
 

يوشع
 

   را به لشكر اسرائيلی ، فرمانده  در بيابان  اسرائيل  قوم ء ساله  چهل  در دوران بود آهی  دستيار موس يوشع
ی موعود رهبر   سرزمين  را به شود تا قوم ی م  اسرائيل  رهبر قوم  يوشعی، موس  از مرگ پس.   داشت عهده
 .آند

   سرزمين  و تقسيم  آنعان  با ساآنان اسرائيل یبنی  جنگها  به  است ، مربوط  آمده  يوشع  در آتاب آهی مطالب
 .  اسرائيل  قبايل موعود بين

   فتح  به يوشع. گويد ی م  سخن اسرائيل ی بن  موعود، بدست ، سرزمين  آنعان  از فتح  آتاب  اول  فصل دوازده
   آنها مأموريت آند و به ی م  تقسيم  اسرائيل  قبايل  را بين  آنعان او سرزمين. پردازد ی م آنعانی اشهره

 خود را  سهمی ا اند، هر قبيله  موعود مانده  هنوز در سرزمين آهی  آنعانيهاي  راندن دهد تا با بيرون یم
 . نمايد تصاحب
   بيست در فصل.   موعود است  در سرزمين  اقامت  به مربوط   مسائل  حلء  و دو درباره  تا بيست  سيزده فصل
 گوشزد   آنان خواند و به ی را فرا م  قوم ، بزرگان  از فوتش ، قبل  يوشع  آه خوانيم ی و چهار م  و بيست و سه

  يق را تشو  آنان يوشع.  نكنند  فراموش  است  آرده  اسرائيل قومی  خداوند برا را آهی  آارهاي آند آه یم
   اسرائيل  قوم او به.  دهند گويد انجام ی را خداوند م  آنند و تنها آنچه را پرستشی واقعی آند تا خدا یم
 از  ام  و خانواده  من  را بدانيد آه اين«: آند ی م  اعالم سپس» . خود را بگيريد امروز تصميم«: گويد یم

 ». نمود خواهيمی خداوند پيرو
  قوم. گيرد ی از او مورد تأآيد قرار م  اطاعت  به از خداوند و تصميمی يرو پ  موضوع  يوشع در آتاب
 ايد؟ گرفتهی  تصميم شما چه. آنندی  گرفتند از خداوند پيرو  تصميم اسرائيل

   آنعان دستور تصرف
  خدمتگزار خود، موسی،  ازمرگ خداوند، پس

: فرمود)  پسر نون (  دستيار او يوشع به
 تو  ، پس  است  موسی، درگذشته خدمتگزار من«2

   و به  بگذران  را از رود اردن اسرائيل برخيز و بنی
  همانطور آه3.  ، برسان دهم  می  ايشان  به سرزمينی آه

   بگذاريد، آنجا را به  قدم ، هر جا آه فتم موسی گ به
 شما از  حدود سرزمين4.  آورد  شما درخواهم تصرف

، و   در شمال های لبنان  تا آوه  در جنوب صحرای ِنِگب
   و سرزمين  تا رود فرات  در غرب از دريای مديترانه

 با موسی  همانطور آه5. ، خواهد بود ها در شرق حيتی
 آسی   عمرت  بود تا در تمام واهم با تو نيز خ بودم

تو را هرگز ترک .  آند نتواند دربرابر تو مقاومت
،   باش  قوی و شجاع پس6.  گذارم  و تنها نمی آنم نمی
 را رهبری خواهی آرد تا سرزمينی   قوم  تو اين چون
.  نمايند  تصاحب ام  داده  وعده  ايشان  پدران  به را آه

   خدمتگزارم  از قوانينی آه و  باش  قوی و شجاع فقط7
 نما، زيرا اگر از آنها   اطاعت  است  تو داده موسی به

.  خواهی شد  آنی، هر جا روی موفق  اطاعت بدقت
 را   و روز آن  از تو دور نشود؛ شب  تورات  آتاب اين8

   تمام  تا متوجه  تفكر آن های آن  و در گفته بخوان
  آنگاه.  آنی نها عمل آ ، بتوانی به  شده  آن دستورات

  آری، قوی و شجاع9.  خواهی شد پيروز و آامياب
 ياد   و به  را از خود دور آن  و واهمه  و ترس باش
 خداوند، خدای تو   آه  هر جا بروی من  آه  باش داشته
 ». بود ، با تو خواهم هستم

   دستور داد تا به  اسرائيل  بزرگان  به  يوشع آنگاه11و10
 خود را  ءتوشه«:  آنها بگويند  بروند و به  قوم ميان
   روز از رود اردن  از سه  آنيد، زيرا پس آماده

   ما داده  خداوند به را آهی  تا سرزمين  گذشت خواهيم
 »!  شويم  ساآن  و در آن  آنيم تصرف  است
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 خدمتگزار ی، موس را آهی  قول  يوشع سپس13و12
ی  َمَنسء  قبيله  نصف، جاد و  رئوبين  قبايل خداوند، به

شما ی خداوند، خدا«: آردی  آنها يادآور  بود به داده
 شما   به  است  رود اردن  در شرق  را آه  سرزمين اين
 و   زنان پس14.  شويد  ساآن  تا در آن  است داده

 خود را در اينجا بگذاريد و خود   و حيوانات فرزندان
 رود   آنطرف ه ب  قبايلء  بقيه  شويد و پيشاپيش مسلح
را ی تا سرزمين15 دهيدی  را يار  برويد و ايشان اردن
   تصاحب  است  داده  ايشان شما بهی  خداوند، خدا آه

   اين توانيد به ی م آنوقت.  شوند  ساآن آنند و در آن
   خدمتگزار خداوند، در سمتی، موس آهی ا ناحيه
 باز   است  آرده شما تعيينی  برا رود اردنی شرق

   يوشع آنها در جواب16» . شويد  ساآن گرديد و در آن
 داد و هر جا   خواهيم انجامی  ما گفت  به آنچه«: گفتند
  چنانكه18و17؛   رفت  خواهيمی، ما را بفرست آه

   خواهيم ، تو را نيز اطاعت بوديمی فرمانبردار موس
ی  با موس تو با تو باشد، چنانكهی خداوند، خدا. نمود
آند و از تو ی  تو سرپيچ از فرمانی آساگر . بود

  و شجاعی  قو پس.  خواهد شد  ننمايد، آشته اطاعت
 »! باش

 
 فرستد ی اريحا م بهی  جاسوسان يوشع

  رود  آنطرف  به  از شطيم ، دو جاسوس يوشع
 و   سرزمين  آن  فرستاد تا وضعيت اردن
   آن وقتی آنها به.  شهر اريحا را بررسی آنند بخصوص

 رفتند تا   راحاب  نام ای به فاحشه  ء خانه هر رسيدند، بهش
 اريحا خبر   پادشاه  به  شب همان2.  را در آنجا بگذرانند شب

 .اند  اسرائيلی وارد شهر شده  چند جاسوس رسيد آه
:  فرستاد  نزد راحاب  پيغام را با اينی  افراد پادشاه3
،   بده ما تحويل  اند به  تو آمدهء  خانه  به را آهی مردان«

 ». هستند زيرا آنها جاسوس
آنها «:   بود، گفت  آرده  دو مرد را پنهان  آن  آه اما راحاب4

  هنگامی آه5.  آسانی بودند  چه  آمدند، ولی نفهميدم  من پيش
ها از شهر   دروازه  شدن  از بسته هوا تاريک شد، پيش

 آنها  لاگر بدنبا.  آجا رفتند دانم  نمی  شدند و من خارج
 ».برسيد   ايشان توانيد به بشتابيد می

  ، ايشان  برده  بام  پشت  دو مرد را به  قبًال آن ولی راحاب6

   در آنجا گذاشته  آه های آتان ای از ساقه را زير توده
 مأموراِن پادشاِه اريحا در  پس7.  بود بود، مخفی آرده

  به. تند رف  پيش  رود اردنء  دو نفر تا آرانه جستجوی آن
های شهر   شدند، دروازه  آنها از شهر خارج مجرد اينكه
 دو   آن  از آنكه ، پيش شب8.  بستند  سر ايشان را از پشت

  و به9   رفت بام  پشت  به  نزد ايشان مرد بخوابند، راحاب
 ما را   خداوند، سرزمين  آه  شک ندارم من«:  آنها گفت

.  ترسيم ها می ا اسرائيلی ما از شمء همه.  شما خواهد داد به
. لرزد  می شنود از ترس  را می  اسرائيل  نام هرآس

 از مصر،   خروج  موقع  چگونه  آه ايم  شنيده چون10
 خشكی برای شما پديد   راه  دريای سرخ خداوند از ميان
،   و عوج  سيحون  به  آه خبر داريم!  بگذريد آورد تا از آن

   بودند، چه  اردن  شرق طرف در  ها آه  اموری پادشاهان
.  را نابود ساختيد  آنها و مردمانشان آرديد و چگونه

 وجود ما را فرا  ، ترس  خبرها را شنيديم وقتی اين11
؛ زيرا خدای   داديم  خود را از دست  و جرأت گرفت

 و مانند او خدايی   است  و زمين شما، خدای آسمان
   خدايتان  نام  به ه آ خواهم  از شما می حال13و12.  نيست

 وقتی   بدهيد آه  من ای به  بخوريد و نشانه  قسم برای من
   به  نموديد، در ازای آمكی آه شهر اريحا را تصرف

 و   پدر و مادر و خواهران ، مرا همراه شما آردم
 ».  نشويم  آنيد تا آشته های آنها حفظ  و خانواده برادرانم

ی ر در مورد ما با آساگ«:  دادند  دو مرد جواب آن14
ی  وقت  آه خوريم ی م  خود قسم  جان  بهی، نگوي سخن

   آه بدهيمی  ما داد، ترتيب  را به  سرزمين خداوند اين
 ».نرسدی  آسيب  تو و بستگانت به
 او  ، پس  بر حصار شهر قرار داشت  راحابء خانه15
   پايين  اطاقشء  از پنجره  دو مرد را با طناب آن

 فرار آنيد و   آوه به«:   گفت  ايشان  به سپس16. فرستاد
   به آهی  شويد تا مأموران  روز در آنجا پنهان سه

  توانيد به ی م آنوقت. اند باز گردند شما رفتهی جستجو
 ». دهيد  خود ادامه راه

  به وقتی ما«:  او گفتند  به  از رفتن  دو نفر پيش آن18و17
 و  و مادر و برادران، تو پدر   آرديم  شهر حمله اين

   آن خود جمع ء  خانههای آنها را در  و خانواده خواهران
 آار  اگر اين.  ببند  پنجره  همين  قرمز را به  طناب و اين

   شما برسد، ما در برابر قسمی آه را نكنی و آسيبی به
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  اگر آسی از خانه19.  بود  نخواهيم  مسئول ايم خورده
   و ما مسئول  است  خودش گردن   به  برود، خونش بيرون
   در اين  آسانی آه خوريم  می ما قسم.  بود  نخواهيم مرگش
 آسيبی   آوچكترين  ايشان  نشوند و به  بمانند آشته خانه
 ی، بگوي سخنی  ما با آسء  دربارهاما اگر تو20. نرسد
 ».شود ی م  باطل  قسم اين

  سپس» . مپذير ی گفتيد م  را آه آنچه«:   گفت راحاب21
   پنجره  قرمز را به  آرد و طناب  را روانه ايشان
 روز در آنجا   رفتند و سه  آوه  دو به آن22.  بست
ها را جستجو آردند و   راهء  همه آنندگان تعقيب. ماندند
.  شهر بازگشتند  را نيافتند، ناچار به  ايشان چون

   اردن، از رود  زير آمده  به  دو نفر از آوه  آن آنگاه23
   برايشان  بازگشتند و آنچه عبور نمودند و نزد يوشع

 . دادند  او گزارش  بود به  افتاده اتفاق
   خداوند تمام  آه  داريم اطمينان«:  گفتند  يوشع آنها به24
 آنجا  ، زيرا مردم  است  ما بخشيده  را به  سرزمين آن

 »!اند  خود را باختهء  ما روحيه از ترس
 

   از رود اردن سرائيلا یعبور بن
   يوشع  همراه  اسرائيل  روز بعد، قوم سحرگاه
، تا آنار   نموده  آوچ  آردند و از شطيم حرآت

   از رود اردن  از آنكه  رفتند و قبل  پيش رود اردن
 .در آنجا اردو زدندی عبور آنند، چند روز

 اردو رفتند   ميان  به  قوم  روز، رهبران بعد از سه4و3و2
  وقتی ديديد آه«:  دستور را صادر نمودند  اينو

   را بر دوش  عهد خداوند خدايتان ، صندوق آاهنان
.  آنيد  آنها حرآت  بدنبال برند، شما هم اند و می گرفته
 از   خواهند نمود، زيرا تابحال ، شما را هدايت آاهنان
اما بايد در حدود يک آيلومتر . ايد  عبور نكرده  راه اين

  آنند فاصله  می  عهد را حمل  صندوق  آه شاناز اي
 »! باشيد نزديكتر نرويد مواظب. بگيريد

امروز خود را «:   گفت  اسرائيل  قوم  به  هم يوشع5
 ء هما معجزی  فردا خداوند برا آنيد، چون  *تقديس
 ». خواهد داد انجامی بزرگ

                                                 
 .اختصاص دادن و مقدس ساختن, تقديس يعنی جدا کردن   *

   دستور داد آه  آاهنان  به  روز بعد، يوشع صبح6
   اسرائيل  قوم هد را بردارند و پيشاپيش ع صندوق
 . آردند آنها نيز چنين.  آنند حرآت

از امروز تو را در نظر «:  فرمود  يوشع خداوند به7
   نمود تا بدانند آه  بسيار سرافراز خواهم  اسرائيل قوم
   آاهنانی آه به8.   با موسی بودم  چنانكه  با تو هستم من

   رود اردن د بگو وقتی بهآنن  می  عهد را حمل صندوق
 ». آنند  توقف رسيدند در آنار آن

  بياييد آنچه«:   گفت  ايشان  آرد و به  را جمع  قوم يوشع9
امروز خواهيد 10.  بشنويد  است  خداوند فرموده را آه
   و او قبايل  شماست  درميان  خدای زنده  آه دانست

 آنعانی، حيتی، ِحوی، َفِرزی، جرجاشی، اموری و
 را تسخير خواهيد   بزودی آن يبوسی را از سرزمينی آه

   عهد خداوند تمام صندوق11.  خواهد راند آرد، بيرون
!  راهنمايی خواهد آرد  آنسوی رود اردن دنيا، شما را به

   عهد را حمل  صندوق  پاهای آاهنانی آه وقتی آف13و12
شود   می  قطع  آب  برسد، جريان  رود اردن  آب آنند به می

،  حال. گردد  می  انباشته  در يكجا بر روی هم و آب
   يک نفر را برای انجام  نفر، يعنی از هر قبيله دوازده
   انتخاب  در نظر دارم آهی  مخصوص ءوظيفه
 ».**آنيد

رود ی ، بسو آردهک  را تر  اردوگاه  اسرائيل قوم14
 عهد را  ، صندوق  آاهنان  شدند در حاليكه  روانه اردن

رود   آب15. آردند ی م  آنها حرآت ، پيشاپيش رداشتهب
.  بود  درو بود، باال آمده  فصل  آه  هنگام  در اين اردن

 عهد را   صندوق  پاهای آاهنانی آه  اينكه ولی بمحض
   جريان ناگهان16 رسيد،   رودخانه  آب آردند به  می حمل
 نزديک  آه»  آدم« در شهر   در باالی رودخانه آب
 گرديد   انباشته ، روی هم  شده  متوقف است»  تانصر«

 دريای نمک   بود به  نقطه تر از آن  پايين و آبی آه
   توانستند از آنجا آه  اسرائيل  قوم ، بطوری آه ريخت

   صندوق آاهنانی آه17. روبروی اريحا بود عبور آنند
،  خشک   راه آردند در وسط  می عهد خداوند را حمل

   آنطرف  به  قومء  همه  ايستادند تا اينكه نه رودخا ميان
 ! رسيدند رودخانه

                                                 
 . آمده است7-2: 4 در نفر دوازده اين وظايف  **
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  يادبود  سنگ دوازده
  از  بسالمت  اسرائيل  افراد قوم تمامی وقت

:  فرمود  يوشع  گذشتند، خداوند به رودخانه
   قبيله  از دوازده  نفر آه  دوازده  آن  به اآنون«3و2

 از   سنگ ده بروند و دواز اند بگو آه  شده انتخاب
اند،   آنجا ايستاده  آاهنان آهی ، جاي  رودخانه وسط
ی  مكان  همان  سنگها را با خود به  بياورند و آن بيرون

 يادبود، آنها  زنند تا بعنوان ی اردو م  امشب ببرند آه
 ». قرار دهند همی را رو

  و به5  نفر را احضار آرد  دوازده  آن  يوشع پس4
 با   آاهنان آهی ، جاي  رودخانه ميان  به«:   گفت ايشان

از شما ک اند، برويد و هر ي  عهد ايستاده صندوق
ی  خود بگذاريد و بياوريد، يعن  بر دوش سنگک ي

ما آنها 6.   اسرائيل ء قبيله  تعداد دوازده  به  سنگ دوازده
  در آيندهی  تا وقت گذاريم ی يادبود در اينجا م را بعنوان
   ايشان به7؟   سنگها چيست اين: د بپرسن فرزندانتان
 رود   آب  جريان  آه استی  يادگار روز  اين بگوييد آه

پديد آمد تا ی  خشك ، راه  آن  شد و در ميان  قطع اردن
 سنگها  اين!  عبور آند  عهد خداوند از آن صندوق

 ء  معجزه  از اين جاودانهی  يادگار  اسرائيل قومی برا
 ». خواهند بود بزرگ

 نمودند و   عمل  دستور يوشع  نفر مطابق  دوازده نآ8
   آوردند، درست  رودخانه  از وسط  سنگ دوازده

