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هدفنا هو توفیر التعل�م المس�حي �المجان لمئات اآلالف من القساوسة والقادة المس�حیین في جم�ع أنحاء العالم الذین �فتقرون 
في خمس  وسائط إعالمّ�ة متعددةمن خالل إنتاج وتوز�ع منهاج الهوتي متمّیز ب إلى التدر�ب الكافي للخدمة. نحقق هذا الهدف

والروسّ�ة، واإلس�انّ�ة. �ما یتم ترجمة مناهجنا إلى أكثر من اثنتي  والماندر�ن الصینّ�ة،اإلنجلیزّ�ة، والعر�ّ�ة،  لغات رئ�سّ�ة وهي
دروس الفیدیو المبني على الرسوم التصو�رّ�ة، وتعل�مات عشرة لغة أخرى من خالل شر�ائنا في الخدمة. یتكون المنهاج من 

مطبوعة، وموارد على اإلنترنت. وهو مصمم الستخدامه من قبل الكلّ�ات، والمجموعات، واألفراد، سواء عبر اإلنترنت أو في 
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لمتعددة والحائزة على جوائز ألفضل على مر السنین، قمنا بتطو�ر طر�قة فّعالة من حیث التكلفة إلنتاج دروس الوسائط ا
المحتو�ات والجودة. إن �ّتابنا ومحّرر�نا مؤّهلون من الناح�ة الالهوتّ�ة، والمترجمون لدینا مدر�ون الهوت��ا ومتحدثون أصلیون 

إلضافة إلى للغات المستهدفة. �ما تحتوي دروسنا على اسهامات لمئات من أساتذة الالهوت والرعاة من جم�ع أنحاء العالم. �ا
 ذلك، یلتزم مصممو الرسومات، والفنانون، والمنتجون لدینا �أعلى معاییر اإلنتاج �استخدام أحدث التجهیزات والتقن�ات.
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�الفعل إلى توز�ع عدد ال ُ�حصى من دروس الفیدیو على القادة، والقساوسة، وطالب الالهوت المحلیین. تعمل مواقعنا على 
مواد إضاف�ة الستكمال دروسنا، �ما في ذلك ارشادات حول ��فّ�ة بدء مجموعة  ش�كة اإلنترنت أ�ًضا �طرق للتوز�ع وتوفر

 للدراسة خاصة �ك.

. إننا نعتمد على الضر�بي لإلعفاء خاضعةتعترف مصلحة الضرائب األمر�كّ�ة بهیئة خدمات األلفّ�ة الثالثة �اعت�ارها مؤسسة 
راد. للمز�د من المعلومات عن خدمتنا، ولمعرفة ��فّ�ة المشار�ة، التبرعات السخ�ة من الكنائس، والمؤسسات، والشر�ات، واألف

  http://arabic.thirdmill.orgُیرجى ز�ارة موقعنا على اإلنترنت: 

http://arabic.thirdmill.org/
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 المقدمة
 

ِم �معرفِة األحداِث الكبرى الَّتي وقعت أثناَء تأس�ِس ِمَن الُمعتاِد أن ُ�َسرَّ الناُس في �لِّ العال
�َّاٍت، وخسارًة و�ح�اًطا، عادًة ما �كوُن ضرور��ا أن تتمَّ  بالِدِهم. لكن عندما تواِجُه األج�اُل الالحقُة تحدِّ

�َِّة تلَك األحداِث الَّتي وقَعْت منُذ زمٍن طو�ل. وِمْن نواٍح �ثیرة، َ�ظَهر  هذا االخت�اُر تْذِكرُتهم �أهمِّ
ِل لبني إسرائیَل إلى  الشائُع في سفِر �شوَع في العهِد القد�م. فقد وقعت أحداٌث �برى عنَد الدخوِل األوَّ
أرِضهم في َ�ْنَعاَن. لكن حیَن واَجَهت األج�اُل الالِحَقُة المشقَّات، أص�َح ضرور��ا أن �عرفوا مْن جدیٍد 

 أهم�َة هذه األحداث.
ُل من سلسلِتنا عن هذا هو الدرُس األ ، وقد وَضْعنا له عنواَن "مقدمٌة لسفِر سفِر �شوعَ وَّ

�شوَع". و�ما سنرى، حیَن َنعِرف ما �اَن �عن�ه سفُر �شوَع �النس�ِة لشعِب إسرائیَل القد�م، سنكوُن أكثَر 
مه لنا في زماِننا هذا أ�ًضا.   استعداًدا لرؤ�ِة مقداِر ما لد�ه ل�قدِّ

لسفِر �شوَع إلى ثالثِة أجزاء. أوًال، سنتناوُل الكاتَب وتار�َخ الكتا�ِة للسفِر.  ستْنقِسُم مقدمُتنا
وثانً�ا، سُنلِقي نظرًة عامَّة على التصم�ِم والغرض. وثالًثا، سنطرُح العدیَد ِمَن االعت�اراِت واسعِة 

م التطبیَق المس�حيَّ لهذا السفر. لنبدْأ اآلَن ِمَن  النطاِق الَّتي نحتاُج أن نضَعها في �اِلنا ف�ما نقدِّ
 الكاتِب وتار�ِخ الكتا�ِة لسفِر �شوع.

 
 

 الكاتب وتار�خ الكتا�ة
 

َر  ٍت تار�خ�ًَّة صح�حة. لكن علینا أن نتذ�َّ َم لنا ِسِجالَّ َأْوحى الروُح الُقُدُس �سفِر �شوَع حتى �قدِّ
للكتاِب الُمقدَّس، ومقاصَدهم، لكي  أ�ًضا أنَّ الروَح الُقُدَس استخدَم وجهاِت نظِر الُكّتاب ال�شر�ِّین

ِتهم التار�خ�َّة.  كما في أيِّ جزٍء آخَر من الكتاِب الُمقدَّس، �لَّما َعَرْفنا عِن الكاتِب ف�شكَِّل بها ِسِجالَّ
 ال�شريِّ وزماِنه، صاَر َفهُمنا لسفِر �شوَع أفضل.

كتا�ة لسفِر �شوَع. أوًَّال، سنستعِرُض في إ�جاٍز ثالَث وجهاِت نظٍر َعِن الكاتِب وتار�ِخ ال
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ُهنا  اآلراُء التقلید�َّة؛ ثانً�ا، اآلراُء النقد�َُّة الحدیثة؛ وثالًثا، �عُض اآلراِء اإلنجیل�َِّة األساس�َِّة الَّتي ستوجِّ
ْه أوًَّال إلى اآلراِء التقلید�َِّة القد�مِة عن �اتِب هذا السفِر وتار�ِخ الكتا�ة.  في هذا الدرس. لنتجِّ

 
 راء التقلید�ةاآل

 
ُ�َعدُّ �اتُب سفِر �شوَع مجهوَل الهو�َّة. لم �خبْرنا السفُر نفُسه، وال �ق�َُّة الكتاِب الُمقدَّس، بهو�َِّة 

، الَّذي �ظهُر في غالب�َِّة �ُتِبنا »سفُر �شوعَ «َمْن جمََّعه أو �تَ�ه في النها�ة. وقد ُأض�َف عنواُن 
َسِة الحدیثة، إلى السفِر � عَد �تابِته بزمٍن طو�ل. لكن تمَّ إ�جاُز ما تمیُل إل�ِه اآلراُء الیهود�َُّة الُمقدَّ

 .التلمودواآلراُء المس�ح�َُّة التقلید�َُّة �شأِن هذا على نحٍو دقیٍق في وجهاِت نظِر الرابیِّین الواردِة في 
ُة البّوا�ة األخیرة رسال �اسمِ  ، في القسِم المعروفِ التلمودفي سلسلٍة من األسئلِة واَألْجو�ِة في 

 نقرأ اآلِتي: ،15كتاُب �ا�ا �اترا أو 
 

] �شوَع �تَب سفَره.  َماَت َ�ُشوُع ْبُن ُنوَن َعْبُد «لكن أل�َس مكتوً�ا: و [تقولون إنَّ
بِّ   -ولكْن مكتوٌب ف�ه أ�ضا: "َوَماَت َأِلَعازَاُر ْبُن َهاُروَن"  لقد أكمَله َأِلَعازَار. -؟ »ٱلرَّ

 .َحاسلقد أنهاه ِفینْ 
 

كما نرى هنا، أشاَر القادُة الرابیَّون إلى �شوَع نفِسِه �أنَّه �اتُب الغالب�َِّة العظمى من هذا 
وا أ�ًضا �أنَّ أجزاَء معیَّنًة من سفِر �شوَع ُ�ِتَبْت �الضرورِة �عَد موِت �شوع. فقد نسبوا  السفر. لكنَّهم أقرُّ

 33: 24 الكهنة. ونسبوا تقر�َر موِت ألعازَر في إلى ألعازَر رئ�سِ  29: 24تقر�َر موِت �شوَع في 
إلى فینحاَس، ابِن ألعازر. وفي هذا األُفِق التقلیدّي، ُ�ِتَب سفُر �شوَع في وقٍت �اكٍر للغا�ة، �عَد وقوِع 

 أحداِث السفِر بوقٍت قلیل.
ُة الواردُة في  مدعومٍة سوى �قلٍَّة  إمَّا إنِّها غیرُ  التلمودِ في واقِع األمر، هذه االدعاءاُت الخاصَّ

ِمن البراهیِن أو إنَّها بال أ�َّة براهین على اإلطالق. لكن ین�غي أالَّ نرفَض تماًما احتمال�ََّة أْن �كوَن 
�اكٍر،  �شوُع، وألعازُر، وفینحاُس قد ساهموا مًعا في �تا�ِة هذا السفِر في الكتاِب الُمقدَّس. ففي زمانٍ 

ِت التار�خ�َِّة القد�مِة ، َنعلَ 14: 17في سفِر الخروِج  م أنَّ �شوَع قد اشترَك في الحفاِظ على السجالَّ
، في نصوٍص مثِل  هللالشعِب إسرائیَل. �ما أشرَف �شوُع على �تا�ِة ناموِس  ألْجِل االستخداِم الطقسيِّ

َس ابِنه . و�المثل أ�ًضا، َلِعَب الكهنُة والالو�ُّوَن مثَل ألعازَر وفینحا26: 24و 32: 8سفِر �شوَع 
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َسِة وتعل�ِمها.  أدواًرا هامًَّة في التعامِل مع األسفاِر الُمقدَّ
خالَل لحظاٍت، سنرى أنَّ �اتَب سفِر �شوَع قد اعتمَد على مصادَر مكتو�ٍة مختلفٍة في �تابِته 

لِّ لهذا السفر. وِمَن المحتَمِل أنَّ �شوَع، وألعازَر، وفینحاَس، وآخر�ن مثَلهم، قد ساهموا، على األق
 �صورٍة غیِر م�اشرة، في هذه المصادر.

 
م لنا سفُر �شوَع �عَض المفات�ِح الَّتي َتُخصُّ �اتَ�ه. ففي األصحاِح  ، نقرُأ 18ُ�َقدِّ

ثوا مع �شوَع  عن س�عِة أس�اٍط لم �كونوا قد أخذوا نصیَبهم من األرِض �عُد، فتحدَّ
رِض، و�تا�ِة تقر�ٍر عن حالِتها، �شأِن هذا، فكلَّف رجاًال ِمن تلك األس�اِط بدخوِل األ 

فرجعوا إل�ه بهذا التقر�ر. یبدو لي على األرجِح أنَّ هذا هو الوصُف نفُسه الَّذي 
من السفر، �شأِن حصوِل هذه األس�اِط على  20-18نجُده من األصحاِح 

نصیِبهم في األرض، مع وصٍف للمدِن الَّتي أخذوها وحدوِد األرض. وهكذا، ر�ما 
ُن من هذه األصحاحاِت الثالثِة �تا�ًة قد�مًة تحوي الوصَف كان هذا ال مقطُع المكوَّ

من  24الَّذي جاَء �ه الرجاُل الذین ُأرِسلوا الستطالِع األرض. �خبُرنا األصحاُح 
على -السفِر عن �تا�ِة �شوَع في سفِر الشر�عة. على األرجِح تضمََّنت �تابُته هذه 

َعه مع بني إسرائیَل آنذاك. ُ�فتَرض أنَّ هذا هو على العهَد الَّذي قطَ  -أقلِّ تقدیرٍ 
 –األرجِح سفُر الشر�عِة نفُسه الَّذي َ�َتَب ف�ه موسى، ألنَّ �شوَع وضَعه أماَم الربِّ 

، ر�َّما في خ�مِة –فقد �َتَ�ه، ووَضَعه أماَم الربِّ  كما ُوضِعت �تا�ُة موسى أماَم الربِّ
ِكر هذا المقطُع من سفِر �شوَع أ�ًضا �شكٍل ذُ  فقداالجتماع، �ود�عٍة ُمقدَّسة. 

صر�ٍح في سفِر �شوع. إن �ان ذلك صح�ًحا؛ فلدینا إًذا مقطُع وصِف األرض، 
وقصُة العهِد الواردُة في نها�ِة سفِر �شوع، فر�َّما صح�ٌح إًذا، من الناح�ة العمل�َّة، 

ا ِمَن التفاصیل، أنَّ الروا�اِت األخرى المتعلِّقَة �المعارك، والتي احتَوت عل ى �ثیٍر جد�
 قد ُ�ِتَبت أ�ًضا في وقٍت �اكر للغا�ة وِ�َیِد �شوع.

