
 

تثنيه
 

   قوم شود آه ی از آنجا آغاز م  آتاب  در اين  شده نوشتهی رويدادها.   است  آتابمقدس  آتاب  پنجمين  تثنيه آتاب
ی  موعود در آنسو سرزمين. اند  رسيده  آنار رود اردن ، به بياباندر ی  سرگردان  سال  از چهل ، پس اسرائيل

 .رود قرار دارد
  ابالغی  هستند دستورات  آنعان  ورود بهء  آماده آهی  اسرائيل  هزاران گشايد و به ی م  سخن  به زبانی موس
 ديگر   و دستورات ن فرما  مفاد ده آند، سپس یرا ذآر می  سرگردان  سال  چهل  دليل نخستی موس. آند یم
 و »یثان «ء از ريشه»  تثنيه«. (آند یمی  يادآور  اسرائيل  قوم  بود، به فرستادهی  و  خداوند توسط را آهی اله
  ذآر شدهی قبلی  در آتابها آهی  و فرمانهاي  دستورات  آه  است مقصود اين.   است مجدد و دوبارهی  معن به

 .)گيرد یشود و مورد تأآيد قرار م یبازگو می موس   توسط  آتاب بود، مجددًا در اين
آند؛ و در   بازگو می  اسرائيل  خداوند را برای قوم ، موسی دستورات  تثنيه آتاب 16الی  12در فصلهای 

دهد و از   را مورد بررسی قرار می  مردم  بين  روابط  به  مربوط ، او قوانين26الی  21فصلهای 
 . نمايند  آامل از خداوند اطاعتخواهد تا   می اسرائيل بنی

 موعود   را بسوی سرزمين  اسرائيل آند تا قوم  می ، موسی جانشينی برای خود تعيين  آخر آتاب در بخش
  موسی در سن. آند  می  را مشاهده  آنعان رود و از آنجا سرزمين  نبو باال می  آوه  به وی سپس. رهبری آند

 ».ديد  خوبی می  به نيرومند بود و چشمش «  همچنان ندد در حاليكهب  بر می  از جهان سالگی چشم 120

   قوم  به خطابی موسی ، سخنران  آتاب در اين
   عربه  آنها در بيابان آهی ، زمان اسرائيل

   رود اردن در شرق)  موآبی  در صحرا واقع(
   عبارت  ناحيه اينی شهرها.   است  شده بودند، ثبت
 و  ، حضيروت ، البان ، توفل ، فاران سوف: بودند از

 از   برنيع  تا قادش  حوريب  آوهء فاصله. ( ذهبی د
ی  سخنران اين) .*  روز است  سعير يازده  آوه طريق

   بعد از خروج  چهلم  سال  يازدهم  ماه در روز اول
،   زمان در آن.  از مصر ايراد شد اسرائيل یبن

   حكومت  در حشبون ها آه ی امور ، پادشاه سيحون
   سرزمين ، پادشاه  بود و عوج  خورده آرد شكست یم
ی آرد، در َاَدرع ی م  حكومت  در عشتاروت  آه اشانب

  بشرحی  سخنران در اينی موس.  بود  شده مغلوب
 :پردازد ی خداوند م  و دستورات قوانين

  حوريبک  تر دستور به

                                                 
  فاصله کوتاه را در مدت چهل سالولی بنی اسرائيل اين   *

قادش برنيع در مرز جنوبی سرزمين موعود . طی کردند
 .قرار داشت

  به   خداوند، خدايمان  بوديم  حوريب ما در آوهی وقت6
. ايد  آافی در اينجا مانده  اندازه به«: ما فرمود

ی اموريها، نواحی  آوهستان  برويد و سرزمين ناآنو7
 و  ِنِگبی ، دشتها و آوهستانها، صحرا  اردنء دره
ی  نواحء همهی  يعن  و لبنان  آنعان سرزمينی تمام

.  نماييد  را اشغال  تا رود فرات  مديترانه سواحل
 را  ، آن  شده داخل.  دهم ی شما م  را به آنی تمام8

   به  من  آه استی  سرزمين  اين  آنيد، چون تصرف
ی  و تمام  و يعقوب  و اسحاق  شما ابراهيم نياآان
 ». ام  داده  وعده  ايشانء آيندهی ها نسل

 
 آند ی م  تعيين قضاتی موس

 )27-13 :18  خروج(
  بار منی شما برا«:   گفتم  مردم  روزها به در آن9

را  بار  اينی  تنهاي  به توانم ی نم هستيد و منی سنگين
   ستارگان  خداوند شما را مثل چون10،   بكشم  دوش به

، شما را  نياآانتانی خداوند، خدا11.   است زياد آرده
 شما را  اش  وعده  دهد و طبق هزار برابر افزايش

ی  تنهاي  به توانم ی م  چگونه منی ول12.  دهد برآت
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؟   نمايم  و فصل  را حل دعواها و گرفتاريهايتانی تمام
 و   چند مرد دانا و مجرب  از هر قبيله ابراينبن13

شما ی  رهبر  آنها را به  آنيد و من  انتخاب فهميده
   امر موافقت  با اين ايشان14» . آرد  خواهم منصوب
   انتخاب  آنها از هر قبيله را آهی  افراد و من15 آردند
ی ها  گروه  تا مسئوليت  گماردم  بودند برايشان آرده

   حل ، به  گرفته را بعهدهی  نفر  و ده پنجاههزار، صد، 
 در   آه  آنها دستور دادم به16.  بپردازند آنانی دعواها
  نسبتی  آنند، حت  را آامًال رعايت ، عدالت  حال همه
ی  داور هنگام«:   آنها گوشزد آردم به17. ها  غريبه به

 و   بزرگ  به  نسبت نكنيد، بلكهی جانبداری از آس
 نترسيد،  از مردم.  نماييد  قضاوت انيكسک آوچ
هر . آنيد یمی  خداوند داور  شما از طرف چون
   نزد من  است  مشكل  برايتان  آن  حل آهی ا مسئله

   وقت در همان18» .  دهم  را فيصله  آن بياوريد تا من
   انجام بايست ی م  قوم  آه را همی  ديگر دستورات
 .  دادم  ايشان دهند، به

 
   آنعان سرزمينی بررس

 )33-1 :13اعداد (
   آوه  دستور خداوند، خدايمان  طبق آنگاه21و20و19

 و ترسناک   بزرگ ، از بيابان  را ترک گفته حوريب
ها   آوهستانهای اموری  ميان  به  و سرانجام گذشتيم
:   گفتم  قوم  به  و من  رسيديم  برنيع  قادش بعد به.  رسيديم

.   است  ما داده  را به  سرزمين اين  خداوند، خدايمان«
   را تصرف  آن  ما امر فرموده  به برويد و همچنانكه

 ». ندهيد  راه  دلتان  به نترسيد و هراس. آنيد
 آنجا  بهی بياييد افراد«:  دادند آنها جوابی ول22

ی آنند و گزارشی  را بررس  سرزمين  تا آن بفرستيم
ی  راه  از چه ما بدانيم ما بدهند تا  آنجا بهی از شهرها

 ».  آنيم  آنجا رخنه  به توانيم یم
از هر ی  نفر، يعن  و دوازده  پيشنهاد را پسنديدم اين23

  آنها از ميان25و24.   آردم نفر، انتخابک  ي قبيله
، آنجا را   رسيده اشكولی  واد ، به آوهستانها گذشته

  آنی ها از ميوهی هاي آردند و با نمونهی بررس
  آهی سرزمين«: ، گفتند  نموده  مراجعت مينسرز

   سرزمين  است  ما داده  به خداوند، خدايمان

 آنجا   از ورود به قومی ول26» . استی حاصلخيز
.  آردند  دستور خداوند قيام ، عليه نمودهی خوددار

: ، گفتند  آرده  غرغر و شكايت هايشان آنها در خيمه27
   ما را از مصر به  آه البد خداوند از ما بيزار است«

آار 28.   شويم ها آشته ی امور دست   تا به اينجا آورده
   سرزمين  آن  ما آه  آجا خواهد آشيد؟ برادران ما به

. اند  ما را ترسانده اند با خبرهايشان آردهی را بررس
ی  بلند قد و قو  سرزمين  آن  مردم گويند آه یآنها م
ک  فل  سر به  هستند و ديوار شهرهايشان هيكل

 نيز در آنجا  عناق یاز بنی آنها غولهاي. آشد یم
 ».اند ديده

   دلتان  به نترسيد و هراس«:   گفتم  ايشان  به منی ول29
 و  شماستی شما هادی خداوند، خدا31و30.  ندهيد راه
 قبًال در   خواهد آرد، همانطور آه شما جنگی برا

. شما آردی  آار را برا  اين  بيابان مصر و در اين
   آرده  از شما مراقبت  راه  طول  در تمام ايد آه ديده
   مواظبت اش پدر از بچهک  ي  همانطور آه است
،  خداوند اعتماد نكردند  به همه  با اينی ول32» .آند یم

   آنها را هدايت  راه هر چند خداوند در طول33
ی آرد تا مكان ی م  آنها حرآت نمود و پيشاپيش یم
 پيدا آند، و شبها با   اردويشان برپا آردنی برا
از ابر آنها را ی  و روزها با ستون از آتشی ستون

 .نمود یمی راهنماي
 

 آند ی م  را تنبيه  اسرائيل خداوند قوم
 )45-20 :14اعداد (

 را شنيد و بسيار  هايشان  خداوند شكوهی،آر35و34
نفر از ک يی حت«:  ، گفت  خورده شد و قسمک غضبنا

   نخواهد ماند تا سرزمين  شرير زنده  نسل اينی امتم
 ببيند   بودم  داده  وعده  پدرانشان  به را آهی حاصلخيز

ی  او بررس را آهی  زمين من.   پسر َيُفنه مگر آاليب36
   داد، زيرا از من  خواهم  نسلش  او و به  به  است آرده

 ». نمود  آامل اطاعت
  شد و بهک يز خشمنا ن خداوند بخاطر آنها بر من37
ی  نخواه  موعود داخل  سرزمين تو به«:  فرمود من
 را  قوم)  پسر نون (  يوشع تو، دستيارتی بجا38. شد
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  بعهدهی  تا برا  آن او را تشويق.  خواهد آرد هدايت
 ». شود آمادهی  رهبر گرفتن

  من«:  ما فرمودء  همه  به  خداوند خطاب سپس39
گفتيد  ی م آهی  اطفال همان   موعود را به سرزمين
   ملكيت  خواهند برد، به  اسارت ، آنها را به دشمنان
  آهی  برگرديد و از راه اما شما اآنون40.  داد خواهم
 ». برويد  بيابان رود به ی م سرخی دريای بسو

:  گفتند  من ، به  نموده  اعتراف  اسرائيل  قوم آنگاه41
  رويم ی م  سرزمين  آن هبک ؛ اما اين ايم  آرده ما گناه«

   ما امر فرموده  به  خداوند، خدايمان و همانطور آه
  پس» . جنگيد  خواهيم  آن تصاحبی  برا است
   آردند آه  آمر بستند و گمان  را به هايشان اسلحه
 . خواهد بود  آسان  ناحيه آنی  بر تمام غلبه

  ن اي  بگو آه  ايشان به«:   گفت  من خداوند بهی ول42
 و   رفت  نخواهم  با ايشان آار را نكنند، زيرا من

 ». خواهند آرد  آنها را مغلوب دشمنانشان
آنها مغرور .  ندادند ، ولی گوش  گفتم  ايشان  به من43
   نكردند و برای جنگيدن  خداوند را اطاعت ، فرمان شده
 در آنجا  ولی اموريهايی آه44.  برآمدند  آوهستان به

 زنبور  ، مثل  آمده  با آنها بيرون برای مقابله بودند  ساآن
 آنها را   آردند و از سعير تا حرمه  را دنبال ايشان
، در حضور   بازگشته  اسرائيل  قوم آنگاه45. آشتند

 آنها  سپس46.  نداد خداوند گريستند، ولی خداوند گوش
 . ماندند  مديدی در قادش مدت

 
  در بيابانی آوارگی سالها

 و از   دستور خداوند بازگشتيم  طبق آنگاه
  رود به ی م سرخی دريای  بسو آه یراه

   آوهء  ناحيه در اطرافی زيادی سالها.   رفتيم بيابان
 : خداوند فرمود سرانجام.   بوديم سعير سرگردان

   سرگردان  آوهستان در اينی  آافء  اندازه به«3
   بگو آه  قوم به4.  برويد  شمال  بسمت حال. ايد بوده
   به  آه خواهند گذشتی  از مرز سرزمين ايشان

  ها از نسل یادوم. ( دارد ها تعلق ی ادوم برادرانشان
آنها از .) آنند یمی عيسو هستند و در سعير زندگ

   نجنگيد، چون شما با ايشانی ول5، شما خواهند ترسيد
ک  مل سعير را بعنوانی  آوهستان  سرزمين تمام  من

   از زمين وجبک يی  و حت ام  داده يشان ا بهی دايم
 و  آبی  ازا در آنجا به6.  داد  شما نخواهم  را به ايشان
خداوند، 7.  بپردازيد آنيد، پول ی م  مصرف آهی غذاي

   بزرگ  بيابان  در اين آهی  سال  چهل  در تمام خدايتان
 از شما   قدم  به  و قدم ايد با شما بوده  بوده سرگردان
 شما   به  آارهايتان او در تمام.   است  نموده مراقبت
ی  چيز  به  محتاج  و شما هيچوقت  داده برآت
 ».ايد نبوده

 در آنجا   برادرانمان  ما از آنار سعير آه بنابراين8
   جنوب  بسمت ای را آه  و جاده آردند گذشتيم زندگی می

  ، رو به  نموده رود قطع  جابر می  و عصيون  ِايَلت به
 .  آرديم  آوچ  موآب  بيابان  بطرف شمال

  با موآبيها آه«:  هشدار داد  ما چنين  خداوند به آنگاه9
   باشيد و با ايشان نداشتهی  هستند آار  لوط از نسل

  ام  داده  ايشان  شهر عار را به من.  نشويد وارد جنگ
   شما نخواهم  به  ايشان را از سرزمينی  زمين و هيچ
 ».داد
  بودند قبًال در آنی  بسيار بزرگء  قبيله ها آه یيما(10

بلند قد ی عناقی  غولها  داشتند و مثل  سكونت ناحيه
  خواندهی ها غالبًا رفائ یها و عناق یايم11. بودند

. خوانند یمی  را ايم موآبيها ايشانی شوند، ول یم
   حوريها در سعير سكونت در روزگار پيشين12

 عيسو آنها را  اعقابی  يعنها یادومی داشتند، ول
   را گرفتند، همانطور آه ، جايشان  رانده بيرون
   خداوند سرزمينشان  را آه  آنعان مردمی  جا اسرائيل
 .) بود، گرفتند  بخشيده  اسرائيل را به

 برخيزيد و از رود زاَرد  اآنون«: خداوند فرمود13
 ما ،  پيش  سال سی و هشت14.   آرديم ما چنين» .بگذريد
   خداوند فرموده همانطور آه.   بوديم  را ترک گفته قادش

.  رفتند  ما از بين  جنگجويان  تمام  مدت بود، در اين
 آنها را از ء  همه خداوند برضد آنها بود و سرانجام15
 مردند   جنگجويان  تمام  از اينكه پس16.  برد بين

ر امروز بايد از شهر عا«18:  فرمود  من خداوند به17
   سرزمين وقتی به19.  بگذريد  است  در مرز موآب آه

 هستند نزديک شديد با آنها   لوط  از نسل عمونيها آه
 نشويد، زيرا   وارد جنگ  باشيد و با ايشان آاری نداشته
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  ، به ام  بخشيده  ايشان  به  زمينی را از سرزمينی آه هيچ
 ». داد شما نخواهم

   رفائيها آه  سكونت محلی  نيز زمان  ناحيه آن(20
آنها 21. خوانند، بود یمی  را َزمُزم عمونيها ايشان

ی  عناقيها قد بلند بودند و مثلی  بسيار بزرگ ءقبيله
ها  ی ورود عمون  را هنگام خداوند ايشانی داشتند، ول

   در آنجا سكونت ايشانی ها بجا ی برد و عمون از بين
 عيسو در  اب اعق  نحو به  همين خداوند به22. آردند
   قبل ها را آه ی بود و آنها حور آردهک  سعير آم آوه

 و تا   برده  داشتند از بين  در آنجا سكونت از ايشان
   مشابه وضع23. اند  شده  ساآن ايشانی امروز بجا
  ء قبيله  آفتور به  مردم  افتاد آه اتفاقی ديگر، زمان
ی ا دهپراآنی ها  در دهكده  تا حدود غزه ِعويها آه
آردند و ک ، آنها را هال  نموده  داشتند حمله سكونت

 .) شدند  ساآن ايشانی بجا
  ، به  گذشته از رود ارنون«:  خداوند فرمود آنگاه24

.  شويد  داخل  حشبون  پادشاهی، سيحوِن امور سرزمين
با او بجنگيد .  ام  شما داده  را به  او را و سرزمينش من

از 25.  خود درآوريد رف تص  او را به و سرزمين
   سراسر جهان  مردم  شما را بر دل امروز ترس

   وحشت شنوند و به ی شما را مء آنها آوازه.  گذارم یم
 ».افتند یم
 

   پادشاه  سيحون شكست
 )30-21 :21اعداد (

   سفيرانی با پيشنهاد صلح  از صحرای قديموت سپس26
  يشنهاد ما اينپ27.   فرستادم  حشبون ، پادشاه نزد سيحون

از .   شما عبور آنيم  دهيد از سرزمين اجازه«: بود
   مزارع  شد و بطرف  نخواهيم  اصلی خارجء جاده

 عبور برای هر  هنگام28.   رفت  نخواهيم  آن اطراف
  ، پول  بنوشيم  آبی آه  و هر جرعه  بخوريم  نانی آه لقمه

 عبور از ء ، اجازه خواهيم  می تنها چيزی آه.  داد خواهيم
 ء  سعير اجازه های ساآن ادومی29.   شماست سرزمين

   آه ها هم موآبی.  ما دادند  خود را به عبور از سرزمين
  ما از راه.  آار را آردند  همين  در عار است پايتختشان

   است  ما داده  به  خداوند، خدايمان  سرزمينی آه  به اردن
 ». رويم می

 نكرد، زيرا خداوند،  وافقت م  پادشاه سيحونی ول30
   دست  گردانيد تا او را به شما او را سختدلی خدا

 .  است  شده  االن  نابود آند، همچنانكه اسرائيل
   تدريج  به اآنون«:  فرمود  من  خداوند به آنگاه31

 از  پس.  دهم ی شما م  را به  پادشاه  سيحون سرزمين
 شما   از آن زمين سر  آرديد، اين  آنجا را تصرف اينكه

 ».خواهد بود
 داد و   جنگ  ما اعالن  به  پادشاه  سيحون آنگاه32

ولی خداوند، 34و33.  آرد  بسيج  را در ياهص نيروهايش
   نمود و ما او را با تمام  ما تسليم  او را به خدايمان
   را به  و تمامی شهرهايش  آشتيم  و افرادش پسران
   و اطفال  و زنان مردان ء ، همه  خود درآورده تصرف

، موجود  هايشان  غير از گله به35.   برديم را از بين
 با غنايمی  ها را هم  گله اين.   نگذاشتيم ديگری را زنده

 با خود   بوديم  آورده  چنگ  از تسخير شهرها به آه
   است  ارنونء  دره ء در آناره ما از عروعير آه36.  برديم

.   خود درآورديم  تصرف  را به شهرهاء تا جلعاد، همه
 نبود،   مقاومت  دربرابر ما قادر به حتی يک شهر هم

.  بود  ما داده  تمامی آنها را به زيرا خداوند، خدايمان
 و   رود يبوق  و به عمون  بنی  سرزمين ولی ما به37

   خداوند، خدايمان شهرهای آوهستانی يعنی جاهايی آه
 . شديم بود، نزديک ن  فرموده قدغن

 
   پادشاه  عوج شكست

 )35-31 :21اعداد (

 .  روی آورديم  باشان  سرزمين  جانب  به سپس
،   نموده  لشكر خود را بسيج  باشان ، پادشاه عوج
 فرمود   من ولی خداوند به.  آرد  ما حمله در َاَدرعی به

   سرزمين تمام«:   گفت  من خداوند به.   از او نترسم آه
   همان با ايشان.  در اختيار شما هستند ش و مردم عوج

  ها در حشبون  اموری ، پادشاه  با سيحون آنيد آه
 و   پادشاه  خداوند، خدای ما عوج بنابراين3» .آرديد
 آنها را ء  نمود و ما همه  ما تسليم  را به  مردمش ءهمه
 ء  يعنی سراسر ناحيه  شهرش تمامی شصت4.  آشتيم

  اين5.   خود درآورديم  تصرف  را به  باشان ارجوب
 بنددار  های پشت شهرها با ديوارهای بلند و دروازه

 شهرها، تعداد زيادی   بر اين عالوه. شد  می محافظت

3



 تثنيه 5
 

 

.  ما درآمدند  تصرف  به حصار نيز بودند آه آبادی بی
   واقع  پادشاه  قلمرو سيحون  را مثل  باشان ما سرزمين6

   را چه  اهالی آن  و تمام يم، آامًال نابود آرد در حشبون
ها  ولی گله7؛   برديم ، از بين  آودک  و چه  زن مرد، چه
 . داشتيم  جنگی را برای خود نگه و غنايم

 در  واقعی  امور  دو پادشاه  سرزمين  ما بر تمام پس8
  از درهی  اراض بر آليهی ، يعن  رود اردن شرق
  يدونيها آوهص(9.   شديم ، مسلط  حرمون  تا آوه ارنون
 را سنير   و اموريها آن  را سريون حرمون

 و   جلگه  در آن واقعی  شهرهاء ما آليه10) .خوانند یم
  سلخهی  را تا شهرها  جلعاد و باشان سرزمينی تمام

 .  آرديم تصرفی و ادرع
 ء  بازمانده  آخرين  باشان ، پادشاه  عوج  نماند آه ناگفته11

 در   آهنی او آه تختخواب.  پيكر بود های غول رفائی
شود  ، يكی از شهرهای عمونيها نگهداری می شهر َرَبت

 . دارد  و دو متر عرض حدود چهار متر طول
 

   رود اردن شرقی ها قبيله
 )42-1 :32اعداد (

   را به  تسخير شده  سرزمين ، من  موقع در آن12
  هب.  دادمی  َمَنس ء قبيله ، جاد و نصف رئوبينی ها قبيله
   عروعير را آه  شمال ء و جاد ناحيه رئوبينی ها قبيله

   آوهستان  نصف ء اضافه  به  است در آنار رود ارنون
  ء قبيله  نصف و به13،   دادم جلعاد را با شهرهايش

   سرزمين  جلعاد و تمام  سرزمينء باقيماندهی منس
 بود واگذار   پادشاه عوجی  قلمرو قبل  را آه باشان
 رفائيها   را سرزمين  درباشان  ارجوبء منطقه (. آردم
ی تمامی  منسء  يائير از قبيلهء طايفه14.) نامند ینيز م
ها و  یجشوری را تا مرزها)  باشان (  ارجوبء منطقه

   خودشان  اسم  را به  سرزمين معكيها گرفتند و آن
 مشهور   امروز هم ، آنجا را همچنانكه آردهی گذار نام

) »يائيری دهستانها«ی يعن( يائير   َحوُوت است
.   ماخير دادمء  طايفه بعد جلعاد را به15. ناميدند

 از رود  را آهی ا  و جاد منطقه رئوبينی ها قبيله16
  شروع)  سرحد عمونيها بود آه( در جلعاد  يبوق
،  يافت ی امتداد م  رود ارنونء  جلگه شد و تا وسط یم

 از   بود آه اردن رود  ايشانی مرز غرب17. گرفتند

   ادامه  پيسگاه  و آوه مردهی  تا دريا  جليل ءدرياچه
 . يافت یم

  ء قبيله  و جاد و نصف رئوبينی ها  قبيله  به  من آنگاه18
  سرزمين   خداوند آن  اگر چه  آه آردمی يادآوری منس
 در آنجا   سكونت  حق  با اينحال  است  داده  ايشان را به

 در   مسلحشان  مردان آهی  تا زمان را نخواهند داشت
  رود اردنی  آنسو ها، آنها را به  قبيله  بقيه پيشاپيش

،   داده  وعده  ايشان  خدا به آهی  سرزمين بهی يعن
 .برسانند

توانند   می  و فرزندانتان ولی زنان«:   گفتم  ايشان به19
   است  شما داده  خداوند به  شهرهايی آه اينجا در اين

 زياد   تعدادشان دانم  می آه ( هايتان ، از گله  آرده سكونت
 خود آمک   برادران شما به20.  آنند مواظبت)  است

وقتی آنها .  آنها نيز پيروزی بدهد آنيد تا خداوند به
 رود   در آنطرف  خداوند، خدايتان سرزمينی را آه

 شما   آردند، آنگاه  تصرف  است  داده  ايشان  به اردن
 ». خود بازگرديد  سرزمين يد بهتوان می

  آهی  ديد تو با چشمانت«:   گفتم  يوشع بعد به21
او .  نمود  عمل  چگونه  دو پادشاه  با آن خداوند، خدايت

 آار را   نيز همين  رود اردن آنطرفک ممالی با تمام
 خداوند،   آنجا نترسيد، چون از مردم22. خواهد آرد

