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مقّدمة

اإ�رشائيل  حياة  يف  اخلروج  ة  ق�شّ مركزيّة  على  الباحثني  بني  كبري  اتفاق  هناك 

الأمر  ة 
ّ
مر  120 حواىل  اخلروج  اإىل  القدمي  العهد  ي�شري  حيث  وهويّتة،  ووجوده 

اتفاًقا كبرًيا  اأّن هناك  واإميانه. كما  اإ�رشائيل ووجوده  الذي يظهر مركزّيته يف حياة 

ة عبور البحر  ة اخلروج، وهما ق�شّ ني يف ق�شّ
ّ
بني الباحثني على مركزيّة حدثني رئي�شي

واأ�ش�شه  اإ�رشائيل  اأعمدة  اأحد  هو  اخلروج  تقليد  اأّن  الباحثون  ويرى  �شيناء.  وجبل 

حيث يّتفق الباحثون على اأّن التقليد حول عبور البحر هو تقليد قدمي وي�شّكل مع 

ة يف تاأ�شي�ص اإ�رشائيل منذ بدايته يف القرن 
ّ
رابطة الدم والعهد الأعمدة الثالثة الرئي�شي

.)Guillaume 2005: 20-22( العا�رش قبل امليالد

ة على تاأ�شي�ص اإ�رشائيل وهويّتها واإميانها، حيث اأّنها  ول تقت�رش مركزيّة هذه الق�شّ

 تاريخه؛ فاخلروج ميّثل املحور 
ّ
ا يف حياة �شعب اهلل على مر لعبت وتلعب دوًرا مهمًّ

ثالث  يت�شّمنان  اللذين  واجلديد،  القدمي  العهدين  ويوّحد  يجمع  الذي   
ّ
الالهوتي

ق�ش�ص خروج؛ اخلروج الأّول هو اخلروج من م�رش، اخلروج الثاين هو العودة من 

ال�شبي، يف حني اأّن اخلروج الثالث هو قيامة ي�شوع من املوت، والتي تاأخذ �شورة 

 .)Clifford 2002: 345( عبور يف قلب املوت اإىل حياة جديدة يف القيامة

ة يف الأبحاث  ة خا�شّ
ّ
ة اخلروج اكت�شبت اأهّمي ولذلك فلي�ص من املفاجئ اأّن ق�شّ

اأّن هذه  اأثبتت  الأبحاث  ة. ولكن كّل تلك 
ّ
ة والأثرّية والكتابي

ّ
ة واجلغرافي

ّ
التاريخي

تها، على الأقّل بال�شكل الذي 
ّ
ة تعاين من الكثري من امل�شاكل التي تتعّلق بتاريخي الق�شّ

توجد عليه يف كتابنا املقّد�ص.

الق�ّص هادي	غنطو�س

دكتور يف العلوم البيبلّية

عبور	البحر:
ة	خليقة	جديدة...	 	ق�سّ
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ة	اخلروج	وعبور	البحر م�سكالت	ق�سّ

ة" ق�ش�ص الكتاب املقّد�ص املختلفة هو 
ّ
مّما ل �شّك فيه اأّن ال�شوؤال حول "تاريخي

اإميان واختبار  ا، كونه يتناق�ص مع طبيعة الكتاب املقّد�ص ككتاب  �شوؤال معّقد جدًّ

ة 
ّ
ة. كما اأّن ال�شوؤال حول تاريخي

ّ
ولهوت ل كتاب تاريخ وجغرافية وعلوم طبيعي

اأّن  حيث  ا،  جدًّ معّقد  �شوؤال  هو  باملجمل،  اخلروج  ة  ق�شّ كما  البحر،  عبور  ة  ق�شّ

ة ولر�شم خريطة اخلروج كان 
ّ
التاريخي تلك  التي متّت لإثبات  الكثرية  املحاولت 

ة املختلفة 
ّ
ة والكتابي

ّ
ة والأثريّة واجلغرافي

ّ
ا للم�شكالت التاريخي

ً
م�شريها الف�شل، نظر

ة. التي تعاين منها الق�شّ

م�سكالت	تاريخيّة	واأثريّة

متّت حّتى  التي  املختلفة  والأثريّة  ة 
ّ
التاريخي الأبحاث  اأظهرت  اأعاله،  ذكرنا  كما 

ة اخلروج باملجمل، تعاين الكثري من امل�شكالت  ة عبور البحر، كما ق�شّ تاريخه اأّن ق�شّ

:)Bruke 2014: 1( التاريخية والأثرّية، والتي ن�شتطيع تلخي�ص اأهّمها يف النقاط التالية

 اأو اأثرّي لوجود هذا العدد الهائل من اليهود 
ّ
 العثور على اأي اأثر تاريخي

ّ
- مل يتم

يف اأر�ص جا�شان اأو غريها يف اأر�ص م�رش يف اأي وقت من الأوقات. 

