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كلم یشوع  إیوۇوان  إیوۇووكان بعد موت موسى عبد  1
موسى عبدي قد مات. فاآلن  2 بن نون خادم موسى قائال.

قم اعبر ھذا االردن انت وكل ھذا الشعب الى االرض 
كل موضع  3 التي انا معطیھا لھم اي لبني اسرائیل.

  تدوسھ بطون اقدامكم لكم اعطیتھ كما كلمت موسى.
ھذا الى النھر الكبیر نھر الفرات  من البریة ولبنان 4

جمیع ارض الحثّیین والى البحر الكبیر نحو مغرب 
ال یقف انسان في وجھك كل ایام  5 الشمس یكون تخمكم.

حیاتك. كما كنت مع موسى اكون معك. ال أھملك وال 
تشدد وتشجع. النك انت تقسم لھذا الشعب  6 اتركك.

انما كن متشددا  7 االرض التي حلفت آلبائھم ان اعطیھم.
وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشریعة التي 

امرك بھا موسى عبدي. ال تمل عنھا یمینا وال شماال لكي 
ال یبرح سفر ھذه الشریعة من فمك.  8 تفلح حیثما تذھب.

بل تلھج فیھ نھارا ولیال لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما 
 فلح.ت ھو مكتوب فیھ. النك حینئذ تصلح طریقك وحینئذ

أما أمرتك. تشدد وتشّجع. ال ترھب وال ترتعب الن  9
فأمر یشوع عرفاء  10 الھك معك حیثما تذھب إیوۇو

جوزوا في وسط المحّلة وأمروا الشعب  11 الشعب قائال
قائلین. ھیّئوا النفسكم زادا النكم بعد ثالثة ایام تعبرون 
االردن ھذا لكي تدخلوا فتمتلكوا االرض التي یعطیكم 

ثم كلم یشوع الرأوبینیین  12 الھكم لتمتلكوھا. وۇوإی
اذكروا الكالم  13 والجادیین ونصف سبط منّسى قائال

الھكم قد  إیوۇوقائال.  إیوۇوالذي أمركم بھ موسى عبد 
نساؤكم واطفالكم  14 اراحكم واعطاكم ھذه االرض.

ومواشیكم تلبث في االرض التي اعطاكم موسى في عبر 
ون متجھزین امام اخوتكم كل االبطال االردن وانتم تعبر

اخوتكم مثلكم  إیوۇوحتى یریح  15 ذوي البأس وتعینونھم
 الھكم ثم إیوۇوویمتلكوا ھم ایضا االرض التي یعطیھم 

ترجعون الى ارض میراثكم وتمتلكونھا التي اعطاكم 
 في عبر االردن نحو شروق الشمس. إیوۇوموسى عبد 

أمرتنا بھ نعملھ وحیثما فاجابوا یشوع قائلین. كل ما  16
حسب كل ما سمعنا لموسى نسمع لك.  17 ترسلنا نذھب.

كل  18 الھك یكون معك كما كان مع موسى. إیوۇوانما 
انسان یعصى قولك وال یسمع كالمك في كل ما تأمره بھ 

  یقتل. انما كن متشددا وتشّجع.

فارسل یشوع بن نون من شّطیم رجلین جاسوسین سّرا  2
انظرا االرض واریحا. فذھبا ودخال بیت  قائال اذھبا

فقیل لملك  2 امرأة زانیة اسمھا راحاب واضطجعا ھناك.
اریحا ھوذا قد دخل الى ھنا اللیلة رجالن من بني 

فارسل ملك اریحا الى  3 اسرائیل لكي یتجّسسا االرض.
راحاب یقول اخرجي الرجلین اللذین أتیا الیك ودخال 

فاخذت  4 جّسسا االرض كلھا.بیتك النھما قد أتیا لكي یت
المرأة الرجلین وخّبأتھما وقالت نعم جاء الّي الرجالن 

وكان نحو انغالق الباب في  5 ولم اعلم من این ھما.
الظالم انھ خرج الرجالن. لست اعلم این ذھب الرجالن. 

واما ھي  6 اسعوا سریعا وراءھما حتى تدركوھما.
ان كتان لھا فاطلعتھما على السطح ووارتھما بین عید

فسعى القوم وراءھما في طریق  7 منّضدة على السطح.
االردن الى المخاوض. وحالما خرج الذین سعوا 

واما ھما فقبل ان یضطجعا  8 وراءھما اغلقوا الباب.
وقالت للرجلین علمت ان  9 صعدت الیھما الى السطح

قد اعطاكم االرض وان رعبكم قد وقع علینا وان إیوۇو 
الننا قد سمعنا  10 رض ذابوا من اجلكم.جمیع سكان اال

میاه بحر سوف قدامكم عند خروجكم إیوۇو كیف یبّس 
من مصر وما عملتموه بملكي االموریین اللذین في عبر 

سمعنا  11 االردن سیحون وعوج اللذین حّرمتموھما.
فذابت قلوبنا ولم تبق بعد روح في انسان بسببكم. الن 

اء من فوق وعلى االرض الھكم ھو هللا في السمإیوۇو 
واعطیاني عالمة  بإیوۇوفاآلن احلفا لي  12 من تحت.

امانة. الني قد عملت معكما معروفا. بان تعمال انتما 
وتستحییا ابي وامي  13 ایضا مع بیت ابي معروفا.

 واخوتي واخواتي وكل ما لھم وتخّلصا انفسنا من الموت.
وا لم تفشفقال لھا الرجالن نفسنا عوضكم للموت ان  14

االرض اننا نعمل إیوۇو امرنا ھذا. ویكون اذا اعطانا 
فانزلتھما بحبل من الكّوة الن  15 معك معروفا وامانة.

وقالت لھما  16 بیتھا بحائط السور وھي سكنت بالسور.
اذھبا الى الجبل لئال یصادفكما السعاة واختبئا ھناك ثالثة 

فقال لھا  17 ایام حتى یرجع السعاة ثم اذھبا في طریقكما.
 18 الرجالن نحن بریئان من یمینك ھذا الذي حلّفتنا بھ.

ھوذا نحن نأتي الى االرض فاربطي ھذا الحبل من خیوط 
القرمز في الكّوة التي انزلتنا منھا واجمعي الیك في البیت 

فیكون ان كل  19 اباك واّمك واخوتك وسائر بیت ابیك.
لى راسھ من یخرج من ابواب بیتك الى خارج فدمھ ع

ونحن نكون بریئین. واما كل من یكون معك في البیت 
وان افشیت امرنا  20 فدمھ على راسنا اذا وقعت علیھ ید.

فقالت ھو  21 ھذا نكون بریئین من حلفك الذي حلّفتنا.
ھكذا حسب كالمكما. وصرفتھما فذھبا. وربطت حبل 

 فانطلقا وجاءا الى الجبل ولبثا ھناك 22 القرمز في الكّوة.
ثالثة ایام حتى رجع السعاة. وفتش السعاة في كل الطریق 

ثم رجع الرجالن ونزال عن الجبل  23 فلم یجدوھما.
وعبرا وأتیا الى یشوع بن نون وقّصا علیھ كل ما 

قد دفع بیدنا االرض إیوۇو وقاال لیشوع ان  24 اصابھما.
    كلھا وقد ذاب كل سكان االرض بسببنا

تحلوا من شطیم واتوا الى فبكر یشوع في الغد وار 3
 االردن ھو وكل بني اسرائیل وباتوا ھناك قبل ان عبروا.

 وكان بعد ثالثة ایام ان العرفاء جازوا في وسط المحّلة 2
إیوۇو وأمروا الشعب قائلین عندما ترون تابوت عھد  3

الھكم والكھنة الالویین حاملین ایاه فارتحلوا من اماكنكم 
كون بینكم وبینھ مسافة نحو ولكن ی 4 وسیروا وراءه.

الفي ذراع بالقیاس. ال تقربوا منھ لكي تعرفوا الطریق 
  الذي تسیرون فیھ. النكم لم تعبروا ھذا الطریق من قبل
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یعمل غدا في إیوۇو وقال یشوع للشعب تقدسوا الن  5
وقال یشوع للكھنة احملوا تابوت  6 وسطكم عجائب.

بوت العھد وساروا العھد واعبروا امام الشعب. فحملوا تا
لیشوع. الیوم ابتدئ أعظمك إیوۇو فقال  7 امام الشعب

في اعین جمیع اسرائیل لكي یعلموا اني كما كنت مع 
واما انت فأمر الكھنة حاملي تابوت  8 موسى اكون معك.

العھد قائال. عندما تأتون الى ضفة میاه االردن تقفون في 
الى ھنا فقال یشوع لبني اسرائیل تقدموا  9 االردن

ثم قال یشوع بھذا تعلمون  10 الھكم.إیوۇو واسمعوا كالم 
ان هللا الحي في وسطكم وطردا یطرد من امامكم 

الكنعانیین والحثّیین والحویین والفرّزیین والجرجاشیین 
ھوذا تابوت عھد سید كل  11 واالموریین والیبوسیین.

فاآلن انتخبوا اثني  12 االرض عابر امامكم في االردن.
 عشر رجال من اسباط اسرائیل رجال واحدا من كل سبط.

ویكون حینما تستقر بطون اقدام الكھنة حاملي تابوت  13
سید االرض كلھا في میاه االردن ان میاه االردن إیوۇو 

ولما  14 المیاه المنحدرة من فوق تنفلق وتقف ندا واحدا.
ارتحل الشعب من خیامھم لكي یعبروا االردن والكھنة 

فعند أتیان حاملي  15 تابوت العھد امام الشعب حاملو
التابوت الى االردن وانغماس ارجل الكھنة حاملي 
التابوت في ضفة المیاه. واالردن ممتلئ الى جمیع 

وقفت المیاه المنحدرة من  16 شطوطھ كل ایام الحصاد.
فوق وقامت ندا واحدا بعیدا جدا عن ادام المدینة التي الى 

حدرة الى بحر العربة بحر الملح جانب صرتان. والمن
فوقف  17 انقطعت تماما وعبر الشعب مقابل اریحا.

على الیابسة في وسط إیوۇو الكھنة حاملو تابوت عھد 
االردن راسخین وجمیع اسرائیل عابرون على الیابسة 

   حتى انتھى جمیع الشعب من عبور االردن

وكان لما انتھى جمیع الشعب من عبور االردن ان  4
انتخبوا من الشعب اثني عشر  2 كلم یشوع قائال.وۇو إی

وامروھم قائلین.  3 رجال. رجال واحدا من كل سبط
احملوا من ھنا من وسط االردن من موقف ارجل الكھنة 

راسخة اثني عشر حجرا وعّبروھا معكم وضعوھا في 
فدعا یشوع االثني عشر  4 المبیت الذي تبیتون فیھ اللیلة

من بني اسرائیل رجال واحدا من كل رجال الذین عیّنھم 
الھكم إیوۇو وقال لھم یشوع اعبروا امام تابوت  5 سبط

الى وسط االردن وارفعوا كل رجل حجرا واحدا على 
لكي تكون ھذه  6 كتفھ حسب عدد اسباط بني اسرائیل

عالمة في وسطكم اذا سأل غدا بنوكم قائلین ما لكم وھذه 
الردن قد انفلقت امام تقولون لھم ان میاه ا 7 الحجارة.

. عند عبوره االردن انفلقت میاه إیوۇوتابوت عھد 
االردن. فتكون ھذه الحجارة تذكارا لبني اسرائیل الى 

ففعل بنو اسرائیل ھكذا كما امر یشوع وحملوا  8 الدھر.
لیشوع إیوۇو اثني عشر حجرا من وسط االردن كما قال 

الى حسب عدد اسباط بني اسرائیل وعّبروھا معھم 
ونصب یشوع اثني عشر  9 المبیت ووضعوھا ھناك.

حجرا في وسط االردن تحت موقف ارجل الكھنة حاملي 

والكھنة حاملو  10 تابوت العھد وھي ھناك الى ھذا الیوم.
التابوت وقفوا في وسط االردن حتى انتھى كل شيء امر 

یشوع ان یكلم بھ الشعب حسب كل ما أمر بھ إیوۇو 
وكان لما  11 الشعب فعبروا.موسى یشوع. واسرع 

إیوۇو انتھى كل الشعب من العبور انھ عبر تابوت 
وعبر بنو رأوبین وبنو  12 والكھنة في حضرة الشعب.

