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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
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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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سلین، القنوات اإلذاع�ة والمحطات التل�فز�ونّ�ة الفضائّ�ة المس�حّ�ة، وغیرها من المؤسسات. وقد أدت هذه العالقات الدینّ�ة، المر 

�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.
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راد. للمز�د من المعلومات عن خدمتنا، ولمعرفة ��فّ�ة المشار�ة، التبرعات السخ�ة من الكنائس، والمؤسسات، والشر�ات، واألف
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 المقدمة
 

إن �اَن هناَك جزٌء من العهِد القد�ِم �سبُِّب إزعاًجا لغالب�ِة المؤمنیَن في العصِر الحدیِث أكثَر 
أكیِد س�كوُن هو أصحاحاُت سفِر �شوَع التي تصُف امتالَك إسرائیَل ألرِض من أي جزٍء أخر، ف�الت

الموعِد. فإننا نتساءُل ��ف �مكُن لإللِه المحبِّ والرح�ِم الذي نعرفُه في المس�ِح أن یتساهَل مع محاولِة 
هاِتنا الحدیثِة، في  الواقِع شعِب إسرائیَل القضاَء على سكاِن أرِض �نعاَن. ولكن، على عكِس توجُّ

�مجُد سفُر �شوَع َهللا، ل�َس من أجِل تساهِلِه مع امتالِك إسرائیَل لألرِض، بل ألّنه أمَر بهذا االمتالِك، 
َنه. و�أت�اِع المس�ِح، نحُن مدعوُّوَن إلى تبنِّي هذا الرأِي أ�ًضا.  وقاَده، ومكَّ

اًنا، "االمتالُك . وقد وضعنا له عنو سفِر �شوعَ هذا هو الدرُس الثاني من سلسلِتنا عن 
 .12-1االنتصارُي" إلسرائیَل. في هذا الدرُس، سنتناوُل القسَم األوَل الرئ�سَي من سفِر �شوَع، أي 

 في درِسنا السابِق، قمنا �إ�جاِز المعنى األصليِّ لسفِر �شوَع �ما یلي:
 

والوالِء  لشعِب إسرائیَل، ومیراِث األس�اِط، ُكِتَب سفُر �شوَع عن االمتالِك االنتصاريّ 
 العهديِّ في زمِن �شوَع، لتناُوِل التحد�اِت المماثلِة التي واجهت األج�اَل الالحقَة.

 
كما تعلَّمنا، ُ�تَب سفُر �شوَع في األصِل ألجِل بني إسرائیَل الذیَن عاشوا إمَّا في زمِن 

ٍر، في فترِة ا َم القضاِة، أو في أثناِء الُحكِم المَلكِي، أو حتى في وقٍت متأخِّ . وقد ُصمِّ لسبِي ال�ابليِّ
السفُر �ي یرشَد هؤالء اإلسرائیلییَن في العهِد القد�ِم ف�ما ظلُّوا یواجهوَن تحد�اِت مواصلِة االمتالِك 

 االنتصارّي، والحفاِظ على میراِث األس�اِط، وتجدیِد الوالِء العهدّي.
األصلییَن المتعّلقَة �الحرِب.  ، تحد�اِت المستمعینَ 12-1یتناوُل القسُم األوُل الرئ�سّي، في 

و�قوُم بهذا عن طر�ِق لفِت االنت�اِه إلى االمتالِك االنتصارِي الشامِل إلسرائیَل ألرِض �نعاَن. تنقسُم 
؛ 1هذه األصحاحاُت إلى ثالثِة أقساٍم رئ�س�ٍة: استعداداُت إسرائیَل لالنتصاِر في األصحاِح 

على الالحقة ؛ وانتصاراُت إسرائیَل 8-2ي األصحاِح ف انتصارات إسرائیل األولى على مدینتینو 
 .12-9تحالفیِن في األصحاِح 

سیتناوُل درُسنا عن االمتالِك االنتصارِي إلسرائیَل �لَّ قسٍم من هذه األقساِم الثالثِة. ثَم 
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 اِر. سنختُم ب�عِض التعل�قاِت حوَل التطبیِق المس�حّي. لننظَر أوًال إلى استعداداِت إسرائیَل لالنتص
 
 

 استعدادات اسرائیل لالنتصار
 

لسبِب ضیِق الوقِت، سنتناوُل �إ�جاٍز جانبیِن فقط من استعداداِت إسرائیَل لالنتصاِر: أوًال، 
اله�كَل والمحتوى لهذا الجزِء من السفِر، ثَم �عَض جوانِب المعنى األصليِّ له. لنبدِأ اآلَن بنظرٍة عامٍة 

 زِء.على اله�كِل والمحتوى لهذا الج
 

 اله�كل والمحتوى 
 

یبدُأ سفُر �شوَع بوجوِد شعِب إسرائیَل عند عر�اِت موآَب، في شرِق نهِر األردّن، وهي منطقٌة 
ُتسمَّى عادًة عبَر األردّن. �انت هذه األراضي شدیدَة الخصو�ِة حتى أنَّ س�َط رأو�یَن، وجاَد، ونصَف 

ى، �حسِب ما جاَء في سفِر العدِد األصح ، طلبوا من موسى االستقراَر هناَك، ووافَق 32اِح س�ِط منسَّ
موسى. لكن في بدا�ِة السفِر، أمَر ُهللا �شوَع �االستعداِد لق�ادِة إسرائیَل غرً�ا صوَب االنتصاِر على 

، وهذا �عني   "�جانِب األردّن."أرِض �نعان. ُتسمَّى هذه المنطقُة أح�اًنا غرَب األردنِّ
التسلسَل  داِت إسرائیَل لالنتصاِر إلى ثالِث خطواٍت َتعرُض نقسُم هذا الجزُء عن استعدا

 الصح�َح لألوامِر في �لِّ معر�ٍة قادمٍة في السفِر.
 
 أوامر هللا

 
، قاَل ُهللا ل�شوَع، "َفٱْآلَن ُقْم ٱْعُبْر َهَذا ٱْألُْرُدنَّ 2. في العدِد 9-1: 1نقرُأ أوًال أوامَر ِهللا ل�شوَع 

ْعِب." ثم قال ل�شوَع ثالَث مراٍت في العدِد َأْنَت َوُ�لُّ َهَذا ٱ ْع." 9، 7، 6لشَّ ْد َوَتَشجَّ  "َتَشدَّ
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 أوامر �شوع
 

، أمَر �شوُع 15-10: 1. في هللاِ ثم �عرُض الكاتُب أوامَر �شوَع استجا�ًة منه لتوجیهاِت 
وا. وفي العدِد  "َهیُِّئوا ِألَْنُفِسُكْم َزاًدا." وفي ، أمَر قادَته أن �قولوا لبني إسرائیَل: 11إسرائیَل �أن �ستعدُّ

 ، أَمَر أس�اَط عبِر األردنِّ �شكٍل خاٍص قائًال: "َتْعُبُروَن ... ُ�لُّ ٱْألَْ�َطاِل َذِوي ٱْلَ�ْأِس."14العدِد 
 

 طاعة إسرائیل
، تعهدت 16. ففي العدِد 18-16: 1وأخیًرا، وصَف الكاتُب طاعَة إسرائیَل ل�شوَع في 

 ."َحْیُثَما ُتْرِسْلَنا َنْذَهْب "ماِع �خدمٍة ُمْخِلصٍة، قائلیَن ل�شوَع األس�اُط �اإلج
مع وضِع اله�كِل والمحتوى الثالثيِّ عن استعداداِت إسرائیَل لالنتصاِر في االعت�اِر، س�كوُن 

 علینا اآلن أن نعلَِّق على المعنى األصلّي. لماذا بدَأ الكاتُب السفَر بهذه الطر�قِة؟
 

 ليالمعنى األص
 

ل�س من الصعِب أن نرى أّن سفَر �شوَع یبدُأ برسِم صورٍة إ�جاب�ٍة للغا�ِة عن استعداداِت 
إسرائیَل المتالِك أرِض �نعاَن. �اَن أمُر ِهللا م�اشًرا وُمَطمِئًنا. ودعا �شوُع جم�َع األس�اِط إلى الطاعِة. 

ِد أيِّ واحٍد من بني إسرائیَل � ِم للمعر�ِة. ومن الواضِح وال نجُد أيَّ تلم�ٍح عن تردُّ شأِن الدعوِة إلى التقدُّ
أّنه عندما واجَه المستمعوَن األصلیوَن لسفِر �شوَع خصوًما مختلفیَن، �اَن علیهم التصرُُّف �شكٍل 

 .هللاِ مماثٍل لهذا التقر�ِر المثاليِّ عن استجا�ِة �شوَع و�سرائیَل ألمِر 
 

 السلطان اإللهي
 

صحاَح، نجُد أنَّ الصورَة اإل�جاب�َة التي رسمها الكاتُب تعرُض حین نفحُص عن قرٍب هذا األ
خمسَة موضوعاٍت َتظهُر مراًرا وتكراًرا عبَر السفِر. أوًال، في روا�ِة الكاتِب عن االستعداداِت لالنتصاِر 

َد على السلطاِن اإللهيِّ وراء استعداداِت إسرائیَل. یبدُأ المشهُد االفتتاح1في األصحاِح  يُّ ألوامِر ، شدَّ
بهذه الكلماِت: "َأنَّ ٱلرَّبَّ َ�لََّم َ�ُشوَع." أكَّدت هذه الع�ارُة أنَّ َهللا �اَن هو السلطُة  1في العدِد  هللاِ 

َض ُهللا نفُسُه �شوَع ل�كوَن خل�فَة موسى، حیَن قاَل في العدِد  الداعمُة ألوامِر �شوَع. و�المثِل أ�ًضا، فوَّ
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َسى َأُكوُن َمَعَك." نرى أ�ًضا هذا الموضوَع بوضوٍح في طاعِة إسرائیَل، حیَن "َكَما ُ�ْنُت َمَع ُمو  5
، قائلیَن: "َحَسَب ُ�لِّ َما َسِمْعَنا ِلُموَسى َنْسَمُع َلَك." �اَن على 17استجاَب شعُب إسرائیَل في العدِد 

دِّ ألنَّ َهللا و�شوَع، الذي المستمعیَن األصلییَن أن �أخذوا استعداداِت إسرائیَل لالنتصاِر على محمِل الجِ 
ها هذه األحداَث. ، قد وجَّ  هو خل�فُة موسى بتعییٍن إلهيٍّ

 
 عهد هللا

 
. ففي المشهِد هللاِ ثانً�ا، رّ�زت االستعداداُت لالنتصاِر في سفِر �شوَع أ�ًضا على أهم�ِة عهِد 

ْد وتَ  6، قاَل ُهللا ل�شوَع في العدِد هللاِ االفتتاحي ألوامِر  عَب اَألرَض "َتَشدَّ َشجْع، فِإنََّك َأنَت توِرُث هذا الشَّ
ُح هذا النُص إلى عهِد  مع  هللاِ الَّتي َأقَسمُت آل�اِئه َأن أُعِطَیهم ِإ�َّاها." (الترجمة الكاثول�ك�ة). یلمِّ
وهي  –إسرائیَل �طر�قتیِن: أوًال، لم �كن على إسرائیَل فقط أن �أخذوا أرَض �نعاَن، بل أن یرثوها 

ַחל( ناحالمُة المترَجمُة من الفعِل العبرِي الكل توَصُف أرُض �نعاَن �أنَّها "میراُث" إسرائیَل الدائُم . )ַנ֫
حواليِّ ثالثیَن مرًة في سفِر التثن�ة، وأكثُر من أر�عیَن مرًة في سفِر �شوَع. وثانً�ا، في هذا العدِد نفِسه، 

من سفِر التكو�ِن، حیث  15َض. �شیُر هذا إلى األصحاِح نقرُأ أنَّ َهللا "أقسَم آل�ائهم" أن �عطَیهم األر 
َخ عهُد  - في ذلك الوقتِ  "أبرامَ "أو –قطَع ُهللا عهًدا مع إبراه�َم  �أن �عطَي نسَله أرَض �نعاَن. فقد رسَّ

ُمْلًكا ل�َس فقط إلسرائیَل في زمِن  –�موجِب عهٍد إلهيٍّ –ِهللا مع آ�اِء إسرائیَل أن تكوَن أرُض �نعاَن 
ُم إلى  �شوَع، بل أ�ًضا للمستمعیَن األصلییَن للسفِر من بني إسرائیَل. ولهذا السبِب �ان �مكن لهم التقدُّ

 األماِم في زمانهم �قوٍة وشجاعٍة، تماًما �ما أمَر ُهللا �شوَع.
 

