
  

  

  

  

  

  دراسة فى سفر يشوع
  :مقدمة

فر يشوع هو أول األسفار التاريخية اإلثنى عشر و التي تبدأ بسفر س
يشوع و تنتهي بسفر إستير ، و تبدأ أحداث السفر بموت موسى و الشعب في 

يشوع بعد أن أدخل الشعب لألرض  عربات مؤاب شرق األردن ، و تنتهي بموت
لناموس م يدخل الشعب هو رمز لتملكوا أنصبتهم ، و على ذلك فموسى الذي لو
إذ نعلم أن اإلنسان ال يتبرر "و لكن )  17:  1يوحنا ( به أيضاً ُأعطي الناموس و

وعد اهللا كان  ألنو) 16:  2غالطية .." (المسيحبأعمال الناموس بل بإيمان يسوع 

فموسى هو الذي ) 8 - 6:  6خروج (} أدخلكم{و }أخرجكم{ن ان أساسياله شق
هو و وع الذي أدخل الشعب و أيضاً ملكهم،أخرجهم فكان البد أن يكمل العمل يش

      "بكل بركة روحية في السماويات"يسوع الذي بوركنا فيه  يزكرنا هنا بالرب 

" لمسيح يسوعأقامنا معه و أجلسنا معه في السماويات في ا"، و قد )3: 1أفسس(
ولكن الفارق  بين بركات يشوع وبركات الرب يسوع أن بركته  .)6: 1أفسس (

أما البركات المعطاه ليشوع فهي بركات مادية من أرض وأغنام  روحية 
  الخ...وكنوز

  :و قد قام يشوع بعملية آان فيها رمزًا للمسيح

   :أدخل الشعب إلى األرض 

هذه الذي به أيضاً قد صار لنا الدخول باإليمان إلى "وبذلك هو رمز للمسيح    

  .)2:  5رومية " (ي نحن فيها مقيمونالنعمة الت

  :سم لهم األرضق 

.. ال سبى سبياً و أعطى الناس عطاياصعد إلى الع"وهو أيضاً رمز للمسيح الذي    

  .)12 - 8:  4أفسس .." (أعطى البعض هوو

  

  :تشابه بين سفر يشوع و رسالة أفسسال

التشابه بين سفر يشوع في العهد القديم و بين الدارس يستطيع أن يرى و
أفسس هي رسالة ، فرسالة إلى أهل أفسس في العهد الجديد رسالة بولس الرسول

) 12: 6/  10: 4/  15،  10: 3/ 6: 2/  20،  10 ، 3: 1أفسس(السماويات 
، كما نرى بركات سماوية الًئنافي السماويات في المسيح،  اًؤمن جالسفيها نرى الم

يشوع نرى المؤمن و أيضاً سفر ... أجناد الشر الروحية في السماوياتبه مع حر

اً لألشرار الذين كانوا في ، محاربألرضه، نائالً كل وعود اهللا األمينة اًفيه ممتلك

لذلك مقابلة مع الفارق بين سفر يشوع ورسالة أفسس وهكذا نرى الو  األرض،
  .يحسن دراسة السفرين معاً 

  :رمدة أحداث السف

قد  ، و إن كان موسىبموت يشوع تبدأ أحداث السفر بموت موسى و تنتهي
غير محددة في الكتاب  ، و مدة أحداث السفرقبل الميالد 1456مات في عام 

على ذلك و اًعام 30كما يرى آخرون أنها  اًعام 24، يرى البعض أنها المقدس
  . قبل الميالد 1426أو عام  1432تستمر أحداث السفر حتى عام 

  : رآاتب السف

، و إن كانت هناك بعض اآلراء تنسبه إلى ال شكب يشوع بن نون وه
مع العلم أن بين يشوع وإرميا (ر أو صموئيل النبي أو إرميا اعازفينحاس أو أل

  :لى أن يشوع هو كاتب السفر قوية وهيلكن األدلة عو). سنة تقريباً 850حوالي 

أن يشوع ) يهمتب التاريخية المعتمدة لدهو أقوى الكو(يؤكد التلمود اليهودي  -1
التي تحكي عداد الخمسة األخيرة من السفر و، ما عدا األهو الكاتب للسفر

  .قصة موت يشوع



  

