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سر الوجود 1
ّ
النص الكتابي :أيوب 12-1 :1
تكتنفناااا فاااي السااانين األخيااارة مااان القااارن الواكاااد والعشااارين مع اااالت ك يااارة تقاااض
م جعنا وتجعل من كياتنا كياة مليئة باألكزان .وقد ذكرنا في مناسبات عديدة أن قرننا هذا
امتاز بمظاهر القساوة والهمجية قلّما اختبرتها العصور الما ية .م الً ،عندما اندلعت نياران
الكرب العالمية األولى وقت على الماليين من البشر تك ّهن الابعض بننهاا آخار كارب كبارى
تكدث فاي هاذا القارن .ولكناه بعاد عقادين مان الازمن انادلعت نياران الكارب العالمياة ال انياة
وكانات أشاد فتكاا ً مان األولااى وانتهات بظهاور القنبلاة النووياة علااى مسارح عالمناا .ولام تنتااه
فواجعنا نكن أهل الشرق األوسط إذ أننا لم نختبر سالما ً كقيقا ً فاي أ عقاد تاال القسام ال ااني
وشاردت آالفاا ً
من القرن العشرين بل كابدنا األمرين من كروب ارية ق ت على الآالف
ّ
آخرين مبع رة إياهم في شتى أنكاء المعمورة.
وعااالوة علااى الكااوارث ذات األبعاااد الهائلااة التااي كلّاات باادنيانا هااذ ف ا ن العدياادين ماان
األفراد يختبرون مآس ذات وطنة شديدة .فهذا رجل ذهب إلاى الطبياب باك اا ً عان سابب علّاة
كلّت به ف ذا يخبر بنن داء السرطان قد تف ّ
شى فاي جسامه وأن أياماه صاارت مكادودة .وهاذ
يانقض عليهاا مارض
زوجة كانت تعمل بجد ونشاطك معتنياة بعائلتهاا مان الفجار كتاى الليال
ّ
ع ال يقعدها عن القيام بواجباتها العائلية .وها شاب كان سبب فخار ذوياه لماا اشاتهر بجاد
ونشاطه في مركلة دراسته ال انوية ،ما أن ذهب إلى الجامعة ليتخصص في دراسته ويساتع ّد
لدخول معركة الكياة كتى انهارت أكالمه إذ انخدع مان قبال رفااق الساوء الاذين اساتدرجو
إلى معاطاة المخدرات فصار عبدا ً لها فلم يكمل دراسته.
إن إيماننا بالله وبسيطرته على العالم بما في ذلاك الكيااة البشارية ال يعناي بانن مجارى
كياتنااا يصاابض وا ااكا ً فااي كاال تفاصاايله .تبقااى هناااك مع ااالت كياتيااة ال نقاادر أن نفهمهااا.
وعو ا ً عن أن نقع في بكر اليانس والقناوط ،ناذهب إلاى الاوكي اإللهاي لناتلقّن عبار كياتياة
تتعلق بمو وع آالم الكياة الدنيا .وقد وهبنا الله كتابا ً خاصا ً امن كتاب الاوكي ليعلّمناا أناه
مهماا صاار ف نااه ال يتارك الماؤمنين المعاذّبين تاائهين فاي بكاار اليانس والقناوط باال يهاب إلااى
نجدتهم في الوقت المناسب .وهذا هو سفر أيوب الصدّيق.
اامالً َو ُمسضات َ ِقيما ً يَت ك ِقاي
الر ُجا ُل َك ِ
اوص اسضا ُمهُ أَي ُ
ض ُ
ُاوبَ .و َكاانَ هَا َذا ك
"َ 1كانَ َر ُج ٌل فِاي أ َ ضر ِ
ع َ
سا ضب َعةُ بَنِاينَ َو َاالَ ُ
ع ِن ال ك
ث بَنَااتَ 3 .و َكان ض
سا ضب َعةَ آالَف ِمانَ
اللهَ َويَ ِكي ُد َ
َات َم َوا ِشاي ِه َ
ش ِ ّرَ 2 .و ُو ِل َد لَهُ َ
يارينَ ِجا ّداً .فَ َكاانَ
ضالغَن َِم َو َالَ َةَ آالَ ِ
اس ِمئَا ِة أَتَاان َو َخ َد ُماهُ َك ِ ِ
س ِمئ َ ِة زَ ضوجِ َبقَار َوخ ضَم َ
ف َج َمل َوخ ضَم َ
الر ُج ُل أ َ ضع َ
اكاد
قَ 2 .و َكانَ بَنُو ُ يَ ضذ َهبُونَ َويَ ضع َملُاونَ َو ِلي َماةً فِاي بَيضا ِ
ت ُكا ِّل َو ِ
َه َذا ك
ظ َم ُك ِّل بَنِي ضال َم ضش ِر ِ
ِم ا ضن ُه ضم فِااي يَ ضو ِم ا ِه َوي ضُر ِس الُونَ َويَ ضس ات َ ضدعُونَ أ َ َخا َاواتِ ِه ِم ال ا كالَ َ
ث ِليَاان ض ُك ضلنَ َويَ ضشا َاربضنَ َمعَ ُه ا ضمَ 1 .و َكااانَ لَ كمااا
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ار ض
عا َد ِد ِه ضم ُك ِلّ ِها ضم
س ُه ضم َو َب كك َر فِي ضالغَ ِد َوأ َ ض
علَى َ
ص َع َد ُم ضك َرقَات َ
ت أَيكا ُم ضال َو ِلي َم ِة أ َ كن أَي َ
س َل فَقَ كد َ
ُوب أ َ ضر َ
َد َ
[ربك َما أ َ ضخ َ
ُاوب َي ضف َعا ُل ُكا كل
علَاى اللا ِه ِفاي قُلُاو ِب ِه ضمذَ .ه َكا َذا َكاانَ أَي ُ
ُوب قَا َلُ :
ي َو َجا كدفُوا َ
أل َ كن أَي َ
طان َ َب ِنا ك
ا ض
ال ََيكا ِم".
وإذ نبدأ اليوم بهذ السلسلة الجديدة من عظات ساعة اإلصالح نذكر أن سفر أيوب هو
فريد بين جميع أسفار العهد القديم أ كتب الوكي التي أعطاها اللاه فاي أياام ماا قبال المايالد
وعددها تسعة و ال ون سفراً.
لم تتم كوادث سفر أيوب من تاريخ بني اسرائيل بل في القسم الشامالي الشارقي مان
الجزيرة العربية .وبينما نالكظ نوعا ً من الخصوصية من بقية أسفار العهاد القاديم نجاد أن
لسفر أيوب نظرة شمولية غير منكصرة في إقلايم واكاد أو امن شاعب واكاد .والمو اوع
يتطرق اليه هذا الكتاب هو من أعماق وأهام الموا ايع الكياتياة أال وهاو مو اوع آالم
الذ
ّ
وعذابات الكياة.
وصفت لنا فاتكة هاذا السافر أن أياوب عاا فاي أرض عاوص وكاان مان خاائفي اللاه
ومن الذين اشتهروا ب يمانهم وبكياة متجانساة ماع هاذ االيماان .أغادق اللاه علياه بانعم ك يارة
من أوالد وبنات و روة كيوانية كبيرة .وقلّما يقال عن إنسان في تلاك أو فاي أيامناا هاذ أناه
رجل كامل ومستقيم يتّقي الله ويكيد عن الشر .كل شيء فاي كيااة أياوب كاان علاى ماا يارام
إلى ذلك اليوم الذ انهالت عليه ال ربات من كل كدب وصوب فخسر أوالً مقتنياته م بنيه
وبناته وأخيرا ً صكته وعافيته .كيف يجاوز أن تات ّم هاذ األماور إلنساان كانيوب؟ يكشاف لناا
الوكي النقاب عن وجه آخر من عالم الوجود نسيه معاصرونا أال وهاو العاالم الروكااني أ
عالم ما فوق الطبيعة.
لنعد إلى النص الكتابي فنقرأ ما يلي:
ش ضي َ
الربّ ِ َو َجا َء ال ك
ط ُ
اط ِه ضم.
"َ 0و َكانَ َذ َ
س ِ
ام ك
ان أ َ ضي َ ا ً فِي َو َ
ات يَ ضوم أَنكهُ َجا َء بَنُو الل ِه ِليَ ضم ُلُوا أ َ َم َ
شا ضي َ
شا ضي َ
[م ض
ااب ال ك
[م ض
الاربُ ِلل ك
ط ُ
ض َو ِمانَ
ان أَيضانَ ِجئض َ
انِ :
انِ :
4فَقَا َل ك
ان ضال َج َاوالَ ِن فِاي األ َ ضر ِ
ات؟ذ فَن َ َج َ
ط ِ
ش ضي َ
الربُ ِلل ك
الت ك َم ِ ّ
ضس ِم ضلُاهُ فِاي
ان[ :ه ضَل َجعَ ضل َ
شي فِي َهاذ8 .فَقَا َل ك
ع ضب ِد أَي َ
علَى َ
ت قَ ضلبَ َك َ
ُوب؟ ألَنكهُ لَي َ
ط ِ
َال َم كجاناا ً
شا ضي َ
ااب ال ك
ان ال ك
ان[ :ه ض
ط ُ
ضَ .ر ُج ٌل َك ِ
األ َ ضر ِ
ش ِ ّارذ1 .فَن َ َج َ
اما ٌل َو ُمسضات َ ِقي ٌم يَت ك ِقاي اللاهَ َويَ ِكيا ُد َ
ع ِ
ت َك ضولَاهُ َو َك ضاو َل َب ضيتِا ِه َو َك ضاو َل ُكا ِّل َماا لَاهُ ِم ض
َاك َياة؟
ساي ضكج َ
ضس أَنك َ
ان ُكا ِّل ن ِ
َيت ك ِقي أَي ُ
اك َ
ُوب اللاهَ؟ 16أَلَاي َ
ض! َ 11ولَ ِك ِن ا ضب ِس ض
ت أ َ ضع َما َل َي َد ضي ِه فَا ضنتَش ََر ض
اس ُكا كل َماا لَاهُ
ار ضك َ
ط َي َد َك الآنَ َو َم ك
ت َم َوا ِشي ِه ِفي األ َ ضر ِ
َب َ
ش ضي َ
ِك َوإِنك َما إِلَيا ِه الَ
الربُ ِلل ك
انُ [ :ه َو َذا ُك ُل َما لَهُ فِي يَد َ
علَي َضكذ12 .فَقَا َل ك
فَ ِنكهُ فِي َو ضج ِه َك يُ َج ّد ُ
ِف َ
ط ِ
ش ضي َ
ت َ ُم كد يَ َد َكذ .كم خ ََر َج ال ك
ط ُ
الربّ ِ".
ان ِم ضن أ َ َم ِام َو ضج ِه ك
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عندما ابتدأت في كدي ي ذكرت أن قرننا هذا امتاز بك رة الفواجع التاي ألمات بالبشارية
وبطريقة لم يعرف لها م يل .وقلت أي ا ً بنن تعليل كدوث هذ األماور المفجعاة إنماا يتوقّاف
على النظرة الكياتية التي يدين بهاا اإلنساان  .ومان الباديهي أنناي أعاالذ هاذا المو اوع مان
وجهة نظر إيماني بالله وبوكيه .م أتيت على ذكار سافر أياوب كياث نقاف علاى أهمياة أخاذ
الوجود بنسر بعين االعتبار .وما أعنيه بالوجود بنسر هاو أناه يلزمناا أن ننخاذ أماور دنياناا
هذ بعين االعتبار وكذلك ذلك العالم الذ هو فوق دنياناا أ عاالم ماا فاوق الطبيعاة أو عاالم
الغيب.
ف ن تركنا على شنننا واكتفينا بالنظر إلى معناى الكيااة مان وجهاة نظار دنيوياة مك اة
ف ننا نبقى في ظلمة دامسة ألننا إذ ذاك ال نكون مشاهدين إال قسم أو طرف واكد مان الواقاع
المعا  .لكن قولي بننه علينا أن ننخذ الوجود بنسر بعين االعتباار ال يعناي بننناا نصال إلاى
فهم سبب ومعناى كال شايء .تبقاى كيااتهم مكتنفاة بمع االت ك يارة وعويصاة إال أن وقعهاا
يكون أقل وطنة عليهم مما لو لم يستعينوا بالكق النابع من الوكي اإللهي.
ف ن اكتفينا بالتنمل بكل ما كانت ساينهمر علاى أياوب الصاديق مان نكباات وفواجاع مان
وجهااة نظاار دنيويااة مك ااة كمااا كااان يقااوم بااذلك العدياادون ماان معاصااريه ف أيااام مااا قباال
الميالد ،لخلصنا إلى القول بنن الكيااة البشارية هاي تكات ركماة األقادار عاتياة ال تاركم وال
تشفق .ولكننا ما أن نعترف بالكقيقة المستقاة من الوكي اإللهي ونشهد بنن اللاه هاو المهايمن
على مسيرة البشرية في شتى عصور التاريخ كتى نجابه مشكلة عقائدية هاماة .إن كاان اللاه
هو سيد الكون ومسيّر دفة التاريخ ،كياف يسامض لكال هاذ األماور المكزناة بانن تع ّكار صافو
كياة مخلوقاتاه العاقلاة؟ وتازداد مشاكلتنا تعقيادا ً أن تنكابّ الكاوارث علاى مان اتكال علاى اللاه
وسااار علااى طريقااه المسااتقيم؟ يسااهل علينااا فهاام كاادوث أمااور مزعجااة لماان ااار علااى اللااه
المكرمات .ولكن أن تنزل بمؤمن أو مؤمنة نائبة كتى يناوء تكات كاهلهاا وال يارى
وارتكب
ّ
منفذا ً للخالص منها ،هذا سر ال نقدر أن نفهمه.
مجاردة .نقاول ماا قلناا مناذ
ونكن ال نبغي أن نتنمال فاي مو اعنا هاذا بطريقاة نظرياة
ّ
برهااة وجياازة بعااد اختبااارات كياتيااة ك ياارة وبعااد قراءاتنااا مااا قلنااا منااذ برهااة وجياازة بعااد
اختبارات كياتية ك يرة وبعد قراءتنا لآلالف من الرسائل التي وردتنا مان مساتمعينا األعازاء
من شاتى أنكااء المعماورة .تكادث المصاائب لخاائفي اللاه ومتّقياه مناذ فجار التااريخ .هاذا ماا
نتعلمه من سفر أيوب الذ يصف لناا ماا كادث لهاذا الرجال الشاهم والصابور .فرساالة سافر
أيوب لها أهميتها الخاصة لنا نكن أهل السنين األخيرة من القرن العشرين.
ونرجااو أن نااذيع هااذ العظااات المبنيااة علااى ساافر أيااوب لنسااتقي منهااا عباار ذات أهميااة
قصوى .ونكتفي الآن بالقول أن الشيطان عدو الله واإلنسان  ،أن الشايطان يلعاب دورا ً هاماا ً
5

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

في التصد لإلنسان وإغوائه إلبعاد عان سابيل اللاه .هاذا ال يعناي أن العامال الرئيساي فاي
كياة البشر إنما هو العامل الشيطاني .ما أعنيه هو أن هذا المالك الساقط يعمل جهد للتنكيال
باإلنسان وجعل كياته كياة بائسة ومليئة بالفواجع .وكما ال كظنا من الانص الكتاابي يتكادى
الشاايطان اللااه ويكاااول تاادمير إيمااان أيااوب ،لكاان أيااوب لاام فشاال فااي االمتكااان الشااديد الااذ
اجتاز بل نجض في النهاية ألنه بقي متعلقا ً بالله مهما كدث له.
وإذ نعي بعد آالف السنين من أيم أيوب الصديق ال بد لنا نم أن نجاهر ّ
بنن مسيض اللاه
وقد عالمنا لتادمير أعماال إبلايس .وقاد أتا ّم هاذا عنادما ماات عناا مكفّارا ً عان خطاياناا وآ امناا
وأعطانا المقادرة علاى مكارباة الشايطان والتغلاب علاى هجماتاه الشاريرة .وماع أن خالصانا
أكيااد وأننااا ناانعم منااذ الآن بالكياااة األبديااة ،إال أن هااذا ال يعنااي أن كياتنااا تصاابض خاليااة ماان
الصااعوبات .ال ياازال الشاار موجااودا فااي دنيانااا والشاايطان يعماال جهااد للتصااد للااذين آمنااوا
باإلنجيل وقبلوا المسيض يسوع مخلصا ً لنفوسهم .ومهما كميت الكرب الروكية التاي نخاوض
غمارها كمؤمنين ومؤمنات ف ننا متنكادون بانن النصار كليفناا وأن ذلاك سايظهر للعياان لادى
عودة المسيض إلى عالمنا ليدين األكياء واألموات ويرسل إبليس وسائر أعواناه األشارار إلاى
النار األبدية ،آمين.
وعنادما ناادرس ساافر أيااوب نقااف علااى أهمياة أخااذ الوجااود بنساار بعااين االعتبااار .ومااا
أعنيه بالوجود بنسر هو أنه يلزمنا أن نتنمل في أمور دنياناا هاذ وكاذلك فاي أماور عاالم ماا
فوق الطبيعة أو عالم الغيب.
ف ن اكتفينا بالنظر إلى معنى الكياة من وجهة نظر دنيوية مك ة ف نناا نبقاى فاي ظلماة
دامسة ألننا إذ ذاك ال نكون مشاهدين إال قسم أو طرف واكد من الواقع المعاا  .لكان قاولي
بننه علينا أن ننخذ الوجود بنسر بعين االعتبار ال يعني بنننا نصل إلى فهم سبب ومعنى كال
شاايء .تبقااى كياااة الناااس وكتااى المااؤمنين والمؤمنااات باللااه القاادير ،تبقااى كياااتهم مكتنفااة
بمع الت ك يرة إال أن وقعها يكون أقل وطانة علايهم مماا لاو لام يساتعينوا باالكق الناابع مان
الوكي اإللهي .ولكننا ما أن نعترف بالكقيقة المستقاة من الوكي اإللهي ونشاهد بانن اللاه هاو
المهيمن على مسيرة البشرية في شتى عصور التاريخ كتى نجاباه مشاكلة عقائدياة هاماة .أن
كان الله هو سيد الكون ومسيّر دفة التاريخ ،كيف يسمض لكل هذ األمور المكزنة بانن تع ّكار
صفو كياة خائفيه ومتّقيه؟ أهذا أمر معقول أن تنكب الكوارث على من اتكل على الله وساار
فااي طريقااه المسااتقيم؟ يسااهل علينااا فهاام كاادوث أمااور مزعجااة لماان ااار علااى اللااه وارتكااب
المكرماات .ولكان أن تنازل بماؤمن أو مؤمناة نائبااة كتاى يناوء تكات كاهلهاا وال يارى منفااذا ً
للخالص منها ،هذا سر ال نقدر أن نفهمه.
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ونرجااو أن نااذيع هااذ العظااات المبنيااة علااى ساافر أيااوب لنسااتقي منهااا عباار ذات أهميااة
قصوى .ونكتفي الآن بالقول أن الشيطان عدو الله واإلنسان  ،أن الشايطان يلعاب دورا ً هاماا ً
في التصد لإلنسان وإغوائه إلبعاد عان سابيل اللاه .هاذا ال يعناي أن العامال الرئيساي فاي
كياة البشر إنما هو العامل الشيطاني .ما أعنيه هو أن هذا المالك الساقط يعمل جهد للتنكيال
باإلنسان وجعل كياته كياة بائسة ومليئة بالفواجع .وكما الكظناا مان الانص الكتاابي يتكادّى
الشاايطان اللااه ويكاااول تاادمير إيمااان أيااوب ،لكاان أيااوب لاام يفشاال فااي االمتكااان الشااديد الااذ
اجتاز بل نجض في النهاية ألنه بقي متعلّقا ً بالله بالرغم مان كال ماا كادث لاه .وإذ نعاي بعاد
آالف السنين من أيام أيوب الصديق ال بد لنا من أن نجاهر بنن مسيض الله وفد عالمنا لتادمير
أعمال إبليس .وقد أتم هذا عندما مات عنا مكفّرا ً عن خطايانا وآ امناا وأعطاناا المقادرة علاى
مكاربة الشيطان والتغلّب على هجماته الشريرة .ومع أن خالصانا أكياد وأنناا نانعم مناذ الآن
بالكياااة األبديااة ،إال أن هااذا ال يعنااي أن كياتنااا تصاابض خاليااة ماان الصااعوبات .ال ياازال الشاار
موجودا ً في دنيانا والشيطان يعمل جهد للتصد للذين آمنوا باإلنجيال وقبلاوا المسايض يساوع
مخلّصا ً لنفوسهم .ومهما كميت الكارب الروكياة التاي نخاوض غمارهاا كماؤمنين ومؤمناات
ف ننا متنكدون بنن النصر كليفنا وأن ذلك سيظهر للعيان لدى عودة المسيض إلى عالمناا ليادين
األكياء واألموات ويرسل إبليس وسائر أعوانه األشرار إلى النار األبدية ،آمين.
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سر الوجود 2
ّ
ماذا نقول ونكن نستعرض مشاكالت الكيااة المعاصارة؟ علاى أ أسااس فكار نتنمال
فيها لنقف على معناها؟ يكمن الجواب في النظرية الكياتية التي ندين بها .ف ن كناا مان أتبااع
الصنمية المعاصرة التي تسيطر على الكياة الفكرية في شاتى أنكااء المعماورة ،ال باد لناا أن
نقااول آنئااذ بننااه ال معنااى للكياااة البشاارية .علااى اإلنسااان أن ير ااخ ل ماار الواقااع أ لكااون
ي باللااه القاادير والمعتنااي
الكياااة تكاات ركمااة قااوى آليااة عمياااء .ولكننااا إذا تّكنااا ب يمااان ك ا ّ
بمخلوقاته البشرية ،ف ننا إذ ذاك نترك أمرنا في يد تعالى وننتظر منه العون والنجاة.
لكن إيماننا بالله وبسيطرته على العالم بما في ذلك الكياة البشرية ال يعناي بانن مجارى
كياتنااا يصاابض وا ااكا ً فااي كاال تفاصاايله .تبقااى هناااك مع ااالت كياتيااة ال نقاادر أن نفهمهااا.
وعو ا ً عن أن نقع في بكر اليانس والقناوط ،ناذهب إلاى الاوكي اإللهاي لناتلقّن عبار كياتياة
تتعلق بمو وع آالم الكياة الدنيا .وقد وهبنا الله كتابا ً خاصا ً امن كتاب الاوكي ليعلّمناا أناه
مهماا صاار ف نااه ال يتارك الماؤمنين المعاذّبين تاائهين فاي بكاار اليانس والقناوط باال يهاب إلااى
نجدتهم في الوقت المناسب .وهذا هو سفر أيوب الصدّيق.
اامالً َو ُمسضات َ ِقيما ً يَت ك ِقاي
الر ُجا ُل َك ِ
اوص اسضا ُمهُ أَي ُ
ض ُ
ُاوبَ .و َكاانَ هَا َذا ك
"َ 1كانَ َر ُج ٌل فِاي أ َ ضر ِ
ع َ
سا ضب َعةُ بَنِاينَ َو َاالَ ُ
ع ِن ال ك
ث بَنَااتَ 3 .و َكان ض
سا ضب َعةَ آالَف ِمانَ
اللهَ َويَ ِكي ُد َ
َات َم َوا ِشاي ِه َ
ش ِ ّرَ 2 .و ُو ِل َد لَهُ َ
يارينَ ِجا ّداً .فَ َكاانَ
ضالغَن َِم َو َالَ َةَ آالَ ِ
اس ِمئَا ِة أَتَاان َو َخ َد ُماهُ َك ِ ِ
س ِمئ َ ِة زَ ضوجِ َبقَار َوخ ضَم َ
ف َج َمل َوخ ضَم َ
الر ُج ُل أ َ ضع َ
اكاد
قَ 2 .و َكانَ َبنُو ُ َي ضذ َهبُونَ َو َي ضع َملُاونَ َو ِلي َماةً ِفاي َبيضا ِ
ت ُكا ِّل َو ِ
َه َذا ك
ظ َم ُك ِّل َب ِني ضال َم ضش ِر ِ
ِم ا ضن ُه ضم فِااي يَ ضو ِم ا ِه َوي ضُر ِس الُونَ َويَ ضس ات َ ضدعُونَ أ َ َخا َاواتِ ِه ِم ال ا كالَ َ
ث ِليَاان ض ُك ضلنَ َويَ ضشا َاربضنَ َمعَ ُه ا ضمَ 1 .و َكااانَ لَ كمااا
ار ض
عا َد ِد ِه ضم ُك ِلّ ِها ضم
س ُه ضم َوبَ كك َر فِي ضالغَ ِد َوأ َ ض
علَى َ
ص َع َد ُم ضك َرقَات َ
ت أَيكا ُم ضال َو ِلي َم ِة أ َ كن أَي َ
س َل فَقَ كد َ
ُوب أ َ ضر َ
َد َ
[ربك َما أ َ ضخ َ
ُاوب َي ضف َعا ُل ُكا كل
علَاى اللا ِه ِفاي قُلُاو ِب ِه ضمذَ .ه َكا َذا َكاانَ أَي ُ
ُوب قَا َلُ :
ي َو َجا كدفُوا َ
أل َ كن أَي َ
طان َ َب ِنا ك
ا ض
ال ََي ِكام".
وإذ نبدأ اليوم بهذ السلسلة الجديدة من عظات ساعة اإلصالح نذكر أن سفر أيوب هو
فريد بين جميع أسفار العهد القديم أ كتب الوكي التي أعطاها اللاه فاي أياام ماا قبال المايالد
وعددها تسعة و ال ون سفراً.
لم تتم كوادث سفر أيوب من تاريخ بني اسرائيل بل في القسم الشامالي الشارقي مان
الجزيرة العربية .وبينما نالكظ نوعا ً من الخصوصية من بقية أسفار العهاد القاديم نجاد أن
لسفر أيوب نظرة شمولية غير منكصرة في إقلايم واكاد أو امن شاعب واكاد .والمو اوع
يتطرق اليه هذا الكتاب هو من أعماق وأهام الموا ايع الكياتياة أال وهاو مو اوع آالم
الذ
ّ
وعذابات الكياة.
8

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

وصفت لنا فاتكة هاذا السافر أن أياوب عاا فاي أرض عاوص وكاان مان خاائفي اللاه
ومن الذين اشتهروا ب يمانهم وبكياة متجانساة ماع هاذ االيماان .أغادق اللاه علياه بانعم ك يارة
من أوالد وبنات و روة كيوانية كبيرة .وقلّما يقال عن إنسان في تلاك أو فاي أيامناا هاذ أناه
رجل كامل ومستقيم يتّقي الله ويكيد عن الشر .كل شيء فاي كيااة أياوب كاان علاى ماا يارام
إلى ذلك اليوم الذ انهالت عليه ال ربات من كل كدب وصوب فخسر أوالً مقتنياته م بنيه
وبناته وأخيرا ً صكته وعافيته .كيف يجاوز أن تات ّم هاذ األماور إلنساان كانيوب؟ يكشاف لناا
الوكي النقاب عن وجه آخر من عالم الوجود نسيه معاصرونا أال وهاو العاالم الروكااني أ
عالم ما فوق الطبيعة.
لنعود إلى النص الكتابي فنقرأ ما يلي:
ش ضي َ
الربّ ِ َو َجا َء ال ك
ط ُ
اط ِه ضم.
"َ 0و َكانَ َذ َ
س ِ
ام ك
ان أ َ ضي َ ا ً فِي َو َ
ات يَ ضوم أَنكهُ َجا َء بَنُو الل ِه ِليَ ضم ُلُوا أ َ َم َ
شا ضي َ
شا ضي َ
[م ض
ااب ال ك
[م ض
الاربُ ِلل ك
ط ُ
ض َو ِمانَ
ان أَيضانَ ِجئض َ
انِ :
انِ :
4فَقَا َل ك
ان ضال َج َاوالَ ِن فِاي األ َ ضر ِ
ات؟ذ فَن َ َج َ
ط ِ
ش ضي َ
الربُ ِلل ك
الت ك َم ِ ّ
ضس ِم ضلُاهُ ِفاي
ان[ :ه ضَل َج َع ضل َ
شي ِفي َهاذ8 .فَقَا َل ك
ع ضب ِد أَي َ
علَى َ
ت قَ ضل َب َك َ
ُوب؟ ألَنكهُ لَي َ
ط ِ
َال َم كجاناا ً
شا ضي َ
ااب ال ك
ان ال ك
ان[ :ه ض
ط ُ
ضَ .ر ُج ٌل َك ِ
األ َ ضر ِ
ش ِ ّارذ1 .فَن َ َج َ
اما ٌل َو ُمسضات َ ِقي ٌم يَت ك ِقاي اللاهَ َويَ ِكيا ُد َ
ع ِ
ت َك ضولَاهُ َو َك ضاو َل بَ ضيتِا ِه َو َك ضاو َل ُكا ِّل َماا لَاهُ ِم ض
َاكيَاة؟
ساي ضكج َ
ضس أَنك َ
ان ُكا ِّل ن ِ
يَت ك ِقي أَي ُ
اك َ
ُوب اللاهَ؟ 16أَلَاي َ
ض! َ 11ولَ ِك ِن ا ضب ِس ض
ت أ َ ضع َما َل َي َد ضي ِه فَا ضنتَش ََر ض
اس ُكا كل َماا لَاهُ
ار ضك َ
ط َي َد َك الآنَ َو َم ك
ت َم َوا ِشي ِه فِي األ َ ضر ِ
َب َ
ش ضي َ
ِك َوإِنك َما إِلَيا ِه الَ
الربُ ِلل ك
انُ [ :ه َو َذا ُك ُل َما لَهُ فِي يَد َ
علَي َضكذ12 .فَقَا َل ك
فَ ِنكهُ فِي َو ضج ِه َك يُ َج ّد ُ
ِف َ
ط ِ
ش ضي َ
ت َ ُم كد يَ َد َكذ .كم خ ََر َج ال ك
ط ُ
الربّ ِ".
ان ِم ضن أ َ َم ِام َو ضج ِه ك
عندما ابتدأت في كدي ي ذكرت أن قرننا هذا امتاز بك رة الفواجع التاي ألمات بالبشارية
وبطريقة لم يعرف لها م يل .وقلت أي ا ً بنن تعليل كدوث هذ األماور المفجعاة إنماا يتوقّاف
على النظرة الكياتية التي يدين بهاا اإلنساان  .ومان الباديهي أنناي أعاالذ هاذا المو اوع مان
وجهة نظر إيماني بالله وبوكيه .م أتيت على ذكار سافر أياوب كياث نقاف علاى أهمياة أخاذ
الوجود بنسر بعين االعتبار .وما أعنيه بالوجود بنسر هاو أناه يلزمناا أن ننخاذ أماور دنياناا
هذ بعين االعتبار وكذلك ذلك العالم الذ هو فوق دنياناا أ عاالم ماا فاوق الطبيعاة أو عاالم
الغيب.
ف ن تركنا على شنننا واكتفينا بالنظر إلى معناى الكيااة مان وجهاة نظار دنيوياة مك اة
ف ننا نبقى في ظلمة دامسة ألننا إذ ذاك ال نكون مشاهدين إال قسم أو طرف واكد مان الواقاع
المعا  .لكن قولي بننه علينا أن ننخذ الوجود بنسر بعين االعتباار ال يعناي بننناا نصال إلاى
فهم سبب ومعناى كال شايء .تبقاى كيااتهم مكتنفاة بمع االت ك يارة وعويصاة إال أن وقعهاا
يكون أقل وطنة عليهم مما لو لم يستعينوا بالكق النابع من الوكي اإللهي.
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ف ن اكتفينا بالتنمل بكل ما كانت ساينهمر علاى أياوب الصاديق مان نكباات وفواجاع مان
وجهااة نظاار دنيويااة مك ااة كمااا كااان يقااوم بااذلك العدياادون ماان معاصااريه ف أيااام مااا قباال
الميالد ،لخلصنا إلى القول بنن الكيااة البشارية هاي تكات ركماة األقادار عاتياة ال تاركم وال
تشفق .ولكننا ما أن نعترف بالكقيقة المستقاة من الوكي اإللهي ونشهد بنن اللاه هاو المهايمن
على مسيرة البشرية في شتى عصور التاريخ كتى نجابه مشكلة عقائدية هاماة .إن كاان اللاه
هو سيد الكون ومسيّر دفة التاريخ ،كياف يسامض لكال هاذ األماور المكزناة بانن تع ّكار صافو
كياة مخلوقاتاه العاقلاة؟ وتازداد مشاكلتنا تعقيادا ً أن تنكابّ الكاوارث علاى مان اتكال علاى اللاه
وسااار علااى طريقااه المسااتقيم؟ يسااهل علينااا فهاام كاادوث أمااور مزعجااة لماان ااار علااى اللااه
المكرمات .ولكن أن تنزل بمؤمن أو مؤمنة نائبة كتى يناوء تكات كاهلهاا وال يارى
وارتكب
ّ
منفذا ً للخالص منها ،هذا سر ال نقدر أن نفهمه.
مجاردة .نقاول ماا قلناا مناذ
ونكن ال نبغي أن نتنمال فاي مو اعنا هاذا بطريقاة نظرياة
ّ
برهااة وجياازة بعااد اختبااارات كياتيااة ك ياارة وبعااد قراءاتنااا مااا قلنااا منااذ برهااة وجياازة بعااد
اختبارات كياتية ك يرة وبعد قراءتنا لآلالف من الرسائل التي وردتنا مان مساتمعينا األعازاء
من شاتى أنكااء المعماورة .تكادث المصاائب لخاائفي اللاه ومتّقياه مناذ فجار التااريخ .هاذا ماا
نتعلمه من سفر أيوب الذ يصف لناا ماا كادث لهاذا الرجال الشاهم والصابور .فرساالة سافر
أيوب لها أهميتها الخاصة لنا نكن أهل السنين األخيرة من القرن العشرين.
ونرجااو أن نااذيع هااذ العظااات المبنيااة علااى ساافر أيااوب لنسااتقي منهااا عباار ذات أهميااة
قصوى .ونكتفي الآن بالقول أن الشيطان عدو الله واإلنسان  ،أن الشايطان يلعاب دورا ً هاماا ً
في التصد لإلنسان وإغوائه إلبعاد عان سابيل اللاه .هاذا ال يعناي أن العامال الرئيساي فاي
كياة البشر إنما هو العامل الشيطاني .ما أعنيه هو أن هذا المالك الساقط يعمل جهد للتنكيال
باإلنسان وجعل كياته كياة بائسة ومليئة بالفواجع .وكما ال كظنا من الانص الكتاابي يتكادى
الشاايطان اللااه ويكاااول تاادمير إيمااان أيااوب ،لكاان أيااوب لاام فشاال فااي االمتكااان الشااديد الااذ
اجتاز بل نجض في النهاية ألنه بقي متعلقا ً بالله مهما كدث له.
وإذ نعي بعد آالف السنين من أيم أيوب الصديق ال بد لنا نم أن نجاهر ّ
بنن مسيض اللاه
وقد عالمنا لتادمير أعماال إبلايس .وقاد أتا ّم هاذا عنادما ماات عناا مكفّارا ً عان خطاياناا وآ امناا
وأعطانا المقادرة علاى مكارباة الشايطان والتغلاب علاى هجماتاه الشاريرة .وماع أن خالصانا
أكيااد وأننااا ناانعم منااذ الآن بالكياااة األبديااة ،إال أن هااذا ال يعنااي أن كياتنااا تصاابض خاليااة ماان
الصااعوبات .ال ياازال الشاار موجااودا فااي دنيانااا والشاايطان يعماال جهااد للتصااد للااذين آمنااوا
باإلنجيل وقبلوا المسيض يسوع مخلصا ً لنفوسهم .ومهما كميت الكرب الروكية التاي نخاوض
غم ارها كمؤمنين ومؤمنات ف ننا متنكادون بانن النصار كليفناا وأن ذلاك سايظهر للعياان لادى
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عودة المسيض إلى عالمنا ليدين األكياء واألموات ويرسل إبليس وسائر أعواناه األشارار إلاى
النار األبدية ،آمين.
وعنادما ناادرس ساافر أيااوب نقااف علااى أهمياة أخااذ الوجااود بنساار بعااين االعتبااار .ومااا
أعنيه بالوجود بنسر هو أنه يلزمنا أن نتنمل في أمور دنياناا هاذ وكاذلك فاي أماور عاالم ماا
فوق الطبيعة أو عالم الغيب.
ف ن اكتفينا بالنظر إلى معنى الكياة من وجهة نظر دنيوية مك ة ف نناا نبقاى فاي ظلماة
دامسة ألننا إذ ذاك ال نكون مشاهدين إال قسم أو طرف واكد من الواقع المعاا  .لكان قاولي
بننه علينا أن ننخذ الوجود بنسر بعين االعتبار ال يعني بنننا نصل إلى فهم سبب ومعنى كال
شاايء .تبقااى كياااة الناااس وكتااى المااؤمنين والمؤمنااات باللااه القاادير ،تبقااى كياااتهم مكتنفااة
بمع الت ك يرة إال أن وقعها يكون أقل وطانة علايهم مماا لاو لام يساتعينوا باالكق الناابع مان
الوكي اإللهي .ولكننا ما أن نعترف بالكقيقة المستقاة من الوكي اإللهي ونشاهد بانن اللاه هاو
المهيمن على مسيرة البشرية في شتى عصور التاريخ كتى نجاباه مشاكلة عقائدياة هاماة .أن
كان الله هو سيد الكون ومسيّر دفة التاريخ ،كيف يسمض لكل هذ األمور المكزنة بانن تع ّكار
صفو كياة خائفيه ومتّقيه؟ أهذا أمر معقول أن تنكب الكوارث على من اتكل على الله وساار
فااي طريقااه المسااتقيم؟ يسااهل علينااا فهاام كاادوث أمااور مزعجااة لماان ااار علااى اللااه وارتكااب
المكرماات .ولكان أن تنازل بماؤمن أو مؤمناة نائبااة كتاى يناوء تكات كاهلهاا وال يارى منفااذا ً
للخالص منها ،هذا سر ال نقدر أن نفهمه.
ونرجااو أن نااذيع هااذ العظااات المبنيااة علااى ساافر أيااوب لنسااتقي منهااا عباار ذات أهميااة
قصوى .ونكتفي الآن بالقول أن الشيطان عدو الله واإلنسان  ،أن الشايطان يلعاب دورا ً هاماا ً
في التصد لإلنسان وإغوائه إلبعاد عان سابيل اللاه .هاذا ال يعناي أن العامال الرئيساي فاي
كياة البشر إنما هو العامل الشيطاني .ما أعنيه هو أن هذا المالك الساقط يعمل جهد للتنكيال
باإلنسان وجعل كياته كياة بائسة ومليئة بالفواجع .وكما الكظناا مان الانص الكتاابي يتكادّى
الشاايطان اللااه ويكاااول تاادمير إيمااان أيااوب ،لكاان أيااوب لاام يفشاال فااي االمتكااان الشااديد الااذ
اجتاز بل نجض في النهاية ألنه بقي متعلّقا ً بالله بالرغم مان كال ماا كادث لاه .وإذ نعاي بعاد
آالف السنين من أيام أيوب الصديق ال بد لنا من أن نجاهر بنن مسيض الله وفد عالمنا لتادمير
أعمال إبليس .وقد أتم هذا عندما مات عنا مكفّرا ً عن خطايانا وآ امناا وأعطاناا المقادرة علاى
مكاربة الشيطان والتغلّب على هجماته الشريرة .ومع أن خالصانا أكياد وأنناا نانعم مناذ الآن
بالكياااة األبديااة ،إال أن هااذا ال يعنااي أن كياتنااا تصاابض خاليااة ماان الصااعوبات .ال ياازال الشاار
موجودا ً في دنيانا والشيطان يعمل جهد للتصد للذين آمنوا باإلنجيال وقبلاوا المسايض يساوع
مخلّصا ً لنفوسهم .ومهما كميت الكارب الروكياة التاي نخاوض غمارهاا كماؤمنين ومؤمناات
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ف ننا متنكدون بنن النصر كليفنا وأن ذلك سيظهر للعيان لدى عودة المسيض إلى عالمناا ليادين
األكياء واألموات ويرسل إبليس وسائر أعوانه األشرار إلى النار األبدية ،آمين.
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ليكن اسم الرب مباركا ً 1
النص الكتابي :أيوب  13: 1ـ 22
ذهبت في األسبوع الما ي لزيارة أكد معارفي وهو يشكو من سرطان الرئاة .وجدتاه
جالسا ً على كرسي مريض في بيته وهو يتنمل في منظر مابهذ خاارج النافاذة .وكانات الشامس
جاوا ً يشا ّع بناوع مان الكآباة .وبعاد أن سالمت
قد قاربت من الغروب مما أ افى علاى الغرفاة ّ
عليه وصافكته جلست بالقرب مناه وأصاغيت إلاى كلماتاه الماؤ رة .لقاد تفشاى السارطان فاي
رئتيااه ولاايس باإلمكااان إجااراء عمليااة الستئصااال الااورم .انكصاار رجاااؤ الوكيااد فااي تجربااة
جديدة نصكه األطباء بنن يلجن إليها أال وهي قبول نوع جديد من التطبيب الكيماو الذ قاد
يوقف نمو الورم .وربما قد يختفي الورم في رئتيه .وقد قبل رأ األطباء وكان سيذهب إلاى
المستشفى ليتلقّى هذا النوع الجديد لمعالجة سرطان الرئة.
وما أن انتهى من سرد هذ األمور العالجية كتى بادرته بالكالم عن صاكته الروكياة.
وكم سررت وشكرت الله ألنه كاان قاو اإليماان برباه ومخلصاه يساوع المسايض .لام يرهاب
الموت فيما إذا كان هذا نصيبه ألنه كان متيقّناا ً بنااء علاى تعااليم كلماة اللاه ماا أن يركال مان
هذ الديار الفانية كتى ينتي إلى ك رة المسيض وينعم بسالم لم يعرفه في دنيانا هذ  .ونظارا
لكون هذا المريض إنسان ا ً إعتيادياً ،أ أنه مكب للكياة وراغب في استمراريتها عائشا ً ماع
زوجته وبنيه وبناته وأكفاد  ،بادرني سائالً :لماذا يسمض الله لهكاذا أماراض فتّاكاة بانن تادمر
صفو كياتنا ،نكن اللذين آمنا به واتكلنا عليه لخالص نفوسنا؟ ولماذا نالكظ أن العديدين مان
األشرار ينعمون بصكة جيدة وكانن كال شايء فاي كيااتهم يساير علاى أكسان ماا يارام؟ كاان
جااوابي :ال نسااتطيع نكاان بنااي البشاار أن نساابر غااور مساايرة كياتنااا أو كياااة الآخاارين .هناااك
ألغاااز عدياادة فااي هااذ الاادنيا تبقااى أساارارا ً ال نقاادر أن نكلّهااا .لكنااه يجاادر بنااا كمااؤمنين باللااه
القدير أن نتذكر بنن الكياة الدنيا ليست الكل في الكال .عليناا أن ننخاذ عاالم ماا فاوق الطبيعاة
صافو كياتناا عنادما
بعين االعتبار وننتظر من الله أن ينعم علينا بالنصار علاى كال ماا يعكار
ّ
ننتقل من هذ الكياة إلى الآخرة .إيماننا بالله ال ينكصر إذن في الكياة الدنيا بل يشامل أي اا ً
الكياة بعد الموت ،الكياة في نعيم الله.
ونظاارا ً لكوننااا عائشااين فااي عصاار طغاات عليااه آراء وفلساافات الكاديااة دنيويااة فاا ن
ك اااراتنا المعاصاارة أصاابكت شاابه أساايرة لنظاارة كياتيااة ال تعتاارف باانمور الااروح وال بمااا
نتعلمه من كتاب الله المقدس بخصوص المصير اإلنسان  .طاابع الك اارة العالمياة الياوم
المادّية وهي تنكر كل ماال تسمه الكواس الخمسة .ولكننا وقد وصلنا إلى السنين األخيرة من
القرن العشرين نالكظ إفالس هذ الك ارة والعديدون من الذين كانوا قد وقعاوا فريساة لهاا
13
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قد رف وها .فعلينا أن نعلن بكل صراكة وعناد أنه ليس هناك رجاء للبشرية إال باالعتراف
المكررة.
بوكي الله وبنهمية تعاليم كلمته
ّ
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ليكن اسم الرب مباركا ً 2
كما ذكرنا في عظتنا السابقة ،لقد وهبنا الله سفرا ً واكدا ً أ كتاباا مان كتاب الاوكي فاي
أيام ما قبل الميالد يعرف بسفر أيوب الصدّيق .وقد عالذ كاتب هذا السفر الملهام ،عاالذ فياه
مو ااوع العااذابات والمشااكالت التااي تاانقض علااى خااائفي اللااه والمتعباادين لااه .والكظنااا ماان
القسم األول من الفصل األول لسافر أياوب أن اللاه سامض للشايطان بانن يسالب أياوب مان كال
مقتنياته ومن أوالد ليمتكن إيمان عبد وليظهار بانن هاذ النوائاب لان تبعاد أياوب عان السار
على طريق الله القويم .وها إننا نقتبس الآن من سفر أيوب:
ت أ َ ِخاي ِه ِم األ َ ضكبَ ِار 12أ َ كن
ات يَ ضوم َوأ َ ضبنَا ُؤ ُ َوبَنَاتُهُ يَن ض ُكلُونَ َويَ ضش َربُونَ خ ضَمرا ً فِي بَيضا ِ
َ 13و َكانَ َذ َ
اوب َوقَااا َل :ض
س اقَ َ
ات ت َ ضكا ُار ُ
ث َواألُتُا ُ
[ال َبقَا ُار َكانَا ض
علَ ضي َهااا
َر ُ
ط َ
ان ت َ ضر َ
سااوالً َجااا َء ِإلَااى أَيُا َ
عااى ِب َجانِ ِب َهااا 11فَ َ
ضف َونَ َج ضوتُ أَنَا َو ضك ِد أل ُ ضخ ِب َار َكذَ 10 .و َب ضينَ َماا ُه َاو
س َب ِئيُونَ َوأ َ َخذُوهَا َو َ َربُوا ضال ِغ ضل َمانَ ِب َك ِ ّد ال ك
ال ك
سي ِ
س اقَ َ
ط ض
ت ضالغَ ان ََم َو ضال ِغ ضل َمااانَ َوأ َ َكلَ اتض ُه ضم
اء فَن َ ضك َرقَ ا ِ
ت ِماانَ ال ك
س ا َم ِ
يَ ات َ َكلك ُم إِ ضذ َجااا َء آ َخا ُار َوقَااا َل[ :نَا ُ
اار الل ا ِه َ
َونَ َج ضوتُ أَنَا َو ضك ِد أل ُ ضخ ِب َر َكذَ 14 .وبَ ضينَ َما ُه َو يَت َ َكلك ُم ِإ ضذ َجا َء آخ َُر َوقَا َل :ض
عيكنُاوا َاالَ َ
ث
[ال ِك ضلا َدانِيُونَ َ
ضف َونَ َج ضااوتُ أَنَااا َو ضكاا ِد
ااربُوا ضال ِغ ضل َمااانَ ِب َكاا ِ ّد ال ك
سااي ِ
ِفا َارق فَ َه َج ُمااوا َ
علَااى ضال ِج َمااا ِل َوأَخَااذُوهَا َو َ َ
اك َكااانُوا يَاان ض ُكلُونَ َويَ ضشا َاربُونَ
اوك َوبَنَاتُا َ
أل ُ ضخبِا َار َكذَ 18 .وبَ ضينَ َمااا ُها َاو يَ ات َ َكلك ُم إِ ضذ َجااا َء آ َخا ُار َوقَااا َل[ :بَنُا َ
صا َد َم ض
شدِي َدة ٌ َجا َء ض
ت
ت أ َ ِخي ِه ِم األ َ ضكبَ ِر َ 11و ِإ َذا ِري ٌض َ
ت زَ َوايَاا ضالبَيضا ِ
خ ضَمرا ً فِي بَ ضي ِ
ت ِم ضن َ
عب ِضر ضالقَ ضف ِر َو َ
سقَ َ
ان فَ َماتُوا َونَ َج ضوتُ أَنَا َو ضك ِد أل ُ ضخ ِب َر َكذ.
ط َ
األ َ ضر َب َع فَ َ
علَى ضال ِغ ضل َم ِ
قبل كل شيء علينا أن نذكر بنن أياوب لام يكان ملماا ً بماا كاان يكادث فاي ك ارة اللاه.
كان أيوب عائشا ً في دنيانا هذ بدون أن يعرف مكائد الشيطان وبدون أ علم بانن اللاه كاان
سيسمض لعدو اللادود بانن يجلاب علاى كياتاه نائباة تلاو األخارى .يطلعناا الاوكي علاى الادور
الذ لعبه الشيطان في كياة أيوب لكن هذا كان سرا ً بالنسبة لاه .هاذا أمار هاام جادا ً عليناا أن
نبقيه في ذاكرتنا .كل ما يجر لنا في هذا العالم إنما هو طرف واكد مان وجاود يبقاى تكات
إشراف وهيمنة الله والطرف الآخر مان هاذا الوجاود يبقاى فاي العاالم غيار المنظاور أ فاي
عالم الغيب.
جااء ياوم وظهاار وكنناه ياوم اعتياااد كبقياة األيااام ،كاان أبنااء أيااوب وبناتاه يك اارون
وليمة أقامها لهم أخوهم األكبر .كانات بقار أياوب تكارث واألتان ترعاى بجانبهاا ،كانات غانم
أيوب ترعى تكت إشراف رعاتهاا ،وجماال أياوب كانات مساافرة امن قوافال فاي ركاالت
تجارية .كل شيء ظهر طبيعيا ً واعتياديا ً ولكنه كان أشبه بالهدوء الذ يسبق هباوب عاصافة
هائلااة .ويااا لااه ماان يااوم أسااود مكااتظ بالنكبااات التااي لاام يعاارف لهااا م ياال فااي تاااريخ البشاارية،
توالاات األنباااء الساايئة علااى أيااوب ماان كاال كاادب وصااوب وكننهااا سااهام الهبااة مصااوبة بكاال
دراية إلى قلبه.
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سقط السبئيون على البقر واألتن فنخاذوها وقتلاوا الغلماان الاذين كاانوا يكرساونها .ناار
سقطت من السماء فنكرقت الغنم والرعاة .تآمر الكلدانيون على قوافل أيوب فنخاذوا الجماال
وقتلوا الغلمان الذين كانوا يقودونها.
لم ينجكوا من هذ ال ربات الهائلة إال ال ة أشخاص جاء كل واكد منهم ليخبر سايد
أيوب بالكار ة .وأخيرا ً جاءته أخبار الفاجعة العظمى:
ت أ َ ِخي ِه ِم األ َ ضكبَ ِار َ 11وإِ َذا ِريا ٌض شَادِي َدة ٌ
وك َوبَنَات ُ َك َكانُوا يَن ض ُكلُونَ َويَ ضش َربُونَ خ ضَمرا ً فِي بَ ضي ِ
[بَنُ َ
ساقَ َ
صا َد َم ض
َجا َء ض
اان فَ َمااتُوا َونَ َج ضاوتُ أَنَاا
ت زَ َوايَاا ضالبَيضا ِ
ط َ
ت ِم ضن َ
ت األ َ ضربَا َع فَ َ
عب ِضر ضالقَ ضف ِر َو َ
علَاى ضال ِغ ضل َم ِ
َو ضك ِد أل ُ ضخ ِب َر َكذ.
وال بد لنا نكن الذين نسمع هذ الكلمات المستقاة من الكتااب المقادّس ،ال باد لناا مان أن
تانقض علاى عباد أياوب؟ ألام يكان باساتطاعة
نقول :كيف سمض الله القدير لهذ النوائاب بانن
ّ
الله أن ين ّجي عبد من كل هذ األمور؟ المسنلة ليسات بخصاوص مقادرة اللاه علاى مناع مان
الكدوث .طبعا ً أن الله على كل شيء قدير .المشكلة هي أننا نعي في عالم سااقط فاي كمانة
الشر والخطيئة ،والشيطان يلعب دورا ً
مخرباا ً امن هاذا العاالم ليغاو النااس ويبعادهم عان
ّ
سايتخلون
ويصوب الشيطان سهامه الكارقة باتجا خاائفي اللاه ألناه يخاال باننهم
الله خالقهم.
ّ
ّ
عن إيمانهم منكرين الله وهابطين إلى مستنقع اليانس والقناوط .كاان الشايطان قاد ادعاى لادى
ظهور أمام الله بنن أيوب كان سائرا ً على طريق الله ألنه كان قد استلم الخيرات والبركات
العديدة من ربه .وادعى الشيطان أناه فيماا إذا خسار أياوب مقتنياتاه وأوالد كاان ساينكر اللاه
ويموت بدون أ رجاء في هذ الكياة أو في الكياة الآتية.
نعود الآن إلى النص الكتابي الذ يصف لنا موقف أيوب من المصائب التي ألمت به:
س ا َج َد َ 21وقَااا َل:
اوب َو َما كازقَ ُجبكت َ اهُ َو َجا كاز َ
اام أَيُا ُ
علَااى األ َ ضر ِ
ش ا ضع َر َرأض ِس ا ِه َو َخا كار َ
ض َو َ
26فَقَا َ
ع ضريَانا ً خ ََر ضجتُ ِم ضن بَ ض
الربُ أ َ ضع َ
الربُ أ َ َخ َذ فَ ضلايَ ُك ِن اسضا ُم
عو ُد ِإلَى ُهن َ
ع ضريَانا ً أ َ ُ
ط ِن أ ُ ِ ّمي َو ُ
[ ُ
طى َو ك
َاك .ك
ُوب َولَ ضم َي ضنسِبض ِللك ِه َج َهالَةً.
اركاًذ22 .فِي ُك ِّل َه َذا لَ ضم ي ضُخ ِط ضئ أَي ُ
ك
الربّ ِ ُم َب َ
ليس الماؤمن مان جبلاة فاوق بشارية .إناه يفارح ويكازن ،ي اكك ويبكاي ،يقايم الاوالئم
يفرقه عن غيار الماؤمنين هاو أناه ينخاذ
ويك ر المآتم .المؤمن إنسان اعتياد  ،طبيعي .ما ّ
بعااين االعتبااار ساالطنة وهيمنااة اللااه علااى جميااع مقاادرات الكياااة وكااذلك جديّااة الوجااود غياار
المنظور أ عاالم ماا فاوق الطبيعاة .وبعباارة أخارى ماع تعلاق الماؤمن بالكيااة الادنيا أال أناه
يؤمن من قرارة قلبه بننها ليست كل ما في الوجاود .النظارة الكياتياة التاي يادين بهاا الماؤمن
تهرب من الواقع األليم .ومع كاون تفاصايل
هي نظرة مستقبلية وكونها مستقبلية ال يعني أنها ّ
الكياة بعد الموت مع أنها كانت ئيلة في أيام ما قبل الميالد ،أ أيام كتابة سافر أياوب ،إال
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أن الله كان قد كشف كفاية عن الكيااة بعاد الماوت كتاى أن الماؤمنين باه لام ينهااروا انهياارا ً
تاماا ً لادى كادوث الكااوارث الكياتياة .وهكاذا ناارى أناه بعكاس قاول الشاايطان بانن أياوب كااان
سيجدّف فيما إذا خسر أمواله وأوالد  ،نرى أنه استسلم كليا ً لله ولمشيئته التي تفاوق مقادرتنا
على تفهم تفاصيلها وسجد وقال :عرياناا خرجات مان بطان أماي وعرياناا أعاود إلاى هنااك "
ويعني أن جسد سيعود إلى األرض نظرا ً من أنه منكدر مان آدم الاذ جبلاه اللاه مان تاراب
األرض " الرب أعطى والرب أخذ ،فليكن اسم الله مباركا.
وماان الجاادير بالااذكر أن اللااه تااابع فااي إعطائنااا وكيااه المقاادس منااذ أيااام أياوب وأن هااذا
الوكي اكتمل في مجيء المسيض إلى عالمنا منذ نكاو ألفاي سانة .عل ّمناا المسايض بانن ماا وراء
هذا الوجود يكمن وجود كقيقي غير منظور وأن مصير اإلنسان ال ينتهاي بمجارد موتاه بال
هناك كياة أبدية ساعيدة للاذين تصاالكوا ماع اللاه وناالوا غفاران خطايااهم .أماا الاذين يتبعاون
مسيرتهم في طرق الشر والخطية ف ن نهايتهم ستكون رهيبة.
وبنى المسيض أسااس المصاالكة علاى عملاه الكفّاار الاذ أتماه عنادما ماات عناا علاى
الصليب .لكنه لم يبق في قب اة الماوت بال قاام فاي الياوم ال الاث مان باين األماوات وأعطاناا
صورة كية لمصير جميع الذين و عوا قتهم القلبية فيه .وهكذا إن كان أياوب قاد صامد فاي
وجااه أعاصااير الكياااة التااي هباات عليااه وساالبته أموالااه وأوالد  ،فاانكن أي اا ً أهاال هااذ األيااام
سنصامد فاي وجاه كاوارث هاذ الكيااة بمعونااة اللاه ونن ام إلاى أياوب قاائلين :الارب أعطااى
والرب أخذ ،فليكن اسم الرب مباركا .آمين.
ليس الماؤمن مان جبلاة فاوق بشارية .اناه يفارح ويكازن ،ي اكك ويبكاي ،يقايم الاوالئم
ويك ر المآتم .المؤمن إنسان اعتياد  ،طبيعي .ما يفرقه عن غيار الماؤمنين هاو أناه ينخاذ
بعااين االعتبااار ساالطنة وهيمنااة اللااه علااى جميااع مقاادرات الكياااة وكااذلك جديااة الوجااود غياار
المنظور أ عاالم ماا فاوق الطبيعاة .وبعباارة أخارى ماع تعلاق الماؤمن بالكيااة الادنيا إال أناه
يؤمن من قرارة قلبه بننها ليست كل ما في الوجاود .النظارة الكياتياة التاي يادين بهاا الماؤمن
تهرب من الواقع األليم .ومع كاون تفاصايل
هي نظرة مستقبلية وكونها مستقبلية ال يعني أنها ّ
الكياة بعد الموت مع أنها كانت ئيلة في أيام ما قبل الميالد ،أ أيام كتابة سافر أياوب ،إال
أن الله كان قد كشف كفاية عن الكيااة بعاد الماوت كتاى أن الماؤمنين باه لام ينهااروا انهياارا ً
تاماا ً لادى كادوث الكااوارث الكياتياة .وهكاذا ناارى أناه بعكاس قاول الشاايطان بانن أياوب كااان
سيجدّف فيما إذا خسر أمواله وأوالد  ،نرى أنه استسلم كليا ً لله ولمشيئته التي تفاوق مقادرتنا
على تفهم تفاصيلها وسجد وقال " :عريانا خرجت من بطن أمي وعرياناا أعاود إلاى هنااك "
ويعناي أن جسااد سايعود إلااى األرض نظاارا ً ألناه منكاادر مان آدم الااذ جبلااه اللاه ماان تااراب
األرض " الرب أعطى والرب أخذ ،فليكن اسم الله مباركا.
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وماان الجاادير بالااذكر أن اللااه تااابع فاي إعطائنااا وكيااه المقاادس منااذ أيااام أيااوب وأن هااذا
الااوكي اكتماال فااي مجاايء المساايض إلااى عالمنااا منااذ نكااو ألفااي ساانة .وأن مصااير اإلنسااان ال
ينتهااي بمجاارد موتااه باال هناااك كياااة أبديااة سااعيدة للااذين تصااالكوا مااع اللااه ونااالوا غفااران
خطاياهم .أما الذين يتبعون مسايرتهم فاي طارق الشار والخطياة فا ن نهاايتهم ساتكون رهيباة.
وبنى المسيض أساس المصالكة على عمله الكفّار الذ أتمه عندما مات عنا علاى الصاليب.
لكنه لم يبق في قب ة الموت بل قام في اليوم ال الث من باين األماوات وأعطاناا صاورة كياة
لمصااير جميااع الااذين و ااعوا قااتهم القلبيااة فيااه .وهكااذا إن كااان أيااوب قااد صاامد فااي وجااه
أعاصير الكياة التي هبت عليه وسلبته أمواله وأوالد  ،فنكن أي اا ً أهال هاذ األياام سنصامد
في وجه كوارث هذ الكياة بمعونة الله ونن م إلى أيوب قائلين :الرب أعطاى والارب أخاذ،
فليكن اسم الرب مباركا.آمين.

