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 الدرس الثاني والعشرون

 أخذ األرض
 22: 2-1: 1يشوع 

 
 مقدمة  .1

ويشمل هذا القسم " .األنبياء"حسب األسفار القانونية للكتاب املقدّس العربي، يرتأس سفر يشوع القسم الثاني من العهد القديم املسمّى 

ويعكس  .  شوع عن األسفار اخلمسة السابقة اليت تشكّل التوراةوهذا مييّز سفر ي  1 .بعض األسفار التارخيية باإلضافة إىل األنبياء الكتّاب

ال يُذكر مؤلّف هذا السفر يف أي موضع من الكتاب املقدّس، .  عنوان السفر الطبيعة الرئيسية للمادة السردية، وليس بالضرورة الكاتب

ويعرتف معظم الباحثني احملافظني بوجود أدلة (.  06: 02انظر )على الرغم من أنه أمر ممكن جدّاً أن يكون يشوع هو كاتب هذه املادة 

 (.11-02: 02مثالً )على بعض األعمال التحريرية الالحقة 

 

سفر "إذ ميكن أن توحي إشارة الكاتب إىل .  غري أنه توجد إشارات إىل أن بعض الزمن قد مرّ بني أحداث سفر يشوع وإكمال كتابة السفر

وفضالً عن ذلك، فإن (.  على الرغم من أنه ال ميكننا أن نقرر تاريخ هذا املصدر)املعلومات اعتماده على مصدر سابق هلذه " ياشر

: 8؛ 06: 7؛ 05: 6؛ 2: 5؛ 2: 2الحظ )قد يوحي بأن مدّة زمنية قد مضت قبل كتابة سفر يشوع " إىل هذا اليوم"تكرار تعبري 

ه األمور بعني االعتبار، فإنه جيب أن تبقى املسألة وبأخذ كل هذ(.  12: 16؛ 61: 15؛ 11: 11؛ 07: 12؛ 07: 2؛ 08-02

 .مفتوحة
 

 عالقة السفر بالتوراة  .2

.  ومرة أخرى أقول إن مفتاح فهمنا للعهد القديم هو العهد اإلبراهيمي.  سفر يشوع تكملة مناسبة لألسفار اخلمسة األوىل من العهد القديم

ولكي تتحقق مقاصد .  ولعمل هذا اختار أمّة واحدة تكون وسيطاً لربكته.  ألرضفقد كانت هذه خطّة يهوه جللب الربكة لكل قبائل ا

                                                 
قة العهد مع أخبار بين إسرائيل اليت تقدّم تفسرياً الهوتياً للتاريخ العربي يف ضوء عال"ويشكّل هذا ".  األنبياء السابقني"يُعرف القسم الذي يتألف من يشوع وقضاة وصموئيل وملوك باسم  1

لنقاش حول املدرسة التثنوية  .(Hill and Walton,  A Survey of the Old Testament, 201)." يهوه والربكات واللعنات القومية املالزمة لطاعة شروط العهد أو عصياهنا

 ”,Hill and Walton, 203. Cf . Gordon Wenham. “The Date of Deuteronomy: Linch-Pin of Old Testament Criticismالتأثُّر، انظر، 

Themelios 10: 3 (1985): 15-20, and 11: 1 (1986): 15-18.    
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تشكيل  18-1نرى يف خروج .  يسكن فيها الشعب وأرضيربط الشعب،  ودستور، شعب: اهلل مع هذه األمّة، لزمت ثالثة أمور

 .الشعب

ي الالويني والتثنية الدستور األساسي، مع وجود وتكمل مادة سفر.  ، نتعرّف إىل دستور يربط يهوه بشعبه10عدد  -12ويف خروج 

سيبيّن سفر .  وهذا هو ما يركّز عليه سفر يشوع.  والعنصر الثالث هو األرض.  أنظمة متكّن يهوه من أن حيكم كملك يف وسط شعبه

ال انتظاره المتالك األرض املرتبط وكان هذا هو التوقع الذي ط.  يشوع كيف أن اهلل فعَّل ونفَّذ قصده اإلهلي بإعطاء إسرائيل أرض كنعان

وتوجد بطبيعة احلال دروس كثرية .  وهكذا فإن االهتمام الرئيسي لسفر يشوع هو بأمانة يهوه للعهد.  باألرض منذ بداية العهد اإلبراهيمي