ذلك  يف  مبا  كنعان،  اأر�ص  �شعوب  اأّن  والأثرّية  ة 
ّ
التاريخي الأبحاث  تثبت   -

ني، والتي كانت مبجملها من البدو والرعيان، كانت تقوم برحالت نزول 
ّ
العرباني

 العثور على 
ّ
رة من م�رش، بح�شب ف�شول اجلفاف واملطر. لكن مل يتم

ّ
و�شعود متكر

 اأو اأثرّي من اأّي نوع كان خارج الكتاب املقّد�ص على قيام عدد 
ّ
اأّي دليل تاريخي

كبري من العبيد، اأو من غريهم، مبغادرة م�رش يف الوقت املفرت�ص للخروج، اأي القرن 

الثالث ع�رش قبل امليالد. 

ّية �شيناء.
ّ
 لرحلة هذا العدد الهائل من النا�ص يف بر

ّ
- ل وجود لأّي اأثٍر تاريخي

ا حل�شول كّل ال�رشبات الع�رش ب�شكل متتاٍل ومتزامن يف خالل 
ًّ
- ل اأثر تاريخي

فرتة ق�شرية يف تاريخ م�رش.

ا لغرق فرعون وجي�شه يف البحر الأحمر اأو غريه، اأو لختفاء كامل 
ًّ
ل اأثر تاريخي
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جي�ص م�رش ب�شكل مفاجئ يف اأّي وقت من الأوقات يف تاريخ م�رش القدمية.

م�سكالت	كتابيّة

ة اخلروج وعبور البحر بال�شورة املوجودة عليها يف  يف الوقت نف�شه، تطرح ق�شّ

�شفر اخلروج تّديات وت�شاوؤلت خمتلفة، اأهّمها: 

البحر،  بعدد اخلارجني وقدرتهم على عبور  يتعّلق  الأّول  والتحّدي  الت�شاوؤل   -

اأّنهم خرجوا من م�رش عربوا البحر  اإ�رشائيل الذين من املفرو�ص  اأّن عدد بني  حيث 

هو، بح�شب خر 12: 37، يتجاوز ال� 600،000 رجل، واإذا ما اأ�شفنا اإليهم الن�شاء 

والأطفال، فالعدد يجب اأن يبلغ حواىل ال� 2،000،000 �شخ�ص. وهذا عدد هائل 

بكّل مقيا�ص من املقايي�ص بالن�شبة اإىل ال�رشق الأدنى القدمي، حيث اأّن تعداد اجلي�ص 

اأور�شليم عند  �شّكان  ال� 120،000 مقاتل، وتعداد  يتجاوز  قّمته مل  الآ�شورّي يف 

 ،)Ghantous 2013: 96, 142( �شخ�ص   15،000 حواىل  كان  ال�شبي  ح�شول 

 باأّي �شكل من الأ�شكال. بالإ�شافة اإىل ذلك، 
ّ
وبالتايل فهذا الرقم هو رقم غري منطقي

اأ�شخا�ص، ومب�شافة حواىل 1،5 بني كّل  اإ�رشائيل ب�شفوف من 10  ك بنو 
ّ
اإذا ما تر

�شفني، فاإّن طول اخلط �شيبلغ حواىل 300 كم، ل بل وحّتى اإذا ما افرت�شنا اأّن ال�شعب 

