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 معرفی
کانون مقدسی با يک کتاب سرشار از ظرايف تاريخی به ما معرفی شده است که در در اينجا »

پردازد، ولی فقر شناخت تاريخی سدی  قالب يک سرگذشت پر بار به بيان مسائلی از جمله نسل ما، می

 «است در مقابل درک درست آن.

  (Paulus Cassel)پائولوس کاسل— 

 انونجایگاه منحصر به فرد رساله یوشع در ک .1

ناپذير بين کتب موسای نبی و کتب تاريخی اسرائيل در سرزمين  يوشع نبی پلی است اجتناب کتاب

باشد. برای  های عبری و مسيحی رساله يوشع پنجمين کتاب عهد عتيق می کنعان. در نظم نوين کتاب

يهوديان اولين دنيای مسيحيت رساله يوشع اولين کتاب از دوازده کتاب تاريخی )يوشع تا استر( و برای 

نامند )يوشع تا عزرا ـ نحميا، رسالۀ روت و  می« انبياء پيشين»شود که آنها را  کتابی محسوب می

 اند(. تواريخ، در آخر عهد عتيق عبری آمده

 با جمالت زير به اهميت رساله يوشع اشاره کرده است: (Jensen)جانسن 

آغاز یک تجربه جدید برای باشد که سر در واقع رساله یوشع اوج تاریخی مترقی می

اسرائیل است. بدین ترتیب بیان تاریخی این رساله جایگاه سوق الجیشی خاصی در عهد 

 عتیق بدان بخشیده است.

 نویسنده .2

يوشع در عين حال که تخلصی است اما آن نيّت قديمی که بانی عمده آن يوشع بود، بعد از  کتاب

هاس تکميل گرديد. رساله يوشع شامل موارد درخشانی  کاهن اعظم و پسرش فين ایلعازرمرگش توسط 

نمايد که نويسنده خود شاهد عينی موارد بوده است. وقايعی نيز با ضمير اول شخص  است، و چنين می

دهد  اشاره نمود. همچنين اين رساله به طرزی خاص نشان می 6و  5:1توان به  اند که می ( آمدهمن، ما)

(. اين واقعيت که راحاب 66:62و  8:59اری را در اختيار داشته است )ای اسناد نوشت که يوشع پاره

(، با اين فرض که يوشع نويسنده اصلی اين رساله 61:6درزمان نگارش رساله هنوز زنده بوده است)

 است، مطابقت دارد.

 تاریخ .3

پيش از  51تا  51تاريخ اين رساله بخشی موکول به تاريخ نگارش سفر خروج است )قرون 

ها، بيشتر محافظه کاران تاريخ آن را در اواسط قرن چهارده پيش از  الد(، ولی با توجه به واقعيتمي

تر به نظر  پيش از ميالد به داليل زير درست 5111تا  5211اند. محدودة تاريخی  ميالد، تخمين زده
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کتاب اول  را با 51:56تر از زمان سليمان )مقايسه کنيد  بايست قديمی رسد: رساله يوشع می می

( باشد. از آنجا 8-1: 1را با دوم سموئيل  61:51( و همچنين پدرش داود )مقايسه کنيد 56:8پادشاهان 

شود تاريخ آن را منتسب به سال  ناميده است، می« صيدونيان»، فنيقيان را 6-2:51که در رساله يوشع 

را فلسطينيان، فلسطين را پيش از اينکه صور، صيدون را تحت انقياد خود درآورد دانست، زي 5511

 شدند. بعد از آن واقعه اشغال كردند، ولي هنوز مشكلي براي زمان يوشع محسوب نمي

 پیشینه و زمینه .4

باشد، رساله  همانطوريکه سفر خروج داستان واقعی پيشگامی خدا در خروج مردمش از مصر می

باشد. کار نيکوئی را که  موعود میيوشع نيز داستان واقعی پيشگامی خدا در ورود مردمش به سرزمين 

ايمانی قوم اسرائيل تکميل نمود. آنچنانکه خواهيم ديد مردم  خدا از پيش آغاز کرده بود، عليرغم بی

ايمان بودند، با اين وجود کالم خداوند تحقق يافت و ذريّت )نسل(  عوض نشده بودند، آنها هنوز هم بی

 ( و ريشه دوانيده، رشد نمودند.56-51:51ايش ابراهيم در سرزمين موعود مستقر شدند )پيد

باشد. مردم اسرائيل در وادی  های کتاب تثنيه می وقايع اين رساله دنباله گزارشات آخرين فصل

اسرائيل  موآب در شرق رود اردن مستقر شدند. موسی مرده بود و يوشع فرمانده روحانی و نظامی بنی

ز اردن و ورود به اراضی موعود بود. شريعت آنچنانکه او در شرف رهبری مردم از عبور ا شده بود.

قيام  آنهم مسیحتواند مردم خدا را به ميراث خود برساند. تنها مسيح و  توسط موسی آورده شده نمی

تواند مردم خدا را به ميراث واقعی خودشان  کرده از مردگان که توسط يوشع به تصوير کشيده شد، می

 برساند.

ای از حقايق مهم در مورد يوشع بپردازيم. موسی نام او را از  رور پارهالزم است که ما به م

( و خادم شخصی موسی 9:51(. يوشع از قبيله افرايم )اعداد 56:51هوشع به يوشع عوض نمود )اعداد 

های خداوند شرکت داشت. او بنی اسرائيل را در  ای بود که در جنگ (. او قبالً فرمانده5:5بود )يوشع 

( و بعد از واقعة مصر اولين فرمانده سپاه اسرائيل 51شان با عماليق هدايت کرد )خروج  اولين جنگ

بود. اما آنچه که موجب شد که جانشين موسی و رهبر قوم گردد، نه شجاعت او بلکه قدرت روحانی و 

وه (. او در ک55 :11شد )خروج  ايمان او بود. او در غالب مردی جوان مرتباً وارد خيمه اجتماع می

( او وکاليب تنها کسانی بودند که سرزمين موعود را 51:16سينا همراه موسی بوده است )خروج 

همراه با نسل دوم قوم، سی و هشت سال بعد از سکونت قوم در قادش برنيع، با چشم خود مشاهده 

ت که (. يوشع که تربيت شده توسط موسی بود اينک از سوی يهّوه مأموريت ياف51-6:52کردند )اعداد 

 قوم را رهبری کند، هر چند که سن او متجاوز از نود سال بود.
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 گزارش
 (56ـ5تصرف سرزمين موعود )فصول  .5

 الف ـ تدارک برای گذر از اردن )فصل اول(

 ب ـ جاسوسان اريحا )فصل دوم(

 (5:1الی  5:1ج ـ عبور از اردن )

 (56ـ6:1د ـ وقايع جلجال )

 (61:6الی  51:1ه ـ فتح اريحا )

 (68:9الی  5:1سافرت در عای )و ـ م

 (11ـ  11:9ز ـ تجديد عهد در شکيم )

 ح ـ پيمان نامه با جبعونيان )فصل نهم(

 ط ـ جبهه جنوبی )فصل دهم(

 ی ـ جبهه شمالی )فصل يازدهم(

 ک ـ خالصه فتوحات )فصل دوازدم(

 (62تا  51تقسيم کردن سرزمين موعود )فصول  .6

 (1ـ5:51شد ) می بايست تصرف هائی که می الف ـ سرزمين

 (15:58الی  9:51ب ـ تخصيص زمين )

 (11ـ  9:51سهم قبيله روبين، جاد و نصف قبيله منسی ) (5

 (51و  52سهم قبيله يهودا )فصول  (6

 (51و  56سهم قبيله يوسف )فصول  (1

 (58و  59ها )فصول  سهم بقيه قبيله (2

 ج ـ شهرهای پناهگاه )ملجاء ـ فصل بيستم(

 ءدر شهرهای ملجا  د ـ اطراق

 (65ه ـ شهرهای الويان )فصل 

 (66و ـ مذبح شرق اردن )فصل 

 (61ز ـ وصيت يوشع خطاب به رهبران اسرائيل )فصل 

 (51ـ5:62ح ـ وصيت يوشع خطاب قوم اسرائيل )

 (69ـ56:62ط ـ تجديد عهد در شکيم )

 (11ـ 68:62ی ـ مرگ يوشع )

 تفسیر
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I  (12ـ1ـ تصرف سرزمین موعود )فصول 

 ی گذر از اردن )فصل اول(الف ـ تدارک برا

را مأموريت داد که قوم بنی اسرائيل را رهبری نمايد. سرزمين  خداوند یوشع بن نون (8ـ5:5

در  نگوکنعان به قوم اسرائيل وعده داده شده بود, ولی الزم بود که قوم اسرائيل آن سرزمين را از 

 (.2و  1ق، تصرف نمايد )آيات در شر نهر فراتجنوب لبنان و در شمال از مديترانه، در غرب تا 

شويم که  و مطيع باشد. اينک ما آگاه می قوی و دلیربايست  يوشع برای تحقق اين امر خطير می

خواهيم شد )آيه  فیروز و کامیابهرگاه دلها و افکار خود را متوجه کالم خدا و اطاعت از آن بنمائيم، 

 هشتم(

ابعاد و طول زمانی  (.8، 1، 6باشد )آيات  لیرقوی و دخداوند سه بار به يوشع فرموده است که 

مأموريت پيش رو، فشار و زحمت رهبری ميان مردم کله شق و فقدان مرشد روحانی قوم، يعنی 

آنکه يوشع را مجهز کرده  شد. ولی خداوند بی  اي بسيار سنگين برای يوشع محسوب می موسی، وظيفه

 1بودن يوشع وجود داشت: و عدة خدا )آيات  و دلیرقوی باشد، او را دعوت نکرد. داليل محکمی برای 

( وقدرت حمايت 8(؛ راهنمائی امين؛ حضور خدا )آيه 9و  1(؛ پيروزی حتمی كالم خدا )آيات 6و 

 کنندة خدا.

 نويسد: می (T. Austin Sparks) آستين اسپارکس تی

هستیم، بلکه  کنیم. مهم نیست که ما چه کسی مبارزه واقعی ایمان را در اینجا مشاهده می

 مهم اینست که او کیست! مهم نیست که ما چه حسی داریم، بلکه مهم حقایق اوست.

