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 6االصحاح  

 .َوَكاَنْت أَِريَحا ُمَغلََّقًة ُمَقفَّلًَة ِبَسَبِب َبِني إِْسَراِئيَل. الَ أََحٌد َيْخُرُج َوالَ أََحٌد َيْدُخلُ  1

بُّ لَِيُشوَع:  2  .اْنُظْر. َقْد َدَفْعُت ِبَيِدَك أَِريَحا َوَملَِكَها، َجَباِبَرَة اْلَبأْسِ »َفَقاَل الرَّ

ام  َتُدوُروَن  3 َة أَيَّ ًة َواِحَدًة. هَكَذا َتْفَعلُوَن ِستَّ  .َداِئَرَة اْلَمِديَنِة، َجِميُع ِرَجاِل اْلَحْرِب. َحْوَل اْلَمِديَنِة َمرَّ

ابِع َتُدوُروَن دَ  4 اُبوِت. َوِفي اْلَيْوِم السَّ ْبَعَة أََماَم التَّ ، َواْلَكَهَنُة َيْضِرُبوَن ِباألَْبَواقِ ائِ َوَسْبَعُة َكَهَنة  َيْحِملُوَن أَْبَواَق اْلُهَتاِف السَّ ات   .َرَة اْلَمِديَنِة َسْبَع َمرَّ

ي َمَكاِنِه، ُهَتاًفا َعِظيًما، َفَيْسقُُط ُسوُر اْلَمِديَنِة فِ  َوَيُكوُن ِعْنَد اْمِتَداِد َصْوِت َقْرِن اْلُهَتاِف، ِعْنَد اْسِتَماِعُكْم َصْوَت اْلُبوِق، أَنَّ َجِميَع الشَّْعِب َيْهِتفُ  5
 .«َوَيْصَعُد الشَّْعُب ُكلُّ َرُجل َمَع َوْجِههِ 

ب  »َفَدَعا َيُشوُع ْبُن ُنون  اْلَكَهَنَة َوَقاَل لَُهُم:  6  .«اْحِملُوا َتاُبوَت اْلَعْهِد. َوْلَيْحِمْل َسْبَعُة َكَهَنة  َسْبَعَة أَْبَواِق ُهَتاف  أََماَم َتاُبوِت الرَّ

ب  »ِب: َوَقالُوا لِلشَّعْ  7 ُد أََماَم َتاُبوِت الرَّ  .«اْجَتاُزوا َوُدوُروا َداِئَرَة اْلَمِديَنِة، َوْلَيْجَتِز اْلُمَتَجر 

ْبَعَة أََماَم  8 ْبَعُة اْلَكَهَنُة َحاِملِيَن أَْبَواَق اْلُهَتاِف السَّ ، َوَضَرُبوا بِ َوَكاَن َكَما َقاَل َيُشوُع لِلشَّْعِب. اْجَتاَز السَّ ب  ب  َساِئٌر الرَّ األَْبَواِق. َوَتاُبوُت َعْهِد الرَّ
 َوَراَءُهْم،

اُبوِت. َكانُ  9 اَقُة َساِئَرةٌ َوَراَء التَّ اِرِبيَن ِباألَْبَواِق. َوالسَّ د  َساِئٌر أََماَم اْلَكَهَنِة الضَّ  .وا َيِسيُروَن َوَيْضِرُبوَن ِباألَْبَواقِ َوُكلُّ ُمَتَجر 

ُعوا َصْوَتُكْم، َوالَ َتْخُرْج ِمْن أَْفَواِهُكْم َكلَِمٌة َحتَّى َيْوَم أَقُوُل لَُكُم: اْهِتفُ »ْعَب َقاِئالً: َوأََمَر َيُشوُع الشَّ  10  .«وا. َفَتْهِتفُونَ الَ َتْهِتفُوا َوالَ ُتَسم 

ًة َواِحَدًة. ُثمَّ َدَخلُوا اْلَمَحلَّةَ  11 ب  َحْوَل اْلَمِديَنِة َمرَّ  .َوَباُتوا ِفي اْلَمَحلَّةِ  َفَداَر َتاُبوُت الرَّ

12 ، ب  َر َيُشوُع ِفي اْلَغِد، َوَحَمَل اْلَكَهَنُة َتاُبوَت الرَّ  َفَبكَّ

ب  َساِئُروَن َسْيًرا َوَضارِ  13 ْبَعَة أََماَم َتاُبوِت الرَّ ْبَعُة اْلَكَهَنُة اْلَحاِملُوَن أَْبَواَق اْلُهَتاِف السَّ اَقُة ُبوَن ِباألَْبَواِق، َواَوالسَّ ُدوَن َساِئُروَن أََماَمُهْم، َواْلسَّ ْلُمَتَجر 
. َكاُنوا َيِسيُروَن َوَيْضِرُبوَن ِباألَْبَواقِ  ب   .َساِئَرةٌ َوَراَء َتاُبوِت الرَّ

ًة َواِحَدًة، ُثمَّ َرَجُعوا إِلَى اْلَمَحلَِّة. هَكَذا َفعَ  14 اِني َمرَّ ام  َوَداُروا ِباْلَمِديَنِة ِفي اْلَيْوِم الثَّ َة أَيَّ  .لُوا ِستَّ