ی  بود، يعن  فرموده  يوشع  خداوند به  آه همانگونه
 در  آهی  محل سنگها را به.  سنگک  ي هر قبيلهی برا

. بنا آردندی  بودند بردند و يادبود  نموده آنجا توقف
   ايستاده  آاهنان آهی ، جاي رودخانه   در وسط يوشع9

  همی  يادگار رو  ديگر بعنوان  سنگ بودند نيز دوازده
 .  امروز باقيست  تا به  آه گذاشت

   رودخانه  عهد آنقدر در وسط  با صندوق آاهنان10
   يوشع  خداوند به  را آه  آنچه  اسرائيل ماندند تا قوم

   آه  همانگونه ت رساندند، درس  انجام  بود به فرموده
 با   اسرائيل  قوم پس.  بود  آرده  توصيه  يوشع بهی موس
   به  از آنكه و پس11،  گذشتند  از رود اردن شتاب
 عهد   با صندوق  هم  رسيدند، آاهنان رودخانهی آنسو

  قبايلی  جنگ مردان13و12.  آمدند  بيرون از رودخانه
 هزار نفر  هل چ آهی  منسء  قبيله ، جاد و نصف رئوبين

 خود   از فوت پيشی  موس  شدند و چنانكه بودند مسلح
، در   عبور آرده  قومء  بقيه  بود، پيشاپيش  گفته  ايشان به

 . رفتند  اريحا پيش دشتی حضور خداوند، بسو
   قوم  را در نظر تمام  روز، خداوند يوشع در آن14

در  را  ، يوشع  اسرائيل قوم.  سرافراز نمود اسرائيل
 .آردند ی م احترامی  مانند موس  عمرش  مدت تمام

   صندوق آهی  آاهنان  امر خداوند به  به يوشع17و16و15
  از بستر رود بيرون«:  آردند گفت ی م عهد را حمل

   آمدند، آب  بيرون  آاهنان  اينكه بمحض18» .بياييد
 بر   افتاد و مانند قبل  جريان  به  دوباره رودخانه
 در روز   معجزه اين19. شدی  نيز جار يشها آناره
   اسرائيل  مردم  روز، تمام آن.  افتاد  اتفاق  اول  ماه دهم

ی  شرق ، در سمت  گذشتند و در جلجال از رود اردن
را ی  سنگ در آنجا دوازده20. شهر اريحا اردو زدند

 يادبود   بودند، بعنوان  آورده  رودخانه  از وسط آه
 . گذاشتند همی رو
  قومی  سنگها را برا  آن  مفهوم بار ديگر يوشع21

:  بپرسند  اگر فرزندانتان در آينده«:  آرد  بيان اسرائيل
 آنها  به22؟  چيستی  سنگها در اينجا برا  توده اين

  قومی  سنگها يادآور عبور معجزآسا  اين بگوييد آه
  ايشانی برا23» !  است  رود اردن  از ميان اسرائيل
   را قطع  آب  خداوند جريان  چگونه دهيد آه  توضيح

پديد آورد تا ی  خشك ، راه  رودخانه آرد و از وسط
   آه استی ا  معجزه  شبيه اين!  شما عبور آنيدء همه

  سرخی دريای  داد، وقت  انجام  قبل  سال خداوند چهل
عبور ی برای  خشك ، راه  آن  و از وسط را شكافت

 را   معجزه خداوند اين24.  پديد آورد اسرائيلی بن
 او   قدرت  بدانند آه  جهان  مردمء  داد تا همه انجام
   او را اطاعت  شما نيز هميشه  و همچنين  است عظيم
 .آنيد

 
   در جلجال ختنه

، اموريها و در   غربی رود اردن در سمت
   آنعانيها سكونت  دريای مديترانه ساحل امتداد

 خداوند بخاطر   وقتی شنيدند آه آنها پادشاهان. داشتند
   پديد آورده  رود اردن  خشكی از ميان  راه اسرائيل بنی
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 با   مقابله  ترسيدند و جرأت  عبور آنند، سخت تا از آن
 . دادند  را از دست اسرائيل

   تمام  دستور داد آه  يوشع  خداوند به  موقع در اين3و2
   ايشان داوند بهخ.  شوند  ختنه  اسرائيل  و مردان پسران

   چخماق  از سنگ  عمل  اين  برای انجام فرمود آه
 شدند   ختنه  اسرائيليها در آن محلی آه.  آنند استفاده

   تمام  بود آه  آار اين  اين دليل5و4.  شد ناميده»   ختنهء تپه«
   بيرون  بودند و موقع  رسيده  جنگيدن  سن  به مردانی آه

   مرده  بودند، همگی در بيابان ه شد  از مصر ختنه آمدن
 از مصر متولد   از خروج  پس  آنها آه بودند و پسران

   سال  چهل  اسرائيل قوم6.  بودند  نشده  بودند، ختنه شده
   مردانی آه  تمام  بودند تا اينكه  سرگردان در بيابان

   رسيده  جنگيدن  سن  از مصر به  آمدن  بيرون هنگام
 نكردند، او   خداوند را اطاعت نها چونآ. بودند، مردند

   نگذارد وارد سرزمينی شوند آه  خورد آه  قسم هم
 شير و   بود زمينی آه  داده  اجدادشان  را به  آنء وعده
   پسرانی را آه  يوشع پس7.   جاری است  در آن عسل
 خود را   جای پدران بايست  بودند و می  شده بزرگ

 . آرد بگيرند، ختنه
خود ی ها در خيمهی ، همگ  ختنه  عمل  از انجام پس8
 خداوند  سپس9.  پرداختند تا بهبود يابند  استراحت به
 را از   نشدن  ختنه امروز ننگ«:  فرمود  يوشع به
  ها ختنه ی اسرائيل آهی  جاي آن» . شما برداشتمی رو

   شد و تا به ناميده) » برداشتن«ی يعن ( شدند، جلجال
 . استی  باق  نام ن هما امروز به

   در دشت  واقع  در جلجال  اسرائيل  قوم آهی هنگام10
  ، عيد ِپَسح  ماه  چهاردهم  بودند، شب اريحا اردو زده

   محصوالت  خوردن روز بعد به11.  گرفتند را جشن
   بودند پرداختند و از گندم  شده  وارد آن آهی سرزمين
   به آهی  آسمان  نان،  از آن پس12.  فطير پختند آنجا نان

   گرديد و ديگر هرگز ديده  بود قطع معروف» َمّن«
، از  کخورای  برا  از آن  پس  اسرائيل قوم! نشد

 .آردند ی م  استفاده  آنعان  سرزمين محصوالت
 

   دست  و مرد شمشير به يوشع
 بود،   شهر اريحا نزديک شده  به  آه روزی يوشع13

 بسوی  يوشع.  افتاد  دست  مردی شمشير به  به چشمش

 »؟  هستی يا دشمن دوست«:  و پرسيد او رفت
 لشكر خداوند ء  فرمانده من«:   گفت  يوشع  مرد به آن14

،   آرده  نهاد و سجده بر زمينی  رو يوشع» . هستم
 ». بفرما ات  بنده بهی داری هر امر«:  گفت

 را در آور، زيرا  آفشهايت«:   گفت  يوشع او به15
   اطاعت يوشع» .  است مقدسی ا  ايستاده آه یجاي
 .آرد

 
  اريحا سقوط

 اسرائيليها   شهر اريحا از ترس مردم
 بودند و   بسته شهر را محكم یها دروازه

 . شود وارد يا خارجی دادند آس ی نم اجازه
 شهر اريحا را با  من«:  فرمود  يوشع خداوند به2

 لشكر  تمام4و3.  آنم ی م  تو تسليم  به  و سربازانش پادشاه
بار شهر را ک يی  روز، و روز شما بايد تا شش

 عهد، در   صندوق  پيشاپيش  آاهن هفت. دور بزنند
شيپور ک از آنها يک  آنند و هر ي جلو شما حرآت

.  خود بگيرند ، در دست  شده  درست  قوچ  از شاخ آه
نوازند  ی شيپور م  آاهنان  در حاليكه در روز هفتم

.  بار شهر را دور بزنيد بار، هفتک يی جاشما ب
ممتد و بلند شيپورها را بشنويد، ی صدای  وقت آنگاه5

بلند فرياد بزنيد تا حصار شهر ی  با صدا  با هم همه
   شهر هجوم  داخل  از هر سو به آنوقت. فرو ريزد

 ».ببريد
:   گفت  ايشان  را احضار نمود و به  آاهنان يوشع6
 نفر از شما شيپور  داريد و هفت عهد را بر صندوق«

   به سپس7» . آنيد  حرآت  بگيريد و جلو آن در دست
 شهر،   دور زدن  آنند به  دستور داد تا شروع افرادش

   حرآت  آاهنان ، پيشاپيش  مسلح  مردان در حاليكه
 .آردند یم
   پيشاپيش  مسلح ، مردان  يوشع  فرمان  طبق پس9و8

  سپس.  آردند واختند حرآتن ی شيپور م آهی آاهنان
  آردند بدنبال ی م  عهد را حمل  صندوق آهی آاهنان
 ء  سر آنها نيز بقيه پشت.  درآمدند  حرآت آنها به
 شيپورها   مدت  اين در تمام.  شدند  روانه سربازان
   گفته  افرادش  به اما يوشع10. شد ی م  نواخته همچنان
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 او  آهی رند تا وقت نزنند و فرياد برنياو  حرف بود آه
 .دستور دهد

 دور شهر  بار بهک  عهد را ي  روز صندوق آن11
 باز   اردوگاه  به استراحتی  برا  از آن گرداندند و پس
روز 14و13و12.  را در آنجا بسر بردند گشتند و شب
   همان بار ديگر شهر را بهک  زود ي بعد، صبح

  راحت باز گشتند و است  دور زدند و دوباره ترتيب
 نيز  روز هفتم15.  روز تكرار شد  آار شش اين. آردند
 بار  بار، هفتک يی بجای  زود برخاستند ول صبح

  آاهنانی  وقت در دور هفتم16. شهر را دور زدند
   به ممتد و بلند نواختند يوشعی شيپورها را با صدا

بلند فرياد برآوريد، ی با صدا«:  دستور داد افرادش
  اين17!   است  آرده  ما تسليم ر را بهزيرا خداوند شه
   آن باشد، پس ی م  حرام  است  در آن  آه شهر با هر چه

ی  را با آسان  فاحشه  راحاب نابود آنيد و فقطی را بكل
 نگهداريد، زيرا او از   او هستند زندهء  در خانه آه

ی  چيز  باشيد آه مواظب18.  نمود  ما حمايت جاسوسان
اگر .   است  چيز حرام  همه نبريد، چون   غنيمت را به
   مصيبت  را به  اسرائيل خود برداريد قومی برای چيز

 و  اما طال و نقره19. دچار خواهيد آردی و نابود
 خداوند خواهد بود و بايد  از آنی و آهنی  مس ظروف

 ». شود  او آوردهء  خزانه به
بلند شيپور را ی صدای  وقت  اسرائيل  قوم پس20
.  بلندتر فرياد برآوردند هر چهی دند، با صداشني

ها فرو  ی حصار شهر اريحا دربرابر اسرائيل ناگهان
   داخل  از هر سو به  اسرائيل  قوم بنابراين!  ريخت

  هر چه21.  آردند  را تصرف  بردند و آن شهر هجوم
 و مرد، پير و   بردند زن  در شهر بود از بين آه

 شمشير   را از دم ، همه الغ، گاو و گوسفند و ا جوان
 .گذراندند

 قبًال برای   دو مردی آه  آن  به  يوشع  هنگام در اين22
   قول به«:   بودند، گفت  شده  اريحا فرستاده جاسوسی به

 برويد و او را با   فاحشه  آن ء خانه خود وفا آنيد و به
 ». دهيد  هستند، نجات اش  در خانه آسانی آه

 را با پدر و مادر و  ، راحاب ته دو نفر رف آن23
   را بيرون  آوردند و ايشان  و ساير بستگانش برادران
 و   راحاب بعد از نجات24.  جا دادند  اسرائيل اردوگاه

ی  مس  و ظروف ها طال و نقره ی او، اسرائيلء خانواده
 نمودند و   خداوند جمع ء خانهء خزانهی را برای و آهن
   راحاب ، يوشع  ترتيب بدين25. د آشيدن  آتش را به شهر

   نگاه  بودند زنده اش  در خانه  را آه و بستگانش
ی  زندگ  اسرائيل  امروز با قوم آنها تا به.  داشت

   به  يوشع  را آه  دو جاسوس  آن آنند، زيرا راحاب یم
 . داد  خود پناهء  بود، در خانه اريحا فرستاده

 خداوند بر  لعنت «: ، گفت  اخطار نموده بعد يوشع26
  او به. شهر اريحا آندی  بازساز  به  اقدام آهی آس

 را خواهد نهاد و  آنی ها  پايه  پسر ارشدش  جان قيمت
 را برپا  آنی ها  دروازه  پسر آوچكش  جان  قيمت به

 »!خواهد نمود
 جا پيچيد، زيرا خداوند با   در همه  يوشع شهرت27
 .بودی و
 

   عخان گناه
  گر چه.  شدند  گناه  مرتكب اسرائيل یاما بن

را از ی  چيز  بود آه خداوند دستور فرموده
 دستور  آنها از اينی  نبرند، ول  غنيمت شهر به
و ی  زبدء  نوهی،پسر آرم ( عخان. آردندی سرپيچ
   شده  حرام آهی از اموال)  يهوداء  از قبيله  زارحء نواده

  داوند بخاطر اين و خ  گرفت  غنيمت خود بهی بود برا
 .شدک  غضبنا  اسرائيل  قوم  بر تمام عمل

 چند نفر از   از تسخير شهر اريحا، يوشع پسی بزود2
 و  ئيل  بيت  در شرق آهی  شهر عا  خود را به مردان
 آنجا   بود فرستاد تا وضع  شده  واقع آون بيتک نزدي

:  نمودند گفتند آنها مراجعتی وقت3. آنندی را بررس
   دو يا سه استی  آاف  و فقط استی آوچكشهر «

   را تصرف  ما بروند و آن هزار نفر از سربازان
   لشكر اسرائيلء  همه ندارد آهی  لزوم بنابراين. آنند
 ». آند  آنجا حمله به
تسخير شهر ی  هزار سرباز برا  حدود سه  يوشع پس4
ی  عا مردان5.  خوردند فرستاد، اما آنها شكستی عا

ها را  ی، اسرائيل اطرافی  شهر تا بلنديهاء زهاز دروا
 را در   نفر از آنان و ششی ، حدود س  نموده تعقيب
 دچار   واقعه  از اين لشكر اسرائيل. آشتندی سراشيب
   يوشع پس6.  باختی  خود را بكلء  شد و روحيه وحشت
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خود ی ها جامهی  ناراحت  از شدت  اسرائيل و بزرگان
  غروب بر سر خود ريختند و تاک  آردند، خا را پاره

 .افتادندک  خا  عهد خداوند به در برابر صندوق
  خداوند، چرا ما را بهی  ا آه«:  دعا آرد  چنين يوشع7

 اموريها   اين  دست تا بهی  آورد رود اردنی  سو اين
   همان  آه  بوديم شدهی  راض آاشی ؟ ا  شويم آشته
   قوم آهک خداوند، اينی ، ا آه8.   بمانيم  رودخانه طرف

؟   آنم  چه  من  است  خورده  شكست  از دشمن اسرائيل
  مجاور از اينی ها ها و ساير قوم ی اگر آنعان چون9

 ما ء ، همه  نموده  با خبر شوند، ما را محاصره واقعه
   تو لطمه  نام  عظمت  به  عمل آيا اين. آنند یرا نابود م

 »زند؟ ینم
چرا ! بلند شو«:  فرمود يوشع  خداوند در پاسخ10

   من  از فرمان  اسرائيل قوم11ای؟   خاک افتاده  به اينچنين
 از   مخفيانه ايشان. اند  شده  گناه  و مرتكب سرپيچی آرده
، آنها  اند، ولی انكار نموده  شهر برداشته چيزهای حرام
   عمل اين12. اند  ساخته  خود پنهانء  اثاثيه را در ميان

  به.  شوند ها مغلوب  اسرائيلی  آه  است ده ش موجب
  توانند در مقابل  تو نمی  سربازان  آه  است  علت همين

اگر . اند  شده  ايستادگی آنند، زيرا گرفتار لعنت دشمنان
 ديگر با شما   نبريد، من  را از بين  حرام  غنيمت آن

 . بود نخواهم
 را بجا   قوم  گناه آردنک  پا  برخيز و مراسم حال«13

 شوند، زيرا  فردا آمادهی  برا  آنها بگو آه آور و به
ی ا:  گويم ی م  هستم اسرائيلی  خداوند، خدا  آه من

 را از   و تا آن  شماست  در ميان  حرام ، مال اسرائيل
   در برابر دشمنانتان خود دور نكنيد، نخواهيد توانست

   نزد من  فردا صبح  بگو آه  قبايلء  همه به14. بايستيد
   شخص  آن  آه  آنم  معلوم حاضر شوند تا من

  ، تمام  از آن پس.   است  قبيله  آدام  به خطاآار، متعلق
   آن  آه  آنم  جلو بيايند تا مشخص  قبيله آنی خاندانها
  سپس.   است  خاندان  آدام  خطاآار، در ميان شخص
   دهم  حاضر شوند تا نشان  خاندان آنی ها  خانواده تمام
بعد .   است  خانواده  مقصر، عضو آدام  شخص  آن آه
  آنگاه15.  بيايند  پيش  خانواده مقصر آنی  اعضا تمام

