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 عودة للجدوؿ مقدمة سفر أيوب

 
   ينقسـ العيد القديـ إلى أقساـ . ٔ

 أسفار موسى الخمسة -ٔ
 ستير(إ-ر التاريخية )يشوعاألسفا -ٕ 
 النشيد( -األسفار الشعرية )أيوب -ٖ 
 األسفار النبوية -ٗ 

 . ية األسفار الشعريةاوسفر أيوب سفر شعري لذلؾ ُوضع في بد . ٕ
فالسفر كمه قد صيغ شعرًا. والشعر العبراني يختمؼ عف باقي أنػواع  4ٕٗٙمف أوؿ اإلصحاح الثالث وحتى اآلية 

بػػالوزف وال الفافيػػة بػػؿ كػػؿ بيتػػيف أو ثبلثػػة تتشػػابه فػػي المعنػػى فيظ ػػر  مالػػه. ولػػذلؾ فتر مػػة  الشػػعر ف ػػو ال ي ػػتـ
 الشعر العبراني ال تضيع  ماله. 

 ينقسـ السفر إلى: . ٖ
 ٕ، ٔإصحاحات   مفدمة عف ت ربة أيوب -ٔ
 ٖٔ-ٖإصحاحات  حوار بيف أيوب وأصدقائه الثبلثة -ٕ
 ٖٚ-ٕٖات إصحاح رد ألي و عمى أيوب واألصحاب -ٖ 
 ٚ-4ٕٗٔ -ٖٛإصحاحات    كبلـ اهلل أليوب -ٗ 
 ٚٔ-4ٕٗٚإصحاح     الخاتمة -٘ 

ف ب ل ػاـ مػف  . ٗ السفر يحوي حػوارًا بػيف شخصػيات السػفر، واػذا الحػوار لػيس اػو كػبلـ اهلل نفسػه ولكنػه مػدو 
أي أصػػػحاب ا ( ألن ػػػا تعبػػػر عػػػف ر 4ٕٗٚ+  4ٖٕٛاهلل. وبعػػػض ففػػػرات مػػػف الحػػػوار أظ ػػػر اهلل عػػػدـ رضػػػا  عن ػػػا )
. ، ف كذا يفكر البشر ونستنتج الخطأ مما قيؿ ونتعمـ الشخصي وقد أخطأوا في أرائ ـ اذ ، ولكن ا ذكرت لمنفعتنا

واػذا ال يتعػارض مػع أف  ، لذلؾ ال ي ب أف تستخدـ كؿ آيات السفر كما لو كانت تعبػر عػف إرادة عمويػة مفدسػة
( فسػػفر التكػػويف مػػوحى بػػه مػػف الػػروح الفػػدس 4ٕٔٔط بػػٕ+ 4ٖٙٔتػػي ٕالسػػفر مكتػػوب بػػوحي مػػف الػػروح الفػػدس )

 ولكػػف ورد فػػي سػػفر التكػػويف عمػػى لسػػاف الحيػػة أقػػواؿ ال يوافػػؽ عمي ػػا اهلل مثػػؿ الػػف تموتػػاا وسػػم  اهلل بكتابػػة أقػػواؿ
الحية لنستفيد مف معرفتنا بكذب ا والدليؿ موت آدـ وحواء عكس ما قالته الحية. وبنفس المنطؽ سم  اهلل  )إبميس(
 ة أقواؿ أيوب وأصدقائه رغما عف أن ا خاطئة لنستفيد. بكتاب
ن ػػا أيػػوب أو ألي ػػو ثػػـ صػػاغ ا أحػػداـ والفصػػة كم ػػا قصػػة حفيفيػػة حػػدثت ودو   أيػػوب نػػاف ً حػػًا  قيقيػػاً  . ٘

كػػاف موسػػى اػػػو الػػذي صػػاغ ا شػػػعرًا حػػيف و ػػد الفصػػػة  غالبػػاً شػػعرًا بعػػد ذلػػؾ ليسػػػ ؿ حفظ ػػا واإلسػػتفادة من ػػػا، و 
ف كاف يرعى غنـ حميه يثروف المدياني. ودليؿ أف أيوب كاف شخصًا حفيفيًا وليس خياليًا أف معروفة ومتداولة حي

( وال يعفػؿ أف 4٘ٔٔ(. واكذا ذكر  يعفوب في الع د ال ديد )يػع 4ٔٗٗٔحزقياؿ أورد إسمه مع نوح ودانياؿ )حز 
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براانًا عمى رحمػة اهلل. فضػبًل الرسوؿ الذي يكتب بوحي إل ي يستش د بأمر وامي وي عمه مثااًل لمصبر ويأتي به 
عػف ذكػر أسػػماء األشػخاص واألمػػاكف وعػدد األوالد وثػروة أيػػوب قبػؿ وبعػػد الت ربػة بػؿ أسػػماء بعػض أوالد . نفػػوؿ 

 اذا ردًا عمى مف يتصور أف قصة أيوب قصة خيالية كتبت أل ؿ التعميـ والت ذيب. 
براايـ أي قبؿ إبػراايـ. وانػاؾ مػف يضػع او عاش في الزمف بيف نوح و  -4الزماف الذي عاش فيو أيوب . ٙ ا 

ولكػػف مػػف المؤكػػد أف ، واػػذا اػػو األدؽ فبمػػدد الشػػوحى غالبػػا مػػف أوالد شػػوح بػػف إبػػراايـ . الػػزمف بعػػد اػػذا بفميػػؿ 
أحداث الفصػة قػد وقعػت قبػؿ خػروج بنػي اسػرائيؿ مػف مصػر. ونسػتدؿ عمػى اػذا مػف عمػر أيػوب الػذي يػر   أنػه 

. ومف عدد أوالد  يستدؿ أف عمر  وقػت الت ربػة 4ٕٗٙٔسنة بعد ت ربته  ٓٗٔف و قد عاش  ٔسنة ٕٓٓتعدى الػ
سنة بدليؿ أف كؿ ما ضاع مف أيوب إستعاد  مضاعفًا )مف أمبلكه(  ٓٚسنة ويفوؿ البعض  ٓٙلـ يكف أقؿ مف 

ة ففاؿ البعض أف عمر  بعد الت ربة كاف ضعؼ عمر  قبؿ الت ربة. ونستدؿ عمى فترة حياة أيوب أيضًا مػف طريفػ
. 4ٜٕٔٗتفػدير ثروتػػه بعػدد مواشػػيه واػي عػػادة قديمػة وكػػذلؾ مػػف عػادة الكتابػػة بػالنفر فػػي الصػخر والمػػذكورة فػػي 

وأيضػػًا كػػاف أيػػوب منتميػػًا لؤلبػػاء البطاركػػة )كػػاف رئػػيس العائمػػة اػػو كػػااف العائمػػة، يفػػدـ الػػذبائ  عػػف أفػػراد عائمتػػه( 
ج. وأيضًا فبل ُيذكر مف العبادات الوثنية سوى عبػادة وكاف اذا قبؿ الك نوت البلوي الذي أسسه موسى بعد الخرو 
 األفبلؾ السماوية )الشمس والفمر( واي مف أقدـ العبادات. 

سػحؽ ويعفػػوب ومػف ثػػـ نسػػؿ  . ٚ ُيظ ػر سػػفر أيػوب أف اهلل فػػي الع ػد الفػػديـ لػـ يفصػػر تعاممػػه عمػى إبػػراايـ وا 
مع كؿ نفس تفية تطمبه فأيوب لـ يكػف ي وديػًا  يعفوب أي الشعب الي ودي ففط، بؿ اهلل كاف يظ ر نفسه ويتعامؿ

لػـ يكونػوا ي ػودًا اػؤالء  ي بػارؾ ابػراايـ ،ذوال مف نسؿ يعفوب. واكذا أصدقاء أيوب وألي و، بؿ وممكػي صػادؽ الػ
(. 4ٕٖٓلكن ـ عرفػوا اهلل وآمنػوا بػه وعاشػوا أتفيػاء. وبػنفس المنطػؽ ن ػد أف اهلل كػاف يكمػـ أبيمالػؾ فػي الحمػـ )تػؾ 

اتـ اهلل ستخدـ اهلل بمعاـ النبي األممي وا   بخبلص نفوس شعب نينوى الوثنييف ودعااـ لمتوبة بواسطة نبيه يوناف وا 
 (. ٕٗ-ٕٕفنطؽ بنبوات ع يبة عف المسي  )عد

مكانياتػػه  . ٛ كػػاف أيػػوب ر ػػبًل كػػامبًل ومسػػتفيمًا. ولكػػف كممػػة كامػػؿ تعنػػي كمػػااًل نسػػبيًا بالنسػػبة إلػػى ظروفػػه وا 
ََ سوى اهلل فال ميع زاغوا وفسدوا. . . رو وعصر  و يرانه. وال   . 4ٖٕٔيو د مف او كامؿ كمااًل مطمفًا

 فإذا ناف أيوب رجبًل نامبًل فما سبب تجربتو؟  . ٜ
(. لذلؾ حورب بالبر الذاتي. وأراد اهلل ب ذ  الت ربة أف ينفيه 4ٖٕٔأيوب كاف ر بًل بارًا ويحس في نفسه أنه بار )

وترؾ الشيطاف ي ربه وذلػؾ لمنفعتػه. الشػيطاف كػاف يريػد إسػفاطه أمػا اهلل فكػاف يفصػد  وين يه. فاهلل سم  أف يذله
( ٕ ( إعطاء مثااًل لمصبرٔ إصبلح عيوب أيوب الناشئة عف البر الذاتي واناؾ فوائد ثانوية ل ذ  الت ربة واي

وبسػماح  ن ػا اداة تأديػبأظ ار عداوة الشياطيف لمبشر مف اوالد اهلل. وكيؼ اف اهلل يعتبر حروب الشيطاف ضدنا إ
 . منه

ونرى خطية البر الذاتي عند أيوب في كبلمه مع أصحابه ومف ش ادته لنفسه، ومف كػبلـ ألي ػو عنػه، ومػف كػبلـ 
او تصو ر بؿ  اهلل عف أيوب. فأيوب تصور أنه يفترب مف اهلل لو أثبت بر  ولـ يف ـ كيؼ يفؼ كخاطئ أماـ اهلل.

                                                 
1
 هذا السن يماثل سن تارح أبو إبزاهيم 
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ستذنب اهلل فحسب نفسه أبػر مػف اهلل )اهلل أخطأ فى أحكامه ضد  ب أف  4ٔ  ٖ٘ينما او لـ يخطئ ، فبرر نفسه وا 
بينمػا (. ٙ،  4ٕٚ٘قاؿ أيوب احتى أسمـ الروح ال أنزع كمالي عني، تمسكت ببري وال أرخيها )و  ( .4ٔٚ  ٖٙ+ 

فريسػػي لػػـ ( واهلل ينسػػب لمبلئكتػػه حماقػػة. فال4ٖٖٙٔيفػػوؿ الكتػػاب اكانػػت طػػريف ـ أمػػامي كن اسػػة الطامػػثا )حػػز 
اكذا تبررت المػرأة الخاطئػة . تبرر ألنه إعترؼ بخطيته وطمب الرحمة  ففد العشار، أما يتبرر مع أنه يفعؿ البر 

ولػـ يتبػرر الفريسػي الػذي أولػـ الوليمػة ، التي مسحت قػدمي المخمػص بشػعراا حينمػا سػفطت دموع ػا عمػى قدميػه 
 لممخمص ألنه شعر ببر . 

وب أو ألي و الفصة نثرًا ثػـ صػاغ ا أحػداـ شػعرًا بعػد ذلػؾ، وربمػا صػاغ ا موسػي ف أيدو   -4ناتب السفر . ٓٔ
، واألغمب موسى الذى ت ذب بكػؿ حكمػة المصػرييف وتربػى فػى قصػر الممػؾ  شعرًا او أو أحد ر اله بعد الخروج

( واػي مػف 4ٔٔحيف كاف موسى يرعػى غػنـ حميػه يثػروف. فأحػداث الفصػة حػدثت فػي اعػوصا ) ( ،4ٕٕ  ٚ)أع
ولكػف  . د آدوـ وأصحاب أيوب مف العرب الساكنيف في اذ  المنطفػة فاألحػداث عربيػة حػدثت فػي بػبلد العػربببل

ومتػػأثر  ، لي وديػػة تشػػع مػػف الكممػػات، والكاتػػب أيضػػًا مثفػػؼ بالثفافػػة المصػػريةايتضػػ  أف الكاتػػب ي ػػودي والثفافػػة 
آ  فػػي مصػػر مثػػؿ وصػػؼ فػػرس (. ويصػػؼ مػػا ر 4ٖٗٔبػػال و الػػذي عاشػػه فػػي مصػػر ف ػػو يػػتكمـ عػػف األارامػػات )

( وممػػػا يػػػدؿ عمػػػى الثفافػػػة المصػػػرية لمكاتػػػب حديثػػػه عػػػف طػػػائر 4ٗٔٔ+ 4ٗٓ٘ٔالبحػػػر )سػػػيد قشػػػطة( والتمسػػػاح )
( ليدلؿ عمى طوؿ العمر. Phoenix( )ٔٛ4ٕٜالسمندؿ أو ما يعرؼ بالعنفاء) او طائر السمندؿ واو ما يسمى 

سػنة ثػـ  ٓٓ٘خرافػي ظػف قػدماء المصػرييف أنػه يعمػر فطائر السمندؿ أو العنفػاء اػو أسػطورة مصػرية عػف طػائر 
ية، بؿ ينبعث واو أشد مػا يكػوف  مػااًل. )قػاموس المػورد تحػت ايحرؽ نفسه وينبعث ثانية مف رماد  واكذا ببل ن 

PHOENIX  فن د انا الكاتب يستخدـ األسػاطير المصػرية والخيػاؿ المصػري عػف طػائر العنفػاء حػيف أراد أف .)
ي يعمراػػا اإلنسػػاف )كمػػا يفعػػؿ اآلف إنسػػاف العصػػر الحػػديث حػػيف يفػػوؿ فػػبلف سػػريع مثػػؿ يصػػور طػػوؿ المػػدة التػػ

الصػػاروخ. ف ػػي أمثمػػة مػػف واقػػع الحيػػاة أو الثفافػػة المعاصػػرة(. واكػػذا إسػػتخدـ الشػػاعر العبرانػػي مثػػااًل مصػػريًا عػػف 
صفه لمتمسػاح ولكػف حيواف يسمى لوياثاف واو حيواف اائؿ  بار، ربما كاف التمساح بؿ او أقرب ما يمكف في و 

الخياؿ الشعري المصري أضاؼ له بعض األوصاؼ المخيفة فصػارت صػورة لوياثػاف اػي صػورة مخيفػة لمتمسػاح 
 (. ٔٗأضيؼ عمي ا أوصافًا خيالية عمى ما ُيعرؼ عف التمساح مف قوة )إصحاح 

طػػائر العنفػػاء يشػػير إشػػارة وألف السػػفر مػػوحى بػػه مػػف اهلل فػػاهلل سػػم  بو ػػود اػػذ  التشػػبي ات ليشػػرح أفكػػارًا معينػػة. ف
بعػػػد أف يتحػػػوؿ  سػػػـ اإلنسػػػاف إلػػػى تػػػراب بػػػؿ يفػػػوـ أ مػػػؿ وأب ػػػى وأكثػػػر إشػػػراقًا.  ، واضػػػحة لمفيامػػػة مػػػف األمػػػوات

والسػػفر بػػدأ بحسػػد الشػػيطاف وينت ػػي السػػفر بوصػػؼ لوياثػػاف رمػػزًا لمشػػيطاف  .ولوياثػػاف ال بػػار اػػذا يشػػير لمشػػيطاف
ؿ التي عانى من ا أيوب بسبب حسد الشيطاف وبفوتػه ال بػارة. ثػـ ن ػد فػي وقوته المخيفة المدمرة، وقد رأينا األاوا

(. ٕ، 4ٗٔٔيػة السػػفر قػػوؿ اهلل المطمػػئف لمبشػرية اأتصػػطاد لوياثػػاف بشػػص. . . . . أتضػع أسػػمة فػػي خطمػػها )ان 
(. ٖ، ٕ، 4ٕٓٔومػػف المف ػػوـ أف اإلنسػػاف ال يسػػتطيع اػػذا، لكػػف اهلل يسػػتطيع ف ػػو الػػذي قي ػػد إبمػػيس بسمسػػمة )رؤ 

يػة السػفر افاهلل وافؽ عمى ذكر أوصاؼ لوياثاف اذ  واي أوصاؼ مصػرية ليشػرح قػوة إبمػيس وليعطينػا ثفػة فػي ن 
يحػػول ـ اهلل لخيػػر  أنػػه وحػػد  لػػه السػػيطرة عميػػه وأنػػه خاضػػع لسػػيطرته فممػػاذا الخػػوؼ منػػه، بػػؿ كػػؿ حسػػد  و نونػػه
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سػػتخدـ اهلل حسػػد ؿ حسػػد  ضػػد أيػػوب لصػػال  أيػػوب فنفػػا  مػػف بػػر  الػػذاو  اإلنسػػاف كمػػا حػػ تى ليكػػوف أكثػػر كمػػااًل. وا 
 ر أف ُيْصَمْب المسي  لتخمص البشرية. إبميس ضد المسي ، ومؤامرات إبميس، الذي دب  

السفر يشرح فكرة عف الفيامة )في موضوع طائر العنفاء. وعدـ تضاعؼ أوالد يعفوب فأوالد  فػي السػماء  . ٔٔ
وردت عمى ألسنة أيػوب وأصػحابه لتشػير إشػارة بااتػة إلػى الفيامػة(  مازالوا أحياء. . وبعض الكممات األخرى التي

ومف الواض  أف فكرة الفيامة غير واضحة تمامًا بؿ اي مختمطة بأفكار أخرى عف فناء اإلنساف بعد موته، ففكرة 
أيػوب ر لتػرى المف ػوـ المضػاد لمفيامػة(. فػ ذا عب ػ ٗٔ-4ٔٗٓٔالفيامة كانت غير واضحة في الع د الفػديـ )را ػع 

ذا تكمػـ مسػوقًا مػف الػروح الفػدس يعبػر كبلمػه  عف أفكار  ف و ال يرى الفيامة بػؿ يػرى فنػاء اإلنسػاف بعػد المػوت، وا 
 عف الفيامة، لذلؾ قمنا أنه ال ي ب أف نتعامؿ مع كؿ كممة وردت في اذا السفر عف أن ا تعبر عف فكر اهلل. 

( ف ػػػػـ يشػػػػفعوف فػػػػي البشػػػػر ٕٗ، 4ٕٖ ٖٖ+ 4٘ٔ)يشػػػػرح السػػػػفر فكػػػػرة عػػػػف شػػػػفاعة الفديسػػػػيف والمبلئكػػػػة  . ٕٔ
 ية السفر تشفع أيوب عف أصحابه ليفبم ـ اهلل. اليست يب اهلل صبلة البشر. وفي ن 

واهلل يسػػم  ب ػػذا لينفػػي اإلنسػػاف  ، يشػػرح السػػفر أف غػػرض الشػػيطاف أف ي ػػرب اإلنسػػاف لي ػػدؼ عمػػى اهلل . ٖٔ
 ويتزكى باألكثر. 

ساسػػية التػػي تشػػاؿ ذاػػف البشػػر واػػي الفضػػاء والفػػدر، وطػػرؽ اهلل فػػي يبحػػث سػػفر أيػػوب فػػي الفضػػية األ . ٗٔ
 معاممة اإلنساف وي يب السفر عف أسئمة اامة بطريفة المناقشة. 

اؿ يمكف لئلنساف أف يمارس عبادته هلل عف حب نفي منز  عف النفعية، أي اػؿ يمكػف لئلنسػاف أف يعبػد  -أ
بأف ظػؿ يعبػد اهلل بػالرغـ مػف خسػارته الماديػة بػؿ قد أثبته أيوب  اهلل حتى لو لـ يكف قصد  اإلنتفاع المادي، واذا

 وأوالد  أيضًا. 
اؿ تنسب األعماؿ التي إصطم  عمى تسميت ا شرًا يصيب اإلنساف، ألي مخموؽ آخػر سػوى اهلل. فمػوت  -ب

لشػػر ال نفبػػؿا أوالد أيػػوب وخسػػارته الماديػػة تسػػمى شػػرًا أصػػابه ولكػػف أيػػوب نسػػب ا هلل اأالخيػػر نفبػػؿ مػػف عنػػد اهلل وا
. لذلؾ فاإلنساف المسػيحى ال يو ػد فػى قاموسػه كممػة إسػم ا مصػيبة أو كارثػة ، فػاهلل إل نػا صػانع خيػرات ( 4ٕٔ)

وليس صانع شرور. واو يحوؿ ما نظنه شرا إلى خير لصالحنا افكؿ األشياء تعمؿ معا لمخيػر لمػذيف يحبػوف اهللا 
كف ف منا أن ػا بسػماح مػف اهلل وتحػت سػيطرته والت ػارب التػي وف منا أف الشيطاف او المتسبب في اذا الشر ول. 

  .ولصال  اإلنساف يسم  ب ا محدودة
ختبػار أو كحكػـ عمػى مػدى صػبلح اػذا إاؿ الظروؼ الخار ية التي يعاني من ا شخص تؤخذ عمى أن ا  -حػ

 الشخص؟ واإل ابة قطعًا االا ألف أيوب كاف بارًا ورغمًا عف اذا تألـ واكذا المسي . 
 اؿ يمكف إلنساف دوف معونة إل ية أف يفحص ويف ـ أحكاـ اهلل؟ قطعًا ال.  -د
 اؿ اإلنساف الصال  التفي يضمف أف يعيش ببل أي ت ارب أو ضيفات ضامنًا كؿ الخيرات الزمنية المادية.  -اػ

ي كمماتػػه أنػػه مشػػكمة أيػػوب كمػػا قمنػػا أنػػه كػػاف بػػارًا فػػي عينػػي نفسػػه فبلزمتػػه أفكػػار البػػر الػػذاتي ونبلحػػظ فػػ . ٘ٔ
أصػاغري أيامػًا  يشعر أنه ببل خطية ويتبااى بحسناته، بؿ نشعر في كبلمه أنه داخمه فكر الكبرياء اضػحؾ عمػي  

لػذلؾ  . (. بػؿ تحػدى اهلل أف ي ػد لػه خطيػة4ٔ  ٖٓالذيف كنت أسػتنكؼ مػف أف أ عػؿ أبػائ ـ مػع كػبلب غنمػيا )
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شػفى ظ ػر خطيتػه فػى الخػارج فيعرف ػا ويتػوب عن ػا فيُ سم  اهلل بأف تضاطه الت ارب حتى ال ي مؾ وذلؾ حتػى ت
، فالت ربة ليست لكى يعػرؼ اهلل مػا فػى داخمػى ف ػو فػاحص الفمػوب والكمػى ، لكػف لكػى أعػرؼ أنػا أخطػائى  من ا

. لذلؾ نف ـ أف الخطية الدفينة التي ال يشعر ب ا صاحب ا اي كالػدمؿ المممػوء اصػديدًاا لػو تُػِرؾ ولكى أتنفى من ا
ة )الصػديد( ويصػب  ال ػرح نظيفػًا فيشػفى صػاحبه، ولكػف ؿ لتخػرج الِمػد  م  ه والطبيػب يضػاط عمػى الػدموت صاحبي

الضاط مؤلـ ولكف فائدته اي حيػاة الشػخص. فظػؿ اهلل يضػاط عمػى أيػوب وأيػوب يصػرخ مػف األلػـ واهلل يضػاط 
( وب ػذا ٙ-4ٕٗٔ( ثػـ )4ٗٓٗوأيوب يصرخ حتى أصب  الداخؿ نظيفًا ففاؿ أيوب. ااا أنػا حفيػر فمػاذا أ اوبػؾا )

 ُشفي أيوب. 
يتض  مف السفر أف اإليماف ب لػه واحػد سػرمدي قػادر غيػر محػدود، خػالؽ الكػؿ المنظػور وغيػر المنظػور  . ٙٔ

ولػـ يكػف مفصػورًا عمػى الي ػود. ونف ػـ أف اإليمػاف بػاهلل  ،او إيماف كاف منتشرًا بيف العػرب وفػي كػؿ مكػاف بالتػالي
إرتػداد لػبعض الشػعوب أو معظم ػا. ولكػف اهلل ال يبفػي نفسػه بػبل شػااد ف ػا نحػف  الواحد كاف اػو السػائد ثػـ حػدث

نرى في ببلد العرب وبػبلد أدوـ أنػاس قديسػوف يتفػوا اهلل ويعبدونػه مثػؿ أيػوب وأصػحابه األربعػة. ونػرى فػي نينػوى 
 شعبًا تائبًا. 

 الخبلؼ الذي ظ ر في الحوار بيف أيوب وأصحابه يتمخص في مبدأيف . ٚٔ
نػه لػػـ يرتكػب أثامػػًا يسػتحؽ مع ػػا اػذ  المصػػيبة، وظػػؿ أأف المصػػيبة التػي ُنكػػب ب ػا ال يسػػتحف ا إذ  -4أيػػوبمبػدأ 

 أيوب يدافع عف مبدأ  اذا. 
أف اهلل ال يسم  بأف تحؿ المصػائب بػاألبرار وأف أيػوب إف لػـ يكػف شػريرًا لمػا حمػت عميػه نفمػة  -4مبدأ األح اب

أيػػوب اػذا ظػػؿ تفكيػرًا شػػائعًا، أي أف النكبػات تحػػؿ باألشػرار كفصػػاص اهلل لػذلؾ عميػػه أف يتػوب وتفكيػػر أصػحاب 
ولذلؾ سأؿ التبلميذ السيد عف المولود أعمى امف أخطأ اذا أـ أبوا  حتػى رتكبت. إعف خطية أو خطايا سبؽ أف 

 ( والتبلميذ تصوروا أف الخطية البد ل ا مف عفاب حتى ولو أصاب األبناء. 4ٜٕولد أعمىا )يو 
حتمػاؿ أيػوب  ورأينػا بعػد ذلػؾ أالـ المسػي  واػو بػبل خطيػة. الـ،لسػفر يوضػ  أف البػار قػد تصػيبه األولكف اذا ا وا 

 وصبر  كانا مصدر تعزية لمكثيريف مف المتألميف عبر العصور. 
 أقواؿ أصحاب أيوب اآلتي4 نبلحظ في . ٛٔ
مػع عبيػد  األتفيػاء بصػور متعػددة أف ب ا أراء روحية سديدة كثيرة  دًا. واذ  ناشئة مف أف اهلل كاف يتكمـ  -أ

 ٙ، 4ٕٔ٘من ػا الػرؤى واألحػبلـ. . الػل قبػػؿ أف يكػوف انػاؾ كتػاب مفػدس ودليػػؿ اػذا أف بػولس الرسػوؿ فػي عػػب 
وبيف أقواؿ األنبياء في  4٘ٛٔ. ون د تطابفًا بيف أي 4٘ٚٔيتكمـ عف تأديب الرب ألحبائه والكبلـ مأخوذ مف أي 

(. فػػ ذا كػػاف الع ػػد ال ديػػد يفتػػبس مػػف 4ٖٜٔكػػو ٔمػػع  4ٖ٘ٔرف أي . )قػػا4ٙٔ+ اػػو 4ٖٕٜٕ+ تػػث 4ٖٕٓٙش إ
 سفر أيوب ف و سفر إل ى بوحى مف الروح الفدس. 

كانػػت انػػاؾ أراء خاطئػػة ألصػػدقاء أيػػوب واػػذ  نشػػأت مػػف محػػاوالت ـ البشػػرية فػػي تطبيػػؽ أقػػواؿ اهلل عمػػى  -ب
لتطبيؽ ، ببساطة ألنه ال يعرؼ ما ، ف ـ كاف ل ـ معمومات صحيحة عف طرؽ اهلل ولكف كاف خطأاـ فى ا أيوب

. واهلل غضػب مػف معمومػات ـفػى ضػوء  حػاولوا إلصػاؽ ت مػة الشػر بػأيوبقػد اـ فن ػد. فى باطف اإلنسػاف إال اهلل 
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محػاوالت ـ اػػذ . اػـ ف مػػوا مػػف اهلل أف الشػر لػػه عفوبتػػه وحػاولوا بمػػا ل ػػـ مػف معمومػػات روحيػػة تطبيػؽ المبػػدأ عمػػى 
، ول ػذا السػبب كيػؼ لنػا أف  وب. واػذا اػو الػنفص البشػري فػي إدراؾ إعبلنػات اهللأيوب، وأنه شػرير بمػا أنػه منكػ

. فأصػػحاب أيػػوب لػػـ يمحظػػوا (4ٔٙ  ٕنػػديف إنسػػاف بينمػػا أنػػه ال يعػػرؼ غيػػر اهلل سػػرائر النػػاس ويػػديف عمي ػػا )رو
البشرية وما أ  ؿ الـ اهلل، بؿ اـ في غرور ظنوا أن ـ قادريف أف ي دوا تبريرًا لكؿ أسباب األ خضوع أيوب إلرادة

 (4ٖٖٔٔاإلنساف بكؿ طرؽ اهلل )رو 
كانت خطة أصحاب أيوب أف يدينو  ويثبتوا له شر  ليفدـ توبة فيصف  عنه اهلل، واـ غالبًا كانوا قد اتففوا  -حػ

عمػػى اػػذا معػػًا. ولػػـ يكػػف أيػػوب فػػي حا ػػة لمػػف يدينػػه واػػو فػػي اػػذا الوضػػع المػػؤلـ بػػؿ لمػػف يعطيػػه كممػػة مشػػ عة 
ت مػػو  فػػي نزااتػػه مػػع اهلل فصػػرخ فػػي ـ إت كممػػات أصػػحابه سػػببًا فػػي زيػػادة آالمػػه، خصوصػػًا حينمػػا معزيػػة، فكانػػ

 (4ٕ ٙٔي أامعزوف متعبوف كمكـا )
تػػدخؿ  ، نت ػػى الحػػوار بػػيف أيػػوب واألصػػحاب الثبلثػػة إلػػى طريػػؽ مسػػدود فكػػؿ مػػن ـ تشػػبث برأيػػهإبعػػد أف  -د

و تكمػـ اهلل لػػيحكـ ويػديف فكػػاف ألي ػو كسػػابؽ هلل كمػا كػػاف ألي ػو فػي الحػػوار كفاضػي أداف كػػبل الطػرفيف. وبعػػد ألي ػ
المعمػداف سػػابفًا لممسػي . وكانػػت كممػات ألي ػػو قػد أعػػدت قمػوب ال ميػػع إسػتعدادًا لسػػماع اهلل. وكػاف ممخػػص كػػبلـ 

 . والتكميؿ الـ قد تكوف بسماح مف اهلل لمتأديبألي و أف األ
( بؿ يزيد بولس الرسوؿ اأف خفة ضيفتنا الوقتية تنشئ 4ٕٔ٘مف وـ ألي و او مف وـ الع د ال ديد )عب   . ٜٔ

 (. 4ٜٕٔ(. بؿ صار األلـ ابة مف اهلل )في 4ٗٚٔكو ٕلنا أكثر فأكثر ثفؿ م د أبديًاا )
روعة قصة أيوب أف سفرًا بأكممػه يػدور حػوؿ إاتمػاـ اهلل بشػخص واحػد أممػي. إذًا اػي قصػتي وقصػتؾ.  . ٕٓ

وعميػؾ. وروعػة السػفر أيضػًا فػي أننػا نػرى أف  وال زاؿ الشػيطاف يشػتكي عمػي   فاهلل ال يزاؿ ي تـ بػي وبػؾ شخصػيًا،
لػػػت لػػػى العفوبػػػة خبلصػػػا امكائػػػد وحسػػػد الشػػػيطاف ضػػػدنا يحول ػػػا اهلل لخيرنػػػا ف ػػػو صػػػانع خيػػػرات.  )الفػػػداس  ا حو 

 الارياورى(
 

 أيوب رمز لمسيد المسي  . ٕٔ
 المسي  ببل خطية أيوب كاف ر بًل بارًا كامبًل )نسبيًا(

 الشيطاف حسد المسي  و ربه تعرض أيوب لحسد الشيطاف وت ربته
 وصمت الت ارب حتى صمب المسي  وصمت الت ارب لممرض الرايب وموت األبناء 

 المسي  تخمى عنه حتى تبلميذ  (ٗٔ، 4ٜٖٔٔتخمى أصحابه عنه أثناء ت ربته )أي 
 (4ٕٙٚٙواكذا المسي  )مت  (4ٖٓ٘ٔبصفوا في و  ه )أي 

وعمى الصميب  .إنتصر المسي  في الت ربة عمى ال بؿ أيوب عمى ت ربته ولـ ي دؼ عمى اهللإنتصر 
 إنتصر عمى إبميس

 المسي  أخمى ذاته آخذًا صورة عبد أيوب بعد م د  صار في حالة حفيرة
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 المسي  بعد الفيامة صعد لمسماء بعد الت ربة عاد أيوب لم د 
و حصػػػؿ أيػػػوب عمػػػى ضػػػعؼ مػػػا كػػػاف لػػػه والضػػػعؼ اػػػ

نصػػػيب البكػػػر فػػػي الميػػػراث لػػػذلؾ كػػػاف نصػػػيب يوسػػػؼ 
 رمز المسي  الضعؼ )أفرايـ و منسى بداًل مف يوسؼ(

المسػػػي  صػػػار بػػػاكورة الراقػػػديف وصػػػار بكػػػرًا بػػػيف إخػػػوة 
 كثيريف ليعطي إخوته الميراث

 المسي  اآلف يشفع فينا أماـ اآلب شفع أيوب في أصدقائه
 ع ُصمب خارج أورشميـيسو  آالـ أيوب  عمته يرتمي خارج المدينة

 (4ٖٕ٘ال صورة له وال  ماؿ. . . )أش  (4ٕٕٔالمه لـ يعرفه أصحابه )أفي 
المه تفرأ الكنيسة سفر أيػوب يػـو أربعػاء البصػخة ويسػمى أربعػاء أوبسبب أف أيوب كاف رمزًا لممسي  في  . ٕٕ

لتعطػي الفػراءة فػي اػذا السػفر خػبلؿ أيوب. فأيوب رمػز لممسػي  المتػألـ. ونفػرأ فػي الصػوـ الكبيػر كثيػرًا مػف أيػوب 
نسحاؽ في الروح. وتُ   د له الكنيسة الفبطية في أوؿ توت. ي  عَ الصوـ تذلبًل في العبادة وا 

 أيوب يتنبأ عف المسيح . ٖٕ
  يصػال  بػيف اهلل واإلنسػاف الػيس بيننػا صػالِ المه إنفتحت عيني أيوب ليػرى مػف بعيػد، أو ليشػت ي و ػود مُ أخبلؿ 

( واػػذا التسػػاؤؿ ظػػؿ معمفػػًا فػػي 4ٔٗٗٔ(. وتسػػاءؿ إف مػػات ر ػػٌؿ أفيحيػػا )4ٜٖٖعمػػى كمينػػاا )مصػػال  يضػػع يػػد  
الع د الفديـ حتػى أتػى ذاؾ الػذي اػو مشػت ى األ يػاؿ ليعطػي حيػاة لمػف مػاتوا بعػد أف صػالح ـ مػع أبيػه. وصػار 

أنا ففد عممػت أف وليػي . بؿ صرخ أيوب قائبًل عنه اأما 4ٜٔٙٔل ـ شاادًا وشفيعًا في األعالي كما رآ  أيوب في 
(. وألف ولينػا حػي ف ػو سػيحيينا بعػد أف نمػوت وبػدوف  سػدنا اػذا الػذي 4ٜٕٔ٘حٌي واآلخر عمػى األرض يفػوـا )

المػه إنفتحػت عينػا  ورأى مػالـ يػرا  غيػر  مػف األصػحاء، ولػذلؾ يفػوؿ معممنػا أ( فأيوب في 4ٜٕٔٙمات نرى اهلل )
(. فػأيوب صػار نبيػًا يػرى المسػتفبؿ 4ٕٔفػي ت ػارب متنوعػة )يػع  يعفوب اإحسبو  كؿ فرح يا إخوتي حينما تفعػوف

حينما قبؿ اآلالـ بصبر. واكذا ف ف قبمنا الصميب الموضوع عمينػا وصػارت لنػا مػع المسػي  شػركة الصػميب تنفػت  
 أعيننا فنرى ما ال يرا  األصحاء لذلؾ اشت ى الفديسوف الت ارب. 

ر عمػى م ػد اهلل تنفػت  عينػا  اػو اآلخػر ويػرى اػذا الوسػيط أي مف ناحية أخػرى ن ػد ألي ػو المػؤمف الايػو  . ٕٗ
( فكمػػا أف شػػركة اآلالـ والصػػميب تفػػت  األعػػيف اكػػذا اإليمػػاف الفػػوي ومعرفػػة اهلل الحفيفيػػة تفػػت  4ٖٖٖٕالمسػػي  )
 األعيف. 

إلػػى  أخيػػرًا نفػػوؿ أف حيػػاة أيػػوب اػػي ممحمػػة ممتمئػػة مػػف معانػػاة أنػػاس اهلل الفديسػػوف حتػػى يػػأتي ب ػػـ اهلل . ٕ٘
بالنسبة ألوالد اهلل بؿ او طريؽ لمكمػاؿ الكماؿ الحفيفي، ونف ـ مف قصة أيوب أف األلـ ليس عفوبة عمى الخطية 
وبالت ػارب المريػرة تنفػت  عيوننػا فنعػرؼ ، بالنسبة ل ـ. لفد أمر المبلؾ طوبيا أف يمس  بالمرارة عيني أبيه لتنفػت  

ون ػػد اػػذا  نفيػػاء الفمػػب ألن ػػـ يعػػاينوف اهللا واػػذا اػػو طريػػؽ الكمػػاؿ.العيػػوب التػػي فينػػا فنتنفػػى ونػػرى اهلل اطػػوبى أل
ومػف المؤكػد أف  ( .ٚٔ،  4ٔٙ  ٔٔالمف وـ عند طوبيا ، إذ أدرؾ أف األالـ التى عانى من ػا كانػت لمتأديػب )طػو

لػػى فػػي السػػماء عمػػى كػػؿ الت ػػارب التػػي سػػم  اهلل ب ػػا أف تفػػع لػػه، ف ػػى التػػى أتػػت بػػه إ أيػػوب يشػػكر اهلل اآلف واػػو
 السماء.



 (المقدمة) سفر أيوب

 

 
9 

 الـ لنشبه المسي . ( ليشاب نا في كؿ شئ . ويكممنا باأل4ٔٓ ٕالـ )عب اهلل يكمؿ المسي  باأل
قد ال يوافؽ اهلل عمػى بعػض األفكػار البشػرية ولكػف ن ػد اهلل يتعامػؿ ب ػا ألف البشػر ال يف مػوف سػوى اػذ   . ٕٙ

يف مون ػػا حتػػى تصػػؿ ألذاػػان ـ أفكػػار اهلل. وعمومػػًا  األفكػػار أو تمػػؾ الماػػة. فػػاهلل يكمػػـ البشػػر بالماػػة والطريفػػة التػػي
فالكتػػاب المفػػدس اػػو أبسػػط طريفػػة )وبأسػػموب بشػػري( و ػػداا اهلل ليشػػرح أفكػػار  ولكنػػه مكتػػوب بماػػة بشػػرية وم مػػا 

 كانت الماة البشرية ف ي محدودة وقاصرة عف شرح أفكار اهلل وعف شرح السماويات. ولنأخذ أمثمة4
النشػػيد ليصػػور حالػػة الحػػب بػػيف المسػػي  والػػنفس البشػػرية ولكػػف سػػميماف كتػػب  سػػميماف الحكػػيـ كتػػب سػػفر -أ

مرأة، ويتعثر في السفر  دًا مف يحاوؿ ف مه بطريفة حرفيػة وليسػت  السفر مستخدمًا ألفاظ حب عادية بيف ر ؿ وا 
 رمزية. 

( ف ػو و ػد 4ٕٔٔتػي بولس الرسوؿ إقتبس مف أقواؿ الشعراء اليوناف قوله االكريتيوف دائمًا كذابوف. . . ) -ب
 في قوؿ الشاعر الوثني ما يؤيد فكرته ويوضح ا ف قتبس مف أقواله ولـ يمتنع. 

اهلل إستخدـ مع الم وس ن مًا في السماء ليشرح ل ـ عف ميبلد المسي  كشػخص عظػيـ، ف ػـ ال يف مػوف  -حػ
 سوى لاة الن وـ. 

طبلؽ لفب الكبلب عمى يفوؿ السيد المسي  لمكنعانية اليس حسف أف يؤخذ خبز البني -د ف ويطرح لمكبلب. وا 
ؿ أف يسػػتخدمه ليحػػرؾ مشػػاعر التوبػػة عنػػد الكنعانيػػة. واكػػذا فعػػؿ بػػولس بِػػوالمسػػي  قَ  ، لي ػػودا يف كػػاف مػػفنيالكنعػػا

 . (4ٖٕالرسوؿ را ع )في 
 أوصاؼ السماء في سفر الرؤيا اي أوصاؼ رمزية بماة بشرية حتى نف ـ.  -اػ
انػػدـا واغضػػبا وايػد اهللا واعػػيف اهللا اػػي كممػات بماػػة البشػػر حتػى نف ػػـ عمػػى قػوؿ الكتػػاب عػػف اهلل أنػه  -و

 قدر إدراكنا. 
لذلؾ ال مانع لمشاعر الذي كتب سفر أيوب أو الذي نظمه شعرًا مف أف يفتػبس مػف الثفافػة المصػرية لشػرح و  ػة 

 ل. بػؿ ومػف بعػض األسػاطيرنظر ، ف و إقتػبس أفكػار عديػدة مػف الثفافػة المصػرية مثػؿ السػمندؿ ولوياثػاف. . . الػ
 . عف كسوؼ الشمس مثبل

  4دوية المؤدية لمخبلصا واألدوية نوعافالفداس الارياوري اربطتني بكؿ األيفوؿ  . ٕٚ
وعف اذ  قاؿ بولس الرسوؿ ايسمـ الخاطئ  .يوب مف اذا النوعأصابت أ= والت ارب التي ما يعطي لًفاء مرض

  (4٘  ٘كؤ)لمشيطاف ل بلؾ ال سد لكي تخمص الروح.. 
 ٕٔكوٕاهلل مع بولس نفسه حتي ال ينتفل = واذا استعممه ما يعطي نوقاية مف مرض 
ت ت عنواف نظرة عامة على السفر ٕٗ.  برجاء مراجعة نياية إح اح  ٕٛ 
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 عودة للجدوؿ اإلح اح األوؿ

 
 َناَف َرُجٌؿ ِفي َأْرِض َعْوَص اْسُمُو َأيُّوُب. َوَناَف ىَذا الرَُّجُؿ َناِمبًل َوُمْسَتِقيًما، َيتَِّقي اهلَل َوَيِ يُد َعفِ ٔ " -(:ٔ) أية

. ًَّرّْ   "ال
 = عمػػى حػػدود بػػبلد أدـو وبػػبلد العػػرب شػػرؽ البحػػر المتوسػػط وشػػماؿ خمػػيج العفبػػة بػػالبحر األحمػػرأرض عػػوص

كانت أرض ـ أواًل بيف سوريا ون ػر الفػرات قبػؿ أف و  ،ييفنونبلحظ أف السبئييف اـ قبيمة سكنت ببلد العرب والكمدا
يسػػتفروا فػػي بابػػؿ. والصػػديؽ أليفػػاز التيمػػاني صػػاحب أيػػوب كػػاف مػػف أدـو فتيمػػاف مػػف بػػبلد أدوـ. ورا ػػع مراثػػي 

 يرانػػه األدوميػيف والعػػرب. فػأيوب لػػـ  وقػد إشػػت رت أرض عػوص بالحكمػػة. لػذلؾ كػػاف أصػحاب أيػػوب مػف 4ٕٗٔ
يكػػف إسػػرائيميًا ال اػػو وال أصػػدقاؤ . فػػاهلل إختػػار إسػػرائيؿ ليػػأتي مػػن ـ المسػػي  ولكػػف لػػيس معنػػى اػػذا أف اهلل قصػػر 

 تعاممه عمى إسرائيؿ وترؾ باقي العالـ 
 فى المفدمة ( ٚ) را ع نفطة رقـ 

    يئف( أنه ر ؿ يحزف و ٔ = اإلسـ له أكثر مف تفسيرسمو أيوبإ
 ( قيؿ أنه مشتؽ مف الفعؿ العربي آب أي ر ع ويكوف معنى اإلسـ ر ع وتابٕ

% ٓٓٔ= كمػػااًل نسػػبيًا بالنسػػبة لمػػف اػػـ حولػػه، اػػو أفضػػؿ ممػػف حولػػه. كطالػػب فػػي اإلبتػػدائي حصػػؿ عمػػى نػػامبلً 
بػؿ عػف أوالد  ولكنه ال يف ـ في دروس الثانوي. وأيوب كانت له خطية البر الذاتي ف ػو لػـ يفػدـ ذبػائ  عػف نفسػه 

اأف موسػى لػـ يعمػـ أف  مػد  4ٖٜٕٗففط وكثر كبلمه عف كماله وبر . واذا عكس ما قيؿ عف موسػى فػي خػروج 
و  ػه صػار يممػعا. ألف موسػى لػـ ينظػر إلػى نفسػه ليع ػػب بنفسػه بػؿ كػاف منشػابًل بػالنظر إلػى اهلل فمػـ يػدري مػػا 

سػماء اكونػوا كػامميف كمػا أف أبػاكـ الػذي فػي السػموات حدث له. ولنتعمـ أف ننظر ففط لمسماء ونفارف أنفسنا مع ال
او كامؿا فحيف ننظر لمسماء ن د أنفسنا خطاة. واذا ما وصؿ إليه أيوب أخيرًا حيف أضػاء اهلل بنػور  عميػه فػرأى 

 -خريف ويفارف نفسه مع ـ او معرض4حفيفة نفسه. أما مف ينظر لآل
 ف ويدين ـ( يرى عيوب اآلخريٕ .     ( أف يشعر ببر  الذاتئ

اال يصػيب الصػديؽ شػرا فممػاذا تػألـ أيػوب؟ كممػة شػر  4ٕٕٔٔ= يفوؿ الكتػاب فػي أـ يتقي اهلل وي يد عف الًر
تعنػػي ضػػرر أو أذي. ومػػا أصػػاب أيػػوب لػػـ يػػؤذ  بػػؿ نفػػا  وط ػػر . . . افكػػؿ األشػػياء تعمػػؿ معػػًا  4ٕٕٔٔفػػي أـ 

الشػكر. فم مػا يحػدث ف ػو لمخيػر. وقػد ال نف ػـ خيػرات فػى صػبلة لمخير لمذيف يحبوف اهللا لذلؾ نسمى اهلل صػانع 
. وكاف سر ن اح أيوب أنه يتفي اهلل وكاف أف باركه اهلل وأكثر له ( 4ٚ  ٖٔ)يو واذا را ع لفصر إدراكنا ، أحياناً 

 الخيرات مف أمبلؾ وبنيف. ولكف لكي يكممه سم  له ببعض الت ارب فالت ربة تكشؼ ما او غائب عنا.
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، َوَثبَلَثَة آاَلِؼ ُٖوِلَد َلُو َسْبَعُة َبِنيَف َوَثبَلُث َبَناٍت. وَ ٕ "-(:ٖ-ٕ) األيات يِو َسْبَعَة آاَلٍؼ ِمَف اْلَغَنـِ ًِ َوَناَنْت َمَوا
ِرِؽ.  ُنؿّْ بَ َجَمؿ، َوَ ْمَس ِمَئِة َفدَّاِف َبَقٍر، َوَ ْمَس ِمَئِة َأتَاٍف، َوَ َدُمُو َنِثيِريَف ِجدِّا. َفَناَف ىَذا الرَُّجُؿ َأْعَظـَ  ًْ ِني اْلَم

 " 
= فداف بقرااذ  البركة الكبيرة سبب ا كماؿ أيوب. وكانت الثروة في أياـ األباء البطاركة تفدر بعدد المواشي. 

 الذي يحرثه بفرتاف ب انب بعض ـ. 
= المفصود ببني المشرؽ مف اـ شرؽ أرض فمسطيف. وكاف أيوب أعظم ـ في ثروته أعظـ نؿ بني المًرؽ

 ه وكماله. وقاؿ عف نفسه أف الناس كانت تس د له.وحكمته وصبلح
 

ـْ ِفي َيْوِمِو، َوُيْرِسُلوَف ٗ "-(:٘-ٗ) األيات َوَناَف َبُنوُه َيْذَىُبوَف َوَيْعَمُلوَف َوِليَمًة ِفي َبْيِت ُنؿّْ َواِ ٍد ِمْنُي
 . ـْ َرْبَف َمَعُي ًْ َوَيْسَتْدُعوَف َأَ َواِتِيـِ الثَّبَلَث ِلَيْأُنْلَف َوَي
٘ ، ـْ ـُ اْلَوِليَمِة، َأفَّ َأيُّوَب َأْرَسَؿ َفَقدََّسُي َوَناَف َلمَّا َداَرْت َأيَّا

، أَلفَّ َأيُّوَب َقاَؿ:  ـْ ـْ ُنلِّْي ُربََّما َأْ َطَأ َبِنيَّ َوَجدَُّفوا َعَلى اهلِل ِفي »َوَبنََّر ِفي اْلَغِد َوَأْحَعَد ُمْ َرَقاٍت َعَلى َعَدِدِى
. ىَنَذا«. ُقُلوِبِيـْ   " َناَف َأيُّوُب َيْفَعُؿ ُنؿَّ اأَليَّاـِ

فم ـ كؿ واحد بيته،  ن د انا وصفًا آخر لرخاء أيوب وتفوا . وكيؼ كاف فرحًا بأوالد  وغالبًا كانوا متزو يف
 (4ٖٖٔٔيعيشوف في محبة ون اح ول ـ حياة مشتركة )مز 

ليػػـو كمػػه ونتفػػدس. ونبلحػػظ خطػػأ أيػػوب انػػا = نبلحػػظ أاميػػة أف يبػػدأ اليػػـو بالصػػبلة ليبػػارؾ اهلل اوبنػػر فػػي الغػػد
واضحًا. ف و يفػدـ ذبػائ  عػف أوالد ، أمػا عػف نفسػه فػبل يفػدـ ذبيحػة ف ػو فػي نظػر نفسػه ال يخطػئ واػذا اػو البػر 

= أي نسوا اهلل في مسرات ـ واو وااب كػؿ خيػرات ـ. وال شػئ يبعػد العفػؿ عػف  جدفوا على اهلل في قلوبيـالذاتي. 
ي مطالػب ال سػد. واإلنسػاف يميػؿ فػي مسػراته أف ينسػى اهلل لػذلؾ إاػتـ أيػوب أف يػدعو أوالد  اهلل بفدر اإلن ماؾ ف

= التفػديس يشػمؿ التوبػة عمػا إقترفػو  مػف خطايػا والط ػارة ال سػدية  أرسؿ فقدسيـلمعبادة بعد أف إنت ت والئم ـ. 
بلحػػػظ انػػػا أف أيػػػوب كػػػاف كػػػااف أيضػػػًا )إسػػػتحماـ وغسػػػؿ مبلبػػػس( إسػػػتعدادًا لتفػػػديـ الػػػذبائ  والصػػػبلة والعبػػػادة. ون

واذا يعنى أنه كاف فى زماف األباء البطاركة قبؿ الناموس الموسوى  المافرة.األسرة، او يفدـ الذبيحة ليطمب ل ـ 
إف مػػف يعبػد اهلل عبػػادة  = ىنػػذا نػػاف أيػػوب يفعػؿ نػػؿ األيػػاـ الػذى حػدد الك نػػوت وتفػديـ الػػذبائ  فػى نسػػؿ اػروف.

 مستديمة. مستفيمة ي ب أف يعبد  عبادة 
 
. ٙ " -(:ٙ) أية ـْ ْيَطاُف َأْيًضا ِفي َوْسِطِي ًَّ ، َوَجاَء ال ـَ الرَّبّْ  " َوَناَف َذاَت َيْوـٍ َأنَُّو َجاَء َبُنو اهلِل ِلَيْمُثُلوا َأَما
كما إستخدـ السيد المسي  األمثاؿ لشرح طبيعة الممكوت. يشرح انػا الكاتػب المم ػـ بػالروح الفػدس منظػرًا سػماويًا  
حاديػػػث دارت بػػػيف اهلل والشػػػيطاف فػػػي و ػػػود المبلئكػػػة. ومثػػػؿ اػػػذا المنظػػػر لػػػـ يػػػرا  إنسػػػاف وال يمكػػػف أف يتخيمػػػه وأ

إنساف، فالسماء في ا ما لـ تر  عيف ولـ تسمع به أذف ولـ يخطػر عمػى بػاؿ إنسػاف. ولكػف اػذا المنظػر التصػويري 
فدموا تفريرًا عما فعمو ، ويأتي الشيطاف المشتكي أف المبلئكة ت تمع في حضرة اهلل يتمفوف أوامراـ منه ثـ يأتوف لي
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وسط ـ ليشتكي عمى البشر او تصوير بماة البشر عمى قدر ما نف ـ، واكذا ن د بولس الرسػوؿ يعيػد رسػـ نفػس 
 -واناؾ بعض المبلحظات عمى اذ  اآلية 4 ٖٗ، 4ٖٖٛالمنظر في رو 

-4ٕٓٔالرب متأنسًا. . . ربط إبميس وقيد  رؤ كاف الشيطاف طميفًا قبؿ م ئ السيد المسي ، ولما ت سد  . ٔ
. وتفييد  معنا  أنه ال يسػتطيع أف ي ػرب النػاس عمػى اػوا  بػؿ اػو اآلف مثػؿ كمػب مربػوط بسمسػمة فػبل يسػتطيع ٖ

 أف يعض إال مف يدنو منه، او قد يعوي نابحًا، ويراب مفزعًا الناس لكنه ال يفدر أف يعض إال مف يفترب إليه. 
يس اهلل وصار عدوًا له، بؿ وصار كؿ إنساف يتفى اهلل عػدوًا إلبمػيس، يحػارب عبادتػه وخضػوعه . لفد تحدى إبمٕ

 هلل. 
كاف الشيطاف في بادئ خمفته كاروبًا مظمبًل منبسطًا يحيط بالعرش اإلل ي. لفبه الوحي اإلل ي زاػرة بنػت  . ٖ

ألمػع األ ػراـ السػماوية ويسػمى الصب  قبؿ معصيته. وزارة بنت الصب  او كوكب منير يظ ر في الصػباح واػو 
فينػػوس وبالبلتينيػػة لوسػػيفر ولفػػد سػػفط الشػػيطاف مػػف اػػذ  الرتبػػة البلمعػػة بعػػد أف كػػاف ممتمئػػًا مػػف الحكمػػة فدخمػػه 

فتخر بنفسه. وبسفوطه تحوؿ مف كاروب لمم د إلى شيطاف االؾ. وكممة شيطاف مف إالارور وبداًل أف يم د اهلل 
و ضػد اهلل. وسػمي باليونانيػة ذيػافموس ومعنااػا مشػتكي زورًا أو ثالػب ونفمػت شطف إيؿ ومعنااا خصـ أو مفػاـو أ

بالعربيػػة إبمػػيس واػػو المفتػػرى ظممػػًا. ومػػف أسػػمائه أيضػػًا التنػػيف أو الحيػػة الفديمػػة لفوتػػه وداائػػه فػػي الحػػرب واػػو 
ف وقعػوا يشػتكي عمػي ـ، بػؿ اػو  أيضػًا يشػتكي يشتكي عمى البشر دائمًا، يكتشؼ نفاط ضعف ـ وياري ـ بػالوقوع وا 

اهلل فػػي أسػػماعنا بػػأف اهلل قاسػػى ال يحػػب اإلنسػػاف ومػػع أي ت ربػػة يفػػع في ػػا اإلنسػػاف يػػأتي إبمػػيس ليشػػتكي اهلل فػػي 
ذاننا ف ف صدؽ اإلنساف شكوى إبميس وردد معه الماذا ال يحبني اهلل ويوقعني في اذا األلـا انا يػذاب الشػيطاف أ

 ه إبميس مع أيوب. ليشتكي اإلنساف هلل بأنه  دؼ واذا ما حاول
نػػرى فػػي التصػػوير السػػابؽ أف اهلل اػػو ضػػابط الكػػؿ والشػػيطاف لػػيس مطمػػؽ الحريػػة فػػي التصػػرؼ بػػؿ إف  . ٗ

حياتنا يتـ تدبير أموراا في السماء. . . فمماذا نخاؼ؟ بؿ لماذا نتساءؿ عف مصدر أي ألـ يفع عمينا اؿ او مف 
ألشر مف الرب ال نفبؿ؟ فاهلل او ضابط الكؿ وكؿ ما يحدث اهلل أو اؿ او مف إبميس. وعمينا أف نردد مع أيوب أ

يوب في كؿ شػئ ولكػف ال يمػس أاو بسماح منه وتحت سيطرته، بؿ أف اهلل في أوؿ مرة سم  إلبميس أف ي رب 
 مد  و سمه. وفي المرة الثانية سم  ب ذا عمى أف ال يمس حياتػه أي ال يمػوت. فػنف ـ أف سػمطاف إبمػيس محػدود 

 . 4ٕٛٛيسم  به اهلل. وما يسم  به اهلل او لخير اإلنساف فاهلل يحب اإلنساف رو وفي حدود ما 
اهلل وحوله مبلئكته والشيطاف في وسط ـ يتكػرر فػي الكنيسػة عمػى األرض فكممػا  -اذا المنظر السماوي4 . ٘

فالشػيطاف  ػرب يكوف اناؾ ت مع ألوالد اهلل يػدخؿ إبمػيس فػي وسػط ـ ليػزرع الشػؾ والكراايػة بيػن ـ. فمنحػذر.... 
 المسي  نفسه. 

الـ أيوب، وحمت به في اذا العالـ المنظور، حدثنا عػف كيػؼ قبؿ أف يحدثنا الكتاب عف كيؼ فا أت األ . ٙ
تـ تدبير األمور في السماء في عالـ األرواح، ألف الشيطاف الذي كانت بينه وبيف أيوب عداوة شديدة بسبب تفوا  

حفػا الشػػيطاف كػاف اهلل اػو الػذي يسػػم  فػنحف إذف فػي يػدي اهلل فممػػاذ الخػوؼ.  فػػ ف ،لػتمس اإلذف ليعذبػه مػف اهللإ
 -ولنػف:(.   4ٕٔ  ٙاو قوة معادية لئلنساف ومؤثرة فى حياته واى أرواح ال تكػؼ عػف الحػرب ضػد البشػر )أؼ
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ألالـ * اهلل ضابط الكؿ يحدد له الحػدود التػى يتحػرؾ في ػا، ويتحػرؾ تحػت سػيطرة اهلل وبسػماح منػه. ويخػرج مػف ا
التى يتسبب الشيطاف فى أف تمحؽ بنا ما اػو خيػر لخػبلص نفوسػنا. واػذا مػا حػدث أليػوب انػا. فػاهلل ايخػرج مػف 
ال افى حبلوةا، واكؿ األشياء تعمؿ معا لمخير لمذيف يحبوف اهللا. * واناؾ أيضا قوى أخػرى غيػر مرئيػة تسػاندنا 

(. 4ٔٗ  ٔأل ػػؿ العتيػػديف أف يرثػػوا الخػػبلصا )عػػبواػػـ المبلئكػػة األػػيس  مػػيع ـ أرواحػػا خادمػػة مرسػػمة لمخدمػػة 
 (.4ٕ  ٖٔف براايـ أضاؼ مبلئكة واو ال يعمـ )عب

   إعترض البعض كيؼ يكوف لمشيطاف الفدرة أف يصؿ إلى حيث العظمة اإلل ية ومفر المبلئكة األط ػار؟ . ٚ
+ مػػػػز  4٘ٚ٘ٔش إ+  4ٕٛٚمػػػػؿ ٔ+ 4ٙٙٔش إ، 4ٕٖٕٗر إوالػػػػرد أف اهلل لػػػػيس محصػػػػورًا فػػػػي مكػػػػاف )را ػػػػع 

( فاهلل مو ود في كؿ مكاف ومثوؿ المبلئكة والشيطاف أماـ اهلل او تنازؿ العزة اإلل ية وت مي ا أماـ  ٕٔ-4ٖٜٔٔ
خميفته سواء البارة أو األثيمة لكي يكشؼ مفاصد . ولكػف ي ػب أف نف ػـ أف انػاؾ فػرؽ فالمبلئكػة تعػايف م ػد اهلل 

اهلل وحكمػه ضػد  فيفشػعر ويػزداد اي انػًا عمػى أوالد اهلل، إبمػيس إذا أمػا إبمػيس فيػرى عػدؿ  ، وتفرح وتبػت ج وتسػب 
  اء وسط المبلئكة ال يرى م د اهلل بؿ يرى و ه اهلل الااضب الذي يدينه. 

 
ًَّْيَطاِف: ٚ " -(:ٚ) أية ًَّْيَطاُف الرَّبَّ َوَقاَؿ: «. ِمَف َأْيَف ِجْئَت؟»َفَقاَؿ الرَّبُّ ِلل ِف ِفي اأَلْرِض، ِمْف اْلَجَوالَ »َفَأَجاَب ال

ًّْي ِفيَيا  " «.َوِمَف التََّم
= اػػذ  ال تعنػػي أف اهلل ال يعػػرؼ بػػؿ تعنػػي أنػػه م مػػا ذاػػب ف ػػو تحػػت عػػيف اهلل الفاحصػػة وبػػنفس  مػػف أيػػف جئػػت

= الجػوالف فػي األرضالطريفة سأؿ اهلل آدـ أيف أنت. او سؤاؿ يشير أف اهلل يعرؼ كؿ ما كػاف يعممػه الشػيطاف. 
مؿ الدائـ الثابت وبنشاط واسع وفي كؿ مكاف. والشيطاف لـ يفدر أف يدعي بأنه كػاف يصػنع خيػرًا الكممة تعني الع

ف و يعرؼ أف اهلل فاحص كؿ شئ ولـ ي سػر أف يعتػرؼ بأنػه كػاف يصػنع ضػررًا ف ػو يفشػعر بو ػود  فػي حضػرة 
 اهلل. 

 
ًَّْيَطاِف: ٛ " -(:ٛ) أية َلى َعْبِدي َأيُّوَب؟ أَلنَُّو َلْيَس ِمْثُلُو ِفي اأَلْرِض. َرُجٌؿ َىْؿ َجَعْلَت َقْلَبَؾ عَ »َفَقاَؿ الرَّبُّ ِلل

ًَّرّْ   " «.  َناِمٌؿ َوُمْسَتِقيـٌ، َيتَِّقي اهلَل َوَيِ يُد َعِف ال
واهلل يعرؼ أف الشيطاف  بؿ عمى كؿ بار . اهلل او الذي يبدأ بالسؤاؿ ف و يعرؼ أف الشيطاف حاقد عمى أيوب

أيوب ويمتمس اإلذف بأذيته وت ربته. فبدأ اهلل يتكمـ عف أيوب ب عزاز ويفتخر بعبد  وضع في قمبه أف يشتكي 
وكوف اهلل يبدأ  "أكـر الذيف يكرمونني"ه األبرار ئفمما يفرح اهلل أف يتكمـ عف أبناويش د لكماله وأنه يسمؾ ب ستفامة 

ويظ ر إاتماـ اهلل بأيوب كشخص واكذا  ، بالسؤاؿ ف ذا يعني أف اهلل او الذي في يد  كؿ األمور كضابط لمكؿ
بكؿ منا. واو الذي بدأ ألنه كاف يعرؼ نية الشيطاف وأنه يريد أف ي رب أيوب وأف اهلل كاف يريد اذ  الت ربة 
لصال  أيوب وحتى يكمؿ أيوب باألكثر ويتنفى مف بر  الذاتي. وأف يبدأ اهلل بالكبلـ عف أيوب ف ذا يعني أف اهلل 

 متؾ يا شيطاف وأنا أعرؼ فيماذا تفكر، بؿ اهلل يعمـ الايرة والحسد المذاف في قمب الشيطاف يفوؿ أنا أعرؼ م
ماـ الشيطاف أحد مف البشر، لذلؾ بادر اهلل بمدح ايوب ضدنا ، واف الشيطاف لف يحتمؿ كممة مدي  مف اهلل أل

( ٕإلينا.  تى قبؿ تو يه اإلت اـ(لنا شفيع مستعد أف يدافع عنا ح ٔواو يعرؼ رد فعمه .  ومف كؿ اذا نف ـ أف 
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يوب رفع اهلل أيوب حبيبه وذلؾ عف حب له . وبعد اف تنفي دـ الشيطاف كأداة تنفية ألستخإاهلل كضابط الكؿ 
 .ف كؿ األشياء تعمؿ معا لمخيرأني ع( ب ذا نف ـ مٖعنه اذ  العصا . واكذا يفعؿ اهلل مع كؿ منا . 

 
ًَّْيَطافُ ٜ " -(:ٜ) أية اًنا َيتَِّقي َأيُّوُب اهلَل؟»الرَّبَّ َوَقاَؿ:  َفَأَجاَب ال  "  َىْؿ َمجَّ
لـ يحتمؿ الشيطاف أف يسمع الثناء عمى أيوب واو ال يحتمؿ أي إنساف بار م ااد  =ىؿ مجانًا يتقي أيوب اهلل 

 فيو ه كؿ س امه ضػد . ولػذلؾ تػزداد حػروب إبمػيس ضػدنا حينمػا نعتػرؼ ونتػوب ونتنػاوؿ. وكػؿ مػف اليحتمػؿ أف
يو ه مدي  لشػخص آخػر غيػر  ف ػؤالء يشػب وف الشػيطاف. وبػدأ الشػيطاف شػكوا  وا ومػه ضػد أيػوب واػو لػـ ي ػد 

زمنيػة خطية في أيوب يشػتكيه عمي ػا فػ فترى عميػه بأنػه ال يعبػد اهلل مػف أ ػؿ اهلل ولكػف ألنػه يحصػؿ عمػى خيػرات 
ا كاف يعبد اهلل )واناؾ مف اػو حتػى اآلف أي أف عبادته ادف ا النفعية، وأنه إف لـ يحصؿ عمى إمتيازات زمنية م

يعبد اهلل لمحصوؿ عمػى إمتيػازات وبركػات ماديػة فػ ف خسػراا تػرؾ اهلل أو تصػور أف اهلل تركػه( بػؿ إن ػا حػرب مػف 
متيػػازات ماديػػة فػػي مفابػػؿ  إبمػػيس، ف ػػو يتحايػػؿ عمػػى أوالد اهلل ويفػػنع ـ أن ػػـ البػػد اف يحصػػموا عمػػى أ ػػر مػػادي وا 

 أف نتطمع إلى ال زاء األبدي والميراث السماوي ف ذا ما أعد  اهلل لنا  ولكف عمينا. عبادت ـ 
أوالد إبميس. أما أبنػاء اهلل فيسػتروف الخػاطئ. را ػع  ا واكذاأو ولنبلحظ أف الشيطاف يشتكي عمى أوالد اهلل إذا أخط

س ألنػؾ صػرت قصة الفديس األنبا مفار حيف تستر عمى خطية الرااػب الزانػي فسػمع الصػوت اطوبػاؾ يػا مفػاريو 
 شبي ا باهللا. 

ولػػنف ـ أف اهلل مػػا كػػاف يسػػم  لمشػػيطاف أف يشػػتكي عمػػى أيػػوب إال ألف انػػاؾ خطيػػة مػػؤلت قمػػب أيػػوب واػػي البػػر 
أف ي ػػرب إبمػػيس  عمػػى  عػػؿ اهلل يوافػػؽمػػا الػػذاتي. لػػذلؾ إسػػتطاع الم ػػرب أف ي ػػد فيػػه مكانػػًا ليشػػتكي عميػػه واػػذا 

 شئا. رئيس اذا العالـ يأتي وليس له في  إبميس ا أيوب. أما المسي  فؤلنه ببل خطية قاؿ عف
 

ِو أََلػْيَس َأنَّػَؾ َسػيَّْجَت َ ْوَلػُو َوَ ػْوَؿ َبْيِتػِو َوَ ػْوَؿ ُنػؿّْ َمػا َلػُو ِمػْف ُنػؿّْ َناِ َيػٍة؟ َباَرْنػَت َأْعَمػاَؿ َيَدْيػٓٔ " -(:ٓٔ) أيػة
يِو ِفي اأَلْرِض.  ًِ َرْت َمَوا ًَ  " َفاْنَت

. وبػدوف 4ٕ٘يػة اهلل زؾ اية أسرته وممتمكاته. ودائمػًا شػعب اهلل يتمتػع فعػبًل بحماوحم = أي لحمايتهسيجت  ولو 
 بركة اهلل ما كانت ثروته قد إزدادت.

  
 " «.َولِنِف اْبِسْط َيَدَؾ اآلَف َوَمسَّ ُنؿَّ َما َلُو، َفِإنَُّو ِفي َوْجِيَؾ ُيَجدُّْؼ َعَلْيؾَ ٔٔ " -(:ٔٔ) أية
حفد أف أيوب لو سم  اهلل و ربه ف و سيكؼ عف تفوا  بؿ سوؼ ي دؼ عمى اهلل. يتحدث الشيطاف انا بخبث و  

فالشيطاف يريد أف يثبت أف أيوب ال يتفي اهلل حبًا في اهلل لكف حبًا في عطايا ، ويريد إثبات أف اهلل ليس له عبد 
ا او إال إدعاء باطؿ وكؿ التديف م ، خبلص حفيفي في التفوىإأميف واحد بيف البشر وأنه ال يو د في العالـ 

وبذلؾ يصير الشيطاف او الممؾ الفعمي عمى كؿ البشر. ومع أف الشيطاف له قوة خارقة لكننا ن د  انا  .وتظاار
قد أخطأ في حساباته فبل أيوب  دؼ وال ترؾ اهلل، وذلؾ ألف اهلل وحد  او الذي يعمـ ما في الفمب ولذلؾ سم  
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ؼ. واهلل وحد  او الذي يسم  بالت ربة ويحدد مدااا حتي ال نيأس ونفشؿ اهلل بت ربة أيوب ف و يعمـ أنه لف ي د
 ( واو يسم  إف كاف اناؾ فائدة مف الت ربة لمشخص نفسه. 4ٖ  ٕ٘ٔ) مز 

  
ًَّْيَطاِف: ٕٔ " -(:ٕٔ) أية نََّما ِإَليِو اَل َتُمدَّ َيَدؾَ »َفَقاَؿ الرَّبُّ ِلل ًَّْيَطاُف «. ُىَوَذا ُنؿُّ َما َلُو ِفي َيِدَؾ، َواِ  َـّ َ َرَج ال ث

.   "ِمْف َأَماـِ َوْجِو الرَّبّْ
نما إليو ال تمد يدؾاهلل انا يعطي اإلذف لمشيطاف أف ي رب أيوب ولكف في حدود=   = أي ال تمس  سد   وا 

لكف أمبلكه ففط. إذًا السمطاف المعطى لمشيطاف محدود. واهلل ال يسم  بت ربة إال في حدود ما نستطيع ونحتمؿ 
 . ( ٕ٘-4ٖٖٕٚواهلل َعِمـ أف رصيد النعمة لدى أيوب يسم  له بأف يحتمؿ )را ع مز  4ٖٔٓٔ كؤ

واكذا فعؿ قاييف واكذا يفعؿ كؿ شرير تابع لمشيطاف ف و ال يستطيع أف  = رج الًيطاف مف أماـ وجو الرب
 يبفى أماـ و ه الرب.

  
َرُبوَف َ ْمرًا ِفي َبْيِت َأِ يِيـِ اأَلْنَبِر، َوَناَف َذاَت َيْوـٍ َوَأْبَناُؤُه َوَبنَ ٖٔ " -(:ٖٔ) أية ًْ  " اُتُو َيْأُنُلوَف َوَي

مف شر الشيطاف وكراايته لئلنساف خصوصًا اإلنساف البار ن د  انا بم رد أف حصؿ عمى سماح مف اهلل بأف 
رح حتى ونبلحظ في خطة الشيطاف أف ضرباته ضد أيوب كانت في يوـ ف .يؤذي أيوب شرع فورًا في التنفيذ

يكوف لمضربات وقع أكثر إيبلمًا عمى نفس أيوب. وكانت الضربات متبلحفة متتابعة حتى ال يعطي أليوب 
فرصة أف يمتفط أنفاسه أو يستري  فيتعزي. ونبلحظ في خطة الشيطاف أيضًا أنه حاوؿ الوقيعة بيف اهلل وبيف 

أف يصور أليوب أف كؿ اذ  الضربات اى  أيوب، وبيف أيوب وبيف اهلل. ف و حاوؿ أف يشتكي أيوب هلل وحاوؿ
واهلل ترك ـ ضد أيوب وا وـ السبئييف والكمدانييف معنا  أف اهلل لـ  ،لاضب اهلل عميه، فالنار والري  اما بيد اهلل

 يحافظ عمى عبد  أيوب أو يحميه من ـ، ولذلؾ وضع الشيطاف في فـ الامماف قول ـ نار اهلل سفطت مف السماء.
  

 " اْلَبَقُر َناَنْت َتْ ُرُث، َواأُلُتُف َتْرَعى ِبَجاِنِبَيا، »َأفَّ َرُسواًل َجاَء ِإَلى َأيُّوَب َوَقاَؿ: ٗٔ " -(:ٗٔ) أية
الشيطاف يثير أيػوب ضػد اهلل، مػع أف الشػيطاف اػو الػذى أوعػز لمسػبئييف بػأف ي  مػوا عمػى ممتمكػات أيػوب. ولفػد 

فكأنػه خسػر كػؿ شػئ وبسػرعة، فمػـ يعطػه الشػيطاف فرصػة  كانت خسائر أيوب مطابفة لكؿ أمبلكػه السػابؽ ذكراػا
فيكػوف لػه خضػوع  ، أف يتأمؿ في حياته السػابفة وربمػا إكتشػؼ خطيػة فينػدـ عمي ػا أو ي ػدأ بػيف الضػربة والضػربة

 .ا4ٖٖٕٔأي  ذلؾ األف البوار مف اهلل رعب عمى  مبارؾ أماـ اهلل وقاؿ أيوب بعد 
 
«.  لسََّبِئيُّوَف َوَأَ ُذوَىا، َوَضَرُبوا اْلِغْلَماَف ِبَ دّْ السَّْيِؼ، َوَنَجْوُت َأَنا َوْ ِدي أُلْ ِبَرؾَ َفَسَقَط َعَلْيَيا ا٘ٔ " -(:٘ٔ) أية
 " 

= اي في األصؿ شبا بالعبرية وكانوا غزاة ووصمت حروب ـ وغزوات ـ حتى اليمف التي تنسب أيضًا السبئيوف
الفبلحوف  =الغلمافويسبوف ساكني ا ويتا روف في العبيد.  إلى نفس الفبيمة. وكانوا غزاة يايروف عمى الببلد

 (.4ٕٖ٘والرعاة واؤالء قتموا واـ يدافعوف عف أمبلؾ سيداـ )تؾ 
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ـُ ِإْذ َجاَء آَ ُر َوَقاَؿ: ٙٔ " -(:ٙٔ) أية ـَ َواْلِغْلمَ »َوَبْيَنَما ُىَو َيَتَنلَّ اَف َناُر اهلِل َسَقَطْت ِمَف السََّماِء َفَأْ َرَقِت اْلَغَن

، َوَنَجْوُت َأَنا َوْ ِدي أُلْ ِبَرؾَ  ـْ   "«.َوَأَنَلْتُي
ت ه نحو أمبلؾ أيوب مباشرةنار اهلل ومما يثير أيوب أنه كاف يفدـ  .= او برؽ غير عادي وبكثافة شديدة وا 

لعبرية فى ا .كؿ مواشيه بداًل أف يبارك ا ف ي د أف اهلل يسفط نار  ليمت ـذبائحه هلل في عبادته مف مواشيه واآل
= نار عظيمة  دا ، و يش اهلل =  فنار اهلل ضخامة الشئ حيف يضاؼ إسـ اهلل إلى شئ ف ذا لمتدليؿ عمى

  يش ضخـ  دا واكذا .
  

ـُ ِإْذ َجػاَء آَ ػُر َوَقػاَؿ: ٚٔ " -(:ٚٔ) أيػة ِجَمػاِؿ اْلَنْلػَداِنيُّوَف َعيَُّنػوا ثَػبَلَث ِفػَرؽ، َفَيَجُمػوا َعَلػى الْ »َوَبْيَنَمػا ُىػَو َيػَتَنلَّ
  "«.َوَأَ ُذوَىا، َوَضَرُبوا اْلِغْلَماَف ِبَ دّْ السَّْيِؼ، َوَنَجْوُت َأَنا َوْ ِدي أُلْ ِبَرؾَ 

وكػػاف مػػن ـ الك ػػاف الفػػدامى وكػػانوا قبممػػا  . = نسػػبة إلػػى المكػػاف الػػذي سػػكنو  واػػو كمػػديا  نػػوب بابػػؿالنلػػدانيوف
ي األرض بػػػيف شػػػرقي األردف والفػػػرات وبعػػػد ذلػػػؾ يسػػػتولوف عمػػػى بابػػػؿ يفومػػػوف باػػػزوات فػػػي الاػػػرب، يت ولػػػوف فػػػ

 إستوطنوا بابؿ.
 
ـُ ِإْذ َجاَء آَ ُر َوَقاَؿ: ٛٔ " -(:ٛٔ) أية َرُبوَف َ ْمرًا ِفي َبْيِت »َوَبْيَنَما ُىَو َيَتَنلَّ ًْ َبُنوَؾ َوَبَناُتَؾ َناُنوا َيْأُنُلوَف َوَي

 " َأِ يِيـِ اأَلْنَبِر،
مبه  رحًا عميفًا ف ـ أثمف ما يممؾ. لذلؾ حفظ الشيطاف اذ  الضربة لتكوف ضربة بنو  وبناته اي التي  رحت ق

آخر ضربة ليدفعه لمت ديؼ عمى اهلل. والري  في يد اهلل ف ذا  اءت الري  ب ذ  الشدة لتفتؿ األوالد يف ـ أف اهلل 
 عاصفة تدور في سيراا فتدمر. =زوبعة  (. 4ٛٗاو الذي فعؿ اذا واكذا ف م ا بمدد)

  
ََ، َفَسػَقَط َعَلػػى اْلِغْلَمػػاِف ٜٔ " -(:ٜٔ) أيػة ػػِديَدٌة َجػػاَءْت ِمػْف َعْبػػِر اْلَقْفػِر َوَحػػَدَمْت َزَواَيػػا اْلَبْيػِت اأَلْرَبػػ ًَ َذا ِريػٌح  َواِ 

 ا«. َفَماُتوا، َوَنَجْوُت َأَنا َوْ ِدي أُلْ ِبَرؾَ 
 
ْعَر ٕٓ " -(:ٕٓ) أية ًَ َؽ ُجبََّتُو، َوَجزَّ  ـَ َأيُّوُب َوَمزَّ   "رَْأِسِو، َوَ رَّ َعَلى اأَلْرِض َوَسَجَد،َفَقا
تمزيػػؽ ال بػػة و ػػز الشػػعر عبلمػػة الحػػزف، واػػذ  اػػى المشػػاعر الطبيعيػػة، لفػػد تصػػرؼ أيػػوب ك نسػػاف فػػي محنتػػه  

واكذا بكى المسي  عمى قبر لعازر فالمسي  شػاب نا فػي كػؿ شػئ مػا عػدا الخطيػة. واهلل ال يتضػايؽ مػف المشػاعر 
يفة تمػـ بنػا يتضػايؽ. ولػنبلحظ أف أي إنسػاف يتعػرض لمػا تعػرض لػه أيػوب وال يحػزف الطبيعية بؿ او في كػؿ ضػ

يكوف صخرة صماء ال إنساف. ومع كؿ اذا لـ يصدر عف أيوب أي كممة ت ديؼ وظؿ محتفظًا بسبلمه الػداخمي 
إليه ف و في ضيفته ل أ إلى اهلل ولـ ي دؼ عميه، ل أ وسجد   ر على األرضحتى  اء  خبر موت بنيه بؿ او 

في عبادة وس ود ولـ ي رب منه ويتركه. )اناؾ عادة رديئة عند بعض الناس الذيف إذا مات ل ـ شخص محبوب 
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ينفطعػػوف عػػف الكنيسػػة فتػػرة( وأف يم ػػأ اإلنسػػاف هلل فػػي ضػػيفته ف ػػذا يعطيػػه فرصػػة أف ي ػػدأ أمػػاـ اهلل ويعطيػػه اهلل 
 سبلمًا يصعب أف ي د  اإلنساف بعيدًا عف اهلل.

  
ُعْرَياًنا َ َرْجُت ِمْف َبْطِف ُأمّْي، َوُعْرَياًنا َأُعوُد ِإَلى ُىَناَؾ. الرَّبُّ َأْعَطى َوالرَّبُّ َأَ َذ، َفْلَيُنِف »َوَقاَؿ: ٕٔ " -(:ٕٔ) أية

ـُ الرَّبّْ ُمَباَرًنا   " «. اْس
قتبس بولس الرسوؿ اذ  اآلية  عريانًا  . والخطية اي التي  عمت اإلنساف4ٙٚتي ٔانا تظ ر عظمة أيوب وا 

او نسب كؿ  =الرب أعطي. 4ٖ٘كو ٕ)اكذا يولد واكذا يموت( ولكف األنفس التفية تخرج البسة ثوب البر 
= فنحف ال ن تـ بمف او سبب النكبة اؿ او والرب أ ذخيراته هلل ولـ يفؿ يداي وقوتي عممت ب ما ثروتي. 

اح( بؿ نحف في يد اهلل، واهلل او ضابط الكؿ الشيطاف أـ األعداء )سبئييف وكمدانييف( أـ اي الطبيعة )نار وري
وحيف يضيع منا شئ نفوؿ الرب سم  ب ذا. بؿ أف بعض الناس يفولوف في خسارت ـ أف حظ ـ سيئ واذا ضد 
اإليماف بأف اهلل او ضابط الكؿ، وكؿ شئ تحت سيطرته او. ولنبلحظ أف أيوب قاؿ اذا الفوؿ الرائع واو 

وسط الضيفة تعطي قوة وعزاء لممتألـ. واذ  الروح الخاشعة تؤدي لمتسميـ أماـ اهلل  سا د مصميا أماـ اهلل فالعبادة
اذ  مف بركات الصبلة والروح الخاشعة ف و لـ يمعف السبئييف وال البرؽ وال  =فلينف إسـ الرب مبارناً ب قتناع. 

ر أف يمعف لذلؾ بارؾ اهلل الري  وال حظه السيئ، بؿ مف فضمة الفمب يتكمـ المساف، وقمب أيوب الخاشع ال يفد
وشكر  )واكذا الكنيسة تعممنا أف نشكر في كؿ مناسبة( فالتذمر والض ر وعدـ الصبر تت ـ اهلل في الواقع 

 بال  الة.
  

ـْ َيْنِسْب هلِل ِجَياَلًة.ٕٕ " -(:ٕٕ) أية ـْ ُيْ ِطْئ َأيُّوُب َوَل  " ِفي ُنؿّْ ىَذا َل
 مة بثباته وقداسته ألنه لـ يخطئ.الروح الفدس يعترؼ أليوب في ش ادة كري
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 عودة للجدوؿ اإلح اح الثاني

 
ًَّيْ ٔ "-(:ٙ-ٔ) األيات ، َوَجاَء ال ـَ الرَّبّْ ـْ ِلَيْمُثَؿ َوَناَف َذاَت َيْوـٍ َأنَُّو َجاَء َبُنو اهلِل ِلَيْمُثُلوا َأَما َطاُف َأْيًضا ِفي َوْسِطِي

 . ـَ الرَّبّْ َأَما
ًَّْيَطاِف: ٕ ًَّْيَطاُف الرَّبَّ َوَقاَؿ: « ِمْف َأْيَف ِجْئَت؟»َفَقاَؿ الرَّبُّ ِلل ِمَف اْلَجَواَلِف ِفي اأَلْرِض، »َفَأَجاَب ال

ًّْي ِفيَيا ًَّْيَطاِف: ٖ«. َوِمَف التََّم َعْلَت َقْلَبَؾ َعَلى َعْبِدي َأيُّوَب؟ أَلنَُّو َلْيَس ِمْثُلُو ِفي اأَلْرِض. َىْؿ جَ »َفَقاَؿ الرَّبُّ ِلل
َلى اآلَف ُىَو ُمَتَمسٌّْؾ ِبَنَماِلِو، َوَقْد َىيَّ  . َواِ  ًَّرّْ ْجَتِني َعَلْيِو أَلْبَتِلَعُو ِببَل َرُجٌؿ َناِمٌؿ َوُمْسَتِقيـٌ َيتَِّقي اهلَل َوَيِ يُد َعِف ال

ًَّْيَطاُف الرَّبَّ َوَقاَؿ: َفَأجَ ٗ«. َسَببٍ  َولِنْف اْبِسِط اآلَف َيَدَؾ ِ٘جْلٌد ِبِجْلٍد، َوُنؿُّ َما ِلئِلْنَساِف ُيْعِطيِو أَلْجِؿ َنْفِسِو. »اَب ال
ًَّْيَطاِف: ٙ«. َوَمسَّ َعْظَمُو َوَلْ َمُو، َفِإنَُّو ِفي َوْجِيَؾ ُيَجدُّْؼ َعَلْيؾَ  َيِدَؾ، َولِنِف اْ َفْظ  َىا ُىَو ِفي»َفَقاَؿ الرَّبُّ ِلل

  "«.َنْفَسوُ 
لفد كاف الشيطاف واثفًا في نفسه أف أيوب سي دؼ في المرة األولي بعد كؿ الضربات التي أصابه ب ا، لكنه  

فترائه، لذلؾ ن د  انا ي رب مرة  عمي العكس بارؾ اهلل وكاف اذا براانًا عمي أمانة أيوب وعمي كذب الشيطاف وا 
. كاف ي ب أف يخ ؿ مف المرة األولي ولكف 4ٕٔٓٔعمي البشر أماـ اهلل ن ارًا وليبًل رؤ أخري. ف و المشتكي 

وحتي اذا اليوـ فخبثه لف ي دأ،  . لنعمـ أنه لف يكؼ عف ذلؾ حتي يطرح في البحيرة المتفدة بالنار والكبريت
 لذلؾ ن د  انا يوعز هلل بأف يسكب غضبه عمي أيوب نفسه. 

ة سمائية اهلل او الفاضي والشيطاف او المدعي الذي يو ه اإلت اـ أليوب. ون د ونري انا التصوير لمحكم
كأنه لـ يدبر كؿ اذ  المؤامرات ضد عبد اهلل البار أيوب.  أتيت مف الجوالف في األرضالشيطاف في كذب يفوؿ 

 ."صنع خيراً ي وؿ ي"أما اهلل، فمفد قيؿ عف المسي   ....ومف انا نف ـ الفوؿ بأف إبميس ي وؿ يصنع شراً 
ىيجتني عليو . ويديف الشيطاف قائبًل ألنو ليس مثلو في األرض رجؿ نامؿاون د انا الفاضي يدافع عف المت ـ 

 ةدكانت ال مود عاكاف اذا مثؿ شائع، ففد  =جلد بجلد. ولـ يعترؼ الشيطاف بأنه أخطأ بؿ قاؿ ألبتلعو ببل سبب
أي أل ؿ حياته، والمعني أف = ا لئلنساف يعطيو ألجؿ نفسوونؿ مفي المعامبلت الت ارية.  اإلستعماؿ شائعة

 أيوب مستعد أف يفرط في  مد غير  حتي أبنائه طالما  مد  او سميـ. 
واذا الفوؿ صحي  إلي حد بعيد فكثير مف الناس إف لـ يكف معظم ـ يفضموف حيات ـ وسبلمت ـ أكثر مف أقرب 

ا المبدأ األنانى الذى ال يدرؾ أى معنى لممحبة الباذلة . والشيطاف او صاحب اذ الناس إلي ـ حتي أبنائ ـ.
 فالشيطاف او مف أوحى بالمثؿ الشعبى السئ اإف  الؾ الطوفاف حط والدؾ تحت ر ميؾا . ولذلؾ

حتماله لكؿ الخسارة التي وقعت عميه إلي ت مة  ديدة واي أنه غير  ،ونبلحظ أف الشيطاف قد حوؿ صبر أيوب وا 
باألنانية ويتض   وب ذا يت مه. او شخصيًا تي لحفت به طالما أف الضربات لـ تمس  مد  م تـ بكؿ الخسائر ال

ستاؿ اذا ليطمب أف ي ربه في  أي  عظمو ول موفي اذا كذبه لكنه او كذاب وأبو الكذاب )مصدر كؿ كذب( وا 
فبل سمطاف له  يدؾىا ىو في الم ا تكوف مؤلمة  دًا. واهلل سم  لمشيطاف ب ذا= أاأل زاء الحساسة والتي في 

أف يو ه له النكبات لكف ليس إلي  ي فظ نفسوعمي البشر إال بسماح مف اهلل، ونبلحظ أف التصري  محدود بأف 
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الـ يمكن ا أف تدفعه الـ اإلحتضار متصورًا أف اذ  األالموت فكاف الشيطاف يطمع في أخذ نفسه أي يدفعه أل
يموت في حالة ت ديؼ وي مؾ. ولكف اهلل لـ يسم  بأف تصؿ فيففد آخر فرصة لمتوبة و  ، ألف ي دؼ واو يموت

الـ لدر ة الموت ولنبلحظ أف الحياة اي في يد اهلل وليست في يد إنساف أو شيطاف. ومعني السماح الذي األ
أعطا  اهلل لمشيطاف أف يصيب أيوب بمرض غير مميت. ولنبلحظ أف اهلل سم  لمشيطاف أف ي رب أيوب ثانية 

 الدفيف كاف لـ يظ ر بعد.ألف مرض أيوب 
  

، َوَضَرَب َأيُّوَب ِبُقْرٍح َرِديٍء ِمْف َباِطِف َقَدِمِو ِإَلى َىاَمِتِو. ٚ "-(:ٓٔ-ٚ) األيات ًَّْيَطاُف ِمْف َ ْضَرِة الرَّبّْ َفَ َرَج ال
ْقَفًة ِلَيْ َتؾَّ ِبَيا َوُىَو َجاِلٌس ِفي َوَسِط الرََّماِد. ٛ ًَ َأْنَت ُمَتَمسٌّْؾ َبْعُد ِبَنَماِلَؾ؟ »َلْت َلُو اْمرََأُتُو: َفَقاَٜفَأَ َذ ِلَنْفِسِو 

ًَّرَّ اَل َنْقَبُؿ؟»َفَقاَؿ َلَيا: ٓٔ«. َباِرِؾ اهلِل َوُمْت! «. َتَتَنلَِّميَف َنبَلًما َنِإْ َدى اْلَجاِىبَلِت! َأاْلَ ْيَر َنْقَبُؿ ِمْف ِعْنِد اهلِل، َوال
ـْ ُيْ ِطْئ َأيُّو  َفَتْيِو.ِفي ُنؿّْ ىَذا َل ًَ   "ُب ِب

وتفض  ، قيؿ أف مرضه او ال ذاـ وقيؿ أنه الحمرة في أعنؼ در ات ا واي مؤلمة  داً  =ضربو بقرح ردئ 
مض ع المصاب ب ا فكـ وكـ لو أصابت ال سـ كمه ويفاؿ أن ا دمامؿ عنفودية في كؿ ال سـ مع قروح 

لت ابات في كؿ ال سـ. ومف أعراض مرضه  د وكانت ( ولحمه دو  4ٕٕٔو  ه تايرت ) ايئة( 4ٕٛ( الحكة )ٔوا 
ف ناـ تكوف أحبلمه مريعة أ( ومف 4ٚ٘الفروح يمتصؽ ب ا التراب وتتشفؽ ويخرج من ا الفي  ) المه ال يناـ وا 

( مع حرارة في 4ٜٔٚٔ( ورائحته كري ة )4ٖٕٔٚ( وال يفدر أف يمشي )4ٚ٘ٔ( وال يستطيع أف يتنفس )4ٚٗٔ)
 (4ٜٔٛٔ( و عؿ األوالد يضحكوف عميه )4ٕٕٔ ه )( مما غير شكؿ و 4ٖٖٓٓعظامه )

 = أي يحؾ  سد  بفطعة مف أناء فخاري مكسور. ولنبلحظأ ذ لنفسو ًقفة
الـ أيوب ألسنة الكبلب التي  اءت لتمحس قروحه، أما أيوب فمـ ي د. ونضيؼ عمي أأف لعازر و د راحته في 

 أف أوالد  وخدمه امكوا  ميعًا وزو ته تخمت عنه. 
تفوؿ التر مة السبعينية أنه  مس عمي مزبمة خارج المدينة وعمومًا فالرماد عبلمة حزف  =ط الرمادجالس وس

كأف مف ي مس عمي الرماد يفعؿ ذلؾ ألنه يتصور أنه ال يزيد عف اذا الرماد. والرماد عبلمة حزف وأيضًا عبلمة 
 . 4٘ٛ٘ش إ+  4ٕٗٙ+ أي  4ٖٙتوبة يوناف 

 
 " «. َأْنَت ُمَتَمسٌّْؾ َبْعُد ِبَنَماِلَؾ؟ َباِرِؾ اهلِل َوُمْت!»اْمرََأُتُو:  َفَقاَلْت َلوُ ٜ " -(:ٜ) أية
 -لمشيطاف أدواته التي يستعمم ا ليحارب األبرار فيسفطوف في الت ديؼ ومن ا4 
 الناس األشرار مثؿ السبئييف والكمدانييف.  -أ
فى  خبر الصدمة أف النار  اي نار اهلل.الطبيعة )النار والري (. بؿ او وضع في فـ الذي أنبأ أيوب ب -ب

العبرية حينما يفاؿ اهلل بعد شئ يكوف أف المعنى أف اذا الشئ اائؿ  دا ، ففولنا  بؿ اهلل يعنى  بؿ ضخـ  دًا 
  واكذا .

 حرب الشيطاف الفكرية وتشكيكه أليوب أف اهلل ال يحبه أو أف اهلل يضط د .  -حػ
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ب ليزيدوا مف ألمه. وأصدقاء أيوب يحبوف اهلل ولكن ـ ي  موف طرقه فكانوا ولفد إستخدـ الشيطاف أصدقاء أيو  -د
سبب أالـ أليوب حيف إت مو  أنه خاطئ ويستحؽ ما  رى له. كاف أصدقاء أيوب أتفياء وكبلم ـ فيه كثير مف 

 الصحه ولكف تطبيفه عمى أيوب كاف خطأ ف ـ حكموا عميه ظممًا وكانت أحكام ـ خاطئة ألن ـ تصوروا أف
معرفت ـ كاممة اامؾ شعبى مف عدـ المعرفةا فع زوا عف تعزية أيوب بؿ اـ أثارو  فأخطأ. ولنتعمـ أف ال نوبل 
خاطئ بينما او يتألـ مف نتائج خطيته فالمسي  ما وبل خاطئًا واحدًا بؿ أعمف محبته لم ميع. خصوصًا أننا قد 

 نديف مف اـ أبرياء. 
أيوب لمت ديؼ كانت زو ته )موضوع اذ  اآلية (. وربما ترك ا خر مف إستخدم ـ الشيطاف ليدفع آ -اػ

بؿ لت ربه اي  ، الشيطاف دوف أف يتسبب في موت ا كما حدث ألبنائ ما حتي تتعب أيوب وتناص عميه عيشته
األخري وتحرضه عمي الت ديؼ. ولنف ـ أف الشيطاف قد يستخدـ أقرب الناس لنا، وكما  رب آدـ عف طريؽ 

 . ٖٕ، 4ٕٕٔٙالمسي  عف طريؽ بطرس مت حواء وكما  رب 
( الدعاء بالشر ضد األعداء. وب ذا نف ـ ٕخريف ( الدعاء بالخير لآلٔ= كممة بارؾ تحمؿ معنييف بارؾ اهلل ومت

أف كممة بارؾ اهلل ومت تحمؿ المعني الثاني أي  دؼ عمي اهلل ومت )واكذا تر مت ا التر مة اإلن ميزية 
ف اهلل لف ينفعؾ بشئ إف طمبته، وأنت مائت ال محالة بسبب أمراضؾ فماذا ي ديؾ واليسوعية( ويكوف المعني أ

 أف تصرخ قائبًل يارب. كؼ عف أف تبارؾ الرب و دؼ عميه ف و سبب أالمؾ المميتة. 
خر فالكممة ابارؾا قد تحمؿ معني السخرية والنفور كما يصرخ إنساف في إنساف آخر قائبًل امع آواناؾ تفسير 

وذلؾ ليطرد . ويكوف المعني المفصود إنكر اهلل وأتركه حتي لو أدي ت ديفؾ عميه أف تموت فموتؾ السبلمةا 
خير مف حياتؾ وأنت تتألـ اكذا. واكذا إبميس دائمًا يحاوؿ أف يوحي بأفكار قاسية عف اهلل فيوحي لئلنساف بأف 

عمي اهلل واذا او ادؼ إبميس. وقد  اهلل يسر بشفائه وتعاسته واذ  أفكار خاطئة لكف ادف ا أف ي دؼ اإلنساف
يستخدـ إبميس طريفًا آخر ليصؿ لنفس ال دؼ نممسه مف قوؿ زو ة أيوب واو ال زء بمف يتمسؾ بكماله. 

 . واألر   أف زو ة أيوب كانت تفية لكن ا لـ تحتمؿ الت ربة )الففر وخسارة أوالداا(
بؿ او حتي في ألمه الشديد كاف لسانه عفًا.  الحظ أنه لـ يفؿ ل ا أنؾ  اامة =تتنلميف نإ دي الجاىبلت

كتفي بأف يؤنب ا عمي فكراا  .وا 
أيوب إعتبر أف اهلل ضابط الكؿ او المسئوؿ عف حياته واكذا عمينا  =أأل ير نقبؿ مف عند اهلل والًر ال نقبؿ

 يأتي عمينا شر إالّ يأتي عمينا فنحف في يد  وال أف نشكر اهلل عمي الخير الذي يأتينا وال ننزعج مف الشر الذي 
، ألف صوت إبميس  الـ بصبر او إنتصار عمي إبميس. ولنبلحظ أف إحتماؿ أيوب األ4ٜٔٔٔبسماح منه يو 

الدائـ فى أذف المتألـ او التشكيؾ فى محبة اهلل لممتألـ واو رفض األلـ الذى سم  به اهلل ، كما قاؿ بطرس 
ولذا تعتبر ( . ٖٕ – 4ٕٔ  ٙٔ)مت ا رب اليكوف لؾ اذاالممسي  حيف أخبراـ المسي  بأالمه وموته احاشاؾ ي

ولذلؾ يعتبر اإلستش اد حرب . الـ اإلستش اد التي تمثؿ اإلماتة التامة لم سد اي نصرة ن ائية عمي إبميس أ
 .فاإلستش اد او قمة الحب واإليماف والثفة فى اهلل واذا عكس ما يوحى به إبميس ضد إبميس
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ًَّرّْ الَِّذي َأَتى َعَلْيِو، َجاُءوا ُنؿُّ َواِ ٍد ِمْف َفلَ ٔٔ "-(:ٖٔ-ٔٔ) األيات ََ َأْحَ اُب َأيُّوَب الثَّبَلَثُة ِبُنؿّْ ال مَّا َسِم
، َوَتَواَعُدوا َأْف َيْأُتوا ِلَيْرُثو  ًُّوِ يُّ َوُحوَفُر النَّْعَماِتيُّ وهُ َمَناِنِو: أَِليَفاُز التَّْيَماِنيُّ َوِبْلَدُد ال ـْ ٕٔ. ا َلُو َوُيَعزُّ َوَرَفُعوا َأْعُيَنُي

ْوا ُترَاًبا فَ  َؽ ُنؿُّ َواِ ٍد ُجبََّتُو، َوَذرَّ ـْ َوَبَنْوا، َوَمزَّ ـْ َيْعِرُفوُه، َفَرَفُعوا َأْحَواَتُي ـْ َنْ َو السََّماِء، ِمْف َبِعيٍد َوَل ْوَؽ ُرُؤوِسِي
ََ َليَ ٖٔ ـْ رََأْوا َأفَّ َنآَبَتُو َناَنْت َعِظيَمًة َوَقَعُدوا َمَعُو َعَلى اأَلْرِض َسْبَعَة َأيَّاـٍ َوَسْب ـْ ُيَنلّْْمُو َأَ ٌد ِبَنِلَمٍة، أَلنَُّي اؿ، َوَل

 "ِجدِّا.
مضي وقت بيف األحداث األليمة السابفة التي حدثت أليوب، وخبلؿ اذا الوقت وصمت األنباء ألصدقاء أيوب  

ا  بؿ تركوا بيوت ـ ليعزوا صديف ـ المتألـ ويبدو أن ـ فسافروا إليه، واـ بحؽ أصدقاء أوفياء لـ يعرفو  ففط في غن
في طريف ـ إلي أيوب توصموا لفكر مشترؾ أف اهلل لـ يكف لي ازي أيوب بكؿ اذا الشر إف لـ يكف أيوب شريرًا 
تض  مف كبلـ األصدقاء الثبلثة أن ـ كانوا عمي در ة عالية مف الحكمة والصبلح. وربما كانوا مف نسؿ   دًا. وا 

حتفظوا بشئ مف ثمار إبراايـ الصالحة. وعمومًا إمتازت ببلداـ بالحكمةإبرا  .ايـ وا 
 (4ٖٙٔٔكاف مف نسؿ تيماف حفيد عيسو )تؾ  = أليفاز التيماني
 (4ٕٕ٘= كاف ينتسب لشوح الذي ولدته قطورة إلبراايـ )تؾ  بلدد الًو ي

 (4ٖٙٔٔ= يفاؿ أنه صفوًا حفيد عيسو )تؾ  حوفر النعماتي
حفيفي يعرؼ وقت الشدة. واكذا المسي  صديؽ البشرية أتااا في شدت ا واو أتي ليعزينا فكاف خير والصديؽ ال

 معزي. ولكف مشكمة أصحاب أيوب أن ـ كانوا معزوف متعبوف ولنثؽ أف المعزي الحفيفي او الروح الفدس. 
خر، ال يكوف المطموب بكاًء مع الباكيف فأف يذاب أحد ليعزي آ =وبنوافالفروح شوات شكمه.  =ولـ يعرفوه

أرادوا أف يتذلموا مع  =ذروا تراباً كممات ففط بؿ مشاعر صادقة اواكذا المسي  الذي في كؿ ضيفتنا تضايؽ. 
مف ذاول ـ وحزن ـ لـ ي دوا ما يفولونه، أواـ إختنفوا مف شدة إنفعال ـ،  =لـ ينلمو أ د بنلمةصديف ـ .  

.الكبلـ بؿ أبمغ، واـ إكتفوا أواًل بأف يسمعوا منه عف متاعبه عمومًا في بعض األحياف يكوف السكوت خير مف
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 عودة للجدوؿ اإلح اح الثالث

 
أيوب او مثاؿ لمصبر ولكنه إنساف، ون د  انا قد أخطأ بشفتيه، والكتاب المفدس س ؿ مػا قالػه أيػوب ال لنفتػدي 

. ون د أيوب انا متػذمرًا مػف قسػوة ٕٔ، 4ٔٓٔٔكو ٔقائـ حتي ال يسفط  به بؿ إلنذارنًا الكي يحذر مف يظف أنه
ت ربتػه ولػنبلحظ أف التػػذمر اػو حكػـ عمػػي اهلل بأنػه أخطػأ. أمػػا يسػوع ف حتمػؿ اآلالـ دوف تػػذمر بػؿ بسػرور أل ػػؿ 
ي خبلصنا. والكتاب المفدس أظ ر أيػوب وغيػر  مػف الفديسػيف كبشػر ل ػـ ضػعفات ـ فمػيس كامػؿ إال اهلل وحػد . وفػ

 غضبه
 ومنطفه انا أنه إذا كانت الحياة اكذا صعبة فمماذا ُوِلدت.  ....(ٓٔ-ٔ. شكا مف أنه قد ولد )ٔ
 لـ أمت فورًا.  ا (. . . إذا سم  اهلل وولدت فمماذٜٔ-ٔٔ. شكا مف أنه لـ يمت حالما ولد )ٕ
فتفػؿ  وأنػا متػألـ أمػوت إذا سػم  اهلل وعشػت فممػاذا ال... (ٕٙ-ٕٓ. شكا مف أف حياته طالت واو فػي محنتػه )ٖ

  .مدة األالـ
ونبلحػػظ مػػف تػػذمر أيػػوب أف الخػػراج المختفػػي بػػدأ يظ ػػر مػػف ضػػاط الت ربػػة وحػػيف تكمػػـ متػػذمرًا بػػدأ الخػػراج ينفػػت  
ليخرج الصػديد وظػؿ اهلل يضػاط وأيػوب يتػألـ والصػديد يخػرج واهلل يضػاط إلػي أف شػفي تمامػًا بفولػه اػا أنػا حفيػر 

 كاف كؿ الصديد قد خرج . . انا 4ٗٓٗفبماذا أ اوبؾ 
 
 " َبْعَد ىَذا َفَتَح َأيُّوُب َفاُه َوَسبَّ َيْوَمُو، ٔ " -(:ٔ) أية
لفػػد سػػكت األصػػحاب لكػػن ـ كػػانوا ينظػػروف أليػػوب نظػػرات معنااػػا التسػػاؤؿوو لمػػاذا كػػؿ اػػذا إال لػػو كنػػت خاطئػػًا،  

حمػت بػه خسػارة يعتفػد أف لػه الحػؽ  فكانت نظرات اإلدانة في عيون ـ. لذلؾ بدأ أيػوب فػي الشػكوي واكػذا كػؿ مػف
 في أف يشتكي ويتكمـ، لكف الشكوي والتذمر ال تعطي راحة بؿ السكوف والتسميـ هلل. 

أي يـو ميبلد . ومعني انه يسػب يػوـ مػيبلد  أنػه كػاف يتمنػي لػو لػـ يولػد قػط، واػو ب ػذا نسػي الخيػر  =سب يومو
سػب يػـو المػيبلد بسػبب النكبػات التػي تحػؿ بنػا معنػا  أننػا الذي ولد أل مه والخير الػذي عػاش فيػه زمانػًا طػويبًل. و 

نخاصـ اإلله الذي سم  ب ذا. واألفضؿ أف نكر  يوـ موتنا الروحي الذي تعممنا فيه طريؽ السفوط والخطية. ومف 
( وكثيػروف سػبوا يػـو مػيبلداـ ف كػذا 4ٕٕٙٗسيكوف مصير    نـ مثؿ ي وذا يحػؽ لػه أف يسػب يػوـ مػيبلد  )مػت 

(. ولكف ال يو د مف سب يـو ميبلد  الثاني الػذي حصػؿ فيػه عمػي نعمػة البنػوة. 4ٕٓٗٔ+  4ٔ٘ٓٔء )فعؿ أرميا
 ولنبلحظ أف أيوب أخطأ حيف سب يـو ميبلد  وتذمر لكنه لـ ي دؼ عمي اهلل كما تصور الشيطاف. 

 
ـُ َفَقاَؿ:ٕ  " -(:ٕ) أية  "َوَأَ َذ َأيُّوُب َيَتَنلَّ

 
 " اْلَيْوـُ الَِّذي ُوِلْدُت ِفيِو، َواللَّْيُؿ الَِّذي َقاَؿ: َقْد ُ ِبَؿ ِبَرُجؿ. َلْيَتُو َىَلؾَ »ٖ " -(:ٖ) أية
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اذا تصور شعري فيه يتصور الشػاعر أف يػوـ مػيبلد  كأنػه شػخص يمػوت ويرتعػب، وال يفػرح.  =ليتو ىلؾ اليـو 
 والمفصود أنه لو امؾ يـو ميبلد  ما كاف قد ولد ل ذا األلـ الشديد. 

 
ِرْؽ َعَلْيِو َنَياٌر.ٗ  " -(:ٗ) أية ًْ  " ِلَيُنْف ذِلَؾ اْلَيْوـُ َظبَلًما. اَل َيْعَتِف ِبِو اهلُل ِمْف َفْوُؽ، َواَل ُي

 لػينف ذلػؾ اليػـوتمنػي لػو غضػب اهلل عمػي يػوـ مػيبلد ، فػاليوـ الػذي يكرمػه اهلل يكػوف مكرمػًا.  =ال يعتني بػو اهلل
 .لمنور ليحـر مف بركة الشمس والفمر وأي مصدر =ظبلماً 

 
ـُ َوِظؿُّ اْلَمْوِت. ِلَيُ ؿَّ َعَلْيِو َسَ اٌب. ِلَتْرَعْبُو َناِسَفاُت ُظُلَماُت النََّياِر. ٘ " -(:٘) أية  " ِلَيْمِلْنُو الظَّبَل
 .او إستمر في تصوير سواد اليوـ متصورًا أف اليوـ يصير ظبلمًا بسبب كسوؼ الشمس =ناسفات النيار 
 
ًُُّيوِر. َأمَّا ذلِ ٙ " -(:ٙ) أية  " َؾ اللَّْيُؿ َفْلُيْمِسْنُو الدَُّجى، َواَل َيْفَرْح َبْيَف َأيَّاـِ السََّنِة، َواَل َيْدُ َلفَّ ِفي َعَدِد ال

 .يكوف حزينًا ففيه ولد أشفي الناس الذي او أنا =ال يفرح. = الد ي أي الظبلـ الشديدالدجي فليمسنو
 
َْ ِفيِو ُىتَاٌؼ.ُىَوَذا ذِلَؾ اللَّْيُؿ ٚ " -(:ٚ) أية  " ِلَيُنْف َعاِقرًا، اَل ُيْسَم

معنػي الكممػة المسػتخدمة موحشػًا ومؤلمػًا، أي ليمػة مػيبلدي ليمػة موحشػة كم ػا ألػـ. أو أف الميػؿ  =الليؿ لينف عاقراً 
 اذا ال يفرح بأف يكوف له مولود أي ال يعفبه ليؿ مثمه. 

 
 " ُمْسَتِعدُّوَف إِليَقاِظ التّْنّْيِف. ِلَيْلَعْنُو اَلِعُنو اْلَيْوـِ الْ ٛ  " -(:ٛ) أية
إشارة لمسحرة الذيف إدعوا أن ـ ل ـ سمطة عمي األرواح والفوات الطبيعية وأن ـ قادريف عمي  عؿ  =العنو اليـو 

اليوـ انحسا وكمثاؿ اـ ل ـ سمطاف عمي الكسوؼ والخسوؼ وأف ل ـ معرفة باألمور المستفبمة. وكانوا إذا قالوا 
مشئوـ ال ي وز العمؿ فيه. وبما أف الفدماء لـ يعرفوا عمة الكسوؼ والخسوؼ ظنوا أف حيوانًا واميًا  عف يوـ أنه

كاف يبمع الشمس أو الفمر أو أنه كاف ياطيه ب لتفافه عميه كحية عظيمة وأف لمسحرة سمطة عمي التنيف فيوقظونه 
 أو يسكتونه حينما يشاؤوف.

لفمؾ ، غالبا كانوا يحددوف مواعيد الكسوؼ وي ددوف الشعب إذ وكاف الك نة المصرييف واـ عمماء فى ا
يخبرون ـ أن ـ سي عموف الشمس تختفى عف طريؽ تنيف اـ ل ـ سمطاف أف يطمفونه متى أرادوا. في اب ـ الشعب 

  إذ يحدث الكسوؼ أو الخسوؼ فعبل.
يوقظوا اذا التنيف الذي يبتمع الشمس الذيف كانوا ي ددوف بأف  )أو الك نة( السحرةأي  =المستعدوف إليقاظ التنيف
. إذًا ليمعف السحرة يوـ ميبلدي ليصير مظممًا بأف يوقظوا التنيف ليمتوي او الكسوؼ ليتحوؿ الن ار إلي ظبلـ

. أو يكوف المعنى أنه لو لعف السحرة اذا اليوـ إلختفى كما تختفى الشمس ولما  حوؿ الشمس )التنيف= لوياثاف(
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( واو يرمز لمشيطاف. وبذلؾ يكوف 4ٗٔٔدت كممة التنيف في اإلن ميزية لوياثاف )را ع . وقد ور كنت قد ولدت
 .السحرة يستخدموف قوة الشيطاف )لوياثاف(

 
ْبِح،ٜ " -(:ٜ) أية اِئِو. ِلَيْنَتِظِر النُّوَر َواَل َيُنْف، َواَل َيَر ُىُدَب الحُّ ًَ ـْ ُنُجوـُ ِع  " ِلُتْظِل
رموش العيف. والمفصود السحب التي تخرج مف بين ا أشعة الشمس صباحًا التي ال دب او  =ىدب الحبح رَ يَ  ال

 . تحمؿ مع ا السرور والب  ة )واو تصوير شعري(
 
. ٓٔ " -(:ٓٔ) أية ًََّقاَوَة َعْف َعْيَنيَّ ـْ َيْسُتِر ال ـْ ُيْغِلْؽ َأْبَواَب َبْطِف ُأمّْي، َوَل  " أَلنَُّو َل

وب عمي ن ار وليؿ ميبلد  أنه لـ يامؽ بطف أمه حتي ال يولد. واذا أساس سخط أي= يغلؽ أبواب بطف أمي
الفوؿ ما أسخفه ولكف في ثورة الاضب ينطؽ اإلنساف بسخافات عندما يفمت زمامه. فكيؼ يتمني إنساف أف ال 
 يولد فيحـر مف بركات اهلل وميراثه السماوي، فأف يسم  اهلل بأف نو د ف ذا مف مراحمه ورضائه عمينا. صورة

 أيوب انا صورة إنساف يائس تمامًا مف أف يرفع اهلل عنه ضيفته.
كؿ اآليات السابفة في ا يمعف أيوب يوـ ميبلد  بطرؽ شعرية متعددة والمعنى ليته لـ يكف. فمو لـ يأتى اذا اليـو 

 ويمعف اذا اليوـ ألنه ولد فيه ليتألـ . ما كنت ولدت ألرى اذ  األالـ .
 

وَح؟ لِ ٔٔ "-(:ٜٔ-ٔٔ) األيات ـْ ُأْسِلـِ الرُّ ـَ َل ؟ ِعْنَدَما َ َرْجُت ِمَف اْلَبْطِف، ِل ـْ َأُمْت ِمَف الرَِّ ـِ ـَ َل
ِلَماَذا َأَعاَنْتِني ٕٔ

ََ؟  ـَ الثُِّديُّ َ تَّى َأْرَض الرَُّنُب، َوِل
ََ ُمُلوٍؾ مَ ٗٔأَلنّْي َقْد ُنْنُت اآلَف ُمْضَطِجًعا َساِنًنا. ِ يَنِئٍذ ُنْنُت ِنْمُت ُمْسَتِريً ا ٖٔ

 ، ـْ ْنُفِسِي يِري اأَلْرِض، الَِّذيَف َبَنْوا َأْىرَاًما أَل ًِ ًة، َ٘ٔوُم ـْ ِفضَّ ـْ َذَىٌب، اْلَماِلِئيَف ُبُيوَتُي ََ ُرَؤَساَء َلُي َأْو َم
َأْو َنِسْقٍط ٙٔ

ـْ َيَرْوا ُنورًا.  ـْ َأُنْف، َنَأِجنٍَّة َل َمْطُموٍر َفَل
ًَّْغِب، َوُىَناَؾ َيْسَتِريُح اْلُمْتَعُبوف. ُىَناَؾ َيُنؼُّ اْلُمَناِفُقوَف ٚٔ َعِف ال

ِر. ٛٔ ِغيُر َنَما اْلَنِبيُر ُىَناَؾ، َواْلَعْبُد ُ رّّ ِمْف َسيِّْدِه.ٜٔاأَلْسَرى َيْطَمِئنُّوَف َجِميًعا، اَل َيْسَمُعوَف َحْوَت اْلُمَس ّْ  " الحَّ
= أرضَ لماذا أعانتني الرنب ولماذا الثدي  تية. انا أيوب في يأسه يتمني لو كاف قد مات عفب والدته مباشر  

ف لـ تحفظه قدرة اهلل وعنايته ي مؾ. والعن ية اإلل ية وضعت الرحمة في االطفؿ المولود يكوف ضعيفًا  دًا. وا 
بؿ رحمة وشففة مف كؿ الناس ألي طفؿ. وتذمر أيوب انا معنا ، وما فائدة اذ  الرحمة  ،قموب األم ات

( 4ٖٕ٘ٓ+تؾ  4ٕٙٙٔش إلركب التي حممت عمي ا )تدليؿ الطفؿ عمي الركب عبلمة الحناف والشففة، ولماذا ا
ولماذا أرضعتني أمي، كاف األفضؿ لكؿ اؤالء أف يتركونني أموت صايرًا مف أف أعاني ما أعانيه اآلف. 

لموت وال ولنبلحظ أف ال حيـ او المكاف الوحيد الذي يصم  أف يفاؿ عنه اذا الكبلـ ف ـ اناؾ سيشت وف ا
ي دونه. أما نحف عمي األرض فم ما كانت أالمنا، ي ب أف يكوف لنا ر اء أف اهلل سيتدخؿ وين ي ا وحتي إف لـ 
يسم  بأف ين ي ا في ب أف يكوف لنا ر اء في السماء. ونبلحظ أننا في الع د ال ديد لنا إمكانيات أكبر مف 

 -الـ بسبب4إمكانيات أيوب في إحتماؿ األ
 في يسوع المصموب والمتألـ بسبب خطايانا واو الفدوس البار. التأمؿ  . ٔ
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ثفتنا األكيدة في حياة الم د األبدي التي أعداا اهلل لنا واػذا يعطينػا إحتمػاؿ وصػبر. وكانػت فكػرة الفيامػة  . ٕ
 والم د األبدي غير واضحة في الع د الفديـ. لذلؾ عمينا أف ال نمـو أيوب بشدة عمي كمماته الصعبة. 

الروح الفدس الساكف فينا اآلف، وفي كؿ المؤمنيف او الروح المعزي الذي يعطي عزاء وقت الت ربة فمف  . ٖ
شػياء تعمػؿ معػا لمخيػر الـ اي لكػي نكمػؿ ، ولػذلؾ فكػؿ األف األأيضا ف منا أو  ثمار  السبلـ الذي يفوؽ كؿ عفؿ.

 .(  4ٕٛ  ٛلمذيف يحبوف اهلل ) رو 
اـ اهلل فتففد اإلنساف سبلمه الداخمي، واػي حالػة خصػاـ مػع اهلل في ػا تػزداد حالػة أما حالة اليأس والتذمر ضد أحك

اإلنساف كآبة فوؽ ألمه. واناؾ مف فػي يأسػه يتمنػي المػوت، ومػف األقػواؿ المشػ ورة ايػارب فمتأخػذني اآلف فأنػا ال 
الػذي يػؤمف بػاهلل ومممػوء أحتمؿا ومف مراحـ اهلل أنه ال يست يب ألنه لػو مػات اإلنسػاف فػي يأسػه ل مػؾ. فاإلنسػاف 

بالروح الفدس، يكوف ممموءًا مف الر اء والثفة في اهلل. وبدوف اذا الر اء نصير أشفي  ميع الناس. يضاؼ ل ػذا 
أف التذمر وعدـ الصبر إذا مؤلت الفمب يحتفر اإلنسػاف مػراحـ اهلل وبركاتػه، وتخػرج اإلنسػاف عػف صػوابه ويصػير 

الرسػوؿ الػي إشػت اء أف أنطمػؽ وأكػوف مػع المسػي  فػذاؾ أفضػؿ  ػدًا ا. انػا  ناكرًا لم ميؿ. واذا عكس قوؿ بػولس
لكػف اأنػه يكمػؿ بولس يشت ي أف يري أم اد السماء، او يفوؿ اذا في مؿء الر اء وليس في حالة يأس، والػدليؿ 

اإف أردت يػارب  أبفي ألـز أل مكـا ف و يريد أف ينطمؽ لمسماء لكنه فػي تسػميـ كامػؿ لمشػيئة اهلل يسػمـ هلل قػائبلً  أف
( فيػػه منت ػػي ٕٗ، 4ٖٕٔأف تعطينػػي حيػػاة ألخػػدمؾ فمػػيكف لػػيس كػػ رادتي بػػؿ ك رادتػػؾ. قػػوؿ بػػولس انػػا فػػي )فػػي 

التسميـ والر اء ولنبلحظ أننا حيف نشت ي الموت لنكوف مع المسي  ولكي نتحرر مف خطايانا يكوف اذا مف عمؿ 
عػب اػذ  الحيػاة كػػاف اػذا دلػيبًل عمػي اليػأس وفسػػاد النعمػة. ولكػف حػيف نشػت ي المػوت لم ػػرد أف نػتخمص مػف متا

 =مضطجعًا سانناً اإلنساف الداخمي. ولؤلسؼ كانت حالة أيوب اي اذ  األخيرة ف و تصور أنه في موته يستري  
المػه وأفكػار  وذكرياتػه المؤلمػة. لكنػه لػو خضػع لمشػيئة اهلل لحصػؿ عمػي اػذا أكاف كؿ ما يطمع فيه أف ي ػدأ مػف 

. ولنبلحظ أف الحرب الشيطانية ضدنا دائمًا في أالمنا أف نتذمر، دائما الشيطاف يدفعنا ألف نتذمر ال دوء الداخمي
+ يػو  4ٕٕٔ= الكتاب المفدس يشػبه مػوت المػؤمنيف بػالنـو دا نمت مستري اً الـ أكثر شدة. وبدوف وعي نندفع أل

حيػاة أفضػؿ، والمػوت فػي تعريػؼ . ألن ـ عند موت ـ يستريحوف مػف أتعػاب ـ ثػـ يسػتيفظوف ل4ٚٓٙ+ أع  4ٔٔٔٔ
الكنيسة او إنتفاؿ لحياة أبدية بعد حياة غربة اليس موت لعبيدؾ يارب بؿ او إنتفاؿ اأوشية الراقديفا ويسمي نوـ 

قصيرة. ومف المؤكد سيكوف اناؾ استيفاظ. أما الفدماء فمـ يعرفوا تمامػًا حالػة اإلنسػاف ألنه فترة م ما طالت ف ي 
أاػػؿ ال اويػػة  أف مػػف يمػػوت يػػذاب إلػػى ال اويػػة فيسػػمون ـ بػػؿ ظنػػوا، فػػي الع ػػد ال ديػػد  بعػػد المػػوت كمػػا أعمنػػت
، 4ٜٔٗش إ+  ٙ-4ٖٛٛأ ساد وببل أفراح الحياة )مز  أخيمة ببلوأاؿ ال اوية اؤالء اـ  )ال اوية مكاف الموتي( 

التي يعاني ا. بػؿ الـ وأيوب كاف له نفس األفكار لكنه حسب الموت أكثر راحة مف األ. ( ٕٓ-4ٖٜٛش إ+  ٓٔ
ولنف ـ اذا الفوؿ نفوؿ أف اناؾ أشخاص بعد  =مَ ملوؾ ومًيري األرضيتمادي في تصوير راحة الفبر ويفوؿ 

يتصػور أنػه لػو مػات صػايرًا لكػاف قػد  وأيػوب انػا. أف يتذوقوا الاني والكرامة ال يستطعيوا أف يتحمموا الففر والذؿ 
أي لػو مػات صػػايرًا قبػؿ أف يػري اػػذا الػذؿ واػذ  األالـ. ولكنػػه  مػات فػي كرامػة وعظمػػة مثمػه مثػؿ ممػػوؾ األرض،

الذيف يندب حظه أنه وصؿ لسف كبير وبعد اذا ففد كرامته. ولكف الفبر يسوي بيف ال ميع الاني والففير. . الل. 
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اكػػذا فعػػؿ المصػػرييف لػػذلؾ نفػػوؿ أف كاتػػب السػػفر شػػعرًا عػػاش فػػي مصػػر وتػػأثر بالثفافػػة المصػػرية.  =بنػػوا أىرامػػاً 
غالبا المفصود الذاب والمفتنيات الثمنية التي توضع في الفبور مع الشػخص المتػوفي. واألثػار  رؤساء ليـ ذىب

ويتضػ  المعنػي الػذي يفصػد   ،مع الميت حفظػًا لكرامتػه زالمصرية شاادة عمي ذلؾ. واـ كانوا يدفنوف اذ  الكنو 
ف الػػذي ولػػد ميتػػًا. فواضػػ  انػػا أنػػه كػػاف السػػفط المطمػػور اػػو ال نػػي =أو نسػػقط مطمػػور فلػػـ أنػػفأيػػوب مػػف قولػػه 

فبل يري اذا الذؿ واأللـ الذي او فيه. ثـ يسترسؿ فػي تصػوير حالػة الراحػة التػي يشػعر  دَ لِ يتمني لو مات حالما وُ 
والمسػتعبدوف . ىنػاؾ ينػؼ المنػافقوف عػف الًػغب ب ا أو يتمتع ب ػا الميػت ف ػو سيسػتري  مػف نفػاؽ المشػاغبيف=

. واذا صحي  إلي حد بعيد، فالموت راحة ونيػاح، راحػة لم سػد وراحػة لمػنفس وراحػة وفاألسري يطمئن= يتحرروف
 لمروح، ولكف لمف اذ  الراحة، اي ففط لمف كاف خاضعًا هلل في ر اء. 

 
ًَِقيٍّ ُنوٌر، َوَ َياٌة ِلُمرّْي النَّْفِس؟ »ٕٓ "-(:ٕٙ-ٕٓ) األيات ـَ ُيْعَطى ِل ِل

َوَلْيَس ُىَو،  الَِّذيَف َيْنَتِظُروَف اْلَمْوتَ ٕٔ
ِلَرُجؿ َقْد َ ِفَي ٖٕاْلَمْسُروِريَف ِإَلى َأْف َيْبَتِيُجوا، اْلَفِرِ يَف ِعْنَدَما َيِجُدوَف َقْبرًا! َٕٕوَيْ ُفُروَف َعَلْيِو َأْنَثَر ِمَف اْلُنُنوِز، 

أَلنّْي اْرِتَعاًبا َٕ٘أِنيِني، َوِمْثَؿ اْلِمَياِه تَْنَسِنُب َزْفَرِتي،  أَلنَُّو ِمْثَؿ ُ ْبِزي َيْأِتيَٕٗعَلْيِو َطِريُقُو، َوَقْد َسيََّج اهلُل َ ْوَلُو. 
 . ـْ َأْسَتِرْح، َوَقْد َجاَء الزُّْجرُ ٕٙاْرَتَعْبُت َفَأتَاِني، َوالَِّذي َفزِْعُت ِمْنُو َجاَء َعَليَّ ـْ َأْسُنْف َوَل ـْ َأْطَمِئفَّ َوَل  " «.َل

ذا سم  بأف أكبر حتي اآلف فمماذا يسم  بأف أعيش اآلف انا ينتفؿ لفكرة  ديدة واي إذا سم    اهلل بأف أولد وا 
الشفي او المتألـ، او الذي يحيا في شفاء والتساؤؿ انا لماذا يعطي له  =لًقي نور لماذا يعطي= وأنا متألـ

. فالنور في المهأنور أي حياة تنفت  في ا عيني المتألـ كؿ يوـ ليري نور الشمس ويبدأ يومًا  ديدًا في رحمة 
المه. ويتمني أيوب أف ال يري النور ثانية أي يموت، بؿ او يبحث عف أنظر  انا ال فائدة منه إال أف يري به 

الموت مثؿ كنز وال ي د . ومف كبلـ أيوب نتصور أف اإلنتحار كاف فكرة مرفوضة فأيوب كاف يبحث عف الموت 
رادته وليس بيد  او. وخطأ  المه، أف بفاء الحياة أالفكرة أف يشت ي اإلنساف الموت بسبب عمي أف يكوف بيد اهلل وا 

وحكمة اهلل وقضائه ال تفاس بحكمة اإلنساف رو  ،ون ايت ا شئ را ع لمشيئة اهلل وليس إلي مشيئة اإلنساف
ٖٖ4ٔٔ-ٖٙ . 
لسمطاف إذا = أى أف اهلل او الذى يعطى الحياة ك بة مف عند  واو الذى له ا ى ...  ياة لُمرّْى النفسلـ ُيعطَ 

االذيف يفرحوف إلي تتر ـ اكذا  =المسروريف إلي أف يبتيجوا، الفر يف عندما يجدوف قبراً أف يأخذاا .    
أيوب انا يتصور أف المتألـ مثمه يفرح بخبر الموت ويبت ج حيف ي د قبرًا  .ااإلبت اج ويستبشروف إذا و دوا قبراً 

 يدفف فيه. 
ؿ عػػف المػػوت وراحتػػه والفػػرح بػػه مػػف ر ػػؿ عػػاش فػػي الع ػػد الفػػديـ ال يف ػػـ إف كػػاف اػػذا الكػػبلـ قػػد قيػػ -مل وظػػة:

 معني أفراح الحياة األبدية وأم اداا فماذا يفوؿ مف عاش في مفاايـ الع د ال ديد. 
 ويشرح أيوب سبب رغبته الشديدة نحو الموت فيصور حاله قائبلً 

المشاكؿ التي أصابه ب ػا  =سيج اهلل  ولوأي أصابته مصائب ال يفدر أف يف م ا.  =رجؿ قد  في عليو طريقو
اهلل صػػارت كسػػور )سػػياج( حولػػه، وصػػار داخم ػػا مثػػؿ سػػ يف ال يػػري بابػػًا لمن ػػاة، وخفػػي عميػػه طريػػؽ ال ػػرب أو 
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حسب التر مة اليسوعية االتن د صار طعاـ ليا وحسب التر مة  =مثؿ  بزي يأتي أنينيالخروج مف اذا السياج 
تنسػػػنب  الميػػػاهكػػؿ تأتيػػػه التن ػػػدات فػػبل يأكػػػؿ. مثػػؿ ألاأنينػػػيا أي كممػػا كػػػاف يبػػػدأ  كػػؿ يػػػأتيآاإلن ميزيػػة اقبػػػؿ أف 

 تأتي كأمواج متبلحفة. زفرتى تر مت فى اإلن ميزية زئيرى.  =زفرتي
 

. ٕ٘ "-(:ٕٙ-ٕ٘) األيات ـْ َأْطَمئِ ٕٙأَلنّْي اْرِتَعاًبا اْرَتَعْبُت َفَأتَاِني، َوالَِّذي َفزِْعُت ِمْنُو َجاَء َعَليَّ ـْ َل ـْ َأْسُنْف َوَل فَّ َوَل
 " «.َأْسَتِرْح، َوَقْد َجاَء الزُّْجرُ 

وما كاف يخاؼ منه  ،الـ أخري أشدأالمه كاف في رعب دائـ مف أف تأتي عميه أواو في  -:ليا معنييف األوؿ 
  األلـ واإلضطراب= وقد جاء الرجزالـ تزداد فكاف في رعب دائـ وألـ دائـ. ويرتعب كاف يحدث وكانت األ

أنه في أياـ راحته لـ يكف يشعر ب طمئناف بؿ كاف في رعب مف أف تزوؿ عنه نعمته ورخائه،  -والمعني الثاني:
ف ص  المعني الثاني  يكوف اذا عيب  ديد في أيوب ف و لـ يكف في وما كاف يرتعب منه اا او قد حدث. وا 

فة فى أف اهلل صانع خيرات يحب أوالد  وال واذا يعنى عدـ الث سبلـ كامؿ مع اهلل بؿ كاف متخوفًا مف المستفبؿ
  .يسم  ل ـ بأى ضرر

وأيوب في كؿ اذا لـ ي دؼ عمي اهلل بؿ تذمر مف الوضع السئ الذي كاف فيه ولكنه بكبلمه المتذمر الذي 
 وض  فيه إعتراضه عمي مشيئة اهلل فت  باب المناقشات مع أصحابه حوؿ اذ  اإلعتراضات.