 .مصاحبة هلذا األمر، ألن حتقيق العهد ال يأتي إالّ بالطاعة
 

 غرض السفر  .3

وألن هذا .  التحقيق التارخيي لربكة يهوه املوعودة بوطن قومي، حيث أنَّ هذا كان متوقّعاً يف األسفار اخلمسة كُتب سفر يشوع بغرض تتبُّع

واملبدأ العامل يف احتالل األرض هو أن يهوه يستخدم طاعة الشعب .  السفر ميثّل حتقيق يهوه لقصده، فإن النجاح هو نقطة الرتكيز املركزية

 .21: 01و 01: 11وحنن نرى عنصر النجاح والتحقيق يف يشوع .  قق كل وعد يصدَّقفاهلل حي.  لكي حيقق وعده
 

فأخذ يشوع كل األرض حسب ما كلَّم به الرب موسى، وأعطاها يشوع مُلكاً إلسرائيل حسب فِرقهم "  - 01: 11يشوع 

 ."  وأسباطهم، واسرتاحت األرض من احلرب

ألرض اليت أقسم أن يعطيها آلبائهم، فامتلكوها وسكنوا هبا، فأراحهم الرب فأعطى الرب إسرائيل مجيع ا"- 25-21: 01يشوع 

حواليهم حسب كل ما أقسم آلبائهم، ومل يقف قدّامهم رجل من مجيع أعدائهم بل دفع الرب مجيع أعدائهم 

 ".مل تسقط كلمة واحدة من مجيع الكالم الصاحل الذي كلّم به الرب بيت إسرائيل، بل الكل صار.  بأيديهم
 

 :كي مجلة تعبّر عن قصد سفر يشوع تعكس التعليقات السابقةتوال. صاغ د

يهدف سفر يشوع إىل إظهار التحقيق التارخيي للوعد الذي قطعه يهوه لآلباء وموسى بأن يعطي إسرائيل أرض كنعان حبرب 

 0.مقدّسة

 

 أحوال أرض كنعان .2
                                                 
0 Geoffrey W. Bromiley, ed. The International Standard Bible Encyclopedia (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Pub. Co., 

1982), s.v. “Joshua, Book of,” by Bruce K, Waltke, 2: 1134-35.    
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، واليت كان لكل واحدة (أي كل مدينة عبارة عن دولة" )الدول-املدن"ى مليئة مبا يسمّ( ق م1222حوايل )كانت األرض يف زمن يشوع 

.  وهذا مشابه من وجوه عديدة للنظام اإلقطاعي الذي اتسمت به أوروبا يف العصور الوسطى.  منها ملِكها اخلاص وحكومتها املستقلّة

وقد قسّمت مصر تلك األرض إىل .  ت سيطرة مصرالدول مل تكن حرّ ة حرّية كاملة، ألهنا كانت موجودة حت –غري أن هذه املدن 

، ثورة (ق م 1252-1522)وقد واجه حتتموس الثالث، فرعون مصر .  وحدات جغرافية وأسّست مراكز إدارية عرب املنطقة كلّها

ر الذي استمر حتى منظمة من عدد من الواليات الفلسطينية والسورية  يف مرحلة مبكّرة من حكمه، لكنه استطاع أن حيافظ على نفوذ مص

غري أنه جاءت يف أوائل القرن الرابع عشر فرتة : "غري أن السيطرة املصرية كانت عند جميء يشوع ضعيفة.  بقية القرن اخلامس عشر

وتبع ذلك غزو ألرض فلسطني من .  عُرفت باسم فرتة العمارنة أضعف فيها الضغط احلثّي ومترُّد املدن األمّورية يف الشمال نفوذ مصر

ولقد كان دخول إسرائيل واحتالهلا أرض كنعان حسن التوقيت، حيث كان اهتمام  1."عصابات شبه عسكرية معروفة باسم خابريو

 :يقول مرييل.  مصر بكنعان مير يف حالة غفوة

اً حيكم مصر أثناء غزو إسرائيل ألرض كنعان واحتالهلا، لكن اهتمامه مل يكن منصبّ( 1172-1217)كان أمنحوتب الثالث 

وكانت نشاطاته العسكرية موجّهة حنو بالد النوبة يف اجلنوب، وإن .  على الدفاع عن مصاحله يف كنعان، بل على الصيد والفنون

  2.من الواضح أن هذا بفضل العناية اإلهلية إلسرائيل

 