  

  

  

  

  

اللغة التي كتب بها السفر تشبه إلى حد كبير اللغة التي كتب بها موسى  -2
أسفاره فهي عبرية خالصة مما يدل على أن الكاتب هو بعد موسى مباشرة 

  .ن يشوع هو الكاتب فيكو

) 1:  5يشوع " (حتى عبرنا ذابت قلوبهم"وع بضمير المتكلم مثالً ـيكتب يش -3
  .أو إرميا لكان يكتب بضمير الغائبفلو كان غيره الكاتب للسفر كصموئيل 

   0"..وع هذا الكالم في سفر شريعة اهللاكتب يشو) " 6:  24يشوع (نقرأ في  - 4

  :يشوع ابن نون

موسى باسم و دعاه ) 8:  13عدد ( هوشع ابن نونصلي إسمه األو
  .يهوشع) 27:  7أخبار األيام األول (يشوع، ويذكر إسمه في 

إسم عبري معناه : يهوشـعأما ]   خالص يهوة [إسم عبري معناه : وعـيشـ 
  ] وة يخلصيه [

لسين عوضاً عن الشين ألن وكلمة يشوع هي نفسها كلمة يسوع ولكن جاء ا 

  الشين الموجود في العبرية ال يوجد مثبل له في اليونانية فنطقت س

و يذكره الكتاب ) 29 - 20:  7أخبار األيام األول (وهو من سبط إفرايم 
عماليق                        يحاربدما أمره موسى أن ينتخب رجاالً وفي أول مرة عند رفيديم عن

ى إلى جبل سيناء               ظل يرافق موسى طوال حياته حتو) 9:  17 خروج(

   0)13،  12:  24خروج (

 عشر الذين من أشهر مواقفه عندما كان ضمن الجواسيس اإلثنىو

يشوع  قد كانو) 13عدد (ريراً مباركاً يدل على اإليمان أعطى تقتجسسوا األرض و

ظل هكذا  بالنسبة إليليا، وقد مثل أليشع) 28:  11عدد (خادماً لموسى منذ حداثته 
  .حتى موت موسى

ى عند موت موس، و)23 - 12:  27عدد (لموسى  لقد إختاره الرب خلفاًو

به الخوف أعطاه لئال يتسرب إلى قلو )2:  1يشوع (دعاه الرب للقيام بالمسئولية 
  ).5:  1يشوع (" كما كنت مع موسى أكون معك"بأنه  اًالرب وعود

  :بن نون و يسوع المسيح ابن اهللا المقارنة بين يشوع 

 يســــوع ابن اللـــــه يشـــــوع بن نــــون م

يسوع في العربية تقابل يشوع في  "مخلص"يشوع إسم عبري معناه   1

أيضاً  يهوة يخلصومعناها  العبرية
 ) 21:  1متى(

نصرة على يعطي لنا المسيح ال)   17:13خروج ( عماليق على صرانت 2
 15: 2كو,  21:  1يوحنا   األعداء

 15 -14: 2عب , 

جاء يسوع المسيح بعد الناموس  )1:1يشوع(بعد موسى  يشوع جاء 3
 ) 17:  1يوحنا ( 

نعمته  إلى أدخلنا لمسيحا .الشعب إلى األرض يشوع أدخل 4
 )5:2رومية(

يشوع قسم األرض بالقرعة  5
 )13:7يشوع(

وع أعطى عطايا للمؤمنين يس
 ) 12 - 8:  4أفسس (

كان يشوع شفيعاً حتى النصر  6
 )7:6يشوع(

يسوع شفيعنا يخلص إلى التمام 
 ) 25:  7عبرانيين (

  



  

  

  

  

  

  

  :أقسام السفر 

  :ينقسم السفر إلى أربعة أقسام رئيسية

  

  5ح إلى أصحـا 1من أصحاح  دخــــــــول األرض  - 1

  12إلى أصحـاح  6من أصحاح  حـــــروب الــــرب  - 2

  22إلى أصحاح  13من أصحاح  تـقســـــــيم األرض  - 3

  24إلى أصحاح  23من أصحاح  هو مــوتوداع يشـــوع  - 4

  :مالحظات هامة

فعندما . أرض كنعان التي دخل إليها الشعب ال يمكن أن تكون رمز للسماء

ى السماء لن تكون هناك حروب وأعداء وخيانة وخداع وموت، يدخل المؤمن إل
وكل هذا كان موجوداً في أرض كنعان، ولكن كنعان هي رمز للسماويات، فحتى 