 
المحرى اليـو بتاريخ  لمواعيد النسوؼ وال سوؼ جاء ىذا المقاؿ فى جريدة عف ت ديد علماء المحرييف

 . وتـ نقؿ المقاؿ نما ىو دوف تعديؿ . ٖٕٔٓ/ٔٔ/ٕالسبت 
 

ب٘شح وغٛف اٌؾّظ ٚخغٛف اٌمّش ٚحذدٚا وذ خج١ش ا٢صبس اٌذوزٛس عجذ اٌشح١ُ س٠حبْ، أْ اٌمذِبء اٌّصش١٠ٓ أٚي ِٓ اوزؾفٛا ظأ

 وّب ٘ٛ ِذْٚ ثىزت عٍُ اٌفٍه . 3871ِٛاع١ذ ٌىً ِٕٙب ١ٌٚظ اٌعبٌُ إٌٌٙٛذٞ جٛدس٠ه عبَ

ٚلبي س٠حبْ: إْ وٕٙخ ِعجذ آِْٛ فٟ ع١ٛح ٔجٙٛا اٌجٕٛد ٌٙزٖ اٌظب٘شح عٕذ ِحبسثزُٙ ٌج١ٛػ داس٠ٛط اٌفبسع١خ حزٝ ال ٠صبة 

ب٘شح ٚأٚضحٛا ٌُٙ أٔٙب رعج١ش عٓ غضت اإلٌٗ عٍٝ ج١ؼ اٌعذٚ، ٚرٌه طجمب ٌّب جبء فٝ وزبة اٌجٕٛد ثزعش عٕذِب رفبجئُٙ اٌظ

 اٌذوزٛس ع١ذ وش٠ُ "ٌغض اٌحضبسح اٌّصش٠خ".

"ِعجذ حزحٛس ِعجٛدح اٌجّبي ٚاٌحت ٚاٌغعبدح حبسعخ لجخ   ٚأضبف أْ سعُ اٌضٚد٠بن اٌزٜ ٠غطٟ عمف ثٙٛ األعّذح ثّعجذ دٔذسح

ق.َ ٠جغذ ٘زٖ اٌظب٘شح ، ٚلذ ٔمً اٌغمف ٚاٌمجخ إٌٝ اٌّىزجخ اٌعبِخ ثجبس٠ظ خالي اٌحٍّخ  05عٛد ٌعبَ اٌغّبء ٚٔجِٛٙب" اٌزٞ ٠

اٌفشٔغ١خ ِٚٛجٛد حب١ٌب ثّزحف اٌٍٛفش، ِٛضحب أْ ٘زا اٌشعُ ٠ّضً ِجغذا ٌمجخ اٌغّبء ٚصعذ حٌٛٙب فٝ رٛص٠ع دائشٜ اٌجشٚط 

ْ " اٌحًّ ٚاٌضٛس ٚاٌزٛأِبْ ٚاٌغشطبْ ٚاألعذ ٚاٌعزساء ٚا١ٌّضاْ ٚاٌعمشة االصٕٝ عؾش ثأعّبئٙب اٌّعشٚفخ فٝ اٌعبٌُ أجّع حزٝ ا٢

 ٚحبًِ اٌمٛط ٚاٌجذٜ ٚاٌذٌٛ ٚاٌحٛد " ثٕفظ رشر١جٙب ٚعاللزٙب ثأؽٙش اٌغٕخ اٌؾّغ١خ.

ق.َ ٚصٛس اٌىغٛف اٌؾّغٝ عٍٝ ١٘ئخ  03ِبسط عبَ  8ٚأؽبس إٌٝ أٔٗ لذ حذس وغٛف ٌٍؾّظ فٝ سعُ صٚد٠بن ِعجذ دٔذسح فٝ 

 50عجٛدح إ٠ض٠ظ ٚ٘ٝ رّغه اٌمشد رحٛد ِٓ ر٠ٍٗ فٟ ِحبٌٚخ إل٠مبف اٌمّش ِٓ إخفبء اٌؾّظ، وّب حذس خغٛف ٌٍمّش فٟ اٌّ

ق.َ ٚرُ رص٠ٛشٖ عٍٝ ١٘ئخ ع١ٓ األٚجبد اٌىبٍِخ ألْ خغٛف اٌمّش ٠ظٙش فمظ عٕذِب ٠ىْٛ اٌمّش ثذسا أٜ وبِال،  05عجزّجش عبَ 

ٝ أحذاس صشاعٗ ِع عذ ٚاٌزٝ ؽف١ذ ثّغبعذح جحٛرٝ ، ٚلذ أؽ١ش ٌٍؾّظ ٚاٌمّش ٚ٘ٝ ع١ٓ اٌّعجٛد اٌصمش حٛسط اٌزٝ فمذد ف

 ثأّٔٙب ع١ٕب حٛسط.

ٚأوذ س٠حبْ أْ اٌمذِبء اٌّصش١٠ٓ أٚي ِٓ اوزؾفٛا أعشاس اٌغّبء ٚٚضعٛا دساعبد ٚخشائظ وبٍِخ ٌٍمجخ اٌغّب٠ٚخ ٚدٚسح أفالوٙب 

ٚاٌزٜ أطٍك ع١ٍٗ "اٌزم٠ُٛ ا١ٌٍٕٝ"، ِؾ١شا إٌٝ أْ اٌغٕخ ا١ٍ١ٌٕخ وبٔذ  ٚحشوخ وٛاوجٙب ٚأُٔٙ أصحبة أٚي رم٠ُٛ فٝ ربس٠خ اٌجؾش٠خ ،

http://www.youtube.com/user/aldostornews
http://www.youtube.com/user/aldostornews
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٠ِٛب، صُ لبَ وٕٙخ ِعجذ أْٚ خالي األعشح اٌضبٌضخ ثزصح١ح اٌغٕخ ا١ٍ١ٌٕخ ثإضبفخ  ٠165ِٛب ٚاٌغٕخ  15ؽٙشا ثىً ؽٙش  35رزىْٛ ِٓ 

ِٚب صاٌذ أعّبء اٌؾٙٛس اٌّصش٠خ اٌمذ٠ّخ  أ٠بَ اٌزٝ ٌٚذ ف١ٙب اٌّعجٛداد اٌخّظ أٚصٚس٠ظ ٚإ٠ض٠ظ ٚعذ ٚٔفز١ظ ٚحٛسط ، 0

رغزخذَ حزٝ ا٢ْ ِع ثعض اٌزحش٠ف ٚ٘ٛ ِب ٠طٍك ع١ٍٗ اٌغٕخ اٌمجط١خ اٌزٝ رجذأ ثؾٙش رٛد ٚ٘ٛ رحٛد أِب األ٠بَ اٌخّغخ إٌّغ١خ 

 فٙٝ ِب ٠طٍك ع١ٍٙب فٝ اٌزم٠ُٛ اٌمجطٝ ثأ٠بَ إٌغئ.

٠ُ اٌمّشٜ ٚاٌؾٙٛس ٚاأل٠بَ اٌمّش٠خ ٚ٘ٛ رم٠ُٛ أٚصٚس٠ظ ٚحشاعٗ اي ٚأٚضح س٠حبْ أْ اٌمذِبء اٌّصش١٠ٓ أٚي ِٓ اوزؾفٛا اٌزمٛ

ب ِٓ أعّبء  57 ًّ اٌز٠ٓ ٠ّضٍْٛ أعّبء أ٠بَ اٌؾٙش ٚ٘الٌٗ ، ٚأطٍك عٍٝ اٌجذس اعُ أٚصٚس٠ظ ٔفغٗ ٚأطٍك ف١ٗ عٍٝ وً ؽٙش اع

ٝ ثمٝ اٌزعج١ش عٓ وٍّخ ؽٙش فٟ اٌزم٠ُٛ اٌّعجٛداد ٚعجش ف١ٙب عٓ اٌؾٙش ثشِض اٌٙالي ٚعٕذ اعزجذاي اٌزم٠ُٛ اٌمّشٜ ثبٌزم٠ُٛ اٌؾّغ

 ا١ٌٍٕٝ ٚاٌزم٠ُٛ اٌؾّغٝ ثشعُ اٌٙالي فٛق اعُ اٌؾٙش .

ٚاعزجش أْ وؾف ظب٘شح وغٛف اٌؾّظ ١ٌظ ثغش٠ت عٍٝ لذِبء اٌّصش١٠ٓ اٌز٠ٓ اوزؾفٛا اٌزم٠ُٛ اٌؾّغٝ ٚاٌمّشٜ ُٚ٘ أٚي ِٓ 

ٚٔمٍٙب عُٕٙ ثم١خ اٌؾعٛة، وّب اخزشعٛا لبِبد اٌشصذ ٌحغبة  اخزشعٛا اٌّضٌٚخ ٌم١بط اٌضِٓ فٝ عبعبد إٌٙبس "اٌغبعخ اٌؾّغ١خ"

عبعبد ا١ًٌٍ ثشصذ إٌجَٛ ٚرحشوبرٙب فٝ اٌغّبء ، ٚاخزشعٛا اٌغبعخ اٌّبئ١خ ٌحغبة عبعبد ا١ٌَٛ ثأوٍّٗ ١ٌالً ٚٔٙبساً ، وّب فّغش 

 سط ؽىً اٌمّش ِٓ اٌٙالي إٌٝ اٌجذس.اٌّصشٜ اٌمذ٠ُ عاللخ اٌؾّظ ثبٌمّش ٚدٚسرٗ حٌٛٙب ٚأعىبط ٔٛس٘ب عٍٝ عطحٗ ٚعاللزٗ ثزذ

ٌٚفذ إٌٝ أْ اٌمذِبء اٌّصش١٠ٓ اوزؾفٛا ِب ٚساء اٌؾّظ ٚاٌمّش ٚ٘ٝ اٌىٛاوت اٌخّغخ اٌغ١بسح اٌزٝ ال رغزش٠ح ٚأطٍمٛا ع١ٍٙب خذاَ 

َ فٟ اٌؾّظ اٌزٟ رذٚس حٌٛٙب ٚال رغفٛ ٌحشاعزٙب ٚ٘ٝ عطبسد ٚاٌض٘شح ٚاٌّش٠خ ٚاٌّؾزشٜ ٚصحً، ُٚ٘ أٚي ِٓ جّعٛا إٌجٛ

ِجّٛعبد ٚسِضٚا إ١ٌٙب ثصٛس ٚسعّٛا ٌٙب خشائظ ٚٚضعٛا ٌٙب سِٛصاً ٚأعّبء، وّب عشفٛا اٌّزٔجبد ِٚذاسارٙب فمذ عجٍٛا ظٙٛس 

 ٚدٚسح اٌّزٔت ٘بٌٝ فٟ ثشد٠بد فٟ عٙذ رحٛرّظ اٌضبٌش.



 ( اح الرابَاإلح) سفر أيوب

 

 
29 

 عودة للجدوؿ اإلح اح الرابَ

 
 د أصدقاء  الثبلثة وكانوا قد إتففوا عمي رأي مسبؽ ضد أيوب، يبدأوف فػي تو يػه بعد أف عبر أيوب عف تذمر  ن

ي عميػه. عَ د  اإلت امات إليه. وكأنه قد عفػدت محكمػة كػاف األصػدقاء في ػا اػـ خصػوـ أيػوب، وأيػوب نفسػه اػو الُمػ
تػذمر  وشػكوا   وقد ظ ر ألي و كػأوؿ وسػيط، وأخيػرًا أعطػي اهلل حكمػه عمػي المناقشػة. وقػد ف ػـ أصػحاب أيػوب أف

 -اما دليؿ عمي فساد أيوب الداخمي. وكانت أراء أصحاب أيوب تتمخص في اآلتي4
اهلل عػادؿ واػػو ي ػازي اإلنسػػاف الصػال  بػػالخيرات فػػي حياتػه واإلنسػػاف الشػرير بالشػػر خػبلؿ حياتػػه عمػػي   . ٔ

 األرض. 
مػػا تفػػوا  الظػػاارة سػػابفًا والتػػي وألف أيػػوب يعػػاني كػػؿ اػػذ  المعانػػاة ف ػػو مػػف المؤكػػد إنسػػاف شػػرير  ػػدًا، و  . ٕ

 سمعواا عنه إال رياء وتظاار. 
 بالرغـ مف كؿ اذا فمو قدـ أيوب توبة سيفبمه اهلل ويستعيد أيوب كؿ ما كاف له.  . ٖ

ف  ولفد رفض أيوب اإلعتراؼ بأنه أخطأ في حػؽ اهلل وبأنػه كػاف مرائػي فػي تدينػه بػؿ ظػؿ يػدافع عػف نفسػه بأنػه وا 
اػؿ أيػوب  ، موضػع النػزاع بػيف أيػوب وأصػحابهأف قمبػه كػاف مسػتفيمًا معػه. وب ػذا صػار  كاف قد أغضػب اهلل إال

فػاهلل يشػ د أليػوب بأنػه كامػؿ وبػار  ر ؿ أميف أـ ال، والع يب أف اذا او نفس موضوع النزاع بػيف اهلل والشػيطاف
 . والشيطاف يت مه بالشر 

يمػػان ـ الصػػحي  فػػي اهلل، ويحسػػب ف ػػـ أظ ػػروا إيمػػان ـ بو ػػود إلػػه واحػػد قػػوي فػػي  لؤلصػػحاب أراؤاػػـ اإلي ايبػػة وا 
 الكوف واو مسئوؿ عف كؿ شئ ف و ضابط الكؿ واو عادؿ ي ازي األشرار شرًا وي ازي األبرار خيرًا. 

 ولكف كاف خطأ األصحاب في تحميؿ المواقؼ
وكثيػريف مػف  خػر ف نػاؾ كثيػريف مػف األبػرار يصػيب ـ الشػراـ أخذوا  انبًا مف الحفيفػة وتركػوا ال انػب اآل . ٔ

األشػػرار ينعمػػوف فػػي الخيػػرات، فم ػػازاة اهلل لؤلشػػرار بالطوفػػاف أو بحريػػؽ سػػدـو وعمػػورة ليسػػا أمثمػػة دائمػػة ل ػػبلؾ 
يشتكي مف أف األشرار ينعموف فػي خيػرات ـ، واابيػؿ امػؾ واػو بػار، بػؿ كيػؼ نفسػر  ٖٚاألشرار فالمرتؿ في مز 

. ولكػف حتػي نف ػـ اػذا نفػوؿ أف ٘-4ٖٔٔع أيضػا لػو ورا  . المه عمي ضوء نظرية األصحابأصميب المسي  و 
 اهلل يبلحظ طريؽ كؿ إنساف ولكف تعامبلت اهلل ليست بحسب فكر اإلنساف. 

محػػاولت ـ إدانػػة أيػػوب بكػػؿ الطػػرؽ والوسػػائؿ وكػػأن ـ صػػاروا قضػػاة، خبػػراء فػػي طػػرؽ اهلل، بػػؿ اػػـ أخػػذوا  . ٕ
 مكاف اهلل الدياف العادؿ وحد . 
ظػػريت ـ وفػي تطبيف ػػا عمػي أيػػوب سػببًا فػػي زيػادة ثػػورة أيػوب وكبلمػػه المتػذمر الفاسػػي وكػاف خطػأ األصػػحاب فػي ن

 عمي اهلل. 
الـ اي ثمرة طبيعية لدخوؿ الخطية إلي العالـ أصبًل، والخميفة الـ ليست مرتبطة دائما بالخطية، فاألولنف ـ أف األ

نػا نف ػـ أف كػؿ األمػور تعمػؿ معػًا لمخيػر وأننػا الـ ب ذا قد تصيب الشرير والبار. وألنكم ا تئف منذ سفوط آدـ. واأل
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ػنثؽ في بر اهلل وعدله ومحبته نتصور أف األلػـ إذا سػم  بػه اهلل ف ػو مػف المؤ  ؿ كػد أنػه لصػال  اإلنسػاف، ف ػو ُيَكم 
األنسػػاف، واأللػػـ اػػو النػػار التػػي تنفػػي الػػذاب ليممػػع بػػاألكثر فيصػػب  اإلنسػػاف مثمػػرًا بػػاألكثر فػػي ممكػػوت اهلل، امػػف 

، أي يصػػػير شػػػبي ًا 4ٕٓٔالـ عػػػب . بػػػؿ قيػػػؿ عػػػف المسػػػي  أنػػػه قػػػد تكمػػػؿ بػػػاألٙ، 4ٕٔ٘عػػػب الػػػرب يؤدبػػػهايحبػػػه 
ف ألػػي إتمخػػض ب ػػـ أوالدي الػػذيف أيضػػا لكػػي نشػػبه المسػػي   ا يػػا أوبػػاالالـ نكمػػؿ نحػػف  لئلنسػػاف فػػي كػػؿ شػػئ.

أف يحمم ػػػا حتػػػي الـ مرتبطػػػة باإلنسػػػاف فكػػػاف عمػػػي المسػػػي  (. وطالمػػػا األ 4ٜٔ  ٗيتصػػػور المسػػػي  فػػػي ـ ) غػػػؿ 
 ختطفت لي قضية الموتاإنا أالفداس الارياوري كؿ اذا..اد لخص وق يصير إنسانًا كامبًل.

أف ي عػػؿ األالـ نػػا المػػي  بتػػه لنفسػػي ا . لكنػػه اكمػػؿ ... ا حولػػت لػػي العفوبػػة خبلصػػَا ا اػػذا مػػف محبػػة اهلل أ= ) 
 . التى اى بسبب خطاياى سببا لتنفيتى

 لحديث وذلؾ غالبًا ألنه أكبراـ سنًا. ون د انا أف أليفاز يبدأ ا
 

ِإِف اْمَتَ َف َأَ ٌد َنِلَمًة َمَعَؾ، َفَيْؿ َتْستَاُء؟ َولِنْف َمْف »َٕفأَجاَب أَِليَفاُز التَّيَماِنيُّ َوَقاَؿ: ٔ  "-(:ٗ-ٔ) األيات
؟  َُ االْمِتَناَع َعِف اْلَنبَلـِ ْدَت َنِثيِريَف، وَ َٖيْسَتِطي ًَ ـَ َنبَلُمَؾ اْلَعاِثَر، ًَٗدَّْدَت َأَياِدَي ُمْرَتِ َيًة. َىا َأْنَت َقْد َأْر َقْد َأَقا

ًََة!   " َوَثبَّتَّ الرَُّنَب اْلُمْرَتِع
يػػة م ذبػػة يمػػدح في ػػا أيػػوب قبػػؿ أف ي ا مػػه. واػػذ  اػػي طريفػػة المسػػي  ونبلحظ ػػا فػػي رسػػائؿ ان ػػد أليفػػاز يبػػدأ بد 

 المسي  لمبلئكة الكنائس السبع. 
 لفينا إليؾ كممةاأ= حسب تر مة اليسوعييف واإلن ميزية اإف ة معؾإف إمت ف أ د نلم

= كاف أليفػاز فػي حالػة غيػرة روحيػة نحػو م ػد اهلل، واػو ظػف أف أيػوب قػد أاػاف مف يستطيَ اإلمتناع عف النبلـ
اهلل حػػيف تػػػذمر، ولػػػذلؾ أخذتػػه الحماسػػػة ليػػػرد عميػػه ولكن ػػػا حماسػػػة تعوزاػػا الحكمػػػة، ف ػػػؿ مػػف الحكمػػػة أف ي ػػػا ـ 

ص مثػػؿ أيػػوب قػػد أدمػػت قمبػػه المصػػائب، كػػاف عميػػه أف يػػداوي  راحاتػػه قبػػؿ أف ي ا مػػه حتػػي ال يزيػػد حزنػػه شػػخ
ر أيػػػوب بماضػػػيه الحسػػػف وكيػػػؼ كػػػاف أيػػػوب يشػػػدد الحزانػػػي وأنػػػه كػػػاف يرشػػػداـ فػػػي ك ػػػحزنػػػًا. وبػػػدأ أليفػػػاز بػػػأف ذَ 

دت نثيريفمصائب ـ=  . قػد أقػاـ نبلمػؾ العػاثربيػة= بؿ كاف لعمؿ أيػوب مػع المتػألميف نتػائج إي ا ىا أنت قد أًر
لتحمػػؿ اإلنسػاف المصػاب فػػي رحمػة الحيػاة، وفػػي  ثبػت الرنػػب المرتعًػةف ػو بنصػائحه المباركػة وتعزياتػػه المفويػة 

 .تحمؿ أثفاله
 
 " َواآلَف ِإْذ َجاَء َعَلْيَؾ َضِجْرَت، ِإْذ َمسََّؾ اْرَتْعَت. ٘ " -(:٘) أية

صػػائب ضػػ رت، أنػػت الػػذي عممػػت األخػػريف لمػػاذا ال تعمػػـ أي حػػيف  ػػاءت عميػػؾ الم= إذا جػػاء عليػػؾ ضػػجرت
خػػريف واهلل يعاقبػؾ أفػػبل تحتمػػؿ. بػػؿ لػػيس اػػذا دليػؿ ريائػػؾ. لفػػد  ػػاء دورؾ اآلف فأنػت شػػرير مثػػؿ اآلأنفسػؾ اآلف، 

 أي أف ما يعاني منه أيوب م رد مسة.  =مسؾ إذن د أليفاز يست يف بمصائب أيوب ويفوؿ 
 
 " اَؾ ِىَي ُمْعَتَمَدَؾ، َوَرَجاُؤَؾ َنَماَؿ ُطُرِقَؾ؟أََلْيَسْت َتْقوَ ٙ " -(:ٙ) أية
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= إذا كانت تفواؾ اػي معتمػدؾ فػأيف اػي اآلف؟ لمػاذا أنػت متػذمر اكػذا؟ أيػف مخافتػؾ ليست تقواؾ ىي معتمدؾأ
أف أيوب كانت تفػوا  م ػرد تظػاار والػدليؿ اػو  ،هلل وثباتؾ وصبرؾ وطرقؾ الكاممة؟ وممخص إت اـ أليفاز أليوب

التي يعاني من ا ولو كانت تفوا  حفيفية ما كاف اهلل يصب عميه كؿ اذ  األالـ، ولو كانت له تفوي فعبًل ما  الـاأل
تػػذمر حػػيف ضػػربه اهلل. وفػػي اػػذا تشػػابه أليفػػاز مػػع الشػػيطاف فكبلامػػا يػػت ـ أيػػوب بالريػػاء، فعنػػدما ع ػػز الشػػيطاف 

ت امػػات قاسػػية لممتػػألميف، فالكتػػاب قػػاؿ ابكػػاء مػػع إثبػػات اػػذا اإلت ػػاـ إسػػتخدـ أليفػػاز. وليحػػذر الخػػداـ مػػف تو يػػه إ
البػاكيفا فالخدمػة ليسػت م ػرد عػرض عفائػد ولكن ػا عفائػد ممتز ػة بمشػاعر. فػبل يصػ  أف ينت ػر خػادـ أـ ففػدت 
إبن ا واي تبكي بحرقة مدعيًا أف بكائ ا او إعتراض عمي عفيدة الفيامػة. بػؿ عمػي الخػادـ وبكػؿ حػب تعزيػة اػذ  

 سػيفيمه هأنػبأف إبن ا في السماء ودوف إنت ار، ولنذكر أف المسي  بكي عمي قبر لعازر واو يعمـ األـ بكبلـ اهلل و 
 . بعد دقائؽ

 
 " ُاْذُنْر: َمْف َىَلَؾ َوُىَو َبِريٌء، َوَأْيَف أُِبيَد اْلُمْسَتِقيُموَف؟  ٚ " -(:ٚ) أية
إال األشػرار. وكػبلـ أليفػاز ال  = أي إعتػرؼ بأنػؾ خػاطئ فمػـ يصػب بمثػؿ مػا أصػبت بػهأذنر مف ىلؾ وىو بػرئ 

ابلكػػًا أبػػديًا، لكػػف المصػػائب الزمنيػػة شػػئ آخػػر يعنػػي ال ػػبلؾ األبػػدي بػػؿ المصػػائب الزمنيػػة. وحفػػا ال ي مػػؾ بػػرئ 
عنه أنه كامؿ. فخطػأ  بينما أف اهلل يفوؿؿ واو بار. باإلضافة لخطأ أليفاز في تطبيؽ المبدأ عمي أيوب ف ابيؿ ُقتِ 

وانػػا نػػرى خطػػأ أف نػػديف إنسػػانا فػػنحف ال نعػػرؼ شػػيئا عػػف قمػػب اػػذا ب دوف و ػػه حػػؽ. أليفػػاز فػػي أنػػه أداف أيػػو 
 اإلنساف فكيؼ ندينه ، اهلل وحد  يعمـ قمب اإلنساف ف و وحد  له الحؽ أف يديف .

 
َقاَوًة َيْ ُحُدوَنَيا.ٛ " -(:ٛ) أية ًَ  " َنَما َقْد رََأْيَت: َأفَّ اْلَ اِرِثيَف ِإْثًما، َوالزَّارِِعيَف 
ف والمعني طالما أنؾ ت مػؾ اآل ي حدونيا… ال ارثيف إثماً = أليفاز يبراف عمي نظريته بمشااداته. ما قد رأيتن 

 .اكذا وتبيد، ف ننا لنا الحؽ أف نعتفد بأنؾ حرثت وزرعت إثمًا وشفاوة
 
 " ِبَنَسَمِة اهلِل َيِبيُدوَف، َوِبِريِح َأْنِفِو َيْفَنْوَف. ٜ " -(:ٜ) أية

انػػا بعاصػػفة شػػديدة مػػدمرة ال تتػػرؾ وراءاػػا سػػوي الخػػراب  مشػػبه عمػػي األشػػرارغضػػب اهلل  =يػػدوفبنسػػمة اهلل يب
 = قد تكوف اإلشارة لمري  الذي ادـ البيت الذي كاف أبناء أيوب م تمعيف فيه. وبريح أنفولؤلشرار وما يمتمكوف. 

األبريػػاء ستفشػػؿ كػػؿ مػػؤامرات ـ إذ ورأي أليفػػاز انػػا معنػػا  أف الظػػالميف الػػذيف بنػػوا ثػػروت ـ وم ػػداـ األرضػػي بظمػػـ 
 بيد اهلل كؿ ما تعبوا في  معه. يُ 
 

َباِؿ َتَنسََّرْت. ٓٔ "-(:ٔٔ-ٓٔ) األيات ًْ اَللَّْيُث َىاِلٌؾ ِلَعَدـِ اْلَفِريَسِة، َٔٔزْمَجَرُة اأَلَسِد َوَحْوُت الزَِّئيِر َوَأْنَياُب اأَل
َباُؿ اللَّْبَوِة َتَبدََّدْت. ًْ   "َوَأ
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ظالميف الفساة باألسود المزم رة لفساوت ـ وبطش ـ. ويو د في الماة العبرانية خمسة أسماء لؤلسد انا يشبه ال
يتيف آاألسماء في تر مت انا في العربية بخسمة أسماء ]األسد/ الزئير/ األشباؿ/ الميث/ المبؤة[. وذكر الخمسة 

فتراس ضحايااـ كؿ أسماء األسد الخمسة في العبرانية ذلؾ لمتدليؿ عمي شدة بطش ا أي لظالميف في تمزيؽ وا 
والمفصود انا أف أيوب كاف ظالمًا مثؿ اؤالء. ولكف اهلل يكب   ماح اؤالء الظالميف .  4٘ٛبط ٔاألبرياء، 

 . ومن ـ أيوب طبعا )في نظر أليفاز(
ت = أي كسر اهلل سبلح ـ وحطـ قوت ـ حتي ال يضروف أحد بؿ أسكزمجرة األسد. . و أنياب األًباؿ تنسرت

 أصوات ـ حتي ال يخيفوف أحد. 
تخموا مف الانائـ التي ن بواا مف األبرياء قد تنت ي ب ـ الفاقة أخيرًا بأف أ= إف الذيف الليث ىالؾ لعدـ الفريسة

 يموتوا  وعاً 
أي تشتتت )حسب التر مة اإلن ميزية(. حينما ضرب اهلل األباء الظالميف تشتت أوالداـ  =أًباؿ اللبوة تبددت

 كاف بحثًا عف الطعاـ والمم أ. في كؿ م
أيفاؿ اذا الكبلـ عف أيوب الذي قاؿ اهلل عنه أنه كامؿ، اؿ أيوب  مع ثروته ظممًا لذلؾ صنع به اهلل اكذا؟و 

 .…اكـ يكوف مف المؤسؼ أف مف يمدحه اهلل يسئ إليه إنساف ب ذ  الكيفية. لذلؾ يفوؿ السيد المسي  اال تدينوا
 

ِفي اْلَيَواِجِس ِمْف ُرَؤى اللَّْيِؿ، ِعْنَد َٖٔـّ ِإَليَّ َتَسلََّلْت َنِلَمٌة، َفَقِبَلْت ُأُذِني ِمْنَيا ِرْنزًا. ثُ »ٕٔ "-(:ٕٔ-ٕٔ) األيات
ًَعْ َ٘ٔأَحاَبِني ُرْعٌب َوَرْعَدٌة، َفَرَجَفْت ُنؿَّ ِعَظاِمي. ُٗٔوُقوِع َسَباٍت َعَلى النَّاِس،  ًََعرَّ  ُر َفَمرَّْت ُروٌح َعَلى َوْجِيي، اْق

. َسِمْعُت َحْوتًا ُمْنَ ِفًضا: َٙٔجَسِدي.  ـَ َعْيَنيَّ ْبٌو ُقدَّا ًِ ـْ َأْعِرْؼ َمْنَظَرَىا،  َوَقَفْت َولِننّْي َل
أَاإِلْنَساُف َأَبرُّ ِمَف اهلِل؟ ٚٔ

َلى َمبَلِئَنِتِو َٛٔأـِ الرَُّجُؿ َأْطَيُر ِمْف َ اِلِقِو؟  ، َواِ  ـْ ـْ ِباْلَ ِريّْ ُسنَّاُف ُبُيوٍت َٜٔيْنِسُب َ َماَقًة، ُىَوَذا َعِبيُدُه اَل َيْأَتِمُنُي َفَن
؟  ـْ ِفي التُّرَاِب، َوُيْسَ ُقوَف ِمْثَؿ اْلُعثّْ ِمْف ِطيٍف، الَِّذيَف َأَساُسُي

َباِح َواْلَمَساِء ُيَ طَُّموَف. ِبُدوِف ُمْنَتِبٍو ٕٓ َبْيَف الحَّ
ـْ ِإَلى اأَلَبِد َيِبيُدوَف.  ِإَلْيِي

؟ َيُموُتوَف ِببَل ِ ْنَمٍة.َأَما اْنتُ ٕٔ ـْ ـْ ُطُنُبُي  " زَِعْت ِمْنُي
انا أليوب ليدينه. وأليفاز رأي رؤيا واضحة وحفيفية ولكنه أخطأ في  اا ويروي اآبرؤيا ر أليفاز انا يستش د  

 تفسيراا أو في تطبيف ا عمي أيوب. ف ذا أضاؼ رأيه الشخصي ورأيه خاطئ ف و كاف يميؿ إلثبات شر أيوب. 
 ناؾ ا تماالت ليذه الرؤياوى
 ي اذ  الرؤيا بعد أف ظؿ يفكر طواؿ اليـو فيما حدث أليوب. أقد يكوف أليفاز ر  . ٔ
قػػد يكػػوف أليفػػاز رأي اػػذ  الرؤيػػا سػػابفًا. فػػاهلل كػػاف يتحػػدث لمبشػػر عػػف طريػػؽ الػػرؤي واألحػػبلـ قبػػؿ الكتػػاب  . ٕ

 المفدس. 
 يخطػػػئ. واهلل أظ ػػػر لػػػه اػػػذ  الرؤيػػػا ألف نفسػػػه كانػػػت ثػػػائرة فػػػاهلل أظ ػػػر اػػػذ  الرؤيػػػا ألليفػػػاز وممخصػػػ ا أف اهلل ال

يػوب كػؿ اػذا. وكػاف يمكػف ألليفػاز أف يسػتاؿ اػذ  الرؤيػا فػي تػوبيل أيػوب أصػاب أمضطربة وكاف يتساءؿ لماذا 
 .عمي تذمر  ولكف أليفاز إستاؿ الرؤيا عمي أن ا إثبات ألف أيوب كاف شريراً 
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َـّ ِإَليَّ َتَسلَّ »ٕٔ"  -(:ٕٔ) أية  " َلْت َنِلَمٌة، َفَقِبَلْت ُأُذِني ِمْنَيا ِرْنزًا. ُث
ف أعػذب اإلتصػاالت التػي تػتـ بػيف الػنفس وبػيف اهلل تسللت نلمة إليَّ  = أي وصمت لي كممة اهلل بطريفػة سػرية. وا 

واكػذا يتسػمؿ الكػبلـ المعػزي إلػي داخػؿ الفمػب …ا. تتـ سرًا امػف أراد أف يصػمي فميػدخؿ مخدعػه ويامػؽ بابػه عميػه
اسطة الروح الفدس دوف أف نحس خبلؿ  مسة الصبلة في المخػدع أو مػف خػبلؿ  مسػة قػراءة الكتػاب المفػدس. بو 

= حسػب التر مػة اإلن ميزيػة اففبمػت أذنػي من ػا الفميػؿ. والركػز اػو الصػوت الخفػي امختػار فقبلت أذني منيا رنزاً 
س ال يفبمػػوف واػػـ فػػي اػػذا العػػالـ، إال الصػػحاح. وفػػي التر مػػة اليسػػوعية افأحسػػت أذنػػي من ػػا امسػػًاا. فأفضػػؿ النػػا

سػػػتيعاب إ. واػػػذا بسػػػبب أف قػػػدراتنا عمػػػي 4ٖٕٔٔكػػػو ٔف أعػػػرؼ بعػػػض المعرفػػػة ل يػػػة ااآلالفميػػػؿ مػػػف المعرفػػػة اإل
السػػماويات محػػدودة بسػػبب أ سػػادنا البشػػرية. وكمثػػاؿ ل ػػذا لػػو  مػػس طفػػؿ أمػػاـ أسػػتاذ فػػي الفمسػػفة فمػػف يف ػػـ مػػف 

 اكه. محاضرته إال الفميؿ  دًا بحسب إدر 
 
 " ِفي اْلَيَواِجِس ِمْف ُرَؤى اللَّْيِؿ، ِعْنَد ُوُقوِع َسَباٍت َعَلى النَّاِس، ٖٔ"  -(:ٖٔ) أية
= أليفػاز رأي رؤيػا  فػػي الميػؿ، والميػػؿ مػػف رؤي الليػػؿاإلنسػػاف نفسػه بػه.  ثد  َحػمػػا يُ = ال ػا س اػو فػي اليػػواجس 

وضوضػػائه وي مػػس فػػي سػػكوف ]را ػػع ترنيمػػة قمبػػي وقػػت مناسػػب لمتأمػػؿ حينمػػا يسػػتري  اإلنسػػاف مػػف  مبػػة العػػالـ 
خميت ا مف حػديث النػاس حتػي أسػمعؾ[ واػذ  فائػدة الخمػوات، أالخفاؽ. . . . لفداسة البابا شنودة ااوذا األذف وقد 

أننػػا نبتعػػد فتػػرة عػػف ضوضػػاء العػػالـ، ونصػػمي ونتأمػػؿ فػػي اػػدوء. انػػاؾ نسػػمع صػػوت الػػروح الفػػدس فػػي داخمنػػا 
 يعزينا. 

 
 " َأَحاَبِني ُرْعٌب َوَرْعَدٌة، َفَرَجَفْت ُنؿَّ ِعَظاِمي. ٗٔ " -(:ٗٔ) أية

أليفاز شعر برعب قبؿ أف يػري أو يسػمع أي شػئ، وحينمػا إمػتؤل قمبػه مػف الخػوؼ المفػدس مػف اهلل، ومػف عظمتػه 
 ل ية. صار مستعدًا ل ذ  الرؤيا اإل

 
ًََعرَّ ٘ٔ  "-(:ٙٔ-٘ٔ) األيات ْعُر َجَسِدي. َفَمرَّْت ُروٌح َعَلى َوْجِيي، اْق ـْ َأْعِرْؼ َمْنَظَرَىا، ًَٙٔ َوَقَفْت َولِننّْي َل

. َسِمْعُت َحْوتًا ُمْنَ ِفًضا: ـَ َعْيَنيَّ ْبٌو ُقدَّا ًِ " 
كممة روح في أصم ا العبري تعني نفس أو نسمة ولعؿ أليفاز شعر بشئ غير منظور كنفس  =روح علي وجيي 

= أي صػار فػي حالػة فػزع شػديد. واػذا صػحي  عمميػًا جسػديإقًػعر ًػعر اإلنساف، أو نسمة مرت عمػي و  ػه. 
فمػػع الخػػوؼ ينتصػػب شػػعر اإلنسػػاف. ولنػػري كيػػؼ يخػػاؼ اإلنسػػاف مػػف رؤي المبلئكػػة وكيػػؼ يف ػػـ اإلنسػػاف  ػػزءًا 

وقفت ولنني . 4ٖٕٔٔكو ٔمحدودًا مف كبلم ـ. ولكننا بعد الموت سنحسب مف عالـ األرواح وسنعرؼ كؿ شئ 
ية األمر كانت اناؾ خياالت ت وز أماـ عينيه ثـ إستفرت الرؤيػا أخيػرًا ولكن ػا لػـ ابد ربما في =لـ أعرؼ منظرىا

تكف واضحة تماـ الوضوح، ولـ يستطع أليفاز أف يكوف عن ا فكرة صحيحة ولـ يستطع وصف ا. فنحف في ال سد 
عييف. إذًا مػػا رآ  كػػاف = فػػرآ  كأنػػه خيػػاؿ احسػػب تر مػػة اليسػػو ًػػبٌو قػػداـ عينػػيمعرفتنػػا بعػػالـ األرواح قميمػػة  ػػدًا. 
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حسػب تر مػة اليسػوعييف والتر مػة اإلن ميزيػةا  =حػوتًا من فضػاً  سػمعتحفيفيًا لكنػه غيػر قػادر عمػي أف يصػفه. 
افكاف سكوت ثـ صوت أسمعها فكاف أواًل سكوت ثـ سػمع الصػوت. وعنػدما نريػد أف نسػتمع صػوت اهلل خميػؽ بنػا 

 .صوت ال امس داخؿ قموبناأف نصمت قميبًل فنعطي ألنفسنا فرصة أف نسمع ال
 
 " أَاإِلْنَساُف َأَبرُّ ِمَف اهلِل؟ َأـِ الرَُّجُؿ َأْطَيُر ِمْف َ اِلِقِو؟  ٚٔ  " -(:ٚٔ) أية
 =أنػو أطيػر مػف  القػو= اذ  اي رسالة الػروح أو المػبلؾ. اػؿ يت اسػر إنسػاف أف يػدعي أأالنساف أبر مف اهلل 

أف اإلنسػاف يػدعي أف إسػتفامته تسػتحؽ أشػياء أفضػؿ مػف يػد اهلل.  وقطعًا ال يدعي إنساف اذا ولكػف معنػي الكػبلـ
والمعنى  .ٖ٘-4ٖٖٔٔوالمبلؾ في قوله اذا ألليفاز ي دئ مف ثورته عمي ما أصاب أيوب. واذا الفوؿ يشبه رو 

 أف اهلل لـ يخطئ حينما سم  بما حدث أليوب ، ولكف تفسير أليفاز خطأ ، فاهلل ال يعاقب أيوب بؿ يؤدبه ويكممه
.  
 
َلى َمبَلِئَنِتِو َيْنِسُب َ َماَقًة،ٛٔ"  -(:ٛٔ) أية ، َواِ  ـْ  " ُىَوَذا َعِبيُدُه اَل َيْأَتِمُنُي

المبلئكػػػة عبيػػػد اهلل وخدامػػػه واػػػـ أرواح نورانيػػػة قديسػػػة. وكم ػػػـ حكمػػػة ولكػػػف حكمػػػت ـ  =ىػػػوذا عبيػػػده ال يػػػأتمنيـ
لػػي بالنسػػبة هلل كمػػي الحكمػػة تعتبػػر   ػػبًل=  وقداسػػت ـ شػػئ نسػػبي أيضػػًا بالنسػػبة هلل. وحكمػػت ـ م مػػا كانػػت ف ػػي وا 

ولػذلؾ فػاهلل يعطػي ـ أوامػػر واػـ ينفػذون ا دوف مناقشػة ولكػف اهلل ال يتػرؾ ل ػـ حريػػة إدارة  =مبلئنتػو ينسػب  ماقػة
 أمور الكوف وأمور البشر، واهلل ال يستشيراـ بؿ يأمراـ واـ يطيعوف. 

 
ـْ ِباْلَ ِريّْ ُسنَّاُف بُ ٜٔ"  -(:ٜٔ) أية ؟ َفَن ـْ ِفي التُّرَاِب، َوُيْسَ ُقوَف ِمْثَؿ اْلُعثّْ  " ُيوٍت ِمْف ِطيٍف، الَِّذيَف َأَساُسُي
إذًا اإلنساف الترابي الذي  =سناف بيوت مف الطيفإذا كاف المبلئكة ينسب ل ـ اهلل حماقة فكـ باألولي اإلنساف=  

واػػي أرواح ففػػط. والموضػػوع نسػػبي اػػو روح سػػاكنة فػػي  سػػد مػػف الطػػيف الكثيػػؼ اػػو أضػػعؼ  ػػدًا مػػف المبلئكػػة 
والمػػبلؾ أضػػعؼ بمػػا ال يفػػاس بالمفارنػػة بػػاهلل. فالمبلئكػػة ألن ػػـ أرواح ف ػػـ  ،فاإلنسػػاف أضػػعؼ بكثيػػر مػػف المػػبلؾ

أحرار بينما اإلنساف محبػوس فػي بيػت مػف طػيف يعرقػؿ حركتػه، ال سػد اػو إنػاء خزفػي يسػ ؿ كسػر ، لػذلؾ يمػوت 
الذي يمػوت بػيف أصػابع  يس قوف مثؿ العث اإلنساف يكوف بس ولة  دًا=اإلنساف بينما ال يموت المبلؾ. وموت 

 اليد. 
 

ـْ ِإَلى اأَلَبِد َيِبيُدوَف. ٕٓ  "-(:ٕٔ-ٕٓ) األيات َباِح َواْلَمَساِء ُيَ طَُّموَف. ِبُدوِف ُمْنَتِبٍو ِإَلْيِي َبْيَف الحَّ
َأَما اْنُتزَِعْت ٕٔ

؟ َيُموُتوَف ِببَل ِ ْنمَ  ـْ ـْ ُطُنُبُي  " ٍة.ِمْنُي
= تعبير يشير لفصر حياة اإلنساف كأن ا ن ار واحد. واألص  فنحف نتحرؾ طواؿ بيف الحباح والمساء ي طموف

الن ار في إت ا  الموت، فالموت يعمؿ فينا ونحف في حركة دائمة ت ا  ن ايتنا في التراب. وقوله يحطموف 
 ا اإلنساف في حياته. ويبيدوف او تعبير عف الموت الذي به ينت ي كؿ م د ورفعة صنع 
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( وموت اإلنساف يشبه بنزع طنب )حباؿ( الخيمة. 4٘ٔكو ٕ= اإلنساف مشبه بخيمة )نتزعت منيـ طنبيـإأما 
= فحكمت ـ ال تفدر أف تضمف ل ـ عدـ يموتوف ببل  نمةواـ ينزعوف طنب الخيمة لطي ا استعدادًا لمرحيؿ. 

 خر سنزداد حكمة ومعرفة ببل حدود. لحكمة ولكف في العالـ اآلالموت. ولفمة أياـ اإلنساف ال يتفدـ كثيرًا في ا
= او أمر عادي أف ال ينتبه أحد لموت ـ، وال يضع أحد في قمبه أف فبلف مات، فكؿ واحد بدوف منتبو إلييـ

.م تـ بأمور . واذا مما يثبت تفااة اإلنساف
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 عودة للجدوؿ اإلح اح ال امس

 
َلى َأيّْ اْلِقدّْيِسيَف َتْلَتِفُت؟  »ٔ"  -(:ٔ) يةأ  ا ُاْدُع اآلَف. َفَيْؿ َلَؾ ِمْف ُمِجيٍب؟ َواِ 

. وأليفاز 4ٖٛٔدا  قديسيفيشير انا أليفاز إلي رؤيته السابفة لممبلؾ الذي حمؿ له الرؤيا. فالمبلئكة يسموف 
سبب شرور  السابفة بؿ زاد عمي ا تذمر  الذي وبمدد وصوفر إتفؽ ثبلثت ـ عمي إدانة أيوب وأف اهلل يعاقبه ب

إعتبرو  ت ديفًا عمي اهلل. واـ تصوروا أف بسبب شرور  وت ديفه سينفض عنه المبلئكة. وانا أليفاز يحذر  أنه لو 
إستمر في اذا المسمؾ المتذمر لما و د له صديؽ مف المبلئكة يتشفع له. ونبلحظ أف الكممة قديسيف تطمؽ 

واو ي دد  بأنه إف لـ يفدـ توبة فسينفض عنه حتي البشر الفديسيف الذيف يايروف عمي م د  أيضًا عمي البشر
اهلل. وأليفاز انا يتحدي أيوب أف يست يب له المبلئكة كما إست ابوا له او شخصيًا، واو تصور أف كؿ الفديسيف 

 فكرة الشفاعة واضحة[يففوف إلي  انبه ولف ي د أيوب أي من ـ يفؼ إلي  انبه بسبب شرور  ]ن د انا 
= المبلئكة لف يعودوا يسمعوؾ يا أيوب ألنؾ تذمرت عمي خالف ـ وألنؾ شرير مف مجيبدع اآلف فيؿ لؾ إ

 )المبلئكة( = التفت إلي مف تحب فست د كؿ الفديسيفإلي أي القديسيف تلتفتودليؿ شرؾ ما أنت فيه اآلف. 
ليفاز أنه لو غير أيوب موقفه إللتفت إليه الفديسيف معي في رأيي ولف يتعاطؼ معؾ أحد من ـ ومعني كبلـ أ

 )قوة الشفاعة( ونبلحظ الصداقة بيف أيوب وأليفاز مع المبلئكة الفديسيف السماوييف. 
 
، َواْلَغْيَرَة ُتِميُت اأَلْ َمَؽ.ٕ " -(:ٕ) أية  ا أَلفَّ اْلَغْيَظ َيْقُتُؿ اْلَغِبيَّ
حتمػًا ل بلك ػػـ. فػالايظ والحسػد والحفػػد والشػر عمومػػًا حػيف يسػػكف = خطيػة الخطػاة تػػؤدي ألف الغػيظ يقتػػؿ الغبػػي 

إنساف يدمر  صحيًا ويففد  سبلمه، فالخطية عفوبت ا في ا. واذ  النظرية صحيحة ولكػف تطبيف ػا عمػي أيػوب خطػأ 
 وظمـ. فأليفاز يت ـ أيوب أنه في حالة غيظ مف اهلل وأنػه إستسػمـ لماضػب ضػد اهلل واػذا الاضػب ضػد اهلل والاػيظ

= األحمػػؽ مػػف يفسػػ  صػػدر  لمشػػاعر الاػػيظ. والغيػػرة تميػػت األ مػػؽمنػػه مػػا اػػو إال نػػار تحػػرؽ دـ وعظػػاـ أيػػوب. 
 يوب مف اهلل  سيفتمه. والايرة انا بمعني الايظأوغضب 

 
ُؿ َوَبْغَتًة َلَعْنُت َمْرِبَضُو. ٖ " -(:ٖ) أية  " ِإنّْي رََأْيُت اْلَغِبيَّ َيتََأحَّ
انا إت اـ  ديد أليوب. فأليفػاز يشػير لن احػه السػابؽ. ومعنػي كػبلـ أليفػاز أليػوب أننػا  =إني رأيت الغبي يتأحؿ 

زداػارؾ قبػؿ ت ربتػؾ فالشػرير قػد يػن   ولكػف إلػي حػيف وسػريعًا مػا يفشػؿ. بػؿ إذا  ، لف ننخدع بن احػؾ السػابؽ وا 
 . اػػو إلػػي حػػيف ظػػف الشػػرير أف ن احػػه يسػػتمر ف ػػو غبػػي. وأليفػػاز كػػاف يعػػرؼ أنػػه م مػػا ن ػػ  األشػػرار فن ػػاح ـ

= اػػو لعػػف مسػػكن ـ وحيػػات ـ الخاطئػػة ألنػػه متأكػػد مػػف خػػراب ـ المفػػا ئ )اػػذا وبغتػػة لعنػػت مربضػػوولػػذلؾ يضػػيؼ 
(. وأليفػاز حػػيف رأي ن ػاح ـ وأن ػـ بػدأوا يتأصػػموف رأي بعػيف اإليمػاف مفػػدمًا ٖٚنفػس مػا عبػر عنػػه كاتػب مزمػور 

ألشػػرار فيحسػػدون ـ، اػػؤالء اػػـ مػػف يظنػػوف أف األرض خػػراب ـ وتنبػػأ عنػػه بينمػػا انػػاؾ آخػػريف يػػروف الشػػر ون ػػاح ا
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باقيػػة. ولكػػف مػػف ينظػػر لمسػػماء ال يشػػت ي األرض ف ػػو يعمػػـ أن ػػا زائمػػة. وكممػػة لعنػػت انػػا تعنػػي أنػػه رفػػض مسػػمؾ 
 األشرار حتي لو أدي اذا لن اح ـ. 

 
 ا اَل ُمْنِقَذ.َبُنوُه َبِعيُدوَف َعِف اأَلْمِف، َوَقْد َتَ طَُّموا ِفي اْلَباِب وَ ٗ "  -(:ٗ) أية

= اإلبف ال يرث خطية أبيه ولكف خطية األبػاء تسػبب خسػائر زمنيػة لؤلبنػاء ولكػف ال يػؤثر اػذا عمػي بنوه ت طموا
والباب مكػاف  مػوس األكػابر والفضػاة حيػث المحاكمػات. وأوالد األشػرار  =الباب وىـ ت طموا فيحيات ـ األبدية. 

 = لف ينفذاـ أحد مف الخراب. وال منقذ    .  يسمع أحد لصوت ـيكونوف مكروايف مف ال ميع والكؿ يت م ـ وال
 
. ٘"  -(:٘) أية ـْ َتؼُّ الظَّْمآُف َثْرَوَتُي ًْ ًَّْوِؾ، َوَي ، َوَيْأُ ُذُه َ تَّى ِمَف ال ـْ  " الَِّذيَف َيْأُنُؿ اْلَجْوَعاُف َ ِحيَدُى

ف قػػد أكمػػوا كػػؿ ثػػروة أيػػوب وغمتػػه بسػػبب = أليفػػاز يشػػير ألف السػػبئييف والكمػػدانييالجوعػػاف  حػػيدىـ الػػذيف يأنػػؿ
ويأ ذه  تي مف شرور . وأن ـ كانوا كال وعي الذيف رأوا ثروة أيوب ف نفضوا عمي ا يمت مون ا ولـ يبفوا عمي شئ. 

ف سي  الًوؾ ج الشرير ثروته بسور مػف الشػوؾ ف ػذا ال وعػاف، أو اػذا اإلنسػاف الػذي يػنفض لن ػب ثػروة = حتي وا 
تصػوير آخػر أف مػف سػم  اهلل لػه  =ويًتؼ الظماف ثػروتيـت م ا، لف ي تـ ب ذا الشػوؾ. الشرير مثؿ  وعاف ليم

خػر قطػرة. ف ػو بتأديب الشرير )الذي مثؿ أيوب( يكوف مثػؿ ظمػآف رأي كػأس مػاء بػارد )ثػروة أيػوب( فيمتصػ ا آل
 شبه السبئييف والكمدانييف ب نساف  ائع ظمآف إلت ـ وشرب كؿ ما أليوب. 

 
ًََّقاَوَة اَل َتْنُبُت ِمَف اأَلْرِض،  ِإفَّ ٙ " -(:ٙ) أية  " اْلَبِليََّة اَل َتْ ُرُج ِمَف التُّرَاِب، َوال

ف كػاف ألف البلية ال ت رج مف التراب = أي أف الببليػا التػي تصػيب اإلنسػاف ال تػأتي مصػادفة. بػؿ نتي ػة شػر . وا 
. بػػؿ عمػػي أنفسػػ ـ. اػػذ  نظريػػة صػػحيحة النػػاس أشػػرارًا في ػػب أف ال يمفػػوا بػػالموـ عمػػي التػػراب، والطفػػس، واألرض

ولكف في تطبيف ا عمي أيوب ظمـ كبير. وكاف أليفاز في كبلمه  ارحًا  دًا أليوب ويكفػي أنػه يػذكر  بمػوت أبنائػه 
 .(4٘ٗوبأف اذا نتي ة شر  )

 
ًَقَِّة َنَما َأفَّ اْلَجَواِرَح الْرِتَفاعِ ٚ " -(:ٚ) أية  " اْلَجَناِح. َولِنفَّ اإِلْنَساَف َمْوُلوٌد ِلْلَم

اذا الفانوف صحي   دًا. أف اإلنساف بسبب خطيته تسبب في دخوؿ األلـ والمشفة لمعالـ اأنا إختطفت لػي قضػية 
الموتا وأيضا قضية األلـ وبسبب الخطية دخمت المشفة لمعالـ وصارت قانونًا مثػؿ أف كػؿ ذي  نػاح يطيػر )أي 

 .(4ٕ٘ٔ+ رو  4ٕٗٔبط ٔ+  4ٖٜٔ+ تؾ  4ٔٗٔ
 

ـَ اَل ُتْفَ ُص َوَعَجاِئَب اَل ٜلِنْف ُنْنُت َأْطُلُب ِإَلى اهلِل، َوَعَلى اهلِل َأْجَعُؿ َأْمِري. » ٛ "-(:ٙٔ-ٛ) األيات اْلَفاِعِؿ َعَظاِئ
. ُٓٔتَعدُّ.  َُ اْلَجاِعِؿ اْلُمَتَواضِ ٔٔاْلُمْنِزِؿ َمَطرًا َعَلى َوْجِو اأَلْرِض، َواْلُمْرِسِؿ اْلِمَياَه َعَلى اْلَبرَاِريّْ ِعيَف ِفي اْلُعَلى، َفَيْرَتِف

ـْ َقْحًدا. ٕٔاْلَمْ ُزوُنوَف ِإَلى َأْمٍف.  اْلُمْبِطِؿ َأْفَناَر اْلُمْ تَاِليَف، َفبَل ُتْجِري َأْيِديِي
ُر ٖٔ ، َفَتَتَيوَّ ـْ اآلِ ِذ اْلُ َنَماَء ِبِ يَلِتِي
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ًُوَرُة اْلَماِنِريَف.  َي اْلَباِئَس ِمَف َ٘ٔوَيَتَلمَُّسوَف ِفي الظَِّييَرِة َنَما ِفي اللَّْيِؿ. ِفي النََّياِر َيْحِدُموَف َظبَلًما، َٗٔم اْلُمَنجّْ
 . ـْ َوِمْف َيِد اْلَقِويّْ السَّْيِؼ، ِمْف َفِمِي

 " َفَيُنوُف ِللذَِّليِؿ َرَجاٌء َوَتُسدُّ اْلَ ِطيَُّة َفاَىا.ٙٔ
الـ لر عت إلي اهلل وطمبت مثؿ اذ  األ ي  لو كنت مكانؾ يا أيوب ووقعت عم = أيلنف ننت أطلب إلي اهلل 

 وعلي اهلل أجعؿالمافرة وخضعت لما سم  به مف عفاب واذا توبيل غير مباشر أليوب ألنه لـ يفعؿ ذلؾ. 
أي إذا بسطت أمري أمامه ي ب أف أتركه له وأنتظر بالصبر. ثـ يورد أليفاز أوصاؼ رائعة عف اهلل تشير  أمري

 واضحة هلل. إليمانه السميـ ورؤيته ال
ال يمكف أف ندرؾ عمف ا، مثؿ أعماؿ  =ال تف ص= او قادر عمي كؿ شئ وسمطانه مطمؽ. الفاعؿ عظائـ

= منزؿ مطراً ال= اي ع ائب ألننا ال ندرؾ كن  ا ومف كثرت ا ال يمكف عداا. عجائب ال تعدالطبيعة الاامضة. 
 او مصدر كؿ البركات. 

(. ٖ٘-4ٔٔ٘ر أف يرفػػع المتواضػػعيف. واػػذ  تشػػبه تسػػبحة العػػذراء )لػػو = اهلل قػػادالجاعػػؿ المتواضػػعيف فػػي العلػػي
= اهلل يفعؿ عظائـ في شئوف البشر، لينفذ عبيد  مف شرور مػف يحتػاؿ عمػي ـ المحتػاليف. المبطؿ أفنار الم تاليف

روع مثاؿ أ = ذ ال نماء ب يلتيـاآلأي ال يترؾ اهلل أيادي ـ تتمـ حيم ـ التي قصدواا.  =تجري أيدييـ قحداً  فبل
ل ذا الصميب الذي أعد  ااماف ليصمب موردخاي عميه ، فصمب عميه ااماف نفسه. بؿ المثاؿ الذي كاف صػميب 

وخمػص  ٘ٔ-4ٕٖٔااماف رمزًا له او الصميب الذي أعد  إبميس لممسي  بمؤامرت الي ود فسمر به الشيطاف كػو 
 فتتيػور مًػورةصػد إبادت ػا كثيػرًا مػا آلػت إلػي إبػادت ـ ب ذا أوالد اهلل. وكؿ المؤامرت التي دبراا أعداء الكنيسػة بف

= يسػػتطيع اهلل بكػػؿ سػػ ولة أف ي ػػدـ كػػؿ مػػؤامرات ـ كمػػا أفشػػؿ اهلل مػػؤمرات اامػػاف وأخيتوفػػؿ. . . وكممػػة لمػػانريفا
= يسػمب اهلل عفػؿ النػاس فصػيروف بػبل حكمػة ألن ػـ فػي النيػار يحػدموف ظبلمػاً تت ػور معنااػا تتبلشػي أو تفشػؿ 

اوبينمػا اػـ يزعمػوف   ـ عمي الفمب فيتحيػروف حتػي فػي األمػور التػي تبػدو واضػحة  ػدًا وسػ مة  ػداً أشرار ويصيب
المنجػي البػائس مػف السػػيؼ. ا. واهلل يفعػؿ اػذا لين ػي أوالد  المظمػوميف= 4ٕٕٔصػاروا   ػبلء رو  أن ػـ حكمػاء
أف ين ػي أوالد  مػف الفػـ الػذي  = اهلل الفادر أف ين ي أوالد  المساكيف المظموميف مف السيؼ قادر أيضاً مف فميـ

= يخػزي الخطػاة إذ فينػوف للػذليؿ رجػاء. وتسػد ال طيػة فاىػايتكمـ كبلمًا قاسػيًا ضػداـ. وب ػذا يعػزي اهلل أوالد = 
 يذاموف مف غرابة اإلنفاذ لمبار. 

 
أَلنَُّو ُىَو َيْجَرُح َوَيْعِحُب. َٛٔقِديِر. ُىَوَذا ُطوَبى ِلَرُجؿ ُيَؤدُّْبُو اهلُل. َفبَل َتْرُفْض تَْأِديَب الْ » ٚٔ "-(:ٕٚ-ٚٔ) األيات

ِفَياِف.  ًْ ٍَ اَل َيَمسَُّؾ ُسوٌء. َٜٔيْسَ ُؽ َوَيَداُه َت يَؾ، َوِفي َسْب َداِئَد ُيَنجّْ ًَ ِفي اْلُجوِع َيْفِديَؾ ِمَف اْلَمْوِت، ِٕٓفي ِستّْ 
َتْضَ ُؾ َعَلى اْلَ رَاِب َٕٕبُأ، َفبَل َتَ اُؼ ِمَف اْلَ رَاِب ِإَذا َجاَء. ِمْف َسْوِط اللَّْساِف ُتْ تَ َٕٔوِفي اْلَ ْرِب ِمْف َ دّْ السَّْيِؼ. 

ًَى ُوُ وَش اأَلْرِض.  يَِّة ُتَساِلُمَؾ. َٖٕواْلَمْ ِؿ، َواَل َتْ  ََ ِ َجاَرِة اْلَ ْقِؿ َعْيُدَؾ، َوُوُ وُش اْلَبرّْ ـُ َأفَّ ٕٗأَلنَُّو َم َفَتْعَل
ْيًئا.  َ ْيَمَتَؾ آِمَنٌة، َوَتَتَعيَّدُ  ًَ ِب اأَلْرِض. َٕ٘مْرِبَضَؾ َواَل َتْفِقُد  ًْ يََّتَؾ َنُع ـُ َأفَّ َزْرَعَؾ َنِثيٌر َوُذرّْ َوَتْعَل

َتْدُ ُؿ اْلَمْدَفَف ٕٙ
َِ اْلُنْدِس ِفي َأَواِنِو.  ْيُ وَ ٍة، َنَرْف ًَ ـْ أَ ِٕٚفي   " «.ْنَت ِلَنْفِسؾَ َىا ِإفَّ َذا َقْد َبَ ْثَنا َعْنُو. َنَذا ُىَو. َفاْسَمْعُو َواْعَل
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ن د انا كممات تحذير حموة ونصائ  حكيمة رائعة يو   ا أليفاز أليوب. وأليفاز واو يفوؿ اذا لـ يكف يتصور 
أنه يتكمـ عف أيوب نفسه الذي يحبه اهلل ولذلؾ يؤدبه. وذلؾ ألف أليفاز كاف قد قرر أف أيوب ر ؿ شرير. وكانت 

 ولكنه لـ يتصور أنه يصؼ حالة أيوب الذي طوبه اهلل.  كممات أليفاز الرائعة اي لتم يد اهلل
 
 " ُىَوَذا ُطوَبى ِلَرُجؿ ُيَؤدُّْبُو اهلُل. َفبَل َتْرُفْض تَْأِديَب اْلَقِديِر. » ٚٔ"  -(:ٚٔ) أية

(. ٛٔ= ألف مػف يحبػه اهلل يؤدبػه. ومػف يؤدبػه اهلل ي رحػه ثػـ يعصػبه ويشػفيه بيديػه )ىوذا طوبي لرجؿ يؤدبػو اهلل
( ٕٙ( وحينمػػا يكمػػؿ تأديبػػه ينفمػػه بػػالموت )ٕٗ، ٖٕ( ويباركػػه )ٕٔ،  ٕٓيحػػرس مػػف يؤدبػػه وسػػط الت ربػػة ) واهلل

ال تػػرفض تأديػػب . لػػذلؾ فيكػػوف لػػه م ػػد أكثػػر لمعانػػا فػػى السػػماء الـ كػػؿ أيػػاـ عمػػر كػػأف مػػف يحبػػه اهلل يكممػػه بػػاأل
المػر نػافع فػبل ي ػب أف ننفػر منػه. واهلل قػادر . فالتأديب عبلمة محبة اهلل األبويػة م مػا كػاف قاسػيًا، فالػدواء القدير

الـ تأديػػػب وخيػػػر لئلنسػػػاف. لػػػذلؾ عمػػػي اإلنسػػػاف المتػػػألـ أف ال يعتبػػػر األلػػػـ أف يخػػػرج مػػػف اآلكػػػؿ ُأكػػػؿ، ومػػػف األ
ذا ما إحتمؿ اإلنسػاف تصػير  المػه أمصادفة بؿ يبحث عف السبب كأف األلـ صوت مف اهلل ورسالة مف السماء. وا 

  .طوبيبركة له= 
 
ِفَياِف.ٛٔ"  -(:ٛٔ) أية ًْ  " أَلنَُّو ُىَو َيْجَرُح َوَيْعِحُب. َيْسَ ُؽ َوَيَداُه َت

اػػذا مثػػؿ مػػا يفعمػػه ال ػػراح يفػػت  ليشػػفي ثػػـ يامػػؽ ال ػػرح. واهلل ي ػػرح بتوبيخػػات أعمػػاؿ عنايتػػه  =يجػػرح ويعحػػب
زيػادة التعزيػات كممػا  ت الضػيفات. وعػفدكمما إزدااإلل ية ثـ يعصب بتعزيات روحه الفدوس واذ  التعزيات تزداد 

وبنفس المف ـو يفوؿ سفر النشػيد شػماله)الت ربة   ٓٔ-4ٔ  ٔكو ٕ فى قوؿ بولس الرسوؿ را ع ازدادت الت ارب
= ين ػػػي فػػػي الوقػػػت ويسػػػ ؽ ويػػػداه تًػػػفيافويمينػػػه تعػػػانفني) تعزياتػػػه(.   ، التػػػي يسػػػم  ب ػػػا اهلل ( تحػػػت رأسػػػي

والموت مثػاؿ ينسػحؽ  .(4ٙٔ، 4٘ٗٔه باآلالـ ليشفيه )او المناسب ويسحؽ انا كما حدث أليوب ولكف اهلل سحف
فيػػه اإلنسػػاف بالكامػػؿ ولكػػف اػػذا أيضػػًا لشػػفائه ويفػػوـ ب سػػد مم ػػد عوضػػًا عػػف  سػػدنا الضػػعيؼ لػػذلؾ قػػاؿ بػػولس 

 .4ٕٚٗالرسوؿ اويحي أنا اإلنساف الشفي مف ينفذني مف  سد اذا الموت رو 
ي صػار أولػي ، وسػكنت فينػا الخطيػة = ف وفسػدت صػورته األنسػاخطػأ اإلأاهلل خمؽ االنسػاف عمػي غيػر فسػاد ، و 

نساننا العتيؽ منفتحا عمي الشر ، متمردا عمي وصايا اهلل التي اعطااا اهلل لبلنساف لكػي يحيػا وكػاف اػذا بخػداع إ
 ف الخطية في ا لذته ، فكاف األلـ، والموت . فماذا يفعؿ اهلل الذي يحب البشر؟ ا حوؿ لػيأالحية التي صورت له 

 ا  العفوبة )األلـ والموت( خبلصاً 
 يخرج مف ال افي حبلوة.ف و  4اي يسم  بالت ربة التي تؤلـ لكنه يخرج من ا نفاوة وخبلص=يجرح
  4ٖٔ ٓٔكو ٔيعطي مع الت ربة المنفذ= 4 وسط الت ربة يعطي تعزيات تساندنا يعحب
 ( 4ٕٓ  ٖٖكمػة )خػر آل نػا نػار  ف ويعيش،(ال يمكنه اف يري اهلل  4ٚ اذا ال سد الساكف فيه الخطية )رو يس ؽ

الذى سكنت فيه الخطية فحرمته مف رؤية  نار تحرؽ الخطاة . والحؿ اف يسحؽ اهلل اذا ال سد اي نموت بال سد
 اهلل .
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  سادنا تم يدا لكي نحصؿ عمي ال سد المم د  أ= اهلل يسحؽ ويميت يداه تًفياف
  4ٔ ٘كو ٕ

 .بدي و م د حفيفيأسد مم د في فرح ب  ي نكوفأواذا او الشفاء الحفيفي ، 
 
ٍَ اَل َيَمسَُّؾ ُسوٌء. ٜٔ"  -(:ٜٔ) أية يَؾ، َوِفي َسْب َداِئَد ُيَنجّْ ًَ  " ِفي ِستّْ 
= اػػذا وعػػد بأنػػه بفػػدر مػػا تتكػػرر الضػػيفات والمتاعػػب تتكػػرر سػػوء فػػي سػػت ًػػدائد ينجيػػؾ وفػػي سػػبَ ال يمسػػؾ 

اػي عػادة ي وديػة  ٚ،  ٙنيػأس مػف أف اهلل سػيتدخؿ لينفػذ. واألرقػاـ  المعونة واإلنفػاذ. وعمينػا أف نتوقػع الشػدائد وال
ليعنػي العموميػة. والمعنػي  ٚثػـ يزيػدو  واحػدًا فيصػب   ٙفي الكتابة. ف ـ يضعوا رقمًا ل ذب اإلنتبا  واو انا رقػـ 

ؿ لمتػدليؿ رقػـ الكمػا ٚأنه م ما كانػت عػدد الشػدائد فػاهلل يعػد بػأف ين يػؾ وال يمسػؾ سػوء. خصوصػًا إسػتخداـ رقػـ 
 عمى كماؿ وعد اهلل. 

أي لف يصيبؾ سوءًا أو ضػررًا حفيفيػًا. بػؿ اهلل سػوؼ ينتػزع من ػا شػراا وشػوكت ا حتػي ال  =ال يمسؾ سوءوالوعد 
 تضر، بؿ العكس يكوف ل ا فائدة التأديب. 

 
 " ِؼ. ِفي اْلُجوِع َيْفِديَؾ ِمَف اْلَمْوِت، َوِفي اْلَ ْرِب ِمْف َ دّْ السَّيْ ٕٓ " -(:ٕٓ) أية
)اهلل أرسػؿ إيميػا  السػيئةعنػدما تعػـ األحكػاـ المػدمرة يحمػي الػرب أوالد  مػف أثاراػا  =في الجوع يفديؾ مف المػوت 

أف الضػربات ليسػت عامػة بػؿ يػد اهلل تتػدخؿ لتنفػذ أوالد  فػي الوقػت  . ولػنف ـأثناء الم اعة ألرممػة صػرفة صػيدا( 
 المناسب

ر المكاف في كارثة وين و اذا اإلنساف، فػبل نفػوؿ أن ػا صػدفة، بػؿ أف ] مثؿ إنساف يخرج مف مكاف صدفة فين ا 
 .يد اهلل اي التي أنفذته[

 
 " ِمْف َسْوِط اللَّْساِف ُتْ َتَبُأ، َفبَل َتَ اُؼ ِمَف اْلَ رَاِب ِإَذا َجاَء. ٕٔ  " -(:ٕٔ) أية

ال يفتػؿ، فػ ف كػاف اهلل قػادر م ما قيؿ عنؾ بخبث ال يضػرؾ. فسػوط المسػاف مػؤلـ لكنػه  =مف سوط اللساف ت تبأ
أف ين يؾ مف الموت في الحرب أو مف ال وع ف و مف المؤكد قادر أف ين يؾ مف الشر األقؿ واو سوط المساف. 

طمئناف ناشئ مف ر ائؾ في اهلل حتي في أسو فبل ت اؼ مف ال راب  األوقات.  أ= سيكوف لؾ أماف وا 
 
ًَى ُوُ وَش اأَلْرِض.َتْضَ ُؾ َعَلى اْلَ رَاِب َوإٕ"  -(:ٕٕ) أية  " ْلَمْ ِؿ، َواَل َتْ 

 أي تسخر مف الخراب الفادـ إذ تثؽ أف ال سمطاف له عميؾ.  =تض ؾ علي ال راب
الفاقة )تر مة اليسوعييف(. الم اعػة )التر مػة اإلن ميزيػة(. والمحػؿ بحسػب مختػار الصػحاح اػو ال ػدب  =الم ؿ

 أو إنفطاع المطر ويبس األرض مف الكؤل. 
 فمف يحميه اهلل ال تؤذيه وحوش األرض. = ي و وش األرضال ت ً
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 4ٖٛ٘+ رو  4ٔ٘٘٘كو ٔبؿ المؤمف ال يخشي الموت نفسه 
 
يَِّة ُتَساِلُمَؾ. ٖٕ"  -(:ٖٕ) أية ََ ِ َجاَرِة اْلَ ْقِؿ َعْيُدَؾ، َوُوُ وُش اْلَبرّْ  " أَلنَُّو َم

صػػير لػػه ع ػػد صػػداقة بينػػه وبػػيف كػػؿ الخميفػػة = إذا كػػاف لئلنسػػاف سػػبلـ مػػع اهلل يألنػػو مػػَ  جػػارة ال قػػؿ عيػػدؾ
وعنػػدما يسػػير عمػػي أرضػػه ال يخػػاؼ مػػف أف يتعثػػر بأحػػد األح ػػار. وانػػاؾ رأي آخػػر فػػي اآليػػة. أف الح ػػارة إذا 
و دت في أرض تفسداا فبل ينمو الزرع. ومف يحميه اهلل يضمف له خصوبة حفمه ]وروحيًا مف اػو فػي سػبلـ مػع 

. ولػنبلحظ أف مػف يصػطدـ 4ٕٛٔرا ػع اػو  و وش البريػة تسػالمؾمر ثمرًا روحيػًا[. اهلل ينفيه اهلل مف خطايا  ليث
 باهلل تصطدـ معه خميفة اهلل. 

 
ْيًئا.ٕٗ"  -(:ٕٗ) أية ًَ ـُ َأفَّ َ ْيَمَتَؾ آِمَنٌة، َوَتَتَعيَُّد َمْرِبَضَؾ َواَل َتْفِقُد   ا َفَتْعَل

ة فػاهلل كػاف يحرسػ ا لػؾ، اهلل يحرسػ ا فػي غيابػؾ = تسػافر وأنػت مطمػئف أنػؾ تعػود لت ػد خيمتػؾ آمنػ يمتؾ آمنػة
 =مربضػػؾوفػػي و ػػودؾ. فػػاهلل ي يػػئ مسػػكنًا آمنػػا لشػػعبه ً. ويعطػػي ـ سػػبلـ ويرعػػااـ فيػػدبروف حيػػات ـ ب سػػتفامة= 

 منزلؾ تدبر . 
 
ِب اأَلْرِض. ٕ٘"  -(:ٕ٘) أية ًْ يََّتَؾ َنُع ـُ َأفَّ َزْرَعَؾ َنِثيٌر َوُذرّْ  " َوَتْعَل

 ه. وأليفاز انا يفوؿ لو تبت عف شرؾ يكثر اهلل لؾ البنيف. أيوب ففد كؿ بني
 
َِ اْلُنْدِس ِفي َأَواِنِو.ٕٙ"  -(:ٕٙ) أية ًَْيُ وَ ٍة، َنَرْف  " َتْدُ ُؿ اْلَمْدَفَف ِفي 
التشبيه انا أف المرء فػي آخػر أيامػه إف كػاف صػالحًا يمػوت فػي الوقػت المناسػب ويخػتـ  =نرفَ الندس في أوانو 

بالفرح والكرامة بعد عمر طويؿ، يموت شيخًا وشبعاف أيامًا فالحياة الطويمة كانػت عبلمػة بركػة ورضػا  أيامه أخيراً 
وانا يشبه اإلنسػاف  4ٖٕ٘٘وأما الشرير يموت صايرًا في نظراـ مز . 4ٜٔٙٔمف اهلل، ذلؾ في الع د الفديـ مز 

ا اآلف فى الفردوس حتى الم ئ الثانى . واهلل ي معن الصال  في موته بالحنطة التي ت مع إلي المخازف )الكدس(
 ومف ينتفؿ اآلف ينضـ ألحبائه الذيف سبفو  .

 )ما يكدس فوؽ بعضه(. أما األشرار ف ـ كالشوؾ لمحريؽ.  =الندس
 
ـْ َأْنَت ِلَنْفِسؾَ ٕٚ"  -(:ٕٚ) أية   "«.َىا ِإفَّ َذا َقْد َبَ ْثَنا َعْنُو. َنَذا ُىَو. َفاْسَمْعُو َواْعَل
ىػا إف ذا = او ما تعممنا  مف أبائنا لكنننا بحثنا في صحته وتأكدنا مػف أن ػا أقػواؿ صػحيحة أيوب الؾ يقمته ما  

 = ي ب أف تنتفع أنت منه أيضًا لتزداد حكمة وطبفه عمي نفسؾ وعمي حالتؾ. قد ب ثنا عنو. نذا ىو. فإسمعو
ذ  المعمومات عف اهلل، واي سنة فكيؼ توصؿ ل  ٖٓٓٓولنبلحظ أف أليفاز او إعرابي عاش منذ أكثر مف 

ممموءة حكمة ع يبة. اذ  الحكمة اي التي يسكب ا اهلل عمي عبيد  منذ قديـ الزماف. وكاف كؿ خطأ أليفاز او 
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في تطبيؽ المعمومات الصحيحة التي عند  عمي أيوب لمحاولة إثبات أف أيوب ر ؿ شرير، وبسبب شر  صار 
.ته قاسية  دا عمى أيوب المتألـ، فكانت كمما الـ وخسارةألما او عميه مف 
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 عودة للجدوؿ اإلح اح السادس

 
 لـ يفتنع أيوب بكبلـ أليفاز، وبدأ يبرر نفسه في شكوا 

 
 " َفَأَجاَب َأيُّوُب َوَقاَؿ:ٔ " -(:ٔ) أية
 

أَلنََّيا اآلَف َأْثَقُؿ ِمْف َرْمِؿ ٖاْلَمَواِزيِف َجِميَعَيا، َلْيَت َنْرِبي ُوِزَف، َوَمِحيَبِتي ُرِفَعْت ِفي »ٕ  "-(:ٚ-ٕ) األيات
ًَاِرَبٌة ُروِ ي. َأْىَواُؿ اهلِل ُمْحَطفٌَّة ِضدّْي. ٗاْلَبْ ِر. ِمْف َأْجِؿ ذِلَؾ َلَغا َنبَلِمي.  ـَ اْلَقِديِر ِفيَّ َوُ َمَتَيا  أَلفَّ ِسَيا

َىْؿ ٘
ِب، َأْو يَ  ًْ ـٌ ِفي َمَرِؽ ُٙ وُر الثَّْوُر َعَلى َعَلِفِو؟ َيْنَيُؽ اْلَفرَا َعَلى اْلُع َىْؿ ُيْؤَنُؿ اْلَمِسيُخ ِببَل ِمْلٍح، َأْو ُيوَجُد َطْع

 " َماَعاَفْت َنْفِسي َأْف َتَمسََّيا، ىِذه َحاَرْت ِمْثَؿ ُ ْبِزَي اْلَنِريِو!ٚاْلَبْقَلِة؟ 

لكػاف  =ليػت نربػي وزفبته ال مثيػؿ ل ػا= يحاوؿ أيوب انا إثبات أف له الحؽ في الشكوي مف متاعبه وأف مصي 
لشػخص محايػد ليػزف  أصػحابه. ومعنػي الكػبلـ أف أيػوب يم ػأثفؿ مما إحتممه أي إنساف، واػو أثفػؿ ممػا يتصػور  أ

والمعنػي إلتمسػوا لػي  ،لاػا تعنػي قػاؿ بػاطبلً  =مػف أجػؿ ذلػؾ لغػا نبلمػيكربه ويفنع أصػحابه بأنػه يفػوؽ التصػور. 
اؾ أخطػػاء وأقػػواؿ باطمػػة فػػي كبلمػػي فػػأالمي رايبػػة. اػػو انػػا يػػت ـ أصػػحابه بػػأن ـ عػػذرًا يػػا أصػػحابي إف كانػػت انػػ

المػػه. ويشػػكو أأدانػػو  دوف أف يػػدركوا قسػػوة حالػػه وظروفػػه، واػػو انػػا يمػػتمس عطف ػػـ عميػػه، عطفػػًا قػػد يخفػػؼ مػػف 
ألكثر ]فكػاف فػي تػه بػاعَ المػه النفسػية رو  أالـ أيوب أالمًا  سدية ففط بػؿ ألـ تكف  =سياـ القدير فيَّ أيوب مف أف 

ذلػػؾ مثػػااًل لممسػػي [. ومػػا آلمػػه نفسػػيًا أف اهلل الػػذي كػػاف يعبػػد  بأمانػػة وحػػب، العمػػر كمػػه أصػػابه ب ػػذ  األالـ. فكػػاف 
= حمت ا أي سم ا. كانػت السػ اـ و متيا ًاربة رو يفكر  بأف اهلل او الذي يعذبه اكذا كالس اـ التي أصابته. 

المػػه النفسػػية شػػربت روحػػه أش يشػػرب مػػف دـ فريسػػته، اكػػذا سػػ اـ مسػػمومة واػػذ  السػػ اـ المسػػمومة كانػػت كػػوح
= كأن ػا  ػيش قػد إصػطؼ بأف أىواؿ اهلل محطفة ضػديفأصابت عفمه باإلضطراب وزعزعت ثباته. ألنه فػو ئ 

حوله. ثػـ وبػل أصػدقائه بسػبب إنتفػادات ـ الفاسػية لشػكوا  وأنػه ال مبػرر لتوبيخػات ـ لػه، ف ػو ال يتػذمر بػدوف سػبب 
الفػرا اػػو حمػار الػوحش. وسػؤاؿ أيػوب اػؿ رأيػػتـ  =ىػؿ ينيػػؽ الفػرا علػي العًػبالمتػذمروف الثػائروف= كمػا يفعػؿ 

حمػػارًا ين ػػؽ ويتػػذمر إذا كػػاف العشػػب متػػوفرًا أمامػػه؟ بػػؿ ين ػػؽ لػػو  ػػاع إذ ال عشػػب. ومعنػػي كػػبلـ أيػػوب أف حتػػي 
يػػاـ رخػػائي لػػـ أتػػذمر، واػػؿ الوحػػوش المفترسػػة ال تن ػػؽ بػػدوف سػػبب، واػػي تن ػػؽ ففػػط إذا كانػػت متألمػػة، وأنػػا فػػي أ

 = اذا الكبلـ يف ـ بمعنييف4ىؿ يؤنؿ المسيخ ببل ملحكنت أتذمر إف لـ أكف متألمًا، فأنا لست بح ر. 
لفد صارت حياته ببل طعـ كالطعاـ غير الممم = المسيل او الطعاـ الماسل وأيوب كاف يعاؼ أكؿ المسيل  أوال:

ىػذه حػارت مثػؿ كم ػا صػارت بػبل طعػـ واػو مضػطر أف يحيااػا=  ف في ففر  إضطر أف يأكمه. وحياتهولكنه اآل
 أي حياته. .  بزي النريو
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انػػاؾ مػػف ف ػػـ أف اػػذا الكػػبلـ يشػػير لكػػبلـ أليفػػاز الػػذي اػػو فػػي نظػػر أيػػوب مثػػؿ المسػػيل الػػذي بػػبل طعػػـ  -ثانيػػًا:
 اليكف كبلمكـ مممحًا بمم ا

 
َأْف َيْرَضى اهلُل ِبَأْف َيْسَ َقِني، َوُيْطِلَؽ َيَدهُ ٜيِنَي اهلُل َرَجاِئي! َيا َلْيَت ِطْلَبِتي تَْأِتي َوُيْعطِ » ٛ "-(:ٖٔ-ٛ) األيات

ـَ اْلُقدُّوِس. َٓٔفَيْقَطَعِني.  ـْ َأْجَ ْد َنبَل ِفُؽ: َأنّْي َل ًْ َفبَل َتزَاُؿ َتْعِزَيِتي َواْبِتَياِجي ِفي َعَذاٍب، اَل ُي
ِتي َ تَّى ٔٔ َما ِىَي ُقوَّ

ِتي ُقوَُّة اْلِ َجاَرِة؟ َىْؿ َلْ ِمي ُنَ اٌس؟ ِٕٔنَياَيِتي َ تَّى ُأَحبَّْر َنْفِسي؟  َأْنَتِظَر؟ َوَما ِىيَ  َأاَل ِإنَُّو َلْيَسْت ِفيَّ َٖٔىْؿ ُقوَّ
 " َمُعوَنِتي، َواْلُمَساَعَدُة َمْطُروَدٌة َعنّْي!

 أيوب انا يعبر عف رغبته في الموت سريعًا لتنت ي كؿ متاعبه 
وكانػت طمبتػه ور ػاؤ  امػا المػوت، ولكػف م مػا كانػت شػدتنا ي ػب أف يكػوف لنػا  =. رجػائي ياليت طلبتي تأتي. .

ولػػـ ر ػػاء فػػي اهلل دائمػػًا. بػػؿ تمنػػي أف اهلل يرضػػي بػػأف يسػػحفه بػػالموت. وكػػاف ر ػػاؤ  وتعزيتػػه فػػي أنػػه لػػـ ي ػػدؼ 
نػػه وسػػيكوف . أيػػوب انػػا يطمػػئف نفسػػه بػػأف المػػوت سػػين ي كػػؿ أحزانػػبلـ القػػدوس دج ػػأ لػػـ يخطػػئ فػػي حػػؽ اهلل=

( انػا ن ػد لعػازر يتعػزي والانػي الشػرير يتعػذب. واػذا 4ٕٔٙ٘كيدًا ألنه لـ يخطئ إلي اهلل في حياتػه. )لػو أعزاؤ  
ويعبػر أيػوب عػف يأسػه مػف أف تتايػر أحوالػه . عػذاب ال يًػفؽما يفوله أيوب أنه سيكوف له تعزية بينما لؤلشػرار 

لكي أنتظر اػذا اليػـو البعيػد الػذي ال أرا  الػذي وعػدتني يػا  = أي ال قوة ليما ىي قوتي  تي أنتظرإلي األفضؿ 
ىػؿ قػوتي أليفاز بأف يأتي، يوـ ينصم  فيه حالي وترد لي كرامتي. فصحتي واانة  دًا فأنا لسػت بفػوي ألحتمػؿ. 

وما ىي نيػايتي  تػي . بؿ او في يأسه ال يري مبررًا لكي ير و ويصبر أو حتي يرغب أمرًا ك ػذا= قوة ال جارة
ن ميزية حتػي أطيػؿ حيػاتي= أيػة تعزيػة أر واػا لنفسػى فػي حيػاتي بالمفارنػة مػع = بحسب التر مة اإلر نفسيأحب

والمسػاعدة مطػرودة = لفػد فػارقتني معػونتي الداخميػة معػونتي إال أنػو ليسػت فػيالتعزية التي أر واا فػي ممػاتي. 
 = أي مساعدتكـ وأنتـ أصدقائي، حتي اذ  خسرت ا. عني
 

َيَة اْلَقِديِر. » ٗٔ "-:(ٖٓ-ٗٔ) األيات ًْ ْف َتَرَؾ َ  َأمَّا ِإْ َواِني َفَقْد َ٘ٔ ؽُّ اْلَمْ ُزوِف َمْعُروٌؼ ِمْف َحاِ ِبِو، َواِ 
ِإَذا َجَرِت ٚٔ الَِّتي ِىَي َعِنَرٌة ِمَف اْلَبَرِد، َوَيْ َتِفي ِفيَيا اْلَجِليُد.َٙٔغَدُروا ِمْثَؿ اْلَغِديِر. ِمْثَؿ َساِقَيِة اْلُوْدَياِف َيْعُبُروَف، 

، َيْدُ ُلوَف التّْيَو َفَيْيِلُنوَف. ٛٔاْنَقَطَعْت. ِإَذا َ ِمَيْت َجفَّْت ِمْف َمَناِنَيا.  ـْ ُيَعرُّْج السَّْفُر َعْف َطِريِقِي
َنَظَرْت َقَواِفُؿ ٜٔ

ـْ ِٕٔإَلْيَيا َفَ ِجُلوا. َ ُزوا ِفي َما َناُنوا ُمْطَمِئنّْيَف. َجاُءوا َٕٓتْيَماَء. َسيَّاَرُة َسَباٍء َرَجْوَىا.  ـْ ِمْثَلَيا. رََأْيُت َفاآلَف َقْد ِحْرُت
 . ـْ َضْرَبًة َفَفزِْعُت

ًُوا ِمْف َأْجِلي؟ ٕٕ ـُ اْر ْيًئا، َأْو ِمْف َماِلُن ًَ َىْؿ ُقْلُت: َأْعُطوِني 
، َأْو ِمْف ٖٕ وِني ِمْف َيِد اْلَ ْحـِ َأْو َنجُّ

ًَْيٍء َضَلْلُت.  َعلُّْموِنيَٕٗيِد اْلُعتَاِة اْفُدوِني؟  ، َوَأمَّا َٕ٘فَأَنا َأْسُنُت، َوَفيُّْموِني ِفي َأيّْ  ـَ ـَ اْلُمْسَتِقي ًَدَّ اْلَنبَل َما َأ
ـْ َفَعَلى َماَذا ُيَبْرِىُف؟  التَّْوِبيُخ ِمْنُن

يِح؟ ٕٙ ـُ اْلَياِئِس ِللرّْ َىْؿ َتْ ِسُبوَف َأْف ُتَوبُّْ وا َنِلَماٍت، َوَنبَل
َلى َبْؿ ُتْلُقوَف عَ ٕٚ

 . ـْ ، َوَتْ ُفُروَف ُ ْفَرًة ِلَحاِ ِبُن اْلَيِتيـِ
ـْ اَل َأْنِذُب. ٕٛ ، َفِإنّْي َعَلى ُوُجوِىُن َواآلَف َتَفرَُّسوا ِفيَّ

ـٌ. ٜٕ ِاْرِجُعوا. اَل َيُنوَنفَّ ُظْل
ـْ َ َنِني اَل ُيَميُّْز َفَسآِٖاْرِجُعوا َأْيًضا. ِفيِو َ قّْي.  ـٌ، َأ  "  ًدا؟َىْؿ ِفي ِلَساِني ُظْل
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معػػونتي والمسػػاعدة مطػػرودة عنػػيا. التػػي سػػبؽ وقػػاؿ في ػػا المسػػاعدة  ال انػػه ليسػػت فػػي  أا -: ٖٔانػػا يشػػرح آيػػة  
مطرودة عني ويوبل أصحابه بسبب إنتفادات ـ الفاسية له ومعاممت ـ العنيفة. إذ بينما إنتظر من ـ مساعدة وتعزية 

 و د إاانات وا ـو وكبلـ قاسي. 
َيَة اْلَقِديِر.  َ » ٗٔ" -(:ٗٔ) أية ًْ ْف َتَرَؾ َ   "ؽُّ اْلَمْ ُزوِف َمْعُروٌؼ ِمْف َحاِ ِبِو، َواِ 
ف ترؾ  ًية القدير  انا يفػوؿ حتػي لوكنػت  وأيوب. بأنه شريرلفد إت مه أليفاز =  ؽ الم زوف معروؼ. . . وا 

يػه أصػدقائه ف ػو خاطئ وتركت خشية اهلل، فحفػي أف يعزينػي أصػحابى وأنػا حػزيف، ف ػذا حػؽ كػؿ محػزوف أف يعز 
ال  يحتػاج عطف ػـ. اػػذ  مبػادئ إنسػػانية عامػة. وقػػد تف ػـ اآليػة أنػػه مػف حػػؽ المحػزوف المتػػألـ أف يعزيػه أصػػحابه وا 

ويصػطدـ يكوف األصحاب قد تركوا خشية اهلل. وعادة يكوف المنكػوب بمصػيبة كبيػرة عرضػة ألف يتػرؾ خشػية اهلل 
بميس دائماً . مع اهلل   لمتألـ أف يشددو  حتي ال يصؿ إلي اذ  الدر ة. يسعي ل ذا وعمي أصحاب ا وا 

 
الَِّتي ِىَي َعِنَرٌة ِمَف َٙٔأمَّا ِإْ َواِني َفَقْد َغَدُروا ِمْثَؿ اْلَغِديِر. ِمْثَؿ َساِقَيِة اْلُوْدَياِف َيْعُبُروَف، ٘ٔ "-(:ٕٔ-٘ٔ) األيات

، ْٛٔت. ِإَذا َ ِمَيْت َجفَّْت ِمْف َمَناِنَيا. ِإَذا َجَرِت اْنَقَطعَ ٚٔاْلَبَرِد، َوَيْ َتِفي ِفيَيا اْلَجِليُد.  ـْ ُيَعرُّْج السَّْفُر َعْف َطِريِقِي
َ ُزوا ِفي َما َناُنوا ُمْطَمِئنّْيَف. َجاُءوا ِإَلْيَيا َٕٓنَظَرْت َقَواِفُؿ َتْيَماَء. َسيَّاَرُة َسَباٍء َرَجْوَىا. َٜٔيْدُ ُلوَف التّْيَو َفَيْيِلُنوَف. 

. َٕٔفَ ِجُلوا.  ـْ ـْ َضْرَبًة َفَفزِْعُت ـْ ِمْثَلَيا. رََأْيُت  " َفاآلَف َقْد ِحْرُت
يشرح أيوب كيؼ خابت أماله في أصدقائه الػذيف كػاف ي ػب عمػي ـ أف يفػدموا لػه تعزيػة ومسػاعدة فػ ذ ب ػـ سػبب  
. ولكنػه فػي او  دوؿ ماء، يمتمئ بالماء وقػت ذوبػاف الػثمج مػف ال بػاؿ =بالغديرالـ  ديدة له، واو انا يشب  ـ أ

الصيؼ ي ؼ. ولذلؾ سمي بالادير ألنه يادر بالمسافريف الػذيف إعتػادوا أف يشػربوا منػه فػي سػفراـ شػتاء، وبينمػا 
ذا اػو قػد  ػؼ. كػذلؾ أصػحاب أيػوب كػانوا فػي  اـ عطشى أثناء سػفراـ صػيفًا يػذابوا إليػه ليشػربوا منػه في ػدو  وا 

ذا  اءت األ مثؿ الصيؼ لػـ ي ػد عنػداـ تعزيػة بػؿ إزداد عطشػه بسػبب ـ. الـ حارة أياـ رخائه مصدر تعزية له. وا 
ولذلؾ فمنثؽ أف اهلل وحد  اػو المعػزي الحفيفػي لنػا فػي ضػيفاتنا واػو ال ياػدر بنػا أبػدًا، اػو صػخر الػداور وينبػوع 

 الحياة بينما تعزيات الناس أبار مشففة. 
عية(= أصػحابي صػاروا مثػؿ ميػا  عبػرت كميا  األودية التي عبرت )التر مة اليسو  =مثؿ ساقية الودياف يعبروف

 الوادي وتركته بعد ذلؾ  افًا ال يروي أحد. 
أثناء ذوباف ال ميد تندفع الميا  في فيضاف يمؤل اذ  ال ػداوؿ بميػا  ذائػب في ػا ال ميػد.  =التي ىي عنرة مف البرد

لشػػتاء حيػػث ال اػػي ت ػػري فػػي فصػػؿ ا =إذا جػػرت إنقطعػػت. إذا  ميػػت جفػػت. تعنػػي مندفعػػة بكثػػرة عنػػرةوكممػػة 
 يعطش المسافر أما إذا حميت الشمس في الصيؼ ت ؼ بينما المسافر في إحتياج إلي ا. 

= الفوافػؿ المسػافرة والتػي تعػودت أف ت ػد ميػا  مكػاف الاػدير، يعرج السفر عف طػريقيـ. يػد لوف التيػو فييلنػوف
ذ ال ت ػد مػاء تظػؿ فػي دخول ػا ألعمػاؽ الصػحرا ء حتػي تتيػه عػف طريف ػا. واكػذا في أثناء سفراا تدخؿ لتشرب وا 

عندما يصير األغنياء ففػراء ويحتػا وف إلػي تعزيػة يبتعػد عػن ـ مػف كػانوا يمتفػوف حػول ـ سػابفًا، بػؿ قػد يدوسػون ـ. 
 واكذا كؿ مف له أماؿ عالية في الخميفة يخزي. . . فمنثؽ في اهلل وحد 
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ر ػػاء فػػي اػػذ  األغػػادير واػػذ  الميػػا  ولكن ػػا  قوافػػؿ ت ػػارة اػػذ  الػػببلد كػػاف ل ػػـ =قوافػػؿ تيمػػاء. سػػيارة سػػبأ رجوىػػا
 اكذا كؿ مف يضع ثفته في مخموؽ.  =ف زواغدرت ب ـ. 

 
ًُوا ِمْف َأْجِلي؟   ٕٕ"  -(:ٕٕ) أية ـُ اْر ْيًئا، َأْو ِمْف َماِلُن ًَ  " َىْؿ ُقْلُت: َأْعُطوِني 

ػوا مػف يػة فػي شػدتي. اػؿ تظ ػروف اػذا ال فػاء لػي حتػي ال أطمػب مػنكـ معونػة مال =ىؿ قلت إعطوني ًػيئاً  إًر
 = أسوني بشئ مف أموالكـ )اليسوعية(. أجلي
 
، َأْو ِمْف َيِد اْلُعتَاِة اْفُدوِني؟ٖٕ"  -(:ٖٕ) أية وِني ِمْف َيِد اْلَ ْحـِ  "َأْو َنجُّ
 أي لـ أطمب منكـ مساعدة ضد السبئييف وال الكمدانييف ألستعيد ثروتي. وكثيرًا ما يحدث أننا عندما نتوقػع الفميػؿ 

 (4ٖٕٓمف اإلنساف ن د األقؿ، لكف عندما نتوقع الكثير مف اهلل ن د األكثر )أؼ 
 
ًَْيٍء َضَلْلُت.ٕٗ"  -(:ٕٗ) أية  " َعلُّْموِني َفَأَنا َأْسُنُت، َوَفيُّْموِني ِفي َأيّْ 

يئًا وأنا مستعد ني، فمـ أتعمـ منكـ شسوا قضيتي ولـ تستطيعوا أف تفنعو او يعني أنكـ تتكمموف كثيرًا ولكنكـ لـ تمم
 أف أتعمـ إذا أظ رتـ لي خطأي. 

 
ـْ َفَعَلى َماَذا ُيَبْرِىُف؟  ٕ٘"  -(:ٕ٘) أية ، َوَأمَّا التَّْوِبيُخ ِمْنُن ـَ ـَ اْلُمْسَتِقي ًَدَّ اْلَنبَل  "َما َأ
 لو لمست كممات التوبيل نفطة ضعؼ اإلنساف تكوف شديدة عمي الشخص المخطئ.  =ما أًد النبلـ المستقيـ 
 
يِح؟ ٕٙ" -(:ٕٙ) أية ـُ اْلَياِئِس ِللرّْ  "َىْؿ َتْ ِسُبوَف َأْف ُتَوبُّْ وا َنِلَماٍت، َوَنبَل
= اؿ تحسبوف أف كممات صعدت مني وأنػا متػألـ ثػائر أن ػا دليػؿ عمػي فسػادي وشػري الكػامف فػي توب وا نلمات 

نفسػكـ أف تمومػوني عمػي كممػات يػأس = اآلية كم ا متر مة اكذا في اليسوعية اأفػي أونبلـ اليائس للريحداخمي. 
 فرطت مني في ال واءا. 

 
.ٕٚ"  -(:ٕٚ) أية ـْ ، َوَتْ ُفُروَف ُ ْفَرًة ِلَحاِ ِبُن  "َبْؿ ُتْلُقوَف َعَلى اْلَيِتيـِ
= أيوب انا يشبه نفسػه فػي ضػعفه بػاليتيـ، فػاليتيـ ال قػدرة لػه أف يػدافع عػف نفسػه. وأيػوب فػي تلقوف علي اليتيـ 

قػػػادر أف يػػػدافع عػػػف نفسػػػه ضػػػد ا ػػػـو أصػػػحابه. واػػػـ فػػػي ا ػػػوم ـ كػػػأن ـ يحفػػػروف حفػػػرة لػػػه= حالتػػػه اػػػذ  غيػػػر 
 . ف ـ أواًل أظ روا تعاطفًا معه فتكمـ بحريته وكاف اذا شركًا له ف ـ أدانو  عمي كبلمه. ت فروف  فرة لحا بنـ

 
ـْ اَل َأنْ ٕٛ"  -(:ٕٛ) أية ، َفِإنّْي َعَلى ُوُجوِىُن  "ِذُب.َواآلَف َتَفرَُّسوا ِفيَّ
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تػروف عبلمػػات صػػبري وخضػوعي هلل بػػالرغـ مػف تػػذمري. وتفرسػػوا فػي قروحػػي وأثاراػػا  = انظػروا إلػػي  تفرسػػوا فػػيَّ  
 واضحة تعرفوف سبب تذمري. وال تظممونني. 

 
ـٌ. ِاْرِجُعوا َأْيًضا. ِفيِو َ قّْي. ٜٕ"  -(:ٜٕ) أية  "ِاْرِجُعوا. اَل َيُنوَنفَّ ُظْل

 . فيو  ؽقراركـ ضدي فأنا عمي حؽ= = را عوا أنفسكـ في إرجعوا 
 
ـْ َ َنِني اَل ُيَميُّْز َفَساًدا؟ٖٓ"  -(:ٖٓ) أية ـٌ، َأ  " َىْؿ ِفي ِلَساِني ُظْل
.اؿ  دفت عمي اهلل، اؿ ففدت أدبي وعفمي، اؿ عدت ال أميز بيف الخير والشر 



 (اإلح اح السابَ) سفر أيوب

 

 
48 

 عودة للجدوؿ اإلح اح السابَ

 
، ٕأََلْيَس ِجَياٌد ِلئِلْنَساِف َعَلى اأَلْرِض، َوَنَأيَّاـِ اأَلِجيِر َأيَّاُمُو؟ » ٔ "-(:ٙ-ٔ) األيات ُؽ اْلَعْبُد ِإَلى الظّْؿّْ ًَوَّ َنَما َيَت

َقاٍء ُقِسَمْت ِلي. َٖوَنَما َيَتَرجَّى اأَلِجيُر ُأْجَرَتُو،  ًَ ُيُر ُسوٍء، َوَلَياِلي  ًْ َطَجْعُت َأُقوُؿ: َمَتى ِإَذا اضْ ٗىَنَذا َتَعيََّف ِلي َأ
ْبِح.  َُ َقَلًقا َ تَّى الحُّ َب ًْ َأُقوـُ؟ اللَّْيُؿ َيُطوُؿ، َوَأ
ََ َمَدِر التُّرَاِب. ِجْلِدي َنِرَش َوَساَخ. ٘ َأيَّاِمي َٙلِبَس َلْ ِمَي الدُّوُد َم

يَعِة، َوَتْنَتِيي ِبَغْيِر َرَجاٍء. ًِ  " َأْسَرُع ِمَف اْلَو
اإف حياة اإلنساف عمي األرض ت ندا )التر مة اليسوعية(. اأال يو د وقت  =األرض أليس جياد لئلنساف علي 

وكـ أف ال تعتبرونني قد محدد لئلنساف عمي األرضا )األن ميزية( ويصب  المعني أف أيوب يفوؿ ألصحابه، أر 
يعمؿ في ا وي ااد. الموت، كأنني ال أعمـ أف لكؿ إنساف عدد معيف مف األياـ حدداا له اهلل ل أخطأت إذ تمنيت

وأف الوقت المحدد مف اهلل ال يمكف تع يمه. ولكف كمماتي التي في ا تمنيت الموت إنما اي م رد تعبير عف 
= إننا نعمؿ كؿ أياـ حياتنا ون ااد مثؿ األ ير الذي يعمؿ كؿ اليـو ثـ يذاب ليأخذ نأياـ األجير أياموالمي. أ

أالمي أشتاؽ لراحة الموت كما يتشوؽ العبد الذي يعمؿ في  حسابه بحسب عممه ويذاب ليستري . فأنا في
او لف يأخذ أ رته إال  =نما يتًوؽ العبد إلي الظؿ ونما يترجي األجير أجرتوالشمس الحارقة لمظؿ ليستري = 

لكنه يعمـ أنه له أياـ  بعد أف ينت ي مف عممه فكأنه حيف يتر ي أ رته يشت ي في نفس الوقت راحته مف تعبه
ثـ يشرح أف . البد أف يكمم ا بأالم ا كما أف األ ير مع أالمه يعمـ أنه ال بد أف يكمؿ عممه ليأخذ أ رته  محددة

المه أ. وكانت لياليه متعبة وليست لمراحة مثؿ سائر البشر مف شدة أًير سوء وليالي ًقاءحياته كم ا مؤلمة= 
 كاف اذا أي، قد قسمت له الميالي المؤلمة واذ   إذا إضطجعت أقوؿ متي أقـوورعب أحبلمه وسواد أفكار = 

 وا المدر=  مَ مدر التراب= كاف يو د دود في قروحه. لبس ل مي الدودر حالة  سد = اهلل. وصو   بمعرفة
جلدي نرش التراب المتمبد. ففد إختمط التراب مع قروحه فتمبدت كتؿ طينية مف الطيف والصديد في قروحه. 

 = يتمزؽ ويت رأ ويتآكؿ . ساخ    تمزؽ )اليسوعية( فكاف مرضه كري ًا  دًا.= تشفؽ وتفرح أو تفمص و وساخ
الوشيعة اي مكوؾ النساج. والحياة اي مكوؾ يتحرؾ  أيامي أسرع مف الوًيعةيفترب مف الموت=  كافبؿ 

يابًا وأيامنا أشبه بالمكوؾ الذي يسرع في اإلنتفاؿ مف اذا ال انب مف النوؿ إلي ال ا نب األخر بسرعة ذاابًا وا 
 .(4ٖٕٛٔش )إمف النوؿ  ينفطع وعندئذ، يحممه في لم  البصر، إلي أف ينت ي الخيط الذي 

  
اَل َترَاِني َعْيُف َناِظِري. َعْيَناَؾ ُٛاْذُنْر َأفَّ َ َياِتي ِإنََّما ِىَي ِريٌح، َوَعْيِني اَل َتُعوُد َتَرى َ ْيرًا. » ٚ "-(:ٕٔ-ٚ) األيات

َُ َبْعُد ِإَلى َبْيِتِو، ٓٔالسََّ اُب َيْضَمِ ؿُّ َوَيُزوُؿ، ىَنَذا الَِّذي َيْنِزُؿ ِإَلى اْلَياِوَيِة اَل َيْحَعُد. ٜ. َعَليَّ َوَلْسُت َأَنا اَل َيْرج
ُنو ِبَمرَاَرِة َنْفسِ َٔٔواَل َيْعِرُفُو َمَناُنُو َبْعُد.  ًْ ـُ ِبِضيِؽ ُروِ ي. َأ َُ َفِمي. َأَتَنلَّ ـْ ِتنّْيٌف، ٕٔي. َأَنا َأْيًضا اَل َأْمَن َأَبْ ٌر َأَنا َأ

يِني، َمْضَجِعي َيْنِزُع ُنْرَبِتي، َٖٔ تَّى َجَعْلَت َعَليَّ َ اِرًسا؟  ي ُيَعزّْ ًِ ، َوُتْرِىُبِني ِٗٔإْف ُقْلُت: ِفرَا ُتِريُعِني ِباأَلْ بَلـِ
ْد ُذْبُت. اَل ِإَلى اأَلَبِد َأْ َيا. ُنؼَّ َعنّْي أَلفَّ َأيَّاِمي قَ َٙٔفاْ تَاَرْت َنْفِسي اْلَ ِنَؽ، اْلَمْوَت َعَلى ِعَظاِمي ىِذِه. ِ٘ٔبُرًؤى، 
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ََ َعَلْيِو َقْلَبَؾ؟ َٚٔنْفَ ٌة.  َوَتَتَعيََّدُه ُنؿَّ َحَباٍح، َوُنؿَّ َلْ َظٍة َتْمَتِ ُنُو؟ َٛٔما ُىَو اإِلْنَساُف َ تَّى َتْعَتِبَرُه، َوَ تَّى َتَض
َُ ِريِقي؟ َ تَّى َمَتى اَل َتْلَتِفُت َعنّْ ٜٔ أََأْ َطْأُت؟ َماَذا َأْفَعُؿ َلَؾ َيا َرِقيَب النَّاِس؟ ِلَماَذا ٕٓي َواَل ُتْرِ يِني َرْيَثَما َأْبَل

َف َوِلَماَذا اَل َتْغِفُر َذْنِبي، َواَل ُتِزيُؿ ِإْثِمي؟ أَلنّْي اآلَٕٔجَعْلَتِني َعاُثورًا ِلَنْفِسَؾ َ تَّى َأُنوَف َعَلى َنْفِسي ِ ْمبًل؟ 
َُ ِفي التُّرَاِب، َتْطُلُبِني َفبَل َأُنوفُ   ا «.َأْضَطِج

 انا في اذ  األيات ن د أيوب يتو ه بكمماته إلي اهلل.  
 (ٕٔ-ٚٔ)يصب  عنيفًا في م ادلته مف (ٙٔ-ٔٔ)ن د أيوب يتوسؿ ويتضرع ومف  (ٓٔ-ٚ)وفي األيات 

ذاف أصحابه رافضة أف تستمع إليه. وحسنا نفعؿ ن د  في حيرة يتساءؿ لماذا؟. واو تو ه في حديثه هلل إذ و د أ
ف كاف الناس ال  إذ نشتكي هلل بداًل مف أف نشتكي لمناس ف ف كاف الناس ال يريدوف أف يصاوا إلينا فاهلل يريد، وا 

 . 4ٜ٘ٔش إيمدوف يد المساعدة، فيد اهلل لـ تفصر وأذنه لـ تثفؿ را ع 
سػػه هلل كخميفػػة ضػػعيفة  ػػدًا ف ػػو كػػري ، أي إقامتػػه فػػي الػػدنيا = انػػا أيػػوب يفػػدـ نفأذنػػر إف  يػػاتي إنمػػا ىػػي ريػػح

 عينػي القصيرة  دًا وعودتػه إلي ػا مسػتحيمة، بخػار يظ ػر قمػيبًل ثػـ يضػحمؿ. ويفػوؿ اػذا ليثيػر عطػؼ اهلل عميػه. 
ولسػت  عينػاؾ علػيَّ = بعػد المػوت ال يعػود أحػد يرانػا. ال ترانػي عػيف نػاظريال حياة بعػد المػوت  =تعود تري  يراً 

 مػػا كنػػت سػػابفًا والمفصػػود إشػػفؽ عمػػي  = عينػػاؾ تطمبػػاني فػػبل أكػػوف )اليسػػوعية(. أي بعػػد أف أمػػوت لػػف أكػػوف كاأنػػ
يارب طالما كنت انا. والشففة التي يطمب ا اي الموت. الموت الذي يريحه لؤلبد حيف تنت ي حياته المؤلمة والتي 

حاب  ديد غيػر ، وأ يػاؿ تمػوت وتػأتي أ يػاؿ ينفشع ويتبدد في ال واء. والسحاب ينت ي ويأتي س س اب اي مثؿ
مكاننػػا الػػذي  =بعػػد ال يرجػػَ بعػػد إلػػي بيتػػو. وال يعرفػػو منانػػوأخػػري. ومػػف يمػػوت ال يعػػود ثانيػػة لبيتػػه األرضػػي= 

 تركنا  بالموت، حتي لو عدنا لف يعرفنا مكاننا الذي عشنا فيه. 
 ـ المرعبة قاؿ. الوحيف شعر بأف أيامه إقتربت، واا او ين ي أياـ عمر  ب ذ  األ

أي ال أسػػتطيع أف أمنػػع نفسػػي مػػف أف أعبػػر عػػف أالمػػي  =أنػػا أيضػػًا ال أمنػػَ فمػػي. اتنلػػـ. أًػػنو بمػػرارة نفسػػى
بمرارة. ولكف أوالد اهلل حػيف يشػعروف بػأف حيػات ـ تفتػرب مػف ن ايت ػا ي ػب أف يفضػوا السػاعات المتبفيػة أو األيػاـ 

 المتبفية في إيماف وصبلة. 
= صػور الفػدماء البحػر كتنػيف عظػيـ يحػيط باليابسػة ويريػد أف يبتمع ػا  ارسػاً   تي جعلػت علػيَّ ب ر أنا أـ تنيف أ

ف عػػؿ اهلل لػػه حػػدًا ال يتعػػدا  وأقػػاـ لػػه ماػػاليؽ ومصػػاريع وقػػاؿ إلػػي انػػا تػػأتي وال تتعػػدي وانػػا تخػػـ كبريػػاء ل  ػػؾ 
ومعنػػي قػػوؿ أيػػوب . لسػػماوية آخػػر فػػي ال ػػو يريػػد أف يبتمػػع األ ػػراـ ا(. وصػػوروا أيضػػا تنينػػًا 4ٕٕ٘ر إ+  4ٖٛٛ)

اػؿ أنػا . بتمػع األرض أو كواكػب السػماء أحارسػًا لػئبل  اؿ تعتبرني يارب كتنيف البحر أو تنيف ال ػو لت عػؿ عمػي  
ر نكباتػه أن ػا اػي الحػارس الػذي يارب قوي واائج  دًا حتي ال يكب   ماحي سوي كؿ اذ  النكبات. فػأيوب َصػو  

حظ أف اهلل فعػػبًل يضػػع حػػدًا لكػػؿ قػػوي الطبيعػػة ال بػػارة )البحػػار/ الفيضػػانات/ عينػػه اهلل لكػػب   مػػاح أيػػوب. ولػػنبل
يشػكو أيػوب مػف  غير . ثػـ البروؽ/ الزالزؿ( بؿ والحشرات والميكروبات بؿ واإلنساف أيضًا حتي ال يتعاظـ ويضر

وواضػ   =بػرؤيوترىبنػي  تريعنػي بػاأل بلـ=  أنه ال ي د راحة في فراشه بسبب أحبلمه المرعبة والرؤي المزع ة
المػػه. وربمػػا كػػاف أأف اهلل لػػيس اػػو مصػػدر اػػذ  األحػػبلـ والػػرؤي بػػؿ اػػى ناشػػئة مػػف إضػػطراباته النفسػػية بسػػبب 
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فإ تػارت نفسػى ال نػؽ. المػوت علػي الشيطاف له يد فػي اػذ  األحػبلـ والخيػاالت ف ػو يسػر بػأف يػزعج أوالد اهلل. 
تػػؤثر نفسػػى الخنػػؽ وعظػػامي المػػوتا أي بسػػبب = تر مػػت اآليػػة اكػػذا فػػي تر مػػة اليسػػوعييف احتػػي عظػػامي ىػػذه

 الـ التي تعاني ا. أالمي إختارت نفسى أصعب ميتة واي الخنؽ. وعظامي آثرت الموت ف و أفضؿ مف األ
شػتاؽ لممػوت لي ػد راحػة =قد ذبت . قد يئست )يسوعييف(. قد كرات ا )إن ميزية(. أي او كر  حياتػه ويػأس من ػا وا 

كنػت سػأحيا إلػي األبػد فأنػا رافػض الفكػرة فمػف يضػمف لػي أف ال تعػود لػي أالمػي  = أي حتػي لػوال إلي األبػد أ يػا
 ثانية. 

كػبلـ صػعب أف يطمػب أيػوب مػف اهلل أف يكػؼ عنػه أي يكتفػي ب ػذا ف ػو ضػعيؼ.  =ألف أيامي نف ة. ُنْؼ عني
  ي حياتي بالموت. كأنه يفوؿ هلل أيامي باطمة واذا حسب )اإلن ميزية( أي أيامي شفية فيكفيؾ ما قد قاسيته، فمتن

 ( بعض التساؤالت. ٚٔثـ يبدأ أيوب يتساءؿ إبتداء مف آية )
أي اإلنساف حفير  دًا حتي تستعظمه. وكأف اهلل قد نصػب نفسػه خصػمًا لئلنسػاف.  =ما ىو اإلنساف  تي تعتبره

اهلل يكيػؿ لػه  نفسػه بمخاصػمته لئلنسػاف. فػأيوب تصػور أف فمؿ مفوتساؤؿ أيوب معنا  اؿ يميؽ باهلل العظيـ أف ي
الضربات إنتفامًا لخطأ صنعه أيوب دوف أف يدرؾ. ولـ يف ـ أف اهلل أب حنوف ال ينتفـ مف أوالد  بػؿ اػـ يػؤدب ـ. 

أيػوب  =وتتعيػده نػؿ حػباح   .لتنػتفـ منػه وتأخػذ حفػؾ منػه أي ت ػتـ بػه إاتمامػًا شػديداً = و تي تضَ عليو قلبؾ
بكػؿ قوتػه ضػربات كػؿ صػباح بينمػا اػو عػا ز عػف أف يفػؼ  مازاؿ يتصور أف اهلل فػي خصػومة معػه، ويو ػه لػه

أمامه. والذي لـ يف مه أيوب أف اهلل إف  لـ يضع قمبػه عمينػا ويتع ػدنا كػؿ صػباح ل مكنػا فػي لحظػة بػؿ فػي طرفػة 
 خراا. بؿ اهلل حيف يضع قمبه عمينا يعطينا كرامة. آعيف. ف و يفوؿ عيني عميؾ مف أوؿ السنة إلي 

 المهأانا يشتكي أنه ال ي د ادنة، أو فترة راحة وسط  =ني تي متي ال تلتفت ع
أي أال تسم  لي يارب بفترة راحة قميمة أتنفس في ا ببل ألـ وتعبير أبمػع ريفػي اػو تعبيػر عربػي  =ريثما أبلَ ريقي

 ثـ يتساءؿ.      معنااا دعني أستري  قميبًل.
ته بسيطة ال تستحؽ أف ينتبه اهلل ل ا ]اػؿ كػاف او ال يريد أف يعترؼ أنه أخطأ، وحتي لو أخطأ فخطي =أأ طأت

أيػػػػوب يتصػػػػور واػػػػو يفػػػػوؿ اػػػػذا أف اهلل بسػػػػبب خطايػػػػا  وخطايػػػػا غيػػػػر ، الخطايػػػػا الكبيػػػػرة والصػػػػايرة سػػػػيعمؽ عمػػػػي 
ذ رأي أف اهلل ال يافر يفػوؿ هلل   =مػاذا أفعػؿ لػؾالصميب[. ومعني قوله أيضًا، حتي إذا أخطأت فمماذا ال تافر. وا 

فػػر ]لػػـ يف ػػـ أيػػوب أنػػه ال سػػبيؿ لافػػراف الخطيػػة م مػػا فعػػؿ إف لػػـ يصػػمب المسػػي ، أنظػػر قسػػوة مػػاذا أفعػػؿ حتػػي تا
، وأف اهلل يتػألـ أللػـ أيػوب ف ػو  كبلـ أيوب، اؿ لو كاف أيوب يعمـ كؿ محبة اهلل التي يضع ا اهلل في قمبه أليوب

ولػػذلؾ  يكػػوف أيػػوب كػػامبًل،ل لكػػف اهلل مضػػطر أف يسػػم  ب ػػذ  األالـ، و (4ٜ  ٖٙا فػػى كػػؿ ضػػيف ـ تضػػايؽ ا )إش
وأف اهلل يػدبر الخػبلص بػدـ المسػي  فػي مػؿء الزمػاف، اػؿ  يكمؿ إشعياء اآلية ويفوؿ ا ومػبلؾ حضػرته خمصػ ـ ا

 اؿ كاف يفوؿ نفس الكبلـ. وكـ مف مرة نفوؿ ألفاظ صعبة عمي اهلل الممموء محبة نحونا[ كؿ اذا ، لو عمـ أيوب
 ئمًا وم ما فعؿ ف ف اهلل لف يرضي عميه. أي أف اهلل يراقبه دا =يا رقيب الناس

عاثور أي ادؼ تصوب نحو  الس اـ. ف و يشكو أنه صار ادفًا لس اـ اهلل، او  =لماذا جعلتني عاثورًا لنفسؾ
 ءتحت عبأي كاد يارؽ  = تي أنوف علي نفسى  مبلً وحد  صار ادفًا هلل. حتي صار عبئًا عمي نفسه= 
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ف أضطجَ في ألني اآلله ذنبه ويعود ليرضي عميه، وذلؾ قبؿ أف يموت.  ثـ توسؿ إلي اهلل أف يافر حياته.
ال يكوف التراب = يفصد أنه إقترب مف الفبر. ف غفر قبؿ أف أموت وال أتمتع برحمتؾ. وال تتأخر في الافراف وا 

 وعمينا أف نصمي لتأتي رحمتؾ. ت دنى قد مت حيف تأتى لتنفذنى=  تطلبني فبل أنوف= ومت الوقت قد مضي
ال امكنا لؤلبد .عمينا وا 
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 عودة للجدوؿ اإلح اح الثامف

 
ن د انا خطاب بمدد، واو إستمر في نفس من ج أليفاز في محاولة إثبات شر أيوب وبينمػا بنػي أليفػاز رأيػه عمػي 

وأيضًا كػاف  األباء األوليف. سَمم ة مفالم ليداتفالالمشرؽ و الرؤي واإلعبلنات اإلل ية بني بمدد رأيه عمي حكمة بني 
 كبلـ بمدد كبلـ رائع ولكنه أخطأ في التطبيؽ، بؿ كاف كبلمه ببل أي عطؼ أو شففة عمي أيوب المسكيف. 

 
ًُّوِ يُّ َوَقاَؿ: ٔ "-(:ٚ-ٔ) األيات ًَِدي»َٕفَأَجاَب ِبْلَدُد ال َىِؿ َٖدًة؟ ِإَلى َمَتى َتُقوُؿ ىَذا، َوَتُنوُف َأْقَواُؿ ِفيَؾ ِريً ا 

. ٗاهلُل ُيَعوُّْج اْلَقَضاَء، َأِو اْلَقِديُر َيْعِنُس اْلَ ؽَّ؟  ـْ ـْ ِإَلى َيِد َمْعِحَيِتِي ِإْذ َأْ َطَأ ِإَلْيِو َبُنوَؾ، َدَفَعُي
َفِإْف َبنَّْرَت َأْنَت ِإَلى ٘

ـُ َمْسَنَف ِبرَّْؾ. ِإْف ُنْنَت َأْنَت َزِنيِّا ُمْسَتِقيًماٙاهلِل َوَتَضرَّْعَت ِإَلى اْلَقِديِر،  ، َفِإنَُّو اآلَف َيَتَنبَُّو َلَؾ َوُيْسِل
ْف َتُنْف ُأواَلَؾ ٚ َواِ 

  "َحِغيَرًة َفآِ َرُتَؾ َتْنُثُر ِجدِّا.
= او شبه كبلـ أيوب بري  شديدة أقواؿ فيؾ ري ًا ًديدةقاؿ أيوب كبلـ كثير صحي ، أما بمدد ف حتد واا مه.  

أيوب لـ يفؿ اذا. ولكف بمدد  =القضاء ىؿ اهلل يعوجأقواؿ تاف ة ببل قيمة كال واء.  ألنه كاف يتكمـ بحدة، ولكن ا
إذ أ طأ إليو يظ ر أنه يدافع عف اهلل لكنه في الواقع يحاوؿ إثبات شر أيوب وأنه يستحؽ ما او فيه مف أالـ. 

ف كاف أوالد أيوب أشرار، فما =بنوؾ دفعيـ إلي يد معحيتيـ كاف ي ب عمي بمدد أف  اذا الفوؿ فظيع. حتي وا 
فإف بنرت . يزيد  روح أيوب اكذا بينما او قد أتي ليعزيه. ثـ يدعو أيوب لمتوبة فيعيد  اهلل أحسف مما كاف

نت ز الفرصة وتب.  =أنت ويسلـ مسنف ال تكف شريرًا مثؿ أوالدؾ الذيف فاتت ـ فرصة التوبة ف مكوا بؿ إسرع وا 
هلل في طرقؾ ويكوف بيتؾ مسكف بر ال مسكف ظمـ، وال يكوف في بيتؾ = إف كنت تفدـ توبة حفيفية وترضي ابرؾ

 غنيمة غنمت ا بدوف و ه حؽ حينئذ يستمع لؾ اهلل. 
 

، »ٛ "-(:ٓٔ-ٛ) األيات ـْ ِاْسَأِؿ اْلُقُروَف اأُلوَلى َوتََأنَّْد َمَباِ ػَث آَبػاِئِي
ـُ، أَلفَّ َأيَّاَمَنػا ٜ أَلنََّنػا َنْ ػُف ِمػْف َأْمػٍس َواَل َنْعَلػ

 . ـْ ُيْ ِرُجوَف َأْقَوااًل َقاِئِليَف: َٓٔعَلى اأَلْرِض ِظؿّّ  " َفَيبلَّ ُيْعِلُموَنَؾ؟ َيُقوُلوَف َلَؾ، َوِمْف ُقُلوِبِي
ف كانت فترة مف حيات ـ مزدارة فبالتأكيد ستكوف فترة قصيرة بعداا  نظرية بمدد اي أف نكبة األشرار أكيدة حتي وا 

اسػػأؿ القػػروف ؾ بػػأف يم ػػأ لحكمػػة األبػػاء األولػػيف الػػذي سػػ موا اػػذا الػػرأي= يػػأتي عمػػي ـ الشػػر. ويبػػراف عمػػي ذلػػ
= واذا ما تفعمه كنيستنا التي ت تـ بأقواؿ األبػاء. والفمسػفة تعممنػا بػأف اإلنسػاف يبػدأ مػف حيػث إنت ػي أبػاؤ ، األولي

اإلنسػػاف فػػي المعرفػػة أي اػػو ينتفػػع بخبػػرات ـ ويضػػيؼ عمي ػػا. بينمػػا الحيػػواف يبػػدأ مػػف حيػػث بػػدأ أبائػػه. لػػذلؾ يتفػػدـ 
= أي خبرتنػػا اػػي ال شػػئ. ب انػػب خبػػرة وحكمػػة األبػػاء ألننػػا ن ػػف مػػف أمػػسويبفػػي الحيػػواف عمػػي مػػا اػػو عميػػه. 

األوليف لذلؾ فأنا آخذ وأقتبس مف حكمت ـ. وكأنه يفوؿ أليوب أنت ال تصدقنا وال تريػد أف تعتػرؼ بنظريتنػا، اػب 
أي قصػيرة، لكػف حػاوؿ أف تسػتفيد  =أيامنا علي األرض ظػؿنا= أننا ال نعرؼ شئ وخبرتنا قميمة بسبب نفص أيام
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أي أف مػا يفولػه األبػاء يفولونػه بصػدؽ مػف كػؿ قمػب ـ حسػب  =مف قلوبيـ ي رجوف أقواالً مف خبرة األوليف الػذيف 
 ما يؤمنوف به وما إختبرو . 

 
َوُىػَو َبْعػُد ِفػي َنَضػاَرِتِو َٕٔتْنُبُت اْلَ ْلَفاُء ِببَل َماٍء؟ َىْؿ َيْنُمي اْلَبْرِديُّ ِفي َغْيِر اْلَغِمَقِة، َأْو ٔٔ "-(:ٜٔ-ٔٔ) األيات

ػػِب.  ًْ َْ، َيْيػػَبُس َقْبػػَؿ ُنػػؿّْ اْلُع ـْ ُيْقَطػػ َلػ
َُ اْعِتَمػػاُدُه، ٗٔىَنػػَذا ُسػػُبُؿ ُنػػؿّْ النَّاِسػػيَف اهلَل، َوَرَجػػاُء اْلَفػػاِجِر َيِ يػػُب، ٖٔ َفَيْنَقِطػػ

ْسَتِنُد ِإَلى َبْيِتِو َفبَل َيْثُبُت. َيَتَمسَُّؾ ِبِو َفبَل َيُقوـُ. يَ َ٘ٔوُمتََّنُلُو َبْيُت اْلَعْنَنُبوِت! 
ًَّْمِس َوَعَلى َجنَِّتِو ٙٔ ُىَو َرْطٌب ُتَجاَه ال

َتِبَنٌة ِفي الرُّْجَمِة، َفَتَرى َمَ ؿَّ اْلِ َجاَرِة. َٚٔتْنُبُت َ رَاِعيُببُو.  ًْ ْجَ ػُدُه َقػاِئبًل: َمػا ِإِف اْقَتَلَعُو ِمْف َمَناِنِو، يَ َٛٔوُأُحوُلُو ُم
 " ىَذا ُىَو َفَرُح َطِريِقِو، َوِمَف التُّرَاِب َيْنُبُت آَ ُر.ٜٔرََأْيُتَؾ! 

اػذ  األيػات غالبػػًا اػي قطعػة شػػعر قال ػا الحكمػػاء الفػدماء ويردداػا انػػا بمػدد مت مػػًا أيػوب بأنػه مرائػػي شػرير وكػػاف 
 ن احه وقتيًا. 

= البػردي والحمفػاء ينميػاف عمػي ضػفاؼ النيػؿ فػي ال لفػاء بػبل مػاء ىؿ ينمي البردي فػي غيػر الغمقػة. أو تنبػت
مصػػر. وامػػا يحتا ػػاف لممػػاء الكثيػػر وحينمػػا يفطعػػاف وينفصػػبلف عػػف المػػاء سػػريعًا مػػا ي فػػوا. أو إذا إنفطػػع عػػن ـ 

اكػػذا اإلنسػػاف مفارنػػة مػػع العشػػب ويففػػد نضػػارته. و ييػػبس بسػػرعة  ػػدًا بال وىػػو بعػػد فػػي نضػػارتو لػػـ يقطػػَالمػػاء= 
رائي حيف يترؾ اهلل يموت وي مؾ ويذاب عنه ب اؤ . قد يستمر ب اؤ  ون احه فترة ولكف سريعًا سيزوؿ عنه كؿ الم

إزداػػار بسػػبب شػػر  ألف اهلل سػػيتخمي عنػػه مثممػػا يػػبس البػػردي بسػػرعة حػػيف إنفطػػع عنػػه المػػاء. ولػػذلؾ ألف  ػػذور 
 في خضرة و ماؿ وقتي. البردي ضعيفة  دًا ف ف لـ ُيرَو  يدًا ييبس بسرعة  دًا م ما بدا 

ور اء المرائيف خداع شديد ألنفس ـ، فالشرير إذا ن   وقتيًا يمني نفسه بأف ن احه سيسػتمر، واػو يثػؽ فػي نفسػه 
= ولكػف ن احػه اػذا البػد وسػيزوؿ كمػا يػزوؿ بيػت نبيػت العننبػوتبارور وربما فػي كفاءتػه. ولكػف مػا ن احػه إال 

يأتي اهلل ليط ر بيته. إف العنكبوت يبني بيته ويع ب به  دًا وال يدري  العنكبوت بس ولة  دًا بالمكنسة أي عندما
مػة فكبلامػا يكػد ويعمػؿ ب ػد، ولكػف حؾ مفارنػة تعفػد بػيف العنكبػوت والنأنه وااػي  ػدًا وفػي لحظػة ينت ػي. بػؿ انػا

لسػػماوي أي ، أو عمػػي ثمػػار النػػدي السػػماوي فتنػػتج عسػػبًل )ثمػػار النػػدي االنػػدي السػػماوي تتاػػذي عمػػيبينمػػا النحمػػة 
فتراسػ ا.  كممة اهلل( والعسؿ الناتج يكوف فيه غذاء وفائدة لم ميع، ن د العنكبوت يتاذي عمي إصػطياد الحشػرات وا 

 = أي ر اؤ . ينقطَ إعتمادهواكذا الشرير ين ب بيوت المظموميف وحيف يزوؿ ن اح الشرير وين دـ كؿ ما بنا . 
ة أقػػوي مػػف البػردي ول ػػا  ػذور تمتػػد لتبحػػث عػف المػػاء. لكن ػػا ثػـ شػػبه المرائػي بشػػ رة تنمػػو وسػط أح ػػار، والشػ ر 

لو وداػػا وسػػط األح ػػار ال تعػػيش طػػويبًل ألف  ػػذوراا تصػػطدـ باألح ػػار. واػػذ  الشػػ رة م مػػا كػػاف  مال ػػا فػػأي 
. دودة أو حشرة زراعية ت عم ا ت ؼ. وما حدث مع يفطينة يوناف مثؿ واض  فبل يو د شئ ثابػت فػي اػذا العػالـ

= الخراعيػب اػي األغصػاف. أي أف وعلػي جنتػو تنبػت  راعيبػو= أي تخضػر ت ػا  الشػمس ًػمسرطب تجػاه ال
أغصاف اذ  الش رة ممتدة وتظمؿ البستاف المزروعة فيه. ولكف مشكمة اذ  الش رة و ود ح ارة كثيرة )را ع مثؿ 

أي آفػة تفتم ػا  أي  ػذور الشػ رة مصػطدمة مػع الح ػارة. مثػؿ اػذ  الشػ رة= وأحولو مًتبنة في الرجمةالزارع( 
= كػبلـ بأسػموب شػعري بمعنػي أنػه بعػد إختفػاء إف إقتلعو مف منانو يج ػده قػائبل مػا رأيتػؾسريعًا وتتبلشي حتػي 
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الشػػ رة وابلك ػػا، لػػو ظ ػػرت مػػرة أخػػري فمكان ػػا يفػػوؿ ل ػػا ال أعرفػػؾ. واكػػذا الشػػرير فكػػؿ ن احػػه ينت ػػي )طريػػؽ 
يػة أفػراح الشػرير خػراب كػؿ ا= ن ىػذا ىػو فػرح طريقػوبه.  فو (. وال يترؾ شيئًا لنسمه ينتفع4ٔٙاألشرار ت مؾ مز 

أبػػدًا فبعػد أف ينت ػي شػػرير ويخػرب يفػػوـ   شػئ. اػذا اػػو الػدرس الػذي تعممنػػا الحيػاة إيػػا . ولكػف اػؿ يسػػتفيد النػاس؟
. ربما قولػه مػف التػراب يعنػي الشػ رة التػي يمكػف أف تنبػت مكػاف الشػ رة الفديمػة  رآمف التراب ينبت آخر مكانه 

ف سػػػيكوف ل ػػػا نفػػػس المصػػػير فاألح ػػػار مػػػا زالػػػت مو ػػػودة. وربمػػػا يشػػػير لمخػػػاطئ الػػػذي مػػػات وذاػػػب لمتػػػراب ولكػػػ
وسػػيأتي بعػػد  أنػػاس ترابيػػوف )عػػالميوف، دنيويػػوف، شػػ وانيوف( يكونػػوف فػػي مثػػؿ شػػر  وحماقتػػه، وأيضػػًا سػػيكوف ل ػػـ 

 نفس مصير . 
 

