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 قضاة بنى إسرئيل فى كنعان

فى أرض كنعان عن عبادة الرب اإلله يهوه "هللا" إرتداد شعب بنى إسرائيل أوالً :    

إله إسرائيل، فى أرض كنعان وذلك بعد موت يشوع بن نون وعبادتهم آللهه الشعوب 

 واألمم الساكنة فى أرض كنعان.  

ذين أقامهم الرب اإلله يهوه "هللا" إله ضاة بنى إسرائيل فى أرض كنعان الثانياً: ق    

الشعوب واألمم الساكنة فى  ةيخلصوا شعبه بنى إسرائيل من عبوديلمخلصون إسرائيل 

 أرض كنعان.
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ثالثاً : طلب شيوخ شعب بنى إسرائيل من القاضى والكاهن والراعى)النبى( صموئيل   

هم ملكاً إلسرائيل.  ورفضهم للرب اإلله يهوه " هللا" إله إسرائيل ملكاً لبأن يقيم 

ً على وعليهم.  وإستجابة صم ئيل لطلب شيوخ بنى إسرائيل وإقامته شاول ملكا

  إسرائيل.

ً : محاربة بنى إسرائيل لبنى بنيامين وتحريمهم وإبادتهم ذكوراً ونساءاً    رابعا

  وإستحياء الفتيات العذارى منهم وفقد إسرائيل سبطاً من أسباطه اإلثنى عشر.

ً : عودة شيوخ بنى إسرائيل بإقامة نسل لسبط    بنيامين)آخاهم(.  وذلك خامسا

بإستدعاء الرجال البنياميون المنفلتون و الهاربون والمحتمون بصخرة رمون 

ذين إستحيوهم عند تحريم وإبادة سكان فتاة( ال 400م الفتيات العذارى )وإعطائه

  وأيضا النساء الراقصات فى شيلوه ليقيموا نسالً لسبط بنيامن.  ،ش جلعاديياب
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عن عبادة الرب اإلله يهوه "هللا" إله  : إرتداد شعب بنى إسرائيل فى أرض كنعان أوالً 

وعدم قدرتهم على طرد وإبادة وتحريم كل الشعوب   .إسرائيل بعد موت يشوع بن نون

وخضوع شعب بنى واألمم الساكنة فى كنعان حسب أمر الرب لموسى ويشوع.  

إسرائيل إلستعباد الكنعانيين لهم وعبادتهم آللهتهم وتركهم لعبادة الرب إله إسرائيل 

 اإلله يهوه )هللا(. 

عن الرب اإلله يهوه )هللا( إله أسرائيل إرتداد شعب بنى إسرائيل فى أرض كنعان    .1

 . بعد موت يشوع بن نون وغضب الرب عليهم حيث دفعهم ليد أعدائهم فى كنعان

بَّ  )بنى إسرائيل( َوَعبََد الشَّْعب   " 14 – 7:  2قض  ك لَّ أَيَّاِم )اإلله يهوه( الرَّ

ْم بَْعَد يَش وَع  ه  َوَماَت يَش وع  ْبن   . . . . . . يَش وَع، َوك لَّ أَيَّاِم الشُّي وخِ الَِّذيَن َطاَلْت أَيَّام 

ِ اْبَن ِمئٍَة َوَعْشَر ِسنِينَ  ب  َوفَعََل بَن و إِْسَرائِيَل الشَّرَّ فِي َعْينَيِ  . . . . . . ن وَن َعْبد  الرَّ

ِ وَ  ب  ْم ِمْن أَْرِض ِمْصَر،   َعبَد وا اْلَبْعِليَم. الرَّ بَّ إِلهَ آبَائِِهِم الَِّذي أَْخَرَجه  َوتََرك وا الرَّ

ْم، َوَسَجد وا لََها َوأََغاظ وا  وا َوَراَء آِلَهٍة أ ْخَرى ِمْن آِلَهِة الشُّع وِب الَِّذيَن َحْولَه  َوَسار 

 . بَّ بَّ َوَعبَد وا الْ  الرَّ ِ َعلَى إِْسَرائِيَل، تََرك وا الرَّ ب  وَث. فََحِمَي َغَضب  الرَّ َبْعَل َوَعْشتَار 

وا بَْعد  َعلَى  ْم، َولَْم يَْقِدر  ْم بِيَِد أَْعَدائِِهْم َحْوَله  ْم بِأَْيِدي نَاِهبِيَن نََهب وه ْم، َوبَاَعه  فََدفَعَه 

ق وِف أََماَم أَْعَدائِِهْم.  "اْلو 

يهوه )هللا( من شعبه بنى إسرائيل إلرتدادهم عنه.  إنتقام الرب إله إسرائيل اإلله  .2

عبادهم تم وإسهياقتضلمة فى أرض كنعان اكنسب الالرب لألمم والشعووترك 

األمم  لبن نون ك عإله إسرائيل ليد يشو يدفع الرب اإلله يهوهولم   .وإذاللهم

كنعان لتحريمها وإبادتهم حسب قوله لموسى ويشوع.   فى أرض اكنةسب الووالشع

رائيل هل سيخضع لفرائضه وأحكامه التى أعطاها متحن الرب شعبه أسوذلك لي

   راء آله آخرى من آلهة األمم ليعبدوها.وتركون ويذهبوا يلموسى أم ف

ب ِ  "23 – 20:  2قض  َعلَى إِْسَرائِيَل  إله إسرائيل(  –)اإلله يهوه فََحِمَي َغَضب  الرَّ

قَْد تَعَدَّْوا َعْهِدَي الَِّذي أَْوَصْيت  بِِه )شعب إسرائيل( َوقَاَل: ِمْن أَْجِل أَنَّ هذَا الشَّْعَب 

د  ِإْنَسانًا ِمْن أََماِمِهْم ِمَن األ َمِم َولَْم يَْسَمع وا ِلَصْوتِي،  فَأَنَا أَْيًضا آبَاَءه ْم  الَ أَع ود  أَْطر 

ِ الَِّذيَن تَ  ب  ْم يَش وع  ِعْنَد َمْوتِِه  ِلَكْي أَْمتَِحَن بِِهْم إِْسَرائِيَل: أَيَْحفَظ وَن َطِريَق الرَّ َرَكه 

ْده ْم َسِريعًا  بُّ أ ولِئَك األ َمَم َولَْم يَْطر  ه ْم، أَْم الَ. فَتََرَك الرَّ ِليَْسل ك وا بَِها َكَما َحِفَظَها آبَاؤ 

ْم بِيَِد يَ     "ش وَع.َولَْم يَْدفَْعه 
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ذين أقامهم الرب اإلله يهوه )هللا( إله إسرائيل ليخلص بهم شعبه بنى ثانياً : القضاة ال

إسرائيل من يد ملوك الشعوب واألمم الساكنة فى أرض كنعان.  وإرتداد بنى إسرائيل 

 عن عبادة الرب إله إسرائيل بعد موت القاضى الذى خلصهم.  