كان اإلله .  للدارس أن يدرس هذه الناحية إن أقل ما ميكن أن يقال عن الوضع الديين يف كنعان هو أنه كان بغيضاً، وإنه ملن املفيد جدّاً

غري أن اإلله بعل كان من ناحية عملية أكثر أمهية، إذ "(.  سيد"ويعين )األعلى عند الكنعانيني هو إيل، وكان هنالك إله أدنى منه هو بعل 

مسؤوالً عن اخلصب، ال للزوجات فحسب،  كان بعل.  وفضالً عن ذلك يعترب بعل معادالً هلَدَد، إله العاصفة.  بال منازعكان إله اخلصب 

 .وهلذا السبب، كان هاماً جدّاً عند الكنعانيني.  ولكن للمحاصيل واملواشي أيضاً

 

وقد كانت (.  إالهات اجلنس واحلرب)تضمنت الديانة الكنعانية آهلة كثريين وإالهات كثريات من بينهم اإلهلات عناث وأشرية وعشرتوت  

ومما يؤكد .  هامّة من ناحية الهوتية، ألن الشمس والقمر كانا من اآلهلة الكنعانية( 12-10: 12)لشمس والقمر صالة يشوع بأن تتوقف ا

 "(.هيكل القمر)"وأرحيا "( هيكل الشمس)"شِمش  –هذا وجود أماكن مثل بيت 

وأشخاص خمصَّصني ومغنّني ونساء كن جزءاً  تضمنت الديانة الكنعانية تقديم ذبائح لآلهلة، وتضمنت أيضاً وجود موظفني دينيني مثل الكهنة

ولقد كانت الديانة كلها منحطة جدّاً وبربرية وإباحية بشكل كامل، وكان جيب القضاء عليها .  من موظفي اهليكل املرتبطني بديانة اخلصب
                                                 
1 The Cambridge Ancient History, II part 1,527. 
2
Merrill, Kingdom of Priests, 99.  
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.  املستوى األخالقي لآلهلة الدنيئة اليت عبدوها وسرعان ما احنط بنو إسرائيل الذين تعثّروا وشاركوا يف العبادة الوثنية إىل.  لئال يتلوّثوا هبا

وإن فهمنا هلذا األمر أمر أساسي لفهمنا حلرب إسرائيل  5.وقد تضمن هذا ممارسة البغاء الديين، وتقديم األطفال كذبائح وعبادة األفاعي

 .املقدّسة
 

 سياسة إسرائيل اخلارجية   .5

، وتضمنت مرحلتني              18-12: 02واخلطة معلنة يف تثنية .  مع الشؤون اخلارجيةأعطى اهلل تعليمات إلسرائيل حول كيفية التعامل 

 (.12-17: 05؛ 12-12: 01؛ 06-1: 7انظر )

كانت السياسة هي عرض شروط سالم جلعل هذه املدن ختضع حلكم  –( أي املدن غري الكنعانية) املدن البعيدة جداً (1)

 .(15-12: 02تثنية )يهوه وإسرائيل 

 (.18-16: 02تثنية )كانت السياسة هي إبادهتا  – الدول الكنعانية -املدن (0)

 

لقد استهجن بعض الباحثني مثل .  ورمبا يكون مناسباً هنا أن أقدّم بعض التعليقات حول فتح إسرائيل ألرض كنعان بصفته حرباً مقدَّسة

ويرى هؤالء الباحثون أن إسرائيل (.  راويل. هـ. مثالً هـ)علن يف العهد اجلديد هذه املمارسات وقالوا إهنا ال تتفق مع إله الرمحة واحملبة امل

أفليس أمراً قاسياً مناقضاً للمبادئ السامية تدمري بيوت شعب بريء وعائالته .  تتصرف بشكل ظامل جداً يف أخذها ألرض الكنعانيني

كانت .  ويف الواقع كان اهلل جيلب دينونته على الكنعانيني.  بريء ومدنه ومواشيه؟ يفرتض مثل هذا السؤال مسبقاً أن الكنعانيني شعب

ومل يكن هذا أكثر ظلماً من .  هذه احلروب أخالقية يف طبيعتها، وقد عمد اهلل يف هذه احلرب  املقدسة إىل القضاء على الديانة الكنعانية

نونة اليت أتت على سدوم وعمورة، أو الدينونة أمام العرش األبيض العظيم دينونة اهلل األخالقية اليت أنزهلا بالعامل الشرير بالطوفان، أو الدي

