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 مقدمه 
پیر شده بود و تشخیص داد که    ،را بر عهده داشتکسب و کار خانوادگی  پدری که مسئولیت اصلی در یک  

رسیده که پنج پسرش مسئولیت را به عهده بگیرند. بنابراین همة پسرانش را در دفتر مرکزی شرکت    ش دیگر وقت

شان از شرکت را به آنها داد. پدر به پسرانش گفت: »هر کدام از شما حاال صاحب  جمع کرد و سهم قانونی هر کدام

بیشتر از قبل کار  خیلی  ید هر کدام در جایگاه خودتان قرار بگیرید و کنار هم،  ، و بابخشی از این تجارت هستید 

 کنید.«  

دانست زمان  میاز بسیاری جهات، یوشع نیز وقتی که پیر شد، کار مشابهی با اسباط اسرائیل انجام داد. او 

یک از آنان در سرزمین وعده را به  شان ادامه بدهند. بنابراین، میراث هر  آن فرا رسیده که آنها بدون او به پیشروی 

 ایشان داد، و آنها را فرا خواند تا در کنار هم، بسیار بیشتر از گذشته همکاری کنند. 

ما دربارۀ »کتاب یوشع« است و در این درس، به »میراث سبطی«  این سومین درس از مجموعه دروس  

کتاب یوشع، قوم اسرائیل را فرا خواند تا به عنوان  کنیم. ما خواهیم دید که چطور دومین بخش عمدۀ  اسرائیل نگاه می 

 وارثان سرزمین وعده در کنار یکدیگر زندگی کنند. 

 های قبلی، ما معنای اصلی کتاب یوشع را اینطور خالصه کردیم: در درس 

 

ا به  کتاب یوشع در مورد فتح پیروزمندانه، میراث سبطی، و وفاداری اسرائیل به عهد در روزگار یوشع نوشته شد ت

 شدند. های بعد با آن روبرو می های مشابهی بپردازد که نسل چالش 

 

شان، حفظ میراث  های غلبه بر دشمنان درست مانند روزگار یوشع، مخاطبین اولیة این کتاب نیز با چالش 

مخاطبین   شان به عهد با خدا مواجه بودند. بنابراین، نویسندۀ ما کتاب خود را نوشت تا شان، و تجدید وفاداری سبطی

 اش را در هر یک از این موارد راهنمایی کند. اولیه

سازد: فتح پیروزمندانة اسرائیل  برای دستیابی به این هدف، کتاب ما خود را در سه بخش عمده آشکار می 

در  . ۲۴-۲۳های  ، و وفاداری اسرائیل به عهد در باب۲۲-۱۳های  ، میراث سبطی اسرائیل در باب ۱۲-۱های  در باب 

شده به هر یک  مان خواهیم پرداخت که دربارۀ میراث اختصاص داده رس، به بررسی دومین بخش عمدۀ کتاب این د

 از اسباط اسرائیل است.  
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در مقیاس عمده، این تقسیم میراث به دست اسرائیل، از سه مرحلة اصلی تشکیل شده است. با مرزهای  

پردازد که  به سهم ارث مشخصی می   ۴۵:  ۲۱-۱۵:  ۱۳  شود. سپس، در آغاز می   ۱۴- ۱:  ۱۳اولیة میراث اسرائیل در  

که بر اتحاد ملی اسرائیل در روزگار یوشع تمرکز   ۳۴-۱: ۲۲و با روایتی در  هر یک از اسباط اسرائیل دریافت کردند. 

 گیرد.  دارد، پایان می 

ل را بررسی  ما در پیروی از این رئوس مطالب، با نگاهی به هر یک از این سه مرحله، میراث سبطی اسرائی 

دهیم.  مان، درس را خاتمه می خواهیم کرد. و بعد با تامل دربارۀ بعضی از کاربردهای مسیحی این بخش از کتاب 

 بیایید با قدم اول شروع کنیم: مرزهای اولیة میراث اسرائیل. 

 

 مرزهای اولیه 
همانطور که در درس قبل دیدیم، نویسندۀ کتاب یوشع متوجه شد که اسرائیل مناطق وسیعی از سرزمینی  

که به یوشع وعده داده شده بود را به ارث برده است. و این میراث، بخشی ویژه از دعوت مداوم خدا برای تسلط بشر  

تمام    یوشع، در زمان    اسرائیل  که  متوجه بود   ین نما همچ  یسندۀ نو بر زمین بود. اما همانطور که به زودی خواهیم دید،  

بلکه خدا تنها یک پایگاه، و حضوری    .یاورد وعده داده شده بود را به دست ن  یمآنها ابراه  یارککه به پاتر  هایی ین زم

هایی  ن های اسرائیل زمیاما از نقطه نظر نویسندۀ ما، الزم بود که تمام نسل مقتدر در قسمتی از آن سرزمین به آنها داد.  

 را که در این مرزهای اولیة مقدس قرار داشتند بشناسند و آنها را حفظ کنند. 

ما به دو بُعد از این تاریخچة مرزهای اولیة اسرائیل نگاه خواهیم کرد. نخست، به ساختار و محتوای ابتدایی  

ساختار و محتوای آن را در    مان خواهیم پرداخت. ابتداکنیم، و دوم، به معنای اصلی این بخش از کتاب آن توجه می 

 نظر بگیرید. 

 

 ساختار و محتوا 
بر مرزهای زمین اسرائیل در    ۷-۱:  ۱۳شود. نخست،  این بخش از کتاب یوشع به دو قسمت تقسیم می 

توجه خود را به مرزهای    ۱۴-۸:  ۱۳و دوم،  کند.  کرانة باختری، یعنی سرزمین کنعان در غرب رود اردن تمرکز می 

   کند. زمین اسرائیل در ماوراءالنهر، یعنی نواحی شرق رود اردن معطوف می 

زمینة مرزهای میراث اسرائیل را در  ش از آنکه به این بخش از کتاب یوشع بپردازیم، باید کمی از پیش پی

از »نهر مصر« آغاز    ۲۱-۱۸:  ۱۵خدا در پیدایش  نظر داشته باشیم.   ابراهیم وعدۀ سرزمینی را داد که  به نوادگان 

»وادی« آمده، یا شاخة شرقی نیل بود که دیگر  ها »رود« یا  شد. منظور از این نهر یا آنطور که در برخی ترجمه می

و سرزمین ابراهیم از سمت شمال  العریش بود که امروزه همچنان در شرق نیل وجود دارد.  وجود ندارد، و یا وادی  



: میراث سبطی ۳درس     کتاب یوشع   

 

 

-3- 

و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:   جهت دریافت سایر دروس  

farsi.thirdmill.org 

 

تا به اقصای زمین گسترش    رسید. نهر عظیم، یعنی نهر فرات« می تا به  شرقی، » از آنجا، اسرائیل برکات خدا را 

اما در واقعیت، تا زمان پادشاهی داوود سرزمین اسرائیل به این مرزها نرسید. در زمان یوشع، خدا فقط بخشی  داد.  می

دهد،  می   اما همانطور که کتاب ما نشان ها و نوبری از آنها را در دو سوی اردن به اسرائیل بخشید.  از این سرزمین 

 ها، اولین گام حیاتی برای اسرائیل بود.  استقرار اسرائیل به شکلی ایمن و مصون در این سرزمین 

 

های مهمی  در آغاز با ابراهیم، خدا وعده داد که قومی خواهند بود، و این قوم برای زمین برکت خواهند بود، و نقش 

ا به این قوم سرزمینی هم خواهد داد. این کلید کیستی  اما یک چیز دیگر این است که خدبرای ایفا خواهند داشت.  

فهمیدند که  شان وارد شدند،  اسرائیل است. آنها قومی بودند که وقتی در نهایت مصر را ترک کردند و به سرزمین 

مستحق آن نبودند. خدا راه را برای آنها هموار کرده بود تا مکانی را روی این سیاره داشته باشند که خودشان به  

اش و برای تحقق نقشة  ست نیاورده بودند، هیچ حقی نسبت به آن نداشتند، اما او این سرزمین را بر اساس وعده د

 مشخصش به آنها بخشید. 

دکتر داگالس استوارت   -  

 

 مرزها در کرانۀ باختری  
  ۱۲هایی است که یوشع در باب  قسمت اول در مورد مرزها در کرانة باختری، بر اساس فهرست سرزمین 

شود که »یوشع پیر و سالخورده« شده بود و نیز اینکه  ، با این حقیقت آغاز می ۱:  ۱۳این قسمت در  تح کرده بود.  ف

زمین باقیمانده، در ناحیة فلسطینیان و در نواحی شمالی کنعان بود.  »هنوز زمین بسیار برای تصرف« باقی مانده بود.  

، خدا به یوشع  ۷اسرائیل بیرون خواهم کرد.« بنابراین در آیة  نی ، خدا وعده داد »من ]ساکنان[ را از پیش ب۶: ۱۳در  

 فرمان داد که پیش برود و تمام کنعان را به عنوان میراث اسرائیل ببیند.  

 

 النهر ماوراء مرزها در  
، نویسندۀ ما انگارۀ خود از میراث اولیة اسرائیل را با توصیف مرزهای خارجی  ۱۴- ۸:  ۱۳در قسمت دوم، در  

با ذکر این نکته شروع    ۸:  ۱۳نویسندۀ ما در  های شرق رود اردن.  یعنی سرزمین   –ءالنهر تکمیل کرد  ورا آن در ما

 ها را به عنوان میراث اسرائیل به آنها اعطا کرده بود.  کند که موسی پیش از مرگ خود این سرزمین می

میراث سبطی اولیة اسرائیل در شرق اردن به سمت جنوب تا موآب و از شمال تا کوه حرمون گسترده بود.  

ها مانند »جشوریان و معکیان« را بیرون نرانده  ه کرد که اسرائیلیان هنوز بعضی از گروه اشار  ۱۳:  ۱۳اما نویسندۀ ما در  

بودند. با این حال، موسی کل این منطقه را در زمان یوشع به عنوان میراث اسرائیل تعیین کرده بود. و نویسندۀمان  
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اضافه کرد. او توضیح داد    ۱۴:  ۱۳در  برای اینکه متن او تا جای ممکن جامع باشد، یک یادداشت درون پرانتزی نیز 

 که الویان هم ارث دریافت کردند اما ارث آنها به جای زمین، »هدایای آتشین یهوه خدای اسرائیل« بود.  

