
  
  

  القضاةسفر 
  

  دورات مأساوية من الخطية والفداء
  

  أمة تعاني من العواقب الرھيبة لترك هللا
  

  كاتب ھذا السفر
ربما يكون . كاتب ھذا السفر غير معروف على وجه التحديد ولكن التقليد يساند فكرة أن النبي صموئيل ھو الكاتب

  .ن األمر الثابت إنه وحي هللاًالكاتب أيضا أحد مساعديه او أحد األنبياء اآلخرين، لك
  

  وقت كتابته
ُ سنة بعد وقوع األحداث الواردة فيه وربما كتب في فترة حكم 380ُربما كتب ھذا السفر بعد مرور فترة تصل إلى 

تب قبل استيالء الملك داود ُولكن من المؤكد أنه ك) م. ق1000 حوالي سنة(ملوك إسرائيل األوائل مثل شاول وداود 
  . سنة350ويغطي السفر حقبة تاريخية تمتد لنحو ). 21:1( أورشليم على مدينة

  
  تب ولماذا؟ُلمن ك
ويورد . لبني إسرائيل، حتى يستعيدوا ذكريات القضاة األبطال، ولتسجيل تاريخ األمة قبل أن تتحول إلى مملكةُكتب 

  )من بينھم امرأة(ة ستة من القضاة االثني عشر االسفر بالتفصيل قصة حي
  

  القضاةقرأ سفر كيف ت
  

وفيما يتعلق . ة عن أي من العناوين الرئيسية للصحف اليومية الحاليةرال تقل األحداث الواردة في سفر القضاة إثا
 للقدرات الفائقةبالميلودراما البحتة، كجرائم القتل المرعبة، أو االعتداءات الجنسية الصارخة، أو قصص البطولة 

ولكن توجد . العجيبة فى الحياة، فال تستطيع أي من صحف اإلثارة أن تقدم المزيدالبشرية، أو النوادر والتشوھات 
  .ًوراء تلك القصص المثيرة، دروس أبدية سوف ال تجدھا مطلقا في صحف اإلثارة

  
 كما أنه يعلن. يرسم سفر القضاة صورة مأساوية لما يحدث عندما عندما ينزل المجتمع في ھوة الفوضى األخالقية

  ً. إليه تائباهبوضوح رحمة هللا عندما يصرخ شعب
  

، 16-1وفي األصحاحات من . ويصف سفر القضاة حياة بني إسرائيل في كنعان بعد وفاه يشوع وقبل عصر الملوك
  :سوف يأخدك ھذا السفر إلى ستة دورات متعاقبة تمثل عالقة ھذا الشعب مع هللا

  
  .هللا للشعببركات ) 1(
  .حي لبني إسرائيلاالستقرار الرو) 2(
  .عبدة األوثان) 3(
  .المعاناة على أيدي األعداء) 4(
  .التوبة) 5(
  . لخالص الشعب عن طريق القضاةتدبير هللا) 6(
  

ھا تكسر القلوب إال أنھا تدفيء القلوب أيضا فھي تتكلم عن أمانة هللا الثابتة ھذه األحداث المثيرة، بالرغم من أن
ًوف تجد نفسك مشتاقا ألن تدخل وفي نھاية ھذا السفر، س. به المرتحل في األرضلتي ال تتغير نحو شعاومحبته 

  .قاض ٍ آخر يأتي كمخلص، وھو اشتياق ال يشبعه إال مجيء يسوع المسيح
  



ًيضا أن تفحص ربما تحب أ. هدة الذين أرسلھم هللا إلنقاذ شعب وأنت تدرس ھذا السفر نقاط القوة والضعف في القالتأم
ًثم اطلب وجه هللا األمين والمستعد دائما أن يغفر ويخلص .  للتعرف على نقاط الضعف والعصيان فيھاحياتك بأمانة

  .من البؤس والشقاء


