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 الدرس اخلامس والعشرون

 مقدّمة لسفر القضاة
 6: 3-1: 1قضاة 

 
 مقدمة .1

قبل زمن امللوك مل .  لكي يكونوا قادة لألمة يف حلظة حامسة" قضاة"يعكس سفر القضاة تلك الفرتة من تاريخ إسرائيل اليت استخدم فيه اهلل 

وهم خيتلفون عن امللوك الذين جاءوا بعدهم يف أنه مل يكن .  أخالقيني، أو مرشدين (باملعنى احلريف للكلمة)يكن القضاة حكّاماً سياسيني 

وفضالً عن ذلك، مل يكن يف مقدورهم توريث سلطتهم إىل .  يف مقدورهم فرض ضرائب على الشعب أو االحتفاظ جبيش قائم جاهز

ى الرغم من أهنم رمبا قاموا هبذه املهمة ومل يكن الغرض الرئيسي من وجودهم حتى تسوية اخلالفات املدنية، عل 1.أوالدهم وأحفادهم

وجيب أن يكون .  أقامهم اهلل يف أوقات فريدة من أجل إنقاذ لبعض األسباط أو كلّهم!( وحتى نساء)بل كان هؤالء رجاالً .  أحياناً

اهلل يف سيادته يف إشرافه على  يكن دورهم مرتبطاً مبؤهلهم األخالقي أو الروحي، بل كانوا جمرّد أداة يستخدمها مل: هنالك أمر واضح لنا

يف األمة، إذ كان اهلل يقيمهم يف أوقات تعرّضت فيها األمة الضطهاد " للقضاة"وال ميكننا حتى التأكد أنه كان هنالك استمرار .  األمّة

 . األعداء الغرباء

  

وعلى الرغم من أن صموئيل حاول (.  12: 7صموئيل 1)لألمة " قاضٍ"إذ يوصف صموئيل بأنه .  تتجاوز فرتة القضاة سفر القضاة نفسه

، فإنه كان من ناحية عملية آخر القضاة، حيث إن ابنيه كانا فاسدين، وهلذا رفضهما شيوخ (1: 8صموئيل 1)أن يعيّن أبناءه قضاة 

زة يف تاريخ إسرائيل وتشهد شواهد كتابية أخرى على أن هذه كانت فرتة متميّ.  وتقع أحداث سفر راعوث أيضاً يف فرتة القضاة.  األمّة

 (.55: 53ملوك 5؛ 10: 7أخبار 1؛ 11: 7صموئيل 5؛ 1: 1؛ راعوث 11-11: 5انظر قضاة )

 

لكن .  رمبا عند قراءة سفر القضاة أول مرة تكون هناك جتربة أن يُرى السفر كمجموعة من القصص أو سرد لتاريخ األمّة أثناء تلك الفرتة

سفر أبعد ما يكون عن قصص فردية ال يربط بينها رابط قوي، فهي روايات مكتوبة بكل حرص، ومعتمدة فال.  كلتا هاتني النظريتني خاطئة

تاريخ الهوتي وفضالً عن ذلك، فإن السفر ليس جمرّد تدوين تارخيي لتلك الفرتة، لكنه .  إحداها على األخرى، ومرتبطة هبا ارتباطاً وثيقاً

                                                 
 .2-1: 8صموئيل 1فة إىل حماولة صموئيل العبثية أن يفعل ذلك أيضاً يف ، باإلضا10-1لنالحظ حماولة أبيمالك اخلرقاء يف توريث سلطته ألوالده يف قضاة  1
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وسأحتدث عن هذا .  وهذه الروايات جممَّعة لكي تطرح فكرة الهوتية جديرة باالعتبار.  للفرتة مبين على روايات اختريت بكل عناية

 .األمر يف مقاليت حول رواية جدعون

 اإلطار التارخيي والرتتيب الزمين .2

حوايل )رتة متأخرة يُرجع بعض الباحثني اخلروج إىل ف.  يعتمد تاريخ سفر القضاة على اخلالصة اليت يتوصل إليها املرء حول تاريخ اخلروج