 امة الرب اإلله يهوه )هللا( إله إسرائيل لقضاة إسرائيل إق .1

بُّ ق َضاةً فََخلَّص وه ْم ِمْن يَِد نَاِهبِيِهْم. َوِلق َضاتِِهْم  " 19 - 16:  2قض  َوأَقَاَم الرَّ

. َحاد وا َسِريعًا َعِن أَْيًضا لَْم يَْسَمع وا، بَْل َزنَْوا َوَراَء آِلَهٍة أ ْخَرى َوَسَجد وا لََها

ِ، لَْم يَْفعَل وا هَكذَا.  ب  ه ْم ِلَسْمعِ َوَصايَا الرَّ ِريِق الَّتِي َساَر بَِها آبَاؤ 
َوِحينََما أَقَاَم الطَّ

بُّ َمَع اْلَقاِضي، ْم ق َضاةً، َكاَن الرَّ بُّ لَه  ْم ِمْن يَِد أَْعَداِئِهْم ك لَّ أَيَّاِم  الرَّ َوَخلََّصه 

َضايِِقيِهْم َوَزاِحِميِهْم. َوِعْنَد َمْوِت  اْلقَاِضي، بَّ نَِدَم ِمْن أَْجِل أَنِينِِهْم بَِسبَِب م  ألَنَّ الرَّ

اْلقَاِضي َكان وا يَْرِجع وَن َويَْفس د وَن أَْكثََر ِمْن آبَائِِهْم، بِالذََّهاِب َوَراَء آِلَهٍة أ ْخَرى 

د وا لََها.   "ِليَْعب د وَها َويَْسج 

 موت يشوع بن نون: دلزمنية لقضاة بنى إسرائيل فى أرض كنعان بعالفترة ا .2

هم الرب إله إسرائيل لشعبه لبدأت الفترة الزمنية لقضاة بنى إسرائيل الذين أرس

اكنة فى أرض لة ملوك الشعوب واألمم السذاد ومإسرائيل، ليخلصهم من إستعب

 1350موت يشوع بن نون منذ عام  ذه الفترة الزمنية بعدكنعان لهم.  بدأت ه

ً ، حتى تأسسة  325لمدة ق. م. وإستمرت  ً تقريبا مملكة إسرائيل بالملك  عاما

يل وهو القاضى والنبى ئآخر قاضى من قضاة إسرا به  شاول الذى رسمه ونص  

حيث بدأت مملكة إسرائيل بتولى ق. م.  1025والكاهن صموئيل، وذلك فى عام 

   عاماً.  42إستمر ملكه  والذى رائيلالملك شاول أول ملك إلس

 إختيار الرب لداود ملكاً إلسرائيل .3

وئِيلَ َوَكاَن َكالَم   " 11 – 10:   15صم  1 ِ إِلَى َصم  ب  نَِدْمت  َعلَى أَن ِي  : قَائاِلً  الرَّ

َل َمِلًكا، ألَنَّه  َرَجَع ِمْن   "َوَرائِي َولَْم ي ِقْم َكالَِميقَْد َجعَْلت  َشاو 

لَ "  2 – 1:  16صم  1 وئِيَل: َحتَّى َمتَى تَن وح  َعلَى َشاو  بُّ ِلَصم  ، َوأَنَا قَْد فَقَاَل الرَّ

؟ اِْمألْ قَْرنََك د ْهنًا َوتَعَاَل أ ْرِسْلَك إِلَى يَسَّى أَْن يَْمِلَك َعلَى إِْسَرائِيلَ  َرفَْضت ه  َعنْ 

ِ، ألَن ِي قَْد َرأَْيت  ِلي فِي بَنِيِه َمِلًكا ؟ إِْن )داود(اْلبَْيتَلَْحِمي  وئِيل : َكْيَف أَْذَهب  .  فَقَاَل َصم 

ل  يَْقت ْلنِي.   " َسِمَع َشاو 
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 " 7 – 1:  31صم  1

َوَحاَرَب اْلِفِلْسِطينِيُّوَن 

فََهَرَب ِرَجال  إِْسَرائِيَل، 

إِْسَرائِيَل ِمْن أََماِم 

اْلِفِلْسِطينِي ِيَن َوَسقَط وا قَتْلَى 

فِي َجبَِل ِجْلب وَع. فََشدَّ 

َل  اْلِفِلْسِطينِيُّوَن َوَراَء َشاو 

َوبَنِيِه، َوَضَرَب اْلِفِلْسِطينِيُّوَن 

ي ونَاثَاَن َوأَبِينَاَداَب 

َل.  . .  َوَمْلِكيش وَع أَْبنَاَء َشاو 

ل  َوبَن وه   . . .  فََماَت َشاو 

َوَحاِمل  ِسالَِحِه  الثَّالَثَة  

َوَجِميع  ِرَجاِلِه فِي ذِلَك اْليَْوِم 

ا َرأَى ِرَجال   َمعًا. َولَمَّ

إِْسَرائِيَل الَِّذيَن فِي َعْبِر 

اْلَواِدي َوالَِّذيَن فِي َعْبِر 

أَنَّ ِرَجاَل إِْسَرائِيَل قَْد  األ ْرد ن ِ 

َل َوبَنِيِه قَْد َهَرب و ا، َوأَنَّ َشاو 

د َن َوَهَرب وا.  َمات وا، تََرك وا اْلم 

فَأَتَى اْلِفِلْسِطينِيُّوَن َوَسَكن وا 

 "بَِها.

 Timeline الفترات الزمنية .4

لملوك مملكة أسرائيل   

 –د داو –المتحدة )شاول 

( وملوك رحبعام –سليمان 

حيث إنقسمت مملكة يهوذا 

لى إمملكة إسرائيل 

المملكة الشمالية مملكتين.  

 Israel مملكة إسرائيل 

 925التى إستمرت من عام 
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إسرائيل  ق.م. حيث خربها األشوريين وسبى شعب مملكة 721ق. م. إلى عام 

 925عام  نوإستمرت م Judahوالمملكة الجنوبية مملكة يهوذا شور .  أإلى ِ

ق.م. حيث خربها البابليون )نبؤخذنصر( وسبى شعب يهوذا  586ق.م. إلى عام 

 لى بابل.  إ

قضاة بنى إسرائيل الذين أرسلهم الرب إله إسرائيل ليخلصوا شعبه إسرائيل من  .5

 إستعباد ومذلة وتسخير األمم والشعوب الساكنة فى أرض كنعان لهم. 

خلص شعب إسرائيل من إستعباد  ر.غصبن يفنه األيل بن قفاز أخا كالب ئعمن .1

 .(  11 – 9: 3وتسخير كوشان ملك أرام )قض 

الذى  موآب يل من عجلون ملكئإهود بن جيرا البنيامينى خلص شعب إسرا .2

حتى صرخوا إلى الرب فأرسل لهم مخلصاً  إستعبد وذل وسخر بنى إسرائيل

  جيرا  ليخلصهم من عجلون ملك موآب.إهود  بن 

وآبَ  " 15 – 14:  3قض  ثََمانَِي َعْشَرةَ  فَعَبََد بَن و إِْسَرائِيَل ِعْجل وَن َمِلَك م 

ِ،   َسنَةً.  ب  َخل ًِصا إِه وَد ْبَن ِجيَرا َوَصَرَخ بَن و إِْسَرائِيَل إِلَى الرَّ بُّ م  م  الرَّ فَأَقَاَم لَه 

 " اْلبَْنيَاِمينِيَّ 

  بن عناة رجشم .3

، فََضَرَب ِمَن َشْمَجر  ْبن  َعنَاةَ )بعد إهود( َوَكاَن بَْعَده   " 31:  3قض 

ل  "َوه َو أَْيًضا َخلََّص إِْسَرائِيَل.بِِمْنَساِس اْلبَقَِر.  اْلِفِلْسِطينِي ِيَن ِستَّ ِمئَِة َرج 

،  " 6:  5قض  ق  فِي أَيَّاِم َشْمَجَر ْبِن َعنَاةَ، فِي أَيَّاِم يَاِعيَل، اْستََراَحِت الطُّر 

و  ٍة.َوَعابِر  ْعَوجَّ وا فِي َمَساِلَك م   "السُّب ِل َسار 

 دعصوأمرت بإسم الرب الرجل باراق لي إلسرائيل. ةية كانت قاضيالنب بورةد .4

 ،عشرة آالف رجل من بنى إسرائيل هعويحارب يابين ملك حاصور )كنعان( وم

اصور وخلص إسرائيل)قض حباراق وحارب سيسرا رئيس جيش ملك د فصع

4  :4- 24  .) 

