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 الدرس السادس عشر

 االستعداد للرحلة
 11: 11-1: 1سفر العدد 

 
 مقدّمة .1

اجليل الذي خرج من مصر  وطبعاً.  يعكس سفر العدد اخلربات االنتقالية لألمة وهم يتحركون من سيناء ساعني إىل دخول أرض املوعد

اء أربعني سنة يف الربية، وهو وقت كافٍ ملوت ذلك فكانت نتيجة عصياهنم قض ،رفض أن يصدّق وعد اهلل فيما يتعلّق بامتالك األرض

 .اجليل

 

 عند جبل سيناء السنة اليت .2

فبعد اخلروج من مصر، أمضى بنو .  بالنسبة للخلفية التارخيية للسفر، فإنه يبدأ وبنو إسرائيل ما زالوا خميّمني عند أسفل جبل سيناء

.  إهنم وصلوا إىل ذلك اجلبل يف الشهر الثالث من اخلروج 6: 61وج لنا خر ويقول.  إسرائيل أحد عشر شهراً عند جبل سيناء

 .من سفر العدد أهنم ارحتلوا من هناك يف العشرين من الشهر الثاني للسنة الثانية 65-66: 60وتكشف لنا اآليتان 

 

 :وقد حدثت عدّة أمور أثناء هذه الفرتة املتوسطة

 .ك تعليمات حول خيمة االجتماع والكهنوتمبا يف ذل( دستور األمّة)تلقّوا الشريعة  (6)

متّ إرشادهم حول طريقة االقرتاب إىل يهوه من خالل الذبيحة والكهنوت التوسطي، باإلضافة إىل طريقة احلياة يف وجود  (5)

 (.الويني)يهوه ساكناً بينهم 

 (.60-6العدد )اع ولرعاية الالويني خليمة االجتم( احمللّة)استعدوا ونظّموا أنفسهم لنقل املخيم  (3)

 

فقد سبق   ؛(62و65تكوين )صحاحات متثّل تطبيق العهد والوعود اليت قُطعت إلبراهيم ألومع استمرار القصة، جيب أن نتذكر أن هذه ا

أمانة اهلل يف تنفيذ هذا ( 60عدد -61خروج )وتعكس هذه الفرتة املتوسطة .  أن وعد اهلل بأن جيعل منهم أمّة وأن يعطيهم األرض

 .وقد أعد اهلل كل شيء لذلك اجليل لكي يأخذوا األرض.  فهو ينفّذ ويضمن الربنامج اإلهلي.  وعدال
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وقد سبق أن .  كانت السنة اليت قضوها عند جبل سيناء سنة متتّعوا فيها بامتيازات هائلة، حيث تلقّوا إعالناً موسَّعاً وحمدّداً من اهلل

وكما وعد اهلل، كانوا .  وهلذا فاقت امتيازاهتم امتيازات أيّة أمّة أخرى من أمم األرض ،فاته وقداستهتعلّموا الكثري عن قوّة يهوه وجمده وص

يربز بشكل أكثر  -التذمّر وعدم اإلميان وحتى التمرّد –؛ لكن هذا ما جيعل فشلهم املتكرر يف سفر العدد (2: 61خروج " )خاصة له"

 .على خلفية العهد اإلبراهيمي واالمتيازات اهلائلة اليت عُهد هبا إىل أمّة إسرائيل ر إىل سفر العددنظَهلذا جيب أن يُ.  وضوحاً

 

 طبيعة السفر .3

وهو عنوان أكثر ".  يف الربية"، ويعين  B=m!dB^r بارد، إالّ أن االسم العربي للسفر هو بَمِ"العدد"على الرغم من أن اسم السفر هو 

ويتضمن هذا تطهري .  فهي بريّة حدث فيها تأديب طويل –ألساسي منصبٌ على خربات الربيّة ، ألن اهتمام السفر ا"العدد"مالءمة من 

