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 1االصحاح  

بَّ َكلََّم َيُشوَع ْبِن ُنوٍن َخاِدَم ُموَسى َقاِئلا  1 بِّ أَنَّ الرَّ  :َوَكاَن َبْعَد َمْوِت ُموَسى َعْبِد الرَّ

ِِ اْعُبْر هَذا األُْرُدنَّ أَْنَت َوُكلُّ هَذا الشَّْعِب إِلَى األَْرِض الَِّتي أََنا » 2  .ُمْعِطيَها لَُهْم أَْي لَِبِني إِْسَراِئيلَ ُموَسى َعْبِدي َقْد َماَت. َفاآلَن قُُم

 .ُكلَّ َمْوِضٍع َتُدوُسُه ُبُطوُن أَْقَداِمُكْم لَُكْم أَْعَطْيُتُه، َكَما َكلَّْمُت ُموَسى 3

يِّيَن، وَ  4 ْهِر اْلَكِبيِر َنْهِر اْلفَُراِت، َجِميِع أَْرِض اْلِحثِّ ِة َولُْبَناَن هَذا إِلَى النَّ يَّ  .إِلَى اْلَبْحِر اْلَكِبيِر َنْحَو َمْغِرِب الشَّْمِس َيُكوُن ُتْخُمُكمْ ِمَن اْلَبرِّ

اِم َحَياِتَك. َكَما ُكْنُت َمَع ُموَسى أَُكوُن َمَعَك. الَ أُْهِملَُك َوالَ أَتْ  5  .ُرُككَ الَ َيِقُف إِْنَساٌن ِفي َوْجِهَك ُكلَّ أَيَّ

ْع، ألَنََّك أَْنَت َتْقسِ  6 ْد َوَتَشجَّ  .ُم لِهَذا الشَّْعِب األَْرَض الَِّتي َحلَْفُت آلَباِئِهْم أَْن أُْعِطَيُهمْ َتَشدَّ

ِريَعِة الَِّتي أََمَرَك ِبَها 7 ا لَِكْي َتَتَحفََّظ لِْلَعَمِل َحَسَب ُكلِّ الشَّ ْع ِجد ا ا، َوَتَشجَّ دا َما ُكْن ُمَتَشدِّ ا َوالَ شِ  إِنَّ َماالا لَِكْي ُتْفلَِح َحْيُثَما ُموَسى َعْبِدي. الَ َتِمْل َعْنَها َيِمينا
 .َتْذَهبُ 

ا َولَْيلا، لَِكْي َتَتَحفََّظ لِْلَعَمِل َحسَ  8 ِريَعِة ِمْن َفِمَك، َبْل َتْلَهُج ِفيِه َنَهارا  َب ُكلِّ َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفيِه. ألَنََّك ِحيَنِئٍذ ُتْصلُِح َطِريَقَك َوِحيَنِئذٍ الَ َيْبَرْح ِسْفُر هِذِه الشَّ
 .ُتْفلِحُ 

بَّ إِلَهَك َمَعَك َحْيُثَما َتْذَهبُ  9 ْع! الَ َتْرَهْب َوالَ َتْرَتِعْب ألَنَّ الرَّ ْد َوَتَشجَّ  .«أََما أََمْرُتَك؟ َتَشدَّ

 :َفأََمَر َيُشوُع ُعَرَفاَء الشَّْعِب َقاِئلا  10

اٍم َتْعُبُروَن األُْرُدنَّ هَذا لَِكْي َتْدُخلُوا َفَتْمَتلِكُ ُجوُزوا ِفي َوَسِط اْلَمَحلَِّة َوأُْمُروا الشَّْعَب َقاِئلِيَن: هَ » 11 ُكْم َبْعَد َثلََثِة أَيَّ ا، ألَنَّ ُئوا ألَْنفُِسُكْم َزادا وا األَْرَض يِّ
بُّ إِلُهُكْم لَِتْمَتلُِكوَها  .«الَِّتي ُيْعِطيُكُم الرَّ

يَن َواْلَجاِديِّ  12 أُوَبْيِنيِّ ى َقاِئلا ُثمَّ َكلََّم َيُشوُع الرَّ  :يَن َوِنْصَف ِسْبِط َمَنسَّ

بُّ إِلُهُكْم َقْد أََراَحُكْم َوأَْعَطاكُ » 13 بِّ َقاِئلا: الرَّ  .ْم هِذِه األَْرضَ اْذُكُروا اْلَكلََم الَِّذي أََمَرُكْم بِِه ُموَسى َعْبُد الرَّ

ِزيَن أََماَم إِْخَوِتُكْم، ُكلُّ األَْبَطاِنَساُؤُكْم َوأَْطَفالُُكْم َوَمَواِشيُكْم َتْلَبُث ِفي األَْرِض ا 14 ، َوأَْنُتْم َتْعُبُروَن ُمَتَجهِّ ِل َذِوي لَِّتي أَْعَطاُكْم ُموَسى ِفي َعْبِر األُْرُدنِّ
 اْلَبأِْس، َوُتِعيُنوَنُهمْ 

ا األَْرَض الَّتِ  15 بُّ إِْخَوَتُكْم ِمْثلَُكْم، َوَيْمَتلُِكوا ُهْم أَْيضا بُّ إِلُهُكْم. ُثمَّ َتْرِجُعوَن إِلَى أَْرِض ِميَراِثُكْم َوَتْمَتلُِكوَنَها، الَِّتي أَْعَطاُكْم َحتَّى ُيِريَح الرَّ ي ُيْعِطيِهُم الرَّ
بِّ ِفي َعْبِر األُْرُدنِّ َنْحَو ُشُروِق الشَّْمسِ   .«ُموَسى َعْبُد الرَّ

 .ْعَملُُه، َوَحْيُثَما ُتْرِسْلَنا َنْذَهبْ ُكلَّ َما أََمْرَتَنا ِبِه نَ »َفأََجاُبوا َيُشوَع َقاِئلِيَن:  16

بُّ إِلُهَك َيُكوُن َمَعَك َكَما َكاَن َمَع ُموَسى 17 َما الرَّ  .َحَسَب ُكلِّ َما َسِمْعَنا لُِموَسى َنْسَمُع لََك. إِنَّ

عْ ُكلُّ إِْنَساٍن َيْعَصى َقْولََك َوالَ َيْسَمُع َكلََمَك ِفي ُكلِّ َما َتأُْمُرهُ ِبِه  18 ا َوَتَشجَّ دا َما ُكْن ُمَتَشدِّ  .«ُيْقَتُل. إِنَّ

 


