
  

  

  

  

  

  مقدمة سفر العدد
سفر العدد هو رابع أسفار موسى الخمسة، فى التكوين راينا سقوط اإلنسـان  

الذى خلق على صورة اهللا، وفى سفر الخروج نرى فداء اإلنسان على أسـاس دم  

خروف الفصح، أما فى الالويين فنرى المفديين يقتربون إلى اهللا فى قداسة ولكـن  

البرية، يفشل فى ارضاء اهللا والدخول إلـى  فى سفر العدد نرى الشعب متغرب فى 

  0)6: 4عب " (بسبب العصيان"أرض الموعد 

  :آاتب السفر
 0هناك اختالف على أن موسى هو كاتب هذا السفر ليس 

  :المدة التى يشملها السفر
سنة، تشتمل على جزء من العام الـذى   39يسجل السفر أحداث مدة حوالى 

سنة تيهان فى البرية حتى وصولهم إلـى   38 بقاه الشعب فى برية سيناء، ثم مدة

  0سهول موآب مقابل أردن أريحا

  :اسلوب السفر
اسلوب كل السفر تقريباً قصصى يحكى تاريخ الشعب فى سيناء وفى البريـة  

باستثناء بعض الشرائع مثل اعادة شرائع األعياد، وشرائع النذور، وشريعة مـدن  

  0الملجأ

  :موضوع السفر
ئيسى هو خدمة الرب وعبادته من الشـعب المتغـرب   أن موضوع السفر الر

  0وكيف ان هذا يتطلب اإليمان

  

  :اسم السفر
هو ترجمة لألسم فى اللغـة اليونانيـة   " العددواسم السفر فى اللغة العربية 

وهو مناسب تماماً ألن السفر يحتوى على تعدادين للشعب، المرة األولى فى بريـة  

سنة وهم علـى مشـارف    38لتعداد األول بحوالى سيناء، أما التعداد الثانى فبعد ا

  0أى فى البرية" بمدبار"أرض الموعد، أما اسم السفر فى العبرية فهو 

  :أقسام السفر
  :ينقسم السفر إلى ثالثة أقسام وهى

  9ص  -   1من ص       الشعب فى سيناء -1

  19ص  - 10من ص       من سيناء إلى قادش -2

  36ص  – 20من ص     من قادش إلى سهول موآب -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

 

 

 

  سفر العدد
يفتتح سفر العدد والشعب فى برية سيناء، وقد قلنا فى دراسة سفر الخـروج  

  :الذى ينتهى بالشعب فى برية سيناء أن فى البرية حدثت األحداث التالية

  0أعطى الرب موسى لوحى الشريعة 

 0قام الشعب بعبادة العجل 

 0أقيمت خيمة االجتماع 

 0الالويين أعطيت شرائع سفر 

واآلن أصبح الشعب فى حاجة إلى التنظيم الداخلى سواء فى حالة الحلول أو 

االرتحال تمهيداً لدخول األرض، وتوزيع الخدمة على السـبط الـذى اختـاره اهللا    

  0لخدمته

فى سفر العدد أصبحت خيمة االجتماع هى المكـان الـذى يـتكلم منـه اهللا     

ودعا الرب موسى وكلمـه مـن خيمـة    "ول لموسى، فلقد افتتح سفر الالويين بالق

وكلم الرب موسى فى بريـة  "ويفتتح أيضاً سفر العدد بالقول ) 1: 1ال " (االجتماع

كما أصبحت الخيمة مركز الجماعة يلتـف  ) 1: 1عدد " (سيناء فى خيمة االجتماع

شعب اهللا من حولها من كل جانب، كما أصبح الشعب فى حاجة إلى تمييز صـوت  

خرى غير السحابة وعامود النار، ألنهم على وشك دخول األرض، لذا اهللا بصورة أ

  0فقد أعطاهم الرب األبواق التى تعلن فكر اهللا للجماعة

 ولكن فى سير الشعب فى البرية ال تخلو البرية من التذمرات والخصومات ولذلك

" لم يقدروا أن يدخلوا لعـدم اإليمـان  "عندما وصلوا إلى مشارف األرض عند قادش 

  0)19: 3عب (

هذه األمور أصابتهم مثاالً وكتبت النذارنا نحن الذين انتهت الينا "، وحيث أن

  0فدعنا ندرس معاً هذا السفر بشئ من التفصيل) 11: 10كو 1" (أواخر الدهور

  )1عدد : (التعداد األول للشعب
من ابـن  "موسى وهو فى برية سيناء أن يعد الذكور من الشعب أمر الرب 

ولكن سبط الوى لم يعد ضمنهم، فكانـت  " صاعدا كل خارج للحربعشرين سنة ف

  0 603550جملة المعدودين 

  0ويحسبة بسيطة نجد أن إجمالى الشعب يصل إلى ثالثة ماليين نسمة

سـنة فقـط    210أليس هذا العدد كبيراً جداً أو مستحيل؟ ألم يكونوا قبل  •

ف وصلوا إلى هـذا  فكي) 26: 46تك (نفساً  70عند مجئ يعقوب وبنيه إلى مصر 

العدد الهائل فى هذه الفترة الوجيزة والسيما أن فرعـون كـان يـذلهم وأوصـى     

  القابلتين بقتل الذكور مرة وأمر بطرح الذكور الذين يولدون فى النهر بعد ذلك؟

o هذا العدد ليس كثيراً عندما نذكر الحقائق اآلتية:  

ال بنى يعقوب فقط، ولكن كان أن السبعين نفساً التى نزلت إلى مصر لم تكن ا :أوالً

عبداً  318معهم الكثير من الغلمان والعبيد، فإذا كان ابراهيم وحده كان يملك 

فكم يكون إجمالى عبيده؟ وكم يكون تعـداد  ) 14: 14تك (من المحاربين فقط 

أما يعقوب فمكتـوب  ) 14: 26تك " (عبيد كثيرون"بيته إذا؟ واسحق أيضاً له 

) 43: 30تك " (جداً وكان له غنم كثير وجوار وعبيد اًفاتسع الرجل كثير"عنه 

  0إذا فتعداد بنى اسرائيل بمالهم من عبيد وجوار لم يكن يقل عن بضعة آالف
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أن الذى يعترض على هذا العدد يتجاهل أمانة الرب فى تحقيـق وعـوده    :ثانياً

المباركة فلقد وعد الرب ابراهيم بالبركة فى نسله بـأن يكونـوا كنجـوم    

وتمم الرب وعده، يقول الكتاب عنهم وهم ) 17: 22تك (ماء فى الكثرة الس

  فى مصر 

  

) 7: 1خر "  (فأثمروا  وتوالدوا ونموا وكثروا كثيراً جداً وامتألت األرض منهم"

  0"هوذا بنو اسرائيل شعب أكثر وأعظم منا"مما أثار مخاوف فرعون فقال 

طقي جدا فالمائتين سنة يمكن كما أن حسابيا معدل التضاعف الهندسي من: ثالثا

أن يحدث فيهم حوالي ثماني تضاعفات هندسية فإذا كان معدل التضاعف خمس 

أسرة تكون التضـاعفات   35نفس فقط بمعني  70أضعاف  وافترضنا أن العدد 

، 76545، 25515، 8505 ،2839، 945، 315، 105الثمانيـــة هـــي   

... وليس عـدد األفـراد   ة األعداد هي أعداد األسر المفترض،  وهذه 229635

  أليس هذا معناه أنه عددهم ثالث ماليين فرد؟  

أما عن المؤامرات البادة هذا الشعب فقد أتت بنتائج عكسـية ألن الـرب ال    :رابعاً

، وأمـا  "ولكن بحسبما أذلوهم هكـذا نمـوا وامتـدوا   "يمكن أن يهزم فمكتوب 

فأكرمهما الرب، وعنـد أمـر   القابلتان فخافتا اهللا ولم تقتال الذكور المولودين 

  0فى النهر كانت خطة اهللا للخالص حانت فرعون بطرح الذكور التى تولد

وهم من ) 38: 12خر (عند خروج الشعب من مصر خرج معهم لفيف كثير  :خامساً

اسرائيل بعالقات مختلفة كالمصاهرة أو المتاجرة أو حب الـه  ارتبطوا مع بني 

  0اسرائيل

  دهم؟ ولماذا؟من هم الذين تم ع لكن  •

o  فالشـعب اآلن فـى   " كل خـارج للحـرب  "نالحظ أن الذين شملهم التعداد هم

البرية، ففى مصر الرب حارب عنهم، لكن اآلن الرب يحارب معهـم، انهـم عـابرين    

مصارعتنا ليسـت مـع دم   "متغربين قاصدين الوطن، وما أعظم أن يعلم كل مؤمن أن 

العالم على ظلمة هذا الدهر مـع أجنـاد   ولحم بل مع الرؤساء مع السالطين مع والة 

لذا فان عليه أن يلـب اهللا الكامـل وانـه    ) 12: 6أف " (الشر الروحية فى السماويات

  0ينبغى أن يعد ضمن جيش اهللا

: 1عدد (   "بوا إلى عشائرهم وبيوت آبائهمفانتس"وماذا يقصد الكتاب بالقول   •

  ؟)18

o سبط معين وأنه بذلك قطع بأنه  أن هذا معناه أن كل فرد تأكد من انتسابه إلى

هذه كانت قضية هامة، والمؤمن اآلن ينبغـى أن   م ومن أبناء يعقوب من نسل ابراهي

يتأكد تماماً من انتسابه للرب يسوع، فأننا بالميالد الطبيعى الجسدى انتسبنا إلى رأس 

ـ 1" (ألنه كما فى آدم يموت الجميع"وورثنا فيه الموت " آدم"الخليقة الساقطة  : 15و ك

ولكننا بالخليقة الجديدة والميالد الثانى انتسبنا إلى الرأس المبارك شخص الـرب  ) 22

نسـمع  ) 17: 5كـو  2" (إذا أن كان أحد فى المسيح فهو خليقة جديدة"يسوع المسيح 

فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أوالد  –قبلوا المسيح  –أما كل الذين قبلوه "الوعد االلهى 

: 3يـو  1" (00اآلن نحـن أوالد اهللا "يهتف المؤمن بك ثقة وفرح ) 12: 1يو " (00اهللا

  0)29: 8رو " (بين اخوة كثيرين بكرا 000"، والمسيح فى محبته صار )2

  )1(أنظر الشكل رقم ) 2عدد : (تنظيم المحلة

نتيجة لهذا العدد الهائل، كان البد من تنظيم المحلة، والهنا هو الـه نظـام   

وضى، فعند اشباع الجموع أمر المسـيح أن تتكـئ   وسالم وليس اله تشويش وف

صفوفاً صفوفاً مئة مئة وخمسـين  "الجموع أوالً على العشب فى جماعات فجلسوا 

  0)40، 39: 6مر " (خمسين
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رأيتـه بـأعالم لبيـوت    ينزل بنو اسرائيل كل عنـد  "لذلك أمر الرب أن 

