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  سفر يشوع
  المقدمة

  . يروي آتاب يشوع قصة امتالك أرض آنعان، بقيادة يشوع خليفة موسى، وإقامة القبائل اإلسرائيلية فيها
  : سم الكتاب إلى ثالثة أقساميق

  ). ١٢-١ف(احتالل أرض آنعان : القسم األول
  ). ٢١-١٣ف(اقتسام أرض آنعان : القسم الثاني
  ). ٢٤-٢٢ف(نهاية حياة يشوع : القسم الثالث

أجل، ان احتالل أرض . حين أعطى اهللا األرض لشعبه، حقق المواعيد اّلتي قطعها لآلباء وجّددها لموسى 
فاحتالل األرض، آالخروج . في تاريخ عالقات اهللا بشعب إسرائيل مكانة تقارب الخروج من مصرآنعان يتخذ 

  . من مصر، مطبوع بتدخالت اهللا اّلذي يحارب إلى جانب شعبه، ويؤمِّن له النجاح والنصر
ب يروي لنا آتاب يشوع قصة احتالل األرض واقتسامها، فيذآرنا ان أمانة اهللا لمواعيده تفرض على الشع

فإقامة بني إسرائيل وسط شعوب ال تعرف اهللا تنشئ مخاطر جديدة تدفع الشعب ليخون . تعهدًا والتزامًا تجاه الّرّب
على الشعب أن يختار العبادة . ٢٤هذا ما يرويه ف. لهذا ألزمهم يشوع بتجديد العهد للّرّب في تجّمع شكيم. ربه
يـبقى على . تاريخ أرضهم اّلتي يمكن أن يخسروها في أي وقتوهكذا يـبدأ تاريخ بني إسرائيل الطويل، و. للّرّب

الكهنة واألنبـياء أن يذآِّروا شعب إسرائيل بمتطلبات االختيار اّلذي تعهدوا به، لئال تستعاد منهم األرض اّلتي 
  . أعطيت لهم بطريقة مجانية

  
  ١الفصل 

  يشوع يخلف موسى
 عبِد الّربِّ قاَل الّربُّ لَيشوَع بِن  َبعَد وفاِة موسى١

ماَت عبدي موسى، َفُقِم اآلَن «٢: ُنوٍن خادِم موسى
عُبِر األرُدنَّ أنَت وجميُع َبني ِإسرائيَل إلى األرِض  وا

ُآلُّ مكاٍن َتدوُسُه أقداُمُكم ُأعطيِه ٣. اّلتي أعطيُتها لُهم
ِع تمَتدُّ ُحدوُدُآم َعبَر جمي٤. لُكم، آما قلُت لموسى

 ِمَن البرِّيَِّة َجنوبًا إلى جباِل لبناَن  أرِض الِحثِّيِّيَن
. َشماًال، وِمْن نهِر الُفراِت الكبـيِر شرقًا إلى البحِر

آما ُآنُت مَع . ال َيثُبُت أحٌد أماَمَك ُطوَل أّياِم حياِتَك٥
تَشدَّْد ٦. موسى أآوُن مَعَك، ال أخُذُلَك وال ُأهِمُلَك

َملُِّك هؤالِء الشَّعَب األرَض اّلتي وتَشجَّْع، فأنَت ُت
إنَّما تَشدَّْد وتَشجَّْع ٧.  أقَسْمُت آلباِئِهم أْن ُأعطَيها لُهم

ِلَتحَفَظ جميَع أحكاِم الشَّريعِة اّلتي أمَرَك ِبها موسى 
ال َتِحْد َعنها َيمينًا وال َشماًال، . عبدي وتعَمَل ِبها

تاُب هِذِه الشَّريعِة ال َيِغْب ِآ٨. فتنَجَح َحيُثما تَوجَّْهَت
َعْن ِفْكِرَك، بل تأمَّْل فيِه نهارًا وليًال ِلَتحَفَظُه وتعَمَل 

ها ٩. ِبُكلِّ ما هَو مكتوٌب فيِه، فَتسَتقيَم حياُتَك وتنَجَح
أنا أَمرُتَك فَتَشدَّْد وتَشجَّْع وال ترَهْب وال ترَتِعْب 

   .»ألنِّي أنا الّربُّ إلُهَك مَعَك َحيُثما توجَّهَت

  االستعداد لعبور األردن
َتَجوَّلوا وَسَط الَمحلَِّة «: فقاَل َيشوُع ِلقاَدِة الشَّعِب١٠

أِعدُّوا لُكم زادًا ألنَُّكم َبعَد ثالثِة ١١: وقولوا للشَّعِب
أّياٍم َتعُبروَن األرُدنَّ لَتدُخلوا األرَض اّلتي ُيعطيُكُم 

  . »م وتمَتِلكوهاالّربُّ إلُهُك
ُثمَّ قاَل َيشوُع ِلَبني َرأوبـيَن وَبني جاَد وِنْصِف ١٢

أذُآروا ما قاَل لُكم موسى عبُد «١٣: عشيَرِة مَنسَّى
إنَّ الّربَّ إلَهُكم أعطاُآم هِذِه األرَض ِلُتقيُموا : الّربِّ
ِنساُؤُآم وأطفاُلُكم وَمواشيُكم ُيقيموَن ُهنا ١٤. بها

طاُآم موسى َشرَق األرُدنِّ، َلكْن باألرِض اّلتي أع
على ُآلِّ قويٍّ شديِد الَبْأِس ِمنُكم أْن َيعُبَر أماَم إخوِتِه 

إلى أْن ُيريَح ١٥َبني ِإسرائيَل ِلـُيساِعدوُهم في الِقتاِل 
الّربُّ إخوَتُكم ويمَتِلكوا ُهم أيضًا األرَض اّلتي 

ى أرِضُكُم أعطاها لُهُم الّربُّ إلُهُهم، ُثمَّ َترِجعوَن إل
اّلتي أعطاها لُكم موسى عبُد الّربِّ َعبَر األرُدنِّ 

  . »شرقًا وَتِرثوَنها
ُآلَّ ما أَمرَتنا بِه نفَعُلُه، وَحيُثما «: فقالوا لَيشوَع١٦

في جميِع ما أَطْعنا بِه موسى ١٧. وجَّهَتنا َنتَِّجُه
ُنطيُعَك، والّربُّ إلُهَك يكوُن مَعَك، آما آاَن مَع 

ُآلَّ َمْن ُيخاِلُف أمَرَك وال يسَمُع آالَمَك ١٨. موسى
  . »في جميِع ما تأُمُر بِه ُيقَتُل، أمَّا أنَت فَتَشدَّْد وتَشجَّْع

  ٢الفصل 
  يشوع يرسل مستطلعين إلى أريحا

 في  فأرَسَل َيشوُع بُن ُنوٍن َرجَليِن ِمْن ِشطِّيَم١
سَتْطِلعا األرَض ُخصوصًا  إْذَهبا وا«: ًالالَخفاِء، قائ
مرأٍة  فَذَهبا إلى المدينِة ودَخال َبيَت ا. » مدينَة أريحا

: فقيَل ِلَمِلِك أريحا٢.  وباتا ُهناَك سُمها راحاُب زانيٍة ا
جاَء إلى ُهنا هِذِه اللَّيلَة َرُجالِن ِمْن َبني ِإسرائيَل «

 أريحا إلى فأرسَل َمِلُك٣. »ِلـَيسَتطِلعا األرَض
أخِرجي الرَُّجَليِن اللََّذيِن في «: راحاَب يقوُل لها

فأَخَذِت ٤. »َبيِتِك، فُهما أتيا ِلـَيسَتطِلعا األرَض ُآلَّها
نَعم جاَءني «: الَمرأُة الرَُّجَليِن وأخَفتُهما وقاَلت

وِعنَد إغالِق ٥. الرَُّجالِن لكنِّي َلم أعَلْم ِمْن أيَن ُهما
.  خَرجا وال أعرُف أيَن ذَهبا قَت الظَّالِمباِب المدينِة و
وآاَنت أصَعَدتُهما إلى ٦. »لَحقوا بِهما فأسِرعوا وا

. السَّطِح وَخبَّأتُهما َبيَن عيداِن آتَّاٍن ُمصفَّفٍة ُهناَك
فَتِبــَعُهما ِرجاُل الَمِلِك في طريِق األرُدنِّ إلى ٧

  . الباُبالَمعابِر، وحالما خَرجوا ِمَن المدينِة ُأغِلَق 
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وَقبَل أْن َيبـيَت الرَُّجالِن ليلَتُهما َصِعَدت راحاُب ٨
َعِلْمُت أنَّ الّربَّ أعطاُآُم «: وقاَلت لُهما٩إلى السَّطِح 

األرَض، وأنَّ الخوَف ِمنُكم َحلَّ عَلينا، وأنَّ جميَع 
فَنحُن َسِمْعنا ١٠. السُّكَّاِن خاَرت عزاِئُمُهم أماَمُكم

 األحمِر ُقدَّاَمُكم ِعنَد   مياَه البحِرآيَف َجفََّف الّربُّ
  ُخروِجُكم ِمْن ِمْصَر، وآيَف أهَلكُتم سيحوَن وُعوَج

َسِمْعنا هذا ١١. َمِلَكي األمورّييَن في َعبِر األرُدنِّ
نهاَرت ُقلوُبنا خوفًا وما َبقَي في أحٍد شجاعٌة  فا

ماِء ِلُمواَجَهِتُكم، ألنَّ الّربَّ إلَهُكم هَو إلٌه في السَّ
حِلفا لي بالّربِّ أْن ُتحِسنا  واآلَن ا١٢. وعلى األرِض

أنُتما إليَّ وإلى َبيِت أبـي آما أحَسنُت إليُكما، 
وُتبِقـيا على أبـي ١٣. وُتعطياني ُبرهانًا فأِثَق ِبُكما

وُأّمي وإخوتي وأَخواتي وجميِع ما هَو لُهم وتَنجِّيانا 
حياُتنا «: ُجالِنفقاَل لها الر١٤َّ. »جميعًا ِمَن الموِت

وإذا أعطانا الّربُّ . ِفَدى حياِتُكم إذا لم ُتذيعوا خَبَرنا
  . »األرَض أْحسنَّا إليِك َوفاًء ِمنَّا

فأنَزَلتُهما ِبـَحبٍل ِمَن النَّاِفَذِة ألنَّ َبيَتها في حائِط ١٥
إْذَهبا في طريِق الجَبِل ِلئالَّ «: وقاَلت لُهما١٦السُّوِر 

خَتِبئا ُهناَك َثالثَة أّياٍم حّتى  ُل الَمِلِك واُيصاِدَفُكما ِرجا
  . »يرِجعوا، ُثمَّ َتمضياِن في طريِقُكما

نحُن بريئاِن ِمَن اليميِن اّلتي «: فقاَل لها الرَُّجالِن١٧
ِعنَدما ندُخُل هِذِه ١٨: َحَلْفناها َلِك، إالَّ إذا فَعْلِت هذا

اِفَذِة اّلتي عِقدي هذا الَخيَط الِقرِمزيَّ في النَّ األرَض ا
جَمعي أباِك وُأمَِّك وإخوَتِك وجميَع  أنَزلتينا ِمنها، وا

فُكلُّ َمْن يخُرُج ِمنُه ١٩َبيِت أبـيِك ِعنَدِك في َمنِزِلِك، 
يكوُن دُمُه على رأِسِه ونحُن بريئاِن، وُآلُّ َمْن َيبقى 

مَعِك في المنِزِل يكوُن دُمُه على رأِسنا إذا أصاَبُه 
إْن أنِت أَذْعِت خَبَرنا، فنحُن بريئاِن ِمَن و٢٠. َمكروٌه

  . »اليميِن اّلتي َحَلْفناها َلِك
. وَصَرَفتُهما. »ِلـيكْن آما ُقلُتما«: فقاَلِت الَمرأُة٢١

وأمَّا ٢٢. وعَقَدِت الَمرأُة الَخيَط الِقرِمزيَّ في النَّاِفَذِة
 إلى الرَُّجالِن فسارا إلى الجَبِل وأقاما ُهناَك َثالثَة أّياٍم

أْن عاَد ِرجاُل الَمِلِك اّلذيَن َفتَّشوا َعنُهما في ُآلِّ مكاٍن 
ورَجَع الرَّجالِن ونَزال ِمَن الجَبِل ٢٣فلم َيِجدوُهما، 

وَعبرا األرُدنَّ إلى َيشوَع بِن ُنوٍن وأخَبراُه بُكلِّ ما 
الّربُّ أسَلَم إلى أيدينا «: وقاال ِلـيشوَع٢٤. َجرى لُهما

رِض وخاَرت َعزائُم جميِع ُسكَّاِنها جميَع ِتلَك األ
  . »خوفًا ِمنَّا
  ٣الفصل 

  عبور األردن
 فَبكََّر َيشوُع في الصَّباِح ورَحَل ِمْن ِشطِّيَم وجاَء ١

إلى األرُدنِّ هَو وجميُع َبني ِإسرائيَل وباتوا ُهناَك 
لقاَدُة في وَبعَد َثالثِة أّياٍم جاَل ا٢. قبَل أْن َيعُبروا
إذا رأيُتم تابوَت َعهِد «: وقالوا للشَّعِب٣وَسِط الَمحلَِّة 

رَحلوا   َيحِملوَنه، فا الّربِّ إلِهُكم والكَهنَة والالَّويِّيَن
فأنُتم ال َتعرفوَن الطَّريَق ألنَُّكم ٤. تَبعوُه ِمْن مكاِنُكم وا

: وقاَل َيشوُع ِللشَّعِب٥. »لم َتسُلكوها ِمْن َقبُل
. »هَّروا ألنَّ الّربَّ في َغٍد يأتي لُكم ِبالعجاِئِبَتَط«

إحِملوا تابوَت الَعهِد وُمرُّوا أماَم «: وقاَل ِللكَهنِة٦
  . فَحَملوُه وساروا أماَمُهم. »الشَّعِب

ِمْن هذا اليوِم ُأَعظُِّمَك في «: فقاَل الّربُّ ِلـيشوَع٧
 مَع ُعيوِن َبني ِإسرائيَل حّتى َيعَلموا أنِّي آما ُآنُت

فُقْل ِللكَهنِة حاملي تابوِت الَعهِد ٨. موسى أآوُن مَعَك
وقاَل ٩. »إذا ِجئُتم َضفََّة نهِر األرُدنِّ فِقفوا في مياِهِه

سَمعوا آالَم الّربِّ  تعاَلوا ا«: َيشوُع ِلَبني ِإسرائيَل
فبِه تعلموَن أنَّ اَهللا الَحيَّ هَو َبيَنُكم وأنَُّه ١٠إلِهُكم 

أماِمُكُم الكنعاِنـيِّيَن والِحثِّيِّيَن والِحوِّيِّيَن َيطُرُد ِمْن 
ها هَو ١١. والِفْرزِّيِّيَن والِجرجاشيِّيَن واألموريِّيَن

. تابوُت َعهِد ربِّ األرِض يعُبُر األرُدنَّ ُقدَّاَمُكم
ثني عَشَر َرُجًال ِمْن أسباِطُكم، ِمْن ُآلِّ  فُخذوا لُكم ا١٢

ِقرُّ أقداُم الكَهنِة، حاملي وحيَن تست١٣. ِسْبٍط َرُجًال
تابوِت َعهِد إلِه األرِض ُآلِّها، في مياِه األرُدنِّ، 
َتنَشقُّ المياُه، والمياُه الُمنَحِدرُة ِمْن َفوُق تـَتجمَُّع 

  . »وترَتفُع آما لو ِجداٌر 
رَتحَل الشَّعُب ِمْن خياِمِهم ِلـَيعُبروا األرُدنَّ،  فا١٤

فلمَّا داَست ١٥. الَعهِد ُقدَّاَمُهموالكَهنُة حاِملوَن تابوَت 
أقداُمُهُم المياَه، واألرُدنُّ طاِفـٌح ِمْن جميِع ُشطوِطِه 

توقََّف الماُء الُمنَحِدُر ِمْن َفوُق، ١٦،  في أّياِم الحصاِد
 اّلتي  وتَجمََّع َصفًّا واحدًا ُممَتدًّا ِمْن ِعنِد مدينِة آداَم

ُر إلى البحِر الَميِت ، والماُء الُمنَحِد بجانِب َصْرتاَن
ْنقَطَع تمامًا، وعَبَر الشَّعُب ُقبالَة  في َغوِر األرُدنِّ ا

فَظلَّ الكَهنُة حاِملو تابوِت َعهِد الّربِّ ١٧أريحا 
واِقفيَن على الياِبسِة في وَسِط األرُدنِّ إلى أْن عَبَرُه 

  . الشَّعُب ُآلُُّه
  ٤الفصل 

  إقامة نصب تذآاري
ولمَّا فَرَغ الشَّعُب ِمْن ُعبوِر األرُدنِّ قاَل الّربُّ ١

ثني عَشَر َرُجًال، ِمْن  ُخذوا ِمَن الشَّعِب ا«٢: ِلـيشوَع
إرَفعوا ِمْن ُهنا، ِمْن : وقولوا لُهم٣ُآلِّ ِسْبٍط َرُجًال، 

ثَني عَشَر  وَسِط األرُدنِّ، ِمْن َحيُث أقداُم الكَهنِة، ا
لوها إلى المكاِن اّلذي َتبـيتوَن فيِه ْحِم حَجرًا وا

فَدعا َيشوُع االثني عَشَر َرُجًال اّلذيَن ٤. »اللَّيَلَة
ختاَرُهم ِمْن َبني ِإسرائيَل، ِمْن ُآلِّ ِسْبٍط َرُجًال،  ا
سيروا ُقدَّاَم تابوِت َعهِد الّربِّ إلِهُكم «: وقاَل لُهم٥

ِمنُكم حَجرًا إلى وَسِط األرُدنِّ، ولَيرَفْع ُآلُّ َرُجٍل 
واحدًا ِمنُه على َآِتِفه، ِبــَعَدِد أسباِط َبني ِإسرائيَل، 

فإذا سأَلُكم َغدًا . ِلـيكوَن ذِلَك عالمًة فيما َبينُكم٦
مياُه األرُدنِّ : ُتجيـبوَن٧ما هِذِه الِحجارُة؟ : َبنوُآم

وهِذِه . َتوقََّفت أماَم تابوِت َعهِد الّربِّ ِعنَد ُعبوِرِه
  . » َتذآاٌر ِلَبني ِإسرائيَل إلى األبِدالِحجارُة

ثني  فَفعَل َبنو ِإسرائيَل آما أمَرُهم َيشوُع، وأخذوا ا٨
عَشَر حَجرًا ِمْن وَسِط األرُدنِّ آما قاَل الّربُّ 

ِلـيشوَع، على عَدِد أسباِط َبني ِإسرائيَل، وعَبروا ِبها 
ونَصَب َيشوُع ٩. إلى مكاِن َمبـيِتِهم ووَضعوها ُهناَك

ثني عَشَر حَجرًا في وَسِط األرُدنِّ، حيُث وَقَف  ا
الكَهَنُة حاِملو تابوِت الَعهِد، وهَي ُهناَك إلى يوِمنا 
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وَبقَي الكَهنُة حاِملو التَّابوِت واِقفيَن وَسَط ١٠. هذا
األرُدنِّ إلى أْن َتمَّ ُآلُّ ما أمَر الّربُّ َيشوَع أْن يقوَلُه 

ى لَيشوَع، وأسَرَع ِللشَّعِب، ِبـحَسِب آالِم موس
نَتَهوا ُآلُُّهم ِمَن  فلمَّا ا١١. الشَّعُب وعَبروا األرُدنَّ

. الُعبوِر َمرَّ تابوُت َعهِد الّربِّ والكَهنُة أماَم الشَّعِب
وعَبَر َبنو َرأوبـيَن وَبنو جاَد وِنْصُف َعشيرِة ١٢