  اش ، با خانواده  است  را دزديده  حرام  مال آهی شخص

 و نابود شود، زيرا عهد   دارد سوخته  آه و هر چه
 ».  است  را رسوا نموده  و اسرائيل مرا شكسته

  اسرائيل  یها ، قبيله  زود برخاسته  صبح وشع ي پس16
يهودا  ء  قبيله و را در حضور خداوند حاضر ساخت

يهودا  ء قبيله  خاندانهای  تمام آنگاه17.  شد مقصر شناخته
بعد .  شد  داده  مقصر تشخيص  زارح جلو آمدند و خاندان

 زبدی  ء جلو آمدند و خانواده  خاندان های آن خانواده
 زبدی جلو آمدند و ء  خانواده مردان18.  شد ختهمقصر شنا

 . شد  زبدی مقصر شناختهء  نوه عخان
 در حضور خداوند،  فرزندم«:   گفت  عخان  به يوشع19
   خود اعتراف  گناه  را بگو و به  حقيقت اسرائيلی خدا
ی را از ما مخفی و چيزی ا  آرده  بگو چه  من به.  آن
 ». نكن

 خداوند،   به من«:   گفت شع يو  در جواب عخان20
.  ام  شده  گناه  و مرتكب ام  آرده  خيانت اسرائيلی خدا

 ی،بابلی زيبای رداک  ي  به ، چشمم  غنايم در ميان21
   پنجاه  وزنش  طال آه شمشک  و ي  نقره  مثقال دويست
   آنها را برداشتم طمعی  از رو  بود، افتاد و من مثقال

  اول.   آردم پنهانک نها را زير خا آ ام  خيمه و در ميان
 ». ردا را ، بعد طال و سپس گذاشتمک  را زير خا نقره

   فرستاد و آنها بشتاب  غنايم  چند نفر را بدنبال يوشع22
 بود، ردا و طال   گفته  عخان  رفتند و چنانكه  خيمه به

 قرار   زيرين  در قسمت  را پيدا آردند و نقره و نقره
   قوم  و تمام  را نزد يوشع  شده ء دزديدهاشيا23.  داشت

   آوردند و در حضور خداوند بر زمين اسرائيل
 را   اسرائيليها، عخانء  و همه  يوشع آنگاه24. گذاشتند
   دزديده آهی  طالي  و شمش ، او را با ردا و نقره گرفته

 و گاوها و گوسفندها و   و دخترانش بود، با پسران
   دره  به  داشت  آه  و هر چه اش  و خيمه االغهايش

 .عخور بردند
بر ی  بالي چرا چنين«:   گفت  عخان  به در آنجا يوشع25

 خداوند، تو را دچار بال   اآنونی؟سر ما آورد
 آنها را سنگسار  اسرائيل ی بن  تمام آنگاه» .آند یم

  ءجنازهی و رو26  را سوزاندند نمودند و بعد بدنهايشان
  آن.  برپا آردند از سنگی  بزرگء ده، تو  عخانء سوخته
   امروز به  تا به  مكان  و آن  هنوز باقيست  سنگء توده
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 خداوند   خشم  ترتيب بدين.   است معروف»  بالء دره«
 . فرو نشست

 
  یشهر عای تسخير و خراب

 را   و واهمه ترس«:  فرمود  يوشع خداوند به
 را   سربازان برخيز و تمام!  خود دور آن از

   پادشاه من.  شو روانهی  عا  خود بردار و به همراه
 و شهر و  مردم.  آنم ی م  تو تسليم  دست آنجا را به

 همانطور  با ايشان2.  تو خواهند شد از آنی  عا زمين
 آنجا رفتار   اريحا و مردم  با پادشاه  آه رفتار آن

 شهر را   و غنايم  بار چهارپايان  اما اين.ینمود
ی  برا در ضمن.  آنيد  خود قسمت انيد ميانتو یم

   گاه آمينک  شهر، ي  آن  در پشت  دشمن  به حمله
 ».بساز

. شدندی  عا  به  حملهء  لشكر او آماده  و تمام  يوشع پس3
   از افراد دلير خود را انتخاب هزار تنی  س يوشع

   آنها اين او به4. بفرستدی  عا  به آرد تا آنها را شبانه
ی  بنشينيد، ول  شهر در آمين در پشت«: ر را داددستو

.  باشيد  آماده حملهی از شهر زياد دور نشويد و برا
ک  شهر نزدي  به  و افرادم من:   است  ما چنينء نقشه5

 ما  ء مقابله  به  پيشء  شهر مانند دفعه مردان.  شد خواهيم
ی نشين  ما عقب  هنگام در اين.  برخواهند خاست

   درحال  پيشء  مانند دفعه  اينكه  گمان آنها به6.  آنيم یم
   و بدين  ما خواهند پرداخت  تعقيب  به فرار هستيم

بعد، شما از 7.  از شهر دور خواهند شد ترتيب
 آنيد،   شهر حمله  داخل  بياييد و به  بيرون گاه آمين

.   است  آرده  شما تسليم  دست  را به زيرا خداوند آن
  اين. ، شهر را بسوزانيد  است د فرموده خداون چنانكه8
 ». دستور استک ي
   بين گاه ، در آمين  شده  روانه  شب  آنها همان پس9

 ء  و بقيه اما يوشع.  شدند پنهانی  عا  و غرب ئيل بيت
 . ماندند لشكر در اردوگاه

 خود را   سربازان  زود يوشع روز بعد، صبح10
 در  سرائيل ا نمود و خود با بزرگانی آراي صف

آنها 13و12و11.  آرد حرآتی عای  لشكر بسو پيشاپيش
 آنها و   بين آهی ا شهر در آنار درهی  شمال در سمت

هزار نفر   پنج يوشع.  آردند  توقف شهر قرار داشت

 در  آهی هزار نفری  س  فرستاد تا به ديگر را هم
،   نفراتء خود او با بقيه.  شوند  بودند ملحق  گاه آمين
 . ماند  دره  در همان  شب آن
،   در آنسوی دره  لشكر اسرائيل  عای با ديدن پادشاه14

،  فت   اردن  دشت  با آنها به با لشكر خود برای مقابله
 شهر   زيادی از اسرائيليها در پشتء  عده  از اينكه غافل

 برای   و لشكر اسرائيل يوشع15. اند  نشسته در آمين
اند، در   خورده  شكست  از دشمن  وانمود آنند آه اينكه
 عای دستور   مردان  تمام به16.  فرار گذاشتند  پا به بيابان
   يوشع آنها برای تعقيب.  آنها بپردازند  تعقيب  شد به داده

  ئيل  در عای و بيت بطوريكه17 شدند،  از شهر خارج
 روی  ها نيز به  باقی نماند و دروازه يک سرباز هم
 ! بوداسرائيليها باز

 خود را بسوی ء نيزه«:  فرمود  يوشع  خداوند به آنگاه18
   چنين يوشع» . ام  تو داده  را به ، زيرا آن عای دراز آن

 منتظر بودند وقتی   گاه  در آمين سربازانی آه19. آرد
   بود ديدند، از آمينگاه  داده  يوشع  را آه  عالمت اين

   آتش  را به آن بردند و   شهر هجوم ، به  آمده بيرون
   سر نگاه  پشت  عای وقتی به سربازان21و20. آشيدند

 را فرا   شهرشان آردند و ديدند دود غليظی آسمان
   قدرت  شد آه  سست  چنان  و پايشان  دست  است گرفته

   و همراهانش يوشع.  گرديد  از آنها سلب  هم فرار آردن
  زانی آه دود را برفراز شهر ديدند فهميدند سربا چون

  اند، پس ور شده  شهر حمله  بودند به گاه در آمين
 خود   آنندگان  آشتار تعقيب  باز گشتند و به  هم خودشان
 .پرداختند

   در داخل آهی  اسرائيل  ديگر، سربازان از طرف22
   اين به.  آردند  حمله  دشمن ، به  آمده شهر بودند بيرون

   سپاه  دام ه ب از دو طرفی  عا  سربازان ترتيب
  آهی تنها آس23.  شدند  آشته  افتادند و همه اسرائيل
،   اسير آرده  او را هم بود آهی  عا  ماند پادشاه زنده

 . آوردند نزد يوشع
 را در   افراد دشمن  از اينكه  پس لشكر اسرائيل24

ی  اهالء وارد شدند تا بقيهی  عا  شهر آشتند، به خارج
 روز،  در آن25. ير بگذرانند شمش شهر را نيز از دم

 هزار   بر دوازده  بالغ  تعدادشان  شهر آه  جمعيت تمام
   خود را آهء  نيزه زيرا يوشع26، شدندک نفر بود، هال
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   نگاه  حالت  همان  بود، به دراز نمودهی عای بسو
.  شدند  شهر آشته  آن  مردمء  همه آهی  تا موقع داشت

   قوم ماندند آهی  شهر باق  و چهارپايان  اموال فقط27
خداوند ( . گرفتند  غنيمت خودبهی  آنهارا برا اسرائيل

ی  را برا توانند غنايم ی آنها م بودآه  فرموده  يوشع به
،  را سوزانيدهی  شهر عا يوشع28) .نگهدارند خود

   همان  امروز به  تا به در آورد آهی ا  خرابه بصورت
 .  باقيست حال

   غروب هنگام.   دار آويخت  عای را به ، پادشاه يوشع29
  ، جلو دروازه  آورده  جسد او را پايين  دستور يوشع به

 روی جسد او   از سنگ ای بزرگ شهر انداختند و توده
 .  امروز نيز باقيست  تا به انباشتند آه

 
   عيبال  بر آوه  تورات  قوانين قرائت

  اسرائيلی خداوند، خدای  برا  يوشع سپس30
 ی، موس چنانكه31.  بنا آرد  عيبال بر آوهی قربانگاه

 دستور   اسرائيل  قوم  به خدمتگزار خداوند، در تورات
ی  از سنگها  قربانگاه  اين ساختنی  بود، برا داده

ی ها ی، قربان  آاهنان سپس * . آردند  استفاده نتراشيده
   يوشع آنگاه32.  آردند  خداوند تقديم  به بر آنی سالمت

را ی  موس  فرمان ، ده  اسرائيل در حضور جماعت
 .  نوشت قربانگاهی سنگهای رو
،  ، رهبران  با بزرگان  اسرائيل  قوم ، تمام  از آن پس33

 بودند،   ايشان  در ميان  و حتی افراد غريبی آه قضات
   آوه ء در دامنه يک دسته.  شدند  تقسيم  دو دسته به

در .   عيبال  آوهء يگر در دامنه دء ايستادند و دسته َجِرزيم
 عهد   صندوق ، در حاليكه ، آاهنان  دو دسته  اين وسط

   را برآت  اسرائيل  داشتند، ايستادند تا قوم را بر دوش
 موسی قبًال   دستوری آه  مطابق  رسوم  اين ءهمه. (دهند
   نوشته  قوانين  تمام  يوشع آنگاه34.)  شد  بود، انجام داده
ها بود،  ها و لعنت  برآت  شامل  را آه تورات در  شده

   دستورات ، تمام خالصه35.  خواند  اسرائيل برای مردم
،   مردان  در حضور تمام  و آاست  آم موسی بدون

 با آنها   و غريبانی آه  اسرائيل ، اطفال ، جوانان زنان
 . شد بودند، خوانده

                                                 
 .8-2: 27نگاه کنيد به تثنيه    *

 
 ها ی جبعونء حيله

   از فتوحات ی همسايه سرزمينها وقتی پادشاهان
 و   جان  با خبر شدند، بخاطر حفظ اسرائيل بنی

  اسرائيل  و بنی  متحد گشتند تا با يوشع  خود با هم مال
 حيتی، اموری، آنعانی،   قبايل اينها پادشاهان. بجنگند

   در نواحی سمت فرزی، حوی و يبوسی بودند آه
های  آوه تا   دريای مديترانه  و سواحل غربی رود اردن

 .آردند ، زندگی می  در شمال لبنان
 بر  يوشعی خبر پيروزی  وقت  جبعون اما مردم5و4و3

   جان نجاتی را شنيدند، برای اريحا و عای شهرها
آنها .  شدند  متوسل  حيله  به  جنگ خود، عوض

   و پينه آهنهی  و آفشها ژندهی را با لباسهای گروه
  نانی  و مقدار رسمندی با پاالنهای ، االغهاي زده
 و   آهنه  آه شرابک و چند مشک  خش زدهک آپ

   گروه اينی وقت6.  فرستادند دار بودند نزد يوشع وصله
 و   رسيدند، نزد يوشع  در جلجال  اسرائيل  اردوگاه به

  ما از سرزمين«: ، گفتند رفتهی  اسرائيل ساير مردان
   با ما پيمان  تا از شما بخواهيم ايم  اينجا آمده بهی دور
 ». ببنديد صلح

 شما   آه ما چطور بدانيم«: ها گفتند یاما اسرائيل7
   اگر در اين  نيستيد؟ چون  سرزمين  اين ساآن

   صلح  با شما پيمان توانيم ی باشيد نم  ساآن سرزمين
 ». ببنديم

 ».  تو هستيم ما بندگان«:  گفتند  يوشع آنها به8
هستيد و ی  آسان ما چهش«:  از آنها پرسيد يوشعی ول

 »ايد؟ از آجا آمده
 اينجا   دور به  از يک سرزمين ما بندگانت«: گفتند9

   ما رسيده  گوش  به  خداوند، خدايتان ؛ زيرا شهرت ايم آمده
 آارهای بزرگی در مصر   او چه  آه ايم  و شنيده است
 در   اموری آه  باليی بر سر دو پادشاه و چه10آرد 
 و   حشبون ، پادشاه  بودند يعنی سيحون ن ارد  شرق طرف
آرد،   می  حكومت  در عشتاروت  آه  باشان ، پادشاه عوج
   ما از ما خواستند آه  و مردم  بزرگان پس11. آورد
 حضور شما   و به ای برای سفر طوالنی بگيريم توشه
 و از شما   شما هستيم  ما بندگان  آه  و بگوييم بياييم
 سفر  وقتی عازم12.  ببنديد  صلح  پيمان با ما خواهيم می
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 بودند، اما حاال   از تنور درآمده  نانها تازه  اين شديم
  اين13! اند  و آپک زده بينيد خشک شده  می چنانكه

   در آغاز سفر، نو بودند، اما حاال آهنه مشكهای شراب
 طوالنی  لباسها و آفشهای ما بسبب! اند  و ترآيده شده
 ».اند  شده ندرس، م  راه بودن

 آنها، ء  توشه  با ديدن  اسرائيل  و بزرگان يوشع15و14
  با خداوند  آنكه  را باور آردند و بدون حرفهايشان
   و قول  بست  صلح  با آنها پيمان  نمايند، يوشع مشورت
 نيز   اسرائيل  نبرد و بزرگان  را از بين  ايشان داد آه
 .شكنند را ن  پيمان  اين  خوردند آه قسم

   معلوم  بود آه  نگذشته  موضوع  روز از اين هنوز سه16
   سرزمين  در آن  مسافر از همسايگانشان  گروه شد اين

  اسرائيل بنی17! آنند  نزديكی زندگی می هستند و در همان
   شهرهای ايشان  روز بعد به در مسير پيشروی خود، سه

   و قريه بئيروت،  ، آفيره  شهرها جبعون  اين نام. (رسيدند
   اسرائيل  بزرگان اما بخاطر سوگندی آه18.)  بود يعاريم

 بودند نتوانستند   ياد آرده  خداوند، خدای اسرائيل  نام به
 . ببرند آنها را از بين
اما آنها 19 آردند،   اعتراض  قوم  بزرگان اسرائيليها به
   خداوند، خدای اسرائيل  نام ما به«:  گفتند در جواب

 بايد  پس20.  ای نزنيم  آنها صدمه  به  آه ايم وگند خوردهس
 بمانند؛   زنده  آه ، بگذاريم  سوگند خود وفا نموده به

  ، خشم  بشكنيم ايم  بسته  با آنان  اگر پيمانی را آه چون
   اضافه سپس21» . خواهد شد خداوند بر ما افروخته

  ا هيزم بمانند و برای م  زنده بگذاريد ايشان«: آردند
 ». بياورند بشكنند و آب

چرا ما «:  ، گفت  جبعونيها را احضار آرده يوشع22
 بسيار دور   از سرزمين ، گفتيد آه  داده را فريب

  پس23؟ ما هستيدک  نزديء  همسايه  آنكه ايد و حال آمده
   بايد هميشه  خواهيد بود و بعد از اين شما زير لعنت

   بشكنيد و آب ما هيزمی دا خء خانهی  برا  غالم بعنوان
 ». آنيد مورد نياز را تهيه

 خداوند، خدای شما   آه  بوديم  شنيده چون«: آنها گفتند24
   اين  بود تمام  خدمتگزار خود موسی دستور داده به

   را نابود آند، پس  نمايد و ساآنانش  را تصرف سرزمين
ا  آار ر  خود اين  جان  و بخاطر نجات بسيار ترسيديم

  ، هر طور آه ولی حاال در اختيار شما هستيم25.  آرديم
 ».دانيد با ما رفتار آنيد  می صالح

،  نداد آنها را بكشند  اجازه  اسرائيل  مردم  به يوشع26
ی  برا  آب  و آشيدن  هيزم شكستنی  را برا و ايشان27

  ايشان.  نمود  خداوند تعيين  و قربانگاه  اسرائيل مردم
ی  خداوند برا آهی  آار خود در جاي هتا امروز ب

 .دهند ی م  ادامه  است  آرده  تعيين عبادت
 

 ايستد ی باز م  از حرآت آفتاب
  ، شنيد آه  اورشليم ، پادشاه َصَدقی ادون
  ويرانی  و بكل را گرفتهی  شهر عا يوشع

 قبًال   آه ، همانگونه  است  را آشته  و پادشاهش آرده
   برده  را از بين  و پادشاهش آرده  اريحا را ويران