الثة أسباط المحلة تتكون من ث –، فكل سبط له علمه الخاص، وكل محلة "آبائهم

وكـان النظـام   ) 3: 2عـدد  (لها رايتها الخاصة، حول خيمة االجتماع  –معاً 

  -:كاآلتى

 -3: 2عـدد  (إلى الشرق راية محلة يهوذا ومعه سبطى يساكر وزبولـون   

9(0 

راية محلة رأوبـين ومعـه سـبطى شـمعون وجـاد             ) التيمن(إلى الجنوب  

 0)16 -10: 2عدد (

 -8: 2عـدد  (رايم ومعه سبطى منسـى وبنيـامين   إلى الغرب راية محلة أف 

24(0 

 0)31 -25: 2عدد (إلى الشمال راية محلة دان ومعه سبطى أشير ونفتالى  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  )1(شكل رقم 
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يالحظ أن الالويين كانوا حول خيمة االجتمـاع ويحلـون بـين الخيمـة     

  :وكان نظامهم كاآلتى) 53: 1عدد(واألسباط 

  0)23: 3عدد (الجرشونيين ينزلون على جانب الخيمة الغربى  عشيرة -1

 0)29: 3عدد (عشيرة القهانين ينزلون على جانب الخيمة الجنوبى  -2

 0)35: 3عدد (عشيرة المراريين ينزلون على جانب الخيمة الشمالى  -3

أما موسى وهرون وبنى هرون فكانوا ينزلون إلى الجانب الشرقى أمـام  

  0)أنظر الرسم) (38: 3عدد (باب المسكن 

شعب اهللا ينبغى أن يعرف فكر اهللا،  ة وال شك أنكان هذا هو نظام المحل

خدمته وسط الجماعة حتى ال يكون  أن كل فرد من هذا الشعب عليه أن يعرف و

  0هناك فوضى

وقد كان ما يساعد الفرد على معرفة موقعه هو تلـك الرايـات األربعـة    

 0ق كل سبطالثنى عشر التى ترفرف علم فوم االمرفوعة فوق المحالت، واألعال

  من خالل كل هذه األمور يعرف األسباط مكانهم

  
  )3عدد : (اختيار سبط الوى

  لماذا اختار اهللا سبط الوى ليكهن له؟ هل فيه ما يميزه؟ •

o  الحقيقة التى يعلنها الكتاب أن الوى ليس فيه ما يميزه أبداً عن غيره من

وشمعون أخيه الجريمة التى ارتكباها بقتـل كـل    األسباط، فالكتاب يذكر عن الوى

أبيه بسبب تـدنيس حمـور ألخـتهم دينـه     ذكور شكيم بالغدر، وقتال حمور شكيم 

شـمعون  "مما كفر حياة يعقوب واسمعه يقول قبل موته وهو يبارك بنيه ) 35تك(

والوى أخوان، آالت ظلم سيوفهما فى مجلسهما ال تدخل نفسى بمجمعهما ال تتحـد  

ولكننا ال ننسى موقف الوى عندما نزل موسى من على ) 7 -5: 49تك " (كرامتى

فخرج له سبط الوى فأمرهم أن " من للرب فالى"الجبل ورأى الشعب يعبد العجل فقال 

ينفذوا السيوف ويقتلوا كل من يسجد للعجل حتى لو كان أقرب الناس الـيهم ففعلـوا   

ا قال موسى فى بركته لـالوى  ، ولذ)29 -26: 32خر (وسقط نحو ثالثة آالف رجل 

  0)9: 33تث" (وأمه لم أرهما وبإخوته لم يعترف الذى قال عن أبيه"قبل موته 

وعلى العموم الوى مواقفه مختلطة بها ما يخزى وبها ما يشرف، فاختيار الرب 

) 8عـدد  (له إذا لخدمته لم يكن اال على أساس نعمة اهللا، وما تم لتكريسهم للخدمـة  

  0)9، 8ال (تم لتكريس الكهنة للخدمة فيه تشابه لما 

  كيف أخذ الرب الالويين عوضاً عن أبكار بنى اسرائيل؟ •

o   قدس لى كـل  "منذ أن ضرب الرب األبكار فى أرض مصر قال الرب لموسى

ولـذلك  ) 2: 13خر " (بكر فاتح رحم من بنى اسرائيل من الناس ومن البهائم انه لى

 22273شهر فصاعداً، ولما فعلوا وجـدوهم  أن يعد أبكار الشعب من ابن  أمر الرب

 0هؤالء كان يجب أن يكونوا مقدسين للرب) 23 -40: 3عدد (بكراً من الذكور 

من ابن شهر فصاعدا ولما عـدوهم   ولكن الرب امر ان يعد ذكور الالويين

فقط، فأخذ الرب ذكور الالويين بدالً من أبكار بنى اسرائيل، أمـا   22000وجدوهم 

تـم  ) 273= 22000 – 22273(من أبكار الشعب عن ذكور الالويين  العدد الزائد

  0)شاقل فضة 273x 5  =1365(فداؤهم بالفضة، خمسة شواقل لكل نفس 

  :نالحظ هنا

أن أى ذكر من سبط الوى كان بديالً عن بكراً من الشعب وهـذا يعنـى أن   

  0الخدمة شرف وامتياز للخدمة، والخادم يتشرف بالخدمة وليس العكس
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  )4عدد : (تولى الخدمة على عشائر الالويين

+ المائـدة  + التابوت : أثناء سير الجماعة كان عليهم أن يحملوا: القهاتيين -1

  0أمتعة القدس+ مذبح البخور + المذبح النحاسى + المنارة 

وحيث أنه لم يكن مسموحاً لهم أن يدخلوا إلى القدس أو قدس األقـداس  

دخلون ليغطون هذه األشـياء وعلـى القهـاتيين    فكان هرون وبنوه هم الذين ي

ويالحظ أن خدمتهم تتعلق باألشياء الثمينة فـى خيمـة االجتمـاع     0الحمل فقط

  )32 -27: 3عدد(

) + 1: 26الشقق الجميلـة خـر  (وعليهم أن يحملوا المسكن  :الجرشونيين -2

  0سجف باب الدار+ أستار الدار + سجف الباب + غطاء الخيمة 

فرائضه + أعمدته + ومسؤليتهم حمل الواح المسكن وعوارضه  :المراريين -3

  0أعمدة الدار وفرضها وأوتادها وأطنابها+ 

ويالحظ أن خدمتهم هى حمل كل ما هو من خشب ويبدو أيضاً أن هـذه  

  0األشياء كانت تحمل على عجالت

ثور،  12ولذلك عندما قدم رؤساء األسباط قرابينهم أمام الرب عبارة عن 

أمر الرب أن يأخذها موسى وعطيهـا لالويـين، فأخـذها    ) مركبات(عجالت  6

  وأعطى

ن بحملهـا  ليحملوا عليها األشياء المكلفـو ) عجلتان وأربعة ثيران(لبنى جرشون 

  0لحمل األشياء المحددة لهم) ت وثمانية ثيرانعجال 4(وأعطى لبنى مرارى 

  :يالحظ أن

 0حمل بنى مرارى كان أكبر ولذا أخذوا نصيباً أكبر  

ألن خدمة القدس كانت عليهم على األكتـاف  "لم ياخذ القهاتين عجالت أو ثيران   

، فخدمة القهاتيين كانت أسمى، اليسـت هـى خدمـة    )9: 7عدد " (كانوا يحملون

 –الكتف أقوى مكان للحمل فى اإلنسـان   –القدس والخدمة أن لم تكن على الكتف 

ال تكون كاملة، انها حمل النيـر،  أن لم تكن الخدمة بكل ما يملك اإلنسان من قوة 

انها االنحناء لغسل أرجل اآلخرين، انها تجريح األكتـاف مـن صـعود وارتفـاع     

 0اآلخرين عليها

وظيفتـه   أن توزيع الخدمة هنا كان توزيعاً الهياً، فماذا لو كان أحد الجرشـونيين  

أو المكلف بها هو حمل شقة المسكن أو أحد المراريين وظيفته أن يحمـل وتـداً   

هل أظل طول عمرى أحمل هذه األشـياء  : هل يحتج قائالً) الحبال(بعض األطناب 

البسيطة؟ أو يتطاول ويقول اننى البد أن أغير عملى فلماذا ال أحمل مع القهـاتيين  

 أمتعة القدس؟

ماذا يحدث لو ترك واحد أو جماعة حمل األشياء المكلفون بها ولو كانـت أشـياء   

 ضئيلة ملقاة على األرض؟

اليس لكل واحد أعطى الرب خدمة والرب ال ينظر إلى حجم الخدمة لكنه ينظر إلى 

روح التى تؤدى بها الخدمة، فقد مدح السيد المسيح األرملة التى ألقت الفلسـين  

ووصفها أنها ألقت أكثر من الجميع ليس اال لكونها ألقت كل معيشتها وأعطت من 

 0)4 -1: 21لو (اعوازها 

أوالً رسالً ثانياً أنبياء ثالثاً معلمين ثـم قـوات    000"الكنيسة  لقد وضع اهللا فى

وغـرض  ) 28: 12كو 1" (وبعد ذلك مواهب شفاء أعواناً تدابير وأنواع السنة

ألجل تكميل القديسون لعمل الخدمـة لبنيـان جسـد    "الخدمات وهى تتكامل معاً 

  0)12: 4أف " (المسيح

          11                                                                                 12   



  

  

  

  

  

             سـنة   30العمـر   هل كان الالوى يبدأ الخدمـة عنـدما يبلـغ مـن     •

؟ )24: 8عدد (سنة  25أم كان عمره عندما يبدأ الخدمة ) 30، 23، 3: 4عدد (

  أليس هذا تناقض؟

o    هذا ليس تناقض بل متكامل عجيب، فعند مراجعة النصـوص يتضـح

سنة فصاعداً يأتون ليتجنـدوا   25من ابن  000) "24: 8عدد (ففى  هذا التكامل

من ابن ثالثين سنة فصاعداً ) "3: 4عدد (وفى " االجتماع أجناداً فى خدمة خيمة

والفرق " إلى ابن خمسين سنة كل داخل فى الجند ليعمل عمالً فى خيمة االجتماع

سنة  25، فمن عمر "كل داخل فى الجند ليعمل عمالً"و " يأتى ليتجند"واضح من 

الحفيفـة   يأتى الالوى لكى يتجند فيظل الخمسة سنوات تحت التدريب واألعمـال 

 0"يدخل فى الجند ليعمل عمالً"سنة  30ولكنه عندما يصل 

 لكن من الذى يحمل المرحضة؟  •

o     لم تذكر المرحضة ضمن األشياء التى يحملهـا الالويـين، واغفـال

مصنوعة من مرايـا  (الوحى لها مقصود، فالمرحضة فيها نرى الزينة الخارجية 

ر البريـة وغريـب، كمـا أن    وقد انتهت الزينة تماماً لشـعب عـاب  ) المتجندات

المرحضة يظهر فيها ضعف اإلنسان وحاجته المستمرة إلى التطهير، فـنحن ال  

نرى فى المرحضة كمال اهللا ولكن فيها نرى ضعف اإلنسان ومـن هنـا أغفـل    

 0ذكرها فى البرية

  )7عدد : (تدشين المذبح
سـباط  يوماً، حيث يسجل الكتاب أن رؤساء األ 12وقد تم تدشين المذبح لمدة 

  0رئيساً، رئيس واحد لكل يوم االثنى عشر قدموا قربانهم رئيساً

كانت تقدماتهم متشابهة تماماً بل ومتساوية فلماذا يصر الكتاب على ذكر إذا  •

تقدمة كل رئيس بالتفصيل اثنى عشر مرة يعاد ذكر نفس التقدمة الم يكـن كـاف أن   

  ؟00يقال قدم كل رئيس فى يومه كذا وكذا

o   تكراراً ممالً ولكنه تكرار هادفأن هذا ليس: 

