ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺷ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺎم ﮐﺘﺎب از ﻧﺎم ﯾﻮﺷ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻮﺳ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺷ ﻧﺸﺎن دادن وﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ
ﺧﺪا در ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺷ زﻣﺎﻧ آﻏﺎز ﻣﮔﺮدد ﮐﻪ
ﻣﻮﺳ وﻓﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﻨﺎر ﺷﺮﻗ درﯾﺎی اردن ﺧﯿﻤﻪ زده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺒﻮر از درﯾﺎ و ﺗﺼﺮف ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن را ﺻﺎدر ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮف ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻌﺎن را ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از درﯾﺎی اردن و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ارﯾﺤﺎ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺧﺪا در
ﭘﯿﺮوزی آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳ ﺑﺎزی ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎ زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺼﺮف ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﺮ ﮐﻨﻌﺎن
ﻣﺜﻞ ﻋﺎی ،ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ و ﺟِﺒﻌﻮن را ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪاً ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﺮی در ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل
ﮐﻨﻌﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﺎه و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻻوﯾﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﺮﺣﺪات ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺷ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒ در ﻣﻮرد ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﺮق درﯾﺎی اردن و وﺻﯿﺖ ﯾﻮﺷ و ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﻋﻬﺪ در ﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣ رﺳﺪ.
ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻌﺎن را ﻧﻤ ﺗﻮان ﺻﺮف ﺑﻪ دﻻوری و رزﻣﻨﺪﮔ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ داد ،ﺑﻠﻪ ﺧﺪای ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ ،رﻫﺒﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدۀ او ،ﯾﻮﺷ و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا ﯾﻌﻨ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آن ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﻧﻘﺶ
داﺷﺘﻨﺪ.
ﯾ از ﻋﺒﺎرات ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺷ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﭘﺲ ﺣﺎﻻ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺎ اﺧﻼص و
وﻓﺎداری ﺑﻨﺪﮔ او را ﺑﻨﯿﺪ .ﺧﺪاﯾﺎﻧ را ﮐﻪ ﭘﺪران ﺗﺎن در آن ﻃﺮف درﯾﺎی ﻓﺮات و در ﻣﺼﺮ
ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ .اﮔﺮ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﺪ،
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ﭘﺲ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺧﺪاﯾﺎﻧ را ﮐﻪ ﭘﺪران ﺗﺎن در
آن ﻃﺮف درﯾﺎی ﻓﺮات ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺎﻧ اﻣﻮرﯾﺎن را ﮐﻪ ﻓﻌﻼ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ اﻣﺎ ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﻦ ﺑﻨﺪﮔ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ) «.ﯾﻮﺷ(۱۵ ،۱۴ :۲۴ 
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﻮﺷ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
ﯾﻮﺷ و ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻌﺎن :ﻓﺼﻞ ۱۲ ‐ ۱
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن ﺳﺮزﻣﯿﻦ :ﻓﺼﻞ ۲۱ ‐ ۱۳
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮق درﯾﺎی اردن و وﺻﯿﺖ ﯾﻮﺷ :ﻓﺼﻞ ۲۳ ‐ ۲۲
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ در ﺷﯿﻢ :ﻓﺼﻞ ۲۴

ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻮﺷ را ﻣﺄﻣﻮر ﻣ ﺳﺎزد

۱

۱

ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﻣﻮﺳ ،ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﻮﺳ ،ﯾﻮﺷ ﭘﺴﺮ ﻧﻮن ﮔﻔﺖ:

»۲ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ ﻣﻮﺳ از ﺟﻬﺎن رﻓﺖ .ﭘﺲ ﺗﻮ و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ از درﯾﺎی اُردن ﻋﺒﻮر
ﮐﺮده ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ام ﺑﺮوﯾﺪ۳ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺘﻪ ام ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
۴

ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯿﻪ ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﺮﺣﺪات آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ
ﺑﯿﺎﺑﺎن ،از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻟﺒﻨﺎن ،از ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ درﯾﺎی ﻓﺮات
۵

ﻣ رﺳﻨﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺘﯿﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﮔﺬارم .و ﺗﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﺎﺷ ،ﻫﯿﭽﺲ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳ ﺑﻮدم ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ .و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ
ﺑﻮده ﻫﯿﭽﺎﻫ ﺗﺮﮐﺖ ﻧﻤﮐﻨﻢ۶ .ﺑﺎ ﺟﺮأت و دﻟﯿﺮ ﺑﺎش ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﯾ رﻫﺒﺮ ﻣﻮﻓﻘ ﺑﺮای ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻣ ﺷﻮی و ﻗﺮارﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﺎن وﻋﺪه داده ام ،آن ﻫﺎ ﺗﻤﺎم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺗﺼﺎﺣﺐ
ﻣﮐﻨﻨﺪ۷ .ﺑ ﺟﺮأت و ﮐﻤﺪل ﻧﺒﺎﺷ و ﻫﺮﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﮐﻨ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﺮاه ﺷﺮﯾﻌﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨ ﺑﻪ ﻫﺮﺟﺎﺋﯿﻪ ﻗﺪم ﺑﺬاری ﮐﺎﻣﯿﺎﺑ ﻧﺼﯿﺒﺖ ﻣ ﺷﻮد۸ .ﮐﻼم
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ﺗﻮرات ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ورد زﺑﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺐ و روز ﺑﻪ آن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸ .ﺑﻪ اﺣﺎم آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده از ﻫﺮ
۹

اﻣﺮ آن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋ .ﭘﺲ در آﻧﺼﻮرت ﮐﺎﻣﺮان و ﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﺷﻮی .ﺑﺎز ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﻟﯿﺮ و ﺑﺎ ﺟﺮأت
ﺑﺎش .ﺗﺮس و ﺷ را در دل ﺧﻮد راه ﻣﺪه ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ اﺳﺖ«.

آﻣﺎدﮔ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ
۱۰‐۱۱ﭘﺲ ﯾﻮﺷ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻗﻮم اﻣﺮ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در اردو ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ آذوﻗﮥ ﺧﻮد
را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از درﯾﺎی اُردن ﻋﺒﻮر ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺘﺼﺮف ﻣ ﺷﻮﯾﻢ«.
۱۲‐۱۴ﯾﻮﺷ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ و ﺟﺎد و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﮐﻼم
ﻣﻮﺳ ،ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﮐﻪ در
ﺷﺮق اُردن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ وﻃﻦ و ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ «.ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ،اﻃﻔﺎل و ﮔﻠﻪ و رﻣﮥ ﺗﺎن ﺑﻪ
آﺳﻮدﮔ در آن زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮدان ﻣﺴﻠ ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺑﺮای ﺟﻨ ،ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻗﻮم ﺧﻮد از
درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺼﺮف آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻤ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۱۵ .و ﻫﻤﺮاه آن ﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ را ﮐﻪ در ﻏﺮب اُردن اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪۀ ﻣﻠﯿﺖ آﻧﺮا ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده اﺳﺖ ﺑﻠ ﺗﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯿﻪ ﻫﻤ آرام و آﺳﻮده ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﺎه ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ،در ﺷﺮق اُردن ،ﮐﻪ
ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ۱۶ «.ﻫﻤ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﮐﺮدی ﺑﺠﺎ ﻣ آورﯾﻢ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯿﻪ ﻣﺎ را ﺑﻔﺮﺳﺘ ،ﻣ روﯾﻢ۱۷ .و
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ از ﻣﻮﺳ در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﯾﻢ از ﺗﻮ ﻫﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .و دﻋﺎ ﻣﮐﻨﯿﻢ،
ﻣﺜﻠﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﺳ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ! ۱۸و ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ از ﺗﻮ ﭘﯿﺮوی ﻧﻨﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﭘﺲ دﻟﯿﺮ و ﺑﺎ ﺟﺮأت ﺑﺎش!«
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راﺣﺎب و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن

۲

۱ﭘﺲ ﯾﻮﺷ ،ﭘﺴﺮ ﻧﻮن دو ﻧﻔﺮ ﺟﺎﺳﻮس را ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ از ﺷﻄﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻨﻌﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ

و وﺿ و ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﺠﺎ را و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً از ﺷﻬﺮ ارﯾﺤﺎ را ﺑﺮرﺳ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ «.آﻧﺪو رﻓﺘﻨﺪ و در
آﻧﺠﺎ در ﺧﺎﻧﮥ زن ﻓﺎﺣﺸﻪ ای ﺑﻨﺎم راﺣﺎب ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ۲ .ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ارﯾﺤﺎ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
۳

»دو ﻧﻔﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺎن ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳ آﻣﺪه اﻧﺪ «.ﭘﺎدﺷﺎه ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ راﺣﺎب ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده
۴

ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮداﻧ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﺎﺳﻮس ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آن ﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎور «.اﻣﺎ راﺣﺎب
آن دو ﻧﻔﺮ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠ ،آن ﻣﺮدان ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ ،وﻟ ﻣﻦ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺎ از ﮐﺠﺎ
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۵ .و ﻫﻨﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ،ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ دروازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ را ﺗﺮک
ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻧﻤ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﻫﻢ وﻗﺖ دارﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ را
دﺳﺘﯿﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۶ «.ﺳﭙﺲ راﺣﺎب آن دو ﻧﻔﺮ را ﺑﺴﺮ ﺑﺎم ﺑﺮد و زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﮐﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎم ﭼﯿﺪه
ﺑﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد۷ .ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺷﺎه از ﺟﺎده اﯾﻪ ﺑﻄﺮف اُردن ﻣ رﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺗﺎ درﯾﺎی
اُردن رﻓﺘﻨﺪ .و ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ آن ﻫﺎ دروازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
۸ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ ،راﺣﺎب ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺎم رﻓﺖ ۹و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ .ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ و ﻫﺮ وﻗﺘﯿﻪ ﻧﺎم
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣ ﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣ اﻓﺘﻨﺪ.

۱۰

و ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﻣ ﺷﺪﯾﺪ،

ﭼﻄﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ را ﺑﺮای ﺗﺎن ﺧﺸ ﮐﺮد و ﭼﻮﻧﻪ ﺳﯿﺤﻮن و ﻋﻮج ،دو ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺮق
اُردن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﯾﺪ۱۱ .ﺑﻤﺠﺮدی ﮐﻪ ﺧﺒﺮ آن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺎ رﺳﯿﺪ ،ﻫﻤ از ﺗﺮس ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ وﺣﺸﺖ
اﻓﺘﺎدﯾﻢ و دل و ﺟﺮأت ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﯾﻢ .ﺑﯿﺸ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺧﺪای آﺳﻤﺎن در
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ و ﺧﺪای زﻣﯿﻦ در دﻧﯿﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ۱۲ .‐۱۳ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺗﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدم ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﺨﻮﺑ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ .و ﺑﻪ ﻣﻦ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﺑﺮادران ،ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﺮا و ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺷﺎﻧﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
داﺷﺖ۱۴ «.آن ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺎب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﯿﻢ ،ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﺸﺪ .و اﮔﺮ
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ﺗﻮ از ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﮐﺴ ﻧﻮﺋ ،اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ داد ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ و وﻓﺎداری رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﯿﻢ«.
۱۵ﺑﻌﺪ راﺣﺎب آن ﻫﺎ را ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎن از راه ﮐﻠﯿﻦ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺮد ،ﭼﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﮥ او در دﯾﻮار ﺷﻬﺮ آﺑﺎد
ﺷﺪه ﺑﻮد۱۶ .و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﺮ ﮐﻮه ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺮای ﺳﻪ روز ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و آﻧﺎه ﭘ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ«.

۱۷

آن ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺎب ﮔﻔﺘﻨﺪ:

»ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻋﺪه اﯾﻪ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘ وﻓﺎ ﻣﮐﻨﯿﻢ۱۸ .وﻗﺘﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ اﯾﻦ
ﻃﻨﺎب ﺳﺮخ را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨ ﮐﻪ ﻣﺎ را از آن ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺮدی ﺑﺒﻨﺪ .و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﺑﺮادران ،ﺧﻮاﻫﺮان
و ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﺪرت را در ﺧﺎﻧﻪ ات ﺟﻤ ﮐﻨ۱۹ .و ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ات ﺑﯿﺮون ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ
ﺑﺮود ﺧﻮﻧﺶ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮدش ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻨﺎه ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯿﻪ در ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺻﺪﻣﻪ ای ﺑﺮﺳﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد۲۰ .و اﮔﺮ ﺗﻮ از ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺴ اﻃﻼع ﺑﺪﻫ ،آﻧﻮﻗﺖ
ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﻋﺪۀ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﯿﻢ ،ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ۲۱ «.راﺣﺎب ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻧﻤﻮد و
آن ﻫﺎ را رواﻧﻪ ﮐﺮد .وﻗﺘ آن ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ ،او ﻃﻨﺎب ﺳﺮخ را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻦ ﺑﺴﺖ.
۲۲آن ﻫﺎ ﺑﺴﺮ ﮐﻮه رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺪت ﺳﻪ روز در آﻧﺠﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺎ وﻗﺘﯿﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺷﺎه ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
آن ﻫﺎ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ۲۳ .آﻧﺎه ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن از ﮐﻮه ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﺷﺪﻧﺪ ،از درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﭘﯿﺶ ﯾﻮﺷ ﭘﺴﺮ ﻧﻮن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .و ﻫﻤﻪ وﻗﺎﯾ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﮔﺰارش
دادﻧﺪ

۲۴

و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﮥ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ .ﻋﻼوﺗﺎً

ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﺑ ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻣﺎ ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ«.

ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از درﯾﺎی اُردن ﻋﺒﻮر ﻣﮐﻨﻨﺪ

۳

۱ﺻﺒ وﻗﺖ روز دﯾﺮ ،ﯾﻮﺷ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺷﻄﯿﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎی اُردن

رﻓﺘﻨﺪ .و ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ از درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺧﯿﻤﻪ زدﻧﺪ۲ .‐۳ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺷﺎن
در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ اردوﮔﺎه رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ» :وﻗﺘ ﮐﺎﻫﻨﺎن را دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را
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۴

ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ،از اردوﮔﺎه ﺗﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ .ﭼﻮن ﺷﻤﺎ راه را ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،آن ﻫﺎ
ﺷﻤﺎ را راﻫﻨﻤﺎﺋ ﻣﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﯿﺎد ﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾ ﻧﺸﻮﯾﺪ و
۵

ﮐﻢ از ﮐﻢ ﯾ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ «.ﯾﻮﺷ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ،
۶

زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮدا ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺰرﮔ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ «.ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﺪاﯾﺖ داد ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﺑﺮوﻧﺪ .و آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﻮﺷ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺮوز ﺗﺮا ﭘﯿﺶ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺮﻓﺮاز ﻣ ﺳﺎزم ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
۸

ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﺳ ﺑﻮده ام ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺣﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻮ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ
درﯾﺎی اُردن رﺳﯿﺪﻧﺪ ،در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ۹ «.ﯾﻮﺷ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﭼﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ۱۰ .ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای زﻧﺪه در ﺑﯿﻦ
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺷ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ،ﺣﺘﯿﺎن ،ﺣﻮﯾﺎن ،ﻓﺮزِﯾﺎن ،ﺟﺮﺟﺎﺷﯿﺎن ،اَﻣﻮرﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن را از
ﺳﺮ راه ﺗﺎن دور ﻣﮐﻨﺪ۱۱ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﺋﯿﻪ ﻣﺎﻟ ﻫﻤﮥ روی
زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را در ﻋﺒﻮر از درﯾﺎی اُردن راﻫﻨﻤﺎﺋ ﻣﮐﻨﺪ۱۲ .ﭘﺲ دوازده ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ
از دوازده ﻗﺒﯿﻠﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای وﻇﯿﻔﮥ ﺧﺎﺻ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ۱۳ .و ﺑﻪ ﻣﺠﺮدﯾﻪ ﭘﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺣﺎﻣﻞ
ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ آب درﯾﺎی اُردن ﺗﻤﺎس ﮐﻨﺪ ،آب از
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎز ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣ اﯾﺴﺘﺪ و دﯾﻮاری را ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دﻫﺪ«.

۱۴‐۱۵

در آن وﻗﺖ

ﺳﺎل ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻢ درو ﺑﻮد ،آب درﯾﺎ ﺳﯿﻞ آﺳﺎ ﺑﻮد .ﻣﺮدم از اردوﮔﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺣﺎﻣﻞ
ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ۱۶ .و ﺑﻪ ﻣﺠﺮدﯾﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﭘﺎی ﺑﺮ آب ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ،
آﺑﮐﻪ از ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ،از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ و در ﻣﺴﺎﻓﮥ دوری ﺗﺎ ﺷﻬﺮ اَدم ،در ﻧﺰدﯾ
زَرِﺗﺎن ﺟﻤ ﺷﺪ و آب ﭘﺎﺋﯿﻨﺘﺮ از آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﯿﺮۀ ﺷﻮر ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﮔﺮدﯾﺪ .آﻧﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم از درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﺰدﯾ ارﯾﺤﺎ آﻣﺪﻧﺪ۱۷ .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺣﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق
ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﺎن ﺣﺼﮥ ﺧﺸ درﯾﺎ آﻧﻘﺪر ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم از درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ.
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دوازده ﺳﻨ در ﺟِﻠﺠﺎل ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ

۴

۱وﻗﺘﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ از درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﻓﺮﻣﻮد۲ :‐»۳ﺑﻪ آن

دوازده ﻧﻔﺮﯾﻪ ﺑﺮای وﻇﯿﻔﮥ ﺧﺎص اﻧﺘﺤﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻮ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﯾ ﺳﻨ را از ﻫﻤﺎن
ﺟﺎی ﺧﺸ درﯾﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ ﺑﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯿﻪ اﻣﺸﺐ ﺧﯿﻤﻪ ﻣ زﻧﯿﺪ ،ﺑﺬارﻧﺪ«.
۴

۵

ﭘﺲ ﯾﻮﺷ آن دوازده ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :در درﯾﺎی اُردن،

ﺟﺎﺋﯿﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮوﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﺎن ﯾ ﺳﻨ را ﺑﻪ
۶

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از ﯾ ﻗﺒﯿﻠﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ .آن دوازده ﺳﻨ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﯿﺎد ﻣ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .و در آﯾﻨﺪه ﭼﻮن اوﻻدۀ ﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎر
ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ۷ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ از درﯾﺎی اُردن ﻋﺒﻮر
ﻣﮐﺮد ﺟﺮﯾﺎن آب ﻗﻄ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،اﯾﻦ ﺳﻨﻬﺎ ﺧﺎﻃﺮۀ ﻫﻤﯿﺸ اﯾﻦ واﻗﻌﮥ ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
۸

آن ﻫﺎ اﻣﺮ ﯾﻮﺷ را ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ .و ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ،آن ﻫﺎ دوازده ﺳﻨ را ﺑﻪ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از دوازده ﻗﺒﯿﻠﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از درﯾﺎی اُردن ﺑﺮده در ﺟﺎﺋﯿﻪ ﺧﯿﻤﻪﮔﺎه ﺷﺎن ﺑﻮد ،ﻗﺮار دادﻧﺪ.
۹ﯾﻮﺷ ﻫﻢ دوازده ﺳﻨ را ﮔﺮﻓﺘﻪ آن ﻫﺎ را در ﺑﯿﻦ درﯾﺎی اُردن ،ﺟﺎﺋﯿﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺣﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق
ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺬاﺷﺖ) .آن ﺳﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ۱۰ (.ﮐﺎﻫﻨﺎن
در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ذرﯾﻌﮥ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﯾﻮﺷ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻮﺑﻤﻮ
اﺟﺮاء ﺷﺪﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ از ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ۱۱ .ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻫﻤ ﺑﻪ آن
ﻃﺮف درﯾﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺣﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ۱۲ .ﻣﺮدان
ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ ،ﺟﺎد و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ﻗﺮار ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻮﺳ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدم دﯾﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۳

و در

ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،ﻫﻤ ﻣﺴﻠ و آﻣﺎده ﺑﺮای ﺟﻨ از ﺻﺤﺮای ارﯾﺤﺎ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ۱۴ .ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن روز ،ﯾﻮﺷ را در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺰت و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام ﺳﺎﺧﺖ .و او را
ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺳ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮش ﺑﺎ ﻧﺎه ﻗﺪر و ﺑﺰرﮔﻮاری ﻣ دﯾﺪﻧﺪ.
۱۵‐۱۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺣﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮ ﮐﻪ از درﯾﺎی اُردن
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ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ«.