18

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

الخير والشر 1
النص الكتابي :أيوب 2
كاناات الرسااالة مااؤ رة للغايااة .فلقااد تشااردت األساارة المكونااة ماان أب وأم و ال ااة أوالد
وكطت بهم الركال في بلد مجاور ال يعرفون لغة أهله .خسروا كل شايء،بيتهم ومكتوياتاه،
العمل الذ كان يقوم به رب البيات ،األهال واألصاكاب الاذين كاانوا بمقاربتهم .وقاد وصالوا
إلى مقر إقامتهم ب يابهم التي كانت على ظهورهم .كيف نفهم هكذا كاد ة والتاي تكاررت فاي
السنين األخيرة آالف بمالياين المارات وفاي شاتى أنكااء العاالم .فاان لام تكان الكارب ،فربماا
كانت عاصفة هوجاء أو زلزال مدمر .كيف نستطيع أن نعي هكذا أمور كار ية ونكن ناؤمن
في نفس الوقت بنن الله هو سيد الكون ورب العالمين؟ فبالنسبة إلى العديدين مان معاصارينا
والذين ال يؤمناون باللاه بال يعتقادون بتعاد ّد الآلهاة أو ربماا هام ملكادون ال يؤمناون بعاالم ماا
شار
فوق الطبيعة ،يقولون أن البشر يعيشون تكت ركمة أقدار عاتياة .نصايب الابعض مانهم ّ
مهلك بينما نصيب آخرين هو خير ورفاهية.
المشكلة التي يجابهها كل مؤمن بالله القدير هي كيفية تسوية وجود كل من عامل الشر
وعامل الخير من كياة البشرية .وتزداد األزمة كدّة بالنسبة إلينا نكن أهال هاذ األياام ألن
توا بالكوارث التاي تكادث بالنااس فاي مختلاف
طرق المواصالت واالتصاالت تجعلنا ملمين ّ
أنكاء العالم لقد كان أجدادنا في أيام ما قبل الراديو والتلفازة ،لقاد كاانوا يسامعون عان نوائاب
وكوارث الكياة بعد عدة أشهر من كدو ها .أما الآن ف ننا نسمع عان ساقوط طاائرة ركااب أو
ي الجااوع فااي أمكنااة معينااة ماان األرض وق ااائه علااى الآالف ماان األوالد المت ا ّاورين
تفش ا ّ
جوعاً .وال نسمع فقط عن هذ األمور التراجيدية بل نشاهدها علاى شاشاة التلفزياون فتصادم
عقولنا بصورة شديدة.
كيف نفسر وجود الشر في عالم جااء إلاى كياز الوجاود نظارا لماا قاام باه اللاه فاي بادء
فسرت بعض الديانات الو نية وجود كل من الخيار والشار بااللجوء
التاريخ أ عمل الخليفة؟ ّ
إلى فلسفة ازدواجية نسبت الخير إلى اله الخير والشر إلى اله الشار .أماا فاي أيامناا فقاد ماال
البعض إلى الظن بنن الله ال يستطيع أن يسيطر على كل ما يجار فاي دنياناا وهكاذا تكادث
أمور مزعجة للغاية للناس يقف اللاه تجاههاا مكتاوف اليادين .وادعاى تالماذة الفلسافة المادياة
المنكاارة لوجااود اللااه باانن الشاار يعااود إلااى التناق ااات االقتصااادية المساايطرة علااى المجتمااع
البشر  .ال يقبل المؤمن هكذا آراء منكرة لله أو منادية بمكدوديته بل يبني إيمانه على كتاب
الوكي .وهو ال ينسب الشر إلى الله .الله منبع كل خيار وبركاة .أماا سابب دخاول الشار إلاى
العالم فهو الشيطان الذ ار على الله في البدء وأغوى كل من آدم وكواء على التع ّد على
وصية الله فسقط أبوانا في كمنة الشر والخطية .ليس الشر إذا ً من صلب الوجود البشر بل
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كما قال العالم الاديني اإلفريقاي الشاهير القاديس أوغساطينوس :يناتذ الشار عان فسااد الخيار.
وبكلمة أخرى :الشر عامل طفيلي مزعذ لما كان وجودا له لو لم يسبقه وجود الخير.
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الخير والشر 2
وإذ الزلنااا نااذيع هااذ العظااات الكتابيااة المبنيااة علااى ساافر أيااوب ،نعااود لنتطا ّارق إلااى
مو وعنا هذا متّكلين اتكالنا تاما على التعاليم الواردة في هذا القسم من الوكي اإللهي الاذ
أعطانا إيا الله في أيام ما قبل الميالد وكذلك أبناء وبناته .لم يبتعد أيوب عان مسايرته علاى
طريق الله فاي أياام ماا قبال المايالد وكاذلك أبنااء وبناتاه .لام يبتعاد أياوب عان مسايرته علاى
ان َب ض
ع ضر َياناا ً خ ََر ضجاتُ ِم ض
عاو ُد
ع ضر َياناا ً أ َ ُ
ان أ ُ ِ ّماي َو ُ
طريق الله بل ابر على اإليمان وشهد قائالًُ [ :
ط ِ
الربُ أ َ ضع َ
اركاًذ.
إِلَى ُهن َ
الربُ أ َ َخ َذ فَ ضليَ ُك ِن ا ضس ُم ك
طى َو ك
َاك .ك
الربّ ِ ُمبَ َ
نتلو الآن على مسامعكم قسما من الفصل ال اني من سفر أيوب:
شا ضي َ
الاربّ ِ َو َجاا َء ال ك
ط ُ
اط ِه ضم
َ 1و َكانَ َذ َ
س ِ
ام ك
ان أ َ ضي اا ً فِاي َو َ
ات َي ضوم أَنكهُ َجا َء َبنُو الل ِه ِل َي ضم ُلُوا أ َ َم َ
ش ضي َ
ش ضي َ
اب ال ك
الربُ ِلل ك
ط ُ
[منَ ضال َج َوالَ ِن ِفاي
[م ضن أَيضنَ ِجئض َ
انِ :
انِ :
الربّ ِ2 .فَقَا َل ك
ام ك
ت؟ذ فَن َ َج َ
ط ِ
ِل َي ضم ُ َل أ َ َم َ
ش ضي َ
الربُ ِلل ك
ض َو ِمنَ الت ك َم ِ ّ
ُاوب ألَنكاهُ
ت قَ ضلبَ َ
ان[ :ه ضَل َجعَ ضل َ
شي فِي َهاذ3 .فَقَا َل ك
األ َ ضر ِ
عبضا ِد أَي َ
علَاى َ
اك َ
ط ِ
ان ال ك
شا ِ ّارَ .و ِإلَااى الآنَ ُها َاو
ض! َر ُج ا ٌل َك ِ
ضس ِم ضلُ اهُ فِااي األ َ ضر ِ
ام ا ٌل َو ُم ضس ات َ ِقي ٌم يَت ك ِقااي الل اهَ َويَ ِكي ا ُد َ
لَ اي َ
عا ِ
شا ضي َ
ااب ال ك
ط ُ
[ج ضلا ٌد ِب ِج ضلاد َو ُكا ُل َماا
ُمت َ َم ِ ّ
انِ :
سا َببذ2 .فَن َ َج َ
سكٌ ِب َك َما ِل ِه َوقَ ضد َهي ضكجت َ ِني َ
علَ ضي ِه أل َ ضبت َ ِل َعاهُ ِباالَ َ
ع ض
اك
ظ َماهُ َولَ ضك َماهُ فَ ِنكاهُ فِاي َو ضج ِه َ
ان ا ضب ِس ِ
اط الآنَ يَا َد َك َو َم ك
اس َ
ِلإلنسان يُ ضع ِطي ِه أل َ ضجا ِل نَ ضف ِسا ِهَ 1 .ولَ ِك ِ
اكفَ ض
ش ضي َ
الربُ ِلل ك
سهُذ.
ِك َولَ ِك ِن ض
ان[ :هَا ُه َو فِي يَد َ
علَي َضكذ0 .فَقَا َل ك
يُ َج ّد ُ
ِف َ
ظ نَ ضف َ
ط ِ
ادعى الشيطان بنن أيوب كان يسير على طريق الله نظرا ً للخيارات والبركاات العديادة
التي كان قد استلمها من يد اللاه .وبعباارة أخارى كاان إيماان أياوب إيماناا ً نفعيااً ،كساب رأ
عدو الشيطان .ومع أن الله كان قد سمض بنن يسلب أيوب كل أمواله وأن يكرماه مان أوالد
إال أن الشرير ابر على كذبه وادّعى بنن أيوب كان سيجدّف على الله فيما إذا خسار صاكته
وعافيته .فسمض الله له بنن يجلب على عبد أيوب مر ا ً خطيرا ً يشبه مرض البرص.
ش ضي َ
ُاوب بِقُ ضارح َر ِد ء ِم ض
7فَخ ََر َج ال ك
ط ُ
ااط ِن قَ َد ِما ِه إِلَاى
ان بَ ِ
ان ِم ضن َك َضرةِ ك
ب أَي َ
الاربّ ِ َو َ َار َ
الر َماادِ1 .فَقَالَ ض
ات
هَا َمتِ ِه8 .فَن َ َخ َذ ِلنَ ضف ِس ِه َ
ات لَاهُ ضام َرأَتُاهُ[ :أ َ ضن َ
س ِط ك
ش ضقفَةً ِليَ ضكت َ كك بِ َها َو ُه َو َجا ِل ٌ
س فِي َو َ
علَى الل ِه َو ُم ض
ت!ذ 16فَقَا َل لَ َها[ :تَت َ َكلك ِماينَ َكالَماا ً َك ِ ضكا َدى ضال َجاا ِهالَتِ!
ُمت َ َم ِ ّ
سكٌ َب ضع ُد ِب َك َما ِل َك! َج ّد ض
ِف َ
أ َ ضال َخي َضر نَ ضقبَ ُل ِم ضن ِع ضن ِد الل ِه َوال ك
شفَت َ ضي ِه.
ُوب بِ َ
ش كر الَ نَ ضقبَلُ؟ذ فِي ُك ِّل َه َذا لَ ضم ي ضُخ ِط ضئ أ َي ُ
الكااظ أيهااا المسااتمع الكااريم ،الكااظ كيااف أن اللااه ساامض للشاايطان باانن ي اارب أيااوب
الصديق بهذا الداء الوبيل .ويا له مان مارض خطيار جعال هاذا الرجال الصاديق يكار كياتاه
ويرغااب فااي دنااو ساااعة ركيلااه ماان هااذ الاادنيا .لاام تساااعد اماارأة أيااوب زوجهااا المعاذّب باال
مبرر الستمرارية كيااة رجلهاا.
ناشدته بنن يبارك الله ويموت .بالنسبة إليها لم يعد هناك أ
ّ
وكلماتها هاذ كانات أك ار بك يار مان رغبتهاا فاي رؤياة زوجهاا يماوت لياتخلّص مان مر اه
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الع ال .فعندما قالت :أنت متمسك بعد بكمالك .بارك الله ومت ،دلّت كلماتهاا علاى إنكارهاا
لسلطان الله على عالمه وعدم هيمنته على مسيرة التاريخ البشار بتفاصايله المتشاعّبة .وكام
كان أيوب مكقا ً عندما عاتبها قائالً :تتكلّماين كالماا ً ك كادى الجااهالت .الخيار نقبال مان عناد
الله والشر ال نقبل .أظهرت نصيكة زوجة أيوب جهلها الكبير لإليمان بالله المستنير بتعااليم
الوكي ولمقدرته على جعل جميع أمور الكياة ـ كتى تلك التي تكمل الشر فاي طياتهاا ـ تعام
معا ً لخير خائفي الله .ألم تع بنن الله على كل شايء قادير؟ وهال نسايت بنناه عليناا بانن نسالّم
أمورنااا ليااد اللااه عناادما تلا ّم بنااا النوائااب والكااوارث .هااذا ال يعنااي أن أيااوب علمنااا باانن نناادب
كالتنا وال نسعى للتغلّاب علاى الشا ّر .ال يجاوز أن نظان وال لكظاة واكادة بانن كلماات أياوب
الشر كال وألف كال .ما عنا أيوب هو أن زماام األماور لام يفلات
هذ عنت بنن الله هو منبع
ّ
من ياد اللاه ،وأناه مهماا كادث وصاار ال ينساى اللاه عبياد ومكبياه بال يعيانهم كساب توقيتاه
الخاص.
وعندما تنهمر كوارث الكياة على المؤمن يهرع أصكابه إلى تعزيته كما كدث ألياوب
كيث نقرأ ما يلي في القسم األخير من الفصل ال اني من سفر :
ُوب ال كالَ َةُ ِب ُك ِّل ال ك
اكد ِم ضن
علَ ضي ِه َجا ُءوا ُك ُل َو ِ
ص َك ُ
س ِم َع أ َ ض
ش ِ ّر الك ِذ أَتَى َ
اب أَي َ
11فَلَ كما َ
ي َو ِب ضل َد ُد ال ُ
َم َكانِ ِه :أ َ ِليفَ ُ
عدُوا أ َ ضن َينضتُوا ِل َي ضر ُوا لَهُ َويُ َع ُزو ُ.
ش ِ
ي َو ُ
ي َوتَ َوا َ
صوفَ ُر النك ضع َماتِ ُ
وك ُ
از الت ك ضي َما ِن ُ
اكد ُجبكتَهُ َو َذ ُروا
ص َوات َ ُه ضم َوبَ ُكوا َو َم كزقَ ُك ُل َو ِ
َ 12و َرفَعُوا أ َ ضعيُنَ ُه ضم ِم ضن بَ ِعيد َولَ ضم يَ ضع ِرفُو ُ فَ َرفَعُوا أَ ض
س ضب َع لَيَال َولَ ضم
ت ُ َرابا ً فَ ضوقَ ُر ُؤو ِس ِه ضم ن ضَك َو ال ك
س َم ِ
علَى األ َ ضر ِ
اء َ 13وقَعَدُوا َم َعهُ َ
س ضبعَةَ أَيكام َو َ
ض َ
يُ َك ِلّ ضمهُ أَ َك ٌد ِب َك ِل َمة ألَنك ُه ضم َرأُوا أ َ كن َكآبَتَهُ َكان ض
َت َع ِظي َمةً ِج ّداً.
هال أصكاب أيوب ما شاهدو لدى اقترابهم إلى مكان جلوسه بين الرماد خاارج دار .
المكساو بجلاد ملايء باالقروح ،لايس هاذا
أهذا هو صاكبهم الشهم؟ ليس هاذا الهيكال العظماي
ّ
بنيوب الصدّيق ،وما أن تنكادوا مان كوناه صاديقهم الكمايم كتاى عاال صاراخهم وهام يبكاون
ويولولون لما أل ّم بهذا اإلنسان الطياب .وأصايبوا جميعاا ً بصادمة عنيفاة للغاياة كتاى أنهام لام
يتفوهوا بكلمة واكدة ،فجلسوا بجانبه والذوا بالصمت الرهيب لمدّة سبعة أيام وسبع ليال.
وعلينا نكن الذين نعي بعد مئات السنين من أياام أياوب ورفاقاه ،عليناا أن نشاعر معاه
ومعهام وهاام يعاانون تلااك الكار اة العظمااى .نقطااة انطاالق كاال مانهم كاناات اإليماان باللااه .لاام
سااروا
يتزعازع إيماانهم باللااه وماع ذلاك فا نهم ـ كمااا سانتعلّم بقياة فصااول هاذا الكتااب ـ لام يف ّ
الكار ة بطريقة متالئمة ماع إيماانهم .أظهارت اجتهاادتهم الخاطئاة باننهم ابتادأوا بالساير علاى
الطريااق المسااتقيم اام كااادوا عنااه تاااركين ألفكااارهم العنااان فااي مكاولااة يائسااة الختااراق ساار
الآالم.
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أمااا بالنساابة إلينااا نكاان الااذين ما ّ
ان اللااه باانن نكيااا فااي أيااام العهااد الجديااد أ أيااام مااا بعااد
الميالد ،أيام اكتمال الوكي اإللهي ،ف ننا ننظر إلاى جمياع كاوارث ونوائاب الكيااة مان وجهاة
نظر مجيء المسيض إلى عالمنا وقيامه لصالض البشرية المعذّبة بعمل خالصي وفدائي كاسام.
ما أعنيه بهذ الكلمات هو أنه ال يجوز لنا أن نكااول سابر غاور المع االت الكياتياة وكننناا
ال زلنا نكيا في تلك العصور التي سبقت أيام الميالد.
شاردنا عان ديارناا أو إن خسارنا
وهكذا إذا سمض الله بانن نمناى بمارض ع اال أو إذا ّ
كل شيء في هذ الدنيا ف ن هذا ال يعني أن الله تخلّى عنّا أو أناه لام يعاد يهاتم بناا كمخلوقاتاه
العاقلة .يبقى الله سيد الكون ورب العالمين ويجعل كل األشياء،كما علمنا الرسول بولس فاي
رسااالته إلااى أهاال اإليمااان فااي روميااة باانن تعماال مع اا ً للخياار ،للااذين يكبااون اللااه ،الااذين هاام
مدعوون كسب قصد  .هذ الكلمات المعزيّة تصبض جزأ ً من كياتنا ومن تفكيرنا فيماا إذا كناا
قد اتخذنا القرار المصير فاي كياتناا أ أن آمناا بالمسايض يساوع الاذ ماات علاى الصاليب
وقام من بين األموات لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الكياة األبدية .آمين.
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دنيا الشقاء 1
النص الكتابي :أيوب 3
قاااد يمااال المساااتمعون الكااارام لااادى ساااماعهم كلمااااتي التاااي تصاااف أيامناااا هاااذ المليئاااة
بالمشكالت التي تصف أيامنا هذ المليئاة بالمشاكالت التاي تقاض م اجع البشارية فاي شاتى
أنكاء العالم .وكننني أسمع أكدكم يقول :كفاك الكالم عن األمور المزعجة التي تادخل الكآباة
إلى قلوبنا .لما ال تبكث في موا يع تجلب السرور والفرح إلى أفئدتنا الكئيبة؟
يكمن جوابي في أنني أعالذ موا يع كياتية معاصارة بصاورة مو اوعية وال أرغاب
في أن أصف أيامناا بشاكل ال واقعاي .وعاالوة علاى ذلاك ،فا نني أرى نفساي مكاطاة بنخباار
ي وعليااك ماان كاال جهااة .فلمااا ال أبكااث فااي مو ااوع دنيااا
مزعجااة ومقلقااة للغايااة تنهماار عل ا ّ
الشقاء ومن وجهاة نظار إيمانياة أكااول بكال جهاد ألفهام كياف تات ّم فواجاع الكيااة فاي عاالم
خلقه الله وال يزال مهيمنا ً على جميع مقدّراته.
وما يدفعني أي ا ً إلاى الكاالم عان عاالم الشاقاء هاو أن العدياد مان الفلسافات المعاصارة
تكاول طمس الكقيقة عندما تطلي لنا صاورة غيار كقيقياة للكيااة البشارية متناساية أن عامال
الشر كان وال يزال يعصف بكياة الناس منذ فجر التاريخ .ادّعت هذ النظريات الكياتياة فاي
ّ
ي المع يع ّم فيه السالم باين الشاعوب
أوائل القرن العشرين بنن البشرية مقبلة على عصر ذهب ّ
واألقوام .وعو ا ً عن أن نختبر سنين الرخاء والرفاهية ،اشتهر قرننا هذا بكربين عاالميتين
ق تا على المالياين مان البشار .وعاالوة علاى ذلاك فا ن كروباا ً صاغيرة ومتوساطة انق ّات
فشردت العديدين من األبرياء وقذفت بهم إلى قائمة المشردين والالجئين الهائمين علاى
علينا ّ
مقر لهم وال وطن.
وجه البسيطة ال ّ
وهكذا أعود للكالم عن مو وع الشقاء الذ ألا ّم بادنيانا وال سايما فاي السانين األخيارة
من القرن العشرين وا عا ً بك ي هذا من إطار الاوكي اإللهاي لكاي ال أ ا ّل فاي تان ّمالتي
بل أبقى سائرا ً على الطريق المستقيم المنار بكلمة الله .أعود إذن إلى البكث في تعااليم سافر
أيوب الصديق الذ هو جزء من الكتاب المقدّس بعهد القديم.
كنا قد ذكرنا في عظاتناا الساابقة بانن اللاه سامض للشايطان بانن يهااجم أياوب فاي صاميم
كياته وذلك ليمتكن عبد وليظهر بنن إيمان أيوب لم يكان إيماناا ً نفعياا ً بال مؤسساا ً علاى قتاه
المطلقة بالله وبمكبته لاه مهماا كادث وصاار .هااجم الشايطان أياوب أوالً فاي مقتنياتاه فسالبه
روته الكبيرة .م أغار الشيطان على عائلة أيوب فنمات بنيه وبناته يجملاتهم .وأخيارا ً هااجم
الشيطان أيوب في جسد مرسالً علياه مر اا ً يشابه مارض البارص المخياف .وعنادما كلّات
علَاى اللا ِه َو ُم ض
ات!ذ
ساكٌ بَ ضعا ُد بِ َك َما ِل َ
ات ُمت َ َم ِ ّ
بنيوب هذ ال اربات قالات لاه امرأتاه[ :أ َ ضن َ
اك! َجا ّد ض
ِف َ
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16فَقَا َل لَ َها[ :تَت َ َكلك ِمينَ َكالَما ً َك ِ ضك َدى ضال َجا ِهالَتِ! أ َ ضال َخي َضر نَ ضق َب ُل ِم ضن ِع ضن ِد الل ِه َوال ك
ش كر الَ نَ ضق َبلُ؟ذ فِاي
شفَت َ ضي ِه.
ُوب ِب َ
ُك ِّل َه َذا لَ ضم ي ضُخ ِط ضئ أَي ُ
ّ
"و َرفَعُاوا أ َ ضعيُانَ ُه ضم
سمع أصكاب أيوب ال ال ة بكل ما ك ّل به فجاؤوا لير وا له
وليعزو َ :
ِما ض
اكااد ُجبكت َ اهُ َو َذ ُروا ت ُ َراب اا ً فَا ضاوقَ
صا َاوات َ ُه ضم َوبَ ُكااوا َو َما كازقَ ُك ا ُل َو ِ
ان بَ ِعيااد َولَ ا ضم يَ ضع ِرفُااو ُ فَ َرفَعُااوا أ َ ض
سا ضب َع لَ َياال َولَا ضم يُ َك ِلّ ضماهُ أ َ َكا ٌد ِب َك ِل َماة
ُرؤُو ِس ِه ضم ن ضَك َو ال ك
س َم ِ
علَى األ َ ضر ِ
اء َوقَ َعدُوا َم َعهُ َ
س ضب َعةَ أَيكاام َو َ
ض َ
ألَنك ُه ضم َرأُوا أ َ كن َكآبَتَهُ َكان ض
ع ِظي َمةً ِج ّداً".
َت َ
عندما يطلعنا الوكي اإللهي على سيرة أليوب وعلى ما ك ّل به مان نوائاب فا ن القصاد
مناه هااو ان نتكلّااى بالصاابر ون ااع قتنااا الكلّيااة فااي إلهنااا المكااب والشاافوق والااركيم .هااذا ال
يعنااي بنننااا نصاابض ماان جبلااة فااوق بشاارية أو أن الااوكي اإللهااي يتطلّاب منااا باانن نسااكت كاال
تساؤالتنا أو نخمد شعورنا باإلكباط والفشال تجاا نوائاب الكيااة .تتعااظم مشاكالتنا كماؤمنين
نقر من جهة بسلطان الله على كال شايء ومان جهاة أخارى ال نفهام لمااذا
بالله ،تتعاظم ألننا ّ
سمض الله القدير بنن تنقض علينا فواجع الكياة ،نجد أنفسانا فاي مانزق روكاي ونفساي شاديد:
فنكن نرغب بنن نتشبّث ب يماننا بالقدير وال نو ّد بنن نتخلى عناه ولكنناا ال نارى فائادة نوائاب
الكياة .وقد تشت ّد المعركة الروكياة التاي نخاوض غمارهاا ونكان نصاارع الشارور المنصابّة
علينا شاعرينا بوطنتها الشديدة وكننناا قاد غرقناا فاي بكار الفشال .وإذ ذاك تفلات مان شافاهنا
كلمات شديدة الوطنة .وهذا ما كدث أليوب الصديق.
فبعد وصول رفاقه ال ال ة وصمتهم لمدة سابعة أياام وسابع لياال ،لام يساتطع أياوب بانن
يكبت جماح أفكار المكتظة بتساؤالت عديدة ،فما كان منه إال أن فتض فا وسبّ يومه قائالً:
اك ضال َي ضاو ُم
َ [3ل ضيتَهُ َه َل َك ضال َي ضو ُم الك ِذ ُو ِلادضتُ ِفيا ِه َواللكيضا ُل الكا ِذ قَاا َل قَا ضد ُك ِبا َل ِب َر ُجال! ِ 2لا َي ُك ضن َذ ِل َ
اارِ 1 .ليَ ضم ِل ضكاهُ ك
َ
الظاالَ ُم َو ِظا ُل ضال َم ضاوتِِ .ليَ ُكا كل
علَيضا ِه نَ َه ٌ
ظالَماً .الَ يَ ضعت َ ِن بِ ِه اللهُ ِم ضن فَ ضو ُق َوالَ يُ ضش ِر ضق َ
اام
اار0 .أ َ كمااا َذ ِلا َ
سا َك ٌ
َ
اك اللك ضيا ُل فَ ضلي ضُم ِسا ضكهُ الا ُد َجى َوالَ يَ ضفا َارحض بَايضنَ أَيكا ِ
علَ ضيا ِه َ
ابِ .لت ُ ضر ِع ضباهُ َكا ِسافَاتُ النك َها ِ
ع ا َد ِد ال ُ
ااف.
ورُ 4 .ها َاو َذا َذ ِلا َ
ال ك
عاااقِراً! الَ يُ ضس ا َم ضع فِي ا ِه ُهتَا ٌ
اك اللك ضي ا ُل ِل ا َي ُك ضن َ
س انَ ِة َوالَ َي ا ضد ُخلَ كن فِااي َ
ش ا ُه ِ
اينِ 1 .لات ُ ض
اور َوالَ يَ ُك ض
ان
ِ 8ليَ ضلعَ ضنهُ الَ ِعنُو ضاليَ ضو ِم ضال ُم ضست َ ِع ُدونَ ِإليقَ ِ
ظ ِل ضم نُ ُجاو ُم ِعشَاائِ ِهِ .ليَ ضنت َ ِظ ِار النُ َ
اظ ال ِت ّ ِنّ ِ
اب بَ ض
ط ِن أ ُ ِ ّمي َولَ ضم يَ ضست ُ ِر ال ك
ي.
ضب ال ُ
ع ضن َ
شقَ َاوة َ َ
صبضضِ 16ألَنكهُ لَ ضم يُ ضغ ِل ضق أَب َضو َ
َوالَ يَ َر ُهد َ
ع ضينَ ك
تنماال أيااوب فااي كياتااه بعااد انق اااض كاال الااويالت عليااه ،بعااد أن خساار أموالااه وبنيااه
وبناته وصكته ،تنمل فاي ماا وصال إلياه مان شاقاء وتعاساة وأخاذ ينادب كالاه ويتمنّاى لاو لام
تكباال بااه أمااه ولااو لاام يولااد .آ  ،يااا لياات لاام أوجااد ،هااذا كااان لسااان كااال أيااوب .أمااا كااان ماان
المستكسن له لو لم يرى نور النهار؟ هكذا أفكار وهكذا كلمات وفدت على الك يرين من بناي
البشر ،نعم كتى على الذين واللواتي يؤمنون بالله ويدينون بسلطانه على كل ما في الوجود.
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ي بمعنااى أن كاال بشاار ّ وكتااى
أن يفكاار اإلنسااان المااؤمن بهكااذا أفكااار ألماار طبيعاا ّ
المؤمن أي ااً ،هاو كاائن يشاعر بمكدوديتاه وب اعفه الالمتنااهي تجاا نوائاب الكيااة .وتكات
وطنتهااا تتش اعّب أفكااار ويبكااث عاان منفااذ ليخاارج منااه ويااتخلّص ماان آالمااه المبركااة وماان
تعاسااته الهائلااة ،فيتمنااى بالمسااتكيل :أ عاادم وجااود الموجااود ،فمجيئنااا إلااى هااذ الاادنيا لاايس
بنيدينا ،ومع أن والادينا هام سابب والدتناا إال أن وراء ذلاك وفاوق ذلاك تكمان اإلرادة اإللهياة
التي شاءت بنن ننتي إلى الوجود ونكيا من زمان معاين وفاي مكاان معايّن .ال ينفعناا التمااد
في طلب المستكيل ،ومع ذلك نجد أن أيوب الصديق تابع صراخه قائالً:
الر ِك ِم؟ ِع ضن َد َما خ ََر ضجتُ ِمنَ ضال َب ض
ِ 11ل َم لَ ضم أ َ ُم ض
عانَتض ِني
ط ِن ِل َم لَ ضم أ ُ ضس ِل ِم ُ
ت ِمنَ ك
الرو َح؟ ِ 12ل َما َذا أ َ َ
ب َو ِل َم ال ُا ِد ُ َكتكاى أ َ ضر َ ا َع؟ 13أل َ ِنّاي قَا ضد ُك ضناتُ الآنَ ُم ضا َ
ساا ِكناًِ .كينَئِاذ ُك ضناتُ نِ ضماتُ
الر َك ُ
ُ
ط ِجعا ً َ
ساا َء لَ ُها ضم
اير األ َ ضر ِ
ض الكاذِينَ بَنُاوا أ َ ضه َراماا ً أل َ ضنفُ ِسا ِه ضم 11أ َ ضو َما َع ُر َؤ َ
ُم ضست َ ِريكا ً َ 12م َع ُملُاوك َو ُم ِش ِ
َب ضال َما ِلئِينَ بُيُوت َ ُه ضم فِ ك ةً 10أ َ ضو َك ِس ضقط َم ض
اف
ط ُمور فَلَ ضم أ َ ُك ضن َكن َ ِجنكة لَ ضم يَ ُروا نُوراًُ 14 .هن َ
َذه ٌ
َاك يَ ُك ُ
ضارى َي ض
ان ال ك
ط َم ِئنُاونَ َج ِميعااً .الَ َيسضا َمعُونَ
ب َو ُهن َ
شاغَ ِ
ضال ُمنَا ِفقُونَ َ
َااك َيسضات َ ِري ُض ضال ُمتض َعبُاون18 .األَس َ
ع ِ
س ِيّ ِد ِ.
ير ُهن َ
ص ضو َ
س ِ ّخ ِر11 .ال ك
ير َك َما ضال َكبِ ُ
ص ِغ ُ
َاك َو ضالعَ ضب ُد ُك ٌّر ِم ضن َ
ت ضال ُم َ
َ
جو الكياة فال نرى اإلنسان منفاذا ً للنجااة ،تخطار علاى بالاه أفكاار كاالتي
عندما يكفهر ّ
تفو بها والتي كفظات لناا امن سافر الاوكي .وهاذا يعناي أن اللاه
وردت على أيوب والتي ّ
القدير ال ينظر إلينا شذرا ً وال يكتقر إنسان يتنا بل يسمض لنا بنن نتفو بهكذا أفكاار ال لنغارق
في بكر الينس والقنوط بل لنصل فاي النهاياة وبمعونتاه إلاى طلاب النجااة مناه والركاون إلاى
مشيئته المقدسة .سمض الله لكلماات أياوب لتصابض جازءا ً مان الاوكي أ مان الكتااب المقادّس
بعهد القديم لمنفعتنا ولتعزيتنا عندما تعصاف بناا أعاصاير الكيااة الادنيا .لكان الفصال ال الاث
من سفر أيوب ليس كل ما في هذا الكتاب بال عليناا ألن ننتظار إلاى نهايتاه لنارى عاقباة هاذا
المنا ل الشهم الذ لم ينتصر عليه الشيطان بل صار هو من الظافرين.
وكما ذكرت منذ لكظات هكذا أفكار وما يشابهها ترد علينا عندما تنهمر عليناا النوائاب
ولكنها في النهاية أفكاار عقيماة .شااء اللاه فنوجادنا وو اعنا علاى هاذ األرض لنم ّجاد اسامه
ولنعبد عبادة خالية من النفاق والنفعية.
الرغبة في عدم الوجود هي رغبة ال منطقية وال واقعية.
استمر أيوب في المقطع األخير من الفصل ال الث من سفر متسائالً عن جادوى الكيااة
في دنيا مليئة بالآالم والمشقّات:
[ ِلا َام يُ ضع َ
ضس ُها َاو
طااى ِل َ
اور َو َكيَاااة ٌ ِل ُما ِ ّار ال انك ضف ِس؟ 21الك اذِينَ يَ ضنت َ ِظا ُارونَ ضال َما ضاو َ
ي نُا ٌ
ت َولَ اي َ
ش ا ِق ّ
ورينَ ِإلَى أ َ ضن َي ضبت َ ِه ُجوا ضالفَ ِر ِكينَ ِع ضن َد َما َي ِجدُونَ قَبضراً.
َو َي ضكفُ ُرونَ َ
وز  22ضال َمس ُضر ِ
علَ ضي ِه أ َ ضك َ َر ِمنَ ضال ُكنُ ِ
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علَ ضي ِه َ
سايك َذ اللاهُ َك ضولَاهُ22 .ألَنكاهُ ِم ضا َل ُخب ِضاز َيانضتِي أَنِينِاي َو ِم ضا َل
ي َ
ط ِريقُاهُ َوقَا ضد َ
ِ 23ل َر ُجل قَ ضد َخ ِف َ
ي20 .لَا ضم
س ِك ُ
ار ِت َعاباا ً ض
ب زَ ضف َر ِتاي 21أل َ ِنّاي ض
ارت َ َعبضاتُ فَنَتَاا ِني َوالكا ِذ فَ ِز ضعاتُ ِم ضناهُ َجاا َء َ
ضال ِم َيا ِ ت َ ضن َ
علَا ك
أَ ض
بذ.
ط َمئِ كن َولَ ضم أ َ ضس ُك ضن َولَ ضم أ َ ضست َ ِرحض َوقَ ضد َجا َء ضالغَ َ ُ
ذكرنااا فااي عظااة سااابقة أن أيااوب عااا فااي أيااام مااا قباال الماايالد وفااي القساام الشاامالي
الشرقي من الجزيرة العربية .تعذّب هذا الرجل المؤمن عذابات مريرو ليس فقاط مماا كادث
له مان نوائاب بال ألن أصادقاء الاذين جااؤوا لتعزيتاه انقلباوا علياه وانتقادو كماا سانرى فاي
عظاتنا المقبلة .وعلينا أن نتذكر بنننا نكيا في زمان اكتماال الاوكي اإللهاي ،فقاد وفاد المسايض
عالمنا ومات عناا مكفارا ً عان خطاياناا وفاتض لناا بااب النعايم .وبكلماة أخارى ،لقاد منكناا اللاه
كمااال وكيااه وأظهاار لناا أهميااة الكياااة التااي تنتظرنااا بعااد أن تنتهااي مساايرتنا فااي هااذ الاادنيا.
فعندما نواجه مشكالت الكياة المعاصرة علينا أن ننخذ بعاين االعتباار الادروس التاي نتعلّمهاا
من سافر أياوب وكاذلك مان بقياة أسافار الكتااب وخاصاة مان الناور الو ّااح الاذ يشاع مان
شخصااية المساايض يسااوع وماان عملااه الخالص اي .هااذا ال يعنااي أن ننكاار واقعيااة الآالم التااي
تصاكب كوارث الكياة الدنيا ،بل نقول ألنفسنا ونشهد لمعاصرينا بانن النجااة تنتظرناا إذا ماا
ابرنا على مسيرتنا اإليمانية .ولقد و ع الرسول بولس مو اوع آالم الكيااة امن اإلطاار
من هذ الكياة والكياة التي ستظهر على أكملهاا متاى عااد المسايض إلاى عالمناا
األوسع أ
في اليوم األخير فكتب في الفصل ال امن من رسالته إلى أهل اإليمان في رومية:
ب أ َ كن آالَ َم ك
ااس بِ ضال َم ضجا ِد ضالعَتِيا ِد أ َ ضن يُسضات َ ضعلَنَ فِينَاا11 .أل َ كن
"18فَ ِ ِنّي أ َ ضك ِس ُ
ان ضال َكا ِ ِر الَ تُقَ ُ
الز َم ِ
ت ضال َخ ِليقَاةُ ِل ضلب ض
ضس َ
ا ضنتِ َ
ال ِم ض
ط ضوعاا ً بَ ض
ان
َاء الل ِهِ 26 .إ ضذ أ ُ ضخ ِ َع ِ
ار ضال َخ ِليقَ ِة يَت َ َوقك ُع ا ضستِ ضعالَنَ أ َ ضبن ِ
ظ َ
ُطا ِل  -لَاي َ
ساا ِد ِإلَاى
ست ُ ضعت َ ُق ِم ضن ُ
الر َج ِ
علَى ك
أ َ ضج ِل الك ِذ أ َ ضخ َ َع َها َ -
عبُو ِديك ِة ضالفَ َ
س َها أ َ ضي ا ً َ
اء21 .أل َ كن ضال َخ ِليقَةَ نَ ضف َ
23
ضس َه َكا َذا
ُك ِ ّريك ِة َم ضج ِد أ َ ضوالَ ِد الل ِه22 .فَ ِنكنَا نَ ضعلَ ُم أ َ كن ُك كل ضال َخ ِليقَ ِة تَئِ ُن َوتَت َ َم كخ ُ
ض َمعا ً إِلَى الآنَ َ .ولَاي َ
فَقَ ض
الروحِ ن ضَك ُ
اي فِا َدا َء
ان أ َ ضنفُ ُ
ورة ُ ُ
ط بَ ضل ن ضَك ُن الكذِينَ لَنَا بَا ُك َ
سانَا أ َ ضي اا ً نَائِ ُن فِاي أ َ ضنفُ ِسانَا ُمت َ َاو ِقّعِينَ الت كبَ ِنّ َ
ضس َر َجا ًء أل َ كن َما َي ضن ُ
الر َجا َء ضال َم ضن ُ
ضاف
الر َج ِ
اء َخلَ ض
صنَاَ .ولَ ِك كن ك
سا ِدنَا22 .ألَنكنَا ِب ك
أ َ ضج َ
ظ َ
ظ ُر ُ أ َ َكا ٌد َكي َ
ور لَي َ
يَ ضر ُجو ُ أ َ ضي اً؟ َ 21ولَ ِك ضن إِ ضن ُكنكا ن ضَر ُجو َما لَ ضسنَا نَ ضن ُ
ص ضب ِر".
ظ ُر ُ فَ ِنكنَا نَت َ َوقكعُهُ بِال ك
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دنيا الشقاء 2
عندما هاجم الشيطان أيوب في جسد ك ّل به مرض يشبه البرص فقالت له امرأته:
علَى الل ِه َو ُم ض
ت!ذ 16فَقَا َل لَ َهاا[ :تَت َ َكلك ِماينَ َكالَماا ً َك ِ ضكا َدى
ت ُمت َ َم ِ ّ
[أ َ ضن َ
سكٌ َب ضع ُد ِب َك َما ِل َك! َج ّد ض
ِف َ
ضال َجا ِهالَتِ! أ َ ضال َخي َضر نَ ضقبَ ُل ِم ضن ِع ضن ِد الل ِه َوال ك
شفَت َ ضي ِه.
ُوب بِ َ
ش كر الَ نَ ضقبَلُ؟ذ فِي ُك ِّل َه َذا لَ ضم ي ضُخ ِط ضئ أَي ُ
ّ
"و َرفَعُاوا أ َ ضعيُانَ ُه ضم
سمع أصكاب أيوب ال ال ة بكل ما ك ّل به فجاؤوا لير وا له
وليعزو َ :
ِما ض
اكااد ُجبكت َ اهُ َو َذ ُروا ت ُ َراب اا ً فَا ضاوقَ
صا َاوات َ ُه ضم َو َب ُكااوا َو َما كازقَ ُك ا ُل َو ِ
ان َب ِعيااد َولَ ا ضم َي ضع ِرفُااو ُ فَ َرفَعُااوا أ َ ض
سا ضب َع لَيَاال َولَا ضم يُ َك ِلّ ضماهُ أ َ َكا ٌد بِ َك ِل َماة
ُرؤُو ِس ِه ضم ن ضَك َو ال ك
س َم ِ
علَى األ َ ضر ِ
اء َوقَعَدُوا َمعَهُ َ
س ضبعَةَ أَيكاام َو َ
ض َ
ألَنك ُه ضم َرأُوا أ َ كن َكآبَتَهُ َكان ض
ع ِظي َمةً ِج ّداً".
َت َ
ال يطلب منا الوكي اإللهي بنن نسكت تساؤالتنا أو نخمد شعورنا باإلكباط والفشال تجاا
نوائب الكياة .وتتعاظم مشكلتنا كمؤمنين بالله ،تتعاظم ألننا نقار مان جهاة بسالطان اللاه علاى
كل شيء ومن جهاة أخارى ال نفهام لمااذا سامض اللاه القادير بانن تانقض عليناا فواجاع الكيااة،
وتشااتد المعركااة الروكيااة التااي نخااوض غمارهااا ونكاان نصااارع الشاارور المنص ابّة علينااا
شاعرينا بوطنتها الشديدة وكنننا قد غرقنا في بكر الفشال  .فتفلات مان شافاهنا كلماات شاديدة
الوطنة  .وهذا ما كدث أليوب الصديق .
فبعد وصاول رفاقاه ال ال اة وصامتهم لمادة سابعة أياام وسابع لياال ،لام يساتطع أياوب بانن
يكبت جماح أفكار المكتظة بتساؤالت عديدة ،فما كان منه إال أن فتض فا وسبّ يومه قائالً :
اك ضال َي ضاو ُم
َ [3ل ضيتَهُ َه َل َك ضال َي ضو ُم الك ِذ ُو ِلادضتُ ِفيا ِه َواللكيضا ُل الكا ِذ قَاا َل قَا ضد ُك ِبا َل ِب َر ُجال! ِ 2لا َي ُك ضن َذ ِل َ
اارِ 1 .ليَ ضم ِل ضكاهُ ك
َ
الظاالَ ُم َو ِظا ُل ضال َم ضاوتِِ .ليَ ُكا كل
علَيضا ِه نَ َه ٌ
ظالَماً .الَ يَ ضعت َ ِن بِ ِه اللهُ ِم ضن فَ ضو ُق َوالَ يُ ضش ِر ضق َ
اام
اار0 .أ َ كمااا َذ ِلا َ
سا َك ٌ
َ
اك اللك ضيا ُل فَ ضلي ضُم ِسا ضكهُ الا ُد َجى َوالَ يَ ضفا َارحض بَايضنَ أَيكا ِ
علَ ضيا ِه َ
ابِ .لت ُ ضر ِع ضباهُ َكا ِسافَاتُ النك َها ِ
ع ا َد ِد ال ُ
ااف.
ورُ 4 .ها َاو َذا َذ ِلا َ
ال ك
عااا ِقراً! الَ يُ ضس ا َم ضع ِفي ا ِه ُهتَا ٌ
اك اللك ضي ا ُل ِل ا َي ُك ضن َ
س انَ ِة َوالَ َي ا ضد ُخلَ كن ِفااي َ
ش ا ُه ِ
اينِ 1 .لات ُ ض
اور َوالَ يَ ُك ض
ان
ِ 8ليَ ضلعَ ضنهُ الَ ِعنُو ضاليَ ضو ِم ضال ُم ضست َ ِع ُدونَ ِإليقَ ِ
ظ ِل ضم نُ ُجاو ُم ِعشَاائِ ِهِ .ليَ ضنت َ ِظ ِار النُ َ
اظ ال ِت ّ ِنّ ِ
اب بَ ض
ط ِن أ ُ ِ ّمي َولَ ضم يَ ضست ُ ِر ال ك
ي.
ضب ال ُ
ع ضن َ
شقَ َاوة َ َ
صبضضِ 16ألَنكهُ لَ ضم يُ ضغ ِل ضق أَب َضو َ
َوالَ يَ َر ُهد َ
ع ضينَ ك
تنمل أيوب في كياته بعد انق اض كل الويالت عليه ،بعد أن خسر أموالاه وبنياه وبناتاه
وصكته ،تنمل فيما وصل إليه من شقاء وتعاسة وأخذ يندب كاله ويتمنّى لو لم تكبال باه أماه
ولو لم يولد .آ  ،يا ليت لم أوجد ،هذا كان لسان كال أيوب  .أما كان من المستكسن له لو لام
يرى نور النهار ؟ هكذا أفكار وهكذا كلمات وفدت على الك يارين مان بناي البشار ،نعام كتاى
على الذين واللواتي يؤمنون بالله ويدينون بسلطانه على كل ما في الوجود .
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ي بمعناى أن كال بشار ّ وكتاى الماؤمن
أن يفكر اإلنسان المؤمن بهكذا أفكار ألمار طبيعا ّ
أي اً ،هو كائن يشاعر بمكدوديتاه وب اعفه الالمتنااهي تجاا نوائاب الكيااة  .وتكات وطنتهاا
تتشااعب أفكااار ويبكااث عاان منفااذ ليخاارج منااه ويااتخلّص ماان آالمااه المبركااة وماان تعاسااته
الهائلة ،فيتمناى بالمساتكيل  :أ عادم وجاود الموجاود ،فمجيئناا إلاى هاذ الادنيا لايس بنيادينا،
ومع أن والدينا هم سبب والدتنا إال أن وراء ذلك تكمن اإلرادة اإللهية التي شااءت بانن نولاد
ونكيا من زمن معين وفي مكان معيّن  .ال ينفعنا التماد في طلب المستكيل ،ومع ذلك نجاد
أن أيوب الصديق تابع صراخه قائالً:
الر ِك ِم؟ ِع ضن َد َما خ ََر ضجتُ ِمنَ ضال َب ض
ِ 11ل َم لَ ضم أ َ ُم ض
عانَتض ِني
ط ِن ِل َم لَ ضم أ ُ ضس ِل ِم ُ
ت ِمنَ ك
الرو َح؟ ِ 12ل َما َذا أ َ َ
ب َو ِل َم ال ُا ِد ُ َكتكاى أ َ ضر َ ا َع؟ 13أل َ ِنّاي قَا ضد ُك ضناتُ الآنَ ُم ضا َ
ساا ِكناًِ .كينَئِاذ ُك ضناتُ نِ ضماتُ
الر َك ُ
ُ
ط ِجعا ً َ
ساا َء لَ ُها ضم
اير األ َ ضر ِ
ض الكاذِينَ بَنُاوا أ َ ضه َراماا ً أل َ ضنفُ ِسا ِه ضم 11أ َ ضو َما َع ُر َؤ َ
ُم ضست َ ِريكا ً َ 12م َع ُملُاوك َو ُم ِش ِ
َب ضال َما ِلئِينَ بُيُوت َ ُه ضم فِ ك ةً 10أ َ ضو َك ِس ضقط َم ض
اف
ط ُمور فَلَ ضم أ َ ُك ضن َكن َ ِجنكة لَ ضم يَ ُروا نُوراًُ 14 .هن َ
َذه ٌ
َاك يَ ُك ُ
ضارى َي ض
ان ال ك
ط َم ِئنُاونَ َج ِميعااً .الَ َيسضا َمعُونَ
ب َو ُهن َ
شاغَ ِ
ضال ُمنَا ِفقُونَ َ
َااك َيسضات َ ِري ُض ضال ُمتض َعبُاون18 .األَس َ
ع ِ
س ِيّ ِد ِ.
ير ُهن َ
ص ضو َ
س ِ ّخ ِر11 .ال ك
ير َك َما ضال َكبِ ُ
ص ِغ ُ
َاك َو ضالعَ ضب ُد ُك ٌّر ِم ضن َ
ت ضال ُم َ
َ
جاو الكيااة فاال يارى اإلنساان منفاذا ً للنجااة ،تخطار علاى بالاه أفكاار كاالتي
عنادما يكفهار ّ
تفو بها والتي كفظت لنا امن سافر الاوكي  .وهاذا يعناي أن اللاه
وردت على أيوب والتي ّ
نتفاو بهكاذا أفكاار ال لنغارق
القدير ال ينظر إلينا شذرا ً وال يكتقر إنسانيتنا بل يسامض لناا بانن ّ
في بكر الينس والقنوط بل لنصل فاي النهاياة وبمعونتاه إلاى طلاب النجااة مناه والركاون إلاى
مشايئته المقدساة  .لاايس الفصال ال الااث مان ساافر أياوب كاال ماا فااي هاذا الكتاااب بال علينااا أن
ننتظر كتى نصل إلى نهايته لنرى عاقبة هذا المنا ل الشهم الذ لم ينتصار علياه الشايطان
بل صار هو من الظافرين .
استمر أيوب في المقطع األخير من الفصل ال الث مان سافر متساائالً عان جادوى الكيااة
في دنيا مليئة بالآالم والمشقّات:
[ ِلا َام يُ ضع َ
ضس ُها َاو
طااى ِل َ
اور َو َكيَاااة ٌ ِل ُما ِ ّار ال انك ضف ِس؟ 21الك اذِينَ يَ ضنت َ ِظا ُارونَ ضال َما ضاو َ
ي نُا ٌ
ت َولَ اي َ
ش ا ِق ّ
ورينَ ِإلَى أ َ ضن يَ ضبت َ ِه ُجوا ضالفَ ِر ِكينَ ِع ضن َد َما يَ ِجدُونَ قَبضراً.
َويَ ضكفُ ُرونَ َ
وز  22ضال َمس ُضر ِ
علَ ضي ِه أ َ ضك َ َر ِمنَ ضال ُكنُ ِ
علَ ضي ِه َ
سايك َذ اللاهُ َك ضولَاهُ22 .ألَنكاهُ ِم ضا َل ُخب ِضاز َيانضتِي أَنِينِاي َو ِم ضا َل
ي َ
ط ِريقُاهُ َوقَا ضد َ
ِ 23ل َر ُجل قَ ضد َخ ِف َ
ي20 .لَا ضم
س ِك ُ
ار ِت َعاباا ً ض
ب زَ ضف َر ِتاي 21أل َ ِنّاي ض
ارت َ َعبضاتُ فَنَتَاا ِني َوالكا ِذ فَ ِز ضعاتُ ِم ضناهُ َجاا َء َ
ضال ِم َيا ِ ت َ ضن َ
علَا ك
أَ ض
بذ.
ط َمئِ كن َولَ ضم أ َ ضس ُك ضن َولَ ضم أ َ ضست َ ِرحض َوقَ ضد َجا َء ضالغَ َ ُ
ذكرنا في عظة سابقة أن أيوب عا في أيام ما قبل الميالد وفي القسم الشمالي الشارقي
من الجزيرة العربية  .تعذّب هذا الرجل المؤمن عذابات مريرة لايس فقاط مماا كادث لاه مان
نوائب بل ألن أصادقاء الاذين جااؤوا لتعزيتاه انقلباوا علياه وانتقادو كماا سانرى فاي عظاتناا
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المقبلة  .وعلينا أن نتذكر بنننا نكيا في زمن اكتمال الاوكي اإللهاي ،فقاد وفاد المسايض عالمناا
ومات عناا مكفارا ً عان خطاياناا وفاتض لناا بااب النعايم  .وبكلماة أخارى ،لقاد منكناا اللاه كماال
وكيه وأظهر لناا أهمياة الكيااة التاي تنتظرناا بعاد أن تنتهاي مسايرتنا فاي هاذ الادنيا  .فعنادما
نواجاه مشااكالت الكياااة المعاصارة علينااا أن ننخااذ بعاين االعتبااار الاادروس التاي نتعلّمهااا ماان
سفر أيوب وكذلك من بقية أسفار الكتاب وخاصة من النور الو ّاح الذ يشع مان شخصاية
المساايض يسااوع وماان عملااه الخالصااي ،هااذا ال يعنااي أن نكاارر واقعيااة الآالم التااي تصاااكب
كوارث الكياة الادنيا ،بال نقاول ألنفسانا ونشاهد لمعاصارينا بانن النجااة تنتظرناا إذا ماا ابرناا
علااى مساايرتنا اإليمانيااة  .ولقااد و ااع الرسااول بااولس مو ااوع آالم الكياااة اامن اإلطااار
من هذ الكياة والكياة التي ستظهر على أكملهاا متاى عااد المسايض إلاى عالمناا
األوسع أ
في اليوم األخير فكتب في الفصل ال امن من رسالته إلى أهل اإليمان في رومية :
ب أ َ كن آالَ َم ك
ااس ِب ضال َم ضجا ِد ضال َعتِيا ِد أ َ ضن يُسضات َ ضعلَنَ فِينَاا11 .أل َ كن
"18فَ ِ ِنّي أ َ ضك ِس ُ
ان ضال َكا ِ ِر الَ تُقَ ُ
الز َم ِ
ت ضال َخ ِليقَاةُ ِل ضلب ض
ضس َ
ا ضن ِت َ
ال ِم ض
ط ضوعاا ً َب ض
ان
َاء الل ِهِ 26 .إ ضذ أ ُ ضخ ِ َع ِ
ار ضال َخ ِليقَ ِة َيت َ َوقك ُع ا ضس ِت ضعالَنَ أ َ ضبن ِ
ظ َ
ُطا ِل  -لَاي َ
ساا ِد إِلَاى
ست ُ ضعت َ ُق ِم ضن ُ
الر َج ِ
علَى ك
أ َ ضج ِل الك ِذ أ َ ضخ َ عَ َها َ -
عبُو ِديك ِة ضالفَ َ
س َها أ َ ضي ا ً َ
اء21 .أل َ كن ضال َخ ِليقَةَ نَ ضف َ
23
ضس َه َكا َذا
ُك ِ ّريك ِة َم ضج ِد أ َ ضوالَ ِد الل ِه22 .فَ ِنكنَا نَ ضعلَ ُم أ َ كن ُك كل ضال َخ ِليقَ ِة تَئِ ُن َوتَت َ َم كخ ُ
ض َمعا ً ِإلَى الآنَ َ .ولَاي َ
فَقَ ض
الروحِ ن ضَك ُ
اي فِا َدا َء
ان أ َ ضنفُ ُ
ورة ُ ُ
ط َب ضل ن ضَك ُن الكذِينَ لَنَا َبا ُك َ
سانَا أ َ ضي اا ً نَائِ ُن فِاي أ َ ضنفُ ِسانَا ُمت َ َاو ِقّعِينَ الت ك َب ِنّ َ
ضس َر َجا ًء أل َ كن َما يَ ضن ُ
الر َجا َء ضال َم ضن ُ
ضاف
الر َج ِ
اء َخلَ ض
صنَاَ .ولَ ِك كن ك
سا ِدنَا22 .ألَنكنَا بِ ك
أ َ ضج َ
ظ َ
ظ ُر ُ أ َ َكا ٌد َكي َ
ور لَي َ
يَ ضر ُجو ُ أ َ ضي اً؟ َ 21ولَ ِك ضن إِ ضن ُكنكا ن ضَر ُجو َما لَ ضسنَا نَ ضن ُ
صب ِضر ".آمين
ظ ُر ُ فَ ِنكنَا نَت َ َوقكعُهُ بِال ك
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لماذا يتعذب الناس 1
النص الكتابي :أيوب2 :
وصلتني هذا الصباح رساالة مان أكاد مساتمعينا الكارام يطلاب مناي مسااعدته للخاروج
من منزق كرج وجد نفسه فيه .وكم كزنت وتنسفت في نفاس الوقات لعادم إمكانياة مسااعدته
نظرا ً لعدة عوامل خارجة عن نطاق مقادرتي ،ولام تكان هاذ الرساالة األولاى مان نوعهاا بال
سبقتها المئات من الرسائل المشابهة من أناس طالبين مني ياد المسااعدة .فابككم مركاز أ
كمذيع تردني رسائل من أماكن عديادة مان عالمناا المتصااغر ونظارا ً لك ارة المشاكالت التاي
تعصااف بكياااة البشاار ،ال أسااتغرب ماان نوعيااة بعااض الرسااائل التااي تصااف لنااا واقعاا ً كياتياا ً
تراجيدياً .وكبشر أؤكاد مان قارارة قلباي باننني أشاعر ماع كال إنساان قاذفت باه الكيااة إلاى
دوامة ال مخرج منها .ويا ليت كان بمقدور أن أسااهم فاي ماد ياد المعوناة إلاى أقراناي بناي
ّ
المشردين أو الذين تنهك أجسادهم أمرا اا ً مستعصاية ،وإذ أتنمال فاي هكاذا
البشر المعذّبين،
ّ
كاالت بشرية مؤلمة ،كيف أساتطيع أن أفهام عالمناا المعاصار وكياف أتمكان مان االساتمرار
في إذاعة هذ البرامذ الدينية المبنية على تعاليم الوكي اإللهي؟
جوابي هو أنني كمؤمن بالله القدير آخذ نقطاة انطاالق تفكيار مان معتقاد  .ماا أعنياه
هو أنني ال أنظر إلى الوجود البشر وكننه شايء كادث تلقائياا ً بال إناه يعاود فاي أصاله إلاى
عمل الله فاي البادء أ عنادما أمار اللاه فجااء الكاون إلاى كيّاز الوجاود .عالمناا هاذا هاو إذن
تكت سلطة الله في جميع دوائر وليس هناك ما يكدث أو يتم بدون معرفة الله.
ولكنااي مااا أن أباادأ تفكياار علااى هااذا األساااس القااويم أ علااى أساااس معتقااد باللااه
والصالض والودود كتى أواجه مشكلة أو مع لة ال ّ
شار ونتائجاه فاي العاالم وال سايما فاي دنياا
البشر .الله صالض وعادل وقدير ،فلماذا يتعذب البشر؟ لماذا ماات وال يازال يماوت العديادون
سار قسااوة اإلنساان بقريناه اإلنساان ؟
من األطفال وهم يت ورون جوعاا ً وعطشااً؟ كياف نف ّ
وكيف نفهم وجود أمراض مستعصاية كمارض السارطان أو كالوبااء المعاصار المتفشاي فاي
عالمنا والمعروف بمرض األيدز أو السيدا " أ نقص المناعة المكتسب"؟
يمكننا االسترساال فاي الكاالم عان األماور العديادة التاي تهادّد كيااة اإلنساان المعاصار
وكتابااة الئكااة كبياارة ت ا ّم أك رهااا .لكاان هااذا لاان ينفعنااا .نكاان نعلاام ماان اختباراتنااا أن كياتنااا
مه ادّدة بصااورة مسااتمرة ولااذلك نتااوق باانن نفهاام لماااذا نتع اذّب ولماااذا ال نجااد فااي ك ياار ماان
األكيان منفذا ً للنجاة؟ ال يمكان الجاواب فاي نظرياات فلسافية ملكادة أو مؤلهاة للكاون بال فاي
تسليم مقاليد كياتنا إللهنا المكب والشفوق .ال يزال القدير علاى عرشاه ومهماا صاار وكادث
ف ننا لن نتخلّى عن إيماننا به
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الخطااوة ال انيااة التااي علينااا أن نعتاارف بهااا هااي أنااه ال توجااد دائماا ً عالقااة مباشاارة بااين
مسيرتنا الكياتية واألمور المزعجة التي تعصف بنا .وهذا بالفعل ماا نتعلّماه مان سافر أياوب
الصااديق الااذ ابتاادأنا بدراسااته منااذ ماادة قصاايرة .فبعااد أن خساار هااذا اإلنسااان أموالااه وبنيااه
وبناته وصكته جاء إليه أصكابه ال ال ة لتعزيته ولكنهم ما لب وا أن انقلباوا علياه مادّعين بانن
ما كدث له إنما كان يستكقه نظرا ً لعمل شرير كاان قاد ارتكباه هاو أو أكاد أفاراد عائلتاه .لام
يقبل أيوب هكذا تعليال خااطئ لمشاكالته و اابر فاي جواباه علاى القاول بنناه لام يرتكاب خطان
معينا ً لتنهمر عليه نوائب الكياة .ابتدأ أول أصكابه أليفاز التيماني بالكالم قائالً:
ان َم ض
ِ [2إ ِن ضامت َ َكنَ أ َ َك ٌد َك ِل َمةً َم َع َك فَ َه ضل ت َ ضستَا ُء؟ َولَ ِك ض
ان ضال َكاالَ ِم! 3هَاا
ان َيسضات َ ِطي ُع اال ضِمتِنَاا َ
ع َ
ع ِ
اك ضالعَااا ِ َر َو َبكا ك
اب
ضت َك ِيا ِارينَ َو َ
ات قَ ا ضد أ َ ضر َ
اام َكالَ ُما َ
ش ا كدد َ
ش اد َ
أ َ ضنا َ
ات ُ
الر َكا َ
ضت أَيَااا ِد َ ُم ضرت َ ِخيَ اةً2 .قَ ا ضد أَقَا َ
سا ض
اي ُم ضعت َ َما َد َك
ضال ُم ضرت َ ِع َ
ات ت َ ضقا َاو َ
ارت َ ضعا َ
سا َ
ت! إِ ضذ َم ك
اك َ ا ِاج ضر َ
علَ ضيا َ
اك ض
شاةََ 1 .والآنَ إِ ضذ َجااا َء َ
ات! 0أَلَ ضي َ
اك ِها َ
ُك َك َما َل ُ
ضات
ط ُرقِ َك؟ 4ا ُ ضذ ُك ضر َم ضن َهلَ َك َو ُه َو بَ ِر ٌء َوأَيضانَ أ ُ ِبيا َد ضال ُمسضات َ ِقي ُمونَ ؟ َ 8ك َماا قَا ضد َرأَي َ
َو َر َجاؤ َ
اار ِينَ ِإ ضماا ً َو ك
سا َم ِة اللا ِه َي ِبيادُونَ َو ِب ِاريضِ أ َ ضن ِفا ِه َي ضفنُااونَ .
الاز ِارعِينَ شَاقَ َاوة ً َي ضك ُ
صادُونَ ُه َماِ 1 .بنَ َ
أ َ كن ضال َك ِ
ت11 .اَللك ضيا ُ
صا ضاوتُ ك
سا َار ض
سا ِة
ااب األ َ ضشابَا ِل ت َ َك ك
الزئِيا ِار َوأ َ ضنيَا ُ
اث هَا ِلااكٌ ِلعَا َد ِم ضالفَ ِري َ
16زَ ضم َجا َارة ُ األ َ َ
سا ِد َو َ
َوأ َ ضشبَا ُل اللكب َضوةِ تَبَ كد َد ض
ت.
جاء أليفاز التيماني ّ
ليعز أياوب وكماا تعلّمناا ساابقا ً جلاس هاو وصااكبا الآخارين ماع
يتفوهااوا بكلمااة واكاادة .وكمااا ذكرنااا فااي عظتنااا
أيااوب لماادة ساابعة أيااام وساابع ليااال باادون أن ّ
السابقة ابتدأ أيوب بالكالم عن قلب مرير وسبّ يوم والدته وتمنّى لو لم يولد ،فنول ر ّد علاى
كلمات أليوب إنما كان كالم أليفاز .وها هي خالصة ماا جااء فاي المقطاع األول مان الفصال
الرابع من سفر أيوب:
يا صاكبنا أيوب ،ال تستاء مما سنذكر في ردنا على كلماتك ألنه من المستكيل لناا أن
نبقى صامتين .أنت الذ علّمت وأرشدت العديدين من معارف ،تذ ّكر ماا كنات تنااد باه .ال
يهلك بر ء في دنيانا ،بل الذ يزرعه اإلنسان ف يا يكصد.
لم تكمن العلّة في كلمات أليفاز في كونها غير منطبقة علاى الكقيقاة بال ألنهاا بال ألنهاا
لم تنخذ الكقيقة بنسرها بعين االعتبار .طبعا ً كان أياوب الصاديق يعلّام النااس وينااد بطارق
الله المستقيمة .فمن البديهي أن الكار ين إ ما والزارعين شقاوة يكصدونها .ولكن هذا ال يتم
دوما ً وال بصورة آلية .ففي بعض األكياان يتانلم ويتعاذب األبريااء واألشارار ال يعااقبون فاي
دنيانا كما يستكقّون .نادت مكا رة أليفاز بنصف الكقيقة ،ال بالكقيقة بكاملها.
وتابع أليفاز كلماته الال ّ
معزية والتي سكبها في قالاب جعلهاا تظهار وكننهاا انبع ات مان
مصدر سماو قائالً:
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ت َك ِل َمةٌ فَقَ ِبلَ ض
سلكلَ ض
اج ِس ِم ضن ُر َؤى اللك ضي ِل ِع ضن َد
ت أُذُنِي ِم ضن َها ه ضَمساً13 .فِي ضال َه َو ِ
ي تَ َ
 ُ 12كم ِإلَ ك
ت ُك ُل ِع َ
امي11 .فَ َم كر ض
ضب َو َر ضع َدة ٌ فَ َر َجفَ ض
ت ُرو ٌح
صا َب ِني ُرع ٌ
ظ ِ
ُوقُوعِ ُ
علَى النك ِ
س َبات َ
اس 12أ َ َ
ف َم ضن َ
س ِد َ 10 .وقَفَ ض
ي.
شعَ كر َ
علَى َو ضج ِهي .ا ضق َ
ت َو َل ِك ِنّي لَ ضم أَع ِضر ض
كام َ
َ
ش ضع ُر َج َ
ع ضي َن ك
ظ َرهَاِ .ش ضبهٌ قُد َ
الر ُج ُل أ َ ض
ص ضوتا ً ُم ضن َخ ِف اً14 :أَاإلنسان أَبَ ُر ِمنَ الل ِه أ َ ِم ك
ط َه ُر ِم ضن خَا ِل ِق ِه؟ ُ 18ه َو َذا َع ِبي ُد ُ
َ
س ِم ضعتُ َ
ض
س كك ُ
س ُه ضم
الَ َينت َ ِمنُ ُه ضم َو ِإلَى َمالَ ِئ َك ِت ِه َي ضن ِس ُ
سا ُ
ب َك َماقَةً11 .فَ َك ضم ِب ضال َك ِر ّ ِ ُ
ان بُيُوت ِم ضن ِطين الكذِينَ أ َ َ
اء يُ َك ك
ب َويُ ضس َكقُونَ ِم ض َل ضالعُ ّ
ُون ُم ضنتَبِه إِلَ ضي ِه ضم إِلَى
س ِ
ثِ؟ َ 26بيضنَ ال ك
فِي الت ُ َرا ِ
صبَاحِ َو ضال َم َ
ط ُمونَ  .بِد ِ
ع ض
ام ِه ضم؟ يَ ُموتُونَ بِالَ ِك ضك َمة.
ت ِكبَا ُل ِخيَ ِ
األَبَ ِد َيبِيدُونَ 21 .أَ َما ا ضنت ُ ِز َ
وماذا نقول في كلمات ألفاز هذ ؟ لقد أصابت كبد الكقيقة .طبعا ً ال مقارنة باين اإلنساان
المخلااوق ال ااعيف والخاااطئ وبااين اللااه القاادوس والقاادير ،اإلنسااان أبا ّار ماان اللااه أم الرجاال
أطهر من خالقه؟ كاشا..ليسكت اإلنسان وليرتعب وهو يتنمل في كمال خالقه وبارياه .نقاول
آمين إذ نصغي إلى كلمات رفيق أيوب ،ولكن ،ولكن ....لم تكان فاي مكلّهاا بمعناى أن أياوب
أقار
الصديق كان شاعرا ً كل الشعور بننه لم يرتكب أياة معصاية لتنهاال علياه نوائاب الكيااةّ .
أيااوب وشااهد فااي أك اار ماان مناساابة باانن اللااه بااار وقاادوس يتعااالى علااى جميااع مخلوقاتااه ماان
مالئكة وبشر .لم ينكار أياوب وال مارة فاي كياتاه الكقيقياة المتعلّقاة برباه وبارياه .انكصارت
مشكلته في عدم فهمه لسابب كال الكاوارث التاي انق ات علياه وكنناه كاان مان أعظام وأكبار
األشرار والخطنة .فمشكلة أليفاز الذ جاء مع صااكبيه لتعزياة أياوب أناه انقلاب إلاى مشاتك
على أيوب ألنه نظر إلى كالة أيوب بمنظور تبسيطي .فالكياة البشرية التي نعيشاها فاي هاذ
ساار تفاصاايلها علااى الطريقااة التااي لجاان إليهااا
الاادنيا هااي معقّادة للغايااة وال يمكننااا أن نكلّاال ونف ّ
أصااكاب أيااوب ال ال ااة .فااي بعااض األكيااان ينااال المجاارم جاازاء جرمااه ولكاان هااذا ال يكاادث
بصورة دائمة .وفي ك ير من األكيان يتعذب األبرياء بدون سبب معقول .ليست الكياة الادنيا
كياة بسيطة شفّافة بل ك يرا ما تكتنفها ألغاز وأسرار ال نقدر أن نسبر غورها.
نعود إذا ً إلى ذكر ما ذكرنا في الما ي بعد أن شرعنا في إذاعة هاذ العظاات المبنياة
على سفر أيوب الصديق بنن الله شاء فنعطانا هذا الكتاب لكي ال نسرع فاي ككمناا علاى ماا
يكدث ألقراننا بني البشر أو ألنفسانا عنادما تنهاال عليناا نوائاب الكيااة .نظرتناا الكياتياة هاي
مكدودة إذ أننا لسنا بعليمين بكل شيء .الله وكد علايم وقادير ومهايمن علاى جمياع تفاصايل
دنيا البشر .وال نكون متهربين من مسؤولياتنا عندما نقول :نكن ال نفهم لماذا ت ّم ما ت ّم ولمااذا
مات والد هذ األسرة وترك امرأته وأوالد في كالاة ير اى لهاا ،نكان ال نفهام لمااذا ال يازال
األسرى بدون كل لمشكلتهم ولماذا ال يزال الجوع يفتك بمالياين البشار ولمااذا يتقاتال النااس
وقد خلقهم الله ليعيشوا بسالم ووئام.
وكذلك أعطانا الله سفر أيوب لنفهم أنه عالوة على العامل البشر في دنيانا هذ هناك
العامل الشايطاني الاذ يع ّكار صافو الكيااة ويجعال منهاا كابوساا ً مخيفاا ً ومرعبااً .لكان عاقباة
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ّ
سانطلع عليهااا فاي المسااتقبل ساترينا أن الغلبااة هاي للااه ولمكبياه والسااائرين علااى
أياوب التااي
طريقه المستقيم.
وبما أن سفر أيوب هو واكد مان أقساام العهاد القاديم أ كتاب الاوكي التاي جااءت فاي
أيام ما قبل الميالد ،يجر بناا نكان الاذين نعاي فاي أياام ماا بعاد المايالد أن نسالّط ناور الكاي
الكامل على مسيرتنا وعلى مشكالتنا .ما أعنياه هاو أن مجايء المسايض المخلّاص إلاى عالمناا
وتتميمه لعمله الخالصي والفدائي على الصليب يعطيناا ناور الاوكي الكامال الاذ يعلّمناا أناه
بالرغم مان جمياع الآالم والعاذاب ات التاي تعصاف بكياتناا فا ن النصار كليفناا فيماا إذا كناا قاد
سلّمنا كياتنا للذ انتصر على الشر والموت والشيطان بقيامته الجبارة من بين األموات.
ياا مان تتعاذب وتتاانلم وتتخابّط فاي تسااؤالتك عاان سابب كال ماا كاادث لاك وصاار ،هاال
و ّجهاات نظاارك إلااى ماان جاااء إلااى عالمنااا لينقااذنا ماان كاال الشاارور التااي ته ادّدنا؟ هاال آمناات
بالمساايض يسااوع كمخلّصااك ماان الخطيئااة؟ ال تؤجاال إلااى المسااتقبل المجهااول أهاام قاارار فااي
كياتك ،أمن بالمخلص اليوم واختبر الغفران والنصر على الشر والشيطان ،آمين.