أن ذكر أسماء الرؤساء يعلن عن طبيعة الهنا الذى ال ينس تعب المحبـة، فهـو    -1

الذى خلد ذكر مريم التى سكبت الطيب على قدميه فقال رغم اعتـراض الـبعض   

" حيث يكرز بهذا اإلنجيل فى كل العالم يخبر أيضاً بما فعلته هـذه تـذكاراً لهـا   "

لذلك فأن ذكر أسماء الرؤساء هذا تخليداً لهـم   0)9 -1: 14 ، مر8 -1: 12يو(

  0لما قدموه للرب

أن الرب ال يهمل أن يذكر كل ما يقدمه له كل واحد على حده، بـل هـو أيضـاً     -2

يسجل الثمين من التقدمة كالذهب وال يهمل أن يذكر الدقيق والبخور فهو صاحب 

 0)42: 10مت " (ال يضيع أجره 00كأس ماء بارد"الوعد 

أن ترتيب رؤساء األسباط هنا بدءاً من يهوذا وانتهاء بنفتالى هو ترتيب خاص،  -3

 0فالرب هو الذى ينظم كل خدمة كما أنه هو الذى يكافئ عنها

مكثرين فـى  "أن ذكر الكتب للتقدمات بهذا التفصيل يشجع المؤمنين حتى يكونوا  -4

ومـا  ) 58: 15وك1" (عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطالً فى الرب

يشجعنا أن فى السجالت األبدية لن تسقط خدمة قـدمناها للـرب مهمـا كانـت     

 0صغيرة

  

  )9عدد : (عمل الفصح المرة الثانية
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فى سيناء أيضاً أمر الرب بنى اسرائيل أن يعملوا الفصح فى وقتـه فـى   

اليوم الرابع عشر من الشهر األول من السنة الثانية للخـروج، فعملـه بنـى    

) 3: 9عـدد " (حسب كل فرائضه وكل أحكامه تعملونه"ل كما أمرهم الرب اسرائي

يعملوا الفصح، فتقدموا  ولكن هناك قوم كانوا قد تنجسوا لميت فلم يحل لهم أن

، "قفوا ألسمع ما يأمر بـه الـرب  "لموسى وسألوه ماذا نفعل، فقال لهم موسى 

سرع ليعطى جواب وكان موسى مثال الخادم األمين الذى يعرف قدر نفسه فلم يت

من عندياته، أو ليظهر انه العليم بكل شئ بل ينتظر ليسمع رأى لرب، لم يخجل 

موسى من ذلك، بل أنه ازداد احترامنا له وتقديرنا لروحانيته، فماذا كـان رأى  

  الرب؟

كل إنسان منكم أو من أجيالكم كان نجساً لميت أو فـى سـفر   "قال الرب 

حسب كل  000هر الثانى فى اليوم الرابع عشربعيد فليعمل الفصح للرب فى الش

  0"فرائض الفصح يعملونه

 ماذا يعنى رد الرب هذا؟  •

o عن حقوقه، فمقياس قداسته ومجده ثابـت   هذا يعنى أن اهللا ال يتنازل

ال يتغير، والمسيح واحد سواء كان الفصح فى الشـهر األول أو فـى الشـهر    

ة ثانية لمن فاتته الفرصة األولى الثانى، ولكن اهللا فى رحمته يتنازل ليعطى فرص

فضعفاتنا ونقائصنا ال يمكن أن تؤثر فى حق اهللا، لكن يتـأنى علـى اإلنسـان    

" أخطأ أحد فلنا شفيع عند اآلب يسوع المسـيح البـار   وأن 000"      ويترأف

 0)1: 2يو 1(

وهنا ال نقرأ عن رش الدم على األبواب ألن الدم قد رش مرة واحدة فى 

  0هذا األساس كان الخالص من عبودية فرعون أرض مصر وعلى

  

   

 ماذا كانت عقوبة اهمال الفصح؟  •

o  لكن من كان طاهراً وليس فى سفر وتـرك عمـل   "لقد كانت العقوبة قاسية

 :وفى هذا نرى) 13: 9عدد" (الفصح تقطع تلك النفس من شعبها

 يمكن أن يكون ذلك صورة لإلنسان الذى يهمل خالص اهللا فـى يسـوع المسـيح    - أ

فكم عقاباً أشر ) "3: 2عب " (فكيف ننجو نحن أن أهملنا خالصاً هذا مقداره 000"

تظنون انه يحسب مستحقاً من داس ابن اهللا وحسب دم العهد الذى قدس به دنساً 

  0)29: 10عب " (وازدرى بروح النعمة

يمكن أن يكون صورة للمؤمن الذى يهمل مائدة الرب، ويكون القطع هنـا يعنـى    - ب

كـأس البركة التى نباركها اليست هى "لشـركة مع اهللا ومع المؤمنين انقطـاع ا

 10كـو 1" (شركة دم المسيح الخبز الذى نكسره أليس هو شركة جسـد المسـيح  

 وماذا بقى للمؤمن إذا انقطعت شركته؟) 16:

أن إهمال المائدة ليس االعدم تقدير لمـوت المسـيح أو عـدم تقـدير لشـركة      

ناك خطية مغلوب منها المؤمن وهذه االفتراضـات أحالهـم   المؤمنين هذا أن لم يكن ه

  !!مر

  )10 -1: 10عدد : (عمل األبواق الفضية
كانت الجماعة على وشك االرتحال من سيناء لدخول أرض الموعد، وكان البـد  

لهم من اختبار أعمق، ففى البية وحتى سيناء كانوا يعتمدون فى تحركاتهم على رؤية 

لسحابة نهاراً، ولكن الرب أراد لهم أن يتقـدموا فـى االختبـار    عامود النار ليالً أو ا

فيعتمدون على اآلذان المدربة على سماع صوت الرب وتمييز هذا الصوت فأمر الرب 

  موسى ان يعمل بوقين من الفضة يستخدمها الكهنة بطريقة محددة؟

  



  

  

  

  

  

 

 من الذى كان يضرب باألبواق؟ وما الهدف منها؟  •

o ربون باألبواق، فمن له القـدرة أكثـر مـن    كان الكهنة هم الذين يض

القريبين منه على معرفة فكره وتوصيلهإلى اآلخرين، هذا ما يجـب أن يكـون   

، ولقـد كـان الهـدف مـن     )16: 2كو 1(عليه الخدام من معرفة لفكر المسيح 

استخدام هذه األبواق هو معرفة كل فرد لفكر الرب من جهة تحركاته مهما كان 

 0در الصوتالفرد بعيداً عن مص

 ما هى األغراض والمناسبات التى تستخدم فيها األبواق؟  •

o    كانت األبواق الفضية تستخدم فى غرضين رئيسيين من خـالل سـبع

، وهـى  )2: 12رو " (غرادة اهللا الصالحة المرضـية الكاملـة  "مناسبات العالن 

 :بايجاز كاآلتى

  :الرب ينادى الجماعة: الغرض األول - أ

  )إجتماع عام(تجتمع كل الجماعة .. ...الضرب باالثنين      لدعوة الجماعة -1

إجتمـاع  (يجتمع الرؤسـاء فقـط   .. ....لضرب بواحد                          

  )خاص

ترتحل المحـالت النازلـة إلـى    ....... ...الهتاف مرة   الرتحال المحالت -2

  الشرق

محـالت النازلـة إلـى    ترتحل ال......... الهتاف ثانية                          

 الجنوب

  :الربنادى الجماعة ت: الثانىلغرض ا  - ب

ليـذكر الشـعب أن الـرب هـو الـذى يحـارب عـنهم                 : عند الذهاب للحرب -3

  0)31: 21أم (وأن النصرة من عند الرب ) 14: 14خر (

افرحوا فى الرب فـى  "لئال ينسى المؤمن منبع الفرح الحقيقى : فى يوم الفرح -4

  0)4: 4فى " (00كل حين

اد ـلئال ينحرف القصد من العيد، أو ينشغلوا باألعياد عن مصدر األعي: فى األعياد -5

  0)8، 7: 5كو1" (00ا، إذا لنعيدـألن فصحنا أيضاً المسيح قد ذبح ألجلن"نفسه 

ليذكر الشعب فداء الرب، الذى كان فى أول شـهور السـنة   : فى رؤوس الشهور -6

الشهور العبرية كانت شهور (ب تزايد النور االلهى لهم وليرى الشع) 2: 13خر (

  0)قمرية

وهذه الذبائح تعلن الشركة مع اهللا ورضا اهللا عن : فى ذبائح المحرقات والسالمة -7

شعبه، وال تستخدم عند ذبائح الخطية واالثم ألن الخطايا غفرت واآلثام سـترت،  

: 10عـب  (   " بد المقدسـين بقربان واحد قد أكمل إلى األ"وبالنسبة لنا المسيح 

14(0  

وإذا ضربتم هتافاً ترتحل المحالت النازلة إلـى  "عند ارتحال المحالت نقرأ  •

واالعتراض أيـن  "الشرق، وإذا ضربتم هتافاً ثانياً ترتحل المحالت النازلة إلى الجنوب 

  ".بقية المحالت مع أنها مذكورة فى النص اليونانى

o ر ممل، فإذا قـال الكتـاب وإذا هتفـوا    دون تكرا ألم نقل أن الحق يتكامل

أال يكون هذا تكرار؟ لكن الكتاب اكتفى عنـه بـالقول    000واذا هتفوا رابعاً 000ثالثة

 0)6: 10عدد " (هتافاً يضربون لرحالتهم"

ونالحظ أن نظام االرتحال تمموه فى نفس اإلصحاح عند االرتحال من سـيناء  

إلى الشـرق أوالً، ثـم ارتحلـت محلـة     فقد ارتحلت محلة يهوذا النازلة ) 27 -11(

رأوبيين النازلة إلى الجنوب بعدها إرتحلت محلة افرايم النازلة إلى الغرب ثـم محلـة   

}
}
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فهمت بقية هتاف األبواق، التى استغنى الكتاب عن دان النازبة إلى الشمال، وهكذا 

