فاحِرُصوا َعَلى َعَمِل كُلِّ َهِذِه 

رائِِع. الشَّ

قاِئف ِعيُد السَّ
َقْد  َتُكونُوا  اأْن  َبعَد  قائِِف أ  السَّ َبِعيُد  13»َواحَتِفلُوا 

14َوافَرُحوا  الِمْعَصَرِة.  َونَبيَذ  الَمْدُروَس  الَقمَح  َجَنيُتُم 
ِفي ِعيِدكُْم اأنُتْم َواأبناُؤكُْم َوَبناتُُكْم َوَعِبيُدكُْم َواإماُؤكُْم، 
ِفي  الّساِكنُوَن  أراِمُل  َوال� َوالَيتاَمى  َوالُغَرباُء  َوالَّلاِويُّوَن 
الَمكاِن  ِفي  إللَِهكُْم   تَُعيٌِّدوَن  اأيّاٍم  15َسبَعَة  ُمُدنُِكْم. 
أنَّ إلََهكُْم َسُيباِرُك كُلَّ َمحاِصيِلُكْم  الَِّذي َيختاُرُه اهلُل. لِ�
َواأعمالُِكْم، َفَتفَرُحوَن َفَرحاً َعظيماً. 16َينَبِغي اأْن َيحُضَر 
َنِة  السَّ ِفي  َمّراٍت  َثلاَث  إلَِهكُْم  اأماَم  كُوِر  الذُّ َجِميُع 
َغيِر  الُخْبِز  َوَذلَِك ِفي ِعيِد  الَِّذي َيختاُرُه.  الَمكاِن  ِفي 
َول�  قائِِف.  السَّ َوِعيُد  ال�أسابِيِع،  َوِعيِد  الُمْخَتِمِر، ب 
أَحٍد اأْن َيظَهَر ِفي َحضَرِة اهلِل ِمْن ُدوِن َتقِدَمٍة  َيُجوُز لِ�
ْم كُلُّ َرُجٍل بَِحَسَب قُدَرتِِه، َوبَِحَسِب  ُمها. 17َفلُيَقدِّ ُيَقدِّ

الَبَرَكِة الَِّتي اأعطاها إلَُهكُْم لَُه.

َتعِييُن الُقضاة
أنُفِسُكْم قُضاًة َوَمسُؤولِيَن لُِكلِّ َقبائِِلُكْم  ُنوا لِ� 18»َوَعيِّ

اأْن  َفَينَبِغي  لَُكْم.  اأعطاها إلَُهكُْم  الَِّتي  الُمُدِن  ِفي كُلِّ 
ُهوا  تَُشوِّ 19ل�  النّاِس.  َبيَن  َتمِييٍز  ُدوَن  بَِعدٍل  َيحُكُموا 

الُحكَم العاِدَل، َول� تُحاُبوا َول� تَُميُِّزوا َبيَن النّاِس.

أ 13:16 عيُد السقاِئف. اأسبوٌع خاصٌّ من خريِف كلِّ سنة يصنع 

الَيهوُد فيه سقائَِف َخَشبّيًة ويعيشون فيها ُمتذكِّريَن كيف جال بنو 
يَّة اأيَّام موَسى. )انظر ل�ويِّين 34:23( اإسرائيل اأربعين سنًة في البرِّ

ب 16:16 عيُد الخبِز غيِر الُمخَتِمر. اأو »عيد الفطير.« وهو 

اليوم الَّذي يلي عيد الفصِح مباشرًة، وامتزج به مع مرور الوقت. 
ياأكل فيه اليهود خبزاً بلا خميرة واأعشاباً ُمرًَّة في ذكرى خروِجهم 
والنَّقاء  الطَّهارة  اإلى  الجديد  العهد  في  ويشير  من مصر.  السريع 

خلاص. )انظر 1 كورنثوس 8:5( وال�إ

الُحَكماِء،  ُعُيوَن  تُعِمي  َفِهَي  ِرشَوًة.  َتقَبلُوا  »ل� 
َوالَعدَل  20الَعدَل!  ُملَتِوَيًة.  الّصالِِحيَن  اأقواَل  َوَتجَعُل 
أْرَض الَِّتي  َوحَدُه َفَقْط اُأطلُُبوا دائِماً، لَِتحَيْوا َوَتمَتِلُكوا ال�

ُيعِطيها إلَُهكُْم لَُكْم.

األصنام
اأِو  َجِر  الشَّ ِمَن  لَِعْشَتُروَت ج  اأعِمَدًة  تُِقيُموا  21»ل� 

إللَِهكُْم!  َتبُنونَُه  الَِّذي  الَمذَبِح  جانِِب  اإلَى  الَخَشِب 
َهذا  أنَّ  لِ� زائٍِف،  لٍَه  ل�إ َحَجِريًَّة  اأنْصاباً  تُِقيُموا  22َول� 

َمكُروٌه لََدى إلَِهكُْم.

َذباِئُح اهلل

»ل� َتْذَبُحوا إللَِهكُْم َثوراً اأْو َخُروفاً ِفيِه َمَرٌض 17 
أنَّ ّهذا َمكُروٌه لََدى اهلِل. ٌه، لِ� اأْو َتّشوُّ

ُعُقوَبُة ِعباَدِة األْصنام
ِمْن  َمِديَنٍة  اأيِّ  ِفي  َوَسِطُكْم،  َفي  ُوِجَد  2»اإْن 

رَّ  ُمُدنَُكْم، الَِّتي ُيعِطيها إلَُهكُْم لَُكْم، َشْخٌص َيْفَعُل الشَّ
اأماَم إلَِهكُْم َوَيَتجاَوُز َعْهَدُه، 3َوَيْذَهُب َوَيعُبُد اآلَِهًة اُأْخَرى 
مَس اأِو الَقَمَر  َوَيْسُجُد لَها ِخلافاً لَِوصاياَي، اأْو َيْعُبُد الشَّ
اأِو النُُّجوَم، 4َوَوَصَلُكْم َهذا الَخَبُر، َفَسِمْعُتْم َوَفَحْصُتُم 
ِفي  َحَدَث  َقْد  الَبِغيَض  أمَر  ال� َذلَِك  اأنَّ  َوَثَبَت  أْمَر،  ال�
رَّ اإلَى  اإْسرائِيَل، 5َينَبِغي اأْن تُْخِرُجوا َمْن َعِمَل َذلَِك الشَّ
َتْرُجُموُه  اْمراأًة – َواأْن  اأِم  كاَن  الَمِديَنِة، – َرُجلاً  َبّواباِت 
بِالِحجاَرِة َحتَّى َيُموَت. 6ل� َيْنَبِغي اأْن ُيقَتَل اإلّ� بَِشهاَدِة 
شاِهَديِن اأْو اأكَثَر، َول� َيُجوُز َقتلُُه بَِشهاَدِة شاِهٍد واِحٍد. 
َذلَِك  َبْعَد  لَِقتِلِه.  َيرُجُمونَُه  الَّذيَن  ُل  اأوَّ ُهْم  ُهوُد  7َوالشُّ

رَّ ِمْن َبيِنُكْم. عِب. َهَكذا تُْخِرُجوَن الشَّ ُيشاِرُك كُلُّ الشَّ

عَبة الَقضايا الصَّ
َتحُكُموا  اأْن  َيصُعُب  َقِضيٌَّة  ُهناَك  كانَْت  8»اإْن 

ِفيها، َكَقِضيَِّة َقتٍل اأْو َدعَوى اأْو اإيذاٍء اأْو ِسواها، اأْو اأيِّ 

الكنعانِّيين. زوجُة  ِعنَد  الُمِهّمِة  آلِِهِة  ال� ِمَن  َعْشَتُروت.  ج 21:16 

خصاِب. لِذا كانَْت تُقاُم اأعمدٌة طويلٌة ِمْن  البعِل! َواإلَِهُة التَّناُسِل َوال�إ
سيقاِن ال�أشجاِر لِعباَدتِها.
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ِخلاٍف َيَقُع ِفي ُمُدنُِكْم، َفَينَبِغي اأْن َتْذَهُبوا َعَلى الَفوِر 
اإلَى الَمكاِن الَِّذي َيختاُرُه إلَُهكُْم. 9اْذَهُبوا اإلَى الَكَهَنِة 
الَّلاِويِّيَن َوالقاِضي الَمْسؤوِل ِفي َذلَِك الَوقِت، َواعِرُضوا 
الُمشِكَلَة َعَليِهْم، َوُهْم َسُيخِبُرونَُكْم بِالُحْكِم ِفي تِلَك 
الَقِضيَِّة. 10َوَينَبِغي اأْن َتعَملُوا بَِحَسِب كُلِّ ما َيُقولُونَُه 
لَُكْم ِفي َذلَِك الَمكاِن الَِّذي َسَيختاُرُه اهلُل، َواحِرُصوا 
لَُكْم. 11َواْعَملُوا بَِحَسِب  ُيَعلُِّمونَُه  َعَلى َعَمِل كُلِّ ما 
التَّعِليماِت الَِّتي ُيعُطونَها لَُكْم، َوبَِحَسِب الُحْكِم الَِّذي 
ُيخِبُرونَُكْم بِِه. َول� َتِحيُدوا اأَبداً َعْن الَقراِر الَِّذي ُيعِلُنونَُه. 
َيِقُف  الَِّذي  الكاِهِن  ِعِصياِن  َعَلى  اُأ  َيَتَجرَّ َمْن  12َوكُلُّ 

ُهناَك لَِيخِدَم إلََهكُْم، اأْو ل� ُيِطيُع ُحكَم القاِضي، َفَيْنَبِغي 
رَّ ِمْن اإْسرائِيَل. 13َوَيسَمُع  اأْن َيُموَت. َوَهَكذا تُزيلُوَن الشَّ
اأوا َعَلى الِعْصياِن  عِب َذلَِك َوَيخافُوَن، َولَْن َيَتَجرَّ كُلُّ الشَّ

ثانَِيًة.

ُة اخِتيار الَمِلك َكيِفيَّ
أْرَض الَِّتي ُيعِطيها إلَُهكُْم لَُكْم،  14»َوَمَتى َدَخْلُتُم ال�

ْب َمِلكاً َعَلينا  َوامَتَلْكُتُموها َوَسَكنُتْم ِفيها َوقُلُتْم: ›لُِنَنصِّ
َتنصيِب  َعَلى  بِنا،‹ 15اْحِرُصوا  الُمِحيَطِة  ُأَمِم  ال� َكَبِقيَِّة 
الَمِلِك الَِّذي َيختاُرُه إلَُهكُْم، َواأْن َيُكوَن ِمْن َشعِبُكْم. 
ُبوا اأجَنِبياً لَيَس ِمْن اإْخَوتُِكْم. 16َوَعَلى  َفلا َيُجوُز اأْن تَُنصِّ
لَِنفِسِه،  الُخُيوِل  ِمَن  الَكِثيَر  َيجَمَع  ل�  اأْن  الَمِلِك  َهذا 
عَب اإلَى ِمْصَر لِِشراِء الَمِزيِد ِمَن الُخُيوِل،  َواألّ� ُيرِسَل الشَّ
أنَّ اهلَل قاَل لَُكْم: ›لَْن َتُعوُدوا ِمْن َهِذِه الطَِّريِق اأَبداً.‹  لِ�
17َول� َينَبِغي اأْن َيتَِّخَذ َزوجاٍت َكِثيراٍت لَِنفِسِه َحتَّى ل� 

ِة  َيْنَحِرَف. َول� َينَبِغي اأْن َيجَمَع لَِنفِسِه الَكِثيَر ِمَن الِفضَّ
َهِب. َوالذَّ

18»َوِحيَن ُيصِبُح َمِلكاً، َينَبِغي اأْن َيكُتَب نُسَخًة ِمْن 

ِريَعِة لَِنفِسِه ِفي ِكتاٍب ِمَن النُّسَخِة الَمحُفوَظِة  َهِذِه الشَّ
َواأْن  َمَعُه  بِها  َيحَتِفَظ  19َواأْن  الَّلاِويِّيَن،  الَكَهَنِة  لََدى 
َواأْن  إلََهُه،  َيتَِّقَي  اأْن  لَِيَتَعلََّم  َحياتِِه،  اأيّاِم  كُلَّ  َيقَراأها 
ِريَعِة َوَهِذِه الَفرائِِض،  َيحَفَظ كُلَّ الَمكُتوِب ِفي َهِذِه الشَّ
20لَِئّلا َيُظنَّ اأنَُّه اأفَضُل ِمْن اأيِّ واِحٍد ِفي َشعِبِه، َولَِئّلا 

َيعَصى الَوصايا بِاأيَِّة َطِريَقٍة، َفَيحُكَم الَمِلُك َونَسلُُه َزَمناً 
َطِويلاً َعَلى َممَلَكِة اإْسرائِيَل.

الِويِّين َنِصيُب الَكَهَنِة َوالَّ

َقِبيَلِة 18  َوكُلِّ  الَّلاِويِّيَن  لَِلَكَهَنِة  َتُكوَن  »لَْن 
َبِني  َبِقيَِّة  َمَع  أْرِض  ال� ِمَن  ٌة  ِحصَّ ل�ِوي 
ِتِه.  َوِحصَّ اهلِل  َتقِدماِت  ِمْن  َسَياأكُلُوَن  اإنَّما  اإْسرائِيَل. 
نَفَسُه  ُهَو  اهلَل  أنَّ  لِ� اإْخَوتُِكْم،  َوَسِط  ِفي  َيِرثُوا  2َولَْن 

َسَيُكوُن نَِصيَبُهْم َكما َوَعَدُهْم.
الَِّتي  بائِِح  الذَّ ِمَن  لِلَكَهَنِة  َيِحقُّ  ما  ُهَو  3»َوَهذا 

عُب، َثوراً كانَْت اأْم َخُروفاً. اْعُطوا الكاِهَن  ُمها الشَّ ُيَقدِّ
َقمِحُكْم  َل  اأوَّ تُعُطونَُه  َوالَمِعَدَة. 4َكما  َوالَفكَّ  الَكِتَف 
ِمْن  ونَُه  َتُجزُّ الَِّذي  وِف  الصُّ َل  َواأوَّ َوَزيِتُكْم،  َونَبيِذكُْم 
أنَّ إلََهكُْم َقِد اختاَر ل�ِوي َونَسَلُه ِمْن كُلِّ  َغَنِمُكْم. 5لِ�
بِاْسِمِه  الَبَرَكَة  ُمعِلِنيَن  َكَكَهَنٍة،  اهلَل  لَِيخِدُموا  َقبائِِلُكْم 

كُلَّ الَوقِت.
6»َواإْن َتَرَك اأَحُد الّلاِويِّيَن اإْحَدى ُمُدنُِكْم ِفي اأيِّ 

َمكاٍن َيِعيُش ِفيِه ِفي اإْسرائِيَل، َواأَتى باْخِتياِرِه اإلَى الَمكاِن 
نَُّه ُيمِكُنُه اأْن َيخِدَم بِاْسِم إلَِهِه  الَِّذي َسَيختاُرُه اهلُل، 7َفاإ
اهلِل.  َحْضَرِة  ِفي  الواِقِفيَن  آَخِريَن  ال� الَّلاِويِّيَن  َكاإخَوتِِه 
ضاَفِة  8َوَسَتُكوُن لَُهْم ِحَصٌص ُمَتساِوَيٌة ِمَن الطَّعاِم بِال�إ

اإلَى ما َيْحُصلٌوَن َعَليِه ِمْن ِميَراِث اآبائِِهْم.

اخِتالُف إْسراِئيَل َعِن األَُمِم األُخَرى
إلَُهكُْم  َسُيعِطيها  الَِّتي  أْرِض  ال� اإلَى  اأَتيُتْم  9»َوَمَتى 

تُماِرُسها  الَِّتي  يَرِة  رِّ الشِّ الُمماَرساِت  تَُقلُِّدوا  ل�  لَُكْم، 
النّارِ  ِفي  َوَبناتُِكْم  اأْبناَءكُْم  ُموا  تَُقدِّ 10ل�  ُأَمُم.  ال� تِلَك 
أَحٍد بُِمماَرَسِة الِعراَفِة  َعَلى َمذابِِحُكْم. َول� َتسَمُحوا لِ�
خباِر  لِلاإ الَعلاماِت  اإلَى  النََّظِر  اأِو  الرُّوِحيَِّة،  الَوساَطِة  اأِو 
11اأْو  حِر،  السِّ باسَتخداِم  أَحٍد  لِ� َتسَمُحوا  ل�  بِالَغيِب. 
أَحٍد  آَخِريَن باسِتخداِمِه. ل� َتسَمُحوا لِ� يَطَرِة َعَلى ال� بِالسَّ
ال�تِّصاِل  بُِمحاَولَِة  اأْو  أرواِح،  َوال� ال�أشباِح  باسِتشاَرِة 
ِعنَد  َمْمُقوٌت  َهذا  َيفَعُل  َمْن  كُلَّ  أنَّ  12لِ� بِالَموَتى. 
َوالَكِريَهِة،  يَرِة  رِّ الشِّ الُمماَرساِت  َهِذِه  َوبَِسَبِب  اهلِل. 

أْرِض. 13َفُكونُوا  ُأَمَم ِمَن ال� َفاإنَّ إلََهكُْم َسَيطُرُد تِلَك ال�
ُأَمُم الَِّتي َسَتطُرُدونَها  اُأَمناَء إللَِهكُْم  بِالكاِمِل. 14َهِذِه ال�
َتسَتِمُع اإلَى الَعّراِفيَن َوالُمَشْعِوِذيَن، اأّما اأنُْتْم، َفلا َيْسَمُح 

لَُكْم إلََهكُْم بَِذلَِك.
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َنِبيُّ اهلِل َواألنِبياُء الَكَذَبة
َبيِن  ِمْن  ِمثِلي  نَِبيُّاً  إلَُهكُْم  لَُكْم  َسُيِقيُم  15»لَِكْن 

. 16َفَهذا ما َطَلبُتُموُه  َشعِبُكْم، َفاأْصُغوا اإلَى َذلَِك الَنبيِّ
ِمْن إلَِهكُْم ِفي َجَبِل ُحوِريَب، ِفي الَيوِم الَِّذي اجَتَمْعُتْم 
ِمْن  الَمزيَد  نَسَمَع  اأْن  نُريُد  ›ل�  قُْلُتْم:  اإْذ  ُهناَك،  ِفيِه 
َواإلّ�  النّاِر،  َهِذِه  ِمْن  الَمزيَد  نُواِجَه  اأْو  إلَِهنا،  َصوِت 
وَن ِفي ما  نَّنا َسَنُموُت!‹ 17َفقاَل اهلُل لِي: ›اإنَُّهْم ُمِحقُّ َفاإ
َيُقولُونَُه. 18لَِهذا َساُأِقيُم لَُهْم نَِبّياً ِمثَلَك ِمْن َبيِن َشعِبِهْم. 
َوَساُأخِبُرُه بِما َيُقولُُه. َوُهَو َسُيخِبُرُهْم بِما اُأوِصيِه اأنا بِِه. 
بِِه  َسَيَتَكلَُّم  الَِّذي  الَكلاِم  اإلَى  ُيصِغي  ل�  ّمْن  19َفُكلُّ 

نِّي اأنا َساُأعاِقُبُه.‹ َذلَِك النَِّبيُّ بِاسِمي، َفاإ

بي الكاذب َكشُف النَّ
َيَتَكلَُّم  اأنَُّه  ِعي  َيدَّ اأْن  اُأ  َيَتَجرَّ الَِّذي  النَِّبيُّ  20»َواأّما 

بِاسِمي َولَْم اُأوِصِه بَِشيٍء، اأْو َيَتَكلَُّم بِاْسِم اآلَِهٍة اُأْخَرى، 
›َكيَف  قُْلُتْم:  21َواإْن   . النَِّبيُّ َذلَِك  َيُموَت  اأْن  َفَينَبِغي 
نَُّه  ؟‹ 22َفاإ سالََة الَِّتي لَْم َيَتَكلَّْم اهلُل بِها لِلنَِّبيِّ َسَنعِرُف الرِّ
َتَنبَّاأ  ما  َولَِكْن  اهلِل،  ِمَن  َيَتَكلَُّم  اأنَُّه  نَِبيٌّ  ِعي  َيدَّ ِحيَن 
سالََة لَيَسْت  نَّ تِلَك الرِّ ْق، َفاإ بِِه لَْم َيحُدْث َولَْم َيَتَحقَّ
َفلا  ذاتِِه،  ِمْن  النَِّبيُّ  َذلَِك  َتَكلََّم  َقْد  َبْل  اهلِل،  ِمَن 

ِمْنُه. َتخافُوا 

ُجوء ُمُدُن اللُّ

ُأَمَم الَِّتي َسُيعِطيُكْم 19  »ِحيَن ُيفِني إلَُهُكُم ال�
اأْرَضُهْم، َوَتطُرُدونَُهْم َوَتسُكُنوَن ِفي ُمُدنِِهْم 
أْرِض  ال� َوَسِط  ِفي  ُمُدٍن  َثلاَث  ُصوا  2َفَخصِّ َوُبُيوتِِهْم، 
الَِّتي ُيعِطيها إلَُهكُْم لَُكْم لَِتمَتِلُكوها. 3َينَبِغي اأْن َتحِسُبوا 
أْرَض الَِّتي ُيعِطيها إلَُهكُْم  لَُكْم  ُموا ال� الَمسافاِت َوتَُقسِّ