 د. شیب مكدان�ال —
 

بوضِع هذه اآلراِء التقلید�َِّة عِن الكاتِب وتار�ِخ الكتا�ِة لسفِر �شوَع في االعت�ار، لنتناوْل اآلن 
علماِء الالهوِت في العصِر الحدیث، الرافضین  اآلراَء النقد�ََّة الحدیثة؛ أْي وجهاِت النظِر الشائعَة بین

 للسلطِة التامَِّة للكتاِب الُمقدَّس.
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 اآلراء النقد�ة

 
 ثتأثَّر معظم ال�احثین النقدیِّین الُمْحَدثین حوَل �شوع، على نحو عمیق، �عمِل مارتن نو 

أنَّ أسفاَر التثن�ِة،  ثم. �اختصار، رأى نو  1943، الَّذي ُ�ِتَب في عام التار�ِخ التثنويِّ �عنواِن 
و�شوَع، والقضاِة، وصموئیَل، والملوِك قد ُ�ِتَبت في أثناِء السبِي ال�ابليِّ عن طر�ِق شخٍص ُلقَِّب �اسِم 
، �ما في ذلك سفُر التثن�ة، أثناَء  ". و�حسِب هذا الرأي، ُ�ِتَب التار�ُخ التثنويُّ �كلٍّ "المصدُر التثنويُّ

، من مجموع ٍة متنوعٍة من مصادَر أقدَم مكتو�ٍة. و�ان الغرُض الرئ�سيُّ من هذه السبِي ال�ابليِّ
األسفاِر هو إظهاُر استحقاِق شعِب إسرائیَل لدینونِة الهز�مِة والسبِي الَّتي وقعْت على المملكَتْیِن 

 الشمال�َِّة والجنو��َّة.
ر�َن النقدیِّیَن على الكثیِر م ن وجهات النظِر المحور�َِّة الَّتي عبَر العقوِد، أكََّد غالب�َُّة المفسِّ

. ومع ذلك، �اَن �ثیرون من  تبنَّاها نوت، وال س�َّما تار�ُخ �تا�ِة السفِر في وقٍت ما أثناَء السبِي ال�ابليِّ
العلماِء النقدیِّیَن على حقٍّ في قوِلهم إنَّ نوت قد أخفَق في تحدیِد التعال�ِم الالهوت�َِّة الفر�دِة لكلِّ سفٍر 

سفاِر هذا القسِم من العهِد القد�م. وقالوا إنَّ نوت أغفَل التعال�َم اإل�جاب�ََّة ال�اعثَة على الرجاِء الَّتي ِمن أ
 تظَهُر أ�ًضا في هذه األسفار.

�عَد أْن تناوْلنا اآلراَء التقلید�ََّة والنقد�ََّة �شأِن الكاتِب وتار�ِخ الكتا�ِة للسفر، لنتناوْل اآلَن �عَض 
نجیل�َِّة الحدیثِة؛ وهي وجهاُت نظٍر تبنَّاها علماٌء أكَّدوا على الُسْلَطِة التامَِّة للكتاِب الُمقدَّس. اآلراِء اإل

ه وجهاُت النظِر هذه منهجیََّتنا في تناوِل سفِر �شوَع في جم�ِع هذه الدروس.  ستوجِّ
 

 اآلراء اإلنجیل�ة
 

الهو�َّة. ونت�جًة لهذا، تبنَّى اإلنجیلیُّون �عَض كما َذَكْرنا قبًال، ُ�َعدُّ �اتُب سفِر �شوَع مجهوَل 
اآلراِء المختلفِة �شأِن �اتِ�ه وتار�ِخ الكتا�ة. لكن، س�فیُدنا أن ُنْدِلَي �مالحظتین. أوًال، سنتناوُل ما �مكُن 

َر �تا�ِة السفر. وثانً�ا، سنتناوُل مجموعَة التوار�ِخ المحتَملِة الكتماِل السف ر. لننظْر أن نطلَق عل�ِه تطوُّ
ِر �تا�ِة سفِر �شوع.  أوًال إلى تطوُّ
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 التطور

 
ِر هذا السفر، فإنَّنا نقِصُد أنَّ �اتَب سفِر �شوَع، مثُله مثُل الكثیِر من  حیَن نتحدَّث عن تطوُّ

، أو ِمن الصفِر تماًما. بل قد جَمَع العدیَد من العدمالُكتَّاب اآلخر�ن للعهِد القد�م، لم �كتْب التار�َخ 
نا، یرى �لٌّ من م ًنا هذا السفر. و�ما رأینا لتوِّ ر�َن النقدیِّیَن أنَّ  التلمودِ ن المصادِر المكتو�ِة مكوِّ والمفسِّ

ِر في الكتا�ة. و�وجٍه عام، ُ�ِقرُّ اإلنجیلیُّون أ�ًضا �استخداِم الكاتِب  هذا السفَر �عكُس نوًعا ما ِمَن التطوُّ
 للمصادر.

، اقت�َس م�اشرًة 13: 10 هذا صح�ٌح بدرجٍة ما، ألنَّ الكاتَب، في نعَلم على وجِه ال�قیِن أنَّ 
. ال نعلُم الكثیَر عن هذا السفر، لكن ِمَن الواضِح أنَّ �اشرأو مخطوطَة  – سفرَ ممَّا أطلَق عل�ه 

الكاتَب ومستمع�ه األصلیِّیَن �انوا �عَلموَن �ه. �اإلضافِة إلى هذا، و�ما سنرى طواَل هذه السلسلة، 
درَج الكاتُب ِمراًرا وَتكراًرا مقاطَع من أسفاِر موسى الخمسة، �اإلضافة إلى نصوٍص مختلفٍة من خارِج أ

الكتاِب الُمقدَّس. ل�َس بوسِعنا إعادُة تجم�ِع وتحدیِد هذه المصادِر المجهولِة دوَن أن نحیَد بهذا إلى 
، على سفِر �اشرِب لمصادَر أقدم، مثِل الكثیِر من التخمینات. لكن تساعُدنا معرفُتنا �استخداِم الكات

 َفهِم لماذا یبدو السفُر �ثیَر الَتكراِر وغیَر مترا�ٍط في �عِض األح�ان.
أ�ًضا �ساعُدنا هذا االستخداُم لمصادَر أقدَم على تجنُِّب الوقوِع في خطٍأ شائٍع أثناَء تحدیِدنا 

عشَر موضٍع، �قوُل سفُر �شوَع إنَّ هذا الوضَع  لتار�ِخ وصوِل السفِر إلى صورِتِه النهائ�َّة. ففي خمسةَ 
تشیُر إلى زماِن  "ِإَلى هَذا اْلَیْومِ ". و�الطب�عِة، َ�سُهل أن نعتقَد أنَّ ِع�ارَة "ِإَلى هَذا اْلَیْومِ "أو ذاك ال یزاُل 

 إلى هذا"، أح�اًنا تشیُر ع�ارُة 8: 8 ملوك 1الكاتب. لكن �ما نجُد بوضوٍح في نصوٍص مثِل سفِر 
 فعل��ا إلى زماِن المصادِر األقدم. "الیومِ 

ِر في �تا�ِة سفِر �شوَع، لكن  مع أنَّ اإلنجیلیِّین یتَِّفقون بوجٍه عامٍّ على وجوِد نوٍع ما ِمَن التطوُّ
ال یزاُل السؤاُل قائًما: متى وصَل هذا السفُر إلى االكتماِل؟ متى ُجِمَع �ما هو لدینا الیوَم في الكتاِب 

 س؟الُمقدَّ 
 
 االكتمال
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َد بدقٍة متى وصَل الكاتُب �سفِر  كما في الكثیِر ِمْن أسفاِر العهِد القد�م، ال نستط�ُع أن نحدِّ
�شوَع إلى صورِتِه النهائ�َّة. ال تت�ُح لنا البراهیُن سوى تحدیِد مجموعٍة من االحتماالِت حوَل أقدِم 

َحة. لكن، �ما سنرى في هذه ا لدروس، عندما نضُع هذه المجموعَة الكاملَة ِمَن وأحدِث التوار�ِخ المرجَّ
االحتماالِت في اعت�اِرنا، نكتِسُب الكثیَر ِمَن الَفهِم عن الك�ف�ِة الَّتي صاَغ بها الكاتُب هذا السفَر لكي 

 یؤثَر على مستمع�ه األصلیِّین.
 تار�َخ االكتماِل سنتناوُل هذا المدى الزمنيَّ الكتماِل سفِر �شوَع في خطوَتین. أوًال، سنتناولُ 

األحدِث المحتَمل. وثانً�ا، سنفحُص التار�َخ األقدَم المحتَمل. لنبدْأ �التار�ِخ األحدِث المحتَمل الَّذي ر�ما 
 ُكِتب ف�ه سفُر �شوع.

أحُد أفضِل الطرِق لتحدیِد التار�ِخ األحدِث المحتَمِل للكتا�ِة النهائ�َِّة لسفِر �شوَع هو النظُر 
نفِسه. توجُد براهیُن قو�ٌة على أنَّ الكاتَب قد ساهَم عن وعٍي ف�ما ُ�طِلُق عل�ه الكثیُر ِمَن خارَج السفِر 

أْي التار�ُخ الممتدُّ من سفِر التكو�ِن وحتَّى سفِر الملوك،  –العلماِء الیوَم التار�ُخ القد�ُم إلسرائیَل 
كُِّل جدَوًال زمن��ا، واحًدا �عَد اآلخر، �ش�ُه �استثناِء سفِر راعوث. هذا الرأُي هامٌّ ألنَّ هذه األسفاَر تش

 الحلقاِت المتشا�كة.
َفكِّر في األمِر هكذا. تأتي أسفاُر موسى الخمسُة من أ�اِم موسى، وُتَشكِّل المجموعَة األولى 

خوِتِه التار�خ�َّة. یبدُأ سفُر التكو�ِن �الخلِق، و�نتهي بیوسَف و� "السلسلةِ "ِمَن الحلقاِت الخمسِة من هذه 
في أرِض ِمصر. ثمَّ َ�ْفتِرُض سفُر الخروِج وجوَد سفِر التكو�ن ألنَّه یبدُأ التسلسَل الزمنيَّ من موِت 
یوسف و�نتهي �موسى وشعِب إسرائیَل عنَد جبِل سیناء. ثم �أخُذنا سفُر الالو�ِّیَن إلى أ�عَد ِمن ِخالل 

ً عن ارتحال بني إسرائیَل من جبِل تسجیِل أحداٍث وقَعت عنَد جبِل سیناء. و�ض�ُف سفُر ال عدِد سجالَّ
لتثن�ِة أسفاَر موسى الخمسَة �خطا�اِت موسى الَّتي ألقاها اسیناَء وحتَّى عر�ات موآب. و�خِتُم سفُر 

 عنَد عر�اِت موآب، و�موِت موسى.
 القد�م؛ أْي شوَع الحلقَة األولى ِمَن القسِم التثنويِّ التالي في التار�خِ �هكذا أ�ًضا، ُ�َعدُّ سفُر 

ة على وجهات النظِر الالهوت�ِة لسفِر التثن�ة. بدَأ �اتُب سفِر �شوَع من موِت  القسِم الَّذي اعتمَد �شدَّ
موسى وتا�َع وصوًال إلى موِت �شوع. ثم یبدُأ سفُر القضاِة تار�َخ إسرائیَل من حیُث انتهى سفُر �شوع. 

إلسرائیَل، وانتهى بتولِّي داوَد الُمْلك. و�شكُِّل سفُر  و�بدُأ سفُر صموئیَل �ق�اِم صموئیَل آِخر قاضٍ 
. من هذه  الملوِك المرحلَة األخیرَة ِمَن التار�ِخ القد�م، �ادًئا من موِت داوَد ومنتهً�ا �السبِي ال�ابليِّ

. وتخِبُرنا هذه الحق�قةُ  �شيٍء  الناح�ة، �ف�ُض سفُر الملوِك من جم�ِع األسفاِر األقدِم للتار�ِخ التثنويِّ
محوريٍّ �شأِن التار�ِخ األحدِث المحتَمِل الكتماِل سفِر �شوَع: ال بدَّ وأنَّ السفَر اكتمَل قبَل �تا�ِة سفِر 
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 الملوك.
هذه المالحظُة مفیدٌة ألنَّنا نعرُف الكثیَر عن زَمِن �تا�ِة سفِر الملوك. َ�ظَهُر الحدُث األخیُر 

ُل في سفِر الملوِك في سفِر  . وف�ه نقرُأ أنَّ واحًدا ِمَن النسِل الملكيِّ 30-27: 25لوِك الم 2المسجَّ
ق. م. وهكذا، نستط�ُع أن  561لداود، أي َیُهوَ�اِكیَن، قد ُأطلق سراحه ِمَن السجِن في �ابَل في عاِم 

ل سفُر الملوِك حدثً  ا شدیَد نتأكََّد ِمن أنَّ سفَر الملوِك لم �كن قد اكتمَل قبَل هذا التار�خ. أ�ًضا، لم �سجِّ
لو �اَن حدُث تحر�ِر إسرائیَل ِمَن  .ق. م 538األهم�َّة، وهو عودة شعِب إسرائیَل ِمَن السبِي في عاِم 

َر عدَم ذ�ِر �اتِب السفِر له.  تماشً�ا فالسبِي قد وقَع في وقِت �تا�ِة سفِر الملوك، فال �مكن أن نتصوَّ
�ِخ األحدِث المحتَمِل الكتماِل سفِر �شوَع أن �كوَن في مع ترتیِب التار�ِخ القد�ِم إلسرائیَل، �مكُن للتار 

 .أثناِء فترِة السبِي ال�ابليّ 
بوضِع هذا التار�ِخ األحدِث المحتَمِل في االعت�ار، ین�غي أن ننظَر في االتجاِه اآلخر. ما هو 

قدَم الَّذي ر�َّما وصَل التار�ُخ األقدُم المحتَمُل الكتماِل سفِر �شوَع؟ ل�س صعً�ا أن نرى أنَّ التار�َخ األ
  ف�ه سفُر �شوَع إلى صورِته النهائ�َِّة هو في أثناِء زمِن القضاِة، أي �عَد حواليِّ جیٍل من موِت �شوع.

