
  درس چهل و چهارم
  يوشع و سرزمين كنعان

  يوشع
  

خواهد هر يك از شـما راه عـدالت را           در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي      . سالم بر شما شنوندگان عزيز    
 كرده است، درك كرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باشـيد برنامـه خـود را                        تعيينكه او خود    

  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالتوشحاليم از اينكه باري ديگر برنامه بسيار خ. كنيم آغاز مي
 در  .هاي انبيا است به پايـان رسـانديم        در برنامه گذشته بررسي تورات موسي را كه اولين كتاب در نوشته           

ين ديديم  با اينحال همچن  . تورات مقدس خوانديم كخ چگونه دنيا وارد اين دنيا شد و با خود لعنت به همرا آورد                
آدم را از لعنـت      اي به اين خواهد فرستاد كـه بنـي         دهنده كه خداوند خدا، بر طبق نقشه عالي خود وعده داد نجات          

خدا براي انيكه نقشه خود را پيش ببرد، ابراهيم را فرا خواند تا خانة پدري و وطـن خـود را                     . گناه خواهد رهانيد  
صد داشت از ابراهيم نسلي جديد بوجود آورد كه از آن نـسل             خدا ق . ترك كند و به سرزمين كنعان مهاجرت كند       

پس از اينكه ابراهيم به سرزمين كنعان رسيد، خدا باري ديگـر بـه او ظـاهر شـد و بـه او            . دهنده ظهور كند   نجات
سرزمين كنعان كه اكنون در آن غريبي، آن را روزي به نسل تو خواهم بخشيد تا ملك آنها باشـد                    چنين وعده داد،    

بسته بـود بجـا آورد، و سـرزمين         امروز خواهيم ديد كه چگونه خدا عهدي را كه سالها پيش با ابراهيم              » !ه ابد تا ب 
كنعان سرزميني است كـه امـروزه فلـسطين يـا اسـرائيل ناميـده               . كنعان را به فرزندان ابراهيم، اسرائيل تسليم كرد       

  .شود مي
نگريـست    موسـي در حاليكـه بـه كنعـان مـي           در برنامه گذشته، در باب آخر تورات شنيديم كه چگونـه          

خدا يوشـع را تعيـين كـرد تـا          . پس از وفات موسي، يوشع كه دستيار او بود، رهبر جديد اسرائيل شد            . درگذشت
هاي  ويژگي خاص يوشع اين بود كه او به تمام وعده         . تا كنون چند بار به يوشع برخورديم      . جايگزين موسي شود  

يوشع يكي از دو جاسوسي بود كـه پـس از           .  اكثر قوم اسرائيل به ايمان نداشتند      خدا ايمان داشت، حتي زماني كه     
اسرائيل آماده بودند او را سنگسار كننـد، تنهـا بـه ايـن       بني. رسيدن اسرائيل به مرزهاي كنعان به خدا ايمان داشت        

ز خـواهيم كـه همـان    امـرو . خاطر كه آنها را تشويق كرد به خدا ايمان آورند و زمين كنعـان را از آن خـود كننـد        
و آنهـا را بـه       كسي بود كه خدا وي را برگزيـد تـا رهبـر آنهـا باشـد                  يوشعي كه اسرائيل چهل سال پيش رد كرد       

  ! سرزمين كنعان ببرد
مقدس ميان تـورات و مزاميـر قـرار          كتاب يوشع كه امروز از آن براي شما قرائت خواهيم كرد، در كتاب            

اي را كه سالها پيش به ابـراهيم داده بـود جامـه عمـل                كه چگونه خدا وعده   دهد   كتاب يوشع به ما نشان مي     . دارد
زمين غربت تو، يعني زمين كنعان را، به تـو و بعـد از تـو بـه ذريـت تـو بـه        «: پوشاند، هنگامي كه به او گفت      مي
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عـالوه بـر ايـن    . در بيابان آواره بودنـد آنها هنوز . در اين زمان اسرائيل هنوز براي خود سرزميني نداشت      
بااينحال، خداي قـادر    . آور پيكر و رزم   سرزمين كنعان كه قرار بود انها آن را تصاحب كنند پر بود از انسانهاي غول              

  .اسرائيل بدهد آورشان نابود كند و آن سرزمين را به بني م قصد داشت ساكنان كنعان را به خاطر گناهان شر
اسرائيل به آن سرزمين داخـل شـدند و بـر سـاكنان غلبـه كـرده و آن را           ببينيم چگونه يوشع و بني    اكنون بياييد      

  : گويد مقدس در باب اول يوشع مي  كتاب.تصاحب كردند
و واقع شد بعد از وفات موسي، بندة خداوند كه خداوند يوشع بن نون، خادم موسـي را خطـاب كـرده،                        