.  مَنسَّى ُمَسلَّحيَن ُقدَّاَم َبني ِإسرائيَل آما أمَرُهم موسى
وآاَن هؤالِء نحَو أرَبعيَن ألِف ُمحارٍب عَبروا ١٣

في ذِلَك اليوِم ١٤. أماَم الّربِّ إلى سهِل أريحا ِللِقتاِل
َعظََّم الّربُّ َيشوَع في ُعيوِن جميِع َبني ِإسرائيَل، 

  . فهابوُه آما هابوا موسى ُآلَّ أّياِم حياِتِه
ي ُمِر الكَهنَة حاِمل«١٦: وقاَل الّربُّ ِلـيشوَع١٥

. »تابوِت الشَّهادِة بأْن يصَعدوا ِمَن األرُدنِّ
فلمَّا َصِعدوا ِمْن وَسِط األرُدنِّ ١٨. فأمَرُهم َيشوُع١٧

إلى الياِبسِة رَجَعت مياُه األرُدنِّ إلى موِضِعها 
  . وجَرت آما آاَنت ِمْن َقبُل على جميِع ُشطوِطِه

عاشِر وآاَن ُصعوُد الشَّعِب ِمَن األرُدنِّ في اليوِم ال١٩
.  َشرقيَّ أريحا ، فَنزلوا في الِجلجاِل ِمَن الشَّهِر األوَِّل

ونَصَب َيشوُع في الِجلجاِل االثني عَشَر حَجرًا ٢٠
: ُثمَّ قاَل ِلَبني ِإسرائيَل٢١. اّلتي أَخذوها ِمَن األرُدنِّ

ما هِذِه الحجارُة؟ : إذا سأَل َبنوُآم َغدًا آباَءُهم«
الياِبسِة عَبَر َبنو ِإسرائيَل على : ُيجيـبوَن قائليَن٢٢

ألنَّ الّربَّ إلَهُكم َجفََّف المياَه، ٢٣. »نهَر األرُدنِّ
ُقدَّاَمنا فَعبْرنا، آما صَنَع بالبحِر األحمِر اّلذي َجفََّفُه 

فَتعلُم جميُع ُشعوِب األرِض ٢٤.  أماَمنا حّتى عَبْرنا
  . » ُآلَّ األّياِمأنَّ يَد الّربِّ قديرٌة، وَتتَّقوَن الّربَّ إلَهُكم

  ٥الفصل 
ولمَّا َسِمَع ُملوُك األموريِّيَن اّلذيَن في َغربـيِّ ١

األرُدنِّ، وُملوُك الكنعاِنـيِّيَن اّلذيَن على ساِحِل البحِر 
المتوسِِّط، بأنَّ الّربَّ جفََّف مياَه األرُدنِّ ُقدَّاَم َبني 
ت ِإسرائيَل حّتى عَبروا، ذاَبت ُقلوُبُهم خوفًا وخاَر

  . َعزائُمُهم أماَم َبني ِإسرائيَل

  يشوع يختن بني إسرائيل
إصَنْع لَك «: في ذِلَك الوقِت قاَل الّربُّ لَيشوَع٢

فصَنَع ٣. »خُتْن َبني ِإسرائيَل سكاآيَن ِمْن َصوَّاٍن وا
َيشوُع سكاآيَن ِمْن َصوَّاٍن وخَتَن َبني ِإسرائيَل ِعنَد 

  .  بَعَة هاَعرلوَتَج
أنَّ ُآلَّ َذَآٍر وُمحاِرٍب : وسَبُب َخْتِن َيشوَع لُهم آاَن٤

ِمَن الشَّعِب اّلذيَن خرجوا ِمْن ِمْصَر ماَت في البرِّيَِّة 
وآاَن ُآلُّ الشَّعِب اّلذيَن خرجوا ِمْن ٥. على الطَّريِق

خَتَتنوا، أمَّا اّلذيَن ُوِلدوا في البرِّيَِّة في  ِمْصَر ا
ألنَّ َبني ِإسرائيَل ساروا ٦الطَّريِق فلم َيخَتِتنوا 

نَقَرَض ُآلُّ  أربعيَن سَنًة في البرِّيَِّة إلى أِن ا
الُمحاربـيَن الخاِرجيَن ِمْن ِمْصَر اّلذيَن لم ُيطيعوا 
أمَر الّربِّ فأقَسَم أْن ال ُيرَيُهُم األرَض اّلتي حَلَف 

.   َتُدرُّ َلبنًا وعَسًالآلباِئِهم أْن ُيعطَيها ِلَبنيِهم، أرضًا
أمَّا َبنوُهُم اّلذيَن خلَّفوُهم فُهُم اّلذيَن خَتنُهم َيشوُع ٧

خَتَتَن جميُع  ولمَّا ا٨. ألنَُّهم لم َيخَتِتنوا في الطَّريِق

فقاَل الّربُّ ٩. الشَّعِب أقاموا في المحلَِّة إلى أْن َبِرئوا
. » َعنُكماليوَم َنَزعُت عاَر الِمْصريِّيَن «: لَيشوَع

  .  إلى هذا اليوِم فُدعَي ذِلَك المكاُن الِجلجاَل

  الفصح األول في آنعان
حَتَفلوا ِبــعيِد  ونَزَل َبنو ِإسرائيَل بالِجلجاِل وا١٠

 في  الِفصِح في مساِء اليوِم الرَّاِبـَع عَشَر ِمَن الشَّهِر
ذي َتال الِفصَح أآلوا وفي اليوِم اّل١١سهِل أريحا، 

وُمنُذ أْن أآلوا ١٢.  وفريكًا ِمن غلَِّة األرِض فطيرًا
 فعاشوا ِمْن غلَِّة  نقَطَع َعنُهُم الَمنُّ ِمْن غلَِّة األرِض ا

  .  في ِتلَك السَّنِة أرِض آنعاَن
ولمَّا آاَن َيشوُع ِعنَد أريحا رَفَع عيَنيِه فرأى ١٣

قتَرَب ِمنُه  فا. ِدِه َسيُفُه َمسلوٌلَرُجًال واِقفًا ُقبالَتُه وفي َي
» أَمَعنا أنَت أْم مَع أعداِئنا؟«: َيشوُع وسأَلُه

آالَّ، بل أنا رئيُس ُجنِد الّربِّ وها أنا «: فأجاَب١٤
نَحنى َيشوُع حّتى األرِض  فا. »اآلَن ِجئُت لِخدَمِتَك

فقاَل ١٥» بماذا تأُمُر عبَدَك يا ربُّ؟«: وسَجَد وقاَل
 ِمْن ِرجَليَك ألنَّ  إخَلْع نعَليَك«:  ُجنِد الّربِّلُه رئيُس

  . ففَعَل َيشوُع آذِلَك. »الموِضَع اّلذي أنَت فيِه ُمقدٌَّس
  ٦الفصل 

  سقوط أريحا
وآاَنت أبواُب أريحا ُمغلَقًة ِبوجِه َبني ِإسرائيَل ١

فقاَل ٢. وُمقفَلًة ولم َيُكن أحٌد يخُرُج ِمنها أو يدُخُلها
َدَفعُت أريحا وَمِلَكها إلى َيِدَك مَع «: الّربُّ لَيشوَع

َتطوفوَن َحوَل المدينِة أنَت ٣. ُجنوِدها األِشدَّاِء
. والُمحاِربوَن ُآلَّ يوٍم مرًَّة واحدًة ُمدََّة ستَِّة أّياٍم

وَيحِمُل سبعُة آَهنٍة سبعَة أبواٍق أماَم تابوِت الَعهِد، ٤
 َتطوفوَن َحوَل المدينِة سبَع مرَّاٍت وفي اليوِم الساِبـِع

ُثمَّ َينُفخوَن طويًال في ٥. وَينُفُخ الكَهنُة في األبواِق
َقْرِن الُهتاِف، وحالما َيسَمُعُه جميُع الشَّعِب َيهِتفوَن 

ُهتافًا شديدًا فيسُقُط سوُر المدينِة، ويدُخُلها ُآلُّ واحٍد 
:  وقاَل لُهمفنادى َيشوُع بُن ُنوٍن الكَهنَة٦. »ِمنُهم

إحِملوا التَّابوَت، ولَيحِمْل سبعٌة ِمنُكم سبعَة أبواٍق «
ُطوفوا َحوَل المدينِة «: وقاَل للشَّعِب٧. »ُقدَّاَمُه

  . »ولَيِسْر ُآلُّ ُمَسلٍَّح أماَم التَّابوِت
ساَر سبعُة آَهنٍة : فكاَن آما قاَل َيشوُع للشَّعِب٨

ونَفخوا في األبواِق حاِمليَن سبعَة أبواٍق أماَم الّربِّ، 
وُقدَّاَم الكَهنِة النَّاِفخيَن في ٩وتابوُت الَعهِد وراَءُهم، 

األبواِق ساَر الُمَسلَّحوَن وَخْلَف التَّابوِت ساَر 
وقاَل ١٠. التَّاِبــعوَن، والكَهنُة َينُفخوَن في األبواِق

ال َتهِتفوا وال ُتسِمعوا أصواَتُكم وال «: َيشوُع للشَّعِب
هِتفوا  ْن أفواِهُكم آِلمٌة إلى أْن أقوَل لُكُم ايخُرْج ِم
فطاَف تابوُت الَعهِد َحوَل المدينِة مرًَّة ١١. »فتهِتفوَن

  . واحَدًة ُثمَّ عادوا إلى المحلَِّة وباتوا ُهناَك
وبكََّر َيشوُع في الصَّباِح وحَمَل الكَهنُة تابوَت ١٢

السَّبعُة حاِملو وُقدَّاَم التَّابوِت ساَر الكَهنُة ١٣الَعهِد، 
األبواِق السَّبعِة وُهم َينُفخوَن فيها، والُمسلَّحوَن 
أماَمُهم سائروَن وَخْلَف التَّابوِت ساَر التَّاِبــعوَن 

في اليوِم الثَّاني ١٤والكَهنُة َينُفخوَن في األبواِق 
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طافوا َحوَل المدينِة مرًَّة واحدًة ُثمَّ عادوا إلى المحلَِّة 
  . وهذا ما فَعلوُه ستََّة أّياٍم. وباتوا ُهناَك

ولمَّا آاَن اليوُم السَّابُع بكَّروا ِعنَد َمطلِع الفجِر ١٥
. وطافوا َحوَل المدينِة على هذا الِمنواِل َسْبَع مرَّاٍت
. في ذِلَك اليوِم فقط طافوا َحوَل المدينِة َسْبَع مرَّاٍت

 األبواِق، فلمَّا آاَنت المرَُّة السَّابعُة نَفَخ الكَهنُة في١٦
إهِتفوا ألنَّ الّربَّ أسَلَم إليُكُم «: فقاَل َيشوُع للشَّعِب

ولتُكِن المدينُة بُكلِّ ما فيها ُمحرَّمًة عَليُكم ١٧. المدينَة
إآرامًا للّربِّ، وحَدها راحاُب الزَّانيُة َتبقى َحـيًَّة هَي 

وجميُع َمْن مَعها في َبيِتها، ألنَّها أخَفِت الرَُّجَليِن 
أمَّا أنُتم فُكلُّ شيٍء ُمحرٌَّم، ال ١٨. َذيِن أرَسلُتُهمااللَّ

تأخذوا شيئًا ِلئالَّ َتجِلبوا الَحراَم على محلَِّة َبني 
وُآلُّ ِفضٍَّة وذَهٍب وإناِء ُنحاٍس ١٩  ِإسرائيَل وُتتِعسوُه

. »أو حديٍد، فهَو ُمكرٌَّس للّربِّ يدُخُل ِخزانَة الّربِّ
بواِق فَهَتَف الشَّعُب ِعنَد َسماِع فَنفَخ الكَهنُة في األ٢٠

قَتَحَم  فا. صوِتها ُهتافًا شديدًا فَسقَط السُّوُر في مكاِنِه
سَتوَلوا  الشَّعُب المدينَة ال َيلوي أحُدُهم على شيٍء وا

وقَتلوا بَحدِّ السَّيِف إآرامًا للّربِّ جميَع ما ٢١. عَليها
يوٍخ، حّتى في المدينِة ِمْن ِرجاٍل وِنساٍء وأطفاٍل وُش

  . البَقَر والغَنَم والَحميَر
: سَتْطَلعا األرَض وقاَل َيشوُع ِللرَّجَليِن اللََّذيِن ا٢٢

ُأدُخال َبيَت الَمرأِة الزَّانيِة وأخِرجاها ِمْن ُهناَك مَع «
فَدخال ٢٣. »جميِع ما هَو لها، آما َحَلْفُتما لها

 لها وأخَرجا راحاَب وأباها وأمَّها وإخوَتها وجميَع ما
. وسائَر أقارِبها وأقاموُهم َجنَب محلَِّة َبني ِإسرائيَل

وأحَرقوا المدينَة وجميَع ما فيها بالنَّاِر إالَّ الذَّهَب ٢٤
والِفضََّة وآنيَة النُّحاِس والحديِد، إْذ وَضعوها في 

وأبقى َيشوُع على راحاَب ٢٥. ِخزانِة َبيِت الّربِّ
ا هَو لها، فأقاَمت َبيَن الزَّانيِة وَبيِت أبـيها وجميِع م

َبني ِإسرائيَل إلى هذا اليوِم، ألنَّها أخَفِت الرَُّجليِن 
  . اللََّذيِن أرسَلُهما َيشوُع ِلـَيسَتطِلعا أريحا

  :  وفي ذِلَك الوقِت وجََّه َيشوُع تحذيرًا فقاَل٢٦
  . َملعوٌن لدى الّربِّ َمْن َيبني هِذِه المدينَة أريحا«

  ِر ُيؤسُِّسها،بِنِه الِبْك على ا
  . » وعلى أصَغِر َبنيِه يرَفُع أبواَبها

وآاَن الّربُّ مَع َيشوَع، وذاَع خَبُرُه في ُآلِّ ٢٧
  . األرِض
  ٧الفصل 

  خطيئة عاآان
وخاَلَف َبنو ِإسرائيَل الّربَّ في ما َحرََّم عَليِهم، ١

ِمْن فأخَذ عاآاُن بُن َآرمي بِن َزبدي بِن زاَرَح 
عشيَرِة َيهوذا ما ُحرَِّم في أريحا، فَحمَي غَضُب 

  .  الّربِّ َعلى َبني ِإسرائيَل
وأرَسَل َيشوُع مجموعًة ِمْن أريحا إلى عايِّ اّلتي ٢

: ِعنَد َبيت آِوَن َشرقيَّ َبيت إيَل، َبعَد أْن قاَل لُهم
فَصِعدوا وتَفحَّصوا . »إصَعدوا وَتَفحَّصوا األرَض«

ال حاجَة «:  عادوا إلى َيشوَع فقالوا َلهُثم٣َّ. عايَّ
لُصعوِد جميِع الشَّعِب إلى ُهناَك، بل لَيصَعْد نحَو 

ال ُتَكلِّْف : ألَفيِن أو َثالثِة آالِف َرُجٍل وَيضِربوا عايَّ
ُآلَّ الشَّعِب مَشقََّة الصُّعوِد إلى ُهناَك، ألنَّ أهَلها 

 آالِف َرُجٍل، فزَحَف ِمَن الشَّعِب نحَو َثالثِة٤. »َقالئُل
وقَتَل ِمنُهم ِرجاُل عاّي ٥. نَهَزموا أماَم ِرجاِل عايِّ فا

نحَو ستٍَّة وَثالثيَن َرُجًال، وطاَردوُهم ِمْن باِب المدينِة 
إلى َشباريَم، ُثمَّ َضَربوُهم في الُمنَحَدِر، فذاَبت ُقلوُبُهم 

  . َخوفًا وصاَرت ِمثَل الماِء
نَحنى ِبوجِهِه حّتى األرِض  فَمزََّق َيشوُع ثياَبُه وا٦

 إلى المساِء، هَو وُشيوُخ َبني  ُقدَّاَم تابوِت الَعهِد
وقاَل ٧. ِإسرائيَل وألَقوا التُّراَب على رُؤوِسِهم

آِه، أيُّها السَّّيُد الّربُّ، ِلماذا َنَصحَت هذا «: َيشوُع
الشَّعَب بأن َيعُبَر األرُدنَّ ِلُتسِلَمنا إلى أيدي 

.  حّتى ُيبـيدونا؟ يا ليَتنا َبقينا َشرَق األرُدنِّ األموريِّيَن
نَهَزَم َبنو ِإسرائيَل  أسأُلَك يا ربُّ ماذا أقوُل َبعَدما ا٨

سَيسَمُع الكنعانيُّوَن وُآلُّ ُسكَّاِن تلَك ٩أماَم أعداِئِهم؟ 
. سَمنا ِمَن األرِض الَمناطِق، فُيحيطوَن ِبنا وَيمحوَن ا

  »ظيِم؟سِمَك الع فماذا َيِحلُّ با
ُقم، لماذا َتنَحني حّتى «: فقاَل الّربُّ لَيشوَع١٠

َخطَئ َبنو ِإسرائيَل وخاَلفوا َعهدي وما ١١األرِض؟ 
سَرقوا وَخبَّأوا : أَمرُتُهم بِه فأَخذوا ِممَّا َحرَّمُتُه عَليهم

فما َقِدَر َبنو ِإسرائيَل أْن ١٢ما سَرقوُه َبيَن أمِتَعِتِهم، 
نَهَزموا ِمْن أماِمِهم ألنَُّهم  م، بِل اَيثُبتوا أماَم أعداِئِه

صاروا َملعونيَن ِمَن الّربِّ، فلن أآوَن مَعُكم ثانيًة ما 
ُقْم َهيِّـِئ الشَّعَب وُقْل ١٣. لم ُتزيلوا الَحراَم ِمْن َبيِنُكم

 ِللَغِد ألنَّ الّربَّ إلَه ِإسرائيَل هكذا يقوُل  تَطهَّروا: لُهم
م، فال َتقِدروَن أْن َتثُبتوا أماَم الَحراُم فيما َبيَنُك. لُكم

فِعنَد الصَّباِح ١٤. أعداِئُكم حّتى ُتزيلوُه ِمْن َبيِنُكم
تَقدَّموا بَقبائِلُكم، والقبـيَلُة اّلتي أختاُرها تـَتقدَُّم 

بَعشائِرها والعشيَرُة اّلتي أختاُرها تـتقدَُّم بعياِلها، 
والرَُّجُل ١٥.  هاوالعائلُة اّلتي أختاُرها تـَتقدَُّم بِرجاِل

اّلذي أخَذ ِمَن الُمَحرَِّم للّربِّ ُيحَرُق بالنَّاِر هَو وعائَلُتُه 
وُآلُّ ما َله، ألنَُّه خاَلَف َعهَد الّربِّ وفَعَل ُمنَكرًا في 

  . »َبني ِإسرائيَل
فبكََّر َيشوُع في الَغِد وَقدََّم َبني ِإسرائيَل ِبـحَسِب ١٦

وَقدََّم قبـيلَة ١٧. بـيلَة َيهوذاختاَر الّربُّ ق قبائِلِهم فا
ختاَر الّربُّ عشيَرَة زاَرَح وقدََّم عشيَرَة  َيهوذا فا
وَقدََّم عائلَة ١٨. ختاَر الّربُّ عائلَة َزْبدي زاَرَح، فا

ختاَر الّربُّ عاآاَن بَن آرمي بِن  َزْبدي بِرجاِلها، فا
 فقاَل َيشوُع١٩. َزْبدي بِن زاَرَح ِمْن قبـيَلِة َيهوذا

عَتِرْف  يا ُبنيَّ، َمجِِّد الّربَّ إلَه ِإسرائيَل وا«: ِلعاآاَن
فقاَل عاآاُن ٢٠. »َله وأخِبْرني ِبما فَعْلَت وال تكُتْمني