وإن كنا على األرض لكننا شرعاً ومقاماً جلسنا مع المسيح في السماويات، 

نعان تشير وبركاتنا سماوية، وحربنا مع أجناد الشر الروحية في السماويات، إذاً فك
العودة إلى حيث التذمر وتجربة الرب ومحاوالت ( إلى مؤمن روحي ترك البرية 

وأدرك مقامه في المسيح، يمتلك ما له من بركات سماوية، ويسلك كما ) ..مصر

أن السماء  يحق للدعوة السماوية، والفرق بين السماء والسماويات باختصار
   0ن المرموز إليها بكنعانمكان، بينما السماويات هنا هي مقام المؤم

  

  

  )دخول األرض: (دراسة مختصرة فى القسم األول

  :تجسس األرض

) 16، 1: 13عدد(كان يشوع يوماً ضمن الجواسيس الذين أرسلهم موسى 

  .)1 : 2يشوع (      ه إلى مكانة القائد ترفعلثقة التي ا لكنه كان محلو

قد ، بل لأو يمتدح الكذب ذلك ان اهللا يشجعلقد كذبت راحاب و ال يستفاد من 
  :كانت وثنية و ال تعرف الناموس، و لكن كان وراء عملها هذا

  0)31: 11عب-إقرأ( ..لقد آمنت بإله إسرائيل) 11-9: 2يشوع( :اإليمان 

م تقم بعمل لئال يكون إيمانها ميت         لم يكن إيمانها فقط يكفي ما ل :األعمال  
  .فعندما آمنت قبلت الجاسوسين، ووضعت الحبل القرمزي) 25:  2يعقوب ( 

  :ألردن و أهم األحداث المصاحبة لهعبور نهر ا

   :الوقوف ثالثة أيام أمام األردن  -أ
وايضا أمتحان إيمان ألنه ,  وكان لهذا الوقوف إعداد وتأهيل نفسي للشعب

األردن في عز فيضانه، كان من الممكن أن يداهمهم الشك في إمكانية  رأوا
  لقد كانت ثالث أيام راحة واختبار... عبوره

   :ردن كان ممتلئاً إلى جميع شطوطهاأل -ب
اب هذا الفيضان          ، و يسمي الكتألردن في هذه الحالة يكون مخيفاًاو
... استعداد للطاعة في ذلك نرى و ) 5:  12إرميا "  (كبريــــاء األردن"

ففي وسط هذا الغضب المنبعث من النهر مطلوب وضع القدم داخل النهر قبل 

  فهل من طاعة؟   .أن يروا أي نتيجة

  



  

  

  

  

  

آخر وة أول من دخل الماء كان التابوت الذي يحمله الكهن -ج
  :من خرج

الرب هو الذي يقود المسيرة، منه يأتي االنتصار ومنه وفي ذلك نرى 
نتعلم أنه علينا أن نترك اهللا يقود مسيرة حياتنا حتى نستطيع أن ... لغلبةا

  نسير في مشيئته ونحصل على االنتصار من خالله 

  :ذراع بين الشعب و التابوت 2000ك كان هنا  -د
لقد كان للتابوت هيبة ومكانة فكان من الصعب االقتراب منه، شكراً هللا ألننا 

هي ... ع أن نقترب الى اهللا ونصرخ يا أبانا في نعمة العهد الجديد نستطي

  نعمة منه علينا أن نستغلها ونصرخ واضعين ثقتنا فيه 

أيضاً نصب حجر من قلب األردن إلى األرض و 21تم حمل  -هـ
  :ر في وسط األردنحج 12

واألحجار المرفوعة من قلب األردن والمنصوبة في البرية هي الشاهد الذي ال 
وفي داخل كل واحد فينا ذكريات لمعمالت الهية ، ينقض على عبور الشعب

تلك الذكري التي من خاللها نستطيع أال نخاف ... ينبغي علينا أن نتذكرها 

  . من مواجهة أي تجربة أخرى

السنة كان يوم العبور هو اليوم العاشر من الشهر األول من  -و
  ) 19:  4يشوع ( األربعين للخروج 

