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  اهللا يأمرهم بعبور األردن

١  

موسى عبدي "٢: وبعدما مات موسى عبد اِهللا، قَاَل اُهللا ِليشُوع بنِ نُون مساعد موسى١
تي ُأعطيها الشَّعبِ، ِإلَى اَألرضِ الَّ فَاآلن قُم اعبر نَهر اُألردن هذَا، َأنْتَ وكُلُّ هذَا. ماتَ

تَكُون هذه ٤. كُلُّ مكَانٍ تَدوسه َأقْدامكُم َأعطَيتُه لَكُم، كَما وعدتُ موسى٣. ِلبني ِإسراِئيَل
حدودكُم من الصحراء جنُوبا ِإلَى لُبنَان شَماال، ومن النَّهرِ الْكَبِيرِ، نَهرِ الْفُرات شَرقًا 

لَن يقْدر َأحد َأن ٥. لَى الْبحرِ اَألبيضِ الْمتُوسط غَربا، بِما في ذَِلك كُلُّ بِالد الْحثِّيينِإ
رِكمطُوَل ع كقَاوِمي .كعم ى َأكُونوسم عا كُنْتُ مكَم .نْكَأتَخَلَّى ع لَنو كَكَأتْر لَن .

عا، ألنَّك َأنْتَ تَقُود هذَا الشَّعب ِليملك اَألرض الَّتي حلَفْتُ آلباِئهِم َأن كُن قَوِيا وشُجا٦
ما لَههيطا ٧. ُأعبِه كري َأمالَّت ةالشَّرِيع نُودكُلَّ ب عَأطو انْتَبِها، وا جِداعشُجا وقَوِي فَكُن

. نْها يمينًا َأو شماال، ِلكَي تَنْجح في كُلِّ مكَانٍ تَذْهب ِإلَيهال تَنْحرِفْ ع. موسى عبدي
٨ةالشَّرِيع هذكَالمِ ه يددتَر نَل بِكُلِّ . ال تَتَوقَّفْ عمتَعو تَنْتَبِه ال، ِلكَيلَيا وارنَه يهْل فتََأم

كُن قَوِيا : هذَا هو َأمرِي لَك٩. ستَقيم حياتُك وتَنْجحما هو مكْتُوب في هذَا الْكتَابِ، فَتَ
  .ال تَرتَعب وال تَخَفْ، َألن الْمولَى ِإلَهك معك في كُلِّ مكَانٍ تَذْهب ِإلَيه. وشُجاعا

جهزوا لَكُم : "مِ ويقُولُوا ِللشَّعبِبَأن يتَجولُوا في الْمخَي١١فََأمر يشُوع قَادةَ الشَّعبِ ١٠
طَعاما َألنَّكُم بعد ثَالثَة َأيامٍ تَعبرون نَهر اُألردن من هنَا، ِلكَي تَدخُلُوا وتَستَولُوا علَى 

اَل يشُوع ِلبني رُأوبِين وبني ثُم ق١٢َ." اَألرضِ الَّتي يعطيها لَكُم الْمولَى ِإلَهكُم ِلتَملكُوها
تذَكَّروا الْكَالم الَّذي َأمركُم بِه موسى عبد اِهللا لَما قَاَل، "١٣: جاد ونصف قَبِيلَة منَسى

'ضاَألر هذه طَاكُمَأعو كُماحَأر كُملَى ِإلَهوَأ١٤' .الْمو اُؤكُمسقَى نتَب ِإذَن طْفَالُكُم
ندرِ اُألرنَه قي شَرى فوسم ا لَكُمطَاهي َأعضِ الَّتي اَألرنَا فه ،يكُماشومكُلُّ . وو



موهداعِلتُس كُمتِإخْو امَأم ينلَّحسم ونبذْهي ،نَكُميبِ برلَى الْحع رِيناِل الْقَادجالر .
مولَى ِإخْوتَكُم مثْلَكُم، ويمتَلكُوا هم َأيضا اَألرض الَّتي يعطيها لَهم حتَّى يرِيح ال١٥ْ

كُملَى ِإلَهوالْم . ا لَكُمطَاهي َأعالَّت يها، وكُونَهتَلتَمو كُمضِإلَى َأر ونجِعتَر ذَِلك دعبو
نَفْعُل : "فَقَالُوا ِليشُوع١٦." اُألردن، نَاحيةَ شُروق الشَّمسِموسى عبد اِهللا في شَرق نَهرِ 

هلُنَا ِإلَيسكَانٍ تُرم ِإلَى َأي بنَذْهو ،نَا بِهرا تَْأمي كُلِّ ١٧! كُلَّ مى فوسم يعا كُنَّا نَطكَم
كُلُّ من يخَاِلفُ ١٨. عك كَما كَان مع موسىفَلْيكُنِ الْمولَى ِإلَهك م. شَيء، نَطيعك َأنْتَ

  ."ِإنَّما كُن قَوِيا وشُجاعا. َأمرك وال يطيع كَالمك في جميعِ ما تَْأمر بِه يقْتَُل
  

 راحاب والجواسيس

٢ 

اذْهبا وانْظُرا : "اَل لَهمافََأرسَل يشُوع بن نُون من شطِّيم جاسوسينِ في الْخَفَاء، وق١َ
. فَذَهبا ودخَال دار امرَأة عاهرة اسمها راحاب، وباتَا هنَاك." اَألرض وخَاصةً َأرِيحا

 ِلكَي هذه اللَّيلَةَ دخََل ِإلَى هنَا رجالنِ من بني ِإسراِئيَل: "فَقَاَل النَّاس ِلملك َأرِيحا٢
ضا اَألرسستَجقُوُل٣." يي اباحا ِإلَى رَأرِيح كلَل مسا : "فََأرنِ َأتَينِ اللَّذَيلَيجَأخْرِجِي الر

  ."ِإلَيك ودخَال دارك، َألنَّهما َأتَيا ِليتَجسسا اَألرض كُلَّها
نَعم، جاء ِإلَي الرجالنِ ولَم َأعلَم من : "وخَبَأتْهما وقَالَتْلَكن الْمرَأةَ َأخَذَت الرجلَينِ ٤

. وخَرجا قَبَل ِإغْالق بوابة الْمدينَة، عنْد حلُوِل الظَّالمِ، وال َأعلَم َأين ذَهبا٥. َأين هما
قُوا بِهِمتَّى تَلْحا حمهاءروا ورِع٦." افََأس نيا بمَأخْفَتْهطْحِ، ولَى السا عمتْهفََأطْلَع ،يا هَأم
فَراح رِجاُل الْملك وراءهما في الطَّرِيق ٧. عيدانِ كَتَّانٍ لَها مكَومة فَوقَ السطْحِ

ندرِ اُألرابِرِ نَهعِإلَى م ةتَّجِهوا، َأ. الْمجا خَرلَموينَةدةَ الْمابوب ُئولُونسغْلَقَ الْم.  
عارِفَةٌ َأن  َأنَا: "وقَالَتْ لَهما٩وقَبَل َأن ينَام الْجاسوسانِ، صعدتْ راحاب ِإلَى السطْحِ، ٨

 ِإن كُلَّ سكَّانِ هذه اَهللا َأعطَاكُم هذه اَألرض، ونَحن َأصبحنَا خَاِئفين جِدا منْكُم، حتَّى
نْكُمم فالْخَو نوا مذَاب ا ١٠. الْبِالدرِ لَممرِ اَألححالْب اهيم فَّفَ اُهللا لَكُمفَ جنَا كَيعمَألنَّنَا س



نَه قي شَرنِ فاللَّذَي ينورِياَألم كَيلبِم وهلْتُمما عمو ،رصم نم تُمجخَر ،ندرِ اُألر
سمعنَا فَذَابتْ قُلُوبنَا، وضاعتْ منَّا شَجاعتُنَا ١١. سيحون وعوج، اللَّذَينِ َأفْنَيتُموهما

. بِسببِكُم، َألن الْمولَى ِإلَهكُم هو اِإللَه الَّذي في السماء من فوقُ وعلَى اَألرضِ من تَحتُ
اآلن، احلفَا ِلي بِاِهللا، ِإنَّه كَما عملْتُ معكُما معروفًا، َأنْتُما َأيضا تَعمالنِ مع عاِئلَتي ف١٢َ

تُبقيانِ حياةَ َأبِي وُأمي وِإخْوتي وَأخَواتي، ١٣معروفًا، وتُعطياني عالمةً َأكيدةً َأنَّكُما 
ا لَهكُلَّ موتوالْم ننَا مذَانِ َأنْفُستُنْقو ،الن١٤ِ." مجا الرفَقَاَل لَه" : طنَا، بِشَراتيبِح يكُمنَفْد

  ."وحين يعطينَا اُهللا اَألرض، نَعمُل معك معروفًا ونُسدد اَألمانَةَ. َأن ال تُفْشُوا َأمرنَا
.  تَسكُن فيها جزءا من سورِ الْمدينَة، فََأنْزلَتْهما بِحبٍل من النَّافذَةوكَانَتْ دارها الَّتي١٥
اذْهبا ِإلَى الْجبِل، ِلكَي ال يجِدكُما من يبحثُون عنْكُما، واخْتَبَِئا هنَاك : "وقَالَتْ لَهما١٦

وا، ثُمجِعرتَّى يامٍ حاثَالثَةَ َأيكُمي طَرِيقا فباذْه ".  
: هذَا الْقَسم الَّذي حلَفْنَاه لَك، ال نَفي بِه ِإال ِإذَا فَعلْت هذَا: "فَقَاَل لَها الرجالن١٧ِ
ا منْها، عنْدما نَدخُُل هذه اَألرض، اربِطي هذَا الْحبَل اَألحمر في النَّافذَة الَّتي َأنْزلْتن١٨َ

كاِئلَتكُلَّ عو تَكِإخْوو كُأمو اكارِ َأبي الدي فعماجِإلَى ١٩. و نْكُمم دج َأحخَر فَِإن
َأما كُلُّ من يكُون معك في . الشَّارِعِ، يكُون هو الْمسُئوَل عن نَفْسه، ونَكُون نَحن برِيَئينِ

وِإن َأفْشَيت َأمرنَا، ال نَفي بِالْقَسمِ الَّذي ٢٠. نَحن الْمسُئوالنِ ِإن مد َأحد يده علَيهالدارِ، فَ
لَك لَفْنَاهح".  

٢١اباحتَّفَقْنَا: "فَقَالَتْ را! اا قُلْتُمكَم كُنا." ِليبا فَذَهمفَتْهرصو .مَل اَألحبالْح طَتبرو ر
ذَةي النَّافكَانُوا ٢٢. ف ينالَّذ عجتَّى رامٍ، حثَالثَةَ َأي نَاكا هَأقَامِل وبا ِإلَى الْجارسا وبفَذَه

ثُم رجع الْجاسوسانِ ٢٣. يبحثُون عنْهما، بعدما فَتَّشُوا في كُلِّ الطَّرِيق ولَم يجِدوهما
نال منَزى ورا جبِكُلِّ م اهرَأخْبو ،نِ نُونب شُوعا ِإلَى يَأتَيو نداُألر را نَهربعِل وبالْج 
كُلُّ سكَّانِ هذه الْبِالد . اُهللا َأعطَانَا في َأيدينَا هذه اَألرض كلَّها: "وقَاال لَه٢٤معهما، 

  ."ذَابوا من الْخَوف منَّا
  



  عبور نهر األردن

٣ 

وقَام يشُوع في الصباحِ الْباكرِ، ورحَل هو وكُلُّ بني ِإسراِئيَل من شطِّيم وجاءوا ِإلَى ١
خَيمِ، وبعد ثَالثَة َأيامٍ، تَجوَل الْقَادةُ في الْم٢. نَهرِ اُألردن، وباتُوا هنَاك قَبَل َأن يعبروا

٣مقَالُوا لَهو بوا الشَّعرَأمو" : اربالَْأحو ،لَى ِإلَهِكُموالْم دهوقَ عنْدص نوا تَرمنْدع
وهعاتْبو كُمناكَأم نلُوا محفَار ،لُونَهمحي ين٤. اللَّاوِي َأن جِبي يرِفُوا الطَّرِيقَ الَّتتَع ِلكَي

يرُلتَسقَب نا ملُكُوهتَس لَم ا، َألنَّكُميهوا ف . وقنْدالص نيبو نَكُميب كُوني َأن جِبي نلَكو
نْهوا مبال تَقْرا، وتْرٍ تَقْرِيبيلُومافَةُ كسم".  

وقَاَل ٦." في وسطكُم عجاِئبطَهروا َأنْفُسكُم َألن اَهللا غَدا يعمُل : "وقَاَل يشُوع ِللشَّعب٥ِ
فَحملُوا صنْدوقَ الْعهد ." احملُوا صنْدوقَ الْعهد واذْهبوا َأمام الشَّعبِ: "يشُوع ِللَْأحبارِ

  .وساروا َأمام الشَّعبِ
٧شُوعقَاَل اُهللا ِليو" :ونِ كُلِّ بيي عف كظِّممِ ُأعوالْي نا مرِفُوا َأنِّي كَمعي اِئيَل، ِلكَيري ِإسن

كعم َأكُون وسىم ع٨. كُنْتُ مدهوقَ الْعنْدص لُونمحي ينارِ الَّذبفَقُْل ِللَْأح : لْتُمصتَى وم
  ."ِإلَى ضفَّة مياه اُألردن، تَقَدموا وقفُوا في النَّهرِ

٩ شُوعاِئيَلفَقَاَل يري ِإسنِلب" :لَى ِإلَهِكُموالْم وا كَالمعماسنَا وا ِإلَى هالَوذَا ١٠. تَعهب
 ينثِّيالْحو ينيانالْكَنْع كُمامَأم نم دطْري يدبِالتَّأك َأنَّهو ،كُمطسي وف ياَهللا الْح َأن ونلَمتَع

الْفو ينيوالْحوينيوسبالْيو ينورِياَألمو ينياشجالْجِرو ينوا١١. رِزِيوقَ ! اُنظُرنْدص ِإن
كُمامَأم ندرِ اُألرنْزُِل ِإلَى نَهضِ يكُلِّ اَألر بر ده١٢. ع نال مجر شَرع وا اثْنَيفَاخْتَار

وحين يضع الَْأحبار الَّذين يحملُون ١٣. حدا من كُلِّ قَبِيلَةقَباِئِل ِإسراِئيَل، َأي رجال وا
 اهيقَّفُ الْمتَتَو ،نداُألر اهيي مف مهامضِ، َأقْدكُلِّ اَألر بلَى روالْم دهوقَ عنْدص

اِئطفُ كَحتَققُ وفَو نةُ مردنْحالْم".  
عب من خيامهِم ِليعبروا نَهر اُألردن، وكَان الَْأحبار الَّذين يحملُون فَرحَل الش١٤َّ

مهامَأم دهوقَ الْعنْد١٥. صادصامِ الْحطُوَل َأي ِئهاطًئا ِإلَى كُلِّ شَوتَلمم رالنَّه كَانا . وفَلَم



ي ينالَّذ اربَل الَْأحصي والَّت اهيالْم مهامتْ َأقْدسلَمو ،ندرِ اُألروق ِإلَى نَهنْدالص لُونمح
تَوقَّفَت الْمياه الْمنْحدرةُ من فَوقُ ووقَفَتْ كَحاِئط بعيدا جِدا عنْد مدينَة ١٦علَى الشَّاطِئ، 

والْمياه الْمنْحدرةُ ِإلَى بحرِ الْعربة َأيِ الْبحرِ الْميت . انَأدام الَّتي بِالْقُربِ من صرتَ
ووقَفَ الَْأحبار الَّذين يحملُون صنْدوقَ ١٧. فَعبر الشَّعب مقَابَِل َأرِيحا. انْقَطَعتْ تَماما

سي وف ةابِسضٍ يلَى َأرع يناِهللا ثَابِت دهع ونربعاِئيَل يري ِإسنا كُلُّ بنَميب ،نداُألر ط
  .علَى َأرضٍ يابِسة، حتَّى انْتَهى كُلُّ الشَّعبِ من عبورِ النَّهرِ

  
 أحجار تذكارية

٤ 

١شُوعقَاَل اُهللا ِلي ،ندرِ اُألرورِ نَهبع نبِ مى كُلُّ الشَّعا انْتَهلَم٢: و"بِ االشَّع نوا مخْتَار
كُلِّ قَبِيلَة نا مداحال وجر ال، َأيجر شَرع ٣. اثْنَي شَرع ْأخُذُوا اثْنَيي َأن مقُولُوا لَهو

وهعضيو مهعا ملُوهمحيو ،امٍ ثَابِتَةَأقْدب اربفُ الَْأحقثُ ييح نداُألر طسو نا مرجي حا ف
 ."الْمكَانِ الَّذي يبِيتُون فيه اللَّيلَةَ

فَدعا يشُوع االثْنَي عشَر رجال الَّذين عينَهم من بني ِإسراِئيَل، رجال واحدا من كُلِّ ٤
٥. قَبِيلَةمقَاَل لَهو" :وقُ عنْدثُ صيح ،نداُألر طسنْزِلُوا ِإلَى والَى ِإلَهِكُموالْم دكُلُّ . هو

وتَكُون ٦. واحد منْكُم يرفَع حجرا علَى كَتفه، فَتَكُون حسب عدد قَباِئِل بني ِإسراِئيَل
كُمطسي وةً فالما. عغَد كُمالدَأو قَاَل لَكُم ؟: "فَِإنةارجالْح هذنَى هعا مفَق٧ُ" م ِإن مولُوا لَه

تَوقَّفَتْ مياه النَّهرِ لَما عبر الصنْدوقُ ! مياه اُألردن تَوقَّفَتْ َأمام صنْدوق عهد اِهللا
داِئيَل ِإلَى اَألبري ِإسنِلب ةُ تَذْكَارارجالْح هذهو ،نداُألر".  

٨اِئيَل كَمرنُو ِإسَل بفَفَع بسا حرجح شَرع رِ اثْنَيالنَّه طسو نَأخَذُوا م ،شُوعي مهرا َأم
 هِمبِيتكَانِ مِإلَى م مهعا ملُوهمحو ،شُوعا قَاَل اُهللا ِلياِئيَل، كَمري ِإسناِئِل بقَب ددع

نَاكا هوهعضوش٩َ. وع ا اثْنَيضَأي شُوعي بنَصقَفَ وثُ ويرِ، حالنَّه طسي وا فرجح ر
دهوقَ الْعنْدص لُونمحي ينالَّذ اربمِ. الَْأحوذَا الْيِإلَى ه نَاكالَتْ ها زم يه١٠. و يقبو



متَّى عرِ، حالنَّه طسي وف ينفاقوقَ ونْدالص لُونمحي ينالَّذ اربالَْأح ءكُلَّ شَي بَل الشَّع
شُوعِلي وسىا قَاَل مكَم ذَِلكو ،شُوعي اُهللا بِه رَأم .ةعربِس رالنَّه بالشَّع ربعو .

١١مهباقري بالشَّع كَانو ،اربالَْأحو دهوقُ الْعنْدص ربع ،موا كُلُّهربا عمدعب١٢. و ربعو
يضا بنُو رُأوبِين وبنُو جاد ونصفُ قَبِيلَة منَسى مسلَّحين َأمام بني ِإسراِئيَل، كَما قَاَل َأ

وكَانُوا حوالَي َأربعين َألْفًا مسلَّحين ِللْقتَاِل هم الَّذين عبروا في محضرِ ١٣. لَهم موسى
  .َأرِيحا ِللْحربِاِهللا ِإلَى سهوِل 

في ذَلَك الْيومِ عظَّم اُهللا يشُوع في عيونِ كُلِّ بني ِإسراِئيَل، فَاحتَرموه كَما احتَرموا ١٤
هاتيامِ حى كُلَّ َأيوسم.  

