
  يشوع
  الرب يأمر يشوع

1 
. موسى عبدي قد مات"2: وكانَ بعد موِت موسى عبِد الرب أنَّ الرب كلَّم يشوع بن نوٍن خاِدم موسى قائال1ً 

كُلَّ موِضٍع 3 .(أي لبين إسرائيلَ(فاآلنَ قُمِ اعبر هذا اُألردنَّ أنت وكُلُّ هذا الشعِب إلَى األرِض اليت أنا معطيها هلُم 
ِمن البريِة ولُبنانَ هذا إلَى النهِر الكَبِري ِر الفُراِت، مجيِع 4. تدوسه بطونُ أقداِمكُم لكُم أعطَيته، كما كلَّمت موسى

كُمخمغِرِب الشمِس يكونُ تم حووإلَى البحِر الكَبِري ن ،نيإنسانٌ يف وج5. أرِض اِحلثِّي ِقفال يياِتكاِم حكُلَّ أي ِهك .
ى أكونُ معكمع موس كما كُنت .كُكوال أتر 6. ال أُِمهلُك عِب األرضهلذا الش تقِسم أنت كألن ،عجوتش ددشت
مهأنْ أُعطي آلبائِهم لَفتل 7. اليت حمفَّظَ للعتتح ا لكَيِجد عجا، وتشددشتم ما كُنإن كرِة اليت أمريعكُلِّ الش بسح

  ال ِمتلْ عنها يمينا وال. ا موسى عبدي
بيثُما تذهح فلحت ال8. ِشماالً لكَي  

. يربح ِسفر هِذِه الشريعِة ِمن فِمك، بل تلهج فيِه ارا وليالً، لكَي تتحفَّظَ للعمل حسب كُلِّ ما هو مكتوب فيِه
ألنفلحئٍذ توحين طريقَك صلحئٍذ تحين 9. كعجوتش دد؟ تشكرتال! أما أم  

  ترهب وال
بيثُما تذهح معك كإلَه ألنَّ الرب ِعبترت."  

ِسكُم زادا، ألنكُم هيئوا ألنفُ: جوزوا يف وسِط املَحلَِّة وأمروا الشعب قائلني"11: فأمر يشوع عرفاَء الشعِب قائال10ً
ثُم كلَّم 12". بعد ثَالثَِة أياٍم تعبرونَ اُألردنَّ هذا لكَي تدخلوا فتمتلكوا األرض اليت يعطيكُم الرب إلَهكُم لتمتلكوها

: ركُم بِه موسى عبد الرب قائالًاذكُروا الكالم الذي أم"13: يشوع الرأوبينيني واجلاديني وِنصف ِسبِط منسى قائالً
هِذِه األرض وأعطاكُم كُمقد أراح كُمإلَه 14. الرب ثُ يف األرِض اليت أعطاكُمتلب اشيكُمووم وأطفالُكُم كُمِنساؤ

حتى يريح 15 البأِس، وتعينونهم موسى يف عِرب اُألردنِّ، وأنتم تعبرونَ متجهزين أمام إخوِتكُم، كُلُّ األبطال ذَوي
كُمإلَه الرب عطيِهماليت ي ا األرضم أيضلكوا همتوي ،ِمثلكُم كُمتإخو الرب . ترِجعونَ إلَى أرِض مرياِثكُم ثُم

كُلَّ ما :"جابوا يشوع قائلنيفأ16". ومتتلكونها، اليت أعطاكُم موسى عبد الرب يف عِرب اُألردنِّ نحو شروِق الشمِس
بذهرِسلنا نيثُما توح ،لُهعمنا بِه نرت17. أملك عسمى نكُلِّ ما ِمسعنا ملوس بسح . يكونُ معك كإلَه ما الربإن

إنما كُن متشددا . قتلُكُلُّ إنساٍن يعصى قَولك وال يسمع كالمك يف كُلِّ ما تأمره بِه ي18. كما كانَ مع موسى
عجوتش."  

  راحاب واجلواسيس
2 
فذَهبا ودخال بيت ". اذهبا انظُرا األرض وأرحيا:"فأرسلَ يشوع بن نوٍن ِمن ِشطِّيم رجلَِني جاسوسِني ِسرا، قائال1ً

عا هناكواضطَج ها راحابٍة امسين إسرائيلَ ه:"فقيلَ ملَلِك أرحيا2. امرأٍة زانيب الِن ِمنجلَ إلَى هنا اللَّيلَةَ رخوذا قد د
سا األرضسيتج يقول3ُ". لكَي أرحيا إلَى راحاب لكلَ مِك، :"فأرسيتال بخيا إلَيِك ودلَِني اللذَيِن أتجأخِرجي الر



نعم جاَء إلَي الرجالِن ومل :" الرجلَِني وخبأُما وقالَتفأخذَِت املَرأة4ُ". ألنهما قد أتيا لكَي يتجسسا األرض كُلَّها
اسعوا . لَست أعلَم أين ذَهب الرجالِن. وكانَ نحو انِغالِق الباِب يف الظَّالِم أنه خرج الرجالِن5. أعلم ِمن أين هما

تهما علَى السطِح ووارُما بني عيداِن كتاٍن هلا منضدةً علَى وأما هي فأطلَع6". سريعا وراَءهما حتى تدِركوهما
. وحالَما خرج الذين سعوا وراَءهما، أغلَقوا الباب. فسعى القَوم وراَءهما يف طريِق اُألردنِّ إلَى املَخاِوِض7. السطِح
علمت أنَّ الرب قد أعطاكُم األرض، :"وقالَت للرجلَِني9السطِح، وأما هما فقَبلَ أنْ يضطَِجعا، صِعدت إليِهما إلَى 8

 ،أجلكُم كّاِن األرِض ذابوا ِمنس علَينا، وأنَّ مجيع قد وقَع كُمعبحبِر 10وأنَّ ر مياه الرب سبي نا قد ِمسعنا كيفألن
سيحونَ : لتموه مبلكَِي األموريني اللذَيِن  يف            عِرب اُألردنِّسوف قُدامكُم ِعند خروِجكُم ِمن ِمصر، وما عِم

ِمسعنا فذابت قُلوبنا ومل تبق بعد روح يف إنساٍن بسبِبكُم، ألنَّ الرب إلَهكُم هو اُهللا 11. وعوج، اللذَيِن حرمتموهما
حتت وعلَى األرِض ِمن فوق ٍة12. يف السماِء ِمنةَ أمانالموأعطياين ع معكُما . فاآلنَ احلفا يل بالرب ِملتي قد عألن

وتستحييا أيب وأُمي وإخويت وأخوايت وكُلَّ ما هلُم وتخلِّصا 13. بأنْ تعمال أنتما أيضا مع بيِت أيب معروفًا. معروفًا
ويكونُ إذا أعطانا الرب . فسنا ِعوضكُم للموِت إنْ مل تفشوا أمرنا هذان:"فقالَ هلا الرجالِن14". أنفُسنا ِمن املوِت

. فأنزلَتهما حببٍل ِمن الكوِة، ألنَّ بيتها حبائِط السوِر، وهي سكَنت بالسوِر15". األرض أننا نعملُ معِك معروفًا وأمانةً
صاِدفَكُما السعاةُ، واختِبئا هناك ثَالثَةَ أياٍم حتى يرِجع السعاةُ، ثُم اذهبا يف اذهبا إلَى اجلَبل لئال ي: "وقالَت هلُما16

هوذا نحن نأيت إلَى األرِض، 18. نحن بريئاِن ِمن يميِنِك هذا الذي حلَّفِتنا بِه: "فقالَ هلا الرجالِن17". طريِقكُما
ِمِز يف الكَوَِّة اليت أنزلِتنا ِمنها، وامجعي إلَيِك يف البيِت أباِك وأُمِك وإخوتِك وسائر فارِبطي هذا احلَبلَ ِمن خيوِط الِقر

وأما . فيكونُ أنَّ كُلَّ من يخرج ِمن أبواِب بيِتِك إلَى خاِرٍج، فدمه علَى رأِسِه، ونحن نكونُ بريئَِني19. بيِت أبيِك
وإنْ أفشيِت أمرنا هذا نكونُ بريئَِني ِمن 20. لبيِت فدمه علَى رأِسنا إذا وقَعت علَيِه يدكُلُّ من يكونُ معِك يف ا

. وربطَت حبلَ الِقرِمِز يف الكَوَِّة. وصرفَتهما فذَهبا". هو هكذا حسب كالِمكُما:"فقالَت21". حلِفِك الذي حلَّفِتنا
22عاةُفانطَلَقا وجاءا إلَى اجلَبالس عجى راٍم حتثَالثَةَ أي ما. ل ولَِبثا هناكِجدوهعاةُ يف كُلِّ الطريِق فلم يالس شوفَت .
وقاال 24. ثُم رجع الرجالِن ونزال عن اجلَبل وعبرا وأتيا إلَى يشوع بِن نوٍن وقَصا علَيِه كُلَّ ما أصابهما23
شوعقد :"لي ِبناإنَّ الرببكّاِن األرِض بسكُلُّ س كُلَّها، وقد ذاب ِدنا األرضبي فَعد."  

  عبور األردن
3 
. فبكَّر يشوع يف الغِد وارتحلوا ِمن ِشطِّيم وأتوا إلَى اُألردنِّ، هو وكُلُّ بين إسرائيلَ، وباتوا هناك قَبلَ أنْ عبروا1
عندما ترونَ تابوت عهِد الرب :"وأمروا الشعب قائلني3وسِط املَحلَِّة،  لعرفاَء جازوا يفوكانَ بعد ثَالثَِة أياٍم أنَّ ا2

وسريوا وراَءه أماِكِنكُم ِحلوا ِمنفارت ،اهإي حاِملني نييوالكهنةَ الالَّو 4. إلَِهكُم حوسافَةٌ نم هينوب كُمينولكن يكونُ ب
  ".ألنكُم مل تعبروا هذا الطريق ِمن قَبلُ. ال تقربوا ِمنه لكَي تعِرفوا الطريق الذي تسريونَ فيِه. قياِسألفَي ِذراٍع بال

اِمحلوا تابوت :"وقالَ يشوع للكهنِة6". تقَدسوا ألنَّ الرب يعملُ غَدا يف وسِطكُم عجائب:"وقالَ يشوع للشعِب5
  .فحملوا تابوت العهِد وساروا أمام الشعِب". لشعِبالعهِد واعبروا أمام ا



7شوعلي فقالَ الرب":ى أكونُ معكمع موس ي كما كُنتعلَموا أني ِن مجيِع إسرائيلَ لكَييف أعي كظِّمأُع ِدئأبت اليوم .
  ".لَى ضفَِّة مياِه اُألردنِّ تِقفونَ يف اُألردنِّعندما تأتونَ إ: وأما أنت فأمِر الكهنةَ حاِملي تابوِت العهِد قائال8ً
ذا تعلَمونَ أنَّ اَهللا :"ثُم قالَ يشوع10". تقَدموا إلَى هنا وامسعوا كالم الرب إلَِهكُم: "فقالَ يشوع لبين إسرائيل9َ

يني واِحلويني والِفِرزيني واِجلرجاشيني واألموريني احلَي يف وسِطكُم، وطَردا يطرد ِمن أماِمكُم الكَنعانيني واِحلثِّ
نيبوسين11ِّ. والييف اُألرد كُمأمام ِد كُلِّ األرِض عاِبرهِد سيع 12. هوذا تابوت الً ِمنجر رعش يِخبوا اثنفاآلنَ انت

ويكونُ حينما تستِقر بطونُ أقداِم الكهنِة حاِملي تابوِت الرب سيِد 13. أسباِط إسرائيلَ، رجالً واِحدا ِمن كُلِّ ِسبٍط
ولَما ارتحلَ 14". األرِض كُلِّها يف مياِه اُألردنِّ، أنَّ مياه اُألردنِّ، املياه املُنحِدرةَ ِمن فوق، تنفَلق وتِقف ندا واِحدا

فِعند إتياِن حاِملي التابوِت 15اُألردنَّ، والكهنةُ حاِملو تابوِت العهِد أمام الشعِب، الشعب ِمن خياِمِهم لكَي يعبروا 
إلَى اُألردنِّ وانِغماِس أرجل الكهنِة حاِملي التابوِت يف ضفَِّة املياِه، واُألردنُّ ممتلئٌ إلَى مجيِع شطوِطِه كُلَّ أياِم احلَصاِد، 

املدينِة اليت إلَى جاِنِب صرتانَ، واملُنحِدرةُ " أدام"حِدرةُ ِمن فوق، وقامت ندا واِحدا بعيدا ِجدا عن وقَفَِت املياه املُن16
 فوقَف الكهنةُ حاِملو تابوِت عهِد الرب علَى17. انقَطَعت متاما، وعبر الشعب مقاِبلَ أرحيا" حبِر اِمللِح"إلَى حبِر العربِة 

  .الياِبسِة يف وسِط اُألردنِّ راِسخني، ومجيع إسرائيلَ عاِبرونَ علَى الياِبسِة حتى انتهى مجيع الشعِب ِمن عبوِر اُألردنِّ
 
4 
 اثني عشر رجالً، انتِخبوا ِمن الشعِب"2: وكانَ لَما انتهى مجيع الشعِب ِمن عبوِر اُألردنِّ أنَّ الرب كلَّم يشوع قائال1ً

ا ِمنالً واِحدج3كُلِّ ِسبٍط،  رقائلني مروهةً، : وأمل الكهنِة راِسخِقِف أرجوم نِّ، ِمنوسِط اُألرد هنا ِمن اِمحلوا ِمن
 ."اثني عشر حجرا، وعبروها معكُم وضعوها يف املَبيِت الذي تبيتونَ فيِه اللَّيلَةَ

وقالَ هلُم 5. ِمن بين إسرائيلَ، رجالً واِحدا ِمن كُلِّ ِسبٍط وع االثني عشر رجالً الذين عينهمفدعا يش4
شوعِد :"يدع بسا علَى كِتِفِه حا واِحدرجٍل حجنِّ، وارفَعوا كُلُّ رإلَى وسِط اُألرد إلَِهكُم تابوِت الرب روا أماماعب

ما لكُم وهِذِه اِحلجارةَ؟ : إذا سألَ غَدا بنوكُم قائلني .لكي تكونَ هِذِه عالمةً يف وسِطكُم6 إسرائيلَ، أسباِط بين
فتكونُ . ِعند عبوِرِه اُألردنَّ انفَلَقَت مياه اُألردنِّ. إنَّ مياه اُألردنِّ قد انفَلَقَت أمام تابوِت عهِد الرب: تقولونَ هلُم7
ففَعلَ بنو إسرائيلَ هكذاَ كما أمر يشوع، وحملوا اثني عشر حجرا 8".  اِحلجارةُ تذكارا لبين إسرائيلَ إلَى الدهِرهِذِه

ِمن وسِط اُألردنِّ، كما قالَ الرب ليشوع، حسب عدِد أسباِط بين إسرائيلَ، وعبروها معهم إلَى املَبيِت ووضعوها 
وهي . ونصب يشوع اثني عشر حجرا يف وسِط اُألردنِّ حتت موِقِف أرجل الكهنِة حاِملي تابوِت العهِد9. كهنا

والكهنةُ حاِملو التابوِت وقَفوا يف وسِط اُألردنِّ حتى انتهى كُلُّ شيٍء أمر الرب يشوع أنْ 10. هناك إلَى هذا اليوِم
وكانَ لَما انتهى كُلُّ الشعِب ِمن 11. وأسرع الشعب فعبروا. لشعب، حسب كُلِّ ما أمر بِه موسى يشوعيكلِّم بِه ا

وعبر بنو رأوبني وبنو جاٍد وِنصف ِسبِط منسى 12. العبوِر، أنه عبر تابوت الرب والكهنةُ يف حضرِة الشعِب
زينهجتىمموس مهين إسرائيلَ، كما كلَّمب رِب إلَى 13.  أمامللح الرب روا أمامبنِد عللج دينرجتألفًا م عنيأرب حون

  .عرباِت أرحيا



 .يف ذلك اليوِم عظَّم الرب يشوع يف أعيِن مجيِع إسرائيلَ، فهابوه كما هابوا موسى كُلَّ أياِم حياِتِه 14

فأمر يشوع 17". مِر الكهنةَ حاِملي تابوِت الشهادِة أنْ يصعدوا ِمن اُألردنِّ"16: لَّم الرب يشوع قائالًوك15
فكانَ لَما صِعد الكهنةُ حاِملو تابوِت عهِد الرب ِمن وسِط اُألردنِّ، 18". اصعدوا ِمن اُألردنِّ: "الكهنةَ قائالً