ى الترجمـة  أما التكرار الوارد ف" هتافاً يضربون لرحالتهم"تكرارها بااليجاز الرائع 

  0اليونانية فهو على سبيل االيضاح وليس فى األصل العبرى

بعد كالم اهللا مباشرة لموسى عن األبواق تقرأ أن موسى طلب مـن   •

حوبا ابن رعوئيل حمية أن يسير معهم فى البرية حتى يحسنون إليـه عنـدما   

فهـل أخطـأ   " تكون لنا كعيون"يصلون إلى األرض لكن الغرض من دعوته أن 

  بهذه الطلبة؟موسى 

o  نعم أخطأ موسى، خطأ نقع فيه مرات كثيرة، وهو أننا أحياناً نطمئن

ونثق فيما تراه عيوننا أكثر من الرب الذى يراه ايماننا، فهـل بعـد السـحابة    

وعمود النار، وبعد صوت األبواق يحتاج موسى إلى إنسان يكون لـه كعيـون   

لرب؟ وهل عينا اإلنسان ؟ هل ذراع البشر أفضل من ذراع ا)مرشد فى الطريق(

التى ال ترى اال أمتار أمامها تعادل عينا الرب التى ترى فى الظالم كما ترى فى 

 0النور

صحيح أنه كان يوجد من لهم خبرة فى دروب البرية ومسالكها والذين 

يسمون اآلن قصاصين األثر، وكانت القوافل المسافرة تستعين بهم لهدايتهم فى 

مبرر ألن يطلب موسى أن يسير معهـم حوبـاب، هـل    الطريق، ولكن هل هذا 

تصرفات غير المؤمنين من أهل العـالم تعطينـا المبـرر ألن نتصـرف كمـا      

  0يتصرفون

وتـابوت عهـد    000فارتحلوا"وربما كان قول الكتاب بعد ذلك مباشرة 

هو دليل على حزن الرب " الرب راحل أمامهم سيرة ثالثة أيام ليلتمس لهم منزالً

ى، فظل ثالثة أيام يبحث لهم عن مكان ينزلوا فيه، ثم سير تابوت من قول موس

الرب أمامهم وليس فى وسطهم هو دليل آخرن ألن موقع التابوت فى الوسـط  

  0وهذا واضح من نفس االصحاح
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  )28 -14: 10عدد (فنظام السير كان كاآلتى 

  0)سبط يهوذا ويساكر وزبولون(ة محلة يهوذا تسير فى المقدمة راي -1

 0تسير خلفهم الجرشونيين والمراريين حاملين المسكن -2

 0)سبط رأوبين وشمعون وجاد(تسير خلفهم راية محلة رأوبين  -3

حتـى عنـدما تحـل المحـالت يكـون      (يسير خلفهم القهاتيين حاملين المقدس  -4

سكن وعندما يصل اليهم الجرشونيين والمراريين الحاملين المسكن قد نصبوا الم

القهاتيين حاملين التابوت يكونوا قد انتهوا من عملهم فيدخلون التابوت إلى قدس 

 0)21: 10عدد " (أقيم المسكن إلى أن جاءوا"ابطاء  األقداس دون

 0)سبط أفرايم ومنسى وبنيامين(تسير خلفهم راية محلة أفرايم  -5

 0)ونفتالى سبط دان وأشير(تسير فى النهاية راية محلة دان  -6

ولذلك فالقول أن التابوت سائراً أمامهم دليل على تغيير نظـام بسـبب قـول    

  0موسى

فأشعل فيهم النار ودعا اسم " وفى المسير اشتكى الشعب طشراً فى أذنى الرب

وصرخ موسى للرب فأخمـد النـار،   " اشتعال"وهى اسم عبرى معناه " تبعيرة"المكان 



  

  

  

  

  

ا فى المكان الذى أسموه تعبيره فهو لم يكـن  ال يظهر أن حلو) 16: 33عدد (ومن 

  محطة لبنى اسرائيل ألنهم بعد ترك برية سيناء وصلوا إلى

  )1(تابع خط سير الرحلة على الخريطة رقم  :قبروت هتأوة

ميالً شـمال   15وهو موقع على بعد " قبور الشهوة"وهو اسم عبرى معناه 

  السمك الذى كنا نأكله "كروا شرق سيناء، فى هذا المكان اشتهى الشعب اللحم وتذ

، ويبدو أن اللفيف هو الـذى تـزعم حركـة    "والقثاء والبطيخ والكرات والثوم

، وما أعظم الخطر الذى يهدد الجماعة عندما تسـمح أن  )4: 11عدد (الشهوة 

ون فى وسطها لفيف، لقد أدرك نحميا هذه الخطورة يوماً فقام الشعب فـى  ـيك

  0)3: 13نح (رائيل أيامه بفرز كل اللفيف من اس

هل كان حقاً الشعب يأكل مجانـاً؟ لقـد   " كنا نأكله مجاناً"ونالحظ القول 

هل الذل والهوان فى أرض العبودية أفضل من المسير ! نسوا السياط والتسخير

مع الرب حتى لو كان فى البرية؟ أم أنه الحنين إلى الماضى؟ ليحترس المؤمن 

ن أن الحياة فى العالم أسهل بل وأفضل لئال فى لحظات ضعف يصور له الشيطا

  0من المسير مع الرب

 00"رأى موسى بكاء الشعب وغضب الرب عليهم، قـال للـرب    ولما

العلى حبلت بجميع هذا الشعب أو لعلى ولدته حتـى تقـول لـى احملـه فـى      

والحقيقة التى ال ينكرها أى دارس لكلمة اهللا مدى العبء الذى كـان  " 00حضنك

اله الذى ال مثيل له لتذمرات الشعب واهاناتهم له، ولـوال أن  على موسى واحتم

لما كان احتمل كل ) 3: 11عدد " (موسى طكان حليماً جداً أكثر من جميع الناس

ولكن علـى  ) 7: 11عدد " (أمين فى كل شئ 00"ذلك ويكفى شهادة الرب عنه 

  :أى فلم يكن موسى يحمل الشعب بل الرب

        " أنـا حملـتكم علـى أجنحـة النسـور      00: "رفقد حملهم على أجنحة النسـو + 

  0)4: 19خر (

حملك الرب الهك كما يحمل اإلنسان ابنه فـى كـل    00: "ابنه كما يحمل اإلنسان+ 

  0)31: 1تث " (الطريق

) 14: 11 عـد (" ال أقدر أنا وحدى أن أحمل الشـعب "ولكن قول موسى للرب 

وه، ونحن ال نقرأ عـن أى عمـل   جعل الرب يعطيه سبعين من شيوخ اسرائيل ليساعد

قاموا بع بعد ذلك، وللمرة الثانية يفقد موسى شرف التفرد بالخدمة فى المرة األولـى  

عند دعوة الرب له ورأى فى نفسه عدم الكفاءة فأعطاه الرب هرون أخيه، وفى هـذه  

 المرة أعطاه السبعين شيخا، فهل أضافوا جديداً لقوة موسى الروحية، أن تعبير الكتاب

تعنـى  " وجعل على السبعين –على موسى  –أخذ من الروح الذى عليه  00الرب 00"

  0أنهم اصبحوا واحد وسبعين رجالً بدالً من رجل واحد

المـرة  (لقد أعطى الرب للشعب شهوتهم اذ أرسل لهم السلوى مـرة ثانيـة   

سل فأعطاهم سؤلهم وأر"ن ولك) األولى فى برية سين فى نفس األيام من العام السابق

اذ ضربهم الرب ضربة عظيمة ووقفوا الذين ماتوا  )15: 106مز (" هزاال فى أنفسهم

لكن كـل ةاحـد   "هناك حتى دعى المكان قبروت هتأوه، هذه هى الشهوة غير المقدسة 

يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته ثم الشهوة اذا حبلت تلد خطية والخطية اذا كملت 

) 11: 2بط 1" (لشهوات الجسدية التى تحارب النفسفلنحذر ا) "14: 1يع " (تنتج موتا

  :لئال يسلمنا اهللا إلى شهوتنا ومعها اموت، ثم ارتحل الشعب إلى

  :حضيروت

وتقع على " عين خضرة(وربما كان هو " حظائر"وحضيروت اسم عبرى معناه 

  0ميالً شمال شرق جبل سيناء 36مسافة 
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وهرون على موسى  يمتكلمت مر"فى هذا المكان حدثت واقعة خطيرة حيث 

  :ونالحظ" بسبب الكوشية  التى أتخذها

ال ندرى من الذى بدأ الحديث منهما، لكن المهم أنهما ارتكبا خطية فى حق  -1

أخيهما وما أبشع هذه الخطية، فلنحترس من الحديث على اخوتنا، والكتاب 

ويبدو أن أية نميمة على االخرين ) 30: 1رو (يربط بين النميمة واالفتراء 

يرتبط بها افتراء حتمى، الن كل من يتكلم على أخيه فاما أنه يريد أن يخفى 

نقص فى نفسه أو يشوه نجاح فى أخيه ومن هنا يـأتى االفتـراء، ومـن    

دع الشيطان أنه يصور احياناً أن الدافع وراء هذا الكالم هو الغيرة على ـخ

اء منم على االحق اهللا وينخدع اإلنسان، وما أبشع الخطية عندما يكون الكال

هللا، يمكن ان نرى ضعفاً فى الخادم وعندئذ يجب أن رنفعـه فـى   من خدام ا

 0عرش النعمة

ال ندرى اذا كان الكالم بدأ بالحديث على زوجة موسى الكوشيه فانـه قـد    -2

ألم يكلمنـا نحـن    0موسى وحده هل كلم الرب"انتهى بقولهما على موسى 

األخرين؟  نقل أنها الغيرة من نجاحفما العالقة بين الموضوعين؟ ألم " أيضاً

وأنه خداع الشيطان الذى استدرجهما للكالم فى حق موسى مـن منطلـق   

 الغيرة على حق اهللا اذ كيف يتزوج موسى بأمميه؟

أن موسى لم يسـمع لكـن سـمع    " فسمع الرب"الكتاب  أعظم شئ هو قول -3

ليتنـا  وأليس هو الذى يدافع ويحامى؟ فتولى الرب الدفاع، " غارس االذن"

 0نتعلم الصمت عندما نهان

أظهر موسى سموه الروحى عندما طلب إليه هرون الصفح فصرخ للرب مـن   -4

أجل مريم التى ضربها الرب بالبرصن لم يقل موسى دعها تتأدب بل قال للرب 

 "اشفها"

أيام التى طردت فيها مريم خـارج المحلـة وهـى     7لقد تعطل الشعب مدة   -5

 دما يكون المعطل لعمل اهللا هو أحد االقطاب، برصاء حتى رجعت، والعار عن

ألم نقل أن خطية الكبير كبيرة، وأن خطية القائد تقود االخرين إلى الخطايـا، وأن  

 0خطية المعلم تحت الخطايا، ليحترس كل من جعله الرب فى موقع مسئولية

ها صفورة ولكننا نعود إلى قضية المرأة الكوشية التى تزوجها موسى فهى نف

  0رعوئيل كاهن مديانبنت 

أليست كوش هى الحبشة؟ فكيف صفورة وهى مديانية فـى نفـس الوقـت     •

  كوشية؟

o   سيا وحويلة وسبته ورعمه : وقد أنجب أوالداً) 6: 10تك (كوش هو بكرحام

وسبتكا وقد سكنوا أواسط وجنوب البالد العربية، وأرض مديان كانت تقع شرق خليج 

يناء وتمتد شماالً إلى البحر الميت أى تقـع فـى   العقبة وتمتد إلى الغرب إلى جبل س

نفس بعض مواقع كوش من هنا حسبت امرأة موسى المديانية كوشية، وأيضاً يطلـق  

ولكـن ال عالقـة   ) 12 -9: 14أخ 2، 19: 29خر(على بالد الحبشة أرض الكوشيين 

 0بالحبشة لصفورة

  لكن لماذا تكلمت مريم وهرون على موسى بسببها؟ •
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o  فربما قـالوا   –ال بسبب أنها سوداء وقبيحة  –أنها أممية  كان ذلك بسبب

