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 ِسْفُر َيُشوعَ 
 



γ٩γ 

ُشوعَ مقدمة سفر   َي
RδγϕηκΧκηϕγδ 

 :كاتب السفر   : أوال
ومعناه بالعبرية خالص ثـم ) ٨: ١٣عد(يشوع ابن نون من سبط أفرايم، كان اسمه هوشع 

وكتب فى الترجمة العربية يشوع، وهو نفس اسم . سماه موسى يهوشع ومعناه الرب خلص
 . فى اليونانية ومعناها اهللا مخلصيسوع 

ــــــى مصــــــر وخــــــرج  ــــــد ف ــــــديم  ٤٤مــــــع موســــــى وســــــنه ول ــــــى رفي  ســــــنة وحــــــارب عمــــــاليق ف
، ثــم )١٣: ٢٤خــر(، وصــعد مــع موســى إلــى الجبــل الســتالم الوصــايا )١٠-٨: ١٧خــر(

 ،)١٣عــد(صــار تلميــًذا لموســى الــذى أرســله مــع احــدى عشــر رجــًال لتجســس أرض الموعــد 
، وهو قائـد الشـعب فـى دخـول أرض )٢٣-١٨: ٢٧عد(وهو الذى قاد الشعب بعد موسى 

 .موعد وتقسيمها لهم بالقرعةال
باإلضـافة ) ٣١-٢٩: ٢٤ص(وقد كتب يشوع السفر كله ما عدا خبر موته والمذكور فـى 

، ١٣: ١٥يـش(إلى أخبار صغيرة حدثت بعد حياة يشـوع، وهى نصـرة كالب علـى حبـرون 
وقـــد ). ٤٧: ١٩يـــش(ودان علـــى لشـــم ) ١٩-١٥: ١٥يـــش(، وعثنئيـــل علـــى دبيســـر )١٤

مــا أليعــازار بــن هــارون رئــيس الكهنــة أو فينحــاس الكــاهن أو صــموئيل كتــب هــذه األجــزاء إ
 .النبى

 :ومما يثبت أن كاتب السفر هو يشوع ما يلى 
 .لغة السفر هى اللغة العبرية ولغته توافق ما استخدم أيام موسى ويشوع -١
اهتم موسى بسرد أحداث خروج بنى إسرائيل من مصر وٕاقامتهم فى برية سـيناء بكـل  -٢

شــرائع اهللا، ومــن الطبيعــى أن يســتكمل تلميــذه يشــوع أحــداث اســتقرارهم  مــا تحــوى مــن
وكمــا انتهــت أســفار موســى الخمســة فــى . فــى أرض الميعــاد التــى قــادهم فيهــا بنفســه

 .سفر التثنية بخبر موت موسى، هكذا أيًضا ينتهى سفر يشوع بخبر موت يشوع

 ).١: ١ص(يالحظ أن يشوع يتكلم عن نفسه باتضاع فيقول أنه خادم موسى  -٣

 



γ١٠γ 

 :احتوى السفر على أحداث خاصة عاينها يشوع وحده بنفسه مثل  -٤

 ...).٧: ٣، ٩-١: ١ص(أحاديث من اهللا ليشوع  -

 ).١٥-١٣: ٥ص(حديث جند الرب مع يشوع  -
 ).١٤-٦: ١٤ص(أحاديث من الناس مع يشوع مثل حديث كالب بن يفنة  -

) ٢٥: ٦ص(" راحــاب عاشــت فــى وســط إســرائيل إلــى هــذا اليــوم"ذكــر الســفر أن  -
 .وهى أيام يشوع

يــذكر الســفر أن تعهــد الشــعب هللا أمــام يشــوع قــد كتبــه يشــوع فــى ســفر شــريعة اهللا  -
 ).٢٦: ٢٤ص(

 
 :زمان كتابته   : ثانيا

عامـًا مـن  ٣١ويغطـى السـفر تـاريخ . م.ق ١٤٢٦كتبه يشوع فـى آخـر حياتـه حـوالى سـنة 
م بعـد مـوت .ق ١٤٢٠م إلـى مـوت ألعـازار بـن هـارون سـنة .ق ١٤٥١موت موسـى سـنة 
 .يشوع بست سنوات

 

 :مكان كتابته  : ثالثا 
 .فى تمنة حارس التى هى نصيب يشوع من أرض الموعد

 

 :أهداف السفر   : رابًعا 
 .نة اهللا فى الوفاء بعهده مع إبراهيم ونسله بأن يعطيهم األرضأما -١

 .قداسة اهللا الذى يغضب لوجود أى نجاسة فى شعبه وال يعود ينصره حتى يتوب -٢

عـــدل اهللا مـــع الشـــعوب الفاســـدة التـــى اســـتنفذت فتـــرة دعوتهـــا إلـــى التوبـــة، فحـــل بهـــا  -٣

 .الهالك والفساد



γ١١γ 

لضــــرورى إبــــادة الكثيــــر مــــن قبائــــل خطـــورة العثــــرة التــــى تنشــــر الخطيــــة، فكــــان مــــن ا -٤

خصوصًا وأن . الشعوب الوثنية التى حّددها فى كنعان، لمحاصرة الشر ومنع انتشاره

 .هذه المنطقة كانت تمر بها التجارة العالمية فيمكنها أن تلوث العالم كله

يوضــح الســفر عظمــة التلمــذة فيمــا اكســبته ليشــوع مــن بركــات عنــدما تتلمــذ لموســى،  -٥

 .وأكرموه مثل موسى نفسه فأطاعه الشعب

 
  :رموزه  : خامًسا

يعتبر يشوع فى هزيمته لألعداء وتمليك شعبه ألرض الموعـد رمـًزا للسـيد المسـيح الـذى  )١(

 .هزم الشيطان بالصليب وأعطى شعبه ميراث الملكوت

ـــدخل الشـــعب أرض  )٢( ـــدر أن ي ـــم يق ــــه موســـى ل ـــذى يرمـــز ل ـــاموس، ال ـــن الســـفر أن الن يعل

ألن . "سوع الذى يرمز له يشوع هو الذى استطاع ذلـك بفدائـهالموعد، لكن رب المجد ي

 ).١٧: ١يو" (الناموس بموسى أعطى، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار

يعتبر سفر يشوع، الذى يسجل انطالق كنيسة العهد القديم لتحقـق مـا وعـدت بـه، يشـبه  )٣(

 .مستوى روحى سفر أعمال الرسل الذى يسجل نفس المهمة لكنيسة العهد الجديد على

عبــور نهــر األردن يرمــز لســر المعموديــة الــذى يــدخلنا إلــى الحيــاة فــى الكنيســة والحيــاة  )٤(

 .األبدية

 
  :نبواته  : سادًسا
تنبــأ يشــوع بــأن مــن يعــود ويبنــى مدينــة أريحــا يضــع أساســها ببكــره ويقــيم أبوابهــا بصــغير  -١

 ).٣٤: ١٦مل١(، وتحقق هذا مع حيئيل البيتئيلى )٢٦: ٦ص(

ه األخير للشعب تنبأ عما سيقع بهم من عقـاب بسـبب ارتـدادهم، وقـد تحقـق هـذا فى إنذار  -٢

 .فغضب عليهم اهللا وأسلمهم ألعدائهم وأخرجهم من ديارهم

 



γ١٢γ 

  :أقسام السفر  : سابًعا 
 ).١٢-١ص(ب والنصرة الحرو  -١

 ).١٩-١٣ص(تقسيم األرض  -٢

 ).٢٤-٢٣ص(نصائح وداعية  -٣
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γ١٣γ 

 

ُشوعَ   ِسفُْر َي
RδγϕηκΧκηϕγδ 
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 اهللا يدعو خادمه
Rη Ε η 
 

 .خالص ودور الخادم والشعب فى ذلكليوضح هذا األصحاح دور اهللا فى إتمام ا
 

 ):٦-۱ع(دور هللا )  ۱( 

ُموَسى َعْبِدي «٢: َخاِدِم ُموَسىوََكاَن بـَْعَد َمْوِت ُموَسى َعْبِد الرَّبِّ َأنَّ الرَّبَّ قَاَل ِلَيُشوَع ْبِن ُنوٍن ١
. ائِيلَ فَاآلَن ُقُمِ◌ اْعبُـْر َهَذا اُألْرُدنَّ أَْنَت وَُكلُّ َهَذا الشَّْعِب ِإَلى اَألْرِض الَِّتي أَنَا ُمْعِطيَها لَِبِني ِإْسرَ . َقْد َماتَ 

َناَن َهَذا ِإَلى النـَّْهِر ٤. ْمُت ُموَسىُكلَّ َمْوِضٍع َتُدوُسُه ُبُطوُن َأْقَداِمُكْم َلُكْم َأْعطَْيُتُه َكَما َكلَّ ٣ ِمَن اْلبَـرِّيَِّة َولُبـْ
َال ٥. َوِإَلى اْلَبْحِر اْلَكِبيِر َنْحَو َمْغِرِب الشَّْمِس َيُكوُن ُتُخُمُكمْ , َجِميِع َأْرِض اْلِحثـِّيِّينَ , اْلَكِبيِر نـَْهِر اْلُفَراتِ 

. ُأْهِمُلَك َوَال أَتْـرُُككَ  الَ . َكَما ُكْنُت َمَع ُموَسى َأُكوُن َمَعكَ . َياِتكَ يَِقُف ِإْنَساٌن ِفي َوْجِهَك ُكلَّ أَيَّاِم حَ 
ْد َوَتَشجَّعْ ٦  .ألَنََّك أَْنَت تـَْقِسُم ِلَهَذا الشَّْعِب اَألْرَض الَِّتي َحَلْفُت ِآلبَائِِهْم َأْن ُأْعِطيَـُهمْ , َتَشدَّ

 
ــرب"يعلــن الســفر أن موســى  :۱ع ــد ال ــا مــن أجــل عظمتــه حتــى ال يعتبــره" عب . الشــعب إلًه

 : وهذا ألمرين " خادم موسى"وكذلك يلقب يشوع بأنه 
اتضاع من يشوع كاتب السفر فال يقول عن نفسه أنه الرئيس أو القائـد، وهـذا حمايـة لـه  -١

 .من الكبرياء
 .إعالن أنه ملتزم بكل تعاليم اهللا التى سلمها لموسى، فهو امتداد طبيعى له -٢



ُشوعَ   ِسفُْر َي

γ١٤γ 

ور اهللا فــى اســتالم الشــعب لميراثــه الــذى يشــير إلــى خــالص البشــر وتوضــح هــذه األعــداد د
وموســى يشــير للنــاموس الــذى ال يوصــل البشــرية إلــى الســماء ولكــن . واســتالمهم نصــيبهم الســمائى

 .يعدهم بذلك، ثم يسلم القيادة ليشوع الذى يرمز للمسيح الذى يعطينا الحياة األبدية

 

ويــأتى . طلــوب بسـرعة مــن يقودهــا بعـد موســىيمـوت الخــادم لكــن الخدمـة مســتمرة، وم :۲ع

" اآلن"وأن يـتم ذلـك فـوًرا . األمر اإللهى ليشوع، الذى مازال متأثًرا بموت موسى، بأن يستلم القيادة

كيــف ). ١٦، ١٥: ٣ص) (وقــت الحصــاد(فــى الوقــت الــذى كــان األردن فيــه فــى فصــل الفيضــان 

ًرا فائًضا عنيف السريان بدون وجـود معبـر يعبر يشوع بالشعب كله ونسائهم وأبنائهم وحاجياتهم نه

 !أو مراكب للعبور ؟) كوبرى(

ضعف انحدار نهر النيل ممـا يزيـد  ٣٠إذ أن معدل انحداره يعادل " منحدر"واألردن معناها 

 .العبور صعوبة، ولكن البد أن يتم وعد الرب لشعبه

 

، )٢٤: ١١،تث١ :١٣عد(اآلن يتمم اهللا وعده لموسى بإعطاء الشعب أرض الميعاد  :۳ع

ويعد اهللا شعبه أن كل ما تدوسه أقدامهم يكون . وأيًضا يتّمم وعوده لآلباء إبراهيم وٕاسحق ويعقوب

 :ملًكا لهم، فهذا يعنى 

 .محبة اهللا غير المحدودة لشعبه ليأخذوا قدر ما يستطيعون من األرض -١

 .أهمية الجهاد الروحى لنوال نعمة اهللا -٢

يدوس الشهوات األرضية قدر ما يستطيع فينال بركـات  ترمز إلى اإلنسان الروحى الذى -٣

 . سمائية ال تحصى

مـــع أنهـــم لـــم يمتلكـــوا بعـــد ألن فـــى قلـــب اهللا أن " لكـــم أعطيتـــه"ويقـــول اهللا بصـــيغة الماضـــى 

 .يعطيهم فهذا بالتالى أمر محتم البد أن يتم، أى أن وعد اهللا لهم أكيد
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γ١٥γ 

 .حدودكم: تخمكم  :٤ع

، ويمثلــــون أقــــوى الشــــعوب )١٥: ١٠تــــك(نعــــان بــــن حــــام هــــم بنــــى حــــث بــــن ك: الحثيــــين 

. الكنعانية، وتمتد بالدهم فى فلسطين وشـمال سـوريا وشـمال العـراق وفـى آسـيا الصـغرى أى تركيـا

وامتلك بنو إسرائيل بعض أراضيهم ولم يمتلكوا الباقى لتهاونهم فى تنفيذ وصايا اهللا بطـرد األشـرار 

 .وب كثيرة مع مصر أقوى الدول وقتذلكوتنقية األرض، وقد دخل الحثيون فى حر 

يوضح الرب حـدود األرض وهـى الصـحراء العربيـة وبريـة سـيناء جنوًبـا، ولبنـان شـماًال، نهـر 

ــا ٢٨٥٠الفــرات الــذى يبلــغ طولــه  ــًرا شــرًقا، والبحــر األبــيض المتوســط غرًب وبــذلك تبقــى . كيلــو مت

يرمـــز لـــه البحـــر المتوســـط خـــارج  البريـــة التـــى ترمـــز للجفـــاف الروحـــى والعـــالم بمائـــه المـــالح الـــذى

وقــد ذكــر بالتحديــد الحثيــين . وتشــمل هــذه المســاحة أرض الحثيــين وغيــرهم مــن الكنعــانيين. الحــدود

ألنهــم أقــوى الشــعوب فــى هــذه المنطقــة ليســاند شــعبه ويثبــت إيمــانهم وقــدرتهم علــى امــتالك أرض 

 .الميعاد حتى المناطق التى تسكن فيها الشعوب القوية

 

وع أن ال يقف أحد من هـذه الشـعوب الوثنيـة الـداخلين ليمتلكـوا أرضـهم أمامـه، يعد يش :٥ع

 .بل يخضع الكل له ويهزمهم ويطردهم، وكما ساند اهللا موسى كذلك يساند يشوع

 

شـجع اهللا يشـوع أيًضـا بأنـه سـيمتلك هـذه األرضـى التـى هـو داخـل إليهـا ويقسـمها بــين  :٦ع

 .هيم وٕاسحق ويعقوبأسباط بنى إسرائيل كما وعد اآلباء إبرا

اهللا هـــو البـــادئ بالمبـــادرة ليـــدفعنا فـــى طريـــق خالصـــنا بالمســـاندة والتشـــجيع والمصـــاحبة، فـــال   ?

 .نخف من الفشل وال نتراجع بل نكمل الطريق بقوته

 



ُشوعَ   ِسفُْر َي

γ١٦γ 

 ):۹-۷ع(دور الخادم )  ۲(

ْع ِجّداً لَِتَتَحفََّظ ِلْلَعَمِل َحَسَب كُ , ِإنََّما ُكْن ُمَتَشدِّداً ٧ . الشَّرِيَعِة الَِّتي َأَمَرَك ِبَها ُموَسى َعْبِدي لِّ َوَتَشجَّ
َها َيِمينًا َوَال ِشَماًال لِتُـْفِلَح َحْيُثَما َتْذَهبُ  َرْح ِسْفُر َهِذِه الشَّرِيَعِة ِمْن َفِمكَ ٨. َال َتِمْل َعنـْ َبْل تـَْلَهُج , َال يـَبـْ

ألَنََّك ِحيَنِئٍذ ُتْصِلُح َطرِيَقَك َوِحيَنِئٍذ . لِّ َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفيهِ لَِتَتَحفََّظ لِْلَعَمِل َحَسَب كُ , ِفيِه نـََهارًا َولَْيالً 
ْد َوَتَشجَّعْ ٩. تـُْفِلحُ   .»الَ تـَْرَهْب َوَال تـَْرتَِعْب َألنَّ الرَّبَّ ِإَلَهَك َمَعَك َحْيُثَما َتْذَهبُ ! َأَما َأَمْرُتَك؟ َتَشدَّ

 
 ...ما عليك إال أن : إنما  :۷ع

 .يميًنا باإلفراط والزيادة وشماًال ترمز للتفريط واإلقالل واإلهمال: ماًال يميًنا وش
 .تنجح: تفلح 

يحدث يشوع كخادم مسئول عن قيادة شعبه فى أن واجبه هو الثبات فـى اإليمـان والشـجاعة 
مهما كانت قوة األعداء الذين يواجهونه، والمطلـوب منـه ليسـت أى قـوة ماديـة بـل التمسـك بشـريعة 

 .لتى علمها له موسى بكل تدقيق فيضمن النجاح فى حروبه وكل أعمالهاهللا ا
 
 .تحفظ الكالم وتكرره لكى ما يكون فى ذهنك: تلهج  :۸ع

يؤكـد عليـه أهميـة التمسـك بكلمـة اهللا، فيفهمهـا ويحفظهـا ويكررهـا طـوال اليـوم بـل وفـى الليــل 
 .أيًضا، فال يحيد عنها فتصلح أخطاءه وتنجحه فى كل حياته

 
ألجل صعوبة المواجهة مع الدول الكثيرة السـاكنة فـى أرض كنعـان، يشـجع اهللا يشـوع  :۹ع

 .للمرة الثالثة ويسانده حتى ال يخاف من قوتهم بل يستند على أمر اهللا ووعده بأن يكون معه
اهتم بقراءة كالم اهللا والتأمل فيه وحفظه وترديده طوال يومـك فـى شـكل آيـة أو مزمـور لتشـعر   ?

وتســتند عليــه بــل وتتلــذذ بعشــرته، فتفــرح حتــى وســط الظــروف الصــعبة وتجتــاز منهــا  بمعيــة اهللا
 .مطمئًنا ألن اهللا معك

 
 



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ١٧γ 

 ):۱۸-۱۰ع(دور الشعب )  ۳(

َهيُِّئوا : ُجوُزوا ِفي َوَسِط اْلَمَحلَِّة َوْأُمُروا الشَّْعَب قَائِِلينَ «١١: فََأَمَر َيُشوُع ُعَرفَاَء الشَّْعبِ ١٠
ُفِسُكْم زَاد َتْمَتِلُكوا اَألْرَض الَِّتي يـُْعِطيُكُم ا, اً ألَنـْ لرَّبُّ ألَنَُّكْم بـَْعَد َثالَثَِة أَيَّاٍم تـَْعبُـُروَن اُألْرُدنَّ َهَذا لَِتْدُخُلوا فـَ

اذُْكُروا اْلَكَالَم «١٣: ثُمَّ قَاَل َيُشوُع لِلرَُّأوبـَْيِنيِّيَن َواْلَجاِديِّيَن َوِنْصَف ِسْبِط َمَنسَّى١٢. »ِإَلُهُكْم لَِتْمَتِلُكوَها
ِنَساؤُُكْم ١٤. الرَّبُّ ِإَلُهُكْم َقْد َأرَاَحُكْم َوَأْعطَاُكْم َهِذِه اَألْرضَ : الَِّذي َأَمرَُكْم بِِه ُموَسى َعْبُد الرَّبِّ قَاِئالً 

ُتْم تـَْعبُـُروَن ُمَتَجهِّزِيَن , ْرُدنِّ َوَأْطَفاُلُكْم َوَمَواِشيُكْم تـَْلَبُث ِفي اَألْرِض الَِّتي َأْعطَاُكْم ُموَسى ِفي َعْبِر األُ  َوأَنـْ
َوَيْمَتِلُكوا ُهْم , َحتَّى يُرِيَح الرَّبُّ ِإْخَوَتُكْم ِمثْـَلُكمْ ١٥َوتُِعيُنونـَُهْم , ُكلُّ األَْبطَاِل َذِوي اْلَبْأسِ , َأَماَم ِإْخَوِتُكمْ 

الَِّتي َأْعطَاُكْم ُموَسى , تـَْرِجُعوَن ِإَلى َأْرِض ِميَراِثُكْم َوَتْمَتِلُكونـََهاثُمَّ . أَْيضاً اَألْرَض الَِّتي يـُْعِطيِهُم الرَّبُّ ِإَلُهُكمْ 
َوَحْيُثَما , ُكلَّ َما َأَمْرتـََنا بِِه نـَْعَمُلهُ «: فََأَجابُوا َيُشوعَ ١٦. »َعْبُد الرَّبِّ ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ َنْحَو ُشُروِق الشَّْمسِ 

ِإنََّما الرَّبُّ ِإَلُهَك َيُكوُن َمَعَك َكَما َكاَن َمَع . ُكلِّ َما َسِمْعَنا ِلُموَسى َنْسَمُع َلكَ   َحَسبَ ١٧. تـُْرِسْلَنا َنْذَهبْ 
ِإنََّما ُكْن ُمَتَشدِّدًا . ُكلُّ ِإْنَساٍن يـَْعَصى قـَْوَلَك َوَال َيْسَمُع َكَالَمَك ِفي ُكلِّ َما تَْأُمُرُه ِبِه يـُْقَتلُ ١٨. ُموَسى

 .»َوَتَشجَّعْ 
 
 .الرؤساء المدنيين لبنى إسرائيل: عرفاء  :۱۱، ۱۰ع

 .المكان الذى يقيمون فيه خيامهم ويحلون فيه: المحلة 
أمــر يشــوع عرفــاء الشــعب أن يمــروا بيــنهم للتنبيــه واالســتعداد لــدخول أرض الميعــاد وٕاعــداد 

ــة الطويلــة، التــى ال ُيعــَرف مقــدارها، ألنهــم داخلــون إلــى أنــاس  الطعــام والشــراب الــالزم لهــذه الرحل
وهـــذا الـــزاد أخـــذوه مـــن النباتـــات . غربـــاء عـــنهم ســـيحاربونهم ويطـــردونهم مـــن بالدهـــم ألجـــل شـــرهم

وهنــا . ومنتجــات األرض فــى شــرق األردن، حيــث ســكن ســبطا رأوبــين وجــاد ونصــف ســبط منســى
تظهــر أهميــة الجهــاد الروحــى اإلنســانى والــذى تعضــده النعمــة اإللهيــة، فيعملــوا هــم مــا يســتطيعون 

 .الزاد واهللا يكمل نعمته بانتصارهم على األعداءبأخذ 
افعــل كــل مــا تســتطيعه إلظهــار محبتــك هللا فــى تمســكك بصــلواتك وقراءاتــك وخدمــة اآلخــرين،   ?

طيـة واهللا سيسـاندك وينجحـك فـى كـل ومن ناحية أخرى تجنب مصادر الشر وابتعد عـن كـل خ
 .طرقك

 



ُشوعَ   ِسفُْر َي

γ١٨γ 

 .ية لنهر األردنالضفة الشرق: عبر األردن نحو شروق الشمس  :۱٥-۱۲ع
ذّكـــر يشـــوع رجـــال أســـباط رأوبـــين وجـــاد ونصـــف ســـبط منســـى بـــأمر موســـى لهـــم، أنـــه بعـــد 
ــيهم أن  امــتالكهم أرضــهم فــى شــرق األردن وبنــاء بيــوت لنســائهم وأطفــالهم وحظــائر لمواشــيهم، عل
يتقــدموا أمــام أخــوتهم لمحاربــة األعــداء وطــردهم مــن بالدهــم فــى غــرب األردن، ثــم بعــد اســتكمال 

ب وامــتالك كــل األســباط واســتقرارهم فــى األرض الجديــدة يعــودون إلــى أمــاكنهم شــرق األردن الحــر 
 ).٣٢عد(

 
وافق أسباط رأوبين وجاد ونصـف سـبط منسـى علـى أوامـر يشـوع لهـم، وكـذلك  :۱۸-۱٦ع

واألمــر الثالــث الــذى وعــدوا بــه هــو اســتعدادهم . وعــدوا بطاعتــه فــى كــل شــئ كمــا أطــاعوا موســى
واألمــر . ى كالمــه بالقتــل حتــى ال يتعبــوه فــى قيادتــه لهــم ومواجهــة األعــداءلمعاقبــة كــل مــن يعصــ

 .الرابع شجعوه ليقوم بأعماله القيادية



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ١٩γ 

 

انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 راحاب والجاسوسان

Rη Ε η 
 ):۷-۱ع(الجاسوسان فى بيت راحاب )  ۱(

. »اْذَهَبا اْنظَُرا اَألْرَض َوَأرِيَحا«: قَاِئالً , فََأْرَسَل َيُشوُع ْبُن ُنوٍن ِمْن ِشطِّيَم رَُجَلْيِن َجاُسوَسْيِن ِسّراً ١

ُهَوَذا َقْد َدَخَل ِإَلى «: َفِقيَل ِلَمِلِك َأرِيَحا٢. اْسُمَها رَاَحاُب َواْضَطَجَعا ُهَناكَ  َفَذَهَبا َوَدَخَال بـَْيَت اْمَرَأٍة زَانَِيةٍ 

َلَة رَُجَالِن ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل ِلَيَتَجسََّسا اَألْرضَ  َأْخرِِجي «: فََأْرَسَل َمِلُك َأرِيَحا ِإَلى رَاَحاَب يـَُقولُ ٣. »ُهَنا اللَّيـْ

فََأَخَذِت اْلَمْرَأُة ٤. »ألَنـَُّهَما َقْد أَتـََيا لَِيَتَجسََّسا اَألْرَض ُكلََّها, َذْيِن أَتـََيا ِإلَْيِك َوَدَخَال بـَْيَتكِ الرَُّجَلْيِن اللَّ 

اْنِغَالِق اْلَباِب  وََكاَن َنْحوَ ٥. نـََعْم َجاَء ِإَليَّ الرَُّجَالِن َوَلْم َأْعَلْم ِمْن أَْيَن ُهَما«: الرَُّجَلْيِن َوَخبَّأَتْـُهَما َوقَاَلتْ 

َوَأمَّا ِهَي ٦. »اْسُعوا َسرِيعًا َورَاَءُهَما َحتَّى ُتْدرُِكوُهَما. َلْسُت َأْعَلُم أَْيَن َذَهَبا. ِفي الظََّالِم أَنـَُّهَما َخَرَجا

ُهَما َعَلى السَّْطِح َوَوارَتْـُهَما بـَْيَن ِعيَداِن َكتَّاٍن َلَها ُمَنضََّدًة َعَلى ا َفَسَعى اْلَقْوُم َورَاَءُهَما ِفي ٧. لسَّْطحِ فََأْطَلَعتـْ

 .َوَحاَلَما َخَرَج الَِّذيَن َسُعوا َورَاَءُهَما َأْغَلُقوا اْلَبابَ . َطرِيِق اُألْرُدنِّ ِإَلى اْلَمَخاِوضِ 
 

 وتقع فى جمع شطة أى شجرة سنط، وهى اسم لمكان كان ملئ بشجر السنط،: شطيم: ۱ع
 .)١: ٢٥عد(التقائه بالبحر الميت حيث كان الشعب يقيم  أرض موآب شرق نهر األردن قرب

 .اسم سيده معناه مكان رحب أو واسع: راحاب 
تعنى رائحة وهو اسم مدينة كانت بها نباتات البلسان بكثرة تجعل رائحتها طيبة، : أريحا 

وتقع غرب نهر األردن مقابل شطيم على بعد حوالى خمسة أميال من النهر وشمال شرق 
وهى مدينة محصنة فى وادى ومحاطة بأرض خصبة . ميالً  ١٧م على بعد حوالى أورشلي

 ).١خريطة (
 
 



ُشوعَ ِسفُْر   َي

γ٢٠γ 
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انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢١γ 

فى سرية تامة، أرسل يشوع جاسوسين ليدرسا طبيعة األرض والموقع ومدينة أريحا 
الزمة للحفاظ وكانت السرية . وتحصيناتها، ألنها أول مدينة سيحاربها يشوع فى أرض الموعد

 .وقد كان التجسس أمر ضرورى قبل محاربة أى مدينة. على حياة الجاسوسين
وأريحا تقع على مدخل ممرات بين الجبال تؤدى إلى البالد المحيطة مثل عاى وأورشليم، 
وقد اختار يشوع بإرشاد اهللا الدخول إلى أريحا ولم يدخل من جنوب فلسطين، ألن البالد هناك 

ولو كانوا قد دخلوا من . جمه أحد الدول المحيطة مثل مصر وبالد العربمحصنة فال يها
الجنوب لكان باإلمكان أن تقوم مصر لمقاومة المهاجمين ألن جنوب فلسطين هو شرق برية 

 .سيناء التابعة لمصر
كما . ويرجح أن راحاب كان تؤجر بيتها، الذى تقيم فى جزء منه مع عائلتها، فندًقا للغرباء

ت تعمل بأحد المعابد الوثنية كزانية، حيث أن الزنا كان أحد ممارسات العبادة الوثنية أنها كان
. التى نذرت راحاب نفسها لها، لذا كان بالمعابد زناة وزانيات ليتمم معهم العابدون نذورهم بالزنى

إلى وهذا يوضح لنا مدى فساد العبادة الوثنية الكنعانية فى ذلك الوقت، األمر الذى دعا اهللا 
إصدار أمره بقتل الكثيرين من هؤالء الوثنيين الفاسدين الذين استحقوا الموت لكثرة شرورهم، 

 .وخوفًا من انتقال عاداتهم السيئة إلى الشعب اليهودى إن اختلطوا بهم
وقد نزل الجاسوسان فى فندق راحاب حتى ال يشتبه فيهما أحد من سكان أريحا، إذ كان 

 . ا البيت للزنا أو اإلقامةالكثيرون يترددون على هذ
والجاسوسان يرمزان إلى رسل المسيح فى إرسالية االثنى عشر ثم إرسالية السبعين، أو إلى 

 .التالميذ المرسلين اثنين اثنين للبشارة
 
ا وأن المدينـــة كانـــت متـــوترة ومنتظـــرة أخبـــر الرجـــال ملـــك أريحـــا بمـــا حـــدث، خصوًصـــ :۲ع

ويرمـز . كتشاف دخول الغرباء فى مدينة محدودة مثل أريحاهجوم اليهود عليها وكان من السهل ا
 .ملك أريحا لإلنسان الذى يقاوم اهللا

 



ُشوعَ ِسفُْر   َي

γ٢٢γ 

طلــب الملــك مــن راحــاب تســليم الــرجلين، لكنهــا لــم تــرَض، بــل أنكــرت أنهــا كانــت  :٤، ۳ع
والكـذب تقـره ديانـة . تعلم أنهما جاسوسان يهوديان، رغـم أنـه سيتضـح مـن بـاقى الكـالم أنهـا تكـذب

وقـــد كــذبت راحـــاب ألنهــا ســـمعت بقــوة إلـــه بنـــى . كـــن ال تقــره المســـيحية مهمــا كـــان ســببهراحــاب ل
 .إسرائيل وبدأت تؤمن به ورغبت أن ترضيه وتحتمى به

ضــّللت راحــاب رســل الملــك إذ أخبــرتهم أن الــرجلين انصــرفا قبــل حلــول الظــالم، ألن  :٥ع
ال تعلم أيـن ذهبـا، فأسـرع الرسـل أبواب أريحا كانت تغلق عند حلول الظالم مثل كل المدن، وأنها 

 .باالنصراف للبحث عنهما كما أوصتهما راحاب
 
دة  :٦ع  .موضوعة فوق بعضها بترتيب: ُمَنضَّ

وبعد ذلك أصعدتهما إلى سطح منزلها حيث كانت تضـع بعـض عيـدان نبـات الكتـان لتجـف 
حــت عيــدان بعــد غســلها حتــى يمكــن تمشــيطها وتحويلهــا إلــى خيــوط للنســيج، فخبــأت الجاسوســين ت

 .الكتان
لعل الكتان الذى اختبـأ تحتـه الجاسوسـان، والـذى تصـنع منـه المالبـس الكهنوتيـة فـى شـريعة 
موســى، يشــير إلــى شــفاعة وعمــل الكهنــوت الــذى يخبئنــا فــى بركــة األســرار المقدســة فننجــوا مـــن 

 .مطاردة الشيطان
 
نــــه جمــــع مخاضــــة، وهــــى مكــــان عمقــــه ضــــحل فيعبــــر النــــاس النهــــر م: المخــــاوض  :۷ع

 .بالخوض بأرجلهم فى الماء
ــا مــنهم أن الجاسوســين ســيعبران النهــر منهــا ليعــودا  اتجــه الحــراس إلــى مخــاوض األردن ظًن

ق باب المدينة كعادة كل يوم، أصبح من السهل القـبض علـى الجاسوسـين إن كانـا وباغال. ليشوع
 .ال يزاالن داخل المدينة

عن طريق أصدقاء لهما، بل عن طريق امرأة محبة اهللا عجيبة فى حمايته للجاسوسين، ليس  ?
فال تنزعج ألنك فى يد أمينة هى يد اهللا تحميك أينما سرت . غريبة الجنس ومشتهرة بالشر

 .وتعطيك نعمة فى أعين من ال تتوقع منهم ذلك



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢٣γ 

 ):۱۳-۸ع(اإليمان العامل بالمحبة )  ۲(

َعِلْمُت َأنَّ الرَّبَّ َقْد «: َوقَاَلتْ ٩َما ِإَلى السَّْطِح َوَأمَّا ُهَما فـََقْبَل َأْن َيْضَطِجَعا َصِعَدْت ِإلَْيهِ ٨
َنا, َأْعطَاُكُم اَألْرضَ  ألَنـََّنا َقْد ١٠, َوَأنَّ َجِميَع ُسكَّاِن اَألْرِض َذابُوا ِمْن َأْجِلُكمْ , َوَأنَّ ُرْعَبُكْم َقْد َوَقَع َعَليـْ

اَمُكْم ِعْنَد ُخُروِجُكْم ِمْن ِمْصرَ  َسِمْعَنا َكْيَف يـَبََّس الرَّبُّ ِمَياَه َبْحِر ُسوفَ  َوَما َعِمْلُتُموُه ِبَمِلَكِي , ُقدَّ
َسِمْعَنا َفَذاَبْت قـُُلوبـَُنا َوَلْم تـَْبَق ١١. اللََّذْيِن َحرَّْمُتُموُهَما, ِسيُحوَن َوُعوجَ : اَألُمورِيِّيَن اللََّذْيِن ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ 

. َألنَّ الرَّبَّ ِإَلَهُكْم ُهَو اللَُّه ِفي السََّماِء ِمْن فـَْوُق َوَعَلى اَألْرِض ِمْن َتْحتُ , َبِبُكمْ بـَْعُد ُروٌح ِفي ِإْنَساٍن ِبسَ 
ُتَما أَْيضاً . ألَنِّي َقْد َعِمْلُت َمَعُكَما َمْعُروفاً . فَاآلَن اْحِلَفا ِلي بِالرَّبِّ َوَأْعِطَياِني َعَالَمَة َأَمانَةٍ ١٢  بَِأْن تـَْعَمَال أَنـْ

ُفَسَنا ِمَن ١٣. َمَع بـَْيِت أَِبي َمْعُروفاً  َوَتْسَتْحِيَيا أَِبي َوأُمِّي َوِإْخَوِتي َوَأَخَواِتي وَُكلَّ َما َلُهْم َوُتَخلَِّصا أَنـْ
 .»اْلَمْوتِ 
 
 .البحر األحمر: بحر سوف  :۱۰-۸ع

 .قتلتموهما: حرمتموها 
رائيل قـــوى وســـيعطيهم أرض بعـــد ذلـــك قالـــت راحـــاب للجاسوســـين أنهـــا تعلـــم أن إلـــه بنـــى إســـ

علــى يــد األحمــر الكنعــانيين، لــذا فــالجميع فــى رعــب خصوًصــا لعلمهــم بمعجــزة شــق الــرب للبحــر 
 ).٣، ٢تث(موسى وغرق فرعون، ثم بانتصارهم على ملكى األموريين فى الطريق وقتلهم لهما 

هـا كانـت وقد علمت راحاب هذه األخبار عن طريق القوافل التجارية والمسـافرين، وخاصـة أن
 .تستضيف غرباء لإلقامة فى بيتها فتصل إليها أخبار كثيرة عن العالم المحيط بها

: ١١عـب(وما قالتـه راحاب يعلن إيمانها باهللا إله إسرائيل كما يشـهد بذلك العهـد الجديــد فـى 
 ).٢٥: ٢، يع٣١
ض الميعاد، إن كان شعب اهللا قد هلك فى البرية بعدم إيمانهم به وطاعتهم له فى دخول أر  ?

فإن راحاب األممية الزانية عندما آمنت باهللا تنبأت عن تملك بنى إسرائيل لألرض وأنقذها اهللا 
أطلبه .. فآمن باهللا لتتمتع بعمله فيك. هى وأسرتها من الموت بل وأصبحت جدة للمسيح

بإلحاح واثًقا من محبته مهما كانت الظروف المحيطة معاكسة ومهما كان ضعفك أو 
 .خطاياك

 
 .خافوا جًدا: ذابوا  :۱۳-۱۱ع



ُشوعَ ِسفُْر   َي

γ٢٤γ 

اعترفـت راحــاب بإيمانهــا بــاهللا الواحــد ملـك الســماء واألرض، وطلبــت منهمــا أن يصــنعا معهــا 
ويكون ذلك بإعطائها عالمة أو . معروًفا ويؤكدا ذلك بالحلف باسم الرب وذلك رًدا لجميلها معهما

 .مدينة وانتصاره عليهااقتراح خطة لتنجو هى وكل أهلها من الموت عند وصول الشعب لل
 ):۲٤-۱٤ع(العالمة والشرط )  ۳(

َوَيُكوُن ِإَذا َأْعطَانَا الرَّبُّ . نـَْفُسَنا ِعَوُضُكْم لِْلَمْوِت ِإْن َلْم تـُْفُشوا َأْمَرنَا َهَذا«: فـََقاَل َلَها الرَُّجَالنِ ١٤
ةِ فَأَنـْزَ ١٥. »اَألْرَض أَنـََّنا نـَْعَمُل َمَعِك َمْعُروفًا َوَأَمانَةً  ُهَما ِبَحْبٍل ِمَن اْلُكوَّ َوِهَي , َألنَّ بـَْيتَـَها ِبَحاِئِط السُّورِ , لَتـْ

َواْخَتِبَئا ُهَناَك َثالَثََة أَيَّاٍم , اْذَهَبا ِإَلى اْلَجَبِل لَِئالَّ ُيَصاِدَفُكَما السَُّعاةُ «: َوقَاَلْت َلُهَما١٦. َسَكَنْت بِالسُّورِ 
َقاَل َلَها الرَُّجَالنِ ١٧. »اْذَهَبا ِفي َطرِيِقُكَما ُثمَّ , َحتَّى يـَْرِجَع السَُّعاةُ  َنْحُن بَرِيَئاِن ِمْن َيِميِنِك َهَذا الَِّذي «: فـَ

َزْلِتَنا, ُهَوَذا َنْحُن نَْأِتي ِإَلى اَألْرضِ ١٨. َحلَّْفِتَنا ِبهِ  ِة الَِّتي أَنـْ  فَاْرِبِطي َهَذا اْلَحْبَل ِمْن ُخُيوِط اْلِقْرِمِز ِفي اْلُكوَّ
َها فـََيُكوُن َأنَّ ُكلَّ َمْن َيْخُرُج ١٩. َواْجَمِعي ِإَلْيِك ِفي اْلبَـْيِت أَبَاِك َوأُمَِّك َوِإْخَوَتِك َوَساِئَر بـَْيِت أَبِيكِ , ِمنـْ

َواِب بـَْيِتِك ِإَلى َخارِجٍ  وُن َمَعِك ِفي اْلبَـْيِت َوَأمَّا ُكلُّ َمْن َيكُ . َوَنْحُن َنُكوُن بَرِيئَـْينِ , َفَدُمُه َعَلى رَْأِسهِ , ِمْن أَبـْ
َوِإْن َأْفَشْيِت َأْمَرنَا َهَذا َنُكوُن بَرِيئَـْيِن ِمْن َحْلِفِك الَِّذي   ٢٠. َفَدُمُه َعَلى رَْأِسَنا ِإَذا َوقـََعْت َعَلْيِه َيدٌ 

ُهَما َفَذَهَبا. »ُهَو َهَكَذا َحَسَب َكَالِمُكَما«: فـََقاَلتْ ٢١. »َحلَّْفِتَنا ةِ َورَ . َوَصَرفـَتـْ . َبَطْت َحْبَل اْلِقْرِمِز ِفي اْلُكوَّ
َعاةُ ٢٢ َعاُة ِفي ُكلِّ الطَّرِيِق فـََلْم . فَاْنطََلَقا َوَجاَءا ِإَلى اْلَجَبِل َوَلِبثَا ُهَناَك َثالَثََة أَيَّاٍم َحتَّى رََجَع السُّ َوفـَتََّش السُّ

َبِل َوَعبَـَرا َوأَتـََيا ِإَلى َيُشوَع ْبِن نُوٍن َوَقصَّا َعَلْيِه ُكلَّ َما ثُمَّ رََجَع الرَُّجَالِن َونـََزَال َعِن اْلجَ ٢٣. َيِجُدوُهَما
َوَقْد َذاَب ُكلُّ ُسكَّاِن اَألْرِض , ِإنَّ الرَّبَّ َقْد َدَفَع بَِيِدنَا اَألْرَض ُكلََّها«: َوقَاَال لَِيُشوعَ ٢٤. َأَصابـَُهَما

 .»ِبَسَبِبَنا

 
ن عـــن حياتهـــا هـــى وأســـرتها، إذ سيصـــنعون معهـــا أكـــد لهـــا الـــرجالن أنهمـــا مســـئوال :۱٤ع

 .جميًال مقابل إخفائها لهما فال يموتون مع سكان أريحا
 
 .الشباك: الكوة  :۱٥ع

حيــث أن بيتهــا كــان مالصــًقا لســور المدينــة، فقــد دلتهمــا بحبــل مــن نافــذة بيتهــا الــذى حائطــه 
 .ة التى يحرسها مندوبو الملكهو سور المدينة، ألنهما ال يستطيعان أن يخرجا من األبواب المغلق

 



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢٥γ 

 .رجال الملك الذين أرسلهم ليسعوا وراء الجاسوسين ويقبضوا عليهما: السعاة  :۱٦ع
أوصتهما باالتجاه إلى الجبال بين أريحا وأورشليم، أى عكس اتجـاه نهـر األردن الـذى عبـراه 

وهـى المـدة  الثـة أيـام،عندما أتيا إلى أريحا، وأوصتهما أن يختبئا ممن يفتشون عنهما فـى الجبـل ث
 .المتوقعة للتفتيش، ثم يستديرا عائدين لعبور األردن إلى يشوع

 
 .األحمر الداكن: القرمز  :۱۸، ۱۷ع

وضـع الجاسوسـان عالمـة لراحـاب حتـى يعـرف المهـاجمون اليهـود بيتهـا عنـد هجـومهم علـى 
هــا أن تجمــع أباهــا أريحــا، وهــى تعليــق حبــل قرمــزى اللــون فــى نافــذة بيتهــا المالصــق للســور، وأمرا

وأمهــا وكــل أســرتها داخــل بيتهــا حتــى ال يموتــوا، وٕان لــم تفعــل هــذا الشــرط فلــن يعرفهــا المهــاجمون 
هى وأهلها ويتعرضوا للموت، ولذا قال لها الجاسوسان أننا بريئان من قسـمنا لـك بالمحافظـة علـى 

 . حياتك أنت وأهلك إن لم تفعلى هذا الشرط
المســيح الــذى هــو شــرط لنــوال الخــالص، وبيــت راحــاب يرمــز  واللــون القرمــزى يرمــز إلــى دم

للكنيســة التــى يحتمــى فيهــا المؤمنــون، فبــدون الكنيســة وأســرارها ووســائط النعمــة التــى فيهــا ال ننــال 
 .الخالص
 
األول هــــو االلتــــزام : وضــــع الجاسوســــان شــــرطين للخــــالص بهــــذه العالمــــة  :۲۰، ۱۹ع

لكنيســة ومــن يخــرج يكــون مســئوًال عــن الهــالك الــذى بالبقــاء داخــل البيــت، ألنــه ال خــالص خــارج ا
 .يصيبه

الشـــرط الثـــانى هـــو كتمـــان األمـــر عـــن الملـــك حتـــى ال ُيهِلـــك الجاسوســـين، وذلـــك إشـــارة إلـــى 
 .ضرورة إخالصنا للمسيح فال نخونه حتى يسمح لنا بالتمتع بخالصه

 
علهـا تعلـق وهذا يظهر إيمانها الـذى ج. ثم انصرفا ووضعت الحبل األحمر بالشباك :۲۱ع

 .الحبل القرمزى بعد مغادرة الجاسوسين بيتها
اختبأ الجاسوسان بالجبل لمدة ثالثة أيام كمـا قالـت لهمـا ثـم رجعـا إلـى يشـوع،  :۲٤-۲۲ع

وأخبراه بكل مـا حـدث وبرعـب سـكان األرض مـن الشـعب اليهـودى ألن الجميـع متأكـد مـن قـوة إلـه 
 .بنى إسرائيل



ُشوعَ ِسفُْر   َي

γ٢٦γ 

ا القــوى بقــوة اهللا الــذى ســيعطيهم أرض كنعــان إذ قــاال ويظهــر مــن كــالم الجاسوســين إيمانهمــ
، وهــذا عكــس الجواســيس العشــرة فــى عــدم إيمــانهم قــديًما أيــام موســى "قــد دفــع بيــدنا األرض كلهــا"

 .والذى بسببه مات كل الشعب فى برية سيناء ولم يدخلوا أرض الميعاد
فليتك . مة واختبئا ثالثة أيامرغم اعتماد الجاسوسين على حماية اهللا لهما ولكنهما تصرفا بحك ?

تكون أميًنا فى أداء واجباتك وتتصرف بحكمة فى كل موقف حسبما يرشدك اهللا ويوصيك من 
يحبونك فتتمتع بعناية اهللا، ألنه ال يحب الكسالى والمتهاونين ولكنه يحفظ وينجى الضعفاء 

 .والمتضعين األمناء فى أعمالهم



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢٧γ 

 

الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 ردنور األـعب

Rη Ε η 
 

 ):٦-۱ع(التابوت أوالً )  ۱(

َوبَاُتوا ُهَناَك , ُهَو وَُكلُّ بَِني ِإْسَرائِيلَ , فـََبكََّر َيُشوُع ِفي اْلَغِد َواْرَتَحُلوا ِمْن ِشطِّيَم َوأَتـَْوا ِإَلى اُألْرُدنِّ ١
ِعْنَدَما «: َوَأَمُروا الشَّْعبَ ٣ِة أَيَّاٍم َأنَّ اْلُعَرفَاَء َجاُزوا ِفي َوَسِط اْلَمَحلَِّة وََكاَن بـَْعَد َثالَثَ ٢. قـَْبَل َأْن َعبَـُروا

. فَاْرَتِحُلوا ِمْن َأَماِكِنُكْم َوِسيُروا َورَاَءهُ , تـَُروَن تَاُبوَت َعْهِد الرَّبِّ ِإَلِهُكْم َواْلَكَهَنَة الالَِّويِّيَن َحاِمِليَن ِإيَّاهُ 
َنُه َمَساَفٌة َنْحُو أَْلَفْي ِذرَاٍع بِاْلِقَياسِ َوَلِكْن يَ ٤ َنُكْم َوبـَيـْ َال تـَْقُربُوا ِمْنُه ِلَكْي تـَْعرُِفوا الطَّرِيَق الَِّذي . ُكوُن بـَيـْ

ْبلُ . َتِسيُروَن ِفيهِ  نَّ الرَّبَّ يـَْعَمُل تـََقدَُّسوا ألَ «: َوقَاَل َيُشوُع ِللشَّْعبِ ٥. »ألَنَُّكْم َلْم تـَْعبُـُروا َهَذا الطَّرِيَق ِمْن قـَ
. »اْحِمُلوا تَابُوَت اْلَعْهِد َواْعبُـُروا َأَماَم الشَّْعبِ «: َوقَاَل َيُشوُع لِْلَكَهَنةِ ٦. »َغدًا ِفي َوَسِطُكْم َعَجاِئبَ 

 .َفَحَمُلوا تَاُبوَت اْلَعْهِد َوَساُروا َأَماَم الشَّْعبِ 
 

 .أى غد اليوم الثامن وهو اليوم التاسع: الغد : ۱ع
تحرك الشعب بقيادة يشوع من شطيم فى اليوم التاسع من نيسان ووصلوا إلى نهر األردن 

، وباتوا ليلة على نهر األردن ألن عبورهم النهر )١١، ١٠: ١ص(بعد أن أعدوا زاًدا للطريق 
 ).١٩: ٤ص(كان فى اليوم العاشر من نيسان 

 
يسـان، َمـرَّ ناليـوم السـادس مـن بعد ثالثة أيام من رجوع الجاسوسين، اللذين عادا فـى  :۲ع

العرفــاء أى رؤســاء الشــعب بيــنهم أى فــى اليــوم التاســع مــن نيســان قبــل عبــورهم نهــر األردن بيــوم 
 .واحد

 
أمـر الرؤســاء الشــعب أن يتحركــوا خلــف تــابوت عهــد الــرب الــذى يحملــه الكهنــة الــذين  :۳ع

. هم فــال يخــافوا مــن األعــداءوتقــدم التــابوت أمــام الشــعب يشــعرهم بــاهللا الــذى يقــود. مــن ســبط الوى



ُشوعَ ِسفُْر   َي

γ٢٨γ 

لخطـــورة الموقـــف ) ١٥: ٤عـــد(وفـــى هـــذه المـــرة حمـــل الكهنـــة التـــابوت بأنفســـهم ولـــيس الالويـــين 
 .ولتشجيع الشعب

 
أمــر الرؤســـاء الشـــعب أيًضـــا أن تكــون هنـــاك مســـافة بيـــنهم وبــين تـــابوت العهـــد الـــذى  :٤ع

 :يسير أمامهم وهى ألفا ذراع أى حوالى كيلو متر وذلك لما يلى 
 .يشعروا بمخافة اهللا فينظروه من بعيد ويخشعوا أمامهل -١
وجـــود مســـافة كبيـــرة وهـــى كيلـــو متـــر تجعـــل التـــابوت واضـــًحا أمـــام عيـــون كـــل الشـــعب  -٢

وذلـك . فيقودهم بسهولة ويتذكرون أن اهللا هو قائدهم فـى حيـاتهم الجديـدة بـأرض الميعـاد
 .السمواتيرمز لقيادة الرب لنا فى الحياة إلى كنعان الجديدة أى ملكوت 

كانت هناك مسافة كبيرة بين التابوت وبينهم لتعلن أن النـاموس فـى العهـد القـديم يعطينـا  -٣
مخافة اهللا ويعدنا للحياة معه، ولكن فى العهد الجديد نقترب إلى األقـداس ونتنـاول جسـد 

 .الرب ودمه
 .معه كان تابوت العهد يحوى الوصايا العشر أى كلمة اهللا التى تقودنا فى طريق الحياة -٤

وقــد دعــاه تــابوت عهــد الــرب ليتــذكروا عهــدهم مــع الــرب بطاعــة وصــاياه فــيحفظهم ويقــويهم 
 .وينصرهم على أعدائهم

 
باالستحمام وغسل المالبس واالبتعاد عن العالقات الزيجيـة مـع توبـة القلـب : تقدسوا  :٥ع

 .وترك كل خطية
ة عمـل اهللا العظـيم فـى عبـورهم يشوع الشعب أن يتقدسوا روحًيا وجسدًيا استعداًدا لمعاينـأمر 
 .نهر األردن

 
ثم أمر يشوع الكهنة أن يحملوا تـابوت عهـد الـرب ويتقـدموا أمـام الشـعب، ففعلـوا هكـذا  :٦ع

 .فى صباح اليوم العاشر من شهر نيسان
ليت اهللا يكون قائًدا لك فى مسـيرة حياتـك فتتـذكره فـى بدايـة كـل يـوم كهـدف وحيـد لـك وتطلبـه   ?

 .رشدك فى كل خطواتكقبل أى عمل لي
 

 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢٩γ 

 ):۱۱-۷ع(الوعود القديمة )  ۲(

َتِدُئ ُأَعظُِّمَك ِفي َأْعُيِن َجِميِع ِإْسَرائِيَل لِيَـْعَلُموا أَنِّي َكَما ُكْنُت َمَع «: فـََقاَل الرَّبُّ لَِيُشوعَ ٧ ْوَم أَبـْ اْليـَ
ِعْنَدَما تَْأُتوَن ِإَلى َضفَِّة ِمَياِه : اُبوِت اْلَعْهِد قَاِئالً َوَأمَّا أَْنَت فَْأُمِر اْلَكَهَنَة َحاِمِلي تَ ٨. ُموَسى َأُكوُن َمَعكَ 

ُموا ِإَلى ُهَنا َواْسَمُعوا َكَالَم الرَّبِّ ِإَلِهُكمْ «: فـََقاَل َيُشوُع لَِبِني ِإْسَرائِيلَ ٩. »اُألْرُدنِّ تَِقُفوَن ِفي اُألْرُدنِّ  . »تـََقدَّ
َعانِيِّيَن , وَن َأنَّ اللََّه اْلَحيَّ ِفي َوَسِطُكمْ ِبَهَذا تـَْعَلمُ «: ثُمَّ قَاَل َيُشوعُ ١٠ َوَطْردًا َيْطُرُد ِمْن َأَماِمُكُم اْلَكنـْ

ُهَوَذا تَابُوُت َعْهِد َسيِِّد ُكلِّ ١١. َواْلِحثـِّيِّيَن َواْلِحوِّيِّيَن َواْلِفِرزِّيِّيَن َواْلِجْرَجاِشيِّيَن َواَألُمورِيِّيَن َواْلَيُبوِسيِّينَ 
 .ِض َعاِبٌر َأَماَمُكْم ِفي اُألْرُدنِّ اَألرْ 

 

وبداية . أعلن اهللا ليشوع أنه سيظهر عظمته أمام الشعب كما عّظم موسى قبل ذلك: ۷ع
تعظيم يشوع هى شق نهر األردن على يد يشوع وعبور الشعب، ثم سيعظمه بعد ذلك فى 

 .انتصاره على شعوب أرض كنعان وتقسيمه أراضيهم بين أسباط بنى إسرائيل
 
أمر يشوع الكهنة حاملى التابوت أنهم عند وصولهم إلى النهر ومالمسة أرجلهم : ۸ع

للمياه يقفون هناك، ألن المياه ستنسحب من تحت أرجلهم وينشق نهر األردن كما سيأتى فى 
 ).١٥ع(

 
 .سكان ساحل البحر األبيض من نسل كنعان: الكنعانيين : ۱۱-۹ع

 .رضهم شمال فلسطين بين الفرات ولبنانشعب قوى من نسل كنعان أ: الحثيين 
 .من نسل حام ويسكنون المدن ويعملون بالتجارة: الحويين 
 .من سكان القرى والصحارى ويعملون بالفالحة أو الرعى: الفرزيين 

 .سكان شرق بحر الجليل: الجرجاشيين 
 .يسكنون الجبال شرق األردن وهم قوم أقوياء: األموريين 
 .السكان القدامى ألورشليم وما حولها: اليبوسيين 



ُشوعَ ِسفُْر   َي

γ٣٠γ 

أكد لهم يشوع أن اهللا سيطرد الشعوب الوثنية من أمامهم، ألن قائدهم هو اهللا الظاهر 
أمامهم فى تابوت عهده، واهللا هو إله اآللهة وسيد كل األرض، فال تقف أمامه آلهة األمم التى 

 .هى الشياطين
كــوت ســيحققه لنــا مهماطــال الــزمن طبًقــا لوعــده لنفــرح ألن لنــا مــن الــرب موعــًدا بميــراث المل ?

فلنطــرد عنــا كــل خطيــة أو شــهوة مهمــا كانــت جذابــة وال نضــطرب إن ســقطنا بــل . الصــادق
 .نقوم سريًعا واثقين من محبة اهللا لنا بإعداده الميراث األبدى لنملك معه

 
 ):۱۷-۱۲ع(معجزة العبور )  ۳(

َنْي َعَشَر رَُجالً ١٢ َتِخُبوا اثـْ َوَيُكوُن ١٣. رَُجًال َواِحدًا ِمْن ُكلِّ ِسْبطٍ , ِمْن َأْسَباِط ِإْسَرائِيلَ  فَاآلَن انـْ

َأنَّ ِمَياَه اُألْرُدنِّ , ِحيَنَما َتْسَتِقرُّ ُبُطوُن َأْقَداِم اْلَكَهَنِة َحاِمِلي تَاُبوِت الرَّبِّ َسيِِّد اَألْرِض ُكلَِّها ِفي ِمَياِه اُألْرُدنِّ 

َفِلُق َوتَِقُف َنّدًا َواِحداً اْلُمْنَحِدرََة ِمْن فَـ  ْعُب ِمْن ِخَياِمِهْم لِيَـْعبُـُروا اُألْرُدنَّ ١٤. »ْوُق تـَنـْ , َوَلمَّا اْرَتَحَل الشَّ

ُجِل َفِعْنَد ِإتْـَياِن َحاِمِلي التَّابُوِت ِإَلى اُألْرُدنِّ َواْنِغَماِس َأرْ ١٥, َواْلَكَهَنُة َحاِمُلو تَاُبوِت اْلَعْهِد َأَماَم الشَّْعبِ 

 -َواُألْرُدنُّ ُمْمَتِلٌئ ِإَلى َجِميِع ُشُطوِطِه ُكلَّ أَيَّاِم اْلَحَصاِد  -اْلَكَهَنِة َحاِمِلي التَّابُوِت ِفي َضفَِّة اْلِمَياِه 

ِة الَِّتي ِإَلى َجاِنِب اْلَمِدينَ » َأَدامَ «َوقـََفِت اْلِمَياُه اْلُمْنَحِدرَُة ِمْن فـَْوُق َوقَاَمْت َنّدًا َواِحدًا بَِعيدًا ِجّدًا َعْن ١٦

َقطََعْت َتَماماً » َبْحِر اْلِمْلحِ «َواْلُمْنَحِدرَُة ِإَلى َبْحِر اْلَعَربَِة , َصْرتَانَ  . َوَعبَـَر الشَّْعُب ُمَقاِبَل َأرِيَحا, انـْ

َوَجِميُع ِإْسَرائِيَل , رَاِسِخينَ  فـََوَقَف اْلَكَهَنُة َحاِمُلو تَاُبوِت َعْهِد الرَّبِّ َعَلى اْلَياِبَسِة ِفي َوَسِط اُألْرُدنِّ ١٧

تَـَهى َجِميُع الشَّْعِب ِمْن ُعُبوِر اُألْرُدنِّ   .َعاِبُروَن َعَلى اْلَياِبَسِة َحتَّى انـْ

 
 .تقف كالسور أو الحائط: ا ندً : ۱۳، ۱۲ع

أمر يشوع الشعب أن ينتخبوا رجًال عن كل سبط لمهمة ستعلن فيما بعد، وأخبرهم أنه 

قدام الكهنة حاملى التابوت مياه النهر فإن المياه القادمة من ناحية الشمال أى عندما تالمس أ

من ناحية المنبع، ستتوقف فى كومة واحدة عالية وتصير مثل سور من الماء، أما باقى المياه 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣١γ 

المتجهة نحو مصبها فى البحر الميت فاستمرت تنسحب فى طريقها، وهكذا صار باطن نهر 

 .بر عليها كل الشعباألردن أرًضا يابسة ع

 

 .شواطئ نهر األردن وجسوره: شطوطه : ۱٥، ۱٤ع

وهكذا حدث كوعد الرب، وكان الوقت هو زمن فيضان النهر بذوبان ثلوج جبال لبنان، مما 

 .يجعل النهر واسًعا وعنيًفا فى جريانه وذلك فى وقت أيام حصاد الشعير فى آخر الشتاء

 

 ).١خريطة(كيلو متًرا شمال أريحا  ٢٥تبعد اسم مدينة بجوار صرتان : أدام : ۱٦ع

 .بحر الملح وهو البحر الميت الذى يصب فيه نهر األردن من الشمال: بحر العربة 

توقف جريان المياه فى نهر األردن عند مدينة أدام التى بجوار مدينة صرتان وهما يبعدان 

وانسحبت المياه . األردن كم شماًال عن أريحا وعن المكان المتجمع فيه بنى إسرائيل شرق ٢٥

نحو مصبها فى البحر الميت فصار باطن األردن مكشوًفا بال مياه، فعبر الشعب كله من 

، ألن منه عبر بنو إسرائيل ووصلوا إلى )٢٨: ١يو(مكانهم الذى سمى فيما بعد بيت عبرة 

خمسة  وكانوا بهذا يبعدون عن مدينة أريحا) ١٩: ٤ص(الجانب الغربى الذى يسمى الجلجال 

 .أميال

ويالحـظ فى عبور البحر األحمر أن المياه قد وقفت يميًنا ويساًرا وعبر الشعب بينها 

 .، أما هنا فقد وقفت المياه كالسور من جانب واحد الذى هو ناحية الشمال)٢٢: ١٤خر(

 

بعد جفاف األرض أمام بنى إسرائيل ودخول الكهنة حاملى تابوت عهد الرب فى : ۱۷ع

 :ويالحظ فى هذا أمران. ردن، مرَّ الشعب كله وعبر من شرق األردن إلى غربهوسط نهر األ



ُشوعَ ِسفُْر   َي

γ٣٢γ 

وهذا هو واجب . لم يخرج الكهنة من النهر إال بعد اطمئنانهم على عبور كل الشعب -١

الكهنة فى العهدين أى رعاية الشعب وتعميدهم فى جرن المعمودية ومالحظة سيرهم 

 .فى الحياة الجديدة

مر منذ أربعين عاًما ومات الذين عبروا، وكان هذا العبور عبر الشعب البحر األح -٢

واآلن يعبر الجيل الجديد نهر األردن، الذى يرمز أيًضا للمعمودية، . يرمز للمعمودية

كما أن سر المعمودية هو المدخل لجميع األسرار والحياة . قبل دخولهم األرض الجديدة

 .فى الكنيسة

دن، ليس فقط لتظهر معجزته بإيقاف المياه الفائضة وقد اختار اهللا وقت فيضان نهر األر 

ليعبر شعبه، بل أيًضا ألنه فى هذا الوقت ال يتوقع أحد عبور شعب كبير مثل هذا، فكان 

هجومهم لمدينة أريحا مفاجًئا، ألن فى أيام السنة األخرى قد توجد أوقات تقل فيها المياه فى 

 .مياه التى تصل إلى ركبتيه أو أكثر قليالً األردن، فيمكن لإلنسان العادى أن يعبر فى ال

. إن اهللا قادر أن يزيل كل العقبات من طريقك كما أوقـف الميـاه فـى نهـر األردن ليعبـر شـعبه  ?

