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 الدرس الثالث والعشرون

 تقسيم حصص األرض
 11: 42-1: 11يشوع 

 
 

 مقدمة .1

يف حني تناول معظم السفر موضوع أخذ األرض املوعودة حبرب مقدّسة، فإن معظم القسم الثاني يتناول توزيع األرض على األسباط 

د مع يهوه يلزمون فيه أنفسهم خبدمة الرب وإطاعة وخيتتم السفر بتجمّع األسباط يف شكيم من أجل إعطاء صبغة رمسية لعه.  املختلفة

 .هي اكتساب املرياث 53-33والفكرة الرئيسية لإلصحاحات (.  52إصحاح )صوته 

 

 امتالك األرض .4

 توفيق التصرحيات .أ

وسأقتبس هنا .  من الضروري إعداد بعض التعليقات حول مدى امتالك إسرائيل لألرض، إذ بقيت هذه املهمة يف واقع األمر غري مكتملة

 :والكي يف هذا الشأن. بشكل مطوّل ما يقوله د

، فإن الواقع التارخيي يقول إن (23: 53؛ انظر 53: 33)يف حني يؤكد السفر أن الوعود املقطوعة لآلباء حتققت يف فتح يشوع 

د األرض وبني التحقيق التارخيي ميكن كوفمان أن العالقة بني الوعد املتعلق بأبعا. وقد الحظ ي.  األرض مل تُعطَ إالّ بشكل جزئي

كل الشريط الساحلي  –وزِّع قسم آخر دون أن يتم فتحه ( 5)متّ فتح قسم من األرض وتوزيعه؛ ( 3: )أن ينقسم إىل ثالث فئات

، وأورشليم وجازر ومدن (21: 31)، وكل نصيب دان تقريباً (فصاعداً 33: 31( )الوادي)كل منطقة العامِق ( 5-2: 33)

 1: 32عدد )من بعل جاد يف وادي لبنان إىل مدخل محاة  –قسم مل يوزَّع ومل يتم فتحه ( 3)؛ (30: 33؛ 33: 32) أخرى

 (.Biblical Account p.52( )2: 3فصاعداً؛ يشوع 

 

قد ل".  يشوع كل األرض( l*q~jخ الق)فأخذ "يكمن التوفيق بني هذه التصرحيات املتناقضة ظاهرياً يف فهم صحيح لفهم معنى 

 ...فهم الكاتب على األرجح أن أخْذ األرض يعين كسب السيطرة عليها دون إبادة املعارضة
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... بأن مهمة طرد الكنعانيني مل تكتمل ( 53-33األصحاحات )كتاب التوزيع ( 33-30األصحاحات )ويعرتف كتاب احلرب 

رف النظر عن ثورة الكنعانيني املسجلة يف قضاة وبص(.  35اإلصحاح )لكن ظهر الكنعانيني قُصم بعد أن مات ملك بعد ملك 

، فلن يكون الكنعانيون فيما بعد أعداء إسرائيل، بل الفلسطينيون وشعوب (30-3: 2صموئيل 5)ومقاومة اليبوسيني  2-2

 3.("انظر سفر القضاة)أخرى من خارج األرض 

 

 ذروة السفر  .ب

 : اه يهوه لألمةذروة السفر حيث تتحدث عمّا أعط 22-23: 53تشكّل يشوع 

 .انظر املالحظات السابقة حول التناقض الظاهري-" آلبائهممجيع األرض اليت أقسم أن يعطيها " (3)

.  لقد قصمت إسرائيل ظهر كنعان من ناحية عملية."  من مجيع أعدائهم( ... من كل جهة) أراحهم الرب حواليهم "  (5)

 (.53يشوع )من ملوكها  33إذ قتلوا 

 ."بل الكل صار.  ط كلمة من مجيع الكالم الصاحل الذي كلّم به الرب بيت إسرائيلمل تسق" (3)

 

.  ليست الفكرة هنا أن اهلل استطاع أخرياً أن حيقق وعوده؛ بل إن إسرائيل هي اليت أطاعت أخرياً الرب، مما مسح له بأن يباركهم بالوعود