.(  أرسله الرب إله ق.م 1144ق.م. إلى  1191يوآش )عون( بن ديربعل )ج .5

يين والعمالقة اللذين ندياالم دإسرائيل ليخلص شعبه بنى إسرائيل من إستعبا

 لوا بنى إسرائيل. ذأ
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بُّ َمعََك يَا َجبَّارَ فََظَهَر لَه   "  16 -  12:  6قض   ِ َوقَاَل لَه : الرَّ ب   َمالَك  الرَّ

:    اْلبَأِْس. ِ  . . . . . فَقَاَل لَه  ِجْدع ون  بُّ َوَجعَلَنَا فِي َكف  َواآلَن قَْد َرفََضنَا الرَّ

بُّ َوقَاَل: فَاْلتَفَ ِمْديَاَن.  ِ َت إِلَْيِه الرَّ تَِك هِذِه َوَخل ِْص إِْسَرائِيَل ِمْن َكف  اْذَهْب بِق وَّ

: إِن ِ  . . . ِمْديَاَن.  بُّ ل فَقَاَل لَه  الرَّ ي أَك ون  َمعََك، َوَستَْضِرب  اْلِمْديَانِي ِيَن َكَرج 

 "َواِحٍد.

 أبيمالك بن جدعون )يربعل( .6

ً هو  ماقتل كل إخوته أبناء  دإلسرائيل بعإبن جدعون ونصب نفسه قاضيا

وقتل شعب شكيم   موت أبيه جدعون )يربعل(. دسبعين أخاً وذلك بع ،جدعون

وكان  اخلهدكانوا ب وإمرأةمات ألف رجل وفى شكيم وحرقه  برجوحاصر 

( بنى إسرائيل من 10و  9قض وهو لم يخلص )قاضياً إلسرائيل ثالث سنوات 

وملك عليهم وذلك إلنهم  أعدائهم بل حارب أهله فى شكيم وبنى إسرائيل

ً لهم بعد موت أبيه جدعون  إنقسموا عليه وذلك ألنه إبن آمة ورفضوه قاضيا

 . جدعون

 سنة  23تولع بن دودو: قضى إلسرائيل  .7

َوقَاَم بَْعَد أَبِيَماِلَك ِلتَْخِليِص إِْسَرائِيَل ت ولَع  ْبن  ف َواةَ ْبِن "  2 – 1:  10قض 

ٌل ِمْن يَسَّاَكَر، َكاَن َساِكنًا فِي َشاِميَر فِي َجبَِل أَْفَرايَِم.  فَقََضى إِلْسَرائِيَل د ود و، َرج 

   ".د فَِن فِي َشاِميرَ َوَماَت وَ َسنَةً  ثاَلَثًا َوِعْشِرينَ 

 سنة 22يائير الجلعادى: قضى إلسرائيل  .8

،  تولع(  )بعد ث مَّ قَاَم بَْعَده  " 3:  10قض  فَقََضى إِلْسَرائِيَل يَائِير  اْلِجْلعَاِديُّ

 "اثْنَتَْيِن َوِعْشِريَن َسَنةً.

  يفتاح الجلعادى .9

الجلعادى جبار بأس إبن إمرأة زانية يفتاح .  قضى إلسرائيل ستة سنوات

ونذر نذراً للرب بأنه إذا رجع سالماً ومنتصراً   خلص أسرائيل من بنى عمون.

على بنى عمون أنه يصعد للرب محرقة أول إنسان يالقيه عند رجوعه إلى بيته 

ف وفدفى المصفاه.  وخرجت إبنته الوحيدة تالقيه عند رجوعه منتصراً ب

ه ذبيحة تم إبندثيابه وإلتزم بنذره وقحتى صرخ ومزق ما أن رآها . فصورق
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.  وناحت بنات إسرائيل على إبنة يفتاح له يهوهسرور للرب اإل ةمحرقة رائح

 .( 11على عذريتها)قض م للنياح أيا ةبعرعلوها ذكرى سنوية أجالجلعادى و

 كان قاضياً إلسرائيل سبع سنين.. إبصان من بيت لحم .10

 .كان قاضياً إلسرائيل عشر سنينمن زبولون  إيلون الزبولونى .11

 .قضى إلسرائيل ثمانية عشر سنة عبدون بن هليل .12

 1118BC to   ق.م. 1094ق.م. إلى  1118)   شمشون بن منوح .13

1094BC   ) وخلص شعب بنى إسرائيل من ً وقضى إلسرائيل عشرون عاما

.  وأن تهمنذ والدنذيراً للرب نيون لهم.  وكان يوتسخير وإذالل الفلسط دإستعبا

ليلة تملقته أمرأة إسمها دولكن نة فى شعره.  ماليعلو شعره مقص وأن قوته كا

وأسملته لهم بعد أن  ،نين بسرهيوعلمت بسر قوته وأخبرت الفلسطغزة من 

أذلوه ت قوته وبهعره وذوقصوا ش هوا عليه وأمسكوسكر من الخمر فصعد

 وا بنى إسرائيل.  وأستعبد وقتلوهوقلعوا عينه 

ِ، "  24 – 1:  13قض  ب  ث مَّ َعاَد بَن و إِْسَرائِيَل يَْعَمل وَن الشَّرَّ فِي َعْينَيِ الرَّ

بُّ ِليَِد اْلِفِلْسِطينِي ِيَن أَْربَِعيَن َسنَةً  م  الرَّ ْرَعةَ ِمْن َعِشيَرِة فََدفَعَه  ٌل ِمْن ص  . َوَكاَن َرج 

ِ ِلْلَمْرأَِة َوقَاَل  ب  ، َواْمَرأَت ه  َعاقٌِر لَْم تَِلْد. فَتََراَءى َمالَك  الرَّ ه  َمن وح  انِي ِيَن اْسم  الدَّ

ْحذَِري َوالَ َواآلَن فَا َها أَْنِت َعاقٌِر لَْم تَِلِدي، َولِكنَِّك تَْحبَِليَن َوتَِلِديَن اْبنًا.لََها: 

ْسِكًرا، َوالَ تَأْك ِلي َشْيئًا نَِجًسا. فََها إِنَِّك تَْحبَِليَن َوتَِلِديَن اْبنًا،  تَْشَربِي َخْمًرا َوالَ م 

وَسى َرأَْسه ،  بِيَّ يَك ون  نَِذيًرا هللِ ِمَن اْلبَْطنِ َوالَ يَْعل  م  َوه َو يَْبَدأ  ي َخل ِص  ، ألَنَّ الصَّ

. فََولََدِت اْلَمْرأَة  اْبنًا َوَدَعِت اْسَمه  َشْمش ونَ . . . . . . يَِد اْلِفِلْسِطينِي ِينَ  إِْسَرائِيَل ِمنْ 

. بُّ بِيُّ َوبَاَرَكه  الرَّ  "فََكبَِر الصَّ

 عالى القاضى والكاهن .14

 ً وأخذ  ،ن إلسرائيلينييه فى حرب الفلسطيتل إبنوق   ،قضى إلسرائيل أربعين عاما

وعندما سمع الكاهن عالى بأن  الرب إله إسرائيل.نيين تابوت عهد يالفلسط

 نيون وقع من على كرسيه وأنكسرت رقبته ومات. يتابوت الرب أخذه الفلسط

َخب ِر  َوقَاَل: فَ "  18 – 17 -:   4صم  1 َهَرَب إِْسَرائِيل  أََماَم أََجاَب اْلم 