ا، 
ًّ
ك ب�شفوف من 1،000 �شخ�ص، الأمر الذي ي�شتحيل تطبيقه واقعي

ّ
متّكن من التحر

فاإّن طول اخلط �شيبلغ حواىل 3 كم )Overstreet 2003: 85(. كّل ذلك يثبت اأّن تعداد 

ا".
ًّ
ال�شعب اخلارج من م�رش بح�شب �شفر اخلروج هو رقم رمزّي ولي�ص "تاريخي

- الت�شاوؤل اأو التحدّي الثاين يتعّلق بخريطة رحلة اخلروج بح�شب الكتاب املقّد�ص؛ 

ة: موقع  الق�شّ املذكورة يف  ة 
ّ
املواقع اجلغرافي العديد من  امل�شتحيل تديد مو�شع  فمن 

ة اخلروج غري معروف بدّقة، يف حني اأّن موا�شع اأخرى  موا�شع عّدة مذكورة يف ق�شّ

غري معروفة على الإطالق، الأمر الذي يف�رّش وجود هذا العدد الكبري من القرتاحات 

املختلفة ل بل واملتناق�شة خلريطة رحلة اخلروج )اخلريطة 1(، والذي يف�رّش هذا العدد 

ال�شوي�ص، م�شتنقع �رشبون  ت�شمل خليج  البحر، والتي  لعبور  املقرتحة  للمواقع  الكبري 

خليج  �شمال  يف  موجودة  بحرية  منزلة،  بحرية   ،)Lake Serbonis بردويل،  )بحرية 

اأو  ة، 
ّ
ة، البحريات املاحلة اجلنوبي

ّ
ال�شوي�ص، بحرية التم�شاح، البحريات املاحلة ال�شمالي

.)OVERSTREET 2003: 64, 85; BATTO 1983: 27( )2 حّتى خليج العقبة )اخلريطة
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النتهاء  اإىل  يقوده  الذي  للطريق  ال�شعب  اع 
ّ
اتب ب�شبب  تتعّلق  الثالثة  امل�شكلة   -

ة  حم�شوًرا بني البحر، من جهة، وجي�ص فرعون، من جهة اأخرى، حيث تقّدم الق�شّ

تف�شريين خمتلفني ل�شبب اّتباع بني اإ�رشائيل للطريق الذي اأو�شلهم اإىل البحر، وتعلن 

اأّن الرّب يف كلتا احلالتني هو من قادهم للو�شول اإىل هناك. ال�شبب الأّول، بح�شب 

ب بندمهم على 
ّ
ني مواجهة حرب يف كنعان مّما قد يت�شب

ّ
ة، هو جتنيب العرباني الق�شّ

مغادرة م�رش )خر 13: 17-18(، يف حني اأّن ال�شبب الثاين هو اأن يتمّجد الرّب 

اأّن الرّب هو اهلل )14: 1-4(؛ فاأّي ال�شببني  بفرعون وجي�شه، فيعرف امل�رشّيون 

هو ال�شحيح والذي يجب اأن نعتمده؟ ل بل هل اأّي منهما �شحيح؟ ال�شبب الأّول 

يف�شل حيث اأّن هذا الطريق هو بالذات ما يقود اإ�رشائيل اإىل مواجهة حرب والندم 

اأّن ال�شبب الثاين هو ال�شبب املعطى يف  على مغادرة م�رش )اآ 10-12(؛ يف حني 

ة اخلروج يف التفاعل بني اهلل وامل�رشّيني والذي يتمحور  كامل اجلزء الأّول من ق�شّ

يف  تّقق  قد  باأّنه  ة  الق�شّ تعلن  ل  والذي  اهلل،  هو  الرّب  اأّن  امل�رشّيني  معرفة  حول 

ة عبور البحر هي اأن  ة لق�شّ
ّ
امل�رشيّني ولكن يف ال�شعب، الذي تكون النتيجة النهائي

ة   لق�شّ
ّ
النهائي الق�شد  )اآ 31(؛ فمجد اهلل هو  به  الرّب ويوؤمنوا  ون 

ّ
العرباني يخاف 

عبور البحر واخلروج باأكملها. لكن حّتى ذلك يف�شل حيث اأّن اأّول ما يفعله بنو 

اإ�رشائيل بعد انتهاء ن�شيد مو�شى ومرمي هو اأن يبتدئوا باأن يتذّمروا على الرّب وعلى 

