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 22-22: 51روج سفر اخل
 ملسرية الصحراء وصواًل إىل أرض امليعاد" رواية بدء"

 األب أنطوان عوكر
 يف الهوت الكتاب املقّدسدكتور 

 
 مقدِّمة

قارُبوه من زاوية جغرافيَّة دارسني تنقُّالت كثريون . نظر املفسِّرون إىل سفر اخلروج من زوايا عديدة ومتنوِّعة
ًاا مقاربات تاريخيَّة لسفر اخلروج ُتعا ج اقحقاات جن. للخروجعدَّة مراحل أو عدَّة الشعب واحتمال وجود طرق  د أي

وتقارهنا مع املعطيات التاريخيَّة للسالالت الفرَعونيَّة اليت حكمت مصر خالل  ،التاريخيَّة اليت متَّ خالهلا اخلروج من مصر
النقديَّة اليت حتاول دراسة طاقات أمَّا التفاسري األوسع انتشاراا واألكثر شيوعاا فهي التفاسري التاريخيَّة . فترة اخلروج

يتعاطى هذا النوع من القراءة (. الكهنوتيَّة ،التثنويَّة ،ةاإللوهيميَّ ،اليهوهيَّة)النّص والتقاليد اليت تعود إليها هذه الطاقات 
أنَّ هذا  ىلإ نشري أخرياا. رويّن، أي على مستوى تعدُّد األزمنة اليت تكوَّن خالهلا النّصمع النّص على مستوى دياْك

 .النوع من القراءة ال يخلو من الفرضيَّات اليت ال يتوافق عليها املفسِّرون يف معظم األحيان
ال ُنلغي أمهِّيَّة هذه الدراسات املختلفة للكتاب املقدَّس عامَّة، ولسفر اخلروج خاصَّة، ولكنَّنا سوف نتوقَّف على 

ففي هذا النوع  ؛ويّنُرْكسْن" تزاميّن"قراءة يف إطار تندرج هذه ال. له النهائّيالقراءة األدبيَّة اليت تتعاطى مع النصَّ يف شك
 . النصَّ كما أراده الكاتب األخري هذا النوُع ُيفسِّر. يقلُّ طرح الفرضيَّات املرتاطة مبراحل تكوين النّص من القراءة

األدبيَّة يف السياق السردّي  22-22 :51املوضوع الذي ُنريد أْن نعرضه يف هذا الاحث يتعلَّق مبكانة نّص خر 
َوحيتوي على تصميم  ،ُيشكِّل هذا النّص، برأينا، نصًّا َبدئيًّا يفتتح املسرية يف الصحراء. لسفر اخلروج ولألسفار الالحقة

 على سوف يشتمل حبثنا. ى وصول الشعب إىل أرِض امليعادمتكامل ألبرز املوضوعات الالهوتيَّة يف هذه املسرية، حتَّ
يف مرحلة أوىل، ُنفسِّر النّص بالطريقة . ثالث حمطَّات تقودنا إىل برهنة هذه املكانة األدبيَّة املميَّزة للنّص الذي ندرسه

؛ تأيت أخرياا "نصًّا َبدئيًّا"األدبيَّة الاسيطة؛ يف مرحلة ثانية، نعرض بشكل مقتًب ماهيَّة ما يعترُبه بعُض املفسِّرين 
 .نصًّا َبدئيًّا 22-22: 51هن اعتااَرنا نّص خر املرحلة الثالثة لُترب

 
 22-22: 51قراءة تفسرييَّة لنّص خر  -5

والتركيز على الدور الذي  ،سفر اخلروجاًل، على إلقاء نظرة إمجاليَّة على أوَّ 22-22: 51تقوم دراسة نّص خر 
حدوده ووحدته؛ ثالًثا، على إبراز بنية النّص يلعاه هذا النّص يف السياق السردّي؛ ثانياا، على دراسة إطاره الكتايّب و

 .األدبيَّة وأفكاره الالهوتيَّة األساسيَّة
 
 يف سياق سفر اخلروج 22-22: 51مكانة نّص خر . أ
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قراءة  َنهجنظرة سريعة إىل كتب التفاسري ُتظهر مدى التنوُّع يف . اقترح املفسِّرون تصاميم متعدِّدة لسفر اخلروج
لن ندخل يف . جند تصاميم من قسَمني أو ثالثة، حتَّى ساعة أقسام أو أكثر.  قرِر  فيها هذا السفرالسفر والزوايا اليت

  .ُنعطي فقط منوذجاا عن هذه التعدُّديَّة استعراض هذه التصاميم،
قترح ا. ال بدَّ لتصميم من قسَمني إالَّ أْن يتوقَّف على الاعد اجلغرايّف للخروج وعلى عمل الرّب يف مسرية الشعب

 :بنية من قسَمني على الشكل اآليت 5دوزمان
 (25: 51 – 5: 5)قوَّة الرّب يف مصر ( 5)
 (83: 04 – 22: 51)حًور الرّب يف الصحراء ( 2)
 

 : وسَّع الانية إىل ساعة أقسام ُمفنِّداا املوضوعات املطروحة كاآليت 2يف حني أنَّ هاميلتون
 (5: 6 – 5: 5)االضطهاد يف مصر ( 5)
 (25: 51 – 2: 6) رلتحرير من مصا( 2)
 (22: 53 – 22: 51)زمن التجربة يف الصحراء ( 8)
 (53: 20 – 5: 51)العهد والشريعة يف سيناء ( 0)
 (53: 85 – 5: 21)س ِدكيفيَّة بناء املْق( 1)
 (81: 80 – 5: 82)العجل الذهيّب وجتديد العهد ( 6)
 (83: 04 – 5: 81)س وجمد الرّب حيلُّ فيه ِدبناء املْق( 2)
 

راا مفصليًّا يلعب دو( 22-22: 51 خر)أنَّ النّص الذي يستوقفنا يف ُمعظم الُاىن اليت اعتمدها املفسِّرون نالحظ 
 .يفتتح مسرية العربانيِّني يف الصحراء بعد خروجهم من مصر: يف سياق سفر اخلروج

ُيتوِّج ( 25-5: 51) 51لقسم األوَّل من الفصل الوارد يف ا( موسى ومرمي)ِممَّا ال شكَّ فيه أنَّ النشيد املزدوج 
. ُينهي هذا النشيد اخلروج من مصر ويفتتح املسرية صوب أرض امليعاد. اخلروج من مصر وعاور الاحر وحيتفل به

ُيعلن أنَّ قدرة الربِّ اليت أخرجت الشعَب من مصر وانتصَرت على فرعون سوف ترسِّخ ثقة الشعب بأنَّ الربَّ 
 .لربِّيَّة وصواًل إىل أرِض امليعادسيقوده يف ا