   با اسرائيل  جبعون  ساآنان  شنيد آه او همچنين. بود
  او و مردم2. اند  و با آنها متحد شده  آرده صلح

 خبرها بسيار ترسيدند، زيرا   اين  با شنيدن اورشليم
 بود  ، بزرگ نشين پادشاهی  مانند ديگر شهرها جبعون

  شجاعی  جنگجويان انشو مردمی بزرگتر از عای حت
 افتاد و   فكر چاره  به صدقی  رو ادون از اين3. بودند
   پادشاه ، فرآم  حبرون  پادشاه را نزد هوهامی قاصدان
   عجلون  و دبير پادشاه  الخيش  پادشاه ، يافيع يرموت

آنيد ک بياييد مرا آم«4:  را داد  پيغام فرستاد و اين
 و   با يوشع يرا ساآنانش، ز  آنيم  حمله  جبعون تا به
 ».اند  بسته  صلح  پيمان  اسرائيل قوم

 متحد شدند و لشكر  با همی  امور  پادشاه  پنج  اين پس5
 . نمودند  بسيج  با جبعون جنگی خود را برا

 نزد   جلجال بهی  قاصدان  با شتاب  جبعون بزرگان6
بشتابيد و «: ، گفتند  آرده  فرستادند و التماس يوشع
  نجاتی آنيد و از نابودک  خود را آم تگزارانخدم

 ساآنند   در آوهستان آهی  امور  پادشاهان دهيد؛ تمام
 ».اند  آرده خود را بضد ما بسيجی لشكرها

 از   شجاعش  و جنگاوران  سربازان  با تمام يوشع7
 .  شتافت  جبعون مردمک  آم  به جلجال

  ، زيرا من  نترس از ايشان«:  فرمود  يوشع خداوند به8
  از ايشانی  و آس ام  آرده  تو تسليم  دست آنها را به

 ».  در برابر تو را نخواهد داشت مقاومتی يارا
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 پيمود و   را شبانه  و جبعون  جلجال  بين  راه يوشع9
 را  خداوند دشمن10.  را غافلگير آرد دشمنی لشكرها

از آنها ی  زياد ها عده ی نمود و اسرائيل دچار وحشت
  حورون  بيت ء را تا گردنه  آشتند و بقيه را در جبعون

   آشتار خود ادامه  به  و مقيده ، تا عزيقه  نموده تعقيب
 رسيد،  حورون بيتی  سرازير  به دشمنی وقت11. دادند

 بارانيد   درشت  بر سر آنها تگرگ خداوند از آسمان
 را از آنهای  زيادء  و عده  داشت  ادامه  عزيقه  تا به آه

  شدند  آشته  تگرگ ء بوسيله آهی تعداد افراد.  آشت
ک ها هال ی با شمشير اسرائيل بود آهی بيشتر از آنان

 !شدند
   را تعقيب دشمنی  اسرائيل  سربازان در حاليكه12
 نزد   بودند، يوشع آردند و آنها را عاجز ساخته یم

ی ا«:   گفت اسرائيل یخدا دعا آرد و در حضور بن
   َاَيلونء  برفراز دره ماهی ، و ا جبعونی ر باال ب آفتاب

 ». باز بايستيد از حرآت
  اسرائيل ی باز ايستادند تا بن  از حرآت  و ماه آفتاب13

 ياشر نيز   در آتاب  واقعه اين.  را نابود آردند دشمن
   روز در وسط ، تمام  آفتاب پس.   است  شده نوشته
  آهی  روز ظير چنينن14!  باز ايستاد  از حرآت آسمان

   متوقف انسانک يی  را بخاطر دعا  و ماه خدا آفتاب
در .  نخواهد شد  و ديده  نشده  باشد هرگز ديده ساخته
  اسرائيل یبنی  برا  خداوند بود آه ، اين واقع
 .جنگيد یم

 خود   اردوگاه  به  سربازانش  با تمام  يوشع  از آن پس15
 . بازگشتند در جلجال

 
  ی امور پادشاهان  شكست

   مقيده  به  پادشاه  پنج ، آن  جنگ اما در خالل16
  يوشع17.  آردند غار پنهانک گريختند و خود را در ي

: دستور داد18،  آنها باخبر شد از مخفيگاهی وقت
 مسدود آنيد و چند  بزرگی  غار را با سنگها ءدهانه«

؛ د آنها شون  خروج  در آنجا بگذاريد تا مانع نگهبان
  بدنبال.  بر نداريد  دست  دشمن شما از تعقيبی ول19

 آنيد و نگذاريد   آنها حمله  سر به آنها برويد، از پشت
ی خداوند، خدا. خود باز گردندی  شهرها  به دوباره

 ».  است  آرده  شما تسليم  دست شما آنها را به

 دادند   آشتار ادامه  آنقدر به  و لشكر اسرائيل يوشع20
ی  آم  عده  نابود شدند، و فقط  لشكر دشمن راد پنجتا اف

   بدر بردند و توانستند خود را به  سالم  جان از آنان
 لشكر   تمام سپس21. حصاردار خود برسانندی شهرها
.  بازگشتند  خود در مقيده  اردوگاه  به  بسالمت اسرائيل
   اسرائيل  قوم  نكرد عليه  جرأت ، هيچكس  پس از آن
 . بياورد بر زبانی نسخی حت
 غار آنار  ءسنگها را از دهانه«:   گفت بعد يوشع22

  آنها پس23» . بياوريد  را بيرون  پادشاه  پنج بزنيد و آن
 و  ، الخيش ، يرموت ، حبرون  اورشليم پادشاهان
   مردان  تمام يوشع24.  آوردند  را بيرون عجلون
 او  مراه ه آهی  سرداران  را فراخواند و به اسرائيل

   پنج  آن خود را برگردنی بودند دستور داد پاها
   به سپس25.  آردند  بگذارند، و آنها چنين پادشاه
 خود را  نترسيد و جرأتی از آس«:   خود گفت مردان

 باشيد، زيرا  و شجاعی  قو  ندهيد، بلكه از دست
 نحو رفتار خواهد   شما بدين  دشمنان خداوند با تمام

 »!آرد
 را   پادشاه  پنج  با شمشير خود آن ، يوشع  از آن پس26

  جان یبی پيكرها.   دار آويخت  و آنها را بر پنج آشت
 . بردار ماندند آنها تا غروب

   دستور يوشع ، مطابق  آفتاب بعد از غروب27
، در   آورده دار پايينی آنها را از باالی ها جنازه
. ، انداختند بودند  شده  پنهان آهی  غار  همان درون
   غار گذاشتند آه  آنء  بر دهانه بزرگی  سنگها سپس

 .  باقيست تا امروز همچنان
 

 ها یاموری جنوبی  شهرها تصرف
 را  ، آن  آرده  حمله  شهر مقيده  به  روز يوشع در همان28

   بطوری آه  اهالی آنجا را آشت  و تمام  و پادشاه گرفت
.  بدر ببرند  سالم تند جان آنجا نتوانس  از ساآنان هيچكدام

و 30 آردند،   حمله  لبنه  به  و افرادش ، يوشع بعد از آن29
   تسليم  ايشان  دست  به خداوند آنجا را نيز با پادشاهش

 را مانند اهالی شهر اريحا   آن  ساآنان نمود، و آنها تمام
 . شمشير گذراندند از دم

در روز 32.  بردند  حمله  شهر الخيش ، به بعد از آن31
.  نمود  تسليم  ايشان  شهر را بدست ، خداوند آن دوم
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 شمشير   از دم لبنهی  اهال شهر را مثلی  اهال آنها تمام
 .گذراندند

 آردند،   حمله  الخيش ها به ی اسرائيل آهی هنگام33
   جازر با لشكر خود سر رسيد تا به  پادشاه هورام
، او و  وشعاما ي. نمايدک  آم  شهر الخيش مردمان

  از آنها را زندهی  داد و آس  را شكست  افرادش تمام
 . نگذاشت

   شهر عجلون  روز به  در همان  و افرادش يوشع35و34
ی  آنجا را مانند اهال  ساآنان  بردند و تمام نيز حمله
شهر    به بعد از عجلون37و36. نمودندک  هال الخيش
ی باديها آ  را با تمام  آردند و آن  حمله حبرون
 را آشتند،   ساآنانش ء و همه  گرفتند و پادشاه اطرافش
  سپس39و38. نماندی  باق  زنده نفر همک  ي آهی بطور

   را با تمام  شهر دبير بازگشتند و آن از آنجا به
   مردمشء  و همه  گرفتند و پادشاه اطرافشی ها دهكده

 . نمودند  عام  قتل لبنهی را مانند اهال
   را به  سرزمين  آن  تمام ، يوشع  ترتيب  اين به40

 در  را آهی  و پادشاهان  درآورد و قبايل تصرف
ی  زندگ ها، دشتها و نگب آوهستانها، آوهپايه

 خداوند   چنانكه  اسرائيل قوم.  برد آردند از بين یم
ک  را هال  سرزمين  آن  ساآنان  بود، تمام دستور داده

 تا   و از جوشن غزه تا  برنيع از قادش41. نمودند
ها  ی پيروز  اينء همه42.  آردند  عام  را قتل  همه جبعون
ی  شد، زيرا خداوند، خدا انجامی لشكرآشک در ي

  ، يوشع  از آن پس43. جنگيد ی م قومشی ، برا اسرائيل
   در جلجال  خويش  اردوگاه  افراد خود به با تمام
 . بازگشت

 
  ی شمال  پادشاهان شكست

   وقايع  حاصور، از اين ، پادشاه يابين یوقت
   اين بهی ، فورًا پيغامهاي يافتی آگاه

   جوار او حكومت همی  برشهرها  آه پادشاهان
 :آردند، فرستاد یم

 ،  مادون  پادشاه يوباب
 ،  شمرون پادشاه
 ،  اخشاف پادشاه
 ی،شمالی  آوهستانها  پادشاهان تمام

 ،  جليلء  درياچه وب در جن  واقع  اردن  دره پادشاه
  بودند،  در دشتها ساآن آهی پادشاهان
 ، ُدر، در غربی  بلنديها پادشاهان
  بودند،  آنعان  و غرب  در شرق آهی پادشاهان
ی و يبوسی  فرزی، حيتی،اموری  قومها پادشاهان

  در آوهستانها بودند، آه
   آوه ءدامنهی  در شهرها آهی  حو  قوم پادشاهان
 . بودند  ساآن  مصفه مين در ز حرمون

   شكستن درهمی  برا پادشاهان ،تمام  ترتيب بدين5و4
خود را ی  متحد شدند و لشكرها اسرائيليها با همی قوا

  اردو زدند، مرومی ها ، نزد چشمه  آرده بسيج
 دشتها  هايشان شمار آنها با اسبها و عرابه ی ب سپاهيان

 .را پرساختند
  ، چون از آنها نترس«: مود فر  يوشع اما خداوند به6

شما !  خواهند شد  آنها آشته  تمام  وقت فردا در همين
  هايشان  آنيد و عرابه  را قطع  پای اسبهايشان بايد رگ
   و افراد او خود را به يوشع7» . بزنيد را آتش
 ناگهانی، ء  رساندند و در يک حمله های مروم چشمه

   سپاه  آن ند تمامخداو8.  را غافلگير آردند لشكر دشمن
 نمود و آنها افراد   اسرائيليها تسليم  را بدست عظيم
  ء دره  و شرق  و مسرفوتمايم  بزرگ  را تا صيدون دشمن
 حتی يک   جنگ در اين. ، آشتند  نموده  تعقيب مصفه

 و افراد  يوشع9!  بدر نبرد  سالم  جان نفر از افراد دشمن
 پای   بود، رگ  فرموده  ايشان  خداوند به او همانطور آه
های آنها را   عرابه  آردند و تمام  را قطع اسبهای دشمن

 . زدند آتش
، شهر حاصور را نيز   بازگشت  در راه يوشع10

حاصور . (  را آشت  آن تسخير نمود و پادشاه
ی  آسان  تمام يوشع11) .بودی  نواح  شهر آن مهمترين
   آتش  به و شهر را  شهر بودند آشت  در آن را آه
 .آشيد

   مغلوب پادشاهانی  ساير شهرها  به  يوشع سپس12
 او   خدمتگزار خداوند، بهی، موس  برد و چنانكه حمله
از (13.  نمود  عام  آنجا را قتل  ساآنان  بود، تمام گفته

   بودند، يوشع ها بنا شده تپهی  بر باال آهی شهرهاي
ی  باق لم را سا  شهر حاصور را سوزانيد و بقيه فقط

   و ثروت  حيوانات  تمام  اسرائيل قوم14.)  گذاشت
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  ء بردند، و همه  غنيمت  را به  شده ويرانی شهرها
 .آنجا را آشتندی اهال

 او   خداوند به را آهی  موس  دستورات  تمام يوشع15
 . داد  انجام  و آاست  آم  بود بدون داده

 ء نی همه آرد يع  را تصرف  سرزمين  تمام  يوشع پس16
   سرزمين ، تمام نواحی آوهستانی صحرای نگب

های  ، و دشتها و آوه  اردن ، دشتها، دره جوشن
 از   اسرائيل  سرزمين ، وسعت  ترتيب  اين به17.  اسرائيل

 جاد در  ، تا بعل  نزديک سعير در جنوب  حالق آوه
. رسيد  می  در شمال  حرمون  آوه ء در دامنه وادی لبنان

  قوم18.   ممالک را آشت  اين  پادشاهان مام ت يوشع
   سرزمين  جنگيدند تا توانستند اين  سال  چندين اسرائيل
تنها 19 . نمايند  بود تصرف  داده  آنها وعده  خدا به را آه

 بود  ، جبعون  بست  صلح  پيمان  با اسرائيل شهری آه
   شهرها در جنگء بقيه.  بودند  حوی ساآن  قوم  در آن آه
 را بر  خداوند دشمنان20.  درآمدند  اسرائيل  تصرف به
   باشند، با قوم  خواستار صلح  تا بجای اينكه  داشت آن

   آشته  ترحم  آنها بدونء ، همه در نتيجه.  بجنگند اسرائيل
 موسی امر   خداوند به  بود آه  همان  درست شدند و اين

 . بود فرموده
 در  يها را آه عناق ، يوشع  مدت اينی در ط21

  ، يهودا و اسرائيل ، دبير، عناب حبرونی آوهستانها
 را   شهرهايشان  برد و تمام آردند از بين یمی زندگ
   در سرزمين آهی هاي ی عناقء همه22.  آرد ويران
 در  آمی از آنها ء عده  رفتند و فقط  بودند از بين اسرائيل
 .ماندندی  و اشدود باق ، جت غزه

   خداوند به  را، چنانكه  سرزمين  آن  تمام  يوشع پس23
   قبايل  را بين  آرد و آن  بود، تصرف فرمودهی موس

.  بخشيد  ملكيت  به  ايشان  نمود و به  تقسيم اسرائيل
  ، صلح  از سالها جنگ  پس  سرزمين  در آن سرانجام
 . حكمفرما شد و آرامش
  بودند  خورده شكستی  از موس آهی پادشاهان

   در سمت آهی پادشاهانی  نامها  است اين
آنها ی  بودند و شهرها رود اردنی شرق

آنها از ی شهرها: ( شد  تصرف اسرائيل ی بنء بوسيله
ی  نواح  تمام  شامل ، آه  حرمون  تا آوه  ارنونء دره
 .) شد، امتداد داشت ی م  اردنء درهی شرق

ی گ زند  در حشبون  آه  اموريان ، پادشاه سيحون2
 و   ارنونء آرد و قلمرو او از عروعير در آنار دره می

 مرز   آه  يبوق ء تا دره  ارنون  دره از وسط
   شامل  سرزمين اين.  يافت ی امتداد م عمونيهاست

   اردنء  بر دره او همچنين3. بودی  جلعاد آنون نصف
   در شرق واقع ( يشيموت  تا بيت  جليل ء از درياچه آه
،   امتداد داشت  پيسگاه  آوهء و تا دامنه)  مردهی دريا

 .آرد ی م حكومت
 رفائی بود و   قوم  از بازماندگان ، آه  باشان  پادشاه عوج4

او بر 5. آرد  و ادرعی زندگی می در عشتاروت
 در   حرمون  از آوه نمود آه  می سرزمينی حكومت

  ، و از سمت  در مشرق  باشان  و تمام  تا سلخه شمال
ها و  ها و معكی  جشوری  تا مرزهای سرزمين مغرب

 شمالی جلعاد را  ء نيمه ای آه  تا منطقه  جنوب از سمت
رسيد،   می  حشبون  سرحد سرزمين  و به گرفت دربر می

 آسانی بودند  ، همان  سرزمين  اين ساآنان6.  امتداد داشت
 بردند و موسی  ، آنها را از بين اسرائيل  موسی و بنی آه

 ء  قبيله  و جاد و نصف  رئوبينء  قبيله  را به يشانزمينها
 .منسی داد

 
  خوردند  شكست  از يوشع آهی پادشاهان

   حكومت  غربی رود اردن  در سمت پادشاهانی نيز آه7
.  شدند ها آشته  و اسرائيلی  يوشع آردند بوسيله می

   تا آوه  جاد در وادی لبنان  از بعل زمينهای آنها را آه
   قبايل  بين  سعير بود، يوشع نزديک آوه  حالق
 آوهستانها،   شامل  ناحيه اين8.  آرد  تقسيم اسرائيل بنی

 و  ها، صحرای يهوديه ، آوهپايه  اردن دشتها، دره
 حيتی، اموری،   آنجا اقوام ساآنان.  بود صحرای نگب

-9. آنعانی، فرزی، حوی و يبوسی بودند

   را آه  مناطق ی اين شهرها ، پادشاهان اسرائيل بنی24
  اين.  دادند رسيد شكست  سی و يک نفر می  به تعدادشان