و آمادة سفر به سرزمين کنعان  حاضرخود را  توشهشود که  فرمان داده می قوم( به 59ـ51:5

در شرق اردن مستقر شدند، بقيه مردان قوم  روبینیان و جادیان و نصف سبط منسیشوند. همچنانکه 

توانند به زمين خود و نزد  بايد به تصرف زمين موعود بپردازند؛ سپس می راه با يوشع میهم

( و قرار براين 59ـ 56(. آنها با اين امر موافقت کردند  )آيات 51ـ56های خود بازگردند )آيات  خانواده

.شود کشتهشد که هر کسی که از اين فرمان سرپيچی کرده و بازگردد   

ی روحانی عبور از اردن را به مرگ و سرزمين کنعان را به بهشت تشبيه ها در بعضی از سرود

اند. اما کنعان بهشت نبود، کنعان جای جنگ و گريز بود، در حالی که در بهشت جنگ و گريزی  کرده

نيست. در واقع سرزمينی کنعان تصويرگر ميراث روحانی کنونی ماست. اينک تمامی زمين از آن 

 از طريق اطاعت کالم خدا، طلب موعود و جنگ نيکوی ايمان، صاحب شويم.ماست، ولی بايد آن را 

 ب ـ جاسوسان اریحا )فصل دوم(
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 بهشكیم را از  دو مرد جاسوسدر تدارک تصرف سرزمين موعود،  یوشع بن نونالف(  5:6

اقدامی  ايمانی يوشع نبود، بلکه يک نوع اقدام نظامی بود. چنين چنين اقدامی حاکی از بی اریحا فرستاد.

 ها پيش انجام گرفته بود، گسترده و فراگير نبود. مثل اقداماتی که سال

 Keil and) دليچ آنچنانکه کيل و ساکن شدند. ای خانة زن زانّیه( جاسوسان اعزامی در 62-ب 5:6

Delitzsch) ای نبايد بيش از حد مورد سوء ظن  ورود جاسوسان به داخل چنان خانه»کنند،  اشاره می

از فتوحات درخشانی که يهّوه به  راحاببرداشت روشن از داستان حاکی از اينست که  «ود.واقع ش

(. او به اين نتيجه رسيده بود که خدای 55ـ  9مردم يهود ارزانی داشته بود، چيزهائی شنيده بود )آيات 

دار واقعی آن قوم، بايد همان خدای واقعی باشد، بنابراين به اين خدای واقعی متوکل شد و يک ايمان

 گرديد. او واقعيت ايمان خود را با حفاظت جاسوسان، در اوج تسليم شدن سرزمينش، اثبات نمود.

طناب یا ریسمان قرمز به توانند با آويختن  اش می جاسوسان به راحاب قول دادند که او و خانواده

(. 65ـ  6در برند )آيات  خانه، و جمع شدن تمام اقوام او در هنگام حمله به اريحا، جان سالم به دریچه

اندازد  ما را به ياد خونی که بر سر در خانه اسرائيليان در فصح اوليه پاشيده شد، می ریسمان قرمز،

 (.56)خروج فصل 

از راحاب راجع به محل اختفای جاسوسان اسرائيل سئوال کرند،  ملک اریحاوقتی که جاسوسان 

راه . هنگامی که مردان اريحا به جستجوی جاسوسان در (1اند )آيه  به آنها گفت که شهر را ترک کرده

پنهان شدن در کوهستان  سه روزفرستاد. آنها بعد از  کوهستانمشغول بودند، راحاب آنها را به  اردن

 (.62ـ66ای برای يوشع آوردند )آيات  از اردن فرار کرده و گزارش دلگرم کننده

(. کتاب مقدس حيلۀ آن زن را 61:6عقوب راحاب او را عادل نمود و نه گفتارش )ي« اعمال»

(. يعقوب نيز کار راحب را 15:55( بلکه ايمان او را ستوده است )عبرانيان 1و  2نستوده است )آيات 

(. او زندگی خود را به خطر انداخت تا زندگی جاسوسان را 61:6يعقوب داند ) ناشی از ايمانش می

ايشان بود. به همين ترتيب در روز خداوند ما، برخی حفظ کند چونکه معتقد به قدرت و اقتدار خدای 

دهند  خارج از حوزة اسرائيل ايمان بيشتری  از خود نسبت به شاهدان عينی جالل او، نشان می

 (.6:55)عبرانيان 

 (1:1الی  1:3ج ـ عبور از اردن )

ر شدند ( زمان گذر از رود، اردن در وضعيت طوفانی بود. کاهنان از سوی خداوند مأمو51ـ5:1

قهات  بنیخوانيم، معموالً قبيله  می 51ـ5:2را حمل کنند )آنچنانکه در اعداد  تابوت عهدکه پيش رفته و 

مأمور حمل تابوت عهد بودند ولی در اين موقعيت خاص اين مأموريت به عهدة کاهنان نهاده شد. به 
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له خود را با آن حفظ کنند. مردم فرمان داده شد که دورادور به دنبال تابوت عهد بروندو هميشه فاص

تابوت عهد نماد مسيح است. ما بايد ضمن حفظ حرمت و عدم تالش در جهت پی بردن به اسرار 

شخصيت مسيح، فاصله الزم را با او حفظ کنيم، چونکه رموز و اسرار شخصيت مسيح برای فکر 

ای  چنين تالش بيهوده از  انسان بسيار ژرف است. يکی از بدترين کفرها در تاريخ مسيحيت برخاسته

است. ولی ما بايد هميشه مسيح را در نظر داشته باشيم و اين اقدام ما را نسبت به پيروزی مطمئن 

 سازد. می

به آب رود اردن فرورفت، اعجازی واقع شد. رودخانه در  پایهای کاهنان( وقتی که 51ـ52:1

يستاد و آبها بر هم توده شدند و جريان آب در چندين مايلی محل ورود کاهنان، از جريان باز ا شهر اََدم

به دريای نمک )دريای مرده( قطع گرديده و قوم به خشکی گام نهادند. مشابه مورد فوق يکبار در سال 

در رود اردن اتفاق افتاد و آن زمانی بود که جريان آب به مدت ده ساعت قطع گرديد و بار  5661

ريان آب رود اردن قطع شد. علت هر دو مورد هم ساعت ج 62برای مدت  5861ديگر هم در سال 

گويد که داليل زيادی در دست است که  می (D.K. Campbell) زلزله بود. به هر حال دی.کی. کمپبل

 مورد فوق نه يک اتفاق طبيعی، بلکه اعجازی خاص بوده است:

قّق یک ( واقعه قطع آب نتیجه تح1بسیاری از عناصر ماوراء الطبیعه با هم جمع شدند: )

( واقعه زمانی اتقاق 3(. )11( زمان واقعه دقیق بود )آیه 2(. )11و  13:3پیشگوئی بود )

ای از آب برای چندین ساعت تشکیل  ( دیواره4(. )11افتاد که رودخانه سیالبی بود )آیه 

( بستر گل آلود رودخانه بالفاصله خشک شد 1(. )11شد، و شاید هم در سراسر روز )آیه 

( آبها بالفاصله پس از عبور مردم و به محض قدم نهادن کاهنان به خشکی به 1)(. 11)آیه 

ها بعد ایلیا و الیشع نبی از همان رودخانه به ترتیب فوق عبور  (. قرن4::1جریان افتاد )

اگر به جهت توجیه گذر کردن بنی . (2::کرده و به سمت شرق رفته )دوم پادشاهان 

شود نتیجه  یوشع یک پدیده طبیعی الزم است، آنگاه می اسرائیل از رود اردن تحت رهبری

و این اندکی دور  گرفت که در هنگام گذر ایلیا و الیشع دو زلزله بالفاصله اتفاق افتاده است،

 از انتظار است.

تابوت عهد نماد خدا بود که مردم را در گذر از رود اردن هدايت نمود، آنچنانکه آنها را در 

خدا حضور خود را در قطع شدن جريان آب اردن  ب رود اردن هدايت نمود.پيروزی بر سرزمين غر

 در پيش پاي بنی اسرائيل نشان داد.

جمیع اسرائیل بر خشکی کاهنان در بستر خشک رود گام نهادند و سپس توقف کردند و آنگاه 

 عبور کردند.

يک سنگی از اردن )از هر قبيله يک نفر( را مأمور کرد که هر  دوازده مرد( خداوند 62ـ 5:2

بردارند و در جائی که قوم برای اولين بار يعنی در غرب اردن مستقر شدند، نصب نمايند. بر اين 



- 8 - 

های بعد و اعجاز بند آمدن آب رود اردن  اساس اين يادواره در جلجال به عنوان يادگار ابدی برای نسل

 توسط خدا برای عبور اسرائيليان و ورودشان به خشکی، نصب گرديد.

روبین، بنی جاد، و  بنیقبايلی که سهم خود را از شرق رود اردن مالک شدند عبارت بودند از: 

كه افراد مسلح را برای کمک به برادران خود برای تصرف سرزمين کنعان اعزام  نصف سبط منسی

 داشتند. گرچه قدرت جنگ دو قبيله و نصف قبيله بيشتر از صد هزار مرد بود )رجوع کنيد به اعداد

(، تنها چهل هزار نفر از رود اردن عبور کردند، و احتماالً باقيمانده آنها برای حفاظت از 66فصل 

 سرزمين و خانوادهای خود، باقی ماندند.

 دوازده سنگبعد از اينکه تمامی قوم از جمله مردان دو قبيله و نيم از رود گذشتند و بعد از اينکه 

ا در جائی که کاهنان ايستاده بودند نصب نمود. سپس به محض از اردن بيرون آورده شد، يوشع آنها ر

 آب اردن به جای خود برگشت.اينکه کاهنان همراه با تابوت عهد قدم به ساحل غربی نهادند، 

های قرار  های قرار داده شده در بستر رود اردن نمايانگر هويّت مسيح در مرگ است. سنگ سنگ

مسيح در رستاخير اوست. با متوقف شدن جريان آب رود اردن گرفته در ساحل غربی نمايانگر هويّت 

، آنچنانکه از پيش موسی را بزرگ ساخته بود. خداوند یوشع را در نظر تمامی اسرائیل بزرگ ساخت

آموخت. اينک زمان  کرد و راه خدا را می قبل از آن يوشع يک خادم بود که در سايه موسی خدمت می

 (. 55:52)لوقا « هر که خویشتن را فرود آرد، سرافراز گردد» آن رسيده بود که بزرگ شود چون

و اين چکيده تالش چهل ساله خروج بنی  اردن بر آمدندسرانجام قوم در روز دهم از ماه اول، از 

اسرائيل از مصر بود که در مدت پنج روز تحقق يافت و اين زمان درست مقارن بود با تدارک عيد 

 (.1و  6:56فصح )ر.ک خروج 

( ساکنان کافر کنعان وقتی خبر اعجازآميز عبور ارتش عبرانی را از رود اردن شنيدند، 5:1

 شوکه شدند.

