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ھذا ھو الكالم الذي كلم بھ موسى جمیع اسرائیل في  1
عبر االردن في البریة في العربة قبالة سوف بین فاران 

احد عشر یوما  2 وتوفل والبان وحضیروت وذي ذھب
  من حوریب على طریق جبل سعیر الى قادش برنیع.

ففي السنة االربعین في الشھر الحادي عشر في االول  3
من الشھر كلم موسى بني اسرائیل حسب كل ما اوصاه 

بعدما ضرب سیحون ملك االموریین  4 الیھم. إیوۇو
الساكن في حشبون وعوج ملك باشان الساكن في 

في عبر االردن في ارض  5 عشتاروث في اذرعي.
الھنا  إیوۇو 6 ائالموآب ابتدأ موسى یشرح ھذه الشریعة ق

  كلمنا في حوریب قائال. كفاكم قعود في ھذا الجبل.
تحولوا وارتحلوا وادخلوا جبل االموریین وكل ما یلیھ  7

العربة والجبل والسھل والجنوب وساحل البحر  من
  الكبیر نھر الفرات. ارض الكنعاني ولبنان الى النھر

انظر قد جعلت امامكم االرض. ادخلوا وتملكوا  8
آلبائكم ابراھیم واسحق ویعقوب  إیوۇورض التي اقسم اال

وكلمتكم في ذلك  9 ان یعطیھا لھم ولنسلھم من بعدھم
الھكم قد  إیوۇو 10 الوقت قائال ال اقدر وحدي ان احملكم.

  كثركم. وھوذا انتم الیوم كنجوم السماء في الكثرة.
الھ آبائكم یزید علیكم مثلكم الف مّرة ویبارككم  إیوۇو 11

كیف احمل وحدي ثقلكم وحملكم  12 لمكم.كما ك
ھاتوا من اسباطكم رجاال حكماء  13 وخصومتكم.

فاجبتموني  14 وعقالء ومعروفین فاجعلھم رؤوسكم.
فاخذت  15 وقلتم حسن االمر الذي تكلمت بھ ان یعمل.

رؤوس اسباطكم رجاال حكماء ومعروفین وجعلتھم 
علیكم رؤساء الوف ورؤساء مئات ورؤساء  رؤوسا

  ماسین ورؤساء عشرات وعرفاء السباطكم.خ
وأمرت قضاتكم في ذلك الوقت قائال. اسمعوا بین  16

ال  17 اخوتكم واقضوا بالحق بین االنسان واخیھ ونزیلھ.
تنظروا الى الوجوه في القضاء. للصغیر كالكبیر 

ال تھابوا وجھ انسان الن القضاء i. واالمر  تسمعون.
وامرتكم في  18 السمعھ. يّ الذي یعسر علیكم تقدمونھ ال

ثم ارتحلنا من  19 ذلك الوقت بكل االمور التي تعملونھا.
تم الذي رأی حوریب وسلكنا كل ذلك القفر العظیم المخوف

الھنا. وجئنا  إیوۇوفي طریق جبل االموریین كما امرنا 
فقلت لكم قد جئتم الى جبل  20 برنیع. الى قادش

انظر. قد جعل  21 الھنا. إیوۇواالموریین الذي اعطانا 
 إیوۇوالھك االرض امامك. اصعد تملك كما كلمك  إیوۇو

فتقدمتم الّي جمیعكم  22 الھ آبائك. ال تخف وال ترتعب.
لیتجسسوا لنا االرض  وقلتم دعنا نرسل رجاال قدامنا

 ویردوا الینا خبرا عن الطریق التي نصعد فیھا والمدن
منكم اثني  فحسن الكالم لدّي فاخذت 23 التي نأتي الیھا.

فانصرفوا  24 عشر رجال. رجال واحدا من كل سبط.
 وصعدوا الى الجبل وأتوا الى وادي اشكول وتجّسسوه

وأخذوا في ایدیھم من اثمار االرض ونزلوا بھ الینا  25
وردّوا لنا خبرا وقالوا جیدة ھي االرض التي اعطانا 

لكنكم لم تشاءوا ان تصعدوا وعصیتم  26 الھنا إیوۇو
 إیوۇووتمرمرتم في خیامكم وقلتم  27 الھكم إیوۇوقول 

بسبب بغضتھ لنا قد اخرجنا من ارض مصر لیدفعنا الى 
الى این نحن صاعدون.  28 ایدي االموریین لكي یھلكنا.

اعظم واطول منا.  قد اذاب اخوتنا قلوبنا قائلین. شعب

مدن عظیمة محّصنة الى السماء وایضا قد راینا بني 
  فقلت لكم ال ترھبوا وال تخافوا منھم. 29 ھناك. عناق

الھكم السائر امامكم ھو یحارب عنكم حسب  إیوۇو 30
وفي البریة  31 كل ما فعل معكم في مصر امام اعینكم

الھك كما یحمل االنسان  إیوۇوحیث رأیت كیف حملك 
ابنھ في كل الطریق التي سلكتموھا حتى جئتم الى ھذا 

 ھكمال بإیوۇولستم واثقین ولكن في ھذا االمر  32 المكان.
السائر امامكم في الطریق لیلتمس لكم مكانا لنزولكم  33

في نار لیال لیریكم الطریق التي تسیرون فیھا وفي 
صوت كالمكم فسخط  إیوۇووسمع  34 سحاب نھارا.
لن یرى انسان من ھؤالء الناس من ھذا  35 واقسم قائال.

عطیھا الجیل الشریر االرض الجیدة التي اقسمت ان ا
ما عدا كالب بن یفّنة. ھو یراھا ولھ اعطي  36 آلبائكم

  تماما. إیوۇواالرض التي وطئھا ولبنیھ النھ قد اتبع 
بسببكم قائال وانت ایضا ال  إیوۇووعلّي ایضا غضب  37

یشوع بن نون الواقف امامك ھو  38 تدخل الى ھناك.
  یدخل الى ھناك. شدّده النھ ھو یقسمھا السرائیل.

طفالكم الذین قلتم یكونون غنیمة وبنوكم الذین واما ا 39
لم یعرفوا الیوم الخیر والشر فھم یدخلون الى ھناك ولھم 

واما انتم فتحولوا وارتحلوا  40 اعطیھا وھم یملكونھا.
فاجبتم وقلتم لي قد  41 الى البریة على طریق بحر سوف

كل ما  . نحن نصعد ونحارب حسبإیوۇواخطأنا الى 
ا. وتنّطقتم كل واحد بعدة حربھ الھن إیوۇوامرنا 

لي قل لھم  إیوۇوفقال  42 الجبل. واستخففتم الصعود الى
ال تصعدوا وال تحاربوا الني لست في وسطكم لئال 

فكلمتكم ولم تسمعوا بل  43 تنكسروا امام اعدائكم.
  وطغیتم وصعدتم الى الجبل. إیوۇوعصیتم قول 

م ائكفخرج االموریون الساكنون في ذلك الجبل للق 44
وطردوكم كما یفعل النحل وكسروكم في سعیر الى 

 إیوۇوولم یسمع  إیوۇوفرجعتم وبكیتم امام  45 حرمة.
وقعدتم في قادش ایاما  46 لصوتكم وال اصغى الیكم.

   كثیرة كاالیام التي قعدتم فیھا.

ثم تحولنا وارتحلنا الى البریة على طریق بحر سوف  2
ثم  2 سعیر ایاما كثیرة. ودرنا بجبل إیوۇوكما كلمني 

كفاكم دوران بھذا الجبل. تحّولوا  3 قائال. إیوۇوكلمني 
واوص الشعب قائال. انتم ماّرون بتخم  4 نحو الشمال.

اخوتكم بني عیسو الساكنین في سعیر فیخافون منكم 
ال تھجموا علیھم الني ال اعطیكم من  5 فاحترزوا جدا.

یت جبل سعیر ارضھم وال وطأة قدم الني لعیسو قداعط
طعاما تشترون منھم بالفضة لتأكلوا وماء ایضا  6 میراثا.

الھك قد  إیوۇوالن  7 تبتاعون منھم بالفضة لتشربوا.
باركك في كل عمل یدك عارفا مسیرك في ھذا القفر 

الھك معك لم ینقص  إلیوۇوالعظیم. اآلن اربعون سنة 
فعبرنا عن اخوتنا بني عیسو الساكنین في  8 عنك شيء.

سعیر على طریق العربة على أیلة وعلى عصیون جابر 
 إیوۇوفقال لي  9 ثم تحولنا ومررنا في طریق بریة موآب

ال تعاد موآب وال تثر علیھم حربا الني ال اعطیك من 
 ارضھم میراثا. الني لبني لوط قد اعطیت عار میراثا.

قبال. شعب كبیر وكثیر وطویل  اإلیمیون سكنوا فیھا 10
  كالعناقیین.
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ھم ایضا یحسبون رفائیین كالعناقیین لكن الموآبیین  11
وفي سعیر سكن قبال الحوریون  12 یدعونھم إیمیین.

فطردھم بنو عیسو وابادوھم من قدامھم وسكنوا مكانھم 
 .إیوۇوكما فعل اسرائیل بارض میراثھم التي اعطاھم 

 ادي زارد. فعبرنا وادي زارد.اآلن قوموا واعبروا و 13
واالیام التي سرنا فیھا من قادش برنیع حتى عبرنا  14

كانت ثماني وثالثین سنة. حتى فني كل الجیل  وادي زارد
  لھم. إیوۇواقسم  رجال الحرب من وسط المحّلة كما

ایضا كانت علیھم البادتھم من وسط  إیوۇووید  15
ال الحرب فعندما فني جمیع رج 16 المحّلة حتى فنوا

انت  18 قائال. إیوۇوكلمني  17 بالموت من وسط الشعب
فمتى قربت الى تجاه بني  19 مار الیوم بتخم موآب بعار.

عمون ال تعادھم وال تھجموا علیھم. الني ال اعطیك من 
ارض بني عمون میراثا الني لبني لوط قد اعطیتھا 

ھي ایضا تحسب ارض رفائیین. سكن  20 میراثا.
  یھا قبال لكن العمونیین یدعونھم زمزمیین.الرفائیون ف

 ۇوإیوشعب كبیر وكثیر وطویل كالعناقیین ابادھم  21
كما فعل لبني  22 من قدامھم فطردوھم وسكنوا مكانھم.

عیسو الساكنین في سعیر الذین اتلف الحوریین من 
  قدامھم فطردوھم وسكنوا مكانھم الى ھذا الیوم ً.

ى الى غّزة ابادھم والعّویون الساكنون في القر 23
  الكفتوریون الذین خرجوا من كفتور وسكنوا مكانھم.

قوموا ارتحلوا واعبروا وادي ارنون. انظر. قد  24
دفعت الى یدك سیحون ملك حشبون االموري وارضھ. 

في ھذا الیوم أبتدئ  25 ابتدئ تملك وأثر علیھ حربا.
اجعل خشیتك وخوفك امام وجوه الشعوب تحت كل 

 ین یسمعون خبرك یرتعدون ویجزعون امامكالسماء. الذ
فارسلت رسال من بریة قدیموت الى سیحون ملك  26

امّر في ارضك. اسلك  27 حشبون بكالم سالم قائال.
طعاما  28 الطریق الطریق. ال امیل یمینا وال شماال.

بالفضة تبیعني آلكل وماء تعطیني بالفضة الشرب. امّر 
عیسو الساكنون في كما فعل بي بني  29 برجلّي فقط.

سعیر والموآبیون الساكنون في عار. الى ان اعبر االردن 
لكن لم یشأ  30 الھنا. إیوۇوالى االرض التي اعطانا 

الھك  إیوۇوسیحون ملك حشبون ان یدعنا نمر بھ. الن 
قّسى روحھ وقّوى قلبھ لكي یدفعھ الى یدك كما في ھذا 

فع امامك لي. انظر. قد ابتدأت اد إیوۇووقال  31 الیوم.
  سیحون وارضھ. ابتدئ تملّك حتى تمتلك ارضھ.

فخرج سیحون للقائنا ھو وجمیع قومھ للحرب الى  32
الھنا امامنا فضربناه وبنیھ  إیوۇوفدفعھ  33 یاھص.

واخذنا كل مدنھ في ذلك الوقت وحرمنا  34 وجمیع قومھ.
 من كل مدینة الرجال والنساء واالطفال. لم نبق شاردا.

 لكن البھائم نھبناھا النفسنا وغنیمة المدن التي اخذنا 35
من عروعیر التي على حافة وادي ارنون والمدینة  36

الوادي الى جلعاد لم تكن قریة قد امتنعت علینا.  التي في
ولكن ارض بني  37 امامنا. الھنا إیوۇوالجمیع دفعھ 

عمون لم نقربھا. كل ناحیة وادي یبوق ومدن الجبل وكل 
   الھنا إیوۇواوصى ما 

 

ثم تحّولنا وصعدنا في طریق باشان فخرج عوج ملك  3
فقال  2 باشان للقائنا ھو وجمیع قومھ للحرب في اذرعي.

ال تخف منھ الني قد دفعتھ الى یدك وجمیع  إیوۇولي 
وارضھ. فتفعل بھ كما فعلت بسیحون ملك  قومھ

 إیوۇوفدفع  3 االموریین الذي كان ساكنا في حشبون.
الھنا الى ایدینا عوج ایضا ملك باشان وجمیع قومھ 

واخذنا كل مدنھ في  4 فضربناه حتى لم یبق لھ شارد.
ذلك الوقت. لم تكن قریة لم نأخذھا منھم. ستون مدینة كل 

كل ھذه كانت  5 كورة ارجوب مملكة عوج في باشان.
مدنا محصنة باسوار شامخة وابواب ومزالیج سوى قرى 

فحرمنھا كما فعلنا بسیحون ملك  6 ة جدا.الصحراء الكثیر
  حشبون محرمین كل مدینة الرجال والنساء واالطفال.

واخذنا  8 لكن كل البھائم وغنیمة المدن نھبناھا النفسنا. 7
في ذلك الوقت من ید ملكي االموریین االرض التي في 

 9 عبر االردن من وادي ارنون الى جبل حرمون.
ریون واالموریون والصیدونیون یدعون حرمون س

كل مدن السھل وكل جلعاد وكل باشان  10 یدعونھ سنیر.
ان  11 الى سلخة واذرعي مدینتي مملكة عوج في باشان.

عوج ملك باشان وحده بقي من بقیة الرفائیین. ھوذا 
سریر من حدید. ألیس ھو في رّبة بني عمون.  سریره

  بذراع رجل. طولھ تسع اذرع وعرضھ اربع اذرع
االرض امتلكناھا في ذلك الوقت من عروعیر فھذه  12

التي على وادي ارنون ونصف جبل جلعاد ومدنھ 
وبقیة جلعاد وكل  13 اعطیت للرأوبینیین والجادیین.

باشان مملكة عوج اعطیت لنصف سبط منّسى. كل كورة 
  ارجوب مع كل باشان وھي تدعى ارض الرفائیین.

تخم  یائیر ابن منّسى اخذ كل كورة ارجوب الى 14
الجشوریین والمعكیین ودعاھا على اسمھ باشان حّووث 

  ولماكیر اعطیت جلعاد. 15 یائیر الى ھذا الیوم.
وللرأوبینیین والجادیین اعطیت من جلعاد الى وادي  16

ارنون وسط الوادي تخما. والى وادي یبوق تخم بني 
والعربة واالردن تخما من كّنارة الى بحر  17 عمون.

  لح تحت سفوح الفسجة نحو الشرقالعربة بحر الم
الھكم قد اعطاكم  إیوۇووأمرتكم في ذلك الوقت قائال  18

ھذه االرض لتمتلكوھا. متجردین تعبرون امام اخوتكم 
اما نساؤكم واطفالكم  19 بني اسرائیل كل ذوي بأس.

ومواشیكم. قد عرفت ان لكم مواشي كثیرة. فتمكث في 
اخوتكم مثلكم  إیوۇوحتى یریح  20 مدنكم التي اعطیتكم.

الھكم یعطیھم في  إیوۇو ویمتلكوا ھم ایضا االرض التي
 عبر االردن. ثم ترجعون كل واحد الى ملكھ الذي

وأمرت یشوع في ذلك الوقت قائال. عیناك  21 اعطیتكم.
الھكم بھذین الملكین. ھكذا  إیوۇو قد ابصرتا كل ما فعل

ال  22 الیھا. بجمیع الممالك التي انت عابر إیوۇویفعل 
  الھكم ھو المحارب عنكم إیوۇوتخافوا منھم الن 

یا  24 في ذلك الوقت قائال. إیوۇووتضرعت الى  23
انت قد ابتدأت تري عبدك عظمتك ویدك  إیوۇوسید 

الشدیدة. فانھ اي الھ في السماء وعلى االرض یعمل 
دعني اعبر وأرى االرض  25 كاعمالك وكجبروتك.

  الجبل الجید ولبنان.الجیدة التي في عبر االردن ھذا 
غضب علّي بسببكم ولم یسمع لي بل قال  إیوۇولكن  26
  كفاك. ال تعد تكلمني ایضا في ھذا االمر. إیوۇولي 
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اصعد الى راس الفسجة وارفع عینیك الى الغرب  27
والشمال والجنوب والشرق وانظر بعینیك لكن ال تعبر 

واما یشوع فاوصھ وشدده وشجعھ النھ  28 ھذا االردن.
و یعبر امام ھذا الشعب وھو یقسم لھم االرض التي ھ

   فمكثنا في الجواء مقابل بیت فغور 29 تراھا.

فاآلن یا اسرائیل اسمع الفرائض واالحكام التي انا  4
اعلمكم لتعملوھا لكي تحیوا وتدخلوا وتمتلكوا االرض 

ال تزیدوا على الكالم  2 الھ آبائكم یعطیكم. إیوۇوالتي 
اوصیكم بھ وال تنقصوا منھ لكي تحفظوا وصایا  الذي انا

اعینكم قد ابصرت  3 الھكم التي انا اوصیكم بھا. إیوۇو
ببعل فغور. ان كل من ذھب وراء بعل  إیوۇوما فعلھ 

واما انتم  4 الھكم من وسطكم. إیوۇوفغور اباده 
انظر.  5 الھكم فجمیعكم احیاء الیوم. بإیوۇوالملتصقون 

الھي لكي  إیوۇوا كما امرني قد علمتكم فرائض واحكام
تعملوا ھكذا في االرض التي انتم داخلون الیھا لكي 

فاحفظوا واعملوا. الن ذلك حكمتكم وفطنتكم  6 تمتلكوھا.
الذین یسمعون كل ھذه الفرائض  امام اعین الشعوب

  وفطن. فیقولون ھذا الشعب العظیم انما ھو شعب حكیم
الھنا  إیوۇونھ كالنھ اي شعب ھو عظیم لھ آلھة قریبة م 7

واي شعب ھو عظیم لھ فرائض  8 في كل ادعیتنا الیھ.
واحكام عادلة مثل كل ھذه الشریعة التي انا واضع 

انما احترز واحفظ نفسك جدا لئال تنسى  9 امامكم الیوم
االمور التي ابصرت عیناك ولئال تزول من قلبك كل ایام 

الذي  في الیوم 10 حیاتك وعلمھا اوالدك واوالد اوالدك.
لي  الھك في حوریب حین قال إیوۇووقفت فیھ امام 

اجمع لي الشعب فاسمعھم كالمي لكي یتعلموا ان  إیوۇو
التي ھم فیھا احیاء على االرض  یخافوني كل االیام
فتقدمتم ووقفتم في اسفل الجبل  11 ویعلّموا اوالدھم.

