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 عما يُ 
ِّ
 ه سفر القضاة للكنيسةمل

 بقلم رو�رت جودفري 

اِ�يَل  ي َعِمَل ِإلرْسَ ِ
َّ

َعَمَل اذل
ْ
، َوَال ال    )١٠: ٢(قضاة  .َوقَاَم َ�ْعَدُهْم ِجيٌل آَخُر لَْم َ�ْعرِِف الرَّبَّ

الرب. كيف يبدو أنه من غ� املعقول أن �دث ذلك. بعد جيل واحد فقط من �شوع، لم يعد شعب إرسائيل يعرف  
 ؟   ريم�ن أن �دث مثل هذا اتلطوُّ 

هذا سؤال مهم للغاية، ليس فقط لشعب إرسائيل القديم، ول�ن بالنسبة نلا أيًضا. شهدت الكنا�س أيًضا تدهوًرا  
 ؟هونمنع هذا انلوع من املصائبمفاجئًا من جيل إىل آخر. فكيف نفهم 

�شلك اعم، لكنها تقول    �ن قوهللك ما يم ح  تطر  وهذه اإلجابة ال  م سفر القضاة إجابة واضحة جًدا ىلع أسئلتنا.يقدِّ 
 .�ب علينا اتلفك� فيها لفهم لك من وضع إرسائيل وضعفنا  وهامةدة دَّ أشياء ُ� 

، يُظهر نلا سفر القضاة أن إرسائيل انزلقت يف اكرثة عندما ابتعدت عن العيش باإليمان ب�لمة اهللا  يف ابلداية
بالعيان    واجتهت �و ، ا�درت إرسائيل �رسعة إىل اخلطية  ٣-٢كما نرى يف قضاة  ف لعالم وقيمه.  كمة احب العيش 

طة مع أوئلك اذلين لم يعبدوا  لَ تَ ز�ات ُ�   أقامتمذابح ابلعل وخدمت  األوثان و  عبدت اجلسيمة والعصيان، حيث  
والزواج  إن  الرب.   األوثان  األمم  ط  لَ ختَ المُ عبادة  حذَّ مع  اليت  العظيمة  اخلطايا  مراًرا  �  إرسائيل  �شوع  منها  ر 

(�شوع  وجيهة،  وهو  ).  ١٣-٦:  ٢٣  وت�راًرا  ألسباب  ذلك  اخلطيَّ   حيثفعل  هات�  مرتابطتان. إن  العظيمت�  ت� 
 زه. ي إىل اآلخر و�عزِّ أحدهما يؤدِّ 

المُ  ط مع األمم لم �دث من تلقاء نفسه. اكنت هذه اخلطايا  لَ ختَ ل�ن هذا اال�دار إىل عبادة األوثان والزواج 
متها إرسائيل يف وقت سابق. لقد خدمت إرسائيل الرب  املختلفة اليت قدَّ   ساوماتللمة  انلهائيَّ اجلسيمة � انلتائج  

َبََل،    :حيث نقرأ   ١٩:  ١ يف قضاة  بأمانة يف بداية سفر القضاة، ل�ن بدأ ذلك يتغ�َّ 
ْ
"َوَ�َن الرَّبُّ َمَع َ�ُهوَذا َ�َملََك اجل

نَّ لَهُ 
َ
ُن الَْواِدي أل   ديد احل ر�بات  امل ال يبدو أن شعب إرسائيل حار�وا بالفعل  . "ْم َمْرَكبَاِت َحِديدٍ َولِ�ْن لَْم ُ�ْطَرْد ُساكَّ

ا ومناسبًا للغاية لشعب روا عدم القتال. يبدو هذا القرار منطقيًّ مر�بات من حديد وقرَّ وُهزموا. بل يبدو أنهم رأوا  
 . حلديد أقوى سالح عسكري يف ذلك الوقتار�بات امليعيش بالعيان. اكنت  

  : لكمة اهللا ىلع يد �شوع اذلي قال   إيلها   وصلتفقد  فقد ُدعيت إرسائيل للعيش باإليمان ب�لمة اهللا.    ومع ذلك،
اءُ " ِشدَّ

َ
�َُّهْم أ

َ
نَّ لَُهْم َمْرَكبَاِت َحِديٍد أل

َ
َكنَْعاِ�يَِّ� أل

ْ
 نلا كيف  الحًقا يف سفر القضاة، يتب�َّ ).  ١٨:  ١٧(�شوع    "َ�تَْطُرُد ال
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�، ىلع الرغم من أنه اكن دليه �سعمائة  اق اكنا قادر�ن ىلع هز�مة ياب� ملك الكنعانيِّ حفظ اهللا وعده ألن دبورة و�ار
َيِْل. َال يَْرىَض �َِسايَقِ الرَُّجِل. يَرىَْض  " : ر لكمة اهللا شعب اهللا بأن اهللا). تذكِّ ٣: ٤حديد (قضاة  مر�بة من 

ْ
ةِ اخل َال �رَُسُّ بُِقوَّ

اِج�َ  تِْقيَائِِه، بِالرَّ
َ
 ).١١-١٠: ١٤٧ رمَْحَتَُه" (مزمور الرَّبُّ بِأ

يوضِّ  هذا ال  باإليمان، ل�ن  وليس  بالعيان  العيش  وهو  اذلي حدث  اخلطأ  نرى  أن  نلا سبب حدوث  يمكننا  ح 
 : األخطاء. ذللك، �ب أن نعود مرة أخرى إىل لكمات �شوع 