 

پرسش در مورد جغرافیای کتاب یوشع اهمیت زیادی دارد، و مرزهای سرزمین یک سوال خیلی مهم است، به ویژه  

دهند، این است که مرزی برای آنچه که سرزمین مقدس خواهد بود  ها... و کاری که آنها انجام می در ارتباط با کوه 

شوند.  گر، به یک نقطة توقف در طول راه تبدیل می توان گفت که اینها به نوعی، به یک نشانکنند و می ایجاد می 

ها تشکیل شده، به  نقطة شمالی اسرائیل کوه حرمون است، به طور سنتی، و بعد مرزهای شرقی اسرائیل هم از کوه 

در  توان گفت. بنابراین،  ای موآب و باشان می ها، فالت، نواحی تپه ویژه ادوم در جنوب، و بعد ارتفاعات موآب، کوه 

مرزهای شرقی این سرزمین    – کل مسیر از شمال اردن تا جنوب اردن    – ر جایی که امروزه رود اردن قرار دارد  سراس

 دهند.  را تشکیل می 

دکتر تام پِتِر   -  

 

ابتدایی مرزهای اولیة میراث اسرائیل، اکنون در موقعیتی هستیم که  با در نظر داشتن ساختار و محتوای    

ت بپردازیم. چرا نویسندۀ ما این بخش از کتاب خود را با تصویری از میراث اسرائیل در  باید به معنای اصلی این آیا

 این مرحله از تاریخ آغاز کرد؟ 

 

 معنای اصلی 
برای پاسخ به این پرسش باید به یاد بیاوریم که اسرائیل در دوران داوران، پادشاهی، و تبعید بابلی، برای  

بر سرزمین  تسلط خود  و حفظ  تقال کرد.  هایی  تصاحب  بود،  داده  آنها  به  اسرائیل،  که خدا  اسباط  میان  تعارضات 

این سرزمین  دیگر ساکن  اقوام  از سوی  تهاجمات  مشکالت  نهایت  در  و  قبایل صحرانشین،  از سوی  ها، حمالت 

ه ابراهیم  های بزرگی مانند مصر، آشور، و بابل، بارها تسلط اسرائیل بر سرزمینی که خدا ببار از طرف امپراتوری فاجعه

 وعده داده بود را کاهش داد.  

ها  ها به مخاطبان، اشاره کرد که حفظ تسلط آنها بر این سرزمین نویسندۀ ما با یادآوری وسعت این سرزمین 

های بیشتر و گسترش  توانست به سوی تصاحب سرزمین تنها در این صورت بود که اسرائیل می چقدر اهمیت دارد.  

 برکات خدا به تمام ملل جهان حرکت کند.  

نباید فراموش  نویسندۀ ما برای متقاعد  اولیة اسرائیل هرگز  اینکه مرزهای  سازی مخاطبان خود مبنی بر 

 ها هم گنجاند.  جسته کرده بود، در این باب تر در کتاب خود بربشوند، پنج مضمونی را که پیش 
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 اقتدار االهی 
در وهلة اول، او اشاره کرد که چطور اقتدار االهی میراث اسرائیل را مشخص ساخت. او تمرکز خود بر کرانة  

گفت    ، گزارش داد که خدا به یوشع ۶:  ۱۳با این کلمات آغاز کرد: »خداوند به ]یوشع[ گفت. و در    ۱:  ۱۳باختری را در  

فرای این، اقتدار االهی    «ام.نما چنانکه تو را امر فرموده   یمبه قرعه تقس  یت به ملک  یلاسرائی را به بن  ]زمین[ تو  تا » 

هایی بودند که  خوانیم که اینها زمینما می  ۸: ۱۳در  مرزهای سرزمین اسرائیل در ماوراءالنهر را در مشخص ساخت. 

 بود.« »موسی، بندۀ خداوند، به ایشان بخشیده 

ساکن  ها  بخشی از این سرزمین   در  دانست که چقدر برای اسرائیل آسان بود که تنها نویسندۀ کتاب یوشع می 

ها را از دست  های بعدی سرسپردگی خود به تصرف کامل این سرزمین او روشن ساخت که اگر نسل بنابراین، شوند. 

 اند.  ن کردهبدهند، بر ضد اقتدار خدا و نمایندگان معتبر انسانی او طغیا

 

 عهد خدا 
اسرائیل   اولیة سرزمین  یوشع خاطرنشان کرد که مرزهای  نویسندۀ  با  در وهلة دوم،  به واسطة عهد خدا 

تشریح کرد که همة کنعان، به عنوان »میراث« یا    ۶:  ۱۳اسرائیل محفوظ بودند. در مورد کرانة باختری، خدا در  

این  های قبلی گفتیم،  همانطور که در درس .  اسرائیل بخشیده است( در عبری، به  ַנֲחָלה  -  nachalah»ناخاال« )

شدند چون خدا در عهد خود با ابراهیم، آنها را به عنوان ملک پایدار اسرائیل وعده  نواحی میراث اسرائیل خوانده می 

اوراءالنهر نیز میراث  ، م۸:  ۱۳به طریق مشابه، در  و خدا این وعده را در عهد خود با موسی در کوه سینا تایید کرد.  داد.  

 شود. اسرائیل نامیده می 

باید  های اسرائیل می با جلب توجه به عهد خدا از این طریق، پیام نویسندۀ ما غیر قابل انکار بود. همة نسل 

 ها از طریق عهد مقدس خدا با پدران آنها مقرر شده بود.  تصدیق کنند که تصرف و تسلط اسرائیل بر این سرزمین 

 

دهد.  کند، در واقع، به او چهار چیز وعده می دایش، زمانی که خدا یک رابطة عهدی با ابراهیم ایجاد می در کتاب پی

های ساحل قابل شمارش نخواهند بود.  های آسمان و شن که مانند ستاره   – دهد  شمار می های بی به او وعدۀ نسل 

که خدای آنها خواهد بود، که همراه آنها خواهد بود، و اینکه آنها را   – دهد که از آنها محافظت خواهد کرد وعده می 

یک وعدۀ مسیحایی    ، دهد که آنها برکتی برای تمام اقوام خواهند بودموفق خواهد ساخت. و البته همچنین وعده می 

دهد که قوم خدا در عهد عتیق، مالک  اما چهارم، او وعده می که ماشیح از طریق قوم یهود، عبرانیان، خواهد آمد.  
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بلکه مخصوص   است،  اسرائیل  قوم  به  تنها یک وعدۀ عمومی  نه  این  و  بود، سرزمین کنعان...  سرزمینی خواهند 

 ا، اصطالحا، میراث خاصی دارند. اسباطی است که هر یک از آنها در خانوادۀ خد

کشیش کوین البی  -  

 

 معیار شریعت موسی 
کند که آنها در تطابق با معیار شریعت موسی  در وهلة سوم، روایت مرزهای اولیة اسرائیل همچنین تاکید می 

رای تصرف«  گفت، »هنوز زمین بسیار ب  ۱:  ۱۳برای مثال، در آغاز بخش مربوط به کرانة باختری، خدا در  قرار دارند.  

به    ۱۷-۱۶:  ۲۰این بر اساس مناطقی بود که موسی در متونی مانند تثنیه  ای جدید نبود.  این مکاشفه باقی است.  

:  ۱۳در طریقی بسیار مشابه، هنگامی که نوبت به ماوراءالنهر رسید،  اسرائیل فرمان داده بود تا آنها را تصاحب کنند. 

و    ۴۲- ۳۳:  ۳۲.. به ایشان داد«. شریعت موسی در متونی مانند اعداد  کند که »موسی. به »ملک« آنها اشاره می   ۸

 ها را در سرتاسر اردن را به اسرائیل اعطا کرد.  مالکیت این سرزمین ۱۷-۸: ۳تثنیه 

نویسندۀ کتاب یوشع توجه خود را به شریعت موسی معطوف کرد تا هر کسی را که در میان مخاطبانش  

خود موسی به اسرائیل فرمان داده  برد، مورد خطاب قرار دهد.  طی را زیر سوال می نیاز به برخورداری از میراث سب 

 بود تا کنترل این مناطق را به دست بگیرند.  

 

 العادۀ خدا قدرت خارق 
پردازد، همچنین توجه خود  در وهلة چهارم، نویسندۀ ما در حین اینکه به مرزهای اولیة سرزمین اسرائیل می 

من  گفت: »  ۶:  ۱۳پردازد، خدا در در بخشی که به کرانة باختری می کند. العادۀ خدا نیز متمرکز می را بر قدرت خارق 

پردازد، او خاطرنشان  و در بخشی که به ماوراءالنهر می   « خواهم کرد.  یرون ب  یلاسرائی بن   یشرا از پ  ]باقیماندۀ کنعانیان[

:  ۱۳در  ای است که خدا به موسی عطا کرده بود.  العادههای خارق ها نتیجة پیروزی ساخت که تصاحب این سرزمین 

آسا بر »عوج  ، پیروزی معجزه ۱۲وار بر »سیحون ملک اموریان« اشاره کرد. و در آیة  او به پیروزی مشهور معجزه   ۱۰

 در باشان« را یادآوری کرد. 

دادند که باید به مداخلة االهی به جای خودشان، امیدوار  ها به مخاطبان اولیه نشان می هر دوی این بخش 

بینانه به تصاحب و تملک میراث خود را کرانة باختری و  توانستند به طور واقع باشند. تنها در آن صورت بود که می 

 ار باشند.  ماوراءالنهر امیدو
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 همۀ اسرائیل 
  ذکر   ۷:  ۱۳یوشع  تاریخچة مرزهای اولیة اسرائیل بر مشارکت تمام اسرائیل نیز متمرکز بود.  در وهلة پنجم،  

کند که ماوراءالنهر  اشاره می   ۸: ۱۳یوشع  کند که کرانة باختری بین »نُه سبط و نصف سبط منسی« تقسیم شد.  می

نیز بر    ۱۴:  ۱۳برای تاکید بیشتر بر مضمون همة اسرائیل،  و جادیان« بود.    میراث نیمة دیگر منسی و »روبینیان

 کند.میراث ویژۀ سبط الوی اشاره می 

اسباط   اولیة خود روشن ساخت که  برای مخاطبین  او  تاکید کرد،  بارها  و  بارها  ما  نویسندۀ  همانطور که 

اولیه در دو سوی  اتحاد قوم خدا برای تثبیت حضور آنها در سراسر مرزهای  اسرائیل باید در کنار یکدیگر بایستند.  

 اردن ضرورت داشت.  

بعد از نگاه به موضوع مرزهای اولیة میراث سبطی اسرائیل، باید به سراغ دومین موضوع اصلی در این درس  

 ها چطور تقسیم شدند؟ تخصیص سهم ارث مشخص به هر سبط. این زمین برویم: 

 

 ارث مشخص   تخصیص سهم
های مشخصی  از شناسایی مرزهای اسرائیل فراتر رفته و بر بخش نویسندۀ ما در این بخش از کتاب خود،  

ساز بودند،  ها مشکل این سهمیه همانطور که به زودی خواهیم دید، کند. که به هر یک از اسباط داده شد، تمرکز می 

اسباط   از  بعضی  دیگران چون  به  نسبت  بهتری  و  بزرگتر  نیست که کتاب دریافت کردند.    سهم  تعجب  های  جای 

اعتمادی، سوءاستفاده، تفرقه و حتی جنگ  ها به انواع بی گویند که این نابرابری داوران، سموئیل و پادشاهان به ما می 

نویسندۀ ما برای کمک به مخاطبین اولیة خود در مواجهه با چنین مشکالتی، آنها را فرا  در بین اسباط منجر شد.  

