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 يحوي االصحاحات التالية التي آانت هذا الملف
  :ناقصة من المجموعة األولى من الملفات

  ١٤-١٣ -١٢أيوب 

١٩  

٣٠-٢٩-٢٨  

  مسابقة سفر أيوب-٤٢-٤١-٤٠

  :وبالتالي ال يزال ينقصنا االصحاحات التالية

  ٢٧ إلى ١٥

 أخذت بإذن رسمي من صوت الكرازة باإلنجيل

All Rights Reserved 
   الرجاء التقيد -محفوظةجميع الحقوق 

إليكترونية  أو طباعية مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف وال جيوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             
 .اإلنترنت إال بإذن خاص ومكتوب من اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل أو وضعها على شبكة

 وليس دف بيعهـا أو املتـاجرة ـا          فقط ميكنك أن حتتفظ بالكتب أو املقاالت لالستخدام الشخصي       
  .األسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي
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  األصحاح الثاني عشر

 ١وب٢ ":فَقَالَ أَيوتمت كُمعمو بعش متأَن كُمإِن يححةُ صكْم٣! الْح‚ رغَي
ثْلَكُمم مي فَهل هأَن .كُمونا دأَن تلَس. نع سلَي نم؟ وهثْلُ هذم هـالً  ‚٤دجر

ترص بِهاحصوكَةٌ لحأُض. هابجتفَاس ا اللّهعد .    يقدالـص ـووكَةٌ هـحأُض
. قَدمـه  للْمبتلي هوانٌ في أَفْكَارِ الْمطْمئن، مهيأٌ لمـن زلَّـت  ‚٥ .الْكَاملُ

٦‚رِحيتسم بِنيرخالْم اميخيظُونَ اللّهغي ينالَّذونَ    ةٌ، وـأْتي ينونَ، الَّـذنئطْمم
مهدي يف هِمبِإِهل! 

 يف  واآلن يسلط كالمه  . إىل هنا أعطى أيوب انتباهاً ضئيالً لعواطف أصحابه       
. بأن هلم احلق بالتكلم إليه بترفـع      . التهكم عليهم بسبب ادعائهم السطحي    

وممـا زاد  .  كالمهم معروف ومصدق من الناسهلجتهم، كأن وقد وجد يف
 .السامية عن أعمال احلكمة اإلهلية يف استيائه ادعاؤهم املعرفة

فحمل على أصحابه   . كانت هلجة صوفر قد أهاجت أيوب، وأثارت حفيظته       
على منطقهم بالسطحية، مظهراً أنَّ له بعض الفهم، وال حاجـة لـه    وحكم

 .إنه يعرف ذلك. متهحكمة اهللا وعظ إليهم أن يكلموه عن

  وبذلك أجاب على كالم صـوفر يف  من ليس عنده مثل هذه، قال أيوب؟
ومعىن هذا أنَّ أيوب يبني اآلن معرفته لكل شيء قالوه، عن  . ١٢-٧" ١١

 .وهو عارف أنَّ كل نفس، هي يف يد اهللا . حكمة وقوة اهللا
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الكامـل،   يقولكن املدهش أنه هو الصد. فأيوب كان قد دعا اهللا فاستجابه
فإم بكالمهم الركيك وإنذارهم جعلوه رجالً عدمي       . صار سخرة ألصحابه  

 .وبال اعتبار وهذا ال يليق به املعرفة

األشـرار   لقد أوضح أصحاب أيوب رأيهم يف سياسة اهللا للناس، فقالوا إنَّ
أنَّ  ولكن أيوب املبتلى، منطلقاً من اعتقاده بربه، أراهـم . يتأملون ال األبرار

أي أنه يغلب أن يكون األشرار مغيظـو اهللا نـاجحني           . األمر بعكس ذلك  
 .أي أنَّ اهللا ينجح الذين يغيظونه. أيوب يف ذلك مناقضة ورأى. مطمئنني

أَو كَلِّمِ الْأَرض ‚٨. فَتخبِرك فَاسأَلِ الْبهائم فَتعلِّمك وطُيور السماِء«٧: ١٢
من لَا يعلَم من كُلِّ هؤلَاِء أَنَّ يد الـرب  ‚٩. الْبحرِ ك سمكفَتعلِّمك ويحدثَ

تعنرِ‚١٠! هذَا صشكُلِّ الْب وحرو يكُلِّ ح فَسن هدي بِي١١ .الَّذ تسأَفَلَي
كنا أَنَّ الْحالَ كَمالْأَقْو نحتم؟  الْأُذُنُ تهامطَع مطْعتسبِ   ‚١٢ييالـش ـدنع

 .فَهم حكْمةٌ، وطُولُ الْأَيامِ

ذكـر   بعد كالم أيوب يف معاملة اهللا للناس، وتفوق األقوياء على الضعفاء،
ألن يف يده نفس كـل      . أنَّ معاملة اهللا خلالئقه غري الناطقة كمعاملته للناس       

 افتخر ـا  مبعىن أنَّ احلكمة اليت. ومنه كل ما جيري من احلياة واملوت حي،
فكل الذين هلم عيون، يـستطيعون أن يـروا   . هلم وحدهم أصحابه، ليست

وبعدما . وطيور السماء وأمساك البحر أعمال اهللا يف نشاطات وحوش الربية
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يتعلمونه بواسطة األذن من  ذكر ما. ذكر ما يتعلمه الناس بالنظر إىل اخلليقة
يتعلمونـه بـالنظر، ألن    مماوما يتعلمه الناس باألذن أوسع . أقوال احلكماء

أن  وكمـا . اختبار كثريين يف أجيال كثرية، أوسع من اختبار واحد فقـط 
 به الطعام، هكذا له ذوق أو فهم يف األمـور األدبيـة              لإلنسان حنكاً مييز  

 . احلق من الباطل ليميز والروحية،

هوذَا يهـدم  ‚١٤. طْنةُوالْف لَه الْمشورةُ. عنده الْحكْمةُ والْقُدرةُ«١٣: ١٢
يطْلقُها فَتقْلب . يمنع الْمياه فَتيبس‚١٥. يفْتح يغلق علَى إِنسان فَلَا. فَلَا يبنى
ض١٦ .الْأَرمالْفَهو زالْع هدنلُّ. عضالْملُّ وضالْم ١٧. لَه‚بذْهي  ريِينشبِالْم

يى وراةَأَسالْقُض قم١٨. ح‚لُوكالْم قاطنلُّ محبِوِثَـاقٍ  ي مقَاَءهأَح دشيو .
١٩‚بقْليى ورأَس ةنبِالْكَه بذْهاَء ي٢٠. الْأَقْوِي‚  ـزِعنياِء ونالْأُم كَلَام قْطَعي

 .خي منطَقَـةَ الْأَشـداءِ  يلْقي هواناً علَى الشرفَاِء وير‚٢١ .ذَوق الشيوخِ
يكَثِّر ‚٢٣. النورِ يكْشف الْعمائق من الظَّلَامِ، ويخرِج ظلَّ الْموت إِلَى‚٢٢

ينزِع عقُولَ رؤسـاِء شـعبِ   ‚٢٤. يشتتها يوسع للْأُممِ ثُم. الْأُمم ثُم يبِيدها
ملُّهضيضِ ويالْأَربِلَا طَرِيقٍ  ف يه٢٥. ت‚  ـورن سلَـيي الظَّلَامِ وونَ فسلَمتي 

انكْرثْلَ السم مهحنريو. 

املربحـة،   ومن زاوية آالمـه . يتصور أيوب أنَّ قوة اهللا، تكتسح بدون متييز
 .ولكن الضالني واملضلني عند اهللا على حد سواء. رأى أن بني الناس متييزاً
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 يرتع فهم الشيوخ، ويكشف أفكار. ة وامللوك والكهنة حتت سلطانهالقضا
الناس ومقاصدهم السرية، يوسع لألمم ختومهم، مث يضيقها، فيعمل م كما           

 .مشورة رؤسائهم، فيتلمسون يف الظالم، وليس من نور هلديهم حيمق. يشاء

 ليس هو دوم. كما زعم أصحابه أم يعرفونه. كل هذا رآه أيوب وعرفه
لقد . وقد استخدموا معرفتهم ضده، لكن أفكارهم ليست صحيحة       . يف هذا 

كان هلم آراء عـن أعمـال اهللا يف   . مشريين بطالني اعتربهم ملفقي كذب،
وإن أرسل مصائب علـى البـار،    .أحوال خمصوصة، أي أنه يعاقب الشرير

يتركـوه   فطلـب أيـوب أن  . يزعمون أا كانت ألنه ارتكب جرماً سابقاً
 ).٣:١٥(وإن قتله اهللا فإنه ينتظره .  وليصبه مهما أصابه، فإنه حيتمله.وشأنه

 يا رب إهلنا نشكرك من كل القلب، ألجل رمحتك اليت هي لنـا             :الصالة
وألجـل  . وألجل رمحتك الغنية بالصفح والغفـران . كل صباح ومساء يف

 ننكر وألجل نعمتك املخلصة، اليت علمتنا أن. وتم بنا عنايتك اليت ترعانا،
 .آمني. قونا يف اإلميان والرجاء واحملبة. بالشهوة الفجور، الذي يف العامل

  األصحاح الثالث عشر

تعرِفُونه عرفْته أَنا    ما‚٢. سمعته أُذُنِي وفَطنت بِه   . هذَا كُلُّه رأَته عينِي   «‚١ 
. أُكَلِّم الْقَدير وأَنْ أُحاكَم إِلَى اللّـه أَنْ  ولكني أُرِيد‚٣. لَست دونكُم. أَيضاً
٤‚متا أَنبٍ أَملَفِّقُو كَذفَم .طَّالُونَ كُلُّكُماُء ببونَ‚٥. أَطتمصت كُمتتاً  لَيـمص .



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٦

. إِلَى دعاوِي شفَتي اسمعوا الْآنَ حجتي واصغوا‚٦. يكُونُ ذلك لَكُم حكْمةً
أَتحابونَ وجهـه، أَم  ‚٨وتتكَلَّمونَ بِغش لأَجله؟  أَتقُولُونَ لأَجلِ اللّه ظُلْماً‚٧

نِ اللّهونَ؟  عماصخا‚٩تكَم هلُوناتخت أَم ،كُمصفْحأَنْ ي لَكُم ريـلُ   أَخاتخي
فَهلَّا يـرهبكُم  ‚١١. خفْيةً يتم الْوجوهتوبِيخاً يوبخكُم إِنْ حاب‚١٠الْإِنسانُ؟ 

هبعر كُملَيقُطُ عسيو لَالُهونٌ ‚١٢ !جصح كُمونصحو ،ادمثَالُ رأَم كُمطَبخ
 !من طنيٍ

ليـست   يبدأ أيوب هذا األصحاح، بالتأكيد ألصحابه أنَّ معرفته بأمور اهللا
فقد رأى  . رغبته يف أن يكلم اهللا، ليزكي طريقه      مث يبدي   . بأقل من معرفتهم  

رآه أصحابه ومسع كل ما مسعوه من أقوال القدماء، وفطن به وفهمه  كل ما
املقدمة، حتول مرة أخرى إىل توبيخ األصحاب، متهماً إياهم  وبعد هذه. متاماً

 مث نسب إليهم تلفيق األكاذيب  :وتكلموا بغش بشأنه بأم حابوا وجه اهللا،
ألم حكموا بأن مصائبه الثقيلة قد وقعت  .مي حجج مبنية على الغلطوتقد

 .مرائياً وإذ برر نفسه، اعتربوه. نتيجة خلطاياه

. يوافقـه  لقد جاءوا لتعزيته وملواساته، ولكنهم مل يتفهموا أمره، وكالمهم مل
فكانوا كأطباء باطلني مل يعرفوا تشخيص مرض املريض، وهلذا كان عالجهم           

ا أم حسب تقديره أساءوا التصرف، متىن أن يصمتوا ألن األمحق ومب .غلطاً
 ).١٧:٢٨أمثال (حكيماً  إذا سكت، حيسب
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 وبسبب احلجج الضعيفة اليت قدموها يف احملاماة عن جانـب اهللا، نعتـهم  
مما جيعلـهم يف    . اإلنسان) خيادع(اهللا، كما خياتل    ) وخمادعة(باحملاباة وخماتلة   

ادقني هللا، بل ممالقني مراوغني يستعملون حمـاورات  احلق، حلفاء غري ص نظر
قضية، ليس ألم نصراء احلق، بـل بـسبب احتـرامهم     ملتوية، ليسندوا