. ُىَوَذا اهلُل اَل َيْرُفُض اْلَناِمؿَ »ٕٓ "-(:ٕٕ-ٕٓ) األيات ًَّرّْ ِعْنَدَما َيْمؤُل َفاَؾ ِضْ ًنا، ٕٔ، َواَل َيْأُ ُذ ِبَيِد َفاِعِلي ال
َفَتْيَؾ ُىتَاًفا،  ًَ رَاِر َفبَل َتُنوفُ َٕٕو ًْ  ا «.َيْلِبُس ُمْبِغُضوَؾ َ ْزًيا، َأمَّا َ ْيَمُة اأَل

أف نصيبه البركة لو كاف الحياة والموت، البركة والمعنة. بمعني  ابمدد في ختاـ حديثه يضع أماـ أيوب طريف 
= قد يخزي أعداء البار انا فاهلل ال يرفض النامؿ. بؿ يمؤل فاه ض نًا. ويلبس مبغضوه  زياً ، كامبًل مستفيماً 

ال في األرض ولكف مف المؤكد أف خزي ـ سيكوف كامبًل في السماء حينما يرونه متو ًا بالم د. والعكس فاهلل 
.أما  يمة األًرار فبل تنوف= ـ. وي دـ مسكن يأ ذ بيد فاعلي الًر
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 عودة للجدوؿ اإلح اح التاسَ

 
ُر اإِلْنَسػاُف ِعْنػَد اهلِل؟ »َٕفَأَجاَب َأيُّوُب َوَقاَؿ: ٔ "-(:ٖٔ-ٔ) األيات ِإْف َٖحػِ يٌح. َقػْد َعِلْمػُت َأنَّػُو َنػَذا، َفَنْيػَؼ َيَتَبػرَّ

ػػُو، اَل ُيِجيُبػػُو َعػػْف َواِ ػػٍد ِمػػْف أَْلػػٍؼ.  ػػاَء َأْف ُيَ اجَّ ػػِديُد اْلقُػػًَٗ ًَ ـُ اْلَقْلػػِب َو ؟ ُىػػَو َ ِنػػي ـَ وَِّة. َمػػْف َتَحػػلََّب َعَلْيػػِو َفَسػػِل
ـُ، الَّػػِذي َيْقِلُبَيػػا ِفػػي َغَضػػِبِو. ٘ اْلُمَزْ ػػِزُح اْلِجَبػػاَؿ َواَل َتْعَلػػ

اآلِمػػُر ٚاْلُمَزْعػػِزُع اأَلْرَض ِمػػْف َمَقرَّْىػػا، َفَتَتَزْلػػَزُؿ َأْعِمػػَدُتَيا. ٙ
 . ـُ َعَلى النُُّجوـِ ِرُؽ، َوَيْ ِت ًْ ًَّْمَس َفبَل ُت ي َعَلى َأَعاِلي اْلَبْ ِر. الْ ٛال ًِ َُ النَّْعِش َٜباِسُط السََّماَواِت َوْ َدُه، َواْلَما َحاِن

ـَ اَل ُتْفَ ػػُص، َوَعَجاِئػػَب اَل ُتَعػػدُّ.َٓٔواْلَجبَّػػاِر َوالثَُّريَّػػا َوَمَ ػػاِدِع اْلَجُنػػوِب.  َفاِعػػُؿ َعَظػػاِئ
ُىػػَوَذا َيُمػػرُّ َعَلػػيَّ َواَل َأرَاُه، »ٔٔ 

ُعُر ِبِو. َوَيْجتَاُز فَ  ًْ اهلُل اَل َيػُردُّ َغَضػَبُو. َيْنَ ِنػي َتْ تَػُو ِٖٔإَذا َ َطَؼ َفَمػْف َيػُردُُّه؟ َوَمػْف َيقُػوُؿ َلػُو: َمػاَذا َتْفَعػُؿ؟ ٕٔبَل َأ
  "َأْعَواُف َرَىَب. 

ن ػػػد أيػػػوب انػػػا يؤكػػػد بػػػر اهلل وصػػػبلح اهلل وسػػػمطاف اهلل المطمػػػؽ وأنػػػه ال يختمػػػؼ مػػػع أصػػػحابه حػػػوؿ اػػػذا الػػػرأي. 
ا قمتمػو  عػف اهلل. ولكػف كانػت مشػكمة أيػوب التػي حػاوؿ أف مػأي أنػا متفػؽ معكػـ في =ح يح. قػد علمػت أنػو نػذا

فػي نظػر أيػوب أف . فنيػؼ يتبػرر اإلنسػاف عنػد اهللستحالة أف يتبػرر اإلنسػاف عنػد اهلل= إيعرض ا أماـ أصحابه 
طبيعػػة فمػػف يفػػؼ أمامػػه، خصوصػػًا يتبػػرر إنسػػاف أمػػاـ اهلل شػػئ صػػعب ف ػػو حػػاكـ مطمػػؽ لػػه كػػؿ السػػمطاف عمػػي ال

حػػيف يضػػع اهلل فػػي قمبػػه أف يرصػػد خطػػوات اػػذا اإلنسػػاف، فػػ ذا تحػػوؿ إنتبػػا  اهلل ال بػػار مػػف الطبيعػػة ال ائمػػة إلػػي 
اإلنساف الضعيؼ ورصد اهلل له كؿ خطية فمف يثبت أماـ اهلل. وأماـ قوته الفاارة، حينئذ سػيكوف اهلل كمػا لػو كػاف 

بؿ إف أقوي المتمرديف مثؿ راب لف يفؼ أمامه. ومف المؤكد أف قػوة اهلل  بػارة لكػف ينفض عمي فريسة ليسحف ا. 
المه نسي أف محبػة اهلل أيضػًا  بػارة، ولػـ تظ ػر اػذ  المحبػة بفػدر مػا ظ ػرت عمػي الصػميب. لفػد ظػف أأيوب في 

ب يثبت صعوبة أيوب أف اهلل سيسحؽ الخاطئ ويا لمع ب ففد سحؽ إبنه الوحيد عوضًا عف الخاطئ. ثـ يبدأ أيو 
= اهلل يسػػتطيع أف يو ػػه لئلنسػػاف إف ًػػاء أف ي اجػػو ال يجيبػػو عػػف وا ػػد مػػف ألػػؼأف يتبػػرر إنسػػاف أمػػاـ اهلل. 

سػػؤاؿ مربػػؾ، أو ألػػؼ خطػػأ إرتكبػػه اإلنسػػاف، وال يسػػتطيع اإلنسػػاف أف ي ػػاوب عػػف سػػؤاؿ واحػػد. فػػاهلل فػػي  ٓٓٓٔ
لػػف نسػػتطيع أف نبػػرر أنفسػػنا عػػف أي خطػػأ حكمتػػه يسػػتطيع بسػػ ولة أف يعمػػف حمػػؽ و  ػػؿ كػػؿ مػػدعي لمحكمػػة. و 

كػػؿ مػػف تحػػدي اهلل وتفسػػى أمامػػه لػػـ يسػػمـ، بػػؿ كػػؿ قسػػاوة أمػػاـ اهلل تػػدؿ عمػػي  =تحػػلب عليػػو فسػػلـ إرتكبنػػا . مػػف
حماقة صاحب ا. واذا ما حدث مثبًل لمشيطاف. ولنبلحظ أف إبميس كاف يمني نفسه أف ي دؼ أيوب عمي اهلل لكنه 

لػػذلؾ ال نفػػدر أف ن اوبػػه فػػي   نػػيـ القلػػبظمتػػه وم ػػد . ووصػػؼ أيػػوب اهلل بأنػػه تكمػػـ حسػػنًا عػػف اهلل وأظ ػػر ع
= لفػد  عػؿ  بػؿ المز ػزح الجبػاؿ وال تعلػـفػبل نفػدر أف نفػوي أمامػه. ودليػؿ قوتػه.  =ًػديد القػوةالمحاكمة. وأنػه 

أي لػػػيس  =وال تعلػػػـ( واػػػذا يحػػػدث مػػػف الػػػزالزؿ والبػػػراكيف التػػػي اػػػي تحػػػت سػػػيطرة اهلل. 4ٙٛٛسػػػيناء يرتعػػػد )مػػػز 
المزعػزع األرض مػف ب رادت ا فاهلل او الذي يزلزؿ ال بؿ وقتما يريد. بػؿ ينفػؿ ال بػؿ إذا أراد ) بػؿ المفطػـ ونفمػه( 

= اذا تصوير شعري وتتزلزؿ أعمدتيااألرض مستفرة عمي محوراا واهلل وحد  قادر أف يزعزع إستفراراا.  =مقرىا
حػػيف يزلزل ػػا كأنػػػه يزلػػزؿ أعمػػػدت ا. أمػػا عمميػػػا وأف األرض ال يشػػير ألف األرض مسػػتفرة كأن ػػػا عمػػي أعمػػػدة واهلل 
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أف اهلل يعمؽ األرض عمي ال شئ. وقد قيؿ اذا بفػـ أيػوب أيضػًا  4ٕٙٚتستفر عمي أعمدة ف ذا ذكر في اصحاح 
اهلل يأمر الشمس فتشرؽ ويأمراػا فتاػرب، واػو خمف ػا  =اآلمر الًمس فبل تًرؽمما يثبت فكرة الخياؿ الشعري. 

. واػػو قػػادر أف يأمراػػا فػػػبل 4ٕٔٔء واػػو الفػػادر اف يزيم ػػا. افالسػػماء واألرض تػػزوالفا ورا ػػع أيضػػًا رؤ فػػي البػػد
شعياء مع حزقيا وحينما صمب المسػي . فمػع ا  تشرؽ، واذا يحدث طبيعيًا في الكسوؼ، وحدث مع زيًا مع يشوع و 

قيػػؿ   4ٕٗٓٙ إش  = فػػيـوي ػػتـ علػػي النجػػو شػػعياء ترا عػػت ويػػوـ صػػميب المسػػي  تػػوارت. إومػػع  يشػػوع وقفػػت،
يخرج بعدد  نداا. كأف الن وـ موضوعة في خزانة صباحًا ويخر  ا اهلل مساًء بعدداا ال ينفص من ا واحدًا، واو 
يختـ عمي ا فػبل يفػدر أحػد غيػر  أف يخر  ػا أو يػدخم ا، والمعنػي أن ػا تحػت سػمطانه وحػد . ولفػد زلػزؿ اهلل األرض 

مػػر ال بػػاؿ ألف الفشػػرة األرضػػية ابطػػت ب بال ػػا ف رتفعػػت الميػػا  حتػػي غطػػت مػػرة أيػػاـ الطوفػػاف ف نػػدفع المػػاء يا
يػة ااو بسط ا فػي البد =الباسط السموات و دهال باؿ. ولكثرة األمطار الرايبة إختفي نور الشمس عف األرض. 

مػة و ػاءت كممػة الباسػط فػى العبريػة بمعنػى المسػتمر فػى اإلتسػاع. ونفػس الكمكما اي. ومازاؿ يحفظ ا مبسوطة 
( وغيػراـ. وو ػد العممػاء أف العػالـ يتسػع فعػبل وبمعػدالت مبلئمػة إلسػتمرارية الحيػاة 4ٕ  ٗٓٔإستخدم ا داود )مز

عمى األرض. وو دوا أنه لو زاد تسارع المعدؿ ولو بدر ػة طفيفػة خػبلؿ التػاريل لمػا تكونػت الن ػـو المسػئولة عػف 
الحالػػة لػػف تكػػوف قويػػة بدر ػػة كافيػػة إلسػػتفرار التربػػة  إسػػتمرارية الحيػػاة عمػػى األرض. وذلػػؾ ألف ال اذبيػػة فػػى اػػذ 

والاػػازات فػػبل ينمػػو النبػػات. ولػػو قػػؿ معػػدؿ التسػػارع عمػػا يحػػدث لحػػدث خمػػؿ أيضػػا يػػؤدى إلسػػتحالة الحيػػاة عمػػى 
 األرض. اذا اإلتساع المستمر فى الكوف او المسئوؿ عف إستمرارية الحياة والخميفة.

ن ػػػـ فػػػى السػػػماء. أمػػػا بعػػػد  ٓٓٓٚذلػػػؾ الوقػػػت أف تمحػػػظ أكثػػػر مػػػف وكانػػػت أعػػػيف أيػػػوب ورفاقػػػه ال تسػػػتطيع فػػػى 
مميػػػوف  ٓٓٓٔمميػػػار تريميػػػوف ن ػػػـ )المميػػػار  ٓٙ - ٓ٘التمسػػػكوب الفضػػػائى اابػػػؿ قػػػدروا عػػػدد الن ػػػوـ بحػػػوالى 

مميار م رة تتراوح بيف الح ـ المتوسط والح ـ الكبير. واذا مػا تػـ  ٕٓٓوالتريميوف مميوف مميوف(، مفسميف عمى 
 زاؿ ضوء الكثير مف الن وـ يصؿ إلى األرض حتى اآلف. وما زاؿ الكوف يتسع. ليه حتى اآلف فماالتوصؿ إ

أي أف أمػواج البحػػر العظيمػػة تحػػت سػػيطرة اهلل واػو يمنع ػػا مػػف أف تنػػدفع لتاطػػي  =الماًػػي علػػي أعػػالي الب ػػار
 . األرض اليابسة. )وحيف إنت ر المسي  البحر ال ائج سكف(

اػي م موعػات ن ػوـ وأيػوب ذكػر ثبلثػًا من ػا كمثػاؿ. والػنعش غالبػًا  عش والجبار والثرياحانَ النعش. . . = الن
 او الدب الفطبي الذي نحدد به الشماؿ ال ارافي. 

 = اي م موعة الن ـو التي ال تري إال مف نصؼ الكرة ال نوبي. م ادع الجنوب
نحف نري أعماله ولكننا ال نرا ، ومف أعماله نري اهلل يعمؿ في الخفاء وبكيفية ال تدرؾ،  =وال أراه ىوذا يمر عليَّ 

 . ٕٓ، 4ٜٔٔبصيص مف نور م د  غير المدرؾ رو 
واهلل سػمطانه مطمػؽ ال يمكػف  .حفا إف إدراكنا الفاصر يع ػز عػف إدراؾ أعمػاؿ مشػورته لكننػا نممػس قدرتػه وم ػد 

و أوالد  ال يسػػتطيع أحػػد أف فػػ ذا إنتػػزع الػػرب صػػحة إنسػػاف أو ثروتػػه أ =إذا  طػػؼ فمػػف يػػردهاإلعتػػراض عميػػه= 
ف لػػف نف ػػـ . وحفػػًا نحػػف اآليقػػوؿ لػػو مػػاذا تفعػػؿيمنعػػه، بػػؿ اػػو يخطػػؼ حيػػاة اإلنسػػاف نفسػػه وال يسػػتطيع أحػػد أف 
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الحكمة في تصرفات اهلل. ولكف سيأتي الوقت الذي فيه نف ـ أف ما إعترضنا عميه، أو رفضنا ، أو حكمنا بأنه تـ 
 ال ن ائية. مصادفة، سنف ـ أف كؿ شئ تـ بحكمة 

 اهلل يطمؽ غضبه ضد األشرار المعانديف وال أحد يستطيع أف يمنعه.  =اهلل ال يرد غضبو
نف ػـ  4ٜ٘ٔش إراب معنااػا األصػمي يعنػي الكبريػاء. والكبريػاء منسػوبة لمصػر وفػي  =ين ني ت تو أعواف َرَىب

مسػاح منسػوب لمصػر وأيضػًا الكبريػاء أف راب اي التنيف، وربما أطمؽ اإلسـ عمي التمسػاح أو )التنػيف(. وألف الت
. وربما اإلشارة ألسطورة قديمة تتحدث عف إخماد ثػورة 4ٖٓٚش إاي خطية مصر صار إسـ راب إشارة لمصر 

فػػي السػػماء قػػاـ ب ػػا الػػوحش البحػػري راػػب وأعوانػػه، ثػػـ سػػيطر عمػػي ـ اهلل وثبػػت ـ فػػي السػػماء عمػػي شػػكؿ م موعػػة 
حػيف يريػد اهلل فبسػمطانه وقوتػه المطمفػة يخضػع ـ. واهلل يفينػًا يسػحؽ كػؿ  كواكب. فالذيف يفاوموف اهلل كثيػريف لكػف

 . أعواف رىبمف ت بر عميه وكؿ مف يعيف اذا المتمرد= 
 

ـْ ِباأَلَقؿّْ َأَنا ُأَجاِوُبُو َوَأْ تَػاُر َنبَلِمػي َمَعػُو؟ ٗٔ "-(:ٕٔ-ٗٔ) األيات َن
ْرُت اَل ُأَجػاِوُب، َبػْؿ َأْسػتَ ٘ٔ ْف َتَبػرَّ ـُ أَلنّْػي َواِ  ْرِ 

ََ َحػػْوِتي. َٙٔديَّػػاِني.  َذاَؾ الَّػػِذي َيْسػػَ ُقِني ِباْلَعاِحػػَفِة، َوُيْنِثػػُر َٚٔلػػْو َدَعػػْوُت َفاْسػػَتَجاَب ِلػػي، َلَمػػا آَمْنػػُت ِبَأنَّػػُو َسػػِم
ِبُعِني َمرَاِئَر. ُٛٔجُروِ ي ِببَل َسَبٍب.  ًْ ، َيُقوُؿ: ىَأَنَذا.  ِإْف َناَف ِمْف ِجَيةِ ٜٔاَل َيَدُعِني آُ ُذ َنَفِسي، َولِنْف ُي ُقوَِّة اْلَقِويّْ

ْف َنػػاَف ِمػػْف ِجَيػػِة اْلَقَضػػاِء َيقُػػوُؿ: َمػػْف ُيَ ػػاِنُمِني؟  ْف ُنْنػػُت َنػػاِمبًل َيْسػػَتْذِنُبِني. َٕٓواِ  ـُ َعَلػػيَّ َفِمػػي، َواِ  ْرُت َيْ ُنػػ ِإْف َتَبػػرَّ
 " َناِمٌؿ َأَنا. اَل ُأَباِلي ِبَنْفِسي. َرَذْلُت َ َياِتي. »ٕٔ

أيوب انا يطبؽ عمي نفسه ما سبؽ أف قاله عف ع ز اإلنساف ع ػزًا مطمفػًا عػف أف يحػاج اهلل. ونتي ػة ل ػذا نري 
نػػرا  ييػػأس مػػف أف ينػػاؿ رضػػا ، األمػػر الػػذي نشػػأ مػػف أرائػػه الفاسػػية الظالمػػة عػػف اهلل، فػػاهلل فػػي نظػػر  إلػػه  بػػار ال 

اهلل قػادرًا أف يخضػع راػب فكػـ بػاألولي أنػا أيػوب  = إذا كافنـ باألقؿ أنا أجاوبوال يبرر إنساف.  يفاومه أحد واو
اؿ أستطيع أنا أماـ اذا اإلله ال بار أف أقؼ ألدافع عف نفسي  =وأ تار نبلمي معوالخميفة الضعيفة المسكينة. 

ف تبررت ال أجػاوب بػؿوأتخير الكممات المناسبة، اؿ سيعطيني اذ  الفرصػة.  حتػي لػو  =أسػتر ـ ديػاني ألني وا 
قفػػت أمامػػه وشػػعرت بعظمتػػه لػػف أسػػتطيع أف أنطػػؽ بػػأنني بػػار بػػؿ سػػأطمب رحمتػػه، فػػاهلل يػػري حتػػي كنػػت بػػارًا وو 

أخطائنا التي ال نرااا. واذ  اي الطريفة التي ينباػي أف نفػؼ ب ػا أمػاـ اهلل، مثػؿ العشػار. بػؿ وصػؿ أيػوب لحالػة 
= أي لػػو قػػدمت َ حػػوتيسػػم منػػت بأنػػوآلػػو دعػػوت فإسػػتجاب لػػي لمػػا يائسػػة تمامػػًا مػػف إسػػت ابة اهلل لصػػمواته. 

تضرعاتي وأعطاني سؤؿ قمبي، ف نني ال أعتفد بأف صمواتي اي العمة فػي اإلسػت ابة. فػاهلل يأخػذ )يخطػؼ( حػيف 
ب صمواتنا أو إرادتنا بؿ بحسب سمطانه المطمؽ الذي ال يناقشه فيػه أحػد. يريد، ويعطي حيف يريد وليس ذلؾ بسب

ذاؾ الػػذي يسػػ قني ثػػـ يضػػع صػػورة هلل أنػػه ظممػػه بػػبل سػػبب ف ػػو ال يشػػعر فػػي داخمػػه أنػػه خػػاطئ بػػؿ اػػو بػػار= 
وينثػر قد تكوف العاصفة التي ادـ ب ا منزؿ أبنائه. أو عاصفة غضبه الذي ظ ر في كؿ مػا حػدث.  =بالعاحفة
اؿ لو كػاف اهلل كمػا   ذ نفسىآوال يدعني و روحه اي الصدمات المتوالية التي أتت عميه= . ي ببل سببجرو 

صور  أيوب يسحؽ وال يدعه يأخذ نفسه كاف يستطيع أف يفوؿ اذا الكبلـ عػف اهلل دوف أف يفتمػه؟و كثيػرًا مػا نظمػـ 
إف ناف مف جية قوة القوي أمامه=  وقوؼعف ال أيوب وع ز، تصوير قوة اهلل اهلل الحنوف ثـ يسترسؿ أيوب في 
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ف ناف مف جيػة القضػاء يقػوؿ اهلل قوي ويفينًا ال أستطيع أف أقؼ أماـ قوته وال أماـ قوة ح ته=  =يقوؿ ىأنذا وا 
إف انا يشير هلل كحاكـ أو قاضي مطمؽ وليس مف يستطيع أف يفؼ أمامه فػبل سػمطة لئلسػتئناؼ  =مف ي انمني

ا أي إذا حاولػت أف أتكمػـ ت نفسى بريئًا، ف ف فمى يحكػـ عمػي  تر مة أخري اإف ظنن = فيفمي تبررت ي نـ عليَّ 
اهلل. واػػذا كػػبلـ صػػعب فػػنحف ي ػػب أف نفػػؼ أمػػاـ اهلل  المؤكػػد أننػػي سػػوؼ أخطػػئ فػػيحكـ عمػػي   ألبػػرئ نفسػػى فمػػف

ف ننت نامبًل يسػتذنبنيشاعريف بأننا كمنا خطية وفي إحتياج ألف يبررنا بدمػه.  أننػي كامػؿ وبػبل = أي لػو قمػت وا 
. بكممػة يمسػك ا عمػي   ليستذبنني، كأف ي دني متكبرًا أو أكوف قػد فرطػت بشػفتي   خطية فاهلل قادر أف ي د خطأ في  

ي مػع كػؿ مػا أ. نامػؿ أنػاثـ يصؿ أيػوب لفمػة غطرسػته وكبريائػه ويظ ػر بػر  الػذاتي الػذي يؤدبػه اهلل عميػه فيفػوؿ 
أي  =لذلؾ ال أبػالي بنفسػى. رذلػت  يػاتيأنني في نظر نفسى فأنا كامؿ،  خطأ إال قمته أف اهلل قادر أف ي د في  

تػي حتػي لػو أدي اػذا ألف ي مكنػي اهلل فػ ني رذلػت حيػاتي بسػبب ءأف أدافع عف نفسى وعف كمػالي وبراأنا مستعد 
 أالمي وأصب  األمر عندي سياف، أف أموت أو أف أحيا اكذا. 

 
يَر ُىَو ُيْفِنيِيَما. ِىَي َواِ َدٌة. ٕٕ " "-(:ٕٗ-ٕٕ) األيات ًّْرّْ ِإَذا َقَتَؿ السَّْوُط َبْغَتًة، ِٖٕلذِلَؾ ُقْلُت: ِإفَّ اْلَناِمَؿ َوال

ـْ َيُنْف ُىَو، َفِإًذا َمْف؟ َٕٗيْسَتْيِزُئ ِبَتْجِرَبِة اأَلْبِرَياِء.  ْف َل ًّْي ُوُجوَه ُقَضاِتَيا. َواِ  يِر. ُيَغ ًّْرّْ  " اأَلْرُض ُمَسلََّمٌة ِلَيِد ال
انا يممس أيوب نفطة الخبلؼ األساسية مع أصدقائه الذيف يصروف عمي أف اآلالـ ال تصيب إال الشرير ليثبتوا  

أنه شرير. او يريد أف يثبت بر . اـ يريدوف أف يثبتوا أف األبرار والصالحيف ين حوف دائمًا في اذا العالـ، أما 
ىو  وا دة لذلؾ قلت إف النامؿ والًريراألبرار. اي أيوب فيفوؿ ال ف نه أمر عادي أف ين   األشرار وُينكب 

الـ تصيب األبرار واألشرار. ولكف خطأ أيوب في قوله ما قاله أيوب انا او صحي  إلي حد بعيد فاأل =يفنييما
لكف مف وـ أف األلـ او أف اهلل يفني ما معًا. فالنار تصيب اآلنية الذابية فتنفي ا وتصيب الفش فتحرقه وتفنيه، 

 واضحًا عند أيوب.  لـ يكف تأديب وتنفية لمف يحب ـ اهلل أداة
السوط او األلػـ الػذي يسػم  بػه اهلل، واأللػـ إذا أتػي يكتسػ  الكػؿ  =إذا قتؿ السوط بغتة يستيزئ بتجربة األبرياء

الم ـ. واػذا كػبلـ صػعب مػف أيػوب أالـ وصػراخ األبريػاء ال ي ػتـ بػؿ يسػت زئ بػأأمامه حتي األبرياء. وحيف يري 
نحػػف قػػد رأينػػا المسػػي  يبكػػي عمػػي قبػػر لعػػازر واػػو فػػي كػػؿ ضػػيفنا تضػػايؽ ثػػـ تػػألـ اػػو، وشػػعر بأالمنػػا ليعػػيف و 

. ولكف عندما تحتد الروح في المناقشة أو بسبب عدـ اإلقتناع، نكوف فػي حا ػة لكػي نضػع 4ٕٛٔالم ربيف عب 
 حارسًا عمي أبواب شفاانا  ونتحدث بوقار عف اهلل وعف األمور السماوية. 

ربمػػا كػػاف أيػػوب يستشػػ د بحادثػػة حولػػه كػػاف في ػػا ممػػؾ شػػرير يحكػػـ األرض حولػػه  =األرض مسػػلمة ليػػد الًػػريرفػػ
بػػػؿ المسػػػي  أطمػػػؽ عمػػػي  4ٗٙ+ لػػػو  4ٕٛٓويظمػػػـ النػػػاس. ولكػػػف ن ػػػد اػػػذا المف ػػػوـ صػػػحيحًا إلػػػي حػػػد بعيػػػد )رو

وس دوا لمشيطاف اأعطيؾ الشيطاف رئيس اذا العالـ( ولذلؾ ن د في بعض األحياف األشرار ين حوف ألن ـ خروا 
كؿ اذ  إف خررت وس دت ليا لكن ا تضيع ف أة فمماذا؟ يفوؿ المزمور اإف لـ يحرس الرب المدينة فباطؿ سػ ر 
الحػراسا. فالشػػيطاف قػد يعطػػي لكنػه ال يفػػدر أف يحفػػظ. ولػنبلحظ أف اهلل سػػمـ األرض لمشػيطاف ولكنػػه أي اهلل اػػو 
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ادييف والشػ وانييف( سػيكونوا تحػت سػمطاف إبمػيس. أمػا مػف يريػد أف ضابط الكؿ. ومف يريد أف يعيش لػؤلرض )المػ
 يعيش في السماويات فمف يكوف إلبميس سمطاف عميه. 

أعمػػي عيػػوف قضػػات ا. انػػا يفصػػد أيػػوب أف الفضػػاة الػػذيف كػػاف ينباػػي عمػػي ـ أف يحكمػػوا  =يغًػػى وجػػوه قضػػاتيا
وا الحػؽ. وأيػوب ينسػب اػذا الظمػـ هلل، أي أف اهلل بالعدؿ فينصفوا المظموـ، كأف اهلل أعمي عيون ـ وأصبحوا ال ير 

او الذي سمـ األرض ليد األشرار وأعمي عيوف الفضاة فصارت األرض مممكة ظمـ ثـ يتمػادي فػي رأيػه الصػعب 
ف لـ ينفالفاسي قائبًل   . فإذف مفاو أي اهلل. . .  وا 

 
. َنَنْسٍر َيْنَقضُّ ِإَلى ٕٙاَل َتَرى َ ْيرًا. َأيَّاِمي َأْسَرُع ِمْف َعدَّاٍء، َتِفرُّ وَ ٕ٘ "-(:ٖ٘-ٕ٘) األيات ََ ُسُفِف اْلَبْرِديّْ َتُمرُّ َم

َأَنا َٜٕأَ اُؼ ِمْف ُنؿّْ َأْوَجاِعي َعاِلًما َأنََّؾ اَل ُتَبرُّْئِني. ِٕٛإْف ُقْلُت: َأْنَسى ُنْرَبِتي، ُأْطِلُؽ َوْجِيي َوَأَتَبلَُّج، َٕٚقَنِحِو. 
َناِف، َٖٓأْتَعُب َعَبثًا؟ ُمْسَتْذَنٌب، َفِلَماَذا  ًْ َِ َتْغِمُسِني َ تَّى َٖٔوَلِو اْغَتَسْلُت ِفي الثَّْلِج، َوَنظَّْفُت َيَديَّ ِباإِل َفِإنََّؾ ِفي النَّْق
َُ ٖٖأَلنَُّو َلْيَس ُىَو ِإْنَساًنا ِمْثِلي َفُأَجاِوَبُو، َفَنْأِتي َجِميًعا ِإَلى اْلُمَ اَنَمِة. َٕٖتْنَرَىِني ِثَياِبي.  َلْيَس َبْيَنَنا ُمَحاِلٌح َيَض
َْ َعنّْي َعَحاُه َواَل َيْبَغْتِني ُرْعُبُو. َٖٗيَدُه َعَلى ِنَلْيَنا.  ـُ َواَل َأَ اُفُو، أَلنّْي َلْسُت ىَنَذا ِعْنَد َنْفِسي.ِٖ٘لَيْرَف   "ِإًذا َأَتَنلَّ

ت ولـ تصب اقد َفر   =وال تري  يراً تفر كؿ أيامي الحموة، أياـ الرخاء ذابت ف أة.  =أيامي أسرع مف عداء 
أي  البردي تمر مَ سففخيرًاا )التر مة اليسوعية( لفد اربت منه أياـ رخائه سريعًا ولـ تترؾ له وراءاا خيرًا. 

مرت سريعة ففوارب البردي قوارب خفيفة وسريعة في النيؿ. ولنستفيد مف اذا ونف ـ أف حياتنا ت ري سريعة 
 يضمحؿا. اكبخار يظ ر قميبًل ثـ 
ي ضػحؾ واػش( أي إذا حاولػت أف أنسػي أ)تػبمج  أطلػؽ وجيػي وأتػبلج)امومي وشكواي(  إف قلت أنسي نربتي

المػه أنسػي. ومػا زاد أأو ػاعي أقػوي مػف إرادتػي فػي أف  =أ اؼ مػف أوجػاعيامومي وأضحؾ ال أستطيع ألننػي 
سػػػتمرار فمػػػـ يسػػػتطع أف ينسػػػي كربتػػػه إنػػػه كػػػاف يائسػػػًا أف يخمصػػػه اهلل مػػػف آالمػػػه، أو  المػػػه يثبػػػت أيخفف ػػػا عنػػػه. وا 
= أي أف اهلل أصدر قرارًا أنا مستذنبألصحابه نظريت ـ أنه شرير واذا يؤلمه باألكثر. ووصؿ في يأسه ألنه قاؿ 

 في محاولة تبرئة نفسي. وم ما حاولت أف أبرئ نفسي فبل فائدة =فلماذا أتعب عبثابأنني مذنب رغمًا مف براءتي 
المفصود المػاء الػذي كػاف ثم ػًا وذاب ف ػذا المػاء اػو أنفػي أنػواع الميػا  ف ػو بػبل  =الثلجولو إغتسلت في حتي  ،

. األشػناف تعنػي إف نظفػت يػدي باألًػنافشوائب. وغسؿ األيدي عبلمة نفاوة الفمب )كما فعؿ بػيبلطس(= وحتػي 
نفسػي أمامػؾ فػبل = أي م مػا حاولػت أف أبػرر فإنؾ في النقَ تغمسني  تي تنرىني ثيابي. الصابوف أو المط ر

فائدة. ومعني اآلية = النفع= المستنفع وكمه روائ  كري ة وحيف يامػس أحػد ثيابػه فػي النفػع يعػاؼ مػف أف يمبسػ ا 
لرائحت ا ونتانت ا. إذًا حتي لو ط ر أيوب نفسه ب  ت اد ف و سيظؿ كري ا نتنػًا أمػاـ اهلل، بػؿ أمػاـ النػاس بػؿ حتػي 

ة بؿ بالخطايا ولدتنا أمنا. وم ما حاولنا أف نتبرر فبل فائػدة، ولكػف انػاؾ أماـ نفسه. واذا صحي   دًا فنحف خطا
طريػػػؽ واحػػػد لمتبريػػػر واػػػو دـ المسػػػي  الػػػذي إذ نػػػأتي إليػػػه شػػػاعريف بخطايانػػػا كػػػارايف أنفسػػػنا معتػػػرفيف أننػػػا غيػػػر 

 . 4ٜٔيو ٔ+  4ٚٗٔمستحفيف يط رنا دمه مف كؿ خطية رؤ 
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تي ٔيشتاؽ لممسي  إبف اإلنساف الوسيط بيف اإلنساف وبيف اهلل ) ( رائعتاف. وكأف أيوب في اٖٖ-ٕٖواأليات)
(. لفد كاف أيوب يائسًا مف أف يستمع إليه اهلل ]واذا صحي  فنحف غير مفبوليف إال بشفاعة دـ المسي [. 4ٕ٘

ليس وكاف اذا قاسيًا عمي أيوب. واو انا يشتكي مف أنه غير قادر عمي الحوار مع اهلل ألف اهلل ليس إنسانًا= 
= أي لو كاف إنسانًا لتكممت معه ببل خوؼ وشرحت له بري ]والمسي  صار إنسانًا ىو إنسانًا مثلي فأجاوبو

إلي  فنأتي جميعاً لنتكمـ معه ببل خوؼ ولكف ال داعي ألف نبرر أنفسنا كما تصور أيوب، إنما  اء او ليبررنا[. 
ظممه واو يريد أف يذاب لممحاكمة ليثبت أنه بار  شكوا  عمي اهلل، أف اهلل = عمومًا فأيوب كاف له الم انمة

نساف معًا، فيه  نساف ]لذلؾ  اء المسي  ك له وا  شتكي أنه ليس وسيط. فكيؼ يتـ اإلتصاؿ بيف اهلل وا  ومظموـ. وا 
عمي الطبيعة البلاوتية وعمي الطبيعة  يضَ يده علي نليناإ تمعت الطبيعتاف في طبيعة واحدة[ والمسي  

ذاا منا ليصالحنا عمي اهلل. انا أيوب يشتاؽ لو ود مصال  بينه وبيف اهلل، بروح النبوة إشتاؽ البشرية التي أخ
 لممسي .

، فمف ي سر أف يو ه هلل إت اما فى الدينونة حسنًا قاؿ داود اوتتبرر إذا حوكمتا =  إلي الم انمة فنأتي جميعاً 
ى ال تحصى التى منحه إيااا اهلل ليتوب وكـ وكـ الت أف اهلل قد ظممه ، سيظ ر له اهلل كـ خطايا  وعدد الفرص

  فعؿ معه اهلل واو الذى رفض .
 = لو و د اذا المصال  إلنت ي غضب اهلل عمينا وترفع العصا. ليرفَ عني عحاه
 بالمسي  رأينا و ه اهلل الراضي المحب بعد أف زاؿ غضبه.  =وال يبغتني رعبو

 المسي  المحب حيف كاف يكممه.  = اؿ كاف أحد يخاؼ مفإذًا أتنلـ وال أ افو
= لـ تنفشع سحب غضب اهلل عني وما زاؿ غضب اهلل متشبثا بي ولست أدري ماذا ألني لست ىنذا عند نفسى

 أفعؿ. . . اكذا كاف إنساف الع د الفديـ قبؿ المسي .
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 عودة للجدوؿ عاًراإلح اح ال

 
فى اذا اإلصحاح ن د أيوب يشكو ويشكو. ويفوؿ أنا ال أستطيع أف أكتـ الثورة التي فى داخمػي، واػو يشػكو مػف 

 اهلل. وين ي كبلمه بأنه يتمني الموت الذي فيه راحته. 

 
ـُ ِفي َمرَاَرِة َنْفِسي َقْد َنرَِىْت َنْفِسي َ َياِتي. ُأسَ »ٔ  "-(:ٚ-ٔ) األيات ْنَواَي. َأَتَنلَّ ًَ يُّْب 

َقاِئبًلِ هلِل: اَل َتْسَتْذِنْبِني. ٕ
رَاِر؟ َٖفيّْْمِني ِلَماَذا ُتَ اِحُمِني!  ًْ ًُوَرِة اأَل ِرَؽ َعَلى َم ًْ ، َأْف ُتْرِذَؿ َعَمَؿ َيَدْيَؾ، َوُت ـَ َأَ َسٌف ِعْنَدَؾ َأْف َتْظِل

أََلَؾ ٗ
ـْ  ٍر، َأ ًَ ـْ ِسُنوَؾ َنَأيَّاـِ الرَُّجِؿ، َ٘نَنَظِر اإِلْنَساِف َتْنُظُر؟  َعْيَنا َب أََأيَّاُمَؾ َنَأيَّاـِ اإِلْنَساِف، َأ

َ تَّى َتْبَ َث َعْف ِإْثِمي ٙ
 " ِفي ِعْلِمَؾ َأنّْي َلْسُت ُمْذِنًبا، َواَل ُمْنِقَذ ِمْف َيِدَؾ.َٚوُتَفتَّْش َعَلى َ ِطيَِّتي؟ 

ممت مف اذا ال سد، وع زت عف أف أتخمص منه ولفد سئمت وكرات حياتي م =قد نرىت نفسى  ياتي 
= يخطئ المتألـ حيف يظف أف الشكوي تريحه، بؿ اي تثير باألكثر عواطفه أسيب ًنوايوتمنيت الموت. 

الثائرة. ولكف مف الحكمة في ساعة الت ربة أف نصمت ونستسمـ ونطمب العزاء والصبر مف اهلل، حينئذ ففط 
 سن دأ. 

فيمني لماذا = ال تحكـ بأنني مداف. وتوسؿ إلي اهلل لكى يعرفه السبب الحفيفي لنكباته=  تستذنبنيال
ذا تمادي اإلنساف في ا تكوف . ت احمني ولنبلحظ أف الشكوي تفود اإلنساف لمتذمر عمي اهلل وعمي أحكامه، وا 
، أقؿ ما يفاؿ عن ا أن ا وقحة. ية ألف يخطئ في حؽ اهلل ون د انا كممة صعبة مف أيوب في حؽ اهللااناؾ غو 

أ سف حفًا او يتكمـ بمرارة نفس، لكنه ألنه سم  لنفسه بأف يتمادي في الشكوي نزؿ إلي اذا المستوي ففاؿ 
أي توافؽ وتبارؾ طرؽ األشرار بينما  =األًرار وتًرؽ علي مًورةأي اؿ تنتفع مف ظممي. = عندؾ أف تظلـ

 ليوـ الذي نف ـ فيه حكمة اهلل ولماذا سم  بكؿ ما كاف يؤلمنا يومًا ما. تظممني أنا البرئ الكامؿ. وسيأتي ا
أيوب تصور أف اهلل يزيػد أيػاـ عذابػه حتػي يفػتش عػف إثمػه. اػذا قػد يحػدث مػع البشػر، فػ ذا كػاف  =ألؾ عينا بًر

ونػوف اناؾ شؾ في م ـر يوضع في الس ف ويعذبونه حتي يعترؼ فالبشر ال يعرفوف أعماؽ اإلنساف الم ـر ويك
مضطريف إلستخراج ما في داخمه بالتعذيب ولمدة طويمة حتي يعترؼ. وعمي العكس فػاهلل فػاحص الفمػوب والكمػي 

 وال يحتاج ل ذا. وأيوب يتساءؿ اؿ لؾ عينا إنساف حتي تعذبني كس يف عندؾ. 
قبػؿ أف يكػوف  ،سرع وتعاقػب عػف كػؿ ذنػب إكتشػفته فػي  اؿ أيامؾ محدودة كالناس لذلؾ ت =أأيامؾ نأياـ اإلنساف

 لؾ وقت لتتحفؽ وتمتحف الفضية بالتماـ. 
= أيػوب يعتفػد أنػه غريػب عمػي اهلل أف يطيػؿ تعذيبػه ويبفيػه رازحػًا تحػت نكبتػه، ليبحػث عػف  تي تب ث عف إثمي

ومع اذا يعذبػه وال فائػدة تر ػى مػف تػدخؿ إنسػاف . في علمؾ أني لست مذنباً إثمه. بينما أف اهلل يعرؼ أنه برئ= 
 وال منقذ مف يدؾ أو مبلؾ=
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َنتَاِني َوَحَنَعتَاِني ُنلّْي َجِميًعا، َأَفَتْبَتِلُعِني؟ »ٛ "-(:ٖٔ-ٛ) األيات ُاْذُنْر َأنََّؾ َجَبْلَتِني َنالطّْيِف، َأَفُتِعيُدِني َٜيَداَؾ َنوَّ
ـْ َتُحبَِّني َناللََّبِف، َوَ ثَّْرَتِني َناْلُجْبِف؟ ِٓٔإَلى التُّرَاِب؟  أََل

ِني ِجْلًدا َوَلْ ًما، َفَنَسْجَتِني ِبِعَظاـٍ َوَعَحٍب. َنَسْوتَ ٔٔ
  "لِننََّؾ َنَتْمَت ىِذِه ِفي َقْلِبَؾ. َعِلْمُت َأفَّ ىَذا ِعْنَدَؾ: َٖٔمَنْ َتِني َ َياًة َوَرْ َمًة، َوَ ِفَظْت ِعَناَيُتَؾ ُروِ ي. ٕٔ
خمفته عمى أكمؿ صورة، ف و خمؽ بصورة  انا أيوب يتأمؿ فى محبة اهلل وعنايته ورعايته له والتى ظ رت فى 

= أنت يارب يداؾ نونتانىإنساف رائع. ثـ يتساءؿ أيوب اؿ بعد ما صنعت كؿ اذا ال ماؿ تعود وتحطمه. 
تحبنى  ألـيصؼ تشكيمه  ثـ. وقد جبلتنى نالطيفأى كؿ عضو فى  سدى وخمفت روحى ونفسى.  نلىخمفتنى 

يبدأ ال بف يتخثر أى يأخذ شكؿ ال بف الصمب مف وسط المبف فى صناعة ال بف  =ناللبف و ثرتنى نالجبف
السائؿ. والطفؿ أواًل يكوف م موعة مف السوائؿ وتبدأ تأخذ شكبًل واضحًا. واهلل يحفظ الطفؿ الصاير ويعتنى به 

انا أيوب يستدر  أذنر أنؾ جبلتنىأى حفظتنى حيًا مف كؿ األخطار.  = فظت عنايتؾ رو ىحتى ال ي مؾ 
 = أى تميتنى. تعيدنى للترابأ ويذكر  بعممه السابؽ ومراحمه التى  بمته ثـ حفظته ويتساءؿ أبعد اذا. شففه اهلل

ولـ يستطع أيوب أف يوفؽ بيف إحسانات اهلل السابفة ومتاعبػه الحاليػه فتصػور أف اهلل كػاف يعػد لػه اػذ  المصػائب 
= عممػت أف اػذا كػاف قصػدؾ منػذ ا عنػدؾنتمت ىػذه فػى قلبػؾ. علمػت أف ىػذ لننؾوخبأاا عميه ثـ فا أ  ب ا= 

 ية. االبد
 

َُ ِ٘ٔإْف َأْ َطْأُت ُتبَلِ ُظِني َواَل تُْبِرُئِني ِمْف ِإْثِمي. ٗٔ "-(:ٚٔ-ٗٔ) األيات ْرُت اَل َأْرَف ْف َتَبرَّ ِإْف َأْذَنْبُت َفَوْيٌؿ ِلي، َواِ 
ْبَعاُف َىَواًنا َوَناِظٌر َمَذلَِّتي.  ًَ ِف اٙٔرَْأِسي. ِإنّْي  . َواِ  َـّ َتُعوُد َوَتَتَجبَُّر َعَليَّ ََ َتْحَطاُدِني َنَأَسٍد، ُث ًُُيوَدَؾ ْٚٔرَتَف ُتَجدُّْد 

. ُنوٌب َوَجْيٌش ِضدّْي.   "ُتَجاِىي، َوَتِزيُد َغَضَبَؾ َعَليَّ
ية أف تضعنى تحت المراقبة، وتنتظر حتى ا= بمعنى أف قصدؾ منذ البدعلمت أف ىذا عندؾقاؿ  ٖٔفى آية 

نفسه كعصفور مسكيف وقع فى يد أسد ر صو  مف إثمى واذا ما شرحه انا إذ  عفابؾ، وال تبرئنى أخطئ ويبدأ
= اهلل يضعه تحت المراقبة بدقة وقسوة ويراقب كؿ إف أ طأت تبل ظنى. فأى رعب يصيب اذ  الفريسة المسكينة

وال تبرئنى مف  .(ٖٔ)آية ، ففى رأى أيوب انا أف اهلل وضع فى قمبه أف يعذب أيوب عمي اأخطائه ثـ ي ازيه 
ف الـ والمتاعب لـ تنت ى ف و يف ـ اذا بأف اهلل لـ يبرئه مف إثمه. = طالما أف األإثمى إف أذنبت فويؿ لى وا 

ف بعد ما = أى أنا مؤمف بأننى إف أذنبت البد أف أعاقب فالشرير البد له مف عفاب، واآلتبررت ال أرفَ رأسى
، ألنه اااو فينى مف غضب اهلل عمى  بارًا، وأنا أرى أننى بار، ف ذا ال يع حدث لى فأنا أقوؿ أنه حتى ولو كنت

 . وىا إنى ًبعاف ىواناً حتى أصبحت غير قادر أف أرفع رأسى  يصب غضبه عمى  
ف إرتفَ  . انا يصور اهلل كأسد مفترس يصطاد تحطادني نأسدأف أارب مف أالمي فأنت  رأسي، أي حاولت وا 

= ربما ىتجدد ًيودؾ تجاى= ف و يري أف آالمه غير عادية. ىَّ ثـ تعود وتتجبر عل. ت م افريسته ليعذب ا ثـ يم
الـ أالـ وراء أ= أي  تجددالمه ومصائبه ف ي عبلمات غضب اهلل عميه واكذا ف ـ أصحابه، وقوله أالش ود اي 
المعني  يوشؾ التي نوب أي نوبات و  ُنَوب وجيش ضديكمو ات البحر المتبلحفة. لذلؾ قاؿ عن ا  تأتي عمي  

 أرسمت ا لتعذبني تتناوب ضدي. كأف اهلل في معركة ضد . 
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ـْ َتَرِني َعْيٌف! »ٛٔ "-(:ٕٕ-ٛٔ) األيات وَح َوَل ؟ ُنْنُت َقْد َأْسَلْمُت الرُّ َفِلَماَذا َأْ َرْجَتِني ِمَف الرَِّ ـِ

ـْ ٜٔ َفُنْنُت َنَأنّْي َل
َقْبَؿ َأْف َأْذَىَب َواَل ٕٔأََلْيَسْت َأيَّاِمي َقِليَلًة؟ اْتُرْؾ! ُنؼَّ َعنّْي َفَأَتَبلََّج َقِليبًل، ْٕٓبِر. َأُنْف، َفُأَقاَد ِمَف الرَِّ ـِ ِإَلى اْلقَ 

رَاُقَيا َنالدَُّجىَٕٕأُعوَد. ِإَلى َأْرِض ُظْلَمٍة َوِظؿّْ اْلَمْوِت،  ًْ  " «.َأْرِض َظبَلـٍ ِمْثِؿ ُدَجى ِظؿّْ اْلَمْوِت َوِببَل َتْرِتيٍب، َواِ 
فلماذا أ رجتني مف عاد انا أيوب لما قاله سابفًا أنه يفضؿ الموت أو أنه مف األفضؿ لو لـ يولد أصبًل=  

= أي أرتاح. نؼ عني فأتبلج. ثـ يطمب مف اهلل أف يريحه قميبًل مف أتعابه ولكف يفول ا بأسموب صعب الر ـ
تألـ مثؿ غيرنا[. واو يتضرع إلي اهلل أف يعطيه بعض ]ونحف في أياـ راحتنا عمينا أف نشكر اهلل كثيرًا أننا ال ن

الراحة قبؿ أف يموت خصوصًا أف ما بفي له مف أياـ قميؿ قبؿ الموت. ونري انا اف فكرة الفدماء عف الموت 
. ولكن ـ كانوا يعمموف أف اناؾ مكاف لؤلبرار أرض ظبلـ مثؿ دجي ظؿ الموتكم ا غموض، ف و مكاف ظبلـ. 

ًراقيا نالدجير ولكف كبلاما ظبلـ. خر لؤلشراآومكاف  أي حتي نوراا ظبلـ لذلؾ كاف الفدماء  =وببل ترتيب وا 
يخافوف الموت. وبعد ذلؾ إرتفي فكر الي ود وكاف الفريسييف يؤمنوف بأف اناؾ قيامة، أما الصدوقييف فأنكروا 

، ال تمييز بيف در ات الناس. الفيامة. وقوله ببل ترتيب يعني أف اناؾ ال إعتبار لممؾ أو رئيس بؿ او كالعبد
( واو ببل ترتيب ف و ليؿ دائـ وببل 4ٖٜٓوكانوا يعتفدوف أف في وادي ظؿ الموت ال يو د تسبي  هلل )مز 

.شراؽ، وحيث الظبلـ المستمر ف ناؾ تخبطإ
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 عودة للجدوؿ اإلح اح ال ادي عًر

 
 نفس الخط، بؿ زاد في إت اـ أيوب بدوف رأفة.  ن د انا خطاب صوفر واو إستمر في

 
ُر؟ »َٕفَأَجاَب ُحوَفُر النَّْعَماِتيُّ َوَقاَؿ: ٔ "-(:ٙ-ٔ) األيات ـْ َرُجٌؿ ِمْيَذاٌر َيَتَبرَّ َأَنْثَرُة اْلَنبَلـِ اَل ُيَجاَوُب، َأ

َأَحَلُفَؾ ٖ
ـْ  ـُ النَّاَس، َأ ، َوَأَنا َبارّّ ِفي َعْيَنْيَؾ. ِإْذ َتقُ َٗوَلْيَس َمْف ُيْ ِزيَؾ؟  لّْختَ ُيْفِ  ـُ ٘وُؿ: َتْعِليِمي زِنيّّ َولِنْف َيا َلْيَت اهلَل َيَتَنلَّ

َفَتْيِو َمَعَؾ،  ًَ ـَ َأفَّ اهلَل ُيْغِرُمَؾ ِبَأَقؿَّ ِمْف ِإثْ َٙوَيْفَتُح  ، َفَتْعَل   "ِمَؾ.َوُيْعِلُف َلَؾ َ ِفيَّاِت اْلِ ْنَمِة! ِإنََّيا ُمَضاَعَفُة اْلَفْيـِ
اؿ تكسب يا أيوب قضيتؾ بأف تكثر مف الكبلـ، وتظف ب ذا أننا لف نستطيع أف  =أنثرة النبلـ ال ُيجاَوب 

 نفحمؾ. أبكثرة كبلمؾ تظف أنؾ تامبنا فبل نستطيع أف ن اوبؾ. 
 والمعنى أف كبلمؾم ذار أي كبلمه فارغ ال يساوي شئ، فم ما تكمـ فبل قيمة لكبلمه.  =رجؿ ميذار ال يتبرر أـ

 الكثير له إ ابات ، بؿ كبلمؾ او فارغ ولف يبررؾ .
= انا يت ـ أيوب بالكبرياء وأنه يست زئ بكؿ الناس، ويعرؼ كيؼ يصور كؿ شئ تصويرًا أحلفؾ يف ـ الناس

 اءت في  تلخ) الفاموس المحيط(. وكممة  لل في كبلمه=  اء به ممتبساً  =أـ تلخ وليس مف ي زيؾكاذبًا. 
 في اإلن ميزية )تست زئ(. )اليسوعية( تت كـ و 

ولػػنبلحظ أف صػػوفر ن ػػد فػػي كبلمػػه حكمػػة ي ػػب أف نتأمػػؿ في ػػا. فمػػف يػػتكمـ كثيػػرًا مسػػت زئًا بػػأراء األخػػريف مػػف 
خػريف. بػؿ المؤكد أنه سيففد األذف الحساسػة التػي يسػتفيد ب ػا ويضػيؼ إلػي حكمتػه وخبرتػه مػف خبػرات وحكمػة اآل

خه، بؿ سيففد أيضًا الحساسػية لمتوبيخػات الصػادرة مػف الطبيعػة حولنػا سيففد األذف الحساسة لصوت اهلل الذي يوب
والتي تش د لعدؿ اهلل ورحمته وطوبي لمف له أذناف لمسمع وليس لمف لػه لسػاف مسػت زئ. ولكػف عيػب صػوفر أنػه 

ا ف اؿ اػذ  كممػات تعزيػة إلنسػاف متػألـ؟و ف ننػا و ػدنحاوؿ تطبيؽ حكمته عمي أيوب بطريفة خاطئة، والسؤاؿ اآل
صػػػوفر وقػػػد إنفػػػض بػػػبل رحمػػػة عمػػػي أيػػػوب وبمنت ػػػي العنػػػؼ وكػػػاؿ لػػػه الشػػػتائـ واإلت امػػػات، وكػػػاف صػػػوفر أفظػػػع 
األصػػحاب الثبلثػػة وأقم ػػـ رحمػػة وأدبػػًا، بػػؿ نف ػػـ أف اػػذا دليػػؿ كبريػػاؤ  اػػو ولػػيس أيػػوب. وربمػػا تصػػور صػػوفر أنػػه 

فحتي لو كاف أيوب قد أخطأ في حؽ اهلل  يدافع عف كرامة اهلل، ولكف اهلل ال يحتاج لمف يدافع عنه ب ذا األسموب،
 فأسموب صوفر ال  ومي لف يفنعه بأف يتوب بؿ سيثير  باألكثر، بؿ يدفعه واو في ضيفه لمثورة ضد اهلل. 

= وصوفر يحاوؿ إثبات كبرياء أيوب وصمفه بأف إت مه بأنه يفػوؿ تعميمػي زكػي، وحفػًا كػاف إذ تقوؿ تعليمي زني
أيوب قاؿ أنا كامؿ وقاؿ كبلمًا يف ـ منه اذا فعبًل. ولكف المشػكمة  وأنا بار في عينيؾ. تعميـ أيوب أي إيمانه نفياً 

أف أيوب كاف ربما يشعر أف له خطايا واو ليس كامؿ كمااًل مطمفًا. . . . لكف او أيضػًا لػـ ي ػدؼ عمػي اهلل وال 
دافع عػػف اػػذا بينمػػا أصػػحابه فػػرط فػػي حػػؽ اهلل، وأيػػوب وحػػد  اػػو الػػذي يعػػرؼ قمبػػه وأنػػه فعػػبًل يحػػب اهلل فكػػاف يػػ

 مصريف عمي أف تدينه كاف ظااريًا وأف قمبه ممموء شرًا. 
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)اػو وأليفػاز  لػو تكمػـ اهلل لكػاف فػي  انبنػايفػوؿ صػوفر أف اهلل  =ياليت اهلل يتنلـ. . . ويعلف لػؾ  فيػات ال نمػة
. ولكػف بعػد ذلػؾ حػيف  الذي عاقبؾ بحكمته عميه، حكمته التػي تعػرؼ الخفيػات. واو سيظ ر شرؾ الخفي وبمدد(

أي أف حكمػػة اهلل ال يمكػػف  =مضػػاعفة الفيػػـتكمػػـ اهلل فعػػبًل وقػػؼ فػػي صػػؼ أيػػوب ولػػيس فػػي صػػؼ أصػػحابه. 
اهلل يغرمؾ ف نعرفه. والخفيات أكثر مف ضعؼ المعمنات. أإدراك ا. وما نعرفه عف اهلل ال يفاس ب انب ماال نفدر 

 د أنه عاممؾ بالرأفة. وأف النكبات التي تشكو من ا اػي أقػؿ = أي أف اهلل لو أعمف لؾ خطاياؾ ستبأقؿ مف إثمؾ
 بكثير مما تستحؽ ]وحفًا لو عاممنا اهلل كما نستحؽ ن مؾ[ لكف اذا الكبلـ ال يفاؿ لمتألـ مثؿ أيوب. 

 
ـْ ِإَلى ِنَياَيِة اْلَقِديِر َتْنَتِيي؟ »ٚ "-(:ٕٔ-ٚ) األيات أَِإَلى ُعْمِؽ اهلِل َتتَِّحُؿ، َأ

َلى ِمَف السََّماَواِت، َفَماَذا ُىَو َأعْ ٛ
ِإْف َبَطَش َٓٔأْطَوُؿ ِمَف اأَلْرِض ُطوُلُو، َوَأْعَرُض ِمَف اْلَبْ ِر. َٜعَساَؾ َأْف َتْفَعَؿ؟ َأْعَمُؽ ِمَف اْلَياِوَيِة، َفَماَذا َتْدِري؟ 

ََ، َفَمْف َيُردُُّه؟  ـُ ُأَناَس أَٔأْو َأْغَلَؽ َأْو َجمَّ ، َفَيْؿ اَل َيْنَتِبُو؟ أَلنَُّو ُىَو َيْعَل ـَ ْث لسُّوِء، َوُيْبِحُر اإِل
َأمَّا الرَُّجُؿ َفَفاِرٌغ ٕٔ

، َوَنَجْ ِش اْلَفرَا ُيوَلُد اإِلْنَساُف. ـُ اْلَفْيـِ  ا َعِدي
= اهلل ال يمكف إدراكه أإلي عمؽ اهلل تتحؿانا ش ادة طيبة مف صوفر عف اهلل. ثـ عف غرور اإلنساف وحماقته  

وغير محدود، ومداركنا المحدودة ال تدركه، لذلؾ نع ز عمي الحكـ عمػي مشػورته وأعمالػه، وعنػدما  ف و ال ن ائي
= حسػب التر مػة اإلن ميزيػة اأتسػتطيع ية القدير تنتيػياأـ إلي نيننتفد تصرفات اهلل فنحف نتحدث عما ال نف ـ. 

ية المحيط أفندرؾ اانت العيف ال تدرؾ ن كتشافا كامبًل ف ذا كإبالبحث أف تكتشؼ اهلل، أتستطيع أف تكتشؼ الفدير 
ف لـ يكتشؼ اإلنسػاف السػماء واألرض والبحػر . . . = ولنبلحظ أنه حتي اآلفاهلل أعلي مف السمواتأعماؽ اهلل. 

كتشافًا كامبًل. وانا صوفر يستخدـ ألفاظ )أعمي/ أعمػؽ/ أطػوؿ/ أعػرض( إلثبػات أف طبيعػة اهلل غيػر مدركػة وال إ
إستخدـ نفس األلفاظ لندرؾ أف محبػة اهلل غيػر محػدودة وغيػر مدركػة  ٜٔ، 4ٖٛٔوؿ في أؼ ن ائية، وبولس الرس

أي سػػ ف  =أو أغلػػؽ= بػػأف يسػػم  بمػػوت إنسػػاف أو أذيتػػه. إف بطػػشوال ن ائيػػة. واهلل لػػه السػػمطاف المطمػػؽ. . . 
شػ تكي بػأف إنساف أو سم  بوضع إنساف في شبكة مصائب كمػا يفػبض الصػياد عمػي فريسػته )ولفػد سػبؽ أيػوب وا 

 .اهلل كأسد وقد إصطاد أيوب(
 ألنػو ىػو= أي مػف يمنعػه. فمػف يػرده= متر مة في تر مات أخري اَ َمع قضاتها ليحكموا عمػي المػذنب أو َجَمَ

عديـ  أما الرجؿ ففارغ= نحف ال نعمـ سوي الفميؿ عنه لكنه او يعمـ كؿ شئ. ومعرفته كاممة. والعكػس. . . يعلـ
مفارنػػة مػػع اهلل. ولفػػد خمػػؽ اهلل آدـ ولػػه الحكمػػة النسػػبية ولكنػػه بالخطيػػة ففػػد كثيػػرًا مػػف مػػا اػػو اإلنسػػاف بال =الفيػػـ

  مػار الفػراحكمته وكممػا إزداد اإلنسػاف حمفػًا فػي طريػؽ الخطيػة يففػد حكمتػه بػاألكثر ويصػير مخمػوؽ عنيػد مثػؿ 
ويػدؿ عمػي الطبيعػة صػحي   =وقولو نج ش الفػرا يولػد اإلنسػافواو حيواف بري يتميز بأنه ال يمكف إخضاعه. 

= حمار  ج ش الفراالمتمردة لئلنساف ابالخطية ولدتني أميا ولكف اهلل قادر عمي تايير طبيعتنا )موسي األسود( 
 الوحشي ومع طبيعة اإلنساف الفارغة ف و متكبر. . . واؿ يصم  لمثؿ اذا اإلنساف أف يناقش اهلل. 
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ـَ الَِّذي ِفي َيِدَؾ، َواَل ْٗٔلَبَؾ، َوَبَسْطَت ِإَلْيِو َيَدْيَؾ. ِإْف َأْعَدْدَت َأْنَت قَ »ٖٔ "-(:ٕٓ-ٖٔ) األيات ْث ِإْف َأْبَعْدَت اإِل
ـُ ِفي َ ْيَمِتَؾ،  َيْسُنُف الظُّْل

َُ َوْجَيَؾ ِببَل َعْيٍب، َوَتُنوُف ثَاِبتًا َواَل َتَ اُؼ. ٘ٔ ًَقََّة. َنِمَياٍه ِٙٔ يَنِئٍذ َتْرَف أَلنََّؾ َتْنَسى اْلَم
ُؿ َحَباً ا. َٚٔتْذُنُرَىا. َعَبَرْت  ـُ َيَتَ وَّ َوَفْوَؽ الظَِّييَرِة َيُقوـُ َ ظَُّؾ. الظَّبَل

َوَتْطَمِئفُّ أَلنَُّو ُيوَجُد َرَجاٌء. َتَتَجسَُّس ٛٔ
َُ آِمًنا.  رَاِر َفَتْتَلُؼ، َأمَّ َٕٓوَتْرِبُض َوَلْيَس َمْف ُيْزِعُج، َوَيَتَضرَُّع ِإَلى َوْجِيَؾ َنِثيُروَف. َٜٔ ْوَلَؾ َوَتْضَطِج ًْ ا ُعُيوُف اأَل

ـُ النَّْفسِ  ـْ َتْسِلي ـْ َيِبيُد، َوَرَجاُؤُى  " «.َوَمَناُحُي
ية التوبة أف ينظر اإلنساف ا= بدإف أعددت أنت قلبؾانا صوفر يطمب مف أيوب أف يتوب ليري أوقاتًا أفضؿ. 

= إف أبعدت اإلثـ= صبلة وتضرع بم ا ة. يؾثـ بسطت إليو يدإلي داخمه وياير تفكير  بأف يتخذ قرارًا بالتايير. 
 انا عمؿ إي ابي في تايير طريؽ اإلنساف بأف ير ع عف طريؽ شر  ويتركه. 

= اذا ما قاله زكا اإف كنت ظممت أحدًا أرد له أربعة أضعاؼ. فالماؿ الذي حصمت واليسنف الظلـ في  يمتؾ
أي  =عيب  ينئذ ترفَ وجيؾ ببلغير مفبولة.  عميه بالظمـ أو الن ب او نار في بيتي وت عؿ صبلتي وتوبتي

= فاهلل بعد المًقة ألنؾ تنسى= يمؤل السبلـ قمبؾ. وتنوف ثابتًا وال ت اؼتكوف صبلتؾ وتوبتؾ مفبولة عند اهلل. 
لف تترؾ وراءاا أالمًا كميا  إنسكبت مف كوب فبل ت د  =نمياه عبرت تذنرىاتوبتؾ سيرفع عنؾ أالمؾ وتنسااا. 

= وتكوف مدتؾ أشرؽ مف الظ يرة حسب التر مة اليسوعية. أي لو كانت وفوؽ الظييرة يقـو  ظؾفيه شيئًا. 
 أيامؾ السابفة في مثؿ سواد الميؿ فبعد أف تتوب ستكوف أيامؾ مشرقة أكثر مف إشراؽ الشمس في الظ ر. 

س المكػاف حولػه = بسبب عدـ األماف في تمؾ األياـ كاف الر ؿ يطمػئف بػأف يت سػتتجسس  ولؾ وتضطجَ أمناً 
ذا كػاف اهلل معنػا ونشػعر ب ػذا ننػاـ آمنػيف. ولػف نشػعر بو ػود اهلل معنػا إال لػو  قبؿ أف يناـ لعمه ي د عدوًا كامنػًا. وا 

 كنا في حالة توبة. 
ولكف كممة تػربض تفػاؿ  = وترقد حسب التر مة اإلن ميزية. أي تناـ آمنًا وال مف يضايؽوتربض وليس مف يزعج

  إشارة لمفوة التى سيعطي ا اهلل له .عف األسد وفى اذا 
 كثيػروف إليػؾ سػيأتي الحػاؿ يتايػر اف فبعػد ،= إف كػاف قػد إزدري بػؾ مػف قبػؿ كثيػريفويتضرع إلي وجيؾ نثيػروف

  يستعطفونؾ.
 =فتتلؼ األًرار عيوف أما 4ٖٔ زؾ إليكـا أر ع إلي   اإر عوا الكتاب قاؿ واكذا التوبة عف رائع انا صوفر وكبلـ
 تسليـ ورجاؤىـ من ا. الم رب ي دوا لف الضيفات كثرة مف يبيد ومناحيـ التوبة. يرفض ال حتي أليوب رتحذي انا

 يكوف بينمااألشرار .حياة يعطي والر اء ، ر اء ل ـ األبرار أف ولنبلحظ الموت. سيتر وف ضيف ـ كثرة مف =النفس

 النفس، تموت النفس، الر اء يفارؽ عندما مثؿوبال ال سد يموت ال سد الروح تفارؽ وعندما النفس. تسميـ ر اؤاـ

.ر اؤ  الموت ويكوف الموت اإلنساف فيشت ي
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 عودة للجدوؿ اإلح اح الثاني عًر

 
 اػذ  فػي تركػه عمػي اهلل يعاتػب ثػـ أصػحابه ينػاقش أوالً  واػو صػوفر. عمػي أيوب رد ن د (ٗٔ-ٕٔ) اإلصحاحات في

عترا األالـ.  لمبار. الـأ ال بأف فكرت ـ عمي منصب أصحابه عمي ضهوا 
 

ـْ َتُموُت اْلِ ْنَمُة! »َٕفَأَجاَب َأيُّوُب َوَقاَؿ: ٔ "-(:٘-ٔ) األيات ًَْعٌب َوَمَعُن ـْ  ـْ َأْنُت َحِ يٌح ِإنَُّن
َغْيَر َأنَُّو ِلي َفْيـٌ ٖ

. َوَمْف َلْيَس ِعْنَدُه ِمْثُؿ  ـْ . َلْسُت َأَنا ُدوَنُن ـْ َرُجبًل ُسْ َرًة ِلَحاِ ِبِو ِحْرُت. َدَعا اهلَل َفاْسَتَجاَبُو. ُسْ َرٌة ُىَو ٗىِذِه؟ ِمْثَلُن
دّْيُؽ اْلَناِمُؿ.  ، ُمَييٌَّأ ِلَمْف َزلَّْت َقَدُمُو. ٘الحّْ   "ِلْلُمْبَتِلي َىَواٌف ِفي َأْفَناِر اْلُمْطَمِئفّْ

 بسػػبب مػػن ـ يسػػخر انػػا واػػو إدانتػػه. عمػػي معػػاً  يفمتففػػ واػػـ ٔ وأيػػوب ٖ ف ػػـ األغمبيػػة أنػػتـ أي =ًػػعب أننػػـ حػػ يح

دعائ ـ غروراـ  تموتػوا أف وبعػد =ال نمػة تمػوت ومعنػـ لحكم ػـ. يخضع أف ي ب واحد كؿ أف وتصوراـ الحكمة وا 

 كثيريف اناؾ بؿ .دوننـ أنا ولست مثمكـ أف ـ فأنا لتعمموا ولكف ال  ؿ. ظبلـ في العالـ ويبفي معكـ الحكمة ستنت ي

 يةاغو  في نفع ما )كثيراً  قمتمو  ما يعرؼ ال الذي مف أي =ىذه مثؿ عنده ليس مف بؿ الحكمة لي الذي وحدي ولست
 رجػبلً  بػه= عػاممو  الػذي الشػديد اإلزدراء مػف أيػوب يشػتكي ثػـ أيػوب( أصػحاب اػذا فػي وقع كما نف ـ الذيف وحدنا أننا

 كبلمػػا قػػالوا ولكػػن ـ لتعزيتػػه أتػػوا اػػـ حفػػاً  سػػخرية، لكػػـ صػػرت أنػػتـ اػػـ الػػذيف أصػػحابي حتػػي =حػػرت لحػػا بو سػػ رة

 كػػانوا =فإسػػتجابو اهلل دعػػا متػػدينيف= ر ػػاؿ واػػـ أصػػحابه اػػـ منػػه يسػػخر مػػف أف أيػػوب أحػػزاف فػػي زاد ومػػا فظيعػػًا.

 اػػذا بػػأف نفسػػه يعػػزي ثػػـ فظيعػػة. تصػػب  اهلل ر ػػاؿ مػػف ر ػػؿ مػػف صػػدرت إذا واإلاانػػة مسػػت ابة. وصػػموات ـ يصػػموف

 الفػدوس( المسػي  مع حدث ما )واذا وقداسته لكماله منه يسخروف فكثيروف النامؿ ؽالحدي ىو س رة دائمًا= يحدث

  إضط دواـ. الذيف والوثنييف ال  بلء سخرية والش داء الفديسيف نصيب كاف واكذا
   قدمو زلت لمف مييأ    المطمئف.. أفنار في ىوافٌ  للمبتلي..........

 اليسوعييف. تر مة وفي 
 رخػاء فػي اػو مػف كػؿ أف والمعني .قدمه زلت لمف )معدة( م يأة ف ي   اإلاانة.. المسعود أير  في البائس...... حؽ

 مصيبة تصيبه الذي )المبتمي( البائس بالشخص اإلاانة يمحؽ أف دائماً  مستعد منتعشة وحالته والمسعود( المطمئف )

 ا خطيته. بسبب اذا مف أكثر يستحؽ ااو كفوله
 

ـُ اٙ "-(:ٔٔ-ٙ) األيات !ِ َيا ـْ ـْ ِفي َيِدِى ِبيَف ُمْسَتِريَ ٌة، َوالَِّذيَف ُيِغيُظوَف اهلَل ُمْطَمِئنُّوَف، الَِّذيَف َيْأُتوَف ِبِإلِيِي ْلُمَ رّْ
 

ـَ َفُتَعلَّْمَؾ، َوُطُيوَر السََّماِء َفُتْ ِبَرَؾ. »ٚ َفاْسَأِؿ اْلَبَياِئ
ـُ ْٜلَبْ ِر. َأْو َنلّْـِ اأَلْرَض َفُتَعلَّْمَؾ، َوُيَ دَّْثَؾ َسَمُؾ اٛ َمْف اَل َيْعَل

ًَِر. ِٓٔمْف ُنؿّْ ىُؤاَلِء َأفَّ َيَد الرَّبّْ َحَنَعْت ىَذا؟  َأَفَلْيَسِت اأُلُذُف َتْمَتِ ُف ٔٔالَِّذي ِبَيِدِه َنَفُس ُنؿّْ َ يٍّ َوُروُح ُنؿّْ اْلَب
ـُ َطَعاَمُو؟   " اأَلْقَواَؿ، َنَما َأفَّ اْلَ َنَؾ َيْسَتْطِع



 (اإلح اح الثاني عًر) سفر أيوب

 

 
68 

 أف العكػػس يثبػػت أف يحػػاوؿ انػا وأيػػوب 4ٕٔٔٓ تتمػػؼ األشػػرار اعيػوف قػػالوا ف ػػـ أصػػحابه، نظريػة ضيػػدح انػػا أيػوب

 واػو الضػعفاء. ليحمػي يتػدخؿ ال واهلل واألسػماؾ، والطيػور الحيػواف عالـ في حتي واض  واذا الضعيؼ، يأكؿ الفوي

  يػاـ الظػالـ. النسػر يمت م ا البريئة ةفالحمام برئ. واو األشرار شر مف يعاني أف ممكف مثمه البار أف يثبت أف يريد

 لمسػػػػبئييف يشػػػػير انػػػػا ولعمػػػػه بالمصػػػػوص. المخػػػػربيف كممػػػػة تر مػػػػت األخػػػػري التر مػػػػات فػػػػي =مسػػػػتري ة الم ػػػػربيف

 قػػوة إل  ػػـ أف يشػػعروف أي =يػػدىـ فػػي بػػإلييـ يػػأتوف الػػذيف إطمئنػػاف. فػػي ويعيشػػوف ثروتػػه سػػمبوا الػػذيف والكمػػدانييف

تكػػػال ـ يػػػداـ،  يمػػػت ـ الفػػػوي أف ليثبػػػت الحيػػػواف لعػػػالـ يم ػػػأ ثػػػـ أيػػػادي ـ. فػػػي التػػػى سػػػيوف ـ أو لفويػػػةا يػػػداـ عمػػػي اػػػو وا 

 بسػبب أنػه لػنعمـ ولكػف .ىػذا حػنعت الػرب يػد أف يعلػـ ال مػف ففػاؿ المطمػؽ اهلل طافملسػ اػذا نسػب اػو بػؿ الضعيؼ،

 كػػاف بالمسػػيحية ارومػػ إيمػػاف قبػػؿ أي المسػػيحية قبػػؿ مثػػاؿ4 ولنػػري األرض. لعنػػت حينمػػا التخريػػب اػػذا صػػار الخطيػػة

 اإلضػط اد. عصور في حدث ما واذا الحمبلف الذئب يمت ـ أف الطبيعي ومف كحمبلف. والمسيحييف كذئاب الروماف

 معػاً  يسػكناف والخػروؼ الػذئب أف كيػؼ ورأينػا محبػة فػي وعاشػوا لحمػبلف الػذئاب وتحػوؿ رومػا إلػي المسػيحية ودخمت

 أفليسػت المطمػؽ. السػمطاف لػه ف ػو لمخميفػة اهلل لممكيػة شػئ ؿكػ يعػزو اػو انا = ي نؿ نفس بيده الذي .4ٔٔٙ شإ

 أسػمع فأنا أقبمه، أف يمكف ما من ـ خذآ أنا يفوؿ أيوب انا (.4ٛٛ) األباء إسأؿ قاؿ قد بمدد كاف األقواؿ تمت ف األذف

سمعوا وأمتحنه. شئ كؿ   ال. أـ صال  او اؿ أحكموا ثـ وتذوقو  كبلمي أيضاً  أنتـ وا 
 

ًَّْيِب ِ ْنَمٌة، َوُطوُؿ األَيَّاـِ َفْيـٌ.ٕٔ "-(:ٕ٘-ٕٔ) األيات ِعْنَد ال
ًُوَرُة َواْلِفْطَنُة. »ٖٔ  ِعْنَدُه اْلِ ْنَمُة َواْلُقْدَرُة. َلُو اْلَم

ـُ َفبَل ُيْبَنى. ُيْغِلُؽ َعَلى ِإْنَساٍف َفبَل ُيْفَتُح. ٗٔ ُىَوَذا َيْيِد
َُ اْلِمَياَه َفَتْيَبُس. ُيْطِلُقَيا فَ ٘ٔ ِعْنَدُه اْلِعزُّ َٙٔتْقِلُب اأَلْرَض. َيْمَن

 . ـُ. َلُو اْلُمِضؿُّ َواْلُمَضؿُّ َواْلَفْي
يِريَف َأْسَرى، َوُيَ مُّْؽ اْلُقَضاَة. ٚٔ ًِ ًُدُّ َٛٔيْذَىُب ِباْلُم َيُ ؿُّ َمَناِطَؽ اْلُمُلوِؾ، َوَي

ـْ ِبِوثَاؽ.  َأْ َقاَءُى
ًُُّيوِخ. ْٕٓقِوَياَء. َيْذَىُب ِباْلَنَيَنِة َأْسَرى، َوَيْقِلُب األَ ٜٔ ـَ اأُلَمَناِء، َوَيْنِزُع َذْوَؽ ال َُ َنبَل َيْقَط

ُيْلِقي ٕٔ
دَّاِء.  ًِ ًَُّرَفاِء، َوُيْرِ ي ِمْنَطَقَة اأَل ، َوُيْ ِرُج ِظؿَّ اْلَمْوِت ِإَلى النُّوِر. َٕٕىَواًنا َعَلى ال ُؼ اْلَعَماِئَؽ ِمَف الظَّبَلـِ ًِ َيْن

َـّ ٖٕ ـَ ُث َـّ ُيْجِليَيا.  ُيَنثُّْر اأُلَم َُ ِلؤُلَمـِ ُث ـْ ِفي ِتيٍو ِببَل ُٕٗيِبيُدَىا. ُيَوسّْ ًَْعِب اأَلْرِض، َوُيِضلُُّي َيْنِزُع ُعُقوَؿ ُرَؤَساِء 
ـْ ِمْثَؿ السَّْنرَاِف.َٕ٘طِريؽ.    "َيَتَلمَُّسوَف ِفي الظَّبَلـِ َوَلْيَس ُنوٌر، َوُيَرنُّْ ُي

 أنه يفوؿ حكمة في يتكمـ بؿ شكوي. وال إنفعاؿ ببل انا وحديثه وسمطانه. وقوته اهلل حكمة عف أليوب رائع حديث انا

 األياـ له عممته ما واذا يعترؼ أيضاً  أنه يفوؿ ف و .فيـ األياـ وطوؿ  نمة الًيب عند األياـ= طوؿ مف إكتسب ا

 ييدـ ىوذا له. خطط ما ذتنفي عمي والقدرة أفضؿ. او ما لتخطيط =ال نمة عنده سمطاف. وله وقادر حكيـ اهلل أف

 ين يه فبل مرض أو شدائد في عميه يامؽ =يفتح فبل إنساف علي يغلؽ يبني. أف أحد يستطيع ال ادـ إذ =يبني فبل

ذا إنساف،  =فتيبس المياه يمنَ .4ٖٚ رؤ في ن د  المف وـ ونفس لمحياة. العودة في أمؿ فبل قبر في عميه أغمؽ وا 
 في او المطر ومنع األحمر(. البحر شؽ في أيضا حدث ما )واذا ال فاؼ. األرض يصيب األمطار إمتنعت إذا

 فتقلب يطلقيا .ٕٗ ،4ٕٖٕٛ تث اهلل مف قصاص يكوف وال فاؼ ر اله)إيميا(. لبعض أعطا  وأيضا اهلل سمطة

 ةوالفدر  الفوة =العز عنده واهلل مثاؿ(. نوح )طوفاف المدمرة الفيضانات واي آخر نوع مف عفوبة اذ  =األرض
 الناس  ميع أعماؿ ومف اإلل ية. عنايته مفاصد لتنفيذ أحد كؿ يستخدـ اهلل =ؿوالمضَّ  ؿالمضّْ  ولو الحكمة. =والفيـ
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 ية(.االن  في تم د واهلل إبشالوـ بتضميؿ األركي حوشاي قاـ بأف أختيوفؿ مشورة ؽَحم   )ف و ذاته يم د اف قادر اهلل

ال ودالحد مطمفو ليسوا والمضؿ وال بار فالفوي  يدي في ومموكه األرض عظماء كؿ بؿ فوضي. في العالـ صار وا 

 اؤالء تدابير وتصب  اهلل مشورة تثبت حتي كرامة، كؿ عن ـ وتذاب حربية( )كانائـ أسري بالمًيريف يذىب .اهلل

 أماـ افإنس كؿ فميتضع إذاً  (.4ٜٖٔٔ شإ أخيتوفؿ+ -)مثاؿ4 =القضاة وي مؽ شئ. كبل اهلل قاوموا الذيف المشيريف

 العبيد ألف كالعبيد. يعامموا يأ وصدقيا( )ي وياكيف =بوثاؽ أ قاءىـ ويًد قوت ـ. ينزع أي المموؾ مناطؽ يحؿ اهلل.

 أيوب فأياـ اأمراءا اإلن ميزية في التر مة حسب انا الك نة =أسري بالنينة يذىب ممنطفة. بأحفائ ـ يسيروف كانوا

 اإلنساف مف أشد فعفوبته الكااف أخطأ فمو عموماً  ولكف أميراا، أي فبيمةال رئيس أو العائمة رأس او الكااف كاف

 إذا حكمت ـ، عمي الناس ويعتمد بالحكمة، المش وريف فالشيوخ )اإلن ميزية(. ف م ـ أي =الًيوخ ذوؽ ينزع العادي.

 علي ىواناً  يلقي عامة. ؿأعما عمي أؤتمنوا الذيف اـ انا األمناء =األمناء نبلـ يقطَ حكمة. كؿ يففدوف اهلل خالفوا

 =الظبلـ مف العمائؽ ينًؼ كرامته. عنه ينزع اهلل أااف إذا الناس، لدي وكرامة شرفاً  اهلل أعطا  الذي =الًرفاء
 في تدبر التي المؤامرات اهلل يفض  =النور إلي الموت ظؿ وي رج ومستورًا. مختفياً  كاف ما اهلل يكشؼ ع يبة بكيفية

 .4ٕٔٛ تؾ األرضا وامؤلوا وأكثروا أثمروا قائبلً  اهلل ابارك ـ يبارؾ. أف يريد واو خيرة اهلل  رادةف =األمـ ينثر الظبلـ.
ف عدداا يزيد =األمـ يوسَ (. . . واشور. بابؿ )أمثمة يبيدىا وبارك ا اهلل سبؽ التي األمة اذ  إنحرفت إف ولكف  وا 

 يعطي اهلل = . . رؤساء. عقوؿ ينزع لمسبي( ذابت )إسرائيؿ لمسبي تذاب أي =يجلييا الضبلؿ طريؽ في سارت

 ال حيرة في فيصيروف الرؤساء وعفؿ حكمة اهلل ينزع شعوب ـ وضمت ضموا اـ ف ف شعوب ـ ليفودوا لمرؤساء حكمة
 فالرب .السنراف مثؿ ويرن يـ نور، وليس الظبلـ في يتلمسوف طريؽ، ببل تيو في او كمف يفعموف= ما يدروف

.األبد إلي ممكاً  وسي مس . . شئ. وكؿ واألرض السماء يزعزع
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 عودة للجدوؿ اإلح اح الثالث عًر

 

َما َتْعِرُفوَنُو َعَرْفُتُو َأَنا َأْيًضا. َلْسُت ٕىَذا ُنلُُّو رََأْتُو َعْيِني. َسِمَعْتُو أُُذِني َوَفِطَنْت ِبِو. »ٔ "-(:ٕٔ-ٔ) األيات
 . ـْ ُدوَنُن
ـَ ِإَلى اهلِل. َولِننّْ ٖ ـَ اْلَقِديَر، َوَأْف ُأَ اَن ي ُأِريُد َأْف ُأَنلّْ

ٗ . ـْ ـْ َفُمَلفُّْقو َنِذٍب. َأِطبَّاُء َبطَّاُلوَف ُنلُُّن َأمَّا َأْنُت
ـْ ٘ َلْيَتُن

ـْ ِ ْنَمًة.  َتْحُمُتوَف َحْمتًا. َيُنوُف ذِلَؾ َلُن
ِتي، َواْحُغوا ِإَلى َدَعاوِ ٙ . ِاْسَمُعوا اآلَف ُ جَّ َفَتيَّ ًَ َأَتُقوُلوَف أَلْجِؿ اهلِل ٚي 

ـْ َعِف اهلِل ُتَ اِحُموَف؟ ُٛظْلًما، َوَتَتَنلَُّموَف ِبِغشٍّ أَلْجِلِو؟  َأُتَ اُبوَف َوْجَيُو، َأ
ـْ ُتَ اِتُلوَنُو ٜ ، َأ ـْ ـْ َأْف َيْفَ َحُن َأَ ْيٌر َلُن

ـْ ِإفْ َٓٔنَما ُيَ اَتُؿ اإِلْنَساُف؟  ـُ اْلُوُجوَه ِ ْفَيًة.  َتْوِبيً ا ُيَوبُّْ ُن َ اَبْيُت
ـْ ُرْعُبُو؟ ٔٔ ـْ َجبَلُلُو، َوَيْسُقُط َعَلْيُن َفَيبلَّ ُيْرِىُبُن

ـْ ُ ُحوٌف ِمْف ِطيٍف.ٕٔ ـْ َأْمثَاُؿ َرَماٍد، َوُ ُحوُنُن   "ُ َطُبُن
ختبرته.  =ىذا نلو رأتو عيني = أنا أنلـ القديرولنني أريد أف أي أنا أؤمف بكؿ ما قمته سابفًا عف عظمة اهلل وا 

أما أنتـ فملفقو مثمكـ.  عمي   = فاهلل لف يفسوأ انـ إلي اهللال أستري  في الكبلـ معكـ فيا ليتني أ د الحرية أف 
= مف انا يت ـ أيوب أصحابه بأن ـ يدافعوف عف اهلل بطريفة ظالمة ألن ـ إنما يخافونه مثؿ مف يدافع عف نذب

نه مف األفضؿ أف يعارض اهلل واو مخمص له في محبته عف أف يرائي ر ؿ قوي لخوفه مف بطشه. ثـ يفوؿ أ
ف  دعوا أن ـ يعزونه إمثم ـ. ف ـ يت موف أيوب كذبًا وظممًا ليبرروا اهلل، واهلل ال يحتاج ل ذا الظمـ من ـ ليتبرر. وا 

وب ينصح ـ بأف ف ؿ إت اـ الشرفاء كأيوب يعال  ـ أو يعزي ـ. وأي أطباء بطالوفالمه ف ـ أوكأطباء يعال وف 
اهلل ال يحتاج لمحاميف مثمكـ، اؿ  =أتقولوف ألجؿ اهلل ظلماً ليخفوا   م ـ. وكاف منطؽ أيوب  يحمتوا حمتاً 

حؽ اهلل وعدله ظااريف  دًا وال يحتاج  =أت ابوف وجيوتتصوروف أف عدؿ اهلل غير ظاار فتحاولوف إظ ار . 
ب ـ اذا إنما يسيئوف هلل، بينما اـ يتصوروف أف ل ـ الشرؼ في اهلل لمثؿ اذ  الطرؽ. انا أيوب يفنع ـ أن ـ بأسمو 

ف صمتـ إلي األبد فستعمف السماء بر . ولنبلحظ أف النية الطيبة ال تبرر الكممات الرديئة وال  الدفاع عف اهلل. وا 
  = أ ير لنـ أف يف حنـ أف ت اتلونواألعماؿ الرديئة. ويخيف ـ مف أف اهلل لو فحص ـ لو داـ غشاشيف= 

 فحص تحتمموف اؿ اآلية ومعنى .  وخ( )مس  عنه وتدافعوا ترضونه حتى اهلل صؼ فى زوراً  تش دوف أى تخاتمونه

 لف ف و توبي اً  يوب نـ سوؼ قموبكـ اهلل فحص لو المؤكد مف ، معى مناقشتكـ في بمو ب ا تسيروف التي المبادئ

 إدانته. محاولة في المثيرة أحاديث ـ عف يكفوا حتي ذلؾو  .جبللو يرىبنـ فيبل يحذراـ ولذلؾ بي. تفعمونه بما يرضي

 ومبادئكـ أفكاركـ أي =طيف مف  حوف و حوننـ ل ا. قيمة وال تاف ة أحاديث ،رماد بأن ا شب  ا التي أحاديث ـ

  شئ. ال اي مناقشاتكـ في ب ا تتحصنوف التي
 

ـَ َأَنا، وَ »ٖٔ "-(:ٕٕ-ٖٔ) األيات َُ ْٗٔلُيِحْبِني َمْيَما َأَحاَب. ُاْسُنُتوا َعنّْي َفَأَتَنلَّ ِلَماَذا آُ ُذ َلْ ِمي ِبَأْسَناِني، َوَأَض
ْيًئا. َفَقْط ُأَزنّْي َطِريِقي ُقدَّاَمُو. َ٘ٔنْفِسي ِفي َنفّْي؟  ًَ َفيَذا َيُعوُد ِإَلى َ بَلِحي، َأفَّ ُٙٔىَوَذا َيْقُتُلِني. اَل َأْنَتِظُر 

. ٚٔاْلَفاِجَر اَل َيْأِتي ُقدَّاَمُو.  ـْ َسْمًعا اْسَمُعوا َأْقَواِلي َوَتْحِريِ ي ِبَمَساِمِعُن
ـُ َأنّْي ٛٔ ىَأَنَذا َقْد َأْ َسْنُت الدَّْعَوى. َأْعَل
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ُر.  وَح؟َٜٔأَتَبرَّ ـَ الرُّ َمْف ُىَو الَِّذي ُيَ اِحُمِني َ تَّى َأْحُمَت اآلَف َوُأْسِل
 َأْ َتِفي ِإنََّما َأْمَرْيِف اَل َتْفَعْؿ ِبي، َفِ يَنِئٍذ الَ ٕٓ

ـُ َفُتَجاِوُبِني. َٕٕأْبِعْد َيَدْيَؾ َعنّْي، َواَل َتَدْع َىْيَبَتَؾ ُتْرِعُبِني. ِٕٔمْف َ ْضَرِتَؾ.  َـّ اْدُع َفَأَنا ُأِجيُب، َأْو َأَتَنلَّ   "ُث
 اميمػ وليحػبني لػه= حػدث م مػا كمالػه عػف الػدفاع عمػي التمسػؾ عمػي عػـز بػؿ بشػدة. بكماله يتمسؾ انا أيوب ن د

 فػي نفسػى وأضػَ بأسػناني ل مػي آ ػذ لمػاذا إت اماتكـ. في أنتـ زدتـ لو حتي أو أالمي، زادت لو حتي أي =أحاب

 باإلضػافة األلػـ اػذا أسػتحؽ وال برئ أنني أشعر وأنا أتألـ فأنا الايظ، مف سأنف ر نفسي عف وأدافع أتكمـ لـ لو =نفي

 بأسػناني لحمػي آخػذ بفوله اذا عف وعبر ، سينف ر كمف سأكوف ـأتكم لـ ف ذا بالشر، لي إت امات مف بي تفعمونه لما

 إنػه )اليسػوعية( فػي =أنتظػر ال يقتلنػي، ىػوذا أتكمػـ. لـ إف سأختنؽ أي كفي في نفسي أضع وقوله لحمي. أن ش أي

 إيمػاف عػف تعبيػر واذا فيه. واثفاً  أبفي )اإلن ميزية( وفي ،فيه ر ائى أى أممى سيستمر أى = له  أمبلً  أبفي قتمني ولو

 أننػي لػه أظ ر أف سأعممه ما وكؿ فيه واثفاً  ومحبته صداقته عمي سأبفي سيفتمني اهلل كاف لو حتي يفوؿ فأيوب قوي،

 اليػأس اػو أليػوب العػاـ المػزاج كػاف ربمػا = بلحػي إلػي يعػود فيػذا قدامػو. طريقػي أزنػي فقػط حفػه= فػي أخطئ لـ

 وثبػاتي ببػري أننػي ومعنااػا اػذ ، مثػؿ الر ػاء، عمػي تػدؿ لتيا الكممات بعض تشع األحياف بعض في ولكف المطمؽ،

 لػػه يكػػوف أو اهلل أمػػاـ يتبػػرر أف يمكػػف ال الفػػا ر أف يعػػرؼ واػػو أالمػػي. مػػف خػػبلص عمػػي أحصػػؿ قػػد اهلل محبػػة عمػػي

ذ بػار أنػه يؤكػد ثػـ اهلل. أمػاـ يػأتي أف يخشػي ال ف ػو بػر  مػف واثػؽ أنه يري وأيوب .قدامو يأتي ال الفاجر خبلص=  اوا 
 اسػتطاع أذا شػرير( أننػي )يثبػت احػمنيي الػذي ىػو مػف األبد= إلي يتكمـ وال يسكت فسوؼ خاطئ أنه أحد له أثبت

 اأريػد قبػؿ مػف قػاؿ كمػا نفسػه اهلل مػع قضيته يبحث أف يريد أنه أعمف ثـ الروح. وأسلـ اآلف أحمت شري= إثبات أحد

 نتي ت ػػا مػػف يخشػػي وال اهلل أمػػاـ المحاكمػػة عػػف يتنػػازؿ ال أيػػوب أف أي = ضػػرتؾ مػػف أ تفػػي ال ".اهلل إلػػي حػػاكـأ أف

نما شرطيف= تحت ولكف   بي تفعؿ ال أمريف وا 
  اكذا. الكبلـ أستطيع فبل المبرحة الـاأل ب ذ  تعذبني ال أي =عني يديؾ بعدإ (ٔ
 بعػد ائيؿإسػر  شػعب قالػه مػا واػذا أحتمػؿ. ال فأنػا وعظمتػؾ ب بروتػؾ أمػامي تظ ػر ال أي =ترعبني ىيبتؾ تدع ال (ٕ

 يػػأتي أف الحػػؿ وكػػاف (ٚٔ ،4ٔٛٙٔ تػػث )را ػػع الشػػعب قػػوؿ عمػػي وافػػؽ واهلل .4ٕٜٓٔ خػػر لموسػػي البريػػة فػػي اػػذا

 األرض عمػػى معنػػا كػػاف بناسػػوته المتحػػد ببلاوتػػه والمسػػي  (.ٛٔ-4ٔٛ٘ٔ )تػػث موسػػي بػػه اهلل وعػػد مػػا واػػذا المسػػي 

 ف ػػو اهلل. مػػع صػػالحنا إذ اهلل عفوبػػة عنػػا رفػػع أيضػػاً   والمسػػي ذاتػػه. أخمػػي قػػد كػػاف ف ػػو منػػه يرتعبػػوا ولػػـ كممػػو  والنػػاس

 وأيػوب يتكمـ اهلل =أجيب فأنا ادعُ  اهلل= مع الحوار يتـ حتى الشرطاف وكاف أيوب شرطى تحفؽ خبلله مف الذى وحد 

 اػذ  وكانػت وت سػد . المسػي  بػدوف ممكناً  كاف ما الحوار واذا ي اوبه. واهلل أيوب يتكمـ ثـ =فتجاوبني أتنلـ ي يب.

 4ٛٔ نش في النبي سميماف اذا عف وعبر الحوار. اذا فيتـ المسي  يت سد أف البشرية النفس ش وة
 

ـْ ِلي ِمَف اآلثَاـِ َواْلَ َطاَيا؟ َأْعِلْمِني َذْنِبي َوَ ِطيَِّتي. ٖٕ "-(:ٕٛ-ٖٕ) األيات َن
ِلَماَذا َتْ ُجُب َوْجَيَؾ، َوَتْ ِسُبِني ٕٗ

ًِّا َياِبًسا؟ َأُتْرِعُب َٕ٘عُدوِّا َلَؾ؟  ـَ ِحَباَي، َٕٙوَرَقًة ُمْنَدَفَعًة، َوُتَطاِرُد َق أَلنََّؾ َنَتْبَت َعَليَّ ُأُمورًا ُمرًَّة، َوَورَّْثَتِني آثَا
َت. ٕٚ ًْ ََ َمَساِلِني، َوَعَلى ُأُحوِؿ ِرْجَليَّ َنَب ٍس َيْبَلى، َوَأَنا َنُمَتسَ َٕٛفَجَعْلَت ِرْجَليَّ ِفي اْلِمْقَطَرِة، َواَلَ ْظَت َجِمي وّْ

.   "َنَثْوٍب َأَنَلُو اْلُعثُّ
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 أما الحؽ، بحسب ليس ولكف يدينونه فأصحابه يعاقب. بسبب ا والتي خطايا  له يكشؼ أف اهلل مف يطمب أيوب انا 

 بسبب إالّ  إنساف عف و  ه يح ب ال واهلل .وجيؾ ت جب لماذا عنه= اهلل إبتعاد مف بمرارة ويشكو بالحؽ. فيديف اهلل

 حمؿ والمسي  اهلل. يخاصـ أف ال اهلل ب ا أغضب التي خطيته عف يبحث أف عميه ب ذا إنساف شعر ف ذا طية.الخ

 ورقة أترعب شئ. ال أنا قائبلً  اهلل أماـ أيوب ويتضع تركتنيا. لماذا إل ي اإل ي عنا اإلل ي الاضب اذا حتي

 لـ ولما .مرة أموراً  عليَّ  نتبت ألنؾ عميه قسا اهلل أف يعتفد أيوب ولكف اهلل. أماـ الكامؿ بالع ز إعتراؼ اذا =مندفعة
 أثاـ وورثتني صاير واو إرتكب ا خطايا عمي يعاقبه اهلل أف تصور المرار، اذا تستحؽ خطايا حاضر  في أيوب ي د

اانة وتش ير تعذيب أداة والمفطرة المقطرة في رجليَّ  جعلت ضد = اهلل عفوبة قسوة ويصور .حباي  فالمت ـ وا 

 كؿ تتبعت يارب أنت أي =مسالني جميَ وال ظت المارة. به لي زأ به ويش روف الناس أماـ وقدميه يديه مف بطونهير 

 ال حتي سيد  عبلمة به خمخاؿ العبيد يمبسوف الفديـ في كانوا =نبًت رجلي أحوؿ علي عمي ا. تؤدبني لكي زلة
 مف وال لي داا( اهلل ينبش )التي الفديمة خطايا  مف ال رب يستطيع فبل يتابعه اهلل أف يشتكي أيوب وانا ي رب،

 وأنا قدامه. إنساف ثبت لما إنساف خطايا عمي ينبش كاف إف اهلل أف والصحي  عميه. المفروضة اهلل عفوبات

.فساد إلي فساد مف يسير =العث أنلو نثوب الثفيمة. اهلل يد تحت الفناء نحو أسير =يبلي نمتسوس
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 عودة للجدوؿ اإلح اح الرابَ عًر

 
 نفسه ومنا اة اهلل، مع التحدث في انا أيوب يستمر

 
ْبَعاُف َتَعًبا. »ٔ "-(:ٙ-ٔ) األيات ًَ ـُ َوَيْبَرُح َنالظّْؿّْ َٕاإِلْنَساُف َمْوُلوُد اْلَمْرَأِة، َقِليُؿ اأَليَّاـِ َو َـّ َيْنَ ِس َيْ ُرُج َنالزَّْىِر ُث

يَّاَي َأْ َضْرَت ِإَلى اْلُمَ اَنَمِة َمَعَؾ. ٖ. َواَل َيِقؼُ  َمْف ُيْ ِرُج الطَّاِىَر ِمَف النَِّجِس؟ َٗفَعَلى ِمْثِؿ ىَذا َ دَّْقَت َعْيَنْيَؾ، َواِ 
ُيرِِه ِعْنَدَؾ، َوَقْد َعيَّْنَت َأَجَلُو َفبَل َيَتجَ ٘اَل َأَ ٌد!  ًْ َفَأْقِحْر َعْنُو ِلَيْسَتِريْح، ٙاَوُزُه، ِإْف َناَنْت َأيَّاُمُو َمْ ُدوَدًة، َوَعَدُد َأ

  "ِإَلى َأْف ُيَسرَّ َناأَلِجيِر ِباْنِتَياِء َيْوِمِو.

 حياة فمه اهلل مف ولد الذي أما يموت. ثـ قميمة لفترة األرض عمي يتألـ ضعيؼ فاإلنساف =األياـ قليؿ . . اإلنساف. 

 فحياتنا السماء في أما بالسنيف. وليس باألياـ يفيس ا قصيرة ةالحيا فؤلف األياـ قميؿ قوله والحظ .4ٖٔٔ يو أبدية.

 يذبؿ ما سريعاً  ثـ كزارة اإلنساف يولد البشرية، الحياة طبيعة اي اذ  =ين سـ ثـ نالزىر ي رج أالـ. وببل أبدية

 اؿ =عينيؾ  دقت ىذا مثؿ فعلي أثرًا. وراء  يترؾ وال بسرعة، يسير الظؿ =نالظؿ ويبرح يفطع(. )ينحسـ=

 إمرأة مف يولد اإلنساف كاف إف =أ د ال النجس. مف الطاىر ي رج مف معؾ. لممحاكمة التافه اإلنساف أنا تحضرني

 األصمية الخطية نرث أننا معني واذا أميا ولدتني ابالخطايا ن سة خاطئة أـ مف طاار يولد أف يمكف ف ؿ خاطئة

  سداً  فكو   الفدس الروح ال ديد الع د فى لكف} .... طااراً  اً مولود ي عؿ أف يمكنه حدأ وال األوليف(. أبوينا )خطية

 الكنيسة اي طاارة أـ مف طااريف ونولد .خطايانا ليحمؿ خطية صار الذي المسي   سد العذراء، بطف في طااراً 

 عمي تحاسبني فبل طبيعتي ضعؼ تعرؼ أنت يارب انا، أيوب كبلـ معني ولكف . {بالمعمودية الفدس الروح ومف

 أياـ أف يعرؼ واهلل البشر. كؿ أعمار حدد اهلل =م دودة أيامو نانت إف .بطبيعتي خاطئ فأنا الشكؿ، ب ذا طايايخ

 =عنو فأقحر مثمي. باراً  كاف لو خاصة عذاب في الفميمة أيامه اإلنساف يفضي بأف يارب تسم  ف ؿ قميمة، اإلنساف
 إلي أنفاسه يمتفط أف الضعيؼ اإلنساف ل ذا إسم  مثمي. ضعيؼ شخص تعذيب عف نظرؾ وحوؿ األالـ. اذ  أرفع

 في ر اء مف شعاع نبلحظ وانا أموت. أف قبؿ األنفاس إللتفاط فرصة إمنحني أي =يومو بإنتياء ناألجير يسر أف

  أ رته. عمي يحصؿ يومه ينت ي أف بعد األ ير، كيوـ انا اإلنساف حياة يصور ف و الموت بعد سماوي أ ر
 

ـُ َ رَاِعيُبَيا. »ٚ "-(:٘ٔ-ٚ) األيات ًََّجَرِة َرَجاًء. ِإْف ُقِطَعْت ُتْ ِلْؼ َأْيًضا َواَل ُتْعَد أَلفَّ ِلل
ـَ ِفي اأَلْرِض ٛ َوَلْو َقُد

َيُموُت َوَيْبَلى. َأمَّا الرَُّجُؿ فَ َٓٔفِمْف رَاِئَ ِة اْلَماِء تُْفِرُخ َوُتْنِبُت ُفُروًعا َناْلِغْرِس. َٜأْحُلَيا، َوَماَت ِفي التُّرَاِب ِجْذُعَيا، 
وَح، َفَأْيَف ُىَو؟  ـُ الرُّ اإِلْنَساُف ُيْسِل

ٔٔ ، ًَُؼ َوَيِجؼُّ َُ َواَل َٕٔقْد َتْنَفُد اْلِمَياُه ِمَف اْلَبْ َرِة، َوالنَّْيُر َيْن َواإِلْنَساُف َيْضَطِج
.َيُقوـُ. اَل َيْسَتْيِقُظوَف َ تَّى اَل َتْبَقى السََّماَواُت، َواَل َيْنَتِبُيو ـْ َف ِمْف َنْوِمِي

َلْيَتَؾ ُتواِريِني ِفي اْلَياِوَيِة، َوُتْ ِفيِني »ٖٔ 
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ِإْف َماَت َرُجٌؿ َأَفَيْ َيا؟ ُنؿَّ َأيَّاـِ ِجَياِدي َأْحِبُر ِإَلى َأْف َيْأِتَي ِٗٔإَلى َأْف َيْنَحِرَؼ َغَضُبَؾ، َوُتَعيُّْف ِلي َأَجبًل َفَتْذُنَرِني. 
تَاُؽ ِإَلى َعَمِؿ َيِدَؾ. َتْدُعو َفَأنَ َ٘ٔبَدِلي.  ًْ   "ا ُأِجيُبَؾ. َت
 مػف ) ػزء قطعػت أف فحتػي أمػؿ، ل ػا الشػ رة أف يفػوؿ انػا وأيػوب الفػدماء. عنػد واضحة غير الموت بعد الفيامة فكرة

 سػيكوف والشػ رة األغصػاف. اػي الخراعيػب = راعيبيا ُتعدـ وال صايرة. أغصاناً  ثانية تنبت =أيضا ت لؼ  سم ا(

 األرض فػػي قػُدـ ولػو وماتػت= ذبمػػت الشػ رة أف بػدا وم مػا األرض. فػي المو ػود ال ػػذع مػف نابتػة أغصػاف ثانيػة ل ػا

 الماء إنفطاع او فالموت =تفرخ الماء رائ ة فمف  ديدة. أغصاف خروج في ر اء فم ا عمراا. كاف وم ما =أحليا

 الشػ رة. بعكػس أخػري عػودة فػي لػه اءر ػ وال تػراب إلي  سد  ويتحوؿ يموت =ويبلي فيموت الرجؿ أما .الش رة عف

. تاير المسي  بعد ولكف  إبػف المسػي  اػو من ػا غصػف نبػت ولكػف داود عائمػة شػ رة اػي قطعػت شػ رة ف ناؾ المف ـو

 خػرج حتػي بػالموت، قطعػت التػي األصػمية الشػ رة كانػت التػي البشػرية، لكػؿ حػدث لمػا رمز واذا (4ٔٔٔ شإ) داود.

 اذا كاف لئلنساف؟ الحياة عادت وكيؼ (.ٜ) آية بالماء أيوب؟ لش رة الحياة ادتع وكيؼ ثانية. ليحيي ا غصف من ا

 المائتػة الشػ رة أحيػا الػذي المػاء رمػز  الفػدس والػروح المسػي ، دـ ب سػتحفاؽ الكنيسػة عمي إنسكب الذي الفدس بالروح

 الميػت( )ال سػد البػذرة أنػهب اآلف المػوت الرسػوؿ بػولس وشػرح .التػراب فػي ومات أحليا األرض في قُدـ التػي الفديمة

 تنفػػذ قػػد فيػػه. التػػى المسػػي  حيػػاة بسػػبب واػػذا (ٖٛ-4ٖٔ٘٘ كػػؤ) شػػ رة انػػاؾ تكػػوف حتػػي التػػراب فػػي توضػػع التػػي

 تطفو التي بالميا  اإلنساف حياة أيوب يشبه وانا األرض. عف المنخفص الماء مستنفع اي البحرة =الب رة مف المياه

 ينًػؼ النيػر . . انػا. والن ػر يقـو وال يضطجَ اإلنساف اكذا ثانية. التراب ويبتمع ا ت ؼ ما سرعاف األرض، فوؽ

 ال  تػي يسػتيقظوف ال (ٕٔ) واآليػة (.4ٙ٘ٔ )أي غػدير وأسػما  سػبؽ مػا ولكنػه النيػؿ كن ػر كبير ن ر ليس =ويجؼ
 بػبل ائين  موت او أي .السموات تزوؿ أف إلي ييب فبل يضجَ اإلنساف اليسوعية التر مة حسب =السموات تبقي

 أمػؿ بػبل ن ايػة اػو المػوت أف قصػد  فيكػوف تػزوؿ ال السػموات أيػوب رأى )فى السموات زالت لو حتي ر وع، في أمؿ

 عػذاب مػف الفبػر فػي مخبػأ يطمػب اػو =الياويػة تػواريني ليتػؾ المػوت= يطمب أيوب ذلؾ بعد وعاد .أخرى( حياة فى

 لؤلبػػرار أول مػػا ك اويػػة، مكػػانيف وانػػاؾ األمػػوات. لػػه بيػػذا الػػذي المكػػاف األقػػدميف نظػػر فػػي تعنػػي وال اويػػة آالمػػه.

 وت فيني ااويت ـ. في األبرار بيف أو اهلل وبيف بين ـ صمة ال ب ـ الخاصة ال اوية في األشرار ولكف لؤلشرار وثاني ما

  ( يػةال او  فػي روحػه يحفػظ لكػف يميتػه اهلل فأ انػا يػوبأ ففكػر ، متضػاربة األفكار زالت )ما =غضبو ينحرؼ اف إلي
 ينصرؼ حتي يميته بأف غضبه يكمؿ أف منه يطمب وانا الـ،األ اذ  كؿ عميه  مب غضبه في اهلل أف يتصور أيوب

 الفبػور فػي الفديسػيف أ سػاد فو ػود غضػب. ف نػاؾ نمػوت وطالما يبطؿ عدو آخر او الموت أف نعمـ ونحف غضبه.

 ولكػف الخطيػة، نتػائج لػبعض خاضعيف يبفوف وانالؾ ،بالطبيعة له أبناء كانوا الذي الاضب مف بفية انالؾ أف معنا 

 فػي نوح ذكر كما =فتذنرني أجبلً  لي وتعيف ويبطؿ. عدو آخر ينت ي حيف اهلل، غضب كؿ ينت ي ال سد يفوـ عندما

 فػي ثانيػة إشػراقة ن ػد وانػا  ديػد عػالـ إلعػداد فيػه حفظه بؿ الفديـ، العالـ إلابلؾ ففط ليس فيه، اهلل خبأ  الذي الفمؾ

 فنػػاء عػػف كبلمػػه فػػي عبػػر إذا ]أيػػوب خطايػػا  عمػػي عاقبػػه أف بعػػد أيػػوب اهلل يػػذكر في ػػا المػػوت بعػػد بحيػػاة أيػػوب إيمػػاف

ف معموماتػػه، فػػي محػػدود اػػو الػػذي أيػػوب اإلنسػػاف بمسػػاف متكممػػاً  يكػػوف المػػوت بعػػد اإلنسػػاف  في ػػا ن ػػد بػػأقواؿ نطػػؽ وا 

 فيػري الفديـ، الع د ظممات في يشرؽ كنور كمماته لتكوف لسانه عمي ينطؽ الذي او الفدس الروح يكوف الفيامة ر اء
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 الفريسػييف ف ػـ مػا وأمثال ػا الكممػات اػذ  ولػوال المػوت. بعػد حياة في ر اء اناؾ بأف يعزي ـ ضوء مف بصيصاً  الناس

 . الفديـ الع د فى الفكرة وضوح لعدـ الموت عف المتضاربة األفكار الحظ ولكف قيامة[ اناؾ أف
 لكنػه مػات. أف بعػد قػاـ ر ػؿ حياتػه فػي يػري لػـ فػأيوب الف ػـ، عميه إلتبس عفؿ مف تساؤؿ اذا = ياأفي رجؿ مات إف

 اػػو =بػدلي يػػأتي أف إلػػي أحػبر جيػػادي أيػاـ نػػؿ كيػؼ. يف ػػـ ال واػو ذلػؾ فػػي ر ػاء انػاؾ أف اهلل مػػف ب يحػاء يشػعر

 حػاؿ مػف حػالي يتبدؿ = بدلى يأتى أف إلي أصبر لكنت اذا ثبت لو يفوؿ انا واو أفيحيا، ر ؿ مات إف مثبلً  تساءؿ

 امػف قػائبلً  السػؤاؿ اػذا أ ػاب والمسػي  ذلػؾ. بعػد أ ػد  أف أنتظػر الػذي الم ػد حػاؿ إلػي فاآل منػه أعػاني الػذي الشفاء

 الم ـأ إحتماؿ عمي الفديسيف يدفع الذي او فاآل بالفيامة الراسل اإليماف واذا 4ٕٔٔ٘ يو فسيحيا مات ولو بي آمف

 انػاؾ بػأف بػه أشػعر مػا اػؿ التسػاؤؿ؟ مرحمة في فكاف أيوب أما بصبر. عذابات ـ إحتماؿ عمي ءالش دا ويدفع بصبر

 أيػوب وصػؿ وحيف أصبر. سوؼ فبالتأكيد حفيفة كاف إذا خياؿ؟و أـ حفيفة الشعور اذا اؿ الموت، بعد لحالي تبديؿ

 أو بػألـ سػمحت إذا إليػه، تأخػذني مكػاف أي إلػي أ يبؾ فأنا حالي ستبدؿ كنت إف =أجيبؾ فأنا تدعو بفرح صرخ ل ذا

 توصػؿ ولفػد أ يبػؾ. أف مسػتعد فأنػا مػوت أو بػألـ سػمحت إذا إليه، تأخذنى مكاف أى إلى أ يبؾ أف مستعد فأنا موت

شتياقه اهلل محبة عف يكممه داخمه في بصوت شعر أف بعد ل ذا أيوب  تضػارب ولنبلحظ يدؾ عمؿ إلي تًتاؽ له= وا 

 إليػه، إشػتياؽ فػى اهلل وأف أبويػة معزيػة مشػاعر يعطيػه كػاف بػؿ ضػيفته فػي يتركػه لػـ فػاهلل أيوب، نفس داخؿ المشاعر

 يريػد اهلل كػاف مرة مف وكـ وتخميه. اهلل قسوة له وُيصور متبلحفة بضربات أيوب يصيب إبميس كاف أخرى ناحية ومف

 فنخاصػػمه، مصػائبنا سػػبب اهلل أف عمػي إصػػرارنا بسػبب نػرفض ونحػػف ضػيفتنا فػػي األبويػة محبتػػه بمشػاعر يامرنػا أف

  ضيفنا. أثناء تعزياته مف أنفسنا فنحـر
 

َمْعِحَيِتي َمْ ُتوـٌ َعَلْيَيا ِفي َٚٔأمَّا اآلَف َفُتْ ِحي َ َطَواِتي، َأاَل ُتَ اِفُظ َعَلى َ ِطيَِّتي! ٙٔ "-(:ٕٕ-ٙٔ) األيات
ْ َر ُيَزْ َزُح ِمْف َمَناِنِو. ِإفَّ اْلَجَبَؿ السَّ »ٛٔ ُحرٍَّة، َوُتَلفُّْؽ َعَليَّ َفْوَؽ ِإْثِمي. اْلِ َجاَرُة َتْبِليَيا اْلِمَياُه ٜٔاِقَط َيْنَتِثُر، َوالحَّ

َتَتَجبَُّر َعَلْيِو َأَبًدا َفَيْذَىُب. ُتَغيُّْر َوْجَيُو َوَتْطُرُدُه. َٕٓوَتْجُرُؼ ُسُيوُلَيا ُترَاَب اأَلْرِض، َوَنذِلَؾ َأْنَت ُتِبيُد َرَجاَء اإِلْنَساِف. 
ٕٔ . ـْ ـُ ِبِي ـُ، َأْو َيْحِغُروَف َواَل َيْفَي ُيْنَرـُ َبُنوُه َواَل َيْعَل

َُ َلْ ُمُو َوَعَلى َذاِتَيا َتُنوُح َنْفُسوُ ٕٕ   "«.ِإنََّما َعَلى َذاِتِو َيَتَوجَّ
 يكرر وعاد إبميس، لصوت إست اب ولؤلسؼ ضيفته في منا واحد كؿ مثؿ متضاربة كانت أيوب مشاعر أف قمنا

 يدعو شئ او ثانية. ويصرخ يتألـ وعاد يسمعه، بدأ قد كاف الذي التعزية صوت خسر وب ذا ثانية. اهلل مف ويالشك

 فاآل أما ثانية. اهلل عمي التذمر لصوت يست يب ثـ له اهلل إشتياؽ مشاعر المشاعر، ب ذ  يحيطه كاف اهلل أف لؤلسؼ
 بسبب ا. تعاقبنى خطية لي ت د عمؾل لى خطوة كؿ تتتبع رب يا أنت = طواتي فت حي

 أنت =حرة في علييا م تـو معحيتي . واإلن ميزية( اليسوعية )التر مة خطاياي ترصد = طيتي علي ت افظ أال

. ضد اإلت اـ دليؿ يحفظ كا صرة، في ووضعت ا والحالية السابفة خطاياي حفظت  =إثمي فوؽ عليَّ  ؽفّْ لَ وتُ  الم ـر
 بؿ أبداً  تافر أف تفبؿ ال أنؾ والمعني خطية. تضيع ال حتي عمي ا طتَخي   صرة في خطاياي وضعت أف بعد أي

 يعاقب أف يمكف خطايا له بأف إعترؼ حيف انا أيوب فعؿ وحسناً  شئ. كؿ عمي وتحاسبني خطية كؿ عمي تعاقب
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 يعاقبنا، اهلل أف يعرؼ لـ واو يافر أف رافضاً  خطية لكؿ مترصداً  قاسياً  حسبه إذ اهلل صبلح إلي أساء ولكنه عمي ا،

  ففط. والتنفية لمتأديب ف و ضدنا به يسم  ما وأما المسي ، عمي لتفع كم ا العفوبة وحفظ نستحؽ مما بأقؿ عاقب، إف
 مع لمصداـ األمر يصؿ وقد شئ يوقفه ال والتذمر الشكوي اإلنساف بدأ ف ذا .ٜٔ ،ٛٔ لآلية أيوب غضب قمة وتصؿ

 أبداً  عليو تتجبر . . اإلنساف. رجاء تبيد أنتا اهلل عف الفسوة منت ي يف كبلـ انا قاؿ فأيوب انا. حدث كما اهلل

 ينظر انا او .األرض تراب تجرؼ سيوؿ غضبه كاف لو كما اإلنساف ر اء يبيد قسوته في اهلل وأف . . فيذىب.

 . تي.صح أوالدي/ )ثروتي/ ر ائي كؿ أضاع اهلل غضب أف وقاؿ نظر ( )في اهلل غضب نتي ة ذابت التي لثروته
 ميا  لكانت صخراً  كنت ولو إحتممت، لما  ببلً  كنت فمو رحمة. ببل بت بر  عممه ما عمؿ واهلل لي(. كاف ما كؿ .

 يتفتت كما أي =ينتثر الساقط الجبؿ إف . . مكانه. عف ويتزحزح يبمي الصخر اذا  عمت قد أصابتني التي الـاأل

 يفؼ شئ فبل . السيوؿ مف ال بؿ تفتت كما فتتنى الفاسى غضبؾ لي. حدث ما اكذا الح ر، ويبمي الساقط ال بؿ

 . ال باؿ حتى أمام ا ت رؼ التى كالسيوؿ او الذى رب يا غضبؾ  بروت أماـ
 تطرد  ثـ مصائبه(. نتائج مف يعرفو  لـ أصحابه )حتي و  ي فايرت يارب عمي   غضبت لفد =وتطرده وجيو تغير

 يمحؽ الذي األلـ شدة مف يتوجَ ذاتو علي إنما بيـ. يفيـ وال يحغروف أو علـي وال بنوه ينـر ن ائيًا. العالـ اذا مف

 غمه، بسبب يفرح لف بنيه أحد أكـر ف ف ألمه، سوي حوله بشئ ينشاؿ وال يتو ع، عميه اهلل ياضب الذي باإلنساف

ف .التشبع حد إلي وصؿ فامه ماتـ، او مما بأكثر ياتـ فمف بنيه أحد أااف وا 
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 عودة للجدوؿ عًر اإلح اح ال امس

 
 إنت ػػي أف وبعػػد شػديدة. بصػػعوبة إال عن ػا يتنػػازؿ وال ب ػا، يتمسػػؾ ولػػذلؾ بأرائػه، منػػا كػؿ يع ػػب أف طبيعػي ألمػػر أنػه

 كبلمػه أف إعتبػر أنػه والع يػب أصػعب. بصػورة عميػه ف ن ػاؿ منطفػه، رفػض أيػوب أف أليفػاز تصػور كبلمه مف أيوب

 كبلمػػاً  أليفػػاز لػػه فميو ػػه التعزيػػة، لكػػبلـ بيسػػت  لػػـ أيػػوب داـ ومػػا تعزيػػة، ـوكػػبل بػػالرفؽ كبلمػػاً  كػػاف األولػػي ةالمػػر  فػػي

 ال  ػوـ يكيػؿ أليفػاز انػا ن ػد المتألميف الناس تعزية اهلل خداـ عمؿ أف أي شعبيا عزوا اعزوا اهلل يفوؿ وبينما شديدًا.

 نسب ف و خطأ، أيوب عمي تطبيفه ولكف كثيراً  منه اإلستفادة يمكف حكيـ كبلـ أليفاز كبلـ وفي المسكيف. أيوب عمي

  الفرصة. ضياع قبؿ بالتوبة يطالبه وكالعادة حؽ. و ه دوف شروراً  إليه
 

ـَ ُيِجيُب َعْف َمْعِرَفٍة َباِطَلٍة، َوَيْمؤلُ »َٕفَأَجاَب َأِليَفاُز التَّْيَماِنيُّ َوَقاَؿ: ٔ "-(:ٙ-ٔ) األيات َبْطَنُو ِمْف ِريٍح  أََلَعؿَّ اْلَ ِني
ْرِقيٍَّة،  َُ ِبَيا؟ ًَٖ َأمَّا َأْنَت َفُتَناِفي اْلَمَ اَفَة، َوُتَناِقُض التَّْقَوى َلَدى اهلِل. َٗفَيْ َتجَّ ِبَنبَلـٍ اَل ُيِفيُد، َوِبَأَ اِديَث اَل َيْنَتِف

َُ ِإْثَمَؾ، َوَتْ تَاُر ِلَساَف اْلُمْ تَاِليَف. ٘ َيَداِف َعَلْيَؾ.إِٙ أَلفَّ َفَمَؾ ُيِذي ًْ ًََفتَاَؾ َت   افَّ َفَمَؾ َيْسَتْذِنُبَؾ، اَل َأَنا، َو
 أسئمتنا عمي ي يب حكيـ إنساف أف تتصور اؿ فعبًل، حكيماً  كنت إذا أي =باطلة معرفة عف يجيب ال نيـ لعؿأ

 أيوب يفوله ما فكؿ همع إختمؼ طالما أيوب أف تصور كبريائه في وأليفاز  وفاء، باطمة وأفكار  السميـ، ومنطفنا

  ديدة إاانة اذ  =ًرقية ريح مف بطنو ويمؤل ل ا. مثيؿ ال حكمته أف يظف فأليفاز عند ، تاف ة حكمة عف صادر

 تضر  داً  ساخنة ري  الشرقية فالري  مضرة اي بؿ )الري ( كال واء قيمة ببل فارغة كمماته أف معنااا أليوب

 مخافة لعدـ يدعو أيوب أف معنا  أليوب إت اـ واذا =اهلل لدي التقوي قضوتنا الم افة. فتنافي أنت أما بالزروع.

 المخربيف خياـ وأف سعيدة أياماً  يري الشرير أف أيوب قوؿ مف اذا تصور أليفاز يكوف وقد التفوي. عف ولئلمتناع اهلل

 عمي ش د قد أيوب يكوف وب ذا الشر. عف الناس يمنع شئ ال أنه قصد أيوب أف ف ـ أليفاز أف ويمكف مستريحة،

 أليفاز إت ـ بؿ اهلل. ضد السابؽ الصعب أيوب كبلـ مف اذا أليفاز ف ـ وربما .إثمؾ يذيَ فمؾ ألف =شرير بأنه نفسه

 لـ أليفاز ولكف إثمًا. ممموء قمبه ولكف هلل يش د كبلمه بعض في ف و =الم تاليف لساف إ تار غشاش بأنه أيوب
  اهلل. مىع متذمرة بكممات بشفتيه طَفر   حتي بأيو  أثاروا وزميبل  او بأنه يعترؼ

 
ـْ ُأْبِدْئَت َقْبَؿ التّْبَلِؿ؟ »ٚ "-(:ٔٔ-ٚ) األيات َؿ النَّاِس َأ ْرَت َأوَّ َىْؿ َتَنحَّتَّ ِفي َمْجِلِس اهلِل، َأْو َقَحْرَت َٛأُحوّْ

ـُ َوَلْيَس ُىَو ِعْنَدَنا؟ َماَذا َتْعِرُفُو َواَل َنْعِرُفُو َنْ ُف؟ َومَ ٜاْلِ ْنَمَة َعَلى َنْفِسَؾ؟  اَذا َتْفَي
َيُب، َأْنَبُر ٓٔ ًْ ًَّْيُخ َواأَل ِعْنَدَنا ال

ـُ َمَعَؾ ِبالرّْْفِؽ؟َٔٔأيَّاًما ِمْف َأِبيَؾ.    " َأَقِليَلٌة ِعْنَدَؾ َتْعِزَياُت اهلِل، َواْلَنبَل
 أف تصور ف و تفسير ، أساء بؿ يوبأ ضد ح ة الكبلـ اذا أليفاز ف تخذ (ٖ 4ٕٔ) "مثمكـ ف ـ لي " وقاؿ أيوب سبؽ

  بفسوة. عميه فرد إنساف أي مف أحكـ بأنه عييد   أيوب
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 أو آدـ او أيوب يا أنت ف ؿ إل ية حكمة له كاف المخموقات أوؿ آدـ بأف لمفدماء رأي اناؾ =الناس أوؿ رتأُحوّْ 

 مف أوؿ أيوب يا أنت ف ؿ حكمته، زادت اإلنساف عمر زاد فكمما السف مف تزيد الحكمة أف تي،كاآل اذا يف ـ أو مثمه،

  الناس. أحكـ فصرت اهلل خمفه
 وفي األرض. عمي شئ أقدـ اي بؿ بكثير، عمراً  آدـ مف أقدـ فالتبلؿ تزيد السخرية حتي =التبلؿ قبؿ أبدئت أـ

  مسم تدخؿ ألنؾ را عة أيوب يا ب ا تتبااي التي حكمتؾ ربما أي =اهلل مجلس في تنحت اؿ يفوؿ أشد سخرية

 حكمة لنا فنحف منا حكمة أكثر نفسؾ تظف ال =واألًيب الًيخ عندنا نحف. نعرف ا ال حكمة اناؾ مف وتتعمـ اهلل

 تعزيات عندؾ أقليلة حكمة. أكثر أنؾ أنت تدعي فكيؼ أبيؾ مف أياماً  أنبر اـ بؿ حكماء، شيوخ فعندنا منؾ أكثر

 كبلمه أف أليفاز وتصور =بالرفؽ معؾ والنبلـ لسانه. عمي اهلل أرسمه معزي كبلـ السابؽ كبلمه أف تصور او =اهلل

  بالرفؽ. كاف السابؽ المعزي
 

َ تَّى َتُردَّ َعَلى اهلِل َوُتْ ِرَج ِمْف ِفيَؾ َأْقَوااًل؟ ِٖٔلَماَذا َيْأُ ُذَؾ َقْلُبَؾ؟ َوِلَماَذا َتْ َتِلُج َعْيَناَؾ »ٕٔ "-(:ٙٔ-ٕٔ) األيات
َر؟ َمْف ُىَو اإِلْنَساُف َ تَّ ٗٔ ، َوالسََّماَواُت َغْيُر َطاِىَرٍة ٘ٔى َيْزُنو، َأْو َمْوُلوُد اْلَمْرَأِة َ تَّى َيتََبرَّ ـْ ُىَوَذا ِقدّْيُسوُه اَل َيْأَتِمُنُي

ـَ َناْلَماِء!ِٙٔبَعْيَنْيِو،  ْث ًَّاِرُب اإِل   "َفِباْلَ ِريّْ َمْنُروٌه َوَفاِسٌد اإِلْنَساُف ال
 ولماذا وبأرائؾ. بنفسؾ مع ب أنت لماذا = واإلن ميزية( اليسوعية حسب قمبؾ يست ويؾ )لماذا =قلبؾ يأ ذؾ لماذا

 أنؾ أو به مفتنع غير كأنؾ تسمعه الذي بالكبلـ تبالي ال لماذا أي عيناؾ تامز شئ أي عمي أي =عيناؾ ت تلج

 إعتبر أليفاز واإلن ميزية(. اليسوعية بحسب روحؾ اهلل عمي ي يج )حتي =اهلل علي ترد  تي إليه. تنتبه أف مف أرفع

   اهلل يتحدي أف مف أحفر كاف، م ما اإلنساف أف له يبيف ثـ عميه. واياج هلل تحد او سابفاً  أيوب قاله الذي الكبلـ

 . )اإلن ميزية( طااراً  أو نفياً  يكوف أي يزكو =يزنو  تي اإلنساف ىو مف
 مبلئكته يأتمف ال واهلل  ديدة، وحكمة  ديدة بفوة يمداـ فأ دوف خدمة عمي يأتمن ـ ال أي =يأتمنيـ ال قديسوه ىوذا

 في طاارة بدت م ما =بعينيو طاىرة غير والسموات ينفذون ا. محددة أوامر يعطي ـ او بؿ العالـ، شئوف إدارة عمي

  اذ لكف .اإلنساف وفاسد منروه فبال ري يفاس ال بما البشر مف أط ر فالسموات نسبي، الموضوع أف أي أعيننا.
 في إنساف كاف لو كما الخطية يشرب أف اإلنساف فساد ومف طاارة. غير تكوف الفدوس باهلل قورنت إذا السموات

 مف الممموء أما ضمير . مف تبكيت أى دوف اإلثـ يصنع أى .نالماء اإلثـ الًارب مثمج= ماء كوب و د عطش

 . النبى لداود التوبة مزامير ورا ع خطيته عمى والندـ البكاء لدر ة الروح يبكته أخطأ إف ف و الفدس الروح
 

َْ ِلي َفُأَ دَّْث ِبَما رََأْيُتُو، »ٚٔ "-(:ٖ٘-ٚٔ) األيات ـْ ُٛٔأوِ ي ِإَلْيَؾ، اْسَم ـْ َفَل َما َأْ َبَر ِبِو ُ َنَماُء َعْف آَباِئِي
ـْ َيْعُبْر بَ َٜٔيْنُتُموُه.  ـْ ُأْعِطَيِت اأَلْرُض، َوَل ـْ َوْ َدُى ـْ َغِريٌب. الَِّذيَف َلُي ْيَنُي

يُر ُىَو َيَتَلوَّى ُنؿَّ َأيَّاِمِو، َوُنؿَّ َعَدِد ٕٓ ًّْرّْ ال
اَل َيْأُمُؿ الرُُّجوَع ِمَف َٕٕحْوُت ُرُعوٍب ِفي ُأُذَنْيِو. ِفي َساَعِة َسبَلـٍ َيْأِتيِو اْلُمَ رُّْب. ٕٔالسِّْنيَف اْلَمْعُدوَدِة ِلْلَعاِتي. 

