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یشوع

یشوعرب کو راہنمائی کی داریذمہ سونپتا ہے
خادمکےرب1 موسٰی موتکی رببعدکے موسٰی کے مددگار یشوع بن

نون ہمسے کلام ہوا۔ اُس نے کہا، میرا”2 خادم فوتموسٰی ہو گیا ہے۔
اب اُٹھ، پوریاِس قوم ساتھکے یائے یردندر کو پار کر میںملـکاُسکے
داخل ہو جا اسرائیلیوںمَیںجو کو دینے ہوں۔کو زمینجس3 پر بھی تُو اپنا
پاؤں رکھے گا اُسے مَیں موسٰی کے ساتھ کئے وعدےگئے کے مطابق تجھے
دوں گا۔ تمہارے4 ملـک کی سرحدیں یہ ہوں :گی جنوب میں نجب کا
یگستان، ر شمال میں لبنان، مشرق میں یائے فراتدر اور مغرب میں بحـیرۂ
روم۔ ِحتّی قوم کا پورا علاقہ اِس میں شامل ہو گا۔ تیرے5 جیتے جی کوئی
تیرا سامنا نہیں کر سکے طرحجسگا۔ مَیں موسٰی کے ساتھ تھا، اُسی طرح
تیرے ساتھ بھی ہوں گا۔ مَیں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، نہ ترکتجھے
کروں گا۔

مضبوط6 اور دلیر ہو، کیونکہ تُو ہی اِس قوم کو میراث میں ملـکوہ
دے جسگا کا مَیں نے اُن باپکے دادا سے قَسم کھا کر وعدہ کیا تھا۔
لیکن7 خبردار، مضبوط اور بہت دلیر ہو۔ احتیاط سے اُس پوری شریعت
پر عمل کر میرےجو خادم موسٰی نے تجھے دی ہے۔ اُس سے نہ دائیں اور
نہ ہٹنا۔طرفبائیں پھرجہاں بھیکہیں تُو کامیابجائے ہو گا۔ 8 باتیںجو
اِس شریعت کتابکی میں لـکھی ہیں تیرےوہ منہ سے نہ ہٹیں۔ راتدن
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اُن پر غور کرتا رہ تاکہ تُو احتیاط سے اِس کی باتہر پر عمل کر سکے۔ پھر
تُو ہر کام کامیابمیں حالخوشاور ہو گا۔

مَیں9 پھر ہوںکہتا مضبوطکہ اور دلیر ہو۔ نہ گھبرا اور نہ حوصلہ ہار،
کیونکہ جہاں بھی تُو جائے گا ربوہاں تیرا تیرےخدا ساتھ رہے “گا۔

ملـک میں داخل ہونے کی یاں تیار
10 پھر یشوع قوم کے نگہبانوں سے مخاطب ہوا، 11 خیمہ” گاہ میں ہر

جگہ جا کر لوگوں کو اطلاع دیں کہ سفر کے لئے کھانے بندوبستکا کر
لیں۔ کیونکہ تین دن کے بعد آپ یائے در یردن کو پار کر کے ملـکاُس پر
قبضہ کریں گے آپربجو کا آپخدا کو ورثے دےمیں رہا “ہے۔

پھر12 یشوع روبن، اورجد منسّی کے قبیلےآدھے مخاطبسے ہوا، یہ”13
بات یاد رکھیں خادمکےربجو موسٰی تھی،کہیسےآپنے رب’ تمہارا
خدا تم کو یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر کا یہ علاقہ دیتا ہے تاکہ تم
یہاں امن و امان کے ساتھ رہ ‘سکو۔ جباب14 ہم یائے در یردن کو پار
کر رہے ہیں تو آپ کے بال بچے اور مویشی یہیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن لازم
ہے آپکہ کے جنگتمام کرنے کے قابل مرد مسلح ہو کر اپنے بھائیوں
کے آگے آگے یا در کو پار کریں۔ آپ کو اُس تکوقت اپنے بھائیوں کی
مدد کرنا ہے تکجب15 رب اُنہیں وہ آرام نہ دے جو آپ کو حاصل
ہے اور وہ ملـکاُس پر قبضہ نہ کر لیں آپربجو کا خدا دےاُنہیں رہا
اِسہے۔ کے بعد آپہی کو اپنے اُس علاقے واپسمیں جا کر آباد ہونے
اجازتکی ہو گی ربجو کے خادم موسٰی آپنے کو یائے در یردن کے
کنارےمشرقی پر دیا “تھا۔
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16 اُنہوں نے جواب میں یشوع سے کہا، جو” بھی حکم آپ نے ہمیں

دیا ہے وہ ہم مانیں گے اور جہاں بھی ہمیں بھیجیں گے وہاں جائیں گے۔
کیموسٰیہمطرحجس17 باتہر بھیکیآپطرحاُسیتھےمانتے باتہر
مانیں آپربلیکنگے۔ کا اُسیخدا آپطرح ساتھکے طرحجسہو وہ
موسٰی کے ساتھ تھا۔ 18 جو آپبھی کے حکم ورزیخلافکی کر آپکے
کی وہ تمام باتیں نہ مانے فرمائیںآپجو گے اُسے جائے۔دیموتسزائے
لیکن مضبوط اور دلیر “!ہوں

2
یریحو شہر میں جاسوساسرائیلی

1 پھر یشوع نے چپکے سے دو جاسوسوں کو ِشّطیم سے بھیج دیا جہاں
اسرائیلی خیمہ گاہ تھی۔ اُس نے اُن سے کہا، جا” کر ملـک کا جائزہ
لیں، خاص کر یریحو شہر “کا۔ وہ روانہ ہوئے اور چلتے چلتے ایک کسبی
کے گھر جسپہنچے کا نام راحب تھا۔ وہاں راتوہ کے لئے ٹھہر گئے۔
لیکن2 یریحو بادشاہکے اطلاعکو ملی آجکہ شام اسرائیلیکچھکو یہاںمرد
پہنچ گئے ہیں ملـکجو کی جاسوسی کرنا ہتے چا ہیں۔ 3 یہ سن کر بادشاہ
راحبنے کو خبر بھیجی، اُن” آدمیوں کو نکال دو پاستمہارےجو آ کر
ٹھہرے ہوئے ہیں، کیونکہ ملـکپورےیہ کی جاسوسی کرنے کے لئے
آئے “ہیں۔

4 لیکن راحب نے دونوں آدمیوں کو چھپا رکھا تھا۔ اُس نے جی،”کہا، یہ پاسمیرےآدمی آئے تو تھے لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ کہاں
سے آئے ہیں۔ دنجب5 ڈھلنے لگا اور شہر کے دروازوں کو بند کرنے کا
وقت آ گیا تو وہ چلے مجھےگئے۔ معلوم نہیں جلدیابگئے۔طرفکسکہ
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کر کے اُن کا پیچھا کریں۔ عین ممکن ہے آپکہ اُنہیں پکڑ “لیں۔ حقیقت6
راحبمیں چھتاُنہیںنے پر لے جا وہاںکر پڑےپر َسن ڈنٹھلوںکے کے
نیچے چھپا دیا تھا۔ راحب7 باتکی سن کر بادشاہ کے آدمی وہاں چلےسے
گئے اور شہر سے نکل کر جاسوسوں تعاقبکے میں اُس راستے پر چلنے لـگے
جو یائے در یردن کے اُن گہرےکم تکمقاموں لے جاتا ہے جہاں اُسے
پیدل عبور کیا جا تھا۔سکتا اور یہہیجوں آدمی نکلے، شہر کا دروازہ اُن کے
پیچھے بند کر دیا گیا۔

جاسوسوں8 کے سو جانے سے پہلے راحب چھتنے پر آ کر 9 اُن سے
مَیں”کہا، ہوںجانتی ربکہ آپملـکیہنے دےکو دیا آپہے۔ کے
بارے سنمیں ہمکر دہشتپر چھا گئی ملـکاورہے، باشندےتمامکے
ہمت ہار گئے ہیں۔ 10 کیونکہ ہمیں خبر ملی ہے آپکہ مصرکے سے نکلتے
ربوقت نے بحرِ ُلزم ق کا آپطرحکسپانی کے خشکآگے کر دیا۔ یہ
ہمارےبھی سننے میں آیا ہے آپکہ نے یائے در یردن مشرقکے میں ہنے ر
والے بادشاہوںدو سیحون عوجاور ساتھکے کیا کچھ کیا، آپکہ اُنہیںنے
طرحپوری تباہ دیا۔کر سنیہ11 ٹوٹہمتہماریکر آپگئی۔ منےکے سا
حوصلہسبہم ہار گئے ہیں، آپربکیونکہ کا آسمانخدا و زمین کا خدا
ہے۔ اب12 رب کی قَسم کھا کر مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اُسی طرح
میرے خاندان پر مہربانی کریں طرحجسگے کہ مَیں آپنے پر کی ہے۔
اور ضمانت کے طور پر مجھے کوئی نشان دیں 13 کہ میرےآپ ماں باپ،
میرے بہن بھائیوں اور اُن کے گھر والوں کو زندہ چھوڑ کر موتہمیں سے
بچائے رکھیں “گے۔

آدمیوں14 نے کہا، ہم” اپنی جانوں ضمانتکو کے طور پیشپر کرتے
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ہیں محفوظآپکہ رہیں گے۔ کسیآپاگر بارےہمارےکو میں اطلاع
نہ دیں تو مہربانیضرورسےآپہم وفاداریاور آئیںپیشسے ربجبگے
ہمیں ملـکیہ عطا فرمائے “گا۔

راحبتب15 نے شہر سے نکلنے میں اُن کی مدد کی۔ چونکہ اُس کا گھر
شہر کی چاردیواری سے ملحق تھا اِس لئے آدمی کھڑکی سے نکل کر رسّے
کے یعے ذر باہر کی زمین پر اُتر آئے۔ 16 اُترنے سے پہلے راحب نے اُنہیں
ہدایت کی، پہاڑی” علاقے کی طرف چلے جائیں۔ جو آپ کا تعاقب کر
رہے ہیں وہ وہاں آپ کو ڈھونڈ نہیں سکیں گے۔ تین تکدن یعنی جب
واپسوہتک نہ آ وہاںجائیں اِسرہنا۔چھپے جانےجہاںبعدکے کا ارادہ
چلےہے “جانا۔

17 آدمیوں نے اُس سے کہا، جو” قَسم آپ نے ہمیں کھلائی ہے ہم
ضرور اُس کے پابند رہیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے 18 ہمارےآپکہ اِس
ملـک میں وقتآتے رنگقرمزی کا یہ رّسا اُس کھڑکی کے منے سا باندھ
جسدیں میں آپسے نے ہمیں اُترنے دیا ہے۔ یہ بھی لازم ہے کہ اُس
وقت آپ کے ماں باپ، بھائی بہنیں اور تمام گھر والے آپ کے گھر میں
ہوں۔ 19 اگر آپکوئی کے گھر میں سے نکلے اور مار دیا جائے تو یہ ہمارا
قصور نہیں ہو گا، ہم ذمہ دار نہیں ٹھہریں گے۔ لیکن اگر کسی کو ہاتھ
لگایا جائے آپجو کے گھر کے اندر ہو تو ہم ہی اُس موتکی کے ذمہ
دار ٹھہریں گے۔ 20 اور کسی ہمارےکو معاملے بارےکے میں اطلاع نہ
دینا، ورنہ ہم اُس قَسم سے آزاد ہیں آپجو ہمیںنے “کھلائی۔

راحب21 جوابنے ٹھیک”دیا، ہے، ایسا ہی “ہو۔ پھر اُس اُنہیںنے
رُخصت کیا اور وہ روانہ ہوئے۔ اور راحب نے اپنی کھڑکی کے ساتھ
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مذکورہ رّسا باندھ دیا۔
جاسوس22 چلتے چلتے پہاڑی علاقے میں آ گئے۔ وہاں وہ تین دن رہے۔

اِتنے میں اُن تعاقبکا کرنے پورےوالے راستے کھوجکا لگا کر ہاتھخالی
لوٹے۔ 23 پھر دونوں جاسوسوں پہاڑینے علاقے سے اُتر کر یائے در یردن
کو پار کیا اور یشوع بن نون پاسکے آ سبکر کچھ بیان کیا جو اُن کے ساتھ
ہوا تھا۔ اُنہوں24 نے کہا، یقیناً” رب نے ہمیں دےملـکپورا دیا ہے۔
بارےہمارے سنمیں ملـککر تمامکے باشندوں طاریدہشتپر ہو گئی
“ہے۔

3
اسرائیلی یائے در یردن کو عبور کرتے ہیں

سویرےصبح1 اُٹھ کر یشوع اور تمام اسرائیلی ِشّطیم سے روانہ ہوئے۔
وہجب یائے یردندر پر پہنچے تو اُسے عبور نہ کیا راتبلـکہ کے لئے کنارے
پر رُک گئے۔ 2 وہ تین دن وہاں رہے۔ پھر نگہبانوں نے خیمہ گاہ میں سے
گزر کر لوگوں3 کو حکم دیا، آپجب” دیکھیں کہ لاوی کے قبیلے کے
آپربامام کے خدا کے عہد کا صندوق اُٹھائے ہوئے ہیں تو اپنے اپنے
مقام سے روانہ ہو کر اُس کے پیچھے ہو لیں۔ 4 پھر آپ کو پتا چلے گا کہ
کہاں جانا ہے، آپکیونکہ پہلے کبھی وہاں نہیں گئے۔ لیکن صندوق کے
ً ایکتقریبا کلو میٹر پیچھے رہیں اور یادہ ز قریب نہ “جائیں۔

5 یشوع نے لوگوں کو بتایا، اپنے” آپ کو مخصوص و مُقّدس کریں،
کیونکہ آپربکل حیرتدرمیانکے انگیز کرےکام “گا۔

اگلے6 دن یشوع نے اماموں سے کہا، عہد” کا صندوق اُٹھا کر لوگوں
آگےکے آگے یا در پارکو “کریں۔ صندوقامامچنانچہ کو اُٹھا کر آگے آگے
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چل دیئے۔ 7 اور رب نے یشوع سے فرمایا، مَیں” تجھے تمام اسرائیلیوں کے
منے سا سرفراز کر دوں گا، اور آج ہی مَیں یہ کام شروع کروں گا تاکہ وہ
جان لیں طرحجسکہ مَیں موسٰی کے ساتھ تھا اُسی تیرےطرح ساتھ بھی
عہد8ہوں۔ اُٹھانےصندوقکا اماموںوالے کو بتا دینا، یائےآپجب’ در
یردن کنارےکے پہنچیں گے تو وہاں پانی میں رُک “۔‘جائیں

یشوع9 اسرائیلیوںنے سے پاسمیرے”کہا، آئیں رباور اپنے خدا کے
لیںجانآپآج10لیں۔سنفرمان زندہکہگے درمیانکےآپخدا اورہے
کہ ًوہ آپیقینا آگےکے آگے جا قوموںدوسریکر گا،دےنکالکو خواہ
وہ کنعانی، ِحتّی، ِحوّی، فرِزّی، اموریجرجاسی، یا یبوسی ہوں۔ یہ11 یوں
ظاہر ہو گا کہ عہد کا یہ صندوق جو تمام دنیا مالـککے کا آپہے کے
آگے آگے یائے در یردن میں جائے گا۔ اب12 ایسا کریں کہ ہر قبیلے میں
ایکایکسے آدمی کو چن لیں تاکہ بارہ افراد جمع ہو جائیں۔ 13 پھر امام
تمام دنیا مالـککے رب کے عہد کا صندوق اُٹھا کر یا در میں جائیں گے۔
اور جوں ہی وہ اپنے پاؤں پانی میں رکھیں گے تو پانی کا بہاؤ رُک جائے گا
اور آنے والا پانی ڈھیر بن کر کھڑا رہے “گا۔

14 چنانچہ اسرائیلی اپنے خیموں سمیٹکو کر روانہ ہوئے، اور عہد کا
صندوق اُٹھانے والے امام اُن کے آگے آگے چل دیئے۔ فصل15 کی کٹائی
کا موسم تھا، اور یا در کا پانی کناروں سے باہر آ گیا تھا۔ لیکن جوں ہی
صندوق کو اُٹھانے والے اماموں نے یا در کے کنارے پہنچ کر پانی میں
قدم رکھا 16 تو آنے والے پانی کا بہاؤ رُک گیا۔ وہ اُن سے ایکدُور شہر
قریبکے ڈھیر بن جسگیا کا نام آدم تھا اور جو ضرتان نزدیککے ہے۔
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جو پانی دوسری یعنی بحـیرۂ مُردار کی طرف بہہ رہا تھا وہ پوری طرح اُتر
گیا۔ تب اسرائیلیوں نے یریحو شہر کے مقابل یا در کو پار کیا۔ رب17 کا
عہد صندوقکا اُٹھانے والے امام یائے در یردن بیچکے زمینخشکمیں
کھڑےپر زمینخشکلوگباقیجبکہرہے پر امامگئے۔گزرسے وقتاُس
تک کھڑےوہاں تکجبرہے تمام اسرائیلیوں خشکنے زمین پر چل
کر یا در کو پار نہ کر لیا۔

4
یادگار پتھر

پوریجب1 قوم نے یائے در یردن کو عبور کر لیا تو رب یشوع سے ہم
کلام ہوا، ہر”2 قبیلے میں ایکایکسے آدمی کو چن لے۔ 3 پھر اِن بارہ
آدمیوں کو امامجہاںکہدےحکم یائے یردندر ہیںکھڑےدرمیانکے
وہاں سے بارہ پتھر اُٹھا کر اُنہیں اُس جگہ رکھ دو جہاں تم آج رات ٹھہرو
“گے۔

یشوعچنانچہ4 اُننے بارہ آدمیوں کو بُلایا اُسجنہیں اسرائیلنے ہرکے
قبیلے چنسے لیا تھا اور5 اُن اپنےرب”کہا،سے خدا آگےکےصندوقکے
آگے چل کر یا در کے تکدرمیان آپجائیں۔ میں سے ہر ایکایکآدمی
پتھر اُٹھا کر اپنے کندھے پر رکھے اور باہر لے جائے۔ کُل بارہ پتھر ہوں
گے، اسرائیل کے ہر قبیلے کے لئے ایک۔ 6 یہ پتھر آپ کے ایکدرمیان
یادگار نشان رہیں گے۔ آئندہ آپجب آپبچےکے سے پوچھیں گے کہ اِن
پتھروں کا مطلبکیا ہے 7 تو اُنہیں بتانا، یہ’ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یائے در
یردن کا بہاؤ رُک گیا ربجب کا عہد کا صندوق اُس میں سے ‘گزرا۔ یہ
پتھر تکابد اسرائیل کو یاد دلاتے رہیں گے یہاںکہ کیا کچھ ہوا “تھا۔
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اسرائیلیوں8 نے ایسا ہی کیا۔ اُنہوں نے یائے در یردن کے بیچ میں سے

اپنے قبیلوں کی تعداد کے مطابق بارہ پتھر اُٹھائے، بالکل اُسی طرح جس
یشوعنےربطرح کو فرمایا تھا۔ اُنہوںپھر یہنے پتھر ساتھاپنے اُسکرلے
جگہ رکھ دیئے راتاُنہیںجہاں کے لئے ٹھہرنا تھا۔ ساتھ9 ساتھ یشوع نے
اُس بھیجگہ بارہ عہدجہاںکئےکھڑےپتھر اُٹھانےصندوقکا اماموالے
یائے در یردن کے کھڑےدرمیان تھے۔ یہ پتھر تکآج پڑےوہاں ہیں۔
صندوق10 کو اُٹھانے والے امام یا در کھڑےدرمیانکے تکجبرہے
لوگوں نے تمام احکام ربجو نے یشوع کو دیئے پورےتھے نہ کر لئے۔
سبیوں کچھ ویسا ہی ہوا جیسا موسٰی نے یشوع کو فرمایا تھا۔

لوگ جلدی جلدی یا در میں سے گزرے۔ 11 جب سب دوسرے
کنارے تھےپر تو رببھیامام کنارےکرلےصندوقکا پہنچےپر اور دوبارہ
قوم آگےکے آگے چلنے لـگے۔ طرحجساور12 موسٰی نے فرمایا تھا، روبن،
جد اور منسّی کے آدھے قبیلے کے مرد مسلح ہو کر باقی اسرائیلی قبیلوں سے
پہلے یا در کنارےدوسرےکے پر پہنچ گئے تھے۔ 13ً تقریبا مسلح40,000
مرد اُس وقت رب کے منے سا یریحو کے میدان میں پہنچ گئے تاکہ وہاں
جنگ کریں۔ 14 اُس ربدن نے یشوع کو پوری اسرائیلی قوم کے منے سا
اُسکیا۔سرفراز اُسلوگجیجیتےکے مانتےخوفیوںکا طرحجسرہے
پہلے موسٰی کا۔