ْفِني لشَّْعِب، اْلِفِلْسِطينِي ِيَن َوَكانَْت أَْيًضا َكْسَرةٌ َعِظيَمةٌ فِي ا َوَماَت أَْيًضا اْبنَاَك ح 
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، َوأ ِخذَ تَاب وت  هللاِ َوفِينَ  ا ذََكَر تَاب وَت هللاِ  .َحاس  ِ َوَكاَن لَمَّ ، أَنَّه  َسقََط َعِن اْلك ْرِسي 

 "َكَسَرْت َرقَبَت ه  َوَماتَ إِلَى اْلَوَراِء إِلَى َجانِِب اْلبَاِب، فَانْ 

 صموئيل القاضى والكاهن والنبى .15

 ً بأن يمسح شيوخ إسرائيل  طالبهوعندما شاخ  قضى إلسرائيل أربعون عاما

 لهم ملكاً يقضى لهم كسائر الشعوب

وئِيل  أَنَّه  َجَعَل بَنِيِه ق َضاةً إِلْسَرائِيلَ " 9 – 1:  8 صم  1 ا َشاَخ َصم  . َوَكاَن لَمَّ

َولَْم َوَكاَن اْسم  اْبنِِه اْلبِْكِر ي وئِيَل، َواْسم  ثَانِيِه أَبِيَّا. َكانَا قَاِضيَْيِن فِي بِئِْر َسْبعٍ. 

َجا اْلقََضاءَ  . يَْسل ِك اْبنَاه  فِي َطِريِقِه، بَْل َماالَ َوَراَء اْلَمْكَسِب، َوأََخذَا َرْشَوةً َوَعوَّ

اَمِة  َوقَال وا لَه : ه َوذَا فَاْجتََمَع ك لُّ ش ي وخِ إِْسرَ  وئِيَل إِلَى الرَّ ائِيَل َوَجاء وا إَِلى َصم 

فَاآلَن اْجَعْل لَنَا َمِلًكا يَْقِضي لَنَا أَْنَت قَْد ِشْخَت، َواْبنَاَك لَْم يَِسيَرا فِي َطِريِقَك. 

وئِيَل إِْذ قَال وا:  أَْعِطنَا َمِلًكا يَْقِضي لََنا. َكَسائِِر الشُّع وِب. فََساَء األَْمر  فِي َعْينَْي َصم 

ِ. َوَصلَّ  ب  وئِيل  إِلَى الرَّ وئِيَل: اْسَمْع ِلَصْوِت الشَّْعِب فِي ك ل ِ ى َصم  بُّ ِلَصم  فَقَاَل الرَّ

ْم لَْم يَْرف ض وَك أَْنَت بَْل إِيَّاَي َرفَض وا َحتَّى الَ أَْمِلَك َعلَْيِهْم.  َما يَق ول وَن لََك، ألَنَّه 

ْم ِمْن ِمْصَر إِلَى هذَا اْليَْوِم َحَسَب  ك ل ِ أَْعَماِلِهِم الَّتِي َعِمل وا ِمْن يَْوِم أَْصعَْدت ه 

َوتََرك ونِي َوَعبَد وا آِلَهةً أ ْخَرى، هَكذَا ه ْم َعاِمل وَن ِبَك أَْيًضا. فَاآلَن اْسَمْع 

 ".اِء اْلَمِلِك الَِّذي يَْمِلك  َعلَْيِهمْ َولِكْن أَْشِهَدنَّ َعلَْيِهْم َوأَْخِبْره ْم بِقَضَ ِلَصْوتِِهْم. 
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ثالثاً : الرب اإلله يهوه "هللا" إله إسرائيل وتعامله مع آخر قاضيين من قضاة إسرائيل.  

القاضى والكاهن عالى والقاضى والكاهن والنبى صموئيل.  وإرادة شعب بنى إسرائيل 

أن يكون لهم ملكاً يقضى لهم ويحارب حروبهم بدالً من الرب إلههم يهوه إله إسرائيل 

 ه لألمم. الذى أخفق فى محاربت

صموئيل ليخدم الرب طول أيام حياته عند مولودها والدة صموئيل ل حنةإعارة  .1

 الكاهن عالى فى بيت الرب. 

)حنة َوَجاء وا . . . . .  )صموئيل( فََطَمتْه   )حنة(  ث مَّ ِحينَ   " 28 –  24:  1 صم  1

ِ  ة(نلقاأوزوجها  بِي  ِ.  . . . . .. إِلَى َعاِلي )صموئيل( بِالصَّ ب  َوأَنَا أَْيًضا قَْد أََعْرت ه  ِللرَّ

ب ِ   ."َجِميَع أَيَّاِم َحيَاِتِه ه َو َعاِريَّةٌ ِللرَّ

يل كاهناً ئيل ممثالً فى شيوخ إسرائيل بأن يعينوا صموئإختيار الرب إله إسرا .2

ً بدالً من الكاهن والقاضى عالى ورف ً ونبيا هنوا للرب يك لكى ههم البنيضوقاضيا

 ةا قضاوحتى ال يكهنوا له واليكون عالىعلى بيت أ صموئيل بأن الرب سيقضى وتنبو

 إلسرائيل. 

َوَشاَخ َعاِلي ِجدًّا، َوَسِمَع بِك ل ِ َما َعِملَه  بَن وه  بَِجِميعِ ِإْسَرائِيَل " 26  - 22:  2 صم  1

ْجتَِمعَاِت فِي بَابِ  ْم َكان وا ي َضاِجع وَن الن َِساَء اْلم  ْم: ِلَماذَا َخْيَمِة االْجتَِماعِ  َوبِأَنَّه  . فَقَاَل لَه 

وِرك م  اْلَخبِيثَةِ  وِر؟ ألَن ِي أَْسَمع  بِأ م   . . . . ِمْن َجِميعِ هذَا الشَّْعِب.  تَْعَمل وَن ِمثَْل هِذِه األ م 

ِ َوالنَّاِس  ب  ا َوَصالًَحا لََدى الرَّ وًّ وئِيل  فَتََزايََد ن م  بِيُّ َصم  ا الصَّ   "أَْيًضا.َوأَمَّ

يل بأنه ئمجئ رجل هللا إلى القاضى والكاهن عالى ليخبره بأمر الرب إله إسرا .3

ياً ضاقالقضاء والكهنوت له.  وأنه إختار  نهو وبنيه م هسيقضى على بيته وليبطل

 . )صموئيل( كاهناً ونبياً أميناً إلسرائيلو

 مجئ رجل هللا إلى القاضى والكاهن عالى 

ل  هللاِ إِلَى َعاِلي َوقَاَل لَه  " 35 – 27:  2صم  1 : َهْل َوَجاَء َرج  بُّ : هَكذَا يَق ول  الرَّ

َواْنتََخْبت ه  ِمْن َجِميعِ أَْسبَاِط إِْسَرائِيَل ِلي َكاِهنًا ِليَْصعََد  . . . . .تََجلَّْيت  ِلبَْيِت أَبِيَك 

وًرا َويَْلبََس أَف وًدا أََماِمي ، َوَدفَْعت  ِلبَْيِت أَبِيَك َجِميَع َوقَائِِد َعلَى َمْذبَِحي َوي وقَِد بَخ 

 فَِلَماذَا تَد وس وَن ذَبِيَحِتي َوتَْقِدَمتِي الَّتِي أََمْرت  بَِها فِي اْلَمْسَكِن،بَنِي إِْسَرائِيَل؟  

ن وا أَْنف َسك ْم بِأََوائِِل ك ل ِ تَْقِدَماِت إِْسَرائِيلَ  . . . . . َشْعبِي َوت ْكِرم  بَنِيَك َعلَيَّ ِلَكْي ت َسم ِ
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َوأ قِيم  ِلنَْفِسي َكاِهنًا أَِمينًا يَْعَمل  َحَسَب َما بِقَْلبِي َونَْفِسي، َوأَْبنِي لَه  بَْيتًا أَِمينًا فََيِسير  