ـُ َأفَّ َيْوـَ الظُّْلَمِة ُمَييٌَّأ َبْيَف َيَدْيِو. ِٖٕللسَّْيِؼ.  الظُّْلَمِة، َوُىَو ُمْرَتَقبٌ  تَاِئٌو ُىَو أَلْجِؿ اْلُ ْبِز َ ْيُثَما َيِجُدُه، َوَيْعَل
ْيُؽ. َيَتَجبَّرَاِف َعَلْيِو َنَمِلٍؾ ُمْسَتِعدٍّ ِلْلَوَغى. ٕٗ رُّ َوالضَّ ، َوَعَلى اْلَقِديِر َتَجبََّر أَلنَُّو َمدَّ َعَلى اهلِل َيَدهُ ُٕ٘يْرِىُبُو الضُّ
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ًَْ ًما َعَلى ِنْلَيَتْيِو، َٕٚعاِدًيا َعَلْيِو، ُمَتَحلُّْب اْلُعُنِؽ ِبَأْوَقاِؼ َمَجانِّْو ُمَعبََّأًة. ٕٙ أَلنَُّو َقْد َنَسا َوْجَيُو َسْمًنا، َوَربَّى 
اَل َيْسَتْغِني، َواَل َتْثُبُت َثْرَوُتُو، َواَل َيْمَتدُّ ِفي َٜٕأْف َتِحيَر ُرَجًما. َفَيْسُنُف ُمُدًنا َ ِرَبًة، ُبُيوتًا َغْيَر َمْسُنوَنٍة َعِتيَدًة ٕٛ

اَل َتُزوُؿ َعْنُو الظُّْلَمُة. َ رَاِعيُبُو ُتَيبُّْسَيا السُُّموـُ، َوِبَنْفَ ِة َفِمِو َيُزوُؿ. ٖٓاأَلْرِض ُمْقَتَناُه. 
اَل َيتَِّنْؿ َعَلى السُّوِء. ٖٔ

. أَلفَّ  . ٕٖالسُّوَء َيُنوُف ُأْجَرَتُو.  َيِضؿُّ ُيَساِقُط َناْلَجْفَنِة ِ ْحِرَمُو، َوَيْنثُُر َٖٖقْبَؿ َيْوِمِو ُيَتَوفَّى، َوَسَعُفُو اَل َيْ َضرُّ
ْيُتوِف َزْىُرُه.  َوِة. َٖٗنالزَّ ًْ ـَ الرَّ اِر َعاِقٌر، َوالنَّاُر تَْأُنُؿ ِ َيا أَلفَّ َجَماَعَة اْلُفجَّ

قَ ٖ٘ ًَ ًََأ َ ِبَؿ  اَوًة َوَوَلَد ِإْثًما، َوَبْطُنُو َأْن
ًِّا   "«.ِغ

 شرير. بالتأكيد ف و بؤس حالة في فاآل أيوب ألف ثـ ومف بؤساء يكونوا أف البد األشرار أف انا أليفاز كبلـ ممخص 

 خبرته عمي مبني أليفاز كبلـ أف والمعني . نماء بو أ بر ما رأيتو. بما فأ دث إسمَ لؾ أبيف إني =إليؾ أو ي

 أخذ الذيف الش ود أف أي =األرض أعطيت و دىـ ليـ الذيف به. أخبروننا =ينتموه فلـ الحكماء. وخبرة الشخصية

 ولـ األرض. يحكموا أف اهلل فأعطااـ السماء محبوبي وكانوا رفيعة، مراكز ل ـ ب ـ، موثوؽ ش ود اـ حكمت ـ من ـ

 والاريب أبرار حكماء اـ أى ، عن ـ مختمؼ أنه ب ا يفصد = غريب يزع  ـ. أو مع ـ ليشترؾ =غريب بينيـ يعبر

 أف ي د انا ألنه ،4ٜٕٗ الشرير ليد مسممة األرض بأف أيوب منطؽ عمي يعترض ضمنياً  أليفاز وانا . الشرير او

 نؿ يتلوي ىو الًرير أليوب.... ب ا يوحي أف أليفاز يريد التي الحكمة اي وما األرض. يحكموف األبرار الحكماء

 والعاتي معدودة. سنيف له إنساف كؿ =للعاتي المعدودة السنيف عدد ونؿ يتموي( الذي أليوب إشارة اذا )في اموأي

 قمبه في سبلـ ال فمف كفاييف سبب ببل ربما =أذنيو في رعوب حوت يتموي. سنينه كؿ اهلل، يتحدي الذي ال بار أي

 فخطايا سفك ا، التي والدماء إرتكب ا التي قساوته بسبب قمؽ وفي رعب في حفاً  يعيش ، اهلل مع سبلمه عف ناشئ

 مف رعب في يكوف رخائه أياـ في حتي بؿ يكراونه. والبشر عميه راضية غير السماء أف يعمـ واو تبلحفه. الشرير

 لمزواؿ. معرض شئ كؿ أف أذنيه، في المرعب الصوت او اذا =الم رب يأتيو سبلـ ساعة في الرخاء= اذا زواؿ

 =للسيؼ مرتقب وىو الظلمة مف الرجوع يأمؿ ال منه= الن اة مف ييأس ف نه وقت أي في الضيؽ هب حؿ ما إذا
 فيه او الذى األليـ الحاؿ اى انا الظلمةو األثيـ. الضمير عف ناشئ اذا اليسوعية(. )التر مة السيؼ ترقب وعينه

 . رعب مف
 واذا ثروته، مف بالرغـ فيه يحيا الذي لم ـ تشير اوربم لمخبز، العوز حتي إلفبلسه تشير ربما =ال بز أجؿ مف تائو

 ويعمؿ يعمؿ أف ي ب هأن له يصور اذا ووامه يومًا. الخبز عمي الحصوؿ عمي الفدرة يففد قد أنه له يصور ال ـ

 واو منه، اإلفبلت يمكنه ال =يديو بيف مييأ الظلمة يـو أف يعلـ ألنه ب طمئناف يحس وال يشبع ال ولكنه ثروته ليزيد

 . له معد
 سبلـ وال لمضمير راحة ال اهلل، سخط نتائج مف واذا النفس وضيؽ الداخمي الضرر أي =والضيؽ الضر يرىبو

ف لمنفس   .تنتظر ( التي   نـ تكوف فماذا داخمه في التي   نـ اذ  كانت )وا 
 اذا عمى يممؾ ممؾك الضيؽ اذا يكوف بؿ متسيداً  يكوف عند  الداخمي الضيؽ =للوغي مستعد نملؾ عليو يتجبراف

 أي عليو عادياً  اهلل= يتحدي الشرير أف اذا كؿ في والسبب سبلمه. وت ـز تحاربه  يوش له الممؾ واذا ،الشرير

 صعباً  وصفاً  العاتي يصؼ انا واو عناد. في أي =العنؽ متحلب عنايته. وأعماؿ وصايا  يفاوـ شخصيًا، اهلل يفاوـ
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 ويظف اهلل يعادي أف قادر أنه يظف لاباوته ف و معبأة مجانو بأوقاؼ . ليو.ع عادياً  اهلل يحارب عنيد محارب كأنه

 سميؾ. غميظ ترس أي معبأ     . نفسه( عف به يدافع )ترس م اف له أف
 خيبلئه فى او أى اهلل، عمى ا ومه فى بحكمة يعبر أنه يتصور أى في  زَ مُ   خريأ تر مات في =متر مةأوقاؼ

 ل ذ  يصؿ اإلنساف ي عؿ وماذا . ب ا يزاو واو حكمة فيه كبلمه وأف اهلل ي ا ـ أف قادر او قوته فى أنه يتصور

 إنحرفوا وعمورة وسدوـ و  ه. والشحـ السمف كسا قد أي =سمناً  وجيو نسا قد لؤلسؼوو الترؼ اإل ابة الدر ة؟

  معه ما وكؿ وعمورة. لسدوـ حدث ما واذا باتة يخرب لمشرير ما كؿ ولكف في ا. عاشوا التي الخيرات كثرة بسبب

 الذي الشرير اذا وصاؼأ ن د سابفا قيؿ ما ضافةب  ولكف خراب. إلي الشرير عند شئ كؿ يحوؿ فاهلل يخرب، بشر 

 مع با نفسه عف ويدافع معاند انه والمعني .ومزينة سميكة م اف وله ، سمنة فيه وو  ه متصمب عنفهاهلل.... يعادي

 . اهلل عف يدافع حكيـ صوت يأ ماعلس رافضا .هلل الخطأ وينسب بارائه
ف حتي =ُرجماً  تحير أف عتيدة . .  ربة. مدناً  فيسنف   الشر. بسبب فستخرب مزدارة بدت وا 

 تيبس ا فروعه أي =السمـو تيبسيا  راعيبو يفشؿ. الخراب اذا مف ال رب حاوؿ م ما =الظلمة عنو تزوؿ ال

،  كؿ ويترؾ الشرير اذا يزوؿ اهلل فـ يأ =فمو وبنف ة رب.فيخ له ما كؿ في إستشري سماً  اناؾ كأف أي السمـو

 تكوفا لمف أعددت ا التي واذ  بالموتا حياته تنت ي قد أي لآلخريف. شئ
 ال أف فعمينا الشرير يةان  اذ  كانت إذا منا، ولكؿ يوبأل أليفاز مف إنساف لكؿ تحذير اذا =السوء علي يتنؿ ال

 فى ستنفعه بالظمـ حصم ا التى أمواله أف المرتشى أو المص يظف فبل خير. يأ إلي بنا ستؤدي شرورنا أف عمي نتكؿ

 . األياـ مف يوـ
 ال وسعفو يتوفي. يومو قبؿ صايرًا= لمموت معرض او بؿ مؤكد. شر الشرير أ رة =أجرتو ينوف السوء ألف

 الحصـر = حرمو نالجفنة يساقط المف وـ وبنفس أيام ا. تكمؿ لف عائمته حتي هأن إلي انا اإلشارة ربما =ي ضر

 لخطايااـ ومثاؿ البموغ. حد إلي يصموف وال حيات ـ ف ر في يموتوف له ومف ذريته والمعني الناضج. غير العنب او

.سيئة فن ايت ـ مرتشيف ف ار أن ـ
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 عودة للجدوؿ اإلح اح السادس عًر

 
! »َٕوَقاَؿ:  َفَأَجاَب َأيُّوبُ ٔ "-(:٘-ٔ) األيات ـْ وَف ُمْتِعُبوَف ُنلُُّن َقْد َسِمْعُت َنِثيرًا ِمْثَؿ ىَذا. ُمَعزُّ

َىْؿ ِمْف ِنَياَيٍة ٖ
ـْ َمَناَف نَ ِٗلَنبَلـٍ َفاِرٍغ؟ َأْو َماَذا ُيَييُّْجَؾ َ تَّى ُتَجاِوَب؟  ، َلْو َناَنْت َأْنُفُسُن ـْ ـَ ِمْثَلُن َُ َأْف َأَتَنلَّ ْفِسي، َأَنا َأْيًضا َأْسَتِطي
 . ـْ ـْ َأْقَوااًل َوُأْنِغَض رَْأِسي ِإَلْيُن َوَأْف َأْسُرَد َعَلْيُن
٘. ـْ َفَتيَّ ُتْمِسُنُن ًَ ـْ ِبَفِمي، َوَتْعِزَيُة  ًَدُّْدُن   "َبْؿ ُنْنُت ُأ

 =نلنـ متعبوف معزوف ىذا. مثؿ نثيراً  سمعت قد  ديد= شئ أليفاز يفؿ فمـ فائدة، ببل كبلم ـ بأف أيضاً  أيوب يرد
 المعزيا الفدس االروح اهلل سوي ضيفاتنا في لنا معزي ن د أف يمكف فبل البشر، كؿ بؿ ففط أيوب أصحاب ليسو 

 إثبات عمي واإلصرار العناد اذا لماذا =تجاوب  تي يييجؾ ماذا أتعبو . يعزونه أن ـ يظنوف بينما أيوب فأصحاب

 أي =نفسي مناف أنفسنـ نانت لو خطية ببل أنني وؿأق أني في  ؾ ي  يُ  ماذا اذا. مف تستفيدونه الذي ما خطيتي،

 فيكـ= المتألـ أحتفر وأف معني ببل وحكمة كبلماً  أقوؿ أف أستطيع فأنا مثمي الـأ في أنتـ وصرتـ المواقؼ بدلنا لو

 المواقؼ تبدلت لو ذلؾ ألفعؿ كنت ما ولذلؾ ال. قطعاً  . السميـ. التصرؼ او اذا اؿ ولكف =إلينـ رأسى وأنغض

  أحزانكـ. لتخفيؼ معزية بأقواؿ أتكمـ أي =بفمي أًددنـ ننت بؿ
 

ْف َسَنتُّ َفَماَذا َيْذَىُب َعنّْي؟ »ٙ "-(:ٙٔ-ٙ) األيات َْ َنآَبِتي، َواِ  ـْ َتْمَتِن ِإْف َتَنلَّْمُت َل
ْبَت ُنؿَّ ٚ َرِني. َ رَّ ِإنَُّو اآلَف َضجَّ

ـَ َٛجَماَعِتي.  ًَاِىٌد. َقا . ُوِجَد  َغَضُبُو اْفَتَرَسِني َواْضَطَيَدِني. َ َرَؽ َٜعَليَّ ُىزَاِلي ُيَجاِوُب ِفي َوْجِيي. َقَبْضَت َعَليَّ
 . . َلَطُموِني َعَلى َفنّْي َتْعِييرًا. َتَعاَوُنوا َعَليَّ َجِميًعا. َٓٔعَليَّ َأْسَناَنُو. َعُدوّْي ُيَ دُّْد َعْيَنْيِو َعَليَّ ـْ َفَغُروا َعَليَّ َأْفَواَىُي

رَاِر َطَرَ ِني. َدَفَعنِ ٔٔ ًْ ، َوِفي َأْيِدي اأَل ُنْنُت ُمْسَتِريً ا َفَزْعَزَعِني، َوَأْمَسَؾ ِبَقَفاَي َفَ طََّمِني، َٕٔي اهلُل ِإَلى الظَّاِلـِ
ِفْؽ. َسَفَؾ َمرَاَرِتي َعَلى اأَلْرضِ َٖٔوَنَحَبِني َلُو َغَرًضا.  ًْ ـْ ُي ًَؽَّ ُنْلَيَتيَّ َوَل َيْقَتِ ُمِني ٗٔ. َأَ اَطْت ِبي ُرَماُتُو. 

. َيْعُدو َعَليَّ َنَجبَّاٍر.  ِاْ َمرَّ َوْجِيي ِٙٔ ْطُت ِمْسً ا َعَلى ِجْلِدي، َوَدَسْسُت ِفي التُّرَاِب َقْرِني. ٘ٔاْقِتَ اًما َعَلى اْقِتَ اـٍ
 "ِمَف اْلُبَناِء، َوَعَلى ُىُدِبي ِظؿُّ اْلَمْوِت.

 يعطيانه السكوت وال الشكوي ال أف يفوؿ انا واو فيرحمو . أصحابه قموب ليحرؾ ربما المهأ مف لمشكوي أيوب عاد 

ف . نآبتي. تمتنَ لـ تنلمت إف راحة=  .ضجرني اآلف إنو ض ر =أ اهلل أف شكوا  وسبب .عني يذىب فماذا سنت وا 
 قتموا خدميو  أوالدي =جماعتي نؿ َ َربت صعبًا. كبلماً  له ويو ه اهلل يكمـ بدأ انا ومف اذا. كؿ سبب الذي او اهلل

 منظر ومنظرى، حالي ًاىدٌ  وجد أالمي. في س نتني =عليَّ  قبضت .تركوني حولي يمتفوف كانوا الذيف وأصدقائي

 أف عمي شااد المهأ بأف أيوب يعني وقد .عمي   غضبؾ عمي ش ود بؿ شااد صاروا وو  ي المضروب  سدي

 التي وعيونه المفترسة أسنانه له الوحش واذا ليفترسه، عميه إنفض كوحش اهلل يصور ثـ مبرر. ببل ليست شكوا 

 أو ي ا مه الذي أليفاز او عدو  يكوف قد .عليَّ  عينيو ي دد عدوي أسنانو. عليَّ  ؽَ رَّ  مخيؼ. بمنظر تممع

 مف أحد يعادي ال فاهلل اهلل، ضد بتسرع كبلمه يكوف اذا وفي كوحش، يعاديه نفسه اهلل أف إعتبر او أو الشيطاف

 األشرار أف ويبدو بالشر. يت مو  الذيف أصحابه عف اذا =أفواىيـ عليَّ  فغروا اذا. تصور أاواله في هولكن خبلئفه،
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 نري ٔٔ ،ٓٔ األيات وفي  دًا. م ينة معه تصرفات ـ وكانت يايظ ـ، الكامؿ سموكه كاف إذ ببميته فرحوا  يرانه مف

  4ٕٙٚٙ مت + 4٘ٔ مي + 4ٕٕٖٔ مز سي الم مع حرفياً  اذا تـ بؿ المهأ في لممسي  رمزاً  أيوب كاف كيؼ
 أيػوب ف ػـ اػؿ نػدري وال أصحابه( أو األشرار ) يرانه ل ـ. دفعه أيدي ـ مف ينفذ  أف مف بدالً  =الظالـ إلي اهلل دفعنى

 أعدائػػه فػػي يفكػػر ال أنػػه يعنػػي اهللا ادفعنػػي ففولػػه الكػػؿ ضػػابط اهلل بػػأف إيمانػػه الم ػػـ ولكػػف الشػػياطيف. مػػؤامرات وقت ػػا

 4ٜٔ )يػو فػوؽ مػف أعطيػت قػد تكػف لػـ إف البتػة سػمطاف عمػي   لػؾ يكػف الػـ فػوق ـ اهلل بؿ أنفس ـ، مف يتصرفوف كأن ـ
 أن ػا لنا يبدو ما حتى أمور مف لنا يحدث ما كؿ عف المسئوؿ واو الكؿ ضابط او اهلل أف صحيحة فكرة واذ  (. ٔٔ

 نػنعـ ثػـ قميمػة لسػنوات انػا نتػألـ فػأف ، نفوسنا خبلص واو خيرا به يفصد ف و شرا نعتبر  بما اهلل سم  إف ولكف . شر

 اكؿ الرسوؿ بولس يفوؿ لذلؾ ، أبديا ن مؾ ثـ األرض عمى انا والماؿ بالصحة ننعـ أف مف أفضؿ ف ذا أبديا بالسماء

 . لمخير...ا معا تعمؿ األشياء
 أع السػابؽا وعممػه المحتومػة اهلل مشػورةب اػذا وكاف ليصمبو ، األشرار ليد ُأْسِمـ الذي المسي  إلي أيوب يرمز اذا وفي

 مػزؽ أي واليسػوعية( )اإلن ميزيػة اشػمني =وزعزعنػي راحػة فػي كػاف الت ربػة قبػؿ =فزعزعني مستري اً  ننت .4ٕٖٕ

 البشر بيف مف إختارني لفد =غرضاً  لو نحبني إنتظار. غير عمي المصائب أتتني أي =بقفاي أمسؾ .أعضائي كؿ

 والنػار السػبئييف كػأف رماتػو بػي أ اطػت ك ػدؼ= اهلل حػددني وحينمػا سػ امه. كػؿ لػه و ػهي ادفاً  له ي عمني بأف وسر

 مرارتػي سػفؾ حػادة. آالـ الكمػي مثػؿ حساسػية وأكثراػا أعضػائي كػؿ أصػابت =نليتي ًؽ اهلل. سػ اـ رماة اـ والري 

 دمػه سػفؾ اهلل أف صػوري ف ػو ب شػمئزاز، مرارتػه يسػفكوف فػ ن ـ ويذبحونػه برياً  وحشاً  يصطادوف حينما =األرض علي

 وثروته(. )بيته قمعته في محصف او بينما عميه ا ـ اهلل كأف =إقت اماً  يقت مني كريه. ألنه بؿ له قيمة ال ألنه ليس

 عمػػي الحريػػر يمػػبس واػػؿ المػػه،أ بسػػبب مسػػحاً  لػػبس ف ػػو الحػػزف عبلمػػة واػػو أسػػود شػػعر مػػف المسػػ  =مسػػ اً   طػػت

  يذله. أف أراد فاهلل الذؿ، عبلمة والتراب الرفعة، عبلمة الفرف =رنيق التراب في دسست طيناً  الممموءة قروحه
  حاله. إليه وصؿ ما عمي  ءبكا وكاف بدموع، التضرع سوي مامهأ يكف لـ =البناء مف وجيي إ مر
  عيني. رموش عمي كأن ا  داً  مني قريبة الموت أشباح صارت =الموت ظؿ ىدبي وعلي

 
ََ َأنَّ ٚٔ "-(:ٕٕ-ٚٔ) األيات ـَ ِفي َيِدي، َوَحبَلِتي َ اِلَحٌة.َم ُو اَل ُظْل

َيا َأْرُض اَل ُتَغطّْي َدِمي، َواَل َيُنْف َمَناٌف »ٛٔ 
ًَاِىِدي ِفي اأَلَعاِلي. ِٜٔلُحرَاِ ي.  ًَِييِدي، َو ـْ َٕٓأْيًضا اآلَف ُىَوَذا ِفي السََّماَواِت  اْلُمْسَتْيِزُئوَف ِبي ُى

ـَ َلَدى َحاِ ِبِو. ٕٔي َأْحَ اِبي.ِ هلِل َتْقُطُر َعْينِ  ـَ اإِلْنَساَف ِعْنَد اهلِل َناْبِف آَد ِلَنْي ُيَ اِن
ِإَذا َمَضْت ِسُنوَف َقِليَلٌة ٕٕ

  "َأْسُلُؾ ِفي َطِريؽ اَل َأُعوُد ِمْنَيا.
 بالظمـ. ثروته عمي يحصؿ ولـ أحد، يظمـ لـ أنه اهلل أماـ خالصة ضمير  ش ادة كانت =يديَّ  في ظلـ ال أنو مَ

 صب ثـ .4ٔ٘ٔ شإ األيدي في ظمـ انالؾ كاف طالما خالصة تكوف أف يمكف ال والصبلة = الحة بلتيح

 ظمـ قد كاف أو ،يدي   في ظمـ انالؾ كاف إف =دمي تغطي ال أرض ياقاله... فيما كاذباً  كاف لو نفسه عمي المعنات

ذا يختبئ. وال الظمـ اذا اهلل يكشؼ أف يتمني ف و أحد،  او أي =لحرا ي مناف ينف ال ظالمًا... توكن اذا حدث وا 

  أحدًا. ظمـ قد كاف إف لصراخه وال له يست يب ال اهلل بأف راضي



 (اإلح اح السادس عًر) سفر أيوب

 

 
83 

 ىـ بي المستيزئوف به= اإست زأو  اـ بؿ ويصدقو . يسمعو  أو أصدقاؤ ، ينصفه أف في ر اء  أيوب ففد أف وبعد
 ف و له يش د الذي اهلل إلي السماء، إلي ينيهع فرفع له، يش د مف األرض عمي ي د فمـ  داً  آلمه واذا =أح ابي

ستفامته. كماله عمي يش د أف هلل ويمكف شئ كؿ يري الذي اىدي ًييدي وا   الشااد او والش يد .األعالي في ًو

 كممة وشااد عبرية كممة ش يد كممة األصؿ وفي ش يد. فيسمى الموت لدر ة يصؿ لمحؽ شااد او فالش يد األميف.

 عنه، يدافع واو وأمـ( )ي ود الكؿ عف يدافع إل ياً  بطبلً  السموات في يمم  أيوب ن د انا لمعني.ا نفس ول ـ أرامية

 اآلب لدي يبررنا أحد ]وال ويبرئه له يش د الذي الشااد الش يد واو اآلب عند شفيعنا المسي  نور مف قبساً  لم  او

 وألف .4ٖٗٔ رؤ + 4ٕٔ يؤ + (ٕٗ ،4ٜٕٔ +4ٛٔ +4ٕٚ٘ )عب المسي . صنعه أيوب إليه إشتاؽ فما سوا [

 اهلل سوي يو د ال أذاب، فممف .أح ابي ىـ بي المستيزئوف بي= يست زئوف فأصحابي حكم ـ في قساة البشر

 مف يأس لحالة وصؿ انا او اهلل عند نسافاإل  ي انـ لني بدموعي. هلل أل ا أي =عيني تقطر هلل إليه. أل أ

 شاعرا اهلل يكوف حتى حا بو لدى آدـ نإبف اهلل يكوف أف يتمنى ولكنه . فيه يثؽ الذى هلل فم أ ينصفو  أف أصحابه

 اإلنساف إبف المسي  يري أيوب كاف اؿ نفوؿ ماذا األعذار...... له فيمتمس المحاكمة أثناء فى ك نساف بضعفاته

 ،4ٖٖٛ ور  )را ع ماتما المش د اذا الرسوؿ بولس الفديس صو ر ولفد الدياف. او الوقت نفس وفي عنا يدافع الذي
ٖٗ).  
 في . . قميمة. أيوب فأياـ سريعاً  عنه يدافع الذي الشااد اذا يأتي أف هلل صرخ النبوة بروح اذا أيوب رأي أف وبعد

.منيا أعود ال طريؽ
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َلْواَل اْلُمَ اِتُلوَف ِعْنِدي، َوَعْيِني َتِبيُت َعَلى »ٕ ي اْنَطَفَأْت. ِإنََّما اْلُقُبوُر ِلي.ُروِ ي َتِلَفْت. َأيَّامِ »ٔ" -(:ٜ-ٔ) األيات

 . ـْ ًَاَجرَاِتِي ُم
ـْ َعِف اْلِفْطَنِة، أَلْجِؿ ذِلَؾ اَل ُٗنْف َضاِمِني ِعْنَد َنْفِسَؾ. َمْف ُىَو الَِّذي ُيَحفُّْؽ َيِدي؟ ٖ أَلنََّؾ َمَنْعَت َقْلَبُي

ـُ. َتْرفَ  ُعُي
ْلِب، َتْتَلُؼ ُعُيوُف َبِنيِو. ٘ ـُ اأَلْحَ اَب ِللسَّ الَِّذي ُيَسلّْ

ًُُّعوِب، َوِحْرُت ِلْلَبْحِؽ ِفي اْلَوْجِو. ٙ َأْوَقَفِني َمَثبًل ِلل
ٚ . ُب اْلُمْسَتِقيُموَف ِمْف ىَذا، َٛنلَّْت َعْيِني ِمَف اْلُ ْزِف، َوَأْعَضاِئي ُنلَُّيا َنالظّْؿّْ َواْلَبِرُئ َيْنَتِيُض َعَلى اْلَفاِجِر. َيَتَعجَّ
دّْيُؽ َفَيْسَتْمِسُؾ ِبَطِريِقِو، َوالطَّاِىُر اْلَيَدْيِف َيْزَداُد ُقوًَّة.ٜ   "َأمَّا الحّْ

 نفسػػه و ػػد ف ػػو المػػوت عػػف حديثػػه أكمػػؿ (4ٕٕٔٙ) قميمػػة أيامػػه أف ذكػػر حػػيف ،متعػػب ك نسػػاف أيػػوب =تلفػػت رو ػػي

 إلي ػا سأنضػـ الػذيف أبػائي قبػور حيػث المفبػرة أي =لػي القبػور إنمػا تتوقػؼ كادت فيه يويةالح قوة وأف منه،  داً  قريباً 

 راحػة، أكثػر حالػة فػي لكػاف عنػد  و ػوداـ لػوال ويفػوؿ .الم ػاتلوف دعااـ وانا أصحابه كبلـ المهأ مف زاد وما قريبًا.

 محػاوالت ـ وبسػبب راحػة، أكثػر أيػاـ فػي كاذبػة إعتبراػا التػي وعػوداـ وبسبب فاآل لكنه مستريحة تبيت عينيه ولكانت

 يحػوؿ ولػذلؾ .مًػاجراتيـ علي تبيت وعيني راحػة= أكثر لكاف مشا رات ـ لوالو  مشا رات ـ، أسمااا واذ  شر  إثبات

شػػتكي سػػبؽ لفػػد =نفسػػؾ عنػػد ضػػامني نػػف أصػػحابه. تاركػػاً  اهلل إلػػي نظػػر   السػػماء محكمػػة عنػػد يحػػاكـ أف يريػػد أنػػه وا 

 اػػذا يػأتي حتػي اآلف مػف يضػػمنه مػف يو ػد أف آخػر طمػب يطمػػب وانػا عنػه، يػدافع شػػااداً  رينتظػ كػاف ولكنػه العادلػة،

 أيػوب ينتظػر (. الػذي الشػااد ذلػؾ يػأتي حتػي أحػد أوبضػماف بكفالػة عنػه األفػراج يطمب )وكأنه المحاكمة وتتـ الشااد

 بصػفؽ تبػـر الضػمانة كانػت =يػدي يحػفؽ الػذي ىػو مف يأتي، أف قبؿ يحاكـ أف يريد وال المسي  ينتظر النبوة بروح

 مف اناؾ أف أعمـ أنا لي، ويش د يضمنني الذي الشخص اذا او مف انا، التساؤؿ (4ٙٔ أـ في اذا شرح )را ع اليد

 بسػبب =الفطنػة عػف قلػبيـ منعػت ألنػؾ قسػوت ـ عمػي فيػدين ـ ألصػحابه أيػوب ويعػود يػاتري؟و اػو مف ولكف سيفعؿ

 يسػػػلـ الػػػذي ضػػػدي.  ػػػولت ـ يكسػػػبوف ت عم ػػػـ ال =تػػػرفعيـ ال ذلػػػؾ ألجػػػؿ والف ػػػـ. الحكمػػػة عػػػن ـ اهلل منػػػع قسػػػاوت ـ

 يخػػوف فمػػف ضػػد  شػػروراـ عػػف يكفػػوا أف ألصػػحابه الم  ػػة شػػديد تحػػذير اػػذا =بنيػػو عيػػوف تتلػػؼ للسػػلب األحػػ اب

 بػػه. مػػزدري كشػػخص =للًػػعوب مػػثبلً  أوقفنػػي لئلسػػاءة. بنيػػه حتػػي يتعػػرض قػػد كحالتػػه حالػػة فػػي خصوصػػاً  أصػػحابه

 مػف =نالظػؿ نليػا وأعضػائي نظػر . يففػد كػاد وحزنػه بكائه كثرة مف ال زف مف عيني نلت الوجو، في للبحؽ حرت

 واػػو . 4ٖٖ٘ شإ األحػػزاف ر ػػؿ ف ػػو لممسػػي  حػػدث مػػا اػػذا لػػيسأا إنسػػاف. ظػػؿ بػػؿ إنسػػاناً  لسػػت كػػأني صػػرت ازالػػي

 المسػػتفيموف يػػري فحػػي =ىػػذا مػػف المسػػتقيموف يتعجػػب لممسػػي . رمػػز أيػػوب انػػا عميػػه، وبصػػفوا النػػاس إزدرا  الػػذي

 لم ػازئيف سػم  بػؿ بػار، إلنسػاف الـاأل اػذ  بكػؿ سػم  اهلل أف سيتع بوف أيضاً  والمستفيموف يتع بوف، عمي   ا ومكـ

ت منػػي أذلنػػي الػػذي الفػػا ر و ػػه فػػي سػػيثور المسػػتفيـ يأ البػػرئ =الفػػاجر علػػي ينػػتيض والبػػرئ بالبػػار. ي ػػزأوا بػػأف  وا 

  بالشر.
 آمنػوا الػذيف الفديسػيف فكػؿ المسي ، الـأل رمز أن ا ٚ ،ٙ األيات ف منا قد كنا ف ف خر،أ صدي اآلية ل ذ  أليس ولكف

 كػؿ وسػين ض إبمػيس مػؤامرات وسيكتشػفوف األالـ، اػذ  كػؿ أل م ـ تألـ المسي  أف تع بوا اكذا تألـ المسي  أف ب ذا
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ستش اداـ بؿ وصموات ـ ب يمان ـ ويفاومو  الفا ر الشيطاف و ه في )البرئ( المسي  برر  مف  الػذي الحػؽ سبيؿ في وا 

  مباشرة. المسي  بعد مباركة ن ضة في الكنيسة قياـ مف التاريل به يش د ما واذا المسي ، في رأو 
 المسػي  عرفػوا الػذيف الفديسػيف كػؿ فػ ف ولكػف الكممػات، ب ػذ  نفسػه يعنػي قػد أيػوب =بطريقػو فيستمسػؾ الحديؽ أما

  العصور. عبر اكم  الكنيسة واكذا ب يمان ـ، تمسكوا
 

ـْ َ ِنيًما. »ٓٔ "-(:ٙٔ-ٓٔ) األيات ـْ َوَتَعاَلْوا، َفبَل َأِجُد ِفيُن َولِنِف اْرِجُعوا ُنلُُّن
َأيَّاِمي َقْد َعَبَرْت. َمَقاِحِدي، ِإْرُث ٔٔ

َجْوُت اْلَياِوَيَة َبْيتًا ِلي، َوِفي الظَّبَلـِ َميَّْدُت ِإَذا رَ َٖٔيْجَعُلوَف اللَّْيَؿ َنَيارًا، ُنورًا َقِريًبا ِللظُّْلَمِة. َٕٔقْلِبي، َقِد اْنَتَزَعْت. 
ي،  ًِ َتْيِبُط َٙٔفَأْيَف ِإًذا آَماِلي؟ آَماِلي، َمْف ُيَعاِيُنَيا؟ َ٘ٔوُقْلُت ِلْلَقْبِر: َأْنَت َأِبي، َوِللدُّوِد: َأْنَت ُأمّْي َوُأْ ِتي، ِٗٔفرَا

  ا«.َمًعا ِفي التُّرَابِ ِإَلى َمَغاِليِؽ اْلَياِوَيِة ِإْذ َتْرتَاُح 

 به يسم  الذي األلـ مشكمة يفسر كيؼ يعرؼ = نيماً  فينـ أجد ال مخطئوف، أنكـ أصحابي يا تأكدوا =نلنـ إرجعوا 
 المػػوت. مػػف إقتػػرب اػػو بػػؿ وتبػػددت أواػػاـ كانػػت سػػعيدة أيػػاـ عػػف أحبلمػػه كػػؿ أف كيػػؼ يػػذكر انػػا واػػو لمفديسػػيف. اهلل

 رخػاء أزداد أف ومفاصػدي قمبػي أفكػار كانػت رخػائي أيػاـ فػي أي =إنتزعػت قػد يقلبػ إرث مقاحػدي عبرت، قد أيامي

 أف الكاذبػة بوعػوداـ أصػحابه =الظلمػة مػف قريباً  نوراً  نياراً  الليؿ يجعلوف إنت ي. اذا وكؿ سعادة، في أيامي وأكمؿ

 مػػا أقػرب اػػو المسػتفبؿ( يفػػ )ر ػاء لػػه نػور فػػأي الحفيفػة فػػي ولكػف ن ار)أمػػاؿ( إلػي المػػه(أ) ليمػه ؿحػػو   سػتنت ي المػهأ
 توقعػت مػا إذا نفسػي أخػدع أننػي =لػي بيتاً  الياوية رجوت إذا الموت= كاف ر اؤ  وكؿ ر اء. ببل ف و لمظممة، يكوف

 =أبػي أنػت للقبػر قلػت بؿ فيه. يرتاح كفراش قبر  أعد أي فراًي ميدت الموت. يفدمه ما سوي متاعبي مف لي منفذاً 
  أصدقائه. مف حناناً  أكثر صار فالموت بالفبر يرحب أقربائه، أقرب والدود الفبر فصار أصدقاؤ  خذله لفد

 ال اي عمينا، ويامؽ ال اوية إلي معي ست بط عن ا تحدثوني التي األماؿ =الياوية مغاليؽ إلي تيبط . . أمالي.
.مطمفاً  ر اء
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 عودة للجدوؿ اإلح اح الثامف عًر

 

 تفػدماً  نممػ  أيػوب خطػب فػي اامػة مبلحظة ونبلحظ قسوة، بأكثر أيوب عمي ال  وـ ي دد وفيه بمدد خطاب انا ن د

  قسوة. يزدادوف ن داـ األصحاب خطب في العكس . . . النور. إلي الظممة مف
 

ًُّوِ يُّ َوَقاَؿ: ٔ "-(:ٗ-ٔ) األيات رَاًنا ِللْ »َٕفَأَجاَب ِبْلَدُد ال ًْ ـُ. ِإَلى َمَتى َتَضُعوَف َأ ؟ َتَعقَُّلوا َوَبْعُد َنَتَنلَّ َنبَلـِ
ِلَماَذا ٖ

؟  ـْ ْسَنا ِفي ُعُيوِنُن ُ ِسْبَنا َناْلَبِييَمِة، َوَتَنجَّ
َيا َأيَُّيا اْلُمْفَتِرُس َنْفَسُو ِفي َغْيِظِو، َىْؿ أَلْجِلَؾ ُتْ َلى اأَلْرُض، َأْو ٗ

ْ ُر ِمْف َمَناِنِو؟   ا ُيَزْ َزُح الحَّ
 أيوب يت ـ بمدد =للنبلـ أًراناً  تضعوف متي إلي فيه. خير وال له يةان  ال فارغ بكبلـ بالتحدث أيوب يت ـ بمدد ن د 

 كأن ا شيئًا) تحوي ال ألفاظ م رد سوي ليست واي السامعيف، تضؿ كأشراؾ اي خيالية، محاورات في يدخم ـ بأنه

 بما اإلاتماـ بعدـ إت مه =نتنلـ وبعد تعقلوا (.فارغاً  في د  ثميناً  صيداً  داخمه في أف ويظف الصياد إليه يأتي شرؾ

 نالبييمة  سبنا لماذا بأصحابه= باإلزدراء إت مه ثـ فارغ. بكبلـ يرد أف قبؿ سمع فيما يفكر أف منه ويطمب له، قيؿ

 ثـ حيوانات. كنا لو كما تافه وكبلمنا نف ـ ال تحسبنا اؿ والمعني مبالاة ولكن ا ك ذا شيئاً  يفؿ لـ وأيوب =عندؾ
  .والت ور باإلنفعاؿ إت مه
 غيظػه فػي الػذي اػو بأنػه عميػه يػرد بمػدد وانػا يفترسػه بأنػه اهلل إت ػـ قػد أيػوب كاف =غيظو في نفسو المفترس أييا يا

 اإلنفعػػاؿ سػػريعي فػػ ف نفسػػ ا، فػػي قصاصػػ ا تحمػػؿ خطيػػة فػػالايظ صػػحي  كػػبلـ واػػذا نفسػػه. يمػػزؽ أي نفسػػه يفتػػرس

 ي ػرب لكػي أنػه يظػف وكبريائػه غطرسته في بأنه أليوب إت اـ اذا =األرض ت لي لؾألج ىؿ أنفس ـ. يمزقوف والت يج

 ليبفػي سػكانه مػف العػالـ ويفػرغ عفػب عمػي رأسػاً  العػالـ فمينفمػب األشػرار، عفوبػة يحتـ والذي لمكوف، األدبي النظاـ مف

 الصخر، زحزحة حيؿالمست مف =منانو مف الح ر يز زح أو عفوبته. مف ويفمت الخاص نظامه ويضع وحد  أيوب

ذا أ مػػؾ. مػػػف الطبيعػػة قػػػوانيف نايػػر اػػػؿ ولكػػف خػػػبلء الصػػخر، )زحزحػػػة األرضػػية الفػػػوانيف تاييػػر كػػػاف وا   األرض( وا 

  الداور. صخر واو واألرض السموات مالؾ واو اهلل قوانيف تايير المستحيؿ مف فباألولي مستحيؿ
 

رَاِر َيْنَطِفئُ »٘ "-(:ٓٔ-٘) األيات ًْ ! ُنوُر اأَل ـْ ـُ ِفي َ ْيَمِتِو، َوِسرَاُجُو َفْوَقُو ٙ، َواَل ُيِضيُء َلِييُب َنارِِه. َنَع النُّوُر ُيْظِل
ًُوَرُتُو. َٚيْنَطِفُئ.  ِتِو، َوَتْحَرُعُو َم َبَنٍة. َٛتْقُحُر َ َطَواُت ُقوَّ ًَ ي ِإَلى  ًِ ُيْمِسُؾ ٜأَلفَّ ِرْجَلْيِو َتْدَفَعاِنِو ِفي اْلِمْحبَلِة َفَيْم
ًََّرُؾ. اْلَفخُّ بِ    "َمْطُموَرٌة ِفي اأَلْرِض ِ َباَلُتُو، َوِمْحَيَدُتُو ِفي السَِّبيِؿ. َٓٔعِقِبِو، َوَتَتَمنَُّف ِمْنُو ال
 حتميػػة واػػو عنػػه الػػدفاع فػػي الكػػؿ إسػػتمات الػػذي الفػػانوف انػػا يػػذكر الفػػوانيف، تاييػػر إسػػتحالة سػػابفاً  بمػػدد أثبػػت أف بعػػد

  أيوب. عمي ينطبؽ واذا األشرار، ابلؾ
ف والمعنػي أيػوب شػكوي عمػي رد في ػا نعػـ =ينطفػئ األًرار نور نعـ.  صػحي . لكنػه اػذا عمػي أيػوب يػا إعترضػت وا 

 فػي كنػور الوقػت، بعػض ن ػاح لمشػرير يكػوف ففػد سػريعًا. سػينطفئ فػي ـ وصػال  منيػر اػو مػا حتي أي األشرار ونور
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 نػاره. لييػب يضئ وال ستنطفئ= ما وسريعاً  عمةمشت نار كأنه وقتي شئ اذا ون احه سينطفئ. ما سريعاً  ولكنه حياته

 كم ػا. الخيمػة يضػئ حتػي الخيمػة أعمػي السػراج وضػع العػادة تكانػ =ينطفػئ فوقػو وسػراجو  يمتو. في يظلـ النور

ذا وينطفئ زيته ينت ي ما سريعاً  كسراج ن احه أف معنا ، والتشبيه  لم سػد، تشػير الخيمػة بػأف الكتػابي التشػبيه ف منا وا 

  سريعًا. ستنت ي ياةالح ف كذا
 متثاقمة الخطوات ي عؿ مما ال سد ضعؼ أيضا وتعنى قرار إتخاذ فى والتردد اإلرتباؾ بمعني =قوتو  طوات تقحر

 الفاسػدة مشػورته وتدفعػه يسػتحفه، مػا ف ػذا لمشػورته اهلل يسػممه =مًػورتو وتحػرعو .السػير عمػى قادر غير واإلنساف

 قػػوة روح بػػؿ ضػػعؼ روح لػػيس الفػػدس فػػالروح ، الفػػدس الػػروح مػػف المممػػوئيف اهلل أوالد أمػػا وابلكػػه(. )فرعػػوف ل بلكػػه

  . السػميـ الفػرار إتخػاذ أى  SOUND MIND  اإلن ميزيػة التر مػة فػى  ػاءت نصػ  وكممػة (ٚ 4 ٔتىٕ) ونص  ومحبة
 اػذا رقػر  الػذي ف ػو ابلكػه قػرار صػاحب اػو أنػه والمعنػي الشػرؾ. تعنػي المصػبلة =المحبلة في تدفعانو رجليو ألف

 كم ػػا الشػػرير قػػرارات وتكػػوف ، فعػػبلً  يحػػدث ف ػػذا الشػػرير مػػف الحكمػػة أي نػػور  اهلل ينػػزع وحػػيف لنفسػػه، الم مػػؾ الطريػػؽ

 ويمسػػؾ الن ػػاة= فػػي ويفشػػؿ مفاصػػد . يػتمـ أف يسػػتطيع وال خػػراب، إلػػي خػػراب مػػف مظمػػـ طريػػؽ عبػػر وتفػػود  خاطئػة

 أو الحبالػػػة = بالتػػػو األرض فػػػي مطمػػػورة شػػر . بكةشػػػ فػػػي اػػو سػػػيفع خػػريفلآل الشػػػر يػػدبر اػػػو وبينمػػػا بعقبػػػو الفػػخ

 شػػ رة. فػػي ر م ػػا مػػف الفريسػػة فتتعمػػؽ الفريسػػة بر ػػؿ وتمسػػؾ األرض، فػػي تخفػػي األشػػراؾ مػػف نػػوع اػػي األنشػػوطة

 فػػي الشػػراؾ اػػذ  يضػػع إبمػػيس أف نف ػػـ واكػػذا المصػػيدة، اػػذ  بػػه تمسػػؾ طريفػػه فػػي واػػو أي =السػػبيؿ فػػي ومحػػيدتو

 الػرب امبػارؾ (ٕٗٔ) المزمػور فػى المػرنـ يفػوؿ كمػا فين ػو وي ػرب الشػراؾ اػذ  يػري عينيػه اهلل ينيػر مف لكف طريفنا،

  .ن وناا ونحف إنكسر الفل ، الصياديف فل مف العصفور مثؿ أنفسنا إنفمتت ألسنان ـ فريسة يسممنا لـ الذى
 

ُتُو َجاِئَعًة َواْلَبَواُر ُمَييٌَّأ ِبَجاِنِبِو. ْٕٔجَلْيِو. ُتْرِىُبُو َأْىَواٌؿ ِمْف َ ْوِلِو، َوَتْذَعرُُه ِعْنَد رِ ٔٔ "-(:ٕٔ-ٔٔ) األيات َتُنوُف ُقوَّ
َُ َعْف َ ْيَمِتِو، َعِف اْعِتَماِدِه، َوُيَساُؽ ِإَلى َمِلِؾ َٗٔيْأُنُؿ َأْعَضاَء َجَسِدِه. َيْأُنُؿ َأْعَضاَءُه ِبْنُر اْلَمْوِت. ٖٔ َيْنَقِط

ِمْف َتْ ُت َتْيَبُس ُأُحوُلُو، َوِمْف َفْوُؽ َٙٔمْف َلْيَس َلُو. ُيَذرُّ َعَلى َمْرِبِضِو ِنْبِريٌت.  َيْسُنُف ِفي َ ْيَمِتوِ ٘ٔاأَلْىَواِؿ. 
َُ َفْرُعُو.  . ُٚٔيْقَط ـَ َلُو َعَلى َوْجِو اْلَبرّْ َُ ِمَف النُّوِر ِإَلى الظُّْلَمِة، َوِمَف ِٛٔذْنُرُه َيِبيُد ِمَف اأَلْرِض، َواَل اْس ُيْدَف

ًَاِرَد ِفي َمَ الِّْو. ٜٔوَنِة ُيْطَرُد. اْلَمْسنُ  ْعِبِو، َواَل  ًَ ُروَف، ٕٓاَل َنْسَؿ َواَل َعِقَب َلُو َبْيَف  ُب ِمْف َيْوِمِو اْلُمتََأ ّْ َيَتَعجَّ
ًَِعرُّ اأَلْقَدُموَف.  ـُ َمْف اَل َيْعِرُؼ اهللَ َٕٔوَيْق ، َوىَذا َمَقا ًَّرّْ   ".«ِإنََّما ِتْلَؾ َمَساِنُف َفاِعِلي ال

 )المصيدة( الحبالة أمسكت إذا =رجليو عند وتذعره  ولو، مف أىواؿ ترىبو نظريته. شرح في ويسترسؿ يستمر بمدد 

 رعػب. فػي وحػد  واػو عميػه غاضبة والسماء تحاربه، كم ا الخميفة أف يظف بؿ راحة، ضمير  ي د ولف يرتعب، بفدميه

 مييػػأ ارو البػػ عنػػد . مػػا كػػؿ يفيػػد  وال بميتػػه، يػػوـ يخزيػػه وسػػمطاف وثػػروة قػػوة مػػف عميػػه إعتمػػد مػػا جائعػػة قوتػػو تنػػوف

 الػذي المػرض =جسػده أعضػاء يأنػؿ المػوت، بكػر أعضػاء  يأكؿ يفترب موته ويري يفترب. خرابه يري أي =بجانبو

 نصػػيب فمػه واألغنػي األقػوي اػو فػالبكر المػوت، بكػر وأسػػما  المخيػؼ. البػرص مػرض اػو ال سػد أعضػاء كػؿآتت فيػه

 الػذي لػه كػاف مػا كػؿ يؤخػذ =إعتمػاده عػف ،  يمتػو عػف ينقطػَ المميتػة. األمػراض أقػوي او موتال وبكر الضعؼ،

 الموت، او األاواؿ ممؾ =األىواؿ ملؾ إلي يساؽ في ا. يسكف كاف التي خيمته حتي عنه ويذاب عميه، معتمداً  كاف
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 ل ػـ أمػؿ وال الػدنيا اػذ  فػي شػراراأل سػعادة ين ػي ف و الموت او األاواؿ وأعظـ األاواؿ، به أحاطت حياته في فكأنه

 غيػر  يرث ػا أمبلكػه أي لػه= ليسػت ألن ػا تر مة)اإلن ميزيػة( حسب =لو ليس مف  يمتو في يسنف اآلخر. العالـ في

 أحػرؽ كمػا بنػار اهلل يحرقػه أحػد يأخػذ  لػـ إذا =نبريػت مربضػو علػي يػذر بػالظمـ. األبريػاء مف أخذ  ما اليستحؽ ف و

  بنار. أمبلكه إحترقت حيف أليوب حدث لما أيوب قمب بمدد ب ا أو ع مؤلمة إشارة وانا سدوـ
 ل ػػا بشػػ رة مشػػبه انػػا الشػػرير فبيػػت يبػػاد، سػػوؼ لػػه مػػا كػػؿ أي =فرعػػو يقطػػَ فػػوؽ ومػػف أحػػولو تيػػبس ت ػػت مػػف

 مػف يبيػد ذنػره أف حتػي يػزوؿ. مالػه كػؿ والشػرير أصػ ار ( أحفػاد / أوالد / فروع) ول ا أمانه( صحته/  ذور)أمبلكه/

 فػػي الشػػارع اػػو يػػذكر )والبر مػػف يو ػػد ال كم ػػا عائمتػػه وتمػػوت يمػػوت حينمػػا =البػػر وجػػو علػػي لػػو إسػػـ وال األرض

 عػػرؼ فػػي النػػور =الظلمػػة إلػػي النػػور مػػف يػػدفَ تمامػػًا. ينسػػونه سػػوؼ العاديػػة حيػػات ـ فػػي النػػاس أف أي اإلن ميزيػػة(

  ية.االن  في والموت الخراب اي والظممة والش رة، واإلزداار الن اح او الناس
 أيوب)اؿ أوالد ل بلؾ مرعبة إشارة =عقب وال لو نسؿ ال العالـ. مف يطردونه الموت رسؿ =يطرد المسنونة ومف

 ذاوالً  له حدث مما ال ميع ينذاؿ =المتأ روف يومو مف يتعجب ت مؾ كم ا فأسرته =ًارد وال تعزية( كبلـ اذا

.وقته( في عاشوا مف األقدموفو  بعد ، أتوا أي ،أبائ ـ مف بفصته سمعوا الذيف =المتأ روفتمامًا)
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 عودة للجدوؿ األح اح التاسَ عًر

 

 اػػذا فػػي ن ػػد ولكننػػا المػػرة حالتػػه يصػػؼ ثػػـ معػػاممت ـ، سػػوء مػػف يشػػكو كالعػػادة وفيػػه بمػػدد ضػػد أيػػوب خطػػاب انػػا ن ػػد

 إل ػي محػامي رأي فيػه إيمػاف، عػف معبػرة كممػات أعظػـ إلػي والػرفض بال  ر شعور أفظع مف أيوب تحوؿ اإلصحاح

  ية.االن  في اإليماف إنتصار ويفرح يعزي ماوم البراءة حكـ ويسمعه قضيته عف الدفاع يتولي
 

؟ »ٕ َفَأَجاَب َأيُّوُب َوَقاَؿ:ٔ "-(:ٚ-ٔ) األيات َر َمرَّاٍت َٖ تَّى َمَتى ُتَعذُّْبوَف َنْفِسي َوَتْسَ ُقوَنِني ِباْلَنبَلـِ ًَ ىِذِه َع
ـْ َتْ َجُلوا ِمْف َأْف َتْ ِنُروِني.  َأْ َزْيُتُموِني. َل
ـْ ِباْلَ ؽّْ َ٘ قِّا. َعَليَّ َتْسَتِقرُّ َضبَلَلِتي! َوَىْبِني َضَلْلُت ٗ ِإْف ُنْنُت

، َفثَبُّْتوا َعَليَّ َعاِري.  َجِني، َوَلؼَّ َعَليَّ ُأْ ُبوَلَتُو. َٙتْسَتْنِبُروَف َعَليَّ َىا ِإنّْي َأْحُرُخ ُظْلًما َٚفاْعَلُموا ِإًذا َأفَّ اهلَل َقْد َعوَّ
ـٌ. َفبَل ُأْسَتَجاُب. َأْدُعو وَ    "َلْيَس ُ ْن

 =أ زيتموني اـ. يعزو  أف مف بدالً  تعزية قميؿ مف له كاف ما ففدو أ شرير أنه ب ت امات ـ =نفسي تعذبوف متي  تي
  شريرة. صفات عمي   وأطمفتـ عيرتموني

 غربػاء سػ ـأنف و عموا نكبته في كاف إذ منه ستحواإ اي =ت نروني كثيرة. مرات وتكرارًا، مراراً  أي =مرات عًر وقوله

   ػؿ طريػؽ عػف أخطػأت أنني لنفترض =ضبللتي تستقر عليَّ   قاً  ضللت وىبني اإلن ميزية(. التر مة )حسب عنه

 واقعة خطاياي فعاقبة الخطأ، مف معصوـ أنه إنساف يظف أف ال  ؿ ومف يخطئ( لـ أنه يشعر او فعبًل) أخطأت أو

 لكػي اػؿ =عػاري علػيَّ  تػوافثبّْ  علػيَّ  تسػتنبروف بػال ؽ ننػتـ فإ ـ.بتعييػراتك أالمي تزيدوا وال ب ذا، لكـ دخؿ وال عمي  

 اػو لػي حػدث مػا أف وتصػروف تريػدوف المناقشػة فػي المنتصػروف وأنكـ كبلمكـ صدؽ وتثبتوف وتتفوقوا عمي   تتعظموا

 فمػػ متػػألـ فأنػػا أصػػرخ لمػػاذا تعممػػوا أف وي ػػب مثمػػي. متػػألـ مػػع مفبػػوؿ طريػػؽ اػػذا اػػؿ عػػاري، فتثبتػػوف خطيتػػي بسػػبب
 ويسػوعية(. ادمني)إن ميزيػة =عػوجني ...جنيعػوَّ  قػد فػاهلل بػي اػذا فعػؿ الذي او فاهلل اهلل، به أصابني الذي الو ع

  اهلل. عفو في الر اء عدـ لحالة ووصؿ يست يب. ال فاهلل صرخ وم ما
 

َط َطِريِقي َفبَل َأْعُبُر، َوَعَلى ُسُبِلي َجَعَؿ َظبَلمً ٛ "-(:ٕٕ-ٛ) األيات َأزَاَؿ َعنّْي َنرَاَمِتي َوَنَزَع تَاَج رَْأِسي. ٜا. َقْد َ وَّ
ًََجَرٍة َرَجاِئي، ٓٔ ََ ِمْثَؿ  َوَأْضَرـَ َعَليَّ َغَضَبُو، َوَ ِسَبِني َنَأْعَداِئِو. َٔٔىَدَمِني ِمْف ُنؿّْ ِجَيٍة َفَذَىْبُت، َوَقَل

َمًعا ٕٔ
، َوَ لُّ  ـْ َقْد َأْبَعَد َعنّْي ِإْ َوِتي، َوَمَعاِرِفي زَاُغوا َعنّْي. ٖٔوا َ ْوَؿ َ ْيَمِتي. َجاَءْت ُغزَاُتُو، َوَأَعدُّوا َعَليَّ َطِريَقُي

ـْ َ٘ٔأَقاِرِبي َقْد َ َذُلوِني، َوالَِّذيَف َعَرُفوِني َنُسوِني. ٗٔ َماِئي َيْ ِسُبوَنِني َأْجَنِبيِّا. ِحْرُت ِفي َأْعُيِنِي ُنَزاَلُء َبْيِتي َواِ 
ـْ ُيِجْب. ِبَفِمي َتَضرَّْعُت ِإَلْيِو. َعْبِدي َدَعوْ َٙٔغِريًبا.  ُت َفَل

َنْنَيِتي َمْنُروَىٌة ِعْنَد اْمرََأِتي، َوَ َمْمُت ِعْنَد َأْبَناِء ٚٔ
ًَاِئي.  . َٛٔأْ  . َنرَِىِني ُنؿُّ ِرَجاِلي، َوالَِّذيَف َأْ َببْ َٜٔاأَلْواَلُد َأْيًضا َقْد َرَذُلوِني. ِإَذا ُقْمُت َيَتَنلَُّموَف َعَليَّ ـُ اْنَقَلُبوا َعَليَّ ُتُي

ـْ َعَليَّ َيا َأْحَ اِبي، أَلفَّ َيَد اهلِل َٕٔعْظِمي َقْد َلِحَؽ ِبِجْلِدي َوَلْ ِمي، َوَنَجْوُت ِبِجْلِد َأْسَناِني. ٕٓ َترَاَءُفوا، َترَاَءُفوا َأْنُت
َبُعوفَ َٕٕقْد َمسَّْتِني.  ًْ   " ِمْف َلْ ِمي؟ ِلَماَذا ُتَطاِرُدوَنِني َنَما اهلُل، َواَل َت
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 نػار تكػوف ومػاذا =غضػبو علػيَّ  أضػـر ففػاؿ ،اهلل غضػب عبلمػات مػف وشػكا عميػه. يشػففوا لعم ػـ شكوا  أيوب يكرر 

 فػي نشػؾ مػا وكثيراً  . أحبائه كأحد به يتفاخر وكاف كامبلً  إعتبر  اهلل أف مع =نأعدائو و سبني اهلل. غضب إال   نـ

 فػي نحػو  اهلل بعػداء شػعر واػو نعمػـ. ال ونحػف لصػالحنا تػدبير  وكؿ نحونا، محبة وءممم يكوف اهلل قمب بينما اهلل محبة

  منفذ. أي عنه يمنع فاهلل لمن اة، طريؽ لي ليس يأ =أعبر فبل طريقي ط وَّ  اهلل أف
 فػي أمػؿ بػبل ن ائيػاً  تحطػـ أنػه مػف وشػكا .رأسي تاج واـ أمات ـ أبنائي حتي . . وسمطتي. ثروتي =نرامتي عني أزاؿ

 إعتبػر اػو =غزاتػو جػاءت معػاً  ثانيػة. تنبػت ال لكػي  ذوراا مف قمعت الش رة كأف =رجائي ًجرة مثؿ قلَ  = ر وع

 إبتعدوا ف ـ =إ وتي عني أبعد قد السابفيف= معارفه وكؿ أقاربه قسوة مف وشكا اهلل مف مرسميف الل . . السبئييف. أف

 تخموا قد و داـ شدته في ب انبه يففوا أف من ـ أيوب توقع مابين = ذلوني قد أقاربي .قروحي بسبب بي إزدروا ألن ـ

مػػائي بيتػػي نػػزالء يطيعػػو = أو يحترمػػو  عػػادوا مػػا خدمػػه وحتػػي وقروحػػي. حػػالي بسػػبب =رجػػالي نػػؿ نرىنػػي عنػػه.  وا 

 عبػػدي إليػػو، تضػػرعت بفمػػي بامظػػة= عػػاممو  بػػؿ لػػه. اإلسػػت ابة ورفضػػوا غريػػب كأنػػه عػػاممو  =أجنبيػػاً  ي سػػبونني

 أبنػػاء عنػػد و ممػػت إمرأتػػي. عنػػد منروىػػة ننيتػػي فمػػه= رائحػػة مػػف إشػػمئزت إمرأتػػه حتػػي بػػؿ .يجػػب فلػػـ دعػػوت

 ألف بيتػه، فػي ولػدوا الػذيف عبيػد  أوالد أو أحفػاد  ربمػا أحشػاؤ  وأبناء أحشائي. أبناء عند مفززاً  شيئاً  صرت =أ ًائي

 شػػائع، مثػػؿ اػػو =أسػػناني جلػػدب ونجػػوت بجلػػدي. لحػػؽ قػػد عظمػػي  سػػد = إنحػػبلؿ مػػف وشػػكا كم ػػـ. مػػاتوا أوالد 

 عميػه يتراءفػوا أف ويدعواـ شئ. كؿ خسر ما بعد ففط بحياته ن ا لكنه ن ا أنه المعني فيكوف  مد. ل ا ليس فاألسناف

 مػف تًػبعوف ال لمػاذا  الدياف كاهلل أنفسكـ ت عموف لماذا أي =اهلل نما تطاردونني لماذا اهلل= دينونة فيكفيه يدينو  وال

  لحمه. يفترس كوحش خصمه صيت يتمؼ النماـ ألف النميمة، يعني تعبير اإلنساف ـلح أكؿ =ل مي
 

ْ ِر َٕٗلْيَت َنِلَماِتي اآلَف ُتْنَتُب. َيا َلْيَتَيا ُرِسَمْت ِفي ِسْفٍر، »ٖٕ "-(:ٜٕ-ٖٕ) األيات َوُنِقَرْت ِإَلى اأَلَبِد ِفي الحَّ
، َواآلِ َر َعَلى اأَلْرِض َيُقوـُ،  َأمَّا َأَنا َفَقدْ ِٕ٘بَقَلـِ َ ِديٍد َوِبَرَحاٍص.  َوَبْعَد َأْف ُيْفَنى ِجْلِدي َٕٙعِلْمُت َأفَّ َوِليّْي َ يّّ

الَِّذي َأَراُه َأَنا ِلَنْفِسي، َوَعْيَناَي َتْنُظرَاِف َوَلْيَس آَ ُر. ِإَلى ذِلَؾ َتُتوُؽ ُنْلَيتَاَي ِفي ٕٚىَذا، َوِبُدوِف َجَسِدي َأَرى اهلَل. 
ـُ اأَلْحِليُّ ُيوَجُد ِعْنِدي. َٕٛجْوِفي.  ـْ َتُقوُلوَف: ِلَماَذا ُنَطاِرُدُه؟ َواْلَنبَل َفِإنَُّن

ـْ ِمَف السَّْيِؼ، أَلفَّ ٜٕ َ اُفوا َعَلى َأْنُفِسُن
  "«.اْلَغْيَظ ِمْف آثَاـِ السَّْيِؼ. ِلَنْي َتْعَلُموا َما ُىَو اْلَقَضاءُ 

 ما كؿ ولعؿ وتنبأ، تعزي لكنه قاله، ما كؿ أيوب يف ـ لـ وربما فتعزؼ، لفدسا الروح في ا ينفل كفيثارة انا أيوب ن د 
 األلـ إحتماؿ في المسي  مع يشترؾ ومف الصميب، شركة له كاف أيوب انا أصدقائه. أماـ سيبرأ  اهلل أف ف مه

 ن د انا سماء.ال وعف المسي  عف كبلـ ن د الكممات اذ  ففي السماء. وأم اد أسرار عمي عينا  تنفت  والصميب

 نبرة ادأت الكممات اذ  وبعد أذامته، بكيفية كبلماً  فمه في ووضع بصيرته أنار الذي الفدس بالروح مسوقاً  أيوب

 بعد المهأ مف إشتكي او حفاً  .المعزى الروح او النبوة ب ذ  فنطؽ فيه عمؿ الذى الفدس فالروح كثيراً  أيوب إنفعاؿ

  لممتألـ. العزاء اذا يعطي الذي او وحد  الفدس والروح سكنت. الاضب وعاصفة ادأت النبرة لكف ذلؾ
 أي =سفر في رسمت ياليتيا تنتب. اآلف نلماتي ليت الفادمة= لؤل ياؿ تس يم ا أراد يفينية رؤيا انا أيوب رآ  ماو 

 قمت فدل انا4 أيوب كبلـ ومعني األ ياؿ. عبر لتحفظ المفدس الكتاب في كمماته وكتب ذلؾ له حفؽ واهلل كتاب.
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 في األبد إلي نقرت يس ؿ. بأف إنساف لكؿ طريفه ي د ليته خطير كبلـ اآلف سأقوله ما وأما معني ببل كثيراً  كبلماً 

 يسكب ثـ حديد بفمـ الصخر عمي الكتابة تنفر بأف وذلؾ الصخر، عمي يوبأ وقت الكتابة طريفة كانت . . .الح ر

 فادي   تعنى وليي =  ي وليي أف علمت فقد أنا أما طويمة. فتراتل الكبلـ فيثبت النفر مكاف في المنص ر الرصاص

 المسي  يري ف و فاآل أما خصـ، إنه عمي اهلل روصو   أيوب سبؽ لفد أحزانه، وسط أيوب عمي سماوية إشراقة واذ 

ف حتي الذي الحي، وليه  ال اني، فم يفتص أف له كاف والولي ببر ، ويش د ويبرر  الولي اذا له سيش د أيوب مات وا 

 الحؽ له الذي او ، موسي ناموس بحسب والولي يد . مف لينفذنا المسي  ولينا ازمه الذي إبميس او انا وال اني

 ع زاً  عا زوف ونحف الخطية بسبب السماوي ميراثنا بيع ولفد (.4ٕٕ٘٘ )ال رانه أو أخو  باعه ما يفؾ)يفدي( بأف

 وفؾ الخطية. عف اهلل عدؿ ووفي عنا الديف وفي ولفد يفؾ، أف ادرالف ولينا او والمسي  )فدائه(. فكه عف كامبلً 

ف حتي يموت ال حي وليه أف يري وأيوب الميراث. يوسو   الراف  أف قادر الحي فوليه  يوبأ مات لو يأ او، مات وا 

ت مو  عنه وتخموا أصحابه تركه ولو المسألة، يسوي  بفدر أيوب ييعز  ما يو د اؿ وينصر . بيد  يأخذ فاهلل باطبلً  وا 

ف الذي المسي ، يسوع واو الساقط، لئلنساف معداً  فادياً  انالؾ أف الع يبة، الرؤيا اذ   وتخموا أحبائه كؿ أيوب ترؾ وا 

  .يفديه او عنه
 AND HE SHALL STAND AT LAST ON THE EARTH=يقـو األرض علي واآلِ ر

 المسػي  أف الرسػوؿ بػولس مػف ف منػا ذلػؾ وبعػد بعػد. افيمػ بمعنػي متػأخر زمػف فػي أو األخيػر، اليػوـ إمػا تعنػي اآلِ ر 

  .٘ ،ٗ 4ٗ غؿ الزماف مؿء في األرض عمي مت سداً   اء
 ليفػؾ األرض عمػي وقػاـ ومػات وت سػد  ػاء والمسي  األخيرا االيوـ المسي  ظ ور وقت يسمي كاف الفديـ الع د وفي

 عمينا. الذي الديف
 أف يقػـو األرض علػي واآلِ ػر اآليػة معنػى يصب  وب ذا (ٔٔ 4 ٔ)رؤ اآلِ رو األوؿ ف و لممسي  تشير أيضا واآلِ ر

 . الفداء لنا ليتمـ األرض عمى إلينا وينزؿ سيت سد راآل ِ  المسي 
 مػف مسػوقا يكػوف فأ عطتػهأ التػي الصػميب شػركة اػي اػذ  .المسػي  ت سػد عػف الوضػوح ب ػذا ايػوب يتنبأ اف وع يب

  (. ٕٔ 4 ٔ بط ٕ ) فيتنبأ الفدس الروح
  اإلن ميزية التر مة و اءت لمموت. إشارة يختفى أى جلدى يفنى = اهلل أري جسدي وبدوف ىذا جلدي يفني أف عدوب

(NKJV) الشئ بعض مختمفة  AND AFTER MY SKIN IS DESTROYED,THIS I KNOW, THAT IN MY FLESH 

I SHHALL SEE GOD. 
FLESH = اهلل. نرى وبه المم د الفيامة  سد إلى تشير انا 
 وضوحا أكثر (THE JERUSALEM BIBLE) اإلن ميزية تر مة و اءت

AFTER MY AWAKENING, HE WILL SET ME CLOSE TO HIM, AND FROM MY FLESH I SHALL LOOK 

ON GOD. 
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 أنػه فكػوف َوَعْيَناَي َتْنُظػرَاِف َوَلػْيَس آَ ػرُ  تمي ا التى اآلية مع تتفؽ واى دقة أكثر (NKJV) األولى اإلن ميزية والتر مة

 الثانيػة اإلن ميزيػة والتر مػة الػرب. يػرى وبػه األمػوات مػف بػه سػيفوـ الػذى المم ػد لم سػد يشػير ف ػذا بعينيػه اهلل سيرى

  الفيامة. بعد ما  سد او الرب به نرى الذى ال سد أف باألكثر توض 
 اآلب مػػع صػػالحنا فالمسػػي  ،نمػػوت أف بعػػد اهلل نػػري أف إمكانيػػة لنػػا أعطػػي أف وقيامتػػه بفدائػػه المسػػي  فعمػػه مػػا اػػذا

 اػو بػؿ واضػحة تكػف لػـ الصػورة ب ػذ  الفيامػة ففكػرة الفػدس. الػروح لعمػؿ خاضػعاً  كػاف انا أيوب أف نبلحظ السماوي.

 فػنحف اهلل. يػري أف يمكنػه الفيامػة بعػد عميػه سنحصػؿ الػذي المم ػد وال سػد أفيحيػاا. إنساف مات اإذا ذلؾ قبؿ تساءؿ

 أراه الػذي"بفوله عنه رعب   يئاً ش رأي رؤيته في أيوب ولعؿ يعيشا.و  اإلنساف يراني اال نرا  أف يمكننا ال ال سد اذا في

 لػه هيحكػ ولـ بنفسه رآ  أكيد، يرا  ما أف وف ـ سيفعمه ما ورأي وليه رأي لفد "= رآ وليس تنظراف وعيناي لنفسى، أنا

 4 ٛ)يػو وفػرحا فػرأى يػومى يػرى بػأف ت مػؿ إبػراايـ اأبػوكـ إبػراايـ عػف المسػي  السػيد قاؿ كما واذ  ، وت مؿ ففرح أحد.
 رأيػت أف بعػد أي =جػوفي فػي نليتػاي تتػوؽ ذلؾ إلي =قاؿ  المسي  بفداء الذى الفرح اذا أيوب أدرؾ وحينما . (ٙ٘

 يػأتي الػذي اليػوـ ل ذا مت  ة أصبحت واألحشاء( والفمب اي العواطؼ مركز )فالكمي داخمي، مشاعري فكؿ رأيت ما

  لي.الو  اذا فيه
 =نطػػػارده لمػػػاذا ..اآلف يفولػػػوف مػػػاذا  ػػػـمَ وعم   ، عميػػػه ا ػػػوم ـ وائد   َػػػيُ  حتػػػي ألصػػػحابه تحػػػذيراً  و ػػػه رآ  الػػػذي وبعػػػد

 ذلػػؾ بعػػد وسيكتشػػفوف أصػػدقائه أمػػاـ يبػػرر  سػػوؼ اهلل أف تأكػػد أيػػوب ألف وذلػػؾ ب نتفاداتنػػا. ونايظػػه ونحزنػػه ون ا مػػه

 رؤيػػة اآلف عنػػد  وأصػػب  حفيفيػػة أن ػػا رآاػػا التػػي لرؤيتػػه شػػيري ربمػػا =عنػػدي يوجػػد األحػػلي والنػػبلـ أيػػوب= صػػدؽ

 . واضحة
 ضد الشرير وكبلم ـ غيظ ـ أي =السيؼ أثاـ مف الغيظ ألف اهلل. عدؿ سيؼ يأ =السيؼ مف أنفسنـ علي  افوا
 تكفوا لـ ف ذا أليوب، ظمم ـ عف ويكفوا يخافوا أف فعمي ـ اهلل. غضب أي السيؼ عفوبة تستحؽ التي األثاـ مف أيوب

 ىو ما تعلموا لني عميكـ= حكـ وقد عادؿ قاضي أنه وستعمموف اهلل غضب سيؼ يأتي فسوؼ إت اماتكـ عف

 .القضاء
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 عودة للجدوؿ اإلح اح العًروف

 

  عميه. ال  وـ في دور  أخذ صوفر ولكف أصحابه يسكت أف أليوب الرائع اإلعتراؼ بعد نتوقع كنا
 

. »َٕوَقاَؿ: َفَأَجاَب ُحوَفُر النَّْعَماِتيُّ ٔ "-(:ٜ-ٔ) األيات ِمْف َأْجِؿ ذِلَؾ َىَواِجِسي ُتِجيُبِني، َوِليَذا َىَيَجاِني ِفيَّ
َُ. َوُروٌح ِمْف َفْيِمي ُيِجيُبِني.ٖ ََ اإِلْنَساُف َعَلى »ٗ َتْعِييَر َتْوِبيِ ي َأْسَم ، ُمْنُذ ُوِض َأَما َعِلْمَت ىَذا ِمَف اْلَقِديـِ

رَاِر ِمفْ ٘اأَلْرِض،  ًْ َوَلْو َبَلَغ السََّماَواِت ُطوُلُو، َوَمسَّ رَْأُسُو َٙقِريٍب، َوَفَرَح اْلَفاِجِر ِإَلى َلْ َظٍة!  َأفَّ ُىتَاَؼ اأَل
ِؿ. َناْلُ ْلـِ َيِطيُر َفبَل ُيوَجُد، َوُيْطَرُد َنَطْيِؼ اللَّيْ َٛنُجلَِّتِو ِإَلى اأَلَبِد َيِبيُد. الَِّذيَف رََأْوُه َيُقوُلوَف: َأْيَف ُىَو؟ ٚالسََّ اَب، 

  "َعْيٌف َأْبَحَرْتُو اَل َتُعوُد َترَاُه، َوَمَناُنُو َلْف َيرَاُه َبْعُد. ٜ
 مػف أيػوب بشػكوي يتػأثر لػـ حتػي ف ػو الخػاطر فػي تدور التي األفكار اي  وا سال =تجيبني سىىواج ذلؾ أجؿ مف

 لمػا م تػاج اػو بػؿ اوا سػه، تأكػدت فمفػد فاآل أمػا أيوب شر مف متأكد غير كاف كأنه بعنؼ، عميه إستدار بؿ المه،أ

 وكأنػه أسػمَ تػوبي ي تعيير  دًا= أغاظه أيوب أف ال ي اف اذا سبب وما .فيَّ  ىيجاني وليذا أيوب شر مف إكتشفه

  مثم ـ. شرفاء يوبل أف الحؽ له مثمه شرير ف ؿ وبخ ـ، أيوب أف مف إغتاظ
 صػػوفر الصػػديؽ أعػػاد ثػػـ وفطنتػػه.  مػػهوف حكمتػػه مػػف ناشػػئ لئل ابػػة يرشػػد  الػػذي الػػروح =يجيبنػػي فيمػػي مػػف وروح

 حفيفػػة ت  ػػؿ أف يمكػػف اػػؿ =ىػػذا علمػػت أمػػا األشػػرار. اػػبلؾ نظريػػة أى قبػػؿ مػػف  ءوأصػػدقا اػػو قالػػه مػػا شػػرح نفسػػه

 الزواؿ)اليسػوعية( وقريػب اإلن ميزيػة( التر مػة قصيرة)حسػب لفتػرة أي =قريػب مػف األًػرار ىتػاؼ أف اكذا. واضحة

 =يبيد األبد إلي نجلتو فسيزوؿ. الشرير ن اح عمو بمغ م ما =طولو السموات بلغ ولو قصيرة. لفترة يكوف فرح ـ أي
 سوؼ ابلكه أف أي سريعًا، يحترؽ واو األفراف إيفاد فى ويستخدمونه ،بالحيوانات( الخاص البراز) الروث اي ال مة

 مػف يكػوف اليفظػة فبعػد =يػؿالل نطيػؼ ويطػرد يو ػد. فػبل يطيػر كػالحمـ =جػداً  سػريعاً  يكػوف وخرابػه  داً  عظيماً  يكوف

 ال أبحػػرتو عػيف كػامبًل. يكػوف وخرابػػه  .ءرخػا يػذكر يعػود ال الشػرير واكػػذا .أحبلمنػا معظػـ تفاصػيؿ تػذكر الصػعوبة
  مكانه. عف ن ائياً  ذاب ف و =بعد يراه لف ومنانو ن ائيًا. يكوف فخرابه ن احه ثانية يعود ولف =تراه تعود
 

ْوَف اْلُفَقرَاَء، َوَيَداُه َتُردَّاِف َثْرَوَتُو. َبُنوُه يَ ٓٔ "-(:ٕٕ-ٓٔ) األيات ِبيَبًة، َوَمَعُو ِفي التُّرَاِب َٔٔتَرضَّ ًَ ِعَظاُمُو َمآلَنٌة 
 .َُ ، َوَأْ َفاُه َتْ َت ِلَساِنِو، َٕٔتْضَطِج ًَّرُّ ـْ َيْتُرْنُو، َبْؿ َ َبَسُو َوَسَط َ َننِ ِٖٔإْف َ بَل ِفي َفِمِو ال َفَؽ َعَلْيِو َوَل ًْ ِو، َأ

ُؿ، َمرَاَرُة َأْحبَلؿ ِفي َبْطِنِو. ٗٔ ََ َثْرَوًة َفَيَتَقيَُّأَىا. اهلُل َيْطُرُدَىا ِمْف َبْطِنِو. َ٘ٔفُ ْبُزُه ِفي َأْمَعاِئِو َيَتَ وَّ َـّ َٙٔقْد َبَل َس
َُ. َيْقُتُلُو ِلَساُف اأَلْفَعى.  َيُردُّ َتَعَبُو َواَل َيْبَلُعُو. َنَماٍؿ َٛٔي َعَسؿ َوَلَبٍف. اَل َيَرى اْلَجَداِوَؿ َأْنَياَر َسَواقِ ٚٔاأَلْحبَلِؿ َيْرَض

. واَل َيْفَرُح.  ٍَ ـْ َيْبِنِو. َٜٔتْ َت َرْج ، َواْغَتَحَب َبْيتًا َوَل ـْ َض اْلَمَساِنيَف، َوَتَرَنُي ـْ َيْعِرْؼ ِفي َبْطِنِو ٕٓأَلنَُّو َرضَّ أَلنَُّو َل
َتَياُه.  ًْ َلْيَسْت ِمْف َأْنِلِو َبِقيٌَّة، أَلْجِؿ ذِلَؾ اَل َيُدوـُ َ ْيُرُه. َٕٔقَناَعًة، اَل َيْنُجو ِبُم

ََ ِمْؿِء َرْغِدِه َيَتَضاَيُؽ. تَْأِتي ٕٕ َم
 . ًَِقيٍّ   "َعَلْيِو َيُد ُنؿّْ 
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 بنيػه فيرسػؿ ظمم ػـ الػذيف الففػراء مػف يخػاؼ إنكسػار  بعػد أو خرابه، بعد =ثروتو ترداف ويداه الفقراء، يترضوف بنوه 

ف عدله، في واهلل من ـ. إغتصبه ما يعيد بيدا  او بؿ  ـ،نرضو تلي  وبطريفػة ثروته يبددوف فأوالد  غنياً  الشرير مات وا 

 مازالػت عظامػه أف مػع أي تضطجَ التراب في ومعو ًبيبة، مآلنو عظامو المظموميف. لمففراء اهلل يعيداا بأخري أو

 فمػػو فػػي  ػػبل إف السػػبب؟ ومػػا حيويتػػه. ومعػػه شػػاباً  يمػػوت عميػػه اهلل غضػػب بسػػبب أنػػه إال حيويػػة، مآلنػػة قوت ػػا فػػي

 خطايػا عمػي ينطبػؽ الكبلـ واذا فمه، في حمو طعـ لمشر كاف بؿ الشريرة، أفعاله عمي يؤنبه ال ضمير  فأ أي =الًر

 أف مػػثبلً  يريػػد فػػبل خػػر،آ شػػيئاً  يشػػت ي ال عميػػه حصػػؿ مػػا إذا = ننػػو وسػػط  بسػػو بػػؿ والسػػرقة. والاػػش كالزنػػا خػػريأ

 مػػذاؽ يخسػػر ال حتػػي خػػرآ طعامػػاً  يأكػػؿ أف يريػػد وال لػػه يمػػذ طعامػػاً  أكػػؿ ]كمػػف يسػػتطعم ا ال ف ػػو بالروحيػػات دلهيسػػتب

 وأخفػػا  بػػه، وتمسػػؾ إسػػتبفا  أي عليػػو أًػػفؽ أنػػه والسػػبب .لسػػانو ت ػػت أ فػػاه المف ػػوـ وبػػنفس . يحبػػه[ الػػذي الطعػػاـ

 فػػى أحػػبلؿ مػػرارة يت ػػوؿ. أمعائػػو فػػي  بػػزه .اخمػػهد الكػػامف الشػػر نتي ػػة تكػػوف ومػػاذا يتركػػه. أف يريػػد ال قمبػػه داخػػؿ

 األصبلؿ ومرارة وغيظ. ورعب مرارة، إلي داخمه يتحوؿ لذيذة لفمة أنه عمي إغتصبه مما داخمه يخفيه كاف ما =بطنو

 اهلل فيتقيأىػا. ثػروة بلػَ حيػة(. أي ؿِصػ  مػع واػي الحيػات =األحبلؿوقػتبًل) فتكاً  أكثراا واي مرارة، المر أنواع أشد

 يتفيػأ. كمػف ب ختيػار  ولػيس ، الـأبػ سػيعيداا واػو منػه، وسػيأخذ  يعيػد ، سي عمه اهلل أف البد بالظمـ أخذ  ما =ردىايط

 يػدري ال لؤلسػؼ لكػف ثروتػه، ب ػا يزيػد فرصػة اػو الحػراـ مػف ي معػه ما أف يظف والمص الظالـ =يرضَ األحبلؿ سـ

 اػي الحيػة، تتركػه ف ؿ األصبلؿ، سـ يرضع فكأنه ظمـبال ماؿ يأخذ ومف ناراً  يحتضف أنه خطية يحتضف مف كؿ إف

 . باطبلً  نفسه ب ا مني التي ثروته زيادة في أماله كؿ تخزيه وسوؼ .األفعي لساف ويقتلو = عميه ستستدير
 تػدبير فػي تعػب اػو =تعبػو يػرد لديه. يبفي شئ ال ولكف كال داوؿ كثيرة ثروته تكوف بأف يحمـ كاف =الجداوؿ يري ال

 يتمذذ فمه في كأنه او به، عيشب يكاد ال =يبلعو وال شئ كؿ يرد او اا لكنه عميه، حصؿ ما عمي ليحصؿ المؤامرات

 حصػؿ بمػا يتمتػع أف أو ظممػا إغتصػبه بمػا يسػتفيد أف يفبؿ ال فاهلل يبمعه أف يستطيع ال . ننو وسط  بسو ىو = به

 ير ع ا. أف ي ب كأمانة عند  كاف الماؿ كأف =رجَ ت ت نماؿ = منه يستفيد وال ويعيد  يتفيأ  أف والبد بالشر، عميه

 ينجػو ال لػذلؾ واإلكتفػاء البػاؿ راحػة إسػمه شػيئاً  يعػرؼ ال =قناعػة بطنػو فػي يعػرؼ لػـ ألنػو لير عػه. المػاؿ أخػذ كانه

 طالمػا التػي ثروتػه مػف شػئ تبفػي ال =بقيػة أنلػو مػف ليسػت منػه= شئ بأي ين و وال عنه. سيذاب فالكؿ =بمًتياه

 إلي ػا= يصػؿ التػي الحػاؿ والحػظ أموالػه. كثػرة مف بالرغـ وال ـ بالضيؽ يشعر او =يتضايؽ رغده مؿء مَ .ب ا تمذذ

  .4ٕٔٙٔ تؾ + 4ٖٖٔ شإ را ع =ًقي نؿ يد عليو تأتي
 

ُه َعَلْيِو ِعْنَد َطَعاِمِو. َيُنوُف ِعْنَدَما َيْمؤُل َبْطَنُو، َأفَّ اهلَل ُيْرِسُؿ َعَلْيِو ُ ُموَّ َغَضِبِو، َوُيْمِطرُ ٖٕ "-(:ٜٕ-ٖٕ) األيات
َجَذَبُو َفَ َرَج ِمْف َبْطِنِو، َواْلَباِرُؽ ِمْف َمرَاَرِتِو َمَرَؽ. َعَلْيِو ُرُعوٌب. َٕ٘يِفرُّ ِمْف ِسبَلِح َ ِديٍد. َتْ ِرُقُو َقْوُس ُنَ اٍس. ٕٗ
ـْ ُتْنَفْخ.ٕٙ السََّماَواُت ُتْعِلُف ِإْثَمُو، َواأَلْرُض َٕٚتْرَعى اْلَبِقيََّة ِفي َ ْيَمِتِو.  ُنؿُّ ُظْلَمٍة ُمْ َتَبَأٌة ِلَذَ اِئرِِه. تَْأُنُلُو َناٌر َل

يِر ِمْف ِعْنِد اهلِل، َوِميرَاُث َٜٕتُزوُؿ َغلَُّة َبْيِتِو. ُتْيرَاُؽ ِفي َيْوـِ َغَضِبِو. َٕٛتْنَيُض َعَلْيِو.  ًّْرّْ ىَذا َنِحيُب اإِلْنَساِف ال
  ".«َأْمرِِه ِمَف اْلَقِديرِ 
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 عليو يرسؿ اهلل تامًا. ابلكاً  أخيراً  سي مكه اهلل أف يشرح وانا الخاطئ يرااا التي الشريرة األياـ فشرح صوفر سبؽ

 =طعامو عند وعمورة. سدوـ فوؽ وكبريتاً  ناراً  أمطر كما =عليو ويمطره . اهلل غضب أماـ يثبت ومف =غضبو  مو
 اهلل يمطر  يبمع يبدأ عندما بؿ ويرتاح، به ليشبع أخذ  ما يبمع لشريرا يترؾ لف اهلل أف قبؿ مف شرح ا وقد صوفر فكرة

 له واهلل محتـ، األشرار وابلؾ [.4ٔٛٔ طعام ـ أثناء أيوب أبناء لضربة يشير صوفر كاف ربما ]انا غيظه بضربات
ف متنوعة، أسمحة  ال بلؾو  لمن اة. إمكانية فبل (ن اس قوس)باألخري فسي مؾ ( ديد سبلح)أحداا مف ارب وا 

 جذبو وقوله .رعوب عليو = رعب فى يموت بؿ يخطىء ال اهلل ففوس =بطنو مف ف رج جذبو وتاماً  ن ائياً  سيكوف

 حد او البارؽ =مرؽ مرارتو مف البارؽ أحشائه= ليمزؽ بؿ أثار  مف ليشفيه ال الس ـ  ذب أنه = بطنو مف ف رج
 يتربص كامف الشر واذا الشرير، يصيب شر كؿ عف يةاكن الظممة =لذ ائره م تبأة ظلمة نؿ البلمع. الس ـ

 يو د ال أي =تنفخ لـ نار تأنلو   (مختبأة كانت التي نار)اي عميه تنفض نار، تأكمه وف أة يممؾ، بما أي بذخائر 

 لكنه ، لتشتعؿ فيه ينفل أف عميه  مراً  يوقد مف = تنفخ لـ اهلل. عند مف ف ي النار، اذ  لمصدر مفنع بشري تفسير

 . المصدر معروفة غير نار ف ى ، أحد في ا ينفل أف دوف تشتعؿ نارا ي د انا
 السموات غضب فيه واضحاً  سيكوف وابلكه الشرير. خيمة في تبفي ما ستأكؿ النار اذ  = يمتو في البقية ترعي

 دـيستخ اهلل =عليو تنيض واألرض يستحؽ. ما حسب بعدؿ  وزي أنه الكؿ وسيري .إثمو تعلف السموات عميه=
 نصيبه فيكوف يفببلنه ال واألرض السموات فاآل أورشميـ. لتؤدب بابؿ إستخدـ كما ليضربو ، األرض في الذيف عبيد 

 يـو في تيراؽ وأبنائه. ثروته =بيتو غلة تزوؿ بشع. شئ البار أيوب عمي تطبيفه ولكف رائع صوفر كبلـ   نـ.

.عميه اهلل غضب يوـ تتبلشي ثروته =غضبو



 (ح اح ال ادى والعًروفاإل) سفر أيوب

 

 
96 

 عودة للجدوؿ دي والعًروفاإلح اح ال ا

 
  لؤلبرار. باأللـ يسم  قد اهلل أف كبلمه عمي أيوب يصر وفيه صوفر. عمي أيوب رد انا ن د
 

. »َٕفَأَجاَب َأيُّوُب َوَقاَؿ: ٔ "-(:٘-ٔ) األيات ـْ ِاْسَمُعوا َقْوِلي َسْمًعا، َوْلَيُنْف ىَذا َتْعِزَيَتُن
ـُ، َوَبْعَد ِاْ َتمِ ٖ ُلوِني َوَأَنا َأَتَنلَّ

ْف َناَنْت، َفِلَماَذا اَل َتِضيُؽ ُروِ ي؟ َٗنبَلِمي اْسَتْيِزُئوا.  ْنَواَي ِمْف ِإْنَساٍف، َواِ  ًَ ُبوا َ٘أمَّا َأَنا َفَيْؿ  َتَفرَُّسوا ِفيَّ َوَتَعجَّ
.   "َوَضُعوا اْلَيَد َعَلى اْلَفـِ

 ففط تسمعوا أف اآلف يعزيني وما تعزيني، كممة منكـ أسمع أف األمؿ ففدت أنا =تعزيتنـ ىذا ولينف سمعاً  لي إسمعوا

  نفسي. عف ألدافع أشرحه أف أود ما لي
 مػا وكػؿ اهلل، يػد فػي أنني أشعر أنا بؿ .عمي   إعتدوا الكمدانييف أو سبئييفال أف مف أشكو ال أنا =إنساف مف أًنو ىؿ

ف .عمػي   غضب لماذا ب ذا؟ اهلل سم  ذالما اي وشكواي منه، بسماح حدث  تضػيؽ =رو ي تضيؽ ال فلماذا نانت وا 

 سػيكوف كػاف ألنػه واػدوئي صبري ففدت قد كنت ما إنساف مف شكواي كانت لو أنه والمعني صبري. ينفذ أي روحي،

ذ ،ى  عمػػ رضػػائه وعػػدـ عنػػي اهلل بتخمػػي رأشػػع أننػػي اػػو حفيفػػة أالمػػي سػػبب لكػػف اهلل، ينصػػفني أف ر ػػاء حينئػػذ لػػي  اوا 
 حػدث كيػؼ وتع بوا إليه وصمت الذي لمحاؿ أنظروا =وتعجبوا فيَّ  تفرسوا ضيفي. سبب اذا أل أ؟ فممف اهلل رفضني

 شػػئ. كػػؿ فيػػه خسػػرت الػػذي المرعػػب اليػػوـ ذلػػؾ أذكػػر عنػػدما =أرتػػاع أتػػذنر عنػػدما ضػػيفي. سػػبب سػػتروف بػػؿ اػػذا،

   سدي. أي بشري =رعدة بًري وأ ذت
 

ًَِري َرْعَدٌة.  ِعْنَدَما»ٙ "-(:ٙٔ-ٙ) األيات ـْ َوَيَتَجبَُّروَف َٚأَتَذنَُّر َأْرتَاُع، َوَأَ َذْت َب يُ وَف، َنَع ًِ رَاُر َوَي ًْ ِلَماَذا َتْ َيا اأَل
. ُٛقوًَّة؟  ـْ ـْ ِفػي َأْعُيػِنِي يَّػُتُي ، َوُذرّْ ـْ ـْ َمَعُيػ ـٌ َأَمػاَمُي ـْ َقػاِئ َنْسُلُي

ـْ آِمَنػٌة ِمػَف اْلَ ػْوِؼ، َوَلػْيَس َعَلػٜ ـْ َعَحػا اهلِل. ُبُيػوُتُي ْيِي
ـْ ُتْنِتُج َواَل ُتْسِقُط. ٓٔ ـْ ُيْلِقُح َواَل ُيْ ِطُئ. َبَقَرُتُي َثْوُرُى

ـْ تَػْرُقُص. ٔٔ ، َوَأْطَفاُلُي ـْ َعُي ُيْسِرُ وَف ِمْثَؿ اْلَغَنـِ ُرضَّ
َيْ ِملُػوَف ٕٔ

ـْ ِبػػػاْلَ ْيِر. ِفػػػي َلْ َظػػػٍة َيْيِبُطػػػوَف ِإَلػػػى اْلَياِوَيػػػِة. َيْقُضػػػوَف َأيَّػػػٖٔالػػػدُّؼَّ َواْلُعػػػوَد، َوُيْطِرُبػػػوَف ِبَحػػػْوِت اْلِمْزَمػػػاِر.  اَمُي
ٔٗ . َُ ِإِف َ٘ٔفَيُقولُػػػػوَفِ هلِل: اْبُعػػػػْد َعنَّػػػػا، َوِبَمْعِرَفػػػػِة ُطُرِقػػػػَؾ اَل ُنَسػػػػرُّ َمػػػػْف ُىػػػػَو اْلَقػػػػِديُر َ تَّػػػػى َنْعُبػػػػَدُه؟ َوَمػػػػاَذا َنْنَتِفػػػػ

ـْ  َ »ٙٔاْلَتَمْسَناُه؟ رَاِر. ُىَوَذا َلْيَس ِفي َيِدِى ًْ ًُوَرُة اأَل . ِلَتْبُعْد َعنّْي َم ـْ   "ْيُرُى
 واػذا األحيػاف، بعػض فػي األشػرار طريػؽ تػن   لمػاذا يتسػاءؿ ولكنػه ويعاقبػه الشػرير يػباض اهلل أف عمي يوافؽ أيوب

 بعفولنػػا نػػدرك ا لػػف اهلل حكمػػة ولكػػف (ٕ ،4ٕٔٔ رإ + ٕٔ-4ٖٖٚ العصػػور)مز عبػػر اهلل قديسػػو يسػػأله ظػػؿ التسػػاؤؿ

 انػػاؾ أف بينمػػا شػػبابًا، مػػاتوا الػػذيف أوالد  صػػورة عينيػػه أمػػاـ كانػػت =ويًػػي وف األًػػرار ت يػػا لمػػاذا اآلف. دودةالمحػػ

 ويتجبػروف = قػوة ل ػـ فتكػوف عالية لمناصب يصموف بؿ عمراـ. لطوؿ كرامة فينالوف كبير سف حتي يعيشوف اأشرار 

  .قوة
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 بعػد، ئيمتمػ لػـ أثػام ـ مكيػاؿ ألف بػؿ عػن ـ، عينيػه أغمػض ألنػه لػيس األشػرار بن اح األحياف بعض في يسم  اواهلل

 لعمػه الخػاطئ عمػي أناته يطيؿ واو .ٖٕ-4ٕٕٔ رؤ الضربات تأتيه يتب لـ ف ف ليتوب اً زمان خاطئ لكؿ يعطي واهلل

 الػػػذي الشػػػرير اػػبلؾ ولكػػػف .ٔٔ-4ٕٗ رو األخيػػر اليػػػوـ حتػػػي لؤلشػػرار الضػػػربات اهلل يحفػػظ وقػػػد ٙ-4ٕٗ رو يتػػوب

 وقتا شئ لكؿ ولكف .ٕٓ-4ٖٚٚٔ مز مؤكد يتوب وال شر  عمي يستمر
 وكمثػاؿ متزايػدة وأمبلك ػـ أغنيػاء واػـ مػاتوا. اػو أوالد  بينما .أماميـ قائـ ونسليـ سبلـ. في األشرار أف يري وأيوب

 وأوالداػػـ وفيػػرة. بأعػػداد ويفرحػػوف يمعبػػوف أي =الغػػنـ مثػػؿ رضػػعيـ يسػػر وف فػػرح فػػي واػػـ .ي طػػئ وال يلقػػح ثػػورىـ

 ومسػػتمر. دائػـ ن ػاح ـ =بػػال ير أيػاميـ يقضػػوف المرعػي. فػػي راعي ػا حػوؿ الاػػنـ تففػز كمػا حػػول ـ فػرح فػي زوفيففػ

 ونعمة، ميزة أيوب يعتبر  لحظة في والموت أالـ، وال أمراض ببل ف أة يموتوف أي =الياوية إلي ييبطوف ل ظة وفي

 كػؿ مػف وبػالرغـ فػرح ـ. وسػط يكػوف موت ـ حتي يوبأ نظر في فاألشرار مبرحة. أالماً  او يعاني كما يعانوف ال ف ـ

 يريػد ال ف ػو حياتػه مػف اهلل يختفػي أف الشػرير رغبػة =عنػا إبعد هلل يقولوف اهلل= عػف وبعداً  وقاحة يزدادوف ف ـ غنااـ

 .اهلل و ػػود وأنكػروا اػػذ  أيامنػا فػى الممحػػديف فعػؿ كمػا مو ػػود غيػر اهلل أف يتصػػور الشػرير أو ويؤنبػه، بشػػر  يػذكر  مػف
 أبػداً  يسػت يب ال بخطيتػه يفػرح الذي الشرير =نسر ال طرقؾ وبمعرفة هلل. يحتا وف ال أن ـ يتصوروف غنااـ فى واـ

 ل ػـ شػأف ال شػخص كأنػه =نعبػده  تػي القػدير ىػو مف اهلل= عف ب ستخفاؼ ويتكمموف هلل. والر وع بالتوبة نداء ألي

. حتػػي يفكثيػػػر  منطػػؽ واػػذا يعبدونػػػه، فممػػاذا ب ػػـ، لػػػه شػػأف وال بػػه،  سػػػائر مثػػؿ نحيػػػا أف نريػػد التػػديف، لمػػػاذا . . اليػػـو

 فػػي سػػوي يفكػػروف ال ف ػػـ =لتمسػػناهإ إف ننتفػػَ ومػػاذا التػػديف= مػػف عمػػي ـ يعػػود مػػادي نفػػع أي يػػروف ال ف ػػـ البشػػر؟و

 ىػوذا ففػاؿ شػروراـ عمػي يوافػؽ أنػه أصػحابه يتصػور ال حتػي أرائ ػـ عمػي مواففتػه عػدـ أيػوب يعمػف ثػـ المػادي. النفع

 تػث اهلل ولػيس غنػااـ مصػدر اػـ أيػادي ـ، مصػدراا وقوت ـ خيرات ـ أف تصوروا إذ حمفي اـ = يرىـ يدىـ في يسل

 فػبل أريػد ، ال فأنػا ن ػاح ـ كػاف فم مػا األًػرار مًػورة عنػي لتبعػد قػاؿ= األشػرار لمبادئ رفضه يؤكد وحتي .4ٛٚٔ

 الانيا ااهلل . . ف.اآل قولنا تشبه اآلية اذ  . . . بالشر. سوي يأتي ال الن اح كاف إف مثم ـ، أكوف أف أريد
 

ـْ َأْوَجاًعا ِفي َغَضِبِو؟ ٚٔ "-(:ٕٙ-ٚٔ) األيات ـُ َلُي ؟ َأْو َيْقِس ـْ ـْ َبَواُرُى رَاِر، َوَيْأِتي َعَلْيِي ًْ ـْ َيْنَطِفُئ ِسرَاُج اأَل َن
َأْو ٛٔ

يِح، َوَناْلُعَحاَفِة الَِّتي ـَ الرّْ ْوَبَعُة؟  َيُنوُنوَف َنالتّْْبِف ُقدَّا ـَ. َٜٔتْسِرُقَيا الزَّ َاهلُل َيْ ِزُف ِإْثَمُو ِلَبِنيِو. ِلُيَجازِِه َنْفَسُو َفَيْعَل
َرْب. ٕٓ ًْ َفَما ِىَي َمَسرَُّتُو ِفي َبْيِتِو َبْعَدُه، َوَقْد َتَعيََّف َعَدُد ِٕٔلَتْنُظْر َعْيَناُه َىبَلَنُو، َوِمْف ُ َمِة اْلَقِديِر َي

ـُ َمْعِرَفًة، َوُىَو َيْقِضي َعَلى اْلَعاِليَف؟ أَا»ًُُٕٕيورِِه؟ هلُل ُيَعلَّ
ىَذا َيُموُت ِفي َعْيِف َنَماِلِو. ُنلُُّو ُمْطَمِئفّّ َوَساِنٌف. ٖٕ

ٕٗ . ـْ َيُذْؽ َ ْيرًا. َٕ٘أْ َواُضُو َمآلَنٌة َلَبًنا، َوُمخُّ ِعَظاِمِو َطِريّّ ا َيْضَطِجَعاِف َمًعا ِنبَلُىمَ َٕٙوذِلَؾ َيُموُت ِبَنْفٍس ُمرٍَّة َوَل
ًَاُىَما.   "ِفي التُّرَاِب َوالدُّوُد َيْغ

 سراج إنطفاء و وب أكدوا الذيف أصحابه مبادئ في ويشكؾ يستنكر انا أيوب =األًرار سراج ينطفئ مرة نـ

 كـ إغتصبو . ابم يفرحوف والكمدانييف السبئييف عينيه وأماـ يتكمـ او . . اذا. رأيتـ مرة كـ يسأل ـ انا واو األشرار،
 رأيتـ مرة كـ .غضبو في أوجاعاً  ليـ يقسـ اهلل رأيتـ مرة كـ يخربوف، أي =بوارىـ علييـ يأتي األشرار أف رأيتـ مرة

 العاصفة الري  اي ليست العاحفة) =الزوبعة تسرقيا التي ونالعاحفة الريح. قداـ نالتبف يكونوف األشرار اؤالء
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 . . ل ـ. يفوؿ أف يريد كأنه أيوب انا به(. فتعصؼ الزوبعة تفوـ حيف ال اؼ التبف أي العصافة الكممة معني بؿ
 اهلل يايظوف خطايااـ في ألن ـ األشرار ي مؾ فنظرياً  ، العممية والخبرة النظرية المعمومات بيف أصحابي يا فرؽ اناؾ

 يا قمتـ الفد قمتـ كما شرير ابلؾ رأيتـ مرة فكـ اذا، نري ال عممياً  ولكف شروراـ، يحتمؿ ال الذي الفدوس البار
 نفسو ليجازه بنفسه= ضد  اهلل عفوبة ىير  او بؿ األبناء في األباء إثـ يفتفد اهلل أي =لبنيو إثمو ي زف اهلل أصحابا

 أف أصحاب يا رأيكـ في =يًرب القدير  مة ومف ىبلنو، عيناه لتنظر شرور . عمي يعاقبه اهلل فأ يعمـ أي =فيعلـ

 أف رأيكـ وفي (.القدير  مة) اهلل غضب كأس مف يشرب أف والبد رأسه، عمي النازؿ اهلل ابلؾ وينظر البد الشرير

 مسرتو ىي فما بيته= مسرات يري يعود وال ف أة يموت ذلؾ وبعد .ًيوره عدد تعيف قد قصيرة= أيامه تكوف الشرير

 اذا؟و مف تحففتـ ف ؿ نظرية، معمومات اذ  كؿ أصحاب يا .بعده بيتو في
 اػؿ يتصػرؼ، كيؼ اهلل تعمموف كأنكـ نظريات بوضعكـ أصحاب يا أنتـ =العاليف علي يقضي وىو معرفة ـُيَعلَّ  أأهلل

 اهلل حكمة أف وتعمموف الواقع تفبموا أف عميكـ أصحاب يا أنتـ، ترونه الذي الكماؿ بحسب يسمؾ أف اهلل عمي تفرضوف

 النظريػػة. معمومػػاتكـ مػػع إختمػػؼ ولػػو حتػػي ، السػػميـ والتصػػرؼ الحػػؽ اػػو هلل تصػػرؼ كػػؿ بػػأف وسػػمموا حكمػػتكـ، تفػػوؽ

 أف ي ػب ال فػورًا، منػه يفػتص اهلل أف في ػب شػرير إنسػاف نػري فحػيف البشػر، يػديف كيػؼ اهلل ـعم ػنُ  أف التفوي مف فميس

 يػػا ولتعممػػوا العػػاليف علػػي يقضػػي األشػػرار= المتكبػػريف عمػػي يفضػػي بػػه الػػذي الطريػػؽ أو مبادئنػػا، اهلل عمػػي نفػػرض
زداػار صػحته فػي واػو أي =نمالػو عػيف فػي يمػوت الشػرير ي عػؿ أف فػي حػر اهلل فأ أصػحاب  وأ واضػػو ثروتػه= وا 

 بػنفس يموت البار ي عؿ أف أيضاً  حر واهلل صحة. أتـ في واو أي =طري عظامو ومخ وفيرة. خيراته اي لبناً  نةمآل

 تػػنعـ الػػذي الشػػرير أو تػػألـ الػػذي رالبػػا سػػواء فػػاإلثنيف أصػػحاب يػػا ولكػػف نفسػػه. إلػػي إشػػارة اػػذا أيػػوب قػػوؿ وفػػي مػػرة

  الن ائية. اهلل لدينونة يستعد وكبلاما تنعمه، يذكر يعود ال وذاؾ مرارته يذكر يعود ال اذا واحد، التراب في فكبلاما
 

ـْ َوالنّْيَّاِت الَِّتي ِبَيا َتْظِلُموَنِني. »ٕٚ "-(:ٖٗ-ٕٚ) األيات ُىَوَذا َقْد َعِلْمُت َأْفَناَرُن
َتُقوُلوَف: َأْيَف َبْيُت  أَلنَُّنـْ ٕٛ

رَاِر؟  ًْ ؟ ٜٕاْلَعاِتي؟ َوَأْيَف َ ْيَمُة َمَساِنِف اأَل ـْ ِئِلِي ـْ َتْفِطُنوا ِلَداَل ـْ َتْسأَُلوا َعاِبِري السَِّبيِؿ، َوَل َأَفَل
ِإنَُّو ِلَيْوـِ اْلَبَواِر ٖٓ

يُر. ِلَيْوـِ السََّ ِط ُيَقاُدوَف.  ًّْرّْ ُىَو ِإَلى اْلُقُبوِر َٕٖطِريَقُو ِلَوْجِيِو؟ َوَمْف ُيَجاِزيِو َعَلى َما َعِمَؿ؟  َمْف ُيْعِلفُ ُٖٔيْمَسُؾ ال
َفَنْيَؼ ُٖٗ ْلٌو َلُو َمَدُر اْلَواِدي. َيْزَ ُؼ ُنؿُّ ِإْنَساٍف َورَاَءُه، َوُقدَّاَمُو َما اَل َعَدَد َلُو. ُٖٖيَقاُد، َوَعَلى اْلَمْدَفِف ُيْسَيُر. 

وَنِني َباِطبلً  ـْ َبِقَيْت ِ َياَنًة؟ ُتَعزُّ   "«.َوَأْجِوَبُتُن
 أن ـ وعمـ أليوب، حدث كما األشرار ابلؾ و وب بفكرة متمسكيف يزالوف ال أن ـ رأي إذ =أفنارنـ علمت قد ىوذا 

 بيت أيف تفولوف ألنكـ .تظلمونني بيا التي النيات شرير= بأنه يحكموا أف مصريف وأن ـ يفوله، ما عمي يواففوا لـ

 عابري تسألوا أفلـ األًرار مسانف  يمة أيف ،أوالد  بيوت أيف أو الشرير الظالـ أيوب بيت أيف أي =العاتي

 ثفته في أيوب كاف يؤيدني، محايد شخص كؿ السبيؿ، عابري حتي إنساف كؿ ويؤيداا يعرف ا أرائي أف أي =السبيؿ

 في لكنكـ =لدالئليـ تفطنوا ولـ محايد. كشخص سبيؿ عابر يأ حكـ يفبؿ أف إستعداد عمي قضيته عدالة مف

 األشرار ابلؾ فكرة أيوب يؤكد ثـ أقوله. ما مع متففة البشر كؿ مبلحظات أف تفطنوا لف شري تثبتوا وحتي عنادكـ

 ف ـ اإلنساف، يحدد كما وليس اهلل يري ما حسب اهلل يحدد  الذي اليوـ أو الدينونة يوـ األخير، لميوـ محفوظ ذلؾ لكف
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 لفترة ن احه في الشرير يستمر أي .الًرير يمسؾ البوار ليـو أنو = ف أة يأتي أف ي ب الشرير ؾابل أف يتصوروف

 مف شر = له يعمنوا أف ويخشوف الناس، يخافه إزداار  خبلؿ ولكف لبوار . اهلل حدد  الذي اليوـ ذلؾ يأتي حتي طويمة

 بؿ  نازته، في ال ميع يسير موته في حتيو  عاتي.  بار ف و مطمئف يكوف حياته في أنه أي لوجيو طريقو يعلف

 يسرؽ ال حتي قبر  لحراسة يس روف =ُيسير المدفف وعلي يقاد، القبور إلي ىو أب ة= في وقبر  فخمة،  نازته تكوف

 لو  لوٌ  حموة= رائحته فيكوف ورياحينه، بزاور  يعتنوف فيه المدفوف الطيف حتي بؿ معه. المدفونة الكنوز المصوص
 بعد  وسيموت البشر مبلييف موته سبؽ قد المعني أف أو .وراءه إنساف نؿ يز ؼ  نازته والحظ .الوادي مدر

 فارغ. كبلـ األشرار ابلؾ و وب عف قمتمو  ما كؿ =باطبلً  تعزونني فنيؼ ال ميع. طريؽ فالموت المبلييف

 نظرياتكـ إمبلء تريدوف فأنتـ اهلل عمي تعد وفيه لمصداقة، خيانة فيه اذا شري، إثبات في أي = يانة بقيت وأجوبتنـ

 اهلل. عمي الباطمة
 
 

كبل الفريفيف أيوب وأصدقاؤ  ل ـ أراء نظرية سميمة  دًا . ولكف مشكمة أو خطأ كبلاما فى 
 -التطبيؽ وبعض األسباب لذلؾ 4

 ( .ٖ٘ – 4ٖٖ  ٔٔالتصور )رو التى تسمو عمىحكمة اهلل  -ٔ
الخاطئ فورا لكانت الكنيسة قد طوؿ أناة اهلل عمى الخاطئ فمو كاف اهلل ي مؾ  -ٕ

 خسرت بولس الرسوؿ .
 ال يعمـ سرائر الناس سوى اهلل . -ٖ
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 عودة للجدوؿ اإلح اح الثاني والعًروف

 

  والن ب. والسمب بالظمـ إت مه وفيه أيوب، عمي الثالث أليفاز ا وـ انا نري
 

َُ َنْفَسُو اْلَفِطُف! »ٕاُز التَّْيَماِنيُّ َوَقاَؿ: َفَأَجاَب أَِليفَ  "-(:ٗ-ٔ) األيات َُ اإِلْنَساُف اهلَل؟ َبْؿ َيْنَف َىْؿ ِمْف َٖىْؿ َيْنَف
ْمَت ُطُرَقَؾ؟  ْرَت، َأْو ِمْف َفاِئَدٍة ِإَذا َقوَّ اْلُمَ اَنَمِة؟ َىْؿ َعَلى َتْقَواَؾ ُيَوبُّْ َؾ، َأْو َيْدُ ُؿ َمَعَؾ ِفي َٗمَسرٍَّة ِلْلَقِديِر ِإَذا َتَبرَّ

"  
 واػذا اهلل يتفػي مػف او الحكيـ أي الفطف = الفطف نفسو ينفَ بؿ اهلل، تنفع ال اإلنساف تفوي =اهلل اإلنساف ينفَ ىؿ 

 بػؿ بػوديتيع إلػي المحتػاج أنػت السػت الارياػوري الفػداس فػي نفوله ما واذا نفسه ينفع سوؼ او بؿ شيئاً  اهلل يزيد لف

 شخصػياً  اػو يسػتفيد ولػف تفدسػنا، لػو قداسػته تزيد لف اهلل =تبررت إذا للقدير مسرة مف ىؿ .ؾايتربوب إلي المحتاج أنا

 =يوب ػؾ تقػواؾ علػي ىػؿ وسػعادته. اإلنسػاف لصػال  الشػريعة وضػع اهلل لكػف أثامنػا. تضػير  لف اهلل أف كما ذلؾ. مف
 عمػػي يوبخػػؾ اهلل أف سػػبب ا عاسػػتؾت كػػؿ أيػػوب يػػا إذاً  التفػػوي. عمػػي ولػػيس الشػػرور عمػػي سػػوي يػػوبل ال فػػاهلل الو قطعػػا

 شرورؾ
 

ًَرَُّؾ َعِظيًما، َوآثَاُمَؾ اَل ِنَياَيَة َلَيا؟ ٘ "-(:ٔٔ-٘) األيات أَلنََّؾ اْرَتَيْنَت َأَ اَؾ ِببَل َسَبٍب، َوَسَلْبَت ِثَياَب ٙأََلْيَس 
اَف، َوَعِف اْلَجْوَعاِف َمَنْعَت ُ ْبزً ٚاْلُعرَاِة.  ًَ ـْ َتْسِؽ اْلَعْط َُ اْلَوْجِو ٛا. َماًء َل َأمَّا َحاِ ُب اْلُقوَِّة َفَلُو اأَلْرُض، َواْلُمَتَرفّْ

أَلْجِؿ ذِلَؾ َ َواَلْيَؾ ِفَ اٌخ، َوُيِريُعَؾ ُرْعٌب َبْغَتًة ٓٔاأَلرَاِمَؿ َأْرَسْلَت َ اِلَياٍت، َوِذرَاُع اْلَيتَاَمى اْنَسَ َقْت. َٜساِنٌف ِفيَيا. 
  "َوَفْيُض اْلِمَياِه ُيَغطّْيَؾ.َأْو ُظْلَمٌة َفبَل َتَرى، ٔٔ
 اكػػذا شػػريراً  أيػػوب كػػاف فػػ ف الػػت ـ، اػػذ  بكػػؿ أيػػوب أليفػػاز يػػت ـ أف وع يػػب والن ػػب. بالسػػمب أيػػوب يػػت ـ أليفػػاز في ػػا 

 ال اهلل أف يتصػػور أليفػػاز أف والمعنػػي واحػدًا. خطػػأ لػػي إظ ػػروا ل ػـ يفػػوؿ أف أيػػوب إسػػتطاع وكيػؼ ليعػػزو . أتػػوا فممػاذا
 أيػوب إت مػوا إف ل ػـ سػبؽ وصػوفر وبمػدد وأليفػاز  ػدًا. اً شرير  أيوب يكف لـ إف العفاب اذا بكؿ أيوب بيعاق أف يمكف

 اذا وفي قبؿ. مف تفاصيؿ أحداـ يذكر لـ بينما التفاصيؿ وذكر الشرور اذ  حدد بأف انا زاد أليفاز ولكف شرير بأنه

 عمػي واحػد دليػؿ عنػد  يكػف لػـ ف ػو والكمػدانييف، فالسػبئيي خطيػة عف تفؿ ال أيوب حؽ في شنيعة خطيئة أليفاز أخطأ

 منػؾ إسػتداف الػذي أخػاؾ أخػذت أي =سػبب بػبل أ ػاؾ إرتينػت ألنؾ المساكيف= مع قاسياً  كاف أنه عنه ففاؿ قاله. ما

 فلو القوة حا ب أما األغنيػاء= يحابي كاف وأنه لؾ عبداً  أخذته أو الس ف، فأودعته الديف به يسدد ما عند  يكف ولـ

 وينصػفه، الفػوي سػاحة يبػرئ فكػاف األرض، فمػه الفوي او طالما لكف األرض في أحفيته عف أيوب يسأؿ لـ =رضاأل 

 يسػػاعدوا أف قػػادريف غيػػر عػا زيف  عمػػت ـ حتػػي اليتػػامي مػع قسػػوتؾ كانػػت =إنسػػَ َقت اليتػػامي ذراع قػػوي. ألنػػه ففػط

 أشػر خطيػة يو ػد ال =بغتػة رعػب يريعػؾ ثمػؾ.م األشػرار مػف تفػتص اإلل ية يةاالعن ف اخ  واليؾ ذلؾ ألجؿ أنفس ـ.
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 تػػري. فػػبل ظلمػػة أو قراراتػػه= فػػي فيتخػبط بصػػيرته يففػػد الخػػاطئ واػذا تمامػػًا. سػػبلمه يففػػد ومرتكب ػا الرحمػػة، عػػدـ مػف

  وتختنؽ. تارؽ تكاد كأنؾ =يغطيؾ المياه وفيض
 

ـُ اهلُل؟ ٖٔرَْأَس اْلَنَواِنِب َما َأْعبَلُه!  ُىَوَذا اهلُل ِفي ُعُلوّْ السََّماَواِت. َواْنُظرْ »ٕٔ "-(:ٗٔ-ٕٔ) األيات َفُقْلَت: َنْيَؼ َيْعَل
َباِب َيْقِضي؟  ًَّى. َٗٔىْؿ ِمْف َورَاِء الضَّ   االسََّ اُب ِسْتٌر َلُو َفبَل ُيَرى، َوَعَلى َداِئَرِة السََّماَواِت َيَتَم

 مػػا النوانػػب كوكػػب( )أعمػي رأس وأنظػػر ات.السػػمو  علػو فػػي اهلل ىػػوذا فسػػاد . فػي تسػػبب الػذي باإللحػػاد يت مػه انػا 
 اهلل، أمػاـ تخشػع أف أيػوب يا لؾ دافعاً  اذا وكاف أعبلاا. مف أعمي واهلل  داً  عالية ن داا الكواكب ننظر حيف .أعبله

 الضباب وراء مف ىؿ اهلل. يعلـ نيؼ فقلت ظمػـ مف األرض عمي يحدث ما يري ال ي عمه اهلل عمو أف تصورت لكنؾ

 قػاؿ حػيف اذا قصد أيوب أف أليفاز تصور ربما الشاسع. البعد اذا عمي ومف السحاب وراء مف اهلل يير  اؿ =يقضي

 السػػموات دائػػرة علػػي يػػري. ال اهلل ألف شػػر  فػػي أيػػوب فتمػػادي شػػراـ، يػػري ال أنػػه بمعنػػي األشػػرار ي ػػازي ال اهلل أف

 ينسػبه أف الظمػـ ومػف لحػاديإ فكػر اػذا نػا.ب نفسػه يتعػب وال وكماالتػه، بم ػد  نفسه يمتع م د  عمو في او =يتمًي

  لحاد.إ فكارأ قاله ما كؿ في ن د فبل أليوب، أليفاز
 

، ٘ٔ "-(:ٕٓ-٘ٔ) األيات ْثـِ ـْ َقْبَؿ اْلَوْقِت؟ َٙٔىْؿ َتْ َفُظ َطِريَؽ اْلِقَدـِ الَِّذي َداَسُو ِرَجاُؿ اإِل الَِّذيَف ُقِبَض َعَلْيِي
. اْلَغْمُر اْنَحبَّ َعَلى َأَساِسيِ  ؟ ٚٔـِ ـْ اْلَقاِئِليَفِ هلِل: اْبُعْد َعنَّا. َوَماَذا َيْفَعُؿ اْلَقِديُر َلُي

ـْ َ ْيرًا. ٛٔ َوُىَو َقْد َمؤَل ُبُيوَتُي
رَاِر.  ًْ ًُوَرُة اأَل ـْ َقاِئِليَف: ِٜٔلَتْبُعْد َعنّْي َم اأَلْبرَاُر َيْنُظُروَف َوَيْفَرُ وَف، َواْلَبِريُء َيْسَتْيِزُئ ِبِي

ـْ ٕٓ ُيَبْد ُمَقاِوُموَنا،  أََل
ـْ َقْد َأَنَلْتَيا النَّاُر؟  " َوَبِقيَُّتُي

 الشػفاء  مػب الػذي السػفوط طريػؽ آدـ، سػمكه الػذي الطريػؽ في أيوب يا شرؾ في تسير اؿ =القدـ طريؽ ت فظ ىؿ 

  .معروؼ أصحاب ا وابلؾ البشرية قدـ قديمة فالخطية نوح، أياـ امكوا الذيف األشرار طريؽ أو لمبشر،
 الػذيف وامكػوا. الفػدماء األشػرار كػؿ سػمكه أي وداسػه سػبؽ أيػوب يػا فيػه تسػمؾ الػذي الطريؽ =ثـاإل  رجاؿ داسو الذي

 األرض او أساسيـو الطوفاف. يفصد =أساسيـ علي إنحب الغمر أوان ـ. قبؿ ماتوا أي =الوقت قبؿ علييـ قبض

 مػدن ـ غمػرت التػي الميػت البحػر ميػا  تحػت وعمػورة سػدوـ إلنفػبلب إشػارة واذا وأمال ـ. أحبلم ـ كؿ عمي ا بنوا التي

 ومػاذا التديف. وتركوا اهلل وتحدوا ضميراـ أسكتوا اـ =عنا إبعد هلل القائليف دائمة. وظنواا إقامت ـ عمي ا أسسوا التي

 مػاك ويضػرب يفطػع أف البػد الخػاطئ أف أيػوب أصػحاب رأي ف ػذا يفطع ػـ. اف سػوي ل ػـ يفعؿ ماذا ليـ القدير يفعؿ
 لتبعػد لسػدوـ(. حػدث مػا )اػذا كثيػرة خيػرات ل ـ وفر اهلل أف خطيت ـ يزيد ما = يراً  بيوتيـ مؤل قد وىو أليوب. حدث

 خػػراب. فن ايت ػػا خيػػر من ػػا  ػػاءني ولػػو حتػػي طػػريف ـ أريػػد ال بمعنػػي سػػابفاً  أيػػوب قال ػػا اػػذ  =األًػػرار مًػػورة عنػػي

  تحطـ. الظالميف وسمطاف تمت وكممته اهلل م دت بذلؾ ألف األشرار، ب بلؾ ويفر وف ينظروف األبرار
 مقاومونػػا ُيبػد ألػـ مبػادئ ـ. وسػػخافة طػريف ـ حمػؽ يكتشػفوا األشػرار يػةان  يػروا حػػيف األبػرار =بيػـ يسػتيزىء البػرئ

 وفػػرح األشػػرار إبػػادة عمػػي عامػػة بصػػفة أيضػػاً  تنطبػػؽ اآليػػة لكػػف وعمػػورة سػػدوـ أكمػػت النػػار =النػػار أنليػػا قػػد وبقيػػتيـ

  ب ذا. األبرار
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. ِبذِلَؾ َيْأِتيَؾ َ ْيٌر. »ٕٔ "-(:ٖٓ-ٕٔ) األيات ـْ َتَعرَّْؼ ِبِو َواْسَل

َْ َنبَلَمُو ِفي َقْلِبَؾ. ٕٕ ًَِّريَعَة ِمْف ِفيِو، َوَض اْقَبِؿ ال
َلى التُّرَاِب َوَذَىَب ُأوِفيَر َبْيَف َ َحا َوأَْلَقْيَت التّْْبَر عَ ِٕٗإْف َرَجْعَت ِإَلى اْلَقِديِر ُتْبَنى. ِإْف َأْبَعْدَت ُظْلًما ِمْف َ ْيَمِتَؾ، ٖٕ

َة َأْتَعاٍب َلَؾ، ٕ٘اأَلْوِدَيِة.  َُ ِإَلى اهلِل َوْجَيَؾ. َٕٙيُنوُف اْلَقِديُر ِتْبَرَؾ َوِفضَّ ُتَحلّْي َلُو ٕٚأَلنََّؾ ِ يَنِئٍذ َتَتَلذَُّذ ِباْلَقِديِر َوَتْرَف
َُ َلَؾ، َوُنُذوُرَؾ ُتوِفيَيا.  َوَتْجِزـُ َأْمرًا َفُيَثبَُّت َلَؾ، َوَعَلى ُطُرِقَؾ ُيِضيُء ُنوٌر. َٕٛفَيْسَتِم

ٕٜ .ٌَ ِإَذا ُوِضُعوا َتُقوُؿ: َرْف
ي َغْيَر اْلَبِريِء َوُيْنَجى ِبَطَياَرِة َيَدْيؾَ َٖٓوُيَ لُّْص اْلُمْنَ ِفَض اْلَعْيَنْيِف.    ا«.ُيَنجّْ

  متوبة.ل يدعو  وفي ا أليوب الطيبة أليفاز مشورة انا ن د 
 اهلل إلػي يفتػرب فمػف وبالتأكيػد سػبلـ)إن ميزية( فػي وكػف بػه تعػرؼ )يسػوعييف( وصػالحه إليػه تفػرب =وأسػلـ بو تعرؼ

 لػؾ، عػدواً  صػار قػد اهلل أف مػف تشػكو أيػوب يػا أنػت الخميفػة(. كػؿ ومع الناس ومع نفسه ومع اهلل )مع سبلـ في يكوف

 لػـ فيػو مف الًريعة إقبؿ رائػع(. كبلـ معه)واذا الصداـ عمي راً مص تظؿ أف عف عوضاً  إليؾ او يفترب إليه ف قترب

 عػف إعػبلف انالػؾ كاف موسي قبؿ فيما ولكف موسي، كتبه إل ي كتاب فأوؿ مكتوب إل ي كبلـ أيوب عصر في يكف

 فػي نبلمػو وضػَ األرثوذكسػية. كنيسػتنا تتبع ػا التػي التفميد فكرة يثبت مما واذا يفبمو ، أف البشر مف يتطمب اهلل إرادة

 لحالتػؾ تر ع =تبني القدير إلي رجعت إف .به ونحيا أعماقنا إلي يدخؿ بؿ اهلل، بكبلـ عفمياً  نفتنع أف يكفي ال =قلبؾ

 الففػػراء عمػي ووزعتػه عنػؾ، الففػراء مػف ظممػاً  عميػه حصػمت الػذي ذابػؾ ألفيػت لػو معنااػا (ٕٙ-ٕٗواأليػات) األولػي

تكالؾ تمسكؾ وتركت ظممت ـ، الذيف  شػئ كػبل الثروة اذ  وحسبت الشريرة، بطرقؾ عمي ا حصمت التي ثروتؾ ميع وا 

  سبلمًا. فت د بالفدير تتحصف أف أدعوؾ أنا فواآل سابفاً  بثروتؾ تحصنت لفد باهلل. وتتمذذ تفرح عندئذ
 ، والصياغة بالسبؾ معه التعامؿ قبؿ الذاب فتات او أى المضروب غير الذاب او التبر =تبرؾ القدير ينوف بؿ

 عف أ رتؾ اهلل سيكوف =لؾ أتعاب وفضة وخبلف ـ. السبئييف مف عنؾ يدافع الذي واو غناؾ او اهلل يكوف والمعني

 ونذورؾ اهلل. تكمـ =تحلي باهلل. ثفة لؾ يكوف بؿ ف،اآل او كما ساقطاً  يكوف وال =وجيؾ اهلل إلي ترفَ   ادؾ.

 توفي ا. ونذورؾ بتع داتؾ اهلل أماـ إلتـز صبلتؾ اهلل قبؿ وكما مفبولة. وصبلتؾ اهلل عند مفبوالً  وتكوف =توفييا

 تخبط. وببل صحيحة قراراتؾ فتكوف بصيرتؾ أنار اهلل ألف ل ا، خططت ما حسب أمورؾ كؿ تن   معنااا (ٕٛوآية)

 إسحؽ مع حدث واذا اهلل، يرفعؾ المحيطيف كؿ تصيب التي العامة المصائب أياـ في حتي =رفَ تقوؿ وضعوا إذا

 لو ولذلؾ المتضعيف يرفع اهلل =العينيف المن فض وي لص .4ٕٕٙٔ تؾ الم اعة أثناء ضعؼ ٓٓٔ أصاب يالذ

 اهلل أي يديؾ بطيارة وينجي البرئ غير ينجي ببركتؾ، حولؾ مف ويخمص يخمصؾ يخمص، اهلل ف ف تواضعت

 بط ارة فتن و البرئ  زيرة يين   اءتا اإلن ميزية التر مة وفي الطاارة. لصمواتؾ إست ابة  يرانؾ وين ي يخمص

.الشفاعة قوة واذ  يديؾ.
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 عودة للجدوؿ اإلح اح الثالث والعًروف

 
ًَْنَواَي َتَمرٌُّد. َضْرَبِتي َأْثَقُؿ ِمْف َتَنيُِّدي. »َٕفَأَجاَب َأيُّوُب َوَقاَؿ: ٔ "-(:ٚ-ٔ) األيات اْلَيْوـَ َأْيًضا 

ي َأْف َمْف ُيْعِطينِ ٖ
ـُ ُ٘أْ ِسُف الدَّْعَوى َأَماَمُو، َوَأْمؤلُ َفِمي ُ َجًجا، َٗأِجَدُه، َفآِتَي ِإَلى ُنْرِسيِّْو،  َفَأْعِرُؼ اأَلْقَواَؿ الَِّتي ِبَيا ُيِجيُبِني، َوَأْفَي

. َأِبَنْثَرِة ُقوٍَّة ُيَ اِحُمِني؟ َنبّل! َولِننَُّو َناَف َيْنَتِبُو ِإلَ َٙما َيُقوُلُو ِلي؟  ـُ، َوُنْنُت َأْنُجو ٚيَّ ُو اْلُمْسَتِقي ُىَناِلَؾ َناَف ُيَ اجُّ
 .  اِإَلى اأَلَبِد ِمْف َقاِضيَّ

 لػه أليفػاز إثػارة والسػبب أخػري مػرة لمشػكوي عػاد اػدأ قػد كػاف أف بعػد أيوب أف ونبلحظ أليفاز. عمي أيوب رد انا ن د 

 صػراع يسػمي ما واذا نفسه. عف يدافع وبدأ أصحابه ماتإلت ا اإلستسبلـ أيوب فرفض السابؽ اإلت اـ عمي ب صرار 

 فػي لػه يشػ د الػذي الحػي الػولي رؤيػة أعطػا  الػذي فيػه الفػدس الػروح عمػؿ بسبب نشطاً  كاف فالروح ال سد. مع الروح

 صػمت قػد كػاف لػو أيػوب أف ونبلحػظ .األصػحاب إت امػات بسػبب لماضػب أخػري مػرة إسػت اب ال سد ولكف السماء.