أن هذا هو اعتراض البعض على ما  لماذا لم يتزوج موسى بواحدة من الشعب؟ بل

جاء بالكتاب المقدس اذ يقولون كيف يتزوج موسى بأممية بينما حرمت الشـريعة  

 ذلك؟

ولـيس   وهم جميعاً فاتهم أن زواج موسى من االممية كان سابق للشـريعة 

وأليس ) 15 -13: 2خر (الحقاً لها، كما أن زواجه كان فى زمن رفض اخوته له 

   –ود ــاليه –موسى هنا رمز للمسيح الذى عندما رفضه اخوته بحسب الجسد 

           حكموا أنهم غير مستحقين للحياة األبديـة فخرجـت بشـارة االنجيـل لالمـم     

االمم، كنيسة العهـد الجديـد،   واتخذ المسيح لنفسه عروس من ) 46: 13أع (

ولكن كما استمع الرب صراخ الشعب فقال لموسى أن يرجع ليخلص اخوته هكذا 

 0بقيت راحة لشعب اهللا، عندما يصرخون فيرجع اليهم مرة أخرى

  :وانتقلوا من خضيروت إلى

  :برية فاران
وهى برية تقع بين خضيروت وأرض كنعان، فهى تمتد من حضـيروت  

ال الشرقى لخليج السويس وتجاورها برية صين مـن الشـرق   جنوباً إلى الشم

) 36: 33، عـدد  26: 13عـدد  (وربما تتداخل البريتان معاً ويظهر ذلك مـن  

وتجاورها برية شور وهضبة التيه من الغرب، وفى هذا المكان تم أكبر حـدث  

 غير من خط سير الشعب وهو تجسس األرض عندما كانوا فى

  :قادش برنيع

وفى بداية برية فـاران  ) 1: 20عدد (ع فى طرف برية صين وبما كانت تق

" عـين قـديس  "أنها بلدة  لذلك نسبت للبريتين كما فى الشاهدين السابقين، ويعتقد

الحالية، وهى من أشهر المواقع فى حياة هذا الشعب، ومنه أرسل الشعب لـتجس  

  0األرض

  ؟)22: 1تث (أم الشعب ) 1: 13عدد (من الذى تجسس األرض، الرب  •

o       الحقيقة أن الشعب هو الذى طلـب تجسـس األرض، والـرب اسـتجاب

 لرغبتهم فقال لموسى أرسل رجاالً ليتجسسوا األرض، إذا لم يكن تجسس األرض 

الة وذلك بموجب ح –السماح هو إرادة اهللا عن غير مسرة  –هو إرادة اهللا بل سماحه 

 0تمرد الشعب وانحطاط ايمانهم

عـن   –رجل واحد من كـل سـبط    –ماذا كان تقرير االثنى عشر جاسوساً  •

  األرض؟

o   لقد كان تقريرهم جميعاً أن األرض جيدة، تفيض لبناً وعسالً، ولكنهم انقسموا

 عند الحديث عن سكان هذه األرض، فعشرة منهم قالوا المدن حصينة 

ال نقدر أن نصعد، وأما كالب ابن بفنة ويشوع ابن  ،وهناك بنى عناق والعمالقة

نون فكانا وهم االقلية فى جانب آخر، وعندما حاول كالب أن يدافع قائالً نصعد ونمتلك 

ألننا قادرون عليها، ابتدأ العشرة يشيعون مذمة األرض فعادوا لينكروا جـودة األرض  

تقريـرهم مبنـى علـى عـدم     ، لقد كان )أى جدباء ومميتة(بقولهم أنها تأكل سكانها 

: 1تـث  " (ولكن فى هذا األمر لستم واثقين بالرب الهكـم "االيمان، فقد قال لهم موسى 

31(0  
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رأينا هناك بنى عناق من الجبابرة فكنا فى أعيننا كالجراد وهكذا كنا "وقولهم 

يظهر مدى عدم ايمانهم، ولنتعلم انه أن كان العدو ينظر ) 33: 13عدد " (فى اعينهم

ا كالجراد فهذا أمر وارد، أما أن ننظر نحن إلى أنفسنا فنرى نفوسـنا كـالجراد   إلين

: 6مل 2" (ألن الذين معنا أكثر من الذين علينا"بالنسبة للعدو فهذا هو عدم االيمان، 

، لقد نظر جليات إلى داود فاستحقره ولكن داود عندما رأى جليات لـم يحتقـر   )16

        " رب الجنـود  أنـا اتـى اليـك باسـم    "ئالً نفسه ولم يخف بل تشجع بااليمـان قـا  

، ولكن الشعب كان قد أسقط اهللا من حسابهم اذ بكوا عنـدما  )45 -42: 17مم 1(

  0سمعوا رأى االكثرية، لذلك أسقطهم اهللا من حسابه

  

  :ونالحظ

راجع مثالً موقف ايليا أيام أخاب الملك (أنه ليست االغلبية دائماً على حق   -1

فمن معـه   000يس من الصواب اطالقاً القول أنا مع األغلبية، ول)22: 18مل 1

  0الرب هو االغلبية

عندما نخرج اهللا من الحساب يتالشـى االيمـان، وتخبـو المواعيـد،      انه  -2

وتختفى صيحة االنتصار، فلقد هتف الشعب بعد عبور البحر االحمر منـذ فتـرة   

يذوب  00فلسطينتأخذ الرعدة سكان  0يسمع الشعوب فيرتعدون"بسيطة قائلين 

 ان ـجميع سك

ولكن أسمعهم يقولون االن بعد تقرير عدم االيمـان  ) 15، 14: 15خر " (كنعان

 0فهم االن المرتعدون والذائبون) 28: 1تث " (00قد أذاب اخوتنا قلوبنا"

"   قد زال عـنهم ظلهـم  "ما معنى قول يشوع وكالب عن سكان األرض  •

  ؟)9: 14عدد (

o   ترجمت كلمة ظلهم إلىdefence     أى دفاع أو حماية أو حصـن، مثـل

فكان يشوع وكالب يقصدان أن ) 5: 121مز " (الرب ظل لك عن يدك اليمنى"القول 

هذه الشعوب لم تعد لها حماية أو قوة أمام شعب الرب، وكانت نتيجة هذه الشهادة 

          00مــا، ال لــذنب اال النهمــا قــاال الحــقااليمانيــة أن الشــعب أراد أن يرجمه

 0)10: 14عدد (

  ماذا كان موقف الشعب عندئذ؟ •

o    لقد انحاز الشعب لرأى االغلبية، وتذمروا على موسى وهـرون، وأرادوا

أن يقيموا لهم رئيساً ويجعوا إلى مصر، ولكنهم قالوا قوله حسبت عليهم فقد قالوا 

 0"لماذا أنى بنا إلى هذه األرض لنسقط بالسيف وتصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة"

وأما أطفـالكم   00لن تدخلوا األرض"لقد كان رد الرب على هذه االفتراءات و

عـدد  (   "فجييكم أنتم تسقط فى هذا القفر 00الذين قلتم يكونون غنيمة فانى سأدخلهم

: 9مـت  " (بحسب ايمانكما ليكن لكمـا "ن هذا هو ايمانهم و لقد كا) 32 -30، 3: 14

سنة فى البريـة   40حتى يكملوا ) 14: 2 تث(سنة  38لذا أتاهم الرب فى البرية ) 39

  0)34، 33: 14عدد(   كعدد االيام التى تجسسوا فيها األرض وهى أربعين يوم 

  سنة؟ 38أين قضى الشعب الـ  •

o   لهذا سميت الهضبة التى فى (يعتقد البعض أن الرب أتاهم فى صحراء سيناء

ة المدة ليبدأوا رحلة ثم عادوا مرة أخرى إلى قادش فى نهاي) وسط سيناء هضبة التيه

 0)37 -5: 33، عدد10: 20عدد (الدخول بعد فناء كل جيل المتذمرين على الرب 

ويرى البعض أن خيمة االجتماع ظلت قى قادش وبقى فيها موسى ورؤسـاء  

الشعب كمركز يرجع إليه الشعب للعبادة بينما كان الشعب نفسه يعيش متبديا تائهاً فى 

  0البرية
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موسى على قول الرب أن يغنى الشعب ويجعـل موسـى   لماذا لم يوافق   •

  شعباً أكبر وأعظم منهم؟

o    كانت هذه هى المرة الثانية يقول فيها الرب لموسى هذا الكالم، وكانـت

 ، وياله من امتياز لك يا موسى )10: 32خر (المرة األولى عندما سجدوا للعجل 

المـة أكبـر    فبدالً من شعب اسرائيل سيكون شعب موسى، وسـتكون أنـت رأس  

  وأعظم، لكن موسى لم يكن ينظر إلى مركز كهذا، لكن أسمعه يرفض عرض الرب 

قائلين ألن الرب لم يقدر أن يدخل هذا الشـعب إلـى    00فيسمع المصريون"قائالً 

لقد كان مجد الرب أهم من مركز موسـى، فهـل   ) 20 -11: 14عدد " (ضاألر

 أوالً وقبل كل شئ حتى أنفسنا؟ نضع مجد الرب

أى حشـدوا  ) 36: 14عـدد  " (سجسوا"عشرة الذين ب للكان عقاب الرو

الجماعة على موسى أنهم ماتوا بالوبأ، ولما سمع الشعب العقاب االلهى بعـدم  

          "نحن نصعد إلى الموضع الـذى قـال الـرب عنـه    "دخول األرض بكوا وقالوا 

  0)40، 39: 14عدد(

 "     كانـاً لـم يجـد للتوبـة م   "  لكنه كان بكاء بعد فوات األوان كعيسو الـذى  

  0)17: 12عب(

  0ثم صعدوا ولكن كان صعود بدون الرب، فضربهم األعداء وكسروهم 

فبكاؤهم لم يكن ناتج عن توبة واتضاع أمام الرب بل عن خوف من العقـاب   

بالحرمان من األرض والموت فى البرية، وصعودهم كان اتكاالً على المجهود 

  0الجسدى

هان فى البرية، وهى فترة تمتلـئ باألحـداث التـى ال نعـرف     وتبدأ فترة التي 

مواقعها بالتحديد، وحياة البرية الجرداء صعبة، ولكن الرب كـان مـع شـعبه    

ليقودهم إلى أرض الموعد، وكم من مؤمنين مازالوا يعيشون فى البريـة لـم   

  0إلى أرض امتالك المواعيد وتحقيقها والتمتع بها يدخلوا بعد

برية مؤسفة بداية من كسر السبت من رجل كان يجمع حطب وكانت حياة ال

فى يوم السبت، أعلن الرب أن عقابه الرجم، إلى تذمرات الشعب الكثيرة ) يحتطب(

 0وكان أعظمها تزعمها قورح

  :تمـرد قــورح
 )2، 1: 16عد (لماذا اتحد قورح مع داثان وأبيرام واون ضد موسى؟  •

o وقعها إلى الجانب الجنـوبى لخيمـة   قورح كان من عشيرة قهات التى كان م

الجنوب مـن   سل رأوبين ومحلة رأوبين كانت إلىاالجتماع، وداثان وأبيرام واون من ن

، ونتيجة لهذا الجـوار  )تحل عشيرة القهاتين بين محلة رأوبين والخيمة(الخيمة أيضاً 

" لجيـدة أن المعاشرات الردية تفسـد األخـالق ا  "كان االتحاد فى الشرن الم يقل الكتاب 