مشاجراً، ليس ألن املشاجر علـى   مثلهم يف ذلك كرجل يساند. ألنفسهم
أصحاب أيوب،  واحلق إن. صواب، بل ألنه خياف قوة ذراع ذلك املشاجر

فـاعترض   .ن معرفة اهللا حتصر أيوب وترقبه وتؤاخذهبالغوا كثرياً يف قوهلم إ
على قوهلم قائالً إن املعارضة هللا بإخالص، أسلم عاقبة من التعـضيد غـري              

 .له املخلص

لمـاذَا  ‚١٤. مهما أَصـاب  اُسكُتوا عني فَأَتكَلَّم، أَنا ولْيصبنِي«‚١٣: ١٣
لَـا أَنتظـر   . هوذَا يقْتلُنِي‚١٥كَفِّي؟  ي فيآخذُ لَحمي بِأَسنانِي وأَضع نفِْس

فَهذَا يعود إِلَى خلَاصي أَنَّ الْفَاجِر لَـا  ‚١٦. قُدامه فَقَطْ أُزكِّي طَرِيقي. شيئاً
هئَنذَا قَد ‚١٨ .سمعاً اسمعوا أَقْوالي وتصرِحيي بِمسامعكُم‚١٧. قُدامه يأْتي
ىأَحوعالد تنس .رربي أَتأَن لَم١٩. أَع‚نـى     متنِي حـماصخي يالَّـذ وه

 أَصمت الْآنَ وأُسلم الروح؟

وليـصبين    :حني شعر أيوب، أن ال رجاء من أصحابه، حتول إىل اهللا قـائالً 
هذه العبارة تذكرنا بقول أستري ملـا دخلـت علـى امللـك             . مهما أصاب 

وكـالم  ) ٤:١٦أستري (« !فَإِذَا هلَكْت هلَكْت»: خبالف التقليد شويرشأح
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يدل على يأسه من الشفاء من مرضـه  « ال أنتظر شيئاً هوذا يقتلين»أيوب 
شيء واحد، وهو أن يزكي طريقه قدام  ولكنه أصر على). الشديد(الوبيل 
 اإلهلي سـيكون  بأن احلكم مث مل يلبث أن توهج إميانه فجأة يف التأكيد. اهللا

 .الفاجرون فقط، هم الذين خيافون يف حضرة اهللا. لصاحله

بتهور من  بعد هذه املرافعة البليغة، كلم أيوب أصحابه من موضع قوة، طالباً
 فإذا وجد مثل هذا الشخص، فإنه لن يقول          !يستطيع حتدي براءته ويفلح؟   

مـن   »:وهذه الثقة عند أيوب، تشبه ثقة بولس حـني قـال  . أخرى كلمة
 .(٨:٣٣رومية (« مختارِي اللّه؟ سيشتكي علَى

أَبعد ‚٢١. أَختفي من حضرتك إِنما أَمرينِ لَا تفْعلْ بِي فَحينئذ لَا‚٢٠ :١٣
كتبيه عدلَا تي ونع كيدنِي  يبعر٢٢ت‚   كَلَّـمأَت أَو ـا أُجِيـبفَأَن عاد ثُم 

 .أَعلمنِـي ذَنبِـي وخطيتـي   . كَم لي من الْآثَامِ والْخطَايا‚٢٣ .فَتجاوِبنِي
ورقَةً مندفَعةً  أَترعب‚٢٥لماذَا تحجب وجهك وتحِسبنِي عدّواً لَك؟ ‚٢٤

 مرةً وورثْتنِي آثَام صـباي،  أُموراً لأَنك كَتبت علَي‚٢٦! وتطَارِد قَشاً يابِساً
الْمقْطَرة ولَاحظْت جميع مسالكي، وعلَى أُصـولِ   فَجعلْت رِجلَي في‚٢٧
لَيرِج تشبثُّ‚٢٨. نالْع بٍ أَكَلَهلَى، كَثَوبوِّسٍ يستا كَمأَنو. 

اهللا  األعماق حنـو رأفـة  هنا يتحول كالم أيوب إىل استغاثة، ويطلقها من 
 ليسمعه القدير بإنصاف، فريفع عنه اليد الثقيلة، والشعور املرهب أمام اهليبة
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فإن منح هذه النعمة، سيكون سعيداً، سواء كان مدعياً أم مـدعى            . اإلهلية
 .عندئذ يقدم قضيته بال خوف عليه، ألنه

أنـه   ه، هويتبني لنا أنَّ ما كان يعذب نفس. حني نتأمل كلمات أيوب بعمق
وهو حياول أن يعرف سبب اجلفاء اإلهلي، الذي        . جيهل التهمة املوجهة ضدة   

  :فراح يتـساءل ويتـساءل  . صدور مثل هذا احلكم العنيف عليه هو علة
 الـذي ال يتعـدى    يتعذب اآلن، من أجل طيش الصبا؟ أميكن أنَّ اهللا جيعله

وكل ما هنالك، . مل ينكر أنه خاطئ ومعىن هذا أنه. بعض اهلفوات البسيطة
واسـتنتجوا مـن عظمـة     أنه احتج بأن خطاياه، ليست كما ظن أصحابه،

 .مصائبه

رضـاه   ويف غمرة حريته، تساءل ما هدف هذا العداء اإلهلي، وملاذا نزع اهللا
 العدل اإلهلي على خملـوق        مث ال يلبث أن يستغرب، من أن يرتكز         !عنه؟

بس تتقاذفـه الريـاح   وجوده سريع الزوال، كورقة أو قـش يـا   ضعيف،
أن يورث إنساناً مغبة هفوات صـباه، الـيت     وهل يليق بالقدير !!!اخلريفية

اإلنسان ثقالً كهذا مـن    وملاذا يكبد صدرت عن جهل، ومنذ زمن بعيد؟
 السخط اإلهلي؟

  أيها السيد الرب، نعترف قدامك جبهلنا ونلتمس من حنانك أن :الصالة
علينا باملراحم فتغفر لنا إدعاءنـا الباطـل        وأن متنن   . تعطينا روح التواضع  
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 املعرفـة   أعطنا أن ننمو يف معرفة املسيح املذخر فيه كـل كنـوز   .باملعرفة
 .آمني. الصحيحة

  راألصحاح الرابع عش

يخرج كَـالّزهرِ ثُـم   ‚٢ .اَلْإِنسانُ مولُود الْمرأَة قَليلُ الْأَيامِ وشبعانُ تعباً‚١ 
فَعلَى مثْلِ هذَا حدقْت عينيك، وإِيـاي  ‚٣ .ي، ويبرح كَالظِّلِّ ولَا يقفيذْوِ

 !من يخرِج الطَّاهر من النجِسِ؟ لَا أَحد‚٤. الْمحاكَمة معك أَحضرت إِلَى
٥‚كدنع رِههأَش ددعةً ووددحم هامأَي تإِنْ كَانقَدفَلَـا      و لَـهأَج ـتنيع

 ،هزاوجتإِلَى‚٦ي ،رِيحتسيل هنع رفَأَقْص همواِء يهتكَالْأَجِريِ بِان رسأَنْ ي. 

الضعيف   العدل اإلهلي على مولود املرأة إنه لغريب يف نظر أيوب أن يتركز
القدير  وإنه ال يليق باإلله. السريع الزوال والذي أيامه القليلة مملوءة بالتعب

 أن يراقبه، حىت إذا وجد فيه ذنباً ولو صـغرياً يقاصـصه، أو حيـضره إىل   
 .احملاكمة

وهلـذا ينـدهش    . اجلنس البشري كله جنس، وال ميكن أن خيرج منه طاهر         
أن يقع حتت طائلة القصاص من أجل هفوات صغرية، كأنه يطالـب   أيوب

قصرية، كالزهر الذي ييبس، وكالظل الذي أيامه   وخصوصاً ألن !بالكمال
املوضع، يسأل اهللا أن ال يراقبه قصد  وإذ يضع نفسه يف هذا. يربح وال يقف

مثلـه كـاألجري   . أن جيدها العقاب، بل يتركه يتمتع بالراحة اليت قد ميكنه
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سـرور   الذي يومه متعب، وليس يف حياته إال قليل من الـسرور، وأكثـر  
 لذلك يطلب أيوب من اهللا أن يقصر عن اإلنسان وال           .األجري يف إاء يومه   

 .عن هذا السرور القليل مينعه

. أَيضاً ولَا تعدم أَغْـصانها  إِنْ قُطعت تخلف. لأَنَّ للشجرة رجاًء«‚٧  :١٤
رائحـة  فَمـن  ‚٩ومات في الترابِ جِذْعها،  ولَو قَدم في الْأَرضِ أَصلُها‚٨

فْرِخاِء تسِ الْمروعاً كَالْغفُر بِتنتلَى‚١٠. وبيو وتملُ فَيجا الرانُ  .أَمسالْإِن
وه نفَأَي ،وحالر ملس١١! ي‚نم اهيالْم فَدنت قَد     فـشني ـرهالنـرِ، وحالْب

 ،جِفي١٢و‚و طَجِعضانُ يسالْإِنلَاو قُومقَـى    . يبـى لَـا تتظُونَ حقيتسلَا ي
 .ينتبِهونَ من نومهِم السماوات ولَا

واالمتيـاز   يقابل أيوب بني اإلنسان والشجرة، فيجد مفارقة بني اإلثـنني، 
ألن الشجرة املقطوعة قد تفرخ ثانية، ولكن املوت يكتـب         . لصاحل الشجرة 

 .يعود كما كانحياة اإلنسان وال  على

تعاقب  تأمل أحد األغنياء يف هذه العبارة على ضوء ما حيدث للشجرة بفعل
الفصول، وكانت أمامه شجرة جردا رياح اخلريف من أوراقها، بعـد أن            

ولكنه مل يلبث أن تـذكر  . فرثى للحالة، اليت صارت إليها .ذبلت ويبست
 نفسه أنـه بكـل   ففكر يف. رجوع الربيع التحول، الذي سيطرأ عليها عند

الطبيعة، ليس بأقل اسـتعداداً أن   تأكيد أنَّ اهللا الذي يظهر إبداع عمله يف
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التعليم الرسويل القائل بأن  وقاده الفكر إىل. جيري تغيرياً معجزياً يف اإلنسان
يزرع في فَـساد  « :اإلنسان سيحوله اهللا إىل حال أفضل، حني يأخذه إليه

يزرع فـي ضـعف   . ويقَام في مجد يزرع في هوان. سادويقَام في عدمِ فَ
ةي قُوف قَاميو .عرزاً يانِيوحماً رجِس قَامياً وانِيويماً حجِس .  مجِـس ـدوجي 

 انِيوحر مجِس دوجيو انِيوي٤٤-١٥:٤٢كورنثوس األوىل (« ح). 