ويف ضوء دراسيت الشخصية  5(.ق م1441)، ويرون بذلك مدة قصرياً لفرتة القضاة، يف حني يفضّل آخرون تارخياً مبكراً (ق م1570

.  1: 1ملوك 1ويعتمد هذا الرأي على فهم حريف لـ  3.ق م1441، فإني أُرجع سفر اخلروج إىل (متّفقاً مع معظم الباحثني احملافظني)

، فإنه "جيل يشوع"وإذا مسحنا بوقت لزوال  4.ق م1311-1401صحيحاً، يكون فتح األرض قد حدث بني  1441ا كان تاريخ وإذ

 2.ق م1320ميكننا أن نًرجع السفر إىل بداية ارتداد إسرائيل وعبادهتا للبعل يف 

 

أن احتالل إسرائيل  51: 11اً يتمثل يف ذكر قضاة غري أن هنالك عامالً رئيسي.  يقدّم سفر القضاة إشارات ترتيبية زمنية هامة أخرى

ق م، فإن من شأن هذا أن جيعل 1401فإذا حدث الفتح األويل ملنطقة عرب األردن يف عام .  سنة 300ملنطقة عرب األردن دام مدة 

 18كان قد استمر مدة  وحنن نعرف أيضاً أن اضطهاد العمونيني.  ق م يف حديثه عن السنوات الثالث مئة1101يفتاح يشري إىل سنة 

 .م 1101ف م، واستمر حتى  1154ومن هنا فقد بدأ االضطهاد العمّوني يف عام (.  8: 10انظر قضاة ) 1101سنة قبل سنة 

 

، يكون االضطهاد الفلسطيين (كما يقول مرييل)توحي بأن اضطهاد العمونيني والفلسطينيني بدأ يف نفس الوقت  8-7: 10إذ كانت قضاة 

ومن هنا يؤرّخ االضطهاد الفلسطيين ما .  عاماً 40إن هذا االضطهاد استمر  1: 13وتقول قضاة .  ق م1154يضاً يف عام قد بدأ أ

؛ يف اجلزء األخري 50: 12قضاة )سنة ضمن هذه الفرتة  50إلسرائيل مدة " قضى"وحنن نعلم أن مششون .  ق م1084-1154بني 

ق م كان تاريخ معركة املصفاة اليت قاد فيها صموئيل األمة إىل النصر على 1084أن عام ومعنى هذا أيضاً   1(.منها على ما يُفرتض

 (.14-11: 7صموئيل 1)الفلسطينيني               

                                                 
 J. H. John Peet, “The Chronology of the Judges- Some Thoughts, “Journal of Christian لدراسة مسحية للمناهج املختلفة، انظر 5

Reconstruction 9 (1982-83): 161: 81.  
3 J. Paul Tanner, “Dating the Exodus Event: A Survey and Evaluation of the Arguments For the Major Views (unpublished paper 

for OAL, 372, Bible and History, The University of Texas at Austin, 1987). 
 .ق م يف هناية الفتح1311يف عام  82ق م و1444لنالحظ أن كالب كان يف األربعني يف عام .  10-7: 14؛ يشوع 3: 1، تثنية 11: 10انظر عدد  4
 .Eugene H. Merrill, Kings of Priests: A History of Old Testament Israel, 147-48انظر  2
1

 .Edwin R. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1965), 51-52انظر  
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 40وقد حكم كل من شاول وداود وسليمان .  ق م131وميكننا العتبارات ترتيبية زمنية أُخرى، أن نرجع تقسيم اململكة إىل سنة 

ومن هنا .  ق م تارخياً لتتويج شاول بصفته امللك األول1021، يكون لدينا عام 131سنة إىل عام  150ذا أضفنا ومن هنا، إ.  سنة

 7.سنوات 310ق م، أي فرتة تقارب 1021-1310متتد فرتة القضاة بشكل تقرييب من 

 

 األصحاحات االفتتاحية  . 3

، يتبع كل  خرب منهما 8: 5و1: 1رار حميّر خلرب موت يشوع يف قضاة إذ يوجد تك.  برز جدل كثري من األصحاحات األوىل هلذا السفر