 ».دشما خواهد جنگيی  برا خدايتان
 

   سرزمين  ورود بهء اجازهی  موس خدا به
 دهدی موعود را نم

ی ا«:   نمودم  درخواست  از خداوند چنين آنگاه25و24و23
 رود  از اينی  فرماي  اجازه آنم ی م خداوند، التماس

   سرزمين ، به  موعود بشوم ، وارد سرزمين گذشته
 و  آنی ها  آوه  با رشته  رود اردن حاصلخيز آنطرف

ی و قدرتی  بزرگ  نتيجه آرزومندم.   لبنان  سرزمين به
  در تمامی  خداي آدام.  ببينمی ا  داده  ما نشان  به را آه
ما ی  تو برا  را آه  آنچه  قادر است  و زمين آسمان
 »بكند؟ی ا آرده

 غضبناک بود   شما بر من  گناهان ولی خداوند بسبب26
  ديگر از اين«: وداو فرم.  عبور ندادء  اجازه  من و به

   پيسگاه  باالی آوه به27.  نياور  سخنی بر زبان موضوع
 هر سو نظر اندازی و  توانی به از آنجا می. برو
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   موعود را از دور ببينی؛ ولی از رود اردن سرزمين
 جانشينی خود بگمار   را به يوشع28. عبور نخواهی آرد

  را برای فتح  ، زيرا او قوم  آن  و تشويق و او را تقويت
   آنطرف  خواهی ديد، به  آوهء  تو از قله سرزمينی آه

 ». خواهد آرد  هدايت رودخانه
 .  فغور مانديم بيتک  نزديء  ما در دره بنابراين29
 

 آند ی م  اطاعت  به  را ترغيب قومی موس
  شما ياد  به  قوانينی آه ، به  ای اسرائيل اآنون
  خواهيد زنده اگر می آنيد و   گوش  بدقت دهم می

 شما   به  خداوند، خدای پدرانتان  سرزمينی آه ، به مانده
   آنيد از اين  را تصاحب  شويد و آن  داخل  است داده

 اينها   ديگری به قوانين2.  نماييد  اطاعت دستورات
 را   دستورات  اين  فقط  نكنيد، بلكه نيفزاييد و چيزی آم
   خداوند، خدايتان  از جانب ن قواني اجرا آنيد؛ زيرا اين

  ء فغور همه  خداوند در بعل  چگونه ديديد آه3. باشد می
ولی 4 برد،   را پرستيدند از بين  بعل  بت آسانی را آه
   وفادار بوديد تا به  خداوند، خدايتان  به همگی شما آه
 .ايد  مانده امروز زنده

،   است داده   من  به  خداوند، خدايم را آهی  قوانين تمام5
 موعود وارد   سرزمين بهی  وقت پس.  ام  شما ياد داده به
   اطاعت  قوانين  را تسخير نموديد از اين ، آن شده
   داشتن  را اجرا آنيد به  دستورات اگر اين6. آنيد

  آهی زمان.  مشهور خواهيد شد  و بصيرت حكمت
 :  را بشنوند خواهند گفت  قوانين مجاور، اينی ها قوم

ی  و بصيرت  حكمت  از چه  بزرگ  قوم اين«
   آه  هر قدر همی، قوم هيچ7» ! برخوردار است

 آنها   در بين ندارد آهی  ما خداي  باشد، مثل بزرگ
.  دهد جوابی  او را بخوانند، فور ، هر وقت بوده

   احكام  باشد، چنين  بزرگ  آه  هر قدر همی، ملت هيچ8
،   شما ياد دادم مروز به ا آهی ا  عادالنه و قوانين

 .ندارد
   آنيد مبادا در طول  باشيد و دقت ولی مواظب9

  ايد فراموش  ديده  با چشمانتان  را آه  آنچه تان زندگی
   تعليم  و نوادگانتان  فرزندان  چيزها را به  اينء همه. آنيد
   حوريب  در آوه  روزی را آه  ياد آوريد آن به10. دهيد

  مردم«:   گفت  من  بوديد و او به د ايستادهدر برابر خداون

   خواهم  تعليم  ايشان  به  و من  بخوان  حضور من را به
   آنند و دستورات  مرا احترام داد تا ياد بگيرند هميشه

   آوهء شما در دامنه11» . بياموزند  فرزندانشان مرا به
   آوه  و تاريكی شديد اطراف ابرهای سياه.  بوديد ايستاده

  آسمان   به  از آن های آتش  بود و شعله را فرا گرفته
 با شما   آتش  خداوند از ميان آنگاه12. آشيد  می زبانه
شنيديد، ولی او را   را می شما آالمش.   گفت سخن
 آنيد   شما بايد اطاعت او قوانينی را آه13. ديديد نمی

  وح فرمود و آنها را بر دو ل را اعالم»   فرمان ده«يعنی 
   من  خدا به  بود آه  وقت آری، در همان14.  سنگی نوشت

   به  بايد بعد از رسيدن دستور داد قوانينی را آه
 .  شما ياد دهم  موعود اجرا آنيد به سرزمين

 
  یپرست از بتی نه
 خداوند از   وقتی آه  حوريب  روز در آوه شما در آن15

ورتی از او  و ص ، شكل گفت  می  با شما سخن  آتش ميان
ای از   مجسمه مبادا با ساختن16 باشيد   مواظب پس. نديديد

 هر   بتی به  سازيد، يعنی با ساختن خدا خود را آلوده
   صورت  به و چه17،   مرد يا زن  صورت  به ، چه شكل
   وقتی به همچنين19.  يا ماهی خزنده18،   يا پرنده حيوان
   را آه  و ستارگان هآنيد و خورشيد و ما  می  نگاه آسمان

بينيد،   می  است  آفريده های روی زمين  قوم خدا برای تمام
  خداوند شما را از مصر، از آن20.  نكنيد آنها را پرستش

 او   او و ميراث  خاص آورد تا قوم  ، بيرون  آتشء آوره
  ولی بخاطر شما نسبت21.  امروز هستيد باشيد، چنانكه

   به  من  فرمود آه  تأآيد اعالم به خشمناک گرديد و   من به
   به  حاصلخيزی آه  سرزمين  يعنی به آنسوی رود اردن

 اينجا در  من22.   رفت  نخواهم  است  داده  ميراث شما به
   مرد، ولی شما از رودخانه  خواهم اينسوی رودخانه

   حاصلخيز را تصرف  زمين عبور خواهيد آرد و آن
  اشيد مبادا عهدی را آههوشيار ب23. خواهيد نمود

   به اگر دست!  بشكنيد  است  با شما بسته خداوند، خدايتان
  شكنيد، چون  عهد را می  بتی بزنيد آن  هرگونه ساختن

او 24.   است  آرده  بكلی منع آار را  اين خداوند، خدايتان
 .  و خدايی غيور است آتشی سوزنده

، در   بوده  موعود ساآن حتی اگر سالها در سرزمين25
 باشيد، ولی با   شده  و نوادگان  فرزندان آنجا صاحب
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 خداوند را   با گناهانتان  آرده  خود را آلوده  بت ساختن
  آورم  را شاهد می  و آسمان زمين26غضبناک سازيد، 

 را   آن  از رود اردن  با گذشتن  سرزمينی آه  در آن آه
 در  تانعمر.  خواهيد آرد، نابود خواهيد شد تصاحب

.  خواهد بود و بكلی نابود خواهيد شد آنجا آوتاه
 خواهد آرد و  ها پراآنده  قوم خداوند شما را در ميان27

  در آنجا، بتهايی را آه28.  خواهد شد  بسيار آم تعدادتان
 خواهيد آرد،  اند پرستش  شده  ساخته  و سنگ از چوب
  بويند و نه  می شنوند، نه  می بينند، نه  می  نه بتهايی آه

 .خورند می
 خداوند،   طلبيدن  به  شروع اگر شما دوبارهی ول29

   با تمام  آه او را خواهيد يافتی  آنيد، زمان خدايتان
ی در سختی وقت30.  باشيد  او را طلبيده  و جانتان دل

   دهد، آنگاه شما رخی  برا  حوادث  اين باشيد و تمام
   را آه ، آنچه آوردهی و ر  خداوند، خدايتان  به سرانجام
خداوند، 31.  خواهيد آرد  شما بگويد اطاعت او به

،  نكردهک  او شما را تر ، پس  است  رحيم خدايتان
   شما بسته  با پدران را آهی نابود نخواهد نمود و عهد

 . نخواهد آرد  فراموش است
ی  را رو  خدا انسان آهی ، از وقت تاريخی در تمام32

 ديگر ء  تا گوشه  آسمانء گوشهک از ي آفريد،  زمين
   اين  به توانيد چيزی شبيه جستجو آنيد و ببينيد آيا می

   آتش  از ميان قومی صدای خداوند را آه33  پيدا آنيد آه
   مانده  و زنده  شما شنيده  مثل  است  گفته با آنها سخن

 چيزی را پيدا  توانيد هرگز چنين در آجا می34! باشد
 ء  بوسيله بالهای ترسناک و خداوند با فرستادن  آنيد آه
، قومی را از   و وحشت  و جنگ  عظيم معجزات

 ء  همه  باشد؟ ولی خداوند، خدايتان بردگی رها ساخته
   برای شما انجام  چشمانتان  آارها را در مصر پيش اين
   فقط  آارها را آرد تا شما بدانيد آه خداوند اين35. داد

او 36. ی ديگر مانند او وجود ندارد و آس او خداست
   داد آه داد اجازه  می  شما تعليم  به  از آسمان هنگامی آه

   شما ستون  آه  را بشنويد؛ او گذاشت شما صدايش
  آالمشی شما حت.  ببينيد زمين  را روی  آتشش بزرگ

 . شنيديد  آتش را از ميان
مود  ن  و اراده  داشت  شما را دوست  او پدران چون37
 شما را از   شخص  دهد، پس  را برآت  فرزندانشان آه

.  آورد  خود بيرون از قدرتی  عظيم مصر با نمايش
 قويتر و بزرگتر از شما  ديگر را آهی ها او قوم38

  آهی  را بطور شان  نمود و سرزمين بودند پراآنده
 امروز  پس39.  شما بخشيد آنيد، به ی م امروز مشاهده

ی  خدا  خداوند، هم  نكنيد آه  و فراموشخاطر آريد  به
غير از ی  خداي  و هيچ  است زمينی  خدا آسمانها و هم

   امروز به را آهی شما بايد قوانين40! او وجود ندارد
   آنيد تا خود و فرزندانتان  اطاعت دهم یشما م
 خداوند،  آهی  ابد در سرزمين ، تا به  بوده آامياب
 .آنيدی د زندگبخش ی شما م  به خدايتان

 
   رود اردن  در شرق پناهگاهی شهرها

   تعيين  رود اردن  شهر در شرق سهی  موس آنگاه41
ی را بكشد برای تصادفًا شخصی تا اگر آس42 آرد

   شهرها عبارت اين43.  ببرد  آنجا پناه فرار از خطر به
ی  برا  بيابان مسطحی  در اراض باصر واقع: بودند از

 جاد، و ء قبيلهی  در جلعاد برا ، راموت  رئوبينء قبيله
 .ی منسء قبيلهی  برا  در باشان جوالن

 
   اسرائيل  قوم  خدا به  قوانين ابالغ

 و در   شده  از مصر خارج  اسرائيل قومی وقت46و45و44
   فغور اردو زده  در آنار شهر بيت  رود اردن شرق

  همان  اين. ( آنها داد  خدا را به قوانينی بودند، موس
   سلطنت ها در زمان ی قبًال امور بود آهی سرزمين
 بود در آنجا   حشبون  پايتختش  آه  پادشاه سيحون
را ی  و اسرائيل یو بنی  داشتند و موس سكونت

 او و بر  آنها بر سرزمين47.  نابود آردند بامردمش
   هر دو از پادشاهان  آه  باشان ، پادشاه  عوج سرزمين
  اين48.  يافتند  بودند غلبه رود اردن  شرقی اموريها
   تا آوه  از عروعير در آنار رود ارنون سرزمين
و 49  يافت ی باشد، امتداد م  حرمون  همان  آه سريون
   به  از جنوب  آه  رود اردن  شرقء  منطقه  تمام شامل
ی  منته  پيسگاه  آوهء  دامنه  به  و از شرق مردهی دريا
 .)شد، بود یم
  مان فر ده

 )17-1 :20  خروج(
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 : ، گفت  داده  ادامه  سخنانش بهی موس
 خداوند  آهی  قوانين  به ، اآنون  اسرائيل قومی ا

آنها را ياد بگيريد و .  آنيد  گوش  است  شما داده به
 . دهيد  انجام بدقت

با شما ی  عهد  حوريب  در آوه خداوند، خدايمان2
   با شما آه  بلكه ان با پدرانت  عهد را نه اين3.  بست

   آتش  از ميان  آوه او در آن4.   هستيد بست امروز زنده
ی ا  واسطه  بعنوان من5.   گفت رودررو با شما سخن

   آتش ، زيرا شما از آن  شما و خداوند ايستادم بين
  او با من.  او نرفتيد  پيش آوهی ترسيديد و باال یم

  آنچه.   سپردم شما  را به  قوانينش  و من  گفت سخن
 :  است فرمود اين

 تو را  آهی  خداي ، همان تو هستمی  خداوند، خدا من«6
 .مصر آزاد آردی  و بندگ از اسارت

 . نباشد  ديگر غير از من تو را خدايان«7
ی  يا ماه  يا پرنده  حيوان  شكل بهی  بت هيچگونه«8

 و  دربرابر آنها زانو نزن9.   نكن خود درستی برا
تو ی  خداوند، خدا  آه ، زيرا من  نكن ا پرستشآنها ر

   از من را آهی  و آسان هستمی غيوری ، خدا باشم یم
   حال  شامل  مجازات اين.  آنم ی م  دارند مجازات نفرت

اما 10. شود ی نيز م  و چهارم  سوم  آنها تا نسل فرزندان
 مرا   بدارند و دستورات  مرا دوست آهی بر آسان

 . آنم ی م  رحمت  تا هزار پشتآنند،ی پيرو
   سوء استفاده تو هستمی  خداوند، خدا  آه  من از نام«11
يا ی  بياور بر زبانی احترام ی مرا با ب اگر نام.  نكن
 . آنم ی م  تو را مجازاتی، بخور  دروغ  قسم  آن به
   را مقدس  و آن  باش  ياد داشته  را به روز َسَبت«12

 تو   را به  اين ، خدای تو هستم خداوند  آه من. بدار
ولی در 14،   روز آار آن  شش در هفته13.  آنم امر می

   آاری نكن  هيچ است»  خداوند سبت «  آه روز هفتم
  ، نه  غالمت ، نه  دخترت ، نه  پسرت ، نه  خودت نه

 و  غالم.   حتی چهارپايانت  و نه  مهمانانت ، نه آنيزت
 ياد آور  به15.  آنند ستراحت ا  خودت  بايد مثل آنيزت

 خداوند،   آه  بودی و من  مصر غالم  در سرزمين آه
 خود تو را از   عظيم  و قوت  با قدرت خدای تو هستم
 تو امر   به  آه  است  دليل  اين به.   آوردم آنجا بيرون

 . داری  را نگه  سبت آنم می

   فرمان ، زيرا اين  آن پدر و مادر خود را احترام«16
ی  در سرزمينی، آن اگر چنين.  توستی خداوند، خدا

ی  تو خواهد بخشيد، عمر  به  خداوند، خدايت آه
 . داشتی  خواه و پربرآتی طوالن

 .  نكن قتل«17
 . زنا نكن«18
 . نكنی دزد«19
 . نگو دروغ«20
.   باش  نداشته  ديگران  و ناموس  مال  به  طمع چشم«21
 و  ، زمين ز، گاو و االغ و آني  غالم  فكر تصاحب به

 ».  نباش ات  همسايه اموال
 

   مردم ترس
 )21-18 :20  خروج(

.  شما داد  سينا به  خداوند در آوه آهی  بود قوانين اين22
 و ابر   آتش بلند از ميانی  را با صدا  قوانين او اين
  ، قانون  قوانين  فرمود و غير از اين  اعالم غليظ
   و به نوشتی  سنگ دو لوحی  روآنها را. ندادی ديگر
  بلند از درونی  صدا  آن آهی وقتی ول23.  داد من

 را   سر آوه  مهيب  رسيد و آتش  گوشتان بهی تاريك
و 24  آمدند  نزد من هايتان  قبيله  رهبرانء ديديد آليه

 را   و عظمتش  جالل امروز خداوند، خدايمان«: گفتند
   را از درون صدايشی ت، ما ح  است  داده  ما نشان به

 خدا با   است  ممكن  آه دانيم ی م اآنون.   شنيديم آتش
مطمئنًا اگر ی ول25.  آند و او نميرد  صحبت انسان
   آتش اين.  مرد  بگويد خواهيم  با ما سخن دوباره
ی  آس چه27و26. ، ما را خواهد سوزانيد کهولنا

  آتش   از درون  را آه خداوند زندهی تواند صدا یم
   تو برو و به  بماند؟ پس گويد، بشنود و زنده ی م سخن
، بعد   آن گويد گوش ی خداوند م آهی سخنانی تمام
،   و ما آنها را پذيرفته ما بازگو آنی ، آنها را برا آمده

 ». آرد  خواهيم اطاعت
:   گفت  من  و به  را پذيرفت خداوند درخواستتان28
.  پذيرم ی و م  تو گفتند شنيدم  به  اسرائيل  قوم  آه آنچه«
   باشند و از من داشتهی  دل  چنين  هميشه آاشی ا29

  در آنصورت.  اوامر مرا بجا آورند بترسند و تمام
   در تمام فرزندانشانی  و زندگ خودشانی زندگ
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 برو  اآنون30.   خواهد گذشت ها با خير و برآت نسل
  سپس31. گردند باز هايشان  خيمه  به  آنها بگو آه و به

  اوامرمی  تمام  و من  بايست ، اينجا درآنار من برگشته
ی  ده  تعليم  قوم تو بايد آنها را به.  داد  تو خواهم را به

  دهم ی م  ايشان  به آهی  مرا در سرزمين تا قوانين
 ». آنند اطاعت

 را   اوامر خداوند، خدايتان تمامی  بايست پس33و32
 بجا آوريد و   او را بدقت ت آنيد و دستورا اطاعت
 آنيد  اگر چنين.  دهيد خواهد انجام ی او م  را آه آنچه

ی آوريد زندگ ی در م  تصرف  به آهی در سرزمين
 . خواهيد داشتی و پربرآتی طوالن

 
   بزرگ فرمان

  اينی  تمام  فرمود آه  من  به خداوند، خدايتان
ی مين تا در سرز  دهم  شما تعليم  را به قوانين

و 2، شويد، آنها را بجا آوريد ی م وارد آنی  بزود آه
 خداوند،   و نوادگانتان  شما و پسران  ترتيب بدين

   طول  در تمام  احكامشء  از آليه  را با اطاعت خدايتان
.  باشيد داشتهی  آنيد تا عمر طوالن خود احترامی زندگ

   بدقت از فرامينک  هر ي  به اسرائيلی  ا بنابراين3
 آنيد تا   باشيد آنها را اطاعت  آنيد و مواظب گوش
 را   دستورات اگر اين.  باشيد داشتهی پربرآتی زندگ

 شير و   در آن آهی  حاصلخيز بجا آوريد در سرزمين
  پدرانتانی  خداوند، خدا  همچنانكه استی  جار عسل
 .خواهيد شدی  بزرگ  فرمود، قوم  شما وعده به
 وجود  تنها خدايی آه:  آنيد ش گو اسرائيل ای بنی4

 و  شما بايد او را با تمامی دل5.  دارد، خداوند ماست
   قوانينی آه اين6.  بداريد  و توانايی خود دوست جان

آنها 7.  باشد  در فكرتان  بايد دايم دهم  شما می امروز به
 آنها ء  درباره  خود بياموزيد و هميشه  فرزندان را به

،   در بيرون  باشيد خواه در خانه   آنيد خواه صحبت
آنها را 8.   صبح  اول  باشد خواه  خواب  هنگام خواه

آنها را بر سر 9 و پيشانی خود ببنديد؛  روی انگشت
 . بنويسيد هايتان  خود و بر دروازه در منازل

   شما را به  خداوند، خدايتان آهی وقت12و11و10
   و يعقوب حاق و اس  ابراهيم  پدرانتان  به آهی سرزمين
 و  بزرگی  شهرها بهی  برساند يعن  است  داده وعده

پر از ی هاي ايد و خانه  شما بنا نكرده آهی زيباي
ايد،   نكرده  شما آنها را تهيه  آه خوبی چيزها
  ايد، تاآستانها و درختان  شما نكنده آهی هاي چاه

 خورديد و  آهی  وقت ايد، آنگاه  شما نكاشته آهی زيتون
 شما را از   باشيد خداوند را آه ر شديد مواظبسي

.  نكنيد  آورد فراموش مصر بيرونی  بندگ سرزمين
 آنيد و   بترسيد، او را عبادت خدايتان از خداوند،13
 . بخوريد  او قسم  نام به
زيرا 15 نكنيد؛   را پرستش همسايهی ها  قوم خدايان14

آند  یمی  شما زندگ  در ميان  آه خداوند، خدايتان
 او بر شما   خشم  است  و ممكن استی غيوری خدا

او 16.  نابود آند زمينی ، شما را از رو  شده افروخته
 آار را  اين» مسا« در   نياوريد چنانكه  خشم را به
 .آرديد

.  آنيد  اطاعت دهد بدقت ی دستور م را آهی هر آار17
  تان دهيد تا زندگي پسندد انجام ی خداوند م  را آه آنچه18

 خداوند  آهی  حاصلخيز  سرزمين  شود و به پربرآت
   را تصرف ، وارد شويد و آن  داده  وعده  پدرانتان به

  خداوند بيرونک  آم  را به  دشمنان و تمام19 آنيد
 .  است  داده  شما وعده  خداوند به رانيد، همانطور آه

 از شما   پسرانتان آهی ، زمان آيندهی در سالها20
   خداوند، خدايمان آهی  قوانين منظور از اين«: بپرسند

ما «:  بگوييد  ايشان به21» ؟  چيست  است  ما داده به
   و خداوند با قدرت  مصر بوديم  فرعون بردگان
ی وحشتناآی  و بالها  بزرگ و با معجزات22  عظيمش

 آرد ما   نازل  افرادش  و تمام  بر مصر و فرعون آه
 آارها   اينء ما همه.  آورد رون مصر بي را از سرزمين
 مصر  او ما را از زمين23.   خود ديديم را با چشمان

   پدرانمان  به  را آه  سرزمين  آورد تا بتواند اين بيرون
   ما امر فرموده او به24.  ما بدهد  بود به  داده وعده
 او  ، به  آرده  را اطاعت  قوانين اينی  تمام  آه است

   او ما را برآت  آنيم اگر چنين.   بگذاريم احترام
   تا امروز آرده دارد، چنانكه ی م  نگه دهد و زنده یم

 با   است  را خداوند فرموده اگر هر چه25.  است
، او از ما خشنود خواهد   دهيم  انجام  آامل اطاعت

 ».شد
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  خدا  خاص قوم
 )16-11 :34  خروج(

  آهی  سرزمين  خداوند شما را به آهی هنگام
   هفت  هستيد، ببرد، اين  تصرفش شرف در

از شما بزرگتر و قويترند نابود ی  همگ  را آه قوم
حيتيها، جرجاشيها، اموريها، :  خواهد ساخت

  آهی زمان2. حويها و يبوسيها آنعانيها، فرزيها،
 آند و شما آنها   شما تسليم  آنها را به خداوند، خدايتان

با آنها .  آنها را بكشيدء  نماييد، بايد همه را مغلوب
 را   ايشان  نكنيد، بلكه  آنها رحم نبنديد و بهی ا معاهده

 نكنيد و نگذاريد  با آنها ازدواج3. نابود سازيدی بكل
.  آنند  ازدواج  ايشان  و دختران  با پسران فرزندانتان

   به  با آنها جوانانتان  ازدواجء  در نتيجه چون4
 خواهد شد   سبب  شد و همين خواهند آشيدهی پرست بت
 شود و شما را   شما افروخته  به  خداوند نسبت  خشم آه
 .نابود سازدی بكل

  را آهی  را بشكنيد، ستونهاي آافرانی ها قربانگاه5
  آور را تكه شرمی ها پرستند خرد آنيد و مجسمه یم

   شما قوم چون6؛  را بسوزانيد ، بتهايشان  نموده تكه
   اختصاص  خداوند، خدايتان  به هستيد آهی مقدس
 شما را  زمينی  رو  مردم  تمام او از بين. ايد يافته

شما 7.  او باشيد  تا برگزيدگان  است  آرده انتخاب
 او شما را   بوديد، پس زمينی  رو  قوم آوچكترين

ها بوديد  بزرگتر از ساير قومی  قوم  اينكه بسبب
 شما را   آه  دليل ين ا  به بلكه8،  نكرد برنگزيد و محبت

 با   عهد خود را آه خواست ی و م  داشت دوست
 او   آه  است  دليل بهمين.  بود بجا آورد  بسته پدرانتان

ی  و بزرگ  عجيب  و معجزات  قدرت شما را با چنين
 .در مصر رهانيدی از بردگ
  از خدا  اطاعت برآات