 پس االن برخيز و از اين اردن عبور كن، تو و تمامي اين قوم، به زمينـي                  .موسي بندة من وفات يافته است     « گفت
ام، چنانكـه بـه    ايي كه كف پاي شما گذارده شود به شـما داده جهر . دهم اسرائيل مي  كه من به ايشان، يعني به بني      

بـزرگ بـه طـرف      از صحرا و اين لبنان تا نهر بزرگ يعني نهر فرات، تمامي زمين حتيان و تا درياي                  . موسي گفتم 
چنانكه . هيچكس را در تمامي ايام عمرت ياراي مقاومت با تو نخواهد بود           . حدود شما خواهد بود   مغرب آفتاب،   

قوي و دلير باش، زيرا كـه تـو         . ا موسي بودم با تو خواهم بود؛ تو را مهمل نخوام گذاشت و ترك نخواهم نمود               
آيـا تـو را امـر       . خوردم كه به ايشان بدهم خواهي سـاخت       اين قوم را متصرف زميني كه براي پدران ايشان قسم           

، 6-1(» .نكردم؟ پس قوي و دلير باش؛ مترس و هراسان مباش زيرا در هر جا كه بروي يهوه خداي تو با توسـت                     
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 فرستاد و آنها را مأمور      گويد كه چگونه يوشع دو جاسوس به سرزمين كنعان         مقدس مي  پس از اين كتاب     
رفتنـد و شـهر اريحـا و        اين دو جاسوس    » . را به دقت نگاه كنند، به طور خاص شهر اريحا          ساخت تا آن سرزمين   

اين دو جاسوس تمـام شـب را        . ديوارهاي مستحكم و بلندي را كه به دور آن بنا شده بود به دقت بررسي كردند               
از مردم اريحا جاسوسـان     با اينحال، برخي    . اي به نام راحاب ماندند     در اريحا پنهان شده بودند، و در خانة فاحشه        

اسـرائيل بـراي     برخي از بنـي   «بالفاصله پادشاه را خبر دادند كه       . اسرائيلي را ديدند كه به خانة راحاب وارد شدند        
پادشاه سربازاني را به خانه راحاب فرستاد تا آنها را دستگير كند، اما راحـاب آنهـا در                  » .اند جاسوسي به شهر آمده   
  .پشت بام مخفي كرد

دانم  مي«:  اينكه سربازان خانه راحاب را ترك كردند، راحاب جاسوسان را صدا زد و به آنها گفت                پس از   
دانم كه خداي شما شهر ما و تمام سرزمين كنعـان را بـه     همچنين مي . كه خداوند خداي شما خداي حقيقي است      

اند كه چگونه خـدا      يرا شنيده ترسند، ز   تمام مردم اين سرزمين به شدت از شما مي         .دستان شما تسليم خواهد كرد    
ايمان دارم كه خداوند خـداي      . درياي سرخ را مقابل شما گشود و چگونه تمام دشمنان شما را هالك كرده است              

كنم كه سوگند ياد كنيد هرگاه بر اين شهر غلبه كرديـد، مـن و          بنابراين، از شما تمنا مي    ! شما، خداي حقيقي است   
هنگامي كـه خـدا شـهر شـما را بـه            «دو جاسوس پاسخ دادند،     » ! از مرگ برهانيد   ام را حفظ كنيد، و ما را       خانواده

  ».كند، از تو و تمام كساني كه در خانة تو هستند حفاظت خواهيم كرد دستان ما تسليم مي
اسرائيل براي وارد شدن بـه سـرزمين كنعـان بايـد از رود            دهد كه بني   مقدس شرح مي   در باب سوم كتاب     

توانـستند از آن     چگونه جمعيت دو يا سـه ميليـون نفـري مـي           . ما رود اردن عميق و عريض بود      اردن عبور كنند، ا   



عبور كنند؟ پاسخ بسيار ساده است، زيرا خداوند خداي قادري كه از ميان درياي سرخ راهي بـراي آنهـا گـشوده                      
از ايـن رو از ميـان       . رود اردن اسرائيل گشود، اين بار از ميان        خدا باري ديگر راهي براي بني     ! بود تغيير نكرده بود   

مـردم  . اسرائيل از رودخانه گذشتند، و مقابل شهر بزرگ اريحا رسـيدند           تمام بني . آبها بر روي زمين خشك رفتند     
  .توانست خارج شود توانست داخل شود و نه كسي مي نه كسي مي. هاي شهر رابسته بودند اريحا دروازه

كه هنگامي كه يوشع نزديك اريحا بود، سر خود را برافراشـت            گويد   مقدس به ما مي    در باب پنجم، كتاب     
» آيا دوست ما هستي يـا دشـمن؟  «يوشع از او پرسيد،   . و مردي را شمشير به دست ديد كه مقابل او ايستاده است           