)    3:  12خروج (الذي فيه يعزل خروف الفصح  ليومواليوم العاشر هذا هو ا
والفصح الذي معناه عبور ويظل تحت الحفظ حتى اليوم الرابع عشر ويذبح، 

شعب اسرائيل تخطوا الموت ... هو رمز يذكرنا باالنتقال من الموت الى الحياة
وانتقلوا منه الى الحياة، شكرا للمسيح الذي من خالل صليبه أنتقنا من الموت 

  ).25: 4رومية (    الحياةالى 

  

  :ـع العبــور موق -ز
في سهول مؤاب في شرق األردن حيث "  شطيم"لقد كان الشعب حالون في  

كان موسى أوصلهم إلى هناك، وعند العبور إتجهوا غرباً إلى شاطيء األردن    

  0)16،  1:  3ع يشو(دما عبروا كان الشعب مقابل أريحا وباتوا هناك، وعن

  :اث بعد عبور األردنأهم األحد

  :ختان الشعب  -أ
لقد مات جميع الرجال الخارجين من مصر في البرية وكانوا مختونين، أما 

لذلك أمر الرب يشوع ) 5:  5 يشوع(ين ولدوا في البرية فلم يختنوا الذ
وهذا يذكرنا بذلك الوعد بختانهم، فال مكان لألغلف لكي يعيش في كنعان، 

وأيضا ذلك العهد الذي دخل فيه ابراهيم وعليه أن ، يمالذي أعطاه الرب إلبراه

. يعيد ابناؤه تكريس نفس العهد عالمة على رضاهم أن يتبعوا الرب بالكامل
وهي كلمة عبرية } الجلجال{ذلك المكان الذي تم فيه الختان وقد دعي إسم 

  .رار مصألن الرب دحرج عنهم ع} متدحرج{معناها 

  :عمل الفصح -ب
صح في موعده في اليوم الرابع عشر من الشهر األول، وبذلك لقد عملوا الف

  .يكونوا قد أكملوا أربعين سنة من الفصح األول الذي عمل في مصر

  :أكلوا من غلة األرض وانقطع المن  -ج
الحنطة تنمي "الحنطة  وعليهم اآلن أن يأكلوا من  وكان ذلك في غد الفصح،

ي بهم الى أرض تفيض لبناً وعسالً وهم إتمام للوعد االلهي أن يأت" الفتيان

  وفي تزوقهم للحنطة بداية لتزوق ذلك الوعد االلهي ... وخيرات وفيرة 



  

  

  

  

  

  :ظهور رئيس جند الرب ليشوع  -د
  :يح نفسه وليس رئيساً من المالئكةورئيس جند الرب هو الرب يسوع المس     

  )  9،10: 19يا رؤ( راجع .... لو كان رئيساً من المالئكة لما قبل السجود   - 1

" إخلع نعلك"ما قاله الرب لموسي  لو كان رئيساً من المالئكة لما قال ليشوع   - 2

   0)15:  5، يشوع 5:  3خروج (

وحتي إلي "غير الذى تعظم إلي جند السموات ولقد قال دانيال عن القرن الص   - 3
نة وبمقار) 11:  8دانيال( "رئيس الجند تعظم وبه أبطلت المحرقة الدائمة

ا القرن الصغير   عن هذ) 4،  3: 2يكي الثانية تسالون(ذلك مع ما جاء في 
من هذين "  إنه يجلس في هيكل اهللا مظهر نفسه إنه إله"}  إنسان الخطية{

قد ظهر لتشجيع الشاهدين نرى أن رئيس جند الرب هو المسيح له المجد، و

  .يشوع في حروب الرب

  }ب الربحرو{: اسة مختصرة في القسم الثانيدر

  :سقوط أسوار أريحا - 1

ن م يحاول الذين ينكرون المعجزات أن يقولوا أن الذبذبات الصوتية الناتجة

رى ، بينما يتاف الشعب هي التي أسقطت األسوار، لكن هذا مجرد سخافاته
يمان باإل" أنه اًواحد ئاًن نؤكد شي، لكننا نستطيع أالبعض أن الرب إستخدم زلزاالً