ولقد كان املنهج النقدي املعتاد هو اقتباس هاتني اآليتني كدليل على تقليدين متناقضني مل يتم تنقيحهما بطريقة .  روايات عن فتحٍ وارتداد

فمع أن السفر قد حيتوي على .  لنيّة الكاتب من كتابة السفروردّاً على ذلك، أقول إن استنتاجهم هذا ينبع من عدم فهمهم .  ناجحة

إذ يوجد حل أفضل هو .  إشارتني إىل موت يشوع، فإنه ليس من الضروري إن يؤدي هذا إىل االستنتاج أنه مت تنقيح روايتني متعارضتني

 . غرضاً خمتلفاًوختدم كل مقدّمة منها .  إدراك وجود مقدّمة مزدوجة متوافقة مع خامتة السفر املزدوجة

 

كان سفر يشوع قد انتهى مع بقاء قسم كبري من األرض دون أن ميتلكه بنو إسرائيل، وبقاء .  2: 5-1: 1جند املقدمة األوىل يف قضاة 

اللذان )عمليات تطهري جليوب املقاومة الكنعانية قام هبا سبطا يهوذا ومشعون  7-1: 1وجند يف .  قسم كبري من السكان دون طرد

ومن هنا يعطي القسم .  وتؤدي هذه العملية إىل أَسْر أدوني بازق الذي يُساق إىل أورشليم(.  كّالن يف هناية األمر اململكة اجلنوبيةسيش

، ثمّ يوضح االستيالء على املنطقة اجلبلية الذي يصل ذروته يف ختصيص (حتتاج إىل شرح)رواية سابقة لغزو أورشليم ( 12-8: 1)التايل 

ثم تستمر ! يعكس أحداثاً قبل موت يشوع( فالشباك)ارجتاع فنّي  12-8: 1غري أن من الضروري أن ندرك أن .  ري لكالبحربون ودَبِ

 .51-11: 1يف ( مع ذكر لبنيامني)، مبيّنة الفتوحات املستمرّة ليهوذا ومشعون 11: 1الرواية يف 

 

واملالحظة اهلامة .  ، وكانت يف معظمها غري ناجحةط الشمالينياألسباباختصار حماوالت الغزو ملا سيصبح  31-55: 1وتبيّن قضاة 

ملاذا ال ينجح بنو إسرائيل إالّ بشكل جزئي يف حماوالت الفتح؟ قد يكون من قبيل االستنتاج املتعجّل : حول هذا القسم كلّه هي ما يلي

                                                 
( اختالف)وفضالً عن ذلك ميكن أن يكون هنالك توتر .  سنوات 407عقيدات جيب أخذها بعني االعتبار فمثالً، إذا أضفنا كل األرقام يف سفر القضاة، فسيكون لدينا الشك أنه توجد ت 7

 Eugene E. Mirrill, “Paul’s use of ‘About انظر  .Merrill, 150-51ملعاجلة هذه القضايا، انظر  .  1: 13صموئيل 1ومشكلة نصّية يف  50-11: 13مع أعمال 

450 Years’ in Acts 13: 20", Bibliotheca Sacra 138-551 (Jul-Sep 1981) 246-57.”  
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وكان الرب مع يهوذا، فملك اجلبل، ولكن مل "، 11: 1القول إن سكان األرض تفوّقوا عليهم وكأهنم من طبقة أعلى، فنحن نقرأ يف قضاة 

 . الشك أن تلك كانت عقبة كبرية، لكن ما هذه إالّ نظرة من املنظور البشري"  .يطرد سكان الوادي ألن هلم مركبات من حديد

.  أن تدفعنا إىل النظر بعمق أكربفال شك أن املركبات احلديدية كانت ميّزة للعدو، لكن احلاالت العديدة للتدخل اإلهلي من قبل يهوه جيب 

(.  من املنظور اإلهلي)تقدّم لنا احلل احلقيقي " املقدمة األوىل"ويف حقيقة األمر، لسنا مضطرين إىل البحث بعيداً، ألن املشاهد األخرية يف 

 .ألوثانيُجمع الشعب يف بوكيم ويوبّخون على عدم تطهري األرض من عبادة ا( 2-1: 5قضاة )ففي املشهد األخري 

ومل تسمعوا .  اهدموا مذاحبهم.  وأنتم فال تقطعوا عهداً مع سكّان هذه األرض.  ال أنكثُ عهدي معكم إىل األبد: وقلتُ... 