34

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

لماذا يتعذب الناس 2
عندما تكتنف كياتنا مشاكالت تجلاب عليناا الآالم ناود بانن نفهام لمااذا نتعاذّب ولمااذا ال
نجد في ك ير من األكيان منفذا ً للنجاة؟ ال يكمان الجاواب فاي نظرياات فلسافية ملكادة بال فاي
تسليم مقاليد كياتنا إللهنا المكب والشفوق .ال يزال القدير علاى عرشاه ومهماا صاار وكادث
ف ننا لن نتخلّى عن إيماننا به.
الخطاااوة ال انياااة التاااي عليناااا أن نخطوهاااا هاااي اإلقااارار بننناااا نجهااال األساااباب القريباااة
للمشكالت الكياتية التي نواجهها .أن نكون مؤمنين بالله ال يعني أن مسيرتنا الكياتياة تصابض
لنا في جميع تفاصيلها .هناك أسرار وألغاز نجابهها ألننا بشر عفاء ومكادودون وألن اللاه
ال يشاء بنن يطلعنا في كل دور من أدوار كياتنا على سبب هاذا الشايء أو ذاك الاذ يكادث
لنا.
الخطااوة ال ال ااة التااي علينااا أن نعتاارف بهااا هااي أنااه ال توجااد دائماا ً عالقااة مباشاارة بااين
مسيرتنا الكياتية واألمور المزعجة التي تعصف بنا .وهذا بالفعل ماا نتعلّماه مان سافر أياوب
الصااديق الااذ ابتاادأنا بدراسااته منااذ ماادة قصاايرة .فبعااد أن خساار هااذا اإلنسااان أموالااه وبنيااه
وبناته وصكته جاء إليه أصكابه ال ال ة لتعزيته ولكنهم ما لب وا أن انقلباوا علياه مادّعين بانن
ما كدث له إنما كان يستكقّه نظرا ً لعمل شرير كاان قاد ارتكباه هاو أو أكاد أفاراد عائلتاه .لام
يقبل أيوب هكذا تعليال خااطئ لمشاكالته و اابر فاي جواباه علاى القاول بنناه لام يرتكاب خطان
معينا لتنهمر عليه نوائب الكياة .أجابه أول أصكابه أليفاز التيماني قائالً:
ان َم ض
[2إِ ِن ضامت َ َكنَ أ َ َك ٌد َك ِل َمةً َمعَ َك فَ َه ضل ت َ ضستَا ُء؟ َولَ ِك ض
ان ضال َكاالَ ِم! 3هَاا
ان يَسضات َ ِطي ُع اال ضِمتِنَاا َ
ع َ
ع ِ
اك ضال َعااا ِ َر َو َبكا ك
اب
ضت َك ِيا ِارينَ َو َ
ات قَ ا ضد أ َ ضر َ
اام َكالَ ُما َ
ش ا كدد َ
ش اد َ
أ َ ضنا َ
ات ُ
الر َكا َ
ضت أَيَااا ِد َ ُم ضرت َ ِخيَ اةً2 .قَ ا ضد أَقَا َ
سا ض
اي ُم ضعت َ َما َد َك
ضال ُم ضرت َ ِع َ
ات ت َ ضقا َاو َ
ارت َ ضعا َ
سا َ
ت! ِإ ضذ َم ك
اك َ ا ِاج ضر َ
علَ ضيا َ
اك ض
شاةََ 1 .والآنَ ِإ ضذ َجااا َء َ
ات! 0أَلَ ضي َ
اك ِها َ
ُك َك َما َل ُ
ضات
ط ُرقِ َك؟ 4ا ُ ضذ ُك ضر َم ضن َهلَ َك َو ُه َو بَ ِر ٌء َوأَيضانَ أُبِيا َد ضال ُمسضات َ ِقي ُمونَ ؟ َ 8ك َماا قَا ضد َرأَي َ
َو َر َجاؤ َ
اار ِينَ ِإ ضماا ً َو ك
سا َم ِة اللا ِه يَبِيادُونَ َوبِ ِاريضِ أ َ ضن ِفا ِه يَ ضفنُااونَ .
الاز ِارعِينَ شَاقَ َاوة ً يَ ضك ُ
صادُونَ ُه َما1 .بِنَ َ
أ َ كن ضال َك ِ
ت11 .اَللك ضيا ُ
صا ضاوتُ ك
سا َار ض
سا ِة
ااب األ َ ضشا َبا ِل ت َ َك ك
الزئِيا ِار َوأ َ ضن َيا ُ
اث هَا ِلااكٌ ِل َعا َد ِم ضالفَ ِري َ
16زَ ضم َجا َارة ُ األ َ َ
سا ِد َو َ
َوأ َ ضشبَا ُل اللكب َضوةِ تَبَ كد َد ض
ت.
وها هي خالصة ما جاء في المقطع األول من الفصل الرابع من سفر أيوب:
يا صاكبنا أيوب ،ال تستاء مما سنذكر في ردنا علاى كالماتاك ألناه مان المساتكيل لناا
أن نبقى صامتين .أنت الذ علّمت وأرشدت العديدين من معارفك ،تذكر ما كنت تنااد باه.
ال يهلك بر ء في دنيانا ،بل الذ يزرعها اإلنسان ف يا يكصد.
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لم تكن العلّة في كلمات أليفااز فاي كونهاا غيار منطبقاة علاى الكقيقاة بال ألنهاا لام تنخاذ
الكقيقااة بنساارها بعااين االعتبااار .طبعاا ً كااان أيااوب الصااديق يعلّاام الناااس ويناااد بطاارق اللااه
المستقيمة .فمان الباديهي أن الكاار ين إ ماا والازارعين شاقاوة يكصادونها .ولكان هاذا ال ياتم
بصورة آلية ففي بعض األكيان يتنلم ويتعذّب األبرياء واألشرار ال يعاقبون كما يستكقّون.
ّ
الالمعزياة والتاي ساكبها فاي قالاب جعلهاا تظهار وكننهاا انبع ات مان
وتابع ألفاز كلماته
مصدر سماو قائالً:
ت َك ِل َمةٌ فَقَبِلَ ض
سلكلَ ض
اج ِس ِم ضن ُر َؤى اللك ضي ِل ِع ضن َد
ت أُذُنِي ِم ضن َها ه ضَمساً13 .فِي ضال َه َو ِ
ي تَ َ
 ُ 12كم ِإلَ ك
ت ُك ُل ِع َ
امي11 .فَ َم كر ض
ضب َو َر ضع َدة ٌ فَ َر َجفَ ض
ت ُرو ٌح
صا َبنِي ُرع ٌ
ظ ِ
ُوقُوعِ ُ
علَى النك ِ
س َبات َ
اس 12أ َ َ
ف َم ضن َ
س ِد َ 10 .وقَفَ ض
ي.
شعَ كر َ
علَى َو ضج ِهي .ا ضق َ
ت َو َل ِك ِنّي لَ ضم أَع ِضر ض
كام َ
َ
ش ضع ُر َج َ
ع ضي َن ك
ظ َرهَاِ .ش ضبهٌ قُد َ
الر ُج ُل أ َ ض
ص ضوتا ً ُم ضن َخ ِف اً14 :أَاإلنسان أَبَ ُر ِمنَ الل ِه أ َ ِم ك
ط َه ُر ِم ضن خَا ِل ِق ِه؟ ُ 18ه َو َذا َعبِي ُد ُ
َ
س ِم ضعتُ َ
س كك ُ
س ُه ضم
الَ يَنضت َ ِمنُ ُه ضم َو ِإلَى َمالَ ِئ َكتِ ِه يَ ضن ِس ُ
سا ُ
ب َك َماقَةً11 .فَ َك ضم ِب ضال َك ِر ّ ِ ُ
ان بُيُوت ِم ضن ِطين الكذِينَ أ َ َ
اء يُ َك ك
ب َويُ ضس َكقُونَ ِم ض َل ضالعُ ّ
ُون ُم ضنتَ ِبه ِإلَ ضي ِه ضم ِإلَى
س ِ
ثِ؟ َ 26بيضنَ ال ك
ِفي الت ُ َرا ِ
ص َباحِ َو ضال َم َ
ط ُمونَ ِ .بد ِ
ع ض
ام ِه ضم؟ يَ ُموتُونَ بِالَ ِك ضك َمة.
ت ِكبَا ُل ِخيَ ِ
األَبَ ِد َيبِيدُونَ 21 .أَ َما ا ضنت ُ ِز َ
طبعا ً ال مقارنة بين اإلنساان المخلاوق ال اعيف والخااطئ وباين اللاه القادوس القادير،
أبار مان اللاه أم الرجال أطهار مان خالقاه؟ كاشا...ليساكت اإلنساان وليرتعاب وهاو
اإلنسان ّ
يتنمل في كمال خالقه وباريه .نقول آمين إذ نصغي إلى كلمات رفيق أيوب ،ولكان ،ولكان...
لاام تكاان فااي مكلّهااا بمعنااى أن أيااوب الصااديق كااان شاااعرا ً كاال الشااعور بننااه لاام يرتكااب أيااة
أقر أيوب في أك ر من مناسبة بنن اللاه باار وقادوس
معصية فلماذا تنهال عليه نوائب الكياةّ .
يتعالى على جميع مخلوقاته من مالئكة وبشر .انكصارت مشاكلته فاي عادم فهماه لسابب كال
الكوارث التي انق ت عليه وكننه كان من أعظم وأكبر األشرار والخطنة.
فمشكلة أليفاز الذ جااء ماع صااكبيه لتعزياة أياوب أناه انقلاب إلاى مشاتك علاى أياوب
ألنه نظر إلى كالة أيوب بمنظاور تبسايطي.فالكياة البشارية التاي نعيشاها فاي هاذ الادنيا هاي
ساار تفاصاايلها علااى الطريقااة التااي لجاان إليهااا أصااكاب
معقّاادة للغايااة وال يمكننااا أن نكلّاال و نف ّ
أيوب ال ال ة .في ك ير من األكيان يتعاذب األبريااء بادون سابب معقاول .ليسات الكيااة الادنيا
كياة بسيطة شفّافة بل تكتنفها ألغاز وأسرار النقدر أن نسبر غورها.
الله وكد عليم وقدير ومهيمن على جميع تفاصيل دنيا البشر .وال نكون متهاربين مان
مساؤولياتنا عناادما نقااول :نكاان ال نفهاام لماااذا تا ّم ماا تا ّم ولماااذا مااات والااد هااذ األساارة وتاارك
امرأته وأوالد في كالة ير ى لها !نكن ال نفهام لمااذا ال يازال األسارى بادون كال لمشاكلتهم
ولماذا ال يزال الجوع يفتك بماليين البشر ولماذا يتقاتل الناس وقد خلقهم اللاه ليعيشاوا بساالم
ووئام !
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ولقد أعطانا الله سفر أيوب لنفهم أنه عالوة على العامال البشار فاي دنياناا هاذ هنااك
العامل الشايطاني الاذ يعكار صافو الكيااة ويجعال منهاا كابوساا ً مخيفاا ً ومرعبااً .لكان عاقباة
ّ
سانطلع عليهااا فاي المسااتقبل ساترينا أن الغلبااة هاي للااه ولمكبياه والسااائرين علااى
أياوب التااي
طريقه المستقيم.
وبما أن سفر أيوب هو واكد مان أقساام العهاد القاديم أ كتاب الاوكي التاي جااءت فاي
أيام ما قبل الميالد ،يجدر بنا نكن الذين نعي في أيام ماا بعاد المايالد أن نسالّط ناور الاوكي
الكامل على مسيرتنا وعلى مشكالتنا .ما أعنياه هاو ّ
المخلاص إلاى عالمناا
أن مجايء المسايض
ّ
وتتميمه لعمله الخالصي والفدائي على الصليب يعطيناا ناور الاوكي الكامال الاذ يعلّمناا أناه
بالرغم مان جمياع الآالم والعاذابات التاي تعصاف بكياتناا فا ن النصار كليفناا فيماا إذا كناا قاد
ساالّمنا مقااادير كياتنااا للااذ انتصاار علاى الشاار والمااوت والشاايطان بقيامتااه الجبااارة ماان بااين
األموات.
يا مان تتعاذب وتتانلم وتتخابّط فاي تسااؤالتك عان سابب كال ماا كادث لاك وصاار؟ هال
و ّجهت نظرك إلى من جاء إلى عالمنا لينقذنا من كل الشرور التي تهدّدنا هل آمنات بالمسايض
يسوع كمخلّصك مان الخطياة؟ ال تؤ ّجال إلاى المساتقبل المجهاول أهام قارار فاي كياتاك ،آمان
بالمخلّص اليوم واختبر الغفران على الشر والشيطان ،آمين.
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أهناك عدل على األرض؟ 1
النص الكتابي :أيوب 1
يكاااول كاال بشاار باانن يفهاام معنااى الكياااة وال ساايما كيلتااه الخاصااة .وإذا تمعّنّااا فااي
دراسااتنا لكياتنااا المعاصاارة وتنملنااا فااي المصاااعب العدياادة الت اي أكاطاات بنااا وال ساايما فااي
الساانين األخياارة ماان القاارن العشاارين قااد نتساااءل :أهناااك عاادل علااى األرض؟ نتفا ّاو بهااذ
الكلماااات ألنناااا ك يااارا ً ماااا نالكاااظ بااانن األشااارار والعتااااة ال يعااااقبون بينماااا يتعاااذب األبريااااء
والمساكين وهم ال يدرون سبب شقائهم.
وكما ذكرنا في مناسبات عديدة نقترب من هكذا تساؤالت إما مان وجهاة نظار ال دينياة
الكادية منكرة لله ولسيطرته على التاريخ البشر أو من منظور إيمااني باللاه القادير .يجاباه
الملكاد المعاصاار مع الة فكريااة ذات أبعااد هائلااة ألن نقطاة انطااالق تفكيار تباادأ مان فلساافة
مؤلّهااة ألكااد أبعاااد الوجااود .وهااي علااى الغالااب فلساافة ماديااة ال تكتااو فااي طياتهااا إال علااى
أفكار تشاؤمية مهما طلت نفسها بآراء طوباوية  /يوتوبية .فعالم الملكد عالم مظلم ينعادم فياه
الرجاء وال يبقى لإلنسان المعذّب إال وأن يندب كظه ويستمر في البكاء والعويل.
تخاص الكيااة الادنيا
أما المؤمن المعذّب الذ يبدأ تفكير بماا أوكاى باه اللاه مان تعااليم
ّ
ف نه يقترب من مع الت الكياة مسلّما ً أمر لياد الباار الشافوق والمكاب .وهاو فاي نفاس
الوقت يتوق من قرارة قلبه بنن يفهم سبب ما ك ّل به .وهنا تكمن إشاكالية تفكيار اإليمااني إذ
يعمل جهد ليصل إلى تفسير مقنع لسبب نوائب الكياة التي انهمرت عليه .ولساان كالاه هاو:
أنا مؤمن بربي وإلهي وأنه على كل شيء قدير .ولكني ال أفهم لماذا صاار ماا صاار وتا ّم ماا
ت ّم لي ولغير من بني البشر المؤمنين؟ ! كيف أوفّاق باين سالطنة وهيمناة اللاه علاى التااريخ
ي من كل كدب وصوب.
بما في ذلك مسيرة كياتي والكوارث التي انهالت عل ّ
وهنا نكمد الله على إعطائه إيانا كتابا ً من كتب الوكي وهو سفر أياوب الصاديق كياث
تعالذ فيه هذ المع لة التي يجابهها الماؤمن المعاذب .ونظارا ً ألن بعاض المساتمعين الكارام
لم يسمعوا العظات السابقة المبنية علاى سافر أياوب نعياد ذكار بعاض األماور األساساية التاي
تساعدنا على فهم الفصل الخامس من هاذا الكتااب .عاا أياوب فاي القسام الشامالي الشارقي
من الجزيرة العربية في أيام ما قبال المايالد .وكاان رجاالً رياا ً أنعام علياه اللاه بسابع صابيان
و ااالث بنااات .وفااي أكااد األيااام انصاابت عليااه المصااائب فخساار أوالً روتااه اام بنيااه وبناتااه
وأخيرا ً خسر صكته الجسدية إذ ألم به داء يشبه مرض البرص .ولم يدر أيوب بنن الشيطان
كان واقفا ً له بالمرصاد ّ
وأن الله أذن له ب رب أيوب بكل هذ المصائب.
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جاء ال ة من أصكاب أيوب لتعزيته ولكنهم انقلباوا علياه مادّعين بنناه كاان قاد اقتارف
ذنبا ً معيّنا ً وإال لم كان إلهه قد سمض لكال هاذ المصاائب بانن تنهاال علياه .وكناا قاد وقفناا فاي
الالمعزيااة .تااابع هااذا الصااديق المشااتكي واعظاا ً
ّ
الفصاال الرابااع علااى كلمااات أليماااز التيماااني
أيوب المعذّب وقائالً:
ان ُم ِجيااب! َو ِإ َلااى أ َ ّ ِ ضال ِق ّدِي ِسااينَ ت َ ضلت َ ِفااتُ ؟ 2أل َ كن ضالغَا ضي َ
اك ِما ض
[1ا ُ ضدعُ الآنَ  .فَ َها ض
ي
ال لَا َ
ظ َي ضقت ُا ُل ضالغَ ِبا ك
ان
ي يَتَن َ ك
ص ُل َوبَ ضغتَاةً لَعَ ضناتُ َم ضربِ َ اهُ2 .بَنُاو ُ بَ ِعيادُونَ َ
ع ِ
َو ضالغَي َضرة َ ت ُ ِميتُ األ َ ضك َمقَ 3 .إِ ِنّي َرأَيضتُ ضالغَبِ ك
األ َ ضم ِن َوقَ ضد ت َ َك ك
ع ُ
صاي َد ُه ضم َويَن ض ُخاذُ ُ َكتكاى ِمانَ
ط ُماوا فِاي ضالبَاا ِ
اان َك ِ
ب َوالَ ُم ضن ِقا َذ1 .الكاذِينَ يَن ض ُكا ُل ضال َج ضو َ
ف ك
ب َوال ك
ال ك
الظ ضم ا ُ
ش اقَ َاوة َ الَ ت َ ضنبُااتُ ِماانَ
شا ضاو ِك َو َي ضش ات َ ُ
آن َا ضار َوت َ ُه ضمِ 0 .إ كن ضال َب ِليك اةَ الَ ت َ ضخا ُار ُج ِماانَ التُا َارا ِ
شقك ِة َك َما أ َ كن ضال َج َو ِار َح ال ضِرتِفَاعِ ضال َجنَاحِ.
ض َ 4ولَ ِك كن اإلنسان َم ضولُو ٌد ِل ضل َم َ
األ َ ضر ِ
ليست المشكلة في كلمات صاكب أيوب أنها لم تكن مبنية علاى الواقاع المعاا أو أنهاا
لم تنخذ التجارب الكياتية بعاين االعتباار .تكلّام أليفااز بجازء مان الكقيقاة ال الكقيقاة بكاملهاا.
ّ
من ينكر ّ
ولكان هاذ الكلماات لام تنطباق
أن الغيرة تميات األكماق؟ هاذا صاكيض ال جادل فياه.
على أيوب .عا أيوب كياة متجانساة ماع الوصاية اإللهياة ولام يشاعر فاي قارارة نفساه بنناه
ارتكب ذنبا ً معيّنا ً لتنهمر عليه كل تلك النوائب .لماذا كانت نقطة انطاالق أليفااز اعتقااد بانن
أيوب كان مجرما ً ولماذا قال لصاكبه المتانلّم :ادع الآن ،فهال لاك مان مجياب؟ لمااذا وصاف
أيوب وكننه كان بدون معين أو مجيب؟ وماذا عنى بكلماته هذ :اإلنساان مولاود للمشاقّة كماا
أن الجوارح الرتفاع الجناح؟ هل أراد بنن يقول أن غاية اللاه فاي خلقاه لإلنساان إنماا كانات
شقاء اإلنسان ؟ أم هل كان يعناي أناه فاي عاالم سااقط فاي كمانة الخطياة والشار ،يتكاتّم علاى
كياة اإلنسان بنن تكون شقية ومليئة بالعذابات؟ !
اكتاج أيوب إلى تعزية ولكنه لم ينل من صاكبه سوى اللوم !
وتااابع أليفاااز كالمااه مجااددا ً ممجاادا ً عظمااة اللااه القاادير ومنتقاادا ً

اامنيا ً صاااكبه أليااوب

قائالً:
[لَ ِك ضن ُك ضنتُ أ َ ض
ع َ
اب
طل ُ ُ
ظائِ َم الَ ت ُ ضف َك ُ
ع َجائِ َ
اص َو َ
علَى الل ِه أ َ ضجعَ ُل أ َ ضم ِر  1 .ضالفَا ِع ِل َ
ب إِلَى الل ِه َو َ
الَ تُعَ ادُ 16 .ضال ُم ضنا ِاز ِل َم َ
علَااى ضالبَا َار ِار ّ ِ 11 .ضال َجا ِع ا ِل
علَااى َو ضج ا ِه األ َ ضر ِ
ض َو ضال ُم ضر ِس ا ِل ضال ِميَااا َ َ
طاارا ً َ
اار ضال ُم ضكتَاالِينَ فَاالَ ت ُ ضج ِار
ضال ُمت َ َوا ِ عِينَ فِي ضالعُلَى فَ َي ضرت َ ِف ُع ضال َم ضك ُزونُونَ ِإلَى أ َ ضمان 12 .ضال ُمب ِضطا ِل أ َ ضف َك َ
الآخ ِذ ضال ُك َك َما َء ِب ِكيلَا ِت ِه ضم فَتَت َ َه كاو ُر َم ُ
صا ِد ُمونَ
صداًِ 13 .
اار َي ض
أ َ ضيدِي ِه ضم قَ ض
ش َ
اورة ُ ضال َماا ِك ِرينَ ِ 12 .فاي النك َه ِ
سونَ فِي ك
َ
ضف ِم ضن فَ ِم ِها ضم َو ِم ض
ان يَا ِد
س ِمنَ ال ك
سي ِ
ظالَما ً َويَتَلَ كم ُ
الظ ِه َ
ي ضالبَائِ َ
يرةِ َك َما فِي اللك ضي ِل 11 .ضال ُمنَ ِ ّج َ
ضالقَ ِو ّ ِ10 .فَيَ ُك ُ
َطيكةُ فَاهَا.
س ُد ضالخ ِ
ون ِللذك ِلي ِل َر َجا ٌء َوت َ ُ
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جردناهاا
مشكلتنا مع أليفاز ،كما ألمكنا سابقاً ،ال تكمن في الك ير مان عباراتاه فيماا إذا ّ
عن اإلطار الذ كان يكيط بها أ أن لم تكن مو ّجهة إلى أيوب .فمن الباديهي أن اللاه عاادل
وقدير ومهيمن علاى دنياا  .اللاه يادافع عان المتوا اعين والمسااكين ويبطال أفكاار المكتاالين
والماكرين .لم يكتااج أياوب إلاى تارداد هاذ الباديهيات .انكصارت مشاكلته فاي عادم مقدرتاه
على تف ّهم ما كدث له وهو الذ كان يعباد اللاه عباادة صاادقة ويساير علاى طريقاه المساتقيم.
لماااذا أساااء أليفاااز الظاان فااي صاااكبه أيااوب؟ وعناادما يتعاذّب األبرياااء وهاام ال ياادرون ساابب
عذاباتهم وهام يعيشاون فاي عاالم اللاه ،تاز ّج كيااتهم فاي خ ا ّم مكايط الشاكوك والتسااؤالت.
يكتاااج المعااذبون إلااى تعزيااة شاااملة مبنيااة علااة وكااي اللااه بنساار  ،ال علااى كلمااات اللااوم
والتجريض.
كان أليفاز كغير من معاصريه وكالعديدين من معاصرينا نكن أي ااً ،كاان يخاال بانن
الذ تنهمار علياه مشاكالت الكيااة إنماا كاان يساتكقّها .لام يخال صاديق أياوب بنناه ك يارا ً ماا
يتعذّب األبرياء بدون سبب يفهمونه وأن آالمهم تصبض ال تطاق ،فيتو ّجهاون إلاى اللاه بااريهم
ّ
اكتظت بننصاف الكقيقة فقال واعظاً:
قائلين :لماذا يا ألله؟ لم تكن كلمات أليفاز شاملة بل
ُ [14ها َاو َذا ُ
ِير18 .ألَنك اهُ ُها َاو يَ ضجا َار ُح
طااوبَى ِل َر ُجاال ي َُؤ ِ ّدبُ اهُ الل اهُ .فَ االَ تَا ضارفُ ض
ض تَنضدِيا َ
اب ضالقَ اد ِ
ساو ٌء26 .فِاي
ان11 .فِي ِس ّ ِ
س َ
سابضع الَ َي َم ُ
ت شَا َدائِ َد يُنَ ِ ّج َ
ص ُ
اك ُ
َو َي ضع ِ
ياك َوفِاي َ
بَ .ي ضس َك ُق َو َي َدا ُ ت َ ضش ِف َي ِ
ضفِ 21 .م ض
َااف
ِيك ِمنَ ضال َم ضو ِ
ب ِم ضن َك ِ ّد ال ك
ضال ُجوعِ يَ ضفد َ
س ضاو ِط ِ
سي ِ
ت َوفِي ضال َك ضر ِ
اان ت ُ ضختَبَان ُ فَاالَ تَخ ُ
اللّ َ
ان َ
س ِ
ض.
عاا ِة َوالَ ت َ ضخشَااى ُو ُكااو َ األ َ ضر ِ
َاارا ِ
َاارا ِ
ب َو ضال َم َجا َ
ب إِ َذا َجااا َء22 .ت َ ضاا َككُ َ
علَااى ضالخ َ
ِماانَ ضالخ َ
اك ِآمنَاةٌ َوتَت َ َع كها ُد
ساا ِل ُم َك22 .فَات َ ضعلَ ُم أ َ كن َخ ضي َمت َ َ
ارةِ ضال َك ضق ِل َ
ع ضهد َُك َو ُو ُكو ُ ضالبَ ِ ّريكا ِة ت ُ َ
23ألَنكهُ َم َع ِك َج َ
َم ضر ِب َ َك َوالَ ت َ ضف ِق ُد َ
ض20 .تَا ضد ُخ ُل ضال َما ضدفَنَ
ع َك َك ِ ٌ
ب األ َ ضر ِ
ير َوذُ ِ ّريكت َ َك َكعُ ضش ِ
شيضئاًَ 21 .وت َ ضعلَ ُم أ َ كن زَ ضر َ
ات
فِي َ
ع ضنهَُ .ك َذا ُه َو .فَاسضا َم ضعهُ َوا ضعلَا ضم أ َ ضن َ
ش ضي ُخوخَة َك َر ضفعِ ضال ُكد ِضس فِي أ َ َوانِ ِه24 .هَا إِ كن َذا قَ ضد بَ َك ضنَا َ
ِلنَ ضف ِس َكذ.
سر الآالم مناشدا ً أيوب بانال يارفض تندياب القادير .هاذا
ل ّخص ألفاز اجتهاد في تفسير ّ
أمر كسن على كل بشر أن يتذ ّكر  .الله يجرح ويعصب ،يساكق ويادا تشافيان .بمعناى أن
اللااه ينخااذ عالمااه هااذا بكاال مااا فيااه ماان أمااور كمياادة وغياار كمياادة ،ويجعلهااا تعماال لمصاالكة
خائفيه وفائادتهم .ولكان األمار الاذ لام يسااعد أياوب فاي كلماات صااكبه هاو أن أليفااز كاان
يعتقد كل االعتقاد بنن اإلنسان يتنلّم ويتعذّب بالنسابة إلاى الشارور والمعاصاي التاي يرتكبهاا
في هذ الدنيا .ولذلك أنهى خطابه بهذ الكلمات التي أظهرته وكننه كان يتمتّاع بسالطة فوقياة
بالنسبة إلى أيوب :ها إن ذا قد بك نا عنه ،كذا هو .فاسمعه واعلم أنت لنفسك.
وسنرى ونكن نتاابع سايرة أياوب الصاديق أن كلماات ّ
معزياه كانات عباارة عان سلسالة
اتهامات له ولذلك رف ها وتابع رفاع ق ايته العادلاة إلاى رباه وبارياه .وكماا ذكرناا فاي كال
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عظة مبنية على كتب الوكي في أيام العهد القديم أ أيام ما قبل الميالد ،يتو ّجاب عليناا نكان
الذين نعي نكو ألفي سنة بعد مجيء المسيض إلى العالم واكتمال الوكي اإللهي ،يجار بناا أن
ننخذ تعاليم اإلنجيل بعاين االعتباار لكاي نفهام بصاورة أك ار جاالء مو اوع الآالم والنوائاب
التي تكدث لبني البشر بشكل عام وللمؤمنين والمؤمنات بشكل خاص.
ناتعلّم مان الكتاااب المقادّس بنساار أ مان كتااب العهاد القااديم والعهاد الجديااد ،ناتعلّم باانن
المسيض يسوع جاء إلى عالمنا هذا للق اء على الخطية والشر والشيطان .ولقد أتا ّم لاه المجاد
برنامذ الله الخالصي والفدائي بموته على الصليب وبقيامتاه مان باين األماوات .وصاار كال
من يلتجئ إليه مؤمنا ً ينال الخالص مجاناا ً بماا فاي ذلاك الكيااة األبدياة .لكان هاذا ال يعناي أن
مشاكل الكياة تزول بالنسبة للمؤمنين بالمسيض .على العكس ك يرا ً ماا ي اطهد أتبااع المسايض
ال لسبب إال اللتجائهم إليه والشهادة بعمله الخالصي الذ ت ّم في صميم كياتهم .لكن الماؤمن
يعلم كل العلم أن جميع صعوبات ومشقات الكيااة الادنيا تاؤول فاي النهاياة لخيار ولنماو فاي
إيمانه القويم.
ال يمكن النظر إلى مشاكل الكياة من منظور
فيقول كل مؤمن مع الرسول بولس:

يّق بال مان وجهاة نظار كتابياة شااملة.