 )14-1 :28  تثنيه(
 وجود دارد خداوند،  آهی  تنها خداي  بدانيد آه پس9

 تا   آه استی امينی  خدا  و او همان  است خدايتان
   پيوسته  داشته خود را نگاهی ها  وعده  نسل هزاران
 را  دارند و دستوراتش ی م  او را دوست را آهی آسان

  را آهی آنانی ول10. نمايد ی م آنند محبت ی م اطاعت
. آند یبود م و نا  مجازات درنگ ی دارند ب از او نفرت

 شما   امروز به را آهی  فرمانهاي  اين ، تمام بنابراين11
 . اجرا آنيد دهم یم

  ، آنها را اطاعت  آرده  فرمانها توجه  اين اگر به12
ی  از رو را آهی  عهد نماييد، خداوند، خدايتان

 شما برقرار نمود ادا خواهد   با پدران  خويش رحمت
   و برآت د داشت خواه او شما را دوست13. آرد

 بوجود خواهد  بزرگی خواهد داد و از شما قوم
 را   و حيواناتتان ، زمين او شما را بارور نموده. آورد
، انگور،  از گندمی  زياد  خواهد داد تا محصول برآت
   اين تمام.  باشيد گاو و گوسفند داشتهی ها  و گله زيتون
 فرمود،  ده وع  پدرانتان  به آهی  را در سرزمين برآات

ی ها قومی بيشتر از تمام14.  شما خواهد بخشيد به
 از شما و   و هيچكدام  خواهيد يافت  برآت زمينی رو
  خداوند تمام15.  نازا نخواهد بود هايتان گلهی حت

 نخواهد داد  ، اجازه  را از شما دور نموده امراضتان
ايد دچار   در مصر ديده آهی  از بيماريهاي  هيچكدام به

 خواهد   دشمنانتان  مرضها را به  اينء او همه. شويد
 .داد
 شما   بدست  خداوند، خدايتان هايی را آه تمامی قوم16

 نكنيد و   رحم  ايشان به. سازد نابود آنيد گرفتار می
   در دام  ننماييد، و گرنه  را پرستش  ايشان خدايان

 فكر   خودتان شايد پيش17. مهلكی گرفتار خواهيد شد
 از ما  هايی آه  قوم  بر اين توانيم  می چگونه«: نيدآ

  ولی از آنها باک نداشته18» ؟ قويترند پيروز شويم
 و   با فرعون  را خداوند، خدايتان  آنچه آافيست! باشيد

آيا 19.  خاطر آوريد  مصر آرد به سراسر سرزمين
 خداوند بر سر آنها آورد و  بالهای وحشتناآی را آه

   بزرگ  را ديديد و نيز معجزات  خود آن شما با چشمان
 شما را از   وسيله  بدان  خداوند را آه  و قدرت و قوت
   خاطر داريد؟ پس  آورد به  مصر بيرون سرزمين
 مردمی   را عليه  قدرت  همين  خداوند، خدايتان بدانيد آه

  از اين20.  آار خواهد برد ترسيد به  از آنها می آه
 و درشتی   زنبورهای سرخ خدايتان، خداوند،  گذشته

 خود   را نيز آه  از دشمنانتان  عده خواهد فرستاد تا آن
 .اند، نابود سازد  آرده را پنهان

  ها نترسيد، زيرا خداوند، خدايتان  قوم  از آن بنابراين21
او 22.   و مهيب  بزرگ او خدايی است.   شماست در ميان
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   آار را بسرعت اين. د خواهد ران  آنها را بيرون بتدريج
 وحشی   آند حيوانات  نخواهد داد، زيرا اگر چنين انجام

، برای شما ايجاد خطر خواهند   يافته بزودی افزايش
 خواهد داد و شما   انجام  آار را بتدريج او اين23. آرد
 خواهيد  ، آنها را از بين  نموده ها حمله  قوم  آن  به هم
 شما خواهد سپرد و  را بدست آنها  او پادشاهان24. برد

محو خواهيد   روزگارء  را از صفحه  ايشان شما نام
 در برابر شما را نخواهد   يارای مقاومت هيچكس. آرد
 . داشت

   اين آهی ا  طال و نقره  را بسوزانيد و به هايشان بت25
 را برنداريد   نكنيد و آن اند طمع  شده  ساخته بتها از آن
 از  اهيد شد، زيرا خداوند، خدايتان گرفتار خو و گرنه

   خود نبريد، چونء  خانه را بهی بت26.  بتها متنفر است
.  بر شما نيز خواهد بود  است  بر آن آهی  لعنت همان

   لعنت  باشيد، چون  داشته  و آراهت از بتها نفرت
 .اند شده

 
  نكنيد خداوند را فراموش
شما    امروز به را آهی  فرامين اگر تمام

 خواهيد   تنها زنده  آنيد نه اطاعت  دهم یم
   و به  خواهد يافت  نيز افزايش  تعدادتان ماند، بلكه
،   نموده  وعده  پدرانتان  خداوند به آهی سرزمين

  به2.  خواهيد آرد  را تصرف  و آن خواهيد رفت
   چهل  خداوند شما را در بيابان خاطر آوريد چگونه

،  قرار دادهی رد و شما را در تنگ آ  هدايت  تمام سال
 و آيا   شما چيست العمل  آرد تا ببيند عكس آزمايش

 او شما را ی،آر3.  آنيد يا نه ی م واقعًا از او اطاعت
 شما   و بعد به  داشت نگهی و گرسنگی در سخت

   شما و پدرانتان آهی را داد تا بخوريد، غذاي» َمّن«
 شما   آرد تا به و چنينا.  بوديد اطالع ی ب قبًال از آن
   به ، بلكه نيستک  خورا  به فقطی  زندگ بفهماند آه
   سال  چهل  اين در تمام4.  خداوند  از آالم اطاعت
  بنابراين5.  نزد  تاول  نشد و پاهايتان  آهنه هايتان لباس

آند،  ی م  پدر پسر خود را تنبيه بايد بفهميد چنانكه
 .  است وده نم خداوند نيز شما را تأديب

از او .  آنيد  را اطاعت  خداوند، خدايتان دستورات6
  خداوند، خدايتان7. بترسيدی نماييد و از وی پيرو

ی برد، سرزمين یمی  حاصلخيز  سرزمين شما را به
ها   نهرها و رودها و چشمه هايش ها و آوه  در دره آه
 و جو، انگور و   گندم آنجا سرزمين8.  استی جار

  استی سرزمين9.   است ، و عسل ر و زيتونانجير، انا
 در   و مس  است ، فراوان  ريگ  مثل  آهن  در آن آه
   آه استی سرزمين. شود ی م  وفور يافت  به هايش تپه

ی  چيز  به  و شما محتاج  است  فراوان در آنک خورا
 .نخواهيد بود

خداوند،  درآنجا خواهيد خورد و سير خواهيد شد و10
 شما   به آهی  حاصلخيز ا بخاطر سرزمين ر خدايتان

 . شكر خواهيد آرد  است داده
 خداوند، ی، فراوان  در هنگام  باشيد آه اما مواظب11

 امروز   نكنيد و از اوامر او آه  را فراموش خدايتان
  آهی زيرا وقت13و12. ننماييدی  سرپيچ دهم ی شما م به

ی ها  خود خانه سكونتی  سير شود و برا شكمتان
 شوند و   فراوان هايتان ها و رمه بسازيد و گلهی خوب

   است  وقت همان14،  زياد گردد  و اموالتان طال و نقره
 باشيد مغرور نشويد و خداوند،   بايد مواظب آه

  در مصر بيرونی  شما را از بردگ  را آه خدايتان
  را آهی  باشيد خداي مواظب15.  نكنيد آورد فراموش
   زمين ، در آن و بزرگک  ترسنا بانشما را در بيا

و ی سمی  پر از مارها  آه  و علف آب یو بک خش
  او از دل.  نكنيد  آرد فراموش عقربها بود، هدايت

  او با َمّن شما را در بيابان16!  داد  شما آب  به صخره
 بودند،  اطالع ی ب  از آن  پدرانتان آهی سير آرد، غذاي

 آرد تا در  قرار داد و آزمايشی و او شما را در تنگ
 آرد تا شما  او چنين17.  دهد  شما برآت آخر به
  خودتانی  و تواناي  با قدرت  تصور نكنيد آه هيچگاه

   باشيد آه  خاطر داشته  به هميشه18. ثروتمند شديد
   رابه ثروتمند شدنی  تواناي  آه  است خداوند، خدايتان

  را آهی ا آند تا وعده ی آار را م او اين. دهد یشما م
 . داد، بجا آورد  پدرانتان به
 آنيد و   را فراموش اگر خداوند، خدايتانی ول20و19

 آنيد حتما  ، آنها را پرستش  ديگر رفته  خدايان بدنبال
 خداوند   همانطور آه نابود خواهيد شد، درست

آنند نابود  ی م  با شما مقابله ديگر را آهی ملتها
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 نكنيد   اطاعت ز خداوند، خدايتاناگر ا. سازد یم
 . خواهد بود  شما نيز چنين سرنوشت

 
   اسرائيل قومی نافرمان
امروز بايد از !  آنيد  گوش  اسرائيل قومی ا

ی  آنسو  بگذريد تا سرزمين اردن رود
 در آنجا  آهی قومهاي.  آنيد  را تصرف رودخانه

آنند بزرگتر و قويتر از شما هستند و  یمی زندگ
  هستند آهی آنها غولهاي. حصاردار دارندی هرهايش
ی ول3. آندی  ايستادگ تواند دربرابر ايشان ینمی آس

  سوزانندهی  آتش  مثل خدايتان  خداوند، بدانيد آه
ک  خواهد بود و آنها را هال  شما در حرآت پيشاپيش

 شما   است  خداوند فرموده همانطور آه. خواهد آرد
  شان ، آنها را از سرزمين دهبر آنها پيروز شی بزود
 . خواهيد راند بيرون

 آرد،   آار را برايتان  خداوند اين  از اينكه پس4
 خداوند، ما را  هستيمی  خوب  ما مردم چون«: نگوييد

زيرا » .  آنيم  را تصاحب  تا آن  آورده  سرزمين  اين به
   آه  است  سرزمين  اين  اقوام  شرارت  دليل خداوند به

   وجه  هيچ خداوند به5. راند ی م  را از آنجا بيرونآنها
   و درستكار هستيد اين خوبی  شما قوم  اينكه بسبب

   اين  شرارت  بسبب دهد، بلكه ی شما نم  را به سرزمين
 و   ابراهيم  پدرانتان  به آهی هاي وعدهی  و برا اقوام

باز 6. آند ی آار را م  اين  است  داده  و يعقوب اسحاق
   اين  دليل  اين  به خداوند، خدايتان:  آنم ی تكرار م مه

   مردم دهد آه ی شما نم  حاصلخيز را به سرزمين
 . هستيد سرآشی شما مردم. هستيدی خوب

   از مصر بيرون آهی  از روز  نكنيد آه فراموش7
   به  را در بيابان  خداوند، خدايتان  مدام آمديد تا بحال

.  آرديد  او قيام  عليه  مدت  اين م آورديد و در تما خشم
  آهی ساختيد بحدک  غضبنا  حوريب او را در آوه8

 تا   بودم  رفته  آوه  به من9.  شما را نابود آند خواست
ی  بود يعن  با شما بسته  خداوند، خدايتان را آهی عهد
  شدهک آنها حی  رو  قوانين آهی سنگی ها  لوح همان

   و در تمام  روز در آنجا بودم  شبانه چهل.  بود، بگيرم
   هم  آب جرعهک يی  و حت  غذا نزدم  به  لب  مدت اين

 روز، خداوند   شبانه  چهل  آن در پايان11و10.  ننوشيدم

 عهد خود را بر آنها   قوانين را آهی  سنگ  دو لوح آن
 او  بود آهی  قوانين  همان اين.  داد  من  بود، به نوشته
 بودند از   شده  جمع آوهی  در پا  مردم آهی هنگام
 امر فرمود   من او به12.  بود  فرموده  اعالم  آتش درون
 آنها   من آهی ، زيرا قوم  بروم  پايين  فورًا از آوه آه

 فاسد   بودم  آورده ، از مصر بيرون آردهی را راهنماي
،   شده گردانی  خداوند رو زود از احكامی  و خيل شده
 .دند بو ساختهی بت
   قوم مرا واگذار تا اين«:   گفت  من خداوند به14و13

  محو  را از زير آسمان  و نامشان  را نابود آنم سرآش
  آهی ، قوم از تو بوجود آورمی  ديگر ، قوم ساخته

 ». باشد تر از ايشان یبزرگتر و قو
   خداوند را در دست  قوانين  دو لوح  در حاليكه من15

 بود،   را فرا گرفته ، آن های آتش  شعله  آه  از آوه داشتم
 شكلی افتاد   گوساله  بت  به در آنجا چشمم16.   آمدم پايين
 خداوند،   زود از فرمان چه.  بوديد  شما ساخته آه

!  ورزيديد  او گناه  به ، نسبت  سرپيچی آرده خدايتان
   ودر برابر چشمانتان  انداختم  زمين ها را به  لوح من17

 روز   شبانه  چهل  مدت  به آنگاه18.  ا خرد آردمآنها ر
 نانی  نه.   نهادم ديگر، در حضور خداوند روبر زمين

  ؛ زيرا شما برضد خدا گناه  آبی نوشيدم  و نه خوردم
 از  ترسيدم می19.  بوديد  آورده  خشم ، او را به آرده
ولی يک بار ديگر . ، شما را نابود آند  خشم شدت

 نيز در  هارون20.  آرد  مرا اجابت خداوند خواهش
،   خداوند بر او غضبناک شده خطر بزرگی بود چون

 و خداوند   دعا آردم  او را بكشد، ولی من خواست می
 شما از طال   را آه  گوساله  آن من21. او را بخشيد

  ، در آتش  شما بود برداشته  بوديد و مظهر گناه ساخته
   غباری نرم  و بصورت  را آوبيدم ، بعد آن انداختم
 جاری بود   آوه  از دل  نهری آه  داخل ، به درآورده
 . ريختم

   نيز خشم  هتاوه  و مسا و قبروت شما در تبعيره22
  آهی  وقت  برنيع در قادش23. خداوند را برافروختيد

   شما داده  به آهی  سرزمين  به  شما گفت خداوند به
نموديد زيرا باور  ن  شويد از او اطاعت  داخل است

 از ی،آر24. خواهد آردک  شما آم  او به نكرديد آه
 خداوند  ، عليه  شما را شناختم آهی  روز اولين
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 شما را   خداوند خواست پس25. ايد آردهی ياغيگر
   روز در برابر او به  شبانه  چهل منی آند، ولک هال
خداوند، ی ا«:  ، گفتم  آرده و التماس26  افتادمک خا
 با   تو هستند آه آنها ميراث.   خود را نابود نكن مقو

.  يافتند  از مصر نجات  عظيمت قدرت
   را به  و يعقوب  و اسحاق  ابراهيم خدمتگزارانت27

   چشم  قوم  اين  و گناه  و عصيان يادآور و از لجاجت
مصريها ی  ببر زيرا اگر آنها را از بين28.  آنی پوش

  قادر نبود آنها را به خداوند   آه خواهند گفت
آنها .  بود برساند  داده  وعده  ايشان  به آهی سرزمين

   را نابود آرد، چون  خداوند ايشان  آه خواهند گفت
 برد تا آنها را   بيابان  بيزار بود و آنها را به ازايشان
 تو هستند   تو و ميراث خداوند، آنها قومی ا29. بكشد
خود از ی  توانا و دست   عظيم  آنها را با قدرت آه

 ».ی آورد مصر بيرون
 
 شود ی م  بار ديگر نوشته  فرمان ده

 )10-1 :34  خروج(

  لوح دو«:  فرمود  من  خداوند به  هنگام در آن
 و  های قبلی بتراش سنگی ديگر مانند لوح

ها   چوبی برای نگهداری آنها بساز و لوح يک صندوق
   روی آن من2. بياور   آوه  به  خود نزد من را همراه

های اولی بود و   روی لوح  فرامينی را آه لوحها همان
 آنها را  آنگاه.   نوشت  خواهم تو آنها را شكستی، دوباره

 ». بگذار در صندوق
، دو   اقاقيا ساخته  از چوب صندوقک  ي  من بنابراين3

ها را   و لوح  تراشيدم اولی مانند لوحهای  سنگ لوح
 را   فرمان  ده خدا دوباره4.   باال رفتم آوه، از  برداشته

  آنها همان. ( داد  من  و آنها را به آنها نوشتی رو
   آوه شما در پايينی همگی  وقت بودند آهی فرامين
   شما داده  به آوهی  رو  آتش  بوديد، از درون  شده جمع
 .)بود

ا ه  خداوند لوح  فرمان  و طبق  آمدم  پايين  از آوه آنگاه5
ها تا   لوح آن.   گذاشتم  بودم  ساخته آهی را در صندوق

 . در آنجا قرار دارند امروز هم
   موسيره  به يعقان  بنی  از بئيروت  اسرائيل  قوم سپس6

 گرديد   و مدفون  درگذشت در آنجا هارون.  آردند آوچ

.   آاهنی پرداخت  خدمت  العازار بجای او به و پسرش
 نهرهای   آه  ُيطبات  و از آنجا به ه ُجدجود  به آنگاه7

 خداوند  در آنجا بود آه8. ، سفر آردند فراوانی داشت
   فرمان  ده  در آن  صندوقی آه  الوی را برای حملء قبيله

 نمود تا در حضور او   انتخاب خداوند قرار داشت
 دهند،   او برآت  نام  آنند و به بايستند و او را خدمت

  به(9. دهند  می  آار را انجام  اين  هم تا امروز بطوريكه
 ديگر   قبايل  الوی مثل ء برای قبيله  آه  است  دليل همين

،   است  نشده  موعود در نظر گرفته سهمی در سرزمين
   فرمود او خود ميراث  ايشان خداوند به  زيرا همچنانكه

 .)  است ايشان
   شبانه  بار چهل دومينی  برا  گفتم  قبًال هم چنانكه10

 و   ماندم آوهی روز در حضور خداوند در باال
 فرمود و از  مرا اجابتی ها خداوند بار ديگر التماس

   من او به11.  نظر نمود  شما صرف نابود آردن
   به آهی  سرزمين  را به اسرائيل یبرخيز و بن«: فرمود

   آنجا داخل  تا به  آن  هدايت ام  داده  وعده پدرانشان
 ». آنند  را تصاحب ن، آ شده

 
   اسرائيل انتظار خدا از قوم

  ، خداوند از شما چه  اسرائيل قومی  ا اآنون13و12
 آنيد و   گوش  او بدقت  سخنان  به خواهد، جز اينكه یم
   امروز به را آهی  خود، فرامين خير و آسايشی برا

، با   داشته  آنيد و او را دوست دهد اطاعت یشما م
 . آنيد  او را پرستش  جان و دلی تمام

با 15؛  شماستی  خداوند، خدا  از آن  و آسمان زمين14
ی  عالقمند بود و بحد  پدرانتان ، او آنقدر به وجود اين

   فرزندان  شما را آه  آه داشت ی م  را دوست ايشان
ی  ديگر  نمود تا باالتر از هر ملت آنها هستيد انتخاب
  بنابراين16.   است امروز آشكار باشيد، همچنانكه

  ، مطيع  دل برداريد و با تمامی  از سرآش دست
 .خداوند شويد

   االرباب  و رب ، خدای خدايان خداوند، خدايتان17
  ، خدای مهيبی آه  و تواناست او خدايی بزرگ.  است

  به18. گيرد  نمی آند و رشوه  جانبداری نمی از هيچكس
   را دوست غريبان19 .رسد  می  و يتيمان  زنان داد بيوه

 بايد  شما هم. (دهد  می  آنها غذا و لباس دارد و به می
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 در   هم  بداريد، زيرا خودتان  را دوست غريبان
بايد از خداوند، 20.)  بوديد  مصر غريب سرزمين
 آنيد و از او جدا   بترسيد و او را پرستش خدايتان

فخر شما و او 21.  او سوگند ياد آنيد  نام  به نشويد و فقط
 عظيمی برای شما   معجزات ، خدايی آه خدای شماست

 اجداد  وقتی آه22. ايد  داد و خود شاهد آنها بوده انجام
   هفتاد نفر بودند، ولی اآنون  مصر رفتند فقط شما به

   آسمان  ستارگان ء اندازه  شما را به خداوند، خدايتان
 !  است  داده افزايش

 
  آنيد د و اطاعت بداري خداوند را دوست

  اوامرش  بداريد و  را دوست خداوند، خدايتان
 با  من!  آنيد گوش2.  آنيد  اطاعت را هميشه

 خداوند را   تنبيهء  مزه  آه گويم  نمی  شما سخن فرزندان
  ايشان3. اند  را نديده  مهيبش  و بزرگی و قدرت نچشيده

   او در مصر عليه آنجا نبودند تا معجزاتی را آه
آنها 4.  داد ببينند  انجام  و تمامی سرزمينش فرعون
 و   خداوند با لشكر مصر و با اسبان اند آه نديده
 در   آسانی را آه  آرد و چگونه  چه های ايشان عرابه
، هالک   نموده  غرق  شما بودند در دريای سرخ تعقيب
   شما در بيابان  سالهايی آه اند در طول آنها نديده5. آرد
   خداوند بارها از شما مراقبت  بوديد، چگونه ردانسرگ
آنها آنجا نبودند 6.  اينجا برساند  تا شما را به  است آرده

  ، از نسل  الياب ، پسران  و ابيرام  داتان وقتی آه
،   باز آرده  دهان  شدند و زمين  گناه ، مرتكب رئوبين

  و خيمه   آنها را با خانواده  اسرائيل  تمامی قوم جلو چشم
 . بلعيد و اموالشان

 را   عظيم  معجزات  اين شما با چشمانتانی ول7
 شما   امروز به را آهی  فرمانهاي  اين پس8. ايد ديده
   را داشته آنی  آنيد تا تواناي  اطاعت  با دقت دهم یم

شويد  ی م وارد آنی  بزود را آهی  سرزمين باشيد آه
 . آنيد تصرف

  آهی  آنيد در سرزمين اعت اوامر اط اگر از اين9
   ايشان  فرزندان  شما آه  و به  پدرانتان خداوند به

خواهيد ی و خوبی  داد، عمر طوالن هستيد وعده
ی  جار  در آن  شير و عسل آهی ، در سرزمين داشت
شويد  ی م وارد آنی  بزود آهی  سرزمين چون10.  است

از    مصر آه  سرزمين آنيد مثل ی م  را تصاحب و آن
. نداردی  آبيار بهی  و احتياج ايد نيست آنجا آمده

.   است پر آبی ها ها و دره  آوه سرزمين11
   خود از آن  خداوند، خدايتان  آه استی سرزمين12

 بر  سالی  در تمام  او دايم آند و چشمان ی م مراقبت
 .  است  شده  دوخته آن
 شما   امروز به  من  او را آه  فرامين اگر شما تمام13
   آنيد و اگر خداوند، خدايتان  اطاعت  با دقت دهم یم

 باشيد و او را   داشته  دوست  و جان دلی را با تمام
   موقع  را به  باران  او باز هم آنوقت14  آنيد پرستش

   زيتون  و روغن  تازه ، شراب خواهد فرستاد تا غله
ی برا سرسبز   شما مراتع او به15.  باشيد  داشته فراوان
ی آافی  خواهد داد و خود نيز غذا هايتان  گله چريدن

 . بخوريد و سير شويد  آه خواهيد داشت
 از خداوند برنگردد   دلهايتان هوشيار باشيد آهی ول16

 آنيد   اگر چنين چون17،  ديگر را بپرستيد تا خدايان
، آسمانها را   شده  شما افروخته  به  خداوند نسبت خشم

 نخواهد باريد و شما  ديگر باران و  خواهد بست
  در سرزمينی ، و بزود نخواهيد داشتی محصول

 نابود   است  شما داده  خداوند به آهی حاصلخيز
   و جان  فرمانها را در دل ، اين بنابراين18. خواهيد شد
  خود و همچنينی  دستها آنها را به. دهيدی خود جا

 باشيد  اطر داشته خ  به  ببنديد تا هميشه تان ی پيشان به
   فرزندان آنها را به19.  آنيد  بايد آنها را اطاعت آه

 آنيد،   آنها صحبتء  درباره خود بياموزيد و هميشه
   هنگام ، خواه  در بيرون  باشيد خواه  در خانه خواه
آنها را بر سر در 20.   صبح  اول  باشد خواه خواب
 تا  آنگاه21.  بنويسيد هايتان  خود و بر دروازه منازل
 در   شما و فرزندانتان استی  باق  و آسمان زمين

ی  داد زندگ  وعده  پدرانتان  خداوند به آهی سرزمين
 .خواهيد آرد

  دهم ی شما م  به را آهی  دستورات ء همه اگر با دقت22
 بداريد و   را دوست ، خداوند، خدايتان  آرده اطاعت
، از او جدا نشويد   داده خواهد انجام ی او م  را آه آنچه

   با شما مقاومت را آهی هاي  قومء  خداوند همه آنوقت23
 از شما بزرگتر و قويتر باشند،  آنند، هر قدر هم یم

 را تسخير   خواهد آرد و شما زمينهايشان بيرون
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   شما تعلق  بگذاريد به  قدم هر جا آه24. خواهيد نمود
 تا   در جنوب ب ِنِگ  از بيابان مرزهايتان.  خواهد داشت