 (12ـ  2:1د ـ وقایع جلجال )

اولين اردوگاه در کنعان اتفاق افتادند. در آنجا  در جلجال( اين بخش شامل وقايعی است که 8ـ  6:1

را برای اولين بار در کنعان برگزار نمودند  د فصحعی( و سپس 8ـ  6تمام مردان قوم ختنه شدند )آيات 

ـ عيسی  سردار لشگر خداوند(، آنگاه در آنجا يوشع 56و  55)آيات  مّن موقوف شدسپس  (.51)آيه 

 .(51ـ  51مسيح را مالقات نمود ـ )آيات 
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مصر از  که تمام مردانیخداوند به يوشع فرمان داد تا سنت ختنه را احياء نمايد. تمام ذکوران قوم، 

همگی در زمان صدور اين فرمان مرده  مردان جنگیمختون )ختنه شده( بودند، ولی آن  بیرون آمدند

اجراء نشده بود. در ضمن اين چهل سال آوارگی  چهل سالمراسم ختنه به مدت  (.56:6بودند )تثنيه 

ای از احياء شدن و  شانهبايست تسليم سنت ختنه به عنوان ن ای برخاسته بود و اين نسل جديد می نسل تازه

شدند. مادام که قوم در صحرا آواره بودند بخاطر  برخورداری کامل از برکت موعود ختنه می

شان در تصاحب سرزمين موعود، مورد ريشخند مصريان قرار گرفته بودند. ولی اينک که  ناکامی

در « بار ديگر»عبارت  (.8شده بود )آيه  غلطاندهمصر از آنها  عاروارد سرزمين موعود شده بودند 

 شد. آيه دوم به معنی بار دّومی است که مراسم ختنه در ميان قوم اجراء می

داشته شد )روز چهاردهم ماه(.  ، نگاهچهار روز بعد از عبور از رود اردنعید فصح، ( 51:1

ن توجه داشته باشيد به ايمان يوشع: هر چند که او در قلمرو دشمن بود، خدا را با مختون نمود

سربازانش و نگه داشتن عيد فصح، اطاعت نمود. اين اقدامات کامالً کارهائی غير نظامی، بخصوص 

 شوند.  در زمان جنگ، آنهم در قلمرو دشمن محسوب می

خداوند از طريق ختنه و عيد فصح مردم خودرا به ارتباط اوليه آنها با خود فراخوانده بود. هر دو 

 ، مورد غفلت قرار گرفته بودند. ان آوارگی قوماز اين مراسم در بيابان و در زم

ای بود از عهد بين خدا و ابراهيم، و خدا در صداقت خود وعدة غير مشروط خود را با  ختنه نشانه

(. اين واقعه همچنين تصويری بود از 65ـ  59:51دادن سرزمين موعود به آنها نگه داشت )پيدايش 

شد. فصح يادآور  جسم که برای پيروزی حياتی محسوب میهای  خود داوری و به دور افکندن آلودگی

توبۀ آنان بود. يهّوه آنها را از بردگی در مصر خريده و تغذيه کرده بود. در حفظ و مراعات فصح 

يهوديان کالم خداوند را که از طريق موسی در اولين فصح، يعنی چهل سال قبل به آنان اعالم شده بود، 

انگيزه خدا در دعوت مردمش و بيرون آوردن مردمش از مصر، فيض (. 1:51اطاعت کردند )خروج 

 بود و ضمانت اجرای وعده خداوند، صداقت او بود.

باشد، نانی که از آسمان برای تدارک  ( مّن نماد مسيح در تجسمش در جسم انسان می56و  55:1

ورود به کنعاِن بيانگر مسيح در رستاخيرش بعد از  حاصل زمیننيازهای دوران آوارگی ما آمد. 

حاصل که  فردای بعد از فصحباشد. ما از مّن و از حاصل زمين برخوردار شديم. مّن در  متبارک می

 «خدا وقت نگهدار و تدارک دهندة عجيبی است.» موقوف شد.را خوردند زمین 

 ( 21:1الی  13:1هـ ـ فتح اریحا )
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ت ـ عيسی مسيح در تکرار مذکور در آيه سيزدهم, فرشتۀ يهّوه اس مردالف(  52و  51:1

معرفی کرد.  سردار لشگر خداوندتظاهراتش قبل از ظهور در جسم انسانی ـ او خود را به عنوان 

مسيح صرفاً نيامده است تا ما را کمک کند و قطعاً برای آزار ما هم نيامده است، او آمده است تا کنترل 

 کامل ما را در دست بگيرد.

است مبنی بر حضور يوشع نزد خدا، و او اين را آگاه بود.  ( در اينجا دليلی51ب و  52:1

پذيرند، ولی در اينجا کسی که مورد پرستش واقع  فرشتگان محض هرگز ستايش و پرستش خود را نمی

شود سردار لشگر خداوند است، بنابراين پرستش او و پذيرش پرستش توسط او دليلی است بر ذات  می

را که موسی در ابتدای رسالتش آموخت )خروج فصل سوم( ـ و آن  الهی او. يوشع آموخته بود آنچه

 اينکه تقدس و برتری از آن خداوند است.

( فتح کنعان در طی سه رشته عمليات جنگی کامل گرديد ـ عمليات جنگی مرکزی، 65ـ  5:6

جنوبی و شمالی ـ عمليات جنگی مرکزی به جهت ايجاد شکاف در صفوف دشمن و پيروزی بر او 

 ی شده و شامل دو رشته عمليات عمده بود، يکی در اريحا و ديگری در عای.طراح

های شهر نتوانستند لشگر اسرائيل را  ها و دروازه اريحا يک شهر حصار دار بود، ولی ديوار

پا زير سطح دريا(. اريحا  911متوقف کننند. شهر اريحا از نظر مکانی شهری پست بود )در حدود 

ه در سرزمين خدا قرار گرفته بود و صاحبان واقعی آن آمده بودند تا حق شهری محکوم بود، چونک

 خود را مطالبه کنند.

شوند که ما را از تصاحب  در مسير پيشرفت روحانی ما نيز موانع بزرگی مانند اريحانمودار می

ه باشيم، های خود بست دارند. شايد ما دل به زيادتی تجربيات و آزمايش آنچه که متعلق به ماست باز می

ولی اگر پيروزی خداوند را بطلبيم و با چشمانی به خدا دوخته برای موفقيت پيش برويم، ما نيز شاهد 

معجزات بزرگی خواهيم بود. ترس از يهوديان موجب شد که اهالی اريحا را سنگربندی و مانع ورود 

و شب به جلجال باز کرده  طوافو هر روز يکبار شهر را  روزدشمن شوند. اسرائيليان به مدت شش 

نواختند،  کاهنان کرناها راکردند. وقتی که  هفت بار اریحا را طواف اسرائيليان  در روز هفتمگشتند.  می

 و مردم خدا وارد شهر شدند. به زمین افتاداسرائيليان فرياد کشيدند، آنگاه ديوارهای شهر 

ی بر زمين افتادند که اين کنند که ديوارهای شهر طور بعضی از شاگردان کتاب مقدس فکر می

امکان را برای اسرائيليان فراهم کرده تا بتوانند از آن باال رفته و وارد شهر شوند. به هر حال اين اتفاق 

که هفت بار از آيه « تابوت»(. توجه داشته باشيد به کلمه 11:55نتيجه ايمان مردم خدا بود )عبرانيان 

 .ششم تا دوازدهم از آن نام برده شده است
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بود ـ يعنی که آن شهر به عنوان نوبر ميوه کنعان توسط « ملعون»هر چيزی در شهر اريحا 

های شهر محکوم به فنا  اش( و تمامی دام خداوند محکوم به فنا بود. ساکنان شهر )بجز راحاب و خانواده

يزی از شهر سپردند. هيچ کس مجاز نبود چ به خزانه خداوندشهر را  نقره، طال، مس و آهنبودند، اما 

به عنوان غنيمت برای خود بردارد. اگر کسی متوجه انحرافات اخالقی کنعانيان شده باشد باور اينکه 

شود. ما بجای انتقاد  چرا خدا دستور نابودی هر چه موجود زنده را در اريحا داد، برايش آسان می

در رابطه با معافيت راحاب کردن از خداوند بخاطر اجرای مجازات شايسته شريران، بايد از فيض خدا 

 اش از آن مجازات، متعجب شويم. و خانواده

( همچنين راحاب و بستگان 11:55( ايمانی که ديوار اريحا را فرو ريخت )عبرانيان 61ـ  66:6

(. فيض خدا نه تنها امنيت راحاب را تامين کرد، بلکه برای او تبديل 15:55او را نجات داد )عبرانيان 

(. 6و  1:5تا او را در زمرة نسل داود در نهايت نسل عيسی مسيح خداوند نمايد )متی به نردبانی شد 

و  68 :9نمايد )روميان  دهد، بلکه جالل ما را تضمين می فيض خدا نه تنها ما را از نابودی نجات می

 دارد. (. ايمان دستی است که فيض را نگه  می11

اريحا سوخته شد و  شهرائيل اسکان داده شدند، اش در لشگر اسر بعد از اينکه راحاب و خانواده

شهر بر  بنیاديوشع معلون خواند هر کسی را که در صدد بازسازی شهر باشد و نبّوت نمود هرگاه که 

ميرند. آيه سی و  بنا شود، هر دو پسر می پسر کوچکهای شهر به  پسر بزرگ )نخست زاده( و دروازه

 ان تحقق اين لعنت است.چهارم از فصل شانزدهم کتاب اول پادشاه

 (:::2الی  1:1مسافرت در عای ) ـو

فصل هفتم رساله يوشع به مسئله گناه در کنعان پرداخته است. حتی گرچه قوم اسرائيل از رود 

خوانيم از شکست اسرائيليان  اردن گذشته بودند، اما هنوز هم مستعد گناه بودند و در اينجا داستانی می

 بر گناه در عخور. در عای و پيروزی اسرائيل

فرستاده بود با اين گزارش باز گشتند که شهر عای از  عاي( جاسوسانی را که يوشع به 1ـ5:1

سرباز برای فتح آنجا، ضروری نيست. اما  دو یا سه هزارنظر دفاعی ضعيف است و اعزام بيش از 

 رفتند، بجای پيروزی شکست خوردند.وقتی که ارتش سه هزار نفرة به سوی عای 

شود و آن زمانی است که اصال  ( بسياری از اوقات شکست بعد از پيروزی واقع می51ـ6:1

کنيم. مردم قبل از هجوم به عای دعا نکردند، و  انتظارش را نداريم، چونکه در خود احساس قدرت می

نتيجه خداوند هم فرمان حمله به عای را مانند آنچه که در مورد اريحا فرمان داد، صادر نکرده بود. در 

کارها خوب پيش نرفت، اتفاقی افتاده بود، چيزهائی عوض شده بود. کنعانيان آنچنانکه بايد و شايد 
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تر شده بودند، و دليلش اين بود که گناه وارد اردوگاه  تر نشده بودند، اما اسرائيليان ضعيف قوی

ی قوم در اثر گناه آن اسرائيليان شده بود. حتی گرچه تنها يکنفر در اين ميان مقصر بود، اما تمام

نفر کشته شدند )آيه پنجم(. خداوند به  16( و در اثر گناه همين يک نفر 55شخص تنها مجرم شدند )آيه 

 يوشع گفت که اينک زمان دعا نيست بلکه زمان عمل است )آيه دهم(.