 ".أََماَم َمِسيِحي ك لَّ األَيَّامِ 

 صموئيل كاهناً ونبياً ورائياً وقاضياً لشعب إسرائيل 

َوَعَرَف َجِميع  إِْسَرائِيَل ِمْن َداَن إِلَى بِئِْر َسْبعٍ أَنَّه  قَِد "  21 –  20:  3صم  1

ب ِ  وئِيل  نَِبيًّا ِللرَّ بُّ يَتََراَءى فِي ِشيل وَه،. اْؤت ِمَن َصم  بَّ اْستَْعلََن  َوَعاَد الرَّ ألَنَّ الرَّ

.ِ ب  وئِيَل فِي ِشيل وَه بَِكِلَمِة الرَّ  "ِلَصم 

نيين يعالى.  وموت إبنيه فى حرب إسرائيل مع الفلسطموت القاضى والكاهن  .4

 نيين على تابوت عهد هللا. يوإستيالء الفلسط

وئِيَل إِلَى َجِميعِ إِْسَرائِيَل. َواْصَطفَّ " 11  - 1:  4صم  1 َوَكاَن َكالَم  َصم 

ْسَرائِيل  أََماَم اْلِفِلْسِطينِي ِيَن، اْلِفِلْسِطينِيُّوَن ِلِلقَاِء إِْسَرائِيَل، َواْشتَبََكِت اْلَحْرب  فَاْنَكَسَر إِ 

ل. فََجاَء الشَّْعب  إِلَى اْلَمَحلَِّة. ِ فِي اْلَحْقِل نَْحَو أَْربَعَِة آالَِف َرج  َوقَاَل  َوَضَرب وا ِمَن الصَّف 

بُّ أََماَم اْلِفِلْسِطينِي ِينَ ش ي وخ  إِْسَرائِيَل:  ْ ِلَماذَا َكسََّرنَا اْليَْوَم الرَّ ْذ ألَْنف ِسنَا ِمْن ِشيل وَه ؟ ِلنَأ خ 

َل فِي َوَسِطنَا َوي َخل َِصنَا ِمْن يَِد أَْعَدائِنَا ِ فَيَْدخ  ب  . فَأَْرَسَل الشَّْعب  إِلَى تَاب وَت َعْهِد الرَّ

وبِيمِ ِشيل وَه  ن وِد اْلَجاِلِس َعلَى اْلَكر  ِ اْلج  . َوَكاَن ه نَاَك َوَحَمل وا ِمْن ه نَاَك تَاب وَت َعْهِد َرب 

ْفنِي َوفِينََحاس  َمَع تَاب وِت َعْهِد هللاِ  ْم  . . . . .  اْبنَا َعاِلي ح  فََخاَف اْلِفِلْسِطينِيُّوَن ألَنَّه 

تََشدَّد وا َوك ون وا ِرَجاالً أَيَُّها  . . . . إِلَى اْلَمَحلَِّة. )اإلله يهوه(قَال وا: قَْد َجاَء هللا  

 ِلئاَلَّ ت ْستَْعبَد وا ِلْلِعْبَرانِي ِيَن َكَما اْست ْعبِد وا ه ْم لَك ْم. فَك ون وا ِرَجاالً َوَحاِرب وا. اْلِفِلْسِطينِيُّونَ 

ْربَة   َواْنَكَسَر إِْسَرائِيل  َوَهَرب وا ك لُّ َواِحٍد إِلَى َخْيَمتِِه.فََحاَرَب اْلِفِلْسِطينِيُّوَن،  َوَكانَِت الضَّ

ا َوَماَت اْبنَا ، َوأ ِخذَ تَاب وت  هللاِ   َط ِمْن إِْسَرائِيَل ثاَلَث وَن أَْلَف َراِجل.َوَسقَ ، َعِظيَمةً ِجدًّ

ْفنِي َوفِينََحاس   ا ذََكَر تَاب وَت هللاِ، أَنَّه  . . . .  .َعاِلي ح  ِ )عالى( َوَكاَن لَمَّ َسقََط َعِن اْلك ْرِسي 

َوقَْد قََضى إِلْسَرائِيَل  . . . .ْت َرقَبَت ه  َوَماَت، إِلَى اْلَوَراِء إِلَى َجانِِب اْلبَاِب، فَاْنَكَسرَ 

 "أَْربَِعيَن َسنَةً.

هم ديحتفظون بتابوت إله إسرائيل فى بالهل  ينفللعرانيون يأقطاب الفلسط ةإستشار .5

 بيتشمسلى مكانه فى إوه لفإستشاروا لهم العرافون بأن يرس   .هأم يرجعوه إلى مكان

 ً  نيرافة بواسير من ذهب وخمسة قربان أثم عن خمسوا له بل يرد وال يرسلوه فارغا

لى مكانه فى وأمراض ويرجع إله أسرائيل إ ةحتى اليكون عندهم لعن من ذهب

 شمس. بيت
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فََدَعا . َوَكاَن تَاب وت  هللاِ فِي باِلَِد اْلِفِلْسِطينِي ِيَن َسْبعَةَ أَْشه رٍ " 16 – 1:  6صم  1

افِينَ اْلِفِلْسِطينِيُّوَن  ب ِ  اْلَكَهَنةَ َواْلعَرَّ ونَا بَِماذَا ن ْرِسل ه  قَائِِليَن: َماذَا نَْعَمل  بِتَاب وِت الرَّ ؟ أَْخبِر 

دُّوا لَه  إِلَى َمَكانِهِ  .  فَقَال وا: إِذَا أَْرَسْلت ْم تَاب وَت إِلِه إِْسَرائِيَل، فاَلَ ت ْرِسل وه  فَاِرًغا، بَْل ر 

دُّه  لَه ؟ . . . . . ق ْربَاَن إِثْمٍ  َحَسَب َعَدِد فَقَال وا:  فَقَال وا: َوَما ه َو ق ْربَان  اإِلثِْم الَِّذي نَر 

فَفَعََل  . . . . . أَْقَطاِب اْلِفِلْسِطينِي ِيَن: َخْمَسةَ بََواِسيَر ِمْن ذََهٍب، َوَخْمَسةَ فِيَراٍن ِمْن ذََهبٍ 

ْرِضعَتَْيِن َوَربَط وه َما إِلَى اْلعََجلَِة،  َجال  َكذِلَك، َوأََخذ وا بَقََرتَْيِن م  َوَوَضع وا  . . . . الر ِ

ْند وِق َوفِيَراِن الذََّهِب َوتََماثِيِل بََواِسيِرِهْم. فَاْستَقَاَمِت  ِ َعلَى اْلعََجلَِة َمَع الصُّ ب  تَاب وَت الرَّ

د وَن َحَصاَد . . . . . فِي الطَِّريِق إِلَى َطِريِق بَْيتََشْمسَ  اْلبَقََرتَانِ  َوَكاَن أَْهل  بَْيتََشْمَس يَْحص 

ْؤيَِتهِ  وا بِر  ْم َوَرأَْوا التَّاب وَت َوفَِرح  فَأَْنَزَل  .. . . . اْلِحْنَطِة فِي اْلَواِدي، فََرفَع وا أَْعي نَه 

 ِ ب  ْند وَق الَِّذي َمعَه  الَِّذي فِيِه أَْمتَِعة  الذََّهِب َوَوَضع وه َما َعلَى َوالصُّ الالَِّويُّوَن تَاب وَت الرَّ

ِ. اْلَحَجِر اْلَكبِيِر.  ب  وا ذَبَائَِح فِي ذِلَك اْليَْوِم ِللرَّ ْحَرقَاٍت َوذَبَح  َوأَْصعََد أَْهل  بَْيتََشْمَس م 