.  أقداِم الكهنِة إلَى الياِبسِة، أنَّ مياه اُألردنِّ رجعت إلَى مكاِنها وجرت كما ِمن قَبلُ إلَى كُلِّ شطوِطِهواجتِذبت بطونُ
19رقيِم أرحيا الشخلّوا يف اِجللجال يف تل، وحهِر األوالش نِّ يف اليوِم العاِشِر ِمناُألرد ِمن عبالش ِعدوص .
إذا  سألَ  :"وكلَّم بين إسرائيلَ قائال21ً.  عشر حجرا اليت أخذوها ِمن اُألردنِّ نصبها يشوع يف اِجللجالواالثنا20

قائلني ما آباَءهغَد نوكُمةُ؟ : ب22ما هِذِه اِحلجارقائلني نيكُمعلمونَ بنَّ: تإسرائيلُ هذا اُألرد ربِة ععلَى الياِبس .
الرب إلَهكُم قد يبس مياه اُألردنِّ ِمن أماِمكُم حتى عبرتم، كما فعلَ الرب إلَهكُم ببحِر سوٍف الذي يبسه ألنَّ 23

  ". األياِملكي تعلَم مجيع شعوِب األرِض يد الرب أنها قَويةٌ، لكَي ختافوا الرب إلَهكُم كُل24َِّمن أماِمنا حتى عبرنا، 
  اخلتان يف اجللجال

5 
ين الذين يف عِرب اُألردنِّ غَربا، ومجيع ملوِك الكَنعانيني الذين علَى البحِر، أنَّ الرب ِّوعندما ِمسع مجيع ملوِك األموري1

 . تبق فيِهم روح بعد ِمن جراِء بين إسرائيلَقد يبس مياه اُألردنِّ ِمن أماِم بين إسرائيلَ حتى عبرنا، ذابت قُلوبهم ومل

2شوعلي الوقِت قالَ الرب ةً: "يف ذلكين إسرائيلَ ثانيب نفاخت داٍن، وعّوص ِمن سكاكني فِسكلن ع3". اصن عنفص
أنَّ مجيع الشعِب : بب خِنت يشوع إياهموهذا هو س4. يشوع سكاكني ِمن صوّاٍن وختن بين إسرائيلَ يف تلِّ القُلَِف

ِمصر ِمن روِجِهمِة علَى الطريِق خبيرِرجال احلَرِب، ماتوا يف الب مجيع ،الذُّكِور ،ِمصر ِمن 5. اخلاِرجني ألنَّ مجيع
فِر علَى الطريِق خبروِجِهم ِمن ِمصر فلم الشعِب الذين خرجوا كانوا مختونني، وأما مجيع الشعِب الذين ولدوا يف القَ

ألنَّ بين إسرائيلَ ساروا أربعني سنةً يف القَفِر حتى فين مجيع الشعِب، ِرجالُ احلَرِب اخلاِرجني ِمن ِمصر، 6. يختنوا
  الذين مل يسمعوا لقَول الرب، الذين حلَف الرب هلُم أنه ال

وأما بنوهم فأقامهم 7. ض اليت حلَف الرب آلبائِهم أنْ يعطينا إياها، األرض اليت تفيض لَبنا وعسالًيريِهِم األر
مهكانيف الطريِق. م مخِتنوهكانوا قُلفًا، إذ مل ي مهألن شوعي نتخ ماه8. فإي عِب ِمنالش ى مجيعهما انتعدوكانَ ب
". اليوم قد دحرجت عنكُم عار ِمصر:"وقالَ الرب ليشوع9. اِن، أُم أقاموا يف أماِكِنِهم يف املَحلَِّة حتى بِرئوااالخِتت

  .إلَى هذا اليوِم" اِجللجالَ"فدعي اسم ذلك املَكاِن 
10عش اِبعيف اليوِم الر ِملوا الِفصحنو إسرائيلَ يف اِجللجال، وعلَّ بباِت أرحيافحرهِر مساًء يف عالش ِمن وأكلوا 11. ر

وانقَطَع املَن يف الغِد ِعند أكلِهم ِمن غَلَِّة 12. ِمن غَلَِّة األرِض يف الغِد بعد الِفصِح فطريا وفَريكًا يف نفِس ذلك اليوِم
نين إسرائيلَ ملب عدب كُنحصول . األرِض، ومل يم ِةفأكلوا ِمننالس أرِض كنعانَ يف ِتلك.  

  سقوط أرحيا
فسار يشوع . وحدثَ لَما كانَ يشوع ِعند أرحيا أنه رفَع عينيِه ونظَر، وإذا برجٍل واِقٍف قُبالَته، وسيفُه مسلولٌ بيِدِه13

أو ألعدائنا؟:"إليِه وقالَ له فقال14َ" هل لنا أنت":ئيسكالَّ، بل أنا رنِد الربج  .يتعلَى ". اآلنَ أت شوعقَطَ يفس



وقالَ له ،د؟:"وجِهِه إلَى األرِض وسجهبددي عسي كلِّم15". مباذا يشوعلي نِد الربج ئيسفقالَ ر": ِمن علكن اخلَع
سقَدعلَيِه هو م واِقف ألنَّ املَكانَ الذي أنت ،ك". ِرجلك شوعلَ يففَعذلك.  

6 
  ال. وكانت أرحيا مغلَّقَةً مقَفَّلَةً بسبِب بين إسرائيل1َ

  أحد يخرج وال
تدورونَ دائرةَ املدينِة، مجيع 3. قد دفَعت بيِدك أرحيا وملكَها، جباِبرةَ البأِس. انظُر:"فقالَ الرب ليشوع2. أحد يدخلُ
وسبعةُ كهنٍة يحِملونَ أبواق اهلُتاِف السبعةَ أمام 4. هكذا تفعلونَ ِستةَ أياٍم. مرةً واِحدةًحولَ املدينِة . ِرجال احلَرِب

ويكونُ ِعند امِتداِد صوِت 5. ويف اليوِم الساِبِع تدورونَ دائرةَ املدينِة سبع مراٍت، والكهنةُ يضِربونَ باألبواِق. التابوِت
د اسِتماِعكُم صوت البوِق، أنَّ مجيع الشعِب يهِتف هتافًا عظيما، فيسقُطُ سور املدينِة يف مكاِنِه، قَرِن اهلُتاِف، ِعن

وليحِملْ سبعةُ . اِمحلوا تابوت العهِد:"فدعا يشوع بن نوٍن الكهنةَ وقالَ هلُم6". ويصعد الشعب كُلُّ رجٍل مع وجِهِه
اجتازوا ودوروا دائرةَ املدينِة، وليجتِز املُتجرد أمام :"وقالوا للشعِب7". ِق هتاٍف أمام تابوِت الربكهنٍة سبعةَ أبوا
عِب8". تابوِت الربللش شوعوكانَ كما قالَ ي . ،الرب ةَ أمامبعاهلُتاِف الس أبواق ةُ الكهنةُ حاِملنيبعالس اجتاز

والساقَةُ . وكُلُّ متجرٍد سائر أمام الكهنِة الضاِربني باألبواِق9وتابوت عهِد الرب سائر وراَءهم، . وضربوا باألبواِق
  ال:"وأمر يشوع الشعب قائال10ً. كانوا يسريونَ ويضِربونَ باألبواِق. سائرةٌ وراَء التابوِت

  ِتفوا وال
  تسمعوا صوتكُم، وال

 جخترأقولُ لكُم ى يومةٌ حتكلم أفواِهكُم ة11ً". فتهِتفونَ. اهِتفوا: ِمنةً واِحدرلَ املدينِة موح الرب تابوت فدار . ثُم
  .دخلوا املَحلَّةَ وباتوا يف املَحلَِّة

12 ،الرب لَ الكهنةُ تابوتمِد، وحيف الغ شوعي كَّرةُ الكهنةُ ا13فببعتابوِت والس ةَ أمامبعاهلُتاِف الس حلاِملونَ أبواق
كانوا . باألبواِق، واملُتجردونَ سائرونَ أمامهم، والساقَةُ سائرةٌ وراَء تابوِت الرب الرب سائرونَ سريا وضاِربونَ
هكذا فعلوا ِستةَ . ةً، ثُم رجعوا إلَى املَحلَِّةوداروا باملدينِة يف اليوِم الثّاين مرةً واِحد14. يسريونَ ويضِربونَ باألبواِق

يف . وكانَ يف اليوِم الساِبِع أُم بكَّروا ِعند طُلوِع الفَجِر وداروا دائرةَ املدينِة علَى هذا اِملنوال سبع مراٍت15. أياٍم
ِة الساِبعِة عندما ضرب الكهنةُ باألبواِق أنَّ يشوع وكانَ يف املَر16. ذلك اليوِم فقط داروا دائرةَ املدينِة سبع مراٍت

راحاب الزانيةُ . فتكونُ املدينةُ وكُلُّ ما فيها محرما للرب17. اهِتفوا، ألنَّ الرب قد أعطاكُم املدينةَ: "قالَ للشعِب
وأما أنتم فاحتِرزوا ِمن احلَراِم 18. سلَِني اللذَيِن أرسلناهمافقط حتيا هي وكُلُّ من معها يف البيِت، ألنها قد خبأِت املُر

  لئال
وكُلُّ الِفضِة والذَّهِب وآنيِة النحاِس 19. تحرموا، وتأخذوا ِمن احلَراِم وجتعلوا محلَّةَ إسرائيلَ محرمةً وتكَدروها

وكانَ حني ِمسع الشعب . فهتف الشعب وضربوا باألبواِق20". نِة الربواحلَديِد تكونُ قُدسا للرب وتدخلُ يف ِخزا
صوت البوِق أنَّ الشعب هتف هتافًا عظيما، فسقَطَ السور يف مكاِنِه، وصِعد الشعب إلَى املدينِة كُلُّ رجٍل مع وجِهِه، 



دينِة ِمن رجٍل وامرأٍة، ِمن ِطفٍل وشيٍخ، حتى البقَر والغنم واحلَمري حبد وحرموا كُلَّ ما يف امل21. وأخذوا املدينةَ
  ادخال:"وقالَ يشوع للرجلَِني اللذَيِن جتَسسا األرض22. السيِف

 الغالماِن اجلاسوساِن وأخرجا فدخل23َ". بيت املَرأِة الزانيِة وأخِرجا ِمن هناك املَرأةَ وكُلَّ ما هلا كما حلَفتما هلا
وأحرقوا 24. راحاب وأباها وأُمها وإخوتها وكُلَّ ما هلا، وأخرجا كُلَّ عشائِرها وتركاهم خاِرج محلَِّة إسرائيلَ

واستحيا 25. ِخزانِة بيِت الرباملدينةَ بالناِر مع كُلِّ ما ا، إنما الِفضةُ والذَّهب وآنيةُ النحاِس واحلَديِد جعلوها يف 
يشوع راحاب الزانيةَ وبيت أبيها وكُلَّ ما هلا، وسكَنت يف وسِط إسرائيلَ إلَى هذا اليوِم، ألنها خبأِت املُرسلَِني اللذَيِن 

  .أرسلهما يشوع لكَي يتجسسا أرحيا
بِبكِرِه يؤسسها . قُدام الرب الرجلُ الذي يقوم ويبين هِذِه املدينةَ أرحياملعونٌ :"وحلَف يشوع يف ذلك الوقِت قائال26ً

  .وكانَ الرب مع يشوع، وكانَ خبره يف مجيِع األرِض27". وبصغِريِه ينِصب أبوابها
  خطية عخان
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1كرمي بِن ز خانُ بنذَ عةً يف احلَراِم، فأخنو إسرائيلَ خيانوخانَ ب مياحلَراِم، فح هوذا ِمنِسبِط ي ِمن حبدي بِن زار

 .غَضب الرب علَى بين إسرائيلَ

اصعدوا جتَسسوا :"وأرسلَ يشوع ِرجاالً ِمن أرحيا إلَى عاي اليت ِعند بيِت آِونَ شرقي بيِت إيلَ، وكلَّمهم قائال2ً
سوا عا". األرضجالُ وجتَسالر ِعدفص3. يوقالوا له شوععوا إلَى يجر ال:"ثُم 

ضِربوا عايٍل ويجٍل أو ثَالثَةُ آالِف رجر ألفَي حون دصععِب، بل يكُلُّ الش دصعال. ي  
رجٍل، وهربوا أمام أهل فصِعد ِمن الشعِب إلَى هناك نحو ثَالثَِة آالِف 4". تكلِّف كُلَّ الشعِب إلَى هناك ألنهم قَليلونَ

يف 5. عاي مبوهروض بارميأماِم الباِب إلَى ش ِمن مالً، ولَِحقوهجر ٍة وثَالثنيِست حون أهلُ عاي مِمنه برفض
ألرِض أمام تابوِت الرب فمزق يشوع ثيابه وسقَطَ علَى وجِهِه إلَى ا6. فذاب قَلب الشعِب وصار ِمثلَ املاِء. املُنحدِر

ا علَى رؤوِسِهمرابعوا تضإسرائيلَ، وو يوخ7. إلَى املساِء، هو وششوعوقالَ ي":الرب دهذا ! آِه يا سي رتبملاذا ع
: أسألُك يا سيد8. عِرب اُألردنِّالشعب اُألردنَّ تعبريا لكَي تدفَعنا إلَى يِد األموريني ليبيدونا؟ لَيتنا ارتضينا وسكَنا يف 

فيسمع الكَنعانيونَ ومجيع سكّاِن األرِض ويحيطونَ بنا ويقِرضونَ 9ماذا أقولُ بعدما حوَّلَ إسرائيلُ قَفاه أمام أعدائِه؟ 
  ".وماذا تصنع الِمسك العظيِم؟. امسنا ِمن األرِض

10شوعلي فقالَ الرب":؟ ملاذا ! قُمساِقطٌ علَى وجِهك بِه، 11أنت مهرتهدي الذي أما عودقد أخطأ إسرائيلُ، بل تع
ِتِهمعوا يف أمِتعقوا، بل أنكَروا، بل وضاحلَراِم، بل سر ذوا ِمن12. بل أخ نو إسرائيلَ للثُّبوِت أمامب كَّنفلم يتم

أعدائِهم .ألن أعدائِهم أمام مديرونَ قَفاهحرومونَ، واليم مه  
وسِطكُم ِمن بيدوا احلَرامإنْ مل ت أكونُ معكُم وقُل13ْ. أعود عبِس الشقَد ِد: قُمسوا للغتقَد . هكذا قالَ الرب هألن

  يف وسِطك حرام يا إسرائيلُ، فال: إلَه إسرائيلَ
فتتقَدمونَ يف الغِد بأسباِطكُم، ويكونُ أنَّ السبطَ 14. م ِمن وسِطكُمتتمكَّن للثُّبوِت أمام أعدائك حتى تِرتعوا احلَرا



 ميتقَد الرب ذُهالذي يأخ يتيوِتها، والببب متتقَد ذُها الربةُ اليت يأخشريشائِرِه، والعبع ميتقَد الرب ذُهالذي يأخ
ق بالناِر هو وكُلُّ ما له، ألنه تعدى عهد الرب، وألنه عِملَ قَباحةً يف ويكونُ املأخوذُ باحلَراِم يحر15. بِرجالِه
  ".إسرائيلَ

. ثُم قَدم قَبيلَةَ يهوذا فأُِخذَت عشريةُ الزارحيني17. فبكَّر يشوع يف الغِد وقَدم إسرائيلَ بأسباِطِه، فأُِخذَ ِسبطُ يهوذا16
قَد بديثُمفأُِخذَ ز بِرجاِهلم نيحيارةَ الزشريع 18. م ِمن حبدي بِن زاركرمي بِن ز خانُ بنبِرجالِه فأُِخذَ ع هيتب مفقَد

يا ابين، أعِط اآلنَ مجدا للرب إلَِه إسرائيلَ، واعتِرف له وأخِبرين اآلنَ ماذا :"فقالَ يشوع لعخان19َ. ِسبِط يهوذا
عال. ِملت  

. حقا إني قد أخطأت إلَى الرب إلَِه إسرائيلَ وصنعت كذا وكذا:"فأجاب عخانُ يشوع وقال20َ". تخِف عني
رأيت يف الغنيمِة ِرداًء ِشنعاريا نفيسا، وِمئَتي شاِقل ِفضٍة، ولسانَ ذَهٍب وزنه خمسونَ شاِقالً، فاشتهيتها 21
ذتها. هاوأخةُ حتتيت، والِفضيمةٌ يف األرِض يف وسِط خطموركَضوا إلَى 22". وها هي مالً فرسر شوعلَ يفأرس

فأخذوها ِمن وسِط اخلَيمِة وأتوا ا إلَى يشوع وإلَى مجيِع بين 23. اخلَيمِة وإذا هي مطمورةٌ يف خيمِتِه والِفضةُ حتتها
فأخذَ يشوع عخانَ بن زارح والِفضةَ والرداَء ولسانَ الذَّهِب وبنيِه وبناِتِه وبقَره 24. ها أمام الربإسرائيلَ، وبسطو

خورإلَى وادي ع مِ ِعدواوص ،إسرائيلَ معه ومجيع ،وكُلَّ ما له هتيموخ هموغَن همري25. وحشوعفقالَ ي": كيف
كَدنا؟ يرتيف هذا اليوِمكد الرب كِة، !". رباِحلجار مهوماِر وربالن مقوهِة وأحرإسرائيلَ باِحلجار مجيع همجفر

ولذلك دعي اسم ذلك املَكاِن . فرجع الرب عن حمو غَضِبِه. وأقاموا فوقَه رمجةَ ِحجارٍة عظيمةً إلَى هذا اليوِم26
"خورع لَى هذا اليوِمإ" وادي.  