، هل نتجاسر إلى القول أن بعض المؤمنين هم سبب شـقاق وانقسـام   )33: 15كو1(

وعثرة وسط جمعة الرب، لقد كان قورح هو الزعيم الدينى لهذه الحركة ضـد موسـى   

 وهرون واستطاع تجنيد بنو رأوبين القربيين منه ومئتين وخمسين 

مشـاجرة  " هـذه الحركـة  لذلك دعيت "رؤساء الجماعة مدعوين لالجتماع وذى اسم "

 0)11يهوذا (قورحظ 

 ماذا كان شكوى هذه الجماعة ضد موسى؟ •
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o  كفا كما أن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفى وسطها "قالوا لموسى وهرون

  0)3: 16عدد " (فما بالكامل ترتفعان على جماعة الرب 0الرب

أمه ويا لشر قلب اإلنسان فموسى الذى لقوه رفض عرض الرب عليه بأن يكون + 

بالكبرياء والتعالى، اليس االفتراء هو محاولة لتشويه  عظيمة، موسى الحليم يتهم

اآلخرين اخفاء لما فى النفس من شر وكبرياء، ولقد كشف الوحى الكبرياء التـى  

كانت تمأل قلب قورح فلم يكتف بأن الرب افرزه لخدمة المسكن مـع بنـى الوى   

 0)10 -8: 16عدد (لكنه كان يطلب كهنوتاً أيضاً 

ال "موسى ليدعو داثان وأبيـرام يقـوالن   ويا لشر قلب اإلنسان فعندما يرسل + 

صورة للتمرد على القيادة التى يضعها اهللا، صورة تتكـرر فـى كـل    " نصعد

 عصر، وليت 

"  ألن التمرد كخطية العرافة والعنـاد كـالوثن والتـرافيم   "المؤمنين يحترسون 

أقليل أنك أصـعدتنا مـن   "قائلين واسمعهما يرسالن لموسى ) 23: 15صم1(

وهل موسى !! أرض تفيض لبناً وعسالً، هل هو تقريرهم عن أرض العبودية

  0اذ الهجوم فى هذه المرة موجه إلى موسى! الذى أصعدهم أم الرب

" كذلك لم تأت بنا إلى أرض تفيض لبناً وعسالً"ويا لشر قلب اإلنسان يقولون + 

لقد قال لهم موسى وهم على  عدم الدخول ولقد نسوا حاال أنهم هم السبب فى

: 1تـث " (اصعد تملك 0أنظر قد جعل الرب الهك األرض أمامك"حدود األرض 

ولكن العصيان هو الذى حرمهم فكأن هجومهم هذه المرة علـى الـرب   ) 21

  0نفسه

  ماذا كان عقاب الرب لهم؟ •

o     لقد خرجت نار من عند الرب وأحرقت المئتين والخمسـين، أمـا قـورح

 0ان وأبيرام فقد فتحت األرض فاها وابتلعتهم وكل ما لهموداث

فتحت األرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم وكل من كان لقورح مـن  "إذا كانت  •

عدد ( "       اما بنو قورح فلم يموتوا"أ لكننا نعود نقر) 32: 16عدد " (كل األموال

  أليس فى هذا تناقض؟) 11: 26

o ك هو كل من تضامن مع قـورح  كال ليس فى هذا تناقض، أن الذى هل

          الن الرب عادل وال يمكن أن يهلـك البـار مـع األثـيم، ومـن مراجعـة الـنص       

يفهم أن األرض انفتحت تحت خيام داثان وأبيرام اذ يقول الكتـاب  ) 11: 26عدد (

، وهذا يعنى أن مركز التمـرد كـان   "000ففتحت األرض فاها وابتلعتهما مع قورح"

 0رام، وأن قورح فى ذلك الوقت كان يقف معهماداثان وأبي خيام

 ما هى عصا هرون التى أفرخت؟ •

o  ًسبق أن قلنا فى شرح سفر الخروج أنها ليست عصا موسى التى كان أحيانا

 تسمى عصا هرون، ولكنها عصا يابسة، كانت لسبط الوى وكتب عليها اسم 

من هو الرجل الـذى  هرون، كما فعل كل سبط أيضاً، وكان الغرض منها أن يعلن الرب 

اختاره ليكون كاهناً بأن تفرخ عصاه أى تحيا من جديد وتخرج أوراقاً خضراء بعـد أن  

كانت ميتة، وقد وضعت االثنى عشر عصا أمام الرب وفى اليوم التالى وجدوا أن عصا 

  0هرون هى التى أفرخت وأخرجت ثمراً

 ماذا نتعلم من هذه العصا؟ •

o  منهاأن عصا هرون تعلن أشياء كثيرة: 

" نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة"العصا هى رمز للمسيح المكتوب عنه  -1

وكون أن العصا كانت يابسة ميتة ثـم حيـث وأفرخـت وازهـرت     ) 2: 53أش (
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ناقضـاً  "فلقد قام ) 8: 2رؤ " (كان ميتاً فعاش"وأثمرت فهى رمز للمسيح الذى 

  0)24: 2أع " (أوجاع الموت

وال يأخذ هذه الوظيفة بنفسه بـل  "هرون كان الهياً  أن العصا أعلنت أن اختيار -2

المدعو من اهللا كما هرون أيضاً كذلك المسيح أيضاً لم يمجـد نفسـه ليصـير    

    0)5، 4: 5عب " (رئيس كهنة بل الذى قال له أنت ابنى أنا اليوم ولدتك

وتعين ابن اهللا بقوة مـن جهـة روح   "رمز للمسيح المكتوب عنه وهكذا فهى 

 0)4: 1رو " (بالقيامة من األمواتالقداسة 

فالتـابوت إذا فيـه نـرى    ) 4: 9عـب  (عصا هرون فى التابوت  بل أن وضع -3

فالعصا اليابسة ) 36: 3يو1، 16: 3يو (المسيح الحى بل معطى الحياة األبدية 

رمز لحياة اإلنسان الطبيعية التى ال ثمر لها، ولكن بعد أن أفرخـت وأزهـرت   

ونحـن أمـوات   "الجديدة بعد القيامة من األمـوات   وأثمرت، فيها نرى الحياة

 0)5: 2أف " (بالخطايا أحياناً مع المسيح

وأن كنا نقرأ عن التابوت عندما أدخل إلى هيكل سليمان بعد بنائه إنه لم يكـن   -4

فذلك بموجب انتهاء رحلة البرية والـدخول  ) 9: 8مل 1(فيه اال لوحاً الشريعة 

نرى نهاية رحلة البرية التى فيها نهتـف   إلى األرض وملك سليمان، وفى هذا

والتمتع بملك المسيح ملـك  ) 4: 23مز " (عصاك وعكازك هما يعزياننى"للرب 

 0السالم

  )19عدد : (شريعة البقرة الحمراء

بقرة حمراء صحيحة ال عيب فيها ولم يعـل  "نقرأ أمر الرب أن تؤخذ  •

ويجمع رمادهـا   0حلةوأن تحرق أمام عينى العازر الكاهن خارج الم" عليها نير

  فلماذا لم تذكر مع الذبائح فى سفر الالويين؟ وماذا تعنى أوصافها؟ 0للتطهير به

o سفر الالويـين ولكنهـا    تذكر شريعة البقرة الحمراء مع الذبائح فى لم

ذكرت فى سفر العدد الذى يتكلم عن شعب اهللا المتغرب والسائر مـع اهللا قاصـداً   

ب فى حاجة إلى التطهير الدائم فى سيره مـن  أرض الموعد، وبموجب ذلك فالشع

أى نجاسة نتيجة مالمسة الموت الذى هو رمز لخطية وأجرتها، وأن كنا نرى فـى  

الذبائح كفاية الذبيحة للفرد، فأننا فى شريعة البقرة الحمراء نرى كفايـة المسـيح   

 0للجميع

  :أما عن معنى أوصافها

المسيح الذى يعـالج ضـعفات   وهى أنثى اشارة للضعف، ألنها تقدم  :رةـبق 

" يوم أن تأكل منها موتاً تموت"شعبه عند لمس ميتـ والموت هو اشارة للخطية 

  0"ألن أجرة الخطية هى الموت"واشارة ألجرتها أيضاً 

والخيمة رمز للجسـد  : فاذا مان إنسان فى خيمة فان كل من فى الخيمة يكون نجس+ 

ـ "بحسب قول بولس  ، )1: 5كـو 2(   "ت خيمتنـا األرض فأننا نعلم أنه أن نقض بي

: 8رو " (اهتمام الجسد هو موت"والموت فيها اشارة إلى خطايا الجسد مثل المكتوب 

  0، وهذه خطية تحتاج للتطهير)6

والصحراء صـورة للعـالم، واذا أحـب     :واذا من جثة على وجه الصحراء يتنجس+ 

" زن العالم فينشئ موتاًأما ح"المؤمن العالم أو حزن على شئ فى العالم فانه مكتوب 

  0وهذه خطية أيضاً تحتاج إلى التطهير

والقبر رمز للخطية التى تغطى نفسها فال تظهـر   :واذا من إنسان قبر أيضاً يتنجس+ 

تشبهون قبوراً مبيضة تظهـر  "ألول وهلة كما قال المسيح عن الكتبة والفريسييون 

مـت  (            " اسةمن خارج جميلة وهى من داخل مملؤة عظام أموات وكل نج

23 :27(0  
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فهى ولدت هكذا، وهى بذلك رمز للمسيح الذى جاء خصيصاً الـذى   :حمراء 

  0)28: 20مت (" خدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرينجاء ال ليخدم بل لي 00"

 " قـدوس بـال شـر   "ب عنه فهى رمز للمسيح المكتو :صحيحة بال عيب 

 0)26: 7عب (

ح لم يخضع إال لمشيئة اهللا اآلب فقـط،  رمز للمسي :ولم يعل عليها نير 

حياته على األرض حتى معركة فال خضع لنير الشيطان، فلقد انتصر عليه طوال 

أى فـى   –اذ جرد الرياسات والسالطين أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه "الصليب 

، وال خضع لنير إنسان، لقد قالت له العذراء مـريم فـى   )15: 2كو " (الصليب

 مالى ولك يا امرأة لم تأت ساعتى "فقال لها " ليس لهم خمر" –ليل عرس قانا الج

ال يكون  0حاشاك يارب"قال له بطرس مرة عن الصليب  ،)4، 3: 2يو " (بعد

 0)23، 22: 16مت " (اذهب عنى يا شيطان"فقال له المسيح " لك هذا

لماذا كانت تذبح أمام الكاهن خارج المحلة؟ ولماذا كان ينضـح مـن     •

  ع مرات إلى جهة خيمة االجتماع؟دمها سب

o  لذلك يسوع "محلة هى رمز للمسيح المكتوب عنه ذبح البقرة خارج ال

 0)12: 13عب " (أيضاً لكى يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب

أما النضج من دمها سبع مرات إلى جهة خيمة االجتمـاع، فلقـد كـان    

لنجاسة تعلـن انقطـاع   رمادها خاص بتطهير أى نجاسة نتيجة لمس الموت، وا

علـى رد الشـركة مـع اهللا الشـركة     الشركة مع اهللا، لذلك كان النضج عالمة 

إن سلكنا فى النور كمـا هـو فـى    "ؤسسة على دم المسيح، كما هو مكتوب الم

" النور فلنا شركة بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية

 0)7: 1يو 1(

فلماذا يكون الكاهن الـذى تـذبح    0بالتطهيراذا كان رماد البقرة خاص   •

أمامه نجساً إلى السماء والرجل الطاهر الذى يجمع رمادها أيضـاً يكـون نجسـاً    

  للمساء؟

o    أن نجاسة الكاهن لهن تشير إلى تأثر قلب المؤمن العميق وهو يتأمـل

 " الذى أحبنى وأسلم نفسه ألجلى"فى يسوع حامل خطايانا على الصليب وهو يردد 

رمز اد يكون نجساً للمساء وهذا أيضاً كما أن الشخص الذى يحمل الرم) 20: 2غال(

للمؤمن وهو يرى ضعفه وحاجته الشخصية إلى التطهير، نعم انه ينظر إلى نفسـه  

  0)1: 6غال (لئال يجرب هو أيضاً 

 