 های مشخصی که خدا در روزگار یوشع مقرر کرده بود، احترام بگذارند.  د تا به این سهم ارث خوان

مان از تخصیص سهم ارث مشخص به اسرائیل ارائه داده  خود به آنچه نویسنده  ما از راه معمول همیشگی 

به معنای اصلی آن  دوم،    ودهیم،  ابتدایی آن را مورد بررسی قرار می ابتدا ساختار و محتوای  کنیم.  است نگاه می 

 بیایید ابتدا به ساختار و محتوای این بخش از کتاب یوشع بپردازیم.  خواهیم پرداخت. 

 

 ساختار و محتوا 
این  کننده باشد.  گیج تواند  می   ۴۵:  ۲۱-۱۵:  ۱۳ثبت روند تخصیص سهم ارث مشخص هر سبط اسرائیل در  

ها، و روستاها است که با تعدادی داستان کوتاه و  های بلندی از افراد، مناطق، شهرها، شهرکبخش شامل فهرست 

ها، مفید است که ببینیم و بدانیم اینها به  برای درک مفاهیم اصلی در تمام این گوناگونی اند.  نکات جانبی همراه شده 

انجام داد، و    ۳۳-۱۵:  ۱۳طی که موسی در ماوراءالنهر، در  تخصیص سهم ارث سبشوند:  دو بخش عمده تقسیم می 

 انجام داد.  ۴۵:  ۲۱-۱:  ۱۴تر از تخصیص سهم ارث سبطی که یوشع در کرانة باختری، در یک ثبت بسیار طوالنی 
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:  ۱۳آنچه دربارۀ تخصیص سهم ارث سبطی در ماوراءالنهر ثبت شده، بسیار کوتاه است. با سبط رئوبین در  

سبط منسی در ماوراءالنهر، از پی آن  سهم نیمشود. و  پدیدار می   ۲۸-۲۴سبط جاد در آیات  شود.  می شروع    ۲۳  - ۱۵

سپس، نویسندۀ ما این بخش را مانند قسمت پیشین، با اشاره به میراث ویژۀ سبط الوی در  آید.  می   ۳۱-۲۹در آیات  

 برد. به پایان می  ۳۳و  ۳۲آیات 

 

ای انتخاب شد که برای کل قوم اسرائیل خدمت و اجرای کهانت را انجام  له از آنجایی که سبط الوی به عنوان قبی

شود که خدا، نصیب و سهم  کتاب یوشع گفته می   ۱۳در باب  داد، این سبط هیچ سهم ارثی از زمین دریافت نکرد.  می

سبط   به همین خاطر، سبط الوی از تخصیص سهم ارث بین دوازده سبط اسرائیل حذف شد، و سهمی کهآنهاست. 

قربانی  دریافت کرد،  انجام می الوی  اسرائیلیان  بود که  ده   –دادند  هایی  از طرف کل قوم  یکیعنی هدایا و  هایی 

 شد. اسرائیل داده می 

کشیش هنریک تورکانیک  -  

 

ها در شرق اردن به رئوبین، جاد،  با دقت مشخص کرد که کدام بخش از زمین  در این آیات   نویسندۀ یوشع

ها ممکن است به اندازۀ کافی  تر، این تقسیم سهم ارث از یک دیدگاه وسیع اختصاص پیدا کرد.  سبط منسی  و نیم

قلمروها، اختالف  همپوشانی و تداخل  ها به همین سادگی نبود.  واضح به نظر برسند، اما برای این اسباط، تقسیم سهم 

ها را با جزئیات توضیح بدهد که هر منطقه و حتی شهرها  بندینظر بر سر مرزها باعث شدند تا نویسندۀ ما این تقسیم 

 و روستاها به کدام سبط تعلق دارند. 

 

یل  شوند که واقعا در تخخوانند، با چیزی روبرو می را در کتاب یوشع می   ۲۲-۱۳های  وقتی خوانندگان امروزی باب 

ها این شهرها را داشتند  های بلند از مرزها برای این سبط و آن قبیله، این سبط گنجد، و آن هم این فهرستما نمی 

در حقیقت، گاهی که  کند.  ها آن شهرها را داشتند و مسائلی مانند این است که همینطور ادامه پیدا می و آن قبیله 

گویند، »اصال اینها چه ربطی به  کنند و می به متن نگاه می وانند،  خمی اینها را  های امروزی  مردم به عنوان انسان 

دین و مذهب دارند؟« یا »اصال اینها چه ربطی به ایمان دارند؟« خُب در بستر اصلی کتاب یوشع، اینها ارتباط زیادی  

ند، چون باید به یاد  با ایمان اسرائیل و راه رفتن آنها با خدا به عنوان اسباط منفرد و به عنوان یک قوم متحد داشت

داشته باشیم که خدا، به عنوان پادشاه، اماکنی را در جهان داده یا بخشیده بود که هر یک از دوازده سبط اسرائیل در  

کردند، و قرار بود  باید آن را حفظ می قرار بود که این میراث دائمی آنها باشد، چیزی که می آنجا وجود داشته باشند.  

 شان، قطعه زمین آنها برای کل قوم اسرائیل باشد. نها، وطن موقعیت آکه در واقع 

دکتر ریچارد پرت   -  
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تر از تخصیص سهم ارث مشخصی ارائه کرد که یوشع در کرانة  نویسندۀ ما بعد از این، ثبتی بسیار طوالنی 

 شوند. این مطالب به شش بخش اصلی تقسیم می باختری انجام داد. 

 

 خالصۀ آغازین 
شود و اینکه چطور این کارها  از کارهای یوشع شروع می   ۵- ۱:  ۱۴این مطالب با یک خالصة آغازین در  

این بخش همچنین بیش از یک بار به این نکته  دادند.  تر در ماوراءالنهر انجام داده بود را بازتاب می آنچه موسی پیش 

 در راستای ارادۀ خدا بود.   کند که تقسیم سهم ارث به دست یوشع در کرانة باختری،اشاره می 

 

 خالصۀ پایانی 
:  ۲۱ها در کرانة باختری با یک خالصة پایانی در  در توازن با این بخش ابتدایی، ثبت تخصیص سهم ارث 

شان وعده  توضیح داد که همة اسباط زمینی را که خداوند به پدران   ۴۳:  ۲۱نویسندۀ ما در  یابد.  خاتمه می   ۴۵  - ۴۳

برای اینکه به مخاطبان خود نشان بدهد که این  نویسندۀ ما  و    آورده، در آن ساکن شدند.«  داده بود را »به تصرف 

سخنان    یع ز جماو با اعالم این مطلب به پایان برد که، »  ۴۵تمامی این بخش را در آیة  وضعیت چقدر مطلوب بود،  

 « واقع شد.  بلکه همه  یفتاد ن  ین به زم ی گفته بود، سخن   یلکه خداوند به خاندان اسرائ یکویی ن

 

بینیم، چون تقسیم زمین بین دوازده  های عهد خدا به اسرائیل را می کتاب یوشع، تحقق وعده   ۲۲-۱۳های  در باب 

، و  حاصل نبودندهای خدا بی گوید هیچ یک از وعدهقابل توجه است که می   ۴۵: ۲۱شود. و به ویژه، سبط انجام می 

داند، وعدۀ اینکه مکانی به او بدهد، از او قومی به وجود بیاورد، و در بین  گرخواننده را به وعدۀ خدا به ابراهیم بر می 

بینیم که در سرزمین  و وقتی که زمین به طور کامل تقسیم شد، حاال اسرائیل را می قوم خودش حضور داشته باشد. 

 کند. امی پیدا می شود، آر پیدایش شروع می   ۱۲ها پیش به ابراهیم وعده داده بود و از باب موعودی که خدا مدت 

کشیش مایکل گلودو -  

 

 یهودا 
ترین  ها با یهودا، برجسته. این بخش گیرندچهار بخش اصلی دیگر، در میان این دو طیف کتاب قرار می 

سهم ارث بسیار بزرگی دریافت کرد که  بر اساس این آیات، یهودا شوند. شروع می  ۶۳:  ۱۵-۶: ۱۴سبط اسرائیل، در  

رسید و  مرزهای آن به سرزمین فلسطین می به سوی غرب،  تا زمین نگب و مرز ادوم گسترده بود.  به سمت جنوب  
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به سمت شمال، در امتداد ساحل مدیترانه تقریبا به  یافت.  در امتداد ساحل دریای مدیترانه تا وادی مصر امتداد می 

 رسید.  و به طرف شرق، تا دریای مرده می  – شد وس« که در آن زمان نامیده می یا »یب   –شمال اورشلیم 

قابل درک است که چرا نویسندۀ ما سهم یهودا را در ابتدای این فهرست قرار داده و مشخص کرده که  

باشد.    ، اینطور مقدر بود که یهودا سبط سلطنتی اسرائیل ۱۲- ۸:  ۴۹بر اساس پیدایش  یهودا چقدر دریافت کرده است.  

هایی که به جنگاور برجستة سبط یهودا، یعنی کالیب، داده  نویسندۀ ما ابتدا با ارائة یک روایت مختصر در مورد زمین 

شهر و روستا در قلمرو یهودا   ۱۲۶سپس او در ادامه، بود.  شد، افتخاری را برجسته ساخت که به یهودا بخشیده شده

 بسیار بیشتر از آن چیزی که برای هر سبط دیگری ذکر شده است.   –را با نام آنها مورد اشاره قرار داد  

 

 افرایم و منسی 
را    ۱۷و    ۱۶های  تخصیص سهم ارث یهودا در کرانة باختری، دومین گزارش طوالنی در باب پس از ثبت  

 داده شده است.    ای به اسباط پسران یوسف، یعنی افرایم و منسیهای برجستهبینیم که در آن سهم می

سهم ارث آنها از رود اردن  های نواحی شمالی کنعان را دریافت کردند.  افرایم و منسی مقدار زیادی از زمین

ها در میان حاصلخیزترین نواحی  این زمین .  گرفتمی گسترده بود و افرایم در جنوب منسی قرار  تا دریای مدیترانه  

به نیمی از سبط منسی در شرق اردن  هایی  زمین تر،  ه یاد دارید که پیش عالوه بر این، بسرزمین وعده قرار داشتند.  

 داده شده بود.  

ای از میراث اسرائیل را  جای تعجب نیست که این اسباط، افتخار برخورداری از چنین بخش بزرگ و غنی 

بابدریافت کردند.   یودهند،  پیدایش توضیح می   ۴۹و    ۴۸های  همانطور که  بودند.  افرایم و منسی پسران  و  سف 

از احترام بسیار زیادی برخوردار بو  او جایگزین رئوبین به عنوان  د، چون در مصر بسیار به خدا وفادار بود.  یوسف 

 زاده را از طریق دو پسر خود دریافت کرد.  زادۀ یعقوب شد و دو برابر میراث نخستنخست

 

یعقوب کسی بود که نامش به اسرائیل تغییر    – خُب، افرایم و منسی پسران یوسف هستند. آنها پسران یعقوب نیستند  

و بعد یکی  یکی از آنها، یوسف، به عنوان یک برده در مصر فروخته شد.  و یعقوب پدر این دوازده پسر بود.    – کرد  

های قوم اسرائیل، الوی را برای  زادهبه جای همة نخست  دیگر از آنها به نام الوی، زمانی که خداوند تصمیم گرفت

و بعد برکت یقعوب را داریم، او پسران یوسف را برکت داد، و  .. خود بگیرد، از شمار این دوازده پسر کنار گذاشته شد.