اإلَى َثلاَثِة اأقساٍم، لَِيهُرَب اإلَى ُهناَك كُلُّ قاتٍِل.
َوَيهُرُب  اأَحداً  َيقُتُل  مْن  ِفي  القاِعَدُة  ِهَي  4»َوَهذا 

ُهناَك لَِيبَقى َحّياً: َمْن َيقُتُل َشخصاً بَِغيِر َقصٍد، َولَيَسْت 
الغاَبِة  اإلَى  اْثناِن  َذَهَب  ْن  5َفاإ َقبُل.  ِمْن  َعداَوٌة  َبيَنُهما 
لَِيقَطَع  بِالَفاأِْس  َيَدُه  اأَحُدُهما  َوَرَفَع  ال�أخشاِب،  لَِقْطِع 
َشَجَرًة، فانَزلََق َراأُس الَفاأِس ِمْن ِمقَبِضِه َوَضَرَب َرفيَقُه 
َفماَت، َفلَيهُرْب اإلَى اإحَدى َهِذِه الُمُدِن لَِيحيا. 6َواإْن 

لَْم َيْهُرْب، َفاإنَّ َقِريَب الَميِِّت الَِّذي َيثاأُر لَِدِمِه، أ َسَيْسَعى 
َبِعيداً  كانَْت  اإْن  َوُيمِسُكُه  َغَضِبِه.  اْشِتداِد  ِعنَد  َوراَءُه 
ُحكَم  َيسَتِحقُّ  ل�  اأنَُّه  َمَع  َوَيقُتلُُه.  اللُُّجوِء  َمِديَنِة  َعْن 
َُّه لَْم َيْقُتْل بَِداِفِع الَكراِهيَِّة. 7لَِهذا اُأوِصيُكْم  أن الَموِت، لِ�

ُصوا َثلاَث ُمُدٍن. اأْن تَُخصِّ
َوَعَد  َكما  اأْرَضُكْم،  إلَهكُْم  َع  َوسَّ اإْن  8»َولَِكْن 

اُأْعِطَيها  بِاأْن  الَِّتي َوَعَد  أْرِض  َواأعطاكُْم كُلَّ ال� اآباَءكُْم. 
اُأوِصيُكْم  ما  كُلِّ  َعَمِل  َعَلى  َحِرصُتْم  ذا  9َفاإ آبائُِكْم،  ل�
َمِشيَئِتِه،  َوَتعيشوا َحَسَب  َتِحبُّوا إلََهكَْم  بِاأْن  الَيوَم،  بِِه 
َفِحيَنِئٍذ تُِضيُفوَن َثلاَث ُمُدٍن اُأْخَرى اإلَى َهِذِه الثَّلاث. 
ُيعِطيها  الَِّتي  اأْرَضُكُم  ِفي  َبِريٌء  ُيقَتَل  لَْن  10َوَهَكذا، 

أْبرياِء. إلَُهكُْم ِميراثاً لَُكْم، َولَْن تُدانوا بَِسَبِب َقتِل ال�

اآَخَر،  َشخصاً  َيكَرُه  َشخٌص  كاَن  اإْن  11»لَِكْن 

الَموِت،  َحتَّى  َوَضَرَبُه  َوهاَجَمُه  َوانَْتَظَر،  لَُه،  َفَكَمَن 
نَُّه َيُكوُن َعَلى قاَدِة  َوَهَرَب اإلَى اإحَدى َهِذِه الُمُدِن، 12َفاإ
َمِديَنِتِه اأْن ُيرِسلُوا َوَياأُْخُذوُه ِمْن ُهناَك َوُيَسلُِّموُه اإلَى َيِد 
الَّذي َيثاأُر لَِدِمِه، َفَيْقُتَلُه. 13ل� تُْشِفُقوا َعَليِه، َبْل اأِزيلُوا 

اإثَم َقتِل َشخٍص َبِريء ِمْن اإْسرائِيَل لَِيُكوَن لَُكْم َخيٌر.

ُحُدوُد األمالك
14»ل� تَُحرِّكُوا الِحجاَرَة الَِّتي تُِشيُر اإلَى ُحُدوِد اأْرِض 

ُيعِطيها  الَِّتي  أْرِض  ال� ِفي  اآباؤكُْم  َوَضَعها  الَِّتي  جاِركُُم 
إلَُهكُْم لَُكْم لَِتمَتِلُكوها.

ُهود الشُّ
اأيِّ  َعَلى  اأَحٍد  دانَِة  ل�إ واِحٌد  َيكِفي شاِهٌد  15»ل� 

َمسالٍَة  كُلُّ  َتَتَثبَُّت  َبْل  ارَتَكَبها،  َخطيٍَّة  َعَلى  اأْو  َخَطاأٍ 
بَِشهاَدِة شاِهَديِن اأْو َثلاَثٍة.

َم شاِهُد ُزوٍر لَِيشَهَد َعَلى َشخٍص ما،  16»اإذا َتَقدَّ

َم َشهاَدًة كاِذَبًة، 17َيِقُف الُمَتخاِصماِن ِفي َحْضَرِة  َوَقدَّ
أيّاِم.  ال� َوالُقضاِة الَمسُؤولِيَن ِفي تِلَك  الَكَهَنِة  اأماَم  اهلِل 

ْن كاَن الّشاِهُد َقْد  أمَر َجيِّداً، َفاإ 18َوَيَتَحرَّى الُقضاُة ال�

ذي َيثأُر ِلَدِمه. الّرجُل ال�أكثُر ِصَلًة بالَقتيِل ِفي عائَِلِته.  أ 6:19 الَّ

)اأيضاً في العدد 12(



َتثِنَية 2018:21

نَُّه َينَبِغي اأْن َتعَملُوا  َم َشهاَدًة كاِذَبًة ِضدَّ اأِخيِه، 19َفاإ َقدَّ
رَّ ِمْن  تُِزيلُوَن الشَّ بِاأِخيِه. َوَهَكذا  اأْن َيعَمَلُه  بِِه ما نََوى 
أمِر َفَيخافُوا،  عِب َعِن ال� َوَسِطُكْم. 20َفَيسَمَع َبِقيَُّة الشَّ

رَّ ِفي َوَسِطُكْم. َول� َيعَملُوا ِمثَل َهذا الشَّ
21»ل� تُشِفُقوا َعَليِه، َبِل عاِقُبوُه َحياًة بَِحياٍة، َوَعيناً 

، َوَيداً بَِيٍد، َوِرجلا بِِرجٍل. بَِعيٍن، َوِسنّاً بِِسنٍّ

َقواِعٌد ِللَحرب

اأعدائُِكْم، 20  ِضدَّ  لِلَحرِب  َتخُرُجوَن  »ِحيَن 
َوَتَروَن ُخُيول�ً َوَمرَكباٍت َوَجيشاً اأعَظَم ِمّما 
أنَّ إلََهُكُم الَِّذي اأخَرَجُكْم  لََديُكْم، ل� َتخافُوا ِمنُهْم، لِ�

َمْن اأْرِض ِمْصَر َمَعُكْم.
الكاِهُن  ُم  َيَتَقدَّ لِلَمعَرَكِة،  ُموا  َتَتَقدَّ اأْن  2»َوَقبَل 

اإْسرائِيُل!  يا  ›اسَتِمْع  3َوَيُقوُل:  الَجْيَش  َوُيَخاِطُب 
َسَتْذَهُبوَن الَيوَم لُِمحاَرَبِة اأعدائُِكْم. َفلا َتُخْر َشجاَعُتُكْم، 
أنَّ إلََهكُْم  َول� َتخافُوا َول� َترَهُبوا َول� َترَتِعُبوا ِمْنُهْم، 4لِ�
َيْذَهُب َمَعُكْم لُِيحاِرَب اأعداَءكُْم َعنُكْم، َولُِيساِعَدكُْم 

َعَلى َتحِقيِق النَّصِر.‹
َبَنى  َمْن  ُهناَك  ›َهْل  لِلَجيِش:  القاَدُة  َيُقوُل  5»ثُمَّ 

نَُّه  َفاإ َبيِتِه.  اإلَى  َفْلَيرِجْع  َبْعُد؟  ْسُه  ُيَكرِّ َولَْم  َجِديداً  َبيتاً 
َقْد َيُموُت ِفي الَمعَرَكِة، َوُيَكرُِّس َبيَتُه َرُجٌل اآَخُر. 6اأْو 
َهْل ِمْنُكْم َمْن َزَرَع َكرماً لَِكنَُّه لَْم َياأكُْل ِمْن َثَمِرِه َبعُد؟ 
نَُّه َقْد َيُموُت ِفي الَمعَرَكِة، َوَياأكُُل  َفلَيرِجْع اإلَى َبيِتِه. َفاإ
َشخٌص اآَخُر َثَمَرُه. 7اأْو َهْل ِمْنُكْم َمْن َخَطَب اْمراأًة لَِكنَُّه 
نَُّه َقْد َيُموُت ِفي  جها َبعُد؟ َفلَيرِجْع اإلَى َبيِتِه. َفاإ لَْم َيَتَزوَّ

ُجها َشخٌص اآَخٌر.‹ الَمعَرَكِة، َوَيَتَزوَّ
8»ثُمَّ َعَلى الرَُّؤساِء اأْن َيُقولُوا لِلَجيِش: ›َهْل ُهناَك 

َهذا  َمثُل  َفلَيرِجْع  جاَعِة؟  لِلشَّ فاِقٌد  اأْو  ُهَو خائٌِف  َمْن 
آَخِريَن َيفِقُدوَن َشجاَعَتُهْم.‹  اإلَى َبيِتِه َكي ل� َيجَعَل ال�
ُنوَن  ُيَعيِّ الَجيِش،  ُمَخاَطَبِة  ِمْن  الرَُّؤساُء  َينَتِهي  9َوِحيَن 

قاَدًة لِِفَرِقه.
10»َوِحيَن َتقَتِرُبوَن ِمْن َمِديَنٍة لُِتحاِرُبوها، فاعِرُضوا 

َوَفَتُحوا  لاِم  لِلسَّ َعرَضُكْم  َقِبلُوا  ْن  11َفاإ ل�ً.  اأوَّ لاَم  السَّ
ُخّداماً  الَمِديَنِة  تِلَك  ُسكّاِن  َجميُع  َيِصيُر  َبّواباتِِهْم، 
َوُعّمال�ً لََدْيُكم. 12َولَِكْن اإْن لَْم تُسالِمُكْم َوحاَرَبتُكْم، 

َفِحيَنِئٍذ َينَبِغي اأْن تُحاِصُروها. 13َوِعْنَدما ُيْعِطيُكُم إلَُهكُْم 
النِّساُء  14اأّما  الِكباِر.  ُذكُوِرِهِم  كُلَّ  اْقُتلُوا  الَمِديَنَة، 
َوال�أطفاُل َوالَحيواناُت َوكُلُّ ما ُهَو َثميٌن ِفي الَمِديَنِة، 
الَِّتي  اأعدائُِكُم  َغِنيَمَة  َواسَتخِدُموا  أنُفِسُكْم،  لِ� َفُخُذوُه 
الُمُدِن  لُِكلِّ  َتفَعلُوَن  15َهَكذا  لَُكْم.  إلَُهكُْم  ُيعِطيها 
الَبِعيَدِة َعنُكْم، الَِّتي ِهَي لَيَسْت ُمُدناً لِلاُأَمِم الَِّتي ُهنا.

ُعوِب  الشُّ ُمُدِن  كُلِّ  ِفي  َحّياً  َشيئاً  تُبُقوا  16»ل� 

َعَليِهْم  17اْقُضوا  َملكاً.  لَُكْم  إلَُهكُْم  ُيعِطيها  الَِّتي 
يِّيَن  َوالِفِرزِّ َوالَكنعانِيِّيَن  أُموِريِّيَن  َوال� َتماماً – الِحثِّيِّيَن 
يِّيَن َوالَيُبوِسيِّيَن – َكما اأوصاكُْم إلَُهكُْم. 18لَِكي  َوالُحوِّ
ألَِهِتِهْم،  لِ� َيعَملُونَها  الَِّتي  الَكِريَهَة  ال�أشياَء  ُيَعلُِّموكُُم  ل� 

َفَتخِطُئوَن اإلَى إلَِهكُْم.
أيّاٍم َكِثيَرًة، َوحاَرْبُتُموها  19»َواإْن حاَصْرتُْم َمِديَنًة لِ�

لَِكي َتْمَتِلُكوها، َفلا تُفِسُدوا اأْشجاَرها بِالُفؤوِس. كُلُوا 
َبَشٌر  الَحقِل  اأْشجاُر  َفَهْل  َتْقَطُعوها.  َول�  َثَمِرها،  ِمْن 
َحتَّى تُهاِجُموها؟ 20لَِكْن ُيمِكُنُكْم اأْن َتقَطُعوا ال�أْشجاَر 
الَِّتي َتعِرفُوَن اأنَّها َغيُر َمثِمَرٍة، َوَتسَتْخِدُموها ِفي ِحصاِر 

الَمِديَنِة الَِّتي تُحاِرُبُكْم اإلَى اأْن َتسُقَط.

القاِتُل الَمجُهول

الَحقِل 21  ِفي  ُملَقى  َقِتيلاً  َوَجْدتُْم  »اإْن 
لَُكْم  إلَُهكُْم  ُيعِطيها  الَِّتي  أْرِض  ال� َعَلى 
َعَلى  نَّ  2َفاإ َمعُروفاً،  القاتُِل  َيُكْن  َولَْم  لَِتمَتِلُكوها، 
اإلَى  الَمساَفَة  َوَيِقيُسوا  َيخُرُجوا  اأْن  َوقُضاتَِك  ُشُيوِخَك 
اأقَرِب  ُشُيوُخ  َياأُخُذ  3ثُمَّ  الُجثَِّة.  ِمَن  الَقِريَبِة  الُمُدِن 
لِلَعَمِل  تُسَتخَدْم  لَْم  الَبَقِر  ِمَن  ِعجَلًة  الُجثَِّة  ِمَن  َمِديَنٍة 
الَمِديَنِة  تِلَك  ُشُيوُخ  4َوُيْحِضُر  نِيٌر.  َعَليها  ُيوَضْع  َولَْم 
ُيزَرْع  َولَْم  ُيحَرْث  لَْم  الَجَرياِن  دائِِم  َواٍد  اإلَى  الِعجَلَة 
5ثُمَّ  الواِدي.  ِفي  ُهناَك  الِعجَلِة  ُعُنَق  َفَيكِسُروَن  َقبلاً. 
أنَّ إلََهَك  اختاَرُهْم  أماِم، لِ� ُم الَكَهَنُة الَّلاِويِّيَن اإلَى ال� َيَتَقدَّ
ُروا َكيَف تَُحلُّ  لَِيخِدُموُه َوُيعِلُنوا الَبَركاَت بِاْسِمِه، َوُيَقرِّ
الَمِديَنِة  تِلَك  ُشُيوُخ  6َفَيغِسُل  اإيذاٍء.  اأْو  ُخُصوَمٍة  كُلُّ 
الَقِريَبِة لِلُجثَِّة اأيِدَيُهْم َفوَق الِعجَلِة الَِّتي كُِسَر ُعُنُقها ِفي 
خَص َولَْم نََر ما  الواِدي. 7َوَيُقولُوَن: ›لَْم نَقُتْل َهذا الشَّ
رنا، نَحُن َشعُبَك اإْسرائِيُل الَِّذي اخَترَتُه يا  َحَدَث. 8َطهِّ
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َقتِل َشخٍص  َعَلى  اإْسرائِيَل  َشعَبَك  تُحاِسْب  َفلا  اهلُل. 

9َهَكذا  الَقتِل.  َذنِب  ِمْن  اُأوَن  َسُتَبرَّ َوَهَكذا  بريء.‹ 
ُذوا  تُِزيلُوَن ِمْن َوَسِطُكْم َذنَْب َقتِل َرُجٍل بريٍء، بِاأْن تَُنفِّ

ما اأْوصاكُْم بِِه اهلُل.

الَمرأُة األِسيَرة
10»َوِحيَن َتذَهُبوَن لِلَحرِب ِضدَّ اأعدائُِكْم، ُيعِطيُكْم 

ْن  إلَُهُكُم الُقدَرَة َفَتهِزُموُهْم، َوَتاأُخُذوا اأسَرى ِمنُهْم. 11َفاإ
َراأَيَت َبيَن ال�أسَرى اْمراأًة َجِميَلًة فانَْجَذْبَت اإلَيها َواأْرْدَت 
تُقصُّ  َحيُث  َبيِتَك،  اإلَى  12اأْحِضْرها  ِمْنها،  واَج  الزَّ
ال�أسِر.  ثِياِب  ِمْن  13َوَتَتَخلَُّص  َواأظاِفَرها،  َشْعَرها  ِهَي 
ها. ثُمَّ  َولَْتْمُكْث ِفي َبيِتَك لَِشهٍر كاِمٍل َتبِكي اأبِيها َواُأمِّ
ْن لَْم  َجها، َوَتصيَر ِهَي َزْوَجَتَك. 14َفاإ ُيْمِكُنَك اأْن َتَتَزوَّ
َتُعْد َسعيداً َمَعها، َطلِّْقها َولَْتْذَهْب ِهَي َحيُث تُِريُد. ل� 
َيُجوُز لََك اأْن َتبيَعها بِالماِل، اأْو اأْن تُعاِمَلها َكجاِرَيٍة َبْعَد 

كُلِّ ما َصَنعَتُه بِها.

َحقُّ الِبْكر
15»اإْن كاَن لَِرُجٍل َزوَجتاِن، َوكاَن ُيِحبُّ واِحَدًة 

وَجتاِن اأْبناًء. َوكاَن  َوَيْرفُُض ال�ُأخَرى. َواأنَجَبْت ِكلتا الزَّ
نَُّه ِحيَن َياأْتِي َوقُت  الِبكُر ِمَن الَمْراأِة الَِّتي َيْرفُُضها، 16َفاإ
َتوِزيِع اأملاِكِه َبيَن َبِنيِه، ل� َيُجوُز اأْن ُيعاِمَل اْبَن َزوَجِتِه 
الِبْكِر  َعَلى  اإيّاُه  لاً  ُمَفضِّ الِبْكَر،  باعِتباِرِه  ُيِحبُّها  الَِّتي 
وَجِة الَِّتي َيْرفُُضها. 17َينَبِغي  الَحقيِقيِّ الَِّذي ُهَو اْبُن الزَّ
اأْن َيْعَتِرَف باْبِن َزوَجِتِه الَِّتي َيْكَرُهها باعِتباِرِه الِبْكَر، َواأْن 
لُّ  َُّه اأوَّ أن ًة ُمضاَعَفًة ِمْن َجِميِع ما َيمِلُك، لِ� ُيعِطَيُه ِحصَّ

اأول�ِدِه، َولَُه َحقَّ ال�ْبِن الِبْكِر.

ُدون األوالُد الُمَتَمرِّ
ُيِطيُع  ل�  ٌد  َوُمَتَمرِّ َعِنيٌد  اْبٌن  أَحٍد  لِ� كاَن  18»اإْن 

ِه  َواُأمِّ اأبِيِه  َعَلى  ُيعاِقبانِِه، 19َفاإنَّ  ِحيَن  َحتَّى  ُه،  َواُأمَّ اأباُه 
َبّواباِت  اإلَى  َمَديَنِتِه  ُشُيوِخ  اإلَى  َوُيحِضراُه  ُيمِسكاُه  اأْن 
ُيوِخ: ›اْبُننا َهذا  الَمِديَنِة، 20َوَعَلى الوالَِديِن اأْن َيُقول� لِلشُّ
ٌد َول� ُيِطيُعنا، َوُهَو َياأكُُل َكِثيراً َوَيشَرُب َكِثيراً  َعِنيٌد َوُمَتَمرِّ
َحتَّى  َمِديَنِتِه  ِرجاُل  َيرُجُمُه  21ِحيَنَئٍذ،  كِر.‹  السُّ َحتَّى 

يَر ِمْن َوَسِطُكْم، َفَيسَمَع  رِّ الَموِت. َوَهَكذا تُزيلُوَن الشِّ
عُب كُلُُّه َوَيخاَف. الشَّ

عِليُق َعَلى َخَشَبة التَّ
ِن اْرَتَكَب َشخٌص َجِريَمًة َتسَتوِجُب ُعُقوَبَة  22»َفاإ

الُجثََّة  َتتُركُوا  َوُعلَِّق َعَلى َخَشَبٍة، 23ل�  َفُقِتَل  الَموِت، 
الَيوِم.  َذلَِك  ِفي  اْدِفُنوُه  َبِل  اللَّيِل،  ِفي  الَخَشَبِة  َعَلى 
أنَّ َمْن ُيَعلَُّق َعَلى َخَشَبٍة َيُكوُن َتْحَت لَْعَنِة اهلِل. َفلا  لِ�

أْرَض الَِّتي ُيعِطيها إلَُهكُْم ِميراثاً لَُكْم. ُسوا ال� تَُنجِّ

َقة َشراِئُع ُمَتَفرِّ

»ل� َينَبِغي اأْن َتَرى َثوَر صاِحَبَك اأْو َخُروَفُه 22 
تُِعيَدُه  اأْن  َيْنَبِغي  َبْل  َوَتَتجاَهلُه،  ضالّ�ً 
َواأنَت  ِمنَك  َقِريباً  َيُكْن صاِحُبُه َيسُكُن  لَْم  اإلَيِه. 2َواإْن 
َياأتَِي  َحتَّى  بِِه  َواحَتِفْظ  َبيِتَك  اإلَى  َفاأْحِضْرُه  َتعِرفُُه،  ل� 
اإليِه. 3َوَهَكذا َتفَعُل  تُِعيُدُه  َعنُه. ِحيَنِئٍذ  صاِحُبُه باِحثاً 
اإْن َوَجْدَت ِحماَر صاِحِبَك اأْو ثِياَبُه اأْو اأيَّ َشيٍء ضاَع 

أمَر. ِمنُه. َفلا َتَتجاَهِل ال�
ِفي  راِقداً  َثوَرُه  اأْو  صاِحَبَك  ِحماَر  َراأيَت  4»اإذا 

الطَِّريِق َفلا َتَتجاَهلُه، َبْل ساِعْد صاِحَبُه َعَلى َرفِعِه.
َول�  َرُجٍل،  ثِياَب  الَمراأُة  َترَتِدَي  اأْن  َينَبِغي  5»ل� 

الرَُّجُل ثِياَب اْمراأٍة. َمْن َيفَعُل َهذا َيْمُقُتُه إلَُهَك.
6»اإْن َوَجْدَت َواأنَت َتمِشي ُعشَّ َطيٍر َعَلى َشَجَرٍة 

َترقُُد َعَلى  ُأمُّ  َوال� َبيٌض،  اأْو  ِفراٌخ  َوِفيِه  أْرِض  ال� اأْو َعَلى 
ُأمَّ َمَع الِفراِخ، 7َبِل  ِصغاِرها اأْو َعَلى الَبيِض، َفلا َتاأُخِذ ال�
اْسَمْح لِلاُأمَّ بِالذَّهاِب، ثُمَّ ُخِذ الِفراَخ، لَِكي َيُكوَن لََك 

َخيٌر َوَتِعيَش َزَمناً َطِويلاً.
8»اإذا َبَنيَت َبيتاً َجِديداً، فاْبِن ُسوراً َحوَل َسطِحِه، 

َبيِتَك  َسطِح  َعَلى  ِمْن  َسَقَط  اإْن  ُمذنِباً  تُْحَسُب  َفلا 
َوماَت.