 (.وهو أمر مستحيل)أساسه، وال حيفظ اهلل الدور الذي عليه  متى يفشل الوعد؟ يسقط الوعد عندما ال نؤمن به ونعمل على

 

 احلدود يف األرض املمتلكة .جـ

قاموا أوالً .  كاملةً، أمّا القسم الذي مت امتالكه، فلم يُمتلك بسرعة  من الواضح أن األرض اليت قصد اهلل أن يعطيها إلسرائيل مل تُمتلك

ولكن : "غري أن هذا كان خطّة اهلل منذ البداية.  ذوا خطّة احتالل األرض بشكل تدرجيباهليمنة على األرض؛ ثم كان عليهم أن ينفّ

؛ انظر 55: 1تثنية " )ال تستطيع أن تُفنيهم سريعاً، لئال تكثر عليك وحوش الربّية.  الرب إهلك يطرد هؤالء الشعوب من أمامك قليالً قليالً

فتبقى " التوقيت"أمّا مسألة .  ة القضاء على العدو، وأن اهلل سيسلم أعداءهم إليهمكل ما كانوا يعرفونه هو أن ينفّذوا خطّ(.  3-2: 1

يشوع )وهكذا مل تكن حمدودية األرض اليت امتلكوها راجعة إىل عدم إمياهنم .  غامضة، جمربةً إياهم على االستمرار يف االعتماد على يهوه

                                                 
3 Bruce K. Waltke, ISBE, 2: 1135.  
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يدهم أن ميتلكوا كل صكوك ملكية األرض، لكن ليس قبل أن يكونوا فهو ير.  ، بل كانت قصد يهوه(33-35: 31؛ 30: 3؛ 33: 32

 !يعطينا اهلل بقدر ما حنن مستعدون ألخذه: وهذا هو املبدأ.  مستعدّين المتالكها

 

 

 :وقد حتكم عامالن يف هذه احملدودية.  عقيدة امتالك األرض املتبقية 1-3: 33شرح اهلل يف يشوع 

 .الراهنة كانت احملدودية وفق حاجاهتم (3)

 (.3: 33يشوع )بأنه سيقوم بنفسه بطرد األعداء املتبقّني  الوعدقدّم يهوه  (5)

أنا أعد بأن أدفع كل رسوم : "فمتى يتحقق وعد ما؟ من أجل شرح توضيحي، لندرس الوعد التايل.  جيب أخذ طبيعة العهد يف االعتبار

فهل حتقق الوعد؟ نعم، لكن يظل هنالك .  إيل فأدفع لك رسوم ذلك الفصل عندما يأتي الفصل التايل، تأتي!" دراستك يف كلية الالهوت

لقد كان مدى الوعد كبرياً مبا يكفي : وينطبق وعد اهلل إلسرائيل باألرض بطريقة مماثلة.  إذ مل يُستنفذ مدى الوعد... توقُّع مستقبلي

 .إلعطائهم رجاء يف امتالك مستقبلي

وال تصبح األرض املتبقية جزءاً من .  مرياث له، لكن يتوجب عليهم أن يقوموا باحتالل األرضتُخصَّص لكل سبط مساحة من األرض ك

 5.مرياث كل سبط إالّ مبدى استعداده

 

 العهد يف شكيم .1

وعلى ما يبدو، كان فتح كنعان .  قاعدة هلم –كمخيم ( قرب هنر األردن)أثناء مرحلة فتح أرض كنعان، استخدم بنو إسرائيل اجللجال 

وحاملا (.  30، 1: 2بناء على عمر كالب؛ يشوع )حوايل ست سنوات ونصف ( من زمن عبورهم هنر األردن إىل زمن توزيع األرض)

ميالً إىل الشمال من أورشليم يف منطقة  53بدأ األسباط بفتح األرض، وضع بنو إسرائيل خيمة االجتماع واملذبح يف شيلوه، على بعد 

 (.3: 3صموئيل 3)شيلوه تلعب وظيفة املركز الديين على مدى فرتة القضاة وحتى زمن صموئيل  واستمرّت.  أفرايم اجلبلية