وَن فِي ذِلَك اْليَْوِم.فََرأَى أَْقَطاب  اْلِفِلْسِطينِي ِيَن اْلَخْمَسة  َوَرَجع     "وا إِلَى َعْقر 

.  ضربهم ضرب الرب إله أسرائيل ألهل بيتشمس ألنهم نظروا إلى تابوت الرب  .6

وصراخ سكان بيتشمس لشيوخ إسرائيل   وقتل خمسين ألف رجل.ضربة عظيمة 

 . نيون لهميهم تابوت الرب الذى رده الفلسطنعيصعدوا بأن 

ب ِ "  21 -  19:  6صم  1 وا إِلَى تَاب وِت الرَّ ْم نََظر  . َوَضَرَب أَْهَل بَْيتََشْمَس ألَنَّه 

الً  ل َوَسْبِعيَن َرج  بَّ َضَرَب . َوَضَرَب ِمَن الشَّْعِب َخْمِسيَن أَْلَف َرج  فَنَاَح الشَّْعب  ألَنَّ الرَّ

ِ اإِللِه  َوقَاَل أَْهل  َبْيتََشْمَس: َمْن يَْقِدر    . الشَّْعَب َضْربَةً َعِظيَمةً  ب  أَْن يَِقَف أََماَم الرَّ

س الً إِلَى س كَّاِن قَْريَِة يَعَاِريَم قَائِِليَن:   ؟ ؟ َوإِلَى َمْن يَْصعَد  َعنَّااْلق دُّوِس هذَا َوأَْرَسل وا ر 

ِ، فَاْنِزل وا َوأَْصِعد وه  إِلَْيك مْ  ب   ".قَْد َردَّ اْلِفِلْسِطينِيُّوَن تَاب وَت الرَّ
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ً بعاً: الرب اإلله يهوه "هللا" إله إسرائيل يفقد را وهو عشر اإلثنى  سباطهأمن  سبطا

سبط بنيامين.  حيث أمر الرب إله إسرائيل بمحاربة إسرائيل لبنيامين وتحريمه وإبادته 

 ألنه إرتكب قباحة ورذالة فى إسرائيل وتحدى إله إسرائيل. 

ب رجال من مدينة جبعة فى أرض بنيامين لقباحة ورذالة لرجل الوى من إرتكا .1

بعه فأحاطوا بيته وأرادوا أن يقتلوه فأخرج لهم ة جإسرائيل أراد أن يبيت فى مدين

سريته فأذلوها حتى ماتت فأخذ الالوى جثة سريته وقطعها إلى إحدى عشر جزءاً 

عشر وطلب اإلنتقام من شعب  وأرسلها إلى جميع حقول أسباط بنى إسرائيل اإلحدى

 بنيامين.  

  لقباحة ورذالة فى إسرائيل جبعةإرتكاب رجال 

وا، َكْيَف َكانَْت هِذِه اْلقَبَاَحة ؟" 6 – 3: 20قض  فَأََجاَب   َوقَاَل بَن و إِْسَرائِيَل: تََكلَّم 

يَّتِي إِلَى ِجْبعَةَ الَّتِي  ل  الالَِّويُّ بَْعل  اْلَمْرأَِة اْلَمْقت ولَِة َوقَاَل: َدَخْلت  أَنَا َوس ر ِ ج  الرَّ

وا   ِلبَْنيَاِميَن ِلنَبِيَت.  فَقَاَم َعلَيَّ أَْصَحاب  ِجْبعَةَ َوأََحاط وا َعلَيَّ بِاْلبَْيِت َلْيالً َوَهمُّ

يَّتِي َحتَّى َماتَتْ بِقَتِْلي،  يَّتِي َوقَطَّْعت َها َوأَْرَسْلت َها إِلَى َجِميِع   . َوأَذَلُّوا س ر ِ فَأَْمَسْكت  س ر ِ

ْلِك إِْسَرائِيلَ  ق وِل م   "ح 

  األله يهوه إله  الرب)مع شعب هللا ميع بنى إسرائيل ودعوتهم فى مججخروج

 لإلنتقام من شعب بنيامين حسب أمر الرب لهم.  ( إسرائيل

ل َواِحٍد،  فََخَرَج َجِميع  بَنِي إِْسَرائِيَل، َواْجتََمعَِت اْلَجَماَعة  " 3 – 1:  20قض  َكَرج 

ِ فِي اْلِمْصفَاِة.  ب  وه    ِمْن َداَن إِلَى بِئِْر َسْبعٍ َمَع أَْرِض ِجْلعَاَد، إِلَى الرَّ ج  َوَوقََف و 

)الرب اإلله يهوه إله  َجِميع  أَْسبَاِط إِْسَرائِيَل فِي َمْجَمعِ َشْعِب هللاِ َجِميعِ الشَّْعِب، 

ْختَِرِطي السَّْيفِ ، إسرائيل( فََسِمَع بَن و بَْنيَاِميَن أَنَّ بَنِي   . أَْربَع  ِمئَِة أَْلِف َراِجل م 

 " ِمْصفَاِة.إِْسَرائِيَل قَْد َصِعد وا إِلَى الْ 

 .محاربة بنى أسرائيل لبنى بنيامين وسؤالهم إلله إسرائيل عن إرشادهم 

د ِن إِلَى ِجْبعَةَ " 18 – 14:  20قض  وا  فَاْجتََمَع بَن و بَْنيَاِميَن ِمَن اْلم  ج  ِلَكْي َيْخر 

َحاَربَِة بَِني إِْسَرائِيلَ  د ِن ِستَّةً َوِعْشِريَن َوع دَّ بَن و بَْنيَاِميَن فِي ذِلَك اْليَْوِم ِمَن   . ِلم  اْلم 

ْختَِرِطي السَّْيفِ  ل م  ل أَْلَف َرج  ، َما َعَدا س كَّاَن ِجْبعَةَ الَِّذيَن ع دُّوا َسْبَع ِمئَِة َرج 

ْنتََخبِيَن.  ْنتَ   م  ل م  الَِء ِمْن َجِميعِ هذَا الشَّْعِب َسْبع  ِمئَِة َرج  َخب وَن ع ْسٌر. ك لُّ هؤ 

وَن اْلَحَجَر بِاْلِمْقالَعِ َعلَى الشَّْعَرِة َوالَ ي ْخِطئ وَن. َوع دَّ ِرَجال  إِْسَرائِيَل، َما َعَدا  يَْرم 
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الَِء ِرَجال  َحْرٍب.  ْختَِرِطي السَّْيِف. ك لُّ هؤ  ل م  وا  بَْنيَاِميَن، أَْربََع ِمئَِة أَْلِف َرج  فَقَام 

الً لِ  َوقَاَل بَن و إِْسَرائِيَل: د وا إِلَى بَْيِت إِيَل َوَسأَل وا هللاَ َوَصعِ  َحاَربَِة َمْن يَْصعَد  ِمنَّا أَوَّ م 

 : بُّ الً.بَنِي بَْنيَاِميَن؟ فَقَاَل الرَّ  "يَه وذَا أَوَّ

  إخفاق الرب إله إسرائيل فى خططه لمحاربة شعبه بنى إسرائيل لبنى بنيامين

 .بنى إسرائيل أمام بنى بنياميننكسار وإوسقوط 

بَاحِ َوَنَزل وا َعلَى ِجْبعَةَ. َوَخَرَج " 21 – 19:  20قض  فَقَاَم بَن و إِْسَرائِيَل فِي الصَّ

ْم ِلْلَحْرِب ِعْنَد ِجْبعَةَ.  َحاَربَِة بَْنيَاِميَن، َوَصفَّ ِرَجال  إِْسَرائِيَل أَْنف َسه  ِرَجال  إِْسَرائِيَل ِلم 

بَن و بَْنيَاِميَن ِمْن ِجْبعَةَ َوأَْهلَك وا ِمْن إِْسَرائِيَل فِي ذِلَك اْليَْوِم اثْنَْيِن َوِعْشِريَن فََخَرَج 

ل إِلَى األَْرِض.  "أَْلَف َرج 

 بنى بنيامين مهم أمارسام الرب لهزيمتهم وإنكنياح وبكاء بنى إسرائيل أما 

 . هموسؤالهم للرب إله إسرائيل إلرشاد

ِ إِلَى اْلَمَساِء،ث مَّ َصِعَد بَن و إِْسَراِئيَل " 23:  20قض  ب  َوَسأَل وا  َوبََكْوا أََماَم الرَّ

بَّ قَائِِليَن: َحاَرَبِة بَنِي بَْنيَامِ  الرَّ : اْصعَد وا  يَن أَِخي؟َهْل أَع ود  أَتَقَدَّم  ِلم  بُّ فَقَاَل الرَّ

 "إِلَْيِه.