 مق�اس ناموس موسى
 

من إسرائیَل �ي ثالًثا، أوضَح الكاتُب أنَّ حفَظ مق�اِس ناموِس موسى �ان ضرور��ا لكِل جیٍل 
، أمَر ُهللا �شوَع قائًال:  7ینتصروا في الحرِب، و�متلكوا أرَض الموعِد. في العدِد  من المشهِد االفتتاحيِّ

ِر�َعِة الَِّتي َأَمَرَك ِبَها ُموَسى َعْبِدي ... ِلَكْي  ا ِلَكْي َتَتَحفََّظ ِلْلَعَمِل َحَسَب ُ�لِّ الشَّ ْع ِجد� ُثَما ُتْفِلَح َحیْ "َوَتَشجَّ
ُح قصُة امتالِك األرِض مراًرا وتكراًرا، �ان على المستمعیَن األصلییَن للسفِر أن  َتْذَهُب." و�ما توضِّ
: طاعَة شر�عِة موسى تقوُد إلى  یدر�وا منظوًرا محور��ا �شأِن الصراعاِت التي واجهوها وهو أنَّ

 االنتصاِر، والعص�اَن �قوُد إلى الهز�مِة.
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 �ع�ةقوة هللا فوق الطب

 
را�ًعا، تشیُر االستعداداُت لالنتصاِر في سفِر �شوَع إلى أنَّ قوَة ِهللا فوَق الطب�ع�ِة هي التي 
جعلت امتالَك أرِض �نعاَن ممكًنا. یرّ�ُز المشهُد االفتتاحيُّ ألوامِر ِهللا على هذا حیَن قاَل ُهللا ل�شوَع 

حیث قاَل ُهللا ل�شوَع: "ِألَنَّ ٱلرَّبَّ ِإَلَهَك  9في العدِد "َأُكوُن َمَعَك." و�تكرُر هذا الموضوُع  5في العدِد 
، �اَن وجوُد ِهللا "مع" شع�ِه في 17: 20أخ�اِر  2َمَعَك َحْیُثَما َتْذَهُب." و�ما ُتبیُِّن نصوٌص مثُل سفِر 

، في مشهِد س�اِق المعر�ِة �عني أن َهللا س�حارُب �جواِرهم وعنهم �قوٍة فوَق طب�ع�ٍة. و�طر�قٍة مماثلةٍ 
، استجابت أس�اُط إسرائیَل في حماٍس ل�شوَع قائلیَن: "ِإنََّما ٱلرَّبُّ 17: 1طاعِة إسرائیَل في سفِر �شوَع 

ِإَلُهَك َ�ُكوُن َمَعَك َ�َما َ�اَن َمَع ُموَسى." ففي الواقِع، لم �كن امتالُك إسرائیَل لألرِض مجرَد شأٍن 
. لم �كن على أيِّ جیٍل في إسرا ئیَل أن یدخَل الحرَب �قوتِه الذات�ِة. فقط إن حارَب ُهللا مع �شريٍّ

 إسرائیَل وعنهم، حینئٍذ �مكن لهم أن �أملوا في النجاِح.
 

، وعَد ُهللا من خالِل �شوَع أنَّه س�كوُن مع إسرائیَل في ذهاِبهم 5: 1في �شوع 
ٌة �غِضّ النظِر عن المتالِك األرِض. و�التأكید، من البدیهيِّ أنَّ حضوَر ِهللا له دالل

صورتِه أو ��فیتِه. فمن الجیِد دائًما أن �كوَن ُهللا معَك. لكنَّ األمَر هنا �فوُق هذا، 
ألنَّ هذه هي لغُة الحرِب المقدسِة والُمحارِب اإللهّي.  فأنا واحٌد من دارسي العهِد 

ه" هو في �علِّمان �أنَّ اسَم "یهو  6و 3 القد�ِم الذیَن �فهمون أنَّ سفَر الخروجِ 
فاسُم یهوه نفسه، الذي هو اسُم هللا في العهد الحق�قِة اختصاٌر لیهوه ربِّ الجنوِد. 

وهكذا،  القد�م، �شیُر ضمنً�ا إلى طب�عتِه �صفتِه اإللِه الذي �حارُب عن شع�ِه.
یتناوُل اسُم "عمانوئیَل" هذه الفكرَة، �ما أظُن، �أنَّ َهللا ل�س حاضًرا فقط لمعونِتهم 

ج�ِعهم، بل هو حاضٌر معهم �صفتِه اإللَه الذي س�قوُد جیوَش السماِء، أو تش
�حیُث �كوُن �لُّ ما على �شوَع و�سرائیَل فعُله هو أن یت�عوا ق�ادَة ِهللا، وهو 
س�حارُب عنهم. ومرًة أخرى، هذا الموضوُع �ارٌز طواَل سفِر �شوَع. لذا، من حیُث 

  معهم، بل �أنَّه س�حارُب عنهم.الجوهِر هو وعٌد، ل�س فقط �أن �كوَن هللاُ 
 ق. ما�كل جلودو —
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 سرائیلإجم�ع 
 

خامًسا، �عِرُض لنا األصحاُح االفتتاحيُّ لسفِر �شوَع أهم�َة اشتراِك جم�َع إسرائیَل. �ما ذ�رنا سا�ًقا، 
هًة �صورٍة م�اشرٍة إلى أس�اِط عبَر األردنِّ في العدِد  هم: "َتْعُبُروَن ، قائًال ل14كانت أوامُر �شوَع موجَّ

... ُ�لُّ ٱْألَْ�َطاِل َذِوي ٱْلَ�ْأِس." وَ�ظهُر اشتراُك جم�ِع إسرائیَل في امتالِك األرِض مرًة أخرى في مشهِد 
، أجاَب بنو إسرائیَل �شوَع قائلیَن: "ُكلُّ ِإْنَساٍن َ�ْعَصى َقْوَلَك ... ُ�ْقَتُل." 18طاعِة إسرائیَل. في العدِد 

لكاتُب أماَم مستمع�ه األصلییَن طواَل السفِر مبدَأ أنهم إن �انوا یرجوَن النجاَح و�ما سنرى، عرَض ا
 التامَّ في الصراعاِت التي یواجهونها في زماِنهم، ال بدَّ أن �قَف جم�ُع إسرائیَل مًعا �شعٍب واحٍد.

داِت �عد تقد�ِم االمتالِك االنتصاريِّ الذي وقَع في زمِن �شوَع �عرٍض مثاليٍّ عن استعدا
على مدینتیِن، وهما مدینتا أر�حا األولى إسرائیَل لالنتصاِر، انتقَل �اتُب السفِر إلى انتصاراِت إسرائیَل 

 وعاي.
 
 

 االنتصارات على مدینتین
 

عند هذه النقطِة، َ�صُف السفُر المرحلَة األولى من امتالِك إسرائیَل ألرِض �نعاَن. قاَد �شوُع 
، حیث نزلوا عند الجلجاِل. ومن الجلجاِل، قاَد �شوُع األس�اَط االثني عشَر إلسرا ئیَل عبَر نهِر األردنِّ

إسرائیَل إلى مدینِة أر�حا. و�عد هز�مِة أر�حا، واصلوا المسیَر إلى مدینِة عاي. و�عد امتالِك عاي، 
احتفلوا  واصلت أس�اُط إسرائیَل طر�َقها إلى قلِب أرِض الموعِد، إلى جبِل جرز�َم وجبِل عی�اَل، حیثُ 

 بهذه النجاحاِت األولى عن طر�ِق تجدیِد عهِدهم مع ِهللا.
مدینتیِن في خطوتیِن. أوًال، سنعرُض اله�كَل السنتناوُل قصَة انتصاراِت إسرائیَل على 

 والمحتوى، ثمَّ سنوجُز المعنَى األصليَّ لها. لنبدِأ اآلَن من اله�كِل والمحتوى.
 

 اله�كل والمحتوى 
 

عَتَبُر قصُص معر�تي أر�حا وعاي المعروفُة لنا درًسا في شكِل تقابٍل أو في المجمِل، تُ 
تناقٍض. و�ان هذا الدرُس �الَغ األهم�ِة لكاتِب السفِر حتى أنَّه شغَل أكثَر من ر�ِع السفِر. فكما 
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لِّ سنرى، قاَد �شوُع إسرائیَل إلى االنتصاِر على �ال المدینتیِن، لكن �اَن الطر�ُق لالنتصاِر على �
مدینٍة مختلًفا تماًما. فقد �اَن �لُّ جانٍب من جوانِب معر�ِة أر�حا مثال��ا وم�اَرًكا من ِهللا �صورٍة رائعٍة. 

 .�ِ ولكن تحقََّق االنتصاُر على عاي فقط �عد تو�ِة إسرائیَل عن خ�انٍة خطیرٍة 
 

 مدینة أر�حا
 

، إلى ثالثِة أجزاٍء: مدینُة 8-2صحاِح في األ المدینتیِن،تنقسُم قصُة انتصاراِت إسرائیَل على 
، وتجدیُد العهِد 29: 8 – 1: 7، ومدینُة عاي في األصحاِح 27: 6 – 1: 2أر�حا في األصحاِح 

 . لننظَر أوًال إلى قصِة انتصاِر إسرائیَل على أر�حا.35-30: 8كخاتمٍة في 
 

ُن قصُة أر�حا من أر�ِع حوادٍث رئ�س� جواس�س �شوع وراحاب.  24-1: 2ٍة. تبدُأ القصُة في تتكوَّ
�حادثِة جاسوَسيِّ �شوَع وراحاب. في هذه الحادثِة، أرسَل �شوُع جاسوسیِن لفحِص المدینِة. فالتق�ا 
براحاَب التي آمنت �إلِه إسرائیَل، وَحَمت الجاسوسیِن، فُقطَع لها وعٌد رسميٌّ �األماِن. ثم عاَد 

  س�عطي إسرائیَل النصرَة.الجاسوساِن إلى �شوَع في �قیٍن �أنَّ هللاَ 
، تعوُد 27-22: 6في توازٍن مع هذه البدا�ِة، َتخِتُم الحادثُة الرا�عُة واألخیرُة قصَة أر�حا. في 

القصُة إلى جاسوّسيِّ �شوَع وراحاب. في هذه الحادثِة، أمَر �شوُع الجاسوسیِن أن یوف�ا �َحْلِفهما 
 ها إلى شعِب إسرائیَل.�حما�ِة راحاب، وانضمَُّت راحاُب وأهُل بیتِ 

َر الكاتُب �لَّ ما تمَّ في األصحاِح  -2من خالِل البدِء �حادثِة راحاَب والجاسوسیِن واالنتهاِء بها، صوَّ
 �جزٍء من معر�ِة امتالِك أر�حا.  6

ین�غي أن نحتفَي �ك�ف أن �أنَّنا  25: 2ورسالُة �عقوَب  31: 11ُتَذكُِّرنا رسالُة العبرانییَن 
لكن حیَن نضُع هذه الحادثَة في س�اِقها  حاَب، الذي ظهَر في طاعتها، أنقذها من دینونِة ِهللا.إ�مان را