یشوعنےربپھر15 عہد”16کہا،سے اُٹھانےصندوقکا اماموںوالے
کو یا در میں سے نکلنے کا حکم “دے۔ یشوع17 نے ایسا ہی کیا 18 تو جوں
کنارےامامہی پہنچپر پانیگئے دوبارہ بہہ کر یا در کناروںکے باہرسے آنے
لگا۔
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19 اسرائیلیوں نے پہلے مہینے کے دسویں *دن یائے در یردن کو عبور

کیا۔ اُنہوں نے اپنے خیمے یریحو کے مشرق میں واقع ِجلجال کھڑےمیں
کئے۔ وہاں20 یشوع نے یا در میں سے چنے ہوئے بارہ پتھروں کو کھڑا کیا۔
اُس21 اسرائیلیوںنے بچےکےآپجبآئندہ”کہا،سے اپنے باپاپنے سے
پوچھیں گے کہ اِن پتھروں کا مطلبکیا ہے 22 تو اُنہیں بتانا، یہ’ وہ جگہ ہے
اسرائیلیجہاں قوم زمینخشکنے پر یائے یردندر پارکو ‘کیا۔ کیونکہ23
آپرب کے خدا آپتکوقتاُسنے کے آگے آگے یا در کا خشکپانی
کر آپتکجبدیا وہاں سے گزر نہ گئے، بالکل اُسی طرحجسطرح بحرِ
ُلزم ق کے ساتھ کیا ہمجبتھا اُس میں سے گزرے۔ اُس24 نے یہ کام اِس
لئے کیا تاکہ زمین کی تمام قومیں الله قدرتکی کو جان لیں اور آپ ہمیشہ
رب اپنے خدا خوفکا “مانیں۔

5
1 یہ خبر یائے در یردن کے مغرب میں آباد تمام اموری بادشاہوں اور

ساحلی علاقے میں آباد تمام کنعانی بادشاہوں تک پہنچ گئی کہ رب نے
اسرائیلیوں کے منے سا یا در کو خشکتکوقتاُس کر سبتکجبدیا
نے پار نہ کر لیا تھا۔ تب اُن کی ہمت ٹوٹ گئی اور اُن میں اسرائیلیوں کا
سامنا کرنے جرأتکی نہ رہی۔

ِجلجال میں ختنہ
2 اُس وقت رب نے یشوع سے کہا، پتھر” کی یاں چھر بنا کر پہلے کی

طرح اسرائیلیوں کا ختنہ کروا “دے۔ 3 چنانچہ یشوع نے پتھر کی یاں چھر
بنا کر ایک جگہ پر اسرائیلیوں کا ختنہ کروایا جس کا نام بعد میں ختنہ’
* 4:19 پہلے مہینے کے دسویں :دن یل۔ اپر
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‘پہاڑ رکھا گیا۔ بات4 یہ تھی کہ جو مرد مصر سے جنگوقتنکلتے کرنے
کے قابل تھے وہ یگستان ر میں چلتے چلتے مر چکے تھے۔ 5 مصر سے روانہ
ہونے والے اِن تمام مردوں کا ختنہ ہوا تھا، لیکن جتنے لڑکوں پیدائشکی
یگستان ر میں ہوئی تھی اُن کا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ 6 چونکہ رباسرائیلی کے
تابع نہیں رہے تھے اِس لئے اُس نے قَسم کھائی تھی کہ وہ ملـکاُس کو
نہیں دیکھیں دودھمیںجسگے اور شہد کثرتکی جساورہے کا وعدہ
اُس نے قَسم کھا کر اُن باپکے دادا سے کیا تھا۔ نتیجے میں ًاسرائیلی فورا
ملـک داخلمیں نہ ہو سکے بلـکہ اُنہیں یگستانتکوقتاُس ر میں پھرنا پڑا
تکجب وہ تمام مرد مر نہ گئے جو مصر سے نکلتے جنگوقت کرنے کے
قابل تھے۔ 7 اُن کی ربجگہ نے اُن کے بیٹوں کو کھڑا کیا تھا۔ یشوع نے
اُن ہی کا ختنہ کروایا۔ اُن کا ختنہ اِس لئے ہوا کہ یگستان ر میں سفر کے
دوران اُن کا ختنہ نہیں کیا گیا تھا۔

پوری8 قوم کے مردوں کا ختنہ ہونے کے بعد وہ اُس تکوقت خیمہ
میںگاہ تکجبرہے اُن ٹھیکزخمکے نہیں ہو تھے۔گئے رباور9 نے
یشوع سے کہا، آج” مَیں نے مصر کی رُسوائی تم سے دُور کر دی *“ہے۔
اِس لئے اُس جگہ کا نام تکآج ِجلجال یعنی لُڑھکانا رہا ہے۔

اسرائیلیجب10 یریحو میدانیکے علاقے میں واقع ِجلجال میں زنخیمہ
تھے تو اُنہوں نے فسح کی عید بھی منائی۔ مہینے کا چودھواں دن تھا، 11 اور
اگلے ہی دن وہ پہلی دفعہ ملـکاُس کی پیداوار میں سے بےخمیری روٹی
اور اناج کے بُھنے ہوئے دانے لـگے۔کھانے اُس12 بعدکے دنکے مَن کا
سلسلہ ختم ہوا اور اسرائیلیوں کے لئے یہ سہولت نہ رہی۔ اُس سال سے وہ
* 5:9 دُور دیکر :ہے لفظی :ترجمہ لُڑھکا کر دُور دیکر ہے۔
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کنعان کی پیداوار سے کھانے لـگے۔
فرشتے سے یشوع ملاقاتکی

ایک13 دن یشوع یریحو شہر قریبکے ایکاچانکتھا۔ آدمی اُس کے
منے سا کھڑا نظر آیا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ یشوع نے اُس کے
پاس جا ساتھہمارےآپکیا”پوچھا،کر دشمنوںہمارےیا “ہیں؟ساتھکے

آدمی14 نے نہیں،”کہا، ربمَیں کے لشکر کا ہوںسردار اور ابھی ابھی
پاستیرے پہنچا “ہوں۔

سنیہ یشوعکر گرنے اُسےکر سجدہ کیا اور میرے”پوچھا، آقا اپنے خادم
کو کیا فرمانا ہتے چا “ہیں؟

رب15 کے لشکر کے سردار نے جواب میں کہا، اپنے” جوتے اُتار
دے، کیونکہ جس جگہ پر تُو کھڑا ہے وہ مُقّدس “ہے۔ یشوع نے ایسا
ہی کیا۔

6
یریحو کی تباہی

1 اُن دنوں میں اسرائیلیوں کی وجہ سے یریحو دروازےکے بند ہی رہے۔
نہ کوئی باہر نکلا، نہ کوئی اندر گیا۔ رب2 نے یشوع سے کہا، مَیں” نے
یریحو کو اُس کے بادشاہ اور فوجی افسروں سمیت تیرے ہاتھ میں کر دیا
ہے۔ 3 جو جنگاسرائیلی کے لئے تیرے ساتھ نکلیں گے اُن کے ساتھ شہر
فصیلکی ساتھکے چلساتھ ایککر چکر لگاؤ اور پھر خیمہ واپسمیںگاہ
آ جاؤ۔ چھ تکدن ایسا ہی کرو۔ سات4 امام ایک ایک نرسنگا اُٹھائے
عہد کے صندوق کے آگے آگے چلیں۔ پھر ساتویں دن شہر کے گرد سات
چکر لگاؤ۔ ساتھ ساتھ امام نرسنگے بجاتے رہیں۔ جب5 وہ نرسنگوں کو
بجاتے بجاتے لمبی پھونکسی ماریں گے تو پھر تمام بڑےاسرائیلی زور سے
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جنگ کا نعرہ لگائیں۔ اِس پر شہر کی فصیل گر جائے گی لوگتیرےاور
ہر جگہ سیدھے شہر میں داخل ہو سکیں “گے۔

6 یشوع بن نون نے اماموں کو بُلا کر اُن سے کہا، رب” کے عہد کا
صندوق اُٹھا میرےکر ساتھ چلیں۔ ساتاور ایکایکامام نرسنگا اُٹھائے
صندوق کے آگے آگے “چلیں۔ 7 پھر اُس نے باقی لوگوں سے کہا، آئیں،”
شہر فصیلکی چلساتھساتھکے ایککر لگائیں۔چکر مسلح ربآدمی کے
صندوق کے آگے آگے “چلیں۔

کچھسب8 یشوع ہدایاتکی مطابقکے ساتہوا۔ امام نرسنگے بجاتے
ربہوئے کے آگے آگے چلے ربجبکہ عہدکے صندوقکا اُن پیچھےکے
پیچھے تھا۔ مسلح9 آدمیوں میں سے کچھ بجانے والے اماموں کے آگے آگے
اور کچھ صندوق کے پیچھے پیچھے چلنے لـگے۔ اِتنے میں امام نرسنگے بجاتے
رہے۔ لیکن10 یشوع نے باقی لوگوں کو حکم دیا تھا کہ اُس جنگدن کا
نعرہ نہ لگائیں۔ اُس نے کہا، تکجب” مَیں حکم نہ دوں اُس تکوقت
لفظایک بھی نہ مَیںجببولنا۔ اشارہ دوں گا تو پھر خوبہی نعرہ “لگانا۔
اِسی11 طرح رب کے صندوق نے شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ چل کر
چکر لگایا۔ پھر لوگوں نے خیمہ گاہ لوٹمیں کر راتوہاں گزاری۔

12-13 اگلے دن یشوع صبح سویرے اُٹھا، اور اماموں اور فوجیوں نے
دوسری مرتبہ شہر کا چکر لگایا۔ اُن کی وہی ترتیب تھی۔ پہلے کچھ مسلح
آدمی، پھر سات نرسنگے بجانے والے امام، پھر رب کے عہد کا صندوق
اُٹھانے والے امام اور آخر میں مزید کچھ مسلح آدمی تھے۔ چکر لگانے کے
دوران امام نرسنگے بجاتے رہے۔ دوسرےاِس14 دن بھی وہ شہر کا چکر
لگا کر خیمہ گاہ لوٹمیں آئے۔ اُنہوں نے تکدنچھ ایسا ہی کیا۔
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15 ساتویں دن اُنہوں نے صبح سویرے اُٹھ کر شہر کا چکر یوں لگایا

پہلےجیسے دنوںچھ لیکنمیں، اِس اُنہوںدفعہ نے ساتکُل لگائے۔چکر
16 ساتویں چکر پر اماموں نے نرسنگوں کو بجاتے ہوئے لمبی سی پھونک
تبماری۔ یشوع لوگوںنے سے کہا، جنگ” کا نعرہ لگائیں، ربکیونکہ
نے آپ کو یہ شہر دے دیا ہے۔ 17 شہر کو اور جو کچھ اُس میں ہے
تباہ کر ربکے کے لئے مخصوص کرنا راحبصرفہے۔ کسبی کو اُن
لوگوں سمیت بچانا ہے جو اُس کے گھر میں ہیں۔ کیونکہ اُس ہمارےنے
اُن جاسوسوں کو چھپا دیا جن کو ہم نے یہاں بھیجا تھا۔ لیکن18 الله کے
لئے مخصوص چیزوں کو ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ آپاگر اُن میں سے کچھ لے
لیں تو اپنے آپ کو تباہ کریں گے بلـکہ اسرائیلی خیمہ گاہ پر بھی تباہی اور
آفت لائیں گے۔ 19 جو کچھ بھی چاندی، سونے، پیتل یا لوہے سے بنا ہے
ربوہ کے لئے مخصوص ہے۔ رباُسے کے خزانے میں ڈالنا “ہے۔

20 جب اماموں نے لمبی پھونک ماری تو اسرائیلیوں نے جنگ کے
نعرےزوردار اچانکلگائے۔ یریحو کی فصیل گر گئی، اور شخصہر اپنی
اپنی جگہ پر سیدھا شہر میں داخل ہوا۔ یوں شہر اسرائیل کے قبضے میں آ
گیا۔ 21 جو کچھ بھی شہر میں تھا اُسے اُنہوں نے تلوار سے مار کر رب کے
لئے مخصوص کیا، خواہ مرد یا جوانعورت، یا بزرگ، بھیڑبکریگائےبَیل،
یا گدھا تھا۔

22 جن دو آدمیوں نے ملـک کی جاسوسی کی تھی اُن سے یشوع نے
اپنیاب”کہا، قَسم کا وعدہ پورا کریں۔ میںگھرکےکسبی جا کر اُسے اور
اُس کے تمام گھر والوں کو نکال “لائیں۔ 23 چنانچہ یہ جوان آدمی گئے اور
راحب، اُس ماںکے باپ، بھائیوں اور باقی داروںرشتے اُسکو ملـکیتکی



یشوع 6:24 xv یشوع 7:3

نکالسمیت باہرسےگاہخیمہکر کہیں بسا اُنہوںپھر24دیا۔ پورےنے شہر
کو اور جو کچھ اُس میں تھا بھسم کر دیا۔ لیکن چاندی، سونے، پیتل اور
لوہے کا تمام مال اُنہوں ربنے گھرکے ڈالمیںخزانےکے دیا۔ یشوع25
راحبصرفنے کسبی اور اُس کے گھر والوں کو بچائے رکھا، کیونکہ
اُس نے اُن آدمیوں کو چھپا دیا تھا جنہیں یشوع نے یریحو بھیجا تھا۔ راحب
تکآج اسرائیلیوں درمیانکے رہتی ہے۔

اُس26 وقت یشوع نے قَسم کھائی، رب” لعنتکی اُس پر ہو جو یریحو
کا شہر سرےنئے سے تعمیر کرنے کرے۔کوششکی شہر کی بنیاد رکھتے
وقت وہ اپنے پہلوٹھے سے محروم ہو جائے گا، اور اُس کے دروازوں کو
کھڑا وقتکرتے وہ سباپنے سے چھوٹے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھے “گا۔

یشوعربیوں27 تھا،ساتھکے اور اُس پھیلمیںملـکپورےشہرتکی
گئی۔

7
عکن کا گناہ

لیکن1 ربتکجہاں کے لئے مخصوص چیزوں کا تعلق تھا اسرائیلیوں
کی۔بےوفائینے یہوداہ قبیلےکے ایککے آدمی نے اُن میں کچھسے اپنے
لئے لے لیا۔ اُس کا نام عکن بن کرمی بن زبدی بن زارح تھا۔ تب رب کا
اسرائیلیوںغضب پر نازل ہوا۔

2 یہ یوں ظاہر ہوا کہ یشوع نے کچھ آدمیوں کو یریحو سے عَی شہر کو
بھیج دیا بیتجو ایل کے مشرق میں بیت آون قریبکے ہے۔ اُس نے اُن
سے کہا، اُس” علاقے میں جا کر اُس جاسوسیکی “کریں۔ چنانچہ وہ جا
کر ایسا ہی کرنے لـگے۔ جب3 واپس آئے تو اُنہوں نے یشوع سے کہا،
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اِس” ضرورتکی نہیں کہ لوگتمام عَی پر حملہ کریں۔ شکستاُسے دینے
کے لئے دو یا تین ہزار مرد کافی ہیں۔ باقی لوگوں کو نہ بھیجیں ورنہ وہ خواہ
جائیںتھکمخواہ دشمنکیونکہگے، لوگکے “ہیں۔کم ًچنانچہ4 تقریبا تین
ہزار آدمی عَی لڑنےسے لیکنگئے۔ وہ عَی مردوںکے شکستسے کھا کر
فرار ہوئے، 5 اور اُن کے 36 افراد شہید ہوئے۔ عَی کے آدمیوں نے شہر
دروازےکے سے لے کر تکشبریم اُن تعاقبکا کر کے وہاں کی ڈھلان
پر اُنہیں مار سختاسرائیلیتبڈالا۔ گھبرا گئے، اور اُن دےجوابہمتکی
گئی۔

یشوع6 رنجشنے کا اظہار کر کے اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا رباور کے
صندوق کے منے سا منہ کے بل گر گیا۔ وہاں وہ تکشام پڑا رہا۔ اسرائیل
کے بزرگوں نے بھی ایسا ہی کیا اور اپنے سر خاکپر ڈال لی۔ یشوع7 نے
کہا، رباےہائے،” قادرِ !مطلق تُو نے اِس قوم کو یائے در یردن میں
سے گزرنے کیوں دیا اگر تیرا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں یوں امور کے
حوالے کر ہلاککے کاشکرے؟ ہم یا در کے کنارےمشرقی پر ہنے ر
کے لئے تیار !ہوتے اے8 رب، اب مَیں کیا کہوں جب اسرائیل اپنے
دشمنوں کے منے سا بھاگسے آیا ہے؟ 9 کنعانی اور ملـک کی باقی قومیں
یہ سن کر ہمیں گھیر لیں گی اور ہمارا نام و نشان مٹا دیں گی۔ اگر ایسا ہو گا
تو پھر تُو خود اپنا عظیم نام قائم رکھنے کے لئے کرےکیا “گا؟

جواب10 میں رب نے یشوع سے کہا، اُٹھ” کر کھڑا ہو !جا تُو کیوں
منہ کے بل پڑا ہے؟ 11 اسرائیل نے گناہ کیا ہے۔ اُنہوں نے میرے عہد
کی خلاف ورزی کی ہے جو مَیں نے اُن کے ساتھ باندھا تھا۔ اُنہوں نے
مخصوص شدہ چیزوں میں سے کچھ لے لیا ہے، اور چوری کر کے چپکے



یشوع 7:12 xvii یشوع 7:18

ملامیںساماناپنےسے لیا اِسی12ہے۔ لئے اسرائیلی دشمنوںاپنے منےکے سا
قائم نہیں رہ سکتے بلـکہ پیٹھ پھیر بھاگکر رہے ہیں۔ کیونکہ اِس حرکت
سے اسرائیل نے اپنے آپ کو بھی ہلاکت کے لئے مخصوص کر لیا ہے۔
تکجب تم اپنے درمیان سے وہ نکالکچھ کر تباہ نہ کر لو جو تباہی کے لئے
مخصوص ہے اُس تکوقت مَیں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ اب13 اُٹھ
اور لوگوں میرےکو لئے مخصوص مُقّدسو کر۔ اُنہیں بتا دینا، اپنے’ آپ
کو کل کے لئے مخصوص مُقّدسو کرنا، ربکیونکہ جو اسرائیل کا خدا
ہے فرماتا ہے اےکہ تیرےاسرائیل، درمیان ایسا مال ہے میرےجو لئے
مخصوص تکجبہے۔ تم اُسے اپنے درمیان سے نکال نہ دو اپنے دشمنوں
کے منے سا قائم نہیں رہ سکو ‘گے۔

14 کل صبح کو ہر ایک قبیلہ اپنے آپ کو پیش کرے۔ رب ظاہر
کرے گا کہ قصوروار شخص کون سے قبیلے کا ہے۔ پھر اُس قبیلے کے
باریکنبے باری منے سا جسآئیں۔ کنبے ربکو قصوروار ٹھہرائے گا اُس
مختلفکے خاندان منے سا آئیں۔ خاندانجساور ربکو قصوروار ٹھرائے
گا اُس مختلفکے افراد منے سا آئیں۔ 15 ربجو کے لئے مالمخصوص کے
ساتھ پکڑا جائے گا اُسے اُس کی ملـکیت سمیت جلا دینا ہے، کیونکہ اُس
ربنے کے عہد ورزیخلافکی کر اسرائیلکے میں ناکشرم کام کیا
“ہے۔

یشوعسویرےصبحدناگلے16 قبیلوںنے باریباریکو پاساپنے آنے
دیا۔ جب یہوداہ کے قبیلے کی باری آئی تو رب نے اُسے قصوروار ٹھہرایا۔
جب17 اُس قبیلے مختلفکے کنبے منے سا آئے تو رب نے زارح کے کنبے
کو قصوروار زارحجبٹھہرایا۔ مختلفکے خاندان منے سا آئے ربتو نے
زبدی کا خاندان قصوروار ٹھہرایا۔ 18 آخرکار یشوع نے اُس خاندان کو
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ً ًفردا فردا پاساپنے آنے دیا، اور عکن بن کرمی بن زبدی بن زارح پکڑا گیا۔
یشوع19 نے اُس سے کہا، بیٹا،” رب اسرائیل کے خدا کو جلال دو اور
اُس ستائشکی کرو۔ مجھے بتا دو کہ تم نے کیا کِیا۔ کوئی باتبھی مجھ سے
مت “چھپانا۔

عکن20 جوابنے دیا، واقعی” مَیں ربنے اسرائیل کے خدا کا گناہ
کیا ہے۔ مَیں21 نے لُوٹے ہوئے مال میں سے بابل ایککا شاندار چوغہ،
ً تقریبا سوا دو کلو چاندیگرام اور آدھے کلو گرام زائدسے اینٹکیسونے
لے لی تھی۔ یہ چیزیں دیکھ کر مَیں نے اُن کا لالچ کیا اور اُنہیں لے لیا۔
اب میرےوہ خیمے کی زمین میں دبی ہوئی ہیں۔ چاندی کو مَیں نے باقی
چیزوں نیچےکے چھپا “دیا۔