١٥شُوعقَاَل اُهللا ِلي١٦: و"هوقَ الْعنْدص لُونمحي ينالَّذ اربرِ الَْأحرِ منَه نوا مطْلَعي َأن ،د
ندر١٧ِ. اَألرالنَّه نوا مطْلَعي بَِأن اربالَْأح شُوعي ر١٨. فََأم لُونامح مهوا وا طَلَعفَلَم

عجر ،ةابِسضِ الْيلَى اَألرع مهاموا َأقْدعضورِ، والنَّه طسو ناِهللا م دهوقَ عنْدص اهيتْ م
وكَان ذَِلك ١٩. اُألردن ِإلَى مكَانها، وجرتْ ِإلَى كُلِّ شَواطِئه، كَما كَان الْحاُل من قَبُل

. في الْيومِ الْعاشرِ من الشَّهرِ اَألوِل، لَما طَلَع الشَّعب من اُألردن وحلُّوا في الْجِلْجاَل
لَى الْحاعَألرِيح ةيقالشَّر ودي ٢٠. دا الَّترجح شَرع اَل، االثْنَيي الْجِلْجف شُوعي بنَصو

نداُألر نا مَل٢١. َأخَذُوهاِئيري ِإسنقَاَل ِلب ثُم" : ،اِئهِمآلب نُوكُمقَاَل ب ِل، ِإنتَقْبي الْمسا 'فم
ةارجالْح هذنَى هع٢٢' ؟م ،ملَه قُولُونضٍ 'يلَى َأرع نداُألر راِئيَل نَهرنُو ِإسب ربع

ةابِسَل ٢٣' !يا فَعكَم ذَِلكو ،تُمربتَّى عح نداُألر اهيم فَّفَ لَكُمج كُملَى ِإلَهوالْم َألن
وهو عمَل هذَا ِلكَي تَعرِفَ ٢٤. جفَّفَه لَنَا حتَّى عبرنَاالْمولَى ِإلَهكُم بِالْبحرِ اَألحمرِ، الَّذي 

  ."كُلُّ شُعوبِ اَألرضِ َأن يد اِهللا قَوِيةٌ وِلكَي تَتَّقُوا الْمولَى ِإلَهكُم داِئما
  



 الختان في الجلجال

٥ 

غَربِ نَهرِ اُألردن، وكُلُّ ملُوك الْكَنْعانيين ولَما سمع كُلُّ ملُوك اَألمورِيين الَّذين في ١
الَّذين علَى شَاطِئ الْبحرِ اَألبيضِ الْمتَوسط، َأن اَهللا جفَّفَ مياه اُألردن من َأمامِ بني 

شَج منْهتْ ماعضو مهتْ قُلُوبنَا، ذَابربتَّى عاِئيَل حراِئيَلِإسري ِإسنبِ بببِس متُهاع.  
٢شُوعقَاَل اُهللا ِلي قْتالْو ي ذَِلكف" : ناِئيَل مري ِإسنب ناخْتانٍ، ووص نم ينكَاكس نَعصا

يدد٣." جي تَلِّ الْقُلَفاِئيَل فري ِإسنب خَتَنانٍ، ووص نم ينكَاكس شُوعي نَعفَص. 
٤ نوا مجخَر ينبِ الَّذرلَى الْحع رِيناِل الْقَادجكُلَّ الر َأن وه ،مخَتَنَه ي َأنَّهف ببالسو

رصم نم وجِهِمخُر دعب اءرحي الصف ،ي الطَّرِيقاتُوا فم رص٥. م ينكُلُّ الَّذ كَانو
ينخْتُونوا مجا كُ. خَرَأم فَلَم ،رصم نم لَةحالر ي َأثْنَاءف ،اءرحي الصوا فِلدو ينلُّ الَّذ

وظَلَّ بنُو ِإسراِئيَل يسافرون في الصحراء َأربعين سنَةً، حتَّى ماتَ كُلُّ ٦. يخْتَنُوا
فَحلَفَ اُهللا .  من مصر، َألنَّهم لَم يطيعوا اَهللالرجاِل الْقَادرِين علَى الْحربِ الَّذين خَرجوا

. ِإنَّه ال يرِيهِمِ اَألرض الَّتي وعد آباءهم بِقَسمٍ َأن يعطيها لَنَا، َأرضا تَفيض لَبنًا وعسلًا
وع، َألنَّهم لَم يكُونُوا قَد خُتنُوا في وَأقَام َأوالدهم مكَانَهم، وهم الَّذين خَتَنَهم يش٧ُ

رُِئوا٨. الطَّرِيقتَّى بمِ حخَيي الْمف هِمناكي َأموا فبِ َأقَامكُلِّ الشَّع تَانخ ا تَممدعبو .
٩شُوعقَاَل اُهللا ِليو :لَكُم ينريصالْم ييرتَع نْكُملْتُ عَأز موالْي ".كَانِ فَدالْم ذَِلك ماس يع
  .ِإلَى هذَا الْيومِ" الْجِلْجاَل"

  الفصح األول في كنعان

١٠ نم شَرابِعِ عمِ الروالْي اءسي مف حصلُوا الْفمعاَل، وي الْجِلْجاِئيَل فرنُو ِإسلَّ بفَح
، في نَفْسِ ذَِلك الْيومِ، َأكَلُوا من غَلَّة وفي غَد الْفصح١١ِ. الشَّهرِ، في سهوِل َأرِيحا
وانْقَطَع الْمن من ذَِلك الْيومِ، منْذُ بدُأوا يْأكُلُون من غَلَّة ١٢. اَألرضِ فَطيرا وفَرِيكًا

من محصوِل بِالد كَنْعان في فَلَم ينْزِِل الْمن ِلبني ِإسراِئيَل بعد ذَِلك، بْل َأكَلُوا . اَألرضِ
نةالس لْكت.  



١٣هدبِي فَهيا سرشَاه قَابِلَهفًا ماقال وجَأى رفَر ا، نَظَرَأرِيح نبِ مبِالْقُر شُوعي ا كَانلَمو .
قَاَل لَهو هِإلَي شُوعي اراِئنَا؟: "فَسدَألع ْل َأنْتَ لَنَا َأوفَقَاَل١٤" ه" : نَا قَاِئدْل َأنَا هال، ب

ما هي رِسالَتُك : "فَسقَطَ يشُوع علَى وجهِه ِإلَى اَألرضِ وسجد وقَاَل لَه!" جيشِ اِهللا
الْمكَان اخْلَع حذَاءك من رِجلَيك، َألن : "فَقَاَل قَاِئد جيشِ اِهللا ِليشُوع١٥" ِلعبدك يا رب؟

سقَدم يهفٌ فاقي َأنْتَ وذَا." الَّذه شُوعَل يفَفَع.  
  

 سقوط أريحا

٦ 

: فَقَاَل اُهللا ِليشُوع٢. وكَانَتْ بواباتُ َأرِيحا مغْلَقَةً بِِإحكَامٍ، ال َأحد يخْرج وال َأحد يدخُُل١
اعملُوا مسيرةً حوَل َأرِيحا مرةً ٣. رِيحا وملكَها وَأبطَالَهااُنْظُر، ِإنِّي َأعطَيتُك في يدك َأ"

يسير كُلُّ الرجاِل الْقَادرِين علَى الْحربِ حوَل الْمدينَة، . واحدةً في الْيومِ، ِلمدة ستَّة َأيامٍ
٤ةُ َأحعبس وقنْدالص امَأم كُونياشِوبونِ الْكقُر ناقًا موَأب لُونمحارٍ يومِ . بي الْيفو

اقوي اَألبف اربنْفُخُ الَْأحا ينَميب ،اترم عبا سَل َأرِيحوةَ حيرسالْم لُونمابِعِ تَعالس .
 الشَّعب هتَافًا عظيما، فَيسقُطُ سور وعنْدما ينْفُخُون نَفْخَةً طَوِيلَةً في اَألبواق، يهتف٥ُ

  ."الْمدينَة في مكَانه، فَيتَقَدم الشَّعب ويدخُُل كُلُّ واحد ِإلَيها مباشَرةً
٦مقَاَل لَهو اربالَْأح نُون نب شُوعا يعفَد" :عبْل سمحلْيو ،دهوقَ الْعنْدلُوا صمحا نْكُمةٌ م

هامَأم اقوةَ َأبعبب٧ِ." سقَاَل ِللشَّع ثُم" : بذْهيا، وَل َأرِيحوةً حيرسلُوا مماعوا ومتَقَد
وقنْدالص امَأم لَّحسالْم سر٨." الْحشُوعا قَاَل يكَم بَل الشَّعمةُ . فَععبالس اربالَْأح متَقَد

حمهعتْباِهللا ي دهوقُ عنْدصا، ويهف نْفُخُوني مهاِهللا، و امةَ َأمعباقَ السواَألب ينل٩. ام بذَهو
 اءرو يرتَس ةاعمي الْجاقبو ،اقوي اَألبف نْفُخُوني مهارِ وبالَْأح امَأم لَّحسالْم سرالْح

 ،وقنْدالصقْتطُوَل الْو رِباقُ تَضواَألبب١٠ِ. وِللشَّع شُوعقَاَل يال : "وفُوا وتال تَه
فُونتفُوا فَتَهتتَه َأن َأقُوُل لَكُم موتَّى يح ،كُمفَم نةٌ ممكَل جال تَخْرو ،تَكُمووا صفَعتَر ".

١١م ينَةدَل الْمووقُ حنْدالص ارفَسنَاكاتُوا هبمِ وخَيوا ِإلَى الْمعجر ةً، ثُمداحةً ور.  



وتَقَدم الَْأحبار السبعةُ ١٣. ثُم قَام يشُوع في الصباحِ الْباكرِ، وحمَل الَْأحبار الصنْدوق١٢َ
نْدالص اموا َأمارسةَ وعباقَ السواَألب ينلامح سرالْح كَانو ،اقوي اَألبف نْفُخُوني مهو وق

قْتطُوَل الْو رِباقُ تَضوواَألب ،وقنْدالص اءرو يرتَس ةاعمي الْجاقبو مهامَأم لَّحسالْم .
١٤عجر ةً، ثُمداحةً وري ممِ الثَّانوي الْيف ينَةدوا بِالْمارمِفَدخَيتَّةَ . وا ِإلَى الْمذَا سلُوا همعو
  . َأيامٍ
وفي الْيومِ السابِعِ قَاموا عنْد طُلُوعِ الْفَجرِ، وعملُوا الْمسيرةَ حوَل َأرِيحا بِنَفْس ١٥

اترم عبس الطَّرِيقَة . يهلُوا فمي عالَّذ يدحالْو موالْي وذَا ههاترم عبذَا سي ١٦. هفو
اهتفُوا، َألن اَهللا َأعطَاكُم : "الْمرة السابِعة لَما نَفَخَ الَْأحبار في اَألبواق، قَاَل يشُوع ِللشَّعبِ

 فَقَطْ تَحيا وكُلُّ من راحاب الْعاهرةُ. فَتَكُون الْمدينَةُ وكُلُّ ما فيها وقْفًا ِهللا١٧! الْمدينَةَ
َأما َأنْتُم فَِإياكُم َأن ١٨. معها في دارِها، َألنَّها خَبَأت الْجاسوسينِ اللَّذَينِ َأرسلْنَاهما

ب والْمصيبةَ تَْأخُذُوا شَيًئا من الْوقْف، ِلئال تَجلبوا علَى َأنْفُسكُم الْهالك، وتَجلبوا الْخَرا
كُلُّ الْفضة والذَّهبِ وآنية النُّحاسِ والْحديد تُكَرس ِللْمولَى، ١٩. علَى مخَيمِ بني ِإسراِئيَل
  ."وتَدخُُل في خزانَة اِهللا

. سقَطَ السور في مكَانه ،مافَلَما نَفَخَ الَْأحبار في اَألبواق، وهتَفَ الشَّعب هتَافًا عظي٢٠
ينَةدلَى الْما علَوتَواسةً، واشَربا مهِإلَي دخََل كُلُّ واحدو ،ينَةدِإلَى الْم بالشَّع متَقَدو .

يوخَ، حتَّى الْبقَر وقَتَلُوا بِالسيف كُلَّ من في الْمدينَة، الرجاَل والنِّساء واَألطْفَاَل والش٢١ُّ
يرمالْحو الْغَنَم٢٢. وضا اَألرسسنِ تَجنِ اللَّذَيلَيجِللر شُوعقَاَل يو" : َأةرالْم ارخُال داُد

انِ فَدخََل الشَّاب٢٣." الْعاهرة، وَأخْرِجاها من هنَاك مع كُلِّ من لَها، كَما حلَفْتُما لَها
َأخْرجا كُلَّ عاِئلَتها، . الْجاسوسانِ وَأخْرجا راحاب وَأباها وُأمها وِإخْوتَها وكُلَّ من لَها

َأما . وَأحرقُوا الْمدينَةَ وكُلَّ ما فيها بِالنَّار٢٤ِ. ووضعاهم خَارِج مخَيمِ بني ِإسراِئيَل
ةُ وضاِهللالْف تيب انَةزي خا فوهعضفَو ،يددالْحاسِ وةُ النُّحيآنو ب٢٥. الذَّه شُوعقَى يَأبو

فََأقَامتْ بين بني ِإسراِئيَل ِإلَى هذَا . علَى راحاب الْعاهرة، وكُلِّ عاِئلَتها، وكُلِّ من لَها
  .ت الرجلَينِ اللَّذَينِ َأرسلَهما يشُوع ِليتَجسسا َأرِيحاالْيومِ، َألنَّها خَبَأ



يلْعن اُهللا الرجَل الَّذي يْأتي ويبني هذه : "في ذَِلك الْوقْت، حلَفَ يشُوع يمينًا وقَاَل٢٦
كْره، وبينَما ينْصب بواباتها يموتُ الْمدينَةَ َأرِيحا، بينَما يضع َأساساتها يموتُ بِ

هيرغص".  
٢٧ي كُلِّ الْبِالدف يتُهص ذَاعو ،شُوعي عاُهللا م كَانو. 
  

 خطيئة عخان

٧ 

١هِملَيمِ عرحالْم ناِئيَل مرنُو ِإسَأخَذَ بو .حارنِ زي بدبنِ زي بمكَر نب خَانع فَِإن نم 
مرحم وا همَأخَذَ مانَةً ويخ تَكَبوذَا ارهي اِئيَل. قَبِيلَةري ِإسنلَى با عاُهللا جِد بفَغَض.  

٢ يقشَر تَ آوِنيب نبِ مي بِالْقُرالَّت ،ايا ِإلَى عَأرِيح ناِل مجالر ضعب شُوعَل يسَأرو
ثُم ٣. فَراح الرجاُل وتَجسسوا عاي." روحوا تَجسسوا الْمنْطَقَةَ: "اَل لَهمبيتَ ِإيَل، وقَ

قَالُوا لَهو شُوعوا ِإلَى يعجر" :ايوا عزِمهبِ ِليكُلُّ الشَّع بذْهي َأن تَاجا . ال نَحكَّانَهس ِإن
 َأو  ٢٠٠٠حوالَي ِإنَّما يكْفي َأن يذْهب . عبِ مشَقَّةَ الذَّهابِقَليلُون، فَال تُكَلِّفْ كُلَّ الشَّ

 ولَكن َأهَل عاي . رجٍل٣٠٠٠حوالَي فَذَهب من الشَّعبِ ِإلَى هنَاك ٤."  رجٍل٣٠٠٠
 ،موهمزال٥هجر ينثَالثو تَّةس الَيوح منْهقَتَلُوا مو .دطَار ينَةدالْم ةابوب نْدع نم موه

  .فَذَاب قَلْب الشَّعبِ وصار كَالْماء. ِإلَى الْمحاجِرِ، وقَتَلُوهم في الْمنْحدرِ
فَمزقَ يشُوع ثيابه، وسقَطَ علَى وجهِه ِإلَى اَألرضِ َأمام صنْدوق عهد الْمولَى ِإلَى ٦
الْماءس .هِمُؤوسلَى را عابوا تُرعضوو الشَّيء اِئيَل نَفْسروخُ ِإسَل شُيفَعقَاَل ٧. وو

شُوعي" : دي ينَا فعِلتُوق نداُألر رنَه ربعي بذَا الشَّعلْتَ هعاذَا جِإلَهِي، ِلمي وبا ري ،آه
واآلن، ماذَا َأقُوُل يا رب ٨! يتَنَا اكْتَفَينَا بِشَرق اُألردن وَأقَمنَا هنَاكاَألمورِيين ِليبِيدونَا؟ لَ

سيسمع الْكَنْعانيون وكُلُّ سكَّانِ هذه الْبِالد، ٩بعدما انْهزم بنُو ِإسراِئيَل َأمام َأعداِئهِم؟ 
  "ن اسمنَا من اَألرضِ، فَماذَا تَعمُل ِلسمعة اسمك الْعظيمِ؟فَيحيطُون بِنَا ويمسحو



١٠شُوعفَقَاَل اُهللا ِلي" :؟ ! قُمهِكجلَى وطٌ عاقاذَا َأنْتَ ساِئيَل ١١ِلمرنُو ِإسب تَكَبار قَد
َأخَذُوا مو ،بِه متُهري َأمي الَّذدهوا عنَقَضيَئةً، وامِخَطرالْح وا . نكَذَبو اءقُوا َأشْيرس

هِمتعتي َأما فهَأخْفَو١٢. واِئهِمدَأع امتُوا َأمثْبي وا َأنرقْدي ذَا لَمِله . موا َألنَّهمزانْه قَد
امروا الْحتَكَبتُزِيلُوا الْ. ار لَم ِإن ،كُمعم َأكُون ودَأنَا ال َأعوكُمنيب نم امررِ ١٣. حطَه قُم

ِللْغَد مهوا َأنْفُسرطَهي َأن مقُْل لَهو ،بالشَّع . ،مقُوُل لَهاِئيَل يري ِإسنب بلَى روفَالْم' يكُمف
. ى تَنْزِعوا الْحرام من بينكُممن َأخَذَ الْحرام يا شَعبِي، ِلذَِلك ال تَثْبتُون َأمام َأعداِئكُم حتَّ

تَعالَوا غَدا بِقَباِئلكُم، والْقَبِيلَةُ الَّتي يشير ِإلَيها اُهللا تَتَقَدم بِعشَاِئرِها، والْعشيرةُ الَّتي ١٤
يرشي ياِئلَةُ الَّتالْعا، وهاِئالتبِع ما اُهللا تَتَقَدهِإلَي يرشاياِلهبِرِج ما اُهللا تَتَقَدهي ١٥.  ِإلَيفَالَّذ

يمسك ومعه الْحرام، يحرقُ بِالنَّارِ هو وكُلُّ ما لَه، َألنَّه نَقَض عهد اِهللا، وارتَكَب قَباحةً 
  "'.في ِإسراِئيَل

١٦ب مقَدرِ، واكاحِ الببي الصف شُوعي قَامو اُهللا ِإلَى قَبِيلَة فََأشَار ،هِماِئلاِئيَل بِقَبري ِإسن
ثُم قَدم عشيرةَ زارح . ثُم قَدم قَبِيلَةَ يهوذَا، فََأشَار اُهللا ِإلَى عشيرة زارح١٧. يهوذَا

شُوع الْعاِئلَةَ بِرِجاِلها، فََأشَار اُهللا ِإلَى فَقَدم ي١٨. بِعاِئالتها فََأشَار اُهللا ِإلَى عاِئلَة زبدي
يا ابني : "فَقَاَل يشُوع ِلعخَان١٩. عخَان بنِ كَرمي بنِ زبدي بنِ زارح من قَبِيلَة يهوذَا