  خراب عاي
8 
1شوعلي ال:"فقالَ الرب 

 ختَف وال

ِعبِرجال احلَرِب. ترت مجيع ذْ معكإلَى عاٍي ،خ دوقُِم اصع .انظُر . هتدينوم هعبعاٍي وش لكم ِدكبي فَعتقد د
 ،هلِكها2وأرضبأرحيا وم لتلِكها كما فعلُ بعاٍي ومفعأ. فت غَريفوِسكُمها لنبونها تنههائمها وبتا . نَّ غَنيملْ كميناجع

وانتخب يشوع ثَالثني ألف رجٍل جباِبرةَ . فقام يشوع ومجيع ِرجال احلَرِب للصعوِد إلَى عاٍي3". للمدينِة ِمن ورائها
  ال. نونَ للمدينِة ِمن وراِء املدينِةأنتم تكم! انظُروا: "وأوصاهم قائال4ًالبأِس وأرسلهم ليالً، 

ينِعدستم ا، وكونوا كُلُّكُماملدينِة كثري ِعدوا ِمنإلَى املدينِة5. تبت ِربقتعي فنعِب الذي مالش ا أنا ومجيعويكونُ . وأم
 ،مهامقُد بر نال أنجونَ للقائنا كما يف األوخرما يجونَ وراَء6حينخرعن املدينِةفي مهجِذبى نيقولونَ . نا حت مهألن

وأنتم تقومونَ ِمن املَكمِن ومتلكونَ املدينةَ، ويدفَعها الرب 7. فنهرب قُدامهم. إُم هاِربونَ أمامنا كما يف األول
ِدكُمبي كُمضِرمونَ امل8. إلَهت كُماملدينةَ أن أخِذكُم اِرويكونُ ِعندلونَ. دينةَ بالنتفع ل الربقد . انظُروا. كقَو



كُميتعاٍي9". أوص يِت إيلَ وعاٍي غَريبب نيِن، ولَِبثوا بفساروا إلَى املَكم ،شوعي ملهاللَّيلَةَ . فأرس ِتلك شوعي وبات
  .يف وسِط الشعِب

10 ِعدوص ،عبالش دِد وعيف الغ شوعي كَّرعِب إلَى عاٍيفبالش امإسرائيلَ قُد يوخِرجال احلَرِب 11. هو وش ومجيع
فأخذَ نحو 12. الذين معه صِعدوا وتقَدموا وأتوا إلَى مقاِبل املدينِة، ونزلوا ِشمايلَّ عاٍي، والوادي بينهم وبني عاٍي

وأقاموا الشعب، أي كُلَّ اجلَيِش الذي 13. لَ وعاٍي غَريب املدينِةخمسِة آالِف رجٍل وجعلهم كمينا بني بيِت إي
وكانَ لَما رأى ملك عاٍي ذلك 14. وسار يشوع ِتلك اللَّيلَةَ إلَى وسِط الوادي. ِشمايلَّ املدينِة، وكمينه غَريب املدينِة

  ئيلَ للحرِب، هو ومجيع شعِبِه يف امليعاِد إلَى قُداِم السهل، وهو الأُم أسرعوا وبكَّروا، وخرج ِرجالُ املدينِة للقاِء إسرا
. فأعطَى يشوع ومجيع إسرائيلَ انِكسارا أمامهم وهربوا يف طريِق البريِة15. يعلَم أنَّ علَيِه كمينا وراَء املدينِة

. ِة للسعِي وراَءهم، فسعوا وراَء يشوع واجنَذَبوا عن املدينِةفأُلقي الصوت علَى مجيِع الشعِب الذين يف املدين16
  .فتركوا املدينةَ مفتوحةً وسعوا وراَء إسرائيلَ. ومل يبق يف عاٍي أو يف بيِت إيٍل رجلٌ مل يخرج وراَء إسرائيل17َ
18شوعلي عاٍي أل:"فقالَ الرب حون ِدكالذي بي اِملزراق دهامأدفَع ِدكي بين ." حوِدِه نالذي بي اِملزراق شوعي دفم

فقام الكَمني بسرعٍة ِمن مكاِنِه وركَضوا عندما مد يده، ودخلوا املدينةَ وأخذوها، وأسرعوا وأحرقوا 19. املدينِة
فلم يكُن هلُم مكانٌ . وا وإذا دخانُ املدينِة قد صِعد إلَى السماِءفالتفَت ِرجالُ عاٍي إلَى ورائِهم ونظَر20. املدينةَ بالناِر

ِب هنا أو هناكرعلَى الطّاِرِد. لله ِة انقَلَبيرإلَى الب اهلاِرب عب21. والش إسرائيلَ أنَّ الكَمني ومجيع شوعا رأى يولَم
ِعدخانَ املدينِة قد صذَ املدينةَ، وأنَّ دبوا ِرجالَ عاٍيقد أخرا وضو22. ، انثَن ،املدينِة للقائِهم وهؤالِء خرجوا ِمن

هناك ِمن هنا وأولئك وال. فكانوا يف وسِط إسرائيلَ، هؤالِء ِمن شاِرد مِمنه بقى مل يحت مبوهروض  
نفَلت23. مشوعموا بِه إلَى يا وتقَديح كوهعاٍي فأمس لكا مقَتل مجيِع 24. وأم ى إسرائيلُ ِمنها انتوكانَ لَم

سكّاِن عاٍي يف احلَقل يف البريِة حيثُ لَِحقوهم وسقَطوا مجيعا حبد السيِف حتى فنوا، أنَّ مجيع إسرائيلَ رجع إلَى عاٍي 
.  ِرجاٍل وِنساٍء اثني عشر ألفًا، مجيع أهل عاٍيفكانَ مجيع الذين سقَطوا يف ذلك اليوِم ِمن25. وضربوها حبد السيِف

لكن البهائم وغَنيمةُ ِتلك املدينِة نهبها 27. ويشوع مل يرد يده اليت مدها باِملزراِق حتى حرم مجيع سكّاِن عاٍي26
شوعبِه ي رالذي أم ل الربقَو بسح ا إلَى هذا و28. إسرائيلُ ألنفُِسِهمرابا خالً أبديلها تعوج عاي شوعي قأحر

وِعند غُروِب الشمِس أمر يشوع فأنزلوا جثَّته عن اخلَشبِة . وملك عاٍي علَّقَه علَى اخلَشبِة إلَى وقِت املساِء29. اليوِم
  .جارٍة عظيمةً إلَى هذا اليوِموطَرحوها ِعند مدخل باِب املدينِة، وأقاموا علَيها رمجةَ ِح

  بناء مذبح على جبل عيبال
كَما أمر موسى عبد الرب بين إسرائيلَ، كما هو 31حينئٍذ بنى يشوع مذبحا للرب إلَِه إسرائيلَ يف جبل عيبالَ، 30

علَيها حديدا، وأصعدوا علَيِه محرقاٍت للرب، مذبح ِحجارٍة صحيحٍة مل يرفَع أحد . مكتوب يف ِسفِر توراِة موسى
ومجيع 33. وكتب هناك علَى اِحلجارِة نسخةَ توراِة موسى اليت كتبها أمام بين إسرائيل32َ. وذَبحوا ذَبائح سالمٍة

هنا وِمن ابوِت ِمنالت وقَفوا جاِنب ،مهفاُء وقُضاتروالع ،مهيوخحاِملي إسرائيلَ وش نيقاِبلَ الكهنِة الالويم هناك 
هِد الربتابوِت ع .طَينكما الو ريبالغ . رل عيبالَ، كما أمبِة جإلَى ِجه موِنصفُه ،ميل ِجِرزبِة جإلَى ِجه مِنصفُه



البركَةَ واللَّعنةَ، حسب كُلِّ ما : ِم التوراِةوبعد ذلك قَرأ مجيع كال34. موسى عبد الرب أوالً لبركَِة شعِب إسرائيلَ
مل تكُن كلمةٌ ِمن كُلِّ ما أمر بِه موسى مل يقرأَها يشوع قُدام كُلِّ جماعِة إسرائيلَ والنساِء 35. كُِتب يف ِسفِر التوراِة

ائِر يف وسِطِهمريِب السواألطفال والغ.  
  خديعة اجلبعونيني

9 
ولَما ِمسع مجيع املُلوِك الذين يف عِرب اُألردنِّ يف اجلَبل ويف السهل ويف كُلِّ ساِحل البحِر الكَبِري إلَى ِجهِة لُبنانَ، 1

ائيلَ بصوٍت اجتمعوا معا ملُحاربِة يشوع وإسر2اِحلثّيونَ واألموريونَ والكَنعانيونَ والِفِرزيونَ واِحلويونَ واليبوسيونَ، 
  .واِحٍد

وداروا وأخذوا جوالق باليةً  فهم عِملوا بغدٍر، ومضوا4وأما سكّانُ ِجبعونَ لَما ِمسعوا مبا عِمله يشوع بأرحيا وعاٍي3
يابا رثَّةً علَيِهم، وكُلُّ خبِز زاِدِهم وِنعاالً باليةً ومرقَّعةً يف أرجلِهم، وث5حلَمِريِهم، وِزقاق مخٍر باليةً مشقَّقَةً ومربوطَةً، 

. ِمن أرٍض بعيدٍة ِجئنا:"وساروا إلَى يشوع إلَى املَحلَِّة يف اِجللجال، وقالوا له ولِرجال إسرائيل6َ. ياِبس قد صار فُتاتًا
". ن يف وسطي، فكيف أقطَع لك عهدا؟لَعلَّك ساِك:"فقالَ ِرجالُ إسرائيلَ للِحويني7". واآلنَ اقطَعوا لنا عهدا

8شوعفقالوا لي":حنن كبيدع ."شوع؟:"فقالَ هلُم يمأين ِجئت ؟ وِمنمأنت ن9". ما جاَء :"فقالوا لهٍة ِجدعيدأرٍض ب ِمن
 ،ِملَ ِمبصروكُلَّ ما ع هربنا ِمسعنا خألن ،إلَِهك علَى اسِم الرب كبيداللذَيِن يف 10ع نيلكَِي األموريِملَ مبوكُلَّ ما ع

فكلَّمنا شيوخنا ومجيع سكّاِن أرِضنا 11. سيحونَ ملِك حشبونَ وعوج ملِك باشانَ الذي يف عشتاروثَ: عِرب اُألردنِّ
وقولوا هلُم: قائلني بوا للقائِهما للطريِق، واذهزاد ذوا بأيديكُمخ :ن كُمبيدعا. حنهدهذا 12. واآلنَ اقطَعوا لنا ع

وهِذِه ِزقاق 13. خبزنا سخنا تزوَّدناه ِمن بيوِتنا يوم خروِجنا لكَي نسري إلَيكُم، وها هو اآلنَ ياِبس، قد صار فُتاتا
قَّقَتةً، هوذا قد تشألناها جديداخلمِر اليت م .تلينا وِنعالُنا قد باوهِذِه ثيابطول الطريِق ِجد جالُ 14".  ِمنذَ الرفأخ

فعِملَ يشوع هلُم صلحا وقَطَع هلُم عهدا السِتحيائِهم، وحلَف هلُم رؤساُء 15. ِمن زاِدِهم، وِمن فِم الرب مل يسألوا
. م قريبونَ إليِهم وأنهم ساِكنونَ يف وسِطِهمويف ِنهايِة ثَالثَِة أياٍم بعدما قَطَعوا هلُم عهدا ِمسعوا أ16ُ. اجلَماعِة
. ومدنهم هي ِجبعونُ والكَفريةُ وبئريوت وقريةُ يعارمي. فارتحلَ بنو إسرائيلَ وجاءوا إلَى مدِنِهم يف اليوِم الثّالِث17
18لَفوا هلُم بالربِة حساَء اجلَماعنو إسرائيلَ ألنَّ رؤب مضِرساِء.  إلَِه إسرائيلَومل يؤِة علَى الركُلُّ اجلَماع رفتذَم .
  واآلنَ ال. إننا قد حلَفنا هلُم بالرب إلَِه إسرائيلَ:"فقالَ مجيع الرؤساِء لكُلِّ اجلَماعِة19

ِهمسم ِمن كَّنفال20. نتم حييِهمستهلُم ون هعصنهذا ن  
يحيونَ ويكونونَ محتِطيب حطٍَب :"وقالَ هلُم الرؤساُء21".  احلَلِف الذي حلَفنا هلُميكونُ علَينا سخطٌ ِمن أجل

نحن : ملاذا خدعتمونا قائلني:"فدعاهم يشوع وكلَّمهم قائال22ً". ومستقي ماٍء لكُلِّ اجلَماعِة كما كلَّمهم الرؤساُء
فال ينقَِطع ِمنكُم العبيد          ومحتِطبو . فاآلنَ ملعونونَ أنتم23ِكنونَ يف وسِطنا؟ بعيدونَ عنكُم ِجدا، وأنتم سا
أُخِبر عبيدك إخبارا مبا أمر بِه الرب إلَهك موسى عبده :"فأجابوا يشوع وقالوا24". احلَطَِب ومستقو املاِء لبيِت إلَهي

. فِخفنا ِجدا علَى أنفُِسنا ِمن ِقبلكُم، ففَعلنا هذا األمر. ، ويبيد مجيع سكّاِن األرِض ِمن أماِمكُمأنْ يعطيكُم كُلَّ األرِض



ففَعلَ ِم هكذا، وأنقَذَهم ِمن يِد 26". واآلنَ فهوذا نحن بيِدك، فافعلْ بنا ما هو صاحلٌ وحق يف عينيك أنْ تعمل25َ
وجعلهم يشوع يف ذلك اليوِم محتِطيب حطٍَب ومستقي ماٍء للجماعِة وملَذبِح الرب إلَى 27.  فلم يقتلوهمبين إسرائيلَ

هختارهذا اليوِم، يف املَكاِن الذي ي.  
  الشمس تقف يف كبد السماء

10 
1وح ذَ عايقد أخ شوعأنَّ ي ليمشأور لكم قأدوين صاد ا ِمسعهافلَمملِكها، . رلَ بعاٍي وملِكها فعلَ بأرحيا ومكما فع

 ،كّانَ ِجبعونَ قد صالَحوا إسرائيلَ وكانوا يف وسِطِهمِن 2وأنَّ سى املُدةٌ كإحدا، ألنَّ ِجبعونَ مدينةٌ عظيمِجد خاف
صادق ملك أورشليم إلَى هوهام ملِك حربونَ، فأرسلَ أدوين 3. املَلكيِة، وهي أعظَم ِمن عاٍي، وكُلُّ ِرجاهلا جباِبرةٌ

اصعدوا إلَي وأعينوين، فنضِرب ِجبعونَ "4: وِفرآم ملِك يرموت، ويافيع ملِك لَخيش، ودبري ملِك عجلونَ، يقولُ
ك أورشليم، وملك حربونَ، وملك مل: فاجتمع ملوك األموريني اخلَمسة5ُ". ألنها صالَحت يشوع وبين إسرائيلَ

فأرسلَ أهلُ 6. يرموت، وملك لَخيش، وملك عجلونَ، وصِعدوا هم وكُلُّ جيوِشِهم ونزلوا علَى ِجبعونَ وحاربوها
  ال:"ِجبعونَ إلَى يشوع إلَى املَحلَِّة يف اِجللجال يقولونَ

