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 1، 71             5002، 3كانون ثاني 

 الدرس السابع عشر 

 مترّد يف الربيّة
 53: 11-11: 11عدد 

 
 

 مقدمة .1

غري أن .  عصيان جيل اخلروج وعدم إمياهنم الذي يتتبَّع 71: 52-77: 70إن الوحدة الرئيسية التالية ضمن سفر العدد هي القسم 

سط هذه الوحدة الرئيسية السفر، شارحةً سبب وتتو.  النبوية، قبل تناول إعالنات بلعام 32: 57مالحظاتي هذه ستغطي املادة حتى 

ومن املؤكد أن املشكلة مل تكن يف اهلل وال يف قدرته على (.  ما عدا يشوع وكالب)فشل اجليل الذي خرج من مصر يف دخول أرض املوعد 

اية يف قادش برنيع حيث مترّد وحدثت ذروة هذه الرو.  جعال الشعب يفوّت هذه الفرصةمها اللذان التمرد وعدم اإلميان  إذ ،حفظ وعوده

.  نتج عن عمل عدم اإلميان الواحد هذا دينونة اهلل هلم باملوت يف الربية.  أن يدخلوا األرض( يف عدم إميان)الشعب على الرب ورفضوا 

يت كانوا حيتاجون فيها إىل غري أن أحداثاً عديدة دالة على عدم اإلميان قبل هذه املرّة غذّت طبيعتهم املتمردة اليت أعاقتهم يف اللحظة ال

 .تصديق اهلل واالتكال عليه

 

إذ يوىل اهتمام أكرب للحديث .  57-72صحاحات ألالربية يف واقع األمر اهتماماً كبرياً، حيث أُحيل هذا االهتمام إىل ا يُعطى اختباروال 

؛ 71-7: 75؛ 50-70: 77؛ 32-37: 77؛ 9-4: 77؛ 3-7: 77 :عن احلوادث العديدة للتمرد وعدم اإلميان هلذا اجليل

 1!(.حيث جرّبوا اهلل عشر مرّات 55: 74لنالحظ ) 9-4: 57؛ 73-7: 50؛ 32: 30-74: 73
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ذه من املهم مالحظة استجابة اهلل لكل حالة من ه.  4: 57؛ 5: 50؛ 47: 71؛ 5: 71؛ 5: 74؛ 7: 77؛ عدد 5: 71؛ 5: 71؛ 54: 72؛ 77: 74انظر خروج   

، أوقع (5: 50ما عدا عدد )مع ذلك، يف احلوادث الستة األخرية (.  املاء" أبرأ"على سبيل املثال، وفر املن أو ) يف استجابته للحوادث األربعة األوىل، يقوم اهلل مبباركتهم بكرم .  احلاالت

 .دينونةً على الشعب
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 (11: 11-11: 11)من سيناء إىل قادش  .1

هم أخرياً إىل ، لكنهم كانوا يف طريق(77: 70)منذ أن غادروا مصر  أكثر من سنةمرّت عليهم اآلن .  كان الرحيل من جبل سيناء سلساً

على الرغم من كل ما فعله " :يقول أجنر(.  3-7: 77)تنطلق " شكاوي املِحن"لكنهم ما أن بدأوا رحلتهم حتى بدأت .  أرض املوعد

لنالحظ كيف أن اهلل أحرق   2."، إالّ أن استياءهم أو عدم رضاهم أظهر جحوداً خسيساً(59: 70انظر )الرب من أجلهم ووعدهم به 

كان .  كانت خيمة االجتماع يف وسط احمللّة، فعمد املتمردون إىل االنتقال إىل أقصى نقطة عن حمضر اهلل.  احمللة بالنار" أطراف"بعض 

 .مترّداً على حق اهلل يف احلكم-هذا مترّداً ثيوقراطياً

 

كانت مشكلتهم يف .  ملن بالتذمّرغري قانعة بنصيبها من ا من الرعاة فقد قامت جمموعة.  فصاعداً 4: 77جند حادثة مترّد أخرى يف 

( 3)وكان منظره كاملُقْل؛ ( 5)كان نسيجه كبزر الكزبرة؛ ( 7: )بعدّة صفات جيدة كان املن يتسم(.  4: 77)جوهرها مشكلة جشع 