نتُخْبِرو اآلن تَرِفَ لَهتَع اِئيَل َأنري ِإسنب بلَى روالْمب لِّفُكلْتَُأحماذَا عي م . ال تُخْف
نَعم، َأنَا َأخْطَْأتُ في حقِّ الْمولَى رب بني ِإسراِئيَل، : "فَقَاَل عخَان ِليشُوع٢٠." عنِّي

رَأيتُ في الْغَنيمة رِداء جميال من بابَِل، وحوالَي كيلُوجرامينِ ونصف ٢١: وعملْتُ هذَا
وهي مدفُونَةٌ . من الْفضة، وسبِيكَةً من الذَّهبِ وزنُها ستُّ مَئة جِرامٍ، فَاشْتَهيتُها وَأخَذْتُها

  ."في اَألرضِ في وسط خَيمتي والْفضةُ من تَحتُ
٢٢دجوو ،ةموا ِإلَى الْخَيعرال، فََأسسر شُوعَل يسفََأر هتمي خَيفُونَةً فدم اءوا اَألشْي

فََأخَذُوها من وسط الْخَيمة، وَأحضروها ِإلَى يشُوع وكُلِّ بني ٢٣. والْفضةَ من تَحتُ
ح فََأخَذَ يشُوع وكُلُّ بني ِإسراِئيَل عخَان بن زار٢٤. ِإسراِئيَل ووضعوها َأمام اِهللا

والْفضةَ والرداء وسبِيكَةَ الذَّهبِ وبنيه وبنَاته وبقَره وحميره وغَنَمه وخَيمتَه وكُلَّ ما 
ةيبصي الْمادِإلَى و وا بِهِمبذَهو ،٢٥. لَهشُوعةَ؟ : "فَقَاَل ييبصالْم هذنَا هلَيتَ علَباذَا جِلم



فَرجمه كُلُّ بني ِإسراِئيَل بِالْحجارة وَأحرقُوهم بِالنَّارِ ثُم !"  يجلب علَيك مصيبةً الْيوماُهللا
هِملَيةً عارجا حومةً ِإلَى ٢٦. رودجوالَتْ ما زم ةارجالْح نةً مةً كَبِيرمكَو قَهوا فَوَأقَامو

وِلهذَا دعي اسم ذَِلك الْمكَانِ وادي الْمصيبة ِإلَى .  فَرجع اُهللا عن غَضبِه الشَّديد.الْيومِ
  .هذَا الْيومِ

  
 خراب عاي

٨ 

١شُوعفَقَاَل اُهللا ِلي" :بتَعال تَرال تَخَفْ و . ،ايع ارِبحو باذْهشِ، ويكُلَّ الْج كعخُذْ م
فَتَفْعُل بِعاي وملكها كَما فَعلْتَ ٢. ي نَصرتُك علَى ملك عاي وشَعبِه ومدينَته وَأرضهفَِإنِّ

ا لَكُمهاِئمهبا وتَهيمغَن تَْأخُذُون ا ِإال َأنَّكُمهكلما وبَِأرِيح . نينَةَ مدفَاجُِئ الْمينًا يكَم مَأق
  ."وراِئها

٣ايوا عارِبحشِ ِلييكُلُّ الْجو شُوعي بفَذَه : نسَأح نٍل مجَألْفَ ر ينثَالث شُوعي اخْتَارو
ال تَبتَعدوا . اُكْمنُوا ِللْمدينَة من وراِئها: "وَأمرهم وقَاَل٤الْمحارِبين، وَأرسلَهم في اللِّيِل 

ا كَثنْهعيندتَعسم كُونُوا كُلُّكُما، و٥. ير ينَةدلَى الْمع مي، نَتَقَدعم ينكُلُّ الَّذَأنَا وو
منْهم براُألولَى، فَنَه ةرنَا كَالْملَيع ونجخْرنِ ٦. فَيا عيدعب مهبذتَّى نَجونَنَا حطَارِدوي

تَقُومون ٧فَعنْدما نَهرب منْهم، . نُّون َأنَّنَا هربنَا منْهم كَالْمرة اُألولَىالْمدينَة، َألنَّهم يظُ
وعنْدما ٨. َأنْتُم من الْكَمينِ وتَستَولُون علَى الْمدينَة، فَينْصركُم الْمولَى ِإلَهكُم علَيها

  ."هذَا هو َأمرِي لَكُم! افْعلُوا كَما َأمر اُهللا، انْتَبِهوا. وها بِالنَّارِتَستَولُون علَيها، َأحرِقُ
الْغَربِ  وَأرسلَهم يشُوع، فَذَهبوا ِإلَى الْمكَانِ الَّذي كَمنُوا فيه بين بيتَ ِإيَل وعاي ِإلَى٩

نَاكوا هانْتَظَرو ،ايع نم .ى يقَضبِوالشَّع علَةَ ماللَّي شُوع. 
وقَام يشُوع في الصباحِ الْباكرِ، وجمع الْجيشَ وسار قُدامهم نَحو عاي ومعه شُيوخُ ١٠

. وا مقَابِلَهاوكُلُّ الْجيشِ الَّذي معه تَقَدم واقْتَرب من الْمدينَة حتَّى جاء١١. بني ِإسراِئيَل
ينَةدالْم نيبو منَهيي بادالْو فَكَان ،ايع ناِل ملُوا ِإلَى الشَّمنَزَأخَذَ ١٢. و قَد شُوعي كَانو



ينَةدالْم نبِ مِإلَى الْغَر ايعتَ ِإيَل ويب نيينًا بكَم ملَهعجٍل، وجر ةَ آالفسخَم .
وذَهب يشُوع تلْك . عد كُلُّ الْجيشِ الَّذي شَماَل الْمدينَة، والْكَمين الَّذي غَربهاواست١٣َ

فَلَما رَأى ملك عاي الْجيشَ، َأسرع هو وكُلُّ رِجاِل الْمدينَة ١٤. اللَّيلَةَ ِإلَى وسط الْوادي
وكَان ال يعلَم َأن الْكَمين . باكرِ ِليحارِبوا بني ِإسراِئيَل في الْواديوخَرجوا في الصباحِ الْ
ينَةدالْم اءرو لَه صبتَر١٥. ي ،مهامَأم ونرنْكَسم مشِ بَِأنَّهيكُلُّ الْجو شُوعي رفَتَظَاه

اءرحالص ي طَرِيقوا فبرهُأط١٦ْ. ووموهطَارِداِل ِليجكُلُّ الر جخْرِلي ايي عف اءدقَ نل .
ينَةدنِ الْما عيدعوا بذَبانْجو ،شُوعوا يدتَ إيَل ١٧. فَطَاريي بف َأو ايي عقَ فبي لَمو

ةً وفْتُوحينَةَ مدكُوا الْمفَتَر ،مهطَارِدِلي جخْري ٌل لَمجاِئيَلرري ِإسنب اءروا واحر.  
١٨شُوعا: "فَقَاَل اُهللا ِليهلَيع كرَألنِّي َأنْص ايع ونَح كدي بِيةَ الَّتبرالْح هجو . هجفَو

ينَةدالْم ونَح هدي بِيةَ الَّتبرالْح شُوعب١٩ِ. ي ينالْكَم قَام ،َل ذَِلكا فَعلَمو ،هكَانم نم ةعرس
والْتَفَتَ رِجاُل ٢٠. وجروا ودخَلُوا الْمدينَةَ واستَولَوا علَيها وَأسرعوا وَأشْعلُوا النَّار فيها

اءما ِإلَى السداعص ينَةدالْم خَانا دَأوفَر ،مهاءرو ايع . كَانم ملَه كُني فَلَم ،هِإلَي ونبرهي
نَاكال هنَا وال ه . دوا ضارد ،اءرحبِ ِإلَى الصروا بِالْهرتَظَاه يناِئيَل الَّذري ِإسنب َألن
موهدطَار يني٢١. الَّذدلَى الْملَى عتَواس ينالْكَم ا َأنَأوا رلَم اِلهكُلَّ رِجو شُوعي فَِإن ،نَة

اياَل عوا رِجبرضوا وارد ،داعتَصا يخَانَهد َأن٢٢. و نا مضَأي ينالْكَم جخَر ثُم
نَاكه نمنَا وه ناِئيَل مري ِإسنب طسي وف اياُل عرِج ارفَص ،مهدض ينَةدالْم .

 منْهقَ مبي تَّى لَمح موهبرفَضد٢٣. َأحشُوعِإلَى ي َأخَذُوها ويح ايع كلكُوا مسَأم منَّهلَك.  
٢٤ اءرحي الصفقُوِل وي الْحكَانُوا ف ينالَّذ اياِل عقَتِْل كُلِّ رِج ناِئيُل مرى ِإسا انْتَهلَمو

فْنَوهم، رجعوا ِإلَى عاي وقَتَلُوا من فيها حيثُ لَحقُوهم وقَتَلُوهم كُلَّهم بِالسيف وَأ
فييعِ ٢٥. بِالسمج مهَألْفًا و شَرع اثْنَي اءساٍل ونرِج نمِ موالْي ي ذَِلكالْقَتْلَى ف ددع فَكَان

ايِل ع٢٦. َأهرا بِالْحههجي والَّت هدي دري لَم شُوعي َألنايِل عكُلُّ َأه لَكتَّى هح ةب .
٢٧ ي قَالَهالْكَالمِ الَّذ بسح هِماِئيَل َألنْفُسرنُو ِإسا بفََأخَذَه ،ينَةدالْم هذةُ هيمغَنو اِئمها الْبَأم

شُوع٢٨. اُهللا ِلياِئبِ والْخَر نا مما كَولَهعجو ايع شُوعقَ يرَأحا وياقاَل با زاَألنْقَاضِ، م
وعنْد غُروبِ الشَّمسِ، َأمر . وعلَّقَ ملك عاي علَى خَشَبة ِإلَى الْمساء٢٩. ِإلَى الْيومِ



 فَوقَها كَومةً يشُوع فََأنْزلُوا جثَّتَه عنِ الْخَشَبة، ورموها عنْد مدخَِل بوابة الْمدينَة، وَأقَاموا
  .كَبِيرةً من الْحجارة ما زالَتْ موجودةً ِإلَى الْيومِ

  بناء المنصة وقراءة التوراة

جبِل عيباَل منَصةً ِلتَقْديمِ الْقَرابِينِ ِللْمولَى رب بني  في ذَِلك الْوقْت بنَى يشُوع في٣٠
ا من حجارة صحيحة، لَم ينْحتْها َأحد بِآلَة من حديد، وذَِلك كَما َأمر بنَاه٣١. ِإسراِئيَل

ارِدو وا هكَماِئيَل، وري ِإسناِهللا ب دبى عوسى موسم اةرتَابِ تَوي كوا. فمقَدلَى  وِهللا ع
وا ضحذَبقُ، ورتُح ابِينقَر ةنَصالْمةبحا صاي٣٢. ح ،ةارجلَى الْحع نَاكه شُوعنَقَشَ يو

ووقَفَ كُلُّ بني ٣٣. بِحضورِ بني ِإسراِئيَل، نُسخَةً من تَوراة موسى الَّتي كَتَبها
م وقُضاتهِم علَى ِإسراِئيَل، من مواطنين وغُرباء علَى السواء، مع شُيوخهِم وقَادتهِ

لُونَهمحكَانُوا ي ينالَّذ ينارِ اللَّاوِيبقَابَِل الَْأحاِهللا، م دهع وقنْدص يبانفُ . جصن فَكَان
ى وذَِلك كَما َأمر موس. الشَّعبِ يواجِه جبَل جِرِزيم، والنِّصفُ اآلخَر يواجِه جبَل عيباَل

وبعد ذَِلك قَرَأ يشُوع كُلَّ كَالمِ التَّوراة، من ٣٤. عبد اِهللا من قَبُل ِليبارِكُوا بني ِإسراِئيَل
اةتَابِ التَّوري كف ارِدو وا هكَم ،نَاتلَعو كَاتر٣٥. ب را َأمكُلِّ م نةٌ ممكَل نَاكه تَكُن لَم

وسم اَألطْفَاُل بِهو اءيهِمِ النِّسا فاِئيَل بِمري ِإسنب ةاعمكُلِّ ج امقُد شُوعا يَأهقَرى، ِإال و
منَهيب ينالَّذ اءبالْغُرو.  

  
 خداع الجبعونيين

٩ 

١ينالَّذ ،ندبِ اُألري غَرف ينالَّذ لُوكورِ كُلُّ الْماُألم هذبِه عمسِل وهالسِل وبي الْجف 
 ينورِياَألمو ينثِّيالْح لُوكم َأي ،نَانتَّى ِإلَى لُبح طستَوضِ الْميرِ اَألبحِل الْباحكُلِّ س نْدعو

ينيوسبالْيو ينيوالْحو ينيرِزالْفو ينيانالْكَنْع٢. وا فعوا معتَموا فَاجارِبحِلي داحو لْفي ح
  .يشُوع وبني ِإسراِئيَل



٣ايعا وبَِأرِيح شُوعي لَهما عبِم ونعُل جِبَأه عما سلَم نلَكوا ٤ ،واءيلَةً، فَجلُوا حمع
ةيمرٍ قَدبِ خَمرقو ةيماسٍ قَدَأكْيلَةً بمحم ميرِهمبِح فْدكَوةقَّعرمو شَقَّقَة٥.  م ينالبِسو

وكَان الْخُبز الَّذي َأحضروه معهم يابِسا . نعاال قَديمةً ومرقَّعةً في َأرجلهِم، وثيابا قَديمةً
وقَالُوا لَه وِلرِجاِل وذَهبوا ِإلَى يشُوع وهو في الْمخَيمِ في الْجِلْجاَل، ٦. وقَد تَفَتَّتَ
: فَقَاَل رِجاُل ِإسراِئيَل ِللْحويين٧." جِْئنَا من بِالد بعيدة، فَاعملُوا معنَا معاهدةً: "ِإسراِئيَل

نَكُون : " ِليشُوعفَقَالُوا٨" ربما َأنْتُم من سكَّانِ هذه الْبِالد، فَكَيفَ نَعمُل معكُم معاهدةً؟"
كُمبِيدع ".شُوعي م؟: "فَقَاَل لَهجِْئتُم نَأي نمو َأنْتُم نفَقَالُوا٩" م" : نجِْئنَا م ننَح ،ديا سي

لَهما عكُلَّ مو هارنَا َأخْبعمَألنَّنَا س ،لَى ِإلَهِكوالْم يتبِ صبا بِسجِد ةيدعب بِالد ،رصبِم 
١٠ وجعو ،ونشْبح كلم ونيحس ،نداُألر قي شَرف ينورِياَألم كَيلله بِمما عكُلَّ مو

فَقَاَل لَنَا شُيوخُنَا وكُلُّ َأهِل بِالدنَا َأن نَْأخُذَ معنَا ١١. ملك باشَان الَّذي كَان في عشْتَروتَ
وهذَا ١٢' .نَحن عبِيدكُم، فَاعملُوا معنَا معاهدةً'يق ونَْأتي ِلمقَابلَتكُم ونَقُوَل لَكُم، زادا ِللطَّرِ

 بِسفَ يوا كَيفَانْظُر ،كُملَةَ ِإلَيحْأنَا الردب موارِنَا ييد نخْنًا مس ي َأخَذْنَاهنَا الَّذزخُب وه
وهذه هي قرب الْخَمرِ الَّتي كَانَتْ جديدةً يوم مْألنَاها، لَكنِ انْظُروا كَيفَ ١٣! وتَفَتَّتَ
  ."وهذه ثيابنَا ونعالُنَا صارتْ باِليةً من الطَّرِيق الطَّوِيِل جِدا! تَشَقَّقَتْ
وعمَل يشُوع معهم ١٥. يرِ َأن يستَشيروا اَهللافََأخَذَ رِجاُل ِإسراِئيَل من زادهم من غ١٤َ

ةاعمةُ الْجقَاد بِذَِلك ملَفَ لَهحو ،هِماتيلَى حظَ عافحالمٍ ِليةَ سداهعم.  
١٦راِئيَل َأننُو ِإسكْتَشَفَ بامٍ، اَأي بِثَالثَة مهعةَ مداهعلُوا الْمما عمدعبو مه ينيونعالْجِب 

الْبِالد هذكَّانِ هس نم مَأنَّهو منْهبِ م١٧. بِالْقُر مِ الثَّاِلثوي الْيفاِئيَل، ورنُو ِإسَل بحفَر
ارِيمعةُ ييقَروتُ وِئيربةُ ويركَفو ونعجِب يهو ،هِمندلُوا ِإلَى مصا١٨. وحي نُو فَلَمب مهرِب
فَتَذَّمر كُلُّ الشَّعبِ . ِإسراِئيَل، َألن قَادةَ الْجماعة حلَفُوا لَهم بِالْمولَى رب بني ِإسراِئيَل

ةلَى الْقَادب١٩ِ. عيعِ الشَّعمِلج ةلَى ِإلَهِنَا، فَال نَقْ: "فَقاَل كُلُّ الْقَادوبِالْم ملَفْنَا لَهح اآلن رد
وءبِس مهسنَم بِ ٢٠. َأنببِس بنَا غَضلَيلَّ عحِلَئال ي ،هِماتيلَى حظَ عافنُح َأن جِبْل يب

ملَه لَفْنَاهي حمِ الَّذا٢١." الْقَسضقَالُوا َأيو" : َأن وه ملُهمع كُونفَي ،يشُونعي مكُهنَتْر
  .فَنَفَّذَ الْقَادةُ وعدهم لَهم." خَشَب ويجلبوا الْماء ِلكُلِّ الْجماعةيقْطَعوا الْ



ِلماذَا خَدعتُمونَا وقُلْتُم ِإنَّكُم من بِالد بعيدة : "يشُوع الْجِبعونيين وقَاَل لَهم فَاستَدعى٢٢
فَال ينْقَطع من بينكُم ! َأنْتُم اآلن ملْعونُون٢٣انِ هذه الْبِالد؟ جِدا، بينَما َأنْتُم من سكَّ

بلَغَنَا : "فَقَالُوا ِليشُوع٢٤." الْعبِيد، ومن يقْطَعون الْخَشَب، ومن يجلبون الْماء ِلبيت ِإلَهِي
كلَى ِإلَهوالْم َأن ،ديا سي رالْخَب يعمج بِيديضِ، وكُلَّ اَألر كُميطعي َأن هدبى عوسم رَأم 

لْنَاها فَعلْنَا مفَعنَا ولَى َأنْفُسع نْكُمفْنَا مفَخ ،كُمامَأم نم كَّانِ الْبِالدي ٢٥. سف ننَح اآلنو
  ."يدك، فَافْعْل بِنَا ما تَرى َأنَّه صاِلح وحقٌّ

٢٦مقْتُلُوهي اِئيَل فَلَمري ِإسنب نم شُوعي م٢٧. فََأنْقَذَه شُوعي ملَهعمِ جوالْي ذَِلك نمو
وِإلَى الْيومِ، هذَا هو . يقْطَعون الْخَشَب ويجلبون الْماء ِللْجماعة وِلمنَصة قَرابِينِ اِهللا

  .الْمكَانِ الَّذي يخْتَاره اُهللاعملُهم في 
  

 احتالل الجنوب

١٠ 

وسمع َأدوني صادقَ ملك الْقُدسِ، َأن يشُوع استَولَى علَى عاي وَأهلَكَها، وفَعَل بِها ١
ن عملُوا معاهدةَ سالمٍ مع وسمع َأيضا َأن َأهَل جِبعو. وبِملكها ما فَعلَه بَِأرِيحا وملكها

منَهيوا بَأقَاماِئيَل ورِإس يننِ ٢. بدةً كَالْميمظينَةً عدكَانَتْ م ونعجِب ا َألنفَخَافَ جِد
 صادقَ فََأرسَل َأدوني٣. الْملَكية اُألخْرى، وهي َأعظَم من عاي وكُلُّ رِجاِلها َأبطَاٌل

 بِيرديشَ ولَخ كلم يعافيوتَ، ومري كلم آمرفو ،ونربح كلم اموهسِ ِإلَى هالْقُد كلم
مقُوُل لَهي ،لُونجع كلةَ "٤: مداهعلَتْ مما عَألنَّه ونعجِب ارِبي ِلنُحونداعسا والَوتَع

شُوعي عالمٍ ماِئيَلسري ِإسنبو ".  
فَجمع ملُوك اَألمورِيين الْخَمسةُ قُواتهِم وهم ملُوك الْقُدسِ وحبرون ويرموتَ ولَخيشَ ٥

ون فََأرسَل َأهُل جِبع٦. وعجلُون، وتَقَدموا بِكُلِّ جيوشهِم ونَزلُوا علَى جِبعون وحاربوها
لَه قُولُوناَل، يي الْجِلْجمِ فخَيي الْمف شُوعذْنَا : "ِإلَى يَأنْقو ةعراَل بِسْل تَعكْنَا، بال تَتْر



فَتَقَدم يشُوع ٧. وساعدنَا، َألن كُلَّ ملُوك اَألمورِيين الَّذين في الْجبِل جمعوا قُواتهِم ضدنَا
نمارِبِينحنِ الْمسَأحو هشياَل بِكُلَّ جالْجِلْج .  
٨شُوعفَقَاَل اُهللا ِلي" :هِملَيع تُكرَألنِّي نَص ،منْهال تَخَفْ م . َأن منْهم دَأح رقْدي لَن

كقَاوِم٩." يالْخَم لُوكَأ الْمِل، فَاجطُوَل اللَّي شُوعي ارا سمدعبوهِملَيع مجهةَ وس .
١٠ ونعي جِبةً فيدةً شَدزِيمه موهمزاِئيَل، فَهري ِإسنب امَأم تَبِكُونراُهللا ي ملَهعفَج

. وطَاردوهم في الطَّّرِيق الْمتَّجِهة ِإلَى بيتَ حورون وضربوهم حتَّى ِإلَى عزِيقَةَ ومقيدةَ
وبينَما هم هارِبون من َأمامِ بني ِإسراِئيَل، وهم في الطَّرِيق الْمنْحدرة بين بيتَ ١١

وكَان الَّذين ماتُوا . حورون وعزِيقَةَ، رماهم اُهللا بِحجارة برد عظيمة من السماء فَماتُوا
درالْب ةارجحبفيراِئيَل بِالسنُو ِإسب مقَتَلَه ينالَّذ نم َأكْثَر .  

