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

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— 

  ه يوشع در كانونجايگاه منحصر به فرد رسال .1

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

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

و برای يھوديان اولين ) ستريوشع تا ا(دنيای مسيحيت رساله يوشع اولين کتاب از دوازده کتاب تاريخی 

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

  ).اند تواريخ، در آخر عھد عتيق عبری آمده

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

ه سرآغاز يک تجربه جديد برای باشد ک در واقع رساله يوشع اوج تاريخی مترقی می
بدين ترتيب بيان تاريخی اين رساله جايگاه سوق الجيشی خاصی در عھد . اسرائيل است

  .عتيق بدان بخشيده است

  نويسنده .2

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

رساله يوشع شامل موارد درخشانی . سرش فين ھاس تکميل گرديدکاھن اعظم و پ ايلعازرمرگش توسط 

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

دھد  ھمچنين اين رساله به طرزی خاص نشان می. اشاره نمود ۶و  ١:۵توان به  اند که می آمده) من، ما(

اين واقعيت که راحاب ). ٢۶:٢۴و  ٩:١٨(اد نوشتاری را در اختيار داشته است ای اسن که يوشع پاره

، با اين فرض که يوشع نويسنده اصلی اين رساله )٢۵:۶(درزمان نگارش رساله ھنوز زنده بوده است

  .است، مطابقت دارد
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  تاريخ .3

پيش از  ١٣تا  ١۵قرون (تاريخ اين رساله بخشی موکول به تاريخ نگارش سفر خروج است 

ھا، بيشتر محافظه کاران تاريخ آن را در اواسط قرن چھارده پيش از  ، ولی با توجه به واقعيت)ميالد

تر به نظر  پيش از ميالد به داليل زير درست ١٣۵٠تا  ١۴٠٠محدودة تاريخی . اند ميالد، تخمين زده

را با کتاب اول  ١٠:١۶مقايسه کنيد (تر از زمان سليمان  بايست قديمی رساله يوشع می: رسد می

از آنجا . باشد) ٩-۵: ۵را با دوم سموئيل  ۶٣:١۵مقايسه کنيد (و ھمچنين پدرش داود ) ١۶:٩پادشاھان 

شود تاريخ آن را منتسب به سال  ناميده است، می» صيدونيان«، فنيقيان را ۶-۴:١٣که در رساله يوشع 

دانست، زيرا فلسطينيان، فلسطين را  پيش از اينکه صور، صيدون را تحت انقياد خود درآورد ١١٠٠

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

  پيشينه و زمينه .4

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

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

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

) نسل(ايمان بودند، با اين وجود کالم خداوند تحقق يافت و ذريّت  عوض نشده بودند، آنھا ھنوز ھم بی

  .و ريشه دوانيده، رشد نمودند) ١۶-١٣:١۵پيدايش (قر شدند ابراھيم در سرزمين موعود مست

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

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

شريعت آنچنانکه . دم از عبور از اردن و ورود به اراضی موعود بوداو در شرف رھبری مر .شده بود

قيام  آنھم مسيحتنھا مسيح و . تواند مردم خدا را به ميراث خود برساند 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

موسی نام او را از . ای از حقايق مھم در مورد يوشع بپردازيم ت که ما به مرور پارهالزم اس

و خادم شخصی ) ٨:١٣اعداد (يوشع از قبيله افرايم ). ١۶:١٣اعداد (ھوشع به يوشع عوض نمود 

او بنی اسرائيل . ھای خداوند شرکت داشت ای بود که در جنگ او قبالً فرمانده). ١:١يوشع (موسی بود 

و بعد از واقعة مصر اولين فرمانده سپاه ) ١٧خروج (شان با عماليق ھدايت کرد  در اولين جنگرا 

اما آنچه که موجب شد که جانشين موسی و رھبر قوم گردد، نه شجاعت او بلکه قدرت . اسرائيل بود
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او ). ١١ :٣٣خروج (شد  او در غالب مردی جوان مرتباً وارد خيمه اجتماع می. روحانی و ايمان او بود

او وکاليب تنھا کسانی بودند که سرزمين موعود ) ١٧:٣٢خروج (در کوه سينا ھمراه موسی بوده است 

را ھمراه با نسل دوم قوم، سی و ھشت سال بعد از سکونت قوم در قادش برنيع، با چشم خود مشاھده 

مأموريت يافت که  يوشع که تربيت شده توسط موسی بود اينک از سوی يھّوه). ١٠-۶:١۴اعداد (کردند 

  .قوم را رھبری کند، ھر چند که سن او متجاوز از نود سال بود

  گزارش
  )١٢ـ١فصول (تصرف سرزمين موعود  .١

  )فصل اول(الف ـ تدارک برای گذر از اردن 

  )فصل دوم(ب ـ جاسوسان اريحا 

  )١:۵الی  ١:٣(ج ـ عبور از اردن 

  )١٢ـ٢:۵(د ـ وقايع جلجال 

  )٢٧:۶الی  ١٣:۵(ه ـ فتح اريحا 

  )٢٩:٨الی  ١:٧(و ـ مسافرت در عای 

  )٣۵ـ  ٣٠:٨(ز ـ تجديد عھد در شکيم 

  )فصل نھم(ح ـ پيمان نامه با جبعونيان 

  )فصل دھم(ط ـ جبھه جنوبی 

  )فصل يازدھم(ی ـ جبھه شمالی 

  )فصل دوازدم(ک ـ خالصه فتوحات 

  )٢۴تا  ١٣فصول (تقسيم کردن سرزمين موعود  .٢

  )٧ـ١:١٣(شد  بايست تصرف می ھائی که می الف ـ سرزمين

  )۵١:١٩الی  ٨:١٣(ب ـ تخصيص زمين 

  )٣٣ـ  ٨:١٣(سھم قبيله روبين، جاد و نصف قبيله منسی  )١
  )١۵و  ١۴فصول (سھم قبيله يھودا  )٢
  )١٧و  ١۶فصول (سھم قبيله يوسف  )٣
  )١٩و  ١٨فصول (ھا  سھم بقيه قبيله )۴

  )بيستم ملجاء ـ فصل(ج ـ شھرھای پناھگاه 

  در شھرھای ملجاء  د ـ اطراق

  )٢١فصل (ه ـ شھرھای الويان 

  )٢٢فصل (و ـ مذبح شرق اردن 



 

- ۵ - 

  )٢٣فصل (ز ـ وصيت يوشع خطاب به رھبران اسرائيل 

  )١۵ـ١:٢۴(ح ـ وصيت يوشع خطاب قوم اسرائيل 

  )٢٨ـ١۶:٢۴(ط ـ تجديد عھد در شکيم 

  )٣٣ـ ٢٩:٢۴(ی ـ مرگ يوشع 

  تفسير
I  ١٢ـ١فصول (موعود ـ تصرف سرزمين(  

  )فصل اول(الف ـ تدارک برای گذر از اردن 

سرزمين . را مأموريت داد که قوم بنی اسرائيل را رھبری نمايد خداوند يوشع بن نون )٩ـ١:١

در  نگوولی الزم بود که قوم اسرائيل آن سرزمين را از , کنعان به قوم اسرائيل وعده داده شده بود

  ).۴و  ٣آيات (در شرق، تصرف نمايد  نھر فراتديترانه، در غرب تا جنوب لبنان و در شمال از م

شويم که  اينک ما آگاه می. و مطيع باشد قوی و دليربايست  يوشع برای تحقق اين امر خطير می
آيه (خواھيم شد  فيروز و کاميابھرگاه دلھا و افکار خود را متوجه کالم خدا و اطاعت از آن بنمائيم، 

  )ھشتم
ابعاد و طول زمانی  ).٩، ٧، ۶آيات (باشد  قوی و دليربار به يوشع فرموده است که خداوند سه 

مأموريت پيش رو، فشار و زحمت رھبری ميان مردم کله شق و فقدان مرشد روحانی قوم، يعنی 
آنکه يوشع را مجھز کرده  ولی خداوند بی . شد اي بسيار سنگين برای يوشع محسوب می موسی، وظيفه
آيات (و عدة خدا : بودن يوشع وجود داشت قوی و دليرداليل محکمی برای . دعوت نکرد باشد، او را

وقدرت حمايت ) ٩آيه (؛ راھنمائی امين؛ حضور خدا )٨و  ٧آيات (؛ پيروزی حتمی كالم خدا )۶و  ۵
  .کنندة خدا
  :نويسد می (T. Austin Sparks) آستين اسپارکس تی

ست که ما چه کسی ھستيم، بلکه مھم ني. کنيم مبارزه واقعی ايمان را در اينجا مشاھده می
  .مھم نيست که ما چه حسی داريم، بلکه مھم حقايق اوست! مھم اينست که او کيست

و آمادة سفر به سرزمين کنعان  حاضرخود را  توشهشود که  فرمان داده می قومبه ) ١٨ـ١٠:١

يه مردان قوم در شرق اردن مستقر شدند، بق روبينيان و جاديان و نصف سبط منسیھمچنانکه . شوند

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

و قرار براين ) ١٨ـ ١۶آيات (آنھا با اين امر موافقت کردند  ). ١۵ـ١٢آيات (ھای خود بازگردند  خانواده

.شود کشتهشد که ھر کسی که از اين فرمان سرپيچی کرده و بازگردد   
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ھای روحانی عبور از اردن را به مرگ و سرزمين کنعان را به بھشت تشبيه  بعضی از سروددر 