 ، خطيتػػه لػػه أظ ػػر قػػد الفػػدس الػػروح لكػػاف الفػػدس الػػروح لصػػوت وأنصػػت ، الفػػدس الػػروح لػػه أعمنػػه مػػافي ليتأمػػؿ فتػػرة
 أف وطالمػا ، (ٛ 4 ٙٔ)يػو اإلنسػاف يفنػع بػأف الخطية طريؽ ون اية فساد يظ ر أى الخطية عمى يبكت الفدس فالروح

عتػرؼ فعػبلً  نفسػه داف قػد أيػوب ولكػاف ، ويبكتػه العمػؿ سػيكمؿ كاف ف و أيوب مع العمؿ بدأ قد كاف الروح  اهلل أمػاـ وا 

 أمػاـ بػر  عػف لمػدفاع ثورتػه ولكػف والفػرح. السػبلـ حالػة فػي يبفيه أف الفدس لمروح الفرصة أعطي قد كاف بؿ . بخطيته

 أمػػا . أيػػوب ضػػعؼ نفطػػة واػػى باألنػػا يسػػمى مػػا واػػذا ، أخػػري مػػرة فيثػػور ي زمػػه أف لم سػػد الفرصػػة أعطػػي أصػػدقاء 

 . ليعمؿ لمروح فرصة عطىي او الفمب المتواضع
 أشػكو أأنػا فيفػوؿ أيوب أما سبب. ببل اهلل ضد تمرد أن ا أيوب شكوي األصحاب إعتبر لفد =تمرد ًنواي أيضاً  اليـو

 يػري أف يتمنػي أيػوب =أجده أف يعطيني مف قمتػه. مما بكثير أكثر أالمي أي =تنيدي مف أثقؿ ضربتي إف سبب ببل

 مصػمحته فػي وأنػه الحكػـ يسػمع سػوؼ أنػه واثفػاً  وكػاف قضيته. عدالة مف واثفاً  كاف ف و قضائه كرسي أماـ ويفؼ اهلل

 يرابػه لػف اهلل أف واثفػاً  انػا أيػوب كػاف =ي احػمني قػوة أبنثػرة يجيبني، بيا التي األقواؿ فأعرؼ يسمعه= أف ف شتاؽ

 فػاهلل وبػالعكس . ناقشػات ـم فػي الفسػوة منت ػي فػي أصػحابه كػاف كمػا معػه قاسػياً  يكوف ولف المحاكمة، تمؾ في بم د 

  كمالي. في أستمر لكي عمي   ويعطؼ ويش عني يشددني =إليَّ  ينتبو ناف
 سػوؼ السػماء فػي اهلل محكمة أماـ أي =أنجو وننت المستقيـ ي اجو ناف ىنالؾ قاؿ. المحاكمة نتي ة في ثفته ومف

  .لؤلبد البراءة حكـ خذآو  وبري. إستفامتي وأثبت أتناقش
 

ُعُر ِبِو. ٛ "-(:ٕٔ-ٛ) األيات ًْ ْرًقا َفَلْيَس ُىَو ُىَناَؾ، َوَغْرًبا َفبَل َأ ًَ َمااًل َ ْيُث َعَمُلُو َفبَل َأْنُظُرُه. ٜىَأَنَذا َأْذَىُب  ًِ
َبِني َأْ ُرُج َنالذََّىِب. »ٓٔ َيَتَعطَُّؼ اْلَجُنوَب َفبَل َأرَاُه. ْسَتْمَسَنْت ِرْجِلي. ِبَ َطَواِتِو أٔأَلنَُّو َيْعِرُؼ َطِريِقي. ِإَذا َجرَّ
ـْ َأِ ْد.  َ ِفْظُت َطِريَقُو َوَل

ـَ ِفيِو. ٕٔ ـْ َأْبَرْح. َأْنَثَر ِمْف َفِريَضِتي َذَ ْرُت َنبَل َفَتْيِو َل ًَ   "ِمْف َوِحيَِّة 
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 واػا ثانيػة الشكوي بمساف أيوب بدأ ولفد (.ٖ)يع يشاء يثح ال سد يفود لمسفينة، بالنسبة كالدفة لم سد بالنسبة المساف

 اهلل محكمػة أمػاـ يظ ػر أف يتمنػي اػو اهلل، ي ػد ال أنػه مػف أيػوب يشػكو وانػا اهلل. عػف الفاسػي لمكػبلـ يعػود ن د  نحف

 وكاف ي د ، فمـ و نوباً  وشماالً  وغرباً  شرقاً  بحث واو أمامه، نفسه ليبرر اهلل ي د ال أنه المشكمة ولكف براءته، ليظ ر

 وخطػأ  مسػتوا . فػي اهلل عػف بحػث أنػه أيػوب خطػأ فػوؽ، إلػي ينظػر لػـ اػو ي،األعػال فػي اهلل عػف يبحػث لػـ أنػه خطػأ 

 أف بػؿ بػري، لػه ألثبت اهلل أماـ نفسي عف أدافع بأف ليس لمتبرير والطريؽ شرور . ليري داخمه إلي ينظر لـ أنه الثاني

 يظ ػػر واهلل اهلل، مػػف لمتبريػػر ومحتػػاج ن ػػس وخػػاطئ ورمػػاد تػػراب أننػػي وأشػػعر فػػوؽ الػػذي العػػالي الفػػدوس هلل أقتػػرب

 وبممػت بكػت التػي الخاطئػة المػرأة خر ػت لػذلؾ يبررنػي، الػذي اػوو  معونة يعطى الذى واو خطاياى عف لى ويكشؼ

 لػػـ بػػار نفسػػه نظػػر فػػي اػػو الػػذي الفريسػػي أمػػا مبػػررة، خر ػػت رأسػػ ا، بشػػعر قدميػػه ومسػػحت بػػدموع ا المسػػي  قػػدمي

 يتبػرر ولػـ الخػاطئ، أنػا إرحمنػي الم ـ قاؿ حيف مبرراً  العشار وخرج .لممسي  وليمة أولـ أنه مف بالرغـ اهلل أماـ يتبرر

 وبأعمػػالي، داخمػػي مػػف يػػأتي البػػر كػػأف اهلل أمػػاـ ذاتػػه يبػػرر أف يريػػد أنػػه اإلنسػػاف مشػػكمة ببػػر . تبػػااي الػػذي الفريسػػي

 فػي أيضاً  يوحنا صنعه انا أيوب صنعه وما التبرير. ل ذا ب حتيا ه اإلنساف شعر إذا يبرر، الذي او اهلل أف والحفيفة

 أنػه المػبلؾ فنب ػه كثيػراً  بكػي ي ػد لػـ ولمػا ختومػه ويفػؾ السفر يفت  أف مستحؽ او عمف يبحث أخذ ف و الرؤيا، سفر

 لؤلسػد يوحنػا نظػر ثػـ ي ػوذا، سػبط مػف الخػارج األسػد لممسػي ، ينظػر أف عميػه ولكػف ي ػد، ولػـ مسػتوا  فػي كثيراً  بحث

 الػذي واػو يامػؽ، أحػد وال يفػت  أف الحػؽ لػه الذي األسد او اذا مذبوح، كأنه ائـق خروؼ فو د المبلؾ عنه قاؿ الذي

شترانا ذب  بأف يبرر  ونشعر أنفسنا، مف أبراراً  لسنا وأننا بخطايانا، نعترؼ أف فاآل التبرير وطريؽ (.ٗٔ-4٘ٔ )رؤ وا 

 المػػص عتػػراؼإ فأ ونبلحػػظ (.ٜ-4ٔٚ يػػؤ) يط رنػػا ودمػػه الفػػادي، اػػذا لػػدـ واإلحتيػػاج اإلسػػتحفاؽ، بعػػدـ داخمنػػا فػػي

 عممػه مػا واػذا . ثانيػة ممكوتػه فػي تيأسي وانه بؿ المسي  وعرؼ عينيه فت   وزي قد بعدؿ نهأب الصميب عمي اليميف

نسػػػحؽ إعتػػػرؼ ف ػػػو أخطػػػأ حػػػيف داود  وغفػػػرت أثػػػام ـ غفػػػرت لمػػػذيف اطػػػوبى ففػػػاؿ لػػػه اهلل بافػػػراف وشػػػعر اهلل أمػػػاـ وا 

 4 ٖٔ)أع قمبػػىا حسػػب ر ػػبل يسػػى بػػف داود او ػػدت عنػػه يفػػوؿ اهلل  عػػؿ داود هفعمػػ ومػػا . (ٚ ، ٙ 4 ٗ)رو خطايػػااـا
 . اهلل يطمبه الذى او واإلعتراؼ اإلنسحاؽ ف ذا (ٕٕ
 يسػتتر أي ال نػوب يتعطػؼ وكممػة =أراه فػبل الجنوب يتعطؼ أنظره، فبل عملو  يث ًماالً  . . . ًرقًا. أذىب ىأنذا

 فكػػأف العمػػؿ. مكػػاف ف ػػو الشػػماؿ أمػػا ظػػبلـ، ومكػػاف م  ػػوؿ ال نػػوب أف الفػػدماء نظػػر ففػػي بػػه. يتاطػػي أو بػػال نوب

 ي ب )ونحف اهلل أعماؿ تظ ر حيث الشماؿ في ال الارب، في وال الشرؽ في ال مكاف أي في اهلل أ د ال أنني المعني

 يختبػئ كثػوب ال نػوب إرتػدي أو اإلختفػاء، ثػوب إرتػدي حيػث ال نػوب فػي وال وعنايتػه( أعماله خبلؿ مف اهلل نري أف

  وكماله. بر  مف متأكد أنه إال أمامه، قضيته ليفدـ اهلل ي د ال أنه ومع فيه.
 ممحصػػة كنػػار الت ػػارب وتكػػوف بالت ػػارب، ويػػؤدب ـ أوالد  يختبػػر اهلل أف فعػػبلً  ]ولػػنبلحظ .نالػػذىب أ ػػرج جربنػػي إذا

، ب ذا يفول ا ال أيوب لكف شوائبه، مف الذاب النار تنفي كما تنفي ـ ف بار أنني كبلمه معني لكفو  المف ـو  إختبرني وا 

 بارًا[ سي دني اهلل
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 مػف أكثػر اهلل كػبلـ وكنػز حفػظ أنه يفوؿ فأيوب الضروري. الطعاـ اي الفريضة =فيؾ نبلـ ذ رت فريضتي مف أنثر

 بػؿ ،اإلنسػاف يحيػا وحػد  بػالخبز فمػيس الكتػاب إيػا  يعممنػا مػا واػذا طعامػه. مف أكثر اهلل وصايا بحفظ إاتـ اي قوَته،

 الحصارا وقت المؤونة الفوـ يذخر تعنياكما ذخرت وكممة اهلل. فـ مف تخرج كممة بكؿ
 

َتِيي َفَيْفَعُؿ. ٖٔ "-(:ٚٔ-ٖٔ) األيات ًْ ، َوَنِثيٌر َٗٔأمَّا ُىَو َفَوْ َدُه، َفَمْف َيُردُُّه؟ َوَنْفُسُو َت ـُ اْلَمْفُروَض َعَليَّ أَلنَُّو ُيَتمّْ
أَلفَّ اهلَل َقْد َأْضَعَؼ َقْلِبي، َواْلَقِديَر َروََّعِني. ِٙٔمْف َأْجِؿ ذِلَؾ َأْرتَاُع ُقدَّاَمُو. َأتََأمَُّؿ َفَأْرَتِعُب ِمْنُو. ِ٘ٔمْثُؿ ىِذِه ِعْنَدُه. 

ـْ ُيَغطّْ الدَُّجى.ٚٔ ، َوِمْف َوْجِيي َل َْ َقْبَؿ الظَّبَلـِ ـْ ُأْقَط   "أَلنّْي َل
 اإلنسػػاف عمػػي ولػػذلؾ اهلل. مػػع الصػػداـ إلػػي أكثػػر اػػوي ثػػـ ومػػف نفسػػه، تبريػػرل إنزلػػؽ والشػػكوي، بػػالتبـر بػػدأ أيػػوب ألف

 فالصػػبر مػػرارة، الػػنفس تزيػػد التػػي الشػػكوي مػػف أفضػػؿ اػػذا سػػبلمًا، في ػػد هلل يسػػمـ وأف المعونػػة طالبػػاً  يصػػمي أف المتػػألـ

 أف أراد، إف سػمطانه فيو  مطمؽ سمطاف له  سيد اهلل بأف بر  مف بالرغـ آالمه يفسر أيوب ن د وانا أفضؿ. لحاؿ يفود

 لػه اػو =يػرده فمف فو ده ىو أما اهلل. عمي الفسوة منت ي اذا وفي تفعؿ، ال له يفوؿ أف أحد يستطيع وال بار، يعذب

 سػيتمـ ف ػو =علػيَّ  المفػروض يػتمـ ألنػو تعػذيبي. عػف فيتوقػؼ ببػري يفنعػه أف يستطيع أحد وال تتاير ال التي خطته

 سػيعذبني التػي الـاأل مػف الكثيػر لديه زاؿ وما =عنده ىذه مثؿ ونثير ر وع. ببل عمي   المفروض عذابي كأس ويكمؿ

ن ـز عاد قمبه، في تعزياته يسكب اهلل بدأ أف فبعد أيوب مسكيف =أرتاع ذلؾ أجؿ مف ب ا.  سػبلمه فففد الشكوي وبدأ وا 

 فػي الثفػة اػي واحػدة قنػاة خػبلؿ الػنفس في ينسكباف وسبلمه اهلل تعزيات نعرفه. أف ي ب قانوف واناؾ الرعب. ودخمه

  بالمرارة. اإلحساس سوي منه نتي ة فبل اهلل مع الصداـ أما ر.ي  خَ  صال  إله بأنه اإليماف أي له= والتسميـ اهلل
 المستفبؿ. في ينتظراا أشد كوارث مف والخوؼ األخري، تمو واحدة أتت التي بالكوارث =قلبي أضعؼ قد اهلل ألف

 ويشب  ا متاعبه به تحؿ أف قبؿ يمت لـ أي =الظبلـ قبؿ أقطَ لـ ألني ف=اآل حتي يمت لـ نهأ نظر  في كارثة وأشد

 أموت أف أتمني كنت أي )اليسوعييف(. و  ي تاشى التي الد ي مف وال الدجي يغط لـ وجيي ومف .بالظبلـ انا

.الكثيؼ الظبلـ = الدجي مثؿ و  ي تاطي أف وقبؿ ،الظبلـ مثؿ التي الضربات اذ  عمي تأتي أف قبؿ
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 عودة للجدوؿ اإلح اح الرابَ والعًروف

 
  الشرير. يعاقب أف شرطاً  ليس أنه نظريته، إثبات في أيوب يستمر

 
ـْ َتْ َتِبِئ اأَلْزِمَنُة ِمَف اْلَقِديِر، اَل َيَرى َعاِرُفوُه َيْوَمُو؟ »ٔ "-(:ٕٔ-ٔ) األيات ِلَماَذا ِإْذ َل

. َيْغَتِحُبوَف ٕ َيْنُقُلوَف التُُّ وـَ
َيُحدُّوَف اْلُفَقرَاَء َعِف الطَِّريِؽ. َمَساِنيُف َٗيْستَاُقوَف ِ َماَر اْلَيتَاَمى، َوَيْرَتِيُنوَف َثْوَر اأَلْرَمَلِة. َٖقِطيًعا َوَيْرَعْوَنُو. 

ـْ َناْلَفرَاِء ِفي اْلَقْفرِ ٘اأَلْرِض َيْ َتِبُئوَف َجِميًعا.  ـْ ُ ْبٌز  َىا ُى . اْلَباِدَيُة َلُي ـْ ُيَبنُّْروَف ِللطََّعاـِ َيْ ُرُجوَف ِإَلى َعَمِلِي
 . ـْ أَلْواَلِدِى
يِر. ٙ ًّْرّْ ، َوُيَعلُّْلوَف َنْرـَ ال ـْ ِفي اْلَ ْقِؿ َيْ ُحُدوَف َعَلَفُي

ـْ َنْسَوٌة ِفي ٚ َيِبيُتوَف ُعرَاًة ِببَل ِلْبٍس، َوَلْيَس َلُي
ْ َر.َيْبَتلُّ ٛاْلَبْرِد.  ، َوِمَف اْلَمَساِنيِف »ٜ وَف ِمْف َمَطِر اْلِجَباِؿ، َوِلَعَدـِ اْلَمْلَجِإ َيْعَتِنُقوَف الحَّ ـَ َعِف الثُِّديّْ َيْ َطُفوَف اْلَيِتي

ْيَت َداِ ؿَ ُٔٔعرَاًة َيْذَىُبوَف ِببَل ِلْبٍس، َوَجاِئِعيَف َيْ ِمُلوَف ُ َزًما. َٓٔيْرَتِيُنوَف.  . َيُدوُسوَف  َيْعِحُروَف الزَّ ـْ َأْسَوارِِى
ًُوَف.  .ٕٔاْلَمَعاِحَر َوَيْعَط َِ ُأَناٌس َيِئنُّوَف، َوَنْفُس اْلَجْرَ ى َتْسَتِغيُث، َواهلُل اَل َيْنَتِبُو ِإَلى الظُّْلـِ   "ِمَف اْلَوَج

 لـ إذ لماذا لتساؤؿبا ويبدأ يتنعموف األشرار بينما يتألموف واألبرياء األبرار في ا متعددة أمثمة يضرب انا أيوب
 إنساف كؿ أزمنة يري او األرض، عمي يحدث ما عميه يخفي ال اهلل =يومو عارفوه يري ال القدير مف األزمنة ت تبئ

 فيه الذي اذا الدينونة يوـ يروف ال لكن ـ األشرار، ي ازي أف ي ب وأنه اهلل بعدؿ يؤمنوف واألبرار شرور ، ويري

  اهلل. عدؿ ويظ ر األشرار اهلل يعاقب
 اػػي والتخػػوـ ونػػابوت(  يران ـ)أخػػاب أمػػبلؾ ينزعػػوف =الت ػػـو ينقلػػوف يػػردع ـ. أحػػد وال ظمم ػػـ يمارسػػوف فاألشػػرار

 كػاف األبرياء)وقطعػاً  أمبلؾ إغتصاب عف يتكمـ ثـ .4ٕٚٚٔ تث + 4ٜٔٗٔ تث أرضيف. بيف لمفصؿ تنصب ح ارة

 رزؽ كمػػورد بػػه ينتفػػع واحػػد حمػػار ليتػػيـ كػػاف إذا =اليتػػامي  مػػار يسػػتاقوف ألمبلكػػه(. السػػبئييف إغتصػػاب ذانػػه فػػي

 عػف الفقػراء يحػدوف بسػيط. ديػف تسػدد أف تفػدر لػـ إف األرممػة ثػور يأخػذوف =األرملػة ثور ويرتينوف منػه. يأخذونه

 ي تبئػػوف األرض مسػػانيف لشػػكوااـ. أحػػد يسػػتمع ال حتػػي المظمػػوميف الففػػراء أمػػاـ الشػػكوي طريػػؽ يامفػػوف =الطريػػؽ

 ـ و وا عمي اائميف ف ـ الففراء بؤس في ا يصور ٙ ، ٘ أيات . .نالفراء ىـ ىا .الظالميف ؤالءا بطش مف =جميعاً 
 يعممػػوا أف يعطػػون ـ ف ػػـ الظػػالميف، األغنيػػاء عنػػد أعمػػال ـ فػػي ربمػػا طعػػام ـ، عمػػي يفتشػػوف الحارقػػة الصػػحراء فػػي

 فػي ي ػدوف ومػاذا =ألوالدىػـ  بز ليـ ديةالبا  ػدًا. الفميؿ ويعطون ـ ( . . . زراعة. أو محا ر الشاقة)ربما األعماؿ

 الكفػػاؼ. عمػػي وأوالداػػـ اػػـ يحيػػوف أي ، الفميػػؿ أقػػؿ اػػو ـعمم مػػ عػػف أ ػػراـ أف والمعنػػي ألوالداػػـ. طعامػػاً  الففػػر اػػذا

 حفوؿ في عمم ـ بعد أن ـ تعني ربما علفيـ ي حدوف ال قؿ في = ل ـ ليحصدوا حفول ـ في يستخدمون ـ واألغنياء

 فػي األغنيػاء حيوانػات خدمػة فػي يعممػوف الففراء أف تعني وربما الحيوانات أكؿ مف أكثر ليس يب ـنص يكوف األغنياء

  الكفاؼ. مفابؿ
. في منسياً  عنفوداً  لنفسه يأخذ أو ال مع، أثناء المتساقط العنب مف يأكؿ أي الكـر يعمؿ =الًرير نـر ويعللوف  الكـر

، له الشرير فالاني والحظ  ومػف الثػدي عػف اليتػيـ ي طفػوف المنسػي. أو المتساقط بالعنب سوي يخرج ال والففير كـر
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 بػه يسػد مػا الففير عند ي د ال إذ الاني يأتي وأوالد ، او ليأكؿ لئلستدانة يضطر حيف المسكيف =يرتينوف المسانيف

 عحػػروفوي األغنيػػاء عنػػد يعممػػوف الػػديف. مفابػػؿ فػػي لمانػػي عبػػداً  ليكػػوف أمػػه ثػػدي عمػػي مػػف الففيػػر إبػػف يخطػػؼ الػػديف

 يفكػر وال الزيػت عصػر وفػي المعاصػر في ويتعبوف يكدوف أي =ويعطًوف المعاحر يدوسوف أسوارىـ دا ؿ الزيت

 أي =الظلػـ إلػي ينتبػو ال واهلل ...=اهلل. إلػي المو  ة أيوب شكوي ونبلحظ يشربونه. ما أحد يعطي ـ أف في األغنياء

 اهلل مػع الخصػاـ طريػؽ فػي إنػدفع اػو مضػطربة، نفػس عػف عبيػرت اػو الكػبلـ واػذا أفعػال ـ. عمي األشرار يديف ال اهلل

 و ػوب نظريػة عمػي انػا اػو أصر األشرار عفوبة و وب نظرية عمي أصحابه أصر وبينما األبرار. ظمـ يصور فأخذ

 داود أمػا نظريتػه. إلثبػات شخصػية أراء فػرض خطػأ فػي سػفط الطػرفيف كػبل خطأ. الطرفيف وكبل ، والمسكيف البار ألـ

 ،4ٖٗٓٔ + 4ٕٔ٘+ ٛٔ ،4ٜٕٔ + 4ٜٜمزاميػر] ورا ع بالمسكيف اهلل إاتماـ في أخر رأي له فكاف مزامير  يف البار
 إلت ػأ إذا لكنػه البػار يتألـ وقد الشرير. مع اهلل يتعامؿ كيؼ الفوؿ خبلصة وفيه ٖٚ المزمور إلي داود ويأتي .ٚ ،ٜٔ

 تخمػي ِصػديفاً  أر ولػـ شػخت وقػد فتػي كنػت اأيضاً  الرائع المزمور اذا قمب اي ذابية قاعدة داود ويضع اهلل يحميه هلل

 أف نف ـ وبذلؾ المفدس. الكتاب كؿ مثؿ الفدس الروح مف ب ا موحي والمزامير 4ٖٕٚ٘ خبزًاا تمتمس له ذرية وال عنه

ف أبدًا، أوالد  عف يتخمي ال اهلل أف الصحي ، الرأي او اذا  لينفػي ـ، ةقصػير  فمفتػرة الـاأل تحػت يكونوا بأف ل ـ سم  وا 

 نصػػيب عمػػي األشػػرار عصػػا تسػػتفر ال األنػػه يخطئػػوف وربمػػا . اليػػأس اػػوة فػػي يسػػفطوا ال حتػػي تطػػوؿ الفتػػرة يتػػرؾ وال

 أف لشػػرير يسػػم  وحػػيف المناسػػب، الػػزمف يعمػػـ فػػاهلل .4ٕٖٔ٘ مػػز ااإلثػػـ إلػػي يػػدي ـأ الصػػديفوف يمػػد لكػػيبل الصػػديفيف

 نػري أف الخطػأ ومػف نفسػه. أيػوب مػع حػدث مػا واػذا ،الشػرير اػذا يؿيز  ثـ في ا يتنفي محددة فمفترة أوالد  أحد يضرب

 وعفولنػػا بعيوننػػا نحػػف نرااػػا ال كثيػػرة إعتبػػارات ف نػػاؾ عنػػه تخمػػي اهلل بػػأف فػػنحكـ بػػار أنػػه نعػػرؼ ونحػػف يتػػألـ إنسػػاف

 بػذؿ أنػه تػيح أوالد  يحػب الذي الصال  البشر محب الخيرات صانع الكؿ، الضابط الفدرة كمي اهلل ويرااا  المحدودة،

  .4ٕٖٛ رو صال  شئ كؿ ايضاً  ي ب ـ ال فكيؼ عن ـ الوحيد إبنه
 

ُأولِئَؾ َيُنوُنوَف َبْيَف اْلُمَتَمرِّْديَف َعَلى النُّوِر. اَل َيْعِرُفوَف ُطُرَقُو َواَل َيْلَبُثوَف ِفي ُسُبِلِو. »ٖٔ "-(:ٚٔ-ٖٔ) األيات
ََ النُّوِر َيُقوـُ اْلَقاِتُؿ، َيْقُتُؿ الْ ٗٔ . َم ًَاَء. ِ٘ٔمْسِنيَف َواْلَفِقيَر، َوِفي اللَّْيِؿ َيُنوُف َناللّْصّْ َوَعْيُف الزَّاِني ُتبَلِ ُظ اْلِع

. ِفي النََّياِر ُيْغِلُقوَف َعَلى َٙٔيُقوُؿ: اَل ُترَاِقُبِني َعْيٌف. َفَيْجَعُؿ ِسْترًا َعَلى َوْجِيِو.  َيْنُقُبوَف اْلُبُيوَت ِفي الظَّبَلـِ
. اَل َيْعِرُفوَف النُّوَر. َأْنُفِسيِ  ـْ

ـْ َيْعَلُموَف َأْىَواَؿ ِظؿّْ اْلَمْوِت. ٚٔ َباُح َوِظؿُّ اْلَمْوِت. أَلنَُّي ـُ الحَّ   "أَلنَُّو َسَواٌء َعَلْيِي
 أحػد. يػرااـ ال أنػه متػواميف الظػبلـ فػي شػروراـ يمارسػوف الػذيف واػـ األشػرار مػف أخري أنواع عف أيوب يتحدث انا

  يعاقبوف. ال أيضاً  واـ
 الشػريرة فاألعمػاؿ ]وعمومػاً  الشػريرة. ألعمػال ـ وقتػاً  الميػؿ ظممػة يختاروف =النور علي المتمرديف بيف ينونوف أولئؾ

 وضػػد اهلل نػػاموس نػػور ضػػد يسػػمؾ فالخػػاطئ .4ٖٕٓ يػػو + 4٘ٔٔ أؼ الظممػػة أعمػػاؿ الخطايػػا وتسػػمي لمظػػبلـ تنسػػب

 النور. طرؽ ويعرفوا يسمكوا بأف يرضوف ال =طرقو فوفيعر  وال اهلل[ وصايا عمي يتمرد او الضمير. نور
  في سفراـ يبدأوف الذيف المساكيف المسافريف ليفتؿ الفاتؿ يفوـ =القاتؿ يقـو النور مَ
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 أى  TWILIGHT  اإلن ميزيػة التر مػة فى  اءت العشاء =العًاء تبل ظ الزاني وعيف الصباح. نور يةابد مع الف ر،

 بػاب مػف يكػف لػـ إف ، الشػمس شػروؽ قبػؿ واإلختفػاء الظػبلـ فػى ال ػرب يريد ألنه الف ر قبير  ف و ، الف ر أو الشفؽ

 فيجعػؿ عػيف. تراقبنػي ال يقػوؿ شػر = ليخبػئ الظػبلـ عمػي يعتمػد فالشػرير (.4ٕ٘ٔ )أؼ الحػذر بػاب مػف ف و الخ ؿ

 حتػي المصػوص مػف ركثيػ يعمػؿ ]واكػذا ُيعػرؼ ال حتػي و  ػه عمػي برقعػاً  يضػع التخفػي في زيادة =وجيو علي ستراً 

 ف ػـ أبػداً  طمأنينة؟و اذا أعطااـ اؿ ولكف أحد. يرااـ ال حتي ليبلً  لمسرقة يذابوف =الظبلـ في البيوت ينقبوف ف[اآل

 )مثػؿ شػئ ال مػف رعػب فػي ف ػـ مطػارد. وال ويختفػوف ي ربػوف =أنفسػيـ علػي يغلقوف النيار في مسػتمر= رعب في

 سػبب =المػوت ظػؿ أىػواؿ يعلمػوف ألنيـ الموت. وظؿ الحبح ل ـ النسبةب سواءً  يكوف المستمر رعب ـ وفي قاييف(.

 . )قاييف( أحد يفتم ـ أف مف خوف ـ ، رعب ـ
 

. ٛٔ "-(:ٕ٘-ٛٔ) األيات ُو ِإَلى َطِريِؽ اْلُنُروـِ ـْ ِفي اأَلْرِض. اَل َيَتَوجَّ َ ِفيٌؼ ُىَو َعَلى َوْجِو اْلِمَياِه. َمْلُعوٌف َنِحيُبُي
ـُ، َيْسَتْ ِليِو الدُّوُد. اَل ُيْذَنُر َبْعُد، َٕٓقْيُظ َيْذَىَباِف ِبِمَياِه الثَّْلِج، َنَذا اْلَياِوَيُة ِبالَِّذيَف َأْ َطُأوا. اْلَقْ ُط َوالْ ٜٔ َتْنَساُه الرَِّ 

ًََجَرٍة.  ـُ َن َوَيْنَنِسُر اأَلِثي
ـْ َتِلْد، َواَل ُيْ ِسُف ِإَلى إٔ ِتِو. َيُقوـُ ٕٕأَلْرَمَلِة. ُيِسيُء ِإَلى اْلَعاِقِر الَِّتي َل ُيْمِسُؾ اأَلِعزَّاَء ِبُقوَّ
. َٖٕفبَل َيْأَمُف َأَ ٌد ِبَ َياِتِو.  ـْ ُيْعِطيِو ُطَمْأِنيَنًة َفَيَتَونَُّؿ، َولِنْف َعْيَناُه َعَلى ُطُرِقِي

َـّ اَل َيُنوُنوَف ٕٗ َيَتَرفَُّعوَف َقِليبًل ُث
ـْ َيُنْف َنَذا، َفَمْف ُيَنذُّْبِني َوَيْجَعُؿ َنبَلِمي اَل َٕ٘نرَْأِس السُّْنُبَلِة ُيْقَطُعوَف. َوُيَ طُّوَف. َناْلُنؿّْ ُيْجَمُعوَف، وَ  ْف َل َواِ 

ْيًئا؟ ًَ.»" 
 بعض في ولذلؾ ي مؾ. أف ي ب الشرير بأف قالوا الذيف األصحاب كبلـ يكرر أيوب انا (ٕٓ-ٛٔ) األيات في

 سريعاً  يبيد ف و إغتني م ما الشرير أف رأيكـ =المياه وجو علي ىو  فيؼ تفولوف أنتـ اٛٔا اآلية سبؽ التر مات

  شئ. في ل ـ بركة ال =األرض في نحيبيـ ملعوف (.4ٔٓٚ )او الميا  و ه عمي كاثاء
 وأف سبلـ. وال ل ـ راحة ال األشرار واؤالء الراحة. عبلمة والتينة الكرمة تحت ال موس =النرـو طريؽ إلي يتوجو ال

  . وعطش م اعة في فيكونوف والفيظ بالفحط يصيب ـ من ـ غيظه في اهلل أف أي =والقيظ بالق ط يصيب ـ اهلل
 الثلج بمياه يذىباف = الفيظ أماـ الثمج يذوب كما فيذوبوف تصيب ـ التى لمضربات إشارة الشديد الحر او القيظو

  . الر ـ تنساه = الناس وينسااـ ، أ طأوا بالذيف الياوية نذا = ال اوية فى األشرار فيذوب
 .الثلج بمياه يذىباف منعش= مثمج كماء كانت التي السابفة خيرات ـ كؿ بافذاِ يُ  والفيظ الفحط أف أيضا يعنى واذا
 كميا  يكوف ن احه أياـ في الشرير أف المعني أف أو =أ طأوا بالذيف الياوية نذا شابًا= يموت أف البد الشرير وأف

 =الدود يست ليو تنسا . أمه حتي شرور  كثرة مف =الر ـ تنساه سريعًا. ال اوية ليإ سينزؿ لكنه المنعشة، الثمج
 يذكر وال أحد. يذكر  وال ينكسر ولكنه كش رة األثيـ كاف =نًجرة األثيـ ويننسر بعد يذنر ال له. طعاماً  لمدود مصير 

  عظمته. كؿ أحد
 

ـْ َتِلْد، َواَل ُيْ ِسُف ِإَلى اأَلْرَمَلِة. ُيِسيُء ِإَلى اْلَعاِقِر الَِّتي لَ ٕٔ "-(:ٕٕ-ٕٔ) األيات
ِتِو. َيُقوـُ ٕٕ ُيْمِسُؾ اأَلِعزَّاَء ِبُقوَّ

 "َفبَل َيْأَمُف َأَ ٌد ِبَ َياِتِو.
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 الشرير أف آخر، كبلماً  يفوؿ الواقع أف إال الشرير ابلؾ و وب نظركـ و  ة اي اذ  أف مف بالرغـ ألصحابه يفوؿ 

 . لؤلبرار ويسيء يزدار
 كػػاف فػػالعفـ آالم ػػـ. عمػػي أالمػػاً  ليزيػػد ألم ػػـ فػػي واػػـ ، ل ػػـ يسػػيء =األرملػػة إلػػي ي سػػف وال . . العػػاقر. إلػػي يسػػيء

  لمم روح. اإلساءة مف أكثر شر وأي الفديـ. الع د في عاراً  يعتبر
 . منه ب ياتو يأمف أ د فبل الشرير.  بروت عمي مثاؿ ف نا =بقوتو األعزاء يمسؾ

 

. ٖٕ "-(:ٕٗ-ٖٕ) األيات ـْ ُيْعِطيِو ُطَمْأِنيَنًة َفَيَتَونَُّؿ، َولِنْف َعْيَناُه َعَلى ُطُرِقِي
َـّ اَل َيُنوُنوَف ٕٗ َيَتَرفَُّعوَف َقِليبًل ُث

 "َوُيَ طُّوَف. َناْلُنؿّْ ُيْجَمُعوَف، َوَنرَْأِس السُّْنُبَلِة ُيْقَطُعوَف. 
 =فيتونؿ طمأنينة شر  عف بسكوته لمشرير يعطي او بؿ ويسكت. الشر اذا يري أف هلل اإلت اـ يو ه اآليات اذ  فى
 يترفعوف يعاقب. وال ويسكت يري بأنه هلل إت اـ او =طرقيـ علي عيناه شرًا. ويزداد اهلل سكوت عمي يتكؿ أي

 أي =يقطعوف السنبلة ونرأس يموتوا. أي =ينونوف ال ثـ قميمة( الحياة أياـ )ألف قميمة لفترة إزدااراـ يكوف =قليبلً 

 نالنؿ األبرار= الناس سائر مثؿ اذا في مثم ـ واـ تنضج. أف قبؿ السنبمة يفطع أحد فبل أيام ـ، تنت ي أف بعد

 أيوب أى او يتألـ كما يتألـ أف دوف مات الشرير بؿ ببر . البار إستفاد وماذا بشر  الشرير خسر فماذا .يجمعوف

  البار. واو ، نفسه
 

ـْ َيُنْف ٕ٘ " -(:ٕ٘) أية ْف َل ْيًئا؟َواِ  ًَ  ا«.َنَذا، َفَمْف ُيَنذُّْبِني َوَيْجَعُؿ َنبَلِمي اَل 
.أحداـ يكذبه أف الحاضريف يتحدي 
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 الخطػاب اػذا وبعػد الفضػية. اػذ  فػي الكػبلـ مػف مػؿ قػد كأنه أيوب عمي مو ز رد وفيه األخير، بمدد خطاب انا ن د

متنعوا األصحاب إنسحب بمدد مف  فالسػكوت أيضػًا، مصػريف واػـ موقفػه، عمػي مصراً  أيوب و دوا ف ـ الكبلـ. عف وا 

   إذًا. أفضؿ
 
ًُّوِ يُّ َوَقاَؿ: ٔ " -(:ٔ) أية  اَفَأَجاَب ِبْلَدُد ال
 

َُ السَّبَلـِ فِ »ٕ "-(:ٖ-ٕ) األيات ْلَطاُف َواْلَيْيَبُة ِعْنَدُه. ُىَو َحاِن َىْؿ ِمْف َعَدٍد ِلُجُنوِدِه؟ َوَعَلى َمْف ٖي َأَعاِليِو. السُّ
ِرُؽ ُنورُُه؟ ًْ   " اَل ُي

 فػي والتصػرؼ التشػريع حػؽ وحػد  له الكوف، خمؽ يري اهلل =عنده والييبة السلطاف وم د . اهلل لعظمة ش ادة في ما 

 واػـ كاممػة طاعػة تطيعػه كم ػا ئكػةالمبل =أعاليػو فػي السػبلـ حانَ مشػيئته. كؿ يتمـ سمطانه وبمفتضي الكوف، اذا

 مو ػػه الكػػبلـ ]كػػأف أنفسػػ ـ وبػػيف بيػػن ـ وال اهلل وبػػيف بيػػن ـ مشػػا رات فػػبل خاضػػعيف وألن ػػـ تمامػػًا، لمشػػيئته خاضػػعيف

 مسػارات يحفػظ اهلل حتػي بػؿ معنػا[. إختمفػت ولمػا اهلل، عمػي وتػذمرت تشػا رت لمػا تمامػاً  هلل خاضػعاً  كنػت لػو أليوب،

 لػه عظمتػه فػي واهلل  يوشػ ـ. بعػدد الممػوؾ عظمػة تفػاس =لجنػوده عػدد مػف ىؿ ببعض ا. دـتصط ال واي الكواكب

  لم ميع. اهلل يةارع عف تعبير اذا =نوره يًرؽ ال مف علي ال ميع تشمؿ وعنايته تحصي. ال بأعداد مبلئكة
 

ُر اإِلْنَساُف ِعْنَد اهلِل؟ َوَنْيَؼ َيْزُنو ٗ "-(:ٙ-ٗ) األيات ُىَوَذا َنْفُس اْلَقَمِر اَل ُيِضيُء، َ٘مْوُلوُد اْلَمْرَأِة؟ َفَنْيَؼ َيَتَبرَّ
ـَ الدُّوُد؟َٙواْلَنَواِنُب َغْيُر َنِقيٍَّة ِفي َعْيَنْيِو.  ـْ ِباْلَ ِريّْ اإِلْنَساُف الرّْمَُّة، َواْبُف آَد   ا«.َفَن

 =اهلل عنػد اإلنسػاف يتبػرر نيػؼ هلل.ا أمػاـ ون اسػته اإلنسػاف إثػـ مفػدار يسػتنتج وم د  اهلل عظمة مفدار تبيف أف بعد
 اهلل أماـ وقؼ إذا اإلنساف حاؿ يكوف فماذا حماقة. لمبلئكته ينسب واهلل ن س. فاإلنساف المبلئكة قداسة مع بالمفارنة

 يتنػػاقش أف إلنسػػاف يمكػػف اػػؿ خطػػأ، بأن ػػا اهلل تصػػرفات عمػػي يحكػػـ أف إلنسػػاف يمكػػف ف ػػؿ المنطػػؽ وبػػنفس الفػػدوس.

 باراً  ويكوف مولوداً  تمد كيؼ الخاطئة فالمرأة أميا ولدتني ابالخطية =المرأة مولود يزنو نيؼ حكامه.أ في اهلل وي ادؿ

 فػػي فسػػاداً  ونصػػنع أبائنػػا مػػف فسػػاداً  وارثػػيف فػػنحف األصػػمية. الخطيػػة وارثػػاً  أبويػػه مػػف يولػػد فاإلنسػػاف اهلل. أمػػاـ مزكػػي

 ىػوذا طػيف. مػف كتػؿ ف ػي أنواراا برغـ السماوية أل راـا حتي بؿ ن اسة. وكمنا كأبرار اهلل أماـ نظ ر فكيؼ األرض

 فكػػؿ بالمفارنػػة وعظمتػػه. اهلل لنػور بالنسػػبة الشػػمس نػػور أو الكواكػب نػػور أو الفمػػر نػور اػػو مػػا .يضػػئ ال القمػػر نفػػس

  مظممة. وكأن ا تصب  الكواكب
بف الرمة اإلنساف بال ري فنـ ا  عف يزيد ال يموت حيف شريراً  أو يماً عظ بارًا، غنيًا، كاف م ما اإلنساف =الدود آدـ وا 

  كدودة اإلنساف أف باآلية المفصود او واذا . دودة إال او ما اهلل بعظمة بالمفارنة اإلنساف بؿ الدود. يأكمه نتانة كونه
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 كالشمس نيرةالم بالكواكب اإلنساف نفارف حيف بؿ = َواْلَنَواِنُب َغْيُر َنِقيٍَّة ِفي َعْيَنْيوِ  بسرعة. وُيسحؽ وعا ز ضعيؼ

 الذي خالفه، يخاصـ مف ويالحماقة . دودة كونه عف يزيد ال ف و عينيه فى نفية غير اهلل يعتبراا والتى والن وـ

 الدودة. نحف نسحؽ كما يسحفه أف يستطيع
 NKJV  الػػػ فى اكذا اإلن ميزية التر مة و اءت

How much less man, who is a maggot, and a son of man, who is a worm? 

 . الدودة أطوار مف طور واى يرقة تعنى maggot وكممة
 خطية بؿ  رأة، ليست اي بؿ اهلل أماـ البر إدعي حيف ال رأة منت ي في كاف فعبلً  وأيوب حؽ، انا بمدد اوكبلـ

.الذاتي البر بسبب أيوب إلي ا إنزلؽ كبرياء
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ًَْرَت َٖنْيَؼ َأَعْنَت َمْف اَل ُقوََّة َلُو، َوَ لَّْحَت ِذرَاًعا اَل ِعزَّ َلَيا؟ »َٕفَأَجاَب َأيُّوُب َوَقاَؿ: ٔ "-(:ٗٔ-ٔ) األيات َنْيَؼ َأ

ـَ ِبَنْثَرٍة؟  َعَلى َمْف اَل ِ ْنَمَة َلُو، َوَأْظَيْرَت اْلَفْي
 َسَمُة َمْف َ َرَجْت ِمْنَؾ؟ِلَمْف َأْعَلْنَت َأْقَوااًل، َونَ ٗ

ًََّماَؿ ٚاْلَياِوَيُة ُعْرَياَنٌة ُقدَّاَمُو، َواْلَيبَلُؾ َلْيَس َلُو ِغَطاٌء. َٙاأَلْ ِيَلُة َتْرَتِعُد ِمْف َتْ ِت اْلِمَياِه َوُسنَّاِنَيا. »٘ َيُمدُّ ال
ًَْيٍء.  ـُ َتْ َتَيا. َيُحرُّ الْ َٛعَلى اْلَ بَلِء، َوُيَعلُّْؽ اأَلْرَض َعَلى اَل  ُؽ اْلَغْي ِمَياَه ِفي ُسُ ِبِو َفبَل َيَتَمزَّ

َيْ ِجُب َوْجَو ٜ
ـَ َ دِّا َعَلى َوْجِو اْلِمَياِه ِعْنَد اتَّْحاِؿ النُّوِر ِبالظُّْلَمِة. ُٓٔنْرِسيِّْو َباِسًطا َعَلْيِو َسَ اَبُو.  َرَس

َأْعِمَدُة السََّماَواِت َتْرَتِعُد ٔٔ
ِتِو ُيْزِعُج اْلَبْ َر، َوِبَفْيِمِو َيْسَ ُؽ َرَىَب. ْٕٔجرِِه. َوَتْرتَاُع ِمْف زَ  ِبَنْفَ ِتِو السََّماَواُت ُمْسِفَرٌة َوَيَداُه َأْبَدَأتَا اْلَ يََّة ِٖٔبُقوَّ

ـَ الَِّذي َنْسَمُعُو ِمْنُو َوَأمَّا َرعْ ٗٔاْلَياِرَبَة.  ـُ؟َىا ىِذِه َأْطرَاُؼ ُطُرِقِو، َوَما َأْ َفَض اْلَنبَل   "«.ُد َجَبُروِتِو َفَمْف َيْفَي
  فائدة ببل كبلمه بؿ ب ديد، يأتي لـ أنه له ويبيف مت كماً  بمدد عمي يرد انا أيوب 

  ئػت أنػت اآلف، لػي قػوة ال مػف أنػا أعػانتني قػد عظيمػة كممػات أن ػا بػدا م مػا كمماتؾ اؿ =لو قوة ال مف أعنت نيؼ

  .يال عز ال ذراعاً   لحت ىؿ فعمت= ف ؿ لتعزيني
 وأظيػرت لػو،  نمػة ال مػف علػي أًػرت نيػؼ وضػاع. عػزي إنكسػر أف بعػد وتخمصني تعزيني كممات أعطيتني اؿ

 أشػرت فمػاذا حكمػة، بػبل أننػي اب لي، أعطيت ا التي النافعة المشورة اي ما بكبلمؾ، صنعت خير أي =بنثرة الفيـ

 اذا وفي سابفاً  قمتمو  ما تكرر حتي اإلنساف، وحفارة اهلل عظمة عف قمته ما بكؿ أؤمف ال أنني حفاً  تظف اؿ ،عمي   به

 تعممنػي حتػي اهلل أعػرؼ ال  ػاابلً  تظننػي اػؿ =أقػواالً  أعلنت لمف .ل ما مثيؿ ال وحكمة ف ماً  تظ ر أنؾ نفسؾ تظف

 شػخص أو  ااػؿ، شػخص أو صػاير، ولػد كممنػا مػا إذا التعمػيـ، طريفػة فػي فػرؽ انػاؾ صػاير. ولد تعمـ كما اهلل عف

 سػػفر فػػى .وسػػمطانه( اهلل عظمػػة عػػف ال ورحمتػػه اهلل نعمػػة عػػف الكػػبلـ يكػػوف أف المفػػروض كػػأيوب حالػػة )فػػي مػػتعمـ.

 كأنػه قػائـ خػروؼ يوحنػا ويػرا  ، ي ػوذا سػبط مػف خػارج أسد أنه المسي  عف ليوحنا المبلؾ يفوؿ (ٙ  - ٘ 4 ٘) الرؤيا

 صػورة أى يعػرؼ أف الخػادـ وعمػى . خطيتػه مػف يػائس اػو لمػف الذبيحػة وكالخروؼ ، لمضعيؼ كاألسد ف و . مذبوح

 . ييأس ي عمه فبل المخدوـ يحتا  ا من ما
 بػأي أتع ػب أنػا اهلل، مػف بػه مػوحي اػذا كبلمػؾ أف تصػورت واػؿ تكممػت، مػف ب ل ػاـ أي =منػؾ  رجػت مػف ونسمة

 الػذيف لخصػوـا بمنطػؽ يتكممػوف كانوا مناقشات ـ في ف ـ أصحابه عمي ال  وـ في الحؽ له أيوب وكاف تكممت. روح

  الحفيفي. المعزي ف و الفدس الروح أما يفشموف، قد تعزيات ـ في واألصحاب ينتصروف. كيؼ يبحثوف
 أنػه نعرفػه، أف ينباػي والػذي أكثػر بؿ يعرفوف كما اهلل عف يعرؼ أنه أصحابه أماـ يظ ر أيوب انا -4ٗٔ-٘ األيات

 إتفػػؽ اهلل عظمػػة وعػػف .4ٖٕٔٔ كػػؤ اػػو كمػػا وضػػوحب األمػػر نعمػػف أف عػػف نع ػػز ف ننػػا اهلل م ػػد عػػف نتحػػدث عنػػدما

  يختمفوا. ولـ األصحاب
 أف يتصػوروف وكػانوا (.4ٕٙٗٔ شإ + 4ٜٔٗ شإ) األمػوات أي األخيمػة =وسػنانيا الميػاه ت ػت مػف ترتعػد األ يلة

 في ػػا واألمػػوات يػػدرؾ. ال مكػػاف فػػي المػػاء، أعمػػاؽ أعمػػؽ تحػػت األرض، تحػػت وال اويػػة ال اويػػة، يسػػكنوف األمػػوات
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 أف نسػػتطيع ال كبشػػر نحػف =قدامػػو عريانػػو الياويػػة األرض. عمػػي حيػات ـ فػػي  بػروت ـ كػػاف م مػا اهلل مػػف يرتعبػوف

 أمػاـ مكشػوؼ أيضػاً  األشرار فيه يتعذب الذي المكاف =غطاء لو ليس واليبلؾ .اهلل أماـ مكشوفة لكن ا ال اوية، نري

 أخػػري ااويػػة واػػي ال ػػبلؾ وانػػاؾ لؤلبػػرار مكػػاف واػػي اويػػةال  ف نػػاؾ الفػػدماء فكػػر نممػػس اآليػػة اػػذ  مػػف ولعمنػػا اهلل.

 قالػه المف ػوـ ونفػس صػحي . والعكػس ال بلؾ، ااوية في بمف اإلتصاؿ ال اوية في مف يستطيع وال باألشرار، خاصة

 يفصػد )وال الشػماؿ فػي مػا وأ مم ا السماء في التي الن وـ يفصد =ال بلء علي الًماؿ يمد .4ٔ٘ٔٔ أـ في سميماف

 قبػة السػماء أف يعتفػدوف كػانوا واألقػدميف شػئ ال عمػي السػماء فػي تعمفػت قػد الن ػوـ واػذ  األرضية( الكرة شماؿ طبعاً 

 ع يػب =ًػئ ال علػي األرض ويعلػؽ ال ػواء. بػه يفصػد والخػبلء األرض. فوؽ أو األرض عمي ومثبتة الن وـ تحوي

 السحب فوؽ محفوظ فالماء ل ـ بالنسبة =س بو في المياه يحر الحديث. العصر نظريات حسب اذا أيوب يفوؿ أف

 ب حكػاـ مصػرورة الميا  كأف =ت تيا الغيـ يتمزؽ فبل تتمزؽ= ال السحب ف ف الكبير الميا  وزف مف وبالرغـ اذا ومع

 زقػاؽ أزقػة) مع فػي قػديماً  المػاء حفػظ طريفػة يفػارف أيػوب يكوف قد وانا إلستخدام ا. الفرصة تحيف أف إلي كيس في

 عليػو باسػطاً  نرسػيو وجػو ي جػب تتمػزؽ. ال ف ي نظر  في السحب أما أحيانًا، تتمزؽ األزقة واذ   مدي( كيس واو

 يصػػور انػػا واػػو البشػػر. نحػػف نمػػوت ال حتػػي م ػػد  يخفػػي اػػو ولػػذلؾ ضػػياؤ  أحػػد يحتمػػؿ ال م ػػد  فػػي اهلل سػػ ابو

 ح بػػت سػػحابة فعػػبلً  انػػاؾ أف ذلػػؾ بعػػد رأينػػا ولكػػف وحرارت ػػا. الشػػمس نػػور ياطػػي كمػػا اهلل م ػػد ياطػػي أنػػه السػػحاب

 النػور إتحػاؿ عنػد الميػاه وجػو علػي  ػداً  رسػـ كنعاف. نحو مسيرته في الشعب راففت وسحابة صعود ، في المسي 

 خػارج أمػا الػدائرة اػذ  داخػؿ ينيػر الشمس ونور كدائرة، كم ا باألرض تحيط البحر ميا  أف تصوروا الفدماء =بالظلمة

 يفصػػد =زجػػره مػػف وترتػػاع ترتعػػد، السػػماوات أعمػػدة بالظممػػة. النػػور إتصػػاؿ عنػػد حػػداً  رسػػـ واهلل ظممػػة، الػػدائرة اػػذ 

  والزالزؿ. الرعود مع ترتعد واذ  السماء ترتكز قمم ا عمي التي ال باؿ
 إلػي إشػارة راب أف ف منا إذا =رىب يس ؽ وبفيمو مصر= يضرب وبفوته واألنواء بالعواصؼ =الب ر يزعج بقوتو

 اهلل= شػػفه حػيف البحػر بشػؽ خصوصػاً  ولممصػرييف، لفرعػوف و  ػػت التػي لمضػربات شػارةإ اآليػة اػذ  أف نػري مصػر.

 الػػذى موسػػى اػػو إنمػػا ، يػذكراا لػػـ أيػػوب أف المؤكػػد مػػف انػا الػػواردة البحػػر وشػػؽ مصػر ضػػربات )ذكػػر .الب ػػر يػػزعج

   . شعرا( السفر صاغ
 فػػػي ولكػػػف الكواكػػػب. فتظ ػػػر صػػػافية السػػػموات وتصػػػب  السػػػحاب يطػػػرد فيػػػه بنسػػػمة أي =مسػػػفرة السػػػموات بنف تػػػو

زدانت بكواكب ا السموات خمؽ فاهلل =السموات زيف برو و اآلية تر مت أخري تر مات  . بممعان ا وا 
 كاف كما الخسوؼ في الفمر أو الكسوؼ في الشمس تبتمع التي الحية ب ا يفصد قد =الياربة ال ية أبدأتا ويداه

 اإلشارة تكوف وقد ال اربة، الحية ف و إلبميس اإلشارة كانت وربما حركات ا. لسرعة ااربة وسمااا يعتفدوف. الفدماء

 ال اربة، الحية أسمواا ن وـ م موعة بأن ا اآلية فسروا والبعض .ٔٗ إصحاح في الشرح سيأتي كما لوياثاف إلي

 راؼأط اي اهلل، خمفة ع ائب مف يذكر ال  زء او قمته ما كؿ طرقو أطراؼ ىي ىا السموات. زينة مف  زء واي

  باهلل.  داً  بسيطة معرفتنا نحف األعماؽ. يعرؼ أنه يدعي مف يو د فبل
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 بالكاد كنا إذا أي =يفيـ فمف جبروتو رعد وأما عنه. نسمع ما أقؿ ما أي =منو نسمعو الذي النبلـ أ فض ما

 الذي الكبلـ أخفض ما تناظر طرقه أطراؼ كممة ويدرك ا. قوته يف ـ الذي فمف اهلل، طرؽ أطراؼ مف شيئاً  نعرؼ

.اهلل أعماؽ معرفة عف يةاكن  بروته رعد يصب  وبالتالي منه. نسمعه
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 عودة للجدوؿ اإلح اح السابَ والعًروف

 

  او. تكمـ األصحاب مف أحد يتكمـ لـ فمما (ٕٙإصحاح) في قاله ما بعد أيوب إنتظر
 

َ يّّ ُىَو اهلُل الَِّذي َنَزَع َ قّْي، َواْلَقِديُر الَِّذي َأَمرَّ َنْفِسي، »ْٕنِطُؽ ِبَمَثِلِو َفَقاَؿ: َوَعاَد َأيُّوُب يَ ٔ "-(:ٙ-ٔ) األيات
، َوَنْفَ ُة اهلِل ِفي َأْنِفي، ٖ . ِٗإنَُّو َما َداَمْت َنَسَمِتي ِفيَّ َفتَاَي ِإْثًما، َواَل َيْلِفَظ ِلَساِني ِبِغشٍّ ًَ ـَ  َلْف َتَتَنلَّ

ًَا ِلي٘ َأْف  َ ا
وَح اَل َأْعِزُؿ َنَماِلي َعنّْي.  ـَ الرُّ ! َ تَّى ُأْسِل ـْ َرُن ُأَبرّْ
  "َتَمسَّْنُت ِبِبرّْي َواَل َأْرِ يِو. َقْلِبي اَل ُيَعيُّْر َيْوًما ِمْف َأيَّاِمي. ٙ

 قاسػياً  كبلمػاً  هعن تكمـ ذلؾ ومع األبد. إلي حي ف و حي. أنه عنه قاؿ إذ اهلل ـعظ   او = قي نزع الذي اهلل ىو  ي 

 فػاهلل بالػذات. الكممػة اػذ  عمػي ألي ػو وبخػه ولفػد متاعبػه. ب ستمرار سم  إذ ظممه، أي حفه نزع اهلل أف قاؿ إذ يميؽ ال

 اإلنتظػار، يحتمػؿ ال اإلنسػاف سػريعًا، مشػكمته اهلل يحػؿ لـ إف اليأس إلي يميؿ اإلنساف ولكف أحد. حؽ ينزع وال عادؿ

 الذي القدير = نفسػه مرر الذي او اهلل أف ويظف دفيعو  نفسه تتمرر يشكو حيف ولكنه يشكو، لذلؾ صبور، غير واو

 =إثمػاً  ًػفتاي تػتنلـ لػف فػيَّ  نسػمتي حػي= اػو طالمػا أنػه أيػوب؟ يفسـ ماذا وعمي ، قسـ اي (ٕ) وآية . نفسى أمر
  حفه. في أخطئ لف عمي   اهلل ب ا يسم  التي الـاأل كانت م ما
  فورًا. سأعترؼ مخطئ أنني أحد أي أو اهلل لي أظ ر لو ي=أبغش لساني يلفظ وال

ف حتػي عنػي نمػالي أعزؿ ال الروح أسلـ  تي لي. الظالمة إنتفاداتكـ عمي =أبررنـ أف لي  اًا  اػذ  بسػبب مػت وا 

  كمالي. في وسأظؿ اهلل إلي أخطيء لف النكبات،
 أخطػيء لػـ كمػا أخطػئ لف =أيامي مف يوماً  يعير ال قلبي وفرحي. فخري موضوع او اذا =أر يو وال ببري تمسنت

 فػػػي خطيػػػة عمػػي يمػػػومني أف عمػػي فرصػػػة قمبػػػي أعطػػي ولػػػف سػػابفة خطيػػػة أي عمػػػي يمػػومني ال قمبػػػي لػػذلؾ قبػػػؿ، مػػف

  المستفبؿ.
 

. ٚ "-(:ٓٔ-ٚ) األيات ًَّرّْ يِر، َوُمَعاِنِدي َنَفاِعِؿ ال ًّْرّْ اِجِر ِعْنَدَما َيْقَطُعُو، أَلنَُّو َما ُىَو َرَجاُء اْلفَ ِٛلَيُنْف َعُدوّْي َنال
َُ اهلُل ُحرَاَ ُو ِإَذا َجاَء َعَلْيِو ِضيٌؽ؟ ِٜعْنَدَما َيْسِلُب اهلُل َنْفَسُو؟  ـْ َيَتَلذَُّذ ِباْلَقِديِر؟ َىْؿ َيْدُعو اهلَل ِفي ُنؿّْ َٓٔأَفَيْسَم َأ

  ا ِ يٍف؟
 عػػػدوي لػػػينف وقولػػو والثػػػروة. لمانػػي ـيفػػػودا شػػراـ كػػاف لػػػو حتػػي مػػػثم ـ يكػػوف أو األشػػرار يشػػػابه أف يػػرفض أيػػوب 

 وقػػد يحبػػه. شػػخص عػػف سػػيئاً  كبلمػػاً  يسػػمع حػػيف عػػدوؾا اهلل اإنشػػا األف أحػػداـ يفػػوؿ كمػػا مػػأثور قػػوؿ اػػذا =نالًػػرير

 أف أقبػػؿ ال عػػدو كأنػػه لػػى بالنسػػبة الشػػرير لػػيكف والمعنػػى لمباضػػيؾا. االحمػػـ 4ٜٗٔ دا فػػي الفػػوؿ اػػذا دانيػػاؿ إسػػتخدـ

. بػنفس تكػرار اػي =الًر نفاعؿ ومعاندي . ريفهط غير فطريفى معه أسير  المػهأ يفضػؿ أيػوب أف والمعنػي المف ػـو

 ىػو مػا ألنػو المخيفػة= الشػرير يػةابن  إيمانه الشر؟ رفض سبب وما الشر. طريؽ مع والثروة الاني عف باراً  كونه مع

 إنػػه عظمتػػه. أو ثروتػػه عػػهتنف موتػػه بعػػد اػػؿ .نفسػػو اهلل يسػػلب عنػػدما يمػػوت= أي اهلل يقطعػػو عنػػدما الفػػاجر رجػػاء
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 صػػراخ اهلل يسػػمع لػػف ال .األبػػدي بموتػػه الحكػػـ يسػػمع حػػيف =حػػرا و اهلل أفيسػػمَ اهلل. أمػػاـ ويفػػؼ اػػذا كػػؿ سػػيترؾ

 فػي انا كاف لو الصراخ يسمع واهلل .ٖٔ-4ٜٔٙٔ لو . . عظيمة. اوة وبينكـ ابيننا الاني مع حدث ما واذا .الشرير

 بالفػديرا الصػال  اإلنسػاف يتمػذذ افيػه أحػداما المػوت بعد مكانيف اناؾ =بالقدير يتلذذ أـ .توبة الشرير قدـ إذا العالـ،

 اهلل، مػع إتصػاؿ فػي او يأ  يف نؿ هلل يدعو بالفدير يتمذذ ومف له. يست اب فبل يصرخ الشرير اإلنساف فيه خرواآل

  أيوب. كبلـ اذا األرض. عمي الشرب أفرح أف أ ؿ مف ، اناؾ باهلل أتمذذ وأف أبديتي أخسر أف ؿ به. ويتمذذ يكممه
 

ـُ َما ُىَو ِعْنَد اْلَقِديِر. »ٔٔ "-(:ٖٕ-ٔٔ) األيات ـْ ِبَيِد اهلِل. اَل َأْنُت ِإنّْي ُأَعلُّْمُن
، َفِلَماَذا ٕٔ ـْ ـْ َقْد رََأْيُت ـْ ُنلُُّن َىا َأْنُت

ًّْرّْ َٖٔتَتَبطَُّلوَف َتَبطُّبًل؟ َقاِئِليَف:  يِر ِمْف ِعْنِد اهلِل، َوِميرَاُث اْلُعَتاِة الَِّذي َيَناُلوَنُو ِمَف اْلَقِديِر. ىَذا َنِحيُب اإِلْنَساِف ال
َُ ُ ْبزًا. ٗٔ َب ًْ يَُّتُو اَل َت ًة َٙٔبِقيَُّتُو ُتْدَفُف ِباْلَمْوتَاِف، َوَأرَاِمُلُو اَل َتْبِني. ِ٘ٔإْف َنُثَر َبُنوُه َفِللسَّْيِؼ، َوُذرّْ ِإْف َنَنَز ِفضَّ

َة. ٚٔ، َوَأَعدَّ َمبَلِبَس َنالطّْيِف، َنالتُّرَابِ  ـُ اْلِفضَّ َفُيَو ُيِعدُّ َواْلَبارُّ َيْلَبُسُو، َواْلَبِرُئ َيْقِس
، َأْو َنَمَظلٍَّة ٛٔ َيْبِني َبْيَتُو َناْلُعثّْ

ُـّ. َيْفَتُح َعْيَنْيِو َواَل َيُنؤَٜحَنَعَيا النَّاُطوُر.  َُ َغِنيِّا َولِننَُّو اَل ُيَض اأَلْىَواُؿ ُتْدِرُنُو َناْلِمَياِه. َلْيبًل َتْ َتِطُفُو ُٕٓف. َيْضَطج
ْوَبَعُة.  ًَّْرِقيَُّة َفَيْذَىُب، َوَتْجُرُفُو ِمْف َمَناِنِو. ٕٔالزَّ ِفُؽ. ِمْف َيِدِه َيْيُرُب َىْرًبا. َٕٕتْ ِمُلُو ال ًْ ُيْلِقي اهلُل َعَلْيِو َواَل ُي

ٕٖ، ـْ   "َوَيْحِفُروَف َعَلْيِو ِمْف َمَناِنِو. َيْحِفُقوَف َعَلْيِو ِبَأْيِديِي
 =القدير عند ىو ما أنتـ ال خبلفنا. موضوع في الحؽ او ما أعممكـ سوؼ وقوته اهلل بمعونة =اهلل بيد أعلمنـ إني 

 . ومفاصد  اهلل مشورة أي
 )تر مة بالباطؿ وفتنطف بالكـ فما =تبطبلً  تتبطلوف فلماذا نظري و  ة تؤيد مشااداتكـ =رأيتـ قد نلنـ أنتـ ىا

 أيوب أف غرض ـ إلي ليصموا األشرار ابلؾ حتمية إثبات قصدوا ألن ـ باطؿ كبلم ـ أف إعتبر وأيوب اليسوعييف(.

عتبر األالـ. ب ذ  اهلل له سم  لذلؾ ،شريراً  كاف  ل ـ أثبت ا والتي مشاادات ـ ضد كاف ألنه باطؿ كبلم ـ أف أيوب وا 

 نحيب ىذا =قائليف =قالواا التي أقوال ـ مف عينة أيوب يورد ثـ وُيظمـ. يتألـ قد بارال وأف ين   قد الشرير أف أيوب

 يكرر أيوب انا الشرير؟ اهلل يعاقب وبماذا الشرير. يعاقب اهلل أف حتمية عمي مصريف كانوا اـ .الًرير اإلنساف

 ال وذريتو أوالد ( موت بسبب وبأي أتعبت كـ العبارة )واذ  يموتوا وأف البد =فللسيؼ بنوه نبر إف أصحابه كبلـ
 يصيب مرض الموتاف =بالموتاف تدفف بقيتو م اعة. في يكوف والباقي ذاب لمسيؼ ذاب مف = بزاً  تًبَ

 عف قيؿ كما كرامة أي ببل كالمواشي يموتوف أن ـ المعني يصب  به الشرير عائمة أفراد بفية يموت وحيف المواشي،

 . (4ٕٕٜٔ رإ) ارحما دفف دففي اي وياقيـ الشرير الممؾ ي وياقيـ
  منه. إستراحت ف ي تبكيه ال الشرير أرممة حتي =تبني ال أراملو
 فبل لتراب او يتحوؿ أو لتراب، يتحوؿ كنز  ما فكؿ الشرير غني كاف م ما .4ٕٙ حب را ع نالتراب فضة ننز إف

  ماله. مف يستفيد
  يلبسو. والبار يعد يوف ظممه= الذي المظموـ لمبار ثروته تذاب اهلل مف وبتدبير
 بيته نزعيُ  بؿ لحظة، في ي دـ أنه يدري وال وسيحميه ومتيف قوي أنه يتصور بيته يبني حيف العث =نالعث بيتو يبني

ذا الشمس، حرارة مف مظمة لنفسه يصنع صباحاً  واو الحارس، او الناطور =الناطور حنعيا ةنمظل  المساء  اء وا 
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 عينيو يفتح واألفاضؿ. الفديسيف ل ماعة ينضـ لف ف و كرامة في مات م ما =ضـي ال ولننو غنياً  يضطجَ .ينزع ا

 عمي ترك ا التي مثؿ كرامة في نفسه ي د ال ال بلؾ، ال اوية في ال ديد مكانه في عينيه يفت  حيف =ينوف وال

 يدرؾ حيف يرتعب رة،غام بميا  محاط كأنه به تحيط األاواؿ الزوبعة ت طفو ليبلً  نالمياه، تدرنو األىواؿ األرض.

ذ العالـ، اذا سياادر أنه  واي الموت. عاصفة أو اهلل، غضب زوبعة تخطفه وف أة اآلخر. لمعالـ إنتفاله يذكر وا 

 المدمرة الساخنة الحارة الري  اي الشرقية = الًرقية ت ملو والخوؼ. والاضب لمظبلـ يشير والميؿ ليبًل، تخطفه

 واآلية بنا . ما كؿ له ويدمر ون احه ثروته وسط مف يفتمعه الذي اهلل لاضب إشارة اذا وفي الزروع. تدمر والتي

 أف أي األدؽ التر مة واي ايدييا مف ىارب وىو تًفؽ وال عليو تيويا اليسوعييف تر مة افي اكذا تتر ـ (ٕٕ)

.يفرحوف سفوطه يروا حيف حوله البشر كؿ =عليو يحفقوف ي رب أف يستطيع وال ويدمر  عميه ي وي اهلل غضب
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 عودة للجدوؿ اإلح اح الثامف والعًروف

 
 وكيػػػؼ أيػػػوب ففػػػاؿ العػػػالـ. إدارة فػػػي اإلل يػػػة يػػػةاالعن تصػػػرفات وأسػػػباب طػػػرؽ حػػػوؿ يتناقشػػػوف وأصػػػحابه أيػػػوب كػػػاف

 نامػػة فيػػه اإلصػػحاح ااػػذ اإلل يػػة. الحكمػػة مشػػورات نف ػػـ وكيػػؼ البلن ائيػػة اهلل حكمػػة عػػف نػػتكمـ المحػػدودة بحكمتنػػا

 حكمػة أف يعترؼ انا أيوب .الم دودة غير اهلل  نمة عف بؿ المهأ عف يتكمـ ال انا أيوب سبؽ. ما كؿ عف مختمفة

 أيػوب اف وتمني صوفر سبؽ ولفد يفدر. ال ثمن ا الحكمة أف ويفوؿ اهلل. حكمة عمي عديدة أدلة ويعطي تناقش ال اهلل

 -الحكمة4 مف أنواع اناؾ بأف أيوب عميه يرد وانا 4ٔٔٙ الحكمة خفيات له تعمف
 (ٔٔ-ٔ) كنوز مف في ا وما األرض ليستعمؿ لئلنساف اهلل عمم ا حكمة  .ٔ
 (ٕٚ-ٕٔ) البشر عمي خفية واي عظيـ ثمن ا إل ية حكمة   .ٕ
 (ٕٛ) الرب مخافة واي البشر لبني معمنة حكمة  .ٖ

 ويسػػتخدـ ليأكػػؿ يػػزرع أف اإلنسػػاف قػػدرة فػػي فصػػار يعػػيش، لكػػي لئلنسػػاف الحكمػػة اػػذ  اهلل أودع ففػػد لؤلولػػي وبالنسػػبة

 عمينػا ولكػف ف،اآل نف م ػا ولف نف م ا لـ ألننا اهلل يعمن ا لـ ف ذ  المعمنة غير اإلل ية الحكمة وأما إلل. . . . المنا ـ.

 إكتشػػف ا ثالػػث نػػوع مػػف حكمػػة ف نػػاؾ لئلنسػػاف وبالنسػػبة إل يػػة. خاصػػة بحكمػػة اػػي الحادثػػة األمػػور كػػؿ بػػأف بالتسػػميـ

 اهلل بركػة فػي ويحيػا نصػيبًا، السػماء لػه تكػوف الحكمػة اذ  يتبع ومف الرب مخافة واي األشرار، ب ا يعبأ وال الفديسوف

  األرض. عمي
 

ُحوَنُو. »ٔ "-(:ٔٔ-ٔ) األيات ٌَ ِللذََّىِب َ ْيُث ُيَم ّْ ِة َمْعَدٌف، َوَمْوِض َرُج ِمَف اْلَ ِديُد ُيْسَت ْ ٕأَلنَُّو ُيوَجُد ِلْلِفضَّ
َلى ُنؿّْ َطَرٍؼ ُىَو َيْفَ ُص. َ َجَر الظُّْلَمِة َوِظؿَّ اْلَمْوِت. ٖالتُّرَاِب، َواْلَ َجُر َيْسُنُب ُنَ اًسا.  َقْد َجَعَؿ ِللظُّْلَمِة َنَياَيًة، َواِ 

، ُمَتَدلّْيَف َبِعيدِ ٗ َأْرٌض َيْ ُرُج ِمْنَيا ٘يَف ِمَف النَّاِس َيَتَدْلَدُلوَف. َ َفَر َمْنَجًما َبِعيًدا َعِف السُّنَّاِف. ِببَل َمْوِطٍئ ِلْلَقَدـِ
َُ اْلَياُقوِت اأَلْزَرِؽ، َوِفيَيا ُترَاُب الذََّىِب. ٙاْلُ ْبُز، َأْسَفُلَيا َيْنَقِلُب َنَما ِبالنَّاِر.  ـْ َيْعِرْفُو ِٚ َجاَرُتَيا ِىَي َمْوِض َسِبيٌؿ َل

 ًِ ـْ ُتْبِحْرُه َعْيُف َبا ـْ َيْعُدُه الزَّاِئُر. ٛؽ، َناِسٌر، َوَل ، َوَل َِ ـْ َتُدْسُو َأْجرَاُء السَّْب َوَل
وَّاِف َيُمدُّ َيَدُه. َيْقِلُب اْلِجَباَؿ ٜ ِإَلى الحَّ

ُ وِر َسَرًبا، َوَعْيُنُو َتَرى ُنؿَّ َثِميٍف. ِٓٔمْف ُأُحوِلَيا.  َح اأَلْنَياِر، َوَأْبَرَز اْل َ َٔٔيْنُقُر ِفي الحُّ ًْ َُ َر ِفيَّاِت ِإَلى َيْمَن
  "النُّوِر.

 بػاطف فػي المختبػأة الثػروات اإلنسػاف إكتشؼ اإلنسانية الحكمة اذ  بواسطة -: البًر لنؿ اهلل أودعيا التي ال نمة 

 األرض
 النفيسػة المعػادف اػذ  إلستخراج توصؿ اإلنساف أف بمعني اإلن ميزية. في اعرؽا  اءت معدف =معدف للفضة يوجد

 نحاس( حديد/ ذاب/ )فضة/ األرض باطف مف
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 النحػاس. خػاـ اػو إذاً  فػالح ر )الح ػر( الخػاـ يصػ ر بػأف النحػاس عمػي اإلنساف يحصؿ أي =ن اساً  يسنب ال جر

 يػةان  بحكمتػه وضػع اػو بػؿ المنػا ـ، ألعمػاؽ الوصػوؿ مػف اإلنسػاف تمنػع لـ المنا ـ ظممة =نيآية للظلمة جعؿ قد

  وفحص ا. ألعماق ا ووصؿ لظممت ا
لي  ذاػب المعػادف عػف بحثػه في اإلنساف أف أي اليسوعييف(. تر مة )في قصيا كؿ في ابحثوا =يف ص طرؼ نؿ وا 

 عمػاؿ توا ػه أخطػار مف كـ =الموت وظؿ المنا ـ. ظممات في المو ود المعادف خاـ أي =الظلمة  جر مكاف. لكؿ

 حفػراً  يحفػروف كػانوا =يتدلػدلوف . . . متدليف. المنػا ـ. إستخداـ عف يمتنع لـ اإلنساف لكف اذ ، أيامنا حتي المنا ـ

 عػػف بعيػػداً  مسػػكونة= غيػػر أمػػاكف فػػي المنػػا ـ واػػذ  كبيػػرة. أعمػػاؽ إلػػي بحبػػاؿ، مربػػوطيف في ػػا يتػػدلوف ثػػـ ال بػػاؿ فػػي

 زراعيػة أرض واػي المنػا ـ أعمػي اػو مػا بػيف تنػاقض =بالنػار نمػا ينقلػب أسػفليا ال بز منيا ي رج أرض السناف.

 لو اإلنساف أف انا، التصوير بالنار. تدمير  تـ قد كاف لو كما باطن ا قمبوا واـ تكسير.و  تنفيب مف أسفم ا يحدث وما

 وأفػػراف خػػراب، إلػػي الزراعيػػة األرض وتتحػػوؿ المػػن ـ ويحفػػر األرض اػػذ  سػػيفمب زراعيػػة أرض فػػي من مػػاً  إكتشػػؼ

 . األزرؽ. اليػاقوت وضػعم اػي ح ارت ػا تمامػًا. فتخرب الزراعية األرض عمي الص ر أفراف بفايا ويتركوف لمص ر.
  والذاب. ال واار باطن ا مف يستخرج كيؼ عرؼ أنه الزراعية األرض لفمب اإلنساف يدفع ما =والذىب .

 مػف الفريسػة تػري ف ػي البصػر، بحػدة مشػ ورة )كاسر/باشؽ( النسور =باًؽ عيف تبحره ولـ ناسر، يعرفو لـ سبيؿ

 الزائػر =الزائػر يعػده ولػـ السػبَ أجػراء تدسػو ولـ المنػا ـ. اذ  تشؼتك لـ النسر فعيوف اذا مف وبالرغـ كبيرة. أبعاد

 اإلنسػػاف أف يتػػيفاآل ومعنػػي المنػػا ـ اػػذ  مػػف مػػن ـ حفػػر يسػػتطع لػػـ قوتػػه مػػف بػػالرغـ األسػػد أي يػػزأر. ألنػػه األسػػد اػػو

 ثمينػػػةال المعػػػادف عمػػػي الحصػػػوؿ إسػػػتطاع بحكمتػػػه أنػػػه إال األسػػػد قػػػوة وال النسػػػر بصػػػر حػػػدة لػػػه لػػػيس أنػػػه مػػػف بػػػالرغـ

 التػػي الحكمػػة إقتنػػاء عػػف عػػا زة الخارقػػة الطبيعيػػة قوااػػا مػػف بػػالرغـ واألسػػود فالنسػػور األرض. بػػاطف مػػف وال ػػواار

 ي ػػداا التػػي لمصػػعوبات إشػػارة =يػػده يمػػد الحػػواف إلػػي عمي ػػا. يحيػػا التػػي األرض ب ػػا ليسػػتاؿ لئلنسػػاف اهلل أعطااػػا

 تري عينو ألف وذلؾ المنا ـ داخؿ في وأنفاؽ سراديب نشئي أي =سرباً  الح ور في ينقر حفراا. في المنا ـ عماؿ

  . ثميف نؿ
ح يمنَ  مػا كػؿ باطن ا مف ليستخرج وذلؾ المنا ـ تفسد ال حتي األن ار رش  لمنع طرقاً  اإلنساف إخترع =األنيار ًر
  .النور إلي ال فيات وأبرز ثميف او

 والعكػػس. لؤلبػرار بالشػػر يسػم  ولمػاذا اهلل، حكمػػة يف ػـ أف عػف عػػا ز ف ػو اػذ  اإلنسػػاف حكمػة كػؿ مػػف بػالرغـ ولكػف

 يف ـ الحكمة اذ  له ومف اإلل ية الحكمة واو الحكمة مف خرآ نوع ف ناؾ
 ينباػي فكػـ المشػفات، اػذ  كػؿ اػذا سػبيؿ فػي ويحتمػؿ عمي ـ ليحصؿ اإلنساف ي ت د والفضة الذاب كاف إف أنه  .ٔ

  ميراثًا. السماوي النصيب لنا ليكوف ن ت د أف
 اهلل فأسػرار المحػدودة، بعفولنػا نػدرك ا أف اليمكػف اػذ  والعكػس؟ األبػرار يعاقػب لمػاذا لندرؾ اهلل، ةحكم نف ـ كيؼ .ٕ

  ألحبائه. سوى يعمن ا ال
 أسرار  لنا يعمف حتي اهلل مف محبوبيف نكوف كيؼ .ٖ
  .4ٕٔٔٔ مت ياصب السموات فممكوت الروحي   ادنا في أنفسنا وناصب ن ت د أف أ(
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 4ٕٕٛٛ أي ناضبه وال اهلل نخاؼ أف ب(
بفدر ما ن ت د يكوف ما نحصؿ عميه أثمف. فبم  ود قميؿ يحصؿ الفػبلح عمػي الفمػ  بزراعػة األرض. ولكػف  حػ(

 لكي يحصؿ عمي ال واار والذاب فالم  ود أكبر. 
 

؟ َأمَّا اْلِ ْنَمُة َفِمْف َأْيَف ُتوَجُد، َوَأْيَف ُىَو َمَناُف »ٕٔ "-(:ٜٔ-ٕٔ) األيات اَل َيْعِرُؼ اإِلْنَساُف ِقيَمَتَيا َواَل ٖٔاْلَفْيـِ
، َواْلَبْ ُر َيُقوُؿ: َلْيَسْت ِىَي ِعْنِدي. ُٗٔتوَجُد ِفي َأْرِض اأَلْ َياِء.  اَل ُيْعَطى َذَىٌب ٘ٔاْلَغْمُر َيُقوُؿ: َلْيَسْت ِىَي ِفيَّ

ٌة َثَمًنا َلَيا.  اَل ُٚٔتوَزُف ِبَذَىِب ُأوِفيَر َأْو ِباْلَجْزِع اْلَنِريـِ َأِو اْلَياُقوِت اأَلْزَرِؽ. اَل َٙٔ اِلٌص َبَدَلَيا، َواَل ُتوَزُف ِفضَّ
اَل ُيْذَنُر اْلَمْرَجاُف َأِو اْلَبلُّْوُر، َوَتْ ِحيُؿ اْلِ ْنَمِة َ ْيٌر ِمَف ُٛٔيَعاِدُلَيا الذََّىُب َواَل الزَُّجاُج، َواَل ُتْبَدُؿ ِبِإَناِء َذَىٍب ِإْبِريٍز. 

  "اَل ُيَعاِدُلَيا َياُقوُت ُنوٍش اأَلْحَفُر، َواَل ُتوَزُف ِبالذََّىِب اْلَ اِلِص.ٜٔالآّلِلِئ. 
 اهلل يعطي ػا التػي اإلل ية الحكمة واو الثاني، النوع اناعف يتحدث الحكمة، مف األوؿ النوع عف أيوب تحدث أف بعد 

 حكمػة انػاؾ ولكػف ثمػيف. كػؿ األرض مػف ويسػتخر وف ويػأكموف يعيشػوف ب ػا البشػر لكػؿ حكمػة أعطي فاهلل لمحبيه.

  وأعطااـ. اهلل فأحب ـ اهلل أحبوا الذيف الخاصة سوي يأخذاا ال إل ية
 فػي  ػاءت =قيمتيػا اإلنسػاف يعػرؼ ال عمي ػا. يحصػؿ أف العػادي اإلنسػاف يسػتطيع ال =توجػد أيف فمف ال نمة أما

 عمي ػػا. ليحصػػؿ طريف ػػا يعػػرؼ حتػػي وا  ت ػػد وتعػػب لكػػد  ػػاقيمت عػػرؼ فمػػو متكػػامبلف، والمعنيػػيف طريف ػػا. السػػبعينية

 يػدلؾ أف األرض عمػي إنسػاف يسػتطيع ال =األ يػاء أرض فػي توجػد ال الحفيفيػة. قيمت ػا عرفػوا الػذيف اـ قميميف ولكف

 عمي ػا نحصػؿ بأصػوامنا، بصػمواتنا، فيػه، ودراستنا المفدس الكتاب مف عمي ا نحصؿ وحد ، اهلل او فمصدراا عمي ا،

  بمحبة. اذا كؿ ونصنع اهلل نحب ناك إف
 =عنػدي ىػي ليست يقوؿ الب ر الفػدماء. رأي حسب باألرض المحيط البحر او الامر =فيَ  ىي ليست يقوؿ الغمر
 حكمػة ألعمػاؽ يصػؿ ف ػؿ البحػر ألعمػاؽ الوصػوؿ عػف عػا زاً  اإلنساف كاف ف ذا المحيطات، أعماؽ مف أعمؽ ف ي

 . . مر ػػاف. أزرؽ/ يػػاقوت  ػػزع/ فضػػة/ األرض)ذاػػب/ عمػػي مػػا فػػأثمف رض،األ عمػػي مػػا أثمػػف مػػف أثمػػف واػػي اهلل.
 اإلنسػػاف تنفػػع ف ػػي اإلل يػػة الحكمػػة أمػػا قميمػػة، أيػػاـ واػػي األرض عمػػي حياتػػه فػػي سػػوي اإلنسػػاف ينفػػع ال اػػذا كػػؿ الػػل(

 اػػذ  توكانػػ وال ػػواار، البللػػيء أنػػواع أثمػػف ذكػػر انػػا وأيػػوب السػػماء ميػػراث تعطيػػه ف ػػي السػػماء، وفػػي األرض عمػػي

  كالآلليء. اً ينثم شيئاً  روالبلو  الز ا ية األواني إعتبرت الزجاج ولندرة المصرية. األثار في بكثرة مو ودة
 .ٙٔ-4ٕٙ كؤ ع يبة أسرار ل ـ ليكشؼ الحكمة روح الفدس، الروح عمي ـ يحؿ أف وشعبه لكنيسته اهلل أعطي ولفد

 . حكمة يمتمئ الروح مف والممموء ، 4ٕٔٔ أش الحكمة روح او الفدس والروح
 

؟ »ٕٓ "-(:ٕٛ-ٕٓ) األيات ، َٕٔفِمْف َأْيَف تَْأِتي اْلِ ْنَمُة، َوَأْيَف ُىَو َمَناُف اْلَفْيـِ ِإْذ ُأْ ِفَيْت َعْف ُعُيوِف ُنؿّْ َ يٍّ
ـٌ َٖٕبَرَىا. اَْلَيبَلُؾ َواْلَمْوُت َيُقواَلِف: ِبآَذاِنَنا َقْد َسِمْعَنا  َ َٕٕوُسِتَرْت َعْف َطْيِر السََّماِء.  ـُ َطِريَقَيا، َوُىَو َعاِل َاهلُل َيْفَي

يِح َوْزًنا، َوُيَعاِيَر اْلِمَياَه ٕ٘أَلنَُّو ُىَو َيْنُظُر ِإَلى َأَقاِحي اأَلْرِض. َتْ َت ُنؿّْ السََّماَواِت َيَرى. ِٕٗبَمَناِنَيا.  ِلَيْجَعَؿ ِللرّْ
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َواِعِؽ، َلمَّا َجَعَؿ ِلْلَمَطِر َفِريَضةً ِٕٙبِمْقَياٍس.  ِ يَنِئٍذ َرآَىا َوَأْ َبَر ِبَيا، َىيََّأَىا َوَأْيًضا َبَ َث َعْنَيا، ٕٚ، َوَمْذَىًبا ِللحَّ
ًَّرّْ ُىَو اْلَفْيـُ ٕٛ   "«.َوَقاَؿ ِلئِلْنَساِف: ُىَوَذا َمَ اَفُة الرَّبّْ ِىَي اْلِ ْنَمُة، َواْلَ َيَداُف َعِف ال
 ألاميػػة وذلػػؾ (.ٕٔآيػػة) فػػي السػػؤاؿ اػػذا نفػػس وتسػػاءؿ سػػبؽ ف ػػو اؿ،السػػؤ  يكػػرر أيػػوب =ال نمػػة تػػأتي أيػػف فمػػف 

  بمفرد . اإلنساف إلي ا يصؿ أف إستحالة ثانية ويشرح السؤاؿ.
  ػدًا، عاليػة الحكمة ألف .السماء طير عف وسترت ومعمومات ـ. فمسفت ـ بمات م ما = ي نؿ عيوف عف أ فيت إذ

ف حتػػي وؿ،الفػػ بػػه يريػػد تشػػبيه ف ػػذا عاليػػًا، يطيػػر والطيػػر  بكثيػػر. أعمػػي ف ػػي ت ػػداا لػػف السػػماء طيػػور مثػػؿ إرتفعػػت وا 

 مػف حتػي أف والمفصػود األبػرار. ااويػة مكػاف اػو والمػوت األشػرار ااويػة مكػاف اػو ال بلؾ =يقوالف والموت اليبلؾ

 اهلل يعرف ػا= يالػذ اػو وحػد  واهلل يػدركواا. لػـ ولكن ـ بخبراا سمعوا اـ = برىا سمعنا قد بأذاننا . يدركون ا ال ماتوا

 للػػريح ليجعػػؿ األرض. أقاحػػي إلػػي وينظػػر يػػري الػػذي ف ػػو وحػػد  العػػالـ يػػدير واػػو كاممػػة اهلل ومعرفػػة ،طريقيػػا يفيػػـ

 أو مػدمرة رياحػاً  لي عم ػا والميػا  الػري  حركػات يحػدد شػئ كػؿ يعػرؼ الػذي وحػد  فػاهلل =بمقيػاس الميػاه ويعاير وزنًا.

 الػػذي واػػو ولكنػػه نػػدرك ا لػػف اهلل حكمػػة  فػػاؼ. أو مػػدمر، فيضػػاف أو عػػة،لمزرا خيػػر كمػػه فيضػػاف منعشػػة، لطيفػػة ريػػ 

  الكؿ. يضبط أف قادر شئ، كؿ يري
 واهلل يػة،المن  يػةاالبد مػف أعمالػه لكػؿ دقيفػة خطػة ورسػـ وعرف ػا، الحكمػة رأي الػذي وحػد  اهلل =بيا وأ بر رآىا  ينئذ

 ب ػث وأيضػاً  ىيأىػا دقيفة. خطة بمفتضي بؿ وائياً عش يسير شئ بلف . األزؿ منذ الكوف بمفتضااا يسير خطة وضع

 تكػوف بحيػث أعمن ػا أي عن ػا وبحػث المحكمػة. اإلل يػة خطته بحسب ئش كؿ يسير بحيث األمور كؿ  ايأ اهلل عنيا

 أف النػػاس ـعم ػػ واهلل (.4ٕٔٓ رو أيضػػاً  )ورا ػػع يديػػها بعمػػؿ يخبػػر والفمػػؾ اهلل بم ػػد تحػػدث افالسػػموات لمنػػاس. ظػػاارة

 -او4 الحكمة ل ذ  وؿالوص طرؽ
 الحكمة. لمعرفة نصؿ أو لنعرؼ، الوحيد الطريؽ او اذا .الرب م افة

 
  المسيح عف ننبوة اآليات ىذه

 اآليػات نف ػـ ب ذاو . ( ٖٕ ،4ٕٕٛ أـ + ٕ ، 4ٔ ٔيو) الموغوس الحكمة، أقنوـ لممسي  يشير الحكمة عف انا الكبلـ

ـُ َطِريَقَيا ..َوُسِتَرْت َعْف َطْيِر السََّماِء. ...  ي نؿ عيوف عف أ فيت إذ كالتالى السابفة = ال يو د إنساف  َاهلُل َيْفَي
افػبل يعبػر عػف العمػو والسػمو( قػد عرفػت أو رأت اهلل  طير السػماءوال أى خميفة م ما إرتفعت وم ما كاف سمواا )

اليس أحػد يعػرؼ الرب يسوع  ( . ولكف اذ  اآلية تذكرنا بفوؿٖٖكما قاؿ اهلل لموسى )خر اإلنساف ويعيشا يرانى
واذ  تعنى الوحدة بيف اآلب واإلبف = اذ  اآلية تساوى اآلب فى  اإلبف إال اآلب ، وال أحد يعرؼ اآلب إال اإلبفا

 ( .4ٕٚ  ٔٔاإلبف واإلبف فى اآلب . واى تشير لبلاوت اإلبف  )را ع تفسير مت
 اآلب اناؾ وأف الثالوث حفيفة أحد يعرؼ لـ بؿ سيت سد اإلبف أف عف شئ يدرؾ الفديـ الع د فى أحد يكف ولـ

 اإلبف ت سد عف لمحات وأعمف يعرؼ كاف الذي او وحد   اهلل أف ويكوف . سيت سد اإلبف وأف الفدس والروح واإلبف

 واذ  = ا َ َبَرَىااَْلَيبَلُؾ َواْلَمْوُت َيُقواَلِف: ِبآَذاِنَنا َقْد َسِمْعنَ  = األنبياء طريؽ عف اذا وكاف ، لمبشر وفدائه الكممة

 حفيفة يدركوا أف دوف لكف ، األرض عمى أحياء كانوا حينما األنبياء مف سمعوا ، اآلف األموات حتى البشر أف تعنى
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 او فاهلل = ِ يَنِئٍذ َرآَىا َوَأْ َبَر ِبَيا، َىيََّأَىا َوَأْيًضا َبَ َث َعْنَيا الت سد عف تتكمـ التى لآلية نأتى ثـ . الكممة ت سد

 إبنه عف أعمف أنه ب ث عنيا ففوله ، الكممة إبنه بت سد الخبلص خطة وحدد البشر خبلص عف يبحث كاف لذىا

 محبة وترى عيناؾ تنفت  أف تريد ف ؿ الفداء. بعمؿ إتضحت التى بمحبته الناس أ برو بت سد  لمناس ظاارا فصار

ْنَساِف: ُىَوَذا َمَ اَفُة الرَّبّْ ِىَي اْلِ ْنَمُة، َواْلَ َيَداُف َعِف َوَقاَؿ ِلئلِ  = الشر عف والحيداف الرب بمخافة عميؾ إذاً  ، اهلل
ًَّرّْ ُىَو اْلَفْيـُ   به الذى الحبيب إبنى او ااذا ...  إسمعوا له الت مى يوـ المسي  لتبلميذ اآلب قاؿ المف وـ وب ذا . ال

 إسمعواا. له ، سررت
  

.جسداً  لو يت ذ أف قبؿ ، ال نمة أقنـو النلمة، المسيح عف ينلمنا اإلح اح ىذا
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 عودة للجدوؿ اإلح اح التاسَ والعًروف

 

 تسمسؿ ل ا ٖٔ ،ٖٓ ،ٜٕ اإلصحاحات
  السعيدة. وأيامه أيوب عف يكممنا (ٜٕ) إصحاح 
  أيوب. تعاسة عف يكممنا (ٖٓ) إصحاح 
  أصحابه. لت ـ رفضه عف يكممنا (ٖٔ) إصحاح 

 ي عػؿ لكػي كمػه واػذا معػدمًا، ففيػراً  صػب أ كيؼ ثـ ش مًا. كرامة، في كامبًل، عظيمًا، كاف كيؼ ألصحابه يحكي ف و

 -اآلتي4 ونبلحظ عميه. الصفة ب ا إت مو  التي الت ـ أف يظنوا ال حتي أمام ـ نفسه يبرر ثـ عميه. يشففوف أصحابه
 وأحزانػػه، المػػهأ مػػف ويضػػاعؼ الػػنفس، مػػرارة يػػديز  واػػذا المػػه،أ مػػف وويشػػك ويشػػك يظػػؿ أف أيػػوب خطػػأ كػػاف  .ٔ

 أف دوف نفسه مرارة يزيد به إذ حاله، يشكو حيف نفسه يعزي أنه المتألـ يظف وبينما إزداار . أياـ يذكر حيف خصوصاً 

  يدري.
 اػػو اهلل أف أو اهلل، عػػف سػػيرة بػأي يػػأتي وال عظمتػػه، وعػف كثيػػرًا، نفسػػه عػف يػػتكمـ أنػػه أيػوب كػػبلـ فػػي نبلحػظ  .ٕ

 مصػدراا عظمتػه أف ويػذكر حفيفت ػا عمػي نفسػه ليري شئ، كؿ مف أيوب ي رد بحكمة اهلل أف ن د لذلؾ أعطا ، الذي

  اهلل. او
  حياته في البار المسي  عف ليكممنا اٜٕا إصحاح يأتي الحكمة. أقنوـ عف يكممنا إٛا إصحاح أف ف منا إذا  .ٖ

 المسػي  عػف ليكممنػا آٖا إصػحاح يػأتي ثػـ لممسػي . يرمػز كاف هكمال في فأيوب عمي ا، أحد يمومه خطية ببل كاف إذ

 بػبل كانػت المسػي  الـأ أف ليشػرح أٖا إصػحاح ويػأتي المػه.أ فػي لممسػي  يرمػز كاف أيوب أف نعمـ اذا وفي المتألـ.

  يخطئ. اكذا نفسه يبرر مف ولكف الرمزية، الناحية مف اذا خطية. عمي يبكتني منكـ امف سبب
 

ًُُّيوِر السَّاِلَفِة َوَناأَليَّاـِ الَِّتي َ ِفَظِني »َٕوَعاَد َأيُّوُب َيْنِطُؽ ِبَمَثِلِو َفَقاَؿ: ٔ "-:(٘-ٔ) األيات َيا َلْيَتِني َنَما ِفي ال
ي، َوِرَضا اهلِل َعَلى َنَما ُنْنُت ِفي َأيَّاـِ َ ِريفِ ِٗ يَف َأَضاَء ِسرَاَجُو َعَلى رَْأِسي، َوِبُنورِِه َسَلْنُت الظُّْلَمَة. ٖاهلُل ِفيَيا، 
  "َواْلَقِديُر َبْعُد َمِعي َوَ ْوِلي ِغْلَماِني،َ٘ ْيَمِتي، 

 اهلل لحفظ راحته أياـ انا ونسب توقؼ. قد لي تعييركـ وكاف فرح، في لكنت وثروتي عظمتي أياـ . . . .ننت ياليتني 

 بػػه. ويحتمػػي . ويتمنػػعا. الصػػديؽ إليػػه يم ػػأ حصػػيف بػػرج الػػرب اإسػػـ ثروتػػه. كثػػرة لػػه اهلل حفػػظ عبلمػػات وكانػػت لػػه.

 الخيمة وسط السراج يعمفوف وكانوا ومشرقة. مفرحة كانت أيامه أف عمي عبلمة والنور رضا . عبلمة او اهلل وسراج

 اهلل رضػا عنػه= راضػي بأنػه تأكيػدات أيػوب اهلل أعطػي وقد مزدارة. كانت أمور  وكؿ كم ا حياته أف أي كم ا، فتضئ

 بأف شعر أف ألمه زاد مما كاف إختفوا، فمما اهلل. رضا عبلمات كانوا وصحته وأوالد  ثروته أف ـف  ف و = يمتي علي

 فػػػي عميػػػه سنحصػػػؿ مػػػا عربػػػوف اػػػو مػػػا محبتػػػه عبلمػػػات مػػػف فاآل يعطينػػػا اهلل اف ولػػػنبلحظ عميػػػه. راضػػػياً  يعػػػد لػػػـ اهلل
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 أيوب تصور كاف =معي َبْعدُ  والقدير ونض ي. شبابي أياـ أي عنفواني )اليسوعية( في تتر ـ = ريفي ياـأ السماء.

 معي زاؿ ما =معي بعد عنه. تخمي قد فاهلل المهأ في أما معه، اهلل كاف إزداار  أياـ في أنه الخاطئ
 

ْ ُر َسَنَب ِلي َجَداِوَؿ َزْيٍت. ٙ "-(:ٕ٘-ٙ) األيات َباِب ِ يَف ُنْنُت َأْ ُرُج ِإَلى الْ ِٚإْذ َغَسْلُت َ َطَواِتي ِباللََّبِف، َوالحَّ
َياُخ َقاُموا َوَوَقُفوا. ِٛفي اْلَقْرَيِة، َوُأَىيُّْئ ِفي السَّاَ ِة َمْجِلِسي.  ًْ اْلُعَظَماُء َأْمَسُنوا َعِف َٜرآِني اْلِغْلَماُف َفاْ َتَبُأوا، َواأَل
 . ـْ ـْ َعَلى َأْفَواِىِي ، َوَوَضُعوا َأْيِدَيُي اْلَنبَلـِ

ًَُّرَفاِء اْ َتَفى، َوَلحِ ٓٔ . َحْوُت ال ـْ ـْ ِبَأْ َناِنِي َقْت أَْلِسَنُتُي
أَلفَّ اأُلُذَف ٔٔ

ِيَدْت ِلي،  ًَ َبْتِني، َواْلَعْيَف رََأْت َف ـَ َواَل ُمِعيَف َلُو. َٕٔسِمَعْت َفَطوَّ أَلنّْي َأْنَقْذُت اْلِمْسِنيَف اْلُمْسَتِغيَث َواْلَيِتي
َبَرَنُة ٖٔ

، َوَجَعْلُت َقْلَب ا . اْلَياِلِؾ َ لَّْت َعَليَّ ُنْنُت ُعُيوًنا َ٘ٔلِبْسُت اْلِبرَّ َفَنَساِني. َنُجبٍَّة َوَعَماَمٍة َناَف َعْدِلي. ٗٔأَلْرَمَلِة ُيَسرُّ
ـْ َأْعِرْفَيا َفَ ْحُت َعْنَيا. ِٙٔلْلُعْمِي، َوَأْرُجبًل ِلْلُعْرِج.  َأٌب َأَنا ِلْلُفَقرَاِء، َوَدْعَوى َل

، َوِمفْ ٚٔ ًَّْمُت َأْضرَاَس الظَّاِلـِ َبْيِف  َى
وَح، َوِمْثَؿ السََّمْنَدِؿ ُأَنثُّْر َأيَّاًما. َٛٔأْسَناِنِو َ َطْفُت اْلَفِريَسَة.  ـُ الرُّ َفُقْلُت: ِإنّْي ِفي َوْنِري ُأَسلّْ

َأْحِلي َناَف ُمْنَبِسًطا ٜٔ
ِلي َسِمُعوا ِٕٔدي، َوَقْوِسي َتَجدََّدْت ِفي َيِدي. َنَراَمِتي َبِقَيْت َ ِديَثًة ِعنْ ِٕٓإَلى اْلِمَياِه، َوالطَّؿُّ َباَت َعَلى َأْغَحاِني. 

ًُوَرِتي.  . َٕٕواْنَتَظُروا، َوَنَحُتوا ِعْنَد َم ـْ ـْ ُيثَنُّوا، َوَقْوِلي َقَطَر َعَلْيِي َبْعَد َنبَلِمي َل
َواْنَتَظُروِني ِمْثَؿ اْلَمَطِر، َوَفَغُروا ٖٕ

ِر.  ـْ َنَما ِلْلَمَطِر اْلُمتََأ ّْ َأْفَواَىُي
ـْ ُيَعبُّْسوا. ٕٗ ـْ ُيَحدُّْقوا، َوُنوَر َوْجِيي َل ـْ َل ِإْف َضِ ْنُت َعَلْيِي

ـْ ٕ٘ ُنْنُت َأْ تَاُر َطِريَقُي
  "َوَأْجِلُس رَْأًسا، َوَأْسُنُف َنَمِلٍؾ ِفي َجْيٍش، َنَمْف ُيَعزّْي النَّاِئِ يَف.

  الذات. إنتفاخ مف كثير وفي ا إزداار  أياـ حاله أيوب يشرح انا
 كأف  داً  وفيراً  الزيت كاف =زيت جداوؿ لي سنب والح ر المراعي. في اإلنتاج وفرة مف =باللبف  طواتي سلتغ

 المظموـ. لينصؼ إليه يذاب أيوب فكاف العظماء. مكاف او الباب =الباب إلي أ رج ننت  يف يسكبه. الصخر

ختيار ي ابونه. كانوا الناس وأف أيوب مركز عظمة انا مف ويتض   كاف الفضاة فيه لي مس المدينة( )باب لبابا )وا 

 يعاقب ألنه يخشونه كانوا وربما ايبته مف =فإ تبأوا الغلماف رآني لينصفونه(. لمفضاة مظموـال وصوؿ لتس يؿ

ف إحترامًا. =قاموا األًياخ المخطئ.  في اهلل أماـ نفؼ أف ينباي فكيؼ الم ـ الشخص إحتراـ ي ب كاف )وا 

 الحكمة يظ ر أف الفدرة له كانت تكمـ إذا ف و أقواله يسمعوا ولكي إحترامًا، =النبلـ عف نواأمس العظماء الصبلة(.

 أنصف ـ حيف والمساكيف فطوبو  حكمته سمعوا الرؤساء =فطوبتني سمعت األذف ألف الحؽ. ويظ ر المشاكؿ، ويحؿ

 البر لبست عميه. حؿ دعائه أي تهفبرك أنصفه، بأف ال بلؾ مف أنفذ  الذي أي =اليالؾ برنة أيضًا. طوبو  بعدله

 ألفكار  تشير العمامة =عدلي ناف وعمامة بدونه. يظ ر ال كثوبه فكانا عميه دائماً  ظ روا وبر  عدله أي فنساني

 يعرؼ مف أي =للعرج أرجبلً  يفعؿ. ماذا يعرؼ وال طريفه ففد لمف مرشداً  أي =للعمي عيوناً  عدؿ. وكم ا وقرارته

  مشكمته. حؿ عمي الفدرة لديه ليس ولكنه طريفه
 أي لينصػػؼ   ػػد كػػؿ يبػػذؿ ف ػػو يعػػرف ـ. ال الػػذيف الاربػػاء حتػػي أنصػػؼ أنػػه أي =عنيػػا ف حػػت أعرفيػػا لػػـ دعػػوي

.  بيف ومف ضحيته= يفترس ب ا التي ظممه وسائؿ مف الظالـ حـر أي .أضراسو ىًمت الظالـ= يعاقب وكاف مظمـو

  .الفريسة  طفت أسنانو
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 كػاف لت ػارب، تعػرض لػو حتػي مسػتمر. إزداػار  أف تصػور أنػه أيػوب ألمػاؿ إنتعاشػاً  سػبب ممػا كػاف (.ٛٔ) آيػة وفي

 خرافػػي طػػائر واػػو .(PHOENIX) السػػمندؿ كأيػػاـ طويمػػة أيامػػه تكػػوف بػػأف يتعشػػـ وكػػاف بسػػبلـ من ػػا سػػيمر أنػػه متأكػػداً 

 يػػن ض لرمػػادا خػػبلؿ ومػػف ،وعشػػه نفسػػه يحػػرؽ وبعػػداا سػػنة ٓٓ٘ يعػػيش يمػػوت، وال قاتػػؿ سػػاـ نبػػات عمػػي يتاػػذي

 عشػه فػي آمنػاً  سػيظؿ اي الػروح أسػلـ ونػري فػي إنػي .ن ايػة بػبل  ػرا وامػـ أخري سنة ٓٓ٘ ليعيش يكوف ما كأ مؿ

سػتفرار  حالتػه ولتشبيه العنفاء. أيضاً  يتر ـ والسمندؿ . كالسمندؿ كاف مما أقوي سيخرج الت ارب أصابته لو وحتي  وا 

 مػػف فالميػػاه الشػػ رة تمػػوت أف مػػف خػػوؼ ال وبالتػػالي تنضػػب أف مػػف خػػوؼ ال كثيػػرة، ميػػا  عمػػي كشػػ رة نفسػػه شػػبه

 مػف وكػاف عميػه. إحسػاناته في مستمراً  كاف اهلل أف أي = ديثة بقيت نرامتي السماء. مف الطؿ وكذلؾ متوفرة األرض

. كػؿ مت ػددة عميػه اهلل إحسػانات وكانػت وكرامتػه. لمدحػه يفولونه  ديداً  شيئاً  يوـ كؿ ل ـ حوله  =تتجػدد قوسػي يػـو
 تفطػػر كانػػت أقوالػػه ألف يشػػير (ٖٕ-ٕٔ) وفػػي المظمػػوميف. ب ػػا وينصػػؼ أعػػداؤ  ب ػػا يػػزعج مسػػتمرة ظمػػت قوتػػه أي

 واػو الكثيػر أليػوب أعطػي اهلل أف ونبلحػظ يصػححونه. خطػأ أو فيكممونػه قمػت فيمػا نفصػاً  ي دوا لـ =يثنوا لـ حكمة.

 تأخػذ السػماء أف كمػا خػريف.اآل ليعطػوا اهلل مػف ذوفيأخ اكذا يكونوا أف ي ب وخدامه اهلل ر اؿ وكؿ خريف.اآل أعطي

 اليسػوعية(. )حسػب إلػي ـ تبسػمت إف =يحػدقوا لػـ علػييـ ضػ نت إف مطػرًا. لؤلرض لتعيد  الماء بخار األرض مف

 ونػور = يفرحػه اػذا وكػاف والمشػاعر، اإلبتسػامات نفػس يبادلونػه وكػانوا سػعداء. أنفسػ ـ يحسػبوف ل ػـ يبتسـ مف كاف

 لممظموـ ومرشداً  دليبلً  كاف =طريقيـ أ تار ننت له. الناس بحب سعيداً  كامؿ، سبلـ في كاف أي =وايعبس لـ وجيى

  ال ميع. ينصؼ الذي المسيطر او بسمطانه وكاف
 يعزي باراً  كامبلً  إنساناً  مثمنا لنرا  ت سد وحكمته اهلل كممة او الذي لممسي  رمزاً  كاف أيوب اإلصحاح اذا في

ف حتي يموت، ال أبداً  الحي واو الشفا . كؿ فتامؽ يتكمـ الذي او النائحيف،  تشرحه ما وسيفوـ)اذا البد كاف مات وا 

 إبميس. ظمم ـ الذيف المؤمنيف الموتي كؿ لفيامة ورمزاً  أيامه، وطوؿ المسي  لفيامة رمزاً  السمندؿ( قصة
 
 
 

 المسيح عف نبوات ىنا أيوب نلمات
 . نفسه عف يفول ا حيف والذات واإلنتفاخ الاطرسة مف الكثير في ا اإلصحاح اذا فى سابفا أيوب قال ا التى الكممات
 -4 المسي  عف نبوة كانت له رمز او أيوب الذى المسي  عف ف مت إذا ولكن ا

 ( والمسي  او المعمـ .4ٕ  ٖكؤ= المبف يشير لمتعميـ ) َغَسْلُت َ َطَواِتي ِباللََّبفِ 
ْ ُر َسَنَب ِلي َجَداِوَؿ  ( . والمسي  أرسؿ الروح الفدس ورمز  4ٗ  ٓٔكؤ= المسي  او الصخرة ) َزْيتٍ َوالحَّ

 الزيت .
َبْتِني ألنه كاف يعمم ـ كمف له  افمما أكمؿ يسوع اذ  األقواؿ ب تت ال موع مف تعميمه،=  أَلفَّ اأُلُذَف َسِمَعْت َفَطوَّ

ت امرأة صوت ا مف ال مع وقالت له وفيما او يتكمـ ب ذا رفع( + ٜٕ،  4ٕٛ  ٚ)مت سمطاف وليس كالكتبةا
 ( .4ٕٚ  ٔٔ)لو .طوبى لمبطف الذي حممؾ والثدييف المذيف رضعت ما
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ِيَدْت ِلي ًَ اذا  اء ا + اوتبعه  مع كثير الن ـ ابصروا آياته التي كاف يصنع ا في المرضىا=  َواْلَعْيَف رََأْت َف
ليس احد يفدر اف يعمؿ اذ  اآليات التي  معّمما الف الى يسوع ليبل وقاؿ له يا معمّـ نعمـ انؾ قد أتيت مف اهلل

فآمف به كثيروف مف ال مع وقالوا ألعؿ المسي  متى  اء يعمؿ ا +( 4ٕ  ٖ)يو اانت تعمؿ اف لـ يكف اهلل معه
 ففاؿ قـو مف الفريسييف اذا االنساف ليس مف اهلل النه الا +( . 4ٖٔ  ٚ)يو اعمم ا اذا آيات اكثر مف اذ  التي

( 4ٔٙ  ٜ)يو اانشفاؽ لسبت.آخروف قالوا كيؼ يفدر انساف خاطئ اف يعمؿ مثؿ اذ  اآليات.وكاف بين ـيحفظ ا
. 

 ( .ٚ= إقامة إبف أرممة ناييف )لو َوَجَعْلُت َقْلَب اأَلْرَمَلِة ُيَسرُّ 
ؿ ش دت زو ة ( ، ب4ٗ  ٜٔ)يو الست أ د فيه عمة واحدةا= حتى بيبلطس ش د له قائبل  َلِبْسُت اْلِبرَّ َفَنَساِني
 ٛ)يو امف منكـ يبكتنى عمى خطيةا( وقاؿ السيد عف نفسه 4ٜٔ  ٕٚ)متاإياؾ واذا البارا بيبلطس ب ذا أيضا 

 4ٗٙ. ) 
 = اذ  تمت فى مع زات الشفاء . ُنْنُت ُعُيوًنا ِلْلُعْمِي، َوَأْرُجبًل ِلْلُعْرجِ 

او اف  اليه لمعيد. نحتاج ا ظنوا اف يسوع قاؿ له اشتر ماالف قوما اذ كاف الصندوؽ مع ي وذا=  َأٌب َأَنا ِلْلُفَقرَاءِ 
 وتبلميذ  كاف يعطى لمففراء مما فى الصندوؽ . ( . فالمسي  بالرغـ مف ففر  او4ٕٜ  ٖٔ)يواللفقراء يعطي شيئا

، َوِمْف َبْيِف َأْسَناِنِو َ َطْفُت اْلَفِريَسةَ  ًَّْمُت َأْضرَاَس الظَّاِلـِ بيف أسناف الشيطاف  مف= المسي  خطؼ الكنيسة  َى
 واشـ قوته .

 = إشارة لفيامته مف األموات . َوِمْثَؿ السََّمْنَدِؿ ُأَنثُّْر َأيَّاًما
 = المسي  بعد قيامته ظ ر فى صورة الم د و مس عف يميف اآلب . َوَقْوِسي َتَجدََّدْت ِفي َيِدي

ـْ ُيَثنُّوا ميمه . أما الفريسييف فمما سمعوا أنه أبكـ الصدوقييف افمما سمع ال موع ب توا مف تع=  َبْعَد َنبَلِمي َل
 – 4ٖٖ  ٕٕ)مت إ تمعوا معا ... فمـ يستطع أحد أف ي يبه بكممة. ومف ذلؾ اليـو لـ ي سر أحد أف يسأله بتةا

ٗٙ. ) 
. َواْنَتَظُروِني ِمْثَؿ اْلَمَطِر، َوَفغَ  ـْ ـْ ُيَثنُّوا، َوَقْوِلي َقَطَر َعَلْيِي ِر.َبْعَد َنبَلِمي َل ـْ َنَما ِلْلَمَطِر اْلُمتََأ ّْ افأ ابه =  ُروا َأْفَواَىُي
 ( .4ٙٛ  ٙ)يو سمعاف بطرس ، يا رب إلى مف نذاب ؟ كبلـ الحياة األبدية عندؾا

ـْ ُيَعبُّْسوا = نور و ه المسي  رآ  وف مه األطفاؿ الصاار عند دخوله إلى أورشميـ ف تفوا قائميف  َوُنوَر َوْجِيي َل
وف مه البسطاء المتضعيف ففرشوا ثياب ـ أمامه . أما الفريسييف المتاطرسيف المتكبريف لـ  إبف داودااأوصنا يا 

بعض ـ لبعض ، أنظروا إنكـ ال تنفعوف شيئاو اوذا العالـ قد  اففاؿ الفريسيوفيروا نور و  ه ولـ يفبمو  بؿ قالوا 
 ( .4ٜٔ  ٕٔ)يوذاب وراء ا 

ـْ َوأَ   رأسا بفدائه صار المسي  = ْجِلُس رَْأًسا، َوَأْسُنُف َنَمِلٍؾ ِفي َجْيٍش، َنَمْف ُيَعزّْي النَّاِئِ يَف.ُنْنُت َأْ تَاُر َطِريَقُي

 المسي  وصار ، الخير عدو يحارب م ااد نجيش صارت والكنيسة ، به آمف مف كؿ قموب عمى ملؾو لمكنيسة

 فى أكوف ف ناؾ ب سمى ثبلثة أو إثناف إ تمع حيثما نهاأل األياـ كؿ الكنيسة فى يسنف واو ، لمسماء يفودنا لنا طريقا
.العالـ اذا وأالـ ضيفات وسط ليعزينا الفدس الروح أرسؿ واو . (ٕٓ 4 ٛٔ)مت اوسط ـ
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 عودة للجدوؿ اإلح اح الثبلثوف

 

  المتألـ. لممسي  رمزاً  المتألـ أيوب انا ن د
 إزداػػار  مػػع نفارن ػػا وحػػيف أيػػوب الـأ في ػػا نػػري صػػورة السػػابؽ، لئلصػػحاح معكوسػػة رةصػػو  نػػري اإلصػػحاح اػػذا وفػػي

 أيػوب تصػور وبحسػب منػه. يسػخروف اآلف المحتفريف ن د يعظمونه، العظماء كاف فبينما بؤسًا. المهأ تزداد السابؽ،

  ػاء كمػه اػذا المػوت. سػوي آلفا لػه إنتظػار وال ، منػه غاضػباً  فواآل عميػه راضػياً  كاف اهلل أف سببه اذا أف ف ـ الخطأ

  السابؽ. كماله مف بالرغـ عميه
 

ََ »ٔ "-(:ٛ-ٔ) األيات ـْ َم َوَأمَّا اآلَف َفَقْد َضِ َؾ َعَليَّ َأَحاِغِري َأيَّاًما، الَِّذيَف ُنْنُت َأْسَتْنِنُؼ ِمْف َأْف َأْجَعَؿ آَباَءُى
ـْ َأْيًضا َما ِىَي لِ ِٕنبَلِب َغَنِمي.  ًَّْيُ وَ ُة. ُقوَُّة َأْيِديِي ـْ َعِجَزِت ال ي. ِفيِي

ِفي اْلَعَوِز َواْلَمْ ِؿ َمْيُزوُلوَف، َعاِرُقوَف ٖ
. ٗاْلَياِبَسَة الَِّتي ِىَي ُمْنُذ َأْمِس َ رَاٌب َوَ ِرَبٌة.  ـْ ًّْيِح، َوُأُحوُؿ الرََّتـِ ُ ْبُزُى الَِّذيَف َيْقِطُفوَف اْلَمبلََّح ِعْنَد ال

ِمَف ٘
. اْلَوَسِط ُيْطَردُ  ـْ َنَما َعَلى ِلصٍّ وَف. َيِحيُ وَف َعَلْيِي

ُ وِر. ٙ َبْيَف ِٚللسََّنِف ِفي َأْوِدَيٍة ُمْرِعَبٍة َوثَُقِب التُّرَاِب َوالحُّ
ًّْيِح َيْنَيُقوَف. َتْ َت اْلَعْوَسِج َيْنَنبُّوَف.  ، ِسيُطوا ِمَف ٛال   ااأَلْرِض.َأْبَناُء اْلَ َماَقِة، َبْؿ َأْبَناُء ُأَناٍس ِببَل اْسـٍ

 =غنمي نبلب مَ أبائيـ أجعؿ أف أستننؼ ننت الذيف عميه= ضحكوا الناس وأصاغر المحتفريف أف المهأ زاد ما 
 إنتفاخ(. كمه صعب كبلـ )اذا ذلؾ عمي كبلبه يستأمف كاف بينما هغنم حراسة عمي يستأمن ـ ال كاف هأن والمعني

 نفع ببل كانوا منه يسخروف الذيف واؤالء منه. يسخروف فاآل اـ اا ليش ع ـ اؤالء ألمثاؿ يضحؾ كاف وبينما

 عجزت فييـ . فائدة من ـ يكف فمـ من ـ يأب أنتفع لـ =لي ىي ما ايضا أيدييـ قوة =حكمة وال قوة ببل ف ـ إطبلقاً 

  حكمة. ببل كانوا شيوخ ـ حتي أف والمعني بالحكمة تشت ر الشيخوخة =الًي و ة
 وففراـ عوزاـ مف ف ـ ، الم اعة أى الَمْ ؿ =ميزولوف والم ؿ العوز في قائبلً  منه يسخروف مف أوصاؼ ويكمؿ

 منذ اليابسة الخربة الصحراء فى ويكدوف يعرقوف = اليابسة عارقوف . ازاؿ فى اـ في ا اـ التى الم اعة ومف

 واـ وال وع العوز ـاوبراا )اليسوعية( في اكذا تر مت اآلية اذ و  . يأكمونه ما ي دوف لعم ـ ، زماف منذ = أمس

 اليابسة الم  ورة الخرب في بأيدي ـ يعمموف وم اعت ـ ففراـ في اـ أي قديـا مف الاامر الخرب الففر يعرقوف

 البرية في اائميف منعزليف عاشوا والم اعة الحا ة افمف أخري تر مة فيو  .يأكمونه ما ي دوف لعم ـ في ا ينبشوف

 وكانوا حمضي نبات أنه يتض  اإلسـ ومف الدقة، و ه عمي معروؼ رغي نبات او =المبلح يقطفوف الخربةا.

 المخزية وتصرفات ـ شروراـ بسبب الم تمع مف مرفوضيف واوكان طعام ـ. لحفارة إشارة اذا الم ـ  ذور . يأكموف

 . ( . . . سرقة. )كذب/
 واػػـ في ػػرح ـ شػػوؾ مػػهوك بالعوسػػج ويحتمػػوا النػػاس و ػػه مػػف البريػػة إلػػي ي ربػػوف .لػػص علػػي نمػػا علػػييـ يحػػي وف

 = إسػـ بػبل اػـ الوحشػي(. )الحمػار بػالفرا البريػة إلػي واػروب ـ صراخ ـ في شب  ـ =ينيقوف مطاردي ـ. مف ااربوف
 األرض مػف طػردوا =األرض مػف سػيطوا النػاس كػؿ مػف مرفوضػيف ف ػـ ، لمشخصػية يشػير فاإلسػـ رديئة سمعت ـ أى
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 ك ػؤالء، حفيػر إنسػاف أف مػؤلـ اػو وكػـ النػاس. مف لمحفراء او اطبالسي والضرب ليؤدبواـ. بالسياط ضربواـ أف بعد

 يمطػـ العبيػد فعبػد الك نػة، رئػيس عبد ضربه الذي المسي  مع حدث ما اذا أليس ولكف كأيوب. عظيـ او بمف يزدري

 لمسػي ا مػع حػدث مػا لبشػاعة صػورة نػري نبػوة ككػبلـ له نظرنا لو ولكننا أيوب مف منتف  كبلـ او حفاً  البار. الفدوس

  الفدوس.
 

ـْ َمَثبًل! »ٜ "-(:٘ٔ-ٜ) األيات ، َوَأْحَبْ ُت َلُي ـْ َأمَّا اآلَف َفِحْرُت ُأْغِنَيَتُي
ـَ ٓٔ َيْنَرُىوَنِني. َيْبَتِعُدوَف َعنّْي، َوَأَما

ـْ ُيْمِسُنوا َعِف اْلَبْحِؽ.  َوْجِيي َل
َماـَ ٔٔ َعِف اْلَيِميِف اْلُفُروُخ ُٕٔقدَّاِمي.  أَلنَُّو َأْطَلَؽ اْلَعَناَف َوَقَيَرِني، َفَنَزُعوا الزّْ

ـْ ِلْلَبَواِر.  َيُقوُموَف ُيِزيُ وَف ِرْجِلي، َوُيِعدُّوَف َعَليَّ ُطُرَقُي
ٖٔ . ـْ َأْفَسُدوا ُسُبِلي. َأَعاُنوا َعَلى ُسُقوِطي. اَل ُمَساِعَد َعَلْيِي

يِح ِنْعَمِتي، َفَعَبَرْت ٘ٔ َيْأُتوَف َنَحْدٍع َعِريٍض. َتْ َت اْلَيدَِّة َيَتَدْ َرُجوَف.ٗٔ ِاْنَقَلَبْت َعَليَّ َأْىَواٌؿ. َطَرَدْت َنالرّْ
  "َنالسََّ اِب َسَعاَدِتي.

 الـأ أحد يحوؿ أف شئ وأحفر ب ا. يتندروف لمسخرية مادة أفوااـ في صار =مثبلً  أحب ت . . أغنيتيـ. حرت 
  لمسخرية. مادة لتصب  الناس

 يػزدروف فاآل اػـ =عنػي يبتعدوف الباب. في ي مس كاف حينما من ـ أحد عمي كماً ح أصدر قد كاف ربما =ينرىونني

 اهلل =العناف أطلؽ ألنو .4ٕٙٚٙ مت مع وقارف ؽحالب وأماـ وجيي لـ يمسنوا عف رائحتي. مف مني وي ربوف بي

 اػذا أف ف مػوا واػـ يأالمػ فػي اهلل وتركنػي يخشػون ا، كػانوا التػي وقوتػه قوسه نزع الذي ف و ل ـ العناف أطمؽ الذي او

 حدود ل ـ عاد ما أى الزماـ نزعوا =قدامي الزماـ فنزعوا كرامته. اهلل أزاؿ أف بعد شاءوا ما فميفعموا اهلل غضب عبلمة

 واذا سنًا. الصاار اـ الفروخ =يقوموف الفروخ اليميف عف فعمو . يفعمو  أف أرادوا ماف منى سخريت ـ فى عنداا يففوا

 أو السػػابفة لكػػراايت ـ اػػذا فعمػػوا وربمػػا اػػـ، يمػػروا لكػػي يزيحونػػه كػػانوا بػػؿ إحتفػػرو . صػػااراـ تػػيح أف  ػػداً  أيػػوب لػػـآ

 يعػدوف عبيػد (. إحتفػار مػف سيدنا القا  لما رمز اذا )كؿ السابفة. كرامته أو سنه يراعوا لـ واـ منظر ، مف زدرائ ـإل

 بسػبب عمػي   أحفػاداـ بسػبب =سػبلي أفسػدوا .مػؿالكا الخػراب أي لمبػوار سػتفودني اػذ  أفعػال ـ =للبػوار طػرقيـ عليَ 

 يصداـ مف ليس علييـ ُمساِعد وال بمؤامرات ـ. حياتي يمرروا أف ضعفي في اآلف يحاولوف السابفة، العادلة أحكامي

 )رمػز بػه يػزدروف واآلف ، وأرشػد  مػن ـ مظمومػاً  كػاف مف أنصؼ طالما أنه ولنذكر من ـ. الخبلص يمكنني فبل عني،

 وثروتػػي بمركػػزي كنػػت =يتػػد رجوف اليػػدة ت ػػت عػػريض، نحػػدع يػػأتوف صػػمبو ( ثػػـ خيػػراً  يفعػػؿ  ػػاؿ يالػػذ لممسػػي 

 فػى شػؽ اػو الصػدع = نحػدع . تكسػر السػور كػأف اهلل بػه سػم  بمػا فواآل مدينتػه، سور يةاحم في او كمف السابفة

 شػؽ قػد زلػزاؿ انػاؾ كػاف لػو كمػا شػديد ب نكسػار أصػابتنى ضدى اؤالء أفعاؿ أف والمعنى ، مثبل زلزاؿ نتي ة األرض

 = اليػػدةو ضػدي. إنػػدفعوا السػور إن ػدـ فحالمػػا المحظػة، اػذ  منتظػػر ك ػيش خار ػاً  كػػانوا واػـ ،عػريض شػؽ األرض
 )لننظػػر عميػػه إنتصػروا وكػػأن ـ فػػرح فػي منػػدفعيف بكثػرة السػػور كسػػر مػف يػػدخموف يأ يتػػدحر وف وقولػه السػػور، حطػاـ

 األاػواؿ =نعمتي نالريح طردت بمػرارة لمصراخ أيوب وعاد أحد(. حماية ستطيعت ال وأن ا العالمية المراكز تفااة فاآل

 نعمتػه فكانػت المو ػود. السحاب طردت كري  األاواؿ وكانت شئ كؿ حممت كالري  الراحة، في لي أمؿ كؿ طاردت

  سريعًا. زالت كسحابة
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، َوَأَ َذْتنِ »ٙٔ "-(:ٕٗ-ٙٔ) األيات ـُ اْلَمَذلَِّة. َفاآلَف اْنَياَلْت َنْفِسي َعَليَّ ي َأيَّا

، َوَعاِرِقيَّ ٚٔ اللَّْيَؿ َيْنَ ُر ِعَظاِمي ِفيَّ
 .َُ ًّْدَِّة َتَننََّر ِلْبِسي. ِمْثَؿ َجْيِب َقِميِحي َ َزَمْتِني. ٛٔاَل َتْيَج َبْيُت التُّرَاَب ِٜٔبَنْثَرِة ال ًْ َقْد َطَرَ ِني ِفي اْلَوْ ِؿ، َفَأ
. ِإَلْيَؾ َأْحرُ َٕٓوالرََّماَد.  ُخ َفَما َتْسَتِجيُب ِلي. َأُقوـُ َفَما َتْنَتِبُو ِإَليَّ

ْلَت ِإَلى َجاٍؼ ِمْف َنْ ِوي. ِبُقْدَرِة َيِدَؾ ٕٔ َتَ وَّ
ًَوًُّىا. َٕٕتْضَطِيُدِني.  ْبَتِني َت يَح َوَذوَّ ـُ َأنََّؾ ِإَلى اْلَمْوِت ُتِعيُدِني، َوا ِ َٖٕ َمْلَتِني، َأْرَنْبَتِني الرّْ َلى َبْيِت ِميَعاِد أَلنّْي َأْعَل
 .   " َولِنْف ِفي اْلَ رَاِب َأاَل َيُمدُّ َيًدا؟ ِفي اْلَبِليَِّة َأاَل َيْسَتِغيُث َعَلْيَيا؟ُٕٗنؿّْ َ يٍّ

 اإلن يار يسمى ما واذا ر وع، في أمؿ ببل نفسه إنسكبت أى إنيالت النفسية آالمه شدة مف =عليَّ  نفسي نيالتا 

 يشب وف والعرب .4ٕٕٗٔ مز آخر شئ أي إحتماله عدـ عمي دليؿ واذا ألرض،ا عمي منسكب كماء ، النفسى

 المذلة أياـ أ ذتنى تمامًا. مست مكاً   عمتني أالمي أف انا أيوب كبلـ ومعني كالماء. ذاب قمبه بأف الخائؼ اإلنساف

 يسوعية( )تر مة يعظام تنتخر الميؿ في =عظامي رين  الليؿ اإلختناؽ. لدر ة تماما عمى   وقبضت إمتمكتنى =

 ال عارقيَّ  ت دأ= ال أي تناـ، ال أى تيجَ ال وآالمه ليبًل. النـو يستطيع فبل كسيؼ في ا تنخر لعظامه وصمت المهأ
 الـأ متر مة عارقي   كممة ولكف الم اأو  لؤلضراس تشير ى  عارق كممة أف البعض ويفوؿ أالمي( أي )عارقي   تيجَ
 =لبسى تننر الًدة بنثرة البرص. مرض أعراض مف األضراس الـأ أف قاؿ راسأض تر م ا ومف . اإلن ميزية في

 يحيط كما   ة كؿ مف أالمي بي أحاطت أي = زمتني قميص جيب مثؿ ازاله. شدة مف عميه واسعة صارت  بته

 فما له= اهلل إست ابة عدـ لمهآ ما وأكثر بفروحه. التراب إختمط =الو ؿ في طر ني قد باإلنساف. الفميص)ال مباب(

 يو ه المهأ مف الشكوي اذ  بعد فن د  انا، له حدث ما واذا الفمب، في المرارة تزيد الشكوي كثرة ولكف لي تستجيب

 =تضطيدني يدؾ بقدرة نحوي. مف رحمة ببل صار قمبؾ أي =ن وي مف جاؼ إلي ت ولت  داً  صعبة كممة هلل
  ليحاربه. أيوب ضد قوته كؿ يضع

 أو الػري ، م ػب فػي كريشػة ألفػا  اهلل وأف كػالري  وأن ػا شػديدة كانػت ضػرباته أف يصػور انػا =ريحالػ أرنبتني َ َمْلَتني

 المػوت إلػي أنؾ أعلـ ألني الموت= حتي إست ابة فى أمؿ ببل عميه يفسو يظؿ واهلل واناؾ. انا الري  يمفي ا عصافة

 ال اهلل ولكػػف يطمبػػه ف ػو =يػػداً  َيُمػػد أال ابال ػػر  فػػي ولنػػف الفبػػر= طالبػاً  أصػػرخ اػػذ  أالمػي فػػي وأنػا يفػػوؿ، ثػػـ .تعيػدني
 مػف اليأس حالة تصوير ب ذا يفصد وأيوب . خبلصها اإلنساف ابلؾ في اويكوف متر مة= اليسوعية وفي له. يعطيه

ػر إذا ، يمػوت حتػى اػذا عذابػه فػى سيتركه اهلل وأف ، له  اهلل إست ابة  لػه ويػأتى العػذاب اػذا فػى حياتػه مػدة اهلل فميفص 

 ليريحه. يد  له يمد اهلل كأف اذا ويكوف ، سريعا تبالمو 
 

ـْ َتْنَتِئْب َنْفِسي َعَلى اْلِمْسِنيِف؟ »ٕ٘ "-(:ٖٔ-ٕ٘) األيات ـْ َأْبِؾ ِلَمْف َعَسَر َيْوُمُو؟ أََل َأَل
ْيُت اْلَ ْيَر ٕٙ ِ يَنَما َتَرجَّ

، َواْنَتَظْرُت النُّوَر َفَجاَء الدَُّجى.  ًَّرُّ ـُ اْلَمَذلَِّة.  َأْمَعاِئيَٕٚجاَء ال . َتَقدََّمْتِني َأيَّا َتْغِلي َواَل َتُنؼُّ
ِاْسَوَدْدُت لِنْف ِببَل ٕٛ

. ًَْٜٕمٍس. ُقْمُت ِفي اْلَجَماَعِة َأْحُرُخ.  َ ِرَش ِجْلِدي َعَليَّ َوِعَظاِمي ِٖٓحْرُت َأً ا ِللذَّْئاِب، َوَحاِ ًبا ِلِرَئاِؿ النََّعاـِ
.  اْ َترَّْت ِمَف اْلَ رَاَرةِ    "َحاَر ُعوِدي ِللنَّْوِح، َوِمْزَماِري ِلَحْوِت اْلَباِنيَف.ِٖٔفيَّ



 (اإلح اح الثبلثوف) سفر أيوب

 

 
130 

 =الًر جاء ال ير ترجيت  يف .عمي   مراحمؾ تظ ر أفبل لممسكيف ميمراح أظ رت لفد =يومو َعَسر لمف أبؾ ألـ
ذا ،عمي   بركاتؾ تزيد أف تر يت مراحميو  كمالي بسب  تف ـ قد تنؼ وال تغلي أمعائي .عمي   تأتي الشرور اذ  بكؿ وا 

نفعاالته. عواطفه اياج بمعني تف ـ وقد أحشائه الـأ بمعني حرفياً   شإ لمعواطؼ تشير واألحشاء فاألمعاء وا 
 تفدمت المذلة أياـ إنذار، سابؽ دوف المذلة أياـ  اءت لفد =المذلة أياـ تقدمتني .4ٕٔ في + (4ٖٙ٘ٔ + 4ٔٙٔٔ)

 ًمس. لفحة نتي ة وليس لمرضي نتي ة =إسوددت .واأللـ المذلة بدله  اء بؿ ،  اء فما إنتظرته الذي السرور أياـ

 مستمرًا. بكاؤ  كاف أي البكاء، مف نفسه يمنع أف عيستط لـ أصحابه وسط في حتي =أحرخ الجماعة في قمت

  رش يدة.وح البرية في تحيا واي العواء عف تكؼ ال واذ  والنعاـ الذئاب شابه صراخه كثرة مف =للذئاب أ اً  حرت

 حار ساخنًا. يكوف و سد  مستمرة ىم  حُ  في او كمف =إ ترت وعظامي مممسه. وخشف لونه إسود =عليَّ  جلدي

.لمفرح رمز طرب آلة = عودى ألحزاف. أفراحي تحولت =للنوح عودي
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 عودة للجدوؿ اإلح اح ال ادي والثبلثوف

 
 (4ٕٕٙ لئلت امػات )مثػاؿ ظممػاً  أصػحابه لػه نسػب ا التػي ال رائـ كؿ مف نفسه عف ويدافع بربال لنفسه أيوب يش د فيه
 اػو بػؿ فعم ػا. أنػه ينكػر التػي مػف خطيػة أي فعػؿ قػد كػاف لػو مريػرة بعفوبة اهلل يعاقبه أف يطمب كاف لنفسه تبرير  وفي

 أف أحػد يسػتطيع ال وبالتػالي فعم ػا نػهأ عميػه أحػد يشػ د لػـ خطايػا أي سػرية، خطايػا يفعػؿ لـ حتي هبأن نفسه عف دافع

  اهلل. يخشي نهأل الخطية يخشي كاف أنه السبب ويذكر يحاسبه،
 

َُ ِفي َعْذرَاَء؟ »ٔ "-(:ٕٔ-ٔ) األيات ، َفَنْيَؼ َأَتَطلَّ َوَما ِىَي ِقْسَمُة اهلِل ِمْف َفْوُؽ، َوَنِحيُب َٕعْيًدا َقَطْعُت ِلَعْيَنيَّ
؟ ٖاْلَقِديِر ِمَف اأَلَعاِلي؟  ، َوالنُّْنُر ِلَفاِعِلي اإِلْثـِ ًَّرّْ ََ ٗأََلْيَس اْلَبَواُر ِلَعاِمِؿ ال أََلْيَس ُىَو َيْنُظُر ُطُرِقي، َوُيْ ِحي َجِمي

، َ٘ َطَواِتي؟  ََ اْلَنِذِب، َأْو َأْسَرَعْت ِرْجِلي ِإَلى اْلِغشّْ َيْعِرَؼ اهلُل ِلَيِزنّْي ِفي ِميزَاِف اْلَ ؽّْ، فَ ِٙإْف ُنْنُت َقْد َسَلْنُت َم
، َأْو َلِحَؽ َعْيٌب ِبَنفّْي، َٚنَماِلي.  َأْزَرْع َوَغْيِري َيْأُنْؿ، ِٛإْف َ اَدْت َ َطَواِتي َعِف الطَِّريِؽ، َوَذَىَب َقْلِبي َورَاَء َعْيَنيَّ

َفْلَتْطَ ِف اْمرََأِتي آلَ َر، َوْلَيْنَ ِف ٓٔيِبي، ِإْف َغِوَي َقْلِبي َعَلى اْمرََأٍة، َأْو َنَمْنُت َعَلى َباِب َقرِ »ٜ َوُفُروِعي ُتْستَْأَحْؿ.
ـٌ ُيْعَرُض ِلْلُقَضاِة. َٔٔعَلْيَيا آَ ُروَف.  أَلفَّ ىِذِه َرِذيَلٌة، َوِىَي ِإْث

أَلنََّيا َناٌر تَْأُنُؿ َ تَّى ِإَلى اْلَيبَلِؾ، َوَتْستَْأِحُؿ ُنؿَّ ٕٔ
 " َمْ ُحوِلي.