لنتذكر .  لقد سبق أن أعطى اهلل الكنعانيني فرصة للتوبة، وقد انتهت فرتة النعمة هلم مبجيء يشوع.  عندما سيُرسل األشرار إىل اجلحيم

وعلى الرغم من مناداة إبراهيم (.  2-2: 10تكوين )إىل األرض  أن إبراهيم كان قد نادى بيهوه يف وسط مركز عبادة كنعاني عندما جاء

 :16: 15لنالحظ تكوين .  باحلق، لكن يهوه أعطى الكنعانيني فرتة للتوبة أيضاً

 .ويف اجليل الرابع يرجعون إىل ههنا، ألن ذنب األموريني ليس إىل اآلن كامالً

  

 يشوع شخص  .6

                                                 
5 Merrill F. Unger, Archaeology and the Old Testament (Grand Rapids, MI: Zondervan Pub. House, (1954), 167ff.  
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ويعين  =(~)@hovسيلعبه كقائد للفتح، وكان الشكل األصلي لالسم العربي هو هَوشَع  كان اسم يشوع مناسباً جدّاً للدور الذي

" يهوه خيلّص"=(~)|y=hov ، الذي يعين "يشوع"، لكن موسى غيّره إىل (@A%s ؛ الرتمجة السبعينية أوسي8: 11عدد " )اخلالص"

الرتمجة السبعينية   17: 8حنميا ) =(^)y@vW  يشوعولُفظ فيما بعد (... I@s"%n ؛ الرتمجة السبعينية إيسون16: 11عدد )

 .وسيأخذ الرب يسوع املسيح نفس االسم، ألنه مبعنى أكثر واقعية، قائد فتحٍ أعظم I@s"%s).6 إيسوس

 

 :كان يشوع ذا شخصية متميّزة

 (.لنتذكر أنه كان أحد اإلثين عشر جاسوساً الذين أُرسلوا الستكشاف األرض)شجاعة غري حمدودة  (1)

 (.على الرغم من حجم العدو، كان مقتنعاً أن الرب سيعطيهم النصر)إميان عظيم  (0)

؛ 18-11: 02؛ 12-8: 17انظر خروج )كان خاضعاً لرئيسه موسى وللرب يف نفس الوقت؛ )طاعة غري حمدودة  (1)

10 :15-18.) 

 البنية  .7

بأخذ األرض، بينما خيتص القسم الثاني ( 10-1)ول من السفر خيتص القسم األ(.  1-00انظر ملحق )إن بنية السفر مباشِرة نوعاً ما 

خامتة تتضمن إرشادات للشعب حول الكيفية  02-00وتشكل األصحاحات   .  بتوزيع األرض على اإلثين عشر سبطاً( 11-01)

لكن هذا غري صحيح، .  ليلةوقد يبدو هذا سرداً ممالً لألحداث بعض الشيء مع أمهيّة روحية ق.  اليت جيب أن يعيشوا فيها يف األرض

وفضالً عن ذلك، فإن سرد الغزو يعد املسرح لالهوت العهد اجلديد املرتبط مبسألة نوال .  إذ توجد مبادئ روحية كثرية يف هذه الصفحات

 .املرياث الذي حيصل عليه املؤمن باملسيح، الذي حيتمل بأمانة يف سريه مع اهلل وخدمة للمسيح

 

 (12-1يشوع )ألرض أخذ ا: كتاب احلرب .8

 (5-1يشوع )اإلعداد للحرب  .أ

ويصوّر اجلدول التايل تنظيم هذه .  وهو أمر جوهري يف أمهيته قبل املعركة –يتناول هذا القسم اإلعداد الروحي للشعب وللقيادة 

 :األصحاحات اخلمس ومواضيعها وغرضها

 

                                                 
6 Waltke, 2: 1133. 
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 ( 1اإلصحاح )األمر باحلرب  .1

 ( 2-1: 1)األمر ليشوع إعطاء يهوه  .أ

( 0)أن يكون القائد، ذاك الذي سيأخذ املبادرة بقيادة الشعب يف الفتح، و( 1: )اختري يشوع وأعطي مسؤولية مزدوجة

 (.7: 11وهو يبدأ بعمل هذا يف )باخلدمة كموزّع لألرض 

، غري أن (8-7: 1تثنية ؛ 07: 01؛ خروج 18: 15انظر تكوين )سبق أن حدّد يهوه أبعاد األرض املخوَّلة للشعب 

