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 )المقدمة(يشوع 

 

íÚ‚Ï¹] 

وهكذا " اهللا سيخلص"أو " اهللا مخلص"أو " يهوه هو الخالص"يشوع كلمة عبرية تعنى  .١

وكان إسمه قبل ذلك . أسماه موسى كنبوة عن عمله اآلتي كأداة لدخول الشعب للراحة

 ).٨:١٣عد" (ص أو خالصمخل"هوشع أي 

حرف الشين في العبرية ينطق سين في (اسم يشوع هو بعينه اسم يسوع في العبرية  .٢

 .)اليونانية

وأول ما سمعنا . هو من سبط إفرايم، ولد في مصر وخرج مع موسى وتتلمذ على يديه .٣

عن يشوع سمعنا عنه كرجل حرب حيث عينه موسى كقائد للشعب في أول معركة وهي 

فقد أتى .  عاما٤٤ًوكان عمره أنئذ حوالي ) ٩:١٧خر(يديم ضد عماليق معركة رف

ولقد . عماليق ليضرب مؤخرة الجماعة أي الضعفاء والنساء غير القادرين على السير

 .غلب يشوع وصار القائد المنتصر

اشتهر يشوع أيضاً بدوره كجاسوس ألرض كنعان ممثالً عن سبطه وظهر إيمانه في  .٤

 .عن مهمتهتقريره الذي قدمه 

وكانت تلمذته . ثم خلفه كقائد للشعب). ١٣:٢٤خر(وكان يشوع خادماً لموسى النبي  .٥

وخدمته لموسى سبباً في عظمته فهو عرف الناموس على يديه ورأى مجد اهللا مراراً مع 

وبينما كان الكهنة يقفون أسفل الجبل ). ١٢:٢٤خر(موسى حين كان موسى يرى مجد اهللا 

 .دان الستالم الشريعةكان موسى ويشوع يصع

وكان عمل يشوع الرئيسي هو العبور بالشعب نهر األردن وتوزيع أرض الميعاد على  .٦

وكان للشعب على يدي يشوع راحة في األرض التي وعدهم الرب بها ولكن كان . الشعب

 .ذلك بعد سلسلة من الحروب والجهاد

أي ) ٢٩:٢٤(نة س١١٠ عاماً وعاش يشوع ٨٤كان عبور يشوع لنهر األردن وعمره  .٧

 . سنة بعد العبور قضاها كقاضي للشعب ولم يذكر له خطأ واحد في حياته٢٦عاش 

يشوع هو كاتب هذا السفر، فيما عدا العبارات الخمس األخيرة، التي غالباً ما أضافها  .٨

ويؤكد هذا التلمود اليهودي وأغلب . فينحاس بن ألعازار بن هرون، أو عزرا الكاتب

). ١:٥،٦(ويؤكد هذا أيضاً أن الكاتب يتضح أنه شاهد عيان . نالدارسين المسيحيي

وللشعب هكذا فعل تلميذه فدون  ويشوع هو تلميذ موسى وكما كتب موسى كل ما حدث له

١ 



 )المقدمة(يشوع 

 

. في بداية السفر" و"وهذا واضح من حرف العطف . كل شئ وألحقه بما كتب موسى

 حاديث التي وجهها اهللا لهودليل آخر أن يشوع هو كاتب السفر أنه وحده الذي يعرف األ

رئيس جند الرب وحديثه إليه "ومثل رؤيته للرب ) ٣-١:٤ + ٧:٣،٨ + ٩-١:١(

 .واالعتراضات على هذا. والحوار الذي دار بينه وبين اآلخرين

ولكن يتضح تماماً في " أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى) "١:١(قوله في  )١

 .قوله هذا صيغة التواضع

دث حدثت بعد موته مثل غلبة كالب على حبرون السفر يذكر حوا )٢

وغلبة دان على لشم ) ١٥-١١:١قض + ١٩-١٥:١٥يش + ١٣:١٥،١٤يش(

وهذه الفقرات ربما أضافها رئيس الكهنة بعد موت ) ١٨قض + ٤٧:١٩يش(

 .يشوع أو أضافها عزرا بعد تجميعه للعهد القديم

ت إليعازار بن هرون أي  عاماً من موت موسى إلى مو٣١يشمل هذا السفر تاريخ نحو  .٩

 .سنوات٦بعد موت يشوع بحوالي 

 .هناك رأيان في ربط سفر يشوع بأسفار موسى الخمسة: مركز السفر .١٠

يوضع السفر مع أسفار موسى الخمسة كمكمل لها وتسمى األسفار الستة : الرأي األولى

أن السفر يثبت " و"وأصحاب هذا الرأي يقولون أن بداءة السفر بحرف العطف . بالسداسيات

 .هو حلقة متكاملة مع األسفار الخمسة

وأصحاب هذا الرأي . أن سفر يشوع مستقل تماماً عن أسفار موسى الخمسة: الرأي الثاني

سببه أن يشوع هو كاتب آخر اآليات في سفر التثنية وهو " و"يقولون أن حرف العطف 

 .ر يشوع بما كتبه في سفر التثنيةبحرف العطف يلحق سف

 .ين العهد القديم والعهد الجديد في تقسيم األسفارالتشابه ب .١١

 .واألناجيل* أسفار موسى الخمسة  )١

فأسفار موسى هي أعمال . أسفار موسى في العهد القديم تناظر األناجيل في العهد الجديد 

. وتعاليم مشَِّرع كنيسة العهد القديم واألناجيل هي أعمال وتعاليم مشرع كنيسة العهد الجديد

 . رسوالً مع المسيح٧٠ و تلميذ١٢ شيخاً مع موسى ووجود ٧٠ ، سبط١٢ود والحظ وج

 أعمال الرسل* يشوع  )٢

٢ 



 )المقدمة(يشوع 

 

سفر يشوع هو تأسيس كنيسة العهد القديم في كنعان بحسب وعود اهللا لآلباء وهكذا سفر 

ففي سفر يشوع كما . األعمال هو تأسيس الكنيسة بحسب وعود وتأكيدات المسيح الذي أسسها

 الكنيسة شعب اهللا تنمو في عالقتها مع اهللا وسط عالم وثني يقاومها ولكنها في األعمال نجد

. في راحة لوجود اهللا في وسطها ولنفس السبب فهي كنيسة قوية منتصرة تهزم أعدائها

وتضاف األسفار التاريخية مثل القضاة وراعوث وصموئيل والملوك لسفر يشوع في أنهم 

 .لكنيسة مملكة المسيح فهو ملك عليها بصليبهيظهرون تأسيس المملكة رمز لتأسيس ا

 سفر الرؤيا * األنبياء  )٣

 سمات السفر .١٢

هو سفر أمانة اهللا مع شعبه فها هو يعطيهم النصرة والراحة رغماً عن عدم  )١

 .أمانتهم

تملك الشعب لألرض بعد طرد الكنعانيين أصحاب الرجاسات هو صورة حية لما  )٢

. قلوبنا ليملك المسيح على قلوبنايحدث حين نطرد بالرب يسوع كل خطية في 

والحظ أن هدم حصون العدو يشير ألن الخطايا داخلنا لها حصون ولكن أمام اهللا 

 .)٤:١٠كو٢(تنهار هذه الحصون 

ولقد . هذا السفر يبرز قداسة اهللا، فهو ال يطيق الخطية وال يقدر أن يهادنها )٣

سبب رجاساتهم وليس استخدم اهللا هنا الشعب العبراني في تأديب الكنعانيين ب

معنى هذا أن اهللا ضد كل الشعوب وال يعرف أحد إال الشعب اليهودي فحينما 

أخطأ الشعب اليهودي كان اهللا يستخدم الشعوب الكنعانية في تأديب شعبه ومن 

 .هنا نرى قداسة اهللا وعد له وخطورة الخطية ووجوب التمسك بشريعة اهللا

خول إلى الحياة الجديدة بقائد جديد هو هذا السفر هو سفر الخالص بالمسيح ود )٤

وهو سفر الميراث الذي ننعم بعربونه هنا خالل تمتعنا . يشوع رمزاً ليسوع

 .بالحياة الجديدة التي صارت لنا في المسيح يسوع

يظهر في السفر أهمية الطاعة هللا، فال نصرة بدون طاعة وال ميراث خالل  )٥

 .العصيان

 هذا في قبول راحاب، فاهللا ال يرفض األمم يظهر في السفر قبول األمم ويظهر )٦

 .)قصة يونان النبي(إال بسبب وثنيتهم وشرورهم ولكن إن آمنوا وتابوا يقبلهم 

٣ 



 )المقدمة(يشوع 

 

 .نرى في السفر معونة اهللا لخدامه األمناء )٧

 الكنعانيين وتحريمهم .١٣

. اًتعنى ملعون" ِحِرم"وبالعبرانية . لقد حرم اهللا أريحا وكل ما فيها صار موضوعاً تحت الحرم

والمعنى أن أي شئ من شأنه أن يعرض حياة الجماعة الدينية المقدسة للخطر يجب أن يزال 

إذاً الحرم كان له وظيفة دينية ووظيفة وقائية للحفاظ . لمنع الضرر ويجب إتالفه إتالفاً تاماً

زم والتحريم هنا ليس شهوة للدماء والسلب والنهب بل واجباً إلهياً ل. على إسرائيل وقداستها

ولقد أظهرت اإلكتشافات الحديثة حالة المجتمع . إجراؤه، هو عملية جراحية ال يمكن تحاشيها

في كنعان في ذلك الحين ومدى اإلنحطاط الخلقي الذي بلغه اإلنسان فلقد اشتملت الطقوس 

وتقديم األطفال ذبائح حية ) مع الرجال والنساء(الدينية الوثنية على إرتكاب الزنا الجسدي 

وكان التحريم بأمر  )٢٥-٢١:١رو(هذا الفساد هو موت روحي هم اختاروه ألنفسهم . هةلآلل

هنا اهللا يكشف عن بشاعة ثمرة . من اهللا هو إظهار حالة الموت التى اختاروها ألنفسهم

واهللا هنا إختار الشعب اليهودي لعقاب هؤالء الكنعانيين والوسيلة . الخطية وتدميرها للحياة

واهللا له وسائل أخرى غير الحروب إلهالك الخطاة مثل . ينونة هذه الشعوبالتي أعلن بها د

وهذه الحروب رمز . الطوفان والنار من السماء في قصة سدوم وعمورة والمجاعات واألوبئة

واهللا سمح لشعبه أن يحرم ويبيد هؤالء الخطاة ليكون هذا درساً .للحروب الروحية ضد الخطية

 .الخطيةلشعبه فى ماذا تكون عقوبة 
 

 :يشوع رمز للمسيح

موسى كممثل للناموس عجز عن أن يدخل بالشعب إلى أرض الموعد، بل وقف ينظر أرض 

الميعاد من بعيد دون أن يدخلها، حتى يظهر القائد الجديد يشوع كممثل ليسوع ربنا القادر 

 :ة منهاورموز يشوع للمسيح كثير. وحده أن يحقق ما عجز عنه الناموس، فيدخل نبا للميراث

ويشوع بن نون هو أول من حمل هذا االسم وهذه ليست . اسم يسوع هو نفسه اسم يشوع .١

مصادفة فهو الذي عبر األردن إلى أرض الميعاد رمزاً للمسيح الذي عبر بنا إلى أورشليم 

ونالحظ أنه في عودة الشعب من . العليا لننعم باألرض الجديدة ونتناول الحنطة الجديدة

فالمسيح هو . هناك رئيس الكهنة يشوع أيضاً الذي بنى الهيكل مع زربابلسبي بابل كان 

٤ 



 )المقدمة(يشوع 

 

قائد المسيرة إلى كنعان السماوية وهو رئيس كهنتنا الحقيقي الذي حقق العودة بذبيحة 

 .نفسه

يشوع ولد في مصر أرض العبودية والذل والمشقة مثل سائر إخوته، والمسيح ولد في  .٢

 .حتى أالمنا ثم يقودنا ألورشليم السماويةالعالم مثلنا ليشابهنا في كل شئ 

يشوع كان القائد المنتصر في رفيديم ورجل الحرب دائماً الذي هزم األمم الوثنية  .٣

 .والمسيح هزم الشيطان ليفتح لنا باب السماء

وشعب يسوع هم رجاله . موسى طلب من يشوع أن ينتخب رجاالً ويحارب عماليق .٤

وكأن ). ٢:٦رؤ) (بهم(وع خرج غالباً ولكي يغلب الروحيين الذين يغلب بهم اآلن فيس

الحاجة ليسوع ] ٢[الكشف عن خطورة العدو والحاجة لمحاربته ] ١[الناموس له فائدتين 

 .كقائد

 ١٩:٥رو + ٥-٣:٤غل(والمسيح أطاع الناموس فهو واضعه . كان يشوع خادماً لموسى .٥

 .)١٥:٣مت+ 

 .لميعاد وهكذا يسوع دخل بنا للسماءيشوع كان القائد الجديد الذي دخل بالشعب أرض ا .٦

فإن كانت النفس قد إرتبطت . ليتسلم يشوع القيادة) ٢:١يش(كان البد أن يموت موسى  .٧

. بالناموس الموسوى كرجلها فال يمكن لها أن ترتبط بيسوع إال بعد موت الرجل األول

كل مكان وليس والعبادة اآلن صارت في . لذلك فالكنيسة أبطلت الذبائح والتقدمات الدموية

واألمم دخلوا اإليمان ولم يعد الشعب اليهودي وحده هو الشعب المختار . في أورشليم فقط

 .)٤-١:٧رو(

 .لم يذكر الكتاب خطأ واحد ليشوع والمسيح كان بال خطية .٨

كما أعطى يشوع األرض ميراثاً للشعب ووزعها عليهم فالمسيح أعطانا ميراثنا السماوي  .٩

 .)١١:١أف(

 يبدأ بموت موسى كممثل للناموس حتى يتسلم يشوع القيادة ويدخل بهم إلى سفر يشوع .١٠

أرض الموعد، وهكذا ينتهي السفر بموت يشوع ليعلن أنه ال يمكن التمتع بالميراث وال 

ونالحظ أن . االستقرار والراحة إال بموت ربنا يسوع عنا فنموت معه ونحيا معه وبه

يختاره حتى يكون لنا دخول إلى كنعان عبور األردن يرمز للموت الذي يجب أن 

٥ 
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السماوية ولقد إجتاز يشوع مع الشعب نهر األردن كما أن المسيح ذاق الموت معنا لندخل 

 .)٩:٢عب. (معه أورشليم السماوية

جاء يشوع بعد موسى مستلم الناموس، كرمز لربنا يسوع المسيح الذي جاء بعد الناموس  .١١

 وكما قاد يشوع الشعب قديماً إلى النصرة قادنا ).١٨:٧،١٩عب(يحقق ما عجز عن أدائه 

 ).١٠:١كو٢ + ١٤:٢كو٢(المسيح إلى الغلبة على الخطية والموت وكل قوات الظلمة 

إذ تعرض الشعب لغضب اهللا مزق يشوع ثيابه وسقط على األرض يشفع فيهم أمام تابوت  .١٢

 كلمة اهللا وأيضاً إذ سقطت البشرية تحت الغضب أخلى) ١٠-٧:٧(العهد حتى المساء 

 .)٥:٢تي١ + ٢:٢يو١(ذاته ونزل إلى األرض ليشفع فينا بدمه لدى أبيه 

 ٦:٢في (وهكذا المسيح الذي أخلى ذاته أخذاً صورة عبد ) ١:١(سمى يشوع عبد الرب  .١٣

 .)١:٤٢أش+ 

ونحن نجاهد اآلن في حروبنا الروحية . الشعب حارب مع يشوع ثم صارت لهم راحة .١٤

 .ثم ستكون لنا راحة حقيقية في شخص المسيحالتي يقودنا المسيح فيها 

أرسل يشوع جاسوسين استقبلتهما راحاب الكنعانية الزانية وآمنت ونجت وهكذا أرسل  .١٥

 .المسيح تالميذه للعالم أجمع ليخلص العالم بكرازتهم

وهكذا كانت معجزات المسيح بسلطان على الطبيعة . اهللا أيد يشوع بمعجزات باهرة .١٦

 .الخ. .والموت واألمراض

لم يذكر الكتاب أن الشعب ندب يشوع وحزن عليه ومن الطبيعي أن الشعب ندبه وحزن  .١٧

عليه، ولكن الوحي صمت بحكمة عن ذكر األحزان لموت يشوع ألن موت يشوع رمز 

 .لموت المسيح المحيي الذي كان سبب فرحة وسالم للعالم

 

 رحلة الخروج ورموزها

 رحلة البشرية والخالص الذي صنعه المسيح حتى خمسة أسفار موسى مع سفر يشوع يمثلون

 .لى كنعان السماوية بعد أن فقدتهايعيد البشرية الساقطة إ

 .اهللا يخلق اإلنسان في الجنة، واإلنسان يسقط للموت والعبودية: سفر التكوين .أ 

مصر ترمز لعبودية اإلنسان إلبليس، وموسى هو المخلص من : سفر الخروج .ب 

 .العبودية

٦ 



 )المقدمة(يشوع 

 

 .سفر التقديس بدم المسيح الذبيح: سفر الالويين .ج 

 .سفر رحلة الحياة: سفر العدد .د 

ولنتصور . عبور األردن رمز للموت استعداداً لدخول أورشليم السماوية: سفر يشوع .ه 

 األرض التي تفيض لبناً ،الشعب قبل عبور األردن، فهو يرى أرض الموعد من بعيد

 شطوطه وعبوره اآلن خطير وعسالً، ولكن البد من عبور نهر األردن الممتلئ إلى

ونحن اآلن نرى بالروح واإليمان السالم الدائم والفرح . مما يعني الموت لمن يحاول

وكان التابوت ينبغي أن يمر . ولكن علينا أن نجتاز الموت أوالً. الدائم في السماء

وبعد تقدم التابوت ) ١٤:٢،١٥عب(أوالً وهكذا المسيح إجتاز الموت أمامنا وتذوقه 

وكما أن نهر .  البد أن يعبر الشعب وهذا يعني أنه البد أن نجتاز الموت جميعناكان

. األردن توقف عن الجريان إلى البحر الميت هكذا لم يعد للموت سلطان علينا

ولنالحظ أن الشعب قد اقترب من األردن وهم ال يعرفون كيف سيعبرونه ولكنهم 

نقترب من الموت بل من كل تجربة تقدموا بإيمان بأن هناك حل، وهكذا علينا أن 

 .وشدة مؤمنين بأننا في المسيح قادرين على اجتيازها وأنها لن تسود علينا

 

إال أننا نالحظ أن عبور الشعب لألردن كان بداية حياة جديدة لهم في األرض الجديدة لذلك 

 . يفسر عبور األردن بطريقتين تكمل كل منهما األخرى

 .لحقيقي والقيامة بالجسد الممجد الذي نحيا به في السماءيشير عبور األردن للموت ا .١

يشير عبور األردن للمعمودية فهي موت وقيامة مع المسيح، وهي موت عن شهواتنا  .٢

وبالمعمودية نبدأ حياتنا في الكنيسة ونبدأ جهادنا ضد الخطية، ) ٥:٦،٦رو + ٣:٣كو(

وفي التفسير . حروب كنعانوهذا كما بدأ الشعب حياته في األرض الجديدة مع يشوع في 

 .I، IIسنستخدم كال التفسيرين وسنشير لهما باألرقام 

 

 الكنعانيين وأرض كنعان

وسكن نسله في ) ٨:١أي١، ٦:١٠تك(وكنعان هو إبن حام . كنعان هي أرض الميراث

ثم دعيت بأرض إسرائيل . األرض الواقعة غرب األردن، والتي دعيت باسمه كنعان

وأرض العبرانيين ) ٩:١١عب(وأرض الموعد ) ١٢:٢زك(المقدسة واألرض ) ١٩:١٣صم١(

٧ 



 )المقدمة(يشوع 

 

وتركها . وسكنها إبراهيم وإسحق ويعقوب وأوالده. نسبة إلى عابر جد إبراهيم) ١٥:٤٠تك(

 .يعقوب بسبب المجاعة هو وأوالده إلى مصر

وكان الكنعانيون يقطنون في مدن محصنة منتشرة في السهول وكل مدينة لها ملك خاص أشبه 

. وال توجد حكومة مركزية لكنعان كلها. يلة مستقلة ويحكم المدينة والقرى التي بجوارهابدو

 .ويقسم الكنعانيون لثالث فئات

قبائل مستقرة بلغت درجة من الحضارة مثل الفينيقيين على ساحل البحر األبيض  .أ 

 .ومثل موآب وبنى عمون شرق األردن واألموريين بين البحر واألردن

 . بدو مثل بني أدوم وأخرى أصغر منهاقبائل تحسب نصف .ب 

قبائل بدو تماماً أي جماعات رّحل مثل بني مديان واإلسماعيليين وعماليق الذين  .ج 

 .كانوا يجولون في الصحراء العربية

 

 :وقبائل كنعان المذكورة

واالسم عنق يشير لضخامة الجسم وكانوا مضرباً لألمثال في . ذرية عناق: العناقيين .١

 .يظن أن جليات كان منهمضخامة أجسامهم 

) ١١:٢تث(بعضهم سكن في أرض موآب ودعاهم الموآبيين باإليميين : الرفائيين .٢

 ).٢٠:٢تث(وبعضهم سكن في أرض بني عمون ودعاهم العمونيين بالزمزميين 

يدرجوا مع بقية الشعوب الكنعانية وهم من نسل حام، كان لهم مملكة شرق : األموريين .٣

ويوحد لهم مملكة غرب فلسطين وسكنوا ). ٢١:٢١عد(فلسطين تحت حكم سيحون 

وبسبب أهميتهم وقوتهم العسكرية كان اسم األموريين يطلق على كل شعب . الجبال

ولقد استخدمهم سليمان في التسخير ) ١٠:٦قض + ٧:٧يش(منطقة كنعان 

 ).٢٠:٩،٢١مل١(

 .ريينجبعون هي المدينة الرئيسية للحويين وينتمون أيضاً لألمو: الجبعونيين .٤

هناك احتمال أنهم قسم من الحوريين، أو أن الحويون أصلهم من الحوريون : الحويون .٥

 .)٢:٣٦،٢٠تك(

كانوا إمبراطورية شرقية عظيمة بجوار مصر ووادي دجلة والفرات كما كشفت : الحثيون .٦

 ).٢٧-٢:١١صم٢ + ٣٤:٢٦ + ١٨-١٠:٢٣تك(نقوش كركميش 

٨ 



 )المقدمة(يشوع 

 

وصارت يبوس بعد ذلك أورشليم . امكلمة يبوس معناها يدوس باألقد: اليبوسيون .٧

واليبوسيون كانوا قبيلة في كنعان أخضعهم يشوع لكنهم لم ) ٤:١١أي١ + ١٠:١٩قض(

 .يتركوا أورشليم حتى أيام داود

 .أحصوا مع الكنعانيين: الفرزيون .٨

 .أحصوا مع الكنعانيين: الجرجاشيون .٩

 

 سفر يشوع واألثار

ار حطام األسوار وبقايا منزل على السور إكتشفت األثار مكان مدينة أريحا ووجدوا أث

والحظوا أن المدينة كلها محروقة بالنار كما تدل أثار الرماد . إرتفاعه ستة أقدام قائماً

وأظهرت األثار أن المدينة لم تنهب قبل حرقها فالقمح والعدس والبصل . واألحشاب المحروقة

وانيه ألن يشوع حرم أخذ أي والبلح وجد في صوامع من الطين، حتى العجين إكتشف في أ

 ٢٦:٦(والدالئل أشارت ألن المدينة تركت كما هي بدون بناء لعدة قرون ). ١٨-١٧:٦(شئ 

 ).٣٤:١٦مل١+ 

٩ 



 )األول اإلصحاح(يشوع 

 

Ùæù]<|^v‘ý] 

 ."وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائالً): "١(آية 

وكان البد لموسى أن يموت حتى . ويعبدوهاهللا أخفى موسى حتى ال يؤلهوه : بعد موت موسى

من تواضعه لم يذكر أنه = خادم موسى. فينتهي عهد الناموس لننعم بعهد النعمة. يظهر يشوع

 .القائد
 

موسى عبدي قد مات فاآلن قم اعبر هذا األردن أنت وكل هذا الشعب إلى األرض ): "٢(آية 

 ."التي أنا معطيها لهم أي لبني إسرائيل

) ٢٣:٣١تث(يشوع سيصبح قائداً للشعب   أن، اهللا يذكر يشوع بما وعد به من قبلهنا نجد أن

والحظ أن يشوع يذكر أنه خادم موسى وهذا تواضع واهللا يرفعه ليصير قائداً ورئيساً لشعبه 

فيشوع . رفعه اهللا وأعطاه إسماً فوق كل إسم. .أخلى ذاته أخذاً صورة عبد) ٢في(وهذا يشبه 

اهللا أعطى لشعبه األرض = وكل هذا الشعب إلى األرض.. بر األردنقم أع. رمز للمسيح

وهو عميق سريع ) ١٥:٣(وعليهم أن يعبروا األردن أوالً وهو اآلن فى فيضانه . ميراثاً

وهذه هي خطة اهللا لنرث ما أعده اهللا لنا في أورشليم . الجريان ولكن اهللا سيوقفه من أجلهم

أوالً أن نعبر األردن أي نموت ونخلع جسد بشريتنا بال لكن علينا ) أرض ميعادنا(السماوية 

خوف من الموت فالمسيح أبطل سلطانه ولم يعد له قوة كما توقف نهر األردن عن السريان 

وعلينا أن نجتاز في المعمودية فنموت مع المسيح ونقوم معه ) I تفسير رقم(إلى البحر الميت 

) IIتفسير رقم (اتنا حتى نخلع جسدنا العتيق ونحيا في األرض اآلن صالبين أهوائنا مع شهو

والحظ أمر اهللا . وبكال التفسيرين نحصل على التبني الكامل وبالتالي ميراث ملكوت السموات

وبماذا يأمر؟ . أعبر فهو يأمر ألنه أي اهللا هو القائد الحقيقي لمسيرة الشعب. .ليشوع قم

. الذي نرث به األرض السماوية. مجدبالموت أي عبور األردن كمقدمة للقيامة بالجسد الم

وكل هذا الذي حدث للشعب كان بسبب وجود يشوع مع تابوت العهد في وسطهم رمزاً ألن 

المسيح هو الذي حطم وكسر شوكة الموت بطاعته وموته وقيامته فهو القيامة والحياة وعلينا 

 .أن نثبت فيه فهو الطريق وهو القيامة فنقوم معه
 

 ." تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسىكل موضع): "٣(آية 

١٠ 



 )األول اإلصحاح(يشوع 

 

اهللا سبق وأكد لموسى أنه سيهبهم األرض التي سبق فوعد بها اآلباء إبراهيم وأسحق ويعقوب 

ولكن اهللا يعرف الوقت ). ٣:٣،٤رو(واهللا يظل أميناً في وعوده بالرغم من عدم أمانتنا 

تأخر تنفيذه أن اهللا لن  معنى أن الوعد قدوليس . الذي فيه يحقق وعده) ملء الزمان(المناسب 

فاهللا = ينفذ وعده، بل هو وحده يعرف الوقت المناسب والحظ قوله تدوسه بطون أقدامكم

فاهللا يعطي بال حدود . ولكن عليهم الجهاد ليحصلوا عليها) من نعمته(وعدهم باألرض 

. هاد مع عمل نعمة اهللاوهذا يشير ألهمية الج. وجهادنا وإرادتنا هم الذين يصنعون الحدود

وهناك رأى لبعض اآلباء أن أرض كنعان التي وهبها اهللا للشعب تشير للمركز الذي كان 

وعلينا تحت . إلبليس وجنوده قبل السقوط وبسقوطه وسقوطنا بغوايته وطأ قلوبنا تحت قدميه

منا قيادة يشوعنا الحقيقي المسيح يسوع أن نسترد أرضنا ونطأ إبليس وجنوده تحت أقدا

ولكن حتى أتمتع . فنسترد قلوبنا ونحتل أيضاً المركز الذي كان إلبليس قبالً) ١٩:١٠لو(

بمكان رئيس الشياطين في السموات علّى اآلن أن أتأهل بالرب يسوع أن أسحق الشيطان 

 .وهذا هو جهادنا اآلن) ٢٠:١٦رو(تحت قدمي 
 

الفرات جميع ارض الحثيين وإلى لبنان هذا إلى النهر الكبير نهر  ومن البرية) : "٤(آية 

 ."البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم

. هذه الحدود المذكورة هنا تحدد أرض الميعاد وهذه الحدود تحققت فعالً أيام داود وسليمان

 .واهللا يحدد لهم األرض حتى ال يطمعوا في ضم األراضي حولهم

النهر  .حدوداً شمالية= ولبنان. جنوبيةبرية سيناء والعربية الصخرية حدوداً = من البرية

أي البحر المتوسط كحد غربي = وإلى البحر الكبير. هو الفرات وهو الحد الشرقي= الكبير

) يم أي بحر(والحظ قوله البحر الكبير، ألن اليهود يقولون لفظ يم على كل تجمع مائي 

 البحر المتوسط هو البحر فالبحر الميت يسمى يم وهكذا بحيرة طبرية فبالمقارنة معهما يصير

الحثيين هم أقوى شعوب الكنعانيين، واهللا يعدهم بهذا ليطمئنهم = جميع أرض الحثيين. الكبير

وبعضهم جنوب فلسطين ) ٤:١يش(بين الفرات ولبنان ) ٢٦:١قض(ومكانهم شمال فلسطين 

ذا وكأن معنى القول ستمتلكون حتى أرض الحثيين األقوياء وإ) ٣:٢٣تك"(بقرب حبرون 

وروحياً نالحظ أن أرض . .حدث هذا فمن المؤكد أنكم ستمتلكون باقي أراضي الكنعانيين

الميعاد تبدأ حدودها بالبرية الخربة فخارج المسيح خراب وما يدخله المسيح يعطيه أن يصير 

١١ 



 )األول اإلصحاح(يشوع 

 

.  وهكذا بالمسيح نتحول من برية خربة إلى السموات نفسها.)لبنان(جنة مثمرة تفرح قلب اهللا 

الذي يبدأ عمله مع اإلنسان (رمزاً للروح القدس ) ١:٢٢رؤ(لجنة يرويها النهر الكبير وهذه ا

ويظل أيضاً خارج أرض الميعاد البحر الكبير بمياهه . حتى السماء) من لحظة المعمودية

وإذا فهمنا أن البحر يشير للعالم واألمم .المالحة التي ال تروى وأمواجه المضطربة رمز للعالم

 تكون هذه اآلية نبوة عن دخول األمم إلى اإليمان ألننا نالحظ قوله نحو مغرب الذين فيه،

أي حدودكم يحددها مكان مغرب الشمس والشمس إذا غربت عن مكان = الشمس يكون تخمكم

والمسيح شمس برنا حين . تشرق في مكان آخر من العالم أي إشراقها دائم على كل األرض

 .يمان به أمتد إلى كل العالمأشرق، أشرق على كل المسكونة واإل
 

ال يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك كما كنت مع موسى أكون معك ال ) : "٥،٦(اآليات 

تشدد وتشجع ألنك أنت تقسم لهذا الشعب األرض التي حلفت آلبائهم أن . أهملك وال أتركك

 ."أعطيهم

ختار يشوع وهو الذي يسنده هنا نرى أن اهللا هو العامل الحقيقي في هذا الخالص، هو الذي ي

اهللا دعا يشوع للعمل ولكن ليكون اهللا نفسه هو . ويسند الشعب وهو أمين في تحقيق مواعيده

ونحن مع اهللا ندرك أننا مختفين فيه وهو القائد الحقيقي للمعركة فال نخاف . العامل به وفيه

 لذلك يقول اهللا ال أهملك .من قوات الظلمة فهي ليست ثائرة علينا بل على القائد اإللهي نفسه

ومن ) ٣٧:٨رو + ١٤:٢كو٢(فاهللا يريد أن يكون خدامه مملوئين رجاء وثقة فيه = وال أتركك

وليس معنى هذا أننا لن . يهمله اهللا يتركه اهللا يدافع عن نفسه ومن ال يهمله اهللا يدافع اهللا عنه

 في وجهك وشروط هذا أي ال يثبت إنسان= نجد مقاومين بل معنى ال يقف إنسان في وجهك

ونحن لنا مقاومين هم ). ١١:٧،١٢يش(طاعة وصايا اهللا ] ٢[اإليمان ] ١[الوعد حتى يتحقق 

فيشوع خاف = بل تشدد وتشجع) ١٢:٦أف(قوات شر روحية وعلينا بإيمان أن ال نخاف منهم 

س وكل خادم يخاف من خدمة النفو. من قيادة هذا الشعب المتمرد، وخاف من المدن المحصنة

الشريرة ويرى صعوبة توبتها ال يدري أن اهللا هو الذي يقود هذه النفوس للتوبة وليس الخادم 

 .نفسه
 

إنما كن متشددا وتشجع جداً لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك ): "٧،٨(اآليات 

 ال يبرح سفر هذه. بها موسى عبدي ال تمل عنها يميناً وال شماالً لكي تفلح حيثما تذهب

١٢ 



 )األول اإلصحاح(يشوع 

 

الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهاراً وليالً لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه 

 ."ألنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح

 :هنا ثالث أمور هامة لتنجح أي خدمة

تتحفظ أصلها تنتبه وتراقب وتصون وتحترز وهو يستطيع = لكي تتحفظ. .تشجع: اإليمان .١

 . عائدة على تشجع أي آمن باهللا وكن شجاعاًأن يفعل هذا لو تشجع فكلمة لكي

والتشبيه هنا ). ٣:١مز(قارن مع = ال تمل عنها يميناً وال شماالً لكي تفلح: طاعة الوصية .٢

 .أن الوصية كطريق مستقيم عليه أن يتنبه أن ال يحيد عنه وإالّ ضل هدفه

لمة اهللا هي ك= ال يبرح سفر هذه الشريعة من فمك: التمسك بشريعة اهللا واللهج فيها .٣

 .السالح الحقيقي للخادم عليه أن يحيا بها

 

اما امرتك تشدد و تشجع ال ترهب و ال ترتعب الن الرب الهك معك حيثما  " )٩،١٠(اآليات 

 ."فأمر يشوع عرفاء الشعب قائالً .تذهب

كان هؤالء العرفاء هم المدبرين الذين يعملون تحت المسخرين المصريين = عرفاء الشعب

وعملوا كرؤساء ألوف ومئات وعشرات كنواب للرئيس وكقادة ) ٦:٥خر(د الطوب لحساب ع

 )١٥:١تث(للجيش لتحقيق العدالة وقيادة الشعب بعد الخروج 

 

جوزوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين هيئوا ألنفسكم زاداً ألنكم بعد ): "١١(آية 

رض التي يعطيكم الرب إلهكم ثالثة أيام تعبرون األردن هذا لكي تدخلوا فتمتلكوا األ

 ."لتمتلكوها

 .الذي يتكلم عن حادثة الجاسوسين سبق هذه اآليات زمنياً) ٢(إصحاح 

كلمة زاد تشير لكل أنواع الطعام حتى لحوم الحيوانات، وحتى هذه = هيئوا ألنفسكم زاداً

الميعاد وربما بدأ المن يقل استعداداً لدخولهم أرض . اللحظة كان الشعب يقتات على المن

والمن كان قد توقف بعد . لذلك يطلب منهم إعداد الزاد للمسيرة. حيث يجدون الحنطة الجديدة

ولكن روحياً نفهم أن الزاد هو روحي استعداداً لهذا العمل العظيم . دخولهم أرض الميعاد

ونحن محتاجين للزاد . وليس الزاد المادي فقط، بل أن بعض الكتاب اليهود فهموها هكذا

وهذا الزاد السماوي هو إقتناء حياة المسيح . ماوي استعداداً ليوم دخولنا كنعان السماويةالس
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 )األول اإلصحاح(يشوع 

 

المقامة كحياة لنا ويكون هذا بأن نلهج في كلمة اهللا ليالً ونهاراً وننفذ وصاياه في إيمان قوي 

حظ أن ال. بعد ثالثة أيام تعبرون) ٣(غير خائفين إنتظاراً للقيامة العامة التي تشير لها رقم 

وعلينا أن . اهللا معنا ويشددنا وال يطلب سوى أن ال نكف عن جهادنا حتى ندخل أرض الميعاد

 .ال نرهب وال نخاف حتى يأتي في مجيئه الثاني

 

اذكروا . ثم كلم يشوع الرأوبينيين والجاديين ونصف سبط منسى قائالً): "١٨-١٢(اآليات 

. رب إلهكم قد أراحكم وأعطاكم هذه األرضالكالم الذي أمركم به موسى عبد الرب قائال ال

نساؤكم وأطفالكم ومواشيكم تلبث في األرض التي أعطاكم موسى في عبر األردن وأنتم 

حتى يريح الرب اخوتكم . تعبرون متجهزين أمام اخوتكم كل األبطال ذوي البأس وتعينونهم

 إلى أرض ميراثكم مثلكم ويمتلكوا هم أيضاً األرض التي يعطيهم الرب إلهكم ثم ترجعون

فأجابوا . وتمتلكونها التي أعطاكم موسى عبد الرب في عبر األردن نحو شروق الشمس

حسب كل ما سمعنا لموسى . يشوع قائلين كل ما أمرتنا به نعمله وحيثما ترسلنا نذهب

كل إنسان يعصى قولك وال يسمع . نسمع لك إنما الرب إلهك يكون معك كما كان مع موسى

 ."تشجع و ما تأمره به يقتل إنما كن متشدداكالمك في كل

اهللا كان قادراً أن يخلص التسعة أسباط ونصف دون جهاد السبطين ونصف لكن اهللا يقدس 

العمل البشري والوحدة، فألزمهم بالعمل مع أخوتهم ما دامت لهم قوة للعمل، وما داموا 

ذي ال يوجد فيه طريق آخر قادرين على الجهاد، فاهللا ال يستخدم المعجزات إال بالقدر ال