( يوشع آموخت که شکست حاصل و نتيجه وجود گناه در لشگرگاه است. يکنفر در هنگام 66ـ55:1

دانيم چگونه مقصر  فتح اريحا مرتکب دزدی شده بود و از فرمان خداوند سرپيچی کرده بود. ما نمی

، به قبیلهتر شده و از  اند، به هر حال حوزة جستجو تنگ و تنگ اند، شايد قرعه انداخته واقعی را يافته

شود. او به دزديدن  می، رسيده و مقصر پيدا عخان، آنگاه به اهالی خاندان و سپس مردی به نام خاندان

کند و محل اختفای اجناس  اعتراف می دویست مثقال نقره و یک شمش طالو  ردای فاخر شنعاریيک 

 دهد. نشان میاش  خیمهدزديده شده را در ميان 

(. داستان عخان تصوير روشنی از رساله يعقوب 65)آيه  «وقتی دیدم ... طمع ورزیدم.. و گرفتم»

َکَشد و فریفته  افتد وقتی که شهوت وی را می یکن هر کس در تجربه میل»باشد:  می 51و  52:5

 «کند. زاید و گناه به انجام رسیده، موت را تولید می سازد. پس شهوت آبستن شده، گناه را می می

 (.66:1عخان با گرفتن چيزی که ملعون بود، خودش نيز ملعود شد )تثنيه 

سرنوشت او ظالمانه به نظر برسد، اما گناه هم يک  شايد سهيم نمودن تمامی اهل خانه عخان در

اش را نيز نابود  اش را نجات داد و گناه عخان خانواده مورد جدی است. ايمان راحاب تمام اهل خانه

اند، چونکه اجناس دزديده شده در خيمه  کرد. گذشته از آن اهل خانه عخان قطعاً از کارهای او آگاه بوده

های او هم در گناه او سهيم بودند. درسی که خدا در اينجا به مردم  يد حتی بچهآنها پنهان شده بود. شا

حرمت کرده بود و ريشه گناه بايد از بيخ و بن برکنده  خود آموخت، روشن است: گناه تمامی اردو را بی

 شود.

اش بخاطر گناه عخان سنگسار شدند و همگی مردند و سپس اجساد آنها و همچنين  عخان و خانواده

 گويد: در اين مورد می (H.J. Blair) اچ.جی. بالير مايملک آنان از جمله اجناس دزديده شده را سوزاندند.

با مرگ عخان گناه توهین به مقدسات کفاره شد و صحنه تراژدی یعنی درة عخور تبدیل به 

 باب امیدی شد که مردم با نگریستن به آن، بار دیگر از نظر روحانی پیشرفت کردند.

عای را تصرف کردند. هر چند تشريح  کمین( در گام دوم يوشع و ارتش او با استراژی 68ـ 5 :9

گروهی از   جزييات استراتژی کمين مشکل است، طرح کلی اين استراتژی به طريق زير است:

رفتند. صبح روز بعد بقيه سربازان از  به طرف غربی شهراسرائيليان در تاريکی عای را دور زدند و 

شهر حمله بردند. وقتی که مردان عای به حمله متقابل دست زدند. يوشع و سربازانش به عمد  شمال به

)نيزه( خود را  مزراقعقب نشينی کردند و بدين ترتيب ساکنان شهر را به تعاقب خود وا داشتند. يوشع 
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وقتی  ایمردان عو آتش زدن شهر، دراز کرد.  شهرکه عالمتی بود برای کمين کنندگان برای ورود به 

سوزد هراسان شدند. بدين ترتيب اسرائيليان توانستند سربازان عای را  ديدند که شهرشان در آتش می

 در هر دو جهت بدام انداخته و آنها را نابود کنند.

شبانه کمين  پشت شهردر آيه سوم صحبت از سی هزار نفر شده است که فرستاده شدند تا در 

شده است. شايد در اينجا صحبت از دوگروه کمين پنجهزارنفراز  صحبت 56کنند، در حاليکه در آيه 

ای معتقدند که  رسد. عده شده باشد. اما رقم سی هزار نفر برای يک کمين شبانه غير معقول به نظرمی

توان به  توان سی نفر فرمانده هم قرائت کرد چونکه کلمه عبری برای هزار را می سی هزار نفر را می

نمود. همان پنج هزار نفر ممکن است فرستاده شده باشند تا امکان هرگونه تهاجم را فرمانده هم ترجمه 

 ئيل، در دو مايلی عای را منتفی سازند. توسط مردان بيت

بردارند. اگر عخان  برای خودرا  بهایم و غنائميهوديان در اين هجوم خاص اجازه داشتند که 

 بدون اينکه جانش را از دست بدهد!توانست غنائم خود را بردارد،  صبر کرده بود می

گويد حتی  اسرائيل در اولين نبرد سی و شش کشته داد، ولی اين بار آنطوريکه کتاب مقدس می

يکنفر کشته نداد. قوم با اجتناب از آلودگی و گناه، بار ديگر توانستند جان خود را در گرما گرم جنگ 

ور و مبارزه، بلکه حضور خدا و حمايت خدا در سالم بدر برند. پيروزی در زندگی مسيحی نه عدم برخ

 گرما گرم مبارزه است. 

 (31ـ  :::3ز ـ تجدید عهد در شکیم )

( در کوه عربال مذبحی ساخت و 6ـ  6:61( يوشع در اطاعت از کالم خدا )تثنيه 11ـ  11:9

و نيمی های مذبح حک نمود. قبايل نيمی به طرف کوه جرزيم  ای از شريعت موسی را بر سنگ نسخه

های مندرج  به طرف کوه عيبال جمع شدند و يوشع در وادی بين آن دو گروه ايستاد و برکات و لعنت

در کتاب شريعت موسی را قرائت کرد و الويان، با صدای بلند سخنان او را تکرار کردند )تثنيه 

52:61) 

 نامه با جبعو نیان )فصل نهم( ح ـ پیمان

یوشع و در کنعان بر عليه  تمامی ملوکاسرائيل موجب شد که های جنگی  ( اخبار موفقيت61ـ5:8

کفیره و بئیروت و قریه و سه شهر ديگر،  جبعون(. اما ساکنان شهر 6و  5بجنگند )آيات  اسرائیل

دانستند که  ( به اين نتيجه رسيدند که جنگيدن با مهاجمان بيهوده است. آنها می51و  1)آيات  یعاریم

دانستند  ولی از سوی ديگر هم می هالک کنند.موعود را  ساکنان روی زمینکه  اسرائيليان مامور بودند
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توانستند يوشع  (. اگر آنها می51و  51:61باشد )تثنيه  های خارج از کنعان نمی  چنان دستوری شامل قوم

 شدند. اند، کشته نمی آمده زمینی دورو ارتش او را متقاعد نمايند كه از سفری دراز و 

 کفش مندرس و پینه زده و رخت کهنهو  های کهنه با جوال ایلچیاند را به صورت بنابراين خو

، آورده بودند. نانهای خشک وکفه )کپک( زده و مشک شراب پاره شدهدر آوردند. همچنين با خود 

ظاهر تائيد کننده ادعايشان  اند، و وضعيت آنها هم به آمده از زمین بسیار دور آنها به يوشع گفتند که 

 .بود

اما سه روز بعد  عهد بست.گوش دهد، با جبعونيان  دهان خداونداسرائيل بدون اينکه به مشورت 

 رؤسای جماعتتوطئه جبعونيان فاش شد و زمزمه در ميان قوم برخاست تا حيله گران را بکشند. اما 

ل از آن به تصميم گرفتند عهد نامه را محترم بشمارند و جبعونيان را از هالکت معاف کنند. به هر حا

 پرداختند. خانة خدادر  سقائیو  هیزم شکنیشدند و به  جماعتبعد جبعونيان خادمان 

يوشع و سران قوم در حفظ پيمان خود با جبعونيان، هر چند آنها حيله گری کردند، حکمت خود را 

ات شد )دوم نشان دادند. بعدها شاول پادشاه کوشيد که جبعونيان را نابود کند ولی بخاطر اين کار مجاز

 (65سموئيل فصل 

 ط ـ جبهه جنوبی )فصل دهم(

)پادشاهان( پنج شهر کنعانی  ملوکهای جنوبی است. وقتی که  ( فصل دهم شامل جنگ6ـ5:51

شهر بزرگ اند، بسيار هراسان شدند، چونکه جبعون يک  شنيدند که جبعونيان با اسرائيل سازش کرده

شد،  نها با اسرائيل خطر بزرگی برايشان محسوب میدر آنجا بودند سازش آ و مردان شجاع  بود

جبعونيان با شنيدن اين خبر در خواست کمک نظامی از  بنابراين تصميم گرفتند به جبعون حمله کنند.

 يوشع نمودند.

از آنها »( بار ديگر يوشع از دهان خداوند اين کلمات تسلی بخش را شنيد که فرمود: 9ـ1:51

ش از فتح اريحا و پيش از حمله موفقيت اخير به عای، اين کلمات را از او پيش از اين و پي «مترس

 نمود. ها، تضمين می دهان خداوند شنيده بود. اين سخنان پيروزی قطعی را عليرغم ابعاد خصومت

( يوشع با اطمينان از پيروزی خداوند در جبعون با نيروهای دشمن روبرو شد و بسياری 55ـ8:51

بقيه گريختند. در اين نبرد، دو معجزه اتفاق افتاد: اول اينکه در آن روز تگرگ از آنها کشته شدند و 

مهيبی باريدن گرفت که تلفات آن بيش از کشته شدگان جنگ بود: ولی اعجاز اين واقعه اينست که اين 

 تگرگ فقط موجب مرگ دشمنان شد، نه اسرائيليان.
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 تا آن زمان که اسرائيليان به تعاقب ماهو  آفتاب ( آنگاه با در خواست يوشع از خداوند51ـ56:51

و نابودی دشمن ادامه دادند تا قبل از اينکه به حصارهای خود، پناه برندف متوقف شدند )يا تاريک 

گوييم که خورشيد  شدند(. گفتن اينکه خورشيد و ماه متوقف شدند، يک بيان توصيفی است. ما وقتی می

لفی برای اين کنيم. تشريحات طبيعی مخت طلوع کرد يا غروب کرد، از اين زبان توصيفی استفاده می

واقعه ارائه شده است، ولی کافيست که بدانيم اين واقعه يک اعجاز بود که در طول روز جنگ واقع 

 گويد. در اين مورد می (Spurgeon) شد. اسپارجيون

چگونه خدا چنین کرد، مورد نظر ما نیست... وظیعه ما تعدیل اعجاز در حد امور عادی 

 ز طریق اعجازها.نیست.... بلکه جالل دادن به خدا ا

باشد. امروز کتابی به اين نام وجود ندارد، و « کتاب داستان»( شايد به معنی 51)آيه  یاشرکتاب 

 قطعاً کتابی غير الهامی بوده است.

