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 24االصحاح  

ب  َوَجَمَع َيُشوُع َجِميَع أَْسَباِط إِْسَراِئيَل إِلَى َشِكيَم. َوَدَعا ُشُيوَخ إِْسَراِئيَل َوُرَؤَساَءُهْم َوقَُضاَتُهْم َوعُ  1 ُُوا أََماَم الرب ََ َم ََ ََاَءُهْم   .َر

بُّ إِلُه »َوَقاَل َيُشوُع لَِجِميِع الشبْعِب:  2 ْهِر. َتاَرُح أَُبو إِْبَراِهيَم َوأَُبو َناُحوَر، َوَعَبدُ هَكَذا َقاَل الرب ْهِر ُمْنُذ الدب َِي َعْبِر النب وا آلَِهة  إِْسَراِئيَل: آَباُؤُكْم َسَكُنوا 
 .أُْخَرى

رْ  3 ََ َِي ُكل  أَْرِض َكْنَعاَن، َوأَْك ْهِر َوِسْرُت ِبِه   .ُت َنْسَُُه َوأَْعَطْيُتُه إِْسَحاقَ ََأََخْذُت إِْبَراِهيَم أََباُكْم ِمْن َعْبِر النب

ا َيْعقُوُب َوَبُنوهُ ََ  4  .َنَزلُوا إِلَى ِمْصرَ َوأَْعَطْيُت إِْسَحاَق َيْعقُوَب َوِعيُسَو، َوأَْعَطْيُت ِعيُسَو َجَبَل َسِعيَر لَِيْمَُِكُه. َوأَمب

َعُْ  5 ََ ُُْت ُموَسى َوَهاُروَن َوَضَرْبُت ِمْصَر َحَسَب َما  َُمب أَْخَرْجُتُكمْ َوأَْرَس َِي َوَسِطَها،   .ُت 

ُُْتُم اْلَبْحَر َوَتبَع اْلِمْصِريُّوَن آَباَءُكْم ِبَمْرَكَباٍت َوَُْرَساٍن إِلَ  6  .ى َبْحِر ُسوفٍ ََأَْخَرْجُت آَباَءُكْم ِمْن ِمْصَر، َوَدَخ

ا َبْيَنُكْم َوَبْيَن اْلِمصْ  7 َََجَعَل َظالَم   ، ب  َِي اْلَقفْ َََصَرُخوا إِلَى الرب َِي ِمْصَر، َوأََقْمُتْم  ُُْت  َََع اُهْم. َوَرأَْت أَْعُيُنُكْم َما  َََغطب ا ِري يَن، َوَجََُب َعَُْيِهِم اْلَبْحَر  ام  ِر أَيب
َِيَرة    .َك

َََحاَرُبوُكْم،  8 َِي َعْبِر األُْرُدن   اِكِنيَن  يَن السب َََمَُْكُتْم أَْرَضُهْم َوأَْهَُْكُتُهْم ِمْن أََماِمُكمْ َُمب أََتْيُت ِبُكْم إِلَى أَْرِض األَُموِري  ََْعُتُهْم ِبَيِدُكْم   .َوَد

َُْعنَ  9 َُْعاَم ْبَن َبُعوَر لَِكْي َي  .ُكمْ َوَقاَم َباالَُق ْبُن ِصفُّوَر َمُُِك ُموآَب َوَحاَرَب إِْسَراِئيَل، َوأَْرَسَل َوَدَعا َب

َََباَرَكُكْم َبَرَكة  َوأَْنَقْذُتُكْم ِمْن َيِدهِ َولَْم أََشأْ أَْن أَْسَمَع لِبَُْ  10  .َعاَم، 

يُّونَ  11 َََحاَرَبُكْم أَْصَحاُب أَِريَحا: األَُموِريُّوَن َواْلِفِرز  يُّوَن َواْلِجْرَجاِشيُّوَن َواْلحِ َُمب َعَبْرُتُم األُْرُدنب َوأََتْيُتْم إِلَى أَِريَحا.   َ يُّوَن  َواْلَكْنَعاِنيُّوَن َواْلِح و 
ََْعُتُهْم ِبَيِدُكمْ  َد ََ  .َواْلَيُبوِسيُّوَن، 