بيِدكعن ع يكدرِخ يإلَين. ت ديف اصع اِكننيالس نيلوِك األموريم علَينا مجيع عمقد اجت ها، ألنلِّصنا وأِعنا عاِجالً وخ
  .فصِعد يشوع ِمن اِجللجال هو ومجيع ِرجال احلَرِب معه وكُلُّ جباِبرِة البأِس7". اجلَبل

8شوعلي ال:"فقالَ الرب 
مهقد أسلَمت ِدكي بيألن ،مال. ختَفه 

جِهكبو ملٌ ِمنهجر ِقفة9ً". يغتب شوعي ى إليِهماِجللجال. فأت ِمن اللَّيلَ كُلَّه ِعد10. ص أمام الرب مهجفأزع
. وإلَى مقِّيدةَإسرائيلَ، وضربهم ضربةً عظيمةً يف ِجبعونَ، وطَردهم يف طريِق عقَبِة بيِت حورونَ، وضربهم إلَى عزيقَةَ 

وبينما هم هاِربونَ ِمن أماِم إسرائيلَ وهم يف منحدِر بيِت حورونَ، رماهم الرب ِحبجارٍة عظيمٍة ِمن السماِء إلَى 11
  .والذين ماتوا ِحبجارِة البرِد هم أكثَر ِمن الذين قَتلهم بنو إسرائيلَ بالسيِف. عزيقَةَ فماتوا

 :حينئٍذ كلَّم يشوع الرب، يوم أسلَم الرب األموريني أمام بين إسرائيلَ، وقالَ أمام عيوِن إسرائيل12َ

  ،ِجبعونَ يا شمس دومي علَى"

 ."ويا قَمر علَى وادي أيلونَ 

  مكتوبا يف ِسفِر ياشر؟أليس هذا . فدامِت الشمس ووقَف القَمر حتى انتقَم الشعب ِمن أعدائِه13

قَفَِت الشمسفو  

  يف كِبِد السماِء 

  ومل تعجلْ للغروٍب

  .نحو يوٍم كاِمٍل 



 ذلك اليوِم قَبله وال ومل يكُن ِمثل14ُ

 .بعده ِمسع فيِه الرب صوت إنساٍن، ألنَّ الرب حارب عن إسرائيلَ

  مقتل مخسة ملوك أموريني
15عجر لَِّة يف اِجللجالثُمإلَى املَح إسرائيلَ معه ومجيع شوعٍة يف 16.  يغاربأوا يف مةُ املُلوِك واختاخلَمس أولئك برفه

 دحِرجوا:"فقالَ يشوع18". قد وِجد املُلوك اخلَمسةُ مختِبئني يف مغارٍة يف مقِّيدةَ:"فأُخِبر يشوع وقِيلَ له17. مقِّيدةَ
ِة، وأقيموا علَيها ِرجاالً ألجل ِحفِظِهمةً علَى فِم املَغارةً عظيمم فال19. ِحجارا أنتوأم  

مهرخواضِربوا مؤ ا وراَء أعدائكُموال. تِقفوا، بل اسع  
ِدكُمبي مهقد أسلَم كُمإلَه ألنَّ الرب ،مهندلونَ مدخي معوه20". تدى يها انتولَم رِبِهمض نو إسرائيلَ ِمنوب شوع

رجع مجيع الشعِب إلَى املَحلَِّة إلَى 21. ضربةً عظيمةً ِجدا حتى فنوا، والشرد الذين شردوا ِمنهم دخلوا املُدنَ املُحصنةَ
افتحوا فم املَغارِة وأخِرجوا إلَي :"فقالَ يشوع22. مل يسن أحد لسانه علَى بين إسرائيلَ. يشوع يف مقِّيدةَ بسالٍم

ملك أورشليم، : ففَعلوا كذلك، وأخرجوا إليِه أولئك املُلوك اخلَمسةَ ِمن املَغارِة23". هؤالِء اخلَمسةَ املُلوِك ِمن املَغارِة
وكانَ لَما أخرجوا أولئك املُلوك إلَى يشوع أنَّ 24 .وملك حربونَ، وملك يرموت، وملك لَخيش، وملك عجلونَ

ساروا معه اِد ِرجال احلَرِب الذينعا كُلَّ ِرجال إسرائيلَ، وقالَ لقود شوععلَى أعناِق :"ي لكُمعوا أرجموا وضتقَد
  ال:"وعفقالَ هلُم يش25. فتقَدموا ووضعوا أرجلهم علَى أعناِقِهم". هؤالِء املُلوِك
  ختافوا وال
وضربهم يشوع بعد ذلك 26". ألنه هكذا يفعلُ الرب جبميِع أعدائكُم الذين تحاِربونهم. تشددوا وتشجعوا. ترتِعبوا

 غُروِب الشمِس أنَّ وكانَ ِعند27. وقَتلهم وعلَّقَهم علَى خمِس خشٍب، وبقوا معلَّقني علَى اخلَشِب حتى املساِء
يشوع أمر فأنزلوهم عن اخلَشِب وطَرحوهم يف املَغارِة اليت اختبأوا فيها، ووضعوا ِحجارةً كبريةً علَى فِم املَغارِة حتى 

  .إلَى هذا اليوِم عيِنِه
28مريِف، وحالس دها حببراليوِم وض ةَ يف ذلكقِّيدم شوعذَ ياوأخ فٍسلكَها هو وكُلَّ نلَ .  ما، وفَعبِق شاِردمل ي

 .مبلِك مقِّيدةَ كما فعلَ مبلِك أرحيا

  غزو املدن اجلنوبية
فدفَعها الرب هي أيضا بيِد إسرائيلَ مع 30. ثُم اجتاز يشوع ِمن مقِّيدةَ وكُلُّ إسرائيلَ معه إلَى لبنةَ، وحارب لبنة29َ 
ثُم اجتاز 31. مل يبِق ا شاِردا، وفَعلَ مبلِكها كما فعلَ مبلِك أرحيا. ِكها، فضربها حبد السيِف وكُلَّ نفٍس امل

 فدفَع الرب لَخيش بيِد إسرائيلَ، فأخذَها يف32. يشوع وكُلُّ إسرائيلَ معه ِمن لبنةَ إلَى لَخيش ونزلَ علَيها وحاربها
حينئٍذ صِعد هورام ملك جازر إلعانِة 33. اليوِم الثّاين وضربها حبد السيِف وكُلَّ نفٍس ا حسب كُلِّ ما فعلَ بلبنةَ

  .لَخيش، وضربه يشوع مع شعِبِه حتى مل يبِق له شاِردا
34 لَخيش ِمن وكُلُّ إسرائيلَ معه شوعي اجتاز بوها، ثُملوا علَيها وحارزجلونَ فناليوِم 35إلَى ع ذوها يف ذلكوأخ

لَ بلَخيشكُلِّ ما فع بساليوِم ح ا يف ذلك فٍسكُلَّ ن مريِف، وحالس دبوها حبر36. وض ومجيع شوعي ِعدص ثُم



ضربوها حبد السيِف مع ملِكها وكُلِّ مدِنها وكُلِّ وأخذوها و37إسرائيلَ معه ِمن عجلونَ إلَى حربونَ وحاربوها، 
  .مل يبِق شاِردا حسب كُلِّ ما فعلَ بعجلونَ، فحرمها وكُلَّ نفٍس ا. نفٍس ا

ربوها حبد السيِف وأخذَها مع ملِكها وكُلِّ مدِنها، وض39ثُم رجع يشوع وكُلُّ إسرائيلَ معه إلَى دبري وحاربها، 38
 .وملِكها مل يبِق شاِردا، كما فعلَ حبربونَ كذلك فعلَ بدبري وملِكها، وكما فعلَ بلبنةَ. وحرموا كُلَّ نفٍس ا

م كُلَّ نسمٍة كما مل يبِق شاِردا، بل حر. فضرب يشوع كُلَّ أرِض اجلَبل واجلَنوِب والسهِل والسفوِح وكُلَّ ملوِكها40
وأخذَ 42. فضربهم يشوع ِمن قادش برنيع إلَى غَزةَ ومجيع أرِض جوِشن إلَى ِجبعون41َ. أمر الرب إلَه إسرائيلَ

م رجع يشوع ث43ُ. يشوع مجيع أولئك املُلوِك وأرِضِهم دفعةً واِحدةً، ألنَّ الرب إلَه إسرائيلَ حارب عن إسرائيلَ
  .ومجيع إسرائيلَ معه إلَى املَحلَِّة إلَى اِجللجال

  هزمية ملوك الشمال
11 
1 ،لِك أكشافلِك ِشمرونَ، وإلَى ملِك مادونَ، وإلَى مم لَ إلَى يوبابأرس ،حاصور لكم يابني ا ِمسعوإلَى 2فلَم

الكَنعانيني يف 3عربِة جنويب ِكنروت، ويف السهل، ويف مرتفَعاِت دور غَربا، املُلوِك الذين إلَى الشمال يف اجلَبل، ويف ال
. الشرِق والغرِب، واألموريني واِحلثِّيني والِفِرزيني واليبوسيني يف اجلَبل، واِحلويني حتت حرمونَ يف أرِض اِملصفاِة

م معهم، شعبا غَفريا كالرمل الذي علَى شاِطئ البحِر يف الكَثرِة، خبيٍل ومركَباٍت كثريٍة فخرجوا هم وكُلُّ جيوِشِه4
  .فاجتمع مجيع هؤالِء املُلوِك مبيعاٍد وجاءوا ونزلوا معا علَى مياِه مريوم لكَي يحاِربوا إسرائيل5َ. ِجدا
6شوعلي ال:"فقالَ الرب 

".  غَدا يف ِمثل هذا الوقِت أدفَعهم مجيعا قَتلَى أمام إسرائيلَ، فتعرِقب خيلهم، وتحِرق مركَباِتِهم بالناِرختَفهم، ألني
7ةً وسقَطوا علَيِهمغتب ريوممياِه م ِعند علَيِهم ِرجال احلَرِب معه ومجيع شوعِد إسرائيلَ، 8. فجاَء يبي الرب مهفَعفد
رقًافضِة ِمصفاةَ شقعوإلَى ب ،ماِيم فوتِة، وإلَى ِمسرإلَى صيدونَ العظيم مدوهوطَر مبوههلُم . ر بقى مل يحت مبوهرفض
9. شاِردالرب كما قالَ له مِ شوعلَ ياِر. ففَعبالن ركَباِتِهمم قوأحر ،ميلهخ رقَبع.  
ذلك الوقِت وأخذَ حاصور وضرب ملكَها بالسيِف، ألنَّ حاصور كانت قَبالً رأس مجيِع ِتلك ثُم رجع يشوع يف 10

فأخذَ يشوع 12. حرموهم، ومل تبق نسمةٌ، وأحرق حاصور بالناِر. السيِف ِّوضربوا كُلَّ نفٍس ا حبد11. املَمالِك
غَري أنَّ املُدنَ 13. حرمهم كما أمر موسى عبد الرب. يع ملوِكها وضربهم حبد السيِفكُلَّ مدِن أولئك املُلوِك ومج

شوعقَها يها أحروحد دا حاصورحِرقها إسرائيلُ، ما عةَ علَى ِتالهلا مل ي14. القائم هائمِن والباملُد ِة ِتلكوكُلُّ غَنيم
كَما أمر 15. مل يبقوا نسمةً. وأما الرجالُ فضربوهم مجيعا حبد السيِف حتى أبادوهم.  ألنفُِسِهمنهبها بنو إسرائيلَ

شوعلَ يوهكذا فع ،شوعى يموس رهكذا أم هبدى عموس ى. الربموس بِه الرب ركُلِّ ما أم يئًا ِمنهِملْ شمل ي .
اجلَبلَ، وكُلَّ اجلَنوِب، وكُلَّ أرِض جوِشن والسهلَ والعربةَ وجبلَ إسرائيلَ : لَّ ِتلك األرِضفأخذَ يشوع ك16ُ

 ،رمون17َوسهلهل حبج ِة لُبنانَ حتتقعيف ب عل جادإلَى ب اِعِد إلَى سعريِع الصل األقراجلَب لوِكها . ِمنم ذَ مجيعوأخ
ملهوقَت مهبرة18ً. وضا كثرياماملُلوِك أي ا مع أولئكربح شوعِملَ يين إسرائيلَ إال19. فعب تمدينةٌ صالَح مل تكُن  



ألنه كانَ ِمن ِقبل الرب أنْ يشدد قُلوبهم حتى يالقوا إسرائيلَ 20. اِحلويني سكّانَ ِجبعونَ، بل أخذوا اجلميع باحلَرِب
   فيحرموا، فالللمحاربِة

  .تكونُ علَيِهم رأفَةٌ، بل يبادونَ كما أمر الرب موسى
وجاَء يشوع يف ذلك الوقِت وقَرض العناقيني ِمن اجلَبل، ِمن حربونَ وِمن دبري وِمن عناب، وِمن مجيِع جبل يهوذا، 21

فلم يتبق عناقيونَ يف أرِض بين إسرائيلَ، لكن بقوا يف غَزةَ 22.  مع مدِنِهمحرمهم يشوع. وِمن كُلِّ جبل إسرائيلَ
وأشدود تلكًا إلسرائيلَ 23. وجم شوعى، وأعطاها يموس بِه الرب كُلِّ ما كلَّم بسكُلَّ األرِض ح شوعذَ يفأخ

وأسباِطِهم ِقِهمِفر بسح .ِمن ِت األرضراحاحلَرِبواست .  
  قائمة بامللوك املهزومني

12 
1 روِق الشمِس، ِمنش حونِّ نِرب اُألرديف ع مهلكوا أرضنو إسرائيلَ وامتب مهبرض األرِض الذين لوكم موهؤالِء ه

لساِكن يف حشبونَ، املُتسلِّطُ سيحونُ ملك األموريني ا2: وادي أرنونَ إلَى جبل حرمونَ وكُلِّ العربِة نحو الشروِق
والعربِة إلَى 3ِمن عروعري اليت علَى حافَِة وادي أرنونَ ووسِط الوادي وِنصِف ِجلعاد إلَى وادي يبوق تخوِم بين عمونَ 

بيِت يشيموت، وِمن التيمِن حتت سفوِح نحو الشروِق، طريِق " حبِر اِمللِح"حبِر ِكنروت نحو الشروِق، وإلَى حبِر العربِة 
واملُتسلِِّط علَى جبل 5وتخوم عوٍج ملِك باشانَ ِمن بقيِة الرفائيني الساِكِن يف عشتاروثَ ويف إذرعي، 4. الِفسجِة

. ِجلعاد، تخوِم سيحونَ ملِك حشبونَحرمونَ وسلخةَ وعلَى كُلِّ باشانَ إلَى تخِم اجلَشوريني واملَعكيني وِنصِف 
وأعطاها موسى عبد الرب مرياثًا للرأوبينيني واجلاديني ولِنصِف ِسبِط . موسى عبد الرب وبنو إسرائيلَ ضربوها6

  .منسى
 غَربا، ِمن بعل جاد يف بقعِة لُبنانَ إلَى وهؤالِء هم ملوك األرِض الذين ضربهم يشوع وبنو إسرائيلَ يف عِرب اُألردن7ِّ

اِعِد إلَى سعريِع الصل األقراجلَب . ،ِقِهمِفر بسألسباِط إسرائيلَ مرياثًا ح شوعِة 8وأعطاها يبرهل والعل والسيف اجلَب 
. ملك أرحيا واِحد9. نَ والفَِرزيونَ واِحلويونَ واليبوسيونَاِحلثِّيونَ واألموريونَ والكَنعانيو: والسفوِح والبريِة واجلَنوِب

يِت إيلَ واِحداليت جباِنِب ب عاي لك10. مواِحد ليمشأور لكم .ربونَ واِحدح لك11. مواِحد رموتي لكم . لكم
واِحد 12. لَخيشجلونَ واِحدع لكم .واِحد رجاز لكل13. ممواِحد بريد ك .واِحد رجاد لك14. م لكم
ةَ واِحدرمح .واِحد ِعراد لك15. مةَ واِحدلبن لكم .واِحد الَّمدع لك16. مةَ واِحدقِّيدم لكيِت إيلَ . مب لكم

17. واِحدواِحد تفّوح لكم .واِحد حافَر لك18. مواِحد أفيق لكم . لكمارونَ واِحدمادونَ 19. لَش لكم
واِحد .واِحد حاصور لك20. مرأونَ واِحدِشمرونَ م لكم .واِحد أكشاف لك21. مواِحد كتعن لكم . لكم

و واِحدِجد22. مواِحد شقاد لكم .لَ واِحديف كرم عامقني لكٍر واِح23. مفَعاِت دورتٍر يف مدو لكمد . لكم
يف اِجللجال واِحد 24. جوييمةَ واِحدِترص لكوثَالثونَ. م املُلوِك واِحد مجيع.  
  األراضي اليت مل متتلك بعد

13 



1شوعي اِم. وشاخيف األي متقَد .الرب فقالَ له":قد ِشخت اِم. أنتيف األي متا . تقَدةٌ ِجدكثري أرض تقيوقد ب
ِمن الشيحوِر الذي هو أمام ِمصر 3كُلُّ دائرِة الِفلسطينيني، وكُلُّ اجلَشوريني : هِذِه هي األرض الباقية2ُ. ِكلالمِتال

الغزي واألشدودي واألشقَلوينِّ واجلَتي : إلَى تخِم عقرونَ ِشماالً تحسب للكَنعانيني أقطاِب الِفلسطينيني اخلَمسِة
. ِمن التيمِن كُلُّ أرِض الكَنعانيني، ومُغارةُ اليت للصيدونيني إلَى أفيق إلَى تخِم األموريني4. العقروينِّ، والعوينيو
يع مج6. وأرض اِجلبليني، وكُلُّ لُبنانَ نحو شروِق الشمِس، ِمن بعلَِ جاد حتت جبل حرمونَ إلَى مدخل حماة5َ

نييدونيالص مجيع ،ماِيم ِفوتلُبنانَ إلَى ِمسر ل ِمنكّاِن اجلَبين إسرائيلَ. سأماِم ب ِمن مهدِة . أنا أطرما اقِسمها بالقُرعإن
كرتلكًا كما أمى7. إلسرائيلَ مسنِة األسباِط وِنصِف ِسبِط مسعلكًا للتم هِذِه األرض واآلنَ اقِسم".  