ند.  گیربرکتش را بر افرایم و منسی اعالم کرد، طوری که گویی آن دو در شمارش اسباط جای الوی و یوسف را می 

کنند، افرایم و منسی  زمین را بین دوازده سبط تقسیم می روند تا زمین را تقسیم کنند،  و بنابراین وقتی که آنها می 

کنند... و بعد، یوسف از طرف پسرانش، افرایم و منسی نمایندگی  هر کدام قطعه زمینی، یک میراث سبطی دریافت می 

 شود.  می
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دکتر جیمز همیلتون   -  

 

شود و سپس، جزئیات خاصی  های یوسف در کرانة باختری شروع می وری کوتاه بر تمام زمین با مر  ۱۶باب   

کند و شامل داستان  ، روایت به سوی سبط منسی حرکت می ۱۷پس از این در باب کند. دربارۀ سبط افرایم ارائه می 

باره به پایان  ضیح یوشع در این و بعد این بخش با توشود.  اعداد نیز می   ۲۷سهم ارث زمین دختران صَلُفحاد از باب  

 رسد که چرا افرایم و منسی به دلیل تعداد زیادشان زمین بیشتری دریافت کردند.  می

ها تا زمان نگارش کتاب  اهمیتی که به اسباط افرایم و منسی داده شده بسیار چشمگیر است، چون این سبط 

بودند.   ایجاد کرده  را  و دردسرها  انواع مشکالت  ن یوشع،  اسرائیل  اما  تاریخ،  این  علیرغم  داد که  نشان  ما  ویسندۀ 

 بایست احترامی که خدا به اسباط یوسف بخشیده را تصدیق کنند.  می

 

 اسباط کوچک 
  ۱۸های  بعد از پرداختن به تخصیص سهم ارث اسباط برجستة یهودا، افرایم، و منسی، نویسندۀ ما در باب

با روایتی از چگونگی فراخوانی نمایندگان هر سبط توسط    ۱۰-۱:  ۱۸او در  رود.  به سراغ اسباط کوچک می   ۱۹و  

دهد  با داستانی به پایان برد که نشان می   روایت خود را   ۵۱-۴۹:  ۱۹و در  ها شروع کرد.  یوشع برای بررسی این زمین 

 ها را تایید کردند؛ چون سهم ارث خانوادگی خاص یوشع را به او دادند.  اسباط این ترتیب 

به ثبت تخصیص سهم ارث اسباط کوچک اسرائیل، یعنی    بین این روایات آغازین و پایانینویسندۀ ما،  

اگرچه تمام این اسباط سهم ارث دریافت کردند، اما  پرداخت.   و دان  نفتالی،، زبولون، یساکار، اشیر،  بنیامین، شمعون 

تر، در  و بعدها این اسباط کوچک سهم آنها حتی نزدیک به آنچه که یهودا، افرایم، و منسی دریافت کردند نیز، نبود.  

واقع »در    اشاره کرد که میراث شمعون در  ۹:  ۱۹خود نویسندۀ ما در  های خود با مشکل مواجه شدند.  حفظ زمین 

و او همچنین  میان میراث یهودا« قرار داشت و همین حقیقت بود که در نهایت منجر به ادغام شمعون در یهودا شد.  

این داستانی است که در    – اشاره کرد که »طایفة دان سرزمین خود را از دست دادند« )ترجمة شریف(    ۴۷:  ۱۹در  

هایی نظیر این، برای  ها و ناپایداری ثباتی با آگاهی از اینکه چنین بی   نویسندۀ ماخوانیم.  داوران دربارۀ آن می   ۱۸باب  

ها را  آفرین بودند کتاب خود را نوشت تا مطمئن شود که مخاطبانش این تخصیص سهم ارث اسباط کوچک مشکل 

 کنند. تایید می 

 

 الوی 
ها به دست یوشع در کرانة باختری همچنین شامل ثبتی مربوط به سبط الوی در  تخصیص سهم ارث 

:  ۲۰نویسندۀ کتاب یوشع گزارش خود از سبط الوی را با نام بردن از شهرهای پناهگاه در  است.    ۲۱و    ۲۰های  باب
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رتکبین قتل غیر عمد تا زمانی  ، این شهرها برای م ۱۳- ۱:  ۱۹و تثنیه    ۱۴-۱۲:  ۲۱بر اساس خروج  شروع کرد.    ۹  -۱

، نویسندۀ ما  ۲۱بعد از این، در باب    گناهی آنها را تشخیص دهند، پناهگاه بودند.های اسرائیل گناه یا بی که دادگاه 

 ، فهرست شهرهای الویان را به طور کلی ارائه داد.  ۳۴-۶:  ۳۵پیرو دستورات موسی در اعداد 

در سرتاسر قلمروهای اسباط دیگر در سرزمین اسرائیل پراکنده  شهرهای پناهگاه و دیگر شهرهای الویان،  

متاسفانه، این تخصیص  داد تا هر سبطی را در خدمت به خدا راهبری کنند.  این مسئله به الویان امکان می بودند.  

ه یاد  اما نویسندۀ یوشع تاکید که مخاطبین او باید آنها را بشدند.  ها به سادگی در زمان مشکالت فراموش می سهم

 داشته باشند چون خدمت الویان برای سالمتی قوم بسیار حیاتی بود.  

ها را نیز به  سهم ارث سبطی، باید معنای اصلی این باب ویژۀ  با در نظر داشتن ساختار و محتوای تخصیص  

 اختصار بیان کنیم. 

 

 معنای اصلی 
ها آورده است،  ع در این باب مخاطبین امروزی اغلب در درک اهمیت جزئیات جغرافیایی که نویسندۀ یوش

او همچنین آنها را فراخواند تا  اما هدف او صرفا این نبود که اسرائیل میراث اولیة خود را حفظ کند.  مشکل دارند.  

های خاصی را که خداوند برای هر سبط ایجاد کرده است بشناسند تا بتوانند گسترش پادشاهی خدا  جایگاه و تفاوت 

 را پیش ببرند.  

ما در شیوۀ معمول خود، پنج مضمون تکرارشوندۀ خود را در گزارشش از تخصیص ویژۀ سهم ارث    نویسندۀ

 سبطی اسرائیل گنجانده است.  

 

 اقتدار االهی 
نویسندۀ ما در    ها میان اسباط بود تاکید کرد.در وهلة اول، او بر اقتدار االهی که راهنمای تقسیم زمین 

از تخصیص سهم ارث  بار متذکر شد  روایت خود  این    –  ۲۹و    ۲۴،  ۱۵،  ۸:  ۱۳در    – ها در ماوراءالنهر، چهار  که 

 تقسیمات سرزمینی، همانی بود که موسی، راهبر مقتدر االهی، به آنها داده بود.  

او در  ر را نیز نشان داد. نویسندۀ ما همچنین اقتدار االهی در پسِ تخصیص سهم ارث سبطی در ماوراءالنه

بندی زمین را  نوشت که: »العازار کاهن و یوشع بن نون و روسای... اسباط« تقسیم  ۱:  ۱۴خالصة آغازین خود، در  

و ما این را بار  نیز دقیقا به همین نکته اشاره کرد.    ۴:  ۱۷او در گزارش خود دربارۀ افرایم و منسی در  انجام دادند.  

نیز  به سبط الوی می   ۱:  ۲۱، و زمانی که در  ۵۱:  ۱۹ان دربارۀ اسباط کوچک در  مدیگر در بحث نویسندۀ  پردازد 

 بینیم.  می
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به روش معمول خود معرفی کرد: »خداوند یوشع   ۱: ۲۰عالوه بر این، نویسندۀ ما میراث سبط الوی را در  

را خطاب کرده، گفت...«. مفاهیم این جمله برای هر کسی در بین مخاطبین اولیه به قدر کافی روشن بود. عدم  

 د.  رضایت از این تخصیص سهم ارث سبطی به معنای نارضایتی از دستور خدا بو

 

 عهد خدا 
در وهلة دوم، نویسندۀ کتاب یوشع همچنین در حین اینکه به تخصیص سهم ارث سبطی اسرائیل پرداخت،  

(،  ַנֲחָלהنویسنده بارها با استفاده از کلمة عبری »ناخاال« )ها بر اساس عهد خدا است.  بندیتاکید داشت که این تقسیم 

تر اشاره کردیم،  همانطور که پیش ا عنوان »ارث« اشاره کرده است.  های زمین اختصاص داده شده به اسباط، ببه سهم

های ماوراءالنهر را  ، او زمین۳۲:  ۱۳در  این اصطالح ارتباط بسیار نزدیکی با عهد خدا با ابراهیم و موسی داشت.  

در خالصة آغازین  سهم ویژۀ الویان را به عنوان »میراث« آنها معرفی کرد.  ،  ۳۳در آیة    »میراث« اسرائیل خواند.

و   ۱۳، ۹:  ۱۴در    به کار برد. ۳، و  ۲، ۱: ۱۴ها در کرانة باختری، اصطالح »میراث« را در خود از تخصیص سهم ارث 

بار دیگر همین   و هفت ۴: ۱۶با افرایم و منسی هم در از زمین یهودا به عنوان یک »میراث« صحبت کرد.  ۲۰: ۱۵

و در آخرین روایت خود از  تر را هم حدود هفده بار، »میراث« خواند.  اسباط کوچک  و نیز سهم ارث کار را انجام داد.  

از این صحبت کرد که چطور هر سبط شهرها و مراتعی از »ارث« خود را به الویان بخشیدند.  ،  ۳:  ۲۱سبط الوی، در  

نوشت که همة اسباط، زمینی را که خداوند به    ۴۳:  ۲۱انی خود از این بخش، در  در خالصة پای  نویسندۀ ما  در نهایت،

شان وعده داده بود را »به تصرف آورده، در آن ساکن شدند.« تمام این ارجاعات روشن ساخت که این تخصیص  پدران 

دا به قوم خود به  شد، از وعدۀ مقدس خویژۀ سهم ارث سبطی ریشه در عهد خدا داشت. و اگر کسی از آنها غافل می 

 کرد.  عنوان خداوندشان غفلت می 

 

 معیار شریعت موسی 
همچنین  در وهلة سوم، نویسندۀ کتاب یوشع در گزارش خود از تخصیص ویژۀ سهم ارث سبطی اسرائیل،  

خالصة  توان در مورد کرانة باختری دید.  را به وضوح می این تاکید بر اطاعت از معیار شریعت موسی نیز تاکید کرد.  

