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 تعل�ًما �تاب��ا. للعالم. مجاًنا.

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 متعددةخالل إنتاج وتوز�ع منهاج الهوتي متمّیز ب إلى التدر�ب الكافي للخدمة. نحقق هذا الهدف من

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
س الفیدیو المبني على الرسوم التصو�رّ�ة، وتعل�مات عشرة لغة أخرى من خالل شر�ائنا في الخدمة. یتكون المنهاج من درو 

مطبوعة، وموارد على اإلنترنت. وهو مصمم الستخدامه من قبل الكلّ�ات، والمجموعات، واألفراد، سواء عبر اإلنترنت أو في 
 مجموعات للدراسة.

عددة والحائزة على جوائز ألفضل على مر السنین، قمنا بتطو�ر طر�قة فّعالة من حیث التكلفة إلنتاج دروس الوسائط المت
المحتو�ات والجودة. إن �ّتابنا ومحّرر�نا مؤّهلون من الناح�ة الالهوتّ�ة، والمترجمون لدینا مدر�ون الهوت��ا ومتحدثون أصلیون 

افة إلى للغات المستهدفة. �ما تحتوي دروسنا على اسهامات لمئات من أساتذة الالهوت والرعاة من جم�ع أنحاء العالم. �اإلض
 ذلك، یلتزم مصممو الرسومات، والفنانون، والمنتجون لدینا �أعلى معاییر اإلنتاج �استخدام أحدث التجهیزات والتقن�ات.

من أجل تحقیق أهدافنا للتوز�ع، أقامت خدمات األلفّ�ة الثالثة عالقات استرات�جّ�ة للشراكة مع الكنائس، �ل�ات الالهوت، المعاهد 
ن، القنوات اإلذاع�ة والمحطات التل�فز�ونّ�ة الفضائّ�ة المس�حّ�ة، وغیرها من المؤسسات. وقد أدت هذه العالقات الدینّ�ة، المرسلی

�الفعل إلى توز�ع عدد ال ُ�حصى من دروس الفیدیو على القادة، والقساوسة، وطالب الالهوت المحلیین. تعمل مواقعنا على 
اد إضاف�ة الستكمال دروسنا، �ما في ذلك ارشادات حول ��فّ�ة بدء مجموعة ش�كة اإلنترنت أ�ًضا �طرق للتوز�ع وتوفر مو 

 للدراسة خاصة �ك.

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

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

http://arabic.thirdmill.org/
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 المقدمة
 

َم رئ�ُس شر�ٍة عائل�ٍة في العمِر، رأى أنَّ الوقَت قد حاَن �ي یتولَّى أبناؤه الخمسُة  عندما َتقدَّ
، وسلََّم �لَّ واحٍد منهم أسهًما قانون�ًة في الشر�ِة. المسؤول�َة. لذلك، جمَع األُب أبن اَءه في المقرِّ الرئ�سيِّ

وقاَل لهم �شكٍل م�اشٍر: "اآلن �ملُك �لُّ واحٍد منكم جزًءا من الشر�ِة، وعل�كم جم�ِعكم أن تأخذوا 
 أماكَنكم، وتعملوا مًعا �ما لم �حدْث من قبٍل".
َم في العمِر. فقد أدرَك من نواٍح �ثیرٍة، فعَل �شوُع نفَس الش يِء مع أس�اِط إسرائیَل عندما َتَقدَّ

أنَّ الوقَت قد حاَن �ي �مضوا قدًما بدوِنه. ولذلك، أعطى �لَّ س�ٍط من األس�اِط میراًثا في أرِض 
 الموعِد، ودعاهم إلى أن �عملوا مًعا �ما لم �حدث من قبٍل.

میراَث «[، وفي هذا الدرِس سنتناوُل سفِر �شوعَ هذا هو الدرُس الثالُث في سلسلِتنا عن 
إسرائیَل. وسنرى ��ف أنَّ القسَم الثاني الرئ�سيَّ من سفِر �شوَع دعا شعَب إسرائیَل إلى أن » أس�اِط]

 �ع�شوا مًعا �َوَرثٍة ألرِض الموعِد.
 في الدرسیِن السا�قیِن، قمنا بتلخ�ِص المعنى األصليِّ لسفِر �شوَع �التالي:

 
 والوالءِ  األس�اِط، ومیراثِ  إسرائیَل، لشعِب  االنتصاريِّ  االمتالكِ  عن عَ �شو  سفرُ  ُكتبَ 

 .الالحقةَ  األج�الَ  واجهتِ  التي المماثلةِ  التحد�اتِ  لَتناُولِ  �شوَع، زمنِ  في العهديِّ 
 

و�ما �اَن في زمِن �شوَع، واجَه المستمعوَن األصلیوَن تحد�اِت هز�مِة أعداِئهم، وتأمیَن میراِث 
َن الكاتُب هذا السفَر �ي یرشَد مستمع�ه هللاِ ، وتجدیَد والِئهم العهديِّ من نحِو األس�اطِ  . و�التالي، دوَّ

 األصلییَن في �لِّ جانٍب من هذه الجوانِب.
النتصاريُّ إلسرائیَل و�ي �حقَِّق السفُر هذا الغرَض، ینقسُم إلى ثالثِة أقساٍم رئ�س�ٍة: االمتالُك ا

 العهديُّ إلسرائیَل ، والوالءُ 22-13 راُث أس�اِط إسرائیَل في األصحاحات، ومی12-1 في األصحاحات
. في هذا الدرِس، سندرُس القسَم الثاني الرئ�سيَّ من السفِر، وهو میراُث 24-23 في األصحاحات

َم على إسرائیَل.  األس�اِط الذي ُقسِّ
ُن هذا القسُم من سفِر �شوَع من ثالِث خطو  اٍت رئ�س�ٍة. فهو یبدُأ من على نطاٍق واسٍع، یتكوَّ
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ل�ِة لمیراِث إسرائیَل، في  . ثم ینتقُل إلى األنص�ِة الخاصِة من المیراِث التي 14-1: 13الحدوِد األوَّ
. ثم �ختُم �قصٍة ترّ�ُز على الوحدِة 45: 21- 15: 13أُعِطَیت لكلِّ س�ٍط من أس�اِط إسرائیَل في 

 .34-1: 22القوم�ِة إلسرائیَل في زمِن �شوَع 
حسِب هذا المخطِط، سنستعرُض [میراَث أس�اِط] إسرائیَل من خالِل تناُوِل �لِّ خطوٍة من هذه 
الخطواِت الثالثِة. ثم سنختُم ب�عِض التأمالِت حوَل التطبیِق المس�حيِّ لهذا الجزِء من السفِر. لنبدِأ اآلَن 

ل�َُّة لمیراِث إسرائیَل.  �الخطوِة األولى، وهي الحدوُد األوَّ
 
 

 الحدود األول�ة
 

كما رأینا في درٍس سابٍق، أدرَك �اتُب سفِر �شوَع أنَّ شعَب إسرائیَل �انوا قد ورثوا �الفعِل 
المستمرِة  هللاِ أجزاًء �بیرًة من األرِض التي ُوِعَد بها �شوُع. و�اَن هذا المیراُث جزًءا خاًصا من دعوِة 

لى وشِك أن نرى، أدرَك الكاتُب أ�ًضا أنَّ شعَب لل�شِر �أن یتسلَّطوا على األرِض. لكن �ما نحن ع
إسرائیَل، في زمِن �شوَع، لم �أخذوا �لَّ األراضي التي ُوِعَد بها إبراه�ُم أبوهم. بل أعطى ُهللا إسرائیَل 
فقط موطَئ قدٍم، أْي تواجًدا قو��ا في جزٍء من األرِض. لكن من وجهِة نظِر الكاتِب، �ان یلزُم على �لِّ 

ل�ِة. جیٍل من سِة األوَّ َن األراضي التي �انت تقُع داخَل تلك الحدوِد المقدَّ َد و�ؤمِّ  شعِب إسرائیَل أن �حدِّ
ل�ِة إلسرائیَل. أوًال، سنذ�ُر اله�كَل والمحتوى  سنتناوُل ُ�عَدیِن لهذا السجلِّ عن الحدوِد األوَّ

، وثانً�ا، سننتقُل إلى المعنى األصليِّ ل هذا الجزِء من السفِر. لننظْر أوًال إلى األساسيَّ لهذا السجلِّ
 اله�كل والمحتوى لهذا الجزِء.

 
 اله�كل والمحتوى 

 
على حدوِد أرِض إسرائیَل  7: 13ینقسُم هذا الجزُء من سفِر �شوَع إلى حادثتیِن. أوًال، یرّ�ُز 

إلى حدوِد  14-8: 13في غرِب األردن، أْي أرِض �نعاَن التي تقُع غرَب نهِر األردن. وثانً�ا، �شیُر 
 أرِض إسرائیَل في عبِر األردن، أي األراضي الواقعِة شرَق نهِر األردن.

ف�ما نتناوُل هذا الجزَء من سفِر �شوَع، نحتاُج أن نضَع في اعت�اِرنا قدًرا من الخلف�ِة التار�خ�ِة 
أرٍض تمتدُّ إلى الغرِب ، وعَد ُهللا نسَل إبراه�َم �21-18: 15لحدوِد میراِث إسرائیَل. في سفِر التكو�ِن 
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من "َنْهِر وادي ِمْصَر." �اَن هذا الوادي، أو "النهُر" أو "الجدوُل"، �ما �مكُن ترجمته، إما فرًعا شرقً�ا 
من نهر النیل لم �عد موجوًدا الیوم، أو هو "وادي العر�ِش" الذي ال یزاُل موجوًدا الیوم شرق نهِر النیِل. 

، َنْهِر ٱْلُفَراِت. ومن هناك، وصوُب الشماِل الشرقي، تصُل أر  ُض إبراه�َم حتى إلى "ٱلنَّْهِر ٱْلَكِبیر"ِ
إلى أقصى األرِض. لكن في الواقِع، لم تبُلغ أراضي إسرائیَل هذه  هللاِ سینشُر شعُب إسرائیَل بر�اِت 

، أي عر�وًنا، زمِن مملكِة داوَد. ففي زمِن �شوَع، لم ُ�عِط ُهللا شعَب إسرائیَل سوى جزًءاإال في الحدوَد 
من هذه األراضي، على �ال جانبيِّ نهِر األردن. لكن �ما یبیُن سفُر �شوَع، �ان االست�طاُن اآلمُن في 

 هذه األراضي خطوًة أولى محور�ًة �النس�ِة إلسرائیَل.
 

بدا�ًة من إبراه�َم، وعَد ُهللا �أنَّ شعً�ا س�أتي، وهذا الشعُب س�كوُن بر�ًة لألرِض، 
اًرا هامًة. لكنَّ أحَد الوعوِد أ�ًضا �انت أنَّه س�عطیهم أرًضا. هذا شيٌء وسیلعُب أدو 

رئ�سيٌّ یتعلَُّق بهو�ِة بني إسرائیَل. فقد أدرَك هذا الشعُب، حین خرجوا من مصَر 
َد ُهللا الطر�َق لهم  أخیًرا ونالوا تلَك األرِض، أنهم لم �كونوا مستحقیَن لها. فقد مهَّ

فوَق الكو�ِب لم �ستحقوه، ولم �كن لهم حٌق ف�ه، لكنَّه لكي �حصلوا على مكاٍن 
 أعطاهم إ�اه بوعٍد منه، و�خطٍة أكیدٍة لتحق�ِقه.

 د. دوجالس ستوارت —
 

 حدود غرب األردن
 

ُبنیِت الحادثُة األولى عن حدوِد غرِب األردنِّ على قائمِة األراضي التي �ان �شوُع قد امتلَكها 
َم ِفي ٱْألَ�َّاِم"، وأنَّه "َقْد َ�ِقَیْت  1: 13ي . فهي تبدُأ ف12في األصحاِح  �حق�قِة أنَّ �شوَع "َشاَخ ... َتَقدَّ

ا ِلِ�ْمِتَالِك." �انت األرُض ال�اق�ُة تقُع في منطقِة الفلسطینییَن والمناطِق الشمال�ِة من  َأْرٌض َ�ِثیَرٌة ِجد�
، أمَر ُهللا �شوَع 7ُدُهْم [أي السكاَن]". و�التالي، في ، وعَد ُهللا قائًال: "َأَنا َأْطرُ 6: 13أرِض �نعاَن. وفي 

 �التحرُِّك والتعامِل مع �لِّ أرِض �نعاَن �اعت�اِرها میراَث إسرائیَل. 
 

