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( إٌل بساَة ؼصر  ق.م 0521حوالى  تهتس الفترة الهسجلة ٌف سفر القظاة وي ٌهاَة الذروج )

كثر استقرار   ق.م 0111حواٌل  الهلوك ) . وتػتبر فترة زوي القظاة وي أظلن ا( وهً فترة ا

، و بسأوا  د الشػب الٍهوزي، فلقس سقػ الشػب ؼسة ورات ٌف الفسازالفترات ٌف تارَ

، وكاى هللا ٌف كل ووقف  ، و قس ؼرض هذا ؼبازتهن لله للذؼر َػقسوى وػاهسات وغ أؼسائهن

كاى لها وػًً أوسغ بكثٍر وي وػًاها الذي  ضأو وًاسبة َقٍن لهن "قاعٍا " وكلهة قا

 ( فقس كاى هؤالء القظاة قازرَي ؼٌل  ُتستػهل به الٍوم

. وإى كاٌوا لألسف لهن عػفات وثلًا  و التشجٍغ ؼٌل التهسك بالواصاَا و األرالق

أوام استذسام  االذاؽئة كاٌت ؼائق   إٌل أى األفػالال َشٍر  اولكي الكتاب أَظ   .  ٌف رسوة الرب

 . هللا لهن

غ الًظر وي وواؼٍع هزا السفر هو أى هللا َستخذم شعبه بسبب إَهاٌهن و بغ ابل إى واحذ  

 ، وقذ ركر ستة وًهن بأكثر تفطٍل وثل  قاؼٍا 23. لقذ ركر الكتاب  عي رواتهن
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. وهزه  سًبذأ بذراستٍي كهقذوة لسفر القػاة قبل أى ٌذخل أٌل التارَخ التفطٌٍل للقػاة

ا ٌتٍجة ه، بالرغن وي وجود بعغ الطعوبة ٌف اَستعاب كخلفٍة لذراستًاالهقذوة ؼرورَة 

 .  . و الخرَؿة هًا تساعذك للحطول على تطور عام لألواكي الغٍر الهألوفة الهزكورة

 ( . 9:  3)عًواى عام للجسء الزي َقود بعذ رلك غٌل ووت َشوع   2:  2

.  وبذلك اٌتهت فترة التٍه ٌف البرَة ،  زرل أسباغ اسرائٍل أرض الهوؼس تحت قٍازة َشوع

. ولقس اؼؼاهن هللا أرض كًػاى ولكًه أصر ؼٌل أى َقوم  وبالتسرَج بسأوا بؼرز السكاى األوائل

 .  ، وَبقوا ؼلى ؼبازتهن له ؽاهرة و ٌقٍة ( 5 : 5 بًو إسرائٍل بهسم الهذابح الوثًٍة )

كتب األسباب األقوى وي رلك  الَكفً عادة لوقف زحف جٍش هللا إى التفوق العسكري   . ا

   . ب اسرائٍل َفشل ٌف اخز االرععالتى جعلت ش

 

كتب أسباب لزلك    . تزكر أٌه كلها زحف الإلسرائٍلٍوى ٌحو الجًوب كاٌت إٌتطراتهن ٌاقطة. ا

  .  ؼع قائهة الًتائج و العواقب الهرة لهساوواتهن

 و العواقب الهرة لهساوواتهن .  ؼع قائهة بالًتائج  
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توحذت األسباؽ تحت قٍادة َشوع، واستؿاعوا أى َؿردوا الكثٍر وي وقاووٍهن الكًعاٌٍٍي. و 

كاى على كل سبؾ رلك تتهٍن عهلٍة التؿهٍر وي بقاَا جٍش العذو بذوى قٍادة واؼحة 

كاى َجب  ترشذهن. ولكي الشعب كاى َرجع سرَعا  إٌل الوثًٍة و َعقذ وعاهذات وع هؤالء الزَي

   . أى َهسوهن

 

إى األسلوب القذَن الزي اتبعه الشعب ٌف عالقته وع هللا لن َعذ كافٍا  لهواجهة التحذي   

تب ٌف تعرَف األجٍال الجذَذة وي الجذَذ الزي أواوهن. فها هً األههٍة التً علق علٍها الكا

؟ كٍف  الشعب بؿرق هللا؟ وا الزي ركره الكاتب أَػا  فٍها َختض بخذوة هللا وي كل القلب

 ؟ َهكي اى تؿبق هزه الحقائق على الكًٍسة الٍوم

كتب الهراحل األربع لهزه  تأٌت هزه بأسلوب سوف ٌراه وستخذوا  بكثرة ٌف سفر القػاة    . ا

 الذورة التً تتكوى وي: 

3 :21-24      3 :25-26   3 :27 ،29    3 :28 ،2:    

، و أٌت تقوز هذه السراجة َجب أى تستهر ٌف  َهكًًا أى ٌشبه حٍاة الهؤوي بركوب زراجة

 وإال فسوف تسقػ وي ؼلٍها. التبسَل والتقسم لألوام

     . "البعل" هو إله الخطب. "العشتاروث" هً إاللهة الًهاء عًذ الكًعاٌٍي  (3:24)  
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 . عثًٍئٍل و أهود هها أول االثًً عشر قاؼٍا  الزَي سوف ٌقرأ عًهن بأكثر تفطٍل