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

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

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

  )فصل دوم(ب ـ جاسوسان اريحا 

 بهشكيم را از  دو مرد جاسوسدر تدارک تصرف سرزمين موعود،  يوشع بن نون) الف ١:٢

چنين اقدامی . نظامی بودايمانی يوشع نبود، بلکه يک نوع اقدام  چنين اقدامی حاکی از بی .اريحا فرستاد

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

 Keil and) دليچ آنچنانکه کيل و .ساکن شدند ای خانة زن زانّيهجاسوسان اعزامی در ) ٢۴- ب ١:٢

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

از فتوحات درخشانی که يھّوه به  راحابشت روشن از داستان حاکی از اينست که بردا ».واقع شود

او به اين نتيجه رسيده بود که خدای ). ١١ـ  ٨آيات (مردم يھود ارزانی داشته بود، چيزھائی شنيده بود 

 آن قوم، بايد ھمان خدای واقعی باشد، بنابراين به اين خدای واقعی متوکل شد و يک ايماندار واقعی

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

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

). ٢١ـ  ۶آيات (خانه، و جمع شدن تمام اقوام او در ھنگام حمله به اريحا، جان سالم به در برند  دريچه

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

  ).١٢خروج فصل (

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

راه می که مردان اريحا به جستجوی جاسوسان در ھنگا). ۵آيه (اند  به آنھا گفت که شھر را ترک کرده

پنھان شدن در کوھستان  سه روزآنھا بعد از . فرستاد کوھستانمشغول بودند، راحاب آنھا را به  اردن

  .)٢۴ـ٢٢آيات (ای برای يوشع آوردند  از اردن فرار کرده و گزارش دلگرم کننده

کتاب مقدس حيلۀ آن زن را ). ٢۵:٢يعقوب (راحاب او را عادل نمود و نه گفتارش » اعمال«

يعقوب نيز کار راحب را ). ٣١:١١عبرانيان (بلکه ايمان او را ستوده است ) ۵و  ۴آيات (نستوده است 

او زندگی خود را به خطر انداخت تا زندگی جاسوسان را ). ٢۵:٢يعقوب (داند  ناشی از ايمانش می

ه ھمين ترتيب در روز خداوند ما، برخی ب. حفظ کند چونکه معتقد به قدرت و اقتدار خدای ايشان بود
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دھند  خارج از حوزة اسرائيل ايمان بيشتری  از خود نسبت به شاھدان عينی جالل او، نشان می

  ).۶:١١عبرانيان (

  )١:۵الی  ١:٣(ج ـ عبور از اردن 

کاھنان از سوی خداوند مأمور شدند . زمان گذر از رود، اردن در وضعيت طوفانی بود) ١٣ـ١:٣

قھات  بنیخوانيم، معموالً قبيله  می ١۵ـ١:۴آنچنانکه در اعداد (را حمل کنند  تابوت عھدش رفته و که پي

به . مأمور حمل تابوت عھد بودند ولی در اين موقعيت خاص اين مأموريت به عھدة کاھنان نھاده شد

. آن حفظ کنندمردم فرمان داده شد که دورادور به دنبال تابوت عھد بروندو ھميشه فاصله خود را با 

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

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

ای  ھودهاز چنين تالش بي  يکی از بدترين کفرھا در تاريخ مسيحيت برخاسته. انسان بسيار ژرف است

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

  .سازد می

رودخانه در . به آب رود اردن فرورفت، اعجازی واقع شد پايھای کاھنانوقتی که ) ١٧ـ٣:١۴

بر ھم توده شدند و جريان آب در چندين مايلی محل ورود کاھنان، از جريان باز ايستاد و آبھا  شھر اََدم

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

در رود اردن اتفاق افتاد و آن زمانی بود که جريان آب به مدت ده ساعت قطع گرديد و بار  ١٢۶٧

علت ھر دو مورد ھم . ردن قطع شدساعت جريان آب رود ا ٢۴برای مدت  ١٩٢٧ديگر ھم در سال 

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

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

واقعه قطع آب نتيجه تحقّق يک ) ١: (بسياری از عناصر ماوراء الطبيعه با ھم جمع شدند
واقعه زمانی اتقاق ) ٣). (١۵آيه (زمان واقعه دقيق بود ) ٢). (١۵و  ١٣:٣(پيشگوئی بود 

ای از آب برای چندين ساعت تشکيل  ديواره) ۴). (١۵آيه (افتاد که رودخانه سيالبی بود 
بستر گل آلود رودخانه بالفاصله خشک شد ) ۵). (١۶آيه (شد، و شايد ھم در سراسر روز 

مردم و به محض قدم نھادن کاھنان به خشکی به  آبھا بالفاصله پس از عبور) ۶). (١٧آيه (
ھا بعد ايليا و اليشع نبی از ھمان رودخانه به ترتيب فوق عبور  قرن). ١٨:۴(جريان افتاد 

اگر به جھت توجيه گذر کردن بنی . )٨:٢دوم پادشاھان (کرده و به سمت شرق رفته 
شود نتيجه  ، آنگاه میاسرائيل از رود اردن تحت رھبری يوشع يک پديده طبيعی الزم است

و اين اندکی دور  گرفت که در ھنگام گذر ايليا و اليشع دو زلزله بالفاصله اتفاق افتاده است،
  .از انتظار است
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تابوت عھد نماد خدا بود که مردم را در گذر از رود اردن ھدايت نمود، آنچنانکه آنھا را در 

ضور خود را در قطع شدن جريان آب اردن خدا ح .پيروزی بر سرزمين غرب رود اردن ھدايت نمود

  .در پيش پاي بنی اسرائيل نشان داد

جميع اسرائيل بر خشکی کاھنان در بستر خشک رود گام نھادند و سپس توقف کردند و آنگاه 

  .عبور کردند

را مأمور کرد که ھر يک سنگی از اردن ) از ھر قبيله يک نفر( دوازده مردخداوند ) ٢۴ـ ۴:١

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

ھای 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

روبين، بنی جاد، و  بنی: رود اردن مالک شدند عبارت بودند از قبايلی که سھم خود را از شرق

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

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

از رود اردن عبور کردند، و احتماالً باقيمانده آنھا برای حفاظت از ، تنھا چھل ھزار نفر )٢۶فصل 

  .سرزمين و خانوادھای خود، باقی ماندند

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

سپس به محض . بودند نصب نموداز اردن بيرون آورده شد، يوشع آنھا را در جائی که کاھنان ايستاده 

  .آب اردن به جای خود برگشتاينکه کاھنان ھمراه با تابوت عھد قدم به ساحل غربی نھادند، 

ھای قرار  سنگ. ھای قرار داده شده در بستر رود اردن نمايانگر ھويّت مسيح در مرگ است سنگ

قف شدن جريان آب رود اردن متوبا . ت مسيح در رستاخير اوستدر ساحل غربی نمايانگر ھويّ  گرفته

. ، آنچنانکه از پيش موسی را بزرگ ساخته بودخداوند يوشع را در نظر تمامی اسرائيل بزرگ ساخت

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

  ). ١١:١۴لوقا (» سرافراز گرددھر که خويشتن را فرود آرد، «آن رسيده بود که بزرگ شود چون 

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

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

  ).٣و  ٢:١٢ک خروج .ر(فصح 

ر اعجازآميز عبور ارتش عبرانی را از رود اردن شنيدند، ساکنان کافر کنعان وقتی خب) ۵:١

  .شوکه شدند
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  )١٢ـ  ٢:۵(د ـ وقايع جلجال 

در آنجا . اولين اردوگاه در کنعان اتفاق افتادند در جلجالاين بخش شامل وقايعی است که ) ٩ـ  ۵:٢

عان برگزار نمودند را برای اولين بار در کن عيد فصحو سپس ) ٩ـ  ٢آيات (تمام مردان قوم ختنه شدند 

ـ عيسی  سردار لشگر خداوند، آنگاه در آنجا يوشع )١٢و  ١١آيات ( مّن موقوف شدسپس  ).١٠آيه (

  .)١۵ـ  ١٣آيات (مسيح را مالقات نمود ـ 

مصر که از  تمام مردانیتمام ذکوران قوم، . خداوند به يوشع فرمان داد تا سنت ختنه را احياء نمايد

ھمگی در زمان صدور اين فرمان مرده  مردان جنگیبودند، ولی آن ) ه شدهختن(مختون  بيرون آمدند

در ضمن اين چھل سال آوارگی . اجراء نشده بود چھل سالمراسم ختنه به مدت  ).١۶:٢تثنيه (بودند 

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

مادام که قوم در صحرا آواره بودند بخاطر . شدند ری کامل از برکت موعود ختنه میبرخوردا

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

در » بار ديگر«عبارت ). ٩آيه (شده بود  غلطاندهمصر از آنھا  عاروارد سرزمين موعود شده بودند 

  .شد ه معنی بار دّومی است که مراسم ختنه در ميان قوم اجراء میآيه دوم ب

). روز چھاردھم ماه(داشته شد  ، نگاهچھار روز بعد از عبور از رود اردنعيد فصح، ) ۵:١٠

ھر چند که او در قلمرو دشمن بود، خدا را با مختون نمودن : توجه داشته باشيد به ايمان يوشع