جاد ونصف سبط منّسى متجھزین امام بني اسرائیل كما 
نحو اربعین الفا متجردین للجند عبروا  13 كلمھم موسى

لك الیوم في ذ 14 للحرب الى عربات اریحاإیوۇو امام 
یشوع في اعین جمیع اسرائیل فھابوه كما إیوۇو عّظم 

 یشوع قائالإیوۇو وكلم  15 ھابوا موسى كل ایام حیاتھ
مر الكھنة حاملي تابوت الشھادة ان یصعدوا من  16

 فامر یشوع الكھنة قائال اصعدوا من االردن. 17 االردن.
من إیوۇو فكان لما صعد الكھنة حاملو تابوت عھد  18

االردن واجتذبت بطون اقدام الكھنة الى الیابسة ان  وسط
میاه االردن رجعت الى مكانھا وجرت كما من قبل الى 

وصعد الشعب من االردن في الیوم  19 كل شطوطھ.
العاشر من الشھر االول وحلّوا في الجلجال في تخم 

واالثنا عشر حجرا التي اخذوھا من  20 اریحا الشرقي.
وكلم بني اسرائیل  21 الجلجال. االردن نصبھا یشوع في

  قائال اذا سأل بنوكم غدا آباءھم قائلین ما ھذه الحجارة
تعلمون بنیكم قائلین. على الیابسة عبر اسرائیل ھذا  22

الھكم قد یبّس میاه االردن من إیوۇو الن  23 االردن.
الھكم ببحر سوف إیوۇو امامكم حتى عبرتم كما فعل 

لكي تعلم جمیع  24 عبرنا. الذي یبّسھ من امامنا حتى
إیوۇو انھا قویة لكي تخافوا إیوۇو شعوب االرض ید 

   الھكم كل االیام

وعندما سمع جمیع ملوك االموریین الذین في عبر  5
االردن غربا وجمیع ملوك الكنعانیین الذین على البحر 

قد یبّس میاه االردن من امام بني اسرائیل حتى إیوۇو ان 
ولم تبق فیھم روح بعد من جراء بني  عبرنا ذابت قلوبھم

لیشوع اصنع لنفسك إیوۇو في ذلك الوقت قال  2 اسرائیل
  سكاكین من صّوان وعد فاختن بني اسرائیل ثانیة.

فصنع یشوع سكاكین من صّوان وختن بني اسرائیل  3
وھذا ھو سبب ختن یشوع ایاھم. ان  4 في تل القلف.

میع رجال جمیع الشعب الخارجین من مصر الذكور ج
الحرب ماتوا في البریة على الطریق بخروجھم من 

الن جمیع الشعب الذین خرجوا كانوا مختونین.  5 مصر.
واما جمیع الشعب الذین ولدوا في القفر على الطریق 

الن بني اسرائیل  6 بخروجھم من مصر فلم یختنوا.
ساروا اربعین سنة في القفر حتى فني جمیع الشعب 

جین من مصر الذین لم یسمعوا لقول رجال الحرب الخار
لھم انھ ال یریھم االرض التي إیوۇو الذین حلف إیوۇو 
آلبائھم ان یعطینا ایاھا االرض التي تفیض إیوۇو حلف 

واما بنوھم فاقامھم مكانھم. فایاھم ختن  7 لبنا وعسال.
  یشوع النھم كانوا قلفا اذ لم یختنوھم في الطریق.
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الشعب من االختتان انھم وكان بعدما انتھى جمیع  8
إیوۇو وقال  9 اقاموا في اماكنھم في المحّلة حتى برئوا.

لیشوع الیوم قد دحرجت عنكم عار مصر. فدعي اسم 
فحّل بنو اسرائیل  10 ذلك المكان الجلجال الى ھذا الیوم

في الجلجال وعملوا الفصح في الیوم الرابع عشر من 
من غلة  وأكلوا 11 الشھر مساء في عربات اریحا.

االرض في الغد بعد الفصح فطیرا وفریكا في نفس ذلك 
وانقطع المّن في الغد عند اكلھم من غّلة  12 الیوم.

االرض ولم یكن بعد لبني اسرائیل مّن. فاكلوا من 
وحدث لما كان  13 محصول ارض كنعان في تلك السنة

یشوع عند اریحا انھ رفع عینیھ ونظر واذا برجل واقف 
ھ مسلول بیده. فسار یشوع الیھ وقال لھ ھل لنا قبالتھ وسیف

. إیوۇوفقال كال بل انا رئیس جند  14 انت او العدائنا.
اآلن أتیت. فسقط یشوع على وجھھ الى االرض وسجد 

إیوۇو فقال رئیس جند  15 وقال لھ بماذا یكلم سیدي عبده.
لیشوع اخلع نعلك من رجلك الن المكان الذي انت واقف 

   ففعل یشوع كذلك علیھ ھو مقدس.

وكانت اریحا مغلقة مقّفلة بسبب بني اسرائیل. ال احد  6
لیشوع. انظر. قد إیوۇو فقال  2 یخرج وال احد یدخل.

تدورون دائرة  3 دفعت بیدك اریحا وملكھا جبابرة البأس.
المدینة جمیع رجال الحرب. حول المدینة مرة واحدة. 

لون ابواق وسبعة كھنة یحم 4 ھكذا تفعلون ستة ایام.
الھتاف السبعة امام التابوت. وفي الیوم السابع تدورون 

  دائرة المدینة سبع مّرات والكھنة یضربون باالبواق.
ویكون عند امتداد صوت قرن الھتاف عند استماعكم  5

صوت البوق ان جمیع الشعب یھتف ھتافا عظیما فیسقط 
سور المدینة في مكانھ ویصعد الشعب كل رجل مع 

فدعا یشوع بن نون الكھنة وقال لھم. احملوا  6 وجھھ.
تابوت العھد. ولیحمل سبعة كھنة سبعة ابواق ھتاف امام 

وقالوا للشعب اجتازوا ودوروا دائرة  7 .إیوۇوتابوت 
وكان كما  8 .إیوۇوالمدینة ولیجتز المتجرد امام تابوت 

قال یشوع للشعب. اجتاز السبعة الكھنة حاملین ابواق 
وضربوا باالبواق. وتابوت إیوۇو امام  الھتاف السبعة

وكل متجرد سائر امام الكھنة  9 سائر وراءھمإیوۇو عھد 
الضاربین باالبواق. والساقة سائرة وراء التابوت. كانوا 

وأمر یشوع الشعب  10 یسیرون ویضربون باالبواق.
قائال ال تھتفوا وال تسمعوا صوتكم وال تخرج من افواھكم 

فدار تابوت  11 كم اھتفوا. فتھتفون.كلمة حتى یوم اقول ل
حول المدینة مّرة واحدة. ثم دخلوا المحلّة وباتوا إیوۇو 

فبكر یشوع في الغد وحمل الكھنة تابوت  12 في المحّلة
والسبعة الكھنة الحاملون ابواق الھتاف السبعة  13 إیوۇو

سائرون سیرا وضاربون باالبواق إیوۇو امام تابوت 
امامھم والساقة سائرة وراء تابوت والمتجّردون سائرون 

وداروا  14 . كانوا یسیرون ویضربون باالبواق.إیوۇو
بالمدینة في الیوم الثاني مّرة واحدة ثم رجعوا الى المحّلة. 

وكان في الیوم السابع انھم  15 ھكذا فعلوا ستة ایام.
بكروا عند طلوع الفجر وداروا دائرة المدینة على ھذا 

في ذلك الیوم فقط داروا دائرة  المنوال سبع مّرات.
وكان في المّرة السابعة عندما  16 المدینة سبع مّرات.

ضرب الكھنة باالبواق ان یشوع قال للشعب اھتفوا الن 
فتكون المدینة وكل ما فیھا  17 قد اعطاكم المدینة.إیوۇو 

. راحاب الزانیة فقط تحیا ھي وكل من إلیوۇومحّرما 
 بأت المرسلین اللذین ارسلناھما.معھا في البیت النھا قد خ

واما انتم فاحترزوا من الحرام لئال تحّرموا وتأخذوا  18
 من الحرام وتجعلوا محّلة اسرائیل محّرمة وتكدّروھا.

وكل الفضة والذھب وآنیة النحاس والحدید تكون  19
فھتف الشعب  20 .إیوۇووتدخل في خزانة  إلیوۇوقدسا 

ع الشعب صوت البوق وضربوا باالبواق. وكان حین سم
ان الشعب ھتف ھتافا عظیما فسقط السور في مكانھ 

وصعد الشعب الى المدینة كل رجل مع وجھھ واخذوا 
وحّرموا كل ما في المدینة من رجل وامرأة  21 المدینة.

 من طفل وشیخ حتى البقر والغنم والحمیر بحد السیف.
وقال یشوع للرجلین اللذین تجّسسا االرض ادخال  22

ت المرأة الزانیة واخرجا من ھناك المرأة وكل ما لھا بی
فدخل الغالمان الجاسوسان واخرجا  23 كما حلفتما لھا.

راحاب واباھا وامھا واخوتھا وكل ما لھا واخرجا كل 
واحرقوا  24 عشائرھا وتركاھم خارج محّلة اسرائیل.

المدینة بالنار مع كل ما بھا. انما الفضة والذھب وآنیة 
  .إیوۇوالحدید جعلوھا في خزانة بیت النحاس و

واستحیا یشوع راحاب الزانیة وبیت ابیھا وكل ما  25
لھا. وسكنت في وسط اسرائیل الى ھذا الیوم. النھا خبأت 

  المرسلین اللذین ارسلھما یشوع لكي یتجّسسا اریحا
و إیوۇوحلف یشوع في ذلك الوقت قائال ملعون قدام  26

ه المدینة اریحا. ببكره یؤسسھا الرجل الذي یقوم ویبني ھذ
مع یشوع إیوۇو وكان  27 وبصغیره ینصب ابوابھا.

   وكان خبره في جمیع االرض

وخان بنو اسرائیل خیانة في الحرام فاخذ عخان بن  7
كرمي بن زبدي بن زارح من سبط یھوذا من الحرام 

وارسل یشوع  2 على بني اسرائیلإیوۇو فحمي غضب 
اي التي عند بیت آون شرقي بیت رجاال من اریحا الى ع

ایل وكلمھم قائال. اصعدوا تجّسسوا االرض. فصعد 
ثم رجعوا الى یشوع وقالوا لھ  3 الرجال وتجّسسوا عاي.

ال یصعد كل الشعب بل یصعد نحو الفي رجل او ثالثة 
آالف رجل ویضربوا عاي. ال تكلف كل الشعب الى 

اك نحو فصعد من الشعب الى ھن 4 ھناك النھم قلیلون.
فضرب  5 ثالثة آالف رجل. وھربوا امام اھل عاي.

منھم اھل عاي نحو ستة وثالثین رجال ولحقوھم من امام 
الباب الى شباریم وضربوھم في المنحدر. فذاب قلب 

فمّزق یشوع ثیابھ وسقط  6 الشعب وصار مثل الماء.
الى المساء ھو إیوۇو على وجھھ الى االرض امام تابوت 

وقال  7 ووضعوا ترابا على رؤوسھم. وشیوخ اسرائیل
لماذا عّبرت ھذا الشعب االردن إیوۇو یشوع آه یا سید 

تعبیرا لكي تدفعنا الى ید االموریین لیبیدونا. لیتنا 
  ارتضینا وسكّنا في عبر االردن.
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اسألك یا سید. ماذا اقول بعدما حّول اسرائیل قفاه امام  8
ن االرض فیسمع الكنعانیون وجمیع سكا 9 اعدائھ.

ویحیطون بنا ویقرضون اسمنا من االرض. وماذا تصنع 
لیشوع قم. لماذا انت ساقط إیوۇو فقال  10 السمك العظیم

قد اخطأ اسرائیل بل تعدّوا عھدي الذي  11 على وجھك.
امرتھم بھ بل اخذوا من الحرام بل سرقوا بل انكروا بل 

 تفلم یتمّكن بنو اسرائیل للثبو 12 وضعوا في امتعتھم.
امام اعدائھم. یدیرون قفاھم امام اعدائھم النھم محرومون 

 وال اعود اكون معكم ان لم تبیدوا الحرام من وسطكم.
قم قدس الشعب وقل تقدسوا للغد. النھ ھكذا قال  13

الھ اسرائیل. في وسطك حرام یا اسرائیل فال إیوۇو 
تتمكن للثبوت امام اعدائك حتى تنزعوا الحرام من 

تتقدمون في الغد باسباطكم ویكون ان ف 14 وسطكم.
یتقدم بعشائره والعشیرة التي إیوۇو السبط الذي یاخذه 

و إیوۇتتقدم ببیوتھا والبیت الذي یأخذه إیوۇو یاخذھا 
ویكون الماخوذ بالحرام یحرق بالنار  15 یتقدم برجالھ.

والنھ عمل قباحة إیوۇو ھو وكل ما لھ النھ تعدّى عھد 
یشوع في الغد وقدم اسرائیل فبكر  16 في اسرائیل

ثم قدم قبیلة یھوذا فاخذت  17 باسباطھ فاخذ سبط یھوذا.
عشیرة الزارحیین. ثم قدم عشیرة الزارحیین برجالھم 

فقدم بیتھ برجالھ فاخذ عخان بن كرمي  18 فاخذ زبدي
فقال یشوع  19 بن زبدي بن زارح من سبط یھوذا.

اسرائیل الھ  إلیوۇولعخان یا ابني اعط اآلن مجدا 
  واعترف لھ واخبرني اآلن ماذا عملت ال تخف عني.

فاجاب عخان یشوع وقال حقا اني قد اخطأت الى  20
رأیت في  21 الھ اسرائیل وصنعت كذا وكذا.إیوۇو 

الغنیمة رداء شنعاریا نفیسا ومئتي شاقل فضة ولسان 
ذھب وزنھ خمسون شاقال فاشتھیتھا واخذتھا. وھا ھي 

  ي وسط خیمتي والفضة تحتھا.مطمورة في االرض ف
فارسل یشوع رسال فركضوا الى الخیمة واذا ھي  22

فأخذوھا من وسط  23 مطمورة في خیمتھ والفضة تحتھا.
الخیمة وأتوا بھا الى یشوع والى جمیع بني اسرائیل 

فاخذ یشوع عخان بن زارح  24 .إیوۇووبسطوھا امام 
قره والفضة والرداء ولسان الذھب وبنیھ وبناتھ وب

وحمیره وغنمھ وخیمتھ وكل ما لھ وجمیع اسرائیل معھ 
فقال یشوع كیف  25 وصعدوا بھم الى وادي عخور.