وهكذا فإنه يوجد شرط، أال " .كل موضع تدوسه بطون أقدامكم أعطيته لكم" – 1: 1هنالك مبدأ مرسَّخاً يف يشوع 

وينطبق نفس األمر على .  وعالقة الوعد بالشرط هي أن اهلل يستخدم طاعة الشعب لكي حيقق وعده.  السريوهو 

.  نني يقصِّرون كثرياً عن الوصول إىل النصر الروحي الذي جعله اهلل ممكناً اآلن يف املسيحاملؤمنني باملسيح اليوم، مُعظم املؤم

 .حنن ال نتملك إالّ ما حنصل عليه باإلميان

فلن يكون أي غياب للنجاح بسبب خذالن .  برتكيزمها على طاعة كلمة اهلل( 8-7خاصّة اآليتان )تشتهر هذه الفقرة 

وتقدّم خطية عخان )وّت يشوع النجاح إذ مل يكن حريصاً على فعل كل شيء حسب كلمة اهلل اهلل ليشوع، لكن ميكن أن يف

على الرغم من )وسيتضح هذا احلصن بأمسى طريقة يف حياة يسوع (.  يف األصحاح السابع إثباتاً على صحّة هذا املبدأ

.   إذا كنّا مكرّسني لعمل إرادة اهلل ولكلمة اهللوال ميكننا أن حنقق أهدافاً يف احلياة املسيحية إالّ(.  أهنا تظل مثاالً لنا

 :يقول آالن رالف

 املوضوع

 الغرض

  األمر باحلرب

 15-0: 5إص  5:1-1: 1إص  0ص إ 1إص 

  عبور هنر األردن  استطالع أرحيا
التحضريات الروحية 

  األخرية 

الشريعة 

 (الكلمة)

  تقرير اجلواسيس
يشوع يقود الشعب عرب 

  العمود هنر األردن 
  ومواجهة طقوس

تعزيز القدرة القيادية 

ليشوع الذي يطيع 

  كلمة اهلل

رفع الروح املعنوية 

  ى إسرائيللد
ترسيخ قيادة 

  يشوع

تذكري مبا سبق أن 

  فعله اهلل
تركيز إمياهنم على 

  يهوه
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ليست لدي وصفة سحرية للقداسة؛ ال يوجد لدي عالج خارق مشعوذ أقدّمه لكم؛ ال توجد طريق خمتصرة 

كم املقدّس؛ إهلجوا به ارجعوا إىل كتاب: فكل ما ميكنين أن أقوله لكم هو.  للقوة الروحية أقدّمها ألي منكم

فأعظم التحوّالت اليت ميكن أن خيتربها إنسان .  وتأملوه هناراً وليالً، وانطرحوا على وجوهكم أمام اهلل يف الصالة

 7.موجودة، ال داخل كنيسة، بل خلف أبواب مغلقة

 (18-12: 1)توجيه يشوع أمره للشعب  .ب

لنالحظ العناصر املتضمنة يف .  ي شخص وجُعلوا يف حالة تأهّبيف هذا القسم حُشد الشعب الذي يتجاوز عدده مليون

عدم التسامح مع اخلطية، ( 1)اإلميان والرجاء ، ( 0)الطاعة، ( 1(: )18 -16: 1)روح التكريس والتعاون لديهم 

 جيب أن يقضي شعب اهلل وقتاً يف االستعداد، وجيب أن يتجاوبوا بروح مطيعة، وجيب أن.  الدعم بالتشجيع( 2)

 .الرب يسوع املسيح –يكونوا واثقني بقائدهم 
 

 (0األصحاح )استطالع أرحيا  .0

، (كما هو حالنا مجيعاً)فعلى الرغم من أن هذه املرأة ال تستحق عطف اهلل وكرمه .  يرتكّز هذا األصحاح حول راحاب الزانية

؛               2انظر راعوث )مذكورة يف النسل املسيّاني  وفضالً عن ذلك، فإهنا(.  0انظر يعقوب )فإهنا تصبح صورة متميّزة لإلميان 

إهنم خائفون من بين إسرائيل ألن اهلل يهوه معهم                : ويكشف هذا األصحاح أيضاً املوقف احلقيقي لسكان األرض(.  1متى 

املؤمنون الشباب باملسيح اليوم نعمة  جيب أن يدرك.  وترتفع الروح املعنوية لدى بين إسرائيل حني يدركون هذا(.  2-11: 0)