اين اقدامات کامالً کارھائی غير نظامی، بخصوص . ، اطاعت نمودسربازانش و نگه داشتن عيد فصح

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

ھر دو . از طريق ختنه و عيد فصح مردم خودرا به ارتباط اوليه آنھا با خود فراخوانده بودخداوند 

  .گرفته بودند ، مورد غفلت قرار از اين مراسم در بيابان و در زمان آوارگی قوم

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

اين واقعه ھمچنين تصويری بود از ). ٢١ـ  ١٨:١۵پيدايش (دادن سرزمين موعود به آنھا نگه داشت 

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

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

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

ون آوردن مردمش از مصر، فيض انگيزه خدا در دعوت مردمش و بير). ۵:١٣خروج (اطاعت کردند 

  .بود و ضمانت اجرای وعده خداوند، صداقت او بود
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باشد، نانی که از آسمان برای تدارک  مّن نماد مسيح در تجسمش در جسم انسان می) ١٢و  ۵:١١

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

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

  ».خدا وقت نگھدار و تدارک دھندة عجيبی است« .موقوف شدرا خوردند زمين 

  ) ٢٧:۶الی  ١٣:۵(ھـ ـ فتح اريحا 

فرشتۀ يھّوه است ـ عيسی مسيح در تکرار , مذکور در آيه سيزدھم مرد) الف ١۴و  ۵:١٣

. معرفی کرد سردار لشگر خداوندش قبل از ظھور در جسم انسانی ـ او خود را به عنوان تظاھرات

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

  .کامل ما را در دست بگيرد

. ، و او اين را آگاه بوددر اينجا دليلی است مبنی بر حضور يوشع نزد خدا) ١۵ب و  ١۴:۵

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

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

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

  .اينکه تقدس و برتری از آن خداوند است

فتح کنعان در طی سه رشته عمليات جنگی کامل گرديد ـ عمليات جنگی مرکزی، ) ٢١ـ  ۶:١

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

  .ده بود، يکی در اريحا و ديگری در عایطراحی شده و شامل دو رشته عمليات عم

ھای شھر نتوانستند لشگر اسرائيل را  ھا و دروازه اريحا يک شھر حصار دار بود، ولی ديوار

اريحا ). پا زير سطح دريا ٨٠٠در حدود (شھر اريحا از نظر مکانی شھری پست بود . متوقف کننند

و صاحبان واقعی آن آمده بودند تا حق  شھری محکوم بود، چونکه در سرزمين خدا قرار گرفته بود

  .خود را مطالبه کنند

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

ھای خود بسته باشيم،  شايد ما دل به زيادتی تجربيات و آزمايش. دارند آنچه که متعلق به ماست باز می

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

ترس از يھوديان موجب شد که اھالی اريحا را سنگربندی و مانع ورود . معجزات بزرگی خواھيم بود

کرده و شب به جلجال باز  طوافو ھر روز يکبار شھر را  روزاسرائيليان به مدت شش . دشمن شوند
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نواختند،  کاھنان کرناھا راوقتی که . کردند ھفت بار اريحا را طواف اسرائيليان  روز ھفتم در. گشتند می

  .و مردم خدا وارد شھر شدند به زمين افتاداسرائيليان فرياد کشيدند، آنگاه ديوارھای شھر 

کنند که ديوارھای شھر طوری بر زمين افتادند که اين  بعضی از شاگردان کتاب مقدس فکر می

به ھر حال اين اتفاق . را برای اسرائيليان فراھم کرده تا بتوانند از آن باال رفته و وارد شھر شوند امکان

که ھفت بار از آيه » تابوت«توجه داشته باشيد به کلمه ). ٣٠:١١عبرانيان (نتيجه ايمان مردم خدا بود 

  .ششم تا دوازدھم از آن نام برده شده است

بود ـ يعنی که آن شھر به عنوان نوبر ميوه کنعان توسط  »ملعون«ھر چيزی در شھر اريحا 

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

ھيچ کس مجاز نبود چيزی از شھر . سپردند به خزانه خداوندشھر را  نقره، طال، مس و آھنبودند، اما 

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

جای انتقاد ما ب. شود چرا خدا دستور نابودی ھر چه موجود زنده را در اريحا داد، برايش آسان می

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

  .اش از آن مجازات، متعجب شويم وادهو خان

ھمچنين راحاب و بستگان ) ٣٠:١١عبرانيان (ايمانی که ديوار اريحا را فرو ريخت ) ٢٧ـ  ۶:٢٢

فيض خدا نه تنھا امنيت راحاب را تامين کرد، بلکه برای او تبديل ). ٣١:١١عبرانيان (او را نجات داد 

). ۶و  ۵:١متی (ھايت نسل عيسی مسيح خداوند نمايد به نردبانی شد تا او را در زمرة نسل داود در ن

و  ٢٩ :٨روميان (نمايد  دھد، بلکه جالل ما را تضمين می فيض خدا نه تنھا ما را از نابودی نجات می

  .دارد ايمان دستی است که فيض را نگه  می). ٣٠

ا سوخته شد و اريح شھراش در لشگر اسرائيل اسکان داده شدند،  بعد از اينکه راحاب و خانواده

شھر بر  بنياديوشع معلون خواند ھر کسی را که در صدد بازسازی شھر باشد و نبّوت نمود ھرگاه که 

آيه سی و . ميرند بنا شود، ھر دو پسر می پسر کوچکھای شھر به  و دروازه) نخست زاده(پسر بزرگ 

  .چھارم از فصل شانزدھم کتاب اول پادشاھان تحقق اين لعنت است

  )٢٩:٨الی  ١:٧(ت در عای مسافر ـو

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

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

  .در عای و پيروزی اسرائيل بر گناه در عخور
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فرستاده بود با اين گزارش باز گشتند که شھر عای از  عايانی را که يوشع به جاسوس) ۵ـ١:٧

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

  .رفتند، بجای پيروزی شکست خوردندوقتی که ارتش سه ھزار نفرة به سوی عای 

شود و آن زمانی است که اصال  بعد از پيروزی واقع میبسياری از اوقات شکست ) ١٠ـ٧:۶

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

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

کنعانيان آنچنانکه بايد و شايد . فاقی افتاده بود، چيزھائی عوض شده بودکارھا خوب پيش نرفت، ات

تر شده بودند، و دليلش اين بود که گناه وارد اردوگاه  تر نشده بودند، اما اسرائيليان ضعيف قوی

حتی گرچه تنھا يکنفر در اين ميان مقصر بود، اما تمامی قوم در اثر گناه آن . اسرائيليان شده بود

خداوند به ). آيه پنجم(نفر کشته شدند  ٣۶و در اثر گناه ھمين يک نفر ) ١١آيه (ا مجرم شدند شخص تنھ

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

يکنفر در . يوشع آموخت که شکست حاصل و نتيجه وجود گناه در لشگرگاه است) ٢۶ـ١١:٧

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

تر شده و از  اند، به ھر حال حوزة جستجو تنگ و تنگ اند، شايد قرعه انداخته مقصر واقعی را يافته

او به . شود ، رسيده و مقصر پيدا میعخان، آنگاه به اھالی خاندان و سپس مردی به نام خاندان، به قبيله

کند و محل اختفای  اعتراف می دويست مثقال نقره و يک شمش طالو  فاخر شنعاری ردایدزديدن يک 

  .دھد نشان میاش  خيمهاجناس دزديده شده را در ميان 

داستان عخان تصوير روشنی از رساله يعقوب ). ٢١آيه ( »و گرفتم.. طمع ورزيدم... وقتی ديدم «

َکَشد و فريفته  قتی که شھوت وی را میافتد و ليکن ھر کس در تجربه می«: باشد می ١۵و  ١:١۴

  ».کند زايد و گناه به انجام رسيده، موت را توليد می پس شھوت آبستن شده، گناه را می. سازد می

  ).٢۶:٧تثنيه (عخان با گرفتن چيزی که ملعون بود، خودش نيز ملعود شد 

سد، اما گناه ھم يک شايد سھيم نمودن تمامی اھل خانه عخان در سرنوشت او ظالمانه به نظر بر
اش را نيز نابود  اش را نجات داد و گناه عخان خانواده ايمان راحاب تمام اھل خانه. مورد جدی است

اند، چونکه اجناس دزديده شده در خيمه  گذشته از آن اھل خانه عخان قطعاً از کارھای او آگاه بوده. کرد
درسی که خدا در اينجا به مردم . او سھيم بودند ھای او ھم در گناه شايد حتی بچه. آنھا پنھان شده بود

حرمت کرده بود و ريشه گناه بايد از بيخ و بن برکنده  گناه تمامی اردو را بی: خود آموخت، روشن است
  .شود
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اش بخاطر گناه عخان سنگسار شدند و ھمگی مردند و سپس اجساد آنھا و ھمچنين  عخان و خانواده

  :گويد در اين مورد می (H.J. Blair) بالير. جی.اچ .ديده شده را سوزاندندمايملک آنان از جمله اجناس دز

با مرگ عخان گناه توھين به مقدسات کفاره شد و صحنه تراژدی يعنی درة عخور تبديل به 
  .باب اميدی شد که مردم با نگريستن به آن، بار ديگر از نظر روحانی پيشرفت کردند

ھر چند تشريح . عای را تصرف کردند کمينژی در گام دوم يوشع و ارتش او با استرا) ٢٩ـ ١ :٨