والجبل یضطرم بالنار الى كبد السماء بظالم وسحاب 
من وسط النار وانتم سامعون  إیوۇوكم فكلم 12 وضباب.

 13 صوت كالم ولكن لم تروا صورة بل صوتا.
واخبركم بعھده الذي امركم ان تعملوا بھ الكلمات العشر 

في ذلك  إیوۇووایاي امر  14 وكتبھ على لوحي حجر.
الوقت ان اعلمكم فرائض واحكاما لكي تعملوھا في 

فاحتفظوا  15 االرض التي انتم عابرون الیھا لتمتلكوھا.
 إیوۇوجدا النفسكم. فانكم لم تروا صورة ما یوم كلمكم 

لئال تفسدوا وتعملوا  16 في حوریب من وسط النار.
 النفسكم تمثاال منحوتا صورة مثال ما شبھ ذكر او انثى

شبھ بھیمة ما مما على االرض شبھ طیر ما ذي  17
شبھ دبیب ما على  18 جناح مما یطیر في السماء

 االرض شبھ سمك ما مما في الماء من تحت االرض.
ولئال ترفع عینیك الى السماء وتنظر الشمس والقمر  19

الھك لجمیع  إیوۇوكل جند السماء التي قسمھا  والنجوم
 .فتغتّر وتسجد لھا وتعبدھا الشعوب التي تحت كل السماء

ید من واخرجكم من كور الحد إیوۇووانتم قد اخذكم  20
  مصر لكي تكونوا لھ شعب میراث كما في ھذا الیوم.

علّي بسببكم واقسم اني ال اعبر  إیوۇووغضب  21
الھك یعطیك  إیوۇواالردن وال ادخل االرض الجیدة التي 

فاموت انا في ھذه االرض. ال اعبر االردن.  22 نصیبا.
  واما انتم فتعبرون وتمتلكون تلك االرض الجیدة.

الھكم الذي قطعھ  إیوۇوتنسوا عھد  احترزوا من ان 23
معكم وتصنعوا النفسكم تمثاال منحوتا صورة كل ما نھاك 

الھك ھو نار آكلة الھ  إیوۇوالن  24 الھك. إیوۇوعنھ 
اذا ولدتم اوالدا واوالد اوالد واطلتم الزمان في  25 غیور

وفسدتم وصنعتم تمثاال منحوتا صورة شيء ما  االرض
كم اشھد علی الغاظتھ الھكم إیوۇووفعلتم الشر في عیني 

 الیوم السماء واالرض انكم تبیدون سریعا عن االرض
التي انتم عابرون االردن الیھا لتمتلكوھا. ال تطیلون 

في  إیوۇوویبددكم  27 تھلكون ال محالة. االیام علیھا بل
 یوۇوإالشعوب فتبقون عددا قلیال بین االمم التي یسوقكم 

صنعة ایدي الناس من وتصنعون ھناك آلھة  28 الیھا.
 خشب وحجر مما ال یبصر وال یسمع وال یاكل وال یشّم.

الھك تجده اذا التمستھ  إیوۇوثم ان طلبت من ھناك  29
عندما ضیق علیك واصابتك  30 بكل قلبك وبكل نفسك.

الھك  إیوۇوكل ھذه االمور في آخر االیام ترجع الى 
ك وال الھك الھ رحیم ال یترك إیوۇوالن  31 وتسمع لقولھ.

  یھلكك وال ینسى عھد آبائك الذي اقسم لھم علیھ
فاسأل عن االیام االولى التي كانت قبلك من الیوم  32

هللا فیھ االنسان على االرض ومن اقصاء  الذي خلق
االمر العظیم او  السماء الى اقصائھا ھل جرى مثل ھذا

ھل سمع شعب صوت هللا یتكلم من  33 ھل سمع نظیره.
او ھل شرع هللا  34 سمعت انت وعاش.وسط النار كما 

بتجارب  ان یاتي ویاخذ لنفسھ شعبا من وسط شعب
وآیات وعجائب وحرب وید شدیدة وذراع رفیعة 

الھكم في  إیوۇوفعل لكم  ومخاوف عظیمة مثل كل ما
ھو  إیوۇوانك قد أریت لتعلم ان  35 مصر امام اعینكم.

من السماء اسمعك صوتھ  36 االلھ. لیس آخر سواه.
ینذرك. وعلى االرض اراك ناره العظیمة وسمعت ل

والجل انھ احب آباءك واختار  37 كالمھ من وسط النار.
نسلھم من بعدھم اخرجك بحضرتھ بقوتھ العظیمة من 

لكي یطرد من امامك شعوبا اكبر واعظم منك  38 مصر
  ویأتي بك ویعطیك ارضھم نصیبا كما في ھذا الیوم.

ھو االلھ في  إیوۇوان  فاعلم الیوم وردد في قلبك 39
  السماء من فوق وعلى االرض من اسفل. لیس سواه.

واحفظ فرائضھ ووصایاه التي انا اوصیك بھا الیوم  40
الیك والى اوالدك من بعدك ولكي تطیل  لكي یحسن

  الى االبد الھك یعطیك إیوۇوایامك على االرض التي 
حینئذ افرز موسى ثالث مدن في عبر االردن نحو  41

لكي یھرب الیھا القاتل الذي یقتل  42 الشمسشروق 
صاحبھ بغیر علم وھو غیر مبغض لھ منذ امس وما قبلھ. 

باصر في البریة  43 یھرب الى احدى تلك المدن فیحیا.
في ارض السھل للرأوبینیین وراموت في جلعاد للجادیین 

وھذه ھي الشریعة التي  44 وجوالن في باشان للمنّسیّین
ھذه ھي الشھادات  45 بني اسرائیل.وضعھا موسى امام 

والفرائض واالحكام التي كلم بھا موسى بني اسرائیل 
في عبر االردن في الجواء  46 عند خروجھم من مصر

 االموریین الذي مقابل بیت فغور في ارض سیحون ملك
كان ساكنا في حشبون الذي ضربھ موسى وبنو اسرائیل 

وامتلكوا ارضھ وارض  47 من مصر. عند خروجھم
عوج ملك باشان ملكي االموریین اللذین في عبر االردن 

  نحو شروق الشمس.
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من عروعیر التي على حافة وادي ارنون الى جبل  48
وكل العربة في عبر االردن  49 سیئون الذي ھو حرمون

   نحو الشروق الى بحر العربة تحت سفوح الفسجة

ل وقال لھم. اسمع یا ودعا موسى جمیع اسرائی 5
اسرائیل الفرائض واالحكام التي اتكلم بھا في مسامعكم 

الھنا قطع  إیوۇو 2 الیوم وتعلّموھا واحترزوا لتعملوھا.
ھذا  إیوۇولیس مع آبائنا قطع  3 معنا عھدا في حوریب.

وجھا  4 العھد بل معنا نحن الذین ھنا الیوم جمیعا احیاء.
انا  5 ن وسط النار.معنا في الجبل م إیوۇولوجھ تكلم 

وبینكم في ذلك الوقت لكي اخبركم  إیوۇوكنت واقف بین 
. النكم خفتم من اجل النار ولم تصعدوا الى إیوۇوبكالم 

الھك الذي اخرجك من ارض  إیوۇوانا ھو  6 الجبل. فقال
 ال یكن لك آلھة اخرى امامي. 7 مصر من بیت العبودیة.

في السماء  ال تصنع لك تمثاال منحوتا صورة ما مما 8
من فوق وما في االرض من اسفل وما في الماء من تحت 

 الھك إیوۇوال تسجد لھّن وال تعبدھّن الني انا  9 االرض.
الھ غیور. افتقد ذنوب اآلباء في االبناء وفي الجیل الثالث 

واصنع احسانا الى  10 والرابع من الذین یبغضونني
سم ال تنطق با 11 الوف من محبّي وحافظي وصایاي.

ال یبرئ من نطق باسمھ  إیوۇوالھك باطال. الن  إیوۇو
 إیوۇواحفظ یوم السبت لتقدسھ كما اوصاك  12 باطال.
واما  14 ستة ایام تشتغل وتعمل جمیع اعمالك. 13 الھك.

 الھك ال تعمل فیھ عمال ما انت إلیوۇوالیوم السابع فسبت 
وابنك وابنتك وعبدك وامتك وثورك وحمارك وكل 

لكي یستریح عبدك  الذي في ابوابكبھائمك ونزیلك 
واذكر انك كنت عبدا في ارض مصر  15 وامتك مثلك.

الھك من ھناك بید شدیدة وذراع ممدودة.  إیوۇوفاخرجك 
  الھك ان تحفظ یوم السبت. إیوۇوالجل ذلك اوصاك 

الھك لكي تطول  إیوۇواكرم اباك وامك كما اوصاك  16
طیك ایامك ولكي یكون لك خیر على االرض التي یع

 وال تسرق. 19 وال تزن. 18 ال تقتل. 17 الھك. إیوۇو
وال تشتھ  21 وال تشھد على قریبك شھادة زور. 20

امرأة قریبك وال تشتھ بیت قریبك وال حقلھ وال عبده وال 
ھذه  22 امتھ وال ثوره وال حماره وال كل ما لقریبك.

 كل جماعتكم في الجبل من وسط إیوۇوالكلمات كلم بھا 
النار والسحاب والضباب وصوت عظیم ولم یزد. وكتبھا 

فلما سمعتم  23 ایاھا على لوحین من حجر واعطاني
الصوت من وسط الظالم والجبل یشتعل بالنار تقدمتم الّي 

 إیوۇووقلتم ھوذا  24 جمیع رؤساء اسباطكم وشیوخكم
الھنا قد ارانا مجده وعظمتھ وسمعنا صوتھ من وسط 

  رأینا ان هللا یكلم االنسان ویحیا. النار. ھذا الیوم قد
واما اآلن فلماذا نموت. الن ھذه النار العظیمة تاكلنا.  25

النھ  26 الھنا ایضا نموت. إیوۇوان عدنا نسمع صوت 
من ھو من جمیع البشر الذي سمع صوت هللا الحي یتكلم 

تقدم انت واسمع كل ما  27 من وسط النار مثلنا وعاش.
لھنا ا إیوۇوكلمنا بكل ما یكلمك بھ الھنا و إیوۇویقول لك 

صوت كالمكم حین  إیوۇوفسمع  28 فنسمع ونعمل.
سمعت صوت كالم ھؤالء  إیوۇوكلمتموني وقال لي 

  الشعب الذي كلموك بھ. قد احسنوا في كل ما تكلموا.
یا لیت قلبھم كان ھكذا فیھم حتى یتّقوني ویحفظوا  29

ھم خیر جمیع وصایاي كل االیام لكي یكون لھم والوالد
  اذھب قل لھم. ارجعوا الى خیامكم. 30 الى االبد.

واما انت فقف ھنا معي فاكلمك بجمیع الوصایا  31
والفرائض واالحكام التي تعلّمھم فیعملونھا في االرض 

فاحترزوا لتعملوا كما  32 التي انا اعطیھم لیمتلكوھا.
في  33 الھكم. ال تزیغوا یمینا وال یسارا. إیوۇوامركم 
 الھكم تسلكون لكي إیوۇولطریق التي اوصاكم بھا جمیع ا

تحیوا ویكون لكم خیر وتطیلوا االیام في االرض التي 
   تمتلكونھا

 إیوۇووھذه ھي الوصایا والفرائض واالحكام التي امر  6
الھكم ان اعلمكم لتعملوھا في االرض التي انتم عابرون 

جمیع الھك وتحفظ  إیوۇولكي تتقي  2 الیھا لتمتلكوھا
فرائضھ ووصایاه التي انا اوصیك بھا انت وابنك وابن 

فاسمع یا  3 ابنك كل ایام حیاتك ولكي تطول ایامك.
اسرائیل واحترز لتعمل لكي یكون لك خیر وتكثر جدا 

  الھ آبائك في ارض تفیض لبنا وعسال إیوۇوكما كلمك 
فتحب  5 واحد. إیوۇوالھنا  إیوۇواسمع یا اسرائیل.  4

 قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. الھك من كل إیوۇو
 ولتكن ھذه الكلمات التي انا اوصیك بھا الیوم على قلبك 6
وقّصھا على اوالدك وتكلم بھا حین تجلس في بیتك  7

  وحین تمشي في الطریق وحین تنام وحین تقوم
 واربطھا عالمة على یدك ولتكن عصائب بین عینیك 8
ومتى  10 وابكواكتبھا على قوائم ابواب بیتك وعلى اب 9

الھك الى االرض التي حلف آلبائك  إیوۇوأتى بك 
ابراھیم واسحق ویعقوب ان یعطیك. الى مدن عظیمة 

وبیوت مملوءة كل خیر لم تمألھا وآبار  11 جیدة لم تبنھا
محفورة لم تحفرھا وكروم وزیتون لم تغرسھا واكلت 

الذي اخرجك من  إیوۇوفاحترز لئال تنسى  12 وشبعت
الھك تتقي  إیوۇو 13 بیت العبودیة.ارض مصر من 

ال تسیروا وراء آلھة اخرى  14 وایاه تعبد وباسمھ تحلف.
الھكم الھ غیور  إیوۇوالن  15 من آلھة االمم التي حولكم.

م الھكم علیكم فیبیدك إیوۇوفي وسطكم لئال یحمى غضب 
الھكم كما  إیوۇوال تجربوا  16 عن وجھ االرض.
الھكم  إیوۇواحفظوا وصایا  17 جربتموه في مّسة.

واعمل  18 وشھاداتھ وفرائضھ التي اوصاكم بھا.
لكي یكون لك خیر  إیوۇوالصالح والحسن في عیني 

 آلبائك إیوۇووتدخل وتمتلك االرض الجیدة التي حلف 
  إیوۇوان ینفي جمیع اعدائك من امامك. كما تكلم  19
ئض اذا سألك ابنك غدا قائال. ما ھي الشھادات والفرا 20

تقول البنك.  21 الھنا إیوۇوواالحكام التي اوصاكم بھا 
من مصر  إیوۇوكنا عبیدا لفرعون في مصر فاخرجنا 

آیات وعجائب عظیمة  إیوۇووصنع  22 بید شدیدة.
  وردیئة بمصر بفرعون وجمیع بیتھ امام اعیننا

واخرجنا من ھناك لكي یاتي بنا ویعطینا االرض  23
ان نعمل جمیع ھذه  إیوۇوفامرنا  24 التي حلف آلبائنا.
الھنا لیكون لنا خیر كل االیام  إیوۇوالفرائض ونتقي 

وانھ یكون لنا بر اذا  25 ویستبقینا كما في ھذا الیوم.
الھنا كما  إیوۇوحفظنا جمیع ھذه الوصایا لنعملھا امام 

   اوصانا.
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الھك الى االرض التي انت داخل  إیوۇومتى أتى بك  7
لتمتلكھا وطرد شعوبا كثیرة من امامك الحثیین  الیھا

والكنعانیین والفرّزیین  والجرجاشیین واالموریین
  والحّویین والیبوسیین سبع شعوب اكثر واعظم منك

الھك امامك وضربتھم فانك تحّرمھم. ال  إیوۇوودفعھم  2
وال تصاھرھم. بنتك ال  3 تقطع لھم عھدا وال تشفق علیھم

النھ یرد ابنك من  4 تعطي البنھ وبنتھ ال تأخذ البنك.
علیكم  إیوۇوورائي فیعبد آلھة اخرى فیحمى غضب 

ولكن ھكذا تفعلون بھم تھدمون  5 ویھلككم سریعا.
ن انصابھم وتقطعون سواریھم مذابحھم وتكّسرو

النك انت شعب مقدس  6 وتحرقون تماثیلھم بالنار.
الھك لتكون لھ شعبا  إیوۇوالھك. ایاك قد اختار  إلیوۇو

  اخّص من جمیع الشعوب الذین على وجھ االرض.
 وإیوۇلیس من كونكم اكثر من سائر الشعوب التصق  7

بل من  8 بكم واختاركم النكم اقل من سائر الشعوب.
ایاكم وحفظھ القسم الذي اقسم آلبائكم  إیوۇوبة مح

بید شدیدة وفداكم من بیت العبودیة من ید  إیوۇواخرجكم 
الھك ھو هللا االلھ  إیوۇوفاعلم ان  9 فرعون ملك مصر.

االمین الحافظ العھد واالحسان للذین یحبونھ ویحفظون 
والمجازي الذین یبغضونھ  10 وصایاه الى الف جیل

 ال یمھل من یبغضھ. بوجھھ یجازیھ. بوجوھھم لیھلكھم.
فاحفظ الوصایا والفرائض واالحكام التي انا اوصیك  11

ومن اجل انكم تسمعون ھذه االحكام  12 الیوم لتعملھا
الھك العھد  إیوۇووتحفظون وتعملونھا یحفظ لك 

ویحبك ویباركك  13 واالحسان اللذین اقسم آلبائك
 حكویكثرك ویبارك ثمرة بطنك وثمرة ارضك قم

وخمرك وزیتك ونتاج بقرك واناث غنمك على االرض 
مباركا تكون فوق  14 ایاھا. التي اقسم آلبائك انھ یعطیك

جمیع الشعوب. ال یكون عقیم وال عاقر فیك وال في 
عنك كل مرض وكل ادواء  إیوۇوویرد  15 بھائمك.

مصر الردیئة التي عرفتھا ال یضعھا علیك بل یجعلھا 
 إیوۇووتاكل كل الشعوب الذین  16 على كل مبغضیك.

الھك یدفع الیك. ال تشفق عیناك علیھم وال تعبد آلھتھم 
ان قلت في قلبك ھؤالء الشعوب  17 الن ذلك شرك لك.