 :31: 24الحْظ ما �َتَ�ه الكاتُب قرَب نها�ِة سفِرِه في 
 

بَّ ُ�لَّ َأ�َّاِم َ�ُشوَع، َوُ�لَّ َأ�َّاِم ٱلشُّ  ُیوِخ ٱلَِّذیَن َطاَلْت َأ�َّاُمُهْم َ�ْعَد َ�ُشوَع َوَعَبَد ِإْسَراِئیُل ٱلرَّ
ْسَراِئیلَ  بِّ ٱلَِّذي َعِمَلُه ِإلِ  .)31: 24(�شوع  َوٱلَِّذیَن َعَرُفوا ُ�لَّ َعَمِل ٱلرَّ

 
ُیوِخ ٱلَِّذیَن َطاَلْت َأ�َّاُمُهْم َ�ْعَد َ�ُشوعَ "الحْظ أنَّ هذا النصَّ �شیُر إلى  وفي هذه السطوِر،  ."ٱلشُّ

ْسَراِئیلَ "طواَل ح�اِة أولئك الذین  "َوَعَبَد ِإْسَراِئیُل ٱلرَّبَّ "ُأ أ�ًضا نقر  . "َعَرُفوا ُ�لَّ َعَمِل ٱلرَّبِّ ٱلَِّذي َعِمَلُه ِإلِ
هذا التقی�ُم اإل�جابيُّ للحالِة الروح�َِّة إلسرائیَل یوِحي ِضْمًنا �شيٍء عِن الكاتب. ال بدَّ أنَّه �ان على 

اضحٌة في سفِر َل التالَي �عد موِت �شوَع لم �ستمرَّ في ع�ادِة ِهللا �أمانٍة؛ وهي حق�قٌة و درا�ٍة �أنَّ الجی
 �بیُِّن هذا العدُد أنَّ التار�َخ األقدَم المحتَمَل الكتماِل السفِر هو زمُن قضاِة إسرائیل.القضاة. و 

لقضاة. على أ�ًضا تستشهُد نصوٌص أخرى في سفِر �شوَع �أحداٍث وقعت في أثناِء فترِة ا
حدَث هجرِة بني داٍن إلى أرٍض جدیدٍة في الشمال. وقَع هذا  47: 19سبیِل المثال، َیذُ�ُر سفُر �شوَع 

. وِمَن المنصِف أن نقوَل إنَّ هذا هو 29-27: 18الحدُث في زمِن القضاة، �حسِب سفِر القضاِة 
 التار�ُخ األقدُم المحتَمُل الكتماِل السفر.

ِر أ�ًضا أنَّ الكثیَر ِمَن المفسر�ن قد أیَّدوا تار�ًخا للكتا�ِة في أثناِء زمِن الُحكِم ِمَن الجدیِر �الذ�
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ِة أس�اٍب، أنَّ هذا هو حق�ا التار�ُخ األقدُم المحتَمُل الكتماِل الكتا�ة. وال  الملكي. فقد استنتجوا، لعدَّ
، حیث 21: 11ا الرأِي في سفِر �شوَع َ�ظَهُر البرهاُن الرئ�سيُّ على هذ �مِكننا است�عاُد هذا االحتمال.

 نقرُأ هذه الكلمات:
 

َوَجاَء َ�ُشوُع ِفي َذِلَك ٱْلَوْقِت َوَقَرَض ٱْلَعَناِقیِّیَن ... ِمْن َجِم�ِع َجَبِل َیُهوَذا، َوِمْن ُ�لِّ 
 .)21: 11(�شوع  َجَبِل ِإْسَراِئیلَ 

 
، أو عن »َجَبِل ِإْسَراِئیلَ «مملكَة الجنو��َّة، عن ، أو ال»َجَبَل َیُهوَذا«كما نرى هنا، �میِّز هذا العدُد 

 المملكِة الشمال�َّة.
�سبِب هذا التمییِز بین یهوذا و�سرائیَل، استنتَج ال�عُض أنَّ هذا السفَر لم تُكن ِمَن الُممِكِن 

َنْذُكَر أنَّ هذا ق. م. لِكْن مع هذا، ال بدَّ أن  930كتابُته قبَل انقساِم مملكِة إسرائیَل، في حواَليِّ عاِم 
مِة الیونان�ِة القد�مِة  التمییَز غیَر موجوٍد على األقلِّ في نسخٍة واحدٍة ِمَن الترجمِة الس�عین�َّة؛ أِي الترجَّ
للعهِد القد�م. و�ختلُف العلماُء حوَل إن �انت النسخُة العبر�َُّة َأْم الیونان�َُّة هي الَّتي تمثُِّل القراءَة 

. وهكذا، في من ِسفِر �شوَع �قرُّ �انقساِم المملكة، لكنَّ هذا  21: 11أنَّ  المحتَملِ حیِن أنَّه ِمَن  األصحَّ
 .أكیًدال�َس 

إْن َجَمْعنا هذه البراهیَن مًعا، نجُد أنَّ التار�َخ األقدَم المحتَمَل الكتماِل سفِر �شوَع �ان في 
اِء زمِن الحكِم الملكيِّ مقبوٌل أ�ًضا. بل وال وقٍت ما في أثناِء زمِن القضاة. لكنَّ تار�ًخا الحًقا في أثن

. و�ما سنرى ف�ما یلي، �ساِعُدنا إدراُك هذا المدى  ًرا مثَل زمِن السبِي ال�ابليِّ نست�عُد أ�ًضا تار�ًخا متأخِّ
م سفُر �شوَع �ي  الكامِل ِمَن االحتماالِت على أن َنْسَتْوِعَب �شكٍل أفضَل أنواَع التحد�اِت الَّتي ُصمِّ

 تناوَلها.ی
إذ نضُع في اعت�اِرنا ما تعلَّمناه عن الكاتِب وتار�ِخ الكتا�ِة لسفِر �شوع، علینا أن ننتقُل اآلَن 

لسفِر. ��ف صمََّم الكاتُب سجلَّه الخاصَّ عن زماِن من اإلى فكرٍة تمهید�ٍَّة ثانَ�ة: التصم�ُم والغرُض 
 �شوَع؟ ولماذا صمََّمه على هذا النحو؟

 
 

غرضالتصم�م وال  
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َر إمكان�ََّة  ، مثَل سفِر �شوَع، ِمَن المهمِّ دائًما أن نتذ�َّ عندما ندِرُس سفًرا ِمَن التار�ِخ الكتابيِّ
ُل أحداًثا  روا�ِة األحداِث التار�خ�َِّة نفِسها �ُطِرٍق �ثیرٍة دوَن ارتكاِب أخطاء. فكلُّ سفٍر �تابيٍّ �سجِّ

لُ  ًما التار�َخ الَّذي �سجِّ دة، وللتر�یز على وجهاِت نظٍر معیَّنٍة ألجِل تار�خ�َّة منظِّ ه لتحقیِق أغراٍض محدَّ
 مستمع�ه األصلیِّین.

سنتناوُل هذه المسائَل بتفصیٍل أكثر في دروٍس الحقة، لكنَّنا في هذه المرحلِة سنستعرُض 
ُم المحتوى واله�كَل العاَم لمن التصم�َم والغرَض  لسفِر، أْي سفِر �شوَع في خطوَتیِن. أوًال، سنقدِّ

التنسیَق واسَع النطاِق للسفر. وثانً�ا، سنعلُِّق على معناه األصلّي، أْي التأثیِر الَّذي أراَد الكاتُب أن 
 ُ�حِدَثه على مستمع�ه األصلیِّین. لنتناوْل أوًال المحتوى واله�كَل لسفِر �شوع.

 
 المحتوى واله�كل

 
ُن سفُر �شوَع من أر�عٍة وعشر�َن أصحاًحا  تحتوي على أنواٍع مختلفٍة �ثیرٍة ِمَن القوالِب یتكوَّ

، والتقار�َر اإلخ�ار�َّة، والخطا�ات، �اإلضافِة إلى قوائِم أشخاٍص  األدب�َّة. فإنَّنا نجُد السرَد الروائيَّ
رون بتحلیِل  اله�كل�ِة  التفاصیلِ وأماكَن جاَءت على األرجِح من مصادَر مختلفة. و�سبِب هذا، قاَم المفسِّ

 �شوَع �طرٍق مختلفة. لكن ل�س صعً�ا أن نرى ��ف �عمُل ه�كُله ومحتواه مًعا على نطاٍق واسع. لسفرِ 
 

لعلماِء العهِد القد�ِم أسالیُب مختلفٌة لتحدیِد القوالِب األدب�َِّة داخَل األسفاِر المختلفِة 
�ٍَّة ِمَن للكتاِب الُمقدَّس. لكن بوجٍه عامٍّ، �حتوي سفُر �شوَع على ثالثِة أنواٍع رئ�س

األدب. ف�ه ما �مُكُن أن ُنطِلَق عل�ه السرُد الروائيُّ أو الَقصص، أْي تلك األش�اُء 
الَّتي �مكُن أن نفهَمها �شكٍل طب�عّي، مثَل قصِة معر�ِة أر�حا. �ما �حوي أ�ًضا 

؛ هللاقوائَم طو�لًة جغراف�ًَّة ألماكَن امتَلَكْتها األس�اُط المختلفة، وُأعِطَیت لهم ِمَن 
وتسِرُد القوائُم مكاًنا تلَو اآلخر. ثم توجُد أ�ًضا مقاطُع تحوي خطا�اٍت ألقاها 
شخٌص معیٌَّن على مجموعٍة أخرى ِمَن األشخاص. و�ن فكَّرت في األمر، سترى أنَّ 
ِل، والقسِم الثاني، والقسِم  هذه الفئاِت الثالثَة مرت�طٌة �شكٍل تقر�بيٍّ �القسِم األوَّ

، والثاني هو قوائُم الثالِث ِمَن ا ِل روائيٌّ �شكٍل رئ�سيٍّ لسفر. فإنَّ القسَم األوَّ
. لكن تبرُز المشكلُة  ، والثالُث �حوي خطا�اٍت �شكٍل رئ�سيٍّ جغراف�ٌَّة �شكٍل رئ�سيٍّ

ا للنوعیِن حیَن نجُد بداخِل تلك القوالِب األدب�َِّة الرئ�س�َِّة أو العامِة أ�ًضا ظهورً 
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عامُل مع هذه األقساِم المتنوِّعِة وهذه القوالِب األدب�َِّة المختلفة حیَن نتاآلخَرْ�ن. و 
ِف علیها  في سفِر �شوع، ِمَن المهمِّ أن نضُعها في حس�اِننا، وأن نتمكَّن ِمَن التعرُّ
ر�َن، وال س�َّما  منا ف�ه. أحُد َمَواِطِن االرت�اِك الكبرى لدى المفسِّ في أثناِء تقدُّ

ر�َن والدارسینَ  ِفهم على هذه القوالِب المفسِّ  الُجُدد للعهِد القد�م، هي عدُم تعرُّ
األدب�َِّة المختلفة، وعدُم تعامِلهم معها �ما ین�غي. وف�ما نتناوُل سفَر �شوَع، إْن لم 
نر�ِّز على تلك القوالِب األدب�َِّة المختلفة، و��ف تمتزُج مًعا في أجزاٍء مختلفٍة ِمَن 

ي هذا إلى ار   ت�اٍك شدید.السفر، فسیؤدِّ

 د. ر�تشارد برات، االبن —
 

ٍل  ُن سفُر �شوَع من ثالثِة أقساٍم مختلفة. یبدُأ �لُّ قسٍم �جملٍة تشیُر إلى تحوُّ �اختصار، یتكوَّ
ُل  على االمتالِك االنتصاريِّ إلسرائیَل ألرِض َ�نعاَن؛ أْي ��ف  12-1زمنيٍّ واضح. یر�ُِّز القسُم األوَّ

�المالحظِة  1: 1َل إلى انتصاٍر حاسٍم على الَكنعانیِّین. یبدُأ هذا القسُم في قاَد �شوُع شعَب إسرائی
 ل�شوَع، "َ�ْعَد َمْوِت ُموَسى." هللالزمن�َّة عن تكل�ِف 

 
 )12-1( االمتالك االنتصاري 

 
ُل هذه األصحاحاُت االثنا عَشَر �عَض األحداِث الَّتي وقَعْت في أثناِء امتالِك �شوَع  تسجِّ

نعاَن. تبدُأ �عبوِر إسرائیَل نهَر األردن، واالنتصاراِت األولى في أر�حا وعاي. تأِتي �عَد هذه ألرِض �َ 
ُة إلى الَحْملِة  االنتصاراِت مراسُم طقس�ٌَّة لتجدیِد العهِد �جواِر جبِل جرز�م وجبِل عی�ال. ثمَّ تنتقُل القصَّ

نو��َِّة ألرِض الموعد. َتَلْتها َحْملُة �شوَع ضدَّ الكبرى الَّتي شنَّها �شوُع ضدَّ تحالٍف في المناطِق الج
 تحالٍف في المناطِق الشمال�َّة.