في ھذا الیوم. فرجمھ جمیع إیوۇو كدّرتنا. یكدرك 
 اسرائیل بالحجارة واحرقوھم بالنار ورموھم بالحجارة

واقاموا فوقھ رجمة حجارة عظیمة الى ھذا الیوم.  26
غضبھ. ولذلك دعي اسم ذلك عن حمو إیوۇو فرجع 

   المكان وادي عخور الى ھذا الیوم

لیشوع ال تخف وال ترتعب. خذ معك جمیع إیوۇو فقال  8
رجال الحرب وقم اصعد الى عاي. انظر. قد دفعت بیدك 

فتفعل بعاي وملكھا  2 ملك عاي وشعبھ ومدینتھ وارضھ.
كما فعلت باریحا وملكھا. غیر ان غنیمتھا وبھائمھا 

فقام  3 نھا لنفوسكم. اجعل كمینا للمدینة من ورائھا.تنھبو
یشوع وجمیع رجال الحرب للصعود الى عاي. وانتخب 

  یشوع ثالثین الف رجل جبابرة البأس وارسلھم لیال
واوصاھم قائال. انظروا. انتم تكمنون للمدینة من وراء  4

المدینة. ال تبتعدوا من المدینة كثیرا وكونوا كلكم 
اما انا وجمیع الشعب الذي معي فنقترب و 5 مستعدین.

الى المدینة ویكون حینما یخرجون للقائنا كما في االول 
فیخرجون وراءنا حتى نجذبھم عن  6 اننا نھرب قدامھم

المدینة. النھم یقولون انھم ھاربون امامنا كما في االول. 
وانتم تقومون من المكمن وتمتلكون  7 فنھرب قدامھم

ویكون عند اخذكم  8 الھكم بیدكم.وۇو إیالمدینة ویدفعھا 
إیوۇو المدینة انكم تضرمون المدینة بالنار. كقول 

فارسلھم یشوع فساروا  9 تفعلون. انظروا. قد اوصیتكم.
الى المكمن ولبثوا بین بیت ایل وعاي غربي عاي. وبات 

فبكر یشوع في الغد  10 یشوع تلك اللیلة في وسط الشعب
اسرائیل قدام الشعب الى وعدّ الشعبوصعد ھو وشیوخ 

وجمیع رجال الحرب الذین معھ صعدوا  11 عاي.
وتقدموا وأتوا الى مقابل المدینة. ونزلوا شمالي عاي 

فاخذ نحو خمسة آالف  12 والوادي بینھم وبین عاي.
 رجل وجعلھم كمینا بین بیت ایل وعاي غربي المدینة.

واقاموا الشعب اي كل الجیش الذي شمالي المدینة  13
وكمینھ غربي المدینة وسار یشوع تلك اللیلة الى وسط 

وكان لما رأى ملك عاي ذلك انھم اسرعوا  14 الوادي.
وبكروا وخرج رجال المدینة للقاء اسرائیل للحرب ھو 
وجمیع شعبھ في المیعاد الى قدام السھل وھو ال یعلم ان 

فاعطى یشوع وجمیع  15 علیھ كمینا وراء المدینة.
  ا امامھم وھربوا في طریق البریة.اسرائیل انكسار

فألقي الصوت على جمیع الشعب الذین في المدینة  16
 للسعي وراءھم فسعوا وراء یشوع وانجذبوا عن المدینة.

ولم یبق في عاي او في بیت ایل رجل لم یخرج وراء  17
 اسرائیل. فتركوا المدینة مفتوحة وسعوا وراء اسرائیل

زراق الذي بیدك نحو عاي لیشوع مدّ المإیوۇو فقال  18
الني بیدك ادفعھا. فمدّ یشوع المزراق الذي بیده نحو 

فقام الكمین بسرعة من مكانھ وركضوا  19 المدینة.
عندما مدّ یده ودخلوا المدینة واخذوھا واسرعوا واحرقوا 

فالتفت رجال عاي الى وراءھم  20 المدینة بالنار.
سماء. فلم یكن ونظروا واذا دخان المدینة قد صعد الى ال

لھم مكان للھرب ھنا او ھناك. والشعب الھارب الى 
ولما رأى یشوع وجمیع  21 البریة انقلب على الطارد.

اسرائیل ان الكمین قد اخذ المدینة وان دخان المدینة قد 
وھؤالء خرجوا  22 صعد انثنوا وضربوا رجال عاي.

ا نمن المدینة للقائھم فكانوا في وسط اسرائیل ھؤالء من ھ
واولئك من ھناك. وضربوھم حتى لم یبق منھم شارد وال 

واما ملك عاي فامسكوه حّیا وتقدموا بھ الى  23 منفلت.
وكان لما انتھى اسرائیل من قتل جمیع سكان  24 یشوع.

عاي في الحقل في البریة حیث لحقوھم وسقطوا جمیعا 
بحد السیف حتى فنوا ان جمیع اسرائیل رجع الى عاي 

  د السیف.وضربوھا بح
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فكان جمیع الذین سقطوا في ذلك الیوم من رجال  25
ویشوع لم یرد  26 ونساء اثني عشر الفا جمیع اھل عاي

  یده التي مدھا بالمزراق حتى حّرم جمیع سكان عاي.
لكن البھائم وغنیمة تلك المدینة نھبھا اسرائیل  27

  الذي امر بھ یشوع.إیوۇو النفسھم حسب قول 
عاي وجعلھا تال ابدیا خرابا الى ھذا واحرق یشوع  28

وملك عاي علقھ على الخشبة الى وقت المساء.  29 الیوم.
وعند غروب الشمس امر یشوع فانزلوا جثتھ عن الخشبة 

وطرحوھا عند مدخل باب المدینة واقاموا علیھا رجمة 
حینئذ بنى یشوع مذبحا  30 حجارة عظیمة الى ھذا الیوم

كما أمر موسى  31 ل عیبالالھ اسرائیل في جب إلیوۇو
بني اسرائیل. كما ھو مكتوب في سفر توراة إیوۇو عبد 

موسى. مذبح حجارة صحیحة لم یرفع احد علیھا حدیدا 
 وذبحوا ذبائح سالمة. إلیوۇوواصعدوا علیھ محرقات 

وكتب ھناك على الحجارة نسخة توراة موسى التي  32
یوخھم وجمیع اسرائیل وش 33 كتبھا امام بني اسرائیل.

والعرفاء وقضاتھم وقفوا جانب التابوت من ھنا ومن 
. إیوۇوھناك مقابل الكھنة الالویین حاملي تابوت عھد 

الغریب كما الوطني. نصفھم الى جھة جبل جرزیم 
إیوۇو ونصفھم الى جھة جبل عیبال كما أمر موسى عبد 

وبعد ذلك قرأ جمیع كالم  34 اوال لبركة شعب اسرائیل.
 كة واللعنة حسب كل ما كتب في سفر التوراة.التوراة البر

لم تكن كلمة من كل ما امر بھ موسى لم یقراھا یشوع  35
قدام كل جماعة اسرائیل والنساء واالطفال والغریب 

   السائر في وسطھم

ولما سمع جمیع الملوك الذین في عبر االردن في  9
الجبل وفي السھل وفي كل ساحل البحر الكبیر الى جھة 

ن الحثّیون واالموریون والكنعانیون والفرّزیون لبنا
اجتمعوا معا لمحاربة یشوع  2 والحّویون والیبوسیون

واما سكان جبعون لما سمعوا  3 واسرائیل بصوت واحد
فھم عملوا بغدر ومضوا  4 بما عملھ یشوع باریحا وعاي

وداروا وأخذوا جوالق بالیة لحمیرھم وزقاق خمر بالیة 
نعاال بالیة ومرقّعة في ارجلھم وثیابا و 5 مشققة ومربوطة

  رثّة علیھم وكل خبز زادھم یابس قد صار فتاتا
وساروا الى یشوع الى المحّلة في الجلجال وقالوا لھ  6

ولرجال اسرائیل من ارض بعیدة جئنا واآلن اقطعوا لنا 
فقال رجال اسرائیل للحّویین لعلك ساكن في  7 عھدا.

فقالوا لیشوع عبیدك  8 وسطي فكیف اقطع لك عھدا.
فقالوا لھ  9 نحن. فقال لھم یشوع من انتم ومن این جئتم.

الھك. إیوۇو من ارض بعیدة جدا جاء عبیدك على اسم 
وكل ما عمل  10 الننا سمعنا خبره وكل ما عمل بمصر

بملكي االموریین اللذین في عبر االردن سیحون ملك 
  حشبون وعوج ملك باشان الذي في عشتاروث.

كلمنا شیوخنا وجمیع سكان ارضنا قائلین خذوا ف 11
بایدیكم زادا للطریق واذھبوا للقائھم وقولوا لھم عبیدكم 

ھذا خبزنا سخنا  12 نحن. واآلن اقطعوا لنا عھدا.
تزودناه من بیوتنا یوم خروجنا لكي نسیر الیكم وھا ھو 

وھذه زقاق الخمر التي  13 اآلن یابس قد صار فتاتا.
وذا قد تشّققت وھذه ثیابنا ونعالنا قد بلیت مألناھا جدیدة ھ

فاخذ الرجال من زادھم ومن  14 من طول الطریق جدا.
فعمل یشوع لھم صلحا وقطع لھم  15 لم یسألوا.إیوۇو فم 

وفي  16 عھدا الستحیائھم وحلف لھم رؤساء الجماعة.
نھایة ثالثة ایام بعدما قطعوا لھم عھدا سمعوا انھم 

فارتحل بنو  17 اكنون في وسطھم.قریبون الیھم وانھم س
اسرائیل وجاءوا الى مدنھم في الیوم الثالث. ومدنھم ھي 

ولم  18 جبعون والكفیرة وبئیروت وقریة یعاریم.
یضربھم بنو اسرائیل الن رؤساء الجماعة حلفوا لھم 

 الھ اسرائیل. فتذمر كل الجماعة على الرؤساء. بإیوۇو
اننا قد حلفنا لھم فقال جمیع الرؤساء لكل الجماعة  19

ھذا  20 الھ اسرائیل. واآلن ال نتمكن من مّسھم. بإیوۇو
نصنعھ لھم ونستحییھم فال یكون علینا سخط من اجل 

وقال لھم الرؤساء یحیون  21 الحلف الذي حلفنا لھم.
ویكونون محتطبي حطب ومستقي ماء لكل الجماعة كما 

ذا فدعاھم یشوع وكلمھم قائال لما 22 كلمھم الرؤساء.
خدعتمونا قائلین نحن بعیدون عنكم جدا وانتم ساكنون في 

فاآلن ملعونون انتم. فال ینقطع منكم العبید  23 وسطنا.
فاجابوا  24 ومحتطبو الحطب ومستقو الماء لبیت الھي.

 الھكإیوۇو یشوع وقالوا أخبر عبیدك إخبارا بما امر بھ 
موسى عبده ان یعطیكم كل االرض ویبید جمیع سكان 

رض من امامكم فخفنا جدا على انفسنا من قبلكم ففعلنا اال
واآلن فھوذا نحن بیدك فافعل بنا ما ھو  25 ھذا االمر.

ففعل بھم ھكذا  26 صالح وحق في عینیك ان تعمل.
وجعلھم  27 وانقذھم من ید بني اسرائیل فلم یقتلوھم.

یشوع في ذلك الیوم محتطبي حطب ومستقي ماء 
لى ھذا الیوم في المكان الذي اإیوۇو للجماعة ولمذبح 

   یختاره

فلما سمع ادوني صادق ملك اورشلیم ان یشوع قد  10
اخذ عاي وحّرمھا كما فعل باریحا وملكھا فعل بعاي 

وملكھا وان سكان جبعون قد صالحوا اسرائیل وكانوا في 
خاف جدا الن جبعون مدینة عظیمة كاحدى  2 وسطھم

 ل رجالھا جبابرة.المدن الملكیة وھي اعظم من عاي وك
فارسل ادوني صادق ملك اورشلیم الى ھوھام ملك  3

حبرون وفرآم ملك یرموت ویافیع ملك لخیش ودبیر ملك 
اصعدوا الّي واعینوني فنضرب جبعون  4 عجلون یقول

فاجتمع ملوك  5 النھا صالحت یشوع وبني اسرائیل.
االموریین الخمسة ملك اورشلیم وملك حبرون وملك 

لخیش وملك عجلون وصعدوا ھم وكل  یرموت وملك
فارسل اھل  6 جیوشھم ونزلوا على جبعون وحاربوھا.

جبعون الى یشوع الى المحّلة في الجلجال یقولون ال ترخ 
یدیك عن عبیدك. اصعد الینا عاجال وخلصنا واعّنا النھ 

قد اجتمع علینا جمیع ملوك االموریین الساكنین في 
ھو وجمیع رجال  فصعد یشوع من الجلجال 7 الجبل.