اضافه   ۵: ۱۴و  کند که یوشع »چنانکه خداوند به دست موسی امر فرموده بود« عمل کرد. بیان می  ۲:  ۱۴آغازین در  

دختران صلفحاد    ۴:  ۱۷در  کند که اسرائیلیان زمین را »چنانکه خداوند موسی را امر فرموده بود« تقسیم کردند.  می

بایست  کند که اسرائیل می اشاره می   ۲:  ۲۰روایت سبط الوی در  ردند.  به آنچه خداوند به موسی امر کرده بود استناد ک

همانطور  ،  ۸و    ۲:  ۲۱و بر اساس خالصة پایانی در  کردند.  از آنچه خدا »به واسطة موسی« به آنان گفته بود پیروی می 

 که خدا »به موسی امر فرموده بود« به سبط الوی اختصاص داده شد.  
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های اسرائیل را به رعایت این تقسیمات  ها، تمامی نسل شریعت موسی در این باب   استناد نویسندۀ ما به معیار 

 شد.آورد. رعایت آنها باعث برکات خدا می های خدا بر قوم را به بار می سرپیچی از آنها، لعنتزمین فراخواند. 

 

 العادۀ خدا قدرت خارق 
م ارث سبطی اسرائیل توسط قدرت  کنند که تخصیص سهها همچنین تصدیق می در وهلة چهارم، این باب 

تقسیم سهم خارق  گزارش  تایید شد.  خدا  ماورا العادۀ  در  در  ها  پادشاه  به شکست معجزه   ۲۷،  ۱۰:  ۱۳ءالنهر،  آسای 

خوانیم. همة  از پیروزی عوج در باشان می   ۳۱:  ۱۳در    دربارۀ کشته شدن بلعام، و  ۲۲:  ۱۳در  کند.  سیحون اشاره می 

 آورند.  عادۀ خدا در ماوراءالنهر را به یاد می الوقایع، کار خارق این 

از تخصیص سهم ارث  این، گزارش نویسندۀ ما  کشی اشاره  ها در کرانة باختری بارها به قرعه عالوه بر 

تا دخالت خارق می بدهد.  کند  نشان  را  اعداد  العادۀ خدا  مانند  امثال    ۲:  ۳۶همانطور که متونی  توضیح    ۳۳:  ۱۶و 

خالصة  ساخت.  العاده به اسرائیل آشکار میهایی بود که خدا ارادۀ خود را به طور خارق یکی از راهکشی  دهند، قرعه می

کوچک  کشی در تقسیم سهم ارث اسباط  کند. قرعه کشی اشاره می به قرعه   ۲:  ۱۴آغازین مربوط به کرانة باختری در  

 قرعه انداخت.    ۱۰،  ۴:  ۲۱اسرائیل همچنین برای سهم ارث سبط الوی نیز در  نیز در حدود یازده بار تکرار شده است.  

ممکن  العادۀ خدا، دشوار نیست. تشخیص هدف نویسندۀ ما از این تذکرهای پی در پی دربارۀ دخالت خارق 

های سبطی تخطی  ه باشند که از این تخصیص سهم است آنانی که در بین مخاطبین اصلی قرار داشتند، وسوسه شد

شد، چون خود خدا آنها را معین  ها نباید تخطی می از این سهم ارث اما نویسندۀ ما بارها و بارها نشان داد که  کنند.  

 کرده بود.  

 

اندازند تا ببینند که چه کسی کدام زمین را دریافت کرده،  این در کتاب یوشع خیلی جالب است که آنها واقعا قرعه می 

ای وجود داشته  دهد که این موضوع در دستان خدا بوده، که قرار نبود هیچ نابرابری کنم این نشان می و من فکر می 

چه کسی چه چیزی دریافت کند، اما خدا این را به آنها داده است.    کند کهاینکه یوشع انتخاب می باشد، حتی با وجود  

شود که، دوباره، این بین خدا و قوم اوست، و خدا این سهم را به طور عادالنه  کشی به این اهمیت اشاره می و با قرعه 

خدا حقوق مالکیت  کنم، که باید درک شود، که  و در اینجا این اندیشه وجود دارد، من فکر میدهد.  به قوم خود می 

و این هم جالب توجه است که این سرزمین از  این افراد را حفظ خواهد کرد، و میراث برای آنها بسیار مهم است.  

شان را  تواند این زمین را »برای همیشه« از دست بدهد؛ حتی اگر آنها زمین دست نخواهد رفت... هیچکس نمی 

همة اینها به این حقیقت  و بنابراین،  ر آن، زمین باید برگردانده شود.  بفروشند، زمانی خواهد رسید که یوبیل است و د 

گره خورده که این، میراث آنان از طرف خداست، که این حق آنهاست که از طرف خدا به آنها داده شده، و خدا این  

نمی  پادشاه،  حتی یک  که هیچکس،  کرد  خواهد  را حفظ  شما  مرزها  سرزمین  »این  بگوید  و  بیاید  نیست.«  تواند 
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آنها و   به  این سرزمین هدیة خدا  انجام بدهند چون  نتوانستند کاری  قانون  بر اساس  اما  پادشاهان تالش کردند، 

 شان از او به عنوان قوم خدا بود. میراث 

دکتر ت. ج. بتز   -  

 

 همۀ اسرائیل 
ها دربارۀ تخصیص سهم ارث ویژۀ سبطی اسرائیل  های پیشین در کتاب، این باب در وهلة پنجم، مانند باب 

ای ببینیم که گزارش تخصیص سهم  توانیم این تاکید را در شیوه ما می کنند.  نیز بر شمول همة اسرائیل تاکید می 

ها در  گزارش تخصیص سهم ارث کند.  مشخص می هایی را برای هر سبط در شرق اردن  ءالنهر، زمین ها در ماوراارث 

این گزارش نه تنها از آنچه که به اسباط یهودا، افرایم، و منسی داده    کند. کرانة باختری نیز به طور مشابه عمل می 

و فراتر از این، حتی شهرهایی که به سبط  کند.  دهد، بلکه آنچه به اسباط کوچک داده شد را نیز بیان می شد خبر می 

 کند.  بخشیده شدند را نیز مشخص می الوی 

داد که همة  توجه دقیق و با جزئیات نویسندۀ ما به تمام اسباط اسرائیل، این باور محکم او را نشان می 

های دیگر  در زمانی که کتاب ما نوشته شد، بعضی از اسباط توسط سبط اسرائیل باید در سرزمین وعده ساکن شوند.  

و در زمانی    های بعضی اسباط دیگر را در نواحی مختلف از چنگ آنها در آورده بودند.جذب شده بودند. دشمنان، زمین 

که آشوریان پادشاهی شمالی اسرائیل را نابود ساختند و بابلیان یهودا را فتح کردند، تنها بقیتی از قوم خدا در میراث  

کوشید.  که هر اسرائیلی باید برای آن می اما نویسندۀ ما بر کمال مطلوبی اصرار داشت  شان باقی مانده بودند.سبطی

 داشتند.  می بایست سهم قانونی خودشان از سرزمین وعده را در اختیار همة اسرائیل می 

اولیة میراث اسرائیل و   از طریق در نظرگیری مرزهای  اینجا بررسی کردیم که کتاب یوشع چطور  تا به 

اکنون، بیایید به سراغ سومین  پردازد.  بطی اسرائیل می های ویژۀ هر سبط، به موضوع میراث سارث   تخصیص سهم 

 مان برویم: اتحاد ملی اسرائیل.  مرحلة اصلی در درس 

 

 اتحاد ملی اسرائیل 
اسباط اسرائیل بارها و بارها در طول قرون و اعصار، از هم جدا شدند و علیه یکدیگر به دشمنی پرداختند.   

نخواهد توانست در  اسرائیل   اسباط به عنوان یک ملت در کنار یکدیگر نایستند، تا زمانی که دانست و نویسندۀ ما می 

نویسندۀ ما برای اینکه به این موضوع بپردازد، بخش مذکور از کتاب خود  داشته باشد. پیشبرد ملکوت خدا پیشرفتی  

 کرد.  هدید می ای به پایان برد که یک مناقشة شدید، وحدت ملی اسرائیل را در روزگار یوشع ترا با برهه 
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ای که بین اسباط  کتاب یوشع به دفعات توجه خود را به شکاف بزرگ و طبیعی همانطور که بارها دیدیم،  

ساز  این شکاف جغرافیایی مشکل   در زمان یوشع،  کند.ءالنهر و کرانة باختری وجود داشت معطوف می اسرائیل در ماورا 

بنابراین، هنگامی که نویسندۀ ما بخش دوم را در مورد  نجر شد.  بود چون تقریبا به جنگ بین اسباط دو سوی اردن م

میراث سبطی اسرائیل به پایان برد، یادآوری کرد که چطور یوشع قبایل اسرائیل را در ماوراءالنهر و کرانة باختری  

را در زمان  بایست مناقشات مشابه  این وقایع نشان دادند که چطور مخاطب اولیة او می هدایت کرد تا متحد بمانند.  

 خودشان حل کنند.  

کنیم؛ ابتدا به ساختار و محتوای  در بررسی اتحاد ملی اسرائیل از همان الگوی مشابه خودمان پیروی می 

را در نظر    باب این بخش از درس، و سپس به معنای اصلی آن نگاه خواهیم کرد. بیایید ابتدا ساختار و محتوای این  

 بگیریم.  

 

 ساختار و محتوا 
این  شود. ، روایتی نسبتا ساده است که در پنج مرحلة عمده آشکار می ۲۲روایت اتحاد ملی اسرائیل در باب 

 شود.  و با مشکل چشمگیر ساخت یک مذبح به دست اسباط ماوراءالنهر شروع می  ۱۰تا  ۱روایت در آیات  

 

 ساخت یک مذبح 
سبط منسی را دوباره به سوی  یوشع اسباط رئوبین، جاد و نیمهای اسرائیل در کرانة باختری،  بعد از پیروزی 

اسباط ماوراءالنهر اما در حین سفر،  او به آنها هشدار داد که به خدا وفادار بمانند. شان در شرق اردن بازگرداند. میراث 

شنیدند، گمان    زمانی که اسباط کرانة باختری دربارۀ این مذبحیک مذبح بزرگ و چشمگیر نزدیک رود اردن ساختند.  

 کردند که به عنوان جایگزینی برای مذبح خداوند در خیمة موسی ساخته شده است. 

 

 جنگ   خطر 
اسباط کرانة باختری از ترس اینکه    کند.با ظهور خطر جنگ افزایش پیدا می   ۱۴تا    ۱۱تنش روایت در آیات  

هایی برای حمله  م اسرائیل شود، نقشهشده به دست اسباط ماوراءالنهری، باعث نزول خشم خدا بر تمامذبح ساخته 

اما در تالش برای جلوگیری از جنگ، آنها ابتدا گروهی متشکل از فینحاس پسر العازار، و ده نفر از  ترتیب دادند.  