22 یہ سن کر یشوع نے اپنے بندوں کو عکن کے خیمے پاسکے بھیج
دیا۔ وہ دوڑ کر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہ مال واقعی خیمے کی زمین میں
چھپایا ہوا ہے اور کہ چاندی دوسری چیزوں کے نیچے پڑی ہے۔ 23 وہ یہ
خیمےکچھسب نکالسے کر یشوع اور تمام اسرائیلیوں پاسکے لے آئے اور
رب کے منے سا رکھ دیا۔ 24 پھر یشوع اور تمام اسرائیلی زارحبنعکن کو پکڑ
کر وادٔی عکور میں لے گئے۔ اُنہوں نے چاندی، لباس، سونے کی اینٹ،
عکن کے بیٹے بیٹیوں، گائےبَیلوں، گدھوں، یوں بھیڑبکر اور اُس کے خیمے
غرض اُس ملـکیتپوریکی کو اُس وادی میں پہنچا دیا۔

یشوع25 نے کہا، تم” یہ آفت ہم پر کیوں لائے ہو؟ آج رب تم پر ہی
آفت لائے “گا۔ اسرائیلپورےپھر عکننے اُسکو سمیتوالوںگھرکے
سنگسار کر کے جلا دیا۔ عکن26 کے اوپر اُنہوں پتھروںنے کا بڑا ڈھیر لگا
دیا وجہیہیہے۔موجودوہاںتکآججو اُستکآجکہہے نامکا وادٔی
عکور آفتیعنی وادیکی رہا ہے۔
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اِس کے رببعد غضبسختکا ٹھنڈا ہو گیا۔
8

عَی شکستکی
1 پھر رب نے یشوع سے کہا، مت” ڈر اور مت گھبرا بلـکہ تمام فوجی

اپنے ساتھ لے کر عَی شہر پر حملہ کر۔ کیونکہ مَیں نے عَی کے بادشاہ، اُس
کی قوم، اُس کے شہر ملـکاور تیرےکو ہاتھ میں کر دیا ہے۔ لازم2 ہے
کہ تُو عَی اور اُس کے بادشاہ کے ساتھ وہ کرےکچھ جو تُو نے یریحو اور
اُس کے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن اِس مرتبہ تم اُس کا مال اور مویشی
پاساپنے رکھ سکتے ہو۔ حملہ وقتکرتے شہر گھاتپیچھےکے “لگا۔

3 چنانچہ پورےیشوع لشکر کے ساتھ عَی پر حملہ کرنے کے لئے نکلا۔
اُس میںفوجیوںاچھےسےسباپنےنے 30,000سے چنکو لیا اور اُنہیں
رات وقتکے عَی بھیجخلافکے کر 4 حکم دیا، دھیان” دیں آپکہ شہر
شہرسبکےسبلگائیں۔گھاتپیچھےکے قریبکے تیارہی اِتنے5رہیں۔
میں مَیں باقی مردوں کے ساتھ شہر قریبکے آ جاؤں گا۔ جباور شہر کے
لوگ پہلے ہمارےطرحکی ساتھ لڑنے کے لئے نکلیں گے تو ہم اُن کے آگے
بھاگآگے گے۔جائیں پیچھےہمارےوہ6 پڑ جائیں یوںاورگے اُنہیںہم شہر
سے دُور لے جائیں گے، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ ہم اِس دفعہ بھی پہلے
کی طرح اُن بھاگسے رہے ہیں۔ 7 آپپھر اُس جگہ نکلیںسے آپجہاں
بیٹھےمیںگھات ہوں اورگے شہر پر قبضہ آپربلیں۔کر کا آپاُسےخدا
ہاتھکے میں گا۔دےکر آپشہرجب8 قبضےکے میں ہو گا تو اُسے جلا
دینا۔ وہی کریں ربجو نے فرمایا میریہے۔ ہدایاتاِن پر دھیان “دیں۔
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9 یہ کہہ کر یشوع نے اُنہیں عَی بھیجطرفکی دیا۔ وہ روانہ ہو کر عَی

مغربکے گھاتمیں میں بیٹھ گئے۔ یہ بیتجگہ ایل اور عَی کے درمیان
تھی۔ لیکن یشوع نے یہ رات باقی لوگوں کے ساتھ خیمہ گاہ میں گزاری۔
اگلے10 دن سویرےصبح یشوع نے آدمیوں کو جمع کر کے اُن کا جائزہ
لیا۔ پھر وہ اسرائیل کے بزرگوں کے ساتھ اُن کے آگے آگے عَی کی طرف
دیا۔چل 11 جو لشکر اُس ساتھکے تھا وہ چلتے چلتے عَی کے منے پہنچسا گیا۔
اُنہوں نے شہر شمالکے میں اپنے لگائے۔خیمے اُن کے اور شہر درمیانکے
وادی تھی۔

12 جو شہر مغربکے میں عَی اور بیت ایل کے درمیان گھات لگائے
بیٹھے تھے ًوہ تقریبا 5,000 مرد تھے۔ یوں13 شہر مغربکے اور شمال میں
آدمی لڑنے کے لئے تیار راتہوئے۔ وقتکے یشوع وادی میں پہنچ گیا۔

جب14 عَی کے بادشاہ نے شمال میں اسرائیلیوں کو دیکھا تو اُس نے
جلدی جلدی یاں تیار کیں۔ اگلے دن صبح سویرے وہ اپنے آدمیوں کے
ساتھ شہر سے نکلا تاکہ اسرائیلیوں کے ساتھ لڑے۔ یہ جگہ وادٔی یردن کی
طرف تھی۔ بادشاہ کو معلوم نہ ہوا کہ اسرائیلی شہر کے پیچھے گھات میں
بیٹھے ہیں۔ جب15 عَی کے مرد نکلے تو یشوع اور اُس کا شکستلشکر کا
اظہار کر یگستانکے ر طرفکی بھاگنے لـگے۔

تب16 عَی کے تمام مردوں کو اسرائیلیوں تعاقبکا کرنے کے لئے بُلایا
گیا، اور یشوع کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ شہر سے دُور نکل گئے۔ ایک17
مرد بھی عَی یا بیت ایل میں نہ رہا بلـکہ سب اسرائیلیوںسبکے کے پیچھے
پڑ گئے۔ صرفنہ یہ بلـکہ اُنہوں نے شہر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔

18 ربپھر یشوعنے سے کہا، جو” تیرےشمشیر ہاتھ میں ہے اُسے عَی
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خلافکے اُٹھائے رکھ، کیونکہ مَیں یہ تیرےشہر ہاتھ میں کر دوں “گا۔
یشوع نے ایسا ہی کیا، اور19 اُسہیجوں اپنینے شمشیر سے طرفکیعَی
اشارہ میںگھاتکیا بیٹھے جلدیآدمی اپنیسے جگہ نکلسے آئے اور دوڑ
دوڑ کر شہر جھپٹپر پڑے۔ اُنہوں نے اُس پر قبضہ کر جلدیکے سے اُسے
جلا دیا۔

عَیجب20 آدمیوںکے نے مُڑ کر نظر ڈالی تو دیکھا کہ شہر دھوئیںسے
اُٹھبادلکے ابلیکنہیں۔رہے اُن لئےکے بھی بچنے نہراستہکوئیکا رہا،
کیونکہ جو اسرائیلی تکاب اُن کے آگے آگے یگستان ر بھاگطرفکی
رہے تھے وہ اچانک مُڑ کر تعاقب کرنے والوں پر ٹوٹ پڑے۔ 21 کیونکہ
جب یشوع اور اُس کے ساتھ کے آدمیوں نے دیکھا گھاتکہ میں بیٹھے
اسرائیلیوں نے شہر پر قبضہ کر لیا ہے اور کہ شہر سے دھواں اُٹھ رہا ہے تو
اُنہوں نے مُڑ کر عَی آدمیوںکے پر حملہ کر دیا۔ ساتھساتھ22 شہر داخلمیں
ہوئے اسرائیلی شہر سے نکل کر پیچھے سے اُن سے لڑنے لـگے۔ چنانچہ عَی
کے آدمی بیچ میں پھنس گئے۔ اسرائیلیوں نے سب کو قتل کر دیا، اور نہ
کوئی بچا، نہ کوئی فرار ہو سکا۔ صرف23 عَی کے بادشاہ کو زندہ پکڑا اور
یشوع پاسکے لایا گیا۔

24 عَی مردوںکے تعاقبکا کرتے کرتے سباُن کو کھلے میدان اور
یگستان ر میں تلوار سے مار دینے بعدکے اسرائیلیوں نے عَی شہر واپسمیں آ
کر تمام باشندوں ہلاککو کر دیا۔ اُس25 دن عَی تمامکے مرد اور عورتیں
مارے گئے، کُل 12,000 افراد۔ 26 کیونکہ یشوع نے تکوقتاُس اپنی
شمشیر اُٹھائے رکھی تکجب عَی کے تمام باشندوں ہلاککو نہ کر دیا
گیا۔ صرف27 شہر مویشیکے اور لُوٹا ہوا مال بچ گیا، کیونکہ اِس ربدفعہ
ہدایتنے کی تھی کہ اسرائیلی اُسے لے جا سکتے ہیں۔
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28 یشوع نے عَی کو جلا کر اُسے ہمیشہ کے لئے ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔

یہ مقام تکآج ویران ہے۔ 29 عَی کے بادشاہ لاشکی اُس نے تکشام
درخت سے لٹکائے رکھی۔ پھر جب سورج ڈوبنے لگا تو یشوع نے اپنے
لوگوں کو حکم دیا کہ بادشاہ لاشکی درختکو سے اُتار دیں۔ تب اُنہوں
نے اُسے شہر دروازےکے پھینکپاسکے کر اُس پر پتھر کا بڑا ڈھیر لگا
دیا۔ یہ ڈھیر تکآج موجود ہے۔

عیبال پہاڑ پر عہد کی تجدید
وقتاُس30 یشوع اسرائیلربنے کے خدا کی تعظیم میں عیبال پہاڑ پر

قربان گاہ بنائی ربطرحجس31 کے خادم موسٰی نے اسرائیلیوں کو حکم
دیا تھا۔ اُس نے اُسے موسٰی کی شریعت کی کتاب میں درج ہدایات کے
مطابق بنایا۔ قربان گاہ کے پتھر تراشے بغیر لگائے گئے، اور اُن پر لوہے کا
آلہ نہ چلایا گیا۔ اُس پر اُنہوں ربنے کو بھسم ہونے والی اور سلامتی کی
پیشقربانیاں کیں۔

32 وہاں یشوع نے اسرائیلیوں کی موجودگی میں پتھروں پر موسٰی کی
شریعت دوبارہ لـکھ دی۔ 33 پھر بزرگوں، نگہبانوں اور قاضیوں کے ساتھ
مل کر تمام اسرائیلی دو میںگروہوں تقسیم پردیسیہوئے۔ بھی اُن شاملمیں
ایکتھے۔ گروہ گرزیم پہاڑ کے منے سا کھڑا ہوا اور دوسرا عیبال پہاڑ کے
منے۔ سا دونوں دوسرےایکگروہ کے کھڑےمقابل رہے جبکہ لاوی
قبیلےکے کے امام اُن کھڑےدرمیانکے ہوئے۔ اُنہوں ربنے عہدکے
کا صندوق اُٹھا رکھا تھا۔ سب کچھ ہدایاتاُن کے عین مطابق ہوا ربجو
کے خادم موسٰی اسرائیلیوںنے برکتکو دینے کے لئے دی تھیں۔
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پھر34 یشوع باتوںتمامکیشریعتنے تلاوتکی اُسکی، بھیبرکاتکی

اور اُس کی لعنتیں بھی۔ سب کچھ اُس نے ویسا ہی پڑھا جیسا شریعتکہ
کتابکی میں درج تھا۔ 35 جو بھی حکم موسٰی نے دیا تھا اُس ایککا بھی
لفظ نہ تلاوتکیجسرہا یشوع نے تمام اسرائیلیوں جماعتپوریکی کے
منے سا نہ کی ہو۔ اور سب نے یہ باتیں سنیں۔ اِس میں عورتیں، بچے اور اُن
درمیانکے ہنے ر شاملسبپردیسیوالے تھے۔

9
ِجبعونی یشوع کو دھوکا دیتے ہیں

1 اِن باتوں کی خبر یائے در یردن کے مغرب کے تمام بادشاہوں تک
پہنچی، خواہ وہ پہاڑی علاقے، مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے یا ساحلی
علاقے میں لبنان تک ہتے ر تھے۔ اُن کی یہ قومیں :تھیں ِحتّی، اموری،
کنعانی، فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی۔ اب2 یہ یشوع اور اسرائیلیوں سے لڑنے
کے لئے جمع ہوئے۔

ِجبعونجبلیکن3 شہر باشندوںکے کو پتا چلا یشوعکہ نے یریحو اور
عَی کے ساتھ کیا کِیا ہے 4 تو اُنہوں ایکنے چال چلی۔ اپنے ساتھ سفر کے
لئے کھانا لے کر وہ یشوع کے پاس چل پڑے۔ اُن کے گدھوں پر خستہ
حال یاں بور اور َمے کی ایسی پرانی اور گھسی پھٹی مشکیں لدی ہوئی تھیں
بارکیجن مردوں5تھی۔ہوئیمرمتبار ایسےنے پرانے رکھےپہنجوتے
تھے جن پر جگہ جگہ پیوند لـگے ہوئے تھے۔ اُن بھیکپڑےکے گھسے پھٹے
تھے، اور سفر لئےکے روٹیجو اُن تھیپاسکے ٹکڑےٹکڑےاورخشکوہ
ہو گئی تھی۔ حالتایسی6 میں وہ یشوع پاسکے ِجلجال کی خیمہ گاہ میں
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پہنچ گئے۔ اُنہوں نے اُس سے اور باقی اسرائیلی مردوں سے کہا، ایکہم”
ملـکدُوردراز سے آئے ہیں۔ ہمارےآئیں، ساتھ معاہدہ “کریں۔

لیکن7 اسرائیلیوں نے یوں ِحوّ سے کہا، ہمارےآپشاید” علاقے کے
بیچ میں کہیں بستے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپطرحکسہم سے معاہدہ کر
سکتے “ہیں؟

8 وہ یشوع سے بولے، آپہم” خدمتکی کے لئے حاضر “ہیں۔
یشوع نے پوچھا، ہیںکونآپ” اور کہاں سے آئے “ہیں؟ اُنہوں9 نے

جواب دیا، آپ” کے خادم آپ کے خدا کے نام کے باعث ایک نہایت
ملـکدُوردراز سے آئے ہیں۔ کیونکہ اُس کی خبر پہنچتکہم گئی ہے،
اور ہم نے وہ سب کچھ سن لیا ہے جو اُس نے مصر میں 10 اور یائے در
یردن میںمشرقکے ہنے ر والے بادشاہوںدو ساتھکے کیا یعنی حسبون کے
بادشاہ سیحون اور بسن کے بادشاہ عوج کے ساتھ جو عستارات میں رہتا
تھا۔ ہمارےتب11 بزرگوں بلـکہ ملـکہمارے کے تمام باشندوں نے ہم
سے کہا، سفر’ کے لئے کھانا لے کر اُن سے ملنے جائیں۔ اُن باتسے کریں
کہ ہم آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہیں۔ آئیں، ہمارے ساتھ معاہدہ
‘کریں۔ ہماری12 یہ روٹی ابھی گرم تھی جب ہم اِسے سفر کے لئے اپنے
ساتھ لے آپکر سے ملنے کے لئے اپنے گھروں سے روانہ ہوئے۔ اور اب
آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خشک اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے۔
13 اور َمے کی اِن مشکوں کی گھسی پھٹی حالت دیکھیں۔ بھرتے وقت یہ
نئی لچکاور دار تھیں۔ کپڑوںہمارےیہی اور بھیحالتکیجوتوں ہے۔
سفر کرتے کرتے یہ ختم ہو گئے “ہیں۔

14 اسرائیلیوں نے مسافروں کا کچھ کھانا لیا۔ افسوس، اُنہوں نے رب
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ہدایتسے نہ مانگی۔ 15 پھر یشوع نے اُن کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا اور
جماعت کے راہنماؤں نے قَسم کھا کر اُس کی تصدیق معاہدےکی۔ میں
اسرائیل نے وعدہ کیا کہ ِجبعونیوں کو دےجینے گا۔

تین16 گزرےدن تو اسرائیلیوں کو پتا چلا قریبہمارےِجبعونیکہ ہی
ہمارےاور علاقے بیچعینکے میں ہتے ر ہیں۔ اسرائیلی17 روانہ ہوئے اور
تیسرے دن اُن کے شہروں کے پاس پہنچے جن کے نام ِجبعون، کفیرہ،
بیروت اور یَت قِر یعریم تھے۔ 18 لیکن چونکہ جماعت کے راہنماؤں نے
رب اسرائیل کے خدا کی قَسم کھا کر اُن سے وعدہ کیا تھا اِس لئے اُنہوں
نے ِجبعونیوں ہلاککو نہ کیا۔ پوری جماعت راہنماؤں پر بڑبڑانے لـگی،
لیکن19 اُنہوں میںجوابنے ہم”کہا، اسرائیلربنے کے قَسمکیخدا
کھا کر اُن سے وعدہ کیا، اباور ہم اُنہیں چھیڑ نہیں سکتے۔ 20 چنانچہ ہم
اُنہیں دیںجینے گے اور وہ قَسم نہ توڑیں گے ہمجو نے اُن ساتھکے کھائی۔
ایسا نہ ہو کہ الله کا غضب ہم پر نازل ہو جائے۔ اُنہیں21 جینے “دو۔ پھر
فیصلہ یہ ہوا لـکڑہارےِجبعونیکہ اور پانی بھرنے بنوالے جماعتپوریکر
خدمتکی کریں۔ یوں اسرائیلی راہنماؤں کا اُن کے ساتھ وعدہ قائم رہا۔

22 یشوع نے ِجبعونیوں کو بُلا کر کہا، تم” نے ہمیں دھوکا دے کر
کیوں کہا کہ آپہم نہایتسے دُور ہتے ر ہیں حالانکہ ہمارےتم علاقے
کے بیچ میں ہی ہتے ر ہو؟ 23 ابچنانچہ تم پر لعنت ہو۔ لـکڑہارےتم اور
پانی بھرنے بنوالے کر ہمیشہ کے لئے میرے خدا کروخدمتکیگھرکے
“گے۔

اُنہوں24 جوابنے خادموںکےآپ”دیا، صافکو بتایا گیا تھا ربکہ
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آپ کے خدا نے اپنے خادم موسٰی کو کیا حکم دیا تھا، کہ آپاُسے کو پورا
ملـک دینا آپاور کے آگے آگے تمام باشندوں ہلاککو کرنا ہے۔ یہ سن
کر بہتہم ڈر گئے ہماریکہ جان نہیں بچے اِسیگی۔ لئے ہم نے سبیہ
کچھ کیا۔ اب25 آپہم کے ہاتھ میں ہمارےہیں۔ ساتھ وہ کچھ کریں جو
آپ کو اچھا ٹھیکاور لگتا “ہے۔

26 چنانچہ یشوع نے اُنہیں اسرائیلیوں سے بچایا، اور اُنہوں نے ِجبعونیوں
کو ہلاک نہ کیا۔ اُسی27 دن اُس نے ِجبعونیوں کو لـکڑہارے اور پانی
بھرنے والے بنا دیا تاکہ وہ جماعت اور رب کی اُس قربان گاہ خدمتکی
جسکریں کا مقام رب کو ابھی چننا تھا۔ اور یہ لوگ تکآج یہی کچھ
کرتے ہیں۔

10
یوں امور شکستکی

1 یروشلم بادشاہکے ملیخبرکوصدقادونی یشوعکہ یوںپرعَینے قبضہ
کر کے اُسے مکمل طور پر تباہ کر دیا طرحجسہے اُس نے یریحو اور اُس
کے بادشاہ کے ساتھ بھی کیا تھا۔ اُسے یہ اطلاع بھی دی گئی کہ ِجبعون
باشندےکے اسرائیلیوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر کے اُن کے درمیان
رہ رہے ہیں۔ یہ2 سن کر وہ اور اُس کی نہایتقوم ڈر گئے، ِجبعونکیونکہ
بڑا شہر تھا۔ وہ اہمیت لحاظکے سے اُن شہروں کے برابر تھا جن کے بادشاہ
تھے، بلـکہ وہ عَی شہر بھیسے بڑا تھا، اور اُس تمامکے بہترینمرد فوجی تھے۔

3 چنانچہ یروشلم کے بادشاہ ادونی صدق نے اپنے قاصد حبرون کے
بادشاہ ہوہام، یرموت کے بادشاہ پیرام، لـکیس کے بادشاہ یفیع اور عجلون



یشوع 10:4 xxvii یشوع 10:12

کے بادشاہ دبیر پاسکے بھیج دیئے۔ پیغام4 یہ تھا، آئیں” اور ِجبعون پر حملہ
کرنے میریمیں مدد کریں، کیونکہ اُس نے یشوع اور اسرائیلیوں کے ساتھ
صلح کا معاہدہ کر لیا “ہے۔ 5 یروشلم، حبرون، لـکیسیرموت، اور عجلون
کے یہ پانچ اموری بادشاہ متحد ہوئے۔ وہ اپنے تمام فوجیوں کو لے چلکر
پڑے اور ِجبعون کا محاصرہ کر کے اُس جنگسے کرنے لـگے۔