نعم، َخِطئُت إلى الّربِّ إلِه ِإسرائيَل وفَعْلُت «: لَيشوَع
رأيُت في الَغنيمِة ثوبًا باِبليًّا حَسنًا ٢١. ما فَعْلُت

ٍة وَسبـيكًة ِمْن ذَهٍب وزُنها وِمَئتي ِمثقاِل ِفضَّ
وها هَي َمدفونٌة . شَتَهيُتها وأَخذُتها َخمسوَن ِمثقاًال، فا

  . »في األرِض في َخيمتي والِفضَُّة َتحَتها
فأرَسَل َيشوُع ِرجاًال، فأسَرعوا إلى الَخيمِة ٢٢

. فوَجدوا الَغنيمَة َمدفونًة فيها والِفضَُّة َتحَتها
ها إلى َيشوَع وجميِع َبني فأَخذوها وجاُؤوا ِب٢٣
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فأَخَذ َيشوُع ٢٤.  ِإسرائيَل وَوضعوها أماَم الّربِّ
عاآاَن بَن زاَرَح والِفضََّة والثَّوَب وَسبـيكَة الذَّهِب 

وَبنيِه وَبناِتِه وبَقَرُه وَحميَرُه وَخيمَتُه وسائَر ما هَو َله 
.  ِبـُحضوِر َبني ِإسرائيَل وجاَء ِبِهم إلى وادي عكوَر

ِلهذا : أيَُّة ُمصيـبٍة أوَقعَتها ِبنا اليوَم«: وقاَل َيشوُع٢٥
فَرجَمُه َبنو ِإسرائيَل ِبالحجارِة، . » ُيعاِقُبَك الّربُّ

. وأحَرقوا ُآلَّ ما َله بالنَّاِر، ُثمَّ رَجموا اآلخريَن
وأقاموا عَليِه ُرجمًة عظيمًة ِمَن الحجارِة ما ٢٦

. بُّ َعْن ِشدَِّة غَضِبِهزاَلْت حّتى هذا اليوِم، فرَجَع الّر
ألجِل ذِلَك ُسمَِّي الموِضُع وادي عكوَر إلى يوِمنا 

  . هذا
  ٨الفصل 

  احتالل مدينة عاي
ُخْذ . ال َتَخْف وال ترَتِعْب«: وقاَل الّربُّ لَيشوَع١

فأنا . صَعْد إلى عاّي مَعَك جميَع الُمحاربـيَن وا
 َمِلَكها وشعَبُه وَمدينَتُه وأرَضُه، أسلمُت إلى َيِدَك

فَتفَعُل ِبــعاّي وَمِلِكها آما فَعْلَت ِبأريحا وَمِلِكها، ٢
وَحضِّْر . َغيَر أنَّ َغنائَمها وَبهائَمها َتغَنموَنها ألنُفِسُكم

  . » للمدينِة ُهجومًا ُيفاجُئها ِمَن الَخْلِف
 على سَتَعدَّ َيشوُع وسائُر الُمحاربـيَن للُهجوِم فا٣

ختاَر َثالثيَن ألَف َرُجٍل أِشدَّاَء وسيََّرُهم ليًال،  وا. عاّي
ال َتبعدوا . تكمنوَن للمدينِة ِمْن وراِئها«: وقاَل لُهم٤

وأنا والرِّجاُل ٥َعنها آثيرًا وآونوا ُآلُُّكم ُمتأهِّبـيَن، 
فإذا ُهم خَرجوا عَلينا آالمرَِّة . اّلذيَن معي نَتقدَُّم إليها

فَيخُرجوَن وراَءنا حّتى ٦. نَهِزُم أماَمُهماألولى ن
ُنبِعَدُهم َعنها، فَيعَتِقدون أنَّنا ُمنَهِزموَن أماَمُهم آالمرَِّة 

فَتهُجموَن ِمَن المكَمِن وتسَتولوَن عَليها ٧األولى، 
وحيَن َتمِلكوَنها ٨. ألنَّ الّربَّ ُيَسلُِّمها إلى أيديُكم
  . »هذا ما آُمُرآم بِه. بَُّتحُرقوَنها بالنَّاِر آما أمَر الّر

وأرَسَلُهم َيشوُع َفساروا إلى المكَمِن وأقاموا َبيَن ٩
َبيت إيَل وَغربـيِّ عاي، وباَت َيشوُع تلَك اللَّيلَة مَع 

ُثمَّ بكََّر في الَغِد ١٠. سائِر الُمحاربـيَن في المحلَِّة
وُخ وتفقََّد جميَع الُمحاربـيَن اّلذيَن مَعُه وتَقدََّم هَو وُشي

وصِعَد جميُع ِرجاِل الحرِب ١١ِإسرائيَل أماَم الشَّعِب 
اّلذيَن مَعُه وتَقدَّموا وأَتوا إلى ُقبالِة المدينِة ونَزلوا 

ختاَر نحَو  وا١٢. َشماَل عايِّ والوادي بـيَنُهم وبـيَنها
خمسِة آالِف َرُجٍل وَجَعلُهم يكُمنوَن َبيَن َبيت إيَل 

ميَع الُمحاربـيَن اّلذيَن وأنَزَل ج١٣. وغربـيِّ عايِّ
. مَعُه َشماَل المدينِة إالَّ أنَُّه حشَد بعَضُهم غربـيَّها

فلمَّا رأى ١٤. وقضى َيشوُع ذِلَك اللَّيَل وَسَط الوادي
َمِلُك عايِّ ما يجري، أسرَع وِرجاُل المدينِة وَبكَّروا 

وهاَجموا َبني ِإسرائيَل ِمْن ِجهِة البرِّيَِّة وُهم ال 
فَتراَجَع َيشوُع ١٥.  أنَّ وراَء المدينِة آمينًايعلموَن

فَتنادى ١٦.  وجميُع َبني ِإسرائيَل أماَمُهم إلى البرِّيَِّة
وما ١٧بَتَعدوا عنها،  ِرجاُل المدينِة ِللَّحاِق ِبِهم حّتى ا

 إالَّ خَرَج ِللَّحاِق ِبَبني ِإسرائيَل  بقَي َرُجٌل في عايِّ
  . تاِرآيَن المدينَة مفتوحًة

َسدِِّد الحربَة اّلتي ِبَيدَك نحَو «: فقاَل الّربُّ لَيشوَع١٨
فَسدََّد َيشوُع الحربَة . »عايِّ، فأنا ُأَسلُِّمها إلى َيِدَك

وِعنَدما صوََّب حرَبَتُه ١٩. اّلتي بـَيِدِه نحَو المدينِة
إلى عايِّ هجَم الكميُن ِبُسرعٍة ِمْن َمواِضِعِهم على 

. يها وأسَرعوا وأشَعلوا النَّاَر فيهاسَتوَلوا عَل المدينِة وا
فالتَفَت ِرجاُل عايِّ فَرأوا الدُّخاَن صاعدًا ِمَن ٢٠

المدينِة إلى السَّماِء وال سبـيَل للهَرِب ألنَّ اّلذيَن آانوا 
. رَتدُّوا لُمحاَرَبِتِهم تراَجعوا أماَمُهم إلى البرِّيَِّة ا

نَّ الكاِمنيَن ولمَّا رأى َيشوُع وُآلُّ َبني ِإسرائيَل أ٢١
حَتلُّوا المدينَة وِمنها تصاَعَد الدُّخاُن رَجعوا  ا

وخَرَج الكميُن ِمَن المدينِة ٢٢. وضَربوا ِرجاَل عايِّ
. ِللقائِهم فصاَر ِرجاُل عايِّ وَسَط َبني ِإسرائيَل
. فَضربوُهم حّتى لم َيبَق ِمنُهم باٍق وال شريٌد

  . ُه إلى َيشوَعوقَبضوا على َمِلِك عايِّ حيًّا وقادو٢٣
نَتهى َبنو ِإسرائيَل ِمْن َقتِل جميِع ُسكَّاِن  ولمَّا ا٢٤

عايِّ في البرِّيَِّة حيُث طاَردوُهم وأسَقطوُهم ِبـَحدِّ 
السَّيِف َعْن آخِرِهم، َرَجعوا إلى عايِّ وقَضوا أيضًا 

وآاَن عَدُد الَقتلى في ٢٥. على َمْن فيها ِبـَحدِّ السَّيِف
ثني عَشَر ألفًا وُهم  ْن ِرجاٍل وِنساٍء اذِلَك اليوِم ِم

ولم َيُردَّ َيشوُع َيَدُه اّلتي َمدَّها ٢٦. جميُع أهِل عايِّ
أمَّا الَبهائُم ٢٧. ِبالحربِة حّتى هَلَك جميُع ُسكَّاِن عايِّ

والَغنائُم فأخَذها َبنو ِإسرائيَل ألنُفِسِهم حسَبما أمَر 
 وجَعَلها َتلَّ  وأحَرَق َيشوُع عاي٢٨َّ. الّربُّ َيشوَع

وُعلَِّق َمِلُك عايِّ ٢٩. َردٍم وخرابًا آما هَي حّتى اليوِم
على شجرٍة إلى المساِء، وِعنَد ُغروِب الشَّمِس أمَر 

َيشوُع فأنَزلوا ُجثََّتُه وألَقوها ِعنَد باِب المدينِة وجَعلوا 
  .  عَليها ُرجَمًة آبـيرًة ِمَن الحجاَرِة إلى هذا اليوِم

  شريعة على جبل عيـبالقراءة ال
في ذِلَك الوقِت َبنى َيشوُع مذَبحًا للّربِّ إلِه ٣٠

َبناُه آما أمَر موسى، ٣١.  ِإسرائيَل في جَبِل عيـباَل
عبُد الّربِّ، َبني ِإسرائيَل حَسَب ما هو مكتوٌب في 

جارٍة َغيِر آتاِب شريعِة موسى، َبناُه مذَبحًا ِمْن ح
وَقدََّم َبنو ِإسرائيَل على .  لم ُيرَفْع عَليها حديٌد منحوتٍة

. هذا المذَبِح ُمحرقاٍت للّربِّ وذَبحوا َذبائَح سالمٍة
ونَقَش َيشوُع ُهناَك على الحجارِة ِبـُحضوِر َبني ٣٢

. ِإسرائيَل ُنسَخًة ِمَن الشَّريعِة اّلتي آَتَبها موسى
ائيَل وُشيوُخُهم وقاَدُتهم وآاَن جميُع َبني ِإسر٣٣

وُقضاُتُهم واِقفيَن على جاِنَبـي تابوِت الَعهِد ِمْن ُهنا 
 حاِملي التَّابوِت، َسواٌء  وُهنا ُقباَلَة الكَهنِة الالَّويِّيَن

ِمنُهُم الغريـُب واألصيُل، ِنصُفُهم إلى ِجَهِة جَبِل 
، آما ، والنِّصُف اآلَخُر إلى ِجَهِة جَبِل عيـباَل ِجرزِّيَم

 َعبُد الّربِّ، أْن يفَعلوا حيَن ُيباِرآوَن  أَمَرُهم موسى
  . الّربَّ
وَبعَد ذِلَك، َقرأ َيشوُع جميَع ما جاَء في آتاِب ٣٤

ُآلَّ آِلمٍة أمَر ِبها ٣٥الشَّريعِة ِمَن الَبرآِة واللَّعَنِة 
موسى ِبـُحضوِر جماعِة َبني ِإسرائيَل، وِمنُهُم النِّساُء 

  . الُغَرباُء اّلذيَن مَعُهمواألطفاُل و
  ٩الفصل 
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   صفحة ١٨  من أصل٨صفحة رقم  

  العهد مع أهل جبعون
فلمَّا َسِمَع بهِذِه األحداِث جميُع الُملوِك اّلذيَن في ١

غربـيِّ األرُدنِّ، في الجَبِل والسَّهِل وفي جميِع ساِحِل 
البحِر الُمتَوسِِّط إلى ُمقاِبِل لبناَن، أي جميُع ُملوِك 

الِحثِّيِّيَن واألموريِّيَن والكنعانيِّيَن والِفْرزِّيِّيَن 
جَتَمعوا معًا في ِحْلٍف واحٍد  ا٢والِحوِّيِّيَن والَيبوسيِّيَن، 

  . ِلِقتاِل َيشوَع وَبني ِإسرائيَل
 بما فَعلُه َيشوُع ِبأريحا  وسِمَع ُسكَّاُن جبعوَن٣

رَبِتِه سَتخَدموا الحيَلَة ُهم أيضًا في ُمحا فا٤وعاّي، 
ومَضوا فَتزوَّدوا وَحمَّلوا حميَرُهم أآياسًا عتيَقًة 

وجَعلوا ِنعاًال ٥وِدناَن خمٍر عتيقًة ُمَشقَّقًة ُمَرقَّعًة 
عتيقًة ُمَرقَّعًة في أرُجِلِهم وثيابًا باليًة عَليِهم، وآاَن 

وذَهبوا إلى َيشوَع، ٦جميُع ُخبِز زاِدِهم ياِبسًا َعِفنًا، 
: جاِل، وقالوا َله وِلِرجاِل ِإسرائيَلإلى محلَِّة الِجل

. »ْقَطعوا لنا َعهدًا نحُن قاِدموَن ِمْن أرٍض بعيدٍة، فا«
ُربَّما ُتقيموَن في َمناِطِقنا، «: فقاَل ِرجاُل ِإسرائيَل٧

نحُن ُهنا «: فقالوا لَيشوَع٨» ؟ فكيَف نقَطُع لُكم َعهدًا
»  ِجئُتم؟َمْن أنُتم وِمْن أيَن«: فسأَلُهم. » في ِخدَمِتَك

نحُن عبـيُدَك ِجئنا ِمْن أرٍض بعيدٍة ِجدًّا، «: فأجابوُه٩
سِم الّربِّ إلِهَك وبجميِع ما صنَع في  ألنَّنا َسِمعنا با

وما فَعَل ِبَمِلَكي األموريِّيَن اللََّذيَن في ١٠ِمْصَر، 
شرقيِّ األرُدنِّ، سيحوَن َملِك َحشبوَن وعوَج َملِك 

فقاَل لنا ُشيوُخنا ١١.  َتباشاَن اّلذي في َعشتارو
ُخذوا في أيديُكم زادًا للطَّريِق : وسائُر ُسكَّاِن أرِضنا

قَطعوا لنا  نحُن عبـيُدُآم فا: ذَهبوا إليِهم وقولوا لُهم وا
  . َعهدًا
هذا ُخبُزنا َتزوَّدناه ساِخنًا ِمْن ُبيوِتنا في يوِم ١٢

ِذِه وه١٣. ُخروِجنا إليُكم، وها هَو اآلَن ياِبٌس َعِفٌن
وهِذِه . ِزقاُق الخمِر َمألناها جديدًة، وها هَي ُمَشقَّقٌة

. »ثياُبنا وِنعاُلنا َعِتَقت ِمْن ُطوِل الطَّريِق
فشاَرآُهم ِرجاُل ِإسرائيَل زاَدُهم، ولم َيطلبوا ١٤

وساَلَمُهم َيشوُع وقَطَع لُهم َعهدًا ١٥. َمشورَة الّربِّ
  . ذلَك الرُّؤساُءسِتبقائِهم أحياًء، وحَلَف لُهم ِب على ا
وَبعَد أْن عاَهدوُهم ِبَثالثِة أّياٍم َسِمعوا أنَّ هُؤالِء ١٦

. الُغرباَء جيراٌن لُهم، وأنَُّهم ساِآنوَن في َمناِطِقِهم
فساَر َبنو ِإسرائيَل وَبَلغوا ُمدَنُهم في اليوِم الثَّاِلِث ١٧

،  وهَي َجبعوُن والكفيَرُة وَبئيروُت وقريُة َيعاريَم
نَُّهم لم َيقُتلوُهم ألنَّ رؤساَءُهم َحَلفوا لُهم بالّربِّ لِك١٨

فَتذمََّر الشَّعُب على الرُّؤساِء ِمْن أجِل . إلِه ِإسرائيَل
حَلفنا لُهم بالّربِّ إلِه «: فقاَل لُهم رؤساُؤُهم١٩. هذا

عَلينا أْن ُنبقَي ٢٠ِإسرائيَل، واآلَن آيَف َنَمسُُّهم ِبَشٍر؟ 
كوُن عَلينا غَضٌب ِمَن الّربِّ على حياِتِهم، فال ي

َدعوُهم «: وقالوا لُهم٢١. »لليميِن اّلتي َحَلفناها لُهم
. » أحياًء، فُيؤمِّنوَن الحَطَب والماَء لُكلِّ الجماعِة

  . فَقِبلوا ما قاَل لُهُم الرُّؤساُء
لماذا «: سَتدعى َيشوُع الَجبعونيِّيَن وقاَل لُهم فا٢٢

ْن أرٍض بعيدٍة ِمنُكم ِجدًّا، خَدعُتمونا وُقلُتم نحُن ِم
واآلَن ملعونوَن ٢٣َبيَنما أنُتم ُمقيموَن في َمناِطِقنا؟ 

أنُتم، فال ينَقِطـُع ِمْن َنسِلُكُم العبـيُد وحاِملو الحَطِب 

سِمَع «: فقالوا لَيشوَع٢٤. »والماِء ِلَبيِت إلهي
عبـيُدَك بجميِع ما أمَر بِه الّربُّ إلُهَك موسى عبَدُه 

نَُّه ُيعطيُكُم األرَض وُيبـيُد جميَع ُسكَّاِنها ِمْن ِمْن أ
. أماِمُكم، فِخفنا على أنُفِسنا وفَعْلنا ما فَعْلناُه

فَعْل ِبنا ما تراُه  واآلَن، ها نحُن في َيِدَك، فا٢٥
فكاَن ما فَعَلُه َيشوُع أنَُّه أنَقَذُهم ِمْن َبني ٢٦. »ُمناِسبًا

َلُهم ِمْن ذِلَك اليوِم حّتى وجَع٢٧. ِإسرائيَل فلم َيقُتلوُهم
يوِمنا هذا حاِملي حَطٍب وماٍء ِلَشعِب ِإسرائيَل 
  . وِلمذَبِح الّربِّ في الموِضِع اّلذي يختاُرُه الّربُّ

  ١٠الفصل 
  االنتصار على األموريـين

ولمَّا سِمَع أدوني صاَدَق َملُك أورشليَم أنَّ َيشوَع ١
حَتلَّ عايَّ وهَدَمها وفَعَل ِبها وِبَمِلِكها آما فَعَل  ا

بأريحا وَمِلِكها، وأنَّ أهَل جبعوَن ساَلموا َبني 
خاَف خوفًا شديدًا ألنَّ ٢ِإسرائيَل وأقاموا فيما َبيَنُهم، 

جبعوَن مدينٌة عظيمٌة آأيِّ مدينٍة لها َمِلٌك، وهَي 
فأرَسَل إلى ٣. أآبُر ِمْن عايِّ وجميُع ِرجاِلها أِشدَّاُء

هوهاَم َمِلِك َحبروَن، وِفرآَم َمِلِك َيرموَت، وياِفـَع 
: ، يقوُل لُهم َمِلِك َلخيَش، وَدبـيَر َمِلِك عجلوَن

تعاَلوا إليَّ وناِصروني، فُنهاِجَم جبعوَن ألنَّها «٤
جتَمَع ُملوُك  فا٥. »ساَلَمت َيشوَع وَبني ِإسرائيَل
ُك أوُرشليَم وَمِلُك حبروَن األموريِّيَن الخمسُة وُهم َمِل

وَمِلُك َيرموَت وَمِلُك َلخيَش وَمِلُك عجلوَن وتَقدَّموا 
  . بجميِع ُجيوِشِهم وأحاطوا بجبعوَن وهاَجموها

فأرَسَل أهُل جبعوَن إلى َيشوَع، إلى المحلَِّة في ٦
. ال َتتُرْك عبـيَدَك في الضِّيِق«: الِجلجاِل، يقولوَن َله

نُصرنا على أعداِئنا  ًا وَخلِّْصنا واَتعاَل إلينا َسريع
جَتَمعوا عَلينا وُهم جميُع ُملوِك األموريِّيَن  اّلذيَن ا