من جهة أرخرى، ُيشكِّل الدور الذي تلعاه النساء يف مسرية سفر اخلروج عالمة فارقة يف حتقيق مشروع اهلل 
: 5)ُمحرُِّر السفر األخرُي هذا الدور حني وضَعه بشكل إحاطة كربى للقسم األوَّل من سفر اخلروج  َأبَرَز .اخلالصّي

؛ أرخُت موسى (25-51: 5)قاِبلَتا العربانيَّات : ان للنساء دور خالصّي بارز يف مسألة اخلروجك(. 25: 51 – 5
يف ختام اخلروج ُتوسِّع مرمي أخُت موسى دور النساء اخلالصّي، حيث تلعُب دوراا ناويًّا (. 54-5: 2)وابنةر فرعون 

بكلمة واحدة، سوف ُيشكِّل هذا (. 25-24: 51)ُمسهمة يف إعطاء معىن اخلالص من املياه يف قيادة الشعب بأكمله 

                                                            
1 Thomas B. DOZEMAN, Exodus, Eerdmans Critical Commentary, USA, 2009. 
2 Victor P. HAMILTON, Exodus, An Exegetical Commentary, Baker Academic, USA, 2011. 
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إحاطة َتفصل ( يف املطلع من النهر، ويف اخلتام من الاحر)من املياه ( أخُت موسى؛ أخُت هارون" )النسائّي"اخلالص 
 (.22-22: 51خر )القسم األوَّل من سفر اخلروج، وُترِبز الدور املفصلّي للنصِّ الذي يلي 

: قة املسرية يف الصحراء، وافتتاح ما سيتعرَّض له العربانيُّون من أخطار يف مسريهتم حنو العاادةُيشكِّل نصُّنا إًذا انطال
سوف ُتتابع أسفار التوراة هذه . علينا، من جهة أخرى، أالَّ حنصر املسرية يف سفر اخلروج". أطِلْق شعيب ليعاَدين"

 .يعاداملسرية وصواًل إىل سفر يشوع الذي ُيدِخل الشعب إىل أرض امل
الالهوتيَّة ضمن رمزيَّة املواقع اجلغرافيَّة اليت -خالصة القول، ُيشكِّل نصُّنا منعطًفا يف مسرية الشعب اجلغرافيَّة

من هنا ُيطرح موضوع الدور األديّب الذي ... مصر، الصحراء، ماره، مسَّه، سيناء، األردّن: ستطاع ذاكرة العربانيِّني
 .سيلعُاه النصُّ الذي ُنعاجله

 
 الكتايّب وحدوده ووحدته 22-22: 51إطار نّص خر . ب

فالنصوص السابقة تكلَّمت على حمطَّات يف مسرية يقوم هبا  ؛يادأ نصُّنا مبسرية هي يف الواقع متابعة ملسرية سابقة
من : ة العربانيِّني، جند ذكراا أوَّل ملسري(21: 52( )موت األبكار)بعد حتقيق الًربة العاشرة ضدَّ املصريِّنَي  .العربانيُّون

وأمر تقديس كلِّ بكر للربِّ وأحكام  ،(ي08: 52)وبعد عرض أحكام الفصح (. 82: 52)رعمسيس إىل سكُّوت 
مثَّ رحلروا من . (53: 58)حوَّل اهلُل الشعب إىل طريق برِّيَِّة حبِر القصب : ، نقرأ ذكراا ثانياا للمسرية(ي5: 58)الفطري 

بعد ذلك أمرُهم الربُّ أْن يرجُعوا وُيخيُِّموا أماَم فِم اقحريوت، (. 24: 58)يف طرِف الربِّيَِّة  سكُّوت وخيَُّموا يف إيتاَم
 (.2: 50)بني جمدول والاحر، وأْن ُيخيُِّموا أماَم بعل صفون على الاحر 

نشيدهم وبعد ُمعجزة الاحر وخالص إسرائيل وغرق املصريِّني، ُينشد موسى والعربانيُّوَن ومرمي أخت هارون 
يادأ بذكر املسرية من حبر القصب حنو برِّيَِّة شوَر وينتهي يف إيليم  نصُّ مياه مارَّة بعد هذا النشيد؛يأيت (. 5-25: 51)
 (.22و 22: 51)

تأيت مرمي أخت هارون يف اخلتام لُتكرِّر مطلع . هناك إحاطة يف النشيد املزدوج الذي يساقه. حدود نصِّنا واضحة
أمَّا مطلع الفصل السادس (. 25و 5: 51)الفرس وراكُاه يف الاحِر َألقاُهما . لرّب ألنَّه تعظََّم تعظيمااإنشاد ا: النشيد

فتح على موضوعات اليت بني إيليم وسيناء، ولكنَّه ي من إيليم إىل برِّيَّة سني عشر الذي يلي نصَّنا فيواصل املسرية
-5: 52)، املاء اخلارج من الصخرة (56خر )نُّ والسلوى امل: (اجلوع والعطش واألعداء وضرورة التنظيم) أخرى
هذه املالحظات األدبيَّة ُتحدِّد نصَّنا بشكل (. 53خر )، لقاء موسى ويترو (56-3: 52)، االنتصار على العمالقة (2

 (.22آ )إىل االستقرار ( 22آ )ة والنصُّ حبدِّ ذاته ينقلنا من اقحركيَّ .جليٍّ
 :نتيجة وحدة املوضوع املطروح أمَّا وحدة النّص فتأيت

 ساروا ثالثة أيَّام يف الربِّيَّة ومل جيُدوا ماًء: 22آ 
 وصلوا إىل مارَّة، فما استطاعوا شرب مياهها: 28آ 
 .؛ هناك خيَُّموا عند املياه(وساعون خنلة)وصلروا إىل إيليم حيث توجد اثنتا عشرة عني ماء : 22آ 
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ُيمكننا بالتايل درس بنيته . وحدة أدبيَّة متكاملة ومنخرطة يف إطاره ضمن سفر اخلروجمن هنا نعترب أنَّ نصَّنا يكوِّن 
 .وسنسعى الحًقا إىل حتديد مدى ارتااطه بالسياق الوارد فيه. األدبيَّة وأفكاره الالهوتيَّة

 
 وأفكاره الالهوتيَّة األساسيَّة 22-22: 51بنية نّص خر . ج

، 8نورد أوَّاًل النصَّ العربّي وترمجته العربيَّة بني السطور. حرفيَّة من النّص العربّيُنترجم النصَّ الذي سندرسه ترمجة 
 .ومن مثَّ نعرض نصًّا عربيًّا متواصاًل

 