و نرى ) 30:  11عبرانيين(" ا بعد ما طيف حولها سبعة أيامحسقطت أسوار أري

مال عمل اهللا في إسقاط األسوار مرات عديدة إعالناً عن ك) 7(تكرار الرقم 
  .}اليوم السابع.. سبعة مرات.. سبعة أيام.. سبعة أبواق ..سبعة كهنة{

  و لقبت بـ" مكان الروائح العطرية"أو  "  مدينة القمر"وأريحا اسم معناه 
وقد لعن يشوع من ). 3:  34تثنية (لشهرتها بزراعة النخل " مدينة النخيل"

ره يؤسسها وبصغيره ينصب ببك …: "هذه المدينة مرة أخرى وقال يقوم ويبني

  .)34: 16ملوك األول / 26: 6يشوع (فياً؛ قارن قد تم ذلك حرو "أبوابها

  :الهزيمة أمام عاي - 2

  :خيانة عاخان  

) 7: 2أخبار األيام األول](عاخار[ويسمى " المزعج"اسم عبري معناه  وعاخان
  .نه أخذ من المحرم للرب أو الحرامقد تسبب في هزيمة الشعب ألو

  :المحرم للرب أو الحرام 

   0"دسق"كلمة عبرية معناها   "حرم"هو الشيء المقدس للرب، وكلمة 

  :تدرج عاخان في الخطية  

  0إشتهى –2                0رأى –1

  0طمـر -4             0أخـذ -3

)          "7 -  1:  3تكوين "قارن بين خطية عاخان وخطية حواء في (
"          صنع إنزعاجاً فتنجس به كثيرون"ولذلك كان اسماً على مسمى، لقد 

  .وكان عقابه الرجم في وادي عخور) 15:  12عبرانيين (

  :عخور ىواد 
  .رجم فيه عاخان وبيته وكل ما له ". إزعاج " اسم عبري معناه  

  !ما ذنب بيته؟ لقد إرتكب عاخان الخطية وحده

  :لقد رجم الكل بسبب 

، به من الحرام في وسط خيمته، إذاً فبيته له علم بالسرقة ا أتىلقد طمر م -1
رأته سفيرة كان لها العلم إما عمله حنانيا في العهد الجديد وو هذا يشبه م

  0)21:  7مع يشوع  2:  5عمال الرسل قارن أ(بذلك 



  

  

  

  

  

هناك خطية يرتكبها إنسان تجر على غيره المصائب ، فاألبناء غير   - 2

في تشردهم، والزوجة المدمنة ما ذنب طفلها الشرعيين ليس لهم ذنب 
  ؟ير ما ذنب بيته الذي يكون في عوزالذي يولد بأمراض ، و األب السك

  .ية التي تمتد آثارها على اآلخريننقول أن هذه هي الخط

أخرى يعلمها الرب  ، لكن ربما لهم خطاياربما لم يخطيء بيته معه - 3
  .ب فيهماألذنب  بسببها إفتقد الرب ،إستحقت القصاص

 )18:  9جامعة " (خاطيء واحد فيفسد خيراً كثيراً أما"أليس مكتوب  - 4

ية عاخان بالهزيمة ، ألم تؤثر خطالرب ينظر إلى شعبه كوحدة واحدة

  ؟لشعب اهللا كله

"           اً للرجاءيجعل وادي عخور باب" كراً للرب ألجل المكتوب أن الربش

ت طوعاً ال عن خطية عملها بل عن من أجل ذلك الذي ما) 15: 2هوشع (

 خور مربض وادي ع"صارت لنا البركة في هذا الوادي خطايانا نحن ، عندئذ
  .)10:  65أشعياء " (بقر لشعبي الذين طلبوني

  ؟ما سبب الهزيمة أمام عاي

  :لهناك سببان على األق
  .الخيانة التي سبق شرحها) 1(

الشعب كله بل اسيس أن ال يرسل يشوع لقد كان تقرير الجو: اإلستهانة بالعدو ) 2(

، بينما )4،  3:  7يشوع ( ، فأرسل يشوع ثالثة آالفألفين أو ثالثة فقط
خذ معك جميع رجال الحرب و قم إصعد "كلم الرب أمر يشوع قائالً له  عندما ت

  ).1:  8يشوع " (إلى عاي

  