١٣ :١٤‚تينِي إِلَىلَيفختو ةاوِيي الْهوارِينِي فت ك    ،كبغَـض رِفـصنأَنْ ي
رجلٌ أَفَيحيا؟ كُلَّ أَيامِ جِهادي أَصبِر  إِنْ مات‚١٤. وتعين لي أَجالً فَتذْكُرنِي

يأْتي إِلَى أَنْ يلد١٥. ب‚كا أُجِيبو فَأَنعدإِلَى. ت اقتشتكدلِ يما‚١٦.  عأَم 
مختوم علَيها  معصيتي‚١٧. أَلَا تحافظُ علَى خطيتي! الْآنَ فَتحصي خطَواتي

 .في صرة، وتلَفِّق علَي فَوق إِثْمي

نفـسه   حسب اعتقاد العربانيني أنَّ اإلنسان ال يتالشى عند املوت، بل ترتل
بقاؤها هذا ليس حياة حقيقية، ألن ليس هلا شركة مع األحياء           و. إىل اهلاوية 

ولكن من طبيعة اإلنـسان أنـه   ) ٣٨:١٨إشعياء (األرض وال مع اهللا  على
فتصور أيوب رجوع اهللا إليه، بعـد انـصراف   . اهللا يشتاق إىل البقاء وإىل

كمـا  . فيجيبه ويشتاق إىل عمل يديـه  .غضبه فيذكره اهللا إذ ذاك ويدعوه
عميق، تراءى له أنَّ هـذا   ولكن أيوب بعد تأمل. إلنسان إىل خالقهيشتاق ا

احلائر هذا تردد   إن مات الرجل أفيحيا؟ وسؤاله :مستحيل، فقال متسائالً
جـاء   عرب الزمان، دون أن جيد جواباً يشيع اإلطمئنان يف الـنفس، إىل أن 
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ـ »: يسوع وقال كلمته اليت تبعث اإلطمئنان يف النفس الْح قأَقُـولُ اَلْح ق 
لَكُم :اتوالْأَم عمسي نيالْآنَ، ح يهةٌ واعي سأْتت هإِن     ،ـنِ اللّـهاب تـوص

من آمن بِي . الْقيامةُ والْحياةُ أَنا هو»). ٥:٢٥يوحنا (« والسامعونَ يحيونَ
 .(١١:٢٥ يوحنا(« ولَو مات فَسيحيا

 ال يستمر يف يأسه، إذ سرعان ما ومض يف ذهنه نور حلم بديعولكن أيوب 
وانطالقـا مـن    . عن إله النعمة، فرجا أن ينصرف عنه هذا الغضب اإلهلي         

أن تتبدل حاليت مبا هو أحسن، « أصرب إىل أن يأيت بديلي« :رجائه هذا قال
احللم ذبل عندما تذكر احلقائق البـشعة الـيت    بيد أن جمد. فينتهي جهادي

النعمة إىل الوراء، ويتخيل إهلاً يفتش  ت احلاضر، فيتراجع يف تقديره إلهللوق
 .خطاياه باستمرار تفتيش البخيل لكي يرقب كل خطية من

١٨ :١٤‚» رخالـصو ،رثتنطَ ياقلَ السبإِنَّ الْج    كَانِـهم ـنم حـزحزي .
١٩‚فرجتو ،اهيا الْميهلبةُ تارجالْح ضِسالْأَر ابرا تولُهي .  ـتأَن ككَذلو

انساَء الْإِنجر بِيد٢٠ .ت‚بذْهداً فَيأَب هلَيع ربجتت . هدطْـرتو ههجو هوشت. 
٢١‚بِهِم مفْهلَا يونَ ورغصي أَو ،لَمعلَا يو وهنب مكْر٢٢ .ي‚  ـهلَى ذَاتا عمإِن

يوحنا تهلَى ذَاتعو هملَح عجوت هفْسن«. 

بفعلها  ومع ذلك تبليها املياه وتفتتها. اجلبال والصخور، أثبت ما يف األرض
 فكم باحلري اإلنسان يبلى بضربات اهللا املتواضعة؟. الدائم لزمان طويل
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ـ   يتويف كلمة أخرى أن أيوب يشبه مصري اإلنسان بعد املوت باحلجارة، ال
مث يتقدم أيـوب إىل     . تبليها املياه، فهو ال يستطيع الوقوف أمام جربوت اهللا        

أخرى، وهي أنه بكرامة األوالد حيصل اإلنسان على نوع من اخللود  فكرة
يف ذلك تعزية كاملة لإلنسان، ألن امليت ال يعلم مـا   ولكن ليس. للوالدين

 . على ذاته وينوححيدث له، فيتوجع هو حيدث لألحياء، وهم ال يعلمون ما

 وهنا جيب أن نذكر أنَّ القدماء كانوا يظنون أنَّ النفس وهـي يف شـيول  
هلا شركة عطف حنو اجلسم املنحل، فتشعر بأوجاع        ) مكان انتظار األرواح  )

ومن هنا ندرك أنَّ القدماء كانوا عرضة لليأس أو . تعتري اجلسم الفساد اليت
 .التردد يف أمر خالصهم

 ألب القدوس، نشكرك ونعظم امسك الكرمي ألجل يسوعأيها ا  :الصالة
 وأعطانا بقيامته رجاء احليـاة . الفادي الذي أنار لنا احلياة واخللود باإلجنيل

 قلوبنـا ـذا      عز. وعلمنا أن كل من يؤمن به وإن مات فسيحيا        . األبدية
  .آمني. امسك الرجاء من أجل

 ١٩االصحاح 

. لأَنَّ يد اللّه قَد مـستنِي  نتم علَي يا أَصحابِي،تراَءفُوا أَ! تراَءفُوا‚٢١ :١٩
٢٢‚،ا اللّهنِي كَمونطَارِداذَا تمي؟ لملَح نونَ معبشلَا تو 
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. أوالً مل يكن ألصحاب أيوب احلق بالتكلم إليه بترفع، ألم ليسوا أبر منـه 
 ألن. رين، حىت ولو كانوا خطاةوثانياً ألنه ال يليق باملؤمن أن يزدري باآلخ

وحني انتقده الفريسيون   . املسيح وهو ديان كل األرض، مل يترفع عن اخلطاة        
لَا يحتاج الْأَصحاُء إِلَـى طَبِيـبٍ بـلِ     »  :اخلطاة، قال هلم بسبب جمالسة

 .(١٣ و٩:١٢ مىت(« لَم آت لأَدعو أَبراراً بلْ خطَاةً إِلَى التوبة ...الْمرضى

 فقد محـل أيـوب علـى   . بيد أنَّ حوار األصحاب مع أيوب، مل يكن عبثاً
وبـأنَّ  . االعتراف، بكل ما قالوه عن حكمة اهللا وقدرته وعنايته مبخلوقاتـه          

أما السؤال الذي بقي . وقدرته، تظهران يف الطبيعة وائم احلقل حكمة اهللا
، فيختص بكيفية استعمال يشأ األصحاب أن يواجهوه يزعج عقله، والذي مل

يقبل األمور بدون فحص آراء اآلخرين،  إنه مل يكن مستعداً، أن. اهللا لقدرته
األصحاب عاجزين عـن   لذلك بقي. مهما كان نصيبها من القدم والتواتر

إىل  هذا شأن اإلنسان املتـشامخ الـروح، حيتـاج   . إقناعه مبا ظنوه صواباً
 .ويقر بضعفهتأديبات الرب، لكي يتنازل عن مشوخه 

 بعد أن عبر أيوب عن عدم صربه على كالم بلدد القاسي، وعلـى اامـة  
 وإذ مل. بالشر، األمر الذي أثر فيه تأثرياً ساحقاً، فتاق إىل املؤاساة البـشرية 

فلماذا يقسون قلوم على إنـسان      . جيدها تضرع إىل أصحابه أن يترأفوا به      
 فلماذا يتخذون علـى أنفـسهم    !؟أال يكفيه أنَّ اهللا يطارده  حزين كسري؟
ألن . الصادر من قلب منكسر، مل يأت بفائدة  ولكن توسله !القيام بذلك؟
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جهة املوقف كله، وال يزالون  أصحابه، كانوا قد اخندعوا بنظرية خاطئة من
احلقيقـة إن يـد    إن إدراك. يعتقدون، بأنه يقاسي ما يقاسيه بسبب خطاياه

 ولكـن بـسبب اعتقـادهم   . ري رأفتهم عليهالرب تبليه، كان ينبغي أن تث
مبعىن أنه كان علـيهم أن خيتـاروا بـني          . مبذنوبيته مل يقدروا أن يرأفوا به     

 .إميام صديقهم وبني

لربنا يـسوع   تعلن بتأكيد مقدار ديننا« ملاذا تطاردونين كما اهللا»إن الكلمة 
املسيح   اهللا يفففي عهد النعمة، أعلن لنا أنَّ. املسيح خبصوص اعتقادنا يف اهللا

إنه اآلب الذي يسر بـأن يـسامح إىل         ). ٤:٣٢أفسس  (إله صفوح مسوح    
 .مرات سبعني مرة سبع

٢٣ :١٩ بكْتي الْآنَ تاتمكَل تلَي .تمسا رهتا لَيفْرٍ  يي س٢٤ف‚ ترقنو
يددرِ بِقَلَمِ حخي الصف داصٍ إِلَى الْأَبصبِرا‚٢٥. وي أَميلأَنَّ و تملع ا فَقَدأَن 

رالْآخو يح  قُومضِ يلَى الْأَر٢٦ع‚    ونبِـدي هـذَا وى جِلْـدفْنأَنْ ي دعبو
. ولَيس آخـر  الَّذي أَراه أَنا لنفِْسي وعيناي تنظُران‚٢٧. أَرى اللّه جسدي

 ايتكُلْي وقتت كيإِلَى ذلفوي ج٢٨. ف‚كُمقُولُونَ فَإِن؟   : تهطَـارِدـاذَا نمل
خافُوا علَى أَنفُِسكُم من الـسيف لـأَنَّ   ‚٢٩ .والْكَلَام الْأَصلي يوجد عندي

 .»لكَي تعلَموا ما هو الْقَضاُء. السيف الْغيظَ من آثَامِ
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وب، حتول عنهم والتجـأ إىل املـستقبل        حني رفض األصحاب توسالت أي    
فـتمىن أن  . الرجاء الذي أنكره عليه احلاضر، فيشع مرة أخـرى  ليلتمس

كانت األجيال القادمة، ستظهر عطفـاً عليـه    فبكل تأكيد. تسجل قضيته
حمام إهلي يظهـر  . أمر هذا الرجل وبغتة تأتينا رؤية عجيبة يف. وتربر موقفه

وليجعله يـسمع  . عار ، اليت احندر إليها يفبغته، ليسترجعه من ظالل املوت
علمت أن  أما أنا فقد » :فيقول. احلكم عليه بالتربير الذي تاقت إليه نفسه

  نظره أخرياً يف وجه املدافع اإلهلي الذي هو ويل شعبه فقد ركز« وليي حي
 .(١٩:١٤مزمور (وهو ويل املؤمنني أفراداً ) ٥٤:٥إشعياء )

 ، بدون أن يكتشف أنَّ هذه الفقرة من٢٥:٢٧د ما من مسيحي يقرأ األعدا
سفر أيوب مرآة لذاك الويل احلي يسوع، الذي هو حي يف كل حني يشفع              

تيموثاوس الثانية (، الذي أنار احلياة واخللود باإلجنيل (٧:٢٥ عربانيني(فينا 
١:١٠). 

 أيضاً بأنه وآمن. لقد آمن أيوب بأنه سريى اهللا، إال أنه مل يدرك كيف سرياه
يف  هو نفسه يراه وعيناه تنظرانه، وأنه سيربره، وال يكون تربيره يف غيابه بل

 .حضوره

  أي أـم   ملـاذا نطـارده؟   :وأيضاً أصحابه سينظرون تربيره، فيقولـون 
ويقـول إنَّ الكـالم     . سيقتنعون بأن أيوب بريء مما كانوا قد اموه بـه         
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 عليهم، بـسبب  وعليهم إذن أن خيافوا من غضب اهللا الصحيح عنده هو،
آثام السيف، أي اآلثام اليت تستحق  غيظهم على أيوب، الغيظ الذي هو من

بتهديد أصحابه بـأن   ويف كلمة أخرى أنَّ أيوب ختم كالمه. القتل بالسيف
 فإذا بقـوا . ظهور اهللا الذي ينتظره برجاء وفرح، سيكون سبب خوف هلم

ليحذروا، ألنه ال بـد     مصرين على اامهم له، بأن سبب آالمه هو اخلطية ف         
 .العقاب عليهم من وقوع

  نشكرك اللهم ألجل الويل احلي ربنا وخملصنا يسوع املـسيح،  :الصالة
ثبتنا يف املسيح، لكي يثبت     . الذي هو وسيط صلحنا معك، وشفيعنا قدامك      

. ويكون لنا رجاء القدوم إليك، قديسني وبال لـوم يف احملبـة   املسيح فينا،
 .آمني

  والعشرون مناألصحاح الثا

الْحديد ‚٢. يمحصونه لأَنه يوجد للْفضة معدنٌ، وموضع للذَّهبِ حيثُ‚»١ 
كُبسي رجالْحابِ ورالت نم جرختساساً يحـةً   ‚٣. ناينِه ـةلظُّلْملَ لعج قَد

وه فإِلَى كُلِّ طَرو صفْحال. ي رجحتولَّ الْمظو ةمـاً  ‚٤. ظُّلْمجنم فَرح
. يتدلْـدلُونَ  متدلِّني بعيدين من الناسِ. بِلَا موطئ للْقَدمِ. السكَّان بعيداً عنِ

٥‚بقَلنا يفَلُهأَس زبا الْخهنم جرخي ضارِ أَرا بِالن٦. كَم‚   ـيـا ههتارجح
اميهفقِ ورالْأَز اقُوتالْي عضبِ والذَّه ابر٧. ت‚ لَمو ،ركَاس رِفْهعي بِيلٌ لَمس
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نيع هرصبقٍ،  تاش٨ب‚دالْأَس لُكْهسي لَمعِ، وباُء السرأَج هسدت لَمإِلَـى  ‚٩ .و
هدي دمي انوّالص .نالَ مالْجِب بقْلايهولباً،  ‚١٠ . أُصـرورِ سخي الصف قُرني