فال تنزعج من المعطالت مهما كانـت كبيـرة، ولكـن واظـب علـى الصـالة واعمـل بأمانـة كـل مـا 

قـد دامـت مـدة طويلـة ويوصـلك إلـى فى وسعك واهللا قادر أن يرفع كـل العقبـات حتـى لـو كانـت 

 .خالص نفسك



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ

γ٣٣γ 

 

ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ
 ردنالصعود من نهر األ

Rη Ε η 
 

 ):۱۳-۱ع(االثنى عشر حجًرا )  ۱(

تَـَهى َجِميُع الشَّْعِب ِمْن ُعُبوِر اُألْرُدنِّ َأنَّ الرَّبَّ َأَمَر َيُشوعَ ١ َتِخُبوا ِمَن الشَّْعِب «٢: وََكاَن َلمَّا انـْ انـْ

َنْي َعَشَر رَُجالً  اْحِمُلوا ِمْن ُهَنا ِمْن َوَسِط اُألْرُدنِّ ِمْن : َوْأُمُروُهْم قَائِِلينَ ٣ُكلِّ ِسْبٍط   رَُجًال َواِحدًا ِمنْ . اثـْ

َنْي َعَشَر َحَجراً  َوَعبـُِّروَها َمَعُكْم َوَضُعوَها ِفي اْلَمِبيِت الَِّذي تَِبيُتوَن ِفيِه , َمْوِقِف َأْرُجِل اْلَكَهَنِة رَاِسَخًة اثـْ

َلةَ  َنْي َعَشَر رَُجًال الَِّذيَن َعيـَّنَـُهْم ِمْن بَِني ِإْسَرائِيلَ َفَدَعا َيشُ ٤. »اللَّيـْ  . رَُجًال َواِحدًا ِمْن ُكلِّ ِسْبطٍ , وُع اِالثـْ

َواْرفـَُعوا ُكلُّ رَُجٍل َحَجرًا َواِحداً , اْعبُـُروا َأَماَم تَابُوِت الرَّبِّ ِإَلِهُكْم ِإَلى َوَسِط اُألْرُدنِّ «: َوقَاَل َلُهْم َيُشوعُ ٥

: ِإَذا َسَأَل َغداً بـَُنوُكمْ . ِلَكْي َتُكوَن َهِذِه َعَالَمًة ِفي َوَسِطُكمْ ٦, َعَلى َكِتِفِه َحَسَب َعَدِد َأْسَباِط بَِني ِإْسَرائِيلَ 

َفَلَقْت َأَماَم تَاُبوِت َعهْ : تـَُقوُلوَن َلُهمْ ٧َما َلُكْم َوَهِذِه اْلِحَجارََة؟  ِعْنَد ُعُبورِِه . ِد الرَّبِّ ِإنَّ ِمَياَه اُألْرُدنِّ َقِد انـْ

َفَلَقْت ِمَياُه اُألْرُدنِّ  ْهرِ . اُألْرُدنَّ انـْ فـََفَعَل بـَُنو ٨. »فـََتُكوُن َهِذِه اْلِحَجارَُة ِتْذَكارًا ِلَبِني ِإْسَرائِيَل ِإَلى الدَّ

َنْي َعَشَر َحَجرًا ِمْن َوَسِط األُ , ِإْسَرائِيَل َكَما َأَمَر َيُشوعُ  َحَسَب َعَدِد , ْرُدنِّ َكَما قَاَل الرَّبُّ لَِيُشوعَ َوَحَمُلوا اثـْ

 . َوَعبـَُّروَها َمَعُهْم ِإَلى اْلَمِبيِت َوَوَضُعوَها ُهَناكَ , َأْسَباِط بَِني ِإْسَرائِيلَ 

َنْي َعَشَر َحَجرًا ِفي َوَسِط اُألْرُدنِّ َتْحَت َمْوِقِف َأْرُجِل اْلَكَهَنِة َحاِمِلي٩ . تَاُبوِت اْلَعْهدِ  َوَنَصَب َيُشوُع اثـْ

تَـَهى ُكلُّ َشْيٍء َأَمَر ١٠. َوِهَي ُهَناَك ِإَلى َهَذا اْليَـْومِ  َواْلَكَهَنُة َحاِمُلو التَّاُبوِت َوقـَُفوا ِفي َوَسِط اُألْرُدنِّ َحتَّى انـْ

وََكاَن ١١. َوَأْسَرَع الشَّْعُب فـََعبَـُروا .َحَسَب ُكلِّ َما َأَمَر ِبِه ُموَسى َيُشوعَ , الرَّبُّ َيُشوَع َأْن ُيَكلَِّم ِبِه الشَّْعبَ 

تَـَهى ُكلُّ الشَّْعِب ِمَن اْلُعُبوِر أَنَُّه َعبَـَر تَابُوُت الرَّبِّ َواْلَكَهَنُة ِفي َحْضَرِة الشَّْعبِ   . َلمَّا انـْ

. ِني ِإْسَرائِيَل َكَما َكلََّمُهْم ُموَسىَوَعبَـَر بـَُنو رَُأوبـَْيَن َوبـَُنو َجاٍد َوِنْصُف ِسْبِط َمَنسَّى ُمَتَجهِّزِيَن َأَماَم بَ ١٢

 . َنْحَو َأْربَِعيَن أَْلفاً ُمَتَجرِِّديَن لِْلُجْنِد َعبَـُروا َأَماَم الرَّبِّ ِلْلَحْرِب ِإَلى َعَربَاِت َأرِيَحا١٣



ُشوعَ ِسفُْر   َي

γ٣٤γ 

بعد عبور الشعب كله، طلب الرب من يشوع أن يأمر اثنى عشر رجًال يمثلون  :۳-۱ع
تحت أرجل الكهنة حاملى التابوت بوسط األردن اثنى عشر حجًرا،  األسباط أن يحملوا من

 .حيث سيبيتون هذه الليلةلنهر األردن ويحملوها معهم ويضعوها فى الشاطئ الغربى 
واالثنى عشر رجًال هم بعدد أسباط بنى إسرائيل ليشترك كل األسباط فى تمجيد اهللا الذى 

ا هو عدد تالميذ المسيح، فهو يرمز للكنيسة أيضً " ١٢"وعدد . صنع معهم معجزة عبور األردن
 ، ويرمز للثالوث القدوس وعمله"٣"هو حاصل ضرب عدد " ١٢"وعدد . فى العهد القديم والجديد

" ١٢"الذى يرمز لجهات العالم األربع أى المؤمنين فى كل مكان، فعدد " ٤"فى المؤمنين، وعدد 
 .يرمز للقداسة فى جميع المؤمنين

 
 .أى نحو التابوت: بوت الرب أمام تا :٦-٤ع

 .فى المستقبل: غًدا 
 .ما سبب وجود هذه الحجارة: مالكم وهذه الحجارة 

ــذين انتخــبهم مــن األســباط االثنــى عشــر، أن يــدخلوا إلــى  أمــر يشــوع االثنــى عشــر رجــًال، ال
عمـق األردن أى عنـد التـابوت الـذى يحملـه الكهنـة، ويأخـذوا مـن هنـاك اثنـى عشـر حجـًرا وينقلوهـا 
إلى الشاطئ الغربى لنهر األردن ويقيموها نصـًبا هنـاك تـذكاًرا لمعجـزة عبـور األردن لتكـون شـاهًدا 

 .على هذه المعجزة ويعلمها اآلباء لألبناء ليثبت إيمانهم باهللا
 
أمـــر يشـــوع الشـــعب أن يقصـــوا علـــى أوالدهـــم قصـــة معجـــزة عبـــورهم نهـــر األردن  :۸، ۷ع

ون من االثنى عشر حجًرا على الشاطئ الغربـى لـألردن عندما يسألوهم عن النصب الحجرى المك
وبعـد ذلـك حمـل الرجـال المنتخبـون االثنـى عشـر ). ١٩ع(فى مكان مبيتهم الـذى سـمى بالجلجـال 

 .حجًرا من باطن األردن ووضعوها فى مكان مبيتهم على الشاطئ الغربى
 
ألردن وثبتوهـا وضع يشوع اثنى عشر حجًرا رفعها الرجال من على الشاطئ الغربى لـ :۹ع

 .فى باطن النهر



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ

γ٣٥γ 

ال تستثقل التعب فى الجهاد الروحى سواء للتخلص من خطاياك أو القتناء الفضائل والثبات  ?
 .فى الممارسات الروحية ألن هذا يعطيك حياة مع اهللا وتتمتع بعشرته

 
ظـــل الكهنـــة حـــاملو التـــابوت فـــى بـــاطن نهـــر األردن حتـــى رفـــع الرجـــال المنتخبـــون  :۱۰ع
ة إلــى الشــاطئ الغربــى ودفنــوا حجــارة بــدًال منهــا فــى قــاع النهــر، وكــذلك انتهــاء يشــوع مــن الحجــار 

توصـــية الشـــعب بتعلـــيم أبنـــائهم كمـــا أوصـــاه موســـى قبـــل موتـــه وذلـــك نقـــًال لكـــالم اهللا الـــذى عّلمـــه 
 :وقد عبر الشعب األردن بسرعة لما يلى . لموسى
حيـــاتهم الجديـــدة فـــى األرض  كـــان أمـــر يشـــوع بـــذلك ليشـــعروا بالجديـــة والحمـــاس ويبـــدأوا -١

 .الجديدة بنشاط
 .كانوا مشتاقين للوصول إلى األرض الجديدة وامتالكها -٢

 .مليون تقريًبا ومعهم أطفال ٢ألن عددهم كان كبيًرا وهو  -٣
 
لــم يعبــر الكهنــة أنفســهم إال بعــد اطمئنـــانهم علــى عبــور الشــعب كلــه، تأكيــًدا ألبـــوة  :۱۱ع

 .الكاهن واهتمامه بكل شعبه
 
 .مستعدين باألسلحة الحربية: متجهزين  :۱۲ع

 .متقدمين رجال الحرب من باقى األسباط: أمام بنى إسرائيل 
ـــذين أخـــذوا نصـــيبهم مـــن األرض فـــى شـــرق  عبـــر أيًضـــا مجنـــدون مـــن الســـبطين ونصـــف ال

 ).١٨-١٦: ١، ص٣٢عد(األردن، ليحاربوا مع إخوتهم كما طلب منهم الرب على لسان موسى 
 
 .مستعدين للحرب:  متجردين للجند :۱۳ع

 .سهول أريحا: عربات أريحا 
كان عدد العابرين من السبطين ونصف نحو أربعين ألف شخًصا لكى يشاركوا فى الحروب 

وهــذا العــدد هــو حــوالى نصــف عــدد جنــود الســبطين . المقدســة بغــرب األردن والتــى يقودهــا الــرب



ُشوعَ ِسفُْر   َي

γ٣٦γ 

مكثـــوا بـــأرض شـــرق األردن  فـــرًدا وواضـــح أن البـــاقين ١١٠٥٨٠ونصـــف الـــوارد تقـــدير عـــددهم بــــ 
 .وحل الجميع فى سهول أريحا. لحراسة النساء واألوالد والممتلكات

إن كان اهللا يهتم بتمجيد أوالده القديسين، فهذا يدعونا إلى تمجيدهم ألن تمجيدهم هو تمجيد  ?
فاهتم بذكر شفيعك وتمجيده فى عيده وفى كل وقت لتتعلم منه شيًئا ويفرح اهللا . هللا نفسه

 .حبتك لهبم
 

 ):۲٤-۱٤ع(تعليم األبناء )  ۲(

َهاُبوُه َكَما َهابُوا ُموَسى ُكلَّ أَيَّاِم , ِفي َذِلَك اْليَـْوِم َعظََّم الرَّبُّ َيُشوَع ِفي َأْعُيِن َجِميِع ِإْسَرائِيلَ ١٤ فـَ
َها«١٦: َوقَاَل الرَّبُّ لَِيُشوعَ ١٥. َحَياتِهِ   . »َدِة َأْن َيْصَعُدوا ِمَن اُألْرُدنِّ ُمِر اْلَكَهَنَة َحاِمِلي تَاُبوِت الشَّ
َفَكاَن َلمَّا َصِعَد اْلَكَهَنُة َحاِمُلو تَابُوِت َعْهِد الرَّبِّ ِمْن ١٨. »اْصَعُدوا ِمَن اُألْرُدنِّ «: فََأَمَر َيُشوُع اْلَكَهَنةَ ١٧

َأنَّ ِمَياَه اُألْرُدنِّ رََجَعْت ِإَلى َمَكاِنَها َوَجَرْت َكَما , َسةِ َواْجُتِذَبْت ُبُطوُن َأْقَداِم اْلَكَهَنِة ِإَلى اْلَيابِ , َوَسِط اُألْرُدنِّ 
ْهِر اَألوَّلِ ١٩. ِمْن قـَْبُل ِإَلى ُكلِّ ُشُطوِطهِ  َوَحلُّوا ِفي , َوَصِعَد الشَّْعُب ِمَن اُألْرُدنِّ ِفي اْليَـْوِم اْلَعاِشِر ِمَن الشَّ

َنا َعَشَر َحَجرًا الَِّتي َأَخُذوَها ِمَن اُألْرُدنِّ َنَصبَـَها َيُشوُع ِفي ٢٠. اْلِجْلَجاِل ِفي ُتُخِم َأرِيَحا الشَّْرِقيِّ  َواِالثـْ
تـُْعِلُموَن ٢٢َما َهِذِه اْلِحَجارَُة؟ : ِإَذا َسَأَل بـَُنوُكْم َغدًا آبَاَءُهْم قَائِِلينَ «: َوقَاَل لَِبِني ِإْسَرائِيلَ ٢١. اْلِجْلَجالِ 

َألنَّ الرَّبَّ ِإَلَهُكْم َقْد يـَبََّس ِمَياَه اُألْرُدنِّ ِمْن ٢٣. ْلَياِبَسِة َعبَـَر ِإْسَرائِيُل َهَذا اُألْرُدنَّ َعَلى ا: بَِنيُكْم قَائِِلينَ 
َلَم لِتَـعْ ٢٤. َكَما فـََعَل الرَّبُّ ِإَلُهُكْم بَِبْحِر ُسوٍف الَِّذي يـَبََّسُه ِمْن َأَماِمَنا َحتَّى َعبَـْرنَا, َأَماِمُكْم َحتَّى َعبَـْرُتمْ 

 .»ِلَكْي َتَخاُفوا الرَّبَّ ِإَلَهُكْم ُكلَّ األَيَّامِ , َجِميُع ُشُعوِب اَألْرِض َيَد الرَّبِّ أَنـََّها َقوِيَّةٌ 
 
أكد الرب بهذا عظمـة يشـوع ومسـاندة الـرب لـه أمـام جميـع الشـعب، فـاحترموه كقائـد  :۱٤ع

 .لهم بديًال عن موسى كل أيام حياته
 
 .تابوت العهد وبه لوحى الوصايا: تابوت الشهادة : ۱۸-۱٥ع



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ

γ٣٧γ 

بعد أن عبر الشعب كله األردن، صعد الكهنة حاملو التابوت كأمر الرب فعادت المياه 
ها توهذا يرمز إلى أن اإلنسان الخاضع للكنيسة وكهن. للجريان وامتأل النهر إلى حده األقصى

تطبق عليه المشاكل مثل  يحميه اهللا من مخاطر كثيرة فى العالم، ولكن إذا ابتعد عن الكنيسة
 .مياه األردن التى عادت إلى جريانها

 
صعد بنو إسرائيل وعبروا األردن فى اليوم العاشر من شهر نيسان، وبهذا أكملوا : ۱۹ع

أربعين عاًما إال خمسة أيام منذ عبروا البحر األحمر الذى عبروه فى الخامس عشر من شهر 
ا دحرجة أو متدحرًجا، ودعاها يشوع بهذا االسم ألن ووصلوا إلى الجلجال، ومعنى اسمه. نيسان

وتقع الجلجال غرب نهر . اهللا دحرج عنهم عار مصر ووصلوا لالستقرار فى أرض الميعاد
 ).١خريطة (األردن بجوار أريحا وشرقها 

 
أما الحجارة التى أخذها يشوع من قاع النهر فنصبها فى الجلجال التى عبروا : ۲۰ع

 .إليها
 
 .البحر األحمر: ر سوف بح: ۲۳-۲۱ع

أوصى يشوع اآلباء أن يعلموا أبناءهم على مدى األجيال معجزة عبور نهر األردن مثل 
 .تعليمهم معجزة عبور البحر األحمر، وذلك عندما يروا االثنى عشر حجًرا المقامة فى الجلجال

ر كـل يـوم فـى ألنك أنت إنسان ومعرض للنسيان فيدعوك اهللا لتذكر أعماله معك سواء بالشك  ?
 .صالتك أو بكتابة أعماله ورعايته لك فى مذكرات روحية

 
 :أضاف يشوع أن إقامة الحجارة فى الجلجال له فائدتان : ۲٤ع
عندما تراها األمم المحيطة باليهود يشعروا بقوة إله بنى إسرائيل، فيخافوه وال يسيئوا إلى  -١

 .شعبه إذ يتذكرون قوته فى معجزة عبور األردن



ُشوعَ ِسفُْر   َي

γ٣٨γ 

عب اهللا معجزة عبور األردن، يخافون اهللا القوى فيبتعدون عن كل خطية وعن بتذكر ش -٢
 .عبادة األوثان

 
 :ويمكن أن نرتب األحداث من بداية هذا السفر حتى اآلن بالترتيب التالى 

أمر اهللا يشوع باالستعداد للرحيل لعبور األردن فى اليوم الثالث من نيسان أو قبل ذلك بأيام  -١
 ).١: ١ص(قليلة 

رســـل يشـــوع الجاسوســـين فـــى اليـــوم الثالـــث مـــن نيســـان وبـــاتوا هـــذه الليلـــة فـــى بيـــت راحـــاب أ -٢
 ).١: ٢ص(

 ).٢٢: ٢ص(نيسان  ٦، ٥، ٤اختبأ الجاسوسان ثالثة أيام فى الجبل هى أيام  -٣
 ).٢٣: ٢ص(عاد الجاسوسان إلى يشوع فى اليوم السادس من نيسان  -٤
سابع مـن نيسـان وأعلمـوهم أنهـم سـيعبرون مر رؤساء الشعب عليهم ليجمعوا زاًدا فى اليوم ال -٥

 ).١١، ١٠: ١ص(األردن بعد ثالثة أيام 
 ).١: ٣ص(ارتحلوا من شطيم إلى نهر األردن فى اليوم التاسع من نيسان وباتوا هناك  -٦
 ).١٩: ٤ص(عبروا نهر األردن فى اليوم العاشر من نيسان  -٧
 



 الَخاِمسُ  احُ حَ صْ األَ 

γ٣٩γ 

 

 الَخاِمسُ  احُ حَ صْ األَ 
 االستعداد الروحى للحرب

Rη Ε η 
 

 ):۹-۱ع(الختـــــان )  ۱(

َعانِيِّيَن الَِّذيَن , َوِعْنَدَما َسِمَع َجِميُع ُمُلوِك اَألُمورِيِّيَن الَِّذيَن ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ َغْرباً ١ َوَجِميُع ُمُلوِك اْلَكنـْ
َذاَبْت قـُُلوبـُُهْم َوَلْم تـَْبَق , يـَبََّس ِمَياَه اُألْرُدنِّ ِمْن َأَماِم بَِني ِإْسَرائِيَل َحتَّى َعبَـْرنَا َأنَّ الرَّبَّ َقدْ , َعَلى اْلَبْحرِ 

اْصَنْع لِنَـْفِسَك َسَكاِكيَن «: ِفي َذِلَك اْلَوْقِت قَاَل الرَّبُّ ِلَيُشوعَ ٢. ِفيِهْم ُروٌح بـَْعُد ِمْن َجرَّاِء بَِني ِإْسَرائِيلَ 
َفَصَنَع َيُشوُع َسَكاِكيَن ِمْن َصوَّاٍن َوَخَتَن بَِني ِإْسَرائِيَل ِفي ٣. »َوُعْد فَاْخُتْن بَِني ِإْسَرائِيَل ثَانَِيةً , انٍ ِمْن َصوَّ 

ْعِب اْلَخارِِجيَن ِمْن ِمْصرَ : َوَهَذا ُهَو َسَبُب َخْتِن َيُشوَع ِإيَّاُهمْ ٤. َتلِّ اْلُقَلفِ  , الذُُّكوَر◌ِ , َأنَّ َجِميِع الشَّ
َألنَّ َجِميَع الشَّْعِب الَِّذيَن ٥. َماُتوا ِفي اْلبَـرِّيَِّة َعَلى الطَّرِيِق ِبُخُروِجِهْم ِمْن ِمْصرَ , َجِميَعِ◌ رَِجاِل اْلَحْربِ 
ِمْن ِمْصَر فـََلْم  َوَأمَّا َجِميُع الشَّْعِب الَِّذيَن ُوِلُدوا ِفي اْلَقْفِر َعَلى الطَّرِيِق ِبُخُروِجِهمْ . َخَرُجوا َكانُوا َمْخُتونِينَ 

َألنَّ بَِني ِإْسَرائِيَل َساُروا َأْربَِعيَن َسَنًة ِفي اْلَقْفِر َحتَّى فَِنَي َجِميُع الشَّْعِب رَِجاُل اْلَحْرِب ٦. ُيْختَـُنوا
أَنَُّه َال يُرِيِهِم اَألْرَض الَِّتي الَِّذيَن َحَلَف الرَّبُّ َلُهْم , الَِّذيَن َلْم َيْسَمُعوا ِلَقْوِل الرَّبِّ , اْلَخارِِجيَن ِمْن ِمْصرَ 

. َوَأمَّا بـَُنوُهْم فََأقَاَمُهْم َمَكانـَُهمْ ٧. اَألْرَض الَِّتي تَِفيُض لََبنًا َوَعَسالً , َحَلَف الرَّبُّ ِآلبَائِِهْم َأْن يـُْعِطيَـَنا ِإيَّاَها
تَـَهى َجِميُع الشَّْعِب ٨. ِتُنوُهْم ِفي الطَّرِيقِ ِإْذ َلْم َيخْ , فَِإيَّاُهْم َخَتَن َيُشوُع ألَنـَُّهْم َكانُوا قـُْلفاً  وََكاَن بـَْعَدَما انـْ

اْليَـْوَم َقْد َدْحَرْجُت «: َوقَاَل الرَّبُّ لَِيُشوعَ ٩. ِمَن اِالْخِتَتاِن أَنـَُّهْم َأقَاُموا ِفي َأَماِكِنِهْم ِفي اْلَمَحلَِّة َحتَّى بَرُِئوا
 .ِإَلى َهَذا اْليَـْومِ » اْلِجْلَجالَ «ُم َذِلَك اْلَمَكاِن َفُدِعَي اسْ . »َعْنُكْم َعاَر ِمْصرَ 

 
 .قبائل كنعانية بعضها شرق األردن وبعضها غربه: األموريين : ۱ع

 .البحر األبيض المتوسط: البحر 
 .ضعفت نفوسهم جًدا بسبب خوفهم: ذابت 
 .بسبب: جراء 



ْثنِ ِسفُْر   َيةِ التَّ

γ٤٠γ 

شوع لسيحون ملك سمع ملوك األموريين بغرب األردن وحتى البحر األبيض بهزيمة ي
األموريين وعوج ملك باشان بشرق األردن، وكذا بتجفيف الرب لنهر األردن أمام الشعب، فخافوا 

عون ملك مصر عندما طارد الشعب بعد خروجهم فغرق فى البحر ر وتذكروا ما حدث لف. جًدا
 .ذه المنطقةوقد ذكر األموريين ألنهم أقوى الشعوب الكنعانية الساكنة فى ه. األحمر فزاد خوفهم

 
 .حجر جرانيت: صوان : ۲ع

سنة، وقد مات الرجال المختونون الخارجون  ٤٠أهمل بنو إسرائيل الختان فى برية سيناء 
. من مصر فى البرية، لذا نّبه اهللا يشوع ليصنع سكاكين من حجر الصوان الصلب ليختن الذكور

ر للطبيعة المائلة للشر والبدء والختان يرمز للمعمودية ألن فيه قطع جزء من اللحم الذى يشي
وألن سر المعمودية هو مدخل الحياة فى الكنيسة، لذا صنعوا الختان . بطبيعة جديدة مطيعة هللا

 .قبل الحرب وامتالك األرض الجديدة
 
 .وهى الجلد الزائد الذى يقطع فى الختان) قلفة(جمع : القلف : ۳ع

تل "ومت فوق بعضها، لذا دعوا هذا المكان ُنِزَعت الغلف، رمز الشهوات الزائدة الضارة، وك
وبهذا تم ختان الشعب كأمر اهللا وغالًبا الذين . ارت الغلف كومة وغطوها بالترابصإذ " القلف

 .قاموا بختان الشعب هم الكهنة والالويون
 
كان الرجال الخارجون من مصر والذين هم فى سن الحرب جميعهم مختونين لكنهم : ٤ع

 .ريةماتوا فى رحلة الب
 
 .برية سيناء: القفر : ٦، ٥ع

تعنى كثرة المراعى فى األرض الجديدة التى تجعل البقر يعطى لبًنا : تفيض لبًنا وعسًال 

 .فائًضا، وكثرة الزروع والنباتات التى تجعل إنتاج النحل من العسل وفيًرا



 الَخاِمسُ  احُ حَ صْ األَ 

γ٤١γ 

وا دخول الرجال الذين خرجوا من مصر كانوا مختونين ولكنهم عصوا اهللا فى البرية ورفض

أما . أرض الميعاد، فأقسم اهللا أنهم لن يدخلوا األرض الجديدة المملوءة خيرات وماتوا فى البرية

 .المولودون فى البرية فلم يختنوا

 

وقد أقام الرب البنين مكان آبائهم ليحقق لهم وعده، فقام يشوع بختانهم عالمة تجديد : ۷ع

 .العهد مع اهللا

 

وا، وهذا يوضح أن قبول اإلنسان للعهد مع اهللا أمر مفرح أقاموا بمكانهم حتى برئ: ۸ع

ولكنه يستدعى آالًما مؤلمة فى الجهاد، ويلزم لإلنسان أن يصبر وال يتزحزح عن عهده حتى 

ونالحظ . إذ بصبركم تقتنون أنفسكم) ١٩: ٢١لو(النصرة على الخطية والشفاء منها  يعطيه اهللا

يهاجمونهم أثناء فترة آالمهم بعد الختان كما عمل  أن خوف شعوب األرض من اليهود جعلهم ال

 ).٢٥: ٣٤تك(أبناء يعقوب بشعب حمور وشكيم 

 

وكان عار مصر هو عبودية اليهود . الخطية حمل يدحرجه اهللا أى ينزله عن أكتافنا: ۹ع

عندما كانوا فيها ثم سخرية المصريين بهم عندما علموا بتوهانهم فى البرية أربعين سنة دون أن 

 .وأخذ المكان اسمه مما حدث فيه. صلوا إلى أرض الموعدي

كم من وعود هللا تراجعنا عنها ولم نثبت عليها حتى يعيننا اهللا بالصبر والصالة والجهاد، بدًال  ?

 .من أن نتراجع وننهزم

 
 

 

 



ْثنِ ِسفُْر   َيةِ التَّ

γ٤٢γ 

 ):۱۲-۱۰ع(الفصح وانقطاع المن )  ۲(

ْوِم الرَّاِبَع َعَشَر ِمَن الشَّْهِر َمَساًء ِفي , َفَحلَّ بـَُنو ِإْسَرائِيَل ِفي اْلِجْلَجالِ ١٠ َوَعِمُلوا اْلِفْصَح ِفي اْليـَ
 . َوَأَكُلوا ِمْن َغلَِّة اَألْرِض ِفي اْلَغِد بـَْعَد اْلِفْصِح َفِطيرًا َوَفرِيكًا ِفي نـَْفِس َذِلَك اْليَـْومِ ١١. َعَربَاِت َأرِيَحا

َقَطَع اْلَمنُّ ِفي اْلَغِد ِعْنَد َأْكِلِهْم ِمْن َغلَِّة اَألْرضِ ١٢ فََأَكُلوا ِمْن . َوَلْم َيُكْن بـَْعُد لَِبِني ِإْسَرائِيَل َمنٌّ , َوانـْ
َنةِ  َعاَن ِفي تِْلَك السَّ  .َمْحُصوِل َأْرِض َكنـْ

 
 .سهول أريحا: عربات أريحا : ۱۰ع

هم بحسب الشريعة أن يأكلوا الفصح، ألنه غير بعد اختتان الشعب أصبح مسموًحا ل
وٕان كان الختان ). ٤٩-٤٤: ١٢خر(مسموح ألى إنسان غريب أو غير مختتن أن يأكل منه 

يرمز للمعمودية وكذلك عبور نهر األردن، فإن الفصح يرمز للتناول من جسد الرب ودمه وغير 
 .مسموح بالتناول إال لمن اعتمد

كل فيها بنو إسرائيل الفصح، فالمرة األولى كانت عند خروجهم ويالحظ أن هذه ثالث مرة يأ
وكان المفروض أن ). ٥-١: ٩عد(والثانية فى السنة الثانية لخروجهم ) ١٢خر(من أرض مصر 

 .ُيعَمل الفصح كل سنة ولكنه لم يعمل إال عند دخولهم أرض الميعاد
 
 .ثمار: غلة : ۱۱ع

 .ج فى أول موسمههو محصول القمح الغير كامل النض: الفريك 
أكل الشعب من ثمار أرض الموعد فى ثانى يوم عيد الفصح، أى أول أسبوع الفطير، سواء 
كانوا قد اشتروا ثمار من التجار أو وجدوها غنيمة فى بيوت بعض الكنعانيين الذين هربوا خوًفا 

الشريعة  فصنعوا فطيًرا من محصول وثمار األرض الجديدة، وقد أكلوا الفطير ألن. من الشعب
 ).١٥: ١٢خر(تنص على أكل الفطير سبعة أيام بعد عيد الفصح 

 



 الَخاِمسُ  احُ حَ صْ األَ 

γ٤٣γ 

الحصول على الغذاء من أرض الميعاد، لم يعد هناك حاجة  عندما بدأ بنو إسرائيل: ۱۲ع
للمن، فقطعه اهللا، ألنه ينبغى على اإلنسان أن يعمل بيديه ويتعب ألجل الحصول على احتياجه، 

قدراته مثل برية سيناء القاحلة فاهللا سيتدخل ولو بمعجزة مثل  ولكن إن قابل ظروًفا أصعب من
 .معجزة المن

كن أميًنا فى تحمل مسئوليتك واستخدام كل قدراتك لمجد اهللا، فاهللا يفرح بجهادك وسيحاسبك  ?
وكن مطمئًنا للمستقبل ألنه إن قابلتك أى ضيقات . على إهمالك فى كل شئ بين يديك

 .سيتدخل اهللا ويحلها لك
 
 ):۱٥-۱۳ع(يشوع ورئيس جند الرب )  ۳(

نَـْيِه َوَنَظرَ ١٣ ُفُه , َوِإَذا ِبَرُجٍل َواِقٍف قـَُبالََتهُ , َوَحَدَث َلمَّا َكاَن َيُشوُع ِعْنَد َأرِيَحا أَنَُّه َرَفَع َعيـْ َوَسيـْ
َبْل أَنَا رَئِيُس ُجْنِد , َكالَّ «: فـََقالَ ١٤» ائَِنا؟َهْل َلَنا أَْنَت َأْو َألْعدَ «: َفَساَر َيُشوُع ِإلَْيِه َوَسأََلهُ . َمْسُلوٌل بَِيِدهِ 

ِبَماَذا ُيَكلُِّم َسيِِّدي «: َوقَاَل َلهُ , َفَسَقَط َيُشوُع َعَلى َوْجِهِه ِإَلى اَألْرِض َوَسَجدَ . »اآلَن أَتـَْيتُ . الرَّبِّ 
َألنَّ اْلَمَكاَن الَِّذي أَْنَت َواِقٌف , ِمْن رِْجِلكَ اْخَلْع نـَْعَلَك «: فـََقاَل رَئِيُس ُجْنِد الرَّبِّ لَِيُشوعَ ١٥» َعْبَدُه؟

 .فـََفَعَل َيُشوُع َكَذِلكَ . »َعَلْيِه ُهَو ُمَقدَّسٌ 

 
 .خارج غمده: مسلول : ۱۳ع

غوًال بالحرب القادمة مع أريحا، خاصًة أنها كانت مدينة حصينة، إن هزمته شكان يشوع م
وال يقدر أن يتجاوزها ويحارب بداخل ضاعت سمعته فى األرض وسهلت هزيمته بعد ذلك، 

كما أنه ال يقدر على التراجع إذ أنه والشعب . رض خشية وقوعه فى كمين وهى خلف ظهرهاأل
 .كانوا قد عبروا األردن وأصبح حائًال وراءهم

واهللا فى . حينئذ تدخل اهللا فأرسل رئيس مالئكته أو ظهر هو بنفسه كما يرى بعض اآلباء
بالشكل الذى يناسبهم، فظهر إلبراهيم فى هيئة ثالثة رجال غرباء مروا  محبته يظهر ألوالده

بخيمته فى البرية،وليعقوب بهيئة مالك يصارعه ومرة أخرى بهيأة جمهور من المالئكة ليشجعه، 
 .وهنا ألن يشوع سيدخل الحرب فيظهر له بهيأة رجل حرب يمسك سيًفا



ْثنِ ِسفُْر   َيةِ التَّ

γ٤٤γ 

لممسك بالسيف وسؤاله له هل أنت ويظهر إيمان وشجاعة يشوع فى تقدمه نحو الرجل ا
 .معنا أم علينا

وجند الرب تعنى المالئكة . أنه رئيس جند الرب أعلن الرجل الذى ظهر فى الرؤيا: ۱٤ع
أو البشر المؤمنين باهللا، والمقصود برئيس جند الرب اهللا نفسه،ألنه َقِبَل أن يسجد له يشوع 

 .د العبادة وليس فقط االحتراموهذا السجود هو سجو . وُيدَعى أيًضا الرب يهوة فى
 
 .حذاء: نعل : ۱٥ع

 -:، ليعلمه )٥: ٣خر(أعاد الرب على مسامع يشوع ما سبق أن قاله لموسى عند العليقة 
 .أن حضور الرب المقدس قد قدَّس المكان كله، فهو فى حضرة اهللا القدوس -١
 )].٩: ٢٥تث(راجع شريعة خلع النعل [أن يشوع ليس عريس الكنيسة أو وليها بل صديقه  -٢

فالمسيح هو الولّى أو المخلص الوحيد لكنيسته، ويشوع وكل األنبياء أو الكهنة الخدام 
فى العهدين هم أدوات فى يد اهللا وليسوا الولّى، لذا يخلعوا نعالهم عند االقتراب من 

 .األماكن المقدسة

ت، هى حياة ليعلم أن القداسة، التى يشير إليها خلع النعل المصنوع من جلد حيوان مي -٣
 ).١٤: ١٢عب(بدونها ال نعاين الرب 

إن اهللا يظهـــر فـــى حياتـــك، لـــيس فقـــط بـــالرؤى، ولكـــن مـــن خـــالل أحـــداث الحيـــاة ليشـــجعك،   ?
وتســـتطيع أن تشـــعر بــــه إن طلبتـــه مــــن قلبـــك وآمنـــت بوجــــوده وكنـــت مســــتعًدا لطاعتـــه حينئــــذ 

 .سيوضح نفسه لك ويرشدك لتحيا معه



اِدسُ  احُ حَ صْ األَ  سَّ  ال

γ٤٥γ 

 

اِدسُ  احُ حَ صْ األَ   السَّ
 سـقوط أريحـا

Rη Ε η 
 

 ):۱٤-۱ع(الدوران حول المدينة )  ۱(

فـََقاَل الرَّبُّ ٢. َال َأَحٌد َيْخُرُج َوَال َأَحٌد َيْدُخلُ . وََكاَنْت َأرِيَحا ُمَغلََّقًة ُمَقفََّلًة ِبَسَبِب بَِني ِإْسَرائِيلَ ١
َجِميُع رَِجاِل , َتُدوُروَن َدائَِرَة اْلَمِديَنةِ ٣. َأرِيَحا َوَمِلَكَها َجَباِبَرَة اْلَبْأسِ  َقْد َدفـَْعُت بَِيِدكَ . اْنظُرْ «: لَِيُشوعَ 
َواَق اْلُهَتاِف ٤. َهَكَذا تـَْفَعُلوَن ِستََّة أَيَّامٍ . َحْوَل اْلَمِديَنِة َمرًَّة َواِحَدةً . اْلَحْربِ  َعُة َكَهَنٍة َيْحِمُلوَن أَبـْ َوَسبـْ

َعَة َأَما . َواْلَكَهَنُة َيْضرِبُوَن بِاألَبـَْواقِ , َوِفي اْليَـْوِم السَّاِبِع َتُدوُروَن َداِئَرَة اْلَمِديَنِة َسْبَع َمرَّاتٍ . َم التَّاُبوتِ السَّبـْ
ِتُف ُهَتافًا َأنَّ َجِميَع الشَّْعِب يـَهْ , َوَيُكوُن ِعْنَد اْمِتَداِد َصْوِت قـَْرِن اْلُهَتاِف ِعْنَد اْسِتَماِعُكْم َصْوَت اْلُبوقِ ٥

َفَدَعا َيُشوُع ْبُن نُوٍن ٦. »َوَيْصَعُد الشَّْعُب ُكلُّ رَُجٍل َمَع َوْجِههِ , فـََيْسُقُط ُسوُر اْلَمِديَنِة ِفي َمَكانِهِ , َعِظيماً 
َواِق . اْحِمُلوا تَابُوَت اْلَعْهدِ «: اْلَكَهَنَة َوقَاَل َلُهمُ  َعَة أَبـْ َعُة َكَهَنٍة َسبـْ . »ُهَتاٍف َأَماَم تَاُبوِت الرَّبِّ َوْلَيْحِمْل َسبـْ

وََكاَن َكَما قَاَل َيُشوُع ٨. َوقَاُلوا ِللشَّْعِب اْجَتاُزوا َوُدوُروا َدائَِرَة اْلَمِديَنِة َوْلَيْجَتِز اْلُمَتَجرُِّد َأَماَم تَاُبوِت الرَّبِّ ٧
َواَق اْلهُ . لِلشَّْعبِ  َعُة اْلَكَهَنُة َحاِمِليَن أَبـْ َعَة َأَماَم الرَّبِّ اْجَتاَز السَّبـْ بـْ َوتَاُبوُت . َوَضَربُوا بِاألَبـَْواقِ , َتاِف السَّ

َواْلَبِقيَُّة َساِئَرٌة َورَاَء . وَُكلُّ ُمَتَجرٍِّد َساِئٌر َأَماَم اْلَكَهَنِة الضَّارِبِيَن بِاألَبـَْواقِ ٩, َعْهِد الرَّبِّ َساِئٌر َورَاَءُهمْ 
َوَال , َال تـَْهِتُفوا َوَال ُتَسمُِّعوا َصْوَتُكمْ : َوَأَمَر َيُشوُع الشَّْعبَ ١٠. َيْضرِبُوَن بِاألَبـَْواقِ َكانُوا َيِسيُروَن وَ . التَّاُبوتِ 

َواِهُكْم َكِلَمٌة َحتَّى يـَْوَم َأُقوُل َلُكمُ  َفَداَر تَابُوُت الرَّبِّ َحْوَل اْلَمِديَنِة ١١. »فـَتَـْهِتُفونَ . اْهِتُفوا: َتْخُرْج ِمْن َأفـْ
, َوَحَمَل اْلَكَهَنُة تَابُوَت الرَّبِّ , فـََبكََّر َيُشوُع ِفي اْلَغدِ ١٢. ثُمَّ َدَخُلوا اْلَمَحلََّة َوبَاُتوا ِفي اْلَمَحلَّةِ . َواِحَدةً  َمرَّةً 
َعَة َأَماَم تَاُبوِت الرَّبِّ َسائُِروَن سَ ١٣ بـْ َواَق اْلُهَتاِف السَّ َعُة اْلَكَهَنُة اْلَحاِمُلوَن أَبـْ , ْيرًا َوَضارِبُوَن بِاألَبـَْواقِ َوالسَّبـْ

. َكانُوا َيِسيُروَن َوَيْضرِبُوَن بِاألَبـَْواقِ . َواْلَبِقيَُّة َساِئَرٌة َورَاَء تَاُبوِت الرَّبِّ , َواْلُمَتَجرُِّدوَن َسائُِروَن َأَماَمُهمْ 
 .َهَكَذا فـََعُلوا ِستََّة أَيَّامٍ . ُعوا ِإَلى اْلَمَحلَّةِ َوَداُروا بِاْلَمِديَنِة ِفي اْليَـْوِم الثَّاِني َمرًَّة َواِحَدًة ُثمَّ رَجَ ١٤

 
مدينة القمر، أى إله القمر، ومعنى االسم أيًضا الروائح الطيبة وذلك : أريحا  :۱ع

كم شرق ٣٠كم غرب نهر األردن و٨النتشار الورود والريحان فى أرضها؛ وتقع على مسافة 
 .وبارثيماوس األعمى فى العهد الجديدوهى بلدة زكا العشار ). ١خريطة (أورشليم 

 .مغلقة بشدة: مغلَّقة 



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ٤٦γ 

 .شديدة اإلقفال: مقفلة 
كانت أريحا هى أول مدينة يواجهها الشعب فى أرض الموعد، وعندما رأى شعبها بنى 

. إسرائيل فى خيامهم مقابل مدينتهم، بعد أن عبروا نهر األردن، أغلقوا أبواب مدينتهم بشدة
وكل هذا . عالية وحصينة، ولعل مراقبين قد راقبوا تحركات بنى إسرائيل وكانت أسوار أريحا

 .يوضح مدى خوف شعب أريحا من بنى إسرائيل
 
يكمل الرب حديثه مع يشوع مؤكًدا أنهم سيأخذون المدينـة، ويسـتخدم صـيغة الماضـى  :۲ع

همــا كانــت ليؤكــد لــه ذلــك االنتصــار علــى المدينــة وكــل مــن فيهــا مهمــا كانــت قــوتهم وجبــروتهم وم
 .حصانة المدينة

 
. أمــر الــرب بنــى إســرائيل أن يــدوروا حــول المدينــة دورة واحــدة كــل يــوم لمــدة ســتة أيــام :۳ع

وكــان الــدوران بــالطبع علــى مســافة كافيــة لتكــون الــدائرة متســعة فتشــمل شــعب بنــى إســرائيل الكثيــر 
ودوران الشعب حول . وارالعدد وحتى يكونوا بعيًدا عن مرمى السهام لجنود أريحا الذين على األس

 :المدينة له فوائد كثيرة أهمها 
 .تشجيع اهللا للشعب وبث روح الثقة والقوة فى قلوبهم القتحام أريحا -١
 .اختبار طاعة الشعب ألوامر اهللا فينالوا النصرة -٢

بث روح الخوف فى سـكان أريحـا الـذين يـرون بنـى إسـرائيل مـن علـى األسـوار وبخـوفهم  -٣
 .د الخوف بعضهم إلى التوبة واإليمان باهللاتسهل هزيمتهم، وقد يقو 

 .تعليم بنى إسرائيل النظام والتدقيق فى الحروب وفى كل حياتهم -٤
والـدائرة ترمـز لألبديـة، فــدورانهم حـول أريحـا يرمـز لضــرورة التفكيـر واالسـتعداد لألبديـة حتــى 

 .يملك اإلنسان أرض الميعاد التى ترمز إلى ملكوت السموات
ًا لوصايا اهللا حتى وٕان بدت مختلفة مع منطقك، وثـق أنهـا أعلـى مـن عقلـك، ليتك تكون مطيع  ?

فالنصرة علـى الشـيطان هـى بااللتجـاء إلـى اهللا ولـيس بمواجهـة اإلنسـان لـه معتمـًدا علـى قوتـه؛ 
 .فما دمت متمسًكا باهللا ستنهار قوة الشيطان أمامك



اِدسُ  احُ حَ صْ األَ  سَّ  ال
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لدينيــة فيصــدر منهــا مصــنوعة مــن قــرون الكبــاش وتســتخدم فــى االحتفــاالت ا: أبــواق  :٤ع
 .صوت قوى يسمعه الشعب كله

 .صوت ممتد يصدر من البوق فهو صوت قوى يعلن النصرة: الهتاف 
يـــدور تـــابوت عهـــد اهللا فـــى موكـــب الـــدوران حـــول أريحـــا ويتقدمـــه ســـبعة كهنـــة معهـــم أبـــواق 

اهللا الهتـــاف، يضـــربون فيهـــا فـــى اليـــوم الســـابع بعـــد الـــدوران ســـبع مـــرات حـــول المدينـــة ليعلنـــوا قـــوة 
. وبالطبع كان عدد من الكهنة، غالًبا أربعة، يحملون التـابوت. ونصرته على سكان أريحا األشرار

 .ودوران التابوت يعلن حضور اهللا وسط شعبه الذى سينصرهم على األعداء
وليس هذا كسًرا . ودوران الشعب سبعة أيام متتالية يعنى ضمنًيا أنهم داروا يوم السبت أيًضا

تقديس يوم السـبت، ألن العمـل الـدينى أو الخدمـة ُيعَمـل فـى يـوم السـبت ولـيس كمـا لوصية الرب ب
ظن شيوخ اليهود أنه ال يعمل أى عمل فى يوم السـبت وقـاوموا المسـيح مـن أجـل شـفائه المرضـى 

 ).٨: ١٢مت(
وفـــى اليـــوم الســـابع يـــدورون ســـبع مـــرات وبهـــذا تنهـــك قـــواهم ثـــم يبوقـــون فـــى أبـــواق الهتـــاف 

 .قوة اهللا هى التى ستنصرهم وليست قوتهم المادية أو أسلحتهم ويهتفون، أى أن
والــدوران ســبعة أيــام أو ســبع مــرات فــى اليــوم الســابع يرمــز لعمــل الــروح القــدس فــى األســرار 

 .السبعة بالكنيسة، أى أن الشعب خاضع لروح اهللا الذى سينصرهم على األعداء
 
يحــا فــى اليــوم الســابع، وضــربهم فــى بّشــرهم اهللا أنــه بعــد دورانهــم ســبع مــرات حــول أر  :٥ع

أبواق الهتاف ثم هتاف الشـعب كلـه، ستسـقط أسـوار أريحـا العظيمـة، وحينئـذ يـأمرهم أن يهجـم كـل 
جنـدى علــى سـور المدينــة المتهـدم أمامــه فيعبـره ويــدخل المدينـة، أى تطبــق دائـرة الجنــود المحيطــة 

 .بالمدينة على المدينة وتقتحمها بقتل من فيها
أن جنــود الحــرب كــانوا فــى دائــرة حــول المدينــة وخلــف الجنــود داخــل الــدائرة  يفهــم مــن هــذا

تــابوت العهــد وأمامــه الكهنــة حــاملو األبــواق، أى أن تــابوت العهــد كــان جــزًءا مــن الــدائرة والجنــود 
 .أى مؤخرة الجيش" الساقة"والجنود خلف التابوت يسميهم . أمامه وخلفه

 
 .الجندى المستعد للحرب: متجرد  :۹-٦ع



ُشوعَ ِسفُْر    َي
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 .مؤخرة الجيش: الساقة 
نفذ يشوع كل ما أمر به الرب، وسار الجنود فى دائرة حـول المدينـة وخلفهـم التـابوت وأمامـه 

. حاملو األبواق وخلـف التـابوت مـؤخرة الجـيش، أى التـابوت والكهنـة بـين الجنـود مـن أمامـه وخلفـه
ــالبوق ضــربات متقطعــة تخيــف األعــداء وتشــجع شــعب اهللا هــذا مختلــف عــن و . وكــانوا يضــربون ب

 .تبويق الهتاف المتصل القوى الذى فعلوه فى نهاية الدوران باليوم السابع
 
أمر يشوع الشعب أن يسيروا فى الموكب للدوران حول أريحـا فـى صـمت وال ُيسـَمع  :۱۰ع

إال صــوت األبــواق المتقطــع، وبهــذا تظهــر طاعــة الشــعب ويثبــت إيمــانهم ويخيفــون أعــداءهم كمــا 
 . ذكرنا

ا نحن أبناء الكنيسة تعاليمها، يثبت إيماننا ونخيـف الشـياطين؛ وبهـذا ننتظـر نصـرة وٕان أطعن
 .وكما اقتحم شعب اهللا أريحا، هكذا أيًضا ننتصر على الشيطان وننطلق إلى الملكوت. اهللا

 
نّفذ يشوع أوامر اهللا ودار الموكب حول المدينة، وهو مكـون مـن تـابوت العهـد  :۱٤-۱۱ع

أمامه الكهنة المبوقون والجنود من أمامه وخلفه، ثم استراحوا وفعلوا هكذا فـى الذى يحمله الكهنة و 
 .اليوم الثانى والثالث حتى السادس

وكان هذا الموكب غريًبا أمام سكان أريحا وسكان الـبالد المجـاورة، فتعجـب الـبعض واسـتهزأ 
 . البعض اآلخر وخاف الباقون

 .ينفذ أوامر اهللا ويقود شعبه بحماس ويالحظ أن يشوع كان يقوم باكًرا كقائد نشيط
 
 ):۲۱-۱٥ع(سقوط المدينة وتحريمها )  ۲(

َواِل وََكاَن ِفي اْليَـْوِم السَّاِبِع أَنـَُّهْم َبكَُّروا ِعْنَد طُُلوِع اْلَفْجِر َوَداُروا َدائَِرَة اْلَمِديَنِة َعَلى َهَذا الْ ١٥ ِمنـْ
وََكاَن ِفي اْلَمرَِّة السَّاِبَعِة ِعْنَدَما ١٦. َداُروا َدائَِرَة اْلَمِديَنِة َسْبَع َمرَّاتٍ ِفي َذِلَك اْليَـْوِم فـََقْط . َسْبَع َمرَّاتٍ 

َواِق َأنَّ َيُشوَع قَاَل لِلشَّْعبِ  فـََتُكوُن ١٧. َألنَّ الرَّبَّ َقْد َأْعطَاُكُم اْلَمِديَنةَ , اْهِتُفوا«: َضَرَب اْلَكَهَنُة بِاألَبـْ
ألَنـََّها َقْد , رَاَحاُب الزَّانَِيُة فـََقْط َتْحَيا ِهَي وَُكلُّ َمْن َمَعَها ِفي اْلبَـْيتِ . ِفيَها ُمَحرَّمًا لِلرَّبِّ  اْلَمِديَنُة وَُكلُّ َما

ُتْم فَاْحَتِرُزوا ِمَن اْلَحَراِم لَِئالَّ ُتَحرَُّموا َوتَأْ ١٨. َخبََّأِت اْلُمْرَسَلْيِن اللََّذْيِن َأْرَسْلَناُهَما ُخُذوا ِمَن اْلَحَراِم َوَأمَّا أَنـْ
وَُكلُّ اْلِفضَِّة َوالذََّهِب َوآنَِيِة النَُّحاِس َواْلَحِديِد َتُكوُن ُقْدسًا ١٩. َوَتْجَعُلوا َمَحلََّة ِإْسَرائِيَل ُمَحرََّمًة َوُتَكدُِّروَها
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وََكاَن ِحيَن َسِمَع الشَّْعُب َصْوَت . َواقِ فـََهَتَف الشَّْعُب َوَضَربُوا بِاألَبْـ ٢٠. »لِلرَّبِّ َوَتْدُخُل ِفي ِخَزانَِة الرَّبِّ 
َوَصِعَد الشَّْعُب ِإَلى اْلَمِديَنِة ُكلُّ رَُجٍل َمَع , َفَسَقَط السُّوُر ِفي َمَكانِهِ , اْلُبوِق َأنَّ الشَّْعَب َهَتَف ُهَتافًا َعِظيماً 

َحتَّى اْلبَـَقَر  -ِمْن ِطْفٍل َوَشْيٍخ , يَنِة ِمْن رَُجٍل َواْمَرَأةٍ َوَحرَُّموا ُكلَّ َما ِفي اْلَمدِ ٢١. َوَأَخُذوا اْلَمِديَنةَ , َوْجِههِ 
 .َواْلَغَنَم َواْلَحِميَر ِبَحدِّ السَّْيفِ 

 
بّكــر الشــعب كلــه فــى اليــوم الســابع ليــدوروا ســبع دورات حــول مدينــة أريحــا، ولعلهــم  :۱٥ع

 .كانوا يسيرون بسرعة أكبر حتى يتسع الوقت للدورات السبع

 
د الـدوران سـبع دورات فــى اليـوم السـابع، ضـرب الكهنــة بـاألبواق ضـرًبا متواصــًال بعـ :۱٦ع

قوًيـا، وأمـر يشـوع الشـعب أن يهتفــوا هتـاف النصـرة ألن اهللا قـد وهـب لهــم مدينـة أريحـا، مـع أنـه لــم 

. يتم بعد استيالءهم علـى المدينـة، ولكـن يشـوع يـتكلم بصـيغة الماضـى مـن أجـل إيمانـه بوعـود اهللا

 .اق وهتاف الشعب أثار الخوف الشديد فى قلوب سكان أريحاوصوت األبو 

 
 .مخّصًصا له وال يجوز ألحد أن يقتنى منه شيًئا: محّرما للرب  :۱۸، ۱۷ع

 .تجلبوا عليها شًرا: تكدروها 

واصل يشوع كالمه مع الشعب، فأمرهم أن ال يأخـذوا شـيًئا ألنفسـهم مـن مقتنيـات أريحـا، بـل 

بشــر والبهـــائم، مــا عــدا راحـــاب وأســرتها ألنهــا آمنـــت بــاهللا وخّبـــأت يخّصــص كــل شـــئ هللا ويقتــل ال

، وحــــّذرهم مــــن أن يأخــــذ أى واحــــد مــــنهم )٢ص(الجاسوســــين اللــــذين أرســــلهما يشــــوع إلــــى أريحــــا 

 . مقتنيات من أريحا لئال ُيعاقب من اهللا ويجلب الشر على الشعب كله

م وكـــل الحيوانـــات ألنهـــا وقـــد قصـــد اهللا قتـــل ســـكان أريحـــا مـــن أجـــل شـــرورهم، وكـــذلك البهـــائ

اســتخدمت كــذبائح لألوثــان أو عبــدوا بعضــها، أى أن اهللا أراد أن يزيــل الشــر وكــل مــا يتصــل بــه 

ويدقق شـعبه فـى االبتعـاد عـن كـل مـا يـرتبط بالشـر، ولمـا تثبتـت الفكـرة فـى قلـوبهم سـمح لهـم فيمـا 

 ).٨ص(بعد فى بعض حروبهم أن يأخذوا الغنائم كما فى حربهم مع عاى 
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أمــا المعــادن مــن فضــة وذهــب ونحــاس وحديــد، فتكــون قدًســا للــرب وتضــم لخزانــة  :۱۹ع

 .الخيمة كممتلكات هللا

 

تّمم الرب وعده بسقوط السور عندما هتفوا، وأخـذوا المدينـة ونفـذوا أمـر الـرب  :۲۱، ۲۰ع

 وتظهر هنـا فاعليـة اإليمـان الـذى جعـل الشـعب يطيـع اهللا فـى الـدوران. بتحريم أهلها وكل غنيمتها

حول أريحا وال يتذمرون مثل آبائهم، فسقطت األسوار بيد اهللا وليس بيـد إنسـان، وهجـم كـل جنـدى 

يهودى مقابل وجهه أى اقتحم الجنود المدينة من كل جانب وقتلـوا مـن فيهـا واستسـلم سـكان أريحـا 

 .لخوفهم الشديد
كر أعمــال اهللا فتـذ. باإليمـان تسـتطيع أن تحصـل علـى كـل احتياجاتــك مـن اهللا بحسـب مشـيئته  ?