فاهللا ال يحتقر بل يطلب جهاد اإلنسان ولكن اإلنسان في جهاده عليه . للخالص سوى المعجزة

ليس الزارع وال الساقي بل اهللا الذي ينمي ولكن البد من "أن يعرف أن المعونة هي من اهللا 

اكم أرض شرق أعط= أراحكم) ١٣(وفي آية " وجود الزارع والساقي حتى ينمي اهللا العمل

نجد طاعة السبطين ) ١٧(األردن ولكن من أراحه اهللا ال يعيش لنفسه بل لآلخرين وفي 

نجدهم يضعون قانون ) ١٨(الرب معك وفي = ونصف بل هم يصلون من أجل يشوع 

 .بالموت لمن يخالف يشوع
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 )الثاني اإلصحاح(يشوع 
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 اذهبا انظرا األرض فأرسل يشوع بن نون من شطيم رجلين جاسوسين سراً قائالً): "١(آية 

 ."وأريحا فذهبا ودخال بيت امرأة زانية اسمها راحاب واضطجعا هناك

وكانت .  ميل عن أورشليم فى اتجاه شمال الشرق٢٠ميل عن نهر األردن، ٥تبعد = أريحا

خطة يشوع العسكرية أن يبدأ بأريحا فهي قائمة عند مدخل الممرات الجبلية المؤدية للبالد 

ويشوع . المدخل الشرقي لكنعان ومن يحتلها يسهل دخوله لكل المدن الهامةالكنعانية، فهي 

فضل أن يكون دخوله من الشرق وليس من الجنوب فمن ناحية الجنوب توجد تحصينات قوية 

لسبب خوفهم من مصر فضالً عن أن إقتراب جيوشه من مصر سيكون سبباً في مناوشات 

ة أخرى فتحصينات الكنعانيين من ناحية عسكرية مع مصر وهو ال يريد هذا، ومن ناحي

ويشوع . الشرق ضعيفة فهم اعتمدوا على األردن كعائق مائي يحول دون تقدم جيوش األعداء

فالجواسيس . أرسل جاسوسين ليعرفا طرق االقتراب ألريحا ويعرفا استعدادات الدفاع

 .تدبيروالخطط العسكرية ال مانع منها فمع وعود اهللا ال مانع من التخطيط وال

لذلك نزل الجاسوسين عندها وكلمة ) فندق(كانت صاحبة خان = امرأة زانية اسمها راحاب

صاحبة خان وكلمة زانية تقريباً هما نفس الكلمة، فقديماً كانت صاحبة الخان ليست بعيدة عن 

وعموماً ) ٥:١مت(ولعل سلمون زوجها كان أحد الجاسوسين . الشبهات في نظر الناس

هو شخص من سبط يهوذا وهو أبو بوعز زوج راعوث وراحاب هذه بإيمانها فسلمون زوجها 

فاهللا ال يرفض األمم بل يرفض . صارت رمزاً لدخول األمم لإليمان بل صارت أماً للمسيح

وهنا نرى الجانب البشري في الخالص أال وهو اإليمان الحي العامل الذي جعل . رجاساتهم

وإن كان يشوع يرمز للمسيح . ما لها وألسرتهاراحاب تحمي الجاسوسين وتطلب حمايته

. فالجاسوسين يرمزان لتالميذ المسيح وهم إثنين رمز إلرسال المسيح رسله لليهود واألمم

والحظ أنه كان هناك عشرات األماكن في أريحا يمكن أن يذهب لها الجاسوسين لكنهما ذهبا 

فلو . ا بل هو تدبير إلهي محكمإلى راحاب وهذه ليست مصادفة فال توجد مصادفات في حياتن

إذاً كل أمور حياتنا . ذهب الجاسوسين ألي أحد آخر غير راحاب لقتال ولما آمنت راحاب

وراحاب هذه آمنت باهللا . ليست من تدبير المصادفات بل هي يد اهللا التي تقود دون أن ندري

شعب كما سمع وهي سمعت عن عمل اهللا مع ال. فوجدت خالصاً رغماً عن خطاياها السابقة

 فاإليمان مسئولية شخصية بل طلبت حماية الشعب لها ،كل أهل المدينة وهي وحدها آمنت
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 )الثاني اإلصحاح(يشوع 

 

والحظ خالص راحاب ). ٢٥:٢يع + ٣١:١١عب(وهذا هو اإليمان العملي الذي خلصها 

فراحاب إذاً اغتصبت . بإيمانها بينما هلك شعب اهللا وماتوا في البرية بسبب عدم اإليمان

 .اعيد اإللهية وتوبتها، والتوبة كما يقول اآلباء تحول الزاني لبتولبإيمانها المو
 

فقيل لملك أريحا هوذا قد دخل إلى هنا الليلة رجالن من بني إسرائيل لكي ): "٥-٢(اآليات 

فأرسل ملك أريحا إلى راحاب يقول اخرجي الرجلين اللذين أتيا إليك ودخال . يتجسسا األرض

فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت نعم . تجسسا األرض كلهابيتك ألنهما قد أتيا لكي ي

وكان نحو انغالق الباب في الظالم انه خرج . جاء إلى الرجالن ولم اعلم من أين هما

 ."الرجالن لست اعلم أين ذهب الرجالن اسعوا سريعاً وراءهما حتى تدركوهما

رسالية إلهية أو عمل إلهي يهيج هاج ملك أريحا على الجاسوسين، وروحياً نفهم أن مع كل إ

وإرهاب خدام اهللا ) إيمان راحاب(عدو الخير ليبعث إرسالية شيطانية بقصد تحطيم اإليمان 

 .قرب الوقت الذي يغلق فيه باب المدينة= نحو إنغالق الباب). الجاسوسين(
 

 وإما هي فأطلعتهما على السطح ووارتهما بين عيدان كتان لها منضدة على): "٦(آية 

 ."السطح

وكانوا يضعونها على . كانوا يرصون عيدان الكتان بعضها فوق بعض بنظام خاص= منضدة

 والعيدان ،السطح تحت ضوء وحرارة الشمس لتيبس ثم يأخذون األلياف لتغزل وتنسج

وإذا فهمنا أن الكتان في بياضه يرمز للحياة السماوية النقية يصير لما . يستخدمونها كوقود

يشوع أرسل الجاسوسين = فالمسيح أرسل رسله إلى األمم. عنى روحي رائعفعلته راحاب م

= واألمم آمنوا بالمخلص بقلوبهم وأخفوا إيمانهم في قلوبهم). وإلى راحاب(إلى أريحا 

= واإليمان جعل المؤمنين يرتفعون لحياة سماوية نقية . وراحاب أخفت الجاسوسين في منزلها

 .مز للنقاوةكما صعدت راحاب للسطح والكتان ر
 

فسعى القوم وراءهما في طريق األردن إلى المخاوض وحالما خرج الذين سعوا ): "٧(آية 

 ."وراءهما أغلقوا الباب

المعابر التي يعبرون فيها نهر األردن خوضاً بالقدمين وهي األماكن الضحلة أو = المخاوض

 .بالقوارب والجسور في األماكن العميقة
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 )الثاني اإلصحاح(يشوع 

 
 

و قالت للرجلين .  هما فقبل ان يضطجعا صعدت اليهما الى السطحو اما ): "١١-٨( اآليات

علمت ان الرب قد اعطاكم االرض و ان رعبكم قد وقع علينا و ان جميع سكان االرض 

الننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر سوف قدامكم عند خروجكم من . ذابوا من اجلكم

 االردن سيحون و عوج اللذين مصر و ما عملتموه بملكي االموريين اللذين في عبر

سمعنا فذابت قلوبنا و لم تبق بعد روح في انسان بسببكم الن الرب الهكم هو . حرمتموهما

 ".اهللا في السماء من فوق و على االرض من تحت

بل الحظ أن راحاب استخدمت نفس كلمات ) ١٦-١٤:١٥خر(هذا الكالم تحقيق لنبوة موسى 

فاهللا ال يترك نفسه بال . اهللا بل حتى نشيد موسى وصل لهمفأعمال " ذابوا من أجلكم"موسى 

 .شاهد
 

فاالن احلفا لي بالرب و اعطياني عالمة امانة الني قد عملت معكما  ): "١٧-١٢(آية 

و تستحييا ابي و امي و اخوتي و . معروفا بان تعمال انتما ايضا مع بيت ابي معروفا

فقال لها الرجالن نفسنا عوضكم للموت . تاخواتي و كل ما لهم و تخلصا انفسنا من المو

. ان لم تفشوا امرنا هذا و يكون اذا اعطانا الرب االرض اننا نعمل معك معروفا و امانة

و قالت لهما اذهبا . فانزلتهما بحبل من الكوة الن بيتها بحائط السور و هي سكنت بالسور

 حتى يرجع السعاة ثم اذهبا في الى الجبل لئال يصادفكما السعاة و اختبئا هناك ثالثة ايام

 ".فقال لها الرجالن نحن بريئان من يمينك هذا الذي حلفتنا به. طريقكما

ألم تخن راحاب شعبها؟ بل هي كانت على ثقة أن اهللا يريد هذا وهي أطاعت !! هناك سؤال

 وها. اهللا أكثر من الناس وهي تأكدت من هالك أريحا بأمر الرب فربطت نفسها مع شعب اهللا

نحن باإليمان متأكدون من هالك العالم أو على األقل أننا نحن سنموت ونترك العالم فهل 

فإيمانها ) ١:٩،٢رو(ومحبة راحاب ألهلها هو نفس ما ردده بولس الرسول . ربطنا أنفسنا باهللا

 .لم يكن فيه أنانية وال إنعزالية

ة األوثان والزنا حينما سمعت ما هذه المرأة األممية التي شربت التعاليم الوثنية وتعلمت عباد

عمله اهللا مع شعبه صدقت الواقع والنبوات وتركت كل الجهل الذي عاشت فيه وآمنت بل 

وهي غالباً سمعت عن طريق نزالء فندقها عن عمل اهللا مع شعبه . طلبت وتشفعت عن أهلها

 .لكنها هي وحدها استجابت لعمل اهللا في قلبها. ولذلك سمع كل سكان أريحا
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 )الثاني اإلصحاح(يشوع 

 
 

هوذا نحن ناتي الى االرض فاربطي هذا الحبل من خيوط القرمز في  ): "٢١-١٨(اآليات 

. الكوة التي انزلتنا منها و اجمعي اليك في البيت اباك و امك و اخوتك و سائر بيت ابيك

فيكون ان كل من يخرج من ابواب بيتك الى خارج فدمه على راسه و نحن نكون بريئين و 

و ان افشيت امرنا هذا . ي البيت فدمه على راسنا اذا وقعت عليه يداما كل من يكون معك ف

فقالت هو هكذا حسب كالمكما و صرفتهما فذهبا و . نكون بريئين من حلفك الذي حلفتنا

 ".ربطت حبل القرمز في الكوة

قال بعض المفسرين أن الحبل القرمزي هو نفس الحبل الذي نزل عليه = الحبل القرمزي

لكوة وهو نفسه الذي كان على راحاب أن تربطه على كوتها والبعض قالوا الجاسوسين من ا

" فبدون سفك دم ال تحدث مغفرة"والحبل القرمزي يشير لدم المسيح . بل هو حبل آخر

فإذا فهمنا هذا البد أن يكون الحبل الذي نجا به الجاسوسين ). ١٨:١،١٩بط١ + ٢٢:٩عب(

وهذا هو .  والحبل يرمز لدم المسيح،احاب نفسهاهو نفس الحبل الذي نجا به بيت راحاب ور

نفس ما حدث للشعب الذي نجا بدم خروف الفصح ليلة الخروج من مصر حينما وضعوا الدم 

والحظ أن من سيكون خارج البيت في الحالتين يهلك والبيت يرمز للكنيسة فال . على أبوابهم

 .خالص خارج الكنيسة
 

بل ولبثا هناك ثالثة أيام حتى رجع السعاة وفتش السعاة فانطلقا وجاءا إلى الج): "٢٢(آية 

 ."في كل الطريق فلم يجدوهما

 أيام للسعاة يفتشون خاللها عن الجاسوسين لذلك طلبت منهم راحاب ٣غالباً حدد ملك أريحا 

الذي يجب أن ) ٣٤:٢،٣٥دا (وروحياً الجبل يشير للمسيح .  أيام في الجبل٣أن يختبئوا 

 يريد أن ينجو ويهرب من يد إبليس أي ملك أريحا وجنوده السعاة الذين يختبئ فيه كل من

ولذلك طلب ). ١:١٢١مز(لذلك نصلي رفعت عيني إلى الجبال . يسعون لهالك كل مؤمن

والحظ . إبليس من المسيح أن يلقي نفسه من على الجبل فهو يحب أن يسقط كل إنسان ليتحطم

 بالجبل ثابتين فيه حتى قيامتنا بالجسد الجديد أو يتكرر فعلينا أن نظل محتمين) ٣(أن رقم 

 .بثباتنا فيه تكون لنا الحياة المقامة مع يسوع القائم من بين األموات، الحياة المنتصرة
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ثم رجع الرجالن ونزال عن الجبل وعبرا وأتيا إلى يشوع بن نون وقصا ): "٢٤،٢٣(اآليات 

دفع بيدنا األرض كلها وقد ذاب كل سكان وقاال ليشوع أن الرب قد . عليه كل ما أصابهما

 ."األرض بسببنا

لقد نزال الجاسوسين عن الجبل ال ليتركوا الحياة المقامة بل ليبشروا = إن الرب قد دفع بيدنا

هم نزلوا إلخوتهم ليفرحوا قلوبهم فيصعد . بما نالوه من قوة اإليمان وما نالوه من عون إلهي

 .لحياة المقامةالجميع للجبل ويحصل الجميع على ا

) الكتان(وتحولت حياتها الزانية لطهارة ) الجاسوسين(ما أعظم راحاب التي قبلت اإليمان 

 .وتشفعت عن أهلها ليخلصوا مثلها) القرمز(واحتمت بدم المسيح 

١٩ 



 )الثالث اإلصحاح(يشوع 

 

oÖ^nÖ]<|^v‘ý] 

فبكر يشوع في الغد وارتحلوا من شطيم وأتوا إلى األردن هو وكل بني ): "٤-١(اآليات 

وكان بعد ثالثة أيام أن العرفاء جازوا في وسط .  وباتوا هناك قبل أن عبرواإسرائيل

وأمروا الشعب قائلين عندما ترون تابوت عهد الرب إلهكم والكهنة الالويين حاملين . المحلة

ولكن يكون بينكم وبينه مسافة نحو ألفي ذراع . إياه فارتحلوا من أماكنكم وسيروا وراءه

ه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه ألنكم لم تعبروا هذا الطريق بالقياس ال تقربوا من

 ."من قبل

عبور نهر األردن إلى كنعان أرض الميعاد يشير لموتنا بالجسد الذي بعده ندخل إلى كنعان 

. السماوية ويشير لموتنا اآلن عن خطايانا بعد أن متنا مع المسيح في المعمودية وقمنا معه

يشير لقيامتنا بالجسد الممجد بعد مجيء المسيح الثاني وعربون هذا هو لذلك فعبور األردن 

 أيام ٣وكان بعد ). ٣(قيامتنا بالمعمودية مع المسيح اآلن في هذا العالم ولذلك نجد تكرار رقم 

 يشير أيضاً ٣إذاً العبور كان في اليوم الثالث ألن القيامة كانت في اليوم الثالث ورقم = 

وح القدس األقنوم الثالث وبهذا يكتمل المعنى فال عبور في مياه المعمودية للثالوث ويشير للر

 دون إيمان بالثالوث األقدس حيث نتقبل البنوة لآلب، بعمل الروح القدس

فالحياة المقامة . والعضوية في جسد اإلبن الوحيد ويقوم الروح القدس المحيي بتثبيتنا في االبن

عمل الروح / القيامة في اليوم الثالث/ بالثالوث األقدسإيمان ) (٣(مع المسيح رمزها رقم 

فالمعمودية إذاً هي تمتع ) القدس المحيي في األسرار خصوصاً المعمودية وهو األقنوم الثالث

بعمل الثالوث األقدس في حياتنا اآلن كعربون لما سنحصل عليه بعد موتنا بالجسد وحصولنا 

 أيام قبل عبور ٣لذلك وقف الشعب مع يشوع ). ٢٣:٨رو(على الجسد الممجد والتبني الكامل 

سر القيامة مع المسيح في اليوم الثالث فال عبور في . األردن، هذا هو سر األيام الثالثة

.  أيام والقيامة به ومعه٣األردن وتمتع بإمكانيات المعمودية إال خالل الدفن مع السيد 

 فإن فعلنا نشاركه القيامة ، اآلنوالمسيح مات بالجسد ودفن أما نحن فنموت عن الخطية

والحياة حتى إذا إنتهى طريق حياتنا األرضي بالموت يكون لنا التمتع بالجسد المقام الممجد 

وحينما نثبت اآلن في المسيح بتوبتنا وموتنا عن خطايانا يكون موتنا . في كنعان السماوية

 أن يقتلهم ونحن لن يكون بالجسد هو إنتقال كما حدث للشعب ولم يكن لنهر األردن سلطان

 ٢٠٠٠ولكن كيف حصلنا على هذا؟ بينكم وبينه " أين شوكتك يا موت"للموت سلطان علينا 

٢٠ 
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وصرنا )١٤:٢أف(فالمسيح بتجسده جعل االثنين واحداً .  يشير للتجسد٢رقم . ذراع بالقياس

 يشير للسماويات فنحن في ١٠٠٠ورقم ). ٣٠:٥أف(من لحمه وعظامه أعضاء جسمه 

فإمكانية أن تكون لنا حياة سماوية مقامة في ). ٦:٢اف(يح صارت لنا حياة سماوية المس

 .المسيح كانت بالتجسد

في شطيم كان للشعب ذكريات أليمة حيث أخطأوا مع بنات موآب وعبدوا بعل = من شطيم

وهذا هو حالنا قبل المسيح .  وهناك مات موسى٢٤٠٠٠فغور وضربهم اهللا بالوبأ ومات منهم 

 وقبل المعمودية اآلن والحياة المقامة مع المسيح، فما قبل المسيح خطية وعقوبة، ،دهوتجس

ولكن الحظ قول الكتاب ارتحلوا من شطيم وأتوا إلى األردن فبالمسيح نترك . لعنة وموت

للحياة المقامة هنا استعداداً وعربوناً ) األردن(ونأتي بالمعمودية ) شطيم(عالم الخطية والموت 

حمل التابوت كان عمل القهاتيين ولعظم = والكهنة الالويين حاملين إياه. لسماويةلكنعان ا

نحو . المناسبة حمله الكهنة وألن المعمودية هي عمل الكهنة وعبور األردن يشير للمعمودية

ال جمهرة حوله من ] ٢[مسافة كافية لكي يراه كل واحد فيستطيع أن يتبعه ] ١= [ألفي ذراع

كان التابوت غير محاط بالجند والشعب ] ٣. [ترام للتابوت وال تزاحم حولهالشعب وفي هذا اح

ذراع حوالي ٢٠٠٠وهذه المسافة . ليحموه فهو الذي يحميهم وليس هم الذين يحمونه

 ذراع ٢٠٠٠ألن التزام الشعب أن يبقى على بعد حوالي = ال تقربوا منه. متر تقريبا١٠٠٠ً

 وإن كانوا ينعمون بالخالص لكن عن بعد، خالل يشير إلى أن مؤمني العهد القديم ككل

ولكن بعد .  خالل الظالل وشبه السمويات ألن التجسد لم يكن قد حدث بعد،الرموز والنبوات

التجسد صار هو الطريق والحياة بل صار هو يحملنا فيه وهو فينا وفي وسط كنيسته يقودنا 

ع ينبههم أن ال يحاولوا االقتراب من يشو= ألنكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل. بال مسافات

ولكن هذا . التابوت بسبب خوفهم من الطريق الذي لم يسلكوه من قبل أي عبور نهر األردن

ال تندهشوا وصدقوا أن المسيح قادر أن يقودكم في ] ١[الكالم له صدى آخر عندنا ومعناه 

من الموت، الطريق الذي لم ال تخافوا ] ٢[طريق القداسة في هذا العالم ويعطيكم حياة مقامة 

والحظ . تسلكوه من قبل فإن كنتم ثابتين في المسيح فهو الطريق وهو القيامة وهو الحياة

ويشوع مع التابوت مع الكهنة . عبور يشوع والتابوت وسطهم رمز لعبور يسوع كمخلص لنا

ت يشير لكلمة حاملي التابوت يشيروا للمسيح وسطنا وهو رئيس كهنتنا الذي يشفع فينا والتابو

٢١ 
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وغطاء التابوت يشير لعمل المسيح الكفاري الذي ال يطلب " لوحي الشريعة"اهللا في وسطنا 

 .دينونتنا إن كنا ثابتين فيه
 

و قال  .وقال يشوع للشعب تقدسوا ألن الرب يعمل غداً في وسطكم عجائب): "٥،٦(آية 

 تابوت العهد و ساروا امام يشوع للكهنة احملوا تابوت العهد و اعبروا امام الشعب فحملوا

 ".الشعب

طالبهم يشوع بالتقديس ليروا عجائب اهللا في وسطهم، وهذه العجائب ليست ثمن = تقدسوا

تقديس أنفسهم بل هي عطايا مجانية تقدم لمن يعلن اشتياقه وإيمانه بعمل اهللا خالل جديته 

 بالتوبة واالمتناع عن كل ما والتقديس بالنسبة لليهود كان. واستعداده لقبول نعم اهللا وعطاياه

ينجس واالغتسال بماء وغسل ثيابهم، كل هذا ليجذب إنتباههم وتركيزهم على المعجزة التي 

ستحدث، ولكل من يريد أن اهللا يعمل معه أن يتقدس ومن يتقدس يدرك عمل اهللا ولكن لنفهم 

 .أن عمل اهللا ليس ثمناً لجهادنا
 

وم ابتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل لكي يعلموا فقال الرب ليشوع الي): "٨،٧(اآليات 

وأما أنت فأمر الكهنة حاملي تابوت العهد قائالً عندما . أني كما كنت مع موسى أكون معك

 ."تأتون إلى ضفة مياه األردن تقفون في األردن

يشوع يرمز للمسيح الذي رفعه اهللا وأعطاه إسماً فوق كل اسم = اليوم ابتدئي أعظمك

  -:ولنالحظ أن عظمة يشوع إرتبطت بعبور األردن ولنالحظ). ١١-٩:٢في(

إذاَ عظمة المسيح ظهرت في قيامته من .  أنه الموت بالجسدIعبور األردن بحسب تفسير  .١

 .الموت منتصراً على الموت بل أعطى للبشر أيضاً أن يقوموا هم أيضاً

األردن وعند خروجه من فالمسيح تعمد في .  أنه المعموديةIIعبور األردن بحسب تفسير  .٢

ولقد تعظم المسيح ) ١٧:٣مت.." "(هذا هو ابني الحبيب"الماء عظمه اآلب بشهادته له 

وصرنا هيكالً هللا نتقبل . أيضاً بما أعطاه لنا حيث صرنا نحمل الثالوث المقدس نفسه

يسكن اهللا ) ٢١:١٧لو(روحه القدوس فينا خالل سر الميرون وصار ملكوت اهللا داخلنا 

 .)٦راجع رو( يملك علينا فينا

 .ما كان ممكناً للشعب أن يعبروا ما لم يتقدم يشوع والكهنة حاملي التابوت ويقفوا في األردن

٢٢ 
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وهذه صورة رمزية لحقيقة الخالص = عندما تأتون إلى ضفة مياه األردن تقفون في األردن

 يدخل يسوعنا المحيي فما كان لنا أن ننعم بالحياة الجديدة وال أن نجتاز األردن بقوة ما لم

لقد دفن يسوع في القبر . األردن بنفسه ويقف فيه لكي يحملنا على كتفه وينطلق بنا إلى ملكوته

ولم تؤثر المياه ولم تغرق يشوع كما أن الموت لم . كما وقف يشوع في الماء مع التابوت

 وهو كقائد .هذا هو سر عظمة المسيح. يستطع أن يحبس المسيح بل قام منتصراً على الموت

لنا حينما نسلمه قيادة أنفسنا يعبر بنا من الموت إلى الحياة ومن شطيم إلى األردن أي من 

والحظ أنهم وقفوا في األردن حتى عبر الجميع . الخطية إلى التقديس والحياة المقامة معه

ى فمن سبقنا إلى الراحة سيستمر في هذه الحالة إل) ١١:٦(وهذه هي نفس صورة سفر الرؤيا 

رؤ  + ٢٤:١كو(أن يكمل باقي أعضاء جسد المسيح عملهم على األرض ويكمل جسد المسيح 

١١:٦(. 
 

ثم قال  .فقال يشوع لبني اسرائيل تقدموا الى هنا و اسمعوا كالم الرب الهكم ): "٩،١٠(آية 

يشوع بهذا تعلمون أن اهللا الحي في وسطكم وطرداً يطرد من أمامكم الكنعانيين والحثيين 

 ."ويين والفرزيين والجرجاشيين واالموريين واليبوسيينوالح

هناك عالمة سترونها وهي وقوف الماء وإنشقاق األردن فإذا رأيتم هذه العالمة = بهذا تعلمون

العجيبة وسلطان اهللا على الطبيعة فتأكدوا من أن اهللا سيكمل باقي وعوده ويطرد من أمامكم 

ألن نزول األردن يشير للموت ووصفه =  اهللا الحيباقي األمم فاهللا في وسطكم والحظ قوله

وهنا . بالحي هو مقارنة مع آلهة الشعوب المذكورة وهي آلهة ميتة لم تستطع حماية شعوبها

  خطين رئيسيين في ليتورجيا المعمودية-:نلحظ

 .إقامة مملكة المسيح بظهوره وسط أوالده، ساكناً فيهم .١

ها بهذه األمم الوثنية ونهاية إبليس البحيرة طرده وتحطيمه مملكة إبليس المرموز إلي .٢

 .المتقدة

 

 ."هوذا تابوت عهد سيد كل األرض عابر أمامكم في األردن): "١١(آية 

 . إذاً عليهم االلتزام بالوصايا في األرض الجديدة.أو تابوت الشهادة عابر أمامهم= تابوت عهد

 

٢٣ 
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 ."رائيل رجالً واحداً من كل سبطفاآلن انتخبوا اثني عشر رجالً من أسباط إس): "١٢(آية 

 .أي حمل األحجار) ٤في ص (يكونوا مستعدين لما سيحدد لهم من عمل = االثنى عشر رجالً

 

ويكون حينما تستقر بطون أقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد األرض ): "١٧-١٣(اآليات 

ولما . تقف نداً واحداًكلها في مياه األردن أن مياه األردن المياه المنحدرة من فوق تنفلق و

فعند . ارتحل الشعب من خيامهم لكي يعبروا األردن والكهنة حاملو تابوت العهد أمام الشعب

إتيان حاملي التابوت إلى األردن وانغماس أرجل الكهنة حاملي التابوت في ضفة المياه 

 وقامت وقفت المياه المنحدرة من فوق. واألردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد

نداً واحداً بعيداً جداً عن أدام المدينة التي إلى جانب صرتان والمنحدرة إلى بحر العربة بحر 

فوقف الكهنة حاملو تابوت عهد الرب على . الملح انقطعت تماماً وعبر الشعب مقابل أريحا

اليابسة في وسط األردن راسخين وجميع إسرائيل عابرون على اليابسة حتى انتهى جميع 

 ."شعب من عبور األردنال

وصل الكهنة إلى النهر وغمسوا أرجلهم في مياهه من عند ضفته الشرقية وقد كان هذا في 

شهر نيسان في موسم حصاد الشعير والكتان وهو موسم فيضان نهر األردن حيث يرتفع الماء 

يذوب أي شواطئه بسبب انتهاء فصل الشتاء وإقبال الربيع حيث ) ١٥(إلى جميع شطوطه آية 

٢٤ 
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وكلمة األردن تعنى اإلنحدار أو . الجليد على جبال لبنان وينساب الماء غزيراً في النهر

المنحدر ودعي هكذا لشدة إنحداره من الشمال إلى الجنوب فبينما يكون االرتفاع في بعض 

ينخفض مجرى النهر في بحيرة ) عند موقع حاصبيا(قدم عن سطح البحر ١٧٠٠منابعه 

 قدماً تحت سطح ٦٨٥م فوق سطح البحر وعند بحر الجليل يصير االرتفاع  أقدا٩الحولة إلى 

المياه . =قدماً تحت سطح البحر١٢٧٥البحر حتى يصب في البحر الميت الذي ينخفض إلى 

وفضالً عن ذلك فإن المجري يتسع في وقت الفيضان فالنقطة ) ١٣(أية . المنحدرة من فوق

متراً بينما في وقت الفيضان يصل اتساعها ٥٥-٤٥ن المواجهة ألريحا يتراوح اتساعها ما بي

على الضعف ومن ذلك نتصور ضخامة مياه الفيضان وسرعة جريان المياه في النهر وقوة 

 .إنحدارها في الظرف الذي عبروا فيه
 

 :الفروق بين عبور البحر األحمر وعبور األردن

ن كسور لهما أما هنا فالمياه البحر األحمر إنشق نصفين ووقفت المياه المالحة على الجانبي .١

المنحدرة من فوق تنفلق وتقف نداً واحداً بمعني أن المياه المنحدرة من أعلى تبقى حيث 

المنبع متوقفة في هذا الجانب األيمن، أما النازلة في البحر الميت المالح فتنحدر فيه 

 .ويجف موضعها، فتكون المياه حلوة من جانب واحد

وكانت مياه البحر األحمر . ية يشير لها عبور البحر األحمرمن حيث الرمز فالمعمود .٢

مالحة وبعدها جاء الشعب إلى البرية حيث كانوا في بعض األحيان لهم حياة مقدسة وفي 

بعض األحيان يخطئون وهذا إشارة ألننا بعد المعمودية نعيش حياتنا على األرض نحاول 

ونهر األردن مياهه . قطاتنا وخطاياناأن نكون قديسين ولكن في بعض األحيان تكون لنا س

واآلن فهمنا أن عبور نهر األردن يشير للموت، إذاً . حلوة لتشير إلى عمل الروح القدس

ما قبل الموت أو ما قبل القيامة العامة نجد الروح القدس ينسكب على كل البشر المؤمنين 

و يغذي كنعان ويذهب سواء األشرار أو األبرار ومثال هذا نهر األردن قبل إنشقاقه فه

ماء (أما بعد القيامة فيتوقف عمل الروح القدس مع األشرار . جزء منه للبحر الميت

ولكنه يعمل فقط مع األبرار في أورشليم السماوية ) األردن ال يذهب للبحر الميت

وال يعود ينسكب على األموات الذين أصابهم الموت الثاني بل ينسكب فقط ). ١:٢٢رؤ(

 . ا على القيامة الثانيةعلى من حصلو

٢٥ 
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وما حدث لنهر األردن كان معجزة حقيقية، فهناك من حاول شرح ظاهرة إنشقاق األردن 

على أنه ظاهرة طبيعية تحدث في نهر األردن إذا حدث إنغالق كما في الرسم فيجف 

النهر لساعات قليلة ثم يعود لطبيعته حينما يزول اإلنسداد ولكن ما يثبت اإلعجاز في شق 

 :هر األردنن

 ).١٣أية (تقف نداً واحداً = الماء يقف كسور  )١

اإلنسداد كان بعيداً جداً عن أدام وصرتان وأدام وصرتان تبعدان عن موقع  )٢

 ميل وظل الماء يعلو في هذه المنطقة حيث الحظ ١٦العبور بحوالي 

) ١٦آية (األهالي علو الماء حتى في أماكن بعيدة جداً عن أدام وصرتان 

 كند ضد الطبيعة فال تجري و المياه وهناك إنغالق ولماذا تقففكيف تعل

 .ألسفل

أن الشعب عبر على اليابسة فاهللا جفف لهم األرض حتى ) ١٧(نجد في آية  )٣

 .ال يعبروا على األوحال

توقيت حدوث المعجزة بمجرد لمس أرجل الكهنة للماء وتنتهي المعجزة  )٤

 مكان بعيد جداً عن أدام بخروج الكهنة فلربما حدث إنسداد في النهر في

وصرتان أي بعيد عن يشوع والشعب ولكن ظل الماء ينساب ويعلو ويقف 

ونالحظ أن العبور يشير للحياة . وهذه معجزة متعددة الجوانب. كند واحد

الجديدة بعد المعمودية أو القيامة بجسد ممجد بعد ذلك وهذا بجسد بعيد جداً 

وكلمة أدام مأخوذ )  للتراب األحمرأدام تشير(عن الجسد الحالي الترابي 

 . الجسد الترابي األول،منها اسم آدم

العبور مع موسى كان في مياه مالحة رمز للناموس الذي يدخل بنا إلى المرارة أما  .٣

 .العبور مع يشوع رمز المسيح فكان في مياه حلوة رمز لعهد النعمة

ن الجانبين أما الثاني ففي العبور مع موسى كان في اضطراب فالعدو من خلف والمياه م .٤

فيسوع هو الطريق فيه نستريح وال نخاف العدو وال تقدر المياه المالحة أن تقترب . سالم

 .منا

في العبور األول خرجوا للبرية بأالمها وإن كان اهللا لم يتركهم ولكن في العبور الثاني  .٥

 .كان الدخول إلى أرض كنعان
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 )الثالث اإلصحاح(يشوع 

 

العبور الثاني حمل الكهنة األبواق عالمة الغلبة في العبور األول كان الكل صامتاً وفي  .٦

 .والنصرة

تحقق العبور عندما استقرت بطون أقدام الكهنة حاملى تابوت الرب في مياه األردن  .٧

 .إشارة ألن المسيح بالموت داس الموت

وإتساع النهر ) قدما١٨٠ً-١٥٠(توقيت عبور األردن في الفيضان مع شدة تياراته وعمقه  .٨

 .لقوة الموت الذي إنتصر عليه المسيحالمضاعف يشير 

العبور األول قد يشير لخلع اإلنسان العتيق بالمعمودية والثاني يشير إلى التمتع بعطية  .٩

 .اإلنسان الجديد، الجسد النوراني
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 حجراً ١٢ رجالً يحملون ١٢فهنا نجد . نجد هنا سر الكنيسة التي تموت مع المسيح لتقوم معه

 ١٢والـ.  حجراً من الخارج لتوضع في بطن األردن١٢األردن لتقام خارجاً ومن بطن 

 يمثل كنيسة المسيح سواء في ١٢ورقم ) ١٢:٣(رجالً سبق اختيارهم لهذا العمل من قبل 

 + ١٢:٢١ + ٣:٢١رؤ(وراجع )  تلميذ١٢(أو في العهد الجديد )  سبط١٢(العهد القديم 

لتي صار لها الروح القدس سر حياتها وتعزيتها  عين ماء رمز للكنيسة ا١٢) [٢٧:١٥خر

 ١+ الكنيسة هي أعمدة حية في هيكل الرب السماوي  (٤:٢٤خر+ وسط برية هذا العالم 

 هم من ١٢لذلك فمعنى رقم )] كل أنحاء العالم (٤× ) الثالوث (٣= ١٢ورقم . ٣١:١٨مل

ويشوعنا الحقيقي بعد أن كسر . يملك عليهم اهللا في كل العالم أو ملكوت اهللا في البشرية كلها

فتح ملكوت السموات لكل المؤمنين وأخرجهم ) كسر شوكته(شوكة الموت وجفف نهر األردن 

ولكن . من الموت إلى الحياة وهذا رمزه إخراج األحجار عن قاع نهر األردن إلى الجلجال

هذا الحجارة ورمز (على المؤمنين أن يحيوا باستمرار حياة الصليب كأنهم أموات عن العالم 

فالحجارة في عمق نهر األردن تمثل ). التي وضعت في األردن التي أتوا بها من الخارج

وفي الواقع ال نستطيع . ضرورة الموت والحجارة من األردن لفوق تمثل ضرورة القيامة

الفصل بين الحجارة التي رفعت إلى الجلجال لتبني هناك، والحجارة التي أقيمت في قاع 

ألولى تشير للكنيسة بكونها جسد المسيح الذي إجتاز األردن واحتمل الصليب فا. األردن

والموت والدفن كل يوم ليقوم أيضاً مع رأسه ويختبر معه كل يوم الحياة الجديدة المقامة، أما 

فالكنيسة قد قامت مع المسيح على . الحجارة األخرى فتشير إلى استمرار الصليب مع المسيح

وتحزن يسيراً في هذا العالم وينبغي أن تموت ثم بعد هذا تنال القيامة أنها يجب أن تتألم 

) ١٠:٣،١١في. (وما يجعلنا نقبل اآلالم ونشترك فيها أننا اختبرنا قوة قيامته). ٧-٣:١بط١(

 .)ذكرها ثانية(لذلك اشترك في آالمه ) ذكرها أوالً(فهو اختبر قوة قيامته أوالً 

وسميت ) ٢٨:١يو(رة وعندها كان يوحنا المعمدان يعمد ومنطقة عبور األردن سميت بيت عب

وفي هذا المكان عظم يوحنا المسيح . بيت عبرة أي بيت العبور بسبب عبور الشعب عندها

نجد يوحنا المعمدان يقول لليهود أن اهللا قادر أن يقيم من هذه  )٩:٣مت(وفي ). ٢٧:١يو(