َتْخَسُر  ََّك  أن لِ� بِالُحُبوِب،  الِعَنِب  َكْرَم  َتزَرْع  9»ل� 

َبَذلَِك َغلََّة الِعَنِب َوَمْحُصوَل الُحُبوِب ِكَليِهما. أ
10»ل� َتحُرْث َعَلى َثوٍر َوِحماٍر َمعاً.

الَمْحُصوُل  يتقّدَس  »لِئّلا  حرفياً  كليهما.   . . . تخسر  أ 9:22 

أنَّ الَمْحُصوَل ُيْصِبُح ُملكاً هلِل َوَيْخَسُرُه َصاِحُبُه. كلُّه.« ل�
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وِف َوالِكتّاِن  11»ل� َترَتِدي ثِياباً ِمنُسوَجًة ِمَن الصُّ

َمعاً.
أرَبَعِة لَِثوبَِك الَِّذي  وايا ال� 12»َوَضْع اأهداباً َعَلى الزَّ

َتَتَغطَّى بِِه.

واج َشراِئُع َللزَّ
َكِرَهها،  ثُمَّ  َوعاَشَرها،  اْمراأًة  َرُجٌل  َج  َتَزوَّ 13»اإْن 

جُت  ›َتَزوَّ َفقاَل:  َوَذمَّها  لُوِك،  السُّ بُِسوِء  14َواتََّهَمها 

اأنَّها  َوَجْدُت  عاَشْرتُها،  ِحيَن  َولَِكْن  الَفتاَة،  َهِذِه 
ُيحِضرا  اأْن  ها  َواُأمِّ اأبِيها  َعَلى  نَّ  15َفاإ َعذراَء!‹  لَيَسْت 
الَبّواَبِة.  ِعنَد  الَمِديَنِة  ُشُيوِخ  اإلَى  ُعْذريَِّتها  َعَلى  َدلِيلاً 
لَِهذا  اْبَنِتي  ›اأعَطيُت  ُيوِخ:  لِلشُّ الَفتاِة  اأُبو  16َوَيُقوُل 

بُِسوِء  اتََّهَمها  17َوَقِد  َكِرَهها.  لَِكنَُّه  لَُه،  َزوَجًة  الرَُّجِل 
لُوِك َفقاَل: َوَجدُت اأنَّ اْبَنَتَك لَيَسْت َعذراَء. َولَِكْن  السُّ
َهذا ُهَو َدلِيُل ُعْذريَِّتها.‹ ثُمَّ َيبُسُط الثَّوَب اأماَم ُشُيوِخ 
َذلَِك  الَمِديَنِة  تِلَك  ُشُيوُخ  َياأُخُذ  18ِحيَنِئٍذ،  الَمِديَنِة. 
ُبوُه. 19َوَيْفِرُضوَن َعَليِه َغراَمًة ِمقداُرها ِمَئُة  الرَُّجَل َوُيَؤدِّ
َذلَِك  أنَّ  لِ� الَفتاِة،  أبِي  لِ� ُيعُطونَها  ِة،  الِفضَّ ِمَن  ِمْثقاٍل أ 
َه ُسمَعَة َعذراٍء ِفي اإْسرائِيَل. َوَسَتبَقى َزوَجًة  الرَُّجَل َشوَّ

لَُه، َولَْن َيسَتِطيَع اأْن ُيَطلَِّقها َمَدى َحياتِِه.
َيُكْن  َولَْم  التُّهَمُة َصِحيَحًة،  اإْن كانَِت  20»َولَِكْن 

ُهناَك َدلِيٌل َعَلى ُعْذِريَِّة الَفتاِة، 21َفلُيؤَت بِها اإلَى باِب 
َبيِت اأبِيها. َحيُث َيرُجُمها ِرجاُل الَمِديَنِة َحتَّى الَموِت، 
اأقاَمْت  اإْذ  اإْسرائِيَل،  ِفي  ُمِشيناً  َعَملاً  ارَتَكَبْت  َّها  أن لِ�
واِج، َوِهَي ِفي َبيِت اأبِيها. َوَهَكذا  َعلاَقًة ِجنسيًَّة َقبَل الزَّ

رَّ ِمْن َوَسِط َشعِبُكْم. تُِزيلُوَن الشَّ

َنى َواالغِتصاب عقوباُت الزِّ
َتقُتلُونَُهما  اآَخَر،  َرُجٍل  َزوَجَة  َرُجٌل  عاَشَر  22»اإْن 

نَْفَسها.  َوالَمراأَة  الَمراأَة،  عاَشَر  الَِّذي  الرَُّجَل  ِكَليِهما: 
رَّ ِمْن اإْسرائِيَل. َهَكذا تُِزيلُوَن الشَّ

الَمِديَنِة  ِفي  َمخُطوَبًة  اْمراأًة  َرُجٌل  َوَجَد  23»اإْن 

للزواج.  مهراً  العادة  في  ُيدفُع  ما  مئة مثقال. ضعف  أ 19:22 

انظر 29:22. َوالمثقاُل حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة 
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َبّواَبِة  اإلَى  َمعاً  تُحِضُروُهما  اأْن  24َينَبِغي  َوعاَشَرها، 
الَمِديَنِة، َواأْن َترُجُموُهما َحتَّى الَموِت. َترُجُموَن الَفتاَة 
الَمِديَنِة،  اأهِل  ِمْن  الُمساَعَدِة  لَِطَلِب  َتْصُرْخ  لَْم  َّها  أن لِ�
َُّه اأهاَن َزوَجَة َرُجٍل اآَخَر. َوَهَكذا  أن َوَترُجُموَن الرَُّجَل لِ�

رَّ ِمْن َوَسِطُكْم. تُِزيلُوَن الشَّ
ِفي  الَمخُطوَبَة  الَفتاَة  ُجُل  الرَّ َوَجَد  اإْن  25»لَِكْن 

َمَعها  الَِّذي اضَطَجَع  الرَُّجَل  َفاإنَّ  َواغَتَصَبها،  الَخلاِء، 
ُهَو َوْحَدُه الَِّذي َينَبغي اأْن َيُموَت. 26َفلا تُعاِقُبوا الَفتاَة 
َّها لَْم َترَتِكْب َخِطيًَّة َتسَتِحقُّ الَموَت. َفَهِذِه الحالَُة  أن لِ�
تُشِبُه حالََة َرُجٍل ُيمِسُك بِاآَخَر َوَيقُتلُُه، 27اإْذ َقْد َوَجَدها 
ِفي الَخلاِء. َوُربَّما َتُكوُن َقْد َصَرَخْت َطَلباً لِلُمساَعَدِة، 

َولَِكْن لَْم َيُكْن اأَحٌد لُِيساِعَدها.
َمخُطوَبٍة،  َغيَر  َعذراَء  َفتاًة  َرُجٌل  َوَجَد  28»َواإْن 

َواأجَبَرها َعَلى ُمعاَشَرتِِه، ثُمَّ اكُتِشفا، 29َفاإنَّ َعَلى َذلَِك 
َخْمِسيَن  الَفتاِة  اأبا  ُيعِطَي  اأْن  اْغَتَصَبها  الَِّذي  ُجِل  الرَّ
َُّه  أن ِة. َواأّما ِهَي، َفُتصِبُح َزوَجًة لَُه. َولِ� ِمْثقال�ً ِمَن الِفضَّ

اأَذلَّها، لَْن َيسَتِطيَع اأْن ُيَطلَِّقها.
أنَّ َهذا  َج َزوَجَة اأبِيِه، لِ� أَحٍد اأْن َيَتَزوَّ 30»ل� َيُجوُز لِ�

َسُيِعيُب اأباُه.

الَممُنوعوَن ِمَن الُمشاَرَكِة ِفي الِعباَدة

اأْو 23  الِخصَيَتيِن  َمْسُحوِق  لَِرُجٍل  َيُجوُز  »ل� 
َمقُطوِع الُعضِو اأْن ُيْحَسَب ِمْن َشعِب اهلِل. 
اأْن ُيْحَسَب ِمْن َشعِب اهلِل. ل�  نا  2َول� َيُجوُز ل�ْبِن الزِّ

الِجيِل  َحتَّى  نَسلُُه  َول�  ُهَو  اهلِل  َجماَعِة  ِمْن  ُيحَسُب 
العاِشِر.

ِمْن  أَحٍد  لِ� َول�  ُمَواآبِيٍّ  اأْو  ونِيٍّ  لَِعمُّ ُيمِكُن  3»ل� 

نَسِلِهْم، َحتَّى الِجيِل العاِشِر، اأْن ُيحَسُبوا ِمْن َجماَعِة 
أَبِد. 4َفُهْم لَْم َياأتُوا لُِيلاقُوكُْم بِالطَّعاِم َوالماِء  اهلِل اإلَى ال�

اسَتاأَجُروا  َوَقِد  ِمْصَر.  ِمْن  َخَرجُتْم  ِحيَن  الطَِّريِق  ِفي 
كُْم َبلعاَم بَن َبُعوَر، الَِّذي َمْن َمِديَنِة َفُتوَر ِفي بِلاِد  ِضدَّ
َرَفَض  إلََهكُْم  5لَِكنَّ  َيلَعَنُكْم.  لَِكي  النَّهَريِن،  َبيَن  ما 
َبَرَكٍة  اإلَى  اللَّعَنَة  إلَُهكُْم  َل  َوَحوَّ َبلعاَم،  اإلَى  ال�سِتماَع 
اأْو  َسلاَمُهْم  َتطلُُبوا  6َفلا  ُيِحبُُّكْم.  إلََهكُْم  أنَّ  لِ� لَُكْم، 

َخيَرُهْم َطواَل َحياتُِكْم.
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ون األُدوِميُّ
َتكَرُهوا  َول�  اأُخوكُْم.  َُّه  أن لِ� اأُدوِمّياً  َتكَرُهوا  7»ل� 

ُيولَُدوَن  َبَلِدِه. 8َوالَّذيَن  ُغَرباَء ِفي  لِ�أنَُّكْم َكنُتْم  ِمصِريّاً 
وا اإلَى  ِمْن نَسِلِهْم ِفي الَجيِل الثّالِِث، ُيمِكُنُهْم اأْن َيْنَضمُّ

َجماَعِة اهلِل.

الِحفاُظ َعَلى َطهاَرِة الُمَعسَكر
9»َوِحيَن َتخُرُجوَن ِفي َجيٍش ِضدَّ اأعدائُِكْم َتَجنَُّبوا 

َغيُر  َرُجٌل  َوَسِطُكْم  ُوِجَد ِفي  نَِجٍس. 10اإْن  اأيَّ َشيٍء 
، َفلَيخُرْج ِمَن الُمَعسَكِر َول�  طاِهٍر بَِسَبِب اْحِتلاٍم لَيِليٍّ
َيدُخْلُه. 11َوِعْنَدما َياأتِي الَمساُء، َيسَتِحمُّ بِالماِء. َوِحيَن 

مُس َيدُخُل الُمَعسَكَر. َتِغيُب الشَّ
الُمَعسَكِر  خاِرَج  َمكاٌن  اأيضاً  لَُكْم  12»َوَيكوُن 

َعصاً  ِمنُكْم  واِحٍد  لُِكلِّ  13َفَيُكوُن  الحاَجِة.  لَِقضاِء 
ٌة لَِيْحِفَر ثُمَّ ُيَغطِّي َفَضلاتِِه َبعَد اأْن َيْقِضي حاَجَتُه.  َوُعدَّ
لُِينِقَذكُْم  ُمَعسَكِركُْم  َوَسِط  ِفي  َيُجوُل  إلََهكَْم  14ل�أنَّ 

َيُكوَن  اأْن  َفَينَبِغي  اأعداَءكُْم.  لَِتهِزُموا  َوُيساِعَدكُْم 
َبيَنُكْم  ل�ئٍِق  َغيَر  َشيئاً  َيَرى  ل�  َكي  ساً  َمَقدَّ الُمَعسَكُر 

َفَيتُرَكُكْم.

َقة َشراِئُع ُمَتَفرِّ
15»ل� تُْرِجُعوا َعْبداً هارِباً اإلَى َسيِِّدِه، 16َبِل اْسَمُحوا 

لَُه بِاأْن َيْسُكَن ِفي َوَسِطُكْم، ِفي الَمكاِن الَِّذي َيختاُرُه 
ِفي اأيَِّة َمديَنٍة َحيُث ُيِريُد، َفلا تُزِعُجوُه.

َتْعَمَل  اأِْن  اإْسرائِيَل  َبِني  ِمْن  لِ�ْمَراأٍة  َيُجوُز  17»ل� 

عاِهَرًة ِفي َمْعَبٍد.
»ل� َيُجوُز لَِرُجٍل ِمْن َبِني اإْسرائِيَل اأْن ُيعاِشَر الرِّجاَل 
اإلَى َبيِت  اأْو شاذٍّ  اأْجَر عاِهَرٍة  ِفي َمْعَبٍد. 18ل� تُدِخلُوا 
أنَّ َهذا َممُقوٌت  إلَِهكُْم لَِتدَفُعوا َعْن نَْذٍر َتَعَهْدتُْم بِِه، لِ�

ِعْنَد إلَِهكُْم.
اإْسرائِيَل  َبِني  ِمْن  اأَحٍد  َعَلى  با  الرِّ َتفِرُضوا  19»ل� 

َيْقَتِرُض ِمْنُكْم مال�ً اأْو َطعاماً اأْو اأيَّ َشيٍء اآَخَر. 20ُيمِكُن 
اأْن تاأُخُذوا فائَِدًة ِمَن الَغِريِب، ل� ِمْن َبِني اإْسرائِيَل. َكي 
أْرِض الَِّتي  ُيباِرَكُكْم إلَُهكُْم ِفي كُلِّ َشيٍء َتعَملُونَُه ِفي ال�

َسَتدُخلُوَن لَِتمَتِلُكوها.

َعِن  ُروا  َتَتاأخَّ َفلا  إللَِهكُْم،  نَْذراً  نََذْرتُْم  21»اإذا 

أنَّ إلََهكُْم َسُيطالُِبُكْم بِِه َوَسَتُكونُوَن ُمذنِِبيَن  الَوفاِء بِِه، لِ�
ل�  َتنِذُروا  لَْم  اإْن  22لَِكْن  بِِه.  الَوفاِء  ِفي  رتُْم  َتاأخَّ اإْن 
َتُقولُوَن  ما  َعَمِل  َعَلى  23احِرُصوا  ُمذنِِبيَن.  َتُكونُوَن 
َطوعاً  نََذْرتُُموها  الَِّتي  النُُّذوَر  اأوفُوا  َسَتعَملُونَُه.  بِاأنَُّكْم 

إللَِهكُْم.

ُيمِكُنُه  اآَخَر،  َكرَم َشخٍص  اأَحُدكُْم  َدَخَل  24»اإْن 

َبِع. َولَِكْن ل�  اأْن َياأكَُل َقْدَر ما ُيِريُد ِمَن الِعَنِب اإلَى الشَّ
َيُجوُز لَُه اأْن َيَضَع َمنُه ِفي ِكيٍس. 25اإْن َعَبَر اأَحُدكُْم ِفي 
َحقِل َقمٍح لَِشخٍص اآَخَر، ُيمِكُنُه اأْن َيقِطَف ِمْن َسنابِِلِه 
َوَياأكَُل. َولَِكْن ل� َيُجوُز اأْن َيسَتخِدَم الِمنَجَل َعَلى َقمِح 

َشخٍص اآَخَر لَِيْحِمَل َمَعُه.

واج الُق َوالزَّ الطَّ

َج َرُجٌل ِمَن اْمراأٍة، لَِكنَُّه لَْم ُيَسرَّ 24  »اإَن َتَزوَّ
ُمزِعجاً،  اأمراً  ِفيها  َوَجَد  َُّه  أن لِ� ل�ِحقاً  بِها 
َوَكَتَب لَها َوثيَقَة َطلاٍق َواأعطاها لَها، َوَصَرَفها ِمْن َبيِتِه، 
وُج الثّانِي  َجْت بَِرُجٍل اآَخَر، 3َوالزَّ 2َفغاَدَرِت الَبيَت َوَتَزوَّ

َواأعطاها  َطلاٍق  َوثيَقَة  لَها  َفَكَتَب  اأيضاً،  بِها  ُيَسرَّ  لَْم 
لَها، َوَصَرَفها ِمْن َبيِتِه، اأْو اإْن ماَت َزوُجها الثّانِي، 4َفاإنَّ 
َجها ثانَِيًة،  َل الَِّذي َصَرَفها ل� َيسَتِطيُع اأْن َيَتَزوَّ أوَّ الزَّوَج ال�
َذلَِك  ُيبِغُض  لَُه. اهلُل  بِالنِّسَبِة  َسًة  ُمَنجَّ اأْن صاَرْت  َبعَد 
اأعطاها  الَِّتي  أْرِض  ال� َعَلى  َتجِلْب َخطيًَّة  َفلا  َوَيْمُقُتُه. 

إلَُهَك لََك ِميراثاً.

نَُّه ُيعَفى  َفاإ واِج،  5»ِحيَن َيُكوُن الرَُّجُل َحِديَث الزَّ

ٍة.  هاِب َمَع الَجيِش، َول� ُيَكلَُّف بَِمسؤلِّياٍت عامَّ ِمَن الذَّ
ُيسِعَد  َحتَّى  واِحَدٍة  لَِسَنٍة  َبيِتِه  ِفي  لَِيبَقى  ُحّراً  َوَيُكوُن 

َزوَجَتُه.

َقة َشراِئُع ُمَتَفرِّ
َحَجَري  ِمْن  اأيٍّ  َياأُخَذ  اأْن  أَحٍد  لِ� َيُجوُز  6»ل� 

اأساِسّياً  َشيئاً  َياأُخُذ  َُّه  أن لِ� َقرٍض،  َعَلى  الرََّحى َكَضماٍن 
لِلَحياِة.

َبِني  َشعِبِه،  ِمْن  َشْخصاً  اأَحٌد  َخَطَف  7»اإذا 

نَّ َهذا الخاِطُف ُيقَتُل،  اإْسرائِيَل، َواسَتعَبَدُه اأْو باَعُه، َفاإ
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رَّ ِمْن َوَسِطُكْم. َفُتِزيلُوَن الشَّ
كُلِّ  اإطاَعِة  َعَلى  فاحِرْص  بِالَبَرِص،  اُأِصْبَت  8»اإذا 

اأوَصيُتَك  ما  َواْعَمْل  لََك.  الَّلاِويُّوَن  الَكَهَنُة  ُيَعلُِّمُه  ما 
َبْعَد  الرِّحَلِة  ِفي  بَِمرَيَم أ  إلَُهَك  َعِمَلُه  ما  9َوَتَذكَّْر  بِِه. 

ُخُروِجُكْم ِمْن ِمْصَر.
10»ِحيَن تُقِرُض َشخصاً اأيَّ َشيٍء، ل� َتدُخْل َبيَتُه 

أخِذ َضمانَِتِه، 11َبْل ِقْف خاِرجاً. الرَُّجُل الَِّذي اأْقَرْضَتُه  لِ�
ْن كاَن َفِقيراً، ل� َتَنْم ِفي  مانََة. 12َفاإ َسُيخِرُج لََك الضَّ
َثوبِِه الَِّذي اأعطاُه لََك َكَضمانٍة. 13َبْل اأِعْدُه اإلَيِه ِعنَد 
مِس لَِيناَم ِفيِه َفُيباِرَكَك. َوَيُكوُن َهذا َحَسناً  ُغُروِب الشَّ

اأماَم إلَِهَك.
14»ل� َتاأكُْل َحقَّ اأِجيٍر َفِقيٍر َوُمحتاٍج، َسواٌء اأكاَن 

ُمُدنَِك.  اإحَدى  ِفي  اأْرَضَك  َيسُكُن  َغِريباً  اأْم  اإسرائِيِلّياً 
مِس،  15اْدَفْع لَُه اُأجَرَتُه ِفي الَيوِم ذاتِِه َقبَل ُغُروِب الشَّ

نَُّه  َفاإ َتفَعْل  لَْم  ْن  َفاإ اُأجَرتِِه.  َعَلى  َوَيعَتِمُد  َفِقيٌر  َُّه  أن لِ�
َسَيشَتِكي َعَليَك اإلَى اهلِل َفُتْحَسَب ُمذنِباً اأماَمُه.