نطَلَق َيشوُع ِمَن الِجلجاِل مَع  فا٧. »ُسكاُن الجَبِل
. جميِع الُمحاِربـيَن وُآلِّ األِشدَّاِء ِمْن َبني ِإسرائيَل

لَّمُتُهم ال تَخْف ِمنُهم، فأنا َس«: فقاَل الّربُّ لَيشوَع٨
فأمضى ٩. »إلى َيِدَك فال َيثُبُت ِمنُهم أحٌد أماَمَك

َيشوُع اللَّيَل ُآلَُّه صاِعدًا ِمَن الِجلجاِل وهجَم عَليِهم 
فَهَزمُهُم الّربُّ أماَم َبني ِإسرائيَل وضَرَبُهم ١٠. بغَتًة

َيشوُع ضربًة عظيمًة في جبعوَن وَلِحَق ِبِهم في 
 وطاَرَدُهم إلى َعزيقَة طريِق َعَقبِة َبيت حوروَن

وفيما ُهم ُمنَهِزموَن أماَم ِإسرائيَل ١١. وإلى مقيدَة
ِعنَد ُمنَحَدِر َبيت حوروَن َرماُهُم الّربُّ بحجارٍة 
عظيمٍة ِمَن السَّماِء إلى أْن بَلغوا َعزيقَة، فَهِلكوا 

وآاَن اّلذيَن َهلكوا بِحجاَرِة الَبَرِد أآثَر ِمَن اّلذيَن قَتلُهم 
  .  ِإسرائيَل بالسَّيِفَبنو
ُثمَّ آلََّم َيشوُع الّربَّ يوَم سلََّم الّربُّ األموريِّيَن إلى ١٢

  : َبني ِإسرائيَل، فقاَل على مشَهٍد ِمْن َبني ِإسرائيَل
  يا شمُس ِقـفي على جبعوَن«

  . »ثُبْت يا قمُر  وعلى وادي أيُلوَن ا
نَتَقَم الشَّعُب  فَتوقََّفِت الشَّمُس وثَبَت القمُر إلى أِن ا١٣

فَتوقََّفِت .  ِمْن أعداِئِهم، وذِلَك مكتوٌب في آتاِب ياَشَر
. الشَّمُس في أعلى السَّماِء ولم َتِغْب ُمدَة يوٍم آاِمٍل
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ولم يُكن َقبَل ذِلَك اليوِم وال بعَدُه أْن سِمَع الّربُّ ١٤
  . ِلصوِت إنساٍن وقاَتَل َعْن َبني ِإسرائيَل

 وجميُع َبني ِإسرائيَل مَعُه إلى ُثمَّ رَجَع َيشوُع١٥
خَتبأوا  وهرَب أولِئَك الُملوُك الخمسُة وا١٦. الِجلجاِل

فقيَل لَيشوَع إنَّ الُملوَك الخمسَة ١٧. في مغارٍة بمقيدَة
َدحِرجوا حجارًة آبـيرًة «: فقاَل١٨ُمخَتِبئوَن ُهناَك، 

وال ١٩. على باِب المغارِة وَعيِّنوا ُحرَّاسًا عَليها
خَّروا ُهناَك، بل أسِرعوا ِللَّحاِق بأعدائُكم وأهِلكوا تـتأ

ما تَبقَّى ِمنُهم، وال ُتَمكِّنوُهم ِمْن أْن يدُخلوا مدينًة ِمْن 
ولمَّا ٢٠. »ُمُدِنِهم، ألنَّ الّربَّ إلَهُكم َسلََّمُهم إلى أيديُكم

فَرَغ َيشوُع وِرجاُل ِإسرائيَل ِمْن َضرِبِهم َضربًة 
وُهم، دَخَل َمْن بقَي ِمنُهُم الُمُدَن قاسيًة حّتى أهَلك

ورَجَع جميُع الُمحاِربـيَن ساِلميَن إلى ٢١الحصينَة، 
َيشوَع في مقِّيدَة ولم َيجُرْؤ أحٌد َبعَد ذِلَك على أْن 

  . ُيَحرَِّك ِلساَنُه على َبني ِإسرائيَل
إفَتحوا باَب المغارِة وأخِرجوا إليَّ «: فقاَل َيشوُع٢٢

فَفعلوا وأخَرجوا َله ٢٣. » الخمسَة ِمنهاأولِئَك الُملوَك
أولِئَك الُملوَك الخمسَة ِمَن المغارِة، وُهم ُملوُك 
. أوُرشليَم وحبروَن وَيرموَت وَلخيَش وعجلوَن

سَتدعى َيشوُع جميَع ِرجاِل َبني  فلمَّا أخَرجوُهم، ا٢٤
: ِإسرائيَل وقاَل ِلقادِة الُمحاِربـيَن اّلذيَن ساروا مَعُه

.  هُؤالِء الُملوِك موا وَضعوا أقداَمُكم على ِرقاِبتَقدَّ«
تَشجَّعوا وتَشدَّدوا ألنَّ . ال تخافوا وال ترَهبوا٢٥

. »الّربَّ هكذا يفَعُل بجميِع أعدائُكُم اّلذيَن ُتحاِربوَنُهم
َبعَد ذِلَك قَتَلُهم َيشوُع وَعلََّقُهم على خْمِس أشجاٍر ٢٦

شَّمِس أمَر َيشوُع وِعنَد َمغيـِب ال٢٧. إلى المساِء
فأنَزلوُهم َعِن الشََّجِر وَطَرحوُهم في المغارِة اّلتي 

خَتبأوا فيها، ووَضعوا على باِبها ِحجارًة آبـيرًة  ا
  .  باِقـيًة إلى يوِمنا هذا

حَتلَّ َيشوُع في ذِلَك اليوِم مقِّيدَة وضَرَبها ِبـَحدِّ  وا٢٨
 ولم ُيبِق فيها السَّيِف وقَتَل َمِلَكها وُآلَّ نْفٍس فيها

  . باقيًا، وفَعَل ِبَمِلِكها آما فَعَل ِبَمِلِك أريحا
جتاَز َيشوُع وِرجاُله ِمْن مقِّيدَة إلى ِلبَنَة  ُثمَّ ا٢٩

فأسَلَمها الّربُّ أيضًا إلى أيدي َبني ٣٠. وحاَرَبها
ِإسرائيَل، هَي وَمِلَكها، فَضربوها ِبـَحدِّ السَّيِف وقَتلوا 

ولم ُيبقوا فيها باقيًا، وفَعلوا ِبَمِلِكها آما ُآلَّ نْفٍس فيها 
  . َفَعلوا ِبَمِلِك أريحا

جتاَز َيشوُع وِرجاُلُه ِمْن ِلبَنَة إلى َلخيَش وأحاَط  وا٣١
فأسَلَم الّربُّ َلخيَش إلى أيدي َبني ٣٢. ِبها وحاَرَبها
سَتوَلوا عَليها في اليوِم الثَّاني وضَربوها  ِإسرائيَل، فا
  . يِف وقَتلوا ُآلَّ نْفٍس فيها آما فَعلوا بِلبَنَةِبـَحدِّ السَّ

وفي ذِلَك الوقِت قِدَم هوراُم َمِلُك جاَزَر ِلُمساَنَدِة ٣٣
  . َلخيَش فَهَزَمُه َيشوُع وِرجاُلُه حّتى لم ُيبِق ِمنُهم باقيًا

جتاَز َيشوُع وِرجاُلُه ِمْن َلخيَش إلى عجلوَن  وا٣٤
َتوَلوا عَليها في ذِلَك س وا٣٥وأحاطوا ِبها وحاَربوها 

اليوِم وضربوها ِبـَحدِّ السَّيِف وقَتلوا ُآلَّ نْفٍس فيها 
  . آما فَعلوا ِبَلخيَش

ُثمَّ َصِعَد َيشوُع وِرجاُلُه ِمْن عجلوَن إلى حبروَن ٣٦
سَتوَلوا عَليها وضَربوها ِبـَحدِّ  وا٣٧وحاَربوها 

ها، حّتى لم السَّيِف هَي وَمِلَكها وُمُدَنها وُآلَّ نْفٍس في
  . ُيبُقوا فيها باقيًا آما فَعلوا بعجلوَن

وعاَد َيشوُع وِرجاُلُه إلى َدبـيَر وحاَربوها ٣٨
حَتلُّوها هَي وَمِلَكها وسائَر ُمُدِنها، وضربوُهم  وا٣٩

ِبـَحدِّ السَّيِف وقَتلوا ُآلَّ نْفٍس فيها ولم ُيبُقوا باقيًا آما 
  . َمِلِكهافَعلوا بحبروَن وَمِلِكها وِلبَنَة و

حَتلَّ َيشوُع جميَع أرِض الجَبِل والجنوِب  وا٤٠
والسَّهِل والسُّفوِح وضرَب جميَع ُملوِآها ولم ُيبِق 

. باقيًا، وقَتَل ُآلَّ نْفٍس فيها آما أمَر الّربُّ إلُه ِإسرائيَل
جتاَح َيشوُع قاِدَش َبرنيَع إلى غزََّة جنوبًا،  وا٤١

سَتولى  وا٤٢. ًال وجبعوَن شما وإلى أرِض جوِشَن
على جميِع أولِئَك الُملوِك وأرِضِهم في َهجمٍة واحدٍة 

ُثمَّ ٤٣. ألنَّ الّربَّ إلَه ِإسرائيَل آاَن ُيحاِرُب َعنُهم
  . رَجَع َيشوُع وِرجاُلُه إلى الِجلجاِل

  ١١الفصل 
  معارك يشوع

حداِث دعا ولمَّا سِمَع يابـيُن َمِلُك حاصوَر بهِذِه األ١
يوباَب َمِلَك مادوَن وَمِلَك ِشمروَن وَمِلَك أآشاَف، 

والُملوَك اّلذيَن في الشَّماِل وفي الَغوِر جنوبـيَّ ٢
آتَّروَث وفي السَّهِل وفي ِبقاِع دوَر َغربًا، 

والكنعانيِّيَن شرقًا وغربًا واألموريِّيَن والِحثِّيِّيَن ٣
جَبِل والِحوِّيِّيَن َتحَت والِفرزِّيِّيَن والَيبوسيِّيَن في ال

فَخرجوا بُكلِّ ٤حرموَن في أرِض الِمصفاِة، 
ُجيوِشِهم في َحشٍد آبـيٍر آما الرَّمِل على شاطِئ 

جتَمَع  وا٥. البحِر، وفي َخيٍل وَمرآباٍت آثيرٍة ِجدًّا
أولِئَك الُملوُك وَخيَّموا ِعنَد مياِه َميروَم ِلُمحاَربِة َبني 

  . ِإسرائيَل
ال تَخْف، فأنا في مثِل هذا «: لّربُّ لَيشوَعفقاَل ا٦

الوقِت ِمْن َغٍد أجَعُلُهم َقتلى أماَم َبني ِإسرائيَل فَتقَطُع 
. »َمفاِصَل أرُجِل َخيِلِهم وتحُرُق َمرآباِتِهم بالنَّاِر 

وفاجأُهم َيشوُع بجميِع الُمحاِربـيَن ِعنَد مياِه َميروَم ٧
 الّربُّ إلى أيدي َبني فأسَلَمُهُم٨نَقضُّوا عَليِهم،  وا

ِإسرائيَل، َفَهزموُهم وطاَردوُهم إلى َصيدوَن َربََّة 
وِمسَرفوَت ماِيَم وسهِل الِمصفاِة شرقًا وضَربوُهم 

وفَعَل ِبِهم َيشوُع آما قاَل َله ٩. حّتى لم َيبَق ِمنُهم باٍق
الّربُّ، فَقطَع َمفاِصَل أرُجِل َخيِلِهم وأحَرَق َمرآباِتِهم 

  . بالنَّاِر
جتاَح حاصوَر  وعاَد َيشوُع في ذِلَك الوقِت وا١٠

 آاَنت آَنذاَك أهمَّ  وقَتَل َمِلَكها بالسَّيِف، ألنَّ حاصوَر
وضَرَب ُآلَّ نْفٍس فيها ِبـَحدِّ ١١جميِع ِتلَك الَمماِلِك، 

. السَّيِف ولم ُيبِق على أحٍد وأحَرَقها بالنَّاِر
أولِئَك الُملوِك مَع سَتولى َيشوُع على ُآلِّ ُمُدِن  وا١٢

ُملوِآها وضَرَبُهم ِبـَحدِّ السَّيِف آما أمَر موسى عبُد 
فأمَّا الُمُدُن الواِقعُة على التِّالِل فلم َيحُرْقها ١٣. الّربِّ

. َبنو ِإسرائيَل عدا حاصوَر اّلتي أحَرَقها َيشوُع
وَغِنَم َبنو ِإسرائيَل َغنائَم ِتلَك الُمُدِن وَبهائَمها، ١٤
ا السُّكَّاُن فضربوُهم جميعًا ِبـَحدِّ السَّيِف حّتى وأمَّ

آما أمَر الّربُّ موسى ١٥. أفنوُهم ولم ُيبقوا على أحٍد
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هكذا أمَر موسى َيشوَع، فَفعَل ولم ُيهِمْل آِلمًة واحدًة 
  . ِمْن جميِع ما أمَر الّربُّ بِه موسى

الجَبَل وُآلَّ : ومَلَك َيشوُع تلَك األرَض ُآلَّها١٦
 والسَّهَل والَغوَر وجَبَل  وِب وأرَض جوِشَنالجن

ِمَن الجَبِل األقَرِع الُممَتدِّ ِجَهَة ١٧ِإسرائيَل وَسهَلها، 
سعيَر إلى َبعَل جاَد في وادي لبناَن َتحَت جَبِل 

وَشنَّ َيشوُع ١٨. حرموَن، وأَخَذ جميَع ُملوِآها وقَتَلُهم
فما ١٩ًة، حربًا على جميِع أولِئَك الُملوِك أّيامًا آثير

ساَلَمت مدينٌة َبني ِإسرائيَل ِسوى جبعوَن مدينِة 
الحوِّيِّيَن، أمَّا َبقيَُّة الُمُدِن فأَخذوها جميعًا بالحرِب، 

ألنَّ الّربَّ أعمى ُقلوَب ُسكَّاِنها حّتى خَرجوا على ٢٠
َبني ِإسرائيَل ِبالِقتاِل فأهلكوُهم ِمْن دوِن رحمٍة، 

  .  موسىوأبادوُهم آما أمَر الّربُّ
وجاَء َيشوُع في ذِلَك الوقِت وأباَد الَعناقيِّيَن ِمَن ٢١

الجَبِل، ِمْن حبروَن وَدبـيَر وَعناَب وِمْن سائِر جَبِل 
وما ٢٢. َيهوذا وجميِع جَبِل ِإسرائيَل، وهَدَم ُمُدَنُهم

َبقَي َعناقيٌّ في أرِض َبني ِإسرائيَل إالَّ في غزََّة 
شوُع ُآلَّ األرِض آما وَعَد وأخَذ َي٢٣.  وَجتَّ وأشدوَد

الّربُّ موسى، وَوزََّعها على َبني ِإسرائيَل ِبـحَسِب 
  . ستراَحِت األرُض ِمَن الحرِب وا. أسباِطِهم
  ١٢الفصل 

  أسماء الملوك المقهورين
نَتَصَر عَليِهم َبنو  وهؤالِء ُهُم الُملوُك اّلذيَن ا١

مَتلكوا أرَضهم في شرقيِّ األرُدنِّ ِمْن  واِإسرائيَل 
وادي أرنوَن إلى جَبِل حرموَن وُآلِّ َغوِر األرُدنِّ 

سيحوُن َمِلُك األموريِّيَن الُمقيُم في حشبوَن، ٢: شرقًا
وُملُكُه َيمَتدُّ ِمْن َعروعيَر اّلتي على ُحدوِد وادي 

أرنوَن إلى وَسِط الوادي مَع ِنصِف ِجلعاَد إلى وادي 
وهذا َيشُمُل ٣. بُّوَق ِعنَد ُحدوِد أرِض َبني َعمُّوَنَي

تِّجاِه َبيت  َغوَر األرُدنِّ إلى بحِر ِآنَّروَت شرقًا با
َيشيموَت إلى بحِر الَغوِر، وبحِر الَميِت جنوبًا إلى ما 

وهِذِه أرُض عوَج َمِلِك باشاَن ٤. َتحَت ُسفوِح الِفسَجِة
 وآاَن ُمقيمًا في َعشتاروَت  ِماّلذي هَو ِمْن َبقيَِّة الرَّفائي

وآاَن ُملُكُه على جَبِل حرموَن ٥. وفي إذَرعي
وَسلَخَة، وعلى ُآلِّ باشاَن إلى أراضي الَجشوريِّيَن 

، وعلى ِنصِف ِجلعاَد وإلى أرِض سيحوَن  والَمعكيِّيَن
هذاِن الَمِلكاِن قَهَرُهما موسى عبُد ٦. َمِلِك حشبوَن

 وأعطى موسى عبُد الّربِّ الّربِّ وَبنو ِإسرائيَل،
أرَضُهما إْرثًا لِسْبِط َرأوبـيَن وِسْبِط جاَد ولِنصِف 

  . ِسْبِط مَنسَّى
نَتَصَر عَليِهم َيشوُع وَبنو ِإسرائيَل  أمَّا اّلذيَن ا٧

غربـيَّ األرُدنِّ ِمْن َبعَل جاَد في وادي لبناَن إلى 
م الجَبِل األقَرِع الُممَتدِّ إلى سعيَر، وأعطى أرَضُه

في ٨ألسباِط ِإسرائيَل إْرثًا على حَسِب أقساِمِهم 
الجَبِل والسَّهِل والَغوِر والسُّفوِح والبرِّيَِّة والجنوِب، 

وهَي أراضي الحثِّيِّيَن واألموريِّيَن والكنعانيِّيَن 
ُملوُك ٩: والفرزِّيِّيَن والحوِّيِّيَن والَيبوسيِّيَن، َفُهم

وأوُرشليَم، ١٠َبيت إيَل، أريحا، وعايِّ اّلتي ِبـجاِنِب 

وعجلوَن، ١٢وَيرموَت، وَلخيَش، ١١وحبروَن، 
وُحرَمَة، وِعراَد، ١٤وَدبـيَر، وجاَدَر، ١٣وجاَزَر، 

ومقِّيدَة، وَبيت إيَل، ١٦وِلبَنَة، وَعُدالََّم، ١٥
وأفيَق، وشاروَن، ١٨وَتفُّوَح، وحافَر، ١٧
وِشمروَن َمرأوَن، ٢٠ومادوَن، وحاصوَر، ١٩

وقاِدَش، وَيقَنعاَم ٢٢وَتعَنَك، وَمِجدُّو، ٢١وأآَشَف، 
ودوٍر في ساحِل دوٍر، وجويـيَم في ٢٣في الكرَمِل، 

  . جميُع الُملوِك واحٌد وثالثوَن. وِترَصَة٢٤،  الجليِل
  ١٣الفصل 

: وشاَخ َيشوُع وَآُبَر في السِّنِّ، فقاَل َله الّرب١ُّ
مِتالِك ِشخَت وَآُبرَت في السِّنِّ، وَبقَيت أراٍض لال«

ُآلُّ ِبقاِع : وهِذِه هَي األراضي الباقيُة٢. آثيرٌة
ِمْن ٣الِفلسطيِّيَن وُآلُّ أرِض الَجشوريِّيَن جنوبًا 

َشيحوَر الجاري في ِمْصَر إلى أرِض َعقروَن شماًال 
 الخمسُة في  وهَي ِللكنعانيِّيَن وفيها أقطاُب الِفلسطيِّيَن

روَن وأرُض غزََّة وأشدوَد وأشَقلوَن وَجتَّ وَعق
ُآلُّ أرِض الكنعانيِّيَن وِمْن ٤.  في الجنوِب الَعِويِّيَن
 اّلتي للصَّيدونيِّيَن إلى أفيَق إلى ُحدوِد  عاَرَة

