ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﻔﻪ ﯾﻮﺷﻊ
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و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن ،ﺧﺎدم

ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻵن ﺑﺮﺧﯿﺰ و از اﯾﻦ اردن
ﻋﺒﻮر ﮐﻦ ،ﺗﻮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﻮم ،ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻢ3 .ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﮐﻒ ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﮔﺬارده ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادهام ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻢ4 .از ﺻﺤﺮا و اﯾﻦ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺎ ﻧﻬﺮ
ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻬﺮ ﻓﺮات ،ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺣﺘﯿﺎن و ﺗﺎ درﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب آﻓﺘﺎب ،ﺣﺪود ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 .ﻫﯿﭽﮑﺲ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻋﻤﺮت ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﻮدم ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد؛ ﺗﻮ را ﻣﻬﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد6 .ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑﺎش ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﻣﺘﺼﺮف زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ ،ﺧﻮاﻫﯽ
ﺳﺎﺧﺖ7 .ﻓﻘﻂ ﻗﻮی و ﺑﺴﯿﺎر دﻟﯿﺮ ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ،ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻮ را اﻣﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ .زﻧﻬﺎر از آن ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﺗﺠﺎوز ﻣﻨﻤﺎ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ روی ،ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﻮی8 .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات از دﻫﺎن ﺗﻮ دور ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ روز و ﺷﺐ در آن ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻦ
ﺗﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در آن ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ زﯾﺮا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راه ﺧﻮد را ﻓﯿﺮوز
ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ9 .آﯾﺎ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻧﮑﺮدم؟ ﭘﺲ ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑﺎش؛
ﻣﺘﺮس و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎش زﯾﺮا در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮوی ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ«.
10ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ رؤﺳﺎی ﻗﻮم را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ»11 :در ﻣﯿﺎن ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﮕﺬرﯾﺪ و ﻗﻮم را اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻮﺷﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ،ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ اردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده،
داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ«.
12و ﯾﻮﺷﻊ رؤﺑﯿﻨﯿﺎن و ﺟﺎدﯾﺎن و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»13 :ﺑﯿﺎد آورﯾﺪ آن
ﺳﺨﻦ را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ :ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آراﻣﯽ
ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ14 .زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل و ﻣﻮاﺷﯽ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ در آن
ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ روی
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ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ ،و اﯾﺸﺎن را اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ15 .ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ آراﻣﯽ
داده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ آﻧﮕﺎه
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺘﺼﺮف ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،در آن ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
آن ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺮق آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داد«.
16اﯾﺸﺎن در ﺟﻮاب ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮدی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﺎ را
ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ17 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ را در ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﻧﻤﻮد ،ﻓﻘﻂ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮد18 .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺣﮑﻢ ﺗﻮ رو ﮔﺮداﻧﺪ و
ﮐﻼم ﺗﻮ را در ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻓﻘﻂ ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ
ﺑﺎش«.

2

و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن دو ﻣﺮد ﺟﺎﺳﻮس از ﺷﻄﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :رواﻧﻪ ﺷﺪه،

زﻣﯿﻦ و ارﯾﺤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ «.ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ زن زاﻧﯿﻪای ﮐﻪ راﺣﺎب ﻧﺎم داﺷﺖ داﺧﻞ ﺷﺪه ،در آﻧﺠﺎ
ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ2 .و ﻣﻠﮏ ارﯾﺤﺎ را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ »اﯾﻨﮏ ﻣﺮدﻣﺎن از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻣﺸﺐ داﺧﻞ اﯾﻦ ﺟﺎ
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ3 «.و ﻣﻠﮏ ارﯾﺤﺎ ﻧﺰد راﺣﺎب ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮداﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ
آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ داﺧﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎور زﯾﺮا ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ4 «.و زن آن
دو ﻣﺮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ آن ﻣﺮدان ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ از ﮐﺠﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ5 .و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺑﺴﺘﻦ دروازه ،آن ﻣﺮدان در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ زودی اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ6 «.ﻟﯿﮑﻦ او اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺑﺮده ،در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮ ﭘﺸﺖﺑﺎم ﭼﯿﺪه ﺑﻮد ،ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد7 .ﭘﺲ آن
ﮐﺴﺎن ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ راه اردن ﺗﺎ ﮔﺪارﻫﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﺗﻌﺎﻗﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ،
دروازه را ﺑﺴﺘﻨﺪ.
8و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ ،او ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺑﺮآﻣﺪ9 .و ﺑﻪ آن ﻣﺮدان ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽداﻧﻢ
ﮐﻪ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ،و ﺗﺮس ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺗﻤﺎم ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺎ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ10 .زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آب درﯾﺎی ﻗﻠﺰم را ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ
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ﺧﺸﮑﺎﻧﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دو ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺤﻮن و ﻋﻮج ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ11 .و ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ دﻟﻬﺎی ﻣﺎ
ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ در ﮐﺴﯽ ﺟﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺑﺎﻻ در آﺳﻤﺎن و
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﺪاﺳﺖ12 .ﭘﺲ اﻵن ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎن
ﮐﺮدم ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرم اﺣﺴﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ 13ﮐﻪ ﭘﺪرم و
ﻣﺎدرم و ﺑﺮادراﻧﻢ و ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ دارﻧﺪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺬارد ،و ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎ را از ﻣﻮت رﺳﺘﮕﺎر

ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ14 «.آن ﻣﺮدان ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺷﻤﺎ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎ را ﺑﺮوز ﻧﺪﻫﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎن و اﻣﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.
15ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻃﻨﺎب از درﯾﭽﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﺮ ﺣﺼﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﻮد و او ﺑﺮ
ﺣﺼﺎر ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد16 .و اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺮوﯾﺪ ﻣﺒﺎدا ﺗﻌﺎﻗﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ
ﺳﻪ روز ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ17 «.آن
ﻣﺮدان ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ دادی ﻣﺒﺮا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ18 .اﯾﻨﮏ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
داﺧﻞ ﺷﻮﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻃﻨﺎب رﯾﺴﻤﺎن ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﻪ درﯾﭽﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺮدی ﺑﺒﻨﺪ ،و ﭘﺪرت و
ﻣﺎدرت و ﺑﺮادراﻧﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرت را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ19 .و ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﯿﺮون رود ،ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮ ﺳﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻣﺒﺮا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد؛
و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ او دﺳﺖ ﺑﮕﺬارد ،ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد20 .و اﮔﺮ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎ را ﺑﺮوز دﻫﯽ ،از ﻗﺴﻢ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ دادهای ﻣﺒﺮا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد21 «.او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را رواﻧﻪ ﮐﺮده ،رﻓﺘﻨﺪ ،و ﻃﻨﺎب ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﻪ درﯾﭽﻪ ﺑﺴﺖ.
22ﭘﺲ اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮐﻮه آﻣﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﻪ روز ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﺗﻌﺎﻗﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ راه را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ23 .ﭘﺲ آن دو ﻣﺮد
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،از ﮐﻮه ﺑﻪ زﯾﺮ آﻣﺪﻧﺪ و از ﻧﻬﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ،ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ24 .و ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺎ داده اﺳﺖ و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺎ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ«.

ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺷﻊ  /ﻓﺼﻞ دوم

328

3

ﺑﺎﻣﺪادان ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺰودی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،او و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺷﻄﯿﻢ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ

اردن آﻣﺪﻧﺪ ،و ﻗﺒﻞ از ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺰل ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ2 .و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز رؤﺳﺎی اﯾﺸﺎن از ﻣﯿﺎن
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ3 .و ﻗﻮم را اﻣﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻮن ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ آن را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ از ﺟﺎی ﺧﻮد رواﻧﻪ ﺷﺪه ،در ﻋﻘﺐ آن ﺑﺮوﯾﺪ4 .و در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
و آن ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار دوﻫﺰار ذراع ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﺰدﯾﮏ آن ﻣﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا
ﮐﻪ از اﯾﻦ راه ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻋﺒﻮر ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ5 «.و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﻓﺮدا
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد6 «.و ﯾﻮﺷﻊ ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎﺑﻮت
ﻋﻬﺪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ روی ﻗﻮم ﺑﺮوﯾﺪ «.ﭘﺲ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ روی ﻗﻮم رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
7و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻮﺷﻊ را ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮ در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮدم ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد8 .ﭘﺲ ﺗﻮ ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ را
ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﮕﻮ :ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر آب اردن ﺑﺮﺳﯿﺪ در اردن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ9 «.و ﯾﻮﺷﻊ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﺳﺨﻨﺎن ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ10 «.و ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای زﻧﺪه در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ ،و او ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و
ﻓﺮزﯾﺎن و ﺟﺮﺟﺎﺷﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن را از ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد11 .اﯾﻨﮏ
ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ،ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اردن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ12 .ﭘﺲ اﻵن دوازده ﻧﻔﺮ از
اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ13 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻮن ﮐﻒ ﭘﺎﯾﻬﺎی
ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ در آﺑﻬﺎی اردن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ آﺑﻬﺎی
اردن ،ﯾﻌﻨﯽ آﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﯾﺪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺜﻞ ﺗﻮده ﺑﺮ روی ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد«.
14و ﭼﻮن ﻗﻮم از ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ از اردن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ را
ﭘﯿﺶ روی ﻗﻮم ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ15 .و ﺑﺮدارﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﺑﻪ اردن رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﭘﺎﯾﻬﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت را
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻨﺎر آب ﻓﺮو رﻓﺖ )و اردن ،ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺼﺎد ،ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﻨﺎرهﻫﺎﯾﺶ ﺳﯿﻼب
ﻣﯽﺷﻮد(16 .واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ آﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر دور ﺗﺎ ﺷﻬﺮ آدم ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺮﺗﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،و آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی درﯾﺎی ﻋﺮﺑﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺮاﻟﻤﻠﺢ ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،و ﻗﻮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ17 .و ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ،
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در ﻣﯿﺎن اردن ﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﻗﺎﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم از
اردن ،ﺑﺎﻟﮑﻠﯿﻪ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ.

4

و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم از اردن ﺑﺎﻟﮑﻠﯿﻪ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻮﺷﻊ را ﺧﻄﺎب

ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :دوازده ﻧﻔﺮ از ﻗﻮم ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ3 .و اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده،
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :از اﯾﻨﺠﺎ از ﻣﯿﺎن اردن از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻗﺎﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،دوازده ﺳﻨﮓ ﺑﺮدارﯾﺪ ،و
آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده ،در ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ در آن ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﯿﺪ ﺑﻨﻬﯿﺪ4 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ آن دوازده ﻣﺮد
را ﮐﻪ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻃﻠﺒﯿﺪ5 .و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺎن اردن ﺑﺮوﯾﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره
اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺑﺮدارد6 .ﺗﺎ اﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان
ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن آﯾﻨﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ7 ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
ﮐﻪ آﺑﻬﺎی اردن از ﺣﻀﻮر ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن از اردن
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،آﺑﻬﺎی اردن ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﺎری اﺑﺪی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
8و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﯾﻮﺷﻊ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ،و دوازده ﺳﻨﮓ از ﻣﯿﺎن اردن ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺰل ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮده ،آﻧﻬﺎ را در آﻧﺠﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ9 .و ﯾﻮﺷﻊ در وﺳﻂ اردن ،در ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،دوازده ﺳﻨﮓ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و در
آﻧﺠﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ.
10و ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،در وﺳﻂ اردن اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻮﺷﻊ
را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .و ﻗﻮم
ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ11 .و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﻮم ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ12 .و ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ،ﭘﯿﺶ
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روی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد13 .ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﭼﻬﻞﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻬﯿﺎ
ﺷﺪه ﮐﺎرزار ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ارﯾﺤﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ.
14و در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﻮﺷﻊ را در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺖ ،و از او در ﺗﻤﺎم
اﯾﺎم ﻋﻤﺮش ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻣﻮﺳﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
15و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻮﺷﻊ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»16 :ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت را ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ،
ﺑﻔﺮﻣﺎ ﮐﻪ از اردن ﺑﺮآﯾﻨﺪ17 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﮐﺎﻫﻨﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :از اردن ﺑﺮآﯾﯿﺪ18 «.و ﭼﻮن
ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،از ﻣﯿﺎن اردن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﮐﻒ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮ
ﺧﺸﮑﯽ ﮔﺬارده ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه آب اردن ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻨﺎرهﻫﺎﯾﺶ ﺟﺎری
ﺷﺪ.
19و در روز دﻫﻢ از ﻣﺎه اول ،ﻗﻮم از اردن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و در ﺟﻠْﺠﺎل ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻗﯽ ارﯾﺤﺎ اردو
زدﻧﺪ20 .و ﯾﻮﺷﻊ آن دوازده ﺳﻨﮓ را ﮐﻪ از اردن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺟﻠﺠﺎل ﻧﺼﺐ ﮐﺮد.
21و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن آﯾﻨﺪه از ﭘﺪران ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪه،
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ22 ،آﻧﮕﺎه ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ،ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از اﯾﻦ اردن ﺑﻪ
ﺧﺸﮑﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ23 .زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،آب اردن را از ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﺧﺸﮑﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﺒﻮر
ﮐﺮدﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﮐﺮد ﮐﻪ آن را ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﺧﺸﮑﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻋﺒﻮر
ﮐﺮدﯾﻢ24 .ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﻬﺎی زﻣﯿﻦ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ آن زورآور اﺳﺖ ،و از ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای
ﺷﻤﺎ ،ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ«.