 .رشح الْأَنهارِ، وأَبرز الْخفيات إِلَى النورِ يمنع‚١١. وعينه ترى كُلَّ ثَمنيٍ

 موضوع هذا األصحاح، أن اإلنسان من تلقاء نفسه، ال جيد احلكمـة ألن 
اك ال ميكن أن يفهم احلكمة، مبعـىن      هذا خمتص باهللا، واإلنسان احملدود اإلدر     

وسـبيل  . السياسة العادلة احلقيقية، اليت تدير جمرى شؤون هذا العـامل  مبدأ
وبالنتيجة أن يـضع نفـسه   . هو أن يتقي اهللا، ويتكل عليه اإلنسان الوحيد

 .وأموره يف يدي اهللا

 ، تكلم أيوب عن أعمال اإلنسان يف التنقيب عن املعادن١١-١يف األعداد 
ويف زمنه كان للمصريني منـاجم حنـاس        . ستخراجها من جوف األرض   وا

وبعض من أنفاق تلك املناجم ما زال موجـوداً  . سيناء وفضة يف شبه جزيرة
الكثري مـن أدوات العمـال وآالـم     وقد حفظ يف املتاحف. حىت اليوم

. أربعة آالف سـنة  ومسابكهم، وكأن األقدمني تركوها األمس، وليس منذ
اجلبـال،    كانوا حيفرون حفراً يف :ال أولئك املعدنني، فيقولمث يصف أعم

وكما يقلب الفـالح    . متدلني حببال من فوق، يف أماكن غري مأهولة بالناس        
هكذا كان املعدنون يقلبـون أسـفل   . األرض لتنبت له خبزاً لألكل وجه

وبعد إخراجهـا يتركـون   . جوفها املعادن الثمينة األرض ليستخرجوا من
بالنار، مث يـشري أيـوب إىل سـر      الداخل مقلوبة كأا أحرقتاألرض يف
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السماء ووحـوش    إنه كما أخفي سبيل املعادن عن طيور :احلكمة، فيقول
مث يشري إىل الـصعوبات،     . هكذا أخفيت احلكمة عن عيون البشر     . األرض
يعانيها الصانع يف املعادن وإىل شـجاعته وحذاقتـه يف تـذليل هـذه      اليت

 .األنفاق، ومينع رشح األار، لئال تتجمع املياه يف املنجم ضرحي. الصعوبات

١٢ :٢٨‚»وه نأَيو ،دوجت نأَي نةُ فَمكْما الْحـمِ؟   أَمكَانُ الْفَهلَـا  ‚١٣م
لَيست : الْغمر يقُولُ‚١٤. أَرضِ الْأَحياِء يعرِف الْإِنسانُ قيمتها ولَا توجد في

هرحالْبو ،يف قُولُ يي: يدنع يه تسا ‚١٥. لَيلَهدب صالخ بطَى ذَهعلَا ي
الْكَـرِميِ أَوِ   لَا توزنُ بِذَهبِ أُوفري أَو بِـالْجزعِ ‚١٦. توزنُ فضةٌ ثَمناً لَها ولَا

الزّجاج، ولَا تبدلُ بِإِناِء ذَهـبٍ   الَا يعادلُها الذَّهب ولَ‚١٧. الْياقُوت الْأَزرقِ
 .الْمرجانُ أَوِ الْبلُّور، وتحصيلُ الْحكْمة خير من اللَّآلئ لَا يذْكَر‚١٨. إِبرِيزٍ
 .الْخالصِ لَا يعادلُها ياقُوت كُوش الْأَصفَر ولَا توزنُ بِالذَّهبِ‚١٩

. املعـادن  أيوب، ال ميكنك أن جتدها يف األرض كما جتدفاحلكمة يف تقدير 
 وال ميكنـك أن . وال ميكنك أن جتدها يف أعماق احمليط، وال يف قاع البحر

إا ال توزن بفضة، وال بذهب أوفـري،        . جتدها يف السوق، فتبتاعها لنفسك    
وال ميكنك أن توزا بالآللئ . يستخرج من شاطئ البحر اهلندي الذي كان

وال ميكنك أن . الآللئ وكل أنواع احلجارة الكرمية ة، ألن مثنها يفوقالثمين
، ألن اهللا وحده يعـرف طريقهـا،   )الظن - الوهم(جتدها يف مكان األخيلة 

 .ورأسها خمافته
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 والواقع أن قصة أيوب عن احلكمة حتكي عن مطلب حير ذكاء الناس قدمياً
فقد قال الرسول   . باحلقولكن هذا املطلب ميسور لكل طالب اهللا        . وحديثاً
 كَانَ أَحدكُم تعوِزه حكْمةٌ فَلْيطْلُب من اللّه الَّـذي يعطـي   إِنْ»: يعقوب

طَى لَهعيفَس ،ريعلَا ياٍء وخبِس يعملنيل  هذا هو الشرط) ١:٥يعقوب (« الْج
 من معرفة   احلكمة، من كل من يشعر باحتياجه إىل حكمة اهللا اليت هي أمسى           

سليمان طلبها من اهللا خبلوص نية فناهلا، دون أن يقـدم  . هذا الدهر حكماء
املهم أن تطلب بإخالص وبإميان، . ذبائح وال حمرقات وال نذور هلا مثناً ما، ال

 .لتستخدم لتمجيد اهللا

سـؤلك   فيعطيك اهللا. غري مرتاب البتة. اطلب هذه احلكمة اليوم وال تتأخر
مىت (« يفْتح لَكُم اقْرعوا. اُطْلُبوا تجِدوا. اسأَلُوا تعطَوا»: حوفقاً لقول املسي

٧:٧). 

أَّوالً طَاهرةٌ، ثُـم   الْحكْمةُ الَّتي من فَوق فَهِي»طوىب للذي حيصل على هذه 
ةً، عدميـةُ الريـبِ   رحمةً وأَثْماراً صـالح  مسالمةٌ، مترفِّقَةٌ، مذْعنةٌ، مملُوّةٌ

 يعقـوب (« الْبِر يزرع في السلَامِ من الَّذين يفْعلُونَ السلَام وثَمر. والرياِء
 .(١٨و ٣:١٧

  نشكرك يا أبانا السماوي، ألجل يسوع املسيح، الذي صار لنـا  :الصالة
 حىت يروا هذه    افتح عيون أذهان الناس،   . حكمة من اهللا وبراً وقداسة وفداء     
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. وأنر عقوهلم لكي يقبلوها، فينالوا بر اهللا ويـشتركوا يف قداسـته   احلكمة،
 .آمني

إِذْ أُخفيت ‚٢١. الْفَهمِ فَمن أَين تأْتي الْحكْمةُ، وأَين هو مكَانُ«‚٢٠ :٢٨
: ك والْموت يقُولَاناَلْهلَا‚٢٢السماِء؟  عن عيون كُلِّ حي وسترت عن طَيرِ

 .خبرها بِآذَانِنا قَد سمعنا

 .يف هذه اآليات ملخص الكالم السابق، أي أنه ال توجد حكمة يف األرض
وكل ما ميكن للبشر صنعه هو اإلشارة إىل إشاعة غامـضة مسعوهـا عـن               

يف يف أماكن البيع، وال حتت األرض يف املعـادن، وال   إا ال توجد. احلكمة
فإما يقوالن قد مسعنا خربهـا  . اهلالك واملوت البحر وال يف اهلاوية، مكان

احلكمة هللا وحده، فإنـه خلـق    والنتيجة أن. ولكنها ليست عندمها. فقط
 .الكون ويعتين به

وإذا كان أيـوب    . هذا التعليم صحيح، ولكنه خيالف موقف أيوب السابق       
ة التعقل واإلطمئنان، فكيف يظن البعض قد وصل إىل هذه احلالة، حال كما

وتضجره من عدم تربيـره  ) ٢٣-٣٠:٢٠أيوب (التشكي  نفسر عودته إىل
احلكمة ال تدرك، فلـيس مـن    وإنَّ كان قد سلم بأن طرق). ٣٨أيوب (

مقاومـة هللا   احتياج لتوجيه أفكاره إليها، ال بذكر تشك هنـا، وال بـروح  
 .عرفة العلياألن اخلالق العظيم، حفظ لنفسه امل) ١٥:١٣أيوب (
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لأَنه هو ينظُـر إِلَـى   ‚٢٤ .اَللّه يفْهم طَرِيقَها وهو عالم بِمكَانِها‚٢٣ :٢٨
ليجعلَ للريحِ وزناً ويعايِر ‚٢٥. يرى تحت كُلِّ السماوات. أَقَاصي الْأَرضِ
 حينئذ‚٢٧طَرِ فَرِيضةً وسبِيالً للصواعقِ لَما جعلَ للْم‚٢٦ .الْمياه بِمقْياسٍ

هوذَا مخافَـةُ  : للْإِنسان وقَالَ‚٢٨رآها وأَخبر بِها، هيأَها وأَيضاً بحثَ عنها 
 .»الشر هو الْفَهم الرب هي الْحكْمةُ، والْحيدانُ عنِ

   أين توجد احلكمـة؟  :طاملا طرحته األجيالهنا جند اجلواب على سؤال، 
وهو الذي يقدر أن يتحكم بقوى هذا الكـون         . فاهللا وحده يعرفها ويقتنيها   

. إله اخلليقة، الذي له السيادة الشاملة على كل خفايا احلكمـة  إنه. اهلائلة
 .مقدارها وقوا، وعني لألمطار أوقاا وكمياا وهو الذي عني للريح

 قل اإلنسان ال يستطيع أن يرى سر السلطان اإلهلي، فهوولكن إن كان ع
 بني   بواسطة الطاعة والتواضع يستطيع احلصول على احلكمة الالزمة للتمييز        

ويستطيع أيضاً أن يفيد من حكمـة اهللا  . والشر، ورؤية ما هو صحيح اخلري
ك أَحمد»: فقد قال املسيح. هو سلك متواضعاً مع إهله إن. يف الفداء العظيم
بر ا الْآبهاِء أَيكَمنِ الْحع ههذ تفَيأَخ كأَنضِ، لالْأَراِء ومـاِء   السمالْفُهو

 .(١١:٢٥مىت (« وأَعلَنتها للْأَطْفَالِ

ولكنـه   مل يقصد املسيح هنا اإلقالل من أمهية القدرات العقلية أو يدينـها، 
  :قال أحد األتقياء. اإلنسان عن البساطةيدين الكربياء العقلية، اليت تبعد 
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ويقيناً أنه ليست احلكمة    . إنه القلب البسيط، وليس الرأس هو بيت اإلجنيل       
فقد تكـون  . تفتح أمامنا باب قبول املسيح، بل التواضع والوداعة هي اليت

ولكن إن مل تكن له البساطة والتواضع كقلـوب   إلنسان حكمة أفالطون،
 .اإلجنيل نفسه من قبول مطالباألطفال، فإنه مينع 

 فإذا كان اإلنسان يريد النجاح يف سفره حنو إدراك تلك احلكمـة، الـيت  
والواقع أنه  . مالكها الفريد القادر هو اهللا، عليه أن خياف اهللا وحييد عن الشر           

وكل من . توجد حكمة حقيقية وال معرفة صحيحة بعيداً عن خمافة الرب ال
، ليس سوى غيب نسي أن يطهر نفسه من خطية وجتاهل اهللا انتسب للحكمة
 .الكربياء العقلية

هلا  وخري للشاب طالب املعرفة، وهو يواجه العدد الوفري من النظريات اليت
فإن كثريين مـن الفالسـفة   . صفة العلم، أن يتلمس يف كل نظرية خمافة اهللا      

ائـرة  القوا خمافة الرب جانباً وجعلوا سلطان اهللا بعيـداً عـن د   والعلماء،
) ١:٢٢رومية (« هم يزعمونَ أَنهم حكَماُء صاروا جهلَاَء وبينما». خليقته
كثرت السخافات والضالالت اليت تبعد اإلنسان عـن حـق اهللا،    ومن هنا

ولكن كل حكمتهم . اليونانيني القدماء، افتخروا حبكمتهم وخيربنا التاريخ أنَّ
قداسة أو الغبطة، أو أن حتفظهم من الظاللة عن ال مل تكن كافية، أن متنحهم
ألن اخلطية أعمت أذهام، ومل يهتدوا  وما ذلك إال. اهللا وعن طريق عبادته