 إلى الحجارة المنصوبة خارج األردن أو يشير الحجارة أوالداً إلبراهيم ويقال أن يوحنا كان

 .داخل األردن
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 )الرابع اإلصحاح(يشوع 

 
  

. وكان لما انتهى جميع الشعب من عبور األردن أن الرب كلم يشوع قائالً): "٣-١(اآليات 

وأمروهم قائلين احملوا من . انتخبوا من الشعب اثني عشر رجالً رجالً واحداً من كل سبط

ة اثني عشر حجراً وعبروها معكم هنا من وسط األردن من موقف أرجل الكهنة راسخ

 ."وضعوها في المبيت الذي تبيتون فيه الليلة

اهللا يكلم يشوع ولكن على يشوع أن يعمل مع الجماعة لذلك يقول له اهللا انتخبوا وضعوها في 

 .أي في الجلجال ألنهم باتوا هذه الليلة في الجلجال= المبيت

 

ين عينهم من بني اسرائيل رجال واحدا من فدعا يشوع االثني عشر رجال الذ ): "٧-٤(آية 

و قال لهم يشوع اعبروا امام تابوت الرب الهكم الى وسط االردن و ارفعوا كل  .كل سبط

لكي تكون هذه عالمة في  .رجل حجرا واحدا على كتفه حسب عدد اسباط بني اسرائيل

 مياه األردن قد تقولون لهم أن .وسطكم اذا سال غدا بنوكم قائلين ما لكم و هذه الحجارة

انفلقت أمام تابوت عهد الرب عند عبوره األردن انفلقت مياه األردن فتكون هذه الحجارة 

 ."تذكاراً لبني إسرائيل إلى الدهر

وهذه . إقامة هذه الحجارة ليتعلم الناس في األجيال القادمة ويذكروا عمل اهللا معهم فيحبونه

 ).نصبت في الجلجال(وقامت )  األردنقاع(الحجارة ترمز للكنيسة التي كانت ميتة 
 

ففعل بنو اسرائيل هكذا كما امر يشوع و حملوا اثني عشر حجرا من وسط  ): "٩،٨(اآليات 

االردن كما قال الرب ليشوع حسب عدد اسباط بني اسرائيل و عبروها معهم الى المبيت و 

رجل الكهنة ونصب يشوع اثني عشر حجراً في وسط األردن تحت موقف أ .وضعوها هناك

 ."حاملي تابوت العهد وهي هناك إلى هذا اليوم

ربما كانت ظاهرة فوق مستوى الماء (هذه الحجارة ترمز لموت المسيح عنا كلما رآها الشعب 

وكلما ننظر لهذه الحجارة نذكر يسوع الذي مات ألجلنا ) بعد أن عاد الماء لسريانه الطبيعي

الخ أي فصلب أهوائنا مع .. شهوة الجسد والعينفنكره الخطية التي سببت له هذا ونكره 

 ).٢٠:٢غل(شهواتنا، هذه الحجارة ترمز للكنيسة التي صلبت نفسها مع المسيح لتحيا 
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 )الرابع اإلصحاح(يشوع 

 

والكهنة حاملو التابوت وقفوا في وسط األردن حتى انتهى كل شيء أمر الرب ): "١٠(آية 

 ."شعب فعبروايشوع أن يكلم به الشعب حسب كل ما أمر به موسى يشوع وأسرع ال

تظهر أن موسى أعطى تعليمات ليشوع وربما لم تدون في األسفار الخمسة، أو وهو األصح 

حسب كل ما أمر به موسى =أن يشوع هنا يظهر نفسه ملتزماً بكل أمر أعطاه اهللا لموسى 

. يشوع فهو يقود الشعب ملتزماً بكل وصايا وناموس موسى، فضالً عن كل ما يأمره به اهللا

هناك من كان قليل اإليمان فهذا أسرع ألنه خاف أن يرجع الماء إلى = الشعب فعبرواوأسرع 

وهناك من أسرع احتراماً لوصية يشوع . أصله وهؤالء لما رأوا المعجزة إزداد إيمانهم

فمن يسرع للتوبة . وهذا ما يحدث لنا. وطاعة هللا وهناك من أسرع اشتياقاً ألرض الميعاد

وت يكتشف حب اهللا ويزداد إيمانه ومن يسرع للتوبة طاعة هللا أو خوفاً من جهنم ومن الم

المهم أن نسرع بال رخاوة أو . اشتياقاً ألورشليم السماوية تزداد نقاوته وتنفتح بصيرته باألكثر

ولنسرع بالعبور خالل اإليمان العامل فنحيا . تهاون طول أيام غربتنا حتى نعبر تماماً

ولنالحظ أن المياه عادت بعد )  إهرب لحياتك٢٢:١٩تك. (لهيةمجاهدين في تتميم الوصايا اإل

والكهنة لم يخرجوا إال . أن عبر التابوت فإن لم يكن اهللا في وسطنا فالموت سيكون نصيبنا

فهم بدءوا العبور وانتهى بهم العبور وهذا . بعد أن عبر كل الشعب، هذه هي األبوة الحقة

هو الذي يفتح الطريق لرعيته وهو الطريق ) ١٣:٢٢ؤر(مثال للمسيح الذي هو األول واآلخر 

 .لهم
 

و كان لما انتهى كل الشعب من العبور انه عبر تابوت الرب و الكهنة  ): "١٣-١١(اآليات 

وعبر بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسى متجهزين أمام بني  .في حضرة الشعب

د عبروا أمام الرب للحرب إلى نحو أربعين ألفا متجردين للجن. إسرائيل كما كلمهم موسى

 ."عربات أريحا

رمزاً لمن سبقونا ووصلوا ألرض الراحة = هؤالء المجاهدين عبروا أمام بني إسرائيل

فال يكفي أن نعمل لحساب الجماعة = والحظ قوله عبروا أمام الرب. ينتظرون وصولنا

إال صارت الخدمة المقدسة لنموها بل يلزم أن يكون عملنا داخلياً لحساب رب الجماعة و

مجاالً لالفتخار والبر الذاتي وخدمة كرامة للخدام ال كرامة هللا والحظ أننا يمكن أن نخدع 

 .الناس ولكن ال يمكننا أن نخدع اهللا الذي يعرف أعماق قلوبنا
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 )الرابع اإلصحاح(يشوع 

 

في ذلك اليوم عظم الرب يشوع في أعين جميع إسرائيل فهابوه كما هابوا ): "١٤(آية 

 ."موسى كل أيام حياته

اليهود هابوا موسى خالل الخوف من الناموس ونحن نهاب المسيح = فهابوه كما هابوا موسى

 .بالحب
 

مر الكهنة حاملي تابوت الشهادة ان يصعدوا  .و كلم الرب يشوع قائال ): "١٩-١٥(اآليات 

فكان لما صعد الكهنة حاملو تابوت  .فامر يشوع الكهنة قائال اصعدوا من االردن .من االردن

د الرب من وسط االردن و اجتذبت بطون اقدام الكهنة الى اليابسة ان مياه االردن رجعت عه

وصعد الشعب من األردن في اليوم العاشر  .الى مكانها و جرت كما من قبل الى كل شطوطه

 ."من الشهر األول وحلوا في الجلجال في تخم أريحا الشرقي

يختار كل واحد شاه يقدمها ذبيحة فصح بداية الفصح حين = الشعب خرج في اليوم العاشر

واهللا أراد أن يكون خروجهم من مصر في الفصح ودخولهم إلى كنعان ). ٣:٢٢خر(للعبور 

فالخروج من العبودية والحرية ودخول السماء . أيضاً) العاشر من الشهر األول(في الفصح 

 الشريعة أمرهم ولكي يحتفلوا بالفصح بحسب. كالهما مرتبط بالفصح أي المسيح المصلوب

اهللا بدخول كنعان في اليوم العاشر من الشهر األول بالذات فصعودهم إلى أرض الميراث 

 .يتحقق خالل الفصح أي سر الصليب

ولكن بالمسيح صرنا غير .  يشير للوصايا التي كسرناها فضاعت منا أرض الميعاد١٠ورقم 

وكان . األول من السنة الجديدةكاسرين للناموس وصارت لنا حياة جديدة يعبر عنها الشهر 

 ).٤:٤،٥غل(يضع نفسه تحت الناموس هذا بواسطة المسيح الذي جاء ل

متدحرج أو دائرة وهذا إعالن عن دحرجة عار العبودية القديم، =  جلجال-:حلوا في الجلجال

عاماً لكن عار العبودية لم ينزع عنهم إال بوطأة ٤٠فمع أنهم إنطلقوا من عبودية فرعون منذ 

ونحن ال ينزع عنا عار الخطية إال بدخولنا دائرة األبدية ) كنعان(أقدامهم أرض الجلجال 

بعد عبور ) معمودية( وفي الجلجال إختتن الشعب .وتمتعنا بعربون الميراث األبدي في داخلنا

وكانت ). سر الكنيسة(وهناك أقام الحجارة ) معمودية؟، موت وقيامة مع المسيح(األردن 

فالكنيسة بقيادة المسيح في حالة حرب مستمرة . ز عمليات يشوع ثم شاول الملكالجلجال مرك
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 )الرابع اإلصحاح(يشوع 

 

وفيه نصب شاول ) ٦:٧صم١(والجلجال يظهر أيام صموئيل كمكان مقدس . ونصرة مستمرة

 .وقلبنا بوجود المسيح فيه يصير هيكالً مقدساً) ١٤:١١ ،٨:١٠صم١(ملكاً 

 

 

خذوها من االردن نصبها يشوع في و االثنا عشر حجرا التي ا ): "٢٤-٢٠ (اآليات

. و كلم بني اسرائيل قائال اذا سال بنوكم غدا اباءهم قائلين ما هذه الحجارة. الجلجال

الن الرب الهكم قد يبس مياه . تعلمون بنيكم قائلين على اليابسة عبر اسرائيل هذا االردن

سه من امامنا حتى االردن من امامكم حتى عبرتم كما فعل الرب الهكم ببحر سوف الذي يب

 ".لكي تعلم جميع شعوب االرض يد الرب انها قوية لكي تخافوا الرب الهكم كل االيام. عبرنا
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وعندما سمع جميع ملوك االموريين الذين في عبر األردن غربا وجميع ملوك ): "١(آية 

 بني إسرائيل حتى عبرنا الكنعانيين الذين على البحر أن الرب قد يبس مياه األردن من أمام

 ."ذابت قلوبهم ولم تبق فيهم روح بعد من جراء بني إسرائيل

. األموريين هم أحد شعوب الكنعانيين وذكرهم هنا وحدهم ألنهم أقوى هذه الشعوب الكنعانية

واهللا أوقع الرعب في قلوبهم وكان هذا مناسباً ألن اليهود كانوا سيختتنوا ولن يكونوا قادرين 

 .رب وهم متوجعينعلى الح
 

في ذلك الوقت قال الرب ليشوع اصنع لنفسك سكاكين من صوان وعد فاختن بني ): "٢(آية 

 ."إسرائيل ثانية

ونجد أيضاً طاعة يشوع العجيبة فالختان لكل . نجد هنا أمر اهللا ليشوع بأن يختن الشعب

ة والعسكرية أن الرجال سيجعلهم غير قادرين على الحرب، وهذا خطأ بكل المقاييس البشري

ولكن علينا دائماً أن نطيع الوصية مهما بدت صعوبتها فاهللا له . نجعل الجيش كله عاجزاً

تدبيرات أخرى ال نراها، ويشوع وقتها لم يكن يعلم أن اهللا أوقع الرعب في قلوب األموريين 

ور األردن وإذا فهمنا أن عب. فاهللا يحارب عنا وتكون غلبتنا بطاعة الوصية. فهم لن يحاربوا

يشير للمعمودية فإلى ماذا يشير الختان هنا؟ ولنالحظ أيضاً يشير للمعمودية؟ هنا الختان يشير 

للختان الروحي، فمن دخل كنعان سيتعرض لحروب كثيرة من الكنعانيين فالبد لمن دخل 

والمعمد تكون ). ٤:٤أر + ٢٩:٢رو(كنعان أن تكون له أسلحته وأول األسلحة ختان القلب 

ولكن لماذا لم يطلب اهللا الختان ). ١٤-١:٦راجع رو ( أسلحته الروحية الختان الروحي أول

؟ ألنه ال إمكانية لنصلب شهوات الجسد !!وهم في شرق األردن في أمان بعيداً عن الكنعانيين

وأهوائه إال بعد المعمودية، وال يمكن أن نقدم أنفسنا ذبائح حية هللا سوى بعد المعمودية وهذا 

وألنه ختان المسيح استخدم فيه . أو ختان القلب) ١١:٢كو( يسمى بختان المسيح هو ما

فالمسيح صخرتنا وهو كلمة اهللا والكلمة حية وفعالة وأمضى من كل ) وهو حجر(الصوان 

 .)٤:١٠كو١. (سيف ذي حدين

 أن الشعب لم يختنوا أوالدهم في البرية) ٨-٤(ولماذا قال إختن ثانية؟ كما نرى في اآليات 

ألنهم كانوا في تجول دائم ال يعلمون متى يأتي األمر بالحركة، ولكنه عموماً كان هذا إهماالً 

٣٣ 
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واهللا لم ينبه موسى لذلك . منهم، وكل من يهمل التزامه نحو اهللا عليه بالتوبة والرجوع إلى اهللا

مة العهد في البرية ألنهم كانوا في حالة توهان في البرية كمن بال عهد مع اهللا والختان عال

واآلن بعد أن دخلوا أرضهم ها هو اهللا يجدد العهد معهم، وكأن قوله ثانية هو عودتهم كأمة 

فاألبناء حملوا عار أبائهم فاهللا أقسم في غضبه أن ال ) ٣٣:١٤عد(لها عهد مع اهللا وراجع 

م يدخل اآلباء األرض وكان التوقف عن الختان عالمة لغضب اهللا عليهم وصار رضا اهللا عليه

فالتناول يأتي . اآلن عالمة الختان ثانية وهو عالمة لعهد جديد لذلك تبع الختان الثاني الفصح

. لنفهم أن من ال يختن يفقد العهد مع اهللا) ١٤:١٧تك(وراجع ). ٤١:٢،٤٢أع( بعد المعمودية

والختان الثاني ) الشعب اليهودي(ونفهم اآلن أن الختان األول رمز لمن هم تحت الناموس 

هي االنتقال من عهد الناموس إلى عهد ) ٤:١٠كو١(اسطة الصخرة التي كانت المسيح بو

الختان األول يكون في . اليوم دحرجت عنكم عار مصر) ٩(وهذا معنى قوله في آية . النعمة

الجسد والختان الثاني هو ختان القلب والروح الذي يهبه المسيح لذلك البد وأن يكون في 

 .ةكنعان أي داخل الكنيس

 .وفي هذا اإلصحاح نرى صورة حية للمنهج الروحي للخالص

 .رعب األموريين= نرى اهللا وقد قيد إبليس بموته على الصليب) ١(في آية  .١

 .بالمعمودية ندخل الكنيسة= نرى اهللا وقد يبس مياه األردن ليمر الشعب ) ١(في آية  .٢

 .تنا مع المسيح فنحياأن نصلب أهوائنا مع شهوا= الختان الثاني بالصوان) ٢(في آية  .٣

 .أي صار لهم شفاء وحياة فالشفاء والحياة متالزمان= الشعب يبرأ ) ٨(في آية  .٤

 .بعد المعمودية والشفاء نأخذ جسد المسيح ودمه= عملوا الفصح) ١٠(في آية  .٥

يشير للشبع بالمسيح فالمسيح لنا كل شئ يشبعنا = أكلوا من غلة األرض ) ١١(في آية  .٦

 .خالل أالم حياتنا

 .طوبى ألنقياء القلب ألنهم يعاينون اهللا= لهؤالء يظهر رئيس جند الرب) ١٣(في آية  .٧

يظهر ليشوع كرئيس جند فأمامه معركة والمسيح يعلن ) المسيح(وهنا رئيس جند الرب 

. ليشوع أنه هو كل شئ والحرب هي للرب فلسنا نحن الذين نحارب بل المسيح الذي فينا

 فلماذا نخاف؟

٣٤ 
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) ٢٠-١٠:٦أف(هو االستعداد للحرب ولنراجع ماذا أعطانا اهللا من أسلحة هذا اإلصحاح 

. ولنفهم أن النصرة هي خالل الحياة المقدسة في الرب، الحياة التي صلب فيها اإلنسان شهواته

 .ويجاهد بإيمان مستخدماً األسلحة الروحية فينعم بمواعيد اهللا المجانية برغم مقاومة األعداء
 

 ."شوع سكاكين من صوان وختن بني إسرائيل في تل القلففصنع ي): "٣(آية 

 .القلف هي الجزء الذي يقطع في الختان= تل القلف

 

و هذا هو سبب ختن يشوع اياهم ان جميع الشعب الخارجين من مصر ): "٨-٤ (اآليات

الن جميع . الذكور جميع رجال الحرب ماتوا في البرية على الطريق بخروجهم من مصر

 خرجوا كانوا مختونين و اما جميع الشعب الذين ولدوا في القفر على الطريق الشعب الذين

الن بني اسرائيل ساروا اربعين سنة في القفر حتى فني . بخروجهم من مصر فلم يختنوا

جميع الشعب رجال الحرب الخارجين من مصر الذين لم يسمعوا لقول الرب الذين حلف 

ف الرب البائهم ان يعطينا اياها االرض التي تفيض الرب لهم انه ال يريهم االرض التي حل

و اما بنوهم فاقامهم مكانهم فاياهم ختن يشوع النهم كانوا قلفا اذ لم .  لبنا و عسال

وكان بعدما انتهى جميع الشعب من االختتان انهم أقاموا في أماكنهم  .يختنوهم في الطريق

 ."في المحلة حتى برئوا

أي صارت لهم حياة أي شفاء فالشفاء " حيوتم"أصلها العبري كلمة برئوا في = حتى برئوا

ولكن الشفاء ) IIتفسير (ونحن إذا تعمدنا ثم عشنا في ختان القلب نبرأ . والحياة متالزمان

الكامل والحياة الحقيقية ستكون بعد أن نخلع هذا الجسد ونموت ونحصل على الجسد الممجد 

 ).Iتفسير (ملة ونكون بال خطية فيكون لنا البنوة الكاملة والحرية الكا
 

وقال الرب ليشوع اليوم قد دحرجت عنكم عار مصر فدعي اسم ذلك المكان ): "٩(آية 

 ."الجلجال إلى هذا اليوم

هم اآلن في أرضهم أحرار، األرض التي وعدهم بها اهللا بال ذل = دحرجت عنكم عار مصر

بيد هاربين من أسيادهم المصريين وال عبودية لفرعون، ألنهم حتى وهم في سيناء كانوا كع

أما اآلن فهم أسياد في أرضهم وقطعاً فالمصريين سخروا منهم في توهانهم وكان هذا سبب 

والعار الحقيقي الذي دحرجه اهللا عنهم كونهم يشبهون المصريين الوثنيين الذين بال . عار لهم

٣٥ 
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. هن الشعب القديم بمصروالحظ أن العبودية إرتبطت في ذ. عهد مع اهللا غير مختوني القلب

ثم أعطانا المسيح الختان الثاني بغسل الميالد ) ٣:٣تي(وعار مصر بالنسبة لنا هو الخطية 

يشير ألننا يجب أن ) ٨:٣تي(يشير للمعمودية وفي ) ٥:٣تي(ففي ) ٨:٣تي + ٥:٣تي(الثاني 

ايا السابقة فقد ولو إعتمدنا ثم سلكنا كمختوني القلب فال نخشى عار الخط. نحيا مختوني القلب

ال تخطئ أيضاً لئال يكون لك ) "١٤:٥يو(وفي " مغفورة لك خطاياك) "٥:٢مر. (دحرجها اهللا

فإذا عدنا لخطايانا السابقة نرجع إلى العار القديم وإن سلكنا بالقلب المختون يكون اهللا ". أشر

 .)١٥:٦كو١ + ٢٩:١٠راجع عب(قد دحرج عنا عارنا 
 

يل في الجلجال وعملوا الفصح في اليوم الرابع عشر من الشهر فحل بنو إسرائ): "١٠(آية 

 ."مساء في عربات أريحا

 :وشروط التناول حسب ما نفهم هنا هي. متى برئوا من جراحاتهم يقيموا الفصح

 ).بالمعمودية نلنا العضوية في جسد المسيح. (عبور األردن= المعمودية .١

 .يم وقد صلب مع المسيحاإلنسان القد+ القلب المختون = الختان الثاني .٢

 .خلع عاداتنا الشريرة تماماً= أن نبرأ .٣

 .أي نأكل ونشرب جسد ودم المسيح فنثبت فيه وهو فينا= نأكل الفصح .٤

 

وأكلوا من غلة األرض في الغد بعد الفصح فطيراً وفريكاً في نفس ذلك ): "١٢،١١(اآليات 

يكن بعد لبني إسرائيل من وانقطع المن في الغد عند أكلهم من غلة األرض ولم . اليوم

 ."فأكلوا من محصول أرض كنعان في تلك السنة

واهللا يود لو سارت كل األمور طبيعية بال . توقف المن بعد أن دخلوا األرض ووجدوا غلتها

معجزات لذلك توقف المن بعد دخولهم لألرض، وأكل الشعب من غلة األرض التي تركها 

يدل على أن القمح = اخل المدن المحصنة وقوله فريكاًأهل األرض وهربوا وغالباً إختبأوا د

وإنقطاع المن في األرض يشير . كان في بداية نضجه حين يفركونه ويأكلونه نيئاً أو مشوياً

فنحن . ألننا لن نتناول من جسد المسيح ودمه في السماء بالصورة التي تمارسها الكنيسة اآلن

فسنحيا معه على . وفي السماء ال خطايا"  الخطايايعطى لمغفرة"نتناول اآلن لمغفرة خطايانا 

يعني معرفة المسيح دون سر أو ) ١٧:٢رؤ(مستوى آخر ويكون أكل المن السماوي المخفي 

٣٦ 
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. هو وفي معرفته سيكون لنا شبع وحياة أبدية لغز، ال ننظره كما في مرآة بل سنراه كما

هذه صورة " ع المسيح الذي أرسلتهوهذه هي الحياة األبدية أن يعرفوك أنت اإلله الحي ويسو"

 -: مراحل لألكل٣وهنا على األرض توجد . للوحدة الكاملة

وإذا أشارت الثياب للجسد يكون المعنى . حين أكل الشعب العجين الذي في ثيابهم: األولى .١

أن اإلنسان في طفولته الروحية ال يفكر وال يهتم سوى في شبع جسده ويهتم بكل 

 ..."خبزنا كفافنا"اهللا ال يترك مثل هؤالء بل يشبعهم األرضيات والماديات و

الشعب يأكل المن ليظهر لهم أنه هو الذي يعولهم فال يضطربوا وال ينشغلوا : الثانية .٢

 .بالغد

الشعب يأكل من غلة األرض أي يجد اإلنسان في اهللا نفسه طعامه األبدي المشبع : الثالثة .٣

" خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم"بدية يصلي ومن يفهم أن اهللا سيشبعنا بمعرفته في األ

وعموماً عبارة خبزنا كفافنا أعطنا اليوم هي نفسها تترجم الذي للغد أعطنا اليوم فاهللا يهتم 

 .بأن يعطينا كالهما؟ ولذلك جاءت الجملة في صيغة تحتمل كال المعنيين

 

 وإذا برجل واقف وحدث لما كان يشوع عند أريحا انه رفع عينيه ونظر): "١٥-١٣(اآليات 

فقال كال بل أنا . قبالته وسيفه مسلول بيده فسار يشوع إليه وقال له هل لنا أنت أو ألعدائنا

رئيس جند الرب اآلن أتيت فسقط يشوع على وجهه إلى األرض وسجد وقال له بماذا يكلم 

قف فقال رئيس جند الرب ليشوع اخلع نعلك من رجلك الن المكان الذي أنت وا. سيدي عبده

 ."عليه هو مقدس ففعل يشوع كذلك

يشوع كقائد للشعب تقدم نحو . فهم موضوع واحد) ٥-١:٦(بقية وتتمة هذه اآليات نجدها في 

أريحا وربما كان بمفرده وقد أدرك أنه وحيد بال موسى وهو يرى حرباً من نوع جديد، مدينة 

حصار، وال يمكن ليشوع بأسوار عالية وحصون قوية جداً تقدر أن تبقى فترة طويلة تحت ال

ويضربهم من ) أي جيش أريحا(أن يتجاهلها وينطلق إلى مدينة أخرى وإال صار العدو خلفه 

وفي حيرته هذه ظهر له المسيح في إحدى ظهوراته قبل التجسد وحين سأله يشوع . الخلف

 رئيس جند أنا= هل أنت حليف لنا أو ألعدائنا لم يجبه المسيح بقوله أنا حليفكم بل أنا قائدكم

وهذا ما أعطى ليشوع شعور باإلطمئنان فهو إذا خرج . الرب فهو القائد وليس مجرد حليف

كقائد ليفحص الموقع ورأي هذه الحصون التي لم يقتحمها من قبل، ظهر له اهللا ليطمئنه بأنه 

٣٧ 
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 ظنه يشير إلى أنه لم يعرفه أوالً بل= وسؤال يشوع هل أنت لنا أو ألعدائنا. هو القائد األعلى

. أحد قادة أريحا أتى ليتفقد جيش إسرائيل كما يفعل هو اآلن ويتفقد جيش وحصون أريحا

ولذلك نجد الرب يعلن له كما أعلن لموسى من قبل أنه واقف في حضرة يهوه كلمة اهللا نفسه 

 وتكرار نفس الكلمة التي قيلت لموسى تعطيه إطمئناناً ) ٣راجع خر(لذلك قال له إخلع نعلك 

 . الشخص الذي ظهر لموسى ليشجعه ليخرج شعب إسرائيل من مصرهو نفس .١

 .هو نفسه يساند يشوع ليدخل الشعب ألرض الميعاد .٢

فطلب خلع النعلين عالمة على وجوب (ورئيس جند الرب هو نفسه يهوه الذي قدس المكان 

 )٢:٦يش) + (١٤آية (وهو قبل سجود يشوع ) الشعور بأن يشوع واقف أمام اهللا فيقدس فكره

يشوع والشعب اآلن وهم  لكنه يظهر نفسه كرئيس جند حسب إحتياج. إذاً هو ليس مالكاً عادياً

وكذلك إذا جعنا يقدم نفسه خبز مشبع وإذا ضللنا . مقبلين على معارك كثيرة فال يرتعبون

الطريق يقدم نفسه أنه هو الطريق وإذا شعرنا بالوحدة يقدم نفسه أنه الصديق والعريس وإن 

 الموت يقدم نفسه أنه القيامة والحياة فهو في محبته يقدم لنا نفسه ويقدم لنا كل شئ خفنا من

 .لكي يسد كل عوز فينا

٣٨ 
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Œ^ŠÖ]<|^v‘ý] 

االستيالء على أريحا وعاي للتحكم في كل الممرات ] ١[ مراحل ٣خطة الحرب كانت على 

ضرب ] ٣[ الجنوبية ضرب الكتلة] ٢[لبالد كنعان وبهذا يتم شق بالد الكنعانيين لنصفين 

 .الكتلة الشمالية
 

 ."وكانت أريحا مغلقة مقفلة بسبب بني إسرائيل ال أحد يخرج وال أحد يدخل): "١(آية 

أريحا كانت أول مدينة حصينة تواجه الشعب القادم للتمتع بالميراث، وهي تمثل العالم وقد 

عوق النفس عن إنطالقها وضع في الشرير، أو بمعنى أدق تمثل محبة العالم الزمني كعائق ي

يثقلها فال ترتفع بأجنحة الروح القدس من مجد إلى  نحو األبدية للتمتع بالميراث الحقيقي،

المسافر من أورشليم نازالً إلى أريحا "وألنها تمثل العالم الشرير، كان مثل السيد المسيح . مجد

فضربه اللصوص ) أريحا (ونزل إلى محبة العالم) أورشليم(هذا يمثل من إرتد من محبة اهللا 

وفي أريحا أعاد المسيح . ولكن المسيح السامرى الصالح إهتم به ليشفي). الشياطين(وجرحوه 

فمن يحب العالم وشهواته يصاب ). ٣٥:١٨لو + ٤٦:١٠مر + ٢٩:٢٠مت(البصر لألعمى 

ال فالمسيح أتى من أجل من أصابه عمى الجهل . بالعمى ولكن المسيح أيضاً قادر على شفائه

وهذه . ألن األبواب مغلقة من الرعب= وال أحد يدخل. خوفاً من جيش إسرائيل= أحد يخرج

والمدينة . ليظهر عظم عمل الرب) ٥-٢:٦ ،١٥-١٣:٥(أدخلت وسط اآليات ) ١آية (اآلية 

المغلقة تمثل اإلنسان المنغلق على ذاته ال ينفتح قلبه بالخدمة والعطاء لآلخرين، هي تمثل 

 . المحبة، أما اإلنسان المتسع القلب بالمسيح فيحب كل إنسان ويصلي لهاإلنسان عديم
 

. فقال الرب ليشوع انظر قد دفعت بيدك أريحا وملكها جبابرة البأس): "٥-٢(اآليات 

. تدورون دائرة المدينة جميع رجال الحرب حول المدينة مرة واحدة هكذا تفعلون ستة أيام

لسبعة أمام التابوت وفي اليوم السابع تدورون دائرة وسبعة كهنة يحملون أبواق الهتاف ا

ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف عند . المدينة سبع مرات والكهنة يضربون باألبواق

استماعكم صوت البوق أن جميع الشعب يهتف هتافاً عظيماً فيسقط سور المدينة في مكانه 

 ."ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه

٣٩ 



 )السادس اإلصحاح(يشوع 

 

بصيغة = والحظ قوله دفعت. د هنا ما قاله رئيس جند الرب ليشوعونج) ٥(هي تتمة إصحاح 

فهي . ولقد استخدم اهللا طريقة فريدة للغلبة على أريحا لم يستخدمها بعد ذلك. الماضي للتأكيد

واهللا أراد أن يعلن بطريقة . أول موقعة بعد عبور األردن وأول مدينة محصنة يحاربونها

) ٣٠:١١عب(ن عنده وسالحهم المطلوب هو اإليمان ملموسة أن الحرب له والنصرة هي م

ولنالحظ أن يشوع لم يخبر الشعب عن فائدة الدوران حول أريحا ولكنهم باإليمان أطاعوا 

سبعة أيام وفي اليوم السابع قال لهم يشوع إهتفوا فاهللا أعطاكم المدينة فهتفوا وهم ال يدرون 

روبهم استخدموا الحكمة والتدبيرات العسكرية وبعد ذلك في باقي ح. كيف سيعطيهم اهللا المدينة

أما مع اريحا فاهللا لم يستخدم التدبيرات . لكنهم كانوا قد فهموا أن النصرة هي من عند اهللا

 ٧ ففي اليوم السابع داروا حول المدينة ،العسكرية والحكمة البشرية بل وال القوة الجسدية

وهتافهم العظيم كان إعالناً . درة على المشيمرات حتى أنهكوا تماماً ولم يعد عندهم حتى الق

 أيام حول أريحا من المؤكد أنه ٧ونالحظ دوران الشعب . عن إيمانهم باهللا واهب النصرة

أوقع الرعب والحيرة في قلوب أهل أريحا الواقفين ليراقبوا ماذا يفعل الشعب فكانت فرصة 

وقارن مع . والشعب هتفونالحظ أن الكهنة استخدموا األبواق . لمن يريد أن يتوب

إذاً البوق . فحين بوق المالك السابع صارت ممالك األرض للرب ولمسيحه) ١٥:١١رؤ(

واألبواق أيضاً في اليوبيل . السابع هو عالمة على مجيء المسيح الثاني وبداية الحياة األبدية

دخول في األبدية وإذا فهمنا أن الدوران في دائرة حول أريحا يمثل ال. تكون إعالناً عن الحرية

فكأن ما حدث حول أريحا يشير للحياة الدائمة مع ) األبدية والدائرة ال بداية وال نهاية لهما(

اهللا في األبدية بعد أن تنهزم أمام اهللا كل قوات الظلمة ونحن ال دخل لنا في هذا سوى أن نقف 

 في السمويات تنهزم ونهتف ونسبح اهللا على أعماله العجيبة واآلن كل ما يرتفع فكره ويحيا

وكما كان شعب أريحا مسجون طوال ستة أيام وكان سقوطه النهائي . أمامه كل األرضيات

في نهاية اليوم السابع هكذا إبليس هو اآلن فى فزع مقيد بسلسلة ولكن سقوطه النهائى سيكون 

الحظ ون. بعد انتهاء اليوم السابع عند مجيء المسيح مع صوت هتاف البوق وصراخ التهليل

أن الكلمة المستخدمة لألبواق هنا هي أبواق اليوبيل فيكون معنى استعمالها بغرض طقس 

وأبواق . ديني وليس بغرض عسكري فهزيمة أريحا هي عمل كامل هللا وليس للشعب يد فيه

واألبواق تشير أيضاً لكلمة اهللا . اليوبيل استخدمت إشارة للحرية الحقيقية بعد دخولهم أرضهم

ل الكهنة ليضربوا األبواق كما أرسل المسيح التالميذ لنشر كلمة الكرازة التي ويشوع أرس

٤٠ 



 )السادس اإلصحاح(يشوع 

 

 

وأمر يشوع الشعب قائئال ال تهتفوا وال تسمعوا صوتكم وال تخرج من أفواهكم ): "١٠(آية 

ولكنهم كانوا .  إذ أنهم ال يهاجمون بل يصيحون

أي كل رجل = كل رجل مع وجهه) ٥(أعطت المؤمنين الفرح الداخلي وتهليل القلب وفي 

عند امتداد صوت قرن . يصعد إلى داخل المدينة في خط مستقيم يضرب ما يجده في وجهه

 حينئذ يصيح الشعب ويهتف والهتاف هنا بمعنى أي يكون صوت البوق متصالً= الهتاف

صيحات الفرح، الكل في وحدة واحدة يسبح ويهتف، هي الكنيسة المجاهدة التي تسبح بنفس 

 .واحدة وروح واحدة مجاهدة ضد الخطية ومملكة إبليس
 

فدعا يشوع بن نون الكهنة وقال لهم احملوا تابوت العهد وليحمل سبعة ): "٩-٦(اآليات 

وقالوا للشعب اجتازوا ودوروا دائرة المدينة . بعة أبواق هتاف أمام تابوت الربكهنة س

وكان كما قال يشوع للشعب اجتاز السبعة الكهنة حاملين . وليجتز المتجرد أمام تابوت الرب

وكل . أبواق الهتاف السبعة أمام الرب وضربوا باألبواق وتابوت عهد الرب سائر وراءهم

نة الضاربين باألبواق والساقة سائرة وراء التابوت كانوا يسيرون متجرد سائر أمام الكه

 ."ويضربون باألبواق

 .مؤخرة الجيش وسموها هكذا ألن من في المؤخرة كأنهم يقودون من أمامهم= الساقة

 

 ."كم اهتفوا فتهتفونكلمة حتى يوم أقول ل

كان سكوتهم حتى ال يسخر منهم أهل أريحا

ونالحظ قول بولس الرسول أنه يجب علينا إذا اجتمعنا أن . ال تسمعوا أصواتكم= يصلون سراً

دس ويكون هذا يكون لنا مزامير وتراتيل روحية، أو علينا أن نسبح اهللا ونلهج في كتابه المق

 .لنا هتافاً عظيماً عندئذ تنهدم أسوار محبة العالم فينا ويملك يسوع داخلنا
 

٤١ 



 )السادس اإلصحاح(يشوع 

 

فدار تابوت الرب حول المدينة مرة واحدة ثم دخلوا المحلة و باتوا في  ): "١٧-١١(آية 

و 

و السبعة الكهنة الحاملون ابواق . فبكر يشوع في الغد و حمل الكهنة تابوت الرب. المحلة

لسبعة امام تابوت الرب سائرون سيرا و ضاربون باالبواق و المتجردون سائرون الهتاف ا

و داروا . امامهم و الساقة سائرة وراء تابوت الرب كانوا يسيرون و يضربون باالبواق

و كان في . بالمدينة في اليوم الثاني مرة واحدة ثم رجعوا الى المحلة هكذا فعلوا ستة ايام

ا عند طلوع الفجر و داروا دائرة المدينة على هذا المنوال سبع اليوم السابع انهم بكرو

و كان في المرة السابعة عندما . مرات في ذلك اليوم فقط داروا دائرة المدينة سبع مرات

فتكون . ضرب الكهنة باالبواق ان يشوع قال للشعب اهتفوا الن الرب قد اعطاكم المدينة

 الزانية فقط تحيا هي و كل من معها في البيت المدينة و كل ما فيها محرما للرب راحاب

فتكون المدينة وكل ما فيها محرما للرب راحاب  .النها قد خبات المرسلين اللذين ارسلناهما

 ."الزانية فقط تحيا هي وكل من معها في البيت ألنها قد خبأت المرسلين اللذين أرسلناهما

طية وأن األرض تقذف سكانها لالتحريم كان ليعرف الشعب عقوبة الخ= محرماً للرب

أخطأوا فيخافوا ولنعرف أن شعب اهللا كان شعب بدائي ال يميز بين الخاطئ والخطية فإبادة 

الخطاة تعني بالنسبة لهم إبادة الخطية، بل إبادة البهائم التي آلهوا بعضها وقدموا البعض 

 قلبهم وفكرهم ووقتهم إلى غير أن التحريم كان يهدف أيضاً أال ينصرف. اآلخر ذبائح آللهتهم

الغنيمة والمكسب المادي، لهذا حرم عليهم نوال شيئاً من أريحا، ولكنه بعد ذلك في المواقع 