وأرُض الِجبليِّيَن وجميُع لبناَن شرقًا ٥األموريِّيَن، 
. ِمْن َبْعَل جاَد َتحَت جَبِل حرموَن إلى ليـبو َحماَة

 لبناَن إلى ِمسَرفوَت ماِيم، ُآلُّ ُسكَّاِن الجَبِل ِمْن٦
وُآلُّ الصَّيدونيِّيَن سأطُرُدُهم ِمْن أماِم َبني ِإسرائيَل 
هِذِه األراضي ُآلُّها َتقِسُمها بالُقرعِة ِلَبني ِإسرائيَل 

تقِسُمها ميراثًا ِللتِّسِع العشائِر ٧. ميراثًا آما أَمرُتَك
  . »وِلِنصِف عشيَرِة مَنسَّى

  تقسيم شرقي األردن
وآاَن النِّصُف اآلَخُر لِسْبِط مَنسَّى أَخذوا مَع ِسْبِط ٨

َرأوبـيَن وِسْبِط جاَد ِحصََّتُهُم اّلتي أعطاها لُهم موسى 
وهَي ِمْن َعروعيَر اّلتي على حافَِّة ٩.  َشرقيَّ األرُدنِّ

وادي أرنوَن والمدينِة اّلتي في وَسِط الوادي، وُآلَّ 
وُآلَّ ُمُدِن سيحوَن، َمِلِك ١٠ ميدبا إلى ديـبوَن، سهِل

األموريِّيَن، اّلذي في حشبوَن إلى ُحدوِد َبني َعمُّوَن، 
، وُآلَّ  وِجلعاَد وُحدوَد الَجشوريِّيَن والَمعكيِّيَن١١

ُآلَّ َممَلَكِة ١٢. جَبِل حرموَن، وُآلَّ باشاَن إلى َسلَخَة
في َعشتاروَت عوَج في باشاَن اّلذي آاَن ماِلكًا 

وإذَرعي وهَو ِمْن َبقيَِّة الرَّفائيم اّلذيَن قَهَرُهم موسى 
ولم يطُرْد َبنو ِإسرائيَل الَجشوريِّيَن ١٣. وطَرَدُهم

والَمعكيِّيَن، وإنَّما أقاموا فيما َبيَن َبني ِإسرائيَل إلى 
  . هذا اليوِم

 فأمَّا ِسْبُط الوي فما ُأعطَي ِحصًَّة ألنَّ الُمحَرقاِت١٤
اّلتي آاَنت ُتَقدَُّم للّربِّ إلِه ِإسرائيَل آاَنت هَي 

  .  ِحصَُّتُهم آما قاَل الّربُّ لموسى
وأعطى موسى ِسْبَط َبني َرأوبـيَن ِحَصصًا ١٥

فكاَنت أرُضُهم ِمْن َعروعيَر ١٦ِبـحَسِب َعشائِرِهم، 
اّلتي على حافَِّة وادي أرنوَن، والمدينِة اّلتي في 

وحشبوَن ١٧ السَّهِل ِعنَد ميدبا، وَسِط الوادي، وُآلَّ
بُكلِّ ُمُدِنها اّلتي في السَّهِل، وديـبوَن، وباموَت َبعٍل، 

وَيهَصَة، وَقديموَت، وَميفعَة، ١٨وَبيَت َبعِل َمعوَن، 
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وَقريتاِيَم وِسبمَة، وصاَرت َشحِر في ُمنحَدِر ١٩
وَبيَت َفغوَر، وُسفوَح الِفسَجِة، وَبيَت ٢٠الوادي، 
وجميَع ُمُدِن السَّهِل، وُآلَّ َممَلكِة ٢١، َيشيموَت

سيحوَن َمِلِك األموريِّيَن اّلذي آاَن ماِلكًا في َحشبوَن 
أوي وراَقَم : وقَهَرُه موسى هَو وُرؤساَء ِمدياَن

وزوَر وحوَر وراَبَع اّلذيَن آانوا ُوآالَء الَمِلَك 
وآاَن َبلعاُم بُن َبعوَر ٢٢. سيحوَن على ِتلَك األرِض

. رَّاُف ِمَن اّلذيَن قَتَلُهم َبنو ِإسرائيَل بالسَّيِفالَع
هذا . وآاَن األرُدنُّ ُحدوَد َبني َرأوبـيَن غربًا٢٣

ميراُث َبني َرأوبـيَن ِبـحَسِب عشائِرِهم ِمَن الُمُدِن 
  . والُقرى

وأعطى موسى ِسْبَط جاَد ِحَصصًا ِبـحَسِب ٢٤
 ُمُدِن فكاَنت أرُضُهم َيعزيَر، وُآل٢٥َّ. عشائِرِهم

ِجلعاَد، وِنصَف أرِض َبني َعمُّوَن إلى َعروعيَر اّلتي 
وِمْن َحشبوَن إلى راَمِة الِمصفاِة ٢٦ُقباَلَة َربََّة، 

وفي ٢٧. وُبطونيَم، وِمْن َمحناِيَم إلى ُحدوِد َدبـيَر
وادي األرُدنِّ َبيَت هاراَم، وَبيَت ِنمَرَة، وُسكُّوَت، 

سيحوَن َمِلِك َحشبوَن اّلتي وصافوَن، أي َبقيََّة َمملَكِة 
هذا ٢٨. َيُحدُّها األرُدنُّ غربًا وبحُر ِآنَّروَت َشماًال

ميراُث َبني جاَد ِبـحَسِب عشائِرِهم ِمَن الُمُدِن 
  . والُقرى

وأعطى موسى ِنصَف ِسْبِط مَنسَّى ميراَثُهم ٢٩
فكاَنت أرُضُهم ِمْن َمحناِيَم ٣٠. ِبـَحَسِب عشاِئِرِهم

 َممَلكِة عوَج، َمِلِك باشاَن، وجميَع وَشَمَلت جميَع
وِنصَف ِجلعاَد ٣١ُقرى يائيَر الستِّيَن اّلتي في باشاَن، 

ومنُه َعشتاروُت وإْذِرعي، وُهما مديَنتاِن في َممَلكِة 
ِتلَك األرُض ُأعِطَيت لِنصِف . عوَج في باشاَن

  . عشائِر قبـيَلِة ماآيَر بِن مَنسَّى
هِل ُموآَب شرقيَّ هذا ما أعطاُه موسى في س٣٢

أمَّا ِسْبُط الوي، فما أعطاُه ٣٣. األرُدنِّ وأريحا
موسى ِحصًَّة، ألنَّ الّربَّ إلَه ِإسرائيَل هَو ِحصَُّتُهم، 

  .  آما قاَل لُهم
  ١٤الفصل 

  تقسيم أرض آنعان
.  مَتلَكُه َبنو ِإسرائيَل في أرِض آنعاَن وهذا ما ا١

 الكاهُن وَيشوُع ابُن ُنوٍن وُرؤساُء  م إيَّاُه ألعاَزُرَملَّكُه
فَعلوا ذِلَك بالُقرَعِة، آما أمَر ٢. أسباِط َبني ِإسرائيَل

الّربُّ على ِلساِن موسى، للتِّسعِة األسباِط وِنصِف 
ألنَّ موسى آاَن أعطى للسِّبَطيِن وِنصِف ٣. السِّْبِط

، ولم ُيعِط لِسْبِط السِّْبِط ِحصََّتُهم في شرقيِّ األرُدنِّ
نَقَسموا  وذِلَك أنَّ َبني يوُسَف ا٤. الوي ِحصًَّة بـيَنُهم

مَنسَّى وأفراِيَم، ولم يُكْن ِلَبني الوي : إلى ِسبَطيِن
ِحصٌَّة في األرِض ِسوى ُمُدٍن ِللسُّْكنى وَضواحيها 

آما أمَر الّربُّ موسى، فَعَل ٥.  ِلَمواشيِهم وُممَتَلكاِتِهم
  . ئيَل وَقَسموا األرَضَبنو ِإسرا

فَتقدََّم َبنو َيهوذا إلى َيشوَع وقالوا َله ِبِلساِن آاَلَب ٦
أنَت تعِرُف ما قاَل الّربُّ ِلموسى «: بِن َيُفّنا الَقنزيِّ

وآنُت ٧. َرُجِل اِهللا في شأني وشأِنَك في قاِدَش َبرنيَع

بَن أربعيَن سَنًة، حيَن أرَسَلني موسى عبُد الّربِّ  أنا ا
ْن قاِدَش َبرنيَع ِلَتَفحُِّص األرِض وأعَلمُتُه ِبما آنُت ِم

أمَّا إخواني اّلذيَن آانوا معي فأَدبُّوا الَيأَس ٨. أعِرُفُه
وبما أنِّي أحَسنُت االنقياَد للّربِّ . في قلوِب الشَّعِب

األرُض : حَلَف موسى في ذِلَك اليوِم وقاَل٩.  إلهي
وِلَبنيَك ُمْلكًا إلى األبِد، اّلتي داَستها قَدُمَك تكوُن لَك 

واآلَن، ها إنَّ ١٠. ألنََّك أحَسنَت االنقياَد للّربِّ إلِهَك
الّربَّ أبقاني حيًّا ِمْن ذِلَك الحيِن إلى اليوِم آما وَعَد، 

أي ُمنُذ َخْمٍس وأرَبعيَن سَنًة حيَن خاَطَب الّربُّ 
. ِةموسى بهذا الكالِم وَبنو ِإسرائيَل سائروَن في البرِّيَّ

ولم أَزِل اليوَم ١١بُن َخْمٍس وثمانيَن سَنًة،  فأنا اليوَم ا
قويًّا آما آنُت يوَم أرَسَلني موسى، قويًّا ِللِقتاِل في 

فاآلَن أعِطني هذا الجبَل ١٢. الُهجوِم والرُّجوِع ساِلمًا
فأنَت َسِمعَت . اّلذي وَعَدني بِه الّربُّ في ذِلَك اليوِم

 ُهناَك ُمُدنًا عظيمًة  لَعناقيِّيَنفي ذِلَك اليوِم أنَّ ل
فَعسى الّربُّ يكوُن َمعي، فأطُرَدُهم آما . حصينًة

  . »وَعَد الّربُّ
ْمَتلَكها  فا١٤. فبارَآُه َيشوُع وأعطاُه َحبروَن ُمْلكًا١٣

إلى هذا اليوِم، ألنَُّه أحَسَن االنقياَد للّربِّ إلِه َبني 
 قرَيَة أرَبَع، سُم َحبروَن َقبًال وآاَن ا١٥. ِإسرائيَل
ستراَحِت  وا. سُم أعَظِم َرُجٍل في الَعناقيِّيَن وهَو ا

  . األرُض ِمَن الحرِب
  ١٥الفصل 

  أرض بني يهوذا
وآاَنت ِحصَُّة ِسْبِط َيهوذا بالُقرَعِة ِبـحَسِب ١

عشائِرِهم ِمْن ُحدوِد أدوَم إلى برِّيَِّة صيَن في َطَرِف 
فكاَن َحدُُّهُم الجنوبـيُّ ِمْن شاِطـِئ َبحِر ٢. الجنوِب

ُثمَّ جنوبًا إلى ٣تِّجاِه الجنوِب،  الَميِت ِمَن الخليِج في ا
َمعَلَة َعقِربـيَم وإلى صيَن، ويصَعُد ِمْن جنوِب قاِدش 

َبرنيَع إلى َحصروَن وِمْن ثمَّ إلى أدَّاَر وَيميُل إلى 
  إلى وادي ِمْصَروَبعَد قرَقَع إلى َعصموَن و٤قرَقَع، 

هذا هَو َحدُّ َبني َيهوذا . وينَتهي ِعنَد البحِر الُمَتوسِِّط
وِمْن ِجَهِة الشَّرِق ِمْن خليِج َبحِر ٥. ِجَهَة الجنوِب

فإلى َبيت ُحجَلَة وَيُمرُّ ٦. الَميِت إلى َطَرِف األرُدنِّ
. شماَل َبيِت الَعَربِة إلى حَجِر بوَهَن بِن َرأوبـيَن

 ِمْن وادي عكوَر فشماًال  لَحدُّ إلى َدبـيَرويصَعُد ا٧
 اّلذي ُقباَلَة َمعَلَة أدميَم اّلتي جنوَب  نحَو الِجلجاِل

الوادي وِمْن َثمَّ إلى مياِه عيِن شمٍس وأخيرًا إلى عيِن 
بِن هنُّوَم إلى جانِب  وِعنَد الَحدِّ إلى وادي ا٨. روَجَل

ى رأِس َيبوَس جنوبًا، وهَي أوُرشليُم، ويصَعُد إل
الجَبِل اّلذي هَو ُتجاَه وادي هنُّوَم غربًا في َطَرِف 

ويمَتدُّ الَحدُّ ِمْن رأِس الجَبِل ٩. وادي الرَّفائيم شماًال
إلى َمنَبِع مياِه نفتوَح وينُفُذ إلى ُمُدِن جَبِل َعقروَن 

ويميُل ١٠. ويمَتدُّ إلى َبعَلَة اّلتي هَي قرَيُة َيعاريَم
، وَيُمرُّ جانَب   َغربًا إلى جَبِل سعيَرالَحدُّ ِمْن َبعَلَة

إلى جانِب َعقروَن َشماًال ١١جَبِل َيعاريَم شماًال 
ويمَتدُّ إلى شكروَن وَيُمرُّ في جَبِل الَبعَلِة وَينُفُذ إلى 

هِذِه ١٢. َيبِنئيَل وأخيرًا إلى البحِر المتوسِِّط غربًا
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ُحدوُد َبني َيهوذا ِمْن ُآلِّ جانٍب على حَسِب 
  . ئِرِهمعشا
وأعطى َيشوُع ِلكاَلَب بِن َيُفنَّا ِقسمًا في وَسِط َبني ١٣

َيهوذا على حَسِب ما أمَرُه الّربُّ، وهَو قرَيُة أرَبَع 
فَطرَد آاَلُب ِمْن ١٤.  اّلتي هَي َحبروُن أبو َعناَق

شيشاَي وأحيماَن وَتلماَي، : ُهناَك َبني َعناَق الثَّالَثَة
سُم  وآاَن ا. ى ُسكَّاِن َدبـيَروَصِعَد ِمْن ُهناَك إل١٥

َمْن هاَجَم «: فقاَل آاَلُب١٦. َدبـيَر قبًال قرَيَة ِسْفٍر
. »بَنتي زوَجًة حَتلَّها ُأعطيِه عْكسَة ا قرَيَة ِسفٍر وا

حَتلَّها ُعتنيئيُل بُن َقناَز أخو آاَلَب، فأعطاُه  فا١٧
ليِه مَع وَبيَنما هَي قاِدَمٌة إ١٨. بَنَتُه زوَجًة َله عْكسَة ا

. آاَلَب حضَّها ُعتنيئيُل على أْن َتطُلَب حقًال ِمْن أبـيها
» ما َلِك؟«: فَنزَلت َعِن الحماِر، فسأَلها آاَلُب

فأنَت أعَطيَتني أرضًا . َهبني َبرَآًة«: فأجاَبتُه١٩
فأعطاها الَينابـيَع . »جنوبـيًَّة فأعِطني َينابـيَع ماٍء

ِسْبِط َبني َيهوذا هذا ميراُث ٢٠. الُعليا والسُّفلى
  . ِبـحَسِب عشائِرِهم

وآانِت الُمُدُن اّلتي لُهم ِمْن َطَرِف الجنوِب إلى ٢١
وقيَنَة ٢٢َقبصيئيَل وعيَدَر وياجوَر : ُحدوِد أدوَم

وقاِدَش وحاصوَر وِيثناَن ٢٣وديموَنَة وَعدعَدَة 
وحاصوَر وَحَدثََّة ٢٥وزيَف وطاَلَم وَبعلوَت ٢٤

وأماَم ٢٦ حاصوُر وقريوَت وَحصروَن وهَي
وحَصَر َجدََّة وَحشموَن وَبيَت ٢٧وَشماَع وموالَدَة 

  وحَصَر شوعاَل وِبئَر َسبَع وِبزيوتيَة٢٨فاَلَط 
وألتوَلَد وَآسيَل وُحرَمَة ٣٠وَبعَلَة وعيِّيَم وعاَصَم ٢٩
وَلباُوَت وِشلحيَم ٣٢وِصقَلَغ وَمدَمنََّة وَسنَسنََّة ٣١

 مدينًة  لُمُدِن ِتسٌع وِعشروَنُجمَلُة ا. وَعيَن ِرمُّوَن
  . ِبُقراها
وزانوُح ٣٤أشتأوُل وُصرَعُة وأشَنُة : وفي السَّهِل٣٣

وَيرموُث وَعُدالَُّم ٣٥وَعيُن َجنِّيَم وَتفُّوُح وَعيناُم 
وَشعراِيُم وَعديتاِيُم والُجديَرُة ٣٦وسوآوُه وَعزيَقُة 

  . أرَبَع عْشَرَة مدينًة ِبُقراها. وُجَديُر وتاِيُم
وِدلعاُن ٣٨وَصناُن وَحداَشُة وَمجَدُل جاٍد ٣٧

وَلخيُش وَبصَقُة وَعجلوُن ٣٩والِمصفاُة وَيقِتئيُل 
وُجديروُت وَبيُت ٤١وَآبُّوُن وَلحماُم وِآتليُش ٤٠

  . ِستَّ عْشَرَة مدينًة ِبُقراها. داجوَن ونَعَمُة ومقِّيَدُة
ـُب وَيفتاُح وأْشَنُة ونصي٤٣وِلبَنُة وعاَتُر وعاشاُن ٤٢
  . ِتسُع ُمُدٍن ِبُقراها. وقعيَلُة وأآريـُب وَمريَشُة٤٤
وِمْن َعقروَن ٤٦وَعقروُن وَتواِبــُعها وُقراها، ٤٥

  . إلى البحِر الُمتوسِِّط وُآلُّ ما ُيجاوُر أشدوَد وُقراها
وأشدوُد وَتواِبــُعها وُقراها وغزَُّة وَتواِبــُعها ٤٧

  . توسِِّطوُقراها إلى وادي ِمْصَر والبحِر الُم
وَدنَُّة ٤٩شاميُر وَيتِّيُر وسوآوُه : وفي الجَبِل٤٨

وَعناُب، وأشِتموُه ٥٠وقرَيُة َسنََّة وهَي َدبـيُر، 
إحدى عْشَرَة . وجوَشُن وحولوُن وجيلوُه٥١وعانيُم 

  . مدينًة ِبُقراها
وَينوُم وَبيُت َتفُّوَح ٥٣وأراُب ودوَمُة وأشعاُن ٥٢

 أرَبَع وهَي َحبروُن، وُحمَطُة وقرَيُة٥٤وأفيَقُة 
  . ِتسُع ُمُدٍن ِبُقراها. وصيعوُر

  وِيزَرعيُل٥٦وَمعوُن وَآرَمُل وزيُف وبوَطُة ٥٥
عْشُر . والقاِيُن وِجبَعُة وِتمَنُة٥٧وَيقَدعاُم وزانوُح 

  . ُمُدٍن ِبُقراها
وَمغاَرُة وَبيُت ٥٩حلحوُل وَبيُت صوَر وَجدوُر ٥٨

  . ُقراهاستُّ ُمُدٍن ِب. عانوَت وألَتقوُن
وقرَيُة َبعٍل وهَي قرَيُة َيعاريَم، والرَّبَُّة َمديَنتاِن ٦٠

  . ِبُقراُهما
َبيُت العَرَبِة وِمدِّيُن وَسكاَآُة : وفي البرِّيَِّة٦١
ستُّ ُمُدٍن . والنِّبشاُن ومدينُة الِملِح وَعيُن ِجدي٦٢