وال يتوجب علينا أن خنشى أعداءنا الروحيني، ألننا اآلن ! اهلل الرائعة املتاحة ألشرّ اخلطاة؛ ومن الواضح أننا خنلص باإلميان وحده

 (.2: 2انظر يوحنا )نقف يف صف املسيح، ومن شأن هذا أن يوقع الرعب يف قلب كل األرواح الشريرة 

ويتوجب ..." إن الرب قد دفع بيدنا األرض كلها، وقد ذاب كل سكّان األرض بسببنا: "02: 0تقرير اجلاسوسني يف لنالحظ 

 (.11: 11عدد )علينا أن نقابل هذا مع تقرير معظم اجلواسيس يف قادش برنيع 
 

 (1: 5-1: 1)عبور معجزي لنهر األردن  .1

وهذا حدث موازٍ للخروج من )شعب إىل هنر األردن حيث يفلق اهلل املاء يتحدّث األصحاح الثالث عن قيادة يشوع الواثقة لل

وعلى الرغم من أن اهلل وعد بأنه (.  7: 1انظر )ويبدو أن الفكرة ترتكز حول ترسيخ قيادة يشوع أمام شعب اهلل (.  مصر

ومل يذكر يشوع ..." يف وسطكمهبذا تعلمون اهلل حي "، 12: 1سيعظم يشوع، إالّ أن يشوع يوصل الفكرة التالية للشعب يف 

                                                 
7 Alan Redpath, Victorious Christian Living, 32-33. 
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فدورنا أن نركّز .  للشعب شيئاً عن وعد اهلل بتعظيمه؛ فلم يكن ذلك ضرورياً؛ وهو ال يكون ضرورياً أبداً عند رجل متواضع

 وعندما نسعى إىل تعظيم أنفسنا، فإن جمازاتنا ال تكون أبداً مفرحة بنفس.  على إعطاء اجملد هلل، ودوره هو أن يعظّم من يريد

 !القدر
 

.  نُصبت من أجل إحياء ذكرى العبور املعجزي( 2األصحاح )تضمن اجلانب الثاني من عبور هنر األردن وضع حجارة تذكارية 

مل يساعد هذا األمر بين إسرائيل على تذكّر ما فعله اهلل من أجلهم فحسب، لكنه سيكون أيضاً وسيلة للشهادة ألبنائهم من أجل 

 (.02: 2)ولشعوب األرض األخرى أيضاً  ،(01: 2)إدامة إمياهنم 
 

فكان هذا .  نيسان-، أي يف آذار"الشهر األول"أن هذا مت يف  12: 2ختربنا يشوع .  ال شك أن عبور هنر األردن كان معجزة

ن وقد كانت هنالك حاجة حقيقية إىل معجزة لعبور النهر يف ذلك الوقت م.  يف الربيع عندما وصل منسوب املياه إىل ذروته

فاهلل مستعد دائماً أن .  لكن لنالحظ أنه مل يدبّر هلم وسيلة للرجوع.  وقد شق اهلل بالفعل مياه هنر األردن لكي يعربوا.  السنة

 :دون كامبل. يوضح د.  يقودنا إىل األمام   وأن يدبّر حالًّ لكل عائق نواجهه

وهو العبور من مستوى إىل مستوى آخر من احلياة يوجد معنى رمزي لعبور هنر األردن للمؤمنني باملسيح اليوم، أال 

وجيب أن يعين أيضاً هناية احلياة اليت .  إنه صورة للدخول يف حرب روحية للحصول على ما وعد به اهلل.  املسيحية

 8.عاشها املؤمن حسب مبدأ اجلهد البشري وبداية حلياة يعيشها وفق مبدأي اإلميان والطاعة

 (10-0: 5)حتضريات روحية أخرية  .2

فهو ليس يف .  لكن مل تكن هذه هي خطة اهلل.  مع عبور هنر األردن، كان بنو إسرائيل على األرجح متلهّفني على بدء الفتح فوراً

.  مل تكن إسرائيل، من وجهة نظر اهلل مستعدة للقتال بعد.  عجلة من أمره أبداً، على الرغم من أن أبناءه املؤمنني هم كذلك أحياناً

 !إلعداد الروحي هاماً جدّاً، أكثر بكثري من كل اجلوانب املادية؛ إذ جيب أن يسبق التكريسُ الفتحفكان ا