ُروا ِعْنَد ُطلُوِع اْلَفْجِر َوَداُروا َداِئَرَة اْلَمِديَنِة َعلَى هَذا اْلمِ  15 ُهْم َبكَّ ابِع أَنَّ . ِفي ذلَِك اْلَيْوِم َفَقْط َداُروا َداِئَرَة اْلَمِديَنِة َوَكاَن ِفي اْلَيْوِم السَّ ات  ْنَواِل َسْبَع َمرَّ
ات    .َسْبَع َمرَّ

اِبَعِة ِعْنَدَما َضَرَب اْلَكَهَنُة ِباألَْبَواِق أَنَّ َيُشوَع َقاَل لِلشَّْعِب:  16 ِة السَّ بَّ َقْد أَْعَطاُكُم اْلَمِديَنةَ »َوَكاَن ِفي اْلَمرَّ  .اْهِتفُوا، ألَنَّ الرَّ

اِنيَ  17 . َراَحاُب الزَّ ب  ًما لِلرَّ أَِت اْلُمْرَسلَْيِن اللََّذْيِن أَْرَسْلَناهُ َفَتُكوُن اْلَمِديَنُة َوُكلُّ َما ِفيَها ُمَحرَّ َها َقْد َخبَّ  .َماُة َفَقْط َتْحَيا ِهَي َوُكلُّ َمْن َمَعَها ِفي اْلَبْيِت، ألَنَّ

ُموا، َوَتأُْخُذوا ِمَن اْلَحَراِم َوَتْجَعلُوا َمَحلََّة إِ  18 ا أَْنُتْم َفاْحَتِرُزوا ِمَن اْلَحَراِم لَِئالَّ ُتَحرَّ ُروَهاَوأَمَّ َمًة َوُتَكد   .ْسَراِئيَل ُمَحرَّ

ب   19 ب  َوَتْدُخُل ِفي ِخَزاَنِة الرَّ َهِب َوآِنَيِة النَُّحاِس َواْلَحِديِد َتُكوُن قُْدًسا لِلرَّ ِة َوالذَّ  .«َوُكلُّ اْلِفضَّ

وُر ِفي َمَكاِنِه، َوَصِعَد الشَّْعُب  َفَهَتَف الشَّْعُب َوَضَرُبوا ِباألَْبَواِق. َوَكاَن ِحيَن َسِمَع الشَّْعُب َصْوتَ  20 اْلُبوِق أَنَّ الشَّْعَب َهَتَف ُهَتاًفا َعِظيًما، َفَسَقَط السُّ
 .إِلَى اْلَمِديَنِة ُكلُّ َرُجل َمَع َوْجِهِه، َوأََخُذوا اْلَمِديَنةَ 

ُموا ُكلَّ َما ِفي اْلَمِديَنِة ِمْن َرُجل َواْمَرأَة ، ِمْن ِطْفل َوشَ  21 ْيفِ َوَحرَّ ، َحتَّى اْلَبَقَر َواْلَغَنَم َواْلَحِميَر ِبَحد  السَّ  .ْيخ 
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َسا األَْرَض:  22 ُجلَْيِن اللََّذْيِن َتَجسَّ اِنَيِة َوأَْخِرَجا ِمْن ُهَناَك اْلَمْرأََة َوُكلَّ َما لََها َكَما َحلَْفُتَما لََها»َوَقاَل َيُشوُع لِلرَّ  .«اْدُخالَ َبْيَت اْلَمْرأَِة الزَّ

َها َوإِْخَوَتَها َوُكلَّ َما لََها، َوأَْخَرَجا 23  .ُكلَّ َعَشاِئِرَها َوَتَرَكاُهْم َخاِرَج َمَحلَِّة إِْسَراِئيلَ  َفَدَخَل اْلُغالََماِن اْلَجاُسوَساِن َوأَْخَرَجا َراَحاَب َوأََباَها َوأُمَّ

اِر َمَع ُكل  َما ِبَها، 24 ب   َوأَْحَرقُوا اْلَمِديَنَة ِبالنَّ َهُب َوآِنَيُة النَُّحاِس َواْلَحِديِد َجَعلُوَها فِي ِخَزاَنِة َبْيِت الرَّ ُة َوالذَّ َما اْلِفضَّ  .إِنَّ

اِنَيَة َوَبْيَت أَِبيَها َوُكلَّ َما لََها، َوَسَكَنْت ِفي َوَسِط إِْسَراِئيَل إِلَى هَذا 25 أَِت اْلُمْرَسلَْيِن اللََّذْيِن أَْرَسلَُهَما َيُشوُع اْلَيْوِم، ألَنَّهَ  َواْسَتْحَيا َيُشوُع َراَحاَب الزَّ ا َخبَّ
َسا أَِريَحا  .لَِكْي َيَتَجسَّ

سُ »َوَحلََف َيُشوُع ِفي ذلَِك اْلَوْقِت َقاِئالً:  26 ُجُل الَِّذي َيقُوُم َوَيْبِني هِذِه اْلَمِديَنَة أَِريَحا. ِبِبْكِرِه ُيَؤس  ب  الرَّ اَم الرَّ  .«َها َوِبَصِغيِرِه َيْنِصُب أَْبَواَبَهاَمْلُعوٌن قُدَّ

بُّ َمَع َيُشوَع، َوَكاَن َخَبُرهُ ِفي َجِميِع األَْرِض  27  .َوَكاَن الرَّ

 