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

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

يوشع و سربازانش به عمد . له متقابل دست زدندوقتی که مردان عای به حم. شمال به شھر حمله بردند

خود را ) نيزه( مزراقيوشع . عقب نشينی کردند و بدين ترتيب ساکنان شھر را به تعاقب خود وا داشتند

وقتی  مردان عای. و آتش زدن شھر، دراز کرد شھرکه عالمتی بود برای کمين کنندگان برای ورود به 

بدين ترتيب اسرائيليان توانستند سربازان عای را . راسان شدندسوزد ھ ديدند که شھرشان در آتش می

  .در ھر دو جھت بدام انداخته و آنھا را نابود کنند

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

ت از دوگروه کمين شايد در اينجا صحب. شده استپنجھزارنفرصحبت از  ١٢کنند، در حاليکه در آيه 

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

توان به  توان سی نفر فرمانده ھم قرائت کرد چونکه کلمه عبری برای ھزار را می سی ھزار نفر را می

شده باشند تا امکان ھرگونه تھاجم را  ھمان پنج ھزار نفر ممکن است فرستاده. فرمانده ھم ترجمه نمود

  .يل، در دو مايلی عای را منتفی سازندئ توسط مردان بيت

اگر عخان . بردارند برای خودرا  بھايم و غنائميھوديان در اين ھجوم خاص اجازه داشتند که 

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

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

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

ر پيروزی در زندگی مسيحی نه عدم برخور و مبارزه، بلکه حضور خدا و حمايت خدا د. سالم بدر برند

  . گرما گرم مبارزه است

  )٣۵ـ  ٣٠:٨(ز ـ تجديد عھد در شکيم 

در کوه عربال مذبحی ساخت و ) ۶ـ  ٢:٢٧تثنيه (يوشع در اطاعت از کالم خدا ) ٣۵ـ  ٣٠:٨

قبايل نيمی به طرف کوه جرزيم و نيمی . ھای مذبح حک نمود ای از شريعت موسی را بر سنگ نسخه
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ھای مندرج  در وادی بين آن دو گروه ايستاد و برکات و لعنتبه طرف کوه عيبال جمع شدند و يوشع 

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

١۴:٢٧(  

  )فصل نھم(نامه با جبعو نيان  ح ـ پيمان

يوشع ر عليه در کنعان ب تمامی ملوکھای جنگی اسرائيل موجب شد که  اخبار موفقيت) ٢٧ـ١:٩

کفيره و بئيروت و قريه و سه شھر ديگر،  جبعوناما ساکنان شھر ). ٢و  ١آيات (بجنگند  و اسرائيل

دانستند که  آنھا می. به اين نتيجه رسيدند که جنگيدن با مھاجمان بيھوده است) ١٧و  ٣آيات ( يعاريم

دانستند  ولی از سوی ديگر ھم می .ھالک کنندموعود را  ساکنان روی زميناسرائيليان مامور بودند که 

توانستند  اگر آنھا می). ١۵و  ١٠:٢٠تثنيه (باشد  ھای خارج از کنعان نمی  چنان دستوری شامل قوم

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

 کفش مندرس و پينه زده و رخت کھنهو  ھای کھنه با جوال ايلچيانبنابراين خود را به صورت 

. ، آورده بودندزده و مشک شراب پاره شده) کپک(نانھای خشک وکفه ھمچنين با خود . در آوردند

ظاھر تائيد کننده ادعايشان  اند، و وضعيت آنھا ھم به آمده از زمين بسيار دور آنھا به يوشع گفتند که 

 .بود

اما سه روز بعد  .عھد بستگوش دھد، با جبعونيان  ددھان خداوناسرائيل بدون اينکه به مشورت 

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

به ھر حال از آن به . تصميم گرفتند عھد نامه را محترم بشمارند و جبعونيان را از ھالکت معاف کنند

  .پرداختند خانة خدادر  سقائیو  ھيزم شکنید و به شدن جماعتبعد جبعونيان خادمان 

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

دوم (بعدھا شاول پادشاه کوشيد که جبعونيان را نابود کند ولی بخاطر اين کار مجازات شد . نشان دادند

  )٢١سموئيل فصل 

  )فصل دھم( ط ـ جبھه جنوبی

پنج شھر کنعانی ) پادشاھان( ملوکوقتی که . ھای جنوبی است فصل دھم شامل جنگ) ۶ـ١:١٠

شھر بزرگ اند، بسيار ھراسان شدند، چونکه جبعون يک  شنيدند که جبعونيان با اسرائيل سازش کرده

شد،  یدر آنجا بودند سازش آنھا با اسرائيل خطر بزرگی برايشان محسوب م و مردان شجاع  بود
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جبعونيان با شنيدن اين خبر در خواست کمک نظامی از  .بنابراين تصميم گرفتند به جبعون حمله کنند

  .يوشع نمودند

از آنھا «: بار ديگر يوشع از دھان خداوند اين کلمات تسلی بخش را شنيد که فرمود) ٨ـ٧:١٠

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

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

يوشع با اطمينان از پيروزی خداوند در جبعون با نيروھای دشمن روبرو شد و ) ١١ـ٩:١٠

اول اينکه در آن روز : ق افتاددر اين نبرد، دو معجزه اتفا. بسياری از آنھا کشته شدند و بقيه گريختند

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

  .که اين تگرگ فقط موجب مرگ دشمنان شد، نه اسرائيليان

 تا آن زمان که اسرائيليان به تعاقب ماهو  آفتاب آنگاه با در خواست يوشع از خداوند) ١۵ـ١٢:١٠

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

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

لفی برای اين تشريحات طبيعی مخت. کنيم 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) اسپارجيون. شد

دی اوظيعه ما تعديل اعجاز در حد امور ع... چگونه خدا چنين کرد، مورد نظر ما نيست
  .ازھابلکه جالل دادن به خدا از طريق اعج.... نيست

امروز کتابی به اين نام وجود ندارد، و . باشد» کتاب داستان«شايد به معنی ) ١٣آيه ( ياشرکتاب 

  .قطعاً کتابی غير الھامی بوده است

ھا و روزھای بسياری در تاريخ به مقاومت و  آنھا شب. جنگ برای اسرائيليان يک التزام مھم بود
کردند، ولی  ود بيشتر از توان معمولی خود استفاده میآنھا در اقدامات خ. نابودی دشمنان پرداختند

با بصيرت  (Matthew Henry) ما تيو ھنری). ١١و  ١٠آيات (پيروزی ھنوز ھم از آن خداوند بود 
  :گويد روحانی ژرف خود، در اين مورد چنين می

مگر غير از اينست . اما چه لزومی داشت که يوشع خود و سربازانش را اينقدر زحمت دھد
که خدا به او قول داده بود که  بدون ھيچ شکستی دشمنانش را به دست او تسليم خواھد 

ھايش نه اشاعه تن پروری  بود؛ ولی نيت خدا در وعده  کرد ؟ بله، خدا به او چنين قولی داده
  .باشد ه به جھت دلگرمی و تسريع و تالش بيشتر ما میو منفعل شدن بلک

به دام افتادند، سپس آنھا را دستگير کرده و  مغارة َمقَيَّدهگريخته و در  آن پنج ملک) ٢٧ـ١٠:١۶

  .آويخته شد و بعد آنھا را در غار مدفون کردند پنج دارکشته و اجسادشان بر 
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 جازر، )٣٢و  ٣١آيات ( الخيش) ٣٠و  ٢٩( بنَهلِ ) ٢٨آيه ( َمقَيَّدهبعد از آن يوشع ) ٣٩ـ٢٨:١٠

، شھرھای )٣٩و  ٣٨آيات ( َدبرِ ، و )٣٧و  ٣۶آيات ( حبرون، )٣۵و  ٣۴آيات ( عجلون، )٣٣آيه (

جانشين ھوھام يکی از ملوکی بود که در آيه بيست و  ٣٧در آيه  ملک حبرون. کنعان را تسخير کرد

  .ششم کشته شدند

در مودر ابعاد نبرد  (Haley) ھالی. فتوحات جبھه جنوبی استاين بخش خالصه ) ۴٣ـ  ۴٠:١٠

  :نويسد جبھه جنوبی چنين می

ً خالی از سکنه ابعاد جنگ جبھه جنوب به قدری بود که شھرھای تسخ ير شده تماما
ممکن  ھای يوشع تمام مکان. تمام کسانی که فرار کرده بودند، تعقيب و کشه شدند....شدند

  .دشمنان مورد استفاده قرار گيرد، بررسی کرد را که امکان داشت برای پنھان شدن

  )فصل يازدھم(ی ـ جبھه شمالی 

نزد  آنھا . اخبار پيروزی متعدد اسرائيل موجب شد که ملوک شمالی با ھم متحد شوند) ٩ـ١:١١

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

ھای  ارابهکرد و  اسبان ايشان را پیآنگاه يوشع به امر خداوند . و آنھا را شکست دادند حمله ور شده

ھای مچ پا و دست و بدان وسيله ديگر حيوان قادر به  پی کردن يعنی بريدن تاندون .ايشان را سوزانيد

  .پيشروی نيست

ای خود برتلھدر آتش سوخته شد؛ شھرھای ديگر که  حاصورشھر عمده و اصلی ) ١۵ـ١٠:١١

شايد يوشع چنين انديشيد که شھرھای استوار بعدھا . فقط ويران شدند و سوخته نشدند استوار بودند