نزديک (اريحا، عای :  بودند از شهرها عبارت
،  ، الخيش ، يرموت ، حبرون ، اورشليم) ئيل بيت

،  ، عراد، لبنه ، جازر، دبير، جادر، حرمه عجلون
،  ون، لشار ، حافر، عفيق ، تفوح ئيل ، بيت ، مقيده عدوالم
،  ، تعناک ، اخشاف  مرئون ، حاصور، شمرون مادون
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در بلنديهای (، در ) در آرمل ( ، يقنعام مجدو، قادش
 . ، و ترصه) در جلجال ( ، قوئيم)در
 

  تسخير نشدهی سرزمينها
  رسيد، خداوند بهی  پير  سن  به يوشعی وقت

  در حاليكهی ا تو پير شده«: او فرمود
   بايد تصرف  آه  است ماندهی باقی زيادی سرزمينها

 و  ماندهی  باق آهی  سرزمينهاي اينها هستند آن7-2. شوند
  آه(ها  ی فلسطين  سرزمين تمام: بايد تسخير شوند

،  اشقلون، اشدود،   غزه  نشين  شهر پادشاه  پنج شامل
 و ها  جشوری ، سرزمين)باشد  می  و عقرون جت
 قومها جزو  ن اي  سرزمين تمام ( ها در جنوب یعو

   رود شيحور در شرق شوند و بين ی م  محسوب آنعان
  ء، بقيه) قرار دارند  در شمال عقرون مصر و سرحد

ها و  ی صيدونء  شهر معاره  بين  آه  آنعان سرزمين
   در مرز اموريها قرار دارد، سرزمين شهر افيق
   جاد در جنوب  از بعل  آه  در شرق  لبنان جبليها، تمام

  يابد، تمام ی امتداد م  حمات  تا گذرگاه  حرمون آوه
   و مسرفوتمايم  لبنان  بين آهی آوهستانی سرزمينها

   ساآنان من.   صيدونيهاست  به قرار دارد و متعلق
   اسرائيل قومی  رو  سرزمينها را از پيش  اين تمام

  آنها را چنانكهی  راند، اما تو زمينها  خواهم بيرون
  ء قبيله  و نصف  اسرائيلء  قبيله  نه ، بين ام دستور داده

 ». باشد ايشانک  تا مل  آن  تقسيم  قرعه  حكم بهی منس
 

   اردن شرقی  زمينها تقسيم
 و جاد،   رئوبين ء منسی و دو قبيلهء  ديگر قبيله نصف8

   تحويل  شرقی رود اردن  خود را در سمت قبًال قسمت
   را برای آنها تعيين  ناحيه  بودند، زيرا موسی اين گرفته
   وادی ارنونء  در آناره از عروعير آه9.  بود نموده
   و تمام  وادی است  اين  در وسط  تا شهری آه است
 شهرهای  ءمه ه همچنين10،   ميدبا تا ديبون بيابان
 تا سرحد   از حشبون  اموری آه  قوم ، پادشاه سيحون
و نيز 12و11. آرد، ملک آنها بود  می  حكومت عمون

   آوه ها، تمام ها و معكی  جشوری جلعاد، سرزمين
 جزو   تمام  آه  تا شهر سلخه  باشان  و تمام حرمون

 در  عوج. (  داشت  آنها تعلق  بود به قلمرو عوج

  آرد و از بازماندگان  می  وادرعی حكومت عشتاروت
   داد و بيرون  موسی آنها را شكست رفائيها بود آه

 جشور و معكی را از  اما اسرائيليها مردم13.) راند
 آنها تا امروز در   نكردند، بطوريكه  بيرون زمينهايشان

 . ساآنند  ايشان ميان
زيرا  بود،  ندادهی  زمين هيچی  الوء  قبيله بهی موس14

   به  بر آتش آهی هاي ی، قربان زمينی قرار بود بجا
 . شود  آنها داده شد به ی م خداوند تقديم

 
   رئوبينء  قبيله زمين

  ءقبيلهی  خاندانها  را به از سرزمينی بخشی موس15
 آنها از عروعير در  حدود زمين16.  بود  داده رئوبين
ی اد و  آن  در وسط آهی  و شهر ارنونی آنار واد

  سرزمين17.  مجاور ميدبا بود  دشت ، تا آنطرف است
شد،  ی م  دشت آنی  شهرها  و تمام  حشبون آنها شامل

،  يهصه18،   معون بعل ، بيت بعل ، باموت ديبونی يعن
 شحر در  ، سارت ، سبمه قريتايم19،  ، ميفاعت قديموت
 و  يشيموت فغور، بيت بيت20،  درهی  باال آوهستان

 .  پيسگاه وه آ دامنه
 بودند و نيز   در دشت آهی  شهرهاي همچنين21

   در حشبون آهی  امور ، پادشاه سيحونی شهرها
.  درآمدند  رئوبينء  قبيله  ملكيت آرد به ی م حكومت
   را آه  مديان  و بزرگان  پادشاه  سيحونی،موس

  ، صور، حور و رابع  راقمی،َاِو:  بودند از عبارت
 سيحوِن   افراد در سرزمين اين.  بود  داده شكست
  بلعام22. آردند و با او متحد بودند یمی  زندگ پادشاه

  بود آهی  آسان جادوگر، پسر بعور، نيز از جمله
رود 23.  بودند  شده  آشته  اسرائيليها در جنگ بوسيله
اينها شهرها و .  بود  رئوبينء قبيلهی ، مرز غرب اردن
   ملكيت  به  رئوبينء قبيلهی ها خاندان  به بودند آهی دهات
 . شدند داده
  جادء  قبيله زمين

ی  را برا از سرزمينی  قسمت همچنينی موس24
   قسمت اين.  بود  نموده  جاد تعيينء قبيلهی خاندانها
جلعاد و ی  شهرها يعزير، تمام25:  بود از عبارت
  ربهک ها تا عروعير نزدي ی عمون  سرزمين نصف

، و از   و بطونيم  مصفه ا رامت ت و از حشبون26

13



 يوشع 15
 

 

 و  هارام بيتی شهرها27؛  تا سرحد دبير محنايم
 بودند   اردن ء در دره ، آه ، صافون ، سوآوت نمره بيت

رود .   حشبون ، پادشاه سيحونک  مل  بقيه و همچنين
 در   جليلء  جاد بود و تا درياچهء قبيلهی  مرز غرب اردن
  بودند آهی شهرها و دهاتاينها 28.   امتداد داشت شمال
 . شدند  داده  ملكيت  جاد بهء قبيلهی  خاندانها به
 

  ی منسء  قبيله زميِن نصف
ی خاندانهای  را برا از سرزمينی قسمتی موس29

 از   ايشان زمين30.  بود  نموده تعيينی  منسء  قبيله نصف
  مملكت (  باشان  بود و شامل  شمال  بطرف محنايم
 در  واقع(يائير ی  شهرها و تمام)  دشاه پا  عوج سابق
 جلعاد  نصف31. شد ی شهر بودند، م  شصت آه)  باشان

  و عشتاروتی  يعن  عوج  نشين پادشاهی و شهرها
ی  ماخير پسر منس  خاندان  نصف  به در باشانی ادرع
 . شد داده

،   رود اردن شرقی  زمينها تقسيمی  بود چگونگ اين32
 اريحا در   او در شرق آهی  هنگامی، موس بوسيله
  ء قبيله بهی  سهم هيچی اما موس33.  بود  موآب دشت
ی  بود، بجا  گفته  ايشان  به نداد، زيرا چنانكهی الو

 . بود  ايشان  ميراث اسرائيلی ، خداوند، خدا زمين
 

   قرعه  حكم  به  آنعان تقسيم
   قبيله  نه ، بين  آنعانء  شده تصرفی زمينها

 خداوند   شد، چون  تقسيم  قرعه  حكم  به نيم و
   قرعه  حكم  زمينها به  بود آه دستور دادهی  موس به

  قبايلی  و رؤسا ، يوشع العازار آاهن.  شوند تقسيم
ی موس4و3.  دادند را انجامی آش  قرعه  اين اسرائيل یبن

   دو قبيله  را به رود اردنی  شرق سمتی قبًال زمينها
   به  دو قبيله  شامل  يوسفء قبيله. (بود   داده و نيم
  نيز گرچهی  الوء قبيله.  بود و افرايمی منسی نامها

ی شهرهايی  بود، ول  محروم از زمينی بطور آل
   حيوانات چرانيدنی برای هاي  و چراگاه سكونتی برا
  ، مطابق  زمين  تقسيم پس5) . شد  داده  ايشان به

   بود، انجام دادهی  موس  خداوند به آهی دستورات
 . گرفت

 

   آاليب زمين
 نزد   جلجال  يهودا بهء  قبيله ای از مردان روزی عده6

 َقِنزی  ، پسر َيُفنه  آاليب يكی از آنها آه.  آمدند يوشع
 خاطر داری وقتی در  آيا به«:  پرسيد بود، از يوشع

 موسی   و تو به  منء ، خداوند درباره  بوديم  برنيع قادش
موسی ما .   بودم  ساله  چهل  من  زمان در آن7؟  گفت  چه

   فرستاد تا وضع  آنعان  سرزمين  به  برنيع را از قادش
   به  داشت  حقيقت  را آه  آنچه من.  آنجا را بررسی آنيم

   آمده  با من  ديگر آه اما برادران8،   دادم او گزارش
   ولی چون. ترسانيدند  آنعان  به  را از رفتن بودند، قوم

  موسی به9،  آردم  خداوند، خدای خود را پيروی می من
   تا ابد از آن ام  گذاشته  در آن  قدم  داد زمينی آه  قول من
  بينی، از آن  می  چنانكه حال10.  باشد  و فرزندانم من

 و   چهل  آه  تاآنون  بوديم  سرگردان  در بيابان  آه هنگام
  داشته نگاه  داوند مرا زندهگذرد خ  می  از آن  سال پنج
گذرد   می  از عمرم  سال  هشتاد و پنج با اينكه.  است

 موسی ما را برای بررسی  هنوز مانند زمانی آه11
  توانم  و می  و قوی هستم  فرستاد، سالم  آنعان سرزمين
  پس12!   بجنگم  و با دشمنان  سفر آنم  گذشته باز مثل
   داده  من  را به اش ند وعده خداو  آوهستانی را آه اآنون
آوری وقتی   خاطر می  شک به بدون.   بده  من ، به است

، عناقيهای   بوديم  رفته  آنعان  به برای بررسی اوضاع
آردند و شهرهای   زندگی می  آوهستان  آسا در آن غول
 ياری خداوند،   و حصاردار بود؛ اما به  بزرگ ايشان
   راند، همانطور آه  خواهم  آنها را از آنجا بيرون من

 ».  است خداوند فرموده
 او   را به  داد و حبرون  را برآت  آاليب يوشع14و13

ی  خداوند، خدا  دل  از صميم بخشيد، زيرا آاليب
 تا امروز نيز  حبرون.  بود آردهی  را پيرو اسرائيل
 ء ، قريه  حبرون  از آن پيش(15. باشد ی م  آاليب از آن
 دالور   بزرگترين  نام اربع. شد ی م ه ناميد اربع
 .)ها بود یعناق

 . برقرار بود  صلح  آنعان ، در سرزمين  زمان در اين
 

  يهودا ء قبيله زمين
   به  قرعه  حكم  به آهی  زمين  است اين

 : شد  يهودا دادهء قبيلهی خاندانها
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  بيابانی  جنوب اليهی  منته  به  در جنوب  زمين اين
. شد ی مرز م  هم رسيد و در آنجا با ادوم ی م صين

   شروع مردهی  دريا از جنوبی  مرز جنوب اين4و3و2
ی ، بسو گذشته»  عقربهاء گردنه « شد و از جنوب یم

   جنوب از آنجا به.  رفت ی م  پيش  صين بيابان
،   گذشته  از حصرون رسيد و سپس ی م برنيع قادش
  گشت ی برم َقرَقع   و بطرف رفت ی ادار باال م بطرف
ی  مصر را ط رسيد، بعد دره ی م  عصمون و به
 .شد ی م  ختم مديترانهی  دريا ، به آرده

شد  ی م  شروع مردهی  دريا  از جنوب آنی مرز شرق5
   در آن  رود اردن آهی جايی  دريا يعن و تا شمال

 . يافت یريزد، امتداد م یم
  حجله تتا بي6 شد و ی م شروعی از آنجا مرز شمال

  سنگ« تا  اردنی  واد  شمال  و بطرف يافت یامتداد م
در 7.  رفت ی م پيش)  بود  پسر رئوبين بوَهن(»  بوَهن

. رسيد ی دبير م ، به  عخور گذشتهء  دره آنجا از ميان
   ادوميمء  گردنه  مقابل جلجالی ، بسو  شمال بسمت بعد

از آنجا .  گشت ی عخور برمء درهی  جنوب در طرف
   عين  و به رفت ی م  پيش  شمس عينی ها  چشمه بطرف
 در امتداد   آه  هنومء  از دره سپس8. رسيد ی م روجل
قرار )  اورشليمی يعن(ی شهر يبوسی  جنوبء دامنه

 در  آهی ا تپهی  باال  و از آنجا به رفت یدارد، باال م
 ء درهی شمالی  و در انتها  هنومء درهی  غرب سمت
ی ها  چشمه از آنجا به9.  رفت ی م  پيش،  است رفائيم
   عفرون آوهک نزديی  شهرها ، به  شده  آشيده نفتوح

.  يافت یامتداد م)   يعاريم قريه ( رسيد و تا بعله یم
 سعير   آوه  به  مغرب  بطرف  از بعله سپس10
  آه (  يعاريم آوهی  شمال ء و در امتداد دامنه گشت یبرم

  شمس  بيت  و بطرف رفت ی م پيش)  باشد آسالون
 ء  دامنه بعد به11.  گذشت ی م ، از تمنه سرازير شده

شد و  ی م  آشيده رسيد و تا شكرون ی م عقرونی شمال
   به رسيد و سرانجام ی م ئيل  يبن  به  گذشته  بعله از آوه
 .شد ی م  ختم مديترانهی دريا

 . بود مديترانهی  دريا  ساحلی،مرز غرب12
ی  مرزها زندگ  اين  يهودا در داخلء يلهقبی خاندانها

 .آردند یم
 

  شد  داده  آاليب  خاندان  به آهی زمين
 )15-11: 1  داوران(

  از زمينی  قسمت  دستور داد آه  يوشع خداوند به13
   اين برحسب. ببخشد)  پسر يفنه (  آاليب يهودا را به
 او   بود به  حبرون  ديگر آن  نام  آه  اربعء دستور، قريه

،  آاليب14) . بود  پدر عناق  نام اربع. ( شد داده
   از نسل را آهی  و َتَلما  اخيمانی،شيشای ها طايفه
   با مردم سپس15.  راند  بودند از آنجا بيرون عناق

 .جنگيد) شد ی م  سفر ناميده  قبًال قريه آه(شهر دبير 
   برود و قريه هر آه«:   افراد خود گفت  به آاليب16
ی  زن  او به  را به  عكسه  نمايد، دخترم ر را تصرفسف

 ء برادرزاده) پسر قناز ( ئيل ُعتن17» . داد خواهم
   را به  عكسه  نمود و آاليب ، شهر را تصرف آاليب
 ء  خانه  را به عكسهی  وقت ئيل عتن18. دادی  زن او به
   قطعه  نمود تا از پدرش برد، او را ترغيب یخود م
   شد تا در اين  پياده  از االغش عكسه. دبخواهی زمين
 از او  آاليب.  آند  صحبت  آاليب  با پدرش باره

 ء هديهک ي«:   گفت عكسه19» ی؟خواه یم  چه«: پرسيد
   من  به آهی  زمين  آن چون!   بده  من  به ديگر هم

   آه  زمين قطعهک ي.  استی آب ی ب  زمينی،ا داده
ی ها  چشمه  آاليب پس» .  بده  من  باشد به  در آن چشمه

 . او بخشيد  را به باال و پايين
 

 يهودای شهرها
   شامل  گرفت  يهودا تعلقء  قبيله  به آهی سرزمين20

 .زير بودی شهرها
   در دشت ادومی  در امتداد مرزها آهی شهرهاي21

 : بودند از  بودند و عبارت  شده  واقع نگب
،  ، عدعده  ديمونه، قينه22، عيدر، ياجور،  ئيل قبص

،  ، بعلوت ، طالم زيف24،  ، حاصور، يتنان قادش23
، )يا حاصور (  حصرون ، قريوت حاصور َحَدته25
،  ، حشمون َحَصر جده27،  ، موالده ، شماع َامام26
،  بعاله29،  ، بزيوتيه ، بئرشبع حصر شوعال28،  فالط بيت
،   مدمنه، صقلغ31،  ، حرمه التولد، آسيل30،  ، عاصم عييم
 و  ، جمعًا بيست  و رمون ، عين ، سلخيم لباوت32،  سنسنه

 .  شهر با روستاهای اطراف نه
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   بودند و عبارت  شده  در دشتها واقع آهی شهرهاي33
 :بودند از
،  ، تفوح جنيم ، عين زانوح34،  ، اشنه ، َصرعه اشتاول
،  شعرايم36،  ، عزيقه ، سوآوه ، عدالم يرموت35،  عينام
 شهر با  ، جمعًا چهارده  و جديرتايم ، جديره ديتايمع

 . اطرافی روستاها
،  ، مصفه دلعان38،  جاد ، مجدل ، حداشاه صنان37

،  ، لحمان آبون40،  ، عجلون ، ُبصقه الخيش39،  ئيل ُيقت
 جمعًا   و مقيده ، نعمه داجون ، بيت جديروت41،  آتليش
 . اطرافی  شهر با روستاها شانزده

،  قعيله44،  ، نصيب ، اشنه يفتاح43،  ، عاتر، عاشان هلبن42
 .  شهر با روستاهای اطراف  جمعًا نه  و مريشه اآزيب