ی  تا دريا  در مشرق ، و از رود فرات  در شمال لبنان
ی  يارا هيچكس25.  خواهد بود  در مغرب مديترانه
 خداوند،  ، چون  با شما را نخواهد داشت مقاومت
 برويد   هر جا آه  است  داده  قول  همانطور آه خدايتان
 با آنها روبرو  آهی  مردم  شما را در دل ترس

 . يد، خواهد گذاشتشو یم
   برآت  تا بين دهم ی م  انتخاب  شما حق  امروز به من26

 خداوند،  اگر فرامين27.  آنيد را انتخابی  يك و لعنت
آنيد    اطاعت دهم ی شما م  امروز به  را آه خدايتان
،  آردهی و اگر از آنها سرپيچ28   خواهيد يافت برآت
  د، مورد لعنت آني ديگر را پرستشی ها  قوم خدايان

 شما   خداوند، خدايتان آهی وقت29.  قرار خواهيد گرفت
   را تصرف  بايد آن آند آه یمی را وارد سرزمين

  ، لعنت  عيبال  و از آوه  برآت  َجِرزيم آنيد، از آوه
هستند ی هاي  آوه  و عيبال َجِرزيم(30.  خواهد شد اعالم

ی يهاي آنعان در سرزمينی ، يعن  رود اردن در غرب
ی  زندگ جلجالک نزديی بيابانی  در آنجا در اراض آه
) . در آنجا قرار دارد  هم  موره آنند، بلوطستان یم

، در   عبور آرده از رود اردنی شما بزود31
 خواهيد  دهد ساآن ی شما م  خداوند به آهی سرزمين

را ی  قوانينء  در آنجا بايد همه  نكنيد آه فراموش32. شد
 . آنيد  اطاعت دهم ی شما م  امروز به آه
 

   عبادت  جهت معينی مكان
  خداوند، رسيد آه یمی  سرزمين بهی وقت
، بايد   است  شما داده  را به  آن پدرانتانی خدا

ی  زندگ  سرزمين  در آن آهی  اوامر را تا وقت اين
 . نماييد آنيد، اطاعت یم
ها  آوه ی در باال بينيد، چه یمی ا  بتخانه در هر جا آه2

 را نابود  ، بايد آن  در زير درختان ها، و چه و تپه
ی  را بشكنيد، ستونهاي پرستان بتی ها قربانگاه3. آنيد
  آورشان شرمی ها پرستند خرد آنيد، مجسمه ی م را آه

 آنيد و   قطعه آنها را قطعهی را بسوزانيد و بتها
 . ياد آنها بيندازد  شما را به نگذاريد آهی باقی چيز

   در هر جا برای خداوند، خدايتان پرستان مانند بت5و4
   در ميان  خودش  در محلی آه قربانی نكنيد، بلكه

   خود انتخاب  عبادتگاه  بعنوان های اسرائيل قبيله
های سوختنی و  قربانی6.  نماييد آند، او را عبادت می

،  ، هدايای مخصوص تان ها، عشر دارايی ساير قربانی
های  زاده ، و نخست ، هدايای داوطلبانههدايای نذری

در آنجا شما و 7.  آنجا بياوريد  را به هايتان ها و رمه گله
 خواهيد   در حضور خداوند، خدايتان هايتان خانواده

 خواهيد برد، زيرا او   خود لذت خورد و از دسترنج
 .  است  داده شما را برآت

   به ايتان در آنجا خداوند، خد  سرزمينی آه وقتی به9و8
  ديگر نبايد مثل بخشد رسيديد،  می  و آرامش شما صلح

زمانی 10.  آنيد  خواستيد او را عبادت امروز هر جا آه
 آنيد   اقامت  سرزمين  بگذريد و در آن  از رود اردن آه

   ببخشد و شما را از دست  شما آرامش و خداوند به
های  انی قرب  بايد تمام آنگاه11 آند،   حفظ دشمنانتان

  ام  شما امر آرده  به سوختنی و ساير هدايای خود را آه
 خواهد آرد   خود انتخاب  او در محلی آه  عبادتگاه به

 و  ، غالمان  و دختران در آنجا با پسران12. بياوريد
.  خود، در حضور خداوند شادی خواهيد آرد آنيزان

   را به های شهرتان  الوی  باشيد آه  خاطر داشته به
 زمينی از   ايشان  آنيد، چون  و شادی خود دعوت جشن

 .خود ندارند
  آهی خود را نبايد در هر جايی سوختنی ها یقربان13

توانيد  یمی  در جاي آنها را فقط14. آنيدی رسيديد قربان
او در .  باشد  آرده  خداوند انتخاب آنيد آهی قربان
   است  يافته ها اختصاص از قبيلهی  يك  به آهی زمين
   آه تنها آنجاست.  خواهد آرد را انتخابی محل
.  آنيد خود را تقديمی ها و هدايا یتوانيد قربان یم

خوريد  ی را م  گوشتشان را آهی حيواناتی ول15
 و   غزال توانيد در هر جا سر ببريد همانطور آه یم

   هر قدر ميل  گوشت از اين. بريد یآهو را سر م
.  شما بدهد، بخوريد داوند به خ  آه داريد و هر وقت

 را  توانند آن ی باشند نيز م  شرعًا نجس آهی آسان
   است  آن  نبايد بخوريد خون آهی تنها چيز16. بخورند

 . بريزيد  بر زمين  آب  را مثل  بايد آن آه
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   بخوريد، نه  از هدايا را نبايد در خانه هيچكدامی ول17
   و نه تان تون زي  و روغن  تازه  و شراب عشر غله
ی  برا آهی  چيز  و نه هايتان ها و رمه  گلهء زاده نخست

   و نه داوطلبانهی  هدايا ايد و نه خداوند نذر آرده
   قربانگاه  اينها را بايد بهء همه18.  مخصوصتانی هدايا

 در  آهی  خود و الويهاي  فرزندان بياوريد و همراه
د، شهر شما هستند، در آنجا در حضور خداون

 شما خواهد  او به. ها را بخوريد ی خوراآ  آن خدايتان
در هر .  شود  در آجا بايد ساخته  قربانگاه  اين  آه گفت
ی  شاد آنيد در حضور خداوند، خدايتان ی م آهی آار
   باشيد الويها را فراموش ضمنًا مواظب(19. آنيد
 .)نكنيد

د  خوء  وعده  طبق  خداوند، خدايتان هنگامی آه20-23
  از شما دور  دهد اگر قربانگاه  را توسعه مرزهايتان
 خداوند   را آه هايتان ها و رمه توانيد گله  می باشد آنگاه

   و در هر جا آه بخشد، در هر وقت  شما می به
 و   غزال خواستيد سر ببريد و بخوريد، همانطور آه

حتی اشخاصی . خوريد بريد و می  را سر می آهويتان
اما . توانند آنها را بخورند  هستند می جس شرعًا ن آه

   حيات  بدان  آه  را با خونش  باشيد گوشت مواظب
 بر   آب  را مثل  خون بلكه25و24بخشد، نخوريد،  می

 آنيد، خداوند از شما راضی  اگر چنين.  بريزيد زمين
 خير خواهد   به خواهد شد و زندگی شما و فرزندانتان

آنيد، و   می  خداوند وقف به   را آه آنچه27و26. بود
های سوختنی خود  ايد و قربانی  نذر آرده هدايايی را آه

   بر قربانگاه اينها را بايد فقط.  ببريد  قربانگاه را به
 را بايد روی  خون.  قربانی آنيد خداوند، خدايتان

 . را بخوريد  آن ، گوشت  ريخته قربانگاه
،  آنم  امر می شما  به  را آه  باشيد آنچه مواظب28

   در نظر خداوند، خدايتان اگر آنچه.  آنيد اطاعت
 چيز برای شما و   دهيد، همه  انجام  است پسنديده

وقتی 29.  خير خواهد بود  ابد به  تا به فرزندانتان
 خواهيد  زندگی  درآن های سرزمينی راآه خداوند، قوم

   از ايشان  خدايانشان در پرستيدن30آرد نابود آند، 
 مهلكی گرفتار خواهيد   در دام پيروی نكنيد وگرنه

 را   خدايانشان  قومها چگونه  اين  نكنيد آه سؤال. شد
هرگز 31.  آنيد  آنها پرستش  مثل پرستند و بعد رفته می

  اين.  بكنيد  خداوند، خدايتان  اهانتی به نبايد چنين
   خداوند از آنها نفرت ها آارهای ناپسندی را آه قوم
آنها حتی . آورند  بجا می د، برای خدايانشاندار

. سوزانند  می  را برای خدايانشان  و دخترانشان پسران
.  آنيد  اطاعت دهم  شما می  به  اوامری را آه تمام32

 . نكنيد  از آنها آم  آنها نيافزاييد و چيزی هم چيزی به
 
  یپرست از بتی نه

 ء  شما پيشگو يا تعبيرآننده اگر در ميان
ی  را پيشگوي  آينده وجود دارد آه  خواب

 در   از آب  نيز درست هايش یو پيشگوي2آند  یم
ی ها  قوم بياييد تا خدايان«: گويد یمی آيند، ول یم

   نكنيد؛ چون  او گوش  حرف به3» . ديگر را بپرستيم
  آند تا معلوم ی م  شما را امتحان  ترتيب خداوند بدين

   دوست  و جانتان دلی ا تمامحقيقتًا او راب شود آيا
نماييد، ی  پيرو  از خداوند، خدايتان فقط4.  داريد يا نه

 را بجا آوريد، او را   آنيد و اوامرش از او اطاعت
 پيشگو يا تعببر  آن5.  آنيد و از او جدا مشويد پرستش
 سازد،  آند شما را گمراه یمی  سع  را آه  خوابء آننده

شما را بر ضد خداوند،    قصد داشته بكشيد، چون
 آورد،  در مصر بيرونی  شما را از بردگ  آه خدايتان
ک  خود پا  را از ميان  او شرارت با آشتن. برانگيزد

 .خواهيد آرد
   دوست ترين ی خويشاوند يا صميم اگر نزديكترين7و6

 در  برادر، پسر، دختر و يا همسرتانی شما، حت
   بيگانه  خدايان  اين و  بيا برويم  شما نجوا آند آه گوش

.  ندهيد  او گوش نشويد و بهی راض8؛  را بپرستيم
.  نكنيد  را برمال سازيد و بر او رحم پيشنهاد ناپسندش

  باشد آهی  دست  بايد اولين  خودتان دست. او را بكشيد9
  قومی تمامی آند و بعد دستها یاو را سنگسار م

 قصد   چوناو را سنگسار آنيد تا بميرد،10.  اسرائيل
 شما را از   آه  شما را از خداوند، خدايتان  است داشته

.  آورد دور آند بيرونی  بردگ سرزمينی مصر يعن
   آگاه اش  از آردار شرورانه اسرائيل ی بن  تمام آنگاه11
 خواهند   قوم در ميانی  شرارت  چنين ، از ارتكاب شده

 .ترسيد
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  ای اسرائيل بشنويد در يكی از شهره هرگاه14و13و12
   با پيشنهاد پرستيدن  گروهی اوباش گويند آه می

اند،   آرده  خود را گمراه  همشهريان  بيگانه خدايان
   شايعه  را بررسی آنيد و ببينيد آيا آن  حقايق اول

   دارد و چنين اگر ديديد حقيقت.   دارد يا نه حقيقت
 شما در يكی از شهرهايی   زشتی واقعًا در ميان عمل
بايد 15،   افتاده  اتفاق  است  شما داده  خداوند به آه
 را آامًال نابود آنيد و   ساآنانشء  شهر و آليه درنگ بی
   بايد تمام سپس16.  ببريد  را نيز از بين هايشان گله

 از  پس. ، بسوزانيد  شهر انباشته  را در ميدان غنايم
 قربانی سوختنی برای   شهررا بعنوان ، تمام آن
   شهر برای هميشه آن.  بكشيد  آتش  به اوند، خدايتانخد

.  آباد گردد  بماند و نبايد هرگز دوباره بايد ويرانه
  آنگاه.  نداريد  را نگاه  حرام  غنايم ای از اين ذره17

گردد و شما را مورد   خود بر می خداوند از غضب
   به ، همچنانكه  قرار داده  خويش  و مرحمت لطف

 فرمود، تعداد شما را زياد خواهد  وعده  پدرانتان
   از او و فرمانهای او آه  فقط بشرطی آه18آرد، 

 در   را آه ، آنچه  نموده  اطاعت دهم  شما می امروز به
 . بجا آوريد  است نظر خداوند پسنديده

 
  پرستان  بت  روش بهی از عزاداری نه

   هنگام  خداوند هستيد، پس شما قوم
   خود، مثل ی مردگانعزاداری برا

  ، خود را زخمی نكنيد و موی جلو سرتان پرستان بت
   تعلق  خداوند، خدايتان شما منحصرًا به2. را نتراشيد

  های روی زمين  قوم داريد و او شما را از ميان
 . او باشيد  خاص  تا قوم  است برگزيده
   گوشت  و حرام  حالل حيوانات

 )47-1 :11  الويان(
   اعالم  راحرام  آن  من را آهی  حيوان  هيچ شتگو5و4و3

  توانيد گوشت ی م آهی حيوانات.  نبايد بخوريد ام آرده
 : قرارند آنها را بخوريد از اين

 . بز آوهی  و انواع ، گوزن گاو، گوسفند، بز، آهو، غزال
آند  ی دارد و نشخوار م  شكافته  سم را آهی هر حيوان6
 دو  اينی اگر حيوان  پس7. توانيد بخوريد یم

.  را بخوريد  باشد، نبايد آن  را نداشته خصوصيت

.  را نبايد بخوريد  و گورآن  شتر، خرگوش بنابراين
 . ندارند شكافتهی سمهای آنند، ول یاينها نشخوار م

   شكافته  سم  با اينكه را نبايد بخوريد، چونک خو8
ی نات حيوا  چنينء  الشه بهی حت. آند یدارد نشخوار نم

 . بزنيد نبايد دست
ی  آنهاي آنند فقط یمی  زندگ  در آب آهی از حيوانات9

  تمام10. توانيد بخوريد ی دارند م  و فلس  باله را آه
 .شما حرامندی ديگر برای  آبز جانوران

  توانيد بخوريد بجز اين ی را م  پرندگان همه11-18
 : را پرندگان
،  ، آالغ رآس، الشخور، آ ، جغد، باز، شاهين عقاب

  ماهيخوار، ، مرغ کلک  لی، درياي ، مرغ شترمرغ
 .  قاز، هدهد و خفاش  سقا، قره مرغ

، *از آنهای  بالدار، بجزتعداد معدود حشرات20و19
 . شوند نبايد خورده

  آن.  نخوريد  است  طبيعی مرده  مرگ  به حيوانی را آه21
ورد و يا  شما باشد بدهيد تا بخ  درميان  غريبی آه را به
 را نخوريد،   آن  بفروشيد؛ ولی خودتان  بيگانگان  را به آن

 . هستيد  مقدس  نزد خداوند، خدايتان چون
 . نپزيد  را در شير مادرش بزغاله

 
   عشريه قانون

 را  دهمک  بايد ي  هر ساله محصوالتتانی از تمام22
ی  را بياوريد تا در محل  عشريه اين23. آنار بگذاريد

   خود انتخاب  عبادتگاه  بعنوان اوند، خدايتان خد آه
   شامل اين.  بخوريد خواهد آرد در حضورش

 و   زيتون ، روغن  تازه ، شراب غلهی ها عشريه
منظور از . باشد ی م  هايتان ها و رمه  گلهء  زاده نخست
 خداوند را در   بياموزيد هميشه  آه  است  آار اين اين
 خداوند  آهی اگر مكان24 . آنيد خود احترامی زندگ

دور باشد ی آند بقدر ی م  خود انتخاب  عبادتگاه بعنوان
   آنجا حمل خود را بهی ها نتوانيد عشريهی  براحت آه
 و   محصوالت ءتوانيد عشريه ی م آنگاه25، آنيد
 خداوند   عبادتگاه  رابه  را بفروشيد و پولش هايتان رمه
   هر چه  پول د با آن آنجا رسيدي  به آهی وقت26. ببريد

                                                 
 .23-20: 11  نگاه کنيد به الويان  *
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   يا مشروبات خواستيد بخريد گاو، گوسفند، شراب
   جشن ديگر تا در آنجا در حضور خداوند، خدايتان

در 27. بپردازيدی  شاد  خود بهء ، با خانواده گرفته
   نكنيد، چون  را فراموش شهرتانی ها ی الو ضمن

 . نيستند و محصولک  مل  شما صاحب آنها مثل
   محصوالت  تمامء  بايد عشريه  سال هر سهدر آخر 28

ها  ی الو  را به تا آن29  آنيد خود رادر شهر خود جمع
،   غريبان ندارند، و همچنينی  شما ملك  در ميان آه
 بدهيد تا بخورند و   شهرتان  داخل  و يتيمان  زنان بيوه

 شما را در   خداوند، خدايتان آنگاه. سير شوند
 .واهد داد خ  برآت آارهايتان

 
  قرضها  بخشيدن سال

 ی قرضها ، بايد تمام  سال  هرهفت در پايان
 از  هر آه2.  خود را ببخشيد بدهكاران

 را   طلب  باشد بايد آن داشتهی خود طلبی برادر يهود
 باشد،   طلبش  گرفتن او نبايد در صدد پس. لغو نمايد

ی ول3.   است  را لغو نموده  طلب زيرا خود خداوند اين
. شود ینمی  غيريهود  بدهكاران  حال  شامل  قانون اين

 را   خداوند، خدايتان  دستورات ، تمام اگر بدقت5و4
  دهم ی شما م  امروز به را آهی  آنيد و اوامر اطاعت

دهد  ی شما م  خداوند به آهی اجرا نماييد در سرزمين
در ی  فقير ، بطوريكه خواهيد يافتی  زياد برآت
   است  داده  وعده او چنانكه6.  نخواهد بود ميانتان
ی زيادی ها  قوم  به آهی  خواهد داد، بطور برآتتان

  بهی هرگز احتياجی  خواهيد داد، ول  قرض پول
ی بسياری ها بر قوم.   نخواهيد داشت  گرفتن قرض

   بر شما حكومت آنانی  خواهيد آرد، ول حكومت
 .نخواهند نمود

دهد وارد  ی شما م  خداوند به آهی  سرزمين بهی وقت7
  باشند نسبتی  فقير  شما اشخاص شديد، اگر در بين

  و هر قدر احتياج8،  باز باشيد  و دل  دست  آنان به
 خود   فكر پليد را به اين9.  بدهيد  قرض  ايشان دارند به

رسد و  یفرا می  بزود قرضی  الغا  سال  ندهيد آه راه
آنيد؛ زيرا اگر از ی ددار خو  قرض  از دادن در نتيجه

   پيش آنيد و مرد محتاجی  خوددار  قرض دادن
   محسوب شما گناهی  برا  عمل  آند اين خداوند ناله

   به  قلب  نياز دارد، از صميم بايد آنچه10. خواهد شد
 امر، شما را در هر   بخاطر اين او بدهيد و خداوند هم

 فقير  ميشه شما ه در ميان11.  خواهد داد برآتی آار
ی  اجرا  آه  است  دليل  همين  به وجود خواهد داشت

   به شما بايد با سخاوت.  استی  ضرور  فرمان اين
 . بدهيد آنها قرض

 
  رفتار با غالمان

 )11-1 :21  خروج(
   مرد باشد چه بخريد، چهی عبرانی  غالم هرگاه12
 او   هفتم ، در سال  خدمت  سال  از شش ، بايد پس زن
،  نكنيد روانهی  خال او را دست13.  آزاد نماييدرا
ی  برآت  مطابق  و شراب  و غله از گلهی ا  هديه بلكه14
ی  و  به  است  شما بخشيده  به خداوند، خدايتان  آه

 مصر   در سرزمين  خاطر بياوريد آه به15. بدهيد
  به.  داد  شما را نجات  بوديد و خداوند، خدايتان َبرده
 شما   را به  فرمان  امروز اين  آه  است  دليل همين

 . دهم یم
شما نخواهد برود و بگويد ی  عبران اگر غالمی ول16

 ء  درخانه  دارد و از بودن  را دوست تان شما و خانواده
 با   در برده  دم  او را به آنوقت17، برد ی م شما لذت

  ، هميشه  پس  آنيد تا از آن  را سوراخ گوششی درفش
.  خود بكنيد  آار را با آنيزان همين. شما باشد  غالم

  آنيد نبايد ناراحت یرا آزاد می ا  برده آهی اما وقت18
شما آمتر از ی  برا  سال ششی  او در ط شويد، چون

   برداشته خرجی آارگر عادک  دستمزد ي نصف
 او را آزاد  اينكهی  برا خداوند، خدايتان.  است
 . خواهد داد برآتی ايد شما را در هر آار ساخته

 
 گاو و گوسفندی ها زاده نخست

 را  هايتان ها و رمه نرگلهی ها زاده نخستی بايد تمام19
ی ها زاده از نخست.  آنيد خداوند وقفی برا
   خود استفاده  در مزارع  آار آردن  جهت هايتان رمه

 را  گوسفندتانی ها گلهی ها زاده  نخست نكنيد و پشم
   هر ساله تان ، شما و خانواده آنی بجا20. نكنيدی قيچ

   را درحضور خداوند، خدايتان  حيوانات  اين گوشت
ی ول21.  خواهد آرد بخوريد  او تعيين آهی در محل
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 يا   باشد، مثًال چالق  معيوب زاده  نخست اگر حيوان
 را   باشد، نبايد آن داشتهی  ديگر ، يا عيب آور بوده

 از  درعوض22. آنيدی  قربان خداوند، خدايتانی برا
   استفاده  خود در منزلء خانوادهک خورای  برا آن
اگر شرعًا ی  را بخورد، حت تواند آن ی م هر آس. آنيد
 يا آهو را   غزال  همانطور آه  باشد، درست نجس

 را   آن  را نخوريد، بلكه  آن خونی ول23؛ خورد یم
 . بريزيد  بر زمين  آب مثل

 
  عيد پسح

 )20-1 :12  خروج(

 ،  ابيب  در ماه  باشيد آه  ياد داشته  به هميشه
 خداوند،   احترام  را به  عيد پسح مراسم

  او شما را  بود آه  ماه  در اين  بجا آوريد، چون خدايتان
برای عيد 2.  آورد  مصر بيرون ، از سرزمين شبانه
   يا يک گاو در محلی آه ، شما بايد يک بره پسح

گزيند،   خود برمی  عبادتگاه  بعنوان انخداوند، خدايت
   قربانی را با نان گوشت3. برای او قربانی آنيد

   خميرمايه  بدون  روز نان هفت. دار نخوريد خميرمايه
، يادگار سختيهای شما در مصر و   نان اين. بخوريد

   از مصر خارج  با عجله  آه نيز يادگار روزی است
   خاطر داشته عمر خود به   روز را در تمام اين. شديد
 ء  در خانه  روز اثری از خميرمايه  هفت مدت4. باشيد

 روز بعد   تا صبح  قربانی پسح شما نباشد و از گوشت
 .چيزی باقی نماند

 خداوند،  آهی  بايد در مكان  را فقط ِپَسحی قربان6و5
 نماييد و  آند، ذبح ی م  تعيين  عبادتگاه  بعنوان خدايتان

 شما   او به آهی از سرزمينی ديگری  در جا نه
 سرببريد،   غروب  را هنگام پسحی قربان. دهد یم

.  بود  شديد، غروب  از مصر خارج آهی زيرا هنگام
را در همانجا بپزيد و بخوريد و ی  قربان گوشت7

   شش تمام8.  بشويد هايتان خانهی  روز بعد، راه صبح
،  وز هفتمدر ر.  فطير بخوريد  نان روز بعد را هم

 شوند  خود جمعی  خداوند، خدا عبادتی  برا  قوم تمام
 .نكنندی  آار ديگر و هيچ

 
 ها عيد هفته

 )21-15 :23   الويان؛22 :34  خروج(
عيد ديگری در 10 درو،   فصل  از شروع  پس  هفته هفت9

ها   عيد هفته  آه  خواهيد داشت حضور خداوند، خدايتان
  ای مطابق  داوطلبانه ءعيد هديه  در اين. شود  می خوانده

.  نزد خداوند بياوريد  است  شما داده  خداوند به برآتی آه
   و آنيزان ، غالمان  و دختران  عيد با پسران در اين11

   نكنيد آه فراموش. خود در حضور خداوند شادی آنيد
   را هم  شهرتان  و يتيمان زنان ، بيوه ها، غريبان الوی
 خداوند  ، در مكانی آه  جشن در مراسم آنيد تا  دعوت
  اين12.  آنند آند، شرآت  می  خود تعيين  عبادتگاه بعنوان

 در مصر  دستور را حتمًا بجا آوريد، زيرا خود شما هم
 .ايد  بوده برده

 
 عيد سايبانها

 )43-33 :23  الويان(
   هفت  مدت  بايد به  آه  ديگر، عيد سايبانهاست جشن13

 خود   خرمن  از اينكه  درو، پس  فصل روز در پايان
.  را گرفتيد، برگزار آنيد  انگورتان را آوبيديد و آب

 و  ، غالمان  و دختران  پسران  اتفاق  عيد به دراين14
 الويها،   نكنيد آه فراموش. نماييدی  خود شاد آنيزان
   شهر خود را نيز دعوت  زنان  و بيوه ، يتيمان غريبان
 .آنيد