اخلروج برّمته ويحّنوا من جديد اإىل اأيّام العبوديّة )15: 22اأاأ(

ة	خلق ة	عبور	البحر	كق�سّ ق�سّ

ة 
ّ
علمي بطريقة  ودرا�شته  اخلروج  تف�شري  حماولت  جميع  اأّن  �شبق  مّما  يتبنّي 

ة  ق�شّ ة 
ّ
اأهّمي اأّن  حيث  ور�شالته،  اخلروج  ة  ق�شّ طبيعة  مع  تتعار�ص  "تاريخية" 

ذكرنا  فكما  لهوتها.  اإىل  ولكن  تها 
ّ
تاريخي اأو  تها 

ّ
جغرافي اإىل  تعود  ل  اخلروج 

ني 
ّ
العرباني اأّن  حيث  اإ�رشائيل،  حياة  يف  ا" 

ًّ
"تاريخي اأ�شا�ًشا  متتلك  اأّنها  رغم  اأعاله، 

رة 
ّ
كما �شعوب كنعان الأخرى، كانوا كرعيان يف رحالت نزول وخروج متكر

يف  كنعان  اأر�ص  �شعوب  "خرجت"  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  اأّنه،  وحيث  م�رش،  من 

القرن الثاين ع�رش قبل امليالد من تت �شيطرة م�رش التي �شيطرت عليها منذ بداية 

ة  القرن اخلام�ص ع�رش قبل امليالد )Guillaume 2005: 11-17(، اإّل اأّن هذه الق�شّ

اخلروج  تقليد  لكّن  اخلروج.  �شفر  يف  املذكور  بال�شكل  "التاريخ"  يف  ت�شل  مل 

اإ�رشائيل  حياة  يف  ة 
ّ
الرئي�شي الأ�ش�ص  اأحد  يعترب  اأعاله،  ذكرنا  كما  البحر،  وعبور 
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اأّنه ح�شل ويح�شل يف حياة اإ�رشائيل، واإن مل يح�شل يف  ووجوده واإميانه، حيث 

"التاريخ". 

ة عبور البحر ل تدور حول حدث معني ح�شل يف القرن الثالث ع�رش قببل  فق�شّ

يهوه  اأّن  لتعلن  اإيلي�ص(  )اإينوما  ة 
ّ
البابلي اخللق  ة  ق�شّ على  تبني  ة  ق�شّ ولكّنها  امليالد، 

ة 
ّ
يتدّخل ليعرب ب�شعبه يف و�شط البحر اإىل حياة جديدة. فبح�شب "الأ�شاطري" البابلي

ة تعلن 
ّ
ة، خلق العامل يبداأ بذبح تّنني البحر، حيث اأّن ملحمة اخللق البابلي

ّ
والكنعاني

اأو البحر، مي(  باأّن الإله مردوخ يخلق العامل من خالل قطع الإلهة تيامات )التّنني 

عرب نفخ ريحه فيها و�شّقها يف و�شطها )امللحق(. ويف الكتاب املقّد�ص، رغم اأّن كّل 

ة اإينوما اإيلي�ص، 
ّ
ة اخللق البابلي ة اخللق الأوىل )تك 1: 1 - 2: 3( تبنى على ق�شّ ق�شّ

ة )تك 1: 2(،  فاإّن الإ�شارة اإىل ذلك البحر-التّنني تاأتي ب�شكل �رشيع يف تلك الق�شّ

ون 
ّ
لأّن التوراة توؤّجل ذلك اإىل �شفر اخلروج؛ ففي خر 14: 9-10، يجد العرباني

ة ل 
ّ
اأنف�شهم وقد حو�رشوا بني البحر وفرعون الذي يتبعهم، وتلك �شورة هاّمة وغني

ميكننا فهمها اإّل بفهم رمزيّتها؛ فمن جهة، البحر بالن�شبة اإىل الفكر اليهودّي القدمي 

واملوت،  الفو�شى  رمز  التنانني،  فيه  تعي�ص  الذي  املكان  املوت،  موطن  ميّثل  كان 

والذي يوجد يف قعره �سئول )الهاوية(، موطن املوت والأموات. من جهة اأخرى، 

فرعون يف �شفر اخلروج لي�ص ملكًا مل�رش ولكّنه ياأخذ �شورة تّنني، حيث اأّن 8: 20 

تعلن اأّن فرعون يخرج اإىل املاء يف ال�شباح الباكر، كما هو حال التّنني الذي يخرج 

البحر،  ني يحا�رشون بني 
ّ
العرباني اأّن  اأي  ال�شباح،  اإليه يف  الليل ويعود  املاء يف  من 

موطن التّنني واملوت، من جهة، والتّنني، الذي يرمز اإىل املوت، من جهة اأخرى. 