 .وأعماهلم وأظهروا جهلهم بآرائهم. بالنور اإلهلي
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وحنن نشكرك من كـل     .  عظيم وقدوس، أنت أيها الرب اإلله       :الصالة 
وباحملبة أعلنت لنا حكمتك بالفداء، . ألنك أيضاً رحيم حمب ورؤوف القلب

أعطنا أن نترك كل حكمة بشرية تبعدنا عن حمـور  . خطايانا لكي تكفر عن
 .آمني .خالصك بالفداء العظيم

  والعشرون األصحاح التاسع

هورِ الـسالفَة  في الـش  يا لَيتنِي كَما‚»٢: وعاد أَيوب ينطق بِمثَله فَقَالَ‚١ 
حني أَضاَء سراجه علَى رأْسي وبِنـورِه  ‚٣ وكَالْأَيامِ الَّتي حفظَنِي اللّه فيها،

 كَما كُنت في أَيامِ خرِيفي ورِضا اللّه علَـى خيمتـي،  ‚٤ .سلَكْت الظُّلْمةَ
٥‚لْمي غلوحي وعم دعب يرالْقَدي  ‚٦انِي، واتطَـوخ لْتنِ،   إِذْ غَـسبِـاللَّب

تياوِلَ زدي جل كَبس رخالص٧. و‚جرأَخ تكُن نيح  ةيي الْقَرابِ فإِلَى الْب
الْغلْمانُ فَاختبأُوا، والْأَشـياخ قَـاموا    رآنِي‚٨. وأُهيئُ في الساحة مجلِسي

 .أَمسكُوا عنِ الْكَلَامِ ووضعوا أَيديهم علَى أَفْـواههِم  لْعظَماُءا‚٩. ووقَفُوا
١٠‚هِماكنبِأَح مهتأَلِْسن قَتلَصفَى وتفَاِء اخرالش توأَنَّ الْـأُذُنَ  ‚١١ .صل

 .سمعت فَطَوبتنِي، والْعين رأَت فَشهِدت لي

 ألصحاح بالتكلم عن حالته املاضية السعيدة، ويقابلـها يستهل أيوب هذا ا
وهذا األصحاح، من أكثر إصحاحات السفر تأثرياً،       . بضيقاته احلالية القاسية  

وقد ذكر بأن كل اخلري الذي كان . فيه ينابيع سعادته حبذق فائق وقد صور
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 .أضاء سراجه له لينري الظلمات حولـه . رعايته املترفقة له هو من اهللا، ومن
 :وخيربنا بروح التذكار

اخلريف وقـت   وأعطاه جناحاً وأفراحاً ألن. إنَّ اهللا حفظه وسهر عليه: أوالً
 .جىن األمثار

اهللا على   كان أيوب رجالً سعيداً يف عائلته، وقد عرب عن ذلك برضا :ثانياً
 .بيته وحوله غلمانه

وأشـجار   .كان مفلحاً ألن اللنب كان عنده بالكثرة كاملاء الفـائض : ثالثاً
الزيتون اليت يف حقوله نضرت، وحني عصرت أمثارها أعطت جداول مـن            

 .الزيت

وكـان   مكانه يف االس كان رجالً حمترماً من الناس، إذ كان يأخذ: رابعاً
إذ كان حديثـه    . وكانوا يترقبون رأيه باحترام   . احلاضرون يراعونه بالتبجيل  

للمتـرددين  ) دواًء(مته ترياقاً املنعش للنفوس اخلائرة، وكانت ابتسا كاملطر
. ومل يقدر أحد أن يعترض على كالمه أو يزيد عليه. قلوم ليبعث الثقة يف

 .بالعدل واإلنصاف وطوبته األذن ألن كالمه كان

بركَةُ ‚١٣. والْيتيم ولَا معني لَه لأَني أَنقَذْت الْمسكني الْمستغيثَ‚١٢ :٢٩
ح كالالْه،لَيع لَّت رسي لَةمالْأَر قَلْب لْتعجانِي‚١٤. وفَكَس الْبِر تلَبِس. 
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أَب ‚١٦. للْعرجِ كُنت عيوناً للْعميِ وأَرجالً‚١٥. كَجبة وعمامة كَانَ عدلي
تصا فَحرِفْهأَع ى لَموعداِء، ولْفُقَرا لا أَنهنمِ ‚١٧. عالظَّال اسرأَض تمشه

طَفْتخ انِهننِ أَسيب نمةَ والْفَرِيس. 

اليت  والعدالة والرمحة،. هي أعماله الصاحلة. كانت علة اعتبار الناس أليوب
 مبعىن أن الرجل، الذي كان يرقبه اهللا، كان دقيقـاً يف . متيزت سجاياه ما

لغرباء كان ميكنهم أن يعتمدوا على دفاعه       حىت أنَّ ا  . مراقبة مصاحل احملتاجني  
 .قضاياهم عنهم يف

يف  أي كمـا أنَّ النـاس  . يف كل هذه النشاطات االجتماعية كان الرب رائده
. زمنه كانوا يفخرون بلباسهم كاجلبة والعمامة، هكذا أيوب افتخـر بـربه           

 .يكون أنَّ العدل جتسد يف أيوب والفكر يكاد

وكان  . معرفة هلم، وهم كعمي نظرا لسذاجتهمكان يساعد مبعرفته الذين ال
ومل يساعد القريبني منه فقط كأنسبائه      . يساعد الضعفاء وهم كعرج لضعفهم    

ويف كل . بل أيضاً ساعد الغريب، ومل حيكم يف دعوى قبل الفحص وأتباعه،
 .الظامل وينصف املظلوم قضية كان حيكم على

١٨ :٢٩‚لِّ: فَقُلْتكْرِي أُسي وي فثْلَإِنمو ،وحالر اماً مأَي لِ أُكَثِّردنمالس .
كَرامتي ‚٢٠. الْمياه، والطَّلُّ بات علَى أَغْصانِي أَصلي كَانَ منبِسطاً إِلَى‚١٩

 لي سمعوا وانتظَروا،‚٢١. عندي، وقَوسي تجددت في يدي بقيت حديثَةً
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. علَـيهِم  بعد كَلَامي لَم يثَنوا وقَـولي قَطَـر  ‚٢٢.  عند مشورتيونصتوا
إِنْ ‚٢٤. للْمطَرِ الْمتأَخرِ وانتظَرونِي مثْلَ الْمطَرِ، وفَغروا أَفْواههم كَما‚٢٣

ورنقُوا ودصي لَم هِملَيع كْتحوا ضسبعي هِي لَمج٢٥ .و‚   ـارتأَخ ـتكُن
 .وأَسكُن كَملك في جيشٍ كَمن يعزي النائحني طَرِيقَهم وأَجلس رأْساً

هذه . الباليا هنا يقدم أيوب صورة املستقبل الذي كان يتوقعه، والذي فتتته
 فقد كان أيوب ينتظر استمراراً ال. ٢٠ إىل ١٢الصورة جندها يف األعداد 

وكان . كان يف بيته وحوله أسرته وأمالكه وأصدقاؤه      . ع لأليام الذهبية  ينقط
يعيش عمراً مديداً كالسمندل وهو طائر يف اهلند، كانوا يعتقدون  يتوقع أن

 . سنه٥٠٠أنه يعيش 

عـن   فقـال . ويف اآليات اخلتامية، يعود أيوب إىل التغين بسجاياه وأجماده
طاً فيعترضون عليه، وذلك كله خبـالف       أترابه، إم مل يروا فيه نقصاً وال غل       

أما جلساؤه فلم يتوقعوا أن هذا الشيخ الكـبري  . أتاه من أصحابه الثالثة ما
ولكن أيوب بـسجاياه الكرميـة   . هلم، ويصري كواحد منهم يتنازل ويبتسم

 .بابتسامته، ليعلموا أن ال سبب للخوف محلهم على الطمأنينة وشجعهم

  إليهم، أو كان حيكم يف مشاكلهم، ويقولكانت تلذ له معاشرم فيذهب
ومل يكن كملـك قـاس   . هلم ما جيب أن يعملوه، فكان هلم كقائد يف جيشه    

وخصص خلدمتهم كل ما كان عنـده مـن احلكمـة     .وظامل، بل كصديق
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من املبالغة، وهذا طبيعي، ألنـه   ولكننا نرى يف كالم أيوب شيئاً. واالقتدار
 . كاملؤرخكالم شعري، والشاعر ليس مدققاً

 .يا مصدر كل بر وقداسة وصـالح .  أيها الرب اإلله الصاحل :الصالة 
إهلنا خمافتك اليت هـي     . نبارك امسك يا إهلنا ألجل كل إعالناتك عن احلكمة        

ضع يف نفوسنا فكر التواضع حىت نأيت إليـك ببـساطة   . حكمة رأس كل
 .آمني. قدامك اإلميان والثقة ونسكن قلوبنا

  األصحاح الثالثون

الَّـذين كُنـت    وأَما الْآنَ فَقَد ضحك علَي من يصغرنِي في الْأَيـامِ، «‚١ 
قُوةُ أَيديهِم أَيضاً ما هي ‚٢. غَنمي أَستنكف من أَنْ أَجعلَ آباَءهم مع كلَابِ

 مجاعة مهزولُونَ، ينبِـشونَ في الْعوزِ والْ‚٣. الشيخوخةُ فيهِم عجِزت. لي
يقْطفُونَ الْملَّاح عنـد   الَّذين‚٤. الْيابِسةَ الَّتي هي منذُ أَمسِ خراب وخرِبةٌ

مهزبمِ ختولُ الرأُصيحِ، و٥. الش‚نونَ مدطْري طسالْو .  هِملَـيونَ عيحصي
صلَى لا ع٦. كَم‚يلكَنِ فورِ    لسخالـصابِ وـرثُقَـبِ التو ةبعرم ةيدأَو .

أَبنـاُء   أَبناُء الْحماقَة، بلْ‚٨. تحت الْعوسجِ ينكَبونَ. ينهقُونَ بين الشيحِ‚٧
  .أُناسٍ بِلَا اسمٍ، دحروا من الْأَرضِ

  فإن الناس حـىت األدنيـاء منـهم،        كان أيوب مكرماً من اجلميع، أما األن      
أي أنَّ البؤس يف احلاضر، يزحف عليـه        . حيتقرونه ويستهزئون به ويزدرونه   
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. فإنه يهان من الناس حـىت األسـافل  . أوالً يأيت من اخلارج .من كل جانب
  :لذا يقول يف مرارة. كان هو يسرع إىل مساعدم الذين يف األيام القدمية،

أستنكف أن أأمتن أباءهم على مهمـة   لذين كنتأصاغري يستهزئون يب، ا
اهلمة، حىت صاروا  إم قوم ماتت فيهم. كلب الغنم، وهي حراسة القطعان

  استطاعوا استخالص معيشة بائسة من اجلـذور يف األرض، ١شاكرين إذ
واملالح هو نبات احلميض الذي أكله يدل على الفقر الشديد، ومثله أصول            

ومن شدة بؤسـهم، كـانوا   ). فصيلة القرنياتالشجر من  نوع من(الرمت 
اجلرداء، عندما يـرفض النـاس احملترمـون     ينامون على األماكن الصخريه

هؤالء األصـاغر ازدروا   .خبشونة أن يعطوهم مكاناً يسندون إليه رؤوسهم
النحـو يف   فامتألت نفسه مرارة، حىت فرط بشفتية على هذا. أيوب وسبوه

 .وصفهم

. يكْرهـوننِي ‚١٠! مثَالً  فَصرت أُغْنِيتهم وأَصبحت لَهمأَما الْآنَ«‚٩ :٣٠
هِي لَمجو امأَمي، ونونَ عدعتبقِ يصنِ الْبِسكُوا عمـانَ  ‚١١. ينالْع أَطْلَق هأَنل

يزِحيـونَ   قُومـونَ عنِ الْيمنيِ الـسفَلَةُ ي ‚١٢. فَنزعوا الزِّمام قُدامي وقَهرنِي
أَعـانوا علَـى   . سـبلي  أَفْسدوا‚١٣. رِجلي، ويعدونَ علَي طُرقَهم للْبوارِ

تحـت الْهـدة   . كَصدعٍ عـرِيضٍ  يأْتونَ‚١٤. لَا مساعد علَيهِم. سقُوطي
ت كَالريحِ نِعمتـي، فَعبـرت   طَرد. أَهوالٌ انقَلَبت علَي‚١٥. يتدحرجونَ