  الحرب معھ وكل جبابرة البأس
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لیشوع ال تخفھم الني بیدك قد اسلمتھم. ال إیوۇو فقال  8
فأتى الیھم یشوع بغتة. صعد  9 یقف رجل منھم بوجھك.

امام اسرائیل إیوۇو فازعجھم  10 اللیل كلھ من الجلجال.
وضربھم ضربة عظیمة في جبعون وطردھم في طریق 

  بھم الى عزیقة والى مقیدة.عقبة بیت حورون وضر
وبینما ھم ھاربون من امام اسرائیل وھم في منحدر  11

بحجارة عظیمة من السماء إیوۇو بیت حورون رماھم 
الى عزیقة فماتوا. والذین ماتوا بحجارة البرد ھم اكثر 

حینئذ كلم یشوع  12 من الذین قتلھم بنو اسرائیل بالسیف
امام بني اسرائیل وقال االموریین إیوۇو یوم اسلم إیوۇو 

امام عیون اسرائیل یا شمس دومي على جبعون ویا قمر 
فدامت الشمس ووقف القمر حتى  13 على وادي ایلون.

انتقم الشعب من اعدائھ. ألیس ھذا مكتوبا في سفر یاشر. 
فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو 

  بعده سمعولم یكن مثل ذلك الیوم قبلھ وال 14 یوم كامل.
 حارب عن اسرائیلإیوۇو صوت انسان. الن إیوۇو فیھ 
ثم رجع یشوع وجمیع اسرائیل معھ الى المحلّة في  15

فھرب اولئك الخمسة الملوك واختبأوا في  16 الجلجال.
فأخبر یشوع وقیل لھ قد وجد الملوك  17 مغارة في مقیدة.

فقال یشوع  18 الخمسة مختبئین في مغارة في مقیدة.
رجوا حجارة عظیمة على فم المغارة واقیموا علیھا دح

واما انتم فال تقفوا بل اسعوا  19 رجاال الجل حفظھم.
وراء اعدائكم واضربوا مؤخرھم. ال تدعوھم یدخلون 

ولما انتھى  20 الھكم قد اسلمھم بیدكم.إیوۇو مدنھم الن 
یشوع وبنو اسرائیل من ضربھم ضربة عظیمة جدا حتى 

  ین شردوا منھم دخلوا المدن المحّصنةفنوا والشرد الذ
رجع جمیع الشعب الى المحّلة الى یشوع في مقیدة  21

فقال  22 بسالم. لم یسن احد لسانھ على بني اسرائیل.
یشوع افتحوا فم المغارة واخرجوا الّي ھؤالء الخمسة 

ففعلوا كذلك واخرجوا الیھ اولئك  23 الملوك من المغارة.
ارة ملك اورشلیم وملك حبرون الملوك الخمسة من المغ

وكان لما  24 وملك یرموت وملك لخیش وملك عجلون.
اخرجوا اولئك الملوك الى یشوع ان یشوع دعا كل رجال 

اسرائیل وقال لقواد رجال الحرب الذین ساروا معھ 
تقدموا وضعوا ارجلكم على اعناق ھؤالء الملوك. 

م فقال لھ 25 فتقدموا ووضعوا ارجلھم على اعناقھم.
یشوع ال تخافوا وال ترتعبوا. تشددوا وتشجعوا. النھ ھكذا 

 26 بجمیع اعدائكم الذین تحاربونھم.إیوۇو یفعل 
وضربھم یشوع بعد ذلك وقتلھم وعلقھم على خمس 

وكان  27 خشب وبقوا معلقین على الخشب حتى المساء.
عند غروب الشمس ان یشوع امر فانزلوھم عن الخشب 

تي اختبأوا فیھا ووضعوا حجارة وطرحوھم في المغارة ال
واخذ  28 كبیرة على فم المغارة حتى الى ھذا الیوم عینھ

یشوع مقیدة في ذلك الیوم وضربھا بحد السیف وحّرم 
ملكھا ھو وكل نفس بھا. لم یبق شاردا. وفعل بملك مقیدة 

ثم اجتاز یشوع من مقیدة وكل  29 كما فعل بملك اریحا.
ھي إیوۇو فدفعھا  30 لبنة. اسرائیل معھ الى لبنة وحارب

ایضا بید اسرائیل مع ملكھا فضربھا بحد السیف وكل 
نفس بھا. لم یبق بھا شاردا وفعل بملكھا كما فعل بملك 

ثم اجتاز یشوع وكل اسرائیل معھ من لبنة الى  31 اریحا.
لخیش بید إیوۇو فدفع  32 لخیش ونزل علیھا وحاربھا.

ضربھا بحد السیف اسرائیل فاخذھا في الیوم الثاني و
حینئذ صعد  33 وكل نفس بھا حسب كل ما فعل بلبنة.

ھورام ملك جازر العانة لخیش وضربھ یشوع مع شعبھ 
ثم اجتاز یشوع وكل اسرائیل  34 حتى لم یبق لھ شاردا

  معھ من لخیش الى عجلون فنزلوا علیھا وحاربوھا
وأخذوھا في ذلك الیوم وضربوھا بحد السیف وحّرم  35

  بھا في ذلك الیوم حسب كل ما فعل بلخیش. كل نفس
ثم صعد یشوع وجمیع اسرائیل معھ من عجلون الى  36

وأخذوھا وضربوھا بحد السیف  37 حبرون وحاربوھا
مع ملكھا وكل مدنھا وكل نفس بھا. لم یبق شاردا حسب 

ثم رجع  38 كل ما فعل بعجلون فحّرمھا وكل نفس بھا
وأخذھا  39 وحاربھا.یشوع وكل اسرائیل معھ الى دبیر 

مع ملكھا وكل مدنھا وضربوھا بحد السیف وحّرموا كل 
نفس بھا. لم یبق شاردا. كما فعل بحبرون كذلك فعل 

فضرب یشوع  40 بدبیر وملكھا وكما فعل بلبنة وملكھا
كل ارض الجبل والجنوب والسھل والسفوح وكل 
إیوۇو ملوكھا. لم یبق شاردا بل حّرم كل نسمة كما امر 

فضربھم یشوع من قادش برنیع الى  41 اسرائیل. الھ
واخذ یشوع  42 غزة وجمیع ارض جوشن الى جبعون.

الھ إیوۇو جمیع اولئك الملوك وارضھم دفعة واحدة الن 
ثم رجع یشوع وجمیع  43 اسرائیل حارب عن اسرائیل

    اسرائیل معھ الى المحلّة الى الجلجال

یوباب ملك  فلما سمع یابین ملك حاصور ارسل الى 11
والى  2 مادون والى ملك شمرون والى ملك اكشاف

الملوك الذین الى الشمال في الجبل وفي العربة جنوبي 
  كّنروت وفي السھل وفي مرتفعات دور غربا

الكنعانیین في الشرق والغرب واالموریین والحثّیین  3
والفرّزیین والیبوسیین في الجبل والحّویین تحت حرمون 

فخرجوا ھم وكل جیوشھم معھم  4 اة.في ارض المصف
شعبا غفیرا كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة 

فاجتمع جمیع ھؤالء  5 بخیل ومركبات كثیرة جدا.
الملوك بمیعاد وجاءوا ونزلوا معا على میاه میروم لكي 

لیشوع ال تخفھم الني غدا إیوۇو فقال  6 یحاربوا اسرائیل
ا قتلى امام اسرائیل في مثل ھذا الوقت ادفعھم جمیع

فجاء یشوع  7 فتعرقب خیلھم وتحرق مركباتھم بالنار.
وجمیع رجال الحرب معھ علیھم عند میاه میروم بغتة 

بید اسرائیل فضربوھم إیوۇو فدفعھم  8 وسقطوا علیھم.
وطردوھم الى صیدون العظیمة والى مسرفوت مایم 

 والى بقعة مصفاة شرقا فضربوھم حتى لم یبق لھم شارد.
. عرقب خیلھم إیوۇوففعل یشوع بھم كما قال لھ  9

ثم رجع یشوع في ذلك  10 واحرق مركباتھم بالنار
الوقت واخذ حاصور وضرب ملكھا بالسیف. الن 

  حاصور كانت قبال راس جمیع تلك الممالك.
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وضربوا كل نفس بھا بحد السیف. حّرموھم. ولم تبق  11
كل مدن  فاخذ یشوع 12 نسمة. واحرق حاصور بالنار.

اولئك الملوك وجمیع ملوكھا وضربھم بحد السیف. 
غیر ان المدن  13 .إیوۇوحرمھم كما أمر موسى عبد 

القائمة على تاللھا لم یحرقھا اسرائیل ما عدا حاصور 
وكل غنیمة تلك المدن والبھائم  14 وحدھا احرقھا یشوع.

نھبھا بنو اسرائیل النفسھم. واما الرجال فضربوھم 
كما  15 السیف حتى ابادوھم. لم یبقوا نسمة.جمیعا بحد 

موسى عبده ھكذا امر موسى یشوع وھكذا إیوۇو أمر 
 .موسىإیوۇو فعل یشوع. لم یھمل شیئا من كل ما امر بھ 

فاخذ یشوع كل تلك االرض الجبل وكل الجنوب وكل  16
  ارض جوشن والسھل والعربة وجبل اسرائیل وسھلھ

ى سعیر الى بعل جاد في من الجبل االقرع الصاعد ال 17
بقعة لبنان تحت جبل حرمون. واخذ جمیع ملوكھا 

فعمل یشوع حربا مع اولئك الملوك  18 وضربھم وقتلھم
لم تكن مدینة صالحت بني اسرائیل اال  19 ایاما كثیرة.

  الحّویین سكان جبعون بل اخذوا الجمیع بالحرب.
وا قان یشدد قلوبھم حتى یالإیوۇو النھ كان من قبل  20

اسرائیل للمحاربة فیحّرموا فال تكون علیھم رأفة بل 
وجاء یشوع في ذلك  21 موسىإیوۇو یبادون كما أمر 

الوقت وقرض العناقیین من الجبل من حبرون ومن دبیر 
ومن عناب ومن جمیع جبل یھوذا ومن كل جبل اسرائیل. 

فلم یتبّق عناقیون في ارض  22 حرمھم یشوع مع مدنھم.
فاخذ  23 لكن بقوا في غزة وجّت واشدود.بني اسرائیل 

موسى إیوۇو یشوع كل االرض حسب كل ما كلم بھ 
واعطاھا یشوع ملكا السرائیل حسب فرقھم واسباطھم. 

   واستراحت االرض من الحرب

وھؤالء ھم ملوك االرض الذین ضربھم بنو اسرائیل  12
وامتلكوا ارضھم في عبر االردن نحو شروق الشمس من 

 ن الى جبل حرمون وكل العربة نحو الشروق.وادي ارنو
سیحون ملك االموریین الساكن في حشبون المتسلط  2

من عروعیر التي على حافة وادي ارنون ووسط الوادي 
  ونصف جلعاد الى وادي یبّوق تخوم بني عمون

والعربة الى بحر كّنروت نحو الشروق والى بحر  3
من شیموت والعربة بحر الملح نحو الشروق طریق بیت ی

وتخوم عوج ملك باشان  4 التیمن تحت سفوح الفسجة.
  من بقیة الرفائیین الساكن في عشتاروث وفي اذرعي

والمتسلط على جبل حرمون وسلخة وعلى كل باشان  5
الى تخم الجشوریین والمعكیین ونصف جلعاد تخوم 

وبنو اسرائیل إیوۇو موسى عبد  6 سیحون ملك حشبون.
میراثا للرأوبینیین إیوۇو سى عبد ضربوھا واعطاھا مو

وھؤالء ھم ملوك  7 والجادیین ولنصف سبط منّسى
االرض الذین ضربھم یشوع وبنو اسرائیل في عبر 
االردن غربا من بعل جاد في بقعة لبنان الى الجبل 
االقرع الصاعد الى سعیر. واعطاھا یشوع السباط 

في الجبل والسھل  8 اسرائیل میراثا حسب فرقھم.
عربة والسفوح والبریة والجنوب الحثّیون واالموریون وال

ملك  9 والكنعانیون والفرّزیون والحّویون والیبوسیون.
  اریحا واحد. ملك عاي التي بجانب بیت ایل واحد.

ملك  11 ملك اورشلیم واحد. ملك حبرون واحد. 10
ملك عجلون واحد.  12 یرموت واحد. ملك لخیش واحد.

 ك دبیر واحد. ملك جادر واحد.مل 13 ملك جازر واحد.
ملك لبنة  15 ملك حرمة واحد. ملك عراد واحد. 14

ملك مقیدة واحد. ملك بیت  16 واحد. ملك عدالم واحد.
ملك  18 ملك تفوح واحد. ملك حافر واحد. 17 ایل واحد.

ملك مادون واحد.  19 افیق واحد ملك لّشارون واحد.
حد. ملك ملك شمرون مرأون وا 20 ملك حاصور واحد.