6 اُس وقت یشوع نے اپنے خیمے ِجلجال میں لگائے تھے۔ ِجبعون کے
لوگوں بھیجپیغاماُسےنے سےجلدیکریں۔نہترککوخادموںاپنے”دیا،
ہمارے پاس آ کر ہمیں !بچائیں ہماری مدد کیجئے، کیونکہ پہاڑی علاقے
کے تمام اموری خلافہمارےبادشاہ متحد ہو گئے “ہیں۔

7 یہ سن کر یشوع اپنی پوری فوج کے ساتھ ِجلجال سے نکلا اور ِجبعون
کے لئے روانہ اُسہوا۔ بہترینکے اُسسببھیفوجی تھے۔ساتھکے رب8
یشوعنے سے کہا، اُن” متسے ڈرنا، کیونکہ مَیں تیرےاُنہیں ہاتھ میں کر
ہوں۔چکا میںاُن بھیایکسے تیرا نہیںمقابلہ پائےکرنے یشوعاور9“گا۔
نے ِجلجال سے ساری رات سفر کرتے اچانککرتے دشمن پر حملہ کیا۔
10 اُس وقت رب نے اسرائیلیوں کے دیکھتے دیکھتے دشمن میں ابتری پیدا
کر دی، اور اُنہوں ِجبعوننے قریبکے دشمن دی۔شکستزبردستکو
بیتاسرائیلی تکَحورون پہنچانے والے راستے پر یوں امور تعاقبکا کرتے
کرتے اُنہیں عزیقہ اور مقیدہ تک موت کے گھاٹ اُتارتے گئے۔ 11 اور
اموریجب اِس راستے پر بھاگطرفکیعزیقہ تھےرہے آسماننےربتو
سے اُن بڑےبڑےپر اولے برسائے جنہوں نے اسرائیلیوں کی نسبت یادہ ز
دشمنوں ہلاککو کر دیا۔

12 اُس دن ربجب نے یوں امور کو اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا تو
یشوع اسرائیلیوںنے کی موجودگی ربمیں سے کہا،
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اے” سورج، ِجبعون کے اوپر رُک !جا
اے چاند، وادٔی ایالون پر ٹھہر “!جا

سورجتب13 رُک گیا، اور چاند نے حرکتآگے نہ تکجبکی۔ کہ
اسرائیل نے اپنے دشمنوں سے پورا بدلہ نہ لے لیا اُس وقت تک وہ رُکے
رہے۔ باتاِس کا ذکر یاشر کتابکی میں کیا گیا سورجہے۔ آسمان بیچکے
میں رُک گیا ًاور تقریبا ایک پورے دن کے دوران غروب نہ ہوا۔ 14 یہ
دن منفرد ربتھا۔ انساننے کی اِس طرح کی دعا نہ کبھی اِس سے پہلے،
نہ کبھی اِس کے بعد سنی۔ ربکیونکہ خود اسرائیل کے لئے لڑ رہا تھا۔
اِس15 کے بعد پورےیشوع اسرائیل سمیت ِجلجال کی خیمہ گاہ لوٹمیں
آیا۔

پانچ اموری بادشاہوں گرفتاریکی
لیکن16 پانچوں اموری بادشاہ فرار ہو کر مقیدہ ایککے غار چھپمیں

تھے۔گئے یشوع17 گئیدیاطلاعکو تو18 اُس بڑےبڑےکچھ”کہا،نے
پتھر لُڑھکا کر غار کا منہ بند کرنا، اور کچھ آدمی اُس کی پہرا داری کریں۔
لیکن19 باقی لوگ نہ رُکیں بلـکہ دشمنوں کا تعاقب کر کے پیچھے سے اُنہیں
مارتے اُنہیںجائیں۔ دوبارہ داخلمیںشہروںاپنے ہونے دینا،متموقعکا
میںہاتھکےآپاُنہیںنےخداکےآپربکیونکہ کر چنانچہ20“ہے۔دیا
یشوع اور باقی اسرائیلی ہلاکاُنہیں کرتے رہے، اور کم ہی اپنے شہروں کی
فصیل میں داخل ہو سکے۔ اِس21 کے بعد پوری فوج سلامتصحیح یشوع
پاسکے مقیدہ کی لشکرگاہ واپسمیں پہنچ گئی۔

اب میںکسیسے بھی اسرائیلیوں کو دھمکی دینے جرأتکی نہ رہی۔
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22 پھر یشوع نے کہا، غار” کے منہ کو کھول کر یہ پانچ میرےبادشاہ

پاس نکال “لائیں۔ لوگ23 غار کو کھول کر یروشلم، حبرون، یرموت،
لـکیس عجلوناور بادشاہوںکے یشوعکو یشوع24لائے۔نکالپاسکے نے
اسرائیل کے مردوں کو بُلا کر اپنے کھڑےساتھ فوجی افسروں سے اِدھر”کہا، آ کر اپنے پیروں کو بادشاہوں کی گردنوں پر رکھ افسروں“دیں۔ نے
ایسا ہی کیا۔ 25 پھر یشوع نے اُن سے کہا، نہ” ڈریں اور نہ حوصلہ ہاریں۔
مضبوط اور دلیر کچھیہیربہوں۔ اُن تمام دشمنوں کرےساتھکے جنگا
لڑیںآپسے “گے۔ یہ26 کہہ کر اُس بادشاہوںنے ہلاککو کر کے اُن
لاشیںکی پانچ سےدرختوں لٹکا وہاںدیں۔ وہ لٹکیتکشام رہیں۔ جب27
سورج ڈوبنے لگا تو لوگوں نے یشوع کے حکم پر لاشیں اُتار کر اُس غار میں
پھینک میںجسدیں چھپبادشاہ گئے تھے۔ پھر اُنہوں نے غار کے منہ کو
بڑےبڑے پتھروں سے بند کر دیا۔ یہ پتھر تکآج پڑےوہاں ہوئے ہیں۔

اموریمزید شہروں پر قبضہ
اُس28 دن مقیدہ یشوع قبضےکے میں آ گیا۔ اُس پورےنے شہر کو تلوار

ربسے کے لئے مخصوص کر کے تباہ کر دیا۔ بادشاہ سمیت ہلاکسب
ہوئے ایکاور بھی نہ بچا۔ شہر کے بادشاہ کے ساتھ اُس نے سلوکوہ کیا
جو اُس نے یریحو کے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔

29 پھر یشوع نے تمام اسرائیلیوں کے ساتھ وہاں سے آگے نکل کر لِبناہ پر
حملہ کیا۔ رب30 اُسنے شہر اور اُس کے بادشاہ کو بھی اسرائیل ہاتھکے
میں کر دیا۔ یشوع نے تلوار سے شہر کے تمام باشندوں ہلاککو کیا، اور
ایک بھی نہ بچا۔ بادشاہ ساتھکے اُس سلوکوہینے کیا اُسجو نے یریحو
کے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔
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31 اِس کے بعد اُس نے تمام اسرائیلیوں کے ساتھ لِبناہ سے آگے بڑھ کر
لـکیس کا اُسجبکیا۔محاصرہ اُسنے پر حملہ یہنےربتو32کیا اُسشہر
کے بادشاہ سمیت اسرائیل کے ہاتھ میں کر دوسرےدیا۔ دن وہ یشوع کے
قبضے میں آ گیا۔ شہر باشندوںسارےکے کو اُس نے تلوار ہلاکسے کیا،
طرحجس کہ اُس نے لِبناہ کے ساتھ بھی کیا تھا۔ ساتھ33 ساتھ یشوع نے
جزر کے بادشاہ ہورم اور اُس کے لوگوں کو بھی دیشکست لـکیسجو
کی مدد کرنے کے لئے آئے تھے۔ اُن میں ایکسے بھی نہ بچا۔

34 پھر یشوع نے تمام اسرائیلیوں کے لـکیسساتھ سے آگے بڑھ کر عجلون
کا محاصرہ کر لیا۔ اُسی دن اُنہوں نے اُس پر حملہ کر کے اُس35 پر قبضہ کر
لیا۔ جس لـکیسطرح کے ساتھ ہوا اُسی طرح عجلون کے ساتھ بھی کیا گیا
یعنی شہر کے باشندےتمام تلوار ہلاکسے ہوئے۔

اِس36 بعدکے یشوع تمامنے اسرائیلیوں ساتھکے عجلون سے بڑھآگے کر
حبرون پر حملہ کیا۔ 37 شہر پر قبضہ کر کے اُنہوں نے بادشاہ، ارد گرد کی
آبادیاں اور باشندے سب سبکے تہہ تیغ کر دیئے۔ کوئی نہ بچا۔ عجلون
کی طرح اُنہوں نے اُسے پورے طور پر تمام باشندوں سمیت رب کے لئے
مخصوص کر کے تباہ کر دیا۔

38 پھر یشوع تمام اسرائیلیوں کے ساتھ مُڑ کر دبیر طرفکی بڑھ گیا۔ اُس
پر حملہ کر کے 39 اُس نے شہر، اُس کے بادشاہ اور ارد گرد کی آبادیوں پر
قبضہ کر لیا۔ سب نیستکو کر دیا ایکگیا، بھی نہ بچا۔ یوں دبیر کے ساتھ
وہ کچھ ہوا جو پہلے حبرون اور لِبناہ اُس کے سمیتبادشاہ ہوا تھا۔

40 اِس طرح یشوع نے جنوبی کنعان کے تمام بادشاہوں کو شکست
دے کر اُن ملـکپورےکے پر قبضہ کر لیا ملـکیعنی پہاڑیکے علاقے
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پر، جنوب کے نجبدشِت پر، مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے پر اور وادٔی
یردن مغربکے میں واقع پہاڑی ڈھلانوں پر۔ اُس کسینے بھیکو بچنے نہ
دیا بلـکہ ہر جاندار لئےکےربکو مخصوص کر ہلاککے دیا۔کر سبیہ
کچھ ویسا ہی ہوا اسرائیلربجیسا کے خدا نے حکم دیا تھا۔

یشوع41 قادساُنہیںنے برنیع لےسے کر تکغزہ پورےکےجشناور
علاقے سے لے کر شکستتکِجبعون دی۔ 42 اِن تمام بادشاہوں اور اُن
ممالـککے پر یشوع ایکنے ہی وقت فتح پائی، کیونکہ اسرائیل کا خدا
اسرائیل کے لئے لڑا۔

اِس43 کے بعد یشوع تمام اسرائیلیوں کے ساتھ ِجلجال کی خیمہ گاہ میں
لوٹ آیا۔

11
شمالی اتحادیوں پر فتح

جب1 حصور کے بادشاہ یابین کو اِن واقعات کی خبر ملی تو اُس نے
مدون کے بادشاہ یوباب اور ِسمرون اور اَکشاف کے بادشاہوں کو پیغام
بھیجے۔ 2 اِس کے علاوہ اُس نے اُن بادشاہوں کو پیغام بھیجے جو شمال
میں تھے یعنی شمالی پہاڑی علاقے میں، وادٔی یردن کے اُس حصے میں جو
ِکنّرت گلیلیعنی میںجنوبکے مغربہے، پہاڑینشیبیکے علاقے میں،
میںمغرب نافتواقع میںدور اور3 کنعان مشرقکے مغرباور میں۔ یابین
نے یوں، امور ِحتّیوں، یوں، فرِزّ پہاڑی علاقے کے یبوسیوں اور حرمون پہاڑ
دامنکے میں واقع ملـِک مِصفاہ یوںکے ِحوّ کو بھی پیغام بھیجے۔

4 چنانچہ یہ اپنی تمام فوجوں کو لے جنگکر کے لئے نکلے۔ اُن کے
آدمی سمندر ساحلکے ریتکی کی مانند بےشمار تھے۔ اُن پاسکے متعدد



یشوع 11:5 xxxii یشوع 11:13

گھوڑے اور رتھ بھی تھے۔ 5 اِن تمام بادشاہوں نے اسرائیل سے لڑنے کے
لئے متحد ہو کر اپنے خیمے میروم چشمےکے پر لگا دیئے۔

یشوعنےرب6 سے اُن”کہا، متسے ڈرنا، تکوقتاِسیکلکیونکہ
مَیں نے سباُن ہلاککو کر اسرائیلکے کے حوالے کر دیا ہو تجھےگا۔
اُن کونچوںکیگھوڑوںکے کو کاٹنا اور اُن رتھوںکے کو جلا دینا “ہے۔

7 چنانچہ یشوع اپنے تمام فوجیوں کو لے کر میروم کے چشمے پر آیا اور
اچانک دشمن پر حملہ کیا۔ 8 رباور دشمنوںنے اسرائیلیوںکو کے حوالے
کر دیا۔ اسرائیلیوں نے اُنہیں شکست دی اور اُن کا تعاقب کرتے کرتے
شمال بڑےمیں شہر صیدا مسرفاتاور تکمائم جا اِسیپہنچے۔ اُنہوںطرح
میںمشرقنے وادٔی بھیتکمِصفاہ اُن تعاقبکا کیا۔ آخر ایکمیں بھی نہ
بچا۔ ہدایتکیرب9 مطابقکے یشوع دشمننے کونچوںکیگھوڑوںکے
کو کٹوا کر اُس رتھوںکے کو جلا دیا۔

شمالی کنعان پر قبضہ
10 پھر یشوع واپس آیا اور حصور کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ حصور

اُن تمام بادشاہتوں کا صدر مقام تھا جنہیں اُنہوں نے شکست دی تھی۔
اسرائیلیوں نے شہر کے بادشاہ کو مار دیا 11 اور شہر کے ہر جاندار کو الله
کے حوالے کر ہلاککے کر ایکدیا۔ بھی نہ بچا۔ پھر یشوع نے شہر کو
جلا دیا۔

یشوعطرحاِسی12 بادشاہوںباقیاُننے شہروںکے بھیپر قبضہ کر لیا جو
اسرائیل خلافکے متحد ہو گئے تھے۔ ہر شہر کو اُس ربنے کے خادم
موسٰی کے حکم مطابقکے تباہ کر دیا۔ بادشاہوں سبسمیت نیستکچھ کر
دیا گیا۔ 13 لیکن یشوع نے صرف حصور کو جلایا۔ یوں پہاڑ پر کے باقی
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شہروں کو اُس نے ہنے ر دیا۔ لُوٹ14 کا جو بھی مال جانوروں سمیت اُن
میں پایا گیا اُسے اسرائیلیوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ لیکن تمام باشندوں کو
اُنہوں نے مار ڈالا ایکاور بھی نہ بچنے دیا۔ 15 ربکیونکہ نے اپنے خادم
موسٰی کو یہی حکم دیا تھا، اور یشوع کچھسبنے ویسے ہی کیا ربجیسے
نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

یشوعیوں16 کنعانپورےنے پر قبضہ لیا۔کر پہاڑیمیںاِس علاقہ، پورا
دشِت جشننجب، کا پورا مغربعلاقہ، کا پہاڑینشیبی علاقہ، یردنوادٔی
اسرائیلاور پہاڑکے اُن یوںکیدامنکے یشوعاب17تھے۔شاملسمیتپہاڑ
کی جنوبپہنچ میں سعیر طرفکی ھنے بڑ والے پہاڑ خلق سے لے کر لبنان
کے میدانی علاقے کے شہر بعل تکجد تھی جو حرمون پہاڑ دامنکے میں
تھا۔ یشوع نے اِن علاقوں تمامکے بادشاہوں کو پکڑ کر مار ڈالا۔ لیکن18 اِن
بادشاہوں وقتبہتمیںکرنےجنگسے لگا، 19 ِجبعونکیونکہ میں ہنے ر
یوںوالے ِحوّ کے بھیکسیعلاوہ شہر اسرائیلیوںنے نہصلحسے اِسکی۔
لئے اسرائیل کو سباُن جنگپر کر ہیکے قبضہ کرنا پڑا۔ ہیرب20 نے
اُنہیں اکڑنے دیا تھا تاکہ وہ اسرائیل جنگسے کریں اور اُن پر رحم نہ کیا
جائے بلـکہ پورےاُنہیں طور ربپر کے حوالے کر ہلاککے کیا جائے۔
لازم تھا اُنہیںکہ نیستیوں و نابود کیا ربطرحجسجائے نے موسٰی کو
حکم دیا تھا۔

21 اُس وقت یشوع نے اُن تمام عناقیوں کو ہلاک کر دیا جو حبرون،
دبیر، عناب اور اُن تمام جگہوں میں ہتے ر تھے جو یہوداہ اور اسرائیل کے
پہاڑی علاقے میں تھیں۔ اُس نے سباُن کو اُن کے سمیتشہروں الله کے
حوالے کر کے تباہ کر دیا۔ اسرائیل22 پورےکے علاقے میں عناقیوں میں
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ایکسے بھی نہ صرفبچا۔ جاتغزہ، اور اشدود میں کچھ زندہ رہے۔
غرض23 یشوع ملـکپورےنے پر یوں قبضہ کیا جس ربطرح نے

موسٰی کو بتایا تھا۔ پھر اُس نے اُسے قبیلوں میں تقسیم کر کے اسرائیل کو
میراث دےمیں جنگدیا۔ ختم ہوئی، ملـکاور میں امن و امان قائم ہو
گیا۔

12
موسٰی فتوحاتکی کا خلاصہ

1 درِج ذیل یائے در یردن مشرقکے میں اُن بادشاہوں فہرستکی ہے
جنہیں اسرائیلیوں نے شکست دی تھی اور جن کے علاقے پر اُنہوں نے
قبضہ کیا تھا۔ یہ میںجنوبعلاقہ وادٔی ارنون سے لے شمالکر میں حرمون
تکپہاڑ تھا، اور اُس میں وادٔی یردن کا پورا مشرقی شاملحصہ تھا۔

2 پہلے کا نام سیحون تھا۔ وہ یوں امور کا بادشاہ تھا اور اُس کا دار
الحکومت حسبون تھا۔ عروعیر شہر یعنی وادٔی ارنون کے درمیان سے لے
کر عمونیوں کی سرحد یائے در یبوق تک سارا علاقہ اُس کی گرفت میں
تھا۔ اِس میں ِجلعاد کا آدھا حصہ بھی شامل تھا۔ اِس3 کے علاوہ سیحون
کا قبضہ یائے در یردن پورےکے کنارےمشرقی پر ِکنّرت یعنی گلیل کی
جھیل سے لے کر بحـیرۂ مُردار پاسکے شہر بیت یسیموت تک بلـکہ اُس
جنوبکے پہاڑیمیں سلسلے پِسگہ تکدامنکے تھا۔

4 دوسرا جسبادشاہ شکستنے کھائی تھی بسن کا بادشاہ عوج تھا۔
وہ رفائیوں کے قیامتدیو قبیلے میں باقیسے رہ گیا تھا، اور اُس حکومتکی
کے عستاراتمرکز اور اِدرعی تھے۔ شمال5 میں اُس سلطنتکی کی سرحد
حرمون پہاڑ تھی اور مشرق میں سلـکہ شہر۔ بسن کا تمام علاقہ یوں جسور اور
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معکاتیوں کی تکسرحد اُس ہاتھکے میں تھا اور اِسی طرح ِجلعاد کا شمالی
حصہ بادشاہ سیحون کی سرحد تک۔

اسرائیل6 ربنے کے خادم موسٰی کی راہنمائی میں اِن دو بادشاہوں پر
فتح پائی تھی، اور موسٰی نے یہ علاقہ روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے
کے سپرد کیا تھا۔

یشوع فتوحاتکی کا خلاصہ
7 درِج ذیل یائے در یردن مغربکے کے اُن بادشاہوں فہرستکی ہے

جنہیں اسرائیلیوں نے یشوع کی راہنمائی میں دیشکست تھی اور جن کی
سلطنت وادٔی لبنان کے بعلشہر جد لےسے کر سعیر طرفکی ھنے بڑ والے
پہاڑ تکخلق تھی۔ بعد میں یشوع نے یہ اسرائیلملـکسارا قبیلوںکے میں
تقسیم کر میراثاُنہیںکے دےمیں دیا پہاڑییعنی8 مغربعلاقہ، کا نشیبی
پہاڑی علاقہ، یردن کی وادی، اُس کے مغرب میں واقع پہاڑی ڈھلانیں،
یہوداہ کا یگستان ر اور دشِت نجب۔ پہلے یہ سب کچھ ِحتّیوں، یوں، امور
کنعانیوں، یوں، فرِزّ یوں ِحوّ اور یبوسیوں کے ہاتھ میں تھا۔ ذیل کے ہر شہر
کا اپنا بادشاہ تھا، اور ایکہر نے شکست :کھائی 9 یریحو، عَی نزد بیت
یروشلم،10ایل، یرموت،11حبرون، عجلون،12لـکیس، دبیر،13جزر، جدر،
14 حُرمہ، عراد، 15 لِبناہ، عدُلام، 16 مقیدہ، بیت ایل، 17 تّفوح، ِحفر،
18 افیق، لشرون، 19 مدون، حصور، ِسمرون20 مرون، اَکشاف، 21 تعنک،
مجِّدو، 22 قادس، کرمل کا یُقنعام، نافت23 دور میں واقع دور، ِجلجال کا
گوئیم 24 اور تِرضہ۔ بادشاہوں کی کُل تعداد 31 تھی۔
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13
کنعان کے باقی علاقوں پر قبضہ کرنے کا حکم