فال تخف منھم.  18 اكثر مني كیف اقدر ان اطردھم.
 الھك بفرعون وبجمیع المصریین. إیوۇواذكر ما فعلھ 

ناك واآلیات التجارب العظیمة التي ابصرتھا عی 19
والید الشدیدة والذراع الرفیعة التي بھا اخرجك  والعجائب

الھك بجمیع الشعوب التي  إیوۇوالھك. ھكذا یفعل  إیوۇو
 إیوۇووالزنابیر ایضا یرسلھا  20 انت خائف من وجھھا

  الھك علیھم حتى یفنى الباقون والمختفون من امامك.
الھك في وسطك الھ  إیوۇوال ترھب وجوھھم الن  21
الھك یطرد ھؤالء  إیوۇوولكن  22 ظیم ومخوف.ع

الشعوب من امامك قلیال قلیال. ال تستطیع ان تفنیھم 
 إیوۇوویدفعھم  23 سریعا لئال تكثر علیك وحوش البریة.

  الھك امامك ویوقع بھم اضطرابا عظیما حتى یفنوا.
ویدفع ملوكھم الى یدك فتمحو اسمھم من تحت  24

  حتى تفنیھم. السماء. ال یقف انسان في وجھك
 
 
 

وتماثیل آلھتھم تحرقون بالنار. ال تشتھ فضة وال ذھبا  25
 إیوۇومما علیھا لتاخذ لك لئال تصاد بھ النھ رجس عند 

وال تدخل رجسا الى بیتك لئال تكون محّرما  26 الھك.
   مثلھ. تستقبحھ وتكرھھ النھ محّرم.

جمیع الوصایا التي انا اوصیكم بھا الیوم تحفظون  8
لتعملوھا لكي تحیوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا االرض 

وتتذكر كل الطریق التي فیھا  2 آلبائكم. إیوۇوالتي اقسم 
الھك ھذه االربعین سنة في القفر لكي  إیوۇوسار بك 

  یذلّك ویجربك لیعرف ما في قلبك أتحفظ وصایاه ام ال.
فاذلّك واجاعك واطعمك المّن الذي لم تكن تعرفھ وال  3

آبائك لكي یعلّمك انھ لیس بالخبز وحده یحیا  عرفھ
  یحیا االنسان. إیوۇو االنسان بل بكل ما یخرج من فم

ثیابك لم تبلى علیك ورجلك لم تتوّرم ھذه االربعین  4
فاعلم في قلبك انھ كما یؤدب االنسان ابنھ قد ادبك  5 سنة.

الھك لتسلك في  إیوۇوواحفظ وصایا  6 الھك. إیوۇو
الھك آت بك الى ارض جیدة  إیوۇون ال 7 طرقھ وتتّقیھ.

  ارض انھار من عیون وغمار تنبع في البقاع والجبال.
ارض حنطة وشعیر وكرم وتین ورمان. ارض زیتون  8

ارض لیس بالمسكنة تاكل فیھا خبزا وال  9 زیت وعسل.
یعوزك فیھا شيء. ارض حجارتھا حدید ومن جبالھا 

 الھك إیوۇوفمتى اكلت وشبعت تبارك  10 تحفر نحاسا.
احترز من ان  11 الجل االرض الجّیدة التي اعطاك.

الھك وال تحفظ وصایاه واحكامھ وفرائضھ  إیوۇوتنسى 
لئال اذا اكلت وشبعت  12 التي انا اوصیك بھا الیوم.
وكثرت بقرك وغنمك  13 وبنیت بیوتا جّیدة وسكنت

یرتفع  14 وكثرت لك الفضة والذھب وكثر كل ما لك
الھك الذي اخرجك من ارض مصر  إیوۇوقلبك وتنسى 

الذي سار بك في القفر العظیم  15 من بیت العبودیة.
المخوف مكان حّیات محرقة وعقارب وعطش حیث لیس 

الذي  16 ماء. الذي اخرج لك ماء من صخرة الصّوان
اطعمك في البریة المّن الذي لم یعرفھ آباؤك لكي یذلّك 

ولئال تقول في  17 ن الیك في آخرتك.ویجربك لكي یحس
بل  18 قلبك قوتي وقدرة یدي اصطنعت لي ھذه الثروة.

الھك انھ ھو الذي یعطیك قوة الصطناع  إیوۇواذكر 
الثروة لكي یفي بعھده الذي اقسم بھ آلبائك كما في ھذا 

الھك وذھبت وراء آلھة  إیوۇووان نسیت  19 الیوم.
م الیوم انكم اخرى وعبدتھا وسجدت لھا أشھد علیك

من  إیوۇوكالشعوب الذین یبیدھم  20 تبیدون ال محالة.
 إیوۇوامامكم كذلك تبیدون الجل انكم لم تسمعوا لقول 

   الھكم.

اسمع یا اسرائیل. انت الیوم عابر االردن لكي تدخل  9
وتمتلك شعوبا اكبر واعظم منك ومدنا عظیمة ومحّصنة 

بني عناق الذین  قوما عظاما وطواال 2 الى السماء.
فاعلم  3 عرفتھم وسمعت من یقف في وجھ بني عناق.

الھك ھو العابر امامك نارا آكلة. ھو  إیوۇوالیوم ان 
یبیدھم ویذلھم امامك فتطردھم وتھلكھم سریعا كما كلمك 

  .إیوۇو
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الھك من امامك  إیوۇوال تقل في قلبك حین ینفیھم  4
رض. المتلك ھذه اال إیوۇوبري ادخلني  قائال. الجل

  امامك. من إیوۇووالجل اثم ھؤالء الشعوب یطردھم 
لیس الجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك ارضھم بل  5

الھك من امامك  إیوۇواولئك الشعوب یطردھم  الجل اثم
م علیھ آلبائك ابراھی إیوۇوولكي یفي بالكالم الذي اقسم 

فاعلم انھ لیس الجل برك یعطیك  6 واسحق ویعقوب.
االرض الجّیدة لتمتلكھا النك شعب الھك ھذه  إیوۇو

الھك  إیوۇواذكر ال تنسى كیف اسخطت  7 صلب الرقبة
في البریة. من الیوم الذي خرجت فیھ من ارض مصر 

حتى  8 .إیوۇوحتى اتیتم الى ھذا المكان كنتم تقاومون 
 كم.علیكم لیبید إیوۇوفغضب  إیوۇوفي حوریب اسخطتم 

جر لوحي حین صعدت الى الجبل لكي آخذ لوحي الح 9
معكم اقمت في الجبل اربعین  إیوۇوقطعھ  العھد الذي

  اشرب ماء. نھارا واربعین لیلة ال آكل خبزا وال
لوحي الحجر المكتوبین باصبع هللا  إیوۇوواعطاني  10

 في إیوۇوجمیع الكلمات التي كلمكم بھا  وعلیھما مثل
وفي نھایة  11 الجبل من وسط النار في یوم االجتماع.

 لوحي إیوۇوارا واالربعین لیلة لما اعطاني االربعین نھ
لي قم انزل عاجال من  إیوۇوقال  12 الحجر لوحي العھد

اخرجتھ من مصر. زاغوا  ھنا النھ قد فسد شعبك الذي
 سریعا عن الطریق التي اوصیتھم. صنعوا النفسھم تمثاال

قائال. رأیت ھذا الشعب واذا  إیوۇووكلمني  13 مسبوكا.
اتركني فابیدھم وامحو  14 ھو شعب صلب الرقبة.

 اسمھم من تحت السماء واجعلك شعبا اعظم واكثر منھم.
فانصرفت ونزلت من الجبل والجبل یشتعل بالنار  15

فنظرت واذا انتم قد اخطأتم الى  16 ولوحا العھد في یديّ 
الھكم وصنعتم النفسكم عجال مسبوكا وزغتم  إیوۇو

فاخذت  17 .إیوۇوسریعا عن الطریق التي اوصاكم بھا 
  اللوحین وطرحتھما من یدّي وكّسرتھما امام اعینكم.

كاالول اربعین نھارا واربعین  إیوۇوثم سقطت امام  18
آكل خبزا وال اشرب ماء من اجل كل خطایاكم  لیلة ال

  الغاظتھ. إیوۇو التي اخطأتم بھا بعملكم الشر امام
 إیوۇوالني فزعت من الغضب والغیظ الذي سخطھ  19

  تلك المرة ایضا. إیوۇوعلیكم لیبیدكم. فسمع لي 
جدا لیبیده. فصلّیت ایضا  إیوۇووعلى ھرون غضب  20

واما خطیتكم العجل  21 من اجل ھرون في ذلك الوقت.
ورضضتھ  الذي صنعتموه فأخذتھ واحرقتھ بالنار
رحت غباره في وطحنتھ جیدا حتى نعم كالغبار. ثم ط

وفي تبعیرة ومّسة وقبروت  22 الجبل النھر المنحدر من
من قادش  إیوۇووحین ارسلكم  23 .إیوۇوھتّأوة اسخطتم 

برنیع قائال. اصعدوا امتلكوا االرض التي اعطیتكم 
 الھكم ولم تصدقوه ولم تسمعوا لقولھ. إیوۇوعصیتم قول 

فسقطت  25 منذ یوم عرفتكم إیوۇوقد كنتم تعصون  24
االربعین نھارا واالربعین لیلة التي سقطتھا  إیوۇوام ام

وقلت یا  إلیوۇووصلیت  26 قال انھ یھلككم. إیوۇوالن 
ال تھلك شعبك ومیراثك الذي فدیتھ بعظمتك  إیوۇوسید 

اذكر عبیدك  27 الذي اخرجتھ من مصر بید شدیدة.
ابراھیم واسحق ویعقوب. ال تلتفت الى غالظة ھذا 

لئال تقول االرض التي  28 الشعب واثمھ وخطیتھ
ان یدخلھم االرض  لم یقدر إیوۇواخرجتنا منھا الجل ان 

التي كلمھم عنھا والجل انھ ابغضھم اخرجھم لكي یمیتھم 
وھم شعبك ومیراثك الذي اخرجتھ بقوتك  29 البریة. في

   العظیمة وبذراعك الرفیعة.

انحت لك لوحین من  إیوۇوفي ذلك الوقت قال لي  10
ل االولین واصعد الّي الى الجبل واصنع لك حجر مث

فاكتب على اللوحین الكلمات التي  2 تابوتا من خشب.
كانت على اللوحین االولین اللذین كسرتھما وتضعھما في 

فصنعت تابوتا من خشب السنط ونحّت  3 التابوت.
لوحین من حجر مثل االولین وصعدت الى الجبل 

ین مثل الكتابة فكتب على اللوح 4 واللوحان في یدي.
 في الجبل إیوۇوكلمكم بھا  االولى الكلمات العشر التي

  ایاھا. إیوۇومن وسط النار في یوم االجتماع واعطاني 
ثم انصرفت ونزلت من الجبل ووضعت اللوحین في  5

  .إیوۇوالتابوت الذي صنعت فكانا ھناك كما امرني 
وبنو اسرائیل ارتحلوا من ابآر بني یعقان الى موسیر.  6
ناك مات ھرون وھناك دفن. فكھن العازار ابنھ عوضا ھ

من ھناك ارتحلوا الى الجدجود ومن الجدجود  7 عنھ.
في ذلك الوقت افرز  8 الى یطبات ارض انھار ماء

ا ولكي یقفو إیوۇوسبط الوي لیحملوا تابوت عھد  إیوۇو
  لیخدموه ویباركوا باسمھ الى ھذا الیوم. إیوۇوامام 

ي قسم وال نصیب مع اخوتھ. الجل ذلك لم یكن لالو 9
وانا مكثت في  10 الھك إیوۇوھو نصیبھ كما كلمھ  إیوۇو

الجبل كاالیام االولى اربعین نھارا واربعین لیلة وسمع 
  ان یھلكك. إیوۇولي تلك المرة ایضا ولم یشإ  إیوۇو

قم اذھب لالرتحال امام الشعب  إیوۇوثم قال لي  11
 ھمھم ان اعطیفیدخلوا ویمتلكوا االرض التي حلفت آلبائ

الھك اال ان  إیوۇوفاآلن یا اسرائیل ماذا یطلب منك  12
 یوۇوإالھك لتسلك في كل طرقھ وتحبھ وتعبد  إیوۇوتتقي 

وتحفظ وصایا  13 الھك من كل قلبك ومن كل نفسك
  وفرائضھ التي انا اوصیك بھا الیوم لخیرك. إیوۇو

الھك السموات وسماء السموات  إلیوۇوھوذا  14
انما التصق  إیوۇوولكن  15 واالرض وكل ما فیھا.

بآبائك لیحبھم فاختار من بعدھم نسلھم الذي ھو انتم فوق 
فاختنوا غرلة  16 جمیع الشعوب كما في ھذا الیوم.

الھكم ھو  إیوۇوالن  17 قلوبكم وال تصلّبوا رقابكم بعد.
ب االلھ العظیم الجبار المھیب الذي الھ اآللھة ورب االربا

الصانع حق الیتیم  18 ال یأخذ بالوجوه وال یقبل رشوة
  واالرملة والمحب الغریب لیعطیھ طعاما ولباسا.

 فاحبوا الغریب النكم كنتم غرباء في ارض مصر. 19
الھك تتقي. ایاه تعبد وبھ تلتصق وباسمھ  إیوۇو 20

عك تلك ھو فخرك وھو الھك الذي صنع م 21 تحلف.
سبعین نفسا  22 العظائم والمخاوف التي ابصرتھا عیناك.

الھك كنجوم  إیوۇونزل آباؤك الى مصر واآلن قد جعلك 
   السماء في الكثرة.

الھك واحفظ حقوقھ وفرائضھ واحكامھ  إیوۇوفاحبب  11
واعلموا الیوم اني لست ارید بنیكم  2 ووصایاه كل االیام.

الھكم عظمتھ ویده  إیوۇووا تأدیب الذین لم یعرفوا وال رأ
وآیاتھ وصنائعھ التي عملھا  3 الشدیدة وذراعھ الرفیعة

  في مصر بفرعون ملك مصر وبكل ارضھ
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والتي عملھا بجیش مصر بخلیھم ومركباتھم حیث  4
اطاف میاه بحر سوف على وجوھم حین سعوا وراءكم 

 والتي عملھا لكم في البریة 5 الى ھذا الیوم إیوۇوفابادھم 
والتي عملھا بداثان وابیرام  6 حتى جئتم الى ھذا المكان

فتحت االرض فاھا  ابني الیآب ابن رأوبین اللذین
 وابتلعتھما مع بیوتھما وخیامھما وكل الموجودات التابعة

الن اعینكم ھیالتي  7 لھما في وسط كل اسرائیل.
 8 العظیمة التي عملھا إیوۇوابصرت كل صنائع 

التي انا اوصیكم بھا الیوم لكي فاحفظوا كل الوصایا 
تتشددوا وتدخلوا وتمتلكوا االرض التي انتم عابرون الیھا 

ولكي تطیلوا االیام على االرض التي اقسم  9 لتمتلكوھا
آلبائكم ان یعطیھا لھم ولنسلھم ارض تفیض لبنا  إیوۇو

الن االرض التي انت داخل الیھا لكي  10 وعسال.
ي خرجت منھا حیث تمتلكھا لیست مثل ارض مصر الت

بل  11 كنت تزرع زرعك وتسقیھ برجلك كبستان بقول.
االرض التي انتم عابرون الیھا لكي تمتلكوھا ھي ارض 

ارض  12 جبال وبقاع. من مطر السماء تشرب ماء.
الھك علیھا دائما من  إیوۇوالھك. عینا  إیوۇویعتني بھا 

فاذا سمعتم لوصایاي التي انا  13 اول السنة الى آخرھا
الھكم وتعبدوه من كل  إیوۇواوصیكم بھا الیوم لتحبوا 

اعطي مطر ارضكم في حینھ  14 قلوبكم ومن كل انفسكم
  المبكر والمتأخر. فتجمع حنطتك وخمرك وزیتك.

 واعطي لبھائمك عشبا في حقلك فتأكل انت وتشبع. 15
فاحترزوا من ان تنغوي قلوبكم فتزیغوا وتعبدوا آلھة  16

علیكم  إیوۇوفیحمى غضب  17 اخرى وتسجدوا لھا
ویغلق السماء فال یكون مطر وال تعطي االرض غلتھا. 

 وۇوإیفتبیدون سریعا عن االرض الجّیدة التي یعطیكم 
فضعوا كلماتي ھذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوھا  18

  عالمة على ایدیكم ولتكن عصائب بین عیونكم.
وعلّموھا اوالدكم متكلمین بھا حین تجلسون في  19

یوتكم وحین تمشون في الطریق وحین تنامون وحین ب
واكتبھا على قوائم ابواب بیتك وعلى  20 تقومون.
لكي تكثر ایامك وایام اوالدك على االرض  21 ابوابك.

آلبائك ان یعطیھم ایاھا كایام السماء  إیوۇوالتي اقسم 
النھ اذا حفظتم جمیع ھذه الوصایا التي  22 على االرض.

ي الھكم وتسلكوا ف إیوۇوتعملوھا. لتحبوا انا اوصیكم بھا ل
جمیع ھؤالء  إیوۇویطرد  23 جمیع طرقھ وتلتصقوا بھ

 الشعوب من امامكم فترثون شعوبا اكبر واعظم منكم.
كل مكان تدوسھ بطون اقدامكم یكون لكم. من البریة  24

ولبنان. من النھر نھر الفرات الى البحر الغربي یكون 
الھكم یجعل  إیوۇووجھكم.  ال یقف انسان في 25 تخمكم.

خشیتكم ورعبكم على كل االرض التي تدوسونھا كما 
  انظر. انا واضع امامكم الیوم بركة ولعنة. 26 كلمكم

الھكم التي انا  إیوۇوالبركة اذا سمعتم لوصایا  27
واللعنة اذا لم تسمعوا لوصایا  28 اوصیكم بھا الیوم.

م بھا الھكم وزغتم عن الطریق التي انا اوصیك إیوۇو
واذا جاء  29 الیوم لتذھبوا وراء آلھة اخرى لم تعرفوھا.

الھك الى االرض التي انت داخل الیھا لكي  إیوۇوبك 
تمتلكھا فاجعل البركة على جبل جرزیم واللعنة على جبل 

اما ھما في عبر االردن وراء طریق غروب  30 عیبال.
الشمس في ارض الكنعانیین الساكنین في العربة مقابل 

النكم عابرون  31 لجال بجانب بلوطات مورة.الج
الھكم  إیوۇواالردن لتدخلوا وتمتلكوا االرض التي 

فاحفظوا جمیع  32 یعطیكم. تمتلكونھا وتسكنونھا.
   الفرائض واالحكام التي انا واضع امامكم الیوم لتعملوھا

ھذه ھي الفرائض واالحكام التي تحفظون لتعملوھا  12
الھ آبائك لتمتلكھا كل  إیوۇوعطاك في االرض التي ا

تخربون جمیع  2 االیام التي تحیون على االرض.
االماكن حیث عبدت االمم التي ترثونھا آلھتھا على 

 الجبال الشامخة وعلى التالل وتحت كل شجرة خضراء.
وتھدمون مذابحھم وتكّسرون انصابھم وتحرقون  3

ھم اسمسواریھم بالنار وتقطعون تماثیل آلھتھم وتمحون 
بل  5 الھكم. إلیوۇوال تفعلوا ھكذا  4 من ذلك المكان.