   عقرون  شهرها و روستاهای ناحيه  تمام همچنين45
 تا   از عقرون مرز آن46. يهودا بود ء جزو ملک قبيله
   اشدود واقع  اطراف  بود و شهرهايی آه دريای مديترانه

   يهودا به  بودند با روستاهای مجاور جزو زمين شده
  با و نيز خود شهر اشدود و غزه47. آمدند شمار می

 شهرهای آنار دريای   آنها و تمام آباديهای اطراف
 . مصر جزو ملک يهودا بودندء  تا دره مديترانه

قرار داشتند و ی آوهستانی  در نواح آهی شهرهاي48
 : بودند از عبارت

، )يا دبير (  سنه ، قريه دنه49،  ر، سوآوهشامير، يتي
،   و جيلوه ، حولون جوشن51،  ، عانيم ، اشتموه عناب50

 . اطرافی  شهر با روستاها جمعًا يازده
،  ، افيقه تفوح ، بيت يانوم53،  ، اشعان ، دومه اراب52
  و صيعور، جمعًا نه)  حبرون (  اربع ، قريه ُحمطه54

 . اطرافی شهر با روستاها
،  ، ُيقدعام يزرعيل56،  ، يوطه ، زيف ، آرمل معون55

 شهر با   جمعًا ده  و ِتمنه ، جبعه قاين57،  زانوح
 . اطرافی روستاها

  عنوت ، بيت معارات59، صور، جدور ، بيت حلحول58
 . ی اطراف شهر با روستاها ، جمعًا شش و التقون

ر با  جمعًا دو شه و َربه)   يعاريم قريه (  بعل قريه60
 . اطرافی روستاها

   بودند و عبارت  شده  واقع  در بيابان آهی شهرهاي61
 :بودند از

  و عينک ، شهر نم نبشان62،  ، سكاآه ، مدين عربه بيت
 . اطرافی  شهر با روستاها  جمعًا ششی،ُجد
 در  ها را آه ی يهودا نتوانستند يبوسء  قبيله اما مردم63

 آنها در  پس.  آنند ونآردند بير یمی  زندگ اورشليم
   در آنجا هستند و با مردم  ماندند و هنوز هم اورشليم
 .آنند یمی  يهودا زندگء قبيله

 
  ی و منس  افرايم قبايلی زمينها

   به  قرعه  حكم  به آهی زمينی مرز جنوب
،   گرفت  تعلق)ی و منس افرايم ( يوسف یبن

ی ، يعن تاريحاسک  نزدي  آه  رود اردن  قسمت از آن
شد و از صحرا  ی م اريحا شروعی ها  چشمه از شرق
  سپس. رسيد ی م ئيل بيتی  آوهستانء  ناحيه ، به گذشته

 در سرحد   لوز و عطاروت  بطرف ئيل از بيت
   مغرب  و بعد بسمت يافت ی ارآيها امتداد م سرزمين

   پايين حورون  يفليطيها تا آنار بيت  سرحد سرزمين به
  مديترانهی  دريا  به ، انتهايش  شده  آشيدهو تا جازر

 .رسيد یم
 

  افرايم
   داده  افرايمء قبيلهی  خاندانها  به آهی  زمين  است اين6و5
   ادار شروع  از عطاروت  زمين اينی مرز شرق: شد
 و  يافت ی باال امتداد م حورون شد و از آنجا تا بيت یم
ی  از دريای،مرز شمال. رسيد ی م مديترانهی  دريا به

شد و  ی م  آشيده  مشرق ، بسمت  شده  شروع مديترانه
   و يانوحه  شيلوه  تعنت  و به گذشت ی م از مكميته

،   شده  آشيده  جنوب  بسمت از يانوحه7. رسيد یم
 اريحا  ، به  آمده  پايين  و نعره  عطاروت بطرف

 از  سپس8. شد یمی  منته  رود اردن رسيد و به یم
   قانه ء دره  به ، از تفوح  شده  آشيده  غرب فآنجا بطر

   است اين. شد ی م  ختم مديترانهی  دريا رسيد و به یم
   داده  ملكيت  به  افرايم قبيلهی  خاندانها  به آهی زمين
 در  آهی از شهرهايی ، بعض  بر اين عالوه9. شد

ی بود با روستاهای  منسء  قبيله نصفک سرحد خا
آنها ی ول10.  شد  داده  افرايمء ه قبيل  به اطراف
   بودند بيرون  در جازر ساآن را آهی آنعانيهاي

16
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   افرايمء  قبيله نكردند و آنعانيها تا امروز در ميان
 .آنند یمی  زندگ  برده بصورت

 
  یمنس

 رود   در غرب آهی از زمينهايی قسمت
  پسر بزرگ(ی  منسء  قبيله بود به  اردن

  پسر بزرگ( ماخير   خاندان  به. شد داده)  يوسف
در  (  جلعاد و باشان قبًال زمين) و پدر جلعادی منس
 بود، زيرا آنها   شده داده)  رود اردنی  شرق سمت

ی  غربء آرانهی  زمينها پس2.  بودند شجاعی جنگجويان
ی خاندانهای يعنی  منس  قبيلهء  بقيه  به رود اردن
   داده فر و شميداع، حا ، شكيم ، اسرئيل کابيعزر، هال

 .شد
َصُلفحاد پسر حافر، حافر پسر جلعاد، جلعاد پسر 3

صلفحاد پسری . ماخير و ماخير پسر منسی بود
،  محله:  نامهای  به  دختر داشت او تنها پنج.  نداشت
 دختر نزد   پنج اين4.   و ترصه ، ملكه ، ُحجله نوعه

:  گفتند،  آمده  اسرائيل  و بزرگان ، يوشع العازار آاهن
   هر آدام توانيم  می  ما هم  موسی فرمود آه خداوند به«
 ».  باشيم  داشته  سهم  يک مرد از زمينء  اندازه به
   بود، اين  موسی امر فرموده  خداوند به  چنانكه پس6و5

. شدند   زمين ، صاحب شان  قبيله  دختر مانند مردان پنج
   جلعاد و باشان ين بر زم  منسی عالوهء  قبيله  ترتيب بدين
 ديگر از   سهم  ده  بود، صاحب  رود اردن  در شرق آه

 . شدند  رود اردن زمينهای غرب
 در   آه از سرحد اشير تا مكميتهی  منسء مرز قبيله7

  ؛ و از آنجا بطرف يافت ی، امتداد م  است  شكيم شرق
   تفوح عينی  اهال آهی ا  ناحيه ، به  شده  آشيده جنوب
   تفوح سرزمين(8. رسيد یآردند م یمی  زندگ در آن
 در مرز   آه بود، اما خود شهر تفوحی  منس  به متعلق

   تعلق  افرايمء  قبيله  به قرار داشتی  منس سرزمين
 نهر  بطرفی  منسء  سرحد قبيله سپس9) . گرفت یم

. رسيد ی م مديترانهی  دريا شد و به ی م  آشيده قانه
  واقعی منسک  در خا ر قانه نه چند شهر در جنوب(

) . بودند  افرايم  به  متعلق  در واقع  بودند آه شده
ی  برا مديترانهی  تا دريا  نهر قانه  جنوب زمين10

ی  تا دريا  نهر قانه  شمال  شد و زمين  تعيين افرايم

  از شمالی مرز منس.  شد دادهی  منسء  قبيله  به مديترانه
   سرزمين  به  شرق  اشير و از سمت  سرزمين به

 .يساآار محدود بود
  يساآار و اشير واقعک  در خا زير آهی شهرها11
،  ، يبلعام شان بيت:  شدند دادهی  منسء  قبيله  بودند به شده

ی  آوهستان  محله  سه آه(، َمِجدو  ک ُدر، تعنا ُدر، عين
ی  منس ءاما قبيله12.  آنها اطرافی ، و روستاها) داشت

 شهرها و روستاها   در اين را آهی عانيهاي آن نتوانست
   سرزمين  آنها در آن  آند، پس  بودند بيرون ساآن
 نيرومند  اسرائيل ی بن آهی هنگامی حت13. ماندندی باق

   را به  ايشان  نكردند بلكه شدند، باز آنها را بيرون
 .خود گرفتندی بردگ

:  گفتند او ، به  آمده  نزد يوشع  يوسفء  دو قبيله سپس14
 و ی،ا  ما داده  به سهمک  ي  فقط  زمين چرا از اين«

 ما را   و جمعيت  داده  خدا ما را برآت  آنكه حال
   پاسخ يوشع15» ؟  است  ديگر گردانيده زيادتر از قبايل

ی  آوهستان  و زمين  شما زياد است اگر جمعيت«: داد
ی توانيد جنگلها ی، م نيستی شما آافی  برا افرايم
خود ی  َفِرزيها و رفائيها را نيز بگيريد و برا يعوس

 ». آنيد صاف
   در دشتها ساآنند، چه آهی آنعانيهاي«: آنها گفتند16

، و   آن اطرافی  و روستاها شان  در بيت آهی آنهاي
  یها  هستند، عرابه  يزرعيلء  در دره آهی  آنهاي چه

  يوشع17» . آييم ی آنها بر نمء  دارند، و ما از عهده آهنين
. هستيدی  و شما قو  شما زياد است جمعيت«:  گفت
.   خواهد گرفت  شما تعلق  به سهمک  از ي  بيش پس

  اين.  شما خواهد بود نيز از آنی  جنگل آوهستان18
.  نماييد  را تصرف  آنيد و سراسر آن  را صاف جنگل
ها را از آنجا  یتوانيد آنعان ی شما م  آه  دارم  يقين من
 دارند و  آهنينی ها  آنها عرابه  آنيد، گر چه ونبير
 ».باشند یمی قو
 

  زمينهاء  بقيه تقسيم
  شدند و  جمع  در شيلوه  اسرائيل  قوم تمام
هر چند آنها .  را برپا آردند  عبادت ءخيمه

  هنوز هفتی  بودند، ول  شده  مسلط  سرزمين بر تمام
 .شتندندای  ملك  بودند آه ماندهی  باق قبيله

17
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خواهيد  یمی تا آ«:   آنها گفت  به  يوشع پس3
  را آهی رويد و زمينهاي یآنيد؟ چرا نمی انگار سهل

  ، تصرف  است  شما داده  به اجدادتانی خداوند، خدا
 آنها  من.  آنيد  مرد انتخاب  سه از هر قبيله4؟ آنيد ینم

  آنند و از وضعی  زمينها را بررس  تا آن فرستم یرا م
 شما   زمينها را بين  دهند تا بتوانم  گزارش  من  بهآنها
   تقسيم  قسمت  هفت  را به آنها بايد زمين6و5.   آنم تقسيم

 در   بياورند تا من منی  را برا  آن آنند و گزارش
   حكم  را به  قبيله  هفت  سهم حضور خداوند، خدايمان

 .  نمايم  تعيين قرعه
   ترتيب  قبًال به  آه ف يوس ء يهودا و قبيلهء قبيله«

اند در همانجا   را گرفته  و شمال جنوبی زمينها
ندارند، ی  سهم  از زمين همی  الوء قبيله7. مانند یم

   ايشان  خداوند سهم  هستند و خدمت زيرا آنها آاهن
  همی  منسء  قبيله  و جاد و نصف  رئوبين قبايل.  است
   آه  اردنرودی  شرق  خود را درسمت  قبًال سهم آه

 ».اند  بود، گرفته  نموده  تعيين ايشانی برای موس
آنند و ی  افراد رفتند تا زمينها را بررس  آن پس8

 در   بياورند تا او در شيلوه يوشعی  را برا  آن گزارش
   قرعه  حكم  را به  قبيله  هفت حضور خداوند سهم

  آهی  دستور  مطابق  يوشع فرستادگان9.  آند تعيين
   قسمت  هفت زمينها را به.  آردند  بودند عمل تهياف

.  را نوشتند هر قسمتی  شهرها  نمودند و نام تقسيم
  يوشع10.  بازگشتند  نزد يوشع  شيلوه اردوگاه   به سپس

   آن  و زمينها را بين  انداخت در حضور خداوند قرعه
 . آرد  تقسيم  قبيله هفت

 
   بنيامين ء قبيله زمين

ی  خاندانها زمين.  درآمد  بنيامين  نام  به رعه ق اولين11
 قرار   يهودا و يوسفء دو قبيلهی  زمينها ، بين  قبيله اين

   شروع  از رود اردن مرز آنها در شمال12.  داشت
 از  سپس.  رفت ی اريحا باال م  شمال ، بطرف شده
 در  آون بيتی  صحرا ، به  گذشته  آوهستان وسط
   همان آه( لوز   جنوب د بطرفبع13. رسيد ی م غرب
   ادار آه  عطاروت ، بطرف  شده آشيده)   است ئيل بيت

   واقع  پايين حورون  بيت جنوبی  آوهستانء در منطقه
 .شد ی سرازير م است

  حورون  بيت  جنوب از آوهستانی مرز غرب14
 ء قريه همان (  بعل  قريه ، به  شده  آشيده  جنوب بطرف
 .رسيد ی م يهوداستی از شهرهای ك ي آه)  يعاريم

   شروع  در غرب  بعلء مرز جنوبی از انتهای قريه15
از آنجا 16،   شده  آشيده های نفتوح  چشمه شد و بطرف می
 ء  دره  در شمال واقع (  هنومء  دره  مقابل  آوهی آهء  دامنه به

   هنومء ، از دره سپس.  يافت ، امتداد می است)  رفائيم
آرد و   می  يبوسيها را قطع  سرزمين و جنوب  گذشت می
   مرزی از عين  خط اين17. رسيد  می  روجل  عين به

   و بعد به رفت  می  شمس  عين  به  شمال  بطرف روجل
 قرار دارد،   ادوميم  گذرگاه  در مقابل  آه جليلوت

   پسر رئوبين بوهن (  بوهن  سنگ  بطرف سپس. رسيد می
 ء  دره  مقابل  زمينی آه از شمال18،  سرازير شده) بود
 سرازير   اردنء  دره  به سپس.  گذشت  می  است اردن
شد   می  آشيده حجله  بيت  شمال و از آنجا بسمت19شد  می
 در انتهای جنوبی   آه  شمالی دريای مرده  خليج و به

.  بود مرز جنوبی اين. شد ، منتهی می  است رود اردن
   را تشكيل  بنيامين  زمين، مرز شرقی رود اردن20
  ء برای خاندانهای قبيله  آه  زمينی است اين. داد می

 . گرديد  تعيين بنيامين
   تعلق  بنيامينء قبيلهی  خاندانها  به آهی شهرهاي21

 : قرارند ، از اين داشت
،  عربه بيت22،   قصيص ، ِعيَمق ُحجله اريحا، بيت

 َآَفرعمونی،24،  ، ُعفَرت ، فاره َعويم23،  ئيل ، بيت صمارايم
 .  شهر با روستاهای اطراف ، جمعًا دوازده ُعفنی و جابع

،  ، موصه ، آفيره مصفه26،  ، بئيروت ، رامه جبعون25
ی ، يبوس ، آلف صيله28،  ، تراله ، يرفئيل راقم27
 شهر  ، جمعًا چهارده  يعاريمء  و قريه ، جبعه) اورشليم(

 . اطرافی با روستاها
 . شد  داده  بنيامينء قبيلهی  خاندانها  به آهی د ملك بو اين

 
   شمعون  قبيله زمين

  زمين.  درآمد  شمعون  نام  به  قرعه دومين
 مرزهای  ، در داخل  قبيله خاندانهای اين

: شد  شهرها می  اين  و شامل  يهودا قرار داشت زمين
،  ، عاصم ، بالح َحَصرشوعال3،  ، موالده ، شبع بئرشبع

،  مرآبوت ، بيت صقلغ5،  ، حرمه التولد، بتول4
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  ، جمعًا سيزده  و شاروحن لباعوت بيت6،  حصرسوسه
 . شهر با روستاهای اطراف

، جمعًا چهار شهر با  ، عاتر و عاشان ، رمون عين7
   اين  روستاهای اطراف و تمام8  روستاهای اطراف

 ).شد  می  گفته  هم  نگب ء رامه آه( بئير  شهرها تا بعلت
   داده  شمعونء قبيلهی  خاندانها  به آهی  بود زمين اين
 ء قبيلهی  قبًال برا بود آهی  از سهم  زمين اين9. شد

ی  يهودا برا  سهم  زمين  بود، چون  گرديده يهودا تعيين
 . زياد بود ايشان

 
   زبولونء  قبيله زمين

  مرز زمين.  درآمد  زبولون  نام  به  قرعه سومين10
و 11 شد ی م  از ساريد شروع  قبيله اينی خاندانها
  ء دره ، به  شده  آشيده  و دباشه  تا مرعله  مغرب بطرف
 ساريد نيز   شرق از طرف12. رسيد ی م  ُيقَنعام شرق

   و يافيع  تابور و از آنجا تا دابره تا حدود آسلوت
  ، به  امتداد يافته  شرق باز بطرف13. شد ی م آشيده
 از  شد، سپس ی م  آشيده  قاصين فر و عت حا جت

در ی  مرز  خط اين14. رسيد ی م  نيعه ، به  گذشته رمون
  ئيل  يفتحء  دره  و به گشت ی برم  حناتون ، بطرف شمال
،  ، شمرون ، نهالل قطهی شهرها16و15 .شد یمی منته
.  بودند  زبولونء قبيلهک  نيز جزو مل لحم  و بيت يداله

   به اطرافشانی  شهر با روستاها جمعًا دوازده
 .  گرفت  تعلق  زبولونء قبيلهی خاندانها

 
  يساآارء  قبيله زمين

ی شهرها.  يساآار درآمد  نام  به  قرعه چهارمين18و17
،  يزرعيل:  بودند از  عبارت  قبيله اينی خاندانها
،  ، اناحره ئون ی، ش حفارايم19،  ، شونم آسلوت