ها و روزهای بسياری در تاريخ به مقاومت و  جنگ برای اسرائيليان يک التزام مهم بود. آنها شب

کردند، ولی  اقدامات خود بيشتر از توان معمولی خود استفاده می نابودی دشمنان پرداختند. آنها در

با بصيرت  (Matthew Henry) (. ما تيو هنری55و  51پيروزی هنوز هم از آن خداوند بود )آيات 

 گويد: روحانی ژرف خود، در اين مورد چنين می

از اینست اما چه لزومی داشت که یوشع خود و سربازانش را اینقدر زحمت دهد. مگر غیر 

که خدا به او قول داده بود که  بدون هیچ شکستی دشمنانش را به دست او تسلیم خواهد 

هایش نه اشاعه تن پروری  بود؛ ولی نیت خدا در وعده  کرد ؟ بله، خدا به او چنین قولی داده

 باشد. و منفعل شدن بلکه به جهت دلگرمی و تسریع و تالش بیشتر ما می

به دام افتادند، سپس آنها را دستگير کرده و  مغارة َمقَیَّدهگريخته و در  آن پنج ملک( 61ـ56:51

 آويخته شد و بعد آنها را در غار مدفون کردند. پنج دارکشته و اجسادشان بر 

)آيه  جازر(، 16و  15)آيات  الخیش( 11و  68) لِبنَه( 69)آيه  َمقَیَّده( بعد از آن يوشع 18ـ69:51

(، شهرهای کنعان را 18و  19)آيات  َدبرِ (، و 11و  16)آيات  حبرون(، 11 و 12)آيات  عجلون(، 11

جانشين هوهام يکی از ملوکی بود که در آيه بيست و ششم کشته  11در آيه  ملک حبرونتسخير کرد. 

 شدند.

در مودر ابعاد نبرد  (Haley) ( اين بخش خالصه فتوحات جبهه جنوبی است. هالی21ـ  21:51

 نويسد: ن میجبهه جنوبی چني

یر شده تماماً خالی از سکنه ابعاد جنگ جبهه جنوب به قدری بود که شهرهای تسخ

های ممکن  تمام کسانی که فرار کرده بودند، تعقیب و کشه شدند. یوشع تمام مکان....شدند

 را که امکان داشت برای پنهان شدن دشمنان مورد استفاده قرار گیرد، بررسی کرد.

 صل یازدهم(ی ـ جبهه شمالی )ف
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نزد  ( اخبار پيروزی متعدد اسرائيل موجب شد که ملوک شمالی با هم متحد شوند. آنها 8ـ5:55

در شمال دريای جليل برای رويارويی با اسرائيل گرد آمدند. يوشع و ارتش او به آنان  آبهای مبروم

های  ارابهکرد و  را پیاسبان ایشان حمله ور شده و آنها را شکست دادند. آنگاه يوشع به امر خداوند 

های مچ پا و دست و بدان وسيله ديگر حيوان قادر به  پی کردن يعنی بريدن تاندون ایشان را سوزانید.

 پيشروی نيست.

برتلهای خود در آتش سوخته شد؛ شهرهای ديگر که  حاصور( شهر عمده و اصلی 51ـ51:55

چنين انديشيد که شهرهای استوار بعدها فقط ويران شدند و سوخته نشدند. شايد يوشع  استوار بودند

شوند، مفيد خواهند بود. ساکنان تمام اين شهرها کشته شدند.  برای اسرائيليان که در آنجا مستقر می

شهرها را اسرائيليان تصاحب کردند. اطاعت محض، پيروزی محض را موجب شد )آيه  تمامی غنیمت

51) 

در شمال  کوه َحرماناز ادوم در جنوب تا  ( آيات اين بخش بيانگر فتوحات يوشع61ـ56:55

در شمال غربی است. و تنها جبعون از ويرانی مستثنی شد و اورشليم تا زمان  وادی لبنانشرقی و 

 ای بود در جنوب فلسطين(. مذکور در آيه شانزدهم در مصر نبود، بلکه ناحيه جوشنداود تسخير نشد )

در تمام شهرها بجز  عناقیانحقيقت اشاره است که ( در اين آيات به طور خاص به اين 61ـ65:55

( يعنی که مبارزات 61)آيه  «زمین از جنگ آرام گرفت»نابود شدند. عبارت  غزا و ّجت و اشدوددر 

 بايد انجام گيرد.« پاک سازی»عمده صورت گرفت، هرچند که عمليات بزرگ 

 ک ـ خالصه فتوحات )فصل دوازدهم(

و  سیحون، ملک آموریان هائی است که خدا در غلبه بر  پيروزی ( شش آيه اول اشاره به6ـ5:56

های کلی اسرائيل بودند، چونکه  ها بخشی از پيروزی به موسی داد. اين پيروزی عوج، ملک باشان

بايست آنجا را نيز  هنوز سرزمين موعود در اختيار دو قبيله و نيم ديگر در شرق اردن بود که يوشع می

 تسخير نمايد.

ملوک ايشان را به دست »( خدا به اسرائيل قبل از عبور از رود اردن وعده داده بود: 62ـ1:56

ای مقاومت با تو  ، تا نام ايشان را از زير آسمان محوسازی، و کسی را يار]خواهم نمود[تسليم  ]تو[

وعده نمونه از تحقق  سی و یک( و در اينجا به 62:1)تثنيه « ، تا ايشان را هالک سازی]بود[نخواهد 

های بخش غربی رود اردن را  (. يوشع سی و يک ملوک سرزمين62ـ  1خدا اشاره شده است )آيات 

 شکست داد. 
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II  (21ـ  13ـ تقسیم کردن سرزمین موعود )فصول 

 (1ـ  1:13شد ) بایست تصرف می هائي که می الف ـ سرزمین

سخير نشده بودند. آيات هاي موعود خدا هنوز ت شده بود، و تمامی سرزمين یوشع پیر( 6ـ5:51

های جنوب غربی و شمال شرقی که هنوز مسکن کافران بودند اشاره  هائی از زمين به بخش 6ـ6

های بخش شرقی افراته هم به يهوديان وعده داده شده بود، ولی هرگز به تصرف آنها در  کند. زمين می

 نيامد.

نه سبط بل تصرف شده بود در ميان هائی را که از قزمین( خداوند يوشع را مأمور نمود که 1:51

 نمايد. تقسیم، و نصف سبط منسی

 (:11:1الی  13::ب ـ تخصیص زمین )

 (:11:1-13::) ـ سهم روبینیان، جاد و نصف سبط منسی1

در اختيار دو قبيله و نصف، قرار گرفت. مناطقی که در اختيار  شرق اردن های ( زمين11ـ9:51

و مناطقی که در اختيار قبيله جاد قرار گرفت در آيات  61ـ51ت قرار گرفت در آيا روبینیانقبيله 

 اند. ذکر شده 15ـ68و مناطقی که در اختيار نصف قبيله مسنی قرار گرفت در آيات  69ـ62

( و 52ای خاص خود را داشتند )آيه  قبيلهملکیّت ها چيزی داده نشد زيرا  از زمين الویبه قبيله 

 (.11آنچنانکه موسی گفته بود )آيه  نصیب ایشان بود،خداوند آنهم منصب کهانت بود و 

ماند. اما دو پسران يوسف، افرايم و  با حذف قبيله الوی از قبايل اسرائيل، يازده قبيله باقی می

رسد. علت اينکه پسران يوسف نيز  می 56منسی، جانشينان يوسف هستند، بنابراين تعداد قبايل به 

 (.1: 29بل از مرگش آنها را به پسر خواندگی پذيرفت )پيدايش اند اينست که يعقوب ق ضميمه شده

در ميان کشته شدگان شرق اردن، شده  بلعامبه طرز خاصی اشاره به شخصي به نام  66در آيه 

است. خداوند فجايعی را که انبياء شرير بر سر مردمش آورده بوند، فراموش نکرده بود )ر.ک اعداد 

 (.61:16)اعداد « شما، شما را در خواهد گرفت بدانید که گناه»(: 61ـ61فصول 

را تصاحب  بنی عمونبخشی از زمين  جادمطرح شده است. قبيله  61يک مسئله جالب در آيه 

ولی اين زمين قبالً توسط سيمون پادشاه  برايشان ممنوع شده بوده است. 58:6کردند، که در تثنيه 

قلمرو او بود، بنابراين وقتی که اسرائيل دو باره آنجا از   عمون گرفته شده بود و بخشی اموريان از بنی

 را از سيمون بازپس گرفت، ديگر تماماً متعلق به بنی عمون نبود.
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نامی از آن برده شده، همان شهری که در فصل قبل به آن اشاره شده، نيست.  66که در آيه  َدبیر

تصرف کرد در غرب رود اردن  که يوشع ی«دبور»اين شهر در شرق اردن قرار داشت، در حالی که 

 قرار گرفته بود.

 (11و  14( سهم یهودا )فصول 2

، نه سبط و نصف سبطهای بخش غربی رود اردن در ميان  ( اين بخش با تقسيم زمين1ـ5:52 

شود. شايد مفهوم اين بخش اين باشد  ، شروع میحسب قرعه، به چنانکه خداوند به موسی امر فرمود

ای بر حسب قرعه کشی، ولی اندازة قلمرو بر طبق جمعيت قبايل  های قبيله خشکه محل استقرار کلی ب

 (.16ـ  11:66بوده باشد )اعداد 

(. سربازان 61:51الی  6:52است ) یهوداآيند  ( اولين قبيله که برای گرفتن زمين می51ـ  6:52

  ترين قبيله ترين و قوی( و همچنين يهودا بزرگ52:51دار ارتش اسرائيل )ر.ک اعداد  قبليۀ يهودا پرچم

 مرد رزمنده بود. 16111اسرائيل بود که دارای 

را به قبله  حبرونبا هدايت روح خدا از يوشع تقاضا کرد که شهر  کالیبقبل از تقسيم اراضی، 

او، کاسته  قدرتبود، اما ايمان، جسارت و  هشتاد و پنج سالهيهودا بدهد. هرچند که او در آن زمان 

مادگی خود را برای فتوحات روحانی بيشتر و تصرف حبرون برای وراثت خود، اعالم نشده بود. او آ

 نمود.

(. اين شهر قبالً 56حبرون نه فقط يک شهر بلکه واليتی بود با چندين شهر در اطراف آن )آيه

( و بعداً به کاهنان داده شد، اما کاليب نواحی اطراف آن را 11و  16:51توسط يوشع تصرف شده بود )

 ملکيّت خود گرفت. به

ايمان در چهل و پنج سال پيش آمد، جان سالم به در برده  کاليب از بالئی که بر سر جاسوسان بی

(. کاليب در طول سرگردانی در بيابان زنده ماند تا به سرزمين موعود رسيد. 19ـ  16:52بود )اعداد 

 او در طی چندين سال جنگ کنعان زنده مانده بود.