 .ووعوده ليثبت إيمانك وتطلب منه بثقة وتطيع وصاياه فتحيا فى فرح
 
 ):۲۷-۲۲ع(استحياء راحاب )  ۳(

اْدُخَال بـَْيَت اْلَمْرَأِة الزَّانَِيِة َوَأْخرَِجا ِمْن ُهَناَك «: َوقَاَل َيُشوُع لِلرَُّجَلْيِن اللََّذْيِن َتَجسََّسا اَألْرضَ ٢٢
َفَدَخَل اْلَجاُسوَساِن َوَأْخَرَجا رَاَحاَب َوأَبَاَها َوأُمََّها َوِإْخَوتـََها وَُكلَّ ٢٣. »َما َلَها َكَما َحَلْفُتَما َلَها اْلَمْرَأَة وَُكلَّ 

ِإنََّما . َما ِبَها َوَأْحَرُقوا اْلَمِديَنَة بِالنَّاِر َمَع ُكلِّ ٢٤. وَُكلَّ َعَشاِئرَِها َوتـَرََكاُهْم َخارَِج َمَحلَِّة ِإْسَرائِيلَ , َما َلَها
َواْسَتْحَيا َيُشوُع رَاَحاَب ٢٥. اْلِفضَُّة َوالذََّهُب َوآنَِيُة النَُّحاِس َواْلَحِديِد َجَعُلوَها ِفي ِخَزانَِة بـَْيِت الرَّبِّ 

ألَنـََّها َخبََّأِت اْلُمْرَسَلْيِن اللََّذْيِن , مِ َوَسَكَنْت ِفي َوَسِط ِإْسَرائِيَل ِإَلى َهَذا اْليَـوْ . الزَّانَِيَة َوبـَْيَت أَبِيَها وَُكلَّ َما َلَها
اَم الرَّبِّ الرَُّجُل «: َوَحَلَف َيُشوُع ِفي َذِلَك اْلَوْقِت قَاِئالً ٢٦. َأْرَسَلُهَما َيُشوُع لَِيَتَجسََّسا َأرِيَحا َمْلُعوٌن ُقدَّ

َوابـََهابِِبْكرِِه . الَِّذي يـَُقوُم َويـَْبِني َهِذِه اْلَمِديَنَة َأرِيَحا  . »يـَُؤسُِّسَها َوِبَصِغيرِِه يـَْنِصُب أَبـْ
 .وََكاَن َخبَـُرُه ِفي َجِميِع اَألْرضِ , وََكاَن الرَّبُّ َمَع َيُشوعَ ٢٧

 
دخل الجاسوسان بيت راحاب بـأمر يشـوع، وأخرجاهـا وكـل أسـرتها، ولكـن لـم  :۲۳، ۲۲ع

 .ستهميضموهم إلى الشعب بل أبقوهم خارج المعسكر حتى يتطهروا من نجا
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ويالحــظ أن بيــت راحــاب الــذى كــان فــى ســور المدينــة لــم يســقط ويتهــدم وذلــك بــأمر الــرب 
 .لينجيها، فاهللا قادر أن ينجى كل من يؤمن به

وكانــت راحــاب ســبب بركــة لكــل أســرتها وعشــيرتها، إذ بشــرتهم بالنجــاة إن آمنــوا، فأطاعوهــا 
أهــا اهللا بـــأن صـــارت جـــدة لـــداود وآمنــوا مثلهـــا فخلصـــتهم مـــن المــوت وعاشـــوا مـــع شـــعب اهللا، وكاف

وبهذا انضمت أول إنسانة أممية وثنية من أرض كنعان، هى وكل أسرتها، ). ٥: ١مت(وللمسيح 
 .إلى شعب اهللا وبعدها انضم الكثيرون

 
 .إلى يوم كتابة يشوع هذا السفر: إلى هذا اليوم : ۲٥، ۲٤ع

وكل أسرتها وانضمت  تم ضم الفضة والذهب إلى خزينة الخيمة، كما تم إنقاذ راحاب
أن ) ٥: ١مت(ونرى من سلسلة نسب المسيح . للشعب اليهودى جزاء معروفها مع الجاسوسين
 .سلمون ابن نحشون رئيس سبط يهوذا قد تزوجها

ال تكّل فـى عمـل الخيـر، فقـد فعلـت راحـاب معروفًـا مـع الجاسوسـين، فتغيـر خـط سـير حياتهـا   ?
 ).٤٢: ١٠مت(ق أن كأس ماء بارد ال يضيع أجره ث. كله وانضمت لإليمان وللشعب المقدس

 
اعتبر يشوع أريحا مدينة ملعونة الستغراقها فى الشرور وعبادة األوثان لذا لعنها : ۲٦ع

وقّرر يشوع حلول اللعنة على من يبنى هذه المدينة مرة ثانية . الرب وخصصها للتحريم والهالك
وٕاتماًما لللعنة فإن من يجرؤ على ذلك . نفسهإذ يكون معانًدا هللا الذى هدمها ونقض أسوارها ب

يموت أوالده جميًعا، يموت بكره عندما يضع أساسها، ثم يتوالى موتهم حتى يموت األصغر فيهم 
وقد تحقق ذلك بعد خمسمائة سنة فى شخص حيئيل البيتئيلى . عندما يقيم سورها ويركب أبوابها

 ).٣٤: ١٦مل١(
حا كمدينة محصنة والتى أمر اهللا بهدمها، ولكن أقيمت ويالحظ أن الكالم هنا عن بناء أري

فيما بعد مبانى بجوار أريحا المتهدمة سميت باسمها، وهى التى أقام فيها إيليا وٕاليشع مدرسة 
والمسيح نفسه زار أريحا وشفى ). ٢مل٢(لبنى األنبياء وأبرأ إليشع نبع المياه الرئيسى لها 

 ).١٩، لو٢٧: ٩مت(األعميين عندها وزار بيت زكا فيها 
 
 .انتشر خبر عمل اهللا مع يشوع ومساندته له فى كل أرض كنعان: ۲۷ع
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ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   السَّ
 الهزيمة أمام عاى

Rη Ε η 
 

 ):٥-۱ع(انتصار عاى )  ۱(

فََأَخَذ َعَخـاُن بْـُن َكْرِمـي بْـُن زَبْـِدي بْـُن زَارََح ِمـْن ِسـْبِط يـَُهـوَذا , َوَخاَن بـَُنو ِإْسَرائِيَل ِخَيانًَة ِفي اْلَحَرامِ ١
َوَأْرَسَل َيُشوُع رَِجـاالً ِمـْن َأرِيَحـا ِإلَـى َعـاَي الَّتِـي ِعْنـَد ٢. ي ِإْسَرائِيلَ َفَحِمَي َغَضُب الرَّبِّ َعَلى بَنِ , ِمَن اْلَحَرامِ 

. َفَصــِعَد الرَِّجــاُل َوَتَجسَُّســوا َعــايَ . »اْصــَعُدوا َتَجسَُّســوا اَألْرضَ «: َوقَــال َلُهــمْ , بـَْيــِت آِوَن َشــْرِقيَّ بـَْيــِت ِإيــلَ 
َبْل َيْصـَعْد َنْحـُو أَْلَفـْي رَُجـٍل َأْو َثالَثَـُة آَالِف رَُجـٍل , الَ َيْصَعْد ُكلُّ الشَّْعبِ «: ثُمَّ رََجُعوا ِإَلى َيُشوَع َوقَاُلوا َلهُ ٣

ــْعِب ِإلَــى ُهَنــاَك ألَنـَُّهــْم قَِليلُــونَ . َوَيْضــرِبُوا َعــايَ  ــْعِب ِإلَــى ُهَنــاَك َنْحــُو ٤. »الَ ُتَكلِّــْف ُكــلَّ الشَّ َفَصــِعَد ِمــَن الشَّ
ُهْم َأْهـُل َعـاَي َنْحـَو ِسـتٍَّة َوَثالَثِـيَن رَُجـالً ٥. َوَهَربُوا َأَماَم َأْهِل َعايَ . َثالَثَِة آَالِف رَُجلٍ  َوَلِحُقـوُهْم , َفَضَرَب ِمـنـْ

 .َفَذاَب قـَْلُب الشَّْعِب َوَصاَر ِمْثَل اْلَماءِ . ِمْن َأَماِم اْلَباِب ِإَلى َشَبارِيَم َوَضَربُوُهْم ِفي اْلُمْنَحَدرِ 
 

 .فى األشياء المحرمة: فى الحرام  :۱ع
 .اسم معناه مزعج أو عكر: عاخان 

أخطـــأ عاخـــان فـــى حـــق اهللا بـــأن أخـــذ مـــن غنـــائم أريحـــا التـــى أمـــر اهللا أال يأخـــذ منهـــا أحـــد 
وبخطيته أثار غضب اهللا على الشعب كله، ألن عاخان عضـو فـى جسـد . وُتَخّصص لبيت الرب

ل الشـعب بالنصــرة فتهـاونوا فـى اكتشــاف باإلضـافة إلــى انشـغا. واحـد، فبخطيتـه أخطـأ الشــعب كلـه
 .سرقة عاخان للغنائم

 
معناها رجمة حجارة، وهى مدينة صغيرة بالنسـبة ألريحـا وتقـع شـرق بيـت إيـل : عاى  :۲ع

 ). ٢خريطة (
قبــل مهاجمــة عــاى، وبــدون أخــذ رأى اهللا، أرســل يشــوع رجــاًال ليكتشــفوا حالهــا وتحصــيناتها، 

 .د أريحا باالستعداد لمهاجمة عاى ألنها مدخل لبالد كنعانوقد بدأ يشوع بع. ففعلوا كما طلب

 



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ  سَّ  ال

γ٥٣γ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢(خريطة 
 
كــان رأى الجواســـيس لـــدى عـــودتهم ليشـــوع أن المدينــة ال تســـتحق هجـــوم كـــل الشـــعب  :۳ع

 .لصغرها بل يكفى ألفان أو ثالثة آالف رجل
 
 .يحامعناها حجارة وتقع غرب عاى وهى منحدر بين عاى وأر : شباريم  :٥، ٤ع

 .صاروا فى خوف وضعف شديد: ذاب قلب الشعب وصار مثل الماء 
أطـــاع يشــــوع نصــــيحتهم أيًضــــا دون أن يســــأل اهللا عــــن رأيــــه، وكانــــت الهزيمــــة ومقتــــل ســــتة 
وثالثين رجًال من الشعب، وطاردوهم على المنحدر الذى كانت المدينة مبنية عليه فخاف الشـعب 

 .جًدا وارتعب
فى كل كبيرة وصغيرة بحياتك فتتعلم االتضاع وتكون مطمئًنا  إحرص أن تلتجئ إلى اهللا ?

 .وتحمى نفسك من كل انحراف

 جبل عيبال+ 
 جبل جرزيم+ 

 بيت إيل
 عاى

 جازر

 عزيقة أورشليم
 يرموت
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 ):۱٥-٦ع(إرشاد هللا لشعبه )  ۲(

ُهَو َوُشُيوُخ , َفَمزََّق َيُشوُع ثَِيابَُه َوَسَقَط َعَلى َوْجِهِه ِإَلى اَألْرِض َأَماَم تَاُبوِت الرَّبِّ ِإَلى اْلَمَساءِ ٦

ِلَماَذا َعبـَّْرَت َهَذا الشَّْعَب ! آِه يَا َسيُِّد الرَّبُّ «: َوقَاَل َيُشوعُ ٧. َضُعوا تـَُرابًا َعَلى ُرُؤوِسِهمْ َووَ , ِإْسَرائِيلَ 

َنا َوَسَكنَّا ِفي َعبْ  َأْسأَُلَك يَا ٨. ِر اُألْرُدنِّ اُألْرُدنَّ تـَْعِبيرًا ِلَكْي َتْدفـََعَنا ِإَلى َيِد اَألُمورِيِّيَن لُِيِبيُدونَا؟ لَْيتَـَنا اْرَتَضيـْ

َعانِيُّوَن َوَجِميُع ُسكَّاِن اَألْرِض ٩َماَذا َأُقوُل بـَْعَدَما َحوََّل ِإْسَرائِيُل قـََفاُه َأَماَم َأْعَدائِِه؟ : َسيِّدُ  َيْسَمُع اْلَكنـْ فـَ

: فـََقاَل الرَّبُّ ِلَيُشوعَ ١٠. »؟َوَماَذا َتْصَنُع ِالْسِمَك اْلَعِظيمِ . َوُيِحيُطوَن بَِنا َويـَْقِرُضوَن اْسَمَنا ِمَن اَألْرضِ 

َبْل , َبْل تـََعدُّوا َعْهِدي الَِّذي َأَمْرتـُُهْم بِهِ , َقْد َأْخطََأ ِإْسَرائِيلُ ١١ِلَماَذا أَْنَت َساِقٌط َعَلى َوْجِهَك؟ ! ُقمْ «

فـََلْم يـََتَمكَّْن بـَُنو ِإْسَرائِيَل ِللثُُّبوِت ١٢. َبْل َوَضُعوا ِفي َأْمِتَعِتِهمْ , َبْل أَْنَكُروا, َبْل َسرُِقوا, َأَخُذوا ِمَن اْلَحَرامِ 

َفاُهْم َأَماَم َأْعَدائِِهْم ألَنـَُّهْم َمْحُروُمونَ . َأَماَم َأْعَدائِِهمْ  َوَال َأُعوُد َأُكوُن َمَعُكْم ِإْن َلْم تُِبيُدوا اْلَحَراَم , يُِديُروَن قـَ

ِس الشَّْعَب َوُقلْ ١٣. ِمْن َوَسِطُكمْ  ِفي َوَسِطَك : ألَنَُّه َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَرائِيلَ . تـََقدَُّسوا ِلْلَغدِ  :ُقْم َقدِّ

ُن لِلثُُّبوِت َأَماَم َأْعَداِئَك َحتَّى تـَْنزُِعوا اْلَحَراَم ِمْن َوَسِطُكمْ , َحَراٌم يَا ِإْسَرائِيلُ   . َفَال تـََتَمكَّ

َتتَـَقدَُّموَن ِفي اْلَغِد بَِأْسَباِطكُ ١٤ ُم بَِعَشائِرِهِ , مْ فـَ َواْلَعِشيَرُة الَِّتي , َوَيُكوُن َأنَّ السِّْبَط الَِّذي يَْأُخُذُه الرَّبُّ يـَتَـَقدَّ

ُم بِبُـُيوِتَها ُم ِبرَِجاِلهِ , يَْأُخُذَها الرَّبُّ تـَتَـَقدَّ  َوَيُكوُن اْلَمْأُخوُذ بِاْلَحَرامِ ١٥. َواْلبَـْيُت الَِّذي يَْأُخُذُه الرَّبُّ يـَتَـَقدَّ

 .»َوألَنَُّه َعِمَل قـََباَحًة ِفي ِإْسَرائِيلَ ,  ألَنَُّه تـََعدَّى َعْهَد الرَّبِّ , ُيْحَرُق بِالنَّاِر ُهَو وَُكلُّ َما َلهُ 

 
أسرع يشوع ورؤساء الشعب وشيوخه إلى اهللا وصاموا وأخذوا يصلون بتضرعات : ٦ع

ثيابهم دليًال على حزنهم الشديد،  كثيرة من الصباح حتى المساء، وتذللوا أمامه فى سجود ومزقوا

 .ووضعوا تراًبا على رؤوسهم تذلًال وانسحاًقا أمام اهللا

 
 .قبائل من نسل كنعان: األموريون  :۷ع
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عاتب يشوع اهللا الذى سمح بعبورهم وجفف لهم نهر األردن، كأن اهللا بهذا قد دفعهـم لسـكان 
يكونــوا قــد عبــروا األردن ويكفــيهم األرض حتــى يبيــدوا شــعبه، بــل فــى ضــعف إيمانــه تمنــى لــو لــم 

 .السكنى شرقه مع سبطى رأوبين وجاد ونصف سبط منسى
 
كـان يشــوع متــأثًرا جــًدا ألن هزيمــة الشــعب وهــروبهم أمــام أعــدائهم سيســمع صــداها  :۹-۸ع

فى كل البالد، فيتشـجع سـكان كنعـان ويقومـون علـى شـعب اهللا ويحـاربونهم ويبيـدونهم، وهـذا يسـئ 
 .ن الرب لم يقدر أن يدافع عن شعبه فهلكواإلى اسم اهللا، كأ

 .ويظهر هنا يشوع كقائد روحى يطلب مجد اهللا وسالمة شعبه
 
أشــفق الــرب علــى يشــوع وأمــره بالقيــام، وكشــف لــه ســر هزيمــة الشــعب أمــام  :۱۱، ۱۰ع

عاى، وهو خطأهم فى حق اهللا بكسر عهدهم السـابق بـأن يطيعـوا اهللا ويحترمـوا وصـاياه المنقوشـة 
وتــدرج ســقوطهم مــن الخطــأ إلــى تعــدى العهــد بعــدم األخــذ مــن المحرمــات ثــم . حى العهــدعلــى لــو 

 .السرقة واإلنكار والتخبئة فى أمتعتهم
 
 .واقعون تحت لعنة اهللا بسبب الحرام الذى فى وسطهم: محرومون  :۱۲ع

كانــت خطيــة الشــعب هــى ســبب هــزيمتهم وعــدم ثبــاتهم أمــام األعــداء، إذ أصــبحوا ملعــونين 
 .مثلهم ولن يكون اهللا معهم ما لم يتوبوا وينزعوا الخطية من وسطهم

طلب اهللا من يشوع أن يأمر الشعب بالتقديس، بـأن يغتسـلوا ويغسـلوا ثيـابهم ويقـدموا  :۱۳ع
لــن لهــم أن ســبب هــزيمتهم أمــام عــاى هــو وجــود خطيــة فــى توبــة أمــام اهللا، أى يغســلوا قلــوبهم؛ ويع

 .وسطهم والبد من نزع الحرام أو الخطية حتى يثبتوا أمام األعداء
 
 .قبيلة: سبط  :۱٤ع

 .عائالت: عشائر 
 .العائالت التى تقيم فى هذا البيت: بيوت 
 .أى كل رجل بأسرته: رجال 



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ٥٦γ 

ـــى خيمـــة ـــا فـــى الغـــد إل ـــدموا جميًع ـــه أيًضـــا أن يتق ـــة  طلـــب من ـــرب القبيل االجتمـــاع، فيحـــّدد ال
وقـد تـم . المخطئة ثم يحّدد العائلة من داخل القبيلة ثم البيت المخطئ ثم الفرد الذى ارتكب الخطأ

ذلك عن طريق األوريم والتميم فى خيمة االجتماع، وهما حجران مـع رئـيس الكهنـة يعلـن بهمـا اهللا 
 .د تم عن طريق القرعةموافقته أو رفضه ألى شئ، وقد يكون إظهار المخطئ ق

 
البد أن ينال المخطـئ عقابـه وهـو الحـرق بالنـار، هـو ومـا سـرقه وكـل مالـه، لتعديـه  :۱٥ع

 .لعهد الرب وتدنيسه للشعب كله
طوبى لمن . يقع اإلنسان فى الشر ثم يتدرج سقوطه حتى يصير عبًدا له ومرتبًطا به فيهلك ?

 .لتوبةيراجع نفسه أوًال بأول وينجو بها من السقوط با
 

 ):۲٦-۱٦ع(خطية عاخان ) ۳(

َم ِإْسَرائِيَل بَِأْسَباِطهِ ١٦ َم قَِبيَلَة يـَُهوَذا ١٧. فَُأِخَذ ِسْبُط يـَُهوَذا, فـََبكََّر َيُشوُع ِفي اْلَغِد َوَقدَّ ثُمَّ َقدَّ
َم َعِشيَرَة الزَّارَِحيِّيَن ِبرَِجاِلِهمْ . فَُأِخَذْت َعِشيَرُة الزَّارَِحيِّينَ  َم بـَْيَتُه ِبرَِجاِلِه فَُأِخَذ ١٨. فَُأِخَذ زَْبِدي ُثمَّ َقدَّ فـََقدَّ

َأْعِط اآلَن َمْجدًا , يَا اْبِني«: فـََقاَل َيُشوُع ِلَعَخانَ ١٩. َعَخاُن ْبُن َكْرِمي ْبِن زَْبِدي ْبِن زَارََح ِمْن ِسْبِط يـَُهوَذا
: فََأَجاَب َعاَخاُن َيُشوعَ ٢٠. »َال ُتْخِف َعنِّي. اآلَن َماَذا َعِمْلتَ َواْعَتِرْف َلُه َوَأْخِبْرِني , لِلرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَرائِيلَ 

َعارِيًّا ٢١. َحّقًا ِإنِّي َقْد َأْخطَْأُت ِإَلى الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَرائِيَل َوَصنَـْعُت َكَذا وََكَذا« رَأَْيُت ِفي اْلَغِنيَمِة ِرَداًء ِشنـْ
َوَها ِهَي َمْطُمورٌَة ِفي . فَاْشتَـَهْيتُـَها َوَأَخْذتـَُها, َساَن َذَهٍب َوْزنُُه َخْمُسوَن َشاِقالً َولِ , َوِمَئَتْي َشاِقِل ِفضَّةٍ , نَِفيساً 

فََأْرَسَل َيُشوُع ُرُسًال فـَرََكُضوا ِإَلى اْلَخْيَمِة َوِإَذا ِهَي ٢٢. »َواْلِفضَُّة َتْحتَـَها, اَألْرِض ِفي َوَسِط َخْيَمِتي
فََأَخُذوَها ِمْن َوَسِط اْلَخْيَمِة َوأَُتوا ِبَها ِإَلى َيُشوَع َوِإَلى َجِميِع بَِني ٢٣. َواْلِفضَُّة َتْحتَـَهاَمْطُمورٌَة ِفي َخْيَمِتِه 

فََأَخَذ َيُشوُع َعَخاَن ْبَن زَارََح َواْلِفضََّة َوالرَِّداَء َوِلَساَن الذََّهِب َوبَِنيِه ٢٤. َوَبَسُطوَها َأَماَم الرَّبِّ , ِإْسَرائِيلَ 
. َوَصِعُدوا ِبِهْم ِإَلى َواِدي َعُخورَ , َوَجِميُع ِإْسَرائِيَل َمَعهُ , بـََناتِِه َوبـََقَرُه َوَحِميَرُه َوَغَنَمُه َوَخْيَمَتُه وَُكلَّ َما َلهُ وَ 

ُرَك الرَّبُّ ِفي َهَذا اْليَـْومِ «: فـََقاَل َيُشوعُ ٢٥ ْرتـََنا؟ ُيَكدِّ ائِيَل بِاْلِحَجارَِة فـََرَجَمُه َجِميُع ِإْسرَ » !َكْيَف َكدَّ
ْوَقُه رُْجَمَة ِحَجارٍَة َعِظيَمًة ِإَلى َهَذا اْليَـْومِ ٢٦َوَأْحَرُقوُهْم بِالنَّاِر َوَرُموُهْم بِاْلِحَجارَِة  فـََرَجَع الرَّبُّ . َوَأقَاُموا فـَ

 .ى َهَذا اْليَـْومِ ِإلَ » َواِدَي َعُخورَ «َوِلَذِلَك ُدِعَي اْسُم َذِلَك اْلَمَكاِن . َعْن ُحُموِّ َغَضِبهِ 
 



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ  سَّ  ال

γ٥٧γ 

قام يشوع فـى اليـوم التـالى مبكـًرا كعادتـه، ألنـه رجـل نشـيط يسـرع لتنفيـذ أوامـر  :۱۸-۱٦ع
اهللا، ونفــذ مــا طلبــه منــه اهللا، فحــّدد اهللا أن المخطــئ هــو عاخــان مــن ســبط يهــوذا، وتــم ذلــك غالًبــا 

الخطأ الذى تسبب فـى  كل هذا وعاخان لم يتحرك ضميره ليقدم توبة باختياره وندًما على. بالقرعة
 .فالخطية ستنفضح ولو بعد حين مهما أخفيناها. الهزيمة ومقتل ستة وثالثين رجالً 

 
بدأ يشوع تحقيقًـا دقيقًـا مـع عاخـان ولـم يتسـرع فـى إدانتـه، فأعطـاه أمـًرا بـاإلقرار بمـا  :۱۹ع

 .صدر منه من أعمال وعدم إخفاء شئ منها
 :ويالحظ فى كالم يشوع مع عاخان ما يلى 

 .اهتمامه أن تكون هناك محاكمة علنية حتى ال يظن أحد أن اهللا ظلمه -١
أبــوة يشــوع ورفقــه بعاخــان، فهــو ال يتهمــه بشــئ قبــل أن يعتــرف، مــع أن اهللا أظهــر أنــه  -٢

 .خاطئ، فيخاطبه يا ابنى
أعـط "يعلن لعاخان أن اعترافه لـيس فقـط أمـام يشـوع، بـل أمـام اهللا أوًال، لـذا طالبـه قـائًال  -٣

 ".مجًدا هللا
 

 .أقّر عاخان بخطئه بالتفصيل بعد أن كشفه اهللا وأصبح مضطًرا إلى اإلقرار به :۲۰ع
 
وهكــذا تــدرج فــى الخطــأ مــن . رأى عاخــان ثــم اشــتهى ثــم أخــذ ثــم طمــر فــى األرض :۲۱ع

أجل عباءة قيمة وعمالت فضية وسبيكة ذهبية تمسك بها لنفسه مخالًفا أمر الرب بحرق كـل شـئ 
 .لخيمة االجتماععدا المعادن التى تسلم 

أرســــــل يشــــــوع رســــــًال للتأكــــــد مــــــن صــــــحة االعتــــــراف، فوجــــــدوا المســــــروقات  :۲۳، ۲۲ع
 .وأحضروها إليه، فكان هذا دليل اتهام واضح يثبت جريمة عاخان

 
أخذ يشوع المسروقات مع كل ممتلكات عاخان وكل من ساندوه فى خطئه وتستروا  :۲٤ع

 .رعليه من بنيه وبناته وجاء بهم إلى وادى عخو 
 



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ٥٨γ 

وهنـا أصـدر يشــوع، القائـد المتـأنى، حكمــه النهـائى علـى عاخــان الـذى كـدَّر الشــعب  :۲٥ع
وتــم رجمــه وقتلــه وحرقــه مثلمــا تــم مــع أهــل أريحــا الــذين أخــذ مــنهم . كلــه فاســتحق أن يكــدره الــرب

 .ممتلكاتهم فصار لزاًما أن يعامل كواحد منهم
غنـائم أريحــا ألن هـذه مســروقات،  وقـد رفـض اهللا إدخــال الـذهب والفضـة فــى بيتـه مثــل بـاقى
 .فهى تتصل بخطية عاخان واهللا يرفض كل ما يتصل بالخطية

 
 .يوم كتابة يشوع هذا الِسفر: إلى هذا اليوم  :۲٦ع

صــنع الشــعب رجمــة حجــارة عظيمــة فــوق عاخــان لتظــل أكبــر وقــت ممكــن فتــذكرهم بعاقبــة 
ــا ارتــد غضــب اهللا عــن شــعبه، أمــا عاخــان فخســر كــل. الخيانــة مــا ســرقه بــل وكــل ممتلكاتــه  وهن

 .المادية وحياته كلها
لكل شئ تحت السماوات وقت، فال تسَع القتنائه قبل ذلك الوقت كما عمل عاخان فخسر  ?

فال تنشغل . الكل، بينما لو صبر حتى فتح عاى لنال كل ما يريد من غنائم بدون أى عقوبة
 .بالماديات ألن إلهك يدبرها لك فى الوقت المناسب

 
 



اِمنُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٥٩γ 

 

اِمنُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 النصرة على عاى

Rη Ε η 
 

 ) :۸-۱ع(خطة محكمة ) ۱(

َوُقِم اْصَعْد ِإَلى , ُخْذ َمَعَك َجِميَع رَِجاِل اْلَحْربِ . َال َتَخْف َوَال تـَْرتَِعبْ «: فـََقاَل الرَّبُّ لَِيُشوعَ ١
َعْلَت ٢, ِديَنَتُه َوَأْرَضهُ َقْد َدفـَْعُت بَِيِدَك َمِلَك َعاٍي َوَشْعَبُه َومَ . اْنظُرْ . َعايَ  فـَتَـْفَعُل بَِعاٍي َوَمِلِكَها َكَما فـَ

َهُبونـََها لِنُـُفوِسُكمُ . بَِأرِيَحا َوَمِلِكَها َر َأنَّ َغِنيَمتَـَها َوبـََهاِئَمَها تـَنـْ فـََقاَم ٣. »اْجَعْل َكِمينًا لِْلَمِديَنِة ِمْن َورَائَِها. َغيـْ
َتَخَب َيُشوُع َثالَثِيَن أَْلَف رَُجٍل َجَباِبَرَة اْلَبْأِس َوَأْرَسَلُهْم . لِلصُُّعوِد ِإَلى َعايٍ  َيُشوُع َوَجِميُع رَِجاِل اْلَحْربِ  َوانـْ

ُتْم َتْكُمُنوَن لِْلَمِديَنِة ِمْن َورَاِء اْلَمِديَنةِ ! اْنظُُروا«: َوَأْوَصاُهمْ ٤, لَْيالً  ونُوا  وَكُ , َال تـَْبَتِعُدوا ِمَن اْلَمِديَنِة َكِثيراً . أَنـْ
ْعِب الَِّذي َمِعي فـَنَـْقَتِرُب ِإَلى اْلَمِديَنةِ ٥. ُكلُُّكْم ُمْسَتِعدِّينَ  َوَيُكوُن ِحيَنَما َيْخُرُجوَن . َوَأمَّا أَنَا َوَجِميُع الشَّ

اَمُهمْ  ألَنـَُّهْم يـَُقوُلوَن . َعِن اْلَمِديَنةِ  فـََيْخُرُجوَن َورَاَءنَا َحتَّى َنْجِذبـَُهمْ ٦, لِِلَقائَِنا َكَما ِفي اَألوَِّل أَنـََّنا نـَْهُرُب ُقدَّ
اَمُهمْ . ِإنـَُّهْم َهارِبُوَن َأَماَمَنا َكَما ِفي اَألوَّلِ  ُتْم تـَُقوُموَن ِمَن اْلَمْكَمِن َوَتْمِلُكوَن اْلَمِديَنةَ ٧. فـَنَـْهُرُب ُقدَّ , َوأَنـْ

َكَقْوِل الرَّبِّ . ذُِكُم اْلَمِديَنَة أَنَُّكْم ُتْضرُِموَن اْلَمِديَنَة بِالنَّارِ َوَيُكوُن ِعْنَد َأخْ ٨. َوَيْدفـَُعَها الرَّبُّ ِإَلُهُكْم بَِيدُِكمْ 
 .»َقْد َأْوَصْيُتُكمْ . اْنظُُروا. تـَْفَعُلونَ 

 
بعد إزالة الحرام، طمأن اهللا يشوع وطلب منه أن يأخذ كل الجيش معه كما فعل عند : ۱ع

الهجوم األول على عاى، ووعده الرب بالنصرة  دخول أريحا، وال يستهن باألعداء كما استهان فى
 .على المدينة

، ليس ليقاتلوا )٢١: ١١عد(وقد أمر بخروج كل المحاربين وعددهم حوالى ستمائة ألف 
لمحاربة عاى لصغرها، ولكن خروج كل الجيش ) ٣ع(جميًعا ألنه قد انتخب منهم ثالثين ألف 

 :كان لألسباب اآلتية 
 .جمون عاىتشجيع إخوتهم الذين سيها -١
 .ليروا نصرة اهللا فيتشجعوا فى محاربتهم لألعداء فى كل أرض كنعان -٢



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ٦٠γ 

 .ليشتركوا فى أخذ غنائم مدينة عاى -٣
وذلك بصيغة الماضى، فمادام اهللا قد " ملك عاى وشعبه.. قد دفعت "ويقول اهللا ليشوع 
 .أمر فكالمه سيتم حتًما

 
. يقتـــل ملكهـــا كمـــا فعـــل بأريحـــابّشـــر اهللا يشـــوع بأنـــه سينتصـــر علـــى عـــاى ويمتلكهـــا و  :۲ع

ووضـع لـه خطـة للحـرب وهـى عمـل كمـين مـن رجـال . وسمح اهللا له أن يأخذ الشـعب غنـائم عـاى
الحــرب يختبئــون وراء المدينــة، وهــى خدعــة حربيــة معروفــة منــذ القــديم وتظهــر ضــرورة أن يفعــل 

ـــه لالنتصـــار علـــى المدينـــة بإرشـــاد اهللا وال يتكاســـل معتمـــًدا علـــى أن اهللا  يشـــوع كـــل مـــا فـــى طاقت
 .سينصره
 
 .تختبئون دون أن يراكم أهل عاى: تكمنون  :٤، ۳ع

انتخب يشوع، بأمر اهللا، ثالثين ألًفا من رجال الحرب األقوياء، وأمرهم أن يصنعوا كميًنا أى 
 .يختبئوا وراء عاى وقريًبا منها، ويكونوا متأهبين للحرب

 :وهناك رأيان فى تفاصيل خطط الحرب هذه 
ألًفا هـم الـذين حـاربوا عـاى وخمسـة آالف مـنهم يكمنـون وراء المدينـة مـن الليلـة الثالثون  -١

ـــة فـــى )١٢ع(الســـابقة  ـــا فيهجمـــون علـــى المدين ، أمـــا البـــاقون وهـــم خمســـة وعشـــرون ألًف
الصباح الباكر مع يشوع، وعندما يأمر يشوع الثالثين ألًفا بعمل الكمـين يقصـد أن جـزًءا 

 .منهم سيقوم بهذا العمل
ثانى هو أن ثالثين ألًفا عملوا كميًنا خلف عاى مكوًنا من جـزءين، خمسـة آالف الرأى ال -٢

مــنهم بجــوار المدينــة وخمســة وعشــرون ألًفــا خلــف بيــت إيــل والتــى هــى المعــين والمســاند 
أمــا بــاقى رجــال الحــرب فــى بنــى إســرائيل والــذين عــددهم ســتمائة ألــف، ). ١٧ع(لعــاى 

 .نفسه فهاجموا المدينة فى الصباح بقيادة يشوع
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يســتكمل يشــوع شــرح الخطــة لرجــال الحــرب بــأن يهــاجموا عــاى، وعنــدما يخــرج رجــال  :٥ع
عاى للمحاربة، ينسحب أمامهم جيش بنى إسـرائيل، كمـا انسـحب بنـو إسـرائيل مـن الهجـوم األول، 
مـــع مالحظـــة الفـــرق أنهـــم فـــى الحالـــة األولـــى كـــانوا منهـــزمين أمـــا فـــى الحالـــة الثانيـــة فيتظـــاهرون 

 .ليسحبوا جيش عاى إلى خارج مدينتهم باالنهزام
 
ســينخدع رجــال عــاى ويطــاردون جــيش بنــى إســرائيل المنســحب أمــامهم ويظنــون أنهــم  :٦ع

 .يهزمون للمرة الثانية
 
بعــد خــروج رجــال عــاى منهــا ليطــاردوا جــيش بنــى إســرائيل، يتحــرك الكمــين المختفــى  :۷ع

 .وراء عاى ويدخل المدينة ويمتلكها
 
ين بنى إسـرائيل لمدينـة عـاى، يحرقونهـا بالنـار، وبهـذا يكونـوا قـد أبـادوا بعد امتالك كم :۸ع

 .الشر واألشرار الذين فى المدينة
. إن كان إبليس يحاربنا بحيل كثيرة، فلنثق أن اهللا قادر أن يهزمه ويرشـدنا كيـف ننتصـر عليـه  ?

 .فقط يلزمنا أن نطيع وصايا اهللا وتعاليم الكنيسة
 

 ) :۱۷-۹ع(ية تنفيذ الخطة الحرب) ۲(

ــْيَن بـَْيــِت ِإيــَلٍ◌ َوَعــاٍي َغْربِــيَّ َعــايٍ , َفَســاُروا ِإلَــى اْلَمْكَمــنِ , فََأْرَســَلُهْم َيُشــوعُ ٩ َوبَــاَت َيُشــوُع . َولَِبثُــوا بـَ
َلَة ِفي َوَسِط الشَّْعبِ  اَم َوَصـِعَد ُهـَو َوُشـُيوُخ , فـََبكََّر َيُشوُع ِفي اْلَغِد َوَعدَّ الشَّـْعبَ ١٠. تِْلَك اللَّيـْ ِإْسـَرائِيَل قُـدَّ

ُموا َوأَُتوا ِإلَـى ُمَقابِـِل اْلَمِدينَـةِ ١١. الشَّْعِب ِإَلى َعايٍ  َونـََزلُـوا . َوَجِميُع رَِجاِل اْلَحْرِب الَِّذيَن َمَعُه َصِعُدوا َوتـََقدَّ
ـنَـُهْم َوبـَـْيَن َعــايٍ , ِشـَماِليَّ َعـايٍ  رَُجـٍل َوَجَعَلُهـْم َكِمينــاً بـَـْيَن بـَْيــِت فََأَخـَذ َنْحـَو َخْمَســِة آَالِف ١٢. َواْلــَواِدي بـَيـْ

ــْعبَ ١٣. ِإيــَلٍ◌ َوَعــاٍي َغْربِــيَّ اْلَمِديَنــةِ  ــُه َغْربِــيَّ , َأْي ُكــلَّ اْلَجــْيِش الَّــِذي ِشــَماِليَّ اْلَمِديَنــةِ , َوَأَقــاُموا الشَّ وََكِميَن
َلــَة ِإلَــى َوَســِط اْلــَواِدي. اْلَمِديَنــةِ  ــا رََأى َمِلــُك َعــاٍي َذلِــَك أَنـَُّهــْم َأْســَرُعوا ١٤. َوَســاَر َيُشــوُع تِْلــَك اللَّيـْ وََكــاَن َلمَّ
ـهْ , َوَبكَُّروا اِم السَّ َوُهـَو , لِ َوَخَرَج رَِجاُل اْلَمِديَنِة لِِلَقاِء ِإْسَرائِيَل لِْلَحْرِب ُهَو َوَجِميُع َشْعِبِه ِفي اْلِميَعاِد ِإَلى ُقدَّ



ُشوعَ ِسفُْر    َي
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فََأْعَطى َيُشوُع َوَجِميُع ِإْسَرائِيَل اْنِكَساراً َأَماَمُهْم َوَهَربُـوا ِفـي َطرِيـِق ١٥. َء اْلَمِديَنةِ َال يـَْعَلُم َأنَّ َعَلْيِه َكِميناً َورَا
ــْعِي َورَاَءُهــمْ ١٦. اْلبَـرِّيَّــةِ  ــِة لِلسَّ ــْعِب الَّــِذيَن ِفــي اْلَمِديَن ــْوُت َعَلــى َجِميــِع الشَّ ــأُْلِقَي الصَّ َفَســُعوا َورَاَء َيُشــوَع , َف

ــةِ َواْنَجــَذبُ  ــِن اْلَمِديَن ــْم َيْخــُرْج َورَاَء ِإْســَرائِيلَ ١٧. وا َع ــٍل رَُجــٌل َل ــِت ِإي ــي بـَْي ــاٍي َأْو ِف ــَق ِفــي َع ــْم يـَْب ــوا . َوَل فـَتَـرَُك
 .اْلَمِديَنَة َمْفُتوَحًة َوَسُعوا َورَاَء ِإْسَرائِيلَ 

 
كانت مدينة عاى تقع جنوب شرق بيـت إيـل وخلفهـا مرتفعـات صـخرية، فـذهب كمـين  :۹ع

إســرائيل لــيًال واختبــأ وراء هــذه المرتفعــات غــرب عــاى كمــا أمــرهم يشــوع، أمــا يشــوع فبقــى مــع  بنــى
 ).٢خريطة (الشعب وبات بينهم هذه الليلة 

 
 .يقصد يشوع ورؤساء الجيش: أقاموا  :۱۳-۱۰ع

بعد أن أرسل يشوع الكمين فى بداية الليل ليكمن غرب عاى، قام باكًرا قبل طلوع الفجر أى 
لليل وعّد جنوده وتحرك بهم نحو عاى، التى كانـت تقـع علـى تـل وتسـتطيع أن تكتشـف فى نهاية ا

أى تحركـات حربيــة متجهــة نحوهــا فــى النهــار، ووصـل إلــى شــمال عــاى ويفصــله عنهــا وادى، أمــا 
 .الكمين فكان مختبًئا غرب عاى بينها وبين بيت إيل ليهاجم عاى عندما يأمرهم يشوع

صـــل بـــين قواتـــه ومدينـــة عـــاى ليتفقـــد المكـــان ولعلـــه اختلـــى ثـــم تحـــرك يشـــوع فـــى الـــوادى الفا
 .ليصلى طالًبا معونة اهللا قبل طلوع الفجر ومهاجمة عاى

 
الوقت المناسب الذى حدده ملك عاى وغالًبا هو الوقت الذى انتصـر : فى الميعاد  :۱٤ع

يـه خطتـه فيظهـر وقـد يكـون الميعـاد الـذى حـّدده يشـوع لينفـذ ف. فيه على بنى إسرائيل المرة السابقة
 .من هذا تدبير اهللا الذى جعل ملك عاى يخرج لُيهَزم على يد بنى إسرائيل

عند طلوع الفجر رأى ملـك عـاى جيـوش بنـى إسـرائيل قـد أتـت لتهاجمـه للمـرة الثانيـة، فجمـع 
جيشه وخرج بكبرياء واثًقا من نصرته عليهم كما فى المرة األولـى، ومـن أجـل كبريائـه لـم يفكـر أن 

 .اك كمين على مدينتهيكون هن
 .تظاهروا بالخوف والهرب: انكساًرا ... أعطى  :۱۷-۱٥ع
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 .أمر ملك عاى رجاله بمطاردة بنى إسرائيل: ألقى الصوت 
 .أى بدون حراسة وبالتالى يسهل على الكمين مهاجمتها: تركوا المدينة مفتوحة 

أمـامهم فـى طريـق تظاهر جيش بنى إسرائيل، بقيادة يشوع، بالخوف من جـيش عـاى وهربـوا 
الصــحراء، فحينئــذ أمــر ملــك عــاى جيوشــه بمطــاردة جــيش بنــى إســرائيل، فخــرج جنــود عــاى كلهــم 

وانضــم جــيش بيــت إيــل الــذى أســرع لمعاونــة جــيش عــاى وســعوا . بكبريــاء مطــاردين لبنــى إســرائيل
 .جميعهم مطاردين جيش بنى إسرائيل وتركوا مدينة عاى مفتوحة بال حراسة

فكن متضًعا . لك عاى يطارد بنى إسرائيل ولم يتحفظ من احتمال وجود كمينالكبرياء جعلت م ?
ـــه ـــيس وتســـتطيع أن تغلب ـــل إبل ـــك حي ـــا فيكشـــف اهللا ل كـــن متضـــًعا فـــى صـــالتك أمـــام اهللا . دائًم

 .ومتضًعا أيًضا فى كل معامالتك مع اآلخرين فتضمن سالمك ونصرتك على الشيطان
 

 ) :۲۹-۱۸ع(االنتصار على عاى ) ۳(

ــِدَك َأْدفـَُعَهــا«: اَل الــرَّبُّ لَِيُشــوعَ فـََقــ١٨ ــِدَك َنْحــَو َعــاٍي ألَنِّــي بَِي َفَمــدَّ َيُشــوُع . »ُمــدَّ اْلِمــْزرَاَق الَّــِذي بَِي
َقـاَم اْلَكِمـيُن ِبُســْرَعٍة ِمـْن َمَكانِـِه َورََكُضـوا ِعْنـَدَما َمـدَّ يَـَدهُ ١٩. اْلِمـْزرَاَق الـَِّذي بِيَـِدِه َنْحـَو اْلَمِدينَـةِ  َدَخلُــوا وَ , فـَ

فَاْلتَـَفــَت رَِجــاُل َعــاٍي ِإلَــى َورَائِِهــْم َوَنظَــُروا َوِإَذا ٢٠. َوَأْســَرُعوا َوَأْحَرقُــوا اْلَمِدينَــَة بِالنَّــارِ , اْلَمِدينَــَة َوَأَخــُذوَها
ـَماءِ  ـْعُب اْلَهـاِرُب ِإلَـى . نَـاكَ فـَلَـْم َيُكـْن َلُهـْم َمَكـاٌن لِْلَهـَرِب ُهنَـا َأْو هُ . ُدَخاُن اْلَمِديَنِة قَـْد َصـِعَد ِإلَـى السَّ َوالشَّ

َقَلَب َعَلى الطَّاِردِ  َوَأنَّ ُدَخـاَن , َوَلمَّا رََأى َيُشوُع َوَجِميُع ِإْسَرائِيَل َأنَّ اْلَكِمـيَن قَـْد َأَخـَذ اْلَمِدينَـةَ ٢١. اْلبَـرِّيَِّة انـْ
ثـَنَـْوا َوَضَربُوا رَِجاَل َعايٍ , اْلَمِديَنِة َقْد َصِعدَ  َفَكـانُوا ِفـي َوَسـِط , َالِء َخَرُجـوا ِمـَن اْلَمِدينَـِة لِِلَقـائِِهمْ َوَهـؤُ ٢٢. انـْ

ــاكَ , ِإْســَرائِيلَ  ــَك ِمــْن ُهَن َفِلــتٌ . َهــُؤَالِء ِمــْن ُهَنــا َوُأولَِئ ُهْم َشــاِرٌد َوالَ ُمنـْ ــَق ِمــنـْ ــا ٢٣. َوَضــَربُوُهْم َحتَّــى َلــْم يـَْب َوَأمَّ
ُموا ْتــِل َجِميــِع ُســكَّاِن ٢٤. بِــِه ِإلَــى َيُشــوعَ  َمِلــُك َعــاٍي فََأْمَســُكوُه َحّيــاً َوتـََقــدَّ تَـَهــى ِإْســَرائِيُل ِمــْن قـَ ــا انـْ وََكــاَن َلمَّ

ــْيِف َحتَّــى فـَنُــوا َأنَّ َجِميــَع ِإْســَرائِيَل , َعــاٍي ِفــي اْلَحْقــِل ِفــي اْلبَـرِّيَّــِة َحْيــُث َلِحُقــوُهمْ  َوَســَقُطوا َجِميعــاً ِبَحــدِّ السَّ
ـْيفِ رََجَع ِإَلى َعاٍي َوَضـَربُوهَ  َفَكـاَن َجِميـُع الـَِّذيَن َسـَقُطوا ِفـي َذلِـَك اْليَــْوِم ِمـْن رَِجـاٍل َوِنَسـاٍء ٢٥. ا ِبَحـدِّ السَّ

نَـْي َعَشـَر أَْلفـاً  َها بِاْلَحْربَـِة َحتَّـى َحـرََّم َجِميـَع ُسـكَّاِن ٢٦. َجِميـُع َأْهـِل َعـايٍ , اثـْ َوَيُشـوُع لَـْم يـَـُردَّ يَـَدُه الَّتِـي َمـدَّ
ـْوِل الـرَّبِّ الـَِّذي َأَمـَر بِــَلِكـ٢٧. َعـايٍ  ُفِسـِهْم َحَسـَب قـَ ِه ِن اْلبَـَهـاِئُم َوَغِنيَمـُة تِْلـَك اْلَمِدينَـِة نـََهبَـَهـا ِإْسـَرائِيُل ألَنـْ
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ى َوَمِلــُك َعـــاٍي َعلََّقــُه َعَلـــ٢٩. َوَأْحــَرَق َيُشـــوُع َعــاَي َوَجَعَلَهـــا تَــالّ أَبَــِديّاً َخَرابـــاً ِإلَــى َهـــَذا اْليَـــْومِ ٢٨. َيُشــوعَ 
َزُلوا ُجثََّتــُه َعــِن اْلَخَشــَبِة َوَطَرُحوَهــا ِعْنــَد . اْلَخَشــَبِة ِإلَــى َوْقــِت اْلَمَســاءِ  ــْمِس َأَمــَر َيُشــوُع فَــأَنـْ َوِعْنــَد ُغــُروِب الشَّ

َها رُْجَمَة ِحَجارٍَة َعِظيَمًة ِإَلى َهَذا اْليَـْومِ , َمْدَخِل بَاِب اْلَمِديَنةِ   .َوَأقَاُموا َعَليـْ
 
 .رمح: زارق م :۱۹، ۱۸ع

اهللا هو قائد جيش شعبه فى الحرب، فبعد خـروج كـل جنـود عـاى وبيـت إيـل، أمـر اهللا يشـوع 
أن يرفع المزراق نحو عاى، فرآه الجنود المختبئون فى الكمين وحينئذ أسرعوا واستولوا على مدينة 

 .ر عليهمعاى وأحرقوها، فارتفعت النيران إلى السماء وذلك ليخيفوا جنود عاى ويسهل االنتصا
 
 .رجعوا: انثنوا  :۲۲-۲۰ع

 .هارب: شارد أو منفلت 
فـــوجئ جنـــود عـــاى بـــدخان يمـــأل الجـــو، فـــالتفتوا وراءهـــم ليجـــدوا مـــدينتهم تحتـــرق، فـــانزعجوا 
واحتــاروا، وفيمــا هــم منزعجــون اســتدار جنــود بنــى إســرائيل المتظــاهرون بــالهرب أمــام جنــود عــاى 

ا هـــاجموا جنـــود عـــاى وجنـــود بيـــت إيـــل فصـــاروا وهـــاجموا جنـــود عـــاى وكـــذلك جنـــود الكمـــين أيًضـــ
 .محاصرين بين جنود بنى إسرائيل، فقتلوهم جميًعا ولم ينُج أحد

 
إذ انزعج جنود عاى، أصبح من السهل على جنود بنى إسرائيل القبض على  :۲٦-۲۳ع

. ىملكهم وتسليمه ليشوع، فزادهم هذا انزعاًجا ويأًسا مما ساعد جنـود إسـرائيل علـى قتـل جنـود عـا
ثــم دخلــوا مدينــة عــاى وقتلــوا كــل مــن فيهــا مــن النســاء والمســنين واألطفــال كمــا أمــر الــرب ليزيلــوا 

 .الشر
وكان عدد األشخاص المقتولين فى عاى اثنى عشر ألًفا، ولم يذكر المقتـولين مـن بيـت إيـل 

ة المـر وقد يكون يشوع اسـتولى علـى بيـت إيـل فـى هـذه . ألن التركيز كان فى االنتصار على عاى
 ).١٦: ١٢ص(أو بعد ذلك، ولكنه على كل حال استولى عليها ضمن البالد التى فى كنعان 
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وقــد ظــل يشــوع رافًعــا المــزارق طــوال الحــرب كمــا رفــع موســى يديــه كالصــليب فــى االنتصــار 
، وكــان هــذا بــأمر اهللا لتظــل عيــون المحــاربين علــى المــزارق الــذى يرمــز )١٧خــر(علــى عمــاليق 

 .حدة مًعا فيحققوا نصرة كاملةللصليب، ويكونوا فى و 
 
أخذ بنو إسرائيل غنيمة المدينة ألنفسهم، حسب كالم اهللا ليشوع، ولو صبر عاخان  :۲۷ع

 ).٧ص(ألخذ أشياًء كثيرة ولم يفقد حياته وممتلكاته 
 
تمـم يشـوع حـرق عـاى كلهـا، فأصـبحت كومـة مـن الحطـام وتحولـت مـن مدينــة ذات  :۲۸ع

 .والنجاسة التى مألت المكان شأن إلى تل، وبهذا أزال الشر
 
ـــال للعـــار  :۲۹ع ـــوا ملـــك عـــاى علـــى خشـــبة، وهـــى وســـيلة القتـــل ألشـــر المـــذنبين ومث علق

وطرحوهـا عنـد بـاب المدينـة ) ٢٣: ٢١تـث(والخزى، وعند المساء أنزلـوا جثتـه كمـا تـنص الشـريعة 
نهايـة الشــر وأقـاموا عليهـا رجمـة مـن الحجـارة حتـى أن كـل مـن يـرى الرجمـة أو تـل المدينـة يعـرف 

 .واألشرار
إن كان اهللا هو قائد حياتك فثق أنك قادر أن تنتصر فى كل حروب الشـياطين، فهـو سيرشـدك  ?

تمسـك بـه واطلبــه فيقـود حياتــك .. ويسـندك وال تنـزعج مــن كـل تحركاتـه وحيلــه ألن إلهـك معــك 
 .دائًما
 

 ) :۳٥-۳۰ع(البركة واللعنة ) ٤(

َكَمــا َأَمــَر ُموَســى َعْبــُد الــرَّبِّ ٣١, لِلــرَّبِّ ِإلَــِه ِإْســَرائِيَل ِفـي َجَبــِل ِعيَبــالَ  ِحيَنئِـٍذ بـََنــى َيُشــوُع َمــْذَبحاً ٣٠
ــَرائِيلَ  ــي ِإْس ــْورَاِة ُموَســى, بَِن ــي ِســْفِر تـَ ــَو َمْكتُــوٌب ِف َهــا . َكَمــا ُه ــٌد َعَليـْ ــْم يـَْرفَــْع َأَح َمــْذَبَح ِحَجــارٍَة َصــِحيَحٍة َل

وََكَتــَب ُهَنــاَك َعَلــى اْلِحَجــارَِة ُنْســَخَة ٣٢. َوَذَبُحــوا َذبَــاِئَح َســَالَمةٍ , َرَقــاٍت لِلــرَّبِّ َوَأْصــَعُدوا َعَلْيــِه ُمحْ , َحِديــداً 
ــْورَاِة ُموَســى الَِّتــي َكَتبَـَهــا َأَمــاَم بَِنــي ِإْســَرائِيلَ  َوقـَُفــوا , َواْلُعَرَفــاُء َوُقَضــاتـُُهمْ , َوَجِميــُع ِإْســَرائِيَل َوُشــُيوُخُهمْ ٣٣. تـَ

. اْلَغرِيُب َكَمـا اْلـَوطَِنيُّ . وِت ِمْن ُهَنا َوِمْن ُهَناَك ُمَقاِبَل اْلَكَهَنِة الالَِّويِّيَن َحاِمِلي تَابُوِت َعْهِد الرَّبِّ َجاِنَب التَّابُ 
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َأوَّالً لِبَـرََكــِة َكَمــا َأَمــَر ُموَســى َعْبــُد الــرَّبِّ , َوِنْصــُفُهْم ِإلَــى ِجَهــِة َجَبــِل ِعيَبــالَ , ِنْصــُفُهْم ِإلَــى ِجَهــِة َجَبــِل ِجــِرزِّيمَ 
ــْورَاةِ ٣٤. َشــْعِب ِإْســَرائِيلَ  ــَرأَ َجِميــَع َكــَالِم التـَّ َحَســَب ُكــلِّ َمــا ُكِتــَب ِفــي ِســْفِر , اْلبَـرََكــَة َواللَّْعَنــةَ : َوبـَْعــَد َذلِــَك قـَ

اَم ُكـلِّ َجَماَعـِة ِإْسـَرائِيَل َوالنَِّسـاِء َلْم َتُكْن َكِلَمـٌة ِمـْن ُكـلِّ َمـا َأَمـَر بِـِه ُموَسـى لَـْم يـَْقَرْأَهـا َيُشـوُع قُـ٣٥. التـَّْورَاةِ  دَّ
 .َواَألْطَفاِل َواْلَغرِيِب السَّائِِر ِفي َوَسِطِهمْ 

 
ووقف عليه ستة أسباط ) نابلس الحالية(جبل يقع شمال شكيم : جبل عيبال  :۳۱، ۳۰ع

 ).٢خريطة (إلعالن لعنة مخالفى الناموس والوصايا اإللهية 
 .يمة مستوية األوجه ومجهزةحجارة سل: حجارة صحيحة 

بعد ذلك االنتصار بنى يشوع مذبًحا فى جبل عيبال بحسب الشـروط التـى علمهـا لـه موسـى 
بأن يكون بناء المـذبح مـن حجـارة سـليمة وال يرفـع بازميـل علـى المـذبح أثنـاء بنائهـا، ) ٥: ٢٧تث(

وقـدموا للـرب . اثيلهمحرًصا على عدم التشبه بمذابح األصنام التى كانت تنقش عليها صورهم وتمـ
محرقات وذبـائح سـالمة للشـكر وقـد بنـى المـذبح فـى جبـل عيبـال الـذى تلـت عليـه اللعنـات اإللهيـة 

ليؤكــد اســتقامة شــعب اهللا وابتعــادهم عــن هــذه اللعنــات ) ٢٦-١١: ٢٧تــث(علــى مــن يخــالف اهللا 
 .وطاعتهم ألوامره والتى أدت النتصارهم على عاى

 
رة وطلوهــا بــالجير أو أحــد المــواد المشــابهة ليســهل الكتابــة أقــاموا أعمــدة مــن الحجــا :۳۲ع

 .عليها، ثم كتبوا عليها الوصايا والشريعة
 
 .قادة للشعب يفهمون الشريعة وهم وكالء للشيوخ: العرفاء  :۳۳ع

كان موسى قد أمر شعبه إذا دخلوا أرض الميعاد أن يقيموا مذبًحا للرب ويقدموا ذبائح شـكر 
اهللا علـى ريعة علـى أعمـدة حجريـة ليقرأهـا الشـعب ويتـذكرها، ويعلنـوا بركـات ويكتبوا نسخة مـن الشـ

فنفـذ يشـوع  ).٢٦-١١: ٢٧تث(من يطيعه ولعناته على من يخالفه وذلك على جبل جرزيم وعيبال 
كــل مـــا أمــر بـــه موســـى، وحمــل الكهنـــة التـــابوت ووقــف شـــيوخ الشـــعب وعرفــاؤهم وقضـــاتهم حـــول 

لشـــعب وكـــانوا علـــى جـــزءين، ســـتة أســـباط عنـــد جبـــل جـــرزيم وســـتة التـــابوت يميًنـــا ويســـاًرا ومعهـــم ا
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أســباط عنــد جبــل عيبــال، فوقــف كــل اليهــود ســواء الــوطنيين مــنهم أو الغربــاء الــذين انضــموا إلــيهم 
 .وتهودوا، ألن اهللا هو إله العالم كله الذى يطلب خالص الجميع باإليمان

 
ن الفــريقين، أكمــل يشــوع قــراءة بعـد اعــالن البركــة واللعنــة والتصــديق عليهــا مــ :۳٥، ۳٤ع

 \).١٢: ٣١تث(وصايا الرب والشريعة التى سلمها لموسى أمام كل الشعب وشرحها 

 
ليتك تقرأ الكتاب المقدس كل يوم بل تردد أيًضا بعض آياته التـى تختارهـا لـتحفظ ذهنـك وقلبـك  ?