5

و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﻮک اﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

ﻣﻐﺮب ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﻮک ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره درﯾﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آب اردن را
ﭘﯿﺶ روی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺸﮑﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ ،دﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ و از ﺗﺮس
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،دﯾﮕﺮ ﺟﺎن در اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ.
2در آن وﻗﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎردﻫﺎ از ﺳﻨﮓ ﭼﺨﻤﺎق ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺴﺎز ،و
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺘﻮن ﺳﺎز3 «.و ﯾﻮﺷﻊ ﮐﺎردﻫﺎ از ﺳﻨﮓ ﭼﺨﻤﺎق ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ
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ﺗﻞ ﻏﻠﻔﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮد4 .و ﺳﺒﺐ ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮدن ﯾﻮﺷﻊ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ذﮐﻮران ﻗﻮم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان
ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮ راه در ﺻﺤﺮا ﻣﺮدﻧﺪ5 .اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮐﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ
ﻣﺨﺘﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن اﯾﺸﺎن از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ راه ﻣﻮﻟﻮد
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺨﺘﻮن ﻧﮕﺸﺘﻨﺪ6 .زﯾﺮا ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎن راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻃﺎﯾﻔﻪ،
ﯾﻌﻨﯽ آن ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﺪ .زاﻧﺮو ﮐﻪ آواز ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﮔﺬارم ﮐﻪ آن زﻣﯿﻦ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری
اﺳﺖ7 «.و اﻣﺎ ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﺟﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،ﯾﻮﺷﻊ اﯾﺸﺎن را ﻣﺨﺘﻮن ﺳﺎﺧﺖ ،زﯾﺮا
ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن را در راه ﺧﺘﻨﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
8و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن از ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺟﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ9 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﻋﺎر ﻣﺼﺮ را از روی ﺷﻤﺎ ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪم .از اﯾﻦ
ﺳﺒﺐ ﻧﺎم آن ﻣﮑﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺟﻠﺠﺎل ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد«.
10و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﻠﺠﺎل اردو زدﻧﺪ و ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ را در ﺷﺐ روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه ،در
ﺻﺤﺮای ارﯾﺤﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ11 .و در ﻓﺮدای ﺑﻌﺪ از ﻓﺼﺢ در ﻫﻤﺎن روز ،از ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻬﻨﻪ زﻣﯿﻦ،
ﻧﺎزﮐﻬﺎی ﻓﻄﯿﺮ و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮردﻧﺪ12 .و در ﻓﺮدای آن روزی ﮐﻪ از ﺣﺎﺻﻞ زﻣﯿﻦ
ﺧﻮردﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻮف ﺷﺪ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و در آن ﺳﺎل از ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن
ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ.
13و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮن ﯾﻮﺷﻊ ﻧﺰد ارﯾﺤﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ
ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ در دﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ وی اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .و ﯾﻮﺷﻊ ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،او را ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ ﺗﻮ از ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ؟« 14ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﻵن
آﻣﺪم «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ روی ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،ﺳﺠﺪه ﮐﺮد و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟« 15ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻧﻌﻠﯿﻦ ﺧﻮد را از ﭘﺎﯾﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﻦ زﯾﺮا ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﺴﺘﺎدهای ﻣﻘﺪس اﺳﺖ «.و ﯾﻮﺷﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد.
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6

)و ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺨﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن رﻓﺖ

و آﻣﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد2 (.و ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻦ ارﯾﺤﺎ و ﻣﻠﮑﺶ و ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدم3 .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ،ﺷﻬﺮ را ﻃﻮاف ﮐﻨﯿﺪ ،و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دور ﺷﻬﺮ
ﺑﮕﺮدﯾﺪ ،و ﺷﺶ روز ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻦ4 .و ﻫﻔﺖ ﮐﺎﻫﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ،ﻫﻔﺖ ﮐﺮﻧﺎی ﯾﻮﺑﯿﻞ ﺑﺮدارﻧﺪ ،و در روز
ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻬﺮ را ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻃﻮاف ﮐﻨﯿﺪ ،و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﺑﻨﻮازﻧﺪ5 .و ﭼﻮن ﺑﻮق ﯾﻮﺑﯿﻞ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد
و ﺷﻤﺎ آواز ﮐﺮﻧﺎ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺣﺼﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد،
و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻗﻮم ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺑﺮآﯾﺪ6 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ را ﺑﺮدارﯾﺪ و ﻫﻔﺖ ﮐﺎﻫﻦ ﻫﻔﺖ ﮐﺮﻧﺎی ﯾﻮﺑﯿﻞ را ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮدارﻧﺪ7 «.و ﺑﻪ
ﻗﻮم ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺷﻬﺮ را ﻃﻮاف ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﺢ ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮوﻧﺪ«.
8و ﭼﻮن ﯾﻮﺷﻊ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ ،ﻫﻔﺖ ﮐﺎﻫﻦ ﻫﻔﺖ ﮐﺮﻧﺎی ﯾﻮﺑﯿﻞ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ
ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪ9 .و ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﺢ
ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ رﻓﺘﻨﺪ ،و ﺳﺎﻗﻪ ﻟﺸﮑﺮ از ﻋﻘﺐ ﺗﺎﺑﻮت رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ؛ و ﭼﻮن
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ10 .و ﯾﻮﺷﻊ ﻗﻮم را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺻﺪا ﻧﺰﻧﯿﺪ و آواز ﺷﻤﺎ
ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﻨﯽ از دﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺪا ﮐﻨﯿﺪ .آن
وﻗﺖ ﺻﺪا زﻧﯿﺪ11 «.ﭘﺲ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻃﻮاف داد و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دور ﺷﻬﺮ ﮔﺮدش ﮐﺮد .و
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺷﺐ را در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻧﺪ.
12ﺑﺎﻣﺪادان ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ زودی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ13 .و ﻫﻔﺖ ﮐﺎﻫﻦ
ﻫﻔﺖ ﮐﺮﻧﺎی ﯾﻮﺑﯿﻞ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،و ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ ،و ﻣﺮدان
ﻣﺴﻠﺢ ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،و ﺳﺎﻗﻪ ﻟﺸﮑﺮ از ﻋﻘﺐ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ )ﮐﺎﻫﻨﺎن(
ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ14 .ﭘﺲ روز دوم ،ﺷﻬﺮ را ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻃﻮاف ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و
ﺷﺶ روز ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
15و در روز ﻫﻔﺘﻢ ،وﻗﺖ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ،ﺑﻪ زودی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻃﻮاف ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ در آن روز ﺷﻬﺮ را ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻃﻮاف ﮐﺮدﻧﺪ16 .و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻫﻔﺘﻢ ،ﭼﻮن ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﺻﺪا زﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ17 .و ﺧﻮد ﺷﻬﺮ و ﻫﺮ ﭼﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺮام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و راﺣﺎب
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ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻓﻘﻂ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ وی در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا رﺳﻮﻻﻧﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﺮد18 .و اﻣﺎ ﺷﻤﺎ زﻧﻬﺎر ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﭼﯿﺰ ﺣﺮام ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ آن را ﺣﺮام ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از آن ﭼﯿﺰ ﺣﺮام ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺣﺮام ﮐﺮده ،آن را ﻣﻀﻄﺮب ﺳﺎزﯾﺪ19 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﻇﺮوف ﻣﺴﯿﻦ و آﻫﻨﯿﻦ ،وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬارده
ﺷﻮد20 «.آﻧﮕﺎه ﻗﻮم ﺻﺪا زدﻧﺪ و ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ .و ﭼﻮن ﻗﻮم آواز ﮐﺮﻧﺎ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﻗﻮم ﺑﻪ آواز
ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪا زدﻧﺪ ،ﺣﺼﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد .و ﻗﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮآﻣﺪ و
ﺷﻬﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ21 .و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮد از ﻣﺮد و زن و ﺟﻮان و ﭘﯿﺮ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و اﻻغ
را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﻼک ﮐﺮدﻧﺪ.
22و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ آن دو ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ زﻣﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ زن ﻓﺎﺣﺸﻪ
ﺑﺮوﯾﺪ ،و زن را ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ دارد از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون آرﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای وی ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﯾﺪ23 «.ﭘﺲ آن دو
ﺟﻮان ﺟﺎﺳﻮس داﺧﻞ ﺷﺪه ،راﺣﺎب و ﭘﺪرش و ﻣﺎدرش و ﺑﺮادراﻧﺶ را ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﺖ ﺑﯿﺮون
آوردﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮﯾﺸﺎﻧﺶ را آورده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﺎ دادﻧﺪ24 .و ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ
آﻧﭽﻪ در آن ﺑﻮد ،ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﻇﺮوف ﻣﺴﯿﻦ و آﻫﻨﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬاردﻧﺪ25 .و ﯾﻮﺷﻊ ،راﺣﺎب ﻓﺎﺣﺸﻪ و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرش را ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ از آن او ﺑﻮد زﻧﺪه ﻧﮕﺎه
داﺷﺖ ،و او ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا رﺳﻮﻻن را ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ارﯾﺤﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد.
26و در آﻧﻮﻗﺖ ﯾﻮﺷﻊ اﯾﺸﺎن را ﻗﺴﻢ داده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ارﯾﺤﺎ را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺧﻮد ﺑﻨﯿﺎدش ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻬﺎد ،و ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ
ﺧﻮد دروازهﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد«.
27و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﻮﺷﻊ ﻣﯽﺑﻮد و اﺳﻢ او درﺗﻤﺎﻣﯽ آن زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ.

7

و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در آﻧﭽﻪ ﺣﺮام ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻋﺨﺎن اﺑﻦ ﮐﺮﻣﯽ

اﺑﻦ زﺑﺪی اﺑﻦ زارح از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ،از آﻧﭽﻪ ﺣﺮام ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
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2و ﯾﻮﺷﻊ از ارﯾﺤﺎ ﺗﺎ ﻋﺎی ﮐﻪ ﻧﺰد ﺑﯿﺖ آون ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮﻗﯽ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﻣﺮدان
ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﺸﺎن را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و زﻣﯿﻦ را ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ «.ﭘﺲ آن ﻣﺮدان رﻓﺘﻪ،
ﻋﺎی را ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ3 .و ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،او را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻗﺪر دو ﯾﺎ ﺳﻪ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮآﯾﻨﺪ و ﻋﺎی را ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ زﺣﻤﺖ ﻧﺪﻫﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﻢاﻧﺪ4 «.ﭘﺲ
ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻗﻮم ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ و از ﺣﻀﻮر ﻣﺮدان ﻋﺎی ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ5 .و ﻣﺮدان ﻋﺎی از
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺳﯽ و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ و از ﭘﯿﺶ دروازه ﺗﺎ ﺷﺒﺎرﯾﻢ اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را در
ﻧﺸﯿﺐ زدﻧﺪ .و دل ﻗﻮم ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ آب ﮔﺮدﯾﺪ.
6و ﯾﻮﺷﻊ و ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﭼﺎک زده ،ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم رو ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و ﺧﺎک ﺑﻪ ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ7 .و ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻦ
ﻗﻮم را از اردن ﻋﺒﻮر دادی ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﻮرﯾﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ،ﻣﺎ را ﻫﻼک ﮐﻨﯽ .ﮐﺎش راﺿﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ8 .آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺣﻀﻮر
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﭘﺸﺖ دادهاﻧﺪ9 .زﯾﺮا ﭼﻮن ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،دور ﻣﺎ را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺎم ﻣﺎ را از اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .و ﺗﻮ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ
ﮐﺮد؟«
10ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ! ﭼﺮا ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ روی ﺧﻮد اﻓﺘﺎدهای؟ 11اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ،و از ﻋﻬﺪی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و از ﭼﯿﺰ ﺣﺮام ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
دزدﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ،آن را در اﺳﺒﺎب ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ12 .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و از ﺣﻀﻮر دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﭘﺸﺖ دادهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻠﻌﻮن ﺷﺪهاﻧﺪ .و
اﮔﺮ ﭼﯿﺰ ﺣﺮام را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﺒﺎه ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد13 .ﺑﺮﺧﯿﺰ ﻗﻮم را ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﻧﻤﺎ و ﺑﮕﻮ ﺑﺮای ﻓﺮدا ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﯿﺰی ﺣﺮام در ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺳﺖ و ﺗﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺣﺮام را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دور ﻧﮑﻨﯽ ،ﭘﯿﺶ روی
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎد14 .ﭘﺲ ﺑﺎﻣﺪادان ،ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺒﺎط ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد

ﮐﻪ ﺳﺒﻄﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﻨﺪ؛ و ﻗﺒﯿﻠﻪای را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ؛ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺧﻮد
ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﻨﺪ15 .و ﻫﺮ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ ﺣﺮام ﻧﺰد او ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ دارد ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد،
زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده ،ﻗﺒﺎﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﺳﺖ«.
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16ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺰودی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ اﺳﺒﺎط اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ آورد و ﺳﺒﻂ
ﯾﻬﻮدا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ17 .و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﻬﻮدا را ﻧﺰدﯾﮏ آورد و ﻗﺒﯿﻠﻪ زارﺣﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﻗﺒﯿﻠﻪ زارﺣﯿﺎن را
ﺑﻪ ﻣﺮدان اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ آورد و زﺑﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ18 .و ﺧﺎﻧﺪان او را ﺑﻪ ﻣﺮدان اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ آورد
و ﻋﺨﺎن ﺑﻦﮐﺮﻣﯽ اﺑﻦزﺑﺪی ﺑﻦزارح از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ19 .و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﻋﺨﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ
ﻣﻦ ،اﻵن ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻼل ﺑﺪه و ﻧﺰد او اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎ و ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺮدی و از
ﻣﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺪار20 «.ﻋﺨﺎن در ﺟﻮاب ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ،و
ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردهام21 .ﭼﻮن در ﻣﯿﺎن ﻏﻨﯿﻤﺖ رداﯾﯽ ﻓﺎﺧﺮ ﺷﻨﻌﺎری و دوﯾﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه
و ﯾﮏ ﺷﻤﺶ ﻃﻼ ﮐﻪ وزﻧﺶ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد دﯾﺪم ،آﻧﻬﺎ را ﻃﻤﻊ ورزﯾﺪه ،ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و اﯾﻨﮏ در ﻣﯿﺎن
ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻦ در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻧﻘﺮه زﯾﺮ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
22آﻧﮕﺎه ﯾﻮﺷﻊ رﺳﻮﻻن ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ دوﯾﺪﻧﺪ ،و اﯾﻨﮏ در ﺧﯿﻤﻪ او ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد و ﻧﻘﺮه
زﯾﺮ آن23 .و آﻧﻬﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آوردﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻬﺎدﻧﺪ24 .و ﯾﻮﺷﻊ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ وی ،ﻋﺨﺎن ﭘﺴﺮ زارح و ﻧﻘﺮه و ردا و ﺷﻤﺶ ﻃﻼ و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ و دﺧﺘﺮاﻧﺶ و ﮔﺎواﻧﺶ و ﺣﻤﺎراﻧﺶ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺶ و ﺧﯿﻤﻪاش و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﯾﻤﻠﮑﺶ را

ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وادی ﻋﺨﻮر ﺑﺮدﻧﺪ25 .و ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺎ را ﻣﻀﻄﺮب ﺳﺎﺧﺘﯽ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻣﺮوز ﺗﻮ را ﻣﻀﻄﺮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ «.ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ او را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
26و ﺗﻮده ﺑﺰرگ از ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﺮ او ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ .و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﺪت ﻏﻀﺐ ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺸﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﻢ آن ﻣﮑﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز وادی ﻋﺨﻮر ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

8

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮس و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎش .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﺎ

ﺧﻮد ﺑﺮدار و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﺎی ﺑﺮو .اﯾﻨﮏ ﻣﻠﮏ ﻋﺎی و ﻗﻮم او و ﺷﻬﺮش و زﻣﯿﻨﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ
دادم2 .و ﺑﻪ ﻋﺎی و ﻣﻠﮑﺶ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ و ﻣﻠﮑﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی ﺑﮑﻦ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻏﻨﯿﻤﺘﺶ را ﺑﺎ
ﺑﻬﺎﯾﻤﺶ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺎراج ﮔﯿﺮﯾﺪ و در ﭘﺸﺖ ﺷﻬﺮ ﮐﻤﯿﻦ ﺳﺎز«.
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3ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺎی ﺑﺮوﻧﺪ .و ﯾﻮﺷﻊ ﺳﯽ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از
ﻣﺮدان دﻻور اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را در ﺷﺐ ﻓﺮﺳﺘﺎد4 .و اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای ﺷﻬﺮ در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﭘﺸﺖ ﺷﻬﺮ و از ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎر دور ﻣﺮوﯾﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ5 .و ﻣﻦ و ﺗﻤﺎم ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻨﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ ،و ﭼﻮن ﻣﺜﻞ دﻓﻌﻪ اول ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻣﺎ ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ ،از ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد6 .و ﻣﺎ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را از ﺷﻬﺮ
دور ﺳﺎزﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ دﻓﻌﻪ اول از ﺣﻀﻮر ﻣﺎ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﭘﺲ از ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﯾﺨﺖ7 .آﻧﮕﺎه از ﮐﻤﯿﻦﮔﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﯾﺪ ،زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ آن
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد8 .و ﭼﻮن ﺷﻬﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ و ﻣﻮاﻓﻖ
ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ .اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮدم9 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ اﯾﺸﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻦﮔﺎه
رﻓﺘﻪ ،در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ و ﻋﺎی ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮﺑﯽ ﻋﺎی ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﯾﻮﺷﻊ آن ﺷﺐ را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺑﺴﺮ
ﺑﺮد.
10و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺰودی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻗﻮم را ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﻮد ،و او ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺶ
روی ﻗﻮم ﺑﺴﻮی ﻋﺎی رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ11 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺰدﯾﮏ
آﻣﺪﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪه ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻋﺎی ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ .و در ﻣﯿﺎن او و ﻋﺎی وادیای
ﺑﻮد12 .و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ و ﻋﺎی ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ در
ﮐﻤﯿﻦ ﻧﻬﺎد13 .ﭘﺲ ﻗﻮم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ؛ و ﯾﻮﺷﻊ آن ﺷﺐ در ﻣﯿﺎن وادی رﻓﺖ14 .و ﭼﻮن ﻣﻠﮏ ﻋﺎی
اﯾﻦ را دﯾﺪ او و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﺶ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ زودی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،و ﻣﺮدان ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻋﺮﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ؛ و او ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺷﻬﺮ
ﺑﺮای وی در ﮐﻤﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ15 .و ﯾﻮﺷﻊ و ﻫﻤﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮد را از ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﻣﻨﻬﺰم ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ راه
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ16 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺪا در دادﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮده ،از ﺷﻬﺮ دور ﺷﺪﻧﺪ17 .و ﻫﯿﭽﮑﺲ در ﻋﺎی و ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ از
ﻋﻘﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون ﻧﺮﻓﺖ ،و دروازهﻫﺎی ﺷﻬﺮ را ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
18و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺰراﻗﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ ،ﺑﺴﻮی ﻋﺎی دراز ﮐﻦ ،زﯾﺮا آن را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ دادم؛ و ﯾﻮﺷﻊ ،ﻣﺰراﻗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻬﺮ دراز ﮐﺮد19 .و آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺰودی از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﭼﻮن او دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮد ،دوﯾﺪﻧﺪ و

ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺷﻊ  /ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

337

داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺷﺪه ،آن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ20 .و ﻣﺮدان ﻋﺎی ﺑﺮ
ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ دود ﺷﻬﺮ ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .ﭘﺲ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ .و ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﺤﺮا ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻗﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ21 .و ﭼﻮن ﯾﻮﺷﻊ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻬﺮ را
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و دود ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ،اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺮدان ﻋﺎی را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ22 .و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﯾﺸﺎن از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺎن از ﯾﮏ ﻃﺮف و اﯾﻨﺎن از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ و اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﻓﺖ23 .و ﻣﻠﮏ
ﻋﺎی را زﻧﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ آوردﻧﺪ.
24و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﮐﺸﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻋﺎی در ﺻﺤﺮا و در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را در آن ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ از دم ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻓﺘﺎده ،ﻫﻼک ﮔﺸﺘﻨﺪ،
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،آن را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ25 .و ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن روز از ﻣﺮد
و زن اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،دوازده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺎی26 .زﯾﺮا ﯾﻮﺷﻊ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺰراق دراز ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻋﺎی را ﻫﻼک ﮐﺮد27 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﻏﻨﯿﻤﺖ
آن ﺷﻬﺮ را اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺑﺮدﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
28ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﻋﺎی را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و آن را ﺗﻮده اﺑﺪی و ﺧﺮاﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ29 .و ﻣﻠﮏ
ﻋﺎی را ﺗﺎ وﻗﺖ ﺷﺎم ﺑﻪ دار ﮐﺸﯿﺪ ،و در وﻗﺖ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ،ﯾﻮﺷﻊ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻻش او را از دار ﭘﺎﯾﯿﻦ
آورده ،او را ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﺷﻬﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻮده ﺑﺰرگ از ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﺮ آن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز
ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
30آﻧﮕﺎه ﯾﻮﺷﻊ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﻮه ﻋﯿﺒﺎل ﺑﻨﺎ ﮐﺮد31 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ،
ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺬﺑﺤﯽ از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻧﺎﺗﺮاﺷﯿﺪه ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ آﻻت آﻫﻨﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﺑﺮ آن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ذﺑﺢ ﮐﺮدﻧﺪ32 .و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ آن
ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ را ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﻗﻮم ﺳﺎﺧﺖ33 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻣﺸﺎﯾﺦ و رؤﺳﺎ و داوران اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺗﺎﺑﻮت ﭘﯿﺶ ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﻫﻢ ﻏﺮﯾﺒﺎن و ﻫﻢ ﻣﺘﻮﻃﻨﺎن؛ ﻧﺼﻒ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻮه ﺟﺮزﯾﻢ و
ﻧﺼﻒ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻮه ﻋﯿﺒﺎل ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اول
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ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ34 .و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻫﻢ ﺑﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻫﻢ ﻟﻌﻨﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻧﺪ35 .از ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل و ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﺨﻮاﻧﺪ.

9

و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﻮک ﺣﺘﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و

ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن در ﮐﻮه و ﻫﺎﻣﻮن و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻨﺎره درﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺒﻨﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ2 ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﻮﺷﻊ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ.
3و اﻣﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺒﻌﻮن ﭼﻮن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ و ﻋﺎی ﮐﺮده ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ4 ،اﯾﺸﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ و رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺜﻞ اﯾﻠﭽﯿﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮده ،ﺟﻮاﻟﻬﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺮ
اﻻﻏﻬﺎی ﺧﻮد و ﻣﺸﮑﻬﺎی ﺷﺮاب ﮐﻪ ﮐﻬﻨﻪ و ﭘﺎره و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ5 .و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد
ﮐﻔﺸﻬﺎی ﻣﻨﺪرس و ﭘﯿﻨﻪزده و ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد رﺧﺖ ﮐﻬﻨﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺎن ﺗﻮﺷﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺸﮏ و ﮐﻔﻪ زده
ﺑﻮد6 .و ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ اردو در ﺟﻠْﺠﺎل آﻣﺪه ،ﺑﻪ او و ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »از زﻣﯿﻦ دور
آﻣﺪهاﯾﻢ ﭘﺲ اﻵن ﺑﺎ ﻣﺎ ﻋﻬﺪ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ7 «.و ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﻮﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﻬﺪ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ؟«
8اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ «.ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ » ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺎﻧﯿﺪ و از
ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﯿﺪ؟« 9ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ از زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر دور آﻣﺪهاﯾﻢ
زﯾﺮا ﮐﻪ آوازه او و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﮐﺮد ،ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ10 .و ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ دو ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ
آن ﻃﺮف اردن ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺤﻮن ،ﻣﻠﮏ ﺣﺸﺒﻮن ،و ﻋﻮج ،ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن ،ﮐﻪ در ﻋﺸﺘﺎروت ﺑﻮد،
ﮐﺮد11 .ﭘﺲ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺷﻪای ﺑﻪ ﺟﻬﺖ راه ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ اﻵن ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻋﻬﺪ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ12 .اﯾﻦ ﻧﺎن ﻣﺎ در روزی ﮐﻪ رواﻧﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد آن را ﺑﺮای
ﺗﻮﺷﻪ راه ﮔﺮم ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،و اﻵن اﯾﻨﮏ ﺧﺸﮏ و ﮐﻔﻪزده ﺷﺪه اﺳﺖ13 .و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻬﺎی ﺷﺮاب ﮐﻪ ﭘﺮ
ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎزه ﺑﻮد واﯾﻨﮏ ﭘﺎره ﺷﺪه ،و اﯾﻦ رﺧﺖ و ﮐﻔﺸﻬﺎی ﻣﺎ از ﮐﺜﺮت ﻃﻮل راه ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
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14آﻧﮕﺎه آن ﻣﺮدﻣﺎن از ﺗﻮﺷﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از دﻫﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻮرت ﻧﮑﺮدﻧﺪ15 .و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﺻﻠﺢ ﮐﺮده ،ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را زﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪارد و رؤﺳﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﻧﺪ.
16اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﺳﻪ روز ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ17 .ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در روز ﺳﻮم ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن
رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺟﺒﻌﻮن و ﮐﻔﯿﺮه و ﺑﺌﯿﺮوت و ﻗﺮﯾﻪ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﺑﻮد18 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺸﺎن را
ﻧﮑﺸﺘﻨﺪ زﯾﺮا رؤﺳﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ رؤﺳﺎ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ19 .و ﺟﻤﯿﻊ رؤﺳﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﯾﻢ ﭘﺲ اﻵن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺿﺮر ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ20 .اﯾﻦ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﻮردﯾﻢ،
ﻏﻀﺐ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺸﻮد21 .و رؤﺳﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ «.ﭘﺲ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻫﯿﺰمﺷﮑﻨﺎن و ﺳﻘﺎﯾﺎن آب ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ رؤﺳﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
22و ﯾﻮﺷﻊ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻣﺎ را ﻓﺮﯾﺐ دادﯾﺪ و ﮔﻔﺘﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر دور ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻨﯿﺪ23 .ﭘﺲ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﻠﻌﻮﻧﯿﺪ و از ﺷﻤﺎ
ﻏﻼﻣﺎن و ﻫﯿﺰمﺷﮑﻨﺎن و ﺳﻘﺎﯾﺎن آب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد24 «.اﯾﺸﺎن در ﺟﻮاب
ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ را ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ را از ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻫﻼک
ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﻢ25 .و اﻵن ،اﯾﻨﮏ ﻣﺎ
در دﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮ و ﺻﻮاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎ26 «.ﭘﺲ او ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻫﺎﯾﯽ داد ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﻧﮑﺸﺘﻨﺪ27 .و ﯾﻮﺷﻊ در آن روز اﯾﺸﺎن را ﻣﻘﺮر ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﯿﺰمﺷﮑﻨﺎن و ﺳﻘﺎﯾﺎن آب ﺑﺮای
ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺑﺮای ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ او اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

10

و ﭼﻮن ادوﻧﯽ ﺻﺪق ،ﻣﻠﮏ اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﻋﺎی را ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را ﺗﺒﺎه

ﮐﺮده ،و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ و ﻣﻠﮑﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﺎی و ﻣﻠﮑﺶ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و
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ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺒﻌﻮن ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﻠﺢ ﮐﺮده ،در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ2 ،اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮا
ﺟﺒﻌﻮن ،ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ،ﻣﺜﻞ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎهﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮد ،و ﻣﺮداﻧﺶ ﺷﺠﺎع ﺑﻮدﻧﺪ3 .ﭘﺲ ادوﻧﯽ
ﺻﺪق ،ﻣﻠﮏ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺰد ﻫﻮﻫﺎم ،ﻣﻠﮏ ﺣﺒﺮون ،و ﻓﺮآم ،ﻣﻠﮏ ﯾﺮﻣﻮت ،و ﯾﺎﻓﯿﻊ ،ﻣﻠﮏ ﻻﺧﯿﺶ ،و
دﺑﯿﺮ ،ﻣﻠﮏ ﻋﺠﻠﻮن ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ»4 :ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه ،ﻣﺮا اﻋﺎﻧﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺒﻌﻮن را ﺑﺰﻧﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ
ﯾﻮﺷﻊ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﻠﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ5 «.ﭘﺲ ﭘﻨﺞ ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻠﮏ اورﺷﻠﯿﻢ و ﻣﻠﮏ ﺣﺒْﺮون و
ﻣﻠﮏ ﯾﺮﻣﻮت و ﻣﻠﮏ ﻻﺧﯿﺶ و ﻣﻠﮏ ﻋﺠﻠﻮن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺒﻌﻮن اردو زده ،ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ.
6ﭘﺲ ﻣﺮدان ﺟﺒﻌﻮن ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ اردو در ﺟﻠْﺠﺎل ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را از
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﺎزﻣﺪار .ﺑﺰودی ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺎ و ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪه ،و ﻣﺪد ﮐﻦ زﯾﺮا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﻮک اﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ7 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺷﺠﺎع
از ﺟﻠﺠﺎل آﻣﺪ8 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺮس زﯾﺮا اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ دادم و ﮐﺴﯽ
از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد9 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺐ از ﺟﻠﺠﺎل ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﺑﺮآﻣﺪ10 .و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﭘﯿﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﻬﺰم ﺳﺎﺧﺖ ،و اﯾﺸﺎن را در ﺟﺒﻌﻮن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﮐﺸﺖ .و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ راه ﮔﺮدﻧﻪ ﺑﯿﺖﺣﻮرون ﮔﺮﯾﺰاﻧﯿﺪ ،و ﺗﺎ ﻋﺰﯾﻘﻪ و ﻣﻘﯿﺪه اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺖ11 .و

ﭼﻮن از ﭘﯿﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن در ﺳﺮازﯾﺮی ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﺎ ﻋﺰﯾﻘﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن از آﺳﻤﺎن ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎراﻧﯿﺪ و ﻣﺮدﻧﺪ .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﮕﺮگ ﻣﺮدﻧﺪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ.
12آﻧﮕﺎه ﯾﻮﺷﻊ در روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﻮرﯾﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﺟﺒﻌﻮن ﺑﺎﯾﺴﺖ و ﺗﻮ ای ﻣﺎه ﺑﺮ وادی اﯾﻠﻮن«.
13ﭘﺲ آﻓﺘﺎب اﯾﺴﺘﺎد و ﻣﺎه ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻗﻮم از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﮕﺮ اﯾﻦ در ﮐﺘﺎب
ﯾﺎﺷﺮ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب در ﻣﯿﺎن آﺳﻤﺎن اﯾﺴﺘﺎد و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﺑﻪ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﺗﻌﺠﯿﻞ
ﻧﮑﺮد14 .و ﻗﺒﻞ از آن و ﺑﻌﺪ از آن روزی ﻣﺜﻞ آن واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آواز اﻧﺴﺎن را ﺑﺸﻨﻮد
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮد15 .ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اردو ﺑﻪ ﺟﻠﺠﺎل
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
16اﻣﺎ آن ﭘﻨﺞ ﻣﻠﮏ ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﺧﻮد را در ﻣﻐﺎره ﻣﻘﯿﺪه ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ17 .و ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺧﺒﺮ
داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﻪ آن ﭘﻨﺞ ﻣﻠﮏ ﭘﯿﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻣﻐﺎره ﻣﻘﯿﺪه ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ18 «.ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﯽ

ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺷﻊ  /ﻓﺼﻞ دﻫﻢ

341

ﺑﺰرگ ﺑﻪ دﻫﻨﻪ ﻣﻐﺎره ﺑﻐﻠﻄﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺮ آن ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﮕﻤﺎرﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ19 .و اﻣﺎ ﺷﻤﺎ
ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺆﺧﺮ اﯾﺸﺎن را ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﻣﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ20 «.و
ﭼﻮن ﯾﻮﺷﻊ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﮐﺸﺘﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺗﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن اﯾﺸﺎن ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ،
و ﺑﻘﯿﻪای ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار درآﻣﺪﻧﺪ21 .آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ
ﺑﻪ اردو در ﻣﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺣﺪی از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﯿﺰ ﻧﺴﺎﺧﺖ.
22ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :دﻫﻨﻪ ﻣﻐﺎره را ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﺪ و آن ﭘﻨﺞ ﻣﻠﮏ را از ﻣﻐﺎره ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺮون
آورﯾﺪ23 «.ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،و آن ﭘﻨﺞ ﻣﻠﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻠﮏ اورﺷﻠﯿﻢ و ﻣﻠﮏ ﺣﺒﺮون و ﻣﻠﮏ ﯾﺮﻣﻮت و
ﻣﻠﮏ ﻻﺧﯿﺶ و ﻣﻠﮏ ﻋﺠﻠﻮن را از ﻣﻐﺎره ﻧﺰد وی ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ24 .و ﭼﻮن ﻣﻠﻮک را ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ
ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ ،ﯾﻮﺷﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮداران ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه وی
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮔﺮدن اﯾﻦ ﻣﻠﻮک ﺑﮕﺬارﯾﺪ «.ﭘﺲ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه،
ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮔﺮدن اﯾﺸﺎن ﮔﺬاردﻧﺪ25 .و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ.
ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد26 «.و ﺑﻌﺪ از آن ﯾﻮﺷﻊ اﯾﺸﺎن را زد و ﮐﺸﺖ و ﺑﺮ ﭘﻨﺞ دار ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﺑﺮ دارﻫﺎ آوﯾﺨﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ27 .و در وﻗﺖ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ،ﯾﻮﺷﻊ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را از دارﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﻣﻐﺎرهای ﮐﻪ در آن ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ دﻫﻨﻪ ﻣﻐﺎره ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ،
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
28و در آن روز ﯾﻮﺷﻊ ﻣﻘﯿﺪه را ﮔﺮﻓﺖ ،و آن و ﻣﻠﮑﺶ را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ زده ،اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﻪ
ﻧﻔﻮﺳﯽ را ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻼک ﮐﺮد ،و ﮐﺴﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ؛ و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ارﯾﺤﺎ
رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﻣﻘﯿﺪه ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد.
29و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﻟﺒﻨﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎ ﻟﺒﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﺮد30 .و ﺧﺪاوﻧﺪ آن
را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ آن و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دم
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ و ﮐﺴﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ارﯾﺤﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﻠﮏ آن
ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد.
31و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻟﺒْﻨﻪ ﺑﻪ ﻻﺧﯿﺶ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ اردو زده ،ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ
ﮐﺮد.
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32و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻻﺧﯿﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آن را در روز دوم ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮد .و آن و
ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
33آﻧﮕﺎه ﻫﻮرام ﻣﻠﮏ ﺟﺎزر ﺑﺮای اﻋﺎﻧﺖ ﻻﺧﯿﺶ آﻣﺪ ،و ﯾﻮﺷﻊ او و ﻗﻮﻣﺶ را ﺷﮑﺴﺖ داد ،ﺑﻪ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ.
34و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻻﺧﯿﺶ ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻮن ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ اردو زده ،ﺑﺎ آن
ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ35 .و در ﻫﻤﺎن روز آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ زدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن
ﺑﻮدﻧﺪ در آن روز ﻫﻼک ﮐﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻻﺧﯿﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد.
36و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻋﺠﻠﻮن ﺑﻪ ﺣﺒﺮون ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ37 .و آن را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺎ ﻣﻠﮑﺶ و ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دم ﺷﺸﯿﺮ زدﻧﺪ ،و
ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻮن ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﺴﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺖ.
38و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ ﮐﺮد39 .و آن را ﺑﺎ ﻣﻠﮑﺶ و
ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ زدﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻼک
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و او ﮐﺴﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ؛ و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺮون رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ دﺑﯿﺮ و ﻣﻠﮑﺶ
ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﻪ و ﻣﻠﮑﺶ ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
40ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن زﻣﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﺟﻨﻮب و ﻫﺎﻣﻮن و وادﯾﻬﺎ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻠﻮک
آﻧﻬﺎ را زده ،ﮐﺴﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ و ﻫﺮ ذیﻧﻔﺲ را ﻫﻼک ﮐﺮده ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد41 .و ﯾﻮﺷﻊ اﯾﺸﺎن را از ﻗﺎدش ﺑﺮﻧﯿﻊ ﺗﺎ ﻏﺰه و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺟﻮﺷﻦ را ﺗﺎ ﺟﺒﻌﻮن زد42 .و
ﯾﻮﺷﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻣﻠﻮک و زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را در ﯾﮏ وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺮای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮد43 .و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اردو در ﺟﻠﺠﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

11

و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﺎﺑﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﺣﺎﺻﻮر اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻧﺰد ﯾﻮﺑﺎب ﻣﻠﮏ ﻣﺎدون و

ﻧﺰد ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺮون و ﻧﺰد ﻣﻠﮏ اﺧﺸﺎف ﻓﺮﺳﺘﺎد2 ،و ﻧﺰد ﻣﻠﻮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ،و
در ﻋﺮﺑﻪ ،ﺟﻨﻮب ﮐﻨﺮوت ،و در ﻫﺎﻣﻮن و در ﻧﺎﻓﻮت دور ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﻮدﻧﺪ3 ،و ﻧﺰد ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ
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ﻃﺮف ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب و اﻣﻮرﯾﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ،و ﺣﻮﯾﺎن زﯾﺮ ﺣﺮﻣﻮن
در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﻔﻪ4 .و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺪد اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ رﯾﮓ
ﮐﻨﺎره درﯾﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ اﺳﺒﺎن و اراﺑﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ5 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻠﻮک ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،آﻣﺪﻧﺪ و
ﻧﺰد آﺑﻬﺎی ﻣﯿﺮوم در ﯾﮏ ﺟﺎ اردو زدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ.
6و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮدا ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن را
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و اﺳﺒﺎن اﯾﺸﺎن را ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،و اراﺑﻪﻫﺎی
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ7 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺰد آﺑﻬﺎی
ﻣﯿﺮوم ﻧﺎﮔﻬﺎن آﻣﺪه ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ8 .و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را زدﻧﺪ و ﺗﺎ ﺻﯿﺪون ﺑﺰرگ و ﻣﺴﺮﻓﻮت ﻣﺎﯾﻢ و ﺗﺎ وادی ﻣﺼﻔﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﺮده،
ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ9 .و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ،اﺳﺒﺎن اﯾﺸﺎن را ﭘﯽ ﮐﺮد و اراﺑﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
10و ﯾﻮﺷﻊ در آن وﻗﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﺣﺎﺻﻮر را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻠﮑﺶ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ ،زﯾﺮا
ﺣﺎﺻﻮر ﻗﺒﻞ از آن ﺳﺮ ﺟﻤﯿﻊ آن ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﻮد11 .و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﮐﺸﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﮐﺮد ،و ﻫﯿﭻ ذیﺣﯿﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،و ﺣﺎﺻﻮر را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ12 .و
ﯾﻮﺷﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی آن ﻣﻠﻮک و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻠﻮک آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ،
ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد13 .ﻟﮑﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺗﻠﻬﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﻮزاﻧﯿﺪ ،ﺳﻮای ﺣﺎﺻﻮر ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ آن را ﻓﻘﻂ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
14و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻨﯿﻤﺖ آن ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻬﺎﯾﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﮐﺮده ،ﻫﯿﭻ ذیﺣﯿﺎت را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ.
15ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﯾﻮﺷﻊ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد ،و ﭼﯿﺰی از ﺟﻤﯿﻊ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﮕﺬاﺷﺖ.
16ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن زﻣﯿﻦ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﻮب و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺟﻮﺷﻦ و ﻫﺎﻣﻮن و
ﻋﺮﺑﻪ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻫﺎﻣﻮن آن را ﮔﺮﻓﺖ17 .از ﮐﻮه ﺣﺎﻟﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻌﯿﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ﺗﺎ
ﺑﻌﻞ ﺟﺎد ﮐﻪ در وادی ﻟﺒﻨﺎن زﯾﺮ ﮐﻮه ﺣﺮﻣﺎن اﺳﺖ ،و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻠﻮک آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را زد و
ﮐﺸﺖ18 .و ﯾﻮﺷﻊ روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻠﻮک ﺟﻨﮓ ﮐﺮد19 .و ﺷﻬﺮی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﻠﺢ
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ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺰ ﺣﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺒﻌﻮن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ دﯾﮕﺮان را در ﺟﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ20 .زﯾﺮا از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دل اﯾﺸﺎن را ﺳﺨﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ درآﯾﻨﺪ و او اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻟﮑﻞ
ﻫﻼک ﺳﺎزد ،و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﺣﻤﺖ ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
21و در آن زﻣﺎن ﯾﻮﺷﻊ آﻣﺪه ،ﻋﻨﺎﻗﯿﺎن را از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن از ﺟﺒﺮون و دﺑﯿﺮ و ﻋﻨﺎب و ﻫﻤﻪ
ﮐﻮﻫﻬﺎی ﯾﻬﻮدا و ﻫﻤﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﯾﻮﺷﻊ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻟﮑﻞ
ﻫﻼک ﮐﺮد22 .ﮐﺴﯽ از ﻋﻨﺎﻗﯿﺎن در زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ در ﻏﺰا و ﺟﺖ و اﺷﺪود
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ23 .ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺖ،
و ﯾﻮﺷﻊ آن را ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ و اﺳﺒﺎط اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ و زﻣﯿﻦ از ﺟﻨﮓ
آرام ﮔﺮﻓﺖ.

12

و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﻮک آن زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺸﺘﻨﺪ ،و زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آن

ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻄﻠﻊ آﻓﺘﺎب از وادی ارﻧﻮن ﺗﺎ ﮐﻮه ﺣﺮﻣﻮن ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺑﻪ ﺷﺮﻗﯽ را ﻣﺘﺼﺮف
ﺷﺪﻧﺪ2 .ﺳﯿﺤﻮن ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ در ﺣﺸﺒﻮن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،و از ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره وادی ارﻧﻮن
اﺳﺖ ،و از وﺳﻂ وادی و ﻧﺼﻒ ﺟﻠﻌﺎد ﺗﺎ وادی ﯾﺒﻮق ﮐﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن اﺳﺖ ،ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
3و از ﻋﺮﺑﻪ ﺗﺎ درﯾﺎی ﮐﻨﺮوت ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق و ﺗﺎ درﯾﺎی ﻋﺮﺑﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺮاﻟﻤﻠﺢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺑﻪ
راه ﺑﯿﺖﯾﺸﯿﻤﻮت و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب زﯾﺮ داﻣﻦ ﻓﺴﺠﻪ4 .و ﺳﺮ ﺣﺪ ﻋﻮج ،ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن ،ﮐﻪ از ﺑﻘﯿﻪ
رﻓﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮد و در ﻋﺸﺘﺎروت و ادرﻋﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ5 .و در ﮐﻮه ﺣﺮﻣﻮن و ﺳﻠﺨﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺎن ﺗﺎ
ﺳﺮ ﺣﺪ ﺟﺸﻮرﯾﺎن و ﻣﻌﮑﯿﺎن و ﺑﺮ ﻧﺼﻒ ﺟﻠﻌﺎد ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺳﯿﺤﻮن ،ﻣﻠﮏ ﺣﺸﺒﻮن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
6اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ زدﻧﺪ ،و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ رؤﺑﯿﻨﯿﺎن و
ﺟﺎدﯾﺎن و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ داد.
7و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﻮک آن زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺸﺎن را در آن ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﻐﺮب ﮐﺸﺖ ،از ﺑﻌﻞ ﺟﺎد در وادی ﻟﺒﻨﺎن ،ﺗﺎ ﮐﻮه ﺣﺎﻟﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ،و ﯾﻮﺷﻊ آن را ﺑﻪ
اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ داد8 .در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﻫﺎﻣﻮن و ﻋﺮﺑﻪ و دﺷﺘﻬﺎ و
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ﺻﺤﺮا و در ﺟﻨﻮب از ﺣﺘﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن9 .ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ارﯾﺤﺎ
و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﻋﺎی ﮐﻪ در ﭘﻬﻠﻮی ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ اﺳﺖ10 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﺣﺒﺮون11 .و
ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﯾﺮﻣﻮت و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﻻﺧﯿﺶ12 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﻋﺠﻠﻮن و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﺟﺎزر13 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ
دﺑﯿﺮ و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﺟﺎدر14 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﺣﺮﻣﺎ و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﻋﺮاد15 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﻟﺒﻨﻪ و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ
ﻋﺪﻻم16 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﻘﯿﺪه و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ17 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﺗﻔﻮح و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﺣﺎﻓﺮ18 .و ﯾﮑﯽ
ﻣﻠﮏ ﻋﻔﯿﻖ و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﻟﺸﺎرون19 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﺎدون و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﺣﺎﺻﻮر20 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺮون
ﻣﺮؤن و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ اﮐﺸﺎف21 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﺗﻌﻨﺎک و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﺠﺪو22 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﻗﺎدش و ﯾﮑﯽ
ﻣﻠﮏ ﯾﻘﻨﻌﺎم در ﮐﺮﻣﻞ23 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ دور در ﻧﺎﻓﺖ دور و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ اﻣﺘﻬﺎ در ﺟﻠﺠﺎل24 .ﭘﺲ ﯾﮑﯽ
ﻣﻠﮏ ﺗﺮﺻﻪ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻠﻮک ﺳﯽ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
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و ﯾﻮﺷﻊ ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده

ﺷﺪهای و ﻫﻨﻮز زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ2 .و اﯾﻦ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺑﻠﻮک ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن و ﺟﻤﯿﻊ ﺟﺸﻮرﯾﺎن3 .از ﺷﯿﺤﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻋﻘﺮون ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺷﻤﺎل ﮐﻪ از ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺮدار ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن از ﻏﺰﯾﺎن و اﺷﺪودﯾﺎن و
اﺷﻘﻠﻮﻧﯿﺎن و ﺟﺘﯿﺎن و ﻋﻘﺮوﻧﯿﺎن و ﻋﻮﯾﺎن4 .و از ﺟﻨﻮب ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﻣﻐﺎرهای ﮐﻪ از
ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﯿﻖ و ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﻣﻮرﯾﺎن5 .و زﻣﯿﻦ ﺟﺒﻠﯿﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻄﻠﻊ آﻓﺘﺎب
از ﺑﻌﻞ ﺟﺎد ﮐﻪ زﯾﺮ ﮐﻮه ﺣﺮﻣﻮن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎت6 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن از ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺎ
ﻣﺼﺮﻓﻮت ﻣﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را از ﭘﯿﺶ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهام7 .ﭘﺲ اﻵن
اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻧﻪ ﺳﺒﻂ و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎ«.
8ﺑﺎ او رؤﺑﯿﻨﯿﺎن و ﺟﺎدﯾﺎن ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ در آن ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﺸﺮق ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد9 .از ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺎره
وادی ارﻧﻮن اﺳﺖ ،و ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در وﺳﻂ وادی اﺳﺖ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺪﺑﺎ ﺗﺎ دﯾﺒﻮن10 .و ﺟﻤﯿﻊ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﯿﺤﻮن ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ در ﺣﺸﺒﻮن ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد11 .و ﺟﻠﻌﺎد و
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ﺳﺮﺣﺪ ﺟﺸﻮرﯾﺎن و ﻣﻌﮑﯿﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻮه ﺣﺮﻣﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺎن ﺗﺎ ﺳﻠﺨﻪ12 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻋﻮج
در ﺑﺎﺷﺎن ﮐﻪ در اﺷﺘﺎروت و ادرﻋﯽ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،و او از ﺑﻘﯿﻪ رﻓﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ اﯾﺸﺎن را
ﺷﮑﺴﺖ داد و ﺑﯿﺮون ﮐﺮد13 .اﻣﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﺸﻮرﯾﺎن و ﻣﻌﮑﯿـﺎن را ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺮدﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﺟﺸﻮر و
ﻣﻌﮑﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﻣﯿـﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ.
14ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﻂ ﻻوی ﻫﯿﭻ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻧﺪاد ،زﯾﺮا ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻠﮑﯿﺖ
وی اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
15و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن داد16 .و ﺣﺪود اﯾﺸﺎن از ﻋﺮوﻋﯿﺮ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر وادی ارﻧﻮن اﺳﺖ و ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در وﺳﻂ وادی اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ ﭘﻬﻠﻮی
ﻣﯿﺪﺑﺎ اﺳﺖ؛ 17ﺣﺸﺒﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ و دﯾﺒﻮن و ﺑﺎﻣﻮﺗﺒﻌﻞ و ﺑﯿﺘﺒﻌﻞ ﻣﻌﻮن؛
18و ﯾﻬﺼﻪ و ﻗﺪﯾﻤﻮت و ﻣﯿﻔﺎﻋﺖ؛ 19و ﻗﺮﯾﺘﺎﯾﻢ و ﺳﺒﻤﻪ و ﺳﺎرت ﺷﺤﺮ ﮐﻪ در ﮐﻮه دره ﺑﻮد؛ 20و ﺑﯿﺖ
ﻓﻐﻮر و داﻣﻦ ﻓﺴﺠﻪ و ﺑﯿﺖ ﯾﺸﯿﻤﻮت؛ 21و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺳﯿﺤﻮن ،ﻣﻠﮏ
اﻣﻮرﯾﺎن ،ﮐﻪ در ﺣﺸﺒﻮن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻣﻮﺳﯽ او را ﺑﺎ ﺳﺮداران ﻣﺪﯾﺎن ﯾﻌﻨﯽ اوی و راﻗﻢ و
ﺻﻮر و ﺣﻮر و راﺑﻊ ،اﻣﺮای ﺳﯿﺤﻮن ،ﮐﻪ در آن زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ داد22 .و ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻦﺑﻌﻮر
ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ را ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ23 .و ﺳﺮﺣﺪ ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ اردن و ﮐﻨﺎرهاش
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
24و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﻂ ﺟﺎد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯽﺟﺎد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن داد25 .و ﺳﺮﺣﺪ اﯾﺸﺎن
ﯾﻌﺰﯾﺮ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻠﻌﺎد و ﻧﺼﻒ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺗﺎ ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺑﻪ اﺳﺖ26 .و
از ﺣﺸﺒﻮن ﺗﺎ راﻣﺖ ﻣﺼﻔﻪ و ﺑﻄﻮﻧﯿﻢ و از ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ دﺑﯿﺮ27 .و در دره ﺑﯿﺖ ﻫﺎرام و ﺑﯿﺖ ﻧﻤﺮه
و ﺳﮑﻮت و ﺻﺎﻓﻮن و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﯿﺤﻮن ،ﻣﻠﮏ ﺣﺸﺒﻮن ،و اردن و ﮐﻨﺎره آن ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درﯾﺎی
ﮐﻨﺮت در آن ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق28 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﻨﯽﺟﺎد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
29و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ داد و ﺑﺮای ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎی
اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ30 .و ﺣﺪود اﯾﺸﺎن از ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻋﻮج ،ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺮﯾﻪﻫﺎی ﯾﺎﺋﯿﺮ ﮐﻪ در ﺑﺎﺷﺎن اﺳﺖ ،ﺷﺼﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد31 .و ﻧﺼﻒ ﺟﻠﻌﺎد و ﻋﺸﺘﺎروت و ادرﻋﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﻮج در ﺑﺎﺷﺎن ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻣﺎﮐﯿﺮ ﺑﻦﻣﻨﺴﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﻒ ﭘﺴﺮان ﻣﺎﮐﯿﺮ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻮد.
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32اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺳﯽ در ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻮآب در آن ﻃﺮف اردن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﺸﺮق ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد33 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﻂ ﻻوی ،ﻣﻮﺳﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﺪاد زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.