  ملك تعنك واحد. ملك مجدو واحد. 21 اكشاف واحد.
  ملك قادش واحد. ملك یقنعام في كرمل واحد. 22
ملك دور في مرتفعات دور واحد. ملك جوییم في  23

ملك ترصة واحد. جمیع الملوك واحد  24 الجلجال واحد.
   وثالثون

د انت قإیوۇو وشاخ یشوع. تقدم في االیام. فقال لھ  13
شخت. تقدمت في االیام. وقد بقیت ارض كثیرة جدا 

ھذه ھي االرض الباقیة. كل دائرة  2 لالمتالك.
من الشیحور الذي ھو  3 الفلسطنیین وكل الجشوریین

امام مصر الى تخم عقرون شماال تحسب للكنعانیین 
اقطاب الفلسطینیین الخمسة الغزي واالشدودي 

من التیمن  4 والعویین.واالشقلوني والجتّي والعقروني 
كل ارض الكنعانیین ومغارة التي للصیدونیین الى افیق 

وارض الجبلیین وكل لبنان نحو  5 الى تخم االموریین.
شروق الشمس من بعل جاد تحت جبل حرمون الى 

جمیع سكان الجبل من لبنان الى مسرفوت  6 مدخل حماة.
مایم جمیع الصیدونیین. انا اطردھم من امام بني 

 سرائیل. انما اقسمھا بالقرعة السرائیل ملكا كما أمرتك.ا
واآلن اقسم ھذه االرض ملكا للتسعة االسباط ونصف  7

معھم اخذ الرأوبینیون والجادیون ملكھم  8 سبط منّسى.
الذي اعطاھم موسى في عبر االردن نحو الشروق كما 

من عروعیر التي على  9 إیوۇواعطاھم موسى عبد 
والمدینة التي في وسط الوادي وكل حافة وادي ارنون 

وجمیع مدن سیحون ملك  10 سھل میدبا الى دیبون
  االموریین الذي ملك في حشبون الى تخم بني عمون

وجلعاد وتخوم الجشوریین والمعكیین وكل جبل  11
كل مملكة عوج في  12 حرمون وكل باشان الى سلخة

باشان الذي ملك في عشتاروث وفي اذرعي. ھو بقي من 
ولم یطرد  13 بقیة الرفائیین وضربھم موسى وطردھم.

بنو اسرائیل الجشوریین والمعكیین فسكن الجشوري 
لكن لسبط  14 والمعكي في وسط اسرائیل الى ھذا الیوم.

ھ الھ اسرائیل ھي نصیبإیوۇو الوي لم یعط نصیبا. وقائد 
واعطى موسى سبط بني رأوبین حسب  15 كما كلمھ

ھم من عروعیر التي على حافة فكان تخم 16 عشائرھم.
وادي ارنون والمدینة التي في وسط الوادي وكل السھل 

حشبون وجمیع مدنھا التي في السھل  17 عند میدبا
  ودیبون وباموت بعل وبیت بعل معون
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وقریتایم وسبمة  19 ویھصة وقدیموت ومیفعة 18
وبیت فغور وسفوح  20 وصارث الشحر في جبل الوادي

وكل مدن السھل وكل مملكة  21 موتالفسجة وبیت یشی
سیحون ملك االموریین الذي ملك في حشبون الذي 
ضربھ موسى مع رؤساء مدیان أوي وراقم وصور 

وبلعام  22 وحور ورابع أمراء سیحون ساكني االرض.
 بن بعور العراف قتلھ بنو اسرائیل. بالسیف مع قتالھم.

ب وكان تخم بني رأوبین االردن وتخومھ. ھذا نصی 23
  بني رأوبین حسب عشائرھم المدن وضیاعھا

 واعطى موسى لسبط جاد بني جاد حسب عشائرھم. 24
فكان تخمھم یعزیر وكل مدن جلعاد ونصف ارض  25

ومن  26 بني عمون الى عروعیر التي ھي امام رّبة
حشبون الى رامة المصفاة وبطونیم ومن محنایم الى تخم 

نمرة وسكوت  وفي الوادي بیت ھارام وبیت 27 دبیر.
وصافون بقیة مملكة سیحون ملك حشبون االردن 

وتخومھ الى طرف بحر كّنروت في عبر االردن نحو 
ھذا نصیب بني جاد حسب عشائرھم المدن  28 الشروق.
واعطى موسى لنصف سبط منّسى وكان  29 وضیاعھا

وكان  30 لنصف سبط بني منّسى حسب عشائرھم.
كة عوج ملك باشان تخمھم من محنایم كل باشان كل ممل

  وكل حّووث یائیر التي في باشان ستین مدینة.
ونصف جلعاد وعشتاروث واذرعي مدن مملكة  31

عوج في باشان لبني ماكیر بن منّسى لنصف بني ماكیر 
فھذه ھي التي قسمھا موسى في  32 حسب عشائرھم.

  عربات موآب في عبر اردن اریحا نحو الشروق.
 الھإیوۇو طھ موسى نصیبا. واما سبط الوي فلم یع 33

   اسرائیل ھو نصیبھم كما كلمھم

فھذه ھي التي امتلكھا بنو اسرائیل في ارض كنعان  14
التي ملكھم ایاھا العازار الكاھن ویشوع بن نون ورؤساء 

نصیبھم بالقرعة كما امر  2 آباء اسباط بني اسرائیل.
  عن ید موسى للتسعة االسباط ونصف السبط.إیوۇو 

موسى اعطى نصیب السبطین ونصف السبط في الن  3
عبر االردن. واما الالویون فلم یعطھم نصیبا في 

الن بني یوسف كانوا سبطین منّسى وافرایم.  4 وسطھم.
ولم یعطوا الالویین قسما في االرض اال مدنا للسكن 

موسى إیوۇو كما امر  5 ومسارحھا لمواشیھم ومقتناھم.
فتقدم بنو  6 االرض.ھكذا فعل بنو اسرائیل وقسموا 

یھوذا الى یشوع في الجلجال وقال لھ كالب بن یفّنة 
موسى رجل إیوۇو القنزي. انت تعلم الكالم الذي كلم بھ 

كنت ابن  7 هللا من جھتي ومن جھتك في قادش برنیع.
من قادش إیوۇو اربعین سنة حین ارسلني موسى عبد 

برنیع التجّسس االرض. فرجعت الیھ بكالم عما في 
واما اخوتي الذین صعدوا معي فاذابوا قلب  8 لبي.ق

فحلف  9 الھي.إیوۇو الشعب. واما انا فاتبعت تماما 
موسى في ذلك الیوم قائال ان االرض التي وطئتھا رجلك 

ۇو إیولك تكون نصیبا والوالدك الى االبد النك اتبعت 
كما تكلم إیوۇو واآلن فھا قد استحیاني  10 الھي تماما.

موسى إیوۇو واالربعین سنة من حین كلم ھذه الخمس 
بھذا الكالم حین سار اسرائیل في القفر. واآلن فھا انا 

فلم ازل الیوم متشددا  11 الیوم ابن خمس وثمانین سنة.
كما في یوم ارسلني موسى. كما كانت قوتي حینئذ ھكذا 

فاآلن اعطني  12 قوتي اآلن للحرب وللخروج وللدخول.
في ذلك الیوم. النك انت إیوۇو عنھ ھذا الجبل الذي تكلم 

سمعت في ذلك الیوم ان العناقیین ھناك والمدن عظیمة 
  .إیوۇومعي فاطردھم كما تكلم إیوۇو محّصنة. لعل 

 فباركھ یشوع واعطى حبرون لكالب بن یفّنة ملكا. 13
لذلك صارت حبرون لكالب بن یفّنة القنزي ملكا الى  14

واسم  15 الھ اسرائیل.ۇو إیوھذا الیوم النھ اتبع تماما 
حبرون قبال قریة اربع الرجل االعظم في العناقیین. 

   واستراحت االرض من الحرب

وكانت القرعة لسبط بني یھوذا حسب عشائرھم الى  15
وكان  2 تخم ادوم بریة صین نحو الجنوب اقصى التیمن.

تخمھم الجنوبي اقصى بحر الملح من اللسان المتوجھ 
خرج الى جنوب عقبة عقربّیم وعبر و 3 نحو الجنوب.

الى صین وصعد من جنوب قادش برنیع وعبر الى 
وعبر الى  4 حصرون وصعد الى ادّار ودار الى القرقع

عصمون وخرج الى وادي مصر وكانت مخارج التخم 
وتخم الشرق  5 عند البحر. ھذا یكون تخمكم الجنوبي.

بحر الملح الى طرف االردن. وتخم جانب الشمال من 
وصعد التخم الى بیت  6 لسان البحر اقصى االردن.

حجلة وعبر من شمال بیت العربة وصعد التخم الى حجر 
وصعد التخم الى دبیر من وادي  7 بوھن بن رأوبین

عخور وتوجھ نحو الشمال الى الجلجال التي مقابل عقبة 
ادمیم التي من جنوبي الوادي. وعبر التخم الى میاه عین 

وصعد التخم  8 الى عین روجل. شمس وكانت مخارجھ
في وادي ابن ھنوم الى جانب الیبوسي من الجنوب. ھي 
اورشلیم. وصعد التخم الى راس الجبل الذي قبالة وادي 

  ھنوم غربا الذي ھو في طرف وادي الرفائیین شماال.
وامتد التخم من راس الجبل الى منبع میاه نفتوح  9

الى بعلة. ھي وخرج الى مدن جبل عفرون وامتد التخم 
وامتد التخم من بعلة غربا الى جبل  10 قریة یعاریم.

سعیر وعبر الى جانب جبل یعاریم من الشمال. ھي 
وخرج  11 كسالون ونزل الى بیت شمس وعبر الى تمنة.

التخم الى جانب عقرون نحو الشمال وامتد التخم الى 
شكرون وعبر جبل البعلة وخرج الى یبنئیل وكان 

والتخم الغربي البحر الكبیر  12 عند البحر.مخارج التخم 
 وتخومھ. ھذا تخم بني یھوذا مستدیرا حسب عشائرھم

واعطى كالب بن یفّنة قسما في وسط بني یھوذا  13
لیشوع قریة اربع ابي عناق. ھي إیوۇو حسب قول 

وطرد كالب من ھناك بني عناق الثالثة  14 حبرون.
وصعد من  15 شیشاي واخیمان وتلماي اوالد عناق.

  ھناك الى سكان دبیر وكان اسم دبیر قبال قریة سفر.
وقال كالب. من یضرب قریة سفر ویأخذھا اعطیھ  16

  عكسة ابنتي امرأة.
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فاخذھا عثنیئیل بن قناز اخو كالب. فاعطاه عكسة  17
وكان عند دخولھا انھا غرتھ بطلب حقل  18 ابنتھ امرأة.

  الب ما لك.من ابیھا. فنزلت عن الحمار فقال لھا ك
فقالت اعطني بركة. النك اعطیتني ارض الجنوب  19

فاعطني ینابیع ماء فاعطاھا الینابیع العلیا والینابیع 
 ھذا نصیب سبط بني یھوذا حسب عشائرھم. 20 السفلى

وكانت المدن القصوى التي لسبط بني یھوذا الى تخم  21
وقینة ودیمونة  22 ادوم جنوبا قبصئیل وعیدر ویاجور

وزیف وطالم  24 وقادش وحاصور ویثنان 23 عدةوعد
وحاصور وحدتّة وقریوت وحصرون. ھي  25 وبعلوت

وحصر جدة  27 وامام وشماع وموالدة 26 حاصور.
وحصر شوعال وبئر سبع  28 وحشمون وبیت فالط

وألتولد وكسیل  30 وبعلة وعیّیم وعاصم 29 وبزیوتیة
یم ولباوت وشلح 32 وصقلغ ومدمنة وسنسنة 31 وحرمة

  وعین ورّمون. كل المدن تسع وعشرون مع ضیاعھا
وزانوح وعین  34 في السھل اشتأول وصرعة وأشنة 33

ویرموت وعدالم وسوكوه  35 جنیم وتفوح وعینام
وشعرایم وعدیتایم والجدیرة وجدیروتایم.  36 وعزیقة

صنان وحداشة  37 اربع عشرة مدینة مع ضیاعھا
ولخیش  39 تیئیلودلعان والمصفاة ویق 38 ومجدل جاد

  وكبون ولحمام وكتلیش 40 وبصقة وعجلون
وجدیروت بیت داجون ونعمة ومقیدة. ست عشرة  41

ویفتاح  43 لبنة وعاتر وعاشان 42 مدینة مع ضیاعھا.
وقعیلة واكزیب ومریشة. تسع مدن  44 واشنة ونصیب

من  46 عقرون وقراھا وضیاعھا. 45 مع ضیاعھا
اشدود  47 وضیاعھا. عقرون غربا كل ما بقرب اشدود

وقراھا وضیاعھا وغزة وقراھا وضیاعھا الى وادي 
وفي الجبل شامیر  48 مصر والبحر الكبیر وتخومھ

  ودّنة وقریة سّنة. ھي دبیر. 49 ویتّیر وسوكوه
وجوشن وحولون  51 وعناب واشتموه وعانیم 50

أراب  52 وجیلوه. احدى عشرة مدینة مع ضیاعھا.
وحمطة  54 وبیت تفوح وافیقة وینوم 53 ودومة واشعان

وقریة اربع. ھي حبرون وصیعور. تسع مدن مع 
ویزرعیل  56 معون وكرمل وزیف ویوطة 55 ضیاعھا.

والقاین وجبعة وتمنة. عشر مدن مع  57 ویقدعام وزانوح
ومعارة  59 حلحول وبیت صور وجدور 58 ضیاعھا.