 
22

הֹמ ַויַַסע ָרֵאל שֶׁ ת־יִשְׂ אּו יַם־סּוףמִ  אֶׁ ַבר־שּור ַויֵצְׂ ל־ִמדְׂ  ַויֵלְׂכּו אֶׁ

 وساُروا إىل َبرِّيَِّة شوَر َخَرُجواَف ِمْن َبحِر سوَف إسرائيَل موسى وَرحََّل
 

ל ת־יִָמיםֹשְׂ ָבר שֶׁ אּוֹוְׂל ַבִמדְׂ 22 ָמיִם׃ א־ָמצְׂ
ּת יָכְׂלּו ֹאוְׂל ָמָרָתה אּוַֹויָב  ַמיִם תִֹלשְׂ

 مياٍه ُشرَب َقِدُروا فما إىل مارََّة َفَأَتوا مياهاا َفما َوَجُدوا يف الربِّيَِّة ثالَثَة أّياٍم
 

ָמּה ַעל־ֵכן ֵהם ָמִרים יכִ  ָמָרהמִ  22 ָמָרה׃ ָקָרא־שְׂ
הַֹעל־מ ָהָעם נּוַֹויִּל  רֵֹּלאמ שֶׁ

 قائلنَي على موسى الشعُب َوَتَذمَّروا مارََّة َدعا امَسها لذِلَك هي ُمرٌَّة ألْن ِمْن مارََّة
 

ה׃ ּתֶׁ  ַמה־נִשְׂ
22

ַעק ל־יְׂהָוה ַויִצְׂ לֵ  ֵעץ יְׂהָוה ַויֹוֵרהּו אֶׁ ל־ַהַמיִם ְךַויַשְׂ קּו אֶׁ ּתְׂ  ַויִמְׂ

 َفعذَبْت يف املياِه َفَطَرَح شجرًة يهوه َفَأراُه إىل يهوه َفَصَرَخ ماذا َنشَرُب
 

ָפט קֹח לֹו ָשם ָשם ַהָמיִם 22 נִָסהּו׃ וְָׂשם ּוִמשְׂ
רַֹוי ַמע ִאם־ָשמֹועַ  אמֶׁ  לְׂקֹול ִּתשְׂ

ًًَة َلُه َوَضَع ُهناَك املياُه  ِلَقوِل َتسَمُع إذا َسماعاا َوقاَل امَتَحَنُه َوُهناَك اَوُحكما فري
 

יָךֱֹאל יְׂהָוה ֵעינָיו וְַׂהיָָשר הֶׁ ה בְׂ ֹוָתיו וְַׂהֲאזַנְּׂתָ  ַּתֲעשֶׁ ִמצְׂ ּתָ  לְׂ  ָכל־ֻחָקיו וְָׂשַמרְׂ

ًِِه َوَتحَفظر لوصاياُه َوُتْنِصُت َتصَنُع يف َعيَنيِه واملرسَتقيَم إهِلَك يهوه  كرلَّ فرائ
 

ִּתי ל־ַהַמֲחָלהכָ  ר־ַשמְׂ ַריִם ֲאשֶׁ ִמצְׂ ָך׃ֹר יְׂהָוה ֲאנִי ִכי ָעלֶׁיָך א־ָאִשיםֹל בְׂ אֶׁ  פְׂ

 شافيَك يهوه أنا ألْن عليَك ال َأَضُع يف املصريِّنَي اليت َوَضعُت كرلَّ الًرباِت
 

22
ֵּתים וְָׂשם ֵאיִלָמה אּוַֹויָב ֵרה שְׂ שְׂ ִעים ַמיִם תֵֹעינ עֶׁ ָמרִ  וְִׂשבְׂ  ַויֲַחנּו־ָשם יםּתְׂ

 َفَخيَُّموا ُهناَك َنخَلًة َوَساعوَن مياٍه عنَي عشَرَة اثنتا وُهناَك إىل إيليَم وَأَتوا
 

 ַעל־ַהָמיִם׃

  على املياِه
 
. ا مياهاافما وجُدو ،وساُروا ثالثَة أيَّاٍم يف الربِّيَِّة ،وَرحََّل موسى إسرائيَل ِمن حبر سوَف، فخرُجوا إىل برِّيَِّة شوَر22
وتذمََّر الشعُب على موسى 20. فما قدُروا ُشرَب مياٍه ِمن مارََّة ألْن ُمرٌَّة هي؛ لذلَك دعا امَسها مارََّة ،فأَتوا إىل مارََّة28

ًًَة  هناَك َوَضَع َلُه. فَصَرَخ إىل يهوه، فأراُه يهوه شجَرًة، فَطَرَح يف املياِه، َفعذَبِت املياُه21 ؛"ماذا نشرُب؟" :قائلنَي فري

                                                            
 .550ص ، 2442اجلامعة األنطونّية، ، عريّب–ِعربّي: ؛ ترمجة بني السطورالعهد القدمي الِعربّيبولس الفغايل وأنطوان عوكر،  8
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إذا مساعاا تسمُع ِلقوِل يهوه إهِلَك، واملرستقيَم يف عيَنيِه تصَنُع، َوُتنِصُت لوصاياُه، ": وقاَل26. َوُحكماا، وهناَك امَتَحَنُه
ًِِه إيليَم،  َوَأَتوا إىل22. "كرلَّ الًرباِت اليت َوَضعُت يف املصريِّنَي ال أَضُع عليَك، ألْن أنا يهوه شافيَك ،وحتَفظر كلَّ فراِئ

 .فخيَُّموا هناَك على املياِه. َوُهناَك اثنتا عشرَة عنَي مياٍه، وساعوَن خنلًة
 

ُمحتملة ترتكز على ما  بنية سرديَّةهناك . ُيمكننا أْن ناين النصَّ متوقِّفني على موضوعه املرفتَرض وهو موضوع املياه
 ؛ياه كثريةم/عذبةمياه /مياه مّرة/ياهال م: املياه يف النّص يف شأنقيل 
 ال مياه: 22آ 
 مياه مرَّة: 28آ 
 ماذا نشرب؟: 20آ 
 مياه عذبة: أ21آ 
 مياه كثرية: 22آ 
 

، أو باألحرى تلفت النظر إىل ميزهتما وموضوعهما الذي ال 26-ب21يف الواقع تترك هذه الانية جانااا اآليَتني 
ناحث عن بنية أخرى تشمل كلَّ عناصر إىل أْن ه الانية هذا اخللل يف مشوليَّة هذ يدفعنا. يرتاط عمليًّا مبوضوع املياه

 .تناسب أكثر حركة النّص واإلشكاليَّة املطروحة فيه" اجلدليَّة"نرى أنَّ الانية . النّص
 