 حدود شرق األردن
 

لي لشعِب إسرائیَل من 14-8: 13في الحادثِة الثان�ِة، في  ، أكمَل الكاتُب صورَة المیراِث األوَّ
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 8: 13أي األراضي الواقعِة شرق نهِر األردن. و�دَأ في –األردنِّ الخارج�ِة  خالِل وصِف حدوِد عبرِ 
 �مالحظِة أنَّ موسى أعطى هذه األراضي میراًثا إلسرائیَل قبل موِته.

ليُّ ألس�اِط إسرائیَل في شرِق األردنِّ إلى الجنوِب حتى إلى موآَب و�لى  امتدَّ المیراُث األوَّ
أنَّ بني إسرائیَل لم �كونوا قد َطَردوا  13: 13. لكن ذ�َر الكاتُب في الشماِل حتى إلى جبِل حرمونَ 

�عَض الجماعاِت �عد، مثل "ٱْلَجُشوِر�ِّیَن" َو"ٱْلَمْعِكیِّیَن". ومع هذا، �ان موسى قد عیََّن المنطقَة �أكمِلها 
اإلمكاِن، أضاَف أ�ًضا میراًثا إلسرائیَل �حلوِل زمِن �شوَع. ولكي �كوَن الكاتُب شامًال ودق�ًقا �قدِر 

. حیث أوضَح أنَّ الالو�یَن قد نالوا میراًثا، لكن �ان میراثهم هو "َوَقاِئُد 14: 13مالحظًة اعتراض�ًة في 
 ٱلرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئیَل"، ول�س أرًضا.

 
ُتَعدُّ مسألُة الجغراف�ا وحدوِد األرِض في سفِر �شوَع مسألًة شدیدَة األهم�ِة، ومتصلًة 

ُل حدوَد األرِض المقدسِة، صائرًة هي �شك ٍل خاٍص �الج�اِل. �انت الج�اُل تشكِّ
العالمُة أو اإلحداث�اُت، إن جاَز التعبیُر. �ان الحدُّ الشماليُّ إلسرائیَل هو جبُل 
حرموَن، قد�ًما، ثم ُرِسَمت أ�ًضا الحدوُد الشرق�ُة إلسرائیَل عن طر�ِق الج�اِل، وال 

الجنوِب، ثمَّ مرتفعاِت موآَب، أو ج�اٍل، أو هض�ٍة، أو تلَِّة موآَب  س�َّما جبُل أدوَم في
و�اشاَن، إن جاَز القوُل. و�التالي، في جم�ِع أنحاَء دولِة األردنِّ في هذا العصِر 

 الحدیِث، من شماِل األردنِّ إلى جنوِ�ها، ترِسُم الج�اُل الحدوَد الشرق�َة لألرِض.
 د. توم بّتر —
 

ل�ِة لمیراِث إسرائیَل في االعت�اِر، نصیُر بوضِعنا اله�كلَ   والمحتوى األساسيَّ عن الحدوِد األوَّ
في وضٍع �سمُح لنا �السؤاِل عن المعنى األصليِّ لهذه األعداِد. لماذا بدَأ الكاتُب هذا القسَم من السفِر 

 �مخطَِّط میراِث إسرائیَل في هذه المرحلِة من التار�ِخ؟
 

 المعنى األصلي
 

، والسبي كي نُ  َر أنَّه في زمِن القضاِة، والُحكِم الَمَلكيِّ جیَب عن هذا السؤاِل، ال بدَّ أن نتذ�َّ
موا في األراضي التي أعطاهم ُهللا إ�اها، والحفاُظ على  ، صارَع شعُب إسرائیَل �ي یتحكَّ ال�ابليِّ

خرى داخَل هذه األراضي، س�طرِتهم علیها. فإنَّ نزاعاٍت بین أس�اِط إسرائیَل، و�زعاجاٍت من شعوٍب أ
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وهجماٍت من ق�ائِل الصحراء، وأخیًرا الغزواِت الكارث�َة من إمبراطور�اٍت عظمى مثل مصَر، وأشوَر، 
 و�ابَل، قد أدَّت إلى إرخاِء ق�ضِة إسرائیَل �شكٍل متكرٍر عن األرِض التي �اَن ُهللا قد وعَد بها إبراه�َم.

نوا ومن خالِل تذ�یِر الكاتِب لمستمع�ه األ صلییَن �مدى هذه األراضي، أشاَر إلى أهم�ِة أن یؤمِّ
موا نحو امتالِك المز�ِد من  َمهم في هذه األراضي. فحینئٍذ فقط �ان �إمكاِن شعِب إسرائیَل أن یتقدَّ تحكَّ

 إلى جم�ِع أمِم العالِم. هللاِ األراضي، ونشِر بر�اِت 
ل�ِة لمیراِث إسرائیَل، نسَج و�ي �قنَع الكاتُب مستمع�ه �ضرورِة عدِم نس�اِن الح دوِد األوَّ

 الموضوعاِت الخمسَة التي �اَن قد سلََّط الضوَء علیها سا�ًقا في السفِر داخَل هذه األصحاحاِت أ�ًضا.
 

 السلطان اإللهي
 

أوًال، أوضَح الكاتُب ��ف أن السلطاَن اإللهيَّ هو الذي ثبََّت میراَث إسرائیَل. فقد بدَأ تر�یُزه 
." وفي  1: 13األردنِّ في  على غربِ  ، أخبَر �أنَّ َهللا 6: 13بهذه الكلماِت: "َفَقاَل َلُه أي ل�شوَع ٱلرَّبُّ

َخ أ�ًضا السلطاُن  َم األرَض إلسرائیَل ... َ�َما َأَمْرُتَك." وفضًال عن هذا، رسَّ أوصى �شوَع �أن "�قسِّ
نقرُأ أنَّ هذه �انت األراضي التي ، 8: 13اإللهيُّ حدوَد أراضي إسرائیَل في عبِر األردن. ففي 

" فقد عَ  �اتُب سفِر �شوَع �م �اَن من السهِل أن �قنَع شعَب إسرائیَل فقط  ِلمَ "أَْعَطاُهْم ُموَسى َعْبُد ٱلرَّبِّ
�امتالِك جزٍء من هذه األراضي. و�التالي، أوضَح أنه إن فقدِت األج�اُل الالحقُة حماَسها المتالِك 

، وسلطاِن ممثل�ه الرسمییَن من هللاِ األراضي، فإنَّهم بهذا یتمرَّدون على سلطاِن المدى الكامِل لهذه 
 ال�شِر.

 
 عهد هللا

 
ل�َة ألراضي إسرائیَل �انت مضمونًة ومؤمَّنًة �سبِب  ثانً�ا، ذ�َر �اتُب سفِر �شوَع أنَّ الحدوَد األوَّ

أن �لَّ �نعاَن تنتمي إلى إسرائیَل  6 :13مع إسرائیَل. من جهِة غرِب األردن، أوضَح ُهللا  هللاِ عهِد 
في اللغِة العبر�ِة. و�ما ذ�ْرنا في دروٍس  )ַנֲחָלה(" حاالنِ �اعت�اِرها "ُملًكا" أو "میراًثا"، وهي الكلمُة "

سا�قٍة، ُدعیت هذه األراضي میراَث إسرائیَل ألنَّ َهللا هو َمن وعَد بها، في عهِده مع إبراه�َم، �ُملٍك دائٍم 
، 8: 13َل. وقد أكَد ُهللا هذا الوعَد في عهِده مع موسى عنَد جبِل سیناَء. �ذلك أ�ًضا، في إلسرائی

 ُدعَي عبُر األردنِّ ُمْلَكُهْم أو میراَثهم، أْي میراَث إسرائیَل.
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بهذه الطر�قِة، �انت رسالُته واضحًة. فعلى �لِّ  هللاِ ومن خالِل لفِت الكاتِب االنت�اَه إلى عهِد  
َمهم فیها �اَن راسًخا �سبِب جیٍل من أ ج�اِل إسرائیَل أن �قرَّ �أنَّ امتالَك إسرائیَل لهذه األراضي وتحكُّ

ِس الذي قطعه ُهللا مع آ�اِئهم.   العهِد المقدَّ
 

َس ُهللا عالقَة عهٍد مع إبراه�َم في سفِر التكو�ِن، وعَده �أر�عِة أش�اء.  عندما أسَّ
و�رمِل ال�حِر في الكثرِة. �ما وعَد �أنَّه  كنجوِم السماءِ –وعَده بنسٍل �ثیٍر 

أي س�كوُن إلَههم، وس�كوُن معهم، و�نِجُحهم. �ما وعَد أ�ًضا، �التأكیِد،  –س�حمیهم
�أنهم س�كونون بر�ًة لجم�ِع األمِم، وهو وعٌد مس�انيٌّ �أنَّ المس�ا س�أتي من خالِل 

 �أنَّ شعَب ِهللا في العهِد القد�ِم الشعِب الیهودي، أي العبرانییَن. لكن را�ًعا، وعَد هللاُ 
س�متلكون أرًضا، أرَض �نعاَن. ولم �كن هذا مجرَد وعٍد عامٍّ لشعِب إسرائیَل، بل 
ا لألس�اِط، �أنَّه س�كوُن لكلِّ س�ٍط في عائلِة ِهللا، إن جاَز التعبیُر،  كان وعًدا خاص�

.  میراٌث خاصٌّ
 ق. ��فن البي —
 

 مق�اس ناموس هللا
 

ل�ِة إلسرائیَل على �وِنهم تصرَّفوا �حسِب مق�اِس ناموِس  ثالًثا، َد أ�ًضا سجلُّ الحدوِد األوَّ شدَّ
"َ�ِقَیْت  1: 13موسى. على سبیِل المثاِل، في افتتاح�ِة الِقسِم الذي یتعلُق �غرِب األردن، قاَل ُهللا في 

ا ِلِالْمِتَالِك". لم �كن هذا إعالًنا جدیدً  ًسا على المناطِق التي �اَن موسى َأْرٌض َ�ِثیَرٌة ِجد� ا، بل �اَن مؤسَّ
. هكذا أ�ًضا، من 17-16: 20قد أوصى شعَب إسرائیَل �امتالِكها في نصوٍص مثل سفِر التثن�ة 

إلى "ُمْلَكُهْم ٱلَِّذي أَْعَطاُهْم ُموَسى." فقد أعطى ناموُس موسى ملك�َة  8: 13جهِة عبِر األردن، �شیُر 
. وقد 17-8: 3، وسفِر 42-33: 32األردنِّ في نصوٍص مثِل سفِر العدِد هذه األراضي في عبِر 

لفَت �اتُب سفِر �شوَع االنت�اَه إلى ناموِس موسى �ي یوجَه حدیَثه إلى أيِّ واحٍد من مستمع�ه �ان 
ليِّ ألس�اِط إسرائیَل. فقد �اَن موسى نفُسه هو من أ ُك في حاجِتهم إلى امتالِك المیراِث األوَّ مَر یتشكَّ

 إسرائیَل �امتالِك هذه األراضي.
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 قوة هللا فوق الطب�ع�ة
 

ل�َة ألراضي إسرائیَل، لفَت االنت�اَه أ�ًضا إلى قوِة  فوَق  هللاِ را�ًعا، ف�ما تناَوَل الكاتُب الحدوَد األوَّ
ي الكنعانییَن َنا َأْطُرُدُهْم أ"أَ ، 6: 13الطب�ع�ِة. ففي الجزِء الذي یتعلُق �غرِب األردن، قاَل ُهللا في 

وفي الجزِء المتعلِق �عبِر األردن، ذ�َر أنَّ امتالَك هذه األراضي �اَن  ."المت�قیَن ِمْن َأَماِم َبِني ِإْسَراِئیلَ 
، أشاَر الكاتُب إلى االنتصاِر 10: 13نتاَج االنتصاراِت فوَق الطب�ع�ِة التي أعطاها ُهللا لموسى. ففي 

، استعاَد ذ�رى االنتصاِر المعجزيِّ 12وفي العدِد  ."لك األمور�ینَ س�حوَن م"المعجزيِّ الشهیِر على 
أوضحت �ال هاتین الحادثتیِن للمستمعیَن األصلییَن أنَّهم ال بدَّ أن �ضعوا  ."عوَج في �اشانَ "على 