ني يجب اأّل يقلقوا ويخافوا لأّن التّنني الذي تّولت اإليه ع�شا هرون قد 
ّ
لكّن العرباني

 ال�شحرة امل�رشّيني )7: 12(.
ّ
�شبق له وابتلع تنانني ع�شي

اأّي  اأو  ة اخلروج لي�ص البحر الأحمر  اأّن البحر الذي يعربه ال�شعب يف ق�شّ كما 

"بحر �شوف"، والذي يرتجم عادة  اإّنا يعرب  ال�شعب  باأّن  ة تعلن  اآخر؛ فالق�شّ بحر 

ا  جدًّ هاّمة  اأخرى  ترجمة  هناك  لكن  ممكنة،  الرتجمة  وتلك  الق�شب"،  ك�"بحر 

ي�شتهلك  اأن  ينهي،  اأن  يعني   @ws الفعل  اأّن  حيث  اإليها.  النتباه   
ّ
يتم ل  ما  كثرًيا 

 :8 اإر  17؛   :66 اأ�ص  28؛   :9 اأ�ص  15؛   :3 عا  19؛   :73 )مز  يكّمل  اأن  اأو 

اأو خامتة  نهاية  يعني   @ws دا 2: 44؛ 4: 30(، وال�شم  13؛ �شف 1: 2، 3؛ 

)2 اأخ 20: 16؛ جا 3: 11؛ 7: 2؛ 12: 13؛ يو 2: 20(، كما اأّن املكافئ 

ال ميتلك نف�ص املعنى )دا 4: 8، 19؛ 6: 
ّ
 من داني

ّ
 ws@ يف اجلزء الآرامي

ّ
الأرامي
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27؛ Overstreet 2003: 84( )28 ،26 :7(. وبالتايل، فبحر �شوف هو بحر 

النهاية، وهكذا فال�شعب يجد نف�شه وقد و�شل اإىل بحر النهاية وحو�رش عنده، بينه 

كموطن للموت والتنانني وبني التّنني واأعوانه. 

وعند تلك اللحظة يقوم يهوه، الذي ياأتي ا�شمه من هوي )هب(، باأمر مو�شى 

باأن يق�شم البحر بع�شاه )خر 14: 16(. وهكذا يق�شم البحر بريح �شديدة كالريح 

التي كانت على وجه املياه )البحر-التّنني( وبداأت اخللق يف تك 1: 2، والريح التي 

بت مبوتها يف اإينوما اإيلي�ص. ونتيجة لذلك تظهر الأر�ص 
ّ
نفخت بطن تيامات وت�شب

ة اخللق الأوىل )تك  الياب�شة )خر 14: 21-23(، كما ح�شل يف اليوم الثالث لق�شّ

1: 9(. وعلى تلك الأر�ص الياب�شة يعرب ال�شعب يف و�شط البحر، يف و�شط املوت، 

وعلى وجه الهاوية، اإىل حياة جديدة، يف حني اأّن التّنني وجي�شه ينتهيان غرقى يف 

قلب البحر )خر 14: 26-28(، اإىل حيث ينتمون.

ة خلق تعلن اأّن يهوه  ة ميالد اإ�رشائيل؛ هي ق�شّ ة عبور البحر هي ق�شّ وبالتايل فق�شّ

ّية ل 
ّ
اإىل حياة حر له، ويدعوه  �شعب  اإىل  امل�شتعبد  ال�شعب  اإ�رشائيل ويحّول  يخلق 

"ن�شوء  التكوين حول  �شفر  يدور  ففي حني  اهلل وحده؛  عبادة  ولكن  فيها  عبوديّة 

ة عبور  العامل"، يدور �شفر اخلروج حول "ن�شوء اإ�رشائيل" ك�شعب هلل. وهكذا فق�شّ

ر وخلق ح�شلت وت�شل يف حياة �شعب اهلل يف �شعفه ومنفاه 
ّ
ة تر البحر هي ق�شّ

وعبودّيته، ويف كّل زمان يواجه فيه �شعب اهلل ال�شعف واملنفى والعبوديّة. 