 عناقیانخدا او را زنده نگه داشته است نه به عنوان پاداش ايمانش بلکه تا بر دانست که  او می

چيره شده حبرون را تصرف کند، بنابراين چه باکی بود اگر عناقيان قدرتمند بودند؟ آنها در زمين 

يمان بايد با قدرت خدا آنها را از زمين خود براند. او هنوز هم امور را از ديدگاه ا کاليب بودند و او می

نمودند. اين بود رمز قدرت درون و موقعيت اعجاب انگيزش. او قصد  ديد نه آنچنانکه در ظاهر می می

 ساله بود(، تا بتواند زمين موروثی خود را به دست آورد. 91بازنشسته شدن نداشت )هر چند 
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ريباً غير اند. بررسی آنها در حال حاضر تق نام برده شده 56ـ5( مرزهای يهودا در آيات 56ـ5:51

ای شود که چرا اينهمه جزئيات در کتاب مقدس آمده  باشند. اين مورد شايد باعث تعجب عده ممکن می

باشند، چونکه الهامی و مفيد و سرشار از  است. پاسخ اينست که اين جزئيات از نظر خدا مهم می

 باشند. های روحانی می درس

م آمده است. او قول داد به هر کسی که ( تسخير حبرون توسط کاليب در آيه چهارده61ـ51:51

(. 56را به او به زنی خواهد داد )آيه  َعُکَسه)دبير( را تصرف کند، دخترش  قریه ِسفربتواند 

بود قريه سفر را تسخير کرد و دختر کاليب را به زنی گرفت )آيه  عتنَئیلبرادرزاده کاليب که نامش 

ترغیب کرد که را  عتنئیلشوهر خود  َعُکَسه(. 8:1وران (. او بعداً اولين داور در اسرائيل شد )دا51

چونکه زمین جنوبی را به من »گويد،  ( سخنان عکسه که می59بخواهد )آيه  از پدرش زمین

حاکی از اينست که عتنئيل چنين درخواستی را از کاليب کرده بود و زمين را از او گرفته  «ای... داده

را نيز برای آبياری زمين  های پائین  های باال و چشمه  چشمهود که بود. سپس َعُکَسه از پدرش تقاضا نم

 به او ببخشد.

های  های چريکی کنعانيان )ر.ک يادداشت بخاطر جنگ حرمونو  دبیربعضی از شهرها نظير 

اند که  نام هم وجود داشته فصل دهم( دست به دست شده بودند. همچنين بايد توجه داشت که شهرهای هم

 اشاره نمود  دبیرتوان به  ونه میبه عنوان نم

اند. بعضی از اين شهرها احتماالً  نام برده شده 61ـ65( شهرهای قلمرو يهودا در آيات 61ـ65:51

ابراهيم، اسحاق و يعقوب با بعضی از شهرها نظير  با مطالعه بخش پدر شاهی بايد برای ما آشنا باشند.

(، و 61:11؛ 59:51و َممری، آشنا بودند )پيدايش  بعقریه ارـ همچنين با نام ديگرش  12حبرون )آيه 

(. شايد اين مورد انگيزه ارزشمندی برای تشخيص 61ـ51:61همه آنها در آنجا دفن شدند )پيدايش 

های  باشد و آباء اسرائيل زمان می« ديوار عهد»به معنی  69در آيه  بِرشبعروحانی کاليب بود. عبارت 

؛ 15:65نجا محلی برای احياء، تازگی و استراحت قوم بود )پيدايش اند. آ بسياری را در آنجا بوده

بود تا در زمان پادشاهی داود كه از  یبوسیانمسکن  61در آيه  اورشلیم(. شهر 5:26؛ 11:66

 (.1و  6:1اورشليم رانده شدند )دوم سموئيل 

هيم، اسحاق و اين شهرها ميراثی غنی و محرکی قوی برای تقويت ايمان يهودا بودند. خدای ابرا

 کرد تا وعدة قديم خود را ايفاء نمايد. يعقوب در ميان نسل آنان کار می

شماريم، متوجه وجود سی و هشت شهر  را می 11ـ65وقتی ما شهرهای نامبرده در آيات 

اند. نه تا از اين شهرها متعلق به شمعون  گفته شده، تنها بيست و نه شهر بوده 16شويم، ولی در آيه  می
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ديگر متعلق به يهودا  بیست و نه شهر( و آن 8ـ5:58که ميراث او در ميان سرحدات يهودا بود )بود، 

وجود دارد: در اين آيات پانزده شهر شمارش شده  16ـ11مشکل مشابهی در شمارش در آيات  بود.

را تعداد شهرها  16، دو نام برای يک شهر باشند چونکه آيه اَلِجدیره و ُجدیر تایماست ولی شايد 

 چهارده گفته است.

مخصوصاً به آيه آخر توجه داشته باشيد. بخش باالئی شهر يا کوه صهيون تا زمان داود گرفته 

 یبوسیان(، سپس به چنگ 9:5توسط بنی يهودا تصرف شد )داوران  اوشلیمنشده بود. شهر پائين يا 

(. 69:59دا ليست شده است )(. اورشليم در زمره شهرهای متعلق به بنجامين و يهو65:5افتاد )داوران 

 اين شهر در مرز بين اين قبايل قرار داشت.

 (11و  11( سهم بنی یوسف )فصول 3

گيرد.سهم يوسف بخاطر حق  در اينجا سهم زمين خود را می بنی یوسف( قبيله 2ـ5:56

داً از زاده يعقوب روبين بود که بع (. البته نخست5:1زادگی دو برابر ديگران بود )اول تواريخ  نخست

آمده است. اين محدوده البته  2ـ5(. محدودة کلی قلمرو يوسف در آيات 2:28آن حق محروم شد )پيدايش 

 ساکن بودند تقسيم شد. اردن که در مغرب  منسیميان افرايم و نصف قبيله 

داشته  51آمده است. توجه خاصی به آيه  51ـ1های افرايم در آيات  ( محدوده زمين51ـ1:56 

 ، پيامدهای غم آلودی در تاريخ اسرائيل داشت.کنعانیانور در بيرون راندن باشيد. قص

بخشی در قسمت شرقی اردن بود )آيه اول( و بخشی  باشانو  جلعاد منسی( سهم قبيله 51ـ5:51

بیت نزديک به شش قلعه کنعانيان ـ  شمال(. قلمرو غربی اردن در 55ـ1هم  در قسمت غربی )آيات 

 ( قرار داشت.56و  55)آيات َمجّدُو و  دور، تعناکیَبلَعام، عین ، شان

بعضی از شهرهای افرايم در قلمرو منسی واقع شده بودند و همچنين بعضی از شهرهای منسی در 

 (.56ـ1قرار داشتند )آيات  یساکارو  اشیرقلمرو 

و  1يات )آ خداوند موسی را امر فرمودبودند، آنچنانکه  پسران منسیهم ارث با  دختران َصلُفحاد،

(. اين کار انجام شد تا اطمينان حاصل شود که خاندان َصلُفحاد، سهمی داشته باشند، 1ـ5:61و اعداد  2

بايد با پسران قبيله خود ازدواج نمايند تا زمينی كه متعلق  می دخترانحتی گرچه وارث مذکر نداشتند. 

 .(51ـ5:16ای منتقل نشود )اعداد  های خارج از قبيله به منسی بود توسط قبايل ديگر از طريق ازدواج

( پس از اينکه افرايم و منسی ميراث مشترک خود را در غرب رود اردن دريافت 59ـ52:51

(، و اينکه بايد سهمی هم در شمال 52اند )آيه دريافت کرده یک حصهکردند، شکايت کردند که چرا فقط 

ها گفت آن زمان که نياز به زمين فراوانی (. يوشع در پاسخ به گاليه آن56رود اردن داشته باشند )آيه 
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( و حاال هم که مدعی هستند زياد هستند از قدرت کارگران در 52داشتند تعدادشان بسيار بود )آيه 

(. سپس شکايت کردند که 51قلمرو خود برای آماده کردن جنگل برای سکونت استفاده کنند )آيه 

(. يوشع به آنها اطمينان داد كه قدرت دارند تا 56د )آيه دارن های آهنین ارابهکنعانيان در محدوده آنها 

يعنی قلمروهای مشترک افرايم و  52در آيه  «یک حصه»(. عبارت 59کنند )آيه  کنعانیان را بیرون

ب(،  51)آيه  «برای تو یک قرعه نخواهد بود»منسی در غرب رود اردن. وقتی که يوشع گفت، 

هائی را که به آنها داده شده بود،  بگيرند بلکه بايد تمام زمين منظورش اين نبود که آنها زمين اضافه

 تصرف کنند.

 ( سهم بقیه قبایل4

را برپا  خیمه اجتماعجا  اند. و در آن ( اينک اسرائيل از جلجال به شيلوه رفته و اردو زده5:59

 اينجا شروع شد.اند. خيمه اجتماع در تمام ايام سموعيل در آنجا بر پا بود، و تقسيم زمين از  کرده

دريافت کردند ولی  قرعهميراث خود را از زمين بر طبق  بنی یهودا و بنی یوسف( 51ـ6:59

بنابراين يوشع از هر که هنوز ملک خود را تقسیم نکرده بودند.در غرب رود اردن بودند  هفت قبیله

 قسيم کنند.ت قرعهکنند و آن را برحسب  ثبتقبيله سه نفر را به همکاری طلبيد تا زمين را 

بيان شده است که شامل شهرهای مذکور در  61ـ55در آيات  بنی بنیامین( محدوده 69ـ55:59

باشد. سهم بنی بنيامين کوچک بود، ولی به هر حال بر حسب قرعه بود. سهم بنيامين  می 69ـ65آيات 

 در مرکز زمين نوبر زحمات اسرائيل در کنعان قرار داشت.

های ياد بود که حاکی از  قوم در غرب اردن در قلمرو بنيامين بود. لوحجلجال اولين محل استقرار 

گذرا اعجاز آميز از رود اردن بودند، در آنجا قرار داشت. در آنجا بود که مردم اولين فصح را در 

سرزمين کنعان نگه داشتند، و از محصوالت زمين خوردند. در آنجا بود که قوم ديگر بار ختنه شدند و 

های تاريخی اسرائيل در تمامی سرزمين کنعان  ين مصر به پايان رسيد. آنجا کانون نشانهخواری سرزم

 بود، چونکه هيچ مکان ديگری نتوانست چنان تعليمات روحانی به قوم بياموزد.

شد. ديوارهای شهر اريحا که زمانی در  های بنيامين ديده می هنوز هم در زمين اریحاهای  خرابه

اينک آشکار شده بود. خانة راحاب در قالب شهادتی بر فيض خدا در پاسخ ايمان زير خاک مدفون بود، 

توانست هميشه از آنجا ديدن کرده و خاطره نبرد خداوند را زنده  او، استوار مانده بود. قبيله بنيامين می

 کنند.