جب1 یشوع بوڑھا تھا تو رب نے اُس سے کہا، تُو” بہت بوڑھا ہو چکا
لیکنہے، ابھی کافی کچھ باقی رہ گیا جسہے پر قبضہ کرنے ضرورتکی
ہے۔ 2-3 اِس میں فلستیوں کے تمام علاقے اُن کے شاہی شہروں غزہ،
اشدود، اورجاتاسقلون، ہیںشاملسمیتعقرون طرحاِسیاور جسور کا
سرحدجنوبیکیجسعلاقہ وادٔی سیحور میںمشرقکےمصرجوہے ہے
شمالیکیجساور بھیاُسےہے۔عقرونسرحد کنعانملـِک کا قرارحصہ
دیا جاتا ہے۔ یوں ّ عَو کا علاقہ بھی 4 جنوبجو میں تکابہے اسرائیل
قبضےکے میں نہیں آیا۔ باتیہی شمال پر بھی صادق آتی صیدانیوںہے۔ کے
شہر معارہ سے لے کر افیق شہر اور یوں امور کی تکسرحد سب ابکچھ
اسرائیلتک حکومتکی سے باہر ہے۔ اِس5 کے علاوہ جبلیوں ملـککا
اور مشرق میں پورا لبنان حرمون پہاڑ کے دامن میں بعل جد سے لے کر لبو
تکحمات باقی رہ گیا ہے۔ اِس6 میں اُن صیدانیوں کا تمام علاقہ بھی شامل
ہے جو لبنان کے پہاڑوں اور مسرفات مائم کے درمیان کے پہاڑی علاقے
میں آباد ہیں۔ اسرائیلیوں کے ھتے بڑ ھتے بڑ مَیں خود ہی اِن لوگوں کو اُن کے
منے سا سے نکال دوں گا۔ لیکن لازم ہے کہ تُو قرعہ ڈال کر یہ ملـکپورا
میرے حکم اسرائیلیوںمطابقکے میں تقسیم کرے۔ اُسے7 نو باقی قبیلوں اور
منسّی کے آدھے قبیلے وراثتکو دےمیں “دے۔

یردن مشرقکے ملـکمیں کی تقسیم
رب8 کا خادم موسٰی روبن، جد اور منسّی کے باقی آدھے قبیلے کو

یائے در یردن کا مشرقی دےعلاقہ چکا تھا۔ یوں9-10 حسبون اموریکے
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بادشاہ سیحون کے تمام شہر اُن کے قبضے میں آ گئے تھے یعنی جنوبی وادٔی
ارنون کے کنارے پر شہر عروعیر اور اُسی وادی کے بیچ کے شہر سے
لے کر شمال میں عمونیوں کی سرحد تک۔ دیبون اور میدبا کے درمیان کا
میداِن مرتفع بھی اِس میں شامل تھا 11 اور اِسی طرح ِجلعاد، یوں جسور اور
معکاتیوں کا علاقہ، حرمون پہاڑیکا علاقہ اور سلـکہ بسنتکشہر کا علاقہسارا بھی۔

پہلے12 یہ سارا علاقہ بسن کے بادشاہ عوج کے قبضے میں جستھا کی
حکومت کے مرکز عستارات اور اِدرعی تھے۔ رفائیوں کے دیو قامت قبیلے
عوجصرفسے باقی رہ گیا تھا۔ موسٰی کی راہنمائی اسرائیلیوںتحتکے نے
اُس علاقے پر فتح پا کر تمام باشندوں کو نکال دیا تھا۔ جسوریصرف13
اور باقیمعکاتی رہ تھے،گئے اور اسرائیلیوںتکآجیہ درمیانکے ہتے ہیں۔ر

لاویصرف14 کے قبیلے کو کوئی زمین نہ ملی، کیونکہ اُن کا موروثی
حصہ جلنے والی وہ قربانیاں ہیں ربجو اسرائیل کے خدا کے لئے چڑھائی
جاتی ربہیں۔ نے یہی کچھ موسٰی کو بتایا تھا۔

روبن کا قبائلی علاقہ
موسٰی15 روبننے قبیلےکے اُسکو ذیلمطابقکےکنبوںکے علاقہکا

دیا۔ 16 وادٔی ارنون کنارےکے پر شہر عروعیر اور اُسی وادی کے بیچ کے
کرلےسےشہر وہاںتک۔حسبوناور17میدبا مرتفعمیداِنکے پر واقع تمام
شہر بھی روبن کے سپرد کئے گئے یعنی دیبون، بامات بعل، بیت بعل معون،
18 یہض، قدیمات، مِفعت، 19 یَتائم، قِر ِسبماہ، ضرۃ السحر جو بحـیرۂ مُردار
مشرقکے میں پہاڑیواقع علاقے میں ہے، بیت20 فغور، پِسگہ پہاڑیکے
سلسلے پر موجود آبادیاں اور بیت یسیموت۔ 21 میداِن مرتفع کے تمام شہر
روبن کے قبیلے کو دیئے گئے یعنی یوں امور کے بادشاہ سیحون کی پوری
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جسبادشاہی کا الحکومتدار حسبون شہر تھا۔ موسٰی سیحوننے کو مار
ڈالا تھا اور اُس ساتھکے پانچ مِدیانی رئیسوں بھیکو سیحونجنہیں اپنےنے
ملـک میں مقرر کیا تھا۔ اِن رئیسوں کے نام اِوی، رقم، صور، حور اور ربع
تھے۔ لوگوںجن22 وقتاُسکو مارا گیا اُن میں بلعامسے بن بعور بھی تھا جو
غیب دان تھا۔ روبن23 قبیلےکے کی مغربی سرحد یائے در یردن تھی۔ یہی
شہر اور آبادیاں روبن کے قبیلے کو اُس کے کنبوں کے مطابق دی گئیں،
اور وہ اُس میراثکی ٹھہریں۔

جد قبیلےکے کا علاقہ
24 موسٰی نے جد قبیلےکے کو اُس کنبوںکے مطابقکے ذیل کا علاقہ

دیا۔ 25 یعزیر کا علاقہ، ِجلعاد کے تمام شہر، عمونیوں کا آدھا حصہ ربّہ کے
قریب شہر بادشاہیکیسیحونبادشاہکےحسبوناور27-26تکعروعیر کا
باقی شمالی یعنیحصہ رامتحسبون، المِصفاہ اور بطونیم درمیانکے کا علاقہ
اور محنائم اور دبیر درمیانکے کا علاقہ۔ اِس کے علاوہ جد کو وادٔی یردن
کا وہ مشرقی ملبھیحصہ گیا بیتجو بیتہارم، ُسکاتنِمرہ، اور صفون پر
مشتمل تھا۔ یوں اُس کی شمالی ِکنّرتسرحد یعنی گلیل جھیلکی کا جنوبی
یہی28تھا۔کنارہ آبادیاںاورشہر قبیلےکےجد اُسکو مطابقکےکنبوںکے
دی گئیں، اور وہ اُس میراثکی ٹھہریں۔

منسّی کے مشرقی حصے کا علاقہ
29 جو علاقہ موسٰی نے منسّی کے آدھے حصے کو اُس کے کنبوں کے

مطابق دیا تھا وہ30 محنائم سے لے شمالکر عوجمیں بادشاہ کی تمام بادشاہی
پر مشتمل تھا۔ اُس میں ملـِک بسن اور آبادیاں60وہ شامل تھیں جن پر یائیر
فتحنے پائی تھی۔ ِجلعاد31 کا آدھا عوجحصہ حکومتکی کے دو مراکز
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عستارات اور سمیتاِدرعی بنمکیر منسّی کی اولاد اُسکو کنبوںکے کے
مطابق دیا گیا۔ 32 موسٰی نے اِن موروثی زمینوں کی تقسیم وقتاُس کی تھی
جب وہ یائے در یردن کے مشرق میں موآب کے میدانی علاقے میں یریحو
شہر مقابلکے تھا۔

لیکن33 لاوی کو موسٰی سے کوئی موروثی زمین نہیں ملی تھی، کیونکہ
رب اسرائیل کا خدا اُن کا موروثی حصہ طرحجسہے اُس نے اُن سے
وعدہ کیا تھا۔

14
کنعان کی تقسیم

اسرائیل1 کے باقی ساڑھے نو قبیلوں کو یائے در یردن کے مغرب میں
یعنی ملـِک کنعان میں زمین مل گئی۔ اِس کے لئے اِلی عزر امام، یشوع بن
نون اور قبیلوں کے آبائی گھرانوں سربراہوںکے نے 2 قرعہ ڈال کر مقرر کیا
کہ ہر قبیلے کو کون کون سا علاقہ مل جائے۔ یوں ویسا ہی ہوا جس
طرح رب نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔ 3-4 موسٰی اڑھائی قبیلوں کو اُن کی
موروثی زمین یائے در یردن کے مشرق میں دے چکا تھا، کیونکہ یوسف
کی اولاد کے دو قبیلے منسّی اور افرائیم وجود میں آئے تھے۔ لیکن یوں لاو
کو اُن زمیندرمیانکے نہ ملی۔ اسرائیلیوں یوںنے لاو زمینکو دینہ بلـکہ
رہائشصرفاُنہیں کے لئے شہر اور یوڑوں ر کے لئے چراگاہیں دیں۔ یوں5
اُنہوں نے زمین کو اُن ہدایاتہی کے مطابق تقسیم کیا ربجو نے موسٰی
دیکو تھیں۔

کالب حبرون پانے گزارشکی کرتا ہے
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ِجلجال6 میں یہوداہ کے قبیلے کے مرد یشوع پاسکے آئے۔ یفُنّہ قنِزّی
کا بھیکالببیٹا اُن ساتھکے تھا۔ اُس یشوعنے سے آپ”کہا، یادکو ہے
ربکہ نے مردِ خدا موسٰی آپسے کے بارےمیرےاور میں کیا کچھ کہا
جب قادسہم برنیع میں تھے۔ مَیں7 40 سال کا تھا ربجب کے خادم
موسٰی نے مجھے ملـِک کنعان کا جائزہ لینے کے لئے قادس برنیع سے بھیج
واپسجبدیا۔ آیا تو مَیں نے موسٰی دیانتکو داری کچھسبسے بتایا جو
دیکھا تھا۔ افسوس8 کہ جو بھائی میرے ساتھ گئے تھے اُنہوں نے لوگوں
کو ڈرایا۔ لیکن ربمَیں اپنے خدا کا وفادار رہا۔ اُس9 دن موسٰی قَسمنے
کھا مجھکر سے وعدہ کیا، پرتیرےزمینجس’ پاؤں ہیںچلے وہ تکہمیشہ
تیری اور تیری اولاد کی وراثت میں رہے گی۔ کیونکہ تُو میرےرب خدا
کا وفادار رہا ‘ہے۔ 10 اباور ایسا ہی ہوا ربطرحجسہے نے وعدہ
کیا تھا۔ اُس نے مجھے تکاب زندہ ہنے ر دیا ربہے۔ کو موسٰی سے یہ
بات کئے سال45 گزر گئے ہیں۔ سارےاُس عرصے میں ہم یگستان ر میں
متے گھو پھرتے رہے ہیں۔ آج مَیں 85 سال کا ہوں، 11 اور تکاب اُتنا
ہی طاقت ور ہوں جتنا کہ اُس وقت تھا جب مَیں جاسوس تھا۔ تکاب
میری باہر نکلنے جنگاور کرنے کی قوتوہی قائم ہے۔ اب12 مجھے وہ
پہاڑی جسدیںدےعلاقہ کا ربوعدہ اُسنے دن مجھ سے کیا آپتھا۔
نے خود سنا ہے کہ عناقی بڑےوہاں قلعہ بند شہروں میں بستے ہیں۔ لیکن
میرےربشاید ساتھ ہو اور مَیں اُنہیں نکال اُسطرحجسدوں نے فرمایا
“ہے۔

یشوعتب13 بنکالبنے یفُنّہ حبرونمیںوراثتاُسےکردےبرکتکو
دے دیا۔ پہلے14-15 حبرون یَت قِر اربع یعنی اربع کا شہر کہلاتا تھا۔ اربع
عناقیوں سےسبکا بڑا آدمی تکآجتھا۔ یہ اولادکیکالبشہر ملـکیتکی
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رہی ہے۔ وجہ یہ ہے ربکالبکہ اسرائیل کے خدا کا وفادار رہا۔ پھر
جنگ ختم ہوئی، ملـکاور میں امن و امان قائم ہو گیا۔

15
یہوداہ کی سرحدیں

اسرائیلیوںجب1 ڈالقرعہنے ملـککر کو تقسیم کیا تو یہوداہ قبیلےکے
کو اُس کنبوںکے مطابقکے کنعان کا جنوبی ملحصہ گیا۔ اِس علاقے
کی سرحد ملـِک ادوم اور جنوبانتہائی میں صین کا یگستان ر تھا۔

2 یہوداہ کی جنوبی سرحد بحـیرۂ مُردار کے سرےجنوبی سے شروع ہو
کر جنوب3 طرفکی چلتی چلتی درۂ عقربیم پہنچ گئی۔ وہاں سے وہ صین
کی طرف جاری ہوئی اور قادس برنیع کے جنوب میں سے آگے نکل کر
تکحصرون پہنچ گئی۔ حصرون سے وہ ادّار طرفکی چڑھ گئی اور پھر
قرقع طرفکی مُڑی۔ اِس4 کے بعد وہ عضمون سے ہو کر مصر کی سرحد
پر واقع وادئی تکمصر پہنچ جسگئی ساتھکے ساتھ چلتی ہوئی وہ سمندر
پر ختم ہوئی۔ یہ یہوداہ کی جنوبی سرحد تھی۔

میںمشرق5 اُس سرحدکی بحـیرۂ مُردار چلساتھساتھکے وہاںکر ختم
ہوئی جہاں یائے در یردن بحـیرۂ مُردار میں بہتا ہے۔

یہوداہ شمالیکی یہیںسرحد شروعسے ہو کر بیت6 ُحجلاہ چڑھطرفکی
گئی، بیتپھر عرابہ شمالکے میں سے گزر کر روبن کے بیٹے بوہن کے پتھر
تک پہنچ گئی۔ وہاں7 سے سرحد وادٔی عکور میں اُتر گئی اور پھر دوبارہ
دبیر طرفکی چڑھ گئی۔ دبیر سے وہ شمال یعنی ِجلجال طرفکی جو درۂ
ادُمیم مقابلکے ہے مُڑ گئی یہ) وادیدرہ جنوبکے میں یوں۔(ہے وہ
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چلتی چلتی شمالی سرحد عین شمس اور عین تکراجل پہنچ گئی۔ وہاں8
سے وہ وادٔی بن ہنوم میں سے گزرتی ہوئی یبوسیوں کے شہر یروشلم کے
جنوب میں سے آگے نکل گئی اور پھر اُس پہاڑ پر چڑھ گئی جو وادٔی بن
ہنوم مغربکے اور میداِن رفائیم کے کنارےشمالی پر ہے۔ وہاں9 سرحد
مُڑ کر نفتوحبنامچشمہ بڑھطرفکی اورگئی پہاڑیپھر عِفرونعلاقے کے
شہروں پاسکے گزرسے بعلہکر یعنی یَت قِر بعلہ10گئی۔پہنچتکیعریم سے
مُڑ کر یہوداہ کی یہ مغربسرحد میں سعیر پہاڑیکے علاقے بڑھطرفکی
گئی اور یعریم پہاڑ یعنی کسلون کے شمالی دامن کے ساتھ ساتھ چل بیتکر
شمس طرفکی اُتر کر تِمنت پہنچ گئی۔ وہاں11 سے وہ عقرون کے شمال
میں سے گزر گئی اور پھر مُڑ کر ِسکرون اور بعلہ پہاڑ بڑھطرفکی یبنئیلکر
پہنچ گئی۔ وہاں یہ شمالی سرحد سمندر پر ختم ہوئی۔

ملـِکسمندر12 یہوداہ مغربیکی تھی۔سرحد یہی وہ علاقہ تھا جو یہوداہ
قبیلےکے کو اُس خاندانوںکے مطابقکے مل گیا۔

حبرون اور دبیر پر فتح
رب13 کے حکم کے مطابق یشوع نے کالب بن یفُنّہ کو اُس کا حصہ

یہوداہ دےمیں دیا۔ وہاں اُسے حبرون شہر مل گیا۔ اُس وقت اُس کا نام
یَت قِر اربع تھا اربع) عناق کا باپ ۔(تھا 14 حبرون میں تین عناقی بنام
سیسی، اخی مان اور تلمی اپنے سمیتگھرانوں ہتے ر تھے۔ کالب نے تینوں
پھر15دیا۔نکالسےحبرونکو وہ آگے دبیر باشندوںکے لڑنےسے گیا۔چلا
دبیر کا پرانا نام یَت قِر ِسفر تھا۔ کالب16 نے کہا، جو” یَت قِر ِسفر پر فتح پا
کر کرےقبضہ اُسگا مَیںساتھکے اپنی بیٹی عکسہ کا باندھوںرشتہ “گا۔
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کالب17 بھائیکے ایلغُتنی بن قنز نے شہر پر قبضہ لیا۔کر کالبچنانچہ نے
اُس کے ساتھ اپنی بیٹی عکسہ شادیکی کر دی۔

جب18 عکسہ غُتنیایل کے ہاں جا رہی تھی تو اُس نے اُسے اُبھارا کہ
کالبوہ کھیتکوئیسے پانے درخواستکی اچانککرے۔ وہ گدھے
سے اُتر کالبگئی۔ نے پوچھا، باتکیا” “ہے؟ 19 عکسہ جوابنے جہیز”دیا، کے لئے ایکمجھے چیز سے نوازیں۔ آپ نے مجھے نجبدشِت میں
“دیجئے۔دےبھیچشمےمجھےابہے۔دیدےزمین کالبچنانچہ نے
اُسے ملـکیتاپنی میں سے اوپر اور نیچے والے دےبھیچشمے دیئے۔

یہوداہ قبیلےکے کے شہر
20 جو موروثی زمین یہوداہ کے قبیلے کو اُس کے کنبوں کے مطابق ملی

اُس21 میں ذیل کے شہر شامل جنوبتھے۔ میں ملـِک ادوم کی سرحد کی
طرف یہ شہر :تھے قبضئیل، عِدر، یجور، 22 قینہ، دیمونہ، عدعدہ، 23 قادس،
حصور، اِتنان، 24 زیف، طِلِم، بعلوت، 25 حصور حدتہ، یوت قر حصرون
یعنی حصور، 26 اَمام، سمع، مولادہ، 27 حصار جدہ، بیتحشمون، فلط،
28 حصار سوعال، بیرسبع، یوتیاہ، بِز 29 بعلہ، عیّیم، عضم، 30 اِلتولد، کسیل،
حُرمہ، 31 ِصقلاج، مدمنّہ، سنسنّہ، 32 لباؤت، ِسلحیم، عین اور رِمّون۔ اِن
شہروں کی تعداد 29 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ
گنی جاتی تھیں۔

33 مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے میں یہ شہر :تھے اِستال، صُرعہ،
اسنہ، 34 زنوح، عین جنیم، تّفوح، عینام، 35 یرموت، عدُلام، سوکہ، عزیقہ،
36 شعریم، عدِتیم اور جدیرہ یعنی جدیرتیم۔ اِن شہروں کی تعداد 14 تھی۔ ہر
شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔
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37 اِن کے علاوہ یہ شہر بھی :تھے ِضنان، حداشہ، ِمجدل جد، 38 دلعان،

مِصفاہ، یُقتئیل، 39 لـکیس، بُصقت، عجلون، 40 کبّون، لحماس، کِتلیس،
41 بیتجدیروت، دجون، نعمہ اور مقیدہ۔ اِن شہروں کی تعداد 16 تھی۔
ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔

42 اِس علاقے میں یہ شہر بھی :تھے لِبناہ، عتر، عسن، 43 یفتاح، اسنہ،
نصیب، 44 قعیلہ، اکزیب اور مریسہ۔ اِن شہروں کی تعداد 9 تھی۔ ہر شہر
کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔

45 اِن کے علاوہ یہ شہر بھی :تھے عقرون اُس کے گرد نواحو کی آبادیوں
اور دیہاتوں سمیت، 46 پھر عقرون سے لے مغربکر طرفکی تکاشدود
تمام قصبے اور آبادیاں۔ 47 اشدود خود بھی اُس کے گرد و نواح کی آبادیوں
اور سمیتدیہاتوں اِس میں شامل تھا اور اِسی طرح غزہ اُس کے گرد نواحو
کی آبادیوں اور سمیتدیہاتوں یعنی تمام آبادیاں مصر کی سرحد پر واقع وادئی
مصر اور سمندر ساحلکے تک۔