  . ِبُقراها
ْر َبنو وأمَّا الَيبوسيُّوَن ُسكَّاُن أوُرشليَم، فلم يقِد٦٣

فأقاَم الَيبوسيُّوَن مَع َبني َيهوذا . َيهوذا على َطرِدِهم
  . في أوُرشليَم إلى هذا اليوِم

  ١٦الفصل 
  حصة أفرايم

وآاَنت ِحصَُّة َبني يوُسَف بالُقرَعِة ِمَن األرُدنِّ ١
ُقرَب أريحا إلى مياِه أريحا شرقًا، إلى البرِّيَِّة 

وهَي َتنُفُذ ٢. ِمْن أريحا إلى جَبِل َبيَت إيَلالصَّاِعَدِة 
، إلى  ِمْن َبيَت إيَل إلى لوَز وَتُمرُّ إلى ُحدوِد األرآيِّيَن

وتنَحِدُر غربًا إلى ُحدوِد الَيفَلطيِّيَن، إلى ٣َعطاروَت 
ُحدوِد َبيَت حوروَن السُّفلى وإلى جاَزَر، وتنتهي ِعنَد 

  . البحِر الُمتوسِِّط
 يوُسَف، مَنسَّى وأفراِيَم ِحصََّتُهما، بنا فأَخَذ ا٤
وآاَنت ُحدوُد َبني أفراِيَم ِبـحَسِب عشائِرِهم َتمَتدُّ ٥

ِمْن َعطاروَت أدَّاَر شرقًا إلى َبيَت حوروَن الُعليا 
وَينُفُذ غربًا إلى المكَمَتِة ِمَن الشَّماِل وتميُل شرقًا ٦

ى َينوَحَة إلى تآَنِة شيلوه، وتُمرُّ فيها ِمَن الشَّرِق إل
وتنَحِدُر ِمْن َينوَحَة إلى َعطاروَت وَنعراَت وتنَتهي ٧

وَتَتوجَُّه ِمْن َتفُّوَح ٨. إلى أريحا وَتنُفُذ إلى األرُدنِّ
. غربًا إلى وادي قاَنَة وتنتهي ِعنَد البحِر الُمتوسِِّط

ما عدا ٩هِذِه ِحصَُّة ِسْبِط أفراِيَم ِبـحَسِب عشائِرِهم، 
لَمفروَزِة ِبُقراها ِلَبني أفراِيَم في وَسِط جميَع الُمُدِن ا

ولم َيطُردوا الكنعانيِّيَن ١٠. ميراِث َبني مَنسَّى
الُمقيميَن ِبـجاَزَر، فأقاَم الكنعانيُّوَن َبيَن َبني أفراِيَم 

  . إلى هذا اليوِم، وآانوا عبـيدًا ُيؤدُّوَن الِجزَيَة
  ١٧الفصل 

  حصة منسى
 الِحصَُّة ِبالُقرَعِة لِسْبِط مَنسَّى ألنَُّه ِبْكُر وآاَنِت١

فكاَن ِلماآيَر، ِبكِر مَنسَّى وأبـي ِجلعاَد، . يوُسَف
ُثمَّ آاَنِت ٢. أرُض ِجلعاَد وباشاَن ألنَُّه آاَن ُمقاِتًال

الِحصَُّة ِبالُقرَعِة ِلَبني مَنسَّى الذُّآوِر الباقيَن ِبـحَسِب 
َر، وَبني حاَلَق، وَبني عشائِرِهم ِلَبني أبـيعاَز

. أسريئيَل، وَبني َشَكَم، وَبني حاَفَر، وَبني َشميداَع
وأمَّا َصُلفحاُد بُن حاَفَر بِن ِجلعاَد بِن ماآيَر بِن ٣

وهِذِه . مَنسَّى، فلم يُكْن َله َبنوَن، وإنَّما آاَنت َله َبناٌت
ُة َمحَلُة ونوَعُة وُحجَلُة وِملَكُة وِترَص: أسماُء َبناِتِه

فَتقدَّْمَن إلى ألعازاَر الكاهِن وَيشوَع بِن ُنوٍن ٤
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الّربُّ أمَر موسى بأن ُيعطَينا «: والرُّؤساِء وُقلَن
فأعطاُهنَّ ميراثًا بأمِر . »ميراثًا آأقِربائنا الذُّآوِر

فناَل مَنسَّى عَشرَة أسُهٍم ما ٥. الّربِّ آإخوِة أبـيِهنَّ
ألنَّ ٦رُدنِّ، عدا أرَض ِجلعاَد وباشاَن شرقيَّ األ

َبناِت مَنسَّى أَخذَن ميراثًا آأبناِئِه وصاَرت أرُض 
  . ِجلعاَد ِلَبني مَنسَّى الباقيَن

وآاَن َحدُّ مَنسَّى ِمْن أشيَر إلى المكَمَتِة في شرقيِّ ٧
. مَتدَّ الَحدُّ َجنوبًا ِلـَيشُمَل ُسكَّاَن َعيَن َتفُّوَح وا. َشكيَم
ى، وأمَّا مدينُة َتفُّوَح اّلتي وآاَنت أرُض َتفُّوَح ِلمَنس٨َّ

وينَحِدُر ٩. هَي على ُحدوِد مَنسَّى فكاَنت ِلَبني أفراِيَم
إالَّ أنَّ هِذِه الُمُدَن الواِقَعَة إلى . الَحدُّ إلى وادي قاَنَة

الجنوِب ِمَن الوادي صاَرت ألفراِيَم فيما َبيَن ُمُدِن 
دي إلى البحِر وآاَن َحدُّ مَنسَّى ِمْن شمالي الوا. مَنسَّى

الَجنوُب ألفراِيَم والشَّماُل ِلمَنسَّى، ١٠. الُمتوسِِّط
وَحدُُّهما البحُر وهَو يمَتدُّ إلى أشيَر شماًال وإلى 

وآاَن ِلمَنسَّى في أرِض يسَّاَآَر ١١. يسَّاَآَر شرقًا
ومدينُة . وأرِض أشيَر مدينُة َبيَت شاَن وَتواِبــُعها

كَّاُن دوٍر وَتواِبــُعها، وُسكَّاُن َيبَلعاَم وَتواِبــُعها، وُس
َعيِن دوٍر وَتواِبــُعها، وُسكَّاُن َتعَنَك وَتواِبــُعها، 

ولم ١٢.  وُسكَّاُن َمِجدُّو وَتواِبــُعها، والتِّالُل الثَّالُث
َيقِدْر َبنو مَنسَّى أْن َيَتملَّكوا هِذِه الُمُدَن فأقاَم 

مَّا َقوَي َبنو ول١٣. الكنعاِنـيُّوَن في هِذِه األرِض
ِإسرائيَل فَرضوا على الكنعاِنـيِّيَن ِجزَيًة ولم 

  . َيطُردوُهم
ما باُلَك أعَطيَتنا «: وقاَل َبنو يوُسَف لَيشوَع١٤

ِبالُقرَعِة ِحصًَّة واحدًة وَسهمًا واحدًا، ونحُن شعٌب 
: فقاَل لُهم َيشوُع١٥» آثيٌر والّربُّ إلى اآلَن ُيباِرُآنا؟

ًا آثيرًا وضاَق عَليُكم جَبُل أفراِيَم إذا ُآنُتم شعب«
صَعدوا إلى الغاِب وَمهِّدوا ألنُفِسُكم األرَض ُهناَك  فا

: فقاَل َبنو يوُسَف١٦. » في أرِض الِفرزِّيِّيَن والرَّفائيم
الجَبُل وحَدُه ال يْكفينا، ُثمَّ إنَّ لجميِع الكنعانيِّيَن «

 َسواٌء ، الُمقيميَن في أرِض الوادي َمرآباِت حديٍد
ِمنُهُم اّلذيَن في َبيَت شاَن وَتواِبــِعها أو اّلذيَن في 

فقاَل َيشوُع لَبيِت يوُسَف، ١٧. » وادي َيزَرعيَل
أنُتم شعٌب آثيٌر ولُكم قوٌَّة عظيمٌة، «ألفراِيَم ومَنسَّى 

بل يكوُن لُكُم الجَبُل ١٨فال يكوُن لُكم ِحصٌَّة واحدٌة، 
ويكوُن لُكم بُكلِّ سَعِتِه، ألنَُّه غاٌب فُتَمهِّدوَنُه 

فَتطردوَن الكنعانيِّيَن ولو آاَن لُهم َمرآباُت حديٍد 
  . »وآانوا أِشدَّاَء

  ١٨الفصل 
  حصص سائر القبائل

 وَنَصبوا ُهناَك  جتَمَع َبنو ِإسرائيَل في ِشيلوَه وا١
. هاَخيمَة االجتماِع َبعَد أْن أخَضعوا األرَض ُآلَّ

. وَبقَي ِمْن َبني ِإسرائيَل سبُع أسباٍط دوَن ِحَصٍص٢
إلى متى أنُتم «: فقاَل َيشوُع ِلَبني ِإسرائيَل٣

مِتالِك األرِض اّلتي  ُمَتكاِسلوَن عِن الدُّخوِل ال
هاتوا ِمْن ُآلِّ ِسْبٍط َثالثَة ٤أعطاُآُم الّربُّ إلُه آبائُكم؟ 

وها ِبـحَسِب ِرجاٍل فُأرِسَلُهم إلى األرِض لَيقِسم

نصيـِب ُآلِّ ِسْبٍط ِمْن أسباِطِهم، ُثمَّ َيرِجعوَن إليَّ 
َيقِسموَنها سبعَة أقساٍم، فُيقيُم َيهوذا ِعنَد َحدِِّهم ٥

وأنُتم ٦. جنوبًا، وَبيُت يوُسَف ِعنَد حدِِّهم شماًال
َتقِسموَن األرَض سبعَة أقساٍم وَتعودوَن إليَّ فُألقَي 

فالالَّويُّوَن ال ٧. َيدي الّربِّ إلِهنالُكُم الُقرَعَة َبيَن 
نصيـَب لُهم َبيَنُكم ألنَّ آَهنوَت الّربِّ هَو ِحصَُّتُهم، 
وجاُد وَرأوبـيُن وِنصُف ِسْبِط مَنسَّى أَخذوا شرقيَّ 

األرُدنِّ ِحَصَصُهُم اّلتي أعطاها لُهم موسى عبُد 
  . »الّربِّ
قاَل لُهم فقاَم الرِّجاُل وذَهبوا ِلَتقسيِم األرِض، و٨

َتجوَّلوا في األرِض وَقسِّموها وعودوا إليَّ «: َيشوُع
حّتى ُأوزَِّعها ِبالقرَعِة َبينُكم ُهنا أماَم الّربِّ في 

فجالوا في األرِض، وَقسَّموها ِبـحَسِب ٩. »ِشيلوَه
الُمُدِن سبعَة أقساٍم وعادوا إلى َيشوَع، إلى المحلَِّة في 

لُقرَعَة في ِشيلوَه أماَم فألقى لُهم َيشوُع ا١٠. شيلوَه
الّربِّ، وقسََّم ُهناَك األرَض على َبني ِإسرائيَل 

فكاَنت أرُض ١١. ِبـحَسِب نصيـِب ُآلِّ ِسْبٍط ِمنُهم
وهَي ١٢،  ِسْبِط بنياميَن َبيَن َبني َيهوذا وَبني يوُسَف

ِمْن ِجَهِة الشَّماِل ِمَن األرُدنِّ ُصعودًا إلى جانِب 
 ُصعودًا في الجَبِل غربًا وَتنُفُذ ِعنَد أريحا شماًال، ُثمَّ
وَيُمرُّ الَحدُّ ِمْن ُهناَك إلى لوَز، ١٣. برِّيَِّة َبيَت آِوَن

إلى جانِبها الجنوبـيِّ، وهَي َبيُت إيَل، وينَحِدُر إلى 
َعطاروَت إدَّاَر على الجَبِل جنوبـيَّ َبيَت حوروَن 

ِة الَمغِرِب إلى ويمَتدُّ الَحدُّ جنوبًا ِمْن ِجَه١٤. السُّفلى
الجَبِل اّلذي ُتجاَه َبيَت حوروَن وَينُفُذ ِعنَد قرَيِة َبعٍل 

هذا . اّلتي هَي َقرَيُة َيعاريَم، وهَي مدينٌة ِلَبني َيهوذا
وِمْن ِجَهِة الجنوِب َيمَتدُّ الَحدُّ ١٥. ِمْن ِجَهِة الغرِب

 إلى َمنَبِع  ِمْن َطَرِف قرَيِة َيعاريَم ويخُرُج غربًا
بِن  ُثمَّ َينحِدُر إلى َطَرِف الجَبِل ُتجاَه وادي ا١٦فتوَح َن

هنُّوَم اّلذي في وادي الرَّفائيم شماًال، وينَحِدُر في 
وادي هنُّوَم إلى جاِنِب َيبوَس جنوبًا، ُثمَّ َينِزُل إلى 

ويمَتدُّ شماًال حّتى َعيَن َشمَس، ١٧َعيِن روَجَل، 
ِة أدميَم وينَحِدُر إلى  ُمقاِبَل َمعَل ُثمَّ إلى َجليلوَت١٨

بوَهَن بِن َرأوبـيَن، وَيُمرُّ شماًال جانَب َبيَت َعَربَة 
  . وينحِدُر إلى الَغوِر

ُثمَّ َيُمرُّ الَحدُّ شماَل َبيَت ُحجَلَة وَينُفُذ ِعنَد ِلساِن ١٩
هذا هَو . َبحِر الَميِت شماًال إلى ُمنَتهى األرُدنِّ جنوبًا

. رُدنُّ َيُحدُُّه ِمْن ِجَهِة الشَّرِقوآاَن األ٢٠. َحدُّ الجنوِب
هِذِه أرُض بنياميَن ِبـُحدوِدها ِمْن ُآلِّ جانٍب ِبـحَسِب 

  . عشائِرِهم
: وآاَنت ُمُدُن ِسْبِط بنياميَن ِبـحَسِب عشائِرِهم٢١

وَبيَت الَعَربِة ٢٢أريحا وَبيَت ُحجَلَة وُعمَق قصيَص 
فاَرَة وَعفَرَة والَعوِّيَم وال٢٣وَصماراِيَم وَبيَت إيَل 

ثَنتا عْشَرَة  وَآفَر الَعمُّونيَّ والُعْفنيَّ وجَبَع، فُهناَك ا٢٤
وجبعوَن والرَّاَمَة وَبئيروَت ٢٥. مدينًة ِبُقراها

وراَقَم وَيَرفئيَل ٢٧والِمصفاَة والَكفيَرَة والموصَة ٢٦
وصيَلَع وآَلَف وَيبوَس، وهَي أوُرشليُم، ٢٨وَتراَلَة 

هِذِه .  فُهناَك أربَع عْشَرَة مدينًة ِبُقراها.وَجبَعَة وِقرَيَة
  . ِحصَُّة بنياميَن ِبـحَسِب عشائِرِهم
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   صفحة ١٨  من أصل١٤صفحة رقم  

  ١٩الفصل 
وأَتِت الِحصَُّة الثَّانيُة بالُقرَعِة لِسْبِط ِشمعوَن ١

ِبـحَسِب عشائِرِهم، وآاَنت أرُضُهم ِضمَن أراضي 
فكاَنت أرُضُهم تشَتِمُل على ِبئَر سبَع ٢. َبني َيهوذا

وَحَصَر ُشوعاَل وباَلَة وعاِصَم ٣ وموالَدَة وَشَبَع
وِصقَلَغ وَبيَت الَمرَآبوِت ٥وألتُّوَلَد وَبتوَل وُحرَمَة ٤

َثالَث . وَبيَت َلبأوَت وشاروحيَن٦وَحصَر سوَسَة 
وَعيَن وِرمُّوَن وعاَتَر ٧. عْشَرَة مدينًة ِبُقراها

وجميع الُقرى ٨. فُهناَك أربُع ُمُدٍن ِبُقراها. وعاشاَن
اّلتي َحوَل تلَك الُمُدِن إلى َبعَلَة بـيَر، وهَي راَمُة 

. ِحصَُّة َبني ِشمعوَن ِبـحَسِب عشائِرِهم. الَجنوِب
وآاَنت ِحصَُّة َبني ِشمعوَن ِمْن ِتلَك اّلتي ِلَبني ٩

َيهوذا، ألنَّ هذا الُمْلَك آاَن زائدًا عَليِهم، فصاَر ِمْن 
  . نصيـِب َبني ِشمعوَن

  ُة الثَّالثُة بالُقرَعِة ِلَبني َزبولوَنوأَتِت الِحص١٠َّ
ِبـحَسِب عشائِرِهم، فكاَنت أرُضُهم تمَتدُّ إلى ساريَد 

ويصَعُد َحدُُّهم نحَو الَغرِب وَمرَعَلَة ١١. جنوبًا
وَيِصُل إلى َدبَّاَشَة ويـبُلُغ الوادي اّلذي ُقباَلَة َيقَنعاَم، 

 ِآسلوَت ُثمَّ َيميُل ِمْن ساريَد شرقًا على ُحدوِد١٢
وِمْن ١٣تابوَر وينُفُذ إلى الدَّبَرِة ويصَعُد إلى يافيَع، 

ُهناَك َيُمرُّ شرقًا إلى شرقيِّ َجتِّ حاِفَر وَعتِّ قاصيَن 
وَيدوُر الَحدُّ ١٤وينُفُذ إلى ِرمُّوَن وَيتَِّجُه إلى َنيَعَة 

َحوَلها شماًال إلى َحنَّاتوَن وينتهي في وادي َيفَتحئيَل 
فُهناَك .  وَنهالَل وِشمروَن وَيداَلَة وَبيَت لحَموَقطََّة ١٥
هِذِه ِحصَُّة َبني َزبولوَن ١٦. ثَنتا عْشَرَة مدينًة ِبُقراها ا

  . ِبـحَسِب عشائِرِهم ِمَن الُمُدِن وُقراها
  وجاَءِت الِحصَُّة الرَّابعُة ِبالُقرَعِة ِلَبني يسَّاَآَر١٧

  هم إلى َيزَرعيَلمَتدَّت ُحدوُد فا١٨. ِبـَحَسِب عشائِرِهم
وَحفارايَم وشيئوَن وأناَحَرَة ١٩وِآْسلوَت وشوَنَم 

وَرمََّة وَعيَن َجنِّيَم ٢١وَربـيَت وقشيوَن وآَبَص ٢٠
وَتتَِّصُل الُحدوُد ٢٢. وَعيِن َحدََّة وَبيَت َفصَّيَص

، وَتنُفُذ هِذِه الُحدوُد   وَشخصيَمَة وَبيَت شمَس ِبتابوَر
. اَك ِستَّ عْشَرَة مدينًة ِبُقراهافُهن. ِعنَد األرُدنِّ

هِذِه ِحصَُّة َبني يسَّاَآَر ِبـحَسِب عشائِرِهم ِمَن ٢٣
  . الُمُدِن وُقراها

  وآاَنِت الِحصَُّة الخاِمسُة ِبالقرَعِة ِلَبني أشيَر٢٤
فَضمَّت أرُضُهم َحلَقَة وَحلَي ٢٥ِبـحَسِب عشائِرِهم، 

 وِمشآَل وتمَتدُّ وألَّمََّلَك وَعمعاَد٢٦وباَطَن وأآشاَف 
وَتتَِّجُه هِذِه ٢٧ وشيحوِر ِلبَنَة  غربًا إلى آْرَمَل

األرُض شرقًا إلى َبيَت داجوَن ُثمَّ إلى َزبولوَن 
ووادي َيفَتحئيَل شماَل َبيِت العاِمِق وَنعيئيَل، وَتنُفُذ 

 وَرحوَب وَحمُّوَن  وإلى َعبروَن٢٨إلى آابوَل شماًال 
وتمَتدُّ األرُض إلى ٢٩.  َربََّةوقاَنَة، وَتبُلُغ َصيدوَن