)خانه خدا( خاطره ايمان پدران و تحقق رستگاری خدائی اسرائيل را در خاطر قوم  بیت ئیل

 (.51ـ5:11؛ 66ـ 59:69کرد )پيدايش  بنيامين زنده می
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به عنوان پايتخت تعيين شده بود، و اين واقع نشد تا زمانی که پسر يّسا آمد ويبوسيان را  اورشلیم

 های کوهستانی شان بيرون راند. از قلعه

اي  قرعه ها از برکات گذشته حال و آينده بود، چه ها و عالمت زمين بنيامين حاوی بسياری نشانه

 ه جوانترين پسر يعقوب تعلق گرفت!غنی ب

رسد که زمين يهودا  قرار داشت. به نظر می ملک بنی یهودا( سهم بنی شمعون در کانون 8ـ5:58

يهودا   بود که آن قبيله نتوانسته بود سهم خود را تصرف نمايد، بنابراين بخشی از زمين بنی زیادآنچنان 

ایشان را »تحقق سخنان نبّوت آميز يعقوب در رابطه با شممون بود:  به بنی شمعول تعلق گرفت. و اين

 (.1:28)پيدايش  «در یعقوب متفرق سازم و در اسرائیل پراکنده کنم

باشد، از آنجا که در آيه ششم مجموعاً از  ( احتماالً اشاره به يک مکان می6)آيه  بئیر شبع و َشبَع

اند،  های تصرفات فردی نام برده شده تفصيل در محدوده شود. بعضی شهرها به نام برده می سیزده شهر

اند، بنابراين بعضی اوقات تعداد شهرها متناسب با تعدادی که در آيات  هر چند جزء زمين موعود نبوده

 (.19، 11، 51باشند )آيات  اند، نمی آمده

ـ  51) یساکار(؛ 56ـ  51) زلوبون اند: ( محدودة شش قبيله باقی مانده در اين آيات آمده18ـ51:58

(. بعضی از شهرهای يهودا به دان رسيد 29ـ  21) دان( و 18ـ  16) نفتالی(؛ 15ـ  62) اَشیر(؛ 61

 (.11: 51و  25)ر.ک آيه 

در جنوب غربی و در کنار دريای مديترانه قرار داشت و  دان( قلمرو اصلی سهم 29ـ  21:58

دها وقتی که اين قلمرو برای ساکنين کوچک شد، (. بع26ـ  21بود ) َعقُرَونهای جوپا و  شامل شهر

و  29، 21نهادند )آيات  داندر شمال شرقی مهاجرت کردند و نام آن را  َشمیاَل تعدادی از افراد قبيله به 

 (.59همچنين داوران فصل 

باشد. شهرها ملجاء را بايد مستثنی نمود  زمين می تقسیماز  فراقتحاکي از  15( آيه 15ـ28:58

( اما کار يوشع تقريباً تمام شده بود. 65ستم( و شهرهای الوی هم هنوز تعيين نشده بود )فصل )فصل بي

 (.11دريافت کرد )آيه  برحسب فرمان خداوندرا،  تُِمنه سارحاو نيز 

 ج ـ شهرهای ملجاء )فصل بیستم(

بود. سه شهر در سمت شرقی و سه شهر در سمت غربی رود  شهر ملجاء قدم بعدی تعيين شش 

کسی را کشته باشد از ترس انتقام صاحبان خون به  که سهواً و ندانسته اردن مشخص شد تا اگر قاتلی 

وفات رئیس توانست تا  توانست به شهرهای ملجاء بگريزد می اگر چنين قاتلی می فرار کند.ها  آن مکان

برگردد، و عادالنه  به خانه خود وشهر خودتوانست با سالمت  می از آن در آنجا بست بنشيند. پس کهنه

 محاکمه شود.
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 شهرهای ملجاء

در مورد اين شهرها  (MacLear) باشند. مک لير شهرهای ملجاء دارای اهميت خاص الهياتی می

 نويسد: چنين می

گویند که چگونه زمانهای بعد کسی که مرتکب قتل غیر عمدی شده بود،  مفسرین یهودی می

های منتهی به شهرهای ملجاء  )الف( جاده توانست در شهرهای ملجاء ایمن باشد ـ می

فوت باشد؛ )ب( تمام موانع  :4باید درحد  شدند و عرض آنها می همیشه مرمت و تعمیر می

شدند تا پناهندگان به سرعت به آنجا برسند؛ )ج( هیچ ناهمواری بر  بر سر راه مرتفع می

پیچی تابلوئی نصب شده ای بدون پل نبود؛ )د( در سر هر  سر راه نبود و یا هیچ رودخانه

نوشته شده بود تا فراریان بدبخت راهنمایی شوند؛ )هـ( وقتی « پناهگاه»بود که بر آن کلمة 

شد و اهالی شهر  شد محل مناسبی به او داده می قاتلی در چنان شهرهائی مقیم می

 دادند. هائی را برای حفاظت از خودش به او نشان می روش

کشند. مسيح همان شهر  را در رابطه با کشتن مسيحا، به تصوير میاين شهرها اسرائيل و گناهش 

گويد که:  می (D.L. Moody) نشيند. دی.ال مودی ملجاء است که اسرائيل توبه کار در آنجا بست می

 «باشند، و اسامی آنها نشان دهندة اهميت آنها است. شهرهای ملجاء نماد مسيح می»

 باشد: به قرار زير میهای آنها  شهرهای ملجاء و معانی نام

 شهرهای غربی اردن

 قادش ـ تقّدس

 شکيم ـ قّوت 

 قريه اربع حبرون ـ تعالی

 جوالن ـ شادی

 باصر ـ سالمتی

نگاهی به نقشه نشان  باشد فراهم ساخت. مسيح تمام برکات فوق را که معانی شهرهای ملجاء می

مايل با  11ته بودند که بيشتر از خواهد داد که شهرهای ملجاء از نظر استراتژيکی چنان قرار گرف

 نويسد: های موعود، فاصله نداشتند. مودی می زمين

آنچنانکه شهرهای ملجاء از هر قسمت زمین قابل دسترس بود، همچنین نیز مسیح در 

 (2و  1:2دسترس گناهکاران نیازمند است )اول یوحنا 

خص قاتل در شهرهای ملجاء توجه داشته باشيد به توازن بين نجات موقتی پيشنهاد شده به ش

های منتهی به شهرهای ملجاء صاف و عالمت  ونجات ابدی پيشنهاد شده به گناهکاران در مسيح. راه

گذاری شده بودند ـ آنچنانکه راه نجات، تا آنکه هيچ کس اشتباه نکند و زندگی خود را بر باد ندهد. 

دسترس همگان قرار داشتند ـ آنچنان که شهرهای ملجاء در ميان زمين گسترده بودند و به سادگی در 
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کشانيد. بسياری اوقات  مسيح در دسترس همه قرار دارد. ناماليمات مردم را به شهرهای ملجاء می

ناماليمات الزم است تا مردم را به سوی عيسی مسيح خداوند بکشاند، تا در او پناه گيرند. برای شخص 

گرفت و يا به دست صاحبان خون مقتول  جاء پناه میمجرم، هيچ راهی باقی نبود، يا در شهرهای مل

شد. هر کسی در اين جهان يا در مسيح ايمن است و يا در خطر داوری خدا قرار دارد )يوحنا  کشته می

16:1.) 

 (21د ـ شهرهای الویان )فصل 

 الویاناز جمله شهرهای ملجاء به  با نواحی آنها ( 25)آيه  چهل و هشت شهر( 26ـ5:65

 (.9ـ6:11فت، آنچنانکه خداوند امر فرموده بود )اعداد تخصيص يا

 :قهاتيان

 )الف( پسران هارون )يعنی کاهنان( ـ سيزده شهر از قبايل يهودا...، شمون، و .... بنيامين.

 )ب( برای بقيه قهاتيان ـ ده شهر از قبايل افرايم، ... دان و نصف قبيله منسی.

 :جرشونيان

 ... آشر، ... نفتالی، و نصف قبيله منسی. سيزده شهر از قبايل ايساکار،

 :مراريان

 دوازده شهر از قبايل روبين، ... جاد.... و زبولون.

ای چهار شهر داده شد، بجز يهودا و شمعون، که نه شهر به آنها داده شد و  نفتالی که  به هر قبيله

 سه شهر دريافت کرد.

( که در ميان قبايل 19، 16، 16، 61 ،65، 51شهرهای ملجاء، متعلق به الويان شدند )آيات 

و ماموريت تعليماتی آنها برای قوم  1ـ1:28اسرائيل گسترده بودند تا تحقق يابد نبّوت يعقوب در پيدايش 

 آسان شود.

تمامی ( اين آيه در نور کتب مقدسه ديگر قابل فهم است و بدين معنی نيست که اسرائيل 21:65

احب نمود، بلکه بدين معنی است که زمينی که يوشع تقسيم کرد در را از رود مصر تا افراته، تص زمین

آنها به آنجا گذاشته شود  کف پای آنهازمره مواعيد خدا بود که به آنها خواهد داد. هر مکانی را که 

 (.1:5)يوشع 

نيز بايد به دقت تفسير شود. هنوز هم دشمنان در سرزمين موعود  22( به همين ترتيب آيه 22:65

همه کنعانيان نابود نشده بودند. ولی اين کار قصوری از ناحيه خدا نبود. او وعده خود را با تمام  بودند.
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دشمنان در جنگ با اسرائيليان تحقق بخشيد. اگر هنوز دشمنی و مقاومتی وجود داشت، علتش اين بود 

 که اسرائيل هنوز وعدة خدا را نطلبيده بود.

از خداوند باطل  سخنیهای خود را وفا نمود.  همة وعده : خداوند21( توجه کنيد به آيه 21:65

 ها را نداشت. نشد. ولی اسرائيل شايستگی تمام وعده

 (22هـ ـ مذبح شرق اردن )فصل 

 روبیان، جادیان و نصف قبیله منسیهای غرب اردن تقسيم شد، يوشع به  ( وقتی زمين8ـ5:66

دند، آنچنانکه از ابتدا توافق شده بود. همچنين به های خود يعنی شرق اردن باز گر اجازه داد به سرزمين

 هائی را که انجام داه بودند، بردارند. آنها گفت سهم خود از غنائم جنگ

کردند. آنها  اينک مدت هفت سال بود که آنها عزيزان خود را ترک کرده و با کنعانيان جنگ می

ا ايمن کنند. فرمانده ما نيز به ما امر های زيادی را پشت سر گذاشته بودند تا زمين ر ها و جنگ سختی

فرموده است که جنگ نيکوی ايمان را تحمل کنيم تا ملکوت خدا را بر زمين مستقر نمائيم )اول 

(. اين نوع ايثارگری ساده نيست ولی يک بخش از زندگی است 1:6؛ دوم تيموتاوس 56:6تيموتاوس 

 انی نياز است با شوقی آتشين:سازد. برای جبهه امروز به مرد که خدا را خوشنود می

جنگند تا جایزه  آیا باید غنوده در بسترهای پر قو به آسمان بروم، در حالی که دیگران می

 کنند؟  بگیرند، و در دریاهای طوفانی سفر می

خواهم پادشاهی کنم، باید بجنگم. جرئت مرا افزون کن، خداوندا، زحمت خواهم  اگر می

 د و در کالم تو محفوظ خواهم ماند.کشید، درد را محتمل خواهم ش

 (Isaac Watts) اسحاق واتس—

. وقتی که نه کنا اردن بنا نمودنددر  مذبحی( اين اشخاص در راه برگشت به خانه، 55ـ51:66

قبيله و نصف ديگر خبر را شنيدند به سختی خشمگين شدند. آنها ترسيدند که مذبح جديد برای رقابت با 

ن بسيار ترسيدند که مبادا اين مذبح در آينده مرکز بت پرستی شود و بدان سبب همچني مذبح شيلوه باشد.