پہاڑی48 علاقے کے یہ شہر یہوداہ قبیلےکے :تھےکے سمیر، یتیر، سوکہ،
49 دنّہ، یَت قِر سنّہ یعنی دبیر، 50 عناب، اِستموہ، عنیم، 51 َحولونجشن، اور
ِجلوہ۔ اِن شہروں کی تعداد 11 تھی، اور اُن کے گرد و نواح کی آبادیاں بھی
اُن کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔

52 اِن کے علاوہ یہ شہر بھی :تھے اراب، دُومہ، اِشعان، 53 ینوم، بیت
تّفوح، افیقہ، 54 حُمطہ، یَت قِر اربع یعنی حبرون اور صیعور۔ اِن شہروں کی
تعداد 9 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس میں گنی جاتی تھیں۔

55 اِن علاوہکے یہ :تھےبھیشہر معون، یزرعیل،56یوطہ،زیف،کرمل،
یُقدعام، زنوح، 57 قَین، ِجبعہ اور تِمنت۔ اِن شہروں کی تعداد 10 تھی۔ ہر
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شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔
58 اِن علاوہکے یہ :تھےبھیشہر بیتحلحول، جدور،صور، معرات،59

عنوتبیت اور اِلتقون۔ اِن شہروں کی 6تعداد تھی۔ ہر شہر کے گرد نواحو
کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔

60 پھر یَت قِر بعل یعنی یَت قِر یعریم اور ربّہ بھی یہوداہ پہاڑیکے علاقے
میں شامل تھے۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی تھیں۔جاتی

61 یگستان ر میں یہ شہر یہوداہ کے قبیلے کے :تھے بیت عرابہ، مّدین،
سکاکہ، نمکنبسان،62 کا شہر اور عین جدی۔ شہروںاِن تھی۔6تعدادکی
ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔

لیکن63 یہوداہ کا قبیلہ یبوسیوں کو یروشلم سے لنے نکا میں ناکام رہا۔
اِس لئے اُن کی اولاد تکآج یہوداہ قبیلےکے درمیانکے رہتی ہے۔

16
افرائیم اور منسّی کی جنوبی سرحد

1 قرعہ لنے ڈا یوسفسے کی اولاد کا علاقہ مقرر کیا گیا۔ اُس کی سرحد
یریحو قریبکے یائے یردندر شروعسے ہوئی، شہر میںمشرقکے چشموں
پاسکے سے گزری اور یگستان ر میں سے چلتی چلتی بیت ایل کے پہاڑی
علاقے تک پہنچی۔ 2 لُوز یعنی بیت ایل سے آگے نکل کر وہ ارکیوں کے
علاقے میں عطارات پہنچی۔ وہاں3 سے وہ مغرب طرفکی اُترتی اُترتی
یفلیطیوں کے علاقے میں داخل ہوئی جہاں وہ بیتنشیبی َحورون میں سے
گزر کر جزر پیچھےکے سمندر پر ہوئی۔ختم یہ4 اُس علاقے سرحدجنوبیکی
تھی یوسفجو کی اولاد افرائیم اور منسّی قبیلوںکے وراثتکو میں دیا گیا۔
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افرائیم کا علاقہ
5 افرائیم قبیلےکے اُسکو کنبوںکے مطابقکے یہ ملعلاقہ :گیا اُس کی

جنوبی عطاراتسرحد ادّار اور بالائی بیت َحورون سے ہو کر 6-8 سمندر پر
ختم ہوئی۔ اُس کی شمالی مغربسرحد میں سمندر سے شروع ہوئی اور قاناہ
ندی کے ساتھ چلتی چلتی تّفوح تک پہنچی۔ وہاں سے وہ شمال طرفکی
مُڑی اور مِکمتاہ تک پہنچ کر دوبارہ مشرق کی طرف چلنے لـگی۔ پھر وہ
تانت َسیلا سے ہو یانوحکر پہنچی۔ مشرقی سرحد شمال میں یانوح سے شروع
ہوئی اور عطارات سے ہو کر یائے در یردن کے کنارےمغربی تک اُتری
اور کنارےپھر کے جنوبساتھ طرفکی چلتی چلتی نعرہ اور اِس کے بعد
یریحو پہنچی۔ وہاں وہ یائے در یردن پر ختم ہوئی۔ یہی افرائیم اور اُس کے
کنبوں کی سرحدیں تھیں۔

9 اِس کے علاوہ کچھ شہر اور اُن کے گرد و نواح کی آبادیاں افرائیم کے
لئے مقرر کی گئیں جو منسّی کے علاقے میں تھیں۔ 10 افرائیم کے مردوں
نے جزر میں آباد کنعانیوں کو نہ نکالا۔ اِس لئے اُن کی اولاد تکآج وہاں
رہتی ہے، البتہ اُسے بیگار میں کام کرنا پڑتا ہے۔

17
منسّی کا علاقہ

یوسف1 کے پہلوٹھے منسّی کی اولاد کو دو علاقے مل گئے۔ یائے در
یردن مشرقکے میں مکیر کے گھرانے کو ِجلعاد اور بسن دیئے گئے۔ مکیر
منسّی کا پہلوٹھا اور ِجلعاد کا باپ تھا، اور اُس کی اولاد ماہر فوجی تھی۔
اب2 قرعہ لنے ڈا سے یائے در یردن کے مغرب میں وہ علاقہ مقرر کیا گیا
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جہاں منسّی کے باقی بیٹوں کی اولاد کو آباد ہونا تھا۔ اِن کے چھ کنبے تھے
جن کے نام ابی عزر، اسریخلق، ایل، ِسکم، ِحفر اور سمیدع تھے۔

3 ِصلاِفحاد بن ِحفر بن ِجلعاد بن مکیر بن منسّی کے بیٹے نہیں تھے بلـکہ
صرف بیٹیاں۔ اُن کے نام محلاہ، نوعاہ، ُحجلاہ، مِلکاہ اور تِرضہ تھے۔ 4 یہ
خواتین اِلی عزر امام، یشوع بن نون اور قوم کے بزرگوں کے پاس آئیں اور
کہنے لـگیں، رب” نے موسٰی کو حکم دیا تھا کہ وہ ہمیں بھی قبائلی علاقے
کا کوئی حصہ “دے۔ یشوع ربنے کا حکم مان کر نہ صرف منسّی کی
نرینہ اولاد کو زمین دی بلـکہ اُنہیں بھی۔ نتیجے5 میں منسّی کے قبیلے کو
یائے در یردن مغربکے میں زمین دسکے ملحصے گئے اور مشرق میں
ِجلعاد اور بسن۔ مغرب6 میں صرفنہ منسّی کی نرینہ اولاد کے خاندانوں
زمینکو ملی بلـکہ بیٹیوں خاندانوںکے بھی۔کو اِس میںمشرقبرعکسکے
ِجلعاد کی صرفزمین نرینہ اولاد میں تقسیم کی گئی۔

منسّی7 قبیلےکے کے علاقے آشرسرحدکی شروعسے ہوئی اور ِسکم کے
مشرق میں واقع مِکمتاہ سے ہو کر جنوب کی طرف چلتی ہوئی عین تّفوح
کی تکآبادی پہنچی۔ تّفوح8 کے گرد و نواح کی زمین افرائیم ملـکیتکی
لیکنتھی، منسّی سرحدکی پر یہکے شہر منسّی ملـکیتاپنیکی وہاں9تھے۔
سرحدسے ندیقاناہ تککنارےجنوبیکے اُتری۔ ندیپھر ساتھکے چلتی
چلتی وہ سمندر پر ختم ہوئی۔ ندی کے کنارےجنوبی پر کچھ شہر افرائیم کی
ملـکیت تھے اگرچہ وہ منسّی کے علاقے میں تھے۔ لیکن10 مجموعی طور پر
منسّی کا قبائلی علاقہ ندیقاناہ شمالکے میں تھا اور افرائیم کا علاقہ اُس کے
میں۔جنوب دونوں قبیلوں کا مغربعلاقہ میں سمندر پر ختم ہوا۔ منسّی کے
علاقے شمالکے میں آشر کا قبائلی علاقہ تھا اور مشرق میں اِشکار کا۔
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بیت شان، اِبلیعام، دور یعنی نافت دور، عین تعنکدور، اور مجِّدو اُن کے
گرد و نواح کی آبادیوں سمیت۔ لیکن12 منسّی کا قبیلہ وہاں کے کنعانیوں
کو نکال نہ سکا بلـکہ وہ وہاں بستے رہے۔ بعد13 میں اسرائیلجببھی کی
بڑھطاقت گئی تو کنعانیوں کو نکالا نہ گیا بلـکہ اُنہیں بیگار میں کام کرنا پڑا۔

افرائیم اور منسّی مزید زمین کا تقاضا کرتے ہیں
یوسف14 کے قبیلے افرائیم اور منسّی یائے در یردن مغربکے میں زمین

پانے کے بعد یشوع کے پاس آئے اور کہنے لـگے، آپ” ہمارےنے لئے
قرعہ ڈال کر زمین ایکصرفکا حصہ کیوں مقرر کیا؟ ہم تو بہت یادہ ز
لوگ ہیں، ربکیونکہ دےبرکتہمیںنے بڑیکر قوم بنایا “ہے۔

یشوع15 جوابنے آپاگر”دیا، اِتنے یادہ ز ہیں آپاور کے لئے افرائیم
پہاڑیکا علاقہ کافی نہیں ہے تو پھر یوں فرِزّ اور رفائیوں پہاڑیکے جنگلوں
میں جائیں اور کاٹاُنہیں کاشتکر قابلکے بنا “لیں۔

یوسف16 کے قبیلوں نے کہا، پہاڑی” علاقہ ہمارے لئے کافی نہیں
ہے، اور میدانی علاقے میں آباد کنعانیوں پاسکے لوہے کے رتھ ہیں، اُن
پاسکے بھی جو وادٔی یزرعیل میں ہیں اور اُن پاسکے بھی بیتجو شان
اور اُس کے گرد و نواح کی آبادیوں میں ہتے ر “ہیں۔

لیکن17 یشوع میںجوابنے بڑیاِتنیآپ”کہا، طاقتاور ور قوم ہیں
آپکہ کا ایکعلاقہ ہی حصے پر محدود نہیں رہے گا 18 بلـکہ جنگل کا
پہاڑی علاقہ آپبھی ملـکیتکی میں آئے گا۔ اُس کے جنگلوں کاٹکو
کاشتکر قابلکے بنا لیں تو یہ تمام آپعلاقہ ہی کا ہو آپگا۔ باقی علاقے
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پر بھی قبضہ کر کنعانیوںکے نکالکو دیں گے اگرچہ طاقتوہ ور ہیں اور
اُن پاسکے لوہے کے رتھ “ہیں۔

18
ساتباقی قبیلوں کو زمین ملتی ہے

کنعان1 پر غالب آنے کے بعد اسرائیل کی پوری جماعت َسیلا شہر میں
جمع ہوئی۔ وہاں اُنہوں ملاقاتنے کا خیمہ کھڑا کیا۔

تکاب2 سات قبیلوں کو زمین نہیں ملی تھی۔ 3 یشوع نے اسرائیلیوں
کو سمجھا کر کہا، آپ” کتنی دیر تک ُسست رہیں گے؟ آپ تککب
ملـکاُس پر قبضہ نہیں کریں گے آپربجو باپکے دادا کے خدا نے
آپ دےکو دیا ہے؟ اب4 ہر قبیلے کے تین تین آدمیوں کو چن لیں۔ اُنہیں
ملـکمَیں کا دورہ کرنے کے لئے بھیج دوں گا تاکہ وہ تمام قبائلی علاقوں
فہرستکی تیار کریں۔ اِس کے بعد واپسپاسمیرےوہ آ کر ملـک5 کو
سات علاقوں میں تقسیم کریں۔ لیکن دھیان رکھیں جنوبکہ میں یہوداہ
کا علاقہ اور شمال میں افرائیم اور منسّی کا علاقہ ہے۔ اُن کی متسرحدیں
!چھیڑنا 6 وہ آدمی لـکھ لیں ساتکہ نئے قبائلی علاقوں کی سرحدیں کہاں
تککہاں ہیں اور پھر اِن کی فہرستیں پیش کریں۔ پھر مَیں رب آپ کے
خدا مُقّدسحضورکے قرعہ ڈال کر ایکہر زمینکی مقرر کروں گا۔ یاد7
رہے کہ یوں لاو کو کوئی علاقہ نہیں ملنا ہے۔ اُن کا حصہ یہ ہے کہ وہ
رب کے امام ہیں۔ اور جد، روبن اور منسّی کے آدھے قبیلے کو بھی مزید
نہیںکچھ ملنا ہے، رباُنہیںکیونکہ خادمکے موسٰی سے یائے در یردن کے
مشرق میں اُن کا ملحصہ چکا “ہے۔
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تب8 وہ آدمی روانہ ہونے کے لئے تیار ہوئے جنہیں ملـک کا دورہ

کرنے کے لئے چنا گیا تھا۔ یشوع نے اُنہیں حکم دیا، پورے” ملـک میں
سے گزر کر تمام شہروں فہرستکی فہرستجببنائیں۔ مکمل ہو جائے تو
پاسمیرےاُسے لے آئیں۔ پھر مَیں َسیلا میں رب کے آپحضور کے لئے
قرعہ ڈال دوں “گا۔ آدمی9 چلے گئے ملـکپورےاور میں سے گزر کر تمام
شہروں فہرستکی بنا لی۔ اُنہوں ملـکنے ساتکو حصوں میں تقسیم کر
کتابتفصیلاتتمامکے درجمیں کیں اور کتابیہ َسیلا کی خیمہ گاہ میں
یشوع پھر10دی۔دےکو یشوع ڈالقرعہحضورکےربنے یہکر علاقے
ساتباقی قبیلوں اور اُن کے کنبوں میں تقسیم کر دیئے۔

بن یمین کا علاقہ
جب11 قرعہ ڈالا گیا تو بن یمین کے قبیلے اور اُس کے کنبوں کو پہلا

ملحصہ گیا۔ اُس کی زمین یہوداہ یوسفاور قبیلوںکے درمیانکے تھی۔
یائےسرحدشمالیکیاُس12 یردندر اورہوئیشروعسے یریحو میںشمالکے
پہاڑی ڈھلان پر چڑھ کر پہاڑی علاقے میں مغربسے طرفکی گزری۔
بیت آون بیابانکے کو پہنچنے پر وہ13 لُوز ایلبیتیعنی بڑھطرفکی کر شہر
کے جنوب میں پہاڑی ڈھلان پر چلتی چلتی آگے نکل گئی۔ وہاں سے وہ
عطارات ادّار اور اُس تکپہاڑی پہنچی جو بیتنشیبی َحورون جنوبکے
میں ہے۔ 14 پھر جنوبوہ طرفکی مُڑ کر مغربی سرحد کے طور پر یَت قِر
بعل یعنی یَت قِر یعریم کے پاس آئی جو یہوداہ کے قبیلے کی ملـکیت تھی۔
بن15 یمین کی جنوبی سرحد یَت قِر یعریم کنارےمغربیکے شروعسے ہو کر
نفتوح تکچشمہ پہنچی۔ 16 پھر وہ اُس پہاڑ کے دامن پر اُتر آئی جو وادٔی
بن ہنوم مغربکے میں اور میداِن رفائیم کے شمال میں واقع ہے۔ اِس کے
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بعد سرحد یبوسیوں کے شہر جنوبکے میں گزریسے اور یوں وادٔی ہنوم
کو پار کر عینکے راجل پاسکے آئی۔ 17 پھر وہ شمال طرفکی مُڑ کر عین
شمس پاسکے گزریسے اور درۂ ادُمیم کے مقابل تکجلیلوتشہر پہنچ
روبنکر بوہنبیٹےکے پتھرکے پاسکے اُتر آئی۔ وہاں18 ڈھلاناُسوہسے
شمالیکے رُخ پر گزریسے جو وادٔی یردن کنارےمغربیکے پر پھرہے۔ وہ
وادی میں اُتر کر بیت19 ُحجلاہ کی پہاڑیشمالی ڈھلان گزریسے اور بحـیرۂ
مُردار کنارےشمالیکے پر یائےجہاںوہاںہوئی،ختم یردندر میںاُس بہتا
ہے۔ یہ تھی بن یمین کی جنوبی سرحد۔ 20 اُس کی مشرقی سرحد یائے در
یردن تھی۔ یہی وہ علاقہ تھا جو بن یمین کے قبیلے کو اُس کے کنبوں کے
مطابق دیا گیا۔

21 ذیل کے شہر اِس علاقے میں شامل :تھے یریحو، بیت ُحجلاہ، ِعمق
قصیص، بیت22 عرابہ، صمریم، بیت ایل، 23 عویم، فارہ، عُفرہ، 24 کفر
العمونی، عُفنی اور ِجبع۔ یہ کُل 12 شہر تھے۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی
آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔ 25 اِن کے علاوہ یہ شہر بھی :تھے
ِجبعون، رامہ، بیروت، 26 مِصفاہ، کفیرہ، موضہ، 27 رقم، اِرفئیل، ترالہ،
28 ضلع، الف، یبوسیوں کا شہر یروشلم، ِجبعہ اور یَت قِر یعریم۔ اِن شہروں
کی تعداد 14 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی
جاتی تھیں۔ یہ تمام شہر بن یمین اور اُس کنبوںکے ملـکیتکی تھے۔

19
شمعون کا علاقہ

جب1 قرعہ ڈالا گیا تو شمعون کے قبیلے اور اُس کے کنبوں کو دوسرا
ملحصہ گیا۔ اُس کی زمین یہوداہ کے قبیلے کے علاقے کے درمیان تھی۔
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اُسے2 یہ ملشہر :گئے بیرسبع ،(سبع) مولادہ، حصار3 سوعال، بالاہ،
اِلتولد،4عضم، بتول، بیتِصقلاج،5حُرمہ، بیت6سوسہ،حصارمرکبوت،
لباؤت اور ساروحن۔ اِن شہروں کی 13تعداد تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح
کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔ 7 اِن کے علاوہ یہ چار شہر بھی
شمعون کے :تھے عین، رِمّون، عتر اور عسن۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی
آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔ 8 اِن شہروں کے گرد و نواح کی تمام
آبادیاں بعلات بیر یعنی نجب کے تکرامہ اُن کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔ یہ
تھی شمعون اور اُس ملـکیت۔کیکنبوںکے یہ9 اِسجگہیں لئے یہوداہ کے
قبیلے کے علاقے سے لی گئیں کہ یہوداہ کا علاقہ اُس کے لئے بہت یادہ ز
تھا۔ یہی وجہ ہے شمعونکہ کا علاقہ یہوداہ بیچکے میں ہے۔

زبولون کا علاقہ
قرعہجب10-12 ڈالا گیا تو زبولون قبیلےکے اور اُس کنبوںکے کو تیسرا

ملحصہ گیا۔ اُس کی جنوبی سرحد یُقنعام ندیکی شروعسے ہوئی اور پھر
مشرق کی طرف دباست، مرعلہ اور سارید سے ہو کر کسلوت تبور کے
تکعلاقے پہنچی۔ اِس کے بعد وہ مُڑ کر مشرقی سرحد کے طور دابرتپر
پاسکے آئی اور چڑھتی یفیعچڑھتی پہنچی۔ وہاں13 کیمشرقمزیدوہسے
بڑھتیطرف قاضینعیتِحفر،جاتہوئی رِمّوناور ہوسے نیعہکر پاسکے
آئی۔ 14 زبولون کی شمالی اور مغربی سرحد حناتون میں سے گزرتی گزرتی
وادٔی اِفتاح ایل پر ختم ہوئی۔ 15 بارہ شہر اُن کے گرد و نواح کی آبادیوں
سمیت زبولون کی ملـکیت میں آئے جن میں قطات، نہلال، ِسمرون، اِدالہ
اور بیت لحم شامل تھے۔ زبولون16 کے قبیلے کو یہی کچھ اُس کے کنبوں
مطابقکے مل گیا۔
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اِشکار کا علاقہ
جب17 قرعہ ڈالا گیا تو اِشکار کے قبیلے اور اُس کے کنبوں کو چوتھا

گیا۔ملحصہ اُس18 کا یزرعیلعلاقہ شمالکرلےسے پھیلطرفکی گیا۔
یہ شہر اُس میں شامل :تھے کسولوت، شونیم، 19 حفاریم، شیون، اناخرت،
20 ربیت، قِسیون، اِبض، 21 ریمت، عین جنیم، عین حّدہ بیتاور فصیص۔
شمال22 میں یہ سرحد تبور پہاڑ سے شروع ہوئی اور شخصومہ اور شمسبیت
سے ہو کر یائے تکیردندر اُتر 16آئی۔ شہر اُن گردکے نواحو آبادیوںکی
سمیت اِشکار کی ملـکیت میں آئے۔ 23 اُسے یہ پورا علاقہ اُس کے کنبوں
مطابقکے مل گیا۔