 
َُ ِفي َعْذرَاَء؟ َعْيًدا َقَطْعُت لِ »ٔ " -(:ٔ) أية ، َفَنْيَؼ َأَتَطلَّ  "َعْيَنيَّ
 وفػي في مػا. يسػفط لـ أنه نفسه عف أيوب يدافع وانا الكثيريف عمي ما يسفط صخرتاف اما العالـ ومحبة ال سد ش وة 

 مػف فسػهن عمػي حػافظ واػو لزو تػه. أميناً  كاف بؿ إمرأة، أي وال قريبه، إمرأة يشته لـ أنه في نفسه عف يدافع اآلية اذ 

 الفمب. إلي والمدخؿ الطريؽ ف ي أوالً  عينيه فميحفظ طااراً  قمبه يحفظ أف يريد فمف النظرة، واي الخطية خطوات أوؿ

 ب ػا زنػي ففػد ليشػت ي ا إمػرأة إلػي نظػر مػف " المسي  السيد وتعاليـ ال ديد الع د بروح انا يتكمـ كاف أيوب أف ونبلحظ

 .قمبه ش وات يضـر ال حتي لتشت يا نظرات أف عف عينيه أمسؾ وأيوب قمبها. في
  

 "َوَما ِىَي ِقْسَمُة اهلِل ِمْف َفْوُؽ، َوَنِحيُب اْلَقِديِر ِمَف اأَلَعاِلي؟ ٕ " -(:ٕ) أية
 عنه تمنع اهلل تاضب خطية كؿ أف عرؼ ألنه عذراء، في التطمع مف نفسه ومنع طاارًا، يعيش أف فضؿ لماذا يفوؿ 

 بركات ينتظر ال الخاطئ السماء، بركات مف الخاطئ يتوقع ماذا أي =فوؽ مف اهلل ةقسم ىي وما السماء. بركات

  الموت. بعد سماوية أو أرضية سواء
 
؟ ٖ " -(:ٖ) أية ، َوالنُّْنُر ِلَفاِعِلي اإِلْثـِ ًَّرّْ  "أََلْيَس اْلَبَواُر ِلَعاِمِؿ ال
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 الخػػاطئ يسػػت تر وقػػد البركػػة. عػػف عوضػػاً  لبػػوارا واأل ابػػة (ٕ )آيػػة فػػوؽ مػػف اهلل قسػػمة ىػػي مػػا السػػؤاؿ إ ابػػة انػػا 

 العفوبات  اءت اإلن ميزية فى = الننر مرعبة. نتائ  ا الخطية بأف تش د وعمورة سدوـ نصيب ولكف الخطية بنتائج

 . والمصائب الشديدة
 
ََ َ َطَواِتي؟ ٗ " -(:ٗ) أية  اأََلْيَس ُىَو َيْنُظُر ُطُرِقي، َوُيْ ِحي َجِمي
 بػاهلل إيمانػه يعمػف أيػوب انا (.4ٖٜٜ )تؾ يوسؼ كاف واكذا شئ، عميه يخفي وال دائماً  عميه عينه اهلل بأف يشعر او 

 مػف عمػؿ كػؿ يػزف اهلل أف أي = طػواتي جميػَ ي حػي واػو محػدودة. غيػر معرفتػه أف أي شئ، عميه يخفي ال الذي

  الشرير. او ما أو صال  او ما عمي ويحاسبني أعمالي،
 
، ِإْف نُ ٘ " -(:٘) أية ََ اْلَنِذِب، َأْو َأْسَرَعْت ِرْجِلي ِإَلى اْلِغشّْ  "ْنُت َقْد َسَلْنُت َم
 البد بالاش عميه حصؿ ما كؿ أف يؤمف ف و الكذب. أو بالاش ثروة أي عمي حصؿ أنه مف نفسه أيوب يبرئ 

 وسيضيع.
 
 اِلَيِزنّْي ِفي ِميزَاِف اْلَ ؽّْ، َفَيْعِرَؼ اهلُل َنَماِلي.ٙ " -(:ٙ) أية 
 قوله صدؽ عمي اهلل دش ِ يُ  او انا كرامة. اذا له ويكوف  بر  ليعمف خطواته كؿ اهلل وزف لو يود أمانته في ثفته مف 

  األالـ. ب ذ  عميه أتي إذ ظممه قد اهلل أف ضمناً  يعني واذا
 
، أَ ٚ " -(:ٚ) أية  "ْو َلِحَؽ َعْيٌب ِبَنفّْي، ِإْف َ اَدْت َ َطَواِتي َعِف الطَِّريِؽ، َوَذَىَب َقْلِبي َورَاَء َعْيَنيَّ
 ما يشت ي ولـ عينيه، ش وة وراء ريسِ  لـ وقمبه البر، بطريؽ نفسه بطر  بؿ األمانة طريؽ عف يحد لـ أنه انا يفوؿ 

 يديه يمطل ولـ له، ليس بشئ يحتفظ ولـ أمانة، بعدـ شئ عمي يحصؿ لـ أي خاطئ، شئ بأي يديه يمطل ولـ لاير .

 أخبلقيات =عيني وراء قلبي ذىب قوله والحظ عن ـ. يح زاا ولـ أ رت ـ يدفع وكاف يظمم ـ، لـ الذيف عبيد  بأ رة

 فكر ما نفسه عمي يحسب بؿ خطايا، أن ا ففط ينفذاا التي الخطايا يحسب ال ف و ال ديد. الع د مستوي عمي أيوب

  أيضًا. قمبه في فيه
 
 ا ُتْستَْأَحْؿ. َأْزَرْع َوَغْيِري َيْأُنْؿ، َوُفُروِعيٛ " -(:ٛ) أية
 . لى ما وكؿ نسمى = فروعى شئ. كؿ يخسر بأف اهلل فميعاقبه خطية أي فعؿ قد كاف لو أنه يفوؿ 
 

َفْلَتْطَ ِف اْمرََأِتي آلَ َر، َوْلَيْنَ ِف ِٓٔإْف َغِوَي َقْلِبي َعَلى اْمرََأٍة، َأْو َنَمْنُت َعَلى َباِب َقِريِبي،»ٜ "-(:ٓٔ-ٜ) األيات
 "ُروَف.  َعَلْيَيا آ َ 
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 مػع لمزنػا يػدبر لػـ أي =قريبػو بػاب علػي ينمػف ولػـ مخػدوع. قمػب منبع ػا الخطايػا كؿ أف نري =إمرأة قلبي غوي إف 

 اػي ال اريػة أو والعبػدة ، ال ػوارى عمػؿ اػو فالطحف خرآ لسيد عبدة تصير أي =آل ر إمرأتي فلتط ف قريبه. زو ة

 اذا فميفعؿ قريبي ةرأإم مع اذا فعمت كنت إذا أي = روفآ اعليي ولين ف مع ا يضط ع أف الحؽ له لسيداا، سرية

 إمرأتي. مع
 
ـٌ ُيْعَرُض ِلْلُقَضاِة. ٔٔ " -(:ٔٔ) أية   "أَلفَّ ىِذِه َرِذيَلٌة، َوِىَي ِإْث
 الخػراب ولنػري و سػديًا(. )روحيػاً  بػالخراب اإلنسػاف عمػي وتػأتي اهلل تاػيظ ف ػي حفيػرة  ريمػة الزنػا أف أيوب نظر في 

 الطبيعيػة األفػراح  ميػع اإلنساف وتحـر الضمير تميت ال ريمة واذ  بثشبع. مع الزنا بسبب داود بيت عمي تيأ الذي

  اهلل. عف وتبعد 
 
 " أَلنََّيا َناٌر تَْأُنُؿ َ تَّى ِإَلى اْلَيبَلِؾ، َوَتْستَْأِحُؿ ُنؿَّ َمْ ُحوِلي.ٕٔ " -(:ٕٔ) أية
 فػي ـ، وتػتحكـ عمػي ـ تسيطر مف تحرؽ لمروح نار والش وة الن ائى. خرابال حتي تأكؿ نار أنه عمي الزنا يصور نرا  

 تأتي المشتعمة فالش وات األبدي. النفس لخراب يؤدي الذي اهلل غضب نار تشعؿ اي بؿ تمامًا، تعزيات ـ كؿ وتذاب

 في نارا انساف خذيأأا الحكيـ هقال ما اذا = َ تَّى ِإَلى اْلَيبَلؾِ  نار تأنؿ وعمورة(. )سدوـ اإلنساف ضد النارية باألحكاـ

 .(ٕٚ 4 ٙ)أـ اثياب تحترؽ وال حضنه
 

، »ٖٔ "-(:ٖٕ-ٖٔ) األيات َُ ِ يَف َيُقوـُ ِٗٔإْف ُنْنُت َرَفْضُت َ ؽَّ َعْبِدي َوَأَمِتي ِفي َدْعَواُىَما َعَليَّ َفَماَذا ُنْنُت َأْحَن
َذا اْفَتَقَد، َفِبَماَذا ُأِجيُبُو؟  ؟  َأَوَلْيَس ٘ٔاهلُل؟ َواِ  َرَنا َواِ ٌد ِفي الرَِّ ـِ ِإْف ُنْنُت َٙٔحاِنِعي ِفي اْلَبْطِف َحاِنَعُو، َوَقْد َحوَّ

، َأْو َأْفَنْيُت َعْيَنِي اأَلْرَمَلِة،  ـْ َمَنْعُت اْلَمَساِنيَف َعْف ُمرَاِدِى
ـُ. ٚٔ َأْو َأَنْلُت ُلْقَمِتي َوْ ِدي َفَما َأَنَؿ ِمْنَيا اْلَيِتي

َبْؿ ُمْنُذ ٛٔ
ـْ ِٕٓإْف ُنْنُت رََأْيُت َىاِلًنا ِلَعَدـِ اللّْْبِس َأْو َفِقيرًا ِببَل ِنْسَوٍة، ٜٔاَي َنِبَر ِعْنِدي َنَأٍب، َوِمْف َبْطِف ُأمّْي َىَدْيُتَيا. ِحبَ  ِإْف َل

ْلَيِتيـِ َلمَّا رََأْيُت َعْوِني ِفي اْلَباِب، ِإْف ُنْنُت َقْد َىَزْزُت َيِدي َعَلى إُٔتَباِرْنِني َ َقَواُه َوَقِد اْسَتْدَفَأ ِبَجزَِّة َغَنِمي. 
ـْ َٖٕفْلَتْسُقْط َعُضِدي ِمْف َنِتِفي، َوْلَتْنَنِسْر ِذرَاِعي ِمْف َقَحَبِتَيا، ٕٕ ، َوِمْف َجبَلِلِو َل أَلفَّ اْلَبَواَر ِمَف اهلِل ُرْعٌب َعَليَّ

.َْ  "َأْسَتِط

 
، ِإْف ُنْنُت َرَفْضُت َ ؽَّ َعبْ »ٖٔ " -(:ٖٔ) أية  "ِدي َوَأَمِتي ِفي َدْعَواُىَما َعَليَّ
 . يفتنيه شئ م رد عبيد  يعتبر لـ ف و او. منه إشتكوا لو حتي حفوق ـ، ويعطي ـ عبيد  ينصؼ ن د  
 
َذا اْفَتَقَد، َفِبَماَذا ُأِجيُبُو؟ ٗٔ " -(:ٗٔ) أية َُ ِ يَف َيُقوـُ اهلُل؟ َواِ   "َفَماَذا ُنْنُت َأْحَن
  اهلل مف لخوفه را ع  عبيد مع عدله ن د 
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؟ ٘ٔ " -(:٘ٔ) أية َرَنا َواِ ٌد ِفي الرَِّ ـِ  "َأَوَلْيَس َحاِنِعي ِفي اْلَبْطِف َحاِنَعُو، َوَقْد َحوَّ
 الفديـ الع د أما إخوة. وعبيد  او  ميعًا، اـ إذاً  اهلل. او واحد سيد ل ـ وعبيد  ف و العبيد، لنظاـ مسيحية نظرة انا 

 او ف ا اإلنساف، خمؽ حيف اهلل قصد بحسب ليس العبودية نظاـ أف نف ـ اذا أيوب قوؿ ومف ،العبودية أباح ففد

 إخوة وأن ـ سادت ـ مع قت ـوعبل العبيد عف الصحي  الفكر فيه كبلماً  ويتكمـ الناموس وقبؿ الفديـ الع د مف إنساف

 . الظمـ بماؿ أصدقاء له صنع او بؿ (.ٜ 4 ٙأؼ + 4ٖٕٛ)غؿ
 
، َأْو َأْفَنْيُت َعْيَنِي اأَلْرَمَلِة، ٙٔ " -(:ٙٔ) أية ـْ  "ِإْف ُنْنُت َمَنْعُت اْلَمَساِنيَف َعْف ُمرَاِدِى
 رغبات ـ= ل ـ يمبي كاف أنه ويفوؿ واألرامؿ، المساكيف يظمـ بأنه أليفاز إت مه ففد أليفاز، قاله فيما نفسه عف يدافع 

  .مرادىـ يمنَ لـ
 لػـ أو ويمبيػه، إحتيا  ا عيني ا نظرة مف يف ـ كاف بؿ منه، تطمب أف األرممة تظرين يكف لـ =األرملة عيني أفنيت أو

  عبثًا. تنتظر يترك ا يكف
 
ـُ. ٚٔ " -(:ٚٔ) أية  "َأْو َأَنْلُت ُلْقَمِتي َوْ ِدي َفَما َأَنَؿ ِمْنَيا اْلَيِتي
 . اليتامي مع يأكؿ كاف 
 
 "ي َنَأٍب، َوِمْف َبْطِف ُأمّْي َىَدْيُتَيا. َبْؿ ُمْنُذ ِحَباَي َنِبَر ِعْندِ ٛٔ  " -(:ٛٔ) أية
 مف واألرامؿ اليتامي عمي الرحمة أعماؿ تعمـ أنه المفصود =ىديتيا أمي بطف ومف ل ـ. كأب اليتامي يربي ن د  

 أو (ٙٔ)آية األرممة عمى عائدة تكوف ربما واذ  أرشدت ا = ىديتيا طبيعته. في منسو ة ب ا، مولود او أمه، بطف

 . كأب يرعااا يتيمة أى عمى
 

ـْ ُتَباِرْنِني َ َقَواُه َوَقِد ِٕٓإْف ُنْنُت رََأْيُت َىاِلًنا ِلَعَدـِ اللّْْبِس َأْو َفِقيرًا ِببَل ِنْسَوٍة، ٜٔ " -(:ٕٓ-ٜٔ) األيات ِإْف َل
 "اْسَتْدَفَأ ِبَجزَِّة َغَنِمي. 

 بالبركة. له دعا أي الففير باركه حفوا  إستدفأت وحينما وكسا ، إال عارياً  يترؾ لـ 
 
 "ِإْف ُنْنُت َقْد َىَزْزُت َيِدي َعَلى اْلَيِتيـِ َلمَّا رََأْيُت َعْوِني ِفي اْلَباِب، ٕٔ " -(:ٕٔ) أية
 =البػاب فػي عػوني رأيػت لمػا م ػدي= أيػاـ ألؤذيػه عميػه يػدي رفعػت أو يتػيـ، أظمػـ لػـ اي =اليتػيـ علي يدي ىززت 

  أحد. ظمـ في معارفي أستاؿ لـ رضائي، يتمني ؿوالك حولي يمتفوف الفضاة كاف حينما
 
 "َفْلَتْسُقْط َعُضِدي ِمْف َنِتِفي، َوْلَتْنَنِسْر ِذرَاِعي ِمْف َقَحَبِتَيا، ٕٕ " -(:ٕٕ) أية
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 وتننسػػر عظػػامي. عمػػي لحمػػي يػػتعفف =عضػػدي فلتسػػقط صػػعبة أمػػراض لتصػػبه يتػػيـ أو أرممػػة إضػػط د قػػد كػػاف لػػو 
  يكسر. وأف بد ال مسكيف عمي إرتفع الذي الذراع أف دؿالع مف أنه رأي وأيوب =ذراعى

 
َْ.ٖٕ  " -(:ٖٕ) أية ـْ َأْسَتِط ، َوِمْف َجبَلِلِو َل  اأَلفَّ اْلَبَواَر ِمَف اهلِل ُرْعٌب َعَليَّ
 أمػا ليحاسػبه، منػه أعظػـ اػو مػف يو ػد ال أنػه يتصػور فالظػالـ الظالـ. عمي وعفوباته اهلل مف لخوفه أحد يظمـ لـ او 

 اليوـ كؿ عميه اهلل عيني أف فيشعر بأيو 
 

ِإْف ُنْنُت َقْد َفِرْ ُت ِٕ٘إْف ُنْنُت َقْد َجَعْلُت الذََّىَب َعْمَدِتي، َأْو ُقْلُت ِلئِلْبِريِز: َأْنَت ُمتََّنِلي. »ٕٗ "-(:ٕ٘-ٕٗ) األيات
 اِإْذ َنُثَرْت َثْرَوِتي َوأَلفَّ َيِدي َوَجَدْت َنِثيرًا.

 
 "ْف ُنْنُت َقْد َجَعْلُت الذََّىَب َعْمَدِتي، َأْو ُقْلُت ِلئِلْبِريِز: َأْنَت ُمتََّنِلي. إِ »ٕٗ " -(:ٕٗ) أية 
 أمػا (.4ٕٔٓٗ )مػر المسػي  السػيد تعمػيـ نفػس اي اآلية واذ  عمي ا. يتكؿ يكف لـ لكنه كثيرة، أمواؿ عند  كاف أيوب 

 ن ػد المف وـ وبنفس (4ٖ٘ كو )را ع والماؿ. اهلل فسيدي يعبد أف ألحد يمكف وال وثف، عابد ف و أمواله عمي يتكؿ مف

 . التالية اآلية أيضا
  

 اِإْف ُنْنُت َقْد َفِرْ ُت ِإْذ َنُثَرْت َثْرَوِتي َوأَلفَّ َيِدي َوَجَدْت َنِثيرًا.ٕ٘ " -(:ٕ٘) أية
  أمواله. بزيادة يفرح ال أيوب كاف 
 

َوَغِوَي َقْلِبي ٕٚالنُّوِر ِ يَف َضاَء، َأْو ِإَلى اْلَقَمِر َيِسيُر ِباْلَبَياِء،  ِإْف ُنْنُت َقْد َنَظْرُت ِإَلىٕٙ "-(:ٕٛ-ٕٙ) األيات
ـَ َيِدي َفِمي،  ِسرِّا، َوَلَث

ـٌ ُيْعَرُض ِلْلُقَضاِة، أَلنّْي َأُنوُف َقْد َجَ ْدُت اهلَل ِمْف َفْوُؽ.ٕٛ  "َفيَذا َأْيًضا ِإْث
 الشػمس عبػادة وكانػت يومػًا. وراءاػا قمبػه إنحػراؼ وال وثنيػة طفػوس أي يمػارس لػـ وأنػه الوثنيػة. ت مة نفسه عف ينفي 

 ل ػةآك لمفمػر وال لمشػمس ينظػر يكػف فمػـ أيوب أما العبادات. اذ  أمثاؿ في كثيرة واإلغراءات أيوب أياـ منتشرة والفمر

 أقػدـ اػي السػماوية األ ػراـ ]عبػادة العظيمػة. أعمالػه عمي ويسبحه لخالف ـ ينظر ف و اهلل. كمخموقات بؿ ، ب ا ب رني

 أطمػؽ العبػادات اػذ  عمػي وكػرد SABAISM السماوية األ راـ عبادة ومن ا TSABA يسمون ا السماوية واأل راـ عبادة،

 وخالف ا[ رب ا واو خميفته ف ي الصباؤوت رب اهلل عمي الي ود
 الع ػوؿ يفبمػوف كػانوا ثنييفالو  أف مف نشأت ]وربما والفمر. الشمس لتوقير منتشرة كانت وثنية عبلمة =فمي يدي لثـ

 الشػمس آل تػه تفبيػؿ عػف عوضػاً  يػد  يفبػؿ فكػاف والفمػر لمشػمس يصؿ لف اإلنساف وألف .4ٜٔٛٔ مؿٔ + 4ٖٕٔ او

 ألنػي للقضػاة يعػرض اثػـ يضاأ فيذاا (ٕٛ )آية الفضاة مف عمني حكـ يستحؽ ذلؾ يفعؿ مف أف يري وأيوب والفمر[

   ميع.ال ليرتدع ا.فوؽ مف اهلل ج دت قد انوف
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ًَِمتُّ ِ يَف َأَحاَبُو ُسوٌء. »ٜٕ "-(:ٓٗ-ٜٕ) األيات ـْ َأَدْع َ َنِني ِٖٓإْف ُنْنُت َقْد َفِرْ ُت ِبَبِليَِّة ُمْبِغِضي َأْو  َبْؿ َل
ـْ يَ ُٖٔيْ ِطُئ ِفي َطَلِب َنْفِسِو ِبَلْعَنٍة.  ـْ َيُقوُلوا: َمْف َيْأِتي ِبَأَ ٍد َل َْ ِمْف َطَعاِمِو؟ ِإْف َناَف َأْىُؿ َ ْيَمِتي َل َب َغِريٌب ًْٕٖ

ـْ َيِبْت ِفي اْلَ اِرِج. َفَتْ ُت ِلْلُمَساِفِر َأْبَواِبي.  َل
ِإْذ ِٖٗإْف ُنْنُت َقْد َنَتْمُت َنالنَّاِس َذْنِبي إِلْ َفاِء ِإْثِمي ِفي ِ ْضِني. ٖٖ

اِئِر، َفَنفَ  ًَ ـْ َأْ ُرْج ِمَف اْلَباِب. َرِىْبُت ُجْمُيورًا َغِفيرًا، َوَروََّعْتِني ِإَىاَنُة اْلَع ْفُت َوَل
َمْف ِلي ِبَمْف َيْسَمُعِني؟ ُىَوَذا ٖ٘

ًَْنَوى َنَتَبَيا َ ْحِمي،  َفُنْنُت َأْ ِمُلَيا َعَلى َنِتِفي. ُنْنُت ُأْعِحُبَيا تَاًجا ِلي. ِٖٙإْمَضاِئي. ِلُيِجْبِني اْلَقِديُر. َوَمْف ِلي ِب
ًَِريٍؼ. ُنْنُت ُأْ ِبُرُه ِبَعَدِد َ َطوَ ٖٚ ِإْف َناَنْت َأْرِضي َقْد َحَرَ ْت َعَليَّ َوَتَباَنْت َأْتبَلُمَيا َجِميًعا. ٖٛاِتي َوَأْدُنو ِمْنُو َن
ٍة، َأْو َأْطَفْأُت َأْنُفَس َأْحَ اِبَيا، ٜٖ ًَْوٌؾ، َوَبَدؿَ ِٓٗإْف ُنْنُت َقْد َأَنْلُت َغلََّتَيا ِببَل ِفضَّ ًَِّعيِر  َفِعَوَض اْلِ ْنَطِة ِلَيْنُبْت  ال

  " َتمَّْت َأْقَواُؿ َأيُّوَب.«. َزَوافٌ 
 .4ٕٕ٘ٔ + ٛٔ ،4ٕٗٚٔ أـ في قيؿ ما واذا بمية أصابت ـ إف في ـ يشمت ال وكاف أعدائه، مف ينتفـ يكف لـ أيوب
 أرقي بذلؾ أيوب فكر وكاف أعدائكـا. اأحبوا طمب فالمسي  ال ديد الع د في ماأ بالخراب. يمحفه بعدو  يشمت مف

كر  قريبؾ احب بأف نادوا الذيف الفريسييف فكر فم  أحد تصيب لعنة أي يطمب لـ ا (ٖٓ) وفي .4ٖ٘ٗ مت عدوؾ وا 

 عمم ا التي الارباء إضافة أف ن د (ٕٖ) وفي الظمـ. بماؿ أصدقاء إنساف يرب  كيؼ مثبلً  نري (ٖٔ) وفي أعدائه.

 نفسه عف يدفع (ٖٖ) وفي . (4ٜٗ بطٔ) أيوب ب ا قاـ ال ديد، الع د في بطرس معممنا ب ا وأوصي ولوط إبراايـ

 ت مة نفسه عف يدفع (ٖٗ) وفي .4ٕٕٓٔ صوفر به إت مه ما واذا يبطف. ما غير يظ ر لـ ف و الرياء، ت مة

 أف ي ب حيف الحؽ ش ادة نكتـ أو الحؽ، نخفي أف ال بف لمف وأنه  م ورًا. كانوا م ما أحداً  براَ يَ  لـ ف و ال بف،

 وروعتني الظالميف. صياح يخاؼ وال اهلل يخاؼ كاف فأيوب ال م ور. مف خوفاً  حفه المظمـو نعطي ال أو نعمن ا،

ف حتي لمحؽ ش د بؿ إاانات ـ يراب لـ او =العًائر إىانة   فأاانو  ذلؾ أزع  ـ وا 
 عرف طمب عمي يوقع كأنه إمضائي ىوذا .براءته وأثبت قضيته كؿ عرض ف و هلل. قضيته أيوب يرفع (ٖ٘) وفي

  .القدير ليجبني منه= إ ابة وينتظر اهلل، أماـ الدعوي
 نتائ  ا كؿ أتحمؿ أي نتفي علي أ مليا خطية بأي أحد أدانه لو أي له، خصـ كتب ا شكوي و د لو (ٖٙ) وفي

 أيوب بالغ لفد بري. أعماؿ كؿ يكمؿ تاج =لي تاجاً  أعحبيا ننت الشكوي= اذ  مف برائتي ظ رت لو أما وعفوبات ا،

  إدانته. في بالاوا الذيف أصحابه عمي رداً  اذا وكاف كماله في
 ف و حياته. خطوات مف خطوة كؿ عف تفريراً  لمفاوميه يعطي أف مستعداً  كاف وكماله براءته مف تأكد  مف (ٖٚ) وفي

  .نًريؼ منو يدنو كاف بؿ تصرؼ أي مف يخ ؿ ال
 وصػراخ (.ٔٔ-4ٕٜ )حػب لياتصػب ا أحػد يظمػـ لػـ اػو أي عميػه، تصػرخ لػـ أرضػه أف يفوؿ (ٓٗ-ٖٛ) األيات وفي

 الموضػوع يصػور ثػـ بصػراخ ا. وتدينػه الظالـ ضد شاادة األرض وكأف الظالـ، مف اإلنتفاـ تطمب كأن ا انا األرض

 لػػو تبكػػي كم ػػا األرض أف أي اليسػػوعية(. التر مػػة بحسػػب حرث ػػا )خطػػوطأتبلميػػا وتبانػػت فيضػػيؼ= شػػعرية بصػػورة

 غلتيػا وأنلت نابوت. مع حدث كما لياتصب ا األرض مالؾ قتؿ =أح ابيا أنفس أتأطف لصاحب ا. ظمـ حدث كاف

 . ياتصب ا ولـ األرض إشتري أي =فضة ببل
  المذكورة. األخطاء مف أي فعؿ لو نفسه عمي يصدر  الذي الحكـ (ٓٗ) وفي
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 بأنه اهلل أماـ يعترؼ يفح إال الحوار في ثانية أيوب يظ ر ولف انا. نفسه عف دفاعه أيوب أن ي =أيوب أقواؿ تمت

.خاطئ



 (اإلح اح الثاني والثبلثوف) سفر أيوب

 

 
138 

 عودة للجدوؿ اإلح اح الثاني والثبلثوف

 
 ألي و خطاب اي (ٖٚ-ٕٖ) اإلصحاحات

 قضػيت ـ، عػف تنػازلوا أصػحابه وال أخطػأ بأنػه إعتػرؼ أيػوب فػبل أصػحابه. مػع أيػوب حػوار إنت ػي أف بعػد ألي ػو تكمـ 

عتذر سنًا، يفالمو ود أصار ألي و وكاف  -اآلتية4 لؤلسباب تكمـ واو رأيًا، يبدي اذا ومع أصاراـ كونه عف وا 
  أيوب. عمي الرد عف ع زوا أيوب أصحاب ألف  .ٔ
  . اهلل عمي بالموـ وألفي شئ كؿ في نفسه برر أيوب ألف  .ٕ
   اآلالـ أف واو المناقشة، في  ديداً  إعتباراً  أدخؿ بؿ كاألصحاب، أيوب يديف لـ او      .ٖ

  محبة. عبلمة والتأديبات اهلل.  مف تأديب   اي          
  يكتمه. أف يستطع ولـ داخمه في الرد و د ألنه تكمـ واو  .ٗ
 أو غػػرور عػػف صػػادرة أن ػػا كمماتػػه مػػف كثيػػراً  يف ػػـ قػػد لػػذلؾ كرامتػػه، اهلل إعطػػاء عػػدـ عمػػي غاضػػباً  ثػػار ألنػػه  .٘

 تكمػـ بػؿ يتكممػوف، واػـ الشػيوخ يفػاطع لػـ هلل، ومعرفػة وفطنػة حكمػة مممػوءاً  متواضعاً  ألي و ن د بالعكس ولكف كبرياء

 أن ـ أيوب أصحاب منطؽ وعمي نفسه، مبرراً  اهلل ضد أيوب قال ا التي الصعبة الكممات عمي كانت ثورته لكف أخيرًا،

 بػؿ ضػداـ عارمػة ثػورة ثػوري  عمػه مما شرير بأنه له إت امات ـ سوي النكبات سبب تبرير في أيوب عمي رداً  ي دوا لـ

  نفسه. اهلل ضد
 عميػه يػرد ولػـ خػريف،اآل أصػحابه عمي رد كما أيوب عميه يرد لـ ولذلؾ يخطئ ولـ وتكمـ  دًا، مفنعاً  ألي و كبلـ وكاف

 .(4ٕٗٚ) لي وأل لوـ يأ يو ه لـ الباقيف األصحاب إلى الموـ و ه تكمـ حيف اهلل أف بينما بؿ . األصحاب
 
 اَنؼَّ ىُؤاَلِء الرَّْجاُؿ الثَّبَلَثُة َعْف ُمَجاَوَبِة َأيُّوَب ِلَنْوِنِو َبارِّا ِفي َعْيَنْي َنْفِسِو.فَ ٔ " -(:ٔ) أية
نػه .نفسػو عينػي فػي بػاراً  أيػوب و ػدوا ألن ػـ الحػوار عػف أيػوب أصحاب كؼ   اػذا مثػؿ مػع النفػاش المسػتحيؿ مػف وا 

 عمػي قػادر اػو وال إقناعػه عمػي قػادريف اـ ال النفاش، في راإلستمرا العبث مف أنه أيوب أصحاب رأي ولفد اإلنساف.

  إقناع ـ.
 

. َعَلى َأيُّوَب َ ِمَي َغَضُبُو ألنَُّو َ َسَب ٕ "-(:٘-ٕ) األيات يَرِة رَاـٍ ًِ َفَ ِمَي َغَضُب أَِليُيَو ْبِف َبَرْ ِئيَؿ اْلُبوِزيّْ ِمْف َع
ـْ َيِجُدوا َجَواًبا َواْسَتْذَنُبوا َأيُّوَب. َوَعَلى َأْحَ اِبِو الَٖنْفَسُو َأَبرَّ ِمَف اهلِل.  ـْ َل ثَّبَلَثِة َ ِمَي َغَضُبُو، أَلنَُّي

َوَناَف أَِليُيو ٗ
ـْ َأْنَثُر ِمْنُو َأيَّاًما.  ، أَلنَُّي َقْد َحَبَر َعَلى َأيُّوَب ِباْلَنبَلـِ
لثَّبَلَثِة َ ِمَي َفَلمَّا رََأى َأِليُيو َأنَُّو اَل َجَواَب ِفي َأْفَواِه الرَّْجاِؿ ا٘

  "َغَضُبُو.

 قبائػؿ مػف واػـ ( 4ٕٕٕٔ تػؾ) إبػراايـ أخػو نػاحور بػف بػوز نسػؿ مػف =البوزي. اهلل بركة =بر ئيؿ إل ي. او =ألييو

 ويفػدـ خطػأ  واحػد كػؿ ليعػرؼ وتكمػـ الػروح. فػي حػار لكنػه صػاير شػاب واو إلبراايـ قريب ف و .4ٕٖٕ٘ رإ العرب
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 نفسػػه أ  ػػد ف ػػو اهلل، مػػف أكثػػر نفسػػه بػػرر أيػػوب وألف ي ػػب كمػػا بوقػػار اهلل عػػف يػػتكمـ لػػـ ألنػػه أيػػوب أداف واػػو توبػػة.

 أخطػأ قػد اهلل أف أيػوب كػبلـ مػف )فػيف ـ ت ربتػه فػي الخطػأ مػف اهلل يبػرر ولػـ اهلل بػر يثبػت أف ي ػتـ لػـ ولكنه بر  ليثبت

 نبحػث أف اهلل مػع التعامػؿ فػي صػحي ال والطريػؽ اهلل. كرامػة مػف أكثػر بكرامتػه إاػتـ ف ػو .الت ربػة( ب ػذ  أصابه حيف

صػراراـ أليػوب برفػؽ ردوداػـ يفػدموا لػـ ألن ـ األصحاب ألي و وأداف يبررنا. الذي او واهلل اهلل م د عف نحف  عمػي وا 

 خػاطئ، األخػر الطػرؼ أف عمػي أصػر طػرؼ كػؿ أف بسػبب ال ميػع وأداف ح   ػـ. لضػعؼ وأيضػاً  مرائػي شػرير أنه

 قال ػا. التػي اإلي ابيػة النفػاط فػي يبحػث أف دوف الخطػأ اػذا ويضػخـ خػراآل بلـكػ فػي خطػأ عػف يبحػث كػاف مػن ـ كؿ

 بسػػبب إحتػػرم ـ ف ػػو كبلم ػػـ، سػػناً  األكبػػر أن ػػى حتػػي المناقشػػة فػػي يتػػدخؿ لػػـ ف ػػو الصػػائب ألي ػػو تصػػرؼ ونبلحػػظ

 لػه أعمػف اهلل ألف ألي ػو وتكمػـ لتواضعه. يشير واذا المناقشة. في اـءأخطا يري كاف أنه مف بالرغـ ياـاأل في تفدم ـ

  هلل. الش ادة في تردد ذلؾ بعد سكوته فكاف
 

ًُُيوٌخ، أَلْجِؿ ذِلَؾ ِ ْفُت »َفَأَجاَب أَِليُيو ْبُف َبَرْ ِئيَؿ اْلُبوِزيُّ َوَقاَؿ: ٙ "-(:ٕٕ-ٙ) األيات ـْ  َأَنا َحِغيٌر ِفي اأَليَّاـِ َوَأْنُت
ـْ َرْأِيِي.  يُت َأْف ُأْبِدَي َلُن ًِ َوَ 
ـُ َوَنْثَرُة السِّْنيَف ُتْظِيُر ِ ْنَمًة. ُقْلُت: ٚ ـُ َتَتَنلَّ اأَليَّا

َولِنفَّ ِفي النَّاِس ُروً ا، َوَنَسَمُة ٛ
 . ـْ اْلَقِديِر ُتَعقُّْلُي
ًُُّيوُخ َيْفَيُموَف اْلَ ؽَّ. ٜ ا ِلذِلَؾ ُقْلُت: اْسَمُعوِني. َأَنا َأْيضً َٓٔلْيَس اْلَنِثيُرو اأَليَّاـِ ُ َنَماَء، َواَل ال

ـُ اأَلْقَواَؿ. ُٔٔأْبِدي رَْأِيِي.  ـْ َ تَّى َفَ ْحُت . َأْحَغْيُت ِإَلى ُ َجِجُن ـْ ىَأَنَذا َقْد َحِبْرُت ِلَنبَلِمُن
ْذ َلْيَس ٕٔ ـْ َواِ  َفتََأمَّْلُت ِفيُن

ـْ ِلَنبَلِمِو.  َمْف َ جَّ َأيُّوَب، َواَل َجَواَب ِمْنُن
ْو ٗٔ. َاهلُل َيْغِلُبُو اَل اإِلْنَساُف. َفبَل َتُقوُلوا: َقْد َوَجْدَنا ِ ْنَمةً ٖٔ ـْ ُيَوجّْ َفِإنَُّو َل
 . ـْ ِإَليَّ َنبَلَمُو َواَل َأُردُّ َعَلْيِو َأَنا ِبَنبَلِمُن

ـُ. ٘ٔ ـُ اْلَنبَل ـْ ُيِجيُبوا َبْعُد. اْنَتَزَع َعْنُي َتَ يَُّروا. َل
ـْ ٙٔ ـْ َل َفاْنَتَظْرُت أَلنَُّي

ـْ َوقَ  ـْ ُيِجيُبوا َبْعُد. َيَتَنلَُّموا. أَلنَُّي ُفوا، َل
ِتي، َوُأْبِدي َأَنا َأْيًضا رَْأِيِي. ٚٔ أَلنّْي َمآلٌف َأْقَوااًل. َٛٔفُأِجيُب َأَنا َأْيًضا ِ حَّ

ًَؽُّ. ُٜٔروُح َباِطِني ُتَضاِيُقِني.  َقاِؽ اْلَجِديَدِة َيَناُد َيْن ـْ تُْفَتْح. َنالزّْ ُىَوَذا َبْطِني َنَ ْمٍر َل
َفَتيَّ َأَتَنلَّ ٕٓ ًَ ـُ َفُأْفَرُج. َأْفَتُح 

  "أَلنّْي اَل َأْعِرُؼ اْلَمْلَث. أَلنَُّو َعْف َقِليؿ َيْأُ ُذِني َحاِنِعي.ٕٕاَل ُأَ اِبَيفَّ َوْجَو َرُجؿ َواَل َأْمُلُث ِإْنَساًنا. َٕٔوُأِجيُب. 

  
ـُ َوَنْثَرُة السِّْنيَف ُتْظيِ ٚ " -(:ٚ) أية ـُ َتَتَنلَّ  اُر ِ ْنَمًة. ُقْلُت: اأَليَّا
  حكمة. أكثر أياماً  األكثر أف يعترؼ 
 
. ٛ  " -(:ٛ) أية ـْ  "َولِنفَّ ِفي النَّاِس ُروً ا، َوَنَسَمُة اْلَقِديِر ُتَعقُّْلُي
 ف نػػاؾ لئلنسػػاف، الفػػدس الػػروح إرشػػاد بػػؿ خبرتػػه، ففػػط لػػيس لئلنسػاف المعرفػػة مصػػدر أف المفصػػود رو ػػاً  النػػاس فػػي 

 يسػتوي اػذا وفػي يرشػد ، اهلل روح فػ ف وبالتالي هلل خاضع أنه يعرؼ كاف وألي و اإلنساف. ؿداخ لممعرفة إل ي مصدر

 .والصاير الكبير
  

ًُُّيوُخ َيْفَيُموَف اْلَ ؽَّ. ٜ " -(:ٜ) أية  "َلْيَس اْلَنِثيُرو اأَليَّاـِ ُ َنَماَء، َواَل ال
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 بػؿ (.ٛ) آيػة فػي عنػه تكمـ الذي اإلل ي اإلعبلف ب انب شئ ال اي بالسف الشيوخ يكتسب ا التي الخبرة أف المفصود 

 سنه. مف بالرغـ تماماً  حكمته لففد اهلل عف اإلنساف إبتعد لو
 
 " ِلذِلَؾ ُقْلُت: اْسَمُعوِني. َأَنا َأْيًضا ُأْبِدي رَْأِيِي.ٓٔ " -(:ٓٔ) أية 
 أقوؿ. ما عممني الذي او الفدس الروح أف أعمـ ألنني =إسمعوني 
  

ـُ اأَلْقَواَؿ. ٔٔ "-(:ٕٔ-ٔٔ) األيات ـْ َ تَّى َفَ ْحُت . َأْحَغْيُت ِإَلى ُ َجِجُن ـْ ىَأَنَذا َقْد َحِبْرُت ِلَنبَلِمُن
ـْ ٕٔ َفتََأمَّْلُت ِفيُن

ـْ ِلَنبَلِمِو. ْذ َلْيَس َمْف َ جَّ َأيُّوَب، َواَل َجَواَب ِمْنُن  "َواِ 
 م ػد عػف يبحثػوف كػانوا مػا أن ػـ والسػبب يػردوا، لػـ لكػن ـ أيػوب عمػي رداً  ي ػدوا أف األصػحاب مػف منتظػراً  سػكت او 

 ليثبتػػوا أيػػوب شػػر إثبػػات محاولػػة عمػػي منصػػباً  ام ػػـ كػػؿ كػػاف بػػؿ اإلل يػػة الحكمػػة عػػف وال الصػػحي  الػػرد عػػف وال اهلل،

 إنصػبت بػؿ المػه،أ سبب عف ترشد  إل ية حكمة عف يبحث أف يحاوؿ لـ أنه أيضاً  أيوب خطأ وكاف .نظريت ـ صحة

 عػػف مخػػالؼ غػػرض لنػػا يكػػوف وحينمػػا . شخصػػية منافسػػة إلػػى المناقشػػة تحولػػت لفػػد نفسػػه. تبريػػر فػػي محاوالتػػه كػػؿ

  ألي و. يخطئ لـ اذا وفي فينا، اهلل روح لصوت اإلستماع حساسية نففد اهلل م د عف البحث
 
 ". َفبَل َتُقوُلوا: َقْد َوَجْدَنا ِ ْنَمًة. َاهلُل َيْغِلُبُو اَل اإِلْنَسافُ ٖٔ " -(:ٖٔ) أية
 تفػدمنا بسػبب حكمػة لنا أننا تفولوا وال ، تفاوـ ال حكمة أيوب كبلـ في و دنا إننا تفولوا ال = نمة وجدنا قد تقولوا ال 

 الػرد سػيكوف =اإلنساف ال يغلبو اهلل أليوب. ت ربته في أخطأ اهلل وأف بار أنه فعبلً  أيوب سيظف فبسكوتكـ األياـ، في

  بشرية. وحكمة إنسانية بخبرات ال اهلل، فم أسمعه بصوت إل ية، بحكمة عميه
 
. ٗٔ " -(:ٗٔ) أية ـْ ْو ِإَليَّ َنبَلَمُو َواَل َأُردُّ َعَلْيِو َأَنا ِبَنبَلِمُن ـْ ُيَوجّْ  اَفِإنَُّو َل
 بيػػن ـ. شخصػػياً  صػػراعاً  ليصػػب  إنفمػػب الحػػوار أف صػػحابهأو  أيػػوب بػػيف المشػػكمة كانػػت =نبلمػػو إلػػيَّ  يوجػػو لػػـ فإنػػو 

 أرد وال إت ػػاـ. أي خطاباتػػه فػػي لػػي يو ػػه لػػـ واػػو أيػػوب، وبػػيف بينػػي خصػػومة وال الصػػراع اػػذا خػػارج أنػػا يفػػوؿ وألي ػػو

  فعمتـ. كما وشرير مرائي بأنه أيوب أت ـ لف فأنا =بنبلمنـ عليو
 

ـُ. ٘ٔ "-(:ٙٔ-٘ٔ) األيات ـُ اْلَنبَل ـْ ُيِجيُبوا َبْعُد. اْنَتَزَع َعْنُي َتَ يَُّروا. َل
ـْ َوَقُفوا، َفاْنَتَظْرُت ٙٔ ـْ َيَتَنلَُّموا. أَلنَُّي ـْ َل أَلنَُّي

ـْ ُيِجيُبوا َبْعُد.   "َل
 ألي ػػو كػػاف فربمػػا الاائػػب بصػػياة انػػا والكػػبلـ  ػػدًا. واضػػحة الفضػػية اػػو ي ػػد بينمػػا سػػكتوا أن ػػـ لمكػػبلـ ألي ػػو دفػػع مػػا 

  عن ـ. ويتكمـ اهلل ينا ي او أو الكبلـ، ل ـ وو ه خريفآ حاضريف أماـ يتكمـ
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ػػِتي، َوُأْبػػِدي َأَنػػا َأْيًضػػا رَْأِيػػِي.ٚٔ " -(:ٕٓ-ٚٔ) يػػةأ أَلنّْػػي َمػػآلٌف َأْقػػَوااًل. ُروُح َبػػاِطِني ٛٔ َفُأِجيػػُب َأَنػػا َأْيًضػػا ِ حَّ
ًَؽُّ. ُٜٔتَضاِيُقِني.  َقاِؽ اْلَجِديَدِة َيَناُد َيْن ـْ ُتْفَتْح. َنالزّْ ُىَوَذا َبْطِني َنَ ْمٍر َل

ـُ َفُأْفَرُج. ٕٓ َفَتيَّ َوُأِجيُب.َأَتَنلَّ ًَ  اَأْفَتُح 
 يستطع ولـ داخمه، الصحي  الرد و د او بينما ي د، فمـ الفضية يحسـ صحيحاً  رأياً  أحداـ يفوؿ أف ألي و إنتظر لفد 

ف يكتم ا أف يستطيع ال ف و ب ا، يش د بكممات اهلل يكمفه مف كؿ واكذا داخمه. في كنار كاف ف و يكتمه، أف  كتم ا وا 

 ال فػاهلل ، الشػاب ألي ػو اهلل مػؤل الشػيوخ صػمت فحػيف =أقػواالً  مػآلف (.4ٖٜٖ مػز + 4ٕٜٓ )أر داخمه يف كنار تكوف
ف يتكمـ، أف البد فكاف مؤل  واهلل شااد. ببل نفسه يبفي  . . نالزقاؽ. . . بطني. ىوذا ينف ر يكاد أنه يشعر يفعؿ لـ وا 
 يػتكمـ، أف دفعػاً  ويدفعػه بػه يتكمـ ما يعطيه الفدس فالروح .فأفرج أتنلـ يتكمـ= أف سوي ب ا ي دأ طريفة وال ينًؽ يناد

  الكبلـ. عمى والفوة الكممة يعطي ف و
 الخمػػر تفػػاعبلت ومػػع  يػػدًا، يامفون ػػا ألن ػػـ تتشػػفؽ  ديػػدة خمػػراً  في ػػا وضػػعوا لػػو الفديمػػة فالزقػػاؽ 4ٜٚٔ مػػت ]را ػػع

 وال لتتحمػؿ  ديػدة زقػاؽ فػي ال ديػدة الخمػر ضػعو  مػف فبلبػد الفديمة، الزقاؽ تمزؽ وأبخرة غازات اناؾ يكوف ال ديدة
 [.تنف ر لتكاد حتي ضاوط وبداخم ا  ديدة خمراً  الممموءة ال ديدة بالزقاؽ نفسه يشبه انا وألي و تتمزؽ.

 
ُو َعْف َقِليؿ َيْأُ ُذِني أَلنّْي اَل َأْعِرُؼ اْلَمْلَث. أَلنَّ ٕٕاَل ُأَ اِبَيفَّ َوْجَو َرُجؿ َواَل َأْمُلُث ِإْنَساًنا. ٕٔ "-(:ٕٕ-ٕٔ) األيات

 "َحاِنِعي.
 المهأ بسبب أيوب يحابي فمف هلل، يش د كيؼ بؿ السامعيف البشر يرضي كيؼ يبحث ولف يرائي لف كبلمه في او 

.مراكزاـ بسبب األصحاب يحابي ولف
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 عودة للجدوؿ اإلح اح الثالث والثبلثوف

 
َِ اآلَف َيا َأيُّوُب َأْقَواِلي، َواْحَغ ِإَلى ُنؿّْ َنبَلِمي. »ٔ "-(:ٚ-ٔ) األيات ىَأَنَذا َقْد َفَتْ ُت َفِمي. ِلَساِني َٕولِنِف اْسَم

َفَتيَّ ُىَما َتْنِطَقاِف ِبَيا َ اِلَحًة. َٖنَطَؽ ِفي َ َنِني.  ًَ َسَمُة ُروُح اهلِل َحَنَعِني َونَ ِٗاْسِتَقاَمُة َقْلِبي َنبَلِمي، َوَمْعِرَفُة 
ىَأَنَذا َ َسَب َقْوِلَؾ ِعَوًضا َعِف اهلِل. َأَنا ِٙإِف اْسَتَطْعَت َفَأِجْبِني. َأْ ِسِف الدَّْعَوى َأَماِمي. ِاْنَتِحْب. ٘اْلَقِديِر َأْ َيْتِني. 

  ".ُىَوَذا َىْيَبِتي اَل ُتْرِىُبَؾ َوَجبَلِلي اَل َيْثُقُؿ َعَلْيؾَ َٚأْيًضا ِمَف الطّْيِف َتَقرَّْحُت. 
 فػ عطني طػويبًل، سػكت أف بعػد =فمػي فت ػت .شخصػي لاػرض ولػيس لفائدتػه يػتكمـ إنمػا أنػه أيػوب، يفنػع انػا ألي و 

 بيػػا تنطقػػاف ىمػػا ًػػفتي ومعرفػػة مسػػتفيـ. قمػػب مػػف تصػػدر كممػػاتي أي =نبلمػػي قلبػػي إسػػتقامة لػػؾ. ألشػػرح فرصػػة

 ألحػد، منحػازاً  يكػوف لػف أنػه انػا كبلمه معنيو  اهلل. روح لي كشفه وبما أعمـ، بما ب خبلص تتحدثاف شفتاي = الحة

 يطبفػػوا أف وصػػاحبيه أليفػػاز حػػاوؿ كمػػا يػػوب،أ عمػػي تطبيف ػػا أو إثبات ػػا يحػػاوؿ لنظريػػة وال شخصػػي، لػػرأي حتػػي وال

 اهلل روح بػر . يعرفػوف كانوا بالتأكيد ف ـ عميه، تنطبؽ ال بأن ا المفتنعيف أوؿ اـ كانوا ربما أيوب، عمي خاصة نظرية

 ومعنػي الشخصػية، خبرتػه ولػيس المصػدر اػو فػاهلل لػه، اهلل يعمن ػا التػي اإلعبلنات ألي و، حكمة مصدر اذا حنعني

 بػه أتكمػـ مػا عمػي أيػوب يػا رداً  و ػدت إف =إنتحػب (٘) وفػي سػني. صػار بسػبب أقػوؿ سػوؼ مػا تحتفػروا ال كبلمه،

 4ٕٔٙٔ وفػي .4ٖٖٔ + 4ٕٖٖ + 4ٕٔٙٔ اهلل أمػاـ يحػاكـ أف قبػؿ مػف أيػوب طمػب (ٙ) وفػي .معػي وتحاور قـ ف يا

 اهلل يرعبػه ال أف بشػرط لكػف اهلل أمػاـ يحػاكـ أف طمػب واػو إنسػاف. أماـ إنساف يفؼ كما اهلل عند يحاكـ أف يتمني كاف

 وسػػأرد أمػػامي قضػػيتؾ عرضػػت فأنػػت مو ػػود. اآلف تطمبػػه مػػا انػػا لػػه يفػػوؿ وألي ػػو .ٕٕ-4ٖٕٔٓ ب ائػػه ونػػور بم ػد 

 الطػيف مػف مخمػوؽ إنسػاف أي =تقرحػت الطػيف مػف أيضػاً  فأنػا أريعػؾ ولػف مثمػؾ، إنسػاف اوأنػ اهلل، عػف بالنيابػة عميؾ

 أنا وقوله الدور. ب ذا يفوـ ألي و وانا اهلل. مع أيضاً  يتصال  أف أيوب طمب أف أيضاً  والحظ  بمت. =تقرحت ،مثمؾ

 قالػػه ومػا النػاس. الـأبػػ يشػعر الخػادـ أف ياػػينب واكػذا ، هالمػأب يشػػعرو  أيػوب مثػؿ األالـ تحػػت ألي ػو ألف يشػير طػيف

 مػف نرتعػب وال معػه نػتكمـ ولكػي اهلل، عمػي ليصػالحنا ت سػد الػذي اهلل كممػة المسػي ، لعمػؿ يشػير نفسػه عػف انػا ألي و

  .ٛٔ ،4ٕٚٔ عب قبمنا مف إ تازاا ف و لنا ويرثي بضعفاتنا يشعر واو اإلنساف إبف ف و  بلله
 

ُقْلَت: َأَنا َبِريٌء ِببَل َذْنٍب. َزِنيّّ َأَنا َواَل َٜمَساِمِعي، َوَحْوَت َأْقَواِلَؾ َسِمْعُت.  ِإنََّؾ قد ُقْلَت في»ٛ "-(:ٖٔ-ٛ) األيات
ـَ ِلي.  ِإْث

ََ ِرْجَليَّ ِفي اْلِمْقَطَرِة. ُيرَاِقُب ُنؿَّ ُطُرِقي.ُٔٔىَوَذا َيْطُلُب َعَليَّ ِعَلَؿ َعَداَوٍة. َيْ ِسُبِني َعُدوِّا َلُو. ٓٔ َىا »ٕٔ َوَض
ـُ ِمَف اإِلْنَساِف. إِ  ـْ ُتِحْب. َأَنا ُأِجيُبَؾ، أَلفَّ اهلَل َأْعَظ نََّؾ ِفي ىَذا َل

ِلَماَذا ُتَ اِحُمُو؟ أَلفَّ ُنؿَّ ُأُمورِِه اَل ُيَجاِوُب ٖٔ
  "َعْنَيا. 

 حهوصػبل اهلل بعػدؿ الخاصػة واػي نفاشػه أثنػاء فػي منػه فمتػت التػي الصػعبة األقػواؿ عمػي أيػوب يعاتػب ألي و ن د انا
 كػبلـ (يكػررٔٔ-ٜ) وفػي اػذا. مػف متأكػد فأنػا أحػد. لي ينفؿ ولـ بنفسي سمعتؾ أي =مسامعي في قلت .أيوب ت ا 

ت اماتػػػه الصػػػعب أيػػػوب  + 4ٖٔٓٔ + 4ٖٕٔٚ + 4ٖٕٔٗ + 4ٕٚ٘ +ٔ ،ٓٔ 4ٖٕ + 4ٔٓٚ + 4ٜٕٔورا ػػػع] هلل وا 
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 اهلل مع ال داؿ عمي قادر غير واو ب،سب ببل يعاديه إذاً  فاهلل وبرئ. كامؿ أنه نفسه يصور ف و [4ٜٔٔٔ + 4ٖٕٓٔ

  برئ. أنه يعمـ واو وقسوة ب فاء يعاممه ثـ خطأ أي عميه يتصيد كعدو واهلل المفطرة. في فر مه منه ال رب وال
ف حتػػي =اإلنسػػاف مػػف أعظػػـ اهلل (ٕٔ) وفػػي  وأحكػػـ أعظػػـ بأنػػه نعتػػرؼ أف فعمينػػا يفعمػػه فيمػػا اهلل حكمػػة نعػػرؼ لػػـ وا 

 لػـ ىػذا فػي إنؾ ىا أيػوب= يا اهلل تشكو أف يميؽ ال وبالتالي اهلل. حكمة كؿ نف ـ أف مف أ  ؿو  أضعؼ بأننا ونعترؼ

 ضػػد ألي ػػو ت مػػة بػػيف الفػػرؽ ونبلحػػظ معػػه. لتصػػطم  أمامػػه، وتتواضػػع اهلل مػػف الشػػكوي عػػف تكػػؼ أف عميػػؾ =تحػػب

 مخطػئ أنػت لػه قػالوا أيػوب أصحاب بينما اذا قولؾ في أخطأت قد أليوب يفوؿ فألي و له. أيوب أصدقاء وت ـ أيوب

 خاطئة تصرفات هلل ننسب أف يص  ال أنه ألي و لوـ أو قوؿ ومعني المفبوؿ الحوار او واذا تحديد. دوف شئ كؿ في

  صالحة. أعماله فكؿ
 اهلل نخاصػـ واػؿ عمػؿ. فيمػا مخطػئ كأنػه اهلل يظ ػر اهلل يشػتكي مػف ألف ،اهلل يفػاوـ ف ػو اهلل يشػتكي مػف (ٖٔ) وفي 

 تفسػػير بتفػديـ ممػػـز غيػر اهلل أف ولػػنبلحظ صػانعه مػػع الخزفػي اإلنػاء يتخاصػػـ واػؿ وقدرتػػه، محبتػه فػػي ودالمحػد غيػر

 كػػاف الػػذي اػػو اهلل تػػدبير أف األيػػاـ وسػػتثبت يخطػػئ، ال وأنػػه اهلل فػػى نثػػؽ أف نحػػف عمينػػا بػػؿ بػػه، يفػػوـ عمػػؿ كػػؿ عػػف

  صحيحًا.
 

ـُ َمرًَّة،ٗٔ "-(:ٙٔ-ٗٔ) األيات ِفي ُ ْلـٍ ِفي ُرْؤَيا اللَّْيِؿ، ِعْنَد ُسُقوِط َ٘ٔوِباْثَنَتْيِف اَل ُيبَلِ ُظ اإِلْنَساُف.  لِنفَّ اهلَل َيَتَنلَّ
 . َِ ، َٙٔسَباٍت َعَلى النَّاِس، ِفي النَُّعاِس َعَلى اْلَمْضَج ـْ ـُ َعَلى تَْأِديِبِي ُؼ آَذاَف النَّاِس َوَيْ ِت ًِ   "ِ يَنِئٍذ َيْن

 تركػه اهلل أف قػاؿ حػيف أيػوب عمي رد واذا يعرؼ. أف اإلنساف يحتمؿ ما بفدر سرار أ عف يكشؼ اهلل =يتنلـ اهلل لنف 

 ألي ػو عميػه يػرد ولػذلؾ كعػدو. معػه يتصػرؼ اهلل أف أيػوب تصػور لػذلؾ حدث. ما كؿ حدث لماذا يعرؼ ال ظممة، في

 فػاهلل =وبػإثنتيف مػرة .لمخيػر اػو اهلل مػف تصػرؼ فكػؿ عموماً  ولكف تدرؾ لـ أو تف ـ، لـ وأنت معؾ تحدث قد اهلل بأف

 وسػائمه لػه واهلل ويفػود. ويػذكر ويعمػـ ويرشػد يبكت أف عممه داخمنا الفدس والروح اإلنساف. مع بحديثه يسر محبته مف

 فػػي أو المفػػدس الكتػػاب فػػي اهلل كممػػة لصػػوت نسػػمع داخمنػػا، ال ػػادئ الفػػدس الػػروح لصػػوت نسػػتمع لػػـ فػػ ف المختمفػػة،

ف .اهلل يرسػمه إنسػاف أي مف أو عظة،  فػ ف وتأديػب، ك نػذارات اهلل يسػتعمم ا أخػري وسػائؿ ف نػاؾ اإلنسػاف يسػمع لػـ وا 

 ولكػػف عػػذر. بػػبل اإلنسػػاف يصػػير حتػػي واكػػذا . . آخػػر. إنػػذاراً  يرسػػؿ اهلل ن ػػد اإلنسػػاف تنبيػػه فػػي اإلنػػذارات أحػػد فشػػؿ

 األحػػبلـ، طريػػؽ عػػف ف،باإلنسػػا اهلل إتصػػاؿ طػػرؽ يحػػدد ألي ػػو ن ػػد (٘ٔ) وفػػي اهلل. طػػرؽ يبل ػػظ ال ل  مػػه اإلنسػػاف

 خيػػػاؿ مصػػػدراا وأحػػػبلـ الشػػػياطيف مػػػف أحػػػبلـ ويو ػػػد نصػػػر( نبوخػػػذ فرعػػػوف، الن ػػػار، اهلل)يوسػػػؼ مػػػف أحػػػبلـ وانػػػاؾ

 عمػػي واػػو مسػػاءً  خموتػػه فػػي اهلل صػػوت اإلنسػػاف يسػػمع وقػػد لؤلحػػبلـ. األساسػػي المصػػدر اػػي األخيػػرة واػػذ  اإلنسػػاف،

 مػف يزيػؿ أي =النػاس أذاف ينًػؼ  ينئػذ (ٙٔ) وفػي األحػبلـ. صػديف انػا ألي و ولكف الميؿ. ادوء في فراشه، سرير

 التػػي العوائػػؽ كػػؿ سػػيزيؿ السػػماء مػػف رسػػالة إلنسػػاف تصػػؿ أف اهلل يسػػم  فحػػيف السػػمع، معطػػبلت قمػػوب ـ ومػػف أذان ػػـ

  بخطايانا. نحف نصنع ا
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  اهلل. إنذار ينسوف ال حتي قموب ـ في تسكف اهلل ي عم ا =تأديبيـ علي وي تـ
 اهلل عمؿ ال تـ

   الورقة. عمي وقع الذي مف الختـ مف يظ ر -ٔ
  نفش. صورة الختـ عمي يظ ر -ٕ
 
   الرسالة. تامؽ أف بعد يوضع الختـ -ٖ

 

  يؤدب. الذي او اهلل أف التأديب مف يظ ر -ٔ
 اهلل صػورة فيػه تظ ػر التأديػب مػف اإلنساف إستفاد إذا -ٕ

  .4ٜٗٔ غؿ
  داخمية. تكوف اهلل وعمؿ التأديب ثمار -ٖ
 

 
ـَ اْلِنْبِرَياَء َعِف الرَُّجِؿ، ٚٔ "-(:ٕٕ-ٚٔ) األيات َؿ اإِلْنَساَف َعْف َعَمِلِو، َوَيْنُت ِلُيَ وّْ

ََ َنْفَسُو َعِف اْلُ ْفَرِة ٛٔ ِلَيْمَن
َواِؿ ِبَ ْرَبِة اْلَمْوِت.  َِ َعَلى َمْضَجِعِو، َومُ َٜٔوَ َياَتُو ِمَف الزَّ َفَتْنَرُه َٕٓ اَحَمُة ِعَظاِمِو َداِئَمٌة، َأْيًضا ُيَؤدَُّب ِباْلَوَج

 . ًَِّييَّ ـَ ال َ َياُتُو ُ ْبزًا، َوَنْفُسُو الطََّعا
َوَتْقُرُب َنْفُسُو ِإَلى َٕٕفَيْبَلى َلْ ُمُو َعِف اْلَعَياِف، َوَتْنَبِري ِعَظاُمُو َفبَل ُتَرى، ٕٔ

 " اْلَقْبِر، َوَ َياُتُو ِإَلى اْلُمِميِتيَف.
 =النبريػاء وينػتـ خطيتػه. عػف لمتوبػة يفػود  أي =عملػو عػف اإلنسػاف لي ػوؿ (ٚٔ) فػي ي يػب تأديبػات،ال فائػدة ما 

  شخصيًا. أيوب مع اآلف اهلل يعممه ما واذا
  لم بلؾ. تؤدي فالخطايا ن مؾ ال حتي الخطايا عنا ليمنع ويوبل ينذر اهلل (ٛٔ) وفي
 انا واو .ٔٔ-4ٕٔ٘ عب الرسوؿ بولس مف وـ نفس واو ديب،لمتأ باأللـ يسم  اهلل أف رائع ألي و مف وـ (ٜٔ) وفي

 أصحابه وفكر أيوب فكر يرفض
 بار وأنا أتالـ لماذا -أيوب4 فكر
 شرير. قطعاً  أيوبف ولذلؾ ، األشرار عمي اهلل غضب عبلمة األلـ -األصحاب4 فكر

 ال ػبلؾ مػف يفػاس ال بمػا أفضػؿ ديػبفالتأ اهلل. مػف ورحمػة محبػة فيػه التأديػب أف أيوب نظر يو ه الكبلـ ب ذا وألي و 

 نػػري وانػػا .بػػالوجَ دبؤ يػػ المػػرض= واػػو أال اهلل يسػػتخدم ا التػػي التأديػػب وسػػائؿ إحػػدي نػػري وانػػا المػػوت. اػػوة فػػي

 أو ليبلً  يتركه فبل اإلنساف يخاصـ بعدو شب ه فالمرض =دائمة عظامو م احمة لمعظاـ= مؤلـ لمرض مؤلمة صورة

 لتنبػػػري عظمػػػي. ايكػػػؿ إلػػػي المػػػريض يتحػػػوؿ (ٕٔ) وفػػػي الشػػػ ية. ففػػػداف لمػػػرضا مظػػػاار أحػػػد (ٕٓ) وفػػػي ن ػػػارًا.

  العاـ. الضعؼ والمعني شعرية مبالاة واي تتبلشى أي =عظامو
 التػػي المػػرض الـأ إمػػا اػػـ =المميتػػيف المػػوت. عبلمػػات كػػؿ عميػػه وتظ ػػر اليػػأس لحافػػة المػػريض يصػػؿ (ٕٕ) وفػػي

 اإلنساف ت عؿ الـواأل األمراض وانا .4ٕٗٙٔ صـٕ وي مكوا، يميتوال اهلل مف المرسموف المبلئكة اـ أو لمموت تؤدي

  الفبر. مف  داً  قريباً 
 
 ِإْف ُوِجَد ِعْنَدُه ُمْرَسٌؿ، َوِسيٌط َواِ ٌد ِمْف أَْلٍؼ ِلُيْعِلَف ِلئِلْنَساِف اْسِتَقاَمَتُو، ٖٕ " -(:ٖٕ) أية
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 يؤدب اهلل فواآل أيدي ـ. مف اإلنساف لينفذ مرسؿ ؾمبل عف يتكمـ انا ن د  المميتيف، المبلئكة عف تكمـ أف بعد 

 يرسؿ بأف اذا يكوف اهلل؟ مع خصاـ سبب يكوف وال وتفديسه، لتبرير  التأديب اذا فيكوف أيوب يف ـ كيؼ لكف أيوب،

 الـأ مف به له سم  فيما اهلل يبرر أي اهلل، إستفامة أي =إستقامتو لئلنساف وليعلف أليوب ليشرح كألي و وسيطاً  اهلل
 شريراً  وليس اهلل مف ومفبوؿ مستفيـ أنه أليوب يشرح فالمرسؿ أيوب عمي عائدة أن ا إستفامته كممة وتف ـ لمتأديب.

ذا له. تأديب سبب الـاأل اذ  وأف اهلل، مف مرفوضاً  وعدواً   يعزي انا الوسيط واذا فائدة. له التأديب يكوف أيوب ف ـ وا 

 اهلل. يستخدمه الذي المؤدب الفضيب معني يف ـ حكيـ ر ؿ او الوسيط فسه،ن لخبلص اهلل تدبير له ويشرح ويرافؽ

 -4 بمعنييف تف ـ =ألؼ مف وا د دائمًا. اهلل خداـ عمؿ واذا
 ألي و او من ـ واحد أرسؿ واهلل أليوب، يشرحوا أف يمكن ـ وسيط ٓٓٓٔ له اهلل (ٔ)
 شػػرح فػي فشػموا أيػػوب أصػحاب فكػؿ الخػػداـ. وسػط درةنػا عينػػة اػو اهلل أسػاليب يف ػػـ الػذي الخػادـ أو الوسػيط أف (ٕ) 

  ألي و. شرح ا التي المعاني
 فػي األلػـ رحمة في يراففنا الذي وحد  واو واإلنساف. اهلل بيف الوسيط واو المسي ، او البشرية إنتظرته الذي والمرسؿ

 ألنػػه المسػػي  تػػألـ ف ػػؿ لػػـ.األ معنػػي شػػرح الػػذي وحػػد  واػػو نتعػػزي، معػػه صػػميب كشػػركة الـاأل قبمنػػا ولػػو الحيػػاة، اػػذ 

 المسػي  يسػوع وبالوسػيط األلػـ، معنػي بالمسػي  اآلف ف منػا بػؿ األصػحاب(. منطؽ عمي رد اذا في )و حاشا شرير؟و

 فػي ال بػوط مػف يحمينػا الػذي اػو ودمػه المسػي . بػدـ سػوي تبريػر فػبل بػاراً  نفسػه ظػف حػيف مخطئػاً  أيػوب وكاف نتبرر.

 -:الؼ مف وا د    لفوؿ ثالث معني فاآل ون د وال بلؾ. الحفرة
  .4ٖٖٔ يو السماء مف كوسيط السماء مف أتي والمسي  لمسماء. يشير ٓٓٓٔ فرقـ   (ٖ)
 

َيِحيُر َلْ ُمُو َٕ٘يَترََاَءُؼ َعَلْيِو َوَيُقوُؿ: ُأْطِلُقُو َعِف اْلُيُبوِط ِإَلى اْلُ ْفَرِة، َقْد َوَجْدُت ِفْدَيًة. ٕٗ "-(:ٖٖ-ٕٗ) األيات
َباِبِو. َأَغضَّ  ًَ ، َوَيُعوُد ِإَلى َأيَّاـِ  ِبيّْ ُيَحلّْي ِإَلى اهلِل َفَيْرَضى َعْنُو، َوُيَعاِيُف َوْجَيُو ِبُيتَاٍؼ َفَيُردُّ َعَلى ِٕٙمْف َلْ ـِ الحَّ

، َولَ ٕٚاإِلْنَساِف ِبرَُّه.  ـَ ْجُت اْلُمْسَتِقي ـْ ُأَجاَز َعَلْيِو. ُيَغنّْي َبْيَف النَّاِس َفَيُقوُؿ: َقْد َأْ َطْأُت، َوَعوَّ
َفَدى َنْفِسي ِمَف ٕٛ

 اْلُعُبوِر ِإَلى اْلُ ْفَرِة، َفَتَرى َ َياِتَي النُّوَر.
ِلَيُردَّ َنْفَسُو ِمَف اْلُ ْفَرِة، ِلَيْسَتِنيَر ِبُنوِر اأَلْ َياِء. ُٖٓىَوَذا ُنؿُّ ىِذِه َيْفَعُلَيا اهلُل َمرََّتْيِف َوَثبَلثًا ِباإِلْنَساِف، »ٜٕ

ـُ. فَ ٖٔ َْ ِلي. ُاْنُحْت َفَأَنا َأَتَنلَّ اْحَغ َيا َأيُّوُب َواْسَتِم
. َفِإنّْي ُأِريُد َتْبِريَرَؾ. ٕٖ ـْ ِإْف َناَف ِعْنَدَؾ َنبَلـٌ َفَأِجْبِني. َتَنلَّ

اّل ٖٖ َواِ 
َْ َأْنَت ِلي. ُاْنُحْت َفُأَعلَّْمَؾ اْلِ ْنَمةَ    "«.َفاْسَتِم

 وأدب حمػػـ فػػي تكمػػـ الػػذي العطػػوؼ اإللػػه اهلل اهلل. لتأديبػػات الصػػحي  الت ػػاوب نتػػائج شػػرح انػػا مػػف يبػػدأ (ٕٗ) آيػػة 

 عميػػه  مبػػت التػػي خطيتػػه مػػف اإلنسػػاف تخمػػص فػػ ذا إنسػػاف. أي مػػع بػػؿ أيػػوب. مػػع ليتصػػال  وسػػيط وأرسػػؿ بػػالمرض

 لػو المتػألـ أف ألي ػو كػبلـ ومعني األخريف. أماـ ش ادة اإلنساف اذا ويكوف اهلل، أماـ ويتبرر مرضه مف شفي التأديب

 وجػدت قػد ال فػرة. إلػي اليبوط عف أطلقو األبػدي= ال بلؾ مف وين و عميه، ويتراءؼ اهلل يفبمه اهلل عمؿ مع ت اوب

 فػداءً  كانػت الشػخص اػذا فتوبػة فديػة، و ػدت قػد يفػوؿ الػذي اػو اهلل كػأف ورحمػه. اهلل شفا  توبة قدـ حينما أي =فدية

 فػػألي و ع بػػا. (ٕٗ) آيػػة فػػي نػػري ولكػػف بثمػػار . أتػػي إذا إال يتوقػػؼ ال ديػػبوالتأ المػػوت. مػػف ين ػػو أف فسػػأعطيه لػػه،
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 مػػف ولػػيس فديػػة. بو ػػود إال األبػػدي، المػػوت أي لمحفػػرة، ال بػػوط مػػف خػػبلص ال أنػػه ورأي عينػػا . إنفتحػػت النبػػوة بػػروح

 نفسػػه واػػو يالفػػاد نفسػػه اػػو والمسػػي  والوسػػيط. المرسػػؿ وأسػػما  سػػبؽ الػػذي المسػػي ، دـ إال الخػػبلص تعطينػػا فديػػة

 واػو نفسػه(، دـ اػو بػثمف إبمػيس يػد مػف وحررنػا إشػترانا )اػو الػثمف واو الشاري او الذبيحة، واو الكااف او الفدية،

  اآلب. مع صالحنا الذي واو بررنا الذي
 نري وانا عينيه. فت  في السبب اي الصميب شركة وكانت الحي، الولي ورأي عينا  إنفتحت قد أيوب ورأينا سبؽ لفد

  اهلل. م د عمي وغيرته ومحبته الفوي اإليماف او خرآ بسبب عينيه تنفت  لي وأ
 المحـ يعود مرة كؿ في ليس لكف السرياني( نعماف المرض)مثاؿ شفاء أي الخطية، نتائج مف التخمص (ٕ٘) آية وفي

  الفيامة. بعد المم د ال سد في سيحدث اذا ولكف صاير. صبي كمحـ
 ويظ ػػر عنػػه، اهلل غضػػب ويرتػػد صػػبلته، يفبػػؿ واهلل يصػػمي فالتائػػب بػػاهلل، وعبلقت ػػا م اسػػبل الػػنفس تسػػترد (ٕٙ) وفػػي

 =وجيػو ويعػايف ا . . لكػـ. أتػرؾ اسػبلمي المسػي  قالػه مػا ...واذا داخمي سبلـ في ويعيش اهلل رضا نور و  ه عمي
 فػـ ويفػوؿ بػه. ويفػرح يػرا  اهلل،  ػهو  يري أف قادر غير الخاطئ كاف أف فبعد اهللا. يعاينوف ألن ـ الفمب ألنفياء اطوبي

 اهلل =بره اإلنساف علي فيرد األرض. عمي واـ السماء أفراح يذوقوف عن ـ راض واو اهلل و ه يعاينوف االذيف الذاب

  خطايا . يافر بأف بر  لمتائب يعيد
 يفػػوؿ ومػػاذا اف.الافػػر  نػػاؿ الػػذي التائػػب ألفػػراح إشػػارة يانػػي .أ طػػأت قػػد فيقػػوؿ النػػاس بػػيف يغنػػي (.ٕٛ ،ٕٚ) وفػػي

  = لػه اهلل غفػراف فرحػه وسػبب أبػدًا. خطيتػه ينكػر ال فالتائب الحفيفي، التائب تسبحة اذ  .أ طأت قد فرحه في التائب
 ميتػػاً  كػاف اػذا اإبنػػي = الحيػاة إلػي المػػوت مػف إنتفػؿ فبالتأديػػب =ال فػرة إلػػي العبػور مػػف نفػس فػػدي عليػو. أجػػاز لػـ

 مف ػوـ انا ولنري التائب. الفداء؟ مف يستفيد الذي مف لكف النور. إلي الظممة فم وينتفؿ =النور  ياتي فتري فعاشا

 يحػاوؿ أيػوب كػاف مػا عكػس واػذا بالافراف فرح واو أخطأ أنه يعترؼ ف و خطايا ، بافراف يكوف التائب فرح أف ألي و

 خطايانػا حسػب معنػا يصػنع الػـ داود قػوؿ ولنفػارف لتعاسػته سػبباً  أيػوب منطػؽ فكػاف لفداء له حا ة وال بار أنه إثباته،

 أيػوب قػوؿ عكػس واػو أ طػأت قػد . . يغنػي.  انا ألي و قوؿ تماماً  يشبه ف و 4ٖٔٓٓٔ مز أثامنا بحسب ي ازنا ولـ

ٔٗ4ٔٙ-ٔٚ.  
 اػذا سػبيؿ وفػي ويحيػا، فير ػع نفسه يفدي بأف بؿ الخاطئ، بموت يفرح ال ف و دائمًا، اذا يفعؿ اهلل (.ٖٓ ،ٜٕ) وفي

 إنػذار وكػؿ . ثػاٍف. إنػذار انػاؾ يكوف األوؿ لئلنذار اإلنساف يست ب لـ إف =وثبلثاً  مرتيف واألالـ. اتاإلنذار  يستخدـ

  قبمه. الذي مف أصعب
 شر ، إثبات يحاوؿ األصحاب مثؿ ليس ف و له، خصماً  ليس ألي و أف يف ـ أيوب أف يتمني ألي و -(4ٕٖ ،ٖٔ) وفي

 تبريرؾ ريدأ فيتبرر= أيوب ليتوب الحؽ وراء يسعي او بؿ
 وأي الحكمة، وسيتعمـ سيسمع ال دؿ بروح وليس ادوء في ينصت أف يتعمـ مف =ال نمة فأعلمؾ إنحت (ٖٖ) وفي

 وال الموت، مف وينفذ  الحفرة، مف ليفتديه اإلنساف وراء يسعي محبته في اهلل أف ألي و قال ا التي مف أروع حكمة
 طريؽ في يظموا بؿ ي مكوا، ال حتي بالتأديبات أوالد  وراء اهلل يظؿو  بالتوبة، إليه يعود أف إال اإلنساف مف ينتظر

.ذلؾ بعد سيفوله ما =لي أنت إستمَ الخبلص.
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أَلفَّ األُُذَف َٖنَماُء، َواْحَغْوا ِلي َأيَُّيا اْلَعاِرُفوَف. اْسَمُعوا َأْقَواِلي َأيَُّيا اْل ُ »َٕفَأَجاَب أَِليُيو َوَقاَؿ: ٔ "-(:ٜ-ٔ) األيات

ْنُفِسَنا اْلَ ؽَّ، َوَنْعِرْؼ َبْيَف َأْنُفِسَنا َما ُىَو َطيٌّْب.َٗتْمَتِ ُف اأَلْقَواَؿ، َنَما َأفَّ اْلَ َنَؾ َيُذوُؽ َطَعاًما.  أَلفَّ »٘ ِلَنْمَتِ ْف أَل
ْرُت، َوا َفاِء ِمْف ُدوِف َذْنٍب. ٙهلُل َنَزَع َ قّْي. َأيُّوَب َقاَؿ: َتَبرَّ ًّْ ـُ ال ِعْنَد ُمَ اَنَمِتي ُأَنذَُّب. ُجْرِ ي َعِدي

َفَأيُّ ِإْنَساٍف ٚ
َرُب اْلُيْزَء َناْلَماِء،  ًْ ؟ َٛنَأيُّوَب َي ًَّرّْ ََ َأْىِؿ ال ، َوَذاِىًبا َم ْثـِ ََ َفاِعِلي اإِل َُ أَلنَُّو َقاَؿ: الَ َٜوَيِسيُر ُمتَِّ ًدا َم  َيْنَتِف
 "اإِلْنَساُف ِبَنْوِنِو َمْرِضيِّا ِعْنَد اهلِل.

 تمػػتحف األذف =األقػػواؿ تمػػت ف األذف يحتػػرم ـ. كػػاف اػػذا ومػػع مع ػػـ مختمفػػاً  كػػاف ألي ػػو =العػػارفوف . . ال نمػػاء.

 ألنفسنا لنمت ف ال. أـ حكمة فيه كبلمه اؿ يحكموا ثـ ويتذوقواا أقواله يسمعوا أف دعااـ او واإلدراؾ. العفؿ بمعني

 يطمػب كمػف ف ػو عميػه، لػنحكـ نسػمعه مػا كػؿ نمػتحف أف ي ػب أنه كبلمه ومعني مع ـ، نفسه ألي و  مع انا =ال ؽ

  رأي. فرض ببل الحفيفة إلي لموصوؿ مع ـ يتحاور أف
 بػرئ أنػه إصػرار  خصوصػاً  (٘ ،ٗ ،4ٕٕٚ + 4ٖٔٛٔ) اهلل عػف قالػه الػذي الصػعب الكػبلـ عمػي أيوب يموـ (٘) وفي

 تصػوروا أعمػاؿ عمػي أدانػو  األصػحاب بينمػا محػددة أقػواؿ فػي أيػوب يديف أنه ألي و وميزة . قي نزع ظممه= اهلل وأف

 لػيا والحػؽ بْ اُأَكػذ   اليسػوعية اكػذا تر مت ػا =أنػذب م ػانمتي عنػد (ٙ) وفػي أثار . مما من ا برئ واو عمم ا أنه اـ

 =ذنػب دوف مػف الًفاء عديـ جر ي سبب. ببل ليعذبني وخاطئ كاذب أنني يت مني اذا ومع برئ إنني يعمـ اهلل أي
  برئ. واو شفائ ا مف ميئوس المهأ

 =نالمػاء اليػزء يًرب .اهلل بأحكػاـ لي زأ المست زئيف م مس في ي مس كمف ويصور  بشدة أيوب يموـ ألي و (ٚ) وفي
 هلل أيػوب إت امػات فػي =ثػـاإل  فػاعلي مػَ مت ػداً  يسػير (ٛ) وفػي هلل. اإلت امػات تو يػه فػي كبيراً  قدراً  أخذ أنه معنااا
 كبلمػه مػف ف ـ ألنه والمه أيوب ألي و إت ـ (ٜ) وفي األشرار. اإلثـ لفاعمي زميؿ كأنه أيوب صار أحكامه مف وال زء

 الكػػبلـ واػػذا  ػػدوي. بػػبل اهلل خدمػػة كانػػت لػػو كمػػا تدينػػه. مػػف يسػػتفيد لػػف البػػار المتػػديف اإلنسػػاف أف يفصػػد أيػػوب أف

 4ٜٕٕ مف إستخمصه
 

. »ٓٔ  "-(:ٕٓ-ٓٔ) األيات ، َوِلْلَقِديِر ِمَف الظُّْلـِ ًَّرّْ ًَاِ هلِل ِمَف ال أَلْجِؿ ذِلَؾ اْسَمُعوا ِلي َيا َذِوي اأَلْلَباِب. َ ا
وًءا، َواْلَقِديَر اَل ُيَعوُّْج َفَ قِّا ِإفَّ اهلَل اَل َيْفَعُؿ سُ ٕٔأَلنَُّو ُيَجاِزي اإِلْنَساَف َعَلى ِفْعِلِو، َوُيِنيُؿ الرَُّجَؿ َنَطِريِقِو. ٔٔ

ََ اْلَمْسُنوَنَة ُنلََّيا؟ ٖٔاْلَقَضاَء.  ََ ِإَلى َنْفِسِو ُروَ ُو َٗٔمْف َونََّلُو ِباأَلْرِض، َوَمْف َحَن ِإْف َجَعَؿ َعَلْيِو َقْلَبُو، ِإْف َجَم
ٍر َجِميًعا، َوَيُعوُد اإِلنْ َ٘ٔوَنَسَمَتُو،  ًَ وَح ُنؿُّ َب ـُ الرُّ َْ ىَذا، َواْحَغ َٙٔساُف ِإَلى التُّرَاِب. ُيَسلّْ ـٌ َفاْسَم َفِإْف َناَف َلَؾ َفْي

ـُ، ٛٔأََلَعؿَّ َمْف ُيْبِغُض اْلَ ؽَّ َيَتَسلَُّط، َأـِ اْلَبارَّ اْلَنِبيَر َتْسَتْذِنُب؟ ِٚٔإَلى َحْوِت َنِلَماِتي.  َأُيَقاُؿ ِلْلَمِلِؾ: َيا َلِئي
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رَاُر؟ ًْ ـْ َعَمُؿ َيَدْيِو.ٜٔ َوِلْلُنَدَباِء: َيا َأ ـْ َجِميَعُي َؤَساِء، َواَل َيْعَتِبُر ُموَسًعا ُدوَف َفِقيٍر. أَلنَُّي  الَِّذي اَل ُيَ اِبي ِبُوُجوِه الرُّ
ًَّْعُب َوَيُزوُلوَف، َوُيْنَزُع اأَلِعزَّاُء اَل ِبَيٍد. ٕٓ   "َبْغَتًة َيُموُتوَف َوِفي ِنْحِؼ اللَّْيِؿ. َيْرَتجُّ ال
 السػابؽ اإلصحاح في له وسبؽ سبلـ. في واو المهأ يتفبؿ أيوب ي عؿ أف ألي و خطة كانت (ٕٔ-ٓٔ) اتاألي في 

 أو العفوبة يعطي اهلل أف يثبت وانا اإلنساف. لخير اي الـفاأل وبالتالي باألالـ، اإلنساف ديبأت يفصد اهلل أف شرح أف

  ذلؾ. مف بأكثر وليس تماماً  اإلنساف إستحفاؽ بفدر التأديب
 المسػنونة حػنَ الػذي ف ػو المطمػؽ السػمطاف لػه وأنػه اهلل، عػدؿ يثبػت أف ألي ػو يريػد =بػاألرض ونلو مف (ٖٔ) وفي

 أكثر يممكه بما ي تـ الشئ وصاحب أحد. يوكمه فمـ أحد، مف يأتي لـ عمي ا وسمطانه يحكم ا، الذي بالتالي ف و نليا

 اػػذ  صػػاحب ألنػػه فػػاهلل لحظػػة. فػػي الكػػوف كيػػاف تحطػػـ لحظػػة إاتمامػػه عػػف أغفػػؿ لػػو اػػو بػػؿ بػػه. الوكيػػؿ إاتمػػاـ مػػف

 لصػال  يخطػيء كػاف ربمػا كوكيؿ، يديراا او كاف لو مف. ولمصمحة بالظمـ، يحكم ا فمماذا بالعدؿ، يحكم ا األرض

  منه. أعدؿ أو أقوي او مف اناؾ اؿ يعدؿ، ال فمماذا أرضه اي ولكف الظمـ(، )كوكيؿ نفسه
 أيػػوب يػػا تتصػػور اػػؿ نحػػوؾ، مػف  ػػاؼٍ  لػػؾ، كعػػدو واػػو يظممػػؾ، بأنػه اهلل تػػت ـ وبأيػػ يػػا أنػػت -4(٘ٔ ،ٗٔ )يػاتواآل

ف تمػػوت، لحظػػة عنػػؾ غفػػؿ إف روحػػؾ، بيػػد  الػػذي اهلل السػػمطاف، كػػؿ لػػه الػػذي اهلل تػػتكمـ، عمػػف  أف نفسػػه فػػي وضػػع وا 

 لحظػة. فػي ؾي مكػ أف قػادر ف ػو أراد، لػو اػو إذًا، يعػذبؾ فممػاذا يػد . فػي فروحؾ عيف، طرفة في ل مكت ضدؾ يكوف

 منػه ينزع =ونسمتو رو و نفسو إلي جمَ إف شخص ضرب عمي صمـ أي قمبه، وضع لو اهلل =قلبو عليو جعؿ إف

 اإلنسػػػاف يسػػػحؽ حتػػػي لفػػػوة يحتػػػاج ال اهلل يمتنػػػع. أف إنسػػػاف يسػػػتطيع اػػػؿ =بًػػػر نػػػؿ الػػػروح ُيسػػػلـ فيمػػػوت= روحػػػه

 لنفسػه اهلل يسػترد أي =ونسػمتو رو و نفسو يإل جمَ إف لػه. فأعطااا سبؽ التي النسمة منه يسحب ففط الضعيؼ،

  فيموت. لئلنساف أعطااا التي النسمة اذ 
ف ػـ .مخاصػمته يمكػف ال اهلل أف إف ػـ =فيـ لؾ ناف فإف (ٙٔ) وفي  فػي ل مكػت اهلل عػاداؾ فمػو ،لػؾ عػدواً  لػيس أنػه وا 

 واػو اهلل يكػوف فكيػؼ حػؽ دوف مف ظممؾ اهلل أف تصورت لو اؿ =يتسلط ال ؽ يبغض مف لعؿأ (ٚٔ) وفي لحظة.

 بػبل العػالـ اهلل يحكػـ ف ػؿ الفسػاد، مػف مممكتػه تن ار عدؿ ببل حكـ لو الدنيوي الممؾ العالـ. عمي يتسمط لمحؽ مباض

 البػار اػو اهلل =تسػتذنب النبيػر البػار أـ خمفػه الػذي العػالـ ب ن يػار اهلل يسػم  مػف ولمصػمحة العػالـ، ين ار حتي عدؿ

  الظمـ. له تنسب ف ؿ خطأ ببل الذي العظيـ،
 وت مػة هلل، الظمػـ ت مػة نو ػه ف ػؿ األمػراء. =والنػدباء األرضػييف لمممػوؾ إسػاءة نو ػه أف يميػؽ ال كاف إذا (ٛٔ) وفي

 -(4ٕٓ ، ٜٔ) وفي المموؾ. لممؾ أيوب يا تو   ا ف ؿ األرضي، لمممؾ نو   ا أف يص  وال يمكف ال المؤـ أو الظمـ
 ولػػف غنػي. ألنػه غنيػاً  =موسػػعاً  ي امػؿ لػف ف ػو تػػراب، مػف ال ميػع خػالؽ ف ػو أحػػد يحػابي ال المطمػؽ سػمطانه فػي اهلل

 . ذلؾ رادأ اهلل فأل ولكف إنساف، تدخؿ دوف أي =بيد ال يموتوف فكم ـ مسكيف. ألنه ففير ي امؿ
 

ـَ َواَل ِظؿَّ َمْوٍت َ ْيُث ٕٕأَلفَّ َعْيَنْيِو َعَلى ُطُرِؽ اإِلْنَساِف، َوُىَو َيَرى ُنؿَّ َ َطَواِتِو. ٕٔ "-(:ٖٓ-ٕٔ) األيات اَل َظبَل
 . ْثـِ ََ اهلِل. َٖٕتْ َتِفي ُعمَّاُؿ اإِل ـُ اأَلِعزَّاَء ِمْف ُدوِف ٕٗأَلنَُّو اَل ُيبَلِ ُظ اإِلْنَساَف َزَماًنا ِللدُُّ وِؿ ِفي اْلُمَ اَنَمِة َم ُيَ طّْ

 . ـْ ـُ آَ ِريَف َمَناَنُي ـْ َلْيبًل َفَيْنَسِ ُقوَف. لِننَُّو َيْعِرُؼ َأعْ َٕ٘فْ ٍص، َوُيِقي ، َوُيَقلُّْبُي ـْ َماَلُي
ـْ ِفي ٕٙ رَارًا، َيْحِفُقُي ًْ ـْ َأ ِلَنْوِنِي
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ـْ َيتََأمَُّلوَىا، َٕٚمْرَأى النَّاِظِريَف.  ـُ اْنَحَرُفوا ِمْف َورَاِئِو، َوُنؿُّ ُطُرِقِو َل أَلنَُّي
ََ َ تَّى َبلَُّغوا ِإَلْيِو ُحرَاَخ اْلِمْسِنيِف، َفَسمِ ٕٛ

َذا َ َجَب َوْجَيُو، َفَمْف َيرَاُه َسَواٌء َناَف َعَلى ُأمٍَّة َأْو َعَلى ِإْنَسافٍ َٜٕزْعَقَة اْلَباِئِسيَف.  َغُب؟ َواِ  ًْ ؟ ِإَذا ُىَو َسنََّف، َفَمْف َي
ًَّْعِب.ٖٓ َرًنا ِلل ًَ   "َ تَّى اَل َيْمِلَؾ اْلَفاِجُر َواَل َيُنوَف 
  يفحص. أف دوف شئ كؿ يعرؼ بأنه هللا عدؿ حتمية يثبت انا مف إبتداء 

 مكشوؼ شئ كؿ =موت ظؿ وال ظبلـ ال (ٕٕ) وفي عادلة. عفوبته تكوف لذلؾ واحد كؿ عمؿ يفحص اهلل (ٕٔ) ففي

 ف ػؿ إنسػاف، يػرااـ فػبل الظػبلـ فػي يختبػأوف قػد الشػر ففػاعمي .اإلثـ عماؿ شرور مف عنه يختفي شئ وال عينيه، أماـ

  اهلل. أماـ مف يختفوف
 

 زمانػػاً  يحتػػاج البشػػري الفاضػػي =اهلل مػػَ الم انمػػة فػػي للػػد وؿ زمانػػاً  اإلنسػػاف يبل ػػظ ال ألنػػو (ٕٗ) (،ٖٕ) وفػػي

 فػبل والكمػى الفمػوب فػاحص اػو بػؿ ،أمامه مكشوفة كم ا اإلنساف طرؽ ألف اهلل، ولكف قضيته وفحص المت ـ، لمراقبة

 ال أي =ف ػػص دوف مػػف األشػػرار األعػػزاء ي طػػـ لحظػػة ففػػي أراد لػػو لكنػػه ، شػػر  عميػػه ليثبػػت الشػػرير لمراقبػػة يحتػػاج
  أمامه. مكشوفة كم ا بتفاصيم ا حياتنا أف إثبات اذا قضيت ـ. لفحص لوقت يحتاج
 ال ميػع. ليرتػدع النػاظريف أمػاـ يضػرب يضػرب وحػيف ال ميػع. أعماؿ يعرؼ ف و بعدؿ يسحؽ اهلل (ٕٙ ، ٕ٘) وفي

 اهلل والمعنػي الظممػة. ألعمػاؿ يشػير فالميػؿ لشػراـ. يشػير لػيبلً  قولػه فولكػ لػيبًل. بيمشاصػر ضرب اكذا =ليبلً  ويقلبيـ

  شراـ. بسبب يضرب ـ
 
 فصػػاروا إنسػػاف، شػػروراـ فػػي يراعػػوا وال منػػه يخػػافوف ال اهلل عمػػي متمػػرديف أن ػػـ الخطػػاة اػػؤالء شػػر (ٕٛ ، ٕٚى)وفػػ

 .ورائػو مػف إنحػرفوا العػالـ= اػذا فػي إلػه بػبل أن ػـ تصػوروا أن ـ األشرار شر وسر (.4ٕٔٛ )لو المساكيف ضد طااة
  .يتأملوىا لـ طرقو ونؿ لؤلشرار= اهلل عفاب في يتأمموا لـ ألن ـ أحكامه، مف يخافوف يعودوا ولـ
 

  ياير . أف ألحد يمكف ال يفرر  وما الخميفة كؿ عمي المطمؽ السمطاف له اهلل (ٜٕ) وفي
 أنه معنا  المتألـ عف لو  ه اهلل وح ب تعزيته، نسافإ يستطيع لف الحالة اذ  وفي اإلنساف، يحزف =وجيو  جب إف

 الفػا ر يتػرؾ ال اهلل =الفػاجر يملػؾ ال  تػي الناس= لكؿ العدؿ يحفظ المطمؽ اهلل سمطاف وفي اإلنساف. ل ذا عزاء ال

ف حتػػي .للًػػعب ًػػرناً  ينػػوف ال  تػػي األبػػرار فػػي يػػتحكـ  مػػز دائمػػاً  يتركػػه ال ف ػػو زمنػػاً  يممػػؾ أف لمفػػا ر اهلل سػػم  وا 

ف .4ٕٖٔ٘  بثمػار  التأديػب يػأتي أف وبعػد الشػعب. اػذا يػؤدب لكي اهلل مف بسماح اذا يكوف شعب عمي فا ر ممؾ وا 

  الفا ر. اذا اهلل ينزع
 

ـْ أُْبِحْرُه َفَأِرِنيِو َأْنَت. ِإْف نُ َٕٖولِنْف َىْؿِ هلِل َقاَؿ: اْ َتَمْلُت. اَل َأُعوُد ُأْفِسُد؟ »ٖٔ "-(:ٖٚ-ٖٔ) األيات ْنُت َقْد َما َل
. َٖٖفَعْلُت ِإْثًما َفبَل َأُعوُد َأْفَعُلُو.  ـْ َىْؿ َنرَْأِيَؾ ُيَجاِزيِو، َقاِئبًل: أَلنََّؾ َرَفْضَت؟ َفَأْنَت َتْ تَاُر اَل َأَنا، َوِبَما َتْعِرُفُو َتَنلَّ

ـُ الَِّذي َيْسَمُعِني يَ ٖٗ ـُ ِببَل َمْعِرَفٍة، َوَنبَلُمُو َلْيَس ُٖ٘قوُؿ: َذُوو اأَلْلَباِب َيُقوُلوَف ِلي، َبِؿ الرَُّجُؿ اْلَ ِني ِإفَّ َأيُّوَب َيَتَنلَّ
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. ِٖٙبَتَعقُّؿ.  ْثـِ لِننَُّو َأَضاَؼ ِإَلى َ ِطيَِّتِو َمْعِحَيًة. َٖٚفَلْيَت َأيُّوَب َناَف ُيْمَتَ ُف ِإَلى اْلَغاَيِة ِمْف َأْجِؿ َأْجِوَبِتِو َنَأْىِؿ اإِل
  "«.ُيْنِثُر َنبَلَمُو َعَلى اهللِ ُيَحفُّْؽ َبْيَنَنا، وَ 

 الػتكمـ عف نمتنع أف التوبة )وخطوات يفوله. كبلماً  فمه في يضع المه أف فبعد يفوؿ، أف ي ب ماذا أيوب يعمـ ألي و 

 حفػاً  بػاراً  ر ػبلً  كنػت إف أيػوب يػا عميؾ =إ تملت قاؿ هلل ىؿ ولنف صالحًا(. كبلماً  نتكمـ أف نتعمـ نبدأ ثـ شرير بكبلـ

 أعػػود ال .الخيػػر سػػوي تفعػػؿ ال أنػػؾ فػػي واثػػؽ وألننػػي تأديػػب، ألنػػه أحتمػػؿ بػػه، تسػػم  مػػا كػػؿ أحتمػػؿ أنػػا هلل، تفػػوؿ أف

 يحتمػؿ أف ويف ػـ ثانيػة. لخطيتػه يعػود فبل توبة يفدـ وبأف أخطأ، بأنه لئلعتراؼ يدعو  انا لخطاياي. أعود ال =أفسد

 فأرنيػػو أبحػػره لػػـ مػػا ليشػػفي. الػػدواء المػػريض يحتمػػؿ مػػاك خطايػػا ، بسػػبب ي مػػؾ ال حتػػي لحالتػػه عػػبلج كأنػػه التأديػػب

 أعممػه ال والػذي فػي   المختبػئ إكشػؼ أرا ، أف أسػتطيع ال مػا يارب لي ف كشؼ أخطائي، مف بعضاً  إكتشفت أنا =أنت

 =قػػاؿ هلل ىػػؿ ألي ػػو وقػػوؿ  وزيػػتا. بعػػدؿ اأنػػا اليمػػيف المػػص فعػػؿ كمػػا اهلل أمػػاـ أيػػوب يعتػػرؼ ب ػػذا إليػػه. أعػػود فػػبل
  تائب. أي أو أيوب فصودالم
 

 يستشػير اػؿ أو التائب، اإلنساف اهلل ي ازي أيوب يا كرأيؾ ااؿ أيوب ألي و يسأؿ انا =يجازيو نرأيؾ ىؿ (ٖٖ) وفي

 اهلل كػأف انػا والكػبلـ يختػار. فكيػؼ معرفتػه فػي قاصر اإلنساف المناسبة، التأديب طريفة في أو يفعمه، فيما إنساف اهلل

 =أنػا ال ت تػار فأنػت أخطػأت. أننػي وتظػف وطرقػي حكمػي تػرفض أيػوب يػا ألنػؾ =رفضػت نػؾأل  أليوب الكبلـ يو ه
  مني. بدالً  السميـ التصرؼ ختارإ أيوب يا تفضؿ

 
 ألي ػػو يفػػوؿ انػػا عفػػؿ. بػػبل تكمػػـ أيػػوب أف فػػي يؤيػػدو  وبػػأن ـ والف مػػاء، العفػػبلء بكػػؿ ألي ػػو يستشػػ د (ٖ٘ ،ٖٗ) وفػػي

 بنصػػائ  النػػاس عمػػي نشػػير األحيػػاف بعػػض وفػػي ال ػػاابلتا. ك حػػدي تكممػػيفات لزو تػػه أيػػوب وقالػػه سػػبؽ مػػا أليػػوب

  ألنفسنا. ُنسِمع ا أف نحتاج
 

 الكػػػبلـ كػػػؿ ويسػػػحب أخطائػػػه كػػػؿ لتنكشػػػؼ المشػػػوار آخػػػر حتػػػي آلالمػػػه أيػػػوب يتػػػرؾ اهلل أف ألي ػػػو يتمنػػػي (ٖٙ) وفػػي

  فعبًل. باراً  فيصير حفيفية توبة ويفدـ قاله الذي الصعب
 

 أضاؼ وب ذا بالظمـ. هلل إت امه في مستمر وأنه وغضبه، تمرد  إستمرار عمي عبلمة =ينناب يحفؽ (ٖٚ) وفي

. ديدة خطية لخطايا 
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 عودة للجدوؿ اإلح اح ال امس والثبلثيف

 
أَلنََّؾ ُقْلَت: َماَذا ُيِفيُدَؾ؟ َٖأَبرُّ ِمَف اهلِل. َأَتْ ِسُب ىَذا َ قِّا؟ ُقْلَت: َأَنا »َٕفَأَجاَب أَِليُيو َوَقاَؿ: ٔ "-(:ٛ-ٔ) األيات

َُ َأْنَثَر ِمْف َ ِطيَِّتي؟  ُاْنُظْر ِإَلى السََّماَواِت َوَأْبِحْر، َواَلِ ِظ َ٘أَنا َأُردُّ َعَلْيَؾ َنبَلًما، َوَعَلى َأْحَ اِبَؾ َمَعَؾ. ِٗبَماَذا َأْنَتِف
. ِإنََّيا َأْعَلى ِمْنَؾ.  ـَ ْف َنثَّْرَت َمَعاِحَيَؾ َفَماَذا َعِمْلَت َلُو؟ إِٙ اْلَغَما ِإْف ُنْنَت َبارِّا َفَماَذا ْٚف َأْ َطْأَت َفَماَذا َفَعْلَت ِبِو؟ َواِ 

ًَرَُّؾ، َوالْبِف آَدـٍ ِبرَُّؾ.َٛأْعَطْيَتُو؟ َأْو َماَذا َيْأُ ُذُه ِمْف َيِدَؾ؟   "ِلَرُجؿ ِمْثِلَؾ 
 كبلمه في هل خطأيف عمي أيوب يعاتب انا ألي و 
 مف أكثر نفسه يبرر أنه أيوب يت ـ نهأل انا ويكرراا . سبؽ فيما عمي ا بالرد ألي و قاـ اذ  = اهلل مف أبر أنا  .ٔ

 أصب  الموازيف وفي له، اهلل قدمه مما كثيراً  أكثر بؿ ، بارا عاش إذ الكثير هلل قدـ أنه تصور أيوب أف بمعني اهلل،

 وكاف يستحؽ. مما بأكثر شرور  عمي و ازا  يستحؽ، مما بأقؿ عمي ا اهلل كافأ  البارة يوبأ أعماؿ وأف هلل، دائناً  أيوب

 . اكذا يحكـ كاف ما الحكـ يد  فى الذى او أيوب كاف لو أنه أيوب كبلـ معنى
  .الـاأل اذ  كؿ عميه أتى بؿ ب ذا ينتفع ولـ خطية ببل بارا عاش ف و شيئاً  تفيد  ال باهلل عبلقته أف إعتبار   .ٕ

  .4ٔٓ٘ٔ +ٖٔ ،4ٜٖٓ ورا ع (ٕ) نفطة . . طيتي مف أنثر أنتفَ بماذا
 أي اليسػوعييف(. ةتر مػ )حسػب .ئأخطػ أف مػف لػي أنفػع شػئ وأي يفيػدني مػاذا قمػت = طيتػي مػف أنثر أنتفَ بماذا

ف خطيتػي، مػف تط ػرت لػو بػالنفع عمػي   سػيعود ماذا  )مػز أسػتفيد فمػاذا بػاراً  كنػت إف ولكػف لػي، فالويػؿ خاطئػاً  كنػت وا 

 ليسػت اهلل فعطايػا ، الحساب في خطأ انا ولكف والثروة. كالصحة المادي النفع انا، بالنفع والمفصود (ٗٔ ،4ٖٖٚٔ

 أيوب خطأ ولكف (.ٕٙ-4ٖٖٕٚ )را ع ٖٚ مزمور كاتب إليه توصؿ ما واذا روحية. أساساً  عطايا  بؿ مادية، كم ا

 ولػيس ظممػاً  اػذا فحسػب لؤلبػرار ولػيس لؤلشػرار أحيانػاً  ىتعَطػ أن ػا يورأ ال سػدية الخيػرات يإلػ نظػر أنه حساباته في

 بعيػد ي ػودي تفكيػر اػو ماديػة بخيػرات األرض عمػي البػار م ػازاة و ػوب أي التفكيػر اػذا فمثػؿ وعمومػاً  عادؿ. بحكـ

 مسػي لم صػورة يكػوف أف ي ػب فالمسػيحي ماديػة، خيػرات يطمػب اإلنسػاف يظػؿ أف ألنانيػة وأن ػا المسيحية. الروح عف

 كػػؿ أف يف ػػـ اػػذا ، اهلل طػػرؽ الفػػااـ المسػػيحى بػػؿ .نفسػػه أل ػػؿ يطمػػب وال خػػريفلآل مػػا ويطمػػب نفسػػه يبػػذؿ  ػػاء الػػذي

 يسػػمي ا )واػػذ  تأديػػب أوت ػػارب خيػػر( النػػاس يسػػمي ا )واػػذ  ماديػػة عطايػػا كانػػت سػػواء معػػه اهلل يعمم ػػا التػػى األعمػػاؿ

 قػػاؿ كمػػا واػػذا ، خيػػر كبلامػػا أف يعتبػػروف الفػػااميف اهلل الدأو  ولكػػف لمسػػماء اإلنسػػاف اػػذا طريػػؽ اػػى إنمػػا شػػر( النػػاس

 4 ٕ)أي أوال أيػػوب فكػر اػذا كػاف بػؿ . (ٕٛ 4 ٛ)رو اهللا يحبػوف لمػذيف لل يػر معػا تعمػؿ األًػياء "نػؿ الرسػوؿ بػولس
ٔٓ) . 
 . أصحابه أو أيوب اذا يفوؿ مف كؿ عمي يرد ألي و (ٗ) وفي
 ألحػد يحتػاج وال خبلئفػه  ميػع مػف أعظػـ فػاهلل ال ميػع، فوؽ فالسموات يعال م مف أعمي اهلل أف يثبت ألي و (٘) وفي

  من ـ. ليربحوا رعايااـ يظمموف قد ف ـ األرض مموؾ أما يظمم ـ. لف لذلؾ من ـ، أحد في يطمع وال من ـ،
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 طػػئيخ وحػػيف اإلنسػػاف يراقػػب اهلل أف يتصػػور فػػأيوب ، تفكيػػر  ةطريفػػ يايػػر أف أيػػوب مػػف ألي ػػو يطمػػب (ٚ ، ٙ) وفػػي

 ألي ػو مػف رد واػذا شػيئًا. اهلل يزيد ال ف ذا باراً  اإلنساف كاف ولو ينفص. لف فاهلل اإلنساف أخطأ فإ يفوؿ وألي و يعاقبه.

 اهلل، مصػمحة فػي اػذا ألف لػيس ، يتػوب اإلنسػاف بػأف ي ػتـ فػاهلل خطيتػي. مف تط رت لو أنتفع ماذا أيوب تفكير عمي

  البشر. يحب واهلل اإلنساف خير اذا في ألف بؿ
 ببرنػا. أو بشػرورنا سػواء إليػه نصػؿ أف مػف أسػمي فػاهلل ب مػا، نتأثر نحف بؿ اهلل، ب ما يتأثر ال وبرنا شرورنا (ٛ) وفي

 كمػػف يخطػػيء ومػػف في ػػا عفوبت ػػا فالخطيػػة الشػػريرة. األعمػػاؿ عمػػي وي ػػازي البػػارة األعمػػاؿ يكػػافئ عػػادؿ كفػػاضٍ  واهلل

 لئلنسػاف الوصػايا أعطػي حػيف واهلل اهلل. وبركػة يػةابحم سػيتمتع البػر في يايح ومف تؤذيه. سوؼ والنار ، بالنار يمعب

  له. الخير يطمب كاف بؿ فيه، يتحكـ أف يريد يكف لـ
 

ـْ َيُقوُلوا: َأْيَف اهلُل ِٓٔمْف َنْثَرِة اْلَمَظاِلـِ َيْحُرُ وَف. َيْسَتِغيُثوَف ِمْف ِذرَاِع اأَلِعزَّاِء. »ٜ "-(:ٖٔ-ٜ) األيات َوَل
ـَ ِمْف ُطُيوِر السََّماِء؟ ِٔٔعي، ُمْؤِتي اأَلَغاِنيّْ ِفي اللَّْيِؿ، َحانِ  الَِّذي ُيَعلُّْمَنا َأْنَثَر ِمْف ُوُ وِش اأَلْرِض، َوَيْجَعُلَنا َأْ َن
رَاِر َواَل َيْسَتِجيُب. ٕٔ ًْ َـّ َيْحُرُ وَف ِمْف ِنْبِرَياِء اأَل َُ َنِذًبا، َوالْ َٖٔث   "َقِديُر اَل َيْنُظُر ِإَلْيِو. َولِنفَّ اهلَل اَل َيْسَم
 لصػراخ اهلل يسػت يب ال لمػاذا رائػع تفسػير يفػدـ انػا وألي ػو لػه. يسػت يب ال واهلل يصرخ المظموـ إف قاؿ قد أيوب كاف 

 يػػع ا رديػاً  تطمبػوف ألنكػـ تأخػػذوف ولسػتـ تطمبػوفا بفولػه المنطػػؽ نفػس يعفػوب معممنػا يشػػرح وربمػا المظمػوميف. بعػض

 صػراخ انػاؾ اػؿ اآلف والسؤاؿ يصرخ. فيمف ولكف اهلل في ليس الخطأ بأف يست يب ال أنه في اهلل برري فألي و .4ٖٗ

 ،الشػخص اػذا فػي ما خطية اناؾ ألف باأللـ سم  اهلل أف نفوؿ وانا خاطئة؟ بطريفة آخر وصراخ صحيحة، بطريفة
 الت ربػة عنػه اهلل يرفػع أف طالبػاً  المتػألـ الخاطئ صرخ ف ذا حياة، له فتكوف عن ا يتوب أف الشخص اذا مف اهلل يريدو 

َولِنػفَّ  = بعػد ثماراػا تػؤتي لػـ اهلل ب ػا سم  التي الت ربة أو األلـ ألف يست يب ال فاهلل خطايا ، عف توبة يفدـ أف دوف
َُ َنِذًبا  أف اليريػد بعيػدا اهلل عػف مبتعػد والفمػب ، الضػيفة لرفػع الشػفتيف مف يصرخ ت ربة فى مف أف أى = اهلَل اَل َيْسَم

 أل ػؿ يت معػوف مضػا ع ـ، عمػي يولولػوف حينمػا بفموب ـ إلي   يصرخوف اوال 4ٚٗٔ النبي اوشع قاله ما واذا .يتوب

 اهلل عػػف ير عػػوف والخمػػر الفمػػ  ل ػػـ يتػػوفر وحينمػػا ، الم اعػػة فػػي يصػػرخوف اػػـ أي عنػػيا ويرتػػدوف والخمػػر الفمػػ 

 يػػري طالمػػا بحكمتػػه فػػاهلل . ياصػػمّ  وال صػػاـ ال األمػػر نفضػػيإ فممػػا مػػا، ألمػػر يوصػػمّ  اصػػاـ أحػػداـ قػػاؿ كمػػا مرتػػديف

ال . يتوب حتي عنه األلـ يرفع ال ،الفموب فاحص او إذ تائب غير بعيداً  مازاؿ اإلنساف  الت ربػة. فائػدة كانت فماذا وا 

 المظمػوـ أف بلحظولػن .حػانعي اهلل أيػف اهلل= طالبػاً  قمبه في يصرخ المظموـ كاف إذا وينفذ، يسمع أف دائماً  مستعد اهلل

 حػيف فالتائػب ثماراػا. تػؤتي حػيف رفػعتُ  والضػيفة الضػيفة، ُترفػع حتػي كافيػة تعزية لو د بأمانة وصمي بفمبه هلل عاد لو

 -دائمًا4 عميه عينه عنه، مسئوؿ اهلل أف يذكر صانعه اهلل أف يذكر
  .فيتوب ….يخطئ واو يرا  عميه عينه -ٕ . فيطمئف . أمور . ليدبر عميه عينه -ٔ

 الػذي اهلل أيػف ا اليسػوعية التر مػة فػي =الليػؿ فػي األغػاني مػؤتي حػانعي اهلل أيػف اهلل يسػمع ا التػي الصرخة والحظ

 بأغاني فنسبحه سماوية تعزيات يعطي أف قادر إل نا وأحزاننا، أالمنا ليؿ وسط أي ا= ليبلً  بالترنيـ ينعـ الذي صنعني
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 يصور فألي و (4ٕٔٙ٘ )أع يعزي أف قادر اهلل الضيفة وسط وفي لضيؽ.وا والخوؼ لمحزف إشارة فيه والميؿ وتسبي .

  الضيفة. في حتي ويتعزي يفرح أف وأعطا  اإلنساف صنع ري  خَ  إله أنه انا اهلل
 يفػوؿ ال ولكنػه ويعػوي يصػرخ ف ػو تألـ إذا الطير أو الوحش …=أ نـ ويجعلنا األرض و وش مف أنثر يعلمنا الذي

 ولكف والطيور، الوحوش صراخ يشابه توبة يفدـ أف دوف أي صانعه، هلل ينتبه أف بدوف صرخي ومف ،حانعي اهلل أيف

 أو بألـ يسم  أف يمكف وال خيرات صانع اهلل أف ندرؾ أف ي ب الحكمة وب ذ  الخميفة، كؿ مف أكثر حكمة أعطانا اهلل

 الصػرخة اػي واػذ  وشػاكرًا. مسػبحاً  ئبػًا،تا هلل فميصػرخ الحكمػة اذ  له فمف لذلؾ وخير. بركة بعداا كاف لو إال ضيفة

 فػاهلل (.ٖٔ) آيػة مف ػوـ اػذا يسػتجيب ال فػاهلل تائباً  يكوف أف دوف األًرار نبرياء مف المظموـ حرخ وم ما المفبولة.

  توبة. دوف الت ربة لرفع يصرخ الذي التائب غير لصراخ يست يب لف اهلل =نذباً  يسمَ ال
 

َوَأمَّا اآلَف َفؤَلفَّ َغَضَبُو اَل ْ٘ٔلَت ِإنََّؾ َلْسَت َترَاُه، َفالدَّْعَوى ُقدَّاَمُو، َفاْحِبْر َلُو. َفِإَذا قُ ٗٔ "-(:ٙٔ-ٗٔ) األيات
ـَ ِببَل َمْعِرَفةٍ ُٙٔيَطاِلُب، َواَل ُيَباِلي ِبَنْثَرِة الزَّاّلِت،    ا«.َفَغَر َأيُّوُب َفاُه ِباْلَباِطِؿ، َوَنبََّر اْلَنبَل

 أف يصمي مف كؿ وعمي =لو فأحبر ذابية= نصيحة له مفدماً  أليوب الكبلـ ألي و يو ه ألي و، مف الدرس اذا بعد 

 عدؿ يري ال أنه قوله عمي أيوب يوبل انا وألي و الت ربة. اذ  عنه يرفع يوـ ينتظر بصبر بؿ اهلل رحمة مف ييأس ال

 او بؿ كالبشر متسرعاً  ليس فاهلل صبرن أف عمينا ولكف يأتي اهلل فعدؿ تسرع قد أيوب انا =تراه لست إنؾ =اهلل

 وطوؿ .األشرار لم ازاة المناسب الوقت وأيضا الت ربة لرفع المناسب الوقت يعرؼ الذي وحد  واو ،ةاألنا طويؿ

 الكبلـ إحتمؿ أنه في اهلل أناة طوؿ تظ ر أيضاً  بؿ الت ربة، ترفع بعداا التي المدة طوؿ في ففط ليست اهلل أناة

 وعاقبه أيوب ىل از  البشر يطمب كما متسرعاً  اهلل كاف لو بينما يطالب ال غضبو فؤلف أيوب= قاله الذي الصعب

 يكوف أف عمي وظممًا، ألماً  لنا سبب مف ويعاقب ىي از  أف في اهلل نطالب ما وكثيراً  به. تفو  ما كؿ عمي شديداً  عفاباً 

 أف نعمـ أف ي ب خريف.اآل حؽ في أخطأنا لو اهلل يعاقبنا أف سنفبؿ السرعة بنفس اؿ ولكف السرعة. و ه عمي اذا

 فاه أيوب فغر =صعباً  كبلماً  وتكمـ عميه فتطاوؿ يعاقبه لـ اهلل وأف اهلل أناة طوؿ إستاؿ أيوب ولكف كالبشر. ليس اهلل

 معرفة. ببل صعباً  كبلماً  قاؿ =النبلـ رونبَّ  بالباطؿ.
 اؤالء اهلل يعاقب اهلل أوالد يتوب وحينما ، ليؤدبواـ اهلل أوالد يضربوا أف لؤلشرار يسم  أنه فى تتض  اهلل حكمة

 ينت ى وحينما . اآلف لنا تأديب أداة او الذى الشيطاف ب ا يصيبنا التى الضيفات كؿ عمى ينطبؽ واذا ، األشرار

.(ٓٔ 4 ٕٓ)رؤ بالنار المتفدة البحيرة فى الشيطاف سيمفى التأديب زماف
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 عودة للجدوؿ اإلح اح السادس والثبلثيف

 
 ال شػر ، عمػي مصػر ألنػه المػهأ فتػرة وطالػت أصػابه، بما اهلل أصابه شرور  وبسبب شرير، بأنه أيوب األصحاب إت ـ
 عمػي بشػدة المػه بػؿ اػو، تخيم ػا بت مػة أيػوب يػت ـ فمػـ الحكػيـ، ألي ػو أمػا كبلم ػـ. أيػوب ورفض عنه. يتوب أف يريد

 أف دوف ويصػرخ يصػرخ ألنػه طالػت المػهأ وأف لمتأديػب، اػي المػهأ أف لػه وشػرح اهلل، عػف قال ػا التػي الصعبة األقواؿ

 وانػا اهلل، يػدي بػيف لمتواضػع ألي ػو دعػا  لػذلؾ الصػعبة، أقوالػه اػو يتواضػع لػـ أنػه دليمػه وكػاف اهلل، يدي بيف يتواضع

 ليحثػػه خميفتػػه، وفػػي أعمالػػه  ميػػع فػػي ظػػاارةال وعظمتػػه المتناايػػة، غيػػر وقدرتػػه اهلل عظمػػة عػػف أمثمػػة ألي ػػو يضػػرب

 يميؽ؟وو اذا كاف واؿ الصعب، الكبلـ اذا تكممت مف عمي أنظر له يفوؿ كأنه الفدير. اهلل أماـ يتواضع أف عمي
 
 "َوَعاَد أَِليُيو َفَقاَؿ: ٔ " -(:ٔ) أية
 

أَلْجِؿ اهلِل َنبَلـٌ.  اْحِبْر َعَليَّ َقِليبًل، َفُأْبِدَي َلَؾ َأنَُّو َبْعدُ »ٕ "-(:ٗ-ٕ) األيات
َأْ ِمُؿ َمْعِرَفِتي ِمْف َبِعيٍد، َوَأْنُسُب ِبرِّا ٖ

  َ قِّا اَل َيْنِذُب َنبَلِمي. َحِ يُح اْلَمْعِرَفِة ِعْنَدَؾ.ِٗلَحاِنِعي. 
 خػاطئ ـكػبل أي ضػد اهلل عػف يػدافع أف يريػد اػو ، أتكمػـا اهلل عػف بالنيابػةا (اإلن ميزية التر مة )في =نبلـ اهلل ألجؿ 

 -تعني4 قد بعيد كممة =بعيد مف معرفتي أ مؿ عنه. قيؿ
 وعنػػاء، وقػػت مػػف اػػذا كمفػػه وم مػػا الحفيفػػة، أعمػػاؽ إلػػي ليصػػؿ   ػػد  أقصػػي لبػػذؿ إسػػتعداد عمػػي ألي ػػو أف  .ٔ

  .لحانعي براً  وأنسب اهلل. بر عمي أمثمة أو اهلل، لبر إثبات فيه ي د أف يمكف مكاف أي إلي يصؿ أف سيحاوؿ
 إلػػي وسػػيدخؿ اهلل، وبػػيف أيػػوب بػػيف التػػي المشػػكمة أسػػاس سػػيناقش بػػؿ السػػطحية األمػػور ينػػاقش لػػف ألي ػػو فأ  .ٕ

  العادي. السطحي اإلنساف تفكير عف بعيدة اي الروحية فالحفائؽ وعموماً  اهلل. بر ليثبت الموضوع أعماؽ
 نبػػػرر  أف يحتػػػاج ال فػػػاهلل بػػػة.كاذ ممففػػػة لفصػػػص أل ػػػأ ولػػػف اهلل، بػػػر أثبػػػت حتػػػي أكػػػذب لػػػف =نبلمػػػي ينػػػذب ال  قػػػاً 

 المعمومػػات أيػػوب يػػا لػػؾ أقػػوؿ أنػػا اػػا =عنػػدؾ المعرفػػة حػػ يح لػػه. لمشػػ ادة كافيػػة وحػػداا الحفيفػػة بػػؿ بمخترعاتنػػا،

  أثاروؾ. الذيف أصحابؾ عف الرأي في أختمؼ فأنا إسمعني. ولذلؾ الحفيفة عف سوي أبحث ال فأنا الصحيحة،
 

يَر، َبْؿ ُيْجِري َٙعِزيٌز، َولِننَُّو اَل َيْرُذُؿ َأَ ًدا. َعِزيُز ُقْدَرِة اْلَقْلِب.  ُىَوَذا اهللُ »٘ "-(:٘ٔ-٘) األيات ًّْرّْ اَل ُيْ يي ال
ـْ َعَلى اْلُنْرِسيّْ َأَبًدا، َفَيْرَتِفُعوَف. َٚقَضاَء اْلَباِئِسيَف.  ََ اْلُمُلوِؾ ُيْجِلُسُي ، َبْؿ َم ُؿ َعْيَنْيِو َعِف اْلَبارّْ ْف ُأوِثُقوا إِٛ اَل ُيَ وّْ

 ، ـْ َتَجبَُّروا، ِٜباْلُقُيوِد، ِإْف ُأِ ُذوا ِفي ِ َباَلِو الذُّؿّْ ، أَلنَُّي ـْ ـْ َوَمَعاِحَيُي ـْ َأْفَعاَلُي َفُيْظِيُر َلُي
ـْ ِلئِلْنَذاِر، ٓٔ َوَيْفَتُح آَذاَنُي

 . .  ِإْف َسِمُعوا َوَأَطاُعوا َقَضْوأَٔوَيْأُمُر ِبَأْف َيْرِجُعوا َعِف اإِلْثـِ ـْ ِبالنَّْعـِ ـْ ِباْلَ ْيِر َوِسِنيِي َأيَّاَمُي
ـْ َيْسَمُعوا، ٕٔ ْف َل َواِ 

اُر اْلَقْلِب َفَيْذَ ُروَف َغَضًبا. اَل َيْسَتِغيُثوَف ِإَذا ُىَو َٖٔفِبَ ْرَبِة اْلَمْوِت َيُزوُلوَف، َوَيُموُتوَف ِبَعَدـِ اْلَمْعِرَفِة.  َأمَّا ُفجَّ
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 . ـْ َقيََّدُى
ـْ َبْيَف اْلَمْأُبوِنيَف. َتُموُت َنفْ ٗٔ َبا َوَ َياُتُي ـْ ِفي الحّْ ُسُي

ـْ ِفي ٘ٔ ي اْلَباِئَس ِفي ِذلِّْو، َوَيْفَتُح آَذاَنُي ُيَنجّْ
يِؽ.   "الضّْ

 ومػع شئ. كؿ عمي قادر ف و قدير. أو عظيـ تتر ـ عزيز كممة =عزيز اهلل ىوذا اهلل. عف ألي و ش ادة انا مف تبدأ 

 اػػو حفيػراً  أو صػػايراً  كػاف م مػػا أحػدًا. يػػرذؿ فػبل اهلل أمػػا اإلنسػاف أخيػػه يػرذؿ قػػد اإلنسػاف .داً أ ػػ يػػرذؿ ال عظمتػه= كػؿ

 إليػه ينسػب ال منصػؼ، وقاض عادؿ حاكـ ف و أحداً  يرذؿ ال اهلل وألف الباسيميا الفداس …المتواضعات إلي االناظر

 بأقػػؿ ي ػػتـ أف فػػي غضاضػػة ي ػػد ال فػػاهلل باطمػػة، ت مػػة ولكن ػػا صػػاير مخمػػوؽ ألنػػه تركػػه بأنػػه اهلل إت ػػـ وأيػػوب ظمػػـ،

 اإلنساف أف بؿ بالصاير. ي تـ أف شأنه مف يفمؿ فمف متنااية، غير قدرته لكف متنااي غير اهلل ألف واذا المخموقات.