 ( ، ولكي بالرغن وي رلك لن  ؿة ؼعف( كاى أهود أعسر و كاى َعتبر رلك ٌق 26ع ٌف

 .  َشك فٍه عجلوى

 : ؼلى وا ٌَل حظاتكقارى بٍي ؼثًٍئٍل و أهوز و اكتب وال

 ؟ ؼؿراب عًذ بًً إسرائٍلوا هو سبب القلق و اال  

 ؟ إسرائٍل عي سٍادة هللا ٌف رلك الوقتوا الزي تعلهه بًو   

( و وكًّت هللا وي أى  أو تلك التً اُعؿٍت لهن وا هً الطفات التً كاى القػاة َهتلكوٌها )  

 ؟ َستخذوهن

كثر الًاس ؼعفا   ااحٍاٌ       ؟  . وا هو التشجٍع الزي َهًحه هزا لك بطفة شخطٍة َستخذم هللا أ

 ؟  هللا بوؼوحو كٍف َؤثر هزا ٌف ـرَقة رد فعلك تجاه وي َستخذوهن 

   . ( و اجعل هزه الكلهات توجّه ظالتك 42 - 37:  25 كو2اٌظر  )
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ؼلى األقل ستة وًهن سوف َسرلوى  . لقس تحول الهشهس وي األسباغ الجًوبٍة إٌل الشهالٍة

. و كاٌوا  كاى هذا هو التهسَس الرئٍسً األول إلسرائٍل وًذ زرولهن أرض كًػاى و قس الحرب

، و الًاس َلجأوى الٍها ٌف وقت الشسة  زبورة ٌبٍة وزوجة وقاعٍةهن ألس أؼسائهن و كاٌت 

 ٌتٍجة لصفاتها الهتهٍسة.

كتب براهٍي عهل َذ هللا  6 ، 5 االظحاحٍي لقذ كاٌت ٌطرة وجٍذة حقا ! اقرأ بعًاَة )   ( ثن ا

 . ٌف رلك الوقت

كتب والحظاتك عي شخطٍة دبورة و باراق، عي ظفاتهها و ؼعفاتهها. لهارا لن َكي على    ا

      ؟ ( 9 : 5 ) باراق أى َظهر التردد

                                   اركر بكلهاتك، العالقة بٍي هللا واألوة الهوظوفة ٌف األظحاح الخاوس   

 .  ( 42،  21،  5،  4وثال  األعذاد  )
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. ولقس أزت هذه الًصرة  ( 10 : 2ؼاوا  وي السالم )قط 01إى الًصرة ؼٌل سٍسرا ٌتج ؼًها 

، كاى  ، ولكًهن لن َرجػوا للرب بكل قلوبهن بال شك إٌل تشسَس إَهاى بًً إسرائٍل الظػٍف

فسهح للهسَاٌٍٍي بًٍهبهن، وهؤالء البسو جاءوا وي جًوب  .  ؼٌل هللا أى َؤزبهن ورة أرري

. وٌتٍجة لصراخ الشػب لله أقام لهن جسؼوى وهو  . وأغاروا ؼٌل أرض إسرائٍل سًوَا   أزوم

 .  وا َكوى وي أى َكوى قائسا ، بهقاٍَس البشر شذص أبػس

، وقذ  ، ولكًه كاى َحتاج أى َعرف أى هللا سوف َسٍر وعه لن َكي جذعوى َحتاج لإلرشاد  

كذ هللا دعوته له ـوَل األٌاة وع جذعوى كاى هللا ؟ وكٍف َؤكذ هزا الحذث أى هللا  . كٍف أ

 .  ؟ فكر قلٍال ٌف ورح الطالة سوف َبقً عٌل وعوده وعك

( واالزي جعل  36 : 7ـلب وًه هللا أى َهذم الهزبح )  سك ٌف وكاى جذعوى عًذواؼع ٌف  

 هزه الهههة بالزات ظعبة؟ 

  أوراء الهذَاٌٍٍي .ة وًأفراَن ووع سجل وتابع وع الهعارؼ  
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 البػس ؼي هللا 

َستخذم الهؤوًوى دائها هزا الهطؿلح لٍعًً أى أحذ األشخاص لن َع َػع هللا أوال ٌف حٍاته. 

 ولقذ أرتذ بًو إسرائٍل ورات عذَذة خالل هزه الفترة. 

،  أو عذم وجود عالقة وع هللا ،  . . وثل خؿاَا وعتهذة كاٌت هًاك أسباب كثٍرة أرت لهزا

. كٍف ظور  ، ثن رجع لله 22ظن  3لذاود بعذ أى أخؿأ ٌف  62اقرأ وس   . وخاـًءأوتعلٍن زائف 

 ؟  هو الخؿٍة التً تسببت ٌف بعذه عي هللا؟ وارا كاى ووقفه وي هللا وهو َرجع إلٍه

، كاى ٌف َوم وي األَام له عالقة وـٍذة وع هللا التً  ألي شخض تعرفه ٌف ؼوء هزا الكالم ظل  

  . ( ... إلخ 66،  51،  43وثل وس ) الرجوع إٌل هللا تتحذث عي التوبة و

 

 

 

 

 