الھكم من جمیع اسباطكم  إیوۇوالمكان الذي یختاره 
  لیضع اسمھ فیھ سكناه تطلبون والى ھناك تأتون

وتقدمون الى ھناك محرقاتكم وذبائحكم وعشوركم  6
  ورفائع ایدیكم ونذوركم ونوافلكم وابكار بقركم وغنمكم

الھكم وتفرحون بكل ما تمتد  إیوۇومام وتأكلون ھناك ا 7
ال  8 الھكم إیوۇوالیھ ایدیكم انتم وبیوتكم كما بارككم 

تعملوا حسب كل ما نحن عاملون ھنا الیوم اي كل انسان 
النكم لم تدخلوا حتى اآلن الى  9 مھما صلح في عینیھ.

فمتى  10 الھكم. إیوۇوالمقّر والنصیب اللذین یعطیكم 
 إیوۇوعبرتم االردن وسكنتم االرض التي یقسمھا لكم 

الھكم واراحكم من جمیع اعدائكم الذین حوالیكم وسكنتم 
الھكم لیحل اسمھ  إیوۇوفالمكان الذي یختاره  11 آمنین.

كل ما انا اوصیكم بھ محرقاتكم  فیھ تحملون الیھ
نذوركم  وذبائحكم وعشوركم ورفائع ایدیكم وكل خیار

الھكم انتم  إیوۇوتفرحون امام  12 .إلیوۇوذرونھا التي تن
وبنوكم وبناتكم وعبیدكم واماؤكم والالوي الذي في 

احترز من  13 ابوابكم النھ لیس لھ قسم وال نصیب معكم
بل في المكان  14 ان تصعد محرقاتك في كل مكان تراه.

في احد اسباطك. ھناك تصعد  إیوۇوالذي یختاره 
ولكن  15 انا اوصیك بھ. محرقاتك وھناك تعمل كل ما

من كل ما تشتھي نفسك تذبح وتأكل لحما في جمیع 
الھك التي اعطاك. النجس  إیوۇوابوابك حسب بركة 

واما الدم فال تاكلھ.  16 والطاھر یاكالنھ كالضبي واالیل.
ال یحل لك ان تاكل في  17 على االرض تسفكھ كالماء.

ك ابوابك عشر حنطتك وخمرك وزیتك وال ابكار بقر
وغنمك وال شیئا من نذورك التي تنذر ونوافلك ورفائع 

الھك تأكلھا في المكان الذي  إیوۇوبل امام  18 یدك.
انت وابنك وابنتك وعبدك وامتك  الھك إیوۇویختاره 

الھك بكل ما  إیوۇووالالوي الذي في ابوابك وتفرح امام 
احترز من ان تترك الالوي كل  19 امتدّت الیھ یدك.
الھك تخومك كما  إیوۇواذا وّسع  20 كایامك على ارض

كلمك وقلت آكل لحما. الن نفسك تشتھي ان تأكل لحما. 
اذا كان المكان  21 فمن كل ما تشتھي نفسك تأكل لحما.

اذبح عنك ف الھك لیضع اسمھ فیھ بعیدا إیوۇوالذي یختاره 
كما اوصیتك وكل  إیوۇومن بقرك وغنمك التي اعطاك 

كما یؤكل الضبي  22 فسك.ما اشتھت ن في ابوابك من كل
  واالیل ھكذا تاكلھ. النجس والطاھر یاكالنھ سواء.
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لكن احترز ان ال تأكل الدم الن الدم ھو النفس فال  23
ال تاكلھ. على االرض تسفكھ  24 تاكل النفس مع اللحم.

ال تاكلھ لكي یكون لك والوالدك من بعدك  25 كالماء.
اما اقداسك و 26 .إیوۇوخیر اذا عملت الحق في عیني 

التي لك ونذورك فتحملھا وتذھب الى المكان الذي یختاره 
 إیوۇوفتعمل محرقاتك اللحم والدم على مذبح  27 .إیوۇو

الھك  إیوۇوالھك. واما ذبائحك فیسفك دمھا على مذبح 
احفظ واسمع جمیع ھذه الكلمات التي  28 واللحم تاكلھ.

 لك والوالدك من بعدك خیر انا اوصیك بھا لكي یكون
 الھك إیوۇوالى االبد اذا عملت الصالح والحق في عیني 

الھك من امامك االمم الذین انت  إیوۇومتى قرض  29
فاحترز  30 ذاھب الیھم لترثھم وورثتھم وسكنت ارضھم

من ان تصاد وراءھم من بعد ما بادوا من امامك ومن ان 
تسأل عن آلھتھم قائال كیف عبد ھؤالء االمم آلھتھم فانا 

الھك النھم قد  إلیوۇوال تعمل ھكذا  31 ل ھكذا.ایضا افع
مما یكرھھ اذ  إیوۇوعملوا آللھتھم كل رجس لدى 

كل الكالم  32 احرقوا حتى بنیھم وبناتھم بالنار آللھتھم.
الذي اوصیكم بھ احرصوا لتعملوه. ال تزد علیھ وال 

   تنقص منھ.

اذا قام في وسطك نبي او حالم حلما واعطاك آیة او  13
ولو حدثت اآلیة او االعجوبة التي كلمك عنھا  2 اعجوبة

فال  3 قائال لنذھب وراء آلھة اخرى لم تعرفھا ونعبدھا
 إیوۇوتسمع لكالم ذلك النبي او الحالم ذلك الحلم الن 

الھكم من كل  إیوۇوالھكم یمتحنكم لكي یعلم ھل تحبون 
الھكم تسیرون  إیوۇووراء  4 قلوبكم ومن كل انفسكم.

وایاه تتقون ووصایاه تحفظون وصوتھ تسمعون وایاه 
وذلك النبي او الحالم ذلك الحلم  5 تعبدون وبھ تلتصقون.

 الھكم الذي اخرجكم إیوۇووراء  یقتل النھ تكلم بالزیغ من
یطّوحكم  من ارض مصر وفداكم من بیت العبودیة لكي

ن تسلكوا فیھا. الھكم ا إیوۇوعن الطریق التي امركم 
واذا اغواك سرا اخوك ابن  6 بینكم فتنزعون الشر من

حضنك او صاحبك الذي  امك او ابنك او ابنتك او امرأة
مثل نفسك قائال نذھب ونعبد آلھة اخرى لم تعرفھا انت 

من آلھة الشعوب الذین حولك القریبین منك  7 آباؤك وال
فال  8 او البعیدین عنك من اقصاء االرض الى اقصائھا

ترض منھ وال تسمع لھ وال تشفق عینك علیھ وال ترّق لھ 
بل قتال تقتلھ. یدك تكون علیھ اوال لقتلھ ثم  9 وال تستره

ترجمھ بالحجارة حتى  10 ایدي جمیع الشعب اخیرا.
الھك الذي  إیوۇویموت. النھ التمس ان یطّوحك عن 

فیسمع  11 اخرجك من ارض مصر من بیت العبودیة.
ل ویخافون وال یعودون یعملون مثل ھذا جمیع اسرائی

ان سمعت عن احدى مدنك  12 االمر الشریر في وسطك
قد خرج  13 الھك لتسكن فیھا قوال إیوۇوالتي یعطیك 

اناس بنو لئیم من وسطك وطّوحوا سكان مدینتھم قائلین 
وفحصت  14 نذھب ونعبد آلھة اخرى لم تعرفوھا

د قد عمل وفتشت وسألت جیدا واذا االمر صحیح واكی
فضربا تضرب سكان تلك  15 ذلك الرجس في وسطك

المدینة بحد السیف وتحّرمھا بكل ما فیھا مع بھائمھا بحد 
تجمع كل امتعتھا الى وسط ساحتھا وتحرق  16 السیف.

ال الھك فتكون ت إلیوۇوبالنار المدینة وكل امتعتھا كاملة 

وال یلتصق بیدك شيء من  17 الى االبد ال تبنى بعد.
من حمو غضبھ ویعطیك  إیوۇوّرم. لكي یرجع المح

اذا سمعت  18 رحمة. یرحمك ویكثرك كما حلف آلبائك.
الھك لتحفظ جمیع وصایاه التي انا اوصیك  إیوۇولصوت 

   الھك. إیوۇوبھا الیوم لتعمل الحق في عیني 

الھكم. ال تخمشوا اجسامكم وال  إلیوۇوانتم اوالد  14
النك شعب مقدس  2 ل میت.تجعلوا قرعة بین اعینكم الج

لكي تكون لھ شعبا  إیوۇوالھك وقد اختارك  إلیوۇو
ال  3 خاّصا فوق جمیع الشعوب الذین على وجھ االرض

ھذه ھي البھائم التي تأكلونھا. البقر  4 تأكل رجسا ما.
واالیل والظبي والیحمور والوعل  5 والضأن والمعز

م تشق وكل بھیمة من البھائ 6 والرئم والثیتل والمھاة.
اال ھذه فال  7 ظلفا وتقسمھ ظلفین وتجتّر فایاھا تاكلون.

تأكلوھا مما یجتّر ومما یشق الظلف المنقسم. الجمل 
واالرنب والوبر النھا تجتّر لكنھا ال تشق ظلفا فھي نجسة 

والخنزیر النھ یشق الظلف لكنھ ال یجتّر فھو  8 لكم.
وھذا  9 نجس لكم. فمن لحمھا ال تأكلوا وجثثھا ال تلمسوا

تأكلونھ من كل ما في المیاه. كل ما لھ زعانف وحرشف 
لكن كل ما لیس لھ زعانف وحرشف ال  10 تأكلونھ.

  كل طیر طاھر تأكلون. 11 تأكلوه. انھ نجس لكم
  وھذا ما ال تأكلون منھ. النسر واالنوق والعقاب 12
وكل  14 والحدأة والباشق والشاھین على اجناسھ 13

والنعامة والظلیم والسأف والباز  15 غراب على اجناسھ
والقوق  17 والبوم والكركي والبجع 16 على اجناسھ

واللقلق والببغا على اجناسھ  18 والّرخم والغّواص
وكل دبیب الطیر نجس لكم. ال  19 والھدھد والخّفاش.

ال تأكلوا جثة ما. 21 كل طیر طاھر تأكلون 20 یؤكل.
جنبّي ا او یبیعھا التعطیھا للغریب الذي في ابوابك فیأكلھ

 الھك. ال تطبخ جدیا بلبن امھ إلیوۇوالنك شعب مقدس 
تعشیرا تعشر كل محصول زرعك الذي یخرج من  22

الھك في المكان  إیوۇووتأكل امام  23 الحقل سنة بسنة.
عشر حنطتك وخمرك  الذي یختاره لیحل اسمھ فیھ

 وۇوإیوزیتك وابكار بقرك وغنمك لكي تتعلم ان تتقي 
ولكن اذا طال علیك الطریق حتى ال  24 االیام. الھك كل

بعیدا علیك المكان الذي یختاره  تقدر ان تحملھ. اذا كان
  الھك إیوۇوالھك لیجعل اسمھ فیھ اذ یباركك  إیوۇو

فبعھ بفضة وصّر الفضة في یدك واذھب الى المكان  25
وانفق الفضة في كل ما  26 الھك إیوۇوالذي یختاره 

لغنم والخمر والمسكر وكل ما تشتھ نفسك في البقر وا
الھك وافرح انت  إیوۇوتطلب منك نفسك وكل ھناك امام 

والالوي الذي في ابوابك ال تتركھ النھ لیس  27 وبیتك.
في آخر ثالث سنین تخرج  28 لھ قسم وال نصیب معك

 كل عشر محصولك في تلك السنة وتضعھ في ابوابك.
معك فیأتي الالوي النھ لیس لھ قسم وال نصیب  29

والیتیم واالرملة الذین في ابوابك ویاكلون  والغریب
 كل عمل یدك الذي الھك في إیوۇوویشبعون لكي یباركك 

   تعمل
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وھذا ھو حكم  2 في آخر سبع سنین تعمل ابراء. 15
االبراء. یبرئ كل صاحب دین یده مما اقرض صاحبھ. 

 .إلیوۇوال یطالب صاحبھ وال اخاه النھ قد نودي بابراء 
االجنبي تطالب واما ما كان لك عند اخیك فتبرئھ یدك  3

انما یباركك  إیوۇواال ان لم یكن فیك فقیر. الن  4 منھ.
  الھك نصیبا لتمتلكھا. إیوۇوفي االرض التي یعطیك 

الھك لتحفظ وتعمل كل ھذه  إیوۇواذا سمعت صوت  5
الھك كما  إیوۇویباركك  6 الوصایا التي انا اوصیك الیوم

قال لك. فتقرض امما كثیرة وانت ال تقترض وتتسلط 
ان كان فیك  7 على امم كثیرة وھم علیك ال یتسلطون

فقیر احد من اخوتك في احد ابوابك في ارضك التي 
الھك فال تقّس قلبك وال تقبض یدك عن  إیوۇویعطیك 

ج بل افتح یدك لھ واقرضھ مقدار ما یحتا 8 اخیك الفقیر
احترز من ان یكون مع قلبك كالم لئیم قائال قد  9 الیھ.

السابعة سنة االبراء وتسوء عینك باخیك  قربت السنة
علیك  فتكون إیوۇو الفقیر وال تعطیھ فیصرخ علیك الى

اعطھ وال یسؤ قلبك عندما تعطیھ النھ بسبب  10 خطیة.
الھك في كل اعمالك وجمیع ما  إیوۇوھذا االمر یباركك 

النھ ال تفقد الفقراء من االرض. لذلك  11 ھ یدك.تمتد الی
انا اوصیك قائال افتح یدك الخیك المسكین والفقیر في 

اذا بیع لك اخوك العبراني او اختك العبرانیة  12 ارضك
وخدمك ست سنین ففي السنة السابعة تطلقھ حرا من 

 وحین تطلقھ حرا من عندك ال تطلقھ فارغا. 13 عندك.
ومن بیدرك ومن معصرتك. كما  تزوده من غنمك 14

واذكر انك كنت عبدا في  15 الھك تعطیھ. إیوۇوباركك 
الھك. لذلك انا اوصیك بھذا  إیوۇوارض مصر ففداك 

ولكن اذا قال لك ال اخرج من عندك النھ  16 االمر الیوم.
فخذ المخرز  17 قد احبك وبیتك اذ كان لھ خیر عندك

 دا مؤبدا. وھكذاواجعلھ في اذنھ وفي الباب فیكون لك عب
ال یصعب علیك ان تطلقھ حرا من  18 تفعل ألمتك ایضا.

عندك النھ ضعفي اجرة االجیر خدمك ست سنین. 
كل بكر ذكر  19 الھك في كل ما تعمل إیوۇوفیباركك 

الھك. ال تشتغل  إلیوۇویولد من بقرك ومن غنمك تقدسھ 
الھك  إیوۇوامام  20 على بكر بقرك وال تجّز بكر غنمك.

 یتك.انت وب إیوۇوسنة بسنة في المكان الذي یختاره تأكلھ 
ولكن اذا كان فیھ عیب عرج او عمى عیب ما رديء  21

في ابوابك تاكلھ. النجس  22 الھك. إلیوۇوفال تذبحھ 
واما دمھ فال تأكلھ.  23 والطاھر سواء كالضبي واالیل.

   على االرض تسفكھ كالماء.

الھك النھ في  إلیوۇواحفظ شھر ابیب واعمل فصحا  16
فتذبح  2 الھك من مصر لیال. إیوۇوشھر ابیب اخرجك 

الھك غنما وبقرا في المكان الذي یختاره  إلیوۇوالفصح 
ال تأكل علیھ خمیرا. سبعة ایام  3 لیحل اسمھ فیھ. إیوۇو

النك بعجلة خرجت من  تاكل علیھ فطیرا خبز المشّقة
ارض مصر. لكي تذكر یوم خروجك من ارض مصر 

وال یرى عندك خمیر في جمیع تخومك  4 حیاتك. كل ایام
سبعة ایام وال یبت شيء من اللحم الذي تذبح مساء في 

ال یحل لك ان تذبح الفصح في  5 الیوم االول الى الغد.
بل في المكان  6 الھك إیوۇواحد ابوابك التي یعطیك 

الھك لیحل اسمھ فیھ. ھناك تذبح  إیوۇوالذي یختاره 

الفصح مساء نحو غروب الشمس في میعاد خروجك من 
 إیوۇووتطبخ وتأكل في المكان الذي یختاره  7 مصر.

ستة ایام  8 الھك ثم تنصرف في الغد وتذھب الى خیامك.
ال  الھك. إلیوۇوتأكل فطیرا وفي الیوم السابع اعتكاف 

سبعة اسابیع تحسب لك من ابتداء  9 فیھ عمالتعمل 
  المنجل في الزرع تبتدئ ان تحسب سبعة اسابیع.

الھك على قدر ما تسمح  إلیوۇووتعمل عید اسابیع  10
وتفرح امام  11 الھك. إیوۇویدك ان تعطي كما یباركك 

والالوي  الھك انت وابنك وابنتك وعبدك وامتك إیوۇو
واالرملة الذین في الذي في ابوابك والغریب والیتیم 

الھك لیحل اسمھ  إیوۇوالذي یختاره  وسطك في المكان
وتذكر انك كنت عبدا في مصر وتحفظ وتعمل  12 فیھ.

تعمل لنفسك عید المظال سبعة ایام  13 ھذه الفرائض
وتفرح في  14 عندما تجمع من بیدرك ومن معصرتك.

عیدك انت وابنك وابنتك وعبدك وامتك والالوي 
سبعة ایام  15 تیم واالرملة الذین في ابوابك.والغریب والی

الن  إیوۇوالھك في المكان الذي یختاره  إلیوۇوتعّید 
الھك یبارك في كل محصولك وفي كل عمل یدیك  إیوۇو

ثالث مرات في السنة یحضر  16 فال تكون اال فرحا
المكان الذي یختاره  الھك في إیوۇوجمیع ذكورك امام 

وعید المظال. وال في عید الفطیر وعید االسابیع 
كل واحد حسبما تعطي  17 فارغین. إیوۇوامام  یحضروا

قضاة وعرفاء  18 الھك التي اعطاك إیوۇویده كبركة 
سب الھك ح إیوۇوتجعل لك في جمیع ابوابك التي یعطیك 
ال تحّرف  19 اسباطك فیقضون للشعب قضاء عادال.