 خواهد آرد   خداوند تعيين آهی يد را در محل ع اين15
 عيد  در اين. او برگزار آنيدی  روز برا  هفت  مدت به
 شما را   و دسترنج آنيد، زيرا خداوند محصولی شاد

 .  است  داده برآت
 در حضور   بار در سال بايد سهی  اسرائيل مردان16

 خواهد   خداوند تعيين آهی  در محل خداوند، خدايشان
، عيد  عيد پسح:  عيد حاضر شوند  سه د بخاطر اينآر
 اعياد،   از اين در هر آدام. ها و عيد سايبانها هفته
 از  آهی تا جاي17. خداوند بياوريدی برای هداياي
 از خداوند  آهی  برآت  نسبت آيد به ی برم دستتان
 . بدهيد ايد هديه يافته

 
  قضات

  ی آه خود در شهرهاي برای هر يک از قبايل18
 و رهبرانی  دهد قضات  شما می  به خداوند، خدايتان

16
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.  داوری آنند  را عادالنه  مردم  آنيد تا ايشان تعيين
 را   داوری از آسی طرفداری نكنيد، عدالت هنگام19

 حتی   رشوه  نگيريد، چون زير پا نگذاريد و رشوه
   را به آند و راستگويان  را آور می  عادالن چشمان

   را هميشه  و انصاف عدل20. دارد  وا میدروغگويی
  ، سرزمينی را آه  مانده بجا آوريد تا بتوانيد زنده

 . نماييد بخشد تصرف  شما می  به خداوند، خدايتان
 
  یپرست بت

 را در آنار  پرستان آور بت شرمی ها هرگز مجسمه21
آنها ی و ستونها22  نسازيد  خداوند، خدايتان قربانگاه

 .  بتها بيزار است  خداوند از اين يد، چونرا برپا نكن
 

،   و معيوب هرگز گاو يا گوسفند مريض
خداوند . نكنيدی  قربان خداوند، خدايتان یبرا

 .  آار متنفر است از اين
ی از شهرهای در يكی اگر بشنويد مرد يا زن3و2

 يا خورشيد  ، بت  نموده  از عهد خدا تخلف سرزمينتان
 آنها را اآيدًا   پرستش  من  را آه  و ستارگان و ماه
 آنيد   تحقيق  خوب اول4، آند ی م  عبادت ام  آرده قدغن

   بوقوع در اسرائيلی  گناه  شد چنين  معلوم و بعد آه
 شهر   بيرون  را به  مرد يا زن  آن آنگاه5،   است پيوسته

هرگز ی ول6.  آنيد تا بميرد ببريد و سنگسارش
 نرسانيد؛   قتل  به گواهک  ي  شهادت را بنا بهی شخص
،  اول7.  باشند  شاهد وجود داشته  بايد دو يا سه حداقل
.   مردم  تمام  آنند و سپس  بايد سنگها را پرتاب شاهدان

خواهيد ک  خودپا  راازميان  شرارت ،اين  طريق  اين به
 . ساخت

 
  دادگاه

   قضاوت  بيفتد آه  شما اتفاق در ميانی ا اگر واقعه8
   باشد، چه  قتل  باشد چه شما سختی  برا  آن  به جعرا

   بايد آن  دعوا، در اينصورت ، و چه  و جرح ضرب
آند  ی م  تعيين  خداوند، خدايتان آهی  محل  را به مرافعه

   ببريد تا ايشان وقتی و قاضی  الو  نسل نزد آاهنان9
 آنها بگويند  هر چه11و10.  آنند  مورد قضاوت در اين
   باشيد آه مواظب.  و چرا اجرا گردد  چون  بدونبايد

اگر 12. نكنيدی  سرپيچ  ايشان  و دستورات از حكم
 خداوند   خادم  آه يا آاهنی  قاض  حكم  از قبول محكوم
.   است  او مرگ آند مجازاتی ، خوددار است

ک پای  گناهكاران  را بايد از وجود چنين اسرائيل
،   با خبر شده  مجازات  از اين  مردمء  همه آنگاه13. نمود

  دادگاهی  نخواهند آرد با رأ خواهند ترسيد و جرأت
 . آنند مخالفت

 
  پادشاه

 شما   را به  خداوند آن آهی  در سرزمين هرگاه14
  ما هم «  فكر بيفتيد آه  اين ، به  شده خواهد داد، ساآن

ک  ما هستند ي  اطراف آهی ديگری ها  قوم بايد مثل
ی  پادشاه را بهی بايد مرد15، »  باشيم  داشته پادشاه

 او بايد. آند ی م  انتخاب  خداوند، خدايتان برگزينيد آه
   فكر جمع او نبايد به16. ی خارج باشد و نهی اسرائيل
 مصر بفرستد تا از   را به  باشد و افرادش  اسب آردن

   شما گفته  خداوند به  بياورند، چون  اسب آنجا برايش
او 17» . مصر بازنگرديد هرگز بار ديگر به «: است

 از  خود بگيرد مبادا دلشی برای  زياد نبايد زنان
  خود ثروتی  نبايد برا خداوند دور شود؛ همچنين

 .بيندوزد
از ی ا ، بايد نسخه نشستی  پادشاه او بر تختی وقت18

ی نگهداری  الو  آاهنانء  بوسيله  خدا را آه قوانين
 را   قوانين  رونوشت او بايد اين19. د آن شود، تهيه یم

 را   آن عمرشی  روزها نزد خود نگهدارد و در تمام
   را احترام  آند تا ياد بگيرد خداوند، خدايش مطالعه

  اين20.  نمايد  او را اطاعت  و قوانين آند و دستورات
 برتر   خواهد شد خود را از ديگران آار او باعث
.  نورزد امر خداوند انحرافاز اوک  ي نداند و از هيچ

 از  خواهد بود و پسی  او طوالن  سلطنت  ترتيب بدين
   سلطنت بر اسرائيلی زيادی ها ، نسل او نيز پسرانش
 .خواهند آرد

 
   و الويان  آاهنان سهم

 ی نبايد در الوء  و ساير افراد قبيله آاهنان
 شما  بنابراين.  باشند داشتهی  ملك اسرائيل

 خداوند،   قربانگاه ها و هدايا به ی قربان آوردنبايد با 

17
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 نبايد   و الويان آاهنان2.  آنيد  را تأمين ايشانی زندگ
   خداوند وعده  باشند، زيرا همانطور آه داشتهی ملك
  ، دو بناگوش شانه3.   است  ايشان ، خود او ميراث داده

ی قربانی  برا را آهی  هر گاو و گوسفندء و شكمبه
 بر اينها، نوبر  عالوه4.  بدهيد  آاهنان د بهآوري یم

  ، روغن  تازه ، شراب نوبر غالتی  خود يعن محصول
   ايشان  خود را نيز به  گوسفندان  پشم  و همچنين زيتون
  را از بينی  الو ء قبيله زيرا خداوند، خدايتان5؛ بدهيد
  اندرنسل  تا نسل  است  آرده ها انتخاب  قبيله تمام

 . آنند را خدمتخداوند 
  از سرزمينی ا  در هر گوشهی،هر فرد الو7و6

   هر وقت  را دارد آه  حق  باشد اين  آه اسرائيل
 خود   عبادتگاه  خداوند بعنوان آهی  مكان بخواهد به

   آند، درست  خداوند خدمت  نام ، به آند آمده ی م تعيين
  در  بطور مداوم خود آهی  الو مانند ديگر برادران

   به آهی ها و هداياي یاز قربان8. آنند ی م نجا خدمتآ
 گيرد،  تعلقی  او نيز بايد سهم شود به ی م  داده الويان
 . نباشد  باشد و چه  محتاج چه
 

  پرستان انگيز بت  نفرت  و رسوم آداب
   باشيد آه  موعود شديد، مواظب وارد سرزمينی وقت9

 در آنجا  آهی هاي انگيز قوم  نفرت  و رسوم از آداب
ی ها  آنها بچه مثل11و10. نكنيدی آنند پيرو یمی زندگ

ک  ي هيچ. نكنيدی  قربان  قربانگاه آتشی خود را رو
و ی بپردازد يا غيبگويی  جادوگر از شما نبايد به

 را احضار   مردگان آند و يا ارواحی و فالگيری رمال
   چنين  به  دست آهی  آسان خداوند از تمام12. نمايد
   همين بخاطر انجام.  زنند متنفر است یارها مآ

  آن ها را ريشه  قوم  اين  خداوند، خدايتان  آه آارهاست
ک  پا شما بايد در حضور خداوند، خدايتان13. آند یم
 . باشيد عيب یو ب
 

  ظهور پيامبرء وعده
آنيد  ی م  را تصرف  شما سرزمينشان آهی هاي قوم14
خداوند، ی دهند، ول ی م گوش   و فالگيران  غيبگويان به

او از 15.  آنيد دهد چنين ی نم  شما اجازه  به خدايتان
شما خواهد ی  برا مانند منی  پيامبر  اسرائيل  قوم ميان

   دهيد و از او اطاعت  او گوش فرستاد و شما بايد به
 .آنيد

 بوديد از   شده  جمع  حوريب  آوهء  در دامنه روزی آه16
 او را بار ديگر   صدای مهيب هخداوند خواستيد آ

 نبينيد،   هولناک را در باالی آوه  آتش نشنويد و آن
:  فرمود  من  خداوند به پس17. ترسيديد بميريد  می چون

 آنها پيامبری   از ميان من18.   آنها بجاست درخواست«
   گفت  او خواهم به.  فرستاد  خواهم مانند تو برای ايشان

.  خواهد بود  نزد مردم سخنگوی من بگويد و او   چه آه
   از جانب  آه  پيامش  ندهد و به  او گوش  به فردی آه19
هر 20.  آرد  خواهم  نكند، او را مجازات  توجه  است من

   من  از جانب  ادعا آند پيامش  دروغ  به پيامبری آه
   ادعا آند پيامش ، خواهد مرد و هر پيامبری آه است

 ». شود  بايد آشته يگر است د  خدايان از جانب
 يا   خداوند است از جانبی  پيام  هستيد آه اگر دودل21
 او  آهی اگر چيز:   است  اين  فهميدنش راه22،  نه
   خداوند نبوده  او از جانب  نيفتد، پيام گويد اتفاق یم

، از او  ؛ پس  است  خودشء  و پرداخته  ساخته بلكه
 .نترسيد

 
  پناهگاهی شهرها

 )9-1 :20   يوشع؛28-9 :35داد اع(

 رای هاي  قوم  خداوند، خدايتان آهی هنگام
19  را بگيريد، نابود آند  بايد سرزمينشان آه
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  آنگاه3و2 شويد،   ساآن هايشان و شما در شهرها و خانه
 آنيد تا اگر آسی   تعيين  پناهگاه  شهر بعنوان بايد سه

،   آنجا فرار آرده تصادفًا شخصی را بكشد، بتواند به
 آنيد   تقسيم  منطقه  سه  را به آشورتان.  باشد در امان

   سه  شهر در يكی از آن  سه  از اين  هر آدام بطوری آه
 شهرها   اين  به هايی را آه جاده.  گردد  واقع منطقه
 . داريد  نگه روند خوب می

ی  يك تواند به ی شود م  قتل تصادفًا مرتكبی اگر آس4
مثًال 5.  گيرد ، در آنجا پناه  شهرها فرار آرده از اين

   به  هيزم بريدنی  خود برا ءبا همسايهی اگر مرد
  ، باعث  جدا شده اش سته برود و سر تبر از د جنگل
  از اينی  يك تواند به ی مرد م  گردد، آن اش  همسايه قتل

ی  مدع  ترتيب بدين7و6.  باشد ، درامان شهرها گريخته
 شهرها بايد  اين. تواند او را بكشد ی نم  مقتول خون

  داشتهی  دسترس  آن  بتوانند به  باشند تا همه پراآنده
   قاتل  است  ممكنی،نعصبای  مدع باشند و گر نه

 . را بكشد گناه یب
   است  شما داده  پدران  به ای آه  وعده اگر خداوند طبق8

 سرزمينی   را وسيعتر آند و تمام مرزهای سرزمينتان
   چنين البته(9 شما ببخشد  ، به  است  داده  وعده را آه

   فرمانهايی آهء  از آليه  اينكه آاری بستگی دارد به
   خداوند، خدايتان  نموده  اطاعت دهم  شما می امروز به
در )  برداريد  او گام  بداريد و دائمًا در راه را دوست
.  باشيد  ديگر نيز داشته  شهر پناهگاه  بايد سه اينصورت

 شما   خداوند به  آنيد تا در سرزمينی آه  عمل چنين10
   آسی به  نشوند و خون  آشته گناه  بی دهد اشخاص می

 . شما نباشد گردن
 باشد و   داشته  خود نفرتء از همسايهی اگر آسی ول11

ی از شهرهای  يك  به او را بكشد و سپسی با قصد قبل
 شهر بايد   سفيدان  ريش آنگاه12،  فرار نمايد پناهگاه
ی  مدع ، او را بازگردانند و تحويل  او فرستاده دنبال
!  نكنيد رحم او  به13.  بدهند تا او را بكشد  مقتول خون

 ء آنيد تا در همهک  پا گناه ی ب  را از خون اسرائيل
 . باشيد  آامياب آارهايتان

 
  همسايهک ملی مرزها

 خداوند،  شديد آهی  وارد سرزمين آهی هنگام14

ک ملی  باشيد مرزها دهد، مواظب ی شما م  به خدايتان
د  خو  نفع  به  است  شده  تعيين  از قديم  را آه تان همسايه

 .تغيير ندهيد
 

   در دادگاه شهادت
  نفر محكومک  ي  شهادت را بر اساسی هرگز آس15

.  باشند  شاهد بايد وجود داشته  دو يا سه حداقل. نكنيد
   بدهد و ادعا آند آه  دروغ شهادتی اگر آس16

هر 17،   است ديدهی  جرم  ارتكاب را هنگامی شخص
   موقع  در آن هآی  و قضات  نزد آاهنان دو نفر بايد به

.  شوند  خدمتند، آورده در حضور خداوند مشغول
اگر .  آنند  تحقيق  امر را بدقت  بايد اين قضات18

 بايد  مجازاتش19، گويد ی م  شاهد دروغ  شد آه معلوم
   آن آرد مرد ديگر به ی او فكر م  باشد آه همان
   را از ميان  شرارت  طريق  اين به. شد ی م محكوم
   اين آهی ، آسان بعد از آن20. خواهيد آردک اخود پ

 شهود   در جايگاه  گفتن خبر را بشنوند از دروغ
.  آنيد  شاهد دروغگو نبايد رحم به21. خواهند ترسيد

 در  جان:  باشد  موارد بايد چنين  شما در اينگونه حكم
 دربرابر  ، دندان  دربرابر چشم ، چشم برابر جان

 . و پا دربرابر پا ر دست در براب ، دست دندان
 

   جنگ قوانين
رويد و در برابر  ی م  جنگ  به آهی زمان
نيرومندتر ازخود با اسبها و ی لشكر خود

.  نكنيد بينيد، وحشت یزياد می جنگی ها عرابه
  شما را آهی  خداي ، همان  با شماست خداوند، خدايتان
 ی، آاهن  جنگ  از شروع قبل2.  آورد از مصر بيرون

ی ا«3:  بايستد و بگويد در برابر لشكر اسرائيل
   به امروز آه!  آنيد  گوش  من بهی  اسرائيل مردان
 خود را از   نترسيد و جرأت رويد از دشمن ی م جنگ
.   شماست  همراه  خداوند، خدايتان چون4؛  ندهيد دست

 شما  جنگد و به ی م شما با دشمنانتانی او برا
 ».بخشد یمی پيروز

،   آرده  را خطاب  بايد سربازان  سپاه  سرداران اهآنگ5
 تازگی   به  آه آيا در اينجا آسی هست«:  بگويند چنين
 باشد؟   نكرده  استفاده ، ولی هنوز از آن ای ساخته خانه
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   ممكن  برگردد، چون  خانه  به  آسی هست اگر چنين
   ديگری از آن  شود و شخص  آشته  جنگ  در اين است
 تازگی تاآستانی   به  آه آيا آسی هست6.  آند هاستفاد
 باشد؟   نخورده ای از آن ، ولی هنوز ميوه  آرده غرس

   ممكن  بازگردد، چون  خانه  به  آسی هست اگر چنين
  ء ديگری ميوه  شود و شخص  آشته  جنگ  در اين است
 تازگی دختری را نامزد  آيا آسی به7.  را بخورد آن

 خود ء  خانه  به  آسی هست چنين؟ اگر   است آرده
   است  ممكن  آند، چون  ازدواج بازگردد و با نامزدش

   ديگری نامزد او را به  بميرد و شخص  جنگ در اين
آيا در اينجا «:  بگويند  سرداران سپس8» .زنی بگيرد
   به  آسی هست ترسد؟ اگر چنين  می  آه آسی هست

» . نكند ا تضعيف ر  ديگران ء بازگردد تا روحيه خانه
   تعيين ، فرماندهانی برای سپاه  سرداران  از نطق پس9

 .شوند
  شويد تا با آن یمک نزديی  شهر  به آهی هنگام10

 دهيد خود را   آنجا فرصت  مردم  به بجنگيد، نخست
ی  رو شهر را بهی ها اگر آنها دروازه11.  آنند تسليم

نجا را  آ شما باز آردند، وارد شهر بشويد و مردم
  اگر تسليمی ول12؛  خود بگيريد  خدمت ، به اسير آرده

 خداوند،  آهی هنگام13.  آنيد نشدند، شهر را محاصره
 را از   مرداِن آنء  شما داد، همه  شهر را به  آن خدايتان

ها، گاوها و گوسفندها،  زنها و بچهی ول14؛  ببريد بين
خود  یتوانيد برا ی در شهر باشد م  را آه و هر چه

   بدست  از دشمن را آهی  غنايم تمام. داريد نگه
   شما داده خداوند آنها را به.   شماست آوريد مال یم

  دست دوری  شهرها  شامل  فقط  دستورات اين15.  است
 موعود   در خود سرزمين آهی  شهرهاي باشد و نه یم

 .هستند
 موعود،  سرزمينی  مرزها داخلی در شهرها16

را ی ا هر موجود زنده.  بگذاريد بايد زنده را ن هيچكس
حيتيها، اموريها، آنعانيها، فرزيها، 17.  ببريد از بين

  استی  حكم اين. نابود آنيدی حويها و يبوسيها را بكل
  منظور از اين18.   است  داده  خداوند، خدايتان آه

، شما   سرزمين  اين  نگذارد مردم  آه  است  آن فرمان
   و رسوم و آدابی پرست  بت ، در دام  داده را فريب

   خود گرفتار سازند و شما را وادارند گناه قبيح
 . شويد  مرتكب  خداوند، خدايتان  به نسبتی بزرگ

  محاصرهی  طوالن مدتی را برای  شهر آهی زمان19
 آنها ء از ميوه.  نبريد  را از بين  ميوه آنيد، درختان یم

،  درختان.  نكنيد  را قطع درختانی بخوريد، ول
توانيد  ی ديگر را م اما درختان20!  شما نيستند دشمنان
 . آنيد  شهر استفادهء محاصرهی  آنيد و از آنها برا قطع

 
   نيست  معلوم  قاتلش آهی قتلی  برا  آمرزش طلب

ی  جسد مقتول  موعود، هرگاه در سرزمين
 در صحرا پيدا شود،   نيست  معلوم قاتلش  آه

 ء فاصلهی گير  با اندازه  و قضات  سفيدان  ريش اهآنگ3و2
   شهر را تعيين ، نزديكترين اطرافی جسد تا شهرها

 تا  را آهی ا  شهر، بايد گوساله  آن  سفيدان ريش. آنند
   را به و آن4  بگيرند  نشده  بسته  يوغ  بر آن بحال
  زمينشی باشد، ولی  جار  آب  در آن ببرند آهی ا دره

 باشد، و در آنجا   نشده  و آشت  نخورده مهرگز شخ
ک  نيز نزدي  آاهنان آنگاه5.  را بشكنند  گوساله گردن

   را انتخاب شما ايشانی بيايند، زيرا خداوند، خدا
   نام  آنند و به  تا در حضور او خدمت  است آرده

ها و مجازاتها   دهند و در مرافعه خداوند برآت
 شهر،   آن سفيدان   ريش سپس6.  بگيرند تصميم
: و بگويند7  بشويند  گوساله آنی خود را روی دستها

   آن  ما هم  و چشمان  را نريخته  خون ما اينی دستها«
   را آه  خود، اسرائيل خداوند، قومی ا8.   است را نديده
  گناه یبی  مرد  قتل  و آنها را به ببخشی ا  داده نجات
  به9» .را بر ما نگير مرد   اين  خون گناه.   نكن متهم
   خداوند، شما اين دستورات ازی  با پيرو  طريق اين
 .  خود دور خواهيد ساخت  را از بين گناه

 
  با دختر اسير ازدواج

  رويد و خداوند، خدايتان ی م  جنگ  به آهی زمان10
آند و شما آنها  ی م  شما تسليم  شما را بدست دشمنان
   در ميان چنانچه11، يدآور ی خود در م  اسارت را به
 او بشويد،  را ببينيد و عاشقی ، دختر زيباي اسيران

 خود ء  خانه او را به12. بگيريدی  زن توانيد او را به یم
 آند،   را آوتاه سرشی بياوريد و بگذاريد موها
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 اسير   هنگام  را آه و لباسهايش13  را بگيرد ناخنهايش
 در   تمام ماهک  ي سپس.  آند  بود عوض  پوشيده شدن
بعد از .  بنشيند پدر و مادرشی  شما در عزاء خانه
بعد اگر از 14. اختيار آنيدی  زن توانيد او را به ی، م آن

   برده نبوديد، نبايد او را بفروشيد يا مثلی او راض
،  ايد؛ پس گرفتهی  زن بااو رفتار آنيد، زيرا او را به

 .خواهد برود یبگذاريد هر جا م
 

  یزادگ ست نخ حق
 باشد، و از هر دو  دو همسر داشتهی اگر مرد15

 فرزند همسر   پسر شود و پسر بزرگترش صاحب
  بهی  بيشتر  ندارد ارث حق16،  نباشد اش مورد عالقه

  او را دوستی  و آهی پسر زنی  يعن پسر آوچكترش
   آه  پسر بزرگترش  به او بايد دو سهم17. دارد بدهد
 او  بهی زادگ  نخست  و حق  بوده رتش قدء  نشانه نخستين

پسر همسر مورد ی  و رسد بدهد، ولو اينكه یم
 . نباشد اش عالقه

 
  پسر سرآش

 با   باشد آه داشتهی  و سرآش پسر لجوجی اگر مرد18
،  نكند  اطاعت ، از ايشان  مكرر والدين وجود تنبيهات

   او را نزد ريش  بايد پدر و مادرش در اينصورت19
 و   پسر ما لجوج اين«: و بگويند20  شهر ببرند سفيدان
  آند و به ی نم  ما را گوش ، حرف  است سرآش
ی  اهال آنگاه21» .پردازد یمی و ميگساری ولخرج

،   طريق  اين به. شهر او را سنگسار آنند تا بميرد
 ء  خود دور خواهيد آرد و همه  را از ميان شرارت
 .، خواهند ترسيد  شنيده را  واقعه  اين  اسرائيل جوانان

 
   گوناگون قوانين

  آنی  جزا  باشد آه شدهی  جرم مرتكبی اگر مرد22
ی  درخت ، جسد او را به  از اعدام  و پس  است مرگ

  درختی  رو  شب جسد او نبايد در طول23، بياويزند
  آهی  آنيد، زيرا آس  روز او را دفن بايد همان. بماند

 او   بدن پس.   خداست د ملعون باش  شده بر دار آويخته
 شما   به  خداوند، خدايتان آهی  آنيد تاسرزمين را دفن
 . نشود  آلوده  است داده

 
  را سرگردانی اگر گاو يا گوسفند آس

  ايد، بلكه  را نديده  آن وانمود نكنيد آه ديديد،
  اگر صاحبش2.  برگردانيد  نزد صاحبش  را به آن

شناسيد،  یآند و يا او را نم ینمی شما زندگک نزدي
 خود ببريد و در آنجا نگهداريد تا ء  مزرعه  را به آن

   را به  آن آنگاه.  بيايد  آن  بدنبال  صاحبش آهی زمان
 يا هر  ، لباس  االغ  شامل  قانون اين3.  بدهيد صاحبش
 .شود یآنيد نيز م ی پيدا م آهی چيز ديگر

را ی گاو يا االغآند  یمی  سع را ديديد آهی اگر آس4
 بلند آند،  پاهايشی  رو  است  زير بار خوابيده آه

 . بشتابيد  آمكش  به  را برنگردانيد، بلكه رويتان
   زنانه  بپوشد و مرد نبايد لباس  مردانه  نبايد لباس زن5
   آار در نظر خداوند، خدايتان اين.  آند  تن به

 . انگيز است نفرت
 ببينيد و يا   افتاده زمينی  رورای ا  پرنده ءاگر آشيانه6

ها   با جوجه  پرنده ببينيد آهی درختی را روی ا آشيانه
، مادر و   است  نشسته  آن  در داخل يا تخمهايش

مادر را رها آنيد 7؛  برنداريد  را با هم هايش جوجه
 آنيد  اگر چنين.  را برداريد هايش  جوجه برود و فقط