  حده ، عين  جنيم ، عين رمه21،  ، آبص ، قشيون ربيت20
 يساآار از ء قبيلهی  مرز خط23و22.  فصيص و بيت
 و  گذشت ی م شمس  و بيت تابور، شحصيمهی شهرها

 شهر با  جمعًا شانزده. شد یمی  منته  رود اردن به
 يساآار ء قبيلهی  خاندانها  به اطرافشانی روستاها

 .  گرفت تعلق
 

  اشيرء  قبيله زمين

ی شهرها.  اشير درآمد  نام  به  قرعه جمينپن25و24
 ی،، حل حلقه:  بودند از  عبارت  قبيله اينی خاندانها
  ، خط آل ، عمعاد و مش کالمل26،  ، اآشاف باَطن
 و شيحور   آرمل ، بطرف  اشير در غربء قبيلهی مرز
   بطرف  مشرق و از آنجا بسمت27 شد ی م  آشيده لبنه
  ئيل  يفتحء  و دره  زبولون هپيچيد و ب ی م داجون بيت
 و  عامق بيتی  بسو  شمال از آنجا بطرف. رسيد یم
.  گذشت ی م  آابول  از شرق  امتداد يافته ئيل ینع
   و صيدون ، قانه ، حمون ، رحوب  از حبرون سپس28

  بطرفی  مرز  خط  اين سپس29.  گذشت ی م بزرگ
د رسي ی شهر حصاردار صور م پيچيد و به ی م رامه

   به  اآزيب  در ناحيه  پيچيده  شهر حوصه و باز بطرف
 و  ، عفيق عمه31و30. شد یمی  منته مديترانهی دريا

 و دو  جمعًا بيست. اشير بودندک  نيز جزو مل رحوب
 ء قبيلهی  خاندانها  به اطرافشانی شهر با روستاها

 .  گرفت اشير تعلق
 

  ی نفتالء  قبيله زمين
   مرزی زمين خط.  نفتالی درآمد  نام ه ب  قرعه ششمين33و32

شد و از بلوطی  می   شروع  از حالف  قبيله خاندانهای اين
 و  ، در امتداد ادامی، ناقب  گذشته  است  در صعنيم آه
 منتهی   رود اردن رسيد و از آنجا به  می  لقوم  به ئيل يبن
 تابور   ازنوت  بسمت  مرزی در غرب  خط اين34. شد می
  زمين.  رفت  می  پيش  حقوق يد و از آنجا بطرفپيچ می

 و با رود  ، با اشير در غرب  در جنوب نفتالی با زبولون
شهرهای حصارداری 35. شد  مرز می  هم  در شرق اردن
:  قرارند  بودند از اين  شده  نفتالی واقع  در زمين آه

،  ، رامه ادامه36،  ، آنارت َرَقت،   صير، َحَمت، صديم
،  َيرون39و38حاصور،  ، ادرعی، عين قادش37، حاصور
  جمعًا نوزده.  شمس  و بيت عنات بيت،  ، حوريم ئيل مجدل

 نفتالی ء  خاندانهای قبيله  به  اطرافشانشهر با روستاهای
 .  گرفت تعلق

 
   دان ء قبيله زمين

ی شهرها.  درآمد  دان  نام  به  قرعه هفتمين41و40
،  صرعه:  بودند از رت عبا  قبيله اينی خاندانها
،  الون43،  ، يتله ، َاَيلون َشَعلبين42،  ، عيرشمس ئول اشت
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يهود، 45،  ، بعله ، ِجَبتون َالَتقيت44،  ، عقرون تمنه
   و همچنين ، رقون يرقون مياه46،   رمون ، جت برق یبن

   دانء قبيلهی  برا آهی زمينی ول(47.  يافا  مقابل زمين
   به  دانء  قبيله پس. نبودی  آاف شانايی  شد، برا تعيين

 نمودند   را تصرف ، آن  برده  حمله  در شمال شهر َلَشم
   در آنجا ساآن سپس.  آردند  عام آنجا را قتلی و اهال

.)  شهر نهادند  را بر آن ، دان  جد خويش شدند و نام
ی  خاندانها  به اطرافشانی  شهرها و روستاها اين48

 .  گرفت ق تعل  دانء قبيله
 
  يوشعک مل
   تقسيم  اسرائيل  قبايل  زمينها ميان  از اينكه پس50و49

   اسرائيل  گرديد، قوم  تعيين شد و حدود هر آدام
پيشنهاد آردند ی  ملك  يوشع  دستور خداوند، به مطابق

   واقع  افرايم  آوهستان  در ميان  را آه  سارح و او تمنه
 بنا آرد و   را دوباره آنخود برگزيد و ی  بود برا شده

 . شد  ساآن در آن
   قبايل  بين  زمين و تقسيمی آش ، قرعه  ترتيب  اين به51

  انجام   عبادتء  خيمهء ، جلو دروازه  در شيلوه اسرائيل
 در حضور خداوند برگزار  آهی آش  قرعه در اين. شد

 حاضر   قبايل  و سران ، يوشع گرديد، العازار آاهن
 .آردند ی م ارتبودند و نظ

 
  پناهگاهی شهرها

 )31-1 :19   تثنيه؛32-6 :35اعداد (

   مردم به«2:  فرمود  يوشع خداوند به
   را آه پناهگاهی  شهرها بگو آه  اسرائيل
   شما داده بهی  موس  را توسط  آن قبًال دستورات

 غير عمد   قتل تا اگر آسی مرتكب3 آنند،  تعيين، * بودم
 در   مقتول  بستگان  ببرد و از انتقام ا پناه آنج شود به
 شهرها برسد بايد   يكی از اين  به وقتی قاتل4.  باشد امان
   برود و قضيه  است  قضاوت  محل شهر آه  ء دروازه به

  آنها نيز بايد او را به.  دهد  شهر شرح را برای بزرگان
 او   به ، مكانی برای زندگی آردن  شهر برده داخل
   مقتول اگر يكی از بستگان5.  بماند  ايشان د تا پيشبدهن

                                                 
 .6 و اول تواريخ فصل 35رجوع کنيد به اعداد فصل    *

   نمايند، چون  را تسليم  بيايد، نبايد قاتل  قاتل برای آشتن
 از  ، نه  است  شده  قتل  عمل او بطور تصادفی مرتكب

 در  اش  محاآمه او بايد تا زمان6.   و غرض روی آينه
  ان در زم ای آه  آهنه  رئيس ، و تا وفات حضور مردم

اما .  شهر بماند ، در آن  است  بر مصدر آار بوده واقعه
خود  ء  خانه شهر و تواند به  و می آزاد است،  بعد از آن
 ».بازگردد

:  يافتند  اختصاص پناهگاهی  شهرها برا  اين پس7
   در آوهستان  شكيمی، نفتال  در آوهستان  جليل قادش
در ) شد ی م ناميده نيز   حبرون آه (  اربع ء و قريه افرايم

رود ی  شرق  در سمت همچنين8.  يهودا آوهستان
  پناهگاهی  شهرها برا  اريحا، اين ، در شرق اردن

 ء قبيلهک باصر در صحرا از مل:  يافتند اختصاص
 جاد و  ءقبيلهک  در جلعاد از مل ، راموت رئوبين
 .ی منسء قبيلهک  از مل  در باشان جوالن

  ها بود و هم یاسرائيلی  برا ، هم پناهگاهی شهرها9
آردند،  یمی  زندگ  ايشان  در ميان آهی غريبانی برا

از آنها ی  يك  شود، به  قتل تصادفًا مرتكبی تا اگر آس
  ، به  در حضور مردم اش  از محاآمه فرار آند تا قبل

 . نشود ، آشته  مقتول خونی  مدع دست
 

  ی الوء قبيلهی شهرها
 )8-1 :35اعداد (

   آمدند و به  شيلوه بهی  الوء  قبيله زرگانب
   قبايل  رهبرانء  و بقيه ، يوشع العازار آاهن

ی برای  شهرهاي فرمود آهی  موس خداوند به«: گفتند
   ما داده ء قبيله ها به گلهی برای هاي  و چراگاه سكونت
ک  خداوند از مل  فرمان  طبق اسرائيل ی بن پس3» .شود

 ء  قبيله  به اطرافشانی ها اگاهبا چری خود شهرهاي
 .دادندی الو

  بودند آهی  الوء  از قبيله  گروه  نخستين  قهات خاندان4
 از  ها آه ی از قهات  دسته  آن به.  درآمد  نامشان  به قرعه
ی  شهر از شهرها  بودند، سيزده  و آاهن  هارون نسل
 ء  بقيه به5.  شد  داده  و بنيامين  يهودا، شمعون قبايل

 و  ، دان افرايمی  شهر از شهرها ، ده  قهات خاندان
،   جرشون  خاندان به6.  شد دادهی  منسء  قبيله نصف
ی  يساآار، اشير، نفتال قبايلی  شهر از شهرها سيزده
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  ، داده  قرار داشت  در باشان آهی  منسء  قبيله و نصف
ی  شهر از شهرها  دوازدهی، مرار  خاندان به7. شد

   طريق  اين به8.  شد  داده ، جاد و زبولون وبين رئ قبايل
   پذيرفت  بود، انجام فرمودهی  موس  خداوند به  آه آنچه

   قرعه  حكم بهی  الو ءقبيلهی ها برا و شهرها و چراگاه
 . گرديد تعيين

  قبايلک  از مل آهی شهرهايی  اسام  است اين10و9
   قهاتء ه از طايف  آه  هارون  نسل  به يهودا و شمعون

   نخستين  قهاتء طايفه( شد   بودند، داده)یپسر الو(
شهر 11: ) درآمد  نامشان  به  قرعه بودند آهی گروه
   پدر عناق اربع( باشد   اربعء  قريه  همان  آه حبرون

   به اطرافشی ها  يهودا با چراگاه در آوهستان) بود
  اطرافی  و روستاها مزارع(12.   گرفت  تعلق ايشان
  عالوه13.)  بود  شده  داده  پسر يفنه  آاليب ، قبًال به آن

   بود، اين پناهگاهی  از شهرها  آه بر شهر حبرون
:  شد  بودند داده  آاهن  آه  هارون  نسل شهرها نيز به

  ، يوطه عين16، ، دبير حولون15،  يتير، اشتموع14،  لبنه
 از  فاطرای ها  شهر با چراگاه جمعًا نه،  شمس و بيت
،   بنيامين ءقبيلهک از مل18و17.   يهودا و شمعونء قبيله
:  شد  داده اطرافی ها چراگاه  چهار شهر با اين

   جمعًا سيزده پس19.   و علمون ، عناتوت ، جبع جبعون
   آاهن  آه  هارون  نسل ، به اطرافی ها شهر با چراگاه

 .  گرفت بودند تعلق
، چهار شهر و  م افرايء  قبيله از طرف22و21و20

   داده  قهات  خاندانء  بقيه  آنها به اطرافی ها چراگاه
از ی يك ( شكيم:  بودند از  شهرها عبارت اين. شد

، ) بود  واقع  افرايم  در آوهستان  آه پناهگاهی شهرها
 . حورون  و بيت جازر، قبصايم

های   چهار شهر با چراگاه  دانء  قبيله از طرف24و23
 شهرها  اين.  شد  بخشيده  ايشان به آنها  اطراف
 .  و جترمون ، َاَيلون التقی، ِجَبتون:  بودند از عبارت

 و   رمون ، جت کتعنی  شهرهای، منسء  قبيله نصف25
   اين به26.  بخشيد  ايشان  آنها را به اطرافی ها چراگاه
   آنها به اطرافی ها  شهر با چراگاه ، جمعًا ده ترتيب
 . شد  داده  قهات ندان خاء باقيمانده

ی ها ديگر از گروهی  يك  نيز آه  جرشون  خاندان به27
   نصف از طرف:  شد  شهرها داده بود اينی  الو قبيله

ی از شهرهای يك (  در باشان  جوالنی، منسء قبيله
ی ها ، جمعًا دو شهر با چراگاه و َبَعشتره)  پناهگاه
،  قشيونی ا يساآار؛ شهرهء  قبيله از طرف28.  اطراف
، جمعًا چهار شهر با   جنيم  و عين يرموت29،  دابره

ی  اشير؛ شهرهاء از قبيله30.  اطرافی ها چراگاه
جمعًا چهار ،   و رحوب حلقات31،  ، عبدون آل مش

 ی؛ نفتالء از قبيله32.  اطرافی ها شهر با چراگاه
، ) پناهگاهی از شهرهای يك (  در جليل قادشی شهرها
ی ها  شهر با چراگاه جمعًا سه،   قرتان ُدر و حموت
 . اطراف

 آنها  اطرافی ها  شهر با چراگاه  جمعًا سيزده پس33
 . شد  داده  جرشون  خاندان به
  را تشكيلی  مرار  خاندان آهی  الو  قبيله ء بقيه به34
؛   زبولون ءاز قبيله:  شد  شهرها داده دادند، اين یم

جمعًا چهار ،   و نحالل نهدم35،  ، َقرته ُيقنعامی شهرها
؛   رئوبينء از قبيله36.  اطرافی ها شهر با چراگاه

، جمعًا   و ميفعت قديموت37،  باصر، يهصهی شهرها
 جاد؛ ء از قبيله38.  اطرافی ها چهار شهر با چراگاه

ی از شهرهای يك( در جلعاد  راموتی شهرها
 جمعًا چهار،  و يعزير حشبون39،  ، محنايم) پناهگاه

 . اطرافی ها هر با چراگاهش
   خاندان  به  قرعه  حكم  شهر به  دوازده رفته رويهم40

  دادند، داده ی م را تشكيلی  الو  قبيلهء  بقيه آهی مرار
 .شد
   به  متعلق آهی  از سرزمين  ترتيب بدين42و41
ی ها  شهر با چراگاه  و هشت  بود چهل اسرائيل یبن

 . شد داده ی الوء  قبيله  آنها به اطراف
 آند ی موعود را تسخير م  سرزمين اسرائيل یبن
   اجداد قوم  به  سرزمينی را آه  خداوند، تمام پس43

   بخشيد و ايشان اسرائيل  بنی  بود به  فرموده  وعده اسرائيل
خداوند 44.  شدند  ساآن ، در آن  نموده  را تصرف آن

   اسرائيل زمين بود در سر  داده  اجداد آنها وعده  به چنانكه
 با آنها   برقرار نمود و آسی را يارای مقاومت صلح
 خود را   را ياری نمود تا دشمنان خداوند ايشان. نبود

   قوم  به های نيكويی آه  وعده  تمام او به45. نابود آنند
 . بود وفا آرد  داده اسرائيل
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   رود اردن  شرق  قبايل بازگشت
 ، جاد و  رئوبين قبايلی  جنگ  مردان يوشع
  و به2 حضور طلبيد  منسی را به ء  قبيله نصف

 موسی خدمتگزار خداوند  هر چه«:  فرمود  چنين ايشان
  ايد، و تمام  داده  بود، انجام  شما امر فرموده به

  هر چند جنگ3. ايد  آرده  مرا نيز اطاعت دستورات
 خود   برادران  مدت  آشيد، ولی شما در اين خيلی طول

   خداوند، خدايتان  مأموريتی را آه ا ترک نكرديد بلكهر
 خداوند، خدای  اآنون4.  داديد  بود، انجام  شما داده به

 پيروزی و   برادرانتان خود، به ء  وعده شما مطابق
های خود در آنسوی   خانه  به پس.   است  بخشيده آرامش

   خدمتگزار خود موسی به  خداوند توسط  آه رود اردن
   را آه  آنچه بدقت5. ، برگرديد  است  داده  ملكيت ا بهشم

خداوند، :  دهيد ، انجام  است  شما دستور داده موسی به
 برداريد،   او گام  بداريد، در راه خدای خود را دوست

   و جان  او بچسبيد و با دل  آنيد، به  را اطاعت احكامش
 ». نماييد او را خدمت

   را به ، ايشان  داده  آنها را برآت  يوشع پس6
  موسی قبًال در شرق(8و7.   ساخت  روانه هايشان خانه

 بود، و   داده  منسی زمينء  قبيله  نصف  به رود اردن
،   قبيله  ديگر آن  نصف  به  رود اردن  در غرب  هم يوشع

   مردان درحاليكه.)  بخشيد  ديگر، زمين  قبايل در ميان
 را   ايشان دند، يوشعهای خود بو  خانه جنگی عازم

های   و رمه  بسيار، گله با ثروت«:  ، گفت  داده برآت
  ، و پوشاک فراوان  و آهن ، مس شمار، طال و نقره بی
   را با بستگان  غنايم های خود باز گرديد و اين  خانه به

 ». نماييد خود تقسيم
 ء  قبيله ، جاد، و نصف  رئوبين قبايلی  جنگ  مردان پس9

   آنعان  در سرزمين  را در شيلوه اسرائيل یبن ی،منس
 بنا   خود در جلعاد آه سرزمينی نمودند و بسوک تر
   آرده  را تصرف  آنی، موس  دستور خداوند به به

 . شدند بودند، روانه
 

   آنار رود اردن قربانگاه
ی  منس  قبيله ، جاد و نصف  رئوبين قبايلی وقت12و11و10
 رسيدند،   در آنعان ود اردن در آنار ر  جليلوت به

در آنار رود ی  و چشمگير  بسيار بزرگ قربانگاه

   اسرائيل  قبايلء  بقيه آهی اما هنگام.  بنا آردند اردن
 آنها   جنگ  شدند تا به  جمع  را شنيدند، در شيلوه اين

  فينحاسی  رهبر را بهی ا ، عده اولی ول13. بروند
 جلعاد   سرزمين ه ب  نزد ايشان پسر العازار آاهن