فاهللا أعطاهم درساً في عفة النفس ليروا أن كل الماديات ال قيمة لها . التالية سمح لهم بالغنائم

موا أن يقولوا مع بولس الرسول عند اهللا ولكن بعد هذا سيعطيهم اهللا بعد أن يكونوا قد تعل

ونالحظ أن اهللا يعلمهم أن ينصرفوا عن ). ١٢-١١:٤في(تدربت أن أشبع وأن أجوع 

كأن إنصرافهم عن ) ١٩أية (الزمنيات في أريحا ثم يعطيهم بعد ذلك الروحيات والزمنيات، 

وا البكور يبارك أخذ أسالب أريحا هو كأنهم قدموها بكوراً هللا فيفهموا أن اهللا أوالً، وإذا قدم

اهللا بعد ذلك فيما تمتد إليه أيديهم في الحروب التالية وبالنسبة لنا علينا أن نطلب أوالً ملكوت 

ا بل هي دخلت في ونالحظ خالص راحاب فقط بسبب إيمانه. اهللا وبره وهذه الباقية تزاد لنا

 .جماعة شعب الرب
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 )السادس اإلصحاح(يشوع 

 

تحرموا و تاخذوا من الحرام و تجعلوا و اما انتم فاحترزوا من الحرام لئال ): "٢٣-١٨(آية 

و كل الفضة و الذهب و انية النحاس و الحديد تكون . محلة اسرائيل محرمة و تكدروها

فهتف الشعب و ضربوا باالبواق و كان حين سمع . قدسا للرب و تدخل في خزانة الرب

عب الشعب صوت البوق ان الشعب هتف هتافا عظيما فسقط السور في مكانه و صعد الش

و حرموا كل ما في المدينة من رجل و . الى المدينة كل رجل مع وجهه و اخذوا المدينة

و قال يشوع للرجلين . امراة من طفل و شيخ حتى البقر و الغنم و الحمير بحد السيف

اللذين تجسسا االرض ادخال بيت المراة الزانية و اخرجا من هناك المراة و كل ما لها كما 

 الغالمان الجاسوسان واخرجا راحاب وأباها وأمها واخوتها وكل ما لها فدخل .حلفتما لها

 ."واخرجا كل عشائرها وتركاهم خارج محلة إسرائيل

إبقاء راحاب وعائلتها خارج المحلة بسبب وثنيتهم ونجاستهم ويظلوا خارج المحلة حتى 

. د يقدم بإسمهواهللا ذكر إيمان وعمل راحاب فهو ال ينسى كأس ماء بار. يتطهروا ويؤمنوا

وقبول راحاب في شعب اهللا رمز لقبول األمم والعشارين والزواني في ملكوت اهللا 

 .)٣١:٢١مت(

 

و احرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها انما الفضة و الذهب و انية النحاس ): "٢٧-٢٤(آية 

ا و كل ما و استحيا يشوع راحاب الزانية و بيت ابيه. و الحديد جعلوها في خزانة بيت الرب

لها و سكنت في وسط اسرائيل الى هذا اليوم النها خبات المرسلين اللذين ارسلهما يشوع 

وحلف يشوع في ذلك الوقت قائال ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم  .لكي يتجسسا اريحا

و كان الرب مع يشوع و  .ويبني هذه المدينة أريحا ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها

 ". ه في جميع االرضكان خبر

ألن أريحا كانت رمزاً للشر الذي يلزم هدمه تماماً وإبادته، لعن يشوع من يبنيها ولكنه لم 

أما .  لذلك بنيت المدينة وعاش فيها كثيرين بعد ذلك،يلعن ولم يحرم من يحيا فيها بعد بنائها

د كانت لعنة يشوع ولق. يشوع فكان يريد أن ال تبنى أريحا لتظل شاهدة على دينونة الخطية

على من يبني أريحا كأنها نبوة وقد تحققت حرفياً عندما قام حيئيل البيتئيلي ببنائها 

ولنالحظ أنه لو كان حيئيل قد توقف عن البناء بعد موت أول ولد ألنقذ بقية ). ٣٤:١٦مل١(

 .ها آمنتلقد هلكت أريحا الشريرة ونجت راحاب الزانية ألن. أبنائه ولكنه لم يطيع فمات الكل
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Äe^ŠÖ]<|^v‘ý] 

وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام فأخذ عخان بن كرمي بن زبدي بن زارح من ): "١(آية 

 ."سبط يهوذا من الحرام فحمي غضب الرب على بني إسرائيل

انتصر الشعب على أريحا المدينة الضخمة المحصنة، ثم استداروا على عاي وهي غرب 

وأريحا وعاي وسط . تالي الطبيعي بعدها وهي بقرب بيت إيلأريحا، وكانت عاي الهدف ال

األرض وبذلك يفصلوا الشمال عن الجنوب في كنعان فيسهل عليهم ضرب الشمال منفرداً 

وحينما سقطت عاي في أيديهم إمتلكوا جبال عيبال وجرزيم فنفذوا وصية . والجنوب منفرداًً

وكانت عاى صغيرة جداً بالنسبة ). ٢٦-١١:٢٧تث(البركات واللعنات التي أمر بها موسى 

عخان "ألريحا فاستخف بها الشعب الذي هزم أريحا ولكنهم فوجئوا بهزيمتهم والسبب خطية 

بمعنى ) ٧:٦أي١(ومعنى كلمة عخان متعب أو مزعج وسمى فيما بعد عخار " بن كرمي

 .مكدر

د فإذا أخطأ فالشعب جسد واح. والخطية كانت خطية فرد واحد لكن الهزيمة كانت للشعب

وعاي تمثل الخطايا الصغيرة التي يستهين . عضو في هذا الجسد جاءت العقوبة على الجميع

فتسقطه ويتحطم بسببها ألن هناك ) الذي هزم خطايا كبيرة مثل أريحا(بها اإلنسان القوي 

 ولنالحظ كبرياء الشعب أنهم ظنوا أنه بقوتهم وتقواهم هزموا أريحا. حراماً تسلل إلى قلبه

+ خطية عاخان (وليس بمعونة اهللا لذلك سقطوا أمام عاي الصغيرة ألن في وسطهم حرام 

ولنفهم أن الغلبة هي من اهللا والفشل هو بسبب شرنا . فلم يعد اهللا في وسطهم) كبريائهم

وربما يقدم لنا الشيطان خطايا صغيرة على أنها تافهة كنظرة ) ١٥:٢نش + ٢٧:٩كو١(

وعلى الكنيسة أن تعزل من يصر على خطاياه حتى ال . اً لسقوطناشريرة أو شهوة تكون سبب

 .)٥:٥كو١ + ١٣:٥كو١ + ٢٠:٥تي١(يصبح سبباً في عقاب الجميع 
 

وأرسل يشوع رجاال من أريحا إلى عاي التي عند بيت أون شرقي بيت إبل ): "٢(آية 

 ."وكلمهم قائالً اصعدوا تجسسوا األرض فصعد الرجال وتجسسوا عاي

وهي نفسها بيت إيل لكنها صارت . تعني بيت البطل أو الباطل بسبب أوثانها= بيت أون

والحظ في هذه اآلية أننا لم نسمع ) ١٥:٤هو(بسبب أوثانها كريهة وتغير اسمها بسبب ذلك 

صوت الرب يعلن شيئاً ليشوع، وال استشار يشوع الرب قبل إصعاد رجال للتجسس أو تحديد 
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وع ألخبره الرب بأن هناك حراماً في وسطه، والرب صمت ولو فعل يش. عدد رجال الحرب

 .ليعطي درساً للشعب على كبريائهم
 

ثم رجعوا إلى يشوع وقالوا له ال يصعد كل الشعب بل يصعد نحو ألفي رجل آنية ): "٣(آية 

 ."ثالثة آالف رجل ويضربوا عاي ال تكلف كل الشعب إلى هناك ألنها قليلون

واالستهانة، وحقاً كان سكان عاي قليلون، لكن شعب اهللا بعد أن نالحظ هنا نغمة الكبرياء 

تخلى عنهم اهللا وفارقهم صاروا كال شئ، والجواسيس أخطأوا فهم تطلعوا بمنظار بشري 

 .وتجاهلوا فقدانهم سر نصرتهم الخفي أال وهي الحياة المقدسة في الرب

ن جهاد مثل المرة األولى هم تصوروا أن اهللا سيهدم لهم سور عاي ويدخلوا دو= ال تكلف

فبدأوا يبحثون عن راحة الشعب واهللا أراد أن يعطيهم درساً في أهمية الجهاد حتى الدم 

لذلك في كل . مقاومين ضد الخطية وأن يكونوا يقظين أمام كل خطية مهما بدت صغيرة

.) ...حلفان/ كذب أبيض/ حسد لآلخرين(خطية مهما بدت بسيطة علينا أن نلجأ هللا للمعونة 

ولكن من المهم أيضاً الجهاد لذلك طلب الرب منهم بعد ذلك أن يصعد جميع رجال الحرب 

 ٣٠,٠٠٠ونالحظ أن من دخل الحرب من جيش إسرائيل . فال معنى للتراخي والكسل) ١:٨(

فقط ولكن كل رجال الحرب كانوا مستعدين متنبهين وهكذا يجب أن نكون في جهادنا 

ساً آخر ففي أفراح الغلبة يجب دائماً أن تكون مقترنة بأن نتمم بل يجب أن نأخذ در. الروحي

خالصنا بخوف ورعدة، ونالحظ أن إنكسارهم أمام عاي سيعطيهم الخوف والرعدة، بل 

 .سيفهموا أن االنتصار ليس بقوتهم بل بوجود اهللا في وسطهم وذلك لن يكون سوى بقداستهم
 

 .و ثالثة االف رجل و هربوا امام اهل عايفصعد من الشعب الى هناك نح ): "٤،٥ (اآليات

فضرب منهم أهل عاي نحو ستة وثالثين رجال ولحقوهم من أمام الباب إلى شباريم 

 ."وضربوهم في المنحدر فذاب قلب الشعب وصار مثل الماء

 .هذا فعل الخطية فهي تحطم الشعب كله وتفقده شجاعته وقوته وتُصّير قلبه كالماء
 

ع ثيابه وسقط على وجهه إلى األرض أمام تابوت الرب إلى المساء فمزق يشو): "٦(آية 

 ."هو وشيوخ إسرائيل ووضعوا ترابا على رؤوسهم

 .أخلى ذاته= يشوع كرمز للمسيح يقف كشفيع عن الشعب أمام اهللا ومزق ثيابه

٤٥ 
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وقال يشوع اه يا سيد الرب لماذا عبرت هذا الشعب االردن تعبيرا لكي تدفعنا  ): "٩-٧(آية 

اسالك يا سيد ماذا اقول . الى يد االموريين ليبيدونا ليتنا ارتضينا و سكنا في عبر االردن

فيسمع الكنعانيون وجميع سكان األرض ويحيطون بنا  .بعدما حول اسرائيل قفاه امام اعدائه

 ."ويقرضون اسمنا من األرض وماذا تصنع ألسمك العظيم

اهللا تخلى عن شعبه يأتون ليضربوا الشعب حينما يدرك الوثنيون أن = يقرضون اسم شعبك

 .ويبيدوه فيبيدوا اسم إسرائيل
 

قد اخطأ إسرائيل بل . فقال الرب ليشوع قم لماذا أنا ساقط على وجهك): "١٣-١٠(اآليات 

تعدوا عهدي الذي أمرتهم به بل اخذوا من الحرام بل سرقوا بل أنكروا بل وضعوا في 

لثبوت أمام أعدائهم يديرون قفاهم أمام أعدائهم ألنها فلم يتمكن بنو إسرائيل ل. أمتعتهم

قم قدس الشعب وقل . محرومون وال أعود أكون معكم أمروهم لم تبيدوا الحرام من وسطكم

تقدسوا للغد ألنه هكذا قال الرب اله إسرائيل في وسطك حرام يا إسرائيل فال تتمكن للثبوت 

 ."أمام أعدائك حتى تنزعوا الحرام من وسطكم

 اهللا يقول له قم بعد أن مزق ثيابه كما أقام اهللا ،حظ تكرار كلمة قم فيشوع كرمز للمسيحنال

فالمسيح بقيامته يقيمنا معه بال خطية . ثم يقول له قم قدس الشعب. المسيح بعد أن مات ودفن

 .ويرسل لنا روحه القدوس ليقدسنا
 

 السبط الذي يأخذه الرب فتتقدمون في الغد بأسباطكم ويكون أمروهم): "١٤،١٥ (اآليات

يتقدم بعشائره والعشيرة التي يأخذها الرب تتقدم ببيوتها والبيت الذي يأخذه الرب يتقدم 

و يكون الماخوذ بالحرام يحرق بالنار هو و كل ما له النه تعدى عهد الرب و النه  .برجاله

 ".عمل قباحة في اسرائيل

وكانت هذه طريقة يهودية معروفة، أو .. عشيرةغالباً ما استخدموا القرعة لتحديد السبط ثم ال

ونالحظ أنه ما كان يمكن للشعب أن يتمتع بالحياة المقدسة . كان ذلك بواسطة األوريم والتميم

 .)٦:٥كو١(إن لم تنزع منهم الخميرة الفاسدة التي تفسد العجين كله 
 

٤٦ 
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ثم قدم .  يهوذافبكر يشوع في الغد وقدم إسرائيل بأسباطه فاخذ سبط): "١٨-١٦(اآليات 

فقدم . قبيلة يهوذا فأخذت عشيرة الزارحيين ثم قدم عشيرة الزارحيين برجالهم فأخذ زبدي

 ."بيته برجاله فأخذ عخان بن كرمي بن زبدي بن زارح من سبط يهوذا

 .الحظ طول المدة فاهللا لم يحدد اسم عاخان أوالً ليعطيه فرصة للندم والتوبة
 

 يا ابني أعط اآلن مجداً للرب إله إسرائيل واعترف له فقال يشوع لعخان): "١٩(آية 

 ."واخبرني اآلن ماذا عملت ال تخف عني

يشوع بمحبة أبوية يدعوه لالعتراف أمام اهللا وأمامه بصورة علنية وهذا هو مفهوم سر 

 ."اعترف أمام اهللا فقط"ن يقول له ولم يكتف يشوع بأ. االعتراف في الكنيسة
 

ن يشوع وقال حقاً أني قد أخطأت إلى الرب إله إسرائيل وصنعت كذا فأجاب عخا): "٢٠(آية 

 ."وكذا

وقد . فهو يعترف بخطيته ويبرر اهللا فيما فعله. وكان اعتراف عاخان فيه أنه يعطي مجداً هللا

يكون اهللا قد قبل توبة عاخان لكنه نفذ فيه العقوبة األرضية فيهلك الجسد حتى تخلص الروح 

 -:بب أن اهللا أوقع العقوبة عليه بالرغم من اعترافهوكان س. في يوم الرب

كان هذا التصرف هو األول من نوعه بعد دخولهم كنعان فأراد اهللا أن يعطيهم درساً  .١

وهذا نفس ما حدث مع ابني هرون ومع . يبرز فيه بشاعة الخطية مؤكداً ضرورة بترها

 .رغبته في قداسة الجماعةفمع كل بداية حتى ال يحدث تهاون يعلن اهللا . حنانيا وسفيرة

 .عاخان تمتع بالبركات اإللهية ورأي إنشقاق األردن وإنهدام أسوار أريحا .٢

 تعجله للمكسب المادي بينما لو انتظر لكان اهللا أغناه كثيراً عوضاً عن الغنى الحرام؟ .٣

 .مع طول مدة القرعة لم يعترف، أي لم يبادر باالعتراف من نفسه قبل أن تظهره القرعة .٤

 

رأيت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا ومئتي شاقل فضة ولسان ذهب وزنه ): "٢١ (آية

خمسون شاقالً فأشتهيتها وأخذتها وها هي مطمورة في األرض في وسط خيمتي والفضة 

 ."تحتها

 فالعثرة تبدأ بالرؤية .وأخذتها] ٣. [.فإشتهيتها] ٢. [.رأيت] ١[الحظ تسلسل خطوات الخطية 

وها هي مطمورة وهذا هو ما ] ١. [.هوة فالعمل ثم محاولة إخفاء الجريمةغير المقدسة فالش

٤٧ 
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وكان الذي أخذه عاخان أشياء تعتبر .. حدث مع حواء رؤية فشهوة فتنفيذ واختباء من أمام اهللا

ثمينة ولكن ما الذي استفاده عاخان؟ لقد ظن أن هذه األشياء هي فرصة ثمينة ولكن لننظر ما 

خسر حياته ] ٣[خسر ميراثه في أرض يهوذا ] ٢[ما سرقه من اهللا خسر ] ١.. [الذي خسره

ونفس السؤال يوجه لكل من يعتبر الخطية فرصة ثمينة ال . وكل مقتنياته بل ربما أبديته

 .وكانت المسروقات. تعوض

وهو يشير لشهوة الجسد . وهو من أحسن المالبس في هذا الوقت= رداًء شنعارياً نفيساً .١

 .)شنعار هي بابل(مم وملذاتهم وشهواتهم والتنعم بأمور األ

والفضة تشير لكلمة اهللا وكونه طمرها فهذا يشير . تشير لمحبة المال = شاقل فضة٢٠٠ .٢

 .ألنه لم يستفد من كلمة اهللا التي كانت من الممكن أن ترفعه للفكر السماوي

 عالمية براقة يشير للسان الذي ال يسبح اهللا بل يتذمر عليه متكبراً في فلسفة= لسان ذهبي .٣

 .)٢٠:٧ + ٢٥:٧ + ١١:٧ + ٨:٧دا (وفي كلمات صعبة 

ويتكلم عن حلول الروح القدس ) اليوبيل(الخمسين رقم يتكلم عن الحرية = خمسين شاقالً .٤

يوم الخمسين وهو أي عاخان طمرها في التراب، فهذا يمثل من أخذ الحرية وأخذ مواهب 

 .ي إباحية واستهتارالروح القدس واستخدمها فرصة للجسد وتصرف ف

 

فارسل يشوع رسال فركضوا الى الخيمة و اذا هي مطمورة في خيمته  ): "٢٤-٢٢ (اآليات

فاخذوها من وسط الخيمة و اتوا بها الى يشوع و الى جميع بني اسرائيل  .و الفضة تحتها

فأخذ يشوع عخان بن زارح والفضة والرداء ولسان الذهب وبنيه  .و بسطوها امام الرب

اته وبقره وحميره وغنمه وخيمته وكل ما له وجميع إسرائيل معه وصعدوا بهم إلى وبن

 ."وادي عخور

) ١٠:٦٥أش(نسبة لعاخان أو عاخار ومعناه وادي الكدر واإلزعاج، راجع = وادي عخور

 .حيث يتحول غضب اهللا إلى رضي اهللا

 أو هي كانت غير الحظ أن يشوع أخذ عاخان وبنيه وبناته ولم يقل زوجته، فهي إما ماتت

كان أمر اهللا بحرق المأخوذ بالحرام هو وكل ما له ) ١٥أية(وفي . موافقة لزوجها فيما فعله

األبرياء  فاهللا يعاقب الشخص المخطئ وال يعاقب أوالده. أي كل ما اقتناه وليس أوالده

ع أبيهم، اشتركوا م وغالباً قوله وبنيه وبناته ال يفهم رجمهم إال لو كانوا قد). ١٦:٢٤تث(

٤٨ 
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ويكون قوله . يقول فرجمه ولم يقل رجموهم) ٢٥آية (ولكن سياق الكالم ال يدل على هذا ففي 

عائدة على كل مقتنيات عاخان ويكون معنى أخذ بنيه وبناته ) ٢٥آية (وأحرقوهم بالنار في 

 .معه كشهود لما يحدث عن محاكمة وعقاب
 

لرب في هذا اليوم فرجمه جميع إسرائيل فقال يشوع كيف كدرتنا يكدرك ا): "٢٥،٢٦( اآليات

و اقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة الى هذا  .بالحجارة واحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة

اليوم فرجع الرب عن حمو غضبه و لذلك دعي اسم ذلك المكان وادي عخور الى هذا 

 ".اليوم

خان، هي جملة خبرية هذه ليست بمعنى التمني والدعاء ولكنها حكم على عا= يكدرك الرب

 .فيها يخبر يشوع عاخان بما قرره اهللا ضده كحكم عادل

٤٩ 
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àÚ^nÖ]<|^v‘ý] 

فقال الرب ليشوع ال تخف وال ترتعب خذ معك جميع رجال الحرب وقم اصعد إلى ): "١(آية 

 ."عاي انظر قد دفعت بيدك ملك عاي وشعبه ومدينته وأرضه

وضع استعداد وال مكان للتراخي والراحة في . جميع رجال الحرب= الحظ أن الشعب كله 

ولنالحظ الشعب كله بروح واحد مستعد وُأِخذَ البعض ليراقب . التي اقترحها الجواسيس

ولكن ألن الكل كان في وضع ) ٥٠٠٠ ،٣٠,٠٠٠لذلك سنجد رقمين (والبعض ليحارب 

 ألجل مشكلة ما أجمل الكنيسة التي تصلي بروح واحدة. استعداد فلقد شارك الكل في الغنيمة

 .معينة فلسوف يشترك الكل في فرحة الغنيمة واالنتصار
 

فتفعل بعاي وملكها كما فعلت باريحا وملكها غير أمروهم غنيمتها وبهائمها ): "٢(آية 

 ."تنهبونها لنفوسكم اجعل كمينا للمدينة من ورائها

م بعد أن قدموا البكور غنيمتها وبهائمها تنهبونها لنفوسك= اهللا بدأ هنا يعطيهم ثمار جهادهم 

إجعل كميناً = ونجد اهللا يرشد يشوع لخطة عسكرية يضرب بها عاي. هللا) غنيمة أريحا(

في أريحا اسقط اهللا األسوار أمامهم وهنا البد من الجهاد فاهللا بحكمته يدرب أوالده = للمدينة

ي أوالً تحملهم خطوة خطوة ليتعلموا الجهاد ضد حيل إبليس كما تعلم األم أوالدها السير فه

) سقوطهم أمام عاي(ثم تتركهم يسيرون فيقعون على األرض أوالً ) هزيمة أريحا(على كتفها 

 ).انتصارهم ثانية(ثم يسيرون بسهولة 
 

فقام يشوع وجميع رجال الحرب للصعود إلى عاي وانتخب يشوع ثالثين ): "٢٩-٣(اآليات 

ئالً انظروا انتم تكمنون للمدينة من وراء وأوصاهم قا. ألف رجل جبابرة البأس وأرسلهم ليالً

وأما أن وجميع الشعب الذي . المدينة ال تبتعدوا من المدينة كثيراً وكونوا كلكم مستعدين

. معي فنقترب إلى المدينة ويكون حينما يخرجون للقائنا كما في األول أننا نهرب قدامهم

هم هاربون أمامنا كما في األول فيخرجون وراءنا حتى نجذبهم عن المدينة ألنها يقولون ان

. وانتم تقومون من المكمن وتملكون المدينة ويدفعها الرب إلهكم بيدكم. فنهرب قدامهم

ويكون عند أخذكم المدينة أنكم تضرمون المدينة بالنار كقول الرب تفعلون انظروا قد 

عاي وبات فأرسلهم يشوع فساروا إلى المكمن ولبثوا بين بيت إبل وعاي غربي . أوصيتكم

٥٠ 
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فبكر يشوع في الغد وعد الشعب وصعد هو وشيوخ . يشوع تلك الليلة في وسط الشعب

وجميع رجال الحرب الذين معه صعدوا وتقدموا وأتوا إلى . إسرائيل قدام الشعب إلى عاي

فاخذ نحو خمسة آالف رجل . مقابل المدينة ونزلوا شمالي عاي والوادي بينهم وبين عاي

وأقاموا الشعب أي كل الجيش الذي . بيت إبل وعاي غربي المدينةوجعلهم كميناً بين 

وكان لما . شمالي المدينة وكمينه غربي المدينة وسار يشوع تلك الليلة إلى وسط الوادي

رأى ملك عاي ذلك انهم أسرعوا وبكروا وخرج رجال المدينة للقاء إسرائيل للحرب هو 

.  يعلم أمروهم عليه كميناً وراء المدينةوجميع شعبه في الميعاد إلى قدام السهل وهو ال

فالقي الصوت على . فأعطى يشوع وجميع إسرائيل انكساراً أمامهم وهربوا في طريق البرية

. جميع الشعب الذين في المدينة للسعي وراءهم فسعوا وراء يشوع وانجذبوا عن المدينة

ركوا المدينة مفتوحة ولم يبق في عاي آنية في بيت إبل رجل لم يخرج وراء إسرائيل فت

فقال الرب ليشوع مد المزراق الذي بيدك نحو عاي ألني بيدك ادفعها . وسعوا وراء إسرائيل

فقام الكمين بسرعة من مكانه وركضوا عندما . فمد يشوع المزراق الذي بيده نحو المدينة

عاي إلى فالتفت رجال . مد يده ودخلوا المدينة وأخذوها وأسرعوا واحرقوا المدينة بالنار

ورائهم ونظروا وإذا دخان المدينة قد صعد إلى السماء فلم يكن لهم مكان للهرب هنا آنية 

ولما رأى يشوع وجميع إسرائيل . هناك والشعب الهارب إلى البرية انقلب على الطارد

. أمروهم الكمين قد اخذ المدينة وأمروهم دخان المدينة قد صعد انثنوا وضربوا رجال عاي

جوا من المدينة للقائهم فكانوا في وسط إسرائيل هؤالء من هنا وأولئك من هناك وهؤالء خر

وأما ملك عاي فامسكوه حياً وتقدموا به إلى . وضربوهم حتى لم يبق منهم شارد وال منفلت

وكان لما انتهى إسرائيل من قتل جميع سكان عاي في الحقل في البرية حيث . يشوع

 حتى فنوا أمروهم جميع إسرائيل رجع إلى عاي لحقوهم وسقطوا جميعا بحد السيف

فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء اثني عشر . وضربوها بحد السيف

. ويشوع لم يرد يده التي مدها بالمزراق حتى حرم جميع سكان عاي. ألفاً جميع أهل عاي

ول الرب الذي أمر به لكن البهائم وغنيمة تلك المدينة نهبها إسرائيل ألنفسهم حسب ق

وملك عاي علقه على . واحرق يشوع عاي وجعلها تال أبدياً خراباً إلى هذا اليوم. يشوع

الخشبة إلى وقت المساء وعند غروب الشمس أمر يشوع فانزلوا جثته عن الخشبة 

 ."وطرحوها عند مدخل باب المدينة وأقاموا عليها رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم

٥١ 
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 خطة الحرب

  مجموعات٣تلخص الخطة في تكوين ت

 مجموعة مع يشوع .١

  خلف عاي٣٠٠٠٠كمين  .٢

  بين بيت إيل وعاي٥٠٠٠كمين  .٣

مهمة المجموعة األولى بقيادة يشوع أن تهجم 

فيخرج عليها جيش عاي فتستدير وتهرب فيظن 

جيش عاي أنهم سيهربون مثل المرة األولى 

فيالحقونهم ومهمة المجموعة الثانية أنه حين 

 عاي من جيشها يعطي يشوع عالمة لهذه تفرغ

المجموعة فتقتحم عاي وتشعل بها النيران 

وتكون النيران عالمة ليشوع ورجاله فيستديروا 

 .لضرب جيش عاي الذي أنهار نفسياً حينما شاهد حريق عاي

وتكون مهمة المجموعة الثالثة حماية الجيش من أي هجون محتمل من أهل بيت إيل لمعونة 

 .عاي

والمجموعة التي تهاجم مع يشوع ثم . عاي بشرورها تمثل إبليس: سير الروحي لما حدثالتف

يمثلون األمم ) ٥٠٠٠ + ٣٠,٠٠٠(والمجموعتين . تنسحب وتعود وتضرب تمثل شعب اليهود

والمجموعتين الثانيتين . فالمسيح جاء من بينهم. المجموعة األولى ويشوع بينهم تمثل اليهود

هم آمنوا به دون أن يروه بل لم يكن لهم "ء لم يكن المسيح وسطهم يمثالن األمم، وهؤال

ويشوع كرمز للمسيح في هروبه أمام أهل عاي ". النبوات التي كانت عند اليهود وال الناموس

يمثل المسيح الذي استسلم للصليب وبعد ذلك استدار وهجم على إبليس وجنوده هو والذين معه 

 = ٣٠,٠٠٠والحظ معنى األرقام ). ربكل رجال الح + ٥,٠٠٠ + ٣٠,٠٠٠(

فيصيروا ) ١٠(المؤمنين بالثالوث وهم بالمسيح قادرين على تتميم الوصايا  = ١٠٠٠×١٠×٣

). ١٠٠٠(سماويين )  رقم النعمة٥رقم (وهم صاروا بنعمة المسيح ). ١٠٠٠(سماويين 

 فالكنيسة .والحظ أن الخطة متكاملة فما كان لفريق أن يغلب دون مساعدة الفريق اآلخر

) ٢:٦رؤ" (ويسوع خرج غالباً ولكي يغلب"والحظ أن يشوع هو المدبر . متكاملة يهوداً وأمم

٥٢ 
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وهي رأس جيشه كما أن المسيح رأس الكنيسة، فضرب عاي لم يكن بحيلة بشرية إنما بخطة 

 .إلهية استخدم اهللا فيها خدامه وشعبه، وإن كان هو كرأس للكنيسة قد دبر ووهب النصرة

 .المقصود إشعال حريق في جزء منها كعالمة فاهللا أعطاهم غنيمة المدينة) ٨(ة وفي آي

ومعنى كلمة عد األصلي إفتقد الرجال في . أي جهزهم بأعدادهم= وعد الشعب) ١٠(وفي آية 

ربما لكي يختار = سار يشوع إلى وسط الوادي) ١٣(وفي . إماكنهم ليتأكد من استعدادهم

لمختفي وراء التالل خلف عاي ويراه من هذا المكان جيشه أنسب مكان يرى منه الكمين ا

 .حتى يعطيهم العالمة بالهجوم حين يرى هو الحريق الذي يشعله الكمين

ربما الميعاد الذي حدده يشوع للحرب أو الميعاد الذي خرج فيه ملك = في الميعاد) ١٤(وفي 

 .عاي

واهللا قادر أن يصيب أعداء شعبه . هذا خطأ من ملك عاي أن يترك بلده بال حماية) ١٧(وفي 

وهذا ما حدث مع فرعون فدمر . بالعمى وفي حقدهم على شعب اهللا يدمرون أنفسهم بأخطائهم

الرمح وغالباً وضع عليه راية وكان يشوع في وضع = المزراق) ١٨(وفي . جيشه في البحر

التي مدها بالمزراق لم يرد يده ) ٢٦(وفي . ...فمد يشوع المزراق الذي بيده. عاٍل ليراه الكل

 فقال الرب ليشوع مد يدك بالمزراق) ١٨(وقارن مع . حتى حرم جميع سكان عاي

أمر الرب يشوع بمد يده يرمز لعمل التجسد اإللهي حيث تشير اليد إلى أقنوم االبن أما  .١

وكأن االبن أعلن ذاته خالل التجسد، مصوباً صليبه كمزراق يهدم . بسطها فيعني إعالنها

 . وحصونه ويحرق مملكته بنار روحه القدوسبه إبليس

يشوع لم يرد يده بالمزراق حتى انتهت الحرب وهذا إعالن أن اهللا لم يرجع عن  .٢

 .وهذا ما حدث مع موسى من قبل. مساعدتهم ومد يد العون لهم

 .الحربة هي سالح مخيف للعدو وهكذا الصليب .٣

عد أن أشهرنا ضده السالح إذا بدأنا حربنا ضد العدو فال يجب أن نرتد مرة أخرى ب .٤

بل " من وضع يده على المحراث ال ينظر إلى خلف"ولذلك لم يعيد يسوع يده بالمزراق 

 .يجب أن تظل عيوننا إلى الصليب المرفوع فنحارب ونغلب

 )٦:٢رؤ(عدم إرتداد يشوع بيده وبالمزراق يشير ألن المسيح سيظل يحارب عن طريقنا  .٥

ومعنى صلبه أن .  عاي رمز للشيطان في هذه القصةملك. صلب ملك عاي) ٢٩(وفي آية 

وحطم قوته ) ١٤:٢،١٥كو(المسيح بصليبه المنظور صلب الشيطان بطريقة غير منظورة 

٥٣ 
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فصليب المسيح عالمة حبه لي وقبولي ) ١٤:٦غل(وعلينا أن نصلب أنفسنا مع المسيح 

سلطان لها علّى كأن وإذا قبلت هذا يكون الشيطان وخداعاته ال . الصلب معه عالمه حبي له

 .يصير محروقاً وخراباً) عاي(وموضع إبليس . إبليس بالنسبة لي مصلوباً مسمراً

 

كما أمر . حينئذ بنى يشوع مذبحا للرب إله إسرائيل في جبل عيبال): "٣٥-٣٠(اآليات 

موسى عبد الرب بني إسرائيل كما هو مكتوب في سفر توراة موسى مذبح حجارة صحيحة 

وكتب هناك . عليها حديداً واصعدوا عليه محرقات للرب وذبحوا ذبائح سالمةلم يرفع أحد 

وجميع إسرائيل وشيوخهم . على الحجارة نسخة توراة موسى التي كتبها أمام بني إسرائيل

والعرفاء وقضاتهم وقفوا جانب التابوت من هنا ومن هناك مقابل الكهنة الالويين حاملي 

طني نصفهم إلى جهة جبل جرزيم ونصفهم إلى جهة جبل تابوت عهد الرب الغريب كما الو

وبعد ذلك قرا جميع كالم التوراة . عيبال كما أمر موسى عبد الرب أوالً لبركة شعب إسرائيل

لم تكن كلمة من كل ما أمر به موسى لم . البركة واللعنة حسب كل ما كتب في سفر التوراة

 ."ألطفال والغريب السائر في وسطهميقراها يشوع قدام كل جماعة إسرائيل والنساء وا

كان المتوقع هنا أن نسمع عن باقي الفتوحات لتستمر قصة وتاريخ الشعب في األرض لكننا 

. نجد القصة تتوقف لنسمع عن إقامة مذبح عالمة شكر هللا الذي أعطاهم النجاح والغلبة

لغلبة والنصرة هي من فالتاريخ والحروب بدون اهللا ال شئ وال معنى لتاريخ شعب بدون اهللا فا

 -:ولنالحظ في هذا المذبح) ٨-١:٢٧تث(ونجد هنا يشوع يتمم أوامر موسى . عند اهللا

بعد عبور األردن وقبل "وزمان إقامته " جبل عيبال"لقد حدد اهللا مقدماً موضع إقامته بـ  .١

واهللا اختار جبل عيبال لكي ) ٢٢:١١يش" (اإلنتهاء من الحروب والشعور بالراحة فيها

تفع الشعب عليه بعد االستيالء على أريحا وعاي وقبل الدخول في بقية حروبهم حتى ير

يكون لهم عالقة باهللا قبل أن ينشغلوا بخيرات كنعان، وحتى يشكروا اهللا على ما أعطاهم 

. فإقامة مذبح هنا وفي هذا الوقت في منتهى األهمية. ويطلبون العون لباقي المعارك

ليمان بعد استقرار المملكة يرمز لدخولنا للسماء، أما مذبح ولنالحظ أن إقامة هيكل س

عيبال فيشير لدخولنا إلى عربون السماء أثناء جهادنا على األرض ننعم بالوجود الدائم في 

 .حضرة الرب خالل اإليمان ال العيان خالل ذبيحته المقدسة

٥٤ 
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وهي حجارة ) ٥:٢بط١(يقام هذا المذبح من حجارة صحيحة والحجارة تشير للمؤمنين  .٢

ولم يرفع أحد . حية ألنها التقت بمسيحها فصارت فيه صحيحة بعد أن حطمها عدو الخير

حديداً عليها أي تظل بسيطة كما هي ال يغير العالم منها شئ بأفكاره أو مبادئه، وعدو 

 + ٢٨:١٠يو(الخير ال يستطيع أن يأتي بشر عليها ألنها محفوظة في يدي مخلصها 

ة هي بيت اهللا والمسيح حجر الزاوية والرسل والتالميذ حجارة والكنيس). ١٨:٥يو١

 .)١١:٣كو١ + ٢٠:٢أف(أساس بسبب قوتهم 

وهكذا يلتحم المذبح بالشريعة أو ). ٢٢آية (وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى  .٣

العبادة بالوصية، فال قبول لحياتنا كذبيحة حب هللا بالعبادة وحدها دون طاعة الوصية 

وإذا فهمنا أن . هية، وال طاعة للوصية ما لم يعمل اهللا فينا خالل الذبيحة والعبادةاإلل

الحجارة تشير للمؤمنين فمعنى أن يشوع كتب الشريعة والوصايا عليها فهذا يشير إلى أن 

والحظ تأثير كلمات المسيح . المذبح الخفي هللا. يسوعنا المسيح كتب وصاياه في قلوبنا

 .)٢٧:٢٤،٣٢لو(واس وكيف ألهبهما على قلوب تلميذي عم

والنساء واألطفال ) الرجال(يشوع قرأ كلمات اهللا لجماعة إسرائيل ) ٣٥(في آية  .٤

فكالم المسيح صالح للجميع ولكل المستويات ليرفع الجميع، الرجال روحياً، = والغريب

هدين، ولينضج األطفال روحياً، والنساء المدللين غير القادرين على الجهاد يصيرهن مجا

 .والغرباء أي الموعوظين غير المؤمنين يصبرهم مؤمنين

٥٥ 



 )التاسع اإلصحاح(وع يش

 

Ä‰^jÖ]<|^v‘ý] 