قریة  60 وبیت عنوت والتقون. ست مدن مع ضیاعھا
  ریة یعاریم. والرّبة. مدینتان مع ضیاعھمابعل. ھي ق

والنبشان  62 في البریة بیت العربة ومدّین وسكاكة 61
  ومدینة الملح وعین جدي. ست مدن مع ضیاعھا.

واما الیبوسیون الساكنون في اورشلیم فلم یقدر بنو  63
یھوذا على طردھم فسكن الیبوسیون مع بني یھوذا في 

   اورشلیم الى ھذا الیوم

وخرجت القرعة لبني یوسف من اردن اریحا الى  16
ماء اریحا نحو الشروق الى البریة الصاعدة من اریحا 

وخرجت من بیت ایل الى لوز  2 في جبل بیت ایل.
ونزلت غربا  3 وعبرت الى تخم االركیین الى عطاروت

الى تخم الیفلطیّین الى تخم بیت حورون السفلى والى 
فملك ابنا یوسف  4 بحر.جازر وكانت مخارجھا عند ال

وكان تخم بني افرایم حسب عشائرھم.  5 منّسى وافرایم
وكانت تخم نصیبھم شرقا عطاروت ادّار الى بیت 

وخرج التخم نحو البحر الى المكمتة  6 حورون العلیا
شماال ودار التخم شرقا الى تآنة شیلوه وعبرھا شرقي 

ونزل من ینوحة الى عطاروت ونعرات ووصل  7 ینوحة
وجاز التخم من تفوح  8 الى اریحا وخرج الى االردن

غربا الى وادي قانة وكانت مخارجھ عند البحر. ھذا ھو 
مع المدن  9 نصیب سبط بني افرایم حسب عشائرھم

المفرزة لبني افرایم في وسط نصیب بني منّسى. جمیع 
فلم یطردوا الكنعانیین الساكنین في  10 المدن وضیاعھا.

انیون في وسط افرایم الى ھذا الیوم جازر. فسكن الكنع
   وكانوا عبیدا تحت الجزیة

وكانت القرعة لسبط منّسى. النھ ھو بكر یوسف.  17
لماكیر بكر منّسى ابي جلعاد النھ كان رجل حرب وكانت 

وكانت لبني منّسى الباقین حسب  2 جلعاد وباشان لھ.
عشائرھم. لبني ابیعزر ولبني حالق ولبني اسریئیل ولبني 

شكم ولبني حافر ولبني شمیداع ھؤالء ھم بنو منّسى بن 
واما صلفحاد بن حافر  3 یوسف الذكور حسب عشائرھم.

بن جلعاد بن ماكیر بن منّسى فلم یكن لھ بنون بل بنات. 
  وھذه اسماء بناتھ محلة ونوعة وحجلة وملكة وترصة.

فتقدمن امام العازار الكاھن وامام یشوع بن نون وامام  4
أمر موسى ان یعطینا نصیبا بین إیوۇو ء وقلن. الرؤسا

نصیبا بین اخوة إیوۇو اخوتنا. فاعطاھّن حسب قول 
فاصاب منّسى عشر حصص ما عدا ارض  5 ابیھّن.

الن بنات منّسى  6 جلعاد وباشان التي في عبر االردن.
اخذن نصیبا بین بنیھ وكانت ارض جلعاد لبني منّسى 

اشیر الى المكمتة التي وكان تخم منّسى من  7 الباقین.
 مقابل شكیم وامتد التخم نحو الیمین الى سكان عین تفوح.

كان لمنّسى ارض تفوح. واما تفوح الى تخم منّسى ھي  8
ونزل التخم الى وادي قانة جنوبي الوادي.  9 لبني افرایم.

ھذه مدن افرایم بین مدن منّسى. وتخم منّسى شمالي 
من الجنوب  10 الوادي وكانت مخارجھ عند البحر.

الفرایم ومن الشمال لمنّسى وكان البحر تخمھ. ووصل 
وكان  11 الى اشیر شماال والى یساكر نحو الشروق.

لمنّسى في یساكر وفي اشیر بیت شان وقراھا ویبلعام 
وقراھا وسكان دور وقراھا وسكان عین دور وقراھا 
وسكان تعنك وقراھا وسكان مجدّو وقراھا المرتفعات 

ولم یقدر بنو منّسى ان یملكوا ھذه المدن  12 الثالث.
وكان  13 فعزم الكنعانیون على السكن في تلك االرض.

لما تشدد بنو اسرائیل انھم جعلوا الكنعانیین تحت الجزیة 
وكلم بنو یوسف یشوع قائلین.  14 ولم یطردوھم طردا

لماذا اعطیتني قرعة واحدة وحّصة واحدة نصیبا وانا 
  .إیوۇواآلن قد باركني  شعب عظیم النھ الى
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فقال لھم یشوع ان كنت شعبا عظیما فاصعد الى  15
الوعر واقطع لنفسك ھناك في ارض الفرّزیین 

فقال بنو  16 والرفائیین. اذا ضاق علیك جبل افرایم.
یوسف ال یكفینا الجبل. ولجمیع الكنعانیین الساكنین في 
 اارض الوادي مركبات حدید. للذین في بیت شان وقراھ

فكلم یشوع بیت یوسف  17 وللذین في وادي یزرعیل.
افرایم ومنّسى قائال. انت شعب عظیم ولك قوة عظیمة ال 

بل یكون لك الجبل النھ وعر  18 تكون لك قرعة واحدة.
فتقطعھ وتكون لك مخارجھ. فتطرد الكنعانیین الن لھم 

   مركبات حدید النھم اشداء

شیلوه ونصبوا واجتمع كل جماعة بني اسرائیل في  18
وبقي  2 ھناك خیمة االجتماع. وأخضعت االرض قدامھم.

  من بني اسرائیل ممن لم یقسموا نصیبھم سبعة اسباط.
فقال یشوع لبني اسرائیل حتى متى انتم متراخون عن  3

الھ إیوۇو الدخول المتالك االرض التي اعطاكم ایاھا 
موا وھاتوا ثالثة رجال من كل سبط فارسلھم فیق 4 آبائكم.

ویسیروا في االرض ویكتبوھا بحسب انصبتھم ثم یأتوا 
ولیقسموھا الى سبعة اقسام فیقیم یھوذا على تخمھ  5 الّي.

  من الجنوب ویقیم بیت یوسف على تخمھم من الشمال.
وانتم تكتبون االرض سبعة اقسام ثم تأتون الّي ھنا  6

النھ لیس  7 الھنا.إیوۇو فالقي لكم قرعة ھھنا امام 
 ھو نصیبھمإیوۇو ویین قسم في وسطكم الن كھنوت لال

وجاد ورأوبین ونصف سبط منّسى قد اخذوا نصیبھم في 
عبر االردن نحو الشروق الذي اعطاھم ایاه موسى عبد 

فقام الرجال وذھبوا. واوصى یشوع الذاھبین  8 .إیوۇو
لكتابة االرض قائال. اذھبوا وسیروا في االرض واكتبوھا 

 .في شیلوهإیوۇو القي لكم ھنا قرعة امام ثم ارجعوا الّي ف
فسار الرجال وعبروا في االرض وكتبوھا حسب  9

المدن سبعة اقسام في سفر ثم جاءوا الى یشوع الى 
فالقى لھم یشوع قرعة في شیلوه  10 المحّلة في شیلوه.

وھناك قسم یشوع االرض لبني اسرائیل إیوۇو امام 
یامین حسب وطلعت قرعة سبط بني بن 11 حسب فرقھم

عشائرھم. وخرج تخم قرعتھم بین بني یھوذا وبني 
وكان تخمھم من جھة الشمال من االردن.  12 یوسف.

وصعد التخم الى جانب اریحا من الشمال وصعد في 
  الجبل غربا وكانت مخارجھ عند بریة بیت آون.

وعبر التخم من ھناك الى لوز الى جانب لوز  13
لتخم الى عطاروت ادّار الجنوبي. ھي بیت ایل. ونزل ا

  على الجبل الذي الى جنوب بیت حورون السفلى.
وامتد التخم ودار الى جھة الغرب جنوبا من الجبل  14

الذي مقابل بیت حورون جنوبا. وكانت مخارجھ عند 
قریة بعل. ھي قریة یعاریم. مدینة لبني یھوذا. ھذه ھي 

وجھة الجنوب ھي اقصى قریة یعاریم  15 جھة الغرب.
  وخرج التخم غربا وخرج الى منبع میاه نفتوح.

ونزل التخم الى طرف الجبل الذي مقابل وادي ابن  16
ھنوم الذي في وادي الرفائیین شماال ونزل الى وادي 

ھنوم الى جانب الیبوسیین من الجنوب ونزل الى عین 

وامتد من الشمال وخرج الى عین شمس  17 روجل
بة ادمیم ونزل الى وخرج الى جلیلوت التي مقابل عق

وعبر الى الكتف مقابل  18 حجر بوھن بن رأوبین
وعبر التخم الى  19 العربة شماال ونزل الى العربة.

جانب بیت حجلة شماال وكانت مخارج التخم عند لسان 
بحر الملح شماال الى طرف االردن جنوبا ھذا ھو تخم 

واالردن یتخمھ من جھة الشرق. فھذا ھو  20 الجنوب.
 بني بنیامین مع تخومھ مستدیرا حسب عشائرھمنصیب 

وكانت مدن سبط بني بنیامین حسب عشائرھم اریحا  21
وبیت العربة وصمارایم  22 وبیت حجلة ووادي قصیص

وكفر العموني  24 والعّویم والفارة وعفرة 23 وبیت ایل
جبعون  25 والعفني وجبع ست عشرة مدینة مع ضیاعھا.

  اة والكفیرة والموصةوالمصف 26 والرامة وبئیروت
وصیلع وآلف والیبوسي.  28 وراقم ویرفئیل وترالة 27

ھي اورشلیم. وجبعة وقریة. اربع عشرة مدینة مع 
   ضیاعھا. ھذا ھو نصیب بني بنیامین حسب عشائرھم

وخرجت القرعة الثانیة لشمعون لسبط بني شمعون  19
 حسب عشائرھم وكان نصیبھم داخل نصیب بني یھوذا.

  لھم في نصیبھم بیر سبع وشبع وموالدة. فكان 2
والتولد وبتول  4 وحصر شوعال وبالة وعاصم 3

  وصقلغ وبیت المركبوت وحصر سوسة 5 وحرمة
وبیت لباوت وشاروحین. ثالث عشرة مدینة مع  6

عین ورمون وعاتر وعاشان. اربع مدن مع  7 ضیاعھا.

وجمیع الضیاع التي حوالي ھذه المدن الى  8 ضیاعھا.
لة بیر رامة الجنوب. ھذا ھو نصیب سبط بني شمعون بع

ومن قسم بني یھوذا كان نصیب بني  9 حسب عشائرھم.
شمعون. الن قسم بني یھوذا كان كثیرا علیھم فملك بنو 

وطلعت القرعة الثالثة لبني  10 شمعون داخل نصیبھم
 زبولون حسب عشائرھم. وكان تخم نصیبھم الى سارید

رب ومرعلة ووصل الى وصعد تخمھم نحو الغ 11
ودار من  12 دّباشة ووصل الى الوادي الذي مقابل یقنعام

سارید شرقا نحو شروق الشمس على تخم كسلوت تابور 
ومن ھناك عبر  13 وخرج الى الدبرة وصعد الى یافیع

شرقا نحو الشروق الى جّت حافر الى عّت قاصین 
ودار بھا التخم  14 وخرج الى رّمون وامتد الى نیعة.

 شماال الى حناتون وكانت مخارجھ عند وادي یفتحئیل
وقّطة ونھالل وشمرون ویدالة وبیت لحم. اثنتا عشرة  15

ھذا ھو نصیب بني زبولون  16 مدینة مع ضیاعھا.
وخرجت  17 حسب عشائرھم. ھذه المدن مع ضیاعھا

  القرعة الرابعة لیساكر. لبني یساكر حسب عشائرھم.
  والكسلوت وشونموكان تخمھم الى یزرعیل  18
وّربیت وقشیون  20 وحفارایم وشیئون واناحرة. 19

 ورمة وعین جنّیم وعین حدّة وبیت فّصیص. 21 وآبص
ووصل التخم الى تابور وشحصیمة وبیت شمس  22

وكانت مخارج تخمھم عند االردن. ست عشرة مدینة مع 
ھذا ھو نصیب بني یساكر حسب عشائرھم.  23 ضیاعھا.

  المدن مع ضیاعھا
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وخرجت القرعة الخامسة لسبط بني اشیر حسب  24
 وكان تخمھم حلقة وحلي وباطن واكشاف 25 عشائرھم.

وألّّملك وعمعاد ومشآل ووصل الى كرمل غربا والى  26
ورجع نحو مشرق الشمس الى بیت  27 شیحور لبنة

داجون ووصل الى زبولون والى وادي یفتحئیل شمالي 
  ابول عن الیساربیت العامق ونعیئیل وخرج الى ك

وعبرون ورحوب وحمون وقانة الى صیدون  28
ورجع التخم الى الرامة والى المدینة  29 العظیمة.

المحّصنة صور ثم رجع التخم الى حوصة وكانت 
وعّمة وافیق  30 مخارجھ عند البحر في كورة اكزیب.