14

و اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ ﻣﻠﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ

و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن و رؤﺳﺎی آﺑﺎی اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ2 .ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺮﻋﻪ،
ﻣﻠﮑﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻧﻪ ﺳﺒﻂ و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
3زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ دو ﺳﺒﻂ و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ را ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن داده ﺑﻮد ،اﻣﺎﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﻫﯿﭻ
ﻣﻠﮑﯿﺖ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﺪاد4 .زﯾﺮا ﭘﺴﺮان ﯾﻮﺳﻒ دو ﺳﺒﻂ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺴﯽ و اﻓﺮاﯾﻢ ،و ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن
ﻫﯿﭻ ﻗﺴﻤﺖ در زﻣﯿﻦ ﻧﺪادﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ و اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﺷﯽ و
اﻣﻮال اﯾﺸﺎن5 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،زﻣﯿﻦ را
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
6آﻧﮕﺎه ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا در ﺟﻠﺠﺎل ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ آﻣﺪﻧﺪ ،و ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦﯾﻔﻨﻪﻗﻨﺰی وی را ﮔﻔﺖ» :ﺳﺨﻨﯽ را
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ،ﻣﺮد ﺧﺪا ،درﺑﺎره ﻣﻦ و ﺗﻮ و ﻗﺎدش ﺑﺮﻧﯿﻊ ﮔﻔﺖ ﻣﯽداﻧﯽ7 .ﻣﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮا از ﻗﺎدش ﺑﺮﻧﯿﻊ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﺮای او ﺧﺒﺮ ﺑﺎز
آوردم ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در دل ﻣﻦ ﺑﻮد8 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮادراﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،دل ﻗﻮم را ﮔﺪاﺧﺘﻨﺪ .و اﻣﺎ
ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدم9 .و در آن روز ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺗﻮ ﺑﺮ آن ﮔﺬارده ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻮ و اوﻻدت ﻣﻠﮑﯿﺖ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدی10 .و اﻵن اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل ﻣﺮا زﻧﺪه ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﯿﺎﺑﺎن راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .و اﻵن ،اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ11 .و ﺣﺎل اﻣﺮوز
ﻗﻮت ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ روزی ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﻮت ﻣﻦ در آن وﻗﺖ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻗﻮت ﻣﻦ اﻵن اﺳﺖ ،ﺧﻮاه ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﮐﺮدن و ﺧﻮاه ﺑﺮای رﻓﺘﻦ و آﻣﺪن12 .ﭘﺲ اﻵن اﯾﻦ ﮐﻮه را ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﺪه ﮐﻪ در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهاش ﮔﻔﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻮ در آن روز ﺷﻨﯿﺪی ﮐﻪ ﻋﻨﺎﻗﯿﺎن در آﻧﺠﺎ
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ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ و ﺣﺼﺎردار اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون
ﮐﻨﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ«.
13ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ او را ﺑﺮﮐﺖ داد و ﺣﺒﺮون را ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦﯾﻔﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ14 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺣﺒﺮون ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦﯾﻔﻨﻪ ﻗﻨﺰی ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل
ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده ﺑﻮد15 .و ﻗﺒﻞ از آن ﻧﺎم ﺣﺒﺮون ،ﻗﺮﯾﻪ ارﺑﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ او در ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﻗﯿﺎن ﻣﺮد ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺑﻮد .ﭘﺲ زﻣﯿﻦ از ﺟﻨﮓ آرام ﮔﺮﻓﺖ.

15

و ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ،ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﻪ

ﺳﺮ ﺣﺪ ادوم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺤﺮای ﺻﯿﻦ ﺑﻪ اﻗﺼﺎی ﺗﯿﻤﺎن رﺳﯿﺪ2 .و ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﺸﺎن از آﺧﺮ ﺑﺤﺮاﻟﻤﻠﺢ ،از
ﺧﻠﯿﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ ،ﺑﻮد3 .و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ،ﻓﺮاز ﻋﮑﺮﺑﯿﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ
ﺻﯿﻦ ﮔﺬﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻗﺎدش ﺑﺮﻧﯿﻊ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺣﺼﺮون ﮔﺬﺷﺖ ،و ﺑﻪ ادار ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻗﺮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ4 .و از ﻋﺼﻤﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ وادی ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 .و ﺣﺪ ﺷﺮﻗﯽ ،ﺑﺤﺮاﻟﻤﻠﺢ ﺗﺎ آﺧﺮ اردن ﺑﻮد ،و ﺣﺪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ،از
ﺧﻠﯿﺞ درﯾﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ اردن ﺑﻮد6 .و اﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺖ ﺣﺠﻠﻪ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺖ ﻋﺮﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ،
و اﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﺰد ﺳﻨﮓ ﺑﻬﻦ ﭘﺴﺮ رؤﺑﯿﻦ ﺑﺮآﻣﺪ7 .و اﯾﻦ ﺣﺪ از وادی ﻋﺨﻮر ﻧﺰد دﺑﯿﺮ ﺑﺮآﻣﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻠﺠﺎل ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮاز ادﻣﯿﻢ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب وادی اﺳﺖ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ
ﺣﺪ ﻧﺰد آﺑﻬﺎی ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ ﮔﺬﺷﺖ ،و اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﻧﺰد ﻋﯿﻦ روﺟﻞ ﺑﻮد8 .و اﯾﻦ ﺣﺪ از وادی ﭘﺴﺮ ﻫﻨﻮم
ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﯾﺒﻮﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮآﻣﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻠﻪ ﮐﻮﻫﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﻣﻘﺎﺑﻞ وادی ﻫﻨﻮم ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﻪ آﺧﺮ وادی رﻓﺎﺋﯿﻢ اﺳﺖ ،ﮔﺬﺷﺖ9 .و
اﯾﻦ ﺣﺪ از ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ آﺑﻬﺎی ﻧﻔﺘﻮح ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،و ﻧﺰد ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮه ﻋﻔﺮون ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و
ﺗﺎ ﺑﻌﻠﻪ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻪ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ10 .و اﯾﻦ ﺣﺪ از ﺑﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻮه ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻟﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺬﺷﺖ ،و ﻧﺰد ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ ﺑﺰﯾﺮ
آﻣﺪه ،از ﺗﻤﻨﻪ ﮔﺬﺷﺖ11 .و اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻘﺮون ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﺗﺎ ﺷﮑﺮون ﮐﺸﯿﺪه
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ﺷﺪ ،و از ﮐﻮه ﺑﻌﻠﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺰد ﯾﺒﻨﺌﯿﻞ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﺣﺪ درﯾﺎ ﺑﻮد12 .و ﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎی
ﺑﺰرگ و ﮐﻨﺎره آن ﺑﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺪود ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن.
13و ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦﯾﻔﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا
ﻗﺴﻤﺘﯽ داد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮﯾﻪ ارﺑﻊ ﭘﺪر ﻋﻨﺎق ﮐﻪ ﺣﺒﺮون ﺑﺎﺷﺪ14 .و ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻨﺎق ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﺸﯽ و
اﺧﯿﻤﺎن و ﺗﻠﻤﯽ اوﻻد ﻋﻨﺎق را از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد15 .و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن دﺑﯿﺮ ﺑﺮآﻣﺪ .و اﺳﻢ دﺑﯿﺮ
ﻗﺒﻞ از آن ﻗﺮﯾﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻮد16 .و ﮐﺎﻟﯿﺐ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻪ ﺳﻔﺮ را ﺑﺰﻧﺪ و آن را ﺑﮕﯿﺮد ،دﺧﺘﺮ ﺧﻮد
ﻋﮑﺴﻪ را ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫﻢ داد17 «.و ﻋﺘﻨﺌﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﻗﻨﺎز ﺑﺮادر ﮐﺎﻟﯿﺐ آن را ﮔﺮﻓﺖ ،و دﺧﺘﺮ ﺧﻮد
ﻋﮑﺴﻪ را ﺑﻪ او ﺑﻪ زﻧﯽ داد18 .و ﭼﻮن او ﻧﺰد وی آﻣﺪ ،او را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﭘﺪر ﺧﻮد زﻣﯿﻨﯽ ﻃﻠﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .و دﺧﺘﺮ از اﻻغ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،و ﮐﺎﻟﯿﺐ وی را ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ؟« 19ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ
ده .ﭼﻮﻧﮑﻪ زﻣﯿﻦ ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ دادهای ،ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه «.ﭘﺲ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ و
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪ.
20اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻠﮏ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن21 .و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﺒﻂ
ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﺮ ﺳﺮﺣﺪ ادوم ﻗﺒﺼﺌﯿﻞ و ﻋﯿﺪر و ﯾﺎﺟﻮر ﺑﻮد22 ،و ﻗﯿﻨﻪ و دﯾﻤﻮﻧﻪ و
ﻋﺪﻋﺪه23 ،و ﻗﺎدش و ﺣﺎﺻﻮر و ﯾﺘﻨﺎن24 ،و زﯾﻒ و ﻃﺎﻟﻢ و ﺑﻌﻠﻮت25 ،و ﺣﺎﺻﻮر ﺣﺪﺗﻪ و ﻗﺮﯾﻮت
ﺣﺼﺮون ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻮر ﺑﺎﺷﺪ26 .اﻣﺎم و ﺷﻤﺎع و ﻣﻮﻻده27 ،و ﺣﺼﺮﺟﺪه و ﺣﺸﻤﻮن و ﺑﯿﺖ ﻓﺎﻟﻂ28 ،و ﺣﺼﺮ
ﺷﻮﻋﺎل و ﺑﯿﺮﺷﺒﻊ و ﺑﺰﯾﻮﺗﯿﻪ29 ،و ﺑﻌﺎﻟﻪ و ﻋﯿﯿﻢ و ﻋﺎﺻﻢ30 ،و اﻟﺘﻮﻟﺪ و ﮐﺴﯿﻞ و ﺣﺮﻣﻪ31 ،و ﺻﻘﻠﺞ و
ﻣﺪﻣﻨﻪ و ﺳﻨﺴﻨﻪ32 ،و ﻟﺒﺎوت و ﺳﻠﺨﯿﻢ و ﻋﯿﻦ و رﻣﻮن ،ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ33 .و در ﻫﺎﻣﻮن اﺷﺘﺎول و ﺻﺮﻋﻪ و اﺷﻨﻪ34 ،و زاﻧﻮح و ﻋﯿﻦ ﺟﻨﯿﻢ و ﺗﻔﻮح و ﻋﯿﻨﺎم35 ،و
ﯾﺮﻣﻮت و ﻋﺪﻻم و ﺳﻮﮐﻮه و ﻋﺰﯾﻘﻪ36 ،و ﺷﻌﺮاﯾﻢ و ﻋﺪﯾﺘﺎﯾﻢ و اﻟﺠﺪﯾﺮه و ﺟﺪﯾﺮﺗﺎﯾﻢ ،ﭼﻬﺎرده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ
دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
37ﺻﻨﺎن و ﺣﺪاﺷﺎه و ﻣﺠﺪل ﺟﺎد38 .و دﻟﻌﺎن و اﻟﻤﺼﻔﻪ و ﯾﻘﺘﺌﯿﻞ39 .و ﻻﺧﯿﺶ و ﺑﺼﻘﻪ و
ﻋﺠﻠﻮن40 .و ﮐﺒﻮن و ﻟﺤﻤﺎن و ﮐﺘﻠﯿﺶ41 .و ﺟﺪﯾﺮوت و ﺑﯿﺖداﺟﻮن و ﻧﻌﻤﻪ و ﻣﻘﯿﺪه .ﺷﺎﻧﺰده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ
دﻫﺎت آﻧﻬﺎ42 .و ﻟﺒﻨﻪ و ﻋﺎﺗﺮ و ﻋﺎﺷﺎن.
43و ﯾﻔﺘﺎح و اﺷﻨﻪ و ﻧﺼﯿﺐ44 .و ﻗﻌﯿﻠﻪ و اﮐﺰﯾﺐ و ﻣﺮﯾﺸﻪ .ﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ45 .و ﻋﻘﺮون
و ﻗﺼﺒﻪﻫﺎ و دﻫﺎت آن46 .از ﻋﻘﺮون ﺗﺎ درﯾﺎ ،ﻫﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف اﺷﺪود ﺑﻮد ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
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47و اﺷﺪود و ﻗﺼﺒﻪﻫﺎ و دﻫﺎت آن .و ﻏﺰا و ﻗﺼﺒﻪﻫﺎ و دﻫﺎت آن ﺗﺎ وادی ﻣﺼﺮ ،و ﺗﺎ درﯾﺎی
ﺑﺰرگ و ﮐﻨﺎر آن.
48و در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺷﺎﻣﯿﺮ و ﯾﺘﯿﺮ و ﺳﻮﮐﻮه49 .و دﻧﻪ و ﻗﺮﯾﻪ ﺳﻨﻪ ﮐﻪ دﺑﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ50 .و ﻋﻨﺎب و
اﺷﺘﻤﻮه و ﻋﺎﻧﯿﻢ51 .و ﺟﻮﺷﻦ و ﺣﻮﻟﻮن و ﺟﯿﻠﻮه ،ﯾﺎزده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
52و اراب و دوﻣﻪ و اﺷﻌﺎن53 .و ﯾﺎﻧﻮم و ﺑﯿﺖ ﺗﻔﻮح و اﻓﯿﻘﻪ54 .و ﺣﻤﻄﻪ و ﻗﺮﯾﻪ ارﺑﻊ ﮐﻪ
ﺣﺒﺮون ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺻﯿﻌﻮر ،ﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
55و ﻣﻌﻮن و ﮐﺮﻣﻞ و زﯾﻒ و ﯾﻮﻃﻪ56 .و ﯾﺰرﻋﯿﻞ و ﯾﻘﺪﻋﺎم و زاﻧﻮح57 .و اﻟﻘﺎﯾﻦ و ﺟﺒﻌﻪ و
ﺗﻤﻨﻪ ،ده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
58و ﺣﻠﺤﻮل و ﺑﯿﺖ ﺻﻮر و ﺟﺪور59 .و ﻣﻌﺎرات و ﺑﯿﺖﻋﻨﻮت و اﻟﺘﻘﻮن ،ﺷﺶ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت
آﻧﻬﺎ.
60و ﻗﺮﯾﻪ ﺑﻌﻞ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻪ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺮﺑﻪ ،دو ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
61و در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺖﻋﺮﺑﻪ و ﻣﺪﯾﻦ و ﺳﮑﺎﮐﻪ62 .و اﻟﻨﺒﺸﺎن و ﻣﺪﯾﻨﻬﺎﻟﻤﻠﺢ و ﻋﯿﻦ ﺟﺪی ،ﺷﺶ
ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
63و اﻣﺎ ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ
ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺗﺎ اﻣﺮوز در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ.
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و ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ،از اردن ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف آﺑﻬﺎی ارﯾﺤﺎ