وكان اهلدف (.  بني جبلي عيبال وجرزيم)وقبل وقت قصري من موت يشوع، دعا كل أسباط إسرائيل إىل االجتماع مرّة أخرى يف شكيم 

وقد أكّد هذا على حقيقة أن العهد مل يكن مالئماً  3.لعهد بني يهوه واألمةمن ذلك هو إعادة تكريس العهد، أو إعادة التوكيد على سلطة ا

                                                 
 .Merrill, Kingdom of Priests, 129-36لتحديد احلدود املخصصة لكل سبط، انظر  5

 Kingdom of.  )ل مل يكونوا قد شاركوا شخصياً يف جتديد العهديقول مرييل إنه مضت ثالثون سنة تقريباً على االحتفال الطقسي السابق، ومن هنا فإن كثريين من بين إسرائي 3

Priests, 138.) 
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فكان عليهم أن يتّخذوا قراراً بأن يطيعوا يهوه على مدى .  للحصول على األرض فحسب، لكنه كان مالئماً أيضاً للمحافظة على األرض

 :يقول إيرفنغ جنسن.  على هذا القرار وكانت شكيم هي املوقع املالئم لكي تقوم فيه األمة بالتوكيد.  أجياهلم

؛ وهنا بنى يشوع مذحباً (50: 33تكوين )؛ وهنا بنى يعقوب مذحباً (1-3: 35تكوين )هنا وعد اهلل أوالً إبراهيم باألرض 

وقد ناشد يشوع إسرائيل أن تضع مصريها بني يدي يهوه على أساس (.  32-30: 8يشوع )وجدَّد عالقة عهد إسرائيل مع اهلل 

 2.لعهدا

.  تشجيع هلم على اختاذ قرار يف ما يتعلق مبستقبلهم( 5)مراجعة لتاريخ إسرائيل السابق، و( 3: )تنقسم رسالة يشوع إىل قسمني رئيسيني

كان يهوه وفياً هلم، لكن هل سيكونون : واهلدف واضح.  تركِّز مراجعة تاريخ إسرائيل على وفاء يهوه أكثر مما تركّز على مترّد إسرائيل

" اختاروا ألنفسكم اليوم  من تعبدون: "، إذ كان اخليار واضحاً(فصاعداً 32: 52)أوفياء ليهوه؟ ال جيب عليهم أن يستخفّوا بالتحدي 

وعندما استجابت األمة (.  32اآلية )وقد قدّم يشوع نفسه، بصفته قائداً أميناً، كمثال للشعب .  فإمّا يهوه وإمّا اآلهلة األخرى... 

أصرَّ الشعب على أهنم (.  50-31اآليتان )ي، حثّهم يشوع على أن يتأكّدوا من أن قرارهم أصيل ومروّى فيه وخمْلِصاً بشكل إجياب

وهذا مشهد هام، ألنه يشكّل حتذيراً ومتهيداً لألحداث املدونة يف سفر (.  52اآلية )وخُتم القرار بعهد " ؟بل الرب نعبد. ال"خملِصون، 

ر يشوع، نرى الشعب مصرّين على أن خيدموا ويطيعوا يهوه؛ لكن مع جميء فرتة القضاة، نرى األمة تفشل يف ومع اختتام سف.  القضاة

 !تكريسها هذا

 

 الداللة الروحية للفتح .2

إىل فما عالقتنا حنن بفتح األرض وتقسيمها .  حاول رعاة كثريون أن مييطوا اللثام عن األمهية الروحية لسفر يشوع ملؤمين العهد اجلديد

حصص؟ أعتقد أنه يتوجب علينا أن ندرك أن الدور األساسي للسفر يكمن يف تقرير أمانة يهوه ووفائه يف تنفيذ وعود الربنامج اإلهلي 

 .املرسّخة يف العهد اإلبراهيمي

 

فمثالً تبنى على .  ديدغري أنه يبدو أن هنالك استخداماً مشروعاً لألفكار املوجودة يف سفري العدد ويشوع يف تشكيل الهوت العهد اجل