، ُثمَّ إلى حوَصَة وَتنُفُذ ِعنَد  الرَّاَمِة وإلى ِحْصِن ُصورٍِ
وهَي َتشُمُل َمهاالَب وأآريـَب . البحِر الُمتوسِِّط

ثَنتاِن وِعشروَن  فُهناَك ا. وُعمََّة وأفيَق وَرحوَب٣٠
م هِذِه ِحصَُّة َبني أشيَر ِبــعشائِرِه٣١. مدينًة ِبُقراها

  . ِمَن الُمُدِن وُقراها

  وآاَنِت الِحصَُّة السَّاِدسُة بالُقرَعِة ِلَبني َنفتالي٣٢
مَتدَّت ُحدوُدُهم ِمْن حاَلَف،  فا٣٣. ِبـحَسِب عشائِرِهم

ِمَن الَبلُّوَطِة ِعنَد َصعَننِّيَم وآدامي النَّاِقِب وَينئيَل إلى 
ابوَر وغربًا إلى أزنوِت ت٣٤. َلقُّوَم، وإلى األرُدنِّ

وِمْن ُهناَك إلى ُحقُّوَق ُثمَّ إلى َزبولوَن جنوبًا وإلى 
. أشيَر غربًا وإلى َيهوذا وإلى األرُدنِّ شرقًا

وُهناَك ِمَن الُمُدِن الُمَحصََّنِة ِصدِّيُم وَصيُر وَحمَُّة ٣٥
وأداَمُة والرَّاَمُة وحاصوُر ٣٦وَرقَُّة وَآنَّاَرُة 

وَيرأوُن ٣٨ وقاِدُش وإْذَرعي وَعيُن حاصوَر٣٧
َفُهناَك . وَمجَدُل إيَل وحوريُم وَبيُت َعناَة وَبيُت َشمَس

هِذِه ِحصَُّة َبني َنفتالي ٣٩. ِتْسَع عْشَرَة مدينًة وُقراها
  . ِبـحَسِب عشائِرِهم ِمَن الُمُدِن وُقراها

  وجاءِت الِحصَُّة السَّاِبــعُة بالُقرَعِة ِلَبني داَن٤٠
لت أرُضُهم َصرَعَة فَشَم٤١ِبـحَسِب عشائِرِهم 

وَشَعلَبيِن وأيَّلوَن ويتَلَة ٤٢وأشتأوَل وعيَر شمَس 
وإلَتَقيَه وِجبَّثوَن وَبعَلَة ٤٤وإيلوَن وِثمَنَة وَعقروَن ٤٣
  ومياَه الَيرقوِن٤٦وَيهوَد وَبني َبَرَق وَجتَّ ِرمُّوَن ٤٥

  . والرقُّوَن مَع األرِض اّلتي ُقباَلَة يافا
داَن َضيَِّقًة عَليِهم، فحاَربوا وآاَنت أراضي َبني ٤٧

مَتلكوها وسَكنوا فيها  حَتلُّوها ِبـَحدِّ السَّيِف وا َلَشَم وا
هِذِه ِحصَُّة ٤٨،  سِم داَن أبـيِهم وَسمَّوها َلَشَم داَن، با

  . َبني داَن ِبـحَسِب عشائِرِهم ِمَن الُمُدِن وُقراها
ولمَّا فَرغوا ِمْن َتقسيِم األرِض أعطى َبنو ٤٩

أعَطوُه ٥٠. ِإسرائيَل لَيشوَع بِن ُنوٍن ِحصًَّة فيما َبيَنُهم
بأمِر الّربِّ المدينَة اّلتي طَلَبها وهَي ِتمَنُة ساَرَح في 

هِذِه هَي ٥١. جَبِل أفراِيَم، فَبنى المدينَة وسَكَن فيها
 الكاهُن وَيشوُع بُن  الِحَصُص اّلتي َقَسَمها ألعازاُر

ئيَل بالقرَعِة في شيلوَه أماَم ُنوٍن وُرؤساُء َبني ِإسرا
نَتَهوا ِمْن  وهكذا ا. الّربِّ، ِعنَد باِب َخيَمِة االجتماِع

  . ِقسَمِة األرِض
  ٢٠الفصل 

  مدن الملجأ
َعيِّنوا : ُقْل ِلَبني ِإسرائيَل«٢: وقاَل الّربُّ لَيشوَع١

ساِن موسى  اّلتي أَمرُتُكم ِبها على ِل لُكم ُمُدَن الَملجِأ
حّتى يلجَأ إليها ُآلُّ َمْن قَتَل نْفسًا ِبــَغيِر َقصٍد، ٣

يهُرُب القاِتُل إلى ٤.  فتكوَن َله َملجًأ ِمْن وليِّ الَقتيِل
واحدٍة ِمْن هِذِه الُمُدِن وَيِقُف ِبَمدَخِل المدينِة وَيُقصُّ 
على ُشيوِخها َقضيََّتُه فَيقَبلوَنُه في المدينِة وُيعطوَنُه 

فإذا َتِبــَعُه وليُّ الَقتيِل فال ُيَسلِّموَنُه ٥. انًا ُيقيُم فيِهمك
القاِتَل ألنَُّه فَعَل ما فَعَل ِبــَغيِر َقصٍد وما َتعبـيرًا َعْن 

وُيقيُم القاِتُل في تلَك المدينِة إلى حيِن ُوقوِفِه ٦. ُبغٍض
أماَم َمحكمِتها، ُثمَّ إلى أْن يموَت الكاهُن العظيُم اّلذي 

ففي ذِلَك الوقِت يعوُد القاِتُل إلى . وُن في تلَك األّياِميك
  . »أهِلِه والمدينِة اّلتي هرَب ِمنها

فَعيَّنوا قاِدَش في الجليِل، في جَبِل َنفتالي، وَشكيَم ٧
في جَبِل أفراِيَم، وقرَيَة أرَبَع، وهَي َحبروُن في جَبِل 

روا ختا وفي شرقيِّ األرُدنِّ ِعنَد أريحا ا٨.  َيهوذا
باَصَر في البرِّيَِّة في السَّهِل ِمْن أرِض َرأوبـيَن 
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وراموَت في ِجلعاَد ِمْن أرِض جاَد، وجوالَن في 
تلَك آاَنْت ُمُدَن الَملجِأ ٩. باشاَن ِمْن أرِض مَنسَّى

لجميِع َبني ِإسرائيَل وللغريـِب النَّاِزِل فيما َبيَنُهم، 
وًا، فال يموُت ِبَيِد حّتى يلجَأ إليها ُآلُّ قاِتِل نْفٍس َسه

  . وليِّ الَقتيِل َقبَل وقوِفِه أماَم الَمحكمِة
  ٢١الفصل 

  مدن الالويـين
 الكاهِن وإلى  وتقدََّم رؤساُء الالَّويِّيَن إلى ألعازاَر١

وقالوا لُهم ٢َيشوَع بِن ُنوٍن ورؤساِء َبني ِإسرائيَل 
مَر الّربُّ على ِلساِن أ«: في شيلوه، في أرِض آنعاَن

. »ُموسى بأْن ُنعَطى ُمُدنًا للسُّْكنى مَع َمراٍع لَبهائِمنا
فأعطى َبنو ِإسرائيَل الالَّويِّيَن ِمْن أرِضِهم هِذِه ٣

  . الُمُدَن ومراعَيها حَسَب ما أمَر الّربُّ
وُألقَيِت الُقرَعُة لَقبائِل الَقهاتيِّيَن ِمْن ِسْبِط الوي، ٤

هروَن الكاهِن َثالَث عْشَرَة مدينًة ِمْن فكاَن ِلَبني 
ولَبقيَِّة الَقهاتيِّيَن ٥. أسباِط َيهوذا وِشمعوَن وَبنياميَن

عْشُر ُمُدٍن ِمْن ِسْبَطي أفراِيَم وداَن وِنصِف ِسْبِط 
وِلَبني َجرشوَن َثالَث عْشَرَة مدينًة ِمْن ٦. مَنسَّى

صِف ِسْبِط أسباِط ُآلٍّ ِمْن يسَّاَآَر وأشيَر وَنفتالي وِن
وِلَبني َمراري ِبـحَسِب عشائِرِهم ٧. مَنسَّى في باشاَن

ثَنتا عْشَرَة مدينًة ِمْن أسباِط َرأوبـيَن وجاَد  ا
فأعَطى َبنو ِإسرائيَل ِلالَّويِّيَن هِذِه الُمُدَن ٨. وَزبولوَن

. ومراعيها بالُقرَعِة آما أمَر الّربُّ على ِلساِن موسى
ُدِن اّلتي ُأعطَيت ِمْن َيهوذا وهِذِه هَي أسماُء الُم٩

ِلَبني هروَن ِمْن عشائِر الَقهاتيِّيَن ِمْن ١٠وِشمعوَن 
: َبني الوي، ألنَّ الُقرَعَة خرَجت لُهم أوًال

، وُتدعى اليوَم  أعطوُهم قرَية أرَبَع وهَو أبو َعناَق١١
. َحبروَن في جبِل َيهوذا، وما َحوَلها ِمَن المراعي

دينِة وُقراها فأعَطوها ِلكالَب بِن فأمَّا ُحقوُل الم١٢
  . َيُفنَّا
وِلَبني هروَن الكاهِن أعَطوا مدينَة حبروَن، ١٣

مدينَة ملجِأ القاِتِل ومراعيها وِلبَنَة ومراعيها 
وَبتِّيَر ومراعيها وأشَتموَع ومراعيها ١٤
 ومراعَيها  وَعيَن١٦وُحولوَن وَدبـيَر ومراعَيُهما ١٥

جميُعها ِتْسُع ُمُدٍن . مراعَيُهماوُيطََّة وَبيَت َشمَس و
وُأعطيْت لُهم ِمْن بنياميَن ١٧. في َيهوذا وِشمعوَن

وَعناتوُت وَعلموُن ١٨َجبعوُن وَجبُع ومراعَيُهما 
فكاَنت جميُع ١٩. فَجميُعها أرَبُع ُمُدٍن. ومراعَيُهما

  . ُمُدِن َبني هروَن الكَهنِة َثالَث عْشَرَة مدينًة ِبمراعيها
ْن َبقَي ِمْن عشائِر َقهاَت فأعطوُهم بالُقرَعِة وأمَّا َم٢٠

أعَطوُهم َشكيَم، مدينَة َملجِأ ٢١. ُمُدنًا ِمْن ِسْبِط أفراِيَم
. القاِتِل، في جَبِل أفراِيَم وجاَزَر ومراعَيُهما

فَجميُعها . وِقبصاِيَم وَبيَت حوروَن ومراعَيُهما٢٢
بَّتوَن وِمْن ِسْبِط داَن إلَتفا وِج٢٣. أرَبُع ُمُدٍن

وأيَّلوَن وَجتَّ ِرمُّوَن ومراعَيُهما ٢٤ومراعَيُهما، 
وِمْن ِنصِف َعشيَرِة مَنسَّى ٢٥فَجميُعها أرَبُع ُمُدٍن 

فكاَنت جميُع الُمُدِن ٢٦.  أي مديَنَتيِن َتعَنَك وإبالئيَم
  . ِلَمْن َبقَي ِمْن َبني َقهاَت عْشَر ُمُدٍن ِبمراعيها

ويِّيَن أعَطوا ِمْن ِنصِف وِلَبني َجرشوَن ِمَن الال٢٧َّ
ِسْبِط مَنسَّى جوالَن، ومدينَة َملجِأ القاِتِل في باشاَن 

ومراعَيها وِبــَعشتَرَة ومراعَيها، أي َمديَنَتيِن، 
وِمْن ِسْبِط َيسَّاَآَر ِقشيوَن وَدُبَرَة ومراعَيُهما ٢٨
فَجميُعها أرَبُع . وَيرموَت وَعيَن َجنِّيَم ومراعَيُهما٢٩
وِمْن ِسْبِط أشيَر ِمشآَل وَعبدوَن ومراعَيُهما ٣٠ .ُمُدٍن
وِمْن ِسْبِط ٣٢وَحلَقَة وَرحوَب ومراعَيُهما، ٣١

َنفتالي قاِدَش، مدينَة ملجِأ القاِتِل في الجليِل 
. ومراعَيها، وحمُّوَت دوٍر، وَقرتاَن ومراعَيُهما

فكاَنت ُمُدُن الَجرشونيِّيَن ٣٣. فجميُعها َثالُث ُمُدٍن
  .  عشائِرِهم ثالَث عْشَرَة مدينًة ِبمراعيهاِبـحَسِب

وِلعشائِر َمراري الالَّويِّيَن الباقيَن أعَطوا ِمْن ٣٤
وِدمَنَة ٣٥ِسْبِط َزبولوَن َيقَنعاَم وَقرَتَة ومراعَيُهما 

وِمْن ٣٦وَنحالَل ومراعَيُهما فجميُعها أرَبُع ُمُدٍن، 
ِسْبِط رأوبـيَن باَصَر وَيهَصَة ومراعيُهما 

فجميُعها أرَبُع . َقديموَت وميفَعَة ومراعيهماو٣٧
مدينَة ملجِأ القاِتِل . وِمْن ِسْبِط جاَد راموَت٣٨،  ُمُدٍن

وَحشبوَن ٣٩في ِجلعاَد ومراعيها وَمحناِيَم ومراعَيها 
فكاَنت ٤٠. وَيعزيَر ومراعَيُهما، فجميُعها أرَبُع ُمُدٍن
 الوي جميُع ُمُدِن َبني َمراري الباقيَن ِمْن ِسْبِط

ثَنتي عْشَرَة مدينًة ُأعطيت لُهم  ِبـحَسِب عشائِرِهم ا
فَبلَغت جميُع ُمُدِن الوي في وَسِط ٤١. بالُقرَعِة

أرِض َبني ِإسرائيَل ثمانَي وأرَبعيَن مدينًة ِبمراعيها 
  . وهكذا َتوزََّعْت جميُع تلَك الُمُدِن. ِمْن َحوِلها٤٢
 األرِض اّلتي وأعطى الّربُّ ِلَبني ِإسرائيَل جميَع٤٣

. حَلَف أنَُّه ُيعطيها آلبائِهم، فَتملَّكوها وأقاموا فيها
وأراَحُهُم الّربُّ ِمْن ُآلِّ جانٍب ِبـحَسِب جميِع ما ٤٤

أقَسَم عَليِه آلباِئِهم، ولم َيصُمْد أماَمُهم أحٌد ِمْن جميِع 
. أعداِئِهم، بل َسلََّم الّربُّ إلى أيديِهم جميَع أعداِئِهم

َط ِمْن َوعٍد واحٍد ِمْن جميِع الوعوِد اّلتي وما سَق٤٥
  . قاَلها الّربُّ ِلَبني ِإسرائيَل بل ُآلُّها َتمَّت

  ٢٢الفصل 
  عودة أسباط شرقي األردن إلى ديارهم

سَتدعى َيشوُع َبني َرأوبـيَن وَبني جاَد وِنصَف  وا١
َعِملُتم بجميِع ما أَمرُآم بِه «: َل لُهموقا٢ِسْبِط مَنسَّى 

موسى عبُد الّربِّ وَسِمعُتم ِلقولي في جميِع ما 
ولم َتتُرآوا إخوَتُكم َبني ِإسرائيَل إلى ٣أَمرُتُكم بِه 

واآلَن ٤. هذا اليوِم، وَحِفظُتم وصيََّة الّربِّ إلِهُكم
نَصِرفوا  أراَح الّربُّ إلُهُكم إخوَتُكم آما وَعَدُهم، فا

اآلَن إلى خياِمُكم وأرِضُكُم اّلتي أعطاُآم موسى عبُد 
سَهروا على العَمِل  لِكِن ا٥. الّربِّ في شرقيِّ األرُدنِّ

بالوصيَِّة والشَّريعِة اّلتي أوصاُآم ِبها موسى عبُد 
الّربِّ، وهَي أْن ُتِحبُّوا الّربَّ إلَهُكم وَتسُلكوا في 

مسَّكوا بِه وتـَت. جميِع ُطُرقِه وتحَفظوا وصاياُه
وبارَآُهم يشوُع ٦. »وتعُبدوُه ِبُكلِّ ُقلوِبُكم وُنفوِسُكم
  . وَصَرَفُهم، فَرَجعوا إلى دياِرِهم

وأعطى موسى ِنصَف عشيَرِة مَنسَّى أرضًا في ٧
باشاَن، وأمَّا النِّصُف اآلَخُر فأعطاُهم يشوُع أرضًا 
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 وِعنَدما َصَرَفهم يشوُع. مَع إخوِتِهم غربـيَّ األرُدنِّ
ِبـَخيراٍت آثيرٍة «: قاَل لُهم٨إلى دياِرِهم وبارَآُهم 

َتعودوَن إلى دياِرُآم، وِبمواٍش آثيرٍة ِجدًّا، وبفضٍَّة 
قَتِسموا  وذَهٍب وُنحاٍس وحديٍد وثياٍب آثيرٍة ِجدًّا، فا

فعاَد َبنو َرأوبـيَن وَبنو ٩. »َغنائَم أعداِئُكم مَع إخوِتُكم
ِمْن عنِد سائِر َبني ِإسرائيَل جاَد وِنصُف ِسْبِط مَنسَّى 

نَطَلقوا إلى  ِمْن شيلوه اّلتي في أرِض آنعاَن، وا
أرِض ِجلعاَد، إلى أرِض ُملِكِهم اّلتي أَخذوها حَسَب 

  . ما أمَر الّربُّ على ِلساِن موسى
وجاؤوا إلى ِبقاِع األرُدنِّ اّلتي بأرِض آنعاَن ١٠

. ًا َضخمًاوَبنوا ُهناَك على َضفَِّة األرُدنِّ مذَبح
َبنى َبنو «: فَسِمَع سائُر َبني ِإسرائيَل َمْن يقوُل١١

َرأوبـيَن وَبنو جاَد وِنصُف ِسْبِط مَنسَّى مذَبحًا في 
أرِض آنعاَن على نهِر األرُدنِّ في ُحدوِد َبني 

فلمَّا َسِمَع ذِلَك سائُر َبني ِإسرائيَل ١٢. »ِإسرائيَل
.  ليِهم وُيقاِتلوُهمجَتَمعوا في شيلوَه حّتى َيصَعدوا إ ا

ومَعُه ١٤وأرَسلوا ِفنحاَس بَن أِلعازاَر الكاهَن ١٣
عَشَرُة رؤساَء، ُآلُّ واحٍد ِمنُهم رئيُس ِسْبٍط ِمْن 

فجاؤوا إليِهم في أرِض ِجلعاَد ١٥: أسباِط ِإسرائيَل
ما هِذِه : هذا ما يقوُل شعُب الّربِّ«١٦: وقالوا لُهم

. م ِبها إلَه ِإسرائيَلالَمعصيُة الخطيرُة اّلتي عَصيُت
فِحدُتُم اليوَم َعْن طريِق الّربِّ إلِهُكم وَبَنيُتم مذَبحًا 

أما آفانا اإلثُم اّلذي ١٧ُمَتمرِّديَن بذِلَك على الّربِّ؟ 
. رتكبناُه في َفغوَر ولم نتطهَّْر ِمنُه بعُد إلى هذا اليوِم ا

 حّتى ِحدُتُم١٨  حيَن وَقعِت الضَّربُة في شعِب الّربِّ
اليوَم َعْن طريِق الّربِّ؟ فأنُتُم اليوَم َتَتمرَّدوَن عَليِه، 
وهَو غدًا يغَضُب غَضبًا شديدًا على َبني ِإسرائيَل؟ 

عُبروا إلى  فإْن آاَنت أرٌض ال َتليُق بالِعبادِة فا١٩
أرِض الّربِّ اّلتي َحلَّ فيها َمسِكُنُه وَتَملَّكوا َبيَننا وال 