في ذَِلك الْيومِ الَّذي فيه سلَّم اُهللا اَألمورِيين ِإلَى بني ِإسراِئيَل، كَلَّم يشُوع اَهللا، ثُم قَاَل ١٢
." قَ جِبعون، ويا قَمر فَوقَ وادي َأيلُونيا شَمس قفي فَو: "علَى مشْهد من بني ِإسراِئيَل

فَوقَفَت الشَّمس وثَبتَ الْقَمر، حتَّى انْتَقَم الشَّعب من َأعداِئه، كَما هو وارِد في كتَابِ ١٣
راشي .وبِ ينِ الْغُرتْ عتََأخَّرو ،اءمالس طسي وف سالشَّم قَفَتالوا كَامم١٤. و لَمو

حقا ِإن اَهللا حارب . يحدثْ مثُْل ذَِلك الْيومِ َأبدا، ال قَبلَه وال بعده، حيثُ سمع اُهللا ِإلنْسانٍ
  .عن بني ِإسراِئيَل

وكَان الْملُوك ١٦.  الْجِلْجاَلثُم رجع يشُوع وكُلُّ بني ِإسراِئيَل معه ِإلَى الْمخَيمِ في١٥
فَبلَغَ يشُوع الْخَبر َأن الْملُوك ١٧. الْخَمسةُ قَد هربوا واخْتَبُأوا في مغَارة في مقيدةَ

نَاكه خْتَبُِئونةَ مسفَقَاَل١٨. الْخَم" :و ،ةغَارابِ الْملَى بةً عةً كَبِيرارجوا حرِجحوا دعض
وَأنْتُم ال تَقفُوا، بْل طَارِدوا َأعداءكُم واضرِبوهم من ١٩. هنَاك رِجاال يحرسونَها

فَهزمهم ٢٠." ال تَتْركُوهم يدخُلُون مدنَهم، َألن الْمولَى ِإلَهكُم نَصركُم علَيهِم. الْمَؤخَّرِ
سراِئيَل هزِيمةً شَديدةً جِدا حتَّى فَنَوا، ولَم يبقَ منْهم ِإال الْقَليلُون دخَلُوا يشُوع وبنُو ِإ

ولَم . ثُم رجع كُلُّ الْجيشِ ساِلما ِإلَى يشُوع في الْمخَيمِ في مقيدة٢١َ. الْمدن الْمحصنَةَ
  .كَلمة ضد بني ِإسراِئيَليجرْؤ َأحد َأن ينْطقَ بِ



٢٢شُوعةَ: "فَقَاَل يسالْخَم لُوكالْم ُؤالءه وا ِإلَيَأخْرِجو ،ةغَارالْم ابوا بفْتَحلُوا ٢٣." افَفَع
 ونربحسِ والْقُد لُوكم َأي ،ةغَارالْم نةَ مسالْخَم لُوكالْم وا لَهرضَأحذَا، ووتَ همريو

لُونجعيشَ ولَخ٢٤. و ةقَاَل ِلقَاداِئيَل، وراِل ِإسكُلَّ رِج شُوعى يعتَدسا ،موهرضا َأحفَلَم
هعوا مبذَه ينشِ الَّذيالْج" :لُوكالْم ُؤالءلَى رِقَابِ هع لَكُمجوا َأرعضنَا، وا هالَوتَع ".

وا ومفَتَقَدلَى رِقَابِهِمع ملَهجوا َأرعض٢٥. وشُوعي موا : "فَقَاَل لَهبتَعال تَخَافُوا وال تَر
ثُم ٢٦." َألن اَهللا سيفْعُل هذَا بِكُلِّ َأعداِئكُم الَّذين تُحارِبونَهم. كُونُوا َأقْوِياء وشُجعانًا

هم، وعلَّقَهم علَى خَمسة َأشْجارٍ، وبقَوا معلَّقين علَيها حتَّى ضرب يشُوع الْملُوك وقَتَلَ
اءس٢٧. الْم ةغَاري الْمف موهحطَرا، ونْهع ملُوهفََأنْز شُوعي رسِ، َأموبِ الشَّمغُر نْدعو

 علَى بابِ الْمغَارة وهي ما زالَتْ موجودةً الَّتي اخْتَبُأوا فيها، ووضعوا حجارةً كَبِيرةً
  .ِإلَى الْيومِ

وفي ذَِلك الْيومِ استَولَى يشُوع علَى مقيدةَ وقَتََل شَعبها وملكَها بِالسيف، وَأهلَك كُلَّ ٢٨
ثُم ذَهب يشُوع وكُلُّ ٢٩. ةَ ما فَعلَه بِملك َأرِيحاوفَعَل بِملك مقيد. من فيها ولَم يبق َأحدا

فََأعطَى اُهللا هذه الْمدينَةَ َأيضا هي ٣٠. بني ِإسراِئيَل معه، من مقيدةَ ِإلَى ِلبنَةَ وحاربها
وكُلَّ من فيها بِالسيف، ولَم يبق بِها وملكَها في يد بني ِإسراِئيَل، فَقَتََل يشُوع شَعبها 

ثُم ذَهب يشُوع وكُلُّ بني ِإسراِئيَل معه، من ٣١. وفَعَل بِملكها ما فَعلَه بِملك َأرِيحا. َأحدا
شَ في يد بني ِإسراِئيَل، فََأعطَى اُهللا لَخي٣٢. ِلبنَةَ ِإلَى لَخيشَ ونَزل علَيها وحاربها

فَاستَولَى يشُوع علَيها في الْيومِ الثَّاني، وقَتََل شَعبها وكُلَّ من فيها بِالسيف كَما فَعَل 
وع مع وفي ذَِلك الْوقْت، جاء هورام ملك جازر ِليساعد لَخيشَ، فَهزمه يش٣٣ُ. بِلبنَةَ

  .جيشه ولَم يبق منْهم َأحدا
ثُم ذَهب يشُوع وكُلُّ بني ِإسراِئيَل معه، من لَخيشَ ِإلَى عجلُون ونَزلُوا علَيها ٣٤

وَأهلَكُوا كُلَّ من واستَولَوا علَيها في نَفْسِ الْيومِ، وقَتَلُوا شَعبها بِالسيف، ٣٥. وحاربوها
وتَقَدم يشُوع وكُلُّ بني ِإسراِئيَل معه، من عجلُون ِإلَى ٣٦. فيها، كَما فَعلُوا بِلَخيشَ

 واستَولَوا علَيها وقَتَلُوا شَعبها وملكَها بِالسيف، وقُراها وكُلَّ من٣٧. حبرون وحاربوها
  .ولَم يبقُوا َأحدا، كَما فَعلُوا بِعجلُون، فََأهلَكُوها وكُلَّ من فيها. فيها



٣٨بِيروا دبارحو هعاِئيَل مري ِإسنكُلُّ بو شُوعي عجر٣٩. و يا ههلَيا علَوتَواسو
ا بِالسكَهلما وهبقَتَلُوا شَعا، واهقُراويهف نلَكُوا كُلَّ مَأهو ،فلُوا . يا، فَفَعدقُوا َأحبي لَمو

  .بِدبِير وملكها ما فَعلُوه بِحبرون وملكها وبِلبنَةَ وملكها
٤٠السُل وهالسو النَّقَبُل وبا الْجيها فبِم ،نْطَقَةكُلَّ الْم شُوعي عقَتََل كُلَّ فََأخْضو ،فُوح

. ملُوكها، ولَم يبق َأحدا، بْل َأهلَك كُلَّ حي كَما َأمر الْمولَى رب بني ِإسراِئيَل
٤١ونعِإلَى جِب وشَنج نْطَقَةكُلِّ م نمةَ، وِإلَى غَز يعنرشَ بقَاد نم شُوعي مهعَأخْضو .
٤٢ي مزاِئيَل هري ِإسنب بلَى روالْم ةً، َألنداحةً وفْعد مهبِالدو لُوكالْم ُؤالءكُلَّ ه شُوع

منْهع ارِبحي اَل٤٣. كَاني الْجِلْجمِ فخَيِإلَى الْم هعاِئيَل مري ِإسنكُلُّ بو شُوعي عجر ثُم.  
  

 هزيمة ملوك الشمال

١١ 

ما سمع يابِين ملك حاصور بِهذَا، َأرسَل ِإلَى يوباب ملك مادون، وِإلَى ملك شمرون فَل١َ
وِإلَى ملُوك الشَّماِل الَّذين في الْجبِل، وملُوك وادي اُألردن جنُوبِ ٢وملك َأكْشَافَ، 

وِإلَى ملُوك ٣. لسهِل وملُوك مرتَفَعات دور في الْغَربِبحيرة الْجليِل، وملُوك ا
الْكَنْعانيين في الشَّرق والْغَربِ، واَألمورِيين والْحثيين والْفرِزِيين والْيبوسيين في الْجبِل، 

فَخَرجوا بِكُلِّ جيوشهِم شَعبا ٤.  منْطَقَة الْمصفَاةوالْحوِيين الَّذين تَحتَ جبِل حرمون في
وجمع كَلُّ هُؤالء ٥. غَفيرا كَالرمِل الَّذي علَى شَاطِئ الْبحرِ، بِخَيٍل ومركَبات كَثيرة جِدا

ِلي وميرم اهيم نْدا ععوا مكَرسعو هِماتقُو لُوكاِئيَلالْمري ِإسنوا بارِبح.  
٦شُوعفَقَاَل اُهللا ِلي" :منْهي . ال تَخَفْ منب امقَتْلَى َأم مهعُأوق ،قْتذَا الْوثِْل هي ما فَألنِّي غَد

ع علَيهِم فَجَأةً فَجاء يشُو٧." فَتُكَسر مفَاصَل خَيلهِم، وتَحرِقُ مركَباتهِم بِالنَّارِ. ِإسراِئيَل
هِملَيوا عمجهو هشيكُلُّ ج هعمو ،وميرم اهيم نْداِئيَل، ٨. عري ِإسنب دي ياُهللا ف مهقَعفََأو

 في فَهزموهم وطَاردوهم ِإلَى صيدا الْعظيمة، وِإلَى مسرفُوتَ مايم، وِإلَى وادي مصفَاةَ



دَأح منْهقَ مبي تَّى لَمح ،قا قَاَل اُهللا٩. الشَّركَم بِهِم شُوعَل يفَفَع : ،هِملَل خَيفَاصم ركَس
  .وَأحرقَ مركَباتهِم بِالنَّارِ

لسيف، َألن وفي ذَِلك الْوقْت، رجع يشُوع واستَولَى علَى حاصور وقَتََل ملكَها بِا١٠
اِلكمالْم لْكةَ تيمعُل زقَب نكَانَتْ م وراص١١. ح ملَكُوهَأهو ،فيا بِالسيهف نقَتَلُوا كُلَّ مو

  .حتَّى لَم يبقَ حي، وَأحرقُوها بِالنَّارِ
١٢ةيلَكنِ الْمدالْم لْكلَى كُلِّ تع شُوعلَى يتَوفَاس فيبِالس مقَتَلَها وهلُوكما . وكَم ملَكَهفََأه

َأما الْمدن الْواقعةُ علَى التِّالِل، فَلَم يحرِقْها بنُو ِإسراِئيَل، ما ١٣. َأمر موسى عبد اِهللا
شُوعا يقَهرا َأحهدحو وراصا حداِئيَل١٤. عرنُو ِإسَأخَذَ بو لْكت ةيمكُلَّ غَن هِمَألنْفُس 

. لَم يبقُوا حيا. َأما النَّاس فَقَتَلُوهم جميعا بِالسيف حتَّى َأبادوهم. الْمدنِ والْبهاِئمِ
فَّذَ ولَم فَالْمولَى َأمر موسى عبده، وموسى َأعطَى نَفْس اَألوامرِ ِليشُوع، ويشُوع ن١٥َ

  .يهمْل شَيًئا من كُلِّ ما َأمر بِه اُهللا موسى
فَاستَولَى يشُوع علَى كُلِّ تلْك الْبِالد والْجبِل والنَّقَبِ وكُلِّ منْطَقَة جوشن والسهِل ١٦

هفُوحساِئيَل ورِل ِإسبجو ندي اُألرادو١٧. وبالْج نم ،يرعس ونَح تَدمي يعِ الَّذِل اَألقْر
ونمرِل حبتَ جتَح نَاني لُبادي وف ادَل جعِإلَى ب .مقَتَلَها وهلُوكَأخَذَ كُلَّ م١٨. و بارحو

ي جِبعون، وال مدينَةٌ وفيما عدا الْحويين الَّذين ف١٩. يشُوع هؤالء الْملُوك َأياما كَثيرةً
. عملَتْ معاهدةَ سالمٍ مع بني ِإسراِئيَل، بِل استَولَى بنُو ِإسراِئيَل علَى الْكُلِّ بِالْحربِ

٢٠هي بِذَِلكاِئيَل، وري ِإسنوا بارِبحوا ِليجتَّى خَرح مهى قُلُوبي قَسالَّذ واَهللا ه َألن مكُهل
  .ويبِيدهم بِال رحمة كَما َأمر اُهللا موسى

من حبرون ودبِير وعنَاب : في ذَِلك الْوقْت ذَهب يشُوع وَأباد الْعنَاقيين من الْجبِل٢١
فَلَم يبقَ ٢٢.  يشُوع هم ومدنَهمَأهلَكَهم. ومن كُلِّ جبِل يهوذَا ومن كُلِّ جبِل ِإسراِئيَل

ودَأشْدتَّ وجةَ وي غَزا فقَوا باِئيَل ِإنَّمرضِ ِإسي َأرف ونينَاقلَى ٢٣. عع شُوعلَى يتَوفَاس
اِئيَل حري ِإسنا ِلبيبنَص شُوعا يطَاهَأعى، ووسا قَاَل اُهللا ِلمضِ كَمكُلِّ اَألر هِمقرف بس

هِماِئلقَببِ. ورالْح نم الْبِالد تاحتَراس ثُم.  
  



 قائمة الملوك المهزومين

١٢ 

١ ،ندرِ اُألرنَه قي شَرف مهتَلَكُوا بِالداماِئيَل ورنُو ِإسب مهمزه ينالَّذ لُوكالْم مه ُؤالءهو
سيحون ملك اَألمورِيين الَّذي ٢. حرمون وكُلَّ الْوادي شَرقًا  جبِلمن وادي َأرنُون ِإلَى

ونشْبي حف رِ . كَانِإلَى نَه ،نُوني َأرادو افَةلَى حي عالَّت يروعرع نم تَدمي لْكُهم كَانو
وكَان ٣. في ذَِلك وسطُ الْوادي ونصفُ جِلْعاديبوقَ الَّذي علَى حدود بني عمون، بِما 

يملك َأيضا علَى النَّاحية الشَّرقية من الْوادي، من بحرِ الْجليِل ِإلَى الْبحرِ الْميت في 
  .اتِّجاه بيتَ يشموتَ، ِإلَى تَحت سفُوحِ الْفسجةَ جنُوبا

٤ ثُماشَانب كلم وجع ضي . َأرف ي كَانالَّذو ينفَاِئيالر نا مقَوب ينالَّذ دَأح وهو
وكَان يملك علَى جبِل حرمون وسلْخَةَ، وكُلِّ باشَان ِإلَى ٥. عشْتَروتَ وفي ِإذْرعي

فصن كَةَ، ثُمعمو شُورِل جَأه وددحونشْبح كلم ونيحس وددِإلَى ح ادى ٦.  جِلْعوسم
الْبِالد هذوا همزاِئيَل هربنُو ِإساِهللا و دبع . ُأوبِيني رنا ِلبيباِهللا نَص دبى عوسا مطَاهَأعو

  .وبني جاد ونصف قَبِيلَة منَسى
٧رنُو ِإسبو شُوعي مزهو نَاني لُبادي وف ادِل جعب نم ،ندرِ اُألربِ نَهغَر لُوكاِئيَل م

يرعس ونَح تَدمي يعِ الَّذِل اَألقْربِإلَى الْج . بساِئيَل حراِئِل ِإسِلقَب مهضَأر شُوعطَى يَأعو
هِمقر٨. فوِل وهالسِل وبي الْجكَانَتْ فو يهالنَّقَبِ، وو اءرحالصفُوحِ والسو ندي اُألراد

ينيوسبالْيو ينيوالْحو ينرِزِيالْفو ينيانالْكَنْعو ينورِياَألمو ينثِّيالْح ض٩. َأر لُوكم مهو
 ايعا وتَ ِإيَل(َأرِيحيبِ باني بِجالْق١٠ُ) الَّتو ،ونربحسِ، ويشَ، ١١دلَخوتَ، ومريو

١٢ ،رازجو ،لُونجع١٣و ،رادجو ،بِيرد١٤و ،ادرعةَ، ومرح١٥و ،المدعنَةَ، وِلبو
ومادون، ١٩وَأفيقَ، ولَشَارون، ١٨وتَافُوح، وحافَر، ١٧ومقيدةَ، وبيتَ ِإيَل، ١٦