‘                   ال أطردُهم من أمامكم، بل يكونون لكم مضايقني، وتكون آهلتهم لكم شركاً: فماذا عملتم؟ فقلتُ أيضاً.  لصوتي

 .(3-1: 5قضاة )

 

 .فهي تشرح سبب النجاح اجلزئي فقط لالحتالل بعد الفتح: ومن هنا يصبح الغرض من املقدّمة األوىل واضحاً

ومبا .  1: 3-1: 5يف قضاة " مقدّمة ثانية"واآلن، وبعد أن ذكر  السفرسبب عدم جناح االحتالل بعد الغزو إالّ بشكل جزئي،  فإنه يقدِّم 

، الشعبيشوع  وصرف: "1: 5ومن هنا نقرأ يف .  بعض الشيء، فسريجع الكاتب مرّة أخرى إىل يشوعأنَّ هلذا القسم غرضاً خمتلفاً 

ثم صرف يشوع الشعب : "58: 54يذكرنا هذا التصريح بقوّة بيشوع "  .من اجل امتالك األرض كل واحد إىل مُلكهفذهب بنو إسرائيل 

فصاعداً هو أن يعيدنا إىل جتديد العهد يف شكيم واملسجل يف يشوع  1: 5وهكذا فإن القصد من قضاة (."  مرياثه)كل واحد إىل مُلكه 

وعبَدَ إسرائيل الرب : "31: 54ومن هنا نقرأ يف يشوع .  كان هذا احلدث نقطة هامة يف تاريخ األمة، ووقتاً لتوكيد والئهم ليهوه.  54

يريد كاتب سفر القضاة " .عرفوا كل عمل الرب الذي عمله إلسرائيل كل أيّام يشوع، وكل أيّام الشيوخ الذين طالت أيّامهم بعد يشوع والذين

وكل ذلك اجليل أيضاً انضم إىل : "أن يذكّرنا بأن توكيد هذا الوالء قد مت مؤخّراً يف شكيم، ألنه يوجد تباعُد مُتزايد عنه بعد زمن يشوع

وباملناسبة، هذا يفسّر سبب قيام الرب (.  10: 5قضاة "  )آبائه، وقام بعدهم جيل آخر مل يعرف الرب، وال العمل الذي عمل إلسرائيل

 (.1وتثنية  13انظر خروج )بالتنبري كثرياً على  اإلرشاد ونقل اإلميان من األب إىل االبن 

 

املقدّمة كما رأينا يف )إىل تفصيل االنتصارات واهلزائم ( 1: 3-11: 5)بعد أن بيّن الكاتب نقص اجليل التايل، لن يلجأ يف بقية القسم 

عصى بنو إسرائيل وذلك .  لكنه يضع املبادئ اليت سيتعامل الرب مبوجبها مع شعبه الذين رفضوا أن يتخلّصوا من عبادة األوثان(.  األوىل

ى وهكذا استجاب اهلل بأن جعل من املستحيل عل.  وبقطع عهود مع سكّان األرض( اإلبقاء عليها)بتساحمهم مع املذابح الكنعانية الوثنية 

ومع أن اهلل كان يف األصل يريد إبادة الكنعانيني متاماً، إالّ أنه عدل عن مشيئته هذه بسبب عصيان . بين إسرائيل أن يطردوا الكنعانيني
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سيتأثر بنو : يُعِد هذا األمر املسرح للسفر كلّه.  وبدالً من إبادة الكنعانيني، فإنه سيجعلهم يبقون، وسيستخدمهم لتأديب شعبه.  الشعب

العديدة، إالّ أن نفس الشيء " البدايات اجلديدة"وعلى الرغم من .  إسرائيل بالكنعانيني املتبقّني، وسينسون يهوه، وسينجرفون يف االرتداد