. عَلينا ِبِبناِء مذَبٍح غيِر مذَبِحِهَتَتمرَّدوا عَليِه وال 
أما وَقَع غَضُب الّربِّ على َبني ِإسرائيَل ُآلِِّهم ٢٠

حيَن خاَلَف عاآاُن بُن زاَرَح أمَر الّربِّ في شأِن 
الُمَحرَِّم َله؟ فمَع أنَُّه آاَن َرُجًال واحدًا لم َيُمْت 

  . » ِبـَخطيئِتِه وحَدُه
جاَد وِنصُف ِسْبِط فأجاَب َبنو َرأوبـيَن وَبنو ٢١

الّربُّ هَو اإللُه «٢٢: مَنسَّى ُرؤساَء َبني ِإسرائيَل
هَو َيعَلُم وَبنو ِإسرائيَل . القديُر، الّربُّ هَو القديُر

سَيعلموَن إْن ُآنَّا َنَتمرَُّد على الّربِّ حيَن فَعْلنا ما 
وإْن ُآنَّا ٢٣. فَعلناُه، فال ُيَنجِّينا الّربُّ ُمنُذ هذا اليوِم

بَنينا مذَبحًا ِلَنحيَد َعْن طريِق الّربِّ أو ِلُنَقدَِّم عَليِه 
ُمحَرقًة أو تقِدمًة، أو نذبَح عَليِه ذبائَح سالمٍة 

ما فَعْلنا ذِلَك إالَّ َمخافَة أْن يقوَل ٢٤. فلُيعاِقْبنا الّربُّ
ما عالَقُتُكم بالّربِّ إلِه ِإسرائيَل؟ : َبنوُآم ِلَبنينا غدًا

 األرُدنَّ فاِصًال َبيَننا وَبيَنُكم يا َبني جَعَل الّرب٢٥ُّ
َرأوبـيَن وَبني جاَد، فما لُكم عالقٌة بالّربِّ، فَيُردُّ 

فُقلنا ألنُفِسنا ِلُنِقْم لنا ٢٦. َبنوُآم َبنينا َعْن ِعباَدِته
بل ليكوَن شاِهدًا ٢٧مذَبحًا ال ِلُمحَرقٍة وال ِلَذبـيحٍة، 

نا وأجياِلُكم ِمْن َبعِدنا أنَّنا َبيَننا وَبيَنُكم وبـيَن أجياِل
آذِلَك ِمثُلُكم َنعُبُد الّربَّ ِبُمحَرقاِتنا وذبائِحنا وذبائِح 

ما لُكم عالقٌة : سالَمِتنا، وال يقوُل َبنوُآم غدًا ِلَبنينا
وُقلنا إذا قالوا غدًا هذا لنا وألجياِلنا، ٢٨. بالّربِّ
باُؤنا ال ِلُمحَرقٍة ُأنُظروا مذَبَح الّربِّ اّلذي َبناُه آ: نقوُل

حاشا ٢٩. وال ِلَذبـيحٍة، بل ليكوَن شاِهدًا َبيَننا وَبيَنُكم
لنا أْن َنَتمرََّد على الّربِّ أو َنحيَد اليوَم َعْن طريِقِه 

بأْن َنبنَي مذَبحًا ِللُمحَرقِة أو ِللتَّقِدمِة أو ِللذَّبـيحِة غيَر 
  . »مذَبِح الّربِّ إلِهنا اّلذي أماَم َمسِكِنه

فلمَّا َسِمَع ِفنحاُس الكاهُن ورؤساُء َبني ِإسرائيَل ٣٠
اّلذيَن مَعُه هذا الكالَم اّلذي قاَلُه َبنو رأوبـيَن وَبنو 

فقاَل لُهم ٣١. جاَد وَبنو مَنسَّى َحُسَن في ُعيوِنِهم 
اليوَم َعِلمنا أنَّ الّربَّ َبيَننا، ألنَُّكم «: ِفنحاُس الكاهُن

لَك الَمعصيَة الخطيرَة فأنَقذُتم َبني لم َترَتِكبوا أماَمُه ِت
  . »ِإسرائيَل ِمن ِعقاِبِه

ورَجَع ِبالجواِب ِفنحاُس بُن ألعازاَر الكاهُن ٣٢
والرُّؤساُء ِمْن عنِد َبني َرأوبـيَن وَبني جاَد ِمْن أرِض 

. ِجلعاَد إلى أرِض آنعاَن، إلى سائِر َبني ِإسرائيَل
وبارآوا اَهللا ولم فَرضَي َبنو ِإسرائيَل ِبالجواِب ٣٣

يفَعلوا ما عَزموا عَليِه ِمَن الصُّعوِد ِلقتاِل َبني جاَد 
. وَبني َرأوبـيَن وإتالِف األرِض اّلتي ُيقيموَن عَليها

وَسمَّى َبنو َرأوبـيَن وَبنو جاَد المذَبَح شاِهدًا ألنَُّهم ٣٤
  . »هَو شاِهٌد َبيَننا أنَّ الّربَّ هَو اُهللا«: قالوا

  ٢٣الفصل 
  ية يشوعوص

وبعَد أّياٍم آثيرٍة، حيَن أراَح الّربُّ َبني ِإسرائيَل ِمْن ١
جميِع أعداِئِهم، شاَخ يشوُع وآُبَر في السِّنِّ، 

سَتدعى جميَع ُشيوِخ َبني ِإسرائيَل ورؤساَءُهم  فا٢
ِشْخُت وَآُبرُت في «: وُقضاَتُهم وقاَدَتُهم وقاَل لُهم

ُتم رأيُتم جميَع ما فَعَل الّربُّ إلُهُكم ِبُكلِّ وأن٣. السِّنِّ
ِتلَك األَمِم ِمْن أجِلُكم، ألنَّ الّربَّ إلَهُكم هَو الُمحاِرُب 

قَسمُت لُكم أرَض اُألَمِم الباقيِة . نُظروا ا٤. َعنُكم
ِحَصصًا ألسباِطُكم ِبالقرَعِة، هذا َفضًال َعْن أراضي 

رُدنِّ شرقًا إلى البحِر األَمِم اّلذيَن أَبدُتُهم، ِمَن األ
والّربُّ إلُهُكم هَو اّلذي َيهِزُمُهم ٥. الُمتوسِط غربًا

وَيطُرُدُهم ِمْن أماِمُكم، وَتمِلكوَن أرَضُهم آما قاَل لُكُم 
فَتشدَّدوا في أْن َتحَفظوا جميَع ما هَو ٦. الّربُّ إلُهُكم

مكتوٌب في آتاِب شريعِة موسى وَتعَملوا بِه وال 
وال َتخَتِلطوا بهِذِه ٧. نُه َيمينًا وال َشماًالَتحيدوا َع

سَم آِلَهِتِهم وال َتحِلفوا  األَمِم الباقيِة مَعُكم، ال َتذُآروا ا
بل بالّربِّ إلِهُكم ٨ِبها وال َتعُبدوها وال َتسُجدوا لها، 
والّربُّ إلُهُكم ٩. َتتَمسَّكون آما َفعلُتم إلى هذا اليوِم

ًا عظيمًة قويًَّة ولم َيصُمْد أماَمُكم طَرَد ِمْن أماِمُكم ُأَمم
الواحُد ِمنُكم َيهِزُم ألفًا ألنَّ ١٠. أحٌد إلى هذا اليوِم

. الّربَّ إلَهُكم هَو الُمحاِرُب َعنُكم آما وعَدُآم
لِكْن إْن ١٢. حِرصوا بأْن ُتِحبُّوا الّربَّ إلَهُكم فا١١

اُألَمِم اّلذيَن خَتَلطُتم ِبَبقيَِّة هُؤالِء  ِحدُتم َعِن الّربِّ وا
مَتَزجوا  مَتزجُتم ِبِهم وا َبَقوا مَعُكم وصاَهرُتموُهم وا

عَلموا أنَّ الّربَّ إلَهُكم ال يعوُد يطُرُد أولِئَك  فا١٣ِبُكم، 
اُألَمَم ِمْن أماِمُكم بل َيصيروَن لُكم َفخًا وَشَرآًا 
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وَسوطًا على ُظهوِرُآم وَشوآًا في ُعيوِنُكم حّتى 
ِه األرِض الصَّالحِة اّلتي أعطاُآُم تزولوا َعْن هِذ
  . الّربُّ إلُهُكم

وها أنا اليوَم راِحٌل آما يرَحُل سائُر البَشِر، «١٤
وأنُتم َتعلموَن ِبُكلِّ ُقلوِبُكم وُآلِّ ُنفوِسُكم أنَّ وعدًا 
واحدًا لم َيسُقْط ِمْن وعوِدِه الَخيَِّرِة اّلتي قاَلها لُكُم 

لم َتسُقْط ِمنها . ها َتمَّت لُكمالّربُّ إَلُهُكم، بل جميُع
وآما َتمَّت لُكُم الوعوُد الصَّالحُة ١٥. آِلمٌة واحدٌة

اّلتي وَعَدُآم ِبها الّربُّ إلُهُكم آذِلَك َيرميُكم بجميِع 
الضََّرباِت حّتى ُيبـيَدُآم َعِن األرِض الصَّالحِة اّلتي 

مَرُآم إذا خاَلفُتم َعهَد الّربِّ إلِهُكم اّلذي أ١٦. أعطاُآم
بِه وَعبدُتم آِلهًة أخرى وَسَجدُتم لها، فيشَتدُّ غَضُب 

الّربِّ عَليُكم وَتزولوَن عاِجًال َعِن األرِض الصَّالحِة 
  . »اّلتي أعطاُآم

  ٢٤الفصل 
  العهد في شكيم

،  وجَمَع َيشوُع أسباَط َبني ِإسرائيَل في َشكيَم١
ساَءُهم وُقضاَتُهم وقاَدَتُهم، ستدعى ُشيوَخُهم وُرؤ وا

: فقاَل َيشوُع لجميِع الشَّعِب٢. فَحَضروا أماَم الّربِّ
ِعبَر نهِر الُفراِت : هذا ما قاَل الّربُّ إلُه ِإسرائيَل«

سَكَن آباُؤُآم ُمنُذ القديِم، تاَرُح أبو إبراهيَم وأبو 
فأَخذُت إبراهيَم أباُآم ٣. ناحوَر، وعَبدوا آِلهًة ُأخرى

 ِعبِر النَّهِر وَسيَّرُتُه في أرِض آنعاَن وأآَثرُت ِمْن
وَرَزقُت إسَحَق َيعقوَب ٤،  َنسَلُه ورَزقُتُه إسَحَق

وعيسو، وأعَطيُت عيسو جَبَل سعيَر َله، أمَّا َيعقوُب 
وأرَسلُت موسى وهروَن ٥. وَبنوُه فَنَزلوا إلى ِمْصَر

.  ُتُكموَضربُت ِمْصَر ِبالُمعِجزاِت، وَبعَد ذِلَك أرَجع
تِّجاِه البحِر فَلِحَق  أخرجُت آباَءُآم ِمْن ِمْصَر في ا٦

قَتَرَب  ولمَّا ا. ِبِهِم الِمْصريُّوَن ِبالَمرآباِت والَخيِل
صَرخوا إلى الّربِّ فَجعَل ٧آباُؤُآم ِمَن البحِر األحمِر 

، ُثمَّ َردَّ عَليِهِم البحَر  َبيَنُهم وَبيَن الِمْصريِّيَن ُظلمًة
وأَقمُتم . فُعيوُنُكم رأت ما فَعْلُت في ِمْصَر. مفغطَّاُه

ُثمَّ ِجئُت ِبُكم إلى أرِض ٨. في البرِّيَِّة أّيامًا آثيرًة
األموريِّيَن السَّاِآنيَن شرَق األرُدنِّ فحاَربوُآم، 
فَسلَّمُتُهم إلى أيديُكم وَوزَّعُت عَليُكم أرَضُهم، 

 بُن ِصفُّوَر َمِلُك فقاَم باالُق٩. وَمحوُتُهم ِمْن ُقدَّاِمُكم
موآَب وحاَرَب َبني ِإسرائيَل وَدعا َبلعاَم بَن َبعوَر 

فَرفضُت أْن أسَمَع ِلَبلعاَم، فباَرَآُكم، ١٠ِلـَيلَعَنُكم، 
ُثمَّ َعبرُتُم األرُدنَّ وِجئُتم إلى ١١.  وأنَقذُتُكم ِمْن َلعَنِته

أريحا، فحارَبُكم أهُلها واألموريُّوَن والِفرزِّيُّوَن 
والِجرجاشيُّوَن والِحوِّيُّوَن . الكنعانيُّوَن والِحثِّيُّوَنو

وأرَسلُت إلى ١٢  والَيبوسيُّوَن، فأسَلمُتُهم إلى أيديُكم
 ِمْن أماِمُكم،  ُقدَّاِمُكُم الُذعَر فَطردُت َمِلَكي األموريِّيَن

وأعطيُتُكم أرضًا ما َتِعبُتم ١٣. ال ِبَسيِفُكم وال ِبَقوِسُكم
 ما َبنيُتموها، فأقمُتم فيها، وُآرومًا وزيتونًا ِبها وُمُدنًا

  . ما َغرسُتموها وأنُتُم اليوَم تأآلوَنها
عُبدوُه ِبكماٍل وإخالٍص،  فخافوا الّربَّ وا«١٤
نِزعوا اآلِلهَة اّلتي عَبَدها آباُؤُآم في نهِر الُفراِت  وا

وإْن آاَن َيسوُؤُآم أْن ١٥. عُبدوا الّربَّ وفي ِمْصَر وا
ختاروا لُكُم اليوَم َمْن َتعُبدوَن، إمَّا اآلِلهُة  دوُه فاَتعُب

اّلتي عَبَدها آباُؤُآم ِعبَر الُفراِت أو آِلهُة األموريِّيَن 
أمَّا أنا وأهُل َبيتي فَنعُبُد . اّلذيَن أنُتم ُمقيموَن بأرِضِهم

  . »الّربَّ
حاشا لنا أْن نتُرَك الّربَّ ونعُبَد «: فأجاَبُه الشَّعُب١٦
ألنَّ الّربَّ إلَهنا هَو اّلذي أخَرَجنا ١٧هًة غريـبًة آِل

نحُن وآباَءنا ِمْن ِمْصَر، أرِض الُعبوديَِّة وصنَع أماَم 
ُعيوِننا ِتلَك الُمعِجزاِت العظيمَة وَحِفَظنا في جميِع 
الطُُّرِق اّلتي سَلكناها، وَبيَن جميِع الشُّعوِب اّلذيَن 

ماِمنا جميَع الشُّعوِب وَطَرَد ِمْن أ١٨. عَبْرنا أرَضُهم
وآذِلَك األموريِّيَن السَّاِآنيَن في األرِض َقبَلنا، فنحُن 

  . »أيضًا نعبُد الّربَّ ألنَُّه إلُهنا
ال تقِدروَن أْن َتعُبدوا الّربَّ «: فقاَل َيشوُع ِللشَّعِب١٩

ألنَُّه إلٌه ُقدُّوٌس، إلٌه غيوٌر، ال َيصِبُر على ُذنوِبُكم 
أنُتم إذا َترآُتموُه وَعبدُتم آِلهًة غريـبًة ف٢٠.  وَخطاياُآم

َيرَتدُّ َعنُكم وُيسيُء إليُكم وُيفنيُكم َبعَدما آاَن 
  . »بارَآُكم
آالَّ، بِل الّربَّ وحَدُه «: فقاَل الشَّعُب ليشوَع٢١
أنُتم ُشهوٌد على أنُفِسُكم «: فأجاَبُهم َيشوُع٢٢. »نعُبُد
  . »نحُن ُشهوٌد«: فقالوا. »ُهخَترُتُم الّربَّ ِلتعُبدو أنَُّكُم ا
نِزعوا اآلِلهَة الغريـبَة  فاآلَن ا«: فقاَل لُهم َيشوُع٢٣

  . »فيما َبيَنُكم وَوجِّهوا ُقلوَبُكم إلى الّربِّ إلِه ِإسرائيَل
الّربَّ إلَهنا نعُبُد وِلصوِتِه «: فأجاَبُه الشَّعُب٢٤

  . »نسَمُع
اليوِم، وجَعَل فقَطَع َيشوُع ِللشَّعِب َعهدًا في ذِلَك ٢٥

وَسجََّل يشوُع ٢٦. لُهم فرائَض وأحكامًا في َشكيَم
هذا الكالَم في آتاِب شريعِة اِهللا وأخَذ حَجرًا آبـيرًا 
. وأقاَمُه ُهناَك َتحَت الَبلُّوَطِة اّلتي ِعنَد َمقِدِس الّربِّ

هذا الحَجُر يكوُن «: وقاَل َيشوُع لجميِع الشَّعِب٢٧
ُه َسِمَع جميَع أقواِل الّربِّ اّلتي َآلََّمنا شاِهدًا َبيَننا، ألنَّ

ثمَّ صَرَف ٢٨. »ِبها، فيكوُن شاِهدًا ِلئالَّ ُتنِكروا إلَهُكم
  . الشَّعَب، ُآلَّ واحٍد إلى ُملِكِه

  موت يشوع
وَبعَد ذِلَك ماَت َيشوُع بُن ُنوٍن عبُد الّربِّ وهَو ٢٩
فَدَفنوُه في أرِضِه، في ٣٠بُن مَئٍة وعْشِر ِسنيَن،  ا

ِتمَنَة ساَرَح اّلتي في جَبِل أفرايَم، إلى َشماِل جَبِل 
  . جاَعَش
وعَبَد َبنو ِإسرائيَل الّربَّ ُآلَّ أّياِم َيشوَع، وُآلَّ ٣١

مَتدَّت حياُتُهم إلى ما َبعَد َيشوَع  أّياِم الشُّيوِخ اّلذيَن ا
  . رائيَلواّلذيَن عَرفوا ُآلَّ ما صنَع الّربُّ ِإلس

ودَفَن َبنو ِإسرائيَل ِعظاَم يوُسَف اّلتي أصَعدوها ٣٢
شَتراُه َيعقوُب  ِمْن ِمْصَر في َشكيَم، في الحقِل اّلذي ا
، وصاَر ِلَبني  ِمْن َبني َحموَر، أبـي َشكيَم، بمَئِة َنعجٍة

  . يوُسَف ُمْلكًا
 بُن هروَن، فَدَفنوُه في ِجبَعَة، وهَي  وماَت أِلعازاُر٣٣
  . بِنِه، اّلتي ُأعطَيت َله في جَبِل أفرايَم نُة ِفنحاَس امدي
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   صفحة ١٨  من أصل١٨صفحة رقم  

  
  أ

  ١٢......................................أرض بني يهوذا
  ١١............................أسماء الملوك المقهورين

  إ
  ٥...................................إقامة نصب تذآاري

  ا
  ٧......................................احتالل مدينة عاي

  ٣...............................االستعداد لعبور األردن
  ٩............................االنتصار على األموريـين

  ١٨........................................العهد في شكيم
  ٨..................................هل جبعونالعهد مع أ

  ٥...............................الفصح األول في آنعان
  ت

  ١٢...................................تقسيم أرض آنعان
  ١١..................................تقسيم شرقي األردن

  ح
  ١٣...........................................حصة أفرايم
  ١٣...........................................حصة منسى

  ١٤................................حصص سائر القبائل

  خ
  ٦...........................................خطيئة عاآان

  س
  ٦.............................................سقوط أريحا

  ع
  ٤............................................عبور األردن

  ١٧...........عودة أسباط شرقي األردن إلى ديارهم
  ق

  ٨.....................قراءة الشريعة على جبل عيـبال
  م

  ١٦.........................................مدن الالويـين
  ١٦.............................................مدن الملجأ

  ١٠.........................................معارك يشوع
  ١٩............................................موت يشوع

  و
  ١٨..........................................وصية يشوع

  ي
  ٥..............................يشوع يختن بني إسرائيل

  ٣....................................يشوع يخلف موسى
  ٣..................يشوع يرسل مستطلعين إلى أريحا

 