َول�  أول�ِد،  ال� أجِل  لِ� آباُء  ال� ُيقَتَل  اأْن  ينَبِغي  16»ل� 

آباِء. َبْل ُيقَتُل كُلُّ واِحٍد َعْن  أجِل ال� أول�ُد لِ� اأْن ُيقَتَل ال�
َخِطيَِّتِه.

17»ل� َتحُكْم َعَلى َغِريٍب اأْو َيِتيٍم بَِغيِر َعدٍل، َول� 

َتاأُخْذ َثوَب اأرَمَلٍة َكَضمانٍَة. 18َتَذكَّْر اأنََّك كُنَت َعبداً 
َفاأنا  َولَِهذا  ُهناَك.  ِمْن  َرَك  َحرَّ إلََهَك  َواأنَّ  ِمْصَر،  ِفي 

اُأوِصيَك بِاأْن َتعَمَل َذلَِك.
19»اإذا َجَمعَت َحصاَد َحقِلَك َونَِسيَت ُحزَمَة َقمٍح 

الُحزَمُة  َهِذِه  َسَتُكوُن  أْخِذها.  ل� َتُعْد  ل�  الَحقِل،  ِفي 
أرَمَلِة، لُِيباِرَكَك إلَُهَك ِفي كُلِّ َشيٍء  لَلَغِريِب َوالَيِتيِم َوال�
يُتوِن، ل�  َتعَملُُه. 20َوِحيَن َتخِبُط َزيُتونََك َعْن اأشجاِر الزَّ
يُتوِن  الزَّ ِمَن  ى  َيَتَبقَّ َفما  ثانَِيًة.  ال�أغصاِن  لَِخبِط  َتذَهْب 
َتجَمُع  21َوِحيَن  أرَمَلِة.  َوال� َوالَيِتيِم  لِلَغِريِب  َسَيُكوُن 
ي. َفما  الِعَنَب ِمَن الَكْرِم، ل� َتُعْد لَِجمِع الِعَنِب الُمَتَبقِّ
أرَمَلِة.  َوال� َوالَيِتيِم  لِلَغِريِب  َسَيُكوُن  الِعَنِب  ِمَن  ى  َيَتَبقَّ
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َفاأنا  َولَِهذا  ِمْصَر.  اأْرِض  ِفي  َعبداً  اأنََّك كُنَت  22َتَذكَّْر 

اُأوِصيَك بِاأْن َتعَمَل َذلَِك.

ْرب ُعُقوباُت الضَّ

َفلَيْذَهبا 25  َشخَصيِن،  َبيَن  نِزاٌع  َيَقُع  »ِحيَن 
اإلَى الَمحَكَمِة. َوَعَلى الُقضاِة اأْن َيفِصلُوا 
ْن كاَن  ُدوا َمِن الَبريُء َوَمِن الُمْذنُِب. 2َفاإ َبيَنُهما، َفُيَحدِّ
َيسَتْلِقي  بِاأْن  القاِضي  ياأُمُرُه  الَجلَد،  َيسَتِحقُّ  الُمْذنُِب 
َعَلى َبطِنِه. َوُيجَلُد اأماَم القاِضي بِما َيَتناَسُب َمَع َذنِبِه. 
ْن َجَلُدوُه  3َعَلى األّ� َيِزيَد َعَدُد الَجْلداِت َعْن اأرَبِعيَن. َفاإ

اأكَثَر، َيُكوُن َذلَِك اإهانًَة َعَلِنيًَّة.
ْم َثوراً َوْهَو َيْدُرُس الَقمَح. 4»ل� تَُكمِّ

وِج َنحَو أرملة أخيه َواِجُب أِخي الزَّ
5»ِحيَن َيسُكُن اإْخَوٌة َمعاً َوَيُموُت اأَحُدُهْم ُدوَن اأْن 

َج اأرَمَلُة الُمَتَوفِّى  َيُكوَن َقْد اأنَجَب اْبناً، َفلا َينَبغي اأْن َتَتَزوَّ
اأْن  اأِخي َزوِجها  ِمْن َرُجٍل خاِرَج عائَِلِة َزوِجها. َعَلى 
َجها َوُيعاِشَرها، َوَيُقوَم بِواِجِب اأِخي الزَّوِج تُجاَهها.  َيَتَزوَّ
ُل َولٍَد َتِلُدُه َسُيعَتَبُر اْبَن الُمَتَوفَّى. َوَهَكذا ل� ُيمَحى  6َواأوَّ

اْسُمُه ِمْن اإْسرائِيَل.
اأِخيِه،  اأرَمَلِة  ِمْن  َج  َيَتَزوَّ اأْن  ُجُل  الرَّ َرَفَض  ْن  7»َفاإ

لَُهْم:  َوَتُقوُل  الَمِديَنِة  َبّواَبِة  ِعنَد  ُيوِخ  الشُّ اإلَى  َتْذَهُب 
اإْسرائِيَل.  اأِخيِه ِفي  اْسُم  َيبَقى  اأْن  اأُخو َزوِجي  ›َيرفُُض 
َول� ُيريُد الِقياَم بِواِجِب اأِخي الزَّوِج َمِعي.‹ 8َفَيسَتْدِعيِه 
واَج  ْن اأَصرَّ َوقاَل: ›ل� اُأِريُد الزَّ ُشُيوُخ َمِديَنِتِه َوُيَكلُِّموُه. َفاإ
َوَتنِزُع  ُيوِخ،  الشُّ اأماَم  اإلَيِه  اأِخيِه  اأرَمَلُة  ُم  9َتَتَقدَّ ِمنها.‹ 
ِحذاَءُه ِمْن ِرجِلِه، َوَتبُصُق ِفي َوجِهِه َوَتُقوُل: ›َهذا ما 
أِخيِه.‹ 10َوِعنَدها  ُيْصَنُع بَِرُجٍل ل� ُيِريُد اأْن ُيعِطَي نَسلاً لِ�

تُْعَرُف عائَِلُتُه ِفي اإْسرائِيَل بِاْسِم ›عائَِلِة الحاِفي!‹

ُل اْمرأٍة ِفي ِشجار َتَدخُّ
11»اإذا َتشاَجَر َرُجلاِن، َواأَتْت َزوَجُة اأَحِدِهما لُِتنِقَذ 

َيَدها  ْت  َوَمدَّ َيضِرُبُه،  كاَن  الَِّذي  ُجِل  الرَّ ِمَن  َزوَجها 
َواأمَسَكْت بُِعْضِوِه، 12فاقَطُعوا َيَدها، َول� تُظِهُروا َشَفَقًة 

َعَليها.
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ِفي التِّجاَرة
َواآَخَر  َثِقيٍل  بِِمعياٍر  ِكيِسَك  ِفي  َتحَتِفْظ  13»ل� 

َواآَخَر  َكِبيٌر  ِمكياٌل  َبيِتَك  ِفي  َيُكْن  14َول�  َخِفيٍف. 
َصِغيٌر. 15َبْل لَِيُكْن لََك ِمعياٌر َسِليٌم َوكاِمٌل، َوِمكياٌل 
أْرِض الَِّتي َسُيعِطيها  َسِليٌم َوكاِمٌل، لَِتحيا َطِويلاً ِفي ال�
َوَيِغشُّ  ُأُموَر  ال� َهِذِه  َيفَعُل  َمْن  أنَّ كُلَّ  16لِ� لََك.  إلَُهَك 

بَِمعايِيَر َوَمكايِيَل َمْغُشوَشٍة، َمْمُقوٌت ِمَن إلَِهكُْم.

َعماِليق
17»اْذكُُروا ما َعِمَلُه َشعُب َعمالِيَق بُِكْم ِفي رِحَلِتُكْم 

ِعْنَد ُخُروِجُكْم ِمْن ِمْصَر، 18َكيَف اأَتْوا َعَليُكْم َفجاأًة ِفي 
ِريَن ِفي الَخلِف؟ َفَقْد  الطَِّريِق، َوَقَضْوا َعَلى كُلِّ الُمَتاأخِّ
كُنُتْم ُضَعفاَء َوُمنَهِكيَن، َوُهْم لَْم َيخافُوا اهلَل. 19َفِحيَن 
الِجهاِت  كُلِّ  ِمْن  اأعدائُِكْم  كُلِّ  ِمْن  إلَُهكُْم  ُيِريُحُكْم 
أْرِض الَِّتي ُيعِطيها إلَُهكُْم لَُكْم لِتمَتِلُكوها، امُحوا  ِفي ال�

أْرِض. ل� َتنَسوا َذلَِك! َشعَب َعمالِيَق ِمَن ال�

الَحصاُد األوَّل

أْرَض الَِّتي ُيعِطيها إلَُهكُْم 26  »ِحيَن َتدُخلُوَن ال�
لَُكْم َوَتمَتِلُكونَها َوَتسَتِقرُّوَن ِفيها، 2ُخُذوا 
أْرِض َوَمْحُصولِها الَِّذي َتْجُنونَُه.  ِل َجِميِع ثِماِر ال� ِمْن اأوَّ
َسَيختاُرُه  الَِّذي  الَمكاِن  اإلَى  َواْذَهُبوا  َسلٍَّة  ِفي  َضُعوُه 
إلَُهكُْم لُِيسِكَن اْسَمُه ِفيِه. 3َفَيْذَهُب صاِحُب التَّقِدَمِة 

لَُه:  َوَيُقوُل  الَيوِم،  َذلَِك  ِفي  َيخِدُم  الَِّذي  الكاِهِن  اإلَى 
أْرَض الَِّتي اأقَسَم اهلُل  ›اُأعِلُن الَيوَم إللَِهَك بِاأنَِّني َدَخْلُت ال�

آبائِنا بِاإعطائِها لَنا.‹ لِ�
اأماَم  َوَيَضُعها  َيِدِه  ِمْن  لََّة  السَّ الكاِهُن  4»َفَياأُخُذ 

َمذَبِح إلَِهكُْم. 5ثُمَّ َيُقوُل ِفي َحْضَرِة إلَِهكُْم: ›كاَن اأبِي 
ل�ً. َونََزَل اإلَى ِمْصَر، َوعاَش ُهناَك َغِريباً َمَع  اأراِمّيا أ ُمَتَجوِّ
ًة َعِظيَمًة َوَقِويًَّة  َعَدٍد َقِليٍل ِمَن النّاِس. لَِكنَُّه صاَر ُهناَك اُأمَّ
نُعانِي  َوَجَعلُونا  بَِقسَوٍة،  الِمصِريُّوَن  6َوعاَمَلنا  َوَكِثيَرًة. 
اآبائِنا،  اإلَِه  اهلِل،  اإلَى  7َفَصَرْخنا  قاِسَيًة.  اأعمال�ً  َونَعَمُل 
َفَسِمَع اهلُل َصوَتنا، َوَراأى ُمعاناَتنا َوِضيَقنا َوُبْؤَسنا. 8ثُمَّ 
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الَمْمُدَدِة،  َوِذراعِه  الَجّباَرِة  بَِيِدِه  اأخَرَجنا اهلُل ِمْن ِمْصَر 
ِهيَبِة َواآياتِِه َوَعجائِِبِه. 9َواأحَضَرنا اإلَى  بُِقدَرتِِه َواأعمالِِه الرَّ
لََبناً  َتفْيُض  الَِّتي  أْرَض  ال� َهِذِه  َواأعطانا  الَمكاِن،  َهذا 
أْرِض الَِّتي  َل ثِماِر ال� آَن اُأحِضُر اأوَّ َوَعَسلاً. 10َوها اأنا ال�
لََّة ِفي َحْضَرِة  اأعَطيَتها لَنا يا اهلُل.‹ َفَينَبِغي اأْن َيتُرَك السَّ
إلَِهكُْم. َوَينَحِني اأماَم إلَِهكُْم. 11ثُمَّ َيْحَتِفَل َمَع الَّلاِويِّيَن 

الَِّتي  الَخيراِت  بُِكلِّ  عِب  الشَّ َوَسِط  الَِّذيَن ِفي  َوالُغَرباِء 
اأْعطاها إلَُهكُْم لَُه َولِعائَِلِتِه.

ِفي  َمحاِصيِلَك  ُعُشوِر  َفرِز  ِمْن  َتنَتِهي  12»َوِحيَن 

َوالَيتاَمى  َوالُغَرباِء  لِّلاِويِّيَن  َواأعَطيَتها  الثّالَِثِة،  َنِة  السَّ
ُمُدنَِك.  كُلِّ  ِفي  َوفيٌر  َطعاٌم  لَُهْم  لَِيُكوَن  أراِمِل،  َوال�
13َفَتُقوُل ِفي َحْضَرِة إلَِهَك: ›اأخَرْجُت ِمْن َبيِتي الُجْزَء 

َوالُغَرباِء  لِّلاِويِّيَن  َواأعَطيُتُه  الَحصاِد،  ِمَن  َس  الُمَقدَّ
اأْعِص  لَْم  اأفَعَل،  اأْن  اأوَصيَتِني  َكما  أراِمِل  َوال� َوالَيتاَمى 
ِفي  ِمْنُه  اآكُْل  14لَْم  َوصاياَك.  ِمْن  واِحَدًة  اأنَس  َولَْم 
ْم  َوقِت النَّوِح. ب َول� اأَخْذُت ِمْنُه َواأنا نَِجٌس. ج لَْم اُأَقدِّ
ِمْنُه َطعاماً لَِميٍِّت، د َبْل اأَطْعُت إلٍَهي  َوَعِملُت َجِميَع 
ِمَن  ِس،  الُمَقدَّ َمسَكِنَك  ِمْن  15انُْظْر  َبِه.  اأوَصيَتِني  ما 
أْرَض الَِّتي َتفيُض  ماِء، َوباِرْك َشعَبَك اإْسرائِيَل، َوال� السَّ

آبائِنا.‹ لََبناً َوَعَسلاً الَِّتي اأعَطيَتها لَنا َكما اأقَسمَت ل�

طاَعُة َوصايا اهلل
رائَِع  16»َياأُْمُركُْم إلَُهكُْم  الَيوَم بِاأْن َتحَفُظوا َهِذِه الشَّ

َوالَفرائَِض، َواأْن تُِطيُعوها بِِحرٍص بُِكلِّ قُلُوبُِكْم. 17َفاأنُْتُم 
الَيوَم َقِد اتََّفْقُتْم َمَع اهلِل اأْن َيُكوَن ُهَو اإلَُهُكْم، َواأْن َتحَيوا 
َواأْن  َوَفرائَِضُه،  َشرائَِعُه  َتحَفُظوا  َواأْن  َمِشيَئِتِه،  بَِحَسِب 
تُِطيُعوُه. 18َكما َقَطَع اهلُل الَيوَم َعْهداً َمَعُكْم، اأْن َتُكونُوا 
َشعَبُه الخاصُّ الثَِّميُن َكما َوَعَدكُْم، َواأْن َتحَفُظوا اأنُْتْم 
َجِميَع َوصاياُه. 19َوُهَو َسَيجَعلُُكْم اأعَظَم ِصيتاً َوُسمَعًة 
َشعباً  َوَسَتُكونُوَن  َخَلَقها.  الَِّتي  ُأَمِم  ال� ِمْن كُلِّ  َوَكراَمًة 

صاً إللَِهكُْم َكما قاَل.« ُمَخصَّ

وح. بل فرحاً بَجِميع عطايا اهلل. ب 14:26 َلْم آُكْل . . . النَّ

ج 14:26 َوال أَخْذُت . . . َنِجس. هذا يعني اأنه لم يكن مسموحاً 

لمن هو في حالة نجاسة اأن يشارك في هذه الموائد المقّدسة.
د 14:26 طعامًا لمّيت. اأي َعْن ُروِح َشخٍص َميِّت.
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َمْذَبُح ِجباِل ِعيبال

َوقالُوا 27  عَب  الشَّ ُيوُخ  َوالشُّ ُموَسى  َواأوَصى 
الَِّتي  الَوصايا  َجِميَع  »احَفُظوا  لَُهْم: 
اإلَى  ُأرُدنِّ  ال� نَْهَر  َتعُبُروَن  2َفِعنَدما  الَيوَم.  بِها  اُأوِصيُكْم 
ِحجاَرًة  انُْصبوا  لَُكْم،  إلَُهكُْم  ُيعِطيها  الَِّتي  أْرِض  ال�
َكلاِم  َعَليها كُلَّ  بِالِكْلِس. 3َوانُْقُشوا  َوَغطُّوها  َعِظيَمًة 
أْرَض  ، لَِتدُخلُوا ال� ُأرُدنِّ ِريَعِة َفوَر ُعُبوِركُْم نَْهَر ال� َهِذِه الشَّ
لََبناً  َتِفيُض  الَِّتي  أْرَض  ال� لَُكْم.  إلَُهكُْم  ُيعِطيها  الَِّتي 

َوَعَسلاً، َكما َوَعَدكُُم اهلُل، اإلَُه اآبائُِكْم.
الِحجاَرَة  انُْصُبوا   ، ُأرُدنِّ ال� نَهَر  َتعُبُروَن  4»َفِحيَن 

ِعيباَل،  َجَبِل  َعَلى  َتنِصُبوها،  بِاأْن  الَيْوَم  اُأوِصيُكُم  الَِّتي 
ِمْن ِحجاَرٍة  َوَغطُّوها بِالِكلِس. 5َواْبُنوا إللَِهكُْم َمذَبحاً 
ِمْن  الَمْذَبَح  6اْبُنوا  َحِديِديٍَّة.  اأداٍة  اأيَِّة  اسِتخداِم  ُدوَن 
َتقِدماٍت  َعَليِه  ُموا  َوَقدِّ َمقُطوَعٍة،  َغيِر  كاِمَلٍة  ِحجاَرٍة 
َوَتفَرُحوَن  َذبائَِح َسلاٍم،  َوَتاأكُلُوَن  إللَِهكُْم. 7َفَتْذَبُحوَن 

ِفي َحْضَرِة إلَِهكُْم. 8َوانُْقُشوا َعَلى َهِذِه الِحجاَرِة َكلاَم 
ِريَعِة بَِشكٍل َواِضٍح َوَمفُهوٍم.« َهِذِه الشَّ

ِريَعة َلْعناُت الشَّ
َبِني  لُِكلِّ  الَّلاِويُّوَن  َوالَكَهَنُة  ُموَسى  قاَل  9ثُمَّ 

اإْسرائِيَل: »اأْصُغوا يا َبِني اإْسرائِيَل َواسَتِمُعوا! َقْد ِصرتُُم 
إللَِهكُْم. 10َفاأِطيُعوا إلََهكُْم، َواْعَملُوا بُِكلِّ  الَيوَم َشعباً 

َوصاياُه َوَشرائَِعُه الَِّتي اُأوِصيُكْم بِها الَيوَم.«
اأيضاً  الَيوِم  َذلَِك  ِفي  عَب  الشَّ ُموَسى  11َواأوَصى 

َجَبِل  َعَلى  َسَتِقُف  الَِّتي  الَقبائُِل  ِهَي  12»َهِذِه  َوقاَل: 
: َشمُعوُن  ُأرُدنِّ عَب ِحيَن َتعُبُروَن نَهَر ال� ِجِرزِّيَم لُِتبارَِك الشَّ
َول�ِوي َوَيُهوذا َوَيّساَكُر َوُيوُسُف َوَبْنياِمْيُن. 13َوَهِذِه ِهَي 
الََّلعَنَة:  لُِتعِلَن  ِعيباَل  َجَبِل  َعَلى  َسَتِقُف  الَِّتي  الَقبائُِل 

َراُأوَبْيُن َوجاُد َواأِشيُر َوَزُبولُوُن َوداُن نَفتالِي.
14»َوَسَيُقوُل الَّلاِويُّوَن لَِبِني اإْسرائِيَل بَِصوٍت ُمرَتِفٍع:

15»›َملُعوٌن كُلُّ َمْن َياأُخُذ تِمثال�ً َمنُحوتاً 

َمكاٍن  ِفي  َوَيَضُعُه  اإنساٌن،  َصَنَعُه  َمعَدنِّياً  اأْو 
أنَّ َذلَِك َممُقوٌت لََدى اهلِل،  َمخِفيٍّ لَِيعُبَدُه، لِ�

عِب: ›اآِمين.‹ َفَيُقوُل كُلُّ الشَّ

َمْن  كُلُّ  ›َملُعوٌن  الَّلاِويُّوَن:  16»َوَيُقوُل 

عِب:  الشَّ كُلُّ  َفَيُقوُل  ُه.‹  اُأمَّ اأْو  اأباُه  ُيكِرُم  ل� 
›اآِمين.‹

َمْن  كُلُّ  ›َملُعوٌن  الَّلاِويُّوَن:  17»َوَيُقوُل 

َفَيُقوُل  اأْرِض جاِرِه.‹  ُحُدوِد  َعلاماِت  ُك  ُيَحرِّ
عِب: ›اآِمين.‹ كُلُّ الشَّ