رجاءهم في التدخِل اإللهي ن�ا�ًة عنهم. حینئٍذ فقط سیتمكنون من التحلِّي برجاٍء واقعيٍّ في امتالِك 
 راِثهم في غرِب األردنِّ وعبِر األردنِّ و�حكاِم ق�ضِتهم عل�ه.می

 
 جم�ع إسرائیل

 
ل�ِة إلسرائیَل على اشتراِك جم�ِع إسرائیَل. حیث یذ�ُر  خامًسا، ر�َّزت أ�ًضا قصُة الحدوِد األوَّ

َم "ِللتِّْسَعِة ٱْألَْسَ�اِط َوِنْصِف ِسْ�ِط  7: 13 ى." �ما یذ�ُر أن غرَب األردِن �ان ین�غي أن ُ�قسَّ : 13َمَنسَّ
ى اآلَخَر َوالرَُّأوَ�ْیِنیِّیَن َواْلَجاِدیِّیَن" (ترجمة �تاب الح�اة). و�ي  8 أنَّ عبَر األردنِّ �اَن میراًثا "ِنْصَف َمَنسَّ

أ�ًضا المیراَث  14: 13�سلَط الكاتُب الضوَء �شكٍل أكبَر على موضوِع جم�ِع إسرائیَل، یذ�ُر في 
 وي. الخاصَّ �س�ِط ال

َد مراًرا وتكراًرا، أنَّ أس�اَط إسرائیَل ال بدَّ أن یتَّحدوا.  أوضَح الكاتُب لمستمع�ه األصلییَن، �ما شدَّ
ل�ِة على �ال جانبي  هللاِ فقد �انت وحدُة شعِب  ضرور�ًة لترس�ِخ وجوِدهم في جم�ِع أنحاِء الحدوِد األوَّ

 نهِر األردن.
ل�َة ال تي تخصُّ میراَث أس�اِط إسرائیَل، ال بدَّ أن ننتقَل إلى موضوعنا �عد أن رأینا الحدوَد األوَّ

مت هذه األراضي؟  الثاني الرئ�سيِّ في هذا الدرِس: األنص�ُة الخاصُة من المیراِث لكلِّ س�ٍط. ��ف ُقسِّ
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 األنص�ة الخاصة
 

دوِد إسرائیَل، في هذا الجزِء من السفِر، ذهَب الكاتُب إلى ما هو أ�عُد من مجرِد التعر�ِف �ح
لت هذه األنص�ُة أزمًة ألنَّ  لیر�َز على األنص�ِة الخاصِة التي أُعِطَیت ألس�اٍط معینٍة. و�ما سنرى، شكَّ
�عَض األس�اِط أخذوا میراًثا أكبَر وأفضَل من األس�اِط األخرى. ومما ال یثیُر الدهشَة، تخبُرنا أسفاُر 

وارَق أدَّت إلى �افِة أنواِع انعداِم الثقِة، وسوِء المعاملِة، القضاِة، وصموئیَل، والملوَك �أنَّ هذه الف
واالنقساِم، بل والحرِب بین األس�اِط. ولكي �ساعَد الكاتُب مستمع�ه األصلییَن على التعامِل مع هذه 

 األنواِع من األزماِت، دعاهم إلى احتراِم األنص�ِة الخاصِة لألس�اِط التي وضَعها ُهللا في زمِن �شوَع. 
سننظُر إلى عرِض الكاتِب عن األنص�ِة الخاصِة لمیراِث إسرائیَل �طر�قِتنا المعتادِة. أوًال، 
سندرُس اله�كَل والمحتوى األساسيَّ له، وثانً�ا، سنستعرُض المعنى األصليَّ له. لنتجْه أوًال إلى اله�كِل 

 والمحتوى لهذا الجزِء من سفِر �شوَع.
 

 اله�كل والمحتوى 
 

مر�ًكا ومحیًرا. فهو  45: 21 – 15: 13سجلُّ األنص�ِة الخاصِة لألس�اِط، في ر�ما �كوُن 
�حوي قوائَم طو�لًة من الشعوِب، والمناطِق، والمدِن، والقرى، تتخلَُّلها �عُض القصِص الموجزِة 

 أن نرى أنَّه والتعل�قاِت الجانب�ِة السر�عِة. و�ي نستوعَب األفكاَر الرئ�س�َة في �لِّ هذا التنوِع، من المفیدِ 
، 33-15: 13ینقسُم إلى جزئیِن رئ�سیَّیِن: أنص�ُة األس�اِط التي أمَر بها موسى في عبِر األردن، في 
: 21 – 1: 14وسجلٌّ أطوُل �ثیًرا عن أنص�ِة األس�اِط التي أمَر بها �شوُع في غرِب األردن، في 

45. 
-15: 13حدٍّ ما. فهو یبدُأ �س�ِط رأو�یَن في  ُ�َعدُّ سجلُّ أنص�ِة أس�اِط عبِر األردنِّ قصیًرا إلى

ى في عبِر األردنِّ في  28-24. ثم َ�ظَهُر س�ُط جاد في العدِد 23 ثم یل�ِه نصیُب نصِف س�ِط منسَّ
ثم ختَم الكاتُب هذا الجزَء، �ما فعَل في الجزِء الذي س�َقه، بذ�ِر المیراِث المتمیِِّز لس�ِط  31-29العدِد 

 .33-32الوي في العدِد 
 

�سبِب اخت�اِر س�ِط الوي ل�كوَن الس�َط الذي �خدُم و�تمُم عمَل الكهنوِت لكِل شعِب 
من سفِر  13إسرائیَل، لم �أخذ هذا الس�ُط أيَّ میراٍث من األرِض. و�ذ�ُر األصحاُح 
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�شوَع أنَّ َهللا �اَن هو نصیُبهم ومیراُثهم. و�سبِب هذا، تمَّ است�عاُد س�ِط الوي من 
 بین أس�اِط إسرائیَل االثني عشَر، و�ان النصیُب الذي حصَل عل�ه هو األنص�ةِ 

 أي العطا�ا والعشوُر التي �قدمها �لُّ شعِب إسرائیَل. –تقدماُت بني إسرائیَل 
 ق. هنر�ك تور�ان�ك —

 
مت في شرِق  في هذه األعداِد، رسَم �اتُب سفِر �شوَع بدقٍة وعنا�ٍة أجزاَء األراضي التي ُقسِّ

ى. ومن منظوٍر واسِع النطاِق، ر�ما تبدو هذه األرد ِن �أنص�ٍة لس�ِط رأو�یَن، وجاَد، ونصِف س�ِط منسَّ
األنص�ُة واضحًة �ما ف�ه الكفا�ة، لكن �النس�ِة لهذه األس�اِط، لم تكن التقس�ماُت واضحًة هكذا. فقد 

َى َتداُخُل األراضي والخالفاُت حول الحدوِد إلى أن یوضَح الكاتُب  ب�عِض التفصیِل إلى َمن �انت أدَّ
 تنتمي مناطٌق معینٌة، بل ومدٌن وقرى.

 
من سفِر �شوَع،  22-13حین �قرُأ المؤمنوَن في العصِر الحدیِث األصحاحاِت من 

یواجهون شیًئا ال یثیُر االهتماَم، وهو هذه القوائُم الطو�لُة من حدوِد هذا الس�ِط 
وتلك األس�اُط لتلك المدِن، وهكذا. في  وذاك، وامتالِك هذا الس�ِط لهذه المدِن،

ما عالقُة «الواقِع، أح�اًنا عندما �قرُأ �عُض الناِس الیوَم هذه األموَر، یتساءلون: 
واقع��ا، في اإلطاِر األصليِّ لسفِر �شوَع، �انت لهذا » هذا �اإل�ماِن على اإلطالِق؟

ٍط فرد�ٍة، و�شعٍب متحٍد، ألنَّنا عالقٌة �بیرٌة �إ�ماِن إسرائیَل ومسیِرهم مع ِهللا �أس�ا
َم أجزاًء في العالِم �ي  �جُب أن نتذ�َر أنَّ َهللا، �صفِته الملك، �ان قد أعطى أو قسَّ
یتواجَد فیها �لُّ س�ٍط من األس�اِط االثني عشَر. �ان ین�غي لهذا أن �كوَن میراَثهم 

توجُه أمِة إسرائیَل �كٍل، الدائم، أي شیًئا ین�غي أن یتمسكوا �ه، وأن �كوَن فعلً�ا هو 
 ووطُنهم، والجزُء الخاُص بهم في أرِض الوطِن.

 د. ر�تشارد برات، االبن —
 

�عد هذا، قدَم الكاتُب سجّالً أطوَل �ثیًرا عن األنص�ِة الخاصِة لألس�اِط التي حدَدها �شوُع في 
 غرِب األردن. ینقسُم هذا السجلُّ إلى ستِة أجزاٍء رئ�س�ٍة.
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 احيموجز افتت
 

�موجٍز افتتاحيٍّ قصیٍر عن أفعاِل �شوَع، و��ف أنها عكست  5-1: 14تبدُأ هذه األجزاُء في 
ما �اَن موسى قد عِمَله �الفعِل في عبِر األردن. �ما یذ�ُر هذا الجزُء أ�ًضا أكثَر من مرٍة أنَّ تقس�َم 

 .هللاِ �شوَع للمیراِث في غرِب األردنِّ �ان �حسِب مشیئِة 
 

 يموجز ختام
 

-43: 21وتوازًنا مع هذا الجزِء األوِل، ُ�ختتُم سجلُّ أنص�ِة غرِب األردنِّ �موجٍز ختاميٍّ في 
و�ي  ."[أي أراضیهم] َوَسَكُنوا ِبَها "أنَّ جم�َع األس�اِط "ٱْمَتَلُكوَها 43: 21. أوضَح الكاتُب في 45

بهذا التصر�ِح أنَّه  45زَء �امًال في العدِد ُ�ظِهَر الكاتُب لمستمع�ه �م �اَن الوضُع مثال��ا، ختَم هذا الج
اِلِح ٱلَِّذي َ�لََّم ِ�ِه ٱلرَّبُّ َبْیَت ِإْسَراِئیَل، َبِل ٱْلُكلُّ َص "  ."ارَ َلْم َتْسُقْط َ�ِلَمٌة ِمْن َجِم�ِع ٱْلَكَالِم ٱلصَّ

 
، نجُد تحقیَق وعوِد عهِد ِهللا مع 22من سفِر �شوَع والعدِد  13في األصحاِح 

َل، ألننا نجُد في تلك األصحاحاِت تقس�ماِت األرِض على األس�اِط االثني إسرائی
جدیٌر �المالحظِة �شكٍل خاٍص؛ ألَنه �قوُل  21من األصحاِح  45عشَر. و�نَّ العدَد 

ًها القارَئ إلى ما وعَد �ه ُهللا إبراه�َم، أي  إنَّه لم �سقط وعٌد واحٌد من وعوِد ِهللا، موجِّ
�جعَله شعً�ا، و�كوَن حاضًرا وسَط شعِ�ه. وعندما تمَّ توز�ُع أن �عط�ه أرًضا، و 

األرِض �الكامِل، نرى اآلن شعَب إسرائیَل مستر�ًحا في أرِض الموعِد التي وعَد ُهللا 
 من سفِر التكو�ِن. 12بها إبراه�َم منُذ زمٍن طو�ٍل، بدًءا من األصحاِح 

 ق. ما�كل جلودو —
 

 یهوذا
 

ا�ِة، توجُد أر�عُة أجزاٍء رئ�س�ة. وتبدُأ من س�ِط یهوذا، أبرِز أس�اِط بین هذه البدا�ِة والنه
ا، �متدُّ جنوً�ا 63: 15 - 6: 14إسرائیَل، في  . �حسِب هذه األعداِد، أخَذ س�ُط یهوذا میراًثا �بیًرا جد�

لى طوِل ن، وامتدْت عینیّ یفلسطالحتى إلى النقِب و�لى حدوِد أدوم. و�لى الغرِب، بلغت الحدوُد أرَض 
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ساحِل ال�حِر المتوسِط حتى إلى وادي مصَر. �ما امتدت شماًال على طوِل ساحِل ال�حِر المتوسِط 
ثم إلى الشرِق  –أو "یبوس" �ما �انت تسمَّى في ذلك الوقتِ –حتى اقتر�ت قلیًال من شماِل أورشل�م 

 حتى إلى ال�حِر المیِت.
ُم سبِب ذ�ِر الكاتِب لنصیِب یهوذ ا أوًال في هذه القائمِة، وتسل�ِطه الضوَء على القدِر �مكُن َتَفهُّ

، َتعیََّن أن �كوَن یهوذا هو الس�ُط 12-8: 49الكبیِر الذي أخَذه س�ُط یهوذا. ف�حسِب سفِر التكو�ِن 
الملكيُّ في إسرائیَل. وقد سلََّط الكاتُب الضوَء على الكرامِة التي أُعطیت لس�ِط یهوذا، أوًال، من خالِل 

صٍة قصیرٍة عن األراضي التي أُعِطَیت لكالب، المحارِب ال�ارِز في س�ِط یهوذا. ثم تا�َع لیذ�َر سرِد ق
أكثَر �كثیٍر مما ذ�ره عن أي من  –�االسِم حواليِّ مئٍة وستٍّ وعشر�َن مدینٍة وقر�ٍة من أرِض یهوذا 

 األس�اِط األخرى.
 