ﺗﺎ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﮐﻪ از ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻮه ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪ2 .و از ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﻟﻮز ﺑﺮآﻣﺪه،
ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ارﮐﯿﺎن ﺗﺎ ﻋﻄﺎروت ﮔﺬﺷﺖ3 .و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﯾﻔﻠﯿﻄﯿﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺖﺣﻮرون
ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺗﺎ ﺟﺎزر ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،و اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﺗﺎ درﯾﺎ ﺑﻮد.
4ﭘﺲ ﭘﺴﺮان ﯾﻮﺳﻒ ،ﻣﻨﺴﯽ و اﻓﺮاﯾﻢ ،ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
5و ﺣﺪود ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن ﻋﻄﺎروت
ادار ﺗﺎ ﺑﯿﺖﺣﻮرون ﺑﺎﻻ ﺑﻮد6 .و ﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻧﺰد ﻣﮑﻤﯿﺖ ﺑﺮآﻣﺪ و ﺣﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺑﻪﺗﺄﻧﻪ ﺷﯿﻠﻮه ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﯾﺎﻧﻮﺣﻪ از آن ﮔﺬﺷﺖ7 .و از ﯾﺎﻧﻮﺣﻪ ﺑﻪ
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ﻋﻄﺎروت و ﻧﻌﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ،ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ اردن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪ8 .و ﺳﺮﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ آن از ﺗﻔﻮح ﺗﺎ
وادی ﻗﺎﻧﻪ رﻓﺖ و آﺧﺮ آن ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻠﮏ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن.
9ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﻠﮏ ﺑﻦﻣﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ دﻫﺎت
آﻧﻬﺎ ﺑﻮد10 .و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن را ﮐﻪ در ﺟﺎزر ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﻣﯿﺎن
اﻓﺮاﯾﻢ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﺟﺰﯾﻪ ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
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و ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ اﯾﻦ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻧﺨﺴﺖزاده ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻮد .و اﻣﺎ ﻣﺎﮐﯿﺮ

ﻧﺨﺴﺖزاده ﻣﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد ،ﺟﻠﻌﺎد و ﺑﺎﺷﺎن ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ2 .و ﺑﺮای
ﭘﺴﺮان دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان اﺑﯿﻌﺰر ،و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان
ﻫﺎﻟﮏ ،و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان اﺳﺮﺋﯿﻞ ،و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺷﮑﯿﻢ ،و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺣﺎﻓﺮ ،و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺷﻤﯿﺪاع.
اﯾﻨﺎن اوﻻد ذﮐﻮر ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻦﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
3و اﻣﺎ ﺻﻠﻔﺤﺎد ﺑﻦﺣﺎﻓﺮ ﺑﻦﺟﻠﻌﺎد ﺑﻦﻣﺎﮐﯿﺮ ﺑﻦﻣﻨﺴﯽ را ﭘﺴﺮان ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ دﺧﺘﺮان .و اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ
ﻧﺎﻣﻬﺎی دﺧﺘﺮاﻧﺶ :ﻣﺤﻠﻪ و ﻧﻮﻋﻪ و ﺣﺠﻠﻪ و ﻣﻠﮑﻪ و ﺗﺮﺻﻪ4 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﻧﺰد اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ
ﺑﻦﻧﻮن و ﻧﺰد رؤﺳﺎ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ «.ﭘﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻠﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﭘﺪرﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد5 .و ﺑﻪ ﻣﻨﺴﯽ
ﺳﻮای زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد و ﺑﺎﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن واﻗﻊ اﺳﺖ ،ده ﺣﺼﻪ رﺳﯿﺪ6 .زﯾﺮا ﮐﻪ دﺧﺘﺮان
ﻣﻨﺴﯽ ،ﻣﻠﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﭘﺴﺮان دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺴﯽ ،ﺟﻠﻌﺎد را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
7و ﺣﺪ ﻣﻨﺴﯽ از اﺷﯿﺮ ﺗﺎ ﻣﮑﻤﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮑﯿﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻮد ،و ﺣﺪش ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﺗﺎ
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻋﯿﻦ ﺗﻔﻮح رﺳﯿﺪ8 .و زﻣﯿﻦ ﺗﻔﻮح از آن ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻔﻮح ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻨﺴﯽ واﻗﻊ اﺳﺖ،
از آن ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻮد9 .و ﺣﺪش ﺑﻪ وادی ﻗﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب وادی ﺑﺮآﻣﺪ ،و اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ از
ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻨﺴﯽ ،ﻣﻠﮏ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻮد؛ و ﺣﺪ ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل وادی و اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﻮد.
10ﺟﻨﻮب آن از آن اﻓﺮاﯾﻢ ،و ﺷﻤﺎل آن از آن ﻣﻨﺴﯽ و درﯾﺎ ﺣﺪ او ﺑﻮد ،و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل ﺗﺎ
اﺷﯿﺮ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﯾﺴﺎﮐﺎر رﺳﯿﺪﻧﺪ11 .و ﻣﻨﺴﯽ در ﯾﺴﺎﮐﺎر و در اﺷﯿﺮ ﺑﯿﺖﺷﺎن و ﻗﺼﺒﻪﻫﺎﯾﺶ،
و ﯾﺒﻠﻌﺎم و ﻗﺼﺒﻪﻫﺎﯾﺶ ،و ﺳﺎﮐﻨﺎن دور و ﻗﺼﺒﻪﻫﺎﯾﺶ ،و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻋﯿﻦ دور و ﻗﺼﺒﻪﻫﺎﯾﺶ ،و ﺳﺎﮐﻨﺎن
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ﺗﻌﻨﺎک و ﻗﺼﺒﻪﻫﺎﯾﺶ ،و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺠﺪو و ﻗﺼﺒﻪﻫﺎﯾﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﻣﺤﺎل ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ داﺷﺖ12 .ﻟﯿﮑﻦ
ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ ،و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺟﺎزم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﯿﻦ
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ13 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﻮت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،از ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺟﺰﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن
را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
14و ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ ﯾﻮﺷﻊ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﯾﮏ ﻗﺮﻋﻪ و ﯾﮏ ﺣﺼﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای
ﻣﻠﮑﯿﺖ دادی؟ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮم ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻢ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ اﻵن ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ«.
15ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﻗﻮم ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮآی و در آﻧﺠﺎ در زﻣﯿﻦ ﻓﺮزﯾﺎن و
رﻓﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﺎف ﮐﻦ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ16 «.ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﺟﻤﯿﻊ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ وادی ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،اراﺑﻪﻫﺎی
آﻫﻨﯿﻦ دارﻧﺪ ،ﭼﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖﺷﺎن و ﻗﺼﺒﻪﻫﺎﯾﺶ ،و ﭼﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در وادی ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
17ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨﺴﯽ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻗﻮم ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﯽ و
ﻗﻮت ﺑﺴﯿﺎر داری ،ﺑﺮای ﺗﻮ ﯾﮏ ﻗﺮﻋﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد18 .ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ از آن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و اﮔﺮ
ﭼﻪ آن ﺟﻨﮕﻞ اﺳﺖ آن را ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮﯾﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪودش ﻣﺎل ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن را
ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ اراﺑﻪﻫﺎی آﻫﻨﯿﻦ داﺷﺘﻪ ،و زورآور ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

18

و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﯿﻠﻮه ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع را در آﻧﺠﺎ

ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،و زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﻣﻐﻠﻮب ﺑﻮد.
2و از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻔﺖ ﺳﺒﻂ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ3 .و
ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﮐﺎﻫﻠﯽ ﻣﯽورزﯾﺪ و داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ در آن زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ 4ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را رواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،از ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﮔﺮدش ﮐﺮده ،آن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻠﮑﻬﺎی ﺧﻮد
ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ5 .و آن را ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺣﺼﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ؛ و ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺣﺪود ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺣﺪود ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ6 .و
ﺷﻤﺎ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺣﺼﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ،آن را ﻧﺰد ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺠﺎ در
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ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻗﺮﻋﻪ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ7 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻻوﯾﺎن در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﺪارﻧﺪ،
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .و ﺟﺎد و رؤﺑﯿﻦ و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را ﮐﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﺑﻮد در آن ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ«.
8ﭘﺲ آن ﻣﺮدان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،رﻓﺘﻨﺪ و ﯾﻮﺷﻊ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و در زﻣﯿﻦ ﮔﺮدش ﮐﺮده ،آن را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ در اﯾﻨﺠﺎ
در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﯿﻠﻮه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪازم9 «.ﭘﺲ آن ﻣﺮدان رﻓﺘﻪ ،از ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ
و آن را ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺣﺼﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ در ﻃﻮﻣﺎری ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ اردو در ﺷﯿﻠﻮه
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ10 .و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﯿﻠﻮه ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺖ ،و در آﻧﺠﺎ ﯾﻮﺷﻊ زﻣﯿﻦ
را ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
11و ﻗﺮﻋﻪ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﺮآﻣﺪ ،و ﺣﺪود ﺣﺼﻪ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن
ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ اﻓﺘﺎد12 .و ﺣﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل از اردن ﺑﻮد ،و ﺣﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف
ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل ﺑﺮآﻣﺪ ،و از ﻣﯿﺎن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻐﺮب ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ،و اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﺤﺮای
ﺑﯿﺖآون ﺑﻮد13 .و ﺣﺪ اﯾﺸﺎن از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﻟﻮز ﮔﺬﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻟﻮز ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺣﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻄﺎروت ادار ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،رﻓﺖ14 .و
ﺣﺪش ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب از ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون ﺟﻨﻮﺑﯽ
اﺳﺖ ﮔﺬﺷﺖ ،و اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﻧﺰد ﻗﺮﯾﻪ ﺑﻌﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﻗﺮﯾﺖ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺑﻨﯽﯾﻬﻮداﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ15 .و ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﻮﺑﯽ از اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺮﯾﺖ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﺸﻤﻪ آﺑﻬﺎی ﻧﻔْﺘﻮح ﺑﺮآﻣﺪ16 .و اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ دره اﺑﻦﻫﻨﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب وادی رﻓﺎﺋﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮآﻣﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮی دره ﻫﻨﻮم ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن رﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ ﻋﯿﻦ روﺟﻞ رﺳﯿﺪ17 .و از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ
رﻓﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻠﻮت ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮ ﺑﺎﻻی ادﻣﯿﻢ اﺳﺖ ﺑﺮآﻣﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻮﻫﻦ ﺑﻦرؤﺑﯿﻦ ﺑﻪ زﯾﺮ
آﻣﺪ18 .و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺮﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻪ ﺑﻪ زﯾـﺮ آﻣـﺪ19 .و اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ
ﺑﯿﺖﺣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل ﮔﺬﺷﺖ ،و آﺧﺮ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺤﺮاﻟﻤﻠﺢ ﻧﺰد اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
اردن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ20 .و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ،ﺣﺪ آن اردن ﺑﻮد و ﻣﻠﮏ ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ
ﺣﺴﺐ ﺣﺪودش ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد.
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21و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :ارﯾﺤﺎ و ﺑﯿﺖﺣﺠﻠﻪ و ﻋﯿﻤﻖ
ﻗﺼﯿﺺ22 .و ﺑﯿﺖﻋﺮﺑﻪ و ﺻﻤﺎراﯾﻢ و ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ23 .و ﻋﻮﯾﻢ و ﻓﺎره و ﻋﻔﺮت24 .و ﮐﻔﺮ ﻋﻤﻮﻧﯽ و ﻋﻔﻨﯽ و
ﺟﺎﺑﻊ ،دوازده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ25 .و ﺟﺒﻌﻮن و راﻣﻪ و ﺑﺌﯿﺮوت26 .و ﻣﺼﻔﻪ و ﮐﻔﯿﺮه و ﻣﻮﺻﻪ27 .و
راﻗﻢ و ﯾﺮﻓﺌﯿﻞ و ﺗﺮاﻟﻪ28 .و ﺻﯿﻠﻪ و آﻟﻒ و ﯾﺒﻮﺳﯽ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺒﻌﻪ و ﻗﺮﯾﺖ ،ﭼﻬﺎرده ﺷﻬﺮ
ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ .اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد.