القضاء وال تنظر الى الوجوه وال تأخذ رشوة الن الرشوة 
العدل  20 مي اعین الحكماء وتعوج كالم الصدیقین.تع

 یوۇوإالعدل تتبع لكي تحیا وتمتلك االرض التي یعطیك 
ال تنصب لنفسك ساریة من شجرة ما بجانب  21 الھك

وال تقم لك نصبا.  22 الھك الذي تصنعھ لك. إیوۇومذبح 
   الھك إیوۇوالشيء الذي یبغضھ 

اة فیھ عیب شيء ما الھك ثورا او ش إلیوۇوال تذبح  17
اذا وجد في  2 الھك إیوۇورديء. الن ذلك رجس لدى 

الھك رجل او  إیوۇووسطك في احد ابوابك التي یعطیك 
  الھك بتجاوز عھده إیوۇوامرأة یفعل شرا في عیني 

ویذھب ویعبد آلھة اخرى ویسجد لھا او للشمس او  3
  للقمر او لكل من جند السماء. الشيء الذي لم أوص بھ.

برت وسمعت وفحصت جیدا واذا األمر صحیح وأخ 4
فاخرج ذلك  5 اكید قد عمل ذلك الرجس في اسرائیل

الرجل او تلك المرأة الذي فعل ذلك االمر الشریر الى 
  ابوابك الرجل او المرأة وارجمھ بالحجارة حتى یموت.

على فم شاھدین او ثالثة شھود یقتل الذي یقتل. ال یقتل  6
یدي الشھود تكون علیھ اوال لقتلھ ا 7 على فم شاھد واحد.

اذا  8 ثم ایدي جمیع الشعب اخیرا فتنزع الشر من وسطك
عسر علیك امر في القضاء بین دم ودم او بین دعوى 

او بین ضربة وضربة من امور الخصومات في  ودعوى
 .الھك إیوۇویختاره  ابوابك فقم واصعد الى المكان الذي

واذھب الى الكھنة الالویین والى القاضي الذي یكون  9
  في تلك االیام واسال فیخبروك بامر القضاء.

 



Deuteronomy - تثنیة 

98 

 

فتعمل حسب االمر الذي یخبرونك بھ من ذلك المكان  10
وتحرص ان تعمل حسب كل ما  إیوۇوالذي یختاره 

حسب الشریعة التي یعلّمونك والقضاء  11 یعلّمونك.
عن األمر الذي یخبرونك  الذي یقولونھ لك تعمل. ال تحد

والرجل الذي یعمل بطغیان فال  12 بھ یمینا او شماال.
الھك او للقاضي  إیوۇویسمع للكاھن الواقف ھناك لیخدم 

فیسمع  13 یقتل ذلك الرجل فتنزع الشر من اسرائیل.
متى أتیت الى  14 جمیع الشعب ویخافون وال یطغون بعد

ا وسكنت فیھالھك وامتلكتھا  إیوۇواالرض التي یعطیك 
  فان قلت اجعل علّي ملكا كجمیع االمم الذین حولي.

الھك. من  إیوۇوفانك تجعل علیك ملكا الذي یختاره  15
وسط اخوتك تجعل علیك ملكا. ال یحل لك ان تجعل علیك 

ولكن ال یكثر لھ الخیل  16 رجال اجنبیا لیس ھو اخاك.
ال ق إیوۇووال یرد الشعب الى مصر لكي یكثر الخیل و

وال  17 ال تعودوا ترجعون في ھذه الطریق ایضا. لكم
یكثر لھ نساء لئال یزیغ قلبھ وفضة وذھبا ال یكثر لھ 

وعندما یجلس على كرسي مملكتھ یكتب لنفسھ  18 كثیرا.
 نسخة من ھذه الشریعة في كتاب من عند الكھنة الالویین

فتكون معھ ویقرأ فیھا كل ایام حیاتھ لكي یتعلم ان  19
الھھ ویحفظ جمیع كلمات ھذه الشریعة وھذه  إیوۇویتقي 

لئال یرتفع قلبھ على اخوتھ ولئال  20 الفرائض لیعمل بھا
یحید عن الوصیة یمینا او شماال. لكي یطیل االیام على 

   مملكتھ ھو وبنوه في وسط اسرائیل

ال یكون للكھنة الالویین كل سبط الوي قسم وال  18
فال  2 ونصیبھ. إیوۇوائد نصیب مع اسرائیل. یاكلون وق

ھو نصیبھ كما  إیوۇویكون لھ نصیب في وسط اخوتھ. 
وھذا یكون حق الكھنة من الشعب من الذین  3 قال لھ

یذبحون الذبائح بقرا كانت او غنما. یعطون الكاھن 
وتعطیھ اول حنطتك  4 الساعد والفكین والكرش.

الھك قد  إیوۇوالن  5 وخمرك وزیتك واول جزاز غنمك.
و ھ إیوۇوه من جمیع اسباطك لكي یقف لیخدم باسم اختار

واذا جاء الوي من احد ابوابك من  6 وبنوه كل االیام
جمیع اسرائیل حیث ھو متغرب وجاء بكل رغبة نفسھ 

الھك  إیوۇووخدم باسم  7 إیوۇوالى المكان الذي یختاره 
  إیوۇومثل جمیع اخوتھ الالویین الواقفین ھناك امام 

متى  9 ویة عدا ما یبیعھ عن آبائھیأكلون اقساما متسا 8
الھك ال تتعلم ان تفعل  إیوۇودخلت االرض التي یعطیك 

ال یوجد فیك من یجیز ابنھ  10 مثل رجس اولئك االمم.
او ابنتھ في النار وال من یعرف عرافة وال عائف وال 

وال من یرقي رقیة وال من یسأل  11 متفائل وال ساحر
الن كل من  12 لموتىجانا او تابعة وال من یستشیر ا

. وبسبب ھذه االرجاس إیوۇویفعل ذلك مكروه عند 
تكون كامال لدى  13 الھك طاردھم من امامك. إیوۇو
ان ھؤالء االمم الذین تخلفھم یسمعون  14 الھك. إیوۇو

لھك ا إیوۇوللعائفین والعّرافین. واما انت فلم یسمح لك 
الھك نبیا من وسطك من اخوتك  إیوۇویقیم لك  15 ھكذا

 إیوۇوحسب كل ما طلبت من  16 مثلي. لھ تسمعون.
الھك في حوریب یوم االجتماع قائال ال اعود اسمع 

الھي وال ارى ھذه النار العظیمة ایضا لئال  إیوۇوصوت 
اقیم  18 قد احسنوا فیما تكلموا. إیوۇوقال لي  17 اموت

مثلك واجعل كالمي في فمھ لھم نبیا من وسط اخوتھم 
ویكون ان االنسان الذي  19 فیكلمھم بكل ما اوصیھ بھ

واما  20 الیسمع لكالمي الذي یتكلم بھ باسمي انا اطالبھ.
النبي الذي یطغي فیتكلم باسمي كالما لم اوصھ ان یتكلم 

  بھ او الذي یتكلم باسم آلھة اخرى فیموت ذلك النبي.
ھ الكالم الذي لم یتكلم بوان قلت في قلبك كیف نعرف  21

ولم یحدث ولم  إیوۇوفما تكلم بھ النبي باسم  22 .إیوۇو
كلم بل بطغیان ت إیوۇویصر فھو الكالم الذي لم یتكلم بھ 

   بھ النبي فال تخف منھ

الھك  إیوۇوالھك االمم الذین  إیوۇومتى قرض  19
تفرز  2 یعطیك ارضھم وورثتھم وسكنت مدنھم وبیوتھم

 وإیوۇمدن في وسط ارضك التي یعطیك  لنفسك ثالث
تصلح الطریق وتثلث تخوم ارضك التي  3 الھك لتمتلكھا.

  الھك فتكون لكي یھرب الیھا كل قاتل. إیوۇویقسم لك 
وھذا ھو حكم القاتل الذي یھرب الى ھناك فیحیا. من  4

ضرب صاحبھ بغیر علم وھو غیر مبغض لھ منذ امس 
الوعر لیحتطب ومن ذھب مع صاحبھ في  5 وما قبلھ.

لیقطع الحطب وافلت الحدید  حطبا فاندفعت یده بالفاس
من الخشب واصاب صاحبھ فمات فھو یھرب الى احدى 

لئال یسعى ولي الدم وراء القاتل حین  6 المدن فیحیا. تلك
طال الطریق ویقتلھ ولیس علیھ  یحمى قلبھ ویدركھ اذا

  حكم الموت النھ غیر مبغض لھ منذ امس وما قبلھ.
  الجل ذلك انا آمرك قائال ثالث مدن تفرز لنفسك. 7
الھك تخومك كما حلف آلبائك  إیوۇووان وّسع  8

اذا  9 واعطاك جمیع االرض التي قال انھ یعطي آلبائك
حفظت كل ھذه الوصایا لتعملھا كما انا اوصیك الیوم 

الھك وتسلك في طرقھ كل االیام فزد لنفسك  إیوۇو لتحب
حتى ال یسفك دم  10 لثالثایضا ثالث مدن على ھذه ا

الھك نصیبا  إیوۇوبري في وسط ارضك التي یعطیك 
ولكن اذا كان انسان مبغضا لصاحبھ  11 فیكون علیك دم.

فكمن لھ وقام علیھ وضربھ ضربة قاتلة فمات ثم ھرب 
یرسل شیوخ مدینتھ ویاخذونھ  12 الى احدى تلك المدن

 تشفق ال 13 من ھناك ویدفعونھ الى ید ولي الدم فیموت.
 عینك علیھ. فتنزع دم البري من اسرائیل فیكون لك خیر

ال تنقل تخم صاحبك الذي نصبھ االولون في نصیبك  14
الھك لكي  إیوۇوالذي تنالھ في االرض التي یعطیك 

ال یقوم شاھد واحد على انسان في ذنب ما او  15 تمتلكھا
الخطایا التي یخطئ بھا. على فم  خطیة ما من جمیع

اذا قام  16 و على فم ثالثة شھود یقوم االمر.شاھدین ا
یقف  17 شاھد زور على انسان لیشھد علیھ بزیغ

امام الكھنة  إیوۇوالرجالن اللذان بینھما الخصومة امام 
فان فحص  18 والقضاة الذین یكونون في تلك االیام.

القضاة جیدا واذا الشاھد شاھد كاذب قد شھد بالكذب على 
فافعلوا بھ كما نوى ان یفعل باخیھ. فتنزعون  19 اخیھ

ویسمع الباقون فیخافون وال  20 الشر من وسطكم.
  یعودون یفعلون مثل ذلك االمر الخبیث في وسطك.

ال تشفق عینك. نفس بنفس. عین بعین. سن بسن. ید  21
   بید. رجل برجل
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اذا خرجت للحرب على عدوك ورأیت خیال  20
 إیوۇوثر منك فال تخف منھم الن معك ومراكب قوما اك

وعندما تقربون  2 الھك الذي اصعدك من ارض مصر.
ویقول لھم  3 من الحرب یتقدم الكاھن ویخاطب الشعب

اسمع یا اسرائیل. انتم قربتم الیوم من الحرب على 
اعدائكم. ال تضعف قلوبكم. ال تخافوا وال ترتعدوا وال 

ئر معكم لكي الھكم سا إیوۇوالن  4 ترھبوا وجوھھم.
ثم یخاطب العرفاء  5 یحارب عنكم اعداءكم لیخلصكم.

جدیدا ولم  الشعب قائلین من ھو الرجل الذي بنى بیتا
یدشنھ. لیذھب ویرجع الى بیتھ لئال یموت في الحرب 

ومن ھو الرجل الذي غرس كرما  6 فیدشنھ رجل آخر.
ولم یبتكره. لیذھب ویرجع الى بیتھ لئال یموت في الحرب 

ومن ھو الرجل الذي خطب امرأة  7 كره رجل آخر.فیبت
ولم یأخذھا. لیذھب ویرجع الى بیتھ لئال یموت في 

ثم یعود العرفاء یخاطبون  8 الحرب فیاخذھا رجل آخر.
الشعب ویقولون من ھو الرجل الخائف والضعیف القلب. 
 لیذھب ویرجع الى بیتھ لئال تذوب قلوب اخوتھ مثل قلبھ.

ء من مخاطبة الشعب یقیمون رؤساء وعند فراغ العرفا 9
حین تقرب من مدینة لكي  10 جنود على راس الشعب.

فان اجابتك الى الصلح  11 تحاربھا استدعھا الى الصلح.
وفتحت لك فكل الشعب الموجود فیھا یكون لك للتسخیر 

وان لم تسالمك بل عملت معك حربا  12 ویستعبد لك.
ى یدك فاضرب الھك ال إیوۇوواذا دفعھا  13 فحاصرھا.

واما النساء واالطفال  14 جمیع ذكورھا بحد السیف.
والبھائم وكل ما في المدینة كل غنیمتھا فتغتنمھا لنفسك 

ھكذا  15 الھك. إیوۇووتأكل غنیمة اعدائك التي اعطاك 
تفعل بجمیع المدن البعیدة منك جدا التي لیست من مدن 

ي واما مدن ھؤالء الشعوب الت 16 ھؤالء االمم ھنا.
  الھك نصیبا فال تستبق منھا نسمة ما إیوۇویعطیك 

بل تحّرمھا تحریما الحثیین واالموریین والكنعانیین  17
 لھكا إیوۇووالفرّزیین والحّویین والیبوسیین كما امرك 

لكي ال یعّلموكم ان تعملوا حسب جمیع ارجاسھم التي  18
اذا حاصرت  19 الھكم إیوۇوعملوا آللھتھم فتخطئوا الى 

تتلف  ایاما كثیرة محاربا ایاھا لكي تأخذھا فال مدینة
شجرھا بوضع فاس علیھ. انك منھ تأكل. فال تقطعھ. النھ 

 انسان حتى یذھب قدامك في الحصار. ھل شجرة الحقل
واما الشجر الذي تعرف انھ لیس شجرا یؤكل منھ  20

فایاه تتلف وتقطع وتبني حصنا على المدینة التي تعمل 
   .معك حربا حتى تسقط

الھك  إیوۇواذا وجد قتیل في االرض التي یعطیك  21
یخرج شیوخك  2 لتمتلكھا واقعا في الحقل ال یعلم من قتلھ

فالمدینة  3 وقضاتك ویقیسون الى المدن التي حول القتیل.
القربى من القتیل یاخذ شیوخ تلك المدینة عجلة من البقر 

وینحدر شیوخ تلك  4 لم یحرث علیھا لم تجّر بالنیر
المدینة بالعجلة الى واد دائم السیالن لم یحرث فیھ ولم 

ثم یتقدم  5 یزرع ویكسرون عنق العجلة في الوادي.
الھك لیخدموه  إیوۇوالكھنة بنو الوي. النھ ایاھم اختار 

وحسب قولھم تكون كل خصومة  إیوۇوویباركوا باسم 
بین ریویغسل جمیع شیوخ تلك المدینة الق 6 وكل ضربة.

 من القتیل ایدیھم على العجلة المكسورة العنق في الوادي

ویصّرحون ویقولون ایدینا لم تسفك ھذا الدم واعیننا لم  7
ال و إیوۇواغفر لشعبك اسرائیل الذي فدیت یا  8 تبصر.

 تجعل دم بري في وسط شعبك اسرائیل. فیغفر لھم الدم.
فتنزع الدم البري من وسطك اذا عملت الصالح في  9
اذا خرجت لمحاربة اعدائك ودفعھم  10 إیوۇویني ع

ورأیت في  11 الھك الى یدك وسبیت منھم سبیا إیوۇو
السبي امرأة جمیلة الصورة والتصقت بھا واتخذتھا لك 

فحین تدخلھا الى بیتك تحلق راسھا وتقلم  12 زوجة
وتنزع ثیاب سبیھا عنھا وتقعد في بیتك  13 اظفارھا

الزمان ثم بعد ذلك تدخل  وتبكي اباھا وامھا شھرا من
وان لم تسّر بھا  14 علیھا وتتزوج بھا فتكون لك زوجة.

فاطلقھا لنفسھا. ال تبعھا بیعا بفضة وال تسترقھا من اجل 
اذا كان لرجل امرأتان احداھما محبوبة  15 انك قد اذللتھا

واالخرى مكروھة فولدتا لھ بنین المحبوبة والمكروھة. 
فیوم یقسم لبنیھ ما  16 كروھةفان كان االبن البكر للم

كان لھ ال یحل لھ ان یقدم ابن المحبوبة بكرا على ابن 
بل یعرف ابن المكروھة بكرا  17 المكروھة البكر

لیعطیھ نصیب اثنین من كل ما یوجد عنده النھ ھو اول 
اذا كان لرجل ابن معاند  18 قدرتھ لھ حق البكوریة

 ویؤدبانھ فال یسمعومارد ال یسمع لقول ابیھ وال لقول امھ 
یمسكھ ابوه وامھ ویأتیان بھ الى شیوخ مدینتھ  19 لھما.

ویقوالن لشیوخ مدینتھ. ابننا ھذا  20 والى باب مكانھ
  معاند ومارد ال یسمع لقولنا وھو مسرف وسكیر.

فیرجمھ جمیع رجال مدینتھ بحجارة حتى یموت.  21
  فتنزع الشر من بینكم ویسمع كل اسرائیل ویخافون

اذا كان على انسان خطیة حقھا الموت فقتل وعلقتھ و 22
فال تبت جثتھ على الخشبة بل تدفنھ في  23 على خشبة

ذلك الیوم. الن المعلّق ملعون من هللا. فال تنجس ارضك 
   الھك نصیبا إیوۇوالتي یعطیك 

ال تنظر ثور اخیك او شاتھ شاردا وتتغاضى عنھ بل  22
وان لم یكن اخوك قریبا منك  2 ترده الى اخیك ال محالة.

او لم تعرفھ فضّمھ الى داخل بیتك ویكون عندك حتى 
وھكذا تفعل بحماره  3 یطلبھ اخوك حینئذ ترده الیھ.

وھكذا تفعل بثیابھ. وھكذا تفعل بكل مفقود الخیك یفقد منھ 
ال تنظر حمار اخیك  4 وتجده. ال یحل لك ان تتغاضى.

ل عنھ بل تقیمھ معھ ال او ثوره واقعا في الطریق وتتغاف
ال یكون متاع رجل على امرأة وال یلبس رجل  5 محالة

 الھك إیوۇوثوب امرأة الن كل من یعمل ذلك مكروه لدى 
اذا اتفق قدامك عش طائر في الطریق في شجرة ما او  6

على االرض فیھ فراخ او بیض واالم حاضنة الفراخ او 
الم وخذ لنفسك اطلق ا 7 البیض فال تأخذ االم مع االوالد.

اذا بنیت بیتا  8 االوالد لكي یكون لك خیر وتطیل االیام
جدیدا فاعمل حائطا لسطحك لئال تجلب دما على بیتك اذا 

ال تزرع حقلك صنفین لئال یتقدس  9 سقط عنھ ساقط
ال  10 الملء الزرع الذي تزرع ومحصول الحقل.