 ما هى عقوبة من يتنجس وال يتطهر؟ •

o رمـز النقطـاع   ، واليس هـذا  اإلجابة صريحة، تقطع تلك النفس من شعبها

أية "ألنه " لنا شركة بعضنا مع بعض"شركة اإلنسان مع الجماعة فال يستطيع أن يقول 

 0)14: 6كو 2" (شركة للنور مع الظلمة

صحيح أن   ،)13: 19عدد (أن التطهير هو مسئولية المتنجس نفسه ولنالحظ 

هره ألنـه  ليط –ماء عليه من رماد العجلة  –غيره كان يقوم برش ماء النجاسة عليه 

  ال يجب أن يلقى أحد   ، ولكن)17: 19عدد " (فيأخذون للنجس"مكتوب 

بط 1(          "نفوسكم فى طاعة الحق بالروح طهروا"باللوم على غيره فالصوت لنا 

: 7كـو 2( "00لنطهر ذواتنا من كل دنس الروح والجسد"كما هو مكتوب أيضاً ) 22: 1

لنه أن كان دم ثيران وتيوس "المكتوب عنه  ، وشكراً هللا من أجل دم يسوع المسيح)1
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ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسـد فكـم بـالحرى دم    

  0)14، 13: 9عب " (يطهر ضمائركم 00المسيح

سنة، وخالل هـذه المـدة نـزل     38كان الشعب فى قادش قبل مدة حوالى 

ة، لكننا نجد الشعب مـرة  الشعب فى مواقع كثيرة لم يذكر عنها الكتاب تفاصيل كثير

أخرى فى قادش، وكما قلنا ربما كانت قادش مركز خيمة االجتماع خالل هذه الفترة، 

   00وتبدأ رحلة دخول األرض

  :قـــادش
فى قادش هذه المرة ماتت مريم أخت موسى وهرون، بعد رحلـة قاربـت   

األحمر، عام مع الشعب، بدأتها مريم بترنيمة االنتصار على شاطئ البحر  40على 

األولى تم تجسس األرض وتذمر الشـعب فحرمـوا مـن دخـول     فى قادش المرة 

األرض، وفى قادش هذه المرة تحدث حادثة تحرم موسى وهرون أيضاً من دخـول  

  000األرض

  :ضرب الصخرة فى قادش
  لماذا حرم الرب موسى وهرون من دخول أرض الموعد؟  •

o  ن بسـبب عـدم   فى قادش المرة الثانية خاصم الشعب موسى وهرو

وجود ماء، وال ينكر أحد كم احتمل موسى من الشعب ألجل الرب، وكـم دافـع   

ودعـاهم  " جربـونى اآلن عشـر مـرات   "عنهم أمام الرب، لقد قال الرب عنهم 

هذا مما جعل موسـى يحمـل   ) 26، 23: 14عدد " (الجماعة الشريرة المتذمرة"

 حمالً فوق طاقة اإلنسان 

ل الماء، فقال له الرب أن يأخذ العصا هو وهرون العادى، وصرخ موسى للرب أج

 أمام الجماعة ويكلما الصخرة فتخرج لهم ماء ولكن موسى أمام الشعب ضرب 

من اجل أنكما لم تؤمنـا بـى حتـى    "الصخرة مرتين ولم يكلمها، عندئذ قال الرب 

تقدسانى أمام أعين بنى اسرائيل لذلك ال يدخالن هذه الجماعة إلـى األرض التـى   

 0"عطيتهم اياهاأ

اليس هذا احكم قاسياً جداً على رجالن احتمال من أجل الـرب مـا لـم      •

  يحتمله غيرهما؟

o   يحكم "نعم انه حكم قاسى، لكن اذا تأملنا فى بعض األمور لعلمنا أن اهللا

  0)17: 1بط 1" (بدون محاباة

أن حجم الخطأ يتناسب مع مركز المخطئ الروحى فى وسط الجماعة، فكلمـا   -1

مركز المخطئ كبيراً كلما كان خطاه كبير، فخطأ المعلم معلم الخطأ، وخطأ كان 

  0القائد يقود الغير للخطأ

مـز  "    (أمروا روحه حتى فرط بشفتيه"لقد أفرط موسى بشفتيه، نعم أن الشعب  -2

أيها المررة أمن هذه الصخرة نخـرج   00"، ولكنه أيضاً تجاوز بالقول )33: 106

 00ون هما مصدر الماء وليس الربوكأن موسى وهر" لكم ماء

ربما كان فى ضرب الصخرة بدالً من أن يكلماها شئ من عدم االيمان أو الطاعة  -3

 0"000بحسب قول الرب طألنكما لم تؤمنا بى لتقدسانى

ماء روحياً مـن صـخرة تـابعتهم    "األمر األهم واألعظم، أن الشعب كان يشرب  -4
) 17خـر  (ت مرة فى رفيـديم  ضربوهذه ) 4: 10كو1" (والصخرة كانت المسيح

وضرب الصخرة رمز لموت المسيح وال يمكن أن تضرب ثانية أبداً، ألن المسـيح  
: 6رو " (عالمين أن المسيح بعدما أقيم من األموات ال يموت أيضـاً "مكتوب عنه 

فان المسيح أيضاً تألم مرة واحـدة مـن أجـل    "ويقول عنه بطرس الرسول ) 9
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ا أفسد موسى هذا الرمز المبـارك، ولقـد كـان    ، وهكذ)18: 3بط 1" (الخطايا

ضرب الصخرة فى رفيديم رمزاً لصلب المسيح، ولكن ضـربها ثانيـة رمـزاً    

الستمرار رفض الشعب للمسيح طوال أزمنة األمم، ثم ارتحل الشعب من قادش 
 :إلى

  :جبــــل هـــــور

ح أدوم السرائيل أن يمـروا فـى   وهو جبل على حدود أدوم، حيث لم يسم
أرضهم، فدار الشعب حول أرض أدوم، والجبل يقع فى منتصف المسافة بـين   طوس

خليج العقبة وجنوب البحر الميت، وفوق الجبل قبر يقال أنه قبر هرون ألن هـرون  
مات ودفن هناك، وقد خلع هرون ثياب رئيس الكهنة ولبسهما العازر ابنـه وكـان   

  0)38: 33عدد (ج الشعب من السنة األربعين لخرو  ذلك فى أول الشهر الخامس

  لماذا أرسل الرب الحيات المحرقة على الشعب؟ وماذا كان العالج؟  •

o    عندما بدأ الشعب يدور بأرض أدوم ضاقت أنفسهم وتذمروا قـائلين

فارسل الرب  –المن  –ال خبز وال ماء وقد كرهت أنفسنا هذا الطعام الخيف 00"

 0"ثيرونعليهم الحيات المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم ك

قال الرب "وقد كان العالج بحسب قول الرب، عندما صرخ موسى الرب، 

لموسى أصنع لك حية محرقة وضعها على راية فكل من لدع ونظر اليها يحيـا،  

فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية فكان متى لدغت حية انسـاناً  

 0"ونظر إلى حية النحاس يحيا

  ية؟ماذا نتعلم من الحية النحاس  •

o   اليهود، بسبب الوصية التـى  قيل لقد حيرت الحية النحاسية مفكرى

فاقروا أنهـا ال  ) 4: 20خر" (000ال تصنع لك تمثاالً منحوتاً وال صورة ما"تقول 

قوة فيها للشفاء ولكنها توجه نظر وأفكار الشعب إلى اهللا، لذلك فكـل مـن نظـر    

 0أكثر من هذابااليمان إلى مصدر الشفا برئ، ولم يكن يروا فيها 

لكن المسيح كشف حقيقة مجيدة عندما اتخذ منها مثاالً لرفعه على الصليب 

وكما الفع موسى الحية فى البية هكذا ينبغى أن يرفع ابن اإلنسان لكى ال يهلك كل "

  0)15: 3يو " (من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية

  

  -:ومن المقارنة بين الحية النحاسية والمسيح نجد

الحية القديمة الذى "لمة حية ترجع بنا إلى الخطية األولى فى جنة عدن بواسطة ك -1

، أما النحاس فنرى فيه الدينونة ألن المسيح فـى سـفر   )2: 20رؤ" (هو ابليس

 رجالً شبه النحاس النقى "وهو سفر الرؤيا وهو سفر قضائى نراه الرؤيا 

حاسية نرى فيها الخطيـة  اذا فالحية الن) 15: 1رؤ " (كأنهما محميتان فى آتون

" ألجل الخطية وأن الخطية فى الجسد"والقضاء عليها وهكذا كان المسيح بصليبه 

  0)3: 8رو (

كما أن موسى صنع حية من نحاس، وكيف صنعت؟ اليس بالنار والطرق حتـى    -2

ألن "تشكلت الحية، وهكذا المسيح فالنار اجتازت فى أحشـائه القائـل بفـم داود    

" يسـحقه بـالحزن  "، وقد سر اآلب أن )7: 38مز " (ا احتراقاًخاصرتى قد امتألت

" وهكذا اذا كُمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خـالص أبـدى  ) 10: 53أش (

 0،)9: 5عب (

          39                                                                                 40   



  

  

  

  

  

كما رفعت الحية على راية فى وسط الشعب لكى يبرأ كل من ينظر اليها كـذلك   -3

لعنة من أجلنـا  المسيح افتدانا من لعنة الناموس اذ صار "مكتوب عن المسيح 

 0)13: 3غال" (ألنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة

والحية النحاسية لم يكن بها سم قاتل، لكنها وأن كانت فى شكل الحية المحرقة  -4

ألنه كما فى آدم يمـوت  "لكن كان النظر اليها فيه الشفاء، وهذا ما هو مكتوب 

آدم "ان المسيح هو وك) 22: 15كو1" (الجميع هكذا فى المسيح سيحيا الجميع

صورة عبد صائراً فى "فالمسيح الذى أخذ  )45: 15كو 1" (األخير روحاً محيياً

شبه الناس واذ وجد فى الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت مـوت  