 مسرية ثالثة أيَّام؛ ال مياه (: 22آ )مقدِّمة 
 نشرب؟ ماذا : مارَّة؛ عدم القدرة على الشرب؛ تذمُّر الشعب على موسى(: 20-28آ )الطرح 

 صرخة موسى؛ عذَبت املياه(: أ21آ )الطرح املعاكس 
وضع الربُّ فريًة وحكماا؛ الرّب املرمتحن؛ حفظ الوصايا والفرائض يشفي؛ الرّب (: 26-ب21آ )التوليفة 

 الشايف 
 وجود مياه غزيرة؛ التخييم واالستقرار(: 22آ )خامتة 

 
يذكر الكاتب . الالهوتيَّة يف النّص-ظر إىل بعض احملطَّات الروائيَّةنتوقَّف على بعض األمور التفسرييَّة اليت تلفت الن

 القدمي فرمزيَّة هذه املدَّة واضحة املعامل يف العهد ؛ثالثة أيَّام: مدَّة املسرية اليت قام هبا الشعب يف الربِّيَّة 22يف اآلية 
إنَّها مدَّة العاور من الصعوبة إىل . حة للرّبحيث تنتهي بتقدمي ذبي 53: 8نراها يف خر (. وصواًل إىل العهد اجلديد)

َوهذا ما فهمه الرسول بولس (. 2-5: 6هو )يظهر هذا املعىن واضحاا يف هوشع . اخلالص واقحياة يف اللقاء مع الرّب
(. 0 :51كور  5" )كما جاء يف الكتب"عندما اعتربوا أنَّ قيامة الربِّ يسوع يف اليوم الثالث متَّت ( والكنيسة األوىل)

 .من هنا نفهم كيفيَّة متهيد الكاتب امللهم لزوال الشدَّة عن الشعب والوصول إىل االستقرار يف هناية النّص
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لكنَّ هذه الرواية ". مارَّة"ترابط بني مرارة املياه واسم املكان (: جذر اسم تفسري)ُبعد إتيولوجّي  28اآلية يظهر يف 
 .ىن اقحصرّي، ألنَّها سوف تقودنا إىل أبعاد أرخرى أعمق من هذا التفصيل العابرليست يف الواقع رواية إتيولوجيَّة باملع

( ملوسى)أراه "جاء يف مرحلة أوىل من الربَّ عندما ( 20آ " )ماذا نشرب؟"ُنالحظ أنَّ اجلواب على تذمُّر الشعب 
واسم التوراة؛ كما ( ّص بني السطورراجع الن)العربّي " أَرى"شدَّد ُمعظم املفسِّرين على ارتااط فعل (. 21آ " )شجرًة

من جهة أخرى، إذا تابعنا قراءة النّص جنُد . بشجرة اقحياة يف بدء سفر التكوين" شجرة"أنَّ كثرياا منهم ربطروا فكرة 
املرموز إليها بالفريًة " الشريعة"قراءة بقيَّة النّص تكشف أنَّ مادَّة الشرب ستكون . أنَّه ال يذكر أنَّ الشعب شرب

 .والربُّ يكون الشايف بواسطة هذه الشريعة(. 26-21آ )قحكم وقول الرّب والوصايا وا
اثنتا عشرة عني مياه ُتشري إىل : هي أعداد رمزيَّة( 22آ )يادو أخرياا أنَّ األعداد الوارد ذكرها يف اآلية األخرية 

أو إىل ( 1: 5؛ خر 22: 06تك )أسااط إسرائيل االثَني عشر، والساعون خنلًة ترمز إىل عدد نفوس نسل يعقوب 
مبعىن آخر، عالمة شفاء الربِّ لشعاه هو كيان الشعب حبدِّ  (.56: 55؛ عد 5: 20خر )شيوخ الشعب الساعني 

 .ذاته؛ وما على الشعب إالَّ شرب التوراة
 

 :اليت ميكن استخالصها من النّص، فنوجزها كاآليت الالهوتيَّة أمَّا األفكار
تساق عطيَّة التحرير  قد يادو أنَّ مسرية اإلنسان هي األوىل، ولكن، يف اقحقيقة،. األساس دائمااهي طيَّة اهلل ع( 5)

أْن تنزل الشريعة، كان التحريُر قال و. فقال أْن تكون شريعة آلدم، كان العيش يف اجلنَّة بإلَفة مع اهلل. أيَّ عمل آخر
 .ماادرة سالم وخري وحترير، وتكون املاادرة األوىل تأيت دائماا من اهللف .من مصر
مفتاح الشفاء هو العودة إىل اهلل . إلزالتها دائماا اهلل حاضر ولكنَّ. كثرية على املؤمن يف مسريِتهعوبات تطرأ ص( 2)

 .شاِّثر خبطيئتهتليس اهلل مسؤواًل عن دميومة الصعوبة، بل اإلنسان امل. عنايته واالتِّكال على
هبذا املعىن ُنعلن أنَّ اهلل كلِّيَّ القدرة وضابط كلِّ . املرارة إىل حالوة: وِّل الشرَّ إىل خرياهلل الذي ُيحاهلل الشايف؛ ( 8)
 .إىل الراحة واالستقرارالوحيد إليصال الذيَن حياُّونه ًامن ال إنه ضابط اقتياد املؤمن إىل اخلالص، وهو. شيء

 
. ن الدور الذي يلعاه النّص يف سياق سفر اخلروج السردّيبعد هذه الدراسة الشاملة لنصِّ مياه مارَّة، ننتقل إىل تايا

الاالغة  ويف) ودورها يف الكتاب املقدَّس نتوقَّف تالياا على مفهوم النصوص الادئيَّة". َبدئّي"هذا الدور بأنَّه دور  َنِصُف
 .تادأ معهبعد ذلك ُنايِّن كيف ُيشكِّلر نصُّ مياه مارَّة ُمختصراا ملسرية الصحراء اليت (. عامَّة
 
 ودورها السردّي يف الكتاب املقدَّس" البدئيَّة"النصوص  -2

يف هذا القسم التوقُّف عند  نرغب فقط. لسنا هنا بصدد عرض شامل ملفهوم النصوص الادئيَّة يف الكتاب املقدَّس
اهلدف واضحاا  من أجل أن يكون هذا. يف سرد السفر أو القسم الذي ترد فيهنصوص كتابيَّة تلعب دوراا بارزاا 
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" بدئيَّة"بعض أمثلة عن نصوص  ومن مثَّ ُنعطي 0،"َبدئيَّة"وفكرة تصنيفها كنصوص  نستعرض أوَّاًل ماهيَّتهاومفهوماا، 
 .من العهد القدمي ومن العهد اجلديد ُتمهِّد ألسفار أو ألقسام من أسفار كتابيَّة