 :Biblical Expositor يقول كري يف.  أولئك الذين مترّدوا على اهلل( التخلص من)

يدة جتلب مسؤوليات فاحلريات اجلد.  غالباً ما يكون الوصول إىل النضج عملية مؤملة، سواء كان ذلك يف حالة شابٍ أو أمّة شابة

ويروي سفر العدد كيف أن بين إسرائيل، الذين سبق أن عانوا األمرّين حتت حكم فرعون املستبد، نقلوا استياءهم من .  جديدة

إذ كانت احلدود اجلديدة للشريعة اإلهلية أحياناً مزعجة بنفس مقدار قيود .  السلطة إىل موسى، ثم إىل اهلل نفسه يف هناية املطاف

يف بعض األحيان أكرب من قدرة إسرائيل على القيام  حمرَّروكانت مسؤوليات شعب .  ودية اليت سبق أن فُرضت عليهم يف مصرالعب

 1.شعباً ليكون له مقتنى مشكِّالًلكن اهلل كان يعمل من خالل ذلك كلّه، .  هبا

 

 بنية سفر العدد .4

كس بعضها هنجاً يرتّب األحداث ترتيباً زمنياً، ويعكس بعضها اآلخر هنجاً حول بنية السفر، يعخمتلفة قدّم الباحثون أفكار مقرتحة 

 .فرتض أن يدخل األرضوألجل أغراض هذه الدراسة سأقسم السفر إىل ثالثة أقسام مبنية على إعداد كل جيل يُ.  جغرافياً، إخل

 
 

                                                 
1
  D. W. Kerr, Numbers, The Biblical Expositor (London:  Pickering and Inglis, 1960). 
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إعداد اجليل اجلديد 
لدخول األرض

عصيان وعدم إميان من 
قِبَل جيل اخلروج

إعداد األمة للرحلة

36 :13 26 :1 25 :18 10 :11 10 :10 1 :1
 

 

 

 الهوت سفر العدد .5

لقد سبق أن أعلن اهلل مشيئته بوضوح يف خروج .  ومترّدهموضالهلم إسرائيل  عنادأمانة يهوه ووفائه باملقابلة مع  يدور املشهد كلّه حول

لن يغيّر اهلل ."  وأعطيكم إيّاها مرياثاً، أنا الرب.  وأُدخلكم إىل األرض اليت رفعت يدي أن أعطيها إلبراهيم وإسحق ويعقوب": 8: 1

غري أن اهلل، وهو ينفّذ مشيئته اليت قضى هبا وأعلنها، أفسح .  وهذا هو ما سيحدث.  أن قضى به مشيئته، ولن يفشل يف ما سبق

.  فقد مسح لألمة بأن تفشل وتعصي وتتمرد، لكنه يعمل حبيث ال يتم نسف مشيئته املعلنة أو هتديدها.  اجملال ألن تعصي إسرائيل إرادته

وقد .  نرى كيف يعمل على حتقيق إرادته على الرغم من خطية اإلنسان وعصيانه وهكذا، ومن ناحية الهوتية، يسمح اهلل لنا بأن

وحنن .  إىل استخدامها كساحة إلعداد اجليل الذي سيحقق إرادته هنفس الوقت يفوقد سعى استخدم اهلل الربيّة كدينونة للجيل األول، 

تكشف إعالنات بلعام، من منظور األعداء، (.  52-55عدد )هلية نرى التزام يهوه غري املتزعزع باألمّة بشكل حي يف إعالنات بلعام اإل

فكان يف هذا توكيد على نيّة يهوه يف أن يبارك إسرائيل وإعادة ! أن بركة اهلل لن تفشل يف الوصول إىل هدفها رغم فشل إسرائيل املتكرر

 .توكيد للعهد اإلبراهيمي

 

 :ميكن صياغة غرض سفر العدد كما يلي

     2.إسرائيل املتكرر ومترّدها يف حالة اخلطية ضاللهوه الصبور للشعب للدخول إىل األرض باملقابلة مع تتبُّع إعداد ي