  وإخفاق إله إسرائيل فى إرشادهم هزيمة وإنكسار بنى إسرائيل أمام بنى بنيامين

 .للمرة الثانية

َم بَن و إِْسَرائِيَل إِلَى بَنِي بَْنيَاِميَن فِي اْليَْوِم الثَّانِي" 25 – 24:  20قض   ،فَتَقَدَّ

أَْيًضا َوأَْهلََك ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل فََخَرَج بَْنيَاِمين  ِلِلقَاِئِهْم ِمْن ِجْبعَةَ فِي اْليَْوِم الثَّانِي، 

ْختَِرط و السَّْيِف. الَِء م  ل إِلَى األَْرِض. ك لُّ هؤ    "ثََمانِيَةَ َعَشَر أَْلَف َرج 

  وإصعادهم لمحرقات وذبائح للرب نياح وبكاء وصوم جميع شعب بنى إسرائيل

وسؤالهم للرب إلههم )اإلله  لسقوطهم وإنكسارهم أمام بنى بنيامينإله إسرائيل 

  لمحاربة أخيهم بنى بنيامين أم يكفوا.يهوه( عن هل يصعدوا 

الشَّْعِب َوَجاء وا إِلَى بَْيِت فََصِعَد َجِميع  بَنِي إِْسَرائِيَل َوك لُّ "  28 – 26:  20قض 

ب ِ  وا ذِلَك اْليَْومَ ، إِيَل َوبََكْوا َوَجلَس وا ه نَاَك أََماَم الرَّ إِلَى اْلَمَساِء، َوأَْصعَد وا  َوَصام 

، َوه نَاَك تَاب وت  َعْهِد  بَّ ِ. َوَسأََل بَن و إِْسَرائِيَل الرَّ ب  ْحَرقَاٍت َوذَبَائَِح َسالََمٍة أََماَم الرَّ م 



 

16 

َحاَربَِة َبنِي بَْنيَا. . . . . هللاِ فِي تِْلَك األَيَّاِم،  وجِ ِلم  ر  ِميَن أَِخي قَائِِليَن: أَأَع ود  أَْيًضا ِلْلخ 

ْم ِليَِدكَ  : اْصعَد وا، ألَن ِي َغًدا أَْدفَع ه  بُّ ؟ فَقَاَل الرَّ  ".أَْم أَك فُّ

 وذلك لينفذها بنى إسرائيل  إعداد الرب اإلله يهوه إله إسرائيل لخطة حربية

ً على جبعة  ويجذبوا بنى بنيامين بنى إسرائيل  عدوأن يصبوضع إسرائيل كمينا

ويحيطهم بنى بنيامين بنوفيهرب   كمين المدينة )جبعة(.خارج المدينة ثم يحرق ال

 إسرائيل ويقتلوهم. 

ِحيًطا" 48 – 29:  20قضى  َوَصِعَد بَن و  . َوَوَضَع إِْسَرائِيل  َكِمينًا َعلَى ِجْبعَةَ م 

ِة األ ولَى  إِْسَرائِيَل َعلَى بَنِي بَْنيَاِميَن فِي اْليَْوِم الثَّاِلِث َواْصَطفُّوا ِعْنَد ِجْبعَةَ َكاْلَمرَّ

. ، َواْنَجذَب وا َعِن اْلَمِدينَةِ  )بنى إسرائيل( فََخَرَج بَن و بَْنيَاِميَن ِلِلقَاِء الشَّْعبِ  َوالثَّانِيَِة. 

 . . . .  َ وا ِجْبَعةَ، َوَزَحَف اْلَكِمين  َوَضَرَب اْلَمِدينَةَ ك لََّها بَِحد ِ فَأ ْسَرَع اْلَكِمين  َواْقتََحم 

َوَكاَن اْلِميعَاد  بَْيَن ِرَجاِل إِْسَرائِيَل َوبَْيَن اْلَكِميِن، ِإْصعَاَده ْم بَِكثَْرٍة، َعالََمةَ  .السَّْيفِ 

ل، .  . . . . .. الدَُّخاِن ِمَن اْلَمِدينَةِ  َجِميع   فََسقََط ِمْن بَْنيَاِميَن ثََمانِيَةَ َعَشَر أَْلَف َرج 

ْم فِي  وَن. فَاْلتَقَط وا ِمْنه  يَِّة إِلَى َصْخَرِة ِرمُّ وا َوَهَرب وا إِلَى اْلبَر ِ و بَأٍْس. فََدار  الَِء ذَو  هؤ 

ل، َوَشدُّوا َوَراَءه ْم إِلَى ِجْدع و َكِك َخْمَسةَ آالَِف َرج  ل. الس ِ ْم أَْلفَْي َرج  َم، َوقَتَل وا ِمْنه 

ْختَِرِطي السَّْيِف  ل م  َوَكاَن َجِميع  السَّاقِِطيَن ِمْن بَْنيَاِميَن َخْمَسةً َوِعْشِريَن أَْلَف َرج 

و بَأٍْس فِي ذِلَك اْليَْومِ  الَِء ذَو  َوَرَجَع ِرَجال  بَنِي إِْسَرائِيَل إِلَى  . . . . . . . َجِميع  هؤ 

ْنيَاِميَن َوَضَرب وه ْم بَِحد ِ السَّْيِف ِمَن اْلَمِدينَِة بِأَْسِرَها، َحتَّى اْلبََهائَِم، َحتَّى ك لَّ َما بَنِي بَ 

ِجَدْت أَْحَرق وَها بِالنَّاِر. د ِن الَّتِي و  ِجَد. َوأَْيًضا َجِميع  اْلم   "و 

 شقاً  الربعل نيامين وإستفسارهم من الرب لمذا جهم أخيهم بديل عن فقئندم إسرا

 . قاق( فى إسرائيل)إنش

  وا ه نَاَك إِلَى اْلَمَساِء أََماَم " 15 – 2:  21قض َوَجاَء الشَّْعب  إِلَى بَْيِت إِيَل َوأَقَام 

ْم إله إسرائيل( Jehova - Yahewa)الرب اإلله يهوه  هللاِ  ، َوَرفَع وا َصْوتَه 

يَا َربُّ إِلهَ إِْسَرائِيَل َحَدثَْت هِذِه فِي إِْسَرائِيَل، ِلَماذَا  َوقَال وا:   َوبََكْوا ب َكاًء َعِظيًما. 