 
 )22-13( میراث األس�اط

 
، میراَث أس�اِط إسرائیَل؛ أْي ��َف تمَّ 22-13یتناوُل القسُم الثاني ِمَن السفِر، ِمَن األصحاِح 
ِد على أس�اِط إسرائیَل. یبدُأ هذا الحفاُظ على الوحدِة القوم�َِّة إلسرائیَل في أثناِء تقس�مِ   المیراِث المحدَّ

َم ِفي األَ�َّاِم."مالحظة زمن�ة� 1: 13القسُم في األصحاِح   : "َوَشاَخ َ�ُشوُع. َتَقدَّ
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حّدَد هذا القسُم الرئ�سيُّ الثاني من سفِر �شوَع أوًَّال مساحَة المناطِق الَّتي أعطاها ُهللا 
وغرب األرُدن؛ أْي  –األردن؛ أْي األراضي الواقعِة شرَق نهِر األرُدن  إلسرائیَل، في �لٍّ ِمن عبرِ 

ِة  ًحا ب�عِض التفصیِل تقس�َم األراضي الخاصَّ األراضي الواقعِة غرَب نهِر األرُدن. ثم یواصُل موضِّ
اطَق �األس�اِط الَّتي حَصَلت على موافقٍة �االست�طاِن في عبِر األردن. �ما یبیُِّن ��ف أعطى ُهللا من

واسعًة في غرِب األرُدن لس�ِط یهوذا، وأفرا�َم، ومنسى، �اإلضافِة إلى مساحاٍت أقلَّ ألس�اِط إسرائیَل 
األخرى. وحیَن َنِشَب الصراُع بیَن أس�اِط غرِب األرُدن وأس�اِط عبِر األرُدن، نرى ��ف حافظوا على 

 .هللاوحدِتهم القوم�َِّة �شعِب 
 

 )24-23( الوالء العهدي
 

. ُ�ختَتُم السفُر بهذا ِمن خالِل تر�یٍز على 24و 23 القسُم الرئ�سيُّ الثالُث في األصحاِح �قعُ 
مستقبَلهم.  هللالوالِء العهديِّ لدى شعِب إسرائیَل؛ أْي ��ف سُ�َشكِّل والُء إسرائیَل وخ�انُتهم لبنوِد عهِد 

لوقت. نقرُأ "َوَ�اَن ِغبَّ َأ�َّاٍم َ�ِثیَرٍة ... َأنَّ �جملٍة أخرى تنبُِّهنا إلى مروِر ا 1: 23و�بدُأ هذا القسُم في 
َم ِفي األَ�َّاِم." و�تمُّ التأكیُد على هذه المالحظِة الزمن�َِّة في العدِد  �كلماِت �شوَع:  14َ�ُشوَع َشاَخ. َتَقدَّ

 "َوَها َأَنا اْلَیْوَم َذاِهٌب ِفي َطِر�ِق اَألْرِض ُ�لَِّها."
األخیران ِمَن السفِر على اجتماَعیِن َعَقَدهما �شوُع قرَب موِته. جرى  یر�ُِّز هذان األصحاحان

ٌس لِعَب دوًرا هام�ا في زمِن �شوَع، والحًقا  ُل على األرجحِ في شیلوه، وهو موِضٌع ُمقدَّ االجتماُع األوَّ
إبراه�ُم مذ�َحه  في زمِن القضاة. وُ�خَتَتُم القسُم �اجتماٍع أخیٍر في شك�م، وهو المكاُن الَّذي بنى ف�ه

َل في أرِض َ�نعان. اجتمَع �لُّ شعِب إسرائیَل في هذیِن االجتماَعْین، وحذََّرهم �شوُع ِمَن  األوَّ
. ثم ُ�خَتَتُم السفُر �ق�ادِة �شوَع لشعِب إسرائیَل نحو تجدیِد التزاِمهم �أْن هللاالنتهاكاِت الشن�عِة لعهِد 

دوا برفِض آلهِة جم�ِع األمِم األخرى وع�ادِة إلِه آ�اِئهم �حسِب بنوِد وحَده. فقد تعهَّ  �ِ �كونوا أوف�اَء 
عهِده معهم. و�عَد تجدیِد العهِد هذا، ینتهي السفُر �خاتمٍة تتضمَُّن موَت �شوَع والعدیَد ِمَن األحداِث 

 التال�ة.
حتوى واله�كِل ُقْمنا ف�ما َسَبق �استطالِع التصم�ِم والغرِض لسفِر �شوَع من خالِل تناُوِل الم

للسفر. اآلن ِصْرنا في وضٍع �سمُح لنا �طرِح السؤال: ��ف ین�غي أن نوجَز المعنى األصليَّ لسفِر 
 �شوع. ماذا �ان غرُض الكاتِب من �تا�ِة هذا السفر؟
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 المعنى األصلي
 

�اتٍب  من نواٍح �ثیرٍة، �مكُن أن نقوَل إنَّ �اتَب سفِر �شوَع �تَب ألغراٍض مشتَركٍة مع �لِّ 
َده. وسعى إلى انتشاِر ملكوِت ِهللا من  آخَر في الكتاِب الُمقدَّس. فقد صّمَم سفَره �ي ُ�كِرَم َهللا و�مجِّ

على مفاه�ِم مستمع�ه األصلیِّیَن، وسلو��اِتهم، ومشاعِرهم. لكن عندما  هللاخالِل تطبیِق م�ادِئ عهوِد 
َد أ�ًضا التر   للكاتِب ألجِل مستمع�ه عندما �تَب سفَره.  الخاصَّ �یَز ندرُس سفَر �شوَع، نستط�ُع أن نحدِّ

توجُد العدیُد ِمَن الطرِق إل�جاِز المعنى األصليِّ لسفِر �شوَع، لكن ألهداِفنا في هذا الدرس، 
 سنعبُِّر عنه في هذه السطور:

 
ِء ُكِتَب سفُر �شوَع عن االمتالِك االنتصاريِّ لشعِب إسرائیَل، ومیراِث األس�اط، والوال
 العهديِّ في زمِن �شوَع، لتناُوِل التحد�اِت المماثلِة الَّتي واَجَهت األج�اَل الالِحَقة.

 
كما نستط�ُع أن نرى، �شیُر هذا الموجُز إلى األقساِم الثالثِة الرئ�س�َِّة لسفِر �شوَع: االمتالِك 

. لكن لماذا َركَّز الك ، ومیراِث األس�اط، والوالِء العهديِّ اتُب على هذه الموضوعات؟ �ما االنتصاريِّ
�شیُر موجُزنا، سَعَى الكاتُب أوًَّال إلى تذ�یِر مستمع�ه �األحداِث الَّتي وقعت في زمَن �شوع. وثانً�ا، 
�اِت المماثلَة الَّتي واَجَهت األج�اَل الالَحَقة. لنتناوْل ِ�ال هذین الغرَضیِن، بدًءا ِمَن  كتَب لیتناوَل الَتَحدِّ

 ألجِله َ�َتَب الكاتُب عن زمِن �شوع.  السبِب الَّذي
َ�عَلُم �لُّ َمْن على درا�ٍة جیِّدٍة �سفِر �شوَع أنَّ السفَر یتناوُل بوضوٍح شدیٍد أحداًثا وقعت في 
أثناِء ق�ادة �شوَع لشعِب إسرائیل. تشمُل هذه األحداُث: امتالَك شعِب إسرائیَل االنتصاريِّ ألرِض 

. و�ِصحُّ أن نقوَل إنَّ أحَد �اِث أس�اِط إسرائیل، ووالَء إسرائیَل العهديَّ َكنعان، وتقس�َم �شوَع لمیر 
األغراِض المحور�َِّة للكاتِب هو إبالُغ المستمعیَن األصلیَّیَن �ما وَقع في "ذلك العالم"؛ أْي عالِم زماِن 

ُد الكثیُر من نصوِص العهِد القد�ِم على أنَّ بني إسرائیَل �ثیًرا  ما ضلُّوا طر�َقهم، ألنَّهم نسوا �شوع. تشدِّ
: 24ما عِمَله ُهللا ألجِلهم في الماضي. لمََّح الكاتُب إلى هذه المشكلِة لدى مستمع�ه األصلیِّیَن في 

 حیَن مّیَز نفَسه ومستمع�ه عمَّن "َعَرُفوا ُ�لَّ َعَمِل الرَّبِّ الَّذي َعِمَلُه ِإلْسَراِئیَل." 31
سفِر �حاجٍة إلى تذِ�رٍة �ما وقَع في أ�اِم �شوَع، سواٌء عاشوا في كان المستمعون األصلیِّون لل
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، �مكُن أن نقوَل إنَّ  . وعلى صعیٍد أساسيٍّ ، أو في أثناِء السبِي ال�ابليِّ زمن القضاِة، أو الحكِم الملكيِّ
َم لمستمع�ه األصلیِّیَن سِجّالً صح�ًحا عما تمَّ إنجاُزه في  زمِن �شوع. كاتَب سفِر �شوَع �تَب �ي �قدِّ

مناه، ُ�ِتَب سفُر �شوَع أ�ًضا ألجِل تناُول تحد�اِت األج�اِل  ثانً�ا، �ما �شیُر الموجُز الَّذي قدَّ
و  –أْي عالِم إسرائیَل في زمِن �شوَع –» ذلك العاَلم«الالِحَقة. وقَف �اتُب هذا السفِر بیَن عاَلَمیِن: 

لهذا السبب، لم �كتِف الكاتُب ب�ساطٍة بتدو�ِن سجلٍّ أمیٍن أْي عاَلِم المستمعین األصلیِّین.  –"عاَلِمهم" 
من نحِو الحقائِق التار�خ�َّة. بل َ�َتَب أ�ًضا عن االمتالِك االنتصاريِّ إلسرائیَل، وتقس�ِم المیراِث على 

العالِم" و األس�اط، والدعوِة إلى الوالِء العهدّي، إلمداِدنا بنقاِط اتِّصاٍل ذاِت معنى أو بروا�َط بیَن "ذلك 
"عالِمهم". ونظیُر الُكتَّاِب اآلخر�ن في الكتاِب الُمقدَّس، أشاَر الكاتُب �ثیًرا إلى خلف�َّاٍت تار�خ�َّة 
م لهم أ�ًضا نماذَج �ي  أوَضَحت مصادَر وأصوَل االمت�ازاِت والمسؤول�اِت الحال�َِّة لمستمع�ه. �ما قدَّ

ِقصًصا عن زماِن �شوَع �اعت�اِرها ظالًال لخبراِت ُ�حاكوها أو یرفضوها. وفي �ضعِة مواقف، �تَب 
 مستمع�ه األصلیِّین.

تكِشُف هذه األنواُع ِمَن الروا�ِط شیًئا عن الكاتِب نحتاُج أن نضَعه في اعت�ارِنا. من جانٍب، 
َر مستمعوه ما حدَث في زمِن �شوع. لكن من جانٍب آخر، لم ُیِرْد لهم أن �عودوا  أراَد الكاتُب أن یتذ�َّ
لفعِل األش�اِء تماًما �ما فعَلها شعُب إسرائیَل في زمِن �شوع. فقد عاَش مستمعوه األصلیُّون في زماٍن 

 مختلف. و�ان یلزُمهم تطبیُق هذا السجلِّ التار�خيِّ على ح�اِتهم �طرٍق تالئُم زماَنهم.
 

لسفر...  فإنَّ أعتقُد أنَّ المستمعین األصلیِّین لسفِر �شوَع قد تأثَّروا �شدٍة برسالِة ا
ف�ما �خصُّ دخوَلهم أرَض الموعِد قد تمَّت إلسرائیل.  هللاجم�َع الوعوِد الَّتي قطَعها 

أمین. فقد  َ هللالم �سُقْط واحٌد منها. وأعتقُد إنَّ جوهَر هذا هو تعل�ُم الشعِب �أنَّ 
ٌة في انتقاِلهم إلى ز  هللاكان  مِن القضاة، أمیًنا وس�ظلُّ أمیًنا. وهذا له أهم�ٌة خاصَّ

ِألنَّنا نراهم في زمِن القضاِة ُیوَصفون �أنَّهم شعٌب �عمُل ما �حُسُن في عین�ه، بینما 
�انت هذه هي الرسالُة الَّتي رأوها في ح�اِة األمانُة ُتجاه یهوه. و  ما ُدِعیوا إل�ه �ان

ُكن �شوَع وح�اِة َمن �انوا أمناًء مثَل �شوع، في ضوِء وضِعهم الحالّي، حیُث لم �
ا ُخَطى �شوع. وهي دعوٌة لهم إلى التو�ِة الحق�ق�َّة، والعودِة  هذا الجیُل یت�ُع حق�

 إلى ما ُدِعُیوا لكي �كونوا عل�ه.
 د. تیري بیتس —
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رون في العصِر الحدیِث صعو�ًة في است�عاِب ��ف �ان ِمَن  في �عِض األح�ان، واجَه المفسِّ
ون هذا السجلَّ التار�خيَّ على ح�اِتهم. ففي الواقع، لم یذ�ْر المفتَرِض أن �طبَِّق المستمعون األصلیُّ 

َر �عَض وجهاِت النظِر الَّتي قد تعلَّمها الكاتُب  الكاتُب هذه األموَر في السفر. لكن نحتاُج أن نتذ�َّ
ة. بوضِع الَّتي نعرُفها �اسِم أسفاِر موسى الخمس –ومستمعوه ِمَن األسفاِر الُمقدَّسِة المتاحِة في أ�اِمهم 

وجهاِت النظِر هذه في االعت�ار، ال �ص�ح تمییُز تطب�قاِت سجلِّ الكاتِب عن "ذلك العالِم" على 
 "عالِمهم" �الصعو�ِة الَّتي قد یبدو علیها في البدا�ة.

 
 االمتالك االنتصاري 

 
إلسرائیَل على انظْر ��ف أعدَّت أسفاُر موسى الخمسُة المسرَح لَفْهم تطب�قاِت االمتالِك االنتصاريِّ 

َم هذا القسُم ِمَن السفِر سجّالً عن انتصاراِت �شوَع العظ�مة. لكن ساعَدْتهم  المستمعین األصلیِّین. قدَّ
ثالُث وجهاِت نظٍر أساس�َّة عن الحرِب، ُمسَتَقاة من أسفاِر موسى الخمسة، على رؤ�ِة ��ف�ِة تطبیِق 

 هذا الجزِء من سفِر �شوع.
 

