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مقدمة  :من هم القضاة ؟ هؤالء القضاة الذين ظهروا في الفترة ما بين موت يشوع وبدء عصر امللوو فكوان احاوا
هو هللا ويرسل أحكامه عن طريق هذا القاض ي .بمعنى أن هللا هو امللك احاقيقي للشعب  ،يعمل خالل رئوس الههةو
ُمبلغ للمقاصود للهيو ويرسول أحكاموه عون طريوق القاضو ي .وكوان كول سوبد يودبر هموورا احباصو بوه بواسو رئوس
السبد .أما ألامور الهبرى التي تم احجماع على مستوى جميع ألاسباط أو بعضها ً
معا محارب ألاعداء والتخلص
موون ريووره ويووؤة خاصو املةحوورفين ه ووى العبوواةة الواريو ويقوووة املعووار وود ألامو  .كووان هللا هووو الووذم ُيقووي القاضو ي،
ً
غالبا ما كان ُيةظر للقاض ي مخلص ،يةقذ الشعب من س وة الواريين خالل التوب والرجوع ه ى هللا.
الفرق بين امللك والقاض ي - :ل يهن احاه وراثي - .ل يهن له أجوور أو رواتوب - .لو يهون لهو حوق جموع الضورائب
أو تسووبير الةووا  - .ل و يهوون له و سوول سوون القوووارين بوول الوودفاع عوون القوووارين املو وووع موون هللا - .ل و يهوون حه و
ً
مةحصرا في سبد واحد.
القضاء
كاتب السفر :كاتب هذا السفر علوى هوو صوموئيل الةبوي موا جواء فوي التقليود ال ووةم والهرسو ي القودي  .وقود أ هود هوذا
ُ
ُ
شهاةة السفر ذاته هذ يظهر أره تب بعد تأسس الةظام امللوكي .تب في أيام شاول امللك أو بداي عهد ةاوة امللك.
القضاااة هاام :عثةسئيوول  44سووة  -أهوووة  04سووة  -شووممر مدتووه غيوور معروف و  -ةبووورة الة ي و  44سووة  -جوودعون
القاض ي  44سة  -أبيمالك  3سةوات  -تولع بن فواة بن ةوةو  23سة  -يائير احجلعاةم  22سة  -يفتاح احجلعاةم
 6سووةوات  -أبصووان  7سووةوات  -هيلووون  14سووةوات  -عبوودون بوون هليوول  0سووةوات  -شمشووون  24سووة  -عووا ي الكوواهن
 44سة  -صموئيل وقض ى صموئيل إلسرائيل كل حياته.
َ
موضوع السفر :سفر القضاة يهشف عن حال لنسان في أرض املوعد وقد أست ان بع يو هللا وتراخوى وفتورت غيورة
الشعب وأ رصرف غالبسته ه ى مشار ألام الواري التي تركوهوا فوي وسو ه فوي عبواةا والتلوذذ معهو باحب يو  .لهون
هللا ال يتوور أوالةا فووي الرجاسووات هرمووا يووؤة مسو ً
وتخدما ألام و ذاا ووا عصووا قاسووي للتأةيووب  ،حتووى متووى رجووع الشووعب
ً
خالصا ويةقذه .
بالتوب يرسل له هللا
هاااا الساافرهااو ساافر ياااة كاال مااامن ياق فاواااة اسوياااة اس د اادة ا املسااي سااوع بكورووه ألارض الروحي و التووي
ً
ً
تفيض لبةا وعسال .لهن عوض الار الق ف ا يتراخي مست ًيةا بةعم هللا .فيرتد ه ى احايواة احجسوداري والفهور ألارضو ي
ً
ً
ألامر هللا يدفع هللا ه ى تأةيبه بالضيقات حتى يرةا هليه ابةا مقدسا .فترة القضاة هي فتورة ارتوداة ف وا انشولل الشوعب
عوون متابعو احجهوواة المووتال أرض املوعوود واا مكوووا فووي العبوواةة الواريو ومشووار ألامو فووي رجاسوواا  .فكووان هللا يووؤة
ً
ً
هن طريق مضايق ألام الواري له وأستعباةه لهذا ألام ولهن بالتوبو ريرسول هللا لهو مةقوذا ُومخلصوا فيةقوذه
مون يوود مضووايق  .يهشووف عوون فسوواة قلووب لنسووان فبعوود كوول بر و هذ يسووتريم يرتوود عوون هللا طالبووا ملذاتووه ومووع ذلووك
ً
خالصا( .تر الر  -أستعباة للعدو  -صراخ للر  -هقام مخلص  -عوةة للر ).
فاهلل في محبته يرسل

 .7خوت السووفر بحاةاتووان بالهشووف عوون موودم تلللوول الفسوواة وعبوواةة ألاواووان بووين الشووعب و حتووى سووبد الالويووين ذاتووه فووي
هووذا الفتوورة يووذ ر حوواةاين وهمووا  :تمثاااي ميخااا (ص  )71 ،71تحولوول العبوواةة ه ووى شووكليات حتووى ظوون موون يموود ً
الويووا
ويمعلووه ً
كاهةووا فووي بستووه أن الوور أرجوور طريقووه حتووى ولووو هوون أمووام صووة وحجوور مووا قووام سووبد ةان بسوورق التمثووال
واغتصا الكاهن بالعةف لكي يههن له فيرض ي هللا عن  .وقصة الالوي وسريته (ص - 71ص  )27أراة الالوم أال
يبسل في ارض غريبو لهون هذ بوات بوين أخوتوه صوةعوا بسوريته الشور حتوى ماتول ،فقسومها الرجول ه وى أجوىاء وأرسولها ه وى
كل ألاسباط يعلن له وحشي هؤالء ألاشرار فصارت حر أةت ه ى شبه هباةة لسبد بريامين.
 .0املسي سفر القضاة :سفر القضاة يمثل حقب مظلم لشعب بني هسرائيل بس ب ا اوا في أرتظار مواعيد هللا
ً
وعشرة شعو واري بعد استقراره في أرض املوعد ،وأيضا هللا ل يتر
ورعايته له ولهن سع وراء أله غريب ِ
ً
شعبه بل كان يرسل له قا ًيا (مخلصا) يقوةه للتوب ويخلصه من العدو الذم أسلمه له هللا للتأةيب ،بل
باحارم أسلمه هللا حب اياه ليذوقوا مرارة احب ي واحاياة ف ا .جاءت شبصيات القضاة تهشف بعض
ً
جوارب شبصي الر يسوع املسيم .أيضا هو سفر الللب د احب ي وعبوةيت ا من خالل القضاة يهشف عن
"روح هللا" روح القوة الذم به ررتصر في جهاةرا الروحي .وما فعله القضاة من أعمال فائق لل بيع كارل بروح
الر ولس بعمل بشرم وهذا همكاري جهاةرا د هبلس وأعماله الشريرة ال بقوتةا الذاتي وهرما بعمل الروح فيةا.
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