َونَِدَم بَن و إِْسَرائِيَل َعلَى بَْنيَاِميَن  .. . . . .    َحتَّى ي ْفقََد اْليَْوَم ِمْن إِْسَرائِيَل ِسْبٌط؟

بَّ َجعََل  . . . . .  قَِد اْنقََطَع اْلَيْوَم ِسْبٌط َواِحٌد ِمْن إِْسَرائِيَل.»أَِخيِهْم َوقَال وا:  ألَنَّ الرَّ

 "َشقًّا فِي أَْسبَاِط إِْسَرائِيَل.
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 إستبقاء سبط بنيامينثم ى خامساً : محْ 

بنيامين وذلك بالحلف العظيم الذى  نسلأمر الرب يهوه إله إسرائيل بأن يمحى 

يحلفه كل رجال أسباط بنى إسرائيل بعدم إعطاء أحد إبنته ألى رجل من الرجال 

 رة رمون ن والذين هربوا وإحتموا بصخين المنفلتييالبنيام

 جال بنيامينررجل من بنى إسرائيل إبنته ل مْ سل  الحلف العظيم بأن ال ي   .1

: الَ ي َسل ِْم أََحٌد ِمنَّا إِْسَرائِيَل َحلَف وا فِي اْلِمْصَفاِة قَائِِلينَ َوِرَجال  " 5 – 1:  21قض 

 َمْن ه َو الَِّذي لَْم يَْصعَْد فِي اْلَمْجَمعِ َوقَاَل بَن و إِْسَرائِيَل: . . . . . اْبنَتَه  ِلبَْنيَاِميَن اْمَرأَةً. 

ِ؟ ب  نَّه  َصاَر اْلَحْلف  اْلعَِظيم  َعلَى الَِّذي لَْم يَْصعَْد إِلَى ألَ   ِمْن َجِميعِ أَْسبَاِط إِْسَرائِيَل إِلَى الرَّ

ِ إِلَى اْلِمْصفَاِة قَائاِلً:  ب   "ي َمات  َمْوتًا.»الرَّ

ليحلفوا الحلف  ةصعود جميع رجال أسباط بنى إسرائيل إلى الرب فى المصفا .2

 ش جلعاد لتأدية الحلف العظيم. يالعظيم.  وعدم صعود رجال ياب

ِ إِلَى ِسْبٍط ِمْن أَْسبَاِط إِْسَراِئيَل لَْم يَْصعَْد إِلَ  أَيُّ َوقَال وا: " 9 – 8:   21قض  ب  ى الرَّ

ٌل ِمْن يَابِيِش ِجْلعَاَد إِلَى اْلَمْجَمعِ  .اْلِمْصفَاِة؟  " . َوه َوذَا لَْم يَأِْت إِلَى اْلَمَحلَِّة َرج 

إمرأة عرفت  لكقتل كل ذكر ووذلك بش جلعاد يتحريم وإبادة جماعة الرب لسكان ياب .3

 مع ذكر.  نعاء الفتيات العذارى الذين لم يضطجوإستحي ، اع ذكر لمحو ذكرهمإضطج

 ش جلعاد(ي)ياب إِلَى ه نَاكَ  )جماعة الرب(  فَأَْرَسلَِت اْلَجَماَعة  " 12  - 10:  21 قض

ل ِمْن بَنِي اْلَبأِْس  َوأَْوَصْوه ْم قَائِِليَن: اْذَهب وا َواْضِرب وا س كَّاَن ، اثْنَْي َعَشَر أَْلَف َرج 

وَن ك لَّ ذََكٍر  م  يَابِيِش ِجْلعَاَد بَِحد ِ السَّْيِف َمَع الن َِساِء َواألَْطفَاِل. َوهذَا َما تَْعَمل ونَه : ت َحر ِ

أَْربََع ِمئَِة فَتَاٍة  ِجْلعَادَ  فََوَجد وا ِمْن س كَّاِن يَابِيِش . أٍَة َعَرفَِت اْضِطَجاَع ذََكرٍ َوك لَّ اْمرَ 

الً بِااِلْضِطَجاعِ َمَع ذََكرٍ   "َعذَاَرى لَْم يَْعِرْفَن َرج 

ن يين والهاربالمنفلت نيللرجال البنياميشيوخ إسرائيل( إستدعاء جماعة الرب ) .4

الذين  إستدعائهم للصلح وإعطائهم للفتيات العذارى  -ن بصخرة رمون يوالمحتم

وذلك بعد إستشارة جلعاد حتى ال يمحى سبط من إسرائيل  يابش أستحيوهم من سكان

 الرب إله إسرائيل. 
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َوأَْرَسلَِت اْلَجَماَعة  ك لَُّها َوَكلََّمْت بَنِي بَْنيَاِميَن الَِّذيَن فِي َصْخَرِة "  15:  13:  21قض 

ْلحِ  ْم إِلَى الصُّ وَن َواْستَْدَعتْه  ، فَأَْعَطْوه ْم الن َِساَء ذِلَك اْلَوْقتِ . فََرَجَع بَْنيَاِمين  فِي ِرمُّ

. َونَِدَم الشَّْعب  ِمْن أَْجِل اللََّواتِي اْستَْحيَْوه نَّ ِمْن نَِساِء يَابِيِش ِجْلعَاَد. َولَْم يَْكف وه ْم هَكذَا

بَّ َجعََل َشقًّا فِي أَْسبَاِط إِْسَرائِيَل.  "بَْنيَاِميَن، ألَنَّ الرَّ

إذ أن عدد الفتيات العذارى الذين  ن ليس لهم نساءيلبنياميوجود عدد من الرجال ا .5

اء جماعة الرب من وإفتش جلعاد لم تكف كل الرجال البنياميون.  يإستحيوهم من ياب

بإنهم اليستطيعوا أن يعطوهم يل( ئشيوخ إسرائيل )بعد إستشارة الرب إله إسرا

إسرائيلى إبنته لرجل فتيات من إسرائيل من أجل الحلف العظيم بأن اليعطى رجل 

صات فى قاساء الرنا الويختطفوون يجال البنيامبنيامينى.  ولذلك قرروا أن يذهب الر

 ات لهم. عيد الرب فى شيلوه ويتخذوهم زوج

)من رجال  َماذَا نَْصنَع  بِاْلبَاقِينَ فَقَاَل ش ي وخ  اْلَجَماَعِة: "  23 – 16: 21قض  

َونَْحن  الَ نَْقِدر   . . . . .  بَْنيَاِمينَ  فِي أَْمِر الن َِساِء، ألَنَّه  قَِد اْنقََطعَِت الن َِساء  ِمنْ  بنيامين( 

ْم نَِساًء ِمْن بَنَاتِنَا، ألَنَّ بَنِي ِإْسَرائِيَل َحلَف وا قَائِِليَن: َمْلع وٌن َمْن أَ  ْعَطى اْمَرأَةً أَْن ن ْعِطيَه 

ِ فِي ِشيل وَه ِمْن َسنٍَة إِلَى َسنٍَة  ث مَّ    .ِلبَْنيَاِمينَ  ب  وا.  . . . . . قَال وا: ه َوذَا ِعيد  الرَّ َواْنظ ر 

وِم َواْخِطف وا  وا أَْنت ْم ِمَن اْلك ر  ج  ْقِص، فَاْخر  فَِإذَا َخَرَجْت بَنَات  ِشيل وَه ِليَد ْرَن فِي الرَّ

فَفَعََل  . . . .  ِت ِشيل وَه، َواْذَهب وا إِلَى أَْرِض بَْنيَاِميَن.ألَْنف ِسك ْم ك لُّ َواِحٍد اْمَرأَتَه  ِمْن بَنَا

 ، اقَِصاِت اللََّواتِي اْختََطف وه نَّ هَكذَا بَن و بَْنيَاِميَن، َواتََّخذ وا نَِساًء َحَسَب َعَدِدِهْم ِمَن الرَّ

د َن َوَسَكن وا بِ  ْلِكِهْم َوبَنَْوا اْلم    "َها.َوذََهب وا َوَرَجع وا إَِلى م 
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