ولما سمع جميع الملوك الذين في عبر األردن في الجبل وفي السهل وفي ): "٢،١(اآليات 

كل ساحل البحر الكبير إلى جهة لبنان الحثيون واالموريون والكنعانيون والفرزيون 

 ."معا لمحاربة يشوع وإسرائيل بصوت واحداجتمعوا . والحويون واليبوسيون

عبور نهر األردن لم يكن خاتمة الجهاد بل بدايته، فلقد هاجت الشعوب الكنعانية واجتمعوا معاً 

ونحن بعد المعمودية وبعد أن نتمتع بإمكانيات اهللا التي صارت لنا . لمحاربة يشوع وإسرائيل

ا الروحي ألننا مع كل نصرة روحية نتوقع ال لنفخر ونتباحث فيها إنما لنستخدمها في جهادن

 .وعجيب هو إتفاق هذه األمم وفي هذا التوقيت اآلن. حرباً أشد

فلماذا لم يهاجموا إسرائيل بعد عبورهم األردن مباشرة وقبل أن ينظموا صفوفهم أو  .١

 .أحد وهم محاصرين أريحا وخطط إسرائيل لالستيالء على كنعان لم تكن خافية على

هاجموا إسرائيل من قبل، ويهاجموها اآلن بعد أن أكتشفوا قوة إله إسرائيل ولماذا لم ي .٢

 لقد كان األحكم أن يعقدوا مع   في معركة أريحا وتخطيط يشوع في معركة عاى

ولكن اهللا يعمي عيون أعداء شعبه فيتخبطون . إسرائيل معاهدة سالم ال أن يحاربوها

 .في قراراتهم

 

فهم عملوا . بعون لما سمعوا بما عمله يشوع باريحا وعايوأما سكان ج): "١٣-٣(اآليات 

. بغدر ومضوا وداروا وأخذوا جوالق بالية لحميرهم وزقاق خمر بالية مشققة ومربوطة

. ونعاالً بالية ومرقعة في أرجلهم وثياباً رثة عليهم وكل خبز زادهم يابس قد صار فتاتاً

له ولرجال إسرائيل من أرض بعيدة جئنا وساروا إلى يشوع إلى المحلة في الجلجال وقالوا 

فقال رجال إسرائيل للحويين لعلك ساكن في وسطي فكيف اقطع لك . واآلن اقطعوا لنا عهداً

فقالوا له من . فقالوا ليشوع عبيدك نحن فقال لهم يشوع من أنتم ومن أين جئتم. عهداً

. وكل ما عمل بمصرأرض بعيدة جداً جاء عبيدك على اسم الرب إلهك ألننا سمعنا خبره 

وكل ما عمل بملكي األموريين اللذين في عبر األردن سيحون ملك حشبون وعوج ملك 

فكلمنا شيوخنا وجميع سكان أرضنا قائلين خذوا بأيديكم زاداً . باشان الذي في عشتاروث

هذا خبزنا سخنا . للطريق واذهبوا للقائهم وقولوا لهم عبيدكم نحن واآلن اقطعوا لنا عهداً

وهذه . ودناه من بيوتنا يوم خروجنا لكي نسير إليكم وها هو اآلن يابس قد صار فتاتاًتز

٥٦ 
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زقاق الخمر التي مألناها جديدة هوذا قد تشققت وهذه ثيابنا ونعالنا قد بليت من طول 

 ."الطريق جداً

 ميل وصارت تابعة لبنيامين بعد ٦جبعون تقع شمال أورشليم على بعد = حيلة بني جبعون

أدركته راحاب الزانية وأراد الكل الخالص إذ رأوا يد اهللا  لقد أدرك بنو جبعون ماو. ذلك

أما بنو جبعون فلم يبلغوا ما بلغته راحاب وأن كانوا قد أرتفعوا . القوية تعمل لحساب شعبه

لقد ارتفعت راحاب بروح اإليمان والحب أما بنو جبعون فقد خلصوا . عن بقية األمم حولهم

. صحة ترجمة الكلمة عملوا بخداع= عملوا بغدر) ٤(وفي . وف والمكرمن الموت بالخ

. أى تشققت فى الطريق فلم يستطيعوا إصالحها فربطوها= ومربوطة أشولة للزاد= جوالق

أعمال الرب القديمة مع شعبه ولم يذكروا األعمال الجديدة ) ٩،١٠(وفي خداعهم ذكروا في 

وهم لم يذكروا . هم سمعوا فيفهم يشوع أنهم قريبينمثل شق األردن وما بعده حتى ال يظهر أن

ولكنهم مجدوا اسم اهللا واظهروا أنهم يؤمنون به حتى . اسم بلدهم كأن يشوع لن يعرفها لبعدها

ينالوا عطف يشوع بل عرضوا أن يكونوا عبيداً إلسرائيل وهذا يعني ضمناً أنهم قبلوا أن 

أال يحق لنا أن نعمل مثلهم مع إلهنا . .يما عملوايصيروا عبيداً هللا ورفضوا أوثانهم ولنتأمل ف

ال ننكر أن بني جبعون لهم موقف إيجابي . ونترك كل خطية ونملكه على قلوبنا فنضمن حياتنا

. لكنهم يمثلون من يأتي إلى اهللا خوفاً من ضياع البركات الزمنية وخسارة أمور العالم البالية

لذلك يمثل بنى . ي إنسانه العتيق لذلك يحيا كعبدومن يلتصق بأمور العالم هو مازال يحيا ف

أما راحاب فتمثل ). ٤١-٣٩:١٥كو١(جبعون أدنى درجات اإليمان وأقل المتمتعين بالمجد 

اإلنسان الذي خلع إنسانه القديم وألقى بشهوات جسده تحت قدميه طلباً للمجد األبدي ولنالحظ 

تهم وشرورهم لكان من المؤكد أن اهللا أن بني جبعون لو أعلنوا إيمانهم وتوبتهم عن وثني

ولكنهم بهذا الفكر والخوف ). ٢:١٤يو(سيأمر يشوع بقبولهم ولصاروا في درجة أعلى 

بل كان هذا طلبهم ) ٢٣آية (والمكر إختاروا ألنفسهم أن يحيوا كعبيد وكان هذا قرار يشوع 

رائيل بل أماً وقارن مع راحاب التي حصلت على العضوية وصارت أماً في إس). ١١آية (

 .للمسيح بل رمزاً للكنيسة
 

فعمل يشوع لهم صلحاً . فأخذ الرجال من زادهم ومن فم الرب لم يسألوا): "٢٢-١٤(اآليات 

وفي نهاية ثالثة أو بعدما قطعوا . وقطع لهم عهداً الستحيائهم وحلف لهم رؤساء الجماعة

٥٧ 
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فارتحل بنو اسرائيل و  .ملهم عهداً سمعوا أنهم قريبون إليهم وأنهم ساكنون في وسطه

. جاءوا الى مدنهم في اليوم الثالث و مدنهم هي جبعون و الكفيرة و بئيروت و قرية يعاريم

و لم يضربهم بنو اسرائيل الن رؤساء الجماعة حلفوا لهم بالرب اله اسرائيل فتذمر كل 

الرب اله فقال جميع الرؤساء لكل الجماعة اننا قد حلفنا لهم ب. الجماعة على الرؤساء

هذا نصنعه لهم و نستحييهم فال يكون علينا سخط من . اسرائيل و االن ال نتمكن من مسهم

و قال لهم الرؤساء يحيون و يكونون محتطبي حطب و مستقي . اجل الحلف الذي حلفنا لهم

فدعاهم يشوع و كلمهم قائال لماذا خدعتمونا قائلين . ماء لكل الجماعة كما كلمهم الرؤساء

 ".يدون عنكم جدا و انتم ساكنون في وسطنانحن بع

صدق الشعب روايتهم بسبب حال زادهم ] ١[هذه اآلية تفهم بمعنيين = فأخذ الرجال من زادهم

للمرة الثانية يسقط يشوع = ومن فم الرب لم يسألوا. أكل الشعب من خبزهم عالمة العهد] ٢[

وا في أمر بني جبعون لكنهم هم شك. ورجاله في ذات الخطأ وهو التصرف دون مشورة اهللا

ولنالحظ أن الشعب باإليمان . اكتفوا باستخدام الحكمة البشرية دون اإللتجاء هللا فانخدعوا

والطاعة غلب أريحا المحصنة، أما هنا فانخدعوا في معركة الخداع حيث يتظاهر العدو بأنه 

وع صدق ولكن من المؤكد أن يش). ١:٤يو١ + ٣:١١كو٢(صديق يطلب الدخول في عهد 

ال يمنع اهللا ] ٣[اهللا لم يكشف له عالقة دخول األمم لإليمان ] ٢[في طيبة قلبه ] ١[خبرهم 

 .دخول ضعاف اإليمان لشعبه وبمعامالته معهم ينمو إيمانهم ويزداد

بعد أن وصل الوفد الجبعوني إلى بالده وأشاع أخبار المعاهدة مع = وفي نهاية ثالثة أيام

 .إسرائيل
 

فاآلن ملعونون أنتم فال ينقطع منكم العبيد ومحتطبو الحطب ومستقو ): "٢٧-٢٣ (اآليات

فاجابوا يشوع و قالوا اخبر عبيدك اخبارا بما امر به الرب الهك موسى  .الماء لبيت الهي

عبده ان يعطيكم كل االرض و يبيد جميع سكان االرض من امامكم فخفنا جدا على انفسنا 

 االن فهوذا نحن بيدك فافعل بنا ما هو صالح و حق في عينيك و. من قبلكم ففعلنا هذا االمر

و جعلهم يشوع في ذلك . ففعل بهم هكذا و انقذهم من يد بني اسرائيل فلم يقتلوهم. ان تعمل

اليوم محتطبي حطب و مستقي ماء للجماعة و لمذبح الرب الى هذا اليوم في المكان الذي 

 ".يختاره
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 )التاسع اإلصحاح(وع يش

 

سموا بعد ذلك النثينيم = ال ينقطع منكم العبيد.  كنعانهو يؤكد نبوة نوح على= ملعونون

 .مستقوا الماء لبيت إلهي= ولكنهم حصلوا على كرامة خدمة البيت. وهؤالء صاروا عبيد

٥٩ 



 )العاشر اإلصحاح(يشوع 

 

†^ÃÖ]<|^v‘ý] 

ربما مر بعض الوقت بعد أن ضرب يشوع أريحا بأمر من اهللا وضرب عاي بخطة عسكرية 

ة ملوك يحاربون جبعون بسبب تسليمهم أنفسهم واآلن نجد خمس. واستسلم له الجبعونيون

وطلبت جبعون الحماية من يشوع ولهم كل الحق فهم اآلن بحسب ما . إلسرائيل وإله إسرائيل

واألهم فهم . حكم يشوع عبيداً للشعب ويجب على السادة أن يحموا ويدافعوا عن عبيدهم

حه المقدس وهم أسموا أنفسهم عبيداً فهم قبلوا أن يخدموا بيت اهللا ومذب. صاروا اآلن عبيداً هللا

واآلن هم يستنجدون بيشوع فكأنهم . إذاً فالهجوم عليهم يعتبره اهللا هجوم على اهللا نفسه. ليشوع

وكان يشوع قد توقف بعد حرب عاي عن الحرب حتى حدث هذا . يحتمون بإله إسرائيل

ليبدأ الحرب من جديد التجمع لملوك كنعان وكان تجمعهم هذا لحرب جبعون إشارة إلى يشوع 

 .بل هذا سهل له الحرب فهو ضربهم كلهم في ضربة واحدة

يشير للحواس التي ) ٥( ملوك ضد شعب اهللا وبالمعنى الرمزي فرقم ٥ونالحظ أنها حرب 

يأتي منها هجوم عدو الخير ولكن في الوقت نفسه يشير لنعمة اهللا القادرة على مساندة ابن اهللا 

 .ه النعمة يغلب كما غلب يشوعالمؤمن ولو استعان بهذ
 

فلما سمع أدوني صادق ملك أورشليم أمروهم يشوع قد أخذ عاي وحرمها كما ): "١(آية 

فعل بأريحا وملكها فعل بعاي وملكها وأمروهم سكان جبعون قد صالحوا إسرائيل وكانوا في 

 ."وسطهم

والحظ أن ملكي . قدسهنا نجد أول ذكر ألورشليم في الكتاب الم= أدوني صادق ملك أورشليم

صادق كان ملك ساليم فيبدو أن صادق وهي تعني البر هو لقب لملوك أورشليم وأدوني 

 .صادق تعني رب البر أما أورشليم فلها عدة تفسيرات

 )أساس(يرو     =أورشليم

 )نور(أور    

 )رأى(رأاه    

 أساس السالم) = السالم(شليم 

 نور السالم) = السالم(شليم 

 سوف يرى السالم) = المالس(شليم 

 

خاف جدا الن جبعون مدينة عظيمة كاحدى المدن الملكية و هي اعظم من  ): "٨-٢ (اآليات

فارسل ادوني صادق ملك اورشليم الى هوهام ملك حبرون و . عاي و كل رجالها جبابرة
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 )العاشر اإلصحاح(يشوع 

 

أصعدوا إلّى وأعينوني  .فرام ملك يرموت و يافيع ملك لخيش و دبير ملك عجلون يقول

فاجتمع ملوك االموريين الخمسة ملك  .ضرب جبعون ألنكم صالحت يشوع وبني إسرائيلفن

اورشليم و ملك حبرون و ملك يرموت و ملك لخيش و ملك عجلون و صعدوا هم و كل 

فارسل اهل جبعون الى يشوع الى المحلة في . جيوشهم و نزلوا على جبعون و حاربوها

اصعد الينا عاجال و خلصنا و اعنا النه قد اجتمع الجلجال يقولون ال ترخ يديك عن عبيدك 

فصعد يشوع من الجلجال هو و جميع . علينا جميع ملوك االموريين الساكنين في الجبل

فقال الرب ليشوع ال تخفهم الني بيدك قد اسلمتهم ال . رجال الحرب معه و كل جبابرة الباس

 ".يقف رجل منهم بوجهك

وأي نفس . جبعون ألنها صالحت يشوع وبنى إسرائيلهؤالء الملوك طلبوا أن يحاربوا 

وهم خمسة إشارة للحواس . تصطلح مع المسيح وترجع لكنيسته تتعرض لحروب إبليس

الثائرة فإبليس يستخدم حواسنا ولكن ال يهزم إبليس في هذه الحرب سوى يشوعنا الحقيقي أي 

 .المسيح فهو الذي يقدس حواسنا إذا استغثنا به
 

 ."تى إليهم يشوع بغتة صعد الليل كله من الجلجالفأ): "٩(آية 

 .صعد يشوع ليالً حتى ال يضيع الوقت وتضرب جبعون
 

فأزعجهم الرب أمام إسرائيل وضربهم ضربة عظيمة في جبعون ): "١٤-١٠(اآليات 

وبينما هم هاربون . وطردهم في طريق عقبة بيت حورون وضربهم إلى عزيقة وإلى مقيدة

هم في منحدر بيت حورون رماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء إلى من أمام إسرائيل و

. عزيقة فماتوا والذين ماتوا بحجارة البرد هم أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل بالسيف

حينئذ كلم يشوع الرب يوم أسلم الرب األموريين أمام بني إسرائيل وقال أمام عيون إسرائيل 

فدامت الشمس ووقف القمر حتى  .على وادي أيلونيا شمس دومي على جبعون ويا قمر 

أنتقم الشعب من أعدائه أليس هذا مكتوباً في سفر ياشر فوقفت الشمس في كبد السماء ولم 

ولم يكن مثل ذلك اليوم قبله وال بعده سمع فيه الرب صوت . تعجل للغروب نحو يوم كامل

 ."إنسان ألن الرب حارب عن إسرائيل

 -:لوك كنعان بثالث طرق عجيبة إعجازيةاهللا يساعد يشوع ضد م

 .بطريقة عجيبة فخافوا وهربوا من أمام يشوع= إزعجهم .١
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 )العاشر اإلصحاح(يشوع 

 

 .بعد أن هربوا سقطت الحجارة عليهم= رماهم اهللا بحجارة عظيمة من السماء .٢

 .ليعطي اهللا الفرصة ليشوع ليضربهم ضربة نهائية= وقوف الشمس والقمر .٣

 : ولنالحظ

بينما ) حجارة البرد(وم وها ضربتم تأتي من السماء الكنعانيين عبدوا السماء والنج .أ 

فاهللا يسخر . جعل الشمس والقمر يقفان بحسب طلبه) يشوع(من عبد إله السماء 

 . فالشمس والقمر يقفان والسماء تسقط حجارة،الطبيعة لخدمة أوالده

) ٢٦-١٨:٩خر(حدث موضوع حجارة البرد قبل ذلك مع موسى ضد فرعون  .ب 

وهي معجزة أن يصيب البرد أعداء ). ٢١:١٦رؤ + ٢٢:٣٨خر(وسوف يحدث ثانية 

والبرد هو كرات عظيمة من الثلج تهبط بسرعة من . شعب اهللا وال يصيب الشعب

السماء فتقتل بأوزانها الرهيبة، وهناك من فسرها بأنها تنشأ عن مرور نيزك في 

 في الغالف الجوي ويتفتت إلى أحجار ضخمة تسقط بسرعات عظيمة وقد حدث هذا

لكن كونه يسقط على أعداء شعب اهللا وال يسقط على شعب . أماكن متعددة من العالم

 .اهللا فهذه هي المعجزة وهذه يد اهللا

لكن هذا الوعد لم يجعل يشوع ينام ) ٨آية (لنالحظ أن اهللا وعد يشوع بالنصر  .ج 

 حتى ال يضيع الوقت فليس معنى وعد اهللا أن) ٩آية (ويتراخي بل سار الليل كله 

ولنالحظ أن هناك معجزة أخرى فإن يشوع سار مع جيشه الليل كله ثم . نتراخى

حاربوا كل اليوم بل طلب أن يزداد اليوم طوالً، وقد طال اليوم حوالي يوم آخر وكل 

هذا بال راحة فمن أين أتت هذه الطاقة ليشوع وللشعب، هذه هي نعمة اهللا التي 

 .تنسكب على كل من يجاهد وال يتراخى

 المعجزة لفتت أنظار العالم لهذا الشعب الذي يسانده اهللا ليصير هذا الشعب نوراً هذه .د 

للعالم، وليفهم من يعبد الشمس والقمر من هو اهللا إله هذا الشعب وخالق هذه 

إذاً هذه المعجزة كما كانت مساندة من اهللا لشعبه كانت لدعوة الوثنيين . الكواكب

 .لإليمان

لشمس ورأى القمر في وقت واحد، رأى الشمس في كبد تطلع يشوع للسماء فرأى ا .ه 

السماء فوقه تماماً ورأى القمر على الجانب اآلخر وهو تصور أنه فوق وادي إيلون 

والقمر يمكن أحياناً ) ميل١٤وهي مدينة غرب أورشليم بحوالي (أي وادي اإليائل 
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 )العاشر اإلصحاح(يشوع 

 

قف كالهما وكان طلب يشوع أن يتو. رؤيته بالنهار ولكنه يتحرك من الشرق للغرب

 .عن الحركة ويبقي الوضع كما هو حتى تنتهي الحرب وتكمل الضربة

أي لمعجزات وهذه إحدى المعجزات ). ١٤:١تك(اهللا عمل الشمس لتكون آليات  .و 

كسوف الشمس يوم ] ٢[ رجوع الظل أيام حزقيا الملك] ١[وهناك معجزات أخرى 

 .صلب رب المجد

لى وثائق تتحدث عن يوم أطول من يقول هيرودوت أن كهنة المصريين أطلعوه ع .ز 

وتفيد الكتابات الصينية أنه كان هناك يوم مماثل لهذا في عهد إمبراطورهم . المعتاد

وفي المكسيك وثائق تثبت أن يوماً طويالً حدث في إحدى . وهو معاصر ليشوع" يو"

 .السنين

كتاب وغالباً هو . هو كتاب عبراني به أناشيد مديح ألبطال إسرائيل= سفر ياشر .ح 

سجله رجل علماني أحب الشعر واألدب، فيه سجل بعض األحداث الهامة الدينية 

 .شمسوالزمنية، وبه قصيدة عن هذا اليوم العجيب الذي توقفت فيه ال

واآلن شمس برنا المسيح قد . الشعب حارب وغلب أعدائه ألن الشمس لم تغيب .ط 

وهو .  فالمسيح نور كنيستهأشرق وهو لن يغيب فلنا إمكانية أن نغلب أعدائنا دائماً،

 ) ١٢:٦اف(بينما نحارب ضد أعدائنا ) ٢٠:٢٨مت" (ها أنا معكم كل األيام"يقول 
 

فهرب  .ثم رجع يشوع و جميع اسرائيل معه الى المحلة في الجلجال ): "١٥،١٦ (اآليات

 ."أولئك الخمسة الملوك وأختباوا في مغارة في مقيدة

فنفهم . ا للحواس الخمسة التي بها يشعل الشيطان شهواتناإذا فهمنا أن الملوك الخمسة يشيرو

 .أن من يستجيب لحرب الحواس يكون مصيره الدفن في مغارة

 

فاخبر يشوع و قيل له قد وجد الملوك الخمسة مختبئين في مغارة في  ): "١٧،١٨ (اآليات

 ألجل فقال يشوع دحرجوا حجارة عظيمة على فم المغارة وأقيموا عليها رجاالً .مقيدة

 ."حفظهم
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 )العاشر اإلصحاح(يشوع 

 

فإن كان دنس الحواس يحبسنا في األرضيات ويخنق نفوسنا . نجد يشوع قد حبسهم في المغارة

فإنه يليق بنا ونحن تحت قيادة يشوعنا أن نعتبر أن أهوائنا وشهواتنا مصلوبة . كما في مغارة

 .ومحبوسة في مغارة وندحرج عليها حجر كبير
 

وا بل أسعوا وراء أعدائكم واضربوا مؤخرهم ال وأما أنتم فال تقف): "٢١-١٩ (اآليات

و لما انتهى يشوع و بنو اسرائيل  .تدعوهم يدخلون مدنهم ألن الرب إلهكم قد أسلمهم بيدكم

من ضربهم ضربة عظيمة جدا حتى فنوا و الشرد الذين شردوا منهم دخلوا المدن 

م يسن احد لسانه رجع جميع الشعب الى المحلة الى يشوع في مقيدة بسالم ل .المحصنة

 ".على بني اسرائيل

ولكن لنهتم بالدور اإليجابي فال . ال نكتفي بحبس الشهوات وإال تحول هذا إلى كبت في داخلنا

هذا يشير لدور المؤمن في جهاده في . ال تقفوا بل اسعوا وراء أعدائكم= نكف عن الجهاد 

نتظاره لمجيء الرب الثاني صلواته وعالقته باهللا، عينه مرفوعه للسماء في صالته وفي ا

وأذنه مفتوحة لسماع صوت الروح القدس، مجاهداً أن يتالمس مع المسيح فيحصل على قوة 

بل حينما تتقدس الحواس ال " هناك كبت"وبهذا تتقدس حواسه وال يعود هناك مجال ألن يقال 

 .يعود هناك خوف من حرب الحواس
 

ارة وأخرجوا إلى هؤالء الخمسة الملوك من فقال يشوع أفتحوا فم المغ): "٢٢،٢٣ (اآليات

ففعلوا كذلك و اخرجوا اليه اولئك الملوك الخمسة من المغارة ملك اورشليم و ملك  .المغارة

 ".حبرون و ملك يرموت و ملك لخيش و ملك عجلون

وبعد أن ) وضع الملوك في المغارة(بعد أن صلبنا أهوائنا وشهواتنا = أفتحوا فم المغارة

ال ينتهي العمل إال بعد أن ) حرب ضد األعداء(اء أعدائنا وجاهدنا في صلواتنا جاهدنا ور

 .وقتها نجد حواسنا وقد ملك عليها المسيح تماماً. يقتل يشوعنا الملوك الذين يحاربوننا
 

وكان لما اخرجوا أولئك الملوك إلى يشوع أمروهم يشوع دعا كل رجال ): "٢٦-٢٤ (اآليات

ال الحرب الذين ساروا معه تقدموا وضعوا أرجلكم على أعناق إسرائيل وقال لقواد رج

فقال لهم يشوع ال تخافوا و ال  .هؤالء الملوك فتقدموا ووضعوا أرجلهم على أعناقهم

و ضربهم  .ترتعبوا تشددوا و تشجعوا النه هكذا يفعل الرب بجميع اعدائكم الذين تحاربونهم
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و بقوا معلقين على الخشب حتى يشوع بعد ذلك و قتلهم و علقهم على خمس خشب 

 " .المساء

 :وضع األرجل على أعناق الملوك يعني

 .رمز ألن اهللا فوق آلهة هؤالء الملوك وأوثانهم .١

 .من يقاوم اهللا يسحقه اهللا .٢

 .من يحاول أن يؤذي أوالد اهللا يسحقه اهللا .٣

 وتحذير للشعب بأن هذه هى نهاية األشرار فال ،تشجيع للشعب في معاركه القادمة .٤

 .وا مثلهميخطئ

أعطانا سلطاناً أن ندوس على الحيات "رمز لما قال وحققه المسيح بعد ذلك  .٥

أي قدم لنا إمكانية النصرة على سالطين الشر لنحارب بال ) ١٩:١٠لو" (والعقارب

 .خوف
 

وكان عند غروب الشمس أمروهم يشوع أمر فأنزلوهم عن الخشب وطرحوهم ): "٢٧(آية 

ا فيها ووضعوا حجارة كبيرة على فم المغارة حتى إلى هذا اليوم في المغارة التي أختباو

 ."عينه

دخلوها بإرادتهم وها هم يسقطون كجثث . كانت المغارة التي اختبأوا فيها هي قبرهم النهائي

فالهالك األبدي هو إمتداد طبيعي لما يمارسه . فالخطية تحمل ثمرتها فيها. فيها بغير إرادتهم

ينزل إلى اإلعماق ) قبر الشهوات(فمن اختار بإرادته المغارة األرضية . اإلنسان على األرض

 .بغير إرادته) الهاوية والهالك(

 

وأخذ يشوع مقيدة في ذلك اليوم وضربها بحد السيف وحرم ملكها هو ): "٤٣-٢٨(آية 

ثم اجتاز يشوع من . وكل نفس بها لم يبق شارداً وفعل بملك مقيدة كما فعل بملك أريحا

فدفعها الرب هي أيضا بيد إسرائيل مع ملكها . وكل إسرائيل معه إلى لبنة وحارب لبنةمقيدة 

ثم . فضربها بحد السيف وكل نفس بها لم يبق بها شاردا وفعل بملكها كما فعل بملك أريحا

فدفع الرب لخيش . اجتاز يشوع وكل إسرائيل معه من لبنة إلى لخيش ونزل عليها وحاربها

 في اليوم الثاني وضربها بحد السيف وكل نفس بها حسب كل ما فعل بيد إسرائيل فأخذها
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حينئذ صعد هورام ملك جازر إلعانة لخيش وضربه يشوع مع شعبه حتى لم يبق له . بلبنة

. ثم اجتاز يشوع وكل إسرائيل معه من لخيش إلى عجلون فنزلوا عليها وحاربوها. شارداً

حرم كل نفس بها في ذلك اليوم حسب كل ما وأخذوها في ذلك اليوم وضربوها بحد السيف و

. ثم صعد يشوع وجميع إسرائيل معه من عجلون إلى حبرون وحاربوها. فعل بلخيش

وأخذوها وضربوها بحد السيف مع ملكها وكل مدنها وكل نفس بها لم يبق شارداً حسب كل 

.  وحاربهاثم رجع يشوع وكل إسرائيل معه إلى دبير. ما فعل بعجلون فحرمها وكل نفس بها

وأخذها مع ملكها وكل مدنها وضربوها بحد السيف وحرموا كل نفس بها لم يبق شارداً كما 

فضرب يشوع كل أرض الجبل . فعل بحبرون كذلك فعل بدبير وملكها وكما فعل بلبنة وملكها

والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها لم يبق شارداً بل حرم كل نسمة كما أمر الرب إله 

وأخذ . فضربهم يشوع من قادش برنيع إلى غزة وجميع أرض جوشن إلى جبعون. إسرائيل

. يشوع جميع أولئك الملوك وأرضهم دفعة واحدة ألن الرب إله إسرائيل حارب عن إسرائيل

 .ثم رجع يشوع وجميع إسرائيل معه إلى المحلة إلى الجلجال

رة واالنتصار مستمر ليس معنى االنتصار في معركة أن الحرب انتهت، بل الحرب مستم

ورموز . فيسوع يقودنا دائماً لمعارك نكسب فيها الكثير. ودائماً هناك غنائم لشعب اهللا

 .األسماء

دنسوا الحواس ) ذئاب(موضع الرعاة، امتلكها أوالً ملوك ورعاة أشرار = اسم كنعاني= مقيدة

 .رت بياض النوربياض كانت سابقاً بياض البرص فصا= لبنة. واآلن يملكها يشوع فيقدسها

. قبل ذلك قال أنهم قتلوه) ٢٣(وفي آية . يقول أنهم قتلوا ملك حبرون): ٣٧(في آية : ملحوظة

أن ما ذكر في آية ] ٢[بعد قتل الملك األول أقاموا ملكاً آخر وهذا قتل أيضاً ] ١[وهناك رأيين 

 . والرأي األول أرجح٢٣ راجع لما ذكر في آية ٣٧
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ن نجد حرباً من نوع آخر فال توقف للشمس وال حجارة برد بل حرب عادية ولكن النصر اآل

وهكذا حدث في بداية الكنيسة معجزات جبارة ولكن كل شئ هدأ . لشعب اهللا بمعونة الرب

وبدأ الروح القدس يعمل في الكنيسة بدون معجزات ولكن سيف الروح كان له عمل خفي في 

ولنالحظ أن حروب عدو . كارز وكل خادم للكلمة ان بجهاد كلإنتشار الكرازة في كل مك

. الخير ال تهدأ ضد الكنيسة ولكنها دائماً تنتهي بانتصارات للكنيسة وزيادة أرضها ومكاسبها

وهنا إذ سمع يابين ملك حاصور بانتصارات يشوع تحالف مع باقي الملوك بخيل ومركبات 

 .كثيرة جداً لمحاربة يشوع ورجاله
 

فلما سمع يابين ملك حاصور ارسل الى يوباب ملك مادون و الى ملك  ): "٣-١ (اآليات

وإلى الملوك الذين إلى الشمال في الجبل وفي العربة جنوبي  .شمرون و الى ملك اكشاف

لكنعانيين في الشرق و الغرب و االموريين و  .كنروت وفي السهل وفي مرتفعات دور غرباً

 ".ين في الجبل و الحويين تحت حرمون في ارض المصفاةالحثيين و الفرزيين و اليبوسي

الجبل يشير في حالة إمتالك الشيطان له للكبرياء أما لو ملك المسيح = الملوك الذين في الجبل

وهنا حيث أن هؤالء الملوك األشرار يملكون هذا الجبل فهو . عليه لصار يرمز للسماويات

 .جلى المسيح عليه لتالميذهوقارن مع جبل التجلي حيث ت. يرمز للكبرياء

والحظ فالذي يملك هنا . كالمصابيح= العربة أي السهل، كنروت= وفي العربة جنوبي كنروت

= وفي مرتفعات دور. ملوك أشرار وهم رمز إلبليس الذي يغير شكله إلى شكل مالك ليخدعنا

 شعوب فكل من خرجوا ضد شعب اهللا هم. دور قد تعني هداية ولكنها لألسف هداية للشر

 .شريرة
 

فخرجوا هم وكل جيوشهم معهم شعباً غفيراً كالرمل الذي على شاطئ البحر في ): "٤(آية 

 ."الكثرة بخيل ومركبات كثيرة جداً

 .)٨:٥،٩بط١(الحظ األعداء كثيرون ويهاجمون بقوة وعنف 
 

 فأجتمع جميع هؤالء الملوك بميعاد وجاءوا ونزلوا معا على مياه ميروم لكي): "٥(آية 

 ."يحاربوا إسرائيل
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. وبحيرة جنيسارات) ينبوع األردن(هي أول بركة على نهر األردن بين الجبل = ميروم

× ميل ٦ميل شمال طبرية ومساحتها ١١وتسمى بركة ميروم بحيرة الحولة وهي على بعد 

 .ميل٣
 

ى أمام فقال الرب ليشوع ال تخفهم ألني غداً في مثل هذا الوقت ادفعهم جميعاً قتل): "٦(آية 

 ."إسرائيل فتعرقب خيلهم وتحرق مركباتهم بالنار

مع كل نصرة لشعب اهللا تهيج قوات الظلمة، ومع كل هياج لقوات الظلمة يؤكد الرب من 

وسفر يشوع الذي هو سلسلة من الحروب . جديد أنه يهب نصرة جديدة على مستوى أعظم

 لما يحدث من نصرات متوالية في المتوالية، هو أيضاً سلسلة من االنتصارات المتوالية رمز

حياة أوالد اهللا فينطلقوا من مجد إلى مجد حتى يبلغوا إلى قياس قامة ملء المسيح 

إن كنا ننال نصرات متوالية وننعم بسلطان روحي على الظلمة = ألني غداً). ١٣:٤أف(

ي فيه إبليس ويتزايد نموناً الروحي، لكننا نبقي في حرب ال تنتهي حتى يـأتي اليوم الذي يلق

رمز لهذا اليوم الذي ننتهي " ألني غداً"لذلك يقول هنا ) ٤١:٢٥مت(في البحيرة المتقدة بنار 

 . من إبليس فتهدأ بل تنتهي الحربفيه
 

فجاء يشوع وجميع رجال الحرب معه عليهم عند مياه ميروم بغتة وسقطوا ): "٧،٨(اآليات 

وهم إلى صيدون العظيمة وإلى مسرفوت فدفعهم الرب بيد إسرائيل فضربوهم وطرد .عليهم

 ."مايم وإلى بقعة مصفاة شرقا فضربوهم حتى لم يبق لهم شارد

وشعب الرب تحت قيادة يشوع وهكذا حروبنا الروحية هي . الملوك المعادين تحت قيادة يابين

وهي حرب الكنيسة كلها تحت قيادة المسيح . لحساب قائدنا يسوع المسيح ونغلب تحت قيادته

= فجاء يشوع بغتة وسقطوا عليهم. فالكنيسة في صلواتها تصلي لكل واحد. قوات الشرضد 

ال ننتظر حتى . اهللا يريدنا أن نقوم بحرب هجومية ال أن ننتظر حتى نهاجم من العدو فندافع

هيأوا شبكة "صيدون تعني صيد = طردوهم إلى صيدون العظيمة. تهاجمنا الخطية فنبدأ الجهاد

. فكأن العدو أعد شبكة ليصطاد فيها أوالد اهللا فتعثر هو هذه الشبكة) ٦:٥٧مز" (لخطواتي

 ".قصة هامان ومردخاي"وهذا ما حدث له في الصليب، فإذ أعد الصليب للمسيح سمر هو فيه 
 

 ."ففعل يشوع بهم كما قال له الرب عرقب خيلهم وأحرق مركباتهم بالنار): "٩(آية 
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واهللا يريد أن شعبه يعرف أنه هو قوتهم ) لك العصرفي ذ(الخيل رمز للقوة = عرقب خيلهم

وعرقبة الخيل تعني قطع وتر رجل الفرس حتى ال يستعملها .. " ال يسر الرب بالفرس"

وعرقبة الخيل يعطي إحساس للشعب أن ال قوة لهذه الخيول من نفسها فهم . الشعب فيما بعد

وبنفس . عل هؤالء الوثنيونقادرون على إضعاف قوتها فال يعظمون الخيل لقوتها كما ف

فال تكون غوآية الستعمالها ويظل اعتمادهم على اهللا ال الخيل وال = المفهوم أحرق مركباتهم

 .)٨:٢٠مز. (المركبات
 

ثم رجع يشوع في ذلك الوقت وأخذ حاصور وضرب ملكها بالسيف ألن ): "١٦-١٠ (اآليات

نفس بها بحد السيف حرموهم و و ضربوا كل  .حاصور كانت قبالً رأس جميع تلك الممالك

فاخذ يشوع كل مدن اولئك الملوك و جميع ملوكها و . لم تبق نسمة و احرق حاصور بالنار

غير ان المدن القائمة على تاللها لم . ضربهم بحد السيف حرمهم كما امر موسى عبد الرب

البهائم و كل غنيمة تلك المدن و . يحرقها اسرائيل ما عدا حاصور وحدها احرقها يشوع

نهبها بنو اسرائيل النفسهم و اما الرجال فضربوهم جميعا بحد السيف حتى ابادوهم لم يبقوا 

كما امر الرب موسى عبده هكذا امر موسى يشوع و هكذا فعل يشوع لم يهمل شيئا . نسمة

فاخذ يشوع كل تلك االرض الجبل و كل الجنوب و كل ارض . من كل ما امر به الرب موسى

 ".هل و العربة و جبل اسرائيل و سهلهجوشن و الس

وهذا يشير أننا بعد حروبنا نملك يسوع على . تعني القصر حيث مركز مملكة يابين= حاصور

لقد كنا تحت ملك الشهوات الردية وأعضائنا . حيث كان إبليس يملك ويسيطر) القصر(قلوبنا 

 .آالت إثم واآلن يملك المسيح علينا وأعضائنا آالت بر

أنهم أحرقوا حاصور بالنار وهذا يشير لعمل الروح القدس الناري الذي ) ١١( آية نالحظ في