د كان ، فقباإلضافة إىل طمع الناس.  كان وفرياً( 2)تنوّعت طرق إعداده؛ ( 4)كمذاق الكعك املخبوز بالزيت؛ -كان طيّب املذاق

كان موقفهم مهيناً لتدبري اهلل ( 5)انتشرت نظرهتم املتذمرة سريعاً لتمتد إىل اآلخرين، و( 7: )غري اجلشع يف املشكلة هنالك عامالن آخران

بأن جلب  فاستجاب اهلل(.  يقدّمه اهلل هلم يف احلياة اجلديدة من الطعام الذيفكانوا يقدّرون أطعمة احلياة القدمية أكثر )الكريم حلاجتهم 

 .الدينونة على اجلشعني، فأرسل عليهم ضربة وهم يأكلون

 

إميان  من خالل عدمويف هذا يُمتحن إميانه بقوّة .  ، حيث أرهقه محل الشعب(72-70: 77)إىل موسى  انتقلتحتى إن عدوى التذمر 

يتنبأون إالّ بشكل مؤقت، حيث اقتصر  وهم ال.  ويستجيب اهلل يف نعمته ويعطي سلطة لسبعني من الشوخ لكي يعينوه.  شعب الرب

 (.52: 77)غرض التبؤ على املصادقة على النظام اجلديد 
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  Merrill F. Unger, Commentary on the Old Testament, 1:197. 
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إذ كانت مريم نبيّة .  كان لكل منهما منصبه الرفيع املميّز ضمن األمّة.  صحاح الثاني عشر مسألة مترّد مريم وهارون على موسىأليتناول ا

غري .  استيائهم عنوتصبح مسألة زواج موسى من املرأة الكوشية فرصة للتنفيس .  ةرئيس الكهن، بينما كان هارون (50: 72خروج )

.  فأبرأ اهلل موسى بأن أنزل دينونة على مريم(.  5: 75)أن السبب احلقيقي هو حسدهم ملوسى على منصبه يف إدارة احلكم الثيوقراطي 

يف قلبه وغرية يجب أن يفحص املؤمن إن كان قد طلع عِرْق حسد ف ،اليوم املسيحينيمتثّل هذه احلادثة درساً مناسباً لكثريين من اخلدّام 

 .ويقتلعه، ألن هذا مبثابة مترّد على اهلل

 

 

 (13: 11-1: 15)دم اإلميان يف قادش ع .5

يأتي بدينونة  ومها ميثّالن ذروة هذا القسم، ألن عدم اإلميان يف ذلك املكان.  احلادثة اليت وقعت يف قادش 74و 73 األصحاحانيتناول 

 يف مقارنته له باحلياة" الربّية اختبار"لكن يتوجب أن يكون املرء حذراً يف استخدام .  مبوت هذا اجليل وانقراضه يف الربيّة القاضيةاهلل 

نتيجة للعصيان بل على العكس من ذلك، فإهنا متثّل التأديب اإلهلي (.  بني اخلالص والسماء االنتقالكما لو أهنا كانت متثّل )املسيحية 

بالفعل على دروس للذين يرتاجعون يف عالقاهتم  أنه حيتويللمؤمنني على الرغم من  أن هذا ليس االختبار املتوقعومن املؤكد .  وعدم اإلميان

حنو  على 4-3صحاحني ألانظر ا)وتؤكد الرسالة إىل العربانيني على الدروس املستفادة من عدم اإلميان .  بالرب بسبب عدم اإلميان

 (. خاص

  

ومل يكن التجسس على األرض هبدف رؤية إن كان ممكناً   3.عند الوصول إىل قادش، يُرسل جواسيس لكي يتحرّوا أحوال األرض

بل اهلدف هو أن  ،وعسالً( حليباً)يف سفر اخلروج أنه سيُحضرهم إىل أرض تفيض لبناً  أخربهماالستيالء عليها، ألن اهلل قد سبق أن 

انتباههم ( ما عدا يشوع وكالب)ولسوء احلظ، فقد ركّز اجلواسيس (.  حرب إميان)يس أن األرض تستحق القتال من أجلها يؤكد اجلواس

يبدو أن اهلل مسح  إال أنه، (5: 73)وعلى الرغم من أن اهلل أوعز إىل موسى بأن يرسل اجلواسيس .  العوائق، ال على األرضطبيعة على 