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

آيه (ا موجب شد اطاعت محض، پيروزی محض ر. شھرھا را اسرائيليان تصاحب کردند تمامی غنيمت

١۵(  

در شمال  کوه َحرمانآيات اين بخش بيانگر فتوحات يوشع از ادوم در جنوب تا ) ٢٠ـ١١:١۶

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

  ).ود در جنوب فلسطينای ب مذکور در آيه شانزدھم در مصر نبود، بلکه ناحيه جوشن(داود تسخير نشد 

در تمام شھرھا  عناقياندر اين آيات به طور خاص به اين حقيقت اشاره است که ) ٢٣ـ٢١:١١

يعنی که ) ٢٣آيه ( »زمين از جنگ آرام گرفت«عبارت . نابود شدند غزا و ّجت و اشدودبجز در 

  .بايد انجام گيرد» پاک سازی«مبارزات عمده صورت گرفت، ھرچند که عمليات بزرگ 
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  )فصل دوازدھم(ک ـ خالصه فتوحات 

و  سيحون، ملک آموريان ھائی است که خدا در غلبه بر  شش آيه اول اشاره به پيروزی) ۶ـ١:١٢

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

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

  .تسخير نمايد

ملوک ايشان را به دست «: خدا به اسرائيل قبل از عبور از رود اردن وعده داده بود) ٢۴ـ٧:١٢

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

نمونه از تحقق وعده  سی و يکو در اينجا به ) ٢۴:٧تثنيه (» را ھالک سازی، تا ايشان ]بود[نخواھد 

ھای بخش غربی رود اردن را  يوشع سی و يک ملوک سرزمين .)٢۴ـ  ٧آيات (خدا اشاره شده است 

  . ت دادسشک

II  ٢١ـ  ١٣فصول (ـ تقسيم کردن سرزمين موعود(  
  )٧ـ  ١:١٣(شد  بايست تصرف می که می ئيھا الف ـ سرزمين

آيات . موعود خدا ھنوز تسخير نشده بودند يھا شده بود، و تمامی سرزمين يوشع پير) ۶ـ١:١٣

اشاره  دھای جنوب غربی و شمال شرقی که ھنوز مسکن کافران بودن ھائی از زمين به بخش ۶ـ٢

ر ھای بخش شرقی افراته ھم به يھوديان وعده داده شده بود، ولی ھرگز به تصرف آنھا د زمين. کند می

  .نيامد

نه سبط ھائی را که از قبل تصرف شده بود در ميان زمينخداوند يوشع را مأمور نمود که ) ٧:١٣

  .نمايد تقسيم، سینو نصف سبط م

  )۵١:١٩الی  ٨:١٣(ب ـ تخصيص زمين 

  )۵١:١٩-٨:١٣( ـ سھم روبينيان، جاد و نصف سبط منسی١

ناطقی که در اختيار م. له و نصف، قرار گرفتيدر اختيار دو قب شرق اردن ھای زمين) ٣٣ـ٨:١٣

مناطقی که در اختيار قبيله جاد قرار گرفت در آيات  و ٢٣ـ١۵قرار گرفت در آيات  روبينيانقبيله 

  .اند ذکر شده ٣١ـ٢٩و مناطقی که در اختيار نصف قبيله مسنی قرار گرفت در آيات  ٢٨ـ٢۴

و ) ١۴آيه (را داشتند ای خاص خود  قبيلهملکيّت ھا چيزی داده نشد زيرا  از زمين الویبه قبيله 

  ).٣٣آيه (آنچنانکه موسی گفته بود  خداوند نصيب ايشان بود،آنھم منصب کھانت بود و 
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و اما دو پسران يوسف، افرايم . ماند با حذف قبيله الوی از قبايل اسرائيل، يازده قبيله باقی می

ينکه پسران يوسف نيز علت ا. رسد می ١٢منسی، جانشينان يوسف ھستند، بنابراين تعداد قبايل به 

  ).۵: ۴٨پيدايش (اند اينست که يعقوب قبل از مرگش آنھا را به پسر خواندگی پذيرفت  ضميمه شده

در ميان کشته شدگان شرق اردن، شده  بلعامبه نام  يبه طرز خاصی اشاره به شخص ٢٢در آيه 

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

  ).٢٣:٣٢اعداد (» بدانيد که گناه شما، شما را در خواھد گرفت«): ٢۵ـ٢٣فصول 

را تصاحب  ونمبنی عبخشی از زمين  جادقبيله . مطرح شده است ٢۵يک مسئله جالب در آيه 

دشاه ولی اين زمين قبالً توسط سيمون پا .برايشان ممنوع شده بوده است ١٩:٢کردند، که در تثنيه 

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

  .را از سيمون بازپس گرفت، ديگر تماماً متعلق به بنی عمون نبود

. نامی از آن برده شده، ھمان شھری که در فصل قبل به آن اشاره شده، نيست ٢۶که در آيه  َدبير

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

  .قرار گرفته بود

  )١۵و  ١۴فصول (سھم يھودا ) ٢

، نه سبط و نصف سبطھای بخش غربی رود اردن در ميان  اين بخش با تقسيم زمين) ۵ـ١:١۴ 

شايد مفھوم اين بخش اين باشد . دشو ، شروع میحسب قرعه، به چنانکه خداوند به موسی امر فرمود

ای بر حسب قرعه کشی، ولی اندازة قلمرو بر طبق جمعيت قبايل  ھای قبيله که محل استقرار کلی بخش

  .)۵۶ـ  ۵٣:٢۶اعداد (بوده باشد 

سربازان ). ۶٣:١۵الی  ۶:١۴(است  يھوداآيند  اولين قبيله که برای گرفتن زمين می) ١۵ـ  ١۴:۶

  ترين قبيله و ھمچنين يھودا بزرگترين و قوی) ١۴:١٠ک اعداد .ر(ارتش اسرائيل  دار قبليۀ يھودا پرچم

  .مرد رزمنده بود ٧۶٠٠٠اسرائيل بود که دارای 

را به قبله  حبرونبا ھدايت روح خدا از يوشع تقاضا کرد که شھر  کاليبقبل از تقسيم اراضی، 

او، کاسته  قدرتد، اما ايمان، جسارت و بو ھشتاد و پنج سالهھرچند که او در آن زمان . يھودا بدھد

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

  .نمود
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اين شھر قبالً  .)١٢آيه(حبرون نه فقط يک شھر بلکه واليتی بود با چندين شھر در اطراف آن 

به کاھنان داده شد، اما کاليب نواحی اطراف آن را  و بعداً ) ٣٧و  ٣۶:١٠(توسط يوشع تصرف شده بود 

  .به ملکيّت خود گرفت

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

. کاليب در طول سرگردانی در بيابان زنده ماند تا به سرزمين موعود رسيد). ٣٨ـ  ٣۶:١۴اعداد (بود 

  .ده بودنچندين سال جنگ کنعان زنده مااو در طی 

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

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

او ھنوز ھم امور را از ديدگاه ايمان . ا از زمين خود براندبايد با قدرت خدا آنھا ر کاليب بودند و او می

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

  .، تا بتواند زمين موروثی خود را به دست آورد)ساله بود ٨۵ھر چند (بازنشسته شدن نداشت 

بررسی آنھا در حال حاضر تقريباً غير . اند نام برده شده ١٢ـ١ات مرزھای يھودا در آي) ١٢ـ١:١۵

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

يد و سرشار از فد، چونکه الھامی و منباش پاسخ اينست که اين جزئيات از نظر خدا مھم می. است

  .شندبا ھای روحانی می درس

او قول داد به ھر کسی که . تسخير حبرون توسط کاليب در آيه چھاردھم آمده است) ٢٠ـ١٣:١۵

). ١۶آيه (را به او به زنی خواھد داد  َعُکَسهرا تصرف کند، دخترش ) دبير( قريه ِسفربتواند 

آيه (رفت بود قريه سفر را تسخير کرد و دختر کاليب را به زنی گ عتنَئيلبرادرزاده کاليب که نامش 

ترغيب کرد که را  عتنئيلشوھر خود  َعُکَسه). ٩:٣داوران (او بعداً اولين داور در اسرائيل شد ). ١٧

ه من بچونکه زمين جنوبی را «گويد،  ان عکسه که مینسخ) ١٨آيه (بخواھد  از پدرش زمين

ين را از او گرفته حاکی از اينست که عتنئيل چنين درخواستی را از کاليب کرده بود و زم »...ای داده

را نيز برای آبياری زمين  ھای پائين  ھای باال و چشمه  چشمهسپس َعُکَسه از پدرش تقاضا نمود که . بود

  .به او ببخشد

ھای  ک يادداشت.ر(ھای چريکی کنعانيان  بخاطر جنگ حرمونو  دبيربعضی از شھرھا نظير 

اند که  م ھم وجود داشتهنا ت که شھرھای ھمھمچنين بايد توجه داش. دست به دست شده بودند) فصل دھم

  اشاره نمود  دبيرتوان به  به عنوان نمونه می
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بعضی از اين شھرھا احتماالً . اند نام برده شده ۶٣ـ٢١شھرھای قلمرو يھودا در آيات ) ۶٣ـ٢١:١۵

ھا نظير ابراھيم، اسحاق و يعقوب با بعضی از شھر .با مطالعه بخش پدر شاھی بايد برای ما آشنا باشند