 .فى حياتك نقًيا طوال يومك وحتى ال تحيد عنها فى أى خطية فتنال بركات اهللا الوفيرة



شُ ِسفُْر    وعَ َي

γ٦٨γ 

 

اِسعُ  احُ حَ صْ األَ   التَّ
 خدعة الجبعونيين

Rη Ε η 
 ):۲-۱ع(تحالف الملوك )  ۱(

ْهِل َوِفي ُكلِّ َساِحِل اْلَبحْ ١ ِر َوَلمَّا َسِمَع َجِميُع اْلُمُلوِك الَِّذيَن ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ ِفي اْلَجَبِل َوِفي السَّ
َنانَ  َعانِيُّوَن َواْلِفِرزِّيُّوَن َواْلِحوِّيُّوَن َواْلَيُبوِسيُّونَ اْلِحثـِّيُّوَن َواألَ , اْلَكِبيِر ِإَلى ِجَهِة لُبـْ اْجَتَمُعوا َمعًا ٢, ُمورِيُّوَن َواْلَكنـْ

 .ِلُمَحارَبَِة َيُشوَع َوِإْسَرائِيَل ِبَصْوٍت َواِحدٍ 

 
 .المقصود الضفة الغربية من نهر األردن: عبر األردن  :۱ع

 .البحر األبيض المتوسط: البحر الكبير 

 .قبائل كنعانية: الحثيون واألموريون والكنعانيون والفرزيون 

بعد االنتصار على أريحـا وعـاى، حـدث تـوتر عـام بـين ملـوك المـدن الرئيسـية الواقعـة غـرب 

 .نهر األردن وحتى ساحل البحر األبيض فى المناطق كلها من جبال وسهول

 

ا ويحـاربوا بنـى إسـرائيل ليصـبح اتفق ملوك الـبالد الواقعـة غـرب األردن أن يتحـدوا مًعـ :۲ع

 .من السهل أن ينتصروا عليهم

ال تنزعج إذا اتفق األشرار عليك مهما بدت قوتهم أو كثرتهم، فهم ال شئ أمام قوة اهللا التى  ?
 .قدِّم أمام اهللا احتياجك وتضرع إليه فتثبت وال يستطيع أحد أن يقهرك. معنا
 

 ):۱۳-۳ع(حيلة الجبعونيين ) ۲(

ُعوَن َلمَّا َسِمُعوا ِبَما َعِمَلُه َيُشوُع بَِأرِيَحا َوَعاٍي َوَأمَّا ٣ َوَمُضوا َوَداُروا , َعِمُلوا بَِغْدرٍ ٤ُسكَّاُن ِجبـْ
, َأْرُجِلِهمْ َونَِعاًال بَالَِيًة َوُمَرقـََّعًة ِفي ٥, َوِزقَاَق َخْمٍر بَالَِيًة ُمَشقََّقًة َوَمْربُوطَةً , َوَأَخُذوا َجَواِلَق بَالَِيًة ِلَحِميرِِهمْ 



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٦٩γ 

, َوَساُروا ِإَلى َيُشوَع ِإَلى اْلَمَحلَِّة ِفي اْلِجْلَجالِ ٦. وَُكلُّ ُخْبِز زَاِدِهْم يَاِبٌس َقْد َصاَر فـَُتاتَاً , َوثَِيابًا رَثًَّة َعَلْيِهمْ 
َنا«: َوقَاُلوا َلُه َوِلرَِجاِل ِإْسَرائِيلَ  فـََقاَل رَِجاُل ِإْسَرائِيَل ٧. »ا َعْهداً َواآلَن اْقطَُعوا َلنَ . ِمْن َأْرٍض بَِعيَدٍة ِجئـْ

فـََقاَل . »َعِبيُدَك َنْحنُ «: فـََقاُلوا لَِيُشوعَ ٨» َفَكْيَف َأْقَطُع َلَك َعْهدًا؟, َلَعلََّك َساِكٌن ِفي َوَسِطي«: لِْلِحوِّيِّينَ 
ُتمْ «: َلُهْم َيُشوعُ  ْرٍض بَِعيَدٍة ِجّداً َجاَء َعِبيُدَك َعَلى اْسِم الرَّبِّ ِمْن أَ «: فـََقاُلوا َلهُ ٩» َوِمْن أَْيَن ِجْئُتْم؟, َمْن أَنـْ

وَُكلَّ َما َعِمَل ِبَمِلَكِي اَألُمورِيِّيَن اللََّذْيِن ِفي َعْبِر ١٠ألَنـََّنا َسِمْعَنا َخبَـَرُه وَُكلَّ َما َعِمَل ِبِمْصَر , ِإَلِهكَ 
َفَكلََّمَنا ُشُيوُخَنا َوَجِميُع ١١. اَن الَِّذي ِفي َعْشَتاُروثَ ِسيُحوَن َمِلِك َحْشُبوَن َوُعوَج َمِلِك بَاشَ , اُألْرُدنِّ 

َواآلَن . َعِبيدُُكْم َنْحنُ : َواْذَهُبوا لِِلَقائِِهْم َوُقوُلوا َلُهمْ , ُخُذوا بِأَْيِديُكْم زَادًا لِلطَّرِيقِ : ُسكَّاِن َأْرِضَنا قَائِِلينَ 
ُزنَا سُ ١٢. اْقطَُعوا َلَنا َعْهداً  َوَها ُهَو اآلَن يَاِبٌس , ْخنًا تـََزوَّْدنَاُه ِمْن بـُُيوتَِنا يـَْوَم ُخُروِجَنا لَِنِسيَر ِإلَْيُكمْ َهَذا ُخبـْ

َوَهِذِه ثَِيابـَُنا َونَِعالَُنا َقْد . ُهَوَذا َقْد َتَشقََّقتْ , َوَهِذِه زِقَاُق اْلَخْمِر الَِّتي َمَألْنَاَها َجِديَدةً ١٣. َقْد َصاَر فـَُتاتَاً 
 .ِمْن ُطوِل الطَّرِيِق ِجّداً  بَِلَيتْ 

 

معناهـــا تـــل وهـــى مدينـــة تقـــع شـــمال أورشـــليم بتســـعة كيلـــو متـــرات وتتمتـــع : جبعـــون  :۳ع

 ).١خريطة (بتحصين شديد 

: ٧تـث(كان الـرب قد حـدد لشـعبه سـبع قبائـل ال يتعاهـدوا معهـم بـل يحرمـوهم لكثـرة شـرورهم 

نيون والفرزيـون والحويـون واليبوسـيون، وكـان وهم الحثيون والجرجاشيون واألموريون والكنعا) ٢-١

سكان جبعون من الحويين، وقد سمعوا بانتصـار اليهـود علـى أريحـا وعـاى وقتـل سـكانهما، فخـافوا 

 . جًدا ودبروا خطة للنجاة من أيدى بنى إسرائيل

 

 .خداع: غدر  :٥، ٤ع

 .زكائب وأكياس: جوالق 

 .أوانى جلدية لحمل الماء أو الخمر: زقاق 

 .قديمة ومهلهلة: رثة 

 .قطًعا صغيرة: فتاًتا 



شُ ِسفُْر    وعَ َي

γ٧٠γ 

خدع الجبعونيون اليهود فتظاهروا أنهم آتون مـن بـالد بعيـدة، وأخـذوا زكائـب قديمـة ووضـعوا 

بداخلها خبًزا جاًفا متفتًنا وزقاق خمر قديمة مليئة بالثقوب، وربطوا ثقوبها حتى تنسد، ولبسوا نعاًال 

 .أتوا إلى اليهودقديمة وثياًبا مهلهلة وحمَّلوا حميرهم و 

 

، وطلـب )١٩: ٤ص(كان اليهود معسـكرين فـى الجلجـال التـى تقـع بجـوار أريحـا  :۷، ٦ع

الجبعونيون منهم عمل معاهدة سـالم، فتـردد اليهـود لـئال يكونـوا مـن أصـحاب األرض القريبـة التـى 

 .وعدهم الرب بميراثها وتحريم شعبها

 
م، كـذبوا عليـه مـدعين أنهـم جـاءوا عندما سـألهم يشـوع عـن أصـلهم ومكـان سـكناه :۹، ۸ع

مـــن بـــالد بعيـــدة مـــؤمنين بقــــوة اهللا وعظمتـــه عنـــدما ســـمعوا بالضــــربات العشـــر التـــى فعلهـــا الــــرب 

 .بالمصريين وغرق فرعون وجيشه فى البحر

 

وكذلك سمعوا بانتصار اليهـود علـى ملـوك األمـوريين سـيحون وعـوج بشـرق األردن،  :۱۰ع

وأراضـى هــذين الملكـين كانــت شـرق األردن واســتولى . وكـان عـوج يســكن فـى عاصــمته عشـتاروت

 ).٣، ٢تث(عليها سبط رأوبين وجاد ونصف سبط منسى بعد أن هزموا هذين الملكين وجيوشهما 

 

قال الجبعونيون إن شـيوخنا عنـدما سـمعوا بأخبـار قـوتكم وانتصـاراتكم قـالوا لنـا  :۱۳-۱۱ع

طعـوا معنــا عهــًدا ونصـير عبيــًدا لكــم، والــدليل أن نأخـذ معنــا زاًدا ونســافر إلـيكم ونطلــب مــنكم أن تق

أننـا سـاكنون فـى مكـان بعيـد جـًدا عـنكم أن خبزنــا الـذى تزودنـا بـه عنـد خروجنـا كـان ســاخًنا واآلن 

صار ليس فقـط يابًسـا بـل فتاتًـا، وأزقـة خمرنـا التـى كانـت جديـدة تشـققت مـن طـول السـفر، ونعالنـا 

 .بليت من كثرة المشى

حتى ال يخدعك إبليس بحيله، وحتى تكتشفها إفحص هل الفكرة أو كن حريصًا فى حياتك  ?
األمر المعروض عليه يقربك إلى اهللا ويؤدى بك إلى البنيان ويعطيك راحة وسالم، وتأكد من 
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γ٧١γ 

ذلك بالصالة، فإن كان كذلك فهو من اهللا وٕان كان عكس ذلك فهو من الشيطان مهما بدا 
 .الشريرة ليخدعك ويبعدك عن اهللا منطقًيا، ألن إبليس يفسر الواقع بأفكاره

 
 ):۲۷-۱٤ع(الجبعونيون عبيد لبنى إسرائيل )  ۳(

فـََعِمَل َيُشوُع َلُهْم ُصْلحًا َوَقَطَع َلُهْم ١٥. َوِمْن َفِم الرَّبِّ َلْم َيْسأَُلوا, فََأَكَل الرَِّجاُل ِمْن زَاِدِهمْ ١٤
َوِفي ِنَهايَِة َثالَثَِة أَيَّاٍم بـَْعَدَما َقطَُعوا َلُهْم َعْهداً َسِمُعوا ١٦. اْلَجَماَعةِ  َوَحَلَف َلُهْم ُرَؤَساءُ , َعْهداً ِالْسِتْحَيائِِهمْ 

فَاْرَتَحَل بـَُنو ِإْسَرائِيَل َوَجاُءوا ِإَلى ُمُدنِِهْم ِفي اْليـَْوِم ١٧. أَنـَُّهْم َقرِيُبوَن ِإلَْيِهْم َوأَنـَُّهْم َساِكُنوَن ِفي َوَسِطِهمْ 
ُعوُن َواْلَكِفيَرُة َوبَِئيُروُت َوقـَْريَُة يـََعارِيمَ َومُ . الثَّاِلثِ  ُهْم بـَُنو ِإْسَرائِيَل َألنَّ ُرَؤَساَء ١٨. ُدنـُُهْم ِهَي ِجبـْ َوَلْم َيْضرِبـْ

ِميُع الرَُّؤَساِء فـََقاَل جَ ١٩. فـََتَذمََّر ُكلُّ اْلَجَماَعِة َعَلى الرَُّؤَساءِ . اْلَجَماَعِة َحَلُفوا َلُهْم بِالرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَرائِيلَ 
ُن ِمْن َمسِِّهمْ . ِإنـََّنا َقْد َحَلْفَنا َلُهْم بِالرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَرائِيلَ «: ِلُكلِّ اْلَجَماَعةِ  َهَذا َنْصنَـُعُه َلُهْم ٢٠. َواآلَن الَ نـََتَمكَّ

َنا َسَخٌط ِمْن َأْجِل اْلَحْلِف الَِّذي َحَلفْ  : َوقَاَل َلُهُم الرَُّؤَساءُ ٢١. »َنا َلُهمْ َوَنْسَتْحِييِهْم َفَال َيُكوُن َعَليـْ
 . »َيْحُيوَن َوَيُكونُوَن ُمْحَتِطِبي َحَطٍب َوُمْسَتِقي َماٍء ِلُكلِّ اْلَجَماَعِة َكَما َكلََّمُهُم الرَُّؤَساءُ «

ُتْم َساِكُنوَن ِفي , ْنُكْم ِجّداً َنْحُن بَِعيُدوَن عَ : ِلَماَذا َخَدْعُتُمونَا قَائِِلينَ «: َفَدَعاُهْم َيُشوُع َوقَاَل َلُهمْ ٢٢ َوأَنـْ
َقِطُع ِمْنُكُم اْلَعِبيُد َوُمْحَتِطُبو اْلَحَطِب َوُمْستَـُقو اْلَماِء ِلبَـْيِت . فَاآلَن َمْلُعوُنوَن أَنـُْتمْ ٢٣َوَسِطَنا؟  َفَال يـَنـْ

, ِإَلُهَك ُموَسى َعْبَدُه َأْن يـُْعِطَيُكْم ُكلَّ اَألْرضِ ُأْخِبَر َعِبيُدَك ِبَما َأَمَر ِبِه الرَّبُّ «: فََأَجابُوا َيُشوعَ ٢٤. »ِإَلِهي
ُفِسَنا ِمْن ِقَبِلُكمْ . َويُِبيَد َجِميَع ُسكَّاِن اَألْرِض ِمْن َأَماِمُكمْ  َفَعْلَنا َهَذا اَألْمرَ , َفِخْفَنا ِجّدًا َعَلى أَنـْ  . فـَ

َعْل بَِنا َما ُهَو َصاِلٌح وَ , َواآلَن َنْحُن بَِيِدكَ ٢٥ نَـْيَك َأْن تـَْعَملَ فَافـْ , فـََفَعَل ِبِهْم َهَكَذا٢٦. »َحقٌّ ِفي َعيـْ
َقَذُهْم ِمْن َيِد بَِني ِإْسَرائِيَل فـََلْم يـَْقتُـُلوُهمْ  َوَجَعَلُهْم َيُشوُع ِفي َذِلَك اْليَـْوِم ُمْحَتِطِبي َحَطٍب َوُمْسَتِقي ٢٧. َوأَنـْ

 .ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْخَتارُهُ , ا اْليَـْومِ َماٍء لِْلَجَماَعِة َوِلَمْذَبِح الرَّبِّ ِإَلى َهذَ 

 

أخذ اليهود ويشوع مـن طعـام الجبعـونيين وأكلـوا معهـم داللـة الصـلح والتعاهـد  :۱٥، ۱٤ع
وتم هذا دون أن يصلوا إلى اهللا ويسألوه عـن . على عدم األذى، وحلفوا لهم باسم الرب لتأكيد ذلك

 .ى دون أخذ رأى اهللا، فانهزموارأيه، تماًما كما فعلوا عند حربهم مع عا
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بعد قطع العهد عاد الجبعونيـون إلـى بالدهـم، وبعـد ثالثـة أيـام اكتشـف بنـو إسـرائيل  :۱٦ع
ـــا مـــنهم، ولعلهـــم عرفـــوا هـــذا مـــن بعـــض التجـــار أو وشـــى بهـــم بعـــض الســـكان  أنهـــم يســـكنون قريًب

 .الكنعانيين المجاورين إذ اغتاظوا منهم لتعاهدهم مع بنى إسرائيل
 
ســافر بنــو إســرائيل فــى طريــق بـــالد الجبعــونيين، فوصــلوها بعــد ثالثــة أيـــام،  :۱۸ ،۱۷ع

كيلو متًرا، ولم يستطيعوا أن يحاربوا مدنهم األربعة المذكورة  ٣٩وهذا يعنى أنها تبعد عنهم حوالى 
وتذمر الشعب على يشوع وعلى الرؤسـاء لقطعهـم هـذا العهـد، وذلـك إمـا . ألنهم قطعوا عهًدا معهم

م كان متمسـًكا بـاهللا وتضـايق لعـدم الصـالة وأخـذ رأيـه قبـل العهـد، أو أن الـبعض اآلخـر أن بعضه
 .كان يريد أن يأخذ غنائم هذه البالد بعد محاربتهم واالنتصار عليهم

 
أن ) ٤: ١٥مـز(أعلن الرؤساء أنـه ال يمكـن التراجـع بعـد الحلـف، كمـا يقـول  :۲۰، ۱۹ع

 يرجع فى قسـمه حتـى لـو أصـيب بضـرر أو خسـارة من يعرف اهللا يحلف للضرر وال يغير، أى ال
أنهم عندما غـدر شـاول ) ٢، ١: ٢١صم٢(وسنرى بعد ذلك فى . وٕاال أصابهم أذى من قبل الرب

بالجبعونيين وقتلهم كان سخط من اهللا عليه، وبالتالى قال لهـم الرؤسـاء أنـه ال يمكـن محـاربتهم أو 
 .قتلهم

 
فــى جمــع الحطــب وحمــل المــاء لكــل الشــعب حكــم علــيهم الرؤســاء أن يعملــوا  :۲۲، ۲۱ع

وبهــذا صــار . وعــاتبهم يشــوع علــى خــداعهم لــه بادعــاء ُبعــد بالدهــم وهــى قريبــة. ولخيمــة االجتمــاع
 .الجبعونيون عبيًدا لبنى إسرائيل يعملون فى أعمال تساعدهم

 
لعنهم يشوع وأعلن لهـم حكمـه السـابق، أى أن لعنـتهم هـى أنهـم صـاروا عبيـًدا  :۲٥-۲۳ع

إسرائيل، فاعتذروا بأنهم خافوا جًدا عندما علموا أن الـرب وعـد موسـى والشـعب بهـذه األرض لبنى 
وبإبادة سكانها، ففعلوا هذه الخدعة لينجوا بأنفسهم وبالدهم من الدمار، وسلموا أمرهم ليشوع يفعـل 

 .وهذا يبين أنهم آمنوا بقوة إله بنى إسرائيل مثل راحاب. بهم ما يراه مناسًبا
 
 



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٧٣γ 

ــ :۲٦ع مكــان بيــت الــرب الــذى هــو خيمــة االجتمــاع أو هيكــل : ى المكــان الــذى يختــاره ف
 .سليمان

حكــم يشــوع بمــا حكــم بــه ولــم يســمح للشــعب بقــتلهم، واســتمر تنفيــذهم للحكــم وخــدموا الشــعب 
 .وخيمة االجتماع حتى أيام كتابة سفر يشوع واستمرت خدمتهم للهيكل بعد بنائه

المكرسين لخدمة اهللا، إذ كانوا مساعدين للالويين فى جمع وقد تسموا بعد ذلك بالنثينيم، أى 
 .الحطب ونقل الماء الذى يحتاجه بيت الرب

وأنت باإليمان تنال الحياة . آمن الجبعونيون بقوة اهللا فنالوا الحياة وصاروا خداًما لبيت اهللا ?
 .األبدية وينعم عليك اهللا بخدمته وتتمتع بعشرته



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ٧٤γ 

 

 الَعاِشرُ  احُ حَ صْ األَ 
 االنتصار على الملوك الخمسة

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(محاربة الملوك الخمسة لجبعون )  ۱(

َعَل بَِأرِيَحا . فـََلمَّا َسِمَع َأُدوِني َصاَدَق َمِلُك ُأوُرَشِليَم َأنَّ َيُشوَع َقْد َأَخَذ َعاَي َوَحرََّمَها١ َكَما فـَ
ُعوَن َقْد َصاَلُحوا ِإْسَرائِيَل وََكانُوا ِفي َوَسِطِهمْ , ِكَهاَوَمِلِكَها فـََعَل بَِعاٍي َوَملِ  , َخاَف ِجّداً ٢, َوَأنَّ ُسكَّاَن ِجبـْ

ُعوَن َمِديَنٌة َعِظيَمٌة َكِإْحَدى اْلُمُدِن اْلَمَلِكيَّةِ   . وَُكلُّ رَِجاِلَها َجَباِبَرةٌ , َوِهَي َأْعَظُم ِمْن َعايٍ , َألنَّ ِجبـْ
ُرونَ فََأْرَسَل َأُدونِ ٣ َويَاِفيَع َمِلِك , َوِفْرآَم َمِلِك يـَْرُموتَ , ي َصاِدَق َمِلُك ُأوُرَشِليَم ِإَلى ُهوَهاَم َمِلِك َحبـْ

ُعوَن ألَنـََّها َصاَلَحْت َيُشوَع , اْصَعُدوا ِإَليَّ َوَأِعيُنوِني«٤: َوَدبِيَر َمِلِك َعْجُلوَن يـَُقولُ , َلِخيشَ  فـََنْضِرَب ِجبـْ
ُروَن َوَمِلُك يـَْرُموَت َوَمِلُك : فَاْجَتَمَع ُمُلوُك اَألُمورِيِّيَن اْلَخْمَسةُ ٥. »لَ َوبَِني ِإْسَرائِي َمِلُك ُأوُرَشِليَم َوَمِلُك َحبـْ

ُعوَن َوَحارَبُوَها, َلِخيَش َوَمِلُك َعْجُلونَ  ُعونَ ٦. َوَصِعُدوا ُهْم وَُكلُّ ُجُيوِشِهْم َونـََزُلوا َعَلى ِجبـْ  فََأْرَسَل َأْهُل ِجبـْ
َنا َعاِجًال َوَخلِّْصَنا . َال تـُْرِخ َيَدْيَك َعْن َعِبيِدكَ «: ِإَلى َيُشوَع ِإَلى اْلَمَحلَِّة ِفي اْلِجْلَجاِل يـَُقوُلونَ  اْصَعْد ِإَليـْ

َنا َجِميُع ُمُلوِك اَألُمورِيِّيَن السَّاِكِنيَن ِفي اْلَجَبلِ , َوَأِعنَّا َيُشوُع ِمَن اْلِجْلَجاِل  َفَصِعدَ ٧. »ألَنَُّه َقِد اْجَتَمَع َعَليـْ
 .ُهَو َوَجِميُع رَِجاِل اْلَحْرِب َمَعُه وَُكلُّ َجَباِبَرِة اْلَبْأسِ 

 
 .اسم معناه رب البر: أدونى صادق  :۱ع

أور معناهـا نـور، شـاليم معناهـا السـالم فمعناهـا نـور السـالم والشـائع عنهـا مدينـة : أورشليم 
 .ميالً  ١٤رب البحر الميت على بعد السالم وهى القدس الحالية وتقع شمال غ

لما سمع أدونى صادق ملك مدينة أورشـليم، أكبـر مدينـة فـى مجموعـة المـدن الخمسـة غـرب 
األردن والتــى تقــع بعــد جبعــون ومعرضــة لهجــوم يشـــوع عليهــا، بــأن يشــوع قتــل أهــل أريحــا وأهـــل 

انـه أمـام يشـوع عاى، كما سمع بصلح الجبعونيين مع يشوع األمر الذى سيضعف موقفـه هـو وجير 
 .إذ أن جبعون تقع فى وسط مدنهم



ِشرُ  احُ حَ صْ األَ   الَعا

γ٧٥γ 

خاف ملك أورشليم ألن مدينة جبعون مدينة عظيمة مثل المـدن التـى يحكمهـا الملـوك  :۲ع
وتسمى المدن الملكية أى الكبرى والرئيسية وكل سكانها أقوياء فى الحـرب ولكنهـا خافـت مـن بنـى 

 .إسرائيل وتصالحت معهم
 

 .كيلو متًرا جنوب أورشليم ٣٠الحالية وتقع  مدينة الخليل: حبرون  :٥-۳ع
 .كيلو متًرا ٢٥مدينة غرب أورشليم بنحو : يرموت 
 .مدينة حصينة تقع فى ملك سبط يهوذا: لخيش 

 ).٣خريطة (كم شمال شرق غزة  ١٥مدينة فى ملك سبط يهوذا وتقع : عجلون 
 .أقوى الشعوب الكنعانية: األموريين 

ن أربعــة ملــوك معــه مــن المــدن القريبــة ليبــدأوا بمحاربــة تحــرك أدونــى صــادق لعمــل حلــف مــ
ــــالحرب ــــى جبعــــون حليفــــة يشــــوع . يشــــوع قبــــل أن يفــــاجئهم ب وبــــدأت خطــــتهم بــــإعالن الحــــرب عل

 .الستدراجه للحرب معهم، وبهذا تجمع خمسة ملوك أموريون لمحاربة جبعون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٣(خريطة 

 غزة



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ٧٦γ 

 .رشليمالجبال الواقعة جنوب غرب أو : الجبل  :۷، ٦ع
 .رجال الحرب األقوياء: جبابرة البأس 

اســـــتغاث الجبعونيـــــون بحلـــــيفهم يشـــــوع بحـــــرارة ليســـــرع بمســـــاعدتهم فـــــى صـــــد ذلـــــك الهجـــــوم 
 .الخماسى، فتحرك يشوع بجيشه القوى من الجلجال لنجدتهم وسعى نحو جبعون

يـدفعهم مًعـا كان الملوك الخمسة فى حلفهم يفكرون فى هزيمة يشوع، لكن اهللا استغل تحالفهم ل ?
إلهك قادر أن يحول مكائد األشرار إلى بركة لك وسبب خـالص . غنيمة ليشوع وينصره عليهم

 .ونصرة، فهو يحول الشر إلى خير
 
 ):۱٤-۸ع(انتصار يشوع ومساعدة السماء له  )  ۲(

ُهْم ِبَوْجِهكَ َال . ألَنِّي بَِيِدَك َقْد َأْسَلْمتُـُهمْ , َال َتَخْفُهمْ «: فـََقاَل الرَّبُّ ِلَيُشوعَ ٨  . »يَِقُف رَُجٌل ِمنـْ

َوَضَربـَُهْم , فََأْزَعَجُهُم الرَّبُّ َأَماَم ِإْسَرائِيلَ ١٠. َصِعَد اللَّْيَل ُكلَُّه ِمَن اْلِجْلَجالِ . فَأََتى ِإلَْيِهْم َيُشوُع بـَْغَتةً ٩

ُعونَ   . َوَضَربـَُهْم ِإَلى َعزِيَقَة َوِإَلى َمقِّيَدةَ , وُرونَ َوَطَرَدُهْم ِفي َطرِيِق َعَقَبِة بـَْيِت حُ , َضْربًَة َعِظيَمًة ِفي ِجبـْ

َنَما ُهْم َهارِبُوَن ِمْن َأَماِم ِإْسَرائِيَل َوُهْم ِفي ُمْنَحَدِر بـَْيِت ُحوُرونَ ١١ َرَماُهُم الرَّبُّ ِبِحَجارٍَة َعِظيَمٍة ِمَن , َوبـَيـْ

. ا ِبِحَجارَِة اْلبَـَرِد ُهْم َأْكثـَُر ِمَن الَِّذيَن قـَتَـَلُهْم بـَُنو ِإْسَرائِيَل بِالسَّْيفِ َوالَِّذيَن َماُتو . السََّماِء ِإَلى َعزِيَقَة َفَماُتوا

يَا «: َأَماَم ُعُيوِن ِإْسَرائِيلَ , يـَْوَم َأْسَلَم الرَّبُّ اَألُمورِيِّيَن َأَماَم بَِني ِإْسَرائِيلَ , يَنِئٍذ قَاَل َيُشوُع لِلرَّبَّ ح١٢

ُعونَ َشْمُس ُدوِمي َعَلى  تَـَقَم ١٣. »َويَا َقَمُر َعَلى َواِدي أَيـَُّلونَ , ِجبـْ َفَداَمِت الشَّْمُس َوَوَقَف اْلَقَمُر َحتَّى انـْ

أََلْيَس َهَذا َمْكُتوبًا ِفي ِسْفِر يَاَشَر؟ فـََوقـََفِت الشَّْمُس ِفي َكِبِد السََّماِء َوَلْم تـَْعَجْل . الشَّْعُب ِمْن َأْعَدائِهِ 

َلُه َوَال بـَْعَدُه َسِمَع ِفيِه الرَّبُّ َصْوَت ِإْنَسانٍ ١٤. َو يـَْوٍم َكاِملٍ لِْلُغُروِب َنحْ  َألنَّ . َوَلْم َيُكْن ِمْثُل َذِلَك اْليَـْوِم قـَبـْ

 .الرَّبَّ َحاَرَب َعْن ِإْسَرائِيلَ 
 
طمــأن الــرب يشــوع بأنــه قــد أســلم فعــًال هــؤالء الملــوك الخمســة بيــده وســيهزمهم، فقــال :  ۸ع

 .بصيغة الماضى ألنه مادام اهللا قد أمر فحتًما سيتم كالمه "أسلمتهم"
 



ِشرُ  احُ حَ صْ األَ   الَعا

γ٧٧γ 

 .فجأة: بغتة  :۹ع
كيلـو متـًرا،  ٣٩اجتهد يشوع وسار الليل كله من الجلجال حتى جبعون، وهى مسـافة حـوالى 

وتحركـه أثنـاء الليـل أمـر ال يتوقعـه األعـداء، فهـو أمانـة . ليهاجم الملوك الخمسـة فجـأة فيظفـر بهـم
 .ا فى الحربمنه ومهارة أيضً 

 
 .كيلو متًرا غرب أورشليم ١٨مدينة تقع : عزيقة  :۱۰ع

 .كيلو متًرا شمال غرب أورشليم ١٨صخرة بارزة تقع : عقبة بيت حورون 
 ).٣خريطة (مدينة تقع جنوب أورشليم : مقيدة 

ازعــج اهللا الملــوك الخمســة فخــافوا جــًدا مــن بنــى إســرائيل وأصــبح مــن الســهل علــى يشــوع أن 
 .ربة عظيمة ويطردهم من أمام جبعون إلى عقبة بيت حورون إلى عزيقة ومقيدةيضربهم ض

 
سـم ويمكـن أن تكسـر أو تقتـل  ١٥كرات من الثلج يصل قطرهـا إلـى : حجارة البرد  :۱۱ع

 .من تصيبه من البشر
ــة قتلــت مــنهم أكثــر ممــن مــاتوا بســيف بنــى  ــيهم مــن الســماء حجــارة بــرد ثقيل أســقط الــرب عل

 .إسرائيل
 
 .كيلو متًرا غرب أورشليم ٢١مدينة تقع على مسافة : يلون إ :۱۲ع

أثنــاء محاربــة يشــوع للملــوك الخمســة المجتمعــين أمــام جبعــون وبــدء انتصــاره علــيهم، قاربــت 
الشمس أن تغرب، فطلب من اهللا أن تستمر الشمس مشرقة ليستكمل انتصاره على الملـوك، وأمـر 

. ادى أيلــون وهــى مدينــة تقــع بجــوار جبعــونالشــمس أن تظــل مضــيئة علــى جبعــون والقمــر علــى و 
وأحياًنا يرى الناس الشمس والقمر فى وقت واحد عند الغروب، وهذا يظهر سـلطان أوالد اهللا علـى 

 .الطبيعة
 
 .كتاب بالشعر والنثر يسجل األمور الهامة فى تاريخ اليهود: سفر ياشر  :۱٤، ۱۳ع

 .أعلى ومنتصف السماء: كبد السماء 



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ٧٨γ 

وقد سجلت هذه الحادثـة .. ستمرت جبعون مضيئة حتى غلب يشوع األعداء استجاب اهللا وا
وبـذلك طـال النهـار حتـى أكمـل يشـوع انتصـاره علـى الملـوك، وكانـت اسـتجابة اهللا . فى سفر ياشر

 .العجيبة هذه من أعظم المعجزات ودليًال على أن اهللا يحارب مع يشوع وشعبه
له من أجل ابنه يشوع المتضـرع إليـه، وأوقـف ومعنى هذا أن اهللا ضابط الكل أوقف الكون ك

أى آثار جانبية لدوام الشمس فترة طويلة علـى األرض فلـم تحـدث أى أضـرار، وكـان هـذا التوقـف 
وقد ذكر المؤرخون فى هذا الزمن وجود يـوم طويـل مثـل هيـرودت اليونـانى كاتـب . لمدة يوم كامل

 .تاريخ مصر وكذلك مؤرخى الصين
ه بـــالطرق التـــى تتقبلهـــا والتـــى ال تتخيلهـــا، توكـــل عليـــه بكـــل قلبـــك واحفـــظ اهللا يســـاندك كـــابن لـــ ?

 .وصاياه وال تخف من شراسة العدو
 

 ):۲۷-۱٥ع(مطاردة األعداء وقتل ملوكهم )  ۳(

َسُة فـََهَرَب ُأولَِئَك اْلَخمْ ١٦. ثُمَّ رََجَع َيُشوُع َوَجِميُع ِإْسَرائِيَل َمَعُه ِإَلى اْلَمَحلَِّة ِفي اْلِجْلَجالِ ١٥
َقْد ُوِجَد اْلُمُلوُك اْلَخْمَسُة ُمْخَتِبِئيَن ِفي َمَغارٍَة «: فَُأْخِبَر َيُشوعُ ١٧. اْلُمُلوِك َواْخَتَبُأوا ِفي َمَغارٍَة ِفي َمقِّيَدةَ 

َها رَِجاًال َألْجِل َوَأِقيُموا َعلَ , َدْحرُِجوا ِحَجارًَة َعِظيَمًة َعَلى َفِم اْلَمغَارَةِ «: فـََقاَل َيُشوعُ ١٨. »ِفي َمقِّيَدةَ  يـْ
ُتْم َفَال تَِقُفوا١٩. ِحْفِظِهمْ  َال َتَدُعوُهْم َيْدُخُلوَن . َبِل اْسُعوا َورَاَء َأْعَداِئُكْم َواْضرِبُوا ُمَؤخََّرُهمْ , َوَأمَّا أَنـْ
تَـَهى َيُشو ٢٠. »َألنَّ الرَّبَّ ِإَلَهُكْم َقْد َأْسَلَمُهْم بَِيدُِكمْ , ُمُدنـَُهمْ  ُع َوبـَُنو ِإْسَرائِيَل ِمْن َضْرِبِهْم َضْربًَة َوَلمَّا انـْ

ُهْم َدَخُلوا اْلُمُدَن اْلُمَحصََّنةَ , َعِظيَمًة ِجّداً َحتَّى فـَُنوا ْعِب ِإَلى ٢١, َوالشََّرُد الَِّذيَن َشَرُدوا ِمنـْ رََجَع َجِميُع الشَّ
َتُحوا «: فـََقاَل َيُشوعُ ٢٢. َحٌد ِلَسانَُه َعَلى بَِني ِإْسَرائِيلَ َلْم َيُسنَّ أَ . اْلَمَحلَِّة ِإَلى َيُشوَع ِفي َمقِّيَدَة ِبَسَالمٍ  افـْ

َفَعُلوا َكَذِلكَ ٢٣. »َفَم اْلَمَغارَِة َوَأْخرُِجوا ِإَليَّ َهُؤَالِء اْلَخْمَسَة اْلُمُلوِك ِمَن اْلَمَغارَةِ  َوَأْخَرُجوا ِإلَْيِه ُأوَلِئَك , فـَ
ُروَن َوَمِلَك يـَْرُموَت َوَمِلَك َلِخيَش َوَمِلَك َعْجُلونَ : ةِ اْلُمُلوَك اْلَخْمَسَة ِمَن اْلَمَغارَ  . َمِلَك ُأوُرَشِليَم َوَمِلَك َحبـْ

ا َأْخَرُجوا ُأوَلِئَك اْلُمُلوَك ِإَلى َيُشوَع َأنَّ َيُشوَع َدَعا ُكلَّ رَِجاِل ِإْسَرائِيَل َوقَاَل ِلُقوَّادِ ٢٤  رَِجاِل وََكاَن َلمَّ
ُموا َوَضُعوا َأْرُجَلُكْم َعَلى َأْعَناِق َهُؤَالِء اْلُمُلوكِ «: َساُروا َمَعهُ  اْلَحْرِب الَِّذينَ  ُموا َوَوَضُعوا . »تـََقدَّ فـَتَـَقدَّ

ُعوا. َال َتَخاُفوا َوَال تـَْرتَِعُبوا«: فـََقاَل َلُهْم َيُشوعُ ٢٥. َأْرُجَلُهْم َعَلى َأْعَناِقِهمْ  ألَنَُّه َهَكَذا . َتَشدَُّدوا َوَتَشجَّ
َوَضَربـَُهْم َيُشوُع بـَْعَد َذِلَك َوقـَتَـَلُهْم َوَعلََّقُهْم َعَلى ٢٦. »ْفَعُل الرَّبُّ ِبَجِميِع َأْعَداِئُكُم الَِّذيَن ُتَحارِبُونـَُهمْ يَـ 

وَع َأَمَر وََكاَن ِعْنَد ُغُروِب الشَّْمِس َأنَّ َيشُ ٢٧. َوبـَُقوا ُمَعلَِّقيَن َعَلى اْلَخَشِب َحتَّى اْلَمَساءِ , َخْمِس َخَشبٍ 
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َزُلوُهْم َعِن اْلَخَشِب َوَطَرُحوُهْم ِفي اْلَمغَارَِة الَِّتي اْخَتَبُأوا ِفيَها َوَوَضُعوا ِحَجارًَة َكِبيَرًة َعَلى َفِم اْلَمَغارِة , فَأَنـْ
 .َحتَّى ِإَلى َهَذا اْليَـْوِم َعْيِنهِ 

 
فهربـوا بعـد انهـزام بعد النصرة رجع الشعب إلى الجلجال أما الملـوك الخمسـة  :۱٦، ۱٥ع

 .جيوشهم واختبأوا فى مغارة فى مقيدة
 
 .مؤخر الجيش الهارب: مؤخرهم  :۱۹-۱۷ع

لمـا علــم يشــوع بـذلك أمــر الشــعب بسـد بــاب المغــارة علـيهم بوضــع حجــارة كبيـرة عليهــا وعــدم 
ة االنشغال بهم حالًيا بل االكتفاء بحبسهم وحراستهم لكيال يهربـوا، بينمـا يسـتمر الشـعب فـى مطـارد

أعــداءه وضـــرب مـــؤخرة جيوشـــهم أثنـــاء هـــربهم ليمنعــوهم مـــن العـــودة لالختبـــاء فـــى مـــدنهم وتجديـــد 
 .قوتهم لمعاودة الحرب، ألن اهللا قد قضى بتدميرهم

 
 .الذين انفصلوا عن الجيش وتفرقوا ليهربوا: الشرد  :۲۱، ۲۰ع

 .يتكلم بلوم: يسن أحد لسانه 
ـــنجُ  ـــم ي ـــم االنتصـــار العظـــيم ول ـــى ت ـــك حت مـــن األعـــداء إال مـــن نجـــح فـــى الهـــرب  اســـتمر ذل

وعاد كل الشعب منتصرين إلى يشوع فى الجلجال دون أن يقدر أحـد . واالختباء بالمدن الحصينة
 .من سكان األرض أن يؤذيهم

 
ـــــوك الخمســـــة مـــــن حبســـــهم  :۲۳، ۲۲ع ـــــذ أمـــــر يشـــــوع بفـــــتح المغـــــارة وٕاخـــــراج المل عندئ

 .فأخرجوهم
 
هم علـــى األرض أمــام يشـــوع، ودعــا يشـــوع قـــادة أوثقــوا الملـــوك الخمســة وألقـــو  :۲٥، ۲٤ع

الجــيش ليضــعوا أرجلهــم علــى أعنــاق أولئــك الملــوك الخمســة دلــيًال علــى انتصــارهم علــيهم، ففعلــوا 
 .وطلب منهم يشوع أال يخافوا مستقبًال بل يتشجعوا باهللا الذى سينصرهم دائًما على أعدائهم. ذلك

 :ام من الملوك بل قصد ما يلى ولم يقصد يشوع بهذا الشماتة أو الغيظ واالنتق



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ٨٠γ 

إعالن سلطان اهللا وسحقه لكل األشرار مهما كانت عظمتهم وٕاظهـار بطـالن قـوة آلهـتهم  -١
 .الوثنية

 .تشجيع جيشه ليدوس وينتصر على كل شعوب كنعان -٢

 .تخويف وٕازعاج كل ملوك كنعان الذين سيسمعون بهذه األخبار -٣
 
هم علــــى أعمــــدة خشــــبية حتــــى قتــــل يشــــوع الملــــوك الخمســــة بالســــيف وصــــلب :۲۷، ۲٦ع

المســاء، وأمــر بــإنزال جثــثهم عــن األعمــدة عنــد غــروب الشــمس واالكتفــاء بمــا حــدث لعــدم المبالغــة 
، والتعليـــق علـــى خشـــبة كـــان رمـــًزا للعـــار )٢٣، ٢٢: ٢١تـــث(فـــى العقـــاب كمـــا أوصـــت الشـــريعة 

 .إلى يوم كتابة السفر ثم دفنوهم فى المغارة التى اختبأوا بها وسدوها بالحجارة. والخزى منذ القديم
فالجهـــاد للتقـــدم الروحـــى والعمـــل . ال تعطــل نفســـك عـــن العمـــل اإليجـــابى باالنشــغال بالســـلبيات ?

 .البّناء أهم وأبقى فائدة عن االنشغال بأمور جانبية تعطل اإلنسان
 
 ):٤۳-۲۸ع(إخضاع مدن الجنوب )  ٤(

َلْم . َوَحرََّم َمِلَكَها ُهَو وَُكلَّ نـَْفٍس ِبَها, َربـََها ِبَحدِّ السَّْيفِ َوَأَخَذ َيُشوُع َمقِّيَدَة ِفي َذِلَك اْليَـْوِم َوضَ ٢٨
ثُمَّ اْجَتاَز َيُشوُع ِمْن َمقِّيَدَة وَُكلُّ ِإْسَرائِيَل َمَعُه ٢٩. َوفـََعَل ِبَمِلِك َمقِّيَدَة َكَما فـََعَل ِبَمِلِك َأرِيَحا. يـُْبِق َشاِرداً 

َنةَ  َفَضَربـََها ِبَحدِّ السَّْيِف وَُكلَّ , َفَدفـََعَها الرَّبُّ ِهَي أَْيضًا بَِيِد ِإْسَرائِيَل َمَع َمِلِكَها٣٠. َنةَ َوَحاَرَب لِبْـ , ِإَلى لِبـْ
َعَل ِبَمِلِكَها َكَما فـََعَل ِبَمِلِك َأرِيَحا, َلْم يـُْبِق ِبَها َشاِرداً . نـَْفٍس ِبَها  ثُمَّ اْجَتاَز َيُشوُع وَُكلُّ ِإْسَرائِيلَ ٣١. َوفـَ

َها َوَحارَبـََها َنَة ِإَلى َلِخيَش َونـََزَل َعَليـْ فََأَخَذَها ِفي اْليَـْوِم , َفَدَفَع الرَّبُّ َلِخيَش بَِيِد ِإْسَرائِيلَ ٣٢. َمَعُه ِمْن لِبـْ
َنةَ  َد ُهورَاُم َمِلُك َجاَزَر ِحيَنِئٍذ َصعِ ٣٣. الثَّاِني َوَضَربـََها ِبَحدِّ السَّْيِف وَُكلَّ نـَْفٍس ِبَها َحَسَب ُكلِّ َما فـََعَل بِِلبـْ

ُثمَّ اْجَتاَز َيُشوُع وَُكلُّ ِإْسَرائِيَل َمَعُه ِمْن ٣٤. َوَضَربَُه َيُشوُع َمَع َشْعِبِه َحتَّى َلْم يـُْبِق َلُه َشاِرداً , ِإلَعانَِة َلِخيشَ 
َها َوَحارَبُوَها ْوِم َوَضَربُوَها ِبَحدِّ السَّْيفِ َوَأَخُذوَها ِفي َذلِ ٣٥, َلِخيَش ِإَلى َعْجُلوَن فـَنَـَزُلوا َعَليـْ َوَحرََّم  , َك اْليـَ

ُثمَّ َصِعَد َيُشوُع َوَجِميُع ِإْسَرائِيَل َمَعُه ِمْن ٣٦. ُكلَّ نـَْفٍس ِبَها ِفي َذِلَك اْليَـْوِم َحَسَب ُكلِّ َما فـََعَل بَِلِخيشَ 
ُروَن َوَحارَبُوَها ِبَحدِّ السَّْيِف َمَع َمِلِكَها وَُكلِّ ُمُدِنَها وَُكلِّ نـَْفٍس  َوَأَخُذوَها َوَضَربُوَها٣٧, َعْجُلوَن ِإَلى َحبـْ
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ثُمَّ رََجَع َيُشوُع وَُكلُّ ِإْسَرائِيَل ٣٨. َفَحرََّمَها وَُكلَّ نـَْفٍس ِبَها, َلْم يـُْبِق َشاِرداً َحَسَب ُكلِّ َما فـََعَل بَِعْجُلونَ . ِبَها
ْيِف َوَحرَُّموا ُكلَّ نـَْفٍس ِبَها, َها َمَع َمِلِكَها وَُكلِّ ُمُدِنَهاَوَأَخذَ ٣٩, َمَعُه ِإَلى َدبِيَر َوَحارَبـََها . َوَضَربُوَها ِبَحدِّ السَّ

ُروَن َكَذِلَك فـََعَل ِبَدبِيَر َوَمِلِكَها. َلْم يـُْبِق َشاِرداً  َنَة َوَمِلِكَها, َكَما فـََعَل ِبَحبـْ َفَضَرَب ٤٠. وََكَما فـََعَل بِِلبـْ
َبْل َحرََّم ُكلَّ َنَسَمٍة َكَما , َلْم يـُْبِق َشاِرداً . اْلَجَبِل َواْلَجُنوِب َوالسَّْهِل َوالسُُّفوِح وَُكلَّ ُمُلوِكَها َيُشوُع ُكلَّ َأْرضِ 

ُعونَ َفَضَربـَُهْم َيُشوُع ِمْن قَاِدِش بـَْرنِيَع ِإَلى َغزََّة َوَجِميَع َأْرِض ُجوِشَن ِإَلى جِ ٤١. َأَمَر الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَرائِيلَ  . بـْ
َعًة َواِحَدةً ٤٢ . َألنَّ الرَّبَّ ِإَلَه ِإْسَرائِيَل َحاَرَب َعْن ِإْسَرائِيلَ , َوَأَخَذ َيُشوُع َجِميَع ُأوَلِئَك اْلُمُلوِك َوَأْرِضِهْم ُدفـْ
 .ثُمَّ رََجَع َيُشوُع َوَجِميُع ِإْسَرائِيَل َمَعُه ِإَلى اْلَمَحلَِّة ِإَلى اْلِجْلَجالِ ٤٣

 
ن انتهـى يشـوع مـن إخضـاع القطـاع األوسـط مـن منطقـة غـرب األردن، انتقــل بعـد أ :۲۸ع

 .فى طريقه إلى القطاع الجنوبى، واستولى على مقيدة وقتل ملكها وحّرم شعبها كما عمل بأريحا
 
 .كم جنوب غرب أورشليم١٨مدينة تقع : لبنة  :۳۳-۲۹ع

 .مدينة تقع جنوب لبنة: لخيش 
 ).٣خريطة (ليم كم غرب أورش٣٠مدينة تقع : جازر 

ثم جاء إلى لبنة وفعـل بهـا نفـس الشـئ، ثـم لخـيش جنوًبـا وحاصـرها يـومين، ثـم جـازر وفعـل 
 .وهكذا قتل كل من فى هذه البالد وملوكهم فانتصر واستولى عليها. بهما نفس الشئ

 
 .كم شمال شرق غزة١٥مدينة تقع : عجلون  :۳۷-۳٤ع

 ).٣خريطة (ب أورشليم كم جنو ٣٠مدينة الخليل الحالية وتقع : حبرون 
ثــم كــرر نفــس العمــل فــى عجلــون وحبــرون والمــدن التابعــة لهــا، وقتلــوا ملــك حبــرون الجديــد 

ــَل مــع الخمســة ملــوك  وقتــل كــل مــن فــى هــذه الــبالد ) ٢٦، ٢٣ع(الــذى أقــيم بعــد الملــك الــذى ُقِت
 .واستولى عليها

 
ـــــر  :۳۹، ۳۸ع ـــــد الك: دبي ـــــدينى عن ـــــم ال ـــــر العل ـــــرب حبـــــرون وهـــــى مق ـــــة ق نعـــــانيين مدين

 ).٣خريطة(
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ثم عاد إلى دبير وأخذها رغم عظمة مركزهـا الـدينى عنـد الكنعـانيين، وعمـل بهـا نفـس الشـئ 
 .إذ قتل ملكها وكل من فيها واستولى عليها

 
 .األراضى الجبلية التى كانت فى نصيب سبطى يهوذا وأفرايم: كل أرض الجبل  :٤۰ع

 .النقب وهو جنوب أرض الموعد: الجنوب 
 .األراضى المنخفضة على ساحل البحر المتوسط :السهل 
 .األراضى المنحدرة الواقعة فى أسافل الجبال: السفوح 

بذلك استولى يشوع علـى كـل أرض الجبـل الواقعـة فـى نصـيب يهـوذا وأفـرايم والسـهل وسـفوح 
 .الجبال، وقتل وحرم كل ملوكهم وأهلهم حسب أمر الرب

 
الحــرب واســتولى علــى هــذه الــبالد فــى مــدة أى لــم يتوقــف عــن : دفعــة واحــدة  :٤۳-٤۱ع

 .قليلة بقوة اهللا
 .تقع على حدود كنعان الجنوبية: قادش برنيع 

 .تقع فى ملك يهوذا جنوب حبرون: جوشن 
امتلـــك يشـــوع األراضـــى الواقعـــة مـــن حـــدود أرض كنعـــان جنوًبـــا إلـــى غـــزة غرًبـــا وكـــل أرض 

ة اهللا ليشوع وللشعب، ثـم عـاد يشـوع بكـل المنطقة التى سكنها يهوذا، وتم ذلك دفعة واحدة بمساعد
 .الشعب إلى الجلجال

ــا أن اهللا قــادر أن يعمــل معــك   ? كمــا حقــق يشــوع انتصــارات كثيــرة بقــوة اهللا المعجزيــة، كــن واثًق
 .فتنتصر على كل حروب إبليس مهما كانت قوته
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 الَحاِدى َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ 
 ملوك شمال وشرق وغرب كنعان

Rη Ε η 
 

 ):٥-۱ع(تحالف الملوك )  ۱(

ـا َســِمَع يَــابِيُن َمِلــُك َحاُصــورَ ١ َأْرَســَل ِإلَــى يُوبَــاَب َمِلــِك َمــاُدوَن َوِإلَــى َمِلــِك ِشــْمُروَن َوِإلَــى َمِلــِك , فـََلمَّ
ــَماِل ِفــي اْلَجَبــلِ َوِإلَــى اْلُملُــوِك الَّــِذيَن ِإلَــ٢, َأْكَشــافَ  ــْهِل َوِفــي , ى الشِّ ــُروَت َوِفــي السَّ َوِفــي اْلَعَربَــِة َجنُــوِبيَّ ِكنـَّ

ــاً  ــْرِق َواْلَغــْربِ ٣, ُمْرتـََفَعــاِت ُدوَر َغْرب ــي الشَّ ــانِيِّيَن ِف َع ــورِيِّيَن َواْلِحثـِّيِّــيَن َواْلِفــِرزِّيِّيَن َواْلَيُبوِســيِّيَن ِفــي , اْلَكنـْ َواَألُم
ــي َأْرِض اْلِمْصــَفاةِ وَ , اْلَجَبــلِ  ــوَن ِف َشــْعباً َغِفيــراً  , َفَخَرُجــوا ُهــْم وَُكــلُّ ُجُيوِشــِهْم َمَعُهــمْ ٤. اْلِحــوِّيِّيَن َتْحــَت َحْرُم

ْلُملُـوِك فَـاْجَتَمَع َجِميـُع َهـُؤَالِء ا٥. ِبَخْيٍل َوَمرَْكَباٍت َكِثيَرٍة ِجـّداً , َكالرَّْمِل الَِّذي َعَلى َشاِطِئ اْلَبْحِر ِفي اْلَكثْـَرةِ 
ُروَم لُِيَحارِبُوا ِإْسَرائِيلَ   .ِبِميَعاٍد َوَجاُءوا َونـََزُلوا َمعاً َعَلى ِمَياِه َميـْ

 
 .لقب لملك حاصور، وهو أكبر ملوك الكنعانيين مركًزا فى الشمال: يابين : ۳-۱ع

 .مدينة فى شمال كنعان: حاصور 
 .مدينة فى شمال كنعان: مادون 

كيلـو متـًرا جنـوب  ١٧عـان تقـع فـى نصـيب زبولـون علـى بعـد مدينة فـى شـمال كن: شمرون 
 .شرق الناصرة
 .مدينة فى شمال كنعان تقع فى نصيب أشير: أكشاف 
 ).أرض منبسطة(السهل : العربة 
 .بحيرة جنيسارت أو بحر طبرية أو بحر الجليل: كنروت 

ية فلسـطين كيلو متًرا من قيصر  ١٥مدينة على شاطئ البحر األبيض تبعد : مرتفعات دور 
 ).٤خريطة (

 .المقصود شرق وغرب نهر األردن: الشرق والغرب 
ـــــــين والفـــــــرزيين واليبوســـــــيين والحـــــــويين   راجـــــــع [قبائـــــــل كنعانيـــــــة : األمـــــــوريين والحثي

 )].١: ٩، يش١٨-١٥: ١٠تك(
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 ).٤خريطة (جبل يقع شمال شرق بحر الجليل : حرمون 
 .)جبل الشيخ حالًيا(عند سفح جبل حرمون : تحت حرمون 

 .وتقع فى الشمال الشرقى من فلسطين) البقاع حالًيا(مدينة غرب حرمون : المصفاة 
، تحــرك )١٠ص(بعــد انتصــار يشــوع علــى الملــوك الخمســة الســاكنين فــى جنــوب فلســطين 

كبيـــر ملـــوك األمـــوريين بالشـــمال وأرســـل إلـــى جيرانـــه ملـــوك المـــدن الرئيســـية بشـــرق وغـــرب األردن 
 .ر اليهودى القادمللتحالف مًعا فى مواجهة الخط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤(خريطة 
 
 

 جبل
 حرمون

 غـزة
 أشقلون

 أشدود

 حبرون

 جوشن

بحر 
 الجليل

 `مادون
 ميـروم

 يافـا

 جت

 دبير
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كيلو متًرا شمال  ١٧بحيرة الحولة وهى بمجرى نهر األردن وتقع : مياه ميروم : ٥، ٤ع
 ).٤خريطة (بحيرة طبرية 

جمعوا جيوًشا كثيرة العدد جًدا مع فرسان ومركبات حربية، واجتمعوا مًعا عند مياه ميروم 
 .ولعلهم اختاروا هذا المكان لتوسطه بين بالدهم ولوفرة مياهه. مًعا للحرب فى وقت واحد حّدوده

يجاهـــد العـــدو لتجميـــع حيلـــه وجنـــوده لتوجيـــه ضـــربة قاتلـــة، فيتـــدخل اهللا ليجعـــل القضـــاء علـــى   ?
فكمـا أن . العدو المجتمع فى مكـان واحـد، وذلـك أسـرع مـن القضـاء علـى كـل مدينـة علـى حـدة

 .البةالعدو له خططه، اهللا له خططه الغ
 

 ):۹-٦ع(االنتصار على الملوك )  ۲(

َلى َأَماَم «: فـََقاَل الرَّبُّ لَِيُشوعَ ٦ َال َتَخْفُهْم ألَنِّي َغدًا ِفي ِمْثِل َهَذا اْلَوْقِت َأْدفـَُعُهْم َجِميعًا قـَتـْ
َلُهْم َوُتْحِرُق َمرَْكَباتِِهْم بِالنَّارِ , ِإْسَرائِيلَ  ُع َوَجِميُع رَِجاِل اْلَحْرِب َمَعُه َعَلْيِهْم ِعْنَد َفَجاَء َيُشو ٧. »فـَتُـَعْرِقُب َخيـْ

ُروَم بـَْغَتًة َوَسَقُطوا َعَلْيِهمْ  َفَضَربُوُهْم َوَطَرُدوُهْم ِإَلى َصْيُدوَن , َفَدفـََعُهُم الرَّبُّ بَِيِد ِإْسَرائِيلَ ٨. ِمَياِه َميـْ
فـََفَعَل َيُشوُع ٩. َفَضَربُوُهْم َحتَّى َلْم يـَْبَق َلُهْم َشاِردٌ . َفاَة َشْرقاً اْلَعِظيَمِة َوِإَلى ِمْسَرُفوَت َماِيَم َوِإَلى بـُْقَعِة ِمصْ 

َلُهْم َوَأْحَرَق َمرَْكَباتِِهْم بِالنَّارِ . ِبِهْم َكَما قَاَل َلُه الرَّبُّ   .َعْرَقَب َخيـْ
 
قطع أعصاب وأربطة رجل الحصان وأوعيتها الدموية فيعجز عن الجرى : تعرقب : ٦ع
 .دم فى الحربوال يستخ

وطلب منه . أعطى الرب ليشوع اطمئناًنا إلى أنه سيهزمهم بعد يوم واحد فعليه أال يخاف
عرقبة الخيل وحرق المركبات لكيال تستخدم من األعداء مستقبًال فى حروب جديدة، وال 

وحّدد لهم ). ١٦: ١٧تث(يستخدمها الشعب أيًضا ويعتمد عليها بدل اهللا كما أوصاهم بذلك فى 
يعاًدا ينتصرون فيه على األعداء، وحدث هذا فعًال ألن الشعب اتكل على اهللا، أما األعداء م

 .فحددوا ميعاًدا ولكنهم اتكلوا على أنفسهم فانهزموا
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 .فجأة: بغتة : ۷ع
وهنا تظهر أهمية األمانة فى الجهاد الذى يسانده اهللا . هاجمهم يشوع فجأة وانقض عليهم

 .فينجح
 

 ).٤خريطة (دينة صيدا بين بيروت وصور وتقع على البحر األبيض م: صيدون : ۸ع
كيلو متر  ٥تعنى محرقات الماء، وهى مكان به ينابيع مياه حارة ويقع : مسرفوت مايم 

 .جنوب صيدا
دفعهم اهللا ليده فهزمهم وطردهم من األرض وقضى على جنودهم ولم يستطع أحد منهم 

 .الهرب
 
 .هللا منه فعرقب الخيل وأحرق المركباتنفذ يشوع فيهم ما طلبه ا: ۹ع

فقـط نطيـع وصـاياه بأمانـة وتـدقيق وال . مادام اهللا يطمئّنا فلنطـرد الخـوف ألن كـل شـئ بيـد اهللا  ?
 .ننزعج مهما كانت الظروف المحيطة صعبة ألن اهللا أقوى من كل شئ

 
 : )۲۳-۱۰ع(االستيالء على األرض )  ۳(

َألنَّ َحاُصوَر َكاَنْت , اْلَوْقِت َوَأَخَذ َحاُصوَر َوَضَرَب َمِلَكَها بِالسَّْيفِ ثُمَّ رََجَع َيُشوُع ِفي َذِلَك ١٠
. َوَلْم تـَْبَق َنَسَمةٌ . َحرَُّموُهمْ . َوَضَربُوا ُكلَّ نـَْفٍس ِبَها ِبَحدِّ السَّْيفِ ١١. قـَْبًال رَْأَس َجِميِع تِْلَك اْلَمَماِلكِ 

. َذ َيُشوُع ُكلَّ ُمُدِن ُأولَِئَك اْلُمُلوِك َوَجِميَع ُمُلوِكَها َوَضَربـَُهْم ِبَحدِّ السَّْيفِ فََأخَ ١٢. َوَأْحَرَق َحاُصوَر بِالنَّارِ 
َها ِإْسَرائِيلُ ١٣. َحرََّمُهْم َكَما َأَمَر ُموَسى َعْبُد الرَّبِّ  َر َأنَّ اْلُمُدَن اْلَقاِئَمَة َعَلى ِتالَِلَها َلْم ُيْحرِقـْ َما َعَدا , َغيـْ

ُفِسِهمْ ١٤. َدَها َأْحَرقـََها َيُشوعُ َحاُصوَر َوحْ  َوَأمَّا . وَُكلُّ َغِنيَمِة تِْلَك اْلُمُدِن َواْلبَـَهاِئَم نـََهبَـَها بـَُنو ِإْسَرائِيَل ألَنـْ
ْيِف َحتَّى أَبَاُدوُهمْ  ُقوا َنَسَمةً . الرَِّجاُل َفَضَربُوُهْم َجِميعًا ِبَحدِّ السَّ َسى َعْبَدُه َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُمو ١٥. َلْم يـُبـْ

فََأَخَذ ١٦. َلْم يـُْهِمْل َشْيئًا ِمْن ُكلِّ َما َأَمَر ِبِه الرَّبُّ ُموَسى. َوَهَكَذا فَـَعَل َيُشوعُ , َهَكَذا َأَمَر ُموَسى َيُشوعَ 
ْهَل َواْلَعَربََة : َيُشوُع ُكلَّ تِْلَك اَألْرضِ  , َوَجَبَل ِإْسَرائِيَل َوَسْهَلهُ اْلَجَبَل وَُكلَّ اْلَجُنوِب وَُكلَّ َأْرِض ُجوِشَن َوالسَّ

َناَن َتْحَت َجَبِل َحْرُمونَ ١٧ َرِع الصَّاِعِد ِإَلى َسِعيَر ِإَلى بـَْعِل َجاَد ِفي بـُْقَعِة لُبـْ َوَأَخَذ َجِميَع . ِمَن اْلَجَبِل اَألقـْ
َلْم َتُكْن َمِديَنٌة ١٩. ُلوِك أَيَّامًا َكِثيَرةً فـََعِمَل َيُشوُع َحْربًا َمَع ُأوَلِئَك اْلمُ ١٨. ُمُلوِكَها َوَضَربـَُهْم َوقـَتَـَلُهمْ 
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ُعونَ  ألَنَُّه َكاَن ِمْن ِقَبِل ٢٠. َبْل َأَخُذوا اْلَجِميَع بِاْلَحْربِ , َصاَلَحْت بَِني ِإْسَرائِيَل ِإالَّ اْلِحوِّيِّيَن ُسكَّاَن ِجبـْ
َد قـُُلوبـَُهْم َحتَّى ُيَالُقوا ِإْسَرائِيَل لِ  َبْل يـَُباُدوَن َكَما , َفَال َتُكوُن َعَلْيِهْم رَْأَفةٌ , ْلُمَحارَبَِة فـَُيَحرَُّمواالرَّبِّ َأْن ُيَشدِّ

ُروَن َوِمْن َدبِيَر , َوَجاَء َيُشوُع ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َوقـََرَض اْلَعَناِقيِّيَن ِمَن اْلَجَبلِ ٢١. َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى ِمْن َحبـْ
فـََلْم يـََتَبقَّ ٢٢. َحرََّمُهْم َيُشوُع َمَع ُمُدنِِهمْ . ِل يـَُهوَذا َوِمْن ُكلِّ َجَبِل ِإْسَرائِيلَ َوِمْن َعَناَب َوِمْن َجِميِع َجبَ 

فََأَخَذ َيُشوُع ُكلَّ اَألْرِض َحَسَب  ٢٣. َلِكْن بـَُقوا ِفي َغزََّة َوَجتَّ َوَأْشُدودَ , َعَناِقيُّوَن ِفي َأْرِض بَِني ِإْسَرائِيلَ 
َواْستَـَراَحِت . َوَأْعطَاَها َيُشوُع ُمْلكًا ِإلْسَرائِيَل َحَسَب ِفَرِقِهْم َوَأْسَباِطِهمْ , الرَّبُّ ُموَسى ُكلِّ َما َكلََّم ِبهِ 

 .اَألْرُض ِمَن اْلَحْربِ 
 
 .لعنهم وقتلهم كأمر الرب لشرورهم الفظيعة: حرَّمهم : ۱۳-۱۰ع

. حرقها كأمر الربقضى يشوع على ملك حاصور، قائد الشر فى المنطقة، وحّرم أهلها وأ
واستولى على كل المدن التى هزمها وحرم أهلها كما أوصاه موسى معلمه لكنه أبقى على المدن 
القائمة على التالل ألنها مدن حصينة طبيعيًا وسيستفيد منها اليهود فلم يهدمها، فلم يحرق إال 

 .األوثان حاصور ليزيل الشر ويخيف الباقين ويظهر لهم ضعفهم فيتركوا اتكالهم على
 
وقد نّفذ يشوع ما . أخذ الشعب غنائم المدن وقتلوا رجالها كأمر الرب لموسى: ۱٥، ۱٤ع

 .أوصاه به موسى تماًما ولم يهمل شيًئا منه
 
كيلو متًرا جنوب حبرون  ٢١تقع فى نصيب يهوذا على بعد : جوشن : ۱۸-۱٦ع

 ).٥، ٤خريطة ) (الخليل(
كيلو متًرا جنوب  ٣٠قرب بئر سبع على بعد جبل خالى من األشجار : الجبل األقرع 

 .حبرون وعنده انتهت حروب يشوع جنوًبا
 .األرض بين البحر الميت وخليج العقبة: سعير 

اسم مدينة معناه معسكر البعل وتقع فى الحدود الشمالية لحروب يشوع بسفح : بعل جاد 
 .جبل حرمون وسميت بعد ذلك قيصرية فيلبس وحالًيا بانياس

يشوع على ملوك كنعان فى شمال وشرق وغرب فلسطين، تم له االستيالء على  بانتصار
األراضى الكنعانية شماًال وجنوًبا كما هو موضح باألماكن المذكورة فى هذه اآليات والمشروحة 
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سنة عندما أرسله موسى  ٤٠واستمرت الحروب حوالى سبع سنوات، ألن عمر يشوع كان . عاليه
. سنة ٧٨سنة بعدها بدأ يقود الشعب وعمره  ٣٨ثم تاهو بالبرية ) ٧: ١٤يش(لتجسس األرض 

 .سنة ٨٥) ١٠: ١٤يش(وكان عمره عندما قّسم األرض للشعب 
 :وقد استغرقت الحروب مدة طويلة لما يلى 

 .لتزداد صلوات شعب اهللا واختبارهم لقوته العاملة معهم -١
 .يعطى للشعوب الوثنية فرصة للتوبة واإليمان باهللا -٢

 .يتعب شعب اهللا من توالى الحروب بسرعة فيكون ذلك فوق طاقتهمحتى ال  -٣

 .تدريب شعبه على الصبر واالحتمال -٤

ألنــه لــو طــرد الشــعوب ســريًعا لــن يســتطيع شــعبه مــأل أمــاكنهم فتســكنها الوحــوش البريــة  -٥
 ).٢٢: ٧تث(

 
لم يصالح اليهود بدون حرب إال الجبعونيون، وهم إحدى قبائل الحويين، أما : ۲۰، ۱۹ع

فاهللا . اقى الكنعانيين فتشددت قلوبهم للشر وتركهم اهللا لقساوتهم حتى تم فيهم حكم اهللا باإلبادةب
 .ليس قاسًيا معهم بل أطال أناته عليهم مئات السنين، ونتيجة شرورهم الكثيرة أمر شعبه بإبادتهم

 

شعوب يسكنون جنوب أورشليم حتى حبرون الواقعة جنوب : العناقيين : ۲۳-۲۱ع
ن غرب البحر الميت وكانت تسمى قرية أربع، وهم الجبابرة الذين رآهم جواسيس موسى فلسطي

 .سنة فى البرية ٣٨فخافوا وحكم الرب بتيهانهم 
 .بعد انتهاء يشوع من محاربة ملوك الشمال والجنوب: فى ذلك الوقت 
 .أبادهم: قرض العناقيين 

 .ا الكرومكم وكانت تكثر فيه ٢٥تقع جنوب حبرون على بعد : عناب 
 .المدينة الدينية للكنعانيين وتقع قرب حبرون: دبير 
 .موجودة حالًيا: غزة 

 .بين غزة ويافا: أشدود 
 ).٤خريطة(وكل المدن السابقة هى مدن فلسطينية . كيلو متًرا شرق أشدود ٢٥تقع : جت



َشرَ  احُ حَ صْ األَ   الَحاِدى َع

γ٨٩γ 

عليها استولى يشوع على أرض العناقيين الساكنين جنوب أورشليم وفى الجبال التى استولى 
سبط يهوذا، وهى جزء من الجبال فى كنعان التى استولى عليها شعب إسرائيل، فهربوا وعاشوا 
مع الفلسطينيين فى مدنهم الساحلية مثل غزة وأشدود وجت التى لم يأخذها يشوع وسنرى أن 

 .يشوع قسم األرض لألسباط ولم تعد هناك حروب لفترة طويلة
فهــو يعطيـك خيــرات كثيــرة إن . الميعــاد ويبيـد األشــرار فيهـاأعطـى اهللا لشــعبه أن يتملـك أرض   ?