 
 "النصوص البدئيَّة"ماهيَّة . أ

ُيمكننا أْن ُنصنِّف الادء يف . حياة اإلنسان ويف حياة الكون عامَّة ُمعًلًة ال تنتهي فصوهلاُيشكِّل مفهوم الادء يف 
الادء الذي يتخطَّى اختاار اإلنسان ألنَّه  ط الادء املرطَلق باداية اخلليقة؛ إنَّهيرتا. الادء املرطَلق والادء اخلاّص: خانَتني
. 1(ويف سفر املكَّابيِّنَي الثاين، يف الفصل السابع)وَّيّل يف مطلع سفر التكوين لن ندخل يف إشكاليَّة رواية الادء األ. يساقره

إنَّها مسألة ال َتخلرو من . َفُتوَضع جذور هذا الواقع يف الادء ،ُيرجَّح بأنَّ مًمون هذه الروايات ينطلق من واقع َمعيش
 . هدفنا هنا وحدود دراستناالفرضيَّات، والدخول فيها يتخطَّى 

هناك . يكثر الكالم على الادء اخلاّص يف الكتاب املقدَّس. ابل، سوف نوسِّع معاجلَتنا ملسألة الادء اخلاّصباملق
جند مثاًل دعوة  ".بشارة"أو " دعوة"قد تندرج هذه الرواية يف ما ُنسمِّيه . نصوص تروي بداية شخصيَّة كتابيَّة ُمعيَّنة

صم  5)؛ دعوة صموئيل (20-55: 6قض )دعوة جدعون ؛ (0-8خر )؛ دعوة موسى (0-5: 52تك )إبراهيم 
من أبرز (. 1أع )دعوة بولس ؛ (5إر )؛ دعوة إرميا (6أش )شعيا ؛ دعوة أ(51-52: 2عا )؛ دعوة عاموس (8

ماادرة إهليَّة أوَّليَّة و، (مالك؛ الرّب؛ يسوع)مميِّزات هذه الرواية الادئيَّة، رواية دعوة شخصيَّة ُمعيَّنة، هناك تدخُّل إهلّي 
 .غياب شهود، أخرياا رسالة ُمعيَّنة تكون هدف الدعوةيف عالقة شخصيَّة وواضحة، 

من جهة أرخرى، تربز يف الكتاب املقدَّس روايات َبدئيَّة ليست باعيدة جوهريًّا عن رواية دعوة شخص؛ إنَّها 
؛ الاشارة بوالدة (53تك ) اشارة بوالدة إسحقال: نذكر منها. وحتديداا بشارة بوالدة شخص" بشارة"روايات 
؛ الاشارة بوالدة (5لو ) ؛ الاشارة بوالدة يوحنَّا املعمدان(58قض ) ؛ الاشارة بوالدة مششون(5صم  5) صموئيل
الشخص  اشارة بوالدة شخص حبدث َبدئّي خاّص يتخطَّى اختاارالترتاط رواية (. مرمي وإىل يوسف إىل)يسوع 
حيتفظون بذكراها ألنَّ الشخّص املعيّن أظهر ". الاشارة"يشهدون هلذا اقحدث َويعرفوَن الحًقا قيمة هذه آخروَن . املعيّن

 .دوَّهنا الكرتَّاب املرلَهمون شهادة لعمل اهلل اخلالصّي ولقدرته اإلهليَّة على حتقيق مشروِعه. مسرية مميَّزة مع الرّب
ًاا روايات كتابيَّة تتميَّز عن سواها  أو ...( شعب إسرائيل؛ الرسل؛ الكنيسة)بداية مجاعيَّة إذ تتطرَّق إىل هناك أي

 ...(.؛ فداء الرّب يسوعانتصار يف اقحرب؛ اخلروج من مصر؛ عاور األردّن؛ مرياث أرض امليعاد)بداية عمل خالصّي 
املؤسِّس لشعب ما هو اقحدث . ُنعطي أمثلة توضح هذه الصعوبة. يف الواقع هناك صعوبة حتديد صارم هلذا الادء

عاور األردّن؛ عاور الاحر األمحر؛ اخلروج من مصر؛ اختيار : لإلجابة على هذا السؤالعدَّة اقتراحات إسرائيل؟ جند 
 اجيَدمل . حاول إرميا وبولس اإلجابة على سؤال مىت بدأت دعوته الشخصيَّة: مثال آَخر... الرّب إلبراهيم ودعوته

                                                            
 :خنتصر يف هذا العرض احملطَّات األساسيَّة الواردة يف كتاب 0

 Pierre GIBERT, Bible, mythes et récits de commencement, Parole de Dieu, Seuil, Paris, 1986. 
، لكنَّ هذا الادء يتخطَّى أيَّ َبدء، ال بل "الادء"ماا على ففي مطلع إجنيل يوحنَّا نقرأ كال ؛ُيمكننا أْن ُنًيف على مسألة هذا الادء الزميّن بدًءا من نوع آخر 1

 .يتخطَّى أيَّ ُبعد زميّن
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ما نريد التركيز عليه هو أنَّ هذه . دعوهتما تتجذَّر يف أحشاء والَدَتيِهما فجعاَل، جواباا حامساا هبذا اقحدث أو ذاك
الصعوبة ُتاقي الااب مفتوحاا أمام تفاسري متعدِّدة واقتراحات ُمحتملة لتحديد أيِّ بداية وخباصَّة بداية دعوة شخص أو 

يكون حدث مياه مارَّة انطالقة املسرية يف الصحراء من هنا نعترب أنَّ طرَحنا ل. انطالقة جمموعة أو شعب أو حدث ُمعيَّن
 .طرٌح مشروع، دون أْن نلغي احتماالت أرخرى

 
 أمثلة توضح دور النصوص البدئيَّة السردّي. ب

حالة آدم األوىل هي حالة . منذ النصوص األوىل من الكتاب املقدَّس برزت فكرة التحقيق النهيوّي ملا هو يف األصل
األساسّي الذي يعترب أنَّ ما  الالهويّت وبعد السقطة سوف يظهر املرعطى. الة عيش يف الفردوسإلفة مع اهلل، هي ح

ُتلخِّص هذه املسألة جوهر الدور الذي تلعاه النصوص . الحًقا وإسكاتولوجيًّا هو إعادة آدم إىل حالته األصليَّة سيتحقَّق
 .الَادئيَّة يف الكتاب املقدَّس

 
من هنا نفهم الدور . وأصاح أوَّل املؤمنني( من أور الكلدانيِّني)يم هو أنَّه كان أرمميًّا وثنيًّا أوَّل ما نعرفه عن إبراه

 .إنَّه دعوة لتحقيق ما هو بالقوَّة يف جذور انطالقته. "بنسلك تتاارك مجيع األمم": الذي سيلعاه الحًقا
تأيت رسالُته . حصل على اخلالص من الغرق يف املياه أوَّل ما نعرفره عن موسى هو أنَّه انُتِشَل من املياه؛ بنعمة الرّب