أن الرعية كلّها طلبت إرسال جواسيس حبجة أهنم يريدون أن يعرفوا الطريق  53-79: 7شرح لنا تثنية ت.  هبذا بناء على طلب الشعب

 .الشعب مرتدد بعض الشيء يف الدخول إىل األرض قبل أن يتلقّوا تقارير اجلواسيس كان من الواضح أن.  الفضلى لدخوهلا
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 (.7: 50عدد )ميالً  20على أهنا تل القديرات احلالية، الذي يقع يف برية سني إىل اجلنوب من بئر سبع حبوايل " قادش"يُعَرِّف مرييل   



 مترُّد يف الربية    : الدرس السابع عشر 1 العهد القديم بول تانر. ج. د
 

 
 
 

 4، 71             5002، 3كانون ثاني 

فاملعلومات اجلديدة بالنسبة هلما ال تؤثّر على .  عما رأياه بقلبني مؤمننيفقد أبلغ كالب ويشوع .  جاءت التقارير باستجابتني خمتلفتني

وفضالً .  وباملقابل أبلغ معظم اجلواسيس عمّا رأوه يف عدم إميان، مؤكّدين على الصعوبات.  فاملسألة حمسومة حيثما تكلّم اهلل: إمياهنما

 (.37: 73" )ال نقدر"عن ذلك، فقد قاسوا الصعوبات بأنفسهم، 

 

وتتضح األمور (: 77: 74)وقد رأى اهلل يف ذلك إهانة له (.  3-5: 74)متسّكت اجلماعة بالتقرير السيّء ووضعوا اللوم كلّه على الرب 

 .51-51: 7أكثر يف تثنية 

رض الرب بسبب بغضه لنا، قد أخرجنا من أ: لكنكم مل تشاءوا أن تصعدوا، وعصيتم قول الرب إهلكم، ومترّدمت يف خيامكم وقلتم

 .مصر ليدفعنا إىل أيدي األمّوريني لكي يهلكنا

.  حلةمثّل هذا عدم إميان ومترّد إراديني من قِبل األمة اليت سبق أن رأت أمانة اهلل يف قيادهتا وهدايتها وتوفري احتياجاهتا حتى تلك املر

 .فكان لديهم أسباب كافية تدعوهم إىل االتكال على اهلل يف تثبيتهم يف األرض

 

فكان هذا رفضاً للسلطة الثيوقراطية اليت مارسها موسى منذ (.  4: 74" )نقيم رئيساً ونرجع إىل مصر: "عن ذلك صرّحوا قائلني وفضالً

 (.9: 74)وسارع يشوع وكالب إىل تفسري خطة انتخاب قائد جديد بصفته حتدّياً سافراً للرب .  مغادرهتم مصر

 

وكان يف مقدوره أن يفنيهم (.  75: 74)قضاء عليهم، مستخدماً موسى لبدء أمّة جديدة ضرهبم بالطاعون وال اقرتحاستجاب يهوه بأن 

كان ( 7: )لكن موسى تشفّع يف األمّة تشفّعاً مزدوجاً.  دون أن يشكّل هذا خرقاً للعهد اإلبراهيمي، ألن موسى كان من نسل إبراهيم

 - j#s#D سِدخِ)ة اهلل األخالقية، خاصة غفرانه ورمحته وكرمه النابع من حمبّته عبّر عن ثقته بطبيع( 5)مهتمّاً بكرامة اهلل بني الوثنيني، و

 (.الوالء املُحِب/الوفاء

 

وستكون الدينونة عدم دخول هذا .  استجاب اهلل بالغفران، لكنه جاء من منظور احلفاظ على األمّة، ال من منظور إلغاء عقاب مستحق

كان الشعب قد ذكروا أن موهتم يف  5: 74ففي .  سخرية أدبية يف مساحه لألمة بالتمرّدوتوجد هنا (.  53: 74)اجليل إىل األرض 

وعلى الرغم من اهنم (.  30-55: 74)فنالوا ذات الشيء الذي أرادوه  ،الربيّة سيكون أفضل بكثري من حماولتهم االستيالء على األرض

وأخرياً، فإن اجلواسيس الذين جاءوا بتقرير .  ين سيدخلهم اهلل األرض، فإن هؤالء الصغار هم الذ(3: 74)أظهروا قلقاً على أبنائهم 
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غري أن األمّة مل تكن هي اليت حُرمت من .  ، دون أن ميسّهم أهل األرض الذين خافوا منهم، أي الكنعانيني(31: 74)سيء ماتوا بوباء 