َمْن  كُلُّ  ›َملُعوٌن  الَّلاِويُّوَن:  18»َوَيُقوُل 

عِب:  ُيِضلُّ اأعَمى ِفي الطَِّريِق.‹ َفَيُقوُل كُلُّ الشَّ
›اآمين.‹

كُلُّ  ›َملُعوٌن  الَّلاِويُّوَن:  19»َوَيُقوُل 

َوالَيِتيِم  الَغِريِب  بَِحقِّ  َعدٍل  بَِغيِر  َيحُكُم  َمْن 
عِب: ›اآِمين.‹ أرَمَلِة.‹ َفَيُقوُل كُلُّ الشَّ َوال�

َمْن  كُلُّ  ›َملُعوٌن  الَّلاِويُّوَن:  20»َوَيُقوُل 

َُّه ُيِهيُن اأباُه.‹ َفَيُقوُل كُلُّ  أن ُيعاِشُر َزوَجَة اأبِيِه، لِ�
عِب: ›اآِمين.‹ الشَّ

َمْن  كُلُّ  ›َملُعوٌن  الَّلاِويُّوَن:  21»َوَيُقوُل 

عِب: ›اآِمين.‹ ُيعاِشُر َحيواناً.‹ َفَيُقوُل كُلُّ الشَّ
َمْن  كُلُّ  ›َملُعوٌن  الَّلاِويُّوَن:  22»َوَيُقوُل 

ِه اأْو اأبِيِه.‹  ِقيَقَة اأْو اُأْخَتُه ِمْن اُأمِّ ُيعاِشُر اُأْخَتُه الشَّ
عِب: ›اآمين.‹ َفَيُقوُل كُلُّ الشَّ

َمْن  كُلُّ  ›َملُعوٌن  الَّلاِويُّوَن:  23»َوَيُقوُل 

عِب: ›اآمين.‹ ُيعاِشُر َحماَتُه.‹ َفَيُقوُل كُلُّ الشَّ
َمْن  كُلُّ  ›َملُعوٌن  الَّلاِويُّوَن:  24»َوَيُقوُل 

عِب:  ُيهاِجُم اأَحداً ِفي الَخفاِء.‹ َفَيُقوُل كُلُّ الشَّ
›اآمين.‹

َمْن  كُلُّ  ›َملُعوٌن  الَّلاِويُّوَن:  25»َوَيُقوُل 

كُلُّ  َفَيُقوُل  َبِريٍء.‹  اإنساٍن  لَِقتِل  ِرشَوًة  َياأُخُذ 
عِب: ›اآمين.‹ الشَّ

26»َوَيُقوُل الَّلاِويُّوَن: ›َملُعوٌن كُلُّ َمْن ل� 

َفَيُقوُل  َوُيِطيُعها.‹  ِريَعِة  الشَّ َهِذِه  َكلاَم  َيحَفُظ 
عِب: ›اآِمين.‹« كُلُّ الشَّ

ِريَعة َبَركاُت إطاَعِة الشَّ

بِِحفِظ َجِميِع َوصاياِه 28  اأَطْعُتم إلََهكَْم  »اإن 
إلََهكُْم  نَّ  َفاإ الَيوَم،  بِها  اُأوِصيُكْم  الَِّتي 
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أْرِض. 2َوَسَتاأتِي كُلُّ  َسَيجَعلُُكْم اأعَظَم ِمْن كُلِّ اُأَمِم ال�
َهِذِه الَبَركاِت َعَلْيُكْم اإْن اأَطْعُتْم َوصايا إلَِهكُْم:

3 » َتُكونُوَن ُمباَرِكيَن ِفي الَمِديَنِة،  
   َوُمباَرِكيَن ِفي الَحقِل.

4  َوَيُكوُن اأول�ُدكُْم ُمباَرِكيَن،  
   َوَمحاِصيلُُكْم ُمباَرَكًة،

   َواأْبكاُر َحيواناتُِكْم ُمباَرَكًة،
   َوُعُجولُُكْم َوِحملانُُكْم ُمباَرَكًة.
5  َوِسلالُُكْم َوَمعاِجُنُكْم ُمباَرَكًة.  

6  ُمباَرِكيَن َتُكونُوَن ِحيَن َتدُخلُوَن،  
   َوُمباَرِكيَن ِحيَن َتخُرُجوَن.

ِحيَن  اأعدائُِكْم  َهِزيَمِة  ِفي  اهلُل  7»َوَسُيعيُنُكُم 

َيهُجُموَن َعَليُكْم. َسَيْهُجُموَن َعَليُكْم ِمِن اتِّجاٍه واِحٍد، 
لَِكْن َسَيهُرُبوَن ِفي َسبَعِة اتِّجاهاٍت.

8»َوَسُيباِركُُكُم اهلُل بَِمخاِزَن َمملُوَءٍة، َوَسُيباِرُك كُلَّ 

أْرِض الَِّتي َسُيعِطيها  َشيٍء َتفَعلُونَُه. َسُيباِركُُكُم اهلُل ِفي ال�
لَُكْم. 9َوَسَيجَعلُُكْم اهلُل َشعباً ُمَقدَّساً َوخاّصاً لَُه، َكما 
َكما  َوِعشُتْم  إلَِهكُْم  َوصايا  اأَطعُتْم  اإْن  لَُكْم،  اأقَسَم 
ُشُعوِب  كُلُّ  َسَتَرى  10ِحيَنِئٍذ،  َتِعيُشوا.  اأْن  لَُكْم  ُيِريُد 
أْرِض اأنَُّكْم َشعٌب َمدُعوٌّ بِاْسِم اهلِل، َواأنَُّه ُهَو حاِميُكْم،  ال�

َفَيخافُوَن َمنُكْم.
َفُيعِطيُكْم  َعِظيٍم،  بَِشكٍل  اهلُل  11»َوَسُينِجُحُكُم 

َوَمحُصول�ً  لَِحيواناتُِكْم  َكِثيراً  َونَسلاً  َكِثيِريَن،  اأول�داً 
آبائُِكْم اأْن ُيعِطَيها  َعِظيماً ِفي اأْرِضُكُم الَِّتي اأقَسَم اهلُل ل�
ماِويَِّة،  السَّ َبَركاتِِه  َمخاِزَن  لَُكْم  اهلُل  12َوَسَيفَتُح  لَُكْم. 
أرِضُكْم ِفي الَوقِت الُمناِسِب، َوُيباِركُُكْم  َفُيعِطي َمَطراً لِ�
لُِتقِرُضوا  ماٌل  لََديُكْم  َوَسَيُكوُن  َتعَملُوَن.  ما  كُلِّ  ِفي 
اهلُل  13َوَيجَعلُُكْم  َتقَتِرُضوا.  لَْن  َواأنُتْم  ال�ُأخَرى،  ُأَمَم  ال�
القاِع. َهذا  ِة ل� ِفي  الِقمَّ َوَتُكونُوَن ِفي  َذنَباً.  ل�  َراأساً 
الَيوَم،  بِها  اُأوِصيُكْم  الَِّتي  إلَِهكُْم  َوصايا  اأَطْعُتْم  اإْن 
َيساراً  اأْو  َيِميناً  َتنَحِرفُوا  14َولَْم  بِِحرٍص،  َوَحِفظُتُموها 
اآلَِهًة  َتتَبُعوا  َعْن َكِلماتِي الَِّتي اُأوِصيُكْم بِها الَيوَم، َفَلْم 

اُأْخَرى لَِتعُبُدوها.

ِريَعة َلْعناُت ِعصياِن الشَّ
15»َولَِكْن اإْن لَْم تُِطيُعوا إلََهكَْم، َولَْم َتحِرُصوا َعَلى 

الَيوَم،  بِها  اُأوِصيُكْم  الَِّتي  َوَشرائَِعُه  َوصاياُه  كُلِّ  ِحفِظ 
َسَتاأتِي َعَليُكْم كُلُّ َهِذِه الََّلْعناِت:

16 » َملُعونِيَن َتُكونُوَن ِفي الَمِديَنِة،  
   َوَملُعونِيَن ِفي الَحقِل.

17  َتُكوُن ِسلالُُكْم َوَمعاِجُنُكْم َملُعونًَة.  
18  َواأول�ُدكُْم َوَمحاِصيلُُكْم َوُعُجوُل َبَقِركُْم   

َوِحملاُن َغَنِمُكْم َملُعونًَة.
19  َملُعونِيَن َتُكونُوَن ِحيَن َتدُخلُوَن،  

   َوَملُعونِيَن ِحيَن َتخُرُجوَن.

20»َوُيرِسُل اهلُل َعَليُكْم لَعَنًة َواْضِطراباً َواإْحباطاً ِفي 

كُلِّ َشيٍء تُحاِولُوَن َعَمَلُه، َحتَّى َتهِلُكوا َوَتفُنوا َسِريعاً 
يَرِة، اإْذ َتَرْكُتْم اهلَل. 21َوُيِصيُبُكُم  رِّ بَِسَبِب اأْعمالُِكُم الشِّ
أْرِض الَِّتي َتدُخلُوَن  اهلُل بَِمَرٍض ُمرِعٍب، َفُيِبيُدكُْم ِمَن ال�

َوال�نِتفاِخ  ى  بِالُحمَّ اهلُل  22َوُيعاِقُبُكُم  لَِتمَتِلُكوها.  اإلَيها 
اأْن  اإلَى  َوالَيَرقاِن،  ياِح الحاِرَقِة  َوالرِّ َوالَجفاِف  َوالَحراَرِة 
ماُء َكالُبرونِْز َفوَق ُرُؤوِسُكْم،  َتهِلُكوا. 23َوَسَتُكوُن السَّ
ُل  24َوُيَحوِّ َكالَحِديِد.  َتحِتُكْم  ِمْن  أْرُض  ال� َوَتُكوُن 
اأْن  اإلَى  ماِء  السَّ ِمَن  َينِزُل  ُغباٍر  اإلَى  اأْرِضُكْم  َمَطَر  اهلُل 

َتِبيُدوا.
اأعدائُِكْم.  اأماَم  تُهَزُموَن  اهلُل  25»َوَسَيجَعلُُكُم 

َسَتهُرُبوَن  لَِكنَُّكْم  واِحٍد،  اتِّجاٍه  ِمَن  ُهْم  َتخُرُجوَن ِضدَّ
أْرِض  ِمنُهْم ِفي َسبَعِة اتِّجاهاٍت. َوَيخاُف كُلُّ ُسكّاِن ال�
ُروَر الَِّتي َحَدَثْت لَُكْم. 26َوَتُكوُن ُجَثثُُكْم  ِحيَن َيَروَن الشُّ
أْرِض، َولَْن َيُكوَن  ماِء َوَحيواناِت ال� َطعاماً لُِكلِّ ُطُيوِر السَّ

ُهناَك َمْن ُيخيُفها.
ماِمِل، َكما َضَرَب  27»َوُيعاِقُبُكُم اهلُل بِالُقُروِح َوالدَّ

الَِّتي  َوالَحكَِّة  َوالَجَرِب  َوالَبواِسيِر  بِالُقُروِح  الِمْصِريِّيَن 
َوالَعَمى  بِالُجُنوِن  اهلُل  28َوُيِصيُبُكُم  ِمنها.  ِشفاَء  ل� 
النَّهارِ  ُضوِء  ِفي  َطِريَقُكْم  ُسوَن  29َفَتَتَلمَّ َوالتَّشِويِش، 
َوَتفَشلُوَن  الظَّلاِم،  َطِريَقُه ِفي  ُس  َيَتَلمَّ الَِّذي  َكال�أعَمى 
ِفي كُلِّ ما َتفَعلُونَُه، َولَيَس َمْن ُينِقُذكُْم اأْو ُيساِعُدكُْم.
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30»َيخِطُب اأَحُدكُُم اْمراأًة، َوَرُجٌل اآَخَر َيغَتِصُبها. 

َتبِني َبيتاً َول� َتسُكُن ِفيِه، َوَتزَرُع َكرماً َول� َتَتَمتَُّع بَِثَمِرِه. 
31ُيْذَبُح َثوُرَك اأماَمَك، َول� َتاأكُُل ِمْنُه. َوُيْسَرُق ِحماُرَك 

أعدائَِك، َولَْن  اأماَمَك، َول� ُيعاُد لََك. َسُتعِطي َغَنَمَك لِ�
َتِجَد َمْن ُينِقُذَك َوُيساِعُدُك.

َفَتِكلُّ  اآَخَر،  لَِشعٍب  َوَبناتَُك  اأول�ُدَك  32»َسُيعَطى 

َعيناَك َوُهما َتنَتِظراِن َعوَدَتُهْم. لَِكنََّك لَْن َتسَتِطيَع ِفعَل 
َشيٍء.

َوكُلَّ  َمحاِصيَلَك  َسَياأْكُُل  َتعِرفُُه  ل�  33»َشعٌب 

الُمعاَمَلِة  ُسوِء  ِسَوى  َتِجَد  َولَْن  َعَمِلِه.  ِفي  َتِعبَت  ما 
ما  بَِسَبِب  بِالُجُنوِن  34َوَسُتصاُب  دائِماً.  َوال�سِتغلاِل 
ُركَبَتيَك  َعَلى  ُمؤلَِمٍة  بُِقُروٍح  اهلُل  35َوَسَيضِرُبُك  َتراُه. 
اإلَى  َقَدِمَك  اأْسَفِل  ِمْن  ِشفاًء  لَها  َتِجُد  َول�  َوساَقيَك. 

اأعَلى َراأِسَك.
36»َسُيرِسلُُكُم اهلُل، اأنُتْم َوَمِلَكُكُم الَِّذي اخَترتُُموُه، 

َقبِلُكْم.  ِمْن  اآباؤكُْم  َيعِرْفها  َولَْم  َتعِرفُوها،  لَْم  ٍة  اُأمَّ اإلَى 
ِمَن  َمصُنوَعًة  اُأْخَرى  اآلَِهًة  َوَتخِدُموَن  َسَتعُبُدوَن  َوُهناَك 
الَِّتي  ُروِر  النّاُس ِمَن الشُّ َوالَحَجِر. 37َفَيرَتِعُب  الَخَشِب 
َسَتحُدُث لَُكْم، َوَيضَحُكوَن َعَليُكْم، َوَيسَتهِزئُوَن بُِكْم 

ُأَمِم َحيُث َسَياأُخُذكُْم اهلُل. َبيَن ال�

َلْعَنُة الَفَشل
38»َتزَرُعوَن َكِثيراً ِفي ُحُقولُِكْم، لَِكنَُّكْم َسَتحُصُدوَن 

أنَّ الَجراَد َسَياأكُلُُه. 39َتزَرُعوَن كُُروماً َوَتْتَعُبوَن  الَقِليَل، لِ�
أنَّ  لِ� ِعَنَبها،  َتجَمُعوا  َولَْن  نَبيَذها،  َتشَرُبوا  َولَْن  ِفيها، 
ِفي  َزيُتوٍن  اأشجاُر  لََديُكْم  40َوَيُكوُن  َسَياأكُلُها.  وَد  الدُّ
يُتوَن  الزَّ أنَّ  لِ� بَِزيٍت  ُنوا  َتَتَدهَّ لَْن  لَِكنَُّكْم  اأْرِضُكْم،  كُلِّ 
َول�  َوَبناٍت  اأبناًء  41تُْنِجُبوَن  ُن.  َوَيَتَعفَّ َوَيَتناَثُر  َسَيسُقُط 
ْبِي. 42َيلَتِهُم  َُّهْم َسُيْؤَخُذوَن اإلَى السَّ أن َتْحَتِفُظوَن بِِهْم لِ�

الَجراُد َوالَحَشراُت اأشجاَركُْم َوَمحاِصيَلُكْم.
َوَسِطُكْم،  ِفي  الّساِكِن  الَغِريِب  ُسلَطُة  43»َتزداُد 

َبيَنما َتَتناَقُص ُسلَطُتُكْم. 44َتْقَتِرُضوَن ِمَن الَغِريِب، َول� 
نَُب. اأُس َواأنُتُم الذَّ تُْقِرُضونَُه. ُيصِبُح ُهَو الرَّ

ذا لَْم تُِطيُعوا إلََهكُْم، بِِحْفِظ َوصاياُه َوَشرائِِعِه  45»َفاإ

الَِّتي اأوصاكُْم بِها، َسَتِحلُّ كُلُّ َهِذِه الََّلْعناِت َعَليُكْم، 

تُهِلَكُكْم.  َحتَّى  بُِكْم  َوتُمِسَك  باسِتمراٍر،  َوتُلاِحُقُكْم 
َونَِذيراً  َعلاَمًة  نَسِلُكْم  َوَوَسِط  َوَسِطُكْم  ِفي  46َوَتُكوُن 

أَبِد. اإلَى ال�
47»َولِ�أنَُّكْم لَْم َتعُبُدوا إلََهكُْم َولَْم َتخِدُموُه َبَفَرٍح 

نَُّكْم َسَتخِدُموَن  َوُسُروٍر ِعنَدما َتَوفََّر لَُكْم كُلُّ َشيٍء، 48َفاإ
كُْم، َواأنُتْم ِفي ُجوٍع  اأعداَءكُُم الَِّذيَن َسُيرِسلُُهْم اهلُل ِضدَّ
َعَلى  َوَسَيَضُع  َشيٍء.  كُلِّ  ِفي  َونَقٍص  َوُعْرٍي  َوَعَطٍش 

ِرَقابُِكْم نِْيراً ِمْن َحِديٍد َحتَّى ُيَحطَِّمُكْم.

ٍة َغِريَبة َلعَنُة َجلِب أُمَّ
ِمْن  َبِعيٍد،  ِمْن  ًة  اُأمَّ كُْم  ِضدَّ اهلُل  49»َوَسَيجِلُب 

َعَليُكْم  َفَتْهُجُم  لَُغَتها،  َتْعِرفُوَن  ل�  ًة  اُأمَّ أْرِض.  ال� اأْقَصى 
َول�  الِكباَر،  َتْحَتِرُم  ل�  قاِسَيًة  ًة  اُأمَّ 50َوَتُكوُن  َكالنَّسِر. 
غاَر. 51َوَسَتاأكُُل ِصغاَر َحيواناتُِكْم َوَمحاِصيَل  َتْرَحُم الصِّ
َول�  َقْمحاً  لَُكْم  َيتُركُوا  َولَْن  َتهِلُكوا.  اأْن  اإلَى  اأْرِضُكْم 
نَبيذاً َول� َزيتاً َول� ُعُجول�ً َول� ِحملاناً َحتَّى تُهِلَكُكْم. 
اأْن  اإلَى  ُمُدنُِكْم  كُلِّ  ِفي  َوتُهاِجُمُكْم  52َوَسُتحاِصُركُْم 

َتسُقَط اأسواُر الُمُدِن الَحِصيَنُة ِفي كُلِّ اأْرِضُكْم َوُمُدنُِكُم 
الَِّتي ُيعِطيها إلَُهكُْم لَُكْم.

َوَبناتُِكُم  اأْبنائُِكْم  َولَْحَم  اأطفالَُكْم،  53»َسَتاأكُلُوَن 

ُيحاِصُرونَُكْم،  ِحيَن  لَُكْم،  إلَُهكُْم  اأعطاُهْم  الَِّذيَن 
َوَرفاِهيًَّة  ِرقًَّة  الرِّجاِل  54َواأكَثُر  يَق.  الضِّ لَُكُم  ُبوَن  َوُيَسبِّ
َبيَنُكْم َسُيصِبُح َبِخيلاً نَحَو اأِخيِه َوَزوَجِتِه الَِّتي ُيِحبُّها، 
لَْحِم  َمْن  اأَحداً  ُيْعِطي  55َفلا  اأْطفالِِه.  ِمْن  ى  َتَبقَّ َوما 
َُّه لَْم َيَتَبقَّ الَكِثيُر لَُه! َهذا َحيَن  أن اأْبنائِِه الَِّذي َياأكُلُُه، لِ�
كُلِّ  ِفي  يَق  الضِّ لَُكُم  ُبوَن  َوُيَسبِّ أْعداُء  ال� ُيحاِصُركُُم 
َوالَِّتي  َبيَنُكْم،  َوَرفاِهيًَّة  ِرقًَّة  النِّساِء  56َواأكَثُر  ُمُدنُِكْم. 
بِِرجِلها،  أْرَض  ال� َتُدوُس  ل�  َوَرفاِهيَِّتها  ِمها  َتَنعُّ ِة  لِِشدَّ
َونَْحَو  ُيِحبُّها،  الَِّذي  َزوِجها  نَحَو  َبِخيَلًة  َسُتصِبُح 
ِمْنها،  َتْخُرُج  الِّتي  بِالَمِشيَمِة  َواْبَنِتها. 57َسَتْبَخُل  اْبِنها 
َّها تاأكُلُُهْم ِفي الَخفاِء! اإْذ  أن أْطفاِل الّذيَن َتِلْدُهْم، ل� َوبِال�
ال�أعداُء،  ُيحاِصُركُُم  َحيَن  اآَخٌر  َشيٌء  لََديها  َيُكوُن  ل� 

يَق ِفي كُلَّ ُمُدنُِكْم. ُبوَن لَُكُم الضِّ َوُيَسبِّ
58»اإْن لَْم َتُكونُوا َحِريِصيَن َعَلى اإطاَعِة كُلِّ َكلاِم 

َتخافُوا  َولَْم  الِكتاِب،  الَمكُتوَبِة ِفي َهذا  ِريَعِة  الشَّ َهِذِه 
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اْسَم  الّرائَِع،  ِهيَب  الرَّ الَمِجيَد  ال�ْسَم  َهِذا  َوَتحَتِرُموا 
َفِظيَعًة  ُعُقوباٍت  َسَيجِلُب  اهلَل  نَّ  59َفاإ اإلَِهُكْم،  يهوه أ 
َوَغيَر عاِديٍَّة، ُعُقوباٍت َشِديَدًة َوُمزِمَنًة، َواأمراضاً َمؤلَِمًة 
َوُمزِمَنًة َعَليُكْم َوَعَلى نَسِلُكْم. 60َوَسَيجِلُب َعَليُكْم كُلَّ 
اأمراِض ِمْصَر الَِّتي كُنُتْم َتخافُوَن ِمنها، َفَتلَتِصَق بُِكْم. 
61َكما َسَيجِلُب َعَليُكْم اأمراضاً َوِضيقاٍت، َواإْن لَْم َيُكْن 

َسَيضِرُبُكُم  ِريَعِة.  الشَّ َهِذِه  ِكتاِب  ِفي  َعَليها  َمنُصوصاً 
َفَقْط  ِمنُكْم  الَقِليلُوَن  62َوَسَيبَقى  ُيهِلَكُكْم.  َحتَّى  اهلُل 

ماِء، لِ�أنَُّكْم لَْم  َمَع اأنَُّكْم كُنُتْم َكِثيِريَن بَِعَدِد نُُجوِم السَّ
تُِطيُعوا إلََهكُْم.