ودعونا ن�شري هنا اإىل اأّن تلك القدرة على و�شف اخلروج كحدث خلق تعود اإىل 

مفهوم اخلليقة يف العامل القدمي والذي يختلف عن مفهومها يف عاملنا اليوم؛ فاخلليقة 

 كما هو املفهوم ال�شائد 
ّ
ة تنتج ب�رًشا، ولي�ص العامل الفلكي

ّ
يف العامل القدمي هي عملي

 ياأخذ �شورة عمل ب�رشّي 
ّ
اإلهي اليوم. واخلليقة يف العامل القدمي كانت ترى كفعل 

ا يف املعركة والنت�شار فيها على ال�رّش واإنتاج اخلليقة 
ً
باأ�شكال خمتلفة، ويتلّخ�ص غالب

 .)Clifford 2002: 348( كنتيجة لذلك النت�شار

خلق  ة  كق�شّ البحر  عبور  ة  لق�شّ املفهوم  هذا  اأّن  اإىل  هنا  ن�شري  اأن  الهاّم  ومن 

مو�شى ومرمي  ن�شيد  اأو  البحر،  فن�شيد  املقّد�ص؛  الكتاب  على  ا 
ً
غريب مفهوًما  لي�ص 

يقرتح  والذي  البحر،  عبور  ة  ق�شّ بعد  مبا�رشة  ياأتي  الذي   ،)21-1  :15 )خر 

كاإله  يهوه  �شورة  يتبّنى   ،14 خر  يف  املوجودة  ة  الق�شّ من  اأقدم  اأّنه  الباحثون 

اأو ريحه ويقدم اخلروج بلغة ت�شبه تلك امل�شتخدمة يف  مقاتل ي�شّق البحر بنف�شه 
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ة )15: 3، 6، 8، 12، 
ّ
و�شف انت�شار بعل على البحر يف الن�شو�ص الأوغاريتي

 .)Patterson 2004: 49; Clifford 2002: 348( )16اأاأ

بالإ�شافة اإىل ذلك، ورغم اأّن اللغة امل�شتخدمة يف و�شف اخلروج وعبور البحر 

تتمحور  ة" 
ّ
"تاريخي لغة  كبري  ب�شكل  هي   ،18-1  :15 خر  با�شتثناء  التوراة،  يف 

حول العامل الب�رشّي، كمو�شى وفرعون وال�شعب، فاإّن اللغة التي ت�شف اخلروج 

تتمحور  اأي  "الأ�شطورة"،  نط  من  لغة  هي  املزامري  بع�ص  يف  اأو  الثاين  اأ�شعيا  يف 

 .)Clifford 2002: 348( "خلق" اخلروج كفعل  ، وت�شف 
ّ
الإلهي العامل  حول 

ودعونا نقول هنا اأّن الإ�شارة اإىل اخلروج يف �شفر املزامري تاأتي عادة يف اإطار "املراثي 

 
ّ
ا يف تلك احلالت كّلها يتم

ً
 تذّكر املا�شي والبكاء عليه. وتقريب

ّ
ة"، حيث يتم

ّ
اجلماعي

 يف بع�ص الأحيان 
ّ
و�شف اخلروج كحدث "خلق" اإ�رشائيل ك�شعب ليهوه، حيث يتم

 يف اأحيان اأخرى تذّكر واحد اأو اثنني من اأبعاده. ولكن 
ّ
تذّكر احلدث بكامله، ويتم

 "تذّكر" اخلروج على اأّنه احلدث املوؤ�ّش�ص )مز 44: 7-14؛ 
ّ
يف كلتا احلالتني يتم

24: 12-17؛ 77: 12-21؛ 80: 9-12؛ 83: 10-13؛ 89: 38-2(، 

.)Clifford 2002: 349-350( ومطالبة اهلل بتجديد اخلروج يف حياة اإ�رشائيل

"تذّكر"  اإىل  تعود  ل  اإ�رشائيل  حياة  يف  البحر  وعبور  اخلروج  ة 
ّ
فاأهّمي وهكذا 