 .كَالسحابِ سعادتي
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 لقد حاق االحتقار بأيوب، فصارت نفسه هدفاً للصعاب واملرارة من قبـل 
لقـد  . هؤالء الناس، الذين صريته أحواله احلاضرة إىل أدىن الناس يف نظرهم          

قـار  لسبب مرضه، وكثريون منهم كانوا يبصقون، عالمة لالحت ابتعدوا عنه
اهللا ابتلى أيوب وقهره، فاستنتجوا أنه حيـل   كل ذلك ألن. كلما نظروا إليه

الفتيان الرعاع، طاردوه من مكان  حىت الفروخ، أي. هلم أن يعيروه وحيقّروه
واإلهانة . ليسقط فيها فسدوا سبل حياته، إذ وضعوا أمامه جتارب. إىل مكان

املعذبـة،   ة الوقع على نفسهاملسببة عن هذه املعاملة الوحشية، كانت شديد
 .حىت اضطرب ذهنه وقلقت أفكاره

 .لقد طردت األهوال نعمته، كما تطرد الريح، فتالشت سـعادته سـريعاً  
وليست أهوال تلك من هجوم األردياء عليه فقط، بل أيضاً مـن هجـوم              

 !سيما الشكوك من جهة جودة اهللا وعدله اآلالم واألحزان، وال

١٦ :٣٠‚»هنِيفَالْآنَ انذَتأَخو لَيفِْسي عن الَت  ذَلَّـةالْم امـلَ  ‚١٧. أَياللَّي
مثْـلَ  . بِكَثْرة الشدة تنكَّر لبِسي‚١٨. تهجع ينخر عظَامي في، وعارِقي لَا

 ابقَد طَرحنِي في الْوحـلِ فَأَشـبهت التـر   ‚١٩. حزمتنِي جيبِ قَميصي
ادمالري‚٢٠. ول جِيبتسا تفَم خرأَص كا. إِلَيفَم أَقُوم   إِلَـي بِـهتن٢١. ت 

حملْتنِـي،  ‚٢٢. تـضطَهِدنِي  بِقُدرة يـدك . تحولْت إِلَى جاف من نحوِي
 أَنك إِلَى الْموت تعيـدنِي،  لأَني أَعلَم‚٢٣ .أَركَبتنِي الريح وذَوبتنِي تشوّهاً
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اديعم تيإِلَى بو ي٢٤. كُلِّ ح‚ةيلي الْبداً؟ في دمابِ أَلَا يري الْخف نلكأَلَا  و
 يستغيثُ علَيها؟

 هنا يشري أيوب إىل البؤس اآليت من الداخل، إذ يصف األوجـاع املربحـة  
وهذا املرض سـبب لـه      .  الليل أشد من النهار    ملرضه الكريه، واليت هي يف    

أي أن جبته ضـاقت  . جسمه بشكل غري طبيعي، حىت تغري لبسه انتفاخاً يف
 .حىت التصقت به كصدرية

طرحه يف  فيقول مبرارة أنه يتعامل مع إله. مث يشري إىل بؤسه اآليت من األعلى
 ون، مع أنه ملواآلن هو بقسوة ال يبايل بصراخه من أجل الع. الوحل والرماد

 .يترك اتكاله عليه رغم معاملته إياه وكأنه عدو

قـد   وقد شعر أيوب بأنه يغوص يف زوبعة، متصوراً أنَّ إهلاً متحجر القلـب 
ولكنه يف غمرة بؤسه وأوجاعه صرخ إىل اهللا، وهذا أمر          . ساقها حنوه لتذيبه  

.  البليةوكل من يقع يف. فكل من يف اخلراب ميد يده ملتمساً النجاة طبيعي،
إا كانت يد اإلميان ممتدة، تطلب خملصاً مل يستطع بعـد أن   .يستغيث عليها
 .يثق فيه بثبات

٢٥ :٣٠‚»بئكْتت ؟ أَلَمهموي رسع نمل كأَب نيِ؟   أَلَمكـسلَى الْمفِْسي عن
٢٦‚،راَء الشج ريالْخ تيجرا تمينـو  حالن تظَرتانى  وجـاَء الـدفَج ر .
٢٧‚كُفلَا تي ولغي تائعأَم. ذَلَّةالْم امنِي أَيتمقَدبِلَـا  ‚٢٨. ت نلك تددوسا
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 .صرت أَخاً للذِّئَابِ وصاحباً للنعامِ‚٢٩. في الْجماعة أَصرخ قُمت. شمسٍ
٣٠‚ظَامعو لَيي عجِلْد دوإِسيى فمالْح نم قَترتي ‚٣١ .ي احودع ارص

نياكالْب توصارِي لمزمحِ وولنل. 

 بل كان يترجى اخلري. مل يشعر أيوب بأنه كان يتأخر عن شيء من واجباته
ألنه يف أيام سعته كان يرثي للمساكني وللمصابني، كأنه مـصاب           . للجميع
 لو أنَّ اهللا، فقط عـاملين بـالكرم الـذي     :حاله يقول وكان لسان. معهم

مث يـصف  . خمتلفاً جداً عمـا هـو اآلن   عاملت به اآلخرين، لكان مركزي
 .شعوره الذي يغلي من وطأة آالم املذلة على نفسه

 اسود من مرضه وليس من الشمس، ومن شدة أوجاعه، مل يقدر أن يضبط
ئاب ورئال النعام   وكان صوته كصوت الذ   . نفسه، بل صرخ حىت يف اجلماعة     

كل شيء يدعوه إىل االبتئاس، فجلده قـد اسـود وصـار     .(أوالد النعام(
االكتئاب، فعوده الذي كان يعـزف عليـه    وكل شيء يدعوه إىل. خشناً

 .والرثاء أناشيد الفرح، صار يعزف عليه أناشيد احلزن

ماء الس حنمدك يا رب.  يا ساكناً يف األعايل، إليك يأيت كل بشر :الصالة 
 ألنك ال تعاملنا حبسب استحقاقاتنا، ومل جتازنا حبسب أعمالنا، بل بالرمحـة 

ولكنك تتأين علينا وال تشاء أن يهلك أحـد         . عاملتنا، ومل تصعقنا لعصياننا   
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توبنا فنتوب ونـسترجع اعتبارنـا عنـدك    . نأيت مجيعاً إىل التوبة منا، بل أن
 .آمني .كمخلوقني على صورتك

  األصحاح األربعون

 ١‚وبأَيل بقَالَ الر٢: و«‚ماصخلْ يه    اللّـه ـاجحأَمِ الْم ،هخبوم يرالْقَد
ها أَنا حقـري، فَمـاذَا أُجاوِبـك؟    ‚»٤: أَيوب الرب فَأَجاب‚٣. «يجاوِبه؟

  .»مرتينِ فَلَا أَزِيدمرةً تكَلَّمت فَلَا أُجِيب، و‚٥. علَى فَمي وضعت يدي

ألنه بعد أن تلقى . يف أيوب، وحطمت اعتداده بنفسه عملت الكلمة اإلهلية
وما فيها من كائنات حية أو جامـدة،   التفسريات املؤثرة لعجائب الطبيعة،

والعناية اليت خصها ا،  وتأمل يف اجلماالت اليت أسبغها اهللا على كل منها،
حتول مـن   وحينئذ. هللا، الذي صنع كل شيء حبكمةانفتح ذهنه لريى جمد ا

  .خصم معاند إىل عابد وديع

 لقد سطعت رؤيا القدير يف قلبه، فاستنار لبه، وعرف نفسه يف ضوء وجـه 
وما . مث نظر إىل حياته يف وضع اإلميان، الذي بدونه ال ميكن إرضاء اهللا            . اهللا
ويف مثـل  . ت ضمريهتأمل يف أعمال عناية اهللا، حىت شعر خبطيته، وتبك أن

هكـذا  . ألن التائب توبة حقيقية ال يكثر الكـالم . الكالم هذه احلال، يقل
  :الذي اقتصر كالمه على تـضرعٍ قـصري   علمنا اإلجنيل يف مثل العشار،

  .»ارمحين اللهم أنا اخلاطي»
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بره  ولكنه ما أن حول نظره عن. صحيح أنَّ أيوب مل يتفوه باعتراف صريح
حقـري أنـا فمـاذا       » :ومل يلبث أن قال   . أى تفاهته أمام اهللا   الذايت، حىت ر  

  .إنه اآلن حيمد اهللا، وال جيادله »أجاوبك؟

والتـسليم   إن ما عجزت كلمة اإلنسان عنه يف اقتياد أيوب إىل التوبة. نعم
 وأحدثت. وحطمت تكربه. فقد أثرت يف وجدانه. هللا، فهذا عملته كلمة اهللا

 حكمة اإلنـسان     األمر الذي يؤكد لنا أنه حني تعجز      . حتوالً كبرياً يف موقفه   
سر األمل، فإن كلمة اهللا تثري فيه اإلميان بصالح اهللا، يف كل مـا   عن إيضاح

  .اإلنسان ألجل ذيبه يسمح بوقوعه على

وأَمضى مـن كُـلِّ سـيف ذي     لأَنَّ كَلمةَ اللّه حيةٌ وفَعالَةٌ » :قال الرسول
والروحِ والْمفَاصلِ والْمخـاخِ، ومميـزةٌ    ، وخارِقَةٌ إِلَى مفْرقِ النفْسِحدينِ

، بعكس الكالم الكثري، الذي تفـوه  )٤:١٢عربانيني (« ونِياته أَفْكَار الْقَلْبِ
. وصوفر وأليهو، الذي مل يأت أليوب ال باقتناع وال بتعزية  وبلدد به أليفاز

تفسري مشكلة األمل بالرغم من أفكـاره   ة أيوب، عجزت عنوكذلك أجوب
. إقناع أصحابه برباءتـه  كما أنه بكل اجتهاده ومنطقه، مل يستطع. العميقة

  .على العكس فقد أثارهم ضده، ألنه بأقواله عوج القضاء

 وقد أحدثت هـذا . أما كلمة اهللا، فقد وضعت حداً لرتاع األلفاظ القاسية
وجل ما يف أمرها، أا     .  طريق رؤيا جديدة عن اهللا احلي      األثر، ألا أتت عن   
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إله عنايته أكثـر اهتمامـاً   . أيوب بأنه يستطيع أن يثق يف إله كهذا أقنعت
  !أيوب باإلنسان مما تصور

٦ :٤٠‚فَةاصالْع نم وبأَيل بـلٍ  الْآنَ‚»٧: فَقَالَ الرجكَر كيقْوح دش .
ملعفَت أَلُك٨. نِيأَس‚ضاقنت لَّكي لَعكْمح .تأَن رربتتنِي لذْنِبتس٩! ت‚ لْ لَكه
،لّها لكَم اعر؟  ذدعرت هتوثْلِ صم توبِصلَالِ‚١٠ونِ الْآنَ بِالْجيزـزِ،   تّالْعو

نظُـر كُـلَّ مـتعظِّمٍ    وا فَرق فَيض غَـضبِك، ‚١١. والْبِسِ الْمجد والْبهاَء
هضفاخظِّمٍ‚١٢. وعتإِلَى كُلِّ م ظُركَـانِهِمِ   اُنـي مف اررسِ الْأَشدو ،ذَلِّلْهو .

فَأَنا أَيـضاً  ‚١٤. معاً، واحبِس وجوههم في الظَّلَامِ اُطْمرهم في الترابِ‚١٣
كدمأَح لِّصخت كينمأَنَّ يلك.  