، �ان الكاتُب ومستمعوه األصلیُّون یدر�ون أنَّهم �انوا مشتر�ین في حرٍب أوًَّال  الصراع القد�م.
ُح سفُر التكو�ِن  أنَّه طواَل التار�ِخ  15: 3�عوُد أصُلها إلى الصراِع القد�ِم بیَن ِهللا و�بل�س. یوضِّ

، �عَد السقوِط في الخط�َّة، ظلَّ ُهللا و�بل�ُس في صراع. ُیَرى هذا الصراُع غ یُر المنظوِر على ال�شريِّ
-الش�طان�َّةأْي َمن �خدمون الِقوى -األرِض من خالِل الصراِع الدائِر بیَن ذر�َِّة، أو نسِل، الح�َِّة 

، أو نسِل، المرأِة؛ أْي َمن �خدمون هللا. ولهذا، لْم �ختزْل سفُر �شوَع صراَع إسرائیَل إلى مجرَِّد وذر�َّةِ 
ُح هذا 14: 5حرٍب ماد�َّة. بل في سفِر �شوَع  " المالئكّي. و�وضِّ ، أشاَر الكاتُب إلى "َرِئ�ُس ُجْنِد الرَّبِّ

النصُّ أنَّ �شوَع وج�َش إسرائیَل �انوا �حار�ون في معر�ٍة تتضمَُّن َهللا وجنَده المالئكّي. و�ما ُتبیُِّن 
ان�َّة ساَنَدْتهم ضدَّ ، أقرَّ الكاتُب أ�ًضا �أنَّ آلهَة الَكنعانیِّین الش�ط16: 23نصوٌص مثُل سفِر �شوَع 

شعِب إسرائیل. �ان لدى المستمعین األصلیِّین لسفِر �شوَع الكثیُر لیتعلَّموه من حروِب إسرائیَل ألنَّهم 
علموا، تماًما مثَل بني إسرائیَل في زمِن �شوَع، أنَّهم �انوا مشتر�ین في هذا الصراِع المستمرِّ بیَن ِهللا 

 و�بل�َس وَمن �خدمونهما.
 

ثانً�ا، أوَضَحت أسفاُر موسى الخمسُة أ�ًضا أنَّ حروَب �شوَع  اع الخاص �إسرائیل.الصر 
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. ففي حیَن أمكَن للمستمعیَن األصلیِّیَن أن یتعلَّموا الكثیَر من حروِب صراع إسرائیل الخاصكانت هي 
ها. فقد أوَضَحت أسفاُر إسرائیل، لكنَّهم، واألج�اَل التال�َة أ�ًضا، لم �ُكْن ین�غي أن �حاكوها �كلِّ تفاصیلِ 

 موسى الخمسُة أنَّ زمَن �شوَع �ان استثنائ��ا.
، أخبَر ُهللا إبراه�َم �أنَّ نسَله سُ�ستعَبد في مصَر ل�عِض 16-13: 15في سفِر التكو�ن 

�حلوِل زماِن  "َلْ�َس ِإَلى اآلَن َ�اِمًال." لكن –وهو اسٌم آخُر للَكنعانیِّین–الوقِت ألنَّ "َذْنَب اَألُموِر�ِّیَن" 
حروِب �شوع، صارت خط�َُّة الَكنعانیِّین مهینًة وَ�ِشَعًة للغا�ة حتَّى أنَّ َهللا قضى �خراِبهم التام، تماًما 

 كما قضى �خراِب سدوَم وعمورَة في أ�َّاِم إبراه�م.
 ولهذا اسَتَقى الكاتُب من مفرداِت أسفاِر موَسى الخمسِة في وصِفه لدماِر َ�نعان، مستخدًما

ֶרם( حیر�م، واالسَم )ָחַרם( حارامالفعَل العبريَّ  ُح سفُر �شوَع . )ֵח֫ في  21و 19، 17: 6و�ما یوضِّ
بل �انت تعني "�كرِّس �الكامل للرب" ». ُیَدمِّر«س�اِق حروِب �شوَع، لم تُكْن هذه الكلماُت َتعِني فقط 

". وحیَن حارب بنو إسرائیَل في َ�ن عان، �ان هذا إقراًرا بدینونِة ِهللا العادلِة أو "یدمِّر في تكر�ٍس للربِّ
 .�على خط�َِّة َ�نعاَن الفاِضَحة. وقد دمَّروا و�رَّسوا �ل ما امتلكوه، �فعِل تمجیٍد وع�ادٍة 

نعَلم أنَّ هذا األمَر �التدمیِر التامِّ والتكر�ِس للربِّ في زمِن �شوَع �ان استثنائ��ا لعدِة أس�اب. 
، أمَر موسى �التحر�ِم التامِّ للَكنعانیِّین، لكنَّه أوصى إسرائیَل �عقِد 20-10: 20ثن�ِة أوًال، في سفِر الت

معاهداِت سالٍم مع الشعوِب خارَج أرِض َ�نعان. أقرَّ �شوُع نفُسه بهذا التمییِز في سفِر �شوَع 
 أرِض َ�نعان. حیَن عقَد معاهدًة مع الج�عونیِّین، ُمعَتِقًدا أنَّهم جاءوا من خارجِ  9األصحاِح 

ُر ��ف اتََّخَذ الصراُع  �اإلضافِة إلى هذا، تتَِّضُح الطب�عُة االستثنائ�َُّة لحروِب �شوَع حیَن نتذ�َّ
 قبَل زمانِ المستمرُّ بیَن ِهللا و�بل�َس صوًرا مختلفة، سواٌء قبَل أو �عَد أ�اِم �شوع. على سبیِل المثال، 

 وجنُده السماويُّ لمحار�ِة ال�شِر المتمرِّدین عنَد برِج ، خرَج هللاُ 9-1: 11�شوع، في سفِر التكو�ِن 
، 24-1: 14�ابل. لكنَّهم فعلوا هذا دوَن ج�ٍش ِمَن ال�شر، وفقط شّتتوا ال�شَر. وفي سفِر التكو�ِن 

، 12: 12حارب إبراه�م �معونِة هللا، لكن لم �أمْر ُهللا �التحر�ِم التامِّ ألعداِء إبراه�م. وفي سفِر الخروِج 
نقرُأ أنَّ َهللا خرَج لمحار�ِة المصر�ِّین وآلهِتهم في أثناِء الضر�اِت على أرِض ِمصر. لكن �اَن شعُب 

. وفي سفِر الخروِج األصحاِح   ،14إسرائیَل غیَر ُمْشَتِرٍك في هذه الحرب، �ما لم �قتْل ُهللا �لَّ ِمصريٍّ
 لتشكیِل المعر�ِة، لكن �ان ُهللا هو من أهَلَك عنَد ال�حِر األحمر، ت�َع شعُب إسرائیَل َهللا في طاعةٍ 

 ج�َش ِمصر.
ُح سفُر صموئیل، حاَرَب داوُد الكثیَر من  �عدَ �ظهُر تنوٌُّع مماثٌل أ�ًضا  أ�اِم �شوَع. فكما یوضِّ

ْم ُهللا جم�َع أعداِئه للدماِر والهالِك ا لتاّم. أعداِء إسرائیَل �معونٍة فوَق طب�ع�ٍَّة ِمَن هللا. لكن لم �حرِّ
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ُح سفُر الملوِك أنَّ الشيَء نفَسه انطبَق على الكثیِر من أج�اِل  . وتن�َأ أنب�اُء نسل داود الملكيّ و�وضِّ
ٍل إلهيٍّ فر�ٍد ومعجزّي.  إسرائیَل �أنَّ نها�َة سبَي إسرائیَل سُتسَتعَلن �االرت�اِط �حرٍب من خالِل تدخُّ

یَن ِهللا والشرِّ �طرٍق متنوِّعٍة في أسفاِر موسى كما نستط�ُع أن نرى، ظهَر الصراُع المستمرُّ ب
الخمسة وفي �لِّ العهِد القد�م. ینبُِّهنا هذا إلى حق�قِة أنَّ حروَب �شوَع لم تُكْن هي المع�اُر الطب�عيُّ 
لجم�ِع المعارك. �التأكید، �ان �إمكاِن المستمعیَن األصلیِّیَن أن یتعلَّموا من سفِر �شوَع الكثیَر ِمَن 

َر ال دروِس عن الحرِب في أ�اِمهم. لكن �ان امتالُك األرِض نفُسه وقًتا ِمَن الدینونِة االستثنائ�َّة. فقد قرَّ
مع وجوِد استثناءاٍت نادرٍة مثِل  –ُهللا آنذاك، على خالِف الكثیِر ِمَن المعارِك األخرى، أنَّ الَكنعانیِّین 

 استحقُّوا تماًما الدمار الكامل. -راحاب
 

رَ  ة. نجُد تطوَّ ت خط�َُّة الَكنعانیِّیَن تدر�ج��ا �مروِر الوقِت لتص�َح شن�عًة �صورٍة خاصَّ
إلى عدِم اكتماِل ذنِب األمور�ِّین. إًذا،  15في سفِر التكو�ِن تلم�ًحا، في األصحاِح 

ِس أنَّ رَض إلى أن �حدَث هذا. و األ  هللالن �متلِك شعُب   هللانجُد في الكتاِب الُمقدَّ
انحداَر شعِب َ�نعان، عالًما أنَّه حیَن �صُل انحداُرهم إلى مرحلٍة معیَّنة، یراقُب 

حینئٍذ س�سكُب عدَله. �انت أداُة عدِله هي شعُب إسرائیَل، ل�س ألَن شعَب إسرائیَل 
ا،  كان أكثَر استقامٍة أخالق��ا، أو أيِّ شيٍء من هذا القبیل. فهو شعٌب صغیٌر جد�

ا نرى حتَّى في الجیِل الَّذي سبَق �شوع، وحتَّى في مستسلٌم لخطا�ا ضخمة، �م
، في نعمِتِه، قد دعا هذا الشعَب لنفِسه، هللاأثناِء الحرب. لكنَّ حق�قَة األمِر هي أنَّ 

وهو �ستخِدُمه إل�ادِة أو تدمیِر شعٍب آخَر �ان س�فسِدُهم إن ُسِمَح لهم �الُسكَنى 
لشعِب إسرائیَل بدخوِل َ�نعان، ووجوِب  هللامعهم. وهذا سبٌب آخُر دعا إلى سماِح 
أن َ�فَسد شعُ�ه �الممارساِت الدین�َّة،  هللاتحر�ِم جم�ِع الساكنین فیها. لم ُیِرْد 

وع�ادِة األوثان، وخط�َِّة الشعِب الساكِن هناك؛ ولم ُیِرْد أن تقتدَي أمَُّته �األمِم 
 شعُب إسرائیَل األرَض، المح�طِة بهم. بل أراَدهم أن یت�عوه �ملكهم. وهكذا، دخلَ 

نرى، حتى في سفِر �شوَع نفِسه، مواقف المهمََّة المو�لَة له. و  و�الط�ع، لم ُیْنهِ 
تذمُِّرهم، هذا الشيِء الَّذي نراه �أوضِح صورٍة في السفِر التالي، أْي سفِر القضاة، 

الخط�ِة  حیث ازداد فساُد شعِب إسرائیل، ل�صیَر أكثَر فأكثَر تورًطا في دوامٍة ِمنَ 
، وأكثَر شبًها �األمِم هللاواالنحداِر، وأقلَّ تعبیًرا عن أناٍس في عالقِة عهٍد مع 

تجنِ�ه حیَن أمَر بني إسرائیَل �الدخوِل إلى  هللالمح�طِة بهم. وهذا �لُّه هو ما أراَد 
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 األرِض و��ادِة الساكنین هناك.
 ق. ��فن البي —
 

لًثا، عِلَم �اتُب السفِر أ�ًضا من أسفاِر موسى الخمسِة ثا االنتصار المستقبلي لملك إسرائیل.
أنَّ حروَب �شوَع لم تُكن سوى خطوٍة نحَو االنتصاِر المستقبليِّ لملِك إسرائیل؛ الملِك المنتَظِر الَّذي 

: 49س�مِلُك على العالِم أجمَع إلى األبد. ففي السابق، أعلَن �عقوُب أحُد اآل�اء، في سفِر التكو�ِن 
نَّ العائلَة الملك�ََّة لیهوذا س�كوُن لها "ُخُضوُع ُشُعوٍب.". وفي زمِن القضاِة، تمَّ اإلقراُر بهذا ، أ10

الرجاِء في النسِل الملكيِّ لیهوذا من خالِل الدوِر الر�اديِّ الَّذي أُعِطَي لس�ِط یهوذا في سفِر القضاِة 
، ارت�َط إتماُم هذا1-2: 1 التوقَِّع �شكٍل خاّصٍ ببیِت داوَد في نصوٍص  . وفي أثناِء الُحكِم الملكيِّ

. وفي الكثیِر ِمَن النصوِص، تن�َّأ أنب�اُء إسرائیَل �أنَّ السبَي سینتهي بنصرِة االبِن 72مثِل المزموِر 
 العظ�ِم لداوَد على جم�ِع األمم. 

نوا جزًءا ِمْن وعِلَم المستمعون األصلیُّون، مثُلهم مثُل بني إسرائیَل في زمِن �شوع، أنَّهم �ا
شيٍء أعظَم منهم �كثیر. ولهذا السبب، لم �كن علیهم فقط أن ُ�حاكوا ما فعَله �شوع، بل �ان علیهم 
أن �ط�ِّقوا ما وَقَع في حرِب َ�نعاَن على زماِنهم، مع مواصلِة هللا دْفَع التار�ِخ صوَب النصرِة العالم�َِّة 

 المستقبل�َِّة لملِك إسرائیل.
 

 میراث األس�اط
 

توقََّع �اتُب السفِر أن یتبنَّى مستمعوه آراًء الهوت�ًَّة مماثلًة أ�ًضا عن القسِم الثاني ِمَن السفر، 
 وهو میراُث أس�اِط إسرائیل.

 
أوًال، َفِهَم الكاتُب من أسفاِر موسى أنَّ امتالَك إسرائیَل ألرِض َ�نعاَن تعوُد  التسلط ال�شري.