 أي =القلػب قػدرة عزيػز لػه. األمنػاء عمػي نعمػه مػف يفػيض اهلل ولكػف اهلل. وكػـ فكـ بالصاار ي تـ صبلحه إزداد كمما

 اهلل أمػا أمامػه، مػف قمػوب يعػرؼ وال محػدودة قػدرات ذا ألنػه اػذا يكػوف أحػداً  رذؿ لػو فاإلنساف .والمفدرة كمةوالح الف ـ

  شئ كؿ فيعرؼ
 ا4ٕٖٖٔ + 4ٜٔٚا في أيوب قوؿ عمي رد (٘) واآلية
 ييحيػػ ال اهلل أف ألي ػػو يػػرد اوانػػا ويشػػيخوف األشػػرار تحيػػا لمػػاذا 4ٕٔٚا فػػي أيػػوب قػػاؿ =الًػػرير ي يػػي ال (ٙ) وفػػي

  بؿ شرور . عمي موافؽ او أو بشرور  م تـ غير ألنه الشرير
   التوبة فرصة له يعطي أناته طوؿ في ربما  .ٔ
 أوالد  تأديب في شر  يستاؿ .ٕ
  .4ٕ٘ رو الاضب ليوـ يذخراا هف ن شرير حياة اهلل حفظ إذا  .ٖ
 الػذيف أيػدي مػف وينفػذاـ =لبائسػيفا قضػاء يجػري البػائس= ينصػؼ اهلل أف أكد بؿ أيوب، فكر عمي إعترض فألي و 

  الظالميف. عمي يفضي او بؿ ظممواـ،
 )مثػؿ =يجلسػيـ الملػوؾ مػَ آخراػا. إلػي السػنة أوؿ مػف عميػؾ عينػي مثؿ اذ  =البار عف عينيو ي وؿ ال (ٚ) وفي

  األعالي. في مبلئكته مع قديسيه اهلل سي مس بؿ (. . وداود. ودانياؿ يوسؼ
 بػاآلالـ يسػم  قػد اهلل أف ألي ػو يشػرح ف نػا األصػحاب، رأي عػف مختمػؼ أنػه ألي ػو رأي انػا ن ػد (ٓٔ-ٛ) األيػات في

 …(يوسػؼ بطػرس/ بػولس/ مػع حػدث )واػذا الػذؿ  بالػة فػي أ ػذوا أو بالقيود يوثقوا أف اآلالـ عينات ومف لؤلبرار.
 شػيئاً  عن ػا البػار يعػرؼ ال ئػةخطي مػف لتنفيػت ـ ف ػو لؤلبػرار بػاأللـ اهلل سػم  إذا لكف أيوب. يا أنت فاآل واض  ومثاؿ

 عرضػػة ف ػػو بػػاراً  اإلنسػػاف كػػاف فم مػػا .ومعاحػػييـ أفعػػاليـ ليػػـ فيظيػػر يعمػػـ= أف دوف ابلكػػه فػػي سػػبباً  تكػػوف وقػػد

 عن ػا. ليتوبػوا معاصي ـ ل ـ يظ ر واهلل عمومًا. الضيؽ عف يةاكن والذؿ والفيود .4ٖٜٔ رؤ لمتأديب ومحتاج لمخطية

 ألي اهلل ل ػأ لمػا أخػري طريفػة و ػدت لػو أنػه المؤكػد مػف  و الضػيؽ؟ غيػر البػار ب ػا يتػوب أخري طريفة تو د أال ولكف

 فػي كػاف ربمػا يسػمع، أف يفبػؿ لـ ولكنه الخاطئ البار اذا مع متعددة وسائؿ إستخدـ اهلل أف المؤكد ومف مؤلـ. طريؽ

 ي يػئ واأللػـ وع ػب. بكبػر سػمكوا اػامعنا ت بروا وكممة تجبروا ألنيـ قاؿ لذلؾ الخطية مستوي فوؽ أنه يظف كبريائه

  اهلل. صوت ليسمع المتألـ أذف
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 ويقضػوا وسػعادته حالتػه لسػابؽ ويعػود التأديبػات عنػه ترفػع اهلل لصػوت الخػاطئ إسػت اب لػو (ٕٔ ، ٔٔ) األيات في

ف التأديػب. عصػا تحػت واػـ بػدأواا التػي التوبػة حالػة فػي إسػتمروا لػو اذا =بالنعـ سنييـ  يسػاؽ الخػاطئ يسػمع لػـ وا 

    .الموت  ربة لم بلؾ=
 اهلل. تأديػػب إلػػي ينتب ػػوا لػػـ ف ػػـ روحيػػًا، عميػػاف معرفػػة، وعػػدـ   ػػؿ حالػػة فػػي يظمػػوا بػػ رادت ـ األشػػرار =المعرفػػة بعػػدـ

  .4ٖٕٔٛ زح ويحيا ير ع بأف بؿ الخاطئ بموت يسر ال اهلل عموماً 
 يخػػدع. فػػبل اهلل أمػػا البشػػر، خػػداع يمكػػن ـ قمػػب ـ، داخػػؿ شػػراـ الػػذيف المػػرائيف يفصػػد =القلػػب فجػػار (ٗٔ ،ٖٔ) وفػػي

 يرفعػوف ال =قيػدىـ إذا يسػتغيثوف ال الف ػار اؤالء .4ٕ٘ رو الاضب ليوـ شروراـ ل ـ يخزف اهلل =غضباً  فيذ روف

 =الحػػبا فػي نفسػيـ تمػوت لػذلؾ عنػاد. فػػي ب ـو قمػ تتفسػ بػؿ توبػة، فيفػدمو  الو  فيصػمو  الو  ، اهلل إلػي بالتوبػة قمػوب ـ
 أنفسػػ ـ كرسػػوا ر ػػاؿ اػػـ المػػأبونيف =المػػأبونيف بػػيف و يػػاتيـ ال حػػيـ. ونصػػيب ـ وي مكػػوا شػػباب ـ، فػػي ف ػػأة يموتػػوف

 )خطيػػة ال ماعػػة اػػذ  إلػػي ينضػػـ اهلل أمػػاـ قمبػػه يتفسػػى الػػذي فالشػػرير األوثػػاف. اياكػػؿ فػػي ال نسػػي الشػػذوذ لممارسػػة

نفبلب ما. وعمورة سدوـ حريؽ إستو بت اهلل نظر في خطية أبشع وخطيت ـ وعمورة( سدوـ   وا 
  ويسمع الت ربة معني ويف ـ اهلل صوت ليسمع =أذنو اهلل يفتح ضيقتو ففي اهلل دعا الذي البار البائس أما (٘ٔ) وفي

 البائس ينجي إزداار = لسابؽ يعود ذلؾ وبعد اهلل. تعزية
 

يِؽ ِإَلى َرْ ٍب اَل َ حْ »ٙٔ "-(:ٕٔ-ٙٔ) األيات َر ِفيِو، َوَيْمؤُل َمُؤوَنَة َماِئَدِتَؾ ُدْىًنا. َوَأْيًضا َيُقوُدَؾ ِمْف َوْجِو الضّْ
ُة َواْلَقَضاُء ُيْمِسَناِنَؾ. ٚٔ يِر َأْنَمْلَت، َفاْلُ جَّ ًّْرّْ َة ال ِعْنَد َغَضِبِو َلَعلَُّو َيُقوُدَؾ ِبَحْفَقٍة. َفَنْثَرُة اْلِفْدَيِة اَل َتُفنَُّؾ. ُٛٔ جَّ
ََ ُقَوى الثَّْرَوِة! َىْؿ َيْعَتِبُر ِغَناَؾ؟ اَل التّْْبَر وَ ٜٔ . ٕٓاَل َجِمي ـْ ًُُعوًبا ِمْف َمَواِضِعِي  َُ تَاُؽ ِإَلى اللَّْيِؿ الَِّذي َيْرَف ًْ اَل َت
ٕٔ. ْثـِ أَلنََّؾ اْ َتْرَت ىَذا َعَلى الذّْؿّْ   اِاْ َذْر. اَل َتْلَتِفْت ِإَلى اإِل
 ثروتػؾ لػؾ ويعيػد أالمػؾ مف يخمصؾ أي ر ب يإل عميه= كاف لما فيعود اهلل يدي بيف يتواضع أف أيوب يدعو ألي و 

 =يمسػنانؾ والقضػاء فال جػة أنملػت الًػرير  جػة (ٚٔ) وفػي .دىنػاً  مائػدتؾ تمػؤل الطعػاـ= بأفخر تمتمئ ومائدتؾ
 تر مػة فػي أمػا والعػدؿ. الفضػاء سػيمحفؾ ولػذلؾ األشػرار، عمػي الػذي الفضػاء مػف مممػوء أنػت اإلن ميزيػة فػي متر مة

 فػي أيػوب يػا إسػتمريت لػو المعنػي ويصػير يمسػكانؾا والفضػاء فالػدعوي النفػاؽ دعػوي إستوفيت إذا اولكف اليسوعييف

سػػتمريت توبػػة بػػبل مسػػمكؾ  تحػػذير (ٛٔ) وفػػي مع ػػـ. تػػداف ولسػػوؼ األشػػرار طريػػؽ فػػي فأنػػت اهلل عمػػى ال  ػػوـ فػػى وا 

 ضػػربة تعنػػي ففةصػػ =بحػػفقة يقػػودؾ لعلػػو شػػديدة= ضػػربة سيضػػربه فػػاهلل األشػػرار طريػػؽ فػػي إسػػتمر لػػو بأنػػه أليػػوب

 أو ينفعػؾ، لػف مػاؿ مػف لػؾ كػاف م مػا =تفنػؾ ال الفديػة نثػرة اهلل= يػدي مػف شػئ يفديؾ ولف أحد، ينفعؾ ولف شديدة.

 تًػتاؽ ال تن ػي. التػي اػي التوبػة سػوي شػئ ال . اهلل. غضػب مف يفديه قد الـأ مف له كاف ما أف أيوب يتصور ربما

 يػػةاكن  المػػوت عػػف تكمػػـ طالمػػا وأيػػوب بالميػػؿ. انػػا عنػػه معبػػر مػػوتوال ليخمصػػؾ، المػػوت إلػػي التشػػتاؽ =الليػػؿ إلػػي

تَاُؽ ِإَلى اللَّْيِؿ  اهلل. كرسي أماـ المثوؿ تتع ؿ فبل دينونة، ف ناؾ مشكمته يحؿ لف الموت أف ينبه وألي و المه.أل ًْ اَل َت
ػػُعوًبا ِمػػْف َمَواِضػػِعِيـْ  ًُ  َُ الفنػػاء ، فكػػـ مػػف شػػعوب أغضػػبت اهلل  بالميػػؿ انػػا أنػػه المػػوت أو = المفصػػود الَّػػِذي َيْرَفػػ

 فأفنااا وما عادت مو ودة.
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 اهلل مػػع الشػػ ار أى اإلثػػـ طريػػؽ يختػػار أف مػػف أيػػوب يحػػذر ألي ػػو وانػػا أيػػوب. الـأ بػػه المفصػػود =الػػذؿ (ٕٔ) وفػػي

 ااػػذ وفػػي . . اهلل. مػػع والشػػ ار اإلثػػـ إختػػرت أي = ىػػذا إ تػػرت ألنػػؾ إ ػػذر اهلل. لتأديػػب الخضػػوع عػػف نفسػػه وتبريػػر
 اهلل يػػدي بػػيف وخضػػوعه إحتمالػػه، عػػدـ عمػػي أيػػوب يؤنػػب انػػا ألي ػػو بصػػبر. األلػػـ إحتمػػاؿ أي =الػػذؿ علػػي . ابلكػػؾ

  بتواضع.
 

َمْف َفَرَض َعَلْيِو َطِريَقُو، َأْو َمْف َيُقوُؿ ُٖٕىَوَذا اهلُل َيَتَعاَلى ِبُقْدَرِتِو. َمْف ِمْثُلُو ُمَعلًّْما؟ »ٕٕ "-(:ٖٖ-ٕٕ) األيات
ًَرِّا؟  َلُو: َقدْ  ـَ َعَمَلُو الَِّذي ُيَغنّْي ِبِو النَّاُس. َٕٗفَعْلَت  ُاْذُنْر َأْف ُتَعظّْ

ُنؿُّ ِإْنَساٍف ُيْبِحُر ِبِو. النَّاُس َيْنُظُروَنُو ِمْف ٕ٘
ُىَوَذا اهلُل َعِظيـٌ َواَل َنْعِرُفُو َوَعَدُد ِسِنيِو اَل ُيْفَ ُص. َٕٙبِعيٍد. 

اْلَماِء. َتُسحُّ َمَطرًا ِمْف َضَباِبَيا أَلنَُّو َيْجُذُب ِقَطاَر ٕٚ
ًَؽّْ اْلَغْيـِ َأْو َقِحيِؼ ِمَظلَِّتِو؟ ٜٕالَِّذي َتْيِطُلُو السُُّ ُب َوَتْقُطُرُه َعَلى ُأَناٍس َنِثيِريَف. ٕٛ ُىَوَذا َٖٓفَيْؿ ُيَعلُّْؿ َأَ ٌد َعْف 

َـّ َيَتَغطَّى ِبُأُحوِؿ الْ  . َبَسَط ُنوَرُه َعَلى َنْفِسِو، ُث ْـّ ًُُّعوَب، َوَيْرِزُؽ اْلُقوَت ِبَنْثَرٍة. َٖٔي ُيَغطّْي َنفَّْيِو ٕٖأَلنَُّو ِبيِذِه َيِديُف ال
 . َي َأْيًضا ِبُحُعوِدِه.ِٖٖبالنُّوِر، َوَيْأُمُرُه َعَلى اْلَعُدوّْ ًِ   اُيْ ِبُر ِبِو َرْعُده، اْلَمَوا

 يشػ د صػورة أليػوب يرسػـ أف يحػاوؿ ألي و الضعفاء. فنح ن ادله وعظمته قدرته كؿ مع ف ؿ اهلل. لعظمة ش ادة اي

  .تعالي تهيئلمش بفرح بالخضوع ليفنعه اهلل ةعظم عف في ا
 مثلػػو مػػف شػػخص= كػػؿ لتعمػػيـ وأنسػػب ا الطػػرؽ أحسػػف ويعػػرؼ النػػاس و ميػػع األشػػياء  ميػػع يعػػرؼ اػػو =مثلػػو مػػف

 يعمػػـ وحػػد  واهلل ليرتػػدع، يؤدبػػه مػػف اؾوانػػ إلي ػػا، إحتيػػاج فػػي ي ػػد  ألنػػه بمراحمػػه عميػػه يفػػيض مػػف ف نػػاؾ =معلمػػاً 

 اهلل وتعمػيـ خالصػة. محبػة البشػر ويحػب وتعميـ ومعرفة نور كؿ مصدر وحد  واو شخص كؿ يناسب الذي األسموب

 اهلل عمػػي يممػػي أف مػػف إنسػػاف كػػؿ فميخػػؼ البلن ائيػػة اهلل إمكانيػػات وأمػػاـ ، (ٚ 4 ٕٓ)إر والفمػػب لمعفػػؿ باإلقنػػاع يكػػوف

 أف المفصػود =النػاس بػو يغنػي الػذي عملػو تعظػـ أف أذنػر (ٕ٘ ، ٕٗ) وفػي .بقدرتػو تعػاليي فيو التصػرؼ طريفة

 أعيننػا. أمػاـ ظػاارة أعمالػه وكػؿ لمبشػر، ومحبػة صػبلح وكم ػا ع يبػة ومفػدرة حكمػة وكم ػا وع يبػة عظيمة اهلل خمفة

  .4ٜٖٔ مز + 4ٕٔٓ رو واألرض السماء خمفة في ظااراً  اهلل إصبع نعايف بس ولة أننا ن د نظرنا وأينما
  .بو يغني عممه= عمي يسبحه اهلل بعمؿ يشعر مف وكؿ

 اهلل أعمػػاؿ ونبلحػػظ كػػامبلً  إدراكػػاً  ندركػػه أف عػػف بعيػػد ولكنػػه أعمالػػه مػػف اهلل نػػدرؾ نحػػف =بعيػػد مػػف ينظرونػػو النػػاس

 فمػف نفسػه، اهلل درؾنػ أف نسػتطيع ال ولكننػا اهلل، عمػؿ يبصػر إنسػاف وكػؿ الفداء، ثـ بخميفته يةاوالعن الخمؽ العظيمة،

 . بعيد مف ننظر كأننا ندركه أعماله
 ولكػف كػائف اػو أنػه نعػرؼ نحػف الخميفة، كؿ يكفي بؿ بنفسه ومكتفي عظيـ ن ائي، وال مفحوص غير اهلل (ٕٙ) وفي

 كػؿ عمػي نسػأله أف المسػتحيؿ فمػف لػذلؾ بالتمػاـ. نعرفػه أف يمكننػا وال  زئيػاً  عنػه نعػرؼ اػو، وكيػؼ اػو مػا نعرؼ ال

 يف ص ال سنيو عدد أبدي= أزلي إله أماـ فنحف أعماله. في خطأ له ننسب أف الخطأ ومف له، رؼتص
 مػف نظػر لػو يػرا  سػوؼ ما له يشرح وانا السماء. إلي ينظر أف 4ٖ٘٘ في أيوب مف طمب ألي و -(4ٕٛ ، ٕٚ) وفي

 بخػػػار إلػػػي المػػػاء تحويػػػؿ أمػػػر يف مػػػوا لػػػـ والفػػػدماء قطػػػرات. أي قطػػػار =المػػػاء قطػػػار يجػػػذب فػػػاهلل اهلل. تم ػػػد أعمػػػاؿ

 األن ػػار ميػػا  كػؿ إليػػه تعػػود بػاألرض( المحػػيط األوقيػػانوس)البحر أف ظنػوا بػػؿ ، السػػحب وصػنعه ال ػػو إلػػي وصػعود 
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 تصػب واألن ػار ، األن ػار فػي فتت مػع األرض عمػي مطػراً  ت طػؿ ثـ لمسحاب، تعود األرض تحت وبسواقي واألمطار

 التر ػوـ فػي األمػر شػرح واكػذا  را. وامـ السواقي طريؽ عف السحاب إلي نهوم لؤلوقيانوس البحار ومف البحار، في

 المطػر نثيػريف أنػاس علػي وتقطره والبلتيف. اليوناف شعراء صورو  واكذا 4ٔٚ  ا في سميماف ذكر  واكذا العبراني،

 ولكػػؿ (4٘٘ٗ الخيرات)مػػت كػػؿ مصػػدر فػػاهلل األنػػوار، أبػػي عنػػد مػػف فػػوؽ مػػف تنػػزؿ التػػي الصػػالحة، اهلل عطيػػة اػػو

 كفطػػرات ينػػزؿ حػػيف فػػالمطر السػػماء. كػػوي يفػػت  اهلل أف 4ٚٔٔ تػػؾ فػػي قيػػؿ مػػا عكػػس تفطػػر  قولػػه أف والحػػظ النػػاس.

 إعػبلف اػو تفطػر ففولػه األرض. تػدمر ف ػي السماء كوي إنفتحت لو أما  يدًا، توزيعاً  يتوزع ف و لمبشر فائدة له يكوف

 أف أحػد يسػتطيع اػؿ (ٜٕ) وفػي اذا؟ كؿ يحدث كيؼ أيوب يا ف ـت اؿ ألي و وسؤاؿ البشر. نحو مف اهلل مراحـ عف

، كػؿ نرا  ما تفسير نستطع لـ ف ذا كمظمة. أو األرض فوؽ كستارة السحاب إنتشار يفسر  بتفسػير اهلل نطالػب ف ػؿ يػـو

  .شئ لكؿ تبرير بتفديـ نطالبه واؿ ت اانا، تصرؼ كؿ
  البرؽ. بواسطة =الغيـ ًؽ

  والرعد. لمبرؽ تبرير أيوب عند ف ؿ يفصؼ. يفح الرعد صوت =مظلتو قحيؼ
 مسػتتر واػو نػرا ، أف نفػدر ال ع يػب ونور  منير اهلل =اليـ بأحوؿ يتغطي ثـ نفسو علي نور بسط ىوذا (ٖٓ) وفي

 أحػوؿ البحػر= مػف لمسػماء الصػاعد المػاء مػف تكػوف الذي بالسحاب يستتر واو وضياؤ . إشراقه يفتمنا ال حتي عمينا

 تحػرؽ فػبل الشػمس نػور ياطػي الػذي السػحاب صػورة يرسػـ انػا التصػوير البحػر. أي الػيـ مف أصمه الذي الماء =اليـ

 لػػذلؾ تمامػػاً  صػػحي  واػػذا البشػػر. يمػػوت ال حتػػي اهلل نػػور يح ػػب اػػذا مثػػؿ شػػيئاً  أف يتصػػور وألي ػػو البشػػر. حرارت ػػا

 الاوته م د نفس ل سد  ارص أى اآلب يميف عف  مس  صعود  في ألنه صعود ، في المسي  السيد سحابة ح بت

 . 4ٔٙٔ رؤ قوت ا في تضئ واي كالشمس يممع و  ه وصار ، (٘ 4 ٚٔ)يو اآلب الاوت م د نفس واو
 

 فتأتي  داً  األمطار تزداد وبأف السماء، كوي يفت  بأف الشعوب يعاقب اهلل =الًعوب يديف بيذه ألنو (ٖٔ) وفي

 يرزؽ قطرات= ايئة عمي المطر بنزوؿ سم  لو واو وال وع ال فاؼ فيحدث المطر يمنع أو الكاسحة. الفيضانات

 بحيث اهلل لنا يعطي ا أف ولمرياح األن ار لميا  الكنيسة تصمى ول ذا الكؿ. ضابط ف و يد  في والمطر بكثرة. الفوت

 عيمتن ففد . ..ا األرض و ه فرح كنعمتؾ نمقدارىا اإصعداا الكنيسة فتفوؿ ، لم بلؾ وليس لمخير مصدرا تكوف
 يارؽ أف لدر ة  عظيـ فيضاف فى األن ار ميا  ترتفع وقد ، العطش مف والنبات والحيواف اإلنساف في مؾ المطر

 . األواشى فى كمفداراا كممة معنى واذا . الرياح مع واكذا . والنبات والحيواف البشر
 ب ا يضرب كس اـ يديه في النور = لبروؽبا أمسؾ اهلل كأف = َوَيْأُمُرُه َعَلى اْلَعُدوّْ  بالنور نفيو يغطي (ٕٖ) وفي

 لممطر مفدمة الرعد صوت أف تف ـ المواشي حتي =رعده بو ي بر (ٖٖ) وفي الناس. تفتؿ فالصواعؽ أعداؤ .

 إذا تف ـ المواشي وحتي المطيرة، العاصفة بحدوث ينبئ الرعد صوت =بحعوده أيضاً  المواًي مم أ. عف فتبحث

 اهلل. لاضب إشارة الرعد صوت يكوف الحالة اذ  وفي مرعبة. مطيرة عاصفة ف ناؾ مخيفاً  عالياً  الرعد صوت كاف

 مثؿ اإلنذارات تف ـ الحيوانات أف يخ ؿ ومما . صوته مف حفيفة يرتعبوف مف واناؾ ، مرعب الرعد فصوت وحفا
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 )لو ةقادم ضربات اناؾ أف يف ـ وال اهلل غضب صوت يسمع اإلنساف بينما عاصفة، اناؾ أف وتف ـ الرعد

٘ٗ4ٕٔ-٘ٚ.) 
  يتساقط بدأ والمطر الحدوث فى بدأت والرعد والبرؽ تتكوف بدأت قد السحب كانت األخيرة ألي و آيات فى وغالبا

.الخالؽ اهلل قدرة فى ويتأمؿ يحدث ما يشااد ألي و وكاف
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 عودة للجدوؿ اإلح اح السابَ والثبلثيف

 
 الػػذى الخػػالؽ اهلل عظمػػة تأمػػؿ فػػى ألي ػػو وبػػدأ .المطػػر نػػزوؿو  السػػحاب تكػػوف بدايػػة السػػابؽ اإلصػػحاح ن ايػػة فػػى رأينػػا

 ممػا مرعبػا صػار الرعػد وصػوت إزداد والبػرؽ إشػتد السػحاب أف نف ػـ اإلصػحاح اػذا بدايػة ومع .اذا كؿ يدا  صنعت

 فػي اهلل يػد فيػري لمطبيعػة. خمفػه فى الخالؽ عظمة فى تأممه فى إستمر ألي و كفول السامعيف. قموب فى الخوؼ بعث

  يرا . ما لكؿ تفسيراً  ي د أف أيوب يوتحد   (.ٖٔ-ٙ) والري  والمطر الثمج وفي (٘-ٔ) والبرؽ الرعد
 

َرْعَد َحْوِتِو َوالزَّْمَزَمَة اْلَ اِرَجَة  اْسَمُعوا َسَماًعإَفِليَذا اْضَطَرَب َقْلِبي َوَ َفَؽ ِمْف َمْوِضِعِو. »ٔ "-(:٘-ٔ) األيات
َبْعُد ُيَزْمِجُر َحْوٌت، ُيْرِعُد ِبَحْوِت َجبَلِلِو، َٗتْ َت ُنؿّْ السََّماَواِت ُيْطِلُقَيا، َنَذا ُنوُرُه ِإَلى َأْنَناِؼ اأَلْرِض. ِٖمْف ِفيِو. 

ََ َحْوُتُو.  ُرَىا ِإْذ ُسِم ـَ اَل ُنْدِرُنَيا. َاهلُل ُيْرِعُد ِبحَ َ٘واَل ُيَؤ ّْ َُ َعَظاِئ   "ْوِتِو َعَجًبا. َيْحَن
 قادمػة. مطيػرة عاصػفة اناؾ أف وتف ـ الرعد صوت مف تخاؼ الماشية حتي أف بفوله السابؽ اإلصحاح أن ي ألي و 

 ال فػاهلل اهلل. عمػي أقوالػه فػي أيػوب تعػديات بسػبب آت اهلل غضب أف شعر او فربما =قلبي إضطرب فليذا يفوؿ وانا
 وم د . لفدرته وعبلمة هلل، شااداف اما الناس يرعبوف الذيف والرعد فالبرؽ الطبيعة خبلؿ ومف شااد. ببل نفسه يبفي

 ويرعػػب يخيػػؼ أف قػػادر  بػػار لػػهإ وأنػػه ل بروتػػه يشػػ داف والرعػػد فػػالبرؽ اهلل لصػػبلح يشػػ داف والػػزرع المطػػر أف فكمػػا

 يفعمه أف يمكف لما بسيط نموذج واذا بصواعفه، يفتؿ الذي البرؽ ومف الرعد صوت مف يخاؼ ال الذي )ومف  ءأعدا

 تحػت يحتمػي كػاف كػالي وال الرومػاني اإلمبرطػور أف ويفػاؿ مرعبػة، العبلمػات اػذ  ل ػـ واألشػرار الخاطئ، بالعالـ اهلل

  .يرتدعوف ربما األشرار يرعب أف دائماً  قادر واهلل الرعد( سمع إذا ركف أي في أو السرير
 ألي و فأشار والرعود، البروؽ وبدأت ع يبة بصورة ت مع قد السحاب كاف الرعد عف أقواله ألي و بدأ يفح غالباً  ولكف

 بػدأت قػد كانػت رعديػة لعاصػفة األيػات اػذ  فػي يشػير كػاف وغالبػاً  اهلل، عظمػة عمػي كػدليؿ ويرونػه ال ميع يسمعه لما

 ألنػػه قمبػػه إضػػطرب وألي ػػو (4ٖٛٔ) العاصػػفة مػػف اهلل تكمػػـ اإلصػػحاح اػػذا فػػي كبلمػػه ألي ػػو أن ػػي أف بعػػد ألنػػه فعػػبًل،

 غالباً  ولكف قمبه إضطرب الرعد صوت مف وربما اهلل. صوت باألولي فكـ  ، اكذا مخيفاً  الرعد صوت كاف إف تصور

 صػوت ولكػف فعبًل. دقائؽ بعد تكمـ فاهلل تماماً  صحي  واذا المكاف، عمي تسيطر غريبة قوة بأف يشعر بدأ قد كاف او

 حػيف اهلل ولكػف إيميػا، مع ثـ سيناء  بؿ عمي حدث كما اهلل كبلـ تسبؽ مفدمة عبلمات م رد ففط او البروؽو  الرعود

 ليكونػػوا السػػامعيف قمػػوب فػي والرابػػة الخشػػية يمفيػػاف لم يئػه، مفدمػػة والرعػػود والبػػروؽ اػادئ، صػػوت فػػي يػػتكمـ يػتكمـ،

 فيرتعػب، بروقػه يػري ، ويتػوب فيػؤمف أعمالػه فػي ةالصػالح اهلل يػد يػري ال فمػف وعمومػاً  اهلل. صػوت لسػماع مستعديف

  فيرتعد. الرعد صوت يسمع داخمه الخفيض اهلل صوت يسمع ال ومف
 . البرؽ =نوره نذا .4ٕٜٖ مز اهلل صوت يسم  يُ  الرعد =فيو مف ال ارجة والزمزمة

 أبطأ فالصوت الرعد. صوت يزم ر البرؽ بعد أنه تف ـ اذ  =حوت يزمجر بعد وأقاصي ا. أطراف ا =األرض أنناؼ 

 يزم ػر بعػد قولػه مػف يف ػـ وقػد فأمطػار. فرعػد برؽ الطبيعي التسمسؿ او واذا األمطار أي =يؤ رىا وال الضوء. مف
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 كػؿ نػدرؾ ال أننػا أي =نػدرنيا ال (٘) فػي وقولػه سػيتكمـ. نفسػه فاهلل والبروؽ الرعود مف العبلمات اذ  بعد أنه صوت

  في ا. اهلل حكمة كؿ وال حولنا، مف الطبيعة أسرار
 

ـُ َعَلى َيِد ٚأَلنَُّو َيُقوُؿ ِللثَّْلِج: اْسُقْط َعَلى اأَلْرِض. َنَذا ِلَواِبِؿ اْلَمَطِر، َواِبِؿ َأْمَطاِر ِعزِّْه. ٙ "-(:ٛ-ٙ) األيات َيْ ِت
 ، ـْ ـَ ُنؿُّ النَّاِس َ اِلَقُي ُنؿّْ ِإْنَساٍف، ِلَيْعَل
  "َي، َوَتْسَتِقرُّ ِفي َأْوِجَرِتَيا. َفَتْدُ ُؿ اْلَ َيَواَناُت اْلَمآوِ ٛ

 الػثمج. رأوا إذا ينداشػوف واػؤالء سػاخنة، منػاطؽ يسػكنوف الػذيف العػرب مف المو وديف وكؿ ألي و =للثلج يقوؿ ألنو 

 الشديد. المطر =الوابؿ اهلل. يد كمه اذا وراء مف ويروف ثم ًا، تمطر ذلؾ وبعد ماءً  تمطر السماء أف كيؼ وينداشوف

 فػي يحتمػي بػؿ عممػه، إلػي اإلنسػاف يػذاب ال الوابػؿ مػف الازيػرة الميا  أو الثموج تساقط مع =إنساف نؿ يد علي ي تـ

 والػػثمج( )الوابػػؿ الطبيعػػة فػػي أعمالػػه بواسػػطة يػػد  عمػػي خػػتـ اهلل كػػأف ف ػػذا ، لمعمػػؿ يػػد  تمتػػد ال اإلنسػػاف فكػػوف منزلػػه،

 فػي واضػحاف وختمػه اهلل بصػمة .ال ػو لػه ي يػئ يعمػؿ اإلنسػاف أف يريػد حػيف فػاهلل بيػد ، ليس رزقه أف اإلنساف فيتعمـ

  أو رت ا. في وتختبئ ت رب عممه في اإلنساف يستخدم ا التي الحيوانات حتي بؿ اإلنساف. رزؽ
 

ًََّماِؿ اْلَبَرُد. ٜ "-(:ٖٔ-ٜ) األيات ْلَجْمُد، َوَتَتَضيَُّؽ ِمْف َنَسَمِة اهلِل ُيْجَعُؿ آِٔمَف اْلَجُنوِب تَْأِتي اأَلْعَحاُر، َوِمَف ال
. ُيَبدُّْد َسَ اَب ُنورِِه. ِٔٔسَعُة اْلِمَياِه.  ـَ َأْيًضا ِبِريٍّ َيْطَرُح اْلَغْي

َرٌة ُمَتَقلَّْبٌة ِبِإَداَرِتِو، ِلَتْفَعَؿ ُنؿَّ َما َيْأُمُر ِبِو ٕٔ َفِيَي ُمَدوَّ
  "يِب َأْو أَلْرِضِو َأْو ِللرَّْ َمِة ُيْرِسُلَيا.َسَواٌء َناَف ِللتَّْأدِ َٖٔعَلى َوْجِو اأَلْرِض اْلَمْسُنوَنِة، 

 الشمالية الرياح مصدر الشماؿ =الًماؿ ومف الساخنة الرياح مصدر =ال نوباألعحار تأتي الجنوب مف (ٜ) في 

 اػي أو والبحيػرات األن ػار ت مػد التػي البػاردة الشػمالية الريػاح إمػا اػي اهلل نسػمة الجمػد يجعػؿ اهلل نسػمة مف الباردة.

 لصػوت بػه يشػير الرعػد أف فكمػا ألي و فكر مع متمشى األوؿ والتفسير الماء. ت مد شاءت إذا التي قدرته لكممة إشارة

 الَبػْردْ  م ػئ مػع أي الميػا ا سػطوح اتتخثػر اليسػوعية فػي =الميػاه سػعة وتتضيؽ اهلل. نسمة أن ا إلي ا يشير فالري  اهلل

 اإلن ميزيػػة التر مػػة وفػػي المػػبف. وسػػط ال ػػبف يتخثػػر كمػػا الميػػا ، وسػػط ة امػػد ثم يػػة أشػػكاؿ يأخػػذ السػػائؿ المػػاء يبػػدأ

 تتوقػػؼ وتفػيض بحريػة تتحػرؾ كانػػت التػي الواسػعة البحيػرات أو األن ػار أف بمعنػػي تت مػدا الواسػعة العريضػة اوالميػاة

  وحركت ا. سيراا عف
 يشػػحف فػػاهلل اإلن ميزيػػة. فػػي ر مػػةالت ونفػػس بالنػػديا السػػحاب يشػػحف إنػػه اثػػـ اليسػػوعية فػػي =الغػػيـ يطػػرح بػػرىٍ  أيضػػا

 ف منااػػا إذا بنػػور ا الامػػاـ ايشػػؽ اليسػػوعية فػػي =نػػوره سػػ اب يبػػدد يروي ػػا. لػػؤلرض السػػحاب ليعيػػد  بالنػػدي السػػحاب

 اإلن ميزيػة، مػع العربيػة تر متنػا تتفػؽ اػذا وفػي المنيػرةا السحب ايشتت اإلن ميزية وفي البرؽ، عف الكبلـ يكوف اكذا

 آية في أنه ونبلحظ] يمطر. أف دوف ينفشع النوع واذا مطرًا، يحمؿ ال منير خفيؼ سحاب اناؾ أف المعني، ويصب 

 واػذا المنيػر الخفيػؼ والسػحاب مظمػـ، كثيػؼ سػحاب واػو بػالمطر المشػبع السػحاب السػحاب، مػف نػوعيف ن د (ٔٔ)

 ممطر[ غير
 يظػؿ واػو ليروي ػا األرض عمػي يمطػر دأبػ ثػـ مطػراً  اهلل شػحنه الػذي الممطػر لمسحاب تشير =الغيـ يطرح برىٍ  واآلية

 بػه. أرضػه يروي ما لئلنساف لتعطي وذلؾ تتعب حتي تفطر تظؿ أن ا يطرح كممة فأصؿ فيه، قطرة آخر حتي يمطر
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 م ػػرد أو أرضػه، يػروي لئلنسػػاف مفيػد سػحاب يكػػوف ف مػا السػحاب، نػوع يحػػدد أف اهلل يػد فػي أف كمػػه اػذا مػف والمعنػي

  بالمطر. اإلنساف زؽير  أف دوف ينفشع منير سحاب
 أحيانػػػػاً  يرسػػػم ا واػػػػو يشػػػاء كمػػػا آلخػػػػر مكػػػاف مػػػػف وينفم ػػػا يػػػدوراا اهلل بيػػػػد اػػػي السػػػػحب أي =متقلبػػػة مػػػػدورة فيػػػي

 وألرضػ قولػه فػي أف -لمرحمػة4 وقولػه ألرضػه قولػه بػيف والفرؽ لمرزؽ. =للر مة أو .()لري ا ألرضو أو (ٖٔ)للتأديب
 يشػػير للر مػػة قولػػه وفػػي مػػدمر. كسػػيؿ ولػػيس وكفطػػرات ،اإلنسػػاف تعػػود مػػا حسػػب مواعيػػد  فػػي المطػػر لسػػفوط يشػػير

 وقاتمة مدمرة وفيضانات غزيرة بأمطار يكوف قد أيضا التأديبو .للتأديب بفطعه أمر قد اهلل كاف أف بعد المطر لعودة

. 
 البحػار مػف )البخػر الميػا  دورة أف ونبلحظ  كمفدارااا. عداااإص قائمة والرياح الميا  أواشى فى الكنيسة تصمى ولذلؾ

 وأشػػار ألي ػػو وسػػبؽ األرض زراعػػة لتكفػػى بالضػػبط محسػػوبة األرض( لػػرى المطػػر ابػػوط ثػػـ التكػػاثؼ ثػػـ والمحيطػػات

 (.ٖٔ ، ٕٛ - ٕٚ 4 ٖٙ) فى ل ذا
 

َأتُْدِرُؾ اْنِتَباَه اهلِل ِإَلْيَيا، َأْو َ٘ٔعَجاِئِب اهلِل. ُاْنُحْت ِإَلى ىَذا َيا َأيُّوُب، َوِقْؼ َوتََأمَّْؿ بِ »ٗٔ "-(:ٕٓ-ٗٔ) األيات
َنْيَؼ َتْسُ ُف ِثَياُبَؾ ِإَذا َسَنَنِت َٚٔأُتْدِرُؾ ُمواَزَنَة السََّ اِب، ُمْعِجزَاِت اْلَناِمِؿ اْلَمَعاِرِؼ؟ ِٙٔإَضاَءَة ُنوِر َسَ اِبِو؟ 

َعلّْْمَنا َما َنُقوُؿ َلُو. ِإنََّنا اَل َٜٔمَعُو اْلَجَلَد اْلُمَمنََّف َناْلِمْرآِة اْلَمْسُبوَنِة؟ َىْؿ َحفَّْ َت ٛٔاأَلْرُض ِمْف ِريِح اْلَجُنوِب؟ 
ـَ ِبَسَبِب الظُّْلَمِة!  ُنْ ِسُف اْلَنبَل

ََ؟ ٕٓ   اَىْؿ ُيَقصُّ َعَلْيِو َنبَلِمي ِإَذا َتَنلَّْمُت؟ َىْؿ َيْنِطُؽ اإِلْنَساُف ِلَنْي َيْبَتِل
 يضػع وانػا ويخضع. هلل فيسمـ و  مه ضعفه أيوب ليعمـ الع يبة، اهلل بأعماؿ أيوب يذكر أف خطته في  وألي زاؿ ما 

 يتوقػػػع وال عمي ػػػا، يسػػػيطر أف وال يف م ػػػا، أف أيػػػوب يسػػػتطيع ال التػػػي الطبيعػػػة فػػػي األمػػػور بعػػػض أيػػػوب أمػػػاـ ألي ػػػو

 فػي يػدعونا المفػدس والكتػاب اهلل. أعمػاؿ في لمتأمؿ فرصة نفسؾ إعط =وتأمؿ قؼ (ٗٔ) ففي ل ا. بالنسبة المستفبؿ

 طمػػب فسػميماف لخميفتػه. ورعايتػػه وعنايتػه اهلل عظمػة لنػري خميفتػػه فػي اهلل عمػؿ ونتأمػؿ نفػػؼ أف إلػي عديػدة مناسػبات

 . ااذ كؿ خمؽ مف يتعرفواو  لمسموات ينظروا أف طمب وأشعياء الحفؿ لزنابؽ أنظروا قاؿ والمسي  النمؿ دراسة
 

 أو عنايتػه. بأعمػاؿ مضػبوطة اػي وكيػؼ أموراػا اهلل يصػرؼ كيػؼ تف ػـ اػؿ أي =إلييا اهلل إنتباه أتدرؾ (٘ٔ) وفػي

ػػ اهلل (4ٕٙٛ )را ػػع =السػ اب موازنػػة أتػػدرؾ (ٙٔ) وفػي قػػزح. قػػوس أو البػرؽ يكػػوف قػد =سػػ ابو نػػور إضػاءة  رُيص 
 وقػد يتمػزؽ. ال اػذا ومػع حريػرال مػف رقيػؽ كنسػيج السحاب أف بمعني انا والتصوير سحبه، في الازيرة األمطار ميا 

 وكيؼ األرضية، ال اذبية بفعؿ يسفط وال ومتزناً  بميااه معمفاً  السماء وسط السحاب يفؼ كيؼ السحاب موازنة تعني

 ال نػوب ريػاح مػف ثيابؾ تسخف كيؼ =ثيابؾ تس ف نيؼ (ٚٔ) وفي واحدة. مرة تندفع وال كفطرات منه الميا  تن مر

 (ٛٔ) وفػي التػوالي. عمػي الحػرارة در ػات تايػر تفسػر كيػؼ أي بأمطار . الشتاء موسـ ت اءإن بعد تندفع التي الساخنة
 انػا والتشػبيه وتشكيمه. بص ر  أي سباكة، صنعة المصفوؿ النحاس مف تصنع قديماً  المرايا كانت =المسبونة المرآة

 مػػرآة ولكػػف و وانػػا في ػػا نػػري ةوالمػػرآ  مػػااًل. المسػػبوكة ةآكػػالمر  فكانػػت وصػػنع ا السػػماء أسػػس حػػيف اهلل مػػع كنػػت اػػؿ

 السػػماء منظػػر أي الصػػافي ال مػػد أف ونبلحػػظ سػػاكنيه. وم ػػد العمػػوي العػػالـ ولمعػػاف وعظمػػة نفػػاء في ػػا نػػري السػػماء
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 . الن ػوـ ترصػع ا المعػة األرض أطػراؼ عمػي راكػزة عظيمػة قبػة كمنظػر يكػوف سػحاب انػاؾ يكػوف ال حيف بن وم ا
 تساعدني ف ؿ أف ـ وال عا ز أنا يفوؿ انا وألي و اهلل، بأمور معرفت ـ وقمة الناس عفوؿ ظممة اي الظممة (ٜٔ) وفي

 لػػه وتنسػػب ظممػػاً  لػػه وتنسػػب اهلل ت ػػادؿ أف كفػػؤاً  نفسػػؾ و ػػدت قػػد كنػػت إف بمعنػػي سػػخرية، فػػي اػػذا يفػػوؿ أيػػوب، يػػا

 أنفسػنا نحسػب نحػف ؿف ػ وبخ ؿ شديد بتواضع نتكمـ أف ينباي اهلل عف نتكمـ فحينما ولذلؾ نفوؿ. ماذا فعممنا أخطاء

  عنه. نتكمـ أو اهلل نصؼ أف مف أ  ؿ نحف شيئًا. عارفيف
 = ن ػد انػا ألي ػو خائفػا مػف أف يفػاؿ هلل أف ألي ػو قػد تكمػـ عنػؾ . َىْؿ ُيَقصُّ َعَلْيػِو َنبَلِمػي ِإَذا َتَنلَّْمػتُ  (ٕٓ) وفػي

   مػػه بسػػبب اهلل فيبتمعػػه أخطػػأ قػػد فيكػػو  أف خػػائؼ اهلل، عػػف بػػه تكمػػـ ممػػا خػػائؼ أنػػه يفػػوؿ حفيفػػي تواضػػع فػػي ألي ػػو

 ب ػا عال  ػا التػي الطريفػة مػف خ ػؿ أو خػائؼ لكنػه اهلل، بػر واي يناقش ا التي الفضية مف خائفاً  ليس واو وأخطاؤ .

 وغػرور بكبريػاء اهلل عػف أحػد تكمػـ إذا =يبتلػَ لني اإلنساف ينطؽ ىؿ اهلل. عف يدافع أف مف أحفر أنه نفسه يري ف و

 ، اهلل عظمػة أمػاـ نفسػه ي ػد فلػ أى اهلل عظمػة مػف َْ َلػتَ بْ يُ  سػوؼ حسػناً  تكمػـ لػو حتػي بػؿ يفنيػه. أي اهلل غضب يبتمعه
 أراد ب ػذا وربمػا عنػه. معرفته وغموض اهلل  بلؿ ن ائية وال م دو  عظمة او محيط فى تذوب كنفطة اإلنساف سيكوف

  .ٗ ،4ٕٖٖ + 4ٖٖٔ اهلل أماـ دعوا  يبسط أف طمب إذ أيوب يوبل أف ألي و
 

يُح َفُتَنقّْيِو. ٕٔ "-(:ٕٗ-ٕٔ) األيات َـّ َتْعُبُر الرّْ ًََّماِؿ َٕٕواآلَف اَل ُيَرى النُّوُر اْلَباِىُر الَِّذي ُىَو ِفي اْلَجَلِد، ُث ِمَف ال
ـُ اْلُقوَِّة َواْلَ ؽّْ، وَ َٖٕيْأِتي َذَىٌب. ِعْنَد اهلِل َجبَلٌؿ ُمْرِىٌب.  . اَل ُيَجاِوُب. اْلَقِديُر اَل ُنْدِرُنُو. َعِظي ِلذِلَؾ َٕٗنِثيُر اْلِبرّْ

  "«.َفْلَتَ ْفُو النَّاُس. ُنؿَّ َ ِنيـِ اْلَقْلِب اَل ُيرَاِعي
 النػػور. ويظ ػػر السػػحب فتنفشػػع الػػري  ت ػػب الشػػمس، نػػور يح ػػب الػػذي السػػحاب فبعػػد معػػزي. حمػػو ر ػػاء (ٕٔ) فػػي 

 كمػا ولكػف اهلل، مػراحـ يػري فمػـ بػه حمػت التػي اتلمضػيف رمز الشمس نور تح ب التي فالسحب أليوب عزاء اذا وفي

 بعػد أليػوب اهلل إحسػانات عػودة عمػي دليػؿ الرياح اذ  في رأي فألي و الميا ، لت دأ ريحاً  فأ از 4ٛٔ تؾ نوحاً  اهلل ذكر

 اهلل. مراحـ في ا يري ال كاف فترة عميه مرت اف
 

 تطػػرد التػػي الػػري  ألف الشػػماؿ مػػف أنػػه وقيػػؿ الػػذابي، الشػػمس نػػور اػػو الػػذاب =ذىػػب يػػأتي الًػػماؿ مػػف (ٕٕ) وفػػي

 عمػػي تشػػرؽ وسػػوؼ قريبػػة اهلل مػػراحـ بػػأف إحسػػاس وانػػا .4ٕٖٕ٘ أـ ال مػػد، لتنفػػي وتػػأتي شػػمالية، ريػػ  اػػي السػػحاب

 عمػي تػأتي وأف البػد السػماء مػف تيػةاآل اهلل ف حسانات لمسماويات، يرمز الذاب أف ونبلحظ الشمس. تشرؽ كما أيوب

 . الايمة خمؼ مف الشمس تشرؽ كما التائبيف
 

 في أموراـ له فويسممو  هنيخافو  بؿ اهلل تصرفات عمي يحكموا ال أف البشر عمي ي ب =ندرنو ال القدير (ٖٕ) وفي

 . ذاؾ أو اذا فعمت لماذا اهلل نسأؿ أف ي ب ال أى ، تساؤالتنا ُي يب أف مضطر غير اهلل = بجاوِ يُ  ال واو خضوع،
 قاؿ كما ، اهلل يعممه ما كؿ يف موا أف يفدروف ال البشر ألف ، يخطئ ال الحكمة كمى أنه فى ب يماف نسمـ أف عمينا بؿ

 فيما يحكموا أف ل ـ وليس ، (ٚ 4 ٖٔ)يو بعدا فيما ستف ـ ولكنؾ ، أصنع أنا ما اآلف أنت تعمـ الست لبطرس الرب
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 نفسه، عيني في الحكيـ او القلب ب نيـ المفصود يراعي ال القلب  نيـ نؿ (ٕٗ) الناس فلت فو لذلؾ .يعممونه ال

 فاهلل والتواضع والم ابة الخشوع او هلل اإلقتراب فطريؽ اهلل، مف يفترب كيؼ يعرؼ ولف يخاؼ لف اذا المتكبر، أي

 الحكماء اؤالء إعتراض بسبب خططه ياير ولف المتكبريف ب عتراض ي تـ وال المتواضعيف صبلة يست يب

 يدركها. ال الفمب حكيـ وكؿ األناـ يرابه افمذلؾ اليسوعييف ةتر م في اآلية و اءت المتكبريف.
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 عودة للجدوؿ اإلح اح الثامف والثبلثوف

 
 أيػوب بػيف أوالً  كػاف انػا والنػزاع األخيػرة. الكممػة لػه وتكػوف المتنػازعيف أحػد ينتصر الم ادالت معظـ في  يتنلـ= اهلل

 لمػرب خادمػاً  ألي و وكاف أيوب. ف نسحب ألي و دخؿ أف إلي وحد ، أليوب الحمبة وتركوا األصدقاء وتنازؿ وأصدقائه،

 وكػاف شخصػيًا. اهلل بتػدخؿ إنت ػت المناقشػة ألف واػذا المسػي ، قبػؿ المعمػداف يوحنػا كػاف مػامثم ،أمامػه الطريػؽ ي يئ

، كػػؿ عينيػػؾ أمػػاـ ت ػػري التػػي الطبيعيػػة األمػػور مػػف . وكػػذا. كػػذا تعػػرؼ ال أنػػؾ أليػػوب اهلل كػػبلـ  أف ت ػػرؤ فكيػػؼ يػػـو

 واألبديػة األزليػة اهلل معرفػة عمػى مبنػى الفػرار اواػذ الحيػاة أحػداث فى قرارا يتخذ اهلل أف ولنعمـ ، أحكامه في اهلل تناقش

 لػه مػا أمػر فػى أحكامػه عمػى ونعتػرض نت اسػر بؿ ونحاسبه اهلل نناقش فكيؼ ، الناس سرائر يعرؼ الذى الوحيد واو

 الػزمف مػف لحظػة فػى نحػف و ػدنا وقد بعدنا أل ياؿ تمتد قد إستمرارية ول ا ، نولد أف قبؿ بدايات ل ا تكوف قد خمفيات

 نحػف فػأيف   . طبيعتػه اػى ف ػذ  محبته (ٕ   البلن ائية حكمته (ٔ او قرار إتخاذ فى اهلل يحرؾ وما .بعداا ختفىوسن

 في ػا، اهلل يػري أف إنسػاف كػؿ وعمػي إنسػاف، كػؿ يرااػا التػي الطبيعػة مف ألمثمة يم أ انا واهلل . اهلل لنناقش اذا كؿ مف

 النػاس يكمػـ المسػي  السػيد كػاف واكػذا ويرونػه. يف مونػه بمػا خػاطب ـف بػه، البشػر اهلل يكمػـ مفدس كتاب اناؾ يكف فمـ

 والبحػر كػاألرض روح بػبل التي المخموقات بذكر انا بدأ واهلل الل(. . . والصياد. )الزارع حيات ـ في يرونه مما بأمثاؿ

 ووبػػل الػػل. . . وحشػػي.ال والثػػور والفػػرا كػػالوعوؿ روح لػػه لمػػا إنتفػػؿ ثػػـ (ٖٛ-4ٖٛٔ) الفمكيػػة واأل ػػراـ والمطػػر والنػػور

 الفػدير يخاصػـ ااػؿ اهلل لػه ففػاؿ (.ٕٔ-4ٜٔٚ + ٚٔ-4ٔٙٙ) اهلل إلػي الظمػـ نسػب قػد كػاف ف نػه  سارته عمي أيوب

 أف اهلل له فأظ ر أنت. تتبرر لكي تستذنبني حكمي. تناقض لعمؾ أيضاً  وقاؿ (.4ٕٗٓ) ي اوبه اهلل المحاج أـ موبخه

  الخالؽ. مكاف في نفسه ي عؿ أف به يميؽ وال العالـ يدبر أف يفدر ال اإلنساف
كتشؼ انا، وردت التي األسئمة بعض إ ابات الحديث العمـ و د وربما  تحكػـ التػي الطبيعية الفوانيف بعض العمماء وا 

 الفػوانيف اػذ  وراء كػاف مػف ولكػف الػل. . . الفػوة. وقوانيف الذاتي والطرد ال اذبية قوانيف مثؿ والكواكب األ ساـ حركة

 لػذلؾ ، قدرتػه بكممػة األشػياء كؿ حامؿ أنه عنه قيؿ الذى وحد  اهلل تنفذ؟ أف ل ا يضمف الذي ومف وضع ا الذي فوم

 ، ب ػػا وي ػػتـ الطبيعػػة ويضػػبط يػػدبر الػػذي ف ػػو .(ٖ 4 ٔ)عػػب قدرتػػها بكممػػة األشػػياء كػػؿ واحامػػؿ الكػػؿ ضػػابط نسػػميه
 عمػي ويشػفؽ ي ػتـ بػاألولي وكػـ فكـ الحيوانات يطعـ أنه يظ ر كاف ف ذا . كالحيوانات والحية مثبل كالكواكب ال امدة

 ف ذا الصميب. في ظ رت كما محبته تظ ر لـ ثـ محبته، أعماؿ له وليظ ر يحبه ألنه خمفه واو يحبه، الذي اإلنساف

 إعتبراػا بػؿ اهلل أحكػاـ عمػي يحػتج الذي أليوب مو ه الكبلـ واذا وضرر . بأذيته يسم  فكيؼ اإلنساف يحب اهلل كاف

  ضد . مو  ة
 لػـ اهلل أف انػا ونبلحػظ باإلنساف. ي تـ فباألولي السماء وطيور الحفؿ بزنابؽ ي تـ اهلل كاف إف أنه المسي  شرح واكذا

 الثفػػة أيػػوب قمػب فػػي اهلل يضػع انػػا  ميمػة. طريفػػة معػه اهلل إسػػتخدـ لفػػد بػؿ ، الـاأل ب ػػذ  لػه سػػم  لمػاذا أليػػوب يشػرح

 ، الكػؿ كضػابط لخميفتػه وحفظػه لمحيوانػات، حتػي ومحبتػه وحكمته اهلل حكـ بعدالة ثفةال أيوب قمب في يضع اهلل فيه.
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 إمكانياتػػه أمػػاـ لو ػػه و  ػػاً  بػػأيوب أتػػي اػػو . البشػػر كػػؿ ل مػػؾ ضػػابط بػػبل مػػثبل ... الصػػواعؽ أو البحػػار تػػرؾ لػػو ف ػػو

  حمايته. طالباً  اهلل حضافأ في أيوب إرتمي في ا ووثؽ رآاا التي اهلل قوة وأماـ ع ز  وأماـ ع ز ، أليوب فظ ر
 بػػؿ لػػه يحػػدث لمػػا تفسػػيراً  يطمػػب ال أف عميػػه أيػػوب، إعتػػرض كمػػا اهلل أحكػػاـ عمػػي يعتػػرض إنسػػاف لكػػؿ بالنسػػبة واكػػذا

 محبػة عػف يفصػمني امػف الرسػوؿ بػولس مػع سػنفوؿ اهلل بمحبػة شػعرنا ولو بمحبته. والشعور باهلل واإليماف الثفة يطمب

  . (ٗٔ 4 ٘كوٕ) تحصر  المسي  محبة بأف أوالً  شعر بولس ألف وذلؾ .4ٖٛ٘ رو . . . أـ. ضيؽ أـ أشدة المسي 
 
  اَفَأَجاَب الرَّبُّ َأيُّوَب ِمَف اْلَعاِحَفة َوَقاَؿ: ٔ " -(:ٔ) أية

 لئلنسػاف، الػرب كػبلـ الثفيػؿ والسػحاب والنػار والػزالزؿ والبػروؽ الرعػود تسػبؽ عػادة =العاحفة مف أيوب الرب فأجاب

 مع سيناء في حدث ما واذا (ٔٔ ،ٕٔ 4ٜٔ مؿٔ + ٖٔ-4ٜٛ مز + ٛٔ-4ٜٔٙٔ )خر لمبشر الرب دم  ظ ور أو

 يتنػاقش أف طمب قد أيوب وكاف لمفمب. يصؿ خفيؼ منخفض بصوت يتكمـ الرب يتكمـ حيف ولكف إيميا مع ثـ موسي

 ليرعبػػه أوالً  المرعبػػة عاصػػفةال وكانػت ذلػػؾ، فػػي لػه يسػػت ب لػػـ اهلل ولكػف رعبػػها يباتنػػي وال عصػا  عنػػي اليرفػػع اهلل مػع

 إال اهلل صػػوت يسػػمع فمػػف اهلل، م ػػد أمػػاـ الخاشػػع موقػػؼ فػػي ليضػػعه ثػػـ  سػػارته، عمػػي أوالً  لتوبيخػػه وذلػػؾ ، فينسػػحؽ

 ويػدخؿ اهلل، مػف سيسػمعه الػذي الكػبلـ مػف يسػتفيد أف يمكنػه الموقؼ اذا ومف . (٘ٔ 4 ٚ٘)إش المنسحؽ المتواضع

 السامع يرعب أف يفصد واهلل يسمع. الذي مشاكؿ ؿْ وُتح   الشكوؾ تزوؿ حينئذ مبه،ق ليإ الخفيؼ المنخفض اهلل صوت

 المتواضػع اهلل مػع المتكبػر يتفابؿ فكيؼ ، اهلل وبيف بيننا حا زاً  تضع فالكبرياء وتعالي، كبرياء موقؼ في كاف إف أوالً 

 رميػاءإ مع فيصرخ أليوب اهلل كبلـ صؿو  تواضع أف وبعد .كبرياء موقؼ فى كاف اهلل مف أبر أنه شعر حيف فأيوب .

 روحػؾ بعمػؿ فػأتوب يػارب تػوبنى . ت.أأخطػ قػائبلً  صػرخ أيػوب إقتنػع وحػيف ..(ٚ 4 ٕٓ)إر ف قتنعػت رب يا اأقنعتني

 ويفنعػه خطيتػه عمػي ويبكته داخمه في اهلل يعمؿ لـ إف ويتوب إنساف يندـ فمف أتوب. بأف يفنعنى الذى داخمى الفدوس

 عمم ػػـ ألي ػػو فمثػػؿ اهلل خػػداـ أمػػا معػػه. يت ػػاوب بػػؿ فيػػه اهلل روح عمػػؿ اإلنسػػاف يفػػاوـ ال أف بشػػرط عن ػػا، يتػػوب أف

 إسػتعداد. حالػة فػي انػا أيػوب كػاف مثممػا حفػاً  يريػد مػف كػؿ ويتػوب اهلل صػوت وسيسػمع الػداخؿ. في اهلل لعمؿ التم يد

 فػالروح المفػدس. الكتػاب فػي ليسػ ؿ اهلل قالػه مػا أيػوب سػفر كاتػب عمػي ويممػي ليػوحي الفػدس الروح عاد ثـ تكمـ واهلل

  .4ٕٔٔ بطٕ + 4ٖٙٔ تيٕ اهلل مف به موحي كمه الكتاب أف ولنعمـ ويعممنا يذكرنا الفدس
 
ـُ اْلَقَضاَء ِبَنبَلـٍ ِببَل َمْعِرَفٍة؟»ٕ " -(:ٕ) أية   " َمْف ىَذا الَِّذي ُيْظِل
 منيػرة اهلل أحكػاـ خاطئػة، تكانػ لػو كمػا تبػدو  عم ػاوي بظممػة األحكػاـ يحػيط أي يظمػـ =القضػاء ُيْظِلػـ الذي ىذا مف 

 يصػػدر محػػدودةال البشػػرية وحكمتػػه اإلنسػػانية بأرائػػه اػػو أو ذلػػؾ، غيػػر أن ػػا لػػه يبػػدو وظممتػػه   مػػه فػػي اإلنسػػاف ولكػػف

 كم ػا وليسػت ظممػةم أن ػا النػاس أماـ اهلل ألحكاـ الظاارة الصورة ت عؿ اهلل، أحكاـ ضد مظممة ظالمة خاطئة أحكاما

 اػذا مػف =ىػذا مػف وكبريػاء. ب  ػؿ أي معرفػة بػبل وتنلػـ اهلل لفضػاء الظمـ نسب الذي أليوب يشير الكبلـ واذا رة.ني

 بػالظمـ، او فيت مني الكماؿ له نسبت الذي أيوب او اؿ الظمـ؟و الفدير إلي يو ه أف ي سر الذي الضعيؼ اإلنساف
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 أثػرت التػي اػي الكممػة اػذ  وكانػت كامبًل. كاف لذيا أيوب اذا اؿ األشرار، موقؼ في يفؼ أف إلي أيوب وصؿ اؿ

  اهلل. لفضاء الظمـ نسب حيف معرفة ببل غبياً  كاف أنه وقرر .4ٕٖٗ في وكرراا فعاد لمتوبة وقادته أيوب قمب في
 
ُدِد اآلَف َ ْقَوْيَؾ َنَرُجؿ، َفِإنّْي َأْسأَُلَؾ َفُتَعلُّْمِني.ٖ " -(:ٖ) أية ًْ   "ُا
 أف قبػؿ تفػدر، كنػت لػو عن ػا ت ػاوب أف حػاوؿ أسػئمة، عػدة لؾأأسػ سوؼ ألنني تشدد أي =ؿنرج  قويؾ فاآل أًدد 

 أي عمػي أ يػب أف يػارب مسػتعد أنا بمعني .4ٖٕٕٔ أ يب فأنا دعإ أيوب قوؿ عمي اهلل يرد وانا أسئمتؾ، أنا أ اوب

 ولكػف نفسػه، ليبػرر وذلػؾ اهلل يو  ػه قػد إت ػاـ أي عػف ي ػاوب أف مسػتعد أنػه ب ػذا يفصد كاف أيوب وطبعاً  لؾ، سؤاؿ

 لمػاذا لػه يشػرح ثػـ نفسػه، عػف دفاعػه أو تبريػر  وينتظػر ت مة أليوب يو ه العادي، الحوار طريؽ يسمؾ لـ قمنا كما اهلل

 قمنػػا كمػػا اهلل ولكػػف اإلنسػػاف، ومثيمػػه إنسػػاف بػػيف لمحػػوار تصػػم  بشػػرية طريفػػة الحػػوار فػػي الطريفػػة اػػذ  فعػػؿ، مػػا فعػػؿ

 ألنػه شػاء. كيفمػا اهلل فميتصػرؼ أيوب يثؽ أف وبعد اهلل، نحو مف أيوب قمب في الثفة وضع اي أخري طريفة إستخدـ

 أف وَاػػبْ  أصػػحابه، مػػع فعمػػه مػػا واػػذا نفسػػه يبػػرر أف أيػػوب لحػػاوؿ تصػػرؼ أي فػػي أيػػوب يػػديف أف اهلل حػػاوؿ لػػو حتػػي

 أف ي ػب اهلل بػأف إقتنػع أيػوب أف وَاػبْ  يتألـ، أف يرفض إنساف فأي بالتأديب، سيفتنع كاف ف ؿ أخطأ بأنه إقتنع أيوب

 ل ػـ الصػال  اػو أيػف يعرفػوا لػف ألن ـ أوالد  مع المناقشة في اهلل يدخؿ ال لذلؾ . التأديب طريفة يعرؼ او ف ؿ يؤدبه

 كػاف ، ليشػفيه اهلل يعال ػه وكيػؼ خطػأأ كيػؼ لػه وشػرح يوبأ  اوب قد اهلل كاف فإ يضاأو  فيه. يثفوا أف ففط وعمي ـ ،

 عظمتػػػه مفػػػدار ولنػػػا يػػػوبأل يظ ػػػر فأ انػػػا اهلل طريفػػػة لكػػػف . وكيػػػؼ لمػػػاذا تسػػػاءلنا لػػػو منػػػا كػػػؿ  ػػػاوبي فأ اهلل عمػػػي

 فػػى ال يخطػػئ ال الػػذى يخطػػئ ولمػػاذا وكيػػؼ ؟و معػػي يخطػػئ ف ػػؿ اػػذا كػػؿ فػػي يخطػػئ لػػـ اهلل كػػاف ف فػػ ، وامكانياتػػه

 . وحفظ ا تدبيراا فى وال الخمفة
 مػع الحػوار فػي اهلل طريفػة ولنػري اهلل. مػع صػراع في أنه تصور وبأيف ت كـ، واي مفاتؿ ر ؿ تعني انا رجؿ وكممة 

عتػرؼ تواضػع وقػد ن ػد  كبلمه مف اهلل إنت ي أف بعد المفاتؿ فأيوب أثمرت، وكيؼ أيوب زداد شػئ ال بأنػه وا   كمالػه وا 

 يعتػرض أف لئلنسػاف حػؽ ال وبالتػالي اهلل، يعمـ أف اإلنساف يفدر ف ؿ أيوب، مف سخرية اي =فتعلمني اهلل. نظر في

 تسػاؤالته ليبػرر حكمتػه يظ ػر أف أيػوب اهلل يتحػدي لػذلؾ وحكمتػه عدلػه فػي يشػكؾ ال وأف يعممه، ما عمي أو اهلل عمي

 م ػداً  يزيػد لػف واػو حكمتػه، عمػي إعترضػنا لػو  بلله يتأثر لف واهلل عدالت ا. في يشكؾ كاف التي اإلل ية الحكمة عف

 ولكػف اػو أ مػه مػف ليس معه نتصال  وأف ونم د  نسبحه بأف  داً  ي تـ اهلل ولكف تصرفاته، في الحكمة إليه نسبنا لو

 صػانع اػوو  لنػا محػب عػادؿ لهإ اهلل بأف اإليماف او السماوية بركاتلا عمى لمحصوؿ الوحيد فالطريؽ نحف، لصالحنا

 واو أيوب ينارأ ولفد . (ٙ 4 ٔٔ)عب إرضاء  يمكف ال اإليماف اذا وبدوف ، الصميب عمى نفسه لبذؿ وصمت خيرات

 أتػػي ول ػػذا اهلل، مػػع تصػػال  حػػيف مشػػاكمه إنت ػػت وكيػػؼ متألمػػًا، ممزقػػاً  نفسػػه اػػو كػػاف كيػػؼ اهلل مػػع صػػراع حالػػة فػػي

  .(ٜٔ 4 ٘كوٕ)واإلنساف اهلل بيف لممصالحة المسي 
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ـُ! َ٘أْيَف ُنْنَت ِ يَف َأسَّْسُت اأَلْرَض؟ َأْ ِبْر ِإْف َناَف ِعْنَدَؾ َفْيـٌ. ٗ "-(:ٚ-ٗ) األيات ََ ِقَياَسَيا؟ أَلنََّؾ َتْعَل َمْف َوَض
ََ َ َجَر زَاِوَيِتَيا، َٙأْو َمْف َمدَّ َعَلْيَيا ِمْطَمارًا؟  ًَْيٍء َقرَّْت َقَواِعُدَىا؟ َأْو َمْف َوَض ِعْنَدَما َتَرنََّمْت َنَواِنُب َٚعَلى َأيّْ 

َُ َبِني اهلِل؟ ْبِح َمًعا، َوَىَتَؼ َجِمي   " الحُّ
، كػؿ ويرااػا األرض عمػي يحيػا او ف ا لمتواضع، أيوب ليدعو األرض عف وؿاأل اهلل سؤاؿ  يف ػـ تػري يػا اػو ف ػؿ يػـو

 كيػػؼ أيػػوب يػػا تعمػػـ اػػؿ يؤسسػػ ا، كيػػؼ اهلل عمػػي أشػػار اػػو أو أسسػػ ا حػػيف اهلل مػػع كػػاف اػػؿ األرض، خمفػػة أسػػرار

 يضػع أوالً  ف ػو بيتاً  يبني كمف األرض تأسيس اهلل رفصو   لمشرح. تشبي ات عدة اهلل يضع ثـ األرض قياسات وضعت

 يسػػػفط ال حتػػػي رأسػػػياً  مسػػػتوياً  البنػػػاء ليكػػػوف المطمػػػار يسػػػتعمموف والبنػػػائيف البنػػػاء فػػػي يبػػػدأ ثػػػـ والرسػػػومات الفياسػػػات

  (.البناء إستفامة لُيظِ ر ألسفؿ يتدلي ثفؿ به خيط )المطمار
 ف ػي بنائ ػا، فػي زاويػة  جػر ول ػا عمي ػا ابتػةث قواعػد ل ػا أف يفػوؿ الفضػاء مف تسفط ال وأن ا األرض لثبات ليشير ثـ

 يشػير وقػد ، معػا حػائطيف يػربط الزاويػة و جػر بالمصػادفة. تػـ قػد اػذا كؿ يكوف أف يستحيؿ وبالتالي ثابتة، متماسكة

 اهلل عمػؿ وكػاف . واكػذا األخػر مػع م ػرة وكػؿ بػؿ البعض بعضه مع كمه الشمسى النظاـ ترابط إلى انا الزاوية ح ر

 يفرحػوف عمومػا اهلل وأوالد لمخػالؽ، تسػبيحاً  فرنمػوا ، اهلل عمػؿ بمػا =الحػبح نوانػب المبلئكػة= وفػرح مبًل.كا خمفته في

 األنوار ىأب اهلل خميفة أوؿ اـ والمبلئكة ، هلل صفة او عموماً  والنور . عممه كماؿ يدركوف ف ـ ، اهلل يعممه عمؿ بكؿ

 كمػا اهلل ويخػدموف صػورته، يحممػوف ألن ػـ اهلل بنػي واػـ .4ٕٕ٘ +4ٕٕٔ٘رؤ مسػاء في ا يكوف لف السمائية وأورشميـ

 عمي ػػا، نسػػبحه أف منػػا تسػػتو ب وخمفتػػه اهلل فعمػػؿ المبلئكػػة أي خميفتػػه فػػي المم ػػد اهلل انػػا ونػػري أبػػا . اإلنسػػاف يخػػدـ

 التػي هللا بعظمػة تشػ د الخميفػة اػذ  أي . لػلإ . . والبحػار. ال بػاؿ كػؿ يػا الػرب اسػبحي التسػبحة في قولنا معني واذا

  عمي ا. نسبحه أف ي ب
 

. »ٛ "-(:ٔٔ-ٛ) األيات ََ ِ يَف اْنَدَفَؽ َفَ َرَج ِمَف الرَِّ ـِ ِإْذ َجَعْلُت السََّ اَب ِلَباَسُو، َٜوَمْف َ َجَز اْلَبْ َر ِبَمَحاِري
َباَب ِقَماَطُو،  َوُقْلُت: ِإَلى ُىَنا تَْأِتي َواَل َتَتَعدَّى، َوُىَنا ََٔٔ، َوَجَزْمُت َعَلْيِو َ دّْي، َوَأَقْمُت َلُو َمَغاِليَؽ َوَمَحاِريَٓٔوالضَّ

ـُ ِنْبِرَياُء ُلَجِجَؾ؟   " ُتْتَ 
 يستطيع ال ف و األرض، مف نسبياً  أبعد ولكنه يومياً  معه ويتعامؿ أمامه يرا  واو البحر، عف أليوب الثاني اهلل سؤاؿ 

 اهلل خمفػة إلػي إشػارة وانػا .الضػباب وقماطػو الس اب لباسو طفؿ بوالدة تشبه انا البحر وخمؽ أعماقه. إلي يصؿ أف

 الظػبلـ متر مػة والضػباب مولود. صاير طفؿ كانت لو كما فأطاعت الميا ، اهلل  مع حيف 4ٜٔ تؾ الثالث اليوـ في

 الكثيػؼ. والضػباب بالسػحاب أعمػي مػف ماطػي فػالبحر وقمػاط بمبػاس ناطيػه الطفػؿ أف وكمػا اإلن ميزيػة. في الكثيؼ

 ميػػا  بفػػدر األرضػػية الفشػػرة فػػي كافيػػة منخفضػػات اهلل أعػػد ال ديػػد، المولػػود فيػػه لينػػاـ )م ػػدًا( سػػريراً  الوالػػديف يعػػد وكمػػا

 الطفػؿ اػذا ولكف إليه. يأوي مكاناً  اهلل يخمفه أف قبؿ منا ولكؿ ادوء، في وميااه البحر في ا ليناـ والمحيطات، البحار

 عػػرؼ فواآل سػػاحمية، مػػدناً  ثورتػػه دمػػرت وكػػـ اإلنسػػاف تخيػػؼ اػػذ  تػػهوثور  يثػػور، الريػػاح تصػػدمه فحينمػػا  بػػار طفػػؿ

 والريػػػاح وال ػػػذر، بالمػػػد وعبلقت ػػػا والفمػػػر الشػػػمس )حركػػػة البحػػػر فػػػي تػػػؤثر التػػػي الفػػػوي عػػػف المعرفػػػة بعػػػض اإلنسػػػاف

 سػيطري أف الفػادر ف ػو اهلل أمػا ايا  ػا، ويمنػع البحػر ميػا  في يتحكـ أف اإلنساف يستطيع اؿ لكف ( . . والعواصؼ.
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 يت ػاوز أف يفػدر فػبل ،ومحػاريَ ومغػاليؽ بحػدود ألزمػه فػاهلل حكمػي، عميػه فرضػت أي = ػدي عليػو جزمت عمي ا=

 باإلنسػاف تعتنػي التػي اهلل يػد اػي يت اوزاػا فػبل لمبحػر حػدوداً  تحػدد التػي الرحيمػة اليػد واػذ  لػه. اهلل وضػعه الذي الحد

 وقتمػا يسػكته أف قػادر اهلل يػد فػي طفػؿ إال اػو مػا وظبلمػه ا ػهبأمو  المرعػب فػالبحر أيػوب مػع ولنتأمؿ يارؽ. ال حتي

 بػاقى عمػى لػه سػمطاف ال لكنػه ، واألسػماؾ والطيػور الحيوانػات عمى سمطانا أعطا  آدـ خمؽ حيف اهلل أف والحظ يريد.

  . محدود غير فسمطانه اهلل أما محدود اإلنساف فسمطاف ، والكواكب واألمطار كالبحر الخميفة
 

ْبَح؟ َىْؿ َعرَّْفَت اْلَفْجَر َمْوِضَعُو »ٕٔ "-(:٘ٔ-ٕٔ) األيات ِلُيْمِسَؾ ِبَأْنَناِؼ اأَلْرِض، َٖٔىْؿ ِفي َأيَّاِمَؾ َأَمْرَت الحُّ
رَاُر ِمْنَيا؟  ًْ ، َوَتِقُؼ َنَأنََّيا اَلِبَسٌة. َٗٔفُيْنَفَض اأَل ُؿ َنِطيِف اْلَ اِتـِ رَاِر ُنوُرىُ َ٘ٔتَتَ وَّ ًْ َُ َعِف اأَل ، َوَتْنَنِسُر الذّْرَاُع َوُيْمَن ـْ

  "اْلُمْرَتِفَعُة.
 يومياً  الشمس بشروؽ تفرح أيوب يا أنت اا األرض. عمي النور شروؽ عف أليوب اهلل مف المو ه الثالث السؤاؿ

 أنت= تخمؽ أف قبؿ ومحدد ثابت ف و فيه تتحكـ أو الشروؽ ميعاد تحدد أف تستطيع ال أنت لكنؾ نوراا، يخرج حيف

 ولفد منؾ. بأمر أو ففط أنت وأل مؾ أنت أيامؾ في صباحاً  يشرؽ النور بدأ اؿ أي =الحبح أمرت امؾأي في ىؿ

 ليسدي النور شروؽ في فضؿ لؾ اؿ اهلل يسأله وانا النور، يخشوف األشرار أف ٚٔ-4ٕٖٗٔ في أيوب وقاؿ سبؽ

 ويمنَ ويدانوف. األشرار فينفض  النور سؿير  الذي او اهلل لكف .منيا األًرار َفُينَفض األشرار= ب بتعاد لمبشر خدمة

 ليبًل. ويعمموف ن اراً  فيختفو  ف ـ الشريرة، أعمال ـ يعمموف ففيه الظبلـ او األشرار فنور =نورىـ األًرار عف

 الظممة في يسمكوف الذيف األشرار عكس واذا صفاته، مف صفة او بؿ ورحمته اهلل قدرة عبلمة او فالنور وبالتالي

 أحداً  ينفض كما منيا األًرار وينفض األشرار. شر يفض  الذي العادؿ اهلل لفضاء أيضاً  عبلمة او النور فيكوف

 حيات ـ، وربما وحريت ـ تخطيطات ـ وتفسد قوت ـ يففدوا أي =المرتفعة الذراع وتننسر ثوب. عمي مف التراب بعض

 = النور يظ ر وحيف شروراـ. يصنعوا أف قوة ل ـ تعود فبل شعبه عمي أو اهلل عمي إرتفعت التي ذراع ـ وتنكسر
 واألراضي ال باؿ شكؿ يبدأف كم ا األرض اطىيُ  أى نواحى أو  وانب بمعنى تأتى أكناؼ = ِلُيْمِسَؾ ِبَأْنَناِؼ اأَلْرضِ 

 يبدأ وحيف شكؿ ل ا يكوف ال الظممة بحر في غارقة واألرض سائداً  الظبلـ يكوف فحيف الظ ور. في للإ ....والبحار.

 عمي ا يشرؽ أف قبؿ األرض بأف لطيؼ تشبيه وانا وألوان ا. ومياا ا ب بال ا شكؿ ل ا يكوف يبدأ الظ ور في النور

 او شكبلً  وأعطا  الطيف اذا ؿَ ك  شَ  بخاتـ ختمت كأن ا النور عمي ا أشرؽ وحيف شكؿ، ببل طيف كأن ا كانت النور

 )او بنور  أشرؽ حيف فالمسي  انا الصورة اذ  مؿأ  وما .ىالنوران الثوب اذا لبست األرض أفوك الخاتـ، شكؿ

 ،4ٖٕٓٔ حز + ٖ ،4ٕٗ )مؿ قموبنا في صورته فينا المسي  وختـ عممه وفض  الشيطاف ذراع كسر البر( شمس
 . (4ٗٙ كوٕ + 4ٔٔ٘ لو + 4ٔٛٚ لو + 4ٜٗٔ غؿ + 4ٕ٘ٔ كو +ٕٕ
 
َِ اْلَبْ ِر، أَ »ٙٔ " -(:ٙٔ) أية ًَّْيَت؟ َىِؿ اْنَتَيْيَت ِإَلى َيَناِبي  "ْو ِفي َمْقُحوَرِة اْلَغْمِر َتَم
 البحػػر، يمتمػئ كيػؼ عرفػت اػػؿ البحػر. ينبػع أيػف مػف وعرفػػت البحػر أعمػاؽ إلػي وصػػمت اػؿ أليػوب. التػالي السػؤاؿ 

 المكػاف أو المحصػنة الػدار اػي المفصػورة =تمًػيت الغمػر مقحػورة فػي أو يفػرغ. وال البحػر في الن ر يصب وكيؼ



 (اإلح اح الثامف والثبلثوف) سفر أيوب

 

 
170 

  ميػػع تعػػرؼ اػػؿ والمعنػػي يفحػػص، ال مػػا األصػػمية الكممػػة ومعنػػي صػػاحبه. سػػوي يدخمػػه وال الػػدار فػػي الػػذي الخػػاص

  اهلل. مشورة عمؽ سيدرؾ البحر أسرار يدرؾ ال مف ف ؿ .4ٜٚٚٔ مز المحيط قاع أسرار
 
ًََفْت َلَؾ َأْبَواُب اْلَمْوِت، َأْو َعاَيْنَت َأْبَواَب ِظؿّْ اْلَمْوِت؟ ٚٔ " -(:ٚٔ) أية  "َىِؿ اْنَن
 كيؼ أو وصفه يمكننا وال نموت. متي أو كيؼ ندري ال ونحف عظيـ، سر فالموت =الموت أبواب عف التالي السؤاؿ 

 النػاس مػف أحػد يعرفػه ال واألرض البحر أعماؽ تحت لمموت مكاناً  تصوروا والفدماء وال سد. الروح بيف الرباط ينحؿ

  موت.ال باب طريؽ عف ليخبرنا األموات مف أحد ير ع لـ وقالوا
 
  "َىْؿ َأْدَرْنَت َعْرَض اأَلْرِض؟ َأْ ِبْر ِإْف َعَرْفَتُو ُنلَُّو.ٛٔ" " -(:ٛٔ) أية
 عػػف سأسػػألؾ فأنػػا تختبػػر  لػػـ الػػذي المػػوت عػػف أسػػألؾ أف داعػػي ال لػػه يفػػوؿ اهلل وكػػأف األرض، عػػف التػػالي والسػػؤاؿ 

 والفدماء األرض، حوؿ دار قد أحد يكف لـ أيوب أياـ وفي أبعاداا، تعرؼ أف تستطيع اؿ عمي ا. تعيش التي األرض

  أبعاداا. إلي يصؿ أف أحداً  يستطيع وال كرة وليست منبسطة األرض أف تصوروا
 

َ تَّى تَْأُ َذَىا ِإَلى َٕٓأْيَف الطَِّريُؽ ِإَلى َ ْيُث َيْسُنُف النُّوُر؟ َوالظُّْلَمُة َأْيَف َمَقاُمَيا، »ٜٔ "-(:ٕٗ-ٜٔ) األيات
ـُ، أَلنََّؾ ِ يَنِئٍذ ُنْنَت َقْد ُوِلْدَت، َوَعَدُد َأيَّاِمَؾ َنِثيٌر!ْٕٔعِرَؼ ُسُبَؿ َبْيِتَيا؟ ُتُ وِمَيا َوتَ  َتْعَل

َأَدَ ْلَت ِإَلى َ َزاِئِف الثَّْلِج، »ٕٕ 
ـْ َأْبَحْرَت َمَ اِزَف اْلَبَرِد،  َأ

، ِلَيْوـِ اْلِقتَاِؿ َواْلَ رْ ٖٕ رّْ ِفي َأيّْ َطِريؽ َيَتَوزَُّع النُّوُر، ِٕٗب؟ الَِّتي َأْبَقْيَتَيا ِلَوْقِت الضَّ
ًَّْرِقيَُّة َعَلى اأَلْرِض؟  ُؽ ال   "َوَتَتَفرَّ

 نػور  اهلل بسػط ثػـ سػائدة الظممة كانت حيف النور، خمؽ كيؼ تعرؼ اؿ له. محيرة أسئمة عدة أيوب يسأؿ انا اهلل ن د

 .األرض علي النور يتوزع نيؼ تعرؼ ىؿ أو ور،النػ خمفة في اهلل مع لتشترؾ أيوب يا اناؾ كنت اؿ األرض، عمي
 فػى النػور إنتشػار اػو المفصػود أف األكبػر اإلحتمػاؿ لكفو  السبعة. الطيؼ أللواف يتحمؿ أف بمعني النور يتوزع وربما

 األرض تنيػػر لحظػػات وفػػي ف ػػأة يبػػزغ النػػور أف كيػػؼ الفػػدماء، رحي ػػيُ  كػػاف مػػا أف إذ ،الف ػػر طمػػوع بم ػػرد األرض كػػؿ

 )مػػز األرض كػػؿ عمػػي سػػريعاً  ليتػػوزع الًػػرقية الػػري  أ نحػػة يمتطػػي الصػػباح نػػور أف -ل ػػذا4 صػػورة سػػمواور  كم ػػا.

 الػري  تصػنع كمػا الظػبلـ وتشػتت بسػرعة النػور فتنشر  داً  وقوية  داً  سريعة الشرقية والري  . (ٕ 4 ٗمبل + 4ٖٜٜٔ

 طرق ػا تعػرؼ اػؿ النػور أسرار عرفت ولو الشرؽ. مف الشمس لشروؽ نسبة الشرقية والري  فتنفشع. بالسحب الشرقية

 وقتما النور يارب أو تريد متي يخرج ت عمه حتي =يسنف  يث النور اذا منابع إلي وصمت اؿ النور، يشرؽ وكيؼ

  تريد.
= كانت اذ  العبارة حتى سنوات قميمة تفسػر عمػى أف الظممػة اػى تعبيػر عػف إختفػاء النػور.  َوالظُّْلَمُة َأْيَف َمَقاُمَيا

د اهلل انا يتكمـ عف الظممة عمى أنه شئ يسكف فى مكاف ما ولػيس ففػط أن ػا تعبيػر عػف إختفػاء النػور. ولكػف ون 
مػػف كػػؿ  % 27,خػػبلؿ السػػنوات الفميمػػة الماضػػية و ػػد عممػػاء الفمػػؾ أف مػػا يرونػػه خػػبلؿ تميسػػكوبات ـ يمثػػؿ ففػػط 

 ألشياء والطاقات المظممة موزعة فػى% مف الكوف. و د العمماء أف اذ  ا 73ٜٜ,مكونات الكوف. والظممة تمثؿ 
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( 4ٛ  ٜالكػػوف بطريفػػة ع يبػػة بػػؿ إع ازيػػة لػػتحفظ تػػوازف اإلتسػػاع الػػذى يحػػدث فػػى الكػػوف )را ػػع تفسػػير اآليػػة أى
وب ذا تستمر الحياة عمى األرض. وبدأ العمماء فى دراسة أماكف وتوزيع اذ  األماكف المظممة فػى الكػوف. وو ػدوا 

ا وزف وكيػاف وأف م رتنػا مسػتفرة داخػؿ االػة ع يبػة مظممػة ح م ػا عشػر مػرات قػدر أف اذ  األشياء المظممػة ل ػ
م رتنا. واكذا اػذ  ال الػة المظممػة مو ػودة فػى داخػؿ االػة أخػرى مظممػة أكبػر من ػا واكػذا. وكػؿ االػة مػن ـ ل ػا 

 وزف محدد وقطر محدد.
مػػػف اػػػو مثمػػػى ضػػػحؿ  وفػػػى الحفيفػػػة و ػػػدت أف موضػػػوع المػػػادة المظممػػػة اػػػو موضػػػوع لػػػيس مػػػف السػػػ ؿ عمػػػى

المعمومات أف يفوـ بالكتابة عنه أو شرحه أو حتى تر مته حتى ال يضػيع معنػا . ففضػمت أف أنفػؿ مػا قرأتػه عنػه 
كمػػػا ورد فػػػى أحػػػد المرا ػػػع بالماػػػة اإلن ميزيػػػة. والكاتػػػب أصػػػبل مػػػف عممػػػاء الفمػػػؾ و ػػػد أف رسػػػالته أف يشػػػرح لايػػػر 

تخػػػذ مػػػف موضػػػوع المػػػادة المػػػؤمنيف بصػػػحة الكتػػػاب المفػػػدس، أنػػػه ال تعػػػارض بػػػي ف الكتػػػاب المفػػػدس والعمػػػـ. بػػػؿ وا 
سػنة قبػػؿ  ٓٓٓٗالمظممػة التػى تشػػكؿ معظػـ الكػػوف مػادة إلثبػات أف الكتػػاب الفػدس تكمػػـ عن ػا منػذ مػػا يفػرب مػػف 

 إكتشاف ا، فالذى كاف يتكمـ عن ا انا او اهلل.
[Hidden Treasures in the Book of Job * Ross] 

The Swiss American astronomer Fritz Zwicky was the first scientist to recognize that 
dark (nonradiant) must comprise a substantial portion of the universe's makeup. As 
far back as the 1930,s his study of the dynamics of nearby galaxies and galaxy 
clusters indicated their stability depends heavily on the abundance of some kind of 
matter characterized by mass but not by noticeable radiance. 
In 1990,s detailed maps of the radiation left over from the big bang (the cosmic 
microwave background radiation) together with a fairly accurate measurement of the 
cosmic expansion rate revealed that only about a sixth of he universe's dark matter 
is what would be called "ordinary" matter-matter comprised of such ordinary 
particles as protons, neutrons and electrons. These ordinary particles can and do 
interact with light (photons). When highly concentrated in stars and nebulae, this 
ordinary matter begins to radiate and is no longer dark, but most (90%) either stays 
dark or returns to being dark. Ordinary matter makes up 17.5% of the universe's 
total matter. 
Exotic dark matter accounts for the remaining 82.5% of the universe's matter and 
23.3% of the universe's total "content" most of which is not matter at all. this exotic 
matter interacts only weakly, at best, with protons. It is made up of particles such as 
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neutrinos and what physicists tentatively refer to as axions and neutralinos. 
Regardless of the form it takes, exotic matter is always dark.  
The universe's main component is something called dark energy, or space energy 
density. some 72.1% of the physical universe is this "something," which is even 
harder to describe than it is to name. It can best be portrayed as the self-stretching 
property (like an anti-elastic band) of the space surface of the universe, and its 
abundance controls the rate at which the universe expands. 

 وزمنيػػػا تاريخيػػػا مرتػػػب (ٔ)تػػػؾ الخميفػػػة. عػػػف (ٔ)تػػػؾ فػػػى مػػػذكور اػػػو مػػػا ُيْكمػػػؿ اإلصػػػحاح اػػػذا أف نفػػػؿ أف نسػػػتطيع

(CHRONOLOGICALLY) غيػر ولكن ػا كثيرة نفاط توض  التى التفصيبلت بعض انا ن د ولكف تفاصيؿ بدوف ولكف 

 زمنيا. مرتبة
  وقت ا. مو وداً  يكف لـ ف و يوبأ مف سخرية (ٕٔ) واآلية
 ومػع فرعػوف مع اذا حدث األشرار. ضد أحياناً  يستعمم ـ واهلل وال ميد، الَبَردْ  يتكوف كيؼ تعرؼ اؿ (ٖٕ ،ٕٕ) وفي

 لوقػت أبقيتيػا =4ٖٖٔٔ خر + 4ٙٛٗٔ مز + 4ٔٓٔٔ يش ورا ع .4ٛٚ رؤ األياـ يةان  في وسيحدث يشوع أعداء

 حتػى مخازن ػا فػي كأسػمحة البػرد ح ػارة يبفػي اهلل فكػأف =م ػازف أو . . زائف إلي لتأد  وال رب القتاؿ ليـو الضر

 والبػرد كفطػرات. يت مػع أف قبػؿ السػحاب فػى ت مػد مػاء بخػار اػو SNOW الثمج ف أة. المخزف ينفت  الفتاؿ يوـ يأتى

  ت مدت. ثـ السحب في وت معت ماء لفطرات أوالً  تحوؿ او
 

َواِعِؽ، َمْف فَ ٕ٘ "-(:ٕٛ-ٕ٘) األيات ِلَيْمُطَر َعَلى َأْرٍض َ ْيُث اَل ِإْنَساَف، َعَلى ٕٙرََّع َقَنَواٍت ِلْلَيْطِؿ، َوَطِريًقا ِللحَّ
ِب؟َٕٚقْفٍر اَل َأَ َد ِفيِو،  ًْ ََ َواْلَ بَلَء َوُيْنِبَت َمْ َرَج اْلُع   " ؟َىْؿ ِلْلَمَطِر َأٌب؟ َوَمْف َوَلَد َمآِجَؿ الطَّؿّْ »ِٕٛلُيْرِوَي اْلَبْلَق

 السػمطاف، اػذا لػه وحػد  فػاهلل يريػد ، الذي المكاف في لينزله المطر، عمي سمطاف إلنساف ف ؿ المطر. عف انا السؤاؿ

 والمطػر اهلل. حػدداا قنػوات خػبلؿ مػف ينػزؿ المطر وكأف يحدد . الذي المكاف وفي يحدداا التي بالكمية المطر لينزؿ

 أف نف ػـ وب ػذا تكػرار  بعػدـ نوحػاً  وعػد واهلل األرض، ياػرؽ طوفانػاً  يكػوف قػد و األرض، تفسػد ال حتػي قطػرات يكوف قد

 ينسػػي ال ف ػو المطػػر مفػاتي  يػػد  فػي اهلل ألف والصػػواعؽ، البػروؽ أيضػاً  يػػد  وفػي اهلل. يػػدي فػي المطػػر قنػوات مفػاتي 

 ليمطػر =خميفتػه بكػؿ بػؿ باإلنسػاف، ففػط ي ػتـ ال فػاهلل في ػا تحيػا مخموقػات ف نػاؾ والصحاري والخبلء الففر األراضي

 فيػه، ويػتحكـ بػه ويػأتي يولد  الذي اهلل ف و نعـ =أب للمطر ىؿ =المطر مصدر او واهلل .إنساف ال  يث أرض علي

   دًا. الصايرة الندي نفط اي المآ ؿ .المآجؿ يحكم ا= ف و الطؿ أو المطر قطرات أصار في حتي بؿ
 

َُ السََّماِء، َمْف َوَلَدُه؟ ِمْف َبْطِف َمْف َ َرَج اْلجَ ٜٕ "-(:ٖٓ-ٜٕ) األيات َنَ َجٍر َحاَرِت اْلِمَياُه. اْ َتَبَأْت. َٖٓمُد؟ َحِقي
  "َوَتَلنََّد َوْجُو اْلَغْمِر.
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 مػا =الجمد  رج مف بطف مف =ال ميد اذا  اء أيف مف اإلنساف تساءؿ وربما الماء. ي مد أف السمطاف صاحب اهلل 
  العظيمة. الفدرة اذ  مصدر او
 

َأُتْ ِرُج اْلَمَناِزَؿ ِفي َأْوَقاِتَيا َوَتْيِدي َٕٖىْؿ َتْرِبُط َأْنَت ُعْقَد الثَُّريَّا، َأْو َتُفؾُّ ُرُبَط اْلَجبَّاِر؟ »ٖٔ "-(:ٖٖ-ٖٔ) األيات
ََ َبَناِتِو؟    اَىْؿ َعَرْفَت ُسَنَف السََّماَواِت، َأْو َجَعْلَت َتَسلَُّطَيا َعَلى اأَلْرِض؟ ٖٖالنَّْعَش َم

 عمػي سػمطاف لئلنسػاف ولػيس .4ٔٗٔ تػؾ + 4ٔٗٚٗ مػز وحػد  اهلل سػيطرة تحػت والن وـ الكواكب. حوؿ فاآل السؤاؿ

 تصػػور  بػػرج اسػػـ =والجبػػار ال ػػواار. مػػف كعفػػد بػػبعض بعضػػ ا مرتبطػػة الن ػػوـ مػػف م موعػػة =الثريػػا شػػئ. تاييػػر

  مربوط. ك بار الفدماء
 من ػا كواكػب ٚ الكبػري نعػش بنػات =بناتو مَ النعش .4ٕٖ٘ مػؿٕ الوثنييف عبداا الكواكب مف م موعة =المنازؿ

 بنػػات أسػػمواا أخػػري م موعػػة وانػػاؾ نعػػش. بنػػات أسػػمواا البػػاقيف والثبلثػػة الػػنعش. فأسػػمواا مربػػع شػػكؿ عمػػي أربعػػة

. حتػي شػئ ال فمعػرفت ـ الكواكػب أسػرار عػف العممػاء عػرؼ وم مػا =السػموات سنف تعرؼ ىؿ الصػاري. نعش  اليػـو

 تحػدد فالشػمس =األرض علػي تسػلطيا جعلػت أو األرض= عمػي فتتسػمط ويضػبط ا الكواكػب ةحرك وضع وحد  واهلل

 تظ ػر الثريػا أف ويبلحظ وال ذر. المد يحدد والفمر الصيؼ( الشتاء/ الخريؼ/ )الربيع/ الفصوؿ األرض مع بحركت ا

نت ػاء الشػتاء. أوؿ في وال بار الربيع في  .الجبػار ربػط تفػؾ ال بػار= ربػط كأنػه صػورو  الربيػع وقػدوـ الشػتاء فصػؿ وا 
 عمػي الكواكػب تسػمط =االرض علػي تسػلطيا جعلػت قولػه وربمػا (.ٜٔ-4ٔٗٔ )تػؾ أيوب يا اذا في أنت تتحكـ ف ؿ

 بكواكػب متػأثرة األرض فحركػة األخػري. عمي تؤثر الكواكب وكؿ حركة، بفوانيف مرتبط كمه الكوف أف األرض، حركة

 اػذا كػؿ ووراء الم ػرات ببػاقي متػأثرة وم رتنػا م رتنػا. كواكب بباقي تأثرةم الشمسية وم موعتنا الشمسية. م موعتنا

 . اإلصحاح اذا مف ٙ اآلية فى الزاوية ح ر مف وـ نفس او واذا اذا. لكؿ الحركة قوانيف واضع الكؿ ضابط
 

َُ َحْوَتَؾ ِإَلى السُُّ ِب َفُيَغطَّْيَؾ َفْيُض اْلِمَياِه؟ ٖٗ" -(:ٖٛ-ٖٗ) األيات َأُتْرِسُؿ اْلُبُروَؽ َفَتْذَىَب َوَتُقوَؿ َلَؾ: َٖ٘أَتْرَف
ًُُّيِب ِفْطَنًة؟ َٖٙىا َنْ ُف؟  ََ ِفي الطََّ اِء ِ ْنَمًة، َأْو َمْف َأْظَيَر ِفي ال َمْف ُيْ ِحي اْلُغُيوـَ ِباْلِ ْنَمِة، َوَمْف َٖٚمْف َوَض

  " ْبًنا َوَيَتبَلَحُؽ اْلَمَدُر؟ِإْذ َيْنَسِبُؾ التُّرَاُب سَ َٖٛيْسُنُب َأْزَقاَؽ السََّماَواِت، 
 ينػػزؿ أف المطػػر يػػأمر أف يسػػتطيع ال ف ػػو الطبيعػػة، فػػي الػػتحكـ عمػػي مفدرتػػه وعػػدـ ضػػعفه انػػا لئلنسػػاف يظ ػػر اهلل 

 إيميػا فعػؿ كمػا المطػر، اهلل فيعطػي ونصػمي هلل أصػواتنا نرفػع أف فعمينا المطر أردنا إف ولكف  فت. إف األرض ليروي

 بػاألمر أصػواتنا نرفػع أف نسػتطيع ال ولكننػا والرياح. والزروع األن ار ميا  أ ؿ مف تصمي إذ فاآل الكنيسة تفعؿ وكما

 =الط اء هلل. صموات ـ يرفعوا لـ ف ـ إيميا أياـ البعؿ ك نة بصموات المطر ينزؿ لـ لذلؾ اهلل يد في ف و مباشرة لممطر
 يضػبط ا. بحكمػة بػؿ عمي ػا السػمطاف لػه ففػط لػيس ف ػو والشػ ب، السػحاب يضبط بحكمته اهلل أي المرتفع= السحاب

 الغيػػـو ي حػػي مػػف السػػحاب= مػػف المنسػػكب المػػاء كميػػة يفػػدر نػػهأ فػػي تظ ػػر السػػحب يضػػبط ب ػػا التػػي اهلل وحكمػػة

 الطػيف. =المػدر مػاًء. مآلنػة زؽ( ) مػع بأزقػاؽ مشػب ة انػا الايػوـ =السػموات أزقػاؽ المطر. كمية ليحدد =بال نمة

 والرمػػؿ التػػراب ودقػػائؽ لمزراعػػة. صػػالحة األرض وتصػػب  الطػػيف فيتكػػوف األرض تػػراب عمػػي رالمطػػ ميػػا  يسػػكب فػاهلل
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 ذات مت انسػة كم ػا التربػة مكونػات وتصػير المنسػكب المنص ر كالمعدف وتمتصؽ تت اذب األصمية التربة ومكونات

  ص ر.المن المعدف يت مد كما فتت مد عمي ا الشمس تشرؽ ثـ واحد. كياف في ذائبة واحدة كثافة
 

َباِؿ، »ٜٖ "-(:ٔٗ-ٜٖ) األيات ًْ َُ َنْفَس اأَل ب ًْ ـْ ُت َأَتْحَطاُد ِللَّْبَوِة َفِريَسًة، َأ
ِ يَف َتْجَرِمزُّ ِفي َعِريِسَيا َوَتْجِلُس ٓٗ

  " ِلَعَدـِ اْلُقوِت؟ َمْف ُيَييُّْئ ِلْلُغرَاِب َحْيَدُه، ِإْذ َتْنَعُب ِفرَاُ ُو ِإَلى اهلِل، َوَتَتَردَّدُ ِٔٗفي ِعيِحَيا ِلْلُنُموِف؟ 
 خميفته نحو مف وصبلحه مشوراته و ودة سمطانه عف اهلل يتكمـ كمه ٜٖ لئلصحاح باإلضافة انا مف إبتداء

 كم ا. بالخميفة وت تـ األسود مثؿ الحيوانات تطعـ أف أيوب يا أنت تستطيع اؿ =فريسة للبوة أتحطاد الحيوانية.

 تربض األسد= عريف =عريس بعض. إلي بعض وا  تمع . . فبض.إن الر ؿ=  رمز =عريسيا في تجرمز  يف

 والمعني الممتؼ. الكثير الش ر او العيص =للنموف عيحيا في وتجلس اليسوعييف(. تر مة )حسب العرائف في

 لتأكؿ اذا تصنع أف عمم ا ومف عرين ا، في تربض أو األش ار، وسط في تكمف حيف الحيوانات اذ  يرزؽ مف

 ويكراه، يحتفر  اإلنساف ألف الاراب اهلل إختار =حيده للغراب يييئ مف تموت. فبل يرزق ا الذي ومف وتعيش،

ختار  تنعب اهلل. ب ا ي تـ الحيوانات ب ذ  ي تـ أحد ال وبينما يفتمه. و د  لو بؿ منه، يخاؼ اإلنساف ألف األسد وا 

 الذي اهلل صبلح والطيور حيواناتال اذ  حياة مف ويظ ر الطعاـ. طالبة وتصي  عنف ا تمد أي تنعؽ =فرا و

 ألف والحمبلف الدواب عف يتكمـ لـ واو من ا، المتوحش حتي خميفته بكؿ ي تـ واهلل حية. لتبفي ويطعم ا يحفظ ا

ف تعيش. ب ا وغريزة حكمة الحيوانات لكؿ أعطي فاهلل لتخدمه. ويطعم ا يستخدم ا اإلنساف  ي تـ اهلل كاف وا 

 يثؽ بؿ ذاته في يثؽ ال أف أليوب دعوة او اإلصحاح اذا في اهلل كبلـ باإلنساف. ي تـ ال ف ؿ المتوحشة بالحيوانات

 اهلل. يدي بيف لمتواضع دعوة او بحكمة، أموراا كؿ ويدبر لخميفته المحب اهلل في
 

 لحفؿا زنابؽ ويمبس العصافير يرزؽ اهلل أف ا قاؿ حيف المسي  السيد ألسموب مشابه او انا العتاب فى اهلل أسموب

 الحفؿ وزنابؽ العصافير أ ؿ مف المسي  مات اؿ . البشر نحف يرزقنا ال ف ؿ ا يمبسه سميماف كاف مما أ مؿ او ما

 ؟و أ مى مف أـ
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 عودة للجدوؿ اإلح اح التاسَ والثبلثوف

 
 والضػعيؼ من ػا المتػوحش األخػري المخموقػات حتػي يراعػي اػو بينمػا بػالظمـ، إت مػه ألنػه أيػوب عتاب في اهلل يستمر

اتمامػػػه صػػػبلحه يػػػذكر بػػػأف إاػػػتـ الكثيػػػرة خطبػػػه فػػػي ألنػػػه أيػػػوب يعاتػػػب واهلل يرزق ػػػا.و  ب ػػػا وي ػػػتـ  وأعمالػػػه بػػػالففراء وا 

 وأنظػػر صػػالحة أعمػػالي كػػؿ فأنػػا الصػػالحة، األعمػػاؿ بعػػض عممػػت قػػد أنػػت كنػػت إف لػػه، يفػػوؿ اهلل وكػػأف الصػػالحة،

ف أحػػد، أنسػػي ال أننػػي تػػري وأنػػت حولػػؾ لمخميفػػة  أف اإلنسػػانية حكمتػػؾ تسػػتطيع ال التػػي األعمػػاؿ بعػػض انػػاؾ كػػاف وا 

  ت  م ا. التي باألمور وكـ فكـ الخميفة، مف حولؾ بما حتي بسيطة معرفتؾ بأف وأشعر فتواضع تف م ا،
 

ُ وِر، َأْو ُتبَلِ ُظ َمَ اَض اأَلَياِئِؿ؟ »ٔ "-(:ٗ-ٔ) األيات ًُُّيوَر الَِّتيَٕأَتْعِرُؼ َوْقَت َواَلَدِة ُوُعوِؿ الحُّ  َأَتْ ُسُب ال
؟  ـُ ِميَقاَت َواَلَدِتِيفَّ ُلَيا، َأْو َتْعَل ُتَنمّْ
ٖ . . َيْدَفْعَف َأْوَجاَعُيفَّ يَِّة. َٗيْبُرْنَف َوَيَضْعَف َأْواَلَدُىفَّ . َتْرُبو ِفي اْلَبرّْ َتْبُلُغ َأْواَلُدُىفَّ

.   اَتْ ُرُج َواَل َتُعوُد ِإَلْيِيفَّ

 يعػرؼ إف اإلنسػاف عمػي فيصػعب النػاس، مساكف عف البعيدة عاليةال ال باؿ في الصخور إلي واأليائؿ الوعوؿ تأوي 

 اػذ  أعطػي أنػه اهلل يػةاعن ع ائػب ومػف منػه. الكػؿ ألف ايضػاً  يػدبراا بؿ ففط يعرف ا فبل الرب وأما وعادات ا، طباع ا

 أف إلػػي يحتػػا وف الػػذيف البشػػر أطفػػاؿ بخػػبلؼ ذوات ػػا تػػدبر أف تفػػدر ب ػػا غريػػزة سػػنًا، من ػػا الصػػاير حتػػي الحيوانػػات

ال  سنيف عدة والدي ـ يراعي ـ  بس ولة تمد اي بؿ والوالدة لمحمؿ اً ميعاد الحيوانات مف نوع لكؿ اهلل حدد ولفد امكوا. وا 

 يرعػي ثػـ تمػد حتػي يرعااػا واهلل وحػداا تمد اي بؿ تمد، حتي الحيوانات اذ  اإلنساف يعيف وال األنساف. مف كثيراً  أكثر

  البشر. ببني إاتمامه يكوف باألولي فكـ الحيوانات ب ذ  اهلل إاتـ ف ف صااراا،
 

يََّة َبْيَتُو َوالسَّْباَخ َٙمْف َسرََّح اْلَفرَاَء ُ رِّا، َوَمْف َفؾَّ ُرُبَط ِ َماِر اْلَوْ ِش؟ »٘ "-(:ٛ-٘) األيات الَِّذي َجَعْلُت اْلَبرّْ
َُ َٚمْسَنَنُو.    "َداِئَرُة اْلِجَباِؿ َمْرَعاُه، َوَعَلى ُنؿّْ ُ ْضَرٍة ُيَفتُّْش.َٛزْجَر السَّاِئِؽ. َيْضَ ُؾ َعَلى ُجْمُيوِر اْلَقْرَيِة. اَل َيْسَم

 ال منػػه= اإلسػػتفادة وال وتربيتػػه تذليمػػه يمكػػف وال األليػػؼ الحمػػار مػػف وأسػػرع أ مػػؿ واػػو الػػوحش حمػػار فتػػي اػػو الفػػرا 
 بيتػو. البريػة جعلػت =البريػة فػي فػاً منطم يعػيش أف ويحػب لي راػا. عربػة إلػي ربطػه يمكػف فػبل =السػائؽ زجػر يسمَ

 القريػة جميػور علػي يضػ ؾ في ػا= ليعػيش قريػة إلػي يػدخؿ وال الفػرا. مكػاف والسباخ فالبرية ،الففر األرض =السباخ

 يفػتش نفسػه، عػف المسػئوؿ ف ػو لػه مالػؾ ال ألف =يفػتش  ضػرة نؿ وعلي عند . يعمؿ مالؾ له يكوف أف يفبؿ ال أي

 لئلنساف رمزاً  الفرا ويؤخذ طعامه. سيد  ويعطيه يعمؿ ف و ترويضه يتـ الذي الحمار ينماب ليأكؿ. الخضرة أماكف عف

 الفػػرا أف فكمػػا . (4ٜٛ اػػو + 4ٕٕٗ ر)إ يريػػد مػػا يفعػػؿ حػػر أنػػه ويػػدعي شػػ وته وراء ي ػػري الػػذي الشػػ واني الخػػاطئ

 سػيد  يػدي مػف التأديػب يفبػؿ لػذيا  وف المروض األليؼ الحمار أما الشرير. اإلنساف اذا مثؿ اكذا منه نفع ال أيضاً 
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 يأ وسباخ قفر في الشرير حياة تكوف بينما خضر، مراع في اهلل يسكنه اهلل تأديب يفبؿ الذي واإلنساف سيد . فيطعمه
 . خراب في
 

ـْ َيِبيُت ِعْنَد ِمْعَلِفَؾ؟ »ٜ "-(:ٕٔ-ٜ) األيات يُّ َأْف َيْ ُدَمَؾ، َأ ًِ َأَيْرَضى الثَّْوُر اْلَوْ 
يَّ ِبِرَباِطِو َأَتْربِ ٓٔ ًِ ُط الثَّْوَر اْلَوْ 

ـْ ُيَميُّْد اأَلْوِدَيَة َورَاَءَؾ؟  ، َأ ِفي التَّْلـِ
َتُو َعِظيَمٌة، َأْو َتْتُرُؾ َلُو َتَعَبَؾ؟ ٔٔ َأتَْأَتِمُنُو َأنَُّو َيْأِتي ِبَزْرِعَؾ َٕٔأَتِثُؽ ِبِو أَلفَّ ُقوَّ

َُ ِإَلى َبْيَدِرَؾ؟   " َوُيْجَم

 يظ ػر وفيه األليؼ. الثور يستخدـ كما ستخدامهإ يمكف ال أيضاً  واو األليؼ. الثور مف وأقوي أكبر =الو ًي الثور

 وال فمسػػطيف فػػي قػػديماً  يو ػػد كػػاف الوحشػػي والثػػور حيوانػػًا. يػػروض أف حتػػي قػػادر الايػػر اإلنسػػاف وضػػعؼ الخػػالؽ قػػوة
 وذلػؾ ليخدمػه، الوحشػي الثور اذا اعإخض يمكنه ال أنه أليوب يظ ر واهلل (.4ٜٕٓٔ مز + 4ٕٖٕٕ )عد فاآل يو د

 اوا ، حسب عمي يسير أف ي ب شئ كؿ وأف ولحكمته، لفكر  تخضع أف ي ب األمور كؿ أف يتصور كاف أيوب فأل

 لػػه كػػاف اإلنسػػاف سػػفوط وقبػػؿ إرادتػػؾ. وفػػؽ يسػػير ت عمػػه أف تسػػتطيع اػػؿ الوحشػػي، بػػالثور فمنبػػدأ لػػه يفػػوؿ اهلل وكػػأف

 الحيوانػات بعػض أبفػي اهلل ولكػف سػمطانه، وففػد الحيوانػات عميػه تمػردت السػفوط دبعػ لكػف الوحوش. كؿ عمي سمطاف

  يتكبر. وال ضعفه ليعرؼ الباقي عمي سمطاناً  يعطه ولـ لتخدمه، اإلنساف سمطاف تحت
 

ـْ ِريٌش؟ »ٖٔ "-(:ٛٔ-ٖٔ) األيات َجَناُح النََّعاَمِة ُيَرْفِرُؼ. َأَفُيَو َمْنِنٌب َرُؤوٌؼ، َأ
ْتُرُؾ َبْيَضَيا َوُتْ ِميِو أَلنََّيا تَ ٗٔ

َتْقُسو َعَلى َأْواَلِدَىا َنَأنََّيا َلْيَسْت َلَيا. َباِطٌؿ َٙٔوَتْنَسى َأفَّ الرّْْجَؿ َتْضَغُطُو، َأْو َ َيَواَف اْلَبرّْ َيُدوُسُو. ِ٘ٔفي التُّرَاِب، 
ـْ َلَيا َفْيًما. أَلفَّ اهلَل َقْد َأْنَساَىا اْلِ ْنَمَة، َولَ َٚٔتَعُبَيا ِببَل َأَسٍؼ.  ـْ َيْقِس

ِعْنَدَما ُتْ ِوُذ َنْفَسَيا ِإَلى اْلَعبَلِء، َتْضَ ُؾ ٛٔ
 "َعَلى اْلَفَرِس َوَعَلى رَاِنِبِو.

 ال ولكػف  ناحػاف ل ػا واػي والثمػيف. ال ميؿ لريش ا ويربون ا أخري وأماكف إفريفيا وفي العرب ببلد في النعامة تو د 
 بكبريػػاءا يرفػػرؼ اف ناح ػػا (المتػػريف عمػػي يزيػػد طول ػػا) ووزن ػػا لطول ػػا بالنسػػبة رافصػػاي فجنا ييػػا الطيػػراف يمكن ػػا

ـْ ِريػٌش  = الطيػراف مػف ليمكن ػا كبيػرا  ناحػا لػيس لكنػه ، اإلن ميزيػة التر مػة حسب = منكػب  َأَفُيػَو َمْنِنػٌب َرُؤوٌؼ، َأ
  واو المفمؽا كطائر وريشه كبير ح ا نا ااؿ  العضد والكتؼ . و اءت تر مة اآلية فى اإلن ميزية او مكاف تبلقى

 صػػفات لػػه مػػن ـ طيػػر لكػػؿ أف والمفصػػود ، طويمػػة لمسػػافات وتحممػػه ب ػػا يطيػػر  وعريضػػة واسػػعة أ نحػػة لػػه طػػائر

مكانيات  تضػ ؾ الخيػؿ= مػف وأسػرع  ػدًا، سػريعة واػي الػركض فػي يسػاعدان ا النعامة ى ناح ولكف . اآلخر غير وا 

 تػركض. حػيف رأسػ ا ترفػع أي =العػبلء إلػي نفسػيا ت ػوذ أمتػار. ٛ حػوالي خطوت ا فطوؿ .رانبو وعلي الفرس علي

 الحػرارة بفعػؿ فػيففس الحػر يشػتد حػيف تتركػه أحيانػاً  ولكن ػا أحيانًا، تحتضنه قد الرماؿ، في بيض ا تضع تبيض وحيف

ذا (.٘ٔ ،ٗٔ )أيات أحد أي يدوسه فأل معرضاً  مكشوفاً  بيض ا تترؾ واي اي. تتعب أف دوف  تترؾ لنعامةا كانت وا 

 مػف األباء وليتعمـ أنساكـا ال فأنا رضيع ا األـ نسيت اف ف اهلل يةاعن اي بالتأكيد الصاار؟ يخرج فكيؼ اكذا بيض ا

 اػذا شػ وات تسػحف ـ سػوؼ المؤكػد فمػف روحيػة، يػةارع بػبل العالـ في أوالد  ترؾ إف له حكمة ال أباً  فسيكوف النعامة،

 ال النعامػػة أف أي =أسػػؼ بػػبل تعبيػػا باطػػؿ بػػاطبًل= الوالػػديف تعػػب كػػؿ ويصػػير ر.األشػػرا النػػاس أر ػػؿ وتدوسػػه العػػالـ
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 عظيمػػة بسػػرعة ت ػػري بخطػػر شػػعرت أو خافػػت إذا بػػذات ا إاتمام ػػا وفػػي إنكسػػر. أو ضػػاع لػػو بيضػػ ا عمػػي تأسػػؼ

 قػداـ اـنعػ بػيض دائمػاً  تضػع الفبطيػة وكنيسػتنا األمنػاء. غيػر لمخػداـ مثػاؿ واػذا أوالدىػا علي تقسو =صااراا وتترؾ

، ب ذا ال ياكؿ  ينسػانا ال فػاهلل وخػدامنا أم اتنػا نسػيتنا ولػو أحػد، كؿ نسيه لو حتي شعبه يرعي الذي او اهلل أف المف ـو

 ا أنسػاكـ ال فأنا رضيع ا األـ نسيت إف ا الفائؿ اهلل وعد فنذكر الكنيسة فى معمؽ النعاـ بيض نرى دائمًا. عمينا فعينه
 النعامة أف شاع ولذلؾ الحامي، الساخف التراب في ليففس تتركه =التراب في وُت ميو بيضيا تترؾ . (٘ٔ 4 ٜٗ)إش

 ثمػيف ريشػ ا فبينمػا .فيمػاً  ليػا يقسػـ ولػـ ال نمة أنساىا قد اهلل ألف حكمػة= وببل لفراخ ا المحبة وقميمة الطبع  ائرة

تخػذ الحكمػة. عػدـ مع الاني رياءكب أـ ففراء، كوننا مع الحكمة نفضؿ فأي ما حكمة. ببل أن ا إال به، تتبااي  خػيبلء وا 

  ومبلبس ـ. بثروات ـ األغنياء كبرياء عمي عبلمة بريش ا النعامة
 

َتُو َوَتْنُسو ُعُنَقُو ُعْرًفا؟ »ٜٔ "-(:ٕ٘-ٜٔ) األيات َأُتوِثُبُو َنَجرَاَدٍة؟ َنْفُخ ِمْنَ رِِه ُمْرِعٌب. َٕٓىْؿ َأْنَت ُتْعِطي اْلَفَرَس ُقوَّ
َُ َعِف ٕٕي اْلَواِدي َوَيْنِفُز ِبَبْأٍس. َيْ ُرُج ِلِلَقاِء اأَلْسِلَ ِة. َيْبَ ُث فِ ٕٔ َيْضَ ُؾ َعَلى اْلَ ْوِؼ َواَل َيْرتَاُع، َواَل َيْرج

ـُ َوِسَناُف الرُّْمِح َواْلِمْزرَاِؽ. ٖٕالسَّْيِؼ.  َعَلْيِو َتِحؿُّ السَّْيا
ـُ اأَلْرَض، وَ ٕٗ اَل ُيْؤِمُف َأنَُّو َحْوُت ِفي َوْثِبِو َوُرْجزِِه َيْلَتِي

  "ِعْنَد َنْفِخ اْلُبوِؽ َيُقوُؿ: َىْو! َوِمْف َبِعيٍد َيْسَتْرِوُح اْلِقتَاَؿ ِحَياَح اْلُقوَّاِد َواْلُيتَاَؼ.ٕ٘اْلُبوِؽ. 

 ع يب، حيواف في قدرته يظ ر مروضة، غير حيوانات يةاورع خمؽ في وقدرته قوته اهلل إستعرض أف بعد =الفرس 

 اػذا يفػود أف قػادر صػاير فطفػؿ الشػ اعة اػذ  مػع ولكػف الحػرب، فػي سػتخدمو إ لػذلؾ الحروب في غريبة اعةش  له

 ذااب واو ليحميه الحصاف رقبة حوؿ يوضع مصف  غطاء غالباً  او =ُعرفاً  صاحبه. عمي يتمرد ال والفرس الفرس،

 واػو والمخيػؼ ال ميػؿ الفػرس لمنظػر إشػارة ن ػاأ الكممػة معنػي يف ػـ وب ػذا رعػدًا، العبريػة فػي األصمية والكممة لمفتاؿ.

 =ببػأس َيْنِفػزْ  وزنػه. مػف بػالرغـ قويػة قفزتػه =نجرادة أتوثبو الفتػاؿ. في ش اعته يصور ثـ ش اعة. في لمفتاؿ ذااب
 ال عبػة. فػي السػ اـ صػوت اػو =السػياـ تحػؿ بيػن ف. تفريؽ غير مف معاً  ويضع ف  ميعاً  بفوائمه ويطفر يثب أي

 يصػدؽ ال البوؽ صوت سمع إف فرحه شدة ومف لمفتاؿ مشتاؽ كأنه =البوؽ حوت أنو يؤمف ال .عبهير  شئ ال ولكف

 بػػه. فرحػػه مػػف الفتػػاؿ بػػوؽ لصػػوت إسػػتمع أنػػه أذنيػػه يصػػدؽ يكػػاد ال لمفتػػاؿ، مشػػتاقاً  لممعركػػة، فينػػدفع بػػدأ قػػد الفتػػاؿ أف

 اػؿ أليػوب والسػؤاؿ يبتمعػه. فرسػه أفوكػ أمامػه الطريؽ الفرس راكب فيري الفرس ركض لسرعة إشارة =األرض يلتيـ

  الموت. يخاؼ فبل الش اعة اذ  الفرس أعطيت
 

ًُُر َجَناَ ْيِو َنْ َو اْلَجُنوِب؟ »ٕٙ "-(:ٖٓ-ٕٙ) األيات َأْو ِبَأْمِرَؾ ُيَ لُّْؽ النَّْسُر َٕٚأِمْف َفْيِمَؾ َيْسَتِقؿُّ اْلُعَقاُب َوَيْن
ْ رَ َٕٛوُيَعلّْي َوْنَرُه؟  ْ ِر َواْلَمْعَقِؿ.  َيْسُنُف الحَّ ِمْف ُىَناَؾ َيَتَ سَُّس ُقوَتُو. ُتْبِحُرُه َعْيَناُه ِمْف َٜٕوَيِبيُت َعَلى ِسفّْ الحَّ

، َوَ ْيُثَما َتُنِف اْلَقْتَلى َفُيَناَؾ ُىوَ َٖٓبِعيٍد.  ـَ   "«.ِفرَاُ ُو َتْ ُسو الدَّ

 عاليػاً  بػالطيراف كبلامػا ويمتػاز  ػدًا. عاليػاً  حيػهب نا يحمػؽ =العقػاب يسػتقؿ بالنسػر. شػبيه العفػاب =والعقاب النسر 

 عمي ػػا. وينفضػػاف اإلنسػػاف عػػيف تػػدرك ا ال مسػػافات عمػػي مػػف ال يفػػة أو الفريسػػة يريػػاف ف مػػا بصػػراما، وحػػدة  ػػدًا.

 المحػـ أكػؿ تسػتطيع ال النسػور فصػاار =الػدـ ت سػو فرا ػو والػدـ= المحـ أكؿ في وشرااته أوكار  بعمو النسر ويمتاز
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 عاليػاً  أوكػار  النسػر يفػيـ =الحػ ر يسػنف ىػو فينػاؾ القتلػي تنػف و يثمػا =الفتمػي  يػؼ تأكػؿ والكبػار لدـ.ا فتمحس

 ومػف البصػر. وحػدة عاليػاً  الطيػراف عمػي والفوة الحكمة اذ  النسر أعطي الذي فمف األعداء. أيدي إليه يصؿ ال حتي

 =الجنوب ن و جنا يو وينًر الباردة= الشتاء ؿفصو  في الحار ال نوب نحو تت ه التي الم ا رة الطيور يرشد الذي
 فػي ال نػوب نحػو تطيػر واػي تخطػئ، أف دوف ال ارافػي ال نػوب ب ػا تميػز التػي الاريػزة اػذ  الطيور ل ذ  أعطي مف

 اهلل ولكػف قػدرات ا، أو أيػوب يػا الطيػور اػذ  حكمػة لػؾ ف ػؿ مكان ػا. إلػي تصؿ حتي ون اراً  ليبلً  خطأ دوف مستفيـ خط

 تعيش. أف تستطيع حتي مميزة وقدرات كمةح ل ا أعطي
  
 

 ٜٖ ، ٖٛ  اإلح ا ات علي تعليؽ
 فيثػؽ وعنايته وصبلحه اهلل قوة فيدرؾ حوله لمخميفة عينيه يرفع أف لئلنساف اهلل مف دعوة اما ٜٖ ، ٖٛ اإلصحاحيف

 من ػا ال بػار سواء الحيوانية هخميفت وفي عمي ا، نحيا التي األرض وفي السماوية، األ راـ في ظاارة اهلل وقوة اهلل. فى

 عمومػاً  واإلنسػاف ال ميػع. يرعػي واهلل الميكروسػكوبية. المخموقػات بػؿ كالنممػة من ػا ضػعيؼ او ما أو والنسر كاألسد

 ال كنػت إف الفكػر. اػذا عمػي يػرد اهلل وانػا ضػيفة، فػي اإلنساف كاف إذا خصوصاً  أاممه اهلل أف بفكرة الشيطاف يحاربه
 أحبائيا أنتـ أاممكـ ف ؿ حيواف أو  ماد اءسو  خميفتي كؿ أامؿ

 النسػػػر بصػػػر حػػػدة أو األسػػػد قػػػوة مػػػف نحػػػف فػػػأيف يتواضػػػع، ت عمػػػه اإلنسػػػاف أمػػػاـ الحيوانيػػػة اهلل خميفػػػة صػػػور وعػػػرض

رتفاعه  قدراتنا محدودية مف بالرغـ عنايته وأعماؿ اهلل يةارع سوي نحيا حتي يحمينا الذي فما الفرس. ش اعة أو وا 
 لئلنساف معينة حفات يظير ال يوانات ىذه في تأمؿ وىناؾ

  ريػاً  إ تماعيػة أو كانػت دينيػة المعروفػة، الفيػود كػؿ يكسػر الػذي الشػ واني، الخػاطئ لئلنسػاف يشير -4الفرا  .ٔ

  طعامًا. ي د ال خراب في يحيا واذا ش واته، وراء
 اػذ  تحػت وينػدرج نفػع ل ػا يكػوف أف يمكػف فػبل التػرويض، تحػت تخضػع لػـ التػي لمفػوة يشػير -4الو ش ثور  .ٕ

  والروحية. والعفمية والش وانية ال سمانية قوتنا الفوي،
 ىتفسػ والكبريػاء فاألنانيػة صػااراا تاركػة ت ػرب ف ػي  بانػة ومتكبػرة، قمػب بػبل لؤلنانيػة، رمػز اػي -:النعامة  .ٖ

 ذاتػه، عمػي منامػؽ أنػاني هأنػ  عنػه نفػوؿ أف يمكػف خاطئ وكؿ غير  يفدي بطبلً  اإلنساف مف في عؿ الحب أما الفمب،

 فيخػدع قػادـ الخطػر يػري إذ الخػاطئ يفعػؿ  اكػذا عمي ػا، قػادـ الخطػر تري حيف األرض في رأس ا النعامة تدفف وكما

 بما يزاو الذي عموماً  المتكبر اإلنساف تمثؿ والنعامة لؤلشرار. الرب قاؿ السبلـ اهلل عميه ويرد سبلـ سبلـ قائبلً  نفسه

  عند .
 بحروب ي تـ  ال واذا .4ٕٙ رؤ يامب ولكى غالباً  خرج الذي المسي  يفود  الذي المؤمف يمثؿ او -4الفرس  .ٗ

  . الموت. ي اب ال بؿ مخيفة عنيفة كانت م ما حوله الشيطاف
 الشياطيف أعدائه ب ا يري بصر حدة له السموات، في عالياً  يحمؽ الذي الروحي، اإلنساف يمثؿ -4النسر .٘

.المسي  اي وصخرتنا (4ٖٜٕٛ) خرالص عمي ويفؼ بحيم ـ
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 عودة للجدوؿ اإلح اح األربعوف

 
ـُ اْلَقِديَر ُمَوبُّْ ُو، َأـِ اْلُمَ اجُّ اهلَل ُيَجاِوُبُو؟»َٕفَأَجاَب الرَّبُّ َأيُّوَب َفَقاَؿ: ٔ "-(:٘-ٔ) األيات َفَأَجاَب ٖ«.َىْؿ ُيَ اِح

َمرًَّة َتَنلَّْمُت َفبَل ُأِجيُب، َوَمرََّتْيِف َفبَل ٘ي. َىا َأَنا َ ِقيٌر، َفَماَذا ُأَجاِوُبَؾ؟ َوَضْعُت َيِدي َعَلى َفمِ »َٗأيُّوُب الرَّبَّ َوَقاَؿ: 
  "«.َأِزيدُ 
 يػتكمـ. ولػـ سػكت أيػوب ولكػف سػمعه. فيمػا ليتأمػؿ فرصػة أيػوب وأعطػي اهلل سػكت الػدرس، أليػوب اهلل أعطػي أف بعد

 فػي مػا يعػرؼ هللفػا أ ػاب، الػرب أف قيػؿ تكمػـ قػد يكػف لػـ أيػوب أف مػع أيوب الرب فأجاب اهلل= تكمػـ أيوب سكت ولما

 والبػد اهلل عمػي ت ػرأ أنػه شػاعراً  كػاف وربمػا شديد، خ ؿ في قيؿ ما بعد أيوب وكاف فمه. اإلنساف يفت  أف دوف الفموب

 ي احـ ىؿ اهلل. خصاـ مف الفمؽ الفمب اذا يطمئف اهلل ن د ولكننا لؤلبد. ويخاصمه حضرته مف يطرد  سوؼ اهلل أف

 بػػبل اػػدوء فػػي كانػػت الكممػػة ف ػػذ  العاصػػفة. مػػف انػػا يفػػؿ لػػـ أنػػه والحػػظ الئمػػه، تعنػػي موبخػػه وكممػػة =موب ػػو القػػدير

 .اهلل ليمػوـ قال ػا التػى الفاسية كمماته عمى يخاصمه لف بأنه أيوب يطمئف انا فاهلل ، أيوب لفمب ادوءاً  لتعطي غضب
 معػػى الحػػوار طمػػبوت بأحكػػامى مفتنػػع غيػػر وأنػػت إحت ػػاج فػػى أيػػوب يػػا معػػى دخمػػت لفػػد = يجاوبػػو اهلل الم ػػاج أـ

 . أسئمتى عمى أ ب إذاً  ، الصحي  الطريؽ او أيف وتعممنى أخطائى أيف لى لتظ ر
 أسػموب يسػتخدـ متػي يعػرؼ محبته في واهلل غضبه. في تكمـ اهلل أف يعني ف ذا العاصفة مف تكمـ اهلل أف يفوؿ فحينما

   زع. حالة في الذي مبالف ليطمئف الحب أسموب يستخدـ ومتي ويتوب، ليخاؼ الخاطئ مع الفسوة
 وتػػاب. أيػػوب شػػفي انػػا بثمػػار . أتػػي قػػد أليػػوب اهلل أعطػػا  الػػذي الػػدرس أف يظ ػػر انػػا =أجاوبػػؾ فمػػاذا  قيػػر أنػػا ىػػا

 . ثانية أتكمـ لف أي =فمي علي يدي وضعت
 أيػوب بتػا أف بعػد اآلف ولكػف كثيػرًا. سػابفاً  تكممػت وكبريػائي   مػي فػي أي =أزيػد فػبل ومػرتيف أجيب فبل تنلمت مرة

 فػػػي نفسػػػه ورأي المحػػػب، البػػػار الفػػػدوس اهلل رأي توبتػػػه فػػػي اآلف 4ٕٖٖ + 4ٖٖٔٚ مػػػع وقػػػارف أتكمػػػـ لػػػف يفػػػوؿ تمامػػػاً 

 وقػػد اهلل يػػري اػػو واػػا اهلل، نحػػو مػػف الصػػعب وكبلمػػه السػػابؽ هلل تحديػػه يأر  خ ػػبًل، فػػذاب وكبريائ ػػا و  م ػػا ن اسػػت ا

 تعاليػه مػع بالمفارنػة وتواضػعه اهلل  ػبلؿ فأسػكته ، ويشػفيه يكممػهو  ويعممػه ليعاتبػه أتػي بػؿ السػابؽ، كبلمه كؿ إحتمؿ

 قػاؿ لػذلؾ اهلل، عمػؿ او واذا حفيفية توبة فتاب اهلل أماـ أما أصحابه، محاوالت مف يتب لـ او اهلل. أماـ الحفير واو

 يفنع أف عمي قادرو  اإلنساف صوت مف وأعمي أقوي لمتوبة يدعو الذي اهلل فصوت فأتوبا. يارب اتوبني النبي إرمياء

 مػا وبفػدر .4ٖٖٙٔ حػز لنفسػه كاراػاً  ويكػوف اهلل أمػاـ  داً  حفير أنه يشعر الحفيفي والتائب بالتوبة. الخاطئ اإلنساف
 يفتنػع ولػـ ف ػادل ـ عظيمػاً  نفسػه و ػد بأصػحابه نفسػه قػارف حػيف فأيوب اهلل. أماـ نفسه يحتفر الناس أماـ نفسه عظـ

 نور  يكشؼ اهلل نور أماـ نفؼ حيف أنه ولنبلحظ .نفسه فيحتفر خطيته حفيفة سيدرؾ اهلل أماـ يفؼ حيف أما بكبلم ـ،

 فػػي  ػػذرياً  تحػػوالً  اهلل كممػػة سػػببت لفػػد اهلل. أمػػاـ ينطػػؽ أف أيػػوب يسػػتطع لػػـ لػػذلؾ ذواتنػػا. فنحتفػػر الن سػػة قموبنػػا خبايػػا

 قدراتػػه اهلل أظ ػػر لفػػد األلفػػاظ. اعنػػز  إنت ػػي اهلل كممػػة أتػػت وحػػيف يعممػػو . أف أصػػحابه محػػاوالت ع ػػزت أيػػوب تفكيػػر

 تصػوراا. ممػا ودقػة شػموالً  أكثػر كانػت بػه اهلل يػةاعن أف أيػوب قتنػعا  و  اػذا، مثػؿ ب لػه يثػؽ أف يستطيع أنه فرأي أليوب
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  ػروح مف شفي لفد داخمه، في  ديد شئ حدث ولكف اي، كما ومشاكمه اي كما أيوب الـأ كانت المحظة اذ  وحتي

حس كبريائه أي قمبه  فػي أنػه شػعر ولكنػه ، حػدث مػا حػدث لمػاذا تسػاؤالته، عمػي رداً  يأخػذ لػـ اػو ظممه. اهلل بأف اسهوا 

 والتسػميـ الػداخمي السػبلـ مػف حالػة فػي سػبباً  عميػه اهلل ورد اهلل عمػؿ كػاف لفػد حػدث. م مػا اهلل يػد فػي كػاف طالما سبلـ

 فكػػـ وحيوانػػات( ب)كواكػػ كم ػػا خميفتػػه يػػةارع يعمػػ قػػدرة لػػه إللػػه نفسػػه وسػػمـ أيػػوب تػػأثر لفػػد قمبػػه. مػػآل المػػذاف ال ػػادئ

  الصميب. عمي فدانا الذي إلل نا نسمـ أف عمينا ي ب وكـ كـف البشر. باألولي
 اأبػر رميػاءإ ففػاؿ .ٕٛ-4ٖٕٚٔ مػز + 4ٕٔٔ رإ معػه تخاصػموا أف بعػد اهلل مػع الفديسػيف األتفياء كؿ تصال  واكذا

 . أخاصمؾا أف مف يارب أنت
 

ًُدَّ َ ْقَوْيَؾ َنَرُجؿ. َأْسأَُلَؾ َفُتْعِلُمِني. »َٚفَأَجاَب الرَّبُّ َأيُّوَب ِمَف اْلَعاِحَفِة َفَقاَؿ: ٙ "-(:ٗٔ-ٙ) األيات َلَعلََّؾ ٛاآلَف 
َر َأْنَت؟  َتَزيَِّف اآلَف ٓٔ؟ َىْؿ َلَؾ ِذرَاٌع َنَماِ هلِل، َوِبَحْوٍت ِمْثِؿ َحْوِتِو ُتْرِعدُ ُٜتَناِقُض ُ ْنِمي، َتْسَتْذِنُبِني ِلَنْي َتَتَبرَّ

، َواْلَبِس اْلَمْجَد َواْلَبَياَء.  ْؽ َفْيَض َغَضِبَؾ، َواْنُظْر ُنؿَّ ُمَتَعظّْـٍ َواْ ِفْضُو. ِٔٔباْلَجبَلِؿ َواْلِعزّْ ُاْنُظْر ِإَلى ُنؿّْ َٕٔفرّْ
 . رَاَر ِفي َمَناِنِيـِ ًْ ـْ ِفي التُّرَ ُٖٔمَتَعظّْـٍ َوَذلّْْلُو، َوُدِس اأَل . اْطِمْرُى ـْ ِفي الظَّبَلـِ َفَأَنا َأْيًضا ٗٔاِب َمًعا، َواْ ِبْس ُوُجوَىُي

  "َأْ َمُدَؾ أَلفَّ َيِميَنَؾ ُتَ لُّْحَؾ.