 .ُخلِّص من املياه ليكون وسيلة خالص لشعِاه من املياه. يف انطالقته ناَلهالالحقة لُتتمِّم ما 
(. 2: 8خر )كانت العلَّيقة تشتعل وال حتترق  .تتجذَّر دعوة موسى يف كلمة الربِّ املوجَّهة إليه من وسِط العلَّيقة

اإلطار املااشر، إن قال النّص أو بعده، يتكلَّم على الشعب الذي : يقة هنا ترمز بشكل واضح إىل شعب إسرائيلوالعلَّ
ترائي اهلل يف وسط العليقة هبذه اقحالة يعين أنَّ اهلل ُيكلِّم موسى من وسط شعاه ويقول له إنَّ الشعب . ُيسَتعَاُد يف مصر

حتقيق  وما مهمَّة موسى الالحقة إاّل. بل سُيخلِّصه( ال حيترق)، لن يفىن (يشتعل) الذي ُيَذلُّ وُيستعاد َوُيقَتل يف مصر
 .هلذا املشروع اخلالصّي الذي ظهر يف دعوته

 
ى لُيصاح راعياا؛ عدعوة داود عندما كان ير: ُتطاَّق هذه املالحظة على نصوص عديدة أرخرى نذكر منها سريعاا

الاشارة بيسوع ليوسف أحشاء أرمِّه ليكون ُمعمِّد يسوع َوُمعلناا سرَّ يسوع بالروح؛ بالروح يف " ُيعمَّد"يوحنَّا املعمدان 
مًموهنما يف إجنيله؛ انطالقة يسوع يف جممع الناصرة حبسب متَّى ُيحقِّق سوف " يسوع"و" عمَّانوئيل"َمني اْسِبأوَحْت 

ِممَّا جيعل رسالتها مرسومة يف  6الكنيسة يف حدث العنصرةنطالقة لوقا رامساا بالتايل برناجمه يف إجنيله؛ ُيمكننا أْن جنذِّر ا
 .أرمَّة إلجنيل إىل األمم بلغة تفهمها كلُّنقل ا: انطالقتها

 

                                                            
 .هناك احتماالت أرخرى تقودنا إىل زوايا خمتلفة يف رسالة الكنيسة 6
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اكتشفنا يف القسم األوَّل من دراستنا مكانة نّص . يتًَّح، بعد هذا العرض، ما سنحاول برهنَته يف القسم التايل
ااره نصًّا بدئيًّا هلذه املسرية؟ مبعىن آخر، هل تهل ُيمكننا اع. حراءيف مطلع مسرية الشعب يف الص 22-22: 51 خر

 ؟يف مسرية الشعب يف الصحراء وصواًل إىل أرض امليعاد وسِّعه الكاتب املرلَهمبذور ما سيهذا النّص على حيتوي 
 
 نّص َبدئّي لرواية مسرية الشعب يف الصحراء: 22-22: 51خر  -3

الذي ال يتجاوز ستَّ آيات، نكتشف فيه ُمختَصراا ملا سُيوسِّعه الكرتَّاُب املرلَهمون  هذا النّصحجم بالرغم من صغر 
على جند يف هذا النّص . وصول الشعب إىل أرض امليعادمن مسرية الصحراء، حتَّى  يف مسرية الصحراء، ال بل أبعد

لوِحظ . ر إىل الوصول إىل أرض امليعادُتشكِّل ساع ركائز ملا سيعيشه الشعب ِمن اخلروج من مصساع حمطَّات األقّل 
نشيد الاحر : يف هذا اجملال أنَّ النشيد الذي يساق نصَّنا مااشرة يتألَّف من قسَمني، اتَّفق ُمعظم املرفسِّرين على تسميِتهما

نّص من هنا نفهم أنَّ الكاتب املرلهم َمهَّد لل(. 53-55: 51خر )ونشيد الصعود إىل أرض امليعاد ( 54-5: 51خر )
ياقى (. أرض امليعاد)ونقطة الوصول ( عاور الاحر)بنشيد رسم نقطة الاداية ( 22-22: 51خر )الذي ندرسه هنا 

 .على نصِّنا أن يرسم هذه املسرية مبحطَّاهتا األساسيَّة الساع
 
 األزمات يف الصحراء. أ

حتتفظ الفصول . ى مستويات متعدِّدةِممَّا ال شكَّ فيه أنَّ شعااا يسري يف الصحراء سُيالقي صعوبات مجَّة وعل
اجلوع والعطش واألعداء والتنظيم : بأربع أزمات ختتصر جوهر ما سيتعرَّض له الشعب( 53-56خر )الالحقة 
؛ (56خر )قصَّة املنِّ والسلوى : أربع حمطَّات تطاع ذاكرة شعب اهلل اخلارج من مصر والسائر يف الصحراء. الداخلّي

؛ قصَّة لقاء موسى (56-3: 52خر )؛ قصَّة االنتصار على املديانيِّنَي (2-5: 52خر )من الصخرة قصَّة املياه اخلارجة 
 (. 53خر )مع يترو وتنظيم الشعب 

(. 24وعد  52خر )يف هذا اإلطار، إطار األزمات يف الصحراء، ُيالحظ بأنَّ مسألة املياه تتكرَّر أكثر من مرَّة 
ًاا لكلِّ األزمات الالحقةُيشكِّل النّص الذي حنن بصدِدِه مد يلفت النظر يف هذا . خاًل ليس فقط ملسألة املياه بل أي

فاملرقدِّمة ُتعلن املًمون . التمهيدّي-النّص ِقصره بالنساة إىل النصوص األخرى، وهذا دليل آخر على طابعه الَادئّي
 .دون أن توسِّعه

 
 الشكوى. ب

: 56)جنده يف سفر اخلروج . ط، باستثناء مرَّة واحدة يف سفر يشوعمسرية الصحراء فق يف( Wl!)التذمُّر َيرد فعل 
: 52و( مرََّتني) 55: 56؛ (مرََّتني) 86و 21و( مرََّتني) 22و 2: 50)ويف سفر العدد ( 8: 52؛ 3و( مرََّتني) 2و 2
األوىل اليت يرد فيها هذا ُيالَحظ يف هذا السياق أنَّ املرَّة  .أو على الرّب( وهارون)يصري التذمُّر على موسى (. 24و 6