ضف الَ
علَ ضينَا! 32اَلك ِذ لَ ضم يُ ضش ِف ضق َ
" ِإ ضن َكانَ اللهُ َم َعنَا فَ َم ضن َ
علَى ا ضبنِ ِه َب ضل َب َذلَهُ أل َ ضج ِلنَا أ َ ضج َمعِينَ َكي َ
ار الل ِه؟ اللكهُ ُه َو الك ِذ يُبَ ِ ّار ُر! َ 32م ض
ان ُه َاو
يَ َهبُنَا أ َ ضي ا ً َمعَهُ ُك كل َ
سيَ ضشت َ ِكي َ
ش ضيء؟ َ 33م ضن َ
علَى ُم ضخت َ ِ
ع ض
الك ِذ يَد ُ
اين اللا ِه الكا ِذ
ِين؟ ضال َم ِسي ُض ُه َو الك ِذ َم َ
ام أ َ ضي ا ً الك ِذ ُه َاو أ َ ضي اا ً َ
ان يَ ِم ِ
ات بَ ضل بِ ضال َك ِر ّ ِ قَ َ
ض َِي ٌ
ضاط َها ٌد أ َ ضم ُجاوعٌ أ َ ضم
ضاق أ َ ِم ا ِ
صلُنَا َ
سيَ ضف ِ
أ َ ضي ا ً يَ ضشفَ ُع فِينَا! َ 31م ضن َ
ع ضن َم َكبك ِة ضال َم ِسيضِ؟ أ َ ِش كدة ٌ أ َ ضم َ
ع ضر ٌ أ َ ضم َخ َ
اار .قَا ضد ُك ِسا ضبنَا ِم ضا َل
ضف؟ َ 30ك َما ُه َو َم ضكت ُ ٌ
ُ
سي ٌ
ط ٌر أ َ ضم َ
وب « ِإنكنَا ِم ضن أ َ ضج ِل َك نُ َمااتُ ُكا كل النك َه ِ
38
34
غنَم ِللذكبضضِ»َ .ولَ ِكنكنَا فِي َه ِذ ِ َج ِمي ِع َها يَ ضع ُ
َ
ت
ارنَا بِالك ِذ أ َ َكبكنَا .فَ ِ ِنّي ُمتَيَ ِقّ ٌن أَنكهُ الَ َم ضو َ
ص ُ
ظ ُم ا ضنتِ َ
ع ضلا َاو َوالَ
سااا َء َوالَ قُا كاوا ِ
اور َكا ِ ا َارة ً َوالَ ُم ضس ات َ ضقبَلَةً َ 31والَ ُ
َوالَ َكيَاااة َ َوالَ َمالَئِ َك اةَ َوالَ ُر َؤ َ
ت َوالَ أ ُ ُما َ
ع َر ِبّنَا".
ُ
ع ضن َم َكبك ِة الل ِه الكتِي فِي ضال َم ِسيضِ َي ُ
سو َ
صلَنَا َ
ع ضمقَ َوالَ َخ ِليقَةَ أ ُ ضخ َرى ت َ ضقد ُِر أ َ ضن ت َ ضف ِ
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أهناك عدل على األرض؟ 2
نظرا ً ألن بعض المستمعين الكرام لم يسمعوا العظات السابقة المبنياة علاى سافر أياوب
نعيد ذكر بعض األمور األساسية التاي تسااعدنا علاى فهام الفصال الخاامس مان هاذا الكتااب.
عا أيوب في القسم الشمالي الشرقي مان الجزيارة العربياة فاي أياام ماا قبال المايالد .وكاان
رج االً ري اا ً ألنعاام اللااه عليااه بساابع صاابيان و ااالث بنااات .وفااي أكااد األيااام انصاابت عليااه
المصائب فخسر أوالً روته م بنيه وبناته وأخيرا ً خسر صاكته الجسادية إذ ألا ّم باه داء يشابه
ماارض الباارص .ولاام ياادر أيااوب باانن الشاايطان كااان واقف اا ً لااه بالمرصاااد ّ
وأن اللااه أذن لااه
لي رب أيوب بكل هذ المصائب.
جاء ال ة من أصكاب أيوب لتعزيته ولكنهم انقلباوا علياه مادّعين بنناه كاان قاد اقتارف
ّ
الالمعزية .تاابع
ذنبا ً معيّنا ً وإال لما كنا قد وقفنا في الفصل الرابع على كلمات أليماز التيماني
هذا الصديق المشتكي واعظا ً أليوب المعذّب وقائالً:
ان ُم ِجيااب! َو ِإ َلااى أ َ ّ ِ ضال ِق ّدِي ِسااينَ ت َ ضلت َ ِفااتُ ؟ 2أل َ كن ضالغَا ضي َ
اك ِما ض
[1ا ُ ضدعُ الآنَ  .فَ َها ض
ي
ال لَا َ
ظ يَ ضقت ُا ُل ضالغَ ِبا ك
ان
ي َيتَن َ ك
ص ُل َو َب ضغتَاةً لَ َع ضناتُ َم ضر ِب َ اهَُ 2 .بنُاو ُ َب ِعيادُونَ َ
ع ِ
َو ضالغَي َضرة َ ت ُ ِميتُ األ َ ضك َمقَ ِ 3 .إ ِنّي َرأَيضتُ ضالغَ ِب ك
األ َ ضم ِن َوقَ ضد ت َ َك ك
ع ُ
صاي َد ُه ضم َويَن ض ُخاذُ ُ َكتكاى ِمانَ
ط ُماوا فِاي ضالبَاا ِ
اان َك ِ
ب َوالَ ُم ضن ِقا َذ1 .الكاذِينَ يَن ض ُكا ُل ضال َج ضو َ
ف ك
ب َوال ك
ال ك
الظ ضما ُ
ش اقَ َاوة َ الَ ت َ ضنبُااتُ ِماانَ
شا ضاو ِك َويَ ضش ات َ ُ
اآن َا ضار َوت َ ُه ضمِ 0 .إ كن ضالبَ ِليك اةَ الَ ت َ ضخا ُار ُج ِماانَ التُا َارا ِ
شقك ِة َك َما أ َ كن ضال َج َو ِار َح ال ضِرتِفَاعِ ضال َجنَاحِ.
ض َ 4ولَ ِك كن اإلنسان َم ضولُو ٌد ِل ضل َم َ
األ َ ضر ِ
ليست المشكلة في كلمات صاكب أيوب أنها لم تكن مبنية علاى الواقاع المعاا أو أنهاا
تفاو أليفااز بجازء مان الكقيقاة ال الكقيقاة بكاملهاا.
لم تنخذ التجارب الكياتية بعاين االعتباارّ .
ّ
من ينكر ّ
ولكان هاذ الكلماات لام تنطباق
أن الغيرة تميات األكماق؟ هاذا صاكيض ال جادل فياه.
على أيوب .عا أيوب كياة متجانساة ماع الوصاية اإللهياة ولام يشاعر فاي قارارة نفساه بنناه
ارتكب ذنبا ً معيّنا ً لتنهمر عليه كل هذ النوائب .لماذا كانت نقطة انطاالق أليفااز اعتقااد بانن
أيوب كان مجرما ً ولماذا قال لصاكبه المتانلّم :ادع الآن ،فهال لاك مان مجياب؟ لمااذا وصاف
أيوب وكننه كان بدون معين أو مجياب؟ اكتااج أياوب إلاى تعزياة ولكناه لام ينال مان صااكبه
سوى اللوم!
وتابع أليفاز كالمه ممجدا ً عظمة الله القدير ومنتقدا ً

منيا ً صاكبه أيوب قائالً:

[ َل ِك ضن ُك ضنتُ أ َ ض
ع َ
اب
طل ُ ُ
ظائِ َم الَ ت ُ ضف َك ُ
ع َجائِ َ
اص َو َ
ع َلى الل ِه أ َ ضج َع ُل أ َ ضم ِر  1 .ضالفَا ِع ِل َ
ب ِإ َلى الل ِه َو َ
الَ ت ُ َع ادُ 16 .ضال ُم ضنا ِاز ِل َم َ
علَااى ضال َبا َار ِار ّ ِ 11 .ضال َجا ِع ا ِل
علَااى َو ضج ا ِه األ َ ضر ِ
ض َو ضال ُم ضر ِس ا ِل ضال ِم َيااا َ َ
طاارا ً َ
اار ضال ُم ضكتَاالِينَ فَاالَ ت ُ ضج ِار
ضال ُمت َ َوا ِ عِينَ فِي ضالعُلَى فَيَ ضرت َ ِف ُع ضال َم ضك ُزونُونَ إِلَى أ َ ضمان 12 .ضال ُمب ِضطا ِل أ َ ضف َك َ
الآخ ِذ ضال ُك َك َما َء بِ ِكيلَاتِ ِه ضم فَتَت َ َه كاو ُر َم ُ
صا ِد ُمونَ
صداًِ 13 .
اار يَ ض
أ َ ضيدِي ِه ضم قَ ض
ش َ
اورة ُ ضال َماا ِك ِرينَ 12 .فِاي النك َه ِ
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سونَ فِي ك
َ
ضف ِم ضن فَ ِم ِها ضم َو ِم ض
ان َيا ِد
س ِمنَ ال ك
سي ِ
ظالَما ً َو َيتَلَ كم ُ
الظ ِه َ
ي ضال َبائِ َ
يرةِ َك َما فِي اللك ضي ِل 11 .ضال ُمنَ ِ ّج َ
ضالقَ ِو ّ ِ10 .فَ َي ُك ُ
َطيكةُ فَاهَا.
س ُد ضالخ ِ
ون ِللذك ِلي ِل َر َجا ٌء َوت َ ُ
لم يكتاج أيوب إلى ترداد هذ البديهيات .انكصرت مشكلته في عدم مقدرته على تف ّهام
ما كدث له وهو الذ كان يعبد الله عبادة صادقة ويساير علاى طريقاه المساتقيم .لمااذا أسااء
أليفاااز الظاان فااي صاااكبه أيااوب؟ وعناادما يتع اذّب األبرياااء تااز ّج كياااتهم فااي خ ا ّم مكاايط
الشكوك والتساؤالت .يكتاج المعذبون إلى تعزية شاملة مبنية على وكي الله بنسر  ،ال على
كلمات اللوم والتجريض.
ّ
اكتظت بننصاف الكقيقة واعظاً:
لم تكن كلمات أليفاز شاملة بل
ُ [14ها َاو َذا ُ
ِير18 .ألَنك اهُ ُها َاو يَ ضجا َار ُح
طااوبَى ِل َر ُجاال ي َُؤ ِ ّدبُ اهُ الل اهُ .فَ االَ تَا ضارفُ ض
ض تَنضدِيا َ
اب ضالقَ اد ِ
ساو ٌء26 .فِاي
ان11 .فِي ِس ّ ِ
س َ
سابضع الَ يَ َم ُ
ت شَا َدائِ َد يُنَ ِ ّج َ
ص ُ
اك ُ
َويَ ضع ِ
ياك َوفِاي َ
ب .يَ ضس َك ُق َويَ َدا ُ ت َ ضش ِفيَ ِ
ضفِ 21 .م ض
َااف
ِيك ِمنَ ضال َم ضو ِ
ب ِم ضن َك ِ ّد ال ك
ضال ُجوعِ يَ ضفد َ
س ضاو ِط ِ
سي ِ
ت َوفِي ضال َك ضر ِ
اان ت ُ ضختَبَان ُ فَاالَ تَخ ُ
اللّ َ
ان َ
س ِ
ض.
عاا ِة َوالَ ت َ ضخشَااى ُو ُكااو َ األ َ ضر ِ
َاارا ِ
َاارا ِ
ب َو ضال َم َجا َ
ب ِإ َذا َجااا َء22 .ت َ ضاا َككُ َ
علَااى ضالخ َ
ِماانَ ضالخ َ
اك ِآمنَاةٌ َوتَتَعَ كها ُد
ساا ِل ُم َك22 .فَات َ ضعلَ ُم أ َ كن َخ ضي َمت َ َ
ارةِ ضال َك ضق ِل َ
ع ضهد َُك َو ُو ُكو ُ ضالبَ ِ ّريكا ِة ت ُ َ
23ألَنكهُ َم َع ِك َج َ
َم ضربِ َ َك َوالَ ت َ ضف ِق ُد َ
ض20 .تَا ضد ُخ ُل ضال َما ضدفَنَ
ع َك َك ِ ٌ
ب األ َ ضر ِ
ير َوذُ ِ ّريكت َ َك َكعُ ضش ِ
شيضئاًَ 21 .وت َ ضعلَ ُم أ َ كن زَ ضر َ
ات
فِي َ
ع ضنهَُ .ك َذا ُه َو .فَاسضا َم ضعهُ َوا ضعلَا ضم أ َ ضن َ
ش ضي ُخوخَة َك َر ضفعِ ضال ُكد ِضس فِي أ َ َوانِ ِه24 .هَا ِإ كن َذا قَ ضد َب َك ضنَا َ
ِلنَ ضف ِس َكذ.
األمر الذ لم يساعد أيوب في كلمات صاكبه هو أن أليفاز كان يعتقد كل االعتقاد بنن
اإلنسان يتنل ّم ويتعاذّب بالنسابة إلاى الشارور والمعاصاي التاي يرتكبهاا .ولاذلك أنهاى خطاباه
بهذ الكلمات التي أظهرتاه وكنناه كاان يتمتّاع بسالطة فوقيّاة بالنسابة إلاى أياوب :هاا ان ذا قاد
بك نا عنه ،كذا هو .فاسمعه واعلم أنت لنفسك.
وكما ذكرنا في كل عظة مبنية على كتب الاوكي فاي أياام العهاد القاديم أ أياام ماا قبال
الميالد ،يتو ّجب علينا نكن الذين نعي نكو ألفي سنة بعد مجيء المسيض إلى العاالم واكتماال
الوكي اإللهي ،يجدر بنا أن ننخذ تعاليم اإلنجيل بعين االعتبار لكي نفهم بصاورة أك ار جاالء
مو اوع الآالم والنوائااب التااي تكاادث لبنااي البشاار بشااكل عااام وللمااؤمنين والمؤمنااات بشااكل
خاص.
نتعلم من الكتاب المقدّس أ من كتاب العهاد القاديم والعهاد الجدياد ،بانن المسايض يساوع
جاء إلى عالمنا هذا للق اء على الخطيئة والشر والشايطان .ولقاد أتا ّم لاه المجاد برناامذ اللاه
الخالصي والفدائي بموته علاى الصاليب وبقيامتاه مان باين األماوات .وصاار كال مان يلتجائ
إليه مؤمنا ً ينال الخالص مجانا ً بما في ذلك الكياة األبدية .لكن هذا ال يعني أن مشاكل الكيااة
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تزول بالنسبة للمؤمنين بالمسيض .علاى العكاس ك يارا ً ماا ي اطهد أتبااع المسايض ال لسابب إال
اللتجائهم إليه والشهادة بعملاه الخالصاي الاذ تا ّم فاي صاميم كيااتهم .لكان الماؤمن يعلام كال
العلام أن جمياع صااعوبات ومشاقّات الكياااة الادنيا تااؤول فاي النهايااة لخيار ولنمااو فاي إيمانااه
القويم.
ال يمكن النظر إلى مشاكل الكياة من منظور
ولذلك يشهد المؤمن مع الرسول بولس قائالً:

يّق بال مان وجهاة نظار كتابياة شااملة.

ضف الَ
علَ ضينَا! 32اَلك ِذ لَ ضم يُ ضش ِف ضق َ
" ِإ ضن َكانَ اللهُ َم َعنَا فَ َم ضن َ
علَى ا ضبنِ ِه بَ ضل بَ َذلَهُ أل َ ضج ِلنَا أ َ ضج َمعِينَ َكي َ
ار الل ِه؟ اللكهُ ُه َو الك ِذ يُ َب ِ ّار ُر! َ 32م ض
ان ُه َاو
َي َهبُنَا أ َ ضي ا ً َم َعهُ ُك كل َ
س َي ضشت َ ِكي َ
ش ضيء؟ َ 33م ضن َ
علَى ُم ضخت َ ِ
ع ض
الك ِذ يَد ُ
اين اللا ِه الكا ِذ
ِين؟ ضال َم ِسي ُض ُه َو الك ِذ َم َ
ام أ َ ضي ا ً الك ِذ ُه َاو أ َ ضي اا ً َ
ان يَ ِم ِ
ات بَ ضل بِ ضال َك ِر ّ ِ قَ َ
ض َِي ٌ
ضاط َها ٌد أ َ ضم ُجاوعٌ أ َ ضم
ضاق أ َ ِم ا ِ
صلُنَا َ
سيَ ضف ِ
أ َ ضي ا ً يَ ضشفَ ُع فِينَا! َ 31م ضن َ
ع ضن َم َكبك ِة ضال َم ِسيضِ؟ أ َ ِش كدة ٌ أ َ ضم َ
ع ضر ٌ أ َ ضم َخ َ
اار .قَا ضد ُك ِسا ضبنَا ِم ضا َل
ضف؟ َ 30ك َما ُه َو َم ضكت ُ ٌ
ُ
سي ٌ
ط ٌر أ َ ضم َ
وب « ِإنكنَا ِم ضن أ َ ضج ِل َك نُ َمااتُ ُكا كل النك َه ِ
غنَم ِللذكبضضِ»َ 34 .ولَ ِكنكنَا ِفي َه ِذ ِ َج ِمي ِع َها َي ضع ُ
َ
ت
ارنَا ِبالك ِذ أ َ َكبكنَا38 .فَ ِ ِنّي ُمت َ َي ِقّ ٌن أَنكهُ الَ َم ضو َ
ص ُ
ظ ُم ا ضن ِت َ
ع ضلا َاو َوالَ
سااا َء َوالَ قُا كاوا ِ
اور َكا ِ ا َارة ً َوالَ ُم ضس ات َ ضقبَلَةً َ 31والَ ُ
َوالَ َكيَاااة َ َوالَ َمالَئِ َك اةَ َوالَ ُر َؤ َ
ت َوالَ أ ُ ُما َ
ع َر ِبّنَا".
ُ
ع ضن َم َكبك ِة الل ِه الكتِي فِي ضال َم ِسيضِ يَ ُ
سو َ
صلَنَا َ
ع ضمقَ َوالَ َخ ِليقَةَ أ ُ ضخ َرى ت َ ضقد ُِر أ َ ضن ت َ ضف ِ
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العذابات في عالم الله 1
النص الكتابي :أيوب 0
ك يرا ً ما أكاور نفسي قائالً :هل أستمع إلى نشرة األخبار أم ال؟ وعندما تصلني
المجلة األسبوعية المكتظة باألخبار والمقاالت األدبية ،هل أكتفي بقراءة باب المقاالت
ممتنعا ً عن قراءة تفاصيل األنباء؟
وقد تقول لي أيها المستمع العزيز ،لماذا تتردد في مو وع االستماع إلى نشرة
األخبار أو قراءة التقارير الواردة على صفكات المجلة؟ هل تريد أن تكيا كياة االنعزاليين؟
وجوابي هو :أنني كغير من بني البشر أتردّد في متابعتي ل خبار ألنني لست قادرا ً نفسيا ً
على اكتمال تكرار أبناء الكوارث الطبيعية منها وتلك التي يجلبها البشر على أقرانهم بني
البشر .أنا ال أريد أن أتهرب من مسؤوليتي في متابعة ما يجر لإلنسان ية في هذ السنين
األخيرة من القرن العشرين أو من القيام بواجبي لمساعدة الناس بقدر طاقتي وإمكانياتي.
لكني في نفس الوقت أجد صعوبة كبيرة في متابعة كل تفاصيل قساوة اإلنسان تجا قرينه
اإلنسان  .يفتك الناس باألبرياء والمساكين واألطفال وكننهم كشرات ارة ! يا ترى ماذا
كدث لنا نكن البشر؟
وكما ذكرت في عظة سابقة ،يجابه كل بشر مشكلة الكياة المعاصرة بما فيها من
متناق ات وعذابات ،وهو متسلض بمنظور ما :قد يكون منظورا ً دينيا ً أو إلكادياً .يعتقد
الملكد المعاصر بنننا نعي في عالم جاء إلى كيّز الوجود بصورة تلقائية وأن الكون
الشاسع الذ يكيط بنا هو أزلي وال شخصي ،وفي أوائل القرن العشرين كان اإللكاد
المعاصر متغذيا ً من قبل ايديولوجيات طوبابوية فوعد أتباعه وأنصار باقتراب مجيء
عصر ذهبي تنعدم فيه مشاكل الكياة وت مكل ف طياته جميع المتناق ات .ولكن جميع
تلك األكالم اند رت وانهار صرح جميع النظريات المادية  /اإللكادية وأتينا على رؤية
أنقاض تلك االيديولوجيات التي أظهرت أي ا ً ليس فقط فشلها في االتيان بنعيم أرض بل
ألنها في ك ير من األكيان جاءت بما يشبه بجكيم ال يطاق تعذب فيه الماليين من بني
البشر.
لقد فشلت جميع النظريات والآراء الفلسفية اإللكادية في تفسير معنى الوجود أو في
كل مشاكل الكياة المستعصية .ننتي إذن إلى مواجهة مو وع عذابات الكياة الدنيا من
نتفو بهكذا كلمات هل نعني بنننا قادرون على
منظور إيماني مبني على الوكي اإللهي .وإذ ّ
تعليل كل ما يجر في دنيانا وخاصة تفسير معنى العذابات التي تصيب الماليين من أقراننا
بني البشر؟ ومتى تسلّكنا ب يماننا بالله فهذا ال يعني أننا نكصل على منظور كياتي تبسيطي
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إذ نجابه مع الت الكياة ومشاكلها .هذا الدرس األساسي الذ نتعلمه من سفر أيوب
الصديق وهو أكد كتب الوكي اإللهي في أيام ما قبل الميالد.
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العذابات في عالم الله2-
كان أيوب أكد رجال الله األتقياء وكان الله قد أنعم عليه ب روة طائلة .لكن الشيطان
ادعى بنن أيوب إنما كان يخاف الله ويسير على طريقه المستقيم نظرا ً لتلك البركات التي
يجرب أيوب ،فخسر أوالً روته م بنيه وبناته
نالها من ربه .فسمض الله للشيطان بنن ّ
وأخيرا ً صكته إذ مني بمرض يشبه داء البرص .ولم يترك أيوب مسيرته اإليمانية ولكنه لم
يفهم كيف سمض الله لجميع تلك المصائب بنن تنهال عليه ولم يدر بنن الشيطان لعب دورا ً
هاما ً في كل ما كدث له .خ ع أيوب الصديق للمشيئة اإللهية وتمنى من قرارة قلبه بنن
يمن عليه الله بالشفاء وبكل مقنع لمصيبته.
ومما زاد في مكنة أيوب أن أصدقاء ال ال ة الذين جاؤوا لتعزيته صاروا من منتقديه.
وكان منطقهم أن الذ تصيبه هكذا نوائب ال بد أن يكون قد استكقها .فنصكوا أيوب بنن
ويقر بخطيته ويستغفر باريه طالبا ً منه الصفض والغفران .لم يقبل أيوب
يتوا ع أمام الله
ّ
تعليل أصدقائه لمشكلته الكادة فنجابهم في الفصل السادس قائالً:
صي َب ِتي ُر ِف َع ض
ين َج ِمي َع َها3 .ألَنك َها الآنَ أ َ ض َق ُل ِم ضن َر ضم ِل
َ [2لي َ
ضت َك ضر ِبي ُو ِزنَ َو َم ِ
ت ِفي ضال َم َو ِاز ِ
س كم َها .أ َ ضه َوا ُل الل ِه
ب ُر ِ
ي ت َ ضش َر ُ
وكي ُ
ام ضالقَد ِ
ِير فِ ك
ضالبَ ضك ِرِ .م ضن أَ ضج ِل َذ ِل َك لَغَا َكالَ ِمي2 .أل َ كن ِس َه َ
ص َ
علَ ِف ِه؟ 0ه ضَل يُؤض َك ُل
ُم ض
ب أ َ ضو َي ُخ ُ
علَى ضالعُ ضش ِ
ع َلى َ
ور ال ك ضو ُر َ
طفكةٌ ِ ِ ّد 1 .ه ضَل َي ضن َه ُق ضالفَ َرا ُء َ
ضال َم ِسي ُخ ِبالَ ِم ضلض أ َ ضو يُو َج ُد َ
ار ض
ق ضال َب ضقلَ ِة؟ َ 4عافَ ض
ت نَ ضف ِسي أ َ ضن ت َ َم ك
ص َ
س َها فَ َ
ط ضع ٌم فِي َم َر ِ
ت ُخب ِضز َ
ضال َك ِري ِه!
تسرعوا في ككمهم على أيوب
كان أصكاب أيوب ال ال ة من المؤمنين بالله ولكنهم ّ
واستنتجوا بناء على اجتهاداتهم الخاطئة ،استنتجوا بنن أيوب كان مذنبا ً ولذلك كان مستكقا ً
لكل ما كدث له وصار .فلسفتهم الكياتية كانت تبسيطية للغاية .أعني بكلمة تبسيطية أنها
كانت تنظر إلى الكياة من منظور بسيط للغاية بينما الكياة البشرية المعاشة هي أك ر تعقيدا ً
وتفاصيلها أك ر تشابكا ً مما يظن الناس .ك يرا ً ما يتنلم األبرياء ويعذبون بينما ال يعاقب
الخطنة واأل مة ومرتكبو المعاصي والشرور .نكن ال نكيا في عالم تجر فيه األمور
نقر ب يماننا بالله القدير فهذا اليعني أننا نصبض عالمين
بصورة آلية أو ميكانيكية .وعندما ّ
بسبب كل ما يجر ويتم في دنيا البشر .الله وكد عليم بكل شيء.
كان أيوب الصديق يتوق إلى من يؤاسيه ويشعر معه ويساند في مكنته الشديدة التي
أل ّمـت به بصورة فجائية .جاء أصكابه لتعزيته فكان من المنتظر منهم بنن يزنوا مصيبته
وأن يظهروا تكاتفهم معه وهو ينتظر من الله العون والنجاة .طبعا ً كان أيوب يؤمن في
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قرارة قلبه بسلطة الله على كل ما يجر في العالم ،فلما سمض القدير بنن تنهال سهامه على
عبد أيوب؟ ألم يكن باستطاعة الله بنن يجيز عن عبد كل تلك األهوال؟
ض
ي اللهُ َر َجائِي! 1أ َ ضن يَ ضر َ ى اللهُ 8تابع أيوب كالمه فقال:
[يَا لَي َ
ضت ِط ضل َبتِي تَن ِتي َويُ ضع ِطي ِن َ
ِبن َ ضن يَ ضس َك َقنِي َوي ض
ُط ِلقَ يَ َد ُ فَيَ ضق َ
ع َذاب الَ يُ ضش ِف ُق أ َ ِنّي لَ ضم
ط َعنِي16 .فَالَ ت َزَ ا ُل تَ ضع ِز َيتِي َوا ضبتِ َه ِ
اجي فِي َ
ص ِبّ َر نَ ضف ِسي؟ 12ه ضَل
أ َ ضج َك ضد َكالَ َم ضالقُد ِ
ي ِن َها َي ِتي َكتكى أ ُ َ
ي قُ كو ِتي َكتكى أ َ ضنت َ ِظ َر َو َما ِه َ
ُوسَ 11 .ما ِه َ
ع َدة ُ َم ض
ط ُرو َدة ٌ
س ض
ارةِ؟ ه ضَل َل ضك ِمي نُ َك ٌ
سا َ
ي َمعُو َنتِي َو ضال ُم َ
اس؟ 13أَالَ إِنكهُ َل ضي َ
قُ كوتِي قُ كوة ُ ضال ِك َج َ
ت فِ ك
ع ِنّي!
َ
لم يتنلم أيوب فقط بسبب خسرانه ل روته أو لبنيه وبناته أو صكته ،بل تنلم أيوب ألنه
وهو المؤمن والسائر على طريق الله ،وص ّل إلى كالته هذ التي ال تطاق .لم يشعر أيوب
بننه كان قد ارتكب ذنبا ً أو معصية تستكق ما ألم به ،إني لم أجكد كالم القدوس .لماذا إذن
أصابتني كل هذ المصائب؟ كان أيوب إنسان ا ً ال مخلوقا ً جبارا ً هرقلياً .ال يتمتع المؤمن
بقوة الكجارة ولكمه ليس من نكاس ! يا الله لماذا يتعذب المؤمنون؟
وعندما يسير المؤمن في درب الآالم ينتظر من أصكابه ورفاقه تعزية ال انتقاداً .لماذا
جاء إليه أصكابه بنقدهم الالذع وبككمهم الجائر؟ هذا ما زاد من مكنة أيوب فقال ألصكابه
معاتباً:
ِير11 .أَ كما إِ ضخ َوانِي فَقَ ضد
ص ِ
ون َم ضع ُر ٌ
وف ِم ضن َ
اكبِ ِه َوإِ ضن ت َ َر َك َخ ضشيَةَ ضالقَد ِ
َ [12ك ُق ضال َم ضك ُز ِ
َ
ي َع ِك َرة ٌ ِمنَ ضالبَ َر ِد َو َي ضخت َ ِفي فِي َها
ِيرِ .م ض َل َ
غ َد ُروا ِم ض َل ضالغَد ِ
ساقِيَ ِة ضال ِو ضديَ ِ
ان يَ ضعب ُُرونَ 10 .الكتِي ِه َ
ع ضن َ
ت ا ضنقَ َ
ت َجفك ض
تِ .إ َذا َك ِميَ ض
ط َع ض
ط ِري ِق َها
ضال َج ِليدُِ 14 .إ َذا َج َر ِ
ت ِم ضن َم َكا ِن َها18 .تَ ِكي ُد ضالقَ َوافِ ُل َ
ت َ ضد ُخ ُل ال ِت ّيهَ فَتَ ضه ِلكُ 11 .نَ َ
ظ َر ض
س َبن َر َج ضوهَا26 .خ َُزوا ِفي َما َكانُوا
ت قَ َوا ِف ُل تَ ضي َما َءَ .م َوا ِك ُ
ب َ
ُم ض
ص ضرت ُ ضم ِم ضلَ َهاَ .رأ َ ضيت ُ ضم َ ضربَةً فَفَ ِز ضعت ُ ضم22 .ه ضَل قُ ضلتُ :
ط َم ِئنِّينَ َ .جا ُءوا إِلَ ضي َها فَخ َِجلُوا21 .فَالآنَ قَ ضد ِ
أ َ ضع ُ
ار ُ
طو ِني َ
ص ِم أ َ ضو ِم ضن يَ ِد ضالعُتَاةِ
شوا ِم ضن أ َ ضج ِلي 23أ َ ضو َن ُجونِي ِم ضن يَ ِد ضال َخ ض
شيضئا ً أ َ ضو ِم ضن َما ِل ُك ُم ض
يم
ش ضيء َ لَ ضلتُ َ 21 .ما أ َ َ
ع ِلّ ُمو ِني فَنَنَا أ َ ضس ُكتُ َوفَ ِ ّه ُمونِي فِي أ َ ّ ِ َ
ا ضفدُونِي؟ َ 22
ش كد ضال َكالَ َم ضال ُم ضست َ ِق َ
َوأ َ كما الت ك ضو ِبي ُخ ِم ضن ُك ضم فَعَلَى َما َذا يُبَ ضر ِه ُن؟ 20ه ضَل تَ ضك ِسبُونَ أ َ ضن ت ُ َو ِبّ ُخوا َك ِل َمات َو َكالَ ُم ضاليَائِ ِس
علَى
ص ِ
اكبِ ُك ضم! َ 28والآنَ تَفَ كر ُ
ِل ِ ّ
ي فَ ِ ِنّي َ
يض! 24بَ ضل ت ُ ضلقُونَ َ
علَى ضاليَتِ ِيم َوتَ ضكفُ ُرونَ ُك ضف َرة ً ِل َ
سوا فِ ك
لر ِ
ِب21 .ا ضِر ِجعُوا .الَ َي ُكون كَن ُ
سانِي
ُو ُجو ِه ُك ضم الَ أ َ ضكذ ُ
ظ ضل ٌم .ض
ار ِجعُوا أ َ ضي اً .فِي ِه َك ِقّي36 .ه ضَل فِي ِل َ
ُ
ساداً؟
ظ ضل ٌم أ َ ضم َك َن ِكي الَ يُ َم ِّي ُز فَ َ
يا لها من كلمات رائعة ! ويا ليت نسجلها على عقولنا وأفئدتنا ! عندما نواجه مشاكل
الكصاة المستعصية كمرض ع ال ك ّل بنا أو بنكد أكبائنا ،أو عندما نخسر مصدر قوتنا
ال عمل لنا وال رجاء .أال تزداد بليتنا عندما ينقلب معزونا ً إلى مشتكين علينا؟ ما العمل؟
وإلى من نلتجئ؟
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يكمن الجواب الوكيد والمقنع في كتاب الله المقدس .فعندما عا أيوب الصديق
وكفظت لنا سيرته من األسفار المقدسة كانت أيامه أيام ما قبل الميالد أيام االنتظار،
انتظار قدوم مسيض الله وتتميمه لعمله الخالصي والفدائي لصالض البشرية المعذبة والساقطة
في وهدة الشر والخطية .نعي نكن في أواخر القرن العشرين أ بعد نكو ألفي سنة من
أيام المسيض المخلص ولذلك يجدر بنا أن نتسلض بتعاليم الكتاب بنسر  .وإذ نتنمل في سيرة
السيد المسيض وما قام به من أعمال باهرة كشفاء المر ى وإقامة الموتى ،وخاصة إذ ننخذ
بعين االعتبار الآالم التي قاساها المسيض في األسبوع األخير من سيرته على األرض وفي
موته وقيامته من بين األموات ،ال بد لنا آنئذ من تكوين منظور كياتي سليم .فال نتسرع في
نقر بمكدوديتنا وبعدم
الككم على أقراننا بني البشر عندما تنهال عليهم مصائب الكياةّ .
نقر في نفس الوقت بنن القدير ال يزال
مقدرتنا على فهم كل ما يجر في دنيانا هذ  .ولكننا ّ
مهيمنا ً على جميع مقدّرات العالم وأنه يجعل جميع تفاصيل كياتنا تؤول في الهاية لخيرنا
األبد  .ف ن اكتفينا بالنظر إلى الكياة الدنيا وكننها الكل في الكل ف ننا إذا ذاك نصاب بخيبة
أمل كبيرة.
وسنرى ونكن نتابع دراستنا لسفر أيوب أهمية التسلض باإليمان والصبر ألننا ال نبقى
وكيدين في عالم الله بل يسير القدير معنا في كل خطوة من خطوات كياتنا .وعلينا أن
نتسلض قبل كل شيء ب يمان كي بمن أرسله الله كمخلّص العالم الوكيد أ بيسوع المسيض.
متى خطونا هذ الخطوة األساسية ف ننا نكون سائرين على الطريق الوكيد الذ يؤمن لنا
انتصارا ً أكيدا ً على جميع قوى الشر والظالم التي تعصف بكياة البشر وال سيما في هذ
األيام العصيبة .ساعدنا الله القدير لنكون من المؤمنين بالفاد والمخلّص المسيض ،آمين.
كان أيوب أكد رجال الله األتقياء وكان الله قد أنعم عليه ب روة طائلة .لكن الشيطان
ادعى بنن أيوب ‘نما كان يخاف الله ويسير على طريقه المستقيم نظرا ً لتلك البركات التي
يجرب أيوب ،فخسر أوالً روته م بنيه وبناته
نالها من ربه .فسمض الله للشيطان بنن ّ
وأخيرا ً صكته إذ مني بمرض يشبه داء البرص .ولم يترك أيوب مسيرته اإليمانية ولكنه لم
يفهم كيف سمض الله لجميع تلك المصائب بنن تنهال عليه ولم يدر بنن الشيطان لعب دورا ً
هاما ً في كل ما كدث له.
ومما زاد في مكنة أيوب أن أصدقاء ال ال ة الذين جاؤوا لتعزيته صاروا من منتقديه.
وكان منطقهم أن الذ تصيبه هكذا نوائب البد أن يكون قد استكقّها .فنصكوا أيوب بنن
ويقر بخطيته ويستغفر باريه طالبا ً منه الصفض والغفران .لم يقبل أيوب
يتوا ع أمام الله
ّ
تعليل أصدقائه لمشكلته الكادة فنجابهم في الفصل السادس قائالً:
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صي َبتِي ُر ِف َع ض
ين َج ِمي َع َها3 .ألَنك َها الآنَ أ َ ض َق ُل ِم ضن َر ضم ِل
َ [2لي َ
ضت َك ضر ِبي ُو ِزنَ َو َم ِ
ت فِي ضال َم َو ِاز ِ
س كم َها .أ َ ضه َوا ُل الل ِه
ب ُر ِ
ي ت َ ضش َر ُ
وكي ُ
ام ضالقَد ِ
ِير ِف ك
ضال َب ضك ِرِ .م ضن أَ ضج ِل َذ ِل َك لَغَا َكالَ ِمي2 .أل َ كن ِس َه َ
ص َ
علَ ِف ِه؟ 0ه ضَل يُؤض َك ُل
ُم ض
ب أ َ ضو َي ُخ ُ
علَى ضالعُ ضش ِ
ع َلى َ
ور ال ك ضو ُر َ
طفكةٌ ِ ِ ّد 1 .ه ضَل َي ضن َه ُق ضالفَ َرا ُء َ
ضال َم ِسي ُخ ِبالَ ِم ضلض أ َ ضو يُو َج ُد َ
ار ض
ق ضالبَ ضقلَ ِة؟ َ 4عافَ ض
ت نَ ضف ِسي أ َ ضن ت َ َم ك
ص َ
س َها فَ َ
ط ضع ٌم فِي َم َر ِ
ت ُخب ِضز َ
ضال َك ِري ِه!
تسرعوا في ككمهم على أيوب
كان أصكاب أيوب ال ال ة من المؤمنين بالله ولكنهم ّ
واستنتجوا بناء على اجتهادتهم الخاطئة ،استنتجوا بنن أيوب كان مذنبا ً ولذلك كان مستكقا ً
لكل ما كدث له وصار .فلسفتهم الكياتية كانت تبسيطية للغاية بمعنى أنها كانت تنظر على
الكياة من منظور بسيط للغاية بينما الكياة البشرية المعاشة هي أك ر تعقيدا ً وتفاصيلها أك ر
تشابكا ً مما يظن الناس .فك يرا ً ما يتنل ّم األبرياء ويعذّبون بينما ال يعاقب الخطنة واأل مة
ومرتكبوا المعاصي والشرور .نكن ال نكيا في عالم تجر فيه األمور بصورة آلية أو
نقر ب يماننا بالله القدير فهذا ال يعني أننا نصبض عالمين بسبب كل ما
ميكانيكية .وعندما ّ
يجر ويت ّم في دنيا لبشر .الله وكد عليم بكل شيء.
كان أيوب الصديق يتوق إلى من يؤاسيه ويشعر معه ويساند في مكنته الشديدة التي
أل ّمت به بصورة فجائية .جاء أصكابه لتعزيته فكان من المنتظر منهم بنن يزنوا مصيبته
وأن يظهروا تكاتفهم معه وهو ينتظر من الله العون والنجاة .طبعا ً كان أيوب يؤمن في
قرارة قلبه بسلطة الله على كل ما يجر في العالم ،فلما ،لما سمض القدير بنن تنهال سهامه
على عبد أيوب؟ ألم يكن باستطاعة الله بنن يجيز عن عبد كل تلك األهوال؟
ض
ي اللهُ َر َجا ِئي! 1أ َ ضن َي ضر َ ى اللهُ
تابع أيوب كالمه فقالَ [8 :يا َلي َ
ضت ِط ضل َب ِتي تَن ِتي َويُ ضع ِطي ِن َ
بِن َ ضن يَ ضس َك َقنِي َوي ض
ُط ِلقَ يَ َد ُ فَيَ ضق َ
ع َذاب الَ يُ ضش ِف ُق أ َ ِنّي لَ ضم
ط َعنِي16 .فَالَ ت َزَ ا ُل تَ ضع ِز َيتِي َوا ضبتِ َه ِ
اجي فِي َ
ص ِبّ َر نَ ضف ِسي؟ 12ه ضَل
أ َ ضج َك ضد َكالَ َم ضالقُد ِ
ي نِ َهايَ ِتي َكتكى أ ُ َ
ي قُ كوتِي َكتكى أ َ ضنت َ ِظ َر َو َما ِه َ
ُوسَ 11 .ما ِه َ
ع َدة ُ َم ض
ط ُرو َدة ٌ
س ض
ار ِة؟ ه ضَل َل ضك ِمي نُ َك ٌ
سا َ
ي َمعُو َنتِي َو ضال ُم َ
اس؟ 13أَالَ ِإنكهُ َل ضي َ
قُ كوتِي قُ كوة ُ ضال ِك َج َ
ت فِ ك
ع ِنّي!
َ
لم يتنلّم أيوب فقط بسبب خسرانه ل روته أو لبنيه وبناته أو صكته ،بل تنلّم أيوب ألنه
وهو المؤمن والسائر على طريق الله ،وصل إلى كالته هذ التي ال تطاق .لم يشعر أيوب
بننه كان قد ارتكب ذنبا ً أو معصية تستكق ما أل ّم به ،إني لم أجكد كالم القدوس.لماذا إذا ً
أصابتني كل هذ المصائب؟ كان أيوب إنسان ا ً ال مخلوقا ً جبارا ً هرقلياً .ال يتمتّع المؤمن
بقوة الكجارة ولكمه ليس من نكاس ! يا ألله لماذا يتعذب المؤمنون؟
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وعندما يسير المؤمن في درب الآالم ينتظر من أصكابه ورفاقه تعزية ال انتقاداً .لماذا
جاء إليه أصكابه بنقدهم الالذع وبككمهم الجائر؟ هذا ما زاد من مكنة أيوب فقال ألصكابه
معاتباً:
ِير11 .أَ كما ِإ ضخ َوانِي فَقَ ضد
ص ِ
ون َم ضع ُر ٌ
وف ِم ضن َ
اك ِب ِه َو ِإ ضن ت َ َر َك َخ ضشيَةَ ضالقَد ِ
َ [12ك ُق ضال َم ضك ُز ِ
َ
ي َع ِك َرة ٌ ِمنَ ضال َب َر ِد َو َي ضخت َ ِفي ِفي َها
ِيرِ .م ض َل َ
غ َد ُروا ِم ض َل ضالغَد ِ
سا ِق َي ِة ضال ِو ضد َي ِ
ان َي ضعب ُُرونَ 10 .الك ِتي ِه َ
ع ضن َ
ت ا ضنقَ َ
ت َجفك ض
ت .إِ َذا َك ِميَ ض
طعَ ض
ط ِري ِق َها
ضال َج ِليدُ14 .إِ َذا َج َر ِ
ت ِم ضن َم َكا ِن َها18 .تَ ِكي ُد ضالقَ َوافِ ُل َ
ت َ ضد ُخ ُل ال ِت ّيهَ فَتَ ضه ِلكُ 11 .نَ َ
ظ َر ض
سبَن َر َج ضوهَا26 .خ َُزوا فِي َما َكانُوا
ت قَ َوافِ ُل تَ ضي َما َءَ .م َوا ِك ُ
ب َ
ُم ض
ص ضرت ُ ضم ِم ضلَ َهاَ .رأ َ ضيت ُ ضم َ ضر َبةً فَفَ ِز ضعت ُ ضم22 .ه ضَل قُ ضلتُ :
ط َم ِئنِّينَ َ .جا ُءوا ِإلَ ضي َها فَخ َِجلُوا21 .فَالآنَ قَ ضد ِ
أ َ ضع ُ
ار ُ
طو ِني َ
ص ِم أ َ ضو ِم ضن يَ ِد ضالعُتَاةِ
شوا ِم ضن أ َ ضج ِلي 23أ َ ضو َن ُجونِي ِم ضن يَ ِد ضال َخ ض
شيضئا ً أ َ ضو ِم ضن َما ِل ُك ُم ض
يم
ش ضيء َ لَ ضلتُ َ 21 .ما أ َ َ
ع ِلّ ُمو ِني فَنَنَا أ َ ضس ُكتُ َوفَ ِ ّه ُمونِي فِي أ َ ّ ِ َ
ا ضفدُونِي؟ َ 22
ش كد ضال َكالَ َم ضال ُم ضست َ ِق َ
َوأ َ كما الت ك ضو ِبي ُخ ِم ضن ُك ضم فَ َعلَى َما َذا يُبَ ضر ِه ُن؟ 20ه ضَل تَ ضك ِسبُونَ أ َ ضن ت ُ َو ِبّ ُخوا َك ِل َمات َو َكالَ ُم ضاليَائِ ِس
علَى
ص ِ
اك ِب ُك ضم! َ 28والآنَ تَفَ كر ُ
ِل ِ ّ
ي فَ ِ ِنّي َ
يض! َ 24ب ضل ت ُ ضلقُونَ َ
علَى ضال َي ِت ِيم َوتَ ضكفُ ُرونَ ُك ضف َرة ً ِل َ
سوا ِف ك
لر ِ
ِب21 .ا ضِر ِجعُوا .الَ يَ ُكون كَن ُ
سانِي
ُو ُجو ِه ُك ضم الَ أ َ ضكذ ُ
ظ ضل ٌم .ض
ار ِجعُوا أ َ ضي اً .فِي ِه َك ِقّي36 .ه ضَل فِي ِل َ
ُ
ساداً؟
ظ ضل ٌم أ َ ضم َك َن ِكي الَ يُ َم ِيّ ُز فَ َ
يكمن الجواب الوكيد والمقنع في كتاب الله المقدّس .فعندما عا أيوب الصديق
وكفظت لنا سيرته من األسفار المقدّسة كانت أيامه أيام ما قبل الميالد ،أيام االنتظار،
انتظار قدوم مسيض الله وتتميمه لعمله الخالصي والفدائي لصالض البشرية المعذّبة والساقطة
الشر والخطية .نعي نكن في أواخر القرن العشرين أ بعد نكو ألفي سنة من
في وهدة
ّ
أيام المسيض المخلّص ولذلك يجدر بنا أن نتسلّض بتعاليم الكتاب بنسر  .وإذ نتن ّمل في سيرة
السيد المسيض وما قام به من أعمال باهرة كشفاء المر ى وإقامة الموتى ،وخاصة إذ ننخذ
بعين االعتبار الآالم التي قاساها المسيض في األسبوع األخير من سيرته على األرض وفي
نتسرع في
ي سليم .فال
ّ
موته وقيامته من بين األموات ،ال بد لنا آنئذ من تكوين منظور كيات ّ
نقر بمكدوديتنا وبعدم
الككم على أقراننا بني البشر عندما تنهال عليهم مصائب الكياةّ .
نقر في نفس الوقت بنن القدير ال يزال
مقدرتنا على فهم كل ما يجر في دنيانا هذ  .ولكننا ّ
مهيمنا ً على جميع مقدّرات العالم وأنه يجعل جميع تفاصيل كياتنا تؤول في النهاية لخيرنا
األبد ّ  .ف ن اكتفينا بالنظر إلى الكياة الدنيا وكننها الكل في الكل ف ننا إذا ذاك نصاب بخيبة
أمل كبيرة.
وسنرى ونكن نتابع دراستنا لسفر أيوب أهمية التسلّض باإليمان والصبر ألننا ال نبقى
وكيدين في عالم الله بل يسير القدير معنا في كل خطوة من خطوات كياتنا .وعلينا أن
ي بمن أرسله الله كمخلّص العالم الوكيد أ بيسوع المسيض.
نتسلّض قبل كل شيء ب يمان ك ّ
متى خطونا هذ الخطوة األساسية ف ننا نكون سائرين على الطريق الوكيد الذ يؤ ّمن لنا
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انتصارا ً أكيدا ً على جميع قوى الشر والظالم التي تعصف بكياة البشر وال سيما في هذ
األيام العصيبة .ساعدنا الله القدير لنكون من المؤمنين بالفاد والمخلّص المسيض ،آمين.
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ما هو اإلنسان ؟ 1
النص الكتابي :أيوب 4
لست أعلم فيما إذا كانت هاذ المارة األولاى التاي تساتمع فيهاا إلاى موعظاة مبنياة علاى
سفر أيوب الصديق أم ال؟! لقد ابتدأت منذ ب عة أسابيع في سلسلة جديدة مان عظاات سااعة
اإلصالح أبكث فيها عن التعاليم والعبر التي نستقيها من هذا الكتاب الذ أوكى باه اللاه فاي
أيام ما قبل الميالد .على كل كال،إن كنت قد سمعتني أناد بمكتويات سفر أيوب ألك ر مان
مرة ربما قد تقول في نفسك :لماذا يستمر الماذيع فاي الكاالم عان مصاائب أياوب مان أسابوع
ّ
إلى آخر؟ أليست هناك موا يع أخرى تجلب للقلب السعادة واالطمئنان؟ لماا االساتمرار فاي
الكالم عن سيرة أكد رجال الله الذ عا منذ آالف من السانين والاذ مناي بمصاائب قلماا
كلت بغير من بني البشر؟
وجوابي على هذا السؤال وعلاى ماا يشاابهه مان أسائلة قاد تخطار علاى باال المساتمعين
يقع في قسمين:
أوالً :شاااء اللااه القاادير وهااو العلاايم باكتياجاتنااا نكاان بنااي البشر،شاااء فاانوكى بكتاااب أو
ساافر كبياار بكااث فيااه مو ااوع سا ّار الآالم والعااذابات التااي تلكااق بااالمؤمنين السااائرين علااى
كرست نفسي للمناداة بكلمة الله وإن قاادني اللاه مناذ مادة قصايرة
طريقه القويم .ف ن كنت قد ّ
إلى دراسة سفر أيوب وإذاعة عدّة عظات مبنية علياه ،ال أظان أنناي بكاجاة للادفاع عان هاذا
القرار .الله أعلم مني ومنك باكتياجاتنا الروكية.
اني ااً :علّمتنااي اختباااراتي الكياتيااة التااي عاصاارت قسااما ً كبياارا ً ماان القاارن العشاارين
ومطالعاااتي لتاريخنااا الكااديث والمعاصاار فااي بااالد الشاارق ،علّمتنااي باانن كياااة العدياادين منااا
كاناات مكيطااة بفواجااع ذات أبعاااد هائلااة .ولاايس ذلااك فقااط باال يشاااركني بعااض المسااتمعين
األعزاء بهمومهم ومشكالتهم الشخصية والعائلية والتي تطلعني بكل مو اوعية أنناا ال نكياا
األمارين
في عالم مفرو بالورود والريااكين ،بال العديادون مناا ذاقاوا وال يزالاون ياذوقون
ّ
فاي دنياناا هااذ  .فا ن كنات كمااؤمن باللاه وبسالطانه الااال مكادود علاى التاااريخ أجاباه كال هااذ
ي أن أكاااول فهام ساار الآالم ال بنااء علااى فلسافات منبعهااا
التكاديات والتسااؤالت ،يترتّااب علا ّ
عقل اإلنسان المكدود بل وكي الله المنير .هذا إذن ماا قاادني إلاى البادء بتانمالتي فاي سافر
أيوب والذ يك ّني على التعليق على فصوله العديدة.
ونظرا ً ألن بعض مستمعينا الكرام لم يسامعوا هاذ البارامذ مان أولهاا فا نني أعياد ذكار
بعض األمور الهامة المختصة بنيوب الصديق .عا هذا الرجل في القسم الشامالي الشارقي
من الجزيرة العربية وكان الله قاد أنعام علياه ب اروة طائلاة ومنكاه سابعة بناين و االث بناات.
53

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

ادعى الشيطان بنن تقوى أيوب كانت تعود إلى هاذ الانعم والبركاات الزمنياة التاي نالهاا مان
الله وأن أيوب كان سيكود عن اإليمان فيما لو خسر هذ البركاات .سامض اللاه للشايطان بانن
يسلب أيوب روته وبنيه وبناته فلم يكد أيوب عن طرياق اإليماان .وأخيارا ً ارب الشايطان
أيوب بمرض ع ال يشبه البرص.
جاء رفاق أيوب لتعزيته ولكنهم ما لب وا أن انقلبوا عليه مدّعين بنن أيوب كاان مساتكقا ً
لجميع تلك ال ربات التي كلّت به .لم يقبال أياوب تعليال رفاقاه لكالتاه الصاعبة واساتمر فاي
تساؤالته عن سبب كل ال ربات التي كلّت به .قال في فاتكة الفصل السابع:
س ض
ير أَيكا ُمهُ؟ َ 2ك َما َيتَش كَو ُق ضال َع ضب ُد ِإ َلى
علَى األ َ ضر ِ
ت َك َياة ُ اإلنسان ِج َهادا ً َ
[أَلَ ضي َ
ض َو َكنَي ِكام األ َ ِج ِ
ِّ
ساوء َولَيَاا ِلي شَاقَاء قُ ِسا َم ض
ت ِلاي2 .إِ َذا
ير أ ُ ضج َرتَهُ َ 3ه َك َذا تَعَيكنَ ِلي أ َ ضش ُه ُر ُ
الظ ِّل َو َك َما يَت َ َر كجى األ َ ِج ُ
ط َج ضعتُ أَقُاو ُل َمتَاى أَقُاو ُم .اللكيضا ُل يَ ُ
ا ض َ
اي الادُو ُد َما َع
طاو ُل َوأ َ ضشابَ ُع قَلَقاا ً َكتكاى ال ُ
صابضضِ1 .لَابِ َ
س لَ ضك ِم َ
ِّ
وك َوت َ ضنت َ ِهي ِبغَي ِضر َر َجاء.
ينِ .ج ضل ِد ت َ َ
كامي أَس َضرعُ ِمنَ ضال َم ُك ِ
شقكقَ َوتَقَيك َض0 .أَي ِ
الط ِ
كانت كياة أيوب قبل انهمار المصائب علاى رأساه ،كانات كيااة ساعيدة رغيادة رافقتهاا
نااوع ماان الروتينيااة الجميلااة .أمااا الآن وقااد اكفها ّار جا ّاو كياتااه وانهماارت عليااه النوائااب بشااكل
فجائي ،صار ينظر على كياته من وجهة نظر الفقراء والمعدومين الاذين يكاافكون مان أجال
كسب قوتهم اليومي وهم ال يدرون ماذا يخبّىء لهم الغد من مصاعب وأتراح .كيااة اإلنساان
كياة جهاد مساتمر وكانن قاد تعايّن لاه أشاهر ساوء ولياال شاقاء .ونظارا ً لاآلالم المبركاة التاي
كانت تصاكب مرض أيوب كان يترجى بنن يجلب له الليل الراكة ،ولكن الناوم كاان يهارب
منه فصار ليله طويالً مشبعا ً بالقلق ،فانتظر الصبض لعلّلاه يجاد فيهاا الخاالص .فماا لباث أملاه
بنن ذهب أدراج الرياح .ألنه ما أم باز ناور الصاباح وأخاذ يتنمال فاي جساد كتاى هالاه ماا
كان يشاهد ! أيامه كانت مسرعة بخطى وئيدة نكو الموت واال مكالل.
وهنا نذكر أنه في أيام الوكي األولى أ في أيام ما قبل المايالد ،لام يكان اللاه قاد أعلان
بعد وبصورة وا كة وجلية كقيقية القيامة التاي تنتظار كال بشار فاي الياوم األخيار .عليناا
أن ننخذ هذ الكقيقة المستقاة من أسفار العهاد القاديم لانفهم فقادان اإلشاارة إلاى عقيادة القياماة
من بين األموات .هذا ال يعناي بانن الماؤمنين والمؤمناات فاي أياام ماا قبال المايالد كاانوا أقال
إيمانا ً منا نكن الذين نعي في أيام ما بعد الميالد .ما أعنياه هاو أنناا إذ نعاي بعاد نكاو ألفاي
سنة مان أياام السايد المسايض ،لادينا كماال الاوكي اإللهاي فاي أسافار اإلنجيال أو العهاد الجدياد
ونعلم بنن مصير اإلنسان ليس االند ار واال مكالل بل هناك قيامة ،قيامة سعيدة للماؤمنين
والمؤمنات وقيامة رهيبة للذين لم يتصالكوا مع الله.
تابع أيوب ر اء كياته قائالً في القسم ال اني من الفصل السابع:
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َااظ ِر .
عاي ُضن ن ِ
ع ضينِي الَ تَعُو ُد ت َ َارى َخيضاراً8 .الَ ت َ َرانِاي َ
ي ِري ٌض َو َ
[7ا ُ ضذ ُك ضر أ َ كن َك َياتِي ِإنك َما ِه َ
صا َعدُ.
ي َولَ ضستُ أَنَا! 1ال ك
ع ضين َ
س َك ُ
اب َي ض َم ِك ُل َو َي ُزولَُ .ه َكا َذا الكا ِذ َي ضن ِاز ُل ِإلَاى ضال َها ِو َيا ِة الَ َي ض
َاك َ
َ
علَ ك
ق
16الَ يَ ضر ِج ا ُع بَ ضع ا ُد إِلَااى بَ ضيتِ ا ِه َوالَ يَ ضع ِرفُاهُ َم َكانُاهُ بَ ضع ادُ11 .أَنَااا أ َ ضي اا ً الَ أ َ ضمنَ ا ُع فَ ِمااي .أَت َ َكلك ا ُم بِ ِ ااي ِ
ارةِ نَ ضف ِسااي12 .أَبَ ضكا ٌار أَنَااا أ َ ضم تِ ِنّا ٌ
ارسااً؟ ِ 13إ ضن قُ ضلااتُ :
اين َكتكااى َج َع ضلا َ
ُر ِ
ات َ
وكااي .أ َ ضشا ُكو ِب َما َار َ
ي َك ِ
علَا ك
ِف َرا ِشاي يُ َع ِ ّزي ِنااي َم ض ا َج ِعي َي ضنا ِازعُ ُك ضر َب ِتااي 12ت ُ ِريعُ ِناي ِباااأل َ ضكالَ ِم َوت ُ ضر ِهبُ ِنااي ِبا ُارؤً ى 11فَ ض
اار ض
ت
اختَا َ
علَى ِع َ
كاامي
نَ ضف ِسي ضال َخ ضنقَ َو ضال َم ضو َ
ع ِنّاي أل َ كن أَي ِ
ظ ِ
امي َه ِذ ِ10 .قَ ضد ذُبضتُ  .الَ إِلَى األَبَ ِد أ َ ضكيَاُ .ك ك
اف َ
ت َ
صابَاح َو ُكا كل
علَيضا ِه قَ ضلبَ َ
نَ ضفخَةٌ! َ 14ما ُه َو اإلنسان َكتكى ت َ ضعتَبِ َار ُ َو َكتكاى ت َ َ ا َع َ
اك َ 18وتَت َ َع كها َد ُ ُكا كل َ
ع ِنّي َوالَ ت ُ ضر ِخينِي َر ضي َ َما أ َ ضبلَا ُع ِري ِقاي؟ 26أَأ َ ضخ َ
لَ ضك َ
طانضتُ ؟ َماا َذا
ظة ت َ ضمت َ ِكنُهُ! َ 11كتكى َمتَى الَ ت َ ضلت َ ِفتُ َ
علَاى نَ ضف ِساي ِك ضماالً! َ 21و ِل َماا َذا الَ
اس! ِل َما َذا َجعَ ضلتَنِي هَا َدفا ً لَ َ
يب النك ِ
اك َكتكاى أ َ ُكاونَ َ
أ َ ضفعَ ُل لَ َك يَا َرقِ َ
ب؟ ت َ ض
ت َ ضغ ِف ُر َذ ضنبِي َوالَ ت ُ ِزي ُل إِ ض ِمي أل َ ِنّي الآنَ أ َ ض َ
طلُبُنِي فَالَ أ َ ُك ُ
ون!ذ.
ط ِج ُع فِي الت ُ َرا ِ
مستمعي الكرام .ليست هاذ الكلماات التاي اقتبساناها كلماات إنساان غيار ماؤمن باللاه.
مشكلة أيوب هي أنه مع إيمانه بالقدير اختبر مصاائبا ً قلّماا كلّات ببشار ّ  .وإذ لام يكان اوء
الكي الكامل قد سطع في أيامه بخصاوص القياماة عبّار عان أفكاار الساوداء قاائالً :الساكاب
ي اامك ّل وياازول ،هكااذا الااذ يناازل إلااى الهاويااة ال يصااعد ،ال يرجااع إلااى بيتااه ،وال يعرفااه
مكانه بعد.
تجارأ علاى قاول ذلاك فاي
تفو بها أيوب قاائلين :كياف
ّ
قد نتعجب من هذ الكلمات التي ّ
ك رة الله؟ والجواب هو :لقد سمض الله لاه بانن ياتكلم علاى تلاك الطريقاة ألن اللاه مهاتم بناا
نكن البشر وال يعاملنا وكنننا أعداؤ بل يطلب خيرنا الزمني واألبد  .وكما ذكرت في أك ار
من مناسبة لقد كفظت لنا هذ كلمات أيوب في سفر أو في كتااب مقادّس لانعلم أناه يجاوز لناا
أن نسنل ونتساءل بخصوص مشكالت الكيااة ونوائبهاا بشارط أن نبقاى علاى منصاة اإليماان
وننتظر من الله ،ال من فلسفات البشر وآرائهم الواهية ،العون والنجاة !
وإذ نعي نكن في أيام اكتمال الوكي اإللهي ونظرا ً ألننا نتمتّع باالنور الو ااح الاذ
ش ّع علاى عالمناا بمجايء المسايض يساوع إلاى دنياناا وتتميماه للعمال الخالصاي الاذ أنايط باه
وذلك بواسطة آالمه وموته وقيامته ،ف ننا ننظر إلى التعليم المتكامال بخصاوص مسايرتنا فاي
هذ الدنيا ،ذلك التعليم الكائن على صفكات العهد الجديد ،أ كتب الوكي التي أعطاناا إياهاا
الله في القرن األول الميالد  .كتب الرسول بولس في القسم األخير من رساالته األولاى إلاى
جماعة اإليمان في كورن وس قائالً:
26
الراقِادِينَ 21 .فَ ِنكاهُ ِإ ِذ ضال َما ضاوتُ
اام ضال َم ِسااي ُض ِماانَ األ َ ضما َاوا ِ
ورة َ ك
اار بَااا ُك َ
صا َ
ت َو َ
َولَ ِكا ِ
ان الآنَ قَا ضد قَا َ
22
ِب نسان ِب نسان أ َ ضي اا ً ِق َيا َماةُ األ َ ضم َاواتِ .ألَنكاهُ َك َماا ِفاي آ َد َم َي ُماوتُ ضال َج ِميا ُع َه َكا َذا ِفاي ضال َم ِسايضِ
ساي ضُكيَا ضال َج ِميا ُعَ 23 .ولَ ِكا ك
ورة ٌ ُا كم الكاذِينَ ِل ضل َم ِساايضِ فِااي َم ِجيئِا ِه.
ان ُكا كل َو ِ
َ
اكااد فِااي ُرتضبَتِا ِه .ضال َم ِسااي ُض بَااا ُك َ
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س ضال َ
ب َمتَاى أ َ ضب َ
طان َو ُكا كل قُ كاوة.
ساة َو ُكا كل ُ
سلك َم ضال ُم ضل َك ِللكا ِه الآ ِ
طا َل ُكا كل ِر َيا َ
َ 22و َب ضع َد َذ ِل َك ال ِنّ َها َيةُ َمتَى َ
عد ُّو يُ ضب َ
ط ُل ُه َو ضال َم ضوتُ ...
اء ت َ ضك َ
ت قَ َد َم ضي ِهِ 20 .
ب أ َ ضن َي ضم ِل َك َكتكى َي َ َع َج ِمي َع األ َ ضع َد ِ
21ألَنكهُ َي ِج ُ
آخ ُر َ
31
عاهُ الَ
ضف يُقَا ُم األ َ ضم َواتُ َوبِن َ ّ ِ ِجسضم يَنضتُونَ ؟» 30يَا َ
ي! الك ِذ ت َ ضز َر ُ
لَ ِك ضن يَقُو ُل قَائِلٌَ « :كي َ
غبِ ُ
ال َكبكاةً ُم َج كار َدة ً
اير بَ ض
ي ضُكيَا ِإ ضن لَا ضم يَ ُم ض
عاهُ لَس َ
اتَ 34 .والكا ِذ ت َ ضز َر ُ
ص ُ
ف يَ ِ
ضات ت َ ضاز َرعُ ضال ِجس َضام الكا ِذ َ
س ضاو َ
ُربك َما ِم ضن ِك ضن َ
طة أ َ ضو أ َ َك ِد ضال َب َوا ِقيَ 38 .ولَ ِك كن اللهَ يُ ضع ِطي َها ِجسضما ً َك َما أ َ َرا َد...