 .واهد بودخی  و طوالن  پربرآت تان یزندگ
ی سازيد، بايد ديوار آوتاه یمی ا  تازهء خانهی وقت8

   اشخاص  بكشيد تا از افتادن  بام دورتادور پشت
 .نشويدی  آس  مرگ ، مسئول آردهی جلوگير

اگر آاشتيد، . نكاريدی  خود بذر ديگر در تاآستان9
   انگورها تلف  و هم  شده  بذر آاشته  محصول هم

 .خواهد شد
 . نكنيد اند شخم  شده  يراق  بهم آهی  االغبا گاو و10
   بافته  و آتان ، مثًال پشم  نخ  از دو نوع را آهی لباس11
 . نپوشيد  است شده

 . بدوزيد خود بايد منگولهی  رداء در چهارگوشه12
   ازدواج  به  مربوط قوانين

 از   آند و پس ازدواجی با دختری اگر مرد14و13
 از   قبل  آند آه را متهمی  با او، و همبستر شدن

 و   است داشتهی  جنس روابطی  با مرد ديگر ازدواج
» . نبود  باآره  آردم با او ازدواجی وقت«: بگويد
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 او را  بكارتک  پدر و مادر دختر بايد مدر آنوقت15
 . شهر بياورند سفيدان نزد ريش

 مرد   اين  را به  دخترم من«:  آنها بگويد  بايد به پدرش16
خواهد   مرد او را نمی  تا همسر او باشد، ولی اين مداد
   هنگام  دخترم آند آه ، ادعا می  زده  او تهمت و به18و17

آند   می  مدرک ثابت اما اين.   است  نبوده  باآره ازدواج
 را جلو   بايد پارچه سپس» .  است  بوده  او باآره آه

مرد را    بايد آن سفيدان ريش.  آنند  پهن  سفيدان ريش
  ای معادل جريمه19   پرداخت  به  بزنند و محكوم شالق

 ء ، يک باآره  دروغ  به  بكنند، چون  نقره صد مثقال
 پدر   بايد به  جريمه اين.   است  ساخته اسرائيلی را متهم
، همسر وی باقی خواهد   زن آن.  شود دختر پرداخت

اگر ولی 20.  بدهد ماند و مرد هرگز نبايد او را طالق
   ازدواج  هنگام  زن  وآن  داشته  مرد حقيقت اتهامات
  ء درخانه ، دختر را به  سفيدان ريش21،   است  نبوده باآره
 شهر او را سنگسار آنند تا   ببرند و مردان پدرش

   داده  قبيحی انجام  عمل  او در اسرائيل بميرد، چون
د، آر  زندگی می  پدرشء ه در خان  و در زمانی آه است

 شما پاک   شرارتی بايد از ميان چنين.   است زنا آرده
 .گردد

ی  شوهردار  زنا با زن  ارتكاب در حالی اگر مرد22
.  شوند  بايد آشته  زن  آن  مرد و هم  آن  شود، هم ديده
. خواهد شدک  پا  از اسرائيل ، شرارت  ترتيب  اين به
ی رها ديوا  درداخل است  نامزد شده آه یاگردختر24و23

   دختر و هم اغوا گردد، بايد همی  مرد شهر توسط
، سنگسار آنند   برده  شهر بيرونء مرد را از دروازه

ک  وآم  فرياد نزده دختر را بخاطر اينكه. تا بميرند
 نامزد مرد   اينكه  و مرد را بجهت  است نخواسته
بايد ی  شرارت چنين.   است  آرده حرمت یرا بی ديگر

ی  عمل اگر چنينی ول27و26و25. شودک پا شما  از ميان
 شود،   بيافتد تنها مرد بايد آشته از شهر اتفاق  خارج
   باشد مرتكب  مرگ  مستحق آهی  دختر گناه چون
ی بر شخصی  آس  آه  است  آن ، مثل اين.   است نشده
 و   او را بكشد، زيرا دختر فرياد زده ور شده حمله
   نرفته  آمكش بهی آس،   از شهر بوده  در خارج چون
ی  دختر بهی اگر مرد29و28.  دهد  تا او را نجات است
   عمل  تجاوز آند و در حين  است  نامزد نشده آه

   نقره  مثقال  پدر دختر پنجاه غافلگير شود، بايد به
تواند  ی آند و هرگز نم  دختر ازدواج بپردازد و با آن

 . بدهد او را طالق
   آند، زيرا آن  پدر خود ازدواج  نبايد با زن هيچكس30
 . دارد تعلقی  پدر و  به زن

 
   از جماعت اخراج

   و يا آلت  شده  له هايش  بيضه مردی آه
   باشد، نبايد داخل  شده  بريده اش تناسلی

 او   و فرزندان  حرامزاده شخص2.  خداوند شود جماعت
 . خداوند شوند  نبايد وارد جماعت  نسل تا ده

   وارد جماعت هيچكسی يا موآبی  عمون قوماز 3
   دستور بدان اين4.   دهم بعد از نسلی خداوند نشود حت

 قومها   آمديد اين از مصر بيرونی  وقت  آه  است سبب
،  بلعامی  نكردند و حت  از شما استقبال  و آب با نان

 اجير آردند  النهرين  فتور را از بين پسر بعور، اهل
 نكرد   گوش  بلعام خداوند بهی ول5.  آند تا شما را لعنت
 را   لعنت  آن  داشت  شما را دوست  چون و در عوض

   زنده آهی  هرگز تا زمان پس6.  نمود  تبديل  برآت به
 آنيد و با  ها صلح یهاو موآب یهستيد نبايد با عمون

ها را  یادومی ول7. برقرار نماييدی  دوست ءآنها رابطه
مصريها .  شما هستند را برادران نشماريد، زي دشمن

   ايشان در ميانی  نشماريد، زيرا زمان را نيز دشمن
 ادوميها و مصريها   سوم نسل8. آرديد یمی زندگ
 . شوند  خداوند داخل  جماعت توانند به یم
 

  در اردوگاهی ناپاآ
 هستند   در اردوگاه آهی ، مردان  جنگ در زمان10و9

 بخاطر  آهی آس. آنندی ردوی  ناپاآ بايد از هر نوع
  شود بايد از اردوگاه ی م ، شرعًا نجس  شبانه انزال
 خود  سپس.  بماند  بيرون و تا غروب11  گردد خارج
مستراحها بايد 12.  بازگردد  غروب ، هنگام شسته را

 ابزار   بايد در بين هرآس13.  باشند  اردوگاه بيرون
اشد و بعد از  ب  داشته  زمين آندنی برای ا خود وسيله

حفر آند و ی  گودال ، با آن حاجتی هر بار قضا
  باشد، چونک  بايد پا اردوگاه14.  را بپوشاند مدفوعش

  زند تا شما را محافظت ی م  شما قدم خداوند در ميان
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اگر او .  شما سازد  را مغلوب فرمايد و دشمنانتان
خود را از شما ی  رو  است ببيند، ممكنی چيز ناپسند

 .داندبرگر
 

   گوناگون قوانين
 فرار آند نبايد او را  ای از نزد اربابش اگر برده15

  بگذاريد در هر شهری آه16.  برگردد مجبور آنيد آه
 . نكنيد  شما زندگی آند و بر او ظلم  در ميان  است مايل

 شود و از  نبايد فاحشهی آسی  اسرائيل از دختران17
  هيچگونه18. شود  نبايد لواطی آسی  اسرائيل پسران
   تهيه لواطک  يا ي فاحشهک  از درآمد ي را آهی ا هديه
 هر دو در   خداوند نياوريد، چونء  خانه  باشد به شده

 .انگيز هستند نظر خداوند نفرت
، غذا يا هر چيز  خود پولی  برادر اسرائيل بهی وقت19

ک از ي20.  نگيريد دهيد، ازاو بهره ی م قرضی ديگر
ک  از ي نهی  بگيريد، ول وانيد بهرهت ی م غريبه
 آنيد خداوند،   را رعايت  قانون  اگر اين.یاسرائيل
   موعود شويد به  وارد سرزمين آهی  زمان خدايتان

 . خواهد داد شما برآت
آنيد نبايد در  یخداوند نذر می  برا آهی هنگام21
ی خواهد نذرها ی خداوند م  تأخير آنيد، چون آنی وفا

   محسوب  نذر، گناه ادا نكردن.  ادا آنيد قعخود را بمو
آنيد، ی  خوددار اگر از نذر آردنی ول(22. شود یم

 نذر آرديد بايد  بعد از اينكه23) .ايد  نداده انجامی گناه
  ايد ادا آنيد، زيرا با ميل  گفته  را آه  آنيد هر چه دقت

 .ايد  نذر آرده  خداوند، خدايتان خود به
 بخواهيد  ، هر قدر آه  ديگران آستاناز انگورهای تا24
 با   ريخته توانيد بخوريد، اما نبايد انگور در ظرف می

 ء  آشتزار همسايه همينطور وقتی داخل25. خود ببريد
ها را   خود خوشه توانيد با دست شويد، می خود می

 . نداريد  زدن  داس بچينيد و بخوريد، ولی حق
 

 عللی  نی، به با ز  از ازدواج اگر مردی پس
،  ای نوشته او راضی نباشد، و طالقنامه از

   دوباره  زن و آن2 دهد و او را رها سازد   دستش به
و شوهر دومی نيز از او راضی نباشد و 3 آند  ازدواج

   شوهر اولش آنگاه4 دهد يا بميرد،  او را طالق

   نجس  زن  آند، زيرا آن  با او ازدواج تواند دوباره نمی
   و اين  ازدواجی متنفر است خداوند از چنين.  است  شده
 شما   به  خداوند، خدايتان شود زمينی آه  می  باعث عمل
 . شود  آلوده  گناه  به  است داده

   نبايد به  است  آرده  ازدواج  تازه را آهی مرد5
  بخصوصی احضار نمود و يا مسئوليتهای سرباز
 در  سالک  ي  مدت  آرد، بلكه محولی  و بهی ديگر
 . باشد  خوش  خود آزاد بماند و با زنشء خانه

  ، چون  است  قانون  خالف  آسياب  سنگ گرو گرفتن6
اگر آسی يكی 7. باشد  می  صاحبش  امرار معاشء وسيله

   برده  اسرائيلی خود را بدزدد و با او مثل از برادران
  ته دزد بايد آش  آدم رفتار آند و يا او را بفروشد، اين

 . شما پاک گردد  از ميان شود تا شرارت
   مبتال شود، بايد بدقت  جذام  مرض  آسی به هرگاه8

 دهد؛ او بايد از  گويند انجام  او می  به  آاهنان  را آه آنچه
  به9.  پيروی آند ام  داده  آاهنان  به  من دستوراتی آه

 از   خداوند، هنگامی آه  را آه خاطر بياوريد آنچه
 . * آرد آمديد با مريم  می بيرونمصر 

ی دهيد نبايد برا ی م قرضی چيزی  آس اگر به10
   خانه بيرون11.  وارد شويد اش  خانه  گرو به گرفتن

.  بياورد  را برايتان  آن  خانه بايستيد تا صاحب
   در آن  را آه ، ردايش  مرد، فقير بوده اگر آن13و12
 نبايد تا روز بعد،  شما بدهد  گرو به خوابد بعنوان یم

 را   آن  آفتاب  غروب  هنگام  داريد بلكه  خود نگه پيش
 او  آنگاه.  بخوابد  در آن  او بازگردانيد تا بتواند شب به
  خير خواهد آرد و خداوند، خدايتانی شما دعای برا

 .خواهد بودی از شما راض
  آارگر روزمزد فقير و محتاجک  ي هرگز به15و14
 در  آهی  غريب باشد و چهی  اسرائيل ه نكنيد، چ ظلم

 از   را هر روز قبل مزدش. آند یمی شهر شما زندگ
 او فقير   آنيد، چون پرداختی  و  به  آفتاب غروب
  اگر چنين.   مزد است  آن  به  اميدش  و چشم است
 آند   شما ناله  نزد خداوند از دست  است ممكن نكنيد،
 .شود   محسوب شما گناهی  برا و اين

                                                 
 .15-10: 12  نگاه کنيد به اعداد  *
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 شوند، و   آشته  پسرانشان  گناهان  نبايد بسبب پدران16
 بايد  هر آس.   پدرانشان  گناهان  بسبب  پسران نه

 . شود  آشته  خودش  گناه بسبب
 رفتار آنيد و هرگز   عدالت  به  و يتيمان با غريبان17

ايد   او داده  به آهی  قرض را در مقابلی زن  بيوه لباس
 در   باشيد آه  ياد داشته  به يشههم18. گرو نگيريد
   شما را نجات  بوديد و خداوند، خدايتان مصر برده

 شما   دستور را به  اين  من  آه  است  دليل  همين به. داد
 . دهم یم

 آرديد   فراموش  محصول  درو آردن اگر هنگام19
  برداشتنی  بياوريد، برا ها را از مزرعه از بافهی يك
،  غريبانی  را برا آن. باز نگرديد   مزرعه  به آن

   بگذاريد تا خداوند، خدايتان  زنان  و بيوه يتيمان
   محصول آهی وقت20.  دهد  شما را برآت دسترنج
ی ها را برا تكانيد شاخه ی م  خود را از درخت زيتون
،  غريبانی  را برا  باقيمانده  ندهيد، بلكه  تكان بار دوم
درمورد انگور 21. ذاريد بگ  زنان  و بيوه يتيمان

ی  تاآ  سراغ دوباره.  آنيد  عمل  نيز چنين تاآستانتان
 از   را آه  آنچه ايد نرويد، بلكه  را چيده  انگورهايش آه

.  بگذاريد نيازمندانی  برا  است ماندهی انگورها باق
  به.  بوديد  مصر برده  در سرزمين  باشد آه يادتان22

 شما   دستور را به ين ا  من  آه  است  سبب همين
 . دهم یم
 

  درگيرد و آنها بهی  دو نفر نزاع  بين هرگاه
   را محكوم  بايد مجرم  بروند، دادگاه دادگاه

   مستحق اگر مجرم.  آند  را تبرئه گناه ینمايد و ب
   او دستور دهد آه بهی  باشد بايد قاض  خوردن شالق

   تا چهل  داده  انجام آهی  جرم  نسبت دراز بكشد و به
   ضربه  از چهل نبايد بيشی  بخورد؛ ول  شالق ضربه
 . در نظر شما خوار گردد  بزنيد مبادا برادرتان شالق

 .آند نبنديد  خرد می  خرمن  گاو را هنگامی آه دهان4
ی  باشند و يك جا ساآنک  در ي  دو برادر با هم هرگاه5

 بايد با ن اش بميرد، بيوهی  پسر  داشتن ازآنها بدون
 برادر   آند، بلكه  ازدواج  از خانواده خارجی فرد

 برادر  بگيرد و حقی  زن  بايد او را به شوهرش
   از اين آهی  پسر نخستين6. را بجا آوردی شوهر

   شده  پسر برادر فوت  بدنيا بيايد بايد بعنوان ازدواج
   فراموش از اسرائيلی  متوف  آن  گردد تا اسم محسوب
   ازدواج  اين بهی راضی اگر برادر متوفی لو7، نشود

 شهر برود   سفيدان  بايد نزد ريش  زن  آن نباشد، آنگاه
   را نسبت اش  وظيفه برادر شوهرم«:  آنها بگويد و به
 در   برادرش گذارد نام یدهد و نم ی نم  انجام  من به

   شهر آن  سفيدان  ريش سپس8» .بماندی  باق اسرائيل
اگر او باز .  آنند ، با او صحبت ر آردهمرد را احضا

 بايد در حضور   بيوه زن9،  نشد  ازدواج بهی راض
 او را از  ، آفش  مرد رفته  آن  بطرف  سفيدان ريش
 بياندازد و   بر صورتش  دهان  درآورد و آب پايش
   را روشن  برادرش ء خانه  اجاق آهی بر مرد«: بگويد
  ، خاندان  پس و از آن10 ». شود دارد اينچنين ی نم نگه
  معروف»   آنده  آفش خاندان «  به  مرد در اسرائيل آن

 .خواهد شد
از آنها ی  آنند و همسر يك  نزاع اگر دو مرد با هم11
 مرد  ، عورت  نموده  مداخله  شوهرش بهک آمی برا

   ترحم  را بايد بدون  زن  آن دست12، ديگر را بگيرد
 . آرد قطع

ی  خود بايد از ترازوها  معامالتء يهدر آل15و14و13
 آنيد تا در   استفاده درستی ها  و اندازه دقيق

ی دهد زندگ ی شما م  به  خداوند، خدايتان آهی سرزمين
   در معامالت آهی  آسان تمام16.  باشيد داشتهی طوالن
 .باشند ی خداوند م آنند مورد نفرت یمی بردار آاله

   هنگام  عماليق دم مر را آهی هرگز نبايد آار17
.  آنيد  از مصر با شما آردند فراموش  آمدن بيرون

 از خدا با   ترس  بدون  ايشان  باشيد آه  ياد داشته به18
ی  و خستگ  در اثر ضعف را آهی ، آسان شما جنگيده

  بنابراين19.  رسانيدند  هالآت  بودند به  مانده عقب
وعود شما  م  در سرزمين  خداوند، خدايتان آهی وقت

  بخشيد، بايد نامی  خالص دشمنانتانی را از شر تمام
هرگز .  محو و نابود آنيد زمينی  را از رو عماليق

 . نكنيد  را فراموش اين
 

   و عشريه نوبر محصوالت
  ، آن  موعود شده  وارد سرزمين  از اينكه پس

 گزيديد،   سكونت  آرديد و در آن را تصرف

25
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 مكانی   خود را به  برداشتی زمين بايد نوبر محصول3و2
گزيند بياوريد و   خود بر می  عبادتگاه  خداوند بعنوان آه
 آاهنی  ، به  را در سبد گذارده آن.  آنيد  خداوند تقديم به
  آنم  اقرار می من«:  بدهيد و بگوييد  است  سر خدمت آه
 ما   پدران  به  سرزمينی آه  مرا به  خداوند، خدايم آه

 سبد را از   آاهن سپس4» .  است نمود، آورده  وعده
   خداوند، خدايتان  را جلو قربانگاه ، آن  شما گرفته دست
 اقرار  بعد شما در حضور خداوند، خدايتان5. بگذارد
 اراميهای سرگردانی بودند  اجداد من«: ، بگوييد آرده
 بود، ولی   آنها آم ءهر چند عده.  بردند  مصر پناه  به آه

ها با ما  مصری6.  بزرگی شدند ر قومدر مص
ما نزد 7.  خود ساختندء بدرفتاری آردند و ما را برده

 و خداوند   فرياد برآورديم خداوند، خدای پدرانمان
 را   و مشكالتمان  و مشقت ، زحمت صدای مارا شنيده

.  آورد  خود از مصر بيرون  عظيم و ما را باقدرت8ديد 
،   داده  انجام ی بزرگ معجزات او در حضور مصريان

   سرزمين و ما را به9   انداخت  وحشت آنها را به
.  آورد  جاری است  شير و عسل  در آن حاصلخيزی آه

ای از نوبر   نمونه ، من  آن  ای خداوند، نگاه اآنون10
ای   عطا آرده  من  به  زمينی را آه  محصوالت اولين
ور خداوند،  را در حض  نمونه سپس» . ام  آورده برايت

 برويد  آنگاه11.  آنيد ، او را پرستش خدای خود گذارده
   شما عطا آرده  خدا به هايی آه  نعمت  تمام و بسبب
 و   خود و با الويانء  او را شكر آنيد و با خانواده است

آنند، شادی   شما زندگی می  در ميان غريبانی آه
 .نماييد

  ريه عش  مخصوص بار، سالک  ي  سال هر سه12
 خود  محصولی ها  عشريه  بايد تمام  سال در آن.  است
   شهرتان زنان  و بيوه ، يتيمان ، غريبان  الويان را به

 در حضور  سپس13. بدهيد تا بخورند و سير شوند
  خداوند، همانگونهی ا«:  آنيد  اعالم خداوند، خدايتان

،   الويان  را به هايم  عشريه تمامی  امر فرمود آه
 از   و از هيچكدام ام  داده  زنان  و بيوه ، يتيمان بانغري

.  ام  نكرده  آنها را فراموش ننمودهی  تو سرپيچ قوانين
 عزادار  آهی  و وقت  بودم نجس  شرعًا آهی زمان15و14

 را  از آنی  و چيز ام  نزده  عشريه  به ، دست بودم
 و  ام  آرده از تو اطاعت.  ام  نكرده  هديه مردگانی برا

  خداوند، از آسمانی ا.  ام  تو را بجا آورده  احكام تمام
 خود  ، قوم  نظر انداخته  توست  مقدس  جايگاه آه

 حاصلخيز را   سرزمين اين.   بده  را برآت اسرائيل
 عطا   برآتی،ا  ما داده  به ات  وعده  طبق نيز آه
 ».فرما

 
  خدا  خاص قوم

   تمام فرمايد آه ی امر م امروز خداوند، خدايتان16
 و  دلی  شما با تمام  آنيد؛ پس  او را اطاعت قوانين
 او  ايد آه امروز اقرار آرده17.  آنها را بجا آوريد جان
،  نمودهی ايد از او پيرو  داده  و قول شماستی خدا

  خداوند امروز طبق18.  را بجا آوريد احكامش
 او   خاص  شما قوم  آه  است  فرموده  اعالم اش وعده

اگر 19.  آنيد  او را اطاعت قوانينی هستيد و بايد تمام
ی  قومهاء  را بجا آوريد او شما را از همه احكامش

،   خواهد داد عزت ، اجازه ديگر بزرگتر ساخته
 و   عزت  اين آسبی  بيابيد؛ اما برا  و شهرت احترام
 .او باشيدی برای  مقدس  بايد قوم احترام

 
   عيبال يادبود بر آوهی بنا

  ، اين  اسرائيل  سفيدان و ريشی  موس آنگاه
 دادند و از آنها   قوم  را نيز به دستورات

 :خواستند تا آنها را بجا آورند
   عبور آرديد و به  از رود اردن وقتی آه«4و3و2

   شير و عسل  سرزمينی آه  موعود يعنی به سرزمين
  آف رسيديد، سنگهای بزرگی از   جاری است در آن

 بنای   آوريد و آنها را بصورت  بيرون رودخانه
 بر روی   عيبال  بر آوه  رودخانه يادبودی در آنطرف
 بپوشانيد و  روی سنگها را با گچ. يكديگر قرار دهيد

در آنجا يک 6و5.  بنويسيد  خداوند را بر آن  قوانين سپس
 ابزار آهنی بر آنها   آه  با سنگهای نتراشيده قربانگاه
 بسازيد و   باشد برای خداوند، خدايتان دهنخور
   تقديم  بر آن های سوختنی برای خداوند، خدايتان قربانی
   ذبح های سالمتی را نيز بر روی آن قربانی7. آنيد
 ، بخوريد و در همانجا در حضور خداوند، آرده

 خوانا   را با خط  قوانين  اينء آليه8.  شادی آنيد خدايتان
 ». بنويسيدروی بنای يادبود
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   به خطابی  الو آاهنانی  همراه بهی  موس آنگاه9
امروز تو !  بشنو اسرائيلی ا«:   گفت اسرائيل ی بن تمام
 بايد از  بنابراين10. یا  شده  خداوند، خدايت قوم

   او را آه و قوانينی نمايی خود پيروی خداوند، خدا
 ».ی آن  اطاعت دهمی  تو م امروز به

 
 لعنتها

   اسرائيل  قوم  دستور را به اينی  روز موس اندرهم11
 :داد
 ی،، الو  شمعون ، قبايل  از عبور از رود اردن پس12

  آوهی  بايد بر رو  و بنيامين يهودا، يساآار، يوسف
  و قبايل13  آنند  را اعالم  بايستند و برآات َجِرزيم
بايد بر ی  و نفتال ، دان ، جاد، اشير، زبولون رئوبين
  آنگاه14.  آنند  بايستند و لعنتها را اعالم عيبال  آوه
  بلند بهی اند با صدا  آنها ايستاده  در بين ها آه یالو
 : بگويند اسرائيل ی بن تمام

 يا فلز  ، چوب از سنگی  بت آهی  خدا بر آس لعنت«15
 آند، زيرا خداوند از   را پرستش  آن بسازد و مخفيانه

 ». متنفر استی پرست بت
 ». آمين«:  بگويند قومی امو تم

   پدر و مادرش  به  نسبت آهی  خدا بر آس لعنت«16
 ».آندی احترام یب

 ». آمين«:  بگويند قومی و تمام
 و   خودش  زمين  مرز بين آهی  خدا بر آس لعنت«17

 ». را تغيير دهد اش همسايه
 ». آمين«:  بگويند قومی و تمام

،  نا را از راه نابي  شخص آهی  خدا بر آس لعنت«18
 ». آند منحرف
 ». آمين«:  بگويند قومی و تمام

 و  ، يتيمان  غريبان  به  نسبت آهی  خدا بر آس لعنت«19
 ».نمايدی عدالت ی ب  زنان بيوه

 ». آمين«:  بگويند قومی و تمام
 همبستر شود،   پدرش  با زن آهی  خدا بر آس لعنت«20

 ». دارد  تعلق  پدرش  به  زن  آن چون
 ». آمين«:  بگويند قومی و تمام

ی  جنسء رابطهی  با حيوان آهی  خدا بر آس لعنت«21
 ».برقرار آند

 ». آمين«:  بگويند قومی و تمام
و ی  تن  با خواهر خود، چه آهی  خدا بر آس لعنت«22
 ». همبستر شودی، ناتن چه

