
 
 اهلل القدوس  بسم 

تأمالت موجزة فى سفر يشوع  
 مقدمة :

كاتبه يشوع بن نوون  وووو لوا سفسوفار سرتاري،يو   
سون   30م  ويغطوى وووسرى  1426وكتب تقريبا سون   

 من تاريخ شعب سسرسئيا.
لقسووام  3لصوووا   يمكوون تقسوويم م  رووى  24سرسووفر 
 كاآلتى :

  : د،وا سرشعب  رى لرض كنعان وبدسي  القسم األول
 ( :12 - 1ص سرصرسع )

 يشوع  ووديث يشوع رلشعب.رتشجيع سررب   1ص  
 تجسس لريوا. 2ص  
 عبور سفردن. 4    3ص  

 سر،تان  وسرفصح  ورئيس جند سررب.  5ص
 سقوط لسوسر لريوا.  6ص
 ،يان  ع،ان  وسر زيم  فى عاى.  7ص
سالنتصووار علووى عوواى  وبنووا، سرمووةبح  وكتابوو   8ص

 سرتورسه وقرس،ت ا.
 ر على سرملوك  وويل  سرجبعونيين.سالنتصا  9ص
مسووواعدة جبعوووون  وسالنتصوووار علوووى  11  10ص

 ملوك آ،رين.
 بيان بارملوك سرةين ضرب م.  12ص

 ( :22 -  13تقسيم سفرض )ص القسم الثانى :
 - 13لنصب  سفسباط  ونصيب كاروب بون يفنو  ) ص
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19  :48  ) 
 (  50   49:  19نصيب يشوع ) 

 (  20تعيين مدن سرملجأ ) ص
 (  21رالويين ) صمدن س

عودة رلوبين وجاد ونصف سبط منسوى  روى شورقى 
 (  22سفردن  ومشكل  شبه مةبح سررب ) ص

ص ،طابات يشوع سف،يرة  وموته ) : القسم الثالث 
23   24) 

 (  23،طاب يشوع سفوا ) ص
،طابه سرثانى  وموته  ودفون عاوام يوسوف  ومووت 

 (  24لريعازسر رئيس سرك ن  ) ص 
 

 :  دروس من السفر
سنواوا لن نركز تأمالتنا فى ثالث مواور  سرموور 
سفوا : ماةس يعلمنا سرسفر عن هللا؟ وسرثوانى : ش،صوي  
سشوووع بوون نووون. وسرثارووث : مبووادى، مست،لصوو  موون 

 سرسفر.
 ماذا يعلمنا السفر عن هللا ؟ -أوال  

يعلمنووا سرسووفر سركثيوور عوون صووفات هللا  نأ،ووة من ووا : 
درة هللا  وصووووال  هللا  لمانوووو  هللا  وقدسسوووو  هللا  وقوووو

 و،الص هللا.
 لمان  هللا : -  1

قبا لعوسم طويلو  كوان سروعود قود لعطوى بوأن شوعب 
سسرسئيا سوف يمتلك لرض سرموعد. وقد توأ،ر توقيو  
وةس سروعد بسوبب ،طيو  سسنسوان وعصويانه  أيور لن 
 تدبير هللا ال يمكن  بطاره ن ائيا  وواوو سروعد يتوق .

برسويم بميالد سسوو   ووكوةس + وكةس كان وعد هللا س
 وعد هللا بار،الص.

 وال يمكن لن وعدس هلل يسقط لبدس.
 قدسس  هللا : -  2

ويا ر وةس فى دينونته على سوكان سروبالد سفصوليين 
ويث سمتأل مكياا  ثم م. وكان شعب سسورسئيا ووو لدسة 

 عقاب هللا.
كما تا ر فى  صورسر هللا ليضوا علوى لن تكوون لدسة 

"وقواا    ويوث ال بود لن يتقودس سرشوعب  دينونته مقدس
يشوع رلشعب تقدسوس الن سررب يعما أدس في وسوطكم 
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. وفوووى  صووورسره علوووى لن تكوووون (5: 3) " عجائوووب
سرورب مقدسو   ولن سسورسئيا رون يونجح  ال  ةس سنتوزع 
من وسطه كا ماوو شرير ) قصو  ع،وان بون كرموى 

 .(وسر زيم  لمام عاى
يقبووا سر،وواطى، + وركوون هللا سرووةى ال يقبووا سر،طيوو  

سرتائوووب سروووةى يوووأتى  ريوووه ب يموووان )رسوووواب سرزسنيووو  
 .و يمان ا(

 قدرة هللا : -  3
ويث هللا وو سرضوابط سركوا  وووو سروةى ،لو  سرعوارم 
ويعتنى به ويوكمه. ف و سرةى يش  ن ور سفردن ريعبور 

 شعبه.
ووووو سرووةى يوقووف سرشوومس وسرقموور يومووا كووامال. 