َز على أموٍر أخرى أ�ًضا أمام مستمع�ه األصلییَن.  األكبر، نستط�ُع أن نرى أنَّ الكاتَب ر�َّ
 

قصٍص نرى بین هذه البدا�ِة والنها�ِة حادثتیِن من  عبور إسرائیل المعجزي لنهر األردن.
. تبدُأ هذه 12: 5 – 1: 3معجز�ٍَّة مذهلٍة. من جانٍب، نجُد عبوَر إسرائیَل المعجزيَّ لنهِر األردنِّ في 

، مسلِّطًة الضوَء على تكر�ِسهم  األصحاحاُت �االستعداداِت الطقس�ِة إلسرائیَل على الساحِل الشرقيِّ
، فانشقَّ نهُر األردن. ، وِرضوان ِهللا عنهم. ثم َخطا الكهنُة، حاملیَن تابوتَ �ِ   العهِد، في نهِر األردنَّ
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وفي منتصِف الطر�ِق، جمَع اثنا عشَر رجًال اثني عشَر حجًرا �قرِب الكهنِة، وعبَر الشعُب. وحیَن 
، وانغلَق النهُر، وُأق�َم االثنا عشَر حجًرا �َنْصٍب  انتهى العبوُر، نقلوا هذه الحجارَة إلى الساحِل الغر�يِّ

َس �شوُع �عد هذا تذ�اريٍّ  في الجلجال. وتوازًنا مع البدا�ِة الطقس�ِة لهذه الحادثِة، روَى الكاتُب ��َف قدَّ
بني إسرائیَل �الختاِن. و�عد أر�عِة أ�اٍم، صنَع بنو إسرائیَل الفصَح وأكلوا من نتاِج أرِض �نعاَن للمرِة 

.  األولى، بدًال من المنِّ
 

 هذا إلى الحادثِة الثالثِة: السقوُط المعجزيُّ ألر�حا في �أتي بنا  السقوط المعجزي ألر�حا.
َر ما جاَء �عد هذا من 21: 6 – 13: 5 َد الكاتُب لهذه المعر�ِة، بدَأ �مشهٍد غامٍض فسَّ . �ي �مهِّ

سأَله  13: 5انتصاٍر فوَق طب�عيٍّ ل�شوَع. ف�ما اقترَب �شوُع من أر�حا، التقى �شخص�ٍة مالئك�ٍَّة، وفي 
، َبْل َأَنا َرِئ�ُس 14اًال محور��ا: "َهْل َلَنا َأْنَت َأْو ِألَعَداِئَنا؟" وفي العدِد �شوُع سؤ  ، أجاَب المالُك: "َكالَّ

. ٱْآلَن َأَتْیُت." وحین تذلََّل �شوُع واتَّضَع، دعاه المالُك أن �خلَع نعل�ه ألنَّه �اَن واقًفا على  ُجْنِد ٱلرَّبِّ
 َد له المالُك دعَم وتأییَد ج�ِش السماِء.أرٍض مقدسٍة. و�ذ فعل هذا، أكَّ 

�عَد هذا المشهِد، أعطى ُهللا تعل�ماِت الهجوِم على أر�حا، وهذا الهجوُم اعتمَد �الكامِل على 
دعٍم من ج�ِش السماِء. �اَن على بني إسرائیَل أن یدوروا مرًة واحدًة حول المدینِة لمدِة ستِة أ�اٍم 

مِة حاملیَن تابوَت العهِد. وفي الیوِم السا�ِع، �اَن علیهم أن یدوروا حوَل متتال�ٍة، والكهنُة في المقد
المدینِة س�َع مراٍت. ثم �اَن على الكهنِة أن �ضر�وا �األبواِق، داعیَن الجیوَش المالئك�َة إلى الحرِب. 

رائیَل جم�َع ثم یهتُف الشعُب و�دخلون المدینَة �عد السقوِط المعجزيِّ ألسواِرها. وقد أطاَع شعُب إس
 .هللاِ أوامِر 

من الهامِّ أن نذ�َر سمًة في هذه القصِة تظهُر مراًرا وتكراًرا في امتالِك �شوَع لألرِض. 
ًما ِللرَّبِّ ، أمَر �شوُع قائًال: "17: 6ف�حسِب  ًما" َفَتُكوُن اْلَمِدیَنُة َوُ�لُّ َما ِفیَها ُمَحرَّ ." تعبیُر "ُمَحرَّ

و�ما ذ�رنا في درٍس سابٍق، لهذا اللفِظ، �اإلضافِة إلى االسِم . )ָחַרם( حاراميِّ مترَجٌم عن الفعِل العبر 
ֶרם( حیر�مالمتَِّصِل �ه  ، دالالٌت عن فعٍل للع�ادِة. خارَج س�اِق الحرِب، في مواضَع مثِل سفِر )ֵח֫

، أو حیواناٍت، أو ، ُ�ستخَدُم هذا اللفُظ نفُسه لإلشارِة إلى التكر�ِس الدائِم ألشخاصٍ 28: 27الالو�یَن 
أرٍض لخدماِت الع�ادِة. لكن في س�اِق الحرِب، �ما في سفِر �شوَع، �شیُر اللفُظ إلى قتِل الحیواناِت 

 واألشخاِص، وتكر�ِس معادٍن ثمینٍة مختارٍة، وما �ماثُلها، لخ�مِة االجتماِع.
�ما في – في المعتاِد كي نفهَم ��ف �انت هذه أفعاًال للع�ادِة، نحتاج أن نتذ�َر أنَّ الجیوَش 

�انت تستفیُد من الغنائِم والعبیِد الذیَن �أخذونهم في المعر�ِة. لكن في نصوٍص  –ذلك جیوُش إسرائیلَ 
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، أمَر ُهللا، مع �عِض االستثناءاِت النادرِة مثل راحاَب، �ضرورِة تكر�ِس 16: 20مثِل سفِر التثن�ِة 
ون في امتناٍن �أنَّ النصرَة هي سكاِن �نعاَن له �فعٍل للع�ادِة. و�هذا الفع ِل، �اَن شعُب إسرائیَل ُ�ِقرُّ

 حق�ا نصرُة ِهللا.
 

 مدینة عاي
 

- 1: 7�عد االنتصاِر على أر�حا، انتقَل الكاتُب إلى انتصاِر إسرائیَل على مدینِة عاي، في 
8 :29. 

 
ًزا عن هز�مِة تظهُر حادثُة عاي في ثالِث خطواٍت. أوًال، نجُد وصًفا موج هز�مة إسرائیل.

. في هذه القصِة، أشاَر الجواس�ُس على �شوَع خطًأ �أنَّ عاي ستكوُن 5-1: 7إسرائیَل في عاي في 
نصًرا سهًال. ولهذا لم یرسل �شوُع سوى �عًضا من ج�شه للهجوِم علیها. نعلُم أ�ًضا أنَّ رجًال ُیدعى 

، ُقِتَل ما هللاِ . و�التالي، تحت دینونِة �ِ ها عخان احتفَظ ِسر�ا ب�عض الغن�مِة من أر�حا، بدًال من تكر�سِ 
 �قرُب من ستٍة وثالثیَن من بني إسرائیَل في عاي، وفرَّ ال�اقوَن.

 
، نقرُأ عن [تو�ِة إسرائیَل]. ناَح �شوُع أماَم 26-6: 7في الخطوِة الثان�ِة، في  إسرائیل. تو�ة

وصادمًة فاضحًة ، �انت خط�ُة عخان 11: 7 ِهللا، فكشَف له ُهللا عن سبِب هز�مِة إسرائیَل. و�حسبِ 
ْوا َعْهِدي"للغا�ِة حتى أنَّ َهللا أعلَن قائًال:  ثم أعطى ُهللا تعل�ماٍت إل�جاِد عخاَن.  ."ِإْسَراِئیُل ... َتَعدَّ
فإن ذات  هو وأهُل بیِته و�لُّ ما �اَن له، �ما أمَر ُهللا تماًما." ُحرِّم"وحین اعترَف عخاُن �خطیته، 

دمیر نفسه الذي َصُدَرت األوامُر �إلحاقِه �الكنعانیین �سبب خطا�اهم الرهی�ة، تم تنفیذه أ�ًضا في الت
 .هذه العائلِة اإلسرائیل�ةِ 

 
للغا�ِة، والسبُب في هذا هو أنَّ َهللا قد دعا بني إسرائیَل،  مدِمَرةً كانت خط�ُة عخاَن 

للرب. ولم �كن ما فعله عخاُن حین هزموا أر�حا، وامتلكوها، إلى تكر�ِس �لِّ شيٍء 
هو أنَّه فقط أخَذ ما ل�س له، بل أخَذ ما هو ِ�، و�اَن ما فعله هذا رهیً�ا. أ�ًضا 
كاَن األمُر مأساو��ا للغا�ِة ألنَّ العهَد الذي قطَعه ُهللا مع إسرائیَل لم �كن عهًدا 

فهَم أنَّنا مسؤولوَن فردً�ا. نحُن نمیُل إلى الفرد�ِة في تفكیِرنا. و�صعُب علینا أن ن
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جم�ًعا عن �عِضنا ال�عض. لكن حیَن أخطَأ عخاُن، لم تكن هذه خطیَته وحَده، بل 
كانت خط�ًة أثَّرت على األمِة �أكملها، ألنَّه �اَن جزًءا من جماعِة اإل�ماِن هذه. 

ُم وأعتقُد أنَّ هذا ال یتعلُق فقط �العهِد القد�ِم، بل أ�ًضا �العهِد الجدیِد، حیث نفه
أنَّنا مرت�طوَن ب�عِضنا ال�عِض، وأنَّ ما �فعلُه الواحُد یؤثُِّر على الجسِد �كٍل. وهذا 

 �التأكیِد ما حدَث مع عخاَن وخطیته.
 د. تیري بیتس— 

 
، أنَّ نت�جَة تو�ِة إسرائیَل هي انتصاُر 29-1: 8توضُح الخطوُة الثالثُة، في  انتصار إسرائیل.

هنا نمًطا مألوًفا؛ فقد أمَر ُهللا �شوَع �إعداِد �میٍن، وأمَر �شوُع الشعَب وفًقا إسرائیَل على عاي. ثم نجُد 
لهذا. وأطاَع الشعُب. و�ذ وقعت المعر�ُة، أعطى ُهللا إسرائیَل االنتصاَر عن طر�ِق تدخٍل فوق 

 طب�عٍي.
 

 تجدید العهد
 

یِن �حدِث تجدیِد دینتالم�عد نجاحاِت أر�حا وعاي، تنتهي قصُة انتصاراِت إسرائیَل على 
، احتفَل إسرائیُل �اكتماِل 29: 11 التثن�ة . و�حسِب أمِر موسى في سفرِ 35-30: 8العهِد، في 

المرحلِة األولى من االمتالِك عن طر�ِق الذهاِب إلى قلِب أرِض الموعِد، أْي إلى جبِل عی�اَل وجبِل 
 .هللاِ كمِلها التزاَمها �طاعِة عهِد جرز�َم. وهناك، ُقِرَئ �لُّ ناموِس موسى، وَجددَت األمُة �أ

دینتیِن في االعت�اِر، نصیُر في المبوضِعنا اله�كَل والمحتوى عن انتصاراِت إسرائیَل على 
 وضٍع �سمُح لنا �التعلیِق على المعنى األصليِّ لهذه األصحاحاِت.