ولكــــن إذا أهملــــت وصــــاياه . ســـلكت مســــتقيًما أمامــــه، فتحيــــا مطمئًنــــا وتـــرث ملكــــوت الســــموات
 .ستصبح مضطرًبا مثل األشرار وليس لك مكان معه فى الملكوت



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ٩٠γ 

 

انِى احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ
 حدود أرض الموعد

Rη Ε η 
 
 ):٦-۱ع(األرض شرق األردن )  ۱(

َو َوَهُؤَالِء ُهْم ُمُلوُك اَألْرِض الَِّذيَن َضَربـَُهْم بـَُنو ِإْسَرائِيَل َواْمتَـَلُكوا َأْرَضُهْم ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ َنحْ ١
ِسيُحوُن َمِلُك اَألُمورِيِّيَن ٢: َلى َجَبِل َحْرُموَن وَُكلِّ اْلَعَربَِة َنْحَو الشُُّروقِ ِمْن َواِدي َأْرنُوَن إِ , ُشُروِق الشَّْمسِ 

اْلُمَتَسلُِّط ِمْن َعُروِعيَر الَِّتي َعَلى َحاَفِة َواِدي َأْرنُوَن َوَوَسِط اْلَواِدي َوِنْصِف ِجْلَعاَد , السَّاِكُن ِفي َحْشُبونَ 
َبْحِر (َوِإَلى َبْحِر اْلَعَربَِة , َواْلَعَربَِة ِإَلى َبْحِر ِكنـَُّروَت َنْحَو الشُُّروقِ ٣بَِني َعمُّوَن  ِإَلى َواِدي يـَبُّوَق ُتُخومِ 

َوُتُخوُم ُعوٍج َمِلِك ٤. َوِمَن التـَّْيَمِن َتْحَت ُسُفوِح اْلِفْسَجةِ , َنْحَو الشُُّروِق َطرِيِق بـَْيِت َيِشيُموتَ ) اْلِمْلحِ 
َواْلُمَتَسلِِّط َعَلى َجَبِل َحْرُموَن َوَسْلَخَة ٥, ِة الرَّفَائِيِّيَن السَّاِكِن ِفي َعْشَتاُروَث َوِفي ِإْذَرِعيبَاَشاَن ِمْن بَِقيَّ 

ُموَسى ٦. ُتُخوِم ِسيُحوَن َمِلِك َحْشُبونَ , َوَعَلى ُكلِّ بَاَشاَن ِإَلى ُتُخِم اْلَجُشورِيِّيَن َواْلَمْعِكيِّيَن َوِنْصِف ِجْلَعادَ 
َوَأْعطَاَها ُموَسى َعْبُد الرَّبِّ ِميَراثًا ِللرَُّأوبـَْيِنيِّيَن َواْلَجاِديِّيَن َولِِنْصِف ِسْبِط . ُد الرَّبِّ َوبـَُنو ِإْسَرائِيَل َضَربُوَهاَعبْ 

 .َمَنسَّى
 

األرض شــرق األردن هــى األرض التــى اســتولى عليهــا اليهــود بــالحرب بقيــادة موســى  :۱ع
وجاد ونصف سبط منسى، وتمتد من وادى نهـر أرنـون جنوًبـا، وهـو نهـر وسكن فيها سبطا رأوبين 

) جبــل الشــيخ حالًيـــا(وحــدها الشــمالى جبــل حرمــون . صــغير مــن روافــد نهــر األردن ويصــب فيــه
باإلضــافة إلــى وتشــمل مملكتــى ســيحون وعــوج . وتشــمل كــل العربــة أى الــوادى الواقــع شــرق األردن

 ).٥خريطة) (١٧-١:  ٣، ٣٧-٢٦:  ٢، تث٢١عد(ممالك أخرى استولى عليها سبط منسى 
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 )٥(خريطة 
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وكانــت . كانــت األرض شــرق كنعــان يملكهــا ســيحون ملــك األمــوريين وهــم شــعب قــديم :۲ع
وكان يملك على األرض ). نسل لوط(عاصمتها هى مدينة حشبون التى اغتصبوها من الموآبيين 

روعير شامًال النهر نفسه فى وسط وادى أرنون، والـوادى كلـه من شمال نهر أرنون حيث مدينة ع
الذى يقع فيه نهر أرنون إلى نصف جبل جلعاد الذى يمتد شرق األردن حتى بالد العرب ويسمى 

وقـــد ذكـــرت هـــذه األراضـــى فـــى . حالًيـــا البلقـــاء، ووادى نهـــر يبـــوق علـــى حـــدود أرض بنـــى عمـــون
 ).٣٠-٢٥: ٢١عد(

 
 .الجنوب: التيمن  :۳ع

) بحـــر الجليـــل(ل هـــذه األراضـــى أيًضـــا العربـــة، أى الســـهل الممتـــد حتـــى بحـــر كنـــروت تشـــم
مدينـة شـمال غــرب البحـر الميــت وبيــت بشــيموت جنوًبـا، ) البحـر الميــت(شـماًال، إلـى بحــر الملـح 

وكــان الحــد الجنــوبى هــو جبــل الفســجة وهـو أحــد جبــال عبــاريم شــرق أريحــا وعلــى ). ٤٩: ٣٣عـد(
 ).١: ٣٤تث(، )٢٠: ٢١عد(يعاد قبل أن يموت الفسجة نظر موسى أرض الم

 
 .تقع شرق بحر الجليل: عشتاروت  :٤ع

 .تقع جنوب شرق بحر الجليل: أذرعى 
وكانـت . يمر بحدود مملكة عوج ملك باشان الذى هزمه اليهود سابًقا وضموا أرضه لـبالدهم

اروت وأذرعـــــى هـــــذه األرض ســـــابًقا لقبيلـــــة الرفـــــائيين شـــــرق األردن الـــــذين ســـــكنوا بمـــــدينتى عشـــــت
 .واتخذوهما عاصمتين لهم

 
ومدينــة ســلخة التــى تقــع علــى حــدود باشــان ) جبــل الشــيخ(كانــت تشــمل جبــل حرمــون  :٥ع

الشــرقية عــن طــرف جبــل الــدروز الجنــوبى، وكــل ســهل باشــان بشــرق األردن حتــى حــدود مملكــة 
: ٣تــث(الجشــوريين، وجشـــور تقــع جنــوب حرمــون والمعكيــين بشــمال شــرق فلســطين بجــوار جشــور 

 ).٥خريطة ) (١٤
اسـتولى سـيحون علـى النصـف الجنـوبى لجبـل : نصف جلعاد تخوم سـيحون ملـك حشـبون 

 .جلعاد وكانت عاصمته حشبون
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قام موسـى بتوريـث هـذه األرض لسـبط رأوبـين وسـبط جـاد ونصـف سـبط منسـى الـذين  :٦ع
 .رغبوا فى أخذ نصيبهم شرق نهر األردن

عهــد القــديم التــى لــم تعبــر األردن أى لــم تنــل بركــة وتشــير هــذه األرض إلــى نصــيب كنيســة ال
 .المعمودية

أعطى اهللا لشعبه، سبطى رأوبين وجاد ونصف سبط منسى، أن يملكوا شرق األردن على أن  ?
فإن وهبك اهللا قوة وٕامكانيات فساعد . يحاربوا مع إخوتهم المتالك أرض الميعاد غرب األردن

ا على الشيطان فيكون لهم ميراث فى ملكوت بها إخوتك ليثبتوا فى اإليمان وينتصرو 
 .السموات

 
 ):۲٤-۷ع(األرض غرب نهر األردن )  ۲(

ِمْن بـَْعِل َجاَد , َوَهُؤَالِء ُهْم ُمُلوُك اَألْرِض الَِّذيَن َضَربـَُهْم َيُشوُع َوبـَُنو ِإْسَرائِيَل ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ َغْرباً ٧
َناَن ِإَلى اْلَجَبلِ  َرِع الصَّاِعِد ِإَلى َسِعيرَ  ِفي بـُْقَعِة لُبـْ َوَأْعطَاَها َيُشوُع َألْسَباِط ِإْسَرائِيَل ِميَراثًا َحَسَب . اَألقـْ

ْهِل َواْلَعَربَِة َوالسُُّفوِح َواْلبَـرِّيَِّة َواْلَجُنوبِ ٨. ِفَرِقِهمْ  َعانِيُّوَن : ِفي اْلَجَبِل َوالسَّ اْلِحثـِّيُّوَن َواَألُمورِيُّوَن َواْلَكنـْ
َمِلُك ١٠. َمِلُك َعاَي الَِّتي ِبَجاِنِب بـَْيِت ِإيَل َواِحدٌ . َمِلُك َأرِيَحا َواِحدٌ ٩. َفِرزِّيُّوَن َواْلِحوِّيُّوَن َواْلَيُبوِسيُّونَ َوالْ 

ُروَن َواِحدٌ . ُأوُرَشِليَم َواِحدٌ   َمِلُك َعْجُلونَ ١٢. َمِلُك َلِخيَش َواِحدٌ . َمِلُك يـَْرُموَت َواِحدٌ ١١. َمِلُك َحبـْ
َمِلُك ِعَراَد . َمِلُك ُحْرَمَة َواِحدٌ ١٤. َمِلُك َجاَدَر َواِحدٌ . َمِلُك َدبِيَر َواِحدٌ ١٣. َمِلُك َجاَزَر َواِحدٌ . َواِحدٌ 
َنَة َواِحدٌ ١٥. َواِحدٌ   َمِلكُ ١٧. َمِلُك بـَْيِت ِإيَل َواِحدٌ . َمِلُك َمقِّيَدَة َواِحدٌ ١٦. َمِلُك َعُدالََّم َواِحدٌ . َمِلُك لِبـْ

َر َواِحدٌ . تـَفُّوَح َواِحدٌ   . َمِلُك َلشَّاُروَن َواِحدٌ . َمِلُك َأِفيَق َواِحدٌ ١٨. َمِلُك َحافـَ
. َمِلُك َأْكَشاَف َواِحدٌ . َمِلُك ِشْمُروَن َمَرُأوَن َواِحدٌ ٢٠. َمِلُك َحاُصوَر َواِحدٌ . َمِلُك َماُدوَن َواِحدٌ ١٩
 . َمِلُك يـَْقنَـَعاَم ِفي َكْرَمَل َواِحدٌ . َمِلُك قَاِدَش َواِحدٌ ٢٢. َواِحدٌ  َمِلُك َمِجدُّو. َمِلُك تـَْعَنَك َواِحدٌ ٢١
َجِميُع . َمِلُك تِْرَصَة َواِحدٌ ٢٤. َمِلُك ُجويِيَم ِفي اْلِجْلَجاِل َواِحدٌ . َمِلُك ُدَوٍر ِفي ُمْرتـََفَعاِت ُدَوٍر َواِحدٌ ٢٣

 .اْلُمُلوِك َواِحٌد َوَثالَُثونَ 

 
األردن فأخذها اليهود بالحرب بقيادة يشوع بعد موت موسى وعبـور  أما األرض غرب :۷ع

وتشـــير هـــذه األرض إلـــى نصـــيب كنيســـة العهـــد الجديـــد التـــى تمتعـــت ببركـــة . اليهـــود نهـــر األردن



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ٩٤γ 

وتشــمل المســاحة مــن بعــل . مــع يشــوع الــذى يرمــز لربنــا يســوع المســيح) عبــور األردن(المعموديــة 
إلى الجبل األقرع، أى الخالى من األشجار، عند بئر سبع  بلبنان شماالً ) فى قيصرية فيلبس(جاد 
 .وهذه األرض مّلكها يشوع للتسعة أسباط ونصف الباقين من بنى إسرائيل. جنوًبا

ويالحظ اتضاع يشوع الذى لم ينسب االنتصار لنفسه كقائـد، بـل لكـل الشـعب، حتـى يشـجع 
 .الكل ويشعرهم بعمل اهللا فيهم

كون معك فى أى عمل وتشجيعهم، فيبذلوا كل جهدهم بفرح وتحمى اهتم بإكرام كل من يشتر  ?
 .نفسك من الكبرياء ومحبة المديح

 
وتشمل األراضى التى كانت فى الجبل والوادى وكانت تسكنها القبائل المذكورة وسبق  :۸ع

 ).١١، ٩ص(ذكر هذه األراضى فى 
عــاد، هكــذا المســيح كــان يشــوع رمــًزا للمســيح، فكمــا انتصــر يشــوع واســتولى علــى أرض المي

أيًضا بموته على الصليب فتح لنا أبواب الفـردوس والملكـوت لنـرث معـه الحيـاة األبديـة فـى كنعـان 
 .السماوية
 
 ).٥خريطة ) (٦ص(سقطت أسوارها بقوة اهللا : أريحا  :۲٤-۹ع

 ).٨ص(التى انهزم أمامها بنو إسرائيل أوًال ثم انتصروا عليها فى : عاى 
هـم الخمسـة ملـوك : رون، ملك يرموت، ملك لخـيش، ملـك عجلـون ملك أورشليم، ملك حب

وتقــع بالدهــم جنــوب ) ١٠ص(الــذين خرجــوا لمحاربــة جبعــون فانتصــر علــيهم يشــوع وقتــل ملــوكهم 
 .فلسطين

 ).٣٣: ١٠ص(استولى عليها يشوع بعد انتصاره على الملوك الخمسة : جازر 
 ).٣٩، ٣٨: ١٠ص(لخمسة استولى عليها يشوع بعد االنتصار على الملوك ا: دبير 
 .تقع أقصى جنوب كنعان: جادر 
 ).٣-١: ٢١، عد ٤٥: ١٤عد(تقع جنوب أرض كنعان : حرمة 
 ).١: ٢١عد(ميًال من حبرون  ١٧تقع جنوب كنعان على بعد : عراد 

 .جنوب فلسطين بجوار بيت لحم: عدالم 



انِى احُ حَ صْ األَ  َشرَ  الثَّ  َع

γ٩٥γ 

 ).٢٨: ١٠ص(أنظر : مقيدة 
وهــى غيــر بيـــت إيــل المــذكورة أيــام اآلبـــاء  أى بيــت اهللا وتقـــع جنــوب فلســطين،: بيــت إيــل 

 .إبراهيم وٕاسحق ويعقوب
 .أى تفاح لكثرة أشجار التفاح بها وتقع جنوب فلسطين: تفوح 
 .تقع فى سهل شارون وهو سهل خصب فى وسط فلسطين: أفيق 

 .تقع جنوب شرق الناصرة بنحو خمسة أميال ونصف: لشارون 
ت إلــى تحــالف الملــوك فــى الشــمال لمهاجمــة تقــع فــى الجبــل شــمال كنعــان وانضــم: مــادون 

 .يشوع فانتصر عليهم
 ).١: ١١ص(مدينة شمال كنعان وقاد ملكها التحالف ضد يشوع : حاصور 

 ).١١ص(تقع شمال كنعان وانضمت للحلف وحاربوا يشوع : شمرون مرأون 
 ).١: ١١ص(تقع شمال كنعان وهى من ضمن مدن الحلف : أكشاف 

 .وجنوب سهل يزرعيلتقع شمال كنعان : تعنك 
 .تقع شمال كنعان وجنوب شرق حيفا بنحو عشرين ميالً : مجدو 
 .تقع شمال حاصور فى الجزء الشمالى من كنعان: قادش 
 .تقع فى منطقة جبل الكرمل فى شمال كنعان: يقنعام 
 .على البحر األبيض شمال قيصرية: دور 

 .معناها األمم وتقع فى الجلجال بجوار أريحا: جوبيم 
 .شمال شرق نابلس: ترصة 

 .وكان كل مدينة من هذه المدن يتبعها عدد من القرى والبلدان الصغيرة
كان يملك على هذه األرض مجموعة الملوك المـذكورين وعـددهم واحـد وثالثـون ملًكـا ليملـك 

 .كل منهم على إحدى المدن، وجميعهم هزمهم يشوع فى الحروب السابق سردها فى السفر



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ٩٦γ 

 

الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ
 نصيب األسباط شرق األردن

Rη Ε η 
 

من هذا األصحاح وحتى األصحاح التاسع عشر يوضح السفر نصيب كـل سـبط مـن أرض 

 .الموعد

ويخـــــتص هـــــذا األصـــــحاح بتحديـــــد األرض التـــــى منحهـــــا الـــــرب لشـــــعبه فـــــى غـــــرب األردن 

للــذين أخــذا نصــيبهما فــى شــرق باإلجمــال، ثــم بتوضــيح حــدود كــل ســبط مــن الســبطين ونصــف ا

 .األردن بالتفصيل

  
 ) :۷-۱ع(األرض الباقية غرب األردن إجماالً ) ۱(

َم ِفي األَيَّامِ . َوَشاَخ َيُشوعُ ١ َقاَل َلُه الرَّبُّ . تـََقدَّ َوَقْد بَِقَيْت . تـََقدَّْمَت ِفي األَيَّامِ . أَْنَت َقْد ِشْختَ «: فـَ

ِمَن ٣وَُكلُّ اْلَجُشورِيِّيَن , ُكلُّ َداِئَرِة اْلِفِلْسِطيِنيِّينَ : َهِذِه ِهَي اَألْرُض اْلَباِقَيةُ ٢. َالكِ َأْرٌض َكِثيَرٌة ِجّدًا ِلِالْمتِ 

َعانِيِّينَ (الشِّيُحوِر الَِّذي ُهَو َأَماَم ِمْصَر ِإَلى ُتُخِم َعْقُروَن ِشَماًال ُتْحَسُب  َأْقطَاِب اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن ) ِلْلَكنـْ

َعانِيِّيَن ٤. اْلَغزِّيِّ َواَألْشُدوِديِّ َواَألْشَقُلوِنيِّ َواْلَجتِّيِّ َواْلَعْقُروِنيِّ َواْلَعوِيِّينَ : اْلَخْمَسةِ  ِمَن التـَّْيَمِن ُكلُّ َأْرِض اْلَكنـْ

َناَنِ◌ َنْحَو ُشُروِق َوَأْرُض اْلِجْبِليِّ ٥. َوَمُ◌َغارَُة الَِّتي لِلصَّيُدونِيِّيَن ِإَلى َأِفيَق ِإَلى ُتُخِم اَألُمورِيِّينَ  يَن وَُكلُّ لُبـْ

َناَن ِإَلى ٦. الشَّْمِس ِمْن بـَْعَلِ◌ َجاَد َتْحَت َجَبِل َحْرُموَن ِإَلى َمْدَخِل َحَماةَ  َجِميُع ُسكَّاِن اْلَجَبِل ِمْن لُبـْ

ِإنََّما اْقِسْمَها بِاْلُقْرَعِة ِإلْسَرائِيَل . ائِيلَ أَنَا َأْطُرُدُهْم ِمْن َأَماِم بَِني ِإْسرَ . ِمْسَرُفوَتِ◌ َماِيَم َجِميُع الصَّيُدونِيِّينَ 

 .»َواآلَن اْقِسْم َهِذِه اَألْرَض ُمْلكاً لِلتِّْسَعِة اَألْسَباِط َوِنْصِف ِسْبِط َمَنسَّى٧. ُمْلكاً َكَما َأَمْرُتكَ 

 
عام، قضى سبع سنين  ١٠٧أصبح يشوع شيًخا كبيًرا، وقد يكون عمره قد وصل إلى  :۱ع

فى حروبه المتالك أرض كنعان، ولم يعد له من العمر إال ثالث سنوات، إذ سيموت وعمـره منها 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ

γ٩٧γ 

ـــى وجـــود أراضـــى كثيـــرة فـــى كنعـــان وهبهـــا اهللا لهـــم ولـــم ). ٢٩: ٢٤ص(عـــام  ١١٠ فنبهـــه اهللا إل

 .يحاربوها بعد ويمتلكوها، فينبغى أن يستكملوا امتالك هذه األراضى

 

 .رؤساء أو حكام: أقطاب  :۳، ۲ع

 .شرق مصر وقبلها: مصر  أمام

 .حدود: دائرة 

 .نهر: شيحور 

 :األراضى التى بقيت ولم يمتلكها بعد بنو إسرائيل هى 

ــــرة الفلســــطينيين  -١ ــــالجنوب الشــــرقى للبحــــر األبــــيض : كــــل دائ أى المنطقــــة المحيطــــة ب

 .المتوسط والتى سكنها الفلسطينيون وهم من نسل حام ويعتبروا من الكنعانيين

التــــى تقــــع جنــــوب فلســــطين غــــرب األردن، وهــــى غيــــر أرض : ن أراضــــى الجشــــوريي -٢

الجشـــوريين التـــى تقـــع شـــرق األردن وامتلكهـــا نصـــف ســـبط منســـى الشـــرقى أيـــام موســـى 

 ).٥: ١٢ص(

والتـــى تبـــدأ مـــن شـــيحور، وهـــو نهـــر موســـمى يقـــع شـــرق مصـــر مـــدن فلســـطين الكبيـــرة  -٣

 :ويسمى بوادى العريش حتى مدينة عقرون شماًال؛ وتشمل خمس مدن هى

) ١٨: ١قــــض(وهــــى الحــــد الجنــــوبى لفلســــطين، امتلكهــــا ســــبط يهــــوذا : غــــزة -  أ

 ).٤٨-٤٣: ١٣مكا١(واسترجعها الفلسطينيون ثم امتلكها المكابيون 

مدينــــة حصــــينة فســــميت بهــــذا االســــم، أى متشــــددة قويــــة، وامتلكهــــا : أشــــدود - ب 

 ).٨٤: ١٠، ٦٨: ٥مكا١(المكابيون 

 .ميًال وتسمى اآلن عسقالن ١٢وتقع شمال غزة على بعد : أشقلون - ج 



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ٩٨γ 

 مدينــــــــة حصــــــــينة أخــــــــذها داود ثــــــــم رحبعــــــــام ومــــــــن بعــــــــده يهــــــــوآش : جــــــــت - د 

 ).٢٥: ١٣مل٢،  ٨: ١١أى٢، ١٨: ١٥صم٢(

مــيًال،  ١٢وهــى الحــد الشــمالى لهــذه المــدن وتقــع جنــوب يافــا بنحــو : عقــرون - هـ

: ٧صـم١(ثـم فـى أيــام صـموئيــل ) ٤٥: ١٥ص(امتلكها شعب اهللا أيـام يشــوع 

 ).٦خريطة (ولكن أخذها الفلسطينيون بعد ذلك ) ١٤

 .الذين سكنوا قرب غزة واعتبروا من الفلسطينيين ثم من الكنعانيين: العويين  -٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )٦(خريطة 

 يافا

 أشدود
 اشقلون

طني غزة
لس
ف

 جت 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ

γ٩٩γ 

 .الجنوب: التيمن  :٤ع

يستكمل البالد التى لم يمتلكها بنـو إسـرائيل فيقـول األرض الممتـدة جنوًبـا لتشـمل مـوطن كـل 

الكنعانية، ثم شماًال من مغـارة الصـيدونية والتـى بجبلهـا مغـارات كثيـرة، ووصـلوا إلـى مدينـة  القبائل

وأرض األموريين القديمة كانت جنوب أورشليم ونزح بعضهم . أفيق التى تقع شمال صيدا فى لبنة

إلى شرق األردن، وكان ملوكهم سيحون وعوج وامتلك بنو إسرائيل بالدهم أيًضا التى كانـت شـرق 

 ).٢١عد(ألردن ا

 

كيلــو  ٣٠، وأرض الجبليــين تقـع الجبلـينويضـيف أيًضـا إلــى الـبالد التــى لـم يمتلكوهــا  :٥ع

متًرا شمال بيروت، وهى أرض فينيقيـة أى لبنـان، وهـى الحـدود الشـمالية لـألرض التـى أراد اهللا أن 

هـى قيصـرية  وبعـل جـاد. فتقع شمال دمشق بسـورياحماة أما . يعطيها لشعبه، فهم ليسوا كنعانيين

 .فيلبس أو بعلبك بلبنان

 

ويعـــد الــــرب . وأرض ســـكان الجبـــال مـــن مســــرفوت بجـــوار صـــيدا حتـــى حــــدود لبنـــان :٦ع

بطردهم بنفسه أمام اليهود ليخلـى لهـم األرض علـى أن يقسـمها لهـم يشـوع بالقرعـة فـال ُيـتََّهم يشـوع 

 .بمحاباة أى من األسباط

 

سبط منسى، ملكهـم فـى هـذه األرض، ألن  يأخذ التسعة أسباط، باإلضافة إلى نصف :۷ع

 ).٣٢عد(سبطى رأوبين وجاد ونصف سبط منسى قد أخذوا ملكهم شرق األردن أيام موسى 

يجب أن نرضى بما أعطاه الرب لنا من مواهب وبركات روحية ومادية وال نتهم الظروف أو  ?
 .اآلخرين بالمحاباة والوقوف ضدنا، بل نستثمر ما أخذناه بال تذمر

 
 



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١٠٠γ 

 ) :۱٤-۸ع(أنصبة شرق األردن ) ۲(

, ُروقِ َمَعُهـْم َأَخـَذ الرَُّأوبـَْيِنيُّـوَن َواْلَجـاِديُّوَن ُمْلَكُهـْم الـَِّذي َأْعطَـاُهْم ُموَسـى ِفـي َعْبـِر اُألْرُدنِّ َنْحـَو الشُّـ٨
ــُد الــرَّبِّ  ــِة َواِدي أَ ٩. َكَمــا َأْعَطــاُهْم ُموَســى َعْب ــى َحاَف ــَر الَِّتــي َعَل ــْن َعُروِعي ــي ِفــي َوَســِط ِم ــِة الَِّت ْرنُــوَن َواْلَمِديَن

َوَجِميـَع ُمـُدِن ِسـيُحوَن َمِلـِك اَألُمـورِيِّيَن الـَِّذي َملَـَك ِفـي َحْشـُبوَن ١٠, اْلَواِدي وَُكلُّ َسـْهِل َمْيـَدبَا ِإلَـى ِديبُـونَ 
, يَن وَُكلَّ َجَبِل َحْرُموَن وَُكلَّ بَاَشاَن ِإلَـى َسـْلَخةَ َوِجْلَعاَد َوُتُخوَم اْلَجُشورِيِّيَن َواْلَمْعِكيِّ ١١ِإَلى ُتُخِم بَِني َعمُّوَن 

, ُهــَو بَِقــَي ِمــْن بَِقيَّــِة الرَّفَــائِيِّينَ . ُكــلَّ َمْمَلَكــِة ُعــوَجٍ◌ ِفــي بَاَشــاَن الَّــِذي َمَلــَك ِفــي َعْشــَتاُروَث َوِفــي ِإْذَرِعــي١٢
َرائِيَل اْلَجُشورِيِّيَن َواْلَمْعِكيِّيَن َفَسـَكَن اْلَجُشـوِريُّ َواْلَمْعِكـيُّ َوَلْم َيْطُرْد بـَُنو ِإسْ ١٣. َوَضَربـَُهْم ُموَسى َوَطَرَدُهمْ 

َوقَائِــُد الـرَّبِّ ِإلَــِه ِإْســَرائِيَل ِهــَي . َلِكــْن ِلِســْبِط َالِوي لَـْم يـُْعــِط َنِصــيباً ١٤. ِفـي َوَســِط ِإْســَرائِيَل ِإلَــى َهـَذا اْليَـــْومِ 
 .َنِصيُبُه َكَما َكلََّمهُ 

 
مـــع بـــاقى األســـباط التـــى ملكـــت غـــرب األردن، ملـــك الرأوبينيـــون والجـــاديون : م معهـــ :۸ع

 .ونصف سبط منسى شرق األردن
أعطى موسى هذه األرض لسبط رأوبين فى الجنـوب وجـاد فـى الوسـط ونصـف سـبط منسـى 
فــى الشـــمال، لكـــنهم عبـــروا ليحـــاربوا مـــع بـــاقى الشــعب فـــى الغـــرب، ولـــم يســـتقروا فيهـــا إال بعـــد أن 

 .حروب وسلمها لهم يشوعإنتهت ال
 
 .تقع على نهر أرنون وهى على الحدود الجنوبية لمملكة سيحون: عروعير  :۱۲-۹ع

 .المقصود حشبون أو أرنون: المدينة التى فى وسط الوادى 
 .ميًال شرق البحر الميت وحوله بحيرات كثيرة ١٤يقع على بعد : سهل ميدبا 

 .أميال ٣شمال نهر األردن على بعد : ديبون 
 .تقع بين نهرى أرنون ويبوق وهى عاصمة الملك سيحون: حشبون 

يحــّدد األرض شــرق األردن بمــدنها وجبالهــا وأنهارهــا، مــن البحــر الميــت وحــدود مــوآب جنوًبــا 
والملـك عـوج هـو مـن سـاللة . إلى حدود العمونيين شرًقا وحدود باشان بمحازاة بحيرة طبريـة شـماالً 

 ).٧، ٥خريطة (شعب يسمى الرفائيين 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ

γ١٠١γ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٧(خريطة 
 
لكــن الشــعب لــم ينفــذوا وصــية موســى بطــرد بــاقى الشــعوب الوثنيــة مثــل الجشــوريين  :۱۳ع

ــا مــنهم أو رغبــة فــى أن يقومــوا بخــدمتهم كعبيــد لهــم  والمعكيــين، بــل أبقــوهم فــى وســطهم، إمــا خوًف
 .ويدفعوا لهم الجزية

 
، كمـا )٣٥عـد(باط مدًنا للسـكن فقـط لم ُتعَط أرض لسبط الوى بل أعطته بقية األس :۱٤ع

سيأتى ذكره، لكى يكونوا منتشرين فى وسط الشعب لخدمتهم روحًيا، ولكى ال ينشغلوا بالتملك عن 
وكانوا يعيشون من نصيبهم الذى يأخذونه من الذبائح أى الوقائد المقدمة فى بيت . العمل الروحى

 .الرب

● 
 أريحا

 عشتاروث



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١٠٢γ 

معك بعد توبتك، كما تهاون بنو إسرائيل ولم  ال تتهاون مع الشر وتبقى أى صورة أو شكل له ?
يطردوا الشعوب الوثنية الساكنة فى وسطهم، ألن إبليس مستعد أن يكمن ويسكت فترة ثم يعود 

 .ليهاجمك، فال تعطه فرصة
 
 ) :۲۳-۱٥ع(نصيب سبط رأوبين ) ۳(

ــْيَن َحَســَب َعَشـائِرِِهمْ ١٥ ُتُخُمُهــْم ِمـْن َعُروِعيــَر الَِّتــي َعَلــى  َفَكــانَ ١٦. َوَأْعطَـى ُموَســى ِســْبَط بَنِـي رَُأوبـَ
ــْهِل ِعْنــَد َمْيــَدبَا َحْشــُبوَن َوَجِميــَع ُمــُدنَِها ١٧. َحافَــِة َواِدي َأْرنُــوَن َواْلَمِديَنــِة الَِّتــي ِفــي َوَســِط اْلــَواِدي وَُكــلَّ السَّ

ــْهِل َوِديُبــوَن َوبَــاُموَت بـَْعــٍل َوبـَْيــَت بـَْعــِل َمُعــونَ  َفَعــةَ ١٨, الَِّتــي ِفــي السَّ َوقـَْريـََتــاِيَم ١٩, َويـَْهَصــَة َوقَــِديُموَت َوَميـْ
وَُكـلَّ ُمـُدِن ٢١َوبـَْيَت فـَُغوَر َوُسُفوَح اْلِفْسَجِة َوبـَْيَت َيِشيُموَت ٢٠َوَسْبَمَة َوَصاَرَث الشَّْحِر ِفي َجَبِل اْلَواِدي 

ــْهِل وَُكــلَّ َمْمَلَكــِة ِســيُحوَن َمِلــِك اَألُمــورِيِّيَن الَّــِذي  ــَك ِفــي َحْشــُبونَ السَّ الَّــِذي َضــَربَُه ُموَســى َمــَع ُرَؤَســاِء , َمَل
َوبـَْلَعـاُم بْـُن بـَُعـوَر اْلَعـرَّاُف قـَتَـلَـُه ٢٢. أَُمـَراِء ِسـيُحوَن َسـاِكِني اَألْرضِ , َأِوي َورَاَقَم َوُصوَر َوُحوَر َورَاَبعَ : ِمْديَانَ 

ــْتَالُهمْ  ـْيِف َمــَع قـَ ــْيَن . اَن ُتُخــُم بَِنــي رَُأوبـَـْيَن اُألْرُدنَّ َوُتُخوَمــهُ وََكـ٢٣. بـَنُـو ِإْســَرائِيَل بِالسَّ َهــَذا َنِصـيُب بَِنــي رَُأوبـَ
 .اْلُمُدُن َوِضَياُعَها, َحَسَب َعَشائِرِِهمْ 

 
 .أسر: عشائر  :۲۳-۱٥ع

 .المزارع والقرى التابعة للمدينة الكبيرة: ضياعها 
) ٢١: ٢٢، ١٩: ٢١عـــد(مدينــة تقـــع شـــمال نهــر أرنـــون وجنـــوب جبــل نبـــو : بـــاموت بعــــل 

 .ومعنى اسمها مرتفعات بعل
 .إله وثنى مشهور: بعل 

 .تقع جنوب حشبون ببضعة أميال: ميت بعل معون 
 .مدينة تقع شرق البحر الميت باثنى عشر ميالً : يهصة 

 .تقع فى وادى نهر أرنون: قديموت 
 .شمال نهر أرنون بنحو ميلين ونصف: قريتايم 
 .لى بعد ميلينتقع بجوار حشبون ع: سبمة 

 .تقع شرق البحر الميت عند مصب نهر الزرقاء: صارث الشحر 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ

γ١٠٣γ 

: ٤تــث(أى هيكــل فغــور حيــث بيــت ومــذبح البعــل فغـــور بجــوار رأس الفسـجـــة : بيــت فغــور 
٤٦.( 

 ).١: ٣٤تث(إحدى رؤوس جبال عباريم التى تقع شمال شرق البحر الميت : سهول الفسجة
 ).٤٩: ٣٣عد(لميت عند مصب نهر األردن فى البحر تقع شمال شرق البحر ا: بيت يشيموت
 .السهل الواقع بين نهرى أرنون ويبوق: مدن السهل 

ألن أرض مـــديان كانـــت مجـــاورة للملـــك . حلفـــاء الملـــك ســـيحون ومعاونيـــه: أمـــراء ســـيحون 
 .سيحون

 .أى األراضى الواقعة شرق نهر األردن: األردن وتخومه 
ًبــا ونصـــيب ســبط جــاد شـــماًال والعمــونيين شـــرًقا حــدود نصــيب ســـبط رأوبــين هــى مـــوآب جنو 

ويـذكر هنــا بلعـام ابــن بعــور ). ٧، ٥خريطــة (والبحـر الميــت غرًبـا، شــاملة مــا بهـا مــن مـدن وقــرى 
الـذى اسـتأجره بـاالق ملــك مـوآب لـيلعن اليهــود ولكـن اهللا بـاركهم وقتلــه اليهـود عنـد تملكهــم األرض 

 ).٢٥-٢٢عد (
فقد تحولت مشورة بلعام بإيقاع بنى إسرائيل فى الزنا وعبادة يعود الشر دائًما على صانعه،  ?

فاحذر إبداء المشورة الرديئة أو أن يكون لك غرض واستفادة . األصنام إلى هالك بلعام نفسه
 .أى كن حريًصا على إعالن صوت اهللا وليس أفكارك. شخصية فى إرشاداتك لآلخرين

 
 ) :۲۸-۲٤ع(نصيب سبط جاد ) ٤(

ــي َجــاَد َحَســَب َعَشــائِرِِهمْ , وَســى ِلِســْبِط َجــادَ َوَأْعطَــى مُ ٢٤ ــَر وَُكــلَّ ُمــُدِن ٢٥. بَِن َفَكــاَن ُتُخُمُهــْم يـَْعزِي
ــاَم رَبَّــةَ  ــَي َأَم ــي ِه ــَر الَِّت ــى َعُروِعي ــوَن ِإَل ــي َعمُّ ــاَد َوِنْصــَف َأْرِض بَِن ــِة اْلِمْصــَفاِة ٢٦, ِجْلَع ــى رَاَم ــْن َحْشــُبوَن ِإَل َوِم

َوِفـي اْلـَواِدي بـَْيـَت َهـارَاَم َوبـَْيـَت ِنْمـَرَة َوُسـكُّوَت َوَصـاُفوَن بَِقيَّـَة ٢٧. َمَحنَـاِيَم ِإلَـى ُتُخـِم َدبِيـرَ َوِمْن , َوُبُطونِيمَ 
ــُروقِ , َمْمَلَكــِة ِســيُحوَن َمِلــِك َحْشــُبونَ  ــُروَت ِفــي َعْبــِر اُألْرُدنِّ َنْحــَو الشُّ . اُألْرُدنَّ َوُتُخوَمــُه ِإلَــى طَــَرِف َبْحــِر ِكنـَّ

 .اْلُمُدُن َوِضَياُعَها, َذا َنِصيُب بَِني َجاَد َحَسَب َعَشائِرِِهمِ هَ ٢٨
 
 ).٣٢: ٢١عد(مدينة أرضها خصبة فى جلعاد : يعزير  :۲۸-۲٤ع

 .مدينة عمان عاصمة األردن حالًيا: ربة 



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١٠٤γ 

 ).٤٣: ٤تث(هى راموت جلعاد : رامة المصفاة 
 .تقع شرق نهر األردن: محنايم 

 .متقع بجوار محناي: دبير 
 .تقع فى منطقة عربات موآب: بيت هارام 
 .تقع شرق األردن مقابل أريحا: بيت نمرة 

 .تقع جنوب نهر يبوق بنحو ميل: سكوت 
 .تقع شمال شرق مصب نهر يبوق بثمانية أميال: صامون 

هــو بحيـــرة جنيســارت أو بحـــر الجليــل أو بحيــرة طبريـــة التــى يمـــر بهــا نهـــر : بحــر كنـــروت 
 ).١١: ٣٤عد(األردن 

كــان نصــيب ســبط جــاد يقــع بــين نصــيب نصــف ســبط منســى شــماًال ونصــيب ســبط رأوبــين 
جنوًبـــا وبـــاقى أرض العمـــونيين شـــرًقا، بعـــد أن أخـــذ بنـــو جـــاد مـــن األمـــوريين األرض التـــى أخـــذها 

 ).٥خريطة (األموريون من العمونيين سابًقا، أما الحدود الغربية لنصيبهم فهى نهر األردن 
فليتك تهتم باالستعداد له لتناله وتفرح فيه مع اهللا .  ا فى ملكوت السمواتإن اهللا أعد لك نصيبً  ?

وال تنشغل عنه بمشاغل العالم الزائلة، أى ضع حدوًدا لمشاغلك واعِط وقًتا كافًيا لعالقتك 
 .باهللا

 
 ) :۳۳-۲۹ع(نصيب نصف سبط منسى ) ٥(

ـــى٢٩ ــــى َحَســـَب َعَشــــائِرِِهمْ وََكــــاَن لِِنْصـــ, َوَأْعطَـــى ُموَســــى لِِنْصـــِف ِســــْبِط َمَنسَّ  . ِف ِســــْبِط بَنِـــي َمَنسَّ
وَُكــلَّ َحــوُّوِث يَــائِيَر الَِّتــي ِفــي , ُكــلَّ َمْمَلَكــِة ُعــوَجٍ◌ َمِلــِك بَاَشــانَ , وََكــاَن ُتُخُمُهــْم ِمــْن َمَحَنــاِيَم ُكــلَّ بَاَشــانَ ٣٠

ِعـي ُمـُدُن َمْمَلَكـِة ُعـوَجٍ◌ ِفـي بَاَشـاَن لَِبنِـي َمـاِكيَر َوِنْصُف ِجْلَعـاَد َوَعْشـَتاُروَث َوِإْذرَ ٣١. ِستِّيَن َمِديَنةً , بَاَشانَ 
فـََهِذِه ِهَي الَِّتي َقَسَمَها ُموَسى ِفـي َعَربَـاِت ُمـوآَب ِفـي ٣٢. لِِنْصِف بَِني َماِكيَر َحَسَب َعَشائِرِِهمْ , ْبِن َمَنسَّى

ــُروقِ  ــَو الشُّ ــِر ُأْرُدنِّ َأرِيَحــا َنْح ــْبُط َالِوي ٣٣. َعْب ــا ِس ــِه ُموَســى َنِصــيباً َوَأمَّ ــْم يـُْعِط َل ــَو . فـَ ــَرائِيَل ُه ــُه ِإْس ــرَّبُّ ِإَل ال
 .َنِصيبُـُهْم َكَما َكلََّمُهمْ 

 
االبـــن الوحيـــد لمنســـى وســـكن نصـــف نســـله شـــرق األردن والنصـــف : مـــاكير  :۳۳-۲۹ع

 ).١٤: ٧أى١، ٢٩: ٢٦عد(اآلخر غربه 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ

γ١٠٥γ 

 ).٣٥-٣١: ٢١عد(هى التى يحكمها عوج : أرض باشان 
 .ع والمقصود المدن الزراعية والقرى التى فتحها يائير بن منسىمزار : حووث 
 .من سبط يهوذا ولكنه نسب إلى سبط منسى ألنه تزوج بامرأة من نسل ماكير: يائير 

اســتولى عليــه ســبط منســى أمــا النصــف اآلخــر فاســتولى عليــه الرأوبينيــون : نصــف جلعــاد 
 .والجاديون

 ).٣٣: ٢١عد(ميًال  ٢١حر الجليل على بعد عاصمة لمملكة عوج وتقع شرق ب: عشتاروت 
مــيًال  ٢٩عاصــمة أخــرى للملــك عــوج وتقــع جنــوب شــرق بحــر الجليــل علــى بعــد : أذرعــى 

 ).٣٣: ٢١عد(
 .ألن النصف اآلخر أخذ نصيبه قرب األردن: لنصف بنى ماكير 

كــان نصــيب نصــف ســبط منســى، الــذين هــم مــن نســل مــاكير، مــن أرض باشــان الصــالحة 
إلى نصيب سبط جاد جنوًبا ومن شـمال أرض عمـون شـرًقا إلـى نهـر األردن وبحيـرة  للرعى شماالً 
وكانـت مـدن بنـى الوى موزعـة فـى األرض كلهـا كمـا ذكـر سـابًقا، وهــى ). ٧خريطـة (طبريـة غرًبـا 

ــم يمتلكــوا نصــيًبا مــن األراضــى مثــل بــاقى األســباط ألنهــم  التــى أخــذوها للســكن فيهــا فقــط ولكــن ل
 .كان نصيبهم هو الرب وهذا أعظم شئتكرسوا لخدمة اهللا ف

وأنت إن قدمت خدمة هللا، فثق أنه يباركك روحًيا ومادًيا . اهللا يهتم بالمكرسين لخدمته ويعولهم ?
 .ويهتم باحتياجاتك ألنك أصبحت من خدامه وتابعيه الخصوصيين
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ابُِع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ
 نصيب كالب

Rη Ε η 
 

 )٥-۱ع(التقسيم العام لألرض ) ۱(

َعانَ ١ الَِّتي َملََّكُهْم ِإيَّاَها أَِلَعازَاُر اْلَكاِهُن َوَيُشوُع , فـََهِذِه ِهَي الَِّتي اْمتَـَلَكَها بـَُنو ِإْسَرائِيَل ِفي َأْرِض َكنـْ

َنِصيبُـُهْم بِاْلُقْرَعِة َكَما َأَمَر الرَّبُّ َعْن َيِد ُموَسى لِلتِّْسَعِة ٢. اِط بَِني ِإْسَرائِيلَ ْبُن نُوَن َوُرَؤَساُء آبَاِء َأْسبَ 

ْبِط ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ ٣. اَألْسَباِط َوِنْصِف السِّْبطِ  َوَأمَّا . َألنَّ ُموَسى َأْعَطى َنِصيَب السِّْبطَْيِن َوِنْصِف السِّ

َراِيمَ , َألنَّ بَِني ُيوُسَف َكانُوا ِسْبطَْينِ ٤. ْعِطِهْم َنِصيبًا ِفي َوَسِطِهمْ الالَِّويُّوَن فـََلْم يُـ  َوَلْم يـُْعُطوا . َمَنسَّى َوَأفـْ

َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى ٥. ِلَمَواِشيِهْم َوُمْقتَـَناُهمْ ومسارحها , الالَِّويِّيَن ِقْسمًا ِفي اَألْرِض ِإالَّ ُمُدنًا لِلسََّكنِ 

 .ا فـََعَل بـَُنو ِإْسَرائِيَل َوَقَسُموا اَألْرضَ َهَكذَ 

 

 .تشير إلى األراضى التى امتلكها بنو إسرائيل غرب األردن: فهذه : ۱ع

كان توزيع األرض بحضور ألعازار الكاهن ثالث أبناء هارون، ويشوع الذى أقامه موسى 
قدم اسم ألعازار على رئيًسا على الشعب وكذلك رؤساء األسباط، وهم واحد عن كل سبط، وقد ت
 .يشوع هنا ألن موسى قد رسمه رئيًسا على الشعب فى حضور ألعازار الكاهن

 

كان توزيع األنصبة بالقرعة، فتسجل أسماء األسباط وتسجل األنصبة ويسحب : ۳، ۲ع
أما الالويون فلم يأخذوا نصيًبا ). ٥٥، ٥٤: ٣٣، ٥٣: ٢٦عد(من كل منهما فيتحدد النصيب 

 ).٣٣، ١٤: ١٣ص(يعطيهم الرب مدًنا للسكن وسط بقية األسباط من األرض بل س

 



 َعَشرَ الرابع  احُ حَ صْ األَ 

γ١٠٧γ 

 .مراعى: مسارح : ٥، ٤ع

 .عبيدهم وأغنامهم: مقتناهم 

وبهذا تمتع يوسف بنصيب . صار ليوسف سبطان، وبذلك لم يكن لسبط الوى نصيب
بين مزدوج وهو نصيب البكر بالنسبة ألبيه يعقوب، وهكذا تم تنفيذ كالم موسى بتقسيم األراضى 

 .األسباط

وبنوال يوسف سبطين واعتباره البكر ليعقوب بدًال من رأوبين، ألن يوسف كان باًرا، أما 
، فصارت األسباط عددها اثنى عشر ألن )٢١: ٣٥تك(رأوبين فأخطأ مع سرية أبيه ففقد البركة 

مدًنا الالويين لم يأخذوا نصيًبا وحّل محلهم يوسف بنواله سبطين وأخذ الالويون من كل سبط 
 ).٣٥عد(ليسكنوا فيها وحولها حقول ومراعى ألغنامهم كما ذكر فى 

إن بركة الرب كبيرة لمن يتقيه مثل يوسف، فتمتع بعالقتك باهللا، حينئذ يدبر لك كل  ?
 .احتياجاتك بل يباركك أكثر مما تفتكر وتفرح بعشرته

 

 )۱٥-٦ع(طلب كالب ) ۲(

َم بـَُنو يـَُهوَذا ِإَلى َيُشوَع ٦ أَْنَت تـَْعَلُم اْلَكَالَم «: َوقَاَل َلُه َكاِلُب ْبُن يـَُفنََّة اْلَقِنزِّيُّ . ِفي اْلِجْلَجالِ فـَتَـَقدَّ
ُكْنُت اْبَن َأْربَِعيَن َسَنًة ٧. الَِّذي َكلََّم ِبِه الرَّبُّ ُموَسى َرُجَل اللَِّه ِمْن ِجَهِتي َوِمْن ِجَهِتَك ِفي قَاِدِش بـَْرنِيعَ 

َرَجْعُت ِإلَْيِه ِبَكَالٍم َعمَّا ِفي قـَْلِبي. ى َعْبُد الرَّبِّ ِمْن قَاِدِش بـَْرنِيَع ألََتَجسََّس اَألْرضَ ِحيَن َأْرَسَلِني ُموسَ  . فـَ
ْعُت َتَمامًا الرَّبَّ ِإَلِهي. َوَأمَّا ِإْخَوِتَي الَِّذيَن َصِعُدوا َمِعي فََأَذابُوا قـَْلَب الشَّْعبِ ٨ َفَحَلَف ٩. َوَأمَّا أَنَا فَاتـَّبـَ

َها رِْجُلَك َلَك َتُكوُن َنِصيبًا َوَألْوَالِدَك ِإَلى األََبدِ : ُموَسى ِفي َذِلَك اْليَـْوِم قَاِئالً  ألَنََّك , ِإنَّ اَألْرَض الَِّتي َوِطَئتـْ
ِمْن , َس َواَألْربَِعيَن َسَنةً َواآلَن فـََها َقِد اْسَتْحَياِنَي الرَّبُّ َكَما َتَكلََّم َهِذِه اْلَخمْ ١٠. اتـَّبَـْعَت الرَّبَّ ِإَلِهي َتَماماً 

ْوَم اْبُن َخْمٍس َوَثَمانِيَن . ِحيَن َكلََّم الرَّبُّ ُموَسى ِبَهَذا اْلَكَالِم ِحيَن َساَر ِإْسَرائِيُل ِفي اْلَقْفرِ  َواآلَن فـََها أَنَا اْليـَ
َلْم َأَزِل اْليَـْوَم ُمَتَشدِّدًا َكَما ِفي يـَْوَم َأْرَسَلِني مُ ١١. َسَنةً  َكَما َكاَنْت قـُوَِّتي ِحيَنِئٍذ َهَكَذا قـُوَِّتي اآلَن . وَسىفـَ

ُخولِ  ألَنََّك . َفاآلَن َأْعِطِني َهَذا اْلَجَبَل الَِّذي َتَكلََّم َعْنُه الرَّبُّ ِفي َذِلَك اْليَـْومِ ١٢. لِْلَحْرِب َوِلْلُخُروِج َولِلدُّ
َلَعلَّ الرَّبَّ َمِعي فََأْطُرَدُهْم َكَما . َواْلُمُدُن َعِظيَمٌة ُمَحصََّنةٌ , يِّيَن ُهَناكَ أَْنَت َسِمْعَت ِفي َذِلَك اْليَـْوِم َأنَّ اْلَعَناقِ 



ُشوعَ ِسفُْر    َي
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ُروَن ِلَكاِلَب ْبِن يـَُفنََّة ُمْلكاً , فـََبارََكُه َيُشوعُ ١٣. »َتَكلََّم الرَّبُّ  ُروُن ١٤. َوَأْعَطى َحبـْ ِلَذِلَك َصاَرْت َحبـْ
  .ألَنَُّه اتـََّبَع َتَمامًا الرَّبَّ ِإَلَه ِإْسَرائِيلَ , يِّ ُمْلكًا ِإَلى َهَذا اْليَـْومِ ِلَكاِلَب ْبِن يـَُفنََّة اْلَقِنزِّ 

ُروَن قـَْبًال قـَْريَُة َأْرَبعَ ١٥  .َواْستَـَراَحِت اَألْرُض ِمَن اْلَحْربِ . الرَُّجِل اَألْعَظِم ِفي اْلَعَناِقيِّينَ , َواْسُم َحبـْ

 

كنعانية قد يكون كالب منها وتهود، أو أن أحد جدوده القنزيين هم قبيلة : القنزى : ٦ع
 .يسمى قناز وهو يهودى األصل

 ). ١خريطة (منطقة جنوب أريحا تقع على البحر الميت وكانت مقًرا ليشوع : الجلجال 

: ٣٤عد(تقـدم كالـب مع مجموعة من سبط يهوذا إلى يشوع، وكان كالب رئيس سبط يهوذا 
وذّكر كالب يشوع بمدح موسى لهما عند . لتعضيده فى طلبه، وحضر معه مجموعة منهم )١٩

عودتهما من تجسس األرض وتشجيعهما الشعب على الدخول إليها ووعدهما بنصيب فى 
فيفهم من هذا أن لهما تميز فى امتالك األرض لطاعتهما اهللا وتشجيعهما الشعب . األرض

 ).١٤، ١٣عد(

 

ن قادش لتجسس األرض، فعاد سنة حين ذهب مع يشوع م ٤٠كان سن كالب : ۷ع
وشهد بصدق بعظمة وعد اهللا لشعبه بهذه األرض الفاخرة، فهى أرض مملوءة بالخيرات واهللا قادر 

 .أن يقود شعبه ويملكهم هذه األرض

 

 .أزعجوا وأرعبوا بنى إسرائيل: أذابوا : ۸ع

دخول  أما باقى الجواسيس، عدا كالب ويشوع، فحادوا عن طريق اهللا وأخافوا الشعب من
 .أرض كنعان لقوة الساكنين فيها

 

عند تجسس كالب أرض كنعان دخل منطقة حبرون، أى وطئتها قدماه، فوعده : ۹ع
 .موسى عند رجوعه من التجسس أن يأخذ هذه األرض



 َعَشرَ الرابع  احُ حَ صْ األَ 

γ١٠٩γ 

سنة فى رحلة البرية وسبع سنوات فى حروب كنعان مع يشوع وبلغ  ٣٨مرت : ۱۰ع
 .سنة ٨٥عمر كالب 

 

عاًما، وهو سن كبير، ولكن تقواه ومحبته هللا أعطته  ٨٥عمره  كان كالب قد وصل: ۱۱ع
حماًسا روحًيا شّدد جسده فصار مستعًدا للحرب وامتالك األرض مثل أى رجل صغير، أى كما 

 .عاًما حين تجسس األرض ٤٠كان فى قوته وعمره 

 

 .المقصود مدينة حبرون والمنطقة الجبلية المحيطة بها: الجبل : ۱۲ع

 .أحد قبائل كنعان المتميزة بطول القامة والقوة :العناقيين 

تخويف الجواسيس للشعب حتى ال يدخلها الشعب بسبب قوة ساكنيها من : أنت سمعت 
 .العناقيين وغيرهم من قبائل كنعان

لذلك يطلب نصيبه فى الجبل المرتفع الذى سكنه العناقيون، فيطردهم ويسكن مكانهم 
 .حسب وعد اهللا له

 

ون هى مدينة الخليل المدفون بها اآلباء إبراهيم وٕاسحق ويعقوب حبر : ۱٤، ۱۳ع
: ٢١يش(وزوجاتهم، فصارت ملًكا لكالـب لكنـه تنـازل عنها بعد ذلك فصارت من مدن الالويين 

١٣.( 

  

كانت حبرون تسمى أوًال قرية أربع، وأربع هو ابن لعناق المنسوب إليه العناقيين، : ۱٥ع
 . رون على اسم أحد نسلهثم غّير كالب اسمها إلى حب

 .ونتيجة لخوف الشعوب من اليهود، كفوا عن إثارة الحرب معهم فاستراحت األرض

تشجع فى جهادك الروحى، فلك نصيب كبير من البركة عند المسيح، حارب بنعمة اهللا  ?
أترك خطاياك وثابر فى جهادك القتناء الفضيلة عالًما أنك ستنتصر بقوة . فستنتصر وتفرح

 .المسيح



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١١٠γ 

 

 الَخاِمُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ 
 نصـيب سـبط يهـوذا

Rη Ε η 
 

وسبط أفرايم ) ١٥ص(يبدأ من هنا توزيع أنصبة ثالثة أسباط مجتهدة، وهى سبط يهوذا 
، وقد تم هذا التوزيع فى الجلجال ونبدأ بنصيب سبط )١٧ص(ونصف سبط منسى ) ١٦ص(

 . يهوذا

  

 ):۱۲-۱ع(نصيب سبط يهوذا ) ۱(

ُقْرَعُة ِلِسْبِط بَِني يـَُهوَذا َحَسَب َعَشاِئرِِهْم ِإَلى ُتُخِم َأُدوَم بـَرِّيََّة ِصيَن َنْحَو اْلَجُنوِب َأْقَصى وََكاَنِت الْ ١
 . وََكاَن ُتُخُمُهُم اْلَجُنوِبيُّ َأْقَصى َبْحِر اْلِمْلِح ِمَن اللَِّساِن اْلُمتـََوجِِّه َنْحَو اْلَجُنوبِ ٢. التـَّْيَمنِ 

, َوَصِعَد ِمْن َجُنوِب قَِاِش بـَْرنِيَع َوَعبَـَر ِإَلى َحْصُرونَ , ى َجُنوِب َعَقَبِة َعْقرِبِّيَم َوَعبَـَر ِإَلى ِصينَ َوَخَرَج ِإلَ ٣
وََكاَنْت َمَخارُِج التُُّخِم . َوَعبَـَر ِإَلى َعْصُموَن َوَخَرَج ِإَلى َواِدي ِمْصرَ ٤, َوَصِعَد ِإَلى َأدَّاَر ِإَلى اْلَقْرَقعِ 