 قمػب مكنونػات يعػرؼ الػذي المعمػـ اهلل ولكػف اهلل. يػدي بػيف تواضػع وكيػؼ حفيػر، أنػا قػاؿ كيػؼ توبتػه فػي أيػوب رأينا 

 ر عػة بػبل توبته وتكوف كامبلً  عميه اهلل كبلـ تأثير يكوف حتي آخر رسلد محتا اً  مازاؿ أيوب أف رأي وتبلميذ  عبيد 

 الصػوت لنبػرة اهلل وعػاد عمػر . أيػاـ ولبػاقي ر ػوع وال إرتداد ببل تكوف مصالحة اهلل مع ويتصال  ، كامبل شفاء ويشفى

 عمػػي إل ابػػةا وحػػاوؿ تشػػدد فواآل بشػػدة ت ػػادلني كنػػت لفػػد (ٚ) وفػػي .العاحػػفة مػػف أيػػوب الػػرب فأجػػاب الااضػػبة=

 يتػذمر مػف وكػؿ اهلل. حكػـ نفػض قػد كأنػه كػاف اهلل إلػي الظمػـ نسػب حيف أي = نمي تناقض لعلؾ (ٛ) وفي أسئمتي.

 لػػو وأنػػه الػرب، مػػف أكثػػر يعػرؼ أنػػه يظػف المتػػذمر أف تعنػػي اهلل أحكػاـ عمػػي فالتػذمر حكمػػه. ينػػاقض كأنػه الػػرب عمػي

 تتبػػرر لنػػي تسػػتذنبني .أفضػػؿ بطريفػػة سػػيكوف تػػدبير  كػػاف فلكػػ الػػرب، تػػدبير غيػػر تػػدبير  لكػػاف الػػرب مكػػاف فػػي كػػاف

 بػالموـ يمفػي أف أمػام ـ بػاراً  ويظ ػر نفسػه، يبػرر حتػي أراد أصػحابه مػع حػوار  خػبلؿ فػي أنػه انػا أيوب يموـ اهلل =أنت

فتخر بر  إلي نظر فأيوب اهلل. عمي  أخطػأ فكم اهلل يظ ر بأف ي تـ فمـ  ،أصحابه أماـ ذلؾ إظ ار غايته توكان به وا 

  .4ٜٚ دا + 4٘ٔٗ مز ا حوكمت إذا وتامب أقوالؾ في تتبرر الكي داود مع يفوؿ أف إنساف كؿ وعمي معه.
 وأنػػه العػػالـ فػػي األدبػػي النظػػاـ عػػف يػػتكمـ واآلف الحيوانيػػة، والخميفػػة الفمػػؾ فػػي الع يػػب عممػػه عػػف سػػابفاً  اهلل تكمػػـ ولفػػد

  األشرار. عمي السيطرة عمي الفادر وحد 
 

 =ترعػػد حػوتو مثػػؿ وبحػوت الفػػوي الفػدير اهلل مػع نختمػػؼ فكيػؼ الفػوة. دليػؿ الػػذراع =هلل نمػا ذراع لػػؾ ىػؿ (ٜ) ففػي
 قػػوة كػػؿ أف ولػػنعمـ الصػػوت. اػػذا مػػف خػػائؼ وأيػػوب كالرعػػد، مخيػػؼ وبصػػوت العاصػػفة مػػف يػػتكمـ فاآل اهلل أف الحػػظ

 يعمػؿ أف يستطيع ولكنه بدونه شيئاً  نعمؿ أف عنستطي ال فنحف اائمة. نار أماـ أشواؾ إال اي ما اهلل قوة أماـ اإلنساف

 لفموبنػػػا. اهلل صػػػوت إقنػػػاع قػػػوة فػػػي بػػػؿ ففػػػط المخيػػػؼ رعػػػد  فػػػي ليسػػػت اهلل صػػػوت قػػػوة أف ونبلحػػػظ بػػػدوننا. شػػػئ كػػػؿ



 (اإلح اح األربعوف) سفر أيوب

 

 
181 

 نسػػبت لفػػد معنػػا 4 انػػا أليػػوب اهلل وتحػػدي ذلػػؾ. فػػي اهلل صػػوت ن ػػ  بينمػػا بالتوبػػة إقناعػػه فػػي فشػػموا أيػػوب فأصػػحاب

 أو األشػػرار، يرعػػب صػػوت لػػؾ واػػؿ بػػذراعؾ، وتػػدير  العػػالـ حكػػـ تأخػػذ أف بفوتػػؾ تسػػتطيع ف ػػؿ أيػػوب، يػػا لػػي الظمػػـ

  لمتوبة. يدعواـ أف قادر صوتؾ
 تػري يػا تسػتطيع ف ػؿ العػالـ، يحكػـ حتػي الممػوكي المػبس ويمػبس يتػزيف أف إيػا  داعيػاً  أيػوب مف اهلل يسخر (ٓٔ) وفي

  األشرار. ترعب أف أيوب يا بالب اء تزينت م ما
 ويدوس ـ. الظبلـ في يحبس ـ وأف ظالـ متكبر شرير متعظـ كؿ يخفض أف تحدي بؿ أليوب، دعوة (ٖٔ-ٔٔ) وفي

 م ػػد  فػػي اهلل أف ولػػنعمـ أنػػت. ودسػػ ـ ذراعػػؾ قػػوة أرنػػي لػػه يفػػوؿ واهلل ينعمػػوف األشػػرار يتػػرؾ اهلل أف أيػػوب إشػػتكي لفػػد

 مفاصػػداـ. إلتمػػاـ يخر ػػوف فػػبل ويدوسػػ ـ األشػػرار يرعػػب الػػذي وحػػد  اػػو اػػذا، يفعػػؿ أف وحػػد  قػػادر وبذراعػػه وب ائػػه

ف السػ وف، غيااػب في أي =الظبلـ في وجوىيـ ي بس أف وحد  وقادر  ظػبلـ ففػي العػالـ سػ وف فػي انػا يكػف لػـ وا 

 اػو وحػد  واهلل إبمػيس. خطيػة ف ػي الكبريػاء خطيػة اػي  داً  اهلل تضايؽ التي الخطية إف ال حيـ. في األبدية الس وف

 وأاػؿ فرعػوف ب ػيش اػذا يصػنع ألػـ التػراب فػي إطمرىـ عمػي ـ. غضبه يسفط حيف المتكبريف و و  فضيخ أف الفادر

 وحػد  اهلل لمتػراب. فيػذابوا األشرار يميت أف باألكثر بالتراب والمفصود و ماعت ما. وداثاف قورح مع ثـ وعمورة سدوـ

 يتصػور ضػعفه فػي فاإلنسػاف ففػط اػذا لػيس افا.الزمػ امؿء واو الميعاد يحدد الذي وحد  لكنه األشرار يذؿ أف الفادر

 قمػب واػؿ الفمػوب، فػي ما يعمـ الذي وحد  ف و أخري، طرؽ له اهلل لكف يفتمه، بأف اهلل منه ينتفـ أف ي ب ظالـ كؿ أف

 بػػأف بػػؿ الخػػاطئ بمػػوت يسػػر ال فػػاهلل لمتوبػػة، فرصػػة يعطيػػه بػػؿ اهلل يفتمػػه ال انػػا بالتوبػػة، يتحػػوؿ أف يمكػػف الظػػالـ اػػذا

 لمفتػؿ المسػيحييف قػاد حػيف يفتمػه أف عميػه ي ػب اهلل كاف ف ؿ الرسوؿ، بولس مع اذا ونري .4ٖٕٔٛ حز ويحيا عير 

 نتصػور وربمػا شرور ، أثناء األسود موسي يفتؿ أف عميه اهلل كاف واؿ إسطفانوس، بفتؿ راضياً  كاف وحيف دمشؽ في

 طػرؽ أف اولػنعمـ لممسػيحية. حول ػا اهلل لكف المسيحييف إضط دت ألن ا الرومانية الدولة إفناء عميه ي ب كاف اهلل أف

  اإلنسافا طرؽ غير اهلل
 مف وأحسف حسنًا، حكماً  كمه الكوف يحكـ أف قادر أنه يثبت أف فعميه اهلل حكـ عمي إعترض قد أيوب كاف (ٗٔ) وفي

 مػف سػخرية اػذ  ذراعػؾ. وقػوة وقػدرتؾ بفوتػؾ أقر أي =أ مدؾ أيضاً  فأنا اهلل= له سيعترؼ الحالة اذ  وفي اهلل، حكـ

 أماف. في اهلل ذراع يةاحم في بأننا نعترؼ أف سوي عمينا وما أيوب.
  

 ٖٗ-ٔٗ:ٔ + ٕٗ-٘ٔ األيات
 ولوياثاف بييموث

 مػػػرعبيف لحيػػػوانيف اهلل يشػػػير وانػػػا الخمػػػؽ فػػػي قدراتػػػه أيػػػوب أمػػػاـ يسػػػتعرض بػػػأف أيػػػوب ع ػػػز إثبػػػات فػػػي اهلل يسػػػتمر

 حيػػواف انػػاؾ كػػاف فػػ ف فيػػه الشػػؾ وممػػا ال سػػدية. وقوت مػػا ال ائػػؿ ح م مػػا فعػػ تعبػػر أوصػػافاً  ويضػػع لضػػخامت ما

ف سيفزع او المؤكد مف ب انبه، اإلنساف قوة تكوف فماذا الصورة، ب ذ  مخيؼ  واػو اإلنسػاف يفػزع الحيػواف اذا كاف وا 

 خمفه الذي اهلل وكـ فكـ اهلل خميفة مف
 المفدسا الكتاب اقاموس -:بييموث -ٔ
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 تفسيريف ل ا
 الماشػػػية عمػػػي وتطمػػػؽ أصػػػواتًا. يصػػػدر ال أربعػػػة عمػػػي يػػػدب حيػػػواف اػػػو وب يمػػػة بالعبريػػػة. ب يمػػػة  مػػػع (ٔ 

 STRONGS اقاموس
 وحػػوش)أي المواضػػع بعػػض فػػي تر مػػت وقػػد المػػاءا. اثػػور معنااػػا قديمػػة مصػػرية كممػػة أن ػػا آخػػريف قػػاؿ (ٕ 

 (4ٖٕٕٚ مز + 4ٖ٘ٔٔ
 يػزاؿ وال كاف أنه شأنه ومف اائؿ، ومنظر  عظيمة قدرة ذو لح ـا كبير حيواف ب يموث أف فيزعموف لي ودا عمماء أما

  لممؤمنيف. وليمة عنداا ـَ ُقد    اء، ف ذا المسي ، م ئ إلي ةالخميف إبتداء منذ يسمف
 يفضػي حيػث األعمػي النيػؿ فػي واآلف مصر أرض في قديماً  المو ود البحر فرس او ب يموث أف عمي مستفر والرأي

 مزروعات ػػا ويتمػػؼ المرعػػي، طمػػب فػػي الم ػػاورة الحفػػوؿ إلػػي خػػرج الميػػؿ  ػػاء فػػ ذا األشػػ ار، وبػػيف الميػػا  فػػي ن ػػار 

 أقداـ( ٚ وعمو  قدماً  ٙٔ )طوله ال سـ ضخـ الح ـ عظيـ حيواف واو الن ـ. شدة مف عميه او لما وأش اراا
 -:لوياثاف -ٕ

 4ٖٚٗٔ مزالميا ا عمي التنانيف رؤوس كسرت بفوتؾ، البحر شففت اأنت
 ٕٙ ،4ٕٔٓٗ٘ مز فيها ليمعب خمفته اذا لوياثاف . . الكبير. البحر ااذا
 التنػيف ويفتػؿ المتحويػة الحيػة لوياثاف ال اربة. الحية لوياثاف الشديد العظيـ الفاسي بسيفه الرب يعاقب اليوـ ذلؾ في ا

 4ٕٚٔ شإ البحر في الذي
 4ٖٛ أي )لوياثاف( التنيف إليفاظ المستعدوف اليوـ العنو ليمعنه
 فػي يعػيش المفػدس. الكتػاب فػي الشػعرية األسػفار فػي ذكػر اائػؿ مػائي حيػواف واو اممفوؼا معنا  عبري إسـ لوياثاف

 ال قرنيػة بحراشػؼ ماطػاة وذنبػه ورأسػه وظ ػر  تػدب. التػي الحيوانات أكبر مف واو التمساح. غالباً  به ويفصد البحر.
 كالحيػة يمتػؼ حيػواف أنػه األصػمي المعنػي فػي ولكف فيه. ةمعين أماكف في إال الرصاص أو الرماح أو الس اـ تخترق ا

 ينشػػػؽ/ أيضػػػاً  يعنػػػي ن ػػػد  )لوفػػػا( العبػػػري الكممػػػة ألصػػػؿ بػػػالر وع ولكػػػف تنػػػيف. أو حيػػػة الكممػػػة تتػػػر ـ مػػػا كثيػػػراً  لػػػذلؾ

  ويفرض.
 إمكانيػة عػدـ إلظ ػار مكبػرة بصػورة مواصػفات ل مػا ويضػع حيػوانيف لػه يظ ػر بأف واذا أليوب، قدراته ُيظ ر انا اهلل

 كواكػب مػف الخميفػة كػؿ عمػى والسػيطرة والػتحكـ الخمفػة عمػى يفػدر ومػف يفػدر. وحػد  اهلل في مػا، الػتحكـ عمى اإلنساف

  أيوب؟و مع يخطئ اؿ الحيوانية، والخميفة األرض، عمى وما
 أمػا لتػدريب.وبا الصػاار فػى إال الػتحكـ يمكػف ال منػه، البالاػة الحيوانػات ترويض يمكف ال قشطة( )سيد البحر ففرس

 روحية. ألاداؼ مفصود انا فيه المبالغ والتصوير لترويضه. وسيمة فبل التمساح
 
 ولوياثاف لبييموث الرو ي المعني ىو ما
 وشػػمس وأرض )كواكػػب كم ػػا ال امػػدة والخميفػػة الطبيعػػة مػػف كػػؿ عمػػي المطمػػؽ سػػمطانه قبػػؿ فيمػػا أليػػوب اهلل أثبػػت لفػػد

 والبػػروؽ والػػثمج ديػػوال م والمػػؤذي، من ػػا المفيػػد واألمطػػار والسػػحاب بأموا ػػه ر)البحػػ الطبيعيػػة الظػػواار وكػػؿ بنوراػػا(
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 ويخضع ـ. يؤدب ـ الذي وحد  ف و األشرار وعمي الل(. . ووعوؿ. )أسود الحيوانية الخميفة وعمي والرعد( والصواعؽ

  قوتيف سوي يتبفي لـ وتخيفه اإلنساف تحارب التي الفوي مف . . . تبفي؟. فماذا
  .إبليس وقوة    ، اإلنساف داخؿ في العالـ وحب يوةالً قوة

 التعميـ مف نوع أو التوبيل مف نوع أنه عمي أليوب اهلل كبلـ نف ـ أف يمكننا فنحف
 يعارضه؟و فكيؼ شئ كؿ عمي الفادر وحد  أنه اهلل يشرح ففيه أليوب، توبيخ اهلل فنبلـ   .ٔ
 كػؿ عمػي سػمطاف لػه وحػد  واػو لخميفتػه المحػب اإللػه أنػه يشػرح ففيػه منا، واحد ولكؿ أليوب تعليـ اهلل ونبلـ  .ٕ

 يػرا ، شئ أي مف يخاؼ أال اإلنساف يعمـ اهلل انا الخارج. مف الخوؼ فمماذا ظالـ( إنساف أو حيواف أو ) ماد الخميفة

  تخافواا. ال او اأنا قموبنا السبلـ فيمؤل ب ذا نؤمف أف وعمينا له. يذهللو  يخضعه أف قادر ف و
  شعبه. فميطمئف شئ، كؿ عمي السمطاف يد  وفي لشعبه المحب الكؿ ضابط اهلل كاف إذا

 ن د  بنا تحيط التي الفوي كؿ عمي المسيطر أنه البشر كؿ وطمأف أيوب اهلل طمأف أف وبعد
 المشتعمة( )الش وة الداخمية الفوي (ٔ       -مف4 المضطربة النفس ي دئ فاآل

 )إبميس( المنظورة غير الفوي (ٕ                                         
 نشػعر ولكننػا المنظػورة غيػر الفػوي اػذ  عمػي يسػيطر أف قػادر ف ػو يػد  فػي شئ وكؿ الكؿ. ضابط اهلل كاف إذا وأيضاً 

تخذ ضدنا. بحروب ا  -واما4 عن ما يعبراف اائميف حيوانيف فن د الفكرة. اذ  به يشرح طريفاً  الرموز اهلل وا 
  العالـ. ومحبة فينا الكامنة الش وات عف تعبير او -4بييموث -ٔ
  البشر. ضد المو  ة قواته بكؿ إبميس او -:لوياثاف -ٕ

 يػػؤ العػػالـ محبػػة أو زنػػا( شػػ وات أو )أكػػؿ الػػبطف شػػ وة الشػػ وة، فيػػه تسػػكف الػػذي لم سػػد أو لمشػػ وة يشػػير فبييمػػوث

 ميػت ف ػو اآلب يحػب ال مػف وقطعاً  اآلب. ةمحب فيه ليست العالـ يحب مف أف ياتاآل اذ  في ونبلحظ .ٚٔ-4ٕ٘ٔ

 ال أنه الش واني اإلنساف سمات ومف الروحي. لمموت نفسه يعرض الش واني اإلنساف أف ندرؾ انا ومف خطايا . في
 رإ بػاإلرتواء يحػس وال يشػرب اػو بػؿ افمػو فػي األردف إنػدفؽ ولو يطمئفا ب يمػوث في المواصفات اذ  ون د يشبع.
 أنػػػا اأمػػػا الرسػػػوؿ بػػػولس يعتػػػرؼ وب ػػػذا ا4٘ٔ٘ مػػػز أمػػي بػػػي حبمػػػت ابالخطيػػػة اإلنسػػػاف فػػػي دةمو ػػػو  والشػػ وة .4ٕٖٔ

 ولكػف .ٕ٘-4ٚٗٔ رو . . .فػي   السػاكنة الخطيػة بػؿ أنػا ذلػؾ عػؿأف بعػد لسػت ففػاآل . . الخطيػة. تحػت مبيع ف سدي

 مػػف أعتفنػػي قػػد يسػػوع المسػػي  فػػي الحيػػاة روح نػػاموس األف المسػػي  نعمػػة عمػػؿ أكمػػؿ بػػؿ اػػذا عنػػد يتوقػػؼ لػػـ بػػولس

 يسػمؾ مػف كػؿ أف ن ػد فواآل . فينػا الكامنػة الشػ وة لنػا ذلػؿ فينػا النعمػة فعمػؿ .ٖ ، ٕ 4ٛ رو والمػوت الخطية ناموس

 قػػوة انػػاؾ ي ػػد شػػ واته. وراء منػػدفعاً  ال سػػد بحسػػب يسػػمؾ وال الػػدـ، حتػػي داً م ااػػ اهلل لوصػػايا خاضػػعاً  الػػروح حسػػب

 نحػارب ب ػا  بػارة أسػمحة فمنػا فينػا، التػي الشػ وة مػف الناشػئة الحػروب كانػت وم مػا فينػا. العاممة اهلل نعمة اي تساند 

  .٘-4ٖٔٓ كوٕ ضعيفة ليست وأسمحتنا .ٕٓ-4ٙٓٔ أؼ
 أقوياء. قتبلاا وكؿ  رحي كثيريف طرحت 4ٕٚٙ أـ الكتاب يفوؿ بؿ ب ا، ت افيس ال قوة اي ولمخطية لمعالـ فالش وة

 التػػػي والنعمػػة اإلمكانيػػة، أعطػػػي اهلل الممت بػػة. سػػ ام ا يطفئػػػوا أف ب ػػا يفػػدروف قػػػوة ألوالد  يعطػػي أف قػػادر اهلل ولكػػف

 رابضػػة خطيػػة البػػاب عنػػد يفلفػػاي الػػرب قػػوؿ ونبلحػػظ وبتوبتنػػا. وأصػػوامنا بصػػمواتنا  ااػػدنا إذا ونختبراػػا من ػػا نسػػتفيد
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ليػػؾ  عمػػي بفػػوة الشػػ وة سػػيطرة لواقػػع تفريػػر اػػو ال ائمػػة بفوتػػه انػػا ب يمػػوث وتصػػوير عمي ػػا. تسػػود وأنػػت إشػػتياق ا وا 

 واػا خالفػه. إال الشئ عمي يسيطر أف يفدر الذي فمف عمي ا. تسيطر عند  مف قوة يعطي أف قادر اهلل ولكف اإلنساف.

 كثيػريف أسػفطت التػي الشػ وة واكذا له. يذهلل أف يفدر اهلل لكف الفوي ب يموث عمي يسيطر أف عف عا ز اإلنساف او

  بالفديسيف. الكنيسة تاريل إمتؤل لذلؾ ذلؾ، سبيؿ في ن ااد أف عمي لئلنساف، يذلم ا أف يفدر ،اهلل
 التصػوير أف مػسنم لوياثػاف مواصػفات أو ب يمػوث مواصفات في وسواء إلبميس. إشارة ىا الممفوفة الحية .ولوياثاف

 ليصػور الشػعراء لخيػاؿ ل ػأ تصػوير اػو وربمػا األرض. عمػي التي الحيوانات في نرا  مما ممموس واقع أي عف يخرج

 كتػب مػا بكػؿ أوحػي الػذي اهلل ولكػف أسػطورية. لحيوانػات المواصػفات اػذ  المصػرية األساطير مف أخذ او أو قوت ـ،

 إبمػػػيس لنػػػا ي ػػػـز أف الفػػػادر اػػػو وحػػػد  واهلل إلبمػػػيس. أو لمشػػػ وة اءسػػػو  العاديػػػة غيػػػر لمفػػػوة صػػػورة فيػػػه لنػػػري ب ػػػذا سػػػم 

 التي األيات في رأينا  ما اذا بؿ .(ٜٔ 4 ٓٔ)لو والعفارب الحيات ندوس أف سمطانا الرب يعطنا ألـ ، ويذهلل ويضربه

 4ٕٚٔ شإ ورا ع .ٗٔ-4ٚٗٓٔ مز بالخبلص يأتي حينما منه، الخبلص سيعطينا الذي او واهلل لوياثاف. في ا ذكر

 مشػػبه فالعػػالـ بحػػري. وحػػش أنػػه لوياثػػاف إسػػـ في ػػا المػػذكور األيػػات مػػف ونبلحػػظ بسػػيفه. سيضػػربه اهلل بػػأف وعػػداً  ن ػػد

 بالبحر
  تحت. إلي وآخر فوؽ إلي اإلنساف فيه يكوف يوماً  البحر، كأمواج متفمب .ٔ
 يفتػػؿ ثػػـ يعطػػش المػػال  مػػاءال مػػف يشػػرب مػػف بػػؿ يػػروي ال المػػال  البحػػر كمػػاء ف ػػو مضػػموف غيػػر أنػػه وكمػػا  .ٕ

  . (ٖٔ 4 ٗ)يو يعطشا الماء اذا مف يشرب امف لمسامرية السيد قاؿ لذلؾ عممية( حفيفة )واذ 
 ال ولكننػا العػالـ نسػتعمؿ نحػف ولػذلؾ . ويمػوت ياػرؽ البحػر فػي يحيا ومف ، البحر فى يحيا أف إنساف يستطيع ال .ٖ

  . ممذاته في ننامس
 

  ولوياثاف بييموث عبلقة
يفعدُ  بلاماك بمػيس ،ب ػا ولػدنا التػى الش وات او داخمى وعدو إبميس او خار ى عدو ، لئلنساف و   الخػار ى العػدو وا 

 بما ياري ـ بأف اهلل أوالد لي ذب العالـ يستخدـ ف بميس اكذا . اهلل إلى لنخطئ فينا يثيراا التى  سدنا ش وات يستخدـ

 كمػػاء لم ػػبلؾ سػػتفوداـ اػػي بػػؿ العواقػػب، المضػػمونة غيػػر الفويػػة اراتػػهبتي العػػالـ ي ػػرف ـ ين ػػذبوف وحينمػػا العػػالـ فػػي

 مضػطرباً  ي عمػه البحر الساكف لوياثاف أف انا نرا  الذي والتصوير أخيرًا. لوياثاف سيسحؽ أنه َيِعدْ  واهلل الفاتؿ. البحر

بمػػيس (4ٜٗ مػػت + 4ٖٔٗٓ )يػػو يمتمكػػه أف لػػه يسػػ د لمػػف يعطػػي أف يفػػدر العػػالـ، اػػذا رئػػيس ف ػػو .4ٖٗٔٔ  اػػو وا 

 اهلل أف بينما ولكف . العالـ اذا وممذات ش وات مف الخاطئة اإلنساف غرائز يشبع أف قادر أنه بمعنى العالـ اذا رئيس

 مػف ويػؿ يػا ولكػف .لػه يسػ د مػف يسػتعبد أى لػه نسػ د أف واػو غػاؿٍ  بثمف ُيعطى إبميس ن د ، ُيَعي ر وال بسخاء يعطى

 العػالـ ي ػيج فػ بميس شػ واته مف إن ذب إذا حوله األمور كؿ إضطراب مف انيسيع او بؿ ال بلؾ. فمصير  يست يب

 شػبه بػوحش المسػي  ضػد شبه 4ٖٕٔ رؤ وفي بالحية شبه قد إبميس أف ونبلحظ فيه. الساكف البحر لوياثاف ي يج كما

 األوؿ ، وحشػيف ن ػد ٖٔ رؤ وفػي دمويتػه. عمػي عبلمػة قدرتػه. التنػيف وأعطا  أسد كفـ وفمه دب كفوائـ وقوائمه نمر

 ومصػػير الفديمػػة. الحيػػة إبمػػيس الوحشػػيف ووراء .4ٖٔٔٔ رؤ األرض مػػف خػػارج واألخػػر 4ٖٔٔ رؤ البحػػر مػػف خػػارج



 (اإلح اح األربعوف) سفر أيوب

 

 
185 

 فػػ بميس .4ٜٕٔٓ رؤ تبع مػػا( ومػػف األرض ووحػػش البحػػر )وحػػش الوحػػوش ومع ػػا بالنػػار المتفػػدة البحيػػرة الحيػػة اػػذ 

 الصػورة اػي مػا واآلف أخيػرًا. وسػي مكه إخضػاعه. عمػي ادروالفػ عميػه المسػيطر او وحد  اهلل ولكف شاء كيفما يحارب

 -الخميفة4 عمي اهلل سمطة تصوير مف إنساف كؿ يرااا التي
 والسػػماء، الكواكػػب منظػػورة، غيػػر أو منظػػورة سػػواء بنػػا المحيطػػة الفػػوي كػػؿ عمػػي مسػػيطراً  الكػػؿ، ضػػابط ك لػػه اهلل نػػري

 صػػورة اػػي اإلنسػػاف. داخػػؿ فػػي التػػي الشػػ وة حتػػي بػػؿ انػػه،أعو  وكػػؿ إبمػػيس أنواع ػػا، بكػػؿ الحيوانػػات والبحػػر، األرض

  شئ. كؿ عمي الفادر الكؿ ضابط اهلل او إل نا في وثفة طمأنينة تعطي
 

َب ِمْثَؿ اْلَبَقِر. »٘ٔ "-(:ٕٗ-٘ٔ) األيات ًْ ُتُو ِفي َمْتَنْيِو، ُٙٔىَوَذا َبِييُموُث الَِّذي َحَنْعُتُو َمَعَؾ َيْأُنُؿ اْلُع َىا ِىَي ُقوَّ
دَُّتُو ِفي َعَضِؿ َبْطِنِو. وَ  ِعَظاُمُو َأَناِبيُب ُنَ اٍس، ِجْرُمَيا َ ِديٌد َٛٔيْ ِفُض َذَنَبُو َنَأْرَزٍة. ُعُروُؽ َفِ َذْيِو َمْضُفوَرٌة. ًِٚٔ

ُؿ َأْعَماِؿ اهلِل. الَِّذي َحَنَعُو َأْعَطاُه َسْيَفُو. َٜٔمْمُطوٌؿ.  ََ ُوُ وِش اْلَبرّْ أَلفَّ اْلِجَباَؿ ُتْ ِرُج لَ ُٕٓىَو َأوَّ ُو َمْرًعى، َوَجِمي
َُ ِفي ِسْتِر اْلَقَحِب َواْلَغِمَقِة. َٕٔتْلَعُب ُىَناَؾ.  ُتَظلُّْلُو السّْْدَراُت ِبِظلَّْيا. ُيِ يُط ِبِو َحْفَحاُؼ َٕٕتْ َت السّْْدَراِت َيْضَطج
َىْؿ ُيْؤَ ُذ ِمْف َأَماِمِو؟ َىْؿ ٕٗفُّ َوَلِو اْنَدَفَؽ اأُلْرُدفُّ ِفي َفِمِو. ُىَوَذا النَّْيُر َيِفيُض َفبَل َيِفرُّ ُىَو. َيْطَمئِ ٖٕالسََّواِقي. 

 " ُيْثَقُب َأْنُفُو ِبِ زَاَمٍة؟
 عريض وفمه  داً  ضخـ واو النيؿ. ن ر ومن ا إفريفيا أن ار في مو ود واو قشطة(. البحر)سيد فرس =بييموث

  والنباتات. العشب سوي يأكؿ وال يخترقه. يكاد ال الرصاص حتي  داً  وقاسى سميؾ و مد  ضخمة وأنيابه
  اهلل. خبلئؽ  ممة مف أيضاً  او أنه يتذكر بؿ أيوب يفتخر ال حتي* =معؾ حنعتو

 األشرار، عمي يسيطر أف عف ع ز  أليوب أثبت أف بعد ب يموث بموضوع أتي الفدوس روحه مف بوحي اهلل إف بؿ*

 تػدير أف تسػتطيع ف ػؿ العػالـ، فػي يتحكمػوف الظػالميف أف عمػي إعترضػت لفػد التسػاؤؿ، أمػاـ أخػري مرة ليضعه وذلؾ

 مثؿ حيواف وعمي المادي العالـ عمي تسيطر أف تستطيع ال كنت إف األشرار، عمي وتسيطر األدبية العالـ شئوف أنت

  ب يموث.
ذا*  خمػؽ فاالنسػاف الشػ وة، همعػ وخمػؽ اإلنسػاف خمؽ قد اهلل أف نف ـ اإلنساف داخؿ لمش وة يشير ب يموث أف ف منا وا 

 مكػػرس تعنػػي مفػػدس وكممػػة الخطيػػة، تموثػػه لػػـ مفػػدس وحػػب مفدسػػة شػػ وة كانػػت الشػػ وة اهلل خمػػؽ حػػيف ولكػػف . كػػامبل

 فػػي آدـ لػػذة كانػػت المف ػػوـ وبػػنفس . محبػػة واهلل ، اهلل صػػورة عمػػي مخمػػوؽ ف ػػو  اهلل يحػػب آدـ فكػػاف . هلل ومخصػػص

 الػرب مػف سػألت واحػدة ا 4ٕٚٗ مػز المزمػور فػي داود قػاؿ فػ ذا . ( ٖٓ 4 ٛ ـأ ) آدـ بنػي مػع لذاته اهلل ألف هلل محبته

 بػولس ويفػوؿ .ا ايكمػه فػي وأتفػرس الػرب  ماؿ إلي أنظر لكي حياتي أياـ كؿ الرب بيت في أسكف أف ،ألتمس وأيااا

 مفدسػة شػ وة عػف يعبػر ف ػذا (. ٖٕ 4 ٔ فػي ) ا  ػداً  أفضػؿ فػذاؾ المسػي  مػع وأكػوف أنطمػؽ أف أشت اء لي ا الرسوؿ

 . اهلل ت ا  الفمب فى
 ويحػب هلل يشػتاؽ آدـ اهلل. حضػرة فػي المسػتمر و ػود  اػي آدـ شػ وة كانت المؤكد مف السفوط؟ قبؿ الحاؿ كاف فماذا

 ب ػػػا، اإلنسػػػاف اهلل خمػػػؽ التػػػي المثاليػػػة الصػػػورة فسػػػدت لؤلسػػػؼ ولكػػػف ب ػػػا. آدـ اهلل خمػػػؽ التػػػي الشػػػ وة اػػػي اػػػذ  اهلل،

نحرفػػت  وتحػػوؿ ، ( ٚ 4 ٖ تػػؾ ) عريػػانيف ن مػػاأ عرفػػا وحػػواء آدـ فأ السػػفوط بعػػد آيػػة وؿأ وكانػػت سػػاف.اإلن شػػ وة وا 
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 +4ٕٓٔبػػػػػػط ٕ +4ٕٖ+أؼ4٘ٚٔ غػػػػػػؿ +4ٕٙٔ رو ) .  سػػػػػػدية وشػػػػػػ وات لػػػػػػذات لػػػػػػيإ المفدسػػػػػػة والشػػػػػػ وة الحػػػػػػب
 بعػد سالفػد الػروح عػاد أ واػذا ،  اهلل حػب عػف ناشػئ فالفرح ، االنساف مف الفرح وضاع  (. 4ٕٚٔتسٔ +4ٕٕ٘ٔلو

 . ( ٕٙ 4 ٘ٔيو + ٕٕ 4٘ غؿ +  ٘ 4 ٘ )رو الفدس الروح أرسؿ ثـ البشر فداء يسوع الرب تمـ أف
 ليأكم ػا. الحيوانػات يفتػرس وال البفػر، مثػؿ العشػب، عمػي يتاػذي ف ػو وقوتػه ح مػه كػؿ مػع =البقػر مثػؿ العًب يأنؿ

 النبات طعامه =مرعي لو ت رج الجباؿ ألف (ٕٓ) آية وفي
 ب انبػه. تمعػب بػؿ يأكم ػا ال ف ػو تخافػه ال الصػايرة فالحيوانػات نبػاتي حيػواف ألنػه =ىنػاؾ تلعػب برال و وش وجميَ

 حػػي حيػواف تركػت مػا المحػوـ كػبلتآ مػف الفيػؿو  قشػطة سػػيد مثػؿ الضػخمة الحيوانػات كانػت فمػو اهلل صػبلح مػف واػذا

 . ب انب ا
 (،4ٕٕ شإ) كال بػاؿ اػـ الػذيف اهلل شػعب بػأف =مرعػي لػو ت رج الجباؿ أف نف ـ لمش وة يشير ب يموث أف ف منا ولو
 تلعػب البػر و وش جميَ أف الخطػورة ولكف  ،العناف لش وات ـ تركوا إف لش وت ـ، المرعي يفدموف بحريت ـ الذيف اـ

 أف نعمػـ ونحػف المفترسػة. الوحػوش مػف كثيػرة لمخػاطر نفسػه سيعرض تنطمؽ أف لش واته اهلل إبف سم  فحيثما .ىناؾ

  يبتمعه. مف يمتمس زائر كأسد ي وؿ إبميس خصمنا
  ديػػد جرميػػا ن ػاس. أنابيػػب عظامػو كالخشػػب وصػبلبته قويػة فعضػػبلته =نػأرزة ذنبػػو ي فػض ب يمػػوث قػوة ولنػري

 اعظامػه اإلن ميزيػة وتر مت ا مطرؽا. حديد وغضاريفه نحاس مف قصب اعظامه اليسوعييف عف متر مة =ممطوؿ

 وعروقػه فعظامػه ومتشػابكة قويػة أي =مضػفورة ف ذيػو عػروؽ (.حديديػة )قضػباف حديػد وضموعه نحاس مف قصب

  ونحاس. حديد كأن ا تظ ر الحيوانات بباقي قورنت لو وأطرافه
 نبػاتي واػو الحيواف اذا قوة يبلحظ أال النباتي الطعاـ عمي أي كنيستنا نظاـ حسب يصوـ أف يرفض مف -مل وظة:

  مثبًل. الفيؿ واكذا
 اليسػػػػوعييف تر مػػػة )بحسػػػػب الخمػػػؽا فػػػي اهلل طػػػػرؽ أوؿ ااػػػو =سػػػػيفو أعطػػػاه عوحػػػػن الػػػذي اهلل. أعمػػػػاؿ أوؿ ىػػػو

 الحشػائش ب ػا يفطػع التػي أنيابػه اػو وسػيفه الحيوانيػة. الخميفػة ناحيػة مػف اهلل أعمػاؿ كبػرأ أن ػا تعني قد واإلن ميزية(.

  بمن ؿ. كما
 مفدسػة حػب طاقػة عػف عبػارة األولػي اصػورت  فػي واي الش وة، فينا خمؽ فاهلل لمش وة. يشير ب يموث أف ف منا إذا أو

 قػػوؿ نسػػمع أف ويكفػػي . (ٖٕ 4 ٗٔ)يػػو وصػػايا  يحفػػظ اهلل يحػػب فمػػف ، وترفضػػ ا خاطئػػة إرادة كػػؿ تفطػػع نالسػػيؼ

 شػ وة قػوة لتعػرؼ مسبحيف فرح في اإلستش اد لساحات ذاابيف الش داء تري أو (،ٜٖ-4ٖٛ٘ رو في) الرسوؿ بولس

 . المحبػة اي اهلل عماؿأ وؿأف اذاً  ، المحبة اي المفدسة الش وة فأ ف منا ذاا  و  .الموت رابة قوة عمي فاقت التي الحب
 المحبػػة اػػذ  وكانػػت . وم ػػد فػػرح وفػػي بػػدياأ يحيػػا فأ نسػػافلئل يعطػػي فأ رادتػػها  و  لئلنسػػاف محبتػػهل االنسػػاف خمػػؽ اهلل

 ُيع ػدْ  ظػؿ اإلنسػاف اهلل يخمػؽ أف وقبػؿ ، محبػة مممػوء أى صػورته عمى اإلنساف خمؽ واهلل اهلل. عماؿأ رأس اي فةلالخا

 . السنيف مف مميارات ال نة له
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 ومفرح حمو او ما كؿ ويدمر يفطع نسيؼ وتصير لئلنساف مدمرة رايبة قوة صارت إنحرفت متي  الش وة اذ  ولكف 

 داال ي ػػػ اإلبريػػػز تاي ػػػر ، الػػػذاب إكػػػدر اكيػػػؼ أورشػػػميـ فسػػػدت حػػػيف النبػػػى إرميػػػاء قالػػػه مػػػا واػػػذا حياتػػػه. فػػػى ومعػػػزى
 . (4ٗٔ)مراثى
ػػدَُّتُو ِفػػي َعَضػػِؿ َبْطِنػػِو. َيْ ِفػػُض َذَنَبػػُو َنػػَأْرَزٍة.  ال بػػارة ب يمػػوث قػػوة تصػػوير ونبلحػػظ ًِ تُػػُو ِفػػي َمْتَنْيػػِو، َو َىػػا ِىػػَي ُقوَّ

ُؿ َأْعمَ  اِؿ اهلِل. الَّػِذي َحػَنَعُو َأْعَطػاُه ُعُروُؽ َفِ َذْيِو َمْضُفوَرٌة. ِعَظاُمُو َأَناِبيُب ُنَ اٍس، ِجْرُمَيا َ ِديٌد َمْمُطوٌؿ. ُىَو َأوَّ
 -4والمفصود مف اذا التصوير شرح أف الش وة فى اإلنساف اى قوية  دا  .َسْيَفوُ 
 ش وة مفدسػة أى اػى محبػة حفيفيػة هلل ، ف ػذ  المحبػة قػادرة عمػى رفػض أى خطيػة . وفػى  الش وة ف ف كانت

زرعػه يثبػت فيػه، وال يسػتطيع  يفعػؿ خطيػة، ألفكػؿ مػف اػو مولػود مػف اهلل ال ااذا ن د الفديس يوحنػا يفػوؿ 
 ( .4ٜ  ٖيؤ) أف يخطئ ألنه مولود مف اهللا

  ف إنحرفت الش وة ، واذا يحدث مع كؿ مف تػرؾ   ػاد  فأطفػأ الػروح الفػدس الػذى فيػه ، وبالتػالى ضػعفت وا 
ابػدونى الػرب يسػوع قوة النعمة الحافظة له . حينئذ تنف ر الش وة داخمػه وال يسػتطيع أف يفاوم ػا . لػذلؾ قػاؿ 

 ( .4٘  ٘ٔ)يوال تفدروف أف تفعموا شيئاا 
 ومن ػا أبػيض اػو مػا من ػا وأزاار  كبيرة وأوراقه النيؿ شطوط عمي مصر في ينمو نبات او =يضطجَ السترات ت ت

 .الموتس( التر مات بعض في )ومتر ـ أزرؽ او ما
 

  -4مل وظة
 اآلخريف ُيرِعب فمف أحد، مف يخاؼ ال واو منه، ت رب ال فالحيوانات نباتات آكؿ ألنه سبلـ في يضط ع او -ٔ

  نفسه. مع سبلـ في أيضاً  او يحيا ، شراً  ل ـ يحمؿ ال خريفاآل مع سبلـ في يحيا ومف رعب. في أيضاً  او يعيش
 كميات عف ال باؿ في يبحث أنه حتي أخضر، او ما كؿ يدمر لشرااته ولكف المحوـ يأكؿ ال الحيواف اذا -ٕ

  فيه. وحي مفرح او ما كؿ أي فيه، أخضر او ما كؿ تدمر بالخطية إشتعمت إذا اإلنساف ش وةو  تكفيه.
 مف كميات أي يكفيه ال هأن في ن مه يظ ر =فمو في األردف إندفؽ ولو يطمئف ىو، يفر فبل يفيض النير ىوذا

 وقوته ن مه عف يعبر شعري تصوير واو األردف. ن ر كؿ كانت ولو الميا  كميات إزدادت كمما يفرح او بؿ الماء،

 معدته. وسعة
 يممؾ، بما يكتفي ال الدنيوي فاإلنساف العالـ ومحبة لمش وة يشير ب يموث أف ف منا إذا روحي بأسموب نف م ا ولكننا 

 4ٖٗٔ يو ايعطش الماء اذا مف يشرب امف العالـ عف لمسامرية قاؿ المسي  أف ونبلحظ المزيد، يريد ف و أخذ وم ما

 حي ماء أن ار بطنه مف ت ري بؿ العالـ لماء يعطش يعود ال ف و المسي  يعطيه الذي لمماء يعطش فم وأما .

 (ٖٛ ،4ٖٚٚ يو مع 4ٗٗٔ يو )قارف
 شػػ وة وراء نفسػػه تػػرؾ حينمػػا سػػليماف -مثػػاؿ4 ن مػػه، فػػي العػػالـ كػػؿ يكفيػػه ال العػػالـ، يشػػت ي الػػذي الػػدنيوي فاإلنسػػاف

 رفػػض الػػذي يوسػػؼ أمػػا أوريػػا. زو ػػة بثشػػبع إشػػت ي لػػه كػػاف مػػا بفػػدر اودود وسػػرية. زو ػػة ٓٓٓٔ لػػه كػػاف النسػػاء،
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 عمػي الفػدس الػروح مػف يفػيض بػؿ يمتمػئ الخطيػة يػرفض مػف وكػؿ العػالـ. أشػبعت حػي مػاء أن ػار منػه فاض الخطية

  .4ٕٔٙٔ رؤ فسي ؼ الزائمة وأم اد  بش وته العالـ اذا أما اآلخريف.
 العالـ اذا وش وات ثروات مف يشبع ال الذي لئلنساف إشارة أسفؿ. إلي ؿينز  الذي معنااا األردف كممة أف ونبلحظ

 أنفو تثقب أو أمامو مف ًيئاً  تأ ذ أو عميه تسيطر أف أيوب يا تستطيع اؿ ب يموث قوة مع (ٕٗ) وآية السفمي.

 شيئاا تفعموا أف تفدروف ال ابدونى النعمة معونة بدوف ال سد ش وة يفاوـ أف قادر او مف يو د فبل وروحيا = ب زامة

. 
 منخاريه سوى منه يظ ر وال الماء تحت يعيش قشطة( سيد أو الن ر )فرس الب يموث اذا -: ىامة مل وظة

 يأكؿ بؿ المحوـ آكمى مف ليس ف و اإلنساف عمى منه خطورة وال  سمه. ليبرد الماء تحت ويعيش ليتنفس،

 راكبه يسفط قارب به أصطدـ إذا وعضبلته  سد  وةولف الماء تحت يختبئ أنه فى تكمف خطورته ولكف الحشائش.

 يشير الب يموث أف ف منا ف ذا البشر. تمت ـ واذ  الماء فى المو ودة التماسي  مف الخطورة تأتى وانا الماء. فى

 او والموياثاف (.ٔ 4 ٕٚ)إش البحر فى الذى الموياثاف لذلؾ اإلنساف تعرض ف ذ  ال سـ، فى المختبئة لمش وة

 له يرمز بطرس فالفديس (،ٛ 4 ٘بطٔ) يبتمعه مف يمتمس ي وؿ كأسد العالـ. فى شرا يصنع ي وؿ الذى الشيطاف
 لعالـ وت ذبه الخاطئة ش وته تسفطه مف كؿ ليمت ـ )العالـ( الميا  فى يختبئ الذى التمساح انا له ويرمز زائر، بأسد

 الشر.



 (اإلح اح ال ادى واألربعوف) سفر أيوب

 

 
189 

 عودة للجدوؿ اإلح اح ال ادي واألربعوف

 
 شػديدة مبالاػات أوصػاف ما فػي ن ػد ولكف ولمتمساح. قشطة( )سيد الن ر لفرس وصؼ يكوناف ربما ولوياثاف ب يموث

 -ذلؾ4 في والسبب
  والتمساح. قشطة سيد تشبه منفرضة حيوانات ولوياثاف ب يموث يكوف قد .ٔ
  اذ  ل ما مرعبيف لحيوانيف ةمصري شعرية أوصاؼ مف إستفاد السفر كاتب يكوف قد .ٕ

  ف قتبس ا. المواصفات اذ  الكاتب و د المصرية الثفافة وبحسب  األسماء،    
  وقمنا. سبؽ كما مرئية غير لفوي رمز كبلاما يكوف قد .ٖ

 لئلنسػػاف المعاديػػة الفػػوي قػػوة مػػدي عػػف معبػػرة ألن ػػا اإلقتباسػػات اػػذ  عمػػي وافػػؽ كتػػب بمػػا لمكاتػػب أوحػػي الػػذي واهلل

  (المسيح ضد )  الرؤيػا سفر صور الفكر بنفس أنه ونري اإلنساف. تعيف التي اهلل يد لوال تدمر  أف الفوي اذ  مكانيةوا  
 الكتػاب فػي مو ػودة التشػبي ات إذاً  نمر. شبه واو أسد كفـ وفمه دب قوائـ له بأف كاممة الشيطاف قوة له سيكوف الذي

 والمسػي  .4ٕٖٔ٘ كػؤ أفسػس فػي وحوشػاً  حاربػت يفػوؿ وبػولس .4٘ٛ بػطٔ بالشػيطاف مشبه نفسه واألسد المفدس.

  لمشرح. كم ا التشبي ات اذ  فتكوف ذئاب. وسط كحمبلف أرسمتكـ يفوؿ
 ليرمػز فيػه مبػالغ لمتمسػاح تشػبيه أو مصػري لػوحش صورة إقتبس واو لوياثاف، عف الوحي يكممنا اإلصحاح اذا وفي

  الشيطاف. مواصفات بعض نري وفيه لمشيطاف
 منػذ لمنػاس قتػاالً  كػاف  أنػه إبمػيس عػف قػاؿ والمسػي  . . (.ٗٔ )آيػة دائرة أسنانو مرعبة . . . قوتػه. في  بار أنه .ٔ

 . (4ٛٗٗ )يو البدء
 ويكمػػؿ . . شػػئ.  تفعمػػوا أف تفػػدروا ال بػػدوني = (ٔ) تحػػطاد لوياثػػاف بًػػصأ   عميػػه قػػادر غيػػر وحػػد  اإلنسػػاف .ٕ

  .ايفويني الذي المسي  في شئ كؿ اأستطيع الرسوؿ بولس
 . (ٕٗ) قلبو حلب نال جر . .  دًا. قاسى .ٖ
 . (ٜ) آية ىوذا الرجاء بو ناذب . . . ينخذع. وراء  يسير مف .ٗ
  يطولونه. ال وحداـ فالبشر (ٖٕ) مطاوي ل مو متبلحقة . . أعدائه. مف يةاحم في او .٘
مػف فيػو ت ػرج  . . . اإلنسػاف. ضػد وغميػاف فػدح حالػة فػي ف ػو إرادتػه، اػي اػذ  البشر، ابلؾ في الشديدة رغبته .ٙ

 (ٕٔ-ٛٔ) األيات ....محابيح. ًرار نار تتطاير منو
 منػػه يتطػػاير اهلل خمفػػه حيػػواف يو ػػد فػػبل معػػروؼ، غيػػر أو معػػروؼ حيػػواف أي فػػي تو ػػد ال قطعػػاً  المواصػػفات واػػذ 

 لػـ إف ي ػدأ ال وأنػه البشػر ضػد سإبمػي حفػد لفػوة رمػزي أو شػعري تعبيػر اػو إنمػا منخريػه، مػف دخػاف يخػرج أو الشرار،

 يضموا لكف  سد...... يخمص لـ األياـ تمؾ الرب يفصر لـ لو ا لفوته مثاالً  ولنري م مكة، خطايا في الفديسيف يسفط
 .4ٕٕٗٔ مت الكثيريف محبة تبرد اإلثـ ولكثرة .ٕٕ ،4ٖٕٔٓ مر .أيضاً  المختاريف أمكف لو
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 اهلل أرسػؿ حتػى يومػا ٕٔ مػدة لدانياؿ اهلل أرسمه الذى  برائيؿ المبلؾ عط ؿَ  أنه فى الشيطاف لفوة ع يبا مثاالً  نرى بؿ

  . (ٖٔ ، ٕٔ 4 ٓٔ)دا ليعينه ميخائيؿ المبلؾ
 عمػػػي اإلنطبػػاؽ تمػػاـ ينطبػػؽ واػػػذا يفػػرض. أو ينشػػؽ بمعنػػي LAVA مػػػف الكممػػة وأصػػؿ LEVIATHAN لوياثػػاف وكممػػة

 إف اػػذ  كػػؿ اأعطيػػؾ لػػه عبوديػػة الػػديف بسػػداد يطالبػػه ثػػـ ه،نفسػػ تشػػت ي ا التػػي الخطايػػا اإلنسػػاف يفػػرض الػػذي إبمػػيس

نفصاؿ إنشفاؽ إلبميس الس ود وفي ليا وس دت خررت  العػا ز موقػؼ في المسي  قبؿ البشر كاف ولكف اهلل. عف وا 

شػترانا المسػي   ػاء حتػي إبمػيس، أمػاـ  ولفػػد .عميػه سػمطانا وأعطانػا تعيننػا التػى النعمػة لنػا وواػب عنػا الػديوف وسػدد وا 

 (.ٕٙ 4 ٗٓٔمز + ٗٔ 4 ٗٚمز + ٔ 4 ٕٚ)إش الشيطاف عمى لوياثاف إسـ الوحى أطمؽ
 
، َأْو َتْضَغُط ِلَساَنُو ِبَ ْبؿ؟ »ٔ " -(:ٔ) أية صٍّ ًِ   "َأَتْحَطاُد َلِوَياثَاَف ِب
 يػا اػذا تفعػؿ أف تسػتطيع اػؿ بمعنػي الت كميػة الم  ػة انػا نبلحػظ =ب بػؿ لسػانو تضغط أو بًص لوياثاف أتحطاد 
 يػػد مػف نفسػػؾ تخمػص أف تفػدر ال أيػػوب يػا أنػت المعنػػي، وبػنفس تفػدر. ال أنػػت الموياثػاف، اػذا أو التمسػػاح، مػع وبأيػ

 الكػػبلـ واػػذا بواسػػطتي. سػػوي منػػه نفسػػؾ تخمػػص أف عمػػي تفػػدر ال وأنػػت منػػه، اػػى أتتػػؾ التػػي الضػػربات فكػػؿ إبمػػيس،

ذا المسػػي . بواسػطة سػػوي يػد  مػػف نخمػص أف مػػف أع ػز فػػنحف البشػر لكػػؿ مو ػه  بضػػربات بػدأ قػػد أيػوب سػػفر كػاف وا 

 مػا بالضػبط واػذا ولػي،األ حالته عف بالضعؼ حاالً  أفضؿ وأيوب ينت ي السفر او ف ا أليوب، إبميس و   ا مو عة
 ال ضػعاؼ كبشػر فػنحف وارثػيف. أبنػاء لنصػير حررنػا واو معه لنرث أبكاراً  لي عمنا  اء بكرنا فالمسي  المسي ، عممه
 رؤ الصػػػميب معركػػػة بعػػػد سػػػنة ٓٓٓٔ بصػػػميبه قيػػػد  حػػػيف فعم ػػػا المسػػػي  ولكػػػف ،بشػػػص اثػػػافلوي نصػػػطاد أف يمكننػػػا
ٔ4ٕٓ-ٖ 
 المواصفات ولكف الثعباف، إلى تشير قطعاً  أن ا نف ـ لذلؾ الممتؼ، أو الممتوي معنااا عبرية لوياثاف كممة أف ونبلحظ

 (.4ٖٛ )أي كثيػػراً  بػػالتنيف لوياثػػاف ةكممػػ تر مػػت ولفػػد الحيػػة. وسػػـ ومكػػر التمسػػاح قػػوة لػػه فػػ بميس تمسػػاح. مواصػػفات
 ل ػػذا الي ػػودي التصػػوير ألف أو معنااػػا، بالضػػبط يعرفػػوا لػػـ المتػػر ميف ألف غالبػػاً  را عػػة لمكممػػة المختمفػػة والتر مػػات

 وأمريكػػا إفريفيػػا أن ػػار فػي يو ػػد والتمسػػاح التنػػيف. أو الموياثػاف أسػػمو  مخيفػػة مواصػػفات لػه بحػػري وحػػش أنػػه الموياثػاف

 وأسػنانه  ػداً  كبيػر وفمػه فيه، والس اـ الرماح دخوؿ تمنع قرنية بحراشيؼ ماطي و سمه أمتار ٓٔ إلي يصؿ وطوله

 و ػه عمػي يطفػو غالبػاً  ولكنػه اليػابس كحيوانػات ويتػنفس .غمضػ بػبل اػي كمػا يبمع ػا ولكنػه الحيػات يأكػؿ وحادة كثيرة

 الشػص =بًػص أتحػطاده وقولػه زمانػًا. المػاء تحػت يبفػي أف ويفدر منه. المندفع الماء إال الماء، فوؽ يري وال الماء

  .إلذالله فمه في يوضع حبؿ =ب بؿ لسانو تضغط لمتمساح. يصم  ال وقطعاً  الصاير السمؾ لصيد سوي يصم  ال
 

ـْ َتْثُقُب َفنَُّو ِبِ زَاَمٍة؟ ٕ "-(:ٔٔ-ٕ) األيات َُ َأَسَلًة ِفي َ ْطِمِو، َأ َأَتَض
ـُ َمَعَؾ َأُيْنِثُر التََّضرَُّعاِت ِإلَ ٖ ـْ َيَتَنلَّ ْيَؾ، َأ

َُ َمَعَؾ َعْيًدا َفَتتَِّ َذُه َعْبًدا ُمَؤبًَّدا؟ ِٗباللّْيِف؟  َىْؿ َتْ ِفُر َٙأَتْلَعُب َمَعُو َناْلُعْحُفوِر، َأْو َتْرِبُطُو أَلْجِؿ َفَتَياِتَؾ؟ َ٘ىْؿ َيْقَط
يَّاِديَف أَلْجِلِو ُ ْفَرًة، َأْو َيْقِسُموَنوُ  َْ َيَدَؾ َٛأَتْمؤُل ِجْلَدُه ِ رَاًبا َورَْأَسُو ِبِإاَلِؿ السََّمِؾ؟ َٚبْيَف اْلَنْنَعاِنيّْيَف؟  َجَماَعُة الحَّ َض
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ًَُجاٍع ُيوِقُظُو، َفَمْف يَ ُٓٔىَوَذا الرََّجاُء ِبِو َناِذٌب. َأاَل ُيَنبُّ َأْيًضا ِبُرْؤَيِتِو؟ َٜعَلْيِو. اَل َتُعْد َتْذُنُر اْلِقتَاَؿ!  ِقُؼ َلْيَس ِمْف 
  "َمْف َتَقدََّمِني َفُأوِفَيُو؟ َما َتْ َت ُنؿّْ السََّماَواِت ُىَو ِلي.ِٔٔإًذا ِبَوْجِيي؟ 

 أف والمعنػي حبػاؿ. من ػا ويصػنع أسػمة. والمفػرد مصػر فػي الحصر من ا يعمؿ ورؽ ببل تنبت عيداف األسؿ =األسلة 

 يقطػَ ىػؿ الب ػائـ. بػاقي مثؿ ليفود  فنو في  زامة أو أنفه. أي التمساح  طـ في حببلً  يضع أف يستطيع ال اإلنساف

 عمػي يطمػؽ لفػظ اػو =الننعػانييف المستأنسػة. الحيوانػات مػع تفعػؿ كمػا ليخػدمؾ ع ػد فػي تسػتأمنه اػؿ أي عيد معؾ

 صػػػيد فػػػي تسػػػتخدـ التػػػي الصػػػايرة الحػػػراب =السػػػمؾ إالؿ . ػػػداً  خطػػػر فيػػػه والت ػػػارة التمسػػػاح صػػػيد أف أي الت ػػػار=

 أف يحػاوؿ فمػف سػخرية، اػي =القتػاؿ تػذنر تعػود ال عليػو يدؾ ضَ الحراب. ضد مصف  مه س أف ونعرؼ السمؾ.

 مثػػاؿ الروحػي. ال  ػػاد ينسػى إبمػيس مػف يفتػػرب فمػف الروحػي، بػػالمف وـ ]ولكػف ويمػوت. سػػيمزقه التمسػاح مػف يفتػرب

 الزائر. األسد يسإبم عريف اي خاطئة ألماكف فيذاب يخطئ، ألف قابؿ غير قوياً  صار أنه ب  ؿ ظف قديس، إنساف

  يسفطا. لئبل فميحذر قائـ أنه يظف مف اكؿ إبميس. ضد وقتاله   اد  يذكر يعود ال وانا
 يسػير أنػه يظػف مف كؿ واكذا ويفتمه يخدعه التسماح مع ليمعب ويأتي أماف في أنه يظف مف =ناذب بو الرجاء ىوذا

  الن اة. عمي قادر أنه ويتصور إبميس طريؽ في
  ففط. يرا  مف األرض عمي ويسفط و  ه عمي يفمب أي ُيَكبْ  =برؤيتو ايضاً  ينب أال
 يمػػتمس أف يػػدعو  واهلل أمػػامي. تفػػؼ ف ػػؿ أيػػوب يػػا خميفتػػي أمػػاـ تفػػؼ أف تسػػتطيع ال كنػػت إذا =بوجيػػو إذا يقػػؼ مػػف

  ػا منيت وال معػي تتصػال  أف أيػوب يا فعميؾ سبلمه. ليمتمس اهلل مع يتصال  أف وباألولي ك ذا، مخموؽ مع سبلمه

 شػئ، كػؿ أعطانػا الػذي اػو بػؿ ألحػد، مػديناً  لػيس فػاهلل 4ٖٔٔ٘ رو نفسػ ا اػي =فأوفيو تقدمني مف لػؾ. أفضؿ ف ذا

  نناقشه. فكيؼ
 

ِتِو َوَبْيَجِة ُعدَِّتِو. »ٕٔ "-(:ٖٗ-ٕٔ) األيات ُؼ َوْجَو ِلْبِسِو، َوَمْف ٖٔاَل َأْسُنُت َعْف َأْعَضاِئِو، َوَ َبِر ُقوَّ ًِ َمْف َيْن
َفْ ُرُه َمَجافُّ َماِنَعٌة ُمَ نََّمٌة َمْضُغوَطٌة َ٘ٔمْف َيْفَتُح ِمْحرَاَعْي َفِمِو؟ َداِئَرُة َأْسَناِنِو ُمْرِعَبٌة. ُٗٔنو ِمْف َمْثَنى َلَجَمِتِو؟ َيدْ 

 . يُح اَل َتْدُ ُؿ َبْيَنَيا. ِٙٔبَ اِتـٍ ِبَحاِ ِبِو، ُمَتَلنَّْدًة اَل َتْنَفِحُؿ.  ُنؿّّ ِمْنَيا ُمْلَتِحؽٌ ٚٔاْلَواِ ُد َيَمسُّ اآلَ َر، َفالرّْ
ْبِح. ٛٔ ًَرَاُر َناٍر َتَتَطاَيُر ِمْنُو. ِٜٔعَطاُسُو َيْبَعُث ُنورًا، َوَعْيَناُه َنُيُدِب الحُّ ِمْف ِمْنَ َرْيِو ِٕٓمْف َفِمِو َتْ ُرُج َمَحاِبيُح. 

ِعُؿ َجْمرًا، َوَلِييٌب َيْ ُرُج ِمْف ِفيِو. َٕٔجؿ. َيْ ُرُج ُدَ اٌف َنَأنَُّو ِمْف ِقْدٍر َمْنُفوٍخ َأْو ِمْف ِمرْ  ًْ ِفي ُعُنِقِو َتِبيُت َٕٕنَفُسُو ُي
َقْلُبُو ُحْلٌب َناْلَ َجِر، َوَقاٍس َٕٗمَطاِوي َلْ ِمِو ُمَتبَلِحَقٌة َمْسُبوَنٌة َعَلْيِو اَل َتَتَ رَُّؾ. ٖٕاْلُقوَُّة، َوَأَماَمُو َيُدوُس اْلَيْوُؿ. 

َسْيُؼ الَِّذي َيْلَ ُقُو اَل َيُقوـُ، َواَل ُرْمٌح َواَل ِٕٙعْنَد ُنُيوِضِو َتْفَزُع اأَلْقِوَياُء. ِمَف اْلَمَ اِوِؼ َيِتيُيوَف. َٕ٘نالرََّ ى. 
َقْوِس. ِ َجاَرُة اْلِمْقبَلِع اَل َيْسَتِفزُُّه ُنْبُؿ الْ َٕٛيْ ِسُب اْلَ ِديَد َنالتّْْبِف، َوالنَُّ اَس َناْلُعوِد النَِّ ِر. ِٕٚمْزرَاٌؽ َواَل ِدْرٌع. 

 . َُ َعْنُو َناْلَقشّْ ، َوَيْضَ ُؾ َعَلى اْىِتزَاِز الرُّْمِح. َٜٕتْرج َُ َ َزٍؼ َ ادٌَّة. ُيَمدُّْد َٖٓيْ ِسُب اْلِمْقَمَعَة َنَقشٍّ َتْ َتُو ُقَط
ُيِضيُء السَِّبيُؿ َورَاَءُه َفُيْ َسُب ْٕٖلَبْ َر َنِقْدِر ِعَطاَرٍة. َيْجَعُؿ اْلُعْمَؽ َيْغِلي َناْلِقْدِر، َوَيْجَعُؿ أَٖنْوَرًجا َعَلى الطّْيِف. 

َيَب.  ًْ ََ ِلَعَدـِ اْلَ ْوِؼ. ٖٖاللُّجُّ َأ ِرُؼ َعَلى ُنؿّْ ُمَتَعاؿ. ُىَو َمِلٌؾ َعَلى ُنؿّْ َبِني َٖٗلْيَس َلُو ِفي اأَلْرِض َنِظيٌر. ُحِن ًْ ُي
  "«.اْلِنْبِرَياءِ 
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 ال ائمػػة بفوتػػه إلبمػػيس ورمػػزاً  الخمػػؽ. عمػػي وقدرتػػه اهلل قػػوة تثبػػت مرعبػػة قويػػة كخميفػػة مسػػاحالت قػػوة لوصػػؼ إسػػتمرار 

  البشر. عمي وحفد  ودمويته
 ألن ػا مب  ػة واػي حراشػفه أي عدتػو بيجة لوياثاف. أعضاء قوة وصؼ عف أحدثؾ دعني =أعضائو علي أسنت ال

 التمسػاح تمنػع وال ولينػة خفيفػة ف ػي ذلػؾ ومػع نحػاس فم كأن ا ضربات ـ وترد أعدائه، ضد يةاالحم في حا ته توافؽ

 مػف ي ػرد  أف أحػد يفػدر ف ؿ حراشفه، أي لبسه =لبسو وجو ينًؼ مف ع يبة. بسرعة الماء في والسير الدوراف مف

 مػػف ٖٓ فػوؽ، مػف ضػرس ٖٙ) األضػراس مػف صػػفاف فممتمسػاح =لجمتػو مثنػي مػػف يػدنو مػف ليحاربػه. أوالً  حراشػفه

 مثنػػػي منػػػه. الخػػبلص يمكػػػف فػػػبل بػػػبعض بعضػػ ا األسػػػناف تشػػػتبؾ فمػػػه يامػػػؽ وحينمػػا لمنشػػػارا كأسػػػناف واػػػي تحػػت(

 أضراسه صفي =لجمتو
 محكمػة واػي نفسػه(. عػف عالمػدف المحػارب يسػتخدمه الػذي )التػرس كػالم ف ف ػي لحراشفه، وصؼ .(ٚٔ-٘ٔ) وفي

 إبمػيس وكػاف تػاـ، أمػاف يفػ حراشػفه يػةاحم فػي ف ػو .منيػا الريح تد ؿ فبل ومختومة بعض، عمي بعض ا مضاوطة

 بالمفارنػة يفاس ال بما قويأ ف و المسي  بدوف إبميس ن ا ـ أف نستطيع ال ونحف تاـ. أماف في أنه الصميب قبؿ يظف

ذا اهلل. مف يفاس ال بما أضعؼ ولكنه البشر مع   عمينا. فمف معنا اهلل كاف وا 
 

 ثـ ينتفل حتي ال واء مف كبيرة كمية يأخذ واو فسه،تن الذي ال واء داخمه في ويمسؾ التمساح يتنفس (ٕٔ-ٛٔ) وفي
  الحػبح ىػدب   ومصػابي . نػار شػرار كأنػه الشػمس نػور فػي اػذا فيظ ر منخريه، مف نفسه ويخرج الماء، في ياطس

 المصرية الكتابات وفي . العينيف رموش خبلؿ النور كتسمؿ السحب خبلؿ مف الشمس اشعة لتسمؿ يشير =التصوير

 سػخونة بسػبب سػاخف يكػوف منخريػه مػف الخػارج وال ػواء الصب . عف يةاكن أن ا التمساح عيني عف فيفولو  أن ـ و د

 رمػزاً  فيػه ألف ب ػذا سػم  واهلل المصػرية. األسػاطير مػف مػأخوذة شػعرية مبالاات فيه الوصؼ أف واض  ولكف  سمه.

 4ٕٕٔٔ رؤ عظػيـ غضػب وبػه إلػيكـ نػزؿ إبمػيس ألف والبحػر األرض لسػاكني ويػؿ البشػر. عمي وغضبه إبميس لحفد

 .شرارًا( خر افت عينيه أف الاضوب اإلنساف عف فوؿن فاآل حتي )ومازلنا
 

 عمػػػي اهلل غضػػػب يكػػػوف وكػػػـ فكػػػـ المرعػػػب التصػػػوير واػػػذا المخيػػػؼ الكػػػـ ب ػػػذا إبمػػػيس غضػػػب كػػػاف إذا -مل وظػػػة:

  .4ٕٛ تسٕ + 4ٖٖٖٓ شإ + ٛ ،4ٔٛٚ مز ورا ع األشرار.
 

 يعدو أمامه اليسوعييف تر مة في أو ال وؿا يرقص اأمامه أخري تر مات في =وؿالي يدوس أمامو (ٕٛ-ٕٕ) وفي

 امعػػه. شػدة مػف عػدو  فػي يتخػبط أو ال ػوؿ مػف يتػػرن  كمػف أو يػرقص كمػف وتعػدو أمامػه ت ػري الحيوانػات أي ال ػوؿ

 تحت ما أي =متبلحقة ل مو مطاوي حي. كؿ منه في رب التمساح أماـ يمشي خادـ او الخوؼ كأف انا فالتصوير

 الطاحونػػة ح ػػر =نػػالر ي  مشػػيه. عنػػد تت ػػرؾ ال اػػي بػػؿ الحيوانػػات. بػػاقي فػػي كمػػا لينػػة ليسػػت واػػذ  وبطنػػه، عنفػػه

 مػػف أفكػػاراـ إلضػػطراب ويتي ػػوف يداشػوف =يتييػػوف  فريسػته. عمػػي ال  ػػوـ فػػي لشػ اعته وصػػؼ واػػذا  ػػدًا، صػمب

 مػرة الشػخص اػذا سػيؼ يفوـ لف بسيؼ، يضربهو  يبلحفه أف إنساف حاوؿ إذا أي يقـو ال يل قو الذي سيؼ الخوؼ.
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 ال والمػزراؽ والػرمح السػيؼ مثػؿ العاديػة األسػمحة وحتػي الشػخص. اػذا يػةان  سػتكوف المحاولػة اذ  في ألف أخري،
 رأسػػه عمػػي اإلنسػػاف ب ػػا يضػػربه خشػػبة =المقمعػػة(ٜٕ)آيػػة وفػػي . منػػه يػػةاالحم فػػي يصػػم  ال والػػدرع لضػػربه. تصػػم 

   وي ينه. ليذله
  نفع ببل أسمحته وتصير إبميس أماـ قوة ببل يكوف المست تر الخاطئ اإلنساف أف ولنبلحظ

 
 كػأثر الطػيف فػي أثػراً  تتػرؾ الحػادة الخػزؼ كفطػع بطنػه =الطػيف علي نورجاً  يمدد  ادة،  زؼ قطَ ت تو (ٖٓ) وفي

بميس النورج.  كػؿ تػاكميف اترابػاً  لمحية قاؿ فاهلل )كالطيف(. الخطية في عاش مف عمي إال له سمطة وال أثار ، يترؾ ال وا 

 لوياثػاف لمحية يكوف التوبة طريؽ تاركاً  لخطيته ير ع مف فكؿ خطيته بسبب تعودا التراب اإلي آلدـ وقاؿ حياتؾا أياـ

  ويأكمه. ويدوسه عميه سمطاف
 

 إبميس كاف لو العالـ (ٕ أو . . . التمساح. كاف لو الن ر (ٔ بالبحر المقحود (ٖٔ) وفي
 داخمػه التوابػؿ اػذ  فيفمػب فيامػي العطػارة مػف أنػواع بػه كفػدر وي عمػه الن ػر فػي الطػيف ي يج العنيفة حركتهب فالتمساح

 الػذيف يخدع ولكنه يامي، قدر كأنه مضطرب ي عمه ف و العالـ اذا في حركاته في إبميس واكذا نفي(. غير ماء )أي

 اإلنسػػاف يظن ػػا أو العطػػار كعطػػور اػػيو  نسػػافاإل  سػػد فػػى الكامنػػة الشػػ ات تثيػػر التػػي الممػػذات بػػبعض لػػه ين ػػذبوف

 اػػـ بينمػػا اهلل لشػػعب والكػػرات المحػػوـ كفػػدور تكػػوف الحالػػة اػػذ  فػػي العطػػور يامػػي. عػػالـ فػػي فائػػدت ا مػػا ولكػػف ،كػػذلؾ

 اػػي = المػػوت الممػػبس الشػػر تػػذكار =نػػالعطور اػػي ابمػػيس ب ػػا يػػذكرنا التػػي بممػػذات ا الخطايػػا مصػػر. فػػي مسػػتعبديف

 فػي يفودنػا مػا واػذا ..... نقدر يغلي او = المضطرب العالـ وسط ُنمفي بنا اذ العطور لرائحة نن ذب فحيف مخادعة

 . الموت طريؽ
 فيخيػؿ أبػيض زبػد مػف خطػاً  وراء  يتػرؾ الميػا  فػي حركتػه فػي سػرعته مػف =أًػيب اللج في سب وراءه السبيؿ يضئ

بمػيس  المػوف(= بػيضأ لبحػرا يصػير المػاء رغػاوي )مػف الشيب وخطه قد البحر =او اللج أف لمناظر  يصػور اعخػد   وا 

  . البحر في فيارؽ االنساف فين ذب مضئ، كأنه  االبيض( )الموف حمو طريؽ الخطية طريؽ أف لمخاطئ
 

 الخوؼا عدـ عمي طبع اوقد اليسوعييف تر مة حسب =ال وؼ لعدـ حنَ (ٖٖ) وفي
 

 أنػه يعنػي ف ػذا التمسػاح عمػي الكػبلـ كػاف فإ =النبريػاء بنػي نػؿ علػي ملػؾ ىػو متعػاؿ. نؿ علي يًرؼ (ٖٗ) وفػي

 كػؿ عمػي يممػؾ والػذي المتكبػر إبمػيس عف أوض  يكوف الكبلـ لكف عمي ا. يممؾ بؿ يخاف ا ال الوحوش، كؿ مف أقوي

 .4٘ٚ٘ٔ شإ منػػزالً  ي ػػد المتواضػػع وعنػػد يسػػكف المنسػػحؽ عنػػد فػاهلل والعكػػس )إلبمػػيس( تػػابع اػػو متكبػػر فكػػؿ متكبػر.
  تواضعيف.الم عمي يممؾ فاهلل
 فمماذا؟ أيوب أقمفت التي واألمور األسباب اهلل يوض  لـ لكف أيوب عمي اهلل رد إنت ي انا إلي
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 نف ػـ أف قػادريف غيػر اآلف حتػي ونحػف األمػور. اػذ  ف ػـ عمػي قػادريف الوقػت ذلػؾ فػي كانوا  ءأصدقا وال أيوب ال .ٔ

  شئ. كؿ
  المعزي. الفدس الروح وعمؿ والفداء ةكالفيام روحية قضايا لشرح مناسباً  الوقت يكف لـ .ٕ
  هلل. نسمـ أف فعمينا اهلل أمور كؿ يف ـ أف بشر يستطيع لف طالما .ٖ
 صػالحنا. فػي بالتأكيػد ف ػو شػئ كػؿ يد  مف نفبؿ أف إال عمينا وما تصرؼ، كؿ عف تفسير بتفديـ مطالب غير اهلل .ٗ

 يستسػػػمـ كمػػا اهلل ليػػدي إستسػػمـ أف إال أيػػوب مػػػف افكػػ فمػػا لػػه. ومحبتػػه صػػػبلحه أليػػوب أثبػػت اهلل أف انػػا حػػدث ومػػا

 الطبيب أف المريض اذا يعرفه ما كؿ بؿ ال راح، هيفعم ما يدري أف ودوف يسأله، أف دوف ماار  راح ليدي المريض

 أيػوب ولكػف إنسػاف، يعزي ال البشري فالمنطؽ ايا ًا، زادته أصحابه مع أيوب ومناقشات الشفاء. سيعطيه يفعمه فيما

 أيػػػوب مػػػع مباشػػػرة تكمػػػـ اهلل أف ونبلحػػػظ إرادتػػػه. ليتفبػػػؿ عميػػػه سػػػبلمه ألفػػػي فػػػاهلل اهلل، معػػػه تكمػػػـ حينمػػػا سػػػبلـ لػػػه كػػػاف

 يمكػػػف ال إيمػػػاف ابػػػدوف الرسػػػوؿ بػػػولس الفػػػديس ويفػػػوؿ مفػػػدس. كتػػػاب انػػػاؾ يكػػػف فمػػػـ الطبيعػػػة التشػػػبي ات مسػػػتخدماً 

 وال ، خيػػرات صػػانع ف ػػو تسػػاؤالت دوف فيػػه ؽنثػػ أف اػػو ؟ اهلل يرضػػى الػػذى اإليمػػاف اػػو فمػػا (ٙ 4 ٔٔ)عػػب إرضػػاء ا
 . ي طئ ال اهلل أف دائما ولنردد . الف ـ نطمب أف معنى

 كػػؿ عمػى يػرد بػأف مطالبػػاً  اهلل لصػار ا . . . . وكػذا. كػذا بسػبب فيػػؾ وكػذا كػذا فعمػت أنػػا ا أليػوب مػثبلً  اهلل قػاؿ لػو .٘

 ، فػى   ثػؽ ا ممخصػه أيػوب عمػى اهلل رد وكػاف .اهلل كرامػة ضػد اػذا ولكػف يعممه. تصرؼ كؿ عف العصور عبر إنساف
ف  وبػذؿ يحبنػا، الػذى الفػدير الخيػرات صػانع بػاهلل نػؤمف أف سػوى عمينػا مػا ونحػف أفعمػها. شىء أى ستفبؿ فى   وثفت وا 

 حياتنػا فى اهلل ب ا يسم  التى األمور مف أمر أى نفبؿ وب ذا .4ٕٖٛ رو شىء كؿ أيضاً  معه ي بنا ال فكيؼ عنا إبنه

 نفوسنا. ولخبلص لمخير ف و صعباً  كاف م ما األمر اذا بأف فيفواث
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 عودة للجدوؿ اإلح اح الثاني واألربعوف

 
  ذلؾ. إثبات اإلصحاح اذا في انا ونري .4ٚٛ  ا بدايتها مف خير أمر ان آية سميماف قاؿ
   حفاً  المحزف مف فكاف قاله. الذي الصعب الكبلـ كؿ عف وندمه اهلل إلي أيوب عودة .ٔ

 . كبرياء  مف أيوب شفاء ونرى اهلل. مع يتخاصـ كأيوب  كامبلً  ر بلً  أف     
نت ػاء وأصػػحابه أيػػوب بػيف الصػػداقة عػودة .ٕ  وكم ػػـ األصػػدقاء اػؤالء أف أيضػػا المحػزف مػػف فكػػاف بالمصػالحة ال ػػداؿ وا 

  وخصاـ. إختبلؼ في ن داـ كامميف
 مضاعفًا. شئ كؿ له عاد بؿ أيوب، الـأو  أحزاف يةان  .ٖ
 نتي ت ا كانت مرارت ا مف بالرغـ أيوب فت ربة ، تماما المناسب الدواء يستخدـ الذى الشافى الطبيب او اهلل أف ونرى .ٗ

  . تاما كاف والشفاء مؤكدة
 
  "َفَأَجاَب َأيُّوُب الرَّبَّ َفَقاَؿ: ٔ " -(:ٔ) أية

 أو إحت ػاج كػبلـ يػتكمـ لػف أنػه يفصػد كػاف ولكنػه ٘ ،4ٗٓٗ ثانيػة يػتكـ لػف أنػه سػابفاً  أيػوب قػاؿ لفػد =الػرب أيوب فأجاب

  اهلل. أذني في التوبة كممات أحمي وما هلل. وش ادة توبة كممات يتكمـ انا ون د  ثانية. نفسه يبرر أو اهلل، مع  داؿ
 
ًَْيٍء، َواَل َيْعُسُر َعَلْيَؾ َأْمٌر. »ٕ " -(:ٕ) أية َُ ُنؿَّ    "َقْد َعِلْمُت َأنََّؾ َتْسَتِطي
 يكمم ػا اػو وانػا .٘ ،4ٗٓٗ فػي توبػةال كممػات أيوب بدأ لفد شئ. كؿ يستطيع اهلل أف أيوب وعمـ اهلل، رسالة وصمت لفد 

  هلل. خضوعه يعمف حيف اهلل عمي متمرد بكؿ وتفرح يتوب، واحد بخاطئ تفرح كم ا فالسماء السمائييف. ليفرح
 اهلل ضػد واإلحت ػاج الفاسدة فالتصرفات البلن ائييف. والفوة المعرفة هلل ينسب أيوب انا =ًئ نؿ تستطيَ أنؾ علمت قد

 والحػػؽ اإلل يػػة المبػػادئ تصػػديؽ فعبلمت ػػا الصػػادقة التوبػػة أمػػا اإلل يػػة. الحفػػائؽ تصػػديؽ عػػدـ ن ػػام فاسػػدة مبػػادئ ينشػػئ

ذا الفػدير. اهلل مػع يتخاصـ أف الصعب مف أنه أيوب آمف لفد .4ٕٕ٘ تيٕ اإلل ي،  اهلل بػأف انػا إعتػرؼ قػد أيػوب كػاف وا 

 أيػوب سػبؽ ولفػد ذلػؾ. قبػؿ ينكػر  كػاف الػذي ألمػرا المػه،أ عنػه يرفػع أف قادر اهلل أف ضمناً  إعترؼ ففد شئ، كؿ يستطيع

  بػار إلػه اهلل أف مػف والشػكوي اليػأس مػف بنوع قال ا ولكنه شئ كؿ يستطيع اهلل أف المعني اذا قاؿ أف السابفة مرارته في

  يخمصه. أف قادر اهلل أف عمي بفرح اآلف يفول ا ولكنه .4ٕٖٖٔ يريد مف يسحؽ
 
ـْ َأْعِرْفَيا. َفَمْف َذا الَّذِ ٖ " -(:ٖ) أية . ِبَعَجاِئَب َفْوِقي َل ـْ ـْ َأْفَي  اي ُيْ ِفي اْلَقَضاَء ِببَل َمْعِرَفٍة؟ َولِننّْي َقْد َنَطْقُت ِبَما َل
 معترفػػاً  اهلل عمػػي أيػػوب يػػرد وانػا معرفػػةا بػػبل بكػػبلـ الفضػػاء يظمػـ الػػذي اػػذا امػػف قػػاؿ حػيف 4ٖٕٛ فػػي أيػػوب اهلل وبػػل لفػد 

عتػػرؼ اػػذا. فعػػؿ أنػػه و  مػػه بابائػػه يعتػػرؼ ف ػػو الشػػخص، اػػذا اػػو بأنػػه وخ ػػؿ ب نسػػحاؽ  شػػعر لفػػد السػػابفة. بخطيتػػه وا 

 فػأمور نفسػه. ليبرر اهلل مع تشا ر أنه وفي ضد ، قضائه في بالظمـ اهلل إت ـ حيف عمم ا التي خطيته بفظاعة انا أيوب
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 كػأف وانػا نف ػـ. ال الػذيف نحػف ولكننػا ؿيفعػ فيمػا يخطػئ ال اهلل بػأف نفػر أف عمينػا ولكػف نف مػه. أف مف أعمي وقضائه اهلل

 خطورت ػا اإلنسػاف يػدرؾ أف الخطيػة مػف الشػفاء طريػؽ يػةاوبد الفضػاءا أخفيػت الػذي فأنػا  ىبخطػ أعترؼ يفوؿاأنا أيوب

  قاتمة. وأن ا
ـْ َأْعِرْفَيػػا . ِبَعَجاِئػػَب َفػػْوِقي َلػػ ـْ ـْ َأْفَيػػ إكتشػػافات و ػػد في ػػا = مػػع تطػػورات العمػػـ الحػػديث كانػػت انػػاؾ  َنَطْقػػُت ِبَمػػا َلػػ

المنتفدوف خبلفات مع الكتاب المفدس. فبدأوا فػى نفػد الكتػاب وأنػه متنػاقض مػع العمػـ الحػديث وعمفػوا عمػى ذلػؾ بأنػه 
لػيس مػػف اهلل أو أف اهلل يخطػئ. ومػػع إسػػتمرار التفػدـ العممػػى ثبػت أخطػػاء فػػى نظريػات العممػػاء وثبتػت صػػحة الكتػػاب 

ارث الطبيعية إثبات ألف اناؾ أخطػاء فػى الخميفػة ولنأخػذ أمثمػة عمػى أف اهلل ال المفدس. بؿ و د العمماء أنه فى الكو 
 -يخطئ فيما عممته يدا  4

و دوا أف النشاط التكتونى والمتسبب فى الزالزؿ المدمرة، أف له فوائد فى الطبيعة. ف ػو المسػئوؿ  -الزالزؿ : .ٔ
 عف إستمرارية ال زر التى فى المحيطات.

مار الػػذى تسػػببه األعاصػػير و ػػدوا أف ل ػػا فوائػػد  مػػة لمخميفػػة. فبسػػبب األعاصػػير مػػع كػػؿ الػػد -األعاحػػير : .ٕ
تزداد األمطار وتتوزع بطريفة منتظمة. واألعاصير ت عؿ كثافة الكموروفيؿ تزداد وتتػوزع حسػنا. واألعاصػير 
د تحمؿ كمية ضخمة مف رذاذ ضػباب ال ػواء المشػبع بممػ  البحػر مػف المحيطػات وتحممػه لميابسػة ممػا يسػاع

عمى تكويف قطرات األمطار المنتظمة، وتساعد اذ  السحب عمى تشتيت إشعاعات الشمس فتتػوازف در ػات 
الحػػرارة بػػيف الصػػباح والميػػؿ، وبػػدون ا يصػػير الفػػروؽ كبيػػرة  ػػدا. ففػػالوا أف األعاصػػير اػػى ثرموسػػتات حػػرارة 

در ػػػػػة حػػػػػرارة  األرض ف ػػػػى تحمػػػػػؿ ال ػػػػػواء السػػػػػاخف  ػػػػػدا الناشػػػػػئ عػػػػػف إرتفػػػػػاع حػػػػػراة المحيطػػػػػات فتػػػػػنخفض
المحيطػػات. وخمصػػوا إلػػى رأى أف اػػذ  األعاصػػير تػػوازف بػػيف الحيػػاة المريحػػة بػػدوف األعاصػػير وبػػيف دمػػار 

 شامؿ لؤلرض بدون ا.
ٖ. inverted ratina :- 4 واػػذ  تسػػبب فػػى ح ػػز  -الشػػبكية المفموبػػة أو المعكوسػػة عنػػد الثػػدييات والطيػػور

 إكتشفوا أف بدون ا يحدث دمار خطير لمعيف.الضوء ففالوا أف اذا عيب فى الخميفة. ومع الوقد 
ٗ. appendix :-  الزائدة الدوديػة. سػخر من ػا العممػاء سػنينا طويمػة إذ لػيس ل ػا فائػدة لم ضػـ. ثػـ يكتشػفوا أف

 فائدت ا اى ل  از المناعة.
  ػال التػى النيتػرات تكػويف عمػى يسػاعد الذى النيترو يف تثبيت فى أساسى دور ل ا أف و دوا -: حواعؽ البرؽ .٘

 الزراعية. التربة و ودة النبات نمو فى حاسـ دور
 البتروؿ.  اء بفايااا مف ولكف فائدة. ببل أن ا قالوا -: نالديناحور المندثرة العمبلقة الم لوقات .ٙ
 الخسػػائر دوف واألعاصػػير والبػػراكيف الػػزالزؿ فػػى التػػى الفوائػػد نأخػػذ أف األفضػػؿ مػػف يكػػف لػػـ اػػؿ : اآلف والسػػؤاؿ .ٚ

 لػو مػثبل فػالمطر حولنػا، شػئ كػؿ فػى واضػ  واػذا البشػر. تأديػب فػى آخػر دور ل ػا أف واإل ابػة بنػا؟ تمحػؽ التى

 الطريفة وبنفس أمام ا. ما كؿ الفيضانات تكتس  لمحية المناسب الحد عف زاد ولو والحيواف، اإلنساف ي مؾ ش 

 تصػػمى لػػذلؾ المػػدمرة. األعاصػػير تحػػدث الػػري  سػػرعة زادت ولػػو نختنػػؽ، وبدونػػه يػػنعش ال ػػادئ فالنسػػيـ ال ػػواء



 (اإلح اح الثاني واألربعوف) سفر أيوب

 

 
197 

 فى سبلح اى فالطبيعة األرضا. و ه فرح كنعمتؾ كمفداراا، اإصعداا وتفوؿ وال واء الميا  أواشى فى الكنيسة

 فيحيا. ليتوب الشرير به ويؤدب يتفيه، الذى اإلنساف عمى به ينعـ اهلل يد
 وقػػد فينػػدـ، خطػػأ  الوقػػت مػػع درؾيػػ وقػػد الخػػالؽ. اهلل مػػف أحكػػـ أنػػه يظػػف ت عمػػه اإلنسػػاف كبريػػاء أف نفػػوؿ أخيػػرا .ٛ

 في مؾ. عناد  فى يستمر
 
ـُ. َأْسَأُلَؾ َفُتَعلُّْمِني. ٗ " -(:ٗ) أية َِ اآلَف َوَأَنا َأَتَنلَّ   "ِاْسَم

 قبػؿ مػف قالػه لمػا مخالفػة بػروح يفول ػا وانػا والتضػرع. الصػبلة بػروح بػؿ إحت ػاج بكممات ليس أيوب يفول ا =اآلف إسمَ

 كتائػب يػتكمـ انػا ولكنه اهلل. أماـ نفسه ليبرر كخصـ اهلل أماـ يتكمـ أف يريد كاف قبؿ مف قاله فما .4ٜ٘ٔ + 4ٖٕٕٔ في

 إقتنعػت ففػد المحيػرة األسئمة مف مزيداً  يارب عمي   تمفي اال يفوؿ حاله لساف كأفو  ـ.ُيَعم   أف يريد كمف وليس يتعمـ أف يريد

 . "لتعلمني ك ااؿ أمامؾ أقؼ أف وأريد ب  مي
 
َِ اأُلُذِف َقْد َسِمْعُت َعْنَؾ، َواآلَف رََأْتَؾ َعْيِني. ٘ " -(:٘) أية   "ِبَسْم
 الفمب ألنفياء اطوبي اهلل فيعايف الفمب تنفي ف ي وأقوااا، التوبة أحمي ما .عيني رأتؾ واآلف عنؾ سمعت قد األذف سمَب

 اهللا يعاينوف ألن ـ
 .عينػػي رأتػػؾ =كمػػه اػػذا إختبػػر قػػد اػػو واآلف ومراحمػػه ظمتػػهوع قدرتػػه عػػف سػػمع اآلخػػريف، مػػف اهلل عػػف أيػػوب سػػمع لفػػد

 الرؤيػا أمػا الػذاتي. البػر يمنػع ال ففط والسمع الذاتي، البر مف ينشأ الذي ال دؿ يثير وحد  واذا لمعفؿ، يكوف ففط فالسمع

 العػيف تفػت  افالرؤيػ اسػتحفاقه بعػدـ شػاعراً  اهلل حضػرة فػي ليصػمت الحفيفػي التائػب تدعو السمع بعكس واي لمفمب، ف ي

 إزداد بػػاهلل معرفػػة اإلنسػػاف إزداد وكممػػا لمتواضػػع، يفػػود  واػػذا اإلنسػػاف ن اسػػات يكشػػؼ اهلل ونػػور ، وم ػػد  اهلل نػػور فتػػرى

  وال داؿ. المناقشة عف فيكؼ   مه وسيدرؾ ،وم د  اهلل لعظمة بالنسبة حفارته يري سوؼ ف و تواضعاً 
 اهلل رأي أف وبعد توبته بعد واآلف اهلل. مع يتناقش أف الذاتي بر  في مبط اهلل عف ففط يسمع الماضي في أيوب كاف حيف

ختبر    اهلل. مف يتعمـ حتي يتكمـ ولـ سكت وا 
 اهلل. لنػري قموبنػا أعػيف يفت  أف ف و الفدس الروح عمؿ أما اهلل. عف يسمعواـ أف اهلل، عف الناس يعمموا أف الخداـ وعمؿ

 أف الخػػداـ عمػػؿ .4ٖٛٔ كػػوٕ صػػورته إلػػي فيحولنػػا ٜٔ 4 ٗغػػؿ + 4ٔٙٔ غػػؿ فينػػا وُيَصػػو ر  فينػػا المسػػي  يعمػػف أف بػػؿ

 فكأننا داخمنا نفسه عف اإلعبلف حد إلي يذاب النظرية، المعرفة مف أبعد إلي يذاب نفسه اهلل عمؿ ولكف معرفة يعطوننا

ستنارة. حكمة تعطي ف ي د أوال لتؤدب بعصا  سم  إذا فاهلل اهلل، أدبه أف بعد اإلختبار ل ذا وصؿ وأيوب رأينا .   وا 
 عنػداـ اهلل صػنع الػذيف اػـ قميمػيف اهلل، رأوا الػذي اػـ قميمػيف ولكػف الكنيسػة ومػف العائمػة مف اهلل عف سمعوا كثيريف واناؾ

 + (ٕٙ-4ٕٔٗٔ )يػو ذاتػه لػه اهلل يعمػف انػا وصػايا . نحفػظ أف شػرط انػاؾ ذلػؾ اهلل يصػنع وحتي ل ـ، ذاته وأعمف منزالً 
  (.4٘ٛ )مت
ـُ ِفي التُّرَاِب َوالرََّمادِ ٙ " -(:ٙ) أية  ا«.ِلذِلَؾ َأْرُفُض َوَأْنَد
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 فرأي نفسه، عمي عينيه ن د وانا رآ  الذي اهلل عمي أيوب عينا كانت (٘) آية في =والرماد التراب في وأندـ أرفض لذلؾ 

 فػي ال ممػة اػذ  تكػرار ومػف .4ٖٖٙٔ + 4ٕٖٓٗ + 4ٜٙ حزقيػاؿ في قيؿ كما نفسه ورفض التراب. في فندـ حاله حفيفة

  ن اساته. بسبب نفسه اإلنساف يكر  أف التوبة عبلمات مف عبلمة أن ا نف ـ السفر نفس
 رفضػػه كػػاف لفػػد شػػفتيه. مػػف ولػػيس قمبػػه مػػف توبتػػه فكانػػت كػػامبًل. إقناعػػاً  أقنعػػه قػػد أيػػوب بكػػت الػػذي اهلل روح أف ن ػػد انػػا

 حفيفػي كتائػب فواآل المػهأ عمػي حزنػاً  الرمػاد فػي أيوب ورقد سبؽ لفد طحيًا.س شعوراً  وليس داخمياً  شعوراً  الخاطئة لحالته

 والتائػب ال سػدية. المػهأ مػف أكثػر  ػداً  محزنػة خطايػا  أف يشػعر الحفيفػي التائب أف المؤكد فمف والرماد، التراب في يندـ

  أنفسنا. سنحتفر أنفسنا وحفيفة اهلل م د نري ما وبفدر الفدوس. اهلل أماـ اكذا صار أنه عمي يندـ الحفيفي
 أسػحب أو أختفي بمعني  اءت العبري أصم ا في والكممة ويشمئز(. بشدة األن ميزية)يمفت في أرفض كممة  اءت ولفد

 ن ائيػػًاا ىأتبلشػػ أف يفوؿاأريػػد انػػا ولكنػػه ر.حفيػػ أنػػا وقػػاؿ سػػبؽ اػػو وأكثػػر. أكثػػر يػػنكمش أيػػوب نػػري انػػا وأختفػػي. نفسػػي

 بػأف ونصػحه أليفػاز سػبؽ لفػد فيػه. نفسػي ظننػت أو سػابفاً  إتخذتػه الػذي المركز مف نفسي وأخمي الو ود مف نفسي أمس 

 اهلل أمػاـ بالكميػة وتبلشػي نفسػه ألفػي بػؿ ففػط التبػر يمفػي بػأف يكتفػي لػـ انا ولكنه ويعرفه اهلل ليرى التراب عمي التبر يمفي

 التوبػة مػف السػمبي ال انػب عنػد توقػؼ فػأيوب . . الطريػؽ. يػةان  لػيس اػذا ولكػف بالتوبػة. سػوي لنػا يػأتي ال واػذا الفدير.

 تشػرؽ فبالتوبػة ا.في   يحيا المسي  بؿ أنا ال فأحيا صمبت المسي  امع قاؿ حيف من ا اإلي ابي لم انب وصؿ بولس ولكف

 فيػػه ياسػػيح المسػػي  ولكػػف اهلل. أمػػاـ ذاتػػه وتتبلشػػي شػػئ ال أنػػه فيشػػعر اهلل أمػػاـ لو ػػه و  ػػاً  فيػػأتي اإلنسػػاف عمػػي اهلل رؤيػػا

 والش وات( األاواء صميب)صمب بدوف قيامة فبل الحياة. مؿء إلي التراب مف ليرفعه
 
: ٚ " -(:ٚ) أية ، َأفَّ الرَّبَّ َقاَؿ أَلِليَفاَز التَّْيَماِنيّْ ََ َأيُّوَب ِبيَذا اْلَنبَلـِ ـَ الرَّبُّ َم َقِد اْ َتَمى َغَضِبي »َوَناَف َبْعَدَما َتَنلَّ

َواَب َنَعْبِدي َأيُّوَب. َعَلْيَؾ َوَعَلى  ـْ َتُقوُلوا ِفيَّ الحَّ ـْ َل   "ِنبَل َحاِ َبْيَؾ، أَلنَُّن
  شعرًا. ال نثراً  يكتب الكاتب عاد اآلية اذ  مف إبتداء 

 فػي قال ػا ذلػؾ وقبؿ (ٛ ،ٚ) يتيفاآل في مرات ٗ اأيوب اعبدي قوله يكرر اهلل أف ونبلحظ أيوب. ببر يش د اهلل انا ونري

ذا لػػه. يشػػ د اػػو واػػا بأمانػػة يعبػػد  أيػػوب عبػػد  بػػأف يفػػرح اهلل وأف اهلل، لرضػػا يشػػير واػػذا .4ٕٖ +4ٔٛ  إلنسػػاف اهلل شػػ د وا 

ذا اهلل كرمػه أف بعػد كرامػة يزيػدو  فمػف مػدحو  فػ ذا شػئ، أي اآلخػروف عنػه قػاؿ إذا اإلنساف اذا ي ـ فماذا  بالشػر إت مػو  وا 

 لبػر  يشػ د اػو بينمػا يؤدبػه كػاف كػ بف، يؤدبػه كػاف ولكنػه ببػر  أليػوب شػ د واهلل اهلل. لػه شػ د أف بعػد شػيئاً  ينفصػه لف ف ذا

 السػحب اػذ  ويزيػؿ اهلل يسػم  مػا سػريعاً  لكػف البػار. بر واآلالـ التأديب سحب تخفي قد التأديب أثناء وفي خريف.اآل أماـ

 ا4ٖٚٙ امز اآلخريف أماـ البار عبد  اهلل ليبرر
 اآلخػػريف يػػديف أحػػداً  أف يحػػب ال واهلل ، مبػػرر بػػبل أيػػوب أدانػػوا ألن ػػـ =يؾحػػا ب نػػبل وعلػػي عليػػؾ غضػػبي إ تمػػي قػػد

  دال ـ حولوا أيوب فوبي اهلل بيف المصالحة بدور يفوموا أف مف بدالً  اـ بؿ العادؿ، الدياف ف و وحد  عممه اي فالدينونة

 لعمػػؿ أتػػى المسػػي  أف كمػػا لكػػف مبػػرر. بػػبل عميػػه اإلنتصػػار خبللػػه مػػف حػػاولوا ،أيػػوب مػػع شخصػػي صػػراع إلػػي وتعػػزيت ـ

 حكمة كمه كاف أيوب أصحاب وكبلـ (ٜٔ ، ٛٔ 4 ٘كوٕ) المصالحة خدمة لخدامه أعطى ، والناس اهلل فبي المصالحة

 ولػـ هلل شػ د لكنػه األخطػاء بػبعض أيػوب نطػؽ ولفػد ذلػؾ. عمػي فبلم ػـ قمػوب ـ فػي اإلدانػة خطأ رأي اهلل لكف هلل، وش ادة
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 لػـ ف ػـ أليػوب إت امػات ـ عمػي بشػدة األصػحاب الـ ولكنػه العنيفػة، المػهأ مرارة في قال ا إذ حهسام واهلل ي دؼ، ولـ ينكر 

زداػػاراـ صػػحت ـ كامػػؿ فػػي واػػـ بػػؿ مثمػػه، نفػػس مػػرارة فػػي يكونػػوا  أو محبػػة أي بػػبل أيػػوب عمػػي الفسػػوة منت ػػي فػػي كػػانوا وا 

 فػػي تكػػوف األبػػرار مكافػػأة أف رأي واػػو ،المسػي  خػػبلص رأي النبػػوة بػػروح ف ػػو مػػن ـ أفضػؿ أيػػوب كػػبلـ كػػاف وربمػػا شػففة.

 كاف  داله كؿ في ف و أفضؿ أيوب كبلـ وكاف األرض. عمي انا تكوف أف البد أن ا األصحاب أصر بينما اآلخر العالـ

 يبحث كاف لكنه الصحيحة، الرؤية ففد إحتداد  في حفاً  او لؤلبرارا الـباأل اهلل يسم  الماذا سؤاله وكاف الحؽ عف يبحث

 اػو بػؿ أمينػًا. خادمػاً  وكػاف لمرب ش د ألنه أللي و إدانة أي يو ه لـ واهلل يدينو . أف أصحابه اـ كؿ كاف بينما حؽال عف

  لمتأديب. او فاأللـ لمبار. بالتأديب يسم  اهلل أف أيوب، سؤاؿ عمي أ اب الذي وحد 
 
ـْ َسْبَعَة ِثيرَاٍف َوَسْبعَ ٛ " -(:ٛ) أية ْنُفِسُن َة ِنَباٍش َواْذَىُبوا ِإَلى َعْبِدي َأيُّوَب، َوَأْحِعُدوا ُمْ َرَقًة أَلْجِؿ َواآلَف َفُ ُذوا أَل

ـْ َ َسَب َ َماقَ  ََ َمَعُن َُ َوْجَيُو ِلَئبلَّ َأْحَن ، أَلنّْي َأْرَف ـْ ، َوَعْبِدي َأيُّوُب ُيَحلّْي ِمْف َأْجِلُن ـْ ـْ َتُقوُلوا ِفيَّ َأْنُفِسُن ـْ َل ، أَلنَُّن ـْ ِتُن
َوابَ    ا«. َنَعْبِدي َأيُّوبَ  الحَّ

 بعػد المزبمػة مػف أيػوب فرفػع األوضػاع. قمب اهلل أف كأمراء، اـ وكانوا أصدقائه وسط كشحاذ كاف أف بعد أيوب انا نري 

 لتبكيػت أوالً  نخضػع أف عمينػا اهلل بتعزيػات نتعػزي لكػي واكػذا وعػزا . وكرمػه فرفعػه (.4ٕٔ٘ )لػو متواضػعاً  تائباً   عمه أف

 إبػػػراايـ مػػػع عمػػػؿ واكػػػذا أصػػػحابه، عػػػف وشػػػفيعاً  كاانػػػاً  أيػػػوب اهلل  عػػػؿ بػػػؿ اهلل. أمػػػاـ ونتواضػػػع خمنػػػادا الفػػػدس الػػػروح

 لممسػي  رمػزاً   عمػه بػؿ أوالد ، عػف ذبػائ  يفػدـ كػاف حيف ع د  لسابؽ اهلل أعاد  انا يكرمونه. الذيف يكـر فاهلل .4ٕٓٚتؾ

 البشر في يشفع الذي
 كػاف إذ كبلم ػـ ولكػف الحكمػة منت ػي اػو كبلم ػـ أف يظنػوف وبكبلم ػـ، ـبأنفسػ  مع بػيف كػانوا ألن ػـ = مػاقتنـ  سب

دانة عداوة ممموءاً   مػع بػدأت ف ػذ  خطيػة ذبػائ  عػف انػا نسػمع وال نتواضػع. أف فعمينػا حماقػة. اهلل نظػر في كاف أليوب وا 

  الكماؿ. رقـ او ٚ ورقـ موسي.
 
ََ الرَّبُّ َوْجَو َفَذَىَب أَِليَفاُز التَّْيَماِنيُّ َوِبلْ ٜ " -(:ٜ) أية . َوَرَف ـْ ، َوَفَعُلوا َنَما َقاَؿ الرَّبُّ َلُي ًُّوِ يُّ َوُحوَفُر النَّْعَماِتيُّ َدُد ال

  "َأيُّوَب. 
 ل ػـ اهلل فػأظ ر لمسػماء، األقػرب أن ػـ يظنػوف كػانوا ف ػـ التواضػع األصحاب اهلل ـعم   أصحابه عف ذبائ  أيوب قدـ حينما

 ضػربه لػذلؾ شػرير ر ػؿ اػو أيػوب بينمػا شػر يمسػ ـ ولػـ صػحة في ألن ـ منه المفربيف اهلل أحباب أن ـ ظنوا اـ العكس.

 الكػؿ بػؿ  ديػد ب ػداؿ ينت ػي لػـ وأصحابه أيوب بيف الصراع أف والحظ نظريت ـ. صحة عدـ اهلل فأظ ر األالـ. ب ذ  اهلل

 اإلنسػػاف. وأخيػػه اإلنسػػاف وبػػيف سػػافواإلن اهلل بػػيف صػػم  اػػي الصػػم ( بصػػبلة قداسػػاتنا نبػػدأ )لػػذلؾ الذبيحػػة فػػي تصػػال 

  صبلح ـ. يثبت واذا اهلل إرادة اي اذ  أف طالما الذبيحة تفديـ في يترددوا ال انا نرااـ أيوب وأصحاب
 البػار؟ بمػوت تتوقػؼ الشػفاعة واػؿ اهلل غضػب عمي ـ ينصب ال حتي أصحابه في تشفع وبفأي ،الًفاعة قوة انا ونري

 ال واألرز 4ٜٕٔٔ مػز ينمػو لبنػاف فػي كػاألرز يزاػو كالنخمػة الصػديؽ يفػوؿ مزمػور  فػي فػداود أقػوي. تصػب  اػي بػؿ أبداً 
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سحؽ إبراايـ ف له وعموماً  يفطع. أف بعد إال ثميف كخشب فائدته تظ ر  فكػؿ أمػوات. إلػه ولػيس أحيػاء لػهإ اػو ويعفػوب وا 

 أخطائه كؿ عمي اهلل سامحه أيوب توبة بم رد أنه ونبلحظ قوية. وشفاعت ـ أحياء اـ ب ـ نتشفع الذيف الفديسيف
 
  "يُّوَب ِضْعًفا. َوَردَّ الرَّبُّ َسْبَي َأيُّوَب َلمَّا َحلَّى أَلْجِؿ َأْحَ اِبِو، َوزَاَد الرَّبُّ َعَلى ُنؿّْ َما َناَف ألَ ٓٔ " -(:ٓٔ) أية
 الماديػػة البركػػات وكانػػت الفػػديـ. الع ػػد فػػي مف ومػػة تكػػف لػػـ السػػماوية الروحيػػة فالبركػػات أرضػػية ببركػػات أيػػوب كافػػأ اهلل

 شػئ ال واػي الم ػد طريػؽ اػي الـاأل أف فيه نري ال ديد الع د أف بؿ الروحية. لمبركات ورمزاً  اهلل لرضا عبلمة األرضية

 اهلل. كافػػػأ  بصػػػبر  ،(4٘ٔٔ الصػػػبر)يع عمػػػي كمثػػػاؿ أيػػػوب يعطينػػػا يعفػػػوب ومعممنػػػا 4ٛٛٔ رو لنػػػا المعػػػد الم ػػػد ب انػػػب

حتممنػػا صػػبرنا إذا م ػػداً  سػػيعطينا فػػاهلل ، أنفسػػكـا تفتنػػوف ابصػػبركـ يعممنػػا والكتػػاب  اػػذا فػػي عمينػػا الموضػػوع الصػػميب وا 

 عمػي مكافػأة اػذا وكػاف بسػببه. أحػد يخسػر أف يريػد ال فػاهلل الضػعؼ. له أعاد أيوب عمي رضا  عمي كعبلمة واهلل العالـ.

 . عميه اهلل رضا عمي الكؿ أماـ وش ادة صبر 
 وأعطانا كثيريف، إخوة وسط البكر لممسي  يرمز كاف فأيوب اذا وفي .4ٕٔٚٔ تث األبكار نصيب او الضعؼ =ضعفاً 

 عػػب + ٙ ،4ٕٔ عػػب + ٚٔ ،4ٛٙٔ رو + 4ٕٖٕٔ عػػب را ػػع معػػه السػػموات ممكػػوت نػػرث أبكػػاراً  فيػػه وصػػرنا الميػػراث

 فػػػي األبكػػػار نصػػػيب لػػػه ويكػػػوف .4ٕٔٔ يػػػع المسػػػي  مػػػع يػػػرث الت ربػػػة ويحتمػػػؿ يصػػػبر مػػػف وكػػػؿ .4ٜٕٛ رو + 4ٕٔٔ

 أيػػوب الـأ بػػدأت لفػػد العالميػػة. األرضػػية األفػػراح أضػػعاؼ سػػيكوف وأفراح ػػا بم ػػداا السػػماء يػػرث مػػف ونصػػيب السػػماء،

نت ي ، وشر  الشيطاف بحسد  إشػتكي لفػد يفاوم ػا. أف الشػيطاف يسػتطيع ال واػذ  ومحبتػه اهلل ـبمػراح بػدأ م ػد في أيوب وا 

  ويباركه. ويحبه معه اهلل نري نحف اا ولكننا ضد  اهلل أف مف سابفاً  أيوب
 وبرؤيتػه كمسػبي. كاف اهلل مع خصومته في واو بعيدة، ببلد في كمسبي صار شئ كؿ بففد  او =أيوب سبي الرب ورد

  يس.إبم يد مف سبيه ُرد   ، الرب
 أل م ػـ. ويصػمي أصػحابه عػف يصػف  أف إال بركػات مػف لػه أعطػا  مػا كػؿ مفابؿ في أيوب مف يطمب لـ اهلل أف ونبلحظ

 . إتضعوا إذ أيوب أصحاب سام  واهلل
 
ْوُه َفَجاَء ِإَلْيِو ُنؿُّ ِإْ َوِتِو َوُنؿُّ َأَ َواِتِو َوُنؿُّ َمَعاِرِفِو ِمْف َقْبُؿ، َوَأَنُلوا َمعَ ٔٔ " -(:ٔٔ) أية ُو ُ ْبزًا ِفي َبْيِتِو، َوَرَثْوا َلُو َوَعزَّ

ـْ َقِسيَطًة َواِ َدًة، َوُنؿُّ َواِ ٍد ُقْرطً  ًَّرّْ الَِّذي َجَلَبُو الرَّبُّ َعَلْيِو، َوَأْعَطاُه ُنؿّّ ِمْنُي   اا ِمْف َذَىٍب. َعْف ُنؿّْ ال
 وربمػػا والماديػػة، الفمبيػػة ومشػاركت ـ بعػػودت ـ عػػزا  قػد نػػاا ن ػػد  واهلل ضػػيفته. فػي تركػػو  قػػد أصػدقاؤ  أف سػػابفاً  أيػػوب شػكا 

 قػببًل. عنػد  كػاف مػا ضػعؼ صػار بػؿ كثيػرًا. فصػار الفميػؿ فػي اهلل وبػارؾ أيػوب ب ػا بدأ بداءة اي المادية عطايااـ كانت

 اهلل. غضػب بلمػةع نكباتػه أف شػعروا إذ عنػه إبتعػدوا قػد وكػانوا قبمػه قد اهلل أف عرفوا حينما له أصحابه عودة كانت وربما

 . اآلف قيمت ا معروؼ غير ولكف لمذاب عيار أو وزنة واي 4ٕٕٖٗ يش + 4ٖٖٜٔ تؾ =قسيطة
 
، َوِستَُّة ٕٔ " -(:ٕٔ) أية ًََر أَْلًفا ِمَف اْلَغَنـِ آاَلٍؼ ِمَف َوَباَرَؾ الرَّبُّ آِ َرَة َأيُّوَب َأْنَثَر ِمْف ُأواَلُه. َوَناَف َلُو َأْرَبَعَة َع

  "َوأَْلُؼ َفدَّاٍف ِمَف اْلَبَقِر، َوأَْلُؼ َأتَاٍف.  اإِلِبِؿ،
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  بالتماـ. سابفاً  له كاف ما ضعؼ او له صار ما أف واض  
 
  "َوَناَف َلُو َسْبَعُة َبِنيَف َوَثبَلُث َبَناٍت. ٖٔ " -(:ٖٔ) أية

 قبػػؿ أليػػوب كػػاف مػػا ضػػعؼ اػػو الكمػػي األوالد عػػدد يصػػير وبػػذلؾ أحيػػاء. اػػـ مػػاتوا مػػف أف والسػػبب يتضػػاعفوا لػػـ أوالد 

 ويصػير بنػات. وثػبلث بنيف سبعة له صار واآلف الت ربة. في ماتوا واؤالء بنات وثبلث بنيف سبعة له كاف ف و الت ربة.

 مثاؿ األرض عمي اآلخر والنصؼ السماء في النصؼ الت ربة. قبؿ له كاف ما ضعؼ أي بنات ٙ ولد، ٗٔ الكمي العدد

  األرض. عمي م اادة وكنيسة السماء في منتصرة كنيسة  زئيف ف ي الواحدة المسي  لكنيسة
 
ـَ الثَّاِلَثِة َقْرَف َىفُّوَؾ.ٗٔ " -(:ٗٔ) أية ـَ الثَّاِنَيِة َقِحيَعَة، َواْس ـَ اأُلوَلى َيِميَمَة، َواْس ـْ ُتوَجْد ِنَساٌء ٘ٔ َوَسمَّى اْس َوَل

  " َطاُىفَّ َأُبوُىفَّ ِميرَاثًا َبْيَف ِإْ َوِتِيفَّ َجِميبَلٌت َنَبَناِت َأيُّوَب ِفي ُنؿّْ اأَلْرِض، َوَأعْ 
 بأن ف النساء بعض وصؼ تكرر وقد وثروته، لفوته والر ؿ ل مال ا تمدح المرأة كانت الفديـ الع د في =جميبلت نساء 

 حتػي اػذا يفاؿ ـول  ميمة، إمرأة اناؾ أف ال ديد الع د في نسمع لـ لكننا أيوب بنات ثـ راحيؿ رففة/ سارة/ مثؿ  ميبلت

 أبػرع أنػه عنػه قيػؿ الػذي اػو وحػد  المسػي  أف بػؿ قداسػت ا.  مػاؿ اػو ال ديػد الع ػد نظػر فػي المرأة ف ماؿ العذراء. عمي

 قبيحػة أي سػوداء فالعروس 4ٔ٘ نش و ميمةا سوداء اأنا بسببه  ميمة أيضاً  اي كنيسته وصارت البشر. بنى مف  ماالً 

 الفػديـ الع ػد فػى حػرب أبطػاؿ عػف نسػمع المنطػؽ وبػنفس  مال ػا. سػبب بمسػيح ا  ميمػة صارت ولكن ا خطايااا بسبب

 ال ديػػد الع ػػد فػػى وأقويػػاء  بػػابرة عػػف نسػػمع لػػـ وشمشػػوف...ولكف  ػػدعوف وانػػاؾ (ٜٖ- ٛٔ 4 ٖٕصػػـٕ) داود كأبطػػاؿ

 . شئ كؿ عمى وقادريف  ماؿ ولنا أقوياء المسي  فى اآلف نحف . قوتنا او فالمسي 
 وأيضػاً  لم مػاؿ يشػير واإلسػـ المػه.أ ليػؿ بعػد عميه اهلل بركات ف ر بزوغ بسبب ف ر. ن ار/ يمامة/ سـاإل معني =يميمة

  اهلل. لبركات
 اهلل لبركػات يشػير واإلسػـ سػابفًا. قروحػه رائحػة مفابػؿ فػي واػذا نا.َسػ ويسمي  ميمة ورائحة عبير ذو عطر اي =قحيعة

  أيوب. وأفراح
 بمػراحـ ألفػراح المػهأ حػوؿ اهلل ألف يشػير واإلسػـ بػوفرة وأصػم  ورمػـ أعػاد اهلل أف أيضػاً  وتعني الداف. قرف =ىفوؾ قرف

  كثيرة.
  لكنيسته. المسي  أعطا  الذي لمميراث رمز =ميراثاً  أبوىف أعطاىف

 
  "َأْرَبَعِة َأْجَياؿ.  َوَعاَش َأيُّوُب َبْعَد ىَذا ِمَئًة َوَأْرَبِعيَف َسَنًة، َورََأى َبِنيِو َوَبِني َبِنيِو ِإَلىٙٔ " -(:ٙٔ) أية
 داـ ما أف كثيريف فرأي وعموماً  سنة. ٓٚ كاف الت ربة وقت أيوب عمر أف السبعينية في قيؿ =سنة ٓٗٔ أيوب عاش 

 يوافؽ واذا سنة ٕٓٔ أليوب الكمي العمر ليصير تضاعؼ قد أيضاً  عمر  أف المنطفي فمف تضاعؼ قد أليوب ما كؿ

 إبراايـ. أياـ في األعمار
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.ٚٔ " -(:ٚٔ) أية ْبَعاَف اأَليَّاـِ ًَ ْيً ا َو ًَ َـّ َماَت َأيُّوُب   اُث
 

 السفر على عامة نظرة

 نظرالًيطاف وجية ومف اهلل... نظر وجية مف التجارب...
 

 ا أيػوب قػاؿ كمػا باإلنسػاف تمػر التى الشريرة باألحداث تسميت ا عمى المصطم  المؤلمة األحداث او بالت ارب المفصود
  . (ٓٔ 4 ٕ) ا نفبؿ ال والشر اهلل عند مف نفبؿ أالخير

 اإلنسػاف يرااا التى سواء األحداث كؿ ، الكؿ ضابط او اهلل أف يف ـ فن د  ، باهلل أيوب إيماف نوعية نرى الفوؿ اذا وفى

 هلل ثحػد مػا بنسػ اػو لػذلؾ ، اهلل مػف بسػماح أو اهلل عنػد مػف اػو الكػؿ ، شػراً  نظػر  و  ة مف اإلنساف يرااا التى أو خيراً 
 عػاؿٍ  مسػتوى او قطعا المف وـ واذا . (ٕٔ 4 ٔ) مباركاا الرب إسـ فميكف أخذ والرب أعطى الرب ا فلمكمدانيي ينسبه ولـ

 . اإليماف مف
 اػذا وكػاف ، خػاطئ مف ػوـ لػه كػاف ، كػامبلً  يكػف ال....لػـ الحفيفػة فػى  ؟ كػامبلً  اذا فى أيوب إيماف كاف اؿ ، إذف فماذا

 . الشيطاف به هحارب الذى المدخؿ او
 أيػوب نظػر فػى وقطعػا لؤلشػرار، بالشػر ُيَسػم ى مػا ويعطػى لؤلبرار، بالخيرات ُيَسم ى ما يعطى وأف بد ال اهلل أف ف ـ أيوب

 لمخيػػرات واضػػحة صػػورة انػػاؾ الفػػديـ الع ػػد فػػى تكػػف فمػػـ .والصػػحة..( المػػاؿ )أى الماديػػة يػػراتالخ اػػى الخيػػرات أف انػػا

 . اهلل مػع العشػرة مػف تنػتج واػذ  السػماء( فػى وم يػد أبػدى وفػرح أبديػة وحيػاة األرض عمػى رحوفػ )سبلـ الروحية والعطايا
 بػالموت اإلنسػاف أف يتصػور ف ػو ، األبديػة الحيػاة لمف ػوـ تمامػا ُمػدِرؾ غيػر ونػرا  ، أصػدقائه مػع محادثاتػه فػى نػرا  واذا

 اػو اػذا وكػاف    ؟ األالـ ب ػذ  اهلل لػه يسػم  فممػاذا  ، باراً  أيوب أى او كاف إف أيوب تساؤؿ كاف انا ومف تمامًا. ينت ى

 مدخؿ أو له اهلل محبة فى لئلنساف الشيطاف تشكيؾ فى سبباً  يكوف اإلنساف إليماف خاطئ مف وـ فأى  ، الشيطاف مدخؿ

 . ما لخطية
 قائبل.. صرخ إذ الحؿ أيضا داود أدرؾ ولفد (ٔ٘)مز ا أمى ولدتنى بالخطايا ا قاؿ حيف داود أدركه ، أيوب يف مه لـ وما

متحنػػى رب يػػا  ربنػػى ا آخػػر مزمػػور فػػى وقػػاؿ بػػؿ اهلل..ا يػػا فػػى   إخمفػػه نفيػػا قمبػػاً  ا  (ٕ 4 ٕٙ)مػػز ا وقمبػػى كميتػػى صػػؼ   . وا 
 بالخطيػػة مولػػود أنػػه ف ػػـ قػػد انػػا داود فن ػػد ا وكميتػػى قمبػػى نػػؽ   ، و ربنػػى رب يػػا أبمنػػى ا تتػػر ـ السػػبعينية التر مػػة وفػػى

 تأديػب الكتػاب يسػميه مػا واػذا ، فَيكُمػؿ النفػى الفمػب عمػى ليحصؿ لتصيبه واألالـ الت ارب ببعض  يسم اهلل أف ويطمب

 وال أيػػوب ال يف مػػه لػػـ الػػذى المف ػػوـ اػػذا لػػنفس وصػػؿ قػػد أيػػوب صػػديؽ ألي ػػو وكػػاف . (ٛ – ٗ 4 ٕٔ)عػػب ألوالد  الػػرب
  . ب ـ األذى يمحفوا أف ورغبت ـ اهلل والدأل الشياطيف حسد قضية أصدقاء  وال أيوب ال يف ـ ولـ . اآلخريف أصدقاء 

 لمخيػر معػا تعمػؿ األشػياء كػؿ ا الرسػوؿ قػوؿ معنػى واػذا ، أوالد  لخيػر الشػيطاف وت ارب حسد ُيَحو ؿ محبته فى اهلل لكف
 . (ٕٛ 4 ٛ)رو اهلل....ا يحبوف لمذيف
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 يسػم  مػا حػدود فػى األالـ كانػت ولكػف ، فيتػهلتن األالـ بػبعض أيػوب ُيَ ػر ب أف لمشػيطاف يسػم  اهلل و ػدنا المف وـ وب ذا

 فػوؽ ت ربػوف يػدعكـ ال اهلل ا الرسػوؿ بػولس يفػوؿ اػذا وفػى .لمت ربػة اإلنسػاف إحتماؿ مدى او ما يعمـ فاهلل ، ففط به اهلل
 . (ٖٔ 4 ٓٔكؤ) ا تحتمموا أف لتستطيعوا )التعزيات( المنفذ الت ربة مع سي عؿ بؿ تستطيعوف ما

 الشػيطاف واػدؼ ، كثيػرة بشػرور اإلنسػاف اػذا ويصػيب ُيسػرع ن ػد  ، اً إنسان ُيَ ر ب بأف اهلل له يسم  حيف الشيطاف ون د

 فيػػدفع ، الشػػرور ب ػػذ  لػػه ويسػػم  يحبػػه ال اهلل أف لئلنسػػاف رُيَصػػو   إذ اهلل وبػػيف اإلنسػػاف اػػذا بػػيف العبلقػػة يفسػػد أف ب ػػذا

 خطيػة مف تنفيته اهلل ادؼ وأف له اهلل محبة يف ـ ال مف لكؿ قطعا يحدث واذا ، معه ويتخاصـ اهلل مع ليتصادـ اإلنساف

 من ا. يخمصه أف اهلل يريد معينة
 

  منيا ينقذه أف اهلل يريد التى أيوب  طية
 عػف وفكػر  اهلل عػف فكر  فى اذا ونبلحظ . الذاتى بالبر والشعور بالعظمة واإلحساس الكبرياء ؟ أيوب خطية كانت وماذا

 قػػد اهلل وأف ، يخطػػئ ال بػػار أيػػوب أى اػػو بينمػػا األالـ اػػذ  بكػػؿ لػػه سػػم  إذ معػػه أخطػػأ قػػد اهلل أف أيػػوب فتصػػور ، البشػػر

 أف أيػوب تصػور إذاً  . اهلل يعػاقب ـ ولـ سبلـ فى اـ بينما األذى به يمحفوا أف والكمدانييف كالسبئييف األشرار ترؾ إذ أخطأ

 – ٛ 4 ٖٖ + ٕ 4 ٕٖ) عميػه غضػبه وحمػى ألي ػو المػه طػةالنف اذ  وفى . يخطئ ال أيوب أى وأنه يخطئ أف يمكف اهلل
 أيامػا أصػاغرى عمػى   ضػحؾ ففػد اآلف وأمػا ا الصػعب أيػوب قػوؿ فنسمع الناس مع أما  اهلل. مف أبر نفسه حسب إذ (ٕٔ
 . (ٔ 4 ٖٓ) ا غنمى كبلب مع أبائ ـ أ عؿ أف مف أستنكؼ كنت الذيف
 فضػاط المػرض اػذا مػف يشػفيه أف اهلل يريػد ولػذلؾ ، أبديته مف اإلنساف تحـرو  اهلل مع لمعبلقة ومدمرة قاتمة الكبرياء ف ذ 

 . وينسحؽ يتواضع حتى عميه
 

  ! ؟ أوالده يذؿ أف اهلل يريد ىؿ ، ينس قوا أف ألوالده اهلل يريد لماذا ولنف
 ؟ لماذا إذف . ال قطعا
 يتحػػد كيػػؼ ، متواضػػع نفسػػه اهلل أف بينمػػا كبػػرمت منػػتفل عنػػد يسػػكف فكيػػؼ ، ب ػػـ يتحػػد وأف أوالد  عنػػد يسػػكف أف يريػػد اهلل

 (٘ٔ 4 ٚ٘)إش الفمب والمتواضع المنسحؽ عند أيضا يسكف األعالى فى يسكف الذى اهلل أف نسمع اذا وفى . النفيضاف
 إننػا ففولػوا بػه أمػرتـ مػا كػؿ فعمػتـ إف ا يفػوؿ ن د  (٘ٔ 4 ٘ٔ يو) عبيد...ا أسميكـ أعود الا المسي  السيد يفوؿ وبينما .

 المسي  مع ونتحد فنتبلقى وننسحؽ نتواضع أف عمينا لكف وأبناء  اهلل أحباء أننا نف ـ لذلؾ (ٓٔ 4 ٚٔ)لو ا بطالوف عبيد

 لنػا المسػي  فػدعوة . السػفوط بدايػة اػو الػذى لمكبريػاء تػدعو التػى الشيطاف أفكار وراء ين رؼ لف والمتواضع . المتواضع

 . الم مكة الكبرياء خطية فى السفوط مف لحمايتنا اى بطالوف عبيد أننا نفوؿ أف
 

 اهلل بيا سمح والتى أليوب الًيطاف تجارب
 غيػػر  والنػػه فػػى يفعػػؿ كػػاف فمػػاذا (ٚ 4 ٔ) ا في ػػا والتمشػػى األرض فػػى ال ػػوالف مػػف  ئػػت ا هلل يفػػوؿ الشػػيطاف أف نسػػمع

 وفشؿ معه وحاوؿ أيوب عمى مر   او وقطعا بأذيت ـ. أو في ا يسفط ـ التى بخطايا  سواء وت ربت ـ بالناس األذى إلحاؽ
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 فػى السػفوط أيػوب رفػض أف يػد عى ن د  اهلل أوالد عمى حفد  فى والشيطاف . الشيطاف اـز الذى بعبد  يفتخر اهلل ون د .

 أف يتصػػور ال هلل وكراايتػػه شػػر  فػػى فالشػػيطاف . أليػػوب كثيػػرة ماديػػة خيػػرات أعطػػى قػػد اهلل ألف را ػػع لػػه الشػػيطاف غوايػػة

 وانػا . اهلل مػع العشػرة وعذوبػة وحػبلوة اهلل محبػة عػف تماما عينيه أعمت الشيطاف فكبرياء ، لشخصه اهلل يحب مف اناؾ

 لكػػف ، شػػوائبه مػف الػػذاب الفػػرف نػار تنفػػى كمػا تمامػػا أيػػوب تنفيػة اهلل اػػدؼ وكػاف . أيػػوب الشػػيطاف ي ػرب بػػأف اهلل سػم 

 ل ػػذ  أيػػوب إحتمػػاؿ مػػف واثفػػا اهلل كػػاف وقطعػػا . اهلل مػػع خصػػاـ فػػى أيػػوب يوقػػع أف واػػو آخػػر اػػدؼ لمشػػيطاف كػػاف طبعػػا

ال الت ارب   -4 كاآلتى أليوب الشيطاف ت ارب بدأت أف وكاف . ب ا لمشيطاف سم  قد كاف ما وا 
 .  سد  تمس ال التى الت ارب (ٔ
 .  سد  تمس التى الت ارب (ٕ

 . أذيته فى تسبب الذى اهلل عمى ي دؼ أف لتدعو  أيوب إمرأة إستخداـ (ٖ

 تصػػورات مػػف ت ػػـ لػػه كػػالوا بػػؿ وخػػاطئ شػػرير أنػػه عنػػه ففػػالوا ، الخاطئػػة ب دعػػاءات ـ ليثيػػرو  أصػػدقاء  إسػػتخدـ (ٗ

 . المزعومة الخطايا اذ  بسبب أيوب يضرب اهلل أف وتصوروا ، خياالت ـ

 لػػذلؾ . اهلل ضػػد كثيػػرة أشػػياء فيػػه قمبػػه كػػاف ولكػػف (ٓٔ 4 ٔ) بشػػفتيه أيػػوب يخطػػئ لػػـ األولػػى الػػثبلث الضػػربات وفػػى

 وكػاف . أيوب وُيشَفى فيه الذى الصديد ويخرج ال رح ينفت  لكى بشدة عميه ويضاطوا يثيرو  أف ألصدقائه اهلل  سم

 . قمبه فى ما فيه ظ ر اهلل مع قاسٍ  عتاب فى فدخؿ سبب ببل يعاديه اهلل أف إعتبر أيوب أف السفوط سبب
 
 يريد بما يتنلموف ًيود لو اهلل

 الحػؽ أليػوب يعمػف الػذى اهلل فػـ اػو ألي ػو الشػاب ن ػد وانػا (ٜٔ 4 ٘ٔ)إر ا تكػوف فمػى مثؿ ا النبى إلرمياء اهلل قاؿ

 -4 يأتى فيما ألي و كبلـ وتمخص . ي  مه أيوب كاف الذى
 . لمخير او به يسم  ما وكؿ ُيناَقش ال ولذلؾ يخطئ ال اهلل (ٔ
 . لتأديب يحتاج ال كامؿ إنساف يو د وال باألالـ يؤد ب اهلل (ٕ

 عنػػه اهلل يسػػأؿ أف فعميػػه يعرفػػه أيػػوب يكػػف لػػـ فػػ ف ، عميػػه الػػرب يؤدبػػه أيػػوب داخػػؿ عيػػب انػػاؾ أف المؤكػػد مػػف (ٖ

 . (ٕٖ ، ٖٔ 4 ٖٗ) ا أنت فأرنيه أبصر لـ ما ا ويفوؿ

 اهلل وكممػه اهلل مػع تفابؿ ، الذاتى والبر والكبرياء بالعظمة اإلحساس مف شفائه فبعد ، أليوب الشافى الطبيب او اهلل كاف

  . (ٕٕ 4 ٜٔ)إش فشافياً  ضارباً  اهلل له عادو  هلل عاد .
  -: للًفاء المؤدية األ داث ترتيب ال ظ ولنف
 . أيوب داخؿ مف بالعظمة الشعور إلختفاء أدت التى بالت ارب كانت البداية (ٔ
 . أيوب داخؿ فى ما أخرج الذى األصدقاء ضاط (ٕ
 . اهلل يتكمـ لكى الطريؽ دَ َم    واذا بأخطائه يشعر أف أيوب أعطى الذى ألي و كبلـ (ٖ
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 اهلل كػاف لذلؾ ، اهلل صوت تسمع التى األذف له تكوف لف المنتفل بفمبه فأيوب ، ذلؾ قبؿ اهلل يتكمـ ولـ ، يتكمـ اهلل (ٗ

 ا اهلل يعػاينوف ألن ػـ الفمػب لؤلنفيػاء طوبى ا الرب قوؿ معنى واذا . ليسمع أيوب حواس إعداد عمى أوالً  ويعمؿ يم د
     . (ٛ 4 ٘)مت
 ويطمػب ، أصػدقائه أمػاـ اهلل يرفعػه بػؿ ، أليػوب اهلل مػف عتػاب كممػة ن ػد فػبل ، أوالد  مػع اهلل معػامبلت عذوبة ونرى

 . منه وضاع يممكه كاف ما كؿ عف الضعؼ اهلل وَعو ضه ، عيون ـ فى ليكرمه أل م ـ يصمى أف منه
 
 
 
 
 

     
 