اأكَثَر  َوَيجَعَلُكْم  ُينِجَحُكْم  اأْن  اهلُل  َر  َقرَّ 63»َوَكما 

ِمَن  َوَسُتنَزُعوَن  َوُيهِلَكُكْم.  ُيبيَدكُْم  اأْن  ُر  َسُيَقرِّ َعَدداً، 
أْرِض الَِّتي َسَتْدُخلُوَن لَِتمَتِلُكوها. 64َوَسُيَشتُِّتُكُم اهلُل  ال�
آَخِر َحيُث  اإلَى َطَرِفها ال� أْرِض  ُأَمِم ِمْن َطَرِف ال� ال� َبيَن 
َول�  اأنُتْم  َتعِرفُوها  لَْم  اُأْخَرى  اآلَِهًة  َوَتخِدُموَن  َسَتعُبُدوَن 

اآباؤكُْم، اآلَِهًة َمصُنوَعًة ِمْن َخَشٍب َوَحَجٍر.
ُأَمِم لَْن َيُكوَن لَُكْم َسلاٌم،  65»َوِفي َوَسِط تِلَك ال�

َولَْن َتِجُدوا َمكاناً لِراَحِة اأرُجِلُكْم، َوَسُيعِطيُكْم اهلُل ُهناَك 
ِذهناً َقِلقاً َوُعُيوناً َضِعيَفًة َوَحْلقاً جافّاً. 66َوَتُكوُن َحياتُُكْم 
ِفي َخَطٍر دائٍِم، َوَتُكونُوَن خائِِفيَن ِفي الَّليِل َوالنَّهاِر، َولَْن 
باِح َسَتُقولُوَن: ›يا لَيَتُه  َتاأَمُنوا َعَلى َحياتُِكْم. 67ِفي الصَّ
كاَن  لَيَتُه  ›يا  َسَتُقولُوَن:  الَمساِء  َوِفي  الَمساُء!‹  كاَن 
ِفي  َسَيُكوُن  الَِّذي  الَخوِف  بَِسَبِب  َوَذلَِك  باُح!‹  الصَّ
اهلُل  68َوَسُيِعيُدكُْم  اأعُيُنُكْم.  َتراُه  ما  َوبَِسَبِب  قُلُوبُِكْم، 
اإلَى ِمْصَر ِفي ُسُفٍن اإلَى الَمكاِن الَِّذي َوَعَدكُْم بِاأنَُّكْم 
أعدائُِكْم  لَْن َتَرْوُه ثانَِيًة. َوُهناَك َسُتحاِولُوَن َبيَع اأنُفِسُكْم لِ�
َكَعِبيٍد َواإماٍء، َولَِكْن لَْن َيُكوَن ُهناَك َمْن َسَيشَتِريُكْم.«

َتجِديُد الَعهِد ِفي ُموآب

اهلُل 29  اَأَمَر  الَِّذي  الَعهِد  َكِلَماُت  ِهَي  َهِذِه 
ِفي  اإْسَرائِيَل  َبِني  َمَع  َيْقَطَعُه  بِاَأْن  ُموَسى 
َضاَفِة اإلَى الَعهِد الَِّذي َقَطَعُه ِفي َجَبِل  اَأرِض ُمواآَب، بِال�إ

ُحوِريَب.
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لَُهْم:  َوقاَل  اإْسرائِيَل  َبِني  كُلَّ  ُموَسى  2َواسَتْدَعى 

اأْرِض  ِفي  اهلُل  َعِمَلها  الَِّتي  ال�أشياِء  كُلَّ  َراأيُتْم  »َقْد 
ِمْصَر لِِفرَعْوَن َوكُلِّ قاَدتِِه َوكُلِّ َبَلِدِه. 3َوَراأْت ُعُيونُُكُم 
4لَِكنَّ  الُمدِهَشَة.  ُأُموَر  ال� َوتِلَك  آياِت  َوال� يقاِت  الضِّ
َول�  لَِتْفَهُموا  ُعُقول�ً  َهذا  َيوِمنا  َحتَّى  ُيعِطُكْم  لَْم  اهلَل 

حراِء  ُعيوناً لُِتْبِصروا َول� اآذاناً لَِتْسَمُعوا. 5قاَدكُْم ِفي الصَّ
َولَْم  َتلِبُسونها،  الَِّتي  ثِياُبُكْم  اأْ  َتَتَهرَّ لَْم  َسَنًة.  أرَبِعيَن  لِ�
َتتَلْف اأحِذَيُتُكْم ِمْن اأقداِمُكْم. 6لَْم َتاأكُلُوا ُخبزاً، َولَْم 
اأنَُّه  لَِتعِرفُوا  بُِكْم  اعَتَنى  لَِكنَُّه  َخمراً.  اأْو  نَبيذاً  َتشَرُبوا 

ُهَو إلَُهكُْم.
اأَتيُتْم اإلَى َهذا الَمكاِن، َخَرَج ِسيُحوُن  7»َوِعنَدما 

َمِلُك َحْشُبوَن َوُعوُج َمِلُك باشاَن َعَليُكْم لُِيحاِرباكُما، 
َفَهَزمناُهما. 8َواأَخْذنا اأْرَضُهما َواأعَطيناها لَِقِبيَلَتْي َراُأوَبْيَن 
ى. 9فاحِرُصوا َعَلى اإطاَعِة كُلِّ  َوجاَد َونِصِف َقِبيَلِة َمَنسَّ

َكلاِم الَعهِد لَِتنَجُحوا ِفي كُلِّ ما َتعَملُونَُه.
10»اأنُتْم َتِقُفوَن الَيوَم َجِميُعُكْم ِفي َحْضَرِة إلَِهكُْم: 

ِرجاِل  َوكُلُّ  َوقاَدتُُكْم  َوُشُيوُخُكْم  َقبائِِلُكْم  ُرَؤساُء 
الُمِقيُموَن  َوال�أجانُِب  َونِساُؤكُْم  اإْسرائِيَل، 11َواأول�ُدكُْم 
قاُة، 12لَِتْدُخلُوا ِفي َعهِد  ِفي َوَسِطُكْم َوالَحطّاُبوَن َوالسُّ
إلَِهكُْم، َوَتقَبلُوا لَْعناتِِه َعَلى الَِّذيَن َينُقُضوَن الَعْهَد. َوُهَو 

13لَِيجَعَلُكْم  الَيوَم،  َمَعُكُم  إلَُهكُْم  َيعَملُُه  الَِّذي  الُعهُد 
َشعَبُه، َولَِيُكوَن ُهَو اإلََهُكْم َكما َوَعَدكُْم، َوَكما اأقَسَم 

آبائُِكْم اإبراِهيَم َواإَسَحاَق َوَيعُقوَب. ل�
14»َواأنا لَْسُت اأقَطُع َهذا الَعْهَد، َواُأقِسُم َهذا الَقَسَم 

َمَعُكْم اأنُْتْم َفَقُط 15الواِقِفيَن ُهنا الَيوَم ِفي َحْضَرِة إلَِهنا. 
َبْل اأيضاً َمَع اأولَِئَك الَِّذيَن لَيُسوا َمَعنا ُهنا الَيوَم. 16َفاأنُتْم 
َتذكُُروَن َكيَف ِعْشنا ِفي اأْرِض ِمْصَر، َوَكيَف اجَتْزنا ِفي 
الَمْصُنوَعَة  َتماثِيَلُهُم  َطريِقنا. 17َراأيُتْم  ُأَمِم ِفي  ال� َوَسِط 
ٍة َوَذَهٍب، َوكُلَّ ال�أشياِء الَكِريَهِة  ِمْن َخَشٍب َوَحَجٍر َوِفضَّ

الَِّتي لََديِهْم.
اأْو  اْمراأٌة  اأِو  َرُجٌل  َبيَنُكْم  َيُكوَن  اأْن  18»َفاحَذُروا 

لَِيْعُبَد  َفَذَهَب  إلَِهنا،  َعِن  َقلُبُه  اْبَتَعَد  َعِشيَرٌة  اأْو  عائَِلٌة 
ُأَمِم. َواْحَذُروا اأْن َيُكوَن َبيَنُكْم َمْن ُيشِبُه  اآلَِهَة تِلَك ال�
ًة. 19َفِحيَن َيسَمُع َكِلماِت  ًة َوسامَّ ُجُذوراً تُنِبُت نَبَتًة ُمرَّ
َهِذِه الََّلْعَنِة، َوَيُظنُّ اأنَُّه ُمباَرٌك، َيُقوُل لََنفِسِه: ›َساأكُوُن 
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بَِخيٍر َواأماٍن، َمَع اأنَِّني اأِعيُش بَِحَسِب ِعناِدي،‹ َفَتُكوُن 
النَِّتيَجُة كاِرَثًة َكِبيَرًة. 20َسَيرفُُض اهلُل اأْن َيغِفَر لَُه، َبْل 
َجميُع  َعَليِه  َسَتِحلُّ  ُه.  ِضدَّ َوَغْيَرتُُه  َغَضُبُه  َسَيشَتِعُل 
اللَّعناِت الَمذكُوَرِة ِفي َهذا الِكتاِب، َوَسَيمُحو اهلُل كُلَّ 
َقبائِِل  كُلِّ  َعْن  اهلُل  21َوَسَيْعِزلُُه  أْرِض.  ال� ِمَن  لَُه  ِذكٍر 
اإْسرائِيَل، لُِمعاَقَبِتِه بَِحَسِب لََعناِت الَعهِد الَمكُتوَبِة ِفي 

ِريَعِة. ِكتاِب الشَّ
22»َسَيَرى الِجيُل التّالِي ِمْن اأول�ِدكُُم الَِّذيَن َسَياأتُوَن 

أمراَض الَِّتي اأَتْت  آتيَن ِمْن َبِعيٍد، ال� َبعَدكُْم، َوالُغَرباِء ال�
َرباِت الَِّتي َجَلَبها اهلُل اإلَى ُهنا.  أْرِض َوالضَّ َعَلى َهِذِه ال�
َوالِملِح.  بِالِكبِريِت  َمحُروَقًة  أْرِض  ال� كُلُّ  تُصِبُح  23اإْذ 

اأْخَضُر.  ِفيها َشيٌء  َينُبَت  َولَْن  َينُمَو،  َولَْن  ُيْزَرَع،  َولَْن 
ُر َكَتدِميِر َسُدوَم َوَعُموَرَة َواأَدَمَة َوَصُبويِيَم، الُمُدِن  َسُتَدمَّ

َرها اهلُل ِحيَن َغِضَب َعَليها. الَِّتي َدمَّ
ُأَمِم: ›لِماذا َعِمَل اهلُل َهذا  24»ِحيَنِئٍذ َسَتُقوُل كُلُّ ال�

ِديُد الُمشِتَعُل؟‹  أْرِض؟ َولِماذا َهذا الَغَضُب الشَّ بَِهِذِه ال�
أنَّ َبِني اإْسرائِيَل َتَركُوا َعهَد اهلِل،  25َفَيُكوُن الَجواُب: ›ل�

اإلَِه اآبائِِهِم الَِّذي َقَطَعُه َمَعُهْم ِحيَن اأخَرَجُهْم ِمْن اأْرِض 
ِمْصَر. 26َفَذَهُبوا َوَعَبُدوا َوَخَدُموا اآلَِهًة اُأْخَرى لَْم َيعِرفُوها 
َولَْم َيْجَعْلها اهلُل َعَلْيِهْم. 27َفَغِضَب اهلُل ِجّداً َعَلى َهِذِه 
أْرِض َفَجَلَب َعَليها كُلَّ لَْعَنٍة َمكُتوَبٍة ِفي َهذا الِكتاِب.  ال�
ديِد َوَسَخَطِه  28َوَخَلَعُهْم اهلُل ِمْن اأْرِضِهْم ِفي َغَضِبِه الشَّ

الَعظيِم. َوَرماُهْم ِفي اأْرٍض اُأْخَرى َحيُث ُهُم الَيوَم.‹
أول�ِدنا،  أْسراُر إللَِهنا. اأّما ما ُيعِلُنُه َفُهَو لَنا َول� 29»ال�

ِريَعِة. لَِكي نُِطيَع َجِميَع َكلاِم َهِذِه الشَّ

وَبة التَّ

ُق كُلُّ َهِذِه الََّلْعناِت َوالَبَركاِت 30  »َوِحيَن َتَتَحقَّ
بَِهِذِه  َفكَّرتُْم  َواإْن  اأماَمُكْم،  َوَضعُتها  الَِّتي 
اإلَيها،  إلَُهكُْم  َطَرَدكُْم  الَِّتي  الِبلاِد  كُلِّ  ِفي  ُأُموِر  ال�
2َوَرِجعُتْم اإلَى إلَِهكُْم، َواأَطعُتُموُه بُِكلِّ قُلُوبُِكْم، بَِحَسِب 

كُلِّ ما اأوِصيُكْم بِِه الَيوَم، اأنُتْم َوَبُنوكُْم، 3َفاإنَّ إلََهكَْم 
َسُيِعيُدكُْم اإلَى حالَِتُكُم الّسابَِقِة، َوَسَيرَحُمُكْم َوَيجَمُعُكْم 
ُعوِب الَِّتي َشتََّتُكْم إلَُهكُْم اإلَيها. 4َحتَّى  ثانَِيًة ِمْن كُلِّ الشُّ
إلَُهكُْم  َفَسَيجَمُعُكْم  أْرِض،  ال� اأقاِصي  اإلَى  ُطِرْدتُْم  َواإْن 

أْرِض  َوُيِعيُدكُْم ِمْن ُهناَك. 5َوَسُيحِضُركُْم إلَُهكُْم اإلَى ال�
الَِّتي امَتَلَكها اآباؤكُْم َفَتمَتِلُكوها اأنُتْم. َوَسَيجَعلُُكْم اأْعَظَم 
إلَُهكُْم  ُر أ  6َوَسُيَطهِّ اآبائُِكْم.  ِمْن  َعَدداً  َواأكَثَر  نَجاحاً 
قُلُوَبُكْم َوقُلُوَب نَسِلُكْم َكي تُِحبُّوا إلََهكُْم بُِكلِّ الَقلِب 

َوكُلِّ النَّفِس، لَِتحَيْوا.
7»َوَسَيجِلُب إلَُهكُْم َهِذِه الَّلْعناِت َعَلى اأعدائُِكْم، 

8َوَسَتُعوُدوَن  َوُيضايُِقونَُكْم.  َيكَرُهونَُكْم  الَِّذيَن  َوَعَلى 
بِها  اآُمُركُْم  الَِّتي  َوصاياُه  كُلَّ  َوَتحَفُظوا  اهلَل  لُِتِطيُعوا 
الَيوَم. 9َوَسُينِجُحُكْم إلَُهكُْم َكِثيراً ِفي كُلِّ ما َتعَملُونَُه. 
َحيواناتُُكْم  َوَسَتِلُد  َكِثيُروَن،  اأول�ٌد  لََديُكْم  َوَسَيُكوُن 
أنَّ اهلَل َسُيَسرُّ  َكِثيراً. َوَسُتنِتُج اأْرُضُكْم َمحاِصيَل واِفَرًة، لِ�
اإْن  10َهذا  اآبائُِكْم.  نجاِح  بِاإ ُسرَّ  َكما  ُينِجَحُكْم  بِاأْن 
اأَطْعُتْم إلََهكُْم، َفَحِفْظُتْم َوصاياُه َوَشرائَِعُه الَمكُتوَبَة ِفي 
ِريَعِة َهذا. َوِحيَن َتْرِجُعوَن اإلَى إلَِهكُْم َبُكلِّ  ِكتاِب الشَّ

ِكيانُِكْم.

الَحياُة أْم الَموت
لَيَسْت  الَيوَم  بِها  اُأوِصيُكْم  الَِّتي  الَوصايا  11»اإنَّ 

َصعَبَة الَفهِم َعَليُكْم. اإنَّها ل� َتُفوُق اإْدراَكُكْم. 12َفِهَي 
ماِء  السَّ اإلَى  َسَيْصَعُد  ›َمْن  لَِتُقوَل:  ماِء  السَّ ِفي  لَيَسْت 
أجِلنا َوُينِزلُها لَنا لَِنسَمَعها َونُِطيَعها؟‹ 13َوِهَي لَيَسْت  لِ�
ِفي َعبِر الَبحِر لَِتُقوَل: ›َمْن َسَيعُبُر اإلَى الِجَهِة ال�ُأخَرى 
أنَّ  14لِ� َونُِطيَعها؟‹  لَِنسَمَعها  لَنا  لُِيحِضَرها  الَبْحِر  ِمَن 
َقْلِبَك،  َوِفي  َفِمَك  ِفي  ِمْنَك،  ِجّداً  َقِريَبٌة  الَكِلَمَة 

َفُيمِكُنَك اأْن تُطيَعها.
الَحياِة  َبيَن  َتختاَر  اأْن  الَيوَم  اُأعِطيَك  اأنا  15»ها 

رِّ. 16اُأوِصيَك الَيوَم بِاأْن تُِحبَّ  َوالَموِت، َبيَن الَخيِر َوالشَّ
إلََهَك، َوَتعيَش َكما َيْرَضى. بِاأْن تُطيَع َوصاياُه َوَشرائَِعُه 

َواأْحَكاَمُه لَِكي َتحَيا َوَيَتكاَثَر َشعُبَك، َوُيباِرَكَك إلَُهَك  
أْرِض الَِّتي َتْدُخلُها َوَتمَتِلُكها. 17َولَِكْن اإِن اْبَتَعَد  ِفي ال�

أول�ِد طقٌس ما يزاُل  أ 6:30 سيطّهر. حرفياً »سَيختن.« َوِختاُن ال�

كاَن هذا  َوَقْد  الُطُهوِر.  اأِو  التّطهيِر  باسِم  العاّمِة  ِعنَد  معروفاً  اليوَم 
الطَّقُس علاَمَة العهِد الِّذي َقَطَعُه اهلُل َمَع اإبراِهيَم، َوَظلَّ َشريعًة ُمهّمًة 
. َوِفي العهِد الجديِد، ُيشاُر اإلَى هذا الطّقِس بِمعاٍن  لُِكلِّ ذكٍر َيهوِديٍّ

روحّيٍة. )انظر مثلاً ُروما 28:2، فيلّبي 3:3، كولوسي 11:2(
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اُأْخَرى  اآلَِهًة  َوَعَبدَت  َضَلْلَت  َبْل  َتْسَمْع،  َفَلْم  َقلُبَك، 
َفَلْن  ُمَحتٍَّم.  بَِفناٍء  الَيوَم  ُركُُم  اُأَحذِّ نِّي  18َفاإ َوَخَدمَتها، 
لَِكي  أرُدنِّ  ال� نَْهَر  َتعُبُر  الَِّتي  أْرِض  ال� ِفي  َطِويلاً  تُِقيَم 

َتْدُخَلها َوَتمَتِلَكها.
أْرَض: اأنا  ماَء َوال� 19»َوها اأنا اُأشِهُد َعَليُكُم الَيوَم السَّ

اأعَطيُتُكْم اأْن َتختاُروا َبيَن الَحياِة َوالَموِت، َبيَن الَبَرَكِة 
َوالَّلْعَنِة، فاختاُروا الَحياَة لَِتحَيْوا اأنُتْم َونَسلُُكْم. 20تُِحبُّ 
َحياٌة،  لََك  َفَتُكوَن  دائِماً،  بِِه  َوَتلَتِصُق  َوتُِطيُعُه  إلََهَك 
أْرِض الَِّتي َوَعَد اهلُل بِاأْن ُيعِطَيها  َوَيُطوَل ُعْمُرَك َعَلى ال�

آبائِِك اإبراِهيَم َواإسَحاَق َوَيعُقوَب.« ل�

َيُشوُع َيخِلُف ُموَسى

َهِذِه 31  بُِكلِّ  لَِيَتَكلََّم  ُموَسى  َذَهَب  ثُمَّ 
الَكِلماِت لَِبِني اإْسرائِيَل، 2َوعاَد َفقاَل لَُهْم: 
»اأنا الَيوَم ِفي الِمَئِة َوالِعشِريَن ِمْن ُعْمِري، َولَْم اأُعْد قاِدراً 
 ›. ُأرُدنِّ َعَلى ِقياَدتُِكْم. َوَقْد قاَل اهلُل لِي: ›لَْن َتعُبَر نَْهَر ال�
3إلَُهكُْم ُهَو َمْن َسَيُقوُدكُْم ِفي الُعُبوِر َوَسَيِسيُر اأماَمُكْم. 