، و )٢٧:٣۵؛ ١٨:١٣پيدايش (و َممری، آشنا بودند  قريه اربعھمچنين با نام ديگرش ـ  ۵۴آيه (حبرون 

شايد اين مورد انگيزه ارزشمندی برای تشخيص ). ٢٠ـ١٧:٢٣پيدايش (ھمه آنھا در آنجا دفن شدند 

ھای  آباء اسرائيل زمانباشد و  می» ديوار عھد«به معنی  ٢٨در آيه  بِرشبععبارت . روحانی کاليب بود

؛ ٣١:٢١پيدايش (آنجا محلی برای احياء، تازگی و استراحت قوم بود . اند بسياری را در آنجا بوده

از  كه بود تا در زمان پادشاھی داود يبوسيانمسکن  ۶٣در آيه  اورشليمشھر ). ١:۴۶؛ ٣٣:٢۶

  ).٧و  ۶:۵دوم سموئيل (اورشليم رانده شدند 

خدای ابراھيم، اسحاق و  .و محرکی قوی برای تقويت ايمان يھودا بودنداين شھرھا ميراثی غنی 

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

شماريم، متوجه وجود سی و ھشت شھر  را می ٣٣ـ٢١وقتی ما شھرھای نامبرده در آيات 

نه تا از اين شھرھا متعلق به شمعون . اند ر بودهگفته شده، تنھا بيست و نه شھ ٣٢شويم، ولی در آيه  می

ديگر متعلق به يھودا  بيست و نه شھرو آن ) ٩ـ١:١٩(بود، که ميراث او در ميان سرحدات يھودا بود 

در اين آيات پانزده شھر شمارش شده : وجود دارد ٣۶ـ٣٣مشکل مشابھی در شمارش در آيات  .بود

تعداد شھرھا را  ٣۶دو نام برای يک شھر باشند چونکه آيه  ،اَلِجديره و ُجدير تايماست ولی شايد 

  .چھارده گفته است

ً به آيه آخر توجه داشته باشيد بخش باالئی شھر يا کوه صھيون تا زمان داود گرفته . مخصوصا

 يبوسيانسپس به چنگ  ،)٨:١داوران (توسط بنی يھودا تصرف شد  اوشليمشھر پائين يا . نشده بود

 .)٢٨:١٨(اورشليم در زمره شھرھای متعلق به بنجامين و يھودا ليست شده است  ).٢١:١داوران (افتاد 

  .اين شھر در مرز بين اين قبايل قرار داشت

  )١٧و  ١۶فصول (سھم بنی يوسف ) ٣

سھم يوسف بخاطر حق .گيرد در اينجا سھم زمين خود را می بنی يوسفقبيله ) ۴ـ١:١۶

زاده يعقوب روبين بود که بعداً از  البته نخست). ١:۵تواريخ  اول(زادگی دو برابر ديگران بود  نخست

اين محدوده . آمده است ۴ـ١محدودة کلی قلمرو يوسف در آيات ). ۴:۴٩پيدايش (آن حق محروم شد 

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

داشته  ١٠توجه خاصی به آيه . آمده است ١٠ـ۵ ھای افرايم در آيات محدوده زمين) ١٠ـ١۶:۵ 

  .، پيامدھای غم آلودی در تاريخ اسرائيل داشتکنعانيانقصور در بيرون راندن . باشيد
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و بخشی ) آيه اول(بخشی در قسمت شرقی اردن بود  باشانو  جلعاد منسیسھم قبيله ) ١٣ـ١:١٧

بيت نزديک به شش قلعه کنعانيان ـ  شمالقلمرو غربی اردن در ). ١١ـ٧آيات (ھم  در قسمت غربی 

  .قرار داشت) ١٢و  ١١آيات (َمجّدُو و  دور، تعناکعين يَبلَعام، ، شان

بعضی از شھرھای افرايم در قلمرو منسی واقع شده بودند و ھمچنين بعضی از شھرھای منسی در 

  ).١٢ـ٧آيات (قرار داشتند  يساکارو  اشيررو مقل

و  ٣آيات ( خداوند موسی را امر فرمودبودند، آنچنانکه  ان منسیپسرھم ارث با  دختران َصلُفحاد،

اين کار انجام شد تا اطمينان حاصل شود که خاندان َصلُفحاد، سھمی داشته باشند، ). ٧ـ١:٢٧اعداد و  ۴

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

  .)١٣ـ١:٣۶اعداد (ای منتقل نشود  خارج از قبيله ھای ود توسط قبايل ديگر از طريق ازدواجبه منسی ب

پس از اينکه افرايم و منسی ميراث مشترک خود را در غرب رود اردن دريافت ) ١٨ـ١٧:١۴

، و اينکه بايد سھمی ھم در شمال )١۴آيه(اند  دريافت کرده يک حصهکردند، شکايت کردند که چرا فقط 

زمان که نياز به زمين فراوانی آن يوشع در پاسخ به گاليه آنھا گفت ). ١۶آيه (ردن داشته باشند رود ا

و حاال ھم که مدعی ھستند زياد ھستند از قدرت کارگران در ) ١۴آيه (داشتند تعدادشان بسيار بود 

ند که کرد يتسپس شکا). ١۵آيه (قلمرو خود برای آماده کردن جنگل برای سکونت استفاده کنند 

قدرت دارند تا  كهيوشع به آنھا اطمينان داد ). ١۶آيه (دارند  آھنين ھای ارابهکنعانيان در محدوده آنھا 

يعنی قلمروھای مشترک افرايم و  ١۴در آيه  »يک حصه«عبارت ). ١٨آيه (کنند  کنعانيان را بيرون

، )ب ١٧آيه ( »ودبرای تو يک قرعه نخواھد ب«وقتی که يوشع گفت، . منسی در غرب رود اردن

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

  .تصرف کنند

  سھم بقيه قبايل) ۴

را برپا  ه اجتماعخيم جا نآدر و . اند اينک اسرائيل از جلجال به شيلوه رفته و اردو زده) ١:١٨

  .ام ايام سموعيل در آنجا بر پا بود، و تقسيم زمين از اينجا شروع شدخيمه اجتماع در تم. ندا هکرد

دريافت کردند ولی  قرعهميراث خود را از زمين بر طبق  بنی يھودا و بنی يوسف) ١٠ـ٢:١٨

بنابراين يوشع از ھر .که ھنوز ملک خود را تقسيم نکرده بودنددر غرب رود اردن بودند  ھفت قبيله

  .تقسيم کنند قرعهکنند و آن را برحسب  ثبتاری طلبيد تا زمين را قبيله سه نفر را به ھمک
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بيان شده است که شامل شھرھای مذکور در  ٢٠ـ١١در آيات  بنی بنيامينمحدوده ) ٢٨ـ١١:١٨

سھم بنيامين . سھم بنی بنيامين کوچک بود، ولی به ھر حال بر حسب قرعه بود. باشد می ٢٨ـ٢١آيات 

  .رائيل در کنعان قرار داشتدر مرکز زمين نوبر زحمات اس

ھای ياد بود که حاکی از  لوح. جلجال اولين محل استقرار قوم در غرب اردن در قلمرو بنيامين بود

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

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

ھای تاريخی اسرائيل در تمامی سرزمين کنعان  آنجا کانون نشانه. خواری سرزمين مصر به پايان رسيد

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

ديوارھای شھر اريحا که زمانی در . شد ھای بنيامين ديده می ھنوز ھم در زمين اريحاھای  خرابه

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

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

  .کنند

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

  ).١۵ـ١:٣۵؛ ٢٢ـ ١٨:٢٨پيدايش (کرد  بنيامين زنده می

به عنوان پايتخت تعيين شده بود، و اين واقع نشد تا زمانی که پسر يّسا آمد ويبوسيان را  اورشليم

  .ھای کوھستانی شان بيرون راند از قلعه

اي  هچه قرع ،ھا از برکات گذشته حال و آينده بود ھا و عالمت هزمين بنيامين حاوی بسياری نشان
  !ه جوانترين پسر يعقوب تعلق گرفتغنی ب

رسد که زمين يھودا  به نظر می. قرار داشت ملک بنی يھوداسھم بنی شمعون در کانون ) ٩ـ١:١٩

يھودا   شی از زمين بنیبود که آن قبيله نتوانسته بود سھم خود را تصرف نمايد، بنابراين بخ زيادآنچنان 

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

  ).٧:۴٩پيدايش ( »در اسرائيل پراکنده کنم و در يعقوب متفرق سازم

مجموعاً از يه ششم آباشد، از آنجا که در  احتماالً اشاره به يک مکان می) ٢آيه ( بئير شبع و َشبَع

اند،  ھای تصرفات فردی نام برده شده بعضی شھرھا به تفصيل در محدوده. شود نام برده می سيزده شھر

ناسب با تعدادی که در آيات تاند، بنابراين بعضی اوقات تعداد شھرھا م ھر چند جزء زمين موعود نبوده

  ).٣٨، ٣٠، ١۵آيات (د نباش اند، نمی آمده
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ـ  ١٧( يساکار؛ )١۶ـ  ١٠( زلوبون :اند يله باقی مانده در اين آيات آمدهمحدودة شش قب) ٣٩ـ١٠:١٩

بعضی از شھرھای يھودا به دان رسيد ). ۴٨ـ  ۴٠( دانو ) ٣٩ـ  ٣٢( نفتالی؛ )٣١ـ  ٢۴( اَشير؛ )٢٣