 .عترب أن العهد اإلبراهيمي ما زال قائماًفاهلل ما زال وفياً، وهو ي.  بركة الدخول إىل األرض، بل ذلك اجليل بعينه

 

 (51: 11-1: 13)كهنوتية  اهتمامات .5

العنصر املشرتك بينها هو  فإنوهكذا .  يغطي هذا القسم عدّة مواضيع تتناول الذبائح والكهنوت وهارون والالويني والنجاسة

يف قادش، وهي هلذا تقع ضمن الفرتة اليت هامت فيها األمّة يف وهذه املادّة موضوعة بعد مسألة عدم اإلميان ".  الكهنوتية االهتمامات"

غري أن أحد أهم .  االختباراتحصل حوايل أربعني سنة، فإننا ال جند إالّ القليل املذكور عن هذه " هانيَالتَ"وعلى الرغم من أن .  الربيّة

 (.واحد من أكثر الالويني املكرَّمني)هاتيني ، وهو من الالويني الق(40-7: 71عدد )األحداث هو التمرّد الذي قاده قورح 

 

 :ويوحي سؤال موسى هلم.  من قادة اجلماعة، ممّا جعله أخطر مترّد ضد موسى وهارون 520كان مترّد قورح منظّماً شارك فيه 

املعهود هبا ملوسى، وذلك  حتى أن املتمردين هزئوا بسلطة اهلل.  بأهنم يتحدّون سلطة هارون أيضاً( 70: 71" )وتطلبون أيضاً كهنوتاً؟"

 (.75: 71)برفضهم أن يأتوا إىل موسى عندما استدعاهم 

.  يوحي إىل أهنم مل يروا حاجة إىل أن يكونوا حتت سلطة حيث إهنم كانوا مجيعاً جزءاً من الشعب املفدي 3: 71يبدو أن التحدّي يف 

هي إنكارهم حلق اهلل يف احلكم، قائلني بأنه ال حاجة  منة وراء هذاوالفكرة الكا.  شعروا بأهنم مل يكونوا حيتاجون إىل إداري عليهم

مشاهباً ملوقف بعض املؤمنني باملسيح الذين يزعمون أهنم أحرار من كل )عكس هذا موقفاً خاطئاً .  باملفديني إىل اخلضوع إىل السلطة

أرادوا أن يطيحوا مبا سبق ":  يقول أجنر(.  حتت ناموس املسيح ؛ فمع أننا أحرار من الشريعة املوسوية، إالّ أننا"حتت النعمة"شريعة ألهنم 

 4."أن رسّخه الرب لكي يغتصبوا هلم مكاناً مل يُعطهم إياه

 

أراد اهلل أن يهلكهم، وكان سيهلكهم، لوال تشفّع (.  79: 71الحظ )دُعيت كل اجلماعة إىل التجمع، حيث إن هذا كان مترّداً علنياً 

، والتهمت نار أرسلها (33: 71)فقد ابتلعت األرض عائالت قورح وداثان وأبريام .  الدينونة كانت شديدة غري أن.  موسى وهارون

وقد أكّدت الدينونة أن الشعب ال .  كانت الدينونة قاسية، ألن اهلل رأى أهنا حتدِّ إلدارته الثيوقراطية.  الرب املئتني واخلمسني قائداً متمرّداً

 .التمرّد الفردي أو التمرّد اجلماعي يستطيع أن يتجنّب عواقب
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  Unger, 206. 
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غري أهنم مل .  عدم التمرّد على السلطة اليت رسّخها اهلل وكان من املفروض أن اجلماعة تعلَّمت ،وهكذا أبقى اهلل على حياة بقية اجلماعة

(.  47: 71)وسى وهارون يف املسألة كلّها يتعلّموا درسهم جيّداً، ألهنم جاءوا يف اليوم التايل بالذات قائلني بتذمّر بأن اللوم سيقع على م

استجاب اهلل بوباء وانتزع حياة  !مبقدار التمرُّد الذي ميكن أن يصبح يف قلوب أوالد اهلل.  ويؤكد هذا أن قلوهبم مل تكن ميّالة إىل اخلضوع هلل