19

و ﻗﺮﻋﻪ دوﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﻌﻮن ﺑﺮآﻣﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ

ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ،و ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﮏ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﻮد2 .و اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺌﯿﺮ ﺷﺒﻊ
و ﺷﺒﻊ و ﻣﻮﻻدا3 .و ﺣﺼﺮ ﺷﻮﻋﺎل و ﺑﺎﻟﺢ و ﻋﺎﺻﻢ4 .و اﻟﺘﻮﻟﺪ و ﺑﺘﻮل و ﺣﺮﻣﻪ5 .ﺻﻘﻠﻎ و ﺑﯿﺖ ﻣﺮﮐﺒﻮت
و ﺣﺼﺮ ﺳﻮﺳﻪ6 .و ﺑﯿﺖ ﻟﺒﺎﻋﻮت و ﺷﺎروﺣﻦ .ﺳﯿﺰده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ7 .و ﻋﯿﻦ و رﻣﻮن و ﻋﺎﺗﺮ و
ﻋﺎﺷﺎن ،ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ8 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﺌﯿﺮ راﻣﻪ
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮد .ﻣﻠﮏ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد9 .و ﻣﻠﮏ ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن از ﻣﯿﺎن
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﺮای اﯾﺸﺎن زﯾﺎد ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را از
ﻣﯿﺎن ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
10و ﻗﺮﻋﻪ ﺳﻮم ﺑﺮای ﺑﻨﯽزﺑﻮﻟﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﺮآﻣﺪ ،و ﺣﺪ ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺳﺎرﯾﺪ
رﺳﯿﺪ11 .و ﺣﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺗﺎ ﻣﺮﻋﻠﻪ رﻓﺖ و ﺗﺎ دﺑﺎﺷﻪ رﺳﯿﺪ و ﺗﺎ وادی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﯾﻘﻨﻌﺎم اﺳﺖ ،رﺳﯿﺪ12 .و از ﺳﺎرﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻄﻠﻊ آﻓﺘﺎب ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﮐﺴﻠﻮت ﺗﺎﺑﻮر
ﭘﯿﭽﯿﺪ ،و ﻧﺰد داﺑﺮه ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﯾﺎﻓﯿﻊ رﺳﯿﺪ13 .و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﺟﺖ ﺣﺎﻓﺮ و ﺗﺎ ﻋﺖ
ﻗﺎﺻﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺰد رﻣﻮن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺗﺎ ﻧﯿﻌﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ14 .و اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺣﻨﺎﺗﻮن
آن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮد ،و آﺧﺮش ﻧﺰد وادی ﯾﻔﺘﺤﺌﯿﻞ ﺑﻮد15 .و ﻗﻄﻪ و ﻧﻬﻼل و ﺷﻤﺮون و ﯾﺪاﻟﻪ و ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ،
دوازده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ16 .اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺑﻨﯽزﺑﻮﻟﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ
دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
17و ﻗﺮﻋﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮای ﯾﺴﺎﮐﺎر ﺑﺮآﻣﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﯽﯾﺴﺎﮐﺎر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن18 .و ﺣﺪ
اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﯾﺰرﻋﯿﻞ و ﮐﺴﻠﻮت و ﺷﻮﻧﻢ ﺑﻮد19 .و ﺣﻔﺎراﯾﻢ و ﺷﯿﺌﻮن و اﻧﺎﺣﺮه20 .و رﺑﯿﺖ و ﻗﺸﯿﻮن و
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آﺑﺺ21 .و رﻣﻪ و ﻋﯿﻦ ﺟﻨﯿﻢ و ﻋﯿﻦ ﺣﺪه و ﺑﯿﺖ ﻓﺼﯿﺺ22 .و اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮر و ﺷﺤﺼﯿﻤﻪ و
ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ رﺳﯿﺪ ،و آﺧﺮ ﺣﺪ اﯾﺸﺎن ﻧﺰد اردن ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﻧﺰده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ23 .اﯾﻦ ﻣﻠﮏ
ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﯾﺴﺎﮐﺎر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
24و ﻗﺮﻋﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮای ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽاﺷﯿﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ25 .و ﺣﺪ اﯾﺸﺎن ﺣﻠﻘﻪ
و ﺣﻠﯽ و ﺑﺎﻃﻦ و اﮐﺸﺎف26 .و اﻟﻤﻠﮏ و ﻋﻤﻌﺎد و ﻣﺸĤل و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﮐﺮﻣﻞ و ﺷﯿﺤﻮر ﻟﺒﻨﻪ
رﺳﯿﺪ27 .و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺮق آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﯿﺖ داﺟﻮن ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺗﺎ زﺑﻮﻟﻮن رﺳﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺗﺎ
وادی ﯾﻔﺘﺤﺌﯿﻞ و ﺑﯿﺖ ﻋﺎﻣﻖ و ﻧﻌﯿﺌﯿﻞ وﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﻧﺰد ﮐﺎﺑﻮل ﺑﯿﺮون آﻣﺪ28 .و ﺑﻪ ﺣﺒﺮون و
رﺣﻮب و ﺣﻤﻮن و ﻗﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺻﯿﺪون ﺑﺰرگ29 .واﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی راﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺣﺼﺎردار ﺻﻮر ﭘﯿﭽﯿﺪ و
اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻮﺻﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﻧﺰد درﯾﺎ در دﯾﺎر اﮐﺰﯾﺐ ﺑﻮد30 .و ﻋﻤﻪ و ﻋﻔﯿﻖ و
رﺣﻮب ،و ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ31 .ﻣﻠﮏ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽاﺷﯿﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد،
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
32و ﻗﺮﻋﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﺮای ﺑﻨﯽﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﯽﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن.
33و ﺣﺪ اﯾﺸﺎن از ﺣﺎﻟﻒ از ﺑﻠﻮﻃﯽ ﮐﻪ در ﺻﻌﻨﯿﻢ اﺳﺖ و اداﻣﯽ و ﻧﺎﻗﺐ و ﯾﺒﻨﺌﯿﻞ ﺗﺎ ﻟﻘﻮم ﺑﻮد و
آﺧﺮش ﻧﺰد اردن ﺑﻮد؛ 34و ﺣﺪش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﺳﻮی ازﻧﻮت ﺗﺎ ﺑﻮر ﭘﯿﭽﯿﺪ ،و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺣﻘﻮق
ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ زﺑﻮﻟﻮن رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب ﺑﻪ اﺷﯿﺮ رﺳﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﻧﺰد اردن35 .و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﺻﺪﯾﻢ و ﺻﯿﺮ و ﺣﻤﻪ و رﻗﻪ و ﮐﻨﺎره36 .و اداﻣﻪ و
راﻣﻪ و ﺣﺎﺻﻮر37 .و ﻗﺎدش و اذرﻋﯽ و ﻋﯿﻦ ﺣﺎﺻﻮر38 .و ﯾﺮون و ﻣﺠﺪﻟﺌﯿﻞ و ﺣﻮرﯾﻢ و ﺑﯿﺖ ﻋﻨﺎه و
ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺲ ،ﻧﻮزده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ39 .ﻣﻠﮏ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
40و ﻗﺮﻋﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽدان ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ41 .و ﺣﺪ ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن
ﺻﺮﻋﻪ و اﺷﺘﺌﻮل و ﻋﯿﺮ ﺷﻤﺲ ﺑﻮد42 .و ﺷﻌﻠﺒﯿﻦ و اﯾﻠﻮن و ﯾﺘﻠﻪ43 .و اﯾﻠﻮن و ﺗﻤﻨﻪ و ﻋﻘﺮون44 .و
اﻟﺘﻘﯿﻪ و ﺟﺒﺘﻮن و ﺑﻌﻠﻪ45 .و ﯾﻬﻮد و ﺑﻨﯽﺑﺮق و ﺟﺖ رﻣﻮن46 .و ﻣﯿﺎه ﯾﺮﻗﻮن و رﻗﻮن ﺑﺎ ﺳﺮ ﺣﺪی ﮐﻪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺎﻓﺎ اﺳﺖ47 .و ﺣﺪ ﺑﻨﯽدان از ﻃﺮف اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،زﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻨﯽدان ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺎ ﻟﺸﻢ
ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ زدﻧﺪ .و ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪه ،در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ
ﻟﺸﻢ را دان ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﻢ دان ﮐﻪ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﺑﻮد48 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻠﮏ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽدان ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
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49و ﭼﻮن از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﺪودش ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ را در
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن دادﻧﺪ50 .ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ او ﺧﻮاﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﻨﻪ
ﺳﺎرح را در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ او دادﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻬﺮ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ.
51اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻠﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن و رؤﺳﺎی آﺑﺎی اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در
ﺷﯿﻠﻮه ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻦ
ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻮﺷﻊ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ:

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻠﺠﺎﯾﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎزﯾﺪ 3ﺗﺎ
ﻗﺎﺗﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﺳﻬﻮا و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ،و آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻮل
ﻣﻠﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ4 .و او ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﺮده ،و ﺑﻪ ﻣﺪﺧﻞ دروازه ﺷﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎده ،ﺑﻪ ﮔﻮش
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺟﺮای ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،و اﯾﺸﺎن او را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ درآورده ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد5 .و اﮔﺮ وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻮل او را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﺗﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻧﺴﭙﺎرﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را از ﻧﺎداﻧﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﺘﻪ ،و او را ﭘﯿﺶ از آن دﺷﻤﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد6 .و در آن ﺷﻬﺮ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ وﻓﺎت رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ در آن اﯾﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ از آن ﻓﺮار
ﮐﺮده ﺑﻮد ،داﺧﻞ ﺷﻮد.
7ﭘﺲ ﻗﺎدش را در ﺟﻠﯿﻞ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ و ﺷﮑﯿﻢ را در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ و ﻗﺮﯾﻪ ارﺑﻊ را
ﮐﻪ ﺣﺒﺮون ﺑﺎﺷﺪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﯾﻬﻮدا ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ8 .و از آن ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ارﯾﺤﺎ
ﺑﺎﺻﺮ را در ﺻﺤﺮا در ﺑﯿﺎﺑﺎن از ﺳﺒﻂ رؤﺑﯿﻦ و راﻣﻮت را در ﺟﻠﻌﺎد از ﺳﺒﻂ ﺟﺎد و ﺟﻮﻻن را در
ﺑﺎﺷﺎن از ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ9 .اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﺮای ﻏﺮﯾﺒﯽ
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﺳﻬﻮا ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮار
ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ دﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻮل ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد.
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آﻧﮕﺎه رؤﺳﺎی آﺑﺎی ﻻوﯾﺎن ﻧﺰد اﻟﻌﺎزر ﮐﺎﻫﻦ و ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن و ﻧﺰد رؤﺳﺎی

آﺑﺎی اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ2 .و اﯾﺸﺎن را در ﺷﯿﻠﻮه در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺣﻮاﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺎﯾﻢ
ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﻮد3 «.ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آﻧﻬﺎ از ﻣﻠﮏ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن دادﻧﺪ.
4و ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮای ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﻬﺎﺗﯿﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻻوﯾﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﯿﺰده ﺷﻬﺮ از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ،و از ﺳﺒﻂ ﺷﻤﻌﻮن و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ رﺳﯿﺪ.
5و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺴﺮان ﻗﻬﺎت ،ده ﺷﻬﺮ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺳﺒﻂ اﻓﺮاﯾﻢ و از ﺳﺒﻂ دان و از ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ
ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ رﺳﯿﺪ.
6و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺟﺮﺷﻮن ﺳﯿﺰده ﺷﻬﺮ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺳﺒﻂ ﯾﺴﺎﮐﺎر و از ﺳﺒﻂ اﺷﯿﺮ و از ﺳﺒﻂ ﻧﻔْﺘﺎﻟﯽ
و از ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ در ﺑﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ رﺳﯿﺪ.
7و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻣﺮاری ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن دوازده ﺷﻬﺮ از ﺳﺒﻂ رؤﺑﯿﻦ و از ﺳﺒﻂ ﺟﺎد و
از ﺳﺒﻂ زﺑﻮﻟﻮن رﺳﯿﺪ.
8و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺣﻮاﻟﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ دادﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
9و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،دادﻧﺪ.
10و اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻪ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﻬﺎﺗﯿﺎن از ﺑﻨﯽﻻوی ﺑﻮدﻧﺪ رﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﺮﻋﻪ اول از اﯾﺸﺎن
ﺑﻮد11 .ﭘﺲ ﻗﺮﯾﻪ ارﺑﻊ ﭘﺪر ﻋﻨﺎق ﮐﻪ ﺣﺒﺮون ﺑﺎﺷﺪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف آن
ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادﻧﺪ12 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ و دﻫﺎت آن را ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦﯾﻔﻨﻪﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ دادﻧﺪ.
13و ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ،ﺣﺒﺮون را ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠﺎی ﻗﺎﺗﻼن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن ،و ﻟﺒﻨﻪ را
ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن دادﻧﺪ14 .و ﯾﺘﯿﺮ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و اﺷﺘﻤﻮع را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن15 .و ﺣﻮﻟﻮن را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و
دﺑﯿﺮ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن16 .و ﻋﯿﻦ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﯾﻄﻪ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن،
ﯾﻌﻨﯽ از اﯾﻦ دو ﺳﺒﻂ ﻧﻪ ﺷﻬﺮ را17 .و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺟﺒﻌﻮن را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﺟﺒﻊ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن.
18و ﻋﻨﺎﺗﻮت را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﻋﻠﻤﻮن را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ دادﻧﺪ19 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻬﻨﻪ ﺳﯿﺰده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
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20و اﻣﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽﻗﻬﺎت ﻻوﯾﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻨﯽﻗﻬﺎت ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺮﻋﻪ اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ اﻓﺮاﯾﻢ
ﺑﻮد21 .ﭘﺲ ﺷﮑﯿﻢ را در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠﺎی ﻗﺎﺗﻼن اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﺟﺎزر را ﺑﺎ
ﻧﻮاﺣﯽ آن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادﻧﺪ22 .و ﻗﺒﺼﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﺑﯿﺖﺣﻮرون را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر
ﺷﻬﺮ23 .و از ﺳﺒﻂ دان اﻟﺘﻘﯽ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﺟﺒﺘﻮن را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن24 .و اﯾﻠﻮن را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و
ﺟﺖ رﻣﻮن را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ25 .و از ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﺗﻌﻨﮏ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﺟﺖ
رﻣﻮن را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﺷﻬﺮ دادﻧﺪ26 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻨﯽﻗﻬﺎت ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آﻧﻬﺎ ده
ﺑﻮد.
27و ﺑﻪ ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮن ﮐﻪ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻻوﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ از ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﺟﻮﻻن را در ﺑﺎﺷﺎن ﮐﻪ
ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠﺎی ﻗﺎﺗﻼن اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﺑﻌﺸﺘﺮه را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﺷﻬﺮ دادﻧﺪ28 .و از ﺳﺒﻂ
ﯾﺴﺎﮐﺎر ﻗﺸﯿﻮن را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و داﺑﺮه را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن29 .و ﯾﺮﻣﻮت را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﻋﯿﻦﺟﻨﯿﻢ را
ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ30 .و از ﺳﺒﻂ اﺷﯿﺮ ،ﻣﺸĤل را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﻋﺒﺪون را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن.
31و ﺣﻠﻘﺎت را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و رﺣﻮب را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ32 .و از ﺳﺒﻂ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﻗﺎدش را
در ﺟﻠﯿﻞ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠﺎی ﻗﺎﺗﻼن اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﺣﻤﻮت دور را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﻗﺮﺗﺎن را ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﻪ ﺷﻬﺮ دادﻧﺪ33 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺮﺷﻮﻧﯿﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺳﯿﺰده ﺷﻬﺮ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ
آﻧﻬﺎ.
34و ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽﻣﺮاری ﮐﻪ از ﻻوﯾﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺳﺒﻂ زﺑﻮﻟﻮن ﯾﻘﻨﻌﺎم را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ
آن و ﻗﺮﺗﻪ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن35 .و دﻣﻨﻪ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﻧﺤﻼل را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ36 .و از
ﺳﺒﻂ رؤﺑﯿﻦ ،ﺑﺎﺻﺮ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﯾﻬﺼﻪ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن37 .و ﻗﺪﯾﻤﻮت را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﻣﯿﻔﻌﻪ را
ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ38 .و از ﺳﺒﻂ ﺟﺎد راﻣﻮت را در ﺟﻠﻌﺎد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠﺎی ﻗﺎﺗﻼن اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن39 .و ﺣﺸﺒﻮن را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﯾﻌﺰﯾﺮ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن؛ ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ40 .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻨﯽﻣﺮاری ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻘﯿﻪ
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻻوﯾﺎن و ﻗﺮﻋﻪ اﯾﺸﺎن دوازده ﺷﻬﺮ ﺑﻮد.
41و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻻوﯾﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﮏ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آﻧﻬﺎ
ﺑﻮد42 .اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻓﺶ ﺑﻮد ،و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد.
43ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ
ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داد ،و آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورده ،در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ44 .و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﻃﺮف
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آراﻣﯽ داد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،و اﺣﺪی از دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺮده ﺑﻮد45 .و از ﺟﻤﯿﻊ
ﺳﺨﻨﺎن ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﻔﺘﺎد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ.