  ).٣٣: ١۵و  ۴١ک آيه .ر(

اشت و در جنوب غربی و در کنار دريای مديترانه قرار د دانقلمرو اصلی سھم ) ۴٨ـ  ۴٠:١٩

بعدھا وقتی که اين قلمرو برای ساکنين کوچک شد، ). ۴۶ـ  ۴٠(بود  َعقُرَونو  جوپاھای  شامل شھر

و  ۴٨، ۴٧آيات (نھادند  داندر شمال شرقی مھاجرت کردند و نام آن را  َشمياَل تعدادی از افراد قبيله به 

  ).١٨ھمچنين داوران فصل 

شھرھا ملجاء را بايد مستثنی نمود . باشد ين میزم تقسيماز  فراقتاز  ياکح ۵١آيه ) ۵١ـ۴٩:١٩
. اما کار يوشع تقريباً تمام شده بود) ٢١فصل (و شھرھای الوی ھم ھنوز تعيين نشده بود ) فصل بيستم(

  ).۵٠آيه (دريافت کرد  برحسب فرمان خداوندرا،  حتُِمنه ساراو نيز 

  )فصل بيستم(ج ـ شھرھای ملجاء 

سه شھر در سمت شرقی و سه شھر در سمت غربی رود . بود ءشھر ملجا قدم بعدی تعيين شش 

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

وفات رئيس توانست تا  توانست به شھرھای ملجاء بگريزد می اگر چنين قاتلی می .فرار کندھا  آن مکان

برگردد، و عادالنه  به خانه خود وشھر خودتوانست با سالمت  می از آن پس. ددر آنجا بست بنشين کھنه

  .محاکمه شود

  ءشھرھای ملجا

در مورد اين شھرھا  (MacLear) مک لير. باشند شھرھای ملجاء دارای اھميت خاص الھياتی می

  :نويسد چنين می

بود،  گويند که چگونه زمانھای بعد کسی که مرتکب قتل غير عمدی شده مفسرين يھودی می
ھای منتھی به شھرھای ملجاء  جاده) الف(توانست در شھرھای ملجاء ايمن باشد ـ  می

تمام موانع ) ب(فوت باشد؛  ۴٨بايد درحد  شدند و عرض آنھا می ھميشه مرمت و تعمير می
ھيچ ناھمواری بر ) ج(شدند تا پناھندگان به سرعت به آنجا برسند؛  بر سر راه مرتفع می

در سر ھر پيچی تابلوئی نصب شده ) د(ای بدون پل نبود؛  ھيچ رودخانه سر راه نبود و يا
وقتی ) ھـ(نوشته شده بود تا فراريان بدبخت راھنمايی شوند؛ » هاپناھگ«بود که بر آن کلمة 

شد و اھالی شھر  شد محل مناسبی به او داده می قاتلی در چنان شھرھائی مقيم می
  .دادند و نشان میھائی را برای حفاظت از خودش به ا روش

مسيح ھمان شھر . کشند اين شھرھا اسرائيل و گناھش را در رابطه با کشتن مسيحا، به تصوير می

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

  ».باشند، و اسامی آنھا نشان دھندة اھميت آنھا است شھرھای ملجاء نماد مسيح می«
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  :باشد قرار زير می به ھای آنھا ھای ملجاء و معانی نامشھر

  شھرھای غربی اردن

  قادش ـ تقّدس

  شکيم ـ قّوت 

  قريه اربع حبرون ـ تعالی

  جوالن ـ شادی

  باصر ـ سالمتی

نگاھی به نقشه نشان  .باشد فراھم ساخت مسيح تمام برکات فوق را که معانی شھرھای ملجاء می

مايل با  ٣٠از نظر استراتژيکی چنان قرار گرفته بودند که بيشتر از خواھد داد که شھرھای ملجاء 

  :نويسد مودی می. موعود، فاصله نداشتند ھای زمين

آنچنانکه شھرھای ملجاء از ھر قسمت زمين قابل دسترس بود، ھمچنين نيز مسيح در 
  )٢و  ١:٢اول يوحنا (دسترس گناھکاران نيازمند است 

بين نجات موقتی پيشنھاد شده به شخص قاتل در شھرھای ملجاء توجه داشته باشيد به توازن 

ھای منتھی به شھرھای ملجاء صاف و عالمت  راه. ی پيشنھاد شده به گناھکاران در مسيحدونجات اب

. و زندگی خود را بر باد ندھد ندآنچنانکه راه نجات، تا آنکه ھيچ کس اشتباه نک ند ـگذاری شده بود

مين گسترده بودند و به سادگی در دسترس ھمگان قرار داشتند ـ آنچنان که شھرھای ملجاء در ميان ز

بسياری اوقات . کشانيد ناماليمات مردم را به شھرھای ملجاء می. مسيح در دسترس ھمه قرار دارد

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

گرفت و يا به دست صاحبان خون مقتول  راھی باقی نبود، يا در شھرھای ملجاء پناه میمجرم، ھيچ 

يوحنا (ھر کسی در اين جھان يا در مسيح ايمن است و يا در خطر داوری خدا قرار دارد . شد کشته می

٣۶:٣(.  

  )٢١فصل (د ـ شھرھای الويان 

 الويانشھرھای ملجاء به از جمله  با نواحی آنھا ) ۴١آيه ( چھل و ھشت شھر) ۴٢ـ١:٢١

  .)٨ـ٢:٣۵اعداد (تخصيص يافت، آنچنانکه خداوند امر فرموده بود 

  :قھاتيان

  .بنيامين.... ، شمون، و ...ـ سيزده شھر از قبايل يھودا) يعنی کاھنان(پسران ھارون ) الف(

  .دان و نصف قبيله منسی... از قبايل افرايم،  ھربرای بقيه قھاتيان ـ ده ش) ب(
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  :انجرشوني

  .نفتالی، و نصف قبيله منسی... ، رآش... قبايل ايساکار،  ازسيزده شھر 

  :مراريان

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

فتالی که ن  و ای چھار شھر داده شد، بجز يھودا و شمعون، که نه شھر به آنھا داده شد به ھر قبيله

  .سه شھر دريافت کرد

که در ميان قبايل ) ٣٨، ٣۶، ٣٢، ٢٧، ٢١، ١٣آيات (لق به الويان شدند شھرھای ملجاء، متع

و ماموريت تعليماتی آنھا برای قوم  ٧ـ۵:۴٩اسرائيل گسترده بودند تا تحقق يابد نبّوت يعقوب در پيدايش 

  .آسان شود

تمامی اين آيه در نور کتب مقدسه ديگر قابل فھم است و بدين معنی نيست که اسرائيل ) ۴٣:٢١

ا افراته، تصاحب نمود، بلکه بدين معنی است که زمينی که يوشع تقسيم کرد در ترا از رود مصر  مينز

آنھا به آنجا گذاشته شود  کف پای آنھاھر مکانی را که . زمره مواعيد خدا بود که به آنھا خواھد داد

  ).٣:١يوشع (

م دشمنان در سرزمين موعود ھنوز ھ. نيز بايد به دقت تفسير شود ۴۴به ھمين ترتيب آيه ) ٢١:۴۴

او وعده خود را با تمام . ولی اين کار قصوری از ناحيه خدا نبود. ھمه کنعانيان نابود نشده بودند. بودند

اگر ھنوز دشمنی و مقاومتی وجود داشت، علتش اين بود . دشمنان در جنگ با اسرائيليان تحقق بخشيد

  .که اسرائيل ھنوز وعدة خدا را نطلبيده بود

از خداوند باطل  سخنی. ھای خود را وفا نمود خداوند ھمة وعده :۴۵توجه کنيد به آيه ) ٢١:۴۵

  .ھا را نداشت ولی اسرائيل شايستگی تمام وعده. نشد

  )٢٢فصل (ھـ ـ مذبح شرق اردن 

 روبيان، جاديان و نصف قبيله منسیھای غرب اردن تقسيم شد، يوشع به  وقتی زمين) ٩ـ١:٢٢

ھمچنين به . ھای خود يعنی شرق اردن باز گردند، آنچنانکه از ابتدا توافق شده بود يناجازه داد به سرزم

  .ھائی را که انجام داه بودند، بردارند آنھا گفت سھم خود از غنائم جنگ

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

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

اول (يم ئفرموده است که جنگ نيکوی ايمان را تحمل کنيم تا ملکوت خدا را بر زمين مستقر نما
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اين نوع ايثارگری ساده نيست ولی يک بخش از زندگی است ). ٣:٢؛ دوم تيموتاوس ١٢:۶تيموتاوس 

  :برای جبھه امروز به مردانی نياز است با شوقی آتشين. سازد میکه خدا را خوشنود 

جنگند تا جايزه  آيا بايد غنوده در بسترھای پر قو به آسمان بروم، در حالی که ديگران می
  کنند؟  بگيرند، و در درياھای طوفانی سفر می

واھم جرئت مرا افزون کن، خداوندا، زحمت خ. خواھم پادشاھی کنم، بايد بجنگم اگر می
  .کشيد، درد را محتمل خواھم شد و در کالم تو محفوظ خواھم ماند

 (Isaac Watts) اسحاق واتس—

وقتی که نه . کنا اردن بنا نمودنددر  مذبحیاين اشخاص در راه برگشت به خانه، ) ١١ـ١٠:٢٢