 .سيحدث مرّة تلو األخرى

وسيسجل لنا .  ديداتلكي يواجهوا هذه الته" قضاة"وستقع أثناء هذه الفرتة أحداث يقوم فيها غزاة أجنبيّون بغزو األرض، وسيقيم اهلل 

ستتوسع يف احلديث عن هذه املبادئ اليت " املقدمة الثانية"لكن .  سلسلة من الغزوات وإقامة قضاة( 50: 12-7: 3)معظم السفر 

 :النمط العام الذي سيحدث مرة بعد مرة عرب هذه املشاهد 11-11: 5وتكشف اآليات .  ستعمل أثناء هذه الفرتة

 ك يهوه،تفعل األمة الشر وترت (1

 لكي يغزوا األرض وخيرّبوها؛" ناهِبني"يرسل يهوه  (5

 يصل الشعب إىل مرحلة يأس ويصرخون طالبني اإلنقاذ، (3

 ؛(حيافظ هذا القاضي أحياناً على عدالة احلكم مدة حياته)يتحنن يهوه ويقيم قاضياً لتخليص األمة  (4

 .ذي قبل ستعود األمة إىل االرتداد وستتصرف بشكل فاسد أكثر من (2

ويبدو أن هذا خيدم غرضاً، .  ، ألن هذا النمط يتكرر مرّة بعد أخرىدائريميكننا القول يف ضوء هذا النمط إن القسم األوسط من السفر 

أن  لكن علينا.  فهم يستمرّون يف فشلهم وال يصبحون مع الزمن إال أكثر إصراراً على عصياهنم... أال وهو تبيان أن األمة ال تتعلّم أبداً

فهنالك احنطاط مع تقدّم .  ، إذْ لسنا أمام جمرّد تكرار للدورة بنفس الطريقة كل مرّة"دورة"أو " دائري"نكون حذرين يف استخدمنا كلمة 

 :11: 5نقرأ يف قضاة .  يف طريقة تعامل اهلل مع كل دورة قدْر متناسب من القسوةالزمن، ويوجد 

مل يكفّوا عن أفعاهلم .  كثر من آبائهم، بالذهاب وراء أخرى ليعبدوها ويسجدوا هلاوعند موت القاضي كانوا يرجعون ويفسدون أ

 .وطريقهم القاسية

ستوضح هذه املقدّمة النمط الذي سيتعامل اهلل مبوجبه مع األمّة : غرضاً متميّزاً باملقارنة مع املقدّمة األوىل للمقدمة الثانيةمن هنا فإن 

 .مستقبالً

: 5قضاة )بقي األعداء يف األرض لكي يكونوا امتحاناً لوالء إسرائيل ( 1: )دم استطاعة إسرائيل طرد أعدائها وتُعطى أسباب أخرى لع

 (.  12-14: 5)بقي األعداء كأدوات تأديب لألمة بيد يهوه ( 5)؛ (4: 3؛ 51-53

.  خييتني متناقضتني، تتضمن إعالنني خلرب موت يشوعخنلُص إذاً إىل أن سفر القضاة ليس رواية أو طبعة سيّئة التنقيح، مبنية على روايتني تار

 :بل توجد لدينا مقدّمتان متميّزتان لكل واحدة منهما غرضها اخلاص
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رفض الشعب أن يطهّروا األرض )تشرح سبب جناح االحتالل التايل للفتح بشكل جزئي فقط  –( 2: 5-1: 1)املقدّمة األوىل 

 (.من عبادة األوثان

باستخدام قوّة أجنبية من أجل امتحان والئهم ومن )تشرح كيف سيتعامل الرب مع األمّة مستقبالً ( 1: 3-1: 5)املقدّمة الثانية 

 (أجل تأديبهم

 املنظور الواسع .4

 : ويتضح هذا من مالحظة اإلطار الكتابي للسفر.  ليس سفر القضاة، كما سبق أن ذكرت، جمرّد رواية لتاريخ إسرائيل يف هذه الفرتة

 

 
 

الدور االنتقالى للقضاة

البداية األولية يف 
الربكة يف جيل 

يشوع
(31: 24يشوع )