 .يحرق كل األشواك الخانقة للنفس لتقوم مملكة يسوع عوضاً عن مملكة إبليس
 

من الجبل األقرع الصاعد إلى سعير إلى بعل جاد في بقعة لبنان تحت ): "٢٠-١٧ (اآليات

 اياما الملوك اولئك مع حربا يشوع فعمل . وقتلهمجبل حرمون وأخذ جميع ملوكها وضربهم

 الجميع اخذوا بل جبعون سكان الحويين اال اسرائيل بني صالحت مدينة تكن لم .كثيرة

 فال فيحرموا للمحاربة اسرائيل يالقوا حتى قلوبهم يشدد ان الرب قبل من كان النه .بالحرب

 ".موسى الرب امر كما يبادوا بل رافة عليهم تكون
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بعل . أي بال شجر جنوب البحر الميت عند بئر سبع= الجبل األقرع. يد األرض جنوباًتحد

 .بانياس اآلن) في العهد الجديد(وهي قيصرية فيلبس = جاد شماالً

ونالحظ أن يشوع قتل الملوك كلهم رمزاً ألن المسيح يطهرنا من كل خطايانا، فال تعود تملك 

 .)١٤:٦رو (علينا 
 

جاء يشوع في ذلك الوقت وقرض العناقيين من الجبل من حبرون ومن و): "٢١،٢٢ (اآليات

فلم  .دبير ومن عناب ومن جميع جبل يهوذا ومن كل جبل إسرائيل حرمهم يشوع مع مدنهم

 ".يتبق عناقيون في ارض بني اسرائيل لكن بقوا في غزة و جت و اشدود

 .اسيس أيام موسىذكرهم بصفة خاصة ألنهم هم الذين أرهبوا الجو= قرض العناقيين
 

وجاء يشوع في ذلك الوقت وقرض العناقيين من الجبل من حبرون ومن دبير ): "٢٣(آية 

 ."ومن عناب ومن جميع جبل يهوذا ومن كل جبل إسرائيل حرمهم يشوع مع مدنهم

أي انتهت من الحروب الكبيرة وتبقت حروب صغيرة محلية = استراحت األرض من الحرب

وهذه اآلية لم تذكر في أيام موسى . رضه يطهرها من فلول الهاربينتركت لألسباط كل في أ

نموت "واآلن ليكون لنا راحة يوجد طريق واحد أي في المسيح . فال راحة سوى في المسيح

 .)١٠:٤كو٢(معه ونقوم أي نحمل في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع 
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وهذا كمقدمة لتقسيم األرض .  وغرب األردننجد هنا تسجيل حدود األرض شرق األردن

وتقسيم األرض يأتي بعد سلسلة متوالية من الحروب ثم . وتقسيم الممالك على شعب إسرائيل

وفي حياتنا اآلن جهاد وحروب روحية يعقبها فترة من الراحة بعد الموت ثم يأتي بعد . الراحة

 .)كنعان السماوية(ذلك ميراث السماء 

 والنصف على أرض جلعاد رمزاً لكنيسة العهد القديم التى لم تتمتع ولقد حصل السبطين

ولقد أراد الوحي . أما التسعة أسباط ونصف فيرمزون لكنيسة العهد الجديد. بأردن المسيح

وإن كان . اإللهي أن يضم الحديث عن الميراث شرق وغرب األردن معاً ليعلن وحدة الكنيسة

الذي قادهم ) الناموس( قد تمتعوا بالميراث خالل موسى )سبط واليهود٢,٥(أعضاؤها األولون 

)  سبط٩,٥(فلقد تمتعت الكنيسة كنيسة العهد الجديد . إلى الرجاء في مجيء يشوع الحقيقي

 .بالميراث في المسيح
 

و هؤالء هم ملوك االرض الذين ضربهم بنو اسرائيل و امتلكوا ارضهم  ): "٩-١ (اآليات

شمس من وادي ارنون الى جبل حرمون و كل العربة نحو في عبر االردن نحو شروق ال

سيحون ملك االموريين الساكن في حشبون المتسلط من عروعير التي على حافة  .الشروق

والعربة إلى  .وادي ارنون و وسط الوادي و نصف جلعاد الى وادي يبوق تخوم بني عمون

وق طريق بيت يشيموت بحر كنروت نحو الشروق وإلى بحر العربة بحر الملح نحو الشر

و تخوم عوج ملك باشان من بقية الرفائيين الساكن في  .ومن التيمن تحت سفوح الفسجة

و المتسلط على جبل حرمون و سلخة و على كل باشان الى تخم  .عشتاروث و في اذرعي

موسى عبد الرب و بنو  .الجشوريين و المعكيين و نصف جلعاد تخوم سيحون ملك حشبون

وها و اعطاها موسى عبد الرب ميراثا للراوبينيين و الجاديين و لنصف سبط اسرائيل ضرب

و هؤالء هم ملوك االرض الذين ضربهم يشوع و بنو اسرائيل في عبر االردن غربا  .منسى

من بعل جاد في بقعة لبنان الى الجبل االقرع الصاعد الى سعير و اعطاها يشوع السباط 

جبل و السهل و العربة و السفوح و البرية و الجنوب في ال .اسرائيل ميراثا حسب فرقهم

ملك اريحا واحد  .الحثيون و االموريون و الكنعانيون و الفرزيون و الحويون و اليبوسيون

 ".ملك عاي التي بجانب بيت ايل واحد
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بحر لوط فالبحر غمر سدوم = بحر العربة. أو بحر الجليل أو بحيرة طبرية= بحر كنروت

 .وعمورة
 

ملك يرموت واحد ملك لخيش  .ملك أورشليم واحد ملك حبرون واحد): "٢٤-١٠ (اآليات

ملك حرمة واحد . ملك دبير واحد ملك جادر واحد. ملك عجلون واحد ملك جازر واحد. واحد

ملك . ملك مقيدة واحد ملك بيت ايل واحد. ملك لبنة واحد ملك عدالم واحد. ملك عراد واحد

ملك مادون واحد ملك . ك افيق واحد ملك لشارون واحدمل. تفوح واحد ملك حافر واحد

ملك تعنك واحد ملك مجدو . ملك شمرون مراون واحد ملك اكشاف واحد. حاصور واحد

ملك دور في مرتفعات دور واحد ملك . ملك قادش واحد ملك يقنعام في كرمل واحد. واحد

 ".ثونملك ترصة واحد جميع الملوك واحد و ثال. جوييم في الجلجال واحد

يشوع أكتفى بقتله ولكن أورشليم سقطت في يد يهوذا في عهد القضاة = ملك أورشليم واحد

ثم استردها اليبوسيين إلى أن أخذها داود بعد ذلك ولكن يشوع نفسه لم ) ٨:١قض(بعد ذلك 

 .يسقط المدينة

 يؤكد ذكرت أسماء المدن وملوكها القدامي الذين غلبهم يشوع ليسلمها لألسباط وكأن الوحي

. ولقد طرد الرب الملوك رمز لطرد الشياطين لكي نرث لألبد. أن اهللا اآلب عنده منازل كثيرة

وكل ملك يشير لخطية معينة أو . وكل مدينة لها معناها الرمزي الذي يشير لميراثنا األبدي

. شيطان معين يلزمنا أن نسحقه حتى ال يرث فينا بل نسترد الميراث الذي لنا في المسيح

الحظ هنا ذكر الشعوب اآلتية الحثيون واألموريون والكنعانيون والفرزيون والحويون ون

ينقص هذه الشعوب ) ٢٠:١٥تك(ويقول التقليد اليهودي أنه بالمقارنة مع ) ٨آية (واليبوسيون 

الجرجاشيين الذين إذ رأوا قوة الشعب أدركوا أنه ال أمل في الصراع معهم فانسحبوا ليعيشوا 

 .في إفريقيا
 

 .تقسيم الممالك على األسباط

جزء من / عدالم/ لبنة/ عراد/ دبير/ عجلون/ لخيش/ يرموت/ حبرون: يهوذا .١

 .أورشليم وجادر

 .الجلجال/ بيت إيل/ مقيدة/ جزء من أورشليم/ عاي/ أريحا: بنيامين .٢

 .جزء من جادر/ حرمة: شمعون .٣
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 .ترصة/ جازر: إفرايم .٤

 .مجدو/ تعنك/ حافر/ تفوحة: نصف سبط منسى .٥

 .أكشاف/ أفيق: أشير .٦

 .يقنعام/ شمرون مرأون/ لشارون: زبولون .٧

 .قادش/ حاصور/ مادون: نفتالي .٨

 .دور: يساكر .٩
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ل  

 .ى يجاهد الشعب ويمتلكها وال يتكاسلوا

ض 

وع يشير للمسيح بأنها إشارة لكمال الحكمة كما يمك

†Â<oÖ^nÖ]<|^v‘ý] 

وشاخ يشوع تقدم في األيام فقال له الرب أنا قد شخت تقدمت في األيام وقد بقيت ): "١(آية 

 ."أرض كثيرة جداً لالمتالك

وقد استمرت . سنة حين بدأت حرب كنعان١٠٠في سن غالباً كان يشوع = وشاخ يشوع

سنة ولما قسم ٤٠كان عمر كالب حين أرسله موسى للتجسس : سنين نحسبها هكذا٧الحروب 

 ٣٨ سنة منها ٤٥فيكون بين الحادثتين ) ٧:١٤،١٠يش(سنة ٨٥يشوع األرض كان عمره 

سنة ١١٠سنين وقد مات يشوع في سن ٧سنة توهان في البرية فتكون مدة الحروب 

ومع أن األرض كانت لم تقع كلها في يد . فيكون التقسيم قد استغرق مدة سنتين) ٢٩:٢٤(

ويمكن أن نفهم . الشعب لكن اهللا طلب التقسيم اآلن كأن النصر النهائي بات أمراً مؤكداً

 .اإلشارة إلى شيخوخة يشوع

بأن اهللا ال يريد أن ال يريد أن يتحمل يشوع فوق 

ريح وال يدخل في حروب أخرى طاقته وعليه أن يست

فهناك شعبه الذي خدمه كل هذا العمر وعليه أن 

يكمل ويذهب يشوع لستريح بعد أن أتم رسالته ولكن 

كان عليه أن يقسم األرض بحكمته وبشخصيته التي 

يحترمها الجميع حتى ال تثور الصراعات بعده، واهللا 

شعب أن يمتلكها ليشوع الحدود المسموح بها ل  -:حدد

تح .١
حتى ال يخاف الشعب من أصحاب األر .٢

فيقيموا معهم معاهدات وينجذبوا آللهتهم فالمعاهدات كان تشتمل على تقديم االحترام 

 .والتقدمات آللهة الشعوب المتعاهدة معاً، ولماذا يخافوا منهم واهللا أعطاهم أرضهم

شيخوخة يشوع ويشن أن نفهم أن اإلشارة ل

) ١٤:١رؤ(والحظ شعر رأسه كالصوف النقي وراجع ) ٩:٧دا " (فاهللا يسمى قديم األيام"

فتكون أوصاف دانيال هي للمسيح وبهذا نفهم اإلشارة إلى أن يشوع يقسم األرض بعد أن شاخ 

يمتلكوها أن في هذا إشارة إلى المسيح الذي وكذلك أن هناك أرض على األسباط أن يجاهدوا ل

بعد أن جلس عن يمين اآلب هو يعطينا ميراثنا السماوي ) ٢٤:١كو١(وهو حكمة اهللا وقوة اهللا 
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من  .هذه هي االرض الباقية كل دائرة الفلسطينيين و كل الجشوريين ): "٥-٢ (اآليات

وجود الطمي فيه 

جميع سكان الجبل من لبنان إلى مسرفوت مايم جميع الصيدونيين أن اطردهم من ): "٦(آية 

ولم تكن تمارس . والجديد

فنحن ). األسباط يستكملوا االستيالء على األرض(ولكن علينا أن نكمل جهادنا ) يقسم األرض(

والمسيح . نا أن نجاهد لنخلص نفوسنافي حالة حرب مستمرة في هذا العالم ولن تنتهي وعلي

وكم كانت فرحة يشوع وهو يرى شعبه يفرح ويقتسم . يعمل فينا لنغلب أو ليغلب هو بنا

األرض التي أتى بها لهم بعمل يديه فكأن التقسيم هو مكافأة ليشوع ولكن مرة أخرى نجد أن 

حظ أن في وال". من تعب نفسه يرى ويشبع) "١١:٥٣أش(هذا هو ما قيل عن المسيح 

. ويقول هنا بقيت أرض كثيرة جداً لإلمتالك" استراحت األرض من الحرب"يقول ) ٢٣:١١(

وهذا السالم كان بين " سالمي أترك لكم"وهذا ما حدث بالمسيح الذي أعطانا راحة وسالماً 

وكان هذا بكفارته التي غفرت . اإلنسان واهللا وبين اإلنسان واإلنسان وبين اإلنسان ونفسه

وأما األرض الكثيرة جداً لإلمتالك فهذا يشير للملحدون الذين لم يملك الرب على . اناخطاي

 .حياتهم حتى اآلن
 

الشيحور الذي هو أمام مصر إلى تخم عقرون شماالً تحسب للكنعانيين أقطاب الفلسطينيين 

من التيمن كل ارض  .لخمسة الغزي واالشدودي واالشقلوني والجتي والعقروني والعويينا

و ارض الجبليين و كل  .الكنعانيين و مغارة التي للصيدونيين الى افيق الى تخم االموريين

 ".لبنان نحو شروق الشمس من بعل جاد تحت جبل حرمون الى مدخل حماة

 أسود وهو إشارة لنهر النيل بسبب كلمة شيحور معناها مكدر أو= الشيحور

والمقصود هنا بالشيحور وادي العريش الذي يفصل كنعان عن مصر ألنه كان هناك مجرى 

 .ماء موسمي مجاور للبحر المتوسط
 

 ." اقسمها بالقرعة إلسرائيل ملكا كما أمرتكأمام بني إسرائيل إنما

استخدمت القرعة في الكتاب المقدس في العهدين القديم = بالقرعة

كحظ يصيب اإلنسان كيفما كان، وإنما تمارس بعد صلوات مرفوعة هللا لكي تتوقف اإلرادة 

لقدس لم نسمع عن قرعة كما حدث ولكن بعد حلول الروح ا. البشرية وتنتظر اإلرادة اإللهية

ولعل اهللا قد سمح بالقرعة حتى ال تتدخل العوامل الشخصية في . مع اختيار الشمامسة

التوزيع، ولكي ال يشعر أحد األسباط أن ما ناله هو بفضل إنسان إنما هو هبة من اهللا نفسه، 
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معهم . واآلن اقسم هذه األرض ملكا للتسعة األسباط ونصف سبط منسى): "٧،٨(اآليات 

 شرق األردن نجد هنا إشارة أرضهم) رمز العهد القديم(ونصف 

 وسط في التي المدينة و ارنون وادي حافة على التي عروعير من "):٢٤-٩(آليات 

قد وهبه شيئاً من عطية مجانية فال يمكن ألحد صغيراً كان أم كبيراً أن يذل سبطاً بأنه 

 .عندياته
 

اخذ الراوبينيون والجاديون ملكهم الذي أعطاهم موسى في عبر األردن نحو الشروق كما 

 ."أعطاهم موسى عبد الرب

مع أن موسى قسم للسبطين 

 .)٤٠-٣٩:١١عب(فرجال العهد القديم ال يرثون إال بالمسيح . ثانية لتقسيمها

 

ا

 في ملك الذي االموريين ملك سيحون مدن جميع و .ديبون الى ميدبا سهل كل و الوادي

 و حرمون جبل كل و المعكيين و الجشوريين تخوم و جلعاد و .عمون بني تخم الى حشبون

 هو اذرعي في و عشتاروث في ملك الذي باشان في عوج مملكة كل .سلخة الى باشان كل

 و الجشوريين اسرائيل بنو يطرد لم و .طردهم و موسى ضربهم و الرفائيين بقية من بقي

 لم الوي لسبط لكن .اليوم هذا الى اسرائيل طوس في المعكي و الجشوري فسكن المعكيين

 راوبين بني سبط موسى اعطى و .كلمه كما نصيبه هي اسرائيل اله الرب قائد و نصيبا يعط

 في التي المدينة و ارنون وادي حافة على التي عروعير من تخمهم فكان .عشائرهم حسب

 و ديبون و السهل في التي مدنها جميع و حشبون .ميدبا عند السهل كل و الوادي وسط

 صارث و سبمة و قريتايم و .ميفعة و قديموت و يهصة و .معون بعل بيت و بعل باموت

 السهل مدن كل و .يشيموت بيت و الفسجة سفوح و فغور بيت و .الوادي جبل في الشحر

 رؤساء مع موسى ضربه الذي حشبون في ملك الذي االموريين ملك سيحون مملكة كل و

 بعور بن بلعام و .االرض ساكني سيحون امراء رابع و حور و صور و قمرا و اوي مديان

 هذا تخومه و االردن راوبين بني تخم كان و .قتالهم مع بالسيف اسرائيل بنو قتله العراف

 جاد بني جاد لسبط موسى اعطى و. ضياعها و المدن عشائرهم حسب راوبين بني نصيب

 ".عشائرهم حسب
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عزير وكل مدن جلعاد ونصف أرض بني عمون إلى عروعير التي فكان تخمهم ي): "٢٥(آية 

 ."هي أمام ربة

) ١٩:٢تث(اهللا لم يأذن للشعب أن يأخذ من أرض بني عمون = نصف أرض بني عمون

. القسم الذي أخذه األموريون من العمونيون ثم أخذه اليهود من األموريين"ولكن معنى اآلية 

 ).٢٤-١٢:١١راجع قض (

 

 .دبير تخم الى محنايم من و بطونيم و المصفاة رامة الى حشبون من و "):٣٣-٢٦(اآليات 

 حشبون ملك سيحون مملكة بقية صافون و سكوت و نمرة بيت و هارام بيت الوادي في و

 جاد بني نصيب هذا .الشروق نحو االردن عبر في كنروت بحر طرف الى تخومه و االردن

 سبط لنصف كان و منسى سبط لنصف ىموس اعطى و .ضياعها و المدن عشائرهم حسب

 باشان ملك عوج مملكة كل باشان كل محنايم من تخمهم كان و .عشائرهم حسب منسى بني

 مدن اذرعي و عشتاروث و جلعاد نصف و .مدينة ستين باشان في التي يائير حووث كل و

 هي فهذه .عشائرهم حسب ماكير بني لنصف منسى بن ماكير لبني باشان في عوج مملكة

 الوي سبط اما و .الشروق نحو اريحا اردن عبر في مواب عربات في موسى قسمها التي

 ."كلمهم كما نصيبهم هو اسرائيل اله الرب نصيبا موسى يعطه فلم
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فهذه هي التي امتلكها بنو إسرائيل في أرض كنعان التي ملكهم إياه العازار ): "١(آية 

 ." ورؤساء أباء أسباط بني إسرائيلالكاهن ويشوع بن نون

كان العازار يعرف إرادة الرب باألوريم والتميم ويكلم يشوع ويشوع = العازار الكاهن ويشوع

 .يراثنا بعمله الكهنوتي والقياديولكن هذه اآلية تحمل معنى أن المسيح يعطينا م. يكلم الشعب
 

سى للتسعة األسباط ونصف نصيبهم بالقرعة كما أمر الرب عن يد مو): "٢،٣(اآليات 

ألن موسى أعطى نصيب السبطين ونصف السبط في عبر األردن وأما الالويون فلم . السبط

 ."يعطهم نصيباً في وسطهم

I. يمثلون رجال العهد القديم ولكنهم ال يتسلمون الميراث إال على يد -:السبطين والنصف 

في فكر العهد القديم أي وإذا بحثنا في العهد الجديد نجد من ال يزال يعيش . يشوع

 . مازال يطلب في مقابل عبادته بركات زمنية، هؤالء أطفال روحيين لم ينضجوا بعد

II. يمثلون رجال العهد الجديد ملكوا مع المسيح وعبروا األردن -:التسعة أسباط ونصف 

هؤالء نصيبهم أرض تفيض لبناً وعسالً إشارة ). موت عن العالم وقيامة مع المسيح(

ء ال يبحثون عن بركات زمنية بل بركات روحية، ويبحثون ال عن مراع ألن هؤال

 .الء انطلقوا من الحرف إلى الروحزمنية بل عن ميراث أبدي حيث الطعام الجديد،هؤ

III. هؤالء ال ينالون نصيباً في وسطهم،وال يكون لهم نصيب في األرض ألن -:الالويين 

لرب ولسان حالهم يقول مع المرتل هؤالء هم الكاملين الذين يطلبون ا. الرب نصيبهم

 ."٢٥:٧٣مز" " أريد شيئا في األرضمعك ال"
 

لم يعطوا الالويين قسما في  وافرايم والن بني يوسف كانوا سبطين منسي): "٤،٥(اآليات 

كما امر الرب موسى هكذا فعل بنو . مقتناهم واألرض إال مدنا للسكن ومسارحها لمواشيهم

 ".اسرائيل و قسموا االرض

 . حيث تسرح المواشي-:سارحم
 

قال له كالب بن يفنة القنزي أنا تعلم  وتقدم بنو يهوذا إلى يشوع في الجلجال" :)٦(آيه 

 ".من جهتك في قادش برنيع والكالم الذي كلم به الرب موسى رجل اهللا من جهتي
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-٣٥:١راجع تث=من جهتي ومن جهتك.. الكالم الذي كلم به الرب موسى

فكالب قبل أن يبدأ يشوع التقسيم طالب بامتياز . ٩:١٤يش  +٢٤:١٤،٣٠عد+٢٢:١٣،عدد٣٨

وجميل أن نطالب اهللا بإيمان بما ) ١٣،١٤عد ( خاص سبق الرب ووعده به نظير أمانته

نالحظ أن كالب قد نال الوعد من اهللا خالل موسى .وعدنا به واثقين في أمانته ومحبته وأبوته

فيشوع رمز للمسيح الذي يعطينا (إال بيشوع ممثل الناموس ولكن الوعد لم يتحقق 

فليس من يقدر أن يدرك الكلمة ..= أنت تعلم الكالم الذي كلم به الرب"والحظ قوله ).الميراث

التي نطق بها الرب لموسى إال يشوع وحده، فال يدرك الناموس أحد إال المسيح كلمة اهللا، 

وقوله من جهتي ومن جهتك فهذا يعني .ولذلك نري في تعاليم المسيح الفهم الحقيقي للناموس

فما نناله إنما هو ميراث " ١٧:٨نحن وارثون مع المسيح رو"ميراثنا سيكون مع المسيح 

ليس لنا في أنفسنا ). أي خالل عضويتنا في جسده(المسيح نفسه، وأمجاده التي ننعم بها فيه

 ).٣:١،٦،١١أف (استحقاق لها بل من خالله 
 

 برنيع قادش من الرب عبد موسى ارسلني حين سنة اربعين ناب كنت ":)٩-٧( اآليات

 فاذابوا معي صعدوا الذين اخوتي اما و .قلبي في عما بكالم اليه فرجعت االرض التجسس

فحلف موسى في ذلك اليوم قائال أمروهم  .الهي الرب تماما فاتبعت انا اما و الشعب قلب

 ". إلى األبد ألنك اتبعت الرب الهي تماماألوالدك واألرض التي وطئتها رجلك لك تكون نصيبا

المعنى أن كالب حين ذهب ليتجسس األرض وطئت رجاله أرض = التى وطئتها رجلك 

حبرون لذلك طلبها حسب وعد موسى له. 
 

 سنة االربعين و الخمس هذه تكلم كما الرب استحياني قد فها االن و" ):١٢-١٠(اآليات 

 ابن اليوم انا فها االن و القفر في اسرائيل سار حين مالكال بهذا موسى الرب كلم حين من

فلم أزل اليوم متشددا كما في يوم أرسلني موسى كما كانت قوتي  .سنة ثمانين و خمس

فاالن اعطني هذا الجبل الذي تكلم عنه  ،للدخول وللخروج وحينئذ هكذا قوتي اآلن للحرب

المدن عظيمة  ووهم العناقيين هناكالرب في ذلك اليوم ألنك أنا سمعت في ذلك اليوم أمر

 ".محصنة لعل الرب معي فاطردهم كما تكلم الرب

فنحن نجد كالب شديداً حتى . ١٦:٤كو٢" + فاهللا يجدد كالنسر شبابه"اإلنسان المؤمن ال يشيخ 

تبعت الرب "وسر قوته .  مستعداً أن يخرج ويحارب مثلما كان وهو شاب٨٥وهو فى سن الـ
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بل وصيته وتممها فعطية الرب ال تعطى للمتراخين فى تنفيذ الوصية اإللهية أى ق" ٨تماماً آية 

= وهو حين حاول أن يتبع وصية اهللا لم يتركه اهللا بل جعله متشدداً للحرب للخروج والدخول 

فهو نجح بمعونة اهللا حين خرج يتجسس األرض وهو له ثقه فى الرب أن ينجحه ليدخل 

ائماً أن نتشدد لنخرج من اإلنسان القديم ومحبة الزمنيات وتدخل واهللا يعطينا د. ألرض ميراثه

= إعطنى هذا الجبل"والحظ طلب كالب . لإلنسان الجديد وإلى الحياة السماوية والتمتع بالقيامة

هذا الجبل الذى . فالقديس ال يطلب شيئاً منخفضاً أو دنيئاً بل يطلب ما هو مرتفع وسماوى

 + ٤-٢:٢أش (المقدس الذى يعلن فى أخر األيام فيأتى أقتناه كالب إنما هو الجبل 

 .أى السيد المسيح نفسه، هذا هو ميراثنا الحقيقى) ٦٣:٢٤مز
 

 حبرون صارت لذلك. أعطى حبرون لكالب بن يفنة ملكا وفباركه يشوع "):١٥-١٣ (اآليات

 حبرون اسم و .اسرائيل اله الرب تماما اتبع النه اليوم هذا الى ملكا القنزي يفنة بن لكالب

 ".الحرب من االرض استراحت و العناقيين في االعظم الرجل اربع قرية قبال

حبرون أعطيت لكالب حسب طلبه ثم ثبتت القرعة هذا إذ جاءت حبرون ليهوذا وبعد ذلك فى 

 سنوات ٧محبة كاملة ترك كالب حبرون للكهنة وصارت مدينة ملجأ وملك داود فيها لمدة 

عنى كلمة حبرون قران أو زواج وهكذا فالنفس األمينة مثل كالب وم. ونصف على يهوذا

 .تقترن بعريسها يسوع
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 فإن يهوذا يحتل مركز ،إن كان غرب األردن يمثل كنيسة العهد الجديد -:نصيب يهوذا 

نصيب  وكان . فجاءت القرعة أوالً له، بكونه السبط الذى منه جاء إبن اهللا متجسداً،الصدارة

 ونالحظ أنه فى تقسيم األرض شرق األردن بدأت .كالب بن يفنة فى وسط أرض يهوذا

 أما هنا فإذ يشير التوزيع إلى ميراث العهد الجديد فال ،القرعة برأوبين ألنه البكر جسدياً

إلتزام ببكورية الجسد بل بباكورة الروح، لهذا وقعت القرعة أوالً على السبط الملوكى سبط 

 .٥:٥فهو األسد الخارج من سبط يهوذا رؤ. ذى يخرج منه المسيح حسب الجسديهوذا ال

وأسماء المدن األتى ذكرها هنا معظمها لم يعد له وجود أو صار له إسم مختلف وال نستطيع 

 وهذا ليس فقط فى إسرائيل ولكن فى ،تحديد شىء على وجه الدقة وكل ما يقال هو إحتماالت

ولكن ما يهمنا هنا أن يشوع . ديم يصعب تحديد أماكن مدن كثيرةكل إمبراطوريات العالم الق

ونجد فى . إهتم بتحديد نصيب كل سبط تحديداً دقيقاً حتى ال يحدث صراع بينهم بعد موته

التوزيع أن سبط يهوذا تمتع بأكبر مساحة وأوسع تحديد فهو سبط مميز سيخرج منه بعد ذلك 

عبادة فيه وهو الذى سيحافظ على هذذه العبادة وهو ملوك يهوذا وسيبنى فيه الهيكل وتكون ال

 .الذى سيأتى منه المسيح بالجسد
 

كانت القرعة لسبط بني يهوذا حسب عشائرهم إلى تخم أدوم برية صين نحو و ":)١(آيه 

 ."الجنوب أقصى التيمن

 وأدوم تعنى ترابى أو دموى وأدوم. تخم أدوم= كانت عازالً بين يهوذا وأدوم = برية صين 

وهما ) رمز شعب اهللا(يعقوب  و)رمز إبليس(وهناك عداوة بين أدوم . هو عيسو أو سعير

) التراب(فهو يحاول أن يجذبنا لمحبة العالم . رمز لعداوة الشيطان لنا دائماً. مازاال فى البطن

 والحظ وجوده .فمن يسقط فى تجاربه يهلك) كان قتاالً للناس منذ البدء(وحربه ضدنا دموية 

دود شعب الرب فهو واقف على الباب مشتاق ان يسلبنا طبيعتنا السماوية ليهلكنا وال على ح

 ونالحظ وجود برية بين شعب اهللا وأدوم رمزاً لبرية .يستريح إال لو سفك دمنا روحياً

وال يمكن أن نعبر إلى أرض يهوذا لنرث إال بالمرور فى برية التجارب كما حدث . التجارب

 .ى المسيح نغلبولكننا ف. مع المسيح
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، كان تخمهم الجنوبي أقصى بحر الملح من اللسان المتوجه نحو الجنوبو" :)٣،٢(اآليات 

عبر إلى  وصعد من جنوب قادش برنيع وعبر إلى صين وخرج إلى جنوب عقبة عقربيمو

 ."صعد إلى أدار إلى القرقع وحصرون

إشارة = البحر المالح ) رمز لمن هم شعب الرب ويملك عليهم المسيح(الحظ حدود يهوذا 

وعدو الخير مشار له بالحيات . مكان العقارب= وعقبة عقربيم. لقالقل هذه الحياة ودوراناتها

 ).١٩:١٠لو(. اهللا سلطاناً أن ندوسهاوالعقارب التى وهبنا 
 

 عند التخم مخارج كانت و مصر وادي الى خرج و عصمون الى عبر و): "٦-٤(اآليات 

 جانب تخم و االردن طرف الى الملح بحر الشرق تخم و .الجنوبي تخمكم يكون هذا البحر

عبر من شمال بيت  ووصعد التخم إلى بيت حجلة .االردن اقصى البحر لسان من الشمال

 ."صعد التخم إلى حجر بوهن بن رأوبين والعربة

هو حجر وضعه بوهن أحد رجال نسل رأوبين على حافة أرضه ليكون حداً = حجر بوهن 

 .١٧:١٨يش ) هو نُصب(لهذا الحجر لألرض وكانت أرض يهوذا مجاورة فاصالً 
 

توجه نحو الشمال إلى الجلجال  وصعد التخم إلى دبير من وادي عخورو ":)٩-٧(اآليات 

كانت  وعبر التخم إلى مياه عين شمس والتي مقابل عقبة ادميم التي من جنوبي الوادي

خرج إلى مدن  و الجبل إلى منبع مياه نفتوحامتد التخم من راس، ومخارجه إلى عين روجل

 ."امتد التخم إلى بعلة هي قرية يعاريم وجبل عفرون

ولكن هذا الوادى وضع فيه تمثال . ال نعرف من هو هنوم أو إبن هنوم=  وادى إبن هنوم 

مولك الذى كان الشعب يعبر فيه أوالده بالنار إلى أن أتى يوشيا وأزاله وصار هذا الوادى 

وهى جهنم النار أو نار جهنم ألنهم ) جى هنوم( للنفايات ولذلك خرج إسم جهنم من هنا مكاناً

 .كانوا يحرقون النفايات هناك

/ برية التجارب / مكان العقارب / جى هنوم "واألن لنالحظ ما حول أرض ميراث شعب اهللا 

 .لداخلولكن ماذا فى ا" أدوم المعاِدى دائماً لشعب اهللا/ البحر المالح / صين 

ومن جنبه خرج . ٢:٤المسيح هو شمس البر مال= وعين شمس . أورشليم مدينة الملك العظيم

وأورشليم كانت . فعين شمس هى المياه التى تنبع خالل المسيح أى الروح القدس. دم وماء

وأورشليم هى ظل . على حدود بنيامين ويهوذا ولكن السبطين اتحدا فيما بعد فى مملكة يهوذا
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 ٢٢:١٢عب + ٢٦:٤وراجع غل ). ١٦:٣أر + ٤:٢١مل٢ + ١٣:١١مل١( السمائية أورشليم

 . فأورشليم العليا غاية عبادتنا١:١٤رؤ+ 
 
 

 جبل جانب الى عبر و سعير جبل الى غربا بعلة من التخم امتد و ): "١٢-١٠(اآليات 

 لىا التخم خرج و .تمنة الى عبر و شمس بيت الى نزل و كسالون هي الشمال من يعاريم

 و يبنئيل الى خرج و البعلة جبل عبر و شكرون الى التخم امتد و الشمال نحو عقرون جانب

والتخم الغربي البحر الكبير وتخومه هذا تخم بني يهوذا  .البحر عند التخم مخارج كان

 ."مستديرا حسب عشائرهم

 .ثه األبدى فشعب الرب ميرا.الدائرة تشير لألبدية فهى بال بداية وال نهاية= مستديراً 
 

شوع قرية أعطى كالب بن يفنة قسما في وسط بني يهوذا حسب قول الرب ليو" :)١٣(آية 

 ."أربع أبي عناق هي حبرون

كان هذا اسمها قديماً وبعد أن أخذها كالب صار اسمها حبرون وغالباً هو أسم = قرية أربع 

أى أربع أشياء رآها أصحاب ورمزياً فأربع قد تعنى أربع ملوك أو . أحد أبناء أو أحفاد كالب

 .يشير للعالم او الجسد المأخوذ من األرض" ٤"المكان هامة لكن رقم 
 

تلماي أوالد  واخيمان وطرد كالب من هناك بني عناق الثالثة شيشايو" :)١٦-١٤(اآليات 

و قال كالب من  .سفر قرية قبال دبير اسم كان و دبير سكان الى هناك من صعد و. عناق

 ".سفر و ياخذها اعطيه عكسة ابنتي امراةيضرب قرية 

 والمعنى أننا .قد طرد بنى عناق الثالثة من هناك وأسماها حبرون) يعنى القلب(ونجد كالب 

 .حتى نقترن بعريسنا يسوع علينا ان نطرد محبة العالم من قلبنا
 

 ."خو كالب فأعطاه عكسة ابنته امرأةفأخذها عثنيئيل بن قناز أ" :)١٧(آية 

  -: إحتماالت ٣ وهناك .هو صار قاضياً إلسرائيل فيما بعد= ل بن قناز عثنيئي

 .قد يكون اخو كالب الصغير فعال .١

وكما ) كما قيل عن أقرباء المسيح انهم أخوته( أى من نفس القبيلة ،قد تكون مجازاً .٢

 .قيل عن لوط اخو إبراهيم
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  .ير وقناز اخو كالب واآلية تحتمل هذا التفس.وقد يكون ابن عم كالب .٣

 

كان عند دخولها أنت غرته بطلب حقل من أبيها فنزلت عن الحمار و" ):١٩،١٨(اآليات 

 فقالت اعطني بركة ألنك أعطيتني ارض الجنوب فاعطني ينابيع ماء ،فقال لها كالب ما لك

 ".الينابيع السفلي وفأعطاها الينابيع العليا

هى غالباً من الجبال = ابيع عليا  أعطاها ين،هى طلبت ينابيع ماء فأعطاها أكثر مما طلبت

األبار فى األراضى المستوية ونالحظ قول =  والينابيع السفلى .حيث تتجمع مياه األمطار

 وعكسة التى تربت فى بيت كالب رجل اإليمان ."أعطينى ينابيع ماء. .أعطينى بركة"عكسة 

 هذه هى ،وح القدستشير لما يجب على كل مؤمن أن يطلبه من اهللا أبوه أى اإلمتالء بالر

وتكون الينابيع العليا إشارة لعمل الروح القدس مع النفس فى . البركة الحقيقية التى نطلبها

 ولكن .السماء وتكون الينابيع السفلى إشارة لثمار الروح القدس فى النفس هنا على األرض

 فنزلت عن= كيف نحصل على هذه الثمار ؟ يكون ذلك بالنزول عن أهتمامات الجسد 

 .الحمار

 

 القصوى المدن كانت و .عشائرهم حسب يهوذا بني سبط نصيب هذا): "٣١-٢٠ (اآليات

 و ديمونة و قينة و .ياجور و عيدر و قبصئيل جنوبا ادوم تخم الى يهوذا بني لسبط التي

 و حدتة و حاصور و .بعلوت و طالم و زيف و .يثنان و حاصور و قادش و .عدعدة

 بيت و حشمون و جدة حصر و .موالدة و شماع و امام و .حاصور هي حصرون و قريوت

 و كسيل و التولد و .عاصم و عييم و بعلة و .بزيوتية و سبع بئر و شوعال حصر و .فالط

 ".سنسنة و مدمنة و صقلغ و .حرمة

 

. عشرون مع ضياعها ورمون كل المدن تسع وعين وشلحيم ولباوتو" :)٣٥-٣٢( اآليات

و يرموت و . و زانوح و عين جنيم و تفوح و عينام. و اشنةفي السهل اشتاول و صرعة 

 ".عدالم و سوكوه و عزيقة

 مدينة من المذكورين ٢٩ وربما كان هناك .٣٨ولكن عدد المدن المذكور =  مدينة ٢٩

والباقى قرى تابعة كما نقول مثالً القاهرة والجيزة وحلوان وفى العد نقول مدينة واحدة هى 

٨٤ 



 )عشر الخامس اإلصحاح(يشوع 

 

 لشمعون فنصيب شمعون ٩ مدينة وأعطى ٢٩خر ان يهوذا حصل على  وهناك حل ا.القاهرة

  .دخل وسط نصيب يهوذا

 