ھذا  31 ورحوب. اثنتان وعشرون مدینة مع ضیاعھا.
سب عشائرھم. ھذه المدن ھو نصیب سبط بني اشیر ح

لبني نفتالي خرجت القرعة السادسة.  32 مع ضیاعھا
وكان تخمھم من حالف  33 لبني نفتالي حسب عشائرھم.

من البلوطة عند صعننیم وادامي الناقب ویبنئیل الى لقّوم. 
ورجع التخم غربا الى  34 وكانت مخارجھ عند االردن.

الى  ازنوت تابور وخرج من ھناك الى حقوق ووصل
زبولون جنوبا ووصل الى اشیر غربا والى یھوذا االردن 

ومدن محّصنة الصدّیم وصیر  35 نحو شروق الشمس
  وادامة والرامة وحاصور 36 وحمة ورقة وكّنارة

ویرأون ومجدل  38 وقادش واذرعي وعین حاصور 37
ایل وحوریم وبیت عناة وبیت شمس تسع عشرة مدینة 

سبط بني نفتالي حسب ھذا ھو نصیب  39 مع ضیاعھا.
لسبط بني دان حسب  40 عشائرھم المدن مع ضیاعھا

وكان تخم نصیبھم  41 عشائرھم خرجت القرعة السابعة.
 وشعلبّین وأیلون ویتلة 42 صرعة واشتأول وعیر شمس

  وإلتقیھ وجبثون وبعلة 44 وایلون وتمنة وعقرون 43
ومیاه الیرقون  46 ویھود وبني برق وجّت رمون 45

وخرج تخم بني  47 ون مع التخوم التي مقابل یافا.والرق
دان منھم وصعد بنو دان وحاربوا لشم واخذوھا 

وضربوھا بحد السیف وملكوھا وسكنوھا ودعو لشم دان 
ھذا ھو نصیب سبط بني دان حسب  48 كاسم دان ابیھم.

ولما انتھوا من  49 عشائرھم. ھذه المدن مع ضیاعھا
بنو اسرائیل یشوع قسمة االرض حسب تخومھا اعطى 

اعطوه إیوۇو حسب قول  50 بن نون نصیبا في وسطھم.
المدینة التي طلب تمنة سارح في جبل افرایم فبنى المدینة 

ھذه ھي االنصبة التي قسمھا العازار  51 وسكن بھا.
الكاھن ویشوع بن نون ورؤساء آباء اسباط بني اسرائیل 

الجتماع لدى باب خیمة اإیوۇو بالقرعة في شیلوه امام 
   وانتھوا من قسمة االرض

كلم بني اسرائیل قائال.  2 یشوع قائالإیوۇو وكلم  20
  اجعلوا النفسكم مدن الملجإ كما كلمتكم على ید موسى

لكي یھرب الیھا القاتل ضارب نفس سھوا بغیر علم.  3
فیھرب الى واحدة من  4 فتكون لكم ملجأ من ولي الدم.

مدینة ویتكلم بدعواه في ھذه المدن ویقف في مدخل باب ال
آذان شیوخ تلك المدینة فیّضمونھ الیھم الى المدینة 

واذا تبعھ ولي الدم فال  5 ویعطونھ مكانا فیسكن معھم.

یسلموا القاتل بیده النھ بغیر علم ضرب قریبھ وھو غیر 
ویسكن في تلك المدینة حتى یقف  6 مبغض لھ من قبل.

اھن العظیم الذي امام الجماعة للقضاء الى ان یموت الك
یكون في تلك االیام. حینئذ یرجع القاتل ویأتي الى مدینتھ 

فقدسوا قادش في  7 وبیتھ الى المدینة التي ھرب منھا.
الجلیل في جبل نفتالي وشكیم في جبل افرایم وقریة اربع. 

وفي عبر اردن اریحا نحو  8 ھي حبرون في جبل یھوذا.
ھل من سبط الشروق جعلوا باصر في البریة في الس

رأوبین وراموت في جلعاد من سبط جاد وجوالن في 
ھذه ھي مدن الملجإ لكل بني  9 باشان من سبط منّسى.

اسرائیل وللغریب النازل في وسطھم لكي یھرب الیھا كل 
ضارب نفس سھوا. فال یموت بید ولي الدم حتى یقف 

   امام الجماعة

كاھن ثم تقدم رؤساء آباء الالویین الى العازار ال 21
 والى یشوع بن نون والى رؤساء آباء اسباط بني اسرائیل

وكلموھم في شیلوه في ارض كنعان قائلین. قد أمر  2
على ید موسى ان نعطى مدنا للسكن مع مسارحھا إیوۇو 

فاعطى بنو اسرائیل الالویین من نصیبھم  3 لبھائمنا.
فخرجت  4 ھذه المدن مع مسارحھاإیوۇو حسب قول 

القھاتیین. فكان لبني ھرون الكاھن من  القرعة لعشائر
الالویین بالقرعة ثالث عشرة مدینة من سبط یھوذا ومن 

ولبني قھات الباقین  5 سبط شمعون ومن سبط بنیامین.
عشر مدن بالقرعة من عشائر سبط افرایم ومن سبط دان 

ولبني جرشون ثالث عشرة  6 ومن نصف سبط منّسى.
كر ومن سبط اشیر مدینة بالقرعة من عشائر سبط یسا

  ومن سبط نفتالي ومن نصف سبط منّسى في باشان.
ولبني مراري حسب عشائرھم اثنتا عشرة مدینة من  7

  سبط رأوبین ومن سبط جاد ومن سبط زبولون.
فاعطى بنو اسرائیل الالویین ھذه المدن ومسارحھا  8

واعطوا من  9 على ید موسى.إیوۇو بالقرعة كما أمر 
سبط بني شمعون ھذه المدن المسماة  سبط بني یھوذا ومن

فكانت لبني ھرون من عشائر القھاتیین من  10 باسمائھا
واعطوھم  11 بني الوي الن القرعة االولى كانت لھم.

قریة اربع ابي عناق. ھي حبرون. في جبل یھوذا مع 
واما حقل المدینة وضیاعھا  12 مسرحھا حوالیھا.

عطوا لبني ھرون وا 13 فاعطوھا لكالب بن یفنة ملكا لھ
الكاھن مدینة ملجإ القاتل حبرون مع مسارحھا ولبنة 

  ویتّیر ومسرحھا واشتموع ومسرحھا 14 ومسارحھا
وعین  16 وحولون ومسرحھا ودبیر ومسرحھا 15

ومسرحھا ویّطة ومسرحھا وبیت شمس ومسرحھا. تسع 
ومن سبط بنیامین جبعون  17 مدن من ھذین السبطین.

عناثوث ومسرحھا  18 ومسرحھا وجبع ومسرحھا
جمیع مدن بني  19 وعلمون ومسرحھا. اربع مدن.

واما  20 ھرون الكھنة ثالث عشرة مدینة مع مسارحھا
عشائر بني قھات الالویین الباقین من بني قھات فكانت 

  مدن قرعتھم من سبط افرایم.
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واعطوھم شكیم ومسرحھا في جبل افرایم مدینة ملجإ  21
وقبصایم ومسرحھا وبیت  22 القاتل وجازر ومسرحھا

ومن سبط دان إلتقى  23 حورون ومسرحھا. اربع مدن.
واّیلون ومسرحھا  24 ومسرحھا وجبّثون ومسرحھا

ومن نصف سبط  25 وجّت رّمون ومسرحھا. اربع مدن.
منّسى تعنك ومسرحھا وجّت رمون ومسرحھا. مدینتین 

كل المدن عشر مع مسارحھا لعشائر بني  26 اثنتین.
ولبني جرشون من عشائر الالویین  27 اقینقھات الب

مدینة ملجإ القاتل من نصف سبط منّسى جوالن في 
  باشان ومسرحھا وبعشترة ومسرحھا مدینتان اثنتان.

 ومن سبط یساكر قشیون ومسرحھا ودبرة ومسرحھا 28
ویرموت ومسرحھا وعین جّنیم ومسرحھا. اربع  29

ومن سبط اشیر مشآل ومسرحھا وعبدون  30 مدن
وحلقة ومسرحھا ورحوب ومسرحھا.  31 ومسرحھا
ومن سبط نفتالي مدینة ملجإ القاتل قادش  32 اربع مدن.

في الجلیل ومسرحھا وحموت دور ومسرحھا وقرتان 
جمیع مدن الجرشونیین حسب  33 ومسرحھا. ثالث مدن.

ولعشائر  34 عشائرھم ثالث عشرة مدینة مع مسارحھا
سبط زبولون یقنعام بني مراري الالویین الباقین من 

ودمنة ومسرحھا ونحالل  35 ومسرحھا وقرتة ومسرحھا
ومن سبط رأوبین باصر  36 ومسرحھا. اربع مدن.

وقدیموت ومسرحھا  37 ومسرحھا ویھصة ومسرحھا
ومن سبط جاد مدینة  38 ومیفعة ومسرحھا. اربع مدن.

ملجإ القاتل راموت في جلعاد ومسرحھا ومحنایم 
سرحھا ویعزیر ومسرحھا. كل حشبون وم 39 ومسرحھا

فجمیع المدن التي لبني مراري حسب  40 المدن اربع.
عشائرھم الباقین من عشائر الالویین. وكانت قرعتھم. 

جمیع مدن الالویین في وسط ملك  41 اثنتا عشرة مدینة.
  بني اسرائیل ثمان واربعون مدینة مع مسارحھا.

والیھا. كانت ھذه المدن مدینة مدینة مع مسارحھا ح 42
اسرائیل جمیع إیوۇو فاعطى  43 ھكذا لكل ھذه المدن

االرض التي اقسم ان یعطیھا آلبائھم فامتلكوھا وسكنوا 
حوالیھم حسب كل ما اقسم إیوۇو فاراحھم  44 بھا.

آلبائھم ولم یقف قدامھم رجل من جمیع اعدائھم بل دفع 
لم تسقط كلمة من جمیع  45 جمیع اعدائھم بایدیھم.إیوۇو 

بیت اسرائیل بل الكل إیوۇو الم الصالح الذي كلم بھ الك
   صار

حینئذ دعا یشوع الرأوبینیین والجادیین ونصف سبط  22
وقال لھم. انكم قد حفظتم كل ما أمركم بھ  2 منّسى.

  وسمعتم صوتي في كل ما امرتكم بھإیوۇو موسى عبد 
ولم تتركوا اخوتكم ھذه االیام الكثیرة الى ھذا الیوم  3

واآلن قد اراح  4 الھكم.إیوۇو ما یحفظ وصیة  وحفظتم
الھكم اخوتكم كما قال لھم. فانصرفوا اآلن واذھبوا إیوۇو 

الى خیامكم في ارض ملككم التي اعطاكم موسى عبد 
وانما احرصوا جدا ان تعملوا  5 في عبر االردن.إیوۇو 

 انإیوۇو الوصیة والشریعة التي أمركم بھا موسى عبد 
كم وتسیروا في كل طرقھ وتحفظوا الھإیوۇو تحبوا 

ثم  6 وصایاه وتلصقوا بھ وتعبدوه بكل قلبكم وبكل نفسكم.
ولنصف  7 باركھم یشوع وصرفھم فذھبوا الى خیامھم

سبط منّسى اعطى موسى في باشان واما نصفھ اآلخر 
فاعطاھم یشوع مع اخوتھم في عبر االردن غربا. 

  وعندما صرفھم یشوع ایضا الى خیامھم باركھم
وكلمھم قائال. بمال كثیر ارجعوا الى خیامكم وبمواش  8

كثیرة جدا بفضة وذھب ونحاس وحدید ومالبس كثیرة 
فرجع بنو  9 جدا. اقسموا غنیمة اعدائكم مع اخوتكم.

رأوبین وبنو جاد ونصف سبط منّسى وذھبوا من عند 
بني اسرائیل من شیلوه التي في ارض كنعان لكي یسیروا 

ض ملكھم التي تملكوا بھا حسب قول الى ارض جلعاد ار
وجاءوا الى دائرة االردن التي  10 على ید موسى.إیوۇو 

في ارض كنعان. وبنى بنو رأوبین وبنو جاد ونصف 
سبط منّسى ھناك مذبحا على االردن مذبحا عظیم 

فسمع بنو اسرائیل قوال ھوذا قد بنى بنو  11 المنظر.
في وجھ رأوبین وبنو جاد ونصف سبط منّسى مذبحا 

  ارض كنعان في دائرة االردن مقابل بني اسرائیل.
ولما سمع بنو اسرائیل اجتمعت كل جماعة بني  12

فارسل  13 اسرائیل في شیلوه لكي یصعدوا الیھم للحرب
بنو اسرائیل الى بني رأوبین وبني جاد ونصف سبط 

  منّسى الى ارض جلعاد فینحاس بن العازار الكاھن
یسا واحدا من كل بیت اب من وعشرة رؤساء معھ رئ 14

جمیع اسباط اسرائیل كل واحد رئیس بیت آبائھم في 
فجاءوا الى بني رأوبین وبني جاد  15 الوف اسرائیل.

  ونصف سبط منّسى الى ارض جلعاد وكلموھم قائلین
. ما ھذه الخیانة التي إیوۇوھكذا قالت كل جماعة  16

انكم ببنی إیوۇوخنتم بھا الھ اسرائیل بالرجوع الیوم عن 
أقلیل لنا  17 .إیوۇوالنفسكم مذبحا لتتمردوا الیوم على 

اثم فغور. الذي لم نتطھر منھ الى ھذا الیوم وكان الوبا 
 .إیوۇوحتى ترجعوا انتم الیوم عن  18 .إیوۇوفي جماعة 

وھو غدا یسخط إیوۇو فیكون انكم الیوم تتمردون على 
سة ولكن اذا كانت نج 19 على كل جماعة اسرائیل.