هزمية مأساوية 
فلسطيني على يد  ال

ورحيل جمد اهلل
(4صموئيل أول )  سفر القضاة

 
 

 

 

ما اخلطأ الذي حدث؟ هل كان الرب عاجزاً عن تأمني محاية : عندما نالحظ سفر القضاة من منظور أوسع، فإننا جمربون على أن نسأل

.  صموئيل1لقد قصد لسفر القضاة أن يشكّل جسراً من سفر التثنية إىل تتويج ملك يف .  لشعبه؟ من الواضح أن العيب مل يكن يف الرب

، فهو (30-58انظر تثنية ) حتت الشريعة املوسوية قدّم لنا سفر التثنية املبادئ اليت سيتعامل الرب مبوجبها مع أمّة العهد اليت هي 

.  وسيكون استخدامه للقوة األجنبية اليت تغزو األرض جزءاً من تأديبه.  عندما يعصون( يؤدّهبم)سيباركهم عندما يطيعون، وسيلعنهم 

 .فاألمور ال تتحسن؛ بل تسوء.  سنة 300قدّم سفر القضاة الدليل على فشل إسرائيل يف أن ترتفع إىل مستوى بنود العهد ملدة وي

 

نعبد الرب ألنه : "وفشلهم أمر ال عذر له مطلقاً، خاصة يف ضوء طقس شكيم االحتفايل يف ختام سفر يشوع؛  إذ كان الشعب قد أعلنوا

 :وقد نبّههم يشوع حتى يف ذلك احلني(.  18: 54يشوع ." )هو إهلنا
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.           وإذا تركتم الرب وعبدمت آهلة غريبة، يرجع فيسيء إليكم بعد أن أحسن إليكم.  إله غيور هو؛ ال يغفر ذنوبكم وخطاياكم

 (50-11: 54يشوع )

 

 

 

 

 

 

 

 

وعند وصولنا إىل هناية السفر، ندرك أن هنالك .  ضاةكان حتذير يشوع نبوياً بالفعل، ألن الشعب فشلوا بشكل ذريع على مدى فرتة الق

صموئيل 1" )ملِكاً"وعلى الرغم من أن إسرائيل ستطلب ".  احلكم امللكي"حاجة إىل تغيري جذري، وأن التغيري سيكون بداية إدخال 

ومن هنا نسمع التعليقات .  لوك، وهو طلب مبين على دوافع غري نقية، فإنَّ القصد من سفر القضاة هو أن ميهّد الطريق جمليء امل(8

يهدف سفر القضاة إىل (.  52؛ 51؛ 1: 11؛ 1: 18؛ 1: 17" ).ويف تلك األيام مل يكن ملك يف إسرائيل: "املتكررة يف خامتة الكتاب

كم الثيوقراطي أن يكون شاهداً على فشل إسرائيل يف أن ترتفع إىل مستوى بنود العهد اليت كان ميكن هلل أن يباركهم مبوجبها حتت احل

 .  ، ومن هنا فإنه يعدّ املسرح حملاولة إقامة حكم ملكي(اإلهلي/ الديين )

 

قلب "فحاجتهم احلقيقية هي إىل .  أن يكون العالج ملشكلة الشعب احلقيقية( هو نفسه خاطئ)ولسوء احلظ، فإنه ال ميكن مللك بشري 

سيعطي الشعب قلباً ( 7صموئيل  5انظر " )ملك مثايل"يف خطّته الرائعة بـ لكن اهلل سيأتي (.  العهد اجلديدوهو ما سيقدّمه " )جديد

يف اجتاه إجياد ملك، ألنه سيكون يف هناية األمر الوسيلة اليت  القصّةومن هنا كان من احملتّم أن تتجه .  جديداً عن طريق عهد جديد

وألن بين (.  3-1: 15تكوين )ئيل ملباركة مجيع قبائل األرض سينجز اهلل من خالهلا مقاصده ألمة إسرائيل وحيقق وعده باستخدام إسرا

 .الرب يسوع املسيح... إسرائيل يفشلون حتت حكم القضاة، فإهنم يتوجّهون بطلب ملك، لكي يكون هلم يف يوم ما امللك النهائي األمسى
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