 ،وراصحشَافَ، ٢٠وَأكو ،ُأونرم ونرمشو ٢١وجِدمو ،نَكتَعفي ٢٢و امقْنَعيشَ، وقَادو
وجملَتُهم واحد . وترصة٢٤َودور في مرتَفَعات دور، وجوييم في الْجِلْجاَل، ٢٣كَرمَل، 

  .وثَالثُون ملكًا



  
 ما زالت أرض لالمتالك

١٣ 

َأنْتَ شخْتَ وكَبرتَ في السن، وما زالَتْ : " يشُوع وكَبر في السن، فَقَاَل لَه اُهللاوشَاخ١َ
كُلُّ منَاطق الْفلسطيين : وهذه هي اَألرض الْباقية٢ُ. هنَاك َأرض كَثيرةٌ جِدا ِلتَملكُوها

 ينشُورِيالْج٣ونَه نم يهاال، وشَم ونقْرضِ عِإلَى َأر ،رصم قي شَري فالَّذ وريحرِ ش
تُعتَبر ِللْكَنْعانيين وفيها حكَّام الْفلسطيين الْخَمسةُ في غَزةَ وَأشْدود وعسقَالن وجتَّ 

ينوِيالْع ضا َأرضَأيو ،ونقْرعا٤. و نمي وةَ الَّتارع نم ينيانضِ الْكَنْعنُوبِ كُلُّ َأرلْج
ينورِياَألم وددلَى حيقَ عِإلَى َأف ينيوندي٥. ِللص نقًا، مشَر نَانكُلُّ لُبو ينيلبالْج ضَأرو
سكَّانِ الْجبِل من لُبنَان ِإلَى وكُلُّ ٦. بعَل جاد تَحتَ جبِل حرمون ِإلَى مدخَِل حماةَ

ينيونديكُلُّ الص َأي ،مايفُوتَ مرسَأنْتَ . ماِئيَل، وري ِإسنامِ بَأم نم ُؤالءه دَأنَا َأطْر
تُكرا َأماِئيَل كَمري ِإسنا ِلبيبنَص ةعبِالْقُر ضاَألر ما ٧. تَقْسهمتَقْس عِ َأيا ِللتِّسيبنَص

  .قَباِئَل ونصف قَبِيلَة منَسى
  تقسيم األرض شرق األردن

٨ طَاهي َأعالَّذ مهيبَأخَذُوا نَص ادنُو جبو ُأوبِيننُو ربى ونَسم قَبِيلَة نم فُ اآلخَرالنِّصو
نداُألر قي شَراِهللا ف دبى عوسم م٩. لَهوهي وادو افَةلَى حي عالَّت يروعرع نم 

. َأرنُون، ِإلَى ديبون، بِما في ذَِلك الْمدينَةُ الَّتي في وسط الْوادي وكُلُّ سهِل ميدبا
١٠وددِإلَى ح ونشْبي حف كلمي ي كَانالَّذ ينورِياَألم كلم ونيحنِ سدكُلُّ مي ونب 

 ،ونمِإلَى ١١ع اشَانكُلُّ بو ،ونمرِل حبكُلُّ جكَةَ، وعمو شُورِل جَأه بِالدو ادجِلْعو
َأي كُلُّ مملَكَة عوج في باشَان، الَّذي كَان يملك في عشْتَروتَ وفي ِإذْرعي، ١٢. سلْخَةَ

قَوب ينالَّذ دَأح وهوينفَاِئيالر نا م .مهلَى بِالدلَى عتَواسى ووسم مهمزي ١٣. فَهنب نلَك
. ِإسراِئيَل لَم يطْردوا َأهَل جشُور ومعكَةَ، فََأقَاموا بين بني ِإسراِئيَل ِإلَى هذَا الْيومِ



١٤نَص هِمطعي ا قَبِيلَةُ الوِي، فَلَملَى َأموقُ ِللْمري تُحالَّت ابِينا الْقَرضِ، ِإنَّمي اَألرا فيب
مهدعا وكَم ،مهيبنَص ياِئيَل هري ِإسنب بر.  

١٥مشَاِئرِهع بسح ُأوبِيني رنى قَبِيلَةَ بوسطَى مَأع١٦. و يروعرع نم مهضفَكَانَتْ َأر
لَى حي عا، الَّتبيدم نْدِل عهكُلِّ السي وادالْو طسي وي فالَّت ينَةدالْمو نُوني َأرادو افَة

١٧ ،ونعَل معتَ بيبَل وعوتَ بامبو ونيبدِل وهي السي فا الَّتهندكُلِّ مو ونشْبِإلَى ح
وقَرياتم وسبمةَ وصارثْ شَحر في منْحدرِ الْوادي، ١٩ويهصةَ وقَديموتَ وميفَعةَ، ١٨
وكُلَّ مدنِ السهِل، وكُلَّ مملَكَة ٢١وبيتَ فَغُور وسفُوح جبِل الْفسجةَ وبيتَ يشيموتَ، ٢٠

ونشْبي حف كلمي ي كَانالَّذ ينورِياَألم كلم ونيحس .كُلِّ و عم همزه ى قَدوسم كَان
انيدم اءَؤسر : الْبِالد لْكي تف اءركَانُوا ُأم ينالَّذ ،عابرو ورحو ورصو اقمرَأوِي و
ونيحتَ سنُو ٢٢. تَحب بِ، قَتَلُهبِالْغَي لْمالْع ارِسمي ي كَانالَّذ ورعب نب املْعباِئيَل ورِإس

. وكَان نَهر اُألردن هو الْحد الْغَربِي َألرضِ رُأوبِين٢٣. بِالسيف مع غَيرِه من الْقَتْلَى
  .هذَا هو نَصيب بني رُأوبِين حسب عشَاِئرِهم من الْمدنِ وقُراها

٢٤ادي جنى قَبِيلَةَ بوسطَى مَأعومشَاِئرِهع بسكُلَّ ٢٥.  حو ،زِيرعي مهضفَكَانَتْ َأر
ومن ٢٦مدنِ جِلْعاد، ونصفَ َأرضِ بني عمون ِإلَى عروعير الَّتي بِالْقُربِ من ربةَ، 

وددِإلَى ح منَايحم نمو ،يمطُونبو فَاةصةَ الْمامِإلَى ر ونشْبحبِيري ٢٧.  دادي وفو
نداُألر : كلم ونيحس لَكَةمم ةيقب عم ،افُونصكُّوتَ وسةَ ورمتَ نيبو امارتَ هيب
ونشْبح .اِليالشَّم دالْح ويِل هلالْج رحبو بِيالْغَر دالْح وه نداُألر رنَه كَان٢٨. وذَا ه

  .هو نَصيب بني جاد حسب عشَاِئرِهم من الْمدنِ وقُراها
٢٩مشَاِئرِهع بسى حنَسم فَ قَبِيلَةصى نوسطَى مَأعو . فصن يبذَا نَصه ِإن َأي

شَان، وكُلَّ مملَكَة عوج ملك كَانَتْ َأرضهم من محنَايم، وتَشْمُل كُلَّ با٣٠. الْقَبِيلَة فَقَطْ
 ،اشَاني بي فالَّت تِّينالس اِئيرى يكُلَّ قُرو ،اشَانوتَ ٣١بشْتَرعو ،ادفَ جِلْعصنو

نِ هذه هي اَألرض الَّتي ُأعطيتْ ِلنصف بني ماكير ب. وِإذْرعي الْمدينَتَينِ الْملَكيتَينِ
مشَاِئرِهع بسى حنَس٣٢. م ،وآبوِل مهي سى فوسا مهمي قَسالَّت ضاَألر يه هذه



َأما قَبِيلَةُ الوِي، فَلَم يعطهِم موسى نَصيبا، ِإنَّما ٣٣. شَرق نَهرِ اُألردن مقَابَِل َأرِيحا
  .هو نَصيبهم، كَما وعدهمالْمولَى رب بني ِإسراِئيَل 

  
 تقسيم األرض غرب النهر

١٤ 

١ ارازَأِلع ما لَههمي قَسالَّتو ،اني كَنْعاِئيَل فرنُو ِإسا بتَلَكَهي امالَّت ضاَألر يه هذهو
عطَوهم نَصيبهم بِالْقُرعة ِللتِّسعِ َأ٢. الْحبر ويشُوع بن نُون ورَؤساء قَباِئِل بني ِإسراِئيَل

َألن موسى َأعطَى نَصيب الْقَبِيلَتَينِ ٣. قَباِئَل ونصف، كَما َأمر اُهللا بِواسطَة موسى
منَهيا بيبنَص يناللَّاوِي طعي لَمو ،ندرِ اُألرنَه قي شَرف فالنِّص٤. وَأصفَ ووسنُو يب حب

فَلَم يعطُوا اللَّاوِيين قسما في اَألرضِ، ِإال مدنًا يسكُنُون فيها . منَسى وَأفْرايم: قَبِيلَتَينِ
هِمغَنَمو يهِماشوا ِلمارِهبِجِو ياعرماُهللا ٥. و را َأمكَم ،ضاِئيَل اَألررنُو ِإسب مفَقَس

ىموس.  
  كالب يحصل على حبرون

٦فُنَّةَ الْقَنْزِيي نب كَاِلب قَاَل لَهاَل، وي الْجِلْجف شُوعوذَا ِإلَى يهنُو يب مارِفٌ : "فَتَقَدَأنْتَ ع
يعنرشَ بي قَادف كشَْأني وى، بِشَْأنوسم لَى ِللنَّبِيوالْم ي قَالَهالَّذ ك٧ُ. الْكَالم ننْتُ اب

َأربعين سنَةً لَما َأرسلَني موسى عبد اِهللا من قَادشَ برنيع َألتَجسس اَألرض، ورجعتُ 
وَأما ِإخْوتي الَّذين ذَهبوا معي فَجعلُوا قَلْب الشَّعبِ يذُوب، ٨. ِإلَيه وَأخْبرتُه بِما في قَلْبِي

الْقَلْبِلَك نلَى ِإلَهِي موتُ الْمقَاَل، ٩. نِّي تَبِعمِ ووالْي ي ذَِلكى فوسلَفَ ِلي مفَح' ضاَألر
 نلَى ِإلَهِي موتَ الْمتَبِع َألنَّك ،دِإلَى اَألب كالدِلَأوو ا لَكيبنَص تَكُون كما قَدتْهاسي دالَّت

فَمنْذُ الْوقْت الَّذي فيه قَاَل اُهللا هذَا الْكَالم . ِإن اَهللا َأبقَاني حيا كَما وعدواآلن، ١٠' .الْقَلْبِ
َأنَا الْيوم ابن . ِلموسى، لَما كَان بنُو ِإسراِئيَل في الصحراء، مضتْ خَمس وَأربعون سنَةً

ما زِلْتُ قَويا الْيوم، كَما كُنْتُ يوم َأرسلَني موسى، وعنْدي و١١خَمسٍ وثَمانين سنَةً، 
كَةرعِللْم جَأخْر َأن اددعتلَى اسعو ،قْتالْو ي ذَِلكا كُنْتُ فكَم ،اآلن ارِبةُ ُألحالْقُو .



فََأنْتَ سمعتَ في ذَِلك . بِه في ذَِلك الْيومِفَاآلن، َأعطني هذَا الْجبَل الَّذي وعدني اُهللا ١٢
ِإنَّما يكُون اُهللا معي، فََأطْردهم . الْوقْت َأن الْعنَاقيين هنَاك، وَأن مدنَهم عظيمةٌ ومحصنَةٌ

دعا وكَم".  
فََأصبحتْ حبرون ملْكًا ِلكَاِلب بنِ يفُنَّةَ ١٤. هفَباركَه يشُوع وَأعطَاه حبرون ملْكًا ل١٣َ

وكَانَتْ حبرون ١٥. الْقَنْزِي ِإلَى هذَا الْيومِ، َألنَّه تبِع الْمولَى رب بني ِإسراِئيَل من الْقَلْبِ
عبةَ َأريى قَرعال تُدقَب .جر ظَمَأع ذَا كَانه عبَأروينينَاقي الْعٍل ف . الْبِالد تاحتَراس ثُم

  .من الْحربِ
  

 نصيب يهوذا

١٥ 

١ وددح نم ،مشَاِئرِهع بسوذَا حهي ينب ِلقَبِيلَة ةعتْ بِالْقُريطي ُأعالَّت ضاَألر يه هذهو
فَكَان حدهم في الْجنُوبِ من الْخَليجِ الَّذي ٢. َأدوم ِإلَى صحراء صين في َأقْصى الْجنُوبِ

 ،تيرِ الْمحِللْب نُوبِيالْج في الطَّر٣ف اءرحِإلَى ص ربعقَارِبِ، والْع رمم نُوبج اردو
بذَهو ،راصِإلَى ح ربعو ،يعنرشَ بنُوبِ قَادج نم بذَهو ،ينِإلَى ص ثُم ارِإلَى َأد 

قَعضِ ٤. قَريرِ اَألبحالْب نْدى عانْتَهو ،رصرِ ما ِإلَى نَهنْهمو ،ونمصِإلَى ع ربع ثُم
طستَوالْم .نُوبِيالْج مهدح وذَا هه.  

والْحد الشَّماِلي من خَليجِ . هرِ اُألردنوالْحد الشَّرقي هو الْبحر الْميتُ ِإلَى طَرف ن٥َ
ندرِ اُألرنَه فطَر نْدع تيرِ الْمح٦. الْب تياَل بشَم ربعلَةَ، وجتَ حيِإلَى ب بذَهو

 ،ُأوبِيننِ رب نوهرِ بجِإلَى ح بذَهو ،ةبرِإل٧َالْع دالْح بذَه ي ثُمادو نم بِيرى د
ومن هنَاك عبر . الْمصيبة، واتَّجه شَماال ِإلَى الْجِلْجاَل مقَابَِل ممر َأدميم جنُوبِ الْوادي

وذَهب الْحد ِإلَى وادي ابنِ هنُّوم، ٨. ِإلَى مياه عين شَمس وانْتَهى عنْد عين روجَل
ج اِليالشَّم في الطَّرف نُّومي هادبِ وِل غَربالْج ةمِإلَى ق دعصسِ، وَأيِ الْقُد وسبنُوبِ ي

مفَايي رادو نِل ٩. مبنِ جدِإلَى م احرو ،نَفْتُوح اهيعِ منْبِإلَى م هِل، اتَّجبالْج ةمق نمو



 بذَهو ،ونفْرعارِيمعي ةيقَر لَةَ، َأيعِل ١٠. ِإلَى ببا ِإلَى جبغَر دالْح ارلَةَ دعب نمو
 ربعو ستَ شَميَل ِإلَى بنَزو ،الُونكَس َأي ارِيمعِل يباَل جفْحِ شَمالس نْدع ربعو يرعس

ماَل عقْرون، ودار ِإلَى شَكْرون، وعبر جبَل الْبعلَة، وذَهب ِإلَى السفْحِ ش١١َ. ِإلَى تمنَةَ
وَأما الْحد الْغَربِي ١٢. وانْتَهى الْحد عنْد الْبحرِ اَألبيضِ الْمتَوسط. ووصَل ِإلَى يبنِئيَل

طستَوضِ الْميرِ اَألبحُئ الْباطشَو وفَه .هذه بسح ،ةكُلِّ جِه نوذَا مهي ينب وددح يه 
مشَاِئرِهع.  

١٣ عبةُ َأريقَر وهوذَا وهي يا فمسفُنَّةَ قي نب كَاِلب شُوعطَى يلَى، َأعورِ الْمَأم بسحو
ونربح نَاقَ َأيي١٤. َأبِي عينَاقا الْعنْهم كَاِلب دطَرو ايتَلْمو انَأخْيمو يشَايالثَّالثَةَ، ش ن

. وتَقَدم من هنَاك ِليحارِب سكَّان دبِير، وكَان اسمها قَبال قَريةَ سفْر١٥ٍ. َأوالد عنَاقَ
١٦قَاَل كَاِلبو" :بِنْت يهطا، ُأعهلَيِلي عتَوسيفْرٍ وةَ سيقَر زِمهي نةًمجوةَ زكْسي ع ".
فَلَما ١٨. فَاستَولَى علَيها عتْنيُل بن قَنَاز َأخي كَاِلب فََأعطَاه بِنْتَه عكْسةَ زوجة١٧ً

 فَنَزلَتْ عنِ الْحمارِ، فَقَاَل لَها. تَزوجها، َألَح علَيها َأن تَطْلُب َأرضا جيدةً من َأبِيها
؟: "كَاِلبا لَككَةً: "قَالَت١٩ْ" مري بنطي . َأعنطي النَّقَبِ، فََأعا فضي َأرتَنطَيَأنْتَ َأع

اءم نَابِيعفْلَى." يالس نَابِيعالْيا ولْيالْع نَابِيعا الْيطَاهفََأع.  
٢٠مشَاِئرِهع بسوذَا حهي ينب قَبِيلَة يبذَا نَصي ٢١. هي فوذَا الَّتهي قبِيلَة ندكَانَتْ م

 ،وراجيو ريدعِئيَل وصبق يه ومَأد وددلَى حنُوبِ عى الْجونَةَ ٢٢َأقْصيمدنَةَ وقَيو
ةَ وحاصور حد٢٥وزِيفَ وطَالَم وبعلُوتَ، ٢٤وقَادشَ وحاصور ويثْنَان، ٢٣وعدعدةَ، 

وراصح َأي راصوتَ حيقَرةَ، ٢٦. ووالدمو اعشَمو امَأم٢٧و ونشْمحةَ ودج رصحو
وبعلَةَ وعييم وعاصم، ٢٩وحصر شُوعاَل وبِْئر سبع وبزيوتيةَ، ٢٨وبيتَ فَالَطَ، 

ولَباوتَ وشلْحيم وعين ٣٢لَغَ ومدمنَّةَ وسنْسنَّةَ، وصق٣١ْوَألْتُولَد وكَسيَل وحرمةَ، ٣٠
ونرِما. واهقُر عينَةً مدم ونشْرعو عسا تلَتُهمجو.  

وزانُوح وعين جنِّيم ٣٤َأشْتَُأوَل وصرعةَ وَأشْنَةَ، : َأما مدن السهِل الْغَربِي فَكَانَت٣٣ْ
و نَاميعو زِيقَةَ، ٣٥تَفُّوحعو وكُوهسو المدعوتَ ومريةَ ٣٦وريدالْجو ميتَايدعو مايرشَعو

موتَايريدجا. واهقُر عينَةً مدةَ مشْرع عبا َأرلَتُهمجو.  



٣٧ ،ادَل جدجماشَةَ ودحو نَانصال٣٨ْوو انلْعدِئيَل،وقْتيفَاةَ وصقَةَ ٣٩ مصبيشَ ولَخو
 ،لُونجعيش٤٠َوتْلكو امملَحو ونكَبة٤١َ. ويدقمةَ ومعنو وناجتَ ديوتَ بريدجو .

 وَأشْنَةَ ويفْتَاح٤٣وِلبنَةَ وعاتَر وعاشَان، ٤٢. وجملَتُها ستَّ عشْرةَ مدينَةً مع قُراها
 ،يبنَصشَة٤٤َورِيمو َأكْزِيبيلَةَ وقَعا. واهقُر عنٍ مدم عسا تلَتُهمجو.  

كَما اشْتَملَتْ حدود قَبِيلَة يهوذَا من ٤٦. وكَذَِلك عقْرون والْمساكن الْتي حولَها وقُراها٤٥
فَكَانَتْ لَهم َأشْدود ٤٧. الْمنْطَقَة الْمجاوِرة َألشْدود وقُراهاعقْرون غَربا، علَى كُلِّ 

 رصرِ متَّى نَها، حاهقُرا ولَهوي حالَّت ناكسالْمةُ وغَزا، واهقُرا ولَهوي حالْت ناكسالْمو
طستَوضِ الْميرِ اَألبحِئ الْبشَاطو.  