ن ببووورد وووسروووةى يقوووةف سرملووووك سر،مسووو  سرغاضوووبي
 (13   11:  10كاروجارة )

وسرجميا جدس لن هللا يست،دم قدرته مع سسنسان وريس 
 عليه  ووو سرةى عما كا وةه سرمعجزست ر،ير لوالده.
وركن هللا ال يبةر فى سرمعجزست  با البود مون وكمو  

 (.توقف سرمنرلمعجزة )

 صال  هللا : -  4
ا وصال  هللا يعنى لنه يعطى سسنسان بس،ا، لكثر مم

( ورقود لعطوى مثا فعل  سرساع  سروادي  عشوريستو  )
 هللا شعب سسرسئيا لرض سرموعد على ستساع ا.

 ،الص هللا : -  5
و سم يشوع يعنى )سررب وو سر،الص( ووو سرصيغ  

فاررب ووو   سم يسوع سرةى وو فوق كا  سم.السرعبري   
سرةى ،لص شعب سسرسئيا مون عبوديو  لرض مصور  

سئ م  ووو سرةى ،لص م من ووو سرةى ،لص م من لعد
 سرموت فى ن ر سفردن ولد،ل م لرض سرموعد.

 
 يشوع بن نون : -ثانيا 

وسنقتصر ونا علوى تنواوا ثوالث نقواط ووى: يشووع 
هللا مسوبقا ر،دمتووه   هرموز رلسويد سرمسوويح  وكيوف لعوود

 وبعض صفات يشوع.
 يشوع رمز رلسيد سرمسيح : -1

 + سالسم سرمشترك.
 + سرغلب  وسالنتصار.
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 سرعبور  رى لرض سررسو .  + 
 + سرموب  سررعوي .

 + سرمعجزست.
 + ترك وري  سال،تيار.

 +  ،تيار سسثنى عشر وجر من ن ر سفردن.
 ته :م عدسد يشوع ر،د -2

 + مرسرة سرعبودي   وسفرم فى لرض مصر.
+ بنوته ريوسف  وصفات يوسف سرتى كانت عااموه 

 مع م.
 + سرتلمةة على موسى سرعايم.

 ،تباره لعماا هللا وعجائبه.س+  
+ كلمات سرتشجيع سردسئم  من سرسيد سرورب  وتطمينوه 
لنه معه ال يتركه وال ي مله  ولنه سيكون معه كما كان 
مووع موسووى  ويشوووع ،يوور موون يعوورف معنووى وبركوو  

 وجود هللا مع موسى سرةى كان يرسفقه كاله.
رووى  نووت وكوا وووةس سرشوعب ل" قوم سعبوور ووةس سالردن 

. كوا (سورسئيا ي ربنوي  )لنا معطي ا ر م  ل  رض سرتيسف
عطيتوه كموا كلموت لقودسمكم ركوم لموضع تدوسه بطون 

يام وياتك كموا لنسان في وج ك كا   موسى... ال يقف  
تركووك.  لوملووك وال لكووون معووك ال لكنووت مووع موسووى 

رض سرتوي نت تقسم ر ةس سرشعب سفلنك  تشدد وتشجع ف
دد وتشوجع مرتوك تشولموا  لعطي م..   لن  لبائ م  ولفت آل

ر ووك معووك ويثمووا  ن سروورب ال تروووب وال ترتعووب ف
 .(9   8   6   5   3   2:  1تةوب" )

+ سرسند سرعايم )رئيس جند سررب( لى سرسيد سرمسويح 
 ره سرمجد سرةى ا ر ره .

 بعض صفات يشوع : -  3
 + سسيمان سركاما.

 + سرطاع  بال تردد.
 + سرشجاع  وعدم سر،وف.