 ءالنهر فرستادند.  سران را برای مواجهه با قبایل ماورا
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 مواجهه 
دهد.  ین گروه با اسباط ماوراءالنهر گزارش می از مواجهة ا  ۳۱تا    ۱۵نقطة عطف طوالنی داستان ما در آیات  

اما  است.  ، تخطی از فرمان خدا مبنی بر انجام قربانی تنها در خیمه  شدهگروه اعزامی هشدار داد که مذبح تازه ساخته

بلکه در مقابل، نمادی از  اند.  راهبران ماوراءالنهر در توضیحی پر شور گفتند که مذبح خود را برای قربانی نساخته 

در واکنش، گروه اعزامی شاد  ترسیدند که سایر اسباط آنها را از قوم طرد کنند.  اتحاد آنها با اسباط دیگر بود چون می 

 وفایی نکرده بودند. شدند چون اسباط ماوراءالنهر به خدا بی 

 

 خطر توقف  
گروه اعزامی از آنچه آموخته بودند  شود.  با توقف خطر جنگ پدیدار می   ۳۳و    ۳۲نقطة نزول روایت در آیات  

 گزارش دادند و اسباط ساکن در کرانة باختری خدا را شکر کردند و بالفاصله صحبت از جنگ را کنار گذاشتند.  

 

 نامگذاری مذبح 
ءالنهر  اسباط ماوراشود.  با نامگذاری مذبح دیده می   ۳۴حل نهایی مناقشة چمشگیر داستان در آیة  سپس راه 

قربانگاه شاهد است که   ینا، و تشریح کردند که: »میدن مذبح خود در اردن، قصدشان را نشان دادندبا »شاهد« نا

شان برای انجام قربانی تنها  های شرافتمندانة خود، نیت انگیزه اسباط ماوراءالنهر با انجام این کار    خداوند، خداست.«

 کردند. در خیمه، و تعهدشان به اتحاد ملی اسرائیل را تایید 

با در نظر داشتن ساختار و محتوای اصلی این روایت دربارۀ اتحاد ملی اسرائیل، باید دربارۀ معنای اصلی آن  

 نیز چند نکته بیان کنیم. 

 

 معنای اصلی 
این  به پایان برده، دشوار نیست.    ۲۲درک اینکه چرا نویسندۀ ما این بخش از کتاب خود را با روایت باب  

که چطور اسباط قادر بودند تا اتحاد خود را حتی در مواجهه با امکان باالی مناقشه، حفظ    دهدداستان توضیح می 

آمادۀ مجازات    پنداشتند شورشی آشکار علیه خدا بود، خود رای برای آنچه که می اسباط کرانة باختری به درست کنند.

شادمانه از اتحاد ملی خود در پرستش خدا    اما آنها حکیمانه اوضاع را بررسی کردند وساختند.    ءالنهرهای ماورا سبط 

اولیه ترسیم کردند که هرگاه مناقشات مشابهی در میان اسباط  لذت بردند.   این وقایع مسیری را برای مخاطبان 

 اسرائیل به وجود آمد، در آن مسیر قدم بردارند.  

های آینده را با اشاره به  توانیم ببینیم که نویسندۀ ما روایت خود دربارۀ اتحاد ملی برای هدایت نسل می

 اند طراحی کرده است.  همان پنج مضمونی که بارها در کتابش پدیدار شده 
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 اقتدار االهی 
آموزیم که این یوشع،  می   ۱:  ۲۲شود. در  در وهلة اول، مضمون اقتدار االهی در ساخت یک مذبح ظاهر می 

و عالوه بر  های میراثی خودشان برگردند.  ند تا به زمین ءالنهر را فرا خواشدۀ خدا، بود که اسباط ماورا راهبر منصوب 

شدۀ االهی یعنی فینحاس پسر العازار کاهن،  بینیم که اقتدار منصوب می   ۱۳این، هنگام افزایش خطر جنگ، در آیة  

 راهبری گروه اعزامی از کرانة باختری را بر عهده داشت.  

کند تا دیدگاه مخاطبین خود به این داستان را شکل  یوشع و فینحاس جلب می ها را به  نویسندۀ ما توجه

می بدهد.   گذشته  در  نامربوطی  رویدادهای  ثبت  عنوان  به  را  وقایع  این  نباید  اقتدار  دیدند.  آنها  مقابل، حضور  در 

ملی در روزگار خود به  خواند تا این رویدادها را به شکل مناسبی برای حفظ اتحاد  شدۀ االهی آنها را فرا می منصوب 

 کار بگیرند.  

 

 عهد خدا 
این موضوع به  پردازد.  همچنین به مضمون عهد خدا نیز می   ۲۲در وهلة دوم، داستان اتحاد ملی در باب  

و    ۲۵همانطور که در آیات  آید.  ءالنهر بیشتر به چشم می ویژه در مواجهة گروه اعزامی کرانة باختری و اسباط ماورا 

واژۀ  های دیگر بگویند »شما هیچ سهمی در خداوند ندارید.« خواستند که سبط ءالنهر نمی ، اسباط ماوراخوانیممی  ۲۷

نشان    ۹:  ۱۹و    ۷:  ۱۸و همانطور که متونی مانند یوشع  ( است.  ֵחֶלק  -  cheleq»سهم« ترجمة کلمة عبری خِلِک )

همانگونه که  ( ایجاد کرد.  ַנֲחָלה  -  nachalahدهند، نویسندۀ ما پیوند نزدیکی بین خلک و واژۀ میراث یا ناخاال )می

بنابراین،  شد.  واژۀ »میراث« عموما به عهدهای خدا با ابراهیم و موسی مربوط می بارها در این مجموعه دروس دیدیم،  

هایی  های غرب اردن با آنها به عنوان وارثان کامل وعده خواستند اطمینان پیدا کنند که سبط اسباط ماوراءالنهر می 

 کنند.  که به اجدادشان داده شده بود، رفتار می 

اش  اولیهبرای اتحاد ملی بر مخاطبان   اوموارد معطوف کرد تا فراخوان    نویسندۀ یوشع توجه خود را به این

  – اش هرگز نباید از این حقیقت غافل شوند که تمام اسباط اسرائیل  تاثیرگذار باشد. او تاکید کرد که مخاطبین اصلی 

 شت.  سهمی در سرزمین وعده داشتند که ریشه در عهد خدا با اسرائیل دا  – شمال، جنوب، شرق، و غرب 

 

 ریعت موسی معیار ش 
کند.  در وهلة سوم، روایت نویسندۀ ما از اتحاد ملی اسرائیل همچنین معیار شریعت موسی را نیز برجسته می 

را که    یعتیدقت متوجه شده، امر و شره  بهشدار داد: »  ۵:  ۲۲در مرحلة آغاز روایت، یوشع به اسباط ماوراءالنهر در  

در مواجهة اسباط، گروه اعزامی از کرانة باختری در آیة  .«  یدبندۀ خداوند به شما امر فرموده است به جا آور  ی موس
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  یهُوَه مذبح    ی خود سوا  ی برا  ی که مذبح  ین در ا  ید، متمرد نشو   یز و از ما ن  ید، از خداوند متمرد نشوهشدار داد: »  ۱۹

، هنگامی که اسباط ماوراءالنهر  ۲۹و در آیة  موسی بود.  انجام چنین کاری، تخطی از شریعت  «  .یدما بنا کن  ی خدا

 فریاد برآوردند »حاشا از ما که از خداوند متمرد شده«، معیار شریعت موسی را تایید کردند. 

به همان  شرایط بسیار مهمی را برای پیگیری اتحاد ملی ایجاد کرد.  تمرکز نویسندۀ ما بر شریعت موسی،  

یگیری اتحاد ملی اهمیت داشت، اما باید این کار را تنها بر اساس قوانین شریعت موسی  اندازه که برای مخاطبین او پ

 دادند.  انجام می 

 

 العادۀ خدا قدرت خارق 
این  کند. العادۀ خدا نیز معطوف می در وهلة چهارم، روایت اتحاد ملی همچنین توجه خود را بر قدرت خارق 

گروه اعزامی در آیة  شود. مضمون به ویژه در مواجهة بین گروه اعزامی کرانة باختری و اسباط ماوراءالنهر پدیدار می 

، با یادآوری این مسئله به اسباط ماوراءالنهر که وقتی اسرائیل گناهان بسیاری انجام داد »وبا در جماعت خداوند  ۱۷

ءالنهر را  و در مقابل، هنگامی که فینحاس توضیحات اسباط ماورا ر داد.  العادۀ هشداعارض شد«، دربارۀ قدرت خارق 

 .« ماست یانکه خداوند در م یمامروز دانستتصدیق کرد و گفت: »  ۳۱العادۀ خدا را در آیة  شنید، برکت خارق 

ملی در  العادۀ خدا به مخاطبین اولیه یادآور شد که فراخوان به اتحاد  ها و برکات خارق این اشارات به لعنت 

کوشیدند یا در آن  آنها نیز مانند روزگار یوشع اگر در پی هدف اتحاد ملی میای صرفا انسانی نبود. روزگار آنها مسئله

 کردند.  های خدا را تجربه می ها و برکتورزیدند، لعنت قصور می 

 

 همۀ اسرائیل 
شویم که این روایت دربارۀ اتحاد ملی نیز مضمون همة اسرائیل را برجسته  در وهلة پنجم، وقتی متوجه می 

متعجب شویم.  می نباید  آیات  سازد،  در  یوشع  زمانی که  داستان،  اول  مرحلة  از همان  و  ۷،  ۳این مضمون  از    ۸، 

و   ۱۷در مواجهه، گروه اعزامی در آیات  شود.  می  کند، پدیداراسرائیلیان در دو سوی اردن با عنوان »برادران« یاد می 

و در  تواند باعث خشم خدا بر تمام جماعت اسرائیل شود.  کند که گناه برخی از افراد در اسرائیل می تصدیق می   ۲۰

گویند »در میان ما شاهد است که یهوه خداست«، کل روایت با  کنند و می ، زمانی که مذبح را نامگذاری می ۳۴آیة  

 یابد.  اتحاد ایمانی اسرائیل خاتمه می اعالم 

های میان اسباط اسرائیل در روزگار یوشع، به دلیل تعهد عمیق  نویسندۀ کتاب یوشع روشن ساخت که تنش

و این را انجام داد تا مخاطبین اولیة خود را به سطح مشابهی از تعهد به اتحاد ملی در  به اتحاد اسرائیل رفع شدند.  

 خواند. روزگار خودشان فرا ب
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تا به اینجا در این درس دیدیم که چطور روایت نویسندۀ ما دربارۀ میراث سبطی اسرائیل به موضوعات  

اسباط   میان  در  ملی  اتحاد  برقراری  و  آنها،  به  اسرائیل  اسباط  ویژۀ  ارث  تخصیص سهم  سرزمین،  اولیة  مرزهای 

موقعیتی هستیم  پردازد.  می در  به سراغ  که می اکنون  کاربرد  آخرین مبحث توانیم  یعنی  برویم:  این درس  در  مان 

 مسیحی این بخش از کتاب یوشع.