هللاِ إلى التسلُِّط ال�شريِّ على األرض. فقد عیََّن ُهللا منُذ األزمنِة القد�مِة  أصوُله إلى الدعوِة القد�مِة ِمنَ 
َل األرُض إلى ملكوِته، حین تملُؤه ُصَوُره األمینُة وُتخِضعه. نجُد هذه الدعوَة أوًَّال في سفِر  أن تتحوَّ

ُة میراِث أس�اِط . و�انت 3-1: 9، وتأكیًدا الحًقا علیها في سفِر التكو�ِن 30-26: 1التكو�ِن  قصَّ
إسرائیَل في سفِر �شوَع وث�قَة الصلِة بوضوٍح �المستمعین األصلیِّین. فقد ُدِعَي المستمعون األصلیُّون 

 لل�شر�ِة �التسلُِّط على األرض. هللاأ�ًضا، نظیَر بني إسرائیَل في زمِن �شوع، إلى االشتراِك في تكل�ِف 
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َم الكاتُب �شكٍل صح�ٍح من أسفاِر موسى الخمسِة أنَّ َهللا قد ثانً�ا، َفهِ  .میراًثا خاًصا �إسرائیل

َل تقس�ُم األراضي على إسرائیَل في زمِن �شوع التحقیَق المبدئيَّ  ا �إسرائیَل. وقد شكَّ أقاَم میراًثا خاص�
ه �متدُّ ، وعَد ُهللا إبراه�َم �میراٍث لنسلِ 21-18: 15لهذا المیراث. على سبیِل المثال، في سفِر التكو�ِن 

من حدوِد ِمصَر وحتَّى نهِر اْلُفَراُت. و�شیُر سفُر �شوَع �ثیًرا، ُمْسَتِقً�ا من مفرداِت أسفاِر موسى 
ַחל( ناحالالخمسِة، إلى امتالِك إسرائیَل ألرِضهم �الفعِل العبريِّ  و�االسم  – "َیِرث"الَّذي �عني  – )ַנ֫

یِّن هذه المفرداُت أنَّ أرَض إسرائیَل �انت ملك�ًَّة دائمًة ِمَن . ُتب"میراث"الَّذي َ�عني  – )ַנֲחָלה( حاالنَ 
 هللا.

لهذا السبب، �ان لدى المستمعین األصلیِّین الكثیُر لیتعلَّموه ممَّا فعَله �شوُع عنَد تقس�ِم 
المیراِث على األس�اط. ففي زمِن القضاة، َأْفَسدت الخالفاُت بیَن أس�اِط إسرائیَل، والمتاعُب من 

َع ملوُك إسرائیَل من أراِضي إسرائیل، شعو  ، وسَّ ٍب أخرى نجاحاِت �شوع. وفي أثناِء الحكِم الملكيِّ
لكنَّهم أ�ًضا اختبروا إخفاقاٍت وخسائر. و�التأكید، في أثناِء السبِي ال�ابلّي، لم َتْبَق سوى �ق�ٍة قلیلٍة من 

َم تقس�ُم �شوَع لمیراِث أس�اِط فناك فقط تحَت طغ�اِن أمٍم أخرى. في األرض. و�قوا ه هللاشعِب  قدَّ
 في زماِنهم. تهوخدمهللا  نحو ع�ادةللمستمعین األصلیِّین في سعِیهم َفْهًما �بیًرا إسرائیَل 

 
ثالًثا، عِلَم الكاتُب أ�ًضا أنَّ میراَث إسرائیَل في أرِض  المیراث المستقبلي لملك إسرائیل.
راِث المستقبليِّ لملِك إسرائیل. ففي الوقِت المعیَّن، س�مَتلُك َكنعاَن لم �كن سوى خطوٍة واحدٍة نحَو المی

ًما الدعوَة األصل�ََّة لل�شر�ََّة �التسلُِّط على األرِض  الملُك العظ�ُم وال�ارُّ إلسرائیَل �لَّ أرٍض وأمٍَّة متمِّ
يٌّ لیهوذا، إلى أن �كوَن إنَّه یوًما ما س�مِلُك ابٌن ملك 10: 49�أكَمِلها. و�ما ذ�رنا، �قوُل سفُر التكو�ِن 

َوَتُكوُن َأً�ا "، وعَد ُهللا إبراه�َم 4: 17�اإلضافِة إلى ذلك، في سفِر التكو�ِن  ."خضوُع شعوبٍ "له 
ة،  8: 2ولهذا قاَل ُهللا في المزموِر  ."ِلُجْمُهوٍر ِمَن اُألَممِ  َفُأْعِطَ�َك اُألَمَم "لبیِت داوَد �صورٍة خاصَّ

وأعلَن أنب�اُء إسرائیَل �ثیًرا أنَّ األرَض الَّتي لالبِن العظ�ِم لداوَد  ."اِصَي اَألْرِض ُمْلًكا َلكَ ِمیَراًثا َلَك، َوَأقَ 
: 4ستمتدُّ من أقصى األرِض إلى أقصاها. �ما َأْوَجَز بولُس آراَء العهِد القد�ِم هذه في رسالِة روم�ة 

�انت تطب�قاُت هذا على  ."ِلِه َأْن َ�ُكوَن َواِرًثا ِلْلَعاَلمِ َكاَن اْلَوْعُد ِإلْبَراِه�َم َأْو ِلَنسْ "حیَن �تَب،  13
في سفِر �شوَع على طرِق  قراؤوهالمستمعین األصلیِّین للكاتِب واضحة. فقد �ان علیهم تطبیُق ما 

ةلشعِ�ه في أزِمَنِتهم  هللاق�ادِة   نحَو تحقیِق هدِف هذا المیراِث العالمّي. الخاصَّ
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ن رسالِة روم�ة تفسیًرا ِمَن الرسوِل بولَس لوعِد المیراث م 4نرى في األصحاِح 
الَّذي ُقِطَع إلبراه�َم ونسِله �كوِنه �شمُل العالَم أجمع. ر�ما ُیْدِهُشنا هذا في البدا�ة، 
َد قطاٍع من أرٍض حق�ق�ٍَّة تقُع على الجانِب الشرقيِّ  إذ إنَّنا نعَتِبر أرَض الموعِد مجرَّ

ط. لكنَّ   هذا في الحق�قِة جزٌء ِمَن الك�ف�ِة الَّتي �فهُم بها بولُس �وَن لل�حِر المتوسِّ
ا عن النسل، أبناِء  العهِد اإلبراه�ميِّ عهًدا عالم��ا. لذا، فإنَّ بولس یتكلَّم �ثیًرا جد�
، بل َمن یت�عوَن ُخَطى إبراه�م، أْي  إبراه�م، على أنَّهم ل�سوا فقط نسَله الجسديَّ

ُد بولُس على إنَّه هللاوَن �مواعیِد ُخَطى اإل�مان، و�ؤمن . في حق�قِة األمر، ُ�شدِّ
ل�س الیهوُد فقط، بل األمم أ�ًضا الذین یؤمنوَن �المس�ح، هم نسُل إبراه�م، ورثٌة 

حین قاَل فمن رسالِة غالط�ة.  3؛ �ما نرى في ختاِم األصحاِح هللا�حسِب وعِد 
واعیَد �انت أن یرَث أبناُء إبراه�م، من رسالِة روم�ة إنَّ الم 4بولُس في األصحاِح 

ع من نطاِق هذا الَفهم نفِسه.  �اإل�ماِن، العالَم أجمع، فإنَّه �ان فقط یوسِّ
 دین�س جونسون د.  —
 

 الوالء العهدي
 

ِل والثاني ِمَن السفر، توقََّع �اتُب سفِر �شوَع أن �ضَع مستمعوه  كما هو في القسِم األوَّ
عَض اآلراِء الالهوت�َِّة المستقاِة من أسفاِر موسى الخمسِة في أثناِء تطب�ِقهم األصلیُّون في اعت�اِرهم �

. –للقسِم الثالِث   وهو دعوُة إسرائیَل إلى الوالِء العهديِّ
 

أوًَّال، َفِهَم الكاتُب من أسفاِر موسى الخمسِة أن أصَل الوالِء العهديِّ �عوُد إلى  الصراع القد�م.
. فب�ساطٍة؛ �ما إنَّنا صورة هللا، فإنَّ هذا ُیلِزُمنا �ه في العهِد، وهذا �ِء ال�شريِّ اإللزاِم القد�ِم �الوال

اإللزاُم یتطلَُّب خدمًة ُمخِلصًة له. استلزَم عهُد ِهللا مع �لِّ ال�شر�ِة في آدَم طاعًة، �ما نرى في سفِر 
، 9و 6نوح، في سفِر التكو�ِن  . وقد أعَلَن عهُد ِهللا مع7: 6، وسفِر هوشَع 3-1التكو�ن األصحاِح 

في العهد. و�ذ ینطِبُق هذا على جم�ِع ال�شِر في �لِّ زمان، أمَكَن  هللاأنَّ جم�َع ال�شِر مطاَلبون �خدمِة 
للمستمعین األصلیِّین أن یتعلَّموا الكثیَر من دعوِة �شوَع إلى الوالِء العهديِّ في زماِنه. فقد �انوا 

 .�شِر اآلخر�ن، �خدمٍة مخِلصٍة ُملَزمین، نظیَر جم�ِع ال�
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ثانً�ا، �ان ین�غي على المستمعین األصلیِّین أ�ًضا أن �كونوا  والء إسرائیل العهدي الخاص.
على وعٍي بوالِء إسرائیَل العهديِّ الخاّص. �اَن الكاتُب حر�ًصا على ذ�ِر أنه في زمِن حروِب �شوَع، 

َد الشعُب بهذا.حثَّ �شوُع الشعَب على أن �ظلُّوا أمناًء   ُتجاَه عهِد هللا. وتعهَّ
مع إبراه�َم الوارِد في سفِر التكو�ِن  هللاالبدَّ أنَّ المستمعین األصلیِّین �انوا على علٍم �عهِد 

. في هذا العهِد، أمَر ُهللا �الختاِن �التزاٍم منهم �أن �كونوا بال لوٍم أمامه. �ما أوَضَح 17األصحاِح 
َده في سفِر التثن�ة 24-19في سفِر الخروِج األصحاِح –ُهللا من خالِل موسى  العهُد الَّذي قَطَعه ، وجدَّ

�أنه �ان على شعِب إسرائیَل أن �ط�عوا ناموَس موسى. واآلن، في القسِم الثالِث من هذا السفِر،  –
وال س�َّما سلَّط �شوُع الضوَء على الض�قات الَّتي ستأتي على إسرائیَل إن لم ینفِّذوا هذه المطالب؛ 

مطلُب رفِض اآللهِة الزائفة. ووَضَع أماَمهم احتماالِت المتاعِب، والهز�مِة، والسبِي من أرِض الموعِد 
 إن �انوا غیَر أمناء.

في زماِن المستمعیَن األصلیِّیَن للسفر، �انت هذه الض�قات قد بدأت �الفعِل في الظهور. ففي 
، جاء المز�ُد الشدائدِمَن وائٍر دزمِن القضاة، �انت إسرائیُل قد دخلت في  . وفي أثناِء الحكِم الملكيِّ

رة ِمْن ِقَبِل الشعب وملوِ�هم. وفي أثناِء السبِي  ِمَن الدینونة على إسرائیَل �سبِب ع�ادِة األوثاِن المتكرِّ
، صاَر التهدیُد �خسارةِ أرِض ا َن أن �فكِّروا كان على المستمعیَن األصلیِّیلموعِد واقًعا مخ�ًفا. فال�ابليِّ

 الَّتي �انوا یواِجُهونها في زماِنهم. هللافي تحذیراِت سفِر �شوَع في ضوِء دینونِة 
 

عهًدا  هللاثالًثا، أ�ًضا ما حدَث في زمِن �شوَع تطلََّع إلى قطِع  .عهدًا مستقبلً�ا لملك إسرائیل
ُح أنَّ َهللا قد عیَّن أن �مِلَك مِلٌك من یوضِّ  10: 49مستقبل��ا مع ملِك إسرائیَل. نعلُم أنَّ سفَر التكو�ِن 

ُح سفُر التكو�ِن  أ�ًضا أنَّه س�كوُن إلسرائیَل مِلٌك. على الرغِم من أنَّه لم  6: 17س�ِط یهوذا. و�وضِّ
ُح نصوٌص مثُل سفرِ  ، 25: 21 القضاة �كن إلسرائیَل مِلٌك شرعيٌّ في أثناِء زمِن القضاة، لكن توضِّ

أنه حتَّى في هذه الفترة، �اَن األمناُء یتطلَّعون إلى  10: 2صموئیَل  1في سفِر  وختاُم نشیِد َحنَّةَ 
 الخالِص والنجاِة من خالِل العائلِة الملك�َِّة إلسرائیل.

لكن، إن �انت �تا�ُة سفِر �شوَع قد تمَّت في أثناِء الحكِم الملكيِّ إلسرائیَل أو في أثناِء السبِي 
مستمعین األصلیِّین قد ر�طوا دعوَة �شوَع إلى الوالِء العهديِّ �العهِد الملكيِّ الَّذي ال�ابلّي، فال بدَّ أنَّ ال

َز 132و 89، والمزموِر 7صموئیَل  2قطَعه ُهللا مع داود. ففي نصوٍص مثِل سفِر  ، نرى ��ف ر�َّ
ألنَّهم �انوا  �ِ ُمخِلًصا عهُد ِهللا مع داوَد على ضرورِة الوالء. �ان ال بدَّ للنسِل الملكيِّ لداوَد أن �كوَن 

 �مثِّلون شعَب إسرائیَل أماَم هللا.
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، �ان الغفراُن األبديُّ س�أتي في 11: 53عالوًة على ذلك، �حسِب نبوِة سفِر إشع�اَء 
، عبدِ "المستقبِل �سبِب الموِت البدليِّ  ]، مِلِك إسرائیَل �امِل البّر. وهذا الَمِلُك العظ�ُم ل�س [ لل�ارِّ الربِّ

. س�أتي هذا العهُد في ملِئه 31ى �سوَع، المس�َح الَّذي جلَب العهَد الجدیَد الَّذي تن�َأ �ه سفُر إرم�ا سو 
حیَن �عوُد المس�ُح و�صَنُع �لَّ شيٍء جدیًدا. في تطبیِق المستمعین األصلیِّین لدعوِة �شوَع إلى الوالِء 

لعهود الَّتي قطَعها ُهللا اهذه تطورات ِنهم في العهديِّ على زماِنهم، �اَن علیهم ِفعُل هذا في ضوِء مكا
 مع شعِ�ه.