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

ھمچنين بسيار ترسيدند که مبادا اين مذبح در آينده مرکز بت پرستی شود و بدان سبب  .شيلوه باشدمذبح 

  .خدا تمامی قوم را بخاطر آن مجازات کند

تا  فرستادندای نزد آنھا  قبل از اعالم جنگ به قبايل شرق اردن، نماينده بنی اسرائيل) ٢٠ـ ١٢:٢٢

  .)١٩آيه (به غرب رود اردن بيايند  ستا نجس آنھاد قلمرو کنن حس می چنانچه .به آنھا پيشنھاد کنند

و اعداد فصل  ١٧آيه ( گناه فغور، از جمله ندکاھن را با کسانی که مذبح ساخت ينحاسفو بر خورد 

را يادآوری نمودند که چه فجايعی برای قوم به ) ٧و يوشع فصل  ٢٠آيه (و ھمچنين جنايت عخان ) ٢۵

  .بار آورد

ديدند، و اين بود دليل واکنش قوی آنھا نسبت  تھديد ديگری برای آرامش خود می آنھا اين مذبح را

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

  .داند را به خاطر گناه حتی يک نفر مسئول می

گفتند که مذبح ساخته شده يک  ف قبيله منسیبنی جاد، و نص... بنی روبين، پس س) ٢٩ـ٢١:٢٢

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

  .اند شرق اردن در واقع بخشی از قوم اسرائيل بوده

ی آن قبايل شرق. ساير قبايل قرار گرفت و جنگ متوقف شد پسنداستدالل آنھا مورد ) ٣۴ـ٣٠:٢٢
  .خداستقبايل دو سوی اردن مبنی به اينکه يھّوه  شھادتی بود ميان ، يعنی به منزلهعيد ناميدندمذبح را 

  )٢٣فصل (ت يوشع خطاب به رھبران اسرائيل وصيّ ) و

يوشع به آنھا . کند در اينجا او با رھبران اسرائيل صحبت می. ت يوشعاينست يکی از دو وصيَ 

و اين بازتاب سخنان خداوند به او ). ۶آيه (رات رفتار کرده و قوی باشند کند براساس کتاب تو حکم می
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او قبالً صداقت آنھا را در بوتةآزمايش زندگی نھاده و اثبات کرده بود و ). ٧:١(ھای پيش است  در سال

  .توانست آنھا را به نسل آينده انتقال دھد اينک می

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

مردم نيز بايد در ضمن مطيع خدا  و ادامه خواھد داد) دشمنان( راندن ايشانخدا به . آنجا يادآوری نمود

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

  .ھای دائمی برای اسرائيل خواھند بود ع گرفتاریاين صورت اين کافران منب

ھای  اين بدين معنی نيست که تمام زمين). ١۴آيه (است  به زمين نيفتادهھيچ يک از سخنان خدا 

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

ھاي  وعدهاين واقعيت که ھيچ يک از ). ٢٢:٧تثنيه (خواھد راند ارض موعود را در آن واحد بيرون ن

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

مبني براينكه يھّوه ) ١۶و  ۵آيات (اين وصيّت شامل يك اخطار بود . اش بود، استفاده نمود كه بر عھده

ھا رو نمايند، در  اّما در صورتي كه عھد خود را فراموش كنند و به بت. ق استنيز ھمچنان صاد

  .نابودي آنھا در ھمان زمين نيكو آنچنانكه بيگانگان را نابود كرد، درنگ نخواھد نمود

جدائي مردان خدا از كافران يك امر . باشد مي ١٨ـ١۴:۶معادل عھد جديدي اين بخش دوم قرنتيان 

  .توانيم به خدا بياويزيم و در عين حال با دشمنان او متحد شويم ان نميما ھمزم. حياتي است

  )١۵ـ١:٢۴(اسرائيل  زـ وصيت يوشع خطاب به بني

  .اسرائيل است كه در شکيم صورت گرفته است وصيت دوم خطاب به بني) ١۴ـ١:٢۴

بد تا ابراھيم، يا شروع شده و ادامه مي طارحكند كه از  يوشع در اينجا تاريخ مردم خدا را مرور مي

او به مردم قدرت خدا را در رھائي آنان از مصر، آوارگي در بيابان و پيروزي بر . اسحاق و يعقوب

و  اريحاموآبيان را در شرق رود اردن و سپس ورود آنھا را به ارض موعود، پيروزي آنھا را در 

اشاره به خروج  ٧در آيه » يتاريك«كلمه . نمايد را يادآوري مي) ١٣ـ٢آيات (نابودي پادشاھان كنعان 

  .است، آنجائي كه ابرھا موجب روشنائي براي اسرائيليان و تاريكي براي مصريان شدند ٢٠و  ١٩:١۴

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

آيه ( من فرستادم؛ )۴آيه ( من دادم؛  )٣آيه (من گرفتم : توجه كنيد به بيان داستان از زبان خدا. خداست

من ؛ )١١آيه (من تسليم نمودم  ؛ )١٠آيه (من نخواستم بشنوم ؛)٨ـ۶آيات ( من بيرون آوردم؛)۵

  ).١٣آيه (و من به شما دادم  ) ١٢آيه (فرستادم  
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ز چنين تواند او را از كار باز دارد؟ ا يھّوه برطبق نيّات جاوداني خود در كار است و چه كسي مي

  ).١۴آيه ( خدائي بايد ترسيد و او را بايد اطاعت نمود 

ھا، بلكه گزينش بين دو گروه خدايان،  در اينجا نه گزينش بين يھّوه و بت »اختيار«كلمه ) ٢۴:١۵

و اين يك عبارت . النھرين و گروھي از خدايان آموريان در مصر است گروھي از خدايان در بين

خواھيد يھّوه را عبادت كنيد، براي من فرقي ندارد چه خدائي را عبادت  حال كه نمي(طنزآميز است 

بخش نسل  اش مبني بر گزينش يھّوه، الھام تصميم عاقالنه يوشع در رابطه با خود و خانواده !)كنيد مي

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

  )٢٨ـ١۶:٢۴(ط ـ تجديد عھد در شكيم 

: نمايد، يوشع گفت مي عبادتوقتي كه مردم به يوشع قول دادند كه يھّوه را ) ٢٨ـ٢۴:١۶

توانند در آن واحد يھّوه را  اين بدين معني است كه آنھا نمي). ١٩آيه ( »را عبادت كنيد يھّوهتوانيد  نمي«

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

مردم در اظھار ). ٢٣آيه (را نگه داشته بودند  خدايان غيرھاي خود،  پرستي دارند، چونكه در خيمه بت

به عنوان درخت بلوطي را در زير  سنگي بزرگبنابراين يوشع . وفاداري نسبت به خدا مصّر بودند

، اشاره به خيمه اجتماع در شيلوه ٢۶ مذكور در آيه »قدس خداوند«(عھد با اسرائيل برافراشت  شاھد

  ).نيست، بلكه اشاره به مكان مقدس است

  :نويسد پرستي چنين مي در رابطه با مشكل بت (Carl Armerding) كارل آرمردينگ

اجداد پيشين آنان . پرستي يكي از گناھاني بوده است كه اسرائيل را فرا گرفته بود بت
اش   وقتي كه يعقوب و خانواده. كردند آنچنانكه در آيه دوم پيداست خدايان غير را ستايش مي

ولي ) ٣۴ـ٣٠: ٣١پيدايش(كرد  لبنان را ترك كردند، راحيل خدايان پدرش را با خود حمل مي
را دور » خدايان بيگانه«اش دستور داد كه  وقتي وارد مقصد شدند، يعقوب به خانواده

و ). ۴و  ٢:٣۵يش پيدا(بيندازند و سپس آنھا را در زير درخت بلوطي در شكيم دفن نمود 
در ھمان مكان بود كه يوشع به اعقاب يعقوب پيشنھاد كرد كه خداياني را كه پدرانشان 

  ).١۴آيه (كردند، دور بيندازند  عبادت مي

  ي ـ مرگ يوشع 

مردم . دفن كردندملك خودش يوشع در سن صد و ده سالگي فوت كرد و او را در ) ٣٣ـ٢٩:٢۴

دانيم كه آيات پاياني  ما نمي. يوشع زنده بودند، به خدا وفادار ماندند اسرائيل تا زماني كه مردمان نسل

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

  .شد مي
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به خاك سپرده شدند  شكيمشده بود، در  مصر آوردهكه به تقاضاي خودش از  ھاي يوسف استخوان

  ).١٩:١٣خروج  و ٢۴:۵٠پيدايش (

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

؛ دفن )٣١ـ٢٩آيات (دفن يوشع : سه مرتبه به مراسم دفن اشاره شده است کتابدر پنج آيه آخر اين 

اين سه نفر . اين سه نفر ھمگي در قلمرو يوسف دفن شدند). ٣٣آيه (و دفن العازار ) ٣٢آيه (يوسف 

يوشع و يوسف در طول زندگي خود رھانندگان . خدا و كشور خود را به درستي خدمت كردند ھمگي

بزرگي بودند و العازار نيز در مرگش رھاننده بود، چونكه او كاھن اعظم بود و مرگش موجب رھائي 

فر پيدايش كتاب يوشع مانند س). ۶  :٢٠آيه(تمام كساني بود كه به يكي از شھرھاي ملجاء، پناه برده بودند 

  .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«