سااد23 .ي ضُاز َرعُ فِاي ه ََاوان
ساد َويُقَا ُم فِاي َ
عا َد ِم فَ َ
َ 22ه َك َذا أ َ ضي ا ً قِيَا َمةُ األ َ ضم َواتِ :ي ضُز َرعُ فِي فَ َ
َويُقَا ُم فِي َم ضجد .ي ضُز َرعُ فِي ُ ضعف َويُقَا ُم فِي قُ كوة...
ونظرا ً للقيامة الساعيدة التاي تنتظار الماؤمنين والمؤمناات بالمسايض يساوع قاال الرساول
بولسَ 14 :ولَ ِك ضن ُ
ع ضال َم ِسايضِ18 .إِذا ً يَاا إِ ضخ َاوتِي األ َ ِكبكاا َء
ش ضكرا ً ِللك ِه الك ِذ يُ ضع ِطينَا ضالغَلَبَةَ بِ َر ِبّنَا يَ ُ
ساو َ
ُكونُوا َرا ِس ِاخينَ َ
ضس
ع َما ِل ك
الاربّ ِ ُكا كل ِكاين َ
غي َضار ُمت َزَ ع ِضازعِينَ ُم ضك ِ ِارينَ فِاي َ
عاا ِل ِمينَ أ َ كن تَعَابَ ُك ضم لَاي َ
الربّ ِ .آمين.
بَ ِ
اطالً فِي ك
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ما هو اإلنسان؟ 2
نظرا ً ألن بعض مساتمعينا الكارام لام يسامعوا هاذ البارامذ مان أولهاا فا نني أعياد ذكار
بعض األمور الهامة المختصة بنيوب الصديق .عا هذا الرجل في القسم الشامالي الشارقي
من الجزيرة العربية وكان الله قاد أنعام علياه ب اروة طائلاة ومنكاه سابعة بناين و االث بناات.
ادعى الشيطان بنن تقوى أيوب كانت تعود إلى هاذ الانعم والبركاات الزمنياة التاي نالهاا مان
الله وأن أيوب كان سيكود عن اإليمان فيما لو خسر هذ البركاات .سامض اللاه للشايطان بانن
يسلب أيوب روته وبنيه وبناته فلم يكد أيوب عن طرياق اإليماان .وأخيارا ً ارب الشايطان
أيوب بمرض ع ال يشبه البرص.
جاء رفاق أيوب لتعزيته ولكنهم ما لب وا أن انقلبوا عليه مدّعين بنن أيوب كاان مساتكقا ً
لجميع تلك ال ربات التي كلّت به .لم يقبال أياوب تعليال رفاقاه لكالتاه الصاعبة واساتمر فاي
ت َكيَاة ُ
س ض
تساؤالته عن سبب كل ال ربات التي كلّت به .قال في فاتكة الفصل السابع[1 :أَلَ ضي َ
شا كاو ُق ضال َع ضب ا ُد ِإلَااى ِ ّ
الظ ا ِّل َو َك َمااا
اام األ َ ِجيا ِار أَيكا ُم اهُ؟ َ 2ك َمااا يَت َ َ
علَااى األ َ ضر ِ
اإلنسااان ِج َهااادا ً َ
ض َو َكنَيكا ِ
ت ِلايِ 2 .إ َذا ا ضا َ
سوء َولَ َياا ِلي شَاقَاء قُ ِسا َم ض
ط َج ضعتُ
ير أ ُ ضج َرتَهُ َ 3ه َك َذا ت َ َعيكنَ ِلي أ َ ضش ُه ُر ُ
َيت َ َر كجى األ َ ِج ُ
اي الادُو ُد َما َع ِ ّ
أَقُو ُل َمتَى أَقُو ُم .اللك ضي ُل يَ ُ
اينِ .ج ضلا ِد
طو ُل َوأ َ ضشبَ ُع قَلَقا ً َكتكى ال ُ
صابضضِ1 .لَابِ َ
الط ِ
س لَ ضك ِم َ
وك َوت َ ضنت َ ِهاي بِغَي ِضار َر َجااء .كانات كيااة أياوب قبال انهماار
تَ َ
كامي أَس َضرعُ ِمنَ ضال َم ُك ِ
شقكقَ َوتَقَيك َض0 .أَي ِ
الصائب على رأسه ،كانت كياة سعيدة رغيادة رافقتهاا ناوع مان الروتينياة الجميلاة .أماا الآن
جو كياته وانهمرت عليه النوائب بشكل فجائي ،صار ينظر إلى كياته مان وجهاة
وقد
ّ
اكفهر ّ
نظر الفقراء والمعدومين الذين يكافكون مان اجال كساب قاوتهم الياومي وهام ال يادرون مااذا
يخبّىء لهم الغد من مصاعب وأتاراح .كيااة اإلنساان كيااة جهااد مساتمر وكانن قاد تعاين لاه
أشااهر سااوء وليلااي شااقاء .ونظاارا ً لااآلالم المبركااة التااي كاناات تصاااكب ماارض أيااوب كااان
يتر ّجى بانن يجلاب لاه الليال الراكاة ،ولكان الناوم كاان يهارب مناه فصاار ليلاه طاويالً مشابعا ً
بالقلق ،فانتظر الصبض لعلّله يجد فيها الخالص .فما لبث أمله بنن ياذهب أدراج الريااح .ألناه
مااا أن بااز نااور الصااباح وأخااذ يتنماال فااي جسااد كتااى هالااه مااا كااان يشاااهد ! أيامااه كاناات
مسرعة بخطى وئيدة نكو الموت واال مكالل.
وهنا نذكر أنه في أيام الوكي األولى أ في أيام ما قبل المايالد ،لام يكان اللاه قاد أعلان
بعد وبصورة وا كة وجلية كقيقة القيامة التي تنتظر كل بشر في اليوم األخيار .عليناا أن
ننخذ هذ الكقيقة المستقاة من أسفار العهد القديم لنفهم فقادان اإلشاارة إلاى عقيادة القياماة مان
بين األموات.
هذا ال يعني بنن المؤمنين والمؤمنات في أيام ما قبل الميالد كاانوا أقال إيماناا ً مناا نكان
الذين نعي في أيام ما بعد الميالد .ماا أعنياه هاو أنناا إذ نعاي بعاد نكاو ألفاي سانة مان أياام
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السيد المسيض ،لدينا كمال الوكي اإللهي في أسفار اإلنجيل أو العهد الجديد ونعلم بانن مصاير
اإلنسااان لاايس االنااد ار واال اامكالل باال هناااك قيامااة ،قيامااة سااعيدة للمااؤمنين والمؤمنااات
وقيامة رهيبة للذين لم يتصالكوا مع الله.
تابع أيوب ر اء كياته قائالً في القسم ال اني من الفصل السابع:
َااظ ِر .
عاي ُضن ن ِ
ع ضي ِني الَ تَعُو ُد ت َ َارى َخيضاراً8 .الَ ت َ َرا ِناي َ
ي ِري ٌض َو َ
[7ا ُ ضذ ُك ضر أ َ كن َك َيا ِتي ِإنك َما ِه َ
صاعَدُ.
ي َولَ ضستُ أَنَا! 1ال ك
ع ضين َ
س َك ُ
اب يَ ض َم ِك ُل َويَ ُزولَُ .ه َكا َذا الكا ِذ يَ ضن ِاز ُل إِلَاى ضال َها ِويَا ِة الَ يَ ض
َاك َ
َ
علَ ك
ق
16الَ يَ ضر ِج ا ُع بَ ضع ا ُد ِإلَااى بَ ضيتِ ا ِه َوالَ يَ ضع ِرفُاهُ َم َكانُاهُ بَ ضع ادُ11 .أَنَااا أ َ ضي اا ً الَ أ َ ضمنَ ا ُع فَ ِمااي .أَت َ َكلك ا ُم بِ ِ ااي ِ
ارةِ نَ ضف ِسااي12 .أ َ َب ضكا ٌار أَنَااا أ َ ضم تِ ِنّا ٌ
ارسااً؟ ِ 13إ ضن قُ ضلااتُ :
اين َكتكااى َج َع ضلا َ
ُر ِ
ات َ
وكااي .أ َ ضشا ُكو ِب َما َار َ
ي َك ِ
علَا ك
فِ َرا ِشاي يُعَ ِ ّزينِااي َم ض ا َج ِعي يَ ضنا ِازعُ ُك ضربَتِااي 12ت ُ ِريعُنِاي بِاااأل َ ضكالَ ِم َوت ُ ضر ِهبُنِااي بِا ُارؤً ى 11فَ ض
اار ض
ت
اختَا َ
علَى ِع َ
كاامي
نَ ضف ِسي ضال َخ ضنقَ َو ضال َم ضو َ
ع ِنّاي أل َ كن أَي ِ
ظ ِ
امي َه ِذ ِ10 .قَ ضد ذُبضتُ  .الَ إِلَى األَبَ ِد أ َ ضكيَاُ .ك ك
اف َ
ت َ
صابَاح َو ُكا كل
علَيضا ِه قَ ضلبَ َ
نَ ضفخَةٌ! َ 14ما ُه َو اإلنسان َكتكى ت َ ضعت َ ِب َار ُ َو َكتكاى ت َ َ ا َع َ
اك َ 18وتَت َ َع كها َد ُ ُكا كل َ
ع ِنّي َوالَ ت ُ ضر ِخي ِني َر ضي َ َما أ َ ضبلَا ُع ِري ِقاي؟ 26أَأ َ ضخ َ
لَ ضك َ
طانضتُ ؟ َماا َذا
ظة ت َ ضمت َ ِكنُهُ! َ 11كتكى َمتَى الَ ت َ ضلت َ ِفتُ َ
علَاى نَ ضف ِساي ِك ضماالً! َ 21و ِل َماا َذا الَ
اس! ِل َما َذا َجعَ ضلتَنِي هَا َدفا ً لَ َ
يب النك ِ
اك َكتكاى أ َ ُكاونَ َ
أ َ ضفعَ ُل لَ َك يَا َرقِ َ
ب؟ ت َ ض
ت َ ضغ ِف ُر َذ ضنبِي َوالَ ت ُ ِزي ُل ِإ ض ِمي أل َ ِنّي الآنَ أ َ ض َ
طلُبُنِي فَالَ أ َ ُك ُ
ون!ذ.
ط ِج ُع فِي الت ُ َرا ِ
مستمعي الكرام .ليست هاذ الكلماات التاي اقتبساناها كلماات إنساان غيار ماؤمن باللاه.
مشكلة أيوب هي أنه مع إيماناه بالقادير ومسايرته اإليمانياة التاي كانات معروفاة لادى النااس،
أقار
اختبر نوائب ومصائب قلّما كلّت ببشر ّ .
أكس بمكدودياة الكيااة البشارية وقلاة أيامهااّ .
ّ
أيوب بننه كان متكالً كل االتكال على الله باريه والمعتناي باه .ولكناه لام يفهام ،لام يفقاه لمااذا
تنقض عليه بدون ركمة أو شافقة فاي عاالم يهايمن علياه اللاه .وكماا ذكرناا
استمرت األهوال
ّ
منذ لكظات لم يكن وء الوكي الكامال قاد ساطع فاي أياماه بخصاوص القياماة ولاذلك عبّار
عن أفكار السوداء قائالً :السكاب ي مك ّل ويزول ،هكذا الذ ينزل إلى الهاوياة ال يصاعد،
ال يرجع إلى بيته وال يعرفه مكان بعد .كاان أياوب يتاوق إلاى انتهااء مكنتاه لكاي يتاذوق أياام
جو كياته كان ال يازال مكفهارا ً ولام
الراكة والطمننينة قبل انتقاله من هذ الديار الفانية .لكن ّ
يكن هناك بصيص نور واكد يلهمه بنن أيام العاذابات كانات علاى وشاك بانن تنتهاي .لام يجاد
راكة في فراشه وال في نومه ،إذ كانت تقلقه أكالم مخيفة .فانفجرت مان فماه هاذ الكلماات:
قد ذبت ،ال إلى األبد أكيا! فتو ّجه متنلما ً ومكتارا ً إلاى رباه قاائالً :كتاى متاى ال تلتفات عنّاي،
وال ترخيني ري ما أبلع ريقي؟ أأخطنت؟ ماذا أفعل لك يا رقيب الناس؟
تجارأ علاى قاول ذلاك فاي
تفو بها أيوب قاائلين :كياف
ّ
قد نتعجب من هذ الكلمات التي ّ
ك رة الله؟ والجواب هو :لقد سمض الله لاه بانن ياتكلّم علاى تلاك الطريقاة ألن اللاه مهاتم بناا
نكن البشر وال يعاملنا وكنننا أعداؤ بل يطلب خيرنا الزمني واألبد  .وكما ذكرت في أك ار
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من مناسبة لقد كفظت لنا هذ كلمات أيوب في سافر أو كتااب مقادّس لانعلم أناه يجاوز لناا أن
نساانل ونتساااءل بخصااوص مشااكالت الكياااة ونوائبهااا بشاارط أن نبقااى علااى منصااة اإليمااان
وننتظر من الله ،ال من فلسفات البشر وآرائهم الواهية ،العون والنجاة!
وإذ نعي نكن في أيام اكتمال الوكي اإللهي ونظرا ً ألنناا نتمتّاع باالنور الو ااح الاذ
ش ّع علاى عالمناا بمجايء المسايض يساوع إلاى دنياناا وتتميماه للعمال الخالصاي الاذ أنايط باه
وذلك بواسطة آالمه وموته وقيامته ،ف ننا ننظر إلى التعليم المتكامال بخصاوص مسايرتنا فاي
هذ الدنيا ،ذلك التعليم الكائن على صفكات العهد الجديد ،أ كتب الوكي التي أعطاناا إياهاا
الله في القرن األول الميالد  .كتب الرسول بولس في القسم األخير من رساالته األولاى إلاى
جماعة اإليمان في كورن وس قائالً:
26
الراقِادِينَ 21 .فَ ِنكاهُ إِ ِذ ضال َما ضاوتُ
اام ضال َم ِسااي ُض ِماانَ األ َ ضما َاوا ِ
ورة َ ك
اار بَااا ُك َ
صا َ
ت َو َ
َولَ ِكا ِ
ان الآنَ قَا ضد قَا َ
22
ِب نسان ِب نسان أ َ ضي اا ً قِيَا َماةُ األ َ ضم َاواتِ .ألَنكاهُ َك َماا فِاي آ َد َم يَ ُماوتُ ضال َج ِميا ُع َه َكا َذا فِاي ضال َم ِسايضِ
ساي ضُك َيا ضال َج ِميا ُعَ 23 .ولَ ِكا ك
ورة ٌ ُا كم الكاذِينَ ِل ضل َم ِساايضِ ِفااي َم ِجي ِئا ِه.
ان ُكا كل َو ِ
َ
اكااد ِفااي ُرتض َب ِتا ِه .ضال َم ِسااي ُض َبااا ُك َ
22
س ضال َ
ب َمتَاى أ َ ضب َ
طان َو ُكا كل قُ كاوة.
ساة َو ُكا كل ُ
سلك َم ضال ُم ضل َك ِللكا ِه الآ ِ
طا َل ُكا كل ِريَا َ
َوبَ ضع َد َذ ِل َك ال ِنّ َهايَةُ َمتَى َ
عد ُّو يُ ضب َ
ط ُل ُه َو ضال َم ضوتُ ...
اء ت َ ضك َ
ت قَ َد َم ضي ِهِ 20 .
ب أ َ ضن يَ ضم ِل َك َكتكى يَ َ َع َج ِمي َع األ َ ضع َد ِ
21ألَنكهُ يَ ِج ُ
آخ ُر َ
31
عاهُ الَ
ضف يُقَا ُم األ َ ضم َواتُ َو ِبن َ ّ ِ ِجسضم َينضتُونَ ؟» َ 30يا َ
ي! الك ِذ ت َ ضز َر ُ
لَ ِك ضن َيقُو ُل قَائِلٌَ « :كي َ
غ ِب ُ
ال َكبكاةً ُم َج كار َدة ً
اير بَ ض
ي ضُكيَا إِ ضن لَا ضم يَ ُم ض
عاهُ لَس َ
اتَ 34 .والكا ِذ ت َ ضز َر ُ
ص ُ
ف يَ ِ
ضات ت َ ضاز َرعُ ضال ِجس َضام الكا ِذ َ
س ضاو َ
ُربك َما ِم ضن ِك ضن َ
طة أ َ ضو أ َ َك ِد ضالبَ َواقِيَ 38 .ولَ ِك كن اللهَ يُ ضع ِطي َها ِجسضما ً َك َما أ َ َرا َد...

سااد23 .ي ضُاز َرعُ فِاي ه ََاوان
ساد َويُقَا ُم فِاي َ
عا َد ِم فَ َ
َ 22ه َك َذا أ َ ضي ا ً قِيَا َمةُ األ َ ضم َواتِ :ي ضُز َرعُ فِي فَ َ
َويُقَا ُم ِفي َم ضجد .ي ضُز َرعُ ِفي ُ ضعف َويُقَا ُم ِفي قُ كوة...
ونظرا ً للقيامة الساعيدة التاي تنتظار الماؤمنين والمؤمناات بالمسايض يساوع قاال الرساول
بولسَ 14 :ولَ ِك ضن ُ
ع ضال َم ِسايضِِ 18 .إذا ً يَاا ِإ ضخ َاوتِي األ َ ِكبكاا َء
ش ضكرا ً ِللك ِه الك ِذ يُ ضع ِطينَا ضالغَلَبَةَ بِ َر ِبّنَا يَ ُ
ساو َ
ُكونُوا َرا ِس ِاخينَ َ
ضس
ع َما ِل ك
الاربّ ِ ُكا كل ِكاين َ
غي َضار ُمت َزَ ع ِضازعِينَ ُم ضك ِ ِارينَ فِاي َ
عاا ِل ِمينَ أ َ كن ت َ َعا َب ُك ضم لَاي َ
الربّ ِ .آمين.
بَ ِ
اطالً فِي ك
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ما هو السبب؟ 1
النص الكتابي :أيوب 8
عندما تنهمر المتاعب على اإلنسان وصار ينوء تكت كملها يجابه توا ً مو وعين
رئيسيين:
 :1كيفية مجابهة هذ المصاعب والتغلّب عليها أو تخطيطها للم ابرة على مسيرته
الكياتية .هذا أمر هام ال يستطيع المعذّب أن يتركه ليوم آخر .وفيما هو يعمل جهد
للوصول إلى كل معقول يكون مفكرا ً في نفس الوقت بمو وع آخر ليس أقل أهمية من
المو وع األول وهو:
 :2ما هو السبب الذ يكمن وراء كل ما صار وكدث له؟ وبكلمة أخرى لماذا كلّت
به هذ النوائب؟ وإن كان هذا اإلنسان مؤمنا ً بالله وسائرا ً على طريقه المستقيم تكبر
مشكلته ألنه إذ ذاك ال يستطيع أن يفهم كيف سمض الله القدير سمض لهذ األمور المكزنة بنن
تنقض على خائفه انق اض الصاعقة؟
وليست هذ أسئلة نظرية بل تنبعث من معترك الكياة اليومية التي يكياها خائفو الله
والسائرون على طريقه القويم .وكما ذكرت في عظة سابقة ،تردني رسائل من مستمعينا
األعزاء يشاركون فيها بمشكالتهم الكياتية الكادة .عبؤهم قيل وهم يعملون للتخلّص منه
ويتوقون من قرارة قلوبهم للوصول إلى فهم سبب متاعبهم ومصاعبهم.
ونظرا ً ألهمية هذ المو وع أعطانا الله كتابا ً مقدّسا ً من أسفار العهد القديم كيث
تبكث فيه مشكلة العذابات والآالم التي تكل ببني البشر .وهذا هو سفر أيوب الذ هو جزء
من كتب الوكي التي أعطانا إياها الله في أيام ما قبل الميالد .وكنا قد ابتدأنا منذ ب عة
أسابيع في البكث في تعاليم هذا السفر راجين بنن تؤول هذ العظات لتقوية إيماننا ولتعزيتنا
نمر بها في ألواخر القرن العشرين.
في هذ األيام العصيبة التي ّ
وبما أن بعض المستمعين الكرام لم يسمعوا هذ العظات من أولها نعود إلى ذكر
بعض األمور الهامة التي تعلّمناها من الفصول السبعة األولى من سفر أيوب الصديق.
عا هذا اإلنسان في أيام ما قبل الميالد في القسم الشمالي الشرقي من الجزيرة العربية
وكان من أغنى رجال المشرق .وقد وهبه الله سبعة بنين و الث بنات وكانت كياته كياة
رغيدة ولم يسمض ل روته بنن تصبض عائقا ً بينه وبين ربه وإلهه بل كان يتعبد لله .وفي كل
ي وج ّدفوا على الله في
أسبوع كان يقدّم مكرقات لله عن بنيه وبناته قائالً :ربما أخطئ بن ّ
قلوبهم .هكذا كان يفعل أيوب كل األيام.
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عدو الله واإلنسان  ،كان واقفا ً أليوب بالمرصاد .م ل في أكد األيام أمام
لكن الشيطان ّ
ّجت كوله
عر الله واشتكى على أيوب قائالً" :هل مجانا ً يتقي أيوب الله؟ أليس أنك سي َ
ومس كل ما له ف نه في
وكول بيته وكول كل ما له من كل ناكية؟ ولكن ابسط الآن ي َد َك
ك
وجهك يجدّف عليك".
سمض الله للشيطان بنن يسلب أيوب ماله وبنيه وبناته وفي النهاية سمض الله بنن يسلب
الشرير صكة أيوب فصار هذا األخير مصابا ً بداء البرص.ومهما صار أليوب ف نه لم ينكر
يتفو في بادئ األمر بنية كلمة سلبية.
الله ولم ّ
جاء أصكاب أيوب لتعزيته وكان لسان كالهم أن اإلنسان يتع ّذب في هذ الدنيا بمقدار
الآ ام والمعاصي والشرور التي كان قد ارتكبها .هذ كانت نقطة انطالق تفكيرهم .وهكذا
ما رأوا أيوب في كالته التعيسة كتى هالهم األمر وجلسوا معه على األرض سبعة أيام
يتفوهوا بكلمة واكدة .وبعد أن تكلّم أيوب عن مصيبته وذكر
وسبع ليال صامتين بدون أن ّ
عدم فهمه لكل ما صار له أخذ أصدقاؤ ال ال ة ،أليفاز التيماني وبلدد الشوكي وصوفر
النعماتي ،أخذوا يوج ّهون إليه االنتقادات الالذعة ألنهم ،كسب منظورهم الكياتي ،ككموا
على أيوب مسبّقا ً مستنتجين بننه كان مذنبا ً وإال لما لكق به ما لكق ولما انهالت عليه
الكوارث من كل كدب وصوب .طبعا ً كان أيوب يجهل الدور الهام الذ لعبه الشيطان في
مصائبه وكذلك تجاهل أصكاب أيوب ال ال ة استقامة أيوب وأكدّوا بنن سبب عذاباته كان
في أيوب نفسه .وبعد أن دافع أيوب عن نفسه في الفصل السابع جاء دور رفيقه بلدد فقال له
مؤنباً:
ِ [2إ َلى َمتَى تَقُو ُل َه َذا َوتَ ُك ُ
ِير
ون أ َ ضق َوالُ َك ِريكا ً َ
شدِي َدةً! َ 3ه ِل اللهُ يُ َع ّ ِو ُج ضال َق َ ا َء أ َ ِو ضالقَد ُ
س ضال َك كق؟ 2إِ ضذ أ َ ضخ َ
ت إِلَى الل ِه
ت أ َ ضن َ
صيَ ِت ِه ضم1 .فَ ِ ضن َب كك ضر َ
طن َ إِلَ ضي ِه بَنُ َ
يَ ضع ِك ُ
وك َدفَ َع ُه ضم إِلَى يَ ِد َم ضع ِ
ت زَ ِكيّا ً ُم ضست َ ِقيما ً فَ ِنكهُ الآنَ َيتَنَبكهُ لَ َك َويُ ضس ِل ُم َم ضس َكنَ بِ ِ ّر َك.
ت أ َ ضن َ
ِير ِ 0 -إ ضن ُك ضن َ
َوت َ َ كرع َ
ضت ِإلَى ضالقَد ِ
آخ َرت ُ َك تَ ضك ُ ُر ِج ّداً.
يرة ً فَ ِ
ص ِغ َ
َ 4و ِإ ضن تَ ُك ضن أُوالَ َك َ
كان أصكاب أيوب يتنلمون في المصائب التي أل ّمت به ويعلّلونها على أساس إنها
كد ت نظرا ً لعمل شرير خاص اقترفه أبناء أيوب .عدّوا جميع اكتجاجات أيوب وكننها
الشوكي يسير على هذا النمط :مات
مجرد كلمات فارغة ،كريض شديدة ! كان منطق بلدد
ّ
ّ
بنو وبنات أيوب ميتة مريعة ،إذن ال بد أنهم كانوا خطنة ،أ مة ،فجار .ولكن أيوب كان يعلم
متمردين على شريعة الله .كان منطق بلدد
علم األكيد أن أبناء وبناته لم يكونوا عصاة
ّ
ورفيقه منطقا ً خاطئا ً ألن اإلنسان ال يعاقب دوما ً في هذ الدنيا بصورة متناسبة مع أخطائه
ومعاصيه .يتع ّذب العديدون من األبرياء بدون سبب يدرونه .هذا هو اختبار العديدين من
أناس الله األتقياء.
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وناشد بلدد أيوب بنن يب ّكر مت ّرعا ً إلى القدير ليبعد عنه جميع هذ الشرير التي
أكاقت به لكن هذ النصيكة لم تكن في مكلّها ألن أيوب كان بالفعل يصلّي إلى الله ويدعو
باسمه ويقدم الذبائض بصورة مستمرة ومنتظمة .وبكلمة أخرى لم يكن بكاجة إلى نصيكة
بلدد وكننه لم يكن عابدا ً لله بصورة مستقيمة .لم يفكر أيوب بننه كان بغنى عن تعزية
التقرب من الله
أصكابه ولكنه لم يكن بكاجة إلى مكا رات طويلة وعري ة عن كيفية
ّ
ونيل ر ا .
تابع بلدد مكا رته ولم يكن موقفه من أيوب موقف الرفيق الذ يؤاسي رفيقه
ويظهر تكاتفه معه في آالمه بل و ّجه مكا رته بصورة فوقية مشددا ً بصورة مستمرة على
منطقه الخاطئ والمل ّخص بنن المعذّب ال بد أن يكون قد استكق ما وقع عليه من نوائب ألنه
كان قد ارتكب معصية معيّنة .وجهة نظر بلدد كانت مبنية على أن تصفية الكسابات تتم
بصورة جازمة في هذ الدنيا فقط ! وهكذا استمر قائالً أليوب المعذّب:
اك َ
ث آ َبا ِئ ِه ضم1 .ألَنكنَا ن ضَك ُن ِم ضن أ َ ضمس َوالَ َن ضعلَ ُم أل َ كن أَيكا َمنَا
ِ [8اسضن َ ِل ضالقُ ُرونَ األُولَى َوتَن َ كك ضد َم َب ِ
ض ِظ ٌّلَ 16 .ف َهالك يُ ضع ِل ُمون ََك .يَقُولُونَ لَ َك َو ِم ضن قُلُوبِ ِه ضم ي ضُخ ِر ُجونَ أ َ ضق َواالً قَائِلِينَ 11ه ضَل
علَى األ َ ضر ِ
َ
ارتِ ِه لَ ضم يُ ضق َ
يَ ضن ُمو ضالبَ ضر ِد ُ ِفي َ
ط ضع
غي ِضر ضال ُم ضست َ ضنقَعِ أ َ ضو ت َ ضنبُتُ ضال َك ضلفَا ُء ِبالَ َماء؟ َ 12و ُه َو َب ضع ُد فِي نَ َ َ
يب 12فَ َي ضن َق ِط ُع
اج ِر َي ِخ ُ
بَ 13 .ه َك َذا ُ
س قَ ضب َل ُك ِّل ضالعُ ضش ِ
سبُ ُل ُك ِّل النكاسِينَ اللهَ َو َر َجا ُء ضالفَ ِ
َي ضي َب ُ
سكُ بِ ِه فَالَ يَقُو ُمُ 10 .ه َو
ا ضعتِ َما ُد ُ َو ُمت ك َكلُهُ بَيضتُ ضال َع ضن َكبُوتِ! 11يَ ضستَنِ ُد إِلَى بَ ضيتِ ِه فَالَ يَ ضبُتُ َ .يت َ َم ك
َر ض
ب ت ُ َجا َ ال ك
الر ضج َم ِة فَت َ َرى َم َك كل
ط ٌ
صولُهُ ُم ضشتَ ِب َكةٌ فِي ُ
صانُهَُ 14 .وأ ُ ُ
ش ضم ِس َو َ
ع َلى َجنكتِ ِه ت َ ضنبُتُ أ َ ضغ َ
ارةِِ 18 .إ ِن ا ضقتَلَ َعهُ ِم ضن َم َكانِ ِه َي ضج َك ُد ُ قَائِالًَ :ما َرأ َ ضيت ُ َكَ 11 .ه َذا ُه َو فَ َر ُح َ
ط ِري ِق ِه َو ِمنَ
ضال ِك َج َ
ب َي ضنبُتُ آ َخ ُر.
الت ُ َرا ِ
ي من ّمق .فادعى بننه غير مل ّم بنمور
ابر بلدد على مهاجمة أيوب مستعينا ً بنسلوب أدب ّ
الكياة كما يجب ولذلك استشهد بككمة القدماء طالبا ً
من أيوب أن يستجوب تلك الككمة المورو ة عنهم ليرى من جديد أنه البد أن يكون
هناك سببا معينا اللآمه وعذاباته لقد استكقها أوالد ألنهم البد من أن يكونوا المعصية .ولم
تكن لدى بلدد أية قرينة ت بت تلك الجريمة المزعومة .لننسى شهود عيان ولنؤكد صكة
فلسفة أصكاب أيوب المعذب يستكق عذابه ألنه هونتيجة كنمية لمعصية اقترفها المعذب.
هذا التفكير الذ كان يدور في كلقة مفرغة كان تفكيرا عميقا إال أن بلدد ورفيقه رددا
بصورة مستمرة .رجاء الفاجر يخيب .هذا أكيد  ,هذا صكيض  ,ولكن يا صاكبنا بلدد  ,لماذا
قفزت من ذها القول الصائب إلى تنكيد بنن أوالد أيوب كانواقد نسوا الله أو تناسو في
كياتهم؟ أال تظن بنن الكياة الدنيا مكتنفة بنسرا وألغاز ال يستطيع العقل البشر سبر
غورها؟ لما ال تقر بمكدوديتك وتشهد بنن الككمة لله وكد فقط؟ وأنهى بلدد مكا رته
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ام َل
ض ضال َك ِ
بكالم صكيض في جوهر ولكنه لم يكن منطبقا على كالة أيوبُ [ :ه َو َذا اللهُ الَ َي ضرفُ ُ
َوالَ َين ض ُخذُ ِب َي ِد فَا ِع ِلي ال ك
وك
ش ِ ّرِ 21 .ع ضن َد َما َي ضم َ ُ َف َم َك َ ِككا ً َو َ
س ُم ضب ِغ ُ َ
ش َفتَي َضك ُهتَافا ً َ 22ي ضل ِب ُ
ِخ ضزياً .أ َ كما َخ ضي َمةُ األ َ ضش َر ِار فَالَ ت َ ُك ُ
ونذ.
وهنا ال بد من تكرار ما ذكرنا منذ بدء هذ السلسة الجديدة من العظات المبينة على
سفر أيوب :كان أفق أيوب منكصرا فيما كان الله قد أوكى به في تللك األيام أ أن أمور
الكياة الآتية لم تكن وا كة .ولذلك كان قديسو أيام ما قبل الميالد أ أيام النظام القديم ,
كانوا يقفون كائرين تجا مع الت الكياة الدنيا والمصائب التي تلم بالمؤمنين والمؤمنات.
نا ل أيوب وغير من رجاالت تلك األيام نا لوا ن اال شديدا ليكلوا مشكلة العذاب
والآالم وكفظت لنا أقوالهم و مار ن الهم الروكي من األسفار المقدسة .ونكن الذين من
علينا الله أن نعي في ايام ما بعد الميالد  ,فانه تعالى منكنا بنن نستفيد من ال وء الو اح
الذ وفد عالمنا بمجيء المسيض يسوع إلى عالمنا لتنفيذ تدبير أو برنامجه الخالصي .قد تم
ذلك في آالمه و موته
الكفار وقيامته من بين االموات.هذا ليعني أن وطنة المصائب في أيامنا هذههي أقل
من أيام أيوب الصديق ولكننا نعلم أوال :أن المعذبين لم يكونوا قد استكقوا عقاباتهم بصورة
أوتوملتيكية.ك يرا يسمض الله لالبرياء بنن يتنلموا.و انيا يعد الله المؤمنين والمؤمنات
بالخالص التام في اليوم األخير .وقد جاء هذا الوصف المعز في آخر سفر من أسفار
الوكي ,في سفر رؤيا يوكنا:
ض األُو َلى َم َ تَا،
س َما ًء َجدِي َدة ً َوأ َ ضر ا ً َجدِي َدةً ،أل َ كن ال ك
 ُ 1كم َرأَيضتُ َ
س َما َء األُو َلى َواأل َ ضر َ
ور َ
َازلَةً ِمنَ
سة َ أ ُ ُ
َو ضال َب ضك ُر الَ يُو َج ُد ِفي َما َب ضع ُدَ 2 .وأَنَا يُو َكنكا َرأَيضتُ ضال َمدِينَةَ ضال ُمقَ كد َ
يم ضال َجدِي َدة َ ن ِ
ش ِل َ
اء قَائِالً:
ع ِظيما ً ِمنَ ال ك
ال ك
س َم ِ
س َم ِ
ص ضوتا ً َ
اء ِم ضن ِع ضن ِد الل ِه ُم َهيكنَة ً َكعَ ُروس ُمزَ يكنَة ِل َر ُج ِل َهاَ 3 .و َ
س ِم ضعتُ َ
سهُ يَ ُك ُ
ون
سيَ ضس ُك ُن َم َع ُه ضمَ ،و ُه ضم َي ُكونُونَ لَهُ َ
ش ضعباًَ .واللهُ نَ ضف ُ
« ُه َو َذا َم ضس َك ُن الل ِه َم َع النك ِ
اسَ ،و ُه َو َ
ون ِفي َما َب ضعدَُ ،والَ َي ُك ُ
عيُونِ ِه ضمَ ،و ضال َم ضوتُ الَ َي ُك ُ
ون
س ُض اللهُ ُك كل َد ضم َعة ِم ضن ُ
س َي ضم َ
َم َع ُه ضم ِإلَها ً لَ ُه ضمَ 2 .و َ
ور األُولَى قَ ضد َم َ ض
علَى
ُك ضز ٌن َوالَ ُ
ت»َ 1 .وقَا َل ضال َجا ِل ُ
س َ
ص َرا ٌخ َوالَ َو َج ٌع فِي َما َب ضعدُ ،أل َ كن األ ُ ُم َ
صا ِدقَةٌ
صنَ ُع ُك كل َ
ضالعَ ضر ِ « :هَا أَنَا أ َ ض
ي« :ا ضكتُبض  ،فَ ِ كن َه ِذ ِ األ َ ضق َوا َل َ
ش ضيء َجدِيدا ً»َ .وقَا َل ِل َ
ضطي ضال َع ض
شانَ ِم ضن
ط َ
ف َو ضال َيا ُء ،ضال ِب َدا َيةُ َوال ِنّ َها َيةُ .أَنَا أُع ِ
َوأ َ ِمينَةٌ» ُ 0 .كم قَا َل ِلي« :قَ ضد ت َ كم! أَنَا ُه َو األ َ ِل ُ
اء ضال َك َيا ِة َم كجاناًَ 4 .م ضن َي ضغلِبض َي ِر ض
ون لَهُ ِإلَها ً َو ُه َو َي ُك ُ
َيءَ ،وأ َ ُك ُ
ي ابضناً.
َي ضنبُوعِ َم ِ
ث ُك كل ش ض
ون ِل َ
سونَ َو ضالقَاتِلُونَ َو ُ
ان
الزنَاة ُ َوال ك
الر ِج ُ
َ 8وأ َ كما ضالخَائِفُونَ َو َغي ُضر ضال ُمؤض ِمنِينَ َو ك
س َك َرة ُ َو َ
عبَ َدة ُ األ َ ضو َ ِ
َصيبُ ُه ضم فِي ضالبُ َكي َضرةِ ضال ُمت ك ِق َدةِ ِبنَار َو ِكب ِضريت ،الك ِذ ُه َو ضال َم ضوتُ ال كانِي».
َو َج ِمي ُع ضال َك َذبَ ِة فَن ِ
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ما هو السبب؟ 2
عا أيوب هذا في أيام ما قبل الميالد في القسم الشمالي الشرقي من الجزيرة العربية
وكان من أغنى رجال المشرق .وقد وهبه الله سبعة بنين و الث بنات وكانت كياته كياة
رغيدة ولم يسمض ل روته بنن تصبض عائقة بينه وبين ربه والهه بل كان يتعبد لله .وفي كل
أسبوع كان يقدم مكرقات لله عن بنيه وبناته قائال :ربما أخطن بنى وجدفوا على الله في
قلوبهم .هكذا كان يفعل أيوب كل األيام.
سمض الله للشيطان بنن يسلب أيوب ماله وبنيه وبناته وصكته فنصيب أيوب بداء
البرص .لكنه لم ينكر الله ولم يتفو في بادئ األمر بنية كلمة سلبية.
جاء أصكاب أيوب لتعزيته وكان لسان كالهم أن اإلنسان يتعذب بمقدار الآ ام
والمعاصي والشرور التي كان قد ارتكبها .هذ كانت نقطة انطالق تفكيرهم .وهكذا ما رأوا
أيوب في كالته التعيسة كتى هالهم األمر "وجلسوا معه على األرض سبعة أيام وسبع ليال"
صامتين بدون أن يتفوهوا بكلمة واكدة .وبعد أن تكلم أيوب عن مصيبته أخذ أصدقاؤ
ال ال ة  ,أليفاز التيماني وبلدد الشوكي وصوفر النعماتي  ,أخذوا يوجهون إليه االنتيقادات
الالذعة ألنهم ,ككموا على أيوب مسبقا بننه كان مذنبا وإال لما لكق به ما لكق .وبعد أن
دافع أيوب عن نفسه في الفصل السابع جاء دور رفيقه بلدد فقال له مؤنبا:
ِ [2إلَى َمتَى تَقُو ُل َه َذا َوتَ ُك ُ
ِير
ون أ َ ضق َوالُ َك ِريكا ً َ
شدِي َدةً! َ 3ه ِل اللهُ يُ َع ّ ِو ُج ضالقَ َ ا َء أ َ ِو ضالقَد ُ
س ضال َك كق؟ ِ 2إ ضذ أ َ ضخ َ
ت ِإلَى الل ِه
ت أ َ ضن َ
ص َي ِت ِه ضم1 .فَ ِ ضن َب كك ضر َ
طن َ ِإلَ ضي ِه َبنُ َ
َي ضع ِك ُ
وك َدفَ َع ُه ضم ِإلَى َي ِد َم ضع ِ
ت زَ ِكيّا ً ُم ضستَ ِقيما ً فَ ِنكهُ الآنَ يَت َ َنبكهُ لَ َك َويُ ضس ِل ُم َم ضس َكنَ ِب ِ ّر َك.
ت أ َ ضن َ
ِير 0 -إِ ضن ُك ضن َ
َوت َ َ كرع َ
ضت إِلَى ا ضلقَد ِ
آخ َرت ُ َك تَ ضك ُ ُر ِج ّداً.
يرة ً فَ ِ
ص ِغ َ
َ 4و ِإ ضن تَ ُك ضن أُوالَ َك َ
كان منطق بلدد الوكشي يسير على هذا النمط :مات بنو وبنات أيوب ميتة مريعة ،اذا
البد أنهم كانوا خطنة ،أ مة ،فجار .ولكن أيوب كان يعلم علم اليقين أن أبناء وبناته ام
يكونوا عصاة متمردين على شريعة الله.
كان منطق بلدد ورفيقيه منطقا خاطئا ألن اإلنسان ال يعاقب دوما بصورة متناسبة مع
أخطائه ومعاصيه .يتعذب العديدون من األبرياء بدون سبب يدرونه .هذا هو اختبار
العديدين من أناس الله األتقياء.
وناشد بلدد أيوب بنن يبكر مت رعا إلى القدير ليبعد عنه جميع هذ الشرير التي
أكاقت به ولكن هذ النصيكة لم تكن في مكلها ألن أيوب كان بالفعل يصلي إلى الله
ويدعوا باسمه ويقدم الذبائض بصورة مستمرة ومنتظمة .لم يكن بكاجة إلى نصيكة بلدد
64