 ".الراحة"وموضوع  33: 2-3: 3هذين السفرين مادّة عربانيني 

 

 :ومتثّل اآلراء التالية طرقاً خمتلفة لفهم تطبيق هذه املادة.  وأنا أعتقد أن كثرياً من التشويش قد اختلط  بالصورة يف تفكرينا

                                                 
2 Irving Jensen, Joshua: Rest-Land Won (Chicago: Moody Press, 1966), 122. 
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الحظ األبيات التالية .  العِبادي أرض كنعان منوذجاً جملدنا السماوييصوّر قدر كبري من الرتانيم املسيحية واألدب التأمّلي  (3)

 :من إحدى الرتانيم

 عندما أطأ ضفّة هنر األردن،

 ترتاجع خماويف القلِقة؛

 ميوت املوت، ويدمَّر اجلحيم،

 .وأهبط ساملاً على جانب كنعان

صورة لتحقيق الكنيسة ( 3: 3يشوع " كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيه)"يرى آخرون يف فتح كنعان  (5

 2.للمأمورية العظمى وأخذ كل األرض

لريوا يف يشوع صورة للمؤمن الذي يدخل حياة  2-3ونرى، مرّة أخرى، أولئك الذين حياولون أن يدجموا مادة عربانيني  (3

" املرتاحني"و" احلياة املنتصرة"ا وهم يقولون إن بين إسرائيل حتت قيادة يشوع يصوّرون املؤمنني الذين دخلو.  راحة اإلميان

 ".ترك الرب يعمل عنهم"من أعماهلم ومهومهم، مكتشفني سر 

ويوجد رأي متفرع من الرأي السابق يقول إن الربية وكنعان تصوّران املقابلة بني املؤمن الذي هو خارج نطاق الشركة مع اهلل  (2

 .ؤمن اجلسدي واملؤمن املمتل  بالروحواملؤمن الذي حييا حياة عبادة هلل، أو املقابلة بني امل

 

فمثل هذه الرموز الروحية يظلم املعطيات املتوفرة لنا من الرسالة إىل العربانيني وتوكيدها ! جيب علينا مقاومة هذا النوع من التفسري اجملازي

أمر يتجاوز مدى  2-3شامالً لتفسري عربانيني  وعلى الرغم من أن تناوالً.  على االحتمال والتأديب واألمانة واملرياث والتوقّعات األخروية

القدماء، الذين قسّى بعضهم قلوهبم وابتعدوا عن  بشعب اهلليُظهر الكاتب اهتماماً .  هذا الدرس، إالّ أنه يتوجّب إبداء بعض املالحظات

الذي كان يف مقدورهم أن حيصلوا عليه  رياثاملويبدو أن الفكرة كلّها تؤكد على حقيقة أهنم فوّتوا (.  أي جيل الربية)الرب يف عدم إميان 

لكن (.  3: 2)، واإلميان هو طريق الدخول (3: 2عربانيني )يوجد وعد براحة ميكن دخوهلا (.  ال على حقيقة أهنم فقدوا اخلالص)

واضح أن األعمال اليت ومن ال"  .لشعب اهلل( راحة سبت)إذاً بقيت راحة  : "ليست اخلالص، حيث يتابع الكاتب حجّته فيقول" الراحة"

، ألهنا تشبّه بأعمال اهلل، ومن املؤكد أن (أي اجلهود الذاتية" )أعمال اجلسد"أو " أعماالً سيئة "ليست  30: 2تتحدث عنها عربانيني 

فيما بعد إىل وال نضطر " راحتنا"إىل الوقت الذي سندخُل فيه ( 30: 2)ويتطلّع توقّفنا من أعمال .  أعمال اهلل ليست شرّيرة أو جسدية
                                                 

د عمل يسوع الفدائي على الصليب، يتحرّك شعبه لفتح وأخذ العامل بعد افتداء اهلل إلسرائيل من أرض اخلروج، بدأت بفتح مرياثها، وبع: "يلمّح ديالرد ولونغمان إىل هذا عندما يقوالن 2