ولكنـه   كلم الرب أيوب كالماً، ومل يسكته بإظهار عظمته بالرعد والزلزلة،
 ومل تكن غاية كالم الرب زيادة ارتباك أيوب، وإقناعه بأنه ال. أقنعه بالكالم

بل كانت غايته له اد أن يعلن ذاتـه         . يقدر أن يفهم أعمال اهللا يف الطبيعة      
  .لمةألن اهللا نور، والنور يطرد الظ أليوب

نفسه  وبأقواله حكم على اهللا، وجعل. كان أيوب قد تذمر، ونسب هللا ظلماً
   ألعلك تناقض حكمي العادل، لكي تربر نفسك؟        :هلذا سأله اهللا  . يف مكانه 
أن أيوب اعترض على حكم اهللا، واهللا سأله أن يثبت أنه يقـدر أن   والواقع

كن أن يقال إنه قادر أفضل من حكم اهللا، وإذ ذاك مي حيكم يف الكون حكماً
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وضعت أيوب يف دائرة النور، فتواضـع أمـام     هذه العبارات اإلهلية !كاهللا
  .اد هللا جالل اهللا، متنازالً عن بره الذايت، ومعطياً

 صحيح أنَّ اهللا مل جيب على املشكالت، اليت كانت يف عقل أيوب، ولكنـه 
. ل للمشيئة اإلهلية  شفى جراحات نفسه، ووضع يف قلبه فكر التسليم الكام        

اليت جعلـت  . كان بعيداً عن عهد الصليب، إال أنَّ كلمة اهللا ومع أنَّ أيوب
  .عن أن ترسم له اجللجثة باآلالم منه عابداً، مل تكن عاجزة

 هل تتصرف مثل أيوب يف البداية فتستذنب اهللا لتربر نفسك، أم تعتـرف 
 أَعترِف»: قُلْت»:  قال تعلم املثل من داود حني لكي يربرك اهللا؟. خبطاياك

  .(٣٢:٥مزمور (« وأَنت رفَعت أَثَام خطيتي« للرب بِذَنبِي

  حنمدك ولل لك أيها الرب القدير، ألن كلمتك ما زالت تعمل :الصالة
. تستأصل منها حمبة اإلمث، وتزرع فيها حمبة الرب والفرح والسالم         . يف القلوب 

ل يف قلوبنا، لكي تردنا إليك يف توبة شـاملة، ولـك   كلمتك أن تعم اجعل
  .آمني. الشكر يا إهلنا

١٥ :٤٠‚»كعم هتعني صرِ الَّذحالْب سذَا فَروقَرِ .هثْلَ الْبم بشأْكُلُ الْعي .
١٦‚هينتي مف هتّقُو يا هه طْنِهلِ بضي عف هتدش١٧. و‚هبذَن ضفخيةزكَأَر  .

وقرةٌ عفُورضم هذَي١٨. فَخ‚يددح هلَاعأَضاسٍ، وحن ابِيبأَن هظَامع قطَرم .
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١٩‚الِ اللّهملُ أَعأَو وه .طَاهأَع هعني صالَّذ فَهي٢٠. س‚ رِجخالَ تأَنَّ الْجِبل
روشِ الْبحو يعمجو عىرم لَه تاكنه ب٢١. لْع‚  طَجِعـضي اتردالس تحت

 يحيطُ بِه صفْصاف. تظَلِّلُه السدرات بِظلِّها‚٢٢. والْغمقَة في سترِ الْقَصبِ
 اندفَق الْأُردنُّ في يطْمئن ولَوِ. هوذَا النهر يفيض فَلَا يفر هو‚٢٣. السواقي

هلْ‚٢٤. فَم؟ ههامأَم نذُ مخؤلْ ي؟ هةامزبِخ فُهأَن ثْقَبي  

يـشري   وملا كان اجلمع يف اإلصطالح العربي،. يموث مجع يمة يف العربية
وقد رجح بعض املفـسرين     ) يمة عظيمة (إىل التعظيم، يكون معىن يموث      

ي يعيش بقرب األر الكـبرية،  احليوان املقصود هنا هو فرس املاء، الذ أنَّ
وارتفاعـه  . وطول هذا احليوان حنو مخسة عشر قدماً. إفريقيا وخصوصاً يف
. ويبلغ طول أنيابه القدمني أحياناً. قصرية، ورأسه كبري وقوائمه. سبعة أقدام

وقد جاء يف النص أنه أول خملوقات اهللا . النباتات ال يأكل إال. وهذا احليوان
. ومع ذلك فهذا احليـوان الـضخم   .جهة الكرب والقوةمن احليوانات من 

بأنيـاب كـبرية    القوي يف متنه ويف عضل بطنه وعروق فخذيه، واملتسلح
 فكم باحلري أيوب اإلنسان. حادة، مل حياول التزعم على احليوانات األخرى

والـذي  . غري مؤهل للسيادة على النظام األديب، الذي وضعه اهللا        . الضعيف
  !لواجب أن يتخذه اإلنسان أمام خالقه؟ا حيدد املوقف،
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  واألربعون األصحاح الحادي  

أَتضع أَسلَةً فـي  ‚٢ أَتصطَاد التمساح بِشص، أَو تضغطُ لسانه بِحبلٍ؟‚»١ 
لَّم معـك  أَيكْثر التضرعات إِلَيك، أَم يتكَ‚٣ خطْمه، أَم تثْقُب فَكَّه بِخزامة؟

معـه   أَتلْعـب ‚٥هلْ يقْطَع معك عهداً فَتتخذَه عبداً مؤبـداً؟  ‚٤ بِاللِّنيِ؟
جماعةُ الصيادين لأَجلـه   هلْ تحفُر‚٦كَالْعصفُورِ، أَو تربِطُه لأَجلِ فَتياتك؟ 

نيب هونقِْسمي ةً، أَوفْر؟ الْ حنيانِيعبِإِلَـالِ  ‚٧كَن ـهأْسراباً ورح هلَأُ جِلْدمأَت 
. الرجاُء بِه كَاذب هوذَا‚٩! لَا تعد تذْكُر الْقتالَ. ضع يدك علَيه‚٨السمك؟ 

هتيؤضاً بِرأَي كَب١٠. أَلَا ي‚نم سإِ لَي فقي نفَم ظُهوقاعٍ يجهِي؟  شجذاً بِـو
  .فَأُوفيه؟ ما تحت كُلِّ السماوات هو لي من تقَدمنِي‚١١

« تـنني »املترمجة  والكلمة. لوياثان كلمة عربانية، ومعناها امللتوي أو امللتفت
بالقوة  املشهور. ولكن أكثر املفسرين اتفقوا على أن املشار إليه هو التمساح

 هل تقـدر أن تنظـر إىل         : الرب املوجه إىل أيوب    وكان سؤال . والشراسه
 أو هل تنظر إليـه   نظرة الصياد إىل السمكة، فيصيدها بالشص؟ .التمساح

 أو تنظر إليه  احلصان فتحاول جلمه حببل إلذالله؟ نظرة املروض اخليول إىل
 لكي تقـوده إىل   ؟)أنفه(خزامه يف خطمه  فتضع. نظرة اإلعرايب إىل اجلمل

  لتسلية الفتيات يف بيتك؟ هل تستطيع ترويضه، وجعله وسيلة. حيث تشاء
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 كل هذه األسئلة طرحت يف هلجة التهكم، ألنه يستحيل على اإلنـسان أن 
فإن كان أحد اخلالئق، أشد     . خيضع التمساح أو يذهللا بأي من هذه الوسائل       

أو يشمخ عليه، فماذا ينبغي أن يقال عن العلي ساكن . يهاجم هوال من أن
 وخالصة القول إنَّ اهللا شاء أن  األشياء بكلمة قدرته؟ بد، الذي خلق كلاأل

ووضع أمامه شيئني مقررين يئة حيـوانني   .يبني أليوب غلطه يف التشامخ
 وإال فكيف يدخل يف  عليهما؟  هل يقدر أيوب أن يتسلط :السؤال. قويني

وصف قدرة إن  احملاكمة مع خالق هذين املخلوقني القويني؟ وبكلمة أخرى،
ال  اهللا وسلطانه العجيب، يقصد به أن جيعل يف عقل أيوب شعوراً الزماً بإنه

ألنه ملا رأى أيـوب     . وهذه هي النتيجة اليت حصلت    . شيء أمام جالل اهللا   
وقوته يف العامل املخلوق، اعتقد بأنَّ معاملة اهللا له يف أمره مبنيـة   حكمة اهللا
  .لنور، ورأى احلق فقبلهفائقة، فأشرق عليه أخرياً ا على حكمة

١٢ :٤١‚»هتّرِ قُوبخو هائضأَع نع كُتلَا أَس   ـهتدع ـةجهب١٣. و‚  ـنم
نو مندي نمو ِسهبل هجو فكْش؟  يهتمى لَجثْن؟ ‚١٤مهفَم ياعرصم حفْتي نم

انِهنةُ أَسرائةٌ دبعر١٥. م‚رمٍ  فَخـاتوطَةٌ بِخغـضةٌ مكَّمحةٌ مانِعانُّ مجم ه. 
منهـا ملْتـصق    كُلٌّ‚١٧. الْواحد يمس الْآخر، فَالريح لَا تدخلُ بينها‚١٦

يبعثُ نـوراً، وعينـاه كَهـدبِ     عطَاسه‚١٨. بِصاحبِه متجمدةً لَا تنفَصلُ
من منخريه ‚٢٠. شرار نارٍ تتطَاير منه. مصابِيح من فَمه تخرج‚١٩. الصبحِ
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جرخلٍ يجرم نم فُوخٍ أَونرٍ مدق نم هانٌ كَأَنخلُ‚٢١. دعشي هفَسـراً   نمج
هفَم نم جرخي لَهِيبو.  

  ومن ! من يكشف ثوبه اخلارجي؟ :من هنا بدأ بوصف التمساح بالتفصيل
 وقيل عن التمساح إنه يتنفس وميسك نفسه حىت ينتفخ،           !يدخل بني فكيه؟  

مث يطلع وخيرج نفسه من منخريه مع املاء، فيظهر بالشمس . املاء فيغطس يف
ويف الكتابات املصرية القدمية، أن عيين . نار ودخان كنور ومصابيح وشرار

  .التمساح كناية عن الصبح

٢٢ :٤١‚وسدي هامأَمةُ وّالْقُو بِيتت هقني علُ فو٢٣. الْه‚  ـهمطَاوِي لَحم
. قَلْبه صلْب كَالْحجرِ وقَاسٍ كَالرحى‚٢٤. تتحرك متلَاصقَةٌ مسبوكَةٌ علَيه لَا

٢٥‚دناُء عالْأَقْوِي عفْزت هوضهن .اوِفخالْم نونَميهت٢٦.  ي‚فيي   سالَّـذ
عرلَا دةًٌ وبرلَا حو حملَا رو ،قُوملَا ي قُهلْحي.  

 عندما يظهر التمساح،. هذه اآليات تصف حركات فزع اخلالئق األخرى
. ويتحريون من الذعر  . يدهشون ويتيهون، الضطراب أفكارهم من اخلوف     

 القدمية، فإن هذه األسلحة ال تؤثر التصدي له باألسلحة وإذا حاول أحدهم
  .فيه بسبب مساكة وقساوة جلده

٢٧ :٤١‚ودكَالْع اسحالننِ وبكَالت يددالْح ِسبحرِ يخ٢٨. الن‚ هّزفتسلَا ي
يحـِسب الْمطْرقَـةَ   ‚٢٩. ترجِع عنه كَالْقَش حجارةُ الْمقْلَاعِ. نبلُ الْقَوسِ
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يمـدد  . تحته قُطَع خزف حـادةٌ ‚٣٠. اهتزازِ الرمحِ ش ويضحك علَىكَقَ
كَقـدرِ   يجعلُ الْعمق يغلي كَالْقدرِ، ويجعلُ الْبحر‚٣١. علَى الطِّنيِ نورجاً
ةطَار٣٢. ع‚اللُّج بسحفَي اَءهربِيلُ ويُء السضي أَشبـي  ‚٣٣. يف لَه سلَي

ريظضِ نالْأَر .فومِ الْخدعل نِعالٍ‚٣٤ .صعتلَى كُلِّ مع رِفشي .  ـكلم وه
  .»الْكبرِياِء علَى كُلِّ بنِي

األمور  ويف كالمه مل يوضح أليوب وأصحابه. ذه اآليات انتهى كالم الرب
  :اليةولعل ذلك لألسباب الت. اليت أقلقتهم

كما  إنهم ال يقدرون أن يفهموا هذه األمور مهما مسعوا من اإليضاح عنها،
  .أن الفيلسوف ال يقدر أن يوضح لولد صغري القضايا اهلندسية

 فأعلن اهللا للقدماء بعـض قـضايا  . إن للتعليم درجات، ولكل درجة وقتاً
عـد املـوت،    فالتعليم عن القيامة واحلياة ب    . روحية، وأبقى غريها جليل آخر    

الصاحلني واألشرار يف اآلخرة، والفداء وعمل الروح القدس ورد يف  وجمازاة
  .جتسد املسيح يف ملء األزمنة العهد اجلديد، بعد

وحكمتـه   إنه لعدم وجود الكتاب املقدس وقتئذ، أوضح اهللا للقدماء قدرته
  .وحمبته لكل خالئقه من كتاب الطبيعة
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 لساكن األبد، نعظم امسك ونعطـي اـد   أيها الرب العلي ا :الصالة 
نتوسل إليك أن تعفو عن أفكارنا املتعالية، وأن تفتح أعيننا لكـي            . جلاللك

  .آمني. أمام عظمتك اإلهلية نرى حقارتنا

  واألربعون األصحاح الثاني  

 ١‚بالر وبأَي اب٢: فَأَج«‚يعطتست كأَن تملع لَ قَدٍء ويكُلَّ ش  رـسعا ي
رأَم كلَيي‚٣. عفخي يذَا الَّذ نفَم رِفَةعاَء بِلَا ما ! الْقَضبِم طَقْتن ي قَدنلكو
مأَفْه ا .لَمرِفْهأَع ي لَمقفَو بائج٤. بِع‚  كَلَّـمـا أَتأَنعِ الْآنَ ومسا.   ـأَلُكأَس
لـذلك  ‚٦. رأَتك عينِي قَد سمعت عنك، والْآنَبِسمعِ الْأُذُن ‚٥. فَتعلِّمنِي

ادمالرابِ وري التف مدأَنو فُضأَر«.  