  :خداع سكان جبعون  -3

ن زادهم أخذ الرجال م"ب، لقد  إال سبب واحد من أجله خدع الشع لم يكن هناك
يطلبوا مشورة الرب في  ، إنهم لم)14:  9يشوع " (و من فم الرب لم يسألوا

، و هذا درس لنا لكي نتحذر ألن الشيطان ماكر جداً يريد أن يسقطنا هذا األمر

  ).15 -13: 1كورنثوس الثانية/ 1:  3تكوين(. بالمكر والخديعة

  : إتحاد ملوك األموريين الخمسة - 4

الرب و عمله وأوالده، لقد  ال نستغرب أن يتحد حتى من هم أعداء ضد شعب

كيف سار ) 34:  17صموئيل األول ( "أخذا شاة من القطيع أسد مع دب،"جاء 

صداقة بعد عداوة على ؟ لقد صار هيرودس وبيالطس في األسد و الدب معاً
ملوك الخمسة د ال، لقد إتح)12 -  6:  23لوقا ! (فكيف ذلك؟. حساب المسيح

وهو ملك " سيد البر" ى أسمهرشليم ومعنملك أو" أدوني صادق"معاً بدعوة من 

إهتفي        "لملكية،  بينما الصوت ألورشليم مزيف، وهو يرمز للشيطان المدعي ا
راكب على هوذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع و. يا بنت أورشليم

وانتصر يشوع على الملوك ). 9 : 9زكريا " (حمار وعلى جحش ابن أتان
قتلت منهم أكثر مما  الخمسة ألن الرب رماهم بحجارة برد عظيمة من السماء

  .)11:  10يشوع (قتل السيف 

  :وقوف الشمس والقمر

لقد صلى يشوع للرب لكي تقف الشمس و القمر حتى يكمل إنتصاره على 

) 13:  10يشوع ( امالًك اًولم تعجل للمغيب نحو يوم األموريين ، فوقفت الشمس

اجع ظل الشمس دقيقة، وفي أيام حزقيال الملك تر 20ساعة و 23 ويقال إنه حوالي
ومن العجيب أن فيكون ذلك يوم كامل، } دقيقة 40بما يعادل {للوراء عشر درجات 

راجع كتاب وحي الكتاب المقدس بقلم يوسف رياض في هذا . (ذلك ثبت علمياً

  )إليك من قبل وقد سبق وأرسلناه - الشأن



  

  

  

  

  

  :القبض على الملوك الخمسة 

وقال لقواد رجال الحرب الذين ساروا "قبض يشوع على الملوك الخمسة  
 "              000فتقدموا. على أعناق هؤالء الملوكمعه؛ تقدموا وضعوا أرجلكم 

وليس لجميع الجيش أن يفعل ذلك، وفي هذا نرى أن أصحاب ) 24:  10يشوع (

سيسحق الشيطان تحت وإله السالم "ة هم فقط الذين يتمتعون بالوعد القوة الروحي

  0)20:  16رومية " (أرجلكم سريعاً

  }تقسيم األرض{دراسة مختصرة في القسم الثالث 

  :طلب آالب

قد كانت فل "أما أنا فاتبعت تماماً الرب إلهيو"حين قال  اًلم يكن كالب مدعي
). 36: 1تثنية/ 12: 32، 24: 14عدد/8:  14يشوع(هذه هي شهادة الرب عنه 

) 13: 14يشوع(الجبل مع أن العناقيين هناك ولكنه طلب من يشوع أن يعطيه 

 )10،11: 14يشوع( نةس 85طيع أن يحارب وهو في سنزال يستولكنه باإليمان ما
  .فأعطاه يشوع المدينة

  :حبرون

   0)16: 15يشوع] (رسفَ[ لكنه عاد فطلب قريةو "شركة"إسم عبري معناه 

  :رــــــَفَس

الشركة  والمؤمن الحقيقي ال يقبل بديالً عن]  كتـــاب [اسم عبري معناه 

  .مع الرب و الكتاب المقدس

  :وفي تقسيم األرض نرى
نصف جاد ورأوبين و(ردن  شرق األ -نصف نصيب سبطين و )13يشوع ( في -