 ".جديروتايم أربع عشرة مدينة مع ضياعها والجديرة وعديتايم وشعرايمو" :)٣٦(آية 

 الجديرة. . وهناك حل بسيط باإلضافة إلى ما سبق١٥وعدد المدن المذكورة =  مدينة ١٤

والجديرة وحظائر " فكأن اآلية تفهم هكذا .يم تعنى وحظائر غنمها كلمة جديروتا.جديروتايمو

  . بذلك١٤ويكون عدد المدن " غنمها

 لخيش و .يقتيئيل و المصفاة و دلعان و .جاد مجدل و حداشة و صنان" ):٦٢-٣٧ (اآليات

 مقيدة و نعمة و داجون بيت جديروت و .كتليش و لحمام و كبون و .عجلون و بصقة و

 قعيلة و .نصيب و اشنة و يفتاح و .عاشان و عاتر و لبنة .ضياعها مع نةمدي عشرة ست

 غربا عقرون من .ضياعها و قراها و عقرون .ضياعها مع مدن تسع مريشة و اكزيب و

 الى ضياعها و قراها و غزة و ضياعها و قراها و اشدود .ضياعها و اشدود بقرب ما كل

 قرية و دنة و .سوكوه و يتير و شامير جبلال في و .تخومه و الكبير البحر و مصر وادي

 عشرة احدى جيلوه و حولون و جوشن و .عانيم و اشتموه و عناب و .دبير هي سنة

 قرية و حمطة و .افيقة و تفوح بيت و ينوم و .اشعان و دومة و اراب .ضياعها مع مدينة

 و .يوطة و زيف و كرمل و معون .ضياعها مع مدن تسع صيعور و حبرون هي اربع

 و حلحول .ضياعها مع مدن عشر تمنة و جبعة و القاين و .زانوح و يقدعام و يزرعيل

 هي بعل قرية .ضياعها مع مدن ست التقون و عنوت بيت و معارة و .جدور و صور بيت

 و .سكاكة و مدين و العربة بيت البرية في .ضياعهما مع مدينتان الربة و يعاريم قرية

 ".ضياعها مع مدن ست جدي نعي و الملح مدينة و النبشان

 

أما اليبوسيون الساكنون في أورشليم فلم يقدر بنو يهوذا على طردهم فسكن  و- :٦٣آية 

  .اليبوسيون مع بني يهوذا في أورشليم إلى هذا اليوم

 -:الوثنيين ربما لألسباب اآلتية مع بدايات الشعب فى األرض نالحظ إهمالهم فى طرد 

 .تكاسل عن الحرب .١

 . الجزيةحباً فى .٢
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  .تكاسل فى العمل فإستخدموهم كعبيد .٣

  .ضعف إيمان أى خافوا من محاربة هذه الشعوب .٤

ولكن هذه الشعوب كانت سبباً فى سقوط إسرائيل فى عبادة األوثان مما جلب عليهم غضب 

يداس باألقدام فوجود هذه الشعوب وسط شعب اهللا ادخل خطايا =  ونالحظ أن كلمة يبوس .اهللا

 وجعلتهم عابدى وثن وداستهم الشياطين ويبوس عاصمتهم تحولت إلى أورشليم بعد كثيرة فيهم

 ولكن لألسف فى . وهكذا قلب اإلنسان بعد أن داسته الشياطين حرره المسيح وسكن فيه.ذلك

بسبب ) ٢ : ١١رؤ (نهاية األيام ومع زيادة الشر تعود أورشليم وتصير مدوسة من جديد 

ينمون ويعيشون مع ) الزوان(تشير هذه الجملة لألبد فاألشرار = يوم  إلى هذا ال.الخطايا ثانية

 .)٢٩ : ١٣مت (ن يتم عزلهم وفرزهم حتى أخر يوم حي) الحنطة(األبرار 
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 كان نصيبه فى وسط إسرائيل فى أجود األراضى وأغناها خصوبة وأروعها -:نصيب أفرايم 

 .)١٣ : ٣٣تث  + ٢٥،٢٦ : ٤٩تك ( يعقوب وموسى  وكان هذا تحقيقاً لنبوات.جماالً
 

وخرجت القرعة لبني يوسف من أردن أريحا إلى ماء أريحا نحو الشروق " :)١،٢( اآليات

 عبرت و لوز الى ايل بيت من خرجت و .إلى البرية الصاعدة من أريحا في جبل بيت إبل

  " .عطاروت الى االركيين تخم الى

تى يهوذا أوالً فالملوك منه وسيأتى منه المسيح ثم يأتى أ= وخرجت القرعة لبنى يوسف 

 وكلمة .أفرايم ومنسى بنى يوسف ألن يوسف أخذ البكورية الجسدية وكان له نصيب أثنين

إفرايم تعنى الثمر المتكاثر فإن جاء سبط المسيح أوالً يأتى بعده الثمر المتكاثر أى المؤمنين 

 ويأتى .د بالمسيح وصار من لحمه ومن عظامه فسبط يهوذا يشير لمن اتح.)٢٤ : ١٢يو(

 ويالحظ فى تقسيم أرض الموعد ان أفرايم .سفر أفرايم ليشير لمن يؤمن بالمسيح فيزداد الثمر

تك (ألن شكيم كان قد عينها يعقوب ليوسف ) السامرة(ونصف منسى أخذا منتصف كنعان 

ن نصيب منسى  فيها دفنت عظام يوسف وقد صارت م.)٣٢ : ٢٤يش  + ٢١،٢٢ : ٤٨

 .بينما صارت شيلوه من نصيب أفرايم ولكال البلدين ذكريات روحية خاصة عند اليهود

فشيلوه إختارها يشوع مقراً للتابوت والخيمة وفيها قسم يشوع األرض ووزعها على األسباط 

 واهللا أحب شيلوه طالما . سنة فى شيلوه٣٠٠وقد بقيت الخيمة حوالى . ١٠-٨ ،١ : ١٨

وغالباً ) ٦،٩ : ٢٦ + ١٤ ،١٢ : ٧أر (اسة ولكن حين أخطات هجرها فخربت عاشت فى قد

 وكل نفس تختار الشر لها طريقاً .تم هذا وقت هزيمة الشعب بيد الفلسطنيين أيام عالى الكاهن

 .يتركها اهللا فتخرب
 

كانت  وإلى جازر ونزلت غربا إلى تخم اليفلطيين إلى تخم بيت حورون السفليو" :)٣(آية 

 ".جها عند البحرمخار

 .نهايات حدودها أو بدايات حدودها= وكانت مخارجها 
 

 و عشائرهم حسب افرايم بني تخم كان و .افرايم و منسى يوسف ابنا فملك ":)٩-٤(اآليات 

 البحر نحو التخم خرج و .العليا حورون بيت الى ادار عطاروت شرقا نصيبهم تخم كانت
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 من نزل و .ينوحة شرقي عبرها و شيلوه تانة الى شرقا التخم دار و شماال المكمتة الى

 من التخم جاز و .االردن الى خرج و اريحا الى وصل و نعرات و عطاروت الى ينوحة

 حسب افرايم بني سبط نصيب هو هذا البحر عند مخارجه كانت و قانة وادي الى غربا تفوح

 و المدن جميع منسى بني نصيب وسط في افرايم لبني المفرزة المدن مع .عشائرهم

 فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر فسكن الكنعانيون في وسط افرايم إلى .ضياعها

 ".كانوا عبيدا تحت الجزية وهذا اليوم

 والحظ .كما أهمل يهوذا طرد اليبوسيين أهمل إفرايم طرد الكنعانيين فكان ذلك سبباً لسقوطهم

ماً هناك مقاومة وإن تراخينا فى حروبنا نخسر أن عطية اهللا ألفرايم أرض عظيمة ولكن دائ

 .عطية اهللا

 أما منسى فيمثل .)جانب إيجابى(إفرايم يمثل الشبع بثمار الروح والدخول للحياة السماوية 

 ويتقدم إفرايم على . وكالهما متكامالن كعمل واحد.)جانب سلبى(نسيان هموم العالم وملذاته 

 .سلبىمنسى ألن الجانب اإليجابى يتقدم ال
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 وأوالد ماكير ولدوا على ركبتى يوسف . منسى كان له إبن واحد هو ماكير-:نصيب منسى 

 وماكير إبنه إسمه جلعاد وكان رجل حرب وشجاع وأوالده يائير .)٢٣ : ٥٠تك (فإحتضنهم 

نسى  وكانت جلعاد شرق األردن نصيباً لنصف سبط م.)٤١ : ٣٢عد  + ١٤ : ٣تث (ونوبح 

 . وسميت جلعاد على إسم إبن ماكير.)٣٩،٤٠ : ٣٢عد  + ١٣ : ٣تث (
 

كانت القرعة لسبط منسى ألنه هو بكر يوسف لماكير بكر منسى أبي جلعاد ألنه و" :)١(آية 

 ".باشان له وكانت جلعاد وكان رجل حرب

رجت منسى هو البكر واألصغر منه أخوه إفرايم وألن منسى هو البكر خ= ألنه بكر يوسف 

قرعتين أحدهما شرق النهر واألخرى غرب األردن ولكن إفرايم كان أعظم حسب نبوة 

  .)١٤ : ٤٨تك (يعقوب التى تحققت 

  .أى صاحب بالد جلعاد فأوالده أخذوا نصيبهم شرق األردن= أبى جلعاد 

 ولكن هذا القول راجع ايضاً على .جلعاد كان شجاع ورجل حرب= ألنه كان رجل حرب 

 .أوالده
 

لبني  ولبني حالق وكانت لبني منسى الباقين حسب عشائرهم لبني ابيعزرو ":)٢(آية 

لبني شميداع هؤالء هم بنو منسى بن يوسف الذكور  ولبني حافر ولبني شكم واسريئيل

 ".حسب عشائرهم

وفى ) ٧ : ٢٠يش ( وهذه قد أعطيت لالويين وأختيرت كمدينة ملجأ .ضمت منسى شكيم

 ولألسف أبغضها اهللا بعد .)١ : ٢٤يش (الشريعة وقدم خطابه الوداعى شكيم قرأ يشوع سفر 

 وفى شكيم إنقسمت إسرائيل بعد ذلك .)٤ : ٣٣،٩ : ٨قض (ذلك إذ أقاموا فيه مذابح لألوثان 

 .إلى مملكتين على يد يربعام بن نباط
 

ن بل أما صلفحاد بن حافر بن جلعاد بن ماكير بن منسى فلم يكن له بنوو ":)٦-٣(اآليات

 و الكاهن العازار امام فتقدمن .ترصة وملكة وحجلة ونوعة وهذه أسماء بناته محلة وبنات

 فاعطاهن اخوتنا بين نصيبا يعطينا ان موسى امر الرب قلن و الرؤساء امام و نون بن يشوع امام

 باشان و جلعاد ارض عدا ما حصص عشر منسى فاصاب .ابيهن اخوة بين نصيبا الرب قول حسب
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 منسى لبني جلعاد ارض كانت و بنيه بين نصيبا اخذن منسى بنات الن .االردن عبر في التي

 ".الباقين

رأينا فى سفر العدد كيف إستطاعت بنات صلفحاد أن يتمتعن بميراث إبيهن ورأينا غيرتهن 

 وهم طلبوا حقهن فى الميراث وهن بعد فى البرية ،فى الحصول على حقهم وهم فى البرية

ل على إيمانهن وثقتهن فى مواعيد اهللا وهاهن يحصلن عليه وهكذا كل من له وهذا على يد

 .غيرة على ميراثه السماوى وهو هنا على األرض يحصل عليه فى السماء بالتأكيد
 

امتد التخم نحو اليمين  وكان تخم منسى من أشير إلى المكمتة التي مقابل شكيمو" :)٧(آية 

 ."إلى سكان عين تفوح

عض األسباط متداخلة مع باقى األسباط وربما سمح اهللا بهذا لتنمو عالقات نرى ان مدن ب

 .الحب والتفاههم بين األسباط

 

 و .افرايم لبني هي منسى تخم الى تفوح اما و تفوح ارض لمنسى  كان "):١٣-٨(اآليات 

 منسى تخم و منسى مدن بين افرايم مدن هذه الوادي جنوبي قانة وادي الى التخم نزل

 كان و لمنسى الشمال من و الفرايم الجنوب من .البحر عند مخارجه كانت و الوادي شمالي

 يساكر في لمنسى كان و .الشروق نحو يساكر الى و شماال اشير الى وصل و تخمه البحر

 و دور عين سكان و قراها و دور سكان و قراها و يبلعام و قراها و شان بيت اشير في و

لم يقدر بنو منسى و .الثالث المرتفعات قراها و مجدو سكان و قراها و تعنك سكان و قراها

 وكان لما تشدد بنو ،أمروهم يملكوا هذه المدن فعزم الكنعانيون على السكن في تلك األرض

 .لم يطردوهم طردا وإسرائيل انهم جعلوا الكنعانيين تحت الجزية

 .جزيةإمتثل منسى بأفرايم ويهوذا وتركوا الكنعانيين وجعلوهم تحت ال
 

حصة  ووكلم بنو يوسف يشوع قائلين لماذا أعطيتني قرعة واحدة" ):١٨-١٤(اآليات 

 فقال لهم يشوع أمروهم ،و أن شعب عظيم ألنه إلى اآلن قد باركني الرب. واحدة نصيبا

الرفائيين إذا  واقطع لنفسك هناك في ارض الفرزيين وكنت شعبا عظيما فاصعد إلى الوعر

لجميع الكنعانيين الساكنين في  و فقال بنو يوسف ال يكفينا الجبل،ضاق عليك جبل افرايم

 فكلم ،للذين في وادي يزرعيل وقراها وارض الوادي مركبات حديد للذين في بيت شان
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لك قوة عظيمة ال تكون لك قرعة  ومنسى قائال أنا شعب عظيم ويشوع بيت يوسف افرايم

ون لك مخارجه فتطرد الكنعانيين الن لهم تك و بل يكون لك الجبل ألنه وعر فتقطعه،واحدة

 ".مركبات حديد ألنها أشداء

 ويشوع فرح بمشاعرهم هذه ولكنه .منسى وإفرايم معاً شعروا بقوتهم وطالبوا بنصيب أكبر

 :  وكان خطة يشوع التى رسمها لهم .طلب منهم الجهاد

  .أن يزيلوا الغابات ليزرعوها ويستفيدوا من األرض .١

لغابات عليهم أن يضربوا الشعوب الكنعانية التى تملك مركبات قبل أن يزيلوا ا .٢

حديدية فلوا أزالوا الغابات وأصبحت األرض سهل منبسط ألعطوا فرصة للكنعانيين 

 فالمركبات الحديدية ال يمكن أستخدامها فى ،ان يستخدموا مركباتهم الحديدية ضدهم

  .الغابات

 .سهالً يضربوا الشعوب التى فى الشمالالخطوة الثالثة بعد أن تنفتح األرض وتصير  .٣

  .وهذه اآليات تشير لمفاهيم روحية

 واهللا يفرح بهذا لكنه ال يعطى مجاناً بل .فإبن اهللا الذى شعر بمركزه الجديد يطلب نصيباً اكير

 ونالحظ تالحم إفرايم مع منسى فى طلبهم .)٤ : ١٢عب (يطلب الجهاد والمقاومة حتى الدم 

والحظ طلب يشوع قطع ) ١،٢: ١٣٣مز (وة متحابين وهذا مما يفرح اهللا وكانوا فى هذا أخ

 .لزرع ما هو مثمر) إزالة كل ما هو غير مثمر فى حياتى(= أشجار الوعر 
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 -:نصيب بنيامين 

تتسابق على التمتع بالميراث " يهوذا وإفرايم ومنسى" لألسف بقدر ما كانت األسباط الثالثة 

 وهذا مما يحزن قلب اهللا يشوعنا . إذا بباقى األسباط متراخية،اكبر نصيب ممكنونوال 

 مات وقام ، حارب عنّا وغلب،الحقيقى الذى أعّد كل شىء لنا ولم يتركنا فى عوز إلى شئ

 ٢ : ٥كو ٢(ليقيمنا معه وفتح أبواب الفردوس للطبيعة البشرية التى تغربت عن السماء زمناً 

طانا روحه القدوس ولم يعد لنا عذر بعد أن صار الملكوت قريباً إلينا  وأع.)١٦ : ١١عب + 

 .مع هذا فنحن متراخون عن الدخول إلى ميراثه الذى وهبنا أياه
 

 نصبوا هناك خيمة االجتماع واجتمع كل جماعة بني إسرائيل في شيلوهو" ):١(آية 

 ".أخضعت األرض قدامهمو

 سنوات أختاروا شيلوه ألنها وسط كل األسباط ٦ل بعد ان أقامت الخيمة فى الجلجا= شيلوه 

تك ( ومعنى كلمة شيلوه موضع الراحة وهى رمز للمسيح شيلوه .فيتمكن الجميع من العبادة

 سنة حتى أخذ ٣٠٠ وأستمرت الخيمة فى شيلوه .الذى فيه الراحة الحقيقية) ١٠ : ٤٩

إللهية وسط الشعب لوجود  وشيلوه صارت تمثل الحضرة ا.الفلسطينيون التابوت أيام عالى

 وخضوع األرض رمز لخضوع جسدنا الذى صار مقدساً وصارت .الخيمة والتابوت فيها

 وكنيسة العهد الجديد حل .حياتنا بكليتها هللا يرثها كملك ونرث نحن أمجاده فى شيلوه الحقيقية

 .عروح اهللا القدوس فيها وفى كل نفس وجعلها هيكالً لها وصار كل جسد خيمة إجتما
 

 ".بقي من بني إسرائيل ممن لم يقسموا نصيبهم سبعة أسباطو" :)٢(آية 

 سيعطيهم كل شىء ربما بسبب التراخى أو الخالف على الميراث أو ظنن أن اهللا= لم يقسموا 

 .دون أن يعملوا
 

فقال يشوع لبني إسرائيل حتى متى انتم متراخون عن الدخول المتالك " ):١٠-٣(اآليات 

  هاتوا ثالثة رجال من كل سبط فأرسلهم فيقوموا،عطاكم إياه الرب اله آبائكماألرض التي أ

 وليقسموها إلى سبعة أقسام ،يكتبوها بحسب أنصبتهم ثم يأتوا إلى ويسيروا في األرضو

انتم ، ويقيم بيت يوسف على تخمهم من الشمال وفيقيم يهوذا على تخمه من الجنوب
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 ألنه ،ق إلى هنا فالقي لكم قرعة ههنا أمام الرب إلهناتكتبون األرض سبعة أقسام ثم باألبوا

نصف سبط  ورأوبين وجاد وليس لالويين قسم في وسطكم الن كهنوت الرب هو نصيبهم

 ،منسى قد اخذوا نصيبهم في عبر األردن نحو الشروق الذي أعطاهم أيام موسى عبد الرب

 سيروا في األرض وئال اذهبواأوصى يشوع الذاهبين لكتابة األرض قا وذهبوا وفقام الرجال

عبروا في  و فسار الرجال،اكتبوها ثم ارجعوا إلى فالقي لكم هنا قرعة أمام الرب في شيلوهو

كتبوها حسب المدن سبعة أقسام في سفر ثم جاءوا إلى يشوع إلى المحلة في  واألرض

 هناك قسم يشوع األرض لبني و فألقى لهم يشوع قرعة في شيلوه أمام الرب،شيلوه

 ".إسرائيل حسب فرقهم

 رجال من كل سبط من األسباط التى لم تملك أن يذهبوا ويقدموا ٣ ، رجال٢١ًأمر يشوع 

 ويقدموا .تقرير بكل المدن التى لم توزع بعد أن حصل يهوذا وإفرايم ومنسى كّل على نصيبه

حتى ال تقريراً عن حالة هذه المدن وبعد ذلك يقوم يشوع بتقسيم األراضى والمدن بالعدل 

 وهناك أراضى واسعة ولكن خيراتها أقل ولذلك كانت التقارير التى .يظلم أحد األسباط

 يجب أن تشمل الحالة تماماً فال يأخذ سبط مساحة واسعة وخيراتها ٢١سيقدمها الرجال الـ 

 لذلك كان البد لهؤالء الرجال ان يكونوا خبراء فى األراضى ورسومات األرض .قليلة فيظلم

روحياً علينا بعد القيامة من مياه = يسيروا فى األرض ) ٤( وفى .دة األرضومدى جو

المعمودية أن نسير فى األرض مثل هؤالء الرجال نتذوق عربون السموات ونحن بعد على 

 .أى يحاولوا قدر أستطاعتهم أن يتعرفوا على األسرار الغير المدركة= األرض ويكتبوها 

 .)١٢-٩ : ٢كو١( بل بعمل الروح القدس فينا ونحن لن نكتشف كل هذا من أنفسنا
 

خرج تخم قرعتهم بين بني  وطلعت قرعة سبط بني بنيامين حسب عشائرهمو" :)١١(آية 

 ".بني يوسف ويهوذا

فى (وبجانب يهوذا الذى سانده قديماً ) من أمه راحيل(جاء نصيب بنيامين بجانب يوسف أخيه 

 وإلتحام بنيامين بيهوذا ليس أمراً .)١٢ : ٣٣تث (وجاء نصيبه بقرب خيمة اإلجتماع ) مصر

 فيشير إلى السيد المسيح الجالس عن يمين أبيه والخارج ، فإن بنيامين يعنى إبن اليمين.غريباً

 .من سبط يهوذا

 

٩٣ 



 )عشر الثامن اإلصحاح(يشوع 

 

 قرعتهم تخم خرج و عشائرهم حسب بنيامين بني سبط قرعة طلعت  و" :)٢١-١١(اآليات 

 الى التخم صعد و االردن من الشمال جهة من همتخم كان و .يوسف بني و يهوذا بني بين

 عبر و .اون بيت برية عند مخارجه كانت و غربا الجبل في صعد و الشمال من اريحا جانب

 ادار عطاروت الى التخم نزل و ايل بيت هي الجنوبي لوز جانب الى لوز الى هناك من التخم

 جنوبا الغرب جهة الى دار و خمالت امتد و .السفلى حورون بيت جنوب الى الذي الجبل على

 يعاريم قرية هي بعل قرية عند مخارجه كانت و جنوبا حورون بيت مقابل الذي الجبل من

 خرج و يعاريم قرية اقصى هي الجنوب جهة و .الغرب جهة هي هذه يهوذا لبني مدينة

 وادي مقابل الذي الجبل طرف الى التخم نزل و .نفتوح مياه منبع الى خرج و غربا التخم

 من اليبوسيين جانب الى هنوم وادي الى نزل و شماال الرفائيين وادي في الذي هنوم ابن

 الى خرج و شمس عين الى خرج و الشمال من امتد و .روجل عين الى نزل و الجنوب

 مقابل الكتف الى عبر و .راوبين بن بوهن حجر الى نزل و ادميم عقبة مقابل التي جليلوت

 مخارج كانت و شماال حجلة بيت جانب الى التخم عبر و .العربة الى نزل و شماال العربة

 االردن و .الجنوب تخم هو هذا جنوبا االردن طرف الى شماال الملح بحر لسان عند التخم

 .عشائرهم حسب مستديرا تخومه مع بنيامين بني نصيب هو فهذا الشرق جهة من يتخمه

  ".وادي قصيص وبيت حجلة ويحاكانت مدن سبط بني بنيامين حسب عشائرهم أرو

 لعنة يشوع كانت على من سيبنى أسوار أريحا ويقيمها كمدينة حصينة ولكن بنيامين -:أريحا 

  .عاشوا فيها واستغلوها كأرض زراعية وما تم بنائه فيها كان مجرد مساكن بسيطة للعاملين

 

 و .عفرة و الفارة و العويم و .ايل بيت و صمارايم و العربة بيت و" :)٢٨-٢٢(اآليات 

 .بئيروت و الرامة و جبعون .ضياعها مع مدينة عشرة ست جبع و العفني و العموني كفر

 هي اليبوسي و الف و صيلع و .ترالة و يرفئيل و راقم و .الموصة و الكفيرة و المصفاة و

 حسب بنيامين بني نصيب هو هذا ضياعها مع مدينة عشرة اربع قرية و جبعة و اورشليم

 ."رهمعشائ

٩٤ 



 )عشر التاسع اإلصحاح(يشوع 

 

†Â<Ä‰^jÖ]<|^v‘ý] 

 -: أنصبة باقى األسباط 

 اتضح أن أرض يهوذا كانت كبيرة جداً فدخل معهم شمعون وليتحقق بهذا نبوة -:شمعون 

 .فاتبلع شمعون فى يهوذا) " ٧ : ٤٩تك (أقسمهما فى يعقوب وأفرقهما فى إسرائيل "يعقوب 

عون هذا لم يخرج منه وال قاض وال  وسبت شم.ودان أيضاً اخذ نصيبه من يهوذا ومن إفرايم

 ومن ناحية أخرى فالتأمل الروحى لشمعون كوارث فى أرض .شخص مهم فى إسرائيل

  .الميعاد فهو يشير لمن يستمع ويطيع وصية اهللا فيرث

 .مستمع= شمعون 

  .ينفتح قلبه ليسكن فيه اهللا يرث ملكوت السموات  فمن. معنى أسمه مسكن-:زبولون 

  . فمن يطلب جزاء سماوياً يرث ملكوت السموات. اسمه جزاء معنى-:يساكر 

 فمن يرث ملكوت السموات ومن اختار اهللا يكون سعيداً وجاء . معنى اسمه سعيد-:أشير 

 .)٢٠ : ٤٩تك (نصيب أشير فى أرض طيبة بجانب البحر فكان يصدر خيراته 

 

 و عشائرهم حسب شمعون بني لسبط لشمعون الثانية القرعة خرجت و): "٣٣-١(اآليات

 و .موالدة و شبع و سبع بير نصيبهم في لهم فكان .يهوذا بني نصيب داخل نصيبهم كان

 و المركبوت بيت و صقلغ و .حرمة و بتول و التولد و .عاصم و بالة و شوعال حصر

 و رمون و عين .ضياعها مع مدينة عشرة ثالث شاروحين و لباوت بيت و .سوسة حصر

 بير بعلة الى المدن هذه حوالي التي الضياع جميع و .ضياعها مع دنم اربع عاشان و عاتر

 كان يهوذا بني قسم من و .عشائرهم حسب شمعون بني سبط نصيب هو هذا الجنوب رامة

 .نصيبهم داخل شمعون بنو فملك عليهم كثيرا كان يهوذا بني قسم الن شمعون بني نصيب

 و .ساريد الى نصيبهم تخم كان و همعشائر حسب زبولون لبني الثالثة القرعة طلعت و

 مقابل الذي الوادي الى وصل و دباشة الى وصل و مرعلة و الغرب نحو تخمهم صعد

 الى خرج و تابور كسلوت تخم على الشمس شروق نحو شرقا ساريد من دار و .يقنعام

 عت الى حافر جت الى الشروق نحو شرقا عبر هناك من و .يافيع الى صعد و الدبرة

 كانت و حناتون الى شماال التخم بها دار و .نيعة الى امتد و رمون الى خرج و قاصين

 عشرة اثنتا لحم بيت و يدالة و شمرون و نهالل و قطة و .يفتحئيل وادي عند مخارجه

٩٥ 



 )عشر التاسع اإلصحاح(يشوع 

 

 و .ضياعها مع المدن هذه عشائرهم حسب زبولون بني نصيب هو هذا .ضياعها مع مدينة

 و يزرعيل الى تخمهم كان و .عشائرهم حسب يساكر لبني ليساكر الرابعة القرعة خرجت

 و رمة و .ابص و قشيون و ربيت و .اناحرة و شيئون و حفارايم و .شونم و الكسلوت

 شمس بيت و شحصيمة و تابور الى التخم وصل و .فصيص بيت و حدة عين و جنيم عين

 بني نصيب هو هذا .ضياعها مع مدينة عشرة ست االردن عند تخمهم مخارج كانت و

 اشير بني لسبط الخامسة القرعة خرجت و .ضياعها مع المدن عشائرهم حسب يساكر

 مشال و عمعاد و الملك و .اكشاف و باطن و حلي و حلقة تخمهم كان و .عشائرهم حسب

 و داجون بيت الى الشمس مشرق نحو رجع و .لبنة شيحور الى و غربا كرمل الى وصل و

 عن كابول الى خرج و نعيئيل و العامق بيت شمالي ئيليفتح وادي الى و زبولون الى وصل

 الرامة الى التخم رجع و .العظيمة صيدون الى قانة و حمون و رحوب و عبرون و .اليسار

 في البحر عند مخارجه كانت و حوصة الى التخم رجع ثم صور المحصنة المدينة الى و

 نصيب هو هذا .ضياعها مع مدينة عشرون و اثنتان رحوب و افيق و عمة و .اكزيب كورة

 القرعة خرجت نفتالي لبني .ضياعها مع المدن هذه عشائرهم حسب اشير بني سبط

 و صعننيم عند البلوطة من حالف من تخمهم كان و .عشائرهم حسب نفتالي لبني السادسة

 ".االردن عند مخارجه كانت و لقوم الى يبنئيل و الناقب ادامي
 

وصل إلى  وخرج من هناك إلى حقوق وإلى ازنوت تابوررجع التخم غربا و" :)٣٤(آية 

 ".وصل إلى أشير غربا وإلى يهوذا األردن نحو شروق الشمس وزبولون جنوبا

دخل فى حدود يهوذا وأمالكه أراضى من جهة = وإلى يهوذا األردن نحو شروق الشمس 

ائير التى  مدينة المسماة حؤوث ي٦٠ ألن الـ .شرق األردن ولم تدرج فى حدوده من قبل

كانت واقعة شرق األردن مقابل نفتالى كانت معدودة من مدن يهوذا ألن يائير مالكها كان من 

 .)٢٢-٤ : ٢ أى ١(ذرية يهوذا 

 

 و ادامة و .كنارة و رقة و حمة و صير و الصديم محصنة مدن و): "٤٨-٣٥(اآليات 

 و حوريم و يلا مجدل و يراون و .حاصور عين و اذرعي و قادش و .حاصور و الرامة

 نفتالي بني سبط نصيب هو هذا .ضياعها مع مدينة عشرة تسع شمس بيت و عناة بيت

٩٦ 



 )عشر التاسع اإلصحاح(يشوع 

 

 القرعة خرجت عشائرهم حسب دان بني لسبط .ضياعها مع المدن عشائرهم حسب

 و .يتلة و ايلون و شعلبين و .شمس عير و اشتاول و صرعة نصيبهم تخم كان و .السابعة

 و .رمون جت و برق بني و يهود و .بعلة و جبثون و قيهالت و .عقرون و تمنة و ايلون

 بنو صعد و منهم دان بني تخم خرج و .يافا مقابل التي التخوم مع الرقون و اليرقون مياه

 دان لشم دعو و سكنوها و ملكوها و السيف بحد ضربوها و اخذوها و لشم حاربوا و دان

 ".ضياعها مع المدن هذه ئرهمعشا حسب دان بني سبط نصيب هو هذا .ابيهم دان كاسم

 

لما انتهوا من قسمة األرض حسب تخومها أعطى بنو إسرائيل  و-) :٥١-٤٩(اآليات 

 حسب قول الرب أعطوه المدينة التي طلب تمنة سارح ،يشوع بن نون نصيبا في وسطهم

  هذه هي األنصبة التي قسمها العازار الكاهن،سكن بها وفي جبل افرايم فبنى المدينة

رؤساء أباء أسباط بني إسرائيل بالقرعة في شيلوه أمام الرب لدى باب  وع بن نونيشوو

 انتهوا من قسمة األرض وخيمة االجتماع

 عرف الشعب إحسان يشوع عليهم وبحب وتقدير أعطوه نصيباً وسطهم -:نصيب يشوع 

رض وغالباً كان نصيبه بحسب ما أمر موسى أى األرض التى وطئتها قدماه عندما تجسس األ

 لكن من يفعل ذلك يصير أول ، ولقد ترك يشوع نفسه ليكون أخر الكل.كما حدث مع كالب

وهو لم يفعل ذلك تهاوناً منه بالميراث بل حباً لشعبه فهو كان يفرح ). ٣٠ : ١٩مت (الكل 

 بل هو اعتبر أن ما يناله شعبه فقد ناله هو شخصياً فهو أعتبر الشعب ،حين يرى شعبه يرث

 وهكذا المسيح يحسب أن كل ما نملكه يملكه هو بكونه رأسنا الذى .اثه نصيباً لهالفرح بمير

 ويا ليتنا نفعل كما فعل الشعب حين ملكه يشوع وسطهم فنملكه قلوبنا .يتمجد فى جسده المكرم

  .)٢٣ : ١٤يو  + ١٥ : ٥٧أش (المتواضعة التى تطيع وصيته 

  - :٤٧ملحوظة على آية 

غيرة فى المساحة الضيقة الكائنة بين مرتفعات يهوذا الشمالية جاء نصيب دان كقطعة ص

 وبسبب .)٣٤ : ١قض ( وكانت صغيرة عليهم بل ضايقهم األموريون فيها .الغربية والبحر

راجع (وأسموها دان ) اليش(هذا هاجر قسم كبير منهم إلى أقصى الشمال واستعمروا لشم 

 أضفها ،ع هذه القصة بل أضيفت فيما بعدوغالباً لم يكتب يشو) ١٨تفاصيل القصة فى قض 

  .عزرا أو أحد رؤساء الكهنة

٩٧ 



 )العشرون اإلصحاح(يشوع 
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 الملجا مدن النفسكم اجعلوا قائال اسرائيل بني كلم .قائال يشوع الرب كلم و): "٩-١(اآليات 

 لكم فتكون علم بغير سهوا نفس ضارب القاتل اليها يهرب لكي .موسى يد على كلمتكم كما

 يتكلم و المدينة باب مدخل في يقف و المدن هذه من واحدة الى فيهرب .الدم يول من ملجا

 فيسكن مكانا يعطونه و المدينة الى اليهم فيضمونه المدينة تلك شيوخ اذان في بدعواه

 غير هو و قريبه ضرب علم بغير النه بيده القاتل يسلموا فال الدم ولي تبعه اذا و .معهم

 يموت ان الى للقضاء الجماعة امام يقف حتى المدينة تلك يف يسكن و .قبل من له مبغض

 الى بيته و مدينته الى ياتي و القاتل يرجع حينئذ االيام تلك في يكون الذي العظيم الكاهن

 و افرايم جبل في شكيم و نفتالي جبل في الجليل في قادش فقدسوا .منها هرب التي المدينة

 في باصر جعلوا الشروق نحو اريحا اردن عبر في و .يهوذا جبل في حبرون هي اربع قرية

 باشان في جوالن و جاد سبط من جلعاد في راموت و راوبين سبط من السهل في البرية

 لكي وسطهم في النازل للغريب و اسرائيل بني لكل الملجا مدن هي هذه .منسى سبط من

 ."الجماعة امام يقف حتى الدم ولي بيد يموت فال سهوا نفس ضارب كل اليها يهرب

 ومدن الملجأ تشير للمسيح ملجأنا الحقيقى لذلك فمعانى .شرح مدن الملجأ يوجد فى سفر العدد

  .أسماء مدن الملجأ لها معانى رائعة

 .المقدس وتشير لقداسة المسيح وبره= قادش  .١

الكتف وقد حمل المسيح صليبه على كتفه فالكتف تشير للقوة وعمل المسيح = شكيم  .٢

 . )٦ : ٩أش (ياً كان عمالً قو

 .زواج أو أرتباط وهذه تشير للكنيسة عروس المسيح= حبرون  .٣

 : ١٨أم (حصن واسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع = باصر  .٤

١٠(. 