 
 المعنى األصلي

 
عن الظروِف التي واَجَهها �شوُع، مع أنَّ المستمعیَن األصلییَن �انوا یواجهون ظروًفا تختلُف 

َم أ�ًضا  َم لهم أر�حا �نموذٍج ال بدَّ أن �حتذوا �ه �طرٍق تالئُم زمانهم. �ما قدَّ إال أنَّ �اتَب سفِر �شوَع قدَّ
عاي �اعت�اِرها درًسا عّما ین�غي فعله عندما �خفقون في المعر�ِة �سبِب �سِرهم لوصا�ا ِهللا. وأكَد 
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تجدیِد العهِد على أنَّ مراحَم ِهللا في المعر�ِة ال بدَّ أن تدفَع المستمعیَن األصلییَن إلى االحتفاُل الكبیُر ب
 .هللاِ االحتفاِل بنجاحاِتهم في المعر�ِة عن طر�ِق تجدیِد التزاماِتهم من جهِة عهِد 

 
 السلطان اإللهي

 
رى في قصِته عن و�ي یؤثَر الكاتُب على مستمع�ه في هذه النواحِي، سلََّط الضوَء مرًة أخ

َد الكاتُب على  انتصاراِت إسرائیَل على المدینتیِن على الموضوعاِت الخمسِة الرئ�س�ِة. أوًال، شدَّ
"َفَقاَل  7: 3السلطاَن اإللهِي وراَء هذه األحداِث. ففي قصِة عبوِر نهِر األردَن، نقرُأ هذه الكلماِت في 

ارُة سلطاَن ِهللا على �ِل شيٍء أَمَر �شوُع الشعَب �فعِله. وفي ٱلرَّبُّ ِلَ�ُشوَع." و�ما سبَق، أكدت هذه الع�
 ، نجُد مرًة أخرى هذه الع�ارَة: "َفَقاَل ٱلرَّبُّ ِلَ�ُشوَع."2: 6السقوِط المعجزيِّ ألر�حا، في 

، أشاَر أ�ًضا إلى �وِن �شوَع خل�فَة موسى. ففي  و�ي یؤ�َد الكاتُب على السلطاِن اإللهيِّ
، نقرُأ 23: 4، هاَب إسرائیُل �شوَع "َكَما َهاُبوا ُموَسى." وفي 14: 4 لنهِر األردَن، في العبوِر المعجزيِّ 

... َ�َما َفَعَل ٱلرَّبُّ ... ِبَ�ْحِر ُسوٍف." وفي السقوِط المعجزيِّ اُألْرُدنِّ أنَّ "ٱلرَّبَّ ... َقْد َی�ََّس ِمَ�اَه 
 َنْعَلَك ِمْن ِرْجِلَك، ِألَنَّ ٱْلَمَكاَن ٱلَِّذي َأْنَت َواِقٌف َعَلْ�ِه ، أمَر المالُك �شوَع: "ٱْخَلعْ 15: 5ألر�حا، في 
ٌس"   .5: 3تماًما �ما أمَر ُهللا موسى في سفِر الخروِج  –ُهَو ُمَقدَّ

ثمَّ، في قصِة مدینِة عاي، أخفَق شعُب إسرائیَل في البدا�ِة في أن �خدموا َهللا �أمانٍة. لكن 
"َفَقاَل ٱلرَّبُّ ِلَ�ُشوَع" تظهُر أ�ًضا ع�ارُة "َفَقاَل ٱلرَّبُّ ِلَ�ُشوَع" في انتصاِر  10 :7حین تابوا، نقرُأ في 

َد الكاتُب على ضرورِة أن ُترِشَد هذه األحداُث  18، 1: 8إسرائیَل على عاي في  مرًة أخرى، شدَّ
 مستمع�ه، ألنها �انت �أمٍر من ِهللا نفِسه، ومن �شوَع، خل�فِة موسى.

 
 عهد هللا

 
زت قصُة انتصاراِت إسرائیَل على المدینتیِن أ�ًضا فكرَة أنَّ عهَد ِهللا هو الذي جعَل  ثانً�ا، عزَّ

، �شاُر إلى 6: 5كنعاَن هي أرُض إسرائیَل. ففي االحتفاِل الطقسي الذي تَال عبوَر نهِر األردن، في 
 ُ�ْعِطَیَنا ِإ�َّاَها." و�الِمْثِل أ�ًضا، في قصِة جاسوسي كنعاَن �أنها "ٱْألَْرَض ٱلَِّتي َحَلَف ٱلرَّبُّ ِآلَ�اِئِهْم َأنْ 

�أنَّ "ٱلرَّبَّ َقْد أَْعَطاُكُم ٱْألَْرَض." أ�ًضا رجَع الجاسوساِن إلى �شوَع في  9: 2�شوَع، أقرََّت راحاُب، في 
في قصِة  16: 6هكذا أ�ًضا، في في �قیٍن، قائَلیَن: "ِإنَّ ٱلرَّبَّ َقْد َدَفَع ِبَیِدَنا ٱْألَْرَض ُ�لََّها." و  24: 2
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سقوِط أر�حا، أمَر �شوُع ج�َش إسرائیَل قائًال: "ٱْهِتُفوا، ِألَنَّ ٱلرَّبَّ َقْد أَْعَطاُكُم ٱْلَمِدیَنَة." �ان الغرُض من 
هذه اإلشاراِت إلى عهِد ِهللا هو طمأنُة المستمعیَن األصلییَن �شأِن حقِّهم اإللهي في أرِض الموعِد، 

 ن الظروِف التي یواجهونها.�الرغِم م
 

 مق�اس ناموس موسى
 

ثالًثا، ر�زت أ�ًضا انتصاراُت إسرائیَل على المدینتیِن على ضرورِة طاعِة إسرائیَل مق�اَس 
�أنَّ الكهنَة  10: 4ناموِس موسى �ي ینتصروا في المعر�ِة. تخبرنا قصُة عبوِر نهِر األردن، في 

َكَما "إنَّ األس�اَط أ�ًضا رتَّبوا أنفَسهم  12: 4 في و�قولُ  ."َمَر ِ�ِه ُموَسىَحَسَب ُ�لِّ َما أَ "قادوا إسرائیَل 
، صنَع 10: 5، ختَن �شوُع بني إسرائیَل �حسِب ناموِس موسى. وفي 2: 5وفي  ."َكلََّمُهْم ُموَسى

ن جاسوسي إسرائیُل الفصَح في الیوِم الذي �ان موسى قد عیََّنه. وهكذا أ�ًضا، في القصِة الختام�َِّة ع
وهو  – "َكَما َحَلْفُتَما َلَها"، أمَر �شوُع الجاسوسیِن �التعامِل مع راحاَب 22: 6�شوَع وراحاَب، في 

َأْحَرُقوا ٱْلَمِدیَنَة أر�حا "، أشاَر الكاتُب إلى أنَّ إسرائیَل 24: 6مق�اٌس وضعه ناموُس موسى. وفي 
 سفِر التثن�ة. �ما أمَر موسى في "ِ�ٱلنَّاِر َمَع ُ�لِّ َما ِبَها

َوَخاَن "، نقرُأ 1: 7�الِمْثِل أ�ًضا، �اَن عص�اُن ناموِس موسى هو تفسیُر هز�مِة عاي. ففي 
، قاَد �شوُع تو�َة إسرائیَل 15: 7، في تحٍد م�اشٍر لناموِس موسى. وفي "َبُنو ِإْسَراِئیَل ِخَ�اَنًة ِفي ٱْلَحَرامِ 

، حیَن 13: 7وأعلَن ُهللا نفُسه نت�جَة هذا العص�اِن في  ."ٱلرَّبِّ َتَعدَّى َعْهَد "�إصراِره على أنَّ عخاَن 
قاَل إنَّ إسرائیَل لم یتمكن من الث�اِت أماَم أعداِئه إلى أن تمََّت معالجُة خط�ِة عخاَن. هذا الموضوُع 

َره في  مِة . فقد أوضَح أنَّ غضَب ِهللا قد جاَء على أ20: 22شدیُد األهم�ِة حتى أنَّ الكاتَب �رَّ
ي  ."َعَخاُن ْبُن َزاَرَح ِخَ�اَنًة ِفي ٱْلَحَرامِ  ]َخانَ ["إسرائیَل �أكمِلها إذ  �الط�ِع، �مجرِد تولِّي إسرائیَل أمَر تعدِّ

 عخاَن، تحولت الهز�مُة إلى نصرٍة.
: 8یتم التر�یُز على هذا الموضوِع مرًة أخرى في تجدیِد إسرائیَل للعهِد �عَد انتصاراِتهم. ففي 

َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي ِسْفِر "، و�نوا مذ�ًحا "َكَما َأَمَر ُموَسى َعْبُد ٱلرَّبِّ َبِني ِإْسَراِئیلَ "تعدَّ إسرائیُل ، اس31
، 33: 8، �تَب �شوُع نسخًة من شر�عِة موسى على الحجِر. و�حسِب 32: 8. وفي "َتْوَراِة ُموَسى

أظهَر هذا التر�یُز على شر�عِة موسى بوضوٍح أنَّ  ".َكَما َأَمَر ُموَسى ... َأوَّالً "نظَّموا الشعَب 
 انتصاراِت وهزائِم المستمعیَن األصلییَن تنتُج عن طاعِتهم أو عص�اِنهم لناموِس موسى.
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ا سفُر �شوَع �كلٍّ تعل�ًما قو��ا عن طاعِة ناموِس ِهللا، أو ناموِس موسى.  �حوي حق�
�أكمِله دعوًة إلى الطاعِة، وُ�ظِهُر ما َینُتُج  فمن البدا�ِة وحتى النها�ِة، �مثُِّل السفرُ 

َال َیْبَرْح ِسْفُر َهِذِه «، نرى هذا: 8: 1عن طاعِة ِهللا. ولهذا، منذ البدا�ِة في 
ِر�َعِة ِمْن َفِمَك، َبْل َتْلَهُج ِف�ِه َنَهاًرا َوَلْیًال، ِلَكْي َتَتَحفََّظ ِلْلَعَمِل َحَسَب ُ�لِّ َما ُهَو  ٱلشَّ

 ».َمْكُتوٌب ِف�ِه. ِألَنََّك ِحیَنِئٍذ ُتْصِلُح َطِر�َقَك َوِحیَنِئٍذ ُتْفِلحُ 
 ق. أورنان �روز —
 

 ة هللا فوق الطب�ع�ةقو 
 

فوَق الطب�ع�ِة. �ظهُر هذا  هللاِ را�ًعا، رّ�زت أ�ًضا انتصاراُت إسرائیَل على المدینتیِن على قوِة 
الموضوُع �صورٍة متكررٍة في األصحاحاِت التي س�قت سقوَط أر�حا. ففي الحادثِة األولى المتعلقِة 

 "ُرْعَ�ُكْم أي رعِب [إسرائیَل] َقْد َوَقَع َعَلْیَنا." وفي �أنَّ  9: 2�جاسوسي �شوَع وراحاَب، أقرَّت راحاُب في 
اِنَها [ُرْع�ًا] َمنَّا" (ترجمُة �تاِب الح�اة). وتبیُِّن 24: 2 ، أكََّد الجاسوساِن أنَّه قد "َخاَرْت ُقُلوُب ُسكَّ

ضدَّ أعداِء إسرائیَل أنَّ َهللا �ثیًرا ما استعلَن قوًة فوَق طب�ع�ٍة  25-22: 11نصوٌص مثُل سفِر التثن�ِة 
 �ضرِب قلوِ�هم �الخوِف.

"َأُكوُن َمَعَك." و�ما  7: 3فضًال عن هذا، في أثناء عبوِر نهِر األردن، قاَل ُهللا ل�شوَع، في 
، 10: 3ذ�رنا سا�ًقا، أوضَح هذا التعبیُر أنَّ َهللا �اَن �حارُب �قوٍة فوَق طب�ع�ٍة عن إسرائیَل. وفي 

: 5لبني إسرائیَل، قائًال مرًة أخرى: "�َ� ٱْلَحيَّ ِفي َوَسِطُكْم" أو "معكم." وفي  هللاِ أعلَن �شوُع �لماِت 
 ، نرى عمَل ِهللا حیَن ذابت قلوُب الكنعانییَن خوًفا.1

ُح هذا الموضوَع. وهو ظاهٌر �صورٍة خاصٍة في  : 6�كاُد �لُّ �عٍد من أ�عاِد سقوِط أر�حا یوضِّ
وُر [س"حیَن  20 �قوِة ِهللا فوَق الطب�ع�ِة. وال عجَب أن �ختَم الكاتُب "وُر أر�حا] ِفي َمَكاِنهِ َسَقَط ٱلسُّ

 ."َوَ�اَن ٱلرَّبُّ َمَع َ�ُشوعَ "�قوله  27: 6قصَة جاسوسي �شوَع وراحاَب في 
كما هو متوقٌَّع، لسنا نرى قوًة فوَق طب�ع�ٍة في المرحلِة األولى من هز�مِة إسرائیَل في عاي. 