و�التالي، في سعینا إلى فهم المعنى األصلي لسفر �شوع، علینا أن نضع في اعت�ارنا دائًما 
أن الكاتب أراد لمستمع�ه أن �عرفوا ما حدث في زمن �شوع. لكنه أراد منهم أ�ًضا أن �ط�قوا سجل 

األس�اط، والدعوة إلى الوالء العهدي �ما یالئم أزمنتهم وظروفهم االمتالك االنتصاري، ومیراث 
 الخاصة.

مِة سفِر �شوع، تناوْلنا الكاتَب وتار�َخ الكتا�ِة، �اإلضافِة إلى التصم�ِم  حتَّى اآلَن في مقدِّ
. اآلَن صرنا في وضٍع �سمُح لنا �االنتقاِل إلى الموضوِع الثالِث الرئ�سيِّ لهذا  والغرِض األصليِّ

. ��ف ین�غي لسفِر �شوَع أن یؤثَِّر على ح�اِتنا �أت�اٍع للمس�ح؟  الدرِس: التطبیُق المس�حيُّ
 
 

 التطبیق المس�حي
 

ُتَذكِّرنا هذه الحق�قُة ال�س�طُة �أنَّ �سوَع، من ». �شوع«هو » �سوعَ «في اللغِة العبر�َّة، اسُم 
م أو �كمِّل ما بدَأ في زمِن  ِة نواٍح، َینُ�ُع تطبیُق سفِر �شوَع وجهِة نظٍر مس�ح�َّة، یتمِّ �شوع. ومن ِعدَّ

على ح�اِتنا من هذا اإلتماِم في المس�ح. �لَّما أدر�نا هذه الصلَة بیَن سفِر �شوَع و�سوع، استطْعنا أن 
نفهَم التأثیَر الَّذي ین�غي لهذا السفِر أن ُ�حِدثه علینا �أت�اٍع للمس�ح. �ما رأینا، �َتَب �اتُب السفِر عن 
االمتالِك االنتصاريِّ إلسرائیَل، ومیراِث األس�اط، والوالِء العهديِّ تحَت ق�ادِة �شوَع لكي ُیرشَد األج�اَل 
الالِحقَة في إسرائیل. لكن أدرَك الكاتُب أ�ًضا أنَّه في وقٍت ما في المستقبل، س�أتي مِلٌك عظ�ٌم 

ُم جم�َع األهداِف المشاِر إلیها في سفرِ    �شوع.إلسرائیَل، وسیتمِّ
 

عندما قاَد �شوُع المعارَك االنتصار�َّة، �اَن �قوُد الشعَب المتالِك أرِض الموعد. وقد 
َشَفع عن الشعِب حیَن أخفقوا وأخطأوا، ثم قاَد الشعَب الموعوَد إلى أرِض الموعد. 
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إلى میراِثهم  هللاهذه �لُّها صورٌة للربِّ �سوَع المس�ح. فقد قاَد المس�ُح شعَب 
من رسالِة العبرانیِّین. وهو �شفُع عن  4، �ما هو مكتوٌب في األصحاِح الموعود
ي عمَل رئ�ِس الكهنِة ألجِل شعِب العهِد الجدید، هللاشعِب  ، و�صلِّي ألجِلهم، و�ؤدِّ

 الَّتي هي �ن�سُة الربِّ �سوَع المس�ح. �لُّ هذا هو تصو�ٌر لزمِن العهِد الجدید.
 ق. هنر�ك تور�ان�ك —
 

م �سوُع، �صفِته مس�َّا إسرائیل، هذه األهداَف �طر�قتین رئ�سیَّتین. أوًال، حیَن بوجٍه عام ، یتمِّ
أْي امتالِك َ�نعاَن، –نقارُن بین �سوَع واألموِر الجیدِة الَّتي حقَّقها شعُب إسرائیَل تحَت ق�ادِة �شوَع 

ُع  –لعهديِّ في الوالِء ا �ِ والوراثِة المبدئ�ِة ألرِض الموعِد، وخدمِة إسرائیَل  نستط�ُع أن نرى ��ف یوسِّ
ُمه �الكامل. وثانً�ا، حیَن نقابُل بیَن إنجازاِت �سوَع و�خفاقاِت إسرائیَل  أْي –�سوُع ِمن �لِّ هدٍف و�تمِّ

عجِزهم عن تحر�ِم وتدمیِر جم�ِع الَكنعانیِّین �ما ُأِمروا، ومشاحناتهم ومجادالتهم حوَل میراِث األس�اط، 
�سوُع فعل��ا جم�َع إخفاقاِت إسرائیل.  ُی�ِطلنستط�ُع أن نرى ��ف  –هللا�قاِء أوف�اًء لعهِد و�خفاِقهم في ال

خ الوالَء  وهكذا، �ُشنُّ �سوُع حرً�ا انتصار�ًَّة المتالِك األرِض �أكَمِلها، وهو یرُث �لَّ شيٍء، و�رسِّ
 العهديَّ في �لِّ مكاٍن في العالم.

َع الیوَم تطب�ًقا مس�ح��ا، نحتاُج أن نتذ�َّر شیًئا: قصَد ُهللا �أن لكن لنفهَم ��ف نطبُِّق سفَر �شو 
 .زمنّ�ةمساحٍة  عبرتدر�ج��ا ُ�ستعَلن اإلتماُم المسّ�انيُّ لهذه األهداِف 

ِل عن حقٍّ �أنَّ  ِبناًء على نبوَِّة العهِد القد�م، آَمَن الكثیُر ِمَن الیهوِد في فلسطیَن القرِن األوَّ
ُر في حرٍب عالم�َّة، و�رُث العالَم، و�نشُر الوالَء العهديَّ في �لِّ مكان. لكن آمن هؤالء المسّ�ا سینتص

. في المقابل، أوَضَح �سوُع و�ّتاُب العهِد الجدیِد  الیهوُد أ�ًضا �أنه س�فعُل هذا �شكٍل سر�ٍع و�ارثيٍّ
َسه �سوُع سُ�ستعَلُن تدر  �ج��ا على ثالِث مراحَل ُمتَِّصلٍة �عُضها ِمراًرا وَتكراًرا �أنَّ الملكوَت الَّذي أسَّ

 ب�عض.
ٍه نحَو التطبیِق المس�حيِّ لسفِر �شوَع من خالِل النظِر إلى �لِّ مرحلٍة ِمن  سنحُصُل على توجُّ

 مراحِل الملكوِت على ِحَدة.
 

 التأس�س
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ِص ما حقََّقه أوًَّال، سنتناوُل ��ف تمََّم �سوُع التوقعاِت الواردَة في سفِر �شوَع من خالِل فح
ُم �سوُع سفَر �شوَع في أثناِء استمرار�َِّة الملكوت.  �سوُع في تأس�ِس ملكوِته. ثانً�ا، سنرى ��ف یتمِّ
وثالًثا، سنستعِرُض ما س�حقُِّقه �سوُع في اكتماِل الملكوِت عنَد عودِته المجیدة. لنتناوْل أوًَّال تأس�َس 

 ملكوِت المس�ح.
 

 االمتالك االنتصاري 
 

هو المرحلُة األولى  هللام العهُد الجدیُد في الكثیِر ِمَن المواضِع أنَّ تأس�َس �سوَع لملكوِت �علِّ 
من االمتالِك االنتصاريِّ المجیِد لكلِّ العالم. لكن حیَن نقارُن االمتالَك االنتصاريَّ إلسرائیَل في سفِر 

ِل ل�سوَع، نرى اختالًفا واضًحا. فبدًال  من أن �ستلَّ �سوُع س�ًفا ماد��ا مثَل �شوع، �شوَع �المجيِء األوَّ
اتََّ�َع استرات�ج�ًة ثنائ�َّة: فقد بدَأ الهز�مَة التامََّة إلبل�َس وش�اطیِنه. وَ�َرَز أ�ًضا �اإلنجیل، أو "�شارِة" 

 لهم. هللالملكوت، لل�شِر بتحذیِرهم ِمَن الدینونِة اآلتَ�ة، وتقد�َم رحمِة 
، وصَف �سوُع هذه االسترات�ج�َة الثنائ�ََّة حیَن قال: "َاْآلَن 32-31: 12في إنجیِل یوحنا 

ُ�ْطَرُح َرِئ�ُس َهَذا ٱْلَعاَلِم َخاِرًجا. َوَأَنا ... َأْجِذُب ِإَليَّ ٱْلَجِم�َع." ولهذا السبِب، وصَف الرسوُل بوُلس 
َ�ا15: 2موَت �سوَع في رسالِة �ولوسي  َد الرِّ َالِطیَن ... َظاِفًرا ، �أنَّه الوقت الذي ف�ه "َجرَّ َساِت َوالسَّ

، إنَّه "ِإْذ َصِعَد [المس�ح] ِإَلى ٱْلَعَالِء َسَبى 8: 4ِبِهْم." ولهذا، قال بوُلس أ�ًضا، في رسالِة أفسس 
 َسْبً�ا." ِمَن ال�شِر الذین خدموا مملكَة إبل�س، "َوأَْعَطى ٱلنَّاَس [أو أعطاهم للناس] َعَطاَ�ا."

 
 میراث األس�اط

 
ا �سلُِّط العهُد الجدیُد الضوَء على ِوجَهَتْي نظٍر �شأِن ��ف�ِة إتماِم تأس�ِس ملكوِت المس�ِح أ�ًض 

ُح رسالُة العبرانیِّین هللالرجاِء میراٍث عاَلميٍّ لشعِب  أنَّ "[َهللا] َ�لََّمَنا ... ِفي  2: 1. من جانٍب، توضِّ
، أخبَر �سوع تالمیَذه �حصوِله على 18: 28وفي إنجیِل متَّى  ."َواِرًثا ِلُكلِّ َشْيءٍ  ٱْبِنِه، ٱلَِّذي َجَعَلهُ 

َماِء َوَعَلى ٱْألَْرِض."  هذا المیراِث حیَن قال: "ُدِفَع ِإَليَّ ُ�لُّ ُسْلَطاٍن ِفي ٱلسَّ
ُد العهُد الجدیُد أ�ًضا على توز�ِع �سوَع لعر�وِن میراِثه العالميِّ عن  وِمَن الجانِب اآلخر، �شدِّ

وِح القُدِس على �ن�سِته. تقوُل نبوَّاٌت مثُل سفِر إشع�اَء طر�ِق سكِب ا ، إنَّ انسكاَب الروِح 4-3: 44لرُّ
ُد یوًما ما الخل�قَة �أكَمِلها.  ، أشاَر بوُلس إلى الروِح القُدِس 14: 1 أفسس في رسالةِ فالقُدِس س�جدِّ
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، 5: 5، و22: 1�ورنثوَس  2َل في رسالِة و�ما قا ."ُعْرُ�ون ِمیَراِثَنا"الَّذي انسكَب على الكن�سِة �كوِنه 
 اآلتي؛ أْي میراِثنا المستقبليِّ في السماِء الجدیدِة واألرِض الجدیدة. "عر�ونُ "فإنَّ الروَح القُدَس هو 

 
 

 الوالء العهدي
 

فضًال عن ذلك، �قوُل العهُد الجدیُد إنَّ تأس�َس المس�ِح للملكوِت أكََّد على الوالِء العهديِّ حیَن 
، 31َأ المس�ُح عصَر العهِد الجدید. أشاَر المس�ُح إلى نبوَِّة العهِد الجدیِد الواردِة في سفِر إرم�ا بد

: 20: 22عندما أخبَر تالمیَذه في إنجیِل لوقا  وأوَضَح  ."َهِذِه ٱْلَكْأُس ِهَي ٱْلَعْهُد ٱْلَجِدیُد ِبَدِمي"، �أنَّ
األبد�َِّة على الصلیِب �اعت�ارِه الكفَّارَة التامََّة والنهائ�ََّة  هللانونَة كّتاب العهِد الجدیِد أنَّ �سوَع قد َحَمَل دی

 عن المؤمنین الحق�قیِّین.
ل.  َر أنَّ �سوَع لم �أِت �العهِد الجدیِد في ملِئه إلى األرِض في مجیِئه األوَّ لكن علینا أن نتذ�َّ

َه هو ورسُله وأنب�اُؤه أ�ًضا المؤمنیَن الحق�قّیینَ  وقد ألنَّنا لم  هللا أنفَسهم إلى أن �كونوا أمناًء من نحِو وجَّ
ْس �الكامِل �عد. واألكثُر من هذا، یوجُد  في وسِطنا، �ما أطلَق علیهم بوُلس في  "ِإْخَوة َ�َذَ�ة"نتقدَّ

ال تزاُل الدعوَة إلى الوالِء العهديِّ قائمًة ألننا ف. 4: 2ورسالِة غالط�ة  26: 11�ورنثوَس  2رسالِة 
 ظُر اإلتماَم الكامَل للعهِد الجدید.ننت

 

 االستمرار�ة
 

من عدِة نواٍح، ُتوازي التطب�قاُت المس�ح�َّة لسفِر �شوَع من جهِة التأس�ِس ما �علُِّمه العهُد 
 الجدیُد أ�ًضا عن استمرار�َِّة ملكوت المس�ح.