 Raymond B. Dillard and Tremper). اليت تشكّل الكنيسة جزءاً منها، روحية ومساوية ,لقد متتّعت إسرائيل مبرياث أرضي ومبملكة أرضية، لكن اململكة.  بامسه

Longman III, An Introduction to the Old Testament (Grand Rapids, MI: Zondervan Pub.  House, 1994), 117. 
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فهنالك األعمال .  ، أي جيب أن نعمل اآلن لكي نسرتيح الحقاً"الراحة"ويف هذه األثناء، جيب أن جنتهد يف الدخول إىل تلك .  العمل

وجيب علينا، انسجاماً مع (.  8: 3؛ تيطس 51: 3؛ كولوسي 30: 5انظر أفسس )الصاحلة اليت جيب أن يعملها املؤمن يف هذه احلياة 

هذه هي ! الرسالة إىل العربانيني، أن حنتمل ونصرب مع املسيح، وأن نبقى أوفياء له، وأن ننشغل بأعمال اخلدمة والعبادة الصاحلة الهوت

جيب أن نصنع ." ألنكم حتتاجون إىل الصرب، حتى إذا صنعتم مشيئة اهلل تنالون املوعد: "33: 30الرسالة، وحنن نراها ملخَّصة يف 

اليت نرث فيها " الراحة"ميكن أن جيعلنا العصيان نفشل يف الدخول إىل .  ، وإالّ رمبا ال حنصل على ما وُعدنا به(ا الصاحلةأعمالن)مشيئة اهلل 

 (!3: 2)املواعيد 

يف " الراحة"عندما أنظر إىل كيفية تطوّر مفهوم (.  32: 3انظر عربانيني " )خالصنا األُخروي"كل هذا مرتبط مبفهوم املرياث املتاح لنا يف 

ويعتمد مرياثنا .  الكتاب املقدّس، فإني أعترب أنه يتطلع إىل تلك الفرتة اليت سيؤسس فيها املسيّا يسوع حُكم مملكته على األرض لدى عودته

 إذ يتطلع.  وإن األفكار اليت تتضمن هذا التوقع موجودة يف رواية سفر يشوع.  ومستقبلنا يف ذلك احلكم على ما نفعله يف هذه احلياة

فال ميكن أن يتم احلصول عليه إالّ باإلميان وطاعة الرب .  لكن املرياث ليس مضموناً! السفر بشكل أساسي إىل احلصول على املرياث

... ؛ واملرياث أمر جوهري أيضاً(8-1: 3يشوع )إن طاعة الكلمة أمر جوهري (.  باملقابلة مع جيل الربيّة الذي مترّد يف عدم إميان)

.  وفضالً عن ذلك، جيب علينا أن نكون مستعدّين ملواجهة مقاومة األعداء.  ال أن نرتاجع... ، نُكمل مهمّتنا... لناجيب أن ننهي عم

ليست (.  فصاعداً 30: 3، أفسس "ليست مصارعتنا مع حلم ودم)"لكن أعداءنا خمتلفون عن أعداء يشوع حيث أن أعداءنا روحيون 

لقد حارب بنو .  غري أني ال أقرتح هنا أن حنارب بطاقة اجلسد! أو هم؛ بل هي أرض معركةحيث ال يوجد قلق " حياة منتصرة"كنعان 

وأنا أربط سفر (.  51: 3كولوسي )ويُقدِّم لنا الرسول بولس نفسه مثالً (.  3: 53يشوع )إسرائيل، لكن اهلل هو الذي حارب عنهم 

 :يشوع باملؤمنني باملسيح بالطريقة التالية

نشغالنا وحربنا اليت ال هوادة فيها مع األعداء الروحيني يف احلياة احلاضرة وحنن نتبع املسيح، يشوعنا، مطيعني يصوّر سفر يشوع ا

 .احلقيقي" عصر الراحة"كلمته وخادمني إيّاه بأمانة لكي حنصل على مرياثنا األبدي عندما يأتي الرب بـ 

 (.1: 32. )ثال عظيم جيدر بنا أن نقتدي به، وكالب م(2: 55)نرى هذا التحدي يف األمر املعطى لألسباط 
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