 ». آمين«:  بگويند قومی و تمام
 خود همبستر   با مادر زن آهی  خدا بر آس لعنت«23

 ».شود
 ». آمين«:  بگويند قومی و تمام

 ». شود  قتل  مرتكب  مخفيانه آهی  خدا بر آس لعنت«24
 ». آمين«:  بگويند قومی و تمام

 بگيرد تا فرد   رشوه آهی  خدا بر آس لعنت«25
 ». برساند  قتل را بهی گناه یب

 ». آمين«:  بگويند قومی و تمام
 خدا را   و دستورات  قوانين آهی  خدا بر آس لعنت«26

 ». نكند اطاعت
 ». آمين«:  بگويند قومی و تمام

 
  برآات

 )24-12 :7   تثنيه؛13-3 :26  الويان(

   را آه  خداوند، خدايتان  فرامين اگر تمام
 آنيد،   اطاعت  بدقت دهم ی شما م امروز به

و 6-2   دنيا خواهد ساخت  قوم خداوند شما را قويترين
 : شما خواهد گردانيد  را نصيب برآات  اين

  فرزندان.  خواهد داد  را برآت تان شهر و مزرعه
 شما   بسيار بهء  و رمه  و گله  فراوان زياد، محصوالت

.  خواهد داد  را برآت  و نانتان خواهد بخشيد، و ميوه
 . خواهد داد  برآت  آارهايتانء خداوند شما را در همه

 خواهد   شما شكست ا در مقابل ر خداوند، دشمنانتان7
 خواهند آمد،   شما بيرون سو عليهک آنها از ي. داد
.  خواهند شد  سو پراآنده  هفت در برابر شما بهی ول

 خواهد داد و   شما را برآت  دسترنج خداوند حاصل8
او شما را .   پر خواهد ساخت  را از غله انبارهايتان
 . خواهد داد دهد برآت ی شما م  به آهی در سرزمين

در   آنيد و خود را اطاعتی اگر اوامر خداوند، خدا9
   است  داده  وعده  برداريد، او نيز چنانكه  او گام راه

ی  تمام آنگاه10.   خود خواهد ساخت  مقدس شما را قوم
 خداوند   خاص  شما قوم  خواهند ديد آه  جهان مردم

 .هستيد و از شما خواهند ترسيد
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   به فراوانی ها  موعود نعمت زمينخداوند در سر11
ی ها  بسيار، گله فرزندانی شما خواهد بخشيد يعن

 را  آسمانی ها او روزنه12.   فراوان زياد و محصول
 خواهد فرستاد و شما را   موقع  را به ، باران گشوده
ی ها  قوم به.  خواهد داد  برآت  آارهايتان ءدر همه

   قرض ناناز آی  خواهيد داد، ول قرضی زياد
،   فراداده  گوش  فقط چنانچه13.  نخواهيد گرفت

 شما   امروز به  را آه  خداوند، خدايتان دستورات
   آنيد، او شما را برتر از ديگران  اطاعت دهم یم

  آهی  از قوانين  باشيد آه  مواظب پس14.  خواهد ساخت
نكنيد و هرگز ی  سرپيچ  وجه  هيچ  به ام  شما داده به

 .ننماييدی  و پيرو  ديگر را عبادت نخدايا
 

  ی نااطاعت عواقب
 )46-14 :26  الويان(

ی  ندهيد و قوانين  گوش  خداوند، خدايتان اگر به15-19
   تمام  نكنيد آنوقت  اطاعت دهم ی شما م  امروز به را آه
 :ها بر سر شما خواهد آمد  لعنت اين

   او ميوه. خواهد آرد  را لعنت تان خداوند شهر و مزرعه
 و   شما، فرزندان  خواهد آرد و به  را لعنت و نانتان

خداوند، شما را .  خواهد داد  آمء  و رمه  و گله محصوالت
 . خواهد آرد  بكنيد لعنت در هر آاری آه

آنيد، خداوند ک ، خدا را تر  ورزيده اگر شرارت20
 و   مصيبت  شما را به  آارهايتانء نيز در همه

از ی دچار خواهد آرد تا بكلی ام و ناآ اضطراب
 شما خواهد  در بينی آنقدر بيمار21.  برويد ميان

   را تصرف آنی  بزود آهی زمينی فرستاد تا از رو
او شما را گرفتار 22. آنيد محو و نابود شويد یم

 خواهد آرد و   و التهاب و تبک مهلی بيماريها
   خواهد فرستاد تا محصولتان و باد سوزانی خشكسال
   بالها آنقدر شما را دنبال اينی تمام.  ببرند را از بين

 نخواهد   از آسمان باران23. خواهند آرد تا نابود شويد
خواهد ک ، خش  آهن  چون باريد و زميِن زير پايتان

  و شنک  خا خداوند طوفان ،  باران عوض24. بود
 .خواهد آردک خواهد فرستاد و شما را هال

 خواهد   شكست  دشمنانتان  مقابلخداوند، شما را در25
در ی  خواهيد آمد، ول  آنها بيرون سو عليهک از ي. داد

 ء  خواهيد شد و همه  سو پراآنده  هفت  به برابر ايشان
شما ک  اسفنا  وضع  با ديدن زمينی روی ها قوم

  پرندگانک  خورا اجسادتان26.  خواهند گرديد هراسان
  نخواهد بود آه یخواهد شد و آسی  وحش و حيوانات

 بر  را آهی  دمل خداوند همان27. آنها را براند
شما ی او بدنها.  آورد بر شما خواهد فرستاد مصريان
 مبتال خواهد آرد تا خود را  گوناگونی  زخمها را به

 ی،خداوند، ديوانگ28.  باشيد نداشتهی بخارانيد و عالج
در 29. خواهد آردی بر شما مستولی و پريشانی آور

ی  سخت بهی  در تاريك آهی  نابيناي  مثل آفتابی روشناي
 خواهيد   راه آند، آورآورانه ی خود را پيدا م راه
 مورد  دايم.  نخواهيد بود موفقی  آار در هيچ.  رفت
 خواهد   چپاول ، اموالتان  شده  واقع  ديگران ظلم

 . نخواهد رسيد  دادتان  به هيچكس. گرديد
 خواهد آرد و   ازدواج امزدتانبا نی  ديگر شخص30

خواهد ی زندگی  ديگر آنيد آس ی بنا م آهی ا در خانه
  ايد ديگران  آرده  غرس را آهی  تاآستان ءميوه. آرد

   را دربرابر چشمانتان و گاوهايتان31 خواهند خورد
 آنها   از گوشت تكهک يی حتی سر خواهند بريد، ول
  شما بهی  رو ش را پي االغهايتان. را نخواهيد خورد

   داده  دشمنانتان  به گوسفندانتان.  خواهند برد غارت
.  داد شما برسد  به نخواهد بود آهی خواهند شد و آس

   به  را دربرابر چشمانتان  و دخترانتان پسران32
 آنها   ديدن  در اشتياق خواهند برد و دلهايتانی بردگ
د  برنخواه از دستتانی آاری  خواهد شد، ول خون
ايد   نشنيده  را هم اسمشی  حت  آه بيگانهی قوم33. آمد

ايد، خواهند   آاشته  با هزار زحمت را آهی محصوالت
  با ديدن34.  خواهيد بود  و ستم  زير ظلم هميشه. خورد
.  خواهيد شد  خود ديوانه  ناگوار اطراف وضع

ناپذير  التيامی  دملها خداوند، شما را از سر تا پا به35
 .خواهد آردمبتال 

گزينيد نزد  ی بر م را آهی خداوند، شما و پادشاه36
 شناختيد تبعيد ی م  اجدادتان  شما و نه  نه آهی قوم

را ی و سنگی  چوب در آنجا خدايان. خواهد آرد
  خداوند، شما را در ميان37.  خواهيد نمود پرستش

   با ديدن  و مردم  خواهد ساخت قومها پراآنده
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 قومها   خواهند شد و شما در ميان  هراسان وضعتان
 .نما خواهيد بود رسوا و انگشت

، ولی اندک خواهيد درويد،  بسيار خواهيد آاشت38
.  را خواهند خورد  ملخها محصوالتتان چون

 خواهيد نمود،  ، از آنها مراقبت  آرده تاآستانها غرس39
 آنها  ولی از انگور آنها نخواهيد خورد و از شراب

 خواهد   را از بين ، درختان يد، زيرا آرمنخواهيد نوش
 خواهند روييد، ولی   زيتون  جا درختان در همه40. برد

  شان  ميوه  نخواهيد آورد، چون از آنها روغنی بدست
   و دختران پسران41.   خواهد ريخت  از رسيدن قبل

 شما خواهند ربود  ، اما آنها را از دست خواهيد داشت
ملخها، درختها و 42.  برد خواهند  اسارت و به

  غريبانی آه43.  شما را نابود خواهند آرد محصوالت
آنند روزبروز ثروتمندتر   شما زندگی می در ميان

 شما  آنها به44. خواهند شد و شما روزبروز فقيرتر
   ارباب ايشان.  آنها  شما به  خواهند داد، نه قرض

 .خواهند شد و شما نوآر
 خواهد آمد تا نابود  ر سرتان لعنتها ب اينی تمام45

   اطاعت شويد، زيرا نخواستيد از خداوند، خدايتان
 باليا   اينء همه46. نماييدی  پيرو آنيد و از دستوراتش

ی  عبرت شود، درس ی م  دامنگير شما و فرزندانتان آه
 ی، فراوان  در زمان چون47.  خواهد بود ديگرانی برا

  پس48،  نكرديد خدمتی و خوشی خداوند را با شاد
 خواهد آرد تا در   را بر شما مسلط او دشمنانتان

 آنها را ی،و بيچارگی  برهنگی،و تشنگی گرسنگ
 شما خواهد بود   برگردن آهنينی يوغ. نماييدی بندگ
 . نابود شويد آهی تا وقت

 خواهد   سراغتان را از دور دستها بهی خداوند قوم49
   مثل ايشان. فهميد ی را نم  زبانشان آهی فرستاد، قوم

خو،   درنده  قوم اين50.  بر شما فرود خواهند آمد عقاب
.   جوانانتان  به  خواهند آرد و نه  شما رحم  پيران  به نه
 را خواهند خورد و شما از   و محصولتان آنها گله51

ی شما باقی برای ا  غله نه. خواهيد مردی گرسنگ
 ی،زيتون   روغن و نهی ا  تازه  شراب خواهد ماند، نه

 را   شهرهايتان تمام52. یا  بره و نهی ا  گوساله نه
 و بلند آنها  محكمی  خواهند آرد و ديوارها محاصره

 فكر  آهی  ديوارهاي ، همان را فروخواهند ريخت

  در آن53.  خواهند آرد آرديد از شما حفاظت یم
 و   پسران گوشتی ، حت  محاصره سختی روزها

 و  ترين نجيب54.  خواهيد خورد م را ه دخترانتان
   محبوب  برادر خود و زن بهی  مرد، حت دلسوزترين

   هستند ترحم  هنوز زنده  آه هايش  و بچه خويش
  آهی گوشت ازی ا  قطعه و از دادن55، نخواهد آرد

   آنها امتناع  به  فرزندانش گوشتی خورد يعن یم
ی  شهر چيز ء بخاطر محاصره خواهد آرد، چون

  ترين  و لطيف ظريفترين57و56.  ندارد خوردنی راب
   زمين  را به پايشک نوی آرد حت ی نم  رغبت  آه زن

  خورد به ی م بگذارد، حاضر نخواهد بود از آنچه
 نوزاد و  جفت.  بدهد  محبوبش شوهر و فرزندان

ی  مخف ، از ايشان  بدنيا آورده  تازه را آهی آودآ
. آنها را بخوردی تنهاي   به  تا خودش خواهد ساخت

در ی و پريشانی  گرسنگ  خواهد بود وحشت چنين
 . آنند ، شما را محاصره  دشمنان آهی زمان

   آتاب  در اين  قوانينی آهء  آليه اگر از اطاعت59و58
   نام  به  گذاشتن  سرپيچی آنيد و از احترام  شده نوشته

  نگاه ورزيد، آ  امتناع  خداوند، خدايتان مجيد و مهيب
   و امراض  بالهای سخت خداوند بر شما و فرزندانتان

  خداوند، شما را به60.  خواهد فرستاد  عالج غيرقابل
ترسيديد دچار   در مصر از آنها می  امراضی آه تمام

  خداوند هر گونه61. خواهد آرد و عالجی نخواهد بود
   وجود دارد، حتی آنهايی را آه بيماری و باليی را آه

 شما   سراغ  به  نشده  اسمی از آنها برده  آتاب يندر ا
 ء  اندازه  قبًال به اگر چه62. خواهد فرستاد تا نابود شويد

شمار بوديد، تعداد آمی از شما  ، بی  آسمان ستارگان
   اطاعت باقی خواهند ماند، زيرا از خداوند، خدايتان

 .نكرديد
 شما  دن و افزو  آردن  خداوند از احسان همانطور آه63

 از نابود   نيز در آنوقت ، همانگونه  است شادی آرده
   خواهد شد و شما از سرزمينی آه  شما خوشحال آردن

خداوند، 64.   خواهيد گشت  آن آنيد ريشه  می تصرف
 تا  عالم ء  تمامی ملتها از يک گوشه شما را در ميان

  در آنجا خدايان.   خواهد ساخت  ديگر پراآندهءگوشه
  ، پرستش  پدرانتان شناختيد و نه  خود می  نه  را آهديگر

   ساخته  و سنگ  از چوب خواهيد آرد، خدايانی آه
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 را نخواهيد   قومها روی آرامش  آن در ميان65. اند شده
 و چشمانی   شما دلهايی لرزان  خداوند به ديد، بلكه
  زندگی شما دائم66.  خواهد داد  و افكاری پريشان گريان
 سپری   با ترس  و روزتان ر خواهد بود، شبدر خط

   روشنايی صبح خواهد شد و اميدی برای ديدن
 و  بينيد، ترس  می  آه بخاطر آنچه67.  نخواهيد داشت

  صبحگاهان.   وجود شما را فرا خواهد گرفت وحشت
:  و شامگاهان» !شد  می  شب ای آاش«:  خواهيد گفت

ما را با آشتی خداوند، ش68» !شد  می  صبح ای آاش«
   آه  بودم  مصر خواهد فرستاد هر چند قبًال گفته به

در آنجا حاضر . هرگز ديگر مصر را نخواهيد ديد
   بردگی دشمنانتان خواهيد شد حتی خود را به

 . بفروشيد، اما خريداری نخواهيد داشت
 

   موآب  در دشت عهد خداوند با اسرائيل
 ند در خداو  عهدی آه  شرايط  است اين

   اسرائيل  موسی با قوم  توسط  موآب سرزمين
   قبًال در آوه  عهد غير از عهدی بود آه اين.  بست

 را  اسرائيل  بنی موسی تمام3و2.  بود  شده  بسته حوريب
 :  گفت  ايشان  زير را به احضار آرد و سخنان

 خداوند بر سر   خود بالهايی را آه شما با چشمان
   آورد، ديديد و شاهد معجزات ش و درباريان فرعون
ولی تا امروز 4.  خداوند در سراسر مصر بوديد عظيم

 ببينند و   بفهمند و چشمانی آه خداوند دلهايی آه
  خداوند چهل5.   است  شما نداده  بشنوند به گوشهايی آه

   نه  مدت در اين.  آرد  هدايت  شما را در بيابان سال
هر 6.   گشت  پاره  آفشهايتان  شد و نه  آهنه هايتان لباس

   و شرابی برای نوشيدن چند نانی برای خوردن
 شما  رساند تا به نداشتيد، اما خداوند روزی شما را می

 .  او خدای شماست بفهماند آه
   سرزمين پادشاه (  سيحون  اينجا رسيديم  به آهی زمان7

  به با ما)   باشان  سرزمين پادشاه ( و عوج)  حشبون
و 8   داديم  را شكست ما ايشانی  برخاستند، ول جنگ

، جاد و  رئوبينی ها  قبيله  و به  را گرفتيم سرزمينشان
 . داديمی  منسء  قبيله نصف

   آنيد تا در تمام  عهد را اطاعت  اين شرايط9
،  رهبرانی شما يعنی همگ10.  باشيد  موفق آارهايتان

 و  ودآان با آ همراه11   قوم ، مردان  سفيدان ريش
آنند  یمی  شما زندگ  در بين آهی  و غريبان همسرانتان

  آب  شكنند و برايتان ی م  هيزم آهی آسانی يعن
  آورند امروز در حضور خداوند، خدايتان یم

 خداوند،  آهی  عهد ايد تا به اينجا ايستاده12. ايد ايستاده
امروز 13. بندد وارد شويد ی امروز با شما م خدايتان
 خود تأييد آند و   قوم خواهد شما را بعنوان ید مخداون
،   پدرانتان  شما و به  به شما باشد، همانطور آهی خدا

   پيمان اين15و14.  داد  وعده  و يعقوب  و اسحاق ابراهيم
  ايد بسته  ايستاده  امروز در حضورش تنها با شما آه

  بسته نيز   اسرائيل ءآيندهی ها  نسل  با تمام شود بلكه ینم
 .شود یم

 مصر   در سرزمين  چگونه آوريد آه ی ياد م يقينًا به16
 از آنجا چطور از   از خروج  و پس آرديم یمی زندگ
   آن قبيحی شما بتها17.  ديگر گذشتيمی ها  قوم ميان

 و   و نقره  و سنگ  از چوب سرزمينها را ديديد آه
د يا  شما مر امروز در ميان18.  بودند  شده طال ساخته

   از خداوند، خدايمان نباشد آهی ا  يا قبيله ، خاندان زن
   را بپرستد و با اين  خدايان برگردد و بخواهد اين

 . آند  را مسموم  قوم آار، بتدريج
   اين  از شنيدن  پس  شما نباشد آه آسی در ميان19

  هشدارها، آنها را سرسری بگيرد و فكر آند اگر به
ای نخواهد   دهد صدمه خود ادامه ء های گستاخانه راه
 آار او همگی شما را نابود خواهد آرد؛  اين. ديد
  گذرد بلكه  او نمی  خداوند از سر تقصيرات چون20

ور خواهد شد   شعله  شخص  برضد آن  و غيرتش خشم
 بر سر   شده  نوشته  آتاب  در اين هايی آه  لعنت و تمام

   را از روی زمين او او فرود خواهد آمد و خداوند اسم
های  خداوند او را از تمامی قبيله21. محو خواهد آرد

 در  هايی را آه  لعنت ء جدا خواهد نمود و آليه اسرائيل
.  خواهد آرد ، بر سر او نازل  ذآر شده  آتاب اين

  از  و غريبانی آه  شما و نسلهای آينده  فرزندان آنگاه22
ر آنند،  شما عبو  از سرزمين آشورهای دور دست

   نازل  سرزمين  خداوند بر اين بالها و بيماريهايی را آه
   تمام آنها خواهند ديد آه23.  خواهند ديد  است آرده
   نه  در آن  آه  خشک و سوزان زاری است ، شوره زمين

  سرزمينتان. رويد  چيزی می شود و نه  می چيزی آاشته
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 خواهد   و صبوئيم  و ادمه  و عموره  سدوم  مثل درست
.  آرد  خود آنها را ويران  خداوند در خشم بود آه

   سرزمين چرا خداوند با اين«: قومها خواهند پرسيد24
   بوده  او چه امان  بی  خشم  اين ؟ دليل  است  آرده چنين
  چون«:  خواهد شد  گفته  ايشان در جواب25» ؟ است
 از   خروج  هنگام  عهدی را آه  سرزمين  اين مردم

 بود،   بسته  با ايشان صر خداوند، خدای پدرانشانم
 آنها   خدايانی پرداختند آه  پرستش  به ايشان26. شكستند

   آنها را منع شناختند و خداوند، پرستش را قبًال نمی
   سرزمين  اين  خداوند عليه  خشم پس27.  بود آرده

   آتاب  در اين های او آه  لعنتء  شد و آليه افروخته
  خداوند با خشم28.   فرو ريخت ، بر سرشان  شده نوشته

   ريشه  را از سرزمينشان  شديد خود، ايشان و غضب
 تا   ديگری راند آه  سرزمين  و آنها را به  ساخت آن

 ».آنند امروز در آنجا زندگی می
   بر ما آشف  خداوند، خدايمان  آه هستی اسرار29

بر ما و  خود را  ، اما او قوانين  است نفرموده
 .  آنيم  تا آنها را اطاعت  است  آشكار نموده فرزندانمان

   برآت  دريافت شرط
   برآتها و لعنتها اتفاق  اين  تمام هنگامی آه

  ای آه  قومهای بيگانه بيافتد و شما در ميان
 مرا   سخنان  است  آنجا رانده  شما را به خداوند، خدايتان

   بازگشت وند، خدايتانو بسوی خدا2 ياد بياوريد  به
   فرامينی را آه  با تمامی دل نماييد و شما و فرزندانتان

 خداوند،  آنگاه3 آنيد،   اطاعت  شما دادم امروز به
او بر شما .  خواهد داد  نجات  شما را از اسارت خدايتان
   قومهايی آه  تمام  خواهد آرد و شما را از بين ترحم

.  خواهد نمود  جمع  است ده آر شما را در آنها پراآنده
   باشيد او شما را جمع  دنيا هم  نقاط اگر در دورترين4

گرداند تا  می  باز  نياآانتان  سرزمين و به5آند  می
 از  ، بيش  داده  شما برآت او به.  شويد  مالک آن دوباره
او دلهای شما و 6.  شما را خواهد افزود پيش

 را   خداوند، خدايتان را پاک خواهد آرد تا فرزندانتان
   سرزمين  بداريد و در آن  دوست  و جان با تمامی دل

 . بمانيد زنده
ی  فرامين ء نماييد و همه خداوند بازگشتی اگر بسو8و7

 آنيد   اطاعت دهم ی شما م  امروز به  من را آه

 ء  لعنتها را متوجه  اينء  نيز همه خداوند، خدايتان
رسانند خواهد  ی شما آزار م  به آهی  و آسان دشمنانتان

   آارهايتان  شما را در تمام خداوند، خدايتان9. آرد
 و   بسيار و گله  شما فرزندان  خواهد داد و به برآت

 خداوند بار   عطا خواهد آرد، چون  فراوان محصول
   از پدران خواهد شد، همچنانكهی ديگر از شما راض

   آتاب  اين در را آهی  فرامين پس10. بودی شما راض
   و جان دلی  آنيد و با تمام ، اطاعت  شده  نوشته قانون
 از  اطاعت11.  نماييد  بازگشت خداوند، خدايتانی بسو
.   شما نيست و دسترسی  از تواناي ، خارج  فرامين اين

نتواند ی  آس  آه  نيست  در آسمان  قوانين  اين چون13و12
 آنيد  نويد و اطاعت بياورد تا آنها را بش آنها را پايين
ی  آس چه«:  بگوييد  آه  نيست درياها همی و در ماورا

ما بياورد تا آنها ی ، آنها را برا  آنجا رفته تواند به یم
 شما   به  قوانين اين14» ؟  آنيم  و اطاعت را بشنويم

 هستند تا  آنها در دلها و بر لبهايتان. بسيار نزديكند
 . آنيد بتوانيد آنها را اطاعت

را در ی و خوبی  بدی، و زندگ  امروز مرگ من15
  من16. را برگزينيدی  تا يك ام برابر شما قرار داده

 را   خداوند، خدايتان  آه ام  شما دستور داده امروز به
 او را   برداريد و قوانين  او گام  در راه  داشته دوست
 بشويد و  بزرگی ، قوم  مانده  داريد تا زنده نگاه

   تصرف آهی  شما در سرزمين  به خدايتانخداوند، 
 ندهيد و  اگر گوشی ول17.  بدهد خواهيد آرد، برآت

 ديگر برويد و آنها را   خدايان  نكنيد و بدنبال اطاعت
   شما اعالم  امروز به  همين در اينصورت18، بپرستيد

  آهی  يقينًا نابود خواهيد شد و در سرزمين  آه آنم یم
 . نخواهيد داشتی طوالنی رآنيد، عم ی م تصرف

 امروز زندگی و   آه گيرم  را شاهد می  و آسمان زمين19
.  ام داده  را در برابر شما قرار  و لعنت ، برآت مرگ

   زنده  آنيد تا شما و فرزندانتان زندگی را انتخاب
، از او   داشته  را دوست خداوند، خدايتان20. بمانيد

  زيرا او زندگی شماست او بچسبيد،   آنيد و به اطاعت
   پدرانتان  به  در سرزمينی آه  شما و فرزندانتان و به

، عمری   است  داده  وعده  و يعقوب  و اسحاق ابراهيم
 .طوالنی عطا خواهد فرمود
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 شود یمی  موس  جانشين يوشع
   قوم  خود به  سخنانء در ادامهی موس

 صد و   اآنون من«:   گفت چنين  اسرائيل
ی  شما را رهبر  و ديگر قادر نيستم  دارم  سال بيست
 عبور   از رود اردن  است  گفته  من خداوند به.  آنم

خواهد ی خود خداوند شما را رهبر3.  آرد نخواهم
آنند نابود  یمی  در آنجا زندگ را آهی هاي نمود و قوم