 

وكان بنو إسرائيل قد تركوا ممارسة اخلتان .  على تركيز إمياهنم على يهوه( مبن فيهم يشوع)ساعدت أحداث هذا الفصل الشعب 

وفضالً عن ذلك، كانت .  هدوا إلمياهنم للعهد مع يهوه مبمارسة اخلتانلكن كان على الشعب اآلن أن يش.  أثناء سنوات الربيّة

تثنية )كان عليهم، بصفتهم محلة العهد، أن حييوا حياة قداسة وخضوع للرب .  هنالك معانٍ روحية ذكّرهم هبا طقس اخلتان

 :يقول مرييل( 16: 12

                                                 
8 Don Campbell, No Time for Neutrality (Wheaton, IL: Victor Books, 1981), 32. 
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.  أن إسرائيل الفتح هي نفسها إسرائيل اخلروجبشكل مؤكِّد  –اخلتان، الفصح، وظهور اهلل  -صرّحت كل هذه األمور

 2.فاهلل الذي سبق أن أنقذ شعبه من مصر سينقذهم اآلن يف كنعان
 

 (22: 12-13: 5يشوع )احلمالت احلربية  .9

يف  حيث تتعلم إسرائيل من عصياهنا( 1: )ويُقطع مشهد الفتح مرّتني بشكل كبري.  الفكرة الرئيسية يف هذه األصحاحات هي النجاح

تنقسم عمليات الفتح على هذا اجلانب من .  بأن يؤخذوا خبديعة اجلبعونيني نتيجة إلمهاهلم مشورة يهوه حيث يُسمح للعربانيني( 0)عاي، و

 12.احلملة الوسطى، واحلملة اجلنوبية واحلملة الشمالية: هنر األردن إىل ثالث محالت كبرية
 

 (15-11: 5يشوع )رب اللقاء رئيس جند  .أ

فلن تكون الثقة بالنفس أو بوسائل احلرب البشرية كافية .  )رأى يشوع رئيس جند الرب، ذُكِّر أيضاً بضرورة تركيز إميانه على يهوه اعندم

وإن (.  نظرة خشوع واحرتام)وال نستطيع حنن أيضاً أن خندم اهلل دون أن ننظر إليه على أنه قدوس ومنفصل (.  ملواجهة احلرب القادمة

 .للمشاكلكنا حلضوره اإلهلي املقدّس معنا لكي حيارب معاركنا أن حيدث فرقاً هائالً يف طريقة مواجهتنا من شأن إدرا

 

 (2-6يشوع )احلملة الوسطى  .ب

فقد بدت أرحيا : واملقابلة بني هاتني املدينتني أمر مثري لالهتمام(.  موقعها غري مؤكد)وعاي ( تل السلطان)مشلت احلملة الوسطى أرحيا 

وهم يف حالة طاعة الرب  رحيا القوية أن تقاوم بين العربانينيومل يكن يف مقدور حتّى أ.  يلة الفتح، بينما بدت مهمة فتح عاي سهلةمستح

وقد حالت خطية عخان بينهم .  أمّا يف تعاملهم مع عاي، فقد كانوا متجرّئني بعض الشيء، معتربين األمر مفروغاً منه.  واالتكال عليه

لن يتسامح يهوه مع خطية عخان، ألن العصيان مل  11(.18: 6)أن ميتنعوا عن احملرَّمات  فقد قيل للعربانيني.  ه نصر سهلأن وبني ما بدا

                                                 
2 Merrill, Kingdom of Priests, 109. 

-100ص)لنماذج بديلة الحتالل بين إسرائيل وهو يقدّم أيضاً دراسة مسحية موجزة  .Merrill, Kingdom of Priests, 108-121لدراسة موثوقة حول غزو األرض، انظر  12

08 .) 
 يشري التحريم إىل ما حدده يهوه كموضوع لدينونته، يقول مرييل،  11

يكرَّس )" "رمح"والكلمة العربية املستخدمة هي ".  ليهوه، أي أنه موضوع حتت التحريم" خمصص"عندما يُدعى مكان أو شعب بأنه حمرَّم، فإنه كان يقال إن هذا املكان أو الشعب "

وال ميكن االحتفاظ هبذا الشيء حتت أي ظرف من الظروف دون .  أو إعطائها الستعمال يهوه اخلاص( إن كانت حية" )التحريم"وكان ال يدّ من إفناء األشياء املوضوعة حتت "(.  للتدمري