نَّهُ 
َ
ْن َ�ْعبُُدوا الرَّبَّ أل

َ
ْعِب: «َال َ�ْقِدُروَن أ وٌس َو�ِهٌل َ�يُوٌر ُهَو. َال َ�ْغِفُر ُذنُو�َُ�ْم    َ�َقاَل �َُشوُع لِلشَّ إِهٌل قُدُّ

تُُم الرَّبَّ َوَ�بَْدُ�ْم آلَِهًة َغِر�بًَة يَرْجُع فَييُِسُء إيَِلُْ�ْم َو�ُْفِنيُ�ْم َ�ْعَد  
ْ
ْحَسَن  وََخَطايَاُ�ْم. َو�َِذا تََر�

َ
ْن أ

َ
أ

 ) ٢٠-١٩: ٢٤(�شوع   .إيَِلُْ�ْم»

لم ي�ونوا قادر�ن؟    ع�م  . إذا اكنت إرسائيل غ� قادرة فكيف اكنت مسؤولة؟ بأي"ألفهم انتظر حلظة  "  :ر�ما تقول
. ولم �شلك فردي و�اتلايل غ� قادر دغ� ُ�دَّ   ماذا قصد �شوع عندما قال هذه اللكمات؟ لم يقصد أن الشعب اكن

يبدو أنه قال إنهم سيكونون بال    يقصد أنهم لن ي�ونوا اكمل� يف حفظ انلاموس و�اتلايل لن ي�ونوا قادر�ن.
 . بأمانة للكمة اهللامحايتهم  قائد إذ ليس دليهم موىس وال �شوع وال الشيوخ اذلين عرفوهم، و�اتلايل لن يتم قيادتهم و

).  ١٦:  ٢ص� (قضاة  لِّ سيعطيهم قضاة ي�ونون هلم ُ�   اكناكن �شوع يدرك أن اهللا لن يعطيهم موىس أو �شوع آخر.  
ونلا بطرق �تلفة    مه اهللا إلرسائيلعلِّ ت� فقط. ادلرس اذلي اكن يُ ومؤقَّ   ��ليِّ سيكونون قادة    ل�ن هؤالء القضاة

يَّاِم لَْم  "  :وأم�. اكنت مشلكة إرسائيل واضحة  صالٍح   يف سفر القضاة هو أن الشعب اكن حباجة إىل ملٍك 
َ
َوِ� تِلَْك األ

اِ�يَل. اَكَن لُكُّ َواِحٍد َ�عْ   ).  ٦: ١٧َمُل َما َ�ُْسُن يِف َ�يْنَيِْه" (يَُ�ْن َمِلٌك يِف إرِْسَ

األمم كما اكن احلال  سائر  ، ليس ملاًك مثل  ، و�اتلايل تتوق إىل ملٍك م احتياجها إىل ملٍك اكن ىلع إرسائيل أن تتعلَّ 
. لقد  انلهاية  إىل  حىت داود لم �ستطع محاية شعب اهللا وقيادتهل�ن  ومع شاول، بل رجل حبسب قلب اهللا، أي داود.  

لشعب اهللا؟ من الواضح    —يموت   ي الواذلم�،  األاكمل، وال—   ن هو ذلك القائدومات. إذن، مَ   ،انقسم بيتهوأخطأ،  
 امللك.    ذلكأن �سوع هو 

ة  ة من جيل إىل جيل؟ إنها تبعيَّ للكنيسة ومشالكها؟ ما اذلي سيحافظ ىلع معرفة اهللا اخلالصيَّ   العالجإذن، ما هو  
تفشل الكنيسة يف القيام بذلك، ستجد نفسها مثل إرسائيل، غ� قادرة ىلع العيش    امللك �سوع حسب لكمته. وح�

 من العيان. ول�ن عندما تتجه الكنيسة إىل
ً

ام اذلين ي�رزون ب�لمته بأمانة،  �سوع وتتبع اخلدَّ   باإليمان بدال
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هو  "هل �سوع  :. إن سفر القضاة هو مرآة مرفوعة أمام الكنيسة جتربنا ىلع أن �سأل أنفسنا يف �رضه فإنها ستعيش 
 إىل جيل.   ملكنا ونعيش باإليمان ب�لمته؟" إذا اكن اجلواب نعم، فإن الكنيسة ستعرف الرب من جيلٍ 

 

ة الهوت وستمنسرت  ادلكتور رو�رت جودفري هو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� والرئيس الفخري للكيَّ 
نة من  ة املكوَّ  يف سلسلة يلجون� اتلعليميَّ يف اكيلفورنيا واألستاذ الفخري تلار�خ الكنيسة بها. وهو األستاذ الُمم�َّ 

  العديد من ف  ؤلِّ مُ كذلك هو  )، A Survey of Church History( "مسح شامل تلار�خ الكنيسةأجزاء بعنوان " ةستَّ 
 ). Saving the Reformation( إنقاذ اإلصالح" منها " ،كتبال

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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