آشر کا علاقہ
جب24 قرعہ ڈالا گیا تو آشر کے قبیلے اور اُس کے کنبوں کو پانچواں

اُس25گیا۔ملحصہ میںعلاقےکے یہ :تھےشاملشہر ِخلقت، بطن،حلی،
اَکشاف، ـِک،26 َل الم عمعاد اور مِسال۔ اُس کی سرحد سمندر ساتھکے ساتھ
چلتی کرملہوئی پہاڑیکے سلسلے میںدامنکے گزریسے اور اُترتی اُترتی
سیحور لِبنات تک پہنچی۔ 27 وہاں وہ مشرق میں بیت دجون کی طرف
مُڑ کر زبولون کے علاقے تک پہنچی اور اُس کی مغربی سرحد کے ساتھ
چلتی چلتی شمال میں وادٔی اِفتاح تکایل پہنچی۔ آگے بڑھتی ہوئی وہ بیت
ِعمق اور نعی ایل سے ہو کر شمال طرفکی مُڑی جہاں کابول تھا۔ 28 پھر
وہ عِبرون، رحوب، حمون اور قاناہ سے ہو بڑےکر شہر تکصیدا پہنچی۔
اِس29 بعدکے آشر کی سرحد رامہ طرفکی مُڑ فصیلکر دار شہر صور کے
پاس آئی۔ وہاں وہ حوسہ مُڑیطرفکی اور چلتی اکزیبچلتی قریبکے
سمندر پر ختم ہوئی۔ 3022 شہر اُن کے گرد نواحو کی سمیتآبادیوں آشر کی



یشوع 19:31 liv یشوع 19:47

ملـکیت میں آئے۔ اِن میں افیقعُمہ، شاملرحوباور تھے۔ آشر31 اُسکو
کنبوںکے مطابقکے یہی کچھ ملا۔

نفتالی کا علاقہ
جب32 قرعہ ڈالا گیا تو نفتالی کے قبیلے اور اُس کے کنبوں کو چھٹا

حصہ مل گیا۔ جنوب33-34 میں اُس کی سرحد یائے در یردن پر لقوم سے
ادامییبنئیل،چلتیچلتیطرفکیمغرباورہوئیشروع ایلوننقب، ضعننیم
حلفاور سے ہو ازنوتکر تکتبور پہنچی۔ وہاں سے وہ مغربی سرحد کی
حیثیت حقوقسے پاسکے آئی۔ نفتالی کی جنوبی سرحد زبولون کی شمالی
سرحد مغرباور میں آشر کی مشرقی سرحد تھی۔ یائے در یردن اور *یہوداہ
اُس کی مشرقی سرحد تھی۔ ذیل35 کے فصیل دار شہر نفتالی کی ملـکیت
میں :آئے صّدیم، صیر، حمّت، رقّت، ِکنّرت، 36 ادامہ، رامہ، حصور،
37 قادس، اِدرعی، عین حصور، 38 اِرون، ِمجدل ایل، یم، عناتبیتحُر اور
بیت شمس۔ ایسے 19 شہر تھے۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں بھی اُس
ساتھکے گنی جاتی تھیں۔ نفتالی39 کو یہی کچھ اُس کنبوںکے مطابقکے
ملا۔

دان کا علاقہ
جب40 قرعہ ڈالا گیا تو دان کے قبیلے اور اُس کے کنبوں کو ساتواں

حصہ ملا۔ 41 اُس کے علاقے میں یہ شہر شامل :تھے صُرعہ، اِستال،
عیرشمس، 42 شعلبّین، ایالون، اِتلاہ، 43 ایلون، تِمنت، عقرون، 44 اِلتقِہ،
ِجبّتون، بعلات، یہود،45 بنی جاتبرق، رِمّون، 46 یرقونمے اور رقون اُس
علاقے سمیت جو یافا کے مقابل ہے۔ 47 افسوس، دان کا قبیلہ اپنے اِس
علاقے پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہوا، اِس لئے اُس کے مردوں نے
* 19:33-34 :یہوداہ یہاں یہوداہ مطلبکا ملـِک بسن ہو سکتا ہے جو منسّی کے علاقے میں تھا
جسلیکن پر یہوداہ قبیلےکے کے مرد یائیر فتحنے پائی تھی۔
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لشم شہر پر حملہ کر اُسکے پر فتح پائی اور اُس باشندوںکے کو تلوار سے مار
ڈالا۔ پھر وہ وہاںخود آباد ہوئے۔ لشموقتاُس شہر کا نام دان تبدیلمیں
ہوا۔ دان) اُن کے قبیلے کا باپ (تھا۔ لیکن48 یشوع کے زمانے میں دان
کے قبیلے کو اُس کے کنبوں مطابقکے مذکورہ تمام شہر اور اُن کے گرد و
نواح کی آبادیاں مل گئیں۔

یشوع کو بھی زمین ملتی ہے
ملـکپورے49 کو تقسیم کرنے بعدکے اسرائیلیوں یشوعنے بن نون کو

بھی اپنے درمیان کچھ موروثی دی۔دےزمین کےرب50 حکم پر اُنہوں نے
اُسے افرائیم کا تِمنتشہر دیا۔دےسِرح یشوع نے خود اِس درخواستکی
وہاںتھی۔کی جا اُسکر شہرنے ازکو سرِ نو تعمیر کیا اور اُس میں آباد ہوا۔

یہغرض51 وہ تمام زمینیں ہیں اِلیجو عزر امام، یشوع بن نون اور قبیلوں
کے آبائی گھرانوں کے سربراہوں نے َسیلا میں ملاقات کے خیمے کے
دروازے پر قرعہ ڈال کر تقسیم کی تھیں۔ یوں تقسیم کرنے کا یہ کام مکمل
ہوا۔

20
پناہ کے چھ شہر

رب1 نے یشوع سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو دےحکم کہ اُن ہدایات
مطابقکے پناہ کے شہر چن لو جنہیں مَیں تمہیں موسٰی دےمعرفتکی چکا
ہوں۔ 3 اِن شہروں میں لوگوہ فرار ہو سکتے ہیں جن سے ًکوئی اتفاقا یعنی
غیرارادی طور ہلاکپر ہوا ہو۔ یہ مرےاُنہیں شخصہوئے کے اُن رشتے
داروں سے پناہ دیں گے جو بدلہ لینا چاہیں گے۔ 4 لازم ہے کہ شخصایسا
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پناہ کے شہر پاسکے پہنچنے پر شہر دروازےکے پاسکے بیٹھے بزرگوں کو
اپنا اُسکرے۔پیشمعاملہ سنباتکی بزرگکر اُسے اپنے داخلمیںشہر
ہونے اجازتکی دیں اور اُسے اپنے درمیان ہنے ر کے لئے دیں۔دےجگہ
اب5 اگر بدلہ لینے والا اُس پیچھےکے پڑ پہنچےوہاںکر بزرگتو ملزم اُسکو
کے ہاتھ میں نہ دیں، کیونکہ غیرارادیموتیہ طور پر نفرتاور رکھے بغیر
ہوئی ہے۔ وہ6 تکوقتاُس میںشہر معاملےعدالتمقامیتکجبرہے
کا فیصلہ نہ دے۔کر عدالتاگر اُسے تودےقراربےگناہ وہ وقتاُس کے
اماِم اعظم اُستکموتکی شہر میں اِسرہے۔ بعدکے اُسے اپنے اُس شہر
اور گھر واپسکو اجازتکیجانے وہسےجسہے فرار ہو کر آیا “ہے۔

اسرائیلیوں7 نے پناہ کے یہ شہر چن لئے : نفتالی پہاڑیکے علاقے میں
گلیل کا قادس، افرائیم کے پہاڑی علاقے میں ِسکم اور یہوداہ کے پہاڑی
علاقے میں یَت قِر اربع یعنی حبرون۔ 8 یائے در یردن کے مشرق میں اُنہوں
نے بصر کو چن لیا جو یریحو سے کافی دُور میداِن مرتفع میں ہے اور روبن
کے قبیلے کی ملـکیت ہے۔ ملـِک ِجلعاد میں رامات جو جد کے قبیلے کا
ہے اور بسن میں جولان جو منسّی قبیلےکے کا ہے چنا گیا۔

یہ9 اسرائیلیوںتمامشہر میںاسرائیلاور ہنے ر اجنبیوںوالے لئےکے مقرر
کئے غیرارادیبھیسےجسگئے۔ طور پر ہلاککوئی ہوا اُسے اِن میں پناہ
لینے اجازتکی تھی۔ اِن میں وہ تکوقتاُس بدلہ لینے والوں محفوظسے رہتا
تکجبتھا عدالتمقامی فیصلہ نہیں کر دیتی تھی۔

21
یوں لاو کے شہر اور چراگاہیں
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1 پھر لاوی کے قبیلے کے آبائی گھرانوں کے سربراہ اِلی عزر امام، یشوع

نونبن اسرائیلاور باقیکے قبیلوں آبائیکے سربراہوںکےگھرانوں پاسکے
آئے 2 جو وقتاُس َسیلا میں جمع تھے۔ یوں لاو نے کہا، رب” نے موسٰی
معرفتکی حکم دیا تھا ہمیںکہ بسنے کے لئے شہر اور یوڑوں ر کو چَرانے کے
لئے “جائیں۔دیچراگاہیں اسرائیلیوںچنانچہ3 کیربنے باتیہ مان کر
علاقوںاپنے میں سے شہر اور الـگچراگاہیں کر یوںکے لاو دیں۔دےکو

4 قرعہ ڈالا گیا تو لاوی کے گھرانے قِہات کو اُس کے کنبوں کے
مطابق پہلا حصہ مل گیا۔ پہلے ہارون کے کنبے کو یہوداہ، شمعون اور بن
یمین کے قبیلوں کے 13 شہر دیئے گئے۔ 5 باقی قِہاتیوں کو دان، افرائیم اور
مغربی منسّی قبیلوںکے کے 10 شہر مل گئے۔

جَیرسون6 کے گھرانے کو اِشکار، آشر، نفتالی اور منسّی قبیلوںکے کے
13 شہر دیئے گئے۔ یہ منسّی کا وہ علاقہ تھا جو یائے در یردن کے مشرق
میں ملـِک بسن میں تھا۔

مِراری7 کے گھرانے کو اُس کے کنبوں کے مطابق روبن، جد اور
زبولون قبیلوںکے کے 12 شہر مل گئے۔

8 یوں اسرائیلیوں نے قرعہ ڈال کر یوں لاو کو مذکورہ شہر اور اُن کے
گرد و نواح کی دےچراگاہیں دیں۔ ویسا ہی ہوا ربجیسا نے موسٰی کی
معرفت حکم دیا تھا۔

قِہات کے گھرانے کے شہر
قرعہ9-10 لتے لاویوقتڈا کنبےکےہارونسےمیںقِہاتگھرانےکے

کو پہلا حصہ مل گیا۔ اُسے یہوداہ اور شمعون کے قبیلوں کے یہ شہر دیئے
:گئے پہلا11 عناقیوںشہر باپکے یَتشہرکا اربعقِر تھا یہوداہجو پہاڑیکے
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علاقے میں ہے اور جس کا موجودہ نام حبرون ہے۔ اُس کی چراگاہیں
بھی دی گئیں، لیکن12 حبرون کے ارد گرد کی آبادیاں اور کالبکھیت
بن یفُنّہ ملـکیتکی رہے۔ ہارون13 کے کنبے کا یہ شہر پناہ کا شہر بھی تھا
جس میں ہر شخصوہ پناہ لے سکتا تھا جس سے کوئی غیرارادی طور پر
ہلاک ہوا تھا۔ اِس کے علاوہ ہارون کے کنبے کو لِبناہ، 14 یتیر، اِستموع،
15 َحولون، دبیر، 16 عین، یوطہ اور شمسبیت کے شہر بھی مل گئے۔ اُسے
یہوداہ اور شمعون کے قبیلوں کے کُل 9 شہر اُن کی چراگاہوں سمیت مل
18-17گئے۔ اِن یمینبنعلاوہکے قبیلےکے چارکے اُسشہر میںملـکیتکی
آئے یعنی ِجبعون، عنتوتِجبع، اور علمون۔ ہارونغرض19 کے کنبے کو
13 شہر اُن کی سمیتچراگاہوں مل گئے۔ لاوی20 قبیلےکے کے گھرانے
قِہات کے باقی کنبوں کو قرعہ لتے ڈا وقت افرائیم کے قبیلے کے شہر مل
گئے۔ 21 اِن میں افرائیم پہاڑیکے علاقے کا شہر شاملِسکم میںجستھا ہر
شخصوہ پناہ لے سکتا جستھا سے غیرارادیکوئی طور ہلاکپر ہوا تھا،
پھر جزر، 22 قبضیم اور بیت َحورون۔ اِن چار شہروں کی چراگاہیں بھی مل
گئیں۔ دان23-24 قبیلےکے بھینے اُنہیں چار شہر اُن کی سمیتچراگاہوں
دیئے یعنی اِلتقِہ، ِجبّتون، ایالون جاتاور رِمّون۔ 25 منسّی مغربیکے حصے
سے اُنہیں دو تعنکشہر اور جات رِمّون اُن کی چراگاہوں سمیت مل گئے۔
قِہاتغرض26 کے باقی کنبوں کو کُل 10 شہر اُن کی چراگاہوں سمیت
ملے۔

جَیرسون کے گھرانے کے شہر
لاوی27 کے قبیلے کے گھرانے جَیرسون کو منسّی کے مشرقی حصے

کے دو شہر اُن کی چراگاہوں سمیت دیئے :گئے ملـِک بسن میں جولان
جس میں ہر شخصوہ پناہ لے سکتا تھا جس سے کوئی غیرارادی طور پر
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ہلاک ہوا تھا، اور بعستراہ۔ اِشکار28-29 قبیلےکے اُسےنے چار شہر اُن کی
سمیتچراگاہوں :دیئے قِسیون، دابرت، یرموت اور عین جنیم۔ اِسی30-31
طرح اُسے آشر کے قبیلے کے بھی چار شہر اُن کی چراگاہوں سمیت دیئے
:گئے مِسال، عبدون، ِخلقت اور رحوب۔ 32 نفتالی کے قبیلے نے تین شہر
اُن کی چراگاہوں سمیت :دیئے گلیل جسقادسکا میں ہر شخصوہ پناہ
لے سکتا غیرارادیکوئیسےجستھا طور ہلاکپر ہوا تھا، حمّاتپھر دور
اور قرتان۔ غرض33 جَیرسون کے گھرانے کو 13 شہر اُن کی چراگاہوں
سمیت مل گئے۔

مِراری کے گھرانے کے شہر
اب34-35 رہ گیا لاوی کے قبیلے کا گھرانا مِراری۔ اُسے زبولون کے

قبیلے کے چار شہر اُن کی چراگاہوں سمیت مل :گئے یُقنعام، قرتاہ، دِمنہ
اور نہلال۔ اِسی36-37 طرح اُسے روبن کے قبیلے کے بھی چار شہر اُن کی
سمیتچراگاہوں مل :گئے بصر، قدیماتیہض، اور مِفعت۔ جد38-39 کے
قبیلے نے اُسے چار شہر اُن کی چراگاہوں سمیت :دیئے ملـِک ِجلعاد کا
جسرامات میں ہر شخصوہ پناہ لے سکتا تھا جس سے کوئی غیرارادی
طور ہلاکپر ہوا تھا، پھر محنائم، حسبون اور یعزیر۔ مِراریغرض40 کے
گھرانے کو کُل 12 شہر اُن کی سمیتچراگاہوں مل گئے۔

اسرائیل41 مختلفکے علاقوں میں یوںجو لاو کے شہر اُن چراگاہوںکی
سمیت تھے اُن کی کُل تعداد 48 تھی۔ 42 ہر شہر کے ارد گرد تھیں۔چراگاہیں

الله نے اپنا وعدہ پورا کیا



یشوع 21:43 lx یشوع 22:6
ربیوں43 اسرائیلیوںنے کو وہ دےملـکپورا جسدیا کا وعدہ اُس

نے اُن باپکے دادا قَسمسے کھا کر کیا تھا۔ وہ اُس پر قبضہ کر میںاُسکے
ہنے لـگے۔ر امنطرفچاروںنےرباور44 امانو مہیا اُسطرحجسکیا
اُننے باپکے دادا قَسمسے کھا وعدہکر کیا اُسیتھا۔ اسرائیلیسےمددکی
تمام دشمنوں پر غالب آئے تھے۔ 45 جو ربوعدےاچھے نے اسرائیل سے
کئے تھے اُن میں ایکسے بھی نامکمل نہ رہا بلـکہ سب پورےسبکے ہو
گئے۔

22
مشرقی قبیلوں کو واپسگھر جانے اجازتکی

1 پھر یشوع نے روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے کے مردوں کو
اپنے پاس بُلا کر 2 کہا، جو” بھی حکم رب کے خادم موسٰی نے آپ کو
دیا تھا اُسے آپ نے پورا کیا۔ اور آپ نے میری ہر بات مانی ہے۔ آپ3
کافینے عرصے تکآجسے اپنے بھائیوں ترککو نہیں کیا بلـکہ بالکل وہی
کچھ کیا ہے ربجو کی مرضی تھی۔ آپرباب4 کے خدا آپنے کے
بھائیوں کو دےملـکموعودہ دیا اورہے، وہ سلامتی میںاُسساتھکے رہ
رہے ہیں۔ اِس لئے وقتاب آ گیا ہے آپکہ اپنے واپسگھر چلے جائیں،
ملـکاُس میں ربجو کے خادم موسٰی آپنے کو یائے در یردن کے پار
دے دیا ہے۔ لیکن5 احتیاطخبردار، سے ہدایاتاُن پر رہیںچلتے ربجو
کے خادم موسٰی آپنے دےکو ربدیں۔ اپنے خدا سے پیار کریں، اُس
کی تمام راہوں پر چلیں، اُس کے احکام مانیں، اُس کے ساتھ لپٹے رہیں، اور
پورے دل و جان اُسسے خدمتکی “کریں۔ یہ6 کہہ کر یشوع اُنہیںنے
دےبرکت رُخصتکر کر دیا، اور وہ اپنے گھر چلے گئے۔
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منسّی7 کے قبیلےآدھے تھی۔گئیملزمینمیںبسنملـِکسےموسٰیکو

دوسرے حصے کو یشوع سے زمین مل گئی تھی، یعنی یائے در یردن کے
مغرب میں جہاں باقی قبیلے آباد ہوئے تھے۔ منسّی مردوںکے رُخصتکو
یشوعوقتکرتے ساتھکےدولتبڑیآپ”کہا،8کردےبرکتاُنہیںنے
اپنے لوٹگھر رہے آپہیں۔ بڑےکو یوڑ، ر سونا، چاندی، لوہا بہتاور
ملکپڑےسے گئے آپجبہیں۔ اپنے گھر پہنچیں گے تو غنیمتماِل اُن
کے ساتھ بانٹیں جو گھر میں رہ گئے “ہیں۔

9 پھر روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے کے مرد باقی اسرائیلیوں کو
َسیلا میں چھوڑ کر ملـِک ِجلعاد کی طرف روانہ ہوئے جو یائے در یردن
کے مشرق میں ہے۔ وہاں اُن کے اپنے علاقے تھے جن میں اُن کے قبیلے
رب کے اُس حکم مطابقکے آباد ہوئے تھے جو اُس نے موسٰی معرفتکی
دیا تھا۔

مشرقی قبیلے قربان گاہ بنا لیتے ہیں
یہ10 مرد چلتے چلتے یائے در یردن مغربکے ایکمیں جسپہنچےجگہ

کا گلیلوتنام تھا۔ وہاں یعنی ملـِک میںکنعان اُنہوںہی بڑیایکنے اور
شاندار قربان گاہ بنائی۔ 11 اسرائیلیوں کو خبر دی گئی، روبن،” جد اور
منسّی کے آدھے قبیلے نے کنعان کی سرحد گلیلوتپر میں قربان گاہ بنا لی
ہے۔ یہ قربان گاہ یائے در یردن کے مغرب میں یعنی ہمارے ہی علاقے
میں “!ہے