ودنَّةُ وقَريةُ سنَّةَ الَّتي هي ٤٩شَامير ويتِّير وسوكُوه، :  مدن الْمنْطَقَة الْجبلية فَهِيَأما٤٨
 ،بِير٥٠د ،يمانعو ونمَأشْتو نَابع٥١وجِيلُوهو ولُونحو وشَنجى . ودا ِإحلَتُهمجو

اهقُر عينَةً مدةَ مشْر٥٢. اع ،انَأشْعةُ وومدو ابا َأرضَأييقَةُ، ٥٣وَأفو تَ تَفُّوحيبو ينُومو
٥٤وريعصو ،ونربح َأي عبةُ َأريقَرطَةُ ومحا. واهقُر عنٍ مدم عسا تلَتُهمجو .
وَألْقَاين ٥٧ُل ويقْدعام وزانُوح، ويزرعي٥٦وكَذَِلك معون وكَرمُل وزِيفُ ويوطَةُ، ٥٥

ثُم حلْحوُل وبيتَ صور وجدور، ٥٨. وجملَتُها عشْر مدنٍ مع قُراها. وجِبعةُ وتمنَةُ
عٍل َأي وقَريةُ ب٦٠. ومعارةُ وبيتَ عنُوتُ وَألْتَقُون، وجملَتُها ستُّ مدنٍ مع قُراها٥٩

بيتُ : َأما مدن الصحراء فَهِي٦١. قَريةُ يعارِيم، والربةُ، وهما مدينَتَانِ مع قُراهما
وجملَتُها ستُّ مدنٍ مع . والنِّبشَان ومدينَةُ الْملْحِ وعين جدي٦٢. الْعربة ومدين وسكَاكَةُ

ولَم يقْدر بنُو يهوذَا َأن يطْردوا الْيبوسيين الْمقيمين في الْقُدسِ، فَسكَن ٦٣. هاقُرا
  .الْيبوسيون مع بني يهوذَا في الْقُدسِ ِإلَى هذَا الْيومِ

  



 نصيب أفرايم

١٦ 

١ ةعتْ بِالْقُريطي ُأعالَّت ضاَألر يه هذهفَووسي ينا، : ِلبَأرِيح نْدع ندرِ اُألرنَه نم
وذَهبتْ ٢. ِإلَى مياه َأرِيحا شَرقًا، ِإلَى الصحراء الطَّاِلعة من َأرِيحا ِإلَى جبْل بيتَ ِإيَل

 ينيكاَألر وددتْ ِإلَى حربعو ،لُوز تَ ِإيَل َأييب نم مودهدوتَ، حطَاري علَتْ ٣فنَزو
 نْدتْ عانْتَهو ،رازِإلَى جفْلَى والس ونورتَ حيب وددِإلَى ح ،ينيفْلَطالْي وددا ِإلَى حبغَر

طستُوضِ الْميرِ اَألبحا٤. الْبمهيبفَ نَصوسنَا ياب مايَأفْرى ونَسفََأخَذَ م.  
٥ه هذهومشَاِئرِهع بسح مايي َأفْرنب ضَأر وتَ : يطَارع نم يبِهِمنَص وددتْ حتَدما

ومن . وذَهبتْ ِإلَى الْبحرِ اَألبيضِ الْمتَوسط٦َأدار في الشَّرق ِإلَى بيتَ حورون الْعلْيا، 
تْ شَراراِل دي الشَّمتَةَ فكْممقي الشَّرةَ فنُوحا ِإلَى يتْهربعو يلُوهقًا ِإلَى تَآنَةَ ش .

ونَزلَتْ من ينُوحةَ ِإلَى عطَاروتَ ونَعراتَ، ووصلَتْ ِإلَى َأرِيحا وانْتَهتْ عنْد نَهرِ ٧
ندرِ ق٨َ. اُألرا ِإلَى نَهبغَر وددالْح تهاتَّج تَفُّوح نمضِ ويرِ اَألبحالْب نْدتْ عانْتَهانَةَ، و
طستَوالْم .مشَاِئرهع بسح مايي َأفْرنب قَبِيلَة يبنَص وذَا هنِ ٩. هدِإلَى الْم افَةذَا بِاِإلضه

 يطْردوا الْكَنْعانيين ولَم١٠. وقُراها الَّتي خُصصتْ ِلبني َأفْرايم وسطَ نَصيبِ بني منَسى
 َأن هِملَيوا عضفَرمِ، ووذَا الْيِإلَى ه مايي َأفْرنب نيب ونيانالْكَنْع فََأقَام ،رازي جف ينيمقالْم

اِل الشَّاقَّةموا بِاَألعقُومي.  
  

 نصيب منسى

١٧ 

وماكير هو بِكْر . بِالْقُرعة ِلقَبِيلَة منَسى بِكْرِ يوسفَوهذه هي اَألرض الَّتي ُأعطيتْ ١
اشَانبو ادبِ، فََأخَذُوا جِلْعري الْحطَاال فَأب لُهنَس كَانو ،ادو جِلْعَأبى ونَس٢. م يبنصو

َأي ،مشَاِئرِهع بسح ملَه يطُأع يناقى الْبنَسي منرِيَل بي َأسنبلَقَ وي حنبو رزي َأبِيعنب 



اعيدي شَمنبو افَري حنبو ي شَكَمنبو . بسح فَ الذُّكُوروسنِ يى بنَسنُو مب مه ُؤالءه
مشَاِئرِهع.  

٣ادلُفْحا صى، فَ َأمنَسنِ مب يراكنِ مب ادنِ جِلْعب رافح نب نهنَاتٌ، وْل بب نُونب لَه كُني لَم
فَذَهبن ِإلَى َأِلعازار الْحبرِ ويشُوع بنِ نُون ٤. محلَةُ ونُوعةُ وحجلَةُ وملْكَةُ وترصةُ

قُلْنو ،اءَؤسالرو" :تِإخْو نيا بيبنَا نَصيطعي ى َأنوسم رلَى َأمونَاالْم ". شُوعي نطَاهفََأع
فَنَاَل منَسى عشْر حصصٍ، بِاِإلضافَة ِإلَى َأرضِ ٥. نَصيبا بين اخْوة َأبِيهِن كَما َأمر اُهللا

نداُألر قي شَري فالَّت اشَانبو اد٦. جِلْع ،نَاِئها كََأبيبنَص ى َأخَذْننَسم نَاتب َألن
يناقى الْبنَسي منِلب ادجِلْع ضتْ َأرارصو.  

٧يمشَك قتَةَ شَركْمِإلَى م يرَأش نى منَسم دح كَانَل . وشْما ِلينُوبج نَاكه نم دالْح تَدامو
تَفُّوح نيع كَّانى٨. سنَسِلم تَفُّوح ضا تَفُّ. فَكَانَتْ َأرَأم ى فَهِينَسم وددلَى حا عهنَفْس وح

مايي َأفْرنرِ قَانَة٩َ. ِلبا ِإلَى نَهنُوبج دَل الْحنَزو . مايةٌ َألفْرتَابِع ندم نَاككَانَتْ هو
من النَّهرِ وينْتَهِي عنْد لَكن حد منَسى كَان الْجانب الشَّماِلي . وموجودةٌ بين مدنِ منَسى
طستَوضِ الْميرِ اَألبحى١٠. الْبنَسِلم اِليالشَّمو ،مايَألفْر نُوبِيالْج بانالْج َل . فَكَانصوو

ان ِلمنَسى وك١١َ. حد منَسى ِإلَى الْبحرِ غَربا، وِإلَى َأشير شَماال، وِإلَى يساكَر شَرقًا
 كَّانسو ورد كَّانسو املَعبيو تُ شَانيب يه ،يرضِ َأشَأرو اكَرسضِ يي َأرف ندا مضَأي

ولَم ١٢. عين دور وسكَّان تَعنَك وسكَّان مجِدو، كُلُّ هذه الْمدنِ وقُراها، والتِّالُل الثَّالثُ
قْدضِياَألر لْكي تا فقَوبي َأن ونيانالْكَنْع رَأصو ،ندالْم هذكُوا هلمي ى َأننَسنُو مب ر .
١٣ لَمو اِل الشَّاقَّةموا بِاَألعقُومي ين َأنيانلَى الْكَنْعوا عضاِئيَل، فَررنُو ِإسى با تَقَولَمو

موهدطْري.  
١٤شُوعفَ ِليوسنُو يقَاَل با : "ونَمييبٍ، بةً كَنَصداحةً وصحةً وداحةً وعتَنَا قُرطَياذَا َأعِلم

ِإن كُنْتُم شَعبا غَفيرا، : "فَقَاَل لَهم يشُوع١٥" نَحن شَعب غَفير والْمولَى باركَنَا جِدا؟
مايُل َأفْربج كَانو ي بِالدف نَاكا هضَأر وا لَكُمدهمو ةوا ِإلَى الْغَاببفَاذْه ،كُملَيقًا عيض 

ينفَاِئيالرو ينيرِزف١٦َ." الْفوسنُو يُل: "فَقَاَل ببينَا الْجكْفال ي هدحو . ينيانالْكَنْع ِإن ثُم
نْدي عادي الْوف ينا َأوِ الَّذاهقُرو تَ شَانيي بف ينالَّذ منْهم اءوس ،يددح ناتٌ مكَبرم مه



: فَقَاَل يشُوع ِلبيت يوسفَ، َأي بني َأفْرايم وبني منَسى١٧!" الَّذين في وادي يزرعيَل
بْل تَْأخُذُون ١٨ يجِب َأن تَكُون لَكُم قُرعةٌ واحدةٌ، ِإذَن ال! َأنْتُم شَعب غَفير وقَوِي جِدا"

مهدوه فَيكُون لَكُم ِإلَى آخرِه، فَتَطْردون الْكَنْعانيين حتَّى لَو . َأيضا الْجبَل َألن فيه الْغَابةَ
يددح ناتٌ مكَبرم مهنْدعو اءكَانُوا َأقْوِي."  

  
 أنصبة باقي القبائل

١٨ 

وكَانَت . واجتَمعتْ كُلُّ جماعة بني ِإسراِئيَل في شيلُوه، ونَصبوا هنَاك خَيمةَ االجتماع١ِ
 ،متْ لَهعخَض قَد ضْأخُذُوا ٢اَألري اِئيَل لَمري ِإسنب ناِئَل مقَب عبس نَاكه كَان نلَك

ِإلَى متَى َأنْتُم كَسالَى عنِ الدخُوِل المتالك : "فَقَاَل يشُوع ِلبني ِإسراِئيَل٣. بهمنَصي
هاتُوا من كُلِّ قَبِيلَة ثَالثَةَ رِجاٍل، فَُأرسلُهم ٤اَألرضِ الَّتي َأعطَاها لَكُم الْمولَى ِإلَه آباِئكُم؟ 

د، ويكْتُبوا وصفَها بِما ينَاسب كُلَّ قَبِيلَة منْهم، ثُم يرجِعوا ِإلَي، ِليستَكْشفُوا الْبِال
ويبقَى يهوذَا في َأرضه في الْجنُوبِ، وبيتُ يوسفَ في َأرضه . ويقْسموها سبعةَ َأقْسام٥ٍ

فَ السبعة َأقْسامٍ، َأحضروها ِإلَي هنَا، ِلُألْقي لَكُم وبعد ما تَكْتُبون وص٦. في الشَّماِل
فَاللَّاوِيون لَيس لَهم قسم بينَكُم، ِإنَّما نَصيبهم هو َأن ٧. قُرعةً في محضرِ الْمولَى ِإلَهِنَا

 قَبِيلَة منَسى َأخَذُوا نَصيبهم شَرقَ نَهرِ وجاد ورُأوبِين ونصفُ. يخْدموا اَهللا كََأحبارٍ
نداُألر .ملَه طَاهاِهللا َأع دبى عوسم".  

فَقَام الرجاُل وذَهبوا الستطْالعِ الْبِالد، حسب وصية يشُوع لَهم بَِأن يذْهبوا ٨
ثُم يرجِعوا ِإلَيه ِليلْقي لَهم قُرعةً في محضرِ اِهللا في ِليستَكْشفُوها ويكْتُبوا وصفَها، 

يلُوهينَةً، ٩. شدينَةً مدتَابٍ، مي كا ففَهصوا وكَتَبو ،ي الْبِالدوا فافَرساُل وجَل الرحفَر
فََألْقَى لَهم يشُوع ١٠. لْمخَيمِ في شيلُوهثُم رجعوا ِإلَى يشُوع في ا. وجعلُوها سبعةَ َأقْسامٍ

هِمقرف بساِئيَل حري ِإسنِلب ضاَألر مقَس نَاكهرِ اِهللا، وضحي مف يلُوهي شةً، فعقُر.  



  نصيب بنيمين

١١مي بِنْينب ِلقَبِيلَة ةعتْ بِالْقُريطي ُأعالَّت ضاَألر يه هذهمشَاِئرِهب عسح كَانَتْ . ين
بدَأ الْحد في الشَّماِل عنْد نَهرِ اُألردن، ومر ١٢. حدودهم بين بني يهوذَا وبني يوسفَ

تَ آوِنيب اءرحص نْدى عانْتَهبِ والْغَر نِل مبي الْجف دعصا، واَل َأرِيح١٣. شَممو ر
من هنَاك ِإلَى جنُوبِ لُوز َأي بيتَ ِإيَل، ونَزَل ِإلَى عطَاروتَ ِإدار علَى الْجبِل جنُوبِ 

ومن الْجبِل الَّذي مقَابَِل بيتَ حورون من الْجنُوبِ، دار الْحد ١٤. بيتَ حورون السفْلَى
لْغَربِية، وانْتَهى عنْد قَرية بعٍل، َأي قَرية يعارِيم، وهي مدينَةٌ ِلبني جنُوبا من النَّاحية ا

وبدَأ الْحد الْجنُوبِي خَارِج قَرية يعارِيم من الْغَربِ، ١٥. هذَا هو الْحد الْغَربِي. يهوذَا
اهيعِ منْبِإلَى م هاتَّجو ،١٦ نَفْتُوح ،نُّومنِ هي ابادقَابَِل وي مِل الَّذبفْحِ الْجَل ِإلَى سنَزو

ثُم ١٧شَماِل وادي رفَايم، ونَزَل ِإلَى وادي هنُّوم جنُوبِ يبوس، ثُم ِإلَى عين روجَل، 
ِإلَى ج ثُم ،سشَم نيِإلَى ع بذَهاال، وشَم ارَل ِإلَى دنَزو ،يممَأد رمقَابَِل مي ميلُوتَ الَّتل

 ،ُأوبِيننِ رب نوهرِ بجي ١٨حادَل ِإلَى ونَزاِل، وي الشَّمف ةبرالْع تيفْحِ بِإلَى س ربعو
 ،ندن١٩ْاُألرى عانْتَهاِل، وي الشَّملَةَ فجتَ حيِإلَى ب ربع رِ ثُمحِللْب اِلييجِ الشَّمالْخَل د

والْحد الشَّرقي ٢٠. هذَا هو الْحد الْجنُوبِي. الْميت، عنْد طَرف نَهرِ اُألردن من الْجنُوبِ
نداُألر رنَه وه .هذهو ،مشَاِئرِهع بسح ينمي بِنْينب يبنَص وذَا هفَه نم مهوددح يه 

ةكُلِّ جِه.  
٢١يه مشَاِئرِهع بسح ينمي بِنْينب قَبِيلَة ندكَانَتْ مي : وادولَةَ وجتَ حيبا وَأرِيح

 ،يصتَ ِإيَل، ٢٢قَصيبو ايمارمصو ةبرتَ الْعيبةَ، ٢٣وفْرعةَ والْفَارو يموالْعك٢٤َوو فْر
عبجي وفْنالْعو يونما. الْعاهقُر عينَةً مدةَ مشْرا اثْنَتَا علَتُهمجةَ ٢٥. وامالرو ونعجِب ثُم

وصيلَع وآلَفَ ٢٨وراقَم ويرفِْئيَل وتَرالَةَ، ٢٧ومصفَاةَ وكَفيرةَ وموصةَ، ٢٦وبِئيروتَ، 
هذَا هو . يِ الْقُدس، وجبعةَ وقَرِيةَ وجملَتُها َأربع عشْرةَ مدينَةً مع قُراهاويبوس َأ

مشَاِئرِهع بسح ينمي بِنْينب يبنَص.  
  



 نصيب شمعون

١٩ 

١ونعمةُ ِلشيةُ الثَّانعالْقُر كَانَتو .نيبِ بَل نَصاخد مهيبنَص كَانوذَاوهي ي . يه هذفَه
مشَاِئرِهع بسح ونعمي شنب تْ ِلقَبِيلَةيطي ُأعالَّت ض٢: اَألر عبس بِْئر)عشَب َأي (

وصقْلَغُ وبيتَ ٥وَألْتُولَد وبتُوُل وحرمةُ، ٤وحصر شُوعاُل وبالَةُ وعاصم، ٣وموالدةُ، 
وجملَتُها ثَالثَ عشْرةَ مدينَةً مع . وبيتَ لَباُوتُ وشَاروحين٦وحصر سوسةُ، مركَبوتُ 

وكُلُّ الْقُرى ٨. وجملَتُها َأربع مدنٍ مع قُراها. ثُم عين ورمون وعاتَر وعاشَان٧. قُراها
هذَا هو نَصيب قَبِيلَة بني شمعون .  بعلَةَ بِْئر َأي رامة النَّقَبِالَّتي حوَل هذه الْمدنِ ِإلَى

مشَاِئرِهع بسوذَا٩. حهي ينيبِ بَل نَصاخد ونعمي شنب يبنَص كَان ِإذَن . مسق َألن
ونعمنُو شب لَكفَم ،هِملَيا عيركَث وذَا كَانهي ينبنْها مءزج .  

  نصيب زبولون

١٠مشَاِئرِهع بسح ولُونبي زنةُ الثَّاِلثَةُ ِلبعالْقُر كَانَتِإلَى . و يبِهِمنَص وددلَغَتْ حبو
ارِيدر١١ِ. سِإلَى النَّه تَداماشَةَ، وبَل ِإلَى دصولَةَ، وعرا ِإلَى مبغَر دالْح هاتَّجي والَّذ 

 ،امقْنَعقَابَِل يلُوتَ ١٢مسك وددسِ ِإلَى حالشَّم وقةَ شُرينَاح قًا َأيشَر ارِيدس نم اردو
 ،يعافا ِإلَى ينْهمو ةربِإلَى الد ثُم ،ور١٣تَاب ،افَرتَّ حقًا ِإلَى جشَر دالْح ربع نَاكه نمو

ثُم دار في الشَّماِل ِإلَى حنَّاثُون، ١٤ قَاصين، ثُم ِإلَى رِمون، وِإلَى نَيعةَ، وِإلَى عتَّ
هذَا بِاِإلضافَة ِإلَى قَطَّةَ ونَهالَل وشمرون ويدالَةَ وبيتَ ١٥. وانْتَهى عنْد وادي يفْتَحِئيَل

ملَح .شْرا اثْنَتَا علَتُهمجاواهقُر عينَةً مد١٦. ةَ م يبنَص يا، كَانَتْ هاهقُر عم ندالْم هذه
مشَاِئرِهع بسح ولُونبي زنب.  