ة يف حياة اإ�رشائيل يف 
ّ
تها احلقيقي

ّ
حدث معنّي يف ما�شي اإ�رشائيل، ولكّنها تاأخذ اأهّمي

ال�شبي واملنفى، حيث يخترب ال�شعب �شعًفا وعبودّية، ويجد نف�شه حم�شوًرا بني بحر 

ة اخلروج وعبور البحر  النهاية وتنانني املوت. يف تلك اللحظة بالذات تكت�شب ق�شّ

تها وتكتب ب�شكلها الذي هي عليه يف التوراة، والتي بدورها تعود كتابتها اإىل 
ّ
اأهّمي

ة اخلروج وعبور البحر  تلك الفرتة )القرنني 6-5 ق. م(. يف تلك اللحظة تعلن ق�شّ

ل�شعب اأّن اهلل قادر اأن ي�شّق بحر النهاية ويقوده يف و�شط املوت وعلى وجه الهاوية 

ا جديًدا له. 
ً
اإىل حياة جديدة فيخلق منه �شعب

ة	عبور	البحر	لنا	يف	ال�رصق	الأو�سط	اليوم خامتة.	ق�سّ

ني 
ّ
اأو ماليني العرباني اأن تخربنا عن عبور مثات اآلف  ة عبور البحر ل تريد  ق�شّ

ة تدث اليوم وكّل يوم، يف عامل ل يزال  يف يوم من الأّيام لبحر حمّدد، لكّنها ق�شّ

مليًئا بالتنانني التي تهّدد وت�شتعبد وت�شطهد ماليني النا�ص، وتنتمي اإىل عامل ال�شيا�شة 

اليوم  لنا  ا  جدًّ وهاّمة  ة 
ّ
حي ة  ق�شّ هي  البحر  عبور  ة  ق�شّ والجتماع...  والقت�شاد 

Issue 55_Ayam Bibliya Book_Clean Final_M1.indd   119 1/25/17   9:43 PM



الق�ّس هادي غنطو�س

120

النهاية وتنانني املوت  اأنف�شنا حما�رشين بني بحر  الأو�شط، جند  ال�رشق  ككني�شة يف 

ا لنا اليوم يف وقت  ة وهاّمة جدًّ
ّ
ة حي ة عبور البحر هي ق�شّ من كّل نوع و�شنف. ق�شّ

بفقدان  فيه  ون�شعر  العبودّية،  اأّيام  اإىل  فيه  ونحّن  ال�شت�شالم،  �شفري  على  فيه  نقف 

 قام ويقوم ب�شّق بحر 
ّ
ة عبور البحر تاأتي لتعلن لنا اأّن اإلهنا هو اإله حي كّل رجاء. ق�شّ

ا جديًدا له تارًكا 
ً
املوت وقيادتنا على وجه الهاوية اإىل حياة جديدة، ويخلق مّنا �شعب

ة عبور البحر تاأتي  تنانني املوت املختلفة تغرق حيث تنتمي يف موطن املوت. ق�شّ

لتدعونا لنثق باأّن احلياة مع اإلهنا اأقوى من كّل �رّش واأمل وموت، واأّن دعوة اإلهنا لنا 

الذي  اإلهنا  اأولد اهلل، ون�شري فيها يف رحلة برفقة  يّة  ّ
فيها بحر نتمّتع  اإىل حياة  هي 

يرافقنا حّتى يف الرّبّية ويقودنا اإىل اأر�ص تفي�ص لبنا وع�شاًل. 

1
اخلريطة	1: اخلرائط املختلفة املقرتحة لرحلة اخلروج من م�رش

بالعتماد على  1

http://myreadingmapped.blogspot.com/2013/02/contradictions-on-exodus-from-
egypt.html
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2
اخلريطة	2: املواقع املختلفة املقرتحة لعبور البحر

)Foster 1997: 398( )اإيلي�س	)اإينوما	البابليّة	اخلليقة	ملحمة	1:	ملحق

اللوح	الرابع

ة تقرتب، ورغم اأّن اأ�شلحتك هذه جمتمعة، تقّدمي 
ّ
)85( رغم اأّن قّوتك الرئي�شي

اإىل احللبة، فاأنا واأنت �شنتبارز مبفردنا.