فووى ع ووده مووع + سرصوودق وعوود سرنكوووث بارع وود )
 سرجبعونيين(

روى  "وين تقرب مون مدينو  ركوي توارب وا سسوتدع ا  
رووى سرصوولح وفتوووت رووك فكووا  جابتووك لن  سرصوولح. فوو

سرشعب سرموجود في ا يكون رك رلتسو،ير ويسوتعبد روك" 
 (11   10:  20)تث  
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وبسووبب م،ارفوو  شوواوا ر ووةس سرع وود بعوود وووةس سروقووت 
ع  بسنين طويل   ودثت مجاع  فى ع د دسود وقتا سوب

يوام دسود ثوالث سونين ل"وكان جوع في  من بيت شاوا  
سن  بعد سن  فطلوب دسود وجوه سرورب فقواا سرورب ووو 

نوه قتوا سرجبعوونيين" جا بيت سردما، فجا شاوا وفف
 (2   1:  21صم   2)

 + توما سرمشاق دون تةمر.
 + وفا سرناموس وتقديسه.

 بعض المبادىء المستخلصة من السفر : -ثالثا  
ة هللا ال تعفى سسنسوان مون سرقيوام بودوره لن قدر   -  1

 )سردورسن  وسروروب(.
 وتمي  سسيمان سرةى يؤدى  رى سرطاع  سركامل . -  2

 با  ن قوة سسيموان تجعلنوا نورى موا ال يورى )تقسويم
 (." 15" سفرض قبا ل،ةوا  

+ سسيمان يكورم هللا  وركون عودم سسيموان ال يكرموه. 
 دم سسيمان.ورةرك فاهلل يكرم سسيمان ويدين ع

مواتوس ونسووس  وبقوى  13جوسسيس فوى عودد   10سا  
يرينووا لن سرنوواس يووةكرون  11يشوووع وكارووب. وعووب 

 ب يمان م.
وكارب ليضا باسيموان ل،وة ميرسثوه )مدينو  وبورون( 

: 15(  ول،ضعت بعود ووةس )13:  14قبا لن ت،ضع )
13   14.) 

"بااليمان رسوواب وسبب ،الص رسواب وو سسيمان  
لك مع سرعصاة سة قبلت سرجاسوسين بسالم" سرزسني  رم ت 

 (31:  11)عب 
 (.،لف تابوت سرع دضرورة تبعي  سررب ) -  3
 12ضرورة تةكر نعم هللا علينا وموسقفوه معنوا )  -  4

 وجر من قاع ن ر سفردن(
: 5ضرورة تقديس بيت سررب سرةى يتوسجد فيه )  -  5
15) 
 عدم سالست،فاف بافعدس،  و ال فاالنكسار. -  6
ريس معنوى سالنكسوار مورة سالستسوالم وسرتوقوف   -  7

 عن سرج اد.
ضوورر سر،طيوو  يعووم سرفوورد وسرجماعوو  )،طيوو   - 8

ع،ان بن كرمى( وسوس، ونا لو فيما وودث موع ونانيوا 
( تا ر رنا سرجدي  سرتوى يناور 11 -  1:  5وسفيرة )لع  
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 ب ا هللا  رى سر،طي  فى وسط لوالده(.
يسولب ل" ومثا عا،ان من يسلب سرعشوور مون سرورب  

نكم سوولبتموني فقلووتم بووم سوولبناك فووي  نسووان هللا فووسس
نتم سواربون ووةه لياي   سرعشور وسرتقدم . قد رعنتم رعنا و

 (9   8: 3مال م  كل ا" )سف
كثيرس ما يقاوم سسنسان سرتجربو  سركبيورة  وركنوه   -  9

 يقع فى سرصغيرة بسبب سالست ان  )ع،ان بن كرمى(
ع علووى ضوورورة وجووود ووودف وسضووح يشووج - 10

 سرج اد.
 عدم سررضى بأنصاف سرولوا. -  11
 ضرورة سرمثابرة فى سرج اد. -  12
 ضرورة سرصالة. -  13
 ضرورة سرتمسك بكلم  هللا : -  14
نمووا كوون متشووددس وتشووجع جوودس ركووي تووتوفا رلعمووا  " 

مورك ب وا موسوى عبودي ال لوسب كا سرشوريع  سرتوي  
 تما عن ا يمينا وال شوماال ركوي تفلوح ويثموا توةوب. ال
يبر  سفر وةه سرشريع  من فموك بوا تل وي فيوه ن وارس 
وريال ركي تتوفا رلعما وسب كا ما ووو مكتووب فيوه 

 (8   7: 1نك وينئة تصلح طريقك ووينئة تفلح" )ف
 وري  سسنسان ومسئوريته.  -15