22

آﻧﮕﺎه ﯾﻮﺷﻊ رؤﺑﯿﻨﯿﺎن و ﺟﺎدﯾﺎن و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ را ﺧﻮاﻧﺪه2 ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن

ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎه داﺷﺘﯿﺪ ،و ﮐﻼم ﻣﺮا از ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهام ،اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ3 .و ﺑﺮادران ﺧﻮد را در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻃﻮﯾﻞ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺗﺮک ﻧﮑﺮده،
وﺻﯿﺘﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪاﯾﺪ4 .و اﻵن ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺮادران
ﺷﻤﺎ آراﻣﯽ داده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮑﯿﺖ
ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺮوﯾﺪ5 .اﻣﺎ ﺑﺪﻗﺖ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺮ و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎ آورﯾﺪ ،ﺗﺎ
ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی او ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و اواﻣﺮ او را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ
او ﺑﭽﺴﺒﯿﺪ و او را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ6 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ
داده ،رواﻧﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ.
7و ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ،ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻠﮏ در ﺑﺎﺷﺎن داده ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ ،ﯾﻮﺷﻊ در اﯾﻦ
ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﻣﻠﮏ داد .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ داد8 .و اﯾﺸﺎن را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ دوﻟﺖ
ﺑﺴﯿﺎر و ﺑﺎ ﻣﻮاﺷﯽ ﺑﯽﺷﻤﺎر ،ﺑﺎ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﻣﺲ و آﻫﻦ و ﻟﺒﺎس ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ،
و ﻏﻨﯿﻤﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ9 «.ﭘﺲ ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﻧﺼﻒ
ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ از ﻧﺰد ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺷﯿﻠﻮه ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﺟﻠﻌﺎد ،و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮوﻧﺪ.
10و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﯽ اردن ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن اﺳﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﻧﺼﻒ
ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر اردن ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺬﺑﺢ ﻋﻈﯿﻢاﻟﻤﻨﻈﺮی11 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
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ﺧﺒﺮ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ،در
ﺣﻮاﻟﯽ اردن ،ﺑﺮ ﮐﻨﺎری ﮐﻪ از آن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ12 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﯿﻠﻮه ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮآﯾﻨﺪ.
13و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﯿﻨﺤﺎس ﺑﻦاﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ را ﻧﺰد ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽ ﺟﺎد و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ14 .و ﺑﺎ او ده رﺋﯿﺲ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ رﺋﯿﺲ از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی از ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎط
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ15 .ﭘﺲ
اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺟﻠْﻌﺎد آﻣﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ»16 :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﭼﻪ ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ

اﻧﮕﯿﺨﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،اﻣﺮوز از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻤﺮد ﺷﺪهاﯾﺪ؟ 17آﯾﺎ ﮔﻨﺎه ﻓﻐﻮر ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺧﻮد را از آن ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ،اﮔﺮ
ﭼﻪ وﺑﺎ در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎرض ﺷﺪ18 .ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻤﺮد ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ او ﻓﺮدا ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﻀﺐ ﺧﻮاﻫﺪ

ﻧﻤﻮد19 .و ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
در آن ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﻠﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻤﺮد ﻧﺸﻮﯾﺪ ،و از ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﺘﻤﺮد ﻧﺸﻮﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﻮای ﻣﺬﺑﺢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ20 .آﯾﺎ ﻋﺨﺎن
ﺑﻦزارح درﺑﺎره ﭼﯿﺰ ﺣﺮام ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻮرزﯾﺪ؟ ﭘﺲ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﻀﺐ آﻣﺪ ،و آن
ﺷﺨﺺ در ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻼک ﻧﺸﺪ«.
21آﻧﮕﻪ ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ در ﺟﻮاب رؤﺳﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»22ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن! ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن! او ﻣﯽداﻧﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر از
راه ﺗﻤﺮد ﯾﺎ از راه ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺮوز ﻣﺎ را ﺧﻼﺻﯽ ﻣﺪه23 ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺬﺑﺤﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ﺗﺎ از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ ،و ذﺑﺎﯾﺢ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﻢ؛ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ24 .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را از راه اﺣﺘﯿﺎط و ﻫﻮﺷﯿﺎری
ﮐﺮدهاﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ در وﻗﺖ آﯾﻨﺪه ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻪ ﻋﻼﻗﻪ اﺳﺖ؟ 25ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اردن را در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ای ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد ﺣﺪ
ﮔﺬارده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ را در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺮهای ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﭘﺴﺮان ﻣﺎ را از ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎز
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ26 .ﭘﺲ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺷﻊ  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و دوم

361

ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻧﻪ ﺑﺮای ذﺑﯿﺤﻪ27 ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ و در ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻠﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ آورﯾﻢ ،ﺗﺎ در
زﻣﺎن آﯾﻨﺪه ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻣﺎ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺮهای ﻧﯿﺴﺖ28 .ﭘﺲ
ﮔﻔﺘﯿﻢ اﮔﺮ در زﻣﺎن آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺎ و ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎی ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺬﺑﺢ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻧﻪ ﺑﺮای ذﺑﯿﺤﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ29 .ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﺎ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻤﺮد ﺷﺪه ،اﻣﺮوز از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،و
ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردی و ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻮای ﻣﺬﺑﺢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی
ﻣﺴﮑﻦ اوﺳﺖ ،ﺑﺴﺎزﯾﻢ«.
30و ﭼﻮن ﻓﯿﻨﺤﺎس ﮐﺎﻫﻦ و ﺳﺮوران ﺟﻤﺎﻋﺖ و رؤﺳﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺳﺨﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ31 .و
ﻓﯿﻨﺤﺎس ﺑﻦاﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در

ﻣﯿﺎن ﻣﺎﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ را ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮرزﯾﺪهاﯾﺪ؛ ﭘﺲ اﻵن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻼﺻﯽ دادﯾﺪ«.
32ﭘﺲ ﻓﯿﻨﺤﺎس ﺑﻦاﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و ﺳﺮوران از ﻧﺰد ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد از زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ،ﻧﺰد ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ33 .و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪا را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،و درﺑﺎره ﺑﺮآﻣﺪن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ اﯾﺸﺎن
ﺗﺎ زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺮاب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ34 .و
ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد آن ﻣﺬﺑﺢ را ﻋﯿﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آن در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪاﺳﺖ.

23

و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎن

اﯾﺸﺎن از ﻫﺮ ﻃﺮف آراﻣﯽ داده ﺑﻮد ،و ﯾﻮﺷﻊ ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪه ﺑﻮد2 .ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ و رؤﺳﺎ و داوران و ﻧﺎﻇﺮان اﯾﺸﺎن ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪهام3 .و
ﺷﻤﺎ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻃﻮاﯾﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،دﯾﺪهاﯾﺪ ،زﯾﺮا ﯾﻬﻮه،
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ﺧﺪای ﺷﻤﺎ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ4 .اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﻃﻮاﯾﻒ را ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ از اردن
و ﺟﻤﯿﻊ ﻃﻮاﯾﻒ را ﮐﻪ ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪام ﺗﺎ درﯾﺎی ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب آﻓﺘﺎب ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهام ﺗﺎ ﻣﯿﺮاث اﺳﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ5 .و ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ اوﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ
راﻧﺪه ،اﯾﺸﺎن را از ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺷﻤﺎ زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را در ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ6 .ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺳﻔﺮ
ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ از آن ﺗﺠﺎوز ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ7 .ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻃﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ داﺧﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،و ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن را ذﮐﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،و
ﻗﺴﻢ ﻧﺨﻮرﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺳﺠﺪه ﻧﮑﻨﯿﺪ8 .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﭽﺴﺒﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﮐﺮدهاﯾﺪ9 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻮاﯾﻒ ﺑﺰرگ و زورآور را از ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﻣﺎ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ را ﺗﺎ اﻣﺮوز ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ10 .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ ﻫﺰار را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ11 .ﭘﺲ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ12 .و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ اﯾﻦ ﻃﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﭽﺴﺒﯿﺪ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺼﺎﻫﺮت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن درآﯾﯿﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
درآﯾﻨﺪ13 ،ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻃﻮاﯾﻒ را از ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دام و ﺗﻠﻪ و ﺑﺮای ﭘﻬﻠﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ و در ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﺎر ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ وﻗﺘـﯽ
ﮐﻪ از اﯾﻦ زﻣﯿـﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ،ﻫﻼک ﺷﻮﯾـﺪ.
»14و اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﻫﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﯽروم .و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن
ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ از ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﻧﯿﻔﺘﺎده ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪاش واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﯾﮏ ﺣﺮف از آن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﻔﺘﺎده15 .و ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺷﻤﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺪ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺎرض ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ زﻣﯿﻦ
ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ،ﻫﻼک ﺳﺎزد16 .اﮔﺮ از ﻋﻬﺪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و رﻓﺘﻪ ،ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ،
آﻧﮕﺎه ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و از اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ﺑﻪ
زودی ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ«.
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و ﯾﻮﺷﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﺷﮑﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ،و ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و

رؤﺳﺎ و داوران و ﻧﺎﻇﺮان اﯾﺸﺎن را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ2 .و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ »ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺎرح ﭘﺪر اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﭘﺪر ﻧﺎﺣﻮر ،در
زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﻧﻬﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ3 .و ﭘﺪر ﺷﻤﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
را از آن ﻃﺮف ﻧﻬﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪم ،و ذرﯾﺖ او را زﯾﺎد ﮐﺮدم و اﺳﺤﺎق را
ﺑﻪ او دادم4 .و ﯾﻌﻘﻮب و ﻋﯿﺴﻮ را ﺑﻪ اﺳﺤﺎق دادم ،و ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ را ﺑﻪ ﻋﯿﺴﻮ دادم ﺗﺎ ﻣﻠﮑﯿﺖ او ﺑﺸﻮد،
و ﯾﻌﻘﻮب و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮود ﺷﺪﻧﺪ5 .و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در وﺳﻂ
آن ﮐﺮدم ،ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻢ؛ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ را از آن ﺑﯿﺮون آوردم.
»6و ﭼﻮن ﭘﺪران ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم و ﺑﻪ درﯾﺎ رﺳﯿﺪﯾﺪ ،ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎ اراﺑﻪﻫﺎ و
ﺳﻮاران ،ﭘﺪران ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ7 .و ﭼﻮن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،او در ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮔﺬارد ،و درﯾﺎ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن آورده ،اﯾﺸﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ را
در ﻣﺼﺮ ﮐﺮدم دﯾﺪ .ﭘﺲ روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ8 .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ را در زﻣﯿﻦ اﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ آوردم ،و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﻮدم ،و زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را در ﺗﺼﺮف آوردﯾﺪ ،و اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻢ9 .و ﺑﺎﻻق
ﺑﻦﺻﻔﻮر ﻣﻠﮏ ﻣﻮآب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﮐﺮد و ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻦﺑﻌﻮر را ﻃﻠﺒﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را
ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ10 .و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻠﻌﺎم را ﺑﺸﻨﻮم؛ ﻟﻬﺬا ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮐﺖ ﻫﻤﯽ داد و ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ او
رﻫﺎﻧﯿﺪم11 .و از اردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ،ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ رﺳﯿﺪﯾﺪ ،و ﻣﺮدان ارﯾﺤﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﻮرﯾﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و
ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و ﺟﺮﺟﺎﺷﯿﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدم12 .و زﻧﺒﻮر را ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﯾﺸﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮرﯾﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ
ﺑﺮاﻧﺪم ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎن ﺷﻤﺎ13 .و زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن زﺣﻤﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪﯾﺪ ،و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻨﺎ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﺎت زﯾﺘﻮن ﮐﻪ ﻧﮑﺎﺷﺘﯿﺪ،
ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ.
14ﭘﺲ اﻵن از ﯾﻬﻮه ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و او را ﺑﻪ ﺧﻠﻮص و راﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﻧﻬﺮ و در ﻣﺼﺮ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ از ﺧﻮد دور ﮐﺮده ،ﯾﻬﻮه را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
15و اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭘﺲ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ را
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ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺧﻮاه ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﻧﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
ﺧﻮاه ﺧﺪاﯾﺎن اﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻨﯿﺪ ،و اﻣﺎ ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻦ ،ﯾﻬﻮه را ﻋﺒﺎدت
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد«.
16آﻧﮕﺎه ﻗﻮم در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﺎ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﻋﺒﺎدت
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ17 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ و ﭘﺪران ﻣﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون
آورد ،و اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﺰرگ را در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺎ را در ﺗﻤﺎم راه ﮐﻪ رﻓﺘﯿﻢ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻪ
از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ،ﻧﮕﺎه داﺷﺖ18 .و ﯾﻬﻮه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻮاﯾﻒ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ از ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﻬﻮه را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ او
ﺧﺪای ﻣﺎﺳﺖ«.
19ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﻬﻮه را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺧﺪای ﻗﺪوس اﺳﺖ
و او ﺧﺪای ﻏﯿﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﯿﺎن و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺮزﯾﺪ20 .اﮔﺮ ﯾﻬﻮه را ﺗﺮک ﮐﺮده،
ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺿﺮر رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
21ﻗﻮم ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻬﻮه را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد22 «.ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه را ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ﺗﺎ او را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ)23 «.ﮔﻔﺖ(» :ﭘﺲ اﻵن ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ دور ﮐﻨﯿﺪ ،و دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﺎﯾﻞ ﺳﺎزﯾﺪ24 «.ﻗﻮم ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﻧﻤﻮد و آواز او را اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.
25ﭘﺲ در آن روز ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﻗﻮم ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻓﺮﯾﻀﻪ و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺷﮑﯿﻢ ﻗﺮار
داد26 .و ﯾﻮﺷﻊ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را در ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﺧﺪا ﻧﻮﺷﺖ و ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺰرگ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را در آﻧﺠﺎ
زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﻠﻮﻃﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻗﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ27 .و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﯾﻦ
ﺳﻨﮓ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ،ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺲ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﺒﺎدا ﺧﺪای ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ28 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ،ﻗﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ را
ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد رواﻧﻪ ﻧﻤﻮد.
29و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻣﻮر واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن ،ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺻﺪ و ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد،
ﻣﺮد.
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30و او را در ﺣﺪود ﻣﻠﮏ ﺧﻮدش در ﺗﻤﻨﻪ ﺳﺎرح ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل
ﮐﻮه ﺟﺎﻋﺶ اﺳﺖ ،دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
31و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻫﻤﻪ اﯾﺎم ﯾﻮﺷﻊ و ﻫﻤﻪ روزﻫﺎی ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﻮﺷﻊ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و
ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ32 .و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی
ﯾﻮﺳﻒ را ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ آورده ﺑﻮدﻧـﺪ در ﺷﮑﯿﻢ ،در ﺣﺼﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب از ﺑﻨﯽﺣﻤﻮر،
ﭘﺪر ﺷﮑﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻗﺴﯿﻄﻪ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،و آن ﻣﻠﮏ ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ ﺷﺪ.
33و اﻟﻌﺎزار ﺑﻦﻫﺎرون ﻣﺮد ،و او را در ﺗﻞ ﭘﺴﺮش ﻓﯿﻨﺤﺎس ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ او داده
ﺷﺪ ،دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
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