خوًفا. وحین طالَب ُهللا بتو�ِة  "ذابت" –ول�س الكنعانیینَ –نقرُأ أنَّ [قلوَب بني إسرائیَل] ، 5: 7بل، في 
إلى أن �عالجوا خط�َة عخاَن. لكن �عَد تولِّي  "َوَال أَُعوُد َأُكوُن َمَعُكمْ "، قاَل ل�شوُع: 12: 7إسرائیَل في 

 18: 8مرًة أخرى في انتصاِر عاي. في  بني إسرائیَل أمَر عخاَن، استعلَن ُهللا قوته فوَق الطب�ع�ةِ 
، وحینئٍذ ر�حوا المعر�َة. وطواَل هذه "ُمدَّ ٱْلِمْزَراَق ٱلَِّذي ِبَیِدَك َنْحَو َعايٍ "أمَر ُهللا �شوَع قائًال: 
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األصحاحاِت، استخدَم الكاتُب انتصاراِت �شوَع األولى على المدینتیِن ل�شیَر إلى استحالِة أن یر�َح 
 یوَن معار�هم �القوِة ال�شر�ِة. تأتي النصرُة فقط من خالل قوِة ِهللا فوَق الطب�ع�ِة.مستمعوه األصل

 
 جم�ع إسرائیل

 
خامًسا، شددت انتصاراُت إسرائیَل على المدینتیِن على أهم�ِة اشتراِك جم�ِع إسرائیَل في 

ُكلُّ َبِني �أن  17 ،1: 3امتالِك األرِض. ففي حادثِة عبوِر شعِب إسرائیَل لنهِر األردن، �خبُرنا 
و�التأكید، �اَن  َجِم�ِع ِإْسَراِئیلَ ، "َعظََّم ٱلرَّبُّ َ�ُشوَع ِفي أَْعُیِن 4: 4عبروا مع �شوَع. وفي  ِإْسَراِئیلَ 

تمثُل األس�اَط االثني عشَر  9-8: 4و"ٱْثَنْي َعَشَر َحَجًرا" في  4: 4"اِالْثَنْي َعَشَر َرُجًال" في 
ْعِب" في إسرائیَل في الجلجال. وعند 8: 5هذا أنَّه �حسِب  إلسرائیَل. واألكثُر من ، اخُتِتَن "َجِم�ُع ٱلشَّ

 ِرَجاِل ٱْلَحْرِب" حول المدینِة. َجِم�عُ ، أن یدوَر �شوُع مع "3: 6سقوِط أر�حا، أمَر ُهللا، في 
 ، أخبَر الجواس�ُس 3: 7مرًة أخرى، نرى مقابلًة صادمًة في هز�مِة إسرائیَل في عاي. ففي 

ْعِب." لم َیذُ�ْر الكاتُب اشتراَك "َجِم�ِع َبِني ِإْسَراِئیَل" إالَّ �عَد تو�ِتهم،  �شوَع �اآلتي: "َال َ�ْصَعْد ُ�لُّ ٱلشَّ
 ، اشترَك "َجِم�ُع ِإْسَراِئیَل" مًعا في الدینونِة التي وقعت على عخاَن.25-24: 7. وفي 23: 7في 

، وقَف "َجِم�ُع ِإْسَراِئیَل" أماَم ِهللا. وقد لفَت 33: 8و�ما هو متوقٌَّع، في تجدیِد العهِد، في 
الكاتُب االنت�اَه إلى اشتراِك جم�ِع إسرائیَل في هذا الجزِء من السفِر لئال �فسُح المجاَل أليِّ شٍك في 

 ضرورِة استعداِد �لِّ جیٍل من أس�اِط إسرائیَل للدخوِل في الحرِب مًعا.
المتالِك االنتصاريِّ إلسرائیَل من االستعداداِت لالنتصاِر، ثم �عد أن رأینا ��ف تبدُأ قصُة ا

تحالفیِن، التي المدینتیِن، نأتي اآلَن إلى انتصاراِت إسرائیَل على التنتقُل إلى انتصاراِت إسرائیَل على 
 وقعت الحًقا.

 
 

 انتصارات إسرائیل على التحالفین
 

لعر�ضَة ل�ق�ِة قصِة امتالِك �شوَع ألرِض كاَن �إمكاِن �اتِب سفِر �شوَع أن �ضَع الخطوَط ا
الموعِد �طرٍق �ثیرٍة مختلفة. لكنَّه اختاَر في المقابِل أن یر�َز على امتداِد امتالِك �شوَع لألرِض من 
مدینتیِن إلى منطقتیِن، المنطقِة الجنو��ِة والمنطقِة الشمال�ِة من أرِض الموعِد. و�ما سنرى، �اَن هذا 



 الدرس الثاني: االمتالك االنتصاري                      سفر �شوع

16 
 http://arabic.thirdmill.orgللحصول على فیدیوهات وموارد أخرى قم بز�ارة موقع خدمات األلفّ�ة الثالثة 

 

على صلٍة وث�قٍة �صورٍة خاصٍة �احت�اجاِت مستمع�ه األصلییَن ألنه أظهَر بلوَغ القسُم من السفِر 
 امتالِك �شوَع المدى الكامِل لألرِض التي �اَن ُهللا قد وعَد بها إسرائیَل.

قبل هذه المرحلِة من السفِر، انتقَل امتالُك إسرائیَل لألرِض من عبِر األردن، إلى أر�حا، ثم إلى 
ِن تحالفاٍت ضدَّ عاي، ثم إلى جبلِ   عی�ال، وجبِل جرز�م. لكن في هذا القسِم، طرَح الكاتُب فكرَة َتَكوُّ

 �شوَع من �لِّ أنحاِء �نعان، أوًال في الجنوب، ثم في الشمال.
تحالفیِن، سنتناوُل مرًة أخرى في إ�جاٍز ه�كَل ومحتوى الف�ما نستطلع انتصاراِت إسرائیَل على 

 المعنى األصليَّ له. لنبدْأ بنظرٍة عامٍة على اله�كِل والمحتوى.هذا الجزِء، ثم سنتناوُل 
 

 اله�كل والمحتوى 
 

، ارت�اًكا ألنَّ 12-9تحالفیِن، في األصحاِح ال�مكُن أن ُتَسبَِّب قصُة انتصاراِت إسرائیَل على 
یتكوُن من أر�عِة  هذه األصحاحاِت تحوي تنوًُّعا �بیًرا من األفكاِر. لكن س�فیُدنا أن ندرَك أن هذا القسمَ 

 أجزاٍء رئ�س�ٍة.
 

 نظرة عامة على التحالفات
 

ُم نظرًة عامًة موجزًة عن التحالفیِن اللذین وقفا ضدَّ إسرائیَل. 2-1: 9الجزُء األوُل، في  ، �قدِّ
وِك َجِم�ُع ٱْلُملُ "وهذا ُ�َعُد تمهیًدا موجًزا لما �جري في األصحاحاِت التال�ِة. و�ما �خبُرنا هذان العددان: 

 ."ٱلَِّذیَن ِفي َعْبِر ٱْألُْرُدنِّ ... ٱْجَتَمُعوا َمًعا ِلُمَحاَرَ�ِة َ�ُشوَع َوِ�ْسَراِئیَل ِ�َصْوٍت َواِحدٍ 
 

 نظرة عامة على االنتصارات
 

مُة من 24: 12 – 16: 11یوازُن الجزُء الرا�ُع واألخیُر من قصِة التحالفیِن، في  ، هذه المقدِّ
إلى جم�ِع  23-16: 11 ثنائ�ٍة على انتصاراِت إسرائیَل. بدا�ًة، �شیُر خالِل تقد�ِم نظرٍة عامةٍ 

ُد هذا التقر�ُر على تدمیِر �شوَع لكلِّ ما  االنتصاراِت التي تحقَّقت في غرِب األردنِّ جنوً�ا وشماًال. �شدِّ
ُض ِمَن ٱْلَحْرِب." �عد هذا، بهذه الكلماِت: "َوٱْسَتَراَحِت ٱْألَرْ  23قد أمَر ُهللا بتدمیِره. وُ�ختُم في العدِد 

، ختَم الكاتُب هذا القسَم من السفِر �قائمٍة من الملوِك واألراضي التي انتصَر علیها 24-1: 12في 
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 شعُب إسرائیَل، سواٌء في عبِر األردنِّ أو غرَب األردن.
 

 جنو�ينتصارات على التحالف الاال 
 

، حیث 43: 10 – 3: 9یِرُد الجزُء األوُل في و�ین البدا�ِة والنها�ِة، نجُد جزئیِن رئ�سییِن. 
جنو�ي. تبدُأ هذه األصحاحاُت ِمن معاهدِة التحالف الأدلى الكاتُب بتقر�ٍر عن انتصاراِت إسرائیَل على 

. فالج�عونیوَن، الذیَن سكنوا في قلِب أرِض �نعاَن، خدعوا إسرائیَل 27-3: 9الج�عونییَن الُمرِ�كِة في 
ٍم معهم، �اّدعائهم أّنهم جاءوا من خارِج �نعاَن. وقد أثارت هذه المعاهدُة كي �جروا معاهدَة سال

 صراًعا واسَع النطاِق في المنطقِة الجنو��ِة ألرِض الموعِد.
لصالِح االنتصار الجنو�ّي األول ، أدى إلى 15-1: 10هذا الصراُع واسُع النطاِق، في 

تحالًفا من خمسِة ملوٍك جنو�ییَن، وهاجموا الج�عونییَن، إسرائیَل. في هذه األعداِد، صنَع ملُك أورشل�َم 
الذیَن بدورهم لجأوا إلى �شوَع طالبیَن المعونة. و�سبِب المعاهدِة بینهم، �ان بنو إسرائیَل ُملَزمیَن 
�مساعدِة الج�عونییَن. وحقَق ُهللا ل�شوَع انتصاًرا معجزً�ا في هذه المعر�ِة الجنو��ِة األولى. ثم في سفِر 

، أضاَف الكاتُب سجًال مختَصًرا عن االنتصاراِت الجنو��ِة واسعِة المدى التي 43-16: 10شوَع �
حققها �شوُع، أي انتصاراِته في مواضَع مختلفٍة على التحالِف الجنو�يِّ �أكمِله. و�ما ذ�َر الكاتُب في 

 ، "َفَضَرَب َ�ُشوُع ُ�لَّ َأْرِض."40: 10
 

 لينتصارات على التحالف الشمااال 
 

. هنا، انتقَل الكاتُب إلى 15-1: 11یِرُد الجزُء الرئ�سيُّ التالي ِمن هذا القسِم من السفِر في 
شمالّي. �ش�ُه نمُط هذا الجزِء نمَط انتصاراِت �شوَع في الجنوِب، التحالف الانتصاراِت إسرائیَل على 

اصوَر تحالًفا ضدَّ إسرائیَل. نقرُأ في ، صنَع ملُك ح11-1لكنَّ سجلَّ األحداِث أكثُر إ�جاًزا. ففي العدِد 
ْمِل ٱلَِّذي َعَلى َشاِطِئ ٱْلَ�ْحِر ِفي ٱْلَكْثَرِة." لكن حقََّق ُهللا  4: 11 أن هذا التحالَف �اَن "َشْعً�ا َغِفیًرا َ�ٱلرَّ

 ، نجُد موجًزا لالنتصاِر الحاسمِ 15-12: 11النصرَة إلسرائیَل على هذا التحالِف الشمالي أ�ًضا. وفي 
 ل�شوَع على �ِل أنحاِء المنطقِة الشمال�ِة.