۱۷

ﭘﺲ ﯾﻮﺷ اﻣﺮ ﮐﺮد و آن ﻫﺎ از درﯾﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ.

۱۸

و ﻫﻤﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن از درﯾﺎی

اُردن ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺎی ﺑﻪ ﺧﺸﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،آب درﯾﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن آﻣﺪ و درﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ
ﻟﺒﺎﻟﺐ ﭘﺮ ﺷﺪ.
۱۹روزﯾﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از درﯾﺎی اُردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،روز دﻫﻢ ﻣﺎه اول ﺳﺎل )ﻣﻄﺎﺑﻖ دﻫﻢ ﺣﻤﻞ(
ﺑﻮد و آن ﻫﺎ در ﺟِﻠﺠﺎل ،در ﺳﺮﺣﺪ ﺷﺮﻗ ارﯾﺤﺎ ﺧﯿﻤﻪ زدﻧﺪ.

۲۰

ﯾﻮﺷ در آﻧﺠﺎ دوازده ﺳﻨ را ﮐﻪ

از درﯾﺎی اُردن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺎری ﺑﺎﻻی ﻫﻢ ﻗﺮار داد۲۱ .آﻧﺎه ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺮده
ﮔﻔﺖ» :در آﯾﻨﺪه وﻗﺘ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﻬﺎ را ﺑﺮای ﭼﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺮار داده اﻧﺪ،
۲۲ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدﺑﻮد روزی در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از
ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺸ درﯾﺎی اُردن ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ۲۳ .ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ آب درﯾﺎی اُردن را ﺧﺸ
ﮐﺮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧ آﻧﺮا ﺧﺸ ﻧﻬﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤ از درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎن
ﻣﻌﺠﺰه اﯾﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ وﻗﺘﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آب ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ را ﺧﺸ
ﮐﺮد۲۴ .و ﺗﺎ ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻘﺪر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام ﮐﻨﯿﺪ«.

ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺘﻨﻪ در ﺟِﻠﺠﺎل

۵

۱ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اَﻣﻮرﯾﺎن در ﻏﺮب اُردن و ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ،

ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آب درﯾﺎی اُردن را ﺧﺸ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آن ﻫﺎ از ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و دل و ﺟﺮأت ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
۲ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﻓﺮﻣﻮد» :از ﺳﻨ ﭼﻘﻤﺎق ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺴﺎز و ﻣﺮدان ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎر دﯾﺮ
ﺧﺘﻨﻪ ﮐﻦ۳ «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷ ﭼﺎﻗﻮﻫﺎی ﭼﻘﻤﺎﻗ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ ﺗﭙﮥ ﻏُﻠﻔﻪ )ﯾﻌﻨ ﺗﭙﮥ
ﺧﺘﻨﻪ( ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮد۴ .‐۵دﻟﯿﻞ ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎر دوم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻗﺘ
ﻣﺼﺮ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻃ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﻣﺮدﻧﺪ و اﻃﻔﺎل ذﮐﻮرﯾﻪ
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۶

از آن ﭘﺲ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﻫﯿﭽﺪام ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺳﺮﮔﺮدان
ﺑﻮدﻧﺪ .و در آن ﻣﺪت ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،درﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻮن آن ﻫﺎ از
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻧﺬارد ﭘﺎی ﻫﯿﭽﯿ از آن ﻫﺎ در آن
۷

ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ درآن ﺟﺎری اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺮﺳﺪ .ﭘﺲ
ﯾﻮﺷ ،ﭘﺴﺮان آن ﻣﺮدان را ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
۸وﻗﺘ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻨﻪ ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻗﻮم در ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ زﺧﻢ ﺷﺎن اﻟﺘﯿﺎم ﯾﺎﺑﺪ.
۹

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺮوز ﻣﻦ آن ﻟﻪ و ﺷﺮﻣ را ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻏﻼﻣ در ﻣﺼﺮ از آن رﻧ

ﻣ ﺑﺮدﯾﺪ از ﺷﻤﺎ دور ﮐﺮدم «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آن ﺟﺎ را ﮐﻪ در آن ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺟِﻠﺠﺎل
)ﯾﻌﻨ دور ﮐﺮدن( ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد.
۱۰ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در دوران اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در ﺟِﻠﺠﺎل ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ را در ﺷﺎم ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه ﺗﺠﻠﯿﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۱

و روز دﯾﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻨﻌﺎن ،ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ و ﺣﺒﻮﺑﺎت آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ

ﺧﻮردﻧﺪ۱۲ .دﯾﺮ ﻣﻨّﺎ ﻧﺒﺎرﯾﺪ .ﺑﻠﻪ در آن ﺳﺎل از ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.

ﯾﻮﺷ و ﻣﺮد ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ
۱۳ﯾﻮﺷ در ﻧﺰدﯾ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ارﯾﺤﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﯾ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ،
ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﯾﻮﺷ ﭘﯿﺶ او رﻓﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺗﻮ دوﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﺴﺘ ﯾﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ؟«

۱۴

آن ﺷﺨﺺ ﺟﻮاب

داد» :ﻧ ،ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺳﭙﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ «.ﯾﻮﺷ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎ ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪۀ
ﺗﺎن ﭼﻪ اﻣﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟« ۱۵ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﮐﻔﺸﻬﺎﯾﺖ را از ﭘﺎﯾﺖ ﺑَِﺶ ،زﯾﺮا ﺗﻮ در ﯾ
ﺟﺎی ﻣﻘﺪس اﯾﺴﺘﺎده ای «.و ﯾﻮﺷ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد.

ارﯾﺤﺎ اﺷﻐﺎل و وﯾﺮان ﻣ ﺷﻮد
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۶

۱

ﻣﺮدم ارﯾﺤﺎ دروازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮ را از ﺗﺮس ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﮐﺴ داﺧﻞ
۲

ﺷﺪه ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ و ﻧﻪ ﺧﺎرج .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ارﯾﺤﺎ را ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻟﺸﺮ
۳

ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ .ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ روزه ﺑﺮای ﺷﺶ روز ﺑﺪور ﺷﻬﺮ ﺑﺮدی.
۴

و ﻫﻔﺖ ﮐﺎﻫﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ ﯾ ﺷﯿﭙﻮر ﮐﻪ از ﺷﺎخ ﻗﻮچ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺸﺮوی ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن
۵

ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻬﺮ را ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ دور ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﻢ ﺷﯿﭙﻮر ﺧﻮد را ﺑﻨﻮازﻧﺪ .و
ﻫﻤﯿﻨﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ و ﻃﻮﻻﻧ ﺷﯿﭙﻮر ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم دﯾﺮ ﻫﻢ ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻮﻗﺖ دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮ ارﯾﺤﺎ ﻓﺮو ﻣ رﯾﺰﻧﺪ و ﻫﻤﮥ ﺳﭙﺎه ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ
ﻫﺠﻮم ﺑﺒﺮﻧﺪ۶ «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷ ﭘﺴﺮ ﻧﻮن ،ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺻﻨﺪوق
ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺗﺎن ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ ﯾ ﺷﯿﭙﻮر ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ«.
۷و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ دور ﺷﻬﺮ ﺑﺮدﯾﺪ و ﻣﺮدان ﻣﺴﻠ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮوﻧﺪ«.
۸ﻗﺮار اﻣﺮ ﯾﻮﺷ ﻣﺮدم ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻫﻔﺖ ﮐﺎﻫﻦ ﺷﯿﭙﻮر ﺷﺎخ ﻗﻮچ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ
ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺪا درآوردﻧﺪ۹ .ﻣﺮدان ﻣﺴﻠ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻘﯿﮥ
ﻟﺸﺮ ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻤﻪ رﻓﺘﻨﺪ۱۰ .ﯾﻮﺷ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ وﻗﺘﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﯾﻢ ﻫﯿ ﮐﺴ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺪاﺋ ﺑﺮآورد و ﯾﺎ آوازی از او ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد«.

۱۱

در آن روز ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﯾﺒﺎر

ﺑﻪ دورادور ﺷﻬﺮ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺷﺐ را در ﺧﯿﻤﻪﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ.
۱۲‐۱۴

ﺻﺒ وﻗﺖ روز دﯾﺮ ﺑﺎز ﯾﻮﺷ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ در

ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺷﯿﭙﻮر ﺧﻮد را ﻣ ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای دﻓﻌﮥ دوم ﺷﻬﺮ را دور زدﻧﺪ .و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺮای ﺷﺶ روز ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ.
۱۵وﻟ در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻫﻨﺎم ﻃﻠﻮع ﺻﺒ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺷﻬﺮ را دور زدﻧﺪ۱۶ .در دﻓﻌﮥ ﻫﻔﺘﻢ
وﻗﺘﯿﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺷﯿﭙﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺪا درآوردﻧﺪ ،ﯾﻮﺷ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ! زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ۱۷ .اﻣﺎ ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ،ﺣﺮام ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ
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آﻧﺮا از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ راﺣﺎب ﻓﺎﺣﺸﻪ و ﺧﺎﻧﻮادۀ او ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻣﺎ ﭘﻨﺎه داد ،آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
۱۸

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﯿ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻧﯿﺮﯾﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﺷﻮد .در ﻏﯿﺮ آن ﺑﻼی

ﻣﺪﻫﺸ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

۱۹

وﻟ ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ،ﻇﺮوف ﻣﺴ و

آﻫﻨ وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﮥ او آورد ﺷﻮد«.

۲۰

آﻧﺎه ﻫﻤﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ و

ﺷﯿﭙﻮرﻫﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ .و ﺑﻪ ﻣﺠﺮدﯾﻪ ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ دﯾﻮارﻫﺎ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻨﺪ .آﻧﺎه ﺳﭙﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ و آﻧﺮا ﻓﺘ ﮐﺮدﻧﺪ۲۱ .ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ـ زن و ﻣﺮد ،ﭘﯿﺮ و
ﺟﻮان ،ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و اﻻغ ـ را ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ.
۲۲ﺑﻌﺪ ﯾﻮﺷ ﺑﻪ آن دو ﻣﺮدﯾﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳ ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ آن زن
ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ وﻋﺪه اﯾﻪ داده اﯾﺪ ،وﻓﺎ ﮐﻨﯿﺪ .و او را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم واﺑﺴﺘﺎﻧﺶ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯿﺪ«.
۲۳ﭘﺲ آن دو ﺟﻮان ﺟﺎﺳﻮس رﻓﺘﻨﺪ و او را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﺑﺮادران و ﻫﻤﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ
از ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯿﻪ در ﺑﯿﺮون اردوﮔﺎه ﺑﺮای ﺷﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،آوردﻧﺪ۲۴ .آﻧﺎه ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن ﺑﻮد ،آﺗﺶ زدﻧﺪ ،ﺑﻐﯿﺮ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﻇﺮوف و آﻻت ﻣﺴ و آﻫﻨ را ﮐﻪ در
ﺧﺰاﻧﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻬﺪاﺷﺘﻨﺪ۲۵ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﯾﻮﺷ راﺣﺎبِ ﻓﺎﺣﺸﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او ﮐﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺠﺎت داد ،زﯾﺮا او آن دو ﺟﺎﺳﻮﺳ را ﮐﻪ ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﻨﺎه داده ﺑﻮد) .و
اوﻻدۀ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ(.
۲۶

ﺳﭙﺲ ﯾﻮﺷ ﻣﺮدم را ﻗﺴﻢ داده ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻬﺮ ارﯾﺤﺎ را دوﺑﺎره آﺑﺎد ﮐﻨﺪ

ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺎد .ﮐﺴﯿﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻬﺪاب آن را ﺑﺬارد ،ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎن ﭘﺴﺮ اوﻟﺒﺎری اش ﺗﻤﺎم
ﻣ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯿﻪ ﺑﻮﺷﺪ دروازه ﻫﺎی آن را ﺑﺴﺎزد ،ﺧﻮردﺗﺮﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻣ دﻫﺪ«.
۲۷و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﻮﺷ ﺑﻮد و ﻧﺎم او در ﺳﺮاﺳﺮ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ.
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ﺟﺰای ﮔﻨﺎه ﻋﺨﺎن

۷

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﻨ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﭼﯿﺰ ﻫﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ،

ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺸﺪ ،زﯾﺮا ﻋﺨﺎن ﭘﺴﺮ ﮐَﺮﻣ ﻧﻮاﺳﮥ زَﺑﺪی ﮐﻮاﺳﮥ زِرح
ﮐﻪ از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد ،اﻣﺮ ﺧﺪا را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورد .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ.
۲ﯾﻮﺷ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را از ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﺎی ﮐﻪ در ﺷﺮق ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ و در ﻧﺰدﯾ ﺑﯿﺖ آون ﺑﻮد ،ﻓﺮﺳﺘﺎد
ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗ درﺑﺎرۀ آن ﺟﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ،
۳ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺑﺎزرﺳ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش دادﻧﺪ» :ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ ﻋﺎی ﺑﺮوﻧﺪ .ﭼﻮن ﻋﺎی ﯾ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﮐﻪ
۴

آن ﺷﻬﺮ را ﻓﺘ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﻪ ﻫﻤﮥ ﻟﺸﺮ را ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،در ﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﺰار ﻋﺴﺮ
۵

اﺳﺮاﺋﯿﻠ رﻓﺘﻨﺪ و ﺣﻤﻠﻪ را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻋﺎی
آن ﻫﺎ را از دروازۀ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺷﺒﺎرﯾﻢ )ﯾﻌﻨ ﻣﻌﺪن ﺳﻨ (ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮده ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳ و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺷﺎن را
در ﺳﺮازﯾﺮی ﮐﻮه ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺟﺮأت ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﻪ
وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
۶ﯾﻮﺷ و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺨﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮده ﺗﺎ ﺷﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ روی
ﺑﺨﺎک اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ۷و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﭼﺮا ﻣﺎ را از اُردن
ﻋﺒﻮر دادی و ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آوردی ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﯾﻢ؟ ﮐﺎش از آﻧﻄﺮف اُردن ﻧﻤ آﻣﺪﯾﻢ.
۸ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﭼﺎره ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ۹ .و اﮔﺮ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و دﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده ﻫﻤﻪ را ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﭼﻪ ﮐﺎری ﮐﺮده ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ؟ و ﻣ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻘﺪﺳﺖ ﺑ اﺣﺘﺮاﻣ ﺷﻮد«.
۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ﭼﺮا روی ﺑﺨﺎک اﻓﺘﺎده ای؟ ۱۱ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﻪ
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ﮔﻨﺎﻫﺎر اﻧﺪ .ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،وﻓﺎ ﻧﺮدﻧﺪ .ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮع را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ
ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .دزدی ﮐﺮدﻧﺪ ،دروغ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﻪ داراﺋ ﺧﻮد اﻓﺰودﻧﺪ.

۱۲

و از ﻫﻤﯿﻦ

ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ و از آن ﻫﺎ ﻓﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ .و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ .و اﮔﺮ آن ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮع را از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮﯾﺪ ،ﻣﻦ
دﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.

۱۳

ﭘﺲ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻓﺮدا آﻣﺎده

ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﻣﻤﻨﻮع را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻬﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ و ﺗﺎ از آن ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
ﻧﻨﯿﺪ ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۱۴ .ﻓﺮدا ﺻﺒ ﻫﻤﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺒﯿﻠﮥ
ﻣﺴﺌﻮل را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮادۀ
ﮔﻨﺎﻫﺎر را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﻋﻀﻮ آن ﯾﻪ ﯾﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ۱۵ .و آن ﮐﺴﯿﻪ ﻣﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ را ﺑﺮای
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ داراﺋ اش در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪه ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺷﺴﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ««.
۱۶ﭘﺲ ﯾﻮﺷ ﺻﺒ وﻗﺖ ﻓﺮدای آن روز ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺟﻤ ﮐﺮد و ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا
ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ۱۷ .ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﯾﻬﻮدا ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﺎﻧﻮادۀ زِرح اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد.
آﻧﺎه ﻫﺮ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﻓﺎﻣﯿﻞ زَﺑﺪی را ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۸

وﻗﺘﯿﻪ ﻫﺮ ﻣﺮد ﻓﺎﻣﯿﻞ زَﺑﺪی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ،

ﻋﺨﺎن ﭘﺴﺮ ﮐَﺮﻣ ﻧﻮاﺳﮥ زَﺑﺪی ﮐﻮاﺳﮥ زِرح از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ۱۹ .آﻧﺎه ﯾﻮﺷ ﺑﻪ
ﻋﺨﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮزﻧﺪم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﻦ و راﺳﺖ ﺑﻮ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﮐﺮده ای؟« ۲۰ﻋﺨﺎن ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ واﻗﻌﺎً ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ام و ﮐﺎر
ﺑﺪی ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺳﺮ زده اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ۲۱ :از ﺑﯿﻦ اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ ﯾ ﭼﭙﻦ ﺷﻨﻌﺎری ،دوﺻﺪ ﻣﺜﻘﺎل
ﻧﻘﺮه و ﯾ ﻣﯿﻠﮥ ﻃﻼ ﺑﻪ وزن ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ﻣﺮا وﺳﻮﺳﻪ ﮐﺮد و از روی ﺣﺮص آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻢ و در ﺧﯿﻤﮥ ﺧﻮد در زﯾﺮ ﺧﺎک ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ام .و ﻧﻘﺮه زﯾﺮ ﻫﻤﻪ ﻗﺮار دارد«.
۲۲ﯾﻮﺷ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﯿﻤﻪ دوﯾﺪﻧﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ را در
ﺧﯿﻤﻪ درﺣﺎﻟﯿﻪ ﻧﻘﺮه در زﯾﺮ ﻫﻤﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد۲۳ .آن ﻫﺎ را از ﺧﯿﻤﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﻮﺷ و
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ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ آوردﻧﺪ و ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ.

۲۴

ﭘﺲ ﯾﻮﺷ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ،

ﻋﺨﺎن ﭘﺴﺮ زِرح را ﺑﺎ ﻧﻘﺮه ،ﭼﭙﻦ ،ﻣﯿﻠﮥ ﻃﻼ ،ﭘﺴﺮان ،دﺧﺘﺮان ،ﮔﺎوﻫﺎ ،ﺧﺮﻫﺎ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ،ﺧﯿﻤﻪ و
ﻫﻤﻪ داراﺋ اش ﮔﺮﻓﺘﻪ در وادی ﻋﺨﻮر آوردﻧﺪ.

۲۵

ﯾﻮﺷ ﺑﻪ ﻋﺨﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺑﺮ

ﺳﺮ ﻣﺎ آوردی؟ ﺣﺎﻻ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﻮدت را ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﺪ!« آﻧﺎه ﻫﻤ ﻋﺨﺎن را ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯿﻠﺶ ﺳﻨﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ را در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪﻧﺪ.

۲۶

و ﺗﻮدۀ ﺑﺰرﮔ از ﺳﻨ را ﺑﺮ

آن ﻫﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎﻗ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ .و ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آﻧﺠﺎ
را وادی ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.

ﻋﺎی اﺷﻐﺎل و وﯾﺮان ﻣ ﺷﻮد

۸

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪون ﺗﺮس و ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﺎی ﺑﺮو.

ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺎی را ﺑﺎ ﻣﺮدم ،ﺷﻬﺮ و ﮐﺸﻮر او ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ داده ام۲ .ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ارﯾﺤﺎ و
ﭘﺎدﺷﺎه آن ﮐﺮدی ﺑﺎ ﻋﺎی و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺶ ﻫﻢ ﺑﻦ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮال و
ﻣﻮاﺷ آن ﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻬﺪاری .ﺣﻤﻠﻪ را ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ و از ﻋﻘﺐ
ﺷﻬﺮ ﺷﺮوع ﮐﻦ«.
۳ﭘﺲ ﯾﻮﺷ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را آﻣﺎدۀ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻄﺮف ﻋﺎی ﻧﻤﻮد .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺳ ﻫﺰار ﻋﺴﺮ دﻟﯿﺮ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﻫﻨﺎم ﺷﺐ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ»۴ :ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻬﺮ در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺴﯿﺎر دور ﻧﺮوﯾﺪ و ﺑﺮای ﯾ ﺣﻤﻠﮥ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺑﺤﺎل آﻣﺎده ﺑﺎش ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ۵ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾ ﺳﭙﺎه دﯾﺮ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨﻢ .وﻗﺘﯿﻪ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻋﺎی ،ﻣﺜﻞ دﻓﻌﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﺎ از آن ﻫﺎ ﻓﺮار
ﻣﮐﻨﯿﻢ۶ .و آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺎ ﻣ آﯾﻨﺪ .و ﭼﻮن از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ زﯾﺎدی دور ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ﻫﺎ ﻓﺮار ﻣﮐﻨﯿﻢ۷ .آﻧﻮﻗﺖ ﺷﻤﺎ از ﮐﻤﯿﻨﺎه ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺷﻬﺮ را ﺗﺼﺮف
ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن آﻧﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ۸ .وﻗﺘﯿﻪ ﺷﻬﺮ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻗﺮار
اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺮا آﺗﺶ ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ۹ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﻫﻨﺎم ﺷﺐ ﺑﺴﻮی ﮐﻤﯿﻨﺎه
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ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .و در ﯾ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻏﺮب ﻋﺎی و ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﻧﺪ .و ﯾﻮﺷ ﺷﺐ
را در اردوﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﺴﺮ ﺑﺮد.
۱۰ﺻﺒ روز دﯾﺮ ،ﯾﻮﺷ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻗﻮم رﻫﺴﭙﺎر ﻋﺎی
ﺷﺪ۱۱ .و در ﻧﺰدﯾ وادی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺎی و آن ﻫﺎ واﻗ و در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﺑﻮد ،اردو زد۱۲ .‐۱۳ﯾﻮﺷ
در آن ﺷﺐ ﯾ ﺳﭙﺎه ﭘﻨﺠﻬﺰار ﻧﻔﺮی دﯾﺮ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ،ﺑﯿﻦ ﻋﺎی و ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﺑﺮای
ﮐﻤ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن اﺻﻠ ﮐﻤﯿﻦ ﺑﯿﺮد .و ﺧﻮدش ﺷﺐ را در وادی ﺑﺴﺮ ﺑﺮد۱۴ .وﻗﺘ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺎی
ﺳﭙﺎه ﯾﻮﺷ را دﯾﺪ ،ﻓﻮراً دﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﺷﺪ و ﻟﺸﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ وادی اُردن
ﻓﺮﺳﺘﺎد .و ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﻪ ﯾ دﺳﺘﮥ دﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻋﻘﺐ ﺷﻬﺮ ﮐﻤﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ۱۵ .ﯾﻮﺷ و
ﻣﺮدان ﺟﻨ او ﭼﻨﺎن واﻧﻤﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از دﺳﺖ آن ﻫﺎ ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻄﺮف ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۱۶ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺴﺎﮐﺮی ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺮ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮوﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
آن ﻫﺎ از ﺷﻬﺮ دور ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﻬﺮ ﺑ دﻓﺎع ﻣﺎﻧﺪ۱۷ .ﺣﺘ ﯾﻨﻔﺮ ﻫﻢ در ﻋﺎی ﯾﺎ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪ و
دروازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮ را ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓﺘﻨﺪ.
۱۸آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﺰه ات را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﺎی دراز ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﻣﻦ آﻧﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ
ﻣ دﻫﻢ «.ﯾﻮﺷ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺮد۱۹ .ﺑﻪ ﻣﺠﺮدﯾﻪ دﺳﺖ ﯾﻮﺷ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﻨﺎه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻮراً ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮده آﻧﺮا ﻓﺘ ﮐﺮدﻧﺪ و آﺗﺶ زدﻧﺪ.

۲۰

و ﭼﻮن ﻣﺮدان ﻋﺎی ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ

ﺧﻮد ﻧﺎه ﮐﺮدﻧﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ دود از ﺷﻬﺮ ﺑﻄﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﻣ رود .و راه ﻓﺮار از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﺮوی ﺷﺎن
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻣﺮداﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺎن
ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

۲۱

وﻗﺘﯿﻪ ﯾﻮﺷ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ دود را دﯾﺪﻧﺪ و ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯿﻪ در

ﮐﻤﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻬﺮ را ﻓﺘ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﻋﺎی را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ۲۲ .ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر دﺷﻤﻦ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻧﻪ ﮐﺴ
زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﮐﺴ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺗﻮاﻧﺴﺖ۲۳ .اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺎی را زﻧﺪه دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮده ﻧﺰد ﯾﻮﺷ
آوردﻧﺪ.
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۲۴

ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ در ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﺪاﺧﻞ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻨﺪ و

آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﻼک ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺣﺪود دوازده ﻫﺰار زن و ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

۲۵

در ﻫﻤﺎن روز ﺗﻤﺎم ﻧﻔﻮس ﻋﺎی ﮐﻪ

۲۶

زﯾﺮا ﯾﻮﺷ ﻧﯿﺰۀ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﻋﺎی

ﻧﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎه داﺷﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ رﻣﻪ و اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

۲۷

و ﻃﺒﻖ

۲۸

ﯾﻮﺷ ﻋﺎی را ﺑﻪ

آﺗﺶ زد و ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻠﺶ ﮐﺮد .و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﺎﻗ اﺳﺖ۲۹ .ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺎی را ﺑﻪ دار
زدﻧﺪ و ﺟﺴﺪ او ﺗﺎ ﺷﺎم آوﯾﺰان ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻨﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ،ﯾﻮﺷ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺴﺪ او را از دار
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺶ دروازۀ دﺧﻮل ﺷﻬﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .و ﺑﺮوی آن ﯾ ﺗﻮدۀ ﺑﺰرگ ﺳﻨ را اﻧﺒﺎﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد.

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎن
۳۰

ﺑﻌﺪ ﯾﻮﺷ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻋﯿﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ.

۳۱

ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳ،

ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺪاﯾﺖ داده ﺑﻮد» :ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ از ﺳﻨﻬﺎی
ﻧﺎﺗﺮاﺷﯿﺪه ﮐﻪ اﻓﺰار ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻨﺎء ﮐﻨﯿﺪ «.و ﻣﺮدم در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ
و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ۳۲ .و ﯾﻮﺷ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾ ﻧﺴﺨﮥ
اﺣﺎم دهﮔﺎﻧﻪ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳ را ﺑﺮ ﻟﻮﺣﻪ ﻫﺎی ﺳﻨ ﻧﻮﺷﺖ.

۳۳

ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل

ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣ ،ﻗﺎﺿﯿﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎن ﻣﻘﯿﻢ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﻧﯿﻢ ﺷﺎن در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﻮه ﺟﺮزِﯾﻢ و ﻧﯿﻢ دﯾﺮ آن ﻫﺎ در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﻮه ﻋﯿﺒﺎل اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ.
و ﺑﯿﻦ آن دو دﺳﺘﻪ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻻوی و ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ دﻋﺎی ﺑﺮﮐﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮار ﻫﺪاﯾﺘ ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ،ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ داده ﺑﻮد ،اﺟﺮا ﺷﺪ۳۴ .ﺑﻌﺪ
ﯾﻮﺷ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺗﻮرات را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﮐﺎت و ﻟﻌﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺷﺎن ﺧﻮاﻧﺪ.
۳۵ﺗﻤﺎم اﺣﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﻮﺳ داده ﺑﻮد از ﺳﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﺷﺎن و
ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.
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ﺟِﺒﻌﻮﻧ ﻫﺎ ﺣﯿﻠﮥ ﺟﻨ ﺑﻪﮐﺎر ﻣ ﺑﺮﻧﺪ
۱‐۲وﻗﺘ ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺮوزی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﮔﻮش ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف رﺳﯿﺪ ،ﻓﻮراً ﯾ ﻗﺸﻮن ﻣﺘﺤﺪ
ﺗﺸﯿﻞ دادﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﻮﺷ و ﺳﭙﺎه او ﺑﺠﻨﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮب درﯾﺎی اُردن
و ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻟﺒﻨﺎن ،ﯾﻌﻨ ﺣﺘﯿﺎن ،اَﻣﻮرﯾﺎن ،ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ،ﻓﺮزِﯾﺎن ،ﺣﻮﯾﺎن و
ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
۳‐۴اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﺮدم ﺟِﺒﻌﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺷ ﭼﻪ ﺑﻼﺋ ﺑﺮ ﺳﺮ ارﯾﺤﺎ و ﻋﺎی آورد ،آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد
ﺣﯿﻠﻪ ای ﺳﻨﺠﯿﺪﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﭘﯿﺶ ﯾﻮﺷ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ۵ .آن ﻫﺎ ﻟﺒﺎس ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﻔﺸﻬﺎی ﭘﺎره ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ
و اﻻﻏﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﻬﺎی ﭘﯿﻨﻪ ﺋ ﺷﺮاب و ﻧﺎﻧﻬﺎی ﻗﺎق و ﭘﻮﭘﻨَ زده ﺑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ۶ .و ﺑﻪ اردوی ﯾﻮﺷ
در ﺟِﻠﺠﺎل آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻪ او و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ از ﯾ ﮐﺸﻮر دور آﻣﺪه اﯾﻢ ﺗﺎ ﯾ ﭘﯿﻤﺎن
۷

ﺻﻠ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ «.ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﻮﯾﺎن ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣ داﻧﯿﻢ .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ
۸

در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺰدﯾ ﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ «.آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﻮﺷ
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﮐﻨﯿﻢ «.ﯾﻮﺷ از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﺘﯿﺪ و از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﯾﺪ؟«
۹آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻣﺎ از ﯾ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دوردﺳﺖ آﻣﺪه اﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺎ در ﺑﺎرۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﯿﺮت آوری در ﻣﺼﺮ اﻧﺠﺎم داد۱۰ .و ﺑﺮ ﺳﺮ دو ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮری ،ﺳﯿﺤﻮن
ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺸﺒﻮن و ﻋﻮج ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺎن ﮐﻪ در ﻋﺸﺘﺎروت زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻼﺋ آورد.
۱۱ﺑﻨﺎﺑﺮان ،رﻫﺒﺮان و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺷﮥ ﺳﻔﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ و ﺑﻮﺋﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ۱۲ .وﻗﺘﯿﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺷﮥ راه ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮔﺮم و ﺗﺎزه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﺧﺸ و
ﻗﺎق ﺷﺪه اﻧﺪ۱۳ .اﯾﻦ ﻣﺸﻬﺎی ﺷﺮاب ﮐﻪ اﯾﻨ ﮐﻬﻨﻪ و ﭘﺎره ﺷﺪه اﻧﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻧﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﮐﻔﺸﻬﺎ و
ﻟﺒﺎس ﻣﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ۱۴ «.ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﺑﺨﻮد زﺣﻤﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ
و ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻮره ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺗﻮﺷﮥ راه آن ﻫﺎ ﺧﻮردﻧﺪ۱۵ .و ﯾﻮﺷ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠ ﺑﺴﺖ و ﺑﻪ
آن ﻫﺎ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ .و رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد وﻓﺎدار
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ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
۱۶ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺷﺎر ﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺷﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ۱۷ .ﻋﺴﺎﮐﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻓﺘﻨﺪ و در روز ﺳﻮم ﺑﻪ آن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟِﺒﻌﻮن ،ﮐﻔَﯿﺮه،
ﺑﯿﺮوت و ﻗﺮﯾﮥ ﯾﻌﺎرﯾﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ۱۸ .اﻣﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﺪﻣﻪ ای ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا رﻫﺒﺮان ﺷﺎن
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آن ﻫﺎ ﺑﺮ رﻫﺒﺮان ﺧﻮد ﻗﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﺑﺎ آن ﻣﺮدم ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠ ﺑﺴﺘﻨﺪ۱۹ .رﻫﺒﺮان ﺷﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺴﻢ
ﺧﻮرده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ.

۲۰

و اﮔﺮ ﮐﺎری ﺑﺮﺧﻼف

ﻗﺴﻤ ﮐﻪ ﺧﻮرده اﯾﻢ ﺑﻨﯿﻢ ،آﻧﺎه ﺑﻪ ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﻮﯾﻢ۲۱ «.رﻫﺒﺮان ﺷﺎن اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺬارﯾﺪ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎران ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺮار
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﻫﺒﺮان آن ﻫﺎ ﭼﻮب ﻣ ﺷﺴﺘﺎﻧﺪﻧﺪ و آب ﺑﺮای ﺷﺎن ﻣ آوردﻧﺪ.
۲۲

ﯾﻮﺷ ﻣﺮدم ﺟِﺒﻌﻮن را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا ﻣﺎ را ﻓﺮﯾﺐ دادﯾﺪ و ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ از ﯾ

ﮐﺸﻮر دور آﻣﺪه اﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﻪ در ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﯾﺪ؟ ۲۳ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﺪه اﯾﺪ! و از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ در ﻏﻼﻣ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﯾﺪ .ﭼﻮب ﻣ ﺷﻨﯿﺪ و ﺳﻘﺎء ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا ﻣ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
۲۴آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد ﻣﻮﺳ
اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﺪ و ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن آﻧﺮا از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮی .ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﻣﺎ از ﺟﺎن ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺻﻼح ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﻖ ﻣﺎ ﺑﻨﯿﺪ«.
ﻧﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

۲۵

ﺣﺎﻻ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ

۲۶

ﭘﺲ ﯾﻮﺷ آن ﻫﺎ را از دﺳﺖ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺠﺎت داده

۲۷

اﻣﺎ ﯾﻮﺷ از ﻫﻤﺎن روز آن ﻫﺎ را ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﭼﻮب

ﺑﺸﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا در ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن را ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،آب ﺑﯿﺎورﻧﺪ.

آﻓﺘﺎب ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣ اﯾﺴﺘﺪ
۱‐۲ﭼﻮن اَدوﻧ ﺻﺪَق ،ﭘﺎدﺷﺎه اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺷ ﻋﺎی را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد و آﻧﺮا ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺴﺎن
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ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﺮا ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺜﻠﯿﻪ ارﯾﺤﺎ و ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﺮا از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺟِﺒﻌﻮن ﭘﯿﻤﺎن
ﺻﻠ ﺑﺴﺖ .و آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑ اﻧﺪازه ﺗﺮﺳﯿﺪ .ﭼﻮن ﺟِﺒﻌﻮن ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻫﺎی دﯾﺮ ،ﯾ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﻢ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻋﺎی ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدان دﻻور و ﺟﻨﺠﻮ
۳

داﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،اَدوﻧ ﺻﺪَق ،ﭘﺎدﺷﺎه اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻮﻫﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺒﺮون ،ﻓﺮاَم ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺮﻣﻮت،
۴

ﯾﺎﻓﯿ ﭘﺎدﺷﺎه ﻻﺧﯿﺶ و دﺑﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺠﻠﻮن ﭘﯿﺎﻣ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎد» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟِﺒﻌﻮن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﻮﺷ و ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ۵ «.اﯾﻦ ﭘﻨ
ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮری ،ﯾﻌﻨ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺣﺒﺮون ،ﯾﺮﻣﻮت ،ﻻﺧﯿﺶ و ﻋﺠﻠﻮن ﻗﻮای ﺧﻮد را ﺟﻤ
ﮐﺮده ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد در ﺟِﺒﻌﻮن آﻣﺪﻧﺪ و ﺟﻨ ﺷﺮوع ﺷﺪ.
۶ﻣﺮدان ﺟِﺒﻌﻮن در اردوﮔﺎه ﺟِﻠﺠﺎل ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺬار!
ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺎن! ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪه! ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﻣﻮری ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤ ﺷﺪه اﻧﺪ۷ «.آﻧﺎه ﯾﻮﺷ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
از ﺟِﻠﺠﺎل ﺑﺴﻮی ﺟِﺒﻌﻮن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد۸ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﻓﺮﻣﻮد» :از دﺷﻤﻦ ﻧﺘﺮس .ﻣﻦ ﭘﯿﺮوزی را
ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮ ﮐﺮده ام .ﻫﯿﭽﺪام آن ﻫﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ۹ «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷ و ﺳﭙﺎه او
ﺗﻤﺎم ﺷﺐ راه زدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟِﺒﻌﻮن رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﯾ ﺣﻤﻠﮥ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ را ﺑﺮ اﻣﻮرﯾﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ.
۱۰

ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﻮرﯾﺎن را ﺑﻮﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ و ﯾ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﻤﺎر آن ﻫﺎ در ﺟِﺒﻌﻮن ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ

ﺑﻪ درۀ ﮐﻮه ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن ﻫﺎ را ﺗﺎ ﻋﺰﯾﻘﻪ و ﻣﻘﯿﺪه ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮده ﮐﺸﺘﻪ
ﻣ رﻓﺘﻨﺪ۱۱ .ﻓﺮارﯾﺎن وﻗﺘ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از درۀ ﮐﻮه ﺣﻮرون ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎران ﺳﻨﻬﺎی
آﺳﻤﺎﻧ را ﺗﺎ ﻋﺰﯾﻘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن آورد و ﻫﻤﻪ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد .و ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻫﺎ در اﺛﺮ ﺑﺎرش ﺳﻨﻬﺎی
آﺳﻤﺎﻧ ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ.
۱۲در ﻫﻤﺎن روزﯾﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻣﻮرﯾﺎن را ﺷﺴﺖ داد ،ﯾﻮﺷ در اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪرﺑﺎر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﮐﺮد» :آﻓﺘﺎب ﺑﺎﻻی ﺟِﺒﻌﻮن ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﻣﻬﺘﺎب ﺑﺮ وادی اَﯾﻠﻮن ﺗﻮﻗﻒ
ﮐﻨﺪ۱۳ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺴﺎﺧﺖ ،آﻓﺘﺎب ﺟﺎﺑﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎد و
ﻣﻬﺘﺎب از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره در »ﮐﺘﺎب ﯾﺎﺷﺮ« ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب در
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وﺳﻂ آﺳﻤﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎد و ﺗﻤﺎم روز ﻏﺮوب ﻧﺮد.

۱۴

ﻧﻪ ﭘﯿﺶ از آن و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از آن ،ﮐﺴ ﭼﻨﺎن

روزی را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻓﺘﺎب و ﻣﻬﺘﺎب را از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز دارد ـ و اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻋﺎی
ﯾ ﺑﺸﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨ ﮐﺮد.
۱۵ﺑﻌﺪ ﯾﻮﺷ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺧﻮد در ﺟِﻠﺠﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ.

ﭘﻨ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻐﻠﻮب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
در ﺣﯿﻦ ﺟﻨ آن ﭘﻨ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﻐﺎرۀ ﻣﻘﯿﺪه ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﻧﺪ.

۱۷

۱۶

ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯿﺎه آن ﭘﻨ ﭘﺎدﺷﺎه را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ و آن ﻫﺎ در ﻣﻐﺎرۀ ﻣﻘﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۱۸

ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ
ﯾﻮﺷ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ

ﺳﻨﻬﺎی ﺑﺰرﮔ را ﺑﻪ دﻫﻦ ﻣﻐﺎره ﺑﺬارﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﭘﻬﺮه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از
ﻣﻐﺎره ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ۱۹ .ﺑﻪ ﻋﺴﺎﮐﺮ دﯾﺮ ﻫﺪاﯾﺖ داد» :ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﻘﯿﮥ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮوﯾﺪ و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺬارﯾﺪ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ۲۰ «.ﯾﻮﺷ و ﺳﭙﺎه او ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر آن ﻫﺎ اداﻣﻪ دادﻧﺪ و ﻫﺮ ﭘﻨ ﻟﺸﺮ دﺷﻤﻦ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﯾ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮده داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺣﺼﺎردار ﺷﺪﻧﺪ۲۱ .ﺑﻌﺪ ﻗﺸﻮن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺪون ﺟﺰﺋ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧ ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﺴ ﺟﺮأت آﻧﺮا ﻧﺪاﺷﺖ
ﮐﻪ ﺣﺮف ﺑﺪی درﺑﺎرۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺰﻧﺪ.
۲۲

ﺑﻌﺪ ﯾﻮﺷ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻨ ﻫﺎ را از دﻫﻦ ﻣﻐﺎره ﺑﺮدارﻧﺪ و آن ﭘﻨ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ ﻧﺰد او ﺑﯿﺎورﻧﺪ.