 أخرياً خضع أيوب لكلمة الرب، واعترف جبهله، وأقر بآرائـه اخلاطئـة،  
وتعلم أنَّ اهللا يستطيع أن     . وبصالح اهللا يف أحكامه وخمططاته ألجل اإلنسان      

وسلم بأنه هو نفسه قد أظلـم  .  وأنَّ مقاصده تتم يف حينها.شيء يفعل كل
. مل يفهمها، ويطلب اآلن أن يسمع له وأن يعلـم  القضاء، وتكلم بكلمات

السبب احلقيقي ملعاملـة اهللا لـه    فقد عرف اآلن قيمة عجزه عن اكتشاف
لقد . دائرة النور والرجاء فينتقل إىل. واآلن خيضع باتضاع حلكمة اهللا. هكذا

 و ١٢األصـحاحني   كتشف أنَّ معرفته األوىل عن اهللا واليت عرب عنـها يف ا
ورؤيـة اهللا   . وأخرياً اكتسب معرفة أعمـق وأصـدق      . ، كانت ناقصة  ١٣
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لقد أصـبح  . هي اآلن كنور النهار الباهر ملن خيرج من كهف مظلم لنفسه،
وقد زال مـن  . شيء حييا ويتحرك ويوجد يف اهللا يف عامل جديد، حيث كل

ألنه رأى . ومل يعد حيتج بعد. بعدله  الشك باهللا والصعوبة يف االعترافقلبه
. صارت ثابتة ومقررة. احلكمة معه وإميانه مبعاملة اهللا الكلي. اهللا وخضع له

صـامته صـمت    لقد جثت نفسه خبجل الندامة على شكوكها وسخافتها،
 أنَّ كـل مبعىن أنه حتقق يف ضوء نـور اهللا  . الشكر والعبادة أمام رب الكل

شكوكه كانت سخيفة، واآلن يسترد كلماته اليت فاه ا بتـسرع وبـدون             
  .تأمل

الْكَلَامِ أَنَّ الـرب قَـالَ    وكَانَ بعدما تكَلَّم الرب مع أَيوب بِهذَا‚٧ :٤٢
انِيميالت يفَازأَلى»: لمتاح قَد باحلَا صلَى كعو كلَيبِي عغَض  لَـم كُمأَنل ،كي

يقُولُوا فت وبي أَيدبكَع ابوةَ‚٨. الصعبس فُِسكُمأَنذُوا لالْآنَ فَخو   انـريث
محرقَةً لأَجلِ أَنفُـِسكُم،   وسبعةَ كباشٍ واذْهبوا إِلَى عبدي أَيوب وأَصعدوا

نلِّي مصي وبي أَيدبعوكُملأَج    بـسح كُمعم عنئَلَّا أَصل ههجو فَعي أَرأَنل
،كُماقَتمح وبي أَيدبكَع ابوالص يقُولُوا فت لَم كُمأَن٩. «ل‚بفَذَه   يفَـازأَل

ياتمعالن وفَرصو يوحالش دبِلْدو انِيميا التلُوا كَمفَعوملَه بقَالَ الر  . فَعرو
وبأَي هجو بالر.  
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ملـا   تعطي هذه األعداد صورة مجيلة جداً للعالمات الروحية الستحسان اهللا
هذه الدالالت الروحية هلا أمهية بالغة بالنسبة لوضع     . صارت إليه حال أيوب   

  :اجلديد مع اهللا أيوب

  .راتأشار اهللا إىل أيوب بكلمة عبدي أربع م

 بينما الم األصحاب. إن اهللا امتدح أيوب من أجل حبثه عن احلق بإخالص
  .على اعتراضهم على هذا البحث

  .أكرمه اهللا، حني أمر األصحاب أن يسألوه لكي يصلي من أجلهم

 أَصحابِه، وزاد الرب علَى ورد الرب سبي أَيوب لَما صلَّى لأَجلِ‚١٠ :٤٢
فَجاَء إِلَيه كُلُّ إِخوته وكُلُّ أَخواتـه وكُـلُّ   ‚١١ .كُلِّ ما كَانَ لأَيوب ضعفاً

هارِفعم وهّزعو ثُوا لَهرو ،هتيي بزاً فبخ هعأَكَلُوا ملُ وقَب نم   ركُلِّ الـش نع
منهم قَِسيطَةً واحدةً، وكُلُّ واحد قُرطاً  ه كُلٌّالَّذي جلَبه الرب علَيه، وأَعطَا

وكَانَ لَه أَربعـةَ  . الرب آخرةَ أَيوب أَكْثَر من أُولَاه وبارك‚١٢. من ذَهبٍ
رشع نجٍ موز أَلْفالْإِبِلِ، و نم ةُ آلَافتسمِ، ونالْغ نقَـرِ  أَلْفاً مالْب  أَلْـفو ،
ان١٣. أَت‚اتنثَلَاثُ بو نِنيةُ بعبس كَانَ لَهةَ، ‚١٤ .ويممالْأُولَى ي مى اسمسو

ماسةَ، ويعقَص ةالثَّانِي ماسو فُّوكنَ هقَر ثَةاٌء    ‚١٥. الثَّالنِـس ـدوجت لَـمو
اتنكَب يلَاتمضِ جي كُلِّ الْأَرف وبأَي .نياثاً بريم نوهأَب نطَاهأَعو هِنتوإِخ .
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ورأَى بنِيه وبنِي بنِيه إِلَى أَربعة  وعاش أَيوب بعد هذَا مئَةً وأَربعني سنةً،‚١٦
  .أَيوب شيخاً وشبعانَ الْأَيامِ ثُم مات‚١٧. أَجيالٍ

  هـذه     ركات أيوب الروحية إىل الزمنيـة، تدهـشنا  عندما ننتقل من ب
املالحظة، إنه عندما صلى أيوب من أجل اآلخرين، رد الرب إليه بركاتـه             

 انتباهه يف طلب الربكات الروحية لآلخـرين   أنه عندما ركز مبعىن. املادية
لكنِ »: هذه احلقيقة توقفنا أمام كلمة املسيح .زيدت له كل األمور األخرى

  .(٦:٣٣مىت (« وبِره، وهذه كُلُّها تزاد لَكُم بواَ أوالً ملَكُوت اللّهاطْلُ

الربكـات   املثل أننا بصلواتنا وخدمتنا اآلخرين ننال أحـسن  نتعلم من هذا
 وأنَّ الذين ال يقتنعون بنصائحنا لسلوكهم يف احلـق، يقتنعـون  . ألنفسنا

ار أنَّ الـصالة أحـسن رد علـى         وقد عرف باالختب  . بصلواتنا من أجلهم  
  .حل للمشاكل االعتراضات، وأفضل

 ومن الربكات الزمنية اليت أغذقت على أيوب، رجوع إخوته وأخواته إليه
بعدما كانوا قد ابتعدوا عنه يف زمن ضيقه، كما يبتعد الناس عن كل فقـري               

. أيضاً إليه معارفه وأصدقاؤه القدامى، ورجعت إليه ثروته ورجع. ومصاب
  .وعمراً مديداً وأعطي من اهللا بنني وبنات
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 . باركي يا نفسي الرب، وكل ما يف باطين ليبارك امسه القدوس :الصالة 
. باركي يا نفسي الرب وال تنسي كل حسناته، الذي يغفر مجيـع ذنوبـك             

الذي يكللـك  . الذي يفدي من احلفرة حياتك. أمراضك الذي يشفي كل
  .فيتجدد مثل النسر شبابك. عمرك ريبالرمحة والرأفة، الذي يشبع باخل

  مسابقة سفر أيوب

  أيها األخ العزيز،

 وتنل جـائزة .  سؤاالً من هذه األسئلة، تتعمق بكلمة الرب٢٥أجب على 
  .كتاباً من مطبوعاتنا

 ١ وصف ا رجل اهللا أيوب؟ ما هي الصفات اليت

 ٢ ؟اعتمدها الشيطان يف التقليل من فضل أيوب ما هي احلجة اليت
 ٣ مسح اهللا أن تقع على أيوب؟ ما هي املصائب اليت

وكيف كان موقفه من املصاب الذي وقـع مباذا أُصيب أيوب،
 عليه شخصياً؟

٤ 

 ٥ ثورته، وما متىن؟ ماذا قال أيوب يف

 ٦ القسم الثالث من خطابه؟ ماذا قال أيوب يف

 ٧ كآبته؟ ما هو سبب
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 ٨ الرب؟ ما هي نتيجة تأديب

 ٩ من عتابه أليوب؟  د أليفازما هو قص
 ١٠ حاجة إىل حتذير صديقه أليفاز؟ ملاذا كان أيوب يف

 ١١ على أيوب أن يفعل؟  مب أشار أليفاز

 ١٢  خالية من العطف؟ أليفاز ملاذا كانت كلمات
 ١٣ األصحاب من مصاب أيوب، وكيف حسبوه؟ ماذا كان موقف

مـه الـدائم مـنكالم أيوب عن بالياه وتظل ماذا كانت نتيجة
 أوجاعه؟

١٤ 

 ١٥ الفاجر؟ مب شبه بلدد بيت

 ١٦ القدماء اليت أشار اليها بلدد؟ ما هي خالصة تعليم
 ١٧ كانت لدى أيوب؟ ما هي الرؤى اليت

 ١٨ وكيف؟ مبن متت هذه الرؤى

 ١٩ تأمل أيوب يف حالته اخلاصة؟ ماذا كانت نتيجة
 ٢٠ أن ينهي خطابه؟ ماذا صنع صوفر قبل

 ٢١ وأصحابه؟  املشكلة بني أيوبما

 ٢٢ جتاه أصدقائه؟ أي موقف اختذه أيوب
 ٢٣ األصحاح الثالث عشر؟ مب بدأ أيوب

 ٢٤ جهة اهللا؟ ماذا تصور أيوب من
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 ٢٥ اام بلدد أليوب بارتكاب الشر؟ ماذا كان تأثري

 ٢٦ احلكمة وماذا قال فيها؟ كيف قدر أيوب
ت والشباب وهـم يواجهـوناملوجهة للشابا ما هي النصيحة

 العلم؟ العديد من النظريات اليت هلا صفة
٢٧ 

االمتيازات اليت كانت أليوب وكانـت سـبب اذكر بعضاً من
 سعادته؟

٢٨ 

 ٢٩  أيوب يف اتمع؟ حدث بالنسبة ملركز ما هو التحول الذي

 ٣٠ أيوب لعبيده؟ كيف كانت معاملة
 ٣١ خلطابات أليهو؟ ما هي أهم وظيفة

٣٢ خطابه أليوب؟  استهل أليهومب 
 ٣٣ بني أيوب وأليهو؟ ما هو وجه اخلالف

 ٣٤ أيوب؟ ماذا يف مناقشة

 ٣٥ أن يفعل بعد هذا احلوار الطويل؟ ماذا كان على أيوب
 ٣٦ اإلهلية يف أيوب؟ كيف عملت الكلمة

 ٣٧ هو لوياثان؟  وما ما هو يموث؟

 ٣٨ وملاذا؟األسئلة على أيوب  بأية هلجة طُرحت هذه
 ٣٩   كلمة الرب أليوب؟ ماذا كانت نتيجة

 ٤٠ أيوب؟ كيف كانت اية
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