 خدا تمامی قوم را بخاطر آن مجازات کند.

تا  فرستادندای نزد آنها  قبل از اعالم جنگ به قبايل شرق اردن، نماينده بنی اسرائیل( 61ـ 56:66

 .(58است به غرب رود اردن بيايند )آيه  نجسکنند قلمرو آنها  به آنها پيشنهاد کنند. چنانچه حس می

و اعداد فصل  51)آيه  گناه فغورکاهن را با کسانی که مذبح ساختند، از جمله  فینحاسو بر خورد 

( را يادآوری نمودند که چه فجايعی برای قوم به 1و يوشع فصل  61( و همچنين جنايت عخان )آيه 61

 بار آورد.
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ديدند، و اين بود دليل واکنش قوی آنها نسبت  ی آرامش خود میآنها اين مذبح را تهديد ديگری برا

کند و خدا قوم  به ساختن مذبح. آنها به عنوان مردمان خدا ياد گرفته بودند که گناه همة قوم را  آلوده می

 داند. را به خاطر گناه حتی يک نفر مسئول می

ند که مذبح ساخته شده يک گفت بنی روبین، ... بنی جاد، و نصف قبیله منسی( سپس 68ـ65:66

نيست و صرفاً يک مذبح ياد بود و شهادتی برای نسل آينده است، مبنی بر اينکه قبائل  قربانیمذبح 

 اند. شرق اردن در واقع بخشی از قوم اسرائيل بوده

ساير قبايل قرار گرفت و جنگ متوقف شد. قبايل شرقی آن  پسند( استدالل آنها مورد 12ـ11:66

 خداست.قبايل دو سوی اردن مبنی به اينکه يهّوه  شهادتی بود میان ، يعنی به منزلهنامیدند عیدمذبح را 

 (23و( وصیّت یوشع خطاب به رهبران اسرائیل )فصل 

کند. يوشع به آنها  اينست يکی از دو وصيَت يوشع. در اينجا او با رهبران اسرائيل صحبت می

(. و اين بازتاب سخنان خداوند به او 6قوی باشند )آيه  کند براساس کتاب تورات رفتار کرده و حکم می

(. او قبالً صداقت آنها را در بوتةآزمايش زندگی نهاده و اثبات کرده بود و 1:5های پيش است ) در سال

 توانست آنها را به نسل آينده انتقال دهد. اينک می

زمين موعود و ساکنين کافر های خود در رابطه با  يوشع به آنها وفاداری خدا را در ايفای وعده

)دشمنان( ادامه خواهد داد و مردم نيز بايد در ضمن مطيع خدا  راندن ایشانآنجا يادآوری نمود. خدا به 

پرستی قبايل بت پرست و ازدواج با کنعانيان دوری جويند. در غير  باشند. مهم تر از آن، آنها بايد از بت

 ئمی برای اسرائيل خواهند بود.های دا اين صورت اين کافران منبع گرفتاری

های  (. اين بدين معنی نيست که تمام زمين52است )آيه  به زمین نیفتادههيچ يک از سخنان خدا 

موعود در آن زمان در اختيار يهوديان قرار گرفته بود، چونکه خود خداوند گفته بود که او همه ساکنان 

هاي  (. اين واقعيت که هيچ يک از وعده66:1ه ارض موعود را در آن واحد بيرون نخواهد راند )تثني

اي قوي بود که يوشع از آن براي انگيزش رهبران در هنگام اتمام رسالتي  خدا باطل نشده است، تسلي

( مبني براينكه يهّوه 56و  1اش بود، استفاده نمود. اين وصيّت شامل يك اخطار بود )آيات  كه بر عهده

ها رو نمايند، در  ورتي كه عهد خود را فراموش كنند و به بتنيز همچنان صادق است. اّما در ص

 نابودي آنها در همان زمين نيكو آنچنانكه بيگانگان را نابود كرد، درنگ نخواهد نمود.

باشد. جدائي مردان خدا از كافران يك امر  مي 59ـ52:6معادل عهد جديدي اين بخش دوم قرنتيان 

 خدا بياويزيم و در عين حال با دشمنان او متحد شويم. توانيم به حياتي است. ما همزمان نمي

 (11ـ1:24اسرائیل ) زـ وصیت یوشع خطاب به بني
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 اسرائيل است كه در شکيم صورت گرفته است. ( وصيت دوم خطاب به بني52ـ5:62

يابد تا ابراهيم،  شروع شده و ادامه مي طارحكند كه از  يوشع در اينجا تاريخ مردم خدا را مرور مي

سحاق و يعقوب. او به مردم قدرت خدا را در رهائي آنان از مصر، آوارگي در بيابان و پيروزي بر ا

و  اریحاموآبيان را در شرق رود اردن و سپس ورود آنها را به ارض موعود، پيروزي آنها را در 

ه به خروج اشار 1در آيه « تاریكي»نمايد. كلمه  ( را يادآوري مي51ـ6نابودي پادشاهان كنعان )آيات 

 است، آنجائي كه ابرها موجب روشنائي براي اسرائيليان و تاريكي براي مصريان شدند. 61و  58:52

شود و آن قدرت متعال  انگيز ديده مي در اين تاريخ فشرده از پيدايش تا يوشع، يك حقيقت اعجاب

)آيه  من فرستادم(؛ 2)آيه  من دادم؛  (1)آيه من گرفتم خداست. توجه كنيد به بيان داستان از زبان خدا: 

من (؛ 55)آيه من تسلیم نمودم  (؛ 51)آيه من نخواستم بشنوم (؛9ـ6)آيات  من بیرون آوردم(؛1

 (.51)آيه و من به شما دادم  ( 56)آيه فرستادم  

تواند او را از كار باز دارد؟ از چنين  يهّوه برطبق نيّات جاوداني خود در كار است و چه كسي مي

 (.52)آيه  د ترسيد و او را بايد اطاعت نمود خدائي باي

ها، بلكه گزينش بين دو گروه خدايان،  در اينجا نه گزينش بين يهّوه و بت «اختیار»( كلمه 51:62

النهرين و گروهي از خدايان آموريان در مصر است. و اين يك عبارت  گروهي از خدايان در بين

عبادت كنيد، براي من فرقي ندارد چه خدائي را عبادت خواهيد يهّوه را  طنزآميز است )حال كه نمي

بخش نسل  اش مبني بر گزينش يهّوه، الهام تصميم عاقالنه يوشع در رابطه با خود و خانواده كنيد!( مي

 «اما من و خاندان من، یهّوه را عبادت خواهیم كرد.»جديدي از ايمانداران بود: 

 (:2ـ11:24ط ـ تجدید عهد در شكیم )

نمايد، يوشع گفت:  مي عبادت( وقتي كه مردم به يوشع قول دادند كه يهّوه را 69ـ56:62

توانند در آن واحد يهّوه را  (. اين بدين معني است كه آنها نمي58)آيه  «را عبادت كنید یهّوهتوانید  نمي»

به  بدون شك يوشع به اين نتيجه رسيده بود كه مردم گرايش ها را عبادت نمايند. خدمت كنند و بت

(. مردم در اظهار 61را نگه داشته بودند )آيه  خدایان غیرهاي خود،  پرستي دارند، چونكه در خيمه بت

به عنوان درخت بلوطي را در زير  سنگي بزرگوفاداري نسبت به خدا مصّر بودند. بنابراين يوشع 

اجتماع در شيلوه  ، اشاره به خيمه66مذكور در آيه  «قدس خداوند»عهد با اسرائيل برافراشت ) شاهد

 نيست، بلكه اشاره به مكان مقدس است(.

 نويسد: پرستي چنين مي در رابطه با مشكل بت (Carl Armerding) كارل آرمردينگ
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پرستي یكي از گناهاني بوده است كه اسرائیل را فرا گرفته بود. اجداد پیشین آنان  بت

اش   دند. وقتي كه یعقوب و خانوادهكر آنچنانكه در آیه دوم پیداست خدایان غیر را ستایش مي

( ولي 34ـ:3: 31كرد )پیدایش لبنان را ترك كردند، راحیل خدایان پدرش را با خود حمل مي

را دور « خدایان بیگانه»اش دستور داد كه  وقتي وارد مقصد شدند، یعقوب به خانواده

(. و در 4و  2:31 بیندازند و سپس آنها را در زیر درخت بلوطي در شكیم دفن نمود )پیدایش

همان مكان بود كه یوشع به اعقاب یعقوب پیشنهاد كرد كه خدایاني را كه پدرانشان عبادت 

 (.14كردند، دور بیندازند )آیه  مي

 ي ـ مرگ یوشع 

دفن كردند. مردم ملك خودش ( يوشع در سن صد و ده سالگي فوت كرد و او را در 11ـ68:62

دانيم كه آيات پاياني  وشع زنده بودند، به خدا وفادار ماندند. ما نمياسرائيل تا زماني كه مردمان نسل ي

رساله يوشع را چه كسي نوشته است، و چنين شناختي هم ضروري نيست، در غير اين صورت نوشته 

 شد. مي

به خاك سپرده شدند  شكیمشده بود، در  مصر آوردهكه به تقاضاي خودش از  هاي یوسف استخوان

 (.58:51روج و خ 62:11)پيدايش 

 و سرانجام العازار پسر هارون نيز مرد و در كوه افرايم دفن شد.

(؛ دفن 15ـ68سه مرتبه به مراسم دفن اشاره شده است: دفن يوشع )آيات  کتابدر پنج آيه آخر اين 

(. اين سه نفر همگي در قلمرو يوسف دفن شدند. اين سه نفر 11( و دفن العازار )آيه 16يوسف )آيه 

ا و كشور خود را به درستي خدمت كردند. يوشع و يوسف در طول زندگي خود رهانندگان همگي خد

بزرگي بودند و العازار نيز در مرگش رهاننده بود، چونكه او كاهن اعظم بود و مرگش موجب رهائي 

يدايش (. كتاب يوشع مانند سفر پ6  :61تمام كساني بود كه به يكي از شهرهاي ملجاء، پناه برده بودند )آيه

 پذيرد. و سفر خروج و سفر تثنيه با ضايعه مرگ مردان بزرگ خدائي پايان مي

 «خدا خادمان خود را به خاك باز گردانيد، ولي كارش را ادامه داد.»