 

 :وينعكس هذا الغرض يف األجزاء الرئيسية الثالثة من هذا السفر

 (60: 60-6: 6)إعداد املخيّم للعمل كأمّة من أجل الرحلة  (6)

 (68: 52-66: 60)كيد هلم على استمرار أمانة يهوه تطهري األمّة من التمرد اآلثم مع التأ (5)

                                                 
2
  Elliott E. Johnson, "Numbers" (unpublished class notes in Bible 302, Dallas Seminary, Spring 1976), 
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 (63: 31-6: 51)إعداد اجليل اجلديد الذي سيدخل األرض  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترتيب األسباط .6

 

يسّاكر

يهوذا

دانآشرنفتايل

بنو مراري

يهوقهات

جادمشعونرأوبني

أفرايمزبولون

منسّى

بنيامني

جرشونبنو 
موسى  
وهارون 
وأبناءه

خيمة االجتماع
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 الالويون والنذيرون  .7

ري أنه يتوجب علينا أن نالحظ أن الالويني مل يكونوا غ.  عند استعداد بين إسرائيل لالرحتال، فهم يتجمّعون حسب األسباط اإلثين عشر

( ابين يوسف)ألن أفرايم ومنسّى ( 55، 50، 2: 28انظر تكويني )فقد نال يوسف نصيباً مضاعفاً .  أحد األسباط اإلثين عشر

غري (.  50: 6)ن جنوداً وكان الشبّان الذين يبلغون العشرين من أعمارهم من هؤالء األسباط يعتربو.  كسبطني مدرجان بشكل منفصل

صحاح الثالث ألوجند يف ا(.  3: 2سنة،  20-30بالنسبة للذين ترتاوح أعمارهم ما بني )أن الالويني أُفرزوا للخدمة يف خيمة االجتماع 

سباط األنتمني إىل على الرجال امل" ممنوعاً"وعلى الرغم من أنه كان .  طقسَ فرزِهِمصحاح الثامن ألالالويني، بينما جند يف ا ورشرحاً لد

 (.صحاح السادسألا)األخرى املشاركة يف خدمة الالويني، إالّ أنه كان لديهم خيار قطع نذر النذير وتكريس أنفسهم للرب 

 

ويف أخذ العرباني هذا النذر على نفسه، كان .  كان نذر النذير طوعياً متاماً، أي أنه مل يكن شيئاً أمرت به الشريعة، بل شيئاً مسحت به

مُقِرّاً بأن هلل احلق يف أن ... وقد عكس هذا دليالً على التكريس هلل واالعتماد عليه.  يشري إىل أنه جيد قوّته يف اهلل وأنه يتكل عليه

 .يُخدم

 

 درس حلياتنا .8

ن، وحسب قول الرب الرب كانوا ينزلو( أمر)حسب قول " :53: 1قول عدد ي.  إن رواية السحابة وعمود النار اهلاديني جلديرة باالهتمام

ويف أي من احلالتني كانوا يعتمدون .  حنن نتحرك عندما يشري اهلل، ونتوقف أيضاً عندما يشري: وكان هذا مبدأهم....." كانوا يرحتلون

لكن لدينا  ،لأمّا اليوم فليست لدينا سحابة منظورة أو عمود نار مرئي ليهدينا كما كان احلال مع بين إسرائي.  على الرب يف توجيه خطواهتم

مستعدين لالنطالق عندما حيثنا  –ويفرتض أن نكون شعباً مطيعاً .  الروح القدس الذي يسكننا، وجيب أن نعرتف حبقّه يف توجيه حياتنا

 !     الرب على ذلك

 

 

 

 



 االستعداد للرحلة   : الدرس السادس عشر 1العهد القديم  بول تانر. ج. د
 

 
 
 

 6، 61             5002، 3كانون ثاني 

 