 0)8، 7: 2فى " (الصليب

ومما يؤسف له أن هذه الحية النحاسية نجدها فى أيام حزقيال الملـك،  

ائيل صنماً يوقدون له الذبائح، فبدالً من أن تكـون رمـزاً   وقد اتخذها بنى اسر

  0)4: 18مل 2(لقوة اهللا أصبحت الهاً، مما جعل الملك يسحقها 

  :بلعام ابن بعور
شخصية محيرة ظهرت فجأة، لم نكن نعرف عنها شئ، لكن عرفنا مـن  

  0قصته الكثير عنه، وقد كشف الوحى بعد ذلك أشياء أخرى

صفور ملك مـوآب مـا فعلـه بنـى اسـرائيل      فعندما سمع باالق ابن 

باالموريين فزع جداً فارسل هو وشيوخ المديانين إلى بلعام ابن بعور لكى يأتى 

  0ويلعن اسرائيل

  هل بلعام ابن بعور نبى للرب؟ أم نبى كاذب؟  •

o  كر الكتاب عنه بالتحديد أنه كان نبياً للرب، ولكن الكتاب يذكر عنه ذال ي

فأتى اهللا إلـى  "كان على عالقة بالرب، فمثالً عبارات مثل أشياء يستنتج منها أنه 

، 32، 20، 12، 9: 22عـدد  " (فقال مالك الرب لبلعـام "، "فقال اهللا لبلعام"، "بلعام

) 16، 5، 4: 23عـدد  " (، فوضع الرب كالماً فى فم بلعام"فوافى اهللا بلعام"أو ) 35

 0)2: 24عدد " (فكان عليه روح الرب"قوال محدداً  ثم

كان على معرفة باهللا، وال ننس أنـه   ن هذه األقوال يمكن القول أن بلعامم

 وهى بلدة فيما بين النهرين، الموطن األصلى البراهيم، وليس) فتور(كان من بلدة 

  0عجيب أن يكون هذا الرجل يعرف اله ابراهيم ويتكلم اليه كما كان ابراهيم أيضاً

  

عل هذا اللفظ يتفق مع مفهوم تلك فل) 22: 13يش 0أما القول عنه أنه عراف 

وال عجب فلقـد كـان النبـى فـى أيـام       األيام عن النبى الذى يعرف أموراً مخيفة،

، ولكـن  )9: 9صـم 1(رى رؤى اهللا، ـبحكم أنه ي) الرائى(دعى ـوئيل النبى يـصم

" أحب أجـرة االثـم  "المشكلة تكمن فى شخصيته وتصرفه، فلقد كشف عنه الكتاب أنه 

  ب األجرة الكبيرة التى وعد بها باالق الملك اذا جاء ولعن أح) 15: 2بط1(

الشعب، ولذلك لما ذهب ليعلن الشعب أراد استمالة اهللا بالذبائح المختلفة، ولكـن اهللا  

، ألم يقل الكتـاب عـن   "ليس اهللا إنساناً فيكذب وال ابن إنسان فيندم" 000بارك الشعب

" عبـادة أوثـان  "وأن الطمع هـو  ) 10: 6تيمو1" (أصل لكل الشرور"محبة المال أنها 

، لذلك لما بارك الرب ولم يلعن الشعب وأراد الحصول علـى  000)5: 5، أف5: 3كو(

األجرة قدم مشورته الردية، بأن يقيم باالق االحتفاالت آللهته، ويدعو شعب اسـرائيل  

عندئذ كنوع من حسن الضيافة، ثم يطلق علـيهم النسـاء، وهنـا يسـقط اسـرائيل      

ولكن عندى عليك قليـل  "لعقاب الرب، وقد كشف الرب ذلك فى سفر الرؤيا ويعرضوا 
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أن عندك هناك قوماً متمسكين بتعليم بلعام الذى كان يعلم باالق أن يلقى معثرة أمام 

  0)14: 2رؤ " (بنى اسرائيل أن يأكلوا ما ذبح لألوثان ويزنوا

ريـق  ط"ومن المؤسف أن نرى بلعام وقد بدأ طريق سماء بطرس الرسول 

سار فيه كثيرين من بعده مثل عاخان ابن كرمـى، وجيحـزى   ) 15: 2بط2" (بلعام

ضاللة "ويهوذا االسخريوطى، ثم  تحولت الطريق إلى ضاللة، دعاها الرسول يهوذا 

يريـدون أن يكونـوا   "كثيـرين  ) سقط فيها(التى انصب فيها  )11: 1يهوذا " (بلعام

ثم تحولت الضاللة ) 9: 6تيمو1" (ةأغنياء فيسقطون فى تجربة وفخ وشهوات كثير

  0لها مدرسة تعلم قواعد وأصول الضالل) 14: 2رؤ " (إلى طتعليم بلعام

  

 لكن أيضاً هناك سؤال هل تكلم حمار بلعام؟ •

o    يرى البعض أن الرب أعطى لبلعام فهماً لصوت الحمار ولغتـه غيـر

 ملخص الرأىما قاله الحمار، و المفهومة عن طريق التأثير فى نفس بلعام، ففهم

اذ منـع   000"أن بلعام هو الذى تغير، لكن الحقيقة أن الكتاب المقـدس يؤكـد   

والـرأى صـريح،   ) 16: 2بط 2" (حماقة النبى حمار أعجم ناطقاً بصوت إنسان

 الحمار هى 

التى تغيرت، لقد تكلمت بصوت إنسان، ونحن نؤمن بوحى الكتاب الصادق مهما 

  0قادر أن يجعله يتكلم قال المعترضين، فالذى خلق الحمار

لـو  "وقد كان ذلك مدهشاً كافياً لكى يجعل النبى يفهم، لكنه يقول للحمار 

لو كان فى يدى سيف لكنت "كافياً لكى يجعل النبى يفهم، لكنه يقول الحمار  كان

بينما مالك الرب فى الطريق تراه الحمار وال يراه النبى والسيف " اآلن قد قتلتك

عام نفسه، كم من مرة يحاول اإلنسان أن يلقـى بـاللوم علـى    فى يده لكى يقتل بل

  0غيره بينما هو المدان

" اذهـب معهـم  "الم يقل لهم الـرب   0لكن لماذا غضب الرب على بلعام  •

  ؟)20: 22عدد(

o   نعم، ولكن الرب أعلن فى المرة األولى له أن ال يذهب معهم، وكان هذا

أكبر، قال لهم أن يمكثوا ليصلى  كاف، ولكن لما عاد رسل بلعام مرة اخرى بوعود

فسلمه إلى شهوته وقال له " أحب أجرة االثم"مرة أخرى، وهنا رأى الرب ميل قلبه 

اذهب معهم، فهذا هو سماح اهللا الذى هو إرادة اهللا عن غير مسرة وقد حقق الرب 

 :الذى ال يهزم أمرين من وراء هذا التصرف

  

  0)22: 13يش (تله بنى اسرائيل عاقب بلعام بعد ذلك نتيجة لشهوته بأن ق -1

قضى الرب على المتبقين ممن تذمروا من الشعب ووعد بابـادتهم قبـل دخـول     -2

ولما عدهم لم يكن فيهم أحد ممـن عـن فـى    : األرض بالوبأ ولذلك يقول الكتاب

 0)64، 1: 26عدد(التعداد األول، فحقق الرب إرادته 

كـو  1(   ألفـاً     23أم  )9: 25عدد (ألفاً  24هل كان الذين سقطوا بالوبأ  •

  اليس هذا تناقض؟) 8: 10

o      ال يوجد تناقض اطالقاً، لكن قراءة مدققة تظهر الحقيقـة فبـولس يقـول

فهؤالء سقطوا فى يوم واحد أما سفر العدد " فسقط فى يوم واحد ثالثة وعشرون ألفاً"

، لـيس  "لفاًوكان الذين ماتوا بالوبأ أربعة وعشرون أ"فيذكر جملة الذين ماتوا بالقول 

 0تناقض بل تكامل عجيب
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  :الحظةم

لم "يا لعظمة الرب اذ يعلن على فم بلعام، وسط تذمرات الشعب وعصيانهم 

أن  0)21: 23عـدد  " (اً فى اسـرائيل عناد –اثما فى يعقوب وال رأى تعباً  –يبصر 

خصـومة مـع   " آثام الشعب وعصيانهم له حساب بينهم وبين الرب فقد يكون للرب

، فهو يعرف كيف يقوم شعبه ويؤدبهم كالبنين، ولكن اذا وقـف  )2: 6خا مي" (شعبه

  0عدو فى وجه الشعب ورفع دعوى ضدهم، يتقدم الرب ليدافع عن شعبه

  :عربـــــــــأت مــــوآب

 أين جرى التعداد الثانى للشعب؟ •

o     لقد كان الشعب فى عربات موآب، أى سهول موآب فـى شـرق البحـر

 0الميت

بينما كـانوا فـى التعـداد     603550ى التعداد األول لقد كان الشعب ف •

 سنة؟ 38فكيف يتناقض الشعب بعد ) 51، 26، 46: 1عدد ( 601730الثانى 

o  لقد كان الرب وعد أن ال يدخل األرض كل الشعب من ابن عشرين سنة

بسبب تذمرهم بعد ) 30، 29: 14عدد (فصاعدا والذين تم عدهم فى برية سيناء 

الثانى لم يكـن   أفنى الرب كل الجيل المتمرد وفى التعداد تجسس األرض، ولذلك

، لقد أقنـاهم بالوبـأ،   )64: 26عدد (إنسان ممن عدهم موسى فى برية سيناء 

 000والحيات المحرقة، وفى الحروب

  :مـــدن الملجـــأ

 ما هى مدن الملجأ؟ وما هى شروطها؟ •

o  ـ 35عـدد  (يجب لكى نتعرف على مدن الملجأ ربط ما جاء فى ، 19ث ، ت

 -:ومن هذه الفصول نرى) 20يش 

وهذا يعنى امتياز لهم كخدام للرب أن  –كانت مدن الملجأ ضمن مدن الالويين   -1

مدن، ثالثة فى شـرق األردن   6وكان عدد المدن  –يتقرر الحق على أرضهم 

، وقد خصصت هذه المدن لكـى يهـرب   )14، 6: 35عدد (وثالثة فى غربه 

           ينـتقم منـه ويسـفك دم بـرئ فـى األرض     اليها القاتل سـهوا، حتـى ال   

  0)10: 19تث (

موزعة على األرض، وأمر الرب أن تصلح طرقها حتى يمكن  كانت هذه المدن  -2

وقيل أن اليهود كانوا يضـعون عنـد   ) 3، 2: 19تث (الوصول اليها بسهولة 

 0مفارق الطرق لوحات مكتوب عليها ملجأ ليدل القاتل على طريق المدينة

ن الفصول السابقة يفهم أن أى قاتل كان يمكنه أن يهرب إلـى أى مدينـة   وم  -3

ويكلم شيوخ مدينة الملجأ فيقبلوه مؤقتاً إلى أن يتم التحقيـق بمعرفـة   , ملجأ

اذا كانوا سهوا من يـد  " تنقذ الجماعة القاتل"شيوخ مدينته فى الجريمة، فأما 

ونه من هناك ودفعونـه  ولى الدم ترده الجماعة إلى مدينة ملجئه، أو أن يأخذ

 0إلى يد ولى الدم اذا كان القتل عمداً

كان يبقى القاتل موجوداً فى مدينة الملجأ حتى الموت رئيس الكهنة فت تلـك    -4

األيام بعدها يمكنه أن يخرج وليس لولى الدم أن يفعل شيئاً بعدئذ، وفى هـذا  

منين بـه  نرى أن موت المسيح رئيس كهنة اهللا، هو الذى أعطى الحرية للمؤ

 0"أن حرركم االبن فبالحقيقة تكونون أحراراً"ولقد قال له المجد 
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