واأطلقت  �شربها.  وفقدت  ا، 
ً
غ�شب ا�شت�شاطت  ذلك،  تيامات  �شمعت  عندما 

تيامات �رشخة عالية بانفعال �شديد.

ارتعد ج�شدها كّله حّتى الأعماق.

ا لعنته، يف الوقت الذي كان فيه اآلهة احلرب ي�شحذون 
ً
كان يرّدد تعويذته ملقي

اأ�شلحتهم.

http://griffithrealtors.com/land-o-goshen بالعتماد على  2
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تيامات ومردوخ، حكيم الآلهة، اقرتَبا اإىل بع�شهما ا�شتعداًدا للمعركة، وتوّرَطا 

يف القتال، ودخاَل يف العراك.

د �شبكته وطّوقها بها، واأطلق يف وجهها الريح املوؤذية التي كان يحملها 
ّ
ب�شط ال�شي

وراء ظهره.

فتحت تيامات فمها لتبتلعها،

فدفع بالريح املوؤذية بقّوة فلم تتمّكن من اإغالق فمها.

والريح العاتية نفخت بطنها.

وانقب�شت اأح�شاوؤها، ففغرت فاهها ب�شكل وا�شع.

فاأطلق �شهًما اخرتق بطنها، �شطرها يف الو�شط حّتى اأح�شاءها، وطعنها يف قلبها.

ا، ووقف فوقها. قهرها واأطفاأ حياتها، رمى جّثتها اأر�شً

وبعد اأن نحر تيامات، �شّتت قّواتها، وبعرث جمل�شها.

اأّما بالن�شبة اإىل الآلهة املتحالفني معها، الذين تقّدموا مل�شاعدتها،

لينجوا  منفًذا  يجدوا  اأن  وحاولوا  بالفرار،  ولذوا  مذعورين،  ارجتفوا  فقد 

بحياتهم،

 من القب�شة التي اأم�شكت بهم.
ّ
لكن مل يكن هناك مفر

ف�شحبهم و�شحق اأ�شلحتهم.

الأ�شى،  يتمّلكهم  الزوايا،  يف  وقبعوا  ال�رشك،  يف  و�شقطوا  ال�شبكة  يف  وعلقوا 

دين يف الأ�رش. 
ّ
يتحّملون عقابه، مقي

...............................

)127( اأحكم قب�شته على الآلهة الأ�رشى،

عاد اإىل تيامات التي قب�ص عليها.

د على هيكل تيامات، وحّطم جمجمتها بق�شيبه الذي ل
ّ
دا�ص ال�شي

يعرف الرحمة.

ة تملها اأنباًء �شارة.
ّ
وقطع �رشايني دمها، وجعل الريح ال�شمالي

عندما راأى اآباوؤه ذلك ابتهجوا وفرحوا، وقّدموا له عطايا وهدايا.

 ويخلق
ّ
د وراح يتفّح�ص جّثتها، لكي يقطع ال�شكل الوح�شي

ّ
هداأ ال�شي

منه عجائب.
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تنَي ملحق	2:	بع�س	نقاط	املقارنة	بني	الق�سّ
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مردوخ ينفخ تيامات )التّنني/البحر( بريحه 

وي�شّقها يف الو�شط ليخلق النا�ص من دمها.

اأتباع تيامات يقعون يف الأ�رش.

�شيطرة  من  الآلهة  ترير  هو  الهدف 

تيامات )التّنني( وبط�شها.

هدف خلق النا�ص هو اإراحة الآلهة من 

العمل من خالل ا�شتعباد النا�ص لهم.

ملًكا  م��ردوخ  باإعالن  ة  الق�شّ تنتهي 

ًجا على الآلهة والكون. متورَّ

ة	عبور	البحر ق�سّ

التنانني(  )موطن  البحر  ي�شّق  يهوه 

بريحه ليعرب ال�شعب يف و�شطه.

يف  يغرقون  واأتباعه  )التّنني(  فرعون 

البحر.

بط�ص  من  ال�شعب  ترير  هو  الهدف 

فرعون )التّنني( و�شيطرته.

هدف خلق ال�شعب هو تريره واإراحته 

من العمل وقيادته ليعبد يهوه. 

ًجا  متورَّ اإلًها  يهوه  باإعالن  ة  الق�شّ تنتهي 

على ال�شعب.
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