۲۳‐۲۴و آن ﻫﺎ ﺳﻨﻬﺎ را از دﻫﻦ ﻣﻐﺎره ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﭘﻨ ﭘﺎدﺷﺎه اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺣﺒﺮون ،ﯾﺮﻣﻮت ،ﻻﺧﯿﺶ و
ﻋﺠﻠﻮن را ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و ﭘﯿﺶ ﯾﻮﺷ ﺑﺮدﻧﺪ .آﻧﺎه ﯾﻮﺷ ﻫﻤﮥ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤ ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﭘﺎﻫﺎی ﺗﺎن را ﺑﺮ ﮔﺮدن اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺬارﯾﺪ۲۵ «.و اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد» :ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ .ﺷﺠﺎع و ﺑﺎ ﺟﺮأت ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺣﻖ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎن ﻣﮐﻨﺪ«.
۲۶ﺳﭙﺲ ﯾﻮﺷ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﮐﺸﺖ و اﺟﺴﺎد آن ﻫﺎ را در ﭘﻨ درﺧﺖ آوﯾﺨﺖ و آن ﻫﺎ ﺗﺎ ﺷﺎم در
درﺧﺖ آوﯾﺰان ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ۲۷ .ﻫﻨﺎم ﺷﺎم ﯾﻮﺷ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺟﺴﺎد آن ﻫﺎ را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن
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ﻣﻐﺎره ای ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﺳﻨﻬﺎی ﺑﺰرﮔ را در دﻫﻦ ﻣﻐﺎره ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
در آﻧﺠﺎ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻣﻮری ﻫﺎ
۲۸

ﯾﻮﺷ در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺪه ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﺮا ﮐﺸﺖ و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و

ﻫﯿ ﮐﺴ را زﻧﺪه ﻧﺬاﺷﺖ .و ﻫﻤﺎن ﮐﺎری را ﮐﻪ در ﺣﻖ ﭘﺎدﺷﺎه ارﯾﺤﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﺣﻖ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﻘﯿﺪه ﻫﻢ ﮐﺮد.
۲۹

ﺑﻌﺪ ﯾﻮﺷ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد از ﻣﻘﯿﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻟﺒﻨَﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد.

۳۰

ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ آن ﺷﻬﺮ

و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺶ ﭘﯿﺮوز ﺳﺎﺧﺖ .ﻫﯿ ﮐﺴ را زﻧﺪه ﻧﺬاﺷﺖ و ﺑﻼﺋ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ارﯾﺤﺎ آورد ﺑﺮ
ﺳﺮ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻢ آورد.
۳۱

ﯾﻮﺷ و ﻟﺸﺮ او از ﻟﺒﻨَﻪ ﺑﻪ ﻻﺧﯿﺶ رﻓﺘﻪ آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد.

۳۲

و ﺧﺪاوﻧﺪ در روز دوم ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ

را در ﺟﻨ ﻻﺧﯿﺶ ﻓﺎﺗ ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﺎرﯾﻪ در ﻟﺒﻨَﻪ ﮐﺮد در ﻻﺧﯿﺶ ﻫﻢ ﮐﺮد .ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ را
ﮐﺸﺖ و ﻫﯿ ﮐﺴ را زﻧﺪه ﻧﺬاﺷﺖ.
۳۳

آﻧﺎه ﻫﻮرام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺎزِر ﺑﻪ ﮐﻤ ﻻﺧﯿﺶ آﻣﺪ ،اﻣﺎ ﯾﻮﺷ او را ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﺶ ﻣﻐﻠﻮب ﮐﺮد و

ﯾﻨﻔﺮ را ﻫﻢ زﻧﺪه ﻧﺬاﺷﺖ.
۳۴‐۳۵ﺳﭙﺲ ﯾﻮﺷ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد از ﻻﺧﯿﺶ ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻮن رﻓﺖ و در روز اول آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺗﺼﺮف
ﮐﺮد و ﻣﺜﻞ ﻻﺧﯿﺶ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن آﻧﺮا ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ.
۳۶‐۳۷ﺑﻌﺪ از آن ﯾﻮﺷ ﺑﺎ ﻗﻮای ﺧﻮد از ﻋﺠﻠﻮن ﺑﻪ ﺣﺒﺮون رﻓﺖ .ﭘﺲ از ﯾ ﺣﻤﻠﻪ آﻧﺮا ﻓﺘ ﮐﺮد.
ﺳﭙﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﻋﺠﻠﻮن ﮐﺮد در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﻫﯿ
ﮐﺴ را زﻧﺪه ﻧﺬاﺷﺖ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد.
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۳۸‐۳۹

ﺑﻌﺪ ﯾﻮﺷ ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و آﻧﺮا ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺣﺒﺮون ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﭘﺎدﺷﺎه و ﺷﻬﺮﻫﺎی آﻧﺮا از

ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن آﻧﺠﺎ را ﮐﺸﺖ و ﻫﯿ ﮐﺴ زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪ.
۴۰ﯾﻮﺷ ﻗﺮار اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﺎم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﮥ
ﺟﻨﻮﺑ ،وادی و داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻮه ﺑﻮد ،ﺗﺼﺮف ﮐﺮد .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﻣﺮدم ﺷﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﻫﻤﻪ را
ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد و ﻫﯿ زﻧﺪه ﺟﺎﻧ را زﻧﺪه ﻧﺬاﺷﺖ.

۴۱

ﻣﺒﺎرزۀ ﯾﻮﺷ از ﻗﺎدِش ﺑﺮﻧﯿ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﺎ

ﻏﺰه و ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﻮﺷَﻦ و ﺟِﺒﻌﻮن رﺳﯿﺪ۴۲ .ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺎن را در ﯾ زﻣﺎن
ﻓﺘ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺷﺎن ﺟﻨ ﻣﮐﺮد.

۴۳

ﺑﻌﺪ ﯾﻮﺷ و ﺳﭙﺎه او ﺑﻪ

اردوﮔﺎه ﺧﻮد در ﺟِﻠﺠﺎل ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻤﺎل ﮐﻨﻌﺎن ﻣﻐﻠﻮب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ

۱۱

۱وﻗﺘ ﺧﺒﺮ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﯾﻮﺷ ﺑﻪ ﮔﻮش ﯾﺎﺑﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺎﺻﻮر رﺳﯿﺪ ،ﯾ ﭘﯿﺎم ﻓﻮری ﺑﻪ اﯾﻦ

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد :ﯾﻮﺑﺎب ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎدون ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺷﻤﺮون و اَﺧﺸﺎف۲ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
ﺷﻤﺎﻟ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻋﺮﺑﻪ در ﺟﻨﻮب ﮐﻨﺮوت و ﻫﺎﻣﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻧﺎﻓﻮت در در ﻏﺮب۳ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﮐﻨﻌﺎن در ﺳﻤﺖ ﺷﺮق و ﻏﺮب ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﻣﻮرﯾﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺣﺘﯿﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻓﺮزِﯾﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺣﻮﯾﺎن در داﻣﻨﮥ ﮐﻮه ﺣﺮﻣﻮن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﻔﻪ۴ .‐۵آن ﻫﺎ ﻫﻤ
ﻗﻮای ﺧﻮد را ﺟﻤ ﮐﺮده ﯾ ﺳﭙﺎه ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺸﯿﻞ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ رﯾ درﯾﺎ ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺑﻮد و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
اﺳﭙﺎن و ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺟﻨ در ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺮوم اردو زده ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺎده
ﺷﺪﻧﺪ.
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺘﺮس ،زﯾﺮا ﻓﺮدا در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﻫﻤﮥ ﺷﺎن را ﮐُﺸﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ دﻫﻢ .رگ ﭘﺎی اﺳﭙﺎن ﺷﺎن را ﻗﻄ ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺷﺎن را آﺗﺶ ﺑﺰﻧﯿﺪ۷ «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷ
ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣ روم رﻓﺖ و ﺑﺎ ﯾ ﺣﻤﻠﮥ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ داد۸ .و ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد .و ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺷﻤﻨﺎن را ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﯿﺪون ﺑﺰرگ و
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ﻣﺴﺮِﻓﻮت ﻣﺎﯾﻢ در ﺷﻤﺎل و وادی ﻣﺼﻔﻪ در ﺷﺮق ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮده ﻫﻤﻪ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﯾ آن ﻫﺎ را ﻫﻢ
۹

زﻧﺪه ﻧﺬاﺷﺖ .و ﯾﻮﺷ ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮد ،رگ ﭘﺎی
اﺳﭙﺎن ﺷﺎن را ﻗﻄ ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﻋﺮاده ﺟﺎت ﺷﺎن را آﺗﺶ زد.
۱۰ﯾﻮﺷ در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﺎﺻﻮر را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد و ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﺮا ﮐﺸﺖ ،زﯾﺮا ﺣﺎﺻﻮر در آن زﻣﺎن
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد.

۱۱

ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن آﻧﺠﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ .ﻫﯿ زﻧﺪه ﺟﺎﻧ را زﻧﺪه

ﻧﺬاﺷﺖ و ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻮر را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪ۱۲ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﺮ ﻫﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .ﻫﻤﻪ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮد و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺷﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﻣﻮﺳ ،ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ داده ﺑﻮد.
۱۳اﻣﺎ ﯾﻮﺷ از ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮ ﺣﺎﺻﻮر را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪ.
۱۴ﺗﻤﺎم ﻏﻨﯿﻤﺖ و ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ را ﮐﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻬﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﮥ
ﻣﺮدم را ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ .و ﻫﯿ ﮐﺴ و ﻫﯿ زﻧﺪه ﺟﺎﻧ را زﻧﺪه ﻧﺬاﺷﺘﻨﺪ۱۵ .و ﯾﻮﺷ ﻃﺒﻖ اﻣﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﺳ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻮﺳ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻮﺑﻤﻮ اﺟﺮاء
ﮐﺮد.

ﺧﻼﺻﮥ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﯾﻮﺷ
۱۶ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﯾﻮﺷ ﺗﻤﺎم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻫﻤﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ،ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺟﻨﻮﺑ،
ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺟﻮﺷَﻦ ،دﺷﺘﻬﺎ ،وادی اُردن ،ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ و وادﯾﻬﺎی آﻧﺮا ﺗﺼﺮف ﮐﺮد۱۷ .و
ﻗﻠﻤﺮو اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﮐﻮه ﺣﺎﻟَﻖ ،در ﻧﺰدﯾ ﺳﻌﯿﺮ ﺗﺎ ﺑﻌﻞ ﺟﺎد در وادی ﻟﺒﻨﺎن ،در داﻣﻨﮥ ﮐﻮه ﺣﺮﻣﻮن
وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖ .و ﯾﻮﺷ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺷﺎن را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ۱۸ .اﯾﻦ ﺟﻨ ﻫﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی
زﯾﺎدی را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ۱۹ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﻠ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﻮﯾﺎن ،ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺟِﺒﻌﻮن
ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﺮ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ۲۰ .ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ
دﻟﻬﺎی ﺷﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨ ﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺮ آن ﻫﺎ رﺣﻢ ﻧﺸﻮد و
ﺑﻠ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
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۲۱

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﯾﻮﺷ ،ﻋﻨﺎﻗﯿﺎﻧ را ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﺣﺒﺮون ،دﺑﯿﺮ ،ﻋﻨﺎب و ﮐﻮﻫﻬﺎی ﯾﻬﻮدا

و اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺖ و آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد.

۲۲

و از ﻋﻨﺎﻗﯿﺎن

ﯾ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ در ﻏﺰه ،ﺟﺖ و اَﺷﺪُود ﺑﺎﻗ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

۲۳

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﯾﻮﺷ ،ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را

ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و آﻧﺮا ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ داد و ﺑﻌﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺎﻻﺧﺮه در آن ﮐﺸﻮر آراﻣ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ.

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧ را ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ﺷﺴﺖ داد

۱۲

۱ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ دو ﭘﺎدﺷﺎﻫ را ﮐﻪ در ﺷﺮق درﯾﺎی اُردن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺴﺖ داد) .اﯾﻦ ﺳﺎﺣﻪ

ﺷﺎﻣﻞ وادی درﯾﺎی ارﻧﻮن ﺗﺎ ﮐﻮه ﺣﺮﻣﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺮﻗ ﻋﺮﺑﻪ ﺑﻮد۲ (.ﯾ از آن دو
ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺳﯿﻬﻮن اﻣﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺸﺒﻮن ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮد .ﺳﺎﺣﮥ ﺣﻮﻣﺖ او ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺟﻠﻌﺎد ،ﯾﻌﻨ ﻋﺮوﻋﯿﺮ )در ﮐﻨﺎر وادی اَرﻧُﻮن( ،و از وﺳﻂ آن وادی ﺗﺎ درﯾﺎی ﯾﺒﻮق ﮐﻪ ﺳﺮﺣﺪ
۳

ﻋﻤﻮﻧ ﻫﺎ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وادی درﯾﺎی اُردن و ﺟﻬﯿﻞ ﺟﻠﯿﻞ در ﺟﻨﻮب ﺑﯿﺖ ﯾﺸﻤﻮت )در ﺷﺮق
ﺑﺤﯿﺮۀ ﺷﻮر( و ﺗﺎ داﻣﻨﮥ ﮐﻮه ﻓﺴﺠﻪ ﺑﻮد۴ .و دﯾﺮ آن ﻋﻮج ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ او را
ﺷﺴﺖ داد .او از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن رﻓﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﺸﺘﺎروت و اَدرﻋ ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮد۵ .ﺳﺎﺣﮥ
ﺳﻠﻄﻨﺖ او از ﮐﻮه ﺣﺮﻣﻮن ،ﺳﻠﺨﻪ و ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺎن ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺟﺸﻮرﯾﺎن و ﻣﻌﯿﺎن ،ﻧﺼﻒ ﺟِﻠﻌﺎد ﺗﺎ
۶

ﺳﺮﺣﺪ ﺳﯿﺤﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺸﺒﻮن وﺳﻌﺖ داﺷﺖ .ﻣﻮﺳ ،ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن ﻫﺎ را
ﺷﺴﺖ داد؛ و ﻣﻮﺳ ،ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻠ و داراﺋ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ
داد.

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧ را ﮐﻪ ﯾﻮﺷ ﺷﺴﺖ داد
۷ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﯾﺮی را ﮐﻪ ﯾﻮﺷ و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺴﺖ دادﻧﺪ ،در ﻏﺮب درﯾﺎی اُردن ﺑﻮدﻧﺪ .و
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ﺳﺮزﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ را از ﺑﻌﻞ ﺟﺎد ،در وادی ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺎ ﮐﻮه ﺣﺎﻟَﻖ در ﺟﻨﻮب ،و داﻣﻨﮥ ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ وﺳﻌﺖ
۸

داﺷﺖ و ﯾﻮﺷ آﻧﺮا ﺑﻪ دﯾﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺎﺣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ،دﺷﺖ
ﻏﺮﺑ ،وادی درﯾﺎی اُردن و داﻣﻨﻪ ﻫﺎی آن ،ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑ ﺑﻮد .و ﻣﺮدﻣﺎﻧ ﮐﻪ در آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺣﺘﯿﺎن ،اَﻣﻮرﯾﺎن ،ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ،ﻓﺮزِﯾﺎن ،ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.

۹‐

۲۴

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧ را ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺴﺖ دادﻧﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ :ﭘﺎدﺷﺎه ارﯾﺤﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺎی )ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ

ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ( ،ﭘﺎدﺷﺎه اورﺷﻠﯿﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺒﺮون ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺮﻣﻮت ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻻﺧﯿﺶ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺠﻠﻮن،
ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺎزِر ،ﭘﺎدﺷﺎه دﺑﯿﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺎدر ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺮﻣﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮاد ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻟﺒﻨَﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺪوﻻم،
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻘﯿﺪه ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻔﻮح ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺎﻓﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻔﯿﻖ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻟَﺸﺎرون ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﺎدون ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺎﺻﻮر ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺮون ﻣﺮؤن ،ﭘﺎدﺷﺎه اَﮐﺸﺎف ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺗَﻌﻨَ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺠِﺪو،
ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺎدِش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻘﻨﻌﺎم در ﮐَﺮﻣﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه در در ﻧﺎﻓَﺖ در ،ﭘﺎدﺷﺎه اﻗﻮام در ﺟﻠﯿﻞ و ﭘﺎدﺷﺎه
ﺗﺮزه .ﺟﻤﻠﻪ ﺳ و ﯾ ﭘﺎدﺷﺎه.

ﻣﻨﺎﻃﻘ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﺑﻮد

۱۳

۱وﻗﺘﯿﻪ ﯾﻮﺷ ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﺣﺎﻻ ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده

ﺷﺪه ای و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺟﺎﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ۲ .اﯾﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ
۳

ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ،ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﺟﺸﻮرﯾﺎن ﺣﻮﯾﺎن )از ﺷﯿﺤﻮر ﮐﻪ در ﺷﺮق ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻋﻘﺮون
در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ( .ﭘﻨ ﺣﻤﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ در اﯾﻦ ﭘﻨ ﺷﻬﺮ
ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ :ﻏﺰه ،اَﺷﺪُود ،اَﺷﻘَﻠُﻮن ،ﺟﺖ و ﻋﻘﺮون۴ ،در ﺟﻨﻮب ،ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ،از
ﻣﯿﻌﺎره در ﺻﯿﺪون ﺗﺎ اَﻓﯿﻖ و ﺳﺮﺣﺪ اَﻣﻮرﯾﺎن۵ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟِﺒﻠﯿﺎن ،ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎن در ﺷﺮق ،از
ﺑﻌﻞ ﺟﺎد در ﺟﻨﻮب ﮐﻮه ﺣﺮﻣﻮن ﺗﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎت۶ ،‐۷ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن از ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺎ ﻣﺴﺮِﻓﻮت ﻣﺎﯾﻢ
و ﻣﺮدم ﺳﯿﺪون ،ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را از ﺳﺮ راه ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون ﻣ راﻧﻢ .و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﻗﺮار ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻦ
ﺑﯿﻦ ﺑﻘﯿﮥ ﻧُﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨ«.
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﺳﺎﺣﮥ ﺷﺮﻗ درﯾﺎی اُردن
۸ﻧﯿﻢ دﯾﺮ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ و ﻗﺒﺎﯾﻞ رؤﺑﯿﻦ و ﺟﺎد ﻗﺒﻼ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮق درﯾﺎی اُردن
اﺳﺖ و ﻣﻮﺳ ،ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داد ۹ﮐﻪ ﺳﺎﺣﮥ آن از ﻋﺮوﻋﯿﺮ ،در ﮐﻨﺎر وادی اَرﻧُﻮن ،و
از ﺷﻬﺮ وﺳﻄ وادی ،ﺗﻤﺎم ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺪِﺑﺎ ﺗﺎ دﯾﺒﻮن وﺳﻌﺖ داﺷﺖ۱۰ .آن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﯿﺤﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه اَﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ در ﺣﺸﺒﻮن ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﻋﻤﻮن ﺑﻮد.

۱۱

و

ﺟِﻠﻌﺎد ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺸﻮرﯾﺎن و ﻣﻌﯿﺎن ،ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﻮه ﺣﺮﻣﻮن ،ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺎن ﺗﺎ ﺳﻠﺨﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط اﯾﻦ
ﺳﺎﺣﻪ ﺑﻮد.

۱۲

ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﻋﻮج ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺎن ﮐﻪ در اَﺷﺘﺎروت و اَدرﻋ ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮد) .او ﺗﻨﻬﺎ

ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪۀ رﻓﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮد (.و ﻣﻮﺳ آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ داد و از ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﯿﺮون راﻧﺪ۱۳ .اﻣﺎ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﺸﻮرﯾﺎن و ﻣﻌﯿﺎن را ﻧﺮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ اﯾﻦ دو ﻗﻮم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۱۴

ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﺣﻘ از زﻣﯿﻦ ﻧﺪاد .در ﻋﻮض ،آن ﻫﺎ ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻬﻢ

ﺧﻮد را از ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﺷﺪ ﺑﯿﺮﻧﺪ.