  تقسيم األراضي الواقعة شرقي األردن
معهم أخذَ الرأوبينيونَ واجلاديونَ ملكَهم الذي أعطاهم موسى يف عِرب اُألردنِّ نحو الشروِق، كما أعطاهم موسى 8

الرب بداليت علَى حافَِة وادي أرنونَ واملدينِة اليت يف وسِط الوادي، وك9ُ. ع روعريع با إلَى ديبونَ، ِمندلَّ سهل مي
وِجلعاد وتخوم اجلَشوريني 11ومجيع مدِن سيحونَ ملِك األموريني الذي ملك يف حشبونَ إلَى تخِم بين عمونَ 10

 يف عشتاروثَ كُلَّ مملكَِة عوٍج يف باشانَ الذي ملك12واملَعكيني، وكُلَّ جبل حرمونَ، وكُلَّ باشانَ إلَى سلخةَ، 
ومل يطرد بنو إسرائيلَ اجلَشوريني واملَعكيني، 13. هو بقي ِمن بقيِة الرفائيني، وضربهم موسى وطَردهم. ويف إذرعي

ائد الرب إلَِه وق. لكن لِسبِط الوي مل يعِط نصيبا14. فسكَن اجلَشوري واملَعكي يف وسِط إسرائيلَ إلَى هذا اليوِم
هكما كلَّم هصيبإسرائيلَ هي ن.  

15شائِرِهمع بسح نيين رأوبى ِسبطَ باليت علَى حافَِة وادي أرنونَ 16: وأعطَى موس روعريع ِمن مهمخفكانَ ت
 اليت يف السهل، وديبونَ وباموت حشبونَ ومجيع مدِنها17. واملدينِة اليت يف وسِط الوادي، وكُلَّ السهل ِعند ميدبا

وقَريتاِيم وِسبمةَ وصارثَ الشحِر يف جبل الوادي، 19ويهصةَ وقَدميوت وميفَعةَ، 18بعٍل وبيت بعل معونَ، 
20 شيموتي يتِة وبالِفسج فوحوس فغور يتلِك األ21وبملكَِة سيحونَ مهل، وكُلَّ مِن السدوكُلَّ م نيموري

أوي وراقَم وصور وحور ورابع، أُمراِء سيحونَ ساِكين : الذي ملك يف حشبونَ، الذي ضربه موسى مع رؤساِء ِمديانَ
وكانَ تخم بين رأوبني اُألردنَّ 23. وبلعام بن بعور العراف قَتله بنو إسرائيلَ بالسيِف مع قَتالهم22. األرِض
هخومها. وتنُ وضياعاملُد ،شائِرِهمع بسح نيين رأوبب صيبهذا ن.  

24شائِرِهمع بسح ين جادب ،ى لِسبِط جادأرِض 25: وأعطَى موس وِنصف ِن ِجلعاددوكُلَّ م زيرعي مهمخفكانَ ت
. بونَ إلَى رامِة اِملصفاِة وبطونيم، وِمن محناِيم إلَى تخِم دبريوِمن حش26بين عمونَ إلَى عروعري اليت هي أمام ربةَ، 

27 هخومنَّ وتشبونَ، اُألردلِك حملكَِة سيحونَ مةَ مقيوصافونَ ب ،كّوتةَ، وسِنمر يتوب ،هارام يتويف الوادي ب
  .هذا نصيب بين جاد حسب عشائِرِهِم، املُدنُ وضياعها28. وِقإلَى طَرِف حبِر ِكنروت يف عِرب اُألردنِّ نحو الشر

29شائِرِهمع بسى حسنين مى، وكانَ لِنصِف ِسبِط بسنى لِنصِف ِسبِط م30: وأعطَى موس ِمن مهمخوكانَ ت
وِنصف 31.  يائري اليت يف باشانَ، ِستني مدينةًمحناِيم، كُلَّ باشانَ، كُلَّ مملكَِة عوٍج ملِك باشانَ، وكُلَّ حوّوِث

شائِرِهمع بسح ين ماكريى، لِنصِف بسنبِن م ين ماكريملكَِة عوٍج يف باشانَ لبنُ مدعي مشتاروثَ وإذروع ِجلعاد .



وأما ِسبطُ الوي فلم يعِطِه 33. لشروِقفهِذِه هي اليت قَسمها موسى يف عرباِت موآب يف عِرب أُردنِّ أرحيا نحو ا32
  .الرب إلَه إسرائيلَ هو نصيبهم كما كلَّمهم. موسى نصيبا

  تقسيم األراضي الواقعة غريب األردن
14 
ونَ ورؤساُء آباِء فهِذِه هي اليت امتلكَها بنو إسرائيلَ يف أرِض كنعانَ، اليت ملَّكَهم إياها ألعازار الكاِهن ويشوع بن ن1

ألنَّ موسى 3. نصيبهم بالقُرعِة كما أمر الرب عن يِد موسى للتسعِة األسباِط وِنصِف السبِط2. أسباِط بين إسرائيلَ
ألنَّ بين يوسف 4. موأما الالويونَ فلم يعِطِهم نصيبا يف وسِطِه. أعطَى نصيب السبطَِني وِنصِف السبِط يف عِرب اُألردنِّ

  ومل يعطوا الالويني ِقسما يف األرِض إال. منسى وأفراِيم: كانوا ِسبطَِني
مناهقتوم اشيِهمها ملَوساِرحكَِن، وما للسند5. مموا األرضنو إسرائيلَ وقَسلَ بى هكذا فعموس الرب ركَما أم.  

  حربون تعطى لكالب
6مقَديف اِجللجالفت شوعهوذا إلَى ينو يب  .يةَ القَِنزفُني بن كالَب وقالَ له": بِه الرب الذي كلَّم الكالم تعلَم أنت

رنيعِش بيف قاد ِتكِجه يت وِمنِجه لَ اِهللا ِمنجى ر7. موسِمن الرب بدى علَين موسأرس ةً حنيسن عنيأرب ابن كُنت 
األرض سسجألت رنيعِش با يف قَليب. قادمإليِه بكالٍم ع عتج8. فر عي فأذابوا قَلبِعدوا مص يتَ الذينا إخووأم

إنَّ األرض اليت وِطئَتها ِرجلُك لك : فحلَف موسى يف ذلك اليوِم قائال9ً. وأما أنا فاتبعت متاما الرب إلَهي. الشعِب
واآلنَ فها قد استحياينَ الرب كما تكلَّم هِذِه 10.  نصيبا وألوالِدك إلَى األبِد، ألنك اتبعت الرب إلَهي متاماتكونُ

واآلنَ فها أنا اليوم ابن . اخلَمس واألربعني سنةً، ِمن حني كلَّم الرب موسى ذا الكالِم حني سار إسرائيلُ يف القَفِر
كما كانت قويت حينئٍذ، هكذا قويت . فلم أزل اليوم متشددا كما يف يوم أرسلَين موسى11.  وثَمانني سنةًخمٍس

ألنك أنت . فاآلنَ أعِطين هذا اجلَبلَ الذي تكلَّم عنه الرب يف ذلك اليوِم12. اآلنَ للحرِب وللخروِج وللدخول
". لَعلَّ الرب معي فأطردهم كما تكلَّم الرب.  أنَّ العناقيني هناك، واملُدنُ عظيمةٌ محصنةٌِمسعت يف ذلك اليوِم

لذلك صارت حربونُ لكالَب بِن يفُنةَ القَِنزي ملكًا 14. فباركَه يشوع، وأعطَى حربونَ لكالَب بِن يفُنةَ ملكًا13
. واسم حربونَ قَبالً قريةُ أربع، الرجل األعظَِم يف العناقيني15. ، ألنه اتبع متاما الرب إلَه إسرائيلَإلَى هذا اليوِم

  .واستراحِت األرض ِمن احلَرِب
  نصيب يهوذا

 (15-1:11قض)
15 
1شائِرِهمع بسهوذا حين يةُ لِسبِط بِت القُرعوكان :ِم أدومخِنإلَى تيمى التاجلَنوِب، أقص حون ةَ صنييروكانَ 2.  ب

وخرج إلَى جنوِب عقَبِة عقِربيم وعبر إلَى صني، 3. تخمهم اجلَنويب أقصى حبِر اِمللِح ِمن اللِّساِن املُتوَجِه نحو اجلَنوِب
وعبر إلَى عصمونَ وخرج إلَى 4ونَ، وصِعد إلَى أدار إلَى القَرقَِع، وصِعد ِمن جنوِب قادِش برنيع وعبر إلَى حصر

البحِر. وادي ِمصر ِم ِعندخالت خاِرجم توكان .اجلَنويب كُممخِف 5. هذا يكونُ تاِمللِح إلَى طَر رِق حبرالش مخوت
وصِعد التخم إلَى بيِت حجلَةَ وعبر ِمن ِشماِل بيِت 6.  أقصى اُألردنِّوتخم جاِنِب الشماِل ِمن لساِن البحِر. اُألردنِّ



 ،نيبِن رأوب نِر بوهجإلَى ح مخالت ِعدِة، وصبرمال إلَى 7العالش حون هجوتو خوروادي ع ِمن بريإلَى د مخالت ِعدوص
وعبر التخم إلَى مياِه عِني شمٍس، وكانت مخاِرجه إلَى عِني .  أدميم اليت ِمن جنويب الوادياِجللجال اليت مقابِلَ عقَبِة

وصِعد التخم إلَى رأِس . وصِعد التخم يف وادي ابِن ِهنوم إلَى جاِنِب اليبوسي ِمن اجلَنوِب، هي أورشليم8. روجلَ
وامتد التخم ِمن رأِس اجلَبل إلَى منبِع 9. الَةَ وادي ِهنوم غَربا، الذي هو يف طَرِف وادي الرفائيني ِشماالًاجلَبل الذي قُب

عارميلَةَ، هي قريةُ يعإلَى ب مخالت دل ِعفرونَ وامتبِن جدإلَى م وخرج ،فتوحل10َ. مياِه نعب ِمن مخالت دا إلَى وامتةَ غَرب
. ونزلَ إلَى بيِت شمٍس وعبر إلَى ِتمنةَ. جبل سعري، وعبر إلَى جاِنِب جبل يعارمي ِمن الشمال، هي كسالونُ

11 لَِة وخرجعلَ الببج ربكرونَ وعإلَى ش مخالت دمال وامتالش حوِقرونَ نإلَى جاِنِب ع مخالت بِنئيلَوخرجإلَى ي .
هذا تخم بين يهوذا مستديرا حسب . والتخم الغريب البحر الكَبري وتخومه12. وكانَ مخاِرج التخِم ِعند البحِر

شائِرِهمع.  
13شوعلي ل الربقَو بسهوذا حين يا يف وسِط بةَ ِقسمفُني بن وأعطَى كالَب :عربونُقريةَ أربهي ح ،ناقأيب ع  .
وصِعد ِمن هناك إلَى 15. شيشاي وأخيمانَ وتلماي، أوالد عناق: وطَرد كالَب ِمن هناك بين عناق الثَّالثَة14َ

بريكّاِن دقَبالً قريةَ ِسفٍر . س بريد 16وكانَ اسمذُها أُعطيِه:"وقالَ كالَبقريةَ ِسفٍر ويأخ ضِربي نيت مةَ ابنكسع 
وكانَ ِعند دخوهلا أنها غَرته بطَلَِب 18. فأعطاه عكسةَ ابنته امرأةً. فأخذَها عثنيئيلُ بن قَناز أخو كالَب17". امرأةً

يتين أرض ألنك أعطَ. أعِطين بركَةً: "فقالَت19". ما لِك؟:"فنزلَت عن اِحلماِر فقالَ هلا كالَب. حقٍل ِمن أبيها
  .فأعطاها الينابيع العليا والينابيع السفلَى". اجلَنوِب فأعِطين ينابيع ماٍء

20شائِرِهمع بسهوذا حين يِسبِط ب صيب21: هذا ن ِم أدومخهوذا إلَى تين يى اليت لِسبِط بنُ القُصوِت املُدوكان
وزيف وطالَم 24وقادش وحاصور وِيثنانَ، 23ينةَ ودميونةَ وعدعدةَ، وق22َقَبِصئيلَ وعيدر وياجور، : جنوبا

 ،لوتع25وب ،صرونَ، هي حاصوروح ةَ وقَريوتتدوح ةَ، 26وحاصوروموالد ماعوش ةَ 27وأمامدج رصوح
وألتولَد وِكسيلَ 30 وعييم وعاصم، وبعلَة29َوحصر شوعالَ وبئر سبٍع وبزيوتيةَ، 28وحشمونَ وبيت فالَطَ، 

  .كُلُّ املُدِن ِتسع وِعشرونَ مع ضياِعها. ولَباوت وِشلحيم وعني وِرمون32َوِصقلَغَ ومدمنةَ وسنسنةَ، 31وحرمةَ، 
موت وعدالَّم وسوكوه وير35وزانوح وعني جنيم وتفّوح وعينام، 34أشتأولُ وصرعةُ وأشنةُ، : يف السهل 33

  .أربع عشرةَ مدينةً مع ضياِعها. وشعراِيم وعديتاِيم واجلُديرةُ وجديروتاِيم36وعزيقَةُ، 
37 ،لُ جادجدةُ ومداشنانُ وحقِتئيلُ، 38صجلونُ، 39وِدلعانُ واِملصفاةُ ويصقَةُ وعوب 40ولَخيش ونُ ولَحماموكب

 ،41وِكتليشةُوجقِّيدةُ وممعداجونَ ون يتب يروتةَ مدينةً مع ضياِعها. درعش وعاشانُ، 42. ِست رةُ وعاتلبن
43 ،صيبةُ ونوأشن فتاحة44ُويريشوم ٍن مع ضياِعها. وقَعيلَةُ وأكزيبدم ِتسع.  
أشدود وقُراها وضياعها، 47. ود وضياِعهاِمن عقرونَ غَربا كُلُّ ما بقُرِب أشد46. عقرونُ وقُراها وضياعها45

  .وغَزةُ وقُراها وضياعها إلَى وادي ِمصر والبحِر الكَبِري وتخوِمِه
وجوشن 51وعناب وأشِتموه وعانيم، 50. ودنةُ وقريةُ سنةَ، هي دبري49شامري ويتري وسوكوه، : ويف اجلَبل48

ةَ. وحولونُ وجيلوهشرى عةُ وأشعانُ، 52.  مدينةً مع ضياِعهاإحدودوم وأفيقَةُ، 53أراب تفّوح يتوب نوموي