فقط هو من املوضوعات " تذمَّر"أضف إىل ذلك أنَّ موضوع التذمُّر الذي ال ينحصر بالفعل . يف نصِّنا موجودةالفعل 
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كان من السهل : يف مصر؛ وهذا ما َجعل أحَدهم يقول... ىل اللحم والاصلإاليت تتكرَّر يف مسرية الصحراء حنيناا 
من هنا نستنتج أنَّ ورود . 2شعَاه من مصر، لكنَّ الصعوبة تكمن يف إخراج مصر من َقلب شعِاهعلى الربِّ أْن ُيخرج 

 .للمرَّة األوىل يف الكتاب املقدَّس يف نصِّنا مينح نصَّنا بوضوح تامٍّ الطابع االفتتاحّي ملوضوع تذمُّر الشعب" تذمَّر"فعل 
رّب الًوَء على ميزة خاصَّة وواضحة لعاها موسى منذ من جهة أخرى، ُيلقي تذمُّر الشعب على موسى أو على ال

 .دور الوساطة بني الربِّ والشعب: دعوِته
 

 دور موسى الوسيط. ج
نقرأ أوَّل دعوة . ال ُيمكننا أن حنصَر انطالقة دور موسى الوسيط يف نصِّنا، ألنَّ وساطَته بدأت من مكان آخر

" عيب بين إسرائيل من مصرَأخِرْج ش. أررِسلرَك إىل فرعون !ذَهْبإفاآلن، : "ملوسى يف الفصل الثالث من سفر اخلروج
جاءت هذه الوساطة بعد أْن تنهََّد بنو إسرائيَل من عاوديَِّتهم وبعد أْن صرُخوا وصعد صراخهم إىل (. 54: 8خر )
: 6)اخلروج جند رواية أخرى لدعوة موسى يف الفصل السادس من سفر (. 20-28: 2... )فسمع اهلل أنينهم ،اهلل
 .ودعوة موسى إلخراجهم من أرض مصر( 1: 6)وفيها ُيكرِّر الكاتب املرلهم ذكر أنني بين إسرائيل ( 2-58

مرحلة أوىل من دعوة موسى ووساطِته إلخراج ( 25-5: 51)تنتهي مع النشيد يف مطلع الفصل اخلامس عشر 
. األوىل ة موسىمرحلة جديدة تتكامل مع دعويفتتح ( 22-22: 51)من هنا نستنتج أنَّ نصَّنا . الشعب من مصر

ًاا، سوف يظهر جليًّا دور موسى يف املرحلة . ُيسَتكمل إخراج الشعب ِبقيادِته يف الصحراء وصواًل إىل أرِض امليعاد أي
جلديدة َوما ِذكر تذمُّر الشعب على موسى واستجابة الربِّ لطلِاه، إالَّ إبراز لوساطة موسى يف هذه املرحلة ا. 3الثانية

وسى يف قيادة الشعب يف الصحراء ملا هو معروف عن دور مبكلمة واحدة، ُيشكِّل نصُّنا ُمقدِّمة واضحة . من املسرية
 .تأيت الشريعة كتتويج جلوهر هذه الوساطة املوساويَّة. يف وساطته بني الرّب والشعبو

 
 (الفريضة واحُلكم)الشريعة . د

ا واضح من خالل تكثيف املرادفات اليت ُتشري إىل ما سيناله موسى على جال إنَّ الكالم على الشريعة يف نصِّن
يعترب ُمعظم  من جهة أرخرى، (.26-21: 51)فرائض، ُحكم، َقول الرّب، املرستقيم يف َعيَنيه، وصاياه -فريًة: سيناء

ِّر للكالم على الشريعة 21املفسِّرين أنَّ الفعل املرستعمل يف مطلع اآلية  " أراهو"عل العربّي الذي ترمجناه فالف ؛ُيح
(WhrEÛAYw:)  من جذر(hr'y")  أنَّ النّص ال يوضح ماهيَّة هذه الفرائض إىل ُنشري (. شريعة" )توراة"هو نفسه أعطى كلمة

غياب شريعة معيَّنة يف نصِّنا هو  .والوصايا، ألنَّه ال يهدف إىل تفصيل مًموهنا؛ يكتفي فقط بالتلميح إىل وجوِدها
وما  51خر )نعترب أنَّنا أمام كالم ُيمهِّد لنزول الشريعة على موسى خالل مسرية الصحراء  من هنا .تفسريّي مفتاح
ِّر  ؛(يليه يعرض (. األحاار)للشرائع واألحكام اليت سيوسِّعها سفر اخلروج وسفر الالويِّني " أدبيًّا"فالكاتب املرلهم ُيح

 .يا هبا إسرائيل معه يف الصحراءالربُّ أن تكون الشريعةر الوسيلة اليت حي
                                                            

 .استشهاد من الذاكرة 2
 .ياق هذا املؤمترُيمكن العودة إىل حماضرة األخت بامسة اخلوري يف سمن أجل إبراز بعض جوانب من شفاعة موسى،  3
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 الربُّ امُلمتحن. ـه

ُيشري الكاتب إىل هذا . أو التجربة يظهر يف هناية الكالم على الفريًة واقحكم موضوع آخر هو موضوع االمتحان
ة ال يخفى على القار  املتناِّه أنَّ موضوع التجرب .(امتحَنه: nI)'WhS)واحدة موضوع بشكل ُمقتًب، ال بل بكلمة 

: 51)يظهر على األقلِّ أربع مرَّات يف ثالث روايات . يخترق مسرية الصحراء ويرد يف روايات متعدِّدة يف هذه املسرية
 (.2و 2: 52؛ 0: 56؛ 21

ميتحن الربُّ بين إسرائيل، يف رواية املّن، بوصيَّة صرحية . يف النصوص اليت تلي نصَّنا، ترتاط التجربة بشريعة واضحة
باملرقابل، سوف ميتحن الشعُب الربَّ يف رافدمي، ُمتسائلني إذا كان الربُّ حاضراا معهم (. 0: 56)ع املّن متَّصلة جَبْم

شرة الصوت اإلهلّي بعد مساع الشعب ماا. يظهر املوضوع من جديد خالل إعطاء الوصايا العشر(. 2و 2: 52)
يعود املوضوع مرَّة أخرية (. 24: 24)يخافون اهلل شرحها موسى على أنَّها جتربة ملعرفة إذا كاُنوا سكشريعة، سوف ي

عد )؛ ترد هذه الرواية بعد َكشف الشريعة يف املرحلة الثانية من مسرية الصحراء (22: 50عد )يف رواية اجلواسيس 
 .ُتصاح جتربة الشعب هلل مترُّداا ألنَّهم مل يسمُعوا صوت اهلل(. 55-25

تفتتح فترة االختاار يف الصحراء من خالل إبراز العالقة بني الشريعة  26-22: 51يربز ِممَّا تقدَّم أنَّ رواية خر 
بشأن العهد؛ لكنَّ اقتراح  1: 51بشأن الشريعة ُيكرِّر االقتراح يف  26: 51ُيالحظ أنَّ اقتراح الرّب يف . والتجربة