َناِبيَر َوَطَرْدُتُهْم ِمْن أََماِمُكْم، أَْي َمَُِكيِ األَُموِري يَن، الَ ِبَسْيِفَك َوالَ  12 اَمُكُم الزب ُُْت قُدب  .ِبَقْوِسكَ َوأَْرَس

ا لَْم َتْتَعُبوا َعَُْيَها، َومُ  13 ا لَْم َتْبُنوَها َوَتْسُكُنوَن ِبَها، َوِمْن ُكُروٍم َوَزْيُتوٍن لَْم َتْغِرُسوَها َتأُْكُُونَ َوأَْعَطْيُتُكْم أَْرض   .ُدن 

ْبرِ  14 ََ َِي ِع بب َواْعُبُدوهُ ِبَكَمال َوأََماَنٍة، َواْنِزُعوا اآللَِهَة البِذيَن َعَبَدُهْم آَباُؤُكْم  َِي ِمْصَر، وَ ََاآلَن اْخَشْوا الرب ْهِر َو بب  النب  .اْعُبُدوا الرب

ََاْخَتاُروا ألَْنفُِسُكُم اْلَيْوَم َمْن َتْعُبُدوَن: إِْن َكاَن اآل 15  ، بب َِي أَْعُيِنُكْم أَْن َتْعُبُدوا الرب ْهِر، َوإِْن َكاَن َوإِْن َساَء  َِي َعْبِر النب لَِهَة البِذيَن َعَبَدُهْم آَباُؤُكُم البِذيَن 
بب  آلَِهَة األَُموِري ينَ  َنْعُبُد الرب ََ ا أََنا َوَبْيِتي  َِي أَْرِضِهْم. َوأَمب  .«البِذيَن أَْنُتْم َساِكُنوَن 

بب لَِنْعُبَد آلَِهة  أُْخَرى،»ََأََجاَب الشبْعُب َوَقالُوا:  16  َحاَشا لََنا أَْن َنْتُرَك الرب

بب إِلَهَنا ُهَو البِذي أَْصَعَدَنا  17 َُْك اآلَياِت اْلَعِظيَمةَ ألَنب الرب ِة، َوالبِذي َعِمَل أََماَم أَْعُيِنَنا ِت َِي ُكل  َوآَباَءَنا ِمْن أَْرِض ِمْصَر ِمْن َبْيِت اْلُعُبوِديب ، َوَحِفَظَنا 
َِي َوَسِطِهمْ  َِي َجِميِع الشُُّعوِب البِذيَن َعَبْرَنا  َِيَها َو ِريِق البِتي ِسْرَنا   .الطب

بب ألَ َوَطَرَد  18 ا َنْعُبُد الرب َََنْحُن أَْيض  اِكِنيَن األَْرَض.  يَن السب بُّ ِمْن أََماِمَنا َجِميَع الشُُّعوِب، َواألَُموِري  ُه ُهَو إِلُهَناالرب  .«نب

وٌس َوإِلٌه َغيُ »َََقاَل َيُشوُع لُِشبْعِب:  19 ُه إِلٌه قُدُّ بب ألَنب  .وٌر ُهَو. الَ َيْغِفُر ُذُنوَبُكْم َوَخَطاَياُكمْ الَ َتْقِدُروَن أَْن َتْعُبُدوا الرب

ََُيِسيُء إِلَْيُكْم َوُيْفِنيُكْم َبْعَد أَْن أَْحَسَن إِ  20 بب َوَعَبْدُتْم آلَِهة  َغِريَبة  َيْرجُع   .«لَْيُكمْ َوإَِذا َتَرْكُتُم الرب