 :وسيتعلم الذين أبقى اهلل على حياهتم درساً أعمق(.  49: 71)شخص  747100

القاتل املفاجئ مع ذبيحة  الوبأوكان عليهم أن يعرفوا، من توقيت توقّف .  مل يعفُ عنهم بسبب قلوهبم الوفية أو التائبة عرفوا أن اهلل

.  هارون من خالل تقديم كفّارة على املذبح لرئيس الكهنةالكفّارة، أن ما أنقذهم هو عمل موسى السريع والشفاعة األمينة 

 5."خملِّصني"اتلني كانا يف واقع األمر وهكذا تبيّن أن من دعاهم الشعب ق

 

 (53: 11-1: 11) إىل موآب نيسِمن  .3

فقلّة املاء جعلت الشعب : واملشهد مألوف(.  73-7: 50عدد )يوجد مشهد آخر يستحق التعليق، أال وهو ضرب موسى للصخرة 

ففي .  اضي وتدبري اهلل الكريم لسداد حاجاهتمشعباً ال يتعلّم أبداً من خربات امل يشاهدوإن املرء ليدهش وهو .  موسى" خياصم"

أن الصخرة كانت  4: 70كونثوس 7وتعلّمنا .  ، احتاج الشعب إىل ماء، فوفّر اهلل ماء حني ضرب موسى الصخرة1-7: 71خروج 

 .صحاح العشرين من سفر العدد أن يكلّم الصخرةألغري أن اهلل يطلب من موسى هذه املرة يف ا.  املسيح

فنحن نالحظ أنه غضب سريعاً .  من أن اهلل وفّر يف نعمته ماء مرّة أخرى، إالّ أن تصرّف موسى كان ينم عن عدم خضوع على الرغم

وفضالً عن ذلك، فعل شيئاً سلب اهلل جمده، فهو يسأل يف (.  70: 50) "امسعوا أيها املَرَدة" :وفقد أعصابه، ألنه خياطب الشعب بقوله

.  كلمة عن يهوه يذكر، دون أن "نُخرج حنن"كان يف هذا تعظيم للذات بالتوكيد على " رة خنرج لكم ماء؟أمن هذه الصخ"، (50)اآلية 

وشوّه .  كان اإلداري الثيوقراطي نفسه غري خاضع للسلطة اإلهلية.  وأخرياً، عصا اهلل صراحة بضربه للصخرة مرّتني بدالً من أن يكلّمها

لقد هدفت الصخرة إىل تعليم بين إسرائيل أن اهلل الذي فداهم سيسدد احتياجاهتم .  ب إسرائيلهبذا الدرس الذي يُفرتض أن يتعلّمه شع

 .بركة اهلل هلم أوصلمن خالل موسى الذي 

 

وقد بيّنت هذه الدينونة أن اهلل ال بدّ أن .  بعدم السماح له بقيادة الشعب إىل داخل األرض( 75: 50)ونتيجة لذلك أدان اهلل موسى 

وهكذا يسمح لنا اهلل أن نرى موسى القائد األمني طوال هذا الوقت يف حلظة ! على إداري احلكم الثيوقراطي الذي اختارهحيكم حتى 

                                                 
5
  Jensen, Numbers:  Journey to God's Rest-land (Chicago:  Moody Press, 1964), 75. 
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 7، 71             5002، 3كانون ثاني 

وتتلهف قلوبنا إىل جميء .  وهذا أمر حسن، مبعنى ما، حيث نرى أنه ال يستطيع حتى أفضل البشر أن حيققوا إرادة اهلل كاملة.  فشله

 .سنة من موسى 7400يأتي هذا الواحد بعد وس ،واحد يستطيع أن يفعل ذلك

 

 درس حلياتنا .1

فقد أراد ما هو أكثر، ممّا .  كانت لقورح فرصة وامتياز خلدمة الرب بصفته الويّاً، غري أنه مل يقنع بتلك املهمّة.  70-1: 71لنتأمل عدد 

صلِّ أن يعطيك اهلل قناعة يف خدمتك له، .  قياديَّةات ومثل هذا املوقف خطري، خاصّة للذين يتولّون منّا مسؤولي.  يرفعه فوق اآلخرين

 .ودع اهلل هو الذي يرفعك، وال حتاول أن ترفع نفسك جبهودك اجلسدية
       

 