 نفر   رفتند ده  فينحاس  همراه آهی افراد14. فرستادند
را ی خاندانی  سرپرست  از آنها مقام  هر آدام بودند آه
 خود ء  قبيله از طرفی  نمايندگ  داشتند و به بر عهده

،   رئوبين  نزد قبايل  به  گروه اينی وقت15.  بودند آمده
،  جلعاد رسيدند زميندر سری  منس ء قبيله جاد و نصف

چرا «:  خداوند گفتند  قوم  تمام از طرفی  نمايندگ به16
   قربانگاه  اين ايد و با ساختن خداوند برگشتهی از پيرو

  اسرائيلی ، برضد خدا  شده از او روگردان
 * فغور  بعل  بت  پرستش آيا عقوبت18و17ايد؟  برخاسته

ی  بال چهايد   آرده  بود؟ مگر فراموش ما آمی برا
   شد، بطوريكه  خداوند عارض بر قومی وحشتناآ
دانيد  ی؟ مگر نم ايم  آامًال آزاد نشده  از آن هنوز هم

آنيد فردا او ی اگر امروز از دستور خداوند سرپيچ
 خواهد شد؟   خشمگين  اسرائيل قوم ء هبار ديگر بر هم

،   نيست  خداوند مناسب  شما برای عبادت اگر زمين19
 در  عبادت ء  خيمه  خداوند آه  سرزمين  به ستبهتر ا
 با ما زندگی آنيد، و با   سرزمين  بياييد و در اين آنجاست
   بر قربانگاهی آه  ديگر عالوه  يک قربانگاه ساختن

، برضد خداوند   است  شده برای خداوند، خدای ما ساخته
ی  وقت ايد آه  آرده آيا فراموش20. و برضد ما برنخيزيد

 او   فقط ، نه  را برداشت  حرام  مال  پسر زارح عخان
 » شدند؟  با او مجازات  اسرائيل  قوم  تمام بلكه

  بهی  منسء  قبيله ، جاد و نصف  رئوبين قبايل21
ی خداوند، خدا«22:  دادند  پاسخ  چنين  قبايل نمايندگان
   چه  قربانگاه اينی  قصد ما از بنا داند آه ی م خدايان
  اگر ما با اين.  شما نيز بدانيد خواهيم ی و م  است بوده

 او   و به ايم  شده خداوند روگردانی آار از پيرو
اگر از 23.  نگذاريد ، شما ما را زنده ايم  ورزيده خيانت

ی  تا رو ايم  را ساخته  قربانگاه  و اين خداوند برگشته
ی سالمتی و قربانی  آرد  هديهی،سوختنی  قربان آن

ما 24.  آند  ما را مجازات ، خداوند خودش م آني تقديم

                                                 
 .9-1: 25نگاه کنيد به اعداد    *
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  ، چون ايم  داده  انجام احتياطی  آار را از رو اين
 ما   فرزندان  شما به  فرزندان  در آينده ترسيم یم

 را  اسرائيلی  نداريد خداوند، خدا شما حق: بگويند
. در خداوند نداريدی زيرا شما سهم25 آنيد،  پرستش

و .   است  ما و شما قرار داده ين را ب خداوند رود اردن
 ما را از   شما، فرزندان  فرزندان  ترتيب  اين به

   آن  گرفتيم  تصميم پس27و26.  خداوند باز دارند پرستش
ی  قربان تقديمی  برا  نه ، البته  را بنا آنيم قربانگاه
 ما و شما و   تا بين ها، بلكه یو ساير قربانی سوختن

 در   داريم  حق  ما هم اشد آهبی  شاهد فرزندانمان
و ی سوختنی ها ی قربان  خداوند او را با تقديم ءخانه
   شما به ، و اگر فرزندان  نماييم پرستشی سالمت

، در خداوند نداريدی سهم شما:  ما بگويند فرزندان
   را نگاه  قربانگاه اين:  ما بتوانند بگويند فرزندان28

 خداوند   قربانگاه ءهنمونی  ما از رو  پدران آنيد آه
ی ها ی قربان تقديمی ، برا  قربانگاه اين. اند ساخته
   است  اين ء نشانه  بلكه ها نيست یو ساير قربانی سوختن

ما 29 .  و خدا را بپرستيم  بياييم  داريم  حق  ما هم آه
 و با  داريم ی برنم خداوند دستی هرگز از پيرو

 ء  هديهی،سوختنی ن قربا تقديمی برای  قربانگاه ساختن
 او سرپيچی  ها از دستورات آردی و ساير قربانی

   بايد بر آن  تنها قربانگاهی آه دانيم ما می.  آنيم نمی
 خداوند قرار   در عبادتگاه  آه  است قربانی آرد، همان

 ».دارد
   آه اسرائيل ی بن  قبايل  و نمايندگان  آاهن فينحاس30

ی ها  را از قبيله سخنان   اين بودند، چونی  و همراه
.  شدند شنيدند، قانعی  منسء  قبيله ، جاد و نصف رئوبين

 خداوند   آه امروز فهميديم«:   گفت  ايشان  به فينحاس31
ايد  ، زيرا شما برضد او برنخاسته  ماست در ميان

 ».ايد  داده نجاتی  ما را از نابود ، قوم  برعكس بلكه
 باز   آنعان از جلعاد به،   و نمايندگان  فينحاس پس32

  اسرائيل ی بن  بودند به  شنيده  را آه گشتند و هر آنچه
   مردمء  آنها، همه  گزارش با شنيدن33.  دادند گزارش
 شاد شدند و خدا را شكرنمودند و ديگر  اسرائيل

   و جاد و يا خراب  رئوبين  با قبايل از جنگی سخن
 و   رئوبين قبايل34 . نيامد  ميان  آنها به  سرزمين آردن
  قربانگاه« بودند   بنا آرده را آهی  قربانگاه جاد آن

 ما و   بين  قربانگاه اين«: ناميدند و گفتند» شاهد
ما نيز ی  خداوند، خدا  آه  ما شاهد است برادران
 ». هست

 
   يوشع وصيت

  را از اسرائيل ی و خداوند بن سالها گذشت
   در اين.بخشيدی  راحت  دشمنانش دست

  او تمام2.  بود  شده  پير و سالخورده  يوشع هنگام
 و   و رهبران  بزرگان  را فراخواند و به اسرائيل یبن

 ديگر پير  من«:   گفت  اسرائيل  قوم  و مقامات قضات
 خداوند،   را آه شما آنچه3.  ام  شده و سالخورده

او . ايد  ديده  است  داده  بخاطر شما انجام خدايتان
  را آهی  زمينهاي من5و4.  جنگيد  با دشمنانتان خودش

  را آهی آنهايی ايد و حت  خود درآورده  تصرف به
  تمام.  ام  نموده  شما تقسيم ايد، بين  نكرده هنوز تصرف

  مديترانهی  تا دريا  گرفته ، از رود اردن  سرزمين اين
   داده  خداوند وعده شما خواهد بود؛ زيرا چنانكه  از آن
ی  شما باق  هنوز ميان را آهی هاي ، خود او قبيله است
   خواهد راند تا در آن  بيرون  سرزمين اند از اين مانده
 . شويد ساآن

 در  را آهی  دستورات باشيد و بدقتی اما شما قو«6
   آنيد و تمام  اطاعت  است  شده نوشتهی  موس تورات
.  نشويد  منحرف داريد و از آن  را نگاه  آن جزييات

 شما   هنوز در ميان آهی هاي  باشيد با قوم مواظب7
 آنها را   خدايان نام.  نكنيد اند معاشرت ماندهی باق

 نخوريد، آنها   آنها قسم  نام  نياوريد و به  زبان هرگز به
   به بلكه8.  نكنيد و جلو آنها زانو نزنيد را عبادت

ال  تا حا خود بچسبيد، همانطور آهی خداوند، خدا
 و نيرومند را از  بزرگی ها خداوند، قوم9. ايد آرده
  نتوانستهی  آس  و تاآنون  رانده شما بيرونی  رو پيش
ی  تنهاي از شما بهک هري10.  دربرابر شما بايستد است

 بجنگيد و آنها  هزار سرباز دشمنک قادر هستيد با ي
  شما مطابقی  دهيد، زيرا خداوند، خدا را شكست

  پس11. جنگد یشما می  بجا  است ده دا آهی قول
خود را ی  خداوند، خدا  هميشه  باشيد آه مواظب
 . بداريد دوست
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  ، با افراد اين  شده اگر از خدا روگردانی ول«12
 شويد و از   شما هستند دوست  هنوز درميان قومها آه
 باشيد  مطمئن13،  بدهيد  آنها زن  بگيريد و به آنها زن

 نخواهد   بيرون ها را از سرزمينتان قوم  خدا اين آه
ی ا شما، تازيانهی پايهای برای  آنها دام راند، بلكه

 شما خواهند بود و  در چشمی  شما، و خار پشتی برا
   به  خداوند، خدايتان آهی  نيكوي  در زمين شما عاقبت
 .خواهيد شدک  هال  است شما داده

شما شاهد  ء  و همه  است  فرا رسيده  عمر من پايان«14
   شما وعده  به  خداوند، خدايتان  هر چه هستيد آه
ولی 16و15.   است  شده  يک انجام  بود، يک به فرموده

،   است  شما داده ها به  خداوند نعمت بدانيد همانطور آه
   خواهد آرد اگر از دستورات بر سر شما بال نيز نازل

  ه و سجد  ديگر را پرستش او سرپيچی آنيد و خدايان
 خواهد شد و   او بر شما افروخته  خشم بلی، آتش. نماييد

   است  شمابخشيده  به  نيكويی آه شما رااز روی زمين
 ».بكلی نابود خواهد آرد

 
  تجديد عهد در شكيم

  را  اسرائيل  قبايل  تمام بار ديگر، يوشعک ي
   و مقامات  و قضات  و رهبران با بزرگان

، در   احضار آرد و آنها آمده  در شكيم  اسرائيل قوم
 گشود و   سخن  به  لب يوشع2. حضور خدا ايستادند

در «: فرمايد ی م اسرائيلی  خداوند، خدا  آه گفت
   و ناحور، در سمت ، پدر ابراهيم  جد شما تارح گذشته
ی ول3.  بود پرست  و بت زيست ی م رود فراتی شرق
   فراترودی  را از آنسو ، پسر تارح  ابراهيم من

 و او را در   آوردم  آنعان  سرزمين ، به برداشته
 او را زياد   و نسل  گرداندم  سرزمين سراسر اين

 نيز   اسحاق و به4   او بخشيدم  را به اسحاق.  آردم
 سعير را   آوه اطرافی نواح.   و عيسو را دادم يعقوب

 مصر   به  و فرزندانش يعقوب.   عيسو بخشيدم به
ی  و بال  را فرستادم و هارونی  موسبعد5. رفتند
، اجداد  سرانجام.  ها آوردم یبر سر مصری عظيم

  بهی وقت6.  ها آزاد نمودم ی مصر شما را از اسارت
ها و  ها با عرابه ی رسيدند، مصر سرخی  دريا ساحل

،   هنگام در اين7.  پرداختند  ايشان  تعقيب  به سواران

 آنها و لشكر  ميان  خواستند و منک  آم آنها از من
 دريا را بر سر   آب سپس.  ايجاد نمودمی مصر تاريك

.   آردم  و آنها را در دريا غرق ها ريختم یمصر
 با  ها آوردم ی بر سر مصر  را آه  شما آنچه پدران
ی  سالها  اسرائيل ، قوم بعد از آن.  خود ديدند چشمان
 . گذرانيدند را در بيابانی زياد

  ها در آنطرف ی امور  سرزمين را به شما  سرانجام«8
  منی ها با شما جنگيدند، ول یامور.   آوردم رود اردن

.   شما دادم  را به  و زمينهايشان  را نابود آردم ايشان
 را با شما آغاز   جنگ  موآب ، پادشاه  باالق سپس9

، پسر بعور فرستاد تا شما را   بلعام نمود و بدنبال
  ، بلكه  ننمودم او را اجابتی  دعا اما من10.  آند لعنت

   اين  بدهد و به  تا شما را برآت او را وادار ساختم
 از  سپس11.   دادم  نجات  باالق  شما را از دست ترتيب

 اريحا  جنگجويان.  اريحا آمديد  گذشتيد و به رود اردن
ها،  ی امور  ديگر از قبيل از قبايلی و بسيار

ها  یها، حو یها، جرجاش یها، حيت یها، آنعان یفرز
اما . با شما جنگيدندی  از ديگر پسی ها يك یو يبوس

ی زنبورها12.   شما ساختم  آنها را مغلوبء  همه من
ی  امور  و دو پادشاه  اموريها فرستادم سراغ   به سرخ

  شما اين.  شما راندمی  رو  ا ز پيش را با مردمانشان
ی زمين13! اورديد ني  بدست  و آمان را با نيزهی پيروز
  را آهی  بوديد و شهرهاي  نكشيده  زحمت  در آن را آه

   ساآن  تا در آن  شما بخشيدم  بوديد، به خود بنا نكرده
 خود  آهی زيتونی  تاآستانها و باغهاء شويد و از ميوه

 . بوديد، بخوريد  آنها را نكشيده  آاشتن زحمت
 و  قت نماييد و با صدا  خداوند را احترام پس«14

ی  زمان را آهی بتهاي.  آنيد او را خدمتی راست
   و در مصر پرستش رود فراتی  در آنسو اجدادتان

   خداوند را عبادت نمودند، از خود دور آنيد و فقط یم
آيا .  خود را بگيريد امروز تصميم15. نماييد

  آهی آنيد يا از بتهايی خواهيد از خداوند پيرو یم
پرستيدند، و يا از  ی م ود فراتری اجداد شما در آنسو

ی  ساآنيد؟ ول  در سرزمينشان آهی اموريهايی بتها
   خداوند را عبادت ام  و خانواده  من  را بدانيد آه اين

 ». نمود خواهيم
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وای بر ما اگر «:  او گفتند  در پاسخ  اسرائيل مردم16
زيرا 17؛   آنيم  و بتها را پرستش خداوند را ترک نماييم

 ما را از بردگی مصريها   قوم  خدای ما بود آهخداوند،
انگيزی   شگفت  معجزات  چشمانمان رهانيد و در پيش

   از ميان  و هنگامی آه  راه  طول در تمام.  داد انجام
.  آرد ، او ما را حفظ گذشتيم  می سرزمينهای دشمنان

  ، قوم  سرزمين  اين  ورود ما به  هنگام خداوند بود آه18
 ما  پس.  راند ساير قومها را از اينجا بيروناموری و 

 آرد، زيرا او خدای  نيز از خداوند پيروی خواهيم
 ». ماست

پيروی از خداوند «:   گفت  ايشان  در پاسخ اما يوشع19
 و   و بسيار غيور است ، زيرا او قدوس آار آسانی نيست

 بتها  اگر او را ترک آرده20.   نخواهد گذشت از گناهانتان
 و شما را   بپرستيد، او بر ضد شما بر خواهد خاسترا

   شما احسان  به  خواهد آرد، و با وجود آنكه مجازات
 ». خواهد برد ، شما را از بين  است نموده

  ما قولی ول«:  گفتند  يوشع  در جواب  اسرائيل قوم21
 »! آنيمی  از خداوند پيرو دهيم یم

  قول  يد آه خود شما شاهد هست پس«:   گفت يوشع22
 ».نماييدی ايد از خداوند پيرو داده
 ».  ما خود، شاهد هستيمی،بل«: گفتند

 ی  بايد بتهاي  حال ، پس بسيار خوب«:   گفت يوشع23
 
 

ی دلها  شما هستند از خود دور آنيد و  در ميان را آه
 ».سازيدک  نزدي اسرائيلی  خداوند، خدا خود را به

 از خداوند،   ما فقطی،رآ«:  گفتند  يوشع  به مردم24
 ». آرد خواهيمی  و پيرو خود اطاعتی خدا

 و آنها   بست  پيمان  با ايشان  روز در شكيم  آن يوشع25
او 26.  نمود  آن  و مقررات  قوانين  انجام را متعهد به

  سپس.   خدا نوشت  قانون  را در آتاب  سخنان  اين تمام
ی  بلوط ختدری  را در پا ، آن  گرفته بزرگی سنگ
  آنگاه27.   بود، برپا داشت  عبادتء  در آنار خيمه آه

، شاهد   سنگ اين«:   گفت  اسرائيل  قوم  تمام  به يوشع
  را آهی  سخنان  و تمام  شما با خداوند است پيمان

ی  اگر از پيرو پس.   است  ما فرمود، شنيده خداوند به

اهد  خو  برضد شما شهادت  سنگ خدا برگرديد، همين
 ».داد
  هرآس  نمود تا  را مرخص  مردم ، يوشع بعد از آن28
 .خود برودک  مل به
 

  و العازار  يوشع مرگ
 صد و   خدمتگزار خداوند در سن بعد، يوشعی چند29
 در   سارح و او را در تمنه30  درگذشتی  سالگ ده

ک  مل  آه  جاعش  آوه  شمال  بطرف  افرايم آوهستان
 .ردند آ خود او بود دفن

 و نيز  يوشعی  زندگان  مدت  در تمام  اسرائيل قوم31
 بودند و   مانده  از او زنده  پس  آه  قوم  سفيدان ريش

   اسرائيل انگيز خداوند را درحق  شگفت شخصًا اعمال
 . خداوند وفادار ماندند  به  بودند، نسبت ديده

   خروج  اسرائيليها موقع  را آه يوسفی استخوانها32
   در قطعه  بودند، در شكيم صر با خود آوردهاز م
   نقره  صد تكه  حمور به  از پسران  يعقوب آهی زمين
  پسرانک  در مل  زمين اين. ( آردند  بود دفن خريده
 .)  قرار داشت يوسف

 و او را در   نيز درگذشت العازار، پسر هارون33
 بود، در   واقع  فينحاس پسرشک  در مل  آه جبعه

 . آردند  دفن  افرايم نآوهستا