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

زكننه لم يكن عابدا لله بصورة مستقيمة .لم يكن أيوب ببكاجة إلى مكا رات عن كيفية
التقرب من الله ونيل ر ا .
تابع بلدد مكا رته قائال أليوب المعذب:
اك َ
ث آبَائِ ِه ضم1 .ألَنكنَا ن ضَك ُن ِم ضن أ َ ضمس َوالَ نَ ضعلَ ُم أل َ كن أَيكا َمنَا
[8اِسضن َ ِل ضالقُ ُرونَ األُولَى َوتَن َ كك ضد َمبَ ِ
ض ِظ ٌّل16 .فَ َهالك يُ ضع ِل ُمون ََكَ .يقُولُونَ لَ َك َو ِم ضن قُلُو ِب ِه ضم ي ضُخ ِر ُجونَ أ َ ضق َواالً قَا ِئلِينَ 11ه ضَل
علَى األ َ ضر ِ
َ
ارتِ ِه لَ ضم يُ ضق َ
يَ ضن ُمو ضالبَ ضر ِد ُ فِي َ
ط ضع
غي ِضر ضال ُم ضست َ ضنقَعِ أ َ ضو ت َ ضنبُتُ ضال َك ضلفَا ُء بِالَ َماء؟ َ 12و ُه َو َب ضع ُد فِي نَ َ َ
يب 12فَ َي ضنقَ ِط ُع
اج ِر يَ ِخ ُ
بَ 13 .ه َك َذا ُ
س قَ ضب َل ُك ِّل ضالعُ ضش ِ
سبُ ُل ُك ِّل النكاسِينَ اللهَ َو َر َجا ُء ضالفَ ِ
يَ ضيبَ ُ
سكُ ِب ِه فَالَ َيقُو ُمُ 10 .ه َو
ا ضعتِ َما ُد ُ َو ُمت ك َكلُهُ َبيضتُ ضال َع ضن َكبُوتِ! َ 11ي ضستَنِ ُد ِإلَى َب ضيتِ ِه فَالَ َي ضبُتُ َ .يت َ َم ك
َر ض
ب ت ُ َجا َ ال ك
الر ضج َم ِة فَت َ َرى َم َك كل
ط ٌ
صولُهُ ُم ضشت َ ِب َكةٌ ِفي ُ
صانُهَُ 14 .وأ ُ ُ
ش ضم ِس َو َ
ع َلى َجنكتِ ِه ت َ ضنبُتُ أ َ ضغ َ
ارةِ18 .إِ ِن ا ضقتَلَعَهُ ِم ضن َم َكانِ ِه َي ضج َك ُد ُ قَائِالًَ :ما َرأ َ ضيت ُ َكَ 11 .ه َذا ُه َو فَ َر ُح َ
ط ِري ِق ِه َو ِمنَ
ضال ِك َج َ
ب يَ ضنبُتُ آخ َُر.
الت ُ َرا ِ
ابر بلدد على مهاجمة أيوب مستعينا باسلوب أدبي منمق .فندعى بننه غير ملم بنمور
الكياة كما يجب ولذلك استشهد بككمة القدماء:
المعذب يستكق عذابه ألنه هو نتيجة كنمية لمعصية اقترفها المعذب .هذا التفكير الذ
كان يدور في كلقة مفرغة كان تفكيرا عميقا إال أن بلدد ورفيقه رددا بصورة مستمرة.
رجاء الفاجر يخيب .هذا أكيد  ,هذا صكيض  ,ولكن يا صاكبنا بلدد  ,لماذا قفزت من ذها
القول الصائب إلى تنكيد بنن أوالد أيوب كانواقد نسوا الله أو تناسو في كياتهم؟ أال تظن
بنن الكياة الدنيا مكتنفة بنسرا وألغاز ال يستطيع العقل البشر سبر غورها؟ لما ال تقر
بمكدوديتك وتشهد بنن الككمة لله وكد فقط؟ وأنهى بلدد مكا رته بكالم صكيض في
ام َل َوالَ يَن ض ُخذُ ِبيَ ِد
ض ضال َك ِ
جوهر ولكنه لم يكن منطبقا على كالة أيوبُ [ :ه َو َذا اللهُ الَ يَ ضرفُ ُ
وك ِخ ضزياً .أ َ كما َخ ضي َمةُ
فَا ِع ِلي ال ك
ش ِ ّرِ 21 .ع ضن َد َما يَ ضم َ ُ فَ َم َك َ ِككا ً َو َ
س ُم ضب ِغ ُ َ
ش َفتَي َضك ُهتَافا ً 22يَ ضلبِ ُ
األ َ ضش َر ِار فَالَ ت َ ُك ُ
ونذ.
وهنا ال بد من تكرار ما ذكرنا منذ بدء هذ السلسة الجديدة من العظات المبينة على
سفر أيوب :كان أفق أيوب منكصرا فيما كان الله قد أوكى به في تللك األيام أ أن أمور
الكياة الآتية لم تكن وا كة .ولذلك كان قديسو أيام ما قبل الميالد أ أيام النظام القديم ,
كانوا يقفون كائرين تجا مع الت الكياة الدنيا والمصائب التي تلم بالمؤمنين والمؤمنات.
نا ل أيوب وغير من رجاالت تلك األيام نا لوا ن اال شديدا ليكلوا مشكلة العذاب
والآالم وكفظت لنا أقوالهم و مار ن الهم الروكي من األسفار المقدسة .ونكن الذين من
علينا الله أن نعي في ايام ما بعد الميالد  ,فانه تعالى منكنا بنن نستفيد من ال وء الو اح
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الذ وفد عالمنا بمجيء المسيض يسوع إلى عالمنا لتنفيذ تدبير أو برنامجه الخالصي .قد تم
ذلك في آالمه و موته
الكفار وقيامته من بين االموات.هذا ليعني أن وطنة المصائب في أيامنا هذههي أقل
من أيام أيوب الصديق ولكننا نعلم أوال :أن المعذبين لم يكونوا قد استكقوا عقاباتهم بصورة
أوتوملتيكية.ك يرا يسمض الله لالبرياء بنن يتنلموا.و انيا يعد الله المؤمنين والمؤمنات
بالخالص التام في اليوم األخير .وقد جاء هذا الوصف المعز في آخر سفر من أسفار
الوكي ,في سفر رؤيا يوكنا:
ض األُو َلى َم َ تَا،
س َما ًء َجدِي َدة ً َوأ َ ضر ا ً َجدِي َدةً ،أل َ كن ال ك
 ُ 1كم َرأَيضتُ َ
س َما َء األُو َلى َواأل َ ضر َ
ور َ
َازلَةً ِمنَ
سة َ أ ُ ُ
َو ضالبَ ضك ُر الَ يُو َج ُد فِي َما َب ضعدَُ 2 .وأَنَا يُو َكنكا َرأَيضتُ ضال َمدِينَةَ ضال ُمقَ كد َ
يم ضال َجدِي َدة َ ن ِ
ش ِل َ
اء قَائِالً:
ع ِظيما ً ِمنَ ال ك
ال ك
س َم ِ
س َم ِ
ص ضوتا ً َ
اء ِم ضن ِع ضن ِد الل ِه ُم َهيكنَة ً َكعَ ُروس ُمزَ يكنَة ِل َر ُج ِل َهاَ 3 .و َ
س ِم ضعتُ َ
سهُ يَ ُك ُ
ون
سيَ ضس ُك ُن َم َع ُه ضمَ ،و ُه ضم َي ُكونُونَ لَهُ َ
ش ضعباًَ .واللهُ نَ ضف ُ
« ُه َو َذا َم ضس َك ُن الل ِه َم َع النك ِ
اسَ ،و ُه َو َ
ون ِفي َما َب ضعدَُ ،والَ َي ُك ُ
عيُو ِن ِه ضمَ ،و ضال َم ضوتُ الَ َي ُك ُ
ون
س ُض اللهُ ُك كل َد ضم َعة ِم ضن ُ
س َي ضم َ
َم َع ُه ضم ِإلَها ً لَ ُه ضمَ 2 .و َ
ور األُولَى قَ ضد َم َ ض
علَى
ُك ضز ٌن َوالَ ُ
ت»َ 1 .وقَا َل ضال َجا ِل ُ
س َ
ص َرا ٌخ َوالَ َو َج ٌع فِي َما َب ضعدُ ،أل َ كن األ ُ ُم َ
صا ِدقَةٌ
صنَ ُع ُك كل َ
ضال َع ضر ِ « :هَا أَنَا أ َ ض
ي« :ا ضكتُبض  ،فَ ِ كن َه ِذ ِ األ َ ضق َوا َل َ
ش ضيء َجدِيدا ً»َ .وقَا َل ِل َ
ضطي ضال َع ض
شانَ ِم ضن
ط َ
ف َو ضال َيا ُء ،ضال ِب َدا َيةُ َوال ِنّ َها َيةُ .أَنَا أُع ِ
َوأ َ ِمينَةٌ» ُ 0 .كم قَا َل ِلي« :قَ ضد ت َ كم! أَنَا ُه َو األ َ ِل ُ
اء ضال َكيَاةِ َم كجاناًَ 4 .م ضن َي ضغلِبض يَ ِر ض
ون لَهُ إِلَها ً َو ُه َو َي ُك ُ
َيءَ ،وأ َ ُك ُ
ي ابضناً.
يَ ضنبُوعِ َم ِ
ث ُك كل ش ض
ون ِل َ
سونَ َو ضالقَاتِلُونَ َو ُ
ان
الزنَاة ُ َوال ك
الر ِج ُ
َ 8وأ َ كما ضالخَائِفُونَ َو َغي ُضر ضال ُمؤض ِمنِينَ َو ك
س َك َرة ُ َو َ
عبَ َدة ُ األ َ ضو َ ِ
َصيبُ ُه ضم فِي ضالبُ َكي َضرةِ ضال ُمت ك ِق َدةِ ِبنَار َو ِكب ِضريت ،الك ِذ ُه َو ضال َم ضوتُ ال كانِي».
َو َج ِمي ُع ضال َك َذبَ ِة فَن ِ
آمين.
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كيف يتبرر اإلنسان عند الله؟ 1
النص الكتابي :أيوب 1
عندما نلقي نظرة خاطفة على القرن العشرين نالكظ توا ً ظاهرة قوية جدا تميز عن
القرون الما ية أال وهي انتشار نظرات كياتية أو إيديولوجيات دهر  .وما أعنيه بكلمة
دهرية هو ذلك المنظور الكياتي الذ يعطي دنيانا هذ األهمية الكلية وكننه ليس وجود لله
وال للعالم غير المنظور .وقد سيطرة هذ الفلسفات الكياتية على عقول وقلوب الماليين من
الناس إلى أن ظهر إفالسها المدقع في أوائل التسعينيات عندما لفظت أنفاسها في بقاع
مختلفة من عالمنا .واإلنسان مهما غرق في بكر المادية يبقى مخلوقا صنعه الله على
صورته وشبهه كما ورد في توراة موسى وهو لن يعرف السالم الكقيقي إال متى عاد إلى
ربه معترفا ببرنامجه الخالصي.
ومن جراء انتشار الدهرية وخاصة في العالم الفكر وفي المؤلفات المتعددة التي
ظهرت في أنكاء عديدة من دنيانا قل التفكير السليم بخصوص الله وتظاهر إنسان اليوم
وكننه سيد كياته المنطق .وما أك ر العبارات التي يتلفظ بها البعض وهم يظهرون
ازدراءهم بكل ما له عالقة بنمور الغيب أ بنمور ما فوق الطبيعة!وعندما يواجه الناس
مشكالت ذات أبعاد هائلة كانتشار وباء اإليدز أو السيد أ مرض نقص المناعة المكتسب،
تكرم الخطايا الجنسية وتنمر بالطهارة والعفة.
ال يفكر العقل لدهر بالشريعة أالهية التي ّ
كل ما نسمعهن دعاة مكافكة هذا الطاعون المعاصر هو رورة اتخاذ بعض االكتياطيات
الوقائية أ ناء ممارسة الجنس المكرم !
ولكننا ما أن نعود إلى األخذ بنهمية النظرة الكياتية اإليمانية تواجهنا صعوبات
عقائدية وعملية عديدة .فعندما نقر بالله وبسيطرته على جميع مقدرات العالم ،نجابه مع لة
الشر والآالم التي تقض م جع البشرية منذ فجر التاريخ .كيف يمكننا أن نفهم وجود هذ
األمور المكزنة في عالم خلقه الله القدوس؟ وتزداد كدة مشكلتنا عندما تنقض النوائب و
الكوارث على خائفي الله والمتعبدين له .ونكن نبكث في هذا المو وع الهام ال من وجهة
نظر فلسفة بشرية معينة بل بناء على تعاليم الوكي اإللهي .وهكذا نعود إلى دراستنا لسفر
أيوب الصديق .عا هذا الرجل الشهم في القسم الشمالي الشرقي من الجزيرة العربية قبل
مئات السنين من أيام المسيض.وكان الله قد ّ
من عليه بالخيرات العديدة ووهبه سبعة بنين
و الث بنات.
ادعى الشيطان بنن أيوب كان يتقي الله نظرا للخيرات الزمنية التي استلمها من ربه.
فظهر أمام عر الله قائال :هل مجانا يتقى أيوب الله؟ أليس انك سيجت كوله وكول بيته
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وكول بيته وكول كل ما له من كل ناكية .باركت أعمل يديه فانتشرت مواشيه في األرض.
ولكن أبسط الآن ومس كل ما لديه فانه يجدف عليك.
سمض الله للشيطان بنن يسلب أيوب روته وبنيه وبناته وكذلك صكته إذ رب
الشيطان أيوب بمرض خبيث يشبه داء البرص .جاء أصكاب أيوب من أنكاء مختلفة من
الجزيرة العربية لمواساته وتعزيته ولمنهم ما لب وا أن انقلبوا عليه وصاروا ينتقدونه انتقادا
مرا .وكان رأيهم أن اإلنسان المعذب البد أن يكون قد استكق ما صار له وما عليه إال أن
يتوب عن غيّه طالبا الركمة من الله .لم يقبل أيوب هذا التكليل التبسيطي لمشكلة الآالم
والعذابات بل ابر على شهادته بننه لم يعمل أ شيء خاص لتنهمر عليه هذ الويالت.
وكانت مشكلة أيوب العقائدية هي أن أصكابه ال ال ة تكلموا بننصاف الكقائق ال بالكقيقة
بنسرها نظرا ألنهم كانوا يتكلمون على اجتهادا تهم الخاصة ال على الوكي اإللهي الذ
ينجي اإلنسان من التفكير الخاطئ.
ومما قاله أيوب في الفصل التاسع من سفر وأجابه على وعظ بلدد الوكشي:
ضف يَتَبَ كر ُر اإلنسان ِع ضن َد الل ِه؟ 3إِ ضن شَا َء أ َ ضن يُ َكا كجهُ الَ
ص ِكي ٌض .قَ ضد َ
َ [2
ع ِل ضمتُ أَنكهُ َك َذا .فَ َكي َ
س ِل َم؟  1ضال ُمزَ ضك ِز ُح
ب َو َ
ي ُِجيبُهُ َع ضن َو ِ
اكد ِم ضن أ َ ضلفُ 2 .ه َو َك ِكي ُم ضالقَ ضل ِ
ب َ
صل ك َ
علَ ضي ِه فَ َ
شدِي ُد ضالقُ كوةَِ .م ضن ت َ َ
ضال ِج َبا َل َوالَ تَ ضعلَ ُم .الك ِذ َي ضق ِلبُ َها فِي َ
ض ِم ضن َمقَ ِ ّرهَا فَتَتَزَ ضلزَ ُل أَع ِضم َدت ُ َها
غ َ ِب ِه  0ضال ُمزَ ع ِضزعُ األ َ ضر َ
وم 8 .ضالبَا ِس ُ
الآم ُر ال ك
علَى
س َم َاوا ِ
ط ال ك
ِ 4
ت َو ضك َد ُ َو ضال َما ِشي َ
س فَالَ ت ُ ضش ِر ُق َويَ ضختِ ُم َ
علَى النُ ُج ِ
ش ضم َ
ع َ
ص
ظائِ َم الَ ت ُ ضف َك ُ
كار َوال ُ َريكا َو َمخَادِعِ ضال َجنُو ِ
ب16 .فَا ِع ُل َ
أَ َ
عا ِلي ضالبَ ضك ِرَ 1 .
صانِ ُع النك ضع ِ َو ضال َجب ِ
ب الَ ت ُ َعدُ.
ع َجائِ َ
َو َ
أقر أيوب الصديق بكلماته هذ  ،أقر بنن هناك هون شاسع بين اإلنسان والله .فعندما
يقف اإلنسان أمام الله كيف يستطيع أن يتبرر أ أن يعد نفسه بارا وخاليا من كل خطيئة
أو إ م أو معصية؟ والوصف الشعر الذ وهبنا إيا أيوب لقوة الله وجبروته وتعاليه على
دنيانا هذ يعد من أروع ما كتب في تاريخ البشرية .ونكن أهل القسم األخير من القرن
العشرين ،نكن الذين بهرنا من ك رة االختراعات البشرية ،علينا أن نتذكر أنه مهما تفنن
اإلنسان في مبتكراته إال أنها كال شيء بالنسبة لما قام به الله في عمل الخليقة وفي ما يقوم
به في كل يوم بل في كل لكظة في اعتنائه بنمور هذا الكون الشاسع الذ يعذ بالماليين من
النجوم الهائلة األكجام.
ولم يكتف أيوب بالكالم عن قوة الله الظاهرة في أر نا وفيما يكيط بها من أفالك
وسيارات بل ذهب إلى الكالم عن موقف اإلنسان المؤمن من الله باريه فقال:
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از َفالَ أ َ ضشعُ ُر ِب ِهِ 12 .إ َذا َخ َ
ي َوالَ أَ َرا ُ َو َي ضجت َ ُ
ف َف َم ضن َي ُر ُد ُ َو َم ضن َيقُو ُل
ُ [11ه َو َذا َي ُم ُر َ
ط َ
علَ ك
غ َ َبهَُ .ي ضن َك ِني ت َ ضكتَهُ أَع َضو ُ
َبَ 12 .ك ضم ِباألَقَ ِّل أَنَا أ ُ َجا ِوبُهُ
لَهَُ :ما َذا ت َ ضف َعلُ؟ 13اللهُ الَ َي ُر ُد َ
ان َره َ
ع ضوتُ
ار َكالَ ِمي َمعَهُ11 .أل َ ِنّي َوإِ ضن تَبَ كر ضرتُ الَ أ ُ َجا ِو ُ
َوأ َ ضخت َ ُ
ب َب ضل أ َ ضست َ ضر ِك ُم َديكا ِني10 .لَ ضو َد َ
وكي
ص ضوتِيَ 14 .ذ َ
اصفَ ِة َويُ ضك ِ ُر ُج ُر ِ
اك الك ِذ يَ ضس َكقُنِي ِب ضال َع ِ
فَا ضست َ َج َ
اب ِلي لَ َما آ َم ضنتُ ِبنَنكهُ َ
س ِم َع َ
س َبب18 .الَ َي َد ُ
ِبالَ َ
ع ِني آ ُخذُ نَفَ ِسي َولَ ِك ضن يُ ضش ِبعُ ِني َم َرا ِئ َرِ 11 .إ ضن َكانَ ِم ضن ِج َه ِة قُ كو ِة ضالقَ ِو ّ ِ
ي فَ ِمي؟
يَقُولَُ :هئَنَ َذاَ .وإِ ضن َكانَ ِم ضن ِج َه ِة ضالقَ َ ِ
اء يَقُولَُ :م ضن يُ َكا ِك ُمنِي؟ 26إِ ضن تَبَ كر ضرتُ يَ ضك ُك ُم َ
علَ ك
امالً يَ ضست َ ضذنِبُنِي.
َو ِإ ضن ُك ضنتُ َك ِ
شهد أيوب بكلماته هذ  ،شهد بننه كان كل شيء عندما تنمل في قدرة الله وعظمته
وككمته التي اليمكن للعقل البشر بنن يتفهمها بصورة تامة .وبكلمة مختصرة :ما إن وقف
أيوب أمام الله وتنمل في صفاته الكاملة كتى أقر واعترف بننه ال يقدر أن يتجادل مع الله
أو يطلب من القدير أن يقدم كسابا له على كل ما يجر ويتم في دنيانا هذ  .ال يتبرر
اإلنسان أمام الله بناء على بر المزعوم .كان أيوب يشعر كل الشعور بننه لم يكن كامال،
لكنه في نفس الوقت لم يكن ملما بن شر أو معصية أو إ م كان قد ارتكبه لتنهال عليه
الويالت من كل كدب وصوب .فما إن انتهى من تنمالته في عظمة الله ومجد كتى نظر
إلى نفسه وأخذ يندب أيامه المليئة باألتراح فقال:
ُ
ام َل 21
اك َدةٌِ .ل َذ ِل َك قُ ضلتُ إِ كن ضال َك ِ
ي َو ِ
[ َك ِ
ام ٌل أَنَا .الَ أبَا ِلي ِب َن ضف ِسيَ .ر َذ ضلتُ َكيَاتِيِ 22 .ه َ
سلك َمةٌ
س ضو ُ
َوال ِ ّ
ط بَ ضغتَةً يَ ضست َ ضه ِز ُ
ير ُه َو يُ ضف ِني ِه َما23 .إِ َذا قَت َ َل ال ك
ئ بِتَ ضج ِربَ ِة األَب ِضريَ ِ
اء22 .األ َ ضر ُ
ض ُم َ
ش ِ ّر َ
ير .يُغَ ِ ّ
ِليَ ِد ال ِ ّ
عدكاء ت َ ِف ُر
شي ُو ُجو َ قُ َ اتِ َهاَ .و ِإ ضن لَ ضم يَ ُك ضن ُه َو فَ ِذا ً َم ضن؟ 21أَي ِ
كامي أَس َضرعُ ِم ضن َ
ش ِ ّر ِ
سى
سفُ ِن ضال َب ضر ِد ّ َِ .كنَسضر َي ضنقَ ُ
َوالَ ت َ َرى َخيضراً20 .ت َ ُم ُر َم َع ُ
ص ضي ِد ِِ 24 .إ ضن قُ ضلتُ  :أ َ ضن َ
ض ِإلَى َ
ُك ضر َبتِي .أ ُ ض
عا ِلما ً أَنك َك الَ ت ُ َب ِ ّرئ ُ ِني21 .أَنَا
ط ِل ُق َو ضج ِهي َوأ َ ضبت َ ِس ُم 28أَخ ُ
َاف ِم ضن ُك ِّل أ َ ضو َجا ِعي َ
س ضلتُ فِي ال ك ضلذِ َون ك
َان 31فَ ِنك َك فِي
ُم ضست َ ضذن ٌ
َب فَ ِل َما َذا أَتض َع ُ
ب َ
ع َب اً؟ َ 36ولَ ِو ا ضغت َ َ
َظ ضفتُ يَ َد ك بِاأل َ ضشن ِ
ضس ُه َو إنسان ا ً ِم ض ِلي فَن ُ َجا ِو َبهُ فَنَنضتِي َج ِميعا ً ِإلَى
النك ضقعِ ت َ ضغ ِم ُ
سنِي َكتكى ت َ ضك َر َهنِي ِ َيا ِبي32 .ألَنكهُ لَي َ
صا ُ َوالَ َي ضبغَتضنِي
علَى ِك َل ضينَا! ِ 32ليَ ضرفَ ضع َع ِنّي َ
صا ِل ٌض يَ َ ُع يَ َد ُ َ
ع َ
ضس بَ ضينَنَا ُم َ
ضال ُم َكا َك َم ِةَ 33 .لي َ
ُر ضعبُهُِ 31 .إذا ً أَت َ َكلك ُم َوالَ أَخَافُهُ .أل َ ِنّي لَ ضستُ َه َك َذا ِع ضن َد نَ ضف ِسي.
لم ينكر أيوب ،لم ينكر أنه كان بكاجة ماسة إلى ركمة الله وغفرانه .لكن مشكلته
تمكورت في عدم مقدرته على فهم ق اء الله في هذا العالم .إذ ك يرا ما ظهر له أن الله
يعامل الكامل والشرير وكننه ال فرق بينهما .وهنا كلمة كامل تعني الكمال النسبي ،ال
الكمال المطلق ،الكمال الذ يكصل عليه المؤمن المتعلق بالله وبكلمته الخالصية .وإذ ابر
أيوب الصديق على
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ي ع يد عليه وعلى الله .عبرت هذ الكلمات عما كانت تصبو إليه نفس أيوب
المعذبة .ياليت هناك وسيط بين الله واإلنسان ليساعد على الكصول على الغفران التام
وعلى فهم بعض أسرار وألغاز الكياة الدنيا !
وما كانت تصبو إليه نفس أيوب وغير من أتقياء أيام ما قبل الميالد صار كقيقة
واقعة عندما وفد عالمنا هذا يسوع المسيض مرسل الله الذ أتم خالصنا بموته على الصليب
وبقيامته من بين االموات .وعندما نتنمل في هذا العالم الخالصي الفريد نصفه أي ا كعمل
الوسيط الذ عينه الله ليصالكنا معه .ألن كل بشر هو ملوث بالخطيئة المورو ة عن
معصية آدم وبكاجة إلى التخلص منها .وفر هذا المو وع كاتب الرسالة إلى العبرانيين
قائال:
11
ت ضالعَتِي َدةِ ،فَبِ ضال َم ضس َك ِن األ َ ضع َ
ظ ِم َواأل َ ضك َم ِل،
يس َك َهنَة ِل ضل َخي َضرا ِ
َوأ َ كما ضال َم ِسي ُضَ ،و ُه َو قَ ضد َجا َء َر ِئ َ
12
َ
ع ُجولَ ،ب ضل ِب َد ِم
ضس ِب َد ِم تُيُوس َو ُ
غي ِضر ضال َم ض
ضس ِم ضن َه ِذ ِ ضال َخ ِليقَ ِةَ .ولَي َ
صنُوعِ ِبيَد ،أ َ ِ الك ِذ لَي َ
يران َوتُيُوس
نَ ضف ِس ِهَ ،د َخ َل َم كرة ً َو ِ
اك َدة ً ِإلَى األ َ ضق َد ِ
اس ،فَ َو َج َد ِف َدا ًء أ َ َب ِديّاً13 .ألَنكهُ ِإ ضن َكانَ َد ُم ِ َ
ِس إِلَى َ
َو َر َما ُد ِع ضجلَة َم ضر ُ
سدِ12 ،فَ َك ضم بِ ضال َك ِر ّ ِ يَ ُك ُ
ون َد ُم
شو ٌ َعلَى ضال ُمنَ كجسِينَ يُقَ ّد ُ
ارةِ ضال َج َ
ط َه َ
عيضب ،يُ َ
ط ِ ّه ُر َ َمائِ َر ُك ضم ِم ضن أَ ضع َمال َم ِيّتَة ِلت َ ضخ ِد ُموا
سهُ ِللك ِه بِالَ َ
ي قَد َكم نَ ضف َ
ضال َم ِسيضِ ،الك ِذ بِ ُروح أَزَ ِل ّ
ي! َ 11وأل َ ضج ِل َه َذا ُه َو َو ِسي ُ
اء
ار َم ضوتٌ ِل ِف َد ِ
ص َ
ط َع ضهد َجدِيدِ ،ل َك ضي َي ُكونَ ضال َم ضدع ُُوونَ ِ -إ ضذ َ
اللهَ ضال َك ك
ث األَبَ ِد ّ ِ.
يرا ِ
التكعَ ِ ّديَا ِ
ت الكتِي فِي ضالعَ ضه ِد األ َ كو ِل  -يَنَالُونَ َو ضع َد ضال ِم َ

فما تمنا أيوب منذ آالف السنين تم في كياة المسيض وموته وقيامته من بين االموات
وأصبض بذلك وسيطا لعهد أف ل ! وإذ نكيا نكن بعد نكو ألفي سنة من تتميم مواعيد الله
في المسيض يسوع ،نذهب إلى وسيطنا وشفيعنا الوكيد في كل مناسبة وال سيما عندما تمر
كياتنا بمشكالت عديدة ال نرى مخرجا منها .لسنا إذن وكيدين في دنيا الآالم و العذابات بل
ينتي المسيض إلى نجدتنا متى أمنا به و يمكننا من تكميل مسيرتنا اإليمانية كتى نصل إلى
شاطئ األبدية فننعم آنئذ بالسالم التام في ك رة الله ،آمين.
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كيف يتبرر اإلنسان عند الله؟ 2
عندما نقر بالله وبسيطرته على جميع مقدرات العالم،نجابه مع لة الشر و الآالم التي
تقض م جع البشرية منذ فجر التاريخ.وتزداد كدة مشكلتنا عندما تنقض النوائب
والكوارث على خائفي الله والمتعبدين له .ونكن نبكث في هذا المو وع ال من جهة نظر
فلسفية معينة بل بناء على تعاليم الوكي .وهكذا نعود إلى دراستنا لسفر أيوب الصديق.
عا هذا الرجل الشهم في القسم الشمالي من الجزيرة العربية قبل مئات السنين من أيام
المسيض وكان الله قد من عليه بالخيرات العديدة ووهبه سبعة بنين و ال ة بنات.
ادعى الشيطان بان أيوب كان يتقي الله نظرا ً للخيرات الزمنية التي استلمها من ربه
فظهر أمام عر الله قائال نظرا للخيرات الزمنية التي استلمها من ربه .فظهر أمام عر
الله :قائالً" :هل مجانا ً يتقى أيوب الله؟ أليس انك سيجت كوله وكول بيته وكول بيته
وكول كل ما له من كل ناكية .باركت أعمل يديه فانتشرت مواشيه في األرض .ولكن
أبسط الآن ومس كل ما لديه فانه يجدف عليك".
سمض الله للشيطان بنن يسلب أيوب روته وبينيه وبناته وكذلك صكته اذ رب
الشيطان أيوب بمرض خبيث يشبه داء البرص .جاء أصكاب أيوب من أنكاء مختلفة من
الجزيرة العربية لمؤاساته وتعزيته ولكنهم ما لب وا أن انقلبوا عليه وصاروا ينتقدونه انتقادا
مرا .وكان رأيهم أن اإلنسان المعذب ال بد أن يكون قد استكق ما صار له وما عليه إال أن
يتوب عن غيه طالبا الركمة من الله .ليم يقبل أيوب هذا التكليل التبسيطي لمشكلة الآالم بل
ابر على شهادته بننه لم يعمل أ شيء خاص لتنهمر عليه هذ الويالت.
ومما قاله أيوب في الفصل لتاسع من سفر وإجابة على وعظ بلدد الشوكي:
ضف َيتَ َب كر ُر اإلنسان ِع ضن َد الل ِه؟ ِ 3إ ضن شَا َء أ َ ضن يُ َكا كجهُ الَ
ص ِكي ٌض .قَ ضد َ
َ [2
ع ِل ضمتُ أَنكهُ َك َذا .فَ َكي َ
س ِل َم؟  1ضال ُمزَ ضك ِز ُح
ب َو َ
ي ُِجيبُهُ َع ضن َو ِ
اكد ِم ضن أ َ ضلفُ 2 .ه َو َك ِكي ُم ضالقَ ضل ِ
ب َ
صل ك َ
علَ ضي ِه فَ َ
شدِي ُد ضالقُ كوةَِ .م ضن ت َ َ
ضال ِجبَا َل َوالَ تَ ضعلَ ُم .الك ِذ يَ ضق ِلبُ َها فِي َ
ض ِم ضن َمقَ ِ ّرهَا فَتَتَزَ ضلزَ ُل أَع ِضم َدت ُ َها
غ َ بِ ِه  0ضال ُمزَ ع ِضزعُ األ َ ضر َ
وم 8 .ضال َبا ِس ُ
الآم ُر ال ك
علَى
س َم َاوا ِ
ط ال ك
ِ 4
ت َو ضك َد ُ َو ضال َما ِشي َ
س فَالَ ت ُ ضش ِر ُق َو َي ضختِ ُم َ
علَى النُ ُج ِ
ش ضم َ
ع َ
ص
ظائِ َم الَ ت ُ ضف َك ُ
كار َوال ُ َريكا َو َمخَادِعِ ضال َجنُو ِ
ب16 .فَا ِع ُل َ
أَ َ
عا ِلي ضالبَ ضك ِرَ 1 .
صانِ ُع النك ضع ِ َو ضال َجب ِ
ب الَ تُعَ ُد.
ع َجائِ َ
َو َ
أقر أيوب الصديق بننه هناك بون شائع بين اإلنسان والله .والوصف الشعر الذ
وهبنا إيا أيوب لقوة الله وجبروته وتعاليه على دنيانا يعد من أروع ما كتب في تاريخ
البشرية .ولم يكتف أيوب بالكالم عن قوة الله الظاهرة في أر ننا وفيما يكيط بها من
أفالك وسيارات بل ذهب إلى الكالم عن موقف اإلنسان المؤمن من باريه فقال:
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از َفالَ أ َ ضشعُ ُر ِب ِهِ 12 .إ َذا َخ َ
ي َوالَ أَ َرا ُ َو َي ضجت َ ُ
ف َف َم ضن َي ُر ُد ُ َو َم ضن َيقُو ُل
ُ [11ه َو َذا َي ُم ُر َ
ط َ
علَ ك
غ َ َبهَُ .ي ضن َك ِني ت َ ضكتَهُ أَع َضو ُ
َبَ 12 .ك ضم ِباألَقَ ِّل أَنَا أ ُ َجا ِوبُهُ
لَهَُ :ما َذا ت َ ضف َعلُ؟ 13اللهُ الَ َي ُر ُد َ
ان َره َ
ع ضوتُ
ار َكالَ ِمي َمعَهُ11 .أل َ ِنّي َوإِ ضن تَبَ كر ضرتُ الَ أ ُ َجا ِو ُ
َوأ َ ضخت َ ُ
ب َب ضل أ َ ضست َ ضر ِك ُم َديكا ِني10 .لَ ضو َد َ
وكي
ص ضوتِيَ 14 .ذ َ
اصفَ ِة َويُ ضك ِ ُر ُج ُر ِ
اك الك ِذ يَ ضس َكقُنِي ِب ضال َع ِ
فَا ضست َ َج َ
اب ِلي لَ َما آ َم ضنتُ ِبنَنكهُ َ
س ِم َع َ
س َبب18 .الَ َي َد ُ
ِبالَ َ
ع ِني آ ُخذُ نَفَ ِسي َولَ ِك ضن يُ ضش ِبعُ ِني َم َرا ِئ َرِ 11 .إ ضن َكانَ ِم ضن ِج َه ِة قُ كو ِة ضالقَ ِو ّ ِ
ي فَ ِمي؟
يَقُولَُ :هئَنَ َذاَ .وإِ ضن َكانَ ِم ضن ِج َه ِة ضالقَ َ ِ
اء يَقُولَُ :م ضن يُ َكا ِك ُمنِي؟ 26إِ ضن تَبَ كر ضرتُ يَ ضك ُك ُم َ
علَ ك
امالً يَ ضست َ ضذنِبُنِي.
َو ِإ ضن ُك ضنتُ َك ِ
ما أن وقف أيوب أمام الله وتنمل في صفاته الكاملة كتى أقر واعترف بننه ال يقدر أن
يقدم له كسابا عن كل ما يجر في دنيانا .ال يتبرر اإلنسان أمام الله بناء على بر
المزعوم .كان أيوب يشعر كل الشعور بننه لم يكن ملما بننه لم يكن كامال  ,ولكنه في نفس
الوقت لم يكن ملما بن شر أو معصية أو إ م كان ارتكبه لنتهال عليه الويالت .فما أن انتهى
من كتى نظر إلى نفسه وأخذ يندب أيامه المليئة باألتراح فقال:
ُ
ام َل 21
اك َدةٌِ .ل َذ ِل َك قُ ضلتُ إِ كن ضال َك ِ
ي َو ِ
[ َك ِ
ام ٌل أَنَا .الَ أبَا ِلي ِب َن ضف ِسيَ .ر َذ ضلتُ َكيَاتِيِ 22 .ه َ
سلك َمةٌ
س ضو ُ
َوال ِ ّ
ط بَ ضغتَةً يَ ضست َ ضه ِز ُ
ير ُه َو يُ ضف ِني ِه َماِ 23 .إ َذا قَت َ َل ال ك
ئ بِتَ ضج ِربَ ِة األَب ِضريَ ِ
اء22 .األ َ ضر ُ
ض ُم َ
ش ِ ّر َ
ير .يُغَ ِ ّ
ِل َي ِد ال ِ ّ
عدكاء ت َ ِف ُر
شي ُو ُجو َ قُ َ اتِ َهاَ .و ِإ ضن لَ ضم َي ُك ضن ُه َو فَ ِذا ً َم ضن؟ 21أَي ِ
كامي أَس َضرعُ ِم ضن َ
ش ِ ّر ِ
سى
سفُ ِن ضالبَ ضر ِد ّ َِ .كنَسضر َي ضنقَ ُ
َوالَ ت َ َرى َخيضراً20 .ت َ ُم ُر َم َع ُ
ص ضي ِد ِ24 .إِ ضن قُ ضلتُ  :أ َ ضن َ
ض إِلَى َ
ُك ضر َبتِي .أ ُ ض
عا ِلما ً أَنك َك الَ ت ُ َب ِ ّرئ ُ ِني21 .أَنَا
ط ِل ُق َو ضج ِهي َوأ َ ضبت َ ِس ُم 28أَخ ُ
َاف ِم ضن ُك ِّل أ َ ضو َجا ِعي َ
س ضلتُ فِي ال ك ضلذِ َون ك
َان 31فَ ِنك َك فِي
ُم ضست َ ضذن ٌ
َب فَ ِل َما َذا أَتض َع ُ
ب َ
ع َب اً؟ َ 36ولَ ِو ا ضغت َ َ
َظ ضفتُ يَ َد ك ِباأل َ ضشن ِ
ضس ُه َو إنسان ا ً ِم ض ِلي فَن ُ َجا ِو َبهُ فَنَن ض ِتي َج ِميعا ً ِإلَى
النك ضقعِ ت َ ضغ ِم ُ
س ِني َكتكى ت َ ضك َر َه ِني ِ َيا ِبي32 .ألَنكهُ لَي َ
صا ُ َوالَ َي ضبغَتضنِي
علَى ِك َل ضينَا! ِ 32ليَ ضرفَ ضع َع ِنّي َ
صا ِل ٌض يَ َ ُع يَ َد ُ َ
ع َ
ضس بَ ضينَنَا ُم َ
ضال ُم َكا َك َم ِةَ 33 .لي َ
ُر ضعبُهُِ 31 .إذا ً أَت َ َكلك ُم َوالَ أَخَافُهُ .أل َ ِنّي لَ ضستُ َه َك َذا ِع ضن َد نَ ضف ِسي.
لم ينكر أيوب أنه كان بكاجة ماسة إلى ركمة الله وغفرانه .لكن مشكلته تمكورت في
عدم مقدرت على فهم ق اء الله في هذا العالم .إذ ك يرا ما ظهر له أن الله يعامل الكامل
والشرير وكننه ال فرق بينهما .وهنا كلمة كامل تعني الكمال النسبي  ,ال الكمال المطلق ,
الكمال الذ يكصل عليه المؤمن المتعلق بالله وبكلمته الخالصية .وإذ ابر أيوب الصديق
على معركته الروكية خائ ا غمارها بكل قوا الفكرية والروكية  ,اقترب من كيد الكقيقة
عندما كانت هناك مصالض ي ع يد عليه وعلى الله .عبرت هذ الكلمات عما كانت تصبو
إليه نفس أيوب المعذبة .ياليت هناك وسيط بين الله واإلنسان ليساعد عل الكصول على
الغفران التام وعلى فهم أسرار وألغاز الكياة الدنيا ! وما كانت تصبو أليس نفس أيوب
وغير من أتقياء أيام ما قبل الميالد صار كقيقة واقعة عندما وفد عالمنا هذا يسوع المسيض
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مرسل الله الذ أتم خالصنا بموته على الصليب وبقيامته من بين الموات .وقد تطرق إلى
الكالم عن هذا المو وع كاتب الرسالة إلى العبرانيين قائال:
11
ت ضالعَتِي َدةِ ،فَبِ ضال َم ضس َك ِن األ َ ضع َ
ظ ِم َواأل َ ضك َم ِل،
يس َك َهنَة ِل ضل َخي َضرا ِ
َوأ َ كما ضال َم ِسي ُضَ ،و ُه َو قَ ضد َجا َء َر ِئ َ
12
َ
ع ُجولَ ،ب ضل ِب َد ِم
ضس ِب َد ِم تُيُوس َو ُ
غي ِضر ضال َم ض
ضس ِم ضن َه ِذ ِ ضال َخ ِليقَ ِةَ .ولَي َ
صنُوعِ ِبيَد ،أ َ ِ الك ِذ لَي َ
يران َوتُيُوس
نَ ضف ِس ِهَ ،د َخ َل َم كرة ً َو ِ
اك َدة ً ِإلَى األ َ ضق َد ِ
اس ،فَ َو َج َد ِف َدا ًء أ َ َب ِديّاً13 .ألَنكهُ ِإ ضن َكانَ َد ُم ِ َ
ِس إِلَى َ
َو َر َما ُد ِع ضجلَة َم ضر ُ
سدِ12 ،فَ َك ضم بِ ضال َك ِر ّ ِ يَ ُك ُ
ون َد ُم
شو ٌ َعلَى ضال ُمنَ كجسِينَ يُقَ ّد ُ
ارةِ ضال َج َ
ط َه َ
عيضب ،يُ َ
ط ِ ّه ُر َ َمائِ َر ُك ضم ِم ضن أَ ضع َمال َم ِيّتَة ِلت َ ضخ ِد ُموا
سهُ ِللك ِه بِالَ َ
ي قَد َكم نَ ضف َ
ضال َم ِسيضِ ،الك ِذ بِ ُروح أَزَ ِل ّ
ي! َ 11وأل َ ضج ِل َه َذا ُه َو َو ِسي ُ
اء
ار َم ضوتٌ ِل ِف َد ِ
ص َ
ط َع ضهد َجدِيدِ ،ل َك ضي َي ُكونَ ضال َم ضدع ُُوونَ ِ -إ ضذ َ
اللهَ ضال َك ك
ث األَبَ ِد ّ ِ.
يرا ِ
التكعَ ِ ّديَا ِ
ت الكتِي فِي ضالعَ ضه ِد األ َ كو ِل  -يَنَالُونَ َو ضع َد ضال ِم َ

فما تنها أيوب منذ آالف السنين تم في كياة المسيض وموته وقيامته وأصبض بذلك
وسيطا لعهد أف ل ! واذ نكيا نكن بعد نكو ألفي سنة من تتميم مواعيد الله في المسيض
يسوع و نذهب إلى وسيطنا زم شفيعنا الةكيد في كل مناسبة وال سيما عندما تمر كياتنا
بمشكالت عديدة ال نرى مخرجا منها .لسنا إذن وكيدين في دنيا الآالم والعذابات بل ينتي
المسيض إلى نجدتنا متى آمنا به ويمكننا من تكميل مسيرتنا االيمانبة كتى نصل إلى شاطىء
األبدية فننعم آنئذ بالسالم التام في ك رة الله  ,آمين.
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شكوى المؤمن 1
النص الكتابي :أيوب 16
كيف نصف تاريخ البشرية  ,القديم  ,القديم والكديث المعاصر؟ هل هو عبارة عن
تقدم مستمر في كقول العلم والفلسفة واالختراعات؟ أم عل هو سلسلة فوجع انق ت على
الماليين من بني البشر في شتى أنكاء دنيانا؟
لست أود الظهور بمظهر المتشائم الذ ليرى إال المشكالت العديدة التي تنهمر على
الناس .أنا ملم كل اإللمام بالتقدم الباهر في مختلف كقول العلم والمعرفة وال تكنولوجيا ذلك
التقدم الذ أ اف عامال مهما ومساعدا لكياة البشر في أيامنا هذ ولكني ال أستطيع أن
أتجاهل كدة الآالم التي لكقت والتي ال تزال تلكق بعدد ال تكصى من أقراني بني البشر.
كيف أفهم كل ما يجر في هذا العصر من مآسي وكوارث من معتقد الشامل الفائقة ,
أجد نفسي معاصرا لمع الت فكرية عديدة اذ أجد صعوبة كبيرة في كيفية تفهم مجرى
تاريخنا المعاصر من اطارايماني ز أنا لست مستعدا بنن أتركا يماني بالله عاى كدة وأنا
أجابه مشكلة الآالم والعذابات التي يقاسيها أناس اليوم في بقاع شتى من عالمنا المتصاغر.
ال بد أنك الكظت أيها المستمع الكريم عبارة عالمنا المتصاغر التي تفوهت بها منذ
برهة وجيزة .لم أعن أن مساكة عالمنا قد تقلصت جغرافيا .ما أعنيه بعبارة عالمنا
المتصاغر هو أن دنيانا هذ أصبكت صغيرة جدا نظرا لطرق المواصالت واالتصاالت
التي ننعم بها  ,فمن البديهي أن كال من الراديو والتلفزة قد أكد ا ورة فكرية ذات أبعاد
كبيرة .فعندما كان الناس العصور القديمة يتنئرون من جراء الكروب والمجاعات
والزالزل التي كانت تلق بهم لم يدر بذلك سوى المت ررين أنفسهم .أما الآن ف ننا نقف
على ما يجر في أقاصي األرض في نفس اليوم وإيانا في نفس الساعة التي تتم بها الداث
الهامة .وعندما ترينا شاشة التلفزيون صورا مريعة ألطفال يت ورون جوعا أو لآخرين
القوا كتفهم من جراء هذا الجوع تصاب أنفسنا بذهول .وما أن نعود إلى توازننا الفكر
كتى تبدأ عقولنا تسال وتتساءل عن سبب زمعنى كل ما كدث وصار .إن كان الله قديرا
ومسيطرا ومهيمنا على مقدرات دنيا  ,لماذا سمض ل هكذا أمور مخيفة بنن تكدث؟ ألم يكن
بوسع القدير أن يمنع الكروب والمجاعات والكوارث التي تنهك جسم البشرية في هذ
السنين األخيرة من القرن العشرين؟
وكما ذكرت في أك ر من مناسبة في هذ السلسة الجديدة من عظات ساعة اإلصالح.
لن أسعى للوصول إلى كل مشكلة الفكرية والروكية اتكاال على آراء بشرية مك ة بل
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أبني أفكار على الوكي اإللهي والسيما على ذلك الجزء الذ نتنمل فيه في المدة األخيرة
أ سفر أيوب الصديق.
عا هذا الرجل في أيام ما قبل الميالد وكان غنيا جدا وكان له سبعة بنين و الث
بنات .وكان الشيطان واقفا له بالمرصاد فسمض الله له بنن يسلب أيوب ماله وأوالد
وصكته .لم يرتد أيوب عن إيمانه بالله ولكنه جاهد بكل قوا الفكرية والروكية ليعلم لماذا
صار له ما صار ولم يستفد من مجيء أصدقائه ال ال ة لتعزيته ألنهم ما لب وا أن انقلبوا عليه
بنن إنسان ا كنيوب وقد كلت به تلك الكوارث ال بد أن يكون قد استكقها لشر كان قد عمله.
عبر أيوب في الفصل العاشر عن أفكار المتشبعة قائال:
ارةِ نَ ضف ِسي 2قَائِالً ِللك ِه :الَ
[1قَ ضد َك ِره ض
ب َ
س ِيّ ُ
َت نَ ضف ِسي َكيَا ِتي .أ ُ َ
ش ضك َوا َ  .أَت َ َكلك ُم فِي َم َر َ
س ٌن ِع ضن َد َك أ َ ضن ت َ ض
علَى
ظ ِل َم أ َ ضن ت َ ضرذُ َل َع َم َل يَ َدي َضك َوت ُ ضش ِرقَ َ
ت َ ضست َ ضذ ِن ضبنِي .فَ ِ ّه ضم ِني ِل َما َذا تُخَا ِ
ص ُم ِني! 3أ َ َك َ
ظ ِر اإلنسان ت َ ضن ُ
ع ضينَا بَشَر أ َ ضم َك َن َ
َم ُ
وك
ظ ُر؟ 1أَأَيكا ُم َك َكنَي ِكام اإلنسان أ َ ضم ِسنُ َ
ورةِ األ َ ضش َر ِار؟ 2أَلَ َك َ
ش َ
َطيك ِتي؟ ِ 4في ِع ضل ِم َك أ َ ِنّي لَ ضستُ ُم ضذ ِنبا ً َوالَ
الر ُج ِل َ 0كتكى تَ ضب َك َ
علَى خ ِ
َكنَي ِكام ك
ع ضن ِإ ض ِمي َوتُفَ ِت ّ َ َ
ث َ
ِك.
ُم ضن ِق َذ ِم ضن يَد َ
وكما ذكرنا في عظتنا السابقة كان أيوب متيقنا ببراءته .لم يعن أنه كان كامال كل
الكمال ولكنه لم يشعر ولم يلم بن خطن معين كان قد ارتكبه لتكل عليه كل تلك النوائب.
واذ كان أيوب مؤمنا كل اإليمان بقدرة الله وسلطانه على كل ما يجر في العالم  ,أكس
وكنن الله صار خصما له نظر أيوب إلى كالته من وجه نظر تبسيطي أكادية بمعنى أنه
تنمل خصما له .بقدرة الله الالمكدودة .طبعا الله على كل شيء قدير ولكن قدرة الله ال
تصف كل الصفات الله  ,فهو عادل ومكب وركيم .لم يتنمل أيوب في جميع صفات الله
التي ورد ذكرها في الوكي ولذلك تساءل أما م الله قائال :أكسن عندك أن تظلم؟ ألك عينا
بشر أم كنظر اإلنسان تنظر؟
انتقل أيوب بعد كلماته هذ انتقل إلى التنمل في عمل الله الخالق والمكب لمخلوقاته
فرفع كلماته هذ إلى الله قائال:
ص َنعَتَا ِني ُك ِلّي َج ِميعاً .أَفَتَ ضبت َ ِلعُنِي؟ 1ا ُ ضذ ُك ضر أَنك َك َجبَ ضلت َ ِني َك ِ ّ
ين .أَفَت ُ ِعي ُد ِني
[يَ َد َ
اك َك كو َنتَانِي َو َ
الط ِ
س ضجتَنِي
ب؟ 16أَلَ ضم ت َ ُ
ِإلَى الت ُ َرا ِ
س ضوتَنِي ِج ضلدا ً َولَ ضكما ً فَنَ َ
صبك ِني َكاللك َب ِن َو َخ ك ضرتَنِي َك ضال ُجب ِضن؟ َ 11ك َ
صبَ 12 .من ضَكتَ ِني َك َياة ً َو َر ضك َمةً َو َك ِف َ
ِب ِع َ
ظ ض
ت َه ِذ ِ ِفي
وكي13 .لَ ِكنك َك َكت َ ضم َ
ت ِعنَا َيت ُ َك ُر ِ
ظام َو َ
ع َ
طنضتُ تُالَ ِك ُ
ع ِل ضمتُ أ َ كن َه َذا ِع ضن َد َك12 .إِ ضن أ َ ضخ َ
ظ ِني َوالَ تُب ِضرئ ُ ِني ِم ضن ِإ ض ِمي11 .إِ ضن أ َ ضذنَبضتُ
قَ ضلبِ َكَ .
ش ضب َع ُ
ارتَفَ َع َرأض ِسي
فَ َو ضي ٌل ِليَ .و ِإ ضن تَبَ كر ضرتُ الَ أ َ ضرفَ ُع َرأض ِسيِ .إ ِنّي َ
ان ه ََوانا ً َون ِ
َاظ ٌر َم َذلكتِيَ 10 .و ِإ ِن ض
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ص َ
ي! 14ت ُ َج ِ ّد ُد ُ
ي.
تَ ض
ش ُهو َد َك ت ُ َجا ِهي َوت َ ِزي ُد َغ َ َب َك َ
سد ُ كم تَعُو ُد َوتَت َ َجب ُكر َ
طا ُد ِني َكن َ َ
علَ ك
علَ ك
ب َو َج ضي ٌ ِ ِ ّد .
صا ِئ ُ
َم َ
لم يسر أيوب وهو يواجه كالته اليائسة  ,لم يسر على طريق اإللكاد المعاصر المنكر
لله في أيامنا هذ  .تابع أيوب مسيرته اإليمانية بالرغم من كل الظلمات المكيطة به موجها
تساؤالته إلى خالفه .اعترف أيوب بنن الله هو بار وصانعه .لماذا ظهر القدير وكننه على
وشك بنن يبتلعه؟ يعيد إلى التراب؟ قال أيوب لله :منكتني كياة وركمة وكفظت عنايتك
روكي .يقر هذا اإلنسان المعذب  ,يقر بصالح الله وركمته وعنايته التي تشمل كل أيام
ينته  ,ولكنه ال يفهم لماذا ظهر الله وكننه قد انقلب عليه وصار دا له  ,وكنن القدير ال
يسر إال ب شباع عبد مذلة وهوانا ! كلل أيوب كل تفاصيل كياته وتنمل في كل ما فعله وقام
به ولم يتذكر أ شر عمله لتصل كياته إلى هذا الك يض.
الله هو الخالق والمعتني بمخلوقاته العاقلة والغير عاقلة .هذا هو أساس اإليمان وهذا
كان معتقد أيوب .وما أن شهد بهذ الكقيقة الجوهرية كتى عاد إلى التنمل في كالته التي
ير ى لها والتي لم يجد أ مخرج منها كسب تصور ولذلك أفلتت من فمه هذ الكلمات
الشديدة اللهجة الموجة إلى الله .قال أيوب المتوجع والغارق في بكر األلغاز:
الرو َح َو َل ضم ت َ َرنِي َعي ٌضن! َ 11ف ُك ضنتُ َكن َ ِنّي 18
الر ِك ِم؟ ُك ضنتُ َق ضد أ َ ضس َل ضمتُ ُ
[فَ ِل َما َذا أ َ ضخ َر ضجت َ ِني ِمنَ ك
ف َع ِنّي فَن َ ضبت َ ِس ُم قَ ِليالً
س ض
ت أَي ِ
لَ ضم أ َ ُك ضن فَنُقَا َد ِمنَ ك
كامي قَ ِليلَةً؟ اتض ُر ضك! ُك ك
الر ِك ِم إِلَى ضالقَب ِضر26 .أَلَ ضي َ
ض ُ
ض َ
ظالَم ِم ض ِل ُد َجى ِظ ِّل
ظ ضل َمة َو ِظ ِّل ضال َم ضو ِ
َب َوالَ أ َ ُ
ت 22أ َ ضر ِ
عو َد .إِلَى أ َ ضر ِ
21قَ ضب َل أ َ ضن أ َ ضذه َ
ت َو ِبالَ تَ ضر ِتيب َو ِإ ضش َراقُ َها َكال ُد َجىذ.
ضال َم ضو ِ
قد نتعجب من كلمات أيوب الصديق قائلين :كيف يتفو مؤمن بهكذا كلمات وكيف
يرجو لو مات منذ والدته؟ نكن ال نستطيع أن نسبر غور آالم وعذابات أيوب أو أ إنسان
آخر أن عا في العصور السالفة أو أن كان من معاصرينا أو من معارفنا .فعندما تشتد
آالم اإلنسان  ,نعم كتى يالم اإلنسان المؤمن بالله  ,فانه يفكر بهكذا أفكار سوداء ال ألنه
يكر الكياة  ,بل ألنه ال يرغب في استمرارية كياة هي اقرب من الموت منها من كياة
صكيكة .وكما ذكرنا في الما ي  ,لم يكن الوكي اإللهي قد أعطي بشكل تام في أيام ما
قبل الميالد وخاصة تلك الموا يع المتعلقة بالكياة بعد الموت .انكصرت تصورات أيوب
ومعاصريه في كون مصير اإلنسان بعد الموت مصيرا مظلما.
وعلينا أن نذكر إننا ال لنا بعد في القسم األول من هذا السفر اإللهي ولذلك يجدر بنا أن
نتكلى بالصبر منتظرين العظات المقبلة التي سترينا إن الله أعاد أليوب صكته وكل ما كان
قد خسر معلما إيا وإيانا أهمية الصبر واالتكال التام والمطلق على الله .وكذلك يجدر بنا
أن نذكر أن الله أكمل وكيه في أيام المسيض وأعطانا صورة أكمل عن الكياة الدنيا وما
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ينتظرنا في المستقبل بعد انتقالنا من هذ الديار الفانية إلى ديار النعيم على شرط أن نكون
من المؤمنين.
ومما ورد في اإلنجيل المقدس بخصوص مو وعنا هذ الكلمات التي تفو بها
المسيض عندما توفي لعاذر أخ مريم ومرتا( :إنجيل يوكنا):
ع ضن َيا قَ ِري َبةً
ار لَهُ أ َ ضر َب َعةُ أَيكام ِفي ضالقَب ِضرَ 18 .و َكان ض
14فَلَ كما أَتَى َي ُ
َت َبيضتُ َ
ص َ
سوعُ َو َج َد أَنكهُ قَ ضد َ
يرونَ ِمنَ ضال َي ُهو ِد قَ ضد َجا ُءوا إِلَى َم ضر َا َو َم ضريَ َم
ور َ
ع ضش َرة َ غ ضَل َوةًَ 11 .و َكانَ َك ِ ُ
ِم ضن أ ُ ُ
س َ
يم ن ضَك َو خ ضَم َ
ش ِل َ
سة ً
ع آت الَقَتضهُ َوأَ كما َم ضر َي ُم فَا ضست َ َم كر ض
س ِم َع ض
ت َم ضر َا أ َ كن يَ ُ
سو َ
ِليُ َع ُزو ُه َما َ
ت َجا ِل َ
ع ضن أ َ ِخي ِه َما26 .فَلَ كما َ
ت أ َ ِخي22 .لَ ِك ِنّي الآنَ أ َ ضي ا ً
ت َه ُهنَا لَ ضم َي ُم ض
فِي ضال َب ضيتِ21 .فَقَالَ ض
س ِيّ ُد لَ ضو ُك ضن َ
ت َم ضر َا ِل َي ُ
سو َ
عَ « :يا َ
أ َ ضعلَ ُم أ َ كن ُك كل َما تَ ض
وك».
ب ِمنَ اللك ِه يُ ضع ِط َ
سيَقُو ُم أ َ ُخ ِ
طل ُ ُ
يك اللكهُ إِيكا ُ»23 .قَا َل لَ َها يَ ُ
سوعَُ « :
22قَالَ ض
سوعُ« :أَنَا
ير»21 .قَا َل لَ َها يَ ُ
ت لَهُ َم ضر َا« :أَنَا أ َ ضعلَ ُم أَنكهُ َ
سيَقُو ُم فِي ضال ِقيَا َم ِة فِي ضاليَ ضو ِم األ َ ِخ ِ
وت
س َي ضكيَا َ 20و ُك ُل َم ضن َكانَ َكيّا ً َوآ َمنَ ِبي فَلَ ضن َي ُم َ
ُه َو ضال ِقيَا َمةُ َو ضال َكيَاةَُ .م ضن آ َمنَ ِبي َو َل ضو َم َ
ات فَ َ
ِإلَى األ َ َبدِ .أَتُؤض ِمنِينَ ِب َه َذا؟» 24قَالَ ض
ت ضال َم ِسي ُض اب ُضن اللك ِه
س ِيّدُ .أَنَا قَ ضد آ َم ضنتُ أَنك َك أ َ ضن َ
ت لَهُ« :نَ َع ضم َيا َ
الآتِي إِلَى ضالعَالَ ِم».
إن نور الوكي الكامل الذ أشع على عالمنا بمجيء المسيض إلى العالم يعطينا فكرة
وا كة عن ذلك المستقبل الباهر الذ ينتظر كل مؤمن ومؤمنة بالمسيض يسوع المسيض
المخلص .هذا ال يعني أن المؤمنين ال يختبرون العذابات في هذ الدنيا  ,على العكس ,
ك يرا ما يتنلمون وخاصة من أجل إيمانهم ولشهادتهم أمام الم أنهم قد اختبروا خالص
الله .لكنهم يتتابعون مسيرتهم اإليمانية متكلين بالصبر ومتيقنين بنن النصر كليفهم مهما
تلبدت سماؤهم بالغيوم الكالكة .ساعدنا الله لن ع قتنا التامة بالمخلص المسيض الذ يمسك
بيدنا هذ األيام العصيبة التي نعيشها قائدا إيانا إلى شاطىء األمان في نعيم الله .ومن آمن
بالمسيض وان مات فسبكيا  ,آمين.
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شكوى المؤمن 2
إن كان الله قديرا ً ومهيمنا ً على مقدرات دنيا  ,لماذا يسمض للكوارث بنن تكدث؟ أليس
بوسع القدير أن يمنع الكروب والمجاعات التي تنهك جسم البشرية في هذ السنين األخيرة
من القرن العشرين.
وكما ذكرت في أك ر من مناسبة في هذ السلسة الجديدة من عظات ساعة اإلصالح و
لن أسعى للوصول إلى كل مشكلة الفكرية والروكية اتكاال على آراء بشرية مك ة بل
أبني أفكار على الوكي اإللهي والسيما على ذلك الجزء الذ نتنمل فيه في المدة األخيرة
أ سفر أيوب الصديق.
عا هذا الرجل المؤمن في أيام المؤمن في أيا ما قبل الميالد وكان غنيا جدا وكان له
سبعة بنين و الث بنات .وكان الشيطان واقفا له بالمرصاد فسمض اله له بان يسلب أيوب
ماله وأوالد وصكته .لم يرتد أيوب عن إيمانه بالله ولكنه جاهد بكل قوا الفكرية والروكية
ليعلم لماذا صار له ما صار .عبر أيوب في الفصل العاشر عن أفكار المتشبعة قائال:
ار ِة نَ ضف ِسي 2قَا ِئالً ِللك ِه :الَ
[1قَ ضد َك ِره ض
ب َ
س ِيّ ُ
َت نَ ضف ِسي َك َيا ِتي .أ ُ َ
ش ضك َوا َ  .أَت َ َكلك ُم ِفي َم َر َ
س ٌن ِع ضن َد َك أ َ ضن ت َ ض
علَى
ظ ِل َم أ َ ضن ت َ ضرذُ َل َع َم َل يَ َدي َضك َوت ُ ضش ِرقَ َ
ت َ ضست َ ضذ ِن ضبنِي .فَ ِ ّه ضم ِني ِل َما َذا تُخ ِ
َاص ُم ِني! 3أ َ َك َ
ظ ِر اإلنسان ت َ ضن ُ
ع ضينَا بَشَر أ َ ضم َك َن َ
َم ُ
وك
ظ ُر؟ 1أَأَيكا ُم َك َكنَي ِكام اإلنسان أ َ ضم ِسنُ َ
ورةِ األ َ ضش َر ِار؟ 2أَلَ َك َ
ش َ
َطيك ِتي؟ 4فِي ِع ضل ِم َك أ َ ِنّي لَ ضستُ ُم ضذ ِنبا ً َوالَ
الر ُج ِل َ 0كتكى تَ ضب َك َ
علَى خ ِ
َكنَي ِكام ك
ع ضن ِإ ض ِمي َوتُفَ ِت ّ َ َ
ث َ
ِك.
ُم ضن ِق َذ ِم ضن يَد َ
نظر أيوب إلى كالته من وجه نظر تبسيطي أكادية بمعنى انه تنمل فقط بقدرة الله
الالمكدودة .طبعا الله على كل شيء قدير ولكن قدرة الله تصف كل صفاته  ,فهة عادل
ومكب وركيم.
انتقال أيوب بعد كلماته هذ انتقل إلى التنمل في عمل الله الخالق والمكب لمخلوقاته
إلى الله قائال:
ص َن َعتَا ِني ُك ِلّي َج ِميعاً .أَفَتَ ضبت َ ِلعُ ِني؟ 1ا ُ ضذ ُك ضر أَنك َك َج َب ضلت َ ِني َك ِ ّ
ين .أَفَت ُ ِعي ُد ِني
[ َي َد َ
اك َك كو َنتَا ِني َو َ
الط ِ
س ضجتَنِي
ب؟ 16أَلَ ضم ت َ ُ
إِلَى الت ُ َرا ِ
س ضوتَنِي ِج ضلدا ً َولَ ضكما ً فَنَ َ
صبك ِني َكاللكبَ ِن َو َخ ك ضرتَنِي َك ضال ُجب ِضن؟ َ 11ك َ
صبَ 12 .من ضَكتَنِي َكيَاة ً َو َر ضك َمةً َو َك ِف َ
بِ ِع َ
ظ ض
ت َه ِذ ِ فِي
وكي13 .لَ ِكنك َك َكت َ ضم َ
ت ِعنَا َيت ُ َك ُر ِ
ظام َو َ
ع َ
طنضتُ تُالَ ِك ُ
ع ِل ضمتُ أ َ كن َه َذا ِع ضن َد َكِ 12 .إ ضن أ َ ضخ َ
ظ ِني َوالَ تُب ِضرئ ُ ِني ِم ضن ِإ ض ِميِ 11 .إ ضن أ َ ضذنَبضتُ
قَ ضل ِب َكَ .
ش ضبعَ ُ
ارتَفَ َع َرأض ِسي
فَ َو ضي ٌل ِليَ .وإِ ضن تَبَ كر ضرتُ الَ أ َ ضرفَ ُع َرأض ِسي .إِ ِنّي َ
ان ه ََوانا ً َون ِ
َاظ ٌر َم َذلكتِيَ 10 .وإِ ِن ض