َوُتُخُم . َوُتُخُم الشَّْرِق َبْحُر اْلِمْلِح  ِإَلى َطَرِف اُألْرُدنِّ ٥. َهَذا َيُكوُن ُتُخُمُكُم اْلَجُنوِبيُّ . اْلَبْحرِ  ِعَ◌ُ◌ْندَ 
َماِل ِمْن ِلَساِن اْلَبْحِر َأْقَصى اُألْرُدنِّ  ِت َوَصِعَد التُُّخُم ِإَلى بـَْيِت ُحْجَلَة َوَعبَـَر ِمْن ِشَماِل بـَيْ ٦. َجاِنِب الشِّ

َوَصِعَد التُُّخُم ِإَلى َدبِيَر ِمْن َواِدي َعُخوَر َوتـََوجََّه َنْحَو ٧َوَصِعَد التُُّخُم ِإَلى َحَجِر بُوَهَن ْبِن رَُأوبـَْيَن , اْلَعَربَةِ 
َر التُُّخُم ِإَلى ِمَياِه َعْيِن َوَعبَـ . الشَِّماِل ِإَلى اْلِجْلَجاِل الَِّتي ُمَقاَبِ◌َل َعَقَبِة َأُدمِّيَم الَِّتي ِمْن َجُنوِبيِّ اْلَواِدي

َوَصِعَد التُُّخُم ِفي َواِدي اْبِن ِهنُّوَم ِإَلى َجاِنِب اْلَيُبوِسيِّ ِمَن ٨. وََكاَنْت َمَخارُِجُه ِإَلى َعْيِن ُروَجلَ , َشْمسٍ 
َواِدي ِهنُّوَم َغْربًا الَِّذي ُهَو ِفي َطَرِف  َوَصِعَد التُُّخُم ِإَلى رَْأِس اْلَجَبِل الَِّذي قـَُباَلةَ ) ِهَي ُأوُرَشِليمُ . (اْلَجُنوبِ 

َوَخَرَج ِإَلى ُمُدِن َجَبِل , َواْمَتدَّ التُُّخُم ِمْن رَْأِس اْلَجَبِل ِإَلى َمْنَبِع ِمَياِه نـَْفُتوحَ ٩. َواِدي الرَّفَائِيِّيَن ِشَماالً 
َوَعبَـَر , َواْمَتدَّ التُُّخُم ِمْن بـََعَلَة َغْربًا ِإَلى َجَبِل َسِعيرَ ١٠) ارِيمَ ِهَي قـَْريَُة يـَعَ . (ِعْفُروَن َواْمَتدَّ التُُّخُم ِإَلى بـََعَلةَ 

َمالِ   . َونـََزَل ِإَلى بـَْيِت َشْمٍس َوَعبَـَر ِإَلى ِتْمَنةَ ) ِهَي َكَساُلونُ . (ِإَلى َجاِنِب َجَبِل يـََعارِيَم ِمَن الشِّ
َماِل َواْمَتدَّ التُُّخُم ِإَلى َشْكُروَن َوَعبَـَر َجَبَل اْلبَـَعَلِة َوَخَرَج َوَخَرَج التُُّخُم ِإَلى َجاِنِب َعْقِ◌ُروَن َنحْ ١١ َو الشِّ

َهَذا ُتُخُم بَِني . َوالتُُّخُم اْلَغْرِبيُّ اْلَبْحُر اْلَكِبيُر َوُتُخوُمهُ ١٢. وََكاَن َمَخارُِج التُُّخِم ِعْنَد اْلَبْحرِ . ِإَلى يـَْبِنِئيلَ 
 .َسَب َعَشائِرِِهمْ يـَُهوَذا ُمْسَتِديراً حَ 



ُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الَخاِم

γ١١١γ 

 .تشمل جميع عشائر السبط: حسب عشائرهم : ٤-۱ع

 .الجنوب: التيمن 

 .الخليج: اللسان 

 .البحر الميت: بحر الملح 

بدأ يشوع توزيع األرض من الجنوب إلى الشمال وقد تم ذلك بالقرعة، فاختار اهللا سبط 
ومنه خرج المسيح، وكان الهيكل فى يهوذا أول األسباط فى القرعة ألنه كان أكثر األسباط تقوى 

 .أرضه ودام ملكه أكثر من باقى األسباط فذهب إلى السبى آخر األسباط

وكانت حدود يهوذا متسعة جًدا، وتشمل هذه األعداد الحدود الجنوبية لسبط يهوذا وهى 
وهى مالصقة لجبال " وبرية صين"بالد أدوم وهم نسل عيسو الذى كان يسكن فى جبال سعير، 

وتمتد حدود يهوذا إلى أقصى أى آخر جزء فى البحر . ير وعلى حدود بالد يهوذا الجنوبيةسع
 ).٨خريطة (الميت جنوًبا وهو خليج 

، وعقبة معناها طريق وعر فى الجبل، وعقربيم "عقبة عقربيم"امتدت الحدود جنوًبا إلى 
ن وهى جزء من برية فاران ويليها غرًبا برية صي. معناها عقارب ودعيت هكذا لكثرة العقارب فيها

 .الممتدة شمال برية سيناء

بجوار قادش برنيع، ويصعد حصرون ثم يصل إلى قرية تسمى قادش برنيع ويمر جنوب 
ثم يدور إلى جزء منخفض فى برية صين يسمى أدار إلى قرية مجاورة لها ومرتفعة عنها تسمى 

وادى مصر مر بجوار وهى شمال غرب برية سيناء، ثم يعصمون القرقع ثم يصل إلى 
والمقصود به وادى العريش، وهو وادى لنهر موسمى يمتلئ باألمطار فى موسم األمطار ويصب 

أى نهاية الحدود الجنوبية لسبط يهوذا وهى بمخارج التخم فى البحر األبيض المتوسط والمقصود 
ر الميت وتمتد أى البحر األبيض المتوسط، فالحدود الجنوبية تمتد شرًقا من جنوب البحالبحر 

 .غرًبا إلى البحر المتوسط

 



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١١٢γ 

 

 )٨(خريطة 

 



ُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الَخاِم

γ١١٣γ 

 

" بحر الملح"تحدثنا هذه اآلية عن الحدود الشرقية لسبط يهوذا وهى البحر الميت أى : ٥ع
 .حتى نهايته شماًال أى عند مصب نهر األردن فيه

أى ويبدأ أيًضا فى هذه اآلية بتوضيح الحدود الشمالية لسبط يهوذا، فتبدأ من اللسان 
 .الخليج الذى يقع شمال البحر الميت ويصب فيه نهر األردن أى أقصى األردن

 

وهى تقع شرق ببيت حجلة يستكمل الحدود الشمالية لسبط يهوذا، فتمر الحدود : ۱۱-٦ع
ثم يمر بوادى عخور الذى يقع جنوب بحجر بوهن ثم بيت العربة أريحا، ثم تمر بسهل يسمى 

بن كرمى، ويصل بعد ذلك إلى قرية دبير التى هى قرية ِسفر  أريحا، وسمى هكذا لخطية عخان
 ).١٥ع(

حيث أقيمت خيمة االجتماع  "الجلجال"وبعد ذلك تتجه الحدود إلى الشمال لتصل إلى 
وهى التى تفصل بين  "عقبة أدميم"والجلجال مقابل منطقة تسمى . وكانت مقًرا ليشوع بن نون

ثم يمر بمياه عين شمس . فصل بين يهوذا وبنيامينيجنوب وادى حدود يهوذا وبنيامين وتمر 
ثم تصل . وهو نبع من الماء يقع شرق أورشليم بثالثة أميال ويفصل بين حدود يهوذا وبنيامين

 .التى تقع قرب أورشليم وأيضًا تفصل بين أرض يهوذا وبنيامينعين روجل أقصى الحدود إلى 

المقصود به اليبوسى و. ورشليمالذى يقع جنوب غرب أوادى ابن هنوم ثم يتجه إلى 
ثم ترتفع الحدود على الجبل الذى يقع مقابل المنطقة التى . اليبوسيين سكان أورشليم األصليين

يسكن فيها الرفائيون، وهم شعب جبابرة من سكان األرض األصليين، وربما يكون هذا الجبل هو 
 .جبل صهيون الذى يقع بجوار أورشليم

وهو جبل عفرون وهى على حدود يهوذا وبنيامين، ثم إلى نفتوح عين ثم تمتد الحدود إلى 
وكان قرية يعاريم التى هى قرية بعلة وبعد ذلك يمتد إلى . أيضًا على حدود يهوذا وبنيامين

 ).١٧: ٩ص(يسكنها الجبعونيون 



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١١٤γ 

وكلها على حدود بيت شمس وتمنة ثم إلى يعاريم ثم إلى جبل سعير ثم يمتد إلى جبل 
 .ةيهوذا الشمالي

التى مدينة ينبئيل ومنه إلى جبل بعلة ومنه إلى شكرون ثم عبر جبل عقرون ثم يمتد إلى 
كم، وكانت مركًزا للعلم ويجتمع فيها مجمع اليهود األعلى ٦تقع شرق البحر األبيض على بعد 

 .ثم تمتد الحدود لتصل إلى البحر األبيض المتوسط. أى السنهدريم

 

 .ى البحر األبيض المتوسطالحدود الغربية ليهوذا ه: ۱۲ع

احتفظ بحدود لحياتك ال تتعداها لتأخذ حقوق غيرك، فتراعى حقهم ليس فقط فى الماديات  ?
 .بل أيًضا فى الكالم والتصرف، بهذا تحيا فى سالم مع اآلخرين وال تؤذى مشاعر أحد

 

 ):۱۹-۱۳ع(نصيب كالب فى وسط يهوذا ) ۲(

أَِبي (قـَْريََة َأْرَبَع : مًا ِفي َوَسِط بَِني يـَُهوَذا َحَسَب قـَْوِل الرَّبِّ لَِيُشوعَ َوَأْعَطى َكاِلَب ْبَن يـَُفنََّة ِقسْ ١٣
ُرونُ ) َعَناقَ  . َأْوَالَد َعَناقَ , ِشيَشاَي َوَأِخيَماَن َوتـَْلَمايَ : َوَطَرَد َكاِلُب ِمْن ُهَناَك بَِني َعَناَق الثَّالَثَةَ ١٤. ِهَي َحبـْ
َمْن َيْضِرُب «: َوقَاَل َكاِلبُ ١٦) وََكاَن اْسُم َدبِيَر قـَْبًال قـَْريََة ِسْفرٍ . (ى ُسكَّاِن َدبِيرَ َوَصِعَد ِمْن ُهَناَك ِإلَ ١٥

فََأْعطَاُه َعْكَسَة . فََأَخَذَها ُعْثِنيِئيُل ْبُن قـََناَز َأُخو َكاِلبَ ١٧. »قـَْريََة ِسْفٍر َويَْأُخُذَها ُأْعِطيِه َعْكَسَة ابْـَنِتي اْمَرَأةً 
َنتَ  َقاَل َلَها َكاِلبُ . وََكاَن ِعْنَد ُدُخوِلَها أَنـََّها َغرَّْتُه ِبطََلِب َحْقٍل ِمْن أَبِيَها١٨. ُه اْمَرَأةً ابـْ : فـَنَـَزَلْت َعِن اْلِحَماِر فـَ
فََأْعطَاَها . »ألَنََّك َأْعطَْيَتِني َأْرَض اْلَجُنوِب فََأْعِطِني يـََنابِيَع َماءٍ . َأْعِطِني بـَرََكةً «: فـََقاَلتْ ١٩» َما َلِك؟«

 .اْليَـَنابِيَع اْلُعْلَيا َواْليَـَنابِيَع السُّْفَلى

 

وأخذ . أخذ كالب نصيبه مباشرة قبل القرعة وخارجها حسب وصية موسى النبى: ۱۳ع
 ).١٢: ١٤ص(كما سبق شرحه قرية أربع ابن عناق التى هى حبرون والجبل بمغاراته 

 



ُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الَخاِم

γ١١٥γ 

 .ئرهم الثالثطرد كالب بإيمان قوى العناقيين بعشا: ۱٤ع

 
جاء كالب إلى قرية ِسْفر، ووعد من يطرد سكانها منها بأن يزوجه من ابنته : ۱٦، ۱٥ع
ويفهم من هذا أن ابنته كان يتمنى االرتباط بها شبان كثيرون، فأراد أن يزوجها من . عكسة

 .أكثرهم شجاعة وتحمل للمسئولية ومحبة اهللا

 

وعثنيئيل غالًبا هو . ه كالب ابنته عكسةاستولى عثنيئيل على مدينة دبير فزوج: ۱۷ع
أخو كالب أو ابن أخيه، وقد صار عثنيئيل أحد قضاة بنى إسرائيل وخلص شعبه من األراميين 

 ).١١-٨: ٣قض(

 

 .عندما كانت ُتزَّف لعريسها فى طريقها إلى بيتها الجديد: عند دخولها : ۱۹، ۱۸ع

 .شجعته وحرضته: غرته 

 .ينابيع تنبع من أراضى مرتفعة وأراضى منخفضة :الينابيع العليا والسفلى 

أثناء زفاف عكسة ابنة كالب، وقبل أن تصل إلى بيتها، شجعت زوجها على طلب بركة 
وٕان كانت . من أبيها، ويبدو أنه خجل، فتقدمت لتطلب هى من أبيها هذه البركة وهى طلب حقل

لتى امتلكتها هى وزوجها، وهى لم تطلب قطعة أرض جديدة ولكنها طلبت ينابيع لرى األراضى ا
ويالحظ احترامها . بال قيمة إن لم يوجد لها مصادر مياه للرى فبهذه المياه تكون قد اقتنت حقالً 

ألبيها فقد نزلت عن الحمار الذى تركبه فى طريقها إلى بيتها وطلبت من أبيها هذه البركة 
 ).١٥-٨: ١قض(فأعطاها لها 

أطلب من اهللا أن يبدل ضعفاتك قوة وسيعطيك وال . له كل من يطلب يجد ومن يقرع ُيفَتح ?
فكما طلبت عكسة من أبيها، أطلب من أبيك السماوى وثق فى أبوته ومحبته أنه . يعّير

 .سيعطيك كل احتياجاتك

 



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١١٦γ 

 ):٦۳-۲۰ع(المدن الواقعة فى نصيب يهوذا  )۳(

 ) :۳۲-۲۰ع(المنطقة الجنوبية فى نصيب يهوذا ) أ(

وََكاَنِت اْلُمُدُن اْلُقْصَوى الَِّتي ِلِسْبِط بَِني ٢١. َهَذا َنِصيُب ِسْبِط بَِني يـَُهوَذا َحَسَب َعَشائِرِِهمْ ٢٠
َنَة َوِديُمونََة َوَعْدَعَدَة ٢٢قـَْبِصِئيَل َوِعيَدَر َويَاُجوَر : يـَُهوَذا ِإَلى ُتُخِم َأُدوَم َجُنوباً  َوقَاِدَش َوَحاُصوَر ٢٣َوقـَيـْ

َوَأَماَم ٢٦) ِهَي َحاُصورُ . (َوَحاُصوَر َوَحَدتََّة َوقـَْريُوَت َوَحْصُرونَ ٢٥َوزِيَف َوطَاَلَم َوبـََعُلوَت ٢٤اَن َويِثْـنَ 
َة َوَحْشُموَن َوبـَْيَت فَاَلَط ٢٧َوَشَماَع َوُموَالَدَة  َر َسْبٍع َوِبْزيُوتَِيَة ٢٨َوَحَصَر َجدَّ  َوَحَصَر ُشوَعاَل َوبِئـْ

َوَلَباُوَت َوِشْلِحيَم ٣٢َوِصْقَلَغ َوَمْدَمنََّة َوَسْنَسنََّة ٣١َوأَْلُتوَلَد وَِكِسيَل َوُحْرَمَة ٣٠يِّيَم َوَعاَصَم َوبـََعَلَة َوعَ ٢٩
 .ُكلُّ اْلُمُدِن ِتْسٌع َوِعْشُروَن َمَع ِضَياِعَها. َوَعْيَن َورِمُّونَ 

 

ناك آراء مختلفة اآلن، أما باقى المدن فهسنذكر هنا المدن المؤكد مكانها : ۳۲-۲۰ع
 .حول مكانها

التى على الحدود الجنوبية لنصيب سبط يهوذا وكانت بجوار حدود : جنوًبا ... القصوى 
 .بالد أدوم

 .قرى: ضياع 

 .كم٧,٥وهى عدار اآلن التى تقع جنوب غزة على بعد : عيدر 

توجد بالد كثيرة باسم حاصور أو حصرون ومعناها حظيرة حيث كانت ) : ٢٣ع(حاصور 
 .تقام حظائر للمواشى

 .تقع فى النقب وتدعى اآلن تل سفوة: شماع 

كم وهى التى عقد فيها إبراهيم عهًدا مع أبيمالك ٤٥تقع جنوب الجليل بنحو : بئر سبع 
 ).٣١: ٢١تك(وذبح سبع نعاج إثباًتا لملكيته للبئر المجاورة لها 



ُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الَخاِم

γ١١٧γ 

جسس أرض الميعاد هى إما قادش برنيع التى أرسل موسى منها الجواسيس لت: قادش 
ومعنى قادش مقدس، إذ كانت تقام . ، أو قادش أخرى لوجود مدن كثيرة بهذا االسم)٢٦: ١٣عد(

 .فى المدن المسماة بقادش أماكن لعبادة األوثان

) سبط يهوذا(هى بلد يهوذا االسخريوطى، أى أنه كان من نفس سبط المسيح : قريوت 
 .ولكنه باع سيده

فى جنوب نصيب سبط يهوذا بجوار األدوميين وقبائل العرب مدينة تقع  ٣٨يذكر هنا 
فبقى لسبط ) ٩-١: ١٩ص(ولكن سبط شمعون أخذ تسع مدن من يهوذا لضيق نصيبه عليه 

 .مدينة فقط فى الجنوب ٢٩يهوذا 

 

 ):٤۷-۳۳ع(منطقة السهل فى نصيب يهوذا ) ب(

ْهِل َأْشَتُأوُل َوَصْرَعُة َوَأْشَنُة ٣٣ َناُم َوزَانُو ٣٤ِفي السَّ َويـَْرُموُت َوَعُدالَُّم ٣٥ُح َوَعْيُن َجنِّيَم َوتـَفُّوُح َوَعيـْ
ُروتَاِيمُ ٣٦َوُسوُكوُه َوَعزِيَقُة  َرُة َوُجَديـْ َصَناُن ٣٧. َأْرَبَع َعَشَرَة َمِديَنًة َمَع ِضَياِعَها. َوَشَعَراِيُم َوَعِديَتاِيُم َواْلُجَديـْ

وََكبُّوُن َوَلْحَماُم ٤٠َوَلِخيُش َوَبْصَقُة َوَعْجُلوُن ٣٩اُن َواْلِمْصَفاُة َويـَْقِتِئيُل َوِدْلعَ ٣٨َوَحَداَشُة َوَمْجَدُل َجاَدٍ◌ 
َنُة َوَعاتـَُر ٤٢. ِستَّ َعَشَرَة َمِديَنًة َمَع ِضَياِعَها. َوُجَديـُْروُت بـَْيُتِ◌ َداُجوَن َونـََعَمُة َوَمقِّيَدةُ ٤١وَِكْتِليُش  لِبـْ
َعْقُروُن ٤٥. ِتْسُع ُمُدٍن َمَع ِضَياِعَها. َوَقِعيَلُة َوَأْكزِيُب َوَمرِيَشةُ ٤٤َنُة َوَنِصيُب َويـَْفَتاُح َوَأشْ ٤٣َوَعاَشاُن 

 . ِمْن َعْقُروَن َغْربًا ُكلُّ َما بُِقْرِب َأْشُدوَد َوِضَياِعَها٤٦. َوقـَُراَها َوِضَياُعَها
 .ُعَها ِإَلى َواِدي ِمْصَر َواْلَبْحِر اْلَكِبيِر َوُتُخوِمهِ َأْشُدوُد َوقـَُراَها َوِضَياُعَها َوَغزَُّة َوقـَُراَها َوِضَيا٤٧

 
 .كم ١٢تقع غرب أورشليم بنحو : أشتاؤل : ۳٦-۳۳ع

 .كم٢٢,٥مازالت باسمها لآلن وتقع غرب أورشليم بنحو : صرعة 

 .كم٢٥تقع شمال غرب أورشليم بنحو : أشنة 

 .تقع بجوار بيت لحم: عدالم 

 .نخفضة الواقعة فى وسط أرض كنعانهو األرض الم: ) ٣٣ع(السهل 



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١١٨γ 

مدينة مع ضياعها أى القرى المحيطة بها وتقع فى السهل وسط نصيب  ١٤يذكر هنا 
 .يهوذا

 

مدينة  ١٦يستكمل المدن الواقعة فى السهل وسط نصيب سبط يهوذا فيذكر : ٤۱-۳۷ع
 .مع ضواحيها

 

فى نصيب سبط  يذكر هنا تسع مدن مع قراها تقع أيًضا فى السهل األوسط: ٤٤-٤۲ع
 .يهوذا

 

زبوب وتقع جنوب  أحد المدن الفلسطينية العظمى ومقر اإلله بعل: عقرون : ٤۷-٤٥ع
 .كم١٩يافا بنحو 

من المدن الفلسطينية العظمى، وهى مقر اإلله داجون، ومعنى اسمها شدة أو قوة : أشدود 
 .ميًال شمال شرق غزة ١٨وتقع على بعد 

: ١٣ص(العظمى وتقع بالقرب من البحر األبيض المتوسط مـن المدن الفلسـطينية : غـزة 
٣.( 

 .وادى نهر موسمى العريش وهو غير وادى النيل: وادى مصر 

 .البحر األبيض المتوسط: البحر الكبير 

يذكر هنا ثالث مدن كبيرة فى نصيب سبط يهوذا وتقع فى غرب نصيبه نحو البحر 
 .األبيض المتوسط

 .مدينة ٤٢قعة فى السهل وبهذا يكون مجموع المدن الوا

 

 

 

 



ُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الَخاِم

γ١١٩γ 

 ):٥۹-٤۸ع(المنطقة الجبلية فى نصيب يهوذا ) ج(

َوَعَناُب َوَأْشِتُموُه َوَعانِيُم ٥٠) ِهَي َدبِيرُ . (َوَدنَُّة َوقـَْريَُة َسنَّةَ ٤٩َوِفي اْلَجَبِل َشاِميُر َويـَتِّيُر َوُسوُكوُه ٤٨
 َأرَاُب َوُدوَمُة َوَأْشَعاُن ٥٢. َمِديَنًة َمَع ِضَياِعَهاِإْحَدى َعَشَرَة . َوُجوَشُن َوُحوُلوُن َوِجيُلوهُ ٥١
ُرونُ . (َوُحْمطَُة َوقـَْريَُة َأْرَبعَ ٥٤َويـَُنوُم َوبـَْيُت تـَفُّوَح َوَأِفيَقُة ٥٣ . ِتْسُع ُمُدٍن َمَع ِضَياِعَها. َوِصيُعورُ ) ِهَي َحبـْ
َعُة َوِتْمَنةُ ٥٧َدَعاُم َوزَانُوُح َويـَْزَرِعيُل َويـَقْ ٥٦َمُعوُن وََكْرَمُل َوزِيُف َويُوَطُة ٥٥ َعَشُر ُمُدٍن َمَع . َواْلَقاِيُن َوِجبـْ

ُ◌ ُمُدٍن َمَع ِضَياِعَها. َوَمَعارَُة َوبـَْيُت َعُنوَت َوأَْلتـَُقونُ ٥٩َحْلُحوُل َوبـَْيُت ُصوٍر َوَجُدوُر ٥٨. ِضَياِعَها  . ِستَّ
 
البحر والمطلة على وادى هو األراضى المرتفعة بعيًدا عن ساحل : الجبل : ٥۱-٤۸ع

 .نهر األردن من الضفة الغربية له

 .كم ١٧تقع غرب الخليل على بعد : شامير 

 ).١٥، ٧ع(وهى دبير أو قرية سفر التى استولى عليها عثنيئيل ابن قناز : قرية سنة 

 .كم ٢٦تقع جنوب غرب مدينة الخليل على بعد : عتاب 

 .كم ١٥تقع جنوب الخليل على بعد : أشتموه 

 .كم ١٩تقع جنوب الخليل على بعد : عانيم 

 ١١المجموعة األولى من المدن التى تقع فى المنطقة الجبلية فى أراضى يهوذا عددها 
 .مدينة مع ضياعها

 

 .هى قرية الرابية التى تقع جنوب مدينة الخليل: أراب : ٥٤-٥۲ع

 .كم١٩بعد مازالت باسمها حتى اآلن وتقع جنوب غرب مدينة الخليل على : دومة 

 .بجوار مدينة الخليل: أشعان 

 .بجوار حبرون التى هى الخليل: ينوم 

 .وتسمى اآلن التفاحة وتقع غرب الخليل بثمانية كم: بيت تفوح 

 .قرية بجوار مدينة الخليل: حمطة 



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١٢٠γ 

 ).٣: ١٠ص(هى حبرون وتدعى اآلن مدينة الخليل : قرية أربع 

 .شرق الخليل بثمانية كمتدعى اآلن قرية صغير وتقع شمال : صيعور 

المجموعة الثانية من المدن التى تقع فى المنطقة الجبلية فى أراضى يهوذا عددها تسع 
 .مدن مع ضياعها

 

 .كم ١٣تقع على تل جنوب مدينة الخليل على بعد : معون : ٥۷-٥٥ع

كم وهى غير المذكورة فى  ٧تقـع بجوار برية زيف جنوب شرق الخليل بعد : زيف 

 ).٢٤ع(

 .كم ٩هى قرية يطا وتقع غرب الخليل بنحو : وطة ي

 .جنوب الخليل بالقرب من يوطة: يقدعام 

 .بجوار حبرون: ألقاين 

 .كم١٦تقع شمال الخليل على بعد : جبعة 

 .تقع جنوب الخليل: تمنة 

المجموعة الثالثة من المدن التى تقع فى األراضى الجبلية ليهوذا عددها عشر مدن مع 

 .ضياعها

 

 .كم٦تقع شمال الخليل بنحو : حلحول : ٥۹ ،٥۸ع

 .كم وال تزال باسمها حتى اآلن٧تقع شمال الخليل بنحو : بيت صور 

 .تقع بين حبرون وبيت لحم: جدور 

 ).٤: ١٣ص(كم وهى غير المذكورة فى ١٢تقع شمال الخليل بنحو : مغارة 

 .كم٥تقع شمال شرق الخليل بنحو : بيت عنوت 



ُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الَخاِم

γ١٢١γ 

 .كم٧لحم بنحو  تقع غرب بيت: التقون 

المجموعة الرابعة من المدن التى تقع فى األراضى الجبلية ليهوذا عددها ست مدن مع 

 .ضياعها

 

 ):٦۳-٦۰ع(منطقة البرية فى نصيب يهوذا ) د(

يُن ِفي اْلبَـرِّيَِّة بَـ ٦١. َمِديَنَتاِن َمَع ِضَياِعِهَما. َوالرَّبَّةُ ) ِهَي قـَْريَُة يـََعارِيمَ . (قـَْريَُة بـَْعلٍ ٦٠ ْيُت اْلَعَربَِة َوِمدِّ
َوَأمَّا اْلَيُبوِسيُّوَن السَّاِكُنوَن ٦٣. ِستُّ ُمُدٍن َمَع ِضَياِعَها. َوالنِّْبَشاُن َوَمِديَنُة اْلِمْلِح َوَعْيُن َجْديٍ ٦٢َوَسَكاَكُة 

وَن َمَع بَِني يـَُهوَذا ِفي ُأوُرَشِليَم ِإَلى َهَذا َفَسَكَن اْلَيُبوِسيُّ , ِفي ُأوُرَشِليَم فـََلْم يـَْقِدْر بـَُنو يـَُهوَذا َعَلى َطْرِدِهمْ 
 .اْليَـْومِ 

 

دعيت بهذا االسم نسبة إلى البعل أشهر آلهة الكنعانيين، : قرية بعل أو يعاريم : ٦۰ع
 .كم١٥وتقع غرب أورشليم بنحو 

المجموعة الخامسة من المدن الواقعة فى األراضى الجبلية ليهوذا عددها مدينتان مع 
 .ضياعها

 .مدينة ٣٨وبهذا يكون مجموع المدن الواقعة فى األراضى الجبلية ليهوذا 

 

هى برية يهوذا غرب البحر الميت وجنوب غرب ) ٦١ع(البرية : البرية : ٦۲، ٦۱ع
 ).١: ٣مت(، وتسمى برية اليهودية )٣: ٣لو(أورشليم، ونشأ فيها يوحنا المعمدان 

 .تقع جنوب شرق أريحا: النبشان 

 .كم ١٣تقع قريبة من البحر الميت جنوب غرب أريحا بحوالى : مدينة الملح 

 .تقع على بعد ميل غرب البحر الميت وبجوارها نبع ماء بنفس اسمها: عين جدى 

 .تشمل برية اليهودية ست مدن مع ضياعها

 .مدينة مع قراها وحقولها ١١٥وبهذا نعلم أن نصيب يهوذا يشمل 



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١٢٢γ 

 

حام، أى من القبائل الكنعانية، وهم السكان هم نسل كنعان بن : اليبوسيون : ٦۳ع
-١: ١١ص(ورغم أن يشوع قد تغلب عليهم، فهم ضمن الملوك الخمسة . األصليون ألورشليم

 .، ولكنهم عادوا فتملكوا جزًءا من أورشليم)١٢

وتهاون سبط يهوذا فى طردهم، إما خوًفا منهم أو تكاسًال من سبط يهوذا أو محاولة 

وسقط فى هذا اإلهمال باقى األسباط مما أدى إلى قيام هؤالء السكان على الستغاللهم كعبيد، 

وقد تغلب داود على اليبوسيين واستولى على . اليهود وٕاذاللهم كما يظهر فى سفر القضاة

 ).٥صم٢(أورشليم والجبل 

واصل جهادك للتخلص من كل مصادر الخطية وال تتهاون مع أصغر شئ حتى ال يكون  ?
 .ثق فى قوة اهللا المساندة لك فتطهر نفسك من كل الميول الشريرةمنفًذا إلبليس و 



 َعشَرَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ١٢٣γ 

 

 َعشَرَ السادس  احُ حَ صْ األَ 
 نصيب سبط افرايم

Rη Ε η 
 
 ):٤-۱ع(نصيب سبطى أفرايم ومنسى إجماالً )  ۱(

اِعَدِة ِمْن َوَخَرَجِت اْلُقْرَعُة لَِبِني ُيوُسَف ِمْن ُأْرُدنِّ َأرِيَحا ِإَلى َماِء َأرِيَحا َنْحَو الشُُّروِق ِإَلى اْلبَـرِّيَِّة الصَّ ١
, َوَخَرَجْت ِمْن بـَْيِت ِإيَل ِإَلى ُلوَز َوَعبَـَرْت ِإَلى ُتُخِم اَألرَِكيِّيَن ِإَلى َعطَاُروتَ ٢. بـَْيِت ِإيلَ َأرِيَحا ِفي َجَبِل 

ْفَلى َوِإَلى َجاَزرَ ٣ وََكاَنْت َمَخارُِجَها ِعَ◌ُ◌ْنَد , َونـََزَلْت َغْربًا ِإَلى ُتُخِم اْليَـْفَلِطيِّيَن ِإَلى ُتُخِم بـَْيِت ُحوُروَن السُّ
َراِيمُ ٤. َبْحرِ الْ  َنا يُوُسَف َمَنسَّى َوَأفـْ  .َفَمَلَك ابـْ

 

 .الجزء من نهر األردن المجاور ألريحا: أردن أريحا : ۱ع

 ).٢٥-١٩: ٢مل٢(عين الماء المجاورة ألريحا والتى أبرأ أليشع النبى مياهها : ماء أريحا

 .أرض كنعانأى الحد الشرقى ألرض سبطى أفرايم ومنسى ويقع فى شرق : نحو الشروق 

 .الصحراء المجاورة ألريحا: البرية 

يذكر حدود أراضى ابنى يوسف، أى سبطى أفرايم ونصف سبط منسى الذى سكن غرب 
ألن يوسف أخذ ). ٣٢عد(األردن، ألن النصف األول من سبط منسى سكن شرق األردن 

دأ الحدود وتب). ٦، ٥: ٤٨تك(نصيبين أى ضعف إخوته كما وعده يعقوب من أجل تقواه وبره 
من نهر األردن المجاور ألريحا ويمتد إلى عين أريحا ثم إلى الصحراء المجاورة لها وتقع فى 

 ).٨خريطة (شرق أرض كنعان 

 

كم على الحدود بين ١١بلدة تقع جنوب بيت إيل وشمال أورشليم بنحو : عطاروت : ۲ع
 . أفرايم وبنيامين



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١٢٤γ 

ز والتى ظهر فيها اهللا ليعقوب فى السلم، امتدت الحدود من بيت إيل، التى بنيت بجوار لو 
التى يسكن فيها األركيون الذين منهم حوشاى األركى مشير عطاروت وامتدت الحدود إلى مدينة 

 ).٣٢: ١٥صم٢(وصديق داود النبى الذى أبطل مشورة أخيتوفل 

 

امتدت الحدود نحو الغرب إلى اليفلطيين، وهم من القبائل الكنعانية أى السكان : ۳ع
ثم امتدت إلى مدينة بيت حورون التى تقع فى أرض منخفضة ألن هناك . ألصليين لألرضا

ثم امتدت . كم١٩مدينة بنفس االسم تقع على أرض مرتفعة والتى تقع شمال أورشليم على بعد 
 .كم ٢٩الحدود إلى جازر بجوار حورون وتقع شمال غرب أورشليم بنحو 

ى بدايته عند البحر الميت ثم يمتد شماًال بجوار وبهذا نجد أن مخارج حدود سبط أفرايم أ
 .نهر األردن

 

هذا هو نصيب سبط أفرايم ونصف سبط منسى وتقع شمال نصيب سبط يهوذا : ٤ع
 .وكانت أراضيهما خصبة

بركات اهللا كثيرة ألوالده األتقياء، فكما أعطى ضعف نصيب البنه يوسف، فهو مازال  ?
تِق اهللا وثق أنك ستتمتع برعاية أكبر منه وسيدبر ا. يخص أتقياءه ببركات روحية ومادية

 .كل احتياجاتك
 
 ):۱۰-٥ع(نصيب سبط أفرايم )  ۲(

َراِيَم َحَسَب َعَشائِِرِهمْ ٥ َعطَاُروَت َأدَّاَر ِإَلى بـَْيِت : وََكاَن ُتُخُم َنِصيِبِهْم َشْرقاً . وََكاَن ُتُخُم بَِني َأفـْ
َوَداَر التُُّخُم َشْرقًا ِإَلى تَآنَِة ِشيُلوَه َوَعبَـَرَها , َنْحَو اْلَبْحِر ِإَلى اْلَمْكَمَتِة ِشَماالً  َوَخَرَج التُُّخمُ ٦. ُحوُروَن اْلُعْلَيا
َوَجاَز ٨. َونـََزَل ِمْن يـَُنوَحَة ِإَلى َعطَاُروَت َونـََعَراَتِ◌ َوَوَصَل ِإَلى َأرِيَحا َوَخَرَج ِإَلى اُألْرُدنِّ ٧. َشْرِقيَّ يـَُنوَحةَ 

َهَذا ُهَو َنِصيُب ِسْبِط بَِني ٩. وََكاَنْت َمَخارُِجُه ِعَ◌ُ◌ْنَد اْلَبْحرِ , ِمْن تـَفُّوَح َغْربًا ِإَلى َواِدي قَانَةَ  التُُّخمُ 
َراِيَم ِفي َوَسِط َنِصيِب بَِني َمَنسَّى َراِيَم َحَسَب َعَشاِئرِِهْم َمَع اْلُمُدِن اْلُمْفَرزَِة ِلَبِني َأفـْ َجِميُع اْلُمُدِن . َأفـْ



 َعشَرَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ١٢٥γ 

َعانِيِّيَن السَّاِكِنيَن ِفي َجاَزرَ ١٠. ِضَياِعَهاوَ  َراِيَم ِإَلى َهَذا . فـََلْم َيْطُرُدوا اْلَكنـْ َعانِيُّوَن ِفي َوَسِط َأفـْ َفَسَكَن اْلَكنـْ
 .وََكانُوا َعِبيداً َتْحَت اْلِجْزيَةِ , اْليَـْومِ 

 

حدود  بعد أن ذكر نصيب سبطى أفرايم ونصف سبط منسى إجماًال، يذكر هنا: ٥ع
إلى بيت ) ٢ع(نصيب سبط أفرايم التى امتدت شرًقا من مدينة عطاروت أدار وهى المذكورة فى 

 ).٨خريطة ) (٣ع(حورون العليا أى التى تقع على أراضى مرتفعة 

 

ثم عاد واتجه مكمنة، امتدت الحدود غرًبا نحو البحر األبيض المتوسط إلى بلدة : ٦ع
لوه، وقد صارت شيلوه مقًرا لخيمة االجتماع حتى أيام أى مدخل شيتآنة شيلوه شرًقا إلى 

ثم امتدت . صموئيل النبى، ثم نقلت بعد ذلك إلى نوب ثم جبعون وأخيًرا نقلها داود إلى أورشليم
 .الحدود إلى شرق بلدة تسمى ينوحة

 

وعطاروت هذه تقع قريبة من نهر األردن . ثم نزلت الحدود من ينوحة إلى عطاروت: ۷ع
ثم . وهى قريبة من أريحا بوادى األردننعرات ثم ذهب إلى ). ٥، ٢ع(لمذكورة فى وهى غير ا

 .وصل إلى مدينة أريحا الواقعة غرب األردن بخمسة أميال ثم امتدت إلى نهر األردن

 

كم من نابلس، ثم اتجهت غرًبا ١٣التى تقع على بعد تفوح امتدت الحدود إلى مدينة : ۸ع
المعروف حالًيا بنفس االسم، ووادى قانة هذا تصل حدوده إلى  ووادى قانة هووادى قانة إلى 

أما حدود نصيب أفرايم فوصلت فقط إلى وادى قانة ولم . البحر األبيض المتوسط عند مدينة يافا
 .تمتد معه إلى البحر

كان نصيب نصف سبط منسى الساكن غرب األردن كبيًرا، فأعطى بعض مدنه : ۹ع
 ).١٧ص(يشوع كما هو موضح فى  ألفرايم أخيه بتعيين وٕافراز



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١٢٦γ 

ويالحظ أن يشوع من سبط أفرايم فأخذ نصيبه وسط هذا السبط، ولكنه لم يأخذه إال بعد 
ويظهر هذا تقديم الخادم ). ٥٠، ٤٩: ١٩ص(توزيع أنصبة كل األسباط كما هو موضح فى 

 .إلخوته على نفسه

 

ساكنين فى جازر تهاون سبط أفرايم فى طرد الكنعانيين من أراضيه وظلوا : ۱۰ع
وهذا الخطأ سقطت فيه بقية األسباط، فصار هؤالء الوثنيون فًخا لبنى . واستخدموهم كعبيد

إسرائيل، إذ اختلطوا بهم وتزوجوا منهم وعبدوا أوثانهم، فتخلى عنهم اهللا كما سيظهر فى سفر 
 .القضاة

لمديح، فتكسب الكل ليتك تقدم اآلخرين عن نفسك سواء فى التوزيع المادى أو فى اإلكرام وا ?
 .وتكتسب االتضاع وتنال بركات كثيرة من اهللا



ابُِع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   السَّ

γ١٢٧γ 

 

ابُِع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   السَّ
 نصيب نصف سبط منسى الغربى

Rη Ε η 
 

 ):٦-۱ع(نصيب سبط منسى شرق وغرب األردن ) ۱(

ألَنَُّه َكاَن رَُجَل , ِلَماِكيَر ِبْكِر َمَنسَّى أَِبي ِجْلَعادَ . ألَنَُّه ُهَو ِبْكُر ُيوُسفَ , وََكاَنِت اْلُقْرَعُة ِلِسْبِط َمَنسَّى١

ِلَبِني أَبِيَعَزَر َولَِبِني َحاَلَق . وََكاَنْت لَِبِني َمَنسَّى اْلَباِقيَن َحَسَب َعَشائِِرِهمْ ٢. اَنْت ِجْلَعاُد َوبَاَشاُن َلهُ وَكَ , َحْربٍ 

الذُُّكوُر َحَسَب  ,َهُؤَالِء ُهْم بـَُنو َمَنسَّى ْبِن يُوُسفَ , َولَِبِني َأْسرِيِئيَل َوِلَبِني َشَكَم َوِلَبِني َحافـََر َوِلَبِني َشِميَداعَ 

َلْم َيُكْن َلُه بـَُنوَن َبْل بـََناتٌ ٣. َعَشائِرِِهمْ  َوَهِذِه . َوَأمَّا َصُلْفَحاُد ْبُن َحافَـَر ْبِن ِجْلَعاَد ْبِن َماِكيَر ْبِن َمَنسَّى فـَ

ْمَن َأَما٤. َمْحَلُة َونُوَعُة َوُحْجَلُة َوِمْلَكُة َوتِْرَصةُ : َأْسَماُء بـََناتِهِ  َم أَِلَعازَاَر اْلَكاِهِن َوَأَماَم َيُشوَع ْبِن ُنوَن فـَتَـَقدَّ

فََأْعطَاُهنَّ َحَسَب قـَْوِل الرَّبِّ . »الرَّبُّ َأَمَر ُموَسى َأْن يـُْعِطيَـَنا َنِصيبًا بـَْيَن ِإْخَوتَِنا«: َوَأَماَم الرَُّؤَساِء َوقـُْلنَ 

َما َعَدا َأْرَض ِجْلَعاَد َوبَاَشاَن الَِّتي ِفي َعْبِر , َشُر ِحَصصٍ فََأَصاَب َمَنسَّى عَ ٥. َنِصيبًا بـَْيَن ِإْخَوِة أَبِيِهنَّ 

 .وََكاَنْت َأْرُض ِجْلَعاَد لَِبِني َمَنسَّى اْلَباِقينَ , َألنَّ بـََناِت َمَنسَّى َأَخْذَن َنِصيباً بـَْيَن بَِنيهِ ٦. اُألْرُدنِّ 
 
بكر يوسف، وأخذ  يتكلم هنا بطريقة إجمالية عن نصيب سبط منسى، الذى كان :۱ع

نصيًبا مثل باقى إخوة يوسف، وٕان كان سبط أفرايم أخيه األصغر قد أخذ نصيًبا أكبر حسب نبوة 
وكان لمنسى ابن وحيد هو ماكير تميز بأنه رجل حرب شجاع ). ١٩: ٤٨تك(يعقوب جده 

، فامتلك نصف سبط منسى أى نصف أبناء ماكير نصيًبا شرق األردن أيام )٤٢-٣٣: ٣٢عد(
وأرض جلعاد تسمى هكذا نسبة إما لشخص يسمى جلعاد كان . ى فى أرض جلعاد وباشانموس

يسكن قديًما قبل أبناء يعقوب، أو نسبة إلى جلعاد ابن ماكير الذى سكن فى هذه األراضى شرق 
 ).٧خريطة (األردن 
 



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١٢٨γ 

 .يذكر هنا ابن ماكير وهو جلعاد وأبناؤه الستة الذكور :۲ع
 
لسادس لجلعاد هو حافر، وحافر هذا أنجب صلفحاد ولم يوضح هنا أن االبن ا :۳ع

 .وصلفحاد أنجب خمس بنات أى لم يكن له نسل ذكور. ينجب غيره
 
تقدمت الخمس بنات الالتى من نسل صلفحاد وطلبن من يشوع وألعازر الكاهن أن  :٤ع

 ،٢٧عد(يتمما وعد موسى لهن بإعطاءهن نصيًبا فى أرض كنعان مثل باقى أبناء عمومتهن 
١٢-١٠: ٣٦.( 

 
بهذا نال سبط منسى عشر مناطق امتلكها غرب األردن، خمسة منها ألبنائه الخمسة  :٥ع

والخمسة األخرى لبنات صلفحاد، فيكون إجمالى نصيب منسى غرب األردن عشر مناطق أى 
 .حصص
 
بهذا امتلكت بنات صلفحاد أراضى ضمن سبط منسى غرب األردن على أن يتزوجن  :٦ع

هذا باإلضافة إلى نصيب منسى شرق . تهن حتى ال يخرج نصيبهن من سبط منسىبأبناء عموم
 .األردن
طالب بحقك واهللا سيساعدك خاصة عندما تطلب حقوقك الروحيـة لتنـال نصـيًبا وعضـوية فـى   ?

 .الكنيسة فتتمتع برعاية اهللا وسالمه
 

 ):۱۳-۷ع(أرض نصف منسى غرب األردن ومدنه ) ۲(

َواْمَتدَّ التُُّخُم َنْحَو اْلَيِميِن ِإَلى ُسكَّاِن , ى ِمْن َأِشيَر ِإَلى اْلَمْكَمَتِة الَِّتي ُمَقاِبَل َشِكيمَ وََكاَن ُتُخُم َمَنسَّ ٧
َراِيمَ . َكاَن ِلَمَنسَّى َأْرُض تـَفُّوحَ ٨. َعْيِن تـَفُّوحَ  َلى َونـََزَل التُُّخُم إِ ٩. َوَأمَّا تـَفُّوُح ِإَلى ُتُخِم َمَنسَّى ِهَي لَِبِني َأفـْ

َراِيَم بـَْيَن ُمُدِن َمَنسَّى. َواِدي قَانََة َجُنوِبيَّ اْلَواِدي وََكاَنْت , َوُتُخُم َمَنسَّى ِشَماِليُّ اْلَواِدي. َهِذِه ُمُدُن َأفـْ
َراِيمَ ١٠. َمَخارُِجُه ِعَ◌ُ◌ْنَد اْلَبْحرِ  َوَوَصَل ِإَلى . ُخَمهُ وََكاَن اْلَبْحُر تُ . َوِمَن الشَِّماِل ِلَمَنسَّى, ِمَن اْلَجُنوِب َألفـْ
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, وََكاَن ِلَمَنسَّى ِفي َيسَّاَكَر َوِفي َأِشيَر بـَْيُت َشاَن َوقـَُراَها١١. َأِشيَر ِشَماًال َوِإَلى َيسَّاَكَر َنْحَو الشُُّروقِ 
َلَعاُم َوقـَُراَها انُ , َوُسكَّاُن َعْيِن ُدَوٍر َوقـَُراَها, َوُسكَّاُن ُدَوٍر َوقـَُراَها, َويـَبـْ َوُسكَّاُن َمِجدُّو , تـَْعَنَك َوقـَُراَها َوُسكَّ

َعانِيُّوَن َعَلى , َوَلْم يـَْقِدْر بـَُنو َمَنسَّى َأْن َيْمِلُكوا َهِذِه اْلُمُدنَ ١٢. َوقـَُراَها اْلُمْرتـََفَعاُت الثََّالثُ  فـََعَزَم اْلَكنـْ
َد بـَُنو ِإْسَرائِ ١٣. السََّكِن ِفي تِْلَك اَألْرضِ  َعانِيِّيَن َتْحَت اْلِجْزيَةِ وََكاَن َلمَّا َتَشدَّ َوَلْم , يَل أَنـَُّهْم َجَعُلوا اْلَكنـْ

 .َيْطُرُدوُهْم َطْرداً 
 
 .كم٢٥بنحو ) نابلس(مدينة شرق شكيم : أشير  :۷ع

 .مدينة تقع بجوار شكيم نحو الشرق: المكمتة 
تتقابل هذه األرض مع الجزء الواقع شرق األردن ويحدها شماًال نصيب سبطى يساكر 

شير وجنوبًا نصيب أفرايم وغربًا البحر األبيض وتعتبر شكيم التى هى نابلس الحالية من أهم وأ
المدن وفيها عظام يوسف وكانت بها خيام إبراهيم ويعقوب وبها قرأ يشوع على الشعب الشريعة، 

أيام يربعام ابن ناباط وتنجست به وبأصنامه ) المملكة الشمالية(وصارت شكيم عاصمة إسرائيل 
 .لتى أدخل عبادتها فى إسرائيلا

وتمتد الحدود من الشرق إلى بلدة تسمى أشير ثم مكمتة وبعد ذلك إلى شكيم ثم تتجه يميًنا 
 ).٨: ١٦ص(أى إلى الجنوب لتصل إلى بلدة تفوح 

 

أما مدينة تفوح نفسها فكانت ملًكا . امتلك سبط منسى األراضى المحيطة لمدينة تفوح :۸ع

 .لسبط أفرايم

 

متدت الحدود جنوًبا متجهة إلى جنوب وادى قانة، ووادى قانة هذا سهل ضخم يمتد ا :۹ع
ويالحظ أن فى . وكان هناك مجرى مائى يمر بين مدن منسى. حتى البحر األبيض المتوسط

 ).٨خريطة (هذه المنطقة تختلط مدن منسى مع مدن أفرايم 
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رايم جنوب وادى قانة يؤكد هنا وضع نصيب منسى بين األسباط، فكان نصيب أف :۱۰ع
أما نصيب سبط منسى فكان شمال هذا الوادى، أى أن نصيب أفرايم يقع جنوب نصيب منسى 
وفى غرب نصيب منسى يقع البحر األبيض المتوسط، أما شماله فكان سبط أشير من الناحية 

 .الغربية وسبط يساكر فى الشمال الشرقى
 
عض المدن الواقعة على الحدود بينه كان عدد سبط منسى كبيًرا فأعطاه يشوع ب :۱۱ع

 :وهذه المدن هى . وبين سبطى يساكر وأشير الواقعين شماله
 .كم باإلضافة إلى قراها وحقولها٦وهى اآلن بيسان التى تبعد عن نهر األردن : بيت شان 

 .بجوار مدينة جنين: يبلعام 
 ).٢٣: ١٢، ٢: ١١ص(مدينة تقع على البحر المتوسط : دور 

وكانت فيها العّرافة التى ذهب إليها . كم٩تقع جنوب شرق الناصرة على بعد  :عين دور 
 ).٧: ٢٨صم١(شاول فظهر له هناك صموئيل النبى 

 .كانت تقع فى حدود يساكر: تعنك 
 .كانت مدينة عظيمة ذات حضارة قديمة: مجدو 

تفعة وفيها يعنى بها الثالث مدن األخيرة وكانت مبنية على أراضى مر : المرتفعات الثالث 
 .عبادات لآللهة الوثنية تقدم على المرتفعات

 
تهاون سبط منسى وخاف، فلم يطرد السكان الكنعانيين من هذه البالد فسكن  :۱۲ع

 .معهم
 
بعدما قوى سبط منسى اكتفى بأخذ الجزية من سكان األرض الوثنيين وهذا خطأ  :۱۳ع

وجوا معهم وعبدوا أوثانهم وغضب اهللا عليهم عظيم كما ذكرنا وقع فيه بنو إسرائيل، فاختلطوا وتزا
 .فأذلهم وقوى عليهم سكان األرض األصليين كما يظهر من سفر القضاة

 



ابُِع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   السَّ

γ١٣١γ 

إذا أعطــاك اهللا قــوة وحماســة للحيــاة معــه، فــال تتهــاون وتضــيع هــذه الفرصــة وقــم واطــرد عنــك   ?
 .ك للشر من أجلهأفكارك الشريرة القديمة وعاداتك السيئة، فاهللا يساندك وينتظر محبتك ورفض

 
 ):۱۸-۱٤ع(المطالبة بنصيب أكبر ) ۳(

, ِلَماَذا َأْعطَْيَتِني قـُْرَعًة َواِحَدًة َوِحصًَّة َواِحَدًة َنِصيباً َوأَنَا َشْعٌب َعِظيمٌ «: َوقَاَل بـَُنو ُيوُسَف لَِيُشوعَ ١٤
؟ فَاْصَعْد ِإَلى اْلَوْعِر , ِإْن ُكْنَت َشْعبًا َعِظيماً « :فـََقاَل َلُهْم َيُشوعُ ١٥» ألَنَُّه ِإَلى اآلَن َقْد بَارََكِنَي الرَّبُّ

َراِيمَ , َواْقَطْع لِنَـْفِسَك ُهَناَك ِفي َأْرِض اْلِفِرزِّيِّيَن َوالرَّفَائِيِّينَ  فـََقاَل بـَُنو ١٦. »ِإَذا َضاَق َعَلْيَك َجَبُل َأفـْ
َعانِيِّ . َال َيْكِفيَنا اْلَجَبلُ «: يُوُسفَ  ِللَِّذيَن ِفي . يَن السَّاِكِنيَن ِفي َأْرِض اْلَواِدي َمرَْكَباُت َحِديدٍ َوِلَجِميِع اْلَكنـْ

َراِيَم َوَمَنسَّى, فـََقاَل َيُشوُع ِلبَـْيِت يُوُسفَ ١٧. »بـَْيِت َشاٍن َوقـَُراَها َولِلَِّذيَن ِفي َواِدي يـَْزَرِعيلَ  أَْنَت «: َأفـْ
ٌة َعِظيَمةٌ  فـَتَـْقطَُعُه , َبْل َيُكوُن َلَك اْلَجَبُل ألَنَُّه َوْعرٌ ١٨. َلَك قـُْرَعٌة َواِحَدةٌ  َال َتُكونُ . َشْعٌب َعِظيٌم َوَلَك قـُوَّ

اءُ . َوَتُكوُن َلَك َمَخارُِجهُ  َعانِيِّيَن َألنَّ َلُهْم َمرَْكَباِت َحِديٍد ألَنـَُّهْم َأِشدَّ  .»فـََتْطُرُد اْلَكنـْ
 
يب لمنسى ونصيب مع أن يشوع قد أعطاهم نصيبين، أى نص: قرعة واحدة  :۱٤ع

ألفرايم، ولكنهم لبعضهم يعبرون عن صغر هذا النصيب بقولهم قرعة واحدة وحصة واحدة أى 
 .أنه صغير كأنه نصيب واحد

 ٣٤٥٠٠نسمة وبنى افرايم  ٥٢٧٠٠انضم بنو يوسف لبعضهم وكان عدد بنى منسى 
ى األرض وتقدموا يشتكون ليشوع طالبين مساحة إضافية ف) ٢٦ص(حسب إحصاء سفر العدد 

 .لكثرة عددهم

 

منطقة جبلية فيها أشجار مثمرة تقع وسط نصيب سبط أفرايم وقد : جبل أفرايم  :۱٥ع

سمى الجبل هكذا ألنه يقع فى نصيب أفرايم وألن عليه أشجار مثمرة إذ أن كلمة أفرايم معناها 

 .مثمر
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ا األشجار غير طلب منهم يشوع التوجه إلى الغابات التى فى جبال أفرايم العالية ويقطعو 

المثمرة فى أرض الفرزيين والرفائيين ويبيدوا سكانها األصليين الساكنين وسط الغابات وهم 

 .الفرزيون والرفائيون فتصبح أرض صالحة للسكن ويسكنوا فيها

 

احتجوا بان الكنعانيين أقوياء فى تسلحهم بمركبات حديدية فال يستطيعون طردهم  :۱٦ع
وهذا يبين ضعف إيمان . طيعون السكنى معهم فالجبل ال يتسع لكليهماوامتالك أراضيهم وال يست

 .أفرايم بقوة اهللا القادرة أن تساندهم فى طرد األعداء
 
قال يشوع إن هذين السبطين العظيمين يحتاجان فعًال ألرض إضافية  :۱۸، ۱۷ع

ى ما يحصالن عليها بجهدهما من أراضى الجبل، كما أوضح لهم أن لهم الجبل ومخارجه أ
وراءه والمركبات الحديدية ال تقدر على السير فى الجبل وفى الغابات التى عليه بل تسير فى 

 .الوادى المنبسط فقط فال خوف منها هناك
فيشوع بهذا يحمسهم أن يعتمدوا على اهللا ويتقدموا ألنهم شعب عظيم ويطردوا القبائل 

 .الكنعانية الساكنة هناك

ـــًرا بالضـــعف، إذ   ? ـــا الشـــيطان بخطـــورة الجهـــادنحـــتج كثي ـــا نســـتطيع كـــل شـــيئ فـــى . يوهمن لكنن
 .المسيح الذى يقوينا
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اِمُن َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 نصيب سبط بنيامين

Rη Ε η 
 

 ):۳-۱ع(توبيخ المتراخين )  ۱(

َوُأْخِضَعِت اَألْرُض . َواْجَتَمَع ُكلُّ َجَماَعِة بَِني ِإْسَرائِيَل ِفي ِشيُلوَه َوَنَصُبوا ُهَناَك َخْيَمَة اِالْجِتَماعِ ١
اَمُهمْ  َعُة َأْسَباطٍ , َل ِممَّْن َلْم يـَْقِسُموا َنِصيبَـُهمْ َوبَِقَي ِمْن بَِني ِإْسَرائِي٢. ُقدَّ : فـََقاَل َيُشوُع ِلَبِني ِإْسَرائِيلَ ٣. َسبـْ

ُخوِل ِالْمِتَالِك اَألْرِض الَِّتي َأْعطَاُكْم ِإيَّاَها الرَّبُّ ِإَلُه آبَائِ « ُتْم ُمتَـَراُخوَن َعِن الدُّ  ُكْم؟َحتَّى َمَتى أَنـْ
 
ئيل، أى اليهود التابعين للسبعة أسباط التى لم تمتلك أرًضا اجتمع جماعة بنى إسرا :۱ع

بعد، وكان اجتماعهم فى مدينة تسمى شيلوه، وهى مدينة تتوسط أرض الميعاد وأقاموا فيها خيمة 
وقد كانت خيمة االجتماع قبًال فى الجلجال . االجتماع ليسهل على كل األسباط الوصول إليها

سـنة فى  ٣٠٠ونهر األردن، وبقيت خيمة االجتماع نحو  نحو ست سنوات، وهى بجوار أريحا
، ثم )٤صم١(شـيلوه حتى اغتصب الفلسطينيون تابوت العهد أيام عالى الكاهن وصموئيل النبى 

 ). ٦صم٢(أعاد داود تابوت العهد إلى أورشليم ونصب الخيمة هناك 
 .ضرة الربوقد كان اجتماع بنى إسرائيل أمام خيمة االجتماع ليتم التقسيم فى ح

وقد خضعت القبائل الكنعانية لبنى إسرائيل واستسلموا، والبعض هرب، ولكن مازالت بعض 
فالخضوع خضوع جزئى وليس كامًال وسيتم تقسيم األرض على أن . المناطق تمتلكها هذه القبائل

 .يستكمل كل سبط طرد الباقين من الكنعانيين

 
شمعون وزبولون ويساكر وأشير ونفتالى بنيامين و : األسباط السبعة الباقية هى  :۲ع

، ألن الخمسة أسباط األخرى أخذت نصيبها )١٩، ١٨ص(ودان، وستأخذ نصيبها كما ذكر فى 

 .شرق األردن وغربه كما ذكر فى األصحاحات السابقة
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وّبخ يشوع باقى األسباط لتكاسلهم عن امتالك نصيبهم فى أرض كنعان وتحرير  :۳ع

ان الكنعانيين، ألن وعد اهللا صادق، فقد أعطاها لهم، أى أنه مستعد األجزاء الباقية من السك

 .لمساعدتهم فى امتالك األرض وطرد األشرار منها

وتوبيخ يشوع يرمز لتوبيخ المسيح يسوع للمدعوين الذين اعتذروا عن حضور العرس 

 ).٣: ٢٢مت(

عن العمل التالى لها ليتك تبدأ كل عمل بالصالة ليتدخل اهللا، واعلم أن الصالة ال تغنى  ?
 .ولكنها تباركه

 
 ):۱۰-٤ع(اختيار مندوبين للتقسيم )  ۲(

َهاُتوا َثالَثََة رَِجاٍل ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط فَُأْرِسَلُهْم فـَيَـُقوُموا َوَيِسيُروا ِفي اَألْرِض َوَيْكُتُبوَها ِبَحَسِب ٤
َعِة َأْقَسامٍ َوْليَـْقِسُموَها ِإلَ ٥. ُثمَّ يَْأُتوا ِإَليَّ , أَْنِصَبِتِهمْ  ُيِقيُم يـَُهوَذا َعَلى ُتُخِمِه ِمَن اْلَجُنوبِ , ى َسبـْ َويُِقيُم , فـَ