ُأَمَم ِمْن اأماِمُكْم، َوَسَتمَتِلُكوَن اأْرَضُهْم.  َوَسُيهِلُك َهِذِه ال�
َوَيُشوُع ُهَو َمْن َسَيُقوُدكُْم َكما َوَعَد اهلُل.

بِِسيُحوَن  َعِمَل  َكما  بِِهْم  اهلُل  4»َوَسَيعَمُل 

اأهَلَكُهما.  ِحيَن  َواأْرِضِهما  أُموِريِّيَن  ال� َمِلَكيِّ  َوُعوَج 
ُأَمِم. َفاْعَملُوا بِِهْم  5َوَسُيساِعُدكُْم اهلُل ِفي َهِزيَمِة تِْلَك ال�

َول�  َتخافُوا  ل�  ُعوا!  َوَتَشجَّ ُوا  6َتَقوُّ بِِه.  اأَمرتُُكْم  ما  كُلَّ 
أنَّ إلََهكَْم َسَيِسيُر َمَعُكْم، لَْن َيتُرَكُكْم  َترَتِعُبوا ِمْنُهْم، لِ�

َولَْن َيَتَخلَّى َعْنُكْم.«
7ثُمَّ َدعا ُموَسى َيُشوَع. َوقاَل ُموَسى لَِيُشوَع َعَلى 

ْع!  َوَتَشجَّ »َتَقوَّ  اإْسرائِيَل:  َبِني  َجِميِع  َوَمْراأى  َمْسَمِع 
أْرِض الَِّتي اأقَسَم  عَب اإلَى ال� َفاأنَت َمْن َسَيُقوُد َهذا الشَّ
ِفيما  أْرَض  ال� ُم  َوَسُتَقسِّ لَُهْم،  ُيعِطَيها  بِاأْن  آبائِِهْم  ل� اهلُل 

َولَْن  َيتُرَكَك  لَْن  َوَيُكوُن َمَعَك.  َبيَنُهْم. 8َسَيُقوُدَك اهلُل 
َيَتَخلَّى َعْنَك. َفلا َتَخْف َول� َترَتِعب.«

ِريَعة َكَتَبُة الشَّ
لِلَكَهَنِة  َواأعطاها  ِريَعَة  الشَّ َهِذِه  ُموَسى  9َوَكَتَب 

َعْهِد  ُصْنُدوَق  َحَملُوا  الَِّذيَن  ل�ِوي،  نَسِل  ِمْن  الَِّذيَن 

اهلِل، َولَِجِميِع ُشُيوِخ َوقاَدِة اإْسرائِيَل. 10َواأوصاُهْم ُموَسى 

َوقاَل: »ِفي كُلِّ َسبِع َسَنواٍت، ِفي الَوْقِت الُمَعيَِّن لَِسَنِة 
قائِِف، أ 11ِحيَن َياأْتِي كُلُّ  ُيوِن ِخلاَل ِعيُد السَّ اإلغاِء الدُّ
الَِّذي  الَمكاِن  ِفي  إلَِهكُْم  اأماَم  لَِيِقُفوا  اإْسرائِيَل  َبِني 
ِريَعَة اأماَم كُلِّ َبِني اإْسرائِيَل  َسَيختاُرُه، َتقَراُأوَن َهِذِه الشَّ
َوالنِّساَء  الرِّجاَل  َمعاً:  عَب  الشَّ 12اجَمُعوا  لَِيسَمُعوها. 
لَِيسَمُعوا  ُمُدنُِكْم،  ِفي  الُمقيُموَن  َوال�جانَِب  َوال�أطفاَل 
اإطاَعِة كُلِّ  َولَِيحِرُصوا َعَلى  َوَيخافُوا إلََهكُْم،  َوَيَتَعلَُّموا 
ِريَعِة. 13َوبَِهذا َسَيسَمُع نَسلُُهُم الَِّذي لَْم  َكلاِم َهِذِه الشَّ
إلََهكَْم  َيخاَف  اأْن  َوَيَتَعلَُّم  ِريَعَة،  الشَّ َهِذِه  َيعِرُف  َيُكْن 
ُأرُدنِّ  ال� نَهَر  َتعُبُروَن  الَِّتي  أْرَض  ال� َتسُكُنوَن  ُدمُتْم  ما 

ل�مِتلاِكها.«

َدعَوُة اهلِل ِلُموَسى َوَيُشوع
َموتَِك،  َوقُت  اقَتَرَب  »َقِد  لُِموَسى:  اهلُل  14َوقاَل 

ُأعِطَيُه  فادُع َيُشوَع َوَتعال� َوِقفا ِفي َخيَمِة ال�ْجِتماِع لِ�
ِفي  َوَوَقفا  َوَيُشوُع  ُموَسى  َفاأَتى  َوَوصايا.«  َتعِليماٍت 

َخيَمِة ال�ْجِتماِع.
15ِحيَنِئٍذ، َظَهَر اهلُل ِفي َخيَمِة ال�ْجِتماِع ِفي َعُموٍد 

َمدَخِل  َفوَق  حاِب  السَّ َعُموُد  َوَوَقَف  َسحاٍب،  ِمْن 
الَخيَمِة. 16ِحيَنِئٍذ، قاَل اهلُل لُِموَسى: »َسَتُموُت َقِريباً، 
أْرِض  عُب َوَيعُبُدوَن اآلَِهًة َغِريَبًة ِفي ال� َوَسَيُخونُني َهذا الشَّ
الَِّذي  الَعْهَد  َوَينُقُضوَن  َسَيتُركُونَِني  َسَيدُخلُونَها.  الَِّتي 
ِجّداً  َساأغَضُب  الَوقِت،  َذلَِك  17ِفي  َمَعُهْم.  َقَطْعُتُه 
َعَليِهْم َوَساأتُركُُهْم َواأسُتُر َوجِهي َعنُهْم، َفُيصِبُحوَن َفِريَسًة 
َكِثيَرٌة.  َوِضيقاٌت  َكواِرُث  َعَليِهْم  َوَتاأتِي  أْعدائِِهْم.  ل�
َفَيُقولُوَن ِفي َذلَِك الَوقِت: ›َحَدَثْت َهِذِه الَكواِرُث لَنا 
ِفي  ُمساَعَدَتُهْم  َمَعنا.‹ 18َساأرفُُض  َيُكْن  لَْم  اإلََهنا  أنَّ  لِ�
َُّهْم  أن ل� َعِملُوُه  الَِّذي  رِّ  الشَّ كُلِّ  بَِسَبِب  الَوقِت،  َذلَِك 

ساُروا َوراَء اآلَِهٍة اُأْخَرى.

كلِّ  خريِف  من  خاصٌّ  اأسبوٌع  السقاِئف.  عيُد  أ 10:31 

ُمتذكِّريَن  فيها  ويعيشون  َخَشبّيًة  سقائَِف  فيه  الَيهوُد  يصنع  سنة 
)انظر  اأيَّام موَسى.  يَّة  البرِّ اأربعين سنًة في  اإسرائيل  بنو  كيف جال 

ل�ويِّين 34:23(
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لَِبِني  َوَعلِّمُه  لَُكْم،  النَِّشيَد  َهذا  آَن  ال� 19»فاكُتِب 

اإْسرائِيَل. اْجَعلُهْم َيحَفُظونَُه لَِيُكوَن شاِهداً لِي َعَلى َبِني 
أْرِض الَِّتي َتفيُض لََبناً  اإْسرائِيَل. 20َفاأنا َساُأْدِخلُُهْم اإلَى ال�
آبائُِكْم، َفَياأكُلُوَن ما  َوَعَسلاً، الَِّتي َوَعْدُت بِاأْن اُأْعِطَيها ل�
اُأْخَرى  اآلَِهٍة  اإلَى  َسَيْلَتِفُتوَن  لَِكنَُّهْم  َوَيْسَمُنوْن.  ُيِريُدونَُه 
َوَيْعُبُدونَها، َوَسَيرفُُضونَِني َوَينُقُضوَن َعهِدي. 21َوِحيَن 
َتاأتِي َعَليِهْم َكواِرُث َكِثيَرٌة َوِضيقاٌت، َفاإنَّ َهذا النَِّشيَد 
نَسِلِهْم.  ِمْن  اأَحٌد  َينساُه  َفَلْن  َعَلْيِهْم.  َسَيُكوُن شاِهداً 
أْرِض  َفاأنا اأعِرُف اأْفكاَرُهْم، َحتَّى َقبَل اأْن اُأدِخَلُهْم اإلَى ال�

الَِّتي اأقَسمُت بِاأْن اُأْعِطَيها لَُهْم.«
22َفَكَتَب ُموَسى َهذا النَِّشيَد ِفي َذلَِك الَيوِم َوَعلََّمُه 

َوقاَل  نُوَن  بَن  َيُشوَع  اأوَصى اهلُل  اإْسرائِيَل. 23ثُمَّ  لَِبِني 
أْرِض  ََّك َسَتُقوُد َبِني اإْسرائِيَل اإلَى ال� أن ْع لِ� لَُه: »َتَقوَّ َوَتَشجَّ

الَِّتي اأقَسمُت بِاأْن اُأْعِطَيها لَُهْم، َوَساأكُوُن َمَعَك.«

َتحِذيُر ُموَسى ِلَبِني إْسراِئيل
َهِذِه  َكِلماِت  ِكتاَبِة  ِمْن  ُموَسى  انَتَهى  24َوِحيَن 

َيحِملُوَن  الَِّذيَن  الّلاِويِّيَن  25اأَمَر  ِكتاٍب،  ِفي  ِريَعِة  الشَّ
ُصنُدوَق َعهِد اهلِل َفقاَل لَُهْم:

بِجانِِب  َوَضُعوُه  َهذا،  ِريَعِة  الشَّ ِكتاَب  26»ُخُذوا 

َعَليُكْم  َكشاِهٍد  ُهناَك  ِفَيُكوُن  إلَِهكُْم.  َعهِد  ُصنُدوِق 
بِاأنَُّكْم َقِبلُتْم ُشُروَط َهذا الَعهِد. 27َفاأنا اأعِرُف اأكَثَر ِمْن 
ْدتُْم  َتَمرَّ َفَقْد  َوَعِنيُدوَن.  ُدوَن  ُمَتَمرِّ اأنَُّكْم  اآَخَر  اأَحٍد  اأيِّ 
َعَلى اهلِل َحتَّى َواأنا َحيٌّ َمَعُكْم، لِذا َفِمَن الُمَؤكَِّد اأنَُّكْم 
ُدوَن َعَليِه َبْعَد َموتِي! 28اجَمُعوا اإلَيَّ كُلَّ ُرَؤساِء  َسَتَتَمرَّ
أَتَكلََّم بَِهذا الَكلاِم َعَلى َمساِمِعِهْم.  َقبائِِلُكْم َوقاَدتُِكْم لِ�
اأنََّكْم  اأعِرُف  29َفاأنا  َعَليِهْم.  أْرَض  َوال� ماَء  السَّ َواُأْشِهُد 
َطرْيِق  َعِن  َسَتْنَحِرفُوَن  َموتِي.  َبْعَد  َتماماً  َسَتْفُسُدوَن 
ِحيٍن،  َبْعَد  الَكواِرُث  بُِكُم  َسَتِحلُّ  لَِذلَِك  َوصاياَي. 
رَّ ِفي َحضَرِة اهلِل، َفُتِثيُروَن َغَضَبُه  لِ�أنَُّكْم َسَتفَعلُوَن الشَّ

بِاأْعمالُِكْم.«

َنِشيُد ُموَسى
َبيَنما  النَِّشيِد  َهذا  بَِكِلماِت  ُموَسى  َتَكلََّم  30ثُمَّ 

َجِميُع َبِني اإْسرائِيَل َيسَتِمُعوَن:

ماواُت، اسَتِمِعي32  »اأيَُّتها السَّ
َفاأَتَكلََّم!

أْرُض َكلاَم َفِمي.    َولَْتسَمِع ال�
2  لَِينِزْل َتعِليِمي َكالَمَطِر،  

   َولَتقُطْر َكِلماتِي َكالنََّدى،
   َكَرّشاِت الَمَطِر َعَلى الَبراِعِم،
   َوَكالَمَطِر الَغِزيِر َعَلى الُعْشِب.

ِّي َساُأعِلُن اْسَم اهلِل، أن 3  لِ�  
   َوَساُأَسبُِّح َعَظَمَة اإلَِهنا.

خَرُة، أ 4 » ُهَو الصَّ  
   َعَملُُه كاِمٌل،

   َوُطُرقُُه عاِدلٌَة ُمسَتِقيَمٌة.
   اإنَُّه اإلٌَه اأِميٌن ل� ُظْلَم ِفيِه،

   صاِدٌق َواأميٌن.
5  عاَملُوُه بَِعَدِم اسِتقاَمٍة.  

   اإنَُّهْم لَيُسوا اأول�َدُه بَِسَبِب ُعُيوبِِهْم َوَعَدِم 
اسِتقاَمِتِهْم،

   َبْل ُهْم َشعٌب ُمَتاآِمٌر َخّداٌع.
6  اأَهَكذا تُكاِفُئوَن اهلَل  

   يا َشعباً َغِبّياً بِلا َتْفِكيٍر؟
   األَيَس ُهَو اأباكُْم خالَِقُكْم؟

   األَيَس ُهَو الَِّذي َصَنَعُكْم َواأوَجَدكُْم
ًة؟    َوَجَعَلُكْم اأمَّ

أيّاَم الَقِديَمَة. 7 » اذكُُروا ال�  
   َفكُِّروا بَِسَنواِت ال�أجياِل الماِضَيِة.
   اساألُوا اآباَءكُْم َوُهْم َسُيخِبُرونَُكْم.

   اساألُوا ُشُيوَخُكْم َوُهْم َسُيخِبُرونَُكْم.
ُأَمَم، 8  ِحيَن َوزََّع الَعِليُّ ال�  
، َم الِجنَس الَبَشِريَّ    َوَقسَّ

ُأَمِم َوْفقاً لَِعَدِد الَملائَِكِة. ب    َعيََّن ُحُدوَد ال�

أ 4:32 الصخرة. تُشير الصخرُة اإلى الحمايِة َوالقّوة، لَِذلَِك َيشاُر 

بِها اأحياناً اإلَى اهلِل. )اأيضاً في َبِقيَِّة ّهذا الفصل(
ب 8:32 عدد المالئكة. اأْو عدد اأْبناء اإسرائيل.
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َة اهلِل ِهَي َشعُبُه، 9  لَِكنَّ ِحصَّ  
ُتُه.    َيعُقوُب ُهَو ِحصَّ

10 » َوَجَدُهْم ِفي َصحراَء،  
ياُح.    ِفي َقفٍر َتْعِصُف بِِه الرِّ

   َفاأحاَط بِِهْم َواهَتمَّ بِِهْم،
   َوَحَرَسُهْم َكَحَدَقِة َعيِنِه.

ُه، 11  َكما َيُهزُّ النَّْسُر ُعشَّ  
   َفُيَرفِرُف َفوَق ِصغاِرِه لَِيِطيروا،

   ثُمَّ َيْبِسُط َجناَحيِه،
   َوَيْحِملُُهْم َعَلى ِريِش الَجناَحيِن.

12  اهلُل َوْحَدُه قاَدُهْم،  
   َولَْم َيُكْن َمَعُه اإلٌَه َغِريٌب.

13  اأْصَعَدُهْم اإلَى الِجباِل،  
   َواأْطَعَمُهْم ِمْن َمحاِصيِل الَحقِل.

خِر،    َواأعطاُهْم َعَسلاً ِمَن الصَّ
ّواِن.    َوَزيَت َزيُتوٍن ِمَن َحَجِر الصُّ

14  َواأعطاُهْم ُزبَدًة ِمَن الَبَقِر،  
   َوَحِليباً ِمَن الَغَنِم.

   َواأفَضَل الِحملاِن َوالِكباِش،
   َواأبقاراً ِمْن باشاَن َمَع تُُيوٍس،

   َواأفَضَل اأنواِع الَقمِح.
   َكما َشِرْبُتُم النَّبيَذ، َدَم الِعَنِب.

15 » لَِكنَّ َيْشُرونَ أ َسِمَن َوَرَفَس!  
حِم.    صاَر َسِميناً َوَغِليظاً َوَكِثيَر الشَّ

   َتَرَك اهلَل الَِّذي َصَنَعُه،
   َوَرَفَض َصْخَرَة َخلاِصِه.
16  َواأثاَر َغْيَرَتُه بِاآلَِهٍة َغِريَبٍة،  
   َواأغَضَبُه بِاأصناٍم َكِريَهٍة.

أرواٍح لَيَسْت اآلَِهًة، 17  َوَذَبُحوا لِ�  
آلَِهٍة لَْم َيُكونوا َيعِرفُونَها.    َوَذَبُحوا لِ�

   اآلَِهٍة َجِديَدٍة َظَهَرْت َحِديثاً،

سرائيل يعني صالح اأْو َوِفي. أ 15:32 يشرون. اْسم اآخر ل�إ

   َولَْم َيُكْن اآباؤكُْم َيعِرفُوَن َعْنها.
ْخَرَة الَِّتي َولََدْتَك، 18  اأهَمْلَت الصَّ  

َض بَِك.    َونَِسيَت الَِّذي َتَمخَّ

19 » َفَراأى اهلُل َهذا َوَرَفَضُهْم  
أنَّ اأْبناَءُه َوَبناتِِه اأغَضُبوُه.    لِ�

20  َوقاَل: ›َساأْحُجُب َوجِهي َعنُهْم،  
   َواأَرى ما َسَتُكوُن َعَليِه نِهاَيُتُهْم،
َُّهْم َشعٌب ُمخاِدٌع َغيُر ثابٍِت، أن    لِ�

   َواأول�ٌد َغيُر اأْوِفياٍء.
21  اأثاُروا َغيَرتِي بِما ُهَو لَيَس اإلِهاً،  
   َواأغاُظونِي بِاأصناٍم ل� ِقيَمَة لَها.

   لِذا ساأْجَعلُُهْم َيَغاُروَن اإْذ اأْسَتْخِدُم َشعباً بِلا 
َهِويٍَّة.

ًة َجاِهَلًة.    َوَساُأغيُظُهْم َفاْسَتْخِدُم اُأمَّ
أنَّ ناراً َقِد اشَتَعَلْت بَِغَضِبي، 22  لِ�  

   َوَسَتشَتِعُل َحتَّى اإلَى اأْعماِق الهاِوَيِة،
أْرَض َوَمحاِصيَلها،    َوَتلَتِهُم ال�

   َوتُشِعُل اأساساِت الِجباِل.

ُم الَمصائَِب َعَليِهْم، 23 »›َساُأَكوِّ  
   َوساأْخَتِرقُُهْم بَِجِميِع ِسهاِمي:

24  بُِجوٍع ُيْضِعُف اأْجساَمُهْم،  
ى َشديَدٍة،    َوَمَرٍض ُيْنِهُكُهْم بُِحمَّ

   َواُأرِسُل اأنْياَب الَحيواناِت الُمْفَتِرَسِة،
اِحَفِة ِفي التُّراِب.    َوُسُموَم الَحَيواناِت الزَّ

واِرِع، 25  َسَيقُتلُُهْم ُجُنوٌد ِفي الشَّ  
   َوَسَيقُتلُُهُم الَخوُف داِخَل ُبُيوتِِهْم.

باُب َوالّشابّاُت،    َوَيُموُت الشَّ
ُع َمَع الُمِسنِّيَن.    َوالرُّضَّ

26 »›كاَن بِاإمكانِي اأْن اأقُوَل:  
   َساأمُحوُهْم!

   َساُأفِنيُهْم َتماماً!‹
27  لَِكنَِّني لَْم اأشاأْ اأْن ُيغِضَبِني اأعداُؤُهْم،  
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   َواأْن ُيِسيُئوا َفْهَم ما َحَدَث،
   َفَيُقولُوا:

تِنا! › انَتَصْرنا بُِقوَّ   
   َولَْم َيْصَنِع اهلُل َهذا.‹

ٌة ل� َتسَتوِعُب، َُّهْم اُأمَّ أن 28 » لِ�  
   َول� َفْهَم لَها.

29  لَْو اأنَُّهْم كانُوا ُحَكماَء لََفِهُموا َهذا،  
   َولََفكَُّروا ِفي ما َحَدَث لَُهْم.