  ).سبط منسى

وذا وإفرايم يه{ في أرض كنعان -نصفنصيب سبطين و) 15،16،17يشوع( في -

  .}و النصف الثاني من سبط منسى

  .بقي سبعة أسباط اقتسموا األرض بالقرعة) 19،  18يشوع (في  -

  :لكن نالحظ  
فلم يطردوا سكان األرض ) 55: 33عدد (لم يحترس الشعب لقول الرب في 

  .جميعاً، لئال يكونوا لهم أشواك ومناخس بل تركوا بعضهم في األرض

  .)63: 15يشوع (ن سكان أورشليم اليبوسيي فلم يطرد يهوذا - 1

يين من بعض مدنهم  نفتالي الكنعانولم يطرد أفرايم ومنسى وزبولون ويساكر و - 2
  .)33، 31، 30، 27: 1قضاة / 12:  17/ 10:  16يشوع (

ال أطردهم من أمامكم بل يكونوا "من هنا كان غضب الرب عليهم و قال لهم و

تعلم من هنا نو. )3:  2قضاة " (لكم شركـــاًقين و تكون آلهتهم لكم مضاي
خميرة صغيرة تخمر "يرة في حياتنا فإن لو صغأننا ال يجب أن نترك خطية و

  ).6:  5كورنثوس األولى (" العجين كله

  :مدن الملجأ

  .)20مع يشوع 19، تثنية 35عدد (اقرأ 

لهم كخدام  اًإمتيازأنه كان و هذا يعني  -كانت هذه المدن ضمن مدن الالويين  -1

، ثالثة في شرق مدن) 6(ق على أرضهم و كان عددها للرب أن يتقرر الح

و قد خصصت هذه ) 14،  6:  35عدد (دن       وثالثة في غرب األردن األر
المدن لكي يهرب إليها القاتل سهواً، حتى ال ينتقم منه ولي الدم و يسفك دم 

  .) 10:  19تثنية ( ريء على األرض ب

  



  

  

  

  

  

حتى يمكن  دن الملجأ موزعة على األرض، وأمر الرب أن تصلح طرقهاكانت م -2

، وقيل أن اليهود كانوا يضعون )3،  2:  19تثنية (الوصول إليها بسهولة 
تدل القاتل على طريق " ملجأ"فارق الطرق لوحات مكتوب عليها عند م
  .المدينة

أقرب مدينة  يفهم من قراءة الفصول السابقة أن القاتل يمكنه أن يهرب إلى -3

ملجأ، ويكلم شيوخ المدينة فيقبلوه مؤقتاً إلى أن يتم تحقيق شيوخ مدينته هو 
رده في الجريمة، فإما تنقذ الجماعة القاتل إذا كان سهواً من يد ولي الدم وت

ه إلى يد ولي الدم إذا كان إلي مدينة ملجأه أو أن يأخذوه من هناك ويدفعو

  .القتل عمداً

ذلك و  ،يخرج منها، وإال يقتله ولي الدمقى داخل مدينة الملجأ ال كان القاتل يب -4

حتى موت رئيس الكهنة في تلك األيام، بعدها يمكنه الخروج وليس لولي الدم 
بعدئذ أن يفعل به شيئاً، وموت رئيس الكهنة يرمز إلى موت المسيح رئيس 

االبن رركم إن ح"الحرية والنجاة من الدينونة  كهنة اهللا، بموته أعطانا

ال شيء من الدينونة "ويصبح ) 36:  8يوحنا " (فبالحقيقة تكونون أحراراً
  ).1:  8رومية " (آلن على الذين هم في المسيح يسوعا

نفسها فيها رمز للمسيح ملجأنا ويجدر بنا التأمل في أسمائها  مدن الملجأو

  :ومعاني هذه األسماء

  :ثالثة مدن غرب األردن وهي
هي واقعة في نصيب سبط نفتالي،     و" مقدس"بري معناه إسم ع: قادش -1

  .ونالحظ أنها غير قادش برنيع التي أرسل منها موسى الجواسيس

  

قعة في نصيب وهي من المدن الوا" كتف أو منكب"اسم عبري معناه : شكيم -2

  .سبط منسى غرب األردن

عة في الواق وهي من المدن "شركة أو صحبة" إسم عبري معناه : حبرون -3
  .يهوذا نصيب سبط 