تحالفیِن في االعت�ار، ین�غي البوضِعنا اله�كَل والمحتوى الذي �خصُّ انتصاراِت إسرائیَل على 
 أن نتأمَل للحظٍة في المعنى األصليِّ لهذه األصحاحاِت.
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 المعنى األصلي

 
يُّ لسفِر �شوَع ِمن معارِك إسرائیَل ضدَّ كما رأینا، �اَن هناَك الكثیُر لیتعلَّمُه المستمُع األصل

مدینتيِّ أر�حا وعاي. لكن َعِلَم الكاتُب أنَّ مستمع�ه الذیَن �ع�شون في أج�اٍل الحقٍة �ان �مكنهم 
�سهولٍة إهماَل هذه النماذِج. فلم تكن هذه سوى ُمُدًنا فرد�ًة بها عدٌد قلیٌل نسبً�ا من األعداِء، بینما �اَن 

َع الكاتُب مستمع�ه مستمعوه یواجهو  ن أعداًء مثَّلوا تحالفاٍت قو�ًة �جیوٍش ضخمِة العدِد. ولكي �شجِّ
األصلییَن في هذه الظروِف، لفَت االنت�اَه أ�ًضا إلى االنتصاراِت واسعِة النطاِق التي حققها �شوُع ضدَّ 

 تحالفاٍت �انت في زمِنه.
أر�عِة موضوعاِت من الموضوعاِت تحالفیِن على الر�َّزت قصُة انتصاراِت إسرائیَل على 
 الخمسِة التي رأیناها في األصحاحاِت السا�قِة.

 
 السلطان اإللهي

 
االنتصاِر أوًال، نرى السلطاَن اإللهي خلَف هذه األحداِث و�وجُهها. على سبیِل المثاِل، في 

: 11َأْسَلْمُتُهْم." و�مثاٍل آخر، �خبُرنا "َفَقاَل ٱلرَّبُّ ِلَ�ُشوَع ... ِبَیِدَك َقْد  8: 10، نقرُأ في الجنو�ّي األول
." ومراًرا  9 �أنَّ �شوَع، في أثناء انتصاراِته في الشماِل، نفََّذ جم�ع هذه األعماَل "َكَما َقاَل َلُه ٱلرَّبُّ

. و�ان هذا �ي یدرَك  وتكراًرا، تشدُد هذه األصحاحاُت على ق�ادِة �شوَع إلسرائیَل بتفو�ٍض إلهيٍّ
هم انتصاراُت �شوَع العظ�مِة على التحالفیِن �اإلرشاِد في مواجهِتهم المستمعوَن األ صلیوَن ��ف َتُمدُّ

 للصراعاِت في زمِنهم.
 

 مق�اس ناموس موسى
 

تحالفیِن على مق�اِس ناموِس موسى. على سبیِل الثانً�ا، تر�ُز أ�ًضا انتصاراُت إسرائیَل على 
، نقرُأ أن بني إسرائیَل قد ُخِدعوا ألنهم "ِمْن َفِم 14: 9في المثاِل، في قصِة المعاهدِة مع الج�عونییَن، 
إذ لم �طلبوا اإلرشاَد من الكهنِة �ما أمرهم موسى في  �ِ ٱلرَّبِّ َلْم َ�ْسَأُلوا." فقد أظهروا عدَم والئهم 

 ، اتَّ�َع �شوُع ناموَس موسى من خاللِ 20: 9لكن في سفِر �شوَع  9: 17نصوٍص مثِل سفِر التثن�ِة 
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اإل�قاء على "ٱْلَحْلِف ٱلَِّذي َحَلْفَنا [للج�عونیین]." فضًال عن هذا، في ملخِص انتصاراِت �شوَع واسعِة 
أن �شوَع أطاَع وصا�ا موسى حین "َحرََّم ُ�لَّ َنَسَمٍة، َ�َما َأَمَر  40: 10النطاِق في الجنوِب، نقرُأ في 

َمُهْم] 12: 11في أثناِء انتصاراِت �شوَع في الشماِل، في و�طر�قٍة مماثلٍة،  ."ٱلرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَراِئیلَ  ، [َحرَّ
. وفي  َلْم ُیْهِمْل �شوُع َشْیًئا ِمْن ُ�لِّ َما َأَمَر ِ�ِه ٱلرَّبُّ "، 15: 11�شوُعَ َما َأَمَر ُموَسى َعْبُد ٱلرَّبِّ

َكَما "، فعَل �شوُع 20: 11وفي النظرِة العامِة الختام�ِة على انتصاراِت �شوَع في �نعاَن، في  ."ُموَسى
 . "َأَمَر ٱلرَّبُّ ُموَسى

یوجُد تر�یٌز على هذا الموضوِع ألنَّ بني إسرائیَل في �ل جیٍل �انوا في حاجٍة إلى التذ�رِة �أنَّ 
االنتصاراِت ستكوُن لهم فقط حیَن �كونون أمناًء من نحِو ناموِس موسى. فإنَّ طاعَة الناموِس �انت 

 ي زمِنهم، �ما �انت في أ�اِم �شوَع.مفتاَح االنتصاِر ف
 

 قوة هللا فوق الطب�ع�ة
 

فوَق الطب�ع�ِة.  هللاِ تحالفیِن نتجت عن قوِة الثالًثا، نتعلَُّم مرًة أخرى أن انتصاراِت إسرائیَل على 
ْزَعَجُهُم [أي أزعَج التحالَف] َأمَ  10: 10في االنتصاِر الجنو�ي األول، �شیُر  اَم إلى أنَّ َهللا نفَسه "َ

َماِء." وفي 11ِإْسَراِئیَل". وفي العدِد  ْمُس" حتى 13، "َرَماُهُم ٱلرَّبُّ ِ�ِحَجاَرٍة َعِظ�َمٍة ِمَن ٱلسَّ ، "َداَمِت ٱلشَّ
یر�ُح شعُب إسرائیَل المعر�َة. هذه التدخالُت فوَق الطب�ع�ِة قادت الكاتَب إلى التعلیِق �انبهاٍر في 

بَّ َحاَرَب َعْن ِإْسَراِئیَل." وف�ما استمرَّت انتصاراُت إسرائیَل واسعُة النطاِق في قائًال: "ِألَنَّ ٱلرَّ  14العدِد 
خوًفا شدیًدا حتى "َلْم َ�ُسنَّ َأَحٌد ِلَساَنُه َعَلى َبِني ِإْسَراِئیَل."  هللاِ ، نشرت قوُة 21: 10الجنوِب، �حسِب 

َصه قائًال: "َهَكَذا َ�ْفعَ  25: 10كما تن�ََّأ �شوُع �جرأٍة في  ُل ٱلرَّبُّ ِ�َجِم�ِع أَْعَداِئُكُم." ثم ختَم الكاتُب ملخَّ
 ، �قوله "ِألَنَّ ٱلرَّبَّ ِإَلَه ِإْسَراِئیَل َحاَرَب َعْن ِإْسَراِئیَل."42: 10هذا في 

فوق الطب�ع�ِة في االنتصاراِت الشمال�ِة إلسرائیَل. على سبیِل  هللاِ �ظهُر أ�ًضا موضوُع قوِة 
قائًال: "َأْدَفُعُهْم َجِم�ًعا َقْتَلى َأَماَم ِإْسَراِئیَل." ثم في النظرِة العامِة األخیرِة  6: 11 ل�شوَع المثاِل، أّكَد هللاُ 

ى ُقُلوَ�ُهْم" (ترجمة  20: 11على االنتصاراِت على التحالفیِن، نقرُأ في  "َألنَّ الرَّبَّ َنْفَسُه ُهَو الَِّذي َقسَّ
 إسرائیَل. كتاب الح�اة) حتى ُیهَزُم أعداءَ 

كان تكراُر الكاتِب لهذا الموضوِع یهدُف إلى التأكیِد مراًرا وتكراًرا على ضرورِة أال یتَّكَل 
ِتهم الذات�ِة في المعر�ِة. فقد �اَن رجاؤهم في االنتصاِر على أعداِئهم  مستمعوه األصلیوَن البتَة على قوَّ

 طب�ع�ٍة.�كُمُن في أنَّ َهللا سیتدخُل ن�ا�ًة عنهم �قوٍة فوَق 
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 جم�ع إسرائیل

 
َد أ�ًضا على الفي �لِّ القصِة التي رواها الكاتُب عن انتصاراِت إسرائیَل على  تحالفیِن، شدَّ

م 7: 10موضوٍع را�ٍع وهو: اشتراُك جم�ِع إسرائیَل. في االنتصاِر الجنو�يِّ األوِل قرَب ج�عوَن،  ، َتقدَّ
، َنعَلُم أنَّ "َجِم�ُع 15: 10وفي ْلَ�ْأِس." ِب َمَعُه َوُ�لُّ َجَ�اِبَرِة اْلَحرْ ُهَو َوَجِم�ُع ِرَجاِل ا�شوُع إلى األماِم "

أن  21: 10في  . وُتذَ�ر في سجالِت االنتصارات الجنو�ّ�ة،رجعوا من الحرب مع �شوعِإْسَراِئیَل" 
اِئیَل." نرى أ�ًضا أهم�َة ، دعا �شوُع "ُكلَّ ِرَجاِل ِإْسرَ 24: 10وفي  .�انوا مع �شوع]" الُمحاِر�ـینَ "[َجِم�ُع 

َر الكاتُب خمَس مراٍت تعبیَر أن "َ�ُشوُع َوُ�لُّ 38-29: 10هذا الموضوِع في  . ففي هذه األعداِد، �رَّ
: 10مع �شوَع في »] َجِم�ُع ِإْسَراِئیلَ [«ِإْسَراِئیَل َمَعُه..." فعلوا هذا وذاك. ُ�ختتُم هذا القسُم �لُّه برجوِع 

أن "َ�ُشوُع َوَجِم�ُع ِرَجاِل  7: 11نتصاراِت الشمال�ِة إلسرائیَل، ذ�َر الكاتُب في . وأخیًرا، في اال43
 ٱْلَحْرِب" �انوا مًعا.

لَم �اتُب سفِر �شوَع أن أس�اَط إسرائیَل �ثیًرا ما أخفقوا في االتحاِد �شعٍب واحٍد. وشدَد على عَ 
یَن. دعا هذا المستمعیَن األصلییَن البر�اِت التي جاءت إلى إسرائیَل في زمِن �شوَع حین �انوا  متحدِّ

 للسفِر إلى االتحاِد مًعا في مواجهِة األعداِء في زمِنهم.
�عد أن رأینا ��ف تشمُل قصُة االمتالِك االنتصاريِّ إلسرائیَل االستعداداِت لالنتصاِر، 

لفكرِة األخیرِة في هذا تحالفیِن، لنتجِه اآلَن إلى االواالنتصاراِت على المدینتیِن، واالنتصاراِت على 
 الدرِس، وهي التطبیُق المس�حيُّ لقصِة امتالك إسرائیَل لألرِض.