سپس سردار لشكر خـدا بـه يوشـع         . يوشع مقابل او به زمين افتاد     » !من سردار لشكر خداوند هستم    «او پاسخ داد،    
نعلين خـود را بيـرون      و يوشع   » .اي مقدس است   نعلين خود را از پايت بيرون كن، زيرا جايي كه ايستاده          « فت،  گ

  .كرد
تـا حـدي خـود را       زد؟ او خود خداوند بـود كـه          دانيد چه كسي با يوشع حرف مي       دوستان عزيز، آيا مي       

اهيم طاهر ساخت و با او سخن گفت، و در          قبالً هم ديديم كه خدا خود را همچون انسان بر ابر          ! ظاهر ساخته بود  
بينيم كه چگونه خدا همچون سرداري قدرتمند در حاليكه شمشيري           و اكنون مي  . بوتة مشتعل بر موسي طاهر شد     
  ! به دستش بود به يوشع ظاهر شد
  : پس خداوند خدا به يوشع گفت

 يعني همه مردان جنگي، شـهر       پس شما . ببين اريحا و ملِكَش و مردان جنگي را به دست تو تسليم كردم            
و هفت كاهن پيش تـابوت، هفـت كرنـاي          . را طواف كنيد، و يك مرتبه دور شهر بگرديد، و شش روز چنين كن             

و چـون بـوق يوبيـل       . يوبيل بردارند، و در روز هفتم شهر را هفت مرتبه طواف كنيد، و كاهنـان كرناهـا بنوازنـد                  
ي قوم به آواز بلند صدا كنند، و حصار شهر به زمين خواهد افتـاد، و      كشيده شود و شما آواز كرنا را بشنويد، تمام        

  ) 5-2:6يوشع ( ».هر كس از قوم پيش روي خود برآيد
  . سپس خداوند سخنان خود با اشعيا را به پايان رسانيد

سپس يوشع به   . اسرائيل رفت و هرآنچه را كه خداوند به او فرمان داده بود گفت             بالفاصله يوشع نزد بني   
تا زماني كـه بـه شـما فرمـان     «اما به آنها گفت،    . نها فرمان داد تابوت عهد را بردارند و يكبار شهر را طواف كنند            آ

پس از اينكه يكبار شهر را      » .توانيد فرياد بزنيد   سپس مي . اي حرف نزنيد تا زماني كه بگويم فرياد بزنيد         ندادم كلمه 
در روز دوم، شـهر را طـواف كردنـد و بـه             . نجا سـپري كردنـد    طواف كردند، به اردوگاه بازگشتند و شب را در آ         

    . خداوند به آنها گفت در شش روز اول چنين كنند. اردوگاه بازگشتند
پـس از اينكـه بـراي       . اما در روز هفتم، به هنگام ظهر برخاستند و براي بار هفتم شهر را طـواف كردنـد                   

صدا زنيد زيرا   «سپس يوشع به تمام جمعات فرمان داد،        . دندهفتمين بار به دور شهر گشتند، كاهنان بر كرناها دمي         
  )16:6يوشع (» !خداوند شهر را به شما داده است

اسرائيل صداي كرناها را شنيدند، بـه صـداي بلنـد فريـاد زدنـد، و ديوارهـاي دور شـهر                      هنگامي كه بني    
اسرائيل بر اولـين شـهر در        ع و بني  بينيم كه بدينسان يوش    و مي . سپس مردان اسرائيلي وارد شهر شدند     ! فروريخت



اش، همانگونـه كـه آن دو        در آن روز تمام مردم اريحا مردند، جز راحـاب و خـانواده            . سرزمين كنعان غلبه كردند   
از بـت پرسـتي توبـه كـرده بـود و بـه خـداي                خانة راحاب فرو نريخت، زيرا او       . جاسوس به او قول داده بودند     

  .اسرائيل ايمان آورده بود
و مستحكم غلبه كنند و به سرزميني كه خدا بـه           اسرائيل توانستند بر اين شهر حصاردار        وشع و بني  چرا ي   

خدا با آناني اسـت كـه بـه         . آنها بر آن غلبه كردندزيرا به كالم خدا ايمان داشتند         آنها وعده داده بود داخل شوند؟       
 زنده ماند زيرا او نايستاد و تنها قـدرت خـدا         چرا راحاب همراه با مردم شهر اريحا نمرد؟ او        . كالم او ايمان دارند   

ايـن همـان چيـزي اسـت كـه      . را مشاهده نكرد، بلكه به او ايمان آورد تا جاييكـه بـه قـوم خـدا همكـاري كـرد       
  :گويد مقدس به ما مي كتاب