التي یسكن إیوۇو ارض ملككم فاعبروا الى ارض ملك 
دوا ال تتمرإیوۇو وتملكوا بیننا وعلى إیوۇو فیھا مسكن 

یوۇو إوعلینا ال تتمردوا ببنائكم النفسكم مذبحا غیر مذبح 
أما خان عخان بن زارح خیانة في الحرام فكان  20 الھنا.

السخط على كل جماعة اسرائیل وھو رجل لم یھلك 
فاجاب بنو رأوبین وبنو جاد ونصف  21 باثمھوحده 

الھ اآللھة  22 سبط منّسى وقالوا لرؤساء الوف اسرائیل
ھو یعلم واسرائیل سیعلم. ان كان إیوۇو الھ اآللھة إیوۇو 

 . ال تخلصنا ھذا الیوم.إیوۇوبتمرد وان كان بخیانة على 
اد او الصعإیوۇو بنیاننا النفسنا مذبحا للرجوع عن  23

 وإیوۇلیھ او تقدمة او لعمل ذبائح سالمة علیھ فمحرقة ع
وان كنا لم نفعل ذلك خوفا وعن سبب  24 ھو یطالب.

الھ  ۇوإلیوقائلین. غدا یكلم بنوكم بنینا قائلین ما لكم و
  اسرائیل.
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تخما بیننا وبینكم یا بني رأوبین وبني إیوۇو قد جعل  25
ا نفیرد بنوكم بنیإیوۇو جاد. االردن. لیس لكم قسم في 

فقلنا نصنع نحن النفسنا. نبني  26 .إیوۇوحتى ال یخافوا 
بل لیكون ھو شاھدا  27 مذبحا ال للمحرقة وال للذبیحة

یوۇو إبیننا وبینكم وبین اجیالنا بعدنا لكي نخدم خدمة 
امامھ بمحرقاتنا وذبائحنا وذبائح سالمتنا وال یقول بنوكم 

كون متى وقلنا ی 28 .إیوۇوغدا لبنینا لیس لكم قسم في 
قالوا كذا لنا والجیالنا غدا اننا نقول. انظروا شبھ مذبح 

الذي عمل آباؤنا ال للمحرقة وال للذبیحة بل ھو إیوۇو 
إیوۇو حاشا لنا منھ ان نتمرد على  29 شاھد بیننا وبینكم.
لبناء مذبح للمحرقة او التقدمة او إیوۇو ونرجع الیوم عن 
  ھو قدام مسكنھالھنا الذي إیوۇو الذبیحة عدا مذبح 

فسمع فینحاس الكاھن ورؤساء الجماعة ورؤوس  30
الوف اسرائیل الذین معھ الكالم الذي تكلم بھ بنو رأوبین 

فقال فینحاس  31 وبنو جاد وبنو منّسى فحسن في اعینھم.
بن العازار الكاھن لبني رأوبین وبني جاد وبني منّسى. 

ھذه بإیوۇو بیننا النكم لم تخونوا إیوۇو الیوم علمنا ان 
ثم  32 .إیوۇوالخیانة. فاآلن قد انقذتم بني اسرائیل من ید 

رجع فینحاس بن العازار الكاھن والرؤساء من عند بني 
رأوبین وبني جاد من ارض جلعاد الى ارض كنعان الى 

فحسن االمر في  33 بني اسرائیل وردوا علیھم خبرا.
كروا تاعین بني اسرائیل وبارك بنو اسرائیل هللا ولم یف

بالصعود الیھم للحرب وتخریب االرض التي كان بنو 
 34 رأوبین وبنو جاد ساكنین بھا. جاد ساكنین بھا.

وسّمى بنو رأوبین وبنو جاد المذبح عیدا النھ شاھد بیننا 
   ھو هللاإیوۇو ان 

اسرائیل من إیوۇو وكان غّب ایام كثیرة بعدما اراح  23
فدعا  2 في االیام.اعدائھم حوالیھم ان یشوع شاخ. تقدم 

یشوع جمیع اسرائیل وشیوخھ ورؤساءه وقضاتھ 
  وعرفاءه وقال لھم. انا قد شخت. تقدمت في االیام.

الھكم بجمیع اولئك إیوۇو وانتم قد رأیتم كل ما عمل  3
 الھكم ھو المحارب عنكم.إیوۇو الشعوب من اجلكم. الن 

 انظروا. قد قسمت لكم بالقرعة ھؤالء الشعوب الباقین 4
ملكا حسب اسباطكم من االردن وجمیع الشعوب التي 

 إیوۇوو 5 قرضتھا والبحر العظیم نحو غروب الشمس.
الھكم ھو ینفیھم من امامكم ویطردھم من قدامكم فتملكون 

فتشددوا جدا لتحفظوا  6 الھكم.إیوۇو ارضھم كما كلمكم 
وتعملوا كل المكتوب في سفر شریعة موسى حتى ال 

حتى ال تدخلوا الى ھؤالء  7 او شماال. تحیدوا عنھا یمینا
الشعوب اولئك الباقین معكم وال تذكروا اسم آلھتھم وال 

ولكن الصقوا  8 تحلفوا بھا وال تعبدوھا وال تسجدوا لھا.
إیوۇو قد طرد  9 الھكم كما فعلتم الى ھذا الیوم. بإیوۇو

من امامكم شعوبا عظیمة وقویة واما انتم فلم یقف احد 
رجل واحد منكم یطرد الفا الن  10 ھذا الیوم.قدامكم الى 

فاحتفظوا  11 الھكم ھو المحارب عنكم كما كلمكم.إیوۇو 
ولكن اذا رجعتم  12 الھكمإیوۇو جدا النفسكم ان تحبوا 

ولصقتم ببقیة ھؤالء الشعوب اولئك الباقین معكم 

فاعلموا یقینا  13 وصاھرتموھم ودخلتم الیھم وھم الیكم
 یعود یطرد اولئك الشعوب من امامكم الھكم الإیوۇو ان 

فیكونوا لكم فخا وشركا وسوطا على جوانبكم وشوكا في 
اعینكم حتى تبیدوا عن تلك االرض الصالحة التي 

وھا انا الیوم ذاھب في  14 الھكم.إیوۇو اعطاكم ایاھا 
طریق االرض كلھا. وتعلمون بكل قلوبكم وكل انفسكم 

الكالم الصالح الذي  انھ لم تسقط كلمة واحدة من جمیع
عنكم. الكل صار لكم. لم تسقط منھ كلمة إیوۇو تكلم بھ 
ویكون كما انھ اتى علیكم كل الكالم الصالح  15 واحدة.

وۇو إیالھكم عنكم كذلك یجلب علیكم إیوۇو الذي تكلم بھ 
كل الكالم الرديء حتى یبیدكم عن ھذه االرض الصالحة 

إیوۇو تتعدون عھد حینما  16 الھكمإیوۇو التي اعطاكم 
الھكم الذي امركم بھ وتسیرون وتعبدون آلھة اخرى 

علیكم فتبیدون سریعا إیوۇو وتسجدون لھا یحمى غضب 
   عن االرض الصالحة التي اعطاكم

وجمع یشوع جمیع اسباط اسرائیل الى شكیم. ودعا  24
شیوخ اسرائیل ورؤساءھم وقضاتھم وعرفاءھم فمثلوا 

إیوۇو لجمیع الشعب. ھكذا قال وقال یشوع  2 .هللامام 
الھ اسرائیل. آباؤكم سكنوا في عبر النھر منذ الدھر. 

  تارح ابو ابراھیم وابو ناحور وعبدوا آلھة اخرى.
فأخذت ابراھیم اباكم من عبر النھر وسرت بھ في كل  3

واعطیت  4 ارض كنعان واكثرت نسلھ واعطیتھ اسحق.
لكھ. لیماسحق یعقوب وعیسو واعطیت عیسو جبل سعیر 

وارسلت موسى  5 واما یعقوب وبنوه فنزلوا الى مصر.
وھرون وضربت مصر حسب ما فعلت في وسطھا ثم 

فاخرجت آباءكم من مصر ودخلتم البحر  6 اخرجتكم.
وتبع المصریون آباءكم بمركبات وفرسان الى بحر 

فجعل ظالما بینكم وبین إیوۇو فصرخوا الى  7 سوف.
فغّطاھم. ورأت اعینكم ما المصریین وجلب علیھم البحر 

ثم أتیت  8 فعلت في مصر واقمتم في القفر ایاما كثیرة.
بكم الى ارض االموریین الساكنین في عبر االردن 

فحاربوكم ودفعتھم بیدكم فملكتم ارضھم واھلكتھم من 
وقام باالق بن صفور ملك موآب وحارب  9 امامكم.

ولم  10 اسرائیل وارسل ودعا بلعام بن بعور لكي یلعنكم.
ثم  11 اشأ ان اسمع لبلعام فبارككم بركة وانقذتكم من یده.

عبرتم االردن واتیتم الى اریحا. فحاربكم اصحاب اریحا 
االموریون والفرّزیون والكنعانیون والحثّیون 

  والجرجاشیون والحویون والیبوسیون فدفعتھم بیدكم.
وارسلت قدامكم الزنابیر وطردتھم من امامكم اي  12

واعطیتكم  13 االموریین. ال بسیفك وال بقوسك.ملكي 
ارضا لم تتعبوا علیھا ومدنا لم تبنوھا وتسكنون بھا ومن 

فاآلن اخشوا  14 كروم وزیتون لم تغرسوھا تاكلون.
واعبدوه بكمال وامانة وانزعوا اآللھة الذین عبدھم إیوۇو 

  .إیوۇوآباؤكم في عبر النھر وفي مصر واعبدوا 
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. فاختاروا إیوۇونكم ان تعبدوا وان ساء في اعی 15
النفسكم الیوم من تعبدون ان كان اآللھة الذین عبدھم 

آباؤكم الذین في عبر النھر وان كان آلھة االموریین الذین 
  إیوۇوانتم ساكنون في ارضھم. واما انا وبیتي فنعبد 

د لنعبإیوۇو فاجاب الشعب وقالوا حاشا لنا ان نترك  16
الھنا ھو الذي اصعدنا وآباءنا ۇو إیوالن  17 آلھة اخرى.

من ارض مصر من بیت العبودیة والذي عمل امام اعیننا 
تلك اآلیات العظیمة وحفظنا في كل الطریق التي سرنا 

  فیھا وفي جمیع الشعوب الذین عبرنا في وسطھم.
من امامنا جمیع الشعوب واالموریین إیوۇو وطرد  18

 النھ ھو الھنا. إیوۇوالساكنین االرض. فنحن ایضا نعبد 
نھ الإیوۇو فقال یشوع للشعب ال تقدرون ان تعبدوا  19

  الھ قدوس والھ غیور ھو. ال یغفر ذنوبكم وخطایاكم.
وعبدتم آلھة غریبة یرجع فیسيء إیوۇو واذا تركتم  20

فقال الشعب لیشوع  21 الیكم ویفنیكم بعد ان احسن الیكم.
تم شھود على فقال یشوع للشعب ان 22 نعبد.إیوۇو ال. بل 

لوا نحن لتعبدوه. فقاإیوۇو انفسكم انكم قد اخترتم النفسكم 
فاآلن انزعوا اآللھة الغریبة التي في وسطكم  23 شھود.

فقال الشعب  24 الھ اسرائیل.إیوۇو وامیلوا قلوبكم الى 

وقطع یشوع  25 الھنا نعبد ولصوتھ نسمع.إیوۇو لیشوع. 
یضة وحكما في عھدا للشعب في ذلك الیوم وجعل لھم فر

وكتب یشوع ھذا الكالم في سفر شریعة هللا.  26 شكیم.
واخذ حجرا كبیرا ونصبھ ھناك تحت البلوطة التي عند 

ثم قال یشوع لجمیع الشعب. ان ھذا  27 .إیوۇومقدس 
إیوۇو الحجر یكون شاھدا علینا النھ قد سمع كل كالم 

  الذي كلمنا بھ فیكون شاھدا علیكم لئال تجحدوا الھكم.
  ثم صرف یشوع الشعب كل واحد الى ملكھ. 28
وكان بعد ھذا الكالم انھ مات یشوع بن نون عبد  29

فدفنوه في تخم ملكھ في  30 ابن مئة وعشر سنین.إیوۇو 
  تمنة سارح التي في جبل افرایم شمالي جبل جاعش.

كل ایام یشوع وكل ایام الشیوخ إیوۇو وعبد اسرائیل  31
شوع والذین عرفوا كل عمل الذین طالت ایامھم بعد ی

وعظام یوسف التي  32 الذي عملھ السرائیلإیوۇو 
اصعدھا بنو اسرائیل من مصر دفنوھا في شكیم في 
قطعة الحقل التي اشتراھا یعقوب من بني حمور ابي 

ومات  33 شكیم بمئة قسیطة فصارت لبني یوسف ملكا
العازار بن ھرون فدفنوه في جبعة فینحاس ابنھ التي 

   لھ في جبل افرایم أعطیت