 
 

 التطبیق المس�حي
 

عْبَر التار�ِخ، �ثیًرا ما تطّرَف أت�اُع المس�ِح �حسِن ن�ٍة في تناوِلهم لهذا الجزِء من سفِر �شوَع. 
القد�ِم ال �ُمتُّ لنا �صلٍة. بینما استخدمه فال�عُض ب�ساطٍة رفَضه �اعت�اِره جزًءا من إ�ماِن العهِد 

آخرون لتبر�ِر حمِل السالِح في سبیِل المس�ِح. لكن عندما نأخُذ �عیِن االعت�ار ما �علِّمُه العهُد الجدیُد 
ًها صح�ًحا نحو التطبیِق المس�حيِّ لهذا  عن تتم�ِم المس�ِح لموضوِع امتالِك إسرائیَل لألرِض، نجُد توجُّ

 سفِر �شوَع. الجزِء من 
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َه نحَو التطبیِق المس�حيِّ من خالِل البناِء على ما تعلَّمناه في الدرِس  سنتناوُل هذا التوجُّ
ُمه اآلَن في استمرار�ِة  السابِق: تمََّم المس�ُح امتالَك إسرائیَل لألرِض في تأس�ِس ملكوِته. وهو یتمِّ

ننظْر أوًال إلى ما �عن�ه هذا من جهِة تأس�ِس ملكوِته. وسوف یتمُمُه �الكامِل في اكتماِل ملكوِته. ل
 ملكوِت المس�ِح.

 
 التأس�س

 
 هللاِ في المجمِل، �ان امتالُك إسرائیَل لألرِض في زمِن �شوَع �مثُِّل تقدًما هام�ا في صراِع 

األوِل ما المستمرِّ ضدَّ إبل�َس وأت�اِعه. لكن �المجيِء األوِل للمس�ِح، حقَق مع رسِله وأنب�اِئه في القرِن 
�فوُق هذا في تأس�ِس الملكوِت. ُتعلُِّم األناجیُل وسفُر أعماِل الرسِل أنَّ �سوَع ورسَله واجهوا إبل�َس 

وحین رجَع التالمیُذ �عد طرِد األرواِح الشر�رِة، أعلَن واألرواَح الشر�رَة مواجهًة م�اشرًة وهزموهم. 
َماِء." واألكثُر : "َرأَ قائالً  18: 10المس�ح �قوٍة في إنجیِل لوقا  ْ�َطاَن َساِقًطا ِمْثَل ٱْلَبْرِق ِمَن ٱلسَّ ْیُت ٱلشَّ

ورسالِة أفسَس  15-14: 2، ورسالِة العبرانییَن 15: 2من هذا، ُتعلُِّم نصوٌص مثُل رسالِة �ولوسي 
�سوُع �أنَّ موَت �سوَع، وق�امَته، وصعوَده �انوا هز�مًة إلبل�َس واألرواِح الشر�رِة. �ذلك ذهَب  8: 4

إلى ما هو أ�عُد من �شوَع إذ فتَح الطر�َق أماَم رسِله �ي یواصلوا الحرَب ضدَّ إبل�َس في أراضي األمِم 
 أ�ًضا.

لكن، على خالِف �شوَع، حین جاَء �سوُع إلى هذه األرِض، لم �كن هذا هو توقیُت ِهللا �ي 
و�ََّخ �سوُع �طرَس  11: 18جیِل یوحنا . بل في الواقِع، في إنال�شرِ یتقلََّد السالَح ضدَّ الخطاِة من 

. لكن في المقابِل، أوَسَع �سوُع نطاَق نصرِة  على إبل�َس وأت�اِعه من خالِل  هللاِ ألجِل عنِفه الجسديِّ
َم رحمًة  هللاِ الكرازِة �جانبیِن من إنجیِله أو من "�شارِة" الملكوِت. فقد حذََّر �قوٍة من دینونِة  اآلت�ة، وقدَّ

�انوا على استعداٍد للخضوِع والتسل�ِم �. أ�ًضا فعَل رسُل وأنب�اُء القرِن األوِل الشيَء ذاَته لجم�ِع من 
�شكٍل �بیٍر إذ أوسعوا نطاَق هذه المرحلِة األولى من امتالِك المس�ِح لألرِض حوَل العالِم. فهم لم 

َر �شوَع، نشروا رسالَة اإلنجیَل عن َیْدعوا قط إلى شنِّ هجوٍم جسديٍّ أو ماديٍّ على ال�شِر. لكنَّهم، نظی
 الدینونِة والخالِص. 

ُر العهُد الجدیُد �صورٍة متكررٍة غیر المؤمنیَن خارَج الكن�سِة من دینونِة   هللاِ في الواقِع، �حذِّ
. داخَل الكن�سةِ على األخوِة الكذ�ِة، أو غیر المؤمنیَن  هللاِ اآلت�ة. لكنه �حذُر أ�ًضا من دینونِة 

 أناث�ما–تحذُر من لعناٍت  8: 1، ورسالِة غالط�ة 22: 16�ورنثوس  1ثل فنصوٌص م
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)ἀνάθεμα ِتقُع على األخوِة الكذ�ِة في الكن�سِة. تذ�ِّرنا هذه اللعناُت �الدینونِة  –) في اللغِة الیونان�ة
مَ «التي وقعت على عخاَن اإلسرائیليِّ الذي  قِة أنَّه في ونجُد تأییًدا لهذه الصلِة من خالِل حق�». ُحرِّ

 أناث�ماتأتي �عُض تصر�فاِت �لمِة  –الترجمُة الیونان�ُة القد�مةُ –الترجمِة الس�عون�َِّة لسفِر �شوَع 
ֶרם( حیر�مو )ָחַרם( حارامكترجمٍة للكلماِت العبر�ِة  ، التي تعني ["تكر�ًسا للدماِر" لكن بینما �ان )ֵח֫

على َمن هم داخَل الكن�سِة وخارَجها، دعوا أ�ًضا  هللاِ  الرسُل واألنب�اُء ینادون بتحذیراٍت من دینونةِ 
 اآلتي. هللاِ الجم�َع إلى التو�ِة حتى ینجوا من غضِب 

 
في سفِر �شوَع، ُلِعن أناٌس. أي ُوِضعوا تحَت الدینونِة، وُأبیدوا تماًما ألنَّهم لم 

. ومن منظوِر �مجدوا َهللا �إلٍه، ولم �قبلوا وصا�ا ِهللا، ولم �سلكوا �ما أمَرهم هللاُ 
ُكّتاِب الكتاِب المقدِس، هذا شيٌء صالٌح وعادٌل و�اٌر، ألنه ُ�ظِهر طب�عَة ِهللا 
ا جدیٌر �الثقِة. وما �قوُله بولُس  العادلَة، و�ؤ�ُد وعوَده لشعِ�ه، وأنَّ َهللا نفَسه حق�

، من ناح�ٍة، أنَّه إن �اَن أحٌد ال �حبُّ 8: 1وغالط�ة  22: 16�ورنثوس  1في 
، ومن ناح�ٍة أخرى، إن �اَن أحٌد ال ی�شُر بهذا اإلنجیَل، فإن عدَل ِهللا س�قُع  الربَّ
عل�ه. وما �فعُله بولُس هنا هو أنَّه یتفُق مع صالِح عدِل ِهللا، حین �قوُل: "َفْلَ�ُكْن 
َأَناِث�َما!" و�تطلُع هذا إلى المجيِء األخیِر للربِّ �سوَع حین �ضُع جم�َع أعداِئه 

اللعنِة، و�نفُِّذ عدَل ِهللا، و�ؤ�ُد صدَق وعوِده. وَمن �حبُّون الربَّ یرغبون في تحَت 
ُد، وفي أن یروا ��ف ُ�ظِهُر ُهللا صدَق �لمِته.  أن یروا عدَل ِهللا �علو و�تمجَّ

 د. ج�مس هامیلتون   —
 

ت حین نضُع في اعت�اِرنا هذه األفكاَر األساس�َة، تتاُح لنا فرٌص �ثیرٌة لنرى ��ف تمَّ 
الموضوعاُت الخمسُة الرئ�س�ُة لهذا القسِم من سفِر �شوَع في تأس�ِس ملكوِت المس�ِح. فكما قاَد 
السلطاُن اإللهيُّ امتالَك �شوَع لألرِض، هكذا �قوُد السلطاُن اإللهيُّ أ�ًضا انتصاراِت �سوَع ورسِله 

، هكذا �انت هللاًال في عهِد وأنب�اِئه. و�ما �ان امتالُك إسرائیَل لألرِض في زمِن �شوَع متأصِّ 
لًة في العهِد الجدیِد. و�ما �انت طاعُة مق�اِس ناموِس موسى هي  انتصاراُت �سوَع ورسِله متأصِّ
المفتاُح لنجاحاِت �شوَع، هكذا �انت نجاحاُت �سوَع ورسِله تعتمُد على طاعِتهم لموسى ولإلعالِن 

هكذا �انت  ، وشعُب إسرائیَل على قوِة ِهللا فوَق الطب�ع�ةِ األكمِل ِمَن ِهللا �عَد موسى. و�ما اعتمَد �شوعُ 
فوَق الطب�ع�ِة. و�ما �اَن ال بدَّ المتالِك �شوَع لألرِض  هللاِ انتصاراُت �سوَع ورسِله معتمدًة على قوِة 
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أن �شمَل جم�َع إسرائیَل، هكذا دعا �سوُع ال�شَر في �لِّ إسرائیَل إلى االنضماِم إل�ه. ففي یوِم 
مسیَن، انضمَّ إل�ه یهوٌد من جم�ِع أنحاِء العالِم في حرِ�ه ضدَّ الشِر. �ما أضاَف رسُل �سوَع الخ

 وأنب�اؤه أعداًدا �بیرًة من األمِم إلى صفوِف الكن�سِة األولى أ�ًضا.
�عد أن ذ�ْرنا ��ف تمَّ التطبیُق المس�حيُّ المتالِك إسرائیَل االنتصاريِّ لألرِض في تأس�ِس 

 مس�ِح، ین�غي أن ننتقَل إلى تتم�ِمه المستمرِّ في المس�ِح أثناَء استمرار�ِة ملكوِته.ملكوِت ال
 

 االستمرار�ة
 

ْألَْعَداِء َتْحَت َ�َضَع َجِم�َع اَحتَّى "، �ملُك �سوُع في السماِء 25: 15�ورنثوَس  1�حسِب رسالِة 
ِم امتالِكه لألرِض في جم�ِع  وعلى مداِر األلفيِّ عاٍم الماض�ِة، نجَح �سوُع في ."َقَدَمْ�هِ  تحقیِق تقدُّ

أنحاِء العالِم، من خالِل خدمِة �ن�سِته، إلى �لِّ أمٍة على األرِض تقر�ً�ا. لكن، في نفِس الوقِت، 
اختبرت الكن�سُة أ�ًضا انتكاساٍت ال ُتحَصى حین أهمَلت التو�َة، وتجدیَد العهِد، ووسائَط النعمِة. 

 یُد إلى أن ندفَع �قصِد المس�ِح إلى األماِم وننشُره �قوِة روِحه یوًما �عَد یوٍم.ولذلك، یدعونا العهُد الجد
من جانٍب، علینا أن نواصَل الحرَب الروح�َة �االشت�اِك �شكٍل �امٍل مع إبل�َس واألرواِح الشر�رِة، 

مَل ِسَالَح �ِ� نح"، علینا أن 18-13: 6تماًما �ما فعَل �سوُع ورسُله وأنب�اؤه. ف�حسِب رسالِة أفسَس 
�َماِن ... ُخوَذَة ٱْلَخَالِص،  َالِم ... ُتْرَس ٱْإلِ الكامَل ... منطقة ٱْلَحقِّ ... ِدْرَع ٱْلِبرِّ ... ِإْنِجیِل ٱلسَّ

وحِ  وِح ... ُمَصلِّیَن ... ُ�لَّ َوْقٍت ِفي ٱلرُّ فال بدَّ أن نستعدَّ جیًدا للحرِب الروح�ِة تماًما �ما  ."َوَسْ�َف ٱلرُّ
 اَن على شعِب إسرائیَل أن �ستعدوا جیًدا المتالِك أرِض �نعاَن.ك

ومن الجانِب اآلخِر، علینا أن نواصَل التعامَل مع ال�شِر �ما فعَل �سوُع ورسُله. فنحن نعارُض 
َمن �قاومون طرَق المس�ِح، ولكن ل�س بهجوٍم مادّي. بدًال من ذلك، نحن ننادي بدینونِة اإلنجیِل 

ُر األخوَة الكذ�َة في المس�حيِّ ورحم ُر من الدینونِة اآلت�ِة على العالِم غیِر المؤمِن. �ما نحذِّ ِته. ونحذِّ
اآلت�ة، تماًما �ما سبَق �شوُع فحذََّر عخاَن اإلسرائیليَّ حین انتهَك عهَد ِهللا. في  هللاِ الكن�سِة من دینونِة 

لكنَّنا  ."ُكلَّ ُعْلٍو َیْرَتِفُع ِضدَّ َمْعِرَفِة ��ِ " ، قاَل بولُس عن خدمِته إنها تهدمُ 5: 10�ورنثوَس  2رسالِة 
 ننادي أ�ًضا برجاِء الخالِص إلى جم�ِع من یتو�ون و�خضعون للمس�ِح.