  نصيب يساكر

١٧مشَاِئرِهع بسح اكَرسةُ ِليابِعةُ الرعالْقُر كَانَتيَل ١٨. وعرزي مهوددلَتْ حشَمو
وربيتَ وقيشُون وآبص، ٢٠وحفَارايم وشيُئون وَأنَحرةَ، ١٩ وشُونَم، والْكسلُوتَ

٢١ ،صيتَ فَصيبةَ ودح نيعو نِّيمج نيعةَ ومر٢٢و ورِإلَى تَاب دَل الْحصوو



ندرِ اُألرنَه نْدى عانْتَهو ،ستَ شَميبةَ ويمصشَحو. عينَةً مدةَ مشْرتَّ عا سلَتُهمجو 
  .هذه الْمدن مع قُراها، كَانَتْ هي نَصيب بني يساكَر حسب عشَاِئرِهم٢٣. قُراها

  نصيب أشير

٢٤مشَاِئرِهع بسح يري َأشنب ةُ ِلقَبِيلَةسةُ الْخَامعالْقُر كَانَتلَت٢٥ْ. وشَملْقَةَ وح مهوددح 
وفي الْغَربِ وصَل الْحد ِإلَى . وَألَملَك وعمعاد ومشْآَل٢٦وحلي وباطَن وَأكْشَافَ، 
ثُم دار شَرقًا ِإلَى بيتَ داجون، وواصَل ِإلَى زبولُون ووادي ٢٧كَرمَل وشيحور ِلبنَةَ، 

وذَهب ِإلَى ٢٨وذَهب شَماَل بيت الْعامق ونَعِئيَل وعبر كَابوَل ِإلَى الْيسارِ، يفْتَحِئيَل، 
 ،ةيمظا الْعديتَّى ِإلَى صقَانَةَ حو ونمحو وبحرو ونربِإلَى ٢٩عو ةامِإلَى الر ارد ثُم

اردو ،نَةصحالْم ينَةدالْم وري صف طستَوضِ الْميرِ اَألبحالْب نْدى عانْتَهةَ، ووصِإلَى ح 
 ،َأكْزِيب نْطَقَة٣٠موبحريقَ وَأفةَ ومعا. واهقُر عينَةً مدم ونشْرعا اثْنَتَانِ ولَتُهمجو .

٣١قَبِيلَة يبنَص يا، كَانَتْ هاهقُر عم ندالْم هذهمشَاِئرِهع بسح ي َأشْيرنب .  
  نصيب نفتالي

٣٢مشَاِئرِهع بسي نَفْتَاِلي حنةُ ِلبسادةُ السعالْقُر كَانَتالَفَ، ٣٣. وح نم مهدح كَانو
ِئيَل ِإلَى لَقُومنبيو بي النَّاقامَأدو يمنَنعص نْدي عالَّت لُّوطَةالْب نرِ منَه نْدى عانْتَهو ،

ندَل ٣٤. اُألرصوقُّوقَ، وِإلَى ح نَاكه نم بذَهو ،ورنُوتَ تَابا ِإلَى َأزبغَر دالْح ارسو
قي الشَّرف ندرِ اُألرنَهوذَا وهِإلَى يبِ وي الْغَرف يرِإلَى َأشنُوبِ، وي الْجف ولُونبِإلَى ز .

٣٥يه مي كَانَتْ لَهنَةُ الَّتصحالْم ندالْمةُ، : ونَّاركقَّةُ ورةُ ومحو ريصو يمدص
٣٦ ،وراصحةُ وامالرةُ وامَأد٣٧و ،وراصح نيعي وعِإذْرشُ وقَاد٣٨و ُأونروي

يبنَاةُ وتَ عيبو ورِيمحَل ِإيُل ودجموسا. تَ شَماهقُر عينَةً مدةَ مشْرع عسا تلَتُهمجو .
٣٩مشَاِئرِهع بسي نَفْتَاِلي حنب قَبِيلَة يبنَص يا، كَانَتْ هاهقُر عم ندالْم هذه.  

  نصيب دان

وكَانَتْ حدود نَصيبِهِم ٤١. هموكَانَت الْقُرعةُ السابِعةُ ِلقَبِيلَة بني دان حسب عشَاِئر٤٠ِ
 ،سشَم يرعةَ وأشتأول وعرُل صتْلَةَ، ٤٢تَشْميو لُونَأيو نيلَبشَعنَةَ ٤٣ومتو لُونَأيو

 ،ونقْرعلَةَ، ٤٤وعبو ثُونجِبةَ وِإلْتَقَي٤٥و ،ونتَّ رِمجقَ وري بنبو ودهي٤٦واهيمو 



ولَم يقْدر بنُو دان َأن يمتَلكُوا ٤٧. الْيرقُون والرقُّون مع الْمنْطَقَة الَّتي مقَابَِل يافَا
َأرضهم، فَذَهبوا وحاربوا مدينَةَ لَشَم واستَولَوا علَيها وقَتَلُوا شَعبها بِالسيف وملَكُوها، 

هذه الْمدن مع قُراها، كَانَتْ هي ٤٨.  فيها وسموها دان علَى اسمِ دان َأبِيهِموسكَنُوا
مشَاِئرِهع بسح اني دنب قَبِيلَة يبنَص.  

٤٩ب شُوعاِئيَل يرنُو ِإسطَى با، َأعهوددح بسضِ حيمِ اَألرتَقْس نا موا انْتَهلَمون  نُون
 ،منَهيا بيباُهللا٥٠نَص را َأمكَم .مايِل َأفْربي جف حارنَةَ سما، تهي طَلَبينَةَ الَّتدالْم هطَوفََأع .

 بن فَهذه هي اَألنْصبةُ الَّتي قَسمها َأِلعازار الْحبر ويشُوع٥١. فَبنَى الْمدينَةَ وسكَن فيها
 ةمابِ خَيب نْدرِ اِهللا عضحي مف يلُوهي شف ةعاِئيَل، بِالْقُرري ِإسناِئِل بقَب اءَؤسرو نُون

  .االجتماعِ وبِذَِلك انْتَهوا من تَقْسيمِ اَألرضِ
  

 مدن الملجأ

٢٠ 

١شْوعقَاَل اُهللا ِلي٢: وي اِئيَل َأنري ِإسنقُْل ِلب ما قُلْتُ لَهِأ كَملْجالْم ندم موا لَهصخَص
فَتَكُون ملْجًأ . ِليهرب ِإلَيها من قَتََل شَخْصا عن غَيرِ عمد وبِال قَصد٣. بِواسطَة موسى

يقفُ في مدخَِل بوابة فَيهرب ِإلَى واحدة من هذه الْمدنِ، و٤. لَكُم من طَاِلبِ الثَّْأرِ
مهعم كُنسكَانًا ِليم طُونَهعيو ،ينَةدي الْمف لُونَهقْبا، فَيهوخِلشُي تَهيقَض حشْريو ،ينَةدالْم .

٥ هقَتََل قَرِيب َألنَّه ،َل لَهوا الْقَاتلِّمسالثَّْأرِ، فَال ي طَاِلب هتَبِع فَِإن كُني لَمو درِ قَصغَي نع
ويقيم في تلْك الْمدينَة ِإلَى َأن يقفَ َأمام الْقَضاء ِللْمحاكَمة، ثُم ِإلَى َأن ٦. يكْرهه من قَبُل

اتُل ِإلَى دارِه في عنْد ذَِلك يرجِع الْقَ. يموتَ الْحبر الْعظيم الْموجود في تلْك اَأليامِ
  ."الْمدينَة الَّتي هرب منْها

٧ َأي عبةَ َأريقَرو ،مايِل َأفْربي جف يمشَكِل نَفْتَاِلي، وبي جيِل فلي الْجشَ فوا قَادصفَخَص
حا، عينُوا باصر في عنْد َأرِي وفي شَرق نَهرِ اُألردن٨. حبرون في جبِل يهوذَا

الصحراء في السهِل من قَبِيلَة رُأوبين، وراموتَ في جِلْعاد من قَبِيلَة جاد، وجوالن في 



مِ بينَهم، هذه هي مدن الْملْجِأ ِلكُلِّ بني ِإسراِئيَل وِللْغَرِيبِ الْمقي٩. باشَان من قَبِيلَة منَسى
ِليهرب ِإلَيها كُلُّ من يقْتَُل شَخْصا عن غَيرِ عمد، فَال يقْتُلُه طَاِلب الثَّْأرِ قَبَل َأن يقفَ 

اءالْقَض امَأم.  
  

 مدن الالويين

٢١ 

ويشُوع بنِ نُون، وِإلَى رَؤساء ثُم تَقَدم رَؤساء عاِئالت اللَّاوِيين، ِإلَى َأِلعازار الْحبرِ ١
الْمولَى َأمر بِواسطَة : "في شيلُوه في بِالد كَنْعان، وقَالُوا لَهم٢قَباِئِل بني ِإسراِئيَل، 

ر اُهللا، َأعطَى فَكَما َأم٣." موسى َأن تُعطُونَا مدنًا نَسكُن فيها ومراعي بِجِوارِها ِلبهاِئمنَا
  .بنُو ِإسراِئيَل اللَّاوِيين من نَصيبِهِم، الْمدن التَّاِليةَ ومراعيها

٤ينياتشَاِئرِ الْقَهةُ اُألولَى ِلععالْقُر ةَ . كَانَتشْررِ ثَالثَ عبالْح وناري هنب يبنَص فَكَان
هاِئِل يقَب نينَةً مدمينمبِنْيو ونعمش٥. وذَا و ننٍ مدم شْراتَ عي قَهني باقب يبنَص كَانو

ونَصيب بني جرشُون ثَالثَ عشْرةَ مدينَةً ٦. عشَاِئرِ قَباِئِل َأفْرايم ودان ونصف منَسى
وَأخَذَ بنُو مرارِي ٧. ِلي ونصف منَسى في باشَانمن عشَاِئرِ قَباِئِل يساكَر وَأشير ونَفْتَا

ولُونبزو ادجو ُأوبِيناِئِل رقَب نينَةً مدةَ مشْرع مِ اثْنَتَيشَاِئرِهع بسنُو ٨. حطَى بفََأع
  . َأمر اُهللا بِواسطَة موسىِإسراِئيَل اللَّاوِيين هذه الْمدن ومراعيها بِالْقُرعة، كَما

٩ ،ونعمي شنبوذَا وهي ينب نتْ ميطي ُأعنِ الَّتدالْم اءمَأس يه هذه١٠و وناري هنِلب
مةَ اُألولَى كَانَتْ لَهعالْقُر نِ الوِي، َألناتَ بنِ قَهَأبِي ١١. ب عبةَ َأريقَر مهطَونَاقَ، فََأعع
َأما حقُوُل الْمدينَة وقُراها، ١٢. َأي حبرون، في جبِل يهوذَا مع مراعيها حوِلها

لْكًا لَهفُنَّةَ منِ يب ا ِلكَاِلبهطَوفََأع.  
 حبرون، مدينَةُ ملْجِأ :هذه هي الْمدن الَّتي َأعطَوها ِلبني هارون الْحبرِ مع مراعيها١٣

وعين، ويطَّةُ، وبيتَ ١٦وحولُون، ودبِير، ١٥ويتِّير، وَأشْتَموع، ١٤الْقَاتِل، وِلبنَةُ، 
سشَم .ونعمشوذَا وهي ننٍ مدم عسا تلَتُهمجي١٧. واعرمو ندالْم هذه ينمبِنْي نم اثُمه :



 ،عجِبو ونع١٨جِبونلْمعنَاثُوثُ وعنٍ. ودم عبا َأرلَتُهمجي ١٩. وننِ بدفَكَانَتْ كُلُّ م
  .هارون الَْأحبارِ ثَالثَ عشْرةَ مدينَةً مع مراعيها

٢٠مهيبنَص فَكَان ،يناتَ اللَّاوِيي قَهنشَاِئرِ بي عاقا بَأممايَأفْر قَبِيلَة ننًا مدم  .
وقبصايم ٢٢شَكيم، مدينَةَ ملْجِأ الْقَاتِل، وجازر، : فََأعطَوهم هذه الْمدن ومراعيها٢١

ونورتَ حيبنٍ. ودم عبا َأرلَتُهمج٢٣. وياعرمو ندالْم هذه اند قَبِيلَة نماوِإلْتَقَى : ه
 ،ثُونجِب٢٤وونتَّ رِمجو لُونَأينٍ. ودم عبا َأرلَتُهمجى ٢٥. ونَسم قَبِيلَة فصن نمو

فَكَانَتْ كُلُّ مدنِ باقي بني قَهاتَ ٢٦. تَعنَك وجتَّ رِمون: هاتَينِ الْمدينَتَينِ ومراعيهما
دم شْراعيهاعرم عنٍ م.  

: وَأعطَوا بني جِرشَون اللَّاوِيين هاتَينِ الْمدينَتَينِ ومراعيهما من نصف قَبِيلَة منَسى٢٧
ن ومن قَبِيلَة يساكَر، هذه الْمد٢٨مدينَةَ ملْجِأ الْقَاتِل، جوالن في باشَان، وبعشْتَرةَ، 

ومن قَبِيلَة ٣٠. وجملَتُها َأربع مدنٍ. ويرموتَ وعين جنِّيم٢٩قيشُون ودبرةَ، : ومراعيها
. وجملَتُها َأربع مدنٍ. وحلْقَةَ ورحوب٣١مشْآَل وعبرون، : َأشير، هذه الْمدن ومراعيها

مدينَةَ ملْجِأ الْقَاتِل قَادشَ في الْجليِل، : لَة نَفْتَاِلي، هذه الْمدن ومراعيهاومن قَبِي٣٢
تَانقَرو وروتَ دمحنٍ. ودا ثَالثُ ملَتُهمج٣٣. و بسح شُوني جِرننِ بدفَكَانَتْ كُلُّ م

 عينَةً مدةَ مشْرثَالثَ ع مشَاِئرِهاعيهاعرم.  
من : وَأعطَوا الْباقين من اللَّاوِيين، َأي عشَاِئر بني مرارِي هذه الْمدن مع مراعيها٣٤

ومن قَبِيلَة ٣٦. وجملَتُها َأربع مدنٍ. ودمنَةَ ونَحالَل٣٥قَبِيلَة زبولُون، يقْنَعام وقَرتَةَ، 
وجملَتُها َأربع . وقَديموتَ وميفَعة٣٧َباصر ويهصةَ، : بِين هذه الْمدن مع مراعيهارُأو
مدينَةَ ملْجِأ الْقَاتِل راموتَ في جِلْعاد، : ومن قَبِيلَة جاد، هذه الْمدن مع مراعيها٣٨. مدنٍ

 ،منَايحم٣٩وحوزِيرعيو وننٍ. شْبدم عبا َأرلَتُهمج٤٠: و ني منِ الَّتدفَكَانَتْ كُلُّ الْم
كُلُّ مدنِ ٤١. نَصيبِ عشَاِئرِ بني مرارِي َأيِ الْباقين من اللَّاوِيين، اثْنَتَي عشْرة مدينَةً

فَكَانَتْ كُلُّ ٤٢. يَل، ثَمانٍ وَأربعون مدينَةً مع مراعيهااللَّاوِيين في وسط ملْك بني ِإسراِئ
  .مدينَة من هذه الْمدنِ لَها مراعيها حولَها



فََأعطَى اُهللا بني ِإسراِئيَل كُلَّ اَألرضِ الَّتي حلَفَ َأن يعطيها آلباِئهِم، فَامتَلَكُوها ٤٣
ولَم يقَاوِمهم َأحد من كُلِّ . فََأراحهم اُهللا من كُلِّ جِهة، كَما حلَفَ آلباِئهِم٤٤. وا فيهاوسكَنُ

اِئهِمديعِ َأعملَى جاُهللا ع مهرْل نَصب ،اِئهِمد٤٥. َأع ةاِلحالص ودعلَى كُلَّ الْووقَّقَ الْمفَح
  .لَم يسقُطْ وال واحد منْها. بيتَ ِإسراِئيَلالَّتي وعد بِها 

  
 رجوع قبائل الشرق

٢٢ 

َأنْتُم عملْتُم : "وقَاَل لَهم٢واستَدعى يشُوع بني رُأوبِين وبني جاد ونصفَ قَبِيلة منَسى، ١
ولَم تَتْركُوا ٣. م كَالمي في كُلِّ ما َأمرتُكُم بِهبِكُلِّ ما َأمركُم بِه موسى عبد اِهللا، وسمعتُ

ِإخْوتَكُم هذه اَأليام الْكَثيرةَ ِإلَى هذَا الْيومِ، بْل نَفَّذْتُم الْمهِمةَ الَّتي َأوصاكُم بِها الْمولَى 
كُمَأ٤. ِإلَه كُملَى ِإلَهوالْم ا َأنبِم ،اآلنو ارِكُميوا ِإلَى دجِعفَار ،مهدعا وكَم تَكُمِإخْو احر

ندرِ اُألرنَه قي شَراِهللا ف دبى عوسم ا لَكُمطَاهي َأعضِ الَّتي اَألر٥. ف ا َأنديوا جنْتَبِها
عبد اِهللا، وهي َأن تُحبوا الْمولَى تَعملُوا الْوصيةَ والشَّرِيعةَ الَّتي َأمركُم بِها موسى 

 بِكُلِّ قَلْبِكُم وهدبتَعو ،كُوا بِهستَتَمو ،اهايصوا ويعتُطو ،هقي كُلِّ طُروا فيرتَسو ،كُمِإلَه
كُمكُلِّ نَفْسا٦." ويوا ِإلَى دعجفَر ،ملَهسَأرو شُوعي مكَهارب ثُممرِه.  

٧اشَاني با فضى َأرنَسم قَبِيلَة فصطَى ِلنَأع ى قَدوسم كَانو . فُ اآلخَرا النِّصَأم
ندرِ اُألربِ نَهي غَرف هِمتِإخْو عم شُوعي مطَاهفََأع . ،مارِهيِإلَى د شُوعي ملَهسا َأرلَمو

 مكُهارقَاَل٨بو" :بٍ اذَهو ةضبِفا، وجِد ةيراشٍ كَثوبِمو ،ةكَبِير ةوبِثَر ارِكُميوا ِإلَى دجِعر
  ."فَاقْسموا غَنيمةَ َأعداِئكُم مع ِإخْوتكُم. ونُحاسٍ وحديد، ومالبِس كَثيرة جِدا

 قَبِيلَة منَسى، وانْصرفُوا من عنْد بني ِإسراِئيَل فَرجع بنُو رُأوبِين وبنُو جاد ونصف٩ُ
في شيلُوه الَّتي في كَنْعان، ِلكَي يذْهبوا ِإلَى جِلْعاد، َأرضهِمِ الَّتي َأخَذُوها حسب َأمرِ اِهللا 

ونصفُ قَبِيلَة منَسى بِالْقُربِ من ولَما وصَل بنُو رُأوبِين وبنُو جاد ١٠. بِواسطَة موسى
. نَهرِ اُألردن في كَنْعان، شَيدوا هنَاك علَى شَاطِئ النَّهرِ منَصةً عظيمةَ الْمنْظَرِ



١١دى، شَينَسم فَ قَبِيلَةصنو ادي جنبو ُأوبِيني رنب اِئيَل َأنرنُو ِإسب عمةً فَسنَصوا م
. علَى حدود كَنْعان، علَى شَاطِئ اُألردن، في نَاحية بني ِإسراِئيَل من النَّهرِ

١٢موهارِبحِلي يلُوهي شاِئيَل فري ِإسنب ةاعمتْ كُلُّ جعتَم١٣. فَاج نب اسينْحلُوا فسَأرو
 بني رُأوبِين وبني جاد ونصف قَبِيلَة منَسى في َأرضِ جِلْعاد، َأِلعازار الْحبر ِإلَى

ومعه عشْرةُ رَؤساء، واحد من كُلِّ قَبِيلَة في ِإسراِئيَل، وكلُّهم رَؤساء عاِئالت في ١٤
كُلُّ جماعة اِهللا تَقُوُل، ِلماذَا "١٦: وقَالُوا لَهمفَجاءوا ِإلَيهِم في جِلْعاد ١٥. عشَاِئرِ ِإسراِئيَل

ارتَكَبتُم هذه الْخيانَةَ في حقِّ الْمولَى رب بني ِإسراِئيَل؟ ِلماذَا رجعتُم الْيوم عنِ الْمولَى، 
فَانَا الشَّر الَّذي ارتَكَبنَاه في فَغُور؟ نَحن لَم َأما ك١٧َوتَمردتُم علَيه وشَيدتُم لَكُم منَصةً؟ 

فَهْل تَرجِعون الْيوم عنِ ١٨! نَطْهر منْه ِإلَى الْيومِ، وبِسببِه تَفَشَّى الْوبُأ في جماعة اِهللا
. ه غَدا يغْضب علَى كُلِّ جماعة ِإسراِئيَلالْمولَى؟ ِإن كُنْتُم تَتَمردون علَى اِهللا الْيوم، فَِإنَّ

وِإن كَانَت اَألرض الَّتي تَملكُونَها نَجِسةً، تَعالَوا ِإلَى َأرضِ الْمولَى، حيثُ خَيمةُ اِهللا ١٩
 وال علَينَا، بَِأن تُشَيدوا لَكُم ِإنَّما ال تَتَمردوا علَى اِهللا. قَاِئمةٌ فيها، واملكُوا اَألرض معنَا
لَما ارتَكَب عخَان بن زارح الْخيانَةَ وَأخَذَ مما هو ٢٠! منَصةً غَير منَصة الْمولَى ِإلَهِنَا

هي لَم واِئيَل؟ فَهرِإس ةاعملَى كُلِّ جاِهللا ع بغَض قَعي َألَم ،مرحبِ مببِس هدحو لَك
هيَئتخَط"!  