َمالِ  َعَة َأْقَسامٍ ٦. بـَْيُت يُوُسَف َعَلى ُتُخِمِهْم ِمَن الشِّ ُتْم َتْكُتُبوَن اَألْرَض َسبـْ ثُمَّ تَْأُتوَن ِإَليَّ ُهَنا فَأُْلِقي , َوأَنـْ
. َألنَّ َكَهُنوَت الرَّبِّ ُهَو َنِصيبُـُهمْ , ألَنَُّه لَْيَس ِلالَِّويِّيَن ِقْسٌم ِفي َوَسِطُكمْ ٧. الرَّبِّ ِإَلِهَنا َلُكْم قـُْرَعًة َهُهَنا َأَمامَ 

يَّاُه الَِّذي َأْعطَاُهْم إِ , َوَجاُد َورَُأوبـَْيُن َوِنْصُف ِسْبِط َمَنسَّى َقْد َأَخُذوا َنِصيبَـُهْم ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ َنْحَو الشُُّروقِ 
اِهِبيَن ِلِكَتابَِة اَألْرضِ . فـََقاَم الرَِّجاُل َوَذَهُبوا٨. »ُموَسى َعْبُد الرَّبِّ  ِاْذَهُبوا َوِسيُروا ِفي «: َوَأْوَصى َيُشوُع الذَّ

  .»ثُمَّ اْرِجُعوا ِإَليَّ فَأُْلِقي َلُكْم ُهَنا قـُْرَعًة َأَماَم الرَّبِّ ِفي ِشيُلوهَ , اَألْرِض َواْكُتُبوَها
َعَة َأْقَساٍم ِفي ِسْفرٍ ٩ ُثمَّ َجاُءوا ِإَلى َيُشوَع , َفَساَر الرَِّجاُل َوَعبَـُروا ِفي اَألْرِض وََكَتُبوَها َحَسَب اْلُمُدِن َسبـْ

وُع اَألْرَض َوُهَناَك َقَسَم َيشُ , فَأَْلَقى َلُهْم َيُشوُع قـُْرَعًة ِفي ِشيُلوَه َأَماَم الرَّبِّ ١٠. ِإَلى اْلَمَحلَِّة ِفي ِشيُلوهَ 
 .لَِبِني ِإْسَرائِيَل َحَسَب ِفَرِقِهمْ 

 
يقسموا األرض إلى سبعة أقسام ليأخذ كل قسم نصيب : يكتبوها بحسب أنصبتهم  :٤ع

 .منها بالقرعة



اِمُن َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ١٣٥γ 

طلب يشوع من رؤساء األسباط السبعة أن يختاروا ثالثة رجال يتميزون بالنشاط والدقة، 
أرض كنعان الباقية وتقسيمها إلى سبعة أقسام  رجًال يقومون بفحص ٢١فتتكون جماعة من 

 .لتوزع على األسباط السبعة الباقية بالقرعة
 

بعد تقسيم األرض الباقية إلى سبعة أقسام توزع على األسباط، ويكون فى جنوب  :٥ع
أرض كنعان سبط يهوذا ويقع شماله بيت يوسف أى سبطى أفرايم ونصف سبط منسى الذى 

 .نصف سبط منسى اآلخر امتلك شرق األردنامتلك غرب األردن ألن 
 
كانت طريقة التقسيم تتم بمعاينة األرض فى كل جهاتها وكتابة وصف محتوياتها من  :٦ع

 .مدن وأنهار ومزارع ومراعى ووديان، ثم تطرح القرعة ليحدد اهللا لكل سبط جهة من األرض
 
عيها ليعيشوا وسط أما الالويون فال نصيب لهم فى األرض بل يعطون مدًنا بمرا :۷ع

وال ننسى أن سبطين ونصف قد نالوا ). ٢١ص(األسباط فى أرض كنعان كما سيجئ فى 
 .نصيبهم فى شرق األردن من يد موسى

 
 .كتاب: سفر  :۱۰-۸ع

َم المندوبون ذلك كما قال يشوع ومن الواضح أنهم كانوا قد تعلموا مبادئ المساحة . تمَّ
صر، وأتوا بما كتبوا ليشوع ليلقى القرعة أمام الرب ويحّدد والقياس من المصريين عند غربتهم بم

 .مكان كل سبط
 .وتظهر نعمة اهللا وحمايته لهذه الجماعة، فلم يتعرض لهم أصحاب األرض الوثنية

وقد روعى فى التقسيم، ليس فقط المساحة، بل مدى خيرات األرض من مياه وزروع أى 
 .من جميع النواحى

عى يشوع عدد كل سبط، فأعطى للسبط الكبير عدًدا مساحة أكبر وبعد التقسيم بالقرعة را
 .أخذها من األسباط األقل عدًدا



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١٣٦γ 

إعلم أن اهللا يختار لك موقعك فى الحياة، فال تتذمر وال تقلق فأنت الشخص المناسب فى  ?
 .الموقع المناسب حسب خطة اهللا لخالصك وخالص العالم

 
 ):۲۰-۱۱ع(نصيب سبط بنيامين )  ۳(

َياِميَن َحَسَب َعَشاِئرِِهمْ َوطَ ١١ َوَخَرَج ُتُخُم قـُْرَعِتِهْم بـَْيَن بَِني يـَُهوَذا َوبَِني . َلَعْت قـُْرَعُة ِسْبِط بَِني بِنـْ
َوَصِعَد التُُّخُم ِإَلى َجاِنِب َأرِيَحا ِمَن الشَِّماِل . وََكاَن ُتُخُمُهْم ِمْن ِجَهِة الشَِّماِل ِمَن اُألْرُدنِّ ١٢. يُوُسفَ 

َوَعبَـَر التُُّخُم ِمْن ُهَناَك ِإَلى ُلوَز ِإَلى ١٣. وََكاَنْت َمَخارُِجُه ِعَ◌ُ◌ْنَد بـَرِّيَِّة بـَْيِت آِونَ , ِعَد ِفي اْلَجَبِل َغْرباً َوصَ 
َلى َجُنوِب بـَْيِت َونـََزَل التُُّخُم ِإَلى َعطَاُروِت ِإدَّاَر َعَلى اْلَجَبِل الَِّذي إِ ) ِهَي بـَْيُت ِإيلَ . (َجاِنِب ُلوَز اْلَجُنوِبيِّ 

َواْمَتدَّ التُُّخُم َوَداَر ِإَلى ِجَهِة اْلَغْرِب َجُنوبًا ِمَن اْلَجَبِل الَِّذي ُمَقاَبِ◌َل بـَْيِت ُحوُروَن ١٤. ُحوُروَن السُّْفَلى
 . َهِذِه ِهَي ِجَهُة اْلَغْربِ . ُهوَذاَمِديَنٌة لَِبِني يَـ ) ِهَي قـَْريَُة يـََعارِيمَ . (وََكاَنْت َمَخارُِجُه ِعْنَد قـَْريَِة بـَْعلٍ . َجُنوباً 
َونـََزَل ١٦. َوَخَرَج التُُّخُم َغْربًا َوَخَرَج ِإَلى َمْنَبِع ِمَياِه نـَْفُتوحَ . َوِجَهُة اْلَجُنوِب ِهَي َأْقَصى قـَْريَِة يـََعارِيمَ ١٥

َونـََزَل ِإَلى , ي ِفي َواِدي الرَّفَائِيِّيَن ِشَماالً التُُّخُم ِإَلى َطَرِف اْلَجَبِل الَِّذي ُمَقاَبِ◌َل َواِدي اْبِن ِهنُّوَم الَّذِ 
َماِل َوَخَرَج ِإَلى ١٧. َونـََزَل ِإَلى َعْيِن ُروَجلَ , َواِدي ِهنُّوَم ِإَلى َجاِنِب اْلَيُبوِسيِّيَن ِمَن اْلَجُنوبِ  َواْمَتدَّ ِمَن الشِّ

َوَعبَـَر ١٨, َونـََزَل ِإَلى َحَجِر بُوَهَن ْبِن رَُأوبـَْينَ , َبِة َأُدمِّيمَ َوَخَرَج ِإَلى َجِليُلوَت الَِّتي ُمَقاِبَل َعقَ , َعْيِن َشْمسٍ 
. َوَعبَـَر التُُّخُم ِإَلى َجاِنِب بـَْيِت ُحْجَلَة ِشَماالً ١٩. َونـََزَل ِإَلى اْلَعَربَةِ , ِإَلى اْلَكِتِف ُمَقاِبَل اْلَعَربَِة ِشَماالً 
 . َهَذا ُهَو ُتُخُم اْلَجُنوبِ . ِن َبْحِر اْلِمْلِح ِشَماًال ِإَلى َطَرِف اُألْرُدنِّ َجُنوباً وََكاَنْت َمَخارُِج التُُّخِم ِعْنَد ِلَسا

َياِميَن َمَع ُتُخوِمِه ُمْسَتِديرًا َحَسَب . َواُألْرُدنُّ يـَْتُخُمُه ِمْن ِجَهِة الشَّْرقِ ٢٠ فـََهَذا ُهَو َنِصيُب بَِني بِنـْ
 .َعَشائِرِِهمْ 
 
 ).٢: ٧ص(كم  ٩,٥ع شرق بيت إيل بنحو تق: بيت أون  :۲۰-۱۱ع

 .بيت إيل وتقع فى منتصف المسافة بين أورشليم ونابلس: لوز 
 ).٢: ١٦ص(كم ١١تقع شمال أورشليم بنحو : عطاروت أدار 

 ).١٠: ١٠ص(كم ١٢تقع شمال غرب أورشليم بنحو : حورون السفلى 



اِمُن َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ١٣٧γ 

يبة من أورشليم تدعى أيًضا يعاريم وهى إحـدى المدن فى نصيب يهوذا وقر : بعل 

 ).٩: ١٥ص(

 ).٩: ١٥ص(تقع شمال غرب أورشليم : مياه نفتوح 

ويسكن شماله الرفائيون وجنوبه ) ٨: ١٥ص(تقع جنوب وغرب أورشليم : وادى ابن هنوم 

 .اليبوسيون وهم من سكان األرض األصليين

 ).١٩: ٤ص(هى نفس الجلجال مركزهم األول قبل شيلوه : جليلوت 

 ).٦: ١٥ص(ى األرض المرتفعة التى تقع شمال العربة أى الوادى بروًزا ف: الكتف 

تحدد موقع سبط بنيامين كصانع سالم بين السبطين المتنازعين، أفرايم شماًال ويهوذا 

 :جنوًبا، وأعطاه اهللا أرًضا صغيرة حسب عدده ولكنها متميزة 

 .لوقوع أورشليم مدينة الملك العظيم بها -١

 .الدفاع عنها بعدد قليل من السكانألنها أراضى مرتفعة فيسهل  -٢

 .محاطة بتالل تجعل الوصول إليها صعًبا وتحت المراقبة -٣

لذلك نلمس براعة بنى بنيامين فى القتال وفى الرماية كما سيظهر فى معارك سفر القضاة 

 ).٢٠ص(

وكانت حدود بنيامين شرقا نهر األردن حتى مصبه فى البحر الميت، وغربا نصيب سبط 

نصيب سبط أفرايم وجنوًبا نصيب سبط يهوذا وقد ذكرت المدن المذكورة هنا فى  دان وشماالً 

 ).٨خريطة (ألنها هى نفس حدود سبط يهوذا ) ١٥ص(

ويالحظ أن سبط بنيامين يقع بجوار شيلوه التى تقع بسبط أفرايم حيث خيمة االجتماع، ثم 

وبهذا تتحقق نبوة موسى . اميننقلت الخيمة أيام داود إلى أورشليم التى تقع فى نصيب سبط بني

 ).١٢: ٣٣تث..." (حبيب الرب يسكن لديه آمًنا"فى بركته لسبط بنيامين حيث قال 

 ).٩: ٥مت(ليتك تكون صانع سالم فى موقعك بين الجميع فتدعى ابًنا هللا  ?
 
 



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١٣٨γ 

 ):۲٦-۲۱ع(مدن بنيامين )  ٤(

َياِميَن َحَسَب َعَشائِ ٢١  َأرِيَحا َوبـَْيَت ُحْجَلَة َوَواِدي َقِصيَص : رِِهمْ وََكاَنْت ُمُدُن ِسْبِط بَِني بـَنـْ
ِستَّ , وََكْفَر اْلَعمُّوِنيِّ َواْلُعْفِني َوَجَبعَ ٢٤َواْلَعوِّيَم َواْلَفارََة َوَعْفَرَة ٢٣َوبـَْيَت اْلَعَربَِة َوَصَمارَاِيَم َوبـَْيَت ِإيَل ٢٢

ُعوَن َوالرَّ ٢٥. َعَشَرَة َمِديَنًة َمَع ِضَياِعَها  َواْلِمْصَفاَة َواْلَكِفيَرَة َواْلُموَصَة ٢٦اَمَة َوبَِئيُروَت ِجبـْ
َلَع َوآَلَف َواْلَيُبوِسيَّ ٢٨َورَاَقَم َويـََرْفِئيَل َوتـََراَلَة ٢٧ َعَة َوِقْريَةَ ) ِهَي ُأوُرَشِليمُ . (َوَصيـْ َأْرَبَع َعَشَرَة َمِديَنًة . َوِجبـْ

َياِميَن َحَسَب َعَشاِئرِِهمْ َهَذا ُهَو َنِصيُب بَِني بِ . َمَع ِضَياِعَها  .نـْ
 

حدد الكتاب المدن بأسمائها، ونالحظ وقوع أورشليم فى نصيب سبط بنيامين ويشمل 
 :نصيب بنيامين ثالثين مدينة أهمها 

 .وهى أول مدينة استولى عليها يشوع فى أرض كنعان: أريحا 
بالوجود فى حضرة اهللا، فتنال  إذا كنت قريًبا فى سكنك من الكنيسة فاستغل هذه الفرصة لتتمتع ?

 .سالًما ال يعبر عنه وتزداد أشواقك الروحية



ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ١٣٩γ 

 

ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ
 أنصبة الستة أسباط الباقية

Rη Ε η 
 

يشمل هذا األصحاح أنصبة أسباط شمعون وزبولون ويساكر وأشير ونفتالى ودان باإلضافة 
 .إلى نصيب يشوع بن نون نفسه

  
 ):۹-۱ع(نصيب سبط شمعون )  ۱(

وََكاَن َنِصيبُـُهْم َداِخَل . ِط بَِني ِشْمُعوَن َحَسَب َعَشاِئِرِهمْ ِلِسبْ , َوَخَرَجِت اْلُقْرَعُة الثَّانَِيُة ِلَشْمُعونَ ١
ُر َسْبٍع ٢. َنِصيِب بَِني يـَُهوَذا َوَحَصُر ُشوَعاَل َوبَاَلُة َوَعاَصُم ٣. َوُموَالَدةُ ) َوَشَبعُ (َفَكاَن َلُهْم ِفي َنِصيِبِهْم بِئـْ

َثَالَث . َوبـَْيُت لََباُوَت َوَشاُروَحْينِ ٦ُت اْلَمرَْكُبوِت َوَحَصُر ُسوَسَة َوِصْقَلُغ َوبـَيْ ٥َوأَْلُتوَلُد َوبـَُتوُل َوُحْرَمُة ٤
َوَجِميُع الضَِّياِع الَِّتي ٨. َأْرَبُع ُمُدٍن َمَع ِضَياِعَها. َعْيُن َوِرمُّوُن َوَعاتـَُر َوَعاَشانُ ٧. َعَشَرَة َمِديَنًة َمَع ِضَياِعَها

. َهَذا ُهَو َنِصيُب ِسْبِط بَِني َشْمُعوَن َحَسَب َعَشائِرِِهمْ . َلِة بـَْئِر رَاَمِة اْلَجُنوبِ َحَواَلْي َهِذِه اْلُمُدِن ِإَلى بـَعْ 
َفَمَلَك بـَُنو , َألنَّ ِقْسَم بَِني يـَُهوَذا َكاَن َكِثيرًا َعَلْيِهمْ . َوِمْن ِقْسِم بَِني يـَُهوَذا َكاَن َنِصيُب بَِني َشْمُعونَ ٩

 .مْ َشْمُعوَن َداِخَل َنِصيِبهِ 
 
عند تحديد نصيب يهوذا، ُوِجَد أنه كبير على السبط، فُأِخَذ جزء من نصيبه لسبط  :۱ع
 .شمعون
 
كان عدد مدن شمعون ثالثة عشر مدينة ألن بئر سبع وشبع اسمان لمدينة  :٦-۲ع

 ).٢٨: ١٥ص(واحدة، وقد كانت بئر سبع من نصيب يهوذا وأعطيت ألخيه شمعون 
 
شمعون شرًقا وشماًال هى نصيب يهوذا وغرًبا البحر  بذلك تكون حدود نصيب :۹-۷ع

 ).٨خريطة (األبيض وجنوًبا آخر حدود بالد اليهود 



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١٤٠γ 

أعطى سبط يهوذا جزًءا من نصيبه لسبط شمعون، وهذا يبين المحبة بين األسباط والخضوع  ?
خضع إشرك المحتاجين فى معيشتك لتشبعوا مًعا من نعم اهللا، وا. للقائد أو الخادم وهو يشوع

لرأس الكنيسة المسيح الذى أعطى حياته على الصليب حًبا فينا فتزداد محبتك كل يوم نحو 
 .من حولك

 
 ):۱٦-۱۰ع(نصيب سبط زبولون )  ۲(

 . وََكاَن ُتُخُم َنِصيِبِهْم ِإَلى َسارِيدَ . َوطََلَعِت اْلُقْرَعُة الثَّالَِثُة لَِبِني زَبُوُلوَن َحَسَب َعَشاِئرِِهمْ ١٠
 , َد ُتُخُمُهْم َنْحَو اْلَغْرِب َوَمْرَعَلَة َوَوَصَل ِإَلى َدبَّاَشَة َوَوَصَل ِإَلى اْلَواِدي الَِّذي ُمَقاَبِ◌َل يـَْقنَـَعامَ َوَصعِ ١١
َرِة َوَصِعَد إِ , َوَداَر ِمْن َسارِيَد َشْرقًا َنْحَو ُشُروِق الشَّْمِس َعَلى ُتُخِم ِكْسُلوِت تَاُبورَ ١٢ بـْ َلى َوَخَرَج ِإَلى الدَّ

َوِمْن ُهَناَك َعبَـَر َشْرقًا َنْحَو الشُُّروِق ِإَلى َجتَّ َحافـََر ِإَلى ِعتَّ قَاِصيَن َوَخَرَج ِإَلى رِمُّوَن َواْمَتدَّ ١٣, يَاِفيعَ 
َعةَ  َوَقطََّة َونـَْهَالَل ١٥يَل وََكاَنْت َمَخارُِجُه ِعْنَد َواِدي يـَْفَتْحئِ , َوَداَر ِبَها التُُّخُم ِشَماالً ِإَلى َحنَّاُتونَ ١٤. ِإَلى نـَيـْ

َنَتا َعَشَرَة َمِديَنًة َمَع ِضَياِعَها. َوِشْمُروَن َوَيَداَلَة َوبـَْيِت َلْحمٍ  َهَذا ُهَو َنِصيُب بَِني زَبُوُلوَن َحَسَب ١٦. اثـْ
 .َهِذِه اْلُمُدُن َمَع ِضَياِعَها. َعَشائِرِِهمْ 

 

يرة طبرية وشماًال نصيبا نفتالى شمل النصيب المساحة التى يحدها شرًقا بح :۱٦-۱۰ع
) التجلى(ويشمل مدينة الناصرة وجبل تابور . وأشير، وغرًبا نصيب أشير وجنوًبا نصيب يساكر

بلد (ومدينة اسمها بيت لحم زبولون، وهى غير بيت لحم يهوذا مكان مولد المسيح، وجت حافر 
الرئيسية المسماة طريق البحر  وكانت أرضه خصبة جًدا، كما أن الطريق التجارية). يونان النبى

 ).٨خريطة (والقادمة من البحر األبيض إلى الشرق كانت تمر بأرضه 
إذا كانت األسباط قد اهتمت أن تمتلك نصيبها فى أرض كنعان، فليتك تهتم بنصيبك السماوى  ?

الذى ترمز إليه كل خيرات األرض، أما خيرات نصيبك السماوى فال يعبر عنها وتستطيع أن 
 .رف عنها شيًئا من خالل اختبار الصالة والتأمل فتستريح نفسك وتفرحتع

 
 



ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ١٤١γ 

 ):۲۳-۱۷ع(نصيب سبط يساكر )  ۳(

وََكاَن ُتُخُمُهْم ِإَلى يـَْزَرِعيَل ١٨. لَِبِني َيسَّاَكَر َحَسَب َعَشائِِرِهمْ . َوَخَرَجِت اْلُقْرَعُة الرَّابَِعُة ِلَيسَّاَكرَ ١٧
َوَرَمَة َوَعْيِن َجنِّيَم َوَعْيِن ٢١َورَبِّيَت َوِقْشُيوَن َوآَبَص ٢٠َحَفارَاِيَم َوِشيُئوَن َوأَنَاَحَرَة وَ ١٩َواْلِكْسُلوِت َوُشوَنَم 
َة َوبـَْيِت َفصَّْيصَ  َوَوَصَل التُُّخُم ِإَلى تَابُوَر َوَشْحِصيَمَة َوبـَْيِت َشْمٍس وََكاَنْت َمَخارُِج ُتُخِمِهْم ِعْنَد ٢٢. َحدَّ

اْلُمُدُن َمَع . َهَذا ُهَو َنِصيُب بَِني َيسَّاَكَر َحَسَب َعَشاِئرِِهمِ ٢٣. تَّ َعَشَرَة َمِديَنًة َمَع ِضَياِعَهاسِ . اُألْرُدنِّ 
 .ِضَياِعَها
 
يحد نصيب سبط يساكر شرًقا نهر األردن، وشماًال نصيب زبولون، غرًبا  :۲۳-۱۷ع

أقام فيها المسيح ابن األرملة؛ وبه مدينة نايين التى . وجنوًبا نصيب نصف سبط منسى الغربى
وتشمل سهل يزرعيل الذى يمتد من نهر األردن إلى البحر األبيض وتتميز أرضه بالخصوبة 

وعاش آخاب الملك فى مدينة يزرعيل حيث أخذ كرم نابوت اليزرعيلى وبه مدينة ). ٨خريطة (
 ).٤مل٢(شونم التى عاشت بها المرأة الشونمية أيام إليشع النبى 

ك اهللا نصيًبا فى هذه الحياة يشمل مواهب وقدرات مختلفة ترمز إليها هذه المدن التى أعطا ?
فليتك تستغل هذه القدرات لمجد اهللا وتكون أميًنا فيها ألنك وكيل فيها . امتلكها سبط يساكر

 .عن صاحبها وهو اهللا الذى ستقدم له حساب وكالتك فى اليوم األخير
 
 ):۳۱-۲٤ع(نصيب سبط أشير )  ٤(

وََكاَن ُتُخُمُهْم َحْلَقَة َوَحِلي ٢٥. َوَخَرَجِت اْلُقْرَعُة اْلَخاِمَسُة ِلِسْبِط بَِني َأِشيَر َحَسَب َعَشائِرِِهمْ ٢٤
َنةَ ٢٦َوبَاَطَن َوَأْكَشاَف  َو َورََجَع َنحْ ٢٧. َوأَلَّمََّلَك َوَعْمَعاَد َوِمْشآَل َوَوَصَل ِإَلى َكْرَمَل َغْربًا َوِإَلى ِشيُحوِر لِبـْ

َوَوَصَل ِإَلى زَبُوُلوَن َوِإَلى َواِدي يـَْفَتْحِئيَل ِشَماِليَّ بـَْيِت اْلَعاِمِق َونَِعيِئيَل , َمْشِرِق الشَّْمِس ِإَلى بـَْيِت َداُجونَ 
ُروَن َوَرُحوَب َوَحمُّوَن َوقَانََة ِإَلى َصْيُدوَن اْلَعِظيَمةِ ٢٨َوَخَرَج ِإَلى َكابُوَل َعِن اْلَيَساِر   . َوَعبـْ

ُثمَّ رََجَع التُُّخُم ِإَلى ُحوَصَة وََكاَنْت َمَخارُِجُه , َورََجَع التُُّخُم ِإَلى الرَّاَمِة َوِإَلى اْلَمِديَنِة اْلُمَحصََّنِة ُصورٍ ٢٩
َنَتاِن َوِعْشُروَن َمِديَنًة َمَع ضِ . َوُعمََّة َوَأِفيَق َورَُحوبَ ٣٠. ِعْنَد اْلَبْحِر ِفي ُكورَِة َأْكزِيبَ  َهَذا ُهَو ٣١. َياِعَهااثـْ

 .َهِذِه اْلُمُدُن َمَع ِضَياِعَها. َنِصيُب ِسْبِط بَِني َأِشيَر َحَسَب َعَشاِئرِِهمْ 
 



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١٤٢γ 

يحده شرًقا نصيب سبط نفتالى وشماًال حدود بالد اليهود وغرًبا البحر  :۳۱-۲٤ع
د وأرضه خصبة وبها معادن كالحدي. األبيض وجنوًبا نصيبا زبولون ونصف منسى الغربى

ويشمل ). ١٧: ٥قض(ودبورة القاضية ) ٣٦: ٢لو(ومنه حنة النبية . والنحاس فى الجزء الشمالى
ويشمل أيًضا جبل ) ١٢-١: ٢يو(نصيبه مدينة قانا الجليل حيث حول المسيح الماء إلى خمر 

، ١٨مل١(الكرمل الذى يقع بجوار البحر المتوسط وذكر كثيًرا فى حياة إيليا وأليشع النبيين 
وكانت بجواره أمالك نابال الكرملـى زوج أبيجـايـل الـذى عاش فى أيام داود النبى ). ٤، ٢مل٢
 ).٨خريطة ) (٢٥صم١(
اشكر اهللا كل يوم على عطاياه لك لتشعر بأبوته ومحبته وتتمتع بلذة الحياة بين يديه، فعظمة  ?

 .هذه األراضى التى امتلكها سبط أشير هى أنها من يد اهللا
 
 ):۳۹-۳۲ع(بط نفتالى نصيب س)  ٥(

وََكاَن ُتُخُمُهْم ِمْن ٣٣. لَِبِني نـَْفَتاِلي َحَسَب َعَشاِئرِِهمْ . لَِبِني نـَْفَتاِلي َخَرَجِت اْلُقْرَعُة السَّاِدَسةُ ٣٢
 . ارُِجُه ِعْنَد اُألْرُدنِّ وََكاَنْت َمخَ . َحاَلَف ِمَن اْلبَـلُّوَطِة ِعْنَد َصَعنَـنِّيَم َوَأَداِمي النَّاِقِب َويـَْبِنِئيَل ِإَلى َلقُّومَ 

َوَوَصَل , َوَخَرَج ِمْن ُهَناَك ِإَلى ُحقُّوَق َوَوَصَل ِإَلى زَبُوُلوَن َجُنوباً , َورََجَع التُُّخُم َغْربًا ِإَلى َأْزنُوِت تَابُورَ ٣٤
ُة َوَرقَُّة َوُمُدٌن مُ ٣٥. َوِإَلى يـَُهوَذا اُألْرُدنِّ َنْحَو ُشُروِق الشَّْمسِ , ِإَلى َأِشيَر َغْرباً  ُر َوَحمَّ يُم َوَصيـْ َحصََّنٌة الصِّدِّ

َوِيْرُأوُن َوَمْجَدُل ِإيَلٍ◌ َوُحورِيُم ٣٨َوقَاِدُش َوِإْذَرِعي َوَعْيُن َحاُصوَر ٣٧َوَأَداَمُة َوالرَّاَمُة َوَحاُصوُر ٣٦وَِكنَّارَُة 
َهَذا ُهَو َنِصيُب ِسْبِط بَِني نـَْفَتاِلي َحَسَب ٣٩. اِعَهاَوبـَْيُت َعَناَة َوبـَْيُت َشْمٍس ِتْسَع َعْشَرَة َمِديَنًة َمَع ِضيَ 

 .اْلُمُدُن َمَع ِضَياِعَها. َعَشائِرِِهمِ 
 
يحده شرًقا نهر األردن عند ينابيعه، وشماًال حدود بالد اليهود، وغرًبا نصيب  :۳۹-۳۲ع

 ).٨خريطة (سبط أشير، وجنوًبا نصيب سبط زبولون 
المسيح فى مجمعها، وصنع بها معجزاته، ومدينة كورازين  وبه مدينة كفرناحوم التى وعظ

وعاش طوبيا فى أرض ). ٦: ٤قض(وقادش نفتالى التى سكن فيها باراق ). ١٥، ١٣: ١٠لو(
 ).١طو(نفتالى قبل أن ُيسَبى إلى نينوى 



ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ١٤٣γ 

فكن . وعد اهللا شعبه أن يهبهم أرض كنعان، فها هو اآلن يقسم لهم األرض بيد قائدهم يشوع ?
ا من وعود اهللا لك وأنه البد أن يتممها مهما طال الزمن ومهما أحاطت بك الظروف واثقً 

 .المعاكسة
 
 ):٤۸-٤۰ع(نصيب سبط دان )  ٦(

وََكاَن ُتُخُم َنِصيِبِهْم َصْرَعَة ٤١. ِلِسْبِط بَِني َداَن َحَسَب َعَشاِئِرِهْم َخَرَجِت اْلُقْرَعُة السَّاِبَعةُ ٤٠
َلَة ٤٢ٍس َوَأْشَتُأوَل َوِعيَرَشمْ  َوِإْلتَـَقْيَه َوِجبَُّثوَن َوبـَْعَلَة ٤٤َوِإيُلوَن َوِتْمَنَة َوَعْقُروَن ٤٣َوَشَعَلبـَّْيِن َوأَيـَُّلوَن َويِتـْ

َج َوَخرَ ٤٧. َوِمَياَه اْليَـْرُقوَن َوالرَّقُّوَن َمَع التُُّخوِم الَِّتي ُمَقاَبِ◌َل يَافَا٤٦َويـَُهوَد َوبَِني بـََرَق َوَجتَّ رِمُّوَن ٤٥
ُهْم َوَصِعَد بـَُنو َداَن َوَحارَبُوا َلَشَم َوَأَخُذوَها َوَضَربُوَها ِبَحدِّ السَّْيِف َوَمَلُكوَها  , َوَسَكُنوَهاُتُخُم بَِني َداَن ِمنـْ

اْلُمُدُن َمَع  َهِذهِ . َهَذا ُهَو َنِصيُب ِسْبِط بَِني َداَن َحَسَب َعَشائِرِِهمْ ٤٨. َوَدُعوا َلَشَم َداَن َكاْسِم َداَن أَبِيِهمْ 
 .ِضَياِعَها
 
اغتصب األموريون جزًءا من نصيب : ) ٤٧ع(خرج تخم بنى دان منهم  :٤۸-٤۰ع
 .بنى دان

كان دان أكبر األسباط عدًدا بعد يهوذا وكان نصيبه األصلى بجوار سبط يهوذا، يحده 
هوذا شرًقا نصيب بنيامين وشماًال نصيب أفرايم وغرًبا البحر األبيض وجنوًبا نصيب ي

فأرسلوا يبحثون عن أرض ) ٤٧ع(ولكن األموريين طردوهم من بعض نصيبهم ). ٨خريطة(
) ٤٧ع(، وفعًال أخذوا اليش التى هى لشم )١٠-٢: ١٨قض(أخرى مناسبة  حتى يستولوا عليها 

حيث منابع نهر األردن وبجوار جبل حرمون الذى . وما حولها والتى تقع شمال شرق بالد اليهود
، وقد تمت )١٨قض(وقد ذكرت حادثة امتالك سبط دان لهذه المناطق فى . خ حالًياهو جبل الشي

هذه األحداث بعد موت يشوع بقليل وأضيفت هذه الحادثة هنا غالًبا بيد صموئيل النبى ألن يشوع 
 .كان قد مات

 لم يستسلم سبط دان الغتصاب سكان األرض الوثنيين جزًءا من أرضهم وحاربوا وامتلكوا جزًءا ?
فال تستسلم لحروب إبليس بل قاومه بقوة اهللا وسينصرك عليه ويهبك كل . آخر فى الشمال

 .احتياجاتك الروحية
 



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١٤٤γ 

 ):٥۱-٤۹ع(نصيب يشوع )  ۷(

تَـَهْوا ِمْن ِقْسَمِة اَألْرِض َحَسَب ُتُخوِمَها َأْعَطى بـَُنو ِإْسَرائِيَل َيُشوَع ْبَن نُوَن َنِصيبًا ِفي ٤٩ َوَلمَّا انـْ
َراِيمَ : َحَسَب قـَْوِل الرَّبِّ َأْعَطْوُه اْلَمِديَنَة الَِّتي طََلبَ ٥٠. َوَسِطِهمْ  فـَبَـَنى اْلَمِديَنَة , ِتْمَنَة َسارََح ِفي َجَبِل َأفـْ

ْسَباِط بَِني َهِذِه ِهَي األَْنِصَبُة الَِّتي َقَسَمَها أَِلَعازَاُر اْلَكاِهُن َوَيُشوُع ْبُن نُوَن َوُرَؤَساُء آبَاِء أَ ٥١. َوَسَكَن ِبَها
تَـَهْوا ِمْن ِقْسَمِة اَألْرضِ , ِإْسَرائِيَل بِاْلُقْرَعِة ِفي ِشيُلوَه َأَماَم الرَّبِّ َلَدى بَاِب َخْيَمِة اِالْجِتَماعِ   .َوانـْ

 
بعد أن أكمل يشوع توزيع األرض على األسباط أخذ نصيبه وهو مدينة  :٥۰، ٤۹ع

ا يظهر محبة يشوع واهتمامه بشعبه قبل نفسه وهذ. التى تقع شمال جبال أفرايمتمنة سارح 
 .واتضاعه الذى يرمز للمسيح المتضع بتجسده واهتمامه بخالص أوالده مهما تكلف من بذل

 
 .انتهى بهذا تقسيم األرض ونال كل واحد نصيبه الذى حّدده له اهللا :٥۱ع

بركات روحية ال ليتك تقدم اآلخرين عن نفسك فى الكرامة والخيرات األرضية، حينئذ تنال  ?
 .يعبر عنها فى األرض وفى السماء، وٕان احتجت لبركات مادية يفيض عليك اهللا بسخاء

 
 



ْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ١٤٥γ 

 

ْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ   الِع
 مدن الملجـأ

Rη Ε η 
 

، وقد )٣٥ص(يتحدث األصحاح عن مدن الملجأ الست وشريعتها كما سبق فى سفر العدد 
تحددت ثالث مدن بشرق األردن وثالث بغربه بحيث ال يسافر الالجئ إليها من أى مكان بالبالد 

 .أكثر من ثالثين ميالً 
  
 :)٦-۱ع(شريعة مدن الملجأ )  ۱(

ُفِسُكْم ُمُدَن اْلَمْلَجِإ َكَما َكلَّْمُتُكْم َعَلى َيِد : ُقْل لَِبِني ِإْسَرائِيلَ «٢: َوقَاَل الرَّبُّ لَِيُشوعَ ١ اْجَعُلوا ألَنـْ
َها اْلَقاِتُل َضاِرُب نـَْفٍس َسْهوًا بَِغْيِر ِعْلمٍ ٣ُموَسى  فـَيَـْهُرُب ٤. مِ فـََتُكوَن َلُكْم َمْلَجًأ ِمْن َوِليِّ الدَّ . لِيَـْهُرَب ِإَليـْ

َويَِقُف ِفي َمْدَخِل بَاِب اْلَمِديَنِة َويـََتَكلَُّم ِبَدْعَواُه ِفي آَذاِن ُشُيوِخ تِْلَك , ِإَلى َواِحَدٍة ِمْن َهِذِه اْلُمُدنِ 
ِم َفَال ُيَسلُِّموا وَ ٥. فـََيُضمُّونَُه ِإَلْيِهْم ِإَلى اْلَمِديَنِة َويـُْعُطونَُه َمَكانًا فـََيْسُكُن َمَعُهمْ , اْلَمِديَنةِ  ِإَذا تَِبَعُه َوِليُّ الدَّ

ْبلُ , اْلَقاِتَل بَِيِدِه ألَنَُّه ِبَغْيِر ِعْلٍم َضَرَب َقرِيَبهُ  ُر ُمْبِغٍض َلُه ِمْن قـَ َوَيْسُكُن ِفي تِْلَك اْلَمِديَنِة َحتَّى ٦. َوُهَو َغيـْ
ِحيَنِئٍذ يـَْرِجُع . اْلَكاِهُن اْلَعِظيُم الَِّذي َيُكوُن ِفي تِْلَك األَيَّامِ ِإَلى َأْن َيُموَت , يَِقُف َأَماَم اْلَجَماَعِة ِلْلَقَضاءِ 

َها  .»اْلَقاِتُل َويَْأِتي ِإَلى َمِديَنِتِه َوبـَْيِتِه ِإَلى اْلَمِديَنِة الَِّتي َهَرَب ِمنـْ
 
طلب الرب من يشوع تحديد مدن الملجأ لضمان حق من قتل سهًوا فى أال ُيقتل  :۲، ۱ع

 ).١٠-٢: ١٩، تث١٥-٩: ٣٥عد (ضح اهللا لموسى سابًقا فى كما و 
وهذه المدن تقع فى مدن الالويين ألنهم يسكنون وسط األسباط، فيسهل على القاتل 

 .االلتجاء إليها ويكون تحت رعاية خدام اهللا الالويين
 



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١٤٦γ 

كان سبيل الهروب إلى تلك المدن سهًال لحسن توزيع مواقعها، وكانوا يمهدون  :۳ع
المؤدية إليها ويضعون المعابر على األنهار حتى ال يجد الهارب معوقات فى الطريق  الطرق

 .فهو برئ لم يقصد القتل، فينجو من ولى الدم أى قريب القاتل الذى يريد االنتقام له
 .أما القاتل عمًدا فليس له مكان فى هذه المدن ويستحق الموت

 
ملجأ، يقف فى مدخلها ويعرض قضيته عندما يصل القاتل سهًوا إلى مدينة ال :٥، ٤ع

أمام شيوخ المدينة، فإن اقتنعوا ببراءته يسمحوا له باإلقامة فيها وال يسلموه إلى أقارب القاتل بل 
 .يحموه من انتقامهم

 
بعد أن يحكم شيوخ المدينة ببراءته، يسكن فى المدينة إلى أن يقدم أمام شيوخ  :٦ع

ؤكدوا براءته، ثم يعود إلى مدينة الملجأ التى دخل إليها جماعة بنى إسرائيل ليفحصوا قضيته وي
ويظل هناك حتى يموت الكاهن العظيم أى رئيس الكهنة، فيعود بإكرام إلى مدينته وال يستطيع 

وبهذا يكون قد أخذ عقوبة إهماله والقتل . أحد أن يتعرض له من أقارب المقتول سهًوا وٕاال ُيعاَقب
 .ه وأهله مدة إقامته فى مدينة الملجأسهًوا وهى االبتعاد عن مدينت

 .والكاهن العظيم يرمز للمسيح الذى بموته نلنا الخالص
فليتك . إن مراحم اهللا عظيمة، إذ يلتمس العذر للقاتل سهًوا ويعطيه حياًة وأماًنا فى مدينة الملجأ ?

فى تلتمس العذر لكل من يخطئ إليك وتسامحه فتعطيه فرصة جديدة ليحيا مع اهللا ومعك 
 .محبة

 
 ):۹-۷ع(أسماء المدن )  ۲(

َراِيمَ , فـََقدَُّسوا قَاِدَش ِفي اْلَجِليِل ِفي َجَبِل نـَْفَتاِلي٧ ُرونُ (َوقـَْريََة َأْرَبَع , َوَشِكيَم ِفي َجَبِل َأفـْ ) ِهَي َحبـْ
ْهِل ِمْن ِسْبِط َوِفي َعْبِر ُأْرُدنِّ َأرِيَحا َنْحَو الشُُّروِق َجَعُلوا بَاَصَر فِ ٨. ِفي َجَبِل يـَُهوَذا ي اْلبَـرِّيَِّة ِفي السَّ

َهِذِه ِهَي ُمُدُن اْلَمْلَجِإ ٩. َوُجوَالَن ِفي بَاَشاَن ِمْن ِسْبِط َمَنسَّى, َورَاُموَت ِفي ِجْلَعاَد ِمْن ِسْبِط َجادَ , رَُأوبـَْينَ 
َها ُكلُّ َضاِرِب نـَْفٍس َسْهواً ِلُكلِّ بَِني ِإْسَرائِيَل َولِْلَغرِيِب النَّاِزِل ِفي َوَسِطِهْم لِيَـْهُرَب إِ  َفَال َيُموَت بَِيِد َوِليِّ , لَيـْ

ِم َحتَّى يَِقَف َأَماَم اْلَجَماَعةِ   .الدَّ

 
 .أى أفرزوا وخصِّصوا: قدسوا  :۹-۷ع

 .تقع فى نصيب سبط نفتالى فى الجليل وهى غير قادش برنيع: قادش 



ْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ١٤٧γ 

 .كم شماالً ٥٠عن أورشليم تقع وسط أرض كنعان وهى نابلس الحالية وتبعد : شكيم 
 .وهى التى امتلكها كالب بن يفنة وتسمى حالًيا الخليل: قرية أربع 

 .غير اليهود الساكنين معهم: الغريب 
أختيرت ثالث مدن غرب نهر األردن هى قادش فى الشمال وشكيم فى الوسط وحبرون فى 

وت فى الوسط وجوالن الجنوب، وثالث مدن أخرى شرق نهر األردن هى باصر فى الجنوب ورام
، وذلك الستخدامها فى إعطاء فرصة النجاة )٤٣-٤١: ٤تث(كان قد عينها موسى . فى الشمال

 ).٩خريطة(لكل قاتل سهًوا سواء من اليهود أو الغرباء الساكنين فى وسطهم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مدن الملجأ) ٩(خريطة 
وبة فاتًحا أحضانه الستقبالنا، فهل نرفض يدعونا الرب لالحتماء به من الغضب اإللهى بالت ?

 الدعوة أم نرحب بها ؟

 جوالن

 راموت



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١٤٨γ 

 

ْشُرونَ وَ الَحاِدى  احُ حَ صْ األَ   الِع
 مدن الكهنة والالويين

Rη Ε η 
 

تتحدد فى هذا األصحاح مدن الكهنة والالويين التى أعطيت لهم بأمر اهللا مع مراعيها 

 .ليعيشوا بها فى وسط الشعب غير مفارقين له

رشونيين ونالحظ أن الكهنة، أى نسل هارون وعشائر الالويين الثالثة أى القهاتيين والج

 .والمراريين، نال كل منهم نصيًبا محدًدا من هذه المدن
  
 ):۱۲-۱ع(مدن الالويين )  ۱(

َم ُرَؤَساُء آبَاِء الالَِّويِّيَن ِإَلى أَِلَعازَاَر اْلَكاِهِن َوِإَلى َيُشوَع ْبَن ُنوَن َوِإَلى ُرَؤَساِء آبَ ١ اِء َأْسَباِط ثُمَّ تـََقدَّ

َعانَ َوقَا٢. بَِني ِإْسَرائِيلَ  َقْد َأَمَر الرَّبُّ َعَلى َيِد ُموَسى َأْن نـُْعَطى ُمُدنًا «: ُلوا َلُهْم ِفي ِشيُلوَه ِفي َأْرِض َكنـْ

َهِذِه , َحَسَب قـَْوِل الرَّبِّ , فََأْعَطى بـَُنو ِإْسَرائِيَل الالَِّويِّيَن ِمْن َنِصيِبِهمْ ٣. »لِلسََّكِن َمَع َمَراِعيَـَها لِبَـَهاِئِمَنا

َفَكاَن ِلَبِني َهاُروَن اْلَكاِهِن ِمَن الالَِّويِّيَن . َفَخَرَجِت اْلُقْرَعُة ِلَعَشاِئِر اْلَقَهاتِيِّينَ ٤: مسارحهاَمَع  اْلُمُدنَ 

َياِمينَ  َت َولَِبِني قـََها٥. بِاْلُقْرَعِة َثَالَث َعَشَرَة َمِديَنًة ِمْن ِسْبِط يـَُهوَذا َوِمْن ِسْبِط َشْمُعوَن َوِمْن ِسْبِط بـَنـْ

َراِيَم َوِمْن ِسْبِط َداَن َوِمْن ِنْصِف ِسْبِط َمَنسَّى َولَِبِني ٦. اْلَباِقيَن َعَشُر ُمُدٍن بِاْلُقْرَعِة ِمْن َعَشائِِر ِسْبِط َأفـْ

ِط نـَْفَتاِلي َوِمْن َجْرُشوَن َثَالَث َعْشَرَة َمِديَنًة بِاْلُقْرَعِة ِمْن َعَشاِئِر ِسْبِط َيسَّاَكَر َوِمْن ِسْبِط َأِشيَر َوِمْن ِسبْ 

َنَتا َعَشَرَة َمِديَنًة ِمْن ِسْبِط رَُأوبـَْيَن َوِمْن ٧. ِنْصِف ِسْبِط َمَنسَّى ِفي بَاَشانَ  َوِلَبِني َمَراِري َحَسَب َعَشاِئرِِهِم اثـْ

َكَما َأَمَر , َن َوَمَراِعيَـَها بِاْلُقْرَعةِ َفَأْعَطى بـَُنو ِإْسَرائِيَل الالَِّويِّيَن َهِذِه اْلُمدُ ٨. ِسْبِط َجاَد َوِمْن ِسْبِط زَبُوُلونَ 

َوَأْعُطوا ِمْن ِسْبِط بَِني يـَُهوَذا َوِمْن ِسْبِط بَِني َشْمُعوَن َهِذِه اْلُمُدَن اْلُمَسمَّاَة ٩. الرَّبُّ َعَلى َيِد ُموَسى

. َألنَّ اْلُقْرَعَة اُألوَلى َكاَنْت َلُهمْ , بَِني َالِويَفَكاَنْت لَِبِني َهاُروَن ِمْن َعَشائِِر اْلَقَهاتِيِّيَن ِمْن ١٠, بَِأْسَماِئَها



ْشُرونَ وَ الَحاِدى  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ١٤٩γ 

ُرونَ ) أَِبي َعَناقٍ (َوَأْعُطوُهْم قـَْريََة َأْرَبَع ١١ َها. ِهَي َحبـْ َوَأمَّا َحْقُل ١٢. ِفي َجَبِل يـَُهوَذا َمَع َمْسَرِحَها َحَوالَيـْ

 .ُمْلكاً َلهُ  اْلَمِديَنِة َوِضَياُعَها فََأْعَطْوَها ِلَكاِلَب ْبِن يـَُفنَّةَ 

 
 .مراعى: مسارح  :۱۲-۱ع

طالب الالويون بمدن نصيبهم فأعطاهم اهللا بالقرعة، وهكذا أخذوا ما يفى باحتياجات سكنهم 

 .ومرعى مواشيهم من نصيب األسباط سواء شرق األردن أو غربه
هذا ليتنا نعطى كل واحد حسب ما أعطاه اهللا لنا من بركة ووفرة حتى تتبارك ممتلكاتنا ب ?

 .العطاء وتثبت محبتنا نحو اآلخرين ونشعر بوحدانياتنا فى المسيح
 

 ):۱۹-۱۳ع(مدن الكهنة )  ۲(

ُروَن َمَع َمَراِعيَـَها) َمِديَنَة َمْلَجِإ اْلَقاِتلِ (َوَأْعُطوا لَِبِني َهاُروَن اْلَكاِهِن ١٣ َنَة َوَمَراِعيَـَها, َحبـْ  , َولِبـْ

, َوَعْيَن َوَمَراِعيَـَها١٦, َوَدبِيَر َوَمَراِعيَـَها, َوُحوُلوَن َوَمَراِعيَـَها١٥َتُموَع َوَمَراِعيَـَها َوَأشْ , َويـَتِّيَر َوَمَراِعيَـَها١٤

ْبَطْيِن . َوبـَْيَت َشْمٍس َوَمَراِعيَـَها, َوُيطََّة َوَمَراِعيَـَها ُعوَن ١٧ِتْسَع ُمُدٍن ِمْن َهَذْيِن السِّ َياِميَن ِجبـْ َوِمْن ِسْبِط بِنـْ

َجِميُع ُمُدِن بَِني ١٩. َأْرَبَع ُمُدنٍ . َعَناُثوَث َوَمَراِعيَـَها َوَعْلُموَن َوَمَراِعيَـَها١٨َها َوِجْبَع َوَمَراِعيَـَها َوَمَراِعيَـ 

 .َهاُروَن اْلَكَهَنِة َثَالَث َعْشَرَة َمِديَنًة َمَع َمَراِعيَـَها
 

تصير تركزت أغلب مدن الكهنة فى المنطقة الجنوبية لكنعان والتى س :۱۹-۱۳ع
وكان . المملكة الجنوبية مستقبًال، ألن اهللا يعلم أن الهيكل وخدمة الكهنة ستكون فى هذه المنطقة

 ).٣-١: ٦أخ  ١(الكهنة من بنى القهاتيين من نسل هارون 
قد يكون تدبير اهللا لحياتك اآلن غير مفهوم حالًيا، ولكن سيأتى الوقت الذى تعلم فيه أنه كان  ?

 .حينه، فاهللا يحبك ويختار لك كل ما يريحك ويوصلك إلى الملكوت االختيار األمثل فى
 
 



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١٥٠γ 

 
-۲۰ع(باقى نصيب القهاتيين ونصيب الجرشونيين ونصيب المراريين )  ۳(

٤۲:( 

َفَكاَنْت ُمُدُن قـُْرَعِتِهْم ِمْن ِسْبِط , الالَِّويِّيَن اْلَباِقيَن ِمْن بَِني قـََهاتَ , َوَأمَّا َعَشاِئُر بَِني قـََهاتَ ٢٠
َراِيمَ  َراِيَم ٢١. َأفـْ  َوَجاَزَر َوَمَراِعيَـَها ) َمِديَنَة َمْلَجِإ اْلَقاِتلِ (َوَأْعُطوُهْم َشِكيَم َوَمَراِعيَـَها ِفي َجَبِل َأفـْ

يَـَها َوِجبَُّثوَن َوِمْن ِسْبِط َداَن ِإْلتَـَقى َوَمَراعِ ٢٣. َأْرَبَع ُمُدنٍ . َوِقْبَصاِيَم َوَمَراِعيَـَها َوبـَْيَت ُحوُروَن َوَمَراِعيَـَها٢٢
َوِمْن ِنْصِف ِسْبِط َمَنسَّى تـَْعَنَك ٢٥. َأْرَبَع ُمُدنٍ . َوأَيـَُّلوَن َوَمَراِعيَـَها َوَجتَّ رِمُّوَن َوَمَراِعيَـَها٢٤َوَمَراِعيَـَها 

َنتَـْينِ . َوَمَراِعيَـَها َوَجتَّ رِمُّوَن َوَمَراِعيَـَها َع َمَراِعيَـَها ِلَعَشاِئِر بَِني قـََهاَت ُكلُّ اْلُمُدِن َعَشٌر مَ ٢٦. َمِديَنتَـْيِن اثـْ
ِمْن ِنْصِف ِسْبِط َمَنسَّى ُجوَالُن ِفي ) َمِديَنُة َمْلَجِإ اْلَقاِتلِ (َوِلَبِني َجْرُشوَن ِمْن َعَشائِِر الالَِّويِّيَن ٢٧. اْلَباِقينَ 

َنَتا َرُة ٢٨. نِ بَاَشاَن َوَمَراِعيَـَها َوبـََعْشتَـَرُة َوَمَراِعيَـَها َمِديَنَتاِن اثـْ َوِمْن ِسْبِط َيسَّاَكَر ِقْشُيوُن َوَمَراِعيَـَها َوَدبـْ
َوِمْن ِسْبِط َأِشيَر ِمْشآُل َوَمَراِعيَـَها ٣٠. َأْرَبُع ُمُدنٍ . َويـَْرُموُت َوَمَراِعيَـَها َوَعْيُن َجنِّيَم َوَمَراِعيَـَها٢٩َوَمَراِعيَـَها 

َها َوَرُحوُب َوَمَراِعيَـَهاَوَحْلَقُة َوَمَرا٣١َوَعْبُدوُن َوَمَراِعيَـَها  َمِديَنُة َمْلَجِإ (َوِمْن ِسْبِط نـَْفَتاِلي ٣٢. َأْرَبُع ُمُدنٍ . ِعيـَ
َجِميُع ٣٣. َثَالُث ُمُدنٍ . قَاِدُش ِفي اْلَجِليِل َوَمَراِعيَـَها َوَحمُّوُت ُدوٍر َوَمَراِعيَـَها َوقـَْرتَاُن َوَمَراِعيَـَها) اْلَقاِتلِ 

َوِلَعَشائِِر بَِني َمَراِري الالَِّويِّيَن ٣٤. يَن َحَسَب َعَشاِئرِِهْم َثَالَث َعَشَرَة َمِديَنًة َمَع َمَراِعيَـَهاُمُدِن اْلَجْرُشونِيِّ 
َأْرَبُع . َهاَوِدْمَنُة َوَمَراِعيَـَها َوَنْحَالُل َوَمَراِعيَـ ٣٥اْلَباِقيَن ِمْن ِسْبِط زَبُوُلوَن يـَْقنَـَعاُم َوَمَراِعيَـَها َوقـَْرتَُة َوَمَراِعيَـَها 

َفَعُة َوَمَراِعيَـَها٣٧َوِمْن ِسْبِط رَُأوبـَْيَن بَاَصُر َوَمَراِعيَـَها َويـَْهَصُة َوَمَراِعيَـَها ٣٦. ُمُدنٍ  . َوَقِديُموُت َوَمَراِعيَـَها َوَميـْ
َراِعيَـَها َوَمَحَناِيُم َوَمَراِعيَـَها رَاُموُت ِفي ِجْلَعاَد َومَ ) َمِديَنُة َمْلَجِإ اْلَقاِتلِ (َوِمْن ِسْبِط َجاَد ٣٨. َأْرَبُع ُمُدنٍ 

َفَجِميُع اْلُمُدِن الَِّتي لَِبِني َمَراِري َحَسَب ٤٠. ُكلُّ اْلُمُدِن َأْرَبعٌ . َحْشُبوُن َوَمَراِعيَـَها َويـَْعزِيُر َوَمَراِعيَـَها٣٩
َنَتا َعْشَرَة َمِديَنةً وََكاَنْت قـُْرَعتُـُهُم ا, َعَشائِرِِهِم اْلَباِقيَن ِمْن َعَشائِِر الالَِّويِّينَ  َجِميُع ُمُدِن الالَِّويِّيَن ِفي ٤١. ثـْ

َكاَنْت َهِذِه اْلُمُدُن َمِديَنًة َمِديَنًة َمَع ٤٢. َوَسِط ُمْلِك بَِني ِإْسَرائِيَل َثَماٍن َوَأْربـَُعوَن َمِديَنًة َمَع َمَراِعيَـَها
َها  .نِ َهَكَذا ِلُكلِّ َهِذِه اْلُمدُ . َمَراِعيَـَها َحَوالَيـْ

 
مدينة بمراعيها ومنها ست مدن  ٤٨كانت جملة مدن الالويين والكهنة  :٤۲، ۲۰ع
وهكذا انتشر الخدام فى وسط الشعب بدون عزلة حتى يتمكنوا من قيادتهم وٕارشادهم . للملجأ

 .بسهولة كما شاركنا المسيح بتجسده وسكنه فى وسطنا



ْشُرونَ وَ الَحاِدى  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ١٥١γ 

هللا أعطاهم مدًنا للسكن ألن اهللا نصيبهم إذ لم يأخذ الالويون نصيًبا مثل باقى األسباط ولكن ا ?
مدينة أى هى أكثر من نصيب معظم  ٤٨وكانت المدن التى سكنوا فيها . قد تكرسوا لخدمته

فقدم . األسباط األخرى، فاهللا يعطى خدامه بركات روحية ويكفى كل احتياجاتهم المادية
جاتك بل تميزك عمن حولك ليزداد محبتك هللا واخدمه بأمانة واثًقا من رعايته التى تكفى احتيا

 .شكرك وخدمتك له
 

 ):٤٥-٤۳ع(تمام توزيع األرض )  ٤(

. َهافََأْعَطى الرَّبُّ ِإْسَرائِيَل َجِميَع اَألْرِض الَِّتي َأْقَسَم َأْن يـُْعِطيَـَها ِآلبَاِئِهْم فَاْمتَـَلُكوَها َوَسَكُنوا بِ ٤٣
اَمُهْم رَُجٌل ِمْن َجِميِع َأْعَدائِِهمْ , ُكلِّ َما َأْقَسَم ِآلبَاِئِهمْ   فََأرَاَحُهُم الرَّبُّ َحَواَلْيِهْم َحَسبَ ٤٤ , َوَلْم يَِقْف ُقدَّ

َلْم َتْسُقْط َكِلَمٌة ِمْن َجِميِع اْلَكَالِم الصَّاِلِح الَِّذي َكلََّم ِبِه الرَّبُّ ٤٥. َبْل َدَفَع الرَّبُّ َجِميَع َأْعَداِئِهْم بِأَْيِديِهمْ 
 .َبِل اْلُكلُّ َصارَ , ائِيلَ بـَْيَت ِإْسرَ 

 

أتم اهللا وعده ألوالده بإعطائهم أرض كنعان التى وعدهم بها ونصرهم على  :٤٥-٤۳ع
كافة أعدائهم وأخضعهم لهم، مثاًال النتصار المسيح على الصليب واخضاع الشيطان تحت 

 .أقدامنا
ن ضعفك ومهما كانت ثق فى قوة اهللا التى تساندك وتنصرك على أعدائك الشياطين مهما كا ?