به ايمان راحاب فاحشه بـا      . به ايمان حصار اريحا چون هفت روز آن را طواف كرده بودند، به زير افتاد              «  
بدون ايمان تحصيل رضامندي او محال است،       .... سوسان را به سالمتي پذيرفته بود     صيان هالك نشد، زيرا كه جا     ع

» .دهـد  زيرا هر كه تقرب به خدا جويد، الزم است كه ايمان آورد بر اينكه او هست و جويندگان خود را جزا مـي                      
  )6، 31، 30:11عبرانيان (

ي از كتاب يوشع را براي شما شرح دهيم، اما افسوس كه وقت بـا               توانستيم داستانهاي بيشتر   اي كاش مي    
دهد كه چگونه خدا در كنـار يوشـع و اسـرائيل            شرح مي جان كالم اينكه ، بايد بدانيد كه اين كتاب          . ما يار نيست  

ن رو در  از ايـ .بود، و چگونهسرزمين كنعان را همانگونه كه به آنها وعده داده بود، شهر به شهر به آنها تسليم كرد       
خداوند تمامي زمين را كه براي پدران ايشان قسم خورده          «: گويد مقدس مي  باب بيست و يك كتاب يوشع، كتاب      
خداوند جميع دشمنان ايـشان     !....خداوند ايشان را از هر طرف آرامي داد       !.... بود كه به ايشان بدهد به اسرائيل داد       

  )44، 43:21يوشع (» !را به دست ايشان سپرد
ن عزيز، آيا خدا آنچه را كه سالها پيش به ابراهيم وعده داده بود به انجام رسانيد؟ آيا خـدا همانگونـه كـه                        دوستا 

اي كه بدهد انجام خواهد داد، حتـي         هر وعده ! خدا امين است  ! گفته بود سرزمين كنعان را به اسرائيل بخشيد؟ بله        
اسـرائيل مهربـان باشـد و        اشـت نـسبت بـه بنـي       خداوند خدا دوست د   . تأخير كرده است  اگر انسان گمان كند او      

همانگونـه كـه    . سرزمين پر از بركت كنعان را به آنها ببخشد، اما از سويي ديگر منتظر بود آنها به او توكـل كننـد                     
اسرائيل ژيش از اينكه به آنچه خدا به آنها وعده داده بود ايمان آورند سالهاي بسياري را بيهوده سپري                    ديديم، بني 

  .هاي خدا ايمان نداشتند دران آنها بركات سرزمين كنعان را به ارث نبردند، زيرا به وعدهپ. كردند
مقصود ما اين نيست كه آيا به وجود خدا ايمان داريد يا اينكـه آيـا                شما چطور؟ آيا به خدا ايمان داريد؟          

: ان پاسخ دهيد اين اسـت     سؤالي كه بايد بد   ! داند كه خدا وجود دارد و يكي است        شيطان نيز مي  . خدا واحد است  
كنيـد؟ آيـا     آيا به خود خدا ايمان داريد؟ آيا او را دوست داريد؟ آيا با تمام وجود خود به كـالم خـدا توكـل مـي                        

القدس را   چيزي در نظر دارد؟ آيا شما زندگي ابدي و روح         آورند چه    دانيد خدا براي كساني كه به او ايمان مي         مي
كند داريد؟ اكثر انـسانها ايمـان دارنـد كـه            ص به خبر خوش او به وي عطا مي        كه خدا به هنگام ايمان آوردن شخ      

دانند و به آنها ايمـان دارنـد بـسيار           هاي پرارزش خدا را مي     اما، در كمال تأسف كساني كه وعده      . خدا وجود دارد  



كت دهـد، امـا     خواهد فراتر از تصور شما به شما بر        شنوندگان عزيز، خدا شما را دوست دارد و مي        . اندك هستند 
  : گويد مقدس در اين باره مي كتاب! بايد كالم او را بدانيد، به آن ايمان بياوريد و آن را بپذيريد

  
چيزهايي را كه چشمي نديد و گوشي نشنيد و به خاطر انساني خطور نكرد، يعني آنچه خدا بـراي                   «

دا كنيد آناني را كه به ايمان و صبر         كاهل مشويد بلكه اقت   «) 9:2قرنتيان  1(» .دوستداران خود مهيا كرده است    
  ) 12:6عبرانيان (» .باشند ها مي وارث وعده

  .خدا به شما بركت دهد...... از اينكه به برنامه ما گوش داديد سپاسگذاريم
  : مقدس توجه نماييد كننده از كتاب به اين كالم دلگرم

  
  )12:6عبرانيان (» .باشند ها مي ث وعدهكاهل مشويد بلكه اقتدا كنيد آناني را كه به ايمان و صبر وار«
  
  
  
  

   
  
  
     

 