٢١اءَؤسقَالُوا ِلرى ونَسم فُ قَبِيلَةصون ادبنُو جو ُأوبِيننُو رب ابي  فََأجنشَاِئرِ بع
لَّ شَعب هو يعلَم، ولَع! الْمولَى هو اِإللَه الْقَدير! الْمولَى هو اِإللَه الْقَدير"٢٢: ِإسراِئيَل

موذُنَا الْينْقال ي تَهلَى اِهللا، فَلَيانٍ عيصَأو بِع درذَا بِتَملْنَا هكُنَّا فَع ِإن ،لَمعاِئيَل يرِإس !
٢٣قُ َأورحانًا يبا قُرهلَيع مِلنُقَد نِ اِهللا، َأوع عجةً ِلنَرنَصنَا لَنَا مدكُنَّا شَي ِإنو انبقُر 

ِإنَّما الْحقيقَةُ هي َأنَّنَا فَعلْنَا ذَِلك ٢٤. دقيق ُأو ضحايا ِللصحبة، فَلَيتَ اَهللا نَفْسه يعاقبنَا
 ِإسراِئيَل؟ ما لَكُم وِللْمولَى رب بني'خَوفًا من َأنَّه في يومٍ من اَأليامِ يقُوُل بنُوكُم ِلبنينَا، 

٢٥ادي جنبو ُأوِبيني رنا بي ،نَكُميبنَنَا ويلًا بفَاص ندَل اُألرعاَهللا ج ِإن . لَكُم سلَي َأنْتُم
: نَاهذَا هو السبب َأنَّنَا قُل٢٦ْ. وبِذَِلك يمنَع بنُوكُم بنينَا من عبادة اِهللا' .نَصيب في اِهللا

 ةيحض انٍ َأوبيمِ قُرةً، ال ِلتَقْدنَصي مننَا، َأنَّنَا ٢٧نَبدعب ناِلنَا ميَألجو لَكُمِليٍل لَنَا وْل كَدب



ةبحابِينِ الصقَرا وايحضقُ ورتُح ابِينقَر نم هما نُقَداَهللا بِم دبنَع . نُوكُمقُوُل بينَا فَال ينِلب
فَِإن قَالُوا هذَا لَنَا َأو َألوالدنَا، نَقُوُل لَهم، ٢٨. في الْمستَقْبِل، َأنْتُم لَيس لَكُم نَصيب في اِهللا

و آباُؤنَا صنَعوها ال ِلتَقْديمِ قُربانٍ َأ. اُنْظُروا هذه الْمنَصةَ الَّتي تُشْبِه منَصةَ الْمولَى'
نْكُمِليٍل َأنَّنَا مْل كَدب ،ةيح٢٩' .ض بَِأن ،نْهع موالْي جِعنَرلَى اِهللا وع درنَتَم اُهللا َأن حمال س

لَى ِإلَهِنَا الَّتوالْم ةنَصم رغَي ،ةيحض َأو يققانِ دبقُر قُ َأورحانٍ يبةً ِلقُرنَصم يننَب يي ه
هتمخَي امقُد".  

٣٠ ،هعم يناِئيَل الَّذراِئِل ِإسقَب اءَؤسر َأي ،ةاعمالْج اءَؤسرو ربالْح اسينْحف عما سفَلَم
ي وقَاَل فينْحاس بن َأِلعازار الْحبر ِلبن٣١. كَالم بني رُأوبِين وبني منَسى، فَرِحوا

الْيوم علمنَا َأن اَهللا معنَا، َألنَّكُم لَم تَرتَكبوا خيانَةً ضد : "رُأوبِين وبني جاد وبني منَسى
قَابِهع ناِئيَل مري ِإسنب رِ، فََأنْقَذْتُمذَا اَألمي هاِهللا ف".  

حبر والرَؤساء من عنْد بني رُأوبِين وبني جاد في ثُم رجع فينْحاس بن َأِلعازار ال٣٢ْ
فَفَرِح بنُو ٣٣. َأرضِ جِلْعاد، ِإلَى باقي بني ِإسراِئيَل في كَنْعان، وَأخْبروهم بِهذَا الْكَالمِ

ةبارحم ةكْرف نوا ععاجتركُوا اَهللا، وارباِئيَل ورتَخْرِيبِ ِإسو ادي جنبو ُأوبِيني رنب 
هِمضة٣٤َ. َأرنَصالْم لْكت ادنُو جبو ُأوبِيننُو رى بمسو : ولَى هوالْم َأن نِليُل َأنَّنَا نُْؤمالد

  .اُهللا
  

  وصية يشوع

٢٣ 

يَل من كُلِّ َأعداِئهِمِ الَّذين حولَهم، شَاخَ وبعد وقْت طَوِيٍل، بعدما َأراح اُهللا بني ِإسراِئ١
ني السف ركَبو شُوع٢. ي اةقُضو اءَؤسروخٍ وشُي ناِئيَل، مري ِإسنكُلَّ ب شُوعا يعفَد

مقَاَل لَهو ،ةقَادو" :ني الستُ فركَبخْتُ و٣. َأنَا ش تُمَأير َأنْتُمو كُملَى ِإلَهوالْم لَهما عكُلَّ م
كُملَأج نمِ ماُألم لْكبِكُلِّ ت .نْكُمع باري حالَّذ وه كُملَى ِإلَهوتُ ٤. الْمموا َأنِّي قَستَذَكَّر

ممِ الْباقية من اُألردن ِلقَباِئلكُم نَصيبكُم من كُلَّ َأراضي اُألممِ الَّتي قَهرتُها، وَأراضي اُأل



الْمولَى ِإلَهكُم نَفْسه يبعدهم عنْكُم ويطْردهم من ٥. ِإلَى الْبحرِ اَألبيضِ الْمتَوسط غَربا
ْكُمدعا وكَم مهضَأر كُونلفَتَم ،كُمامانْت٦َ. َأما، وجِد اءا فَكُونُوا َأقْوِيوا كُلَّ ميعَأطوا وبِه

وال تَتَعاملُوا مع ٧. هو وارِد في كتَابِ تَوراة موسى، وال تَنْحرِفُوا عنْها يمينًا َأو شماال
ال تَعا وفُوا بِهلال تَحو هِمتآِله موا اسال تَذْكُرو ،كُمعا مقَوب ينمِ الَّذاُألم ُؤالءال ها ووهدب

  .ِإنَّما تَمسكُوا بِالْمولَى ِإلَهِكُم، كَما فَعلْتُم ِإلَى هذَا الْيوم٨ِ. تَسجدوا لَها
وِإلَى هذَا الْيومِ، لَم يقْدر َأحد َأن . الْمولَى ِإلَهكُم طَرد من َأمامكُم ُأمما عظيمةً وقَوِية٩ً

رجٌل واحد منْكُم يطْرد َألْفًا، َألن الْمولَى ِإلَهكُم هو الَّذي يحارِب عنْكُم، ١٠. مكُميقَاوِ
كُمدعا و١١. كَمكُملَى ِإلَهووا الْمبا ِلتُحديوا جفَانْتَبِه.  

ء اُألممِ الَّذين بقَوا معكُم، وتَزوجتُم منْهم ولَكن ِإن ضلَلْتُم، وتَحالَفْتُم مع بقية هُؤال١٢
 ،مهعم لْتُمامتَعو ،نْكُموا مجوتَز١٣و دطْري ودعال ي كُملَى ِإلَهوالْم َأن ،يدوا بِالتَّْأكلَمفَاع

ا وفَخ كُونُوا لَكُمفَي ،كُمامَأم نم ماُألم لْكي تكًا فشَوو ورِكُملَى ظُهطًا عوسةً وديصم
كُملَى ِإلَهوالْم ا لَكُمطَاهي َأعالَّت ةاِلحضِ الصاَألر هذه نوا متَّى تَبِيدح ،كُمونيع .

 ونَفْسكُم، َأن اَهللا حقَّقَ َأنْتُم تَعلَمون بِكُلِّ قَلْبِكُم. واَآلن َأنَا راحٌل كَباقي َأهِل اَألرض١٤ِ
وكَما تَم كُلُّ ١٥. لَم يسقُطْ واحد منْها، وال واحد. كُلَّ الْوعود الصاِلحة الَّتي وعدكُم بِها

لَّ الشَّر الَّذي َأخْبركُم وعد صاِلحٍ وعدكُم بِه الْمولَى ِإلَهكُم، فَِإن اَهللا َأيضا يجلب علَيكُم كُ
ا لَكُمطَاهي َأعالَّت ةاِلحضِ الصاَألر هذه نم كُمبِيدتَّى يح ،١٦. بِه دهع تُمنَقَض فَِإن

يشْتَد غَضب اِهللا الْمولَى ِإلَهِكُم الَّذي َأمركُم بِه، وذَهبتُم وعبدتُم آِلهةً ُأخْرى وسجدتُم لَها، 
ا لَكُمطَاهي َأعالَّت ةاِلحضِ الصاَألر نا مرِيعس ونفَتَبِيد ،كُملَيع".  

  
 تجديد العهد في شكيم

٢٤ 

١يمي شَكاِئيَل فري ِإسناِئِل بكُلَّ قَب شُوعي عمج ثُم . اءَؤسالروخَ وى الشُّيعتَداسو
الْمولَى رب بني : "وقَاَل يشُوع ِلكُلِّ الشَّعب٢ِ.  والْقَادةَ، فَحضروا َأمام اِهللاوالْقُضاةَ



منْذُ الْقَديمِ سكَن آباُؤكُم، بِما فيهِم تَارح َأبو ِإبراهيم وَأبو نَاحور، في 'ِإسراِئيَل قَاَل، 
فََأخَذْتُ ِإبراهيم َأباكُم من ٣.  الْفُرات، وعبدوا آِلهةً ُأخْرىالنَّاحية اُألخْرى من نَهرِ

 قْتُهزرا، ويرال كَثنَس تُهطَيَأعو ،اني كُلِّ كَنْعف تُهقُدو ،اترِ الْفُرنَه نى ماُألخْر ةيالنَّاح
وَأعطَيتُ الْعيص جبَل سعير نَصيبا، َأما . لْعيصورزقْتُ ِإسحاقَ بِيعقُوب وا٤. بِِإسحاقَ

رصلُوا ِإلَى مفَنَز نُوهبو قُوبع٥. ي رصتُ مبرضو ،ونارهى ووسلْتُ مسَأر ثُم
 ووصلْتُم عنْد فَلَما َأخْرجتُ آباءكُم من مصر،٦. بِمصاِئب كَثيرة، وَأخْرجتُكُم منْها

اِئكُمآب اءرانٍ وسفُرو اتكَبررِ بِمحِإلَى الْب ونرِيصالْم اءرِ جمرِ اَألححخُوا ٧. الْبرفَص
مفَغَطَّاه هِملَيع رحالْب لَبجو ،ينرِيصالْم نيبو نَكُميا بظَالم عضِإلَى اِهللا، فَو .َأيرو تُم

ينرِيصلْتُ بِالْما فَعم كُمنيقْتًا طَوِيال، . بَِأعو اءرحي الصف شْتُما عمدعبِإلَى ٨و تُ بِكُمَأتَي
هِملَيع تُكُمرنِّي نَصلَكو وكُمبارفَح ندرِ اُألرنَه قي شَرف ينناكالس ينورِيضِ اَألمَأر .

وقَام باالقُ بن صفُّور ملك موآب ِليحارِب ٩. كْتُهم من َأمامكُم، فَملَكْتُم َأرضهموَأهلَ
نَكُملْعي ِلكَي ورعب نب املْعى بعتَداسَل وسَأراِئيَل، ور١٠. ِإس ،املْعِلب عمَأس تُ َأنفَضفَر

كَاتربِب كَكُمارفَبهدي نم َأنْقَذْتُكُمو ،ةيركَث .  
١١نداُألر رنَه تُمربع ا ،ثُمِإلَى َأرِيح جِْئتُمو .هِملَيع تُكُمرا، فَنَصُل َأرِيحَأه كُمبارحو .

حثِّيين والْجِرجاشيين وجرى هذَا َأيضا مع اَألمورِيين والْفرِزيين والْكَنْعانيين والْ
ينيوسبالْيو ينيوالْح١٢. و كَيلم كُمامَأم نتُ مدطَرو ،نَابِيرالز كُماملْتُ قُدسَأرو

ينورِياَألم .كُمسال بِقَوو كُمفيذَا، ال بِسلُوا هتَفْع لَم ١٣! فََأنْتُم تُكُمطَيَأعوا وبتَتْع ا لَمضَأر
  '.فيها، ومدنًا لَم تَبنُوها، فَسكَنْتُم فيها، وكُروما وزيتُونًا لَم تَغْرِسوها، واآلن تَْأكُلُون منْها

١٤انَةَأمبِِإخْالصٍ و وهدباعا. إذَنِ اتَّقُوا اَهللا وا آبهدبي عةَ الَّتوا اآلِلهنْزِعي اف ُؤكُم
وِإن كُنْتُم ال تُرِيدون َأن ١٥. النَّاحية اُألخْرى من الْفُرات وفي مصر، واعبدوا اَهللا

 ةيي النَّاحف اُؤكُما آبهدبي عةَ الَّتا اآلِلهِإم ،وندبتَع نم موالْي وا لَكُموا اَهللا، فَاخْتَاردبتَع
اُألخْرهِمضي َأرف ونيمقم َأنْتُم ينالَّذ ينورِيةَ اَألمَأو آِله ،اتالْفُر نا َأنَا . ى مَأم

  ."وعاِئلَتي فنَعبد اَهللا



١٦بالشَّع ابى: "فََأجةً ُأخْرآِله دبنَعلَى ووالْم كنَتْر اُهللا َأن حملَى ١٧! ال سوالْم ِإن
وهو الَّذي عمَل تلْك . ا هو الَّذي َأخْرجنَا نَحن وآباءنَا من مصر، من سجنِ الْعبوديةِإلَهنَ

اآليات الْعظيمةَ َأمام عيوننَا، وحفظَنَا في كُلِّ الطَّرِيق الَّتي سرنَا فيها، وفي كُلِّ 
ربع ينوبِ الَّذالشُّع ،منَهيين كَانُوا ١٨نَا بوبِ الَّذكُلَّ الشُّعو ينورِينَا اَألمامَأم نم دطَرو
  ."فَنَحن َأيضا نَعبد الْمولَى َألنَّه هو ِإلَهنَا. في اَألرضِ قَبلَنَا

فَهو ِإلَه قُدوس، ِإلَه غَيور، ال . ربما ال تَقْدرون َأن تَعبدوا اَهللا: "فَقَاَل يشُوع ِللشَّعب١٩ِ
الذُّنُوبو ياصعالْم لَكُم رغْف٢٠. ي بلجيو جِعرةً، يةً غَرِيبآِله تُمدبعاَهللا، و كْتُمتَر فَِإن

كَكُمارا بمدعب ،يكُمفْنيو اِئبصالْم كُملَي٢١." عِلي بفَقَاَل الشَّعاَهللا: "شُوع دبْل نَعال، ب ".
: فَقَالُوا." َأنْتُم شُهود علَى َأنْفُسكُم، َأنَّكُم اخْتَرتُم اَهللا ِلتَعبدوه: "فَقَاَل يشُوع ِللشَّعب٢٢ِ
"ودشُه ن٢٣." نَحشُوعنَ: "فَقَاَل ييي بةَ الَّتةَ الْغَرِيباآلِله وا اآلننْزِعا ،وا ِإذَنملَأسو ،كُم

نَعبد الْمولَى ِإلَهنَا، ونُطيع : "فَقَاَل الشَّعب ِليشُوع٢٤." قُلُوبكُم ِللْمولَى رب بني ِإسراِئيَل
هكَالم".  
. يِ شَكيمفَعمَل يشُوع عهدا مع الشَّعبِ في ذَِلك الْيومِ، وَأعطَاهم فَراِئض وشَراِئع ف٢٥
وَأخَذَ حجرا كَبِيرا ونَصبه هنَاك . وكَتَب يشُوع هذَا الْكَالم في كتَابِ شَرِيعة اِهللا٢٦

ةسقَدالْم ةمالْخَي نْدي عالَّت لُّوطَةتَ الْبب٢٧ِ. تَحِلكُلِّ الشَّع شُوعقَاَل يو" : رجذَا الْحه
نَا بِهذَكِّرنَا اُهللايكَلَّم يننَا حه كَان ذَا، ِلَأنَّه .كُمِلَئال تَخُونُوا ِإلَه كُمذَكِّري وفَ ٢٨. فَهرص ثُم

يبِهِإلَى نَص داحكُلَّ و ،بالشَّع شُوعي.  
  موت يشوع

٢٩عو َئةم نبا وهاِهللا و دبع نُون نب شُوعاتَ يم ،ذَِلك دعبوينني ٣٠. شْرِ سف فَنُوهفَد
وعبد بنُو ٣١. في جبِل َأفْرايم، شَماِل جبِل جاعشَ َأرضه، في تمنَةَ سارح الَّتي

رعو ،شُوعي دعب مهرمطَاَل ع ينوخِ الَّذامِ الشُّيكُلَّ َأيو ،شُوعامِ ياِئيَل اَهللا كُلَّ َأيرفُوا ِإس
 .كُلَّ ما عملَه اُهللا ِإلسراِئيَل

وعظَام يوسفَ الَّتي َأخَذَها بنُو ِإسراِئيَل معهم من مصر، دفَنُوها في شَكيم، في ٣٢
ضالْف نم لَةمع َئةبِم يمَأبِي شَك ورمي حنب نم قُوبعي اهي اشْتَرقِْل الَّذالْحتْ . ةارفَص



وماتَ َأِلعازار بن هارون فَدفَنُوه في جِبعةَ، الَّتي ُأعطيتْ البنه ٣٣. ملْكًا ِلبني يوسفَ
مايِل َأفْربي جف اسينْحف. 