78

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

ص َ
ي! 14ت ُ َج ِ ّد ُد ُ
ي.
تَ ض
ش ُهو َد َك ت ُ َجا ِهي َوت َ ِزي ُد َغ َ َب َك َ
سد ُ كم تَعُو ُد َوتَت َ َجب ُكر َ
طا ُد ِني َكن َ َ
علَ ك
علَ ك
ب َو َج ضي ٌ ِ ِ ّد .
صا ِئ ُ
َم َ
لم يسر أيوب وهو يواجه كالته اليائسة  ,لم ير على طريق االالد المعاصر المنكر لله
في أيامنا هذ  .تابع أيوب مسيرته اإليمانية بالرغم من كل الظلمات المكيطة به موجها
تساؤالته إلى خالقه .اعترف أيوب بنن الله هو باريه وصانعه .لماذا ظهر القدير وكننه على
وشك بنن يبتلعه وأن يعيد إلى التراب؟ قال أيوب لله :منكتني كياة وركمة وكفظت
عنايتك روكي .يقر هذا اإلنسان المعذب  ,يقر بصالح الله وركمته وعنايته التي تشمل كل
أيام كياته  ,ولكنه ال يفهم لماذا ظهر الله وكننه قد انقلب عليه وصار دا له  ,وكنن القدير
ال يسر إال ب شباع عبد مذلة وهوانا! .
الله هو الخالق والمعتني بمخلوقاته العاقلة والغير عاقلة .هذا هو أساس اإليمان السليم
وهذا كان معتقد أيوب .وما أن شهد بهذ الكقيقة الجوهرية كتى عاد إلى التنمل في كالته
التي ير ى لها فنفلتت من فمه هذ الكلمات الشديدة اللهجة .قال أيوب المتوجع والغارق في
بكر األلغاز.
الرو َح َو َل ضم ت َ َرنِي َعي ٌضن! َ 11ف ُك ضنتُ َكن َ ِنّي 18
الر ِك ِم؟ ُك ضنتُ َق ضد أ َ ضس َل ضمتُ ُ
[فَ ِل َما َذا أ َ ضخ َر ضجتَنِي ِمنَ ك
ف َع ِنّي فَن َ ضبت َ ِس ُم قَ ِليالً
س ض
ت أَي ِ
لَ ضم أ َ ُك ضن فَنُقَا َد ِمنَ ك
كامي قَ ِليلَةً؟ اتض ُر ضك! ُك ك
الر ِك ِم إِلَى ضالقَب ِضر26 .أَلَ ضي َ
ض ُ
ض َ
ظالَم ِم ض ِل ُد َجى ِظ ِّل
ظ ضل َمة َو ِظ ِّل ضال َم ضو ِ
َب َوالَ أ َ ُ
ت 22أ َ ضر ِ
عو َدِ .إلَى أ َ ضر ِ
21قَ ضب َل أ َ ضن أ َ ضذه َ
ت َو ِبالَ تَ ضر ِتيب َو ِإ ضش َراقُ َها َكال ُد َجىذ.
ضال َم ضو ِ
قد نتعجب من كلمات أيوب الصديق قائلين :كيف يتفو مؤمن بهكذا كلمات و كيف
يرجو له لو مات منذ والدته؟نكن ال نستطيع أن نسبر غور و آالم وعذابات أيوب أو أ
إنسان أخر إن عا في العصور السالفة أو إن كان من معاصرينا أو من معارفنا.فعندما
تشتد آالم اإلنسان ،نعم كتى آالم اإلنسان المؤمن بالله،ف نه يفكر بهكذا أفكار سوداء ال ألنه
يكر الكياة،بل ألنه ال يرغب في استمرارية كياة هي أقرب من الموت منها من كياة
صكيكة.وكما ذكرنا في الما ي ،لم يكن الوكي اإللهي قد أعطي بشكل تام في أيام ما قبل
الميالد و خاصة تلك الموا يع المتعلقة بالكياة بعد الموت .انكصرت تصورات أيوب و
معاصريه في كون مصير اإلنسان بعد الموت مصير مظلما ً.
وعلينا أن نذكر أننا الزلنا بعد في القسم األول من هذا السفر اإللهي ولذلك يجدر بنا
أن نتكلى ال بصبر منتظرين العظات المقبلة التي سترينا أن الله أعاد أليوب صكته وكل ما
كان قد خسر معلما إيا وإيانا أهمية الصبر واالتكال التام والمطلق على الله .وكذلك يجدر
بنا أن نذكر أن الله أكمل وكيه في أيام المسيض وأعطانا صورة أكمل عن الكياة الدنيا وما
79