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ
۱۵وﻗﺘﯿﻪ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ ﺣﺼﮥ زﻣﯿﻦ ﺷﺎن را داد۱۶ ،ﺳﺎﺣﮥ ﻣﻠﯿﺖ آن ﻫﺎ از ﻋﺮوﻋﯿﺮ ،در
ﮐﻨﺎر وادی درﯾﺎی اَرﻧُﻮن ،ﺷﻬﺮ ﻣﺮﮐﺰی وادی و ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﻣﯿﺪِﺑﺎ ﺑﻮد۱۷ .اﯾﻦ ﺳﺎﺣﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺣﺸﺒﻮن و ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی آن در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،دﯾﺒﻮن ،ﺑﺎﻣﻮت ﺑﻌﻞ ،ﺑﯿﺖ ﺑﻌﻞ ﻣﻌﻮن۱۸ ،ﯾﻬﺼﻪ ،ﻗﺪﯾﻤﻮت،
ﻣﯿﻔﺎﻋﺖ۱۹ ،ﻗﺮﯾﺘﺎﯾﻢ ،ﺳﺒﻤﻪ ،ﺳﺎرت ﺷَﺤﺮ واﻗ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه در ﺑﯿﺎﺑﺎن۲۰ ،ﺑﯿﺖ ﻓﻌﻮر ،در داﻣﻨﮥ ﻓﺴﺠﻪ،
ﺑﯿﺖ ﯾﺸﯿﻤﻮت۲۱ ،ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﺳﯿﺤﻮن ﭘﺎدﺷﺎه اَﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ در ﺣﺸﺒﻮن
ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮد و ﻣﻮﺳ او را ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺪﯾﺎن ،ﯾﻌﻨ اَوی ،راﻗَﻢ ،ﺻﻮر و راﺑ ﮐﻪ در آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺷﺴﺖ داد۲۲ .ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑِﻠﻌﺎم ﭘﺴﺮ ﺑِﻌﻮر ﻓﺎﻟﺒﯿﻦ را ﺑﺎ ﺑﻘﯿﮥ آن ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ۲۳ .و درﯾﺎی اُردن ﺳﺮﺣﺪ ﻏﺮﺑ ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ ﺑﺸﻤﺎر ﻣ رﻓﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت آن
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ﺳﻬﻢ ﻃﺎﯾﻔﻪ رؤﺑﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪ.

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺟﺎد
۲۴

ﻣﻮﺳ ﺳﻬﻢ زﻣﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺟﺎد را ﻫﻢ داد.

۲۵

ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﯾﻌﺰﯾﺮ ،ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟِﻠﻌﺎد ،ﻧﯿﻢ

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﻤﻮﻧ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﮐﻪ در ﺷﺮق رﺑﻪ واﻗ اﺳﺖ،

۲۶

و از ﺣﺸﺒﻮن ﺗﺎ راﻣﺖ ﻣﺼﻔﻪ و

ﺑِﻄﻮﻧﯿﻢ ،از ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ دﺑﯿﺮ۲۷ .در ﺑﯿﻦ وادی درﯾﺎی اُردن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﺖ ﻫﺎرام ،ﺑﯿﺖ ﻧﻤﺮه،
ﺳﻮت ،ﺻﺎﻓﻮن و ﺑﻘﯿﮥ ﮐﺸﻮر ﺳﯿﺤﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺸﺒﻮن ﺑﻮدﻧﺪ .درﯾﺎی اُردن ﺳﺮﺣﺪ ﻏﺮﺑ آن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﺎ ﺟﻬﯿﻞ ﺟﻠﯿﻞ اداﻣﻪ داﺷﺖ۲۸ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت ﺣﺼﮥ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺟﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آن
داده ﺷﺪ.

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ) ﺷﺮق(
۲۹

ﻣﻮﺳ ﯾ ﺣﺼﮥ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ داد.

۳۰

ﺳﺎﺣﮥ ﻣﻠﯿﺖ ﺷﺎن از ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ ،ﺗﻤﺎم

ﺑﺎﺷﺎن ،ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻋﻮج ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎﺷﺎن و ﺷﺼﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ در ﺑﺎﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ وﺳﻌﺖ داﺷﺖ.
۳۱ﻧﯿﻢ ﺟِﻠﻌﺎد ،ﻋﺸﺘﺎروت ،اَدرﻋ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﻮج در ﺑﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﻢ اوﻻدۀ ﻣﺎﺧﯿﺮ ﭘﺴﺮ ﻣﻨَﺴ داده
ﺷﺪ.
۳۲ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻮﺳ زﻣﯿﻨ را ﮐﻪ در آن ﻃﺮف درﯾﺎی اُردن و در ﺷﺮق ارﯾﺤﺎ ﺑﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.
۳۳اﻣﺎ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﺣﺼﻪ ای از زﻣﯿﻦ ﻧﺪاد ،ﺑﻠﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺮار
وﻋﺪه ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ.

ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻏﺮﺑ درﯾﺎی اُردن

۱۴

۱زﻣﯿﻦ ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ،اَﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ،ﯾﻮﺷ
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۲

ﭘﺴﺮ ﻧﻮن و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﻮم ﺑﯿﻦ ﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻢ ﻗﺮﻋﻪ و
۳

ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﯿﻦ ﻧُﻪ و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻮﺳ ﻗﺒﻼ ﺳﻬﻢ دو
۴

و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﺷﺮق درﯾﺎی اُردن داده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﺳﻬﻤ ﻧﺪاد .ﭼﻮن
اوﻻدۀ ﭘﺴﺮان ﯾﻮﺳﻒ ،ﯾﻌﻨ ﻣﻨَﺴ و اﻓﺮاﯾﻢ ،دو ﻗﺒﯿﻠﻪ را ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دادﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن
ﺳﻬﻤ داده ﻧﺸﺪ .ﺑﻐﯿﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎﺋ ﺑﺮای رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ
ﺷﺎن۵ .ﺗﻮزﯾ زﻣﯿﻦ ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،اﺟﺮاء ﺷﺪ.

ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺣﺒﺮون ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯿﺐ داده ﺷﺪ
۶ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧ از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ﭘﯿﺶ ﯾﻮﺷ در ﺟِﻠﺠﺎل آﻣﺪﻧﺪ و ﮐﺎﻟﯿﺐ ﭘﺴﺮ ﯾﻔُﻨﻪ ﻗَﻨﺰی ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»ﺑﯿﺎد داری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرۀ ﻣﻦ و ﺗﻮ در ﻗﺎدِش ﺑﺮﻧﯿ ﺑﻪ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد ،ﻣﻮﺳ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟ ۷در آن
وﻗﺖ ﻣﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳ از ﻗﺎدِش ﺑﺮﻧﯿ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد .و
۸

ﻣﻦ ﻗﺮار وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﺮای او ﮔﺰارش دادم .اﻣﺎ ﺑﺮادراﻧ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺮدم
را ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .و ﭼﻮن ﻣﻦ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را از دل و ﺟﺎن ﺑﺠﺎ آوردم۹ ،ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :آن
ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻌﺎن را ﮐﻪ ﺗﻮ در آن ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘ ﺑﻪ ﺗﻮ و اوﻻده ات ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ ،زﯾﺮا ﺗﻮ اﻣﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺮا از دل و ﺟﺎن ﺑﺠﺎ آوردی۱۰ «.ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﭼﻮن ﻣ ﺑﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻫﻨﻮز
زﻧﺪه ﻧﻬﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺮف را زد و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻻ ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ۱۱ ،وﻟ ﻣﺜﻞ زﻣﺎﻧﯿﻪ ﻣﻮﺳ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻢ .ﻧﯿﺮو و ﻗﻮﺗ را ﮐﻪ در آن وﻗﺖ داﺷﺘﻢ ،ﺣﺎﻻ ﻫﻢ دارم .و ﺑﺮای
ﺟﻨ و ﺳﻔﺮ آﻣﺎده ام.

۱۲

ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار وﻋﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ

ﺑﺪﻫ .ﺗﻮ ﺑﯿﺎد داری ﮐﻪ ﻋﻨﺎﻗﯿﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ ﮐﻪ دارای دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ ﺑﻮدﻧﺪ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ
و اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﻗﺮار اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﻣ راﻧﻢ«.
۱۳ﭘﺲ ﯾﻮﺷ او را ﺑﺮﮐﺖ داد و ﺷﻬﺮ ﺣﺒﺮون را ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯿﺐ ﭘﺴﺮ ﯾﻔُﻨﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪ۱۴ .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﺣﺒﺮون ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻠﯿﺖ ﮐﺎﻟﯿﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺻﻤﯿﻢ دل
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ﺑﺠﺎ آورد.

۱۵

ﻧﺎم ﺣﺒﺮون ﻗﺒﻼ ﻗﺮﯾﮥ اَرﺑ ﺑﻮد) .اَرﺑ ﯾ از ﻣﺮدان ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻋﻨﺎﻗﯿﺎن ﺑﻮد و آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ

اﻓﺘﺨﺎر او ﻗﺮﯾﮥ اَرﺑ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ (.و ﺑﺎﻻﺧﺮه درآن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺻﻠ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ.

ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا

۱۵

۱

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ،ﯾ ﻗﺴﻤﺖ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺣﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻪ دﺳﺖ

آوردﻧﺪ :از ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ادوم ﮐﻪ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﺟﻨﻮﺑ آن ﺻﺤﺮای ﺻﯿﻦ ﺑﻮد۲ .و اﯾﻦ
ﺳﺮﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑ از اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺤﯿﺮۀ ﺷﻮر ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎده اﯾﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف درۀ ﻋﺮﺑﯿﻢ ﻣ رﻓﺖ ،اداﻣﻪ
داﺷﺖ۳ .‐۴از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺻﯿﻦ و ﺣﺰرون ،در ﺟﻨﻮب ﻗﺎدِش ﺑﺮﻧﯿ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ادار و ﻗَﺮﻗَ
دور ﺧﻮرده ﺗﺎ ﻋﺼﻤﻮن اداﻣﻪ داﺷﺖ و از آﻧﺠﺎ ﺑﺴﻮی وادی ﻣﺼﺮ ﻣ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺧﺘﻢ
ﻣ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد۵ .ﺳﺮﺣﺪ ﺷﺮﻗ آن در اﻣﺘﺪاد ﺑﺤﯿﺮۀ ﺷﻮر و ﺗﺎ دﻫﺎﻧﮥ درﯾﺎی
اُردن ﻣ رﺳﯿﺪ .ﺳﺮﺣﺪ ﺷﻤﺎﻟ آن از ﺧﻠﯿ ﺑﺤﯿﺮۀ ﺷﻮر ﮐﻪ آب درﯾﺎی اُردن در آن ﻣ رﯾﺨﺖ ،ﺷﺮوع
۶

ﺷﺪه از ﺑﯿﺖ ﺣﺠﻠﻪ ﻣﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﻋﺮﺑﻪ و ﺳﻨ ﺑﻮﻫﻦ ﻣ رﻓﺖ) .ﺑﻮﻫﻦ ﻧﺎم
۷

ﭘﺴﺮ رؤﺑﯿﻦ ﺑﻮد (.از آن ﻧﻘﻄﻪ از راه وادی ﻋﺨﻮر ﺑﻪ دﺑﯿﺮ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﻪ
ﺟِﻠﺠﺎل ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮدﻧﮥ ادوﻣﯿﻢ و ﺗﺎ ﺟﻨﻮب وادی اداﻣﻪ داﺷﺖ .و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی
ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ و ﻋﯿﻦ روﺟِﻞ ﻣ رﺳﯿﺪ۸ .ﺳﭙﺲ از وادی ﻫﻨﻮم ﺗﺎ ﺑﻪ وادی ﯾﺒﻮﺳ) ﯾﻌﻨ اورﺷﻠﯿﻢ( در
ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب از ﻗﻠﮥ ﮐﻮه ﻣﻘﺎﺑﻞ وادی ﻫﻨﻮم ،در اﻧﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎﻟ وادی
۹

رﻓﺎﺋﯿﻢ ﻣﮔﺬﺷﺖ .و از ﺳﺮ ﮐﻮه ﺑﻪ ﭼﺸﻤﮥ ﻧﻔﺘﻮاح و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮه ﻋﻔﺮون دور ﺧﻮرده ﺗﺎ
ﺑﻌﻠﻪ )ﯾﻌﻨ ﻗﺮﯾﮥ ﯾﻌﺎرﯾﻢ( اﻣﺘﺪاد داﺷﺖ۱۰ .ﺑﻌﺪ از ﻏﺮب ﺑﻌﻠﻪ دور ﺧﻮرده ﺑﻪ ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ .و
از اﻣﺘﺪاد ﮐﻮه ﯾﻌﺎرﯾﻢ )ﯾﻌﻨ ﮐﺴﺎﻟﻮن( ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺲ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﻨَﻪ ﻣ رﺳﯿﺪ۱۱ .از
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﭙﻪ ای در ﺷﻤﺎل ﻋﻘﺮون ﻣ آﻣﺪ و ﺷﺮون را دور زده ﺗﺎ ﮐﻮه ﺑﻌﻠﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﯾﺒﻨﺌﯿﻞ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﻣ ﺷﺪ۱۲ .ﺳﺮﺣﺪ ﻏﺮﺑ آن را ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺗﺸﯿﻞ
ﻣ داد .اﯾﻦ ﺑﻮد ﺳﺮﺣﺪات ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا.
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ﮐﺎﻟﯿﺐ ﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در داوران (۱۵ ‐ ۱۱ :۱
۱۳

ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﯾ ﺣﺼﮥ زﻣﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯿﺐ ﭘﺴﺮ ﯾﻔُﻨﻪ

داد و آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻗﺮﯾﮥ اَرﺑ ،ﯾﻌﻨ ﺣﺒﺮون) .اَرﺑ ﭘﺪر ﻋﻨﺎق ﺑﻮد۱۴ (.ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻨﺎق را
ﮐﻪ ﺷﯿﺸ ،اﺧﯿﻤﺎن و ﺗَﻠﻤ ﻧﺎم داﺷﺘﻨﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون راﻧﺪ۱۵ .ﺑﻌﺪ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن دﺑﯿﺮ
ﺟﻨﯿﺪ .ﻧﺎم دﺑﯿﺮ ﻗﺒﻼ ﻗﺮﯾﮥ ﺳﻔﺮ ﺑﻮد۱۶ .ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﮥ ﺳﻔﺮ ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﺒﺮد و آﻧﺮا ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ،ﻋﺴﻪ را ﺑﻪ او ﻣ دﻫﻢ۱۷ «.و ﻋﺘﻨﺌﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻗﻨﺎز ﺑﺮادر
ﮐﺎﻟﯿﺐ آﻧﺮا ﺗﺼﺮف ﮐﺮد و ﮐﺎﻟﯿﺐ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ او داد۱۸ .‐۱۹وﻗﺘﯿﻪ ﻋﺴﻪ ﭘﯿﺶ ﻋﺘﻨﺌﯿﻞ آﻣﺪ،
ﻋﺘﻨﺌﯿﻞ او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﭘﺪرش ،ﮐﺎﻟﯿﺐ ﻣﺰرﻋﻪ ای ﺑﺨﻮاﻫﺪ .و ﭼﻮن ﻋﺴﻪ از اﻻغ ﺧﻮد
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﺎﻟﯿﺐ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ؟« ﻋﺴﻪ ﮔﻔﺖ» :ﯾ ﺗﺤﻔﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺪه ،زﯾﺮا زﻣﯿﻨ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادی ﺧﺸ و ﺑ آب اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫ «.و ﮐﺎﻟﯿﺐ
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ را ﺑﻪ او داد.

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا
۲۰اﯾﻦ ﺑﻮد ﺣﺼﮥ زﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا داده ﺷﺪ۲۱ .‐۳۲ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا در اﻣﺘﺪاد ﺳﺮﺣﺪات
ادوم ،در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ :ﻗﺒﺼﺌﯿﻞ ،ﻋﯿﺪَر ،ﯾﺎﺟﻮر ،ﻗﯿﻨَﻪ ،دﯾﻤﻮﻧﻪ ،ﻋﺪﻋﺪَه ،ﻗﺎدِش،
ﺣﺎﺻﻮر ،ﯾِﺘﻨﺎن ،زﯾﻒ ،ﻃﺎﻟَﻢ ،ﺑﻌﻠﻮت ،ﺣﺎﺻﻮر ﺣﺪَﺗﻪ ،ﻗﺮﯾﻮت ﺣﺰرون )ﯾﻌﻨ ﺣﺎﺻﻮر( ،اَﻣﺎم ،ﺷﻤ،
ﻣﻮﻻده ،ﺣﺰرﺟﺪَه ،ﺣﺸﻤﻮن ،ﺑﯿﺖ ﻓﺎﻟﻂ ،ﺣﺰر ﺷﻮﻋﻞ ،ﺑﺌﺮﺷﺒ ،ﺑِﺰﯾﻮﺗﯿﻪ ،ﺑﻌﺎﻟﻪ ،ﻋﯿﯿﻢ ،ﻋﺎﺻﻢ ،اَﻟﺘُﻮﻟَﺪ،
ﮐﺴﯿﻞ ،ﺣﺮﻣﻪ ،ﺻﻘﻠ ،ﻣﺪﻣﻨﻪ ،ﺳﻨﺴﻨﻪ ،ﻟﺒﺎﻋﻮت ،ﺳﻠﺨﯿﻢ ،ﻋﯿﻦ و رِﻣﻮن .ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧُﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ
دﻫﺎت آن ﻫﺎ.
۳۳‐۳۶ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﯿﻪ در دﺷﺖ واﻗ ﺑﻮدﻧﺪ :اَﺷﺘﺎۇل ،زُرﻋﻪ ،اَﺷﻨَﻪ ،زاﻧﻮح ،ﻋﯿﻦ ﺟﻨﯿﻢ ،ﺗﻔﻮح ،ﻋﯿﻨﺎم،
ﯾﺮﻣﻮت ،ﻋﺪُﻻم ،ﺳﻮﮐﻮه ،ﻋﺰﯾﻘﻪ ،ﺷَﻌﺮاﯾﻢ ،ﻋﺪﯾِﺘﺎﯾِﻢ ،ﺟِﺪﯾﺮه و ﺟِﺪﯾﺮﺗﺎﯾﻢ .ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻬﺎرده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ
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دﻫﺎت آن ﻫﺎ.
۳۷‐۴۱ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻨﺎن ،ﺣﺪاﺷﺎه ،ﻣﺠﺪَل ﺟﺎد ،دِﻟﻌﺎن ،ﻣﺼﻔﻪ ،ﯾﻘﺖ ﺋﯿﻞ ،ﻻﺧﯿﺶ ،ﺑﺼﻘَﺖ ،ﻋﺠﻠﻮن،
ﮐَﺒﻮن ،ﻟﺤﻤﺎن ،ﮐﺘﻠﯿﺶ ،ﺟِﺪﯾﺮوت ،ﺑﯿﺖ داﺟﻮن ،ﻧﻌﻤﻪ ،ﻣﻘﯿﺪه .ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آن ﻫﺎ.
۴۲‐۴۳

ﻟﺒﻨَﻪ ،ﻋﺎﺗَﺮ ،ﻋﺎﺷﺎن ،ﯾِﻔﺘﺎح ،اَﺷﻨَﻪ ،ﻧَﺼﯿﺐ ،ﻗَﻌﯿﻠﻪ ،اَﮐﺰِﯾﺐ و ﻣﺮﯾﺸﻪ .ﺟﻤﻠﻪ ﻧُﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت

آن ﻫﺎ.
۴۴‐۴۶ﻋﻘﺮون ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت آن؛ از ﻋﻘﺮون ﺗﺎ ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت اﻃﺮاف اَﺷﺪُود.
۴۷اَﺷﺪُود ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت آن ،ﻏﺰه ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت آن ﺗﺎ وادی ﻣﺼﺮ ،ﺗﺎ ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﺳﻮاﺣﻞ
آن.
۴۸‐۵۱ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﺷَﻤﯿﺮ ،ﯾﺘﯿﺮ ،ﺳﻮﮐﻮه ،دﻧﻪ ،ﻗﺮﯾﮥ ﺳﻨَﻪ )دﺑﯿﺮ( ،ﻋﻨﺎب ،اَﺷﺘَﻤﻮع ،ﻋﺎﻧﯿﻢ،
ﺟﻮﺷَﻦ ،ﺣﻮﻟﻮن و ﺟﯿﻠﻮه .ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺎزده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ.
۵۲‐۵۴

اَراب ،دوﻣﻪ ،اَﺷﻌﺎن ،ﯾﺎﻧﻮم ،ﺑﯿﺖ ﺗﻔﻮح ،اﻓَﯿﻘَﻪ ،ﺣﻤﻄﻪ ،ﻗﺮﯾﮥ اَرﺑ) ﯾﻌﻨ ﺣﺒﺮون( و ﺻﯿﻌﻮر.