 

 کاربرد مسیحی 
نویسندۀ  راهنمایی بسیار عملی مخاطبین اولیه طراحی شده بود.  جزئیات زیاد این بخش از کتاب یوشع، برای  

او  د چقدر برای آنها اهمیت دارد. ای که اجدادشان دریافت کرده بودنما به این موضوع پرداخت که حفظ میراث اولیه 

بودند.  ای که خدا به هر سبط بخشید، ارزش قائل می های ویژهارث   بایست برای سهمتوضیح داد که آنها چطور می 

های  اما ما چطور این درس و آنها را فرا خواند تا از نحوۀ حفظ اتحاد ملی اسرائیل در روزگار یوشع الگوبرداری کنند.  

به بیان ساده، باید به خاطر داشته باشیم که  بندیم؟  یراث سبطی اسرائیل را دربارۀ خودمان به کار می عملی دربارۀ م

 آنچه در زمان یوشع رخ داد، تنها یک قدم به سوی تحقق بسیار بیشتر میراث خدا برای قومش در مسیح بود.  

از کتاب یوشع را در پرتو چگونگی تحقق   میراث سبطی اسرائیل  ما موضوع کاربرد مسیحی این بخش 

اش، تداوم آن در طی تاریخ کلیسا،  کنیم: تاسیس آن در ظهور اولیه توسط مسیح، در سه مرحلة پادشاهی او بررسی می 

بیایید ابتدا در نظر بگیریم که ما چطور باید میراث سبطی اسرائیل را در پرتو تاسیس  و تکمیل آن در ظهور ثانوی او.  

 م. پادشاهی مسیح به کار ببندی

 

 تاسیس 
اش تاسیس کرد، اسرائیل صدها سال را در دوری  زمانی که مسیح پادشاهی مسیحایی خود را در ظهور اولیه 

های مختلف یکی  حتی آنانی که به فلسطین برگشتند، تحت ستم ملت و پراکندگی از سرزمین وعده صرف کرده بود.  

شان در سرزمین وعده  افراد وفادار در اسرائیل هرگز امید خود به بازیابی میراث اما افراد  پس از دیگری زندگی کردند.  

و آنها مشتاقانه در انتظار زمانی بودند که این میراث گسترش بیابد و تمام جهانِ تحتِ فرمانروایی  را از دست ندادند. 

 ماشیح آنها را در بر بگیرد.  

 

خدا ماموریتی به بشر داد که نه تنها بر باغ،  گردد.  اغ عدن بر می وعدۀ خدا به اسرائیل در مورد یک سرزمین، به ب

، دوباره، این انعکاس وعده است که بر  بینیمچیزی که در هدیة زمین می و بنابراین،  .  بلکه بر کل زمین مسلط بشوند

پادشاهی    ، در۷۲و مزمور    ۲و ما در مزمور  همة زمین مسلط بشوید، که مرزهای پادشاهی خدا را گسترش بدهید.  
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ها را به میراث تو خواهم داد«  »از من درخواست کن و امت  –توانیم یک نگاه اجمالی از آن داشته باشیم  داوودی می 

دهد که  یا در رویای اشعیا که نقش اسرائیل آن بود که برکتی برای همة اقوام باشد، عهد ابراهیمی را انعکاس می  -

ها به  خوانیم که چطور ملت اشعیا می  ۲باب واهند یافت.« و بنابراین، در های زمین برکت خ »از ذریت تو، جمیع امت 

بنابراین، چیزی که ما در خدمت عیسی وقتی که  سوی اسرائیل و شهادت او به مسیح، یا ماشیح، روان خواهند شد.  

و بنابراین، او در  شد.  ها باکند تا چراغی برای ملت بینیم، این است که او این نقش اسرائیل را احیا می آید می او می 

ام بگویید؛ آنها را شاگرد آن  ها همة اموری را که به شما حکم کرده گوید، »بروید و به همة امتپایان انجیل متی می 

بینیم که چطور »شاهد من خواهید بود«  چیزی که برای شما و با شما انجام دادم بسازید.« و بعد در کتاب اعمال می 

و  دهندۀ برای تمام ملل وجود دارد.«  کند: »برو و بگو که تنها یک نجات یا را منعکس می اشع  ۴۳یک بار دیگر باب  

 به این ترتیب، سرزمین نمایندۀ تمام زمین و تسلط خدا بر تمام زمین است. 

دکتر گرگ پری   -  

 

همانطور که  کند که ظهور اولیة مسیح، قدمی بزرگ به سوی تحقق این امید بود.  عهد جدید تشریح می 

دهد، خدا عیسی را به عنوان »وارث جمیع موجودات قرار داد.« یا آنطور که پولس در رومیان  توضیح می   ۲:  ۱عبرانیان  

به ما    ۲۹:  ۳و فراتر از این، همانطور که متونی مانند غالطیان  کند، عیسی »وارث جهان خواهد بود.«  بیان می   ۱۳:  ۴

، ما »وارثان هم  ۱۷:  ۸در کلمات رومیان  باشید... بر حسب وعده وارث هستید.«  گویند، »اگر شما از آن مسیح می می

 ارث با مسیح.« هستیم یعنی ورثة خدا و هم 

ر سراسر مرزهای میراث سبطی اسرائیل  دهند که عیسی د به همین دلیل است که چهار انجیل گزارش می 

او و شاگردانش در هر دو قسمت شمالی و جنوبی  که در روزگار یوشع به آنها تخصیص داده شده بودند، خدمت کرد.  

در تمام این مدت، عیسی بقیتی وفادار  و گاهی در ماوراءالنهر هم خدمت کردند. نواحی کرانة باختری خدمت کردند. 

و فراتر از این، مسیح تازه صعود کرده  ر خود گرد آورد که زمین را با او به ارث خواهند برد.  از اسباط اسرائیل دو 

گوید، »از هر طایفة زیر فلک«  به ما می   ۵:  ۲نمایندگان اسرائیل را در اورشلیم جمع کرد که همانطور که اعمال  

 شروع به پیروی از او کردند.  

القدس بر کلیسا  ث اسرائیل و تاسیس پادشاهی مسیح، نزول روح ترین پیوند بین میرااما به طور کلی، مهم 

القدس به عنوان »بیعانة میراث ما« اشاره کرد. و  ، پولس رسول به روح۱۴:  ۱در افسسیان  در روز پنتیکاست است.  

س را به  القداما برای درک اینکه چرا پولس روح   نیز پولس او را یک »بیعانه« خواند.   ۵:  ۵و    ۲۲:  ۱در دوم قرنتیان  

الزم است به یاد بیاوریم که بر اساس  دید،  می   –پرداختی از میراث آیندۀ ما در مسیح  یا پیش   –عنوان یک بیعانه  

  ۴،  ۳:  ۴۴های عهد عتیق مانند اشعیا و نبوت القدس بود که در آغاز به آفرینش نظم بخشید.  ، این روح ۲: ۱پیدایش 

در واقع، عطای  ماشیح احیا و تجدید آفرینش را نیز انجام خواهد داد.    خدا همچنین در زمان   دهند که روح توضیح می 
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جهانی ما است که در هنگام    او سهم ما از میراث القدس به کلیسای مسیح، نوبر این خلقت تجدید شده است.  روح

 تاسیس پادشاهی مسیح اعطا شد، و ما در انتظار تکمیل همه چیز در بازگشت مسیح هستیم.  

هایی  شوند به ما فرصتای که به دفعات در این بخش از کتاب یوشع تکرار می به همین دلیل، مضامین عمده 

درست مانند یوشع که میراث اسرائیل در سرزمین وعده را با  القدس تامل کنیم.  مان در روحدهند تا بر نوبر میراث می

میراث ایمانداران در روح را با اقتدار االهی تقسیم کردند.  اقتدار االهی تقسیم کرد، عیسی و رسوالن و انبیای او نیز 

القدس توسط عیسی در میان  ها به دست یوشع بر اساس عهد خدا بود، تقسیم روح درست همانطور که تقسیم زمین 

میراث اسرائیل در زمان یوشع در مطابقت با شریعت موسی بود و تقسیم  قوم خدا نیز تحقق عهد تازه در مسیح بود. 

میراث  وح نیز نتیجة اطاعت کامل مسیح از شریعت موسی، در پرتو مکاشفة بیشتر خدا پس از زمان موسی بود.  ر

سازد که در طول ظهور اولیة عیسی، حتی  العادۀ خدا تکیه داشت و عهد جدید نیز روشن می اسرائیل بر قدرت خارق 

و کمال مطلوب شمول همة اسرائیل در روزگار  د.  القدس در کار بوالعادۀ بزرگتری در جریان توزیع روح قدرت خارق 

نه فقط بقیت وفادار اسرائیل، بلکه ایمانداران غیر یهودی نیز ودیعة میراث  یوشع، در طی زمان تاسیس نیز ادامه یافت.  

 القدس را دریافت کردند.  مسیح در روح 

ا به سوی تاسیس پادشاهی  باید ما ربعد از بررسی اینکه چطور کاربرد مسیحی میراث سبطی اسرائیل می 

مسیح رهنمون کند، باید همچنین ببینیم که چطور این مضمون در تداوم پادشاهی او در طول تاریخ کلیسا اِعمال  

 شود.  می

 

 تداوم 
بین ظهور اولیه و ثانویة عیسی، مسیح به برکت دادن قوم خود با نوبر جهان آینده از طریق روح خویش  

سازی سرزمین وعده پیش بروند،  زیاد به کتاب یوشع که اسرائیل را فرا خواند تا با ایمن   و با شباهتیدهد.  ادامه می 

ما باید »به روح« رفتار کنیم، و بر   ۱۶: ۵بر اساس غالطیان القدس پیش برویم. خواند تا در روحعهد جدید ما را می 

بایست سهم  بین اولیة یوشع که میبه عالوه، درست مانند مخاطباید »از روح« پر شویم.    ۱۸:  ۵اساس افسسیان  

همانطور  شناختند، پیروان مسیح نیز باید موضوع مشابهی را در روح تصدیق کنند.  ارث ویژۀ هر سبط را به رسمیت می

عالوه بر این، مخاطبین اولیة یوشع  ها انواع است ولی روح همان.«  دهد: »نعمت تعلیم می   ۴:  ۱۲که اول قرنتیان  

، پولس  ۳:  ۴و در افسسیان  شان با هم در میراث سرزمین وعده، به دنبال اتحاد باشند.  در زندگی   خوانده شده بودند تا 

 رسول پیروان مسیح را فرا خواند تا »یگانگی روح را در رشتة سالمتی« حفظ کنند.  