ال تلبس ثوبا مختلطا  11 تحرث على ثور وحمار معا.
اعمل لنفسك جدائل على اربعة  12 وكتانا معا صوفا

اذا اتخذ رجل امرأة  13 اطراف ثوبك الذي تتغطى بھ
  وحین دخل علیھا ابغضھا
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ونسب الیھا اسباب كالم واشاع عنھا اسما ردیا وقال  14
  ھذه المرأة اتخذتھا ولما دنوت منھا لم اجد لھا عذرة.

رتھا الى یاخذ الفتاة ابوھا وامھا ویخرجان عالمة عذ 15
ویقول ابو الفتاة للشیوخ  16 شیوخ المدینة الى الباب

وھا ھو قد  17 اعطیت ھذا الرجل ابنتي زوجة فابغضھا.
جعل اسباب كالم قائال لم اجد لبنتك عذرة وھذه عالمة 

  عذرة ابنتي ویبسطان الثوب امام شیوخ المدینة.
  فیأخذ شیوخ تلك المدینة الرجل ویؤدبونھ 18
مئة من الفضة ویعطونھا البي الفتاة النھ ویغرمونھ ب 19

اشاع اسما ردیا عن عذراء من اسرائیل. فتكون لھ زوجة 
ولكن ان كان ھذا االمر  20 ال یقدر ان یطلقھا كل ایامھ

یخرجون الفتاة الى  21 صحیحا ولم توجد عذرة للفتاة
بالحجارة حتى  باب بیت ابیھا ویرجمھا رجال مدینتھا

حة في اسرائیل بزناھا في بیت تموت النھا عملت قبا
اذا وجد رجل  22 الشر من وسطك ابیھا. فتنزع

مضطجعا مع امرأة زوجة بعل یقتل االثنان الرجل 
 المضطجع مع المرأة والمرأة. فتنزع الشر من اسرائیل

اذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدھا رجل  23
فاخرجوھما كلیھما الى  24 في المدینة واضطجع معھا

حتى یموتا الفتاة  اب تلك المدینة وارجموھما بالحجارةب
من اجل انھا لم تصرخ في المدینة والرجل من اجل انھ 

ولكن ان  25 امرأة صاحبھ فتنزع الشر من وسطك اذل
وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل وامسكھا الرجل 

 واضطجع معھا یموت الرجل الذي اضطجع معھا وحده.
ال تفعل بھا شیئا. لیس على الفتاة خطیة واما الفتاة ف 26

للموت بل كمایقوم رجل على صاحبھ ویقتلھ قتال ھكذا 
انھ في الحقل وجدھا فصرخت الفتاة  27 ھذا االمر.

اذا وجد رجل فتاة  28 المخطوبة فلم یكن من یخّلصھا
  عذراء غیر مخطوبة فامسكھا واضطجع معھا فوجدا

یعطي الرجل الذي اضطجع معھا البي الفتاة خمسین  29
من الفضة وتكون ھي لھ زوجة من اجل انھ قد اذلّھا. ال 

ال یتخذ رجل امرأة ابیھ وال  30 یقدر ان یطلقھا كل ایامھ
   یكشف ذیل ابیھ

ال یدخل مخصّي بالرّض او مجبوب في جماعة  23
حتى  .إیوۇوال یدخل ابن زنى في جماعة  2 .إیوۇو

ال  3 .إیوۇوالجیل العاشر ال یدخل منھ احد في جماعة 
. حتى الجیل إیوۇویدخل عموني وال موآبي في جماعة 

  الى االبد. إیوۇوالعاشر ال یدخل منھم احد في جماعة 
من اجل انھم لم یالقوكم بالخبز والماء في الطریق عند  4

من مصر والنھم استأجروا علیك بلعام بن  خروجكم
ولكن لم یشإ  5 یلعنك. ور ارام النھرین لكيبعور من فت

الھك  إیوۇوالھك ان یسمع لبلعام فحول الجلك  إیوۇو
ال تلتمس  6 الھك قد احبك. إیوۇواللعنة الى بركة الن 

ال تكره ادومیا  7 سالمھم وال خیرھم كل ایامك الى االبد.
 النھ اخوك ال تكره مصریا النك كنت نزیال في ارضھ.

ولدون لھم في الجیل الثالث یدخلون االوالد الذین ی 8
اذا خرجت في جیش على  9 إیوۇومنھم في جماعة 

ان كان فیك  10 اعدائك فاحترز من كل شيء رديء.
رجل غیر طاھر من عارض اللیل یخرج الى خارج 

ونحو اقبال المساء  11 المحّلة ال یدخل الى داخل المحّلة.

 لمحلّةیغتسل بماء وعند غروب الشمس یدخل الى داخل ا
 ویكون لك موضع خارج المحّلة لتخرج الیھ خارجا. 12
ویكون لك وتد مع عدّتك لتحفر بھ عندما تجلس  13

الھك سائر  إیوۇوالن  14 خارجا وترجع وتغطي برازك.
في وسط محلّتك لكي ینقذك ویدفع اعداءك امامك. فلتكن 

  محلّتك مقدسة لئال یرى فیك قذر شيء فیرجع عنك
عندك  16 ك من مواله ال تسلم الى مواله.عبدا ابق الی 15

یقیم في وسطك في المكان الذي یختاره في احد ابوابك 
ال تكن زانیة من بنات  17 حیث یطیب لھ. ال تظلمھ

ال  18 اسرائیل وال یكون مأبونون من بني اسرائیل.
الھك عن  إیوۇوتدخل اجرة زانیة وال ثمن كلب الى بیت 

ال  19 الھك إیوۇوى نذر ما النھما كلیھما رجس لد
تقرض اخاك بربا ربا فضة او ربا طعام او ربا شيء ما 

لالجنبي تقرض بربا ولكن الخیك  20 مما یقرض بربا.
الھك في كل ما تمتد  إیوۇوال تقرض بربا لكي یباركك 

اذا  21 الیھ یدك في االرض التي انت داخل الیھا لتمتلكھا
 إیوۇوالھك فال تؤخر وفاءه. الن  إلیوۇونذرت نذرا 

ولكن اذا  22 الھك یطلبھ منك فتكون علیك خطیة.
ما خرج من  23 امتنعت ان تنذر ال تكون علیك خطیة

الھك تبرعا كما  إلیوۇوشفتیك احفظ واعمل كما نذرت 
اذا دخلت كرم صاحبك فكل عنبا حسب  24 تكلم فمك

اذا  25 شھوة نفسك شبعتك ولكن في وعائك ال تجعل.
دخلت زرع صاحبك فاقطف سنابل بیدك ولكن منجال ال 

   ترفع على زرع صاحبك

اذا اخذ رجل امرأة وتزوج بھا فان لم تجد نعمة في  24
عینیھ النھ وجد فیھا عیب شيء وكتب لھا كتاب طالق 

ومتى خرجت من بیتھ  2 ودفعھ الى یدھا واطلقھا من بیتھ
بغضھا الرجل االخیر فان ا 3 ذھبت وصارت لرجل آخر

وكتب لھا كتاب طالق ودفعھ الى یدھا واطلقھا من بیتھ 
ال  4 او اذا مات الرجل االخیر الذي اتخذھا لھ زوجة

 یقدر زوجھا االول الذي طلقھا ان یعود یاخذھا لتصیر لھ
. فال إیوۇوزوجة بعد ان تنجست. الن ذلك رجس لدى 

 یبانصالھك  إیوۇویعطیك  تجلب خطیة على االرض التي
اذا اتخذ رجل امرأة جدیدة فال یخرج في الجند وال  5

یحمل علیھ امر ما. حرا یكون في بیتھ سنة واحدة ویسّر 
ال یسترھن احد رحى او مرداتھا  6 امرأتھ التي اخذھا

اذا وجد رجل قد سرق نفسا من  7 النھ انما یسترھن حیاة
اخوتھ بني اسرائیل واسترقھ وباعھ یموت ذلك السارق 

احرص في ضربة البرص  8 نزع الشر من وسطكفت
لتحفظ جدا وتعمل حسب كل ما یعلّمك الكھنة والالویون. 

 إیوۇواذكر ما صنع  9 كما امرتھم تحرصون ان تعملوا.
اذا  10 الھك بمریم في الطریق عند خروجكم من مصر

اقرضت صاحبك قرضا ما فال تدخل بیتھ لكي ترتھن 
لرجل الذي تقرضھ في الخارج تقف وا 11 رھنا منھ.

وان كان رجال فقیرا  12 یخرج الیك الرھن الى الخارج.
رد الیھ الرھن عند غروب الشمس  13 فال تنم في رھنھ.

 الھك ۇوإیولكي ینام في ثوبھ ویباركك فیكون لك بر لدى 
ال تظلم اجیرا مسكینا وفقیرا من اخوتك او من  14

  الغرباء الذین في ارضك في ابوابك.
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تعطیھ اجرتھ وال تغرب علیھا الشمس النھ في یومھ  15
 إیوۇوفقیر والیھا حامل نفسھ لئال یصرخ علیك الى 

ال یقتل اآلباء عن االوالد وال  16 فتكون علیك خطیة
ال  17 یقتل االوالد عن اآلباء. كل انسان بخطیتھ یقتل

  تعوج حكم الغریب والیتیم وال تسترھن ثوب االرملة.
 الھك من إیوۇومصر ففداك  واذكر انك كنت عبدا في 18

اذا  19 ھناك. لذلك انا اوصیك ان تعمل ھذا االمر
حصدت حصیدك في حقلك ونسیت حزمة في الحقل فال 

لتأخذھا. للغریب والیتیم واالرملة تكون لكي  ترجع
واذا خبطت  20 یدیك. الھك في كل عمل إیوۇویباركك 

زیتونك فال تراجع االغصان وراءك. للغریب والیتیم 
اذا قطفت كرمك فال تعللھ وراءك.  21 رملة یكون.واال

واذكر انك كنت عبدا  22 للغریب والیتیم واالرملة یكون.
   في ارض مصر. لذلك انا اوصیك ان تعمل ھذا االمر

اذا كانت خصومة بین اناس وتقدموا الى القضاء  25
لیقضي القضاة بینھم فلیبرروا البار ویحكموا على 

فان كان المذنب مستوجب الضرب یطرحھ  2 المذنب.
اربعین  3 القاضي ویجلدونھ امامھ على قدر ذنبھ بالعدد.

یجلده ال یزد لئال اذا زاد في جلده على ھذه ضربات 
 ال تكّم الثور في دراسھ 4 كثیرة یحتقر اخوك في عینیك.

اذا سكن اخوة معا ومات واحد منھم ولیس لھ ابن فال  5
ى خارج لرجل اجنبي. اخو زوجھا المیت ال تصر امرأة

ویقوم لھا بواجب اخي  یدخل علیھا ویتخذھا لنفسھ زوجة
والبكر الذي تلده یقوم باسم اخیھ المیت لئال  6 الزوج.

وان لم یرضى الرجل ان  7 یمحى اسمھ من اسرائیل
الباب الى الشیوخ  یأخذ امرأة اخیھ تصعد امرأة اخیھ الى

م الخیھ اسما في وتقول قد ابى اخو زوجي ان یقی
  یشأ ان یقوم لي بواجب اخي الزوج. اسرائیل. لم

فیدعوه شیوخ مدینتھ ویتكلمون معھ فان اصّر وقال ال  8
تتقدم امرأة اخیھ الیھ امام اعین  9 ارضى ان اتخذھا

الشیوخ وتخلع نعلھ من رجلھ وتبصق في وجھھ وتصرح 
  وتقول ھكذا یفعل بالرجل الذي ال یبني بیت اخیھ.

اذا  11 یدعى اسمھ في اسرائیل بیت مخلوع النعلف 10
تخاصم رجالن بعضھما بعضا رجل واخوه وتقدمت 

امرأة احدھما لكي تخّلص رجلھا من ید ضاربھ ومدّت 
 فاقطع یدھا وال تشفق عینك 12 یدھا وامسكت بعورتھ

 ال یكن لك في كیسك اوزان مختلفة كبیرة وصغیرة. 13
 ة.ختلفة كبیرة وصغیرال یكن لك في بیتك مكاییل م 14
وزن صحیح وحق یكون لك ومكیال صحیح وحق  15

یكون لك لكي تطول ایامك على االرض التي یعطیك 
الن كل من عمل ذلك كل من عمل غشا  16 الھك. إیوۇو

اذكر ما فعلھ بك عمالیق في  17 الھك إیوۇومكروه لدى 
كیف القاك في  18 الطریق عند خروجك من مصر.

ؤخرك كل المستضعفین وراءك الطریق وقطع من م
 إیوۇوفمتى اراحك  19 وانت كلیل ومتعب ولم یخف هللا.

یعطیك  الھك من جمیع اعدائك حولك في االرض التي
الھك نصیبا لكي تمتلكھا تمحو ذكر عمالیق من  إیوۇو

   تحت السماء. ال تنسى

الھك  إیوۇوومتى أتیت الى االرض التي یعطیك  26
فتأخذ من اول كل ثمر  2 سكنت فیھانصیبا وامتلكتھا و

 الھك إیوۇو االرض الذي تحصل من ارضك التي یعطیك
 إیوۇووتضعھ في سلة وتذھب الى المكان الذي یختاره 

وتأتي الى الكاھن الذي یكون في  3 فیھ الھك لیحل اسمھ
الھك اني قد  یوۇوالیوم إل تلك االیام وتقول لھ. اعترف

  ا ان یعطینا ایاھا.آلبائن إیوۇودخلت االرض التي حلف 
 إیوۇوفیأخذ الكاھن السلة من یدك ویضعھا امام مذبح  4

الھك. ارامیا تائھا  إیوۇوثم تصّرح وتقول امام  5 الھك.
كان ابي فانحدر الى مصر وتغرب ھناك في نفر قلیل 

فاساء الینا  6 فصار ھناك امة كبیرة وعظیمة وكثیرة
  المصریون وثقلوا علینا وجعلوا علینا عبودیة قاسیة.

 صوتنا إیوۇوالھ آبائنا سمع  إیوۇوفلما صرخنا الى  7
من مصر  إیوۇوفاخرجنا  8 ورأى مشقتنا وتعبنا وضیقنا.

بید شدیدة وذراع رفیعة ومخاوف عظیمة وآیات 
وادخلنا ھذا المكان واعطانا ھذه االرض  9 وعجائب

فاآلن ھانذا قد اتیت باول  10 لبنا وعسال. ارضا تفیض
. ثم تضعھ امام إیوۇوثمر االرض التي اعطیتني یا 

وتفرح بجمیع  11 الھك إیوۇوالھك وتسجد امام  إیوۇو
الھك لك ولبیتك انت والالوي  إیوۇوالخیر الذي اعطاه 

متى فرغت من تعشیر كل  12 والغریب الذي في وسطك
 العشور واعطیت عشور محصولك في السنة الثالثة سنة

الالوي والغریب والیتیم واالرملة فأكلوا في ابوابك 
الھك. قد نزعت المقدس من  إیوۇوتقول امام  13 وشبعوا

اعطیتھ لالوي والغریب والیتیم واالرملة  البیت وایضا
اتجاوز  حسب كل وصیتك التي اوصیتني بھا. لم

لم آكل منھ في حزني وال اخذت  14 وصایاك وال نسیتھا.
ھ في نجاسة وال اعطیت منھ الجل میت بل سمعت من

  الھي وعملت حسب كل ما اوصیتني. إیوۇولصوت 
اطلع من مسكن قدسك من السماء وبارك شعبك  15

اسرائیل واالرض التي اعطیتنا كما حلفت آلبائنا ارضا 
الھك ان  إیوۇوھذا الیوم قد امرك  16 تفیض لبنا وعسال

واعمل بھا من كل  تعمل بھذه الفرائض واالحكام فاحفظ
الیوم ان یكون  إیوۇوقد واعدت  17 قلبك ومن كل نفسك.

لك الھا وان تسلك في طرقھ وتحفظ فرائضھ ووصایاه 
الیوم ان  إیوۇووواعدك  18 واحكامھ وتسمع لصوتھ.

 تكون لھ شعبا خاّصا كما قال لك وتحفظ جمیع وصایاه
 وان یجعلك مستعلیا على جمیع القبائل التي عملھا في 19

لھك ا إلیوۇوالثناء واالسم والبھاء وان تكون شعبا مقدسا 
   كما قال

واوصى موسى وشیوخ اسرائیل الشعب قائال.  27
فیوم  2 احفظوا جمیع الوصایا التي انا اوصیكم بھا الیوم.

یم الھك تق إیوۇوتعبرون االردن الى االرض التي یعطیك 
علیھا وتكتب  3 لنفسك حجارة كبیرة وتشیدھا بالشید

االرض  جمیع كلمات ھذا الناموس حین تعبر لكي تدخل
الھك ارضا تفیض لبنا وعسال كما قال  إیوۇوالتي یعطیك 

حین تعبرون االردن تقیمون ھذه  4 آبائك. الھ إیوۇولك 
الحجارة التي انا اوصیكم بھا الیوم في جبل عیبال 

الھك  إلیوۇووتبني ھناك مذبحا  5 وتكلسھا بالكلس.
  ارة ال ترفع علیھا حدیدا.مذبحا من حج
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الھك وتصعد  إیوۇومن حجارة صحیحة تبني مذبح  6
وتذبح ذبائح سالمة وتأكل  7 الھك. إلیوۇوعلیھ محرقات 

وتكتب على الحجارة  8 الھك. إیوۇوھناك وتفرح امام 
ثم كلم موسى  9 جمیع كلمات ھذا الناموس نقشا جیدا

مع یا سوالكھنة الالویون جمیع اسرائیل قائلین. انصت وا
فاسمع  10 الھك. إلیوۇواسرائیل. الیوم صرت شعبا 

الھك واعمل بوصایاه وفرائضھ التي انا  إیوۇولصوت 
واوصى موسى الشعب في ذلك  11 اوصیك بھا الیوم

ھؤالء یقفون على جبل جرزیم لكي  12 الیوم قائال
یباركوا الشعب حین تعبرون االردن. شمعون والوي 

وھؤالء یقفون  13 ویھوذا ویساكر ویوسف وبنیامین.
على جبل عیبال للعنة. رأوبین وجاد واشیر وزبولون 

فیصرح الالویون ویقولون لجمیع قوم  14 ودان ونفتالي.
الذي یصنع ملعون االنسان  15 اسرائیل بصوت عال.

عمل یدي  إیوۇوتمثاال منحوتا او مسبوكا رجسا لدى 
نحات ویضعھ في الخفاء. ویجیب جمیع الشعب ویقولون 

ملعون من یستخف بابیھ او امھ. ویقول جمیع  16 آمین.
ملعون من ینقل تخم صاحبھ. ویقول  17 الشعب آمین.

ملعون من یضل االعمى عن  18 جمیع الشعب آمین.
ملعون من یعوج  19 میع الشعب آمین.الطریق. ویقول ج

 حق الغریب والیتیم واالرملة. ویقول جمیع الشعب آمین.
ملعون من یضطجع مع امرأة ابیھ النھ یكشف ذیل  20

ملعون من یضطجع  21 ابیھ. ویقول جمیع الشعب آمین.
ملعون من  22 مع بھیمة ما. ویقول جمیع الشعب آمین.