54ربونُ، وصيعورهي ح ،عمطَةُ وقريةُ أربٍن مع ضياِعها. وحدم ويوطَةُ، 55. ِتسع لُ وزيفعونُ وكرمم
56 ،وزانوح عامقدعيلُ ويزرة57ُويةُ وِتمنوِجبع والقاِين .م رٍن مع ضياِعهاعشصوٍر 58. د يتلحولُ وبح

 ،دورقون59ُوجوألت نوتع يتةُ وبعارٍن مع ضياِعها. ومدم ُة60ُ. ِستوالرب ،عارميعٍل، هي قريةُ يتاِن . قريةُ بدينم
  .مع ضياِعِهما

. ِست مدٍن مع ضياِعها. نةُ اِمللِح وعني جدٍيوالنبشانُ ومدي62بيت العربِة وِمدين وسكاكَةُ، : يف البريِة 61
وأما اليبوسيونَ الساِكنونَ يف أورشليم فلم يقِدر بنو يهوذا علَى طَرِدِهم، فسكَن اليبوسيونَ مع بين يهوذا يف 63

  .أورشليم إلَى هذا اليوِم
  نصيب أفرامي ومنسى

16 
1فين يوسةُ لبِت القُرعيِت وخرجل ببأرحيا يف ج ِة ِمناِعدِة الصيرروِق إلَى البالش حونِّ أرحيا إلَى ماِء أرحيا نأُرد ِمن 
ونزلَت غَربا إلَى تخِم اليفلَطيني 3وخرجت ِمن بيِت إيلَ إلَى لوز وعبرت إلَى تخِم األركيني إلَى عطاروت، 2. إيلَ

  .فملك ابنا يوسف منسى وأفراِيم4.  بيِت حورونَ السفلَى، وإلَى جازر، وكانت مخاِرجها ِعند البحِرإلَى تخِم
5شائِرِهمع بسح ين أفراِيمب مخرقًا. وكانَ تش صيِبِهمن مخليا: وكانَ تيِت حورونَ العإلَى ب ارأد طاروتع .
ونزلَ ِمن 7. و البحِر إلَى املَكمتِة ِشماالً، ودار التخم شرقًا إلَى تآنِة شيلوه وعبرها شرقي ينوحةَوخرج التخم نح6

وجاز التخم ِمن تفّوح غَربا إلَى وادي قانةَ، 8. ينوحةَ إلَى عطاروت ونعراتِ ووصلَ إلَى أرحيا وخرج إلَى اُألردنِّ
تالبحِروكان ِعند هخاِرجيف 9.  م ين أفراِيمِة لبزِن املُفرمع املُد شائِرِهمع بسح ين أفراِيمِسبِط ب صيبهذا هو ن

فسكَن الكَنعانيونَ يف . فلم يطردوا الكَنعانيني الساِكنني يف جازر10. مجيع املُدِن وضياِعها. وسِط نصيِب بين منسى
  . أفراِيم إلَى هذا اليوِم، وكانوا عبيدا حتت اِجلزيِةوسِط
 
17 
1فيوس هو بكر هى، ألنسنةُ لِسبِط مِت القُرعوكان . ترٍب، وكانلَ حجكانَ ر هألن ،ى أيب ِجلعادسنبكِر م ملاكري

وباشانُ له 2. ِجلعادع بسح ى الباقنيسنين ملب توكانين . شائِرِهمين أسريئيلَ، ولبولب ،ين حالَقولب رزين أبيعلب
شائِرِهمع بسح الذُّكور ،فى بِن يوسسننو مم بهؤالِء ه ،ميداعين شولب ،ين حافَرولب ،كَم3. ش بن لُفحادا صوأم

محلَةُ ونوعةُ وحجلَةُ وِملكَةُ : وهِذِه أمساُء بناِتِه. نَ بل بناتحافَر بِن ِجلعاد بِن ماكري بِن منسى فلم يكُن له بنو
الرب أمر موسى أنْ يعطينا نصيبا : "فتقَدمن أمام ألعازار الكاِهِن وأمام يشوع بِن نونَ وأمام الرؤساِء وقُلن4. وِترصةُ

فأصاب منسى عشر ِحصٍص، ما عدا أرض 5.  نصيبا بني إخوِة أبيِهنفأعطاهن حسب قَول الرب". بني إخوِتنا
. ألنَّ بناِت منسى أخذنَ نصيبا بني بنيِه، وكانت أرض ِجلعاد لبين منسى الباقني6. ِجلعاد وباشانَ اليت يف عِرب اُألردنِّ

كانَ 8. ملَكمتِة اليت مقاِبلَ شكيم، وامتد التخم نحو اليمِني إلَى سكّاِن عِني تفّوحوكانَ تخم منسى ِمن أشري إلَى ا7
تفّوح ى أرضسملَن .ين أفراِيمى هي لبسنِم مخإلَى ت ا تفّوحالوادي9. وأم نويبةَ جإلَى وادي قان مخلَ التزهِذِه . ون
نيب نُ أفراِيمدىمسنِن مدالبحِر.  م ِعند هخاِرجم تى ِشمايلُّ الوادي، وكانسنم مخ10. وت ،اجلَنوِب ألفراِيم ِمن



وكانَ ملَنسى يف 11. ووصلَ إلَى أشري ِشماالً، وإلَى يساكَر نحو الشروِق. وكانَ البحر تخمه. وِمن الشمال ملَنسى
 أشري بيت شانَ وقُراها، ويبلَعام وقُراها، وسكّانُ دوٍر وقُراها، وسكّانُ عِني دوٍر وقُراها، وسكّانُ تعنك يساكَر ويف

ومل يقِدر بنو منسى أنْ يملكوا هِذِه املُدنَ، فعزم الكَنعانيونَ 12. وقُراها، وسكّانُ مِجدو وقُراها املُرتفَعات الثَّالثُ
وكانَ لَما تشدد بنو إسرائيلَ أُم جعلوا الكَنعانيني حتت اِجلزيِة، ومل يطردوهم 13. ى السكَِن يف ِتلك األرِضعلَ

  .طَردا
14قائلني شوعي فنو يوسب وكلَّم":ألن ،عظيم عبا وأنا شصيبةً نةً واِحدةً وِحصةً واِحدين قُرعإلَى اآلنَ ملاذا أعطَيت ه

إنْ كُنت شعبا عظيما، فاصعد إلَى الوعِر واقطَع لنفِسك هناك يف أرِض :"فقالَ هلُم يشوع15". قد باركَين الرب؟
لُ أفراِيمبج علَيك إذا ضاق ،نيفائيوالر نيي16". الِفِرزفنو يوسال:"فقالَ ب  

للذين يف بيِت شاٍن وقُراها، وللذين يف . نعانيني الساِكنني يف أرِض الوادي مركَبات حديٍدوجلميِع الكَ. يكفينا اجلَبلُ
  أنت شعب عظيم ولك قوةٌ عظيمةٌ، ال:"فكلَّم يشوع بيت يوسف، أفراِيم ومنسى، قائال17ً". وادي يزرعيلَ

فتطرد الكَنعانيني ألنَّ هلُم .  اجلَبلُ ألنه وعر، فتقطَعه وتكونُ لك مخاِرجهبل يكونُ لك18. تكونُ لك قُرعةٌ واِحدةٌ
  ".مركَباِت حديٍد ألنهم أِشداُء

  تقسيم باقي األرض
18 
1قُد ِت األرضةَ االجِتماِع، وأُخِضعيمخ بوا هناكصون ين إسرائيلَ يف شيلوهِة بماعكُلُّ ج عمواجتمه2. ام ِمن قيوب

حتى متى أنتم متراخونَ عن :"فقالَ يشوع لبين إسرائيل3َ. بين إسرائيلَ ِممن مل يقِسموا نصيبهم، سبعةُ أسباٍط
أُرِسلهم فيقوموا هاتوا ثَالثَةَ ِرجاٍل ِمن كُلِّ ِسبٍط ف4الدخول المِتالِك األرِض اليت أعطاكُم إياها الرب إلَه آبائكُم؟ 
يأتوا إلَي ثُم ،ِتِهمِب أنِصبسبوها حبكتسريوا يف األرِض ويِمِه 5. ويخهوذا علَى تي قيمِة أقساٍم، فيقِسموها إلَى سبعولي
اٍم، ثُم تأتونَ إلَي هنا وأنتم تكتبونَ األرض سبعةَ أقس6. ِمن اجلَنوِب، ويقيم بيت يوسف علَى تخِمِهم ِمن الشمال

وجاد . ألنه ليس لالويني ِقسم يف وسِطكُم، ألنَّ كهنوت الرب هو نصيبهم7. فأُلقي لكُم قُرعةً ههنا أمام الرب إلَِهنا
".  أعطاهم إياه موسى عبد الربورأوبني وِنصف ِسبِط منسى قد أخذوا نصيبهم يف عِرب اُألردنِّ نحو الشروِق، الذي

ِاذهبوا وسريوا يف األرِض واكتبوها، ثُم ارِجعوا :"وأوصى يشوع الذّاِهبني لِكتابِة األرِض قائالً. فقام الرجالُ وذَهبوا8
يف شيلوه الرب ةً أمامفأُلقي لكُم هنا قُرع روا يف األر9". إلَيبجالُ وعالر ةَ أقساٍم فسارِن سبعاملُد بسبوها حِض وكت

لَِّة يف شيلوهإلَى املَح شوعجاءوا إلَى ي 10. يف ِسفٍر، ثُم مقَس وهناك ،الرب أمام ةً يف شيلوهقُرع شوعفألقَى هلُم ي
ِقِهمِفر بسين إسرائيلَ حلب األرض شوعي.  

  نصيب بنيامني
وكانَ 12:  بين بنيامني حسب عشائِرِهم، وخرج تخم قُرعِتِهم بني بين يهوذا وبين يوسفوطَلَعت قُرعةُ ِسبِط11

وصِعد التخم إلَى جاِنِب أرحيا ِمن الشمال وصِعد يف اجلَبل غَربا، وكانت . تخمهم ِمن ِجهِة الشمال ِمن اُألردنِّ
ب عَُِند هخاِرجيِت آِونَمِة بي13. ر مخلَ التزإيلَ، ون يتهي ب ،اجلَنويب إلَى جاِنِب لوز ،إلَى لوز هناك ِمن مخالت ربوع



 وامتد التخم ودار إلَى ِجهِة الغرِب جنوبا14. إلَى عطاروِت إدار علَى اجلَبل الذي إلَى جنوِب بيِت حورونَ السفلَى
هِذِه . مدينةٌ لبين يهوذا. وكانت مخاِرجه ِعند قريِة بعٍل، هي قريةُ يعارمي. ِمن اجلَبل الذي مقابِلَ بيِت حورونَ جنوبا

. وخرج التخم غَربا وخرج إلَى منبِع مياِه نفتوح. وِجهةُ اجلَنوِب هي أقصى قريِة يعارمي15. هي ِجهةُ الغرِب
16 وملَ إلَى وادي ِهنزِشماالً، ون نيفائيالذي يف وادي الر وملَ وادي ابِن ِهنِقابل الذي مِف اجلَبإلَى طَر مخلَ التزون

 إلَى وامتد ِمن الشمال وخرج إلَى عِني شمٍس، وخرج17. إلَى جاِنِب اليبوسيني ِمن اجلَنوِب، ونزلَ إلَى عِني روجلَ
نيابِن رأوب نِر بوهجلَ إلَى حزون ،يممِة أدقَبقاِبلَ عاليت م ليلوتلَ 18. جزِة ِشماالً، ونبرقاِبلَ العإلَى الكَِتِف م ربوع

 لساِن حبِر اِمللِح ِشماالً إلَى وكانت مخاِرج التخِم ِعند. وعبر التخم إلَى جاِنِب بيِت حجلَةَ ِشماال19ً. إلَى العربِة
فهذا هو نصيب بين بنيامني مع . واُألردنُّ يتخمه ِمن ِجهِة الشرِق20. هذا هو تخم اجلَنوِب. طَرِف اُألردنِّ جنوبا

شائِرِهمع بسا حديرستخوِمِه مت.  
وبيت العربِة وصماراِيم 22أرحيا وبيت حجلَةَ ووادي قَصيص، : موكانت مدنُ ِسبِط بين بنيامني حسب عشائِرِه21

. وكفر العموينِّ والعفين وجبع، ِست عشرةَ مدينةً مع ضياِعها24والعوِّمي والفارةَ وعفرةَ، 23وبيت إيلَ، 
25 ،ئريوتةَ وبامة26َِجبعونَ والرةَ واملوصفئيلَ وترالَةَ، 27، واِملصفاةَ والكَفريروي 28وراقَم وآلف يلَعوص

هذا هو نصيب بين بنيامني حسب . عشرةَ مدينةً مع ضياِعها. أربع. واليبوسي، هي أورشليم، وِجبعةَ وِقريةَ
شائِرِهمع.  

  نصيب مشعون
19 
. حسب عشائِرِهم، وكانَ نصيبهم داِخلَ نصيِب بين يهوذاوخرجِت القُرعةُ الثّانيةُ لِشمعونَ، لِسبِط بين ِشمعونَ 1
2صيِبِهمةُ، : فكانَ هلُم يف نوموالد عبسبٍع وش 3بئر ،مشوعالَ وبالَةُ وعاص رصةُ، 4وحرمتولُ وحوب وألتولَد
عني 7. الثَ عشرةَ مدينةً مع ضياِعهاثَ. وبيت لَباوت وشاروحِني6وِصقلَغُ وبيت املَركَبوِت وحصر سوسةَ، 5

. ومجيع الضياِع اليت حوالَي هِذِه املُدِن إلَى بعلَِة بئِر رامِة اجلَنوِب8. أربع مدٍن مع ضياِعها. وِرمونُ وعاتر وعاشانُ
شائِرِهمع بسين ِشمعونَ حِسبِط ب صيبهوذا كا9. هذا هو نين يِقسِم ب ين ِشمعونَوِمنب صيبين . نَ نب ألنَّ ِقسم

صيِبِهمنو ِشمعونَ داِخلَ نب لكفم ،ا علَيِهمهوذا كانَ كثريي.  
  نصيب زبولون

10شائِرِهمع بسبولونَ حين زةُ الثّالثَةُ لبِت القُرعوطَلَع .إلَى ساريد صيِبِهمن مخ11. وكانَ ت حون مهمخت ِعدوص
الغ ،عامقنلَ يِقابلَ إلَى الوادي الذي مصةَ، وواشبلَ إلَى دصلَةَ، وورعروِق 12رِب ومش حورقًا نش ساريد ِمن ودار

 ،إلَى يافيع ِعدِة وصبرإلَى الد وخرج ،ِم ِكسلوِت تابورخروِق إلَى 13الشمِس علَى تالش حورقًا نش ربع هناك وِمن
ةَجيعإلَى ن دونَ وامتإلَى ِرم وخرج ،قاصني إلَى ِعت حافَر 14. ت تاتونَ، وكاننِشماالً إلَى ح مخا الت ودار

. اثنتا عشرةَ مدينةً مع ضياِعها. وقَطَّةَ ونهاللَ وِشمرونَ ويدالَةَ وبيِت لَحٍم15مخاِرجه ِعند وادي يفتحئيلَ، 
  .هِذِه املُدنُ مع ضياِعها. نصيب بين زبولونَ حسب عشائِرِهمهذا هو 16



  نصيب يساكر
17اكَرسةُ لياِبعةُ الرِت القُرعوخرج .شائِرِهمع بسح اكَرسين يعيلَ والِكسلوِت 18. لبزرإلَى ي مهمخوكانَ ت

 ،مةَ، 19وشونروشيئونَ وأناح فاراِيمي20وحبور ،صوِقشيونَ وآب يِت 21تةَ وبدِني حوع يمنِني جةَ وعمور
يصمٍس22. فصيِت شةَ وبحصيموش إلَى تابور مخلَ التصنِّ. وواُألرد ِعند ِمِهمخت خاِرجم تةَ . وكانرعش ِست

  .املُدنُ مع ضياِعها. ِرِهِمهذا هو نصيب بين يساكَر حسب عشائ23. مدينةً مع ضياِعها
  نصيب أشري

24شائِرِهمع بسح ين أشريةُ لِسبِط بةُ اخلاِمسِت القُرع25. وخرج ،وأكشاف لي وباطَنلقَةَ وحح مهمخوكانَ ت
شِرِق الشمِس إلَى بيِت ورجع نحو م27. وألَّملك وعمعاد وِمشآلَ، ووصلَ إلَى كرملَ غَربا وإلَى شيحوِر لبنة26َ