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

ينتظرنا وما ينتظرنا في المستقبل بعد انتقالنا من هذ ديار النعيم على شرط أن تكون من
المؤمنين.
ومما ورد في اإلنجيل المقدس بخصوص مو وعنا هذ الكلمات التي تفو بها
المسيض عندما توفي لعازا ر أخ مريم ومرتا:
ع ضن َيا قَ ِري َبةً
ار لَهُ أ َ ضر َب َعةُ أَيكام ِفي ضالقَب ِضرَ 18 .و َكان ض
14فَلَ كما أَتَى َي ُ
َت َبيضتُ َ
ص َ
سوعُ َو َج َد أَنكهُ قَ ضد َ
يرونَ ِمنَ ضال َي ُهو ِد قَ ضد َجا ُءوا إِلَى َم ضر َا َو َم ضريَ َم
ور َ
ع ضش َرة َ غ ضَل َوةًَ 11 .و َكانَ َك ِ ُ
ِم ضن أ ُ ُ
س َ
يم ن ضَك َو خ ضَم َ
ش ِل َ
سة ً
ع آت الَقَتضهُ َوأَ كما َم ضر َي ُم فَا ضست َ َم كر ض
س ِم َع ض
ت َم ضر َا أ َ كن يَ ُ
سو َ
ِليُ َع ُزو ُه َما َ
ت َجا ِل َ
ع ضن أ َ ِخي ِه َما26 .فَلَ كما َ
ت أ َ ِخي22 .لَ ِك ِنّي الآنَ أ َ ضي ا ً
ت َه ُهنَا لَ ضم َي ُم ض
فِي ضال َب ضيتِ21 .فَقَالَ ض
س ِيّ ُد لَ ضو ُك ضن َ
ت َم ضر َا ِل َي ُ
سو َ
عَ « :يا َ
أ َ ضعلَ ُم أ َ كن ُك كل َما تَ ض
وك».
ب ِمنَ اللك ِه يُ ضع ِط َ
سيَقُو ُم أ َ ُخ ِ
طل ُ ُ
يك اللكهُ إِيكا ُ»23 .قَا َل لَ َها يَ ُ
سوعَُ « :
22قَالَ ض
سوعُ« :أَنَا
ير»21 .قَا َل لَ َها يَ ُ
ت لَهُ َم ضر َا« :أَنَا أ َ ضعلَ ُم أَنكهُ َ
سيَقُو ُم فِي ضال ِقيَا َم ِة فِي ضاليَ ضو ِم األ َ ِخ ِ
وت
س َي ضكيَا َ 20و ُك ُل َم ضن َكانَ َكيّا ً َوآ َمنَ ِبي فَلَ ضن َي ُم َ
ُه َو ضال ِقيَا َمةُ َو ضال َكيَاةَُ .م ضن آ َمنَ ِبي َو َل ضو َم َ
ات فَ َ
ِإلَى األ َ َبدِ .أَتُؤض ِمنِينَ ِب َه َذا؟» 24قَالَ ض
ت ضال َم ِسي ُض اب ُضن اللك ِه
س ِيّدُ .أَنَا قَ ضد آ َم ضنتُ أَنك َك أ َ ضن َ
ت لَهُ« :نَ َع ضم َيا َ
الآتِي إِلَى ضالعَالَ ِم».
إن نور الوكي الكامل الذ أشع على عالمنا بمجيء المسيض إلى العالم يعطينا فكرة
وا كة عن المستقبل الباهر الذ ينتظر كل مؤمن العذابات في هذ الدنيا  ,على العكس ,
ك يرا ما يتنلمون وخاصة من أجل إيمانهم ولشهادتهم أمام الم أنمه اختبروا خالص الله.
لكنهم يتتابعون مسيرتهم اإليمانية متكلين بالصبر ومتيقنين بنن النصر كليفهم مهم تلبدت
سماؤهم بالغيوم الكالكة.
ساعدنا الله لن ع قتنا التامة بالمخلص المسيض الذ يمسك بيدنا وسط هذ األيام
العصيبة التي نعيشها قائدا إيانا إلى شاطىء األمان في نعيم الله .ومن آمن بالمسيض وإن
مات فسبكيا  ,آمين.
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ليت الله يتكلم 1
النص الكتابي :أيوب 11
قد نتساءل إذ نجابه مر ا ً ع االً كل بنا :لماذا هجم علينا هذا المرض؟ وان فاجنتنا
مشكلة كبيرة كخسران بيتنا أو روتنا أو عزيز لنا ,نقول :أهناك عدل في هذ الدنيا؟ لماذا
كدث لنا هذا األمر المزعذ ونض نعي في عالم تكت سلطة الله القدير؟
وما أن ابتدأنا بالكالم عن مع الت الكياة كتى أتينا على ذكر الله فنكن ال نستطيع
البكث في مو وع الكياة البشرية وما يكتنفها من ألغاز إال وان ننخذ الله بعين االعتبار.
فنكن نقر به وال نجر وراء العديدين من معاصرينا الذين وقعوا فريسة لاللكاد بشتى
مظاهر  .نقطة ابتداء تفكيرنا هي الله خلق الكون وبارينا نكن البشر .وعندما نقر بهذا
المبدأ األساس ال نعني بنن كل شيء في كياتنا يصبض شفافا سهل الفهم .على العكس يجابه
المؤمن صعوبات فكرية وروكية جمة ألنه مع معتقد القويم المتركز على سلطة الله
وهيمنته على كل ما يجر في تاريخ البشر ال يقدر أن يسوى بين ذلك وبين ما يتم في
كياته الخاصة.
وكنا في المدة األخيرة قد ابتدأنا في البكث في مو وع الآالم التي تنصب على بني
البشر وخاصة على المؤمنين .ولم نسع إلى انتهاج مسلك مستقل عن إيماننا بالله بل لجننا
إلى أكد كتب الوكي وهو سفر أيوب الصديق الذ أعطانا إياها الله في أيام ما قبل الميالد.
عا أيوب الصديق في القسم الشمالي الشرقي من الجزيرة العربية وكان الله قد أنعم
عليه بخيرات عديدة ال تعد وال تكصى .وكان أيوب يخاف الله ويتقيه ويعبد عبادة كقيقية
صافية وخالية من النفاق .ولكن الشيطان الذ كان واقفا له بالمرصاد ادعى أمام ك رة
الله بان أيوب كان يتقي الله ويعبد بسبب كل ما كان الله قد أغدق عليه من بركات س.
فسمض له الله للشيطان بنن يسلب أيوب روته وأوالد وصكته ولم يدر أيوب بذلك بل
أخذ يتساءل عن سبب كل ما كل به وهو الذ كان يخاف الله ويسير في طريقه المستقيم.
جاء أصكاب أيوب ال ال ة أليفاز التيماني وبلدد الشوكي وصوفر النعاماتي جاؤوا
لتعزيته ولكنهم كانوا قد ككموا عليه مسبقا بننه نظرا لما كان قد كل به من مصائب كان قد
استكقها بشر معين كان قد ارتكبه وهكذا انقلبوا من معزين إلى م ايقين ولم يستفد أيوب
من خطبهم التي نادوا بها .وعندما ننتي إلى الفصل العاشر من سفر أيوب نقف على كلمات
صوفر النعماتي الذ كان أشد صرامة مع أيوب ولذلك جاءت كلماته جاركة للغاية.
قال هذا أليوب مؤنبا إيا :
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ضس َم ضن
[أ َ َك ض َرة ُ ضال َكالَ ِم الَ يُ َج َاو ُ
ب أ َ ضم َر ُج ٌل ِم ضه َذ ٌ
ار َيت َ َب كر ُر؟ 3أَ َ
اس أ َ ضم ت َ ضلغُو َولَي َ
صلَفُ َك يُ ضف ِك ُم النك َ
ش َفت َ ضي ِه
ضت اللهَ َيتَ َكلك ُم َو َي ضفت َ ُض َ
ع ضي َني َضكَ 1 .ولَ ِك ضن َيا لَي َ
ي ضُخ ِز َ
يك؟ ِ 2إ ضذ تَقُولُ :ت َ ضع ِل ِ
ي َوأَنَا َب ٌّ
ار ِفي َ
يمي زَ ِك ٌّ
عفَةُ ضالفَ ضه ِم فَت َ ضعلَ َم أ َ كن اللهَ يُغ ِ َّر ُم َك ِبنَقَ كل ِم ضن إِ ض ِم َك.
َمعَ َك َ 0ويُ ضع ِل ُن لَ َك َخ ِفيكا ِ
ت ضال ِك ضك َم ِة! إِنك َها ُم َ ا َ
ظن صوفر أن أيوب كان قد تكلم أك ر من الكاجة أ أنه صار ر ارا في أجوبته
على عظات كل من أليفاز وبلدد ولذلك كان على أيوب أن يالزم الصمت وال بتابع دفاعه
على نفسه .و كما ذكرنا سابقا كان أصكاب أيوب ال ال ة قد جاؤوا بفلسفتهم المكدودة األفق
والتي كانت مبنية على الظن بنن كل إنسان معذب هو مستكق لعذاباته ألن الله يعاقب كل
بشر بالنسبة ل خطار ء والمعاصي والشرور التي ارتكبها وبعبارة أخرى  ,لم يقر رفاق
أيوب ال ال ة بنن أمور هذ الكياة ال تفهم دائما على أساس تلك النظرة التبسيطية واألكادية
وأنه هناك ألغاز وأسرار ال يستطيع العقل البشر أن يسر غورها.
وهكذا كانوا يفسرون كل ما يجر في الدنيا على أساس نقطة انطالق تفكيرهم:
يتعذب النسان بمقدار الشر الذ يرتكبه في هذ الدنيا.
على هذا األساس أدان صوفر أيوب واتهمه بننه رجل مهذار يكاول أن يبرر نفسه
بك رة كالمه .وتظاهر صوفر بتقوا وتدينه متمنيا لو كان الله يتكلم في تلك اللكظة ويفكم
أيوب ويعلمه الككمة ليرى أنه كان يستكق عقابا أكبر من العقاب الذ كل به .يالها من
كلمات مؤلمة للغاية ! كيف تفو بها صديق أليوب؟ هل كان يشعر بعبء الآالم التي كان
أيوب ينوء تكتها؟ وهل كان صوفر قد خسر جميع أمواله وأوالد وصكته كنيوب؟ وكيف
كان بامكانه أن يقول :أن الله يغرمك بنقل من إ مك؟
رغب صوفر بنن يعلن الله أليوب خفيات الككمة .ولكنه كان هو بكاجة ماسة إلى
الككمة اإللهية التي كانت ستمكنه من االبتعاد عن الككم على رفيقه بننه كان قد نال جزاء
أقل مما كان يستكقه .وتمادى هذا الرفيق المنتقد  ,تمادى في انتقاد أيوب عندما أخذ يلقي
عليه مكا رة عن سمو الله على جميع مخلوقاته وعن ككمة القدير الالمكدودة قائال:
ت فَ َما َذا 7
س َم َاوا ِ
ِير تَ ضنتَ ِهي؟ ُ 8ه َو أ َ ضعلَى ِمنَ ال ك
[أَإِلَى ُ
ق الل ِه تَت ك ِ
ص ُل أ َ ضم إِلَى نِ َهايَ ِة ضالقَد ِ
ع ضم ِ
اك أ َ ضن ت َ ضفعَ َل؟ أ َ ضع َم ُق ِمنَ ضال َها ِويَ ِة فَ َما َذا تَد ِضر ؟ 1أ َ ض
ض ُ
ض ِمنَ
س َ
طولُهُ َوأَع َضر ُ
ط َو ُل ِمنَ األ َ ضر ِ
َ
ع َ
ضال َب ضك ِرِ 16 .إ ضن َب َ
اإل ض َم
َاس ال ُ
س ِ
وء َويُب ِ
ضص ُر ِ
ط َ أَ ضو أ َ ضغلَقَ أ َ ضو َج كم َع فَ َم ضن َي ُر ُد ُ؟ 11ألَنكهُ ُه َو َي ضعلَ ُم أُن َ
عدِي ُم ضالفَ ضه ِم َو َك َج ضك ِ ضالفَ َرا يُولَ ُد اإلنسان.
فَ َه ضل الَ َي ضنتَ ِبهُ؟ 12أَ كما ك
ار ٌ َ
الر ُج ُل فَفَ ِ
لم يكن أيوب وال أ مؤمن آخر بالله القدير  ,لم يكن لينكر صوابية هذ الكلمات التي
تصف لنا قدرة الله وككمته الفائقة للعقل البشر .
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جميعنا نقر بها ونقول ما أكبر البون الشاسع الذ يفصل ككمة الله عن معرفة بني
البشر المكدودة ! لكن أيوب وهو الذ يقر بها من أعماق قلبه والذ كان يشعر في نفس
الوقت بننه لم يرتكب ذنبا معينا ليستكق ما كل بها من كوارث  ,لم يفهم أيوب كيف صار
له ما صار .كيف سمض الله وهو العادل والشفوق والمكب وهو على كل شيء قدير  ,كيف
سمض لعبد بنن يسقط إلى هذا الك يض؟ لم تساعد كلمات صوفر ألنها مع كونها واصفة
لبعض أمور الله بصورة صكيكة إال أنها لم تقترب من مشكلة أيوب ولم تساعد على كل
األلغاز التي كانت تكتنفه.
و ابر صوفر على معتقد الخاطىء بنن أيوب كان مستكقا لكل ما كل به ولذلك ناشد
في القسم األخير من خطابه بنن يتوب عن غيه طالبا من ربه بنن يمن عليه بالغفران فقال:
س ض
ِك َوالَ
اإل ض َم الك ِذ فِي َيد َ
ت إِلَ ضي ِه يَ َدي َضكِ 12 .إ ضن أ َ ضبعَد َ
ط َ
ضت أ َ ضن َ
[13إِ ضن أ َ ضع َدد َ
ت قَ ضلبَ َك َوبَ َ
ضت ِ
يَ ضس ُك ُن ُ
عيضب َوتَ ُك ُ
َاف10 .ألَنك َك
ون َا ِبتا ً َوالَ تَخ ُ
الظ ضل ُم فِي َخ ضي َمتِ َك ِ 11كي َنئِذ ت َ ضرفَ ُع َو ضج َه َك ِبالَ َ
ظ َك .ك
ير ِة َيقُو ُم َك ُ
ت ت َ ضذ ُك ُرهَاَ 14 .وفَ ضوقَ ك
ع َب َر ض
ص َباكاً.
سى ضال َم َ
شقكةََ .ك ِم َيا َ
ت َ ضن َ
الظالَ ُم َيتَ َك كو ُل َ
الظ ِه َ
َ 18وتَ ض
س َك ضولَ َك َوتَ ض َ
ضس َم ضن ي ضُز ِع ُذ
ط َمئِ ُن ألَنكهُ يُو َج ُد َر َجا ٌء .تَتَ َج ك
ط ِج ُع ِآمناًَ 11 .وت َ ضر ِب ُ
س ُ
ض َولَي َ
عي ُ
ف َو َم ضل َجن ُ ُه ضم َيبِي ُد َو َر َجا ُؤ ُه ضم ت َ ضس ِلي ُم
يرونَ 26 .أ َ كما ُ
َو َيت َ َ كرعُ ِإلَى َو ضج ِه َك َك ِ ُ
ُون األ َ ضش َر ِار فَتَتضلَ ُ
النك ضف ِسذ.
طبعا ً إن كل إنسان خاطىء ومتعد على الشريعة اإللهية عليه التوبة واالبتهال إلى
الله ليغفر له ذنوبه وأخطاء ومعاصيه .لكن أيوب كما ذكرنا في مناسبات عديدة  ,لم يكن
ملما ين معصية معينة كان قد ارتكبها .وكل مصائبه كانت قد انق ت عليه انقاد الصاعقة
وبدون سابق إنذار .فمناشدة صوفر له (أ أليوب ) لم تكن في مكلها وكانت عبارة عن
مكا رة عامة في العلوم الدينية واألخالقيات .وكنن لسان كال أيوب الصديق كان :أنا
اعرف ما تقوله لي وأقر بصوابيته ولكن ما عالقة كلماتك هذ بكالتي الخاصة؟ ولماذا
ألقيت علي يا صوفر أنت الذ كنت من أصكابي وخالني األوفياء  ,لماذا ألقيت علي هذ
المكا رة الدينية وأنت تظن بنني رجل خاطىء أ يم وأني قد أخفيت بناء على سابق
ي؟
تصميم خطايا ومعاص ّ
وهكذا علينا أن نتعلم من مقدمة سفر أيوب ومن كلماته وأجوبة رفاقه ال ال ة أن
مع لة أيوب الروكية كانت أعمق بك ير مما تعلمنا كتى الآن من الفصول اإلكدى عشر
األولى .ذكرت مقدمة هذا الكتاب أن أيوب كان كامال ومستقيما يتقي الله ويكيد عن الشر.
شهد له الوكي اإللهي بننه لم يكن من كاسر الشريعة اإللهية وال من الذين كانواقد نسوا
الله أو عبادته عبادة صادقة وصافية .وكذلك أطلعنا الوكي عن العامل الشيطاني في سيرة
أيوب أ كون الشيطان قد أنزل به كل تلك النوائب ولكن أيوب كان جاهال لذلك فلم ينخذ
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هذا العامل بعين االعتبار .وأما رفاق أيوب الذين وفدوا عليه لمؤاساته ف نهم صاروا من
المشتكين عليه.
وعلينا نكن الذين نعي في أيام اكتمال الوكي أ في العصر الميالد  ,علينا أن
نذكر بنن األبرياء ك يرا ً ما يتعذبون في هذ الدنيا وأن األشرار ال يعاقبون توا ً لدى ارتكابهم
للمعاصي والآ ام .كانت مشكلة رفاق أيوب العقائدية أنهم نظروا إلى الكياة البشرية من
منظور يق للغاية وأن دليلهم الوكيد لتفهم مسيرة الكياة البشرية إنما كان اجتهادهم
الخاص بكون كل متنلم ومعذب في هذ الدنيا مستكقا ً لعذابه .لم يكن هذا اإلجهاد سليما ً ألنه
تناسى أن الكياة البشرية ك يرا ما تكتنفها ألغاز وأسرار وأن عقلنا البشر ال يستطيع سبر
غورها .وإقرارنا بوجود هذ األلغاز ال يعني بنننا قد نسينا أو تناسينا معتقدنا بكون الله
قديرا ومهيمن على كل ما يتم ويجر في هذا العالم.
وقد ناشد كاتب الرسالة إلى العبرانيين المؤمنين والمؤمنات بالمخلص يسوع المسض
ناشدهم بنن يتشب وا بمواعيد الله وسط العذابات التي يقاسونها وال يخالوا بنن ما كل بهم
إنما كان عقابا ً من الله ,فقال:
َ 1وقَ ضد نَ ِسيت ُ ُم ضال َو ضع َ
الربّ َِ ،والَ ت َ ُخ ضر ِإ َذا
ظ الك ِذ يُخ ِ
ِيب ك
َاطبُ ُك ضم َكبَنِينَ « :يَا ا ضب ِني الَ تَ ضكت َ ِق ضر تَنضد َ
ِيب
َوبكخ َ
َك0 .أل َ كن الك ِذ ي ُِكبُهُ ك
الربُ ي َُؤ ِ ّدبُهَُ ،و َي ضج ِل ُد ُك كل ابضن َي ضق َبلُهُ»ِ 4 .إ ضن ُك ضنت ُ ضم تَ ضكتَ ِملُونَ الت كنضد َ
ار ضال َج ِمي ُع
يُعَ ِ
ص َ
املُ ُك ُم اللهُ َك ضالبَنِينَ  .فَن َ ُ ابضن الَ ي َُؤ ِ ّدبُهُ أَبُو ُ؟ َ 8و َل ِك ضن إِ ضن ُك ضنت ُ ضم بِالَ تَنضدِيب ،قَ ضد َ
1
سا ِدنَا ُم َؤ ِ ّدبِينَ َ ،و ُكنكا نَ َهابُ ُه ضم .أَفَالَ
ُ
ش َر َكا َء فِي ِه ،فَن َ ضنت ُ ضم نُغُو ٌل الَ َبنُونَ  ُ .كم قَ ضد َكانَ لَنَا آبَا ُء أ َ ضج َ
سانِ ِه ضم،
س َ
ب ا ضستِ ضك َ
ن ضَخ َ ُع ِباأل َ ضولَى ِج ّدا ً أل َ ِبي األ َ ضر َواحِ ،فَن ضَكيَا؟ 16أل َ كن أُولَئِ َك أ َ كدبُونَا أَيكاما ً قَ ِليلَةً َك َ
س ِت ِهَ 11 .ولَ ِك كن ُك كل ت َنضدِيب ِفي ضال َكا ِ ِر الَ ي َُرى أَنكهُ
َوأ َ كما َه َذا فَ َ ضج ِل ضال َم ضن َف َع ِةِ ،ل َك ضي نَ ضشت َ ِر َك ِفي قَ َدا َ
سالَ ِمِ 12 .ل َذ ِل َك قك ِو ُموا
ِل ضلفَ َرحِ بَ ضل ِل ضل َكزَ ِنَ .وأ َ كما أ َ ِخيرا ً فَيُ ضع ِطي الكذِينَ َيت َ َد كربُونَ بِ ِه َ َم َر بِ ّر ِلل ك
ف
ب ضال ُمخَلك َعةََ 13 ،وا ض
األَيَا ِد َ ضال ُم ضست َ ضر ِخيَةَ َو ُ
الر َك َ
ص َنعُوا أل َ ضر ُج ِل ُك ضم َم َ
سا ِل َك ُم ضست َ ِقي َمةًِ ،ل َك ضي الَ َي ضعت َ ِس َ
سةَ الكتِي ِبدُونِ َها لَ ضن َي َرى أَ َك ٌد
األَع َضر ُجَ ،ب ضل ِب ضال َك ِر ّ ِ يُ ضش َفى12 .اِتض َبعُوا ال ك
سالَ َم َم َع ضال َج ِميعَِ ،و ضالقَ َدا َ
الربك .
ك
آمين
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ليت الله يتكلم 2
عا أيوب الصديق في القسم الشمالي الشرقي من الجزيرة العربية وكان الله قد أنعم
عليه بخيرات عديدة ال تعد وال تكصى .وكان أيوب يخاف الله ويتقيه ويعبد عبادة كقيقة
صافية وخالية من النفاق .ولكن الشيطان الذ كان واقفا له بالمرصاد أدعى أمام ك رة
الله بنن أيوب كان يتقي الله ويعبد بسبب كل ما كان الله قد أغدق عليه من بركات .فسمض
الله للشيطان بنن يسلب كل ما كان الله قد أغدق عليه من بركات فسمض الله لشيطان بنن
يسلب أيوب روته وأوالد وصكته ولم يدر أيوب بذلك بل أخذ يتساءل عن سبب كل ما
كل به وهو الذ كان يخاف الله ويسير في طريقه المستقيم.
وعندما ننتي إلى الفصل الكاد العشر من سفر أيوب نقف على كلمات صوفر
النعماتي الذ كان أشد صرامة مع أيوب ولذلك جاءت كلماته جاركة للغاية مؤنبا إيا :
ضس َم ضن
[أ َ َك ض َرة ُ ضال َكالَ ِم الَ يُ َج َاو ُ
ب أ َ ضم َر ُج ٌل ِم ضه َذ ٌ
ار َيتَبَ كر ُر؟ 3أَ َ
اس أ َ ضم ت َ ضلغُو َولَي َ
صلَفُ َك يُ ضف ِك ُم النك َ
ش َفت َ ضي ِه
ضت اللهَ يَتَ َكلك ُم َويَ ضفت َ ُض َ
ع ضي َني َضكَ 1 .ولَ ِك ضن يَا لَي َ
ي ضُخ ِز َ
يك؟ ِ 2إ ضذ تَقُولُ :ت َ ضع ِل ِ
ي َوأَنَا بَ ٌّ
ار فِي َ
يمي زَ ِك ٌّ
عفَةُ ضالفَ ضه ِم فَت َ ضعلَ َم أ َ كن اللهَ يُغ ِ َّر ُم َك ِبنَقَ كل ِم ضن ِإ ض ِم َك.
َم َع َك َ 0ويُ ضع ِل ُن لَ َك َخ ِفيكا ِ
ت ضال ِك ضك َم ِة! ِإنك َها ُم َ ا َ
ظن صوفر بنن كل إنسان معذب هو مستكق لعذاباته ألن الله يعاقب كل بشر
بالنسبة ل خطاء التي ارتكبها .على هذا األساس أدان صوفر أيوب واتهمه بنن رجل مهذار
يكاول أن يبرر نفسه بك رة كالمه .وتظاهر صوفر بتقوا وتدينه متمنيا لو كان الله يتكلم
في تلك اللكظة ويفكم أيوب ويعلمه الككمة ليرى أنه كان يستكق عقابا أكبر من العقاب
الذ كل به.
رغب صوفر بنن يعلن الله أليوب خفيات الككمة .ولكنه كان هو بكاجة ماسة إلى
الككمة اإللهية التي كانت ستمكنه من االبتعاد عن الككم على رفيقه بنن قد نال جزاء أقل
مما كان يستكقه .وتمادى هذا الرفيق المنتقد  ,تمادى في انتقاد أيوب عندما أخذ يلقي عليه
مكا رة عن سمو الله على جميع مخلوقاته وعن ككمة القدير الال مكدودة قائال:
ت فَ َما َذا 7
س َم َاوا ِ
ِير تَ ضنتَ ِهي؟ ُ 8ه َو أ َ ضعلَى ِمنَ ال ك
[أ َ ِإلَى ُ
ق الل ِه تَت ك ِ
ص ُل أ َ ضم ِإلَى نِ َها َي ِة ضالقَد ِ
ع ضم ِ
اك أ َ ضن ت َ ضفعَ َل؟ أ َ ضع َم ُق ِمنَ ضال َها ِويَ ِة فَ َما َذا تَد ِضر ؟ 1أ َ ض
ض ُ
ض ِمنَ
س َ
طولُهُ َوأَع َضر ُ
ط َو ُل ِمنَ األ َ ضر ِ
َ
ع َ
ضالبَ ضك ِر16 .إِ ضن َب َ
اإل ض َم
َاس ال ُ
س ِ
وء َويُب ِ
ضص ُر ِ
ط َ أَ ضو أ َ ضغلَقَ أ َ ضو َج كم َع فَ َم ضن يَ ُر ُد ُ؟ 11ألَنكهُ ُه َو يَ ضعلَ ُم أُن َ
عدِي ُم ضالفَ ضه ِم َو َك َج ضك ِ ضالفَ َرا يُولَ ُد اإلنسان .
فَ َه ضل الَ يَ ضنتَ ِبهُ؟ 12أَ كما ك
ار ٌ َ
الر ُج ُل فَفَ ِ
لم ينكر أيوب صوابية هذ الكلمات التي تصف قدرة الله وككمته الفائقة للعقل
البشر  .لكن أيوب وهو الذ كان يقر بها من أعماق قلبه والذ كان يشعر في نفس الوقت
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بننه لم يرتكب ذنبا معينا ليستكق ما كل بها من كوارث  ,لم يفهم كيف صار له ما صار.
كيف سمض الله وهو العادل والشفوق والمكب وهو على كل شيء قدير  ,كيف سمض لعبد
بنن يسقط إلى هذا الك يض؟ لم تساعد كلمات صوفر ألنها مع كونها واصفة لبعض أمور
الله بصورة صكيكة إال أنها لم تقترب من مشكلة أيوب ولم تساعد على كل األلغاز التي
كانت تكتنفه.
و ابر صوفر على معتقد الخاطىء بنن أيوب كان مستكقا لكل ما كل به ولذلك ناشد
في القسم األخير من خطابه بنن يتوب عن غيه طالبا من ربه بنن يمن بالغفران فقال:
س ض
ِك َوالَ
اإل ض َم الك ِذ فِي َيد َ
ت ِإلَ ضي ِه َي َدي َضكِ 12 .إ ضن أ َ ضب َعد َ
ط َ
ضت أ َ ضن َ
ِ [13إ ضن أ َ ضع َدد َ
ت قَ ضل َب َك َو َب َ
ضت ِ
يَ ضس ُك ُن ُ
عيضب َوتَ ُك ُ
َاف10 .ألَنك َك
ون َا ِبتا ً َوالَ تَخ ُ
الظ ضل ُم فِي َخ ضي َمتِ َك ِ 11كي َنئِذ ت َ ضرفَ ُع َو ضج َه َك ِبالَ َ
ظ َك .ك
يرةِ يَقُو ُم َك ُ
ت ت َ ضذ ُك ُر َهاَ 14 .وفَ ضوقَ ك
عبَ َر ض
صبَاكاً.
سى ضال َم َ
شقكةََ .ك ِميَا َ
ت َ ضن َ
الظالَ ُم يَتَ َك كو ُل َ
الظ ِه َ
َ 18وتَ ض
س َك ضولَ َك َوتَ ض َ
ضس َم ضن ي ضُز ِع ُذ
ط َمئِ ُن ألَنكهُ يُو َج ُد َر َجا ٌء .تَتَ َج ك
ط ِج ُع ِآمناًَ 11 .وت َ ضر ِب ُ
س ُ
ض َولَي َ
عي ُ
ف َو َم ضل َجن ُ ُه ضم َي ِبي ُد َو َر َجا ُؤ ُه ضم ت َ ضس ِلي ُم
يرونَ 26 .أ َ كما ُ
َو َيت َ َ كرعُ ِإلَى َو ضج ِه َك َك ِ ُ
ُون األ َ ضش َر ِار فَتَتضلَ ُ
النك ضف ِسذ.
مناشد صوفر له ( أ أيوب ) لم تكن في مكلها وكانت عبارة عن مكا رة عامة في
العلوم الدينية واألخالقيات .وكان لسان أيوب الصديق كان :أنا أعالف ما تقوله لي وأقر
بصوابيته ولكن ما عالقة كلماتك هذ بكالتي الخاصة؟ ولماذا ألقيت علي يا صوفر أنت
الذ كنت من أصكابي وخالني األوفياء  ,لماذا ألقيت علي هذ المكا رة الدينية وأنت
تظن بنني رجل خاطىء أ يم وأني قد أخفيت بناء على سابق تصميم خطايا ومعاصي؟
وهكذا علينا أن نتعلم من مقدمة سفر أيوب ومن كلماته وأجوبة رفاقه ال ال ة أن
مع لة أيوب الروكية كانت أعمق بك ير مما تعلمنا كتى الآن من الفصول اإلكدى عشر
األولى .ذكرت مقدمة هذا الكتاب أن أيوب كان كامال ومستقيما يتقى الله ويجيد عن الشر.
شهد له الوكي اإللهي بننه لم يكن من كاسر الشريعة اإللهية وال من الذين كان قد نسوا
الله أو عبادته عبادة صادقة وصافية .وكذلك أطلعنا الوكي عن التعامل الشيطاني في سيرة
أيوب أ كون الشيطان قد أنزل به كل النوائب ولكن أيوب كان جاهال لذلك فلم ينخذ هذا
العامل بعين االعتبار .وأما رفاق أيوب الذين وفدوا عليه لمؤاساته ف نهم صاروا من
المشتكين عليه.
وعلينا نكن الذين نعي في أيام اكتمال الوكي أ في العصر الميالد  ,علينا أن
نذكر بنن األبرياء ك يرا ما يتعذبون في الدنيا وأن األشرار ال يعاقبون توا لدى ارتكابهم
للمعاصي والآ ام .كانت مشكلة رفاق أيوب العقائدية أنهم نظروا إلى الكياة البشرية إنما
كان اجتهادهم الخاص بكون كل متنلم ومعذب في هذ الدنيا مستكقا لعذابه .لم يكن هذا
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االجتهاد سليما ألنه تناسى أن الكياة البشرية ك يرا ما تكتنفها ألغاز وأسرار وأن عقلنا
البشر ال يستطيع سبر غورها .وأقرارنا بوجود هذ األلغاز ال يعني بنننا قد نسينا أو
تناسينا معتقدنا بكون الله قديرا ومهيمنا على كل ما يهتم ويجر في هذا العالم.
وقد ناشد كاتب الرسالة إلى العبرانيين المؤمنين والمؤمنات بالمخلص يسوع المسيض
ناشدهم بنن يتشب وا بمواعيد الله وسط العذابات التي يقاسونها وال يخافوا بنن ما كل بهم
إنما كان عقابا من الله  ,فقال:
َ 1وقَ ضد نَ ِسيت ُ ُم ضال َو ضع َ
الربّ َِ ،والَ ت َ ُخ ضر ِإ َذا
ظ الك ِذ يُخ ِ
ِيب ك
َاطبُ ُك ضم َكبَنِينَ « :يَا ا ضب ِني الَ تَ ضكت َ ِق ضر تَنضد َ
ِيب
َوبكخ َ
َك0 .أل َ كن الك ِذ ي ُِكبُهُ ك
الربُ ي َُؤ ِ ّدبُهَُ ،و َي ضج ِل ُد ُك كل ابضن َي ضق َبلُهُ»ِ 4 .إ ضن ُك ضنت ُ ضم تَ ضكتَ ِملُونَ الت كنضد َ
ار ضال َج ِمي ُع
يُعَ ِ
ص َ
املُ ُك ُم اللهُ َك ضالبَنِينَ  .فَن َ ُ ابضن الَ ي َُؤ ِ ّدبُهُ أَبُو ُ؟ َ 8و َل ِك ضن إِ ضن ُك ضنت ُ ضم بِالَ تَنضدِيب ،قَ ضد َ
1
سا ِدنَا ُم َؤ ِ ّدبِينَ َ ،و ُكنكا نَ َهابُ ُه ضم .أَفَالَ
ُ
ش َر َكا َء فِي ِه ،فَن َ ضنت ُ ضم نُغُو ٌل الَ َبنُونَ  ُ .كم قَ ضد َكانَ لَنَا آبَا ُء أ َ ضج َ
سانِ ِه ضم،
س َ
ب ا ضستِ ضك َ
ن ضَخ َ ُع ِباأل َ ضولَى ِج ّدا ً أل َ ِبي األ َ ضر َواحِ ،فَن ضَكيَا؟ 16أل َ كن أُولَئِ َك أ َ كدبُونَا أَيكاما ً قَ ِليلَةً َك َ
س ِت ِهَ 11 .ولَ ِك كن ُك كل ت َنضدِيب ِفي ضال َكا ِ ِر الَ ي َُرى أَنكهُ
َوأ َ كما َه َذا فَ َ ضج ِل ضال َم ضن َف َع ِةِ ،ل َك ضي نَ ضشت َ ِر َك ِفي قَ َدا َ
سالَ ِمِ 12 .ل َذ ِل َك قك ِو ُموا
ِل ضلفَ َرحِ بَ ضل ِل ضل َكزَ ِنَ .وأ َ كما أ َ ِخيرا ً فَيُ ضع ِطي الكذِينَ َيت َ َد كربُونَ بِ ِه َ َم َر بِ ّر ِلل ك
ف
ب ضال ُمخَلك َعةََ 13 ،وا ض
األَيَا ِد َ ضال ُم ضست َ ضر ِخيَةَ َو ُ
الر َك َ
ص َنعُوا أل َ ضر ُج ِل ُك ضم َم َ
سا ِل َك ُم ضست َ ِقي َمةًِ ،ل َك ضي الَ َي ضعت َ ِس َ
سةَ الكتِي ِبدُونِ َها لَ ضن َي َرى أَ َك ٌد
األَع َضر ُجَ ،ب ضل ِب ضال َك ِر ّ ِ يُ ضش َفى12 .اِتض َبعُوا ال ك
سالَ َم َم َع ضال َج ِميعَِ ،و ضالقَ َدا َ
الربك .
ك
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الله أعظم من اإلنسان 1
النص الكتابي :أيوب  32و 33
كان من المنتظر أن يكون عقد التسعينات أن يكون أكسن كاال من العقود األولى من
القرن العشرين .وأخذ البعض يتكلمون عن بزو شمس عهد جديد تنعدم فيه الكروب
والخصومات وتنصرف فيه جهود البشرية لمجابهة تكديات هامة كالبطالة والفقر واالنفجار
السكاني و رورة تنمين كد أدنى للبشرية من قوت وكساء وتطبيب وتعليم .لكننا الآن وقد
أم ينا عدة سنين من التسعينات ال بد بنن نكون قد أصبنا بخيبة أمل كبيرة .فالسالم ال يعم
عالمنا المعذب و ال يزال العديد ون من معاصرينا يالقون كتفهم أما بسبب المنازعات أو
نظرا للمجاعات التي كلت بديارهم.
ماذا تخبىء لنا السنين الباقية من هذا العقد؟ أين نجد المالذ األمين ونكن قد اختبرنا
قساوة اإلنسان وتنكيله بقرينه اإلنسان ؟ ملجننا الوكيد هو القدير .وما أن تتفو بهذ
الشهادة كتى نجابه مشكلة عقائدية هامة :كيف نستطيع أن نفهم سلطنة الله على عالمنا هذا
ووجود كل هذ األمور التي تعارض مشيئته المقدسة؟
لن نكاول كل مشكلتنا الفكرية هذ اتكاال على آراء الناس وفلسفاتهم بل نذهب إلى
الوكي اإللهي كيث عولجت فيه هذ الق ايا وخاصة في سفر أيوب.
عا هذا اإلنسان في أيام ما قبل الميالد في القسم الشمالي من الجزيرة العربية.
وكان الله قد ك
من علينا بخيرات ك يرة .ولكن الله سمض للشيطان بنن يسلب أيوب روته
الطائلة وأوالد وصكته .لم يدر أيوب الصديق بالدور الذ لعبه الشيطان في نزول هذ
الويالت عليه وأخذ يتساءل عن سبب كل ما صار .وجاء لتعزيته ال ة من رفاقه ولكنهم
صاروا من منتقديه إذ أخذوا نقطة انطالق تفكيرهم ظنهم بنن كل إنسان تكل به هكذا
مصائب ال بد أن يكون قد استكقها .طبعا لم يقبل أيوب نظرتهم الكياتية التبسيطية والخاطئة
و ابر على المدافعة عن نفسه مناديا ببراءته.
وقفنا كتى الآن على دفاع أيوب عن نفسه وعن مهاجمة أصكاب أيوب ال ال ة له .أما
اليوم وقد أتينا إلى دراسة مكتويات الفصل ال اني وال الث وال ال ين ف ننا نجد إنسان ا رابعا
دخل النقا واسمه أليهو .وقد ورد ما يلي في النص الكتابي كمقدمة لكالمه:
ي
ُوب ِل َك ضونِ ِه بَ ّ
ف هَؤُ الَ ِء ِ ّ
1فَ َك ك
ع ضن ُم َج َاوبَ ِة أَي َ
الر َجا ُل ال كالَ َةُ َ
ارا ً فِي َع ضي َن ضي نَ ضف ِس ِه2 .فَ َك ِم َ
سه ُ
ي َ
َ
غ َ ُ
س َ
علَى أَي َ
ير ِة َرامَ .
ُوز ّ ِ ِم ضن َ
ب نَ ضف َ
غ َ بُهُ ِألنكهُ َك َ
ع ِش َ
ب أ َ ِلي ُه َو ب ِضن َب َر ضخ ِئي َل ضالب ِ
ُوب َك ِم َ
ي َ
وب.
علَى أ َ ض
غ َ بُهُ ألَنك ُه ضم لَ ضم َي ِجدُوا َج َوابا ً َوا ضست َ ضذنَبُوا أَيُ َ
أَبَ كر ِمنَ الل ِهَ 3 .و َ
ص َكابِ ِه ال كالَ َ ِة َك ِم َ
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ُوب ِب ضال َكالَ ِم ألَنك ُه ضم أ َ ضك َ ُر ِم ضنهُ أَيكاماً1 .فَلَ كما َرأَى أ َ ِلي ُهو أَنكهُ الَ
ع َلى أَي َ
ص ِب َر َ
َ 2و َكانَ أ َ ِلي ُهو قَ ضد َ
ي َ
غ َ بُهُ.
اب ِفي أ َ ضف َوا ِ ِ ّ
َج َو َ
الر َجا ِل ال كالَ َ ِة َك ِم َ
ير فِي األَي ِكام َوأ َ ضنت ُ ضم ُ
شيُو ٌخ أل َ ضج ِل َذ ِل َك ِخ ضفتُ 6
ص ِغ ٌ
ُوز ُ [ :أَنَا َ
فَقَا َل أ َ ِلي ُهو ب ُضن َب َر ضخئِي َل ضالب ِ
َو َخ ِشيتُ أ َ ضن أ ُ ضب ِد َ لَ ُك ضم َرأض ِيي ِ
وبعد هذ المقدمة التي أظهر فيها أليهو توا عه وفسر سبب تنخر في الكالم عن
مشكلة أيوب الروكية  ,وجه كلماته لصاكبنا المعذب قائال:
ب قَ ضو ِل َك
[ولَ ِك ِن ا ضس َمعِ الآنَ يَا أَي ُ
ُوب أ َ ضق َوا ِلي َوا ض
س َ
ص َغ ِإلَى ُك ِّل َكالَ ِميَ 0 .... .هئَنَ َذا َك َ
َ
ض
ض
ّ
َ
َ
علَي َضك.
ع ِن الل ِه .أنَا أ ضي ا ً ِمنَ ِ
ين ُج ِبلتُ ُ 4 .ه َو َذا َه ضي َبتِي الَ ت ُ ضر ِهب َُك َو َجالَ ِلي الَ َي قُ ُل َ
ِع َو ا ً َ
الط ِ
كان أيوب أ ناء تنمالته في مكنته الشديدة وخاصة أصكابه ال ال ة مدعين بننه كان
مستكقا لكل ما كل به من نوائب  ,كان أيوب يتوق للم ول أمام الله ليرفع إليه دعوا
وليكصل من القدير على العون والنجاة .فابتدأ أليهو وهو الذ لم يكن قد ان م إلى
أصكاب أيوب المنتقدين  ,فابتدأ أليهو وهو الذ لم يكن قد ان م إلى أصكاب أيوب
المنتقدين،ابتدأ كالمه مناشدا ً أيوب بنن يصغي إليه،ألنه (أ أليهو) لم يكن ليخيفه ألنه تراب
جبل من الطين م له ،و لم يكن أليهو متفقا ً مع أراء أصكاب أيوب ألنه لم يظن بنن أيوب
كان قد عمل شرا ً معينا ً جلب عليه كل تلك النكبات  .و كذلك لم يتفق مع أيوب الذ لم يكف
عن التذمر على الله وعلى ما وقع عليه من كوارث .لخص أليهو أراء أيوب وتقويمه
لمشكلته موجها ً كلماته أليوب وقائالً:
ي8
س ِم ضعتُ 1 .قُ ضل َ
ص ضو َ
[ ِإنك َك قد قُ ضل َ
س ِ
ت أ َ ضق َوا ِل َك َ
ت في َم َ
ام ِعي َو َ
ت :أَنَا بَ ِر ٌء ِبالَ َذ ضنب .زَ ِك ٌّ
أَنَا َوالَ ِإ ض َم ِليُ 16 .ه َو َذا َي ض
ي ِفي
طل ُ ُ
ع َد َاوةَ .ي ضك ِسبُ ِني َ
ي ِعلَ َل َ
ب َ
عد ُّوا ً لَهَُ 11 .و َ َع ِر ضجلَ ك
علَ ك
ب ُك كل ُ
ضال ِم ضق َ
ط ُرقِي.
ط َرةِ .ي َُراقِ ُ
لم يقبل أليهو الشاب هذا التعليل لمشكلة أيوب و لكنه لخصها ليظهر بعد واختالفه
رأيه الخاص عنها.
ابتدأ أليهو بعظته التصكيكية قائالً:
صبض  .أَنَا أ ُ ِجيب َُك .أل َ كن اللهَ أ َ ضع َ
ظ ُم ِمنَ اإلنسان ِ 13 .ل َما َذا
[12هَا ِإنك َك فِي َه َذا لَ ضم ت ُ ِ
ب َع ضن َهاَ 12 .ل ِك كن اللهَ َيت َ َكلك ُم َم كرة ً َو ِبا ضنَتَي ِضن الَ يُالَ ِك ُ
ظ اإلنسان
ور ِ الَ يُ َجا ِو ُ
تُخ ِ
َاص ُمهُ؟ أل َ كن ُك كل أ ُ ُم ِ
ع َلى ضال َم ض َجعِ.
سق ُ ِ
وط ُ
ِ 11 .في ُك ضلم ِفي ُرؤض َيا اللك ضي ِل ِع ضن َد ُ
اس ِفي النُ َع ِ
ع َلى النك ِ
اس َ
س َبات َ
ع ضن َع َم ِل ِه َو َي ضكت ُ َم
ف آ َذانَ النك ِ
ِ 10كي َنئِذ َي ضك ِش ُ
علَى تَنضدِيبِ ِه ضم ِ 14ليُ َك ّ ِو َل اإلنسان َ
اس َويَ ضختِ ُم َ
الز َوا ِل ِب َك ضربَ ِة ضال َم ضوتِ11 .أ َ ضي ا ً
ع ِن ضال ُك ضف َرةِ َو َكيَاتَهُ ِمنَ ك
ع ِن ك
سه ُ َ
ضال ِكب ِضريَا َء َ
الر ُج ِل ِ 18ليَ ضمنَ َع نَ ضف َ
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سه ُ ك
ص َمةُ ِع َ
ام
ظ ِ
ي َُؤد ُ
ام ِه َدائِ َمةٌ 26فَتَ ضك َر ُ َك َياتُهُ ُخبضزا ً َونَ ضف ُ
كب ِب ضال َو َجعِ َ
علَى َم ض َج ِع ِه َو ُمخَا َ
الط َع َ
ان َوتَ ضن َب ِر ِع َ
ال ك
سهُ ِإلَى ضالقَب ِضر
ظا ُمهُ فَالَ ت ُ َرى َ 22وت َ ضق ُر ُ
ب نَ ضف ُ
ي21 .فَ َي ضبلَى لَ ضك ُمهُ َع ِن ضال َع َي ِ
ش ِه ك
س ٌل َو ِسي ٌ
اك ٌد ِم ضن أ َ ضلف ِليُ ضعلِنَ ِلإلنسان ا ضستِقَا َمتَهُ
ط َو ِ
َو َكيَاتُهُ إِلَى ضال ُم ِميتِينَ 23 .إِ ضن ُو ِج َد ِع ضن َد ُ ُم ضر َ
علَ ضي ِه َويَقُولُ :أ ُ ض
ُوط ِإلَى ضال ُك ضف َرةِ قَ ضد َو َجدضتُ فِ ضديَةً......
ع ِن ضال ُهب ِ
22يَتَ َرأ ك ُ
ط ِلقُهُ َ
ف َ
[ ُه َو َذا ُك ُل َه ِذ ِ َي ضف َعلُ َها اللهُ َم كرتَي ِضن َو َ َ
سهُ ِمنَ ضال ُك ضف َر ِة ِل َي ضست َ ِني َر 29
ال ا ً ِباإلنسان ِ 36ل َي ُر كد نَ ضف َ
ص ض
ت فَنَنَا أَت َ َكلك ُم32 .إِ ضن َكانَ ِع ضن َد َك َكالَ ٌم
ص َغ يَا أَي ُ
ور األ َ ضكيَ ِ
اء31 .فَا ض
ُوب َوا ضست َ ِم ضع ِلي .ا ضن ُ
بِنُ ِ
ص ض
ع ِلّ َم َك ضال ِك ضك َمةَذ.
ير َكَ 33 .و ِإالك فَا ضست َ ِم ضع أ َ ضن َ
ت ِلي .ا ضن ُ
ت فَن ُ َ
فَن َ ِج ضبنِي .تَ َكلك ضم .فَ ِ ِنّي أ ُ ِري ُد تَب ِضر َ
يا أيوب  ,ال تظن بنن الله هو كاإلنسان  .وعندما تقترب منه طالبا تفسيرا لما ألم بك
وكال لمع لتك  ,ال تقف من باريك موقف المخاصم .ليس الله ملزما بنن يجيب على
تساؤالتك .وأعلم أي ا بنن الله يهتم باإلنسان وال يتركه بال قائد أو مرشد أو معين .فقد
ينتي الله إليك في كلم ليطلعك على خفايا األمور .أو قد يلجن إلى استخدام الآالم التي يسمض
لها بنن تعكر صفو كياتك لتنقية إيمان كياتك .وأعلم بنن القدير لم يتركك وكيدا ً بل سيعين
وسيط بينك وبينه ويترأف عليك وال يسمض لك بنن تنزل إلى القبر قبل وقتك.
كانت هذ أفكار أليهو وناشد أيوب بنن يقبلها وال ينظر إليه كما نظر إلى رفاقه ال ال ة
الذين انتقدو انتقادا شديدا .وما سمع أيوب هذ الكلمات كتى الذا بالصمت ألنها لم تكن
ككلمات أصكابه ال ال ة بل كان فيها عمقا روكيا كقيقيا .وهكذا سمض لمعزيه الشاب أليهو
دون في الفصول التالية من سفر أيوب الصديق.
بنن يتابع كالمه الذ
ّ
مستمعي الكرام  ,ال نستطيع أن نترك كالمنا هذا عن سيرة أيوب بدون أن نلقي نور
الوكي الكامل على ما ورد في النص الكتابي .ما أعنيه هو أننا نكن الذين نعي في ظل
العصر الميالد  ,لدينا كتاب الله المقدس بنسر أ كل من أسفار أو كتب العهد القديم أو
العهد الجديد .وهكذا نشهد بنن الله أرسل المسيض إلى عالمنا ليكون الفاد والوسيط بين الله
واإلنسان الخاطىء .وجميع مشكالت الدنيا وما يصاكبها من آالم وعذابات ال تقارن
بالمجد العظيم الذ سيعلن لدى عودة المسيض يسو ع إلى العالم في اليوم األخير .من آمن
بالمسيض كما كشف عن ذاته في اإلنجيل ال تخلو كياته من المشقات والعذابات ولكنه يكيا
على اليقين التام ف ن الله سينقذ ويعطيه النصر التام على سائر القوى التي تعصف بكياته
في هذ الدنيا  ,آمين.
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الله أعظم من اإلنسان 2
عا أيوب في أيام ما قبل الميالد في قسم الشمالي الشرقي في الجزيرة العربية وكان
الله قد من علينا بخيرات الك يرة ولكن الله سمض للشيطان بنن يسلب أيوب روته الطائلة
وأوالد وصكته ولم يدر أيوب الصديق بالدور الذ لعبه الشيطان في نزول هذ الواليات
عليه وأخذ يتساءل عن سبب كل ما صار .وجاء لتعزيته ال ة من رفاقه ولكنهم صاروا من
منتقديه إذ أخذوا نقطة انطالق تفكيرهم ظنهم أن كل إنسان تكل به هكذا مصائب البد من
يكون قد استكقها .طبعا ً لم يقبل أيوب نظرتها الكياتية التبسيطية والخاطئة و ابر على
المدافعة عن نفسه مناديا ً ببراءته .ووقفنا كتى الآن على دفاع أيوب عن نفسه وعن مهاجمة
أصكاب أيوب ال ال ة له .أما اليوم وقد أتينا إلى دراسة مكتويات الفصل ال اني وال الث
ال ال ين ف ننا نجد إنسان ا ً رابعا ً دخل كلبة النقا و اسمه أليهو وقد ورد ما يلي في النص
الكتابي كمقدمة لكالمه:
ي
ُوب ِل َك ضونِ ِه بَ ّ
ف هَؤُ الَ ِء ِ ّ
1فَ َك ك
ع ضن ُم َج َاوبَ ِة أَي َ
الر َجا ُل ال كالَ َةُ َ
ارا ً فِي َع ضي َن ضي نَ ضف ِس ِه2 .فَ َك ِم َ
سه ُ
ي َ
َ
غ َ ُ
س َ
علَى أَي َ
ير ِة َرامَ .
ُوز ّ ِ ِم ضن َ
ب نَ ضف َ
غ َ بُهُ ِألنكهُ َك َ
ع ِش َ
ب أ َ ِلي ُه َو ب ِضن َب َر ضخ ِئي َل ضالب ِ
ُوب َك ِم َ
ي َ
وب.
علَى أ َ ض
غ َ بُهُ ألَنك ُه ضم لَ ضم َي ِجدُوا َج َوابا ً َوا ضست َ ضذنَبُوا أَيُ َ
أَبَ كر ِمنَ الل ِهَ 3 .و َ
ص َكابِ ِه ال كالَ َ ِة َك ِم َ
ُوب بِ ضال َكالَ ِم ألَنك ُه ضم أ َ ضك َ ُر ِم ضنهُ أَيكاماً1 .فَلَ كما َرأَى أ َ ِلي ُهو أَنكهُ الَ
ع َلى أَي َ
صبِ َر َ
َ 2و َكانَ أ َ ِلي ُهو قَ ضد َ
ي َ
غ َ بُهُ.
اب فِي أ َ ضف َوا ِ ِ ّ
َج َو َ
الر َجا ِل ال كالَ َ ِة َك ِم َ
ير ِفي األَيكا ِم َوأ َ ضنت ُ ضم ُ
شيُو ٌخ أل َ ضج ِل َذ ِل َك ِخ ضفتُ 6
ص ِغ ٌ
ُوز ُ [ :أَنَا َ
فَقَا َل أ َ ِلي ُهو ب ُضن َب َر ضخ ِئي َل ضالب ِ
َو َخ ِشيتُ أ َ ضن أ ُ ضب ِد َ لَ ُك ضم َرأض ِيي ِ
وبعد هذ المقدمة التي اظهر فبها أليهو توا عه وفسر سبب تنخر في الكالم عن
مشكلة أيوب الروكية  ,وجه كلماته لصاكبنا المعذب قائال:
ب قَ ضو ِل َك
[ولَ ِك ِن ا ضس َمعِ الآنَ يَا أَي ُ
ُوب أ َ ضق َوا ِلي َوا ض
س َ
ص َغ إِلَى ُك ِّل َكالَ ِميَ 0 .... .هئَنَ َذا َك َ
َ
ع ِن الل ِه .أَنَا أ َ ضي ا ً ِمنَ ِ ّ
علَي َضك.
ين ُجبِ ضلتُ ُ 4 .ه َو َذا َه ضيبَتِي الَ ت ُ ضر ِهب َُك َو َجالَ ِلي الَ يَ ضقُ ُل َ
ِع َو ا ً َ
الط ِ
كان أيوب أ ناء تنمالته في صكته الشديدة وخاصة بعد أن انتقد أصكابه ال ال ة مد
عين بننه مستكقا لكل ما كل به من نوائب  ,كان أيوب يتوق للم ول أمام الله ليرفع أليه
دعوا وليكصل من القدير على العون والنجاة .فابتدأ أليهو وهو الذ لم يكن قد ان م إلى
أصكاب أيوب المنتقدين  ,ابتدأ كالمه مناشدا أيوب بنن يصغي إليه  ,ألنه ( أ أليهو ) لم
يكن ليخيفه فهو تراب جبل من الطين م له .ولم يكن أليهو متفقا مع آراء أصكاب أيوب لم
يظن بنن أيوب كان قد عمل شرا معينا جلب عليه كل تلك النكبات .وكذلك لم يتفق مع أيوب
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الذ لم يكف عن التذمر على الله وعلى ما وقع عليه من كوارث .لخص أليهو آراء أيوب
وتقويمه لمشكلته موجها كلماته أليوب وقائال:
ي8
س ِم ضعتُ 1 .قُ ضل َ
ص ضو َ
[إِنك َك قد قُ ضل َ
س ِ
ت أ َ ضق َوا ِل َك َ
ت في َم َ
ام ِعي َو َ
ت :أَنَا بَ ِر ٌء بِالَ َذ ضنب .زَ ِك ٌّ
أَنَا َوالَ ِإ ض َم ِليُ 16 .ه َو َذا َي ض
ي فِي
طل ُ ُ
ع َد َاوةَ .ي ضك ِسبُنِي َ
ي ِعلَ َل َ
ب َ
عد ُّوا ً لَهَُ 11 .و َ َع ِر ضجلَ ك
علَ ك
ب ُك كل ُ
ضال ِم ضق َ
ط ُر ِقي.
ط َر ِة .ي َُرا ِق ُ
لم يقبل أليهو الشاب هذا التعليل لمشكلة أيوب ولكنه لخصها ليظهر بعد واختالف رأيه
الخاص عنها .ابتدأ أليهو بعظته التصكيكية قائال:
صبض  .أَنَا أ ُ ِجيب َُك .أل َ كن اللهَ أ َ ضع َ
ظ ُم ِمنَ اإلنسان ِ 13 .ل َما َذا
[12هَا ِإنك َك فِي َه َذا َل ضم ت ُ ِ
ب َع ضن َهاَ 12 .ل ِك كن اللهَ يَت َ َكلك ُم َم كرة ً َوبِا ضنَتَي ِضن الَ يُالَ ِك ُ
ظ اإلنسان
ور ِ الَ يُ َجا ِو ُ
تُخ ِ
َاص ُمهُ؟ أل َ كن ُك كل أ ُ ُم ِ
ع َلى ضال َم ض َجعِ.
سق ُ ِ
وط ُ
11 .فِي ُك ضلم فِي ُرؤض يَا اللك ضي ِل ِع ضن َد ُ
اس فِي النُعَ ِ
ع َلى النك ِ
اس َ
سبَات َ
ع ضن َع َم ِل ِه َو َي ضكت ُ َم
ف آ َذانَ النك ِ
ِ 10كي َنئِذ َي ضك ِش ُ
علَى تَنضدِي ِب ِه ضم ِ 14ليُ َك ّ ِو َل اإلنسان َ
اس َويَ ضختِ ُم َ
الز َوا ِل ِب َك ضر َب ِة ضال َم ضوتِ11 .أ َ ضي ا ً
ع ِن ضال ُك ضف َر ِة َو َك َياتَهُ ِمنَ ك
ع ِن ك
سه ُ َ
ضال ِكب ِضر َيا َء َ
الر ُج ِل ِ 18ل َي ضمنَ َع نَ ضف َ
سه ُ ك
ص َمةُ ِع َ
ام
ظ ِ
يُ َؤد ُ
ام ِه َدائِ َمةٌ 26فَتَ ضك َر ُ َكيَاتُهُ ُخبضزا ً َونَ ضف ُ
كب بِ ضال َو َجعِ َ
علَى َم ض َج ِع ِه َو ُمخَا َ
الطعَ َ
ان َوتَ ضنبَ ِر ِع َ
ال ك
سهُ ِإلَى ضالقَب ِضر
ظا ُمهُ فَالَ ت ُ َرى َ 22وت َ ضق ُر ُ
ب نَ ضف ُ
ي21 .فَيَ ضبلَى لَ ضك ُمهُ َع ِن ضال َعيَ ِ
ش ِه ك
س ٌل َو ِسي ٌ
اك ٌد ِم ضن أ َ ضلف ِليُ ضعلِنَ ِلإلنسان ا ضستِقَا َمتَهُ
ط َو ِ
َو َك َياتُهُ ِإلَى ضال ُم ِميتِينَ ِ 23 .إ ضن ُو ِج َد ِع ضن َد ُ ُم ضر َ
علَ ضي ِه َويَقُولُ :أ ُ ض
ُوط إِلَى ضال ُك ضف َرةِ قَ ضد َو َجدضتُ فِ ضديَةً......
ع ِن ضال ُهب ِ
22يَتَ َرأ ك ُ
ط ِلقُهُ َ
ف َ
[ ُه َو َذا ُك ُل َه ِذ ِ يَ ضفعَلُ َها اللهُ َم كرتَي ِضن َو َ َ
سهُ ِمنَ ضال ُك ضف َرةِ ِليَ ضستَنِي َر 29
ال ا ً بِاإلنسان ِ 36ليَ ُر كد نَ ضف َ
ص ض
ت فَنَنَا أَت َ َكلك ُمِ 32 .إ ضن َكانَ ِع ضن َد َك َكالَ ٌم
ص َغ يَا أَي ُ
ور األ َ ضكيَ ِ
اء31 .فَا ض
ُوب َوا ضست َ ِم ضع ِلي .ا ضن ُ
ِبنُ ِ
ص ض
ع ِلّ َم َك ضال ِك ضك َمةَذ.
ير َكَ 33 .و ِإالك فَا ضست َ ِم ضع أ َ ضن َ
ت ِلي .ا ضن ُ
ت فَن ُ َ
فَن َ ِج ضب ِني .تَ َكلك ضم .فَ ِ ِنّي أ ُ ِري ُد تَب ِضر َ
يا أيوب ال تظن بنن الله هو كاإلنسان  .وعندما تقترب منه طالبا تفسيرا لما الم بك
وكال لمع لتك  ,ال تقف من باريك موقف المخاصم ز ليس الله ملزما بنن يجيب على
تساوالتك .واعلم أي ا بنن الله يهتم باإلنسان وال يتركه بال قائد أو مرشد أو معين .فقد
ينتي اله إليك في كلم ليطلعك على خفايا األمور .أو قد يلجن إلى استخدام الآالم التي يسمض
لها بان تعكر صفو كياتك لتنقية إيمانك كياتك .والعم بنن القدير لن يتركك وكيدا بل سيعين
وسيط بينك وبينه ويترأف عليك وال يسمض لك بان تنزل إلى القبر قبل وقتك .كانت هذ
أفكار أليهو وناشد أيوب بنن يقبلها وال ينظر إليه كما نظر إلى رفاقه ال ال ة الذين انتقدوا
انتقادا شديدا .وما سمع أيوب هذ الكلمات كتى الذ بالصمت ألنها لم تكن ككلمات أصكابه
ال ال ة بل كان فيها عمقا روكيا كقيقيا ز وهكذا سمض لمعزيه الشاب أليهو بنن يتابع كالمه
الذ دون في الفصول التالية من سفر أيوب الصديق.
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مستمعي الكرام  ,ال نستطيع أن نترك هذا كالمنا عن سيرة أيوب بدون أن نلقي نور
الوكي الكامل على ما ورد في النص الكتابي .ما أعنيه هو أننا نكن الذين نعي في ظل
العصر الميالد  ,لدينا كتاب الله المقدس بنسر أ كال من أسفار أو كتب العهد القديم
والعهد الجديد .وهكذا نشهد بنن الله أرسل المسيض إلى عالمنا ليكون الفاد والوسيط بين
الله واإلنسان الخاطىء .وجميع مشكالت الدنيا وما يصاكبها من آالم وعذابات ال تقارن
بالمجد العظيم الذ سيعلن لدى عودة المسيض يسوع إلى العالم في اليوم األخير .من آمن
بالمسيض كما كشف عن ذاته في اإلنجيل ال تخلو كيلته من المشقات والعذابات ولكنه يكيا
على اليقين التام ف ن الله سينقذ ويعطيه النصر التام على سائر القوى التي تعصف بكياته
في هذ الدنيا  ,آمين
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الله ال يفعل السوء 1
النص الكتابي :أيوب 32
عدت يوم أمس من منتم ألقيت فيه خطبة وداعية ألكد رجال الله الذ توفي في
األسبوع الفائت .وكان الفقيد في األربعينات من عمر من عمر وقد تفانى في خدمة الله
وعبادته تاركا ً وراء أرملته و الث بنين ال يزالون على مقاعد الدراسة ال انوية والجامعية.
وفي هكذا مناسبات البد لكل إنسان من أن يتساءل :لماذا كل بهذا األخ ما كل به؟ ألم يكن
باستطاعة الله أن يشفيه من داء السرطان الذ اكتشف في داخله قبل أربعة أشهر؟ ومع أن
األطباء استعملوا آخر ما وصل إليه العلم من مواد كيماوية لوقف انتشار هذا الداء الخبيث
والق اء عليه و إال أن مكاوالتهم باءت بالفشل كيف نستطيع أن نفهم هكذا فواجع فردية
أكانت أم جماعية ونكن نؤمن بالله وبقدرته على كل شيء وبصالكه ومودته وركمته
وشفقته على مخلوقاته؟
وقد نسترسل في تساؤالتنا ونكن نكاول سبر غور مو وع الآالم والعذابات التي
تنتاب البشرية منذ فجر التاريخ .وليس من غير الالئق لنا كمؤمنين بنن نسنل أسئلة
مصيرية مو وع سر الآالم .ما دام الله قد وهبنا عقوال ف ننا نفكر ونبكث في هذا
المو وع إلى أن نصل إلى كل تركن إليه أنفسنا المعذبة .ومن البديهي أن مو وعنا هذا
الذ كان يدور في أفكار الناس منذ القديم قد عولذ من عدة نواح إال أنه ال يوجد كتاب
ي اهي سفر أو كتاب أيوب الصدّيق بفصوله التي تزيد على األربعين والتي أعطانا إياها
الله بوكيه لتقودنا إلى فهم صكيض لمو وع الآالم وعلى أساس تعليمي أ لنستفيد من عبر
هذا الكتاب ونطبقها على أنفسنا.
وكنا قد ابتدأنا في المدة األخيرة بسلسة عظات جديدة مبنية على سفر أيوب والكظنا
أن هذا الرجل الشهم والمؤمن مني ب ربات هائلة في صميم كياته .فخسر روته الطائلة
وأوالد وصكته ال لشر خاص عمله بل لآن الشيطان كان قد أدعى أمام الك رة اإللهية
بنن أيوب إنما سار في طريق الله نظرا لكل الخيرات والبركات التي نالها من ربه .وهكذا
سمض الله للشيطان بنن ينهال على عبد أيوب بتلك ال ربات والويالت .ولم يكن أيوب ملما
بذلك بل أخذ يتساءل عن سبب كل ما نزل به ولم ينجض أصكابه ال ال ة في تعزيته وانقلبوا
بين عشية و كاها إلى منتقدين له.
وبعد أن أجاب أيوب على انتقادات كل من رفاقه ال ال ة ال كظنا في عظتنا السابقة
على الفصلين ال اني وال الث وال ال ين  ,الكظنا دخول شخص رابع واسمه أليهو إلى كلقة
النقا الذ كان يدور مع أيوب.
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ارفُونَ 3 .أل َ كن األُذُنَ
َوقَا َل أ َ ِلي ُهو[2 :ا ضس َمعُوا أ َ ضق َوا ِلي أَيُ َها ضال ُك َك َما ُء َوا ض
صغُوا ِلي أَيُ َها ضال َع ِ
وق َ
ت َ ضمت َ ِك ُن األ َ ضق َوا َل َك َما أ َ كن ضال َكن ََك َيذُ ُ
ف َبيضنَ أَ ضنفُ ِسنَا َما ُه َو
ط َعاماًِ 2 .لن ضَمتَ ِك ضن أل َ ضنفُ ِسنَا ضال َك كق َونَ ضع ِر ض
َ
ب.
ط ِيّ ٌ
لم يتفق أليهو مع رفاق أيوب ال ال ة بخصوص إدانتهم لصاكبهم المعذكب ألنه لم يقبل
ك ّجتهم الرئيسية بنن مل إنسان متنلم إنما يكون قد استكق آالمه ألن الله يكيل لكل إنسان
مقدارا معادال لآ امه وشرور المرتكبة في الكياة الدنيا ,.وهكذا رأ هو تبسيطي للغاية
وغير مبنى على الوكي اإللهي وال على الواقع المعا  .وفي نفس الوقت رفض أليهو
موقف أيوب الغير كميد تجا الله ألنه ( أ أيوب ) كان يدّعي بنن معاملة الله له لم تكن
مبنية على أساس العدل .واستطرد الشاب أليهو قائالً:
عدِي ُم ال ِ ّ
اء
شفَ ِ
ع َك ِقّيِ 0 .ع ضن َد ُم َكا َك َم ِتي أ ُ َكذك ُ
ُوب قَا َل :تَبَ كر ضرتُ َواللهُ نَزَ َ
بُ .ج ضر ِكي َ
[1أل َ كن أَي َ
اإل ض ِم
ب ضال ُه ضز َء َك ضال َم ِ
ُوب يَ ضش َر ُ
اء َ 8ويَ ِس ُ
ُون َذ ضنب4 .فَن َ ُ إنسان َكنَي َ
ير ُمت ك ِكدا ً َم َع فَا ِع ِلي ِ
ِم ضن د ِ
َو َذا ِهبا ً َم َع أ َ ضه ِل ال ك
ش ِ ّر؟ 1ألَنكهُ قَا َل :الَ َي ضنت َ ِف ُع اإلنسان ِب َك ضو ِن ِه َم ضر ِ يّا ً ِع ضن َد الل ِه.
كانت هذ خالصة شكوى أيوب .الله نزع كقي ! أنا البر ء أكذب عندما أظهر أمام
اله .ما الفائدة من السير على طريق الله إن كانت نهاية اإلنسان الشرير كنهايتي؟ توارت
أفكار أيوب على نفسها متالطمة كاألمواج العاتية وسط عاصفة هوجاء .رفض أليهو هذ
الآراء من أساسها ووصف أيوب بننه كان كمن يشرب الهواء كالماء  ,أ كمن يتفو
استمر أليهو قائال :
بكلمات ال يفقه معناها .ولذلك
ّ
ِير ِمنَ ُ
بَ .كاشَا ِللك ِه ِمنَ ال ك
الظ ضل ِم10 .
[أل َ ضج ِل َذ ِل َك ا ضس َمعُوا ِلي يَا َذ ِو األ َ ضلبَا ِ
ش ِ ّر َو ِل ضل َقد ِ
سوءا ً
الر ُج َل َك َ
ط ِري ِق ِهَ 12 .ف َكقّا ً ِإ كن اللهَ الَ َي ضف َع ُل ُ
علَى ِف ضع ِل ِه َويُ ِني ُل ك
از اإلنسان َ
11ألَنكهُ يُ َج ِ
ِير الَ يُ َع ّ ِو ُج ضالقَ َ ا َء.
َو ضالقَد َ
ليس الله بصانع الشر وال ينسب للقدير ظلم .ال يجوز لمؤمن بالله بنن يفكر على هذا
المنوال .نعم هناك شرا في دنيانا وهناك عذابات وآالم ال تعد وال تكصى .والبد أن البعض
من مستمعينا الكرام يتذكرون اقتباس من قول أكد المفكرين المعاصرين الذ وصف قرننا
هذا بننه من أقصى القرون التي عرفتها البشرية منذ فجر التاريخ .ويمكنك أنت كما يمكنني
أنا أي ا في هذ اللكظة بنن نجي بالئكة طويلة وعري ة وتفاصيل المآسي والنكبات التي
كلت بمعاصرين منذ أواسط القرن العشرين .فكم منا خسرنا ديارنا وتشردنا في سائر بقاع
األرض؟ وكم منا ا طهدنا وعذبنا بدون سبب معقول !؟ لكنه هل يجوز لنا أن ننسب لله
عجز عن السيطرة على مقدرات عالم القرن العشرين أو عدم اكترا ه بدنيا ؟.
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طبعا نكن ال نفهم وال نفقه أسبا العديد من كوادث التاريخ المعاصر أن كانت تلك التي
مست كياتنا الشخصية بالفعل أو تلك التي أ رت على مجريات كياة أقران بني البشر .كوننا
مؤمنين بالله ال يعني أن كل شيء في كياتنا وفي دنيانا يصبض سهل الفهم .ليس التاريخ
القديم منه أو الكديث أو المعاصر  ,ليس التاريخ مو وع شفاف .تبقى الك ير من تفاصيله
ألغازا ال تفهم .لكنه بالرغم من ذلك ف ننا نبقى على يقننا بنن ذمام األمور لن يفلت من يد
الله ونكرر مع أليهو قائلين :كاشا لله من الشر وللقدير من الظلم.
أنهى أليهو الفصل الرابع وال ال ين قائالً:
ُوب َيتَ َكلك ُم
ب َيقُولُونَ ِلي َب ِل ك
َ 32ذ ُوو األ َ ضل َبا ِ
الر ُج ُل ضال َك ِكي ُم الك ِذ َي ضس َمعُ ِني َيقُولُِ 31 :إ كن أَي َ
ُوب َكانَ ي ضُمت َ َك ُن إِلَى ضالغَايَ ِة ِم ضن أَ ضج ِل أ َ ضج ِوبَتِ ِه َكن َ ضه ِل
ضس ِبتَعَقُل30 .فَلَي َ
ضت أَي َ
بِالَ َم ضع ِرفَة َو َكالَ ُمهُ لَي َ
ع َلى الل ِهذ.
اف إِلَى خ ِ
ص ِفّ ُق َب ضي َننَا َويُ ضك ِ ُر َكالَ َمهُ َ
َطيكتِ ِه َم ضع ِ
صيَةً .يُ َ
ِ
اإل ض ِم34 .لَ ِكنكهُ أ َ َ َ
ما يعنيه أليهو لدى تقييمه لكلمات أيوب هو أن صاكبنا المتنلم والمعذب والذ كان
يجهل كل ذلك  ,إن صاكبنا أخذ يفكر بنن الله لم يعامله بمقت ى مبادىء العدل بل كننما
صار أيوب عدوا لباليه وصانعه .هكذا أفكار تجا الله ومن طرف أيوب كانت غير مقبولة
وأظهرت كما قال أليهو أن صاكبنا يتكلم بال معرفة وكالمه ليس بتعقل ! أن نقبل وجود
ألغاز في الكياة الدنيا أمر ال مفر منه،و لكن أن ننسب انعدام العدل من قبل الله فهذا
مرفوض مبدئياً.
و كما ألمكنا في منا سبات عديدة بعد أن ابتدأنا في تنمالتنا هذ المبنية على سفر
أيوب،علينا نكن الذين نعي في أيام اكتمال الوكي،علينا النظر إلى مو وع الآالم
والعذابات من وجهة نظر اكتمال الوكي اإللهي أ من وجهة نظر العهد الجديد .ونجد
تعليما تكميليا بخصوص مو وعنا في الفصل الرابع من رسالة بولس الرسول ال انية إلى
جماعة اإليمان في مدينة كورن وس اليونانية:
َ 4و َل ِك ضن َلنَا َه َذا ضال َك ضن ُز فِي أَ َوان خَزَ فِيكةِ ،ل َي ُكونَ فَ ض ُل ضالقُ كو ِة ِللك ِه الَ ِمنكاُ 8 .م ضكت َ ِئ ِبينَ فِي ُك ِّل
ش ضيء ،لَ ِك ضن َغي َضر ُمت َ َ ايِ ِقينَ ُ .متَ َك ِيّ ِرينَ  ،لَ ِك ضن َغي َضر َيائِسِينَ ُ 1 .م ض َ
ط َهدِينَ َ ،ل ِك ضن َ
غي َضر َمتض ُروكِينَ .
َ
16
عِ ،ل َك ضي ت ُ ض
َم ض
ظ َه َر
وكينَ  ،لَ ِك ضن َغي َضر هَا ِلكِينَ َ .ك ِ
ط ُر ِ
الربّ ِ َي ُ
سو َ
س ِد ُك كل ِكين ِإ َماتَةَ ك
املِينَ ِفي ضال َج َ
عِ ،ل َك ضي
سلك ُم َدائِما ً ِل ضل َم ضو ِ
ت ِم ضن أ َ ضج ِل َي ُ
َك َياة ُ َي ُ
سو َ
سو َ
س ِدنَا11 .أل َنكنَا ن ضَك ُن األ َ ضك َيا َء نُ َ
ع أ َ ضي ا ً فِي َج َ
تَ ض
س ِدنَا ضال َما ِئتِِ 12 .إذا ً ضال َم ضوتُ َي ضع َم ُل ِفينَاَ ،ولَ ِك ِن ضال َك َياة ُ ِفي ُك ضم13 .فَ ِ ضذ
ظ َه َر َك َياة ُ َي ُ
سو َ
ع أ َ ضي ا ً ِفي َج َ
ب «آ َم ضنتُ ِل َذ ِل َك ت َ َكلك ضمتُ »  -ن ضَك ُن أ َ ضي ا ً نُؤض ِم ُن َو ِل َذ ِل َك
ب ضال َم ضكتُو ِ
س َ
ان َ
ع ضينُهَُ ،ك َ
لَنَا ُرو ُح ِ
اإلي َم ِ
عَ ،وي ضُك ِ ُرنَا
سيُ ِقي ُمنَا ن ضَك ُن أ َ ضي ا ً ِبيَ ُ
الربك يَ ُ
سو َ
سو َ
ام ك
نَتَ َكلك ُم أ َ ضي اًَ 12 .
ع َ
عا ِل ِمينَ أ َ كن الك ِذ أَقَ َ
ي قَ ضد َك ُ َر ض
ت ِباأل َ ضك َ ِرينَ ،
َم َع ُك ضم11 .أل َ كن َج ِمي َع األ َ ضش َي ِ
ي ِم ضن أ َ ضج ِل ُك ضمِ ،ل َك ضي تَ ُكونَ ال ِنّ ضع َمةُ َو ِه َ
اء ِه َ
ت َ ِزي ُد ال ُ
كاخ ُل َيت َ َج كد ُد
ش ضك َر ِل َم ضج ِد الل ِهِ 10 .ل َذ ِل َك الَ نَ ضف َ
َار ُج يَ ضفنَى ،فَالد ِ
شلُ .بَ ضل َوإِ ضن َكانَ إنسان نَا ضالخ ِ
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ئ َلنَا أَ ضك َ َر َفن َ ضك َ َر ِ َق َل َم ضجد أ َ َب ِديّاًَ 18 .ون ضَك ُن َغي ُضر
َي ضوما ً فَ َي ضوماً14 .أل َ كن ِخفكةَ ِ ي َق ِتنَا ضال َو ضقتِيكةَ ت ُ ضن ِش ُ
اء الك ِتي ت ُ َرىَ ،ب ضل ِإلَى الك ِتي الَ ت ُ َرى .أل َ كن الك ِتي ت ُ َرى َو ضق ِتيكةٌَ ،وأ َ كما الك ِتي الَ
َاظ ِرينَ ِإلَى األ َ ضش َي ِ
ن ِ
ت ُ َرى فَنَبَ ِديكةٌ.....
ت ِبنَا ٌء ِمنَ الل ِه ،بَ ضيتٌ
س َم َاوا ِ
ي ،فَلَنَا فِي ال ك
1ألَنكنَا نَ ضعلَ ُم أَنكهُ ِإ ضن نُ ِق َ
ض َبيضتُ َخ ضي َم ِتنَا األ َ ضر ِ ُ
2
َ
س فَ ضوقَ َها َم ضس َكنَنَا الك ِذ
غي ُضر َم ض
صنُوع ِب َيد ،أ َ َب ِد ٌّ  .فَ ِنكنَا ِفي َه ِذ ِ أ َ ضي ا ً نَ ِئ ُن ُم ضشتَاقِينَ ِإلَى أ َ ضن ن ضَل َب َ
ع َراةً2 .فَ ِنكنَا ن ضَك ُن الكذِينَ فِي ضال َخ ضي َم ِة َنئِ ُن ُم ضقَلِينَ  ،إِ ضذ لَ ضسنَا
ِمنَ ال ك
اءَ 3 .وإِ ضن ُكنكا الَ ِبسِينَ الَ نُو َج ُد ُ
س َم ِ
صنَ َعنَا ِل َه َذا
س فَ ضوقَ َهاِ ،ل َك ضي يُ ضبتَلَ َع ضال َمائِتُ ِمنَ ضال َكيَاةَِ 1 .ولَ ِك كن الك ِذ
َ
نُ ِري ُد أ َ ضن ن ضَخلَ َع َها َب ضل أ َ ضن ن ضَل َب َ
ع ضينِ ِه ُه َو اللهُ ،الك ِذ أ َ ضع َ
عا ِل ُمونَ أَنكنَا
ع ضربُونَ ُ
الروحِ0 .فَ ِذا ً ن ضَك ُن َوا ِقُونَ ُك كل ِكين َو َ
طانَا أ َ ضي ا ً َ
َ
4
ان َن ضسلُكُ الَ
ع ِن ك
س ِد فَن ضَك ُن ُمتَغ ِ َّربُونَ َ
َون ضَك ُن ُم ضست َ ضو ِطنُونَ ِفي ضال َج َ
الربّ ِ .ألَنكنَا بِ ِ
اإلي َم ِ
ص
الربّ ِ ِ 1 .ل َذ ِل َك ن ضَكت َ ِر ُ
س ِد َونَ ضستَ ضو ِطنَ ِع ضن َد ك
ب َ
س ُر بِاأل َ ضولَى أ َ ضن َنتَغ كَر َ
ع ِن ضال َج َ
ان8.فَنَ ِ ُق َونُ َ
بِ ضالعَيَ ِ
أ َ ضي ا ً ُم ضست َ ضو ِطنِينَ ُكنكا أ َ ضو ُمتَغ ِ َّر ِبينَ أ َ ضن َن ُكونَ َم ضر ِ ِيّينَ ِع ضن َد ُ16 .ألَنكهُ الَ بُ كد أَنكنَا َج ِميعا ً نُ ض
ظ َه ُر
صنَ َعَ ،خيضرا ً َكانَ أ َ ضم ش َّرا ً.
يضِ ،ل َينَا َل ُك ُل َو ِ
س ِ
س ِد ِب َك َ
اكد َما َكانَ ِب ضال َج َ
ب َما َ
ام ُك ضر ِس ّ
أ َ َم َ
ي ِ ضال َم ِس ِ
وخالصة األمر وبعد أن التجننا إلى المنظور المتكامل للوكي اإللهي نتطلع إلى
جميع أمور وتفاصيل الكياة الدنيا من زاوية مكبة الله للمؤمنين والمؤمنات وسياسته
لكياتهم بما فيها من أفراح و أتراح .وغايته العظمى هي أن ينقينا ويطهرنا من األدران
العالقة بنا .وهكذا ال يجوز لنا _ أن كنا بالكقيقة قد و عنا قتنا القلبية في المخلص المسيض
_ ال يجوز لنا أن نظن بنن نكبات الكياة هي لقصاصنا .على العكس يسمض الله بها لتنديبنا
ألنه تعالى إنما يهيئنا لكياة النعيم األبدية .المهم .أن نبت اليوم في أهم مو وع نجابهه أ
أن نعين موقفنا من منقذ اإلنسان الوكيد :يسوع المسيض .كل من آمن به لن يكون من
الخاسرين  ,آمين.
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الله ال يفعل السوء 2
كنا قد ابتدأنا في المدة األخيرة بسلسلة عظات جديدة مبنية على سفر أيوب والكظنا
أنمني ب ربات هائلة في صميم كياته .فخسر روته الطائلة وأوالد وصكته ال لشر خاص
عمله بل لتنديبنا ألن الشيطان كان قد ادعى أمام الك رة اإللهية بنن أيوب إنما سار في
طريق الله نظرا ً لكل الخيرات والبركات التي نالها من ربه .وهكذا سمض الله للشيطان بنن
ينهال على عبد أيوب بتلك ال ربات والويالت .ولم يكن أيوب ملما بذلك بل أخذ يتساءل
عن سبب كل ما نزال به ولم ينجض أصكابه ال ال ة في تعزيته وانقلبوا بين عشية و كاها
إلى منتقدين له.
وبعد أن أجاب أيوب على انتقادات كل من رفاقه ال ال ة ال كظنا في عظتنا السابقة
دخول شخص رابع واسمه أليهو إلى كلقة النقا الذ كان يدور مع أيوب.
ارفُونَ 3 .أل َ كن األُذُنَ
َوقَا َل أ َ ِلي ُهو[2 :ا ضس َمعُوا أ َ ضق َوا ِلي أَيُ َها ضال ُك َك َما ُء َوا ض
صغُوا ِلي أَيُ َها ضالعَ ِ
وق َ
ت َ ضمت َ ِك ُن األ َ ضق َوا َل َك َما أ َ كن ضال َكن ََك يَذُ ُ
ف بَيضنَ أَ ضنفُ ِسنَا َما ُه َو
ط َعاماًِ 2 .لن ضَمتَ ِك ضن أل َ ضنفُ ِسنَا ضال َك كق َونَ ضع ِر ض
َ
ب.
ط ِيّ ٌ
لم يتفق أليهو مع رفاق أيوب ال ال ة بخصوص إدانتهم لصاكبهم المعذب ألنه لم يقبل
كجتهم الرئيسية بنن كل إنسان متنلم إنما يكون قد استكق آالمه ألن الله يكيل لكل إنسان
مقدارا معادال لآ امه وشرور المرتكبة في الكياة الدنيا .هكذا رأ هو تبسيطي للغاية وغير
مبني على الوكي اإللهي وال على الواقع المعا  .وفي نفس الوقت رفض أليهو موقف
أيوب الغير كميد تجا الله ألنه ( أ أيوب ) كان يدعي بنن معاملة الله له لم تكن مبنية
ع َك ِقّي.
ُوب قَا َل :تَبَ كر ضرتُ َواللهُ نَزَ َ
على أساس العدل .واستطرد الشاب أليهو قائال[1 :أل َ كن أَي َ
عدِي ُم ال ِ ّ
ب
ُوب َي ضش َر ُ
شفَ ِ
ِ 0ع ضن َد ُم َكا َك َم ِتي أ ُ َكذك ُ
ُون َذ ضنب4 .فَن َ ُ إنسان َكنَي َ
بُ .ج ضر ِكي َ
اء ِم ضن د ِ
اإل ض ِم َو َذا ِهبا ً َم َع أ َ ضه ِل ال ك
ش ِ ّر؟ 1ألَنكهُ َقا َل :الَ َي ضنت َ ِف ُع
ضال ُه ضز َء َك ضال َم ِ
اء َ 8ويَ ِس ُ
ير ُمت ك ِكدا ً َم َع فَا ِع ِلي ِ
اإلنسان بِ َك ضونِ ِه َم ضر ِ يّا ً ِع ضن َد الل ِه.
كانت هذ الخالصة شكوى أيوب .الله نزع كقي ! أنا البر ء أكذب عدما أظهر أمام
الله .ما الفائدة من السير على طريق الله إن كانت نهاية اإلنسان الشرير كنهايتي؟ رفض
أليهو هذ الآراء من أساسها ووصف أيوب بننه كان كمن يشرب الهواء كالماء .أ كمن
يتفو بكلمات ال يفقه معناها .ولذلك استمر أليهو قائال:
ِير ِمنَ ُ
بَ .كاشَا ِللك ِه ِمنَ ال ك
الظ ضل ِم10 .
[أل َ ضج ِل َذ ِل َك ا ضس َمعُوا ِلي َيا َذ ِو األ َ ضل َبا ِ
ش ِ ّر َو ِل ضل َقد ِ
سوءا ً
الر ُج َل َك َ
ط ِري ِق ِهَ 12 .ف َكقّا ً إِ كن اللهَ الَ يَ ضفعَ ُل ُ
علَى فِ ضع ِل ِه َويُنِي ُل ك
از اإلنسان َ
11ألَنكهُ يُ َج ِ
ِير الَ يُ َع ّ ِو ُج ضالقَ َ ا َء.
َو ضالقَد َ
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ليس الله بصانع الشر وال ينسب لقدير ظلم .ال يجوز لمؤمن بالله بنن يفكر على هذا
المنوال .نعم هناك شر في دنيانا وهناك عذابات وآالم ال تعد وال تكصى .ويمكنك أنت
ويمكنك أنت كما يمكنني أنا أي ا في هذ اللكظة بنن نجيء بالئكة طويلة وعري ة
لتفاصيل المآسي والنكبات التي كلت بمعاصرينا منذ أواسط القرن العشرين .لكنه هل يجوز
لنا أن ننسب لله عجز عن السيطرة على مقدرات عالم القرن العشرين أو عدم اكترا ه
بدنيا ؟
طبعا نكن ال نفهم وال نفقه أسباب العديد من كوادث التاريخ المعاصر أن كانت تلك
التي مست كياتنا الشخصية بالفعل أو تلك التي أ رت على مجريات كياة أقراننا بني البشر.
كوننا مؤمنين بالله ال يعني أن كل شيء في كياتنا وفي دنيانا يصبض سهل الفهم .ليس
التاريخ القديم منه أو الكديث المعاصر  ,ليس التاريخ مو وعا شفافا .تبقى الك ير من
تفاصيله ألغازا ال تفهم .لكنه بالرغم من كل ذلك ف ننا نبقى على يقيننا بان زمام األمور لم
يفلت من يد الله ونكرر مع أليهو قائال :كاشا لله من الشر وللقدير من الظلم.
الر ُج ُل ضال َك ِكي ُم
ب يَقُولُونَ ِلي َب ِل ك
أنهى أليهو الفصل الرابع وال ال ين قائالًَ 32 :ذ ُوو األ َ ضلبَا ِ
ُوب َكانَ
ضس ِبت َ َعقُل30 .فَلَي َ
ضت أَي َ
الك ِذ يَ ضس َمعُ ِني يَقُولُِ 31 :إ كن أَي َ
ُوب يَتَ َكلك ُم بِالَ َم ضع ِرفَة َو َكالَ ُمهُ لَي َ
ص ِفّ ُق
اف ِإلَى خ ِ
َطيكتِ ِه َم ضع ِ
ص َيةً .يُ َ
ي ضُمت َ َك ُن ِإلَى ضالغَا َي ِة ِم ضن أ َ ضج ِل أ َ ضج ِو َبتِ ِه َكن َ ضه ِل ِ
اإل ض ِم34 .لَ ِكنكهُ أ َ َ َ
علَى الل ِهذ.
بَ ضينَنَا َويُ ضك ِ ُر َكالَ َمهُ َ
ما يعنيه أليهو لدى تقييمه لكلمات أيوب هو أن صاكبنا المتنلم والمعذب والذ كان
يجهل سبب كل ذلك  ,أن صاكبنا أخذ يفكر بنن الله لم يعامله بمقت ى مبادى ء العدل بل
كننما صار أيوب عدوا لباريه وصانعه هكذا أفكار تجا الله ومن طرف أيوب كانت غير
مقبولة وأظهرت كما قال أليهو أن صاكبنا يتكلم بال معرفة وكالمه ليس بتعقل ! أن نقبل
وجود ألغاز في الكياة الدنيا أمر ال مفر منه  ,ولكن أن ننسب انعدام العدل من قبل الله فهذا
أمر مرفوض مبدئيا.
وكما المكنا في مناسبات عديدة علينا نكن الذين نعي في أيام اكتمال الوكي  ,علينا
النظر إلى مو وع الآالم والعذابات من وجهة نظر العهد الجديد كيث نجد تعليما تكميليا
في الفصل الرابع من رسالة بولس ال انية إلى جماعة اإليمان في مدينة كورن وس اليونانية:
َ 4و َل ِك ضن َلنَا َه َذا ضال َك ضن ُز ِفي أَ َوان خَزَ ِفيكةِ ،ل َي ُكونَ فَ ض ُل ضالقُ كو ِة ِللك ِه الَ ِمنكاُ 8 .م ضكت َ ِئ ِبينَ ِفي ُك ِّل
ش ضيء ،لَ ِك ضن َغي َضر ُمت َ َ ايِقِينَ ُ .متَ َك ِيّ ِرينَ  ،لَ ِك ضن َغي َضر َيائِسِينَ ُ 1 .م ض َ
ط َهدِينَ َ ،ل ِك ضن َ
غي َضر َمتض ُروكِينَ .
َ
عِ ،ل َك ضي ت ُ ض
َم ض
ظ َه َر
وكينَ  ،لَ ِك ضن َغي َضر هَا ِلكِينَ َ 16 .ك ِ
ط ُر ِ
الربّ ِ َي ُ
سو َ
س ِد ُك كل ِكين ِإ َماتَةَ ك
املِينَ ِفي ضال َج َ
عِ ،ل َك ضي
سلك ُم َدا ِئما ً ِل ضل َم ضو ِ
ت ِم ضن أ َ ضج ِل َي ُ
َك َياة ُ َي ُ
سو َ
سو َ
س ِدنَا11 .ألَنكنَا ن ضَك ُن األ َ ضك َيا َء نُ َ
ع أ َ ضي ا ً ِفي َج َ
تَ ض
س ِدنَا ضال َمائِتِ12 .إِذا ً ضال َم ضوتُ َي ضع َم ُل فِينَاَ ،ولَ ِك ِن ضال َكيَاة ُ فِي ُك ضم13 .فَ ِ ضذ
ظ َه َر َكيَاة ُ يَ ُ
سو َ
ع أ َ ضي ا ً فِي َج َ
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ب «آ َم ضنتُ ِل َذ ِل َك ت َ َكلك ضمتُ »  -ن ضَك ُن أ َ ضي ا ً نُؤض ِم ُن َو ِل َذ ِل َك
ب ضال َم ضكتُو ِ
س َ
ان َ
ع ضينُهَُ ،ك َ
لَنَا ُرو ُح ِ
اإلي َم ِ
عَ ،وي ضُك ِ ُرنَا
سيُ ِقي ُمنَا ن ضَك ُن أ َ ضي ا ً ِب َي ُ
الربك َي ُ
سو َ
سو َ
ام ك
نَتَ َكلك ُم أ َ ضي اًَ 12 .
ع َ
عا ِل ِمينَ أ َ كن الك ِذ أَقَ َ
ي قَ ضد َك ُ َر ض
ت بِاأل َ ضك َ ِرينَ ،
َم َع ُك ضم11 .أل َ كن َج ِمي َع األ َ ضش َي ِ
ي ِم ضن أ َ ضج ِل ُك ضمِ ،ل َك ضي تَ ُكونَ ال ِنّ ضع َمةُ َو ِه َ
اء ِه َ
ت َ ِزي ُد ال ُ
كاخ ُل َيت َ َج كد ُد
ش ضك َر ِل َم ضج ِد الل ِهِ 10 .ل َذ ِل َك الَ نَ ضف َ
َار ُج يَ ضفنَى ،فَالد ِ
شلُ .بَ ضل َو ِإ ضن َكانَ إنسان نَا ضالخ ِ
ئ لَنَا أَ ضك َ َر فَن َ ضك َ َر ِقَ َل َم ضجد أ َ َب ِديّاًَ 18 .ون ضَك ُن َغي ُضر
َي ضوما ً فَ َي ضوماً14 .أل َ كن ِخفكةَ ِ يقَ ِتنَا ضال َو ضق ِتيكةَ ت ُ ضن ِش ُ
اء الكتِي ت ُ َرىَ ،ب ضل إِلَى الكتِي الَ ت ُ َرى .أل َ كن الكتِي ت ُ َرى َو ضقتِيكةٌَ ،وأ َ كما الكتِي الَ
َاظ ِرينَ إِلَى األ َ ضشيَ ِ
ن ِ
ت ُ َرى فَن َبَ ِديكةٌ.....
ت ِبنَا ٌء ِمنَ الل ِهَ ،ب ضيتٌ
س َم َاوا ِ
ي ،فَلَنَا فِي ال ك
1ألَنكنَا نَ ضعلَ ُم أَنكهُ ِإ ضن نُ ِق َ
ض َبيضتُ َخ ضي َم ِتنَا األ َ ضر ِ ُ
2
َ
س فَ ضوقَ َها َم ضس َكنَنَا الك ِذ
غي ُضر َم ض
صنُوع بِيَد ،أَبَ ِد ٌّ  .فَ ِنكنَا فِي َه ِذ ِ أ َ ضي ا ً نَئِ ُن ُم ضشتَاقِينَ إِلَى أ َ ضن ن ضَل َب َ
ع َراةً2 .فَ ِنكنَا ن ضَك ُن الكذِينَ فِي ضال َخ ضي َم ِة َنئِ ُن ُم ضقَلِينَ  ،إِ ضذ لَ ضسنَا
ِمنَ ال ك
اءَ 3 .وإِ ضن ُكنكا الَ ِبسِينَ الَ نُو َج ُد ُ
س َم ِ
صنَ َعنَا ِل َه َذا
س فَ ضوقَ َهاِ ،ل َك ضي يُ ضبتَلَ َع ضال َمائِتُ ِمنَ ضال َكيَاةَِ 1 .ولَ ِك كن الك ِذ
َ
نُ ِري ُد أ َ ضن ن ضَخلَ َع َها َب ضل أ َ ضن ن ضَل َب َ
ع ضي ِن ِه ُه َو اللهُ ،الك ِذ أ َ ضع َ
عا ِل ُمونَ أَنكنَا
ع ضربُونَ ُ
الروحِ0 .فَ ِذا ً ن ضَك ُن َوا ِقُونَ ُك كل ِكين َو َ
طانَا أ َ ضي ا ً َ
َ
4
ان َن ضسلُكُ الَ
ع ِن ك
س ِد فَن ضَك ُن ُمتَغ ِ َّربُونَ َ
َون ضَك ُن ُم ضست َ ضو ِطنُونَ ِفي ضال َج َ
الربّ ِ .ألَنكنَا بِ ِ
اإلي َم ِ
ص
الربّ ِ ِ 1 .ل َذ ِل َك ن ضَكت َ ِر ُ
س ِد َونَ ضستَ ضو ِطنَ ِع ضن َد ك
ب َ
س ُر بِاأل َ ضولَى أ َ ضن َنتَغ كَر َ
ع ِن ضال َج َ
ان8.فَنَ ِ ُق َونُ َ
بِ ضال َعيَ ِ
أ َ ضي ا ً ُم ضست َ ضو ِطنِينَ ُكنكا أ َ ضو ُمتَغ ِ َّر ِبينَ أ َ ضن َن ُكونَ َم ضر ِ ِيّينَ ِع ضن َد ُ16 .أل َنكهُ الَ بُ كد أَنكنَا َج ِميعا ً نُ ض
ظ َه ُر
صنَ َعَ ،خيضرا ً َكانَ أ َ ضم ش َّرا ً.
يضِ ،ليَنَا َل ُك ُل َو ِ
س ِ
س ِد بِ َك َ
اكد َما َكانَ بِ ضال َج َ
ب َما َ
ام ُك ضر ِس ّ
أ َ َم َ
ي ِ ضال َم ِس ِ
وخالصة المر وبعد أن التجننا إلى المنظور المتكامل للوكي اإللهي نتطلع إلى جميع
أمور وتفاصيل الكياة الدنيا من زاوية مكبة الله لمؤمنين والمؤمنات وسياسته لكياتهم بما
فيها من أفراح وأتراح .وغايته العظمى هي أن ينقينا ويطهرنا من األدران العالقة بنا وهكذا
ال يجوز لنا _ إن كنا قد و عنا قتنا القلبية في المخلص المسيض _ ال يجوز لنا أن نظن
بنن النكبات الكياة هي لقصاصنا .على العكس يسمض الله بها لتنديبنا ألنه تعالى إنما يهيئنا
لكياة النعيم األبدية .المهم  ,المهم  ,أن نبت اليوم في أهم مو وع نجابهه أ أن نعين
موقفنا من منقذ اإلنسان الوكيد :يسوع المسيض .كل من آمن به لن يكون من الخاسرين ,
آمين.
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الجواب لله 1
النص الكتابي :أيوب 38
من البديهي أننا ملمون كل اإللمام بك رة االختراعات التي امتاز بها القرن العشرون.
فان أخذنا على أنفسنا أن نقوم ب كصاء دقيق لكل ما استنبط في عقود هذا القرن في شتى
كقول العلوم لكانت الئكتنا اكبر مما نتصور .خذ م ال مو وع المواصالت بين البلدان
والقارات .فبينما كان الناس يتنقلون بطرق بطيئة صاروا يسافرون على متن الطائرات
النفا ة ويقطعون مسافات شاسعة في ساعات معينة .وإذا ما تنملنا في مو وع البث
اإلذاعي الذ لم يكن معروفا في بدء هذا القرن وما وصل إليه هذا الفن من إذاعة الصوت
والصورة وعلى موجات الطويلة والمتوسطة والقصيرة فانه ال بد من أن يخلب ألبابنا
بالرغم من تعودنا عليه.
ويمكننا االسترسال في الكالم عن تقدم العلوم عندما نتنمل في الطب المعاصر وما
وصل إليه من معالجة األمراض المستعصية والعمليات الجراكية الدقيقة التي تجر على
القلب البشر  .ولو عاد أجدادنا إلى دنيانا هذ لظهرت لهم وكننها غريبة للغاية والكتاجوا
إلى عدة أشهر للتنقلم مع الواقع المعا .
ومع أن هذ األمور التي أتينا على ذكرها تو ع في باب اإلنجازات االيجابية إال أنه
ال بد لنا من الكالم عن مظهر مؤلم صاكب هذا التقدم العلمي الباهر في القرن العشرين.
وما أعنيه هو المناخ الفكر الذ أكاط بهذ اإلنجازات التي تمت في شتى كقول العلوم
الطبيعية  ,إن هذا المناخ الفكر كان الناس يدينون بها في القرون الما ية .فقد أخذ بعض
المفكرين الذين يعدون أنفسهم من الطليعيين ينادون باستقاللية اإلنسان عن كل عقيدة
سماوية وبكتمية بناء عالم جديد شجاع ال يعترف إال باإلنسان وبطاقاته الالمكدودة.
ويمكننا وصف هذ الآراء بكونها طوباوية أو يوتوبية بهرت أنظار العديدين من الناس في
أوائل وأواسط هذا القرن ولكنها ظهرت بعد أن طبقت في بعض أنكاء العالم  ,ظهرت على
كقيقتها العارية أ كونها خالية من الكقيقة وغير قابلة للتطبيق .فمهما عمل اإلنسان
وجاهد يبقى مخلوقا مكدود البصر وغير قادر أن يكيا على أساس الكاد  .وتجلت الكقيقة
الباهرة التي تكلم عنها الله في أيام كليمه موسى :ليس بالخبز وكد يكيا اإلنسان ,بل بكل
كلمة تخرج من فم الله.
وعندما ننخذ بعين االعتبار إفالس سائر النظريات المعادية لله ال نستطيع التهرب من
مواجهة تكديات العصر التي تواجهنا بصورة مستمرة.
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كيف نقدر م الً إن نوجه بكل مسؤولية الكوارث والفواجع التي تكل بالعديدين من
معاصرينا؟ كيف نستطيع أن ع هذ األمور المفجعة في إطار إيماننا بالله القدير والمسيطر
على جميع مقدرات العالم؟ وخالصة األمر :هل هناك من تفسير مقنع عندما نواجه عالمنا
بكل مآسيه المتكا رة والتي تقض م جع الماليين من أقراننا بني البشر؟
ونكن نبكث في هذا المو وع منذ ب عة أسابيع متكلين على تعاليم الوكي اإللهي
كما ورد ت أيوب الصديق الذ هو جزء من الكتاب الله المقدس في أيام ما قبل الميالد.
وبما أن بعض مستمعينا الكرام لم يسمعوا هذ البرامذ من أولها فننني أعود لذكر بعض
الموا يع الرئيسية التي أتينا على ذكرها في الما ي .عا أيوب في القسم الشمالي من
الجزيرة العربية وكان انسنا تقيا يبتعد عن الشر .أنعم الله عليه بسبعة و الث بنات وب روة
طائلة .لكن الشيطان الذ كان بالمرصاد ادعى أمام الله بنن تقوى أيوب إنما كانت مبنية
على أساس نفعي وأنه فيما إذا خسر أيوب أوالد و روته وصكته فانه ينكر لله ويموت في
بكر الينس والقنوط .فسمض الله للشيطان بنن يسلب أيوب كل هذ األمور ولم ينكر الله.
هذا ما نتعلمه من فاتكة كتاب أيوب الصديق .وأخذت األمور تتعقد بعد مدة من الزمن
في سيرة أيوب .فقد وفد عليه أصكابه ال ال ة لتعزيته ولكنهم فشلوا في ذلك ألنهم كان
يدينون بمنظور كياتي خاطىء .فقد كانت نقطة انطالق تفكيرهم كما يلي :كل إنسان متنلم
ومفجوع يكون قد ارتكب ذنبا معينا و إال لما كلت بها النائبة .رفض أيوب تعليلهم هذا ألنه
كان بريئا من أ ذنب معين .وظل أيوب متمسكا ببراءته ولكنه أخذ يشك في عدل الله
وصار يعتقد بنن الله كان واقفا منه موقف العداء .ودامت المناقشة بين أيوب ورفاقه ال ال ة
أليام عديدة لم ينجض فيها ال أيوب و ال رفاقه في إقناع الطرف الآخر بصوابية رأيه أو
رأيهم .وأخيرا دخل كلبة النقا شاب اسمه أليهو فانتقد أصكاب أيوب ألنهم لم يفلكوا في
تعزية أيوب وانتقد أيوب ألن هذا الخير كاول إظهار نفسه بننه كان أك ر عدال من الله
القدوس .وعندما نقترب من نهاية سفر أيوب نالكظ أن الله أخذ يتكلم مظهرا لعبد أهمية
اإليمان به وعدم توجيه أ انتقاد لكيفية تسيير الله ألمور عالمه.
اصفَ ِةَ [2 :م ضن َه َذا الك ِذ ي ض
ُظ ِل ُم ضال َق َ ا َء بِ َكالَم ِبالَ َم ضع ِرفَة؟
1فَقَا َل ك
ُوب ِمنَ ضالعَ ِ
الربُ ألَي َ
ض؟ أ َ ضخ ِب ضر ِإ ضن
ت ِكينَ أ َ ك
3ا ُ ضش ُد ِد الآنَ َك ضق َوي َضك َك َر ُجل فَ ِ ِنّي أَسضنَلُ َك فَت ُ َع ِلّ ُم ِني2 .أَيضنَ ُك ضن َ
س ضستُ األ َ ضر َ
علَ ضي َها ِم ض
ش ضيء
علَى أ َ ّ ِ َ
ط َماراً؟ َ 0
س َها؟ ألَنك َك تَ ضعلَ ُم! أ َ ضو َم ضن َم كد َ
َكانَ ِع ضن َد َك فَ ضه ٌمَ 1 .م ضن َو َ َع ِق َيا َ
ت قَ َوا ِع ُدهَا أ َ ضو َم ضن َو َ َع َك َج َر زَ ا ِو َيتِ َها ِ 4ع ضن َد َما ت َ َرنك َم ض
قَ كر ض
ف َج ِمي ُع
ت َك َوا ِك ُ
ب ال ُ
صبضضِ َمعا ً َو َهت َ َ
بَ ِني الل ِه؟
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عندما انهالت الويالت على أيوب لم يكن قد قام بن معصية معينة هذ شهادة الوكي
اإللهي بخصوصه .لكن الخطن الذ وقع فيه أيوب هو أنه أخذ يشك في معاملة الله له ,
وكما ذرنا سابقا  ,ظن أيوب بنن الله صار عدوا له.
فكانت فاتكة جواب الله في الفصل ال امن وال ال ين عبارة عن أسئلة متتالية أتت منه
تعالى ومن وسط عاصفة هوجاء أظهرت قوة الله وسيطرته على جميع قوى الطبيعة .أين
كان أيوب عندما خلق الله األرض وكل ما فيها؟ وهل اشترك في ترتيب أمور الخليقة؟ وإذ
كان الله قد خلق المالئكة قبل خلقه للعالم الماد  ,ورد ذكر هذ المخلوقات وفركها الفائق
عندما شاهدت مجيء العالم الماد إلى كيز الوجود :عندما ترنمت كواكب الصبض معا
وهتف جميع بنى الله.
وتابع الله كالمه مع أيوب واصفا الطبيعة الباهرة التي صنعها الله كنوطنا لإلنسان ,
تاج الخليقة .وقصد الله من كلماته هذ هي تذكير أيوب أن البار عز و جل الذ يسوس
أمور الكون الشائع األطراف بما فيه من أجرام سماوية ال تعد وال تكصى  ,أن الخالق ال
يعامل مخلوقاته العاقلة على أساس مغاير للعدل أو الكق أو االستقامة .ال يجوز لمن قال
عن نفسه بننه مؤمن بالله أن يتمادى في هكذا أفكار !
سه ُ 8
الر ِك ِمِ 1 .إ ضذ َج َع ضلتُ ال ك
اري َع ِكينَ ا ضن َدفَقَ فَخ ََر َج ِمنَ ك
س َك َ
اب ِل َبا َ
[و َم ضن َك َجزَ ضال َب ضك َر ِب َم َ