مھ. ویقول جمیع یضطجع مع اختھ بنت ابیھ او بنت ا
ملعون من یضطجع مع حماتھ. ویقول  23 الشعب آمین.

ملعون من یقتل قریبھ في الخفاء.  24 جمیع الشعب آمین
ملعون من یأخذ رشوة  25 ویقول جمیع الشعب آمین.

  لكي یقتل نفس دم بريء. ویقول جمیع الشعب آمین.
ملعون من ال یقیم كلمات ھذا الناموس لیعمل بھا.  26

   جمیع الشعب آمینویقول 

الھك لتحرص ان  إیوۇووان سمعت سمعا لصوت  28
تعمل بجمیع وصایاه التي انا اوصیك بھا الیوم یجعلك 

وتاتي  2 الھك مستعلیا على جمیع قبائل االرض إیوۇو
علیك جمیع ھذه البركات وتدركك اذا سمعت لصوت 

مباركا تكون في المدینة ومباركا تكون  3 الھك. إیوۇو
ومباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة ارضك  4 الحقل. في

مباركة تكون  5 وثمرة بھائمك نتاج بقرك واناث غنمك.
مباركا تكون في دخولك ومباركا  6 سلتك ومعجنك.

اعداءك القائمین علیك  إیوۇویجعل  7 تكون في خروجك.
منھزمین امامك. في طریق واحد یخرجون علیك وفي 

بالبركة في  إیوۇور لك یأم 8 سبع طرق یھربون امامك.
خزائنك وفي كل ما تمتد الیھ یدك ویباركك في االرض 

لنفسھ شعبا  إیوۇویقیمك  9 الھك. إیوۇوالتي یعطیك 
الھك  إیوۇومقدسا كما حلف لك اذا حفظت وصایا 

فیرى جمیع شعوب االرض ان  10 وسلكت في طرقھ.
ویزیدك  11 اسم الرب قد سمي علیك ویخافون منك.

خیرا في ثمرة بطنك وثمرة بھائمك وثمرة ارضك  إیوۇو
  آلبائك ان یعطیك. إیوۇوعلى االرض التي حلف 

كنزه الصالح السماء لیعطي مطر  إیوۇویفتح لك  12

ارضك في حینھ ولیبارك كل عمل یدك فتقرض امما 
راسا ال ذنبا  إیوۇوویجعلك  13 كثیرة وانت ال تقترض.
في االنحطاط اذا  وال تكون وتكون في االرتفاع فقط

الھك التي انا اوصیك بھا الیوم  إیوۇوسمعت لوصایا 
وال تزیغ عن جمیع الكلمات التي انا  14 وتعمل لتحفظ

اوصیك بھا الیوم یمینا او شماال لكي تذھب وراء آلھة 
الھك  إیوۇوولكن ان لم تسمع لصوت  15 اخرى لتعبدھا

تي انا لتحرص ان تعمل بجمیع وصایاه وفرائضھ ال
 اوصیك بھا الیوم تاتي علیك جمیع ھذه اللعنات وتدركك

  ملعونا تكون في المدینة وملعونا تكون في الحقل. 16
ملعونة تكون ثمرة  18 ملعونة تكون سلتك ومعجنك. 17

ملعونا  19 بطنك وثمرة ارضك نتاج بقرك واناث غنمك.
یرسل  20 تكون في دخولك وملعونا تكون في خروجك.

اللعن واالضطراب والزجر في كل ما تمتد  علیك إیوۇو
الیھ یدك لتعملھ حتى تھلك وتفنى سریعا من اجل سوء 

الوبأ حتى یبیدك  إیوۇویلصق بك  21 افعالك اذ تركتني.
  عن االرض التي انت داخل الیھا لكي تمتلكھا.

بالسل والحمى والبرداء وااللتھاب  إیوۇویضربك  22
وتكون  23 ى تفنیك.والجفاف واللفح والذبول فتتبعك حت

سماؤك التي فوق راسك نحاسا واالرض التي تحتك 
مطر ارضك غبارا وترابا ینزل  إیوۇوویجعل  24 حدیدا.

منھزما  إیوۇویجعلك  25 علیك من السماء حتى تھلك.
امام اعدائك. في طریق واحدة تخرج علیھم وفي سبع 

 طرق تھرب امامھم وتكون قلقا في جمیع ممالك االرض.
ن جثتك طعاما لجمیع طیور السماء ووحوش وتكو 26

بقرحة  إیوۇویضربك  27 االرض ولیس من یزعجھا.
مصر وبالبواسیر والجرب والحّكة حتى ال تستطیع 

 بجنون وعمى وحیرة قلب. إیوۇویضربك  28 الشفاء.
فتتلمس في الظھر كما یتلمس االعمى في الظالم وال  29

با كل تنجح في طرقك بل ال تكون اال مظلوما مغصو
تخطب امرأة ورجل آخر  30 االیام ولیس مخّلص.

یضطجع معھا تبني بیتا وال تسكن فیھ. تغرس كرما وال 
یذبح ثورك امام عینیك وال تأكل منھ.  31 تستغلھ.

یغتصب حمارك من امام وجھك وال یرجع الیك. تدفع 
یسلم بنوك  32 غنمك الى اعدائك ولیس لك مخلص.

ظران الیھم طول النھار وبناتك لشعب آخر وعیناك تن
ثمر ارضك وكل تعبك  33 فتكالن ولیس في یدك طائلة.

یاكلھ شعب ال تعرفھ فال تكون اال مظلوما ومسحوقا كل 
 وتكون مجنونا من منظر عینیك الذي تنظر. 34 االیام.

بقرح خبیث على الركبتین وعلى  إیوۇویضربك  35
مة قالساقین حتى ال تستطیع الشفاء من اسفل قدمك الى 

وبملكك الذي تقیمھ علیك  إیوۇویذھب بك  36 راسك.
الى امة لم تعرفھا انت وال آباؤك وتعبد ھناك آلھة اخرى 

وتكون دھشا ومثال وھزأة في  37 من خشب وحجر.
بذارا كثیرا  38 الیھم. إیوۇوجمیع الشعوب الذین یسوقك 

  تخرج الى الحقل وقلیال تجمع الن الجراد یاكلھ.
كروما تغرس وتشتغل وخمرا ال تشرب وال تجني  39

یكون لك زیتون في جمیع تخومك  40 الن الدود یاكلھا.
بنین وبنات تلد  41 وبزیت ال تدّھن الن زیتونك ینتثر.

جمیع  42 وال یكونون لك النھم الى السبي یذھبون.
  اشجارك واثمار ارضك یتواله الصرصر.
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یك متصاعدا الغریب الذي في وسطك یستعلي عل 43
ھو یقرضك وانت ال تقرضھ.  44 وانت تنحط متنازال.

وتأتي علیك جمیع  45 ھو یكون راسا وانت تكون ذنبا.
ھذه اللعنات وتتبعك وتدركك حتى تھلك النك لم تسمع 

الھك لتحفظ وصایاه وفرائضھ التي  إیوۇولصوت 
فتكون فیك آیة واعجوبة وفي نسلك الى  46 اوصاك بھا.

الھك بفرح وبطیبة  إیوۇواجل انك لم تعبد من  47 االبد.
تستعبد العدائك الذین یرسلھم  48 قلب لكثرة كل شيء

علیك في جوع وعطش وعري وعوز كل شيء.  إیوۇو
یجلب  49 فیجعل نیر حدید على عنقك حتى یھلكك.

علیك اّمة من بعید من اقصاء االرض كما یطیر  إیوۇو
وجھ ال تھاب امة جافیة ال 50 النسر امة ال تفھم لسانھا

فتأكل ثمرة بھائمك وثمرة  51 الشیخ وال تحن الى الولد.
ارضك حتى تھلك وال تبقي لك قمحا وال خمرا وال زیتا 

  وال نتاج بقرك وال اناث غنمك حتى تفنیك.
وتحاصرك في جمیع ابوابك حتى تھبط اسوارك  52

التي انت تثق بھا في كل ارضك.  الشامخة الحصینة
 وابك في كل ارضك التي یعطیكتحاصرك في جمیع اب

فتأكل ثمرة بطنك لحم بنیك وبناتك الذین  53 الھك. إیوۇو
الھك في الحصار والضیقة التي یضایقك  إیوۇواعطاك 

الرجل المتنعم فیك والمترفھ جدا تبخل  54 بھا عدوك.
 عینھ على اخیھ وامرأة حضنھ وبقیة اوالده الذین یبقیھم

الذي یاكلھ النھ لم یبق بان یعطي احدھم من لحم بنیھ  55
لھ شيء في الحصار والضیقة التي یضایقك بھا عدوك 

والمرأة المتنعمة فیك والمترفھة  56 في جمیع ابوابك.
قدمھا على االرض للتنعم  التي لم تجرب ان تضع اسفل

 نتھاوب والترفھ تبخل عینھا على رجل حضنھا وعلى ابنھا
الدھا الذین بمشیمتھا الخارجة من بین رجلیھا وباو 57

النھا تاكلھم سرا في عوز كل شيء في الحصار  تلدھم
ان لم  58 ابوابك. والضیقة التي یضایقك بھا عدوك في

تحرص لتعمل بجمیع كلمات ھذا الناموس المكتوبة في 
 الھك إیوۇوھذا السفر لتھاب ھذا االسم الجلیل المرھوب 

ضرباتك وضربات نسلك عجیبة  إیوۇویجعل  59
ویرد  60 راسخة وامراضا ردیة ثابتة.ضربات عظیمة 

 علیك جمیع ادواء مصر التي فزعت منھا فتلتصق بك.
ایضا كل مرض وكل ضربة لم تكتب في سفر  61

فتبقون  62 علیك حتى تھلك. إیوۇوالناموس ھذا یسلطھ 
نفرا قلیال عوض ما كنتم كنجوم السماء في الكثرة النك 

لكم  إیوۇووكما فرح  63 الھك. إیوۇولم تسمع لصوت 
كم لكم لیفنی إیوۇولیحسن الیكم ویكثركم كذلك یفرح 

ویھلككم فتستأصلون من االرض التي انت داخل الیھا 
في جمیع الشعوب من اقصاء  إیوۇوویبددك  64 لتمتلكھا.

االرض الى اقصائھا وتعبد ھناك آلھة اخرى لم تعرفھا 
وفي تلك االمم ال  65 انت وال آباؤك من خشب وحجر.

با ھناك قل إیوۇویكون قرار لقدمك بل یعطیك تطمئن وال 
وتكون حیاتك  66 مرتجفا وكالل العینین وذبول النفس.

 معلّقة قدامك وترتعب لیال ونھارا وال تأمن على حیاتك.
في الصباح تقول یا لیتھ المساء وفي المساء تقول یا  67

لیتھ الصباح من ارتعاب قلبك الذي ترتعب ومن منظر 
  عینیك الذي تنظر.

 

الى مصر في سفن في الطریق التي  إیوۇوویردك  68
قلت لك ال تعد تراھا فتباعون ھناك العدائك عبیدا واماء 

   ولیس من یشتري

موسى ان  إیوۇوھذه ھي كلمات العھد الذي امر  29
یقطعھ مع بني اسرائیل في ارض موآب فضال عن العھد 

ودعا موسى جمیع  2 الذي قطعھ معھم في حوریب
م امام اعینك إیوۇوائیل وقال لھم. انتم شاھدتم ما فعل اسر

  في ارض مصر بفرعون وبجمیع عبیده وبكل ارضھ.
التجارب العظیمة التي ابصرتھا عیناك وتلك اآلیات  3

قلبا لتفھموا  إیوۇوولكن لم یعطكم  4 والعجائب العظیمة.
فقد  5 واعینا لتبصروا وآذانا لتسمعوا الى ھذا الیوم.

عین سنة في البریة لم تبل ثیابكم علیكم سرت بكم ارب
لم تأكلوا خبزا ولم تشربوا  6 ونعلك لم تبل على رجلك.

ولما  7 الھكم. إیوۇوخمرا وال مسكرا لكي تعلموا اني انا 
جئتم الى ھذا المكان خرج سیحون ملك حشبون وعوج 

واخذنا ارضھما  8 ملك باشان للقائنا للحرب فكسرناھما
  وبین وجاد ونصف سبط منّسى.واعطیناھا نصیبا لرأ

فاحفظوا كلمات ھذا العھد واعملوا بھا لكي تفلحوا في  9
 إیوۇوانتم واقفون الیوم جمیعكم امام  10 كل ما تفعلون

الھكم رؤساؤكم اسباطكم شیوخكم وعرفاؤكم وكل رجال 
واطفالكم ونساؤكم وغریبكم الذي في وسط  11 اسرائیل

  تقي ماءكممحلتكم ممن یحتطب حطبكم الى من یس
الھك وقسمھ الذي یقطعھ  إیوۇولكي تدخل في عھد  12

لكي یقیمك الیوم لنفسھ شعبا  13 الھك معك الیوم. إیوۇو
وھو یكون لك الھا كما قال لك وكما حلف آلبائك ابراھیم 

ولیس معكموحدكم اقطع انا ھذا  14 واسحق ویعقوب.
وم بل مع الذي ھو ھنا معنا واقفا الی 15 العھد وھذا القسم

النكم  16 الھنا ومع الذي لیس ھنا معنا الیوم. إیوۇوامام 
قد عرفتم كیف اقمنا في ارض مصر وكیف اجتزنا في 

ورأیتم ارجاسھم  17 وسط االمم الذین مررتم بھم
 واصنامھم التي عندھم من خشب وحجر وفضة وذھب.

لئال یكون فیكم رجل او امرأة او عشیرة او سبط قلبھ  18
الھنا لكي یذھب لیعبد آلھة تلك  إیوۇومنصرف عن  الیوم

  یثمر علقما وافسنتینا. االمم. لئال یكون فیكم اصل
فیكون متى سمع كالم ھذه اللعنة یتبرك في قلبھ قائال  19

یكون لي سالم اني باصرار قلبي اسلك الفناء الریان مع 
ان یرفق بھ بل یدخن حینئذ  إیوۇوال یشاء  20 العطشان.

ذلك الرجل فتحّل علیھ كل  على وغیرتھ إیوۇوغضب 
 اسمھ من إیوۇواللعنات المكتوبة في ھذا الكتاب ویمحو 

للشر من جمیع اسباط  إیوۇوویفرزه  21 تحت السماء.
اسرائیل حسب جمیع لعنات العھد المكتوبة في كتاب 

فیقول الجیل االخیر بنوكم الذین  22 الشریعة ھذا.
ین دة حالذي یاتي من ارض بعی یقومون بعدكم واالجنبي

 یرون ضربات تلك االرض وامراضھا التي یمرضھا بھا
كبریت وملح كل ارضھا حریق ال تزرع وال  23 .إیوۇو

تنبت وال یطلع فیھا عشب ما كانقالب سدوم وعمورة 
  بغضبھ وسخطھ. إیوۇووادمة وصبوییم التي قلبھا 

ھكذا بھذه  إیوۇوویقول جمیع االمم لماذا فعل  24
  االرض. لماذا حمو ھذا الغضب العظیم.
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الھ آبائھم الذي قطعھ  إیوۇوفیقولون النھم تركوا عھد  25
وذھبوا وعبدوا  26 معھم حین اخرجھم من ارض مصر

 آلھة اخرى وسجدوا لھا. آلھة لم یعرفوھا وال قسمت لھم.
االرض حتى جلب على تلك  إیوۇوفاشتعل غضب  27

  علیھا كل اللعنات المكتوبة في ھذا السفر.
من ارضھم بغضب وسخط وغیظ  إیوۇوواستأصلھم  28

  عظیم وألقاھم الى ارض اخرى كما في ھذا الیوم.
الھنا والمعلنات لنا ولبنینا الى االبد  إلیوۇوالسرائر  29

   لنعمل بجمیع كلمات ھذه الشریعة

االمور البركة واللعنة اللتان  ومتى أتت علیك كل ھذه 30
جعلتھما قدامك فان رددت في قلبك بین جمیع االمم الذین 

الھك  إیوۇوورجعت الى  2 الھك الیھم إیوۇوطردك 
وسمعت لصوتھ حسب كل ما انا اوصیك بھ الیوم انت 

الھك سبیك  إیوۇویرد  3 وبنوك بكل قلبك وبكل نفسك
 بددك ویرحمك ویعود فیجمعك من جمیع الشعوب الذین

ان یكن قد بددك الى اقصاء  4 الھك. إیوۇوالیھم 
الھك ومن ھناك  إیوۇوالسموات فمن ھناك یجمعك 

الھك الى االرض التي امتلكھا  إیوۇوویأتي بك  5 یاخذك
  آباؤك فتمتلكھا ویحسن الیك ویكثرك اكثر من آبائك.

 وۇوإیالھك قلبك وقلب نسلك لكي تحب  إیوۇوویختن  6
 إیوۇوویجعل  7 كل نفسك لتحیا.الھك من كل قلبك ومن 

الھك كل ھذه اللعنات على اعدائك وعلى مبغضیك الذین 
وتعمل  إیوۇوواما انت فتعود تسمع لصوت  8 طردوك.

 إیوۇوفیزیدك  9 بجمیع وصایاه التي انا اوصیك بھا الیوم
الھك خیرا في كل عمل یدك في ثمرة بطنك وثمرة 

یر لك بالخیرجع لیفرح  إیوۇوبھائمك وثمرة ارضك. الن 
الھك لتحفظ  إیوۇواذا سمعت لصوت  10 كما فرح آلبائك

وصایاه وفرائضھ المكتوبة في سفر الشریعة ھذا. اذا 
ان ھذه  11 الھك بكل قلبك وبكل نفسك إیوۇورجعت الى 

الوصیة التي اوصیك بھا الیوم لیست عسرة علیك وال 
لیست ھي في السماء حتى تقول من  12 بعیدة منك.

الى السماء ویاخذھا لنا ویسمعنا ایاھا لنعمل  یصعد الجلنا
وال ھي في عبر البحر حتى تقول من یعبر  13 بھا.

بل  14 الجلنا البحر ویأخذھا لنا ویسمعنا ایاھا لنعمل بھا.
  الكلمة قریبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بھا

انظر. قد جعلت الیوم قدامك الحیاة والخیر والموت  15
الھك  إیوۇوني اوصیتك الیوم ان تحب بما ا 16 والشر

وتحفظ وصایاه وفرائضھ واحكامھ لكي  وتسلك في طرقھ
 التي انت الھك في االرض إیوۇوتحیا وتنمو ویباركك 

فان انصرف قلبك ولم تسمع  17 داخل الیھا لكي تمتلكھا.
فاني انبئكم  18 بل غویت وسجدت آللھة اخرى وعبدتھا

الیوم انكم ال محالة تھلكون. ال تطیل االیام على االرض 
أشھد  19 التي انت عابر االردن لكي تدخلھا وتمتلكھا.