ُه من نحِو استمرار�ِة ملكوِت المس�ِح �فتُح لنا الطر�َق �ي نطبَِّق قصَة امتالِك �شوَع  هذا التوجُّ
َد السلطاُن اإللهيُّ شعَب إسرائیَل، هكذا ین�غي لي ولك أن ننقاَد لألرِض على ح�اِتنا الیوم�ِة. فكما قا

�السلطاِن اإللهيِّ ونحُن ننشُر ملكوَت المس�ِح. و�ما ُبنَي �قیُن إسرائیَل في االنتصاِر على عهِد ِهللا، 
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 في المعر�ِة �مكُننا أن نتحلَّى ب�قیٍن أكبَر �سبِب العهِد الجدیِد في المس�ِح. و�ما اعتمَد نجاُح إسرائیلَ 
على طاعِة مق�اِس ناموِس موسى، هكذا �عتمُد نجاُحنا في معارِ�نا المس�ح�ِة على خضوِعنا وطاعِتنا 
لمق�اِس �لِّ الكتاِب المقدِس، أي العهدیِن القد�ِم والجدیِد. و�ما ر�َح شعُب إسرائیَل معر�َة امتالِك 

انتصاراُتنا الیوَم فقط من خالل القوِة فوَق الطب�ع�ِة األرِض من خالِل قوِة ِهللا فوَق الطب�ع�ِة، تتحقُق 
. و�ما �اَن على جم�ِع إسرائیَل أن �شتر�وا في امتالِك األرِض في زمِن �شوَع، هكذا هللاِ لعمِل روِح 

 علینا أن نحارَب معارَ�نا الیوَم �شعٍب واحٍد من �لِّ قبیلٍة ولساٍن وأمٍة.
الِك إسرائیَل لألرِض فقط إدراًكا لما عمَله المس�ُح في تأس�ِس المت ال �ستلزُم التطبیُق المس�حيُّ 

ملكوِته، و�ما �عمله اآلن في أثناء استمرار�ِة ملكوته. لكنَّنا نطبُِّق أ�ًضا قصَة سفِر �شوَع ألنها ُتقوِّي 
 رجاَءنا في الیوِم الذي ف�ه س�عوُد المس�ُح عند اكتماِل ملكوِته.

 
 

 االكتمال
 

الجدیُد �كلماٍت واضحٍة أكیدٍة �أنَّه حیَن �عوُد �سوُع، س�أتي �ملٍك ظافٍر �خبُرنا العهُد 
 ."َ�ْحُكُم َوُ�َحاِربُ "، رأى یوحنا �سوَع �اعت�اِره من 11: 19منتصٍر. ففي رؤ�ا یوحنا في سفِر الرؤ�ا 

ُم نصرُة �سوَع النهائ�ُة الرجاَء التامَّ في امتالِك المس�ِح لأل رِض في جم�ِع أنحاِء وفي ذلك الیوِم، ستتمِّ
العالِم. س�فوُق عمُل المس�ِح �لَّ فعِل تدمیٍر حدَث في زمِن �شوَع. �ما س�فوُق �لَّ فائدٍة إ�جاب�ٍة جلَبها 

 �شوُع إلى شعِب إسرائیَل في زمِنه.
 من جانٍب، حین �عوُد المس�ُح، سُیهَزُم إبل�ُس هز�مًة تامًَّة. ولن �ملَك أ�َة قوٍة �عُد �ي �ضلَّنا

ْ�َطاَن َتْحَت َأْرُجِلُكْم "، 20: 16أو یؤذَینا. فكما �تَب بولُس في رسالِة روم�َة  َالِم َسَ�ْسَحُق ٱلشَّ َوِ�َلُه ٱلسَّ
. ومن الجانِب اآلخر، ستنتهي رحمُة ِهللا تجاَه ال�شِر المتمردیَن. �ما قاَل �سوُع نفُسه في سفِر "َسِر�ًعا

و�است�عاِد َمن �خدمون إبل�َس من  ."ُ�َحْیَرِة ٱْلُمتَِّقَدِة ِبَناٍر َوِ�ْبِر�تٍ َفَنِصیُبُهْم ِفي ٱلْ " 8: 21الرؤ�ا 
األرِض، سیتمتُع �لُّ إنساٍن خضَع للمس�ِح �النصرِة المجیدِة للخالِص األبديِّ في السماِء الجدیدِة 

 واألرِض الجدیدِة.
 

الطب�عيِّ أن  إنَّنا نع�ُش في وسِط صراٍع وضغٍط عن�ٍف، وألٍم، واضطهاٍد، ومن
نسأَل، ��ف سیتغیُر هذا؟ نر�ُد أن نؤ�َد على أنَّ عودَة �سوَع ستختلُف عن مجیِئِه 
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األوِل، فهي ستنهي وتحسُم األسئلَة التي تتعلُق �العدِل، وس�ستق�ُم �لُّ شيٍء. 
وأنَّه  جزئً�ا، نحُن نثُق في هذا �الرغِم من أنَّنا ال نراُه. لكنَّنا نثُق ألنَّ َهللا هو ُهللا،

، إن جاَز التعبیُر، أي في نها�ِة خبرِة المخلوقاِت �الزمِن في »في نها�ِة الزمانِ «
حالِته الفاسدِة، س�حقُِّق ُهللا العدَل الكامَل، وسینفُِّذ الدینونَة �الكامِل. ولن یدیَن 
�قسوٍة، بل سیدیُن �حسِب مقای�ِس العدِل. وسُیهَزُم الموَت نفَسه. وسُتهَزُم جم�ُع 
ع�ادِتنا لألوثاِن. س�ستق�ُم �لُّ شيٍء. وال یوجُد ما یتوُق إل�ه القلُب ال�شري أكثَر 

 من ذلك الواقِع، وال جدال على أنَّنا نتوُق إل�ه ألنه س�حدُث �ما عیََّنه ُهللا.

 د. ر�تشارد لینتس —
 

ُه سلطانُ  َه أفعاَل �شوَع، هكذا سیوجِّ  ِهللا هذا الیوَم كما أنَّ السلطاَن اإللهيَّ هو الذي وجَّ
لَت نصرُة �شوَع في عهِد  مع إسرائیَل، هكذا ُتعدُّ نصرُة  هللاِ العظ�َم والمخوَف لعودِة �سوَع. و�ما تأصَّ

المس�ِح النهائ�ِة أكیدًة �سبِب القَسِم المهیِب الذي صنَعه ُهللا في العهِد الجدیِد. و�ما اعتمَد نجاُح شعِب 
وِس موسى، هكذا ستنجُح نصرُة �سوَع النهائ�ُة ألنَّه بال عیٍب. و�ما إسرائیَل على طاعِة مق�اِس نام

فوَق الطب�ع�ِة، هكذا ستكوُن عودُة �سوَع هي االستعالُن  هللاِ نتَج امتالُك �شوَع لألرِض عن قوِة 
 المثَل فوَق الطب�ع�ِة الذي لم یَر العالُم مثیًال له. و�ما أظهَر امتالُك �شوَع لألرضِ  هللاِ األعظُم لقوِة 

األعلى الشتراِك جم�ِع إسرائیَل، هكذا حیَن �عوُد المس�ُح، س�ص�ُح شعُب ِهللا من �لِّ قبیلٍة وأمٍة على 
 األرِض واحًدا احتفاًال بنصِره العظ�ِم.

 
 

 الخاتمة
 

ُز القسُم األوُل الرئ�سيُّ من سفِر �شوَع على االمتالِك  في هذا الدرِس، استعرْضنا ��ف یر�ِّ
يِّ إلسرائیَل. رأینا ��ف عرَض �اتُب سفِر �شوَع استعداداِت إسرائیَل لالنتصاِر، وقابَل بین االنتصار 

انتصاراِت إسرائیَل على مدینتیِن في أر�حا وعاي، و��ف صوَر انتصاراِت إسرائیَل الشاملَة على 
تناوْلنا �عَض الطرِق تحالفیِن قو�یِن في �لٍّ من المنطقِة الجنو��ِة والشمال�ِة من أرِض الموعِد. �ما 

 التي �مكُننا بها تمییُز التطبیِق المس�حيِّ لهذا القْسِم األوِل الرئ�سيِّ من السفِر.
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قّدَم سفُر �شوَع للمستمعیَن األصلییَن وجهاِت نظٍر محور�ًة وهم یواجهون تحد�اِت الحرِب في 
رائیَل في أرِض الموعِد. وهذه زمِنهم، من خالِل تذ�یِرهم �ما حدَث في االمتالِك االنتصاريِّ إلس

القصُة أ�ًضا ترشُدنا ونحن نشترُك في التتم�ِم األكبِر للمس�ِح ِلما حقَّقه شعُب إسرائیَل في زمِن �شوَع. 
فهي تدعونا إلى الثقِة ف�ما حّققه المس�ُح �الفعِل. وهي تدعونا أن نت�َعه إلى أرِض المعر�ِة یوًما فیوم. 

لرغِم من التحد�اِت التي نواجُهها الیوم، س�عوُد المس�ُح، وُ�كِمُل امتالَكه االنتصاريَّ كما تؤ�ُِّد لنا أنَّه �ا
 على الشرِّ ونتائِجه في �لِّ أنحاِء الخل�قِة.  
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 المشار�ون 
 

هو أستاذ مساعد زائر لدراسات العهد القد�م واللغات الكتابّ�ة �كلّ�ة نو�س . سیث تار�ر (الُمقدم) د
جستر الالهوت الرعوي من �لّ�ة ب�سون لالهوت، ودرجة الد�توراه لالهوت. حصل د. تار�ر على ما

من جامعة سان أندروز. وهو عضًوا في جمعّ�ة األدب الكتابي، �ما قام �التدر�س في �ٍل من 
األرجنتین و�ولومب�ا. وهو مؤلف �تاب تفسیر النبوة الحق�ق�ة والكاذ�ة في سفر إرم�ا من األزمنة 

 القد�مة إلى المعاصرة.

 

 
جوردون �ونو�ل  الرئ�س للشؤون األكاد�مّ�ة �كلّ�ةأستاذ الالهوت ونائب هو  د. ر�تشارد لینتس

 لالهوت.
 

وراعي  ،�الكلّ�ة المعمدانّ�ة الجنو�ّ�ة لالهوتأستاذ شر�ك لالهوت الكتابّي هو  د. ج�مس هامیلتون 
 كن�سة �ینوود المعمدانّ�ة.

 
 في �و�ا. (السندّ�ان الجدید) �فوسلوس بینوس نو �ن�سة هو راعي  ق. أورنان �روز

 
 هو أستاذ شر�ك للعهد القد�م �الكلّ�ة المعمدانّ�ة الجنو�ّ�ة لالهوت. د. تیري بیتس

 
 هو أستاذ شر�ك للدراسات الكتابّ�ة �كلّ�ة الالهوت الُمصلح، أورالندو، فلور�دا. ق. ما�كل جلودو
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