 خود   تصرف  را به  ايشان خواهد آرد و شما سرزمين
 رهبر   خداوند، يوشع  فرمان طبق. درخواهيد آورد
 و   سيحون خداوند همانطور آه4. شما خواهد بود

،  ساختهک را هالی  امور ، پادشاهان عوج
 در  را نيز آهی هاي  نمود، قوم  را ويران سرزمينشان

. آنند نابود خواهد آرد یمی  زندگ  سرزمين اين
 خواهد آرد و   شما تسليم  دست  را به خداوند، ايشان5
.  با آنها رفتار آنيد ام  داده آهی  دستور ما بايد طبقش
خداوند، .  نترسيد از ايشان. و دلير باشيدی قو6

او شما را تنها نخواهد .  با شما خواهد بود خدايتان
 ».نخواهد آردک  و تر گذاشت

، در حضور   را احضار آرده  موسی يوشع آنگاه7
،  دلير باشقوی و «:   او گفت  به  اسرائيل تمامی قوم

   خداوند به  سرزمينی آه  را به  قوم زيرا تو اين
 رهبری خواهی آرد تا آنجا   است  داده  وعده اجدادشان

، زيرا خداوند با تو   نباش ترسان8.  آنند را تصرف
او تو را .  خواهد آرد  تو حرآت خواهد بود و پيشاپيش
 ». و ترک نخواهد آرد تنها نخواهد گذاشت

 
  خداوند انين قو قرائت

   آاهنان  را به  و آن  خدا را نوشت  موسی قوانين آنگاه9
آردند و نيز   می  عهد خداوند را حمل  صندوق الوی آه

   ايشان او به11و10.  سپرد  اسرائيل  سفيدان  ريش به
يعنی  ،  سال  هر هفت  را در پايان  قوانين اين«: فرمود

 عيد  هنگامشود،   می  قرضها بخشيده در سالی آه
 در حضور خداوند در   اسرائيل  قوم  تمام ها آه خيمه

شوند،   می آند جمع  می  تعيين  او برای عبادت مكانی آه
ها و  ، بچه ، زنان  مردان تمام12. برای آنها بخوانيد

 آنيد  آنند جمع  شما زندگی می  در ميان غريبانی را آه
 خداوند،  د آه خداوند را بشنوند و ياد بگيرن تا قوانين

.  آنند  را اطاعت  نمايند و دستوراتش  را احترام خدايتان
 آشنايی   قوانين  با اين  آه هايتان  آنيد تا بچه چنين13

   در سرزمين ندارند آنها را بشنوند و بياموزند آه
  اند، خداوند را احترام  زنده موعود تا هنگامی آه

 ».نمايند
 

  ی موس  خداوند به  دستورات آخرين
   عمرت پايان«: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه14

 ء  خيمه  و با خود به  را بخوان يوشع.   است شدهک نزدي
  پس» .  او بدهم  را به  الزم  بياور تا دستورات عبادت
 . وارد شدند  عبادت ء خيمه  به و يوشعی موس

، خداوند در ابر ظاهر شد و ابر،   عبادتء در خيمه15
ی  موس  خداوند به سپس16.  ايستاد در خيمهی باال
ی  خواه  ملحق  پدرانت مرد و بهی تو خواه«:  گفت
   من  موعود به  در سرزمين  قوم بعد از تو، اين. شد

 خواهند   بيگانه  خدايان  پرستش ، به  آرده خيانت
   با ايشان را آهی ، عهد  و مرا از ياد برده پرداخت

   بر ايشان  من  خشم آنگاه17 .  خواهند شكست ام بسته
 را   آرد و رويم خواهمک  را تر ، ايشان ور شده شعله

سختيها و .  گرداند تا نابود شوند  برخواهم از ايشان
  آهی  خواهد شد بطور  نازل بسيار بر ايشانی بالها

  من18.   ما نيست خدا ديگر در ميان:  خواهند گفت
 بر  را از ايشان   رويم شان یپرست  بت  گناه بسبب

 . گردانم یم
  دهم ی تو م  به  سرود را آه  اين  آلمات اآنون«19

 آنها  بهی  تا هشدار  ياد بده  اسرائيل  مردم  و به بنويس
   به آهی  سرزمين  را به  ايشان آهی زمان20. باشد

ی  سرزمين بهی ، يعن  آوردم  بودم  داده  وعده پدرانشان
   از اينكه  و پس  استی،جار   در آن  شير و عسل آه

 ديگر   خدايان  پرستش  شدند و به سير و فربه
  و به21 ، عهد مرا شكستند پرداختند و مرا رد نموده

،   هنگام بسيار دچار شدند، در آنی سختيها و بالها
 ياد آنها خواهد   را به هايشان محنت   سرود دليل اين
   به  سينه ديگر،  نسل بهی  سرود از نسل اين. آورد
 از  قبلی  حاال، حت  از همين من.  خواهد شد  نقل سينه
 را   موعود شوند، افكار ايشان  وارد سرزمين اينكه
 ». دانم یم
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 و   سرود را نوشت  روز، موسی آلمات  در همان پس22
   يوشع  خداوند به سپس23.  ياد داد  اسرائيل  قوم  را به آن

   اسرائيل ا تو بايد مردم، زير قوی و دلير باش«: فرمود
   هدايت ام  داده  وعده  ايشان  به  من  سرزمينی آه را به

 ». بود  با تو خواهم آنی، و من
   آتاب  در اين را آهی  قوانينء آليهی  موس آهی وقت24

 عهد   صندوق آهی  الويان به25،   نوشت  است  شده ثبت
   قانون ب آتا اين«26: آردند فرمود ی م خداوند را حمل

، درآنار   اسرائيل  قوم بهی جدی  هشدار را بعنوان
  چون27.  قرار دهيد  عهد خداوند، خدايتان صندوق

اگر . و سرآشندی  چقدر ياغ  قوم  اين  آه دانم یم
 خداوند   به  نسبت  هستم  ايشان  در ميان امروز آه
   چه  من ، بعد از مرگ اند، پس شدهی  ياغ اينچنين

   سفيدان  و ريش  رهبران ء آليه اآنون28. ردخواهند آ
   ايشان  را به  سخنان  را احضار آنيد تا اين هايتان قبيله
.   شاهد بگيرم  را بر ايشان  و آسمان  و زمين بگويم

  آلودهی ، خود را بكل  من  از مرگ  پس  آه دانم یم29
ی  سرپيچ ام  شما داده  به آهی ، از دستورات آرده

گير   گريبان ، مصيبت آيندهی در روزها. ردخواهيد آ
پسندد  ی خداوند نم  را آه شما خواهد شد، زيرا آنچه

ک  خواهيد داد و او را بسيار غضبنا  را انجام همان
 ».خواهيد آرد

 
  یسرود موس

   جماعت تمامی  سرود را برا اينی  موس سپس30
 : خواند اسرائيل

 
 ،  بگير تا بگويم  گوش آسمانی ا

 ! مرا بشنو  سخنان زمينی و ا
  خواهد باريد  باران  مثل  من تعليم2

 .  خواهد نشست  بر زمين و مانند شبنم
 ،  تازهء  بر سبزه بارانی ها  قطره  مثل  من آالم

 .  فرو خواهد ريخت  بر گياهان  باران نم و مانند نم
  آرد،  خواهم  خداوند را ستايش نام3

 . خواهند نمود صفرا وی  و  او عظمت و قوم
 و   آامل  و اعمالش استی ا  صخره خداوند همچون4

 ، عادل

  و دادگر، امينی  خدا اوست
 .  مبرا و با انصاف از گناه

 اند،  او گشته  ننگ ، باعث  او فاسد شده قوم5
هستند ی  قوم  او نيستند، بلكه آنها ديگر فرزندان

 .رو و متمرد آج
 !  و نادان  احمق قومی ا6
 ی؟آن یمی خود قدردانی  از خدا ا اينچنينآي

 ؟  تو نيست آيا او پدر و خالق
  تو را بوجود آورد؟ آيا او نبود آه

  ياد آر،  را به گذشتهی روزها7
  تو بگويند،  تابه  خود بپرس از پدران
 . دهند  تو جواب  تا به  آن  سوال  سفيدان از ريش

  آرد  قومها تقسيم  را بين ، زمين متعالی خدا8
  نمود، آنهارا تعيينی و مرزها

 .او باشدک  را برگزيد تا مل  اسرائيل قومی ول9
 ،  يافت و سوزانک  خش  را در بيابان او اسرائيل10

  آرد،  و از او مراقبت او را دربر گرفت
  نمود،  خود از او محافظت چشمک و مانند مردم

 در  پرواز  را به هايش  جوجه آهی  مانند عقاب درست11
 آورد، یم

گشايد تا آنها را بگيرد و با خود  یخود را می و بالها
 .ببرد

 نمودی  رهبر  خود را خودش او قوم12
 .نبودی با وی ديگری  خدا و هيچ

 حاصلخيز بخشيدی  آنها آوهستانها خداوند به13
 . آنها سير شوند تا از محصول

 ،  صخره  از ميان  عسل  ايشان او به
 . خارا داد  سنگ  از ميان و روغن

  بخشيد  آنان  رابه  و گوسفندان  گاوان بهترين14
 . آورند  بدست  فراوانء  تا از آنها شير و آره
 ، فربهی ها قوچها و بزها و بره

 آنها   شرابها را به  گندمها و مرغوبترين عاليترين
 .عطا فرمود

 گشتند،ی ، ياغ  سير شده اسرائيل یاما بن15
 ،  شده چاق و تنومند و  فربه
 نمودند،ک  بود تر  آنها را آفريده را آهی خداي

 .سپردندی  فراموش خود را به»  نجاِتء  صخره«و 
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  خود، قبيحی پرست آنها با بت16
 . خداوند را برانگيختند  و غيرت خشم

  آردند تقديمی  خدا نبودند قربان  بتها آه به17
   نشناخته هرگز آنها را  پدرانشان آهی  جديد  خدايان به

 بودند،
 . بودند  نكرده  آنها را پرستش اسرائيل ی بن آهی خدايان

  بود شان»  صخره « را آهی آنها خداي18
  بود،  را بوجود آورده و ايشان
 . آردند فراموش

   چه  و دخترانش  پسران خداوند ديد آهی وقت19
 آنند، یم

 .  بيزار گشت  از آنان  شده خشمگين
   تا هر چه آنم یمک ا را ترآنه«: او فرمود20
  بيايد، خواهد برسرشان یم

 .و خيانتكار هستندی ياغی زيرا آنها قوم
 ،  و باطل  بيگانه  خدايان آنها با پرستش21

  مرا برانگيختند،  و غيرت خشم
   و باطل بيگانهی  قومها  نمودن  نيز با محبت من

 . آورم ی م  و غيرت  خشم آنها را به
 را   و محصولش ، زمين  شده روخته اف  من خشم22

 خواهد سوزانيد،
   آتش ها رابه ، بنياد آوه  فرو رفته  زمين و تا اعماق
 .خواهد آشيد

  آورد  خواهم باليا بر سر ايشان«23
   خواهم  پرتاب ايشانی خود را بسوی  تيرها و تمام
 .آرد

   آشنده  و مرض  سوزان و تبی آنها را با گرسنگ24
 . آورد خواهمدر ی از پا

   انداخت  آنها خواهم  جان را بهی  وحش حيوانات
 . را بگزند  فرستاد تا ايشان را خواهمی سمی و مارها

 ، آشتار خواهد آرد ، شمشيِر دشمنان در بيرون25
 . حكمفرما خواهد بود ها وحشت  خانه و در درون

، نابود خواهند   و پيران ، آودآان  و دختران پسران
 .شد
 ، آنمک هالی  آنها را بكل خواستم یم26

  ياد آنها نيز از خاطرها محو گردد، آهی بطور
 : بگويند  شايد دشمنان  آه فكر آردمی ول27

 ». خداوند  قدرت  آنها را نابود آرد نه  ما بود آه قدرت
 . فهم ی و ب  نادان استی  قوم اسرائيل28
   چرا شكست فهميد آه ی و م  شعور داشت آاشی ا29
 .  است وردهخ
 نفر،ک  از ي چرا هزار نفرشان30

  خوردند؟  از دو نفر شكست  هزار نفرشان و ده
  بود، آردهک  را تر ، ايشان ايشان»  ءصخره«زيرا 

 . بود  نموده  تسليم  دشمن  دست  را به خداوند ايشان
  دانند آه ی نيز م دشمنانشانی حت31
 . ت نيس اسرائيل»  ءصخره« مانند  شان» صخره«
  فاسدند،  و عموره  سدوم  مانند مردم  اسرائيل دشمنان32
 بار  بهی  و سم  انگور تلخ باشند آه یمی  درختان مثل
 آورند، یم

   شده  از زهر مار گرفته مانند شرابی هستند آه33
 .باشد

 ، اند از نظر خداوند مخفی نيست  آرده  دشمنان آنچه34
 .د آرد خواه  آنها را مجازات  موقع او به

 .  خداوند است  و جزا از آن انتقام35
 آنها خواهند افتاد،ی بزود

 . استک  نزدي  ايشان زيرا روز هالآت
  خواهد رسيد  داد قومش خداوند به36

  خواهد فرمود،  شفقت و بر بندگانش
   رفته  از بين  ايشان  قوت ببيند آهی وقت

 .  است نماندهی  و آزاد رمق بردهی و برا
 :  خواهد گفت  قومش داوند بهخ38و37
  شما، آجا هستند خدايان«
 برديد ی م  آنها پناه  به  آه»ی هاي صخره«

 خورانديد ی م  آنان ها را به ی قربان و پيه
 آرديد؟ ی م  آنها تقديم  به نوشيدنی  برا و شراب

 آنندک  شما آم بگذاريد آنها برخيزند و به
 . باشند شما پناهگاهی و برا

   خدا هستم  تنها من يد آهبدان«39
 .  نيست غير از منی ديگری و خدا

 ، سازم ی م  و زنده ميرانم یم
 ، بخشم ی و شفا م آنم ی م مجروح
 . برهاند  من تواند از دست ینمی و آس

 ،  هستم  تا ابد زنده  آه من40
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  آنم ی م ، اعالم  برافراشته  آسمان  خود را به دست
 ، تيز آرده خود را   شمشير براق آه

 . نمود خواهمی  داور بر دشمنانم
   گرفت  خواهم از آنها انتقام41

 . آرد  خواهم  دارند مجازات  نفرت  از من و آسانی را آه
  خواهند شد،  دشمنان  خون  غرق تيرهايم42

  را خواهد دريد  و اسيران  شدگان  آشته  گوشت شمشيرم
 ،  خواهد گشت  آنها آغشته  خون و به
 ». خواهند شد  از خون  آنها پوشيده رهبرانی اسره

 آنيد،ی  خداوند شاد ها با قوم قومی ا43
 .  را خواهد گرفت  بندگانش  خون زيرا او انتقام
   خواهد گرفت  خود انتقام او از دشمنان

 .  پاک خواهد ساخت  خود را از گناه  و سرزمين و قوم
  ی موس  دستورات آخرين

 سرود را برای   اين  آلمات  و يوشع موسی وقتی آه45و44
  به«:   گفت  قوم موسی به46 خواندند،   اسرائيل قوم

   فرزندان  آنيد و به  توجه  شما گفتم  امروز به سخنانی آه
   خدا اطاعت  قوانين  از تمام خود دستور دهيد تا بدقت

   نيستند، بلكه ارزش  آلماتی بی  قوانين زيرا اين47آنند؛ 
در سرزمينی   آنيد تا از آنها اطاعت. ما هستند ش حيات
 خواهيد آرد عمر   تصرف  رود اردن  در آنطرف آه

 ». باشيد طوالنی داشته
   آوهستان به«49:   موسی گفت  روز خداوند به همان48

در .  اريحا برو  مقابل  موآب  در سرزمين  واقع عباريم
   به  را آه  آنعان  سرزمين  نبو برآی و تمام آنجا بر آوه

 خواهی   آوه  تو در آن سپس50.  ، ببين دهم  می  اسرائيل قوم
   همانطور آه  اجداد خود خواهی پيوست مرد و به
 اجداد   و به  هور درگذشت  نيز در آوه  هارون برادرت

،   اسرائيل زيرا هر دو شما دربرابر قوم51،  خود پيوست
  ، حرمت  صين ابان در بي  واقع قادش ء  مريبه ء چشمهآنار

   قوم  به سرزمينی را آه52.  نداشتيد  مرا نگه قدوسيت
، در برابر خود، خواهی ديد ولی هرگز  دهم  می اسرائيل
 ». نخواهی شد وارد آن

 
 دهد ی م  را برآت  اسرائيل قبايلی موس

   مرد خدا، قبلی، موس آهی  برآت  است اين
 : داد  اسرائيل  قوم  به مرگش از

  سينا آمد، خداوند از آوه2
  آرد  سعير طلوع او از آوه
 . درخشيد  فاران و از آوه

  او بودند  همراه ها هزار فرشته ده
 . او  راست  در دست مشتعلی و آتش

 دارد ی م  خود را دوست او قوم3
 آند، ی م و از آنها حمايت

 نشينند یاو می  نزد پاها ايشان
 .دگردن یمند م  بهره و از سخنانش

 ،  آوردم  اسرائيل قومی  برا  من آهی قوانين4
 .  است  ايشان ميراث

  شدند،  جمع  اسرائيل  و رهبران قبايلی وقت5
 .خود برگزيدندی  پادشاه خداوند را به

 :  گفت  چنين  رئوبينء  قبيلهء دربارهی موس6
  باشد و نميرد  زنده رئوبين«

 ». نشوند  آم اش و افراد قبيله
 :  يهودا گفتء  قبيله ءو درباره7
 !يهودا را بشنوی خداوند، صدای ا«

 ،  متحد گردان او را با قومش
  دهی  يار  دشمنان او را در مقابل

 ». آند تا بتواند از خود دفاع
 : گفتی  الوء  قبيلهء درباره8
 خود را *  و تميم خداوند، اوريمی ا«
 .ی خود سپرد  امين  خادمان به

  یا آزمود را در مس تو ايشان
 .ی نمود  امتحان  مريبهء و درآنار چشمه

 از پدر و مادر، برادر و فرزند   تو را بيش ايشان9
  داشتند، خود، دوست

 عهد تو وفادار   به  آردند و نسبت  تو اطاعت از آالم
 .ماندند

 آموزند ی م اسرائيل ی بن  تو را به آنها قوانين10
 .آنند  می  تو تقديم ه تو، بخور و قربانی ب و بر قربانگاه

   بده را برآتی  الوء خداوند، قبيلهی ا11
 . بفرما  را قبول  ايشان و خدمت

                                                 
, خدابردن به خواست  و شیء بودند که جهت پی  اوريم وُتميم د *

 .30: 28نگاه کنيد به خروج . رفتند  کاهن بکار میء بوسيله
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 ». تا ديگر برنخيزند  را بشكن آمر دشمنانشان
 :  گفت  چنين  بنيامينء  قبيله ءدربارهی موس12
   خداوند است او محبوب«

 آند، ی م  او زيست و در پناه
 نمايد ی م حاطهروز او را ای خداوند تمام
 ».آند ی م او را حفظی و از هر بالي

 :  گفت  چنين  يوسفء  قبيلهء درباره13
  دهد،  را برآت خداوند سرزمينشان«

 . زير زمينی  و با آبها با باران
 پر بار باشدی  در هر فصل سرزمينشان14

 .گرددی روياند غن ی م  آفتاب آهی و از محصوالت
  شوند  ميوه از درخت پر  شان یقديمی ها آوه15

 . حاصلخيز گردند شان یجاودانی ها و تپه
  باشد  وفور نعمت در زمينشان16

  خداوند برخوردار گردند،  از رضايت و ايشان
 .  ظاهر گشت  مشتعلء  دربوته آهی  خداوند
  باد،  بر يوسف  برآات اينی  تمام
 . بود  خود شاهزاده  برادران  ميان آهی بر آس

 ،  است  مانند گاو جوان ر قوت د يوسف17
ها   قوم  تمام خويشی با شاخهای  گاو وحش و همچون

 .زند یرا م
ی ها  هزاره و ده  **یمنسی ها  بر هزاره  برآات اين

 ».باد  **افرايم
 :  گفت  و يساآار چنين  زبولون  قبايل ءموسی درباره18
  باشد، همراهی تو با شادی  سفرها زبولونی ا«

 .  باش خود شادمانی ها ساآار در خيمهيی و تو ا
   خود دعوت  آوه ها را به  و يساآار قوم زبولون19

 خواهند آرد
 . خواهند نمود  تقديم راستينی ها یو در آنجا قربان

  خواهد شد  ايشان  دريا از آن ثروت
 ». آنها خواهد گرديد  نصيب  در شن های نهفته و گنجينه

 :  جاد گفت ء قبيله ءدرباره20
 .آنند یمک  جاد آم  به باد آهی  بر آسان برآت«

 .ی و قو  درنده استی او مانند شير
 خود برگزيد،ی  را برا  سرزمين  قسمت بهترين21

                                                 
 .منسی و افرايم فرزندان يوسف بودند  **

 . او دادند  بود به  حاآم  سهم را آهی قسمت
  آرد  را هدايت او مردم
 ». اجرا نمود  و داوری خدا را در مورد اسرائيل و حكم

 :  گفت  چنين  دانء  قبيله ءدربارهی موس22
 ».جهد ی م  از باشان  آه استی  شير  مانند بچه دان«
 : گفتی  نفتالء  قبيلهء درباره23
 ،  خداوند لبريز است ها و برآات از رحمتی نفتال«

   وسعت  جليل  او، تا درياچه سرزمينی مرز جنوب
 ». خواهد يافت

 :  گفت  اشير چنينء  قبيله ءدرباره24
 .  است  يافته  ديگر برآت  از قبايل بيشاشير «

  باشد  محبوب  برادرانش در ميان
 .گرددی  غن  زيتون  از محصول و سرزمينش

  محصور شود، آهنينی ها  با دروازه شهرهايش25
 ». نگردد  آاسته  از قدرتش  است زندهی و تا وقت

 . تو نيستی مانند خدای ، خداي اسرائيلی ا26
 شود  سوار می  بر ابرهای آسمان ل و جال او با شكوه

 .تو بيايدک  آم تا به
   توست پناهگاهی ازلی خدا27

 . خواهند آرد او تو را محافظتی  ابد و بازوان
  تو خواهد راند  را از مقابل او دشمنانت

 .یآنک  آنها را هال  آه  تو خواهد گفت و به
 . خواهد شد  ساآن  در امنيت  اسرائيل پس28

 و   پر از غله خواهد آرد آهی زندگی يناو در سرزم
   است شراب

 .بارد ی م  بر زمين  شبنم  آن و از آسمان
 ، اسرائيلی  تو، ا خوشابحال29

 ،  تو نيست مثلی  قوم زيرا هيچ
 . باشد  داده  را نجات  خداوند، آن آهی قوم

 ، خداوند سپر و شمشير توست
 .شدبخ یمی  تو پيروز آند و به یمک او تو را آم
  زانو درخواهند آمد  تو به  در مقابل دشمنانت

 .نمودی  خواه  را پايمال و تو ايشان
 

  ی موس مرگ
 ء  قله  به موآبی از دشتهای  موس آنگاه

34   اريحاست  در مقابل  نبو، آه  در آوه پيسگاه
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   او نشان  موعود را به سرزمينی  و خداوند تمام رفت
    زمين امتم2،  از جلعاد تا دان: داد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   زمينی، و منس  افرايم قبايلی  زمينهای، نفتالء قبيله
 و  نگبی صحرا3،  مديترانهی  يهودا تا درياء قبيله
 .تا صوغر)  شهر نخلستان( اريحا  ء درهء  ناحيه تمام

  آهی  سرزمين  است اين«: فرمودی  موس خداوند به4
   به  آه  دادم عده و  و يعقوب  و اسحاق  ابراهيم  به من

 را   آن  دادم  تو اجازه  به اآنون.   بدهم فرزندانشان
 ». گذاشتی  را در آنجا نخواه پايتی  ولی،ببين

  خداوند گفته   موسی، خدمتگزار خداوند، چنانكه بنابراين5
خداوند او را در 6.   درگذشت  موآب بود در سرزمين

 نمود،   دفن  موآب فغور در سرزمين ای نزديک بيت دره
 .داند  او را نمی  دفن  مكان  امروز هيچكس ولی تا به

، با   داشت  سال  صد و بيست  مرگ هنگامی موس7
ی  خوب  به  هنوز نيرومند بود و چشمانش وجود اين

  موآبی روز در دشتهای  س  اسرائيل قوم8. ديد یم
 .آردندی او عزاداری برا

 بود، زيرا   حكمت پر از روح)  پسر نون ( يوشع9
  بنابراين.  بود خود را بر او نهادهی دستهای موس
ی آردند و دستورات ی م از او اطاعت   اسرائيل مردم
 .نمودند یمی  بود پيرو دادهی  موس  خداوند به را آه

   آه  است نبودهی مانند موسی  پيامبر در اسرائيل10
ی موس11.  باشد  آرده خداوند با او رودررو صحبت

در حضور ی  عظيم  خداوند، معجزات مان فر به
.  داد  او انجام  قوم  و تمام  مصر، درباريانش فرعون

   و معجزات  قدرت  است  نتوانسته  تا بحال هيچكس12

   اسرائيل در حضور قومی  موس را آهی انگيز شگفت
 . داد، ظاهر سازد نشان

 