( 3-8: 20)االحتفال بالعهد  .عندما ُيقدِّم موسى شريعة العهد للشعب طالااا موافقتهم 3-8: 20العهد يتمُّ يف 
 جتدر اإلشارة يف هذا الصدد. بالتجربة( 3: 20 – 22: 51)بالتايل، تتميَّز هذه اقحقاة . ُينهي حقاة االقتراح اإلهلّي

: 51)غري ُمحدَّدة يف هذه الرواية " التجربة"، يف حني أنَّ هذه "جتربة"أنَّ نّص مياه مارَّة جيعل من الفريًة واقحكم  إىل
سوف توسِّع  .يف التجربة الواردة يف نصِّنا جيعلها متهيداا لسائر جتارب الصحراء" اإلهبام"ِمن هنا نعترب أنَّ هذا . (21
مسرية الصحراء، وبطُرق خمتلفة، كيف سيكون الربُّ حاضراا مع إسرائيل، وما هي الفرائض اليت على  ياتاروبقيَّة 

 .اهللإسرائيل تطايقها من أجل أْن حيَيوا يف حًور 
 
 الربُّ الشايف. و

َيعد الرّب َبين إسرائيل بإبعاد ضربات مصر عنُهم إذا مسعوا صوَته وحفظوا . ختطِّي التجربة يوِصل إىل اخلالص
 ،إْن يف كتب الشريعة ،يظهر موضوع الرّب الشايف يف نصوص متعدِّدة. إنَّه الرّب ُمعايف بين إسرائيل. أحكامه وفرائًه

ال ينحصر موضوع الشفاء باألمراض والعاهات اجلسديَّة، بل يشمل كلَّ . ر اقحكميَّةاألناياء أو األسفا إْن يف كتبو
 . يترادف الشفاء مع اخلالص. النواقص واخلطايا

، يف املعىن ُيشكِّل شفاء الربِّ. هذه العاارة اليت ترد يف نصِّنا ال تتكرَّر يف الكتاب املقدَّس ؛"أنا الرّب شافيك"
على املستوى اقحريّف، يتمُّ وعد شفاء الربِّ الوارد يف مطلع . ترق مسرية الصحراء مبجملهاالواسع للشفاء، موضوعاا يخ

، حيث يتكلَّم الشعب من جديد على (1-0: 25عد )مسرية الصحراء يف هناية هذه املسرية، يف قصَّة اقحيَّة النحاسيَّة 
يتمُّ شفاء (. 5: 22)دخوهلم إىل سهول موآب إهنا شكوى إسرائيل األخرية قال . اهلل وعلى موسى، وحينُّ إىل مصر
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يف الواقع، . الرّب عندما أمر الربُّ موسى أن ياين اقحيَّة النحاسيَّة لشفاء إسرائيل من لدغات اقحيَّات نتيجة تذمُّرهم
عمال الربِّ مسألة شفاء اقحيَّة النحاسيَّة لتشمل جممل أ( 26: 51)تتخطَّى قوَّة الشفاء اليت يعرضها الربُّ يف نصِّنا 

 .ُتشكِّل إًذا قدرة الربِّ على الشفاء برناجماا ملسرية شعب اهلل يف الصحراء حنو أرض امليعاد. اخلالصيَّة يف الصحراء
 
 الوصول إىل االستقرار؛ استباق أرض امليعاد. ز

اثنا عشر ساط، أبناء يعقوب، : لِممَّا ال شكَّ فيه أنَّ اآلية األخرية يف النّص توِرد أعداداا رمزيَّة يف حياة بين إسرائي
شيوخ : أخذ العدد ساعون رمزاا آخر(. 1: 5؛ خر 22: 06تك )وساعون نفساا، جممل الذين ُهم من نسل يعقوب 

من جهة أخرى، ُتربز هذه اآلية، يف مطلع مسرية الصحراء، استقراراا  (.56: 55؛ عد 5: 20خر )إسرائيل الساعون 
الرّب قادر على ُمتابعة : ر هذا الوصول إىل االستقرار جوهر عمل الرّب مع بين إسرائيليختص. بعد ختطِّي صعوبة املاء

يف مسرية الشعب الصعاة يف الصحراء؛ ُيعطي القدرة ملوسى ليكون وسيط ( بعد حتريره شعاه من مصر)خالصه 
إيليم، يف بداية . إىل حياة وخالصخالِصه وشفائه، ُمحوِّاًل الشرَّ إىل خري خالصّي واملرارة إىل حالوة وعالمات املوت 

وكما أوصل الربُّ الشعب إىل إيليم، يوصله كذلك إىل . املسرية، هي العربون الصريح أنَّ ملسرية الصحراء هناية سعيدة
مكان اكتشاف طررق متعدِّدة يرافق  تظهر الصحراء: بكلمة واحدة، نرى أرض امليعاد منذ بداية املسرية. أرض امليعاد
 .إسرائيل يف مسريهتم حنو أرض كنعان اهلل فيها
 

 خامتة
فالكاتب األخري . لنصوص الكتاب املقدَّس( السنكرونيَّة)أظهرت دراستنا هذه مرَّة أخرى أمهِّيَّة القراءة التزامنيَّة 

وخباصَّة يف  قديَّةالن-بالطاع ال ننفي اإلسهامات اليت تقوم ِبها القراءة التاريخيَّة. هو الكاتب املرلَهمالكتابيَّة للنصوص 
ال ختلو يف معظم األحيان من الفرضيَّات اليت ( الدياكرونيَّة)أسفار الشريعة اخلمسة، لكنَّنا ُنشري إىل أنَّ القراءة التعاقايَّة 

 .فًليف حني أنَّ التوقُّف عند النّص الكتايّب يف حالته النهائيَّة ُيشكِّل ضمانة تفسرييَّة أ ،قد تتادَّل حبسب املفسِّرين
النهائّي يف لفت النظر إىل املعطيات األدبيَّة اليت يًعها حمرِّر النّص  من جهة أخرى، أسهمت قراءتنا للنّص الكتايّب

، واختصاره 22-22: 51خر  برهنَّا الطابع الادئّي لنّص. األخري من أجل إبراز املعىن الذي يوّد التركيز عليه
من هنا نعتقد، وهذا ياقى سؤااًل مفتوحاا . الصحراء بعد خروجه من مصر للمحطَّات الالحقة يف مسرية شعب اهلل يف

للاحث، أنَّ دراستنا تفتح الااب على تصميم جديد للروايات الواردة يف مسرية الصحراء، أو على األقّل ُتعطي مفاتيح 
 .تفسرييَّة جديدة لتلك الروايات
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