 .قوة الشياطين، ألن اهللا يحبك ويحفظك من كل شر ما دمت متمسًكا به



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١٥٢γ 

 

انِى احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  الثَّ  الِع
 العودة إلى شرق األردن والمذبح الجديد

Rη Ε η 
 

 ):۹-۱ع(عودة األسباط  )۱(

ِإنَُّكْم َقْد َحِفْظُتْم  «: َوقَاَل َلُهمْ ٢, ِحيَنِئٍذ َدَعا َيُشوُع الرَُّأوبـَْيِنيِّيَن َواْلَجاِديِّيَن َوِنْصَف ِسْبِط َمَنسَّى١
رُُكوا ِإْخَوَتُكْم َهِذِه ٣, َوَسِمْعُتْم َصْوِتي ِفي ُكلِّ َما َأَمْرُتُكْم بِهِ , ُكْم بِِه ُموَسى َعْبُد الرَّبِّ ُكلَّ َما َأَمرَ  َوَلْم تـَتـْ

رَّبُّ ِإَلُهُكْم َواآلَن َقْد َأرَاَح ال٤. َوَحِفْظُتْم َما ُيْحَفُظ َوِصيَُّة الرَّبِّ ِإَلِهُكمْ , اْلَكِثيَرَة ِإَلى َهَذا اْليَـْومِ , األَيَّامَ 
فَاْنَصرُِفوا اآلَن َواْذَهُبوا ِإَلى ِخَياِمُكْم ِفي َأْرِض ُمْلِكُكُم الَِّتي َأْعطَاُكْم ُموَسى َعْبُد . ِإْخَوَتُكْم َكَما قَاَل َلُهمْ 

رِيَعَة الَِّتي َأَمرَُكْم ِبَها ُموَسى َعْبُد َوِإنََّما اْحِرُصوا ِجّدًا َأْن تـَْعَمُلوا اْلَوِصيََّة َوالشَّ ٥. ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ , الرَّبِّ 
ُدوُه ِبُكلِّ قـَْلِبُكْم الرَّبِّ َأْن ُتِحبُّوا الرَّبَّ ِإَلَهُكْم َوَتِسيُروا ِفي ُكلِّ طُُرِقِه َوَتْحَفظُوا َوَصايَاُه َوتـَْلَصُقوا بِِه َوتـَْعبُ 

َولِِنْصِف ِسْبِط َمَنسَّى َأْعَطى ٧. َفَذَهُبوا ِإَلى ِخَياِمِهمْ , مْ ثُمَّ بَارََكُهْم َيُشوُع َوَصَرفـَهُ ٦. »َوِبُكلِّ نـَْفِسُكمْ 
َوِعْنَدَما َصَرفـَُهْم . َوَأمَّا ِنْصُفُه اآلَخُر فََأْعطَاُهْم َيُشوُع َمَع ِإْخَوتِِهْم ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ َغْرباً , ُموَسى ِفي بَاَشانَ 

َوِبَمَواٍش َكِثيَرٍة ِجّداً بِِفضٍَّة , ِبَماٍل َكِثيٍر اْرِجُعوا ِإَلى ِخَياِمُكمْ «: َوقَاَل َلُهمْ ٨ْم َيُشوُع أَْيضاً ِإَلى ِخَياِمِهْم بَارََكهُ 
فـََرَجَع بـَُنو رَُأوبـَْيَن ٩. »اْقِسُموا َغِنيَمَة َأْعَداِئُكْم َمَع ِإْخَوِتُكمْ . َوَذَهٍب َوُنَحاٍس َوَحِديٍد َوَمالَِبَس َكِثيَرٍة ِجّداً 

َعاَن ِلَيِسيُروا , اَد َوِنْصُف ِسْبِط َمَنسَّىَوبـَُنو جَ  َوَذَهُبوا ِمْن ِعْنِد بَِني ِإْسَرائِيَل ِمْن ِشيُلوَه الَِّتي ِفي َأْرِض َكنـْ
 .َأْرِض ُمْلِكِهِم الَِّتي َتَملَُّكوا ِبَها َحَسَب قـَْوِل الرَّبِّ َعَلى َيِد ُموَسى, ِإَلى َأْرِض ِجْلَعادَ 

 
ال الحرب من سبط رأوبين وجاد ونصف سبط منسى ليشكرهم دعا يشوع رج :۲، ۱ع

وطاعتهم له فى مصاحبة إخوتهم حوالى سبع سنوات ) ٣٢عد(على الوفاء بعهدهم لموسى 
 .المتالك األراضى غرب األردن

 
وسمح . مدح تمسكهم بمعاونة إخوتهم حتى تمّلكوا نصيبهم غرب األردن :٤، ۳ع

ونالحظ أن اليهود سكنوا أحياًنا . مقاتل ٤٠,٠٠٠ددهم حوالى للمحاربين بالعودة لمنازلهم وكان ع
فى الخيام حتى بعد استقرارهم فى أرض كنعان، وكانوا ينصبون خيامهم أحيانًا كثيرة ويقيمون بها 



انِى احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  الثَّ  الِع

γ١٥٣γ 

وبالذات فى فصل الصيف، باإلضافة إلى نصبها بجوار حقولهم لرعايتها؛ كما أنهم فى البداية 
 .سكان األصليين ألنها تهدمت وتحتاج إلعادة بناءها أو ترميمهانصبوا الخيام بجوار منازل ال

 
أوصاهم بدوام طاعة وصايا اهللا ومحبته وعبادته من كل القلب، ثم صرفهم  :٦، ٥ع
 .بالبركة
 
عادوا محملين بالبركات إلى أرضهم، أى الغنائم التى أخذوها من سكان األرض  :۹-۷ع

وقسموا هذه الغنائم مع إخوتهم . هم من باقى األسباطاألصليين بعد أن انتصروا عليهم مع أخوت
الذين بقوا للحراسة بالديار شرق األردن حسب شريعة الحرب، أما باقى سبط منسى فأخذ نصيبه 

 .فى غرب األردن
بعد أن ينصرك اهللا على أعدائك الشياطين ال تتراخى فى عبادتك الروحية، بل اشكر اهللا  ?

 .محبته هى هدف حياتك وهى التى تحميك من الشيطان وتمتع بالوجود بين يديه ألن
 
 ):۱۲-۱۰ع(مذبح جديد غريب  )۲(

َعانَ ١٠ َوبـََنى بـَُنو رَُأوبـَْيَن َوبـَُنو َجاَد َوِنْصُف ِسْبِط . َوَجاُءوا ِإَلى َداِئَرِة اُألْرُدنِّ الَِّتي ِفي َأْرِض َكنـْ
ُهَوَذا َقْد بـََنى «: َفَسِمَع بـَُنو ِإْسَرائِيَل قَـْوالً ١١. ًا َعِظيَم اْلَمْنَظرِ َمْذَبح, َمَنسَّى ُهَناَك َمْذَبحًا َعَلى اُألْرُدنِّ 

َعاَن ِفي َداِئَرِة اُألْرُدنِّ ُمقَ  اَبِ◌َل بَِني بـَُنو رَُأوبـَْيَن َوبـَُنو َجاَد َوِنْصُف ِسْبِط َمَنسَّى َمْذَبحًا ِفي َوْجِه َأْرِض َكنـْ
ُنو ِإْسَرائِيَل اْجَتَمَعْت ُكلُّ َجَماَعِة بَِني ِإْسَرائِيَل ِفي ِشيُلوَه ِلَيْصَعُدوا ِإلَْيِهْم َوَلمَّا َسِمَع بَـ ١٢. »ِإْسَرائِيلَ 
 .لِْلَحْربِ 

 
ينحنى نهر األردن شمال البحر الميت فيصبح بشكل قوس ثم : دائرة األردن  :۱۰ع

 .ائرةيكمل طريقه إلى الشمال، فشكل هذه المنطقة التى تقع شرق األردن تكون شبه د
بعدما عبر بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسى نهر األردن ووصلوا إلى شرق نهر 

أى بنوه فى . األردن، بنوا مذبًحا كبيًرا فى هذا الجزء من األرض المقوس الذى يشبه شبه الجزيرة
 وبالطبع ال يمكن أن يبنوه غرب األردن ألن هناك خيمة. ملكهم شرق األردن ليتذكروا مذبح اهللا



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١٥٤γ 

االجتماع فى شيلوه وبها المذبح، فال حاجة لبناء مذابح لتذكر مذابح اهللا ألنه يسهل عليهم 
 .الوصول إلى خيمة االجتماع إن كانوا غرب األردن

 
وصل خبر بناء هذا المذبح الجديد إلى باقى أسباط بنى إسرائيل، فاغتاظوا جًدا  :۱۱ع

قد ارتدوا عن اإليمان باهللا ببنائهم مذبًحا واعتبروا أن السبطين ونصف الساكنين شرق األردن 
 .شرق األردن مقابل أرض كنعان

 

قّررت األسباط محاربة السبطين ونصف، واجتمع رجال األسباط فى شيلوه حيث  :۱۲ع

 .مذبح اهللا معلنين تمسكهم بعبادة اهللا فى بيته

تكسب سالمك ليتك توضح معنى كالمك وأفعالك حتى ال يفهمها اآلخرون بطريقة عكسية ف ?

 .وسالمهم
 

 ):۳٤-۱۳ع(إعتذار مقبول وشهادة صادقة  )۳(

ِفيَنَحاَس , فََأْرَسَل بـَُنو ِإْسَرائِيَل ِإَلى بَِني رَُأوبـَْيَن َوبَِني َجاَد َوِنْصِف ِسْبِط َمَنسَّى ِإَلى َأْرِض ِجْلَعادَ ١٣
, سًا َواِحدًا ِمْن ُكلِّ بـَْيِت َأٍب ِمْن َجِميِع َأْسَباِط ِإْسَرائِيلَ رَئِي, َوَعَشَرَة ُرَؤَساَء َمَعهُ ١٤ْبَن أَِلَعازَاَر اْلَكاِهَن 

َفَجاُءوا ِإَلى بَِني رَُأوبـَْيَن َوبَِني َجاَد َوِنْصِف ِسْبِط ١٥. ُكلُّ َواِحٍد رَئِيُس بـَْيِت آبَائِِهْم ِفي أُُلوِف ِإْسَرائِيلَ 
َما َهِذِه اْلِخَيانَُة الَِّتي ُخْنُتْم ِبَها : َهَكَذا قَاَلْت ُكلُّ َجَماَعِة الرَّبِّ «١٦: َوقَاَل َلُهمْ , َمَنسَّى ِإَلى َأْرِض ِجْلَعادَ 

؟ , بِالرُُّجوِع اْليَـْوَم َعِن الرَّبِّ , ِإَلَه ِإْسَرائِيلَ  ُفِسُكْم َمْذَبحًا لَِتَتَمرَُّدوا اْليَـْوَم َعَلى الرَّبِّ َياِنُكْم ألَنـْ َأَقِليٌل ١٧بِبُـنـْ
 , وََكاَن اْلَوبَُأ ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ , فـَُغوَر الَِّذي َلْم نـََتَطهَّْر ِمْنُه ِإَلى َهَذا اْليَـْومِ لََنا ِإْثُم 

ْوَم تـََتَمرَُّدوَن َعَلى الرَّبِّ ١٨ ؟ فـََيُكوُن أَنَُّكُم اْليـَ ُتُم اْليَـْوَم َعِن الرَّبِّ َوُهَو َغدًا َيْسَخُط َعَلى  , َحتَّى تـَْرِجُعوا أَنـْ
َوَلِكْن ِإَذا َكاَنْت َنِجَسًة َأْرُض ُمْلِكُكْم َفاْعبُـُروا ِإَلى َأْرِض ُمْلِك الرَّبِّ الَِّتي ١٩. َماَعِة ِإْسَرائِيلَ ُكلِّ جَ 

نَـَنا َنا َال تـََتَمرَُّدوا بِِبَنا, َوَعَلى الرَّبِّ َال تـََتَمرَُّدوا, َيْسُكُن ِفيَها َمْسَكُن الرَّبِّ َوَتَملَُّكوا بـَيـْ ُفِسُكْم َوَعَليـْ ِئُكْم ألَنـْ
َر َمْذَبِح الرَّبِّ ِإَلِهَنا َفَكاَن السََّخُط َعَلى ُكلِّ , َأَما َخاَن َعَخاُن ْبُن زَارََح ِخَيانًَة ِفي اْلَحَرامِ ٢٠. َمْذَبحًا َغيـْ

ْيَن َوبـَُنو َجاَد َوِنْصُف ِسْبِط فََأَجاَب بـَُنو رَُأوبَـ ٢١» َوُهَو رَُجٌل َلْم يـَْهِلْك َوْحَدُه بِِإْثِمِه؟, َجَماَعِة ِإْسَرائِيلَ 



انِى احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  الثَّ  الِع

γ١٥٥γ 

ِإْن َكاَن . َوِإْسَرائِيُل َسيَـْعَلمُ , ِإَلُه اآلِلَهِة الرَّبُّ ُهَو يـَْعَلمُ , ِإَلُه اآلِلَهِة الرَّبُّ «٢٢: َمَنسَّى ُرَؤَساَء أُُلوِف ِإْسَرائِيلَ 
ُفِسَنا َمْذَبحًا لِلرُُّجوِع َعِن الرَّبِّ ٢٣. َهَذا اْليَـْومَ َال ُتَخلِّْصَنا , بَِتَمرٍُّد َوِإْن َكاَن ِبِخَيانٍَة َعَلى الرَّبِّ  َيانـَُنا ألَنـْ , بـُنـْ

َوِإْن ُكنَّا َلْم نـَْفَعْل ٢٤. فَالرَّبُّ ُهَو ُيطَاِلبُ , َأْو ِإلْصَعاِد ُمْحَرَقٍة َعَلْيِه َأْو تـَْقِدَمٍة َأْو ِلَعَمِل َذبَاِئِح َسَالَمٍة َعَلْيهِ 
َقْد َجَعَل الرَّبُّ ٢٥! َما َلُكْم َولِلرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَرائِيلَ : َغدًا يـَُقوُل بـَُنوُكْم لَِبِنيَنا: َسَبٍب قَائِِلينَ  َذِلَك َخْوفًا َوَعنْ 

َنُكْم يَا بَِني رَُأوبـَْيَن َوبَِني َجادَ  نَـَنا َوبـَيـْ ْم بَِنيَنا َحتَّى فـَيَـُردُّ بـَُنوكُ . َلْيَس َلُكْم ِقْسٌم ِفي الرَّبِّ . اُألْرُدنُّ . ُتُخمًا بـَيـْ
ُفِسَنا٢٦. َال َيَخاُفوا الرَّبَّ  ُقْلَنا َنْصَنُع َنْحُن ألَنـْ بِيَحةِ , نـَْبِني َمْذَبحاً . فـَ  , َال لِْلُمْحَرَقِة َوَال ِللذَّ

َنُكْم َوبـَْيَن َأْجَياِلَنا بـَْعَدنَا٢٧ نَـَنا َوبـَيـْ بِّ َأَماَمُه ِبُمْحَرقَاتَِنا َوَذبَاِئِحَنا لَِنْخِدَم ِخْدَمَة الرَّ , َبْل لَِيُكوَن ُهَو َشاِهداً بـَيـْ
َيُكوُن َمَتى قَاُلوا َكَذا : َوقـُْلَنا٢٨. لَْيَس َلُكْم ِقْسٌم ِفي الرَّبِّ : َوَال يـَُقوُل بـَُنوُكْم َغدًا لَِبِنيَنا, َوَذبَاِئِح َسَالَمِتَنا

بِيَحةِ , ْذَبِح الرَّبِّ الَِّذي َعِمَل آبَاُؤنَااْنظُُروا ِشْبَه مَ : أَنـََّنا نـَُقولُ , لََنا َوَألْجَيالَِنا َغداً  َبْل , َال لِْلُمْحَرَقِة َوَال ِللذَّ
َنُكمْ  نَـَنا َوبـَيـْ َحاَشا َلَنا ِمْنُه َأْن نـََتَمرََّد َعَلى الرَّبِّ َونـَْرِجَع اْليَـْوَم َعِن الرَّبِّ ِلِبَناِء َمْذَبٍح ٢٩. ُهَو َشاِهٌد بـَيـْ

بِيَحةِ لِْلُمْحَرَقِة َأِو التـَّ  اَم َمْسَكِنهِ , ْقِدَمِة َأِو الذَّ َفَسِمَع ِفيَنَحاُس ٣٠. »َعَدا َمْذَبِح الرَّبِّ ِإَلِهَنا الَِّذي ُهَو ُقدَّ
َوبـَُنو َجاَد  ُأوبـَْينَ اْلَكاِهُن َوُرَؤَساُء اْلَجَماَعِة َوُرُؤوُس أُُلوِف ِإْسَرائِيَل الَِّذيَن َمَعُه اْلَكَالَم الَِّذي َتَكلََّم بِِه بـَُنو رَ 

فـََقاَل ِفيَنَحاُس ْبُن أَِلَعازَاَر اْلَكاِهِن لَِبِني رَُأوبـَْيَن َوبَِني َجاَد َوبَِني ٣١. َفَحُسَن ِفي َأْعُيِنِهمْ , َوبـَُنو َمَنسَّى
نَـَنا ألَنَُّكْم َلْم َتُخونُوا الرَّبَّ ِبَهِذِه اْلخِ «: َمَنسَّى َقْذُتْم بَِني ِإْسَرائِيَل . َيانَةِ اْليَـْوَم َعِلْمَنا َأنَّ الرَّبَّ بـَيـْ فَاآلَن َقْد أَنـْ

ثُمَّ رََجَع ِفيَنَحاُس ْبُن أَِلَعازَاَر الَكاِهِن َوالرَُّؤَساُء ِمْن ِعْنِد بَِني رَُأوبـَْيَن َوبَِني َجاَد ِمْن ٣٢. »ِمْن َيِد الرَّبِّ 
َعاَن ِإَلى بَِني ِإْسَرائِي َفَحُسَن اَألْمُر ِفي َأْعُيِن بَِني ٣٣. َوَردُّوا َعَلْيِهْم َخَبراً , لَ َأْرِض ِجْلَعاَد ِإَلى َأْرِض َكنـْ

َوَلْم يـَْفَتِكُروا بِالصُُّعوِد ِإلَْيِهْم لِْلَحْرِب َوَتْخرِيِب اَألْرِض الَِّتي َكاَن بـَُنو , َوبَاَرَك بـَُنو ِإْسَرائِيَل الّلهَ , ِإْسَرائِيلَ 
نَـَنا َأنَّ «ألَنَُّه » ِعيداً «َوَسمَّى بـَُنو رَُأوبـَْيَن َوبـَُنو َجاَد اْلَمْذَبَح ٣٤. ِبَها رَُأوبـَْيَن َوبـَُنو َجاَد َساِكِنينَ  َشاِهٌد بـَيـْ

 .»الرَّبَّ ُهَو اللَّهُ 

 
 .سبط: بيت  :۱٤، ۱۳ع

 .أى أوالد يعقوب الذين أتت منهم األسباط: أب 
 .شعب إسرائيل الذى يعد باأللوف: ألوف إسرائيل 

م قبل الحرب، أرسل الشعب وفًدا برئاسة فينحاس الكاهن المعروف بغيرته فى محاولة للتفاه
ومعه عشرة رؤساء عن التسعة أسباط ونصف بالغرب لمفاوضة أبناء الشرق ) ١٣-٧: ٢٥عد(

 .فى جلعاد



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١٥٦γ 

أعلن الوفد اعتراضه على خيانة الرب بعمل مذبح غريب مع أن اهللا نهى  :۱٦، ۱٥ع
أن يقدموا ذبائحهم على مذبح واحد وهو الذى فى خيمة  عندما أمرهم) ٩-٨: ١٧ال(عن هذا 
 .االجتماع
 
من إعثار ) ٣-١: ٢٥عد(ذكروهم بما حدث نتيجة مشورة بلعام على باالق  :۱۸، ۱۷ع

شباب الشعب للزنى مع الموآبيات فى منطقة فغور إله بنى عمون، األمر الذى يذكرونه باألسف 
وبذلك فإن مذبحهم هذا سيعود بالضرر على الشعب . حتى وقتهم هذا لسقوط كثيرين قتلى بالوبأ

 .كله
 
 .المقصود أرض كنعان غرب األردن: مسكن الرب ... أرض ملك الرب  :۲۰، ۱۹ع

عرضوا عليهم االنتقال والسكنى معهم بالغرب إن كانوا يعتبرون أن أرض الشرق نجسة 
كما أفهموهم كيف أضرت . لعدم وجود مذبح للرب بها، والكف عن هذا التمرد ببناء مذبح غريب

، أى نبّهوهم أن بناء هذا )٧ص(خطية عخان بالشعب كله وتسببت فى موت كثيرين غيره 
 .المذبح سيجلب غضب اهللا على كل بنى إسرائيل

 
كان رد األسباط الشرقية للوفد مؤكًدا عدم وجود أى نية خيانة ومتمسكًا  :۲۲، ۲۱ع

ف بها فى لغتهم العبرية أى الرب إله اآللهة، وكرروا ذلك بإعالن إيمانهم باهللا باألسماء التى يعر 
 .للتأكيد وٕاشهاد الرب العالم بنياتهم وعدم خيانتهم

 .ال يستحقوا الخالص بل العقاب من اهللا إن كانوا ينوون خيانة: ال تخلصنا هذا اليوم 
 
ه دون قالوا أن سبب بناء هذا المذبح الحجرى العظيم ليس لتقديم ذبائح علي :۲٤، ۲۳ع

لكن السبب هو خوفهم أن يظن أبناء أسباط الغرب مستقبًال أن . مذبح الرب وٕاال فليعاقبهم اهللا
أبناء أسباط الشرق ليسوا يهوًدا وال يعرفون اهللا وقد يمنعونهم من االشتراك فى األعياد اليهودية 

 .ببيت الرب
 
 



انِى احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  الثَّ  الِع

γ١٥٧γ 

مؤكًدا  –ًما قد ٤٠٠٠إلى  ٣٠٠٠وعمقه حوالى  –ويكون وجود وادى األردن  :۲٥ع
لظنهم بأن أبناء الشرق غرباء، فيمنعونهم عن عبادة اهللا، وبالتالى يفقدون مخافتهم هللا ويرتبطون 

 .بعبادة األوثان
 
إعالن رفضهم للقصد الشرير بخيانة اهللا وتقديم ذبائح على : حاشا لنا منه  :۲۹-۲٦ع

 .مذبح آخر
ستخدامه فى تقديم محرقات وذبائح أعلنوا أن قصدهم من بناء هذا المذبح الكبير ليس ال

عليه بل إلعالن إيمانهم بمذبح اهللا وعبادته، وليقدموا محرقاتهم وذبائحهم أمامه، أى على مذبح 
اهللا فى بيته الكائن فى شيلوه أو فى أورشليم فيما بعد، إذ أن شكله ومماثلته لمذبح المحرقة 

فى قلوبهم أو فى تصرفهم، وأن الذبائح لن  وبذلك أكدوا أنه ال خيانة هللا. سيؤكد عالقتهم بالرب
 .تقدم إال على مذبح الرب الواحد قدام خيمة االجتماع

 
 .َحُسن الكالم فى أعين فينحاس والوفد واقتنعوا بأمانتهم وشكروهم عليها :۳۱، ۳۰ع
 
عاد فينحاس والوفد إلى األراضى غرب األردن وأخبروا الشعب بما حدث،  :۳۳، ۳۲ع

 .بالكالم واستحسنوه وألغوا تفكيرهم فى محاربة إخوتهمفاقتنع الجميع 
 
 .شهادة: عيًدا  :۳٤ع

سمى أبناء الشرق المذبح عيًدا ألنه شاهد بينهم وبين إخوتهم على إيمانهم أن الرب هو 
 .اهللا

 :وربما كان هذا المذبح يرمز إلى 
 .عودة اليهود لإليمان المسيحى فى آخر األيام -١
 .سيح وصلبه الذى أصبح مذبًحا بال وظيفة أو معنىمذبح اليهود بعد مجئ الم -٢

 .ويالحظ أنه لم يذكر نصف سبط منسى فى آخر الكالم كنوع من اإليجاز
ليتك ال تتسرع فى الحكم على اآلخرين وحاول التفاهم معهم أو عتابهم حتى تستوضح الحقيقة  ?

 .وتتغلب بالمحبة على كل أفكار إبليس



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١٥٨γ 

 

الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع
 خطاب وداعى ليشوع

Rη Ε η 
 

هذا األصحاح والتالى له هما حديث يشوع األخير للشعب وتسليمه األمانة لهم وتوديعهم 

 .بعد نصحهم وٕارشادهم
 
 ):٤-۱ع(دعوة الرؤساء لسماع الخطاب )  ۱(

َم ِفي . َأنَّ َيُشوَع َشاخَ , لرَّبُّ ِإْسَرائِيَل ِمْن َأْعَدائِِهْم َحَوالَْيِهمْ بـَْعَدَما َأرَاَح ا, أَيَّاٍم َكِثيَرةٍ  ِغبَّ وََكاَن ١ تـََقدَّ
. أَنَا َقْد ِشْختُ «: َفَدَعا َيُشوُع َجِميَع ِإْسَرائِيَل َوُشُيوَخُه َوُرَؤَساَءُه َوُقَضاتَُه َوُعَرَفاَءُه َوقَاَل َلُهمْ ٢. األَيَّامِ 

ُتْم ُكلَّ َما َعِمَل الرَّبُّ ِإَلُهُكْم ِبَجِميِع ُأولَِئَك الشُُّعوِب ِمْن َأْجِلُكمْ ٣. تـََقدَّْمُت ِفي األَيَّامِ  ُتْم َقْد رَأَيـْ َألنَّ , َوأَنـْ
 َقْد َقَسْمُت َلُكْم بِاْلُقْرَعِة َهُؤَالِء الشُُّعوَب اْلَباِقيَن ُمْلكاً . اُْنظُُروا٤ .الرَّبَّ ِإَلَهُكْم ُهَو اْلُمَحاِرُب َعْنُكمْ 

 .َواْلَبْحِر اْلَعِظيِم َنْحَو ُغُروِب الشَّْمسِ , ِمَن اُألْرُدنِّ َوَجِميِع الشُُّعوِب الَِّتي قـََرْضتُـَها, َحَسَب َأْسَباِطُكمْ 
 
 .بعد مرور عدة سنوات: غب أيام كثيرة  :۲، ۱ع

 .جمع عريف ومعناه مشرف أو نائب عن الشعب: عرفاء 

حروب كنعان وشاخ يشوع، دعا يشوع الشعب بعد مرور مدة من الزمان، وقد انتهت 

وغالبًا كان ذلك االجتماع فى مكان سكناه فى . ورؤساءهم لكى يوصيهم ويودعهم فى شيخوخته

ويالحظ هنا اهتمام الخادم األمين يشوع بتلخيص . تمنة سارح أو فى شيلوه أمام خيمة االجتماع

وكما فعل صموئيل  )٣١-٢٩تث(نصائحه ألوالده فى خطاب وداعى كما فعل موسى 

 ).١٢صم١(

 



الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع

γ١٥٩γ 

لم ينسب يشوع االنتصارات له بل للرب الذى أعطاها لهم والذى كان يحارب  :٤، ۳ع

عن شعبه، وأفهمهم أنه قسم األرض لهم بالقرعة حسب اختيار الرب لموضع كل سبط حتى ال 

ًبا كما يتشاجروا بعد وفاته وذلك من ضفاف نهر األردن شرًقا حتى البحر األبيض المتوسط غر 

 .سبق بيانه

اهتم أن تقدم النصيحة لمن هم فى رعايتك حتى تشجعهم على الحياة مع اهللا والثبات فى  ?
اإليمان، واكمل ما تشعر أن اهللا يطلبه منك فيكون قلبك مستريًحا، وثق أنه سيساعدك فى 

 .جهادك هذا ويعطيك نعمة فى أعين من حولك
 

 ):۱۱-٥ع(تشجيع ورجاء )  ۲(

اِمُكمْ  َوالرَّبُّ ٥ فـََتْمِلُكوَن َأْرَضُهْم َكَما َكلََّمُكُم , ِإَلُهُكْم ُهَو يـَْنِفيِهْم ِمْن َأَماِمُكْم َوَيْطُرُدُهْم ِمْن ُقدَّ
يُدوا فـََتَشدَُّدوا ِجّدًا ِلَتْحَفظُوا َوتـَْعَمُلوا ُكلَّ اْلَمْكُتوِب ِفي ِسْفِر َشرِيَعِة ُموَسى َحتَّى َال َتحِ ٦. الرَّبُّ ِإَلُهُكمْ 

َها َيِمينًا َأْو ِشَماالً  َوَال َتْذُكُروا اْسَم , َحتَّى َال َتْدُخُلوا ِإَلى َهُؤَالِء الشُُّعوِب ُأوَلِئَك اْلَباِقيَن َمَعُكمْ ٧. َعنـْ
َعْلُتْم ِإَلى َهَذا َوَلِكِن اْلَصُقوا بِالرَّبِّ ِإلَ ٨. آِلَهِتِهْم َوَال َتْحِلُفوا ِبَها َوَال تـَْعُبُدوَها َوَال َتْسُجُدوا َلَها ِهُكْم َكَما فـَ

اَمُكْم ِإَلى َهَذا . َقْد َطَرَد الرَّبُّ ِمْن َأَماِمُكْم ُشُعوبًا َعِظيَمًة َوَقوِيَّةً ٩. اْليَـْومِ  ُتْم فـََلْم يَِقْف َأَحٌد ُقدَّ َوَأمَّا أَنـْ
 . َهُكْم ُهَو اْلُمَحاِرُب َعْنُكْم َكَما َكلََّمُكمْ َألنَّ الرَّبَّ ِإلَ , رَُجٌل َواِحٌد ِمْنُكْم َيْطُرُد أَْلفاً ١٠. اْليَـْومِ 
ُفِسُكْم َأْن ُتِحبُّوا الرَّبَّ ِإَلَهُكمْ ١١  .فَاْحَتِفُظوا ِجّداً ألَنـْ

 
 .ال تخالطوهم: ال تدخلوا إلى هؤالء الشعوب  :٦، ٥ع

لقد وعدهم الرب باألرض، فهو يطرد السكان فيها من أمامهم، لكن عليهم أن يتمسكوا 
وهذا يظهر لنا أهمية تسليم . نفيذ وصايا اهللا التى علمها لهم موسى النبى وكتبها فى أسفارهبت

اإليمان والسلوك المسيحى من جيل إلى جيل حسب وصية اهللا دون انحراف يمينى باإلفراط 
وقد نّفذ بنو إسرائيل كالم يشوع أحياًنا فطردوا بعض الشعوب . والمبالغة أو يسارى بالتفريط فيها

الوثنية أيام القضاة، ولكنهم تكاسلوا عن طرد اآلخرين، فصارت هذه الشعوب فًخا لهم وجذبوهم 
 .إلى عبادة األوثان



ُشوعَ ِسفُْر    َي

γ١٦٠γ 

يجب عدم مخالطة الشعوب الوثنية التى سكنت األرض قبلهم وال الباقين منهم  :۸، ۷ع
و يسجدوا لها، معهم وعدم ذكر أسماء آلهتهم لئال يتعلقوا بهم إذ يقسمون بأسمائهم أو يعبدوهم أ

 .بل يلتصقوا بالرب كما هو حالهم أيام حياة يشوع معهم
 
إذ طرد الرب من أمامهم شعوًبا قوية وعظيمة بحيث لم يقف أمامهم أحد،  :۱۱-۹ع

فاهللا يضاعف القوة للواحد فيطرد ألًفا، فهو . فليعلموا أن معونة اهللا لإلنسان هى سر قوة اإلنسان
 .نؤمن به كملك وٕالهالعامل فينا ما دمنا نحبه و 

هنا تظهر أهمية التشجيع، فاجعل لسانك حلًوا ومشجًعا لمن تتعامل معهم، لتقوى ضعفهم   ?
 .وتجذبهم للمسيح

 
 ):۱٦-۱۲ع(تحذير )  ۳(

ُتُموُهْم َوَدَخْلُتْم َوَصاَهرْ , ُأولَِئَك اْلَباِقيَن َمَعُكمْ , َوَلِكْن ِإَذا رََجْعُتْم َوَلِصْقُتْم بَِبِقيَِّة َهُؤَالِء الشُُّعوبِ «١٢
فـََيُكونُوا , فَاْعَلُموا يَِقيناً َأنَّ الرَّبَّ ِإَلَهُكْم َال يـَُعوُد َيْطُرُد ُأوَلِئَك الشُُّعوَب ِمْن َأَماِمُكمْ ١٣, ِإلَْيِهْم َوُهْم ِإلَْيُكمْ 

َحتَّى تَِبيُدوا َعْن تِْلَك اَألْرِض الصَّاِلَحِة الَِّتي , َلُكْم َفّخًا َوَشرَكًا َوَسْوطًا َعَلى َجَوانِِبُكْم َوَشوْكًا ِفي َأْعُيِنُكمْ 
َوتـَْعَلُموَن ِبُكلِّ قـُُلوِبُكْم وَُكلِّ . َوَها أَنَا اْليَـْوَم َذاِهٌب ِفي َطرِيِق اَألْرِض ُكلَِّها١٤. َأْعطَاُكْم ِإيَّاَها الرَّبُّ ِإَلُهُكمْ 

ُفِسُكْم أَنَُّه َلْم َتْسُقْط َكِلَمٌة َواحِ  اْلُكلُّ َصاَر . َدٌة ِمْن َجِميِع اْلَكَالِم الصَّاِلِح الَِّذي َتَكلََّم بِِه الرَّبُّ َعْنُكمُ أَنـْ
َوَيُكوُن َكَما أَنَُّه أََتى َعَلْيُكْم ُكلُّ اْلَكَالِم الصَّاِلِح الَِّذي َتَكلََّم ِبِه ١٥. َلْم َتْسُقْط ِمْنُه َكِلَمٌة َواِحَدةٌ . َلُكمْ 

َكَذِلَك َيْجِلُب َعَلْيُكُم الرَّبُّ ُكلَّ اْلَكَالِم الرَِّديِء َحتَّى يُِبيدَُكْم َعْن َهِذِه اَألْرِض , ْم َعْنُكمْ الرَّبُّ ِإَلُهكُ 
ُروَن ِحيَنَما تـَتَـَعدُّوَن َعْهَد الرَّبِّ ِإَلِهُكُم الَِّذي َأَمرَُكْم بِِه َوَتِسي١٦. الصَّاِلَحِة الَِّتي َأْعطَاُكُم الرَّبُّ ِإَلُهُكمْ 
َتِبيُدوَن َسرِيعًا َعِن اَألْرِض الصَّاِلَحِة , َوتـَْعُبُدوَن آِلَهًة ُأْخَرى َوَتْسُجُدوَن َلَها َيْحَمى َغَضُب الرَّبِّ َعَلْيُكْم فـَ

 .»الَِّتي َأْعطَاُكمْ 
 
يحذرهم من الرجوع عن طريق الرب والدخول فى عالقات وتعامالت ونسب  :۱۳، ۱۲ع

وٕان تهاون . أن األم هى المربى األول للطفل فهى من تغرس فيه اإليمان مع الشعوب الوثنية، إذ
اإلنسان فى ذلك فإن اهللا يتخلى عن معاونيه، وهؤالء األشرار يصطادونه للشر كفخ يستخدمه 



الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع

γ١٦١γ 

الشيطان ليوقع به، فيتألم اإلنسان مما يغرسه فيه األشرار من سلوك وأخطاء حتى يتحولوا هم 
فيشبه عثرة الوثنيين . يده اهللا كما أباد من كانوا قبلهم من الوثنيينأنفسهم إلى شعب شرير يب

لليهود بالفخ الذى تسقط فيه الفريسة أو الشوك فى العين الذى يمنعها من الرؤية فتضل والسوط 
 .الذى يسبب جلدات مؤلمة جًدا لإلنسان

 
ن، أعلن لهم يشوع قرب نهاية حياته على األرض كما سيحدث لكل إنسا :۱٦-۱٤ع

مؤكًدا لهم صدق نصائح الرب بالبركة لهم كما ثبت عملًيا من انتصارهم وامتالكهم لألرض، كما 
أن وعيده بالعقاب هو صادق أيًضا إن ارتدوا عن اهللا حتى ينتهى األمر بإبادتهم من األرض فى 
، حالة إصرارهم على تعدى وصايا اهللا الصالحة وخيانتهم لعهده واتجاههم لعبادة آلهة أخرى

وقد حدث هذا فى سبى بنى إسرائيل عل يد أشور ثم . فيتحرك عليهم غضب اهللا بشدة ويبادون
 .بابل

للخادم دور لتشجيع الضعيف ودور آخر الزم لتحذير المستهتر حتى يلتزم بشريعة اهللا   ?
فال تتواَن عن إظهار الحق بالطريقة المناسبة لكل من أنت مسئول عنهم حتى . ومحبته

 .إلى اهللا وتبعدهم عن الشرتجذب الكل 



ُشوعَ ِسفُْر     َي

γ١٦٢γ 

 

ابُِع  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الرَّ  الِع
 الرسالة األخيرة

Rη Ε η 
 .هنا آخر رسالة من اهللا للشعب عن يد يشوع

 
 ):۱٥-۱ع(رعاية هللا لشعبه )  ۱(

َوَدَعا ُشُيوَخ ِإْسَرائِيَل َوُرَؤَساَءُهْم َوُقَضاتـَُهْم . َوَجَمَع َيُشوُع َجِميَع َأْسَباِط ِإْسَرائِيَل ِإَلى َشِكيمَ ١
آبَاؤُُكْم : َهَكَذا قَاَل الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَرائِيلَ «: َوقَاَل َيُشوُع ِلَجِميِع الشَّْعبِ ٢. َوُعَرفَاَءُهْم َفَمثـَُلوا َأَماَم الرَّبِّ 

ْهرِ  َراِهيَم َوأَُبو نَاُحورَ . َسَكُنوا ِفي َعْبِر النـَّْهِر ُمْنُذ الدَّ َراِهيَم ٣. ىَوَعَبُدوا آِلَهًة ُأْخرَ , تَارَُح أَُبو ِإبـْ فََأَخْذُت ِإبـْ
َعانَ  َوَأْعطَْيُت ِإْسَحاَق ٤. َوَأْكثـَْرُت َنْسَلُه َوَأْعطَْيُتُه ِإْسَحقَ , أَبَاُكْم ِمْن َعْبِر النـَّْهِر َوِسْرُت ِبِه ِفي ُكلِّ َأْرِض َكنـْ

 . ْعُقوُب َوبـَُنوُه فـَنَـَزُلوا ِإَلى ِمْصرَ َوَأمَّا يَـ . َوَأْعطَْيُت ِعيُسَو َجَبَل َسِعيَر لَِيْمِلَكهُ , يـَْعُقوَب َوِعيُسوَ 
فََأْخَرْجُت ٦. ُثمَّ َأْخَرْجُتُكمْ , َوَأْرَسْلُت ُموَسى َوَهاُروَن َوَضَرْبُت ِمْصَر َحَسَب َما فـََعْلُت ِفي َوَسِطَها٥

 . َباٍت َوفـُْرَساٍن ِإَلى َبْحِر ُسوفٍ َوَدَخْلُتُم اْلَبْحَر َوتَِبَع اْلِمْصرِيُّوَن آبَاءَُكْم ِبَمرْكَ , آبَاءَُكْم ِمْن ِمْصرَ 
َنُكْم َوبـَْيَن اْلِمْصرِيِّينَ , َفَصَرُخوا ِإَلى الرَّبِّ ٧ َورََأْت . َوَجَلَب َعَلْيِهِم اْلَبْحَر فـََغطَّاُهمْ , َفَجَعَل َظَالمًا بـَيـْ

ُثمَّ أَتـَْيُت ِبُكْم ِإَلى َأْرِض اَألُمورِيِّيَن السَّاِكِنيَن ٨. ةً َوَأَقْمُتْم ِفي اْلَقْفِر أَيَّامًا َكِثيرَ , َأْعيُـُنُكْم َما فـََعْلُت ِفي ِمْصرَ 
َوقَاَم بَاَالُق ْبُن ٩. َوَدفـَْعتُـُهْم بَِيدُِكْم َفَمَلْكُتْم َأْرَضُهْم َوَأْهَلْكتُـُهْم ِمْن َأَماِمُكمْ , ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ َفَحارَبُوُكمْ 

َوَلْم َأَشْأ َأْن َأْسَمَع ١٠. َوَأْرَسَل َوَدَعا بـَْلَعاَم ْبَن بـَُعوَر ِليَـْلَعَنُكمْ , ائِيلَ ِصفُّوَر َمِلُك ُموآَب َوَحاَرَب ِإْسرَ 
َقْذُتُكْم ِمْن َيِدهِ , لِبَـْلَعامَ  َبارََكُكْم بـَرََكًة َوأَنـْ َفَحارََبُكْم َأْصَحاُب . ُثمَّ َعبَـْرُتُم اُألْرُدنَّ َوأَتـَْيُتْم ِإَلى َأرِيَحا١١. فـَ
َعانِيُّوَن َواْلِحثـِّيُّوَن َواْلِجْرَجاِشيُّوَن َواْلِحوِّيُّوَن َواْلَيُبوِسيُّ  :َأرِيَحا َفَدفـَْعتُـُهْم , ونَ اَألُمورِيُّوَن َواْلِفِرزِّيُّوَن َواْلَكنـْ
اَمُكُم الزَّنَابِيَر َوَطَرْدُت ِمْن َأَماِمُكْم َمِلَكِي اَألُمورِيِّينَ ١٢. بَِيدُِكمْ  .  ِبَسْيِفَك َوَال ِبَقْوِسكَ الَ , َوَأْرَسْلُت ُقدَّ
ُنوَها َوَتْسُكُنوَن ِبَها١٣ َها َوُمُدنًا َلْم تـَبـْ َعُبوا َعَليـْ ُتوٍن َلْم تـَْغِرُسوَها , َوَأْعطَْيُتُكْم َأْرضًا َلْم تـَتـْ َوِمْن ُكُروٍم َوزَيـْ

ْنزُِعوا اآلِلَهَة الَِّذيَن َعَبَدُهْم آبَاؤُُكْم ِفي ِعَ◌ْبِر َوا, فَاآلَن اْخُشوا الرَّبَّ َواْعُبُدوُه ِبَكَماٍل َوَأَمانَةٍ ١٤ .تَْأُكُلونَ 
ُفِسُكُم اْليَـْوَم , َوِإْن َساَء ِفي َأْعُيِنُكْم َأْن تـَْعُبُدوا الرَّبَّ ١٥. َواْعُبُدوا الرَّبَّ , النـَّْهِر َوِفي ِمْصرَ  فَاْخَتاُروا ألَنـْ

َوِإْن َكاَن آِلَهَة اَألُمورِيِّيَن الَِّذيَن , َدُهْم آبَاؤُُكُم الَِّذيَن ِفي َعْبِر النـَّْهرِ ِإْن َكاَن اآلِلَهَة الَِّذيَن َعبَ : َمْن تـَْعُبُدونَ 
ُتْم َساِكُنوَن ِفي َأْرِضِهمْ   .»َوَأمَّا أَنَا َوبـَْيِتي فـَنَـْعُبُد الرَّبَّ . أَنـْ
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γ١٦٣γ 

مدينة نابلس الحالية وهى تقع فى الضفة الغربية لألردن فى نصيب : شكيم  :۲، ۱ع
 :، ولها ذكريات روحية طيبة )٥خريطة (صف سبط منسى الغربى ن

 ).٧، ٦: ١٢تك(بها وعد اهللا إبراهيم بأول وعد فبنى أول مذبح للرب  -١
 .بها قرئت البركات واللعنات على الشعب من جبل جرزيم وعيبال -٢

فيها دفنت عظام يوسف التى حملوها معهم فى الخروج من مصر عند دخولهم أرض  -٣
 ).٣٥-٣٠ :٨يش(الموعد 

 ).٣٠: ٨ص(قرأ فيها يشوع شريعة الرب على الشعب  -٤

 .نهر الفرات: النهر 
جمع يشوع الشعب مرة ثانية فى شكيم مع رؤسائهم وممثليهم فجاءوا الجتماع مقدس فى 
حضرة اهللا ليسمعوا الرسالة الموجهة لهم من الرب على لسان يشوع، والتى استعرض فيها يشوع 

مساندته لهم منذ دعوة إبراهيم من عبر نهر الفرات بالعراق ليترك عبادة  كل تاريخهم مع اهللا وكل
 .األوثان التى مارستها عائلته ويتجه لعبادة اهللا

 
اختار اهللا إبراهيم ونقله إلى أرض كنعان وأعطاه نسًال مبارًكا من إسحق الذى  :٤، ۳ع

هوات المادية، أعطاه اهللا والنشغال عيسو بالش. وٕاسحق أنجب يعقوب وعيسو. رزقه به فى الكبر
جبل سعير فسكن فيه وانصرف عن الحياة الروحية مع اهللا، بينما نزل يعقوب وأبناؤه إلى مصر 

ليدربهم اهللا على الحياة الروحية عن طريق المذلة والتعب ثم ) ١٠-٢:  ٤٦،  ١٠، ٩: ٤٥تك(
 .االيمان والثقة

 
حتى سمح فرعون بخروج  جاء موسى وهارون وضربا مصر بالضربات العشر :٦، ٥ع
فخرجوا وأتو إلى البحر األحمر فشقه اهللا لهم وأغرق المصريين فيه عندما حاولوا . الشعب

 .متابعتهم للقبض عليهم
 

لكيما يحمى اهللا شعبه الذى يعبر فى : فجعل ظالًما بينكم وبين المصريين  :۱۰-۷ع

من أمام بنى إسرائيل إلى خلفهم،  البحر األحمر من المصريين الذين يتبعونهم، حول عمود النار



ُشوعَ ِسفُْر     َي

γ١٦٤γ 

فحجز بين المصريين وبنى إسرائيل، ومن قوة النار وضخامتها حجبت الرؤية عن المصريين فلم 

 .يعودوا يرون بنى إسرائيل، فكانت النار كالظالم حتى عبر بنو إسرائيل كلهم وخرجوا من البحر

. ناء وتمجد فى رعايتهمحجب اهللا شعبه عن فرعون حتى أتى بنو إسرائيل إلى برية سي

ولم يسمح اهللا لبلعام أن يلعنهم بل جعله . وعندما جاءوا إلى بالد األموريين أخذوا أرضهم

، ٢٢عد (يباركهم، وكان باالق ملك موآب قد أحضره ليلعن بنى إسرائيل فأنقذهم اهللا من يده 

٢٤، ٢٣.( 

اهدوا هذه األحداث حتى يقصد به المسنين منهم والكبار الذين شرأت أعينكم وقول يشوع 

 .وهم أطفال مع آبائهم

 

 .تقع شرق نهر األردن: أرض األموريين  :۱۱ع

ثم عبروا األردن وبدأت حروبهم مع الشعوب الكنعانية بمحاربة أريحا واستيالئهم عليها ثم 

 .حروب الضفة الغربية لألردن والتى استغرقت حوالى سبع سنوات وانتصارهم فيها

 

 .حشرات الدغة:  زنابير :۱۳، ۱۲ع

يعلن اهللا هنا تحقيق وعده لموسى بإرسال الزنابير لمساعدة شعبه فى حربهم ضد األعداء 

، فقد أرسلها أمام بنى إسرائيل عند محاربتهم األموريين شرق نهر )٢٠: ٧، تث  ٢٨: ٢٣خر(

ذ طردهم األردن، فخاف األعداء وهربوا ولم يحتاج شعب اهللا أن يستخدم أسلحته لطرد األعداء إ

فاستلموا أرضهم جاهزة للسكن بمدنها ومزروعاتها . اهللا من األرض عن طريق لسعات الزنابير

 .ليستمتعوا بها

 .ليتك تراجع أعمال اهللا معك لتشكره عليها ويثبت بذلك إيمانك فتطمئن وتفرح برعايته لك ?
 



ابُِع  احُ حَ صْ األَ   الِعْشُرونَ وَ الرَّ

γ١٦٥γ 

أمانة من أجل عظمة عمل اهللا مع شعبه، يلزمهم أن يخافوه ويعبدوه ب :۱٥، ۱٤ع
ويتخلوا عن بقايا عبادة األصنام التى مارسوها فى رحلة البرية والتى مارسها سابقًا أجدادهم فى 
العراق عند نهر الفرات قبل دعوة اهللا إلبراهيم، ويرفضوا آلهة األموريين الذين ورثهم الرب 

 .أراضيهم
وهو بهذا يثيرهم حتى . ثانويسألهم يشوع إن كانوا يريدون فليعبدوا اهللا أو يتركوه ليعبدوا األو 
وقدم نفسه مثاًال إذ قرر . يقرروا عبادة اهللا وال يعرجوا بين الطريقين أى عبادة اهللا وعبادة األوثان

 .أنه هو وأسرته سيعبدون اهللا ال األوثان

 .جيد أن يكون الخادم قدوة لمخدوميه فيعطيهم المثال الصالح الذى يسيرون فى إثر خطواته ?
 
 ):۲۸-۱٦ع(شعب بعبادة هللا عهد ال)  ۲(

ُرَك الرَّبَّ لِنَـْعُبَد آِلَهًة ُأْخَرى«: فََأَجاَب الشَّْعبُ ١٦ َألنَّ الرَّبَّ ِإَلَهَنا ُهَو الَِّذي ١٧, َحاَشا َلَنا َأْن نـَتـْ
َوَحِفظََنا , ُيِنَنا تِْلَك اآليَاِت اْلَعِظيَمةَ َوالَِّذي َعِمَل َأَماَم َأعْ , َأْصَعَدنَا َوآبَاَءنَا ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِمْن بـَْيِت اْلُعُبوِديَّةِ 

َوَطَرَد الرَّبُّ ِمْن َأَماِمَنا ١٨. ِفي ُكلِّ الطَّرِيِق الَِّتي ِسْرنَا ِفيَها َوِفي َجِميِع الشُُّعوِب الَِّذيَن َعبَـْرنَا ِفي َوَسِطِهمْ 
 . »ْحُن أَْيضًا نـَْعُبُد الرَّبَّ ألَنَُّه ُهَو ِإَلُهَنافـَنَ . َواَألُمورِيِّيَن السَّاِكِنيَن اَألْرضَ , َجِميَع الشُُّعوبِ 

َال يـَْغِفُر ُذُنوَبُكْم . َال تـَْقِدُروَن َأْن تـَْعُبُدوا الرَّبَّ ألَنَُّه ِإَلٌه ُقدُّوٌس َوِإَلٌه َغُيوٌر ُهوَ «: فـََقاَل َيُشوُع ِللشَّْعبِ ١٩
ْدُتْم آِلَهًة َغرِيَبًة يـَْرِجُع فـَُيِسيُء ِإلَْيُكْم َويـُْفِنيُكْم بـَْعَد َأْن َأْحَسَن َوِإَذا تـَرَْكُتُم الرَّبَّ َوَعبَ ٢٠. َوَخطَايَاُكمْ 

ْعُب ِلَيُشوعَ ٢١. »ِإلَْيُكمْ  ُتْم ُشُهوٌد َعَلى «: فـََقاَل َيُشوُع ِللشَّْعبِ ٢٢. »َبِل الرَّبَّ نـَْعُبدُ . الَ «: فـََقاَل الشَّ أَنـْ
ُفِسُكْم أَنَُّكْم َقِد اْختَـْرتُ  ُفِسُكُم الرَّبَّ لِتَـْعُبُدوهُ أَنـْ َقاُلوا. »ْم ألَنـْ فَاآلَن اْنزُِعوا اآلِلَهَة ٢٣. »َنْحُن ُشُهودٌ «: فـَ

الرَّبَّ «: فـََقاَل الشَّْعُب لَِيُشوعَ ٢٤. »اْلَغرِيَبَة الَِّتي ِفي َوَسِطُكْم َوَأِميُلوا قـُُلوَبُكْم ِإَلى الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَرائِيلَ 
َوَقَطَع َيُشوُع َعْهدًا ِللشَّْعِب ِفي َذِلَك اْليَـْوِم َوَجَعَل َلُهْم َفرِيَضًة َوُحْكمًا ٢٥. »َوِلَصْوتِِه َنْسَمعُ  ِإَلَهَنا نـَْعُبدُ 
َوَأَخَذ َحَجرًا َكِبيرًا َوَنَصَبُه ُهَناَك َتْحَت . وََكَتَب َيُشوُع َهَذا اْلَكَالَم ِفي ِسْفِر َشرِيَعِة اللَّهِ ٢٦. ِفي َشِكيمَ 

ِإنَّ َهَذا اْلَحَجَر َيُكوُن َشاِهداً «: ثُمَّ قَاَل َيُشوُع ِلَجِميِع الشَّْعبِ ٢٧, لُّوطَِة الَِّتي ِعَ◌ُ◌ْنَد َمْقِدِس الرَّبِّ اْلبَـ 
َنا  . »وا ِإَلَهُكمْ فـََيُكوُن َشاِهدًا َعَلْيُكْم ِلَئالَّ َتْجَحدُ , ألَنَُّه َقْد َسِمَع ُكلَّ َكَالِم الرَّبِّ الَِّذي َكلََّمَنا بِهِ , َعَليـْ
 .ثُمَّ َصَرَف َيُشوُع الشَّْعَب ُكلَّ َواِحٍد ِإَلى ُمْلِكهِ ٢٨
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. أجاب الشعب بأنه من المستحيل أن يتركوا عبادة اهللا بعد ما صنعه معهم :۱۸-۱٦ع

فهو الذى أنقذهم من عبودية فرعون فى مصر، وحافظ عليهم بالمعجزات فى رحلة البرية، 

 .لذا فهم مصّرون على عبادته كإله لهم. ردهم أمامهم وورثهم أرضهمونّجاهم من أعدائهم، وط

 

أراد يشوع أن يوضح لهم أن االلتزام بعبادة الرب يجب أن يكون كامًال، فهو  :۲۰، ۱۹ع

ليس سهًال ألن اهللا قدوس وغيور على اسمه وال يغفر لمن يخونه ويرتد عن عبادته ويتحول 

 .ن عملوا ذلك، ألنه يريد كل القلب وكل النية ال جزًءا منهمالعبادة غيره، بل يعاقبهم ويفنيهم إ

وقد أراد يشوع أن يعرف شعبه التزامات الحياة مع اهللا للتمتع بكل بركاته، كما طالبنا 

 .المسيح أن نحسب حساب النفقة، أى نحمل صليبه وراءنا لنتمتع برعايته ونكون أبناء الملكوت

 

بعبادة اهللا بإصرار وتكرار، فأشهدهم يشوع على أكد الشعب ليشوع تمسكهم  :۲٤-۲۱ع

أنفسهم فشهدوا، وطلب منهم نزع اآللهة الغريبة من وسطهم، أى تماثيل اآللهة التى مازالوا 

 .يحتفظون بها فى بيوتهم، حتى تكون قلوبهم متجهة بكاملها هللا، فوعدوه بطاعة اهللا

بان ودفنها وتخلص منها إثباًتا وقـد فعـل هـذا أبونـا يعقوب عند عودته من عند خاله ال

 ).٢: ٣٥، تك ٢٠-١٨: ٣٣تك(لحسن نيته فى عبادة اهللا 

 
 .المقصود االلتزام بالعهد أى عبادة اهللا وطاعة وصاياه: فريضة وحكًما  :۲٦، ۲٥ع

يعتبر سفر يشوع امتداًدا ألسفار الشريعة الخمسة التى كتبها موسى لذا : سفر شريعة اهللا 

 .يعة اهللادعى أيًضا سفر شر 

وسجل . قطع يشوع عهًدا بين الشعب وبين اهللا وألزمهم بطاعة هذا العهد أى عبادة اهللا

ونصب حجًرا كبيًرا كان . يشوع هذا الكالم فى سفره هذا أى سفر يشوع كجزء من الشريعة اإللهية

يح والحجر رمز للمس. موجوًدا بالمكان تحت شجرة بلوك فى شكيم والتى تعتبر مكاًنا مقدًسا

 .صخر الدهور الذى إن تأسس البيت عليه لن يقع أبًدا مهما كانت الزوابع واألعاصير
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 .تنكروا: تجحدوا  :۲۸، ۲۷ع

جعل يشوع الحجر، الذى كان حاضًرا للكالم وسمعه، شاهًدا على الشعب ليلتزموا بعبادة 

 .ثم صرف يشوع الشعب إلى أماكن سكناهم. اهللا

وتقيس خطواتك هل تسير نحوه أم تنحرف عنه فى خطايا راجع نفسك لتعرف هدف حياتك  ?
 .كثيرة، وٕان انحرفت إرجع بالتوبة إلى اهللا، أى ذكِّر نفسك كل يوم بهدفك وهو محبة اهللا

 
 : )۳۳-۲۹ع(وفاة يشوع وألعازار، وعظام يوسف )  ۳(

َفَدفـَُنوُه ِفي ٣٠. بِّ اْبَن ِمَئٍة َوَعَشِر ِسِنينَ وََكاَن بـَْعَد َهَذا اْلَكَالِم أَنَُّه َماَت َيُشوُع ْبُن نُوٍن َعْبُد الرَّ ٢٩

َراِيَم ِشَماِليَّ َجَبِل َجاَعشَ  َوَعَبَد ِإْسَرائِيُل الرَّبَّ ُكلَّ أَيَّاِم ٣١. ُتُخِم ُمْلِكِه ِفي ِتْمَنَة َسارََح الَِّتي ِفي َجَبِل َأفـْ

اُمُهْم بـَْعَد َيُشوَع َوالَِّذيَن َعَرُفوا ُكلَّ َعَمِل الرَّبِّ الَِّذي َعِمَلُه وَُكلَّ أَيَّاِم الشُُّيوِخ الَِّذيَن طَاَلْت أَيَّ , َيُشوعَ 

ُنوَها ِفي َشِكيَم ِفي ِقْطَعِة اْلَحْقِل ٣٢. ِإلْسَرائِيلَ  َوِعظَاُم ُيوُسَف الَِّتي َأْصَعَدَها بـَُنو ِإْسَرائِيَل ِمْن ِمْصَر َدفـَ

 . َفَصاَرْت ِلَبِني ُيوُسَف ُمْلكاً , ي َحُموَر أَِبي َشِكيَم ِبِمَئِة َقِسيطَةٍ الَِّتي اْشتَـَراَها يـَْعُقوُب ِمْن بَنِ 

َراِيمَ ٣٣ َعِة ِفيَنَحاَس اْبِنِه الَِّتي ُأْعِطَيْت َلُه ِفي َجَبِل َأفـْ  .َوَماَت أَِلَعازَاُر ْبُن َهاُروَن َفَدفـَُنوُه ِفي ِجبـْ
 
 .حدود: تخم  :۳۰، ۲۹ع

ياه الختامية لهم، توفى عن عمر مائة وعشرين سنة ودفن فى بعد توديع يشوع لشعبه ووصا
وقد كتب هذه اآليات ). ١٢خريطة (أرض ملكه فى مدينة تمنة حارس والتى تقع بنصيب أفرايم 

 .األخيرة شخص غير يشوع وهو غالًبا صموئيل النبى كاتب سفر القضاة
 

اصره من الشيوخ، استمر الشعب فى عبادة اهللا فى أيام يشوع وفى أيام من ع :۳۱ع

 .وعاصروا عمل اهللا فى دخول األرض وقد طالت حياتهم بعد وفاة يشوع
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 .عملة غير معروف قيمتها: قسيطة  :۳۲ع
 .اسم مدينة للكهنة فى نصيب سبط أفرايم: جبعة فينحاس 

 .جبل مجاور لمدينة تمنة سارح: جبل جاعش 

معهم عند خروجهم،  كان يوسف قد مات فى مصر وأوصى بنى إسرائيل بحمل عظامه

وكانت وفاة يوسف قبل والدة يشوع بأكثر من مئتى سنة، فأخذوا عظامه عند خروجهم ودفنوها 

فى شكيم وهى األرض التى كان أبوه يعقوب قد اشتراها من بنى حمور سابًقا عند عودته إلى 

 ).١٩: ٣٣تك(أرض كنعان من عند خاله البان 

 
 . يعيناسم عبرى معناه اهللا: ألعازار  :۳۳ع

ثم مات ألعازار رئيس الكهنة ابن هارون ودفن فى جبعة فينحاس ابنه وهى إحدى مدن 

 .الكهنة فى نصيب سبط أفرايم

نلنا الحق فى ميراثنا السمائى عندما مات رئيس كهنتنا يسوع وقائدنا فى رحلتنا، فلنشكر لقد  ?
 .اهللا على هذا الميراث الذى ال يفنى ونفرح به
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 يحيشوع رمز للمس
 .ومعناه الرب مخلص" يهو شوع"يشترك مع المسيح فى االسم، فاالسمان أصلها  )١(

عبر يشوع بالشعب فى نهر األردن عندما شقه بواسطة دخول الكهنة حاملى : العبور  )٢(

والمسيح بفدائه عبر بنا . تابوت عهد الرب، فنقل الشعب للحياة الجديدة فى أرض الميعاد

س إلى الحياة الجديدة معه فى كنيسته والتى فيها من الخضوع للخطية وعصر النامو 

فكما اعتمد الشعب مع يشوع فى األردن، هكذا ننال الخالص فى . ننال سر المعمودية

 .سر المعمودية

كما أعطى يشوع أرض كنعان وقسمها بين األسباط، هكذا المسيح يعطينا : الميراث  )٣(

 .تميراثنا األبدى فى كنعان السماوية أى ملكوت السموا

اهتم يشوع بتوصية شعبه أن يعيشوا مع اهللا وأكد ذلك فى خطابه الوداعى : الوصايا  )٤(

 .بنهاية السفر، والمسيح أيًضا أعطى وصاياه ليحيا بها شعبه

قطع يشوع عهًدا بين اهللا وشعبه قبل أن يموت ليحيوا مع اهللا ويحفظوا وصاياه، : العهد  )٥(

لى الصليب ويعطينا هذا العهد فى كنيسته من والمسيح قطع عهًدا بيننا وبين اهللا بدمه ع

 .خالل أسراره المقدسة

بعدما أوصى يشوع شعبه، ترك لهم الحرية فى اختيار عبادة اهللا أو عبادة : الحرية  )٦(

من له أذنان للسمع "األوثان، فاختاروا اهللا، هكذا أيًضا المسيح احترم حرية اإلنسان وقال 

 ".يقبل فليقبل من أراد أن"أو ) ١٥: ١١مت" (فليسمع

وٕايقاف ) ٢ص(أيد اهللا يشوع تعاليمه بالمعجزات مثل شق نهر األردن : المعجزات  )٧(

والمسيح أيد تعاليمه بمعجزات ). ١٣، ١٢: ١٠ص(الشمس والقمر عند محاربة األعداء 

 .كثيرة مثل شفاء المرضى وٕاقامة الموتى وٕاخراج الشياطين وسلطانه على الطبيعة

طى يشوع توصياته األخيرة قبل موته فى خطاب وداعى بنهاية أع: الخطاب الوداعى  )٨(

 ).١٦-١٤يو(السفر، والمسيح أعطى خطاب وداعى لتالميذه والمذكور فى 
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انتصر يشوع على أعدائه سواء فى برية سيناء مثل انتصاره على عماليق : النصرة  )٩(

أو فى أرض كنعان وامتلك أرضهم، والمسيح انتصر على الشيطان فى ) ١٧خر(

 .التجربة على الجبل ثم قيده بصليبه وأعطى مكانه فى السماء للمؤمنين به
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