 (Kingdom of Priests, 110." )مساح صريح من يهوه

 .  ، وهي أرحيا وعاي وحاصورالكاملم التحريولقد عانت ثالث مدن فقط من 
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فهذه أمور تنتمي إىل العامل جيب أن (.  11: 7" )فال تتمكن من الثبوت أمام أعدائك حتى تنزعوا احلرام من وسطكم: "يكن طريق النصر

كان ال بد أن يتعامل اهلل مع (.  01: 7" )وأخذت...اشتهيتُ... رأيتُ: "جيب أن يتجنبوا طريق عخان.  هنايرتكها أبناء اهلل وشأ

انتصروا على أرحيا من خالل اإلميان، لكنهم ذاقوا اهلزمية يف عاي من خالل .  اخلطية ويزيلها قبل السماح للشعب بأن يكملوا العمل

 .انتصار ورَد بعد التعامل مع اخلطية بشكل صحيح غري أنه ميكن حتول اهلزمية إىل.  اخلطية

.  8-0: 07بعد هزمية عاي، قاد يشوع الشعب إىل شكيم حيث بنوا مذحباً ليهوه على جبل عيبال طاعة للتعليمات اليت تلقّوها يف تثنية 

، (كلمته)داموا يعبدون يهوه ويتأملون الشريعة فما .  وإنه ألمر مثري لالهتمام أن املرء يستطيع أن يلمح كل أرض كنعان تقريباً من جبل عيبال

وعلى ما يبدو، فإهنم مل يواجهوا مقاومة كبرية يف شكيم اليت سبق .  كان يباركهم برؤية كل ما ميكن أن يكون هلم إذا استمروا يف طاعتهم له

 10.ائها حتى أوائل القرن اخلامس عشر ق مأن دُمّرت يف منتصف القرن السادس عشر ق م أثناء الغزو املصري لفلسطني ومل تتم إعادة بن
 

وعلى الرغم من أن رجال إسرائيل أُخِذوا على حني غرّة، إالّ أن خطيتهم .  فحصلت مع خديعة اجلبعونيني مّا املقاطعة الثانية لالقتحامأ

يُجبَرون على أن يواجهوا كانت هذه غلطة فادحة س." فأخذ الرجال من زادهم، ومن فم الرب مل يسألوا:" 12: 2واضحة من يشوع  

 .نتائجها
 

 

 

 (12يشوع )احلملة اجلنوبية  .ـج

وكان اخلصوم هنا هم امللوك اخلمسة للمراكز اإلدارية .  يف العراء بني مدينيت جبعون وعجلون( 12يشوع )بدأت احلملة اجلنوبية 

 .والخيش ويرموث وحربون وعجلون( أي أورشليم)يبوس : االسرتاتيجية الواقعة حتت السيادة املصرية

 

 (11يشوع )احلملة الشمالية  .د

مل تكن حاصور أكرب مدينة يف الشمال فحسب .  إىل الشمال من حبر اجلليل( تل القِداح)يف حاصور ( 11يشوع )تركّزت احلملة الشمالية 

، لكنها كانت حتتل أيضاً (صشخ 220222ويسكنها حوايل [ يساوي األكر حنو أربعة آالف مرت مربّع)أكر  112تغطّي ما يزيد على )

وقد استخدم بنو إسرائيل يف هذه .  موقعاً اسرتاتيجياً يف ضوء سيطرهتا على إحدى الطرق الرئيسية املمتدة من الساحل باجتاه دمشق

، فقد شكّل هلم هذا ومبا أن اجللجال واقعة قرب األردن.  قاعدة هلم يقيمون فيها بدالً من التحرّك الدائم( خربة املفجر)احلمالت اجللجال 

 .األمر محاية من هجوم خلفي عليهم من قبل الكنعانيني، ومدّهم مبصدر من املؤن، حيث كانت هذه املنطقة خصيبة

                                                 
10 The Cambridge Ancient History, II: 1:542. 
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وأعطاها يشوع .  فأخذ يشوع كل األرض حسب ما كلَّم به الرب موسى: " 01: 11هي  10-1إن اآلية الرئيسية يف األصحاحات 

 . لنالحظ أن الراحة يف ذهن الكاتب تتزامن مع نوال املرياث."  واسرتاحت األرض من احلرب.  أسباطهمملكاً إلسرائيل حسب فرقهم و