بب َنْعُبدُ » َََقاَل الشبْعُب لَِيُشوَع:  21  .«الَ. َبِل الرب
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بب لَِتْعُبُدوهُ »َََقاَل َيُشوُع لُِشبْعِب:  22 ُكْم َقِد اْخَتْرُتْم ألَْنفُِسُكُم الرب َقالُوا: «. أَْنُتْم ُشُهوٌد َعَُى أَْنفُِسُكْم أَنب  .«َنْحُن ُشُهودٌ »ََ

َِي َوَسِطُكْم َوأَِميُُوا قُُُوَبُكْم إِلَ » 23 ب  إِلِه إِْسَراِئيلَ ََاآلَن اْنِزُعوا اآللَِهَة اْلَغِريَبَة البِتي   .«ى الرب

بب إِلَهَنا َنْعُبُد َولَِصْوِتِه َنْسَمعُ »َََقاَل الشبْعُب لَِيُشوَع:  24  .«الرب

َِي َشِكيمَ  25 ا  ََِريَضة  َوُحْكم  َِي ذلَِك اْلَيْوِم، َوَجَعَل لَُهْم  ا لُِشبْعِب   .َوَقَطَع َيُشوُع َعْهد 

ا َوَنَصَبُه ُهَناَك َتْحَت اْلَبُُّوَطِة البتِي ِعْنَد َمْقِدِس اَوَكَتَب َيُشوُع هَذا اْلكَ  26 ا َكِبير  َِي ِسْفِر َشِريَعِة هللِا. َوأََخَذ َحَجر  ب  الََم   .لرب

ُه َقْد َسِمَع ُكلب كَ »َُمب َقاَل َيُشوُع لَِجِميِع الشبْعِب:  27 ا َعَُْيَنا، ألَنب ا َعَُْيُكْم لَِئالب َتْجَحُدوا إِنب هَذا اْلَحَجَر َيُكوُن َشاِهد  َََيُكوُن َشاِهد  ب  البِذي َكُبَمَنا ِبِه،  الَِم الرب
 .«إِلَهُكمْ 

ُِْكهِ  28  .َُمب َصَرَف َيُشوُع الشبْعَب ُكلب َواِحٍد إِلَى ُم

ب  اْبَن  29 ُه َماَت َيُشوُع ْبُن ُنوٍن َعْبُد الرب  .ِمَئٍة َوَعْشِر ِسِنينَ َوَكاَن َبْعَد هَذا اْلَكالَِم أَنب

َراِيَم ِشَمالِيب َجَبِل َجاَعشَ  30 َْ َِي َجَبِل أَ َِي ِتْمَنَة َساَرَح البِتي  ُِْكِه،  َِي ُتُخِم ُم ََُنوهُ  َد ََ. 

اُمُهمْ  31 ُيوِخ البِذيَن َطالَْت أَيب اِم الشُّ اِم َيُشوَع، َوُكلب أَيب بب ُكلب أَيب ب  البِذي َعِمَُُه إلِْسَراِئيلَ  َوَعَبَد إِْسَراِئيُل الرب  .َبْعَد َيُشوَع َوالبِذيَن َعَرَُوا ُكلب َعَمِل الرب

َِي ِقْطَعِة اْلَحْقِل البِتي ا 32 َِي َشِكيَم،  ََُنوَها  َر أَِبي َشِكيَم ِبِمَئِة ْشَتَراَها َيْعقُوُب ِمْن َبِني َحُموَوِعَظاُم ُيوُسَف البِتي أَْصَعَدَها َبُنو إِْسَراِئيَل ِمْن ِمْصَر َد
ا ُْك  َََصاَرْت لَِبِني ُيوُسَف ُم  .َقِسيَطٍة، 

َراِيمَ  33 َْ َِي َجَبِل أَ َِيْنَحاَس اْبِنِه البِتي أُْعِطَيْت لَُه  َِي ِجْبَعِة  ََُنوهُ  َد ََ  .َوَماَت أَلَِعاَزاُر ْبُن َهاُروَن 

 