می  مواجه  یوشع  کتاب  از  بخش  این  عمدۀ  مضمون  پنج  با  ما  که  بار  هر  نکته،  همین  پرتو  شویم،  در 

درست همانطور که یوشع  یی برای تشخیص این داریم که چطور باید هر روزه برای مسیح زندگی کنیم.  هافرصت

باید اقتدار االهی در مسیح را  ما نیز می العادۀ خدا را که در پسِ میراث اسرائیل قرار داشت تصدیق کرد، قدرت خارق 



: میراث سبطی ۳درس     کتاب یوشع   

 

 

-23- 

و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:   جهت دریافت سایر دروس  

farsi.thirdmill.org 

 

همانطور که حق اسرائیل نسبت به میراث  مان در روح، و نه در امور این دنیا، تصدیق کنیم.  با جستجوی میراث 

القدس ما را برای روز رهایی به خاطر عهد  توانیم مطمئن باشیم که روح بر اساس عهد خدا بود، ما نیز می   اشهاولی

را در سرسپردگی به معیار شریعت موسی    اولیة خود   اث درست همانطور که اسرائیل میرکند.  تازه در مسیح مُهرمی 

شود، در میراث روح  دریافت کرد، ما نیز به همان شکلی که شریعت موسی در پرتو مکاشفة عهد جدید اعمال می 

العادۀ  العادۀ خدا اعطا شد، میراث ما نیز با قدرت خارق همانطور که میراث اسرائیل توسط قدرت خارق   کنیم.زندگی می 

و درست همانطور که همة اسرائیل سهمی در میراث ملی خود داشتند، پیروان مسیح از هر قوم و ملتی  ا نازل شد.  خد

 القدس برخوردارند.  بر زمین نیز، از میراثی مشترک در روح 

کاربرد مسیحی میراث سبطی اسرائیل نه تنها به آنچه مسیح در تاسیس پادشاهی خود انجام داد و بر شرایط  

کند، بلکه همچنین امید ما به میراثی را که در تکمیل پادشاهی او دریافت  ما در طی تداوم پادشاهی او نگاه می کنونی  

 کند. خواهیم کرد را نیز تقویت می 

 

 تکمیل 
، من و شما امیدی قطعی داریم که وقتی عیسی برگردد، او بر »آسمانی جدید و  ۱:  ۲۱بر اساس مکاشفه  

کرده به آتش پاالیش خواهد شد، شریر از بین خواهد رفت، و  آفرینش سقوط کرد.    زمینی جدید« حکمرانی خواهد 

در مکاشفه  اما این آفرینش جدید، تنها به مسیح تعلق ندارد.  پادشاهی خدا در سراسر آفرینش گسترده خواهد شد.  

خلقت  خواهد شد.«    آموزیم که خدا در آن روز عظیم اعالم خواهد کرد: »هرکه غالب آید، وارث همه چیز می   ۷: ۲۱

 جدید، میراث ابدی ما به عنوان قوم خدا خواهد شد.  

 

،  مضمون میراث ملی در کتاب یوشع موضوع مهمی است و برای ما به عنوان مسیحیان امروزی، مفاهیم زیادی دارد

داده بود،  یعنی سرزمینی که خدا به ابراهیم وعده  چون وعدۀ سرزمین فقط تا حدی در روزگار یوشع محقق شده بود.  

خوانیم:  می   ۱۳: ۴در رومیان  بینیم از نظر جغرافیایی به سرزمین کنعان محدود نبود.  همانطور که در کتاب یوشع می 

«  . یمانداده نشد بلکه از عدالت ا  یعتکه او وارث جهان خواهد بود، از جهت شر  یااو، وعده  یتو ذر  یمبه ابراه  یراز»

ها برای غیر یهودیان  تمام جهان! ... و این وعده  –  ابراهیم وارث جهان خواهد شدگوید که پولس در اینجا به ما می 

ها را با ایمان به مسیح دریافت کردند، که خود او  هم محقق شد، که در جسم از نسل ابراهیم نیستند، اما این وعده

ر زمان یوشع دریافت کرد، تنها  بنابراین، چیزی که ابراهیم دریافت کرد و چیزی که اسرائیل داز نسل ابراهیم است. 

در مسیح محقق شد، و به  ،  تر بود که خدا به ابراهیم وعده دادتر، بزرگتر، و کامل تصویر کوچکی از سرزمینی عظیم

در نهایت، زمانی که مسیح برگردد، نه تنها در کنعان سلطنت  طور کامل در بازگشت ثانوی مسیح محقق خواهد شد.  
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حکمرانی خواهد کرد و ما    – ها و زمین جدید  آسمان   – زمین خواهد شد و بر تمام آن    خواهد کرد، بلکه وارث کل

 هم با مسیح تا ابد سلطنت خواهیم کرد. 

 کشیش شریف گندی  -

 

دوزد که در  به همین دلیل، پنج مضمون اصلی در این بخش از کتاب یوشع، چشمان ما را به امیدی می 

اقتدار االهی زیربنای کاری بود که یوشع در زمان خود انجام داد، زمانی  همانطور که  تکمیل پادشاهی مسیح داریم.  

همانطور که میراث اسرائیل با عهد خدا  که عیسی در جالل برگردد نیز فرمان خدا را تمام و کمال انجام خواهد داد.  

ث اسرائیل را مطابق  . همانطور که یوشع میران شده استتضمین شد، میراث نهایی ما نیز با عهد تازه در مسیح تضمی 

با معیار شریعت موسی تقسیم کرد، هر پیرو مسیح نیز در جهان آینده کامال مطابق تصویر مسیح خواهد بود و معیار  

العادۀ  تملک میراث اسرائیل توسط آنها ناشی از قدرت خارق همانطور که  تمام مکاشفات االهی را محقق خواهد ساخت.  

و همانطور که  خدا بود، وقتی که مسیح برگردد نیز خدا قدرت خود را بیش از هر زمان دیگری نشان خواهد داد.  

شان را در جهان  میراث ابدیشد، همة کسانی که در مسیح قرار دارند نیز  میراث اسرائیل شامل همة اسرائیل می 

 ده دریافت خواهند کرد. آین 

 

 گیری نتیجه 
دیدیم که  در این درس ما میراث سبطی اسرائیل در دومین بخش عمدۀ کتاب یوشع را بررسی کردیم.  

چطور نویسندۀ ما با توصیف سرزمین اسرائیل هم در کرانة باختری و هم در ماوراءالنهر، اولویت را به مرزهای اولیة  

ارث ویژۀ سبطی در روزگار یوشع را نیز هم در    تقسیم سهم  و همچنین دیدیم که نویسندۀ ما میراث اسرائیل داد.  

با توصیف اینکه چطور اسرائیل در روزگار    و دیدیم که نویسندۀ ماگرفت.  ماوراءالنهر و هم در کرانة باختری در نظر  

در نهایت به کاربرد مسیحی این بخش از کتاب  ترویج داد. اتحاد ملی را در میان اسباط اسرائیل  یوشع متحد ماندند، 

 یوشع در پرتو تاسیس، تداوم، و تکمیل پادشاهی مسیح نگاه کردیم.  

طبان خود نشان داد که تایید آنچه خدا تحت راهبری یوشع انجام داد، چقدر  نویسندۀ کتاب یوشع به مخا

  دانیم که عیسی ما میو امروزه ما نیز به عنوان پیروان مسیح باید همین کار را انجام بدهیم.  برای آنها اهمیت دارد.  

و به  کنیم.  قدس زندگی می الما هر روزه با نوبر این میراث در روحمان را تضمین کرده است.  میراث ابدی   ترپیش 

او در جایگاه شایستة خود به عنوان وارث همه  در آن روز،  ایم که مسیح در جالل خود برگردد.  روزی چشم دوخته 

میراث عظیم خلقت جدید را تا ابد، در میان همة آنانی که به او اطمینان کردند تقسیم خواهد  چیز قرار خواهد گرفت و  

 کرد. 
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 نامه واژه 
پیدایش با او عهد   ۱۷و   ۱۵های پاتریارک عهد عتیق، پسر تارح، پدر قوم اسرائیل که خدا در باب ابراهیم: 

 شمار و یک سرزمین ویژه داد.  های بی بست و به او وعدۀ نسل 

 اصطالحی عبری به معنای »سهم« یا »قلمرو«؛ گاهی نیز به میراث مرتبط شده است. خِلِک:  

 هایی در غرب رود اردن که خداوند به عنوان میراث به اسرائیل وعده داده بود.  زمین   کرانة باختری: 

شناسی آغاز شده؛ زمانی که مسیح باز خواهد گشت و هدف نهایی  سومین و آخرین مرحله از آخرت تکمیل:  

 خدا برای تمام تاریخ را محقق خواهد کرد.  

ده؛ دورۀ پادشاهی خدا بعد از ظهور اولیة مسیح و پیش  شناسی آغاز ش مرحلة دوم یا میانی از آخرت   تداوم:

 از پیروزی نهایی او. 

آور که بین دو فرد یا گروهی از مردم، یا بین خدا و شخص یا گروهی از  یک قرارداد حقوقی الزامعهد:  

 مردم منعقد شده باشد. 

 سومین پسر هارون و کاهن اعظم در زمان موسی و یوشع؛ پدر فینحاس.   العازار: 

شناسی آغاز شده؛ به اولین ظهور مسیح و خدمات رسوالن و انبیای او اشاره  مرحلة اول در آخرت سیس:  تا 

 کند. می

 پسر اسحاق که رئیس خانوادگی دوازده سبط اسرائیل شد.یعقوب:  

تعبیر  توسط برادران حسودش به بردگی فروخته شد؛  محبوب پدرش؛  یازدهمین پسر یعقوب؛  یوسف:   با 

 پدر افرایم و منسی. های فرعون، در مصر به قدرت رسید؛  خواب 

از مرگ موسی که اسرائیل را به سرزمین وعده هدایت کرد، و میراث سبطی  یوشع:   راهبر اسرائیل بعد 

 اسرائیل را با صداقت بین آنها تقسیم کرد.  

 کردند. قبیلة الوی؛ به عنوان کاهنان به قوم اسرائیل خدمت می افراد الویان: 
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دهنده و نبی عهد عتیق که اسرائیلیان را در خروج از مصر هدایت کرد؛ مردی که خدا با او  نجات موسی:  

»عهد شریعت« ملی را منعقد کرد و کسی که ده فرمان و کتاب عهد را بر اسرائیلیان اِعمال کرد؛ همچنین در تبدیل  

 یئت عیسی همراه الیاس ظاهر شد. ه

 اسم عبری به معنای »میراث« ناخاال:  

 به آن اشاره شد.  ۳۱: ۳۱عهد تحقق در مسیح؛ اولین بار در ارمیا عهد تازه:  

تاریخ نجات   ها و زمین جدید: آسمان  از  آفرینش کامل و بی آخرین مرحله  زمانی که  نقص خواهد شد؛  ، 

 آنجا تا ابد در صلح و مشارکتی عالی با وی ساکن خواهند شد. پادشاهی ابدی خدا که قوم او در 

 شود. پسر العازار و نوۀ هارون؛ کاهن اعظم بعد از پدرش؛ به خاطر ایمان غیورانة خود شناخته می فینحاس:  

 سرزمینی که خدا وعده داد به عنوان میراث به ابراهیم و نوادگان او ببخشد. سرزمین وعده:  

ی شرق رود اردن که اسباط رئوبین، جاد و نیمی از سبط منسی در آنجا اجازۀ سکونت  هازمین ماوراءالنهر: 

 پیدا کردند. 

یا یک شاخة شرقی نیل که دیگر وجود ندارد، و یا وادی العریش که امروزه همچنان در شرق  وادی مصر: 

 پیدایش شناخته شده است.   ۱۵یکی از مرزهای سرزمین وعده که در باب نیل وجود دارد؛  