 
 االمتالك االنتصاري 

 
ه وقٌت ف�ه �متدُّ امتالُكه االنتصاريُّ إلى �لِّ �صُف العهُد الجدیُد استمرار�ََّة ملكوِت �سوَع �أنَّ 

، "ِألَنَُّه 25: 15�ورنثوس  1األرِض بواسطِة روِحه العامِل في الكن�سة. �ما قال بوُلس في رسالِة 
نا َ�ِجُب َأْن َ�ْمِلَك [المس�ح] [في السماء] َحتَّى َ�َضَع َجِم�َع ٱْألَْعَداِء َتْحَت َقَدَمْ�ِه." لكن في إرسالیتِ 
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ككن�سة، لسنا نتقلَُّد أسلحًة جسد�ًَّة ماد�ًَّة �ما لم یتقلَّْدها المس�ُح ورسُله وأنب�اؤه. لكنَّنا في المقابِل نتَِّ�ُع 
ل. َسها �سوُع في مجیِئه األوَّ  االسترات�ج�َة الثنائ�ََّة نفَسها الَّتي أسَّ

لمز�ِد والمز�ِد من �قاِع العالم. �ما من جانٍب، نحُن نُمدُّ هز�مَة إبل�َس واألرواِح الشر�رِة إلى ا
، "َفِإنَّ ُمَصاَرَعَتَنا َلْ�َسْت َمَع َدٍم َوَلْحٍم، َبْل َمَع ... ُوَالِة ٱْلَعاَلِم َعَلى ُظْلَمِة 12: 6ُتخِبُرنا رسالُة أفسس 

َماِو�َّاِت." وِمَن الجان وِح�َِّة ِفي ٱلسَّ رِّ ٱلرُّ ْهِر، َمَع َأْجَناِد ٱلشَّ ِب اآلخر، نحن نمثُِّل المس�َح في َهَذا ٱلدَّ
ُم لهم رحمَة الغفراِن  هللالعالِم الیوَم من خالِل الكرازِة �ال�شارِة الَّتي ُتْنِذُر ال�شَر بدینونِة  اآلت�ة، وتقدِّ

، "َنْسَعى َ�ُسَفَراَء َعِن ٱْلَمِس�ِح ... َنْطُلُب َعِن 20: 5�ورنثوس  2والح�اِة األبد�َّة. �كلماِت رسالِة 
 ٱْلَمِس�ِح: َتَصاَلُحوا َمَع �ِ�."

 
 میراث األس�اط

 
ُر عبَر استمرار�ِة ملكوته في  هللانرى أ�ًضا أن تطلَُّعَنا إلى میراٍث عالميٍّ لشعِب  یتَّسُع و�تطوَّ

تار�ٍخ الكن�سة. فقد صاَرْت حق�قُة �وِن �سوَع هو الوارُث لكلِّ شيءٍّ الَّذي أقاَمُه ُهللا أكثرَ فأكثَر 
ًحا ف�ما �قبُله الناُس ر��ا في �لِّ مكان. �ظلُّ المس�ُح یوزُع عر�وَن الروِح القُدِس على المز�ِد وضو 

، "َفِإْن ُ�ْنُتْم 29: 3والمز�ِد ِمَن ال�شِر في �لِّ أنحاِء العالم. �ما ُتخِبُرنا نصوٌص مثُل رسالِة غالط�ة 
َفِإنََّنا َوَرَثٌة ... َوَرَثُة "، 17-16: 8و�كلماِت رسالِة روم�ة  ."َوَرَثةٌ  ِلْلَمِس�ِح، َفَأْنُتْم ِإًذا ... َحَسَب ٱْلَمْوِعدِ 

 ."�ِ� َوَواِرُثوَن َمَع ٱْلَمِس�حِ 
 

 الوالء العهدي
 

من نواٍح �ثیرة، نستط�ُع أن نرى أ�ًضا ��َف ینطِبُق تر�یُز سفِر �شوَع على الوالِء العهديِّ 
ف�ما تمتدُّ الكن�سُة إلى �لِّ أنحاِء العالم، تظلُّ الكفَّارُة التامَُّة لدِم أثناَء استمرار�َِّة ملكوِت المس�ح. ف

ي خطا�ا جم�ِع َمن یؤمنون للخالص. فإنَّ مصیَر َمن هم في المس�ِح هو أن  العهِد الجدیِد تغطِّ
روا �الكامِل ِمَن الدینونِة األبد�َّة. لكن ال تزال هناك أهم�ٌَّة أن ُتدعى الكن�سَة ع بر العصوِر إلى یتحرَّ

.  الوالِء العهديِّ
من جانٍب، ال یزاُل المؤمنون الحق�قیُّون في حاجٍة إلى النموِّ في تكر�ِسهم �. فهم في حاجٍة 

، حیُث �قول 14: 12إلى أن �أخذوا على َمْحَمِل الِجدِّ تحذیراِت نصوٍص من َقِبیِل رسالِة العبرانییَن 
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َالَم ... َوٱْلقَ  ." ومن جانٍب آخَر، ال یزاُل اإلخوُة الكذَ�ُة "ِاْتَ�ُعوا ٱلسَّ َداَسَة ٱلَِّتي ِبُدوِنَها َلْن َیَرى َأَحٌد ٱلرَّبَّ
: 10الموجودون بیننا في حاجٍة إلى تحذیٍر حتى یتو�وا و�نالوا الخالَص. �ما تقوُل رسالُة العبرانییَن 

َقى َ�ْعُد َذِب�َحٌة َعِن ٱْلَخَطاَ�ا، َبْل ُقُبوُل َدْیُنوَنٍة ُمِخ�ٌف، "َفِإنَُّه ِإْن َأْخَطْأَنا ِ�ٱْخِتَ�اِرَنا ... َال َت�ْ  26-27
یَن [�]."  َوَغْیَرُة َناٍر َعِتیَدٍة َأْن َتْأُكَل ٱْلُمَضادِّ

 

 االكتمال
 

�عد أن رأینا ��َف َ�ظَهُر التطبیُق المس�حيُّ لسفِر �شوَع في تأس�ِس واستمرار�َِّة ملكوِت 
تدر�ج��ا، علینا أن ننتقَل في إ�جاٍز إلى اكتماِل الملكوت. ��ف ین�غي أن نطبَِّق المس�ِح الُمستعلِن 

 رجاَءنا في اإلتماِم المستقبليِّ والنهائيِّ للمس�ِح في ضوِء سفِر �شوع؟ 
 

 االمتالك االنتصاري 
 

، یبیُِّن العهُد الجدیُد أنَّ اكتماَل ملكوِت المس�ِح س�كوُن النها�َة الكبرى ال متالِكه دون شكٍّ
االنتصاريِّ لكلِّ األرض. فهو سُینهي هز�مَة إبل�َس واألرواِح الشرِّ�رة. وحیَن �عوُد �سوُع في المجد، 
سینَقضي زماُن رحمِة ِهللا لغیِر المؤمنین. في ذلك الحین، ستبدو دینونُة ِهللا على َ�نعاَن في زمِن 

. �ما نقرُأ في سفِر الرؤ�ا �ِ ها �سوُع �كلِّ عدوٍّ �شريٍّ �شوَع شیًئا ضئیًال مقارنًة �الدینونِة الَّتي سیوِقعُ 
َماِء َ�اُنوا َیْتَ�ُعوَنُه ... َوِمْن َفِمِه َ�ْخُرُج َسْ�ٌف َماٍض ِلَكْي 14-15: 19 ، "َوٱْألَْجَناُد ٱلَِّذیَن ِفي ٱلسَّ

 َ�ْضِرَب ِ�ِه ٱْألَُمَم."
 

 میراث األس�اط
 

أي حقُّه َ�َواِرٍث لكلِّ –اِل ملكوِته، سیتحقَُّق میراُثه العالميُّ �الط�ع، حیَن �عوُد �سوُع عنَد اكتم
، "َصاَرْت َمَماِلُك ٱْلَعاَلِم ِلَر�َِّنا َوَمِس�ِحِه." وسیوزَُّع 15: 11�الكامل. �ما نقرأُ في سفِر الرؤ�ا  –شيءٍ 

في یوِم الدینونِة  ،34: 25هذا الملكوُت العالميُّ على جم�ِع أت�اِع المس�ح. ف�حَسِب إنجیِل متَّى 
 ٱْلَعاَلِم." األخیرة، "َ�ُقوُل ٱْلَمِلُك ِللَِّذیَن [یؤمنون �المس�ح] َتَعاَلْوا ... ِرُثوا ٱْلَمَلُكوَت ٱْلُمَعدَّ َلُكْم ُمْنُذ َتْأِس�سِ 
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 الوالء العهدي
 

ِء فقط عنَد اكتماِل ملكوِت المس�ح، ستنقضي التحذیراُت الَّتي تدعو شعَب ِهللا إلى الوال
. حیَن �عوُد المس�ُح، س�َقُع َمن لم �أتوا إل�ه �إ�ماٍن مخلٍِّص تحَت دینونِة  األبد�َّة. وسیدُخُل  هللالعهديِّ

جم�ُع المؤمنیَن الحق�قیِّیَن إلى الخل�قِة الجدیدِة حیُث ینالون بر�اِت العهِد الجدیِد �املة. �ما �خِبُرنا 
"َال َتُكوُن َلْعَنٌة َما ِفي َما َ�ْعُد. َوَعْرُش �ِ� َوٱْلَخُروِف َ�ُكوُن ، أنَّه في ذلك الحین، 3: 22سفُر الرؤ�ا 

 [في المدینة]، َوَعِبیُدُه َ�ْخِدُموَنُه."
َم المس�ُح موضوعاِت سفِر �شوَع في  َر ��ف یتمِّ في الواقع، یدعونا العهُد الجدیُد إلى أن نتذ�َّ

ه. حیَن نفعُل هذا، فإنَّ امتالَك إسرائیَل، والمیراَث، والوالَء لتأس�ِس، واالستمرار�َِّة، واالكتماِل لملكوتِ ا
ل. وهي تعلُِّمنا ��ف ین�غي  َسه المس�ُح في مجیِئه األوَّ العهديَّ في زمِن �شوَع ُیثِري وعَینا بروعِة ما أسَّ

ُهنا صوَب النها�ِة الكبرى للت هللاأن نسلَك في خدمِة  ار�ِخ حَین �كتِمُل �لَّ یوٍم من أ�اِم ح�اِتنا، وتوجِّ
 الوفيِّ للعهِد في المس�ح. هللاالمتالك، و�صیُر میراُث الخل�قِة الجدیدِة لنا، ونتز�َّى �شعِب 

 
 

 الخاتمة
 

في "مقدمِة سفِر �شوع"، طرْحنا ثالَث قضا�ا رئ�س�َّة. أوًال، تناوْلنا الكاتَب وتار�َخ الكتا�ِة 
والنقد�َُّة، واإلنجیل�َُّة عن هذه األمور. وثانً�ا، دَرْسنا التصم�َم  للسفر؛ �ما في ذلك اآلراُء التقلید�َُّة،

والغرَض لسفِر �شوَع من خالِل تناُوِل محتوى السفِر وه�كَله، �اإلضافِة إلى معناه األصلّي. وثالًثا، 
 إتماِم استعرضنا �عَض التطب�قاِت المس�ح�َِّة الَّتي �مكُن استخراُجها ِمَن السفِر �النظِر إلى ��ف�ةِ 

 هللالمس�ِح للتوقُّعاِت الَّتي نشأْت في سفِر �شوَع في التأس�ِس، واالستمرار�َِّة، واالكتماِل لملكوِت 
 المجید.

َذكََّر سفُر �شوَع بني إسرائیَل في القد�ِم �ما حقََّقه ُهللا لهم من خالِل ح�اِة �شوع، وهم یواجهون 
�ات في زماِنهم. ومن نواٍح �ثیرة،  �اٍت مماثلة. لكن، �ما التحدِّ نواِجُه نحُن أ�ًضا في ح�اِتنا الیوَم تحدِّ

دوا حماَسهم ِلَما �اَن ُهللا �عمله في  سنرى في هذه السلسلة، قدَم سفُر �شوَع إلسرائیَل ُفَرًصا لكي �جدِّ
ُم لك ولي ُفَرًصا للتجدیِد أ�ًضا. وف�ما نتعلَُّم المز�َد عن هذا السفر، ل ن یتوقََّف األمُر أ�اِمهم. وهو �قدِّ

ُر وعُینا �كلِّ ما  ِر وعِینا �ما عِمَلُه ُهللا من خالِل �شوَع في العهِد القد�م، لكن أ�ًضا سیتطوَّ عنَد تطوُّ
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 حقََّقه ُهللا، و�حقُِّقه، وس�حقُِّقه، من خالِل �شوَع األعظم، أْي �سوَع مخلِِّصنا.
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المشار�ون 
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ائر لدراسات العهد القد�م واللغات الكتابّ�ة �كلّ�ة نو�س أستاذ مساعد ز هو (الُمقدم)  سیث تار�رد. 

لالهوت. حصل د. تار�ر على ماجستر الالهوت الرعوي من �لّ�ة ب�سون لالهوت، ودرجة الد�توراه 
جامعة سان أندروز. وهو عضًوا في جمعّ�ة األدب الكتابي، �ما قام �التدر�س في �ٍل من من 

اب تفسیر النبوة الحق�ق�ة والكاذ�ة في سفر إرم�ا من األزمنة األرجنتین و�ولومب�ا. وهو مؤلف �ت
 القد�مة إلى المعاصرة.

 

 
هو أستاذ العهد القد�م واللغة العبرّ�ة في �لّ�ة الجنوب الشرقي المعمدانّ�ة د. شیب مكدان�ال 

 لالهوت.
 

 هو رئ�س والشر�ك المؤسس لخدمات األلفّ�ة الثالثة. د. ر�تشارد برات، االبن
 

 هو أستاذ مشارك لتفسیر العهد القد�م �كلّ�ة المعمدانّ�ة الجنو�ّ�ة لالهوت. یري بیتسد. ت
 

 راعي �ن�سة و�لو �ر�ك في و�نتر اسبر�نج، فلور�دا.هو  ق. ��فن البي
 

العمید األكاد�مي وأستاذ الالهوت العملي في �لّ�ة وستمنستر هو  دین�س جونسون د. 
 لالهوت.

 
 م مع �ن�سة المس�حیین األحرار في بوالندا.خادهو  ق. هنر�ك تور�ان�ك

 
 