ﺟﻤﻠﻪ ﻧُﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ.
۵۵‐۵۷

ﻣﻌﻮن ،ﮐَﺮﻣﻞ ،زﯾﻒ ،ﯾﻮﺗﻪ ،ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ،ﯾﻘﺪَﻋﺎم ،زاﻧﻮح ،ﻗﺎﯾﻦ ،ﺟِﺒﻌﻪ و ﺗﻤﻨَﻪ ،ﺟﻤﻠﻪ ده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ

دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ.
۵۸‐۵۹ﺣﻠﺤﻮل ،ﺑﯿﺖ ﺻﻮر ،ﺟﺪور ،ﻣﻌﺎرات ،ﺑﯿﺖ ﻋﻨﻮت و اﻟﺘَﻘُﻮن .ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺶ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت
اﻃﺮاف آن ﻫﺎ.
۶۰ﻗﺮﯾﮥ ﺑﻌﻞ ﯾﺎ ﻗﺮﯾﮥ ﯾﻌﺎرﯾﻢ و رﺑﻪ ،دو ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ.
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۶۱‐۶۲

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن :ﺑﯿﺖ ﻋﺮﺑﻪ ،ﻣﺪﯾﻦ ،ﺳﺎﮐﻪ ،ﻧﺒﺸﺎن ،ﺷﻬﺮ ﻧﻤ و ﻋﯿﻦ ﺟﺪی .ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺶ

ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ.
۶۳اﻣﺎ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن را ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون ﺑﺮاﻧﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان
ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا در اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ

۱۶

۱ﺣﺼﮥ اوﻻدۀ ﯾﻮﺳﻒ از اُردن ،در ﺷﺮق ﭼﺸﻤﮥ ارﯾﺤﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
۳

۲

ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﻣ رﺳﯿﺪ .و از ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﻟﻮز و ﻋﺘﺎروت ﮐﻪ ﺳﺮﺣﺪ اَرﮐﯿﺎن اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داﺷﺖ .از آن

ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﯾﻔﻠﯿﻄﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﺗﺎ ﺟﺎزِر و ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ
ﻣ رﺳﯿﺪ.
۴ﭘﺲ اوﻻدۀ ﯾﻮﺳﻒ ،ﯾﻌﻨ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ و اﻓﺮاﯾﻢ ﺣﺼﮥ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
۵‐۶ﺣﺼﮥ ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﺷﺮﻗ آن از ﻋﺘﺎروت ادار ﺷﺮوع ﻣ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺣﺼﮥ ﺑﺎﻻی
ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون و ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻣ رﺳﯿﺪ .ﺳﺮﺣﺪ ﺷﻤﺎﻟ آن از ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻄﺮف ﺷﺮق ،ﯾﻌﻨ ﻣﻤﺘَﻪ
۷

و از آﻧﺠﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺄﻧﺖ ﺷﯿﻠﻮه و ﯾﺎﻧﻮاح اداﻣﻪ داﺷﺖ .از ﯾﺎﻧﻮاح ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﻋﺘﺎروت و
ﻧَﻌﺮه و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ درﯾﺎی اُردن ﺧﺘﻢ ﻣ ﺷﺪ۸ .ﺷﺮوع ﺳﺮﺣﺪ ﻏﺮﺑ آن از ﺗﻔﻮح ﺗﺎ وادی ﻗﺎﻧﻪ و اﻧﺠﺎم
آن در ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻮد۹ .ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻌﻀ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ را ﻫﻢ دادﻧﺪ.
۱۰ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪۀ ﺟﺎزِر را ﺑﯿﺮون ﻧﺮاﻧﺪﻧﺪ و آن ﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﺑﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و
ﻏﻼم آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻧﯿﻢ دﯾﺮ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ) ﻏﺮب(

۱۷

۱ﯾ ﺣﺼﮥ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ در ﻏﺮب اُردن ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ،ﭘﺴﺮ اول ﯾﻮﺳﻒ داده ﺷﺪ .ﺑﻪ

ﻣﺎﺧﯿﺮ )ﭘﺪر ﺟِﻠﻌﺎد ،ﭘﺴﺮ اول ﻣﻨَﺴ (ﮐﻪ ﯾ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺒﺎرز ﺑﻮد ،ﺟِﻠﻌﺎد و ﺑﺎﺷﺎن را در ﺷﺮق اُردن
دادﻧﺪ۲ .و زﻣﯿﻨ ﮐﻪ در ﻏﺮب اُردن ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ﺗﻮزﯾ ﺷﺪ ـ اﺑ ﻋﺰر ،ﻫﺎﻟ ،اَﺳﺮِی ﺋﯿﻞ،
ﺷَﯿﻢ ،ﺣﺎﻓﺮ و ﺷَﻤﯿﺪاع اوﻻدۀ ذﮐﻮر ﻣﻨَﺴ ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻮدﻧﺪ.
۳ﺻﻠﻔُﺤﺎد ﭘﺴﺮ ﺣﺎﻓﺮ ،ﺣﺎﻓﺮ ﭘﺴﺮ ﺟِﻠﻌﺎد ،ﺟِﻠﻌﺎد ﭘﺴﺮ ﻣﺎﺧﯿﺮ و ﻣﺎﺧﯿﺮ ﭘﺴﺮ ﻣﻨَﺴ ﺑﻮد .ﺻﻠﻔُﺤﺎد
ﭘﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ دارای ﭼﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﻮد .ﻧﺎﻣﻬﺎی دﺧﺘﺮان او ﻣﺤﻠﻪ ،ﻧﻮﻋﻪ ،ﺣﺠﻠﻪ ،ﻣﻠﻪ و ﺗﺮزه
ﺑﻮدﻧﺪ۴ .آن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ اَﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ،ﯾﻮﺷ ﭘﺴﺮ ﻧﻮن و ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻠﯿﺘ در ﺑﯿﻦ ﺑﺮادران ﻣﺎ داده ﺷﻮد «.ﺑﻨﺎﺑﺮان،
۵

ﺣﺼﻪ ای ﺑﺮای آن ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ذﮐﻮر ﺷﺎن دادﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ﺑﻐﯿﺮ از ﺟِﻠﻌﺎد و
۶

ﺑﺎﺷﺎن ده ﺣﺼﮥ دﯾﺮ از زﻣﯿﻦ را در ﺷﺮق اُردن ﻣﺎﻟ ﺷﺪﻧﺪ .و ﭼﻮن دﺧﺘﺮان ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ﻣﻠﯿﺖ
ﺧﻮد را در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﻣﯿﻦ ﺟِﻠﻌﺎد ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ داده ﺷﺪ.
۷ﺳﺎﺣﮥ ﻣﻠﯿﺖ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ از اَﺷﯿﺮ ﺗﺎ ﻣﻤﺘَﻪ ﮐﻪ در ﺷﺮق ﺷﯿﻢ اﺳﺖ ﻣ رﺳﯿﺪ .و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﯿﻦ ﺗﻔﻮح زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،اداﻣﻪ داﺷﺖ۸ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻔﻮح ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺷﻬﺮ ﺗﻔﻮح واﻗ در ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻨَﺴ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ۹ .و ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻨَﺴ
ﺗﺎ وادی ﻗﺎﻧﻪ ﻣ رﺳﯿﺪ .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻨﻮب وادی ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻨَﺴ واﻗ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ
اﻓﺮاﯾﻢ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻨَﺴ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل وادی رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﻣ ﺷﺪ۱۰ .اﻓﺮاﯾﻢ
در ﺟﻨﻮب ،ﻣﻨَﺴ در ﺷﻤﺎل و ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ در ﺳﺮﺣﺪ ﻏﺮﺑ آن ﻫﺎ واﻗ ﺑﻮد .اَﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل
ﻣﻐﺮب و اﯾﺴﺴﺎر ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻣﺸﺮق ﻗﺮار داﺷﺖ۱۱ .در ﺳﺎﺣﮥ ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺴﺴﺎر و اَﺷﯿﺮ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ دﻫﺎت ﺷﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ﺑﻮدﻧﺪ :ﺑﯿﺖ ﺷﺎن ،ﯾِﺒﻠﻌﺎم ،دور ،ﻋﯿﻦ دور ،ﺗَﻌﻨَ و
ﻣﺠِﺪو ﮐﻪ دارای ﺳﻪ ﻣﺤﻠﮥ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﺑﻮد۱۲ .ﻣﺮدم ﻣﻨَﺴ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن آن ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﯿﺮون
ﺑﺮاﻧﻨﺪ ،ﻟﻬﺬا ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔ در آﻧﺠﺎ اداﻣﻪ دادﻧﺪ۱۳ .ﺣﺘ ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻫﻢ
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ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن را از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟ آن ﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎن
ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻮﺳﻒ اﻋﺘﺮاض ﻣﮐﻨﻨﺪ
۱۴

ﻣﺮدم ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﺣﺼﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺖ ﻣﺎ دادی؟ زﯾﺮا

ﺣﺎﻻ از ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎ ﯾ ﻗﻮم ﭘﺮ ﻧﻔﻮس ﺷﺪه اﯾﻢ۱۵ «.ﯾﻮﺷ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻧﻔﻮس ﺗﺎن
زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺮزِﯾﺎن و رﻓﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮوﯾﺪ و ﺟﻨﻞ آﻧﺠﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺻﺎف ﮐﻨﯿﺪ«.
۱۶آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :آن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ .و ﮐﻨﻌﺎﻧ ﻫﺎی ﮐﻪ در وادی
ﺳﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ـ ﭼﻪ در ﺑﯿﺖ ﺷﺎن و ﭼﻪ در وادی ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ـ ﻫﻤ دارای ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺟﻨ آﻫﻨ
ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۷ «.آﻧﺎه ﯾﻮﺷ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻔﻮس ﺷﻤﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺐ
ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺼﮥ زﯾﺎدﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۱۸

ﭘﺲ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ آﻧﺠﺎ

ﺟﻨﻠﺰار اﺳﺖ ،وﻟ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻨﻞ را ﺻﺎف ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺎﻟ آن ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن
ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺟﻨ آﻫﻨ دارﻧﺪ و ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن ﻫﺎ را از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ«.

ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺑﻘﯿﮥ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۱۸

۱ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺗﻤﺎم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ،ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﯿﻠﻮه ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ

و ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
۲ﻫﻔﺖ ﻗﺒﯿﻠﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻨﻮز ﺣﺼﮥ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ۳ .ﭘﺲ ﯾﻮﺷ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ:
»ﺗﺎ ﮐ ﻣﻌﻄﻞ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ؟ ﭼﺮا ﻧﻤ روﯾﺪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده
اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮف ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ؟ ۴از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎﺋ را ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺑﺎزرﺳ ﺧﻮد را
ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ۵ .آﻧﺎه آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺣﺼﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮد .ﯾﻬﻮدا در ﻗﺴﻤﺖ
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۶

ﺟﻨﻮﺑ ﺧﻮد و ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻮﺳﻒ در ﺳﺎﺣﮥ ﺷﻤﺎﻟ ﺧﻮد ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ .و ﺷﻤﺎ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺣﺼﻪ
۷

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﻧﻘﺸﮥ آﻧﺮا ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﯿﻨﺪازم .اﻣﺎ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی در
ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ از آن زﻣﯿﻦ ﺳﻬﻤ ﻧﻤﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺳﻬﻢ آن ﻫﺎ وﻇﯿﻔﮥ ﺷﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻫﻦ
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﻨﺪ .و ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺟﺎد ،رؤﺑﯿﻦ و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ﺣﺼﮥ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﻗﺒﻼ از
ﻣﻮﺳ ،ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ«.
۸ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ ،ﯾﻮﺷ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ داد» :ﺑﻪ
ﺳﺮاﺳﺮ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮوﯾﺪ .آﻧﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﺰارش ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﻣﻦ در ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﻣ اﻧﺪازم۹ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻗﺮار ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﻮﺷ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را
ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺣﺼﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﯾﻮﺷ در ﺷﯿﻠﻮه ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
۱۰ﯾﻮﺷ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺎن در ﺷﯿﻠﻮه ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺖ .و در آﻧﺠﺎ ﺳﻬﻢ ﻫﻔﺖ ﻗﺒﯿﻠﮥ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.

ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
۱۱ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ اوﻟﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺗﻮزﯾ ﺷﺪ .ﻣﻠﯿﺖ آن ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا و ﯾﻮﺳﻒ
واﻗ ﺑﻮد۱۲ .ﺳﺮﺣﺪ ﺷﻤﺎﻟ آن از درﯾﺎی اُردن ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ارﯾﺤﺎ ﻣ رﺳﯿﺪ .و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻏﺮب ﺗﺎ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺖ آون اداﻣﻪ داﺷﺖ۱۳ .از آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻟﻮز )ﯾﻌﻨ
ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ( و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﺘﺎروت ادار ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻮﻫ در ﺟﻨﻮب ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣ رﻓﺖ۱۴ .ﺑﻌﺪ
ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺴﻮی ﻣﻐﺮب دور ﺧﻮرده از ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻮﻫ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون اﺳﺖ ﻣﮔﺬﺷﺖ و
ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻗﺮﯾﮥ ﺑﻌﻞ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﮥ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد ،ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﻣ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﺳﺮﺣﺪ ﻏﺮﺑ آن۱۵ .ﺳﺮﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑ آن از ﮐﻨﺎر ﻗﺮﯾﮥ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻪ
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻮاح۱۶ ،و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ داﻣﻨﮥ ﮐﻮﻫ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ درۀ ﻫﻨﻮم در اﻧﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎل وادی رﻓﺎﯾﻢ
واﻗ ﺑﻮد ،ﻣ رﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از وادی ﻫﻨﻮم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ،ﺟﺎﺋﯿﻪ ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ
رﺳﯿﺪه از آﻧﺠﺎ ﺑﻄﺮف ﻋﯿﻦ روﺟِﻞ ﻣ رﻓﺖ۱۷ .ﺑﻌﺪ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ
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ﺟﻠﯿﻠﻮت ،ﻣﻘﺎﺑﻞ درۀ اَدﻣﯿﻢ ﻣ رﺳﯿﺪ .و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻨ ﺑﻮﻫﻦ )ﭘﺴﺮ رؤﺑﯿﻦ(
ﺑﺎز از ﺷﻤﺎل ﺑﯿﺖ ﻋﺮﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣ ﺷﺪ.

۱۸

و

۱۹

از آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﯿﺖ ﺣﺠﻠﻪ

ﻣ رﻓﺖ و در ﺧﻠﯿ ﺑﺤﯿﺮۀ ﺷﻮر ﺧﺘﻢ ﻣ ﺷﺪ .و اﯾﻦ ﺳﺮﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑ آن ﺑﻮد.

۲۰

اُردن ﺳﺮﺣﺪ ﺷﺮﻗ آن

را ﺗﺸﯿﻞ ﻣ داد .اﯾﻦ ﺳﺮﺣﺪات ﺣﺼﮥ ﻣﻠﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ.
۲۱‐۲۸

اﯾﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ :ارﯾﺤﺎ ،ﺑﯿﺖ ﺣﺠﻠﻪ،

ﻋﻤﯿﻖ ﻗﺼﯿﺺ ،ﺑﯿﺖ ﻋﺮﺑﻪ ،ﺻﻤﺎراﯾﻢ ،ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ،ﻋﻮﯾﻢ ،ﻓﺎره ،ﻋﻔﺮت ،ﮐﻔَﺮﻋﻤﻮﻧ ،ﻋﻔﻨ و ﺟﺎﺑ.
ﺟﻤﻠﻪ دوازده ﺷﻬﺮ و دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ .ﺟِﺒﻌﻮن ،راﻣﻪ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺼﻔﻪ ،ﮐﻔَﯿﺮه ،ﻣﻮزا ،راﻗَﻢ،
ﯾﺮﻓﺌﯿﻞ ،ﺗَﺮاﻟﻪ ،ﺻﯿﻠﻪ ،آﻟَﻒ ،ﯾﺒﻮﺳ) ﯾﻌﻨ اورﺷﻠﯿﻢ( ،ﺟِﺒﻌﻪ و ﻗﺮﯾﺖ .ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻬﺎرده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت
اﻃﺮاف آن ﻫﺎ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﻠﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ.

ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺷَﻤﻌﻮن

۱۹

۱دﻓﻌﮥ دوم ﻧﻮﺑﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺷَﻤﻌﻮن ﺑﻮد .ﺳﺎﺣﮥ ﻣﻠﯿﺖ ﺷﺎن ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا

ﻣ رﺳﯿﺪ۲ .‐۷و ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮد :ﺑﺌﺮ ﺷَﺒ ،ﺷَﺒ ،ﻣﻮﻻده ،ﺣﺰر ﺷﻮﻋﻞ ،ﺑﺎﻟَ ،ﻋﺎﺻﻢ ،اَﻟﺘُﻮﻟَﺪ،
ﺑِﺘُﻮل ،ﺣﺮﻣﻪ ،ﺻﻘﻠَ ،ﺑﯿﺖ ﻣﺮﮐَﺒﻮت ،ﺣﺰر ﺳﻮﺳﻪ ،ﺑﯿﺖ ﻟﺒﺎﻋﻮت و ﺷﺎروﺣﻦ .ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺰده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ
دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ .ﻋﯿﻦ ،رِﻣﻮن ،ﻋﺎﺗَﺮ و ﻋﺎﺷﺎن ،ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ۸ .اﯾﻦ
ﺳﺎﺣﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت اﻃﺮاف ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻌﻠَﺖ ﺑﺌﯿﺮ )ﯾﺎ راﻣﻪ( ،در ﺟﻨﻮب اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺷَﻤﻌﻮن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ۹ .ﭼﻮن ﺳﺎﺣﮥ ﻣﻠﯿﺖ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز آﻧﺎن ﺑﻮد،
ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻗﺴﻤﺘ از آن را ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺷَﻤﻌﻮن دادﻧﺪ.

ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻗﺒﯿﻠﮥ زﺑﻮﻟﻮن
۱۰ﻗﺮﻋﮥ ﺳﻮم ﺑﻨﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ زﺑﻮﻟﻮن اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد .وﺳﻌﺖ ﺳﺎﺣﮥ ﻣﻠﯿﺖ آن ﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎرﯾﺪ
ﻣ رﺳﯿﺪ۱۱ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﺮﻋﻠَﻪ و دﺑﺎﺷﻪ و ﺗﺎ وادی ﻣﺸﺮق ﯾﻘﻨﻌﺎم اداﻣﻪ داﺷﺖ۱۲ .از
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ﺳﺎرﯾﺪ ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﮐﺴﻠُﻮت ﺗﺎﺑﻮر و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ داﺑﺮه و ﺗﺎ ﯾﺎﻓﯿ ﻣ رﺳﯿﺪ.
ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﺟﺖ ﺣﺎﻓﺮ و ﻋﺖ ﻗﺎﺻﯿﻦ و ﺑﻌﺪ از راه ﻧَﯿﻌﻪ ﺑﻄﺮف رِﻣﻮن ﻣ رﻓﺖ.
ﺣﻨﺎﺗﻮن دور ﺧﻮرده ﺑﻪ وادی ﯾِﻔﺘَ ﺋﯿﻞ ﺧﺘﻢ ﻣ ﺷﺪ.