علیكم الیوم السماء واالرض. قد جعلت قدامك الحیاة 
والموت. البركة واللعنة. فاختر الحیاة لكي تحیا انت 

 تلتصقالھك وتسمع لصوتھ و إیوۇواذ تحب  20 ونسلك.
والذي یطیل ایامك لكي تسكن على  بھ النھ ھو حیاتك

ب ویعقو آلبائك ابراھیم واسحق إیوۇواالرض التي حلف 
   ان یعطیھم ایاھا

  فذھب موسى وكلم بھذه الكلمات جمیع اسرائیل 31
وقال لھم. انا الیوم ابن مئة وعشرین سنة. ال استطیع  2

ال تعبر ھذا  قد قال لي إیوۇوالخروج والدخول بعد و
الھك ھو عابر قدامك. ھو یبید ھؤالء  إیوۇو 3 االردن.

االمم من قدامك فترثھم. یشوع عابر قدامك كما قال 
بھم كما فعل بسیحون وعوج  إیوۇوویفعل  4 .إیوۇو

فمتى  5 ملكي االموریین اللذین اھلكھما وبارضھما.
امامكم تفعلون بھم حسب كل الوصایا التي  إیوۇودفعھم 

تشددوا وتشجعوا. ال تخافوا وال ترھبوا  6 بھا.اوصیتكم 
الھك سائر معك. ال یھملك وال  إیوۇووجوھھم الن 

فدعا موسى یشوع وقال لھ امام اعین جمیع  7 یتركك.
النك انت تدخل مع ھذا الشعب  اسرائیل. تشدد وتشجع

وانت  آلبائھم ان یعطیھم ایاھا إیوۇواالرض التي اقسم 
امامك. ھو یكون معك. ال  سائر إیوۇوو 8 تقسمھا لھم.

وكتب موسى  9 یھملك وال یتركك. ال تخف وال ترتعب
ھذه التوراة وسلمھا للكھنة بني الوي حاملي تابوت عھد 

وامرھم موسى قائال  10 ولجمیع شیوخ اسرائیل. إیوۇو
في نھایة السبع السنین في میعاد سنة االبراء في عید 

یظھروا امام حینما یجيء جمیع اسرائیل لكي  11 المظال
الھك في المكان الذي یختاره تقرأ ھذه التوراة امام  إیوۇو

اجمع الشعب الرجال  12 كل اسرائیل في مسامعھم.
 ابوابك لكي یسمعوا والنساء واالطفال والغریب الذي في

الھكم ویحرصوا ان یعملوا  إیوۇوویتعلموا ان یتقوا 
رفوا واوالدھم الذین لم یع 13 كلمات ھذه التوراة. بجمیع

الھكم كل االیام التي  إیوۇویسمعون ویتعلمون ان یتقوا 
 تحیون فیھا على االرض التي انتم عابرون االردن الیھا

لموسى ھوذا ایامك قد  إیوۇووقال  14 لكي تمتلكوھا
وقفا في خیمة االجتماع  قربت لكي تموت. ادع یشوع

 لكي اوصیھ. فانطلق موسى ویشوع ووقفا في خیمة
في الخیمة في عمود سحاب  إیوۇوراءى فت 15 االجتماع

 إیوۇووقال  16 ووقف عمود السحاب على باب الخیمة.
ر ویفج لموسى ھا انت ترقد مع آبائك فیقوم ھذا الشعب

وراء آلھة االجنبیین في االرض التي ھو داخل الیھا فیما 
  وینكث عھدي الذي قطعتھ معھ. بینھم ویتركني

 اتركھ واحجبفیشتعل غضبي علیھ في ذلك الیوم و 17
فیكون ماكلة وتصیبھ شرور كثیرة وشدائد  وجھي عنھ

لیس في وسطي  حتى یقول في ذلك الیوم أما الن الھي
وانا احجب وجھي في ذلك  18 اصابتني ھذه الشرور.

الیوم الجل جمیع الشر الذي عملھ اذ التفت الى آلھة 
فاآلن اكتبوا النفسكم ھذا النشید وعلم بني  19 اخرى.

ایاه. ضعھ في افواھھم لكي یكون لي ھذا النشید  اسرائیل
الني ادخلھم االرض التي  20 شاھدا على بني اسرائیل.

ن فیاكلون ویشبعو اقسمت آلبائھم الفائضة لبنا وعسال
ویسمنون ثم یلتفتون الى آلھة اخرى ویعبدونھا ویزدرون 

فمتى اصابتھ شرور كثیرة  21 وینكثون عھدي. بي
شاھدا النھ ال ینسى من  نشید امامھوشدائد یجاوب ھذا ال

ن ا افواه نسلھ. اني عرفت فكره الذي یفكر بھ الیوم قبل
فكتب موسى ھذا  22 ادخلھ الى االرض كما اقسمت.

واوصى  23 النشید في ذلك الیوم وعلم بني اسرائیل ایاه
یشوع بن نون وقال تشدد وتشجع النك انت تدخل ببني 
 اسرائیل االرض التي اقسمت لھم عنھا وانا اكون معك
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فعندما كمل موسى كتابة كلمات ھذه التوراة في كتاب  24
أمر موسى الالویین حاملي تابوت عھد  25 الى تمامھا

خذوا كتاب التوراة ھذا وضعوه بجانب  26 قائال إیوۇو
  الھكم لیكون ھناك شاھدا علیكم. إیوۇوعھد  تابوت

الني انا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة. ھوذا وانا  27
ري فكم بالح إیوۇوبعد حّي معكم الیوم قد صرتم تقاومون 

اجمعوا الّي كل شیوخ اسباطكم وعرفائكم  28 بعد موتي.
النطق في مسامعھم بھذه الكلمات واشھد علیھم السماء 

عارف انكم بعد موتي تفسدون الني  29 واالرض.
اوصیتكم بھ ویصیبكم الشر  وتزیغون عن الطریق الذي

 حتى إیوۇوفي آخر االیام النكم تعملون الشر امام 
فنطق موسى في مسامع كل  30 تغیظوه باعمال ایدیكم.

   جماعة اسرائیل بكلمات ھذا النشید الى تمامھ

ال رض اقوانصتي ایتھا السموات فاتكلم ولتسمع اال 32
یھطل كالمطر تعلیمي ویقطر كالندى كالمي.  2 فمي.

اني باسم  3 كالطل على الكإل وكالوابل على العشب.
ھو الصخر الكامل  4 انادي. اعطوا عظمة اللھنا. إیوۇو

صنیعھ. ان جمیع سبلھ عدل. الھ امانة ال جور فیھ صدیق 
افسد لھ الذین لیسوا اوالده عیبھم. جیل  5 وعادل ھو

تكافئون بھذا یا شعبا غبیا غیر  إیوۇو 6 ملتو. اعوج
اذكر  7 حكیم. ألیس ھو اباك ومقتنیك. ھو عملك وانشأك.

ایام القدم وتأملوا سني دور فدور. اسأل اباك فیخبرك 
حین قسم العلي لالمم حین فرق  8 وشیوخك فیقولوا لك

  بني آدم نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني اسرائیل.
وجده  10 عبھ. یعقوب حبل نصیبھ.ھو ش إیوۇوان قسم  9

في ارض قفر وفي خالء مستوحش خرب. احاط بھ 
كما یحرك النسر عشھ  11 والحظھ وصانھ كحدقة عینھ.

وعلى فراخھ یرف ویبسط جناحیھ ویاخذھا ویحملھا على 
 وحده اقتاده ولیس معھ الھ اجنبي. إیوۇوھكذا  12 مناكبھ.

لصحراء اركبھ على مرتفعات االرض فاكل ثمار ا 13
  وارضعھ عسال من حجر وزیتا من صّوان الصخر.

وزبدة بقر ولبن غنم مع شحم خراف وكباش اوالد  14
باشان وتیوس مع دسم لب الحنطة. ودم العنب شربتھ 

فسمن یشورون ورفس. سمنت وغلظت  15 خمرا
واكتسیت شحما. فرفض االلھ الذي عملھ. وغبي عن 

ظوه اغاروه باالجانب واغا 16 صخرة خالصھ.
ذبحوا الوثان لیست هللا. آللھة لم یعرفوھا  17 باالرجاس.

الصخر  18 احداث قد جاءت من قریب لم یرھبھا آباؤكم.
 إیوۇوفرأى  19 الذي ولدك تركتھ ونسیت هللا الذي ابدأك

وقال احجب وجھي  20 ورذل من الغیظ بنیھ وبناتھ.
عنھم وانظر ماذا تكون آخرتھم. انھم جیل متقلب اوالد ال 

ھم اغاروني بما لیس الھا اغاظوني  21 امانة فیھم.
 باباطیلھم. فانا اغیرھم بما لیس شعبا. باّمة غبیة اغیظھم.

انھ قد اشتعلت نار بغضبي فتتقد الى الھاویة السفلى  22
اجمع  23 لجبال.وتأكل االرض وغلتھا وتحرق اسس ا

اذ ھم خاوون من  24 علیھم شرورا وانفذ سھامي فیھم.
جوع ومنھوكون من حّمى وداء ساّم ارسل فیھم انیاب 

من خارج  25 الوحوش مع حمة زواحف االرض.
السیف یثكل ومن داخل الخدور الرعبة. الفتى مع الفتاة 

قلت ابددھم الى الزوایا وابطل  26 والرضیع مع االشیب.

لو لم اخف من اغاظة العدو من ان  27 اس ذكرھم.من الن
 إیوۇوینكر اضدادھم من ان یقولوا یدنا ارتفعت ولیس 

 انھم امة عدیمة الرأي وال بصیرة فیھم. 28 فعل كل ھذه
كیف یطرد  30 لو عقلوا لفطنوا بھذه وتاّملوا آخرتھم. 29

واحد الفا ویھزم اثنان ربوة لوال ان صخرھم باعھم 
النھ لیس كصخرنا صخرھم ولو كان  31 سلمھم. إیوۇوو

الن من جفنة سدوم جفنتھم ومن  32 اعداؤنا القضاة.
  كروم عمورة. عنبھم عنب سّم ولھم عناقید مرارة.

ألیس  34 خمرھم حّمة الثعابین وسم االصالل القاتل 33
لي  35 ذلك مكنوزا عندي مختوما علیھ في خزائني.

ان یوم ھالكھم  النقمة والجزاء. في وقت تزّل اقدامھم.
یدین شعبھ  إیوۇوالن  36 قریب والمھّیآت لھم مسرعة.

وعلى عبیده یشفق. حین یرى ان الید قد مضت ولم یبق 
یقول این آلھتھم الصخرة التي  37 محجوز وال مطلق

التي كانت تاكل شحم ذبائحھم وتشرب  38 التجأوا الیھا
  خمر سكائبھم. لتقم وتساعدكم وتكن علیكم حمایة.

نظروا اآلن. انا انا ھو ولیس الھ معي. انا أمیت ا 39
  وأحیي سحقت واني اشفي ولیس من یدي مخّلص.

 اني ارفع الى السماء یدي واقول حّي انا الى االبد. 40
اذا سننت سیفي البارق وامسكت بالقضاء یدي ارد  41

اسكر سھامي  42 نقمة على اضدادي واجازي مبغضّي.
لقتلى والسبایا ومن رؤوس بدم ویأكل سیفي لحما. بدم ا

تھللوا ایھا االمم شعبھ النھ ینتقم بدم عبیده  43 قواد العدو
 ویرد نقمة على اضداده ویصفح عن ارضھ عن شعبھ

فأتى موسى ونطق بجمیع كلمات ھذا النشید في  44
ولما فرغ موسى  45 مسامع الشعب ھو ویشوع بن نون.

قال لھم  46 من مخاطبة جمیع اسرائیل بكل ھذه الكلمات
ھا علیكم ب وّجھوا قلوبكم الى جمیع الكلمات التي انا اشھد

الیوم لكي توصوا بھا اوالدكم لیحرصوا ان یعملوا بجمیع 
النھا لیست أمرا باطال علیكم بل  47 التوراة. كلمات ھذه

ھي حیاتكم. وبھذا األمر تطیلون االیام على االرض التي 
 إیوۇووكلم  48 اانتم عابرون االردن الیھا لتمتلكوھ

اصعد الى جبل  49 موسى في نفس ذلك الیوم قائال.
عباریم ھذا جبل نبو الذي في ارض موآب الذي قبالة 

اریحا وانظر ارض كنعان التي انا اعطیھا لبني اسرائیل 
ومت في الجبل الذي تصعد الیھ وانضّم الى  50 ملكا.

قومك كما مات ھرون اخوك في جبل ھور وضّم الى 
النكما خنتماني في وسط بني اسرائیل عند ماء  51 قومھ.

مریبة قادش في بریة صین اذ لم تقدساني في وسط بني 
فانك تنظر االرض من قبالتھا ولكنك ال  52 اسرائیل.

تدخل الى ھناك الى االرض التي انا اعطیھا لبني 
   اسرائیل

وھذه ھي البركة التي بارك بھا موسى رجل هللا بني  33
من سیناء واشرق  إیوۇوفقال. جاء  2 ئیل قبل موتھاسرا

لھم من سعیر وتألأل من جبل فاران وأتى من ربوات 
فاحب الشعب. جمیع  3 القدس وعن یمینھ نار شریعة لھم.

قدیسیھ في یدك وھم جالسون عند قدمك یتقبلون من 
 بناموس اوصانا موسى میراثا لجماعة یعقوب. 4 اقوالك.

ا حین اجتمع رؤساء الشعب وكان في یشورون ملك 5
  اسباط اسرائیل معا.
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وھذه  7 لیحي رأوبین وال یمت وال یكن رجالھ قلیلین 6
صوت یھوذا وأت بھ الى  إیوۇوعن یھوذا. قال اسمع یا 

  قومھ. بیدیھ یقاتل لنفسھ فكن عونا على اضداده
ولالوي قال تمیمك وأوریمك لرجلك الصدّیق الذي  8

الذي قال  9 اء مریبة.جربتھ في مّسة وخاصمتھ عند م
عن ابیھ وامھ لم ارھما وباخوتھ لم یعترف واوالده لم 

یعلمون  10 یعرف بل حفظوا كالمك وصانوا عھدك.
یعقوب احكامك واسرائیل ناموسك. یضعون بخورا في 

قوتھ  إیوۇوبارك یا  11 انفك ومحرقات على مذبحك.
وارتض بعمل یدیھ. احطم متون مقاومیھ ومبغضیھ حتى 

ا. یسكن لدیھ آمن إیوۇوولبنیامین قال حبیب  12 واال یقوم
ولیوسف قال.  13 یستره طول النھار وبین منكبیھ یسكن

ارضھ بنفائس السماء بالندى وباللّجة  إیوۇومباركة من 
ونفائس مغالت الشمس ونفائس  14 الرابضة تحت

ومن مفاخر الجبال القدیمة ومن  15 منبتات االقمار.
ومن نفائس االرض وملئھا  16 نفائس اآلكام االبدیة

ورضى الساكن في العلیقة. فلتأت على راس یوسف 
بكر ثوره زینة لھ وقرناه قرنا  17 وعلى قّمة نذیر اخوتھ.

رئم بھما ینطح الشعوب معا الى اقاصي االرض. ھما 
ولزبولون قال. افرح یا  18 ربوات افرایم والوف منّسى

الى الجبل  19 زبولون بخروجك وانت یا یساكر بخیامك.
یدعوان القبائل. ھناك یذبحان ذبائح البر النھما یرتضعان 

ولجاد  20 من فیض البحار وذخائر مطمورة في الرمل
قال. مبارك الذي وسع جاد كلبوة سكن وافترس الذراع 

ورأى االول لنفسھ النھ ھناك قسم من  21 مع قمة الراس.
 إیوۇوالشارع محفوظا فأتى راسا للشعب یعمل حق 

ولدان قال. دان شبل اسد یثب  22 احكامھ مع اسرائیلو
ولنفتالي قال. یا نفتالي اشبع رضى  23 من باشان.

  واملك الغرب والجنوب إیوۇووامتلئ بركة من 
والشیر قال. مبارك من البنین اشیر. لیكن مقبوال من  24

حدید ونحاس  25 اخوتھ ویغمس في الزیت رجلھ.

مثل هللا یا یشورون. لیس  26 مزالیجك وكایامك راحتك
االلھ  27 یركب السماء في معونتك والغمام في عظمتھ.

القدیم ملجأ واالذرع االبدیة من تحت. فطرد من قدامك 
فیسكن اسرائیل آمنا وحده. تكون  28 العدو وقال أھلك.

 عین یعقوب الى ارض حنطة وخمر وسماؤه تقطر ندى.
 وۇوبإیا طوباك یا اسرائیل. من مثلك یا شعبا منصور 29

ترس عونك وسیف عظمتك. فیتذلل لك اعداؤك وانت 
   تطأ مرتفعاتھم

وصعد موسى من عربات موآب الى جبل نبو الى  34
جمیع االرض  إیوۇوراس الفسجة الذي قبالة اریحا فاراه 

وجمیع نفتالي وارض افرایم  2 من جلعاد الى دان
  ومنّسى وجمیع ارض یھوذا الى البحر الغربي

جنوب والدائرة بقعة اریحا مدینة النخل الى وال 3
ھذه ھي االرض التي اقسمت  إیوۇووقال لھ  4 صوغر.

البراھیم واسحق ویعقوب قائال لنسلك اعطیھا. قد اریتك 
فمات ھناك  5 ایاھا بعینیك ولكنك الى ھناك ال تعبر.

  .إیوۇوفي ارض موآب حسب قول  إیوۇوموسى عبد 
مقابل بیت فغور ولم ودفنھ في الجواء في ارض موآب  6

وكان موسى ابن مئة  7 یعرف انسان قبره الى ھذا الیوم
وعشرین سنة حین مات ولم تكّل عینھ وال ذھبت 

فبكى بنو اسرائیل موسى في عربات موآب  8 نضارتھ
ویشوع بن  9 ثالثین یوما. فكملت ایام بكاء مناحة موسى

نون كان قد امتأل روح حكمة اذ وضع موسى علیھ یدیھ 
 موسى إیوۇوسمع لھ بنو اسرائیل وعملوا كما اوصى ف

ولم یقم بعد نبي في اسرائیل مثل موسى الذي عرفھ  10
في جمیع اآلیات والعجائب التي  11 وجھا لوجھ إیوۇو

لیعملھا في ارض مصر بفرعون وبجمیع  إیوۇوارسلھ 
وفي كل الید الشدیدة وكل  12 عبیده وكل ارضھ

سى امام اعین جمیع المخاوف العظیمة التي صنعھا مو
    اسرائیل