  :وثالثة مدن شرق األردن هي
وهي من المدن الواقعة في نصيب سبط " حصن"اسم عبرى معناه : باصـر -4

  .رؤوبين

وهي من المدن الواقعة في نصيب سبط " مرتفعات"اسم عبري معناه  : موترا -5
  .جاد

واقعة في وهي من المدن ال" شاطيء  أو  جانب"اسم كنعاني معناه  : جوالن -6

  .شرق األردن -نصيب سبط منسى 

ة في         هو اآلية الوارد }األرض  تقسيم {ويمكن أن يكون مفتاح هذا القسم 
به الرب  لم تسقط كلمة من جميع الكالم الصالح الذي كلم) "45:  21يشوع (

  " .ربيت إسرائيل بل الكل صا

  }وداع وموت يشوع { دراسة مختصرة في القسم الرابع 

  .الذين بدأوا حسناً و انتهوا أحسنيعتبر يشوع من األشخاص  -

من اإللتصاق وهو بعين النبوة يرى ما سيفعله إسرائيل بعد موته فيحذرهم  -

  ).12:  23يشوع (بالشعوب ومصاهرتهم 

  0)2:  2ملوك األول/ 14:  23يشوع" (طريق األرض كلها"لقد سمى الموت و -



  

  

  

  

  

الكلدانيين ورن أريخ الشعب ورحلتهم متايلخص ) 13 - 2:  24يشوع(وفي  -

أعمال  -قارن ( راهيم وحتى تاريخ حديثه معهم عبر النهر عندما دعا الرب إب
  ).13 - 2:  24مع يشوع  50 - 2:  7الرسل

  :المسئولية عن البيت

وأما أنا وبيتي ... تعبدون ناختاروا ألنفسكم اليوم مف" في قول يشوع 
  مدى مسئولية المؤمن عن بيتهيعلن   )15:  24يشوع (" فنعبد الرب

  ) .28:  25تكوين ( محاباة أو تمييز بين األوالد فال •

  ) 36 - 12:  2صموئيل األول (وال إهمال في تربيتهم  •

  .يحية حقيقية بتأديب الرب وإنذارهبل تربية مس) 4:  6أفسس (وال غيظ لهم  •

 13 -1: 20تكوين(لحة قدوة حسنة صا، بل والدوال قدوة سيئة يقتدي بها األ •

  0) 35 -31: 3تكوين / 15،16: 27تكوين(وأيضاً ) 11 -1: 26تكوين/مع

  :موت يشوع

هو الذي سجل في " نحاسفي"ق معظم مفسري هذا السفر على أن وقد إتف

 110، وقد مات يشوع عن سن يناهز الـ السفر خبر موت يشوع بعد انتقاله هذا
  .سنة

 سف التي أصعدوها معهم من أرضيسجل السفر أيضاً دفن عظام يوو

عمالً من  ، و كان ذلك)24:  50تكوين (مصر بحسب عهد يوسف مع إخوته 

  .   قد دفنت عظامه في شكيمو) 22:  11 عبرانيين(أعمال اإليمان ليوسف 

  

  

  

  :أذكر معاني كالً من األسماء و البالد اآلتية  - 1

  - سفر    -برون  ح  -أريحا    -وادي عخور    -عاخان    -يشوع  "  
  "قادش  

  .أذكر أربعة أحداث تاريخية حدثت مع الشعب بعد عبور األردن  - 2

فما هي أوجه التشابه .. يعتبر يشوع بن نون رمزاً للرب يسوع المسيح  - 3
  بينهما ؟

  :من  ما هو السبب المباشر في كل - 4

  الهزيمة أمام عاي  -سقوط أسوار أريحا           ب  -أ 

فهل .. عتقد البعض أن أرض كنعان التي دخل إليها الشعب هي رمز للسماء ي – 5
  هذا االعتقاد صحيح؟ وإن كان خطأ، فما هو االعتقاد الصحيح في هذا األمر؟

لقد أخطأ عاخان بن كرمي و أخذ من الحرام فكان سبب نكبة وهزيمة للشـعب   -6
الدرس العملـي  وما هو . تكلم عن خطية عاخان وكيف تدرج وانحدر فيها.. 

  الذي نستفيده من ذلك؟

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