30  َفَكيَف لَِرُجٍل واِحٍد اأْن َيهِزَم األفاً،  
   َوَكيَف لَِرُجَليِن اأْن َيطُردا َعْشَرَة اآل�ٍف،
   ما لَْم َيُكْن اهلُل َقْد َسلََّمُهْم ل�أعدائِِهْم،

   َوما لَْم َتُكْن َصخَرتُُهْم َقْد باَعْتُهْم؟
ُأَمِم لَيَسْت َكَصخَرتِنا. أنَّ َصْخَرَة ال� 31  لِ�  

   َوَحتَّى اأعداؤنا َيْفَهَموَن َهذا.
32  اأصُل َكرَمِتِهْم ِمْن َكرَمِة َسُدوَم،  

   ِمْن كُُروِم َعُموَرَة.
   ِعَنُبُهْم ِعَنٌب سامٌّ،

   َوقُُطوفُُهْم ُمرٌَّة.
33  َخمُرُهْم َكُسمِّ الَحّياِت،  
أفاِعي القاتِِل.    َكُسمِّ ال�

34 » كُنُت اُأَخبُِّئ َهِذِه الَخمَر،  
   اإنَّها َمحُفوَظٌة ِفي َمخَزنِي.
35  َفلَي ال�نِتقاُم، َواأنا َساأجاِزي  

   ِحيَن َتِزلُّ اأْقداُمُهْم.
أنَّ َوقَت كاِرَثِتِهْم َقِريٌب،    لِ�
   َوُعُقوَبُتُهْم َسَتاأْتِي َسِريعاً.‹

أنَّ اهلَل َسُينِصُف َشعَبُه، 36 » لِ�  
   َوَسَيرَحُم ُخّداَمُه.

   ِحيَن َيَرى اأْن اأيادَيُهْم َقْد َضُعَفْت،
   َعبيداً َواأْحراراً.
37  ِحيَنِئٍذ َسَيُقوُل:  

آَن، › اأيَن اآلَِهُتُهُم ال�   

خَرُة الَِّتي َوثُِقوا بِها لِِحماَيِتِهْم،    الصَّ
38  الَِّتي اأَكَلْت َشْحَم َذبائِِحِهْم،  

   َوَشِرَبْت َخمَر َتقِدماتِِهْم؟
   لَِتُقْم َوتُساِعْدُهْم!

   َفلَتْحِمِهْم!

لَُه الَوِحيُد، 39 »›ها اإنِّي اأنا ال�إ  
   َولَيَس اإلٌَه َغيِري.
   اأنا اُأِميُت َواُأحِيي.

   اأنا َجَرحُت َواأنا ساأْشِفي،
   َول� َيسَتِطيُع اأَحٌد اأْن ُينِقَذ ِمْن َيِدي.

ماِء، 40  َقْد َرَفْعُت َيِدي اإلَى السَّ  
   َوقُْلُت: اُأقِسُم بِذاتِي،

ُد َسيِفي الَّلاِمَع، 41  ِحيَن اُأَحدِّ  
   ل�أصَنَع بِِه الَعدَل،

   َساأنَتِقُم ِمْن اأعدائِي،
   َوَساُأجاِزي الَِّذيَن ُيبِغُضونَِني.

ِم، 42  َساأْجَعُل ِسهاِمي ُمَغطّاًة بِالدَّ  
   َوَسَياأْكُُل َسيِفي لَحماً.

   َسُتَغطَّى بَِدِم الَمقُتولِيَن َوالَماأُسوِريَن،
   َوَسَتاأكُُل ُرُؤوَس قاَدِة ال�أعداِء.‹

ُأَمُم ال�ُأْخَرى أ َمَع َشعِب  43 » افَرِحي اأيَُّتها ال�  
اهلِل. ب

َُّه َسُيعاِقُب َعَلى َقتِل ُخّداِمِه. أن    لِ�
   َسَينَتِقُم ِمْن اأعدائِِه،

ُر اأْرَض َشعِبِه.«    َوَسُيَطهِّ

ِشيد َتعِليُم ُموَسى ِللنَّ
44ثُمَّ اأَتى ُموَسى َوَتَكلََّم بُِكلِّ َكِلماِت َهذا النََّشيِد 

لُِكلِّ َبِني اإْسرائِيَل لَِيسَمُعوها. َوكاَن َيُشوُع ْبُن نُوَن َمَع 

ماوات« في قراءة ثانِية. لذلك  أ 43:32 األَُمُم األُْخَرى. اأْو »السَّ

انظر  الملائكة.  على  لَِتدّل  العبرانيين  اإلى  الرسالة  اقتبسها كاتب 
عبرانيين 6:1.

ب 43:32 العدد 43. انظر الرسالة اإلى روما 10:15.
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ُموَسى. 45َوِحيَن انَتَهى ُموَسى ِمْن كُلِّ َهذا الَكلاِم لَِبِني 
َجِميَع  بُِقلُوبُِكْم  لُوا  »َتاأمَّ اأْيضاً:  لَُهْم  46قاَل  اإْسرائِيَل، 
الَكِلماِت الَِّتي اأوَصيُتُكُم الَيوَم بِها. َواأوُصوا بِها اأول�َدكُْم 
َتسَتهيُنوا  47ل�  ِريَعِة.  الشَّ َهِذِه  َكِلماِت  كُلَّ  لَِيحَفُظوا 
بَِهِذِه الَكِلماِت، َفِهَي َحياتُُكْم. َوبِها َتُطوُل اأْعماُركُْم 

أرُدنِّ لَِتمَتِلُكوها.« أْرِض الَِّتي َتعُبُروَن نَْهَر ال� ِفي ال�

إنباُء اهلِل ِلُموَسى باقِتراِب َموِته
48َوَكلََّم اهلُل ُموَسى ِفي َذلَِك الَيوِم َفقاَل: 49»اْصَعْد 

اإلَى ِجباِل َعبارِيَم، اإلَى َجَبِل نِيُبو الَواِقِع ِفي اأْرِض ُمواآَب، 
الُمْشِرِف َعَلى اأِريحا، َوانُظْر اأْرَض َكْنعاَن الَِّتي اُأعِطيها 
لَِبِني اإْسرائِيَل ُمْلكاً لَُهْم. 50َسَتُموُت َعَلى الَجَبِل الَِّذي 
اأُخوَك  اآبائَِك، َكما ماَت  اإلَى  اإلَيِه، َوَسَتنَضمُّ  َسَتْصَعُد 
51لِ�أنَُّكما  اآبائِِه،  اإلَى  َوانَضمَّ  ُهوَر  َجَبِل  َعَلى  َهاُروُن 
َتَمرَّدتُما َعَليَّ اأماَم َبِني اإْسرائِيَل، ِعنَد ِمياِه َمِريَبَة قاِدَش 
يَِّة ِصيَن، لِ�أنَُّكما لَْم تُْظِهرا َقداَستي ِفي َوَسِط َبِني  ِفي َبرِّ
لَْن  لَِكنََّك  َبِعيٍد،  ِمْن  أْرَض  ال� اإْسرائِيَل. 52َولِذا َسَتَرى 

أْرَض الَِّتي اُأعِطيها لَِبِني اإْسرائِيَل.« َتْدُخَل ال�

عب َبَرَكُة ُموَسى ِللشَّ

َهِذِه ِهَي الَبَرَكُة الَِّتي اأعطاها ُموَسى، َرُجُل 33 
اهلِل، لَِبِني اإْسرائِيَل َقبَل َموتِِه.

2قاَل:

  » اأَتى اهلُل ِمْن ِسيناَء،
مِس ِمْن َسِعيَر،    َواأشَرَق َعَلينا َكالشَّ

   اأشَرَق ِمْن َجَبِل فاراَن، أ
يِسيِه، ُألُوِف ِمْن ِقدِّ    َوَمَعُه َعَشراُت ال�

أقِوياُء َعْن َيِميِنِه.    َوُجُنوُدُه ال�
ُعوَب، 3  َحّقاً َقْد اأحَبْبَت الشُّ  

   َوَجِميُع اأْبنائِِهُم الُمَقدَّسيَن ِفي َيِدَك.
   َينَحُنوَن ِعنَد َقَدَميَك،

أ 2:33 جبل فاران. جبل يقع غرب خليج العقبة وشمال جبل 

سيناء.

   َوُيْصُغوَن اإلَى َكلاِمَك.
ِريَعَة 4  َقْد اأعطانا ُموَسى الشَّ  

   ُمْلكاً لَِشعِب َيعُقوَب.
5  ثُمَّ صاَر اهلُل َمِلكاً ِفي َيُشوُروَن، ب  

عِب َمعاً.    ِحيَن اجَتَمَع قاَدُة الشَّ

َبَرَكُة َرأُوَبْين
6 » لَِيحَي َراُأوَبْيُن َول� َيُمْت،  
   ول� َيُكْن ِرجالُُه َقِليليَن.

َبَرَكُة َيُهوذا
7َوقاَل ُموَسى َعْن َقِبيَلِة َيُهوذا:

  » يا اهلُل اسَتِمْع اإلَى َصرَخِة َيُهوذا،
   َواأحِضْرُه اإلَى َشعِبِه.

   بَِيَديِه داَفَع َعْن نَفِسِه،
   َواأنَت َسُتِعيُنُه َعَلى اأعدائِِه.«

َبَرَكُة الِوي
8َوقاَل ُموَسى َعْن َقِبيَلِة ل�ِوي:

يَمَك،   » اأعِط ل�ِوي تُمِّ
أِميِن.    َواأعِط اُأوِريَمَك ج لِتابِِعَك ال�

َة، ْبَتُه ِفي ِمْنَطَقِة َمسَّ    الَِّذي َجرَّ
يَتُه ِعنَد ِمياِه َمِريَبَة. د    َوَتَحدَّ

ِه َواأبِيِه: 9  قاَل َعْن اُأمِّ  
› ل� اأعِرفُُهما.‹   

َوِفي.  اأْو  يعني صالح  سرائيل  ل�إ اآخر  اْسم  يشورون.  ب 5:33 

اأيضاً في العدد 26.
َحَجراِن  ال�أغلِب  َعَلى  َوُهما  أوريمك.   . . . َتميمك  ج 8:33 

َكريماِن، اأو ُربّما قطعتان من الخشِب، كاَن رئيُس الكهنِة يحتفُظ 
بهما في ُصدرِة الَقضاِء. كانا يستخدماِن لِمعرفِة قوِل اهلِل ِفي مسائَل 
أّول  ال� َوكتاب صموئيل   ،30:28 الخروج  كتاب  )انظر  ُمَعيَّنٍة. 

)41:14
د 8:33 مّسة . . . مريبة. راجع كتاب العدد 1:20–13.
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   لَْم َيعَتِرْف بِاأِخيِه،
   َوَتجاَهَل اأول�َدُه.

   َواأطاُعوا َكِلَمَتَك،
   َوَحِفُظوا َعْهَدَك.

10  َسُيَعلُِّموَن َفرائَِضَك لَِيعُقوَب،  
ْسرائِيَل.    َوَشِريَعَتَك ل�إ

   َوَيَضُعوَن َبُخوراً اأماَمَك،
   َوَذبائَِح صاِعَدةً أ َعَلى َمْذَبِحَك.

11 » باِرْك يا اهلُل َثْرَوَتُه،  
   َوارَض َعْن ما َيْعَملُُه.
   اهِزِم الَِّذيَن ُيهاِجُمونَُه

   َوالَِّذيَن ُيبِغُضونَُه،
   َفلا ُيهاِجُموُه ثانَِيًة.«

َبَرَكُة َبْنياِمْين
12َوقاَل ُموَسى َعْن َقِبيَلِة َبْنياِمْيَن:

  » َحبيُب اهلِل َيْسُكُن بِاأماٍن ِعْنَدُه.
   ُيحيُط بِِه كُلَّ الَوقِت،

   َوَيسُكُن اهلُل َبيَن َكِتَفيهِ ب.«

َبَرَكُة ُيوُسف
13َوقاَل ُموَسى َعْن َقبيَلِة ُيوُسَف:

  » لُِيباِرِك اهلُل اأْرَض ُيوُسَف
ماِء ِمْن َفوُق،    بِاأفَضِل ِهباِت السَّ

أْرِض،    َواأفَضِل ِهباِت الماِء ِمْن َتحِت ال�
مِس، 14  َواأفَضِل َغّلاِت الشَّ  

ُم ل�سترضاء  أ 10:33 َذبائح صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.

ب 12:33 بين كتفيه. كانت القدُس جزءاً من اأْرِض َبْنياِمْين وفيها 

هيكل اهلل )الذي كان يعتبر مسكن اهلل(. فكان الهيكل يقع بين 
تلتين في اأْرض َبْنياِمْين.

   َواأفَضِل اإنتاِج الَقَمِر،
15  َواأفَضِل ما ِفي الِجباِل الَقِديَمِة،  
   َواأفَضِل ما تُْنِتُجُه التِّلاُل الَعِتيَقُة،

أْرِض َوكُلِّ ما ِفيها، 16  َواأفَضِل ِهباِت ال�  
جيَرِة الُمشَتِعَلِة. ج    َوبِِرَضى الّساِكِن ِفي الشُّ

  » لَِتِحلَّ َهِذِه الَبَركاُت َعَلى َراأِْس ُيوُسَف،
ئِيِس بِيَن اإْخَوتِِه.    َعَلى َجِبيِن الرَّ

! 17  اإنَُّه َثوٌر بِْكٌر َقِويٌّ  
   اإنَُّه َجِليٌل!

.    َوقُُرونُُه قُُروُن َثوٍر َبرِّيٍّ
ُعوَب،    بُِقُرونِِه َينَطُح الشُّ

أْرِض.    َحتَّى اُأولَِئَك الَّذيَن ِفي اأقاِصي ال�
   َهِذِه الُقُروُن ِهَي َعَشراُت اُألُوِف اأْفرايَِم

ى.«    َواآل�ُف َمَنسَّ

َبَرَكُة َزُبوُلوَن َوَيّساَكر
18َوقاَل ُموَسى َعْن َقبيَلتي َزُبولُوَن َوَيّساَكَر:

  » كُْن َسِعيداً يا َزُبولُوَن ِفي َرَحلاتَِك،
   َواأنَت يا َيّساَكَر ِفي َخيَمِتَك.

ُعوَب اإلَى الَجَبِل، 19  َسَيدُعواِن الشُّ  
بائَِح الُمناِسَبَة. ماِن الذَّ    َوُهناَك َسُيَقدِّ

َُّهما َسَياأُْخذاِن ِغَنى الَبْحِر أن    لِ�
   َوكُُنوَز ِرماِل الَبحِر الَمْخِفيََّة.«

َبَرَكُة جاد
20َوقاَل ُموَسى َعْن َقِبيَلِة جاَد:

ُع اأْرَض جاَد!   » ُمباَرٌك الَِّذي ُيَوسِّ
   َفُهَو َيربُِض َكاأَسٍد َوَينَتِظُر،
اأَْس. راَع َوالرَّ ُق الذِّ    ثُمَّ ُيَمزِّ

ج 16:33 الّشجيرة الُمشتعلة. انظر كتاب الخروج 3.
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21  اْختاَر اأفَضَل ُجْزٍء لَُه،  
ُة قائٍِد َمحُفوَظٌة لَُه.    َفَقْد كانَْت ُهناَك ِحصَّ

   اأَتى َكقائٍِد لِلُجُيوِش،
لاَح ِفي َحضَرِة اهلِل،    َوَعِمَل الصَّ

ْسرائِيَل.«    َواأطاَع َفرائَِض اهلِل الَِّتي ل�إ

َبَرَكُة دان
22َوقاَل ُموَسى َعْن َقِبيَلِة داَن:

  » داُن ُيْشِبُه ِشبَل اأَسٍد
   َيِثُب ِمْن باشاَن.«

َبَرَكُة َنْفتاِلي
23َوقاَل ُموَسى َعْن َقِبيَلِة نَْفتالِي:

ْبعاُن ِمْن نِعَمِة اهلِل،   » يا نَْفتالِي الشَّ
   الَمملُوُء بَِبَرَكِة اهلِل،

مالَيِة َحتَّى الُبَحيَرةِ أ     ُمْلُكَك ِمَن الُحُدوِد الشَّ
ِفي الَجُنوِب.«

َبَرَكُة أِشير
24َوقاَل ُموَسى َعْن َقِبيَلِة اأِشيَر:

  » لَِيُكْن اأِشيُر اأكَثَر الَبِنيِن َبَرَكًة،
   َولَِيُكْن اأْكَثَر واِحٍد َمرِضّياً َعْنُه ِمْن َبيِن 

اإْخَوتِِه،
يِت.    َولَْيْغِمْس ِرجَليِه بِالزَّ

25  لَِتُكْن اأْقفاُل َبّواباتَِك ِمْن َحِديٍد َونُحاِس،  
   َولَْتُكْن َقِويّاً َطواَل َحياتَِك.«

َتْسِبيَحٌة هلل
26 » ل� ُيوَجُد اأَحٌد ِمثُل اهلِل يا َيُشوُروُن،  

ماواِت لُِيساِعَدَك،    الَِّذي َيرَكُب ِفي السَّ

أ 23:33 البحيرة. بحيرة الَجليِل اأْو جنّيسارت.

حاَب ِفي َجلالِِه.    َوَيرَكُب السَّ
أَزلِيُّ َمْلَجاأٌ، لَُه ال� 27  ال�إ  

أَزلِيِّ َسَترَفُعَك.    َواأْذُرُع ال�
   َطَرَد الَعُدوَّ ِمْن اأماِمَك،

ْرُهْم!‹    َوقاَل: ›َدمِّ
28  لِذا َسَيسُكُن اإْسرائِيُل ِفي اأماٍن،  

   َسَيسُكُن َيْعُقوُب ِفي َسلاٍم
   ِفي اأْرِض َقمٍح َونَبيٍذ،

ماُء َمَطراً.    َحيُث تُعِطي السَّ
29  َهِنيئاً لََك يا اإْسرائِيُل!  

   َمْن ِمثلَُك يا َشعباً ُينِقُذُه اهلُل؟
   اهلُل ُهَو التُّْرُس الَِّذي َيحِميَك

يُف الَِّذي ُيعِطيَك نَْصَرًة.    َوالسَّ
   َسَياأتِي اأعداُؤَك ُمرَتِجِفيَن َخوفاً ِمنَك،

   َواأنَت َسَتُدوُس ُظُهوَرُهْم.«

َموُت ُموَسى

َوَصِعَد ُموَسى ِمْن ُسُهوِل ُمواآَب اإلَى َجَبِل 34 
الُمقابَِلِة  الِفسَجِة  َجَبِل  ِة  ِقمَّ اإلَى  نِيُبو، 
داَن،  اإلَى  ِجلعاَد  ِمْن  أْرِض  ال� كُلَّ  اهلُل  َواأراُه  أِريحا.  لِ�
اأْرِض َيُهوذا  ى َوكُلَّ  َواأْفرايَم َوَمَنسَّ نَْفتالِي  اأْرِض  2َوكُلَّ 

اأِريحا،  واِدي  اأي  هَل،  َوالسَّ 3َوالنََّقَب  الَبْحرِ ب،  اإلَى 
»َهِذِه  لَُه:  اهلُل  قاَل  4ثُمَّ  ُصوَغَر.  اإلَى  النَِّخيِل،  َمِديَنِة 
براِهيَم َواإْسحاَق  أْرُض الَِّتي َوَعْدُت بِاأْن اُأْعِطَيها ل�إ ِهَي ال�
َجَعْلُتَك  َوَقْد  َساُأعِطيها.‹  ›لَِنسِلَك  َوقُْلُت:  َوَيعُقوَب. 

َتراها بَِعيَنيَك، لَِكنََّك لَْن َتْعُبَر اإلَى ُهناَك.«
ُمواآَب  اأْرِض  ِفي  ُهناَك  اهلِل  ُموَسى خاِدُم  5َوماَت 

َكما قاَل اهلُل. 6َوُدِفَن ُموَسى ِفي َواٍد ِفي اأْرِض ُمواآَب، 
قُْرَب َبيِت َفُغوَر. َول� اأَحَد َيعِرُف َموِضَع َقبِرِه َحتَّى َهذا 
ُعْمِرِه  ِمْن  َوالِعشِريَن  الِمَئِة  ِفي  ُموَسى  7َوكاَن  الَيوَم. 
ِحيَن ماِت. َولَْم َتُكْن َعيناُه َضِعيَفَتيِن، َولَْم َيُكْن ِجلُدُه 
داً. 8َوَبَكى َبُنو اإْسرائِيَل َعَليِه َثلاثِيَن َيوماً ِفي ُسُهوِل  ُمَجعَّ

ُمواآَب، اإلَى اأِن انَتَهْت اأيّاُم الُبكاِء َوالنُّواِح َعَليِه.

أبيض المتوسط. ب 2:34 البحر. البحر ال�
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َيُشوُع القاِئُد الَجِديد
أنَّ  9َوكاَن َيُشوُع ْبُن نُوَن َقِد امَتلاأ بُِروِح ِحكَمٍة لِ�

ُموَسى َوَضَع َيَدُه َعَليِه، َوَعيََّنُه القائَِد الَجِديَد. َواأطاَع 
َبُنو اإْسرائِيَل َيُشوَع َكما اأوَصى اهلُل ُموَسى.

َفَقْد  َكُموَسى.  اإْسرائِيَل  ِفي  نَِبيٌّ  َياأِت  لَْم  10لَِكْن 

َتَميََّز بِالَكلاِم َمَع اهلِل َوْجهاً لَِوجٍه. 11َولَْم َيُكْن َكُموَسى 
لَِيْعَمَلها  اهلُل  اأرَسَلُه  الَِّتي  َوالَعجائِِب  آياِت  ال� كُلِّ  ِفي 
12َوِفي  َواأْرِضِه،  قاَدتِِه  َوكُلِّ  بِِفْرَعوَن  ِمْصَر  اأْرِض  ِفي 
ِة الَعِظيَمِة الَمهيَبِة الَِّتي اأظَهَرها اأماَم كُلِّ َبِني  كُلِّ الُقوَّ

اإْسرائِيَل.
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