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بُّ إِْسَراِئيَل ِمْن أَْعَداِئِهْم َحَوالَْيِهْم، أَنَّ َيُشوَع َشا 1 اٍم َكِثيَرٍة، َبْعَدَما أََراَح الرَّ امِ َوَكاَن ِغبَّ أَيَّ َم ِفي األَيَّ  .َخ. َتَقدَّ

امِ »َوُعَرَفاَءهُ َوَقاَل لَُهْم: َفَدَعا َيُشوُع َجِميَع إِْسَراِئيَل َوُشُيوَخُه َوُرَؤَساَءهُ َوقَُضاَتُه  2 ْمُت ِفي األَيَّ  .أََنا َقْد ِشْخُت. َتَقدَّ

بَّ  3 بُّ إِلُهُكْم ِبَجِميِع أُولِئَك الشُُّعوِب ِمْن أَْجلُِكْم، ألَنَّ الرَّ  .إِلَهُكْم ُهَو اْلُمَحاِرُب َعْنُكمْ  َوأَْنُتْم َقْد َرأَْيُتْم ُكلَّ َما َعِمَل الرَّ

الشُُّعوِب الَِّتي َقَرْضُتَها، َواْلَبْحِر اْلَعِظيِم َنْحَو  . َقْد َقَسْمُت لَُكْم ِباْلقُْرَعِة هُؤالَِء الشُُّعوَب اْلَباِقيَن ُمْلًكا َحَسَب أَْسَباِطُكْم، ِمَن األُْرُدنِّ َوَجِميعِ اُْنُظُروا 4
 .ُغُروِب الشَّْمسِ 

بُّ إِلُهُكْم ُهَو َيْنِفيِهْم ِمْن أَمَ  5 بُّ إِلُهُكمْ َوالرَّ اِمُكْم، َفَتْملُِكوَن أَْرَضُهْم َكَما َكلََّمُكُم الرَّ  .اِمُكْم َوَيْطُرُدُهْم ِمْن قُدَّ

ا لَِتْحَفُظوا َوَتْعَملُوا ُكلَّ اْلَمْكُتوِب ِفي ِسْفِر َشِريَعِة ُموَسى َحتَّى الَ َتِحيُدوا َعْنَها يَ  6 ُدوا ِجد ً  .ِميًنا أَْو ِشَماالً َفَتَشدَّ

 .لِفُوا ِبَها، َوالَ َتْعُبُدوَها، َوالَ َتْسُجُدوا لََهاَحتَّى الَ َتْدُخلُوا إِلَى هُؤالَِء الشُُّعوِب، أُولِئَك اْلَباِقيَن َمَعُكْم، َوالَ َتْذُكُروا اْسَم آلَِهِتِهْم، َوالَ َتحْ  7

بِّ إِلِهُكْم َكَما َفَعْلُتْم إِلَى هَذا الْ  8  .َيْومِ َولِكِن اْلَصقُوا ِبالرَّ

اَمُكْم إِلَ  9 ا أَْنُتْم َفلَْم َيقِْف أََحٌد قُدَّ ًة، َوأَمَّ بُّ ِمْن أََماِمُكْم ُشُعوًبا َعِظيَمًة َوَقِويَّ  .ى هَذا اْلَيْومِ َقْد َطَرَد الرَّ

بَّ إِلَهُكْم ُهَو اْلُمَحاِرُب َعْنُكْم َكمَ  10  .ا َكلََّمُكمْ َرُجٌل َواِحٌد ِمْنُكْم َيْطُرُد أَْلًفا، ألَنَّ الرَّ

بَّ إِلَهُكمْ  11 ا ألَْنفُِسُكْم أَْن ُتِحبُّوا الرَّ  .َفاْحَتِفُظوا ِجد ً

ِة هُؤالَِء الشُُّعوِب، أُولِئَك اْلَباِقيَن َمَعُكْم، َوَصاَهْرُتُموُهْم َودَ » 12  َخْلُتْم إِلَْيِهْم َوُهْم إِلَْيُكْم،َولِكْن إَِذا َرَجْعُتْم َولَِصْقُتْم ِبَبِقيَّ

بَّ إِلَهُكْم الَ َيُعوُد َيْطُرُد أُولِئَك الشُُّعوَب ِمْن أََماِمُكْم، َفَيُكوُنوا لَُكْم فَ  13 ا َوَشَرًكا َوَسْوًطا َعلَى َجَواِنِبُكْم، َوَشْوًكا ِفي أَْعُيِنُكْم، َحتَّى َفاْعلَُموا َيِقيًنا أَنَّ الرَّ خ ً
الَِحِة الَّ  بُّ إِلُهُكمْ َتِبيُدوا َعْن ِتْلَك األَْرِض الصَّ اَها الرَّ  .ِتي أَْعَطاُكْم إِيَّ

ُه لَ  14 ِِ الَِّذ  َتَكلَّ َوَها أََنا اْلَيْوَم َذاِهٌب ِفي َطِريِق األَْرِض ُكلَِّها. َوَتْعلَُموَن ِبُكلِّ قُلُوِبُكْم َوُكلِّ أَْنفُِسُكْم أَنَّ الِ َم ِبِه ْم َتْسقُْط َكلَِمٌة َواِحَدةٌ ِمْن َجِميِع اْلَكَاَِم الصَّ
بُّ َعْنُكُم. اْلُكلُّ َصاَر لَُكْم. لَْم َتْسقُْط ِمْنُه َكلَِمٌة َواِحَدةٌ   .الرَّ

بُّ إِلُهُكْم َعْنُكْم، َكذلِ  15 ِِ الَِّذ  َتَكلََّم ِبِه الرَّ الِ ُه أََتى َعلَْيُكْم ُكلُّ اْلَكَاَِم الصَّ بُّ كُ َوَيُكوُن َكَما أَنَّ ِد ِء َحتَّى ُيِبيَدُكْم َعْن هِذِه َك َيْجلُِب َعلَْيُكُم الرَّ لَّ اْلَكَاَِم الرَّ
بُّ إِلُهُكمْ  الَِحِة الَِّتي أَْعَطاُكُم الرَّ  .األَْرِض الصَّ

بِّ إِلِهُكُم الَِّذ  أََمَرُكْم ِبِه َوَتِسيُروَن َوَتْعُبُدوَن آلَِهًة أُْخَرى َوَتْسُجدُ  16 ْوَن َعْهَد الرَّ بِّ َعلَْيُكْم َفَتِبيُدوَن َسِريًعا َعِن وَن ِحيَنَما َتَتَعدَّ لََها، َيْحَمى َغَضُب الرَّ
الَِحِة الَِّتي أَْعَطاُكمْ   .«األَْرِض الصَّ

 