داجونَ، ووصلَ إلَى زبولونَ وإلَى وادي يفتحئيلَ ِشمايلَّ بيِت العاِمِق ونعيئيلَ وخرج إلَى كابولَ عن اليساِر، 
صنِة صوٍر، ورجع التخم إلَى الرامِة وإلَى املدينِة املُح29. وعربونَ ورحوب وحمونَ وقانةَ إلَى صيدونَ العظيمِة28

اثنتاِن . وعمةَ وأفيق ورحوب30. وكانت مخاِرجه ِعند البحِر يف كورِة أكزيب. ثُم رجع التخم إلَى حوصةَ
  .هِذِه املُدنُ مع ضياِعها. هذا هو نصيب ِسبِط بين أشري حسب عشائِرِهم31. وِعشرونَ مدينةً مع ضياِعها

  نصيب نفتايل
وكانَ تخمهم ِمن حالَف ِمن البلّوطَِة ِعند 33. لبين نفتايل حسب عشائِرِهم. لبين نفتايل خرجِت القُرعةُ الساِدسة32ُ

بِنئيلَ إلَى لَقّوماِقِب ويوأدامي الن يمننعنِّ. صاُألرد ِعند هخاِرجم تا إل34َ. وكانغَرب مخالت عجور ،ى أزنوِت تابور
وخرج ِمن هناك إلَى حقّوق ووصلَ إلَى زبولونَ جنوبا، ووصلَ إلَى أشري غَربا، وإلَى يهوذا اُألردنِّ نحو شروِق 

قادش وإذرعي و37وأدامةُ والرامةُ وحاصور، 36الصدمي وصري وحمةُ ورقَّةُ وِكنارةُ، : ومدنٌ محصنة35ٌ. الشمِس
 ،حاصور نيمٍس38وعش يتناةَ وبع يتوب لُ إيلَ وحورميجدةَ مدينةً مع ضياِعها. وِيرأونُ ومشرع هذا 39. ِتسع

  .املُدنُ مع ضياِعها. هو نصيب ِسبِط بين نفتايل حسب عشائِرِهِم
  نصيب دان

وكانَ تخم نصيِبِهم صرعةَ وأشتأولَ وعري شمٍس، 41. قُرعةُ الساِبعةُلِسبِط بين دانَ حسب عشائِرِهم خرجِت ال40
ويهود وبين برق وجت 45وإلتقَيه وِجبثونَ وبعلَةَ، 44وإيلونَ وِتمنةَ وعقرونَ، 43وشعلَبِني وأيلونَ وِيتلَةَ، 42

وخرج تخم بين دانَ ِمنهم وصِعد بنو دانَ، 47. ِم اليت مقابِلَ يافاومياه اليرقونَ والرقّونَ مع التخو46ِرمونَ، 
دانَ، كاسِم دانَ أبيِهم ما لَشوعلكوها وسكَنوها، وديِف ومالس دبوها حبرذوها وضوأخ مبوا لَشهذا هو 48. وحار

شائِرِهمع بسين دانَ حِسبِط ب صيبنُ م. نع ضياِعهاهِذِه املُد.  
  نصيب يشوع

49ا يف وسِطِهمصيبنونَ ن بن شوعنو إسرائيلَ يخوِمها، أعطَى بت بسِة األرِض حِقسم ا ِمنوها انت50. ولَم بسح
املدينةَ اليت طَلَب هأعطَو ل الربا: قَو ى املدينةَ وسكَننفب ،ل أفراِيمبيف ج حةَ سارةُ اليت هِذِه51. ِتمنهي األنِصب 



قَسمها ألعازار الكاِهن ويشوع بن نونَ ورؤساُء آباِء أسباِط بين إسرائيلَ بالقُرعِة يف شيلوه أمام الرب لَدى باِب خيمِة 
  .االجِتماِع، وانتهوا ِمن ِقسمِة األرِض

  مدن امللجأ
 (13-19:1، تث34-35:9عد)
20 
1شوعي الرب ين إسرائيلَ قائالً"2:  قائالًوكلَّمب ى : كلِّمِد موسعلَى ي كُمنَ املَلجإ كما كلَّمتدم لوا ألنفُِسكُماجع
فيهرب إلَى واِحدٍة ِمن 4. لكي يهرب إليها القاِتلُ ضاِرب نفٍس سهوا بغِري ِعلٍم، فتكونَ لكُم ملجأً ِمن ويلِّ الدِم3

ف يف مدخل باِب املدينِة ويتكلَّم بدعواه يف آذاِن شيوِخ ِتلك املدينِة، فيضمونه إليِهم إلَى املدينِة هِذِه املُدِن، ويِق
ممعه سكُنا فيكانم هعطونِم فال5. ويويلُّ الد هوإذا تِبع  

وهو غَري ،هقريب برِري ِعلٍم ضبغ هِدِه ألنلِّموا القاِتلَ بيسقَبلُي ِمن بِغٍض له6.  م أمام ِقفى ياملدينِة حت يف ِتلك سكُنوي
حينئٍذ يرِجع القاِتلُ ويأيت إلَى مدينِتِه . اجلَماعِة للقَضاِء، إلَى أنْ يموت الكاِهن العظيم الذي يكونُ يف ِتلك األياِم

ا قادش يف اجلليل يف جبل نفتايل، وشكيم يف جبل أفراِيم، وقريةَ أربع، فقَدسو7". وبيِتِه، إلَى املدينِة اليت هرب ِمنها
ويف عِرب أُردنِّ أرحيا نحو الشروِق جعلوا باصر يف البريِة يف السهل ِمن ِسبِط رأوبني، 8. هي حربونُ، يف جبل يهوذا

هِذِه هي مدنُ املَلجإ لكُلِّ بين إسرائيلَ 9.  يف باشانَ ِمن ِسبِط منسىوراموت يف ِجلعاد ِمن ِسبِط جاد، وجوالنَ
  وللغريِب الناِزل يف وسِطِهم لكَي يهرب إليها كُلُّ ضاِرِب نفٍس سهوا، فال

  .يموت بيِد ويلِّ الدِم حتى يِقف أمام اجلَماعِة
  مدن الالويني
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.  آباِء الالويني إلَى ألعازار الكاِهِن وإلَى يشوع بِن نونَ وإلَى رؤساِء آباِء أسباِط بين إسرائيلَثُم تقَدم رؤساُء1
2يف أرِض كنعانَ قائلني يف شيلوه مساِرِحها :"وكلَّموهكَِن مع ما للسندعطَى مى أنْ نِد موسعلَى ي الرب رقد أم

  .رائيلَ الالويني ِمن نصيِبِهم، حسب قَول الرب، هِذِه املُدنَ مع مساِرحهافأعطَى بنو إس3". لبهائِمنا
4نيشائِر القَهاتيةُ لعِت القُرعهوذا . فخرجِسبِط ي ةَ مدينةً ِمنرِة ثَالثَ عشبالقُرع نيالالوي ين هارونَ الكاِهِن ِمنفكانَ لب

ولبين قَهات الباقني عشر مدٍن بالقُرعِة ِمن عشائِر ِسبِط أفراِيم وِمن ِسبِط 5.  بنيامنيوِمن ِسبِط ِشمعونَ وِمن ِسبِط
ولبين جرشونَ ثَالثَ عشرةَ مدينةً بالقُرعِة ِمن عشائِر ِسبِط يساكَر وِمن ِسبِط أشري 6. دانَ وِمن ِنصِف ِسبِط منسى

ولبين مراري حسب عشائِرِهِم اثنتا عشرةَ مدينةً ِمن ِسبِط 7. صِف ِسبِط منسى يف باشانَوِمن ِسبِط نفتايل وِمن ِن
فأعطَى بنو إسرائيلَ الالويني هِذِه املُدنَ ومساِرِحها بالقُرعِة، كما أمر 8. رأوبني وِمن ِسبِط جاد وِمن ِسبِط زبولونَ

فكانت 10عطَوا ِمن ِسبِط بين يهوذا وِمن ِسبِط بين ِشمعونَ هِذِه املُدنَ املُسماةَ بأمسائها، وأ9. الرب علَى يِد موسى
وأعطَوهم قريةَ أربع أيب عناٍق 11: لبين هارونَ ِمن عشائِر القَهاتيني ِمن بين الوي، ألنَّ القُرعةَ األولَى كانت هلُم

  .وأما حقلُ املدينِة وضياعها فأعطَوها لكالَب بِن يفُنةَ ملكًا له12. يهوذا مع مسرِحها حوالَيها،هي حربونَ، يف جبل 



ويتري ومسرحها، 14وأعطَوا لبين هارونَ الكاِهِن مدينةَ ملجإ القاِتل حربونَ مع مساِرِحها، ولبنةَ ومساِرِحها، 13
وعني ومسرحها، ويطَّةَ ومسرحها، وبيت 16ولونَ ومسرحها، ودبري ومسرحها، وح15وأشتموع ومسرحها، 

ِجبعونَ ومسرحها، وِجبع ومسرحها، : وِمن ِسبِط بنيامني17. ِتسع مدٍن ِمن هذَيِن السبطَِني. شمٍس ومسرحها
مجيع مدِن بين هارونَ الكهنِة ثَالثَ عشرةَ مدينةً مع 19. ع مدٍنأرب. عناثوثَ ومسرحها، وعلمونَ ومسرحها18

  .مساِرِحها
20ِسبِط أفراِيم ِمن ِتِهمنُ قُرعدم تفكان ،ين قَهاتب ِمن الباقني نيالالوي ،ين قَهاتب شائرا ع21: وأم مهوأعطَو

وِقبصاِيم ومسرحها، وبيت حورونَ 22 ملجإ القاِتل، وجازر ومسرحها، شكيم ومسرحها، يف جبل أفراِيم مدينةَ
وأيلونَ ومسرحها، وجت 24وِمن ِسبِط دانَ إلتقَى ومسرحها، وِجبثونَ ومسرحها، 23. أربع مدٍن. ومسرحها

. مدينتِني اثنتِني. ى تعنك ومسرحها، وجت ِرمونَ ومسرحهاوِمن ِنصِف ِسبِط منس25. أربع مدٍن. ِرمونَ ومسرحها
26الباقني ين قَهاتشائِر بساِرِحها لعمع م رِن عشكُلُّ املُد.  
27نيشائِر الالويع رشونَ ِمنين جه: ولبحسرى جوالنُ يف باشانَ ومسنِنصِف ِسبِط م لجإ القاِتل ِمنا، مدينةُ م

ويرموت 29ِقشيونُ ومسرحها، ودبرةُ ومسرحها، : وِمن ِسبِط يساكَر28. وبعشترةُ ومسرحها، مدينتاِن ِثنتاَِن
وِمن ِسبِط أشري ِمشآلُ ومسرحها، وعبدونُ ومسرحها، 30. أربع مدٍن. ومسرحها، وعني جنيم ومسرحها

31لقَةُ ومها،وححسروم حوبها، ورحٍن. سردم عيف اجلليل 32. أرب شلجإ القاِتل قادفتايل مدينةُ مِسبِط ن وِمن
مجيع مدِن اجلَرشونيني حسب عشائِرِهم 33. ثَالثُ مدٍن. ومسرحها، وحموت دوٍر ومسرحها، وقَرتانُ ومسرحها،

  .مساِرِحهاثَالثَ عشرةَ مدينةً مع 
وِدمنةُ ومسرحها، 35ولعشائِر بين مراري الالويني الباقني ِمن ِسبِط زبولونَ يقنعام ومسرحها، وقَرتةُ ومسرحها، 34

وقَدميوت 37وِمن ِسبِط رأوبني باصر ومسرحها، ويهصةُ ومسرحها، 36. أربع مدٍن. ونحاللُ ومسرحها،
وِمن ِسبِط جاد مدينةُ ملجإ القاِتل راموت يف ِجلعاد ومسرحها، 38. أربع مدٍن. مسرحها، وميفَعةُ ومسرحها،و

فجميع املُدِن اليت لبين مراري 40. كُلُّ املُدِن أربع. حشبونُ ومسرحها، ويعزير ومسرحها39ومحناِيم ومسرحها، 
ع بسحنيشائِر الالويع ِمن ةَ مدينةً. شائِرِهِم الباقنيشرتا عاثن مهتقُرع تيف وسِط 41. وكان نيِن الالويدم مجيع

. كانت هِذِه املُدنُ مدينةً مدينةً مع مساِرِحها حوالَيها42. ملِك بين إسرائيلَ ثَماٍن وأربعونَ مدينةً مع مساِرِحها
  . هِذِه املُدِنهكذا لكُلِّ

فأراحهم الرب 44. فأعطَى الرب إسرائيلَ مجيع األرِض اليت أقسم أنْ يعطيها آلبائِهم فامتلكوها وسكَنوا ا43
مجيع الرب فَعبل د ،مجيِع أعدائِهم لٌ ِمنجر مهامقُد ِقفومل ي ،آلبائِهم مكُلِّ ما أقس بسح الَيِهموح أعدائِهم 

45. بأيديِهمإسرائيلَ، بل الكُلُّ صار يتب بِه الرب اِحل الذي كلَّممجيِع الكالِم الص ةٌ ِمنمل تسقُطْ كلم.  
  األسباط الشرقية تعود إىل موطنها
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قد حِفظتم كُلَّ ما أمركُم بِه موسى إنكُم ":وقالَ هلُم2حينئٍذ دعا يشوع الرأوبينيني واجلاديني وِنصف ِسبِط منسى، 1
ومل تتركوا إخوتكُم هِذِه األيام الكَثريةَ إلَى هذا اليوِم، وحِفظتم ما 3عبد الرب، وِمسعتم صويت يف كُلِّ ما أمرتكُم بِه، 

إلَِهكُم ةُ الربحفَظُ، وصي4. يكُمإلَه الرب كُ واآلنَ قد أراحتكما قالَ هلُمإخو بوا إلَى . مِرفوا اآلنَ واذهفانص
وإنما احِرصوا ِجدا أنْ تعملوا الوصيةَ 5. خياِمكُم يف أرِض ملِككُم اليت أعطاكُم موسى عبد الرب، يف عِرب اُألردنِّ

الرب بدى عا موس كُمرةَ اليت أمريعوالش :وا الربِحبأنْ ت إلَه ،ِقِه، وحتفَظوا وصاياهوتسريوا يف كُلِّ طُر ،كُم
فِسكُموبكُلِّ ن بكُلِّ قَلِبكُم دوهقوا بِه وتعب6". وتلصبوا إلَى خياِمِهمفذَه ،مفَهروص شوعي مكَهبار ثُم. 