 فرا�م ومنسىأ
 

وذا في غرِب األردن، نجُد ِسِجّالً طو�ًال آخَر، وهو �عَد سجلِّ النصیِب الجنو�يِّ لس�ِط یه
ى، في   .17، 16األنص�ُة ال�ارزُة التي أُعطیت لس�َطيِّ ابنيِّ یوسف، أفرا�م ومنسَّ

ى على قدٍر �بیٍر من األرِض في المناطِق الشمال�ِة من أرِض  حصَل س�ُط أفرا�َم وس�ُط منسَّ
ى. كنعان. وامتدَّ نصیُبهم من نهِر األردنِّ  وحتى ال�حِر المتوسِط، وسكَن س�ُط أفرا�َم جنوَب س�ِط منسَّ

كانت هذه األراضي من بیِن أكثِر األراضي خصو�ًة في �لِّ أرِض الموعِد. �اإلضافِة إلى ذلك، نتذ�ُر 
ى �ان قد أُعِطَي �الفعِل أرًضا شرَق نهِر األردن.  أن نصَف س�ِط منسَّ

 شرَف امتالِك هذا الجزِء الخصِب والكبیِر من میراِث ال عجَب أنَّ هذیِن الس�طیِن قد ناالَ 
ى هما ابنا یوسَف. وقد ُأكِرَم یوسُف 49و 48إسرائیَل. فكما یوضُح سفُر التكو�ِن  ، �اَن أفرا�ُم ومنسَّ

في مصَر. وحلَّ محلَّ رأو�یَن ��كٍر ل�عقوَب، إذ ناَل نصیَب ال�كِر  هللاِ �شدٍة ألَنه �ان أمیًنا من نحِو 
 دوِج من خالِل ابن�ه.المز 

 
ى هما ابنا یوسَف، ال �عقوَب، وهو الذي تغیَر اسُمُه إلى إسرائیَل  كاَن أفرا�ُم ومنسَّ
وأنجَب اثني عشَر ابًنا. وقد ب�َع واحٌد من أبنائه، أي یوسف، عبًدا في مصَر. ثم 

الرُب نوًعا ما، تَم است�عاُد ابٍن آخر، وهو الوي، من حساِب االثني عشَر، حین قرَر 
أن �أخَذ لنفسِه س�َط الوي بدًال من جم�ِع أ�كاِر شعِب إسرائیَل. ثم عندما �ارَك 
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ى، و�أنَّ هذیِن االثنیِن قد حالَّ  �عقوُب ابني یوسَف، نطَق �البر�ِة على أفرا�َم ومنسَّ
محلَّ الوي و�وسَف. وهكذا، عندما ابتدَأ تقس�ُم األرِض، وتوز�ُعها بین األس�اِط 

ى نصیً�ا في األرِض، أي میراِث االثني عشرَ  ، أخَذ �لٌّ من س�ِط أفرا�َم وس�ِط منسَّ
ى.  س�ٍط. و�التالي، یتمّثُل یوسُف في ابن�ه، أفرا�م ومنسَّ

 د. ج�مس هامیلتون  —
 

بنظرٍة عامٍة موَجزٍة على جم�ِع أراضي یوسَف في غرِب األردن، ثم �قدُم تفاصیًال  16یبدُأ األصحاُح 
ى، �ما في ذلك 17را�م. و�عد هذا، في األصحاِح خاصة عن س�ِط أف ، تنتقُل القصُة إلى س�ِط منسَّ

. وُ�ختتُم هذا الجزُء بتفسیِر 27قصُة میراِث بناِت صلفحاَد في األرِض �حسِب سفِر العدِد األصحاِح 
ى على أرٍض أكبر وهو عدُدهم الكبیر.   �شوَع لسبِب حصوِل أفرا�َم ومنسَّ

َى مذهًال وصادًما، ألنَّ هذیِن الس�طیِن تسبَّ�ا وُ�َعدُّ التمیُُّز  الذي حصَل عل�ه س�طا أفرا�َم ومنسَّ
في �افِة أنواِع األزماِت �حلوِل وقِت �تا�ِة السفِر. لكن أوضَح الكاتُب أنَّه �الرغِم من هذا التار�ِخ، �اَن 

 .ین�غي على إسرائیَل اإلقراُر �الك�ف�ِة التي أكرَم بها ُهللا س�طي یوسفَ 
 

 األس�اط الصغرى 
 

مت على األس�اِط ال�ارزِة، أي یهوذَا، وأفرا�َم،  �عَد تناُوِل الكاتِب ألنص�ِة األرِض التي ُقسِّ
َى، انتقلَ  �قصٍة عن  10-1: 18. فقد بدَأ في 19و 18 إلى األس�اِط الصغرى في األصحاحات ومنسَّ

�قصٍة تبیُن  51-49: 19راضي. وختَم في استدعاِء �شوَع لممثَلیَن من �ل س�ٍط �ي �ستطلعوا هذه األ
 أَن األس�اَط وافقوا على هذه الترتی�اِت، ألنهم أعطوا �شوَع میراَثه العائليَّ بینهم.

َل الكاتُب األنص�َة التي أُعِطَیت ألس�اِط إسرائیَل  بین القصِة االفتتاح�ِة والقصِة الختام�ِة، سجَّ
ساكر، وأشیر، ونفتالي، ودان. ومع أنَّ هذه األس�اَط قد الصغرى وهي بن�امین، وشمعون، وز�ولون، و�

ى. وفي أزمنٍة الحقٍة، واجهت  أخذت میراًثا، لكنَّها لم تأخذ القدَر الذي أخَذُه س�ُط یهوذا، وأفرا�َم، ومنسَّ
أنَّ میراَث  9: 19هذه األس�اُط الصغرى صعو�اٍت في الحفاِظ على أرِضهم. وذ�َر الكاتُب نفُسه في 

َى هذا في النها�ِة إلى ذو�اِن س�ِط شمعوَن داخَل  شمعونَ  �ان فعل��ا "َداِخَل َنِصیِبِهْم أي یهوذا"، وأدَّ
وهي  –" (الترجمة العر��ة الم�سطة)  "َفَقَد َشعُب داَن أْرَضُهمْ  47: 19س�ِط یهوذا. �ما قیَل أ�ًضا في 

ُب أنَّ أزماِت عدِم االستقراِر ومشكالٍت . و�ذ َعِلَم الكات18قصٌة نقرُؤها في سفِر القضاِة األصحاِح 
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 أخرى قد أزعجت األس�اَط الصغرى، �تَب ل�ضمَن أن ُ�ِقرَّ مستمعوه بهذِه األنص�ِة.
 

 الوي 
 

 20 ا سجًال عن س�ِط الوي في األصحاحاتتشمُل تقس�ماُت �شوَع ألنص�ِة غرِب األردنِّ أ�ًض 
و�حسِب  9-1: 20بذ�ِر أسماِء مدِن الملجِأ في . بدَأ �اتُب سفِر �شوَع سجلَّه عن س�ِط الوي 21و

، قدَّمت هذه المدُن حما�ًة لَمن �انوا یرتكبون 13-1: 19، وسفِر التثن�ة 14-12: 21سفِر الخروِج 
القتَل دوِن عمٍد، إلى أن تتمكَن محاكُم إسرائیَل من اتخاِذ قراٍر من جهِة �وِنهم مذنبیَن أم أبر�اء. ثَم، 

رَد الكاتُب قائمًة �مدِن الالو�یَن بوجٍه عامٍّ، �حسِب تعل�ماِت موسى في سفِر ، س21في األصحاِح 
 .34-6: 35العدِد 

كانت مدُن الملجِأ ومدُن الالو�یَن األخرى متناثرًة في جم�ِع أنحاِء أراضي األس�اِط األخرى في 
َن هذا الالو�یَن من ق�ادِة �لِّ س�ٍط في ع�ادِة  لكن لألسِف، في أزمنِة الضیِق،  .هللاِ أرِض إسرائیَل. مكَّ

َرها مستمعوه  ُنسیت هذه التقس�ماُت لألنص�ِة �سهولٍة. لكن أصرَّ �اتُب سفِر �شوَع على وجوِب أن یتذ�َّ
 ألنَّ خدمَة الالو�یَن �انت محور�ًة للغا�ِة ألجِل خیِر األمِة.

َص �الوضِع في االعت�اِر اله�كِل والمحتوى لهذه األنص�ِة الخاصِة لألس� اِط، علینا اآلن أن نلخِّ
 في إ�جاٍز المعنى األصلي لهذه األصحاحاِت.

 
 المعنى األصلي

 
�اتُب  ذ�َرها التي الجغراف�َّةِ  ق�مِة التفاصیلِ  تقدیرِ  الحدیِث صعو�ًة في العصرِ  في یواجُه القرَّاءُ 

نوا أن هي فقط إلسرائیلَ  الكاتبِ  لم تكن دعوةُ  لكن. األصحاحات هذه في �شوعَ  سفرِ   میراثهم یؤمِّ
لي القوميَّ   هللاُ  عیَّنها التي و�الفوارقِ  الخاّصِ لكلِّ س�ٍط، �الوضعِ  اإلقرارِ  إلى أ�ًضا دعاهم لكنَّه. األوَّ

 .هللاِ  ملكوتِ  انتشارِ  توس�عِ  في یتقدموا أن �مكَنهم س�ٍط، حتَّى لكلِّ 
نفَسها داخَل سجلِّ األنص�ِة �استخداِم الكاتِب ألسلو�ِه المعتاِد، نسَج موضوعاِته الخمسَة 

 الخاصِة ألس�اِط إسرائیَل.
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 السلطان اإللهي
 

َه توز�َع األراضي بین األس�اِط. ففي سجلِّه  أوًال، شدَد الكاتُب على السلطاِن اإللهِي الذي وجَّ
 29و 24، 15، 8: 13في  –عن تقس�ِم األنص�ِة في عبِر األردن، أبدَى الكاتُب أر�َع مراٍت مالحظًة 

ُض رسم��ا من ِهللا. –  �أنَّ هذه �انت تقس�ماِت األرِض التي أعطاهم إّ�اها موسى، القائُد المفوَّ
كما أوضَح الكاتُب أ�ًضا السلطاَن اإللهيَّ وراَء تقس�ماِت أنص�ِة األس�اِط في غرِب األردن. ففي 

ِصه االفتتاحي، في  ُشوُع ْبُن ُنوَن َوُرَؤَساُء آَ�اِء َأْسَ�اِط" هم َمن ، �تَب أنَّ "َأِلَعاَزاُر ٱْلَكاِهُن َو�َ 1: 14ملخَّ
َى، في  . 4: 17وضعوا التقس�ماِت لألرِض. وقد طرَح الفكرَة نفَسها في سجلِّه عن س�َطيِّ أفرا�َم ومنسَّ

: 21، وفي تناُوِله لس�ِط الوي في 51: 19ونرى هذا مرًة أخرى في حدیِثه عن األس�اِط الصغرى في 
1. 

�أسلوِ�ه المعتاد،  1: 20�اإلضافِة إلى هذا، مهَد الكاتُب لحدیِثه عن میراِث س�ِط الوي في  
قائًال: "َوَ�لََّم ٱلرَّبُّ َ�ُشوَع َقاِئًال ...." �ان المعنى الذي یوحي �ه هذا أليِّ واحٍد من المستمعیَن 

لخاصِة ألنص�ِة األس�اِط هو �مثا�ِة األصلییَن واضًحا �ما �كفي. فإن أيَّ است�اٍء من هذه التقس�ماِت ا
 است�اٍء ممَّا أمَر �ه ُهللا.