 وهو من السماء وذهب ،)٣١ : ٥أع (مرتفع فالمسيح رفعه اهللا بيمنه = راموت  .٥

 .للسماء

 وقد تعنى تجول وهذا تشير . بإلههمفرح فالرب فرح بأوالده وهم فرحون= جوالن  .٦

  .لمسيرة المؤمنين مع فاديهم نحو السماء

 

٩٨ 



 )العشرون اإلصحاح(يشوع 

 

 ط البالد ليسهل الوصول إليهاونالحظ ان المدن تتوس

 .شماالً فى نفتالى غرب األردن  قادش .١

 .وسط فى أفرايم غرب األردن  شكيم .٢

 .جنوباً فى يهوذا غرب األردن  حبرون .٣

 .دنشماالً مقابل أريحا شرق األر  باصر .٤

 .نوسط شرق األرد  راموت .٥

 .جنوب شرق األردن  جلعاد .٦

٩٩ 



 )والعشرون الحادى اإلصحاح(يشوع 
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إلى  وإلى يشوع بن نون وثم تقدم رؤساء أباء الالويين إلى العازار الكاهن"): ٣-١(اآليات 

كلموهم في شيلوه في ارض كنعان قائلين قد أمر الرب ، ورؤساء أباء أسباط بني إسرائيل

 فأعطى بنو إسرائيل ،م نعطى مدنا للسكن مع مسارحها لبهائمناعلى يد موسى أمروه

 ".الالويين من نصيبهم حسب قول الرب هذه المدن مع مسارحها

وليس معنى هذا أن . فاهللا هو نصيبهم. .حِرم الالويون من أن يكون لهم نصيباً وسط أخوتهم

 فاهللا ال .جميع األسباط مدينة بين ٤٨ فها نحن نجد أنهم حصلوا على .يتركهم اهللا مشردين

 ويبدوا أنه فى .يحرم أوالده الذى هو نصيبهم من شىء فكانت مدن الالويين أكثر من أى سبط

البداية حيث كان عدد الالويين صغيراً سكن معهم شعب كل سبط فى مدنهم وهذا يظهر من 

 . .أن

 .داود ملك فى حبرون وهى مدينة للالويين وأقام فيها .١

  .)١٩قض (وا فى جبعة وأعتدوا على سرية الالوى البنيامينيون أقام .٢

  .ومع الزمن أمتلك الالويون وحدهم مدنهم

ويعقوب تنبأ على شمعون والوى بأن يتشتتوا وسط األسباط وهذا ما حدث لكليهما فنجد أن 

شمعون كان نصيبه وسط يهوذا بل أبتلع فى يهوذا ونجد ان سبط الوى قد تشتت فى وسط 

عون ألنهم أستمروا فى خطيتهم ضاعوا وسط يهوذا أما الوى فيقدم لنا  ولكن شم.األسباط

 فقد كان سبط الوى هو السبط الذى كانت له غيرة على وصايا اهللا ،مثاالً عّما تفعله التوبة

فاختارهم اهللا رجاالً لخدمته ووزعهم على األسباط حسب نبوة يعقوب لكن كمصابيح وسرج 

 . على كل األسباط بنور التعليم واإلرشاد كدارسين لشريعة اهللاأستنارت بالنور اإللهى فتضئ

ونالحظ ان الكهنة والالويين فى أشخاص رؤساء أبائهم تقدموا ليطالبوا بحقهم فى السكن وسط 

 حسب وعد اهللا ونحن علينا ان نطلب الميراث من اهللا ودالتنا الوحيدة هى وعده ،الشعب كله

 أنتشروا وسط الشعب فالكاهن ال يعيش منعزالً بل عضواً  والكهنة.واهللا يستجيب لمن يطلب

 والحظ .حياً فى الجماعة وخادماً لهم يعمل لحسابهم فى الرب لينعم الكل بالميراث األبدى

 ،لالويين والكهنة) أمور مادية(التبادل بين األسباط والالويين فاألسباط أعطوا األرض 

 وحصل الكهنة على نصيبهم فى سبط .ماويةوالكهنة والالويين أعطوهم خدمة األمور الس
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 )والعشرون الحادى اإلصحاح(يشوع 

 

 ٤ ، مدن فى يهوذا٨(يهوذا ألن أورشليم ستكون مقر الهيكل وكان هذا بحسب علم اهللا السابق 

 .) فى شمعون١ ،فى بنيامين

 

 الالويين من الكاهن هرون لبني فكان القهاتيين لعشائر القرعة فخرجت): "٤٥-٤(اآليات 

 لبني و .بنيامين سبط من و شمعون سبط من و يهوذا طسب من مدينة عشرة ثالث بالقرعة

 سبط نصف من و دان سبط من و افرايم سبط عشائر من بالقرعة مدن عشر الباقين قهات

 سبط من و يساكر سبط عشائر من بالقرعة مدينة عشرة ثالث جرشون لبني و .منسى

 حسب مراري لبني و .باشان في منسى سبط نصف من و نفتالي سبط من و اشير

 فاعطى .زبولون سبط من و جاد سبط من و راوبين سبط من مدينة عشرة اثنتا عشائرهم

 و .موسى يد على الرب امر كما بالقرعة مسارحها و المدن هذه الالويين اسرائيل بنو

 فكانت .باسمائها المسماة المدن هذه شمعون بني سبط من و يهوذا بني سبط من اعطوا

 اعطوهم و .لهم كانت االولى القرعة الن الوي بني من تيينالقها عشائر من هرون لبني

 و المدينة حقل اما و .حواليها مسرحها مع يهوذا جبل في حبرون هي عناق ابي اربع قرية

 القاتل ملجا مدينة الكاهن هرون لبني اعطوا و .له ملكا يفنة بن لكالب فاعطوها ضياعها

 و .مسرحها و اشتموع و مسرحها و يتير و .مسارحها و لبنة و مسارحها مع حبرون

 شمس بيت و مسرحها و يطة و مسرحها و عين و .مسرحها و دبير و مسرحها و حولون

 و جبع و مسرحها و جبعون بنيامين سبط من و .السبطين هذين من مدن تسع مسرحها و

 هرون بني مدن جميع .مدن اربع مسرحها و علمون و مسرحها و عناثوث .مسرحها

 بني من الباقين الالويين قهات بني عشائر اما و .مسارحها مع مدينة عشرة ثثال الكهنة

 افرايم جبل في مسرحها و شكيم اعطوهم و .افرايم سبط من قرعتهم مدن فكانت قهات

 مسرحها و حورون بيت و مسرحها و قبصايم و .مسرحها و جازر و القاتل ملجا مدينة

 و مسرحها و ايلون و .مسرحها و جبثون و مسرحها و التقى دان سبط من و .مدن اربع

 رمون جت و مسرحها و تعنك منسى سبط نصف من و .مدن اربع مسرحها و رمون جت

 لبني و .الباقين قهات بني لعشائر مسارحها مع عشر المدن كل .اثنتين مدينتين مسرحها و

 و شانبا في جوالن منسى سبط نصف من القاتل ملجا مدينة الالويين عشائر من جرشون

 دبرة و مسرحها و قشيون يساكر سبط من و .ثنتان مدينتان مسرحها و بعشترة و مسرحها
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 )والعشرون الحادى اإلصحاح(يشوع 

 

 اشير سبط من و .مدن اربع مسرحها و جنيم عين و مسرحها و يرموت و .مسرحها و

 اربع مسرحها و رحوب و مسرحها و حلقة و .مسرحها و عبدون و مسرحها و مشال

 و دور حموت و مسرحها و الجليل في قادش لقاتلا ملجا مدينة نفتالي سبط من و .مدن

 ثالث عشائرهم حسب الجرشونيين مدن جميع .مدن ثالث مسرحها و قرتان و مسرحها

 يقنعام زبولون سبط من الباقين الالويين مراري بني لعشائر و .مسارحها مع مدينة عشرة

 من و .مدن عارب مسرحها و نحالل و مسرحها و دمنة و .مسرحها و قرتة و مسرحها و

 و ميفعة و مسرحها و قديموت و .مسرحها و يهصة و مسرحها و باصر راوبين سبط

 و مسرحها و جلعاد في راموت القاتل ملجا مدينة جاد سبط من و .مدن اربع مسرحها

 المدن فجميع .اربع المدن كل مسرحها و يعزير و مسرحها و حشبون .مسرحها و محنايم

 عشرة اثنتا قرعتهم كانت و الالويين عشائر من الباقين رهمعشائ حسب مراري لبني التي

 .مسارحها مع مدينة اربعون و ثمان اسرائيل بني ملك وسط في الالويين مدن جميع .مدينة

 الرب فاعطى .المدن هذه لكل هكذا حواليها مسارحها مع مدينة مدينة المدن هذه كانت

 الرب فاراحهم .بها سكنوا و فامتلكوها همالبائ يعطيها ان اقسم التي االرض جميع اسرائيل

 الرب دفع بل اعدائهم جميع من رجل قدامهم يقف لم و البائهم اقسم ما كل حسب حواليهم

 بيت الرب به كلم الذي الصالح الكالم جميع من كلمة تسقط لم .بايديهم اعدائهم جميع

 ."صار الكل بل اسرائيل
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 )والعشرون الثانى اإلصحاح(يشوع 

 

áæ†ÃÖ]æ<îÞ^nÖ]<|^v‘ý] 

 ."نصف سبط منسى والجاديين وئذ دعا يشوع الراوبينيينحين" ):١(آيه 

 وهذا حدث غالباً بعد إنتهاء الحرب وليس بعد التقسيم وهذا سيحدث لكل منّا بعد أن تنتهى 

 .معاركنا وجهادنا على األرض ضد قوات الشر يرسلنا اهللا للراحة
 

سمعتم صوتي  والربقال لهم أنكم قد حفظتم كل ما أمركم به موسى عبد و "):٢،٣(اآليات 

حفظتم ما يحفظ  ولم تتركوا اخوتكم هذه األيام الكثيرة إلى هذا اليوم، وفي كل ما أمرتكم به

 ".وصية الرب إلهكم

 وإذا كان السبطين والنصف يمثلون .أى ما يجب حفظه وهو وصية الرب= حفظتم ما يحفظ 

 حفظ الوصايا اإللهية وجاهد  كل من،كنيسة العهد القديم فهم سيرثون مع كنيسة العهد الجديد

 . وهنا يشوع يدعوهم ليهبهم الميراث.سواء فى عهد الناموس أو عهد النعمة
 

اذهبوا إلى  واآلن قد أراح الرب إلهكم اخوتكم كما قال لهم فانصرفوا اآلنو" ):٤(آيه 

 ".خيامكم في ارض ملككم التي أعطاكم موسى عبد الرب في عبر األردن

 وروحياً فنحن فى جسدنا هذا كمن .كنهم فى خيام أسموا بيوتهم خياممن كثرة س= خيامكم 

 .)١ : ٥كو ٢(يسكن الخيام ألن الخيمة تدل على زوال كل شئ وعلى الغربة 

 

 موسى بها امركم التي الشريعة و الوصية تعملوا ان جدا احرصوا انما و): "٧-٥(اآليات 

 و به تلصقوا و وصاياه تحفظوا و قهطر كل في تسيروا و الهكم الرب تحبوا ان الرب عبد

 لنصف و .خيامهم الى فذهبوا صرفهم و يشوع باركهم ثم .نفسكم بكل و قلبكم بكل تعبدوه

 عبر في اخوتهم مع يشوع فاعطاهم االخر نصفه اما و باشان في موسى اعطى منسى سبط

 ".باركهم خيامهم الى ايضا يشوع صرفهم عندما و غربا االردن

 

 ذهب وبمواش كثيرة جدا بفضة وكلمهم قائال بمال كثير ارجعوا إلى خيامكم و-) :٨(آيه 

 .مالبس كثيرة جدا اقسموا غنيمة أعدائكم مع اخوتكم وحديد ونحاسو
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 )والعشرون الثانى اإلصحاح(يشوع 

 

 ورجال العهد القديم لهم عطايا كثيرة فضالً .يشوع لم يردهم فارغين واهللا ال يردنا فارغين

 . ومادية فضالً عن الميراث األبدىعن الميراث األبدى وهكذا نحن لنا عطايا روحية
 

 بني عند من ذهبوا و منسى سبط نصف و جاد بنو و راوبين بنو فرجع "):٢٩-٩(اآليات 

 التي ملكهم ارض جلعاد ارض الى يسيروا لكي كنعان ارض في التي شيلوه من اسرائيل

 ض كنعانجاءوا إلى دائرة األردن التي في ار و.موسى يد على الرب قول حسب بها تملكوا

نصف سبط منسى هناك مذبحا على األردن مذبحا عظيم  وبنو جاد وبنى بنو رأوبينو

نصف سبط منسى  وبنو جاد و فسمع بنو إسرائيل قوال هوذا قد بنى بنو رأوبين،المنظر

لما سمع بنو إسرائيل و ،مذبحا في وجه ارض كنعان في دائرة األردن مقابل بني إسرائيل

 فأرسل بنو إسرائيل ،سرائيل في شيلوه لكي يصعدوا إليهم للحرباجتمعت كل جماعة بني إ

 ،نصف سبط منسى إلى ارض جلعاد فينحاس بن العازار الكاهن وبني جاد وإلى بني رأوبين

وعشرة رؤساء معه رئيسا واحدا من كل بيت أب من جميع أسباط إسرائيل كل واحد رئيس 

نصف سبط منسى إلى  وبني جاد وأوبين فجاءوا إلى بني ر،بيت آبائهم في ألوف إسرائيل

 هكذا قالت كل جماعة الرب ما هذه الخيانة التي خنتم بها اله ،كلموهم قائلين وارض جلعاد

 أقليل ،إسرائيل بالرجوع اليوم عن الرب ببنيانكم ألنفسكم مذبحا لتتمردوا اليوم على الرب

 حتى ترجعوا ،في جماعة الربكان الوبا  ولنا إثم فغور الذي لم نتطهر منه إلى هذا اليوم

هو غدا يسخط على كل جماعة  وانتم اليوم عن الرب فيكون أنكم اليوم تتمردون على الرب

لكن إذا كانت نجسة ارض ملككم فاعبروا إلى ارض ملك الرب التي يسكن فيها ، وإسرائيل

نفسكم مذبحا علينا ال تتمردوا ببنائكم أل وعلى الرب ال تتمردوا وتملكوا بيننا ومسكن الرب

 أما خان عخان بن زارح خيانة في الحرام فكان السخط على كل ،غير مذبح الرب إلهنا

نصف سبط  وبنو جاد و فأجاب بنو رأوبين،هو رجل لم يهلك وحده بإثمه وجماعة إسرائيل

إسرائيل  و اله اآللهة الرب اله اآللهة الرب هو يعلم،قالوا لرؤساء ألوف إسرائيل ومنسى

 بنياننا ،أمروهم كان بخيانة على الرب ال تخلصنا هذا اليوم ووهم كان بتمردسيعلم أمر

ألنفسنا مذبحا للرجوع عن الرب آنية إلصعاد محرقة عليه آنية تقدمة آنية لعمل ذبائح 

عن سبب قائلين غدا يكلم  وأمروهم كنا لم نفعل ذلك خوفا، وسالمة عليه فالرب هو يطالب

 بينكم يا بني رأوبين و قد جعل الرب تخما بيننا،للرب اله إسرائيلو بنوكم بنينا قائلين ما لكم
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 )والعشرون الثانى اإلصحاح(يشوع 

 

 فقلنا نصنع ،بني جاد األردن ليس لكم قسم في الرب فيرد بنوكم بنينا حتى ال يخافوا الربو

بين  وبينكم و بل ليكون هو شاهدا بيننا،ال للذبيحة ونحن ألنفسنا نبني مذبحا ال للمحرقة

ال يقول بنوكم  وذبائح سالمتنا وذبائحنا وة الرب أمامه بمحرقاتناأجيالنا بعدنا لكي نخدم خدم

ألجيالنا غدا أننا نقول  وقلنا يكون متى قالوا كذا لنا، وغدا لبنينا ليس لكم قسم في الرب

 ،بينكم وال للذبيحة بل هو شاهد بيننا وانظروا شبه مذبح الرب الذي عمل آباؤنا ال للمحرقة

نرجع اليوم عن الرب لبناء مذبح للمحرقة آنية  ود على الربحاشا لنا منه أمروهم نتمر

 ".التقدم آنية الذبيحة عدا مذبح الرب إلهنا الذي هو قدام مسكنه

 كان رأى السبطين والنصف أن هذا المذبح ليس لتقديم ذبيحة بل هو شاهد -:مذبح بال ذبيحة 

نسى أبناؤهم صلتهم أنهم جزء من جماعة الرب ولهم نصيباً فى مذبح الرب وحتى ال ي

فحينما يسأل األوالد ما هذا المذبح الذى ال يقدم عليه ذبائح يرد األباء أن . باألسباط عبر النهر

أبائنا أباء السبطين والنصف هم من شعب إسرائيل وهم مفصولين عن هذا الشعب فقط 

تراكهم فى  ويكون هذا المذبح إعالناً عن وحدتهم واش.بواسطة نهر األردن لكنهم شعب واحد

 ونالحظ اسلوب حديث أباء السبطين والنصف عن اهللا بكل توقير .مذبح اهللا الواحد فى كنعان

 ويرى البعض .إثباتا إلخوتهم أنهم ال يؤمنون وال يعبدون وال يحبون سوى اهللا يهوه إله األلهه

 ملء فى هذا التصرف نبوة عن عودة اليهود إلى اإليمان المسيحى فى األيام األخيرة بعد

 وبناء المذبح يشير لإليمان .كنيسة األمم، أى عودة رجال السبطين ونصف إلى أراضيهم

 ويكون هذا المذبح بال ذبيحة إشارة إلنتهاء .الواحد بين كنيسة المسيح والبقية اليهودية المؤمنة

ذا أى يقدموا ذبائح أللهه غريبة على مذبحهم ه=  تتمردوا -:١٦ وفى .دور الذبيحة الحيوانية

أو على األقل يقدموا ذبائح على مذبح آخر غير مذبح خيمة اإلجتماع مخالفين وصية المذبح 

 المقصود أن خطية فرد تجلب غضب الرب على الجماعة كلها فيأتى ١٧،١٨،٢٠الواحد وفى 

 وتكون مخالفتهم بإقامة هذا المذبح سبباً لشر عظيم على كل إسرائيل وفى .عليهم كلهم الشر

أرض أى إذا كنتم تتصورون إن أرضكم نجسة ألنكم بال هيكل فى وسطكم نجسة ) ١٩(

 .أى أن كان بنياننا هذا= بنياننا ) ٢٣( وفى .فتعالوا اسكنوا فى وسطنا غرب األردن
 

 اسرائيل الوف رؤوس و الجماعة رؤساء و الكاهن فينحاس فسمع" ):٣٤-٣٠ (اآليات

 فقال .اعينهم في فحسن منسى بنو و جاد بنو و راوبين بنو به تكلم الذي الكالم معه الذين
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 )والعشرون الثانى اإلصحاح(يشوع 

 

 بيننا الرب ان علمنا اليوم منسى بني و جاد بني و راوبين لبني الكاهن العازار بن فينحاس

 رجع ثم .الرب يد من اسرائيل بني انقذتم قد فاالن الخيانة بهذه الرب تخونوا لم النكم

 الى جلعاد ارض من جاد بني و نراوبي بني عند من الرؤساء و الكاهن العازار بن فينحاس

 و اسرائيل بني اعين في االمر فحسن .خبرا عليهم ردوا و اسرائيل بني الى كنعان ارض

 بنو كان التي االرض تخريب و للحرب اليهم بالصعود يفتكروا لم و اهللا اسرائيل بنو بارك

نه شاهد بيننا بنو جاد المذبح عيدا أل وسمى بنو رأوبينو .بها ساكنين جاد بنو و راوبين

 ".أمروهم الرب هو اهللا

  .الكلمة تعنى شهادة= عيداً 
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 )والعشرون الثالث اإلصحاح(يشوع 

 

áæ†ÃÖ]æ<oÖ^nÖ]<|^v‘ý] 

ونجد يشوع .  نجد خطابه الوداعى الثانى٢٤ وفى ص .نجد هنا خطاب يشوع الوداعى األول

هنا فى نهاية حياته يدعو الشيوخ ليسلمهم وصاياه الوداعية التى جاءت مطابقة إليمانه 

 . وإذا كانت تعاليم المعلم مطابقة لحياته تكون لها قوة وفاعلية،وسلوكه العملىوعبادته 

 .وملخص نصائح يشوع

 .)٦آية (حفظ وصايا الرب  .١

 .)١١آية (محبة اهللا  .٢

آيات (عدم اإلختالط بالوثنيين أو مصاهرتهم حتى ال يسقطوا فى فخ الوثنية  .٣

١٢،١٣(. 

أمانة اهللا معهم وأنه نفذ كل وعوده لهم تذكر عمل اهللا معهم ومع أبائهم مما يدل على  .٤

 .ومّما يساعدنا على حفظ وصايا اهللا وعلى محبته أن نذكر إحساناته المستمرة لنا

 

كان غب أو كثيرة بعدما أراح الرب إسرائيل من أعدائهم حواليهم أمروهم و" ):١،٢(آيه 

 و قضاته و هرؤساء و شيوخه و اسرائيل جميع يشوع فدعا .يشوع شاخ تقدم في األيام

 ".االيام في تقدمت شخت قد انا لهم قال و عرفاءه

 بعد أياٍم= غّب أيام 

 

انتم قد رأيتم كل ما عمل الرب إلهكم بجميع أولئك الشعوب من أجلكم الن  و-) :٣(آيه 

 الرب إلهكم هو المحارب عنكم

أن ينسى الراعى  فما أجمل .الحظ أنه لم يقل ما عملته من أجلكم= كل ما عِمَل الرب إلهكم 

نفسه حتى فى اللحظات األخيرة وينسى تعبه وجهاده وأسهاره ويركز أنظار شعبه إلى اهللا 

 فمحبتهم هللا .صانع جميع العجائب معه والذى أحبهم وقّدم لهم الميراث ليلهب قلوبهم بمحبة اهللا

 .هى التى تضمن لهم ميراثهم

 اسباطكم حسب ملكا الباقين الشعوب ءهؤال بالقرعة لكم قسمت قد انظروا): "٨-٤(اآليات 

 الرب و .الشمس غروب نحو العظيم البحر و قرضتها التي الشعوب جميع و االردن من

 .الهكم الرب كلمكم كما ارضهم فتملكون قدامكم من يطردهم و امامكم من ينفيهم هو الهكم

١٠٧ 



 )والعشرون الثالث اإلصحاح(يشوع 

 

دوا عنها تعملوا كل المكتوب في سفر شريعة موسى حتى ال تحي وفتشددوا جدا لتحفظوا

 اسم تذكروا ال و معكم الباقين اولئك الشعوب هؤالء الى تدخلوا ال حتى. يمينا آنية شماال

 فعلتم كما الهكم بالرب الصقوا لكن و. لها تسجدوا ال و تعبدوها ال و بها تحلفوا ال و الهتهم

 ".اليوم هذا الى

 لقد ظل يرددها ويلهج .فى أذنيهفكلمات اهللا ظلت ترن ) ٧ : ١(الحظ أنه يكرر ما قاله له اهللا 

إن جوهر . فيها ويحفظها فى فكره ككنز وها هو يقدمها لشعبه كأثمن كنز عرفه وإختبره

  .التقليد أن نسلم للجيل القادم كلمة اهللا بال إنحراف كما تسلمناها وعشناها

 

أحد أما انتم فلم يقف  وقوية وقد طرد الرب من أمامكم شعوبا عظيمة" ):١١-٩(اآليات 

 رجل واحد منكم يطرد ألفا الن الرب إلهكم هو المحارب عنكم كما ،قدامكم إلى هذا اليوم

 ". فاحتفظوا جدا ألنفسكم أمروهم تحبوا الرب إلهكم،كلمكم

 وحينما نذكر حسنات اهللا .يبعث فيهم الرجاء خالل الخبرة التى عاشوها وكيف أحسن اهللا إليهم

ا أن يسوع هو هو أمس واليوم وإلى األبد فتزداد محبتنا علينا نشكره ونسبحه ويزداد رجاؤن

 لذلك . وعلينا أيضاَ أن نذكر ضعفاتنا وخطايانا فنطلب مراحم اهللا وال ننتفخ بكبرياء.هللا

كان = ال يقف أحد قدامكم ". ٥٠"الكنسية فى بدء كل صالة تصلى صالة الشكر والمزمور 

 .أنه لكل واحد ولكل الشعب عبر كل األجيالولكن يشوع فهمه ) ٥ : ١(هذا وعد اهللا ليشوع 

قارن مع أن  =رجل واحد يطرد ألف ) ١١ : ١٩يو (فهو وعد إلهى يجدد رجاؤنا فى الرب 

 فنفهم أن .اهللا أعطانا أن ندوس الحيات والعقارب وهى أجناد الشر الروحية فى السماويات

  .هذا وعد من اهللا بأن نهزم الشيطان

 

 لصقتم ببقية هؤالء الشعوب أولئك الباقين معكم و إذا رجعتملكنو" ):١٦-١٢(اآليات 

 فاعلموا يقينا أمروهم الرب إلهكم ال يعود يطرد ،هم إليكم ودخلتم إليهم وصاهرتموهمو

شوكا في أعينكم  وسوطا على جوانبكم وشركا وأولئك الشعوب من أمامكم فيكونوا لكم فخا

ها أن اليوم ذاهب في ، وكم إياه الرب إلهكمحتى تبيدوا عن تلك األرض الصالحة التي أعطا

كل أنفسكم انه لم تسقط كلمة واحدة من جميع  وتعلمون بكل قلوبكم وطريق األرض كلها

يكون كما ، والكالم الصالح الذي تكلم به الرب عنكم الكل صار لكم لم تسقط منه كلمة واحدة

١٠٨ 



 )والعشرون الثالث اإلصحاح(يشوع 

 

 عنكم كذلك يجلب عليكم الرب كل انه أتى عليكم كل الكالم الصالح الذي تكلم به الرب إلهكم

 حينما تتعدون ،الكالم الرديء حتى يبيدكم عن هذه األرض الصالحة التي أعطاكم الرب إلهكم

تسجدون لها يحمى غضب  وتعبدون آلهة أخرى وتسيرون وعهد الرب إلهكم الذي أمركم به

 ".الرب عليكم فتبيدون سريعا عن األرض الصالحة التي أعطاكم

ث عن الجوانب اإليجابية وكشف لهم عن محبة اهللا لهم المعلنة خالل أعماله  بعد أن تحد

 بدأ يحذرهم أن ينتكسوا روحياً . وكلمهم عن حفظ الوصايا كسند لهم وسر رجائهم.معهم

ويلتصقوا بالخطية فتتحول نصرتهم إلى هزائم بشعة إن رجعتم وإلتصقتم بالشعوب 

 هذه اآلية تضع مبدأ روحى هام .وسوطاً وشوكاً. ..يكونون لكم فخاً وشركاً. ..وصاهرتموهم

 فمن أحبوهم وصاهروهم صاروا .فإن الخطية عقوبتها فى نفسها أو الخطية هى عقوبة نفسها

 وإذ نقبل الخطية وندخل معها فى عالقات أشبه بالزواج يسلمنا اهللا نفسه لها .سبباً آلالمهم

 قد نظن .منا وتكون لنا فخاً وشركاً نسقط فيهإلذاللنا فتكون شهوة قلوبنا هى بعينها سر تحطي

أننا بالخطية ننال لذة وفرصة ال تعوض وإذ بها تكون كالسياط تنزل علينا ونجد أنفسنا وإذ 

ولكى ) مثل مصيدة الفئران وبها الطعم لتجذب الفريسة فيجد الفأر نفسه حبيساً(نحن فى فخ 

وهذه توجه لكل من يظن أنه من = ا يعطيهم يشوع عظة قال أنا ماٍض فى طريق األرض كله

 وليس هناك من سيبقى .حقه أن يستمتع بالخطية فعليه أن يذكر أن الموت كلص يأتى فجأة

 وهناك ملحوظة أخرى أن .على األرض لألبد فماذا انتفع لو ربحت العالم وخسرت نفسى

تحت الجزية الكنعانيين فى حالة ضعف و= يشوع يحذرهم والخطايا األن غير متسلطة عليهم 

وهكذا إبليس األن فى حالة إنكسار بعد الصليب مربوط بسلسلة وال سلطان له علينا وقد 

 ولكن إن ذهبنا نحن .ننخدع بالخطايا التى تتسلل إلينا فى ضعف أو نذهب لها فى تساهل

  . لذلك يحذر يشوع ال ترجعوا وتلتصقوا بها.بأنفسنا نجدها قوية وندخل فى أسرها

١٠٩ 



 )والعشرون رابعال اإلصحاح(يشوع 

 

١١٠ 
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 لخطاب الوداعى الثانى أو الوصاياا
 

 و اسرائيل شيوخ دعا و شكيم الى اسرائيل اسباط جميع يشوع وجمع" ):١،٢ (اآليات

قال يشوع لجميع الشعب هكذا قال و .الرب امام فمثلوا عرفاءهم و قضاتهم و رؤساءهم

 أبو ناحور وأبو إبراهيمالرب اله إسرائيل آباؤكم سكنوا في عبر النهر منذ الدهر تارح 

 ".عبدوا آلهة أخرىو

 وهنا يشوع يبرز دور إبراهيم الذى نال المواعيد .تثبت أن ما قاله يشوع كان من عند الرب

 وهذا ليؤكد لهم أن إنتسابهم ألباء .رغماً عن أن شعبه كان وثنياً وأبوه كان يعبد ألهة أخرى

ى يفيدهم هو طاعتهم للرب وما يضرهم هو  إنما الذ.قديسين أو أشرار لن يفيدهم أو يضرهم

 . وليس حجة نتذرع بها شر أبائنا.عصيانهم

 
 

أكثرت  وسرت به في كل ارض كنعان وفأخذت إبراهيم أباكم من عبر النهر" ):٨-٣ (اآليات

 ليملكه سعير جبل عيسو اعطيت و عيسو و يعقوب اسحق واعطيت .أعطيته اسحق ونسله

 ما حسب مصر ضربت و هرون و موسى ارسلت و .مصر الى فنزلوا بنوه و يعقوب اما و

 المصريون تبع و البحر دخلتم و مصر من اباءكم فاخرجت .اخرجتكم ثم وسطها في فعلت

 بين و بينكم ظالما فجعل الرب الى فصرخوا .سوف بحر الى فرسان و بمركبات اباءكم

 القفر في اقمتم و مصر في فعلت ما اعينكم رات و فغطاهم البحر عليهم جلب و المصريين

 دفعتهم و فحاربوكم االردن عبر في الساكنين االموريين ارض الى بكم اتيت ثم .كثيرة اياما

 ".امامكم من اهلكتهم و ارضهم فملكتم بيدكم

 .تشير إلحسانات اهللا ووعوده ألبائهم وهكذا فى اآليات التالية
 

دعا بلعام بن  وأرسل وإسرائيلحارب  وقام باالق بن صفور ملك موآبو" ):٩،١٠ (اآليات

 ".و لم اشا ان اسمع لبلعام فبارككم بركة و انقذتكم من يده. بعور لكي يلعنكم

  -:باالق لم يحارب إسرائيل بجيوش عسكرية بل = وحارب إسرائيل . ..وقام باالق



 )والعشرون رابعال اإلصحاح(يشوع 

 

١١١ 

 .زنا بنات موآب مع الشعب .١

 .عودة باالق لبلعام ليلعن الشعب .٢
 

 أتيتم إلى أريحا فحاربكم أصحاب أريحا االموريون ون ثم عبرتم األرد-) :١١(آية 

 .اليبوسيون فدفعتهم بيدكم والحويون والجرجاشيون والحثيون والكنعانيون والفرزيونو

لم يسجل الكتاب كيف حاربت إريحا الشعب وربما هم بدءوا الحرب ضد الشعب وربما  

  .رباً حدثت وعموماً يشوع يسجل هنا أن ح.الحرب حدثت بعد سقوط األسوار

 

طردتهم من أمامكم أي ملكي االموريين ال  وأرسلت قدامكم الزنابيرو" ):١٤-١٢(اآليات 

 من و بها تسكنون و تبنوها لم مدنا و عليها تتعبوا لم ارضا اعطيتكم و .ال بقوسك وبسيفك

 انزعوا و امانة و بكمال اعبدوه و الرب اخشوا فاالن .تاكلون تغرسوها لم زيتون و كروم

 ".الرب اعبدوا و مصر في و النهر عبر في اباؤكم عبدهم الذين االلهة

 ولعلها هى روح الرعب .ربما تكون الزنابير حقيقية طاردت السكان وأرعبتهم= الزنابير 

الذين ) والزنابير رمز للمصريين( ولعلها جيش المصريين .الذى أرسله اهللا كما قالت رحاب

نيين إليها بفترة فحطموا قوة ملوكها وهيأوا الطريق بذلك هاجموا المنطقة قبل دخول العبرا

 مرة ثانية نجد يشوع فى اآليات . فاألحداث كلها تسير بخطة إلهيه غير منظورة.للشعب

السابقة يتحدث عن أمانة اهللا نحو شعبه وأنه إختار هذا الشعب ليكون شعباً خاصاً له بدعوته 

 وكل هذا ليحبوا .عب وإنقاذه إياهم من أيادى أعدائهمإلبراهيم وبركاته المستمرة نحو هذا الش

 فاهللا ال يلزم احداً . يحبون الرب إلنه هو أحبهم أوالً.الرب ويكون الرب هو إختيارهم الحر

 .بمحبته فاهللا يقدس الحرية اإلنسانية، فاهللا يطلب اإلنسان كإبن حر يلتصق بأبيه بفرح وسرور

 .ويشوع يقدم نفسه مثالً
 

أمروهم ساء في أعينكم أمروهم تعبدوا الرب فاختاروا ألنفسكم اليوم من و" -:) ١٥(آية 

أمروهم كان آلهة  وتعبدون أمروهم كان اآللهة الذين عبدهم آباؤكم الذين في عبر النهر

 ".بيتي فنعبد الرب واالموريين الذين انتم ساكنون في أرضهم وأما أن

 . مثالً فالعبادة تنبع من حرية كاملةيشوع يقدم نفسه= بيتي فنعبد الرب  ووأما أن
 



 )والعشرون رابعال اإلصحاح(يشوع 

 

١١٢ 

 الن. اخرى الهة لنعبد الرب نترك ان لنا حاشا قالوا و الشعب فاجاب" ):٢٥-١٦ (اآليات

 امام عمل الذي و العبودية بيت من مصر ارض من اباءنا و اصعدنا الذي هو الهنا الرب

 الشعوب جميع في و فيها سرنا التي الطريق كل في حفظنا و العظيمة االيات تلك اعيننا

 الساكنين االموريين و الشعوب جميع امامنا من الرب طرد و .وسطهم في عبرنا الذين

فقال يشوع للشعب ال تقدرون أمروهم تعبدوا  .الهنا هو النه الرب نعبد ايضا فنحن االرض

 عبدتم و الرب تركتم واذا .خطاياكم واله غيور هو ال يغفر ذنوبكم والرب ألنه اله قدوس

 بل ال ليشوع الشعب فقال .اليكم احسن ان بعد يفنيكم و اليكم فيسيء يرجع غريبة الهة

 لتعبدوه الرب النفسكم اخترتم قد انكم انفسكم على شهود انتم للشعب يشوع فقال .نعبد الرب

 الرب الى قلوبكم اميلوا و وسطكم في التي الغريبة االلهة انزعوا فاالن .شهود نحن فقالوا

 عهدا يشوع قطع و .نسمع لصوته و نعبد الهنا الرب ليشوع الشعب فقال .يلاسرائ اله

 ".شكيم في حكما و فريضة لهم جعل و اليوم ذلك في للشعب

 وإن عبدوه .يشوع يحذرهم أن عبادة الرب تستلزم أن يكون القلب كامالً مع اهللا فهو إله غيور

حظ أن اهللا يجذبنا لنتقدم إليه بكامل  ونال.بحياة غير مقدسة إنما يجلبون التأديب على أنفسهم

 .حريتنا ولكنه ال يلزم الذين يريدونه
 

نصبه  واخذ حجرا كبيرا وكتب يشوع هذا الكالم في سفر شريعة اهللاو" ):٢٨-٢٦ (اآليات

 يكون الحجر هذا ان الشعب لجميع يشوع قال ثم .هناك تحت البلوطة التي عند مقدس الرب

 تجحدوا لئال عليكم شاهدا فيكون به كلمنا الذي الرب كالم لك سمع قد النه علينا شاهدا

 ".ملكه الى واحد كل الشعب يشوع صرف ثم .الهكم

 : ٣١ويعقوب فعل نفس الشيء تك (أقام يشوع حجراً كشاهد على أقواله = الحجر شهادة 

ناك  فإن سكتوا تتكلم الحجارة وه، كأن هذه الحجارة أو هذا الحجر شاهد على موافقتهم.)٤٧

من بإهمالهم وحبهم للخطية ورفضهم هللا تصير قلوبهم أقسى من الحجارة وكأنهم حين 

 هذه الحجارة أقامها يشوع وكان فى ظنه أنها لوخز ضميرهم .يصمتون تنطق هذه الحجارة

 .إذا إرتدوا عن اهللا
 

 كان بعد هذا الكالم انه مات يشوع بن نون عبد الرب ابن مئة و-) :٣١-٢٩(اآليات 

 فدفنوه في تخم ملكه في تمنة سارح التي في جبل افرايم شمالي جبل ،ر سنينعشو



 )والعشرون رابعال اإلصحاح(يشوع 
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 كل أو الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوع و وعبد إسرائيل الرب كل أو يشوع،جاعش

  .الذين عرفوا كل عمل الرب الذي عمله إلسرائيلو

 سفر القضاة إفتتح كاتب اآليات المتبقية من سفر يشوع هو غالباً كاتب سفر القضاة فكاتب 

 وهذا السفر قد بدأ بموت موسى حيث بدون موته لم يكن .سفره بقوله وكان بعد موت يشوع

ممكناً العبور والتمتع بالميراث ويختتم هذا السفر بموت يشوع إذ بدون موت يسوع المسيح 

لذى  فيشوع يرمز للمسيح اا،وقيامته لن يتحقق الخالص ولذلك لم يذكر ان الشعب ندب يشوع

 .بموته صار خالص وفرح البشرية كلها
 

عظام يوسف التي اصعدها بنو إسرائيل من مصر دفنوها في شكيم  و-) :٣٣-٣٢(اآليات 

في قطعة الحقل التي اشتراها يعقوب من بني حمور أبي شكيم بمئة قسيطة فصارت لبني 

طيت له في جبل  ومات العازار بن هرون فدفنوه في جبعة فينحاس ابنه التي أع،يوسف ملكا

  .افرايم

 .غالباً دِفن يوسف منذ زمن ولكن ذكره هنا مع موت يشوع ومع موت العازار له معنى

رمز المسيح يشير أن عظام يوسف لم ) الكاهن(رمز المسيح والعازار ) القائد(فموت يشوع 

ض  فيوسف آمن بوعود اهللا ألبائه وأدرك أنه ال راحة لعظامه فى أر.تسترح سوى بهذا

 وهذا يشير للكنيسة .الغربة ولذلك سأل إخواته أن يصعدوا عظامه إلى أرض الميراث

المتغربة هنا التى لن تستريح تماماً إال حين تصعد أجسادنا فى اليوم العظيم لتقيم حيث يشوع 

 لكن فى طبيعة جديدة تليق باألبدية وموت العاذر رئيس .الحقيقى الجديد يسوعنا المسيح قائم

اهللا يعين = يشير أن ما تحقق لنا كان بشفاعة دم المسيح الكفارية ومعنا العازار الكهنة 

 . مقدماً إيانا أعضاء جسده المقدس، يشفع فينا لدى أبيه،فالمسيح اعاننا على الميراث بدمه
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