۱۵‐۱۶

۱۳

از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف

۱۴

از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﻪ

اﯾﻦ ﺳﺎﺣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗَﻄَﻪ ،ﻧَﻬﻼل،

ﺷﻤﺮون ،ﯾﺪاﻟَﻪ و ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ ،ﺟﻤﻠﻪ دوازده ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺳﺎﺣﮥ ﻣﻠﯿﺖ ﻗﺒﯿﻠﮥ اﯾﺴﺴﺎر
۱۷‐۲۳دﻓﻌﮥ ﭼﻬﺎرم ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﯾﺴﺴﺎر ﺑﺮآﻣﺪ .ﺳﺎﺣﮥ ﻣﻠﯿﺖ آن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ،ﮐﺴﻠُﻮت ،ﺷﻮﻧﻢ ،ﺣﻔﺎراﯾﻢ ،ﺷَﯿﺌﻮن ،اَﻧﺎﺣﺮه ،رﺑﯿﺖ ،ﻗﺸﯿﻮن ،آﺑﺺ ،رﻣﻪ ،ﻋﯿﻦ ﺟﻨﯿﻢ،
ﻋﯿﻦ ﺣﺪه و ﺑﯿﺖ ﻓَﺴﯿﺲ ﺑﻮد .ﺳﺮﺣﺪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻮر ،ﺷَﺤﺼﯿﻤﻪ و ﺑﯿﺖ ﺷَﻤﺲ ﻫﻢ ﺗﻤﺎس
داﺷﺖ و ﺗﺎ اُردن ﻣ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﻠﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ اﯾﺴﺴﺎر .ﺟﻤﻠﻪ دوازده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ
دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ.

ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻗﺒﯿﻠﮥ اَﺷﯿﺮ
۲۴‐۲۶ﻗﺮﻋﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ اَﺷﯿﺮ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد .ﺳﺎﺣﮥ ﻣﻠﯿﺖ ﺷﺎن ﺣﻠﻘﻪ ،ﺣﻠ،
ﺑﺎﻃَﻦ ،اَﮐﺸﺎف ،اَﻟﻤﻠَ ،ﻋﻤﻌﺎد و ﻣﺸﺎل ﺑﻮد .و ﺳﺮﺣﺪ ﻏﺮﺑ آن ﺑﻪ ﮐَﺮﻣﻞ و ﺷﯿﺤﻮر ﻟﺒﻨَﻪ ﺗﻤﺎس
داﺷﺖ۲۷ .ﺑﻌﺪ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻄﺮف ﺷﺮق دور ﺧﻮرده ﺑﻪ ﺑﯿﺖ داﺟﻮن و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ زﺑﻮﻟﻮن و وادی
ﯾِﻔﺘَ ﺋﯿﻞ در ﺷﻤﺎل رﺳﯿﺪه ﺑﻌﺪ ﺑﻄﺮف ﺑﯿﺖ ﻋﺎﻣﻖ و ﻧَﻌ ﺋﯿﻞ و ﺳﭙﺲ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻮل،
۲۸ﺣﺒﺮون؛ رِﺣﻮب ،ﺣﻤﻮن ،ﻗﺎﻧﻪ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺪونِ ﺑﺰرگ اداﻣﻪ داﺷﺖ۲۹ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ راﻣﻪ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﺤﻢ ﺻﻮر ﻣ رﺳﯿﺪ .از آن ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺎ ﺣﻮﺳﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺘﻬﺎی آن در ﻧﺎﺣﯿﻪ
اَﮐﺰِﯾﺐ در ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻮد۳۰ .اﯾﻦ ﺳﺎﺣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻪ ،ﻋﻔﯿﻖ و رِﺣﻮب ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﺴﺖ و دو
ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ۳۱ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ دﻫﺎت ﺷﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻠﯿﺖ ﻗﺒﯿﻠﮥ اَﺷﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺳﺎﺣﮥ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻧَﻔﺘﺎﻟ
۳۲ﻗﺮﻋﮥ ﺷﺸُﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻧَﻔﺘﺎﻟ ﺑﺮآﻣﺪ۳۳ .ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻠﯿﺖ آن ﻫﺎ از ﺣﺎﻟَﻒ )در ﺑﻠﻮﻃ
ﮐﻪ در ﺻﻌﻨَﯿﻢ اﺳﺖ( ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻪ اَداﻣ ،ﻧﺎﻗَﺐ ،ﯾﺒﻨﺌﯿﻞ و ﺗﺎ ﻟَﻘﻮم اداﻣﻪ داﺷﺖ و اﻧﺘﻬﺎی آن در
درﯾﺎی اُردن ﺑﻮد۳۴ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ازﻧﻮت ﺗﺎﺑﻮر و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣ رﺳﯿﺪ .و ﺑﺎ
زﺑﻮﻟﻮن در ﺟﻨﻮب ،ﺑﺎ اَﺷﯿﺮ در ﻣﻐﺮب و ﺑﺎ درﯾﺎی اُردن در ﻣﺸﺮق ﺗﻤﺎس داﺷﺖ.
ﻣﺴﺘﺤﻢ آن ﺻﺪﯾﻢ ،ﺻﯿﺮ ،ﺣﻤﺖ ،رﻗَﺖ ،ﮐﻨﺎرت،
ﻋﯿﻦ ﺣﺎﺻﻮر،

۳۸

۳۶

اَداﻣﻪ ،راﻣﻪ ،ﺣﺎﺻﻮر،

۳۷

۳۵

ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﻗﺎدِش ،اذرﻋ،

ﯾﺮون ،ﻣﺠﺪَل ﺋﯿﻞ ،ﺣﻮرﯾﻢ ،ﺑﯿﺖ ﻋﻨﺎه و ﺑﯿﺖ ﺷَﻤﺲ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮزده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ

دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ۳۹ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﻠﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻧَﻔﺘﺎﻟ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت آن ﻫﺎ.

ﺳﺎﺣﮥ ﻗﺒﯿﻠﮥ دان
۴۰ﻗﺮﻋﮥ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ دان اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد۴۱ .ﺳﺎﺣﮥ ﻣﻠﯿﺖ ﺷﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی
زُرﻋﻪ ،اَﺷﺘﺎۇل ،ﻋﯿﺮ ﺷَﻤﺲ۴۲ ،ﺷﻌﻠﺒﯿﻦ ،اَﯾﻠﻮن ،ﯾﺘﻠَﻪ۴۳ ،اَﯾﻠﻮن ،ﺗﻤﻨَﻪ ،ﻋﻘﺮون۴۴ ،اَﻟﺘَﻘ ،ﺟِﺒﺘﻮن،
ﺑﻌﻠﻪ۴۵ ،ﯾﻬﻮد ،ﺑﻨ ﺑﺮق ،ﺟﺖ رِﻣﻮن۴۶ ،ﻣﯿﺎه ﯾﺮﻗﻮن ،رﻗﻮن و ﺳﺎﺣﮥ اﻃﺮاف ﯾﺎﻓﺎ ﺑﻮد۴۷ .وﻗﺘ ﻗﺒﯿﻠﮥ
دان ﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ﺑﻪ ﻟَﺸَﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮده آﻧﺮا ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ را ﺑﺎ دم
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻧﺎم آن ﺷﻬﺮ را از ﻟَﺸَﻢ ﺑﻪ دان ،ﮐﻪ اﺳﻢ ﺟﺪ ﺷﺎن
ﺑﻮد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۴۸ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ دان ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﻠﯿﺖ ﯾﻮﺷ
۴۹ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت زﻣﯿﻦ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﭘﺴﺮ ﻧﻮن ﯾ ﺣﺼﻪ زﻣﯿﻦ را
ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺖ او دادﻧﺪ۵۰ .و ﻗﺮار اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺶ ﺧﻮدش ،ﺷﻬﺮ ﺗﻤﻨَﻪ ﺳﺎرح را ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻮد ﺑﺮای او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﻮﺷ آﻧﺮا از ﺳﺮ آﺑﺎد ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﺳﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد.
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۵۱

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اَﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ،ﯾﻮﺷ ﭘﺴﺮ ﻧﻮن و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن

ﺳﺮزﻣﯿﻦ را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،در راه دﺧﻮل ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت در ﺷﯿﻠﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﮐﺎر
ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﺎه
۱‐۳ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮﯾﺪ» :ﻗﺮارﯾﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪاﯾﺖ
داده ﺑﻮدم ،ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺳﻬﻮاً ﻣﺮﺗﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﯾ از آن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد ﺗﺎ دﺳﺖ واﺑﺴﺘﺎن ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﺪ۴ .ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﯾ از آن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و در ﭘﯿﺶ دروازۀ دﺧﻮل ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان آن ﺷﻬﺮ
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .و آن ﻫﺎ او را ﺑﺪاﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺟﺎﺋ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و او ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ۵ .و اﮔﺮ
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﻗﺎﺗﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ آن ﻫﺎ ﻧﺴﭙﺎرﻧﺪ ،زﯾﺮا او ﺳﻬﻮاً و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ
۶

ﻣﺮﺗﺐ ﻗﺘﻞ ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻮل ﮐﺪام ﺳﺎﺑﻘﮥ دﺷﻤﻨ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و او در آﻧﺠﺎ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد .و ﺗﺎ روز ﻣﺮگ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ وﻗﺖ ،از
آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﺮود .ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺗﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ از آن ﻓﺮار ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺮدد«.
۷ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺷﻬﺮ ﻗﺎدِش در ﺟﻠﯿﻞ ،در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻧَﻔﺘﺎﻟ ،ﺷﯿﻢ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ،ﻗﺮﯾﮥ اَرﺑ) ﯾﻌﻨ
ﺣﺒﺮون( در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﯾﻬﻮدا ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ۸ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ
دﯾﺮ را در آن ﻃﺮف درﯾﺎی اُردن ،در ﺷﺮق ارﯾﺤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﺎﺻﺮ ،در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ ،راﻣﻮن در ﺟِﻠﻌﺎد در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺎد ،و ﺟﻮﻻن در ﺑﺎﺷﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ.
۹اﯾﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .و ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ
ﺗﺼﺎدﻓﺎً ﻣﺮﺗﺐ ﻗﺘﻞ ﻣ ﺷﺪ در آﻧﺠﺎ ﭘﻨﺎه ﻣ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ واﺑﺴﺘﺎن ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺘﻮل ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
و در آﻧﺠﺎ ﺗﺎ روز ﻣﺤﺎﮐﻤﮥ ﺧﻮد ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ.
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ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن داده ﺷﺪ
۱‐۲ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﭘﯿﺶ اَﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ،ﯾﻮﺷ ﭘﺴﺮ ﻧﻮن و ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻠﻮه ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻗﺮار اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎﺋ ﻫﻢ در اﻃﺮاف آن ﻫﺎ ﺑﺮای رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﻣﺎ داده
۳

ﺷﻮد «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻌﻀ از ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن و
ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎﺋ ﻫﻢ در اﻃﺮاف آن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
۴ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻗُﻬﺎﺗ ﻫﺎ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻨﺎم ﺷﺎن ﺑﺮآﻣﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
ﮐﻪ اوﻻدۀ ﻫﺎرون ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﯿﺰده ﺷﻬﺮ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ،ﺷَﻤﻌﻮن و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
۵ﺑﺮای ﺑﻘﯿﮥ ﻗُﻬﺎﺗ ﻫﺎ ده ﺷﻬﺮ را در ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ ،دان و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ دادﻧﺪ.
۶

ﺑﺮای اوﻻدۀ ﺟﺮﺷﻮن ﺳﯿﺰده ﺷﻬﺮ را در ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺴﺴﺎر ،اَﺷﯿﺮ ،ﻧﻔﺘﺎﻟ و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ در ﺑﺎﺷﺎن

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
۷ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺮاری دوازده ﺷﻬﺮ را در ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺟﺎد ،رؤﺑﯿﻦ و زﺑﻮﻟﻮن دادﻧﺪ.
۸اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎ را ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﻢ
ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن دادﻧﺪ.
۹‐۱۲اﯾﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻗﺒﺎﯾﻞ ﯾﻬﻮدا و ﺷﻤﻌﻮن ،و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ اوﻻدۀ ﻫﺎرون ﮐﻪ ﻗُﻬﺎﺗ ﻫﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ،دادﻧﺪ .و آن ﻫﺎ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧ از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻨﺎم ﺷﺎن اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد .و ﺷﻬﺮﻫﺎی
ذﯾﻞ را ﺑﺮای ﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ :ﻗﺮﯾﺖ اَرﺑ) اَرﺑ ﭘﺪر ﻋﻨﺎق ﺑﻮد (.ﮐﻪ ﺣﺎﻻ آﻧﺮا ﺣﺒﺮون ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و
در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﯾﻬﻮدا واﻗ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی اﻃﺮاف آن .اﻣﺎ ﻣﺰرﻋﻪ و دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻗﺒﻼ ﺑﻪ
ﮐﺎﻟﯿﺐ ﭘﺴﺮ ﯾﻔُﻨﻪ داده ﺷﺪه ﺑﻮد.
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۱۳‐۱۶

ﻋﻼوﺗﺎً اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی اﻃﺮاف آن ﻫﺎ ﺑﻪ اوﻻدۀ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ دادﻧﺪ :ﺣﺒﺮون

)ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ( ،ﻟﺒﻨَﻪ ،ﯾﺘﯿﺮ ،اَﺷﺘَﻤﻮع ،ﺣﻮﻟﻮن ،دﺑﯿﺮ ،ﻋﯿﻦ ،ﯾﻄﻪ و ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺲ ـ ﺟﻤﻠﻪ ﻧُﻪ ﺷﻬﺮ
از دو ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا و ﺷﻤﻌﻮن.

۱۷‐۱۸

از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ :ﺟِﺒﻌﻮن ،ﺟِﺒ ،ﻋﻨﺎﺗﻮت و ﻋﻠﻤﻮن.

۱۹

ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ

را ﮐﻪ ﺑﻪ اوﻻدۀ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ دادﻧﺪ ﺳﯿﺰده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی اﻃﺮاف آن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
۲۰

ﺑﻪ ﺑﻘﯿﮥ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻗُﻬﺎﺗ ﻫﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎی اﻃﺮاف آن ﻫﺎ ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ دادﻧﺪ:

۲۱ﺷﯿﻢ )ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ( در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ،ﺟﺎزِر۲۲ ،ﻗﺒﺼﺎﯾﻢ و ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون ـ ﺟﻤﻠﻪ
ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ.

۲۳

از ﻗﺒﯿﻠﮥ دان ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی اﻃﺮاف آن ﻫﺎ :اَﻟﺘَﻘ ،ﺟِﺒﺘﻮن،

۲۴

اَﯾﻠﻮن و

ﺟﺖ رِﻣﻮن۲۵ .از ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ :ﻏﺮب ﺗَﻌﻨَ ،ﺟﺖ رِﻣﻮن ـ ﺟﻤﻠﻪ دو ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی اﻃﺮاف
آن ﻫﺎ۲۶ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻗُﻬﺎﺗ ﻫﺎ ده ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی آن ﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
۲۷ﯾ ﺧﺎﻧﻮادۀ دﯾﺮ ﻻوی ،ﯾﻌﻨ اوﻻدۀ ﺟﺮﺷﻮن ﺷﻬﺮﻫﺎی ذﯾﻞ را ﺑﺎ ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی اﻃﺮاف آن ﻫﺎ
در ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ در ﺑﺎﺷﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ :ﺷﻬﺮ ﺟﻮﻻن )ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺎﻫﺎه( در ﺑﺎﺷﺎن و ﺷﻬﺮ
ﺑِﻌﺸﺘَﺮه۲۸ .از ﻗﺒﯿﻠﮥ اﯾﺴﺴﺎر :ﻗﺸﯿﻮن ،داﺑﺮه۲۹ ،ﯾﺮﻣﻮت و ﻋﯿﻦ ﺟﻨﯿﻢ ـ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﺎ
ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی اﻃﺮاف آن ﻫﺎ۳۰ .از ﻗﺒﯿﻠﮥ اَﺷﯿﺮ :ﻣﺸﺎل ،ﻋﺒﺪون۳۱ ،ﺣﻠﻘﺎت و رِﺣﻮب ـ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ
ﺑﺎ ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی اﻃﺮاف آن ﻫﺎ۳۲ .از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻧَﻔﺘﺎﻟ :ﻗﺎدِش )ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺎﻫﺎه( در ﺟﻠﯿﻞ ،ﺣﻤﻮت دور و
ﻗَﺮﺗﺎن ـ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی اﻃﺮاف آن ﻫﺎ.

۳۳

ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺟﺮﺷﻮﻧ ﻫﺎ ﺳﯿﺰده ﺷﻬﺮ را

ﺑﺎ ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی اﻃﺮاف آن ﻫﺎ دادﻧﺪ.
۳۴ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ دﯾﺮ ﻻوی ،ﯾﻌﻨ ﻣﺮاری ﻫﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ را ﺑﺎ ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎی اﻃﺮاف آن ﻫﺎ در ﻗﺒﯿﻠﮥ
زﺑﻮﻟﻮن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﯾﻘﻨﻌﺎم ،ﻗَﺮﺗﻪ۳۵ ،دِﻣﻨﻪ و ﻧَﺤﻼل ـ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﺎ
ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی اﻃﺮاف آن ﻫﺎ۳۶ .از ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ :ﺑﺎﺻﺮ ،ﯾﻬﺼﻪ۳۷ ،ﻗﺪﯾﻤﻮت و ﻣﯿﻔَﻌﻪ ـ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ
ﺑﺎ ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی اﻃﺮاف آن ﻫﺎ۳۸ .از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺟﺎد :راﻣﻮت )ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺎﻫﺎه( در ﺟِﻠﻌﺎد ،ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ،
۳۹ﺣﺸﺒﻮن و ﯾﻌﺰﯾﺮ ـ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی اﻃﺮاف آن ﻫﺎ۴۰ .آن دوازده ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ
ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی اﻃﺮاف ﺷﺎن ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺮاری ،ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
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۴۱‐۴۲

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎی اﻃﺮاف آن ﻫﺎ

در ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﻋﺪه ﺷﺪه
۴۳

ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻤﮥ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺖ ﺷﺎن

ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ۴۴ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮارﯾﻪ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد،
در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﮥ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ آراﻣ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .ﻫﯿﭽﯿ از دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
آن ﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ ﺗﻤﺎم دﺷﻤﻨﺎن ﭘﯿﺮوز ﻣ ﺳﺎﺧﺖ۴۵ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻫﺮ وﻋﺪه اﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ داده ﺑﻮد ،وﻓﺎ ﮐﺮد.

ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﺮﻗ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ
۱‐۲ﺑﻌﺪ ﯾﻮﺷ ﻣﺮدم ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ ،ﺟﺎد و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ را ﺟﻤ ﮐﺮده ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ از ﻫﻤﻪ
۳

اﺣﺎم ﻣﻮﺳ ،ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺗﻤﺎم اواﻣﺮ او را ﺑﺠﺎ آوردﯾﺪ .و ﻫﯿ وﻗﺖ
ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺗﺎﻧﺮا ﺗﺮک ﻧﺮدﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺧﻼص ﮐﺎﻣﻞ از ﻫﺪاﯾﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوی
ﻧﻤﻮده اﯾﺪ۴ .و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار وﻋﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺎن ﺻﻠ و آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ در آن ﻃﺮف اُردن اﺳﺖ و ﻣﻮﺳ ،ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داد،
ﺑﺮوﯾﺪ۵ .و ﯾﺎد ﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺣﺎﻣ را ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ،ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ،ﺑﺠﺎ
آورﯾﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،رﺿﺎی او را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ و از اواﻣﺮ او اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ او وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﺟﺎن و دل ﺑﻨﺪﮔ او را ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۶ «.ﺑﻌﺪ ﯾﻮﺷ آن ﻫﺎ را ﺑﺮﮐﺖ داده ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد.
۷ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ زﻣﯿﻨ را در ﺑﺎﺷﺎن داده ﺑﻮد .و ﯾﻮﺷ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ دﯾﺮ آن ﻗﺒﯿﻠﻪ زﻣﯿﻨ
در ﻫﻤﺴﺎﯾ ﻣﺮدم ﺷﺎن در ﻏﺮب درﯾﺎی اُردن ﺗﻮزﯾ ﮐﺮد .و ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد
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۸

ﺑﺮوﻧﺪ ،ﯾﻮﺷ ﻫﻤﻪ را ﺑﺮﮐﺖ داد .و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن ﺑﺎ داراﺋ و ﻣﺎل
ﻓﺮاوان ،ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ ،ﻧﻘﺮه ،ﻃﻼ ،ﺑﺮﻧ ،آﻫﻦ و ﻟﺒﺎس ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﯾﺪ .و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ از
۹

دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎن ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺗﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ «.ﭘﺲ ﻗﺒﺎﯾﻞ رؤﺑﯿﻦ ،ﺟﺎد و ﻧﯿﻢ
ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ از ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﯿﻠﻮه ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در
ﺟِﻠﻌﺎد ﮐﻪ ﻗﺮار اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ،آﻧﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.

ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﯾﺎدﮔﺎر در ﺷﺮق درﯾﺎی اُردن
۱۰و وﻗﺘﯿﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ رؤﺑﯿﻦ و ﺟﺎد و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ در ﺣﻮاﻟ درﯾﺎی اُردن ،در ﺳﺮﺣﺪ ﮐﻨﻌﺎن آﻣﺪﻧﺪ،
ﯾ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﻠﻨﺪ و ﭼﺸﻤﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴ دﯾﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ۱۱ .و ﭼﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺒﺮ
ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﻣﺮدم رؤﺑﯿﻦ و ﺟﺎد و ﻣﻨَﺴ ﯾ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه در ﺳﺮﺣﺪ ﮐﻨﻌﺎن در ﺣﻮاﻟ
اُردن ،ﯾﻌﻨ در ﻗﺴﻤﺘ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ ،آﺑﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ«.

۱۲

وﻗﺘﯿﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ را

ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻫﻤ در ﺷﯿﻠﻮه ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺟﻨ ﮐﻨﻨﺪ.
۱۳‐۱۴آﻧﺎه ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﯿﻨﺤﺎس ﭘﺴﺮ اَﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ را ﺑﺎ ده ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ،ﯾﻌﻨ از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾ
ﺳﺮﮐﺮده ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم رؤﺑﯿﻦ ،ﺟﺎد و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ۱۵ .‐۱۶آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟِﻠﻌﺎد آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از ﻋﻤﻮم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮدﯾﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه از اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﻧﻤﻮدﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺷﻤﺎ
دﯾﺮ ﭘﯿﺮو او ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ۱۷ .‐۱۸آﯾﺎ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻪ در ﻓﻐﻮر از ﻣﺎ ﺳﺮ زد ﮐﻢ ﺑﻮد؟ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن ﮔﻨﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ
آن ﺑﻼ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮم ﺧﺪا آﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از آن رﻧ ﻣ ﺑﺮﯾﻢ .آﯾﺎ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ؟ و اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮدا ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ
ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﺪ۱۹ .و اﮔﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎن ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﺟﺎﺋﯿﻪ ﺧﯿﻤﮥ او اﺳﺖ ،ﺟﺎﺋ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯾﻪ
از ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ .و ﻧﻪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾ
ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه دﯾﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎر و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﺑﺴﺎزﯾﺪ۲۰ .ﻋﺨﺎن ﭘﺴﺮ زِرح را ﺑﯿﺎد دارﯾﺪ ﮐﻪ او ﻧﺨﻮاﺳﺖ،
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ﻃﻮرﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﺮام را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺨﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه
ﺧﻮد ﻫﻼک ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ«.
۲۱ﻣﺮدم رؤﺑﯿﻦ ،ﺟﺎد و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻮاب دادﻧﺪ:

۲۲‐

»۲۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﻢ .و ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻤﺎ
ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ از ﺧﺪاوﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﻘﺼ در اﯾﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﯾﺪ ﻣﺎ
را زﻧﺪه ﻧﺬارﯾﺪ .و ﯾﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ و آردی و ﺻﻠ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﻢ،
ﺑ اﻃﺎﻋﺘ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش از ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﯿﺮد.

۲۴

اﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ

اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ در آﯾﻨﺪه اوﻻدۀ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اوﻻدۀ ﻣﺎ ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﭼﻪ ﺣﻖ
دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ؟ ۲۵زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ درﯾﺎی اُردن را ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم رؤﺑﯿﻦ
و ﺟﺎد ﺳﺮﺣﺪ ﻗﺮار داد ،و در ﻣﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺣﻘ ﻧﺪارﯾﺪ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،اوﻻدۀ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
اوﻻدۀ ﻣﺎ را از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎز دارﻧﺪ۲۶ .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻫﺪﯾﮥ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﯾﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﺴﺎزﯾﻢ۲۷ ،ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻣﺎ و ﻣﺮدم ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﻞ
آﯾﻨﺪه ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ واﻗﻌﺎً ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘ در ﺧﯿﻤﮥ
ﻣﻘﺪس ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﻨﯿﻢ .و در آﯾﻨﺪه اوﻻدۀ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اوﻻدۀ ﻣﺎ ﻧﻮﯾﻨﺪ» :ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻘ
ﻧﺪارﯾﺪ«.

۲۸

ﭘﺲ ﻣﺎ ﻓﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮﯾﻨﺪ ،اوﻻدۀ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻮاب

ﺑﺪﻫﻨﺪ» :ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﮐﻪ اﺟﺪاد ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻋﯿﻨﺎً ﻣﺜﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد .آن ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺮای ﻫﺪﯾﮥ
ﺳﻮﺧﺘﻨ ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﯿﺎﻧﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﯾ اﺳﺖ۲۹ «.ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧ ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ .و ادﻋﺎ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎی آردی ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺠﺎ ﻣ آورﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﺎﻧﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ،ﻫﻤﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار دارد«.
۳۰وﻗﺘ ﻓﯿﻨﺤﺎس ﮐﺎﻫﻦ و ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ﻗﻮم و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮدم رؤﺑﯿﻦ و ﺟﺎد و ﻣﻨَﺴ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻫﻤ ﻗﺎﻧ ﺷﺪﻧﺪ۳۱ .و ﻓﯿﻨﺤﺎس ﭘﺴﺮ اَﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ
ﺑﻪ ﻣﺮدم رؤﺑﯿﻦ و ﺟﺎد و ﻣﻨَﺴ ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.
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و ﺷﻤﺎ از او ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻧﺮده اﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺟﺰای ﺧﺪاوﻧﺪی ﻧﺠﺎت
دادﯾﺪ«.
۳۲ﺑﻌﺪ ﻓﯿﻨﺤﺎس ﭘﺴﺮ اَﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻗﻮم از ﻣﺮدم رؤﺑﯿﻦ ،ﺟﺎد و ﻣﻨَﺴ در ﺟﻠﻌﺎد
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ ﮐﺮده ﭘﯿﺶ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﺷﺎن ﮔﺰارش دادﻧﺪ۳۳ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را راﺿ و ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎﺧﺖ .و ﻫﻤ ﺧﺪا را ﺷﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺛﻨﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و دﯾﺮ
ﺣﺮﻓ از ﺟﻨ ﻧﺰدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ رؤﺑﯿﻦ و ﺟﺎد و ﻣﻨَﺴ در آن زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

۳۴

و ﻣﺮدم رؤﺑﯿﻦ و ﺟﺎد آن ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه را »ﺷﺎﻫﺪ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻨﺪ:

»اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا اﺳﺖ«.

ﻧﺼﺎﯾ ﯾﻮﺷ ﺑﻪ ﻣﺮدم

۲۳

۱ﭘﺲ از ﯾ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺷﺮ دﺷﻤﻨﺎن اﻃﺮاف

ﻧﺠﺎت داد و آراﻣ ﺑﺨﺸﯿﺪ .و ﯾﻮﺷ ﻫﻢ ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪه ﺑﻮد۲ .او ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎ

ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ،ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن و ﻗﺎﺿﯿﺎن و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺟﻤ ﮐﺮده ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺣﺎﻻ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ام.
۳ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ در ﺣﻖ اﯾﻦ اﻗﻮام ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﻨ ﮐﺮد۴ .و ﻣﻦ ﻣﻠ و زﻣﯿﻦ اﻗﻮاﻣ را ﮐﻪ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﻮده ام ـ از درﯾﺎی اُردن در ﺷﺮق ﺗﺎ ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ در ﻏﺮب ـ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدم.
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﻫﻤﮥ آن ﻣﺮدم را از ﺳﺮ راه ﺗﺎن دور ﻣﮐﻨﺪ و از ﺟﺎﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ،
ﺑﯿﺮون ﻣ راﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻠ آن ﻫﺎ را ﻓﺘ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه داده اﺳﺖ۶ .ﭘﺲ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻫﺪاﯾﺎت ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و از ﻫﯿﭽﯿ اواﻣﺮ آن ﻏﻔﻠﺖ
ﻧﻮرزﯾﺪ۷ .ﺑﺎ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ آﻣﯿﺰش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﺘ ﻧﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺎن را
ﻫﻢ ﺑﺰﺑﺎن ﻧﯿﺎورﯾﺪ .ﺑﻨﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺎن ﻗﺴﻢ ﻧﺨﻮرﯾﺪ و آن ﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻨﯿﺪ۸ .ﺑﻠﻪ ﻣﺜﻠﯿﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎل ﮐﺮده اﯾﺪ ،از ارﺷﺎدات ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۹ .او اﻗﻮام ﺑﺰرگ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ را از ﺳﺮ راه
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ﺗﺎن ﺑﯿﺮون راﻧﺪ و ﻫﯿ ﻗﻮﻣ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزد.

۱۰

ﻫﺮﮐﺪام ﺗﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ

را ﺑﺮﯾﺰاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﻗﺮارﯾﻪ وﻋﺪه داد ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﻨ ﻣﮐﻨﺪ.
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۱۱

ﭘﺲ ﺳﻌ

۱۲

و اﮔﺮ از او رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﺎ اﻗﻮاﻣ ﮐﻪ

ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﻧﺰدﯾ ﮐﻨﯿﺪ و از آن ﻫﺎ زن ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ زن ﺑﺪﻫﯿﺪ،

۱۳

ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن آن ﻫﺎ را ﺑﯿﺮون ﻧﻤ راﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎن دام و درد ﺳﺮ و ﺧﺎر ﭼﺸﻢ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .و آﻧﻘﺪر دوام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﺗﺎن در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﺧﻮﺑ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده
اﺳﺖ ،ﻫﻼک ﺷﻮﯾﺪ.
۱۴ﺣﺎﻻ وﻗﺖ ﻣﺮگ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ از ﺟﺎن و دل ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮﺑ را ﮐﻪ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾ از وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد وﻓﺎ ﮐﺮد و
ﻫﯿﭽﺪام وﻋﺪۀ ﺧﻮد را ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻧﺬاﺷﺖ۱۵ .اﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﻪ ﻫﻤﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻋﻤﻠ ﮐﺮد ،اﮔﺮ از
ﻓﺮﻣﺎن او ﺳﺮﭘﯿﭽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﭼﻨﺎن ﺑﻼﻫﺎﺋ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺗﺎن از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ،ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﯾﺪ۱۶ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺸﻨﯿﺪ و اواﻣﺮ او را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورده ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﺎه ﻏﻀﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و از آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﻮﯾﺪ«.

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎن در ﺷﻬﺮ ﺷﯿﻢ

۲۴

۱ﺑﻌﺪ ﯾﻮﺷ ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎ ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ،ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ،ﻗﺎﺿﯿﺎن و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺷﺎن در

ﺷﯿﻢ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .آن ﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪا ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ۲ .ﯾﻮﺷ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ،

ﺧﺪای ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ در آن ﻃﺮف درﯾﺎی ﻓﺮات زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ .ﯾ از اﺟﺪاد ﺗﺎن ،ﻃﺎرح ﭘﺪر اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻧﺎﺣﻮر ﺑﻮد.
۳ﺑﻌﺪ ﺟﺪ ﺗﺎن ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻧﻄﺮف درﯾﺎی ﻓﺮات ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﻨﻌﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮدم .اوﻻدۀ
او را زﯾﺎد ﮐﺮدم و اﺳﺤﺎق را ﺑﻪ او دادم۴ .ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﯾﻌﻘﻮب و ﻋﯿﺴﻮ را دادم .ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺳﻌﯿﺮ را
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

۵

ﺑﻪ ﻋﯿﺴﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪم ،اﻣﺎ ﯾﻌﻘﻮب و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون را ﻓﺮﺳﺘﺎدم و
۶

ﺑﻼﻫﺎﺋ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺼﺮ آوردم و اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ را از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮدم .وﻗﺘ آن ﻫﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون
آوردم ،ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺟﻨ و ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺳﭗ ﺳﻮار ،اﺟﺪاد ﺗﺎن را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﭼﻮن
۷

اﺟﺪاد ﺗﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﻤ زاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﺗﺎرﯾ را ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ
و ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﺣﺎﯾﻞ ﮐﺮدم و ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ ﻏﺮشﮐﻨﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن آﻣﺪ و ﻫﻤﻪ را ﻏﺮق ﮐﺮد .و آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن آوردم ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪﯾﺪ .و ﺷﻤﺎ ﯾ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ در ﺑﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﮔ
ﮐﺮدﯾﺪ۸ .ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ در ﺷﺮق درﯾﺎی اُردن ﺑﻮد ،آوردم .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﻨ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدم۹ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻻق ﭘﺴﺮ ﺻﻔﻮر،
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﺑﻪ ﺟﻨ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪ و ﺑِﻠﻌﺎم ﭘﺴﺮ ﺑِﻌﻮر را دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دﺷﻨﺎم ﺑﺪﻫﺪ.
۱۰اﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﺑِﻠﻌﺎم را ﮔﻮش ﻧﺮدم .ﭘﺲ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮐﺖ داده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﻤﺎ را از
دﺳﺖ او ﻧﺠﺎت دادم.

۱۱

ﺷﻤﺎ از درﯾﺎی اُردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ رﻓﺘﯿﺪ .ﻣﺮدم ارﯾﺤﺎ ﻣﺜﻞ

اَﻣﻮرﯾﺎن ،ﻓﺮزِﯾﺎن ،ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ،ﺣﺘﯿﺎن ،ﺟﺮﺟﺎﺷﯿﺎن ،ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ
را ﺑﺮ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﭘﯿﺮوز ﺳﺎﺧﺘﻢ۱۲ .زﻧﺒﻮر را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم و اﯾﺸﺎن را و دو ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮرﯾﺎن را از
ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ راﻧﺪم ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎن ﺷﻤﺎ۱۳ .و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ زﻣﯿﻨ را دادم ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در
آن زﺣﻤﺖ ﻧﺸﯿﺪه ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ را ﺑﺨﺸﯿﺪم؛ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آﺑﺎد ﻧﺮده ﺑﻮدﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در آﻧﺠﺎ ﻫﺎ زﻧﺪﮔ
ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،اﻧﻮر را از ﺗﺎک و زﯾﺘﻮن را از درﺧﺘﻬﺎﺋ ﺧﻮردﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ.
۱۴ﭘﺲ ﺣﺎﻻ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺎ اﺧﻼص و وﻓﺎداری ﺑﻨﺪﮔ او را ﺑﻨﯿﺪ .ﺧﺪاﯾﺎﻧ را ﮐﻪ ﭘﺪران
ﺗﺎن در آن ﻃﺮف درﯾﺎی ﻓﺮات و در ﻣﺼﺮ ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ.
۱۵اﮔﺮ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ را ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺧﺪاﯾﺎﻧ را ﮐﻪ ﭘﺪران ﺗﺎن در آن ﻃﺮف درﯾﺎی ﻓﺮات ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺎﻧ
اﻣﻮرﯾﺎن را ﮐﻪ ﻓﻌﻼ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ اﻣﺎ ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺑﻨﺪﮔ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻣ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ«.
۱۶آﻧﺎه ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ را
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ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.

۱۷

زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎ و ﭘﺪران ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ در ﻏﻼﻣ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮدﯾﻢ،

ﺑﯿﺮون آورد .و آﻧﻬﻤﻪ ﻣﻌﺠﺰات را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد .و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ رﻓﺘﯿﻢ و از ﺑﯿﻦ
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﺎﻓﻆ و ﻧﻬﺒﺎن ﻣﺎ ﺑﻮد.

۱۸

و وﻗﺘﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻣﺪﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ،

اﻣﻮرﯾﺎن را ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون راﻧﺪ .ﺑﺮﻋﻼوه ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﻣﺎ
او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﻨﯿﻢ«.
۱۹ﯾﻮﺷ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﺪﮔ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﯿﺪ ،در آﻧﺼﻮرت ﭼﻮن
او ﺧﺪای ﻣﻘﺪس و ﻏﯿﻮر و ﺣﺴﻮد اﺳﺖ ،ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺎﻧﺮا ﻧﻤ ﺑﺨﺸﺪ.

۲۰

و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را

ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ ،او از ﺷﻤﺎ رو ﻣﮔﺮداﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺟﺰا ﻣ دﻫﺪ .ﺑﺎوﺟﻮد
ﺧﻮﺑﯿﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﺣﻖ ﺷﻤﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد۲۱ «.ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﻧ ،ﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﻢ۲۲ «.آﻧﺎه ﯾﻮﺷ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮد ﺗﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﯾﺪ «.آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺑﻠ ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ۲۳ «.ﯾﻮﺷ ﮔﻔﺖ:
»ﭘﺲ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد دارﯾﺪ ،ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ و دﻟﻬﺎی ﺗﺎﻧﺮا ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﺎزﯾﺪ۲۴ «.ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﻢ و از اواﻣﺮ او
اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ۲۵ «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷ در ﻫﻤﺎن روز ﺑﺎ ﻣﺮدم ﭘﯿﻤﺎﻧ ﺑﺴﺖ و در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،در ﺷﯿﻢ رﺳﻮم
و ﻗﻮاﻧﯿﻨ ﺑﺮای ﺷﺎن وﺿ ﮐﺮد.

۲۶

و ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را در ﮐﺘﺎب ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪا ﻧﻮﺷﺖ .ﺑﻌﺪ ﺳﻨ ﺑﺰرﮔ

را ﮔﺮﻓﺖ و در زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﻠﻮط ،در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داد۲۷ .و ﯾﻮﺷ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺮده
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺳﻨ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ،ﺷﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان،
اﯾﻦ ﺳﻨ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ را از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﺎز ﻣ دارد۲۸ «.آﻧﺎه
ﯾﻮﺷ ﻣﺮدم را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮد و ﻫﻤ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.

ﻣﺮگ ﯾﻮﺷ و اَﻟﻌﺎزار
۲۹ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ ﯾﻮﺷ ﭘﺴﺮ ﻧﻮن ،ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﯾﺼﺪ و ده ﺳﺎﻟ در ﮔﺬﺷﺖ۳۰ .و او
را در ﻣﻠ ﺧﻮدش در ﺗﻤﻨَﻪ ﺳﺎرح ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ،در ﺷﻤﺎل ﮐﻮه ﺟﺎﻋﺶ اﺳﺖ ،ﺑﺨﺎک
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
۳۱و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﮐﻪ ﯾﻮﺷ زﻧﺪه ﺑﻮد و ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ او ﺗﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺷﺎن زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻨﺪﮔ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ.
۳۲

اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﯾﻮﺳﻒ را ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺷﯿﻢ ،در ﺟﺎﺋﯿﻪ ﯾﻌﻘﻮب از

ﭘﺴﺮان ﺣﻤﻮر ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺼﺪ ﺳﮥ ﻧﻘﺮه ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .و آﻧﺠﺎ ﻣﻠﯿﺖ اوﻻدۀ ﯾﻮﺳﻒ
ﺷﺪ.
۳۳

و اَﻟﻌﺎزار ﭘﺴﺮ ﻫﺎرون ﻫﻢ ﻣﺮد و در ﺟﻌﺒﻪ ،در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ،در ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﻓﯿﻨﺤﺎس

ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
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