 
 عهد هللا

 
ثانً�ا، حین تناوَل �اتُب سفِر �شوَع األنص�َة الخاصَة ألس�اِط إسرائیَل، رّ�َز أ�ًضا على أن 

مت أساَس هذه التقس�ماِت �اَن عهَد ِهللا. أشاَر الكاتُب �صورٍة متكررٍة إلى أنص�ِة األرِض التي قُ  سِّ
. و�ما ذ�رنا سا�ًقا، �ان هذا اللفُظ )ַנֲחָלה(" حاالنِ مستخدًما الكلمَة العبر�َة "» میراُثهم]«[لألس�اِط �أنَّها 

، دعا الكاتُب أراضي عبِر األردِن "ُملًكا 32: 13مع إبراه�َم وموسى. في  هللاِ على صلٍة وث�قٍة �عهوِد 
، عرََّف النصیَب الخاصَّ �س�ِط الوي 33م�سطة). وفي العدِد أو میراًثا" إلسرائیَل (الترجمة العر��ة ال

�أنَّه "َنِصیُبُهْم" أو "میراُثهم". وفي الملخِص االفتتاحي لتقس�ماِت أنص�ِة غرِب األردن، استخدَم الكاتُب 
، 9: 14. �ما تحدَث عن أرِض یهوذا �اعت�ارها "َنِصیً�ا" أو "میراًثا" في 3-1: 14لفَظ "نصیٍب" في 

ى في 20: 15، و13 ، وس�َع مراٍت أخرى. �ما 4: 16. وفعَل نفَس الشيِء مع س�طي أفرا�َم ومنسَّ
أطلَق على أنص�ِة األس�اِط الصغرى "میراًثا" حوالي س�َع عشرَة مرًة. وفي قصِة الكاتِب األخیرِة عن 

. "َنِصیِبِهمْ "ن لالو�یَن م يراع، وصَف الكاتُب ��ف أعطى �لَّ س�ٍط مدًنا وم3: 21س�ِط الوي، في 
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ِصه الختاميِّ لهذا الجزِء، في  َجِم�َع ٱْألَْرِض "، �تَب أَن َهللا قد أعطى إسرائیَل 43: 21وأخیًرا، في ملخِّ
أوضحت جم�ُع هذه اإلشاراِت أنَّ هذه األنص�َة الخاصَة لألس�اِط �انت  ."ٱلَِّتي َأْقَسَم َأْن ُ�ْعِطَیَها ِآلَ�اِئِهمْ 

َس الذي أعطاه ُهللا لشع�ِه �صفتِه هللاِ متأصلًة في عهِد  . و�ن أهملها أحٌد، فهو بهذا یهمُل الوعَد المقدَّ
 ربَّ العهِد.
 

 مق�اس ناموس موسى
 

ثالًثا، في سجلِّ �اتِب سفِر �شوَع عن األنص�ِة الخاصِة ألس�اِط إسرائیَل، شدَد أ�ًضا على 
وضوٍح في تناوِله لغرِب األردن. �قوُل الملخُص طاعِة مق�اِس ناموِس موسى. یتضُح هذا التر�یُز �أشدِّ 

، في  إَن بني  5: 14، إَن �شوَع فعَل "َكَما َأَمَر ٱلرَّبُّ َعْن َیِد ُموَسى." و�ض�ُف 2: 14االفتتاحيُّ
، احتكمت بناُت صلفحاَد في التماِسِهنَّ 4: 17إسرائیَل قسموا األرَض "َكَما َأَمَر ٱلرَّبُّ ُموَسى." وفي 

أَنه �ان على إسرائیَل أن �ط�عوا ما  2: 20"ٱلرَّبُّ َأَمَر ُموَسى." وتذ�ُر قصُة س�ِط الوي في  إلى أنَّ 
، في  ، أُعطیت مدٌن لس�ِط الوي 8، 2: 21كلََّمهم �ه ُهللا "َعَلى َیِد ُموَسى." و�حسِب الملخِص الختاميِّ

ِب إلى مق�اِس ناموِس موسى في هذه األصحاحاِت "َكَما َأَمَر ٱلرَّبُّ َعَلى َیِد ُموَسى." ودعَا احتكاُم الكات
جم�َع أج�اِل إسرائیَل إلى الحفاِظ على تقس�ماِت األرِض هذه. فإَن انتهاَكها حتًما س�جلُب لعنَة ِهللا على 

 شع�ِه. أما ِحفُظها فس�جلُب بر�اِته. 
 

 قوة هللا فوق الطب�ع�ة
 

 الخاصَة ألس�اِط إسرائیَل �انت مضمونًة من را�ًعا، تقرُّ هذه األصحاحاُت أ�ًضا �أنَّ األنص�ةَ 
فوَق الطب�ع�ِة. یذ�ُر سجلُّ توز�ِع األنص�ِة في عبِر األردنِّ الهز�مَة المعجز�َة للملِك  هللاِ خالِل قوِة 

، وعن االنتصاِر على عوَج في �اشاَن 22: 13. ونقرُأ عن قتِل بلعاَم في 27، 10: 13س�حوَن في 
 ه األحداُث جم�ُعها عمَل ِهللا فوَق الطب�عِي في عبِر األردن. . استعادت هذ31: 13في 

�اإلضافِة إلى ذلك، أشاَر سجلُّ الكاتِب عن توز�ِع األنص�ِة في غرِب األردِن �صورٍة متكررٍة 
، 2: 36إلى إلقاِء القرعِة لإلشارِة إلى تدخٍل فوَق طب�عيٍّ من ِهللا. فكما توضُح نصوٌص مثُل سفِر 

، �ان إلقاُء القرعِة أحَد الطرِق التي بها أعلَن ُهللا مشیئَته على نحٍو فوَق 33: 16اِل وسفِر األمث
. وَ�ظَهُر إلقاُء 2: 14طب�عيٍّ إلسرائیَل. یذ�ُر الملخَُّص االفتتاحيُّ عن غرِب األردنِّ إلقاَء القرعِة في 
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 مرًة. �ما ألقَى شعُب إسرائیَل القرعِة في توز�ِع األنص�ِة على األس�اِط الصغرى حواَليِّ إحدى عشرةَ 
 . 10، 4: 21القرعَة أ�ًضا ألجِل توز�ِع میراِث س�ِط الوي في 

ل�س من الصعِب تمییُز غرِض الكاتِب من هذه اإلشاراِت المتكررِة إلى التدخِل فوَق الطب�عيِّ 
ص�ِة األس�اِط هذه. من ِهللا. ر�ما أُغِوَي �عُض األشخاِص من المستمعیَن األصلییَن �أن �حیدوا عن أن

 لكن أوضَح الكاتُب مراًرا وتكراًرا وجوَب عدِم انتهاِك هذه األنص�ِة ألنَّ َهللا نفَسه هو من عیَّنها.
 

من الملفِت للنظِر في سفِر �شوَع إلقاُء القرعِة لتوز�ِع األرِض، وأعتقُد أَن ذلك 
أيُّ نوٍع من عدِم المساواة.  یوضُح أَن األمَر �اَن في یديِّ ِهللا، وأَنه لن �كوَن هناكَ 

فحتَّى عنَد اخت�اِر �شوَع لألنص�ِة، �اَن ُهللا هو من �عطیها. و�شیُر إلقاُء القرعِة 
أ�ًضا إلى أهم�ِة �وِن ِهللا �عطي شعَ�ه نصیَبهم في إنصاٍف. والفكرُة التي ین�غي 

الء، وأنَّ المیراَث فهُمها من هذا، �ما أعتقُد، هي أنَّ َهللا س�حفُظ حقوَق الملك�ِة لهؤ 
شيٌء شدیُد األهم�ِة �النس�ِة لهم. ومن المثیِر لالهتماِم أ�ًضا أنَّ هذه األرَض ال 
�مكُن أن ُتفَقَد، بل ولن ُتفَقَد، أي ال أحَد �مكُن أن �خسَر هذه األرَض إلى األبِد. 

اِع األرض. فحتَّى إن �اعوا أرَضهم، �أتي وقٌت ف�ه �حلُّ الیو�یُل، حیث ال بدَّ من إرج
هم المعَطى لهم  و�التالي، یتعلُق �لُّ هذا �حق�قِة أنَّ هذا هو میراُثهم من ِهللا، وحقُّ
من ِهللا، وأنَّ َهللا هو من �حافُظ على هذه الحدوِد؛ وال أحَد، و�ن �ان َمِلًكا، �مكن لُه 

حاوَل الملوُك فعَل هذا، لكن ل�س �حسِب ». هذه ل�ست أرَضكم«أن �قوَل: 
 عِة، ولم �قدروا ألَنها �انت ه�َة ِهللا لهم، ومیراَثهم منه �شعِ�ه.الشر�

 د. تیري بیتس —
 

 جم�ع إسرائیل
 

ُد هذه األصحاحاُت عن األنص�ِة الخاصِة  خامًسا، نظیَر األصحاحاِت األولى من السفِر، تشدِّ
التر�یِز من خالِل ��ف�ِة جم�ِع إسرائیَل مًعا. نستط�ُع رؤ�َة هذا  ألس�اِط إسرائیَل أ�ًضا على اشتراكِ 

تسجیِل تقس�ِم أنص�ِة أراضِي عبِر األردِن على �لِّ س�ٍط في شرِق األردن. �ما نجُد الشيَء نفَسه في 
سجلِّ تقس�ِم أنص�ِة غرِب األردن. لم �كتِف الكاتُب بتسجیِل ما أُعطَي ألس�اِط یهوذا، وأفرا�م، ومنسى، 

َل أ�ًضا ما أُعطي لألس�اِط ا صت لس�ِط بل َسجَّ لصغرى. واألكثُر من هذا أَنه حدَد المدَن التي ُخصِّ
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 الوي.
َز اعتقاَده الراسَخ �أنَّ  لجم�عِ فإنَّ االنت�اَه التفصیليَّ الذي أواله الكاتُب   أس�اِط إسرائیَل قد عزَّ

األس�اِط قد إسرائیَل ال بدَّ أن �سكنوا في أرِض الموعِد. و�حلوِل وقِت �تا�ِة السفِر، �انت �عُض  جم�عَ 
ذابت داخَل أس�اٍط أخرى. و�انت أس�اٌط أخرى قد خِسَرت أراضیها أماَم األعداِء هنا وهناك. و�حلوِل 
وقِت تدمیِر األشور�یَن لمملكِة إسرائیَل الشمال�ِة، وغزو ال�ابلییَن لیهوذا، لم تبَق سوى �ق�ٍة من شعِب 

بدٍأ ال بدَّ أن �جاهَد ألجِله �لُّ واحٍد من بني إسرائیَل. في میراِث األس�اِط. لكن أصرَّ الكاتُب على م هللاِ 
 على جم�ِع شعِب إسرائیَل أن �حصلوا على نصیِبهم الشرعيِّ من أرِض الموعد.

ل�ِة  درسنا ��ف یتناوُل سفُر �شوَع میراَث أس�اِط إسرائیَل من خالِل فحِص الحدوِد األوَّ
ددِة. واآلن، لننتقْل إلى الخطوِة الثالثِة الرئ�س�ِة من درِسنا لمیراِثهم، واألنص�ِة الخاصِة لألس�اِط المح

 وهي: الوحدُة القوم�ُة إلسرائیَل.
 
 

 الوحدة القوم�ة
 

انقسمت أس�اُط إسرائیَل، مراٍت �ثیرًة عبَر القرون، وانقلَب أحُدهم على اآلخِر. وقد أدرَك �اتُب 
ما لم تتَّحُد األس�اُط مًعا �شعٍب  هللاِ ي توس�ِع ملكوِت سفِر �شوَع أنَّه لم �كن �إمكاِن إسرائیَل التقدُم ف

َد نزاٌع شدیٌد في زمِن  واحٍد. ولكي یتناوَل الكاتُب هذه القض�َة، ختَم هذا القسَم من السفِر �قصٍة فیها هدَّ
 �شوَع الوحدَة القوم�َة إلسرائیَل.