تب12 اسرائیل کی پوری جماعت مشرقی قبیلوں سے لڑنے کے لئے َسیلا
میں جمع ہوئی۔ لیکن13 پہلے اُنہوں نے اِلی عزر امام کے بیٹے فینحاس کو
ملـِک ِجلعاد کو بھیجا جہاں روبن، جد اور منسّی کا آدھا قبیلہ آباد تھے۔
اُس14 10ساتھکے آدمی یعنی ہر مغربی قبیلے ایککا نمائندہ تھا۔ ایکہر
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اپنے آبائی گھرانے اور کنبے کا سربراہ تھا۔ ِجلعاد15 میں پہنچ کر اُنہوں نے
قبیلوںمشرقی باتسے کی۔ آپجماعتپوریکیرب”16 پوچھتیسے ہے
اسرائیلآپکہ کے ہوکیوںبےوفاسےخدا آپہیں؟گئے اپناسےربنے
منہ پھیر کر یہ قربان گاہ کیوں بنائی اِسہے؟ آپسے ربنے سرکشیسے
کی ہے۔ 17 کیا یہ کافی نہیں تھا کہ ہم سے فغور کے بُت کی پوجا کرنے کا
گناہ سرزد ہوا؟ ہم تو پورےتکآج طور پر اُس گناہ صافپاکسے نہیں
ہوئے گو اُس وقت رب کی جماعت کو وبا کی صورت میں سزا مل گئی
تھی۔ 18 تو آپپھر کیا کر رہے آپہیں؟ ربدوبارہ سے اپنا منہ پھیر کر دُور
ہو ہیں۔رہے دیکھیں، کریںسرکشیسےربآجآپاگر اسرائیلوہکلتو
جماعتپوریکی ناراضساتھکے گا۔ہو 19 آپاگر ہیںسمجھتے آپکہ کا
ناپاکملـک آپاورہے اِس لئے اُس ربمیں نہیںخدمتکی کر سکتے تو
ربپاسہمارے ملـککے میں آئیں ربجہاں سکونتکی گاہ ہے، اور
ہماری زمینوں شریکمیں ہو ربلیکنجائیں۔ سے یا ہم متسرکشیسے
ہمارےربکرنا۔ خدا کی قربان گاہ کے علاوہ اپنے لئے کوئی اَور قربان
گاہ نہ !بنائیں 20 کیا اسرائیل کی پوری جماعت پر الله کا غضب نازل نہ ہوا
جب عکن بن زارح نے ماِل غنیمت میں سے کچھ چوری کیا ربجو کے
لئے مخصوص تھا؟ اُس کے گناہ کی صرفسزا تکاُس ہی محدود نہ رہی
بلـکہ اَور ہلاکبھی “ہوئے۔

21 روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے مردوںکے نے اسرائیلی کنبوں
کے سربراہوں کو جواب دیا، 22 رب” قادرِ مطلق خدا، ہاں رب قادرِ
مطلق خدا حقیقت جانتا ہے، اور اسرائیل بھی یہ بات جان !لے نہ ہم
سرکش ہوئے ہیں، بےوفا۔سےربنہ اگر بولیںجھوٹہم آجتو ہمیںہی
مار !ڈالیں ہم23 نے یہ قربان گاہ اِس لئے نہیں بنائی ربکہ سے دُور ہو
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جائیں۔ ہم اُس پر کوئی بھی قربانی چڑھانا نہیں ہتے، چا نہ بھسم ہونے والی
قربانیاں، نہ غلہ کی نذریں اور نہ ہی سلامتی کی قربانیاں۔ اگر ہم جھوٹ
بولیں تو رب خود ہماری عدالت کرے۔ حقیقت24 میں ہم نے یہ قربان
گاہ اِس لئے تعمیر کی کہ ہم ڈرتے ہیں مستقبلکہ آپدنکسیمیں کی
اولاد ہماری اولاد سے کہے، آپ’ ربکا اسرائیل کے خدا کے ساتھ کیا
واسطہ ہے؟ 25 ربآخر ہمارےنے آپاور درمیانکے یائے در یردن کی
سرحد مقرر کی ہے۔ آپچنانچہ ربکو عبادتکی کرنے کا کوئی حق
‘!نہیں ایسا ہماریاولادکیآپسےکرنے اولاد کرنےخدمتکیربکو
سے روکے گی۔ یہی26 وجہ ہمکہہے یہنے قربان گاہ بنائی، بھسم ہونے
والی قربانیاں یا ذبح کی کوئی اَور قربانی چڑھانے کے لئے نہیں 27 بلـکہ آپ
کو اور آنے والی نسلوں کو اِس بات کی یاد دلانے کے لئے کہ ہمیں بھی
رب کے خیمے میں بھسم ہونے والی قربانیاں، ذبح کی قربانیاں اور سلامتی
قربانیاںکی چڑھانے یہہے۔حقکا قربان ہمارےگاہ آپاور درمیانکے
گواہ رہے گی۔ اب آپ کی اولاد کبھی بھی ہماری اولاد سے نہیں کہہ
سکے گی، آپ’ ربکو جماعتکی کے حقوق حاصل ‘نہیں۔ 28 اور اگر
وہ وقتکسی کرےباتیہ تو ہماری اولاد کہہ سکے گی، یہ’ قربان گاہ
دیکھیں جو رب کی قربان گاہ کی ہوبہو نقل ہمارےہے۔ باپ دادا نے
اِسے بنایا تھا، لیکن اِس لئے نہیں کہ ہم اِس پر بھسم ہونے والی قربانیاں اور
چڑھائیںقربانیاںکیذبح آپبلـکہ لئےکےدینےگواہیہمیںاورکو ہمیںکہ
مل عبادتکیربکر کرنے ‘ہے۔حقکا تکیہاںبھیکبھیحالات29
نہ پہنچیں کہ ربہم سے سرکشی کر کے اپنا منہ اُس سے پھیر لیں۔ نہیں،
ہم نے یہ قربان گاہ بھسم ہونے والی قربانیاں، غلہ کی نذریں اور ذبح کی
قربانیاں چڑھانے کے لئے نہیں بنائی۔ ربصرفہم اپنے خدا سکونتکی
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گاہ کے منے سا کی قربان گاہ پر ہی اپنی پیشقربانیاں کرنا ہتے چا “ہیں۔
30 جب فینحاس اور اسرائیلی جماعت کے کنبوں کے سربراہوں نے

میںِجلعاد اورجدروبن، منسّی کے قبیلےآدھے باتیںیہکی سنیں تو مطمئنوہ
ہوئے۔ فینحاس31 نے اُن ہماب”کہا،سے ہیںجانتے آئندہربکہ بھی
ہمارے درمیان رہے گا، آپکیونکہ اُس سے نہیںبےوفا ہوئے آپہیں۔
اسرائیلیوںنے ربکو کی سزا سے بچا لیا “ہے۔

اِس32 فینحاسبعدکے اور باقی اسرائیلی سردار روبن، جد اور منسّی کے
آدھے قبیلے کو ملـِک ِجلعاد میں چھوڑ کر ملـِک کنعان میں لوٹ آئے۔
وہاں اُنہوں نے سب کچھ بتایا جو ہوا تھا۔ 33 باقی اسرائیلیوں کو یہ بات
پسند آئی، اور وہ الله کی تمجید کر روبنکے اور جد جنگسے کرنے اور اُن
کا علاقہ تباہ کرنے ارادےکے سے باز آئے۔ روبن34 اور جد کے قبیلوں
نے نئی قربان گاہ کا نام گواہ رکھا، کیونکہ اُنہوں نے کہا، یہ” قربان گاہ
ہمارے دوسرےاور قبیلوں کے درمیان گواہ ہے ربکہ ہمارا بھی “ہے۔خدا

23
یشوع آخریکی نصیحتیں

1 اب اسرائیلی کافی دیر سے سلامتی سے اپنے ملـک میں ہتے ر تھے،
کیونکہ رب نے اُنہیں ارد گرد کے دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رکھا۔
جب یشوع بہت بوڑھا ہو گیا تھا 2 تو اُس نے اسرائیل کے تمام بزرگوں،
سرداروں، قاضیوں اور نگہبانوں کو پاساپنے بُلا کر کہا، اب” مَیں بوڑھا
ہو گیا ہوں۔ آپ3 نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ربکہ نے اِس علاقے کی
تمام قوموں ساتھکے کیا کچھ کیا آپربہے۔ کے خدا ہی آپنے کے لئے
جنگ کی۔ 4 یاد رکھیں کہ مَیں نے مشرق میں یائے در یردن سے لے کر
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میںمغرب تکسمندر آپملـکسارا قبیلوںکے میں تقسیم کر بہتہے۔دیا
سی قوموں پر مَیں نے فتح پائی، لیکن تکابایکچند باقی رہ گئی ہیں۔
لیکن5 رب آپ کا خدا آپ کے آگے آگے چلتے ہوئے اُنہیں بھی نکال کر
دےبھگا آپگا۔ اُن کی زمینوں پر قبضہ کر لیں آپربطرحجسگے
کے خدا نے وعدہ کیا ہے۔

باتہرسےہمتپوریاب6 کتابکیشریعتکیموسٰیجوکریںعملپر
میں لـکھی ہوئی نہہے۔ دائیں اور نہ طرفبائیں ہٹیں۔ 7 اُن دیگر قوموں سے
مترشتہ باندھنا ملـکتکابجو میں باقی رہ گئی ہیں۔ اُن بُتوںکے کے
نام اپنی زبان پر نہ لانا، نہ اُن کے نام لے کر قَسم کھانا۔ نہ اُن کی خدمت
کرنا، نہ اُنہیں سجدہ کرنا۔ رب8 اپنے خدا ساتھکے یوں لپٹے طرحجسرہنا
تکآج لپٹے رہے ہیں۔

رب9 آپنے کے آگے آگے چل بڑیکر بڑی اور طاقت ور قومیں نکال
دی ہیں۔ آپتکآج کے منے سا کوئی نہیں کھڑا رہ سکا۔ میںآپ10 سے
شخصایک ہزار دشمنوں کو بھگا دیتا ہے، کیونکہ رب آپ کا خدا خود
آپ کے لئے لڑتا طرحجسہے اُس نے وعدہ کیا تھا۔ 11 چنانچہ سنجیدگی
دھیانسے دیں ربآپکہ اپنے خدا سے پیار کریں، آپکیونکہ کی زندگی
اِسی پر منحصر ہے۔ 12 آپاگر اُس سے دُور ہو کر اُن دیگر قوموں لپٹسے
جائیں ملـکتکابجو میں باقی ہیں اور اُن کے ساتھ رشتہ باندھیں 13 تو
آپرب کا ًخدا یقینا اِن قوموں آپکو کے آگے سے نہیں نکالے گا۔ اِس
کے بجائے آپیہ کو پھنسانے کے لئے پھندا اور جال بنیں گے۔ ًیہ آپیقینا
کی پیٹھوں کے لئے کوڑے اور آنکھوں کے لئے کانٹے بن جائیں گے۔ آخر
آپمیں اُس ملـکاچھے میں جائیںمٹسے گے آپربجو کے خدا نے
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آپ دےکو دیا ہے۔
آج14 مَیں وہاں جا رہا ہوں کسیجہاں نہ دنکسی دنیا کے شخصہر

کو جانا ہوتا آپلیکنہے۔ پورےنے دل و جان سے جان لیا ہے کہ جو
بھی آپربوعدہ کے خدا آپنے ساتھکے کیا وہ پورا ہوا ایکہے۔ بھی
ادھورا نہیں رہ گیا۔ ربطرحجسلیکن15 نے ہر وعدہ پورا کیا بالکلہے
طرحاُسی وہ تمام آپآفتیں پر کرےنازل بارےکےجنگا میں اُس آپنے
کو خبردار کیا ہے آپاگر اُس کے تابع نہ رہیں۔ پھر آپوہ کو اُس اچھے
ملـک میں سے دےمٹا گا جو اُس آپنے دےکو دیا ہے۔ 16 اگر آپ
اُس عہد کو توڑیں جو اُس آپنے کے ساتھ باندھا ہے اور دیگر معبودوں
کی پوجا کر اُنہیںکے سجدہ کریں تو ربپھر کا آپغضبپورا پر نازل ہو گا
اور آپ جلد ہی اُس ملـکاچھے میں مٹسے جائیں گے جو اُس آپنے
دےکو دیا “ہے۔

24
الله اور اسرائیل درمیانکے عہد کی تجدید

1 پھر یشوع اسرائیلنے تمامکے قبیلوں کو ِسکم شہر میں جمع کیا۔ اُس نے
اسرائیل کے بزرگوں، سرداروں، قاضیوں اور نگہبانوں کو بُلایا، اور وہ مل
کر الله کے حاضرحضور ہوئے۔

2 پھر یشوع اسرائیلی قوم سے مخاطب ہوا۔ رب” اسرائیل کا خدا فرماتا
ہے، قدیم’ زمانے میں تمہارے باپ دادا یائے در فرات کے پار بستے اور
دیگر معبودوں کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم اور نحور باپکا تارح بھی وہاں
آباد تھا۔ لیکن3 باپتمہارےمَیں ابراہیم کو وہاں سے لے کر یہاں لایا اور
اُسے پورے ملـِک کنعان میں سے گزرنے دیا۔ مَیں نے اُسے بہت اولاد
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دی۔ مَیں نے اُسے اسحاق دیا 4 اور اسحاق کو یعقوب اور عیسَو۔ عیسَو کو
مَیں پہاڑینے علاقہ سعیر عطا کیا، لیکن یعقوب اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر
چلا گیا۔

5 بعد میں مَیں نے موسٰی اور ہارون کو مصر بھیج دیا ملـکاور پر بڑی
مصیبتیں نازل کر کے تمہیں وہاں سے نکال لایا۔ 6 چلتے تمہارےچلتے باپ
دادا بحرِ ُلزم ق پہنچ مصریلیکنگئے۔ اپنے رتھوں اور سےگھڑسواروں اُن کا
تعاقب کرنے لـگے۔ تمہارے7 باپ دادا نے مدد کے لئے رب کو پکارا،
اور مَیں نے اُن کے اور مصریوں کے درمیان اندھیرا پیدا کیا۔ مَیں سمندر اُن
پر چڑھا لایا، اور وہ اُس میں غرق ہو تمہارےگئے۔ باپ دادا نے اپنی ہی
آنکھوں سے دیکھا کہ مَیں مصریوںنے کے ساتھ کیا کچھ کیا۔

تم بڑے تکعرصے یگستان ر میں متے گھو پھرے۔ 8 آخرکار مَیں نے
تمہیں اُن یوں امور ملـککے میں پہنچایا جو یائے در یردن کے مشرق میں
آباد تھے۔ اُنہوںگو نے تم لیکنکی،جنگسے مَیں تمہارےاُنہیںنے ہاتھ
میں کر تمہارےدیا۔ آگے آگے چل کر مَیں نے اُنہیں نیست و نابود کر دیا،
اِس لئے تم اُن ملـککے پر قبضہ سکے۔کر موآب9 بادشاہکے بلق بن صفور
نے بھی اسرائیل کے جنگساتھ چھیڑی۔ اِس مقصد کے تحت اُس نے
بلعام بن بعور کو بُلایا تاکہ وہ تم لعنتپر بھیجے۔ لیکن10 مَیں بلعام باتکی
ماننے کے لئے تیار نہیں تھا بلـکہ وہ تمہیں برکت دینے پر مجبور ہوا۔ یوں مَیں
نے تمہیں اُس کے ہاتھ محفوظسے رکھا۔

11 پھر تم یائے در یردن کو پار کر کے یریحو پاسکے پہنچ گئے۔ اِس شہر
باشندےکے اور اموری، فرِزّی، کنعانی، ِحتّی، جرجاسی، ِحوّی یبوسیاور
تمہارے خلاف لڑتے رہے، لیکن مَیں نے اُنہیں تمہارے قبضے میں کر
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دیا۔ مَیں12 تمہارےنے آگے زنبور بھیج دیئے جنہوں یوںنے امور کے دو
بادشاہوں ملـککو نکالسے دیا۔

تمہاریکچھسبیہ اپنی تلوار اور کمان نہیںسے ہوا میرےبلـکہ ہی ہاتھ
سے۔ مَیں13 نے تمہیں بیج بونے کے لئے زمین دی جسے تیار کرنے کے
لئے محنتتمہیں نہ پڑی۔کرنی مَیں تمہیںنے شہر دیئے تمہیںجو تعمیر کرنے
نہ پڑے۔ اُن میں رہ کر تم انگور اور زیتون کے ایسے باغوں کا پھل کھاتے
ہو جو تم نہیںنے لگائے “۔‘تھے

14 یشوع نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، چنانچہ” رب کا خوف
مانیں اور پوری وفاداری کے ساتھ اُس خدمتکی کریں۔ اُن بُتوں کو نکال
پھینکیں جن کی آپپوجا باپکے دادا یائے فراتدر کے پار اور مصر میں
کرتے ربابرہے۔ ہی خدمتکی !کریں لیکن15 رباگر خدمتکی
آپکرنا کو بُرا لـگے تو آج ہی فیصلہ کریں کریںخدمتکیکسکہ گے،
اُن دیوتاؤں کی جن کی پوجا آپ باپکے دادا نے یائے در فرات کے پار
کی یا یوں امور کے دیوتاؤں کی جن ملـککے آپمیں رہ رہے ہیں۔ لیکن
تکجہاں میرا خاندانمیرےاور تعلقکا کریںخدمتکیہیربہمہے
“گے۔

عوام16 جوابنے دیا، ایسا” کبھی نہ ہو کہ ربہم ترککو کر کے
دیگر معبودوں کی پوجا کریں۔ رب17 ہمارا خدا ہمارےہی باپ دادا کو
مصر کی غلامی نکالسے لایا ہماریاور آنکھوں کے منے سا ایسے عظیم نشان
پیش کئے۔ جب ہمیں بہت قوموں میں سے گزرنا پڑا تو اُسی نے ہر وقت
ہماری حفاظت کی۔ 18 اور رب ہی نے ہمارے آگے آگے چل کر اِس
میںملـک آباد یوں امور اور باقی قوموں نکالکو اُسیبھیہمدیا۔ خدمتکی
کریں گے، کیونکہ وہی ہمارا خدا “!ہے
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19 یہ سن کر یشوع نے کہا، ربآپ” خدمتکی کر ہی نہیں سکتے،

کیونکہ وہ قدوس اور غیور خدا ہے۔ وہ آپ کی سرکشی اور گناہوں کو
معاف نہیں کرے گا۔ بےشک20 وہ آپ پر مہربانی کرتا رہا ہے، لیکن
اگر ربآپ ترککو کر کے اجنبی معبودوں کی پوجا کریں تو آپوہ کے
خلاف ہو آپکر پر بلائیں لائے گا آپاور نیستکو و نابود “گا۔دےکر

لیکن21 اسرائیلیوں نے اصرار کیا، جی” نہیں، ربہم کریںخدمتکی
“!گے 22 پھر یشوع نے اِسخودآپ”کہا، کے ہیںگواہ آپکہ ربنے
خدمتکی کرنے کا فیصلہ کر لیا اُنہوں“ہے۔ جوابنے دیا، جی” ہاں،
اِسہم “!ہیںگواہکے یشوع23 تو”کہا،نے پھر اپنے درمیان بُتوںموجود
کو تباہ کر دیں اور اپنے دلوں ربکو اسرائیل کے خدا کے تابع “رکھیں۔
24 عوام نے یشوع سے کہا، ربہم” اپنے خدا خدمتکی کریں گے اور
اُسی کی سنیں “گے۔

اُس25 یشوعدن اسرائیلیوںنے کے لئے رب عہدسے باندھا۔ وہاں ِسکم
میں اُس اُنہیںنے احکام اور دےقواعد کر الله26 شریعتکی میںکتابکی
درج کئے۔ پھر اُس ایکنے بڑا پتھر لے کر اُسے اُس بلوط کے سائے میں
کھڑا کیا ربجو مقدِسکے پاسکے تھا۔ اُس27 تمامنے لوگوں سے اِس”کہا، پتھر کو !دیکھیں یہ گواہ ہے، کیونکہ اِس سبنے کچھ سن لیا ہے
ربجو ہمیںنے بتا دیا ہے۔ آپاگر کبھی الله کا انکار یں کر تو آپیہ کے
خلاف “گا۔دےگواہی

28 پھر یشوع اسرائیلیوںنے کو فارغ کر دیا، اور ایکہر اپنے اپنے قبائلی
علاقے میں چلا گیا۔

یشوع اور اِلی عزر کا انتقال



یشوع 24:29 lxx یشوع 24:33
29 کچھ دیر کے بعد رب کا خادم یشوع بن نون فوت ہوا۔ اُس کی عمر

تھی۔سال110 اُسے30 اُس کی موروثی زمین میں دفنایا گیا، تِمنتیعنی سِرح
میں جو افرائیم پہاڑیکے علاقے جعسمیں پہاڑ شمالکے میں ہے۔

تکجب31 یشوع اور بزرگوہ زندہ رہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے
سب کچھ دیکھا تھا جو رب نے اسرائیل کے لئے کیا تھا اُس وقت تک
رباسرائیل کا وفادار رہا۔

مصر32 کو وقتچھوڑتے اسرائیلی یوسف کی ہڈیاں اپنے ساتھ لائے
ابتھے۔ اُنہوں نے اُنہیں ِسکم شہر کی اُس زمین میں دفن کر دیا یعقوبجو
نے ِسکم باپکے حمور کی اولاد چاندیسے کے َسو ِسکوں کے بدلے خرید
لی تھی۔ یہ یوسفزمین کی اولاد وراثتکی میں آ گئی تھی۔

اِلی33 بنعزر فوتبھیہارون ہوا۔ اُسے ِجبعہ میں دفنایا گیا۔ افرائیم کے
پہاڑی علاقے کا یہ شہر اُس کے فینحاسبیٹے کو دیا گیا تھا۔
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