7مفأعطاه راآلخ ا ِنصفُهى يف باشانَ، وأمى أعطَى موسسنولِنصِف ِسبِط م اينِّ غَربِرب اُألرديف ع ِتِهممع إخو شوع .
 مكَهبار ا إلَى خياِمِهمأيض شوعي مفَهرقائال8ًوعندما ص مهٍة :"وكلَّماٍش كثريوومب ،مباٍل كثٍري ارِجعوا إلَى خياِمكُم

فرجع بنو رأوبني 9". نيمةَ أعدائكُم مع إخوِتكُمغَ ِاقِسموا. ِجدا، بِفضٍة وذَهٍب ونحاٍس وحديٍد ومالِبس كثريٍة ِجدا
وبنو جاد وِنصف ِسبِط منسى، وذَهبوا ِمن ِعنِد بين إسرائيلَ ِمن شيلوه اليت يف أرِض كنعانَ لكَي يسريوا إلَى أرِض 

وجاءوا إلَى دائرِة اُألردنِّ اليت يف أرِض 10. سىِجلعاد، أرِض ملِكِهِم اليت متَلَّكوا ا حسب قَول الرب علَى يِد مو
فسِمع 11. وبنى بنو رأوبني وبنو جاد وِنصف ِسبِط منسى هناك مذبحا علَى اُألردنِّ، مذبحا عظيم املَنظَِر. كنعانَ

 منسى مذبحا يف وجِه أرِض كنعانَ، يف دائرِة هوذا قد بنى بنو رأوبني وبنو جاد وِنصف ِسبِط: "بنو إسرائيلَ قَوالً
ولَما ِمسع بنو إسرائيلَ اجتمعت كُلُّ جماعِة بين إسرائيلَ يف شيلوه لكَي يصعدوا 12". اُألردنِّ مقابِلَ بين إسرائيلَ

  .إليِهم للحرِب
صِف ِسبِط منسى إلَى أرِض ِجلعاد، فينحاس بن ألعازار الكاِهن فأرسلَ بنو إسرائيلَ إلَى بين رأوبني وبين جاد وِن13
وعشرةَ رؤساَء معه، رئيسا واِحدا ِمن كُلِّ بيِت أٍب ِمن مجيِع أسباِط إسرائيلَ، كُلُّ واِحٍد رئيس بيِت آبائِهم يف 14

: صِف ِسبِط منسى إلَى أرِض ِجلعاد، وكلَّموهم قائلنيفجاءوا إلَى بين رأوبني وبين جاد وِن15. أُلوِف إسرائيلَ
16"ِة الربماعكُلُّ ج هكذا قالَت : نياِنكُمبب ،عن الرب جوِع اليومإسرائيلَ، بالر ا إلَه منتةُ اليت خما هِذِه اخليان

ا إمثُ فغور الذي مل نتطَهر ِمنه إلَى هذا اليوِم، وكانَ الوبأُ يف أقَليلٌ لن17ألنفُِسكُم مذبحا لتتمردوا اليوم علَى الرب؟ 
 ،ِة الربماعطُ علَى 18جسخا يوهو غَد ،دونَ علَى الربرتتم اليوم كُم؟ فيكونُ أنعن الرب م اليومى ترِجعوا أنتحت

ملِككُم فاعبروا إلَى أرِض ملِك الرب اليت يسكُن فيها ولكن إذا كانت نِجسةً أرض 19. كُلِّ جماعِة إسرائيلَ
  مسكَن الرب ومتَلَّكوا بيننا، وعلَى الرب ال

  تتمردوا، وعلَينا ال
 فكانَ أما خانَ عخانُ بن زارح خيانةً يف احلَراِم،20. تتمردوا بِبنائكُم ألنفُِسكُم مذبحا غَري مذبِح الرب إلَِهنا

  ".السخطُ علَى كُلِّ جماعِة إسرائيلَ، وهو رجلٌ مل يهلك وحده بإِمثِه؟
إلَه اآلهلَِة الرب، إلَه اآلهلَِة "22: فأجاب بنو رأوبني وبنو جاد وِنصف ِسبِط منسى وقالوا لرؤساِء أُلوِف إسرائيل21َ

علَموإسرائيلُ سي ،علَمهو ي الإ. الرب ،ٍة علَى الربٍد وإنْ كانَ خبيانرنْ كانَ بتم  
لِّصنا هذا اليومخل ذَبائِح 23. تمٍة أو لعقٍَة علَيِه أو تقِدمحرأو إلصعاِد م ،جوِع عن الربا للرحذبنا ألنفُِسنا منيانب



طالبهو ي ٍة علَيِه، فالربف24ً. سالموخ لْ ذلكفعا مل نوإنْ كُنٍب قائلنيسب نا وع :نينا قائلنيب نوكُمب كلِّما يغَد :
ليس لكُم ِقسم . اُألردنُّ: قد جعلَ الرب تخما بيننا وبينكُم يا بين رأوبني وبين جاد25! ما لكُم وللرب إلَِه إسرائيلَ

ى ال. يف الربنينا حتب نوكُمب درفي  
خافوا الربألنفُِسنا26. ي حنن عصنا، ال. فقُلنا نحذببين من  
  للمحرقَِة وال

بل ليكونَ هو شاِهدا بيننا وبينكُم وبني أجيالنا بعدنا، لكَي نخدم ِخدمةَ الرب أمامه مبحرقاِتنا وذَبائِحنا 27للذَّبيحِة، 
  وذَبائِح سالمِتنا، وال
: يكونُ متى قالوا كذا لنا وألجيالنا غَدا، أننا نقولُ: وقُلنا28. ليس لكُم ِقسم يف الرب:  لبنينايقولُ بنوكُم غَدا

  اُنظُروا ِشبه مذبِح الرب الذي عِملَ آباؤنا، ال
  للمحرقَِة وال

كُميننا وبينب ِة، بل هو شاِهدعلَى 29. للذَّبيح درأنْ نتم ٍح حاشا لنا ِمنهذبلِبناِء م ،عن الرب اليوم ِرجعون ،الرب
  ".للمحرقَِة أو التقِدمِة أو الذَّبيحِة، عدا مذبِح الرب إلَِهنا الذي هو قُدام مسكَِنِه

 بنو رأوبني وبنو فسِمع فينحاس الكاِهن ورؤساُء اجلَماعِة ورؤوس أُلوِف إسرائيلَ الذين معه الكالم الذي تكلَّم بِه30
ِنِهميف أعي نسى، فحسننو موب ى31. جادسنين موب ين جادوب نيين رأوبالكاِهِن لب ألعازار بن فقالَ فينحاس" : اليوم

ثُم رجع 32". يلَ ِمن يِد الربفاآلنَ قد أنقَذتم بين إسرائ. علمنا أنَّ الرب بيننا ألنكُم مل ختونوا الرب ِذِه اخليانِة
فينحاس بن ألعازار الكاِهِن والرؤساُء ِمن ِعنِد بين رأوبني وبين جاد ِمن أرِض ِجلعاد إلَى أرِض كنعانَ إلَى بين 

ئيلَ اَهللا، ومل يفتِكروا بالصعوِد فحسن األمر يف أعيِن بين إسرائيلَ، وبارك بنو إسرا33. إسرائيلَ، وردوا علَيِهم خبرا
ومسى بنو رأوبني وبنو جاد املَذبح 34. إليِهم للحرِب وختريِب األرِض اليت كانَ بنو رأوبني وبنو جاد ساِكنني ا

  ".شاِهد بيننا أنَّ الرب هو اُهللا"ألنه " عيدا"
  يشوع يودع القادة
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فدعا 2. تقَدم يف األياِم.  كثريٍة، بعدما أراح الرب إسرائيلَ ِمن أعدائِهم حوالَيِهم، أنَّ يشوع شاخوكانَ ِغب أياٍم1

وأنتم قد 3. تقَدمت يف األياِم. أنا قد ِشخت:"يشوع مجيع إسرائيلَ وشيوخه ورؤساَءه وقُضاته وعرفاَءه وقالَ هلُم
. اُنظُروا4. ما عِملَ الرب إلَهكُم جبميِع أولئك الشعوِب ِمن أجلكُم، ألنَّ الرب إلَهكُم هو املُحاِرب عنكُمرأيتم كُلَّ 

قد قَسمت لكُم بالقُرعِة هؤالِء الشعوب الباقني ملكًا حسب أسباِطكُم، ِمن اُألردنِّ ومجيِع الشعوِب اليت قَرضتها، 
والرب إلَهكُم هو ينفيِهم ِمن أماِمكُم ويطردهم ِمن قُداِمكُم، فتملكونَ 5.  العظيِم نحو غُروِب الشمِسوالبحِر

كُمإلَه الرب كُمكما كلَّم مهى ال6. أرضى حتِة موسريعلوا كُلَّ املَكتوِب يف ِسفِر شحفَظوا وتعما لتدوا ِجددشفت  
  حتى ال7. ها يمينا أو ِشماالًحتيدوا عن

  تدخلوا إلَى هؤالِء الشعوِب، أولئك الباقني معكُم، وال



  تذكُروا اسم آهلَِتِهم، وال
  حتلفوا ا، وال
  تعبدوها، وال
م شعوبا عظيمةً قد طَرد الرب ِمن أماِمك9ُ. ولكن الصقوا بالرب إلَِهكُم كما فعلتم إلَى هذا اليوِم8. تسجدوا هلا

رجلٌ واِحد ِمنكُم يطرد ألفًا، ألنَّ الرب إلَهكُم هو 10. وقَويةً، وأما أنتم فلم يِقف أحد قُدامكُم إلَى هذا اليوِم
كُمكما كلَّم عنكُم 11. املُحاِربكُمإلَه وا الربِحبأنْ ت ا ألنفُِسكُمِفظوا ِجدفاحت.  

كن إذا رجعتم ولَِصقتم ببقيِة هؤالِء الشعوِب، أولئك الباقني معكُم، وصاهرتموهم ودخلتم إليِهم وهم إلَيكُم، ول"12
  فاعلَموا يقينا أنَّ الرب إلَهكُم ال13

علَى جواِنِبكُم، وشوكًا يف أعيِنكُم، حتى يعود يطرد أولئك الشعوب ِمن أماِمكُم، فيكونوا لكُم فخا وشركًا وسوطًا 
كُمإلَه اها الربإي احلَِة اليت أعطاكُماألرِض الص يف طريِق األرِض كُلِّها14. تبيدوا عن ِتلك ذاِهب وها أنا اليوم .

. يِع الكالِم الصاِحل الذي تكلَّم بِه الرب عنكُموتعلَمونَ بكُلِّ قُلوبكُم وكُلِّ أنفُِسكُم أنه مل تسقُطْ كلمةٌ واِحدةٌ ِمن مج
ويكونُ كما أنه أتى علَيكُم كُلُّ الكالِم الصاِحل الذي تكلَّم بِه الرب 15. مل تسقُطْ ِمنه كلمةٌ واِحدةٌ. الكُلُّ صار لكُم

 حتى يبيدكُم عن هِذِه األرِض الصاحلَِة اليت أعطاكُم إلَهكُم عنكُم، كذلك يجلب علَيكُم الرب كُلَّ الكالِم الرديِء
كُمإلَه دونَ هلا، 16. الربى وتسجدونَ آهلَةً أُخربِه وتسريونَ وتعب كُمرالذي أم إلَِهكُم الرب هدنَ عودما تتعحين

  ".اليت أعطاكُميحمى غَضب الرب علَيكُم فتبيدونَ سريعا عن األرِض الصاحلَِة 
  يف شكيم جتديد العهد

24 
1كيمأسباِط إسرائيلَ إلَى ش مجيع شوعي عموج . ثَلوا أمامفم مفاَءهروع مهوقُضات مساَءهإسرائيلَ ورؤ يوخعا شود

عِب2. الربجلميِع الش شوعإسرائيلَ: "وقالَ ي إلَه سكَنوا : هكذا قالَ الرب كُمهِرآباؤهِر منذُ الدِرب النيف ع . حتار
فأخذت إبراهيم أباكُم ِمن عِرب النهِر وِسرت بِه يف كُلِّ أرِض كنعانَ، 3. أبو إبراهيم وأبو ناحور، وعبدوا آهلَةً أُخرى

إسحاق هوأعطَيت سلهن ل4َ. وأكثَرتبج عيسو وأعطَيت ،وعيسو يعقوب إسحاق وأعطَيتملكَهلي ا .  سعريوأم
لوا إلَى ِمصرزفن نوهوب 5. يعقوب يف وسِطها، ثُم لتما فع بسح ِمصر بترى وهارونَ وضموس لتوأرس

كُمجتركَباٍت وفُرساٍن إلَى حبِر 6. أخرمب ونَ آباَءكُماِملصري وتِبع البحر ملتخود ،ِمصر ِمن آباَءكُم جتسوٍففأخر .
7مطّاهفغ علَيِهِم البحر لَبوج ،نياِملصري نيوب كُمينا بلَ ظَالمعفج ،خوا إلَى الربريف . فص لتما فع كُمنأعي ورأت

دنِّ فحاربوكُم، ثُم أتيت بكُم إلَى أرِض األموريني الساِكنني يف عِرب اُألر8. ِمصر، وأقَمتم يف القَفِر أياما كثريةً
أماِمكُم ِمن مهوأهلكت مهأرض ملكتفم ِدكُمبي مهفَعتإسرائيلَ، 9. ود بوحار موآب لكم ِصفّور بن باالق وقام

كُمنلعي لكَي عورب بن لعامعا بلَ ودكَةً وأنقَذ10. وأرسرب كَكُمفبار ،لعاملب عِدِهومل أشأْ أنْ أمسي ِمن كُم11. ت ثُم
األموريونَ والِفِرزيونَ والكَنعانيونَ واِحلثِّيونَ واِجلرجاشيونَ : فحاربكُم أصحاب أرحيا. عبرتم اُألردنَّ وأتيتم إلَى أرحيا

ِدكُمبي مهفَعتونَ، فدبوسيونَ واليي12. واِحلونابريالز كُمامقُد لتوأرس ،نيلكَِي األموريم أي ،أماِمكُم ِمن مهدتوطَر 



ِسكوال بقَو يِفكيتوٍن مل 13. ال بسكُروٍم وز ا، وِمن َا مل تبنوها وتسكُنونندبوا علَيها، وما مل تتعأرض كُموأعطَيت
ِزعوا اآلهلَةَ الذين عبدهم آباؤكُم يف عَِِرب النهِر فاآلنَ اخشوا الرب واعبدوه بكَماٍل وأمانٍة، وان14. تغِرسوها تأكُلونَ

دوا الربواعب ،دون15َ. ويف ِمصرتعب نم اليوم فاختاروا ألنفُِسكُم ،دوا الربأنْ تعب ِنكُمإنْ كانَ : وإنْ ساَء يف أعي
وأما أنا . كانَ آهلَةَ األموريني الذين أنتم ساِكنونَ يف أرِضِهماآلهلَةَ الذين عبدهم آباؤكُم الذين يف عِرب النهِر، وإنْ 

الرب دعبييت فنوب."  
ألنَّ الرب إلَهنا هو الذي أصعدنا وآباَءنا 17حاشا لنا أنْ نترك الرب لنعبد آهلَةً أُخرى، :"فأجاب الشعب وقالوا16

يِة، والذي عِملَ أمام أعيِننا ِتلك اآلياِت العظيمةَ، وحِفظَنا يف كُلِّ الطريِق اليت ِسرنا ِمن أرِض ِمصر ِمن بيِت العبود
رنا يف وسِطِهمبع عوِب الذين18. فيها ويف مجيِع الش اِكننيالس نيعوِب، واألموريالش أماِمنا مجيع ِمن الرب دوطَر

الر. األرض دعبا نأيض حنهو إلَهنافن هألن عِب19". بللش شوعال: "فقالَ ي  
  ال. تقِدرونَ أنْ تعبدوا الرب ألنه إلَه قُدوس وإلَه غَيور هو

وخطاياكُم كُمذُنوب غِفر20. ينأنْ أحس عدب فنيكُموي سيُء إلَيكُمفي رِجعةً يآهلَةً غَريب مدتبوع الرب مكتوإذا تر 
21". إلَيكُمشوعلي عبال:" فقالَ الش .دعبن عِب22". بل الربللش شوعفقالَ ي": كُمأن علَى أنفُِسكُم هودش مأنت

دوهعبلت الرب ألنفُِسكُم مرتفقالوا". قد اخت" :هودش حنوأمي"23". ن ةَ اليت يف وسِطكُمريبلوا فاآلنَ انِزعوا اآلهلَةَ الغ
وقَطَع يشوع 25". الرب إلَهنا نعبد ولصوِتِه نسمع: "فقالَ الشعب ليشوع24". قُلوبكُم إلَى الرب إلَِه إسرائيلَ

كيما يف شكمةً وحلَ هلُم فريضعاليوِم، وج عِب يف ذلكا للشهدِة اِهللا26. عريعيف ِسفِر ش هذا الكالم شوعي بوكت .
إنَّ هذا :"ثُم قالَ يشوع جلميِع الشعِب27. أخذَ حجرا كبريا ونصبه هناك حتت البلّوطَِة اليت ِعند مقِدِس الربو

  احلَجر يكونُ شاِهدا علَينا، ألنه قد ِمسع كُلَّ كالِم الرب الذي كلَّمنا بِه، فيكونُ شاِهدا علَيكُم لئال
  .ثُم صرف يشوع الشعب كُلَّ واِحٍد إلَى ملِكِه28". مجتحدوا إلَهكُ

  موت يشوع ودفنه
29شِر ِسننيِمئٍَة وع ابن الرب بدنوٍن ع بن شوعي مات ههذا الكالِم أن عدةَ 30. وكانَ بلِكِه، يف ِتمنِم مخيف ت فَنوهفد

ِشمايلَّ ج ل أفراِيمباليت يف ج حسارشل جاع31. ب يوِخ الذيناِم الشوكُلَّ أي ،شوعاِم يكُلَّ أي إسرائيلُ الرب دبوع
  .طالَت أيامهم بعد يشوع والذين عرفوا كُلَّ عمل الرب الذي عِمله إلسرائيلَ

  دفن عظام يوسف
ها يف شكيم، يف ِقطعِة احلَقل اليت اشتراها يعقوب ِمن بين وِعظام يوسف اليت أصعدها بنو إسرائيلَ ِمن ِمصر دفَنو32

ومات ألعازار بن هارونَ فدفَنوه يف ِجبعِة فينحاس ابِنِه 33. حمور أيب شكيم ِمبئَِة قَسيطٍَة، فصارت لبين يوسف ملكًا
ل أفراِيمبيف ج له تاليت أُعطي.  