ٍة إلى انفصاٍل �بیٍر وطب�عيٍّ بین كما رأینا عدَة مراٍت، یلفُت سفُر �شوَع االنت�اَه �صورٍة متكرر 
أس�اِط إسرائیَل في عبِر األردنِّ وغرِب األردن. �ان هذا التقس�ُم الجغرافيُّ مصدَر إزعاٍج في زمِن �شوَع 
ألنَّه �اَد أن یؤدَي إلى حرٍب بیَن األس�اِط الواقعِة على جانبيِّ نهِر األردن. و�التالي، ف�ما �اَن الكاتُب 

لثاني من السفِر، الذي یدوُر حوَل میراِث أس�اِط إسرائیَل، استعاَد إلى الذاكرِة ��ف قاَد �ختُم القسَم ا
�شوُع األس�اَط في عبِر األردنِّ وغرِب األردِن إلى الحفاِظ على وحدِتهم. أوضحت هذه األحداُث ��ف 

 كان ین�غي على مستمع�ه األصلییَن أن �ُحلُّوا نزاعاٍت مماثلٍة في زماِنهم.
�ُع النمَط نفَسه في حدیِثنا عن الوحدِة القوم�ِة إلسرائیَل، من خالِل النظِر أوًال إلى اله�كِل سنت

 والمحتوى لهذا الجزِء، ثم إلى المعنى األصليِّ له. لنتناوَل أوًال اله�كَل والمحتوى لهذا األصحاِح.
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 اله�كل والمحتوى 
 

، واضحًة وم�اشرًة للغا�ِة، حیث تنقسُم 22 كانت قصُة الوحدِة القوم�ِة إلسرائیَل، في األصحاحِ 
�المشكلِة الصادمِة عن بناِء مذ�ٍح من ِقَبِل  10-1إلى خمِس خطواٍت رئ�س�ٍة. فهي تبدُأ في األعداِد 

 أس�اِط عبِر األردن. 
 

 بناء المذ�ح
 

ِط ف�عَد انتصاراِت إسرائیَل في غرِب األردن، أرسَل �شوُع أس�اَط رأو�یَن، وجاَد، ونصَف س�
ى �ي �عودوا إلى میراِثهم في شرِق نهِر األردن. وحذََّرهم �أن �ظلوا أمناًء نحَو ِهللا. وحین ارتحلت  منسَّ
أس�اُط عبِر األردن، بنوا مذ�ًحا �بیًرا وفخًما قرَب نهِر األردن. لكن حین َسِمَعت بهذا أس�اُط غرِب 

 في خ�مِة موسى.األردن، ظنوا أن المذ�َح قد أق�َم �بدیٍل لمذ�ِح الربِّ 
 

 التهدید �الحرب
 

�ظهوِر التهدیِد �الحرِب. فإذ خَشت أس�اُط غرِب  14-11تزداُد حدُة القصِة في األعداِد 
األردِن أن �جلَب هذا المذ�ُح الذي أقاَمْته أس�اُط عبَر األردِن غضَب ِهللا على جم�ِع إسرائیَل، خطَّطوا 

الحرِب، أرسلوا أوًال وفًدا یتكوُن من فینحاَس ابن ألعازَر، وعشرِة للهجوِم. لكن، في محاولٍة منهم لتجنُِّب 
 رجاٍل من الرؤساِء لمواجهِة أس�اِط عبِر األردن.

 
 المواجهة

 
، المواجهَة التي وقعت بین هذا 31-15تذ�ُر نقطُة التحوِل الطو�لِة لهذه القصِة، في األعداِد 

بتقد�ِم  هللاِ �وِن هذا المذ�ِح الُمشّیِد حدیًثا انتهاًكا لوص�ِة  الوفِد وأس�اِط عبِر األردن. حذََّر الوفُد من
الذ�ائِح فقط في خ�مِة االجتماِع. لكن أوضَح القادُة من عبِر األردِن في حماٍس أَنهم لم یبنوا مذ�حهم 

ألس�اُط هذا لتقد�ِم الذ�ائِح. بل أَنه �اَن رمًزا لوحدتهم مع األس�اِط األخرى، ألَنهم خشوا أن ترفَضهم ا
 األخرى من األمِة. و�ردِّ فعٍل على هذا، ابتهَج الوفُد ألنَّ أس�اَط عبِر األردِن لم �خونوا الرب.
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 توقف التهدید

 
مع توقِف التهدیِد �الحرِب. أدلى الوفُد  33و 32�ظهُر حدُث الهبوِط في القصِة في األعداِد 
  َهللا، وتوقَّفوا في الحاِل عن الحدیِث عن الحرِب.بتقر�ِره �شأِن ما عِرفوه، و�ار�ت أس�اُط غرِب األردنِّ 

 
 تسم�ة المذ�ح

 
ِة الدرام�ِة للقصِة في لعدِد  من خالِل تسم�ِة المذ�ِح. فقد أظهَر  34ثم ظهَر الحلُّ النهائيُّ للحدَّ

ائلیَن: "ِألَنَُّه أس�اُط عبِر األردنِّ نوا�اهم بتسم�ِة مذ�ِحهم الذي عنَد األردنِّ "شهادًة". وفَّسروا االسَم ق
َشاِهٌد َبْیَنَنا َأنَّ ٱلرَّبَّ ُهَو �ُ�". و�هذا، أكدت أس�اُط عبِر األردنِّ على دوافِعهم النبیلِة، ورغبِتهم في أن 

موا الذ�ائَح فقط في خ�مِة االجتماِع، والتزاِمهم �الوحدِة القوم�ِة إلسرائیَل.  �قدِّ
ه القصِة عن الوحدِة القوم�ِة إلسرائیَل في االعت�اِر، بوضِعنا اله�كَل والمحتوى األساسيَّ لهذ

 ین�غي أن ندلَي ب�عِض التعل�قاِت عن المعنى األصليِّ لها.
 

 المعنى األصلي
 

. تشرُح 22ل�س من الصعِب أن نرى لماذا ختَم الكاتُب هذا القسَم من سفِره �قصِة األصحاِح 
نِت األس�اُط من الحفاِظ عل ى وحدِتهم، حتَّى أماَم احتماالٍت ضخمٍة لحدوِث نزاٍع. هذه القصُة ��ف تمكَّ

فقد استعدْت أس�اُط غرِب األردنِّ عن حٍق لمعاق�ِة أس�اِط عبِر األردنِّ ألجِل ما ظنوا أَنه تمرٌد صارٌخ 
. هللاِ على ِهللا. لكنَّهم تحققوا من الوضِع في حكمٍة، وابتهجوا في سروٍر بوحدِتهم القوم�ِة في ع�ادِة 

ت هذه األحداُث أماَم المستمعیَن األصلییَن مساًرا لكي یت�عوه �لَّما نشَبت صراعاٌت مماثلٌة بین رسم
 أس�اِط إسرائیَل.

نستط�ُع أن نرى ��َف صمََّم الكاتُب قصَته عن الوحدِة القوم�ِة �ي یرشَد األج�اَل المستقبل�َة، 
 التي رأیناها عدَة مراٍت في السفِر. وهذا من خالِل ذ�ِر الموضوعاِت الخمسِة الرئ�س�ِة نفِسها
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 السلطان اإللهي
 

، نقرُأ ��ف �اَن �شوُع، 1: 22أوًال، َ�ظهُر موضوُع السلطاِن اإللهيِّ في بناِء المذ�ِح. ففي 
مت لهم.  القائُد المعیَُّن من ِهللا، هو َمن دعا أس�اَط عبِر األردنِّ إلى العودِة إلى أراضیهم التي ُقسِّ

أنَّ "ِفیَنَحاَس ْبَن َأِلَعاَزاَر ٱْلَكاِهَن"،  13ن هذا أَنه عنَد ظهوِر التهدیِد �الحرِب، نرى في العدِد واألكثُر م
 السلطَة المعیَّنَة إله��ا، هو من قاَد الوفَد الذي خرَج من غرِب األردن. 

ه القصِة. لم لفَت الكاتُب االنت�اَه إلى �شوَع وفینحاَس �ي �شكَِّل وجهاِت نظِر مستمع�ه عن هذ
�كن علیهم أن یتعاملوا مع القصِة �اعت�اِرها سجّالً ألحداٍث ماض�ٍة ال تمتُّ لهم �صلٍة. بل دعاهم 
اشتراُك السلطاِت المعیَّنِة إله��ا إلى تطبیِق هذه األحداِث �صورٍة مالئمٍة علیهم، للحفاِظ على الوحدِة 

 القوم�ِة في أ�اِمهم.
 
 عهد هللا

 
. �ظهُر هذا الموضوُع هللاِ إلى عهِد  22تطّرُق قصُة الوحدِة القوم�ِة في األصحاِح ثانً�ا، أ�ًضا ت

�شكٍل خاٍصّ في المواجهِة التي حدثت بین وفِد غرِب األردنِّ وأس�اِط عبِر األردن. فكما نقرُأ في 
." ، لم ترغْب أس�اُط عبِر األردنِّ أن تقوَل األس�اُط األخرى: "َلْ�َس َلكُ 27و 25األعداِد  ْم ِقْسٌم ِفي ٱلرَّبِّ

ْسٍم" مترَجمٌة عن الكلمِة العبر�ِة "  7: 18شوَع �. و�ما توضُح نصوٌص مثُل سفِر )ֵחֶלק(" حیل�ككلمُة "ِ
. و�ما رأینا )ַנֲחָלה( حاالنِ ، أو "میراثٍ "�كلمِة  )ֵחֶלק( "كحیل�"، ر�َط الكاتُب �شكٍل وثیٍق �لمَة 9: 19و

َة مراٍت في هذه السلسلةِ  مع إبراه�َم وموسى.  هللاِ متصلًة بوجٍه عاٍم �عهوِد » میراث«، �انت �لمُة عدَّ
و�التالي، أرادت أس�اُط عبِر األردنِّ أن �ضمنوا أن ُتعامَلهم أس�اُط غرِب األردنِّ �اعت�اِرهم ورثًة �املیَن 

 لوعوِد العهِد التي ُقِطَعت آل�اِئهم.
مستمع�ه األصلییَن لالمسائِل �ي یؤ�َِّد على دعوِته لفَت �اتُب سفِر �شوَع االنت�اَه إلى هذه  

فقد أصرَّ على أَنه �جُب أال �غیَب البتَة عن أعیِن مستمع�ه األصلییَن حق�قُة أنَّ  .إلى الوحدِة القوم�ةِ 
�ان لهم قسٌم ونصیٌب في أرِض الموعِد،  –شماًال، وجنوً�ا، وشرًقا، وغرً�ا–جم�َع أس�اِط إسرائیَل 

 مع إسرائیَل. هللاِ عهِد متأصًال في 
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 مق�اس ناموس موسى
 

ثالًثا، تر�ُِّز أ�ًضا قصُة الكاتِب عن الوحدِة القوم�ِة إلسرائیَل على مق�اِس ناموِس موسى. ففي 
ا َأْن 5: 22المرحلِة االفتتاح�ِة للقصِة، حذََّر �شوُع أس�اَط عبِر األردن، في  ، قائًال: "ٱْحِرُصوا ِجد�

ِر�َعَة ٱلَِّتي َأَمَرُكْم ِبَها ُموَسى." وفي المواجهِة بین األس�اِط، حذََّر الوفَد الذي جاَء َتْعَمُلوا ٱْلوَ  ِص�ََّة َوٱلشَّ
�القوِل: "َعَلى ٱلرَّبِّ َال َتَتَمرَُّدوا، َوَعَلْیَنا َال َتَتَمرَُّدوا ِبِبَناِئُكْم ِألَْنُفِسُكْم  19من غرِب األردنِّ في العدِد 

، أكدت أس�اُط عبِر األردنِّ على 29عُل هذا هو �مثا�ِة انتهاٍك لناموِس موسى. وفي العدِد َمْذَ�ًحا." فف
".  مق�اِس ناموِس موسى حین هتفوا: "َحاَشا َلَنا ِمْنُه َأْن َنَتَمرََّد َعَلى ٱلرَّبِّ

 أظهَر تر�یُز الكاتِب على ناموِس موسى شرًطا محور��ا للسعي إلى الوحدِة القوم�ِة. ف�قدرِ 
أهم�ِة أن �سعى مستمعوه إلى وحدِة األمِة، لكن �ان علیهم فعُل هذا فقط �حسِب أحكاِم ناموِس 

 موسى.
 

 قوة هللا فوق الطب�ع�ة
 

فوَق الطب�ع�ِة. َ�ظَهُر هذا  هللاِ را�ًعا، تلفُت قصُة الوحدِة القوم�ِة االنت�اَه أ�ًضا إلى قوِة 
ت بین وفِد غرِب األردنِّ وأس�اِط عبِر األردن. ففي العدِد الموضوُع �شكٍل خاٍص في المواجهِة التي وقع

على أن یلعَن أس�اَط عبِر األردنِّ من خالِل تذ�یِرهم �أنَّه "َكاَن ٱْلَوَ�ُأ ِفي  هللاِ الوفُد من قدرِة  ، حذَّرَ 17
"، حین أخطَأ شعُب إسرائیَل في فغور. وفي المقابِل، �مجرَِّد سماِع فین حاَس لشرِح أس�اِط َجَماَعِة ٱلرَّبِّ

 ، حین قاَل: "ٱْلَیْوَم َعِلْمَنا َأنَّ ٱلرَّبَّ َبْیَنَنا."31فوَق الطب�ع�ِة في العدِد  هللاِ عبِر األردن، أقرَّ ببر�ِة 
فوَق الطب�ع�ِة ذ�َّرت المستمعیَن األصلییَن �أنَّ الدعوَة إلى  هللاِ هذه اإلشاراُت إلى لعناِت و�ر�اِت 

. فكما في أ�اِم �شوَع، �انوا هم أ�ًضا س�ختبرون  الوحدِة القوم�ِة في أ�اِمهم لم تكن مجرََّد شأٍن �شريٍّ
 إن سعوا إلى تحقیِق هدِف الوحدِة القوم�ِة، أو لعناِته إن أخفقوا في هذا. هللاِ بر�اِت 

 
 جم�ع إسرائیل

 
لضوَء أ�ًضا على خامًسا، ین�غي أال �فاجئنا اكتشاُف أن هذه القصَة عن الوحدِة القوم�ِة تسلُط ا

موضوِع جم�ِع إسرائیَل. تبرُز هذه الفكرُة في المرحلِة األولى من القصِة، حین أشاَر �شوُع إلى بني 



 طالدرس الثالث: میراث األس�ا                سفر �شوع

23 
 http://arabic.thirdmill.orgللحصول على فیدیوهات وموارد أخرى قم بز�ارة موقع خدمات األلفّ�ة الثالثة 

 

. وعنَد المواجهِة، أقرَّ الوفُد، في 8و 7، 3إسرائیَل على جانبيِّ نهِر األردنِّ �أنَّهم "أخوٌة" في العدِد 
ِب إسرائیَل �مكُن أن تجلَب غضَب ِهللا على جماعِة ، �أنَّ خط�َة ال�عِض من شع20و 17العددیِن 

. وفي العدِد  ، تنتهي القصُة بتصر�ٍح عن وحدان�ِة إ�ماِن شعِب إسرائیَل حین ُسمِّي 34إسرائیَل �كلٍّ
 ."َشاِهٌد َبْیَنَنا َأنَّ ٱلرَّبَّ ُهَو ��ُ "المذ�ُح 

ُة التوتِر بین أس�ا ِط إسرائیَل في زمِن �شوَع �سبِب أوضَح �اتُب سفِر �شوَع ��ف هدأت ِحدَّ
االلتزاِم الشدیِد بوحدِة أس�اِط إسرائیَل. وفعَل هذا �ي یدعَو مستمع�ه األصلییَن إلى المستوى ذاِته من 

 االلتزاِم �الوحدِة القوم�ِة في زماِنهم أ�ًضا.
ل�َة  رأینا في درِسنا حتى اآلَن ��ف تناوَلت روا�ُة الكاتِب عن میراِث أس�اِط إسرائیلَ  الحدوَد األوَّ

لألرِض، واألنص�َة الخاصَة لمیراِث أس�اِط إسرائیَل، وترس�َخ الوحدِة القوم�ِة بین األس�اِط. اآلن، ِصْرنا 
في وضٍع �سمُح لنا �االنتقاِل إلى فكرِتنا األخیرِة في هذا الدرِس، وهي التطبیُق المس�حُي لهذا القسِم 

 من السفِر.
 

 التطبیق المس�حي
 

ا  ُذكرت َم إرشاًدا عمل��ا جد� التفاصیُل الكثیرُة لهذا القسِم من سفِر �شوَع �غرِض أن تقدِّ
ليِّ الذي أخَذه آ�اؤهم.  للمستمعیَن األصلییَن. فقد تناوَل الكاتُب مدَى أهم�ِة تأمیِن مستمع�ه للمیراِث األوَّ

روا ق�مَة األنص�ِة الخاصِة التي أعطاها  ُهللا لكلِّ س�ٍط. �ما دعاهم إلى أن وأوضَح ��ف ین�غي أن �قدِّ
یتمثلوا �حفاِظ شعِب إسرائیَل على الوحدِة القوم�ِة في زمِن �شوَع. لكن ��ف لنا أن نطبَِّق نحن على 
َر أنَّ ما حدَث في زمِن  أنفِسنا هذه الدروَس العمل�َة عن میراِث أس�اِط إسرائیَل؟ ب�ساطٍة، علینا أن نتذ�َّ

 لشعِ�ه في المس�ِح. هللاِ ٍة نحَو التتم�ِم األعظِم لمیراِث �شوَع �ان مجرََّد خطو 
سنتناوُل التطبیَق المس�حيَّ لهذا القسِم من سفِر �شوَع في ضوِء ��ف�ِة تتم�ِم المس�ِح لمیراِث 
أس�اِط إسرائیَل في المراحِل الثالثِة من ملكوِته: تأس�ُس الملكوِت في مجیِئه األوِل، واستمرار�ُة الملكوِت 

َر تار�ِخ الكن�سِة، واكتماُل الملكوِت في مجیِئه الثاني. لنتناوْل أوًال ��ف ین�غي أن نطبَِّق میراَث عب
 أس�اِط إسرائیَل في ضوِء تأس�ِس ملكوِت المس�ِح.
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 التأس�س
 

َس المس�ُح ملكوَته الَمس�َّانيَّ في مجیِئه األوِل، �ان شعُب إسرائیَل قد قضوا مئاِت السنواتِ   حین أسَّ
مشّتتیَن �عیًدا عن أرِض الموعِد. بل وقد عاَش َمن رجعوا إلى فلسطیَن تحَت ُطغ�اِن األمِم أمًَّة �عد 
األخرى. لكن لم �فقْد األمناُء في إسرائیَل رجاَءهم قطُّ في استرجاِع میراِثهم في أرِض الموعِد. واشتاقوا 

 الَم أجمَع تحَت حكِم المس�َّا.بلهفٍة إلى الوقِت الذین ف�ه سیتسُع میراُثهم ل�شمَل الع
  

�عوُد وعُد ِهللا إلسرائیَل �أرٍض حتى إلى جنِة عدن. �لَف ُهللا الجنَس ال�شرَي في 
الجنِة �أن ُ�خِضعوا، ال الجنَة وحدها، بل األرَض �أكمِلها. و�التالي، نرى في ه�ِة 

، ومدَّ حدوِد ملكوِت أرِض الموعِد تردیًدا لصدى الوعِد �التسلُِّط على األرِض �أكمِلها
ِهللا. ونبدُأ في إدراِك لمحٍة عن هذا في ُملِك داوَد �ما نقرُأ في المزموِر الثاني 

أو في رؤ�ا إشع�اَء عن دوِر  – "ٱْسَأْلِني َفُأْعِطَ�َك ٱْألَُمَم ِمیَراًثا" – 72والمزموِر 
ُد صدى العهِد  َوُأَ�اِرَ�َك "اإلبراه�ميِّ إسرائیَل �أن �صیروا بر�ًة لجم�ِع األمِم، مما یردِّ

من سفِر إشع�اَء،  2ولهذا، في األصحاِح  ."... َوَتَتَ�اَرُك ِف�َك َجِم�ُع َقَ�اِئِل ٱْألَْرضِ 
نقرُأ ��ف ستر�ُض األمُم إلى إسرائیَل، وعن شهادِتها عن المس�ِح، أو عن المس�َّا. 

سرائیَل إلى ذلك الدوِر و�التالي، �انت خدمُة �سوَع في مجیِئه األوِل هي أن یردَّ إ
َفٱْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا َجِم�َع "�أن �كونوا نوًرا لألمِم. ولهذا �قوُل، في نها�ِة إنجیِل متى: 

. ثم نرى في سفِر أعماِل "ٱْألَُمِم ... َوَعلُِّموُهْم َأْن َ�ْحَفُظوا َجِم�َع َما َأْوَصْیُتُكْم ِ�هِ 
ُد ع�ارُة  اذهبوا ": 43أ�ًضا صدى إشع�اَء » وديتكونون شه«الرسِل ��ف ُتَردِّ

. و�التالي، �مثُِّل وعُد أرِض "وأخبروا �أنه ل�س سوى مخلٍِّص واحٍد لجم�ِع األمِم
 الموعِد �لَّ العالِم، وَتَسلَُّط ِهللا على األرِض �أكملها.

 د. جر�ج بیري  —
 

َه تتم�ِم هذا الرجاِء. و�ما یوضُح العهُد الجدیُد أن المجيَء األوَل ل�سوَع �ان خطوًة رئ�س�ًة تجا
أو �ما قاَل بولُس في رسالِة روم�ة  ."َواِرًثا ِلُكلِّ َشْيءٍ "، إنَّ َهللا جعَل �سوَع 2: 1لعبرانییَن اتقوُل رسالُة 
: 3واألكثُر من هذا، تخِبُرنا نصوٌص مثُل رسالِة غالط�ة  ."َواِرًثا ِلْلَعاَلمِ "عن �سوَع:  13: 4األصحاِح 

َوَرَثٌة "، نحُن 17: 8و�كلماِت رسالِة روم�ة  ."ُ�ْنُتْم ِلْلَمِس�ِح، َفَأْنُتْم ِإًذا ... َحَسَب ٱْلَمْوِعِد َوَرَثةٌ َفِإْن " 29
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 ."... َوَرَثُة �ِ� َوَواِرُثوَن َمَع ٱْلَمِس�حِ 
قد  ولهذا تذ�ُر األناجیُل األر�عُة أنَّ �سوَع خدَم عبَر حدوِد میراِث أس�اِط إسرائیَل الذي �ان

َم لهم في زمِن �شوَع. فقد خدَم هو وتالمیُذه في �لٍّ من األراضي الشمال�ِة والجنو��ِة لغرِب األردن.  ُقسِّ
وفي �عِض األح�اِن، خدموا في عبِر األردِن أ�ًضا. �ان �سوُع طواَل الوقِت �جمُع لنفِسه �ق�ًة أمینًة من 

ذا، جمَع المس�ُح، الذي �ان قد صعَد لتوِّه إلى أس�اِط إسرائیَل، سیرثون األرَض معه. واألكثُر من ه
َماءِ "السماِء، في أورشل�َم ممثلیَن من أس�اِط إسرائیَل، بدأوا یت�عوَنه  ، �ما �خبُرنا "ِمْن ُ�لِّ ُأمٍَّة َتْحَت ٱلسَّ

 .5: 2سفُر أعماِل الرسِل 
كوِت المس�ِح هي انسكاُب لكن في المجمِل، ُتَعدُّ الصلُة األهمُّ بین میراِث إسرائیَل وتأس�ِس مل

، أشاَر الرسوُل 14: 1الروِح القدِس على الكن�سِة التي بدأت في یوِم الخمسیَن. في رسالِة أفسس 
، دعاه بولُس 5: 5و 22: 1�ورنثوَس  2. وفي رسالِة "ُعْرُ�وُن ِمیَراِثَنا"بولُس إلى الروِح القدِس �أَنه 

أو الدفعَة األولَى من میراِثنا المستقبليِّ –َر بولُس الروَح عر�وًنا لكن �ي نفهَم لماذا اعتب "عر�وًنا."أ�ًضا 
َر أَنه  –في المس�حِ  ، �اَن الروُح هو الذي جلَب 2و 1 �حسِب سفِر التكو�ِن األصحاحنحتاُج أن نتذ�َّ

، أنَّ روَح 4و 3: 44الترتیَب إلى الخل�قِة في البدِء. وُتبیُِّن نبواٌت في العهِد القد�ِم، مثُل سفِر إشع�اَء 
ِهللا سُ�حِدُث أ�ًضا تجدیًدا للخل�قِة في أ�اِم المسّ�ا. ففي الواقِع، إنَّ عط�َة الروِح القدِس لكن�سِة المس�ِح 
، المعَطى لنا في تأس�ِس ملكوِت  دِة. فهو جزٌء من میراِثنا العالميِّ هي عر�وُن هذه الخل�قِة المجدَّ

 عنَد عودِة المس�ِح.المس�ِح، منتظر�َن اكتماَل �لِّ شيٍء 
ولهذا السبِب، تت�ُح لنا الموضوعاُت الكبرى التي تظهُر �صورٍة متكررٍة في هذا القسِم من سفِر 
�شوَع فرًصا �ي نتأمَل في عر�وِن میراِثنا في الروِح القدِس. فكما وزََّع �شوُع میراَث إسرائیَل في أرِض 

، هكذا وزعَ  �سوُع ورسُله وأنب�اؤه میراَث المؤمنیَن في الروِح القدِس  الموعِد من خالِل السلطاِن اإللهيِّ
، هكذا �ان توز�ُع �سوَع هللاِ �سلطاٍن إلهيٍّ أ�ًضا. و�ما �اَن توز�ُع �شوَع لألراضي متأصًال في عهِد 

تتم�ًما للعهِد الجدیِد في المس�ِح. �ان میراُث إسرائیَل في عهِد �شوَع  هللاِ للروِح القدِس على شعِب 
ِب مق�اِس ناموِس موسى، و�ان توز�ُع الروِح القدِس هو نتاُج طاعِة المس�ِح الكاملِة لناموِس �حس

فوَق  هللاِ موسى، في ضوِء اإلعالِن اإلضافيِّ من ِهللا �عد زمِن موسى. اعتمَد میراُث إسرائیَل على قوِة 
َع، �انت هناك قوٌة فوَق طب�ع�ٍة الطب�ع�ِة، و�وضُح العهُد الجدیُد أَنه في أثناِء المجيِء األوِل ل�سو 

أعظُم عاملًة في توز�ِع الروِح القدِس. �ما أنَّ نطاَق مبدِأ ضمِّ جم�ِع إسرائیَل في زمِن �شوَع قد اتََّسَع 
في تأس�ِس الملكوِت. لم تكن ال�ق�ُة األمینُة من بني إسرائیَل هم وحَدهم من نالوا عر�وَن میراِث المس�ِح 

 بل أ�ًضا ناله المؤمنوَن من األمِم.في الروِح القدِس، 
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َهنا التطبیُق المس�حيُّ لمیراِث أس�اِط إسرائیَل  �عد أن استعرضنا في إ�جاٍز ��ف ین�غي أن یوجِّ
نحَو تأس�ِس ملكوِت المس�ِح، ین�غي أن نتناوَل أ�ًضا ��ف ینطبُق هذا المیراُث على استمرار�ِة ملكوِته 

 عبَر تار�ِخ الكن�سِة.
 

 ر�ةاالستمرا
 

بیَن المجيِء األوِل والمجيِء الثاني ل�سوَع، یواصُل المس�ُح م�ار�َة شعِ�ه �عرابیَن من العالِم 
اآلتي بواسطِة روِحه. و�ما دعا سفُر �شوَع شعَب إسرائیَل إلى التقدِم إلى األماِم عن طر�ِق تأمیِن 

 في الروِح القدِس. علینا أن "نسلَك أرِض الموعِد، هكذا یدعونا العهُد الجدیُد إلى التقدِم إلى األمامِ 
. أ�ًضا، �ما 18: 5، و"نمتلُئ �الروِح" �حسِب رسالِة أفسَس 16: 5�الروِح"، �حسِب رسالِة غالط�ة 

وا �األنص�ِة الخاصِة لكلِّ س�ٍط، على أت�اِع المس�ِح  كاَن على المستمعیَن األصلییَن لسفِر �شوَع أن ُ�ِقرُّ
وا �شيٍء مماثٍل  "َفَأْنَواُع َمَواِهَب َمْوُجوَدٌة،  4: 12�ورنثوَس  1في الروِح القدِس. فكما تعلُِّم رسالُة أن �قرُّ

وَح َواِحٌد." عالوًة على ذلك، ُدِعَي المستمعوَن األصلیوَن لسفِر �شوَع إلى السعي نحو تحقیِق  َوَلِكنَّ ٱلرُّ
، دعا الرسوُل بولُس 3: 4سالِة أفسَس الوحدِة في أثناِء سكناهم مًعا في میراِث أرِض الموعِد. وفي ر 

وِح."  أت�اَع المس�ِح إلى أن �كونوا "ُمْجَتِهِدیَن َأْن َتْحَفُظوا َوْحَداِن�ََّة ٱلرُّ
في ضوِء هذا، �لما وجْدنا الموضوعاِت الخمسَة الرئ�س�َة لهذا القسِم من سفِر �شوَع، تتاُح لنا 

ا �عد اآلخِر. فكما أقَر �شوُع �السلطاِن اإللهيِّ وراَء فرٌص لتمییِز ��ف ین�غي أن نح�ا للمس�ِح یومً 
میراِث إسرائیَل، علینا أن نقرَّ نحُن �السلطاِن اإللهيِّ في المس�ِح، �أن نطلَب میراَثنا في الروِح القدِس 

ليِّ متأصًال في عهِد  �مكُننا أن ، هللاِ ول�س في أموِر هذا العالِم. و�ما �اَن حقُّ إسرائیَل في میراِثهم األوَّ
نثَق نحُن في أنَّ الروَح القدَس �خِتُمنا لیوِم الفداِء، �سبِب العهِد الجدیِد في المس�ِح. و�ما ناَل إسرائیُل 
ليَّ في خضوِع لمق�اِس ناموِس موسى، هكذا نح�ا نحُن في میراِث الروِح القدِس حیَن ُ�طبَُّق  میراَثهم األوَّ

فوَق  هللاِ الجدیِد. و�ما أُعطَي میراُث إسرائیَل من خالِل قوِة ناموُس موسى في ضوِء إعالِن العهِد 
، هكذا هللاِ الطب�ع�ِة، هكذا ینسكُب میراُثنا �قوِة روِح  . و�ما أخَذ جم�ُع إسرائیَل نصیً�ا في میراِثهم القوميَّ

 دِس.�شترُك أت�اُع المس�ِح من �لِّ قبیلٍة وأمٍة على األرِض في المیراِث نفِسه في الروِح الق
إنَّ التطبیَق المس�حيَّ لمیراِث أس�اِط إسرائیَل ال یتعلُق فقط �ما عِمله المس�ُح في تأس�ِس 
ملكوِته، أو بوضِعنا الحاليِّ في أثناِء استمرار�ِة ملكوِته، لكنَّه أ�ًضا �شدُد رجاَءنا في المیراِث الذي 

 سنناُله عنَد اكتماِل ملكوِته.
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 االكتمال

 
، لدینا، أنا وأنت، رجاٌء �قینيٌّ �أنَّه حیَن �عوُد �سوُع، س�ملُك على 1: 21 �حسِب سفِر الرؤ�ا

، وس�متُد ملكوُت ِهللا  "َسَماء َجِدیَدة َوَأْرض َجِدیَدة." فإَن الخل�قَة الساقطَة سُتمحَُّص �الناِر، وسُی�اُد الشرُّ
صیِب المس�ِح وحَده. ففي سفِر الرؤ�ا إلى �لِّ أنحاِء الخل�قِة. لكن لن تكوَن هذه الخل�قُة الجدیدُة من ن

، نقرُأ أنَّه في ذلك الیوِم العظ�ِم س�عِلُن ُهللا أنَّ "َمْن َ�ْغِلْب َیِرْث ُ�لَّ َشْيٍء." و�ذ نحُن شعُب ِهللا، 7: 21
 األبدي. میراُثناستكوُن الخل�قُة الجدیدُة هي 

قسِم من سفِر �شوَع بتحو�ِل أنظارِنا لهذا السبِب، تقوُم الموضوعاُت الخمسُة الرئ�س�ُة في هذا ال
إلى الرجاِء الذي لنا عنَد اكتماِل ملكوِت المس�ح. فكما أحاَط السلطاُن اإللهيُّ �ما فعَله �شوُع في زمِنه، 
ُم �سوُع أوامَر ِهللا �شكٍل �امٍل وتاٍم حیَن �عوُد في المجِد. و�ما �ان میراُث إسرائیَل مضموًنا  هكذا سیتمِّ

، هكذا میراُثنا النهائيُّ مضموٌن من خالِل العهِد الجدیِد في المس�ِح. و�ما وزَع �شوُع هللاِ هِد من خالِل ع
میراَث إسرائیَل �حسِب مق�اِس ناموِس موسى، هكذا س�شا�ُه �لُّ واحٍد من أت�اِع المس�ِح صورَة المس�ِح 

و�ما نتَج امتالُك إسرائیَل لمیراِثهم عن قوِة تماًما، وسیتمُم مق�اَس �لِّ اإلعالِن اإللهيِّ في العالِم اآلتي. 
فوَق الطب�ع�ِة، هكذا سَ�ستعِلُن ُهللا قوَته �ما لم �حدْث من قبل حیَن �عوُد المس�ُح. و�ما شمَل  هللاِ 

 میراُث إسرائیَل جم�َع إسرائیَل، هكذا �لُّ َمن هو في المس�ِح سیناُل میراَثه األبديَّ في العالِم اآلتي.
 
 

 الخاتمة
 

في هذا الدرِس، استعرضنا میراَث أس�اِط إسرائیَل في القسِم الثاني الرئ�سيِّ من سفِر �شوَع. 
ل�ِة لمیراِث إسرائیَل من خالِل وصِفه ألرِض إسرائیَل في  ورأینا ��ف أعطى الكاتُب األولو�َة للحدوِد األوَّ

مت في زمِن �شوَع، كلٍّ من غرِب األردنِّ وعبِر األردن. �ما تناوْلنا األنص�َة الخا صَة لألس�اِط التي ُقسِّ
في �لٍّ ِمن عبِر األردنِّ وغرِب األردن. ورأینا ��ف أیََّد الكاتُب الوحدَة القوم�ة بین جم�ِع أس�اِط 
ًدا في زمِن �شوَع. وأخیًرا، تناوْلنا التطبیَق المس�حيَّ  إسرائیَل، حین روَى ��ف ظلَّ شعُب إسرائیَل موحَّ

 ن سفِر �شوَع في ضوِء تأس�ِس ملكوِت المس�ِح، واستمرار�ِته، واكتمالِه.لهذا القسِم م
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أّكَد �اتُب سفِر �شوَع لمستمع�ه على أهم�ِة إقراِرهم �ما حقَقه ُهللا تحَت ق�ادِة �شوَع. والیوَم، 
. علینا �أت�اٍع للمس�ِح أن نفعَل نفَس الشيِء. فنحُن َنعَلُم أنَّ �سوَع قد ضمَن لنا �الفعِل می راَثنا األبديَّ

ونحُن نح�ا، یوًما فیوم، �عر�وِن هذا المیراِث في الروِح القدِس. ونتوُق بلهفٍة إلى ذلك الیوِم الذي ف�ه 
ُم  �عوُد المس�ُح في المجِد. في ذلك الیوِم، س�أخُذ المس�ُح مكانَته الصح�حَة �وارٍث لكلِّ شيٍء، وس�قسَّ

 ى جم�ِع َمن َوَضعوا ثقَتهم ف�ه إلى األبِد.المیراَث العظ�َم للخل�قِة الجدیدِة عل
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 المشار�ون 
 

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

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.

 

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

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

 
وراعي  ،هو أستاذ شر�ك لالهوت الكتابّي �الكلّ�ة المعمدانّ�ة الجنو�ّ�ة لالهوتد. ج�مس هامیلتون 

 كن�سة �ینوود المعمدانّ�ة.
 

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

 نائب الرئ�س للتخط�ط االسترات�جي �خدمات األلفّ�ة الثالثة.هو  د. جر�ج بیري 
 

 أستاذ شر�ك للعهد القد�م �كلّ�ة جوردون �ونو�ل لالهوت.هو  توم بترد. 
 

 أستاذ العهد الجدید �كلّ�ة جوردون �ونو�ل لالهوت.هو  د. دوجالس ستوارت
 

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

 هو خادم مع �ن�سة المس�حیین األحرار في بوالندا. ق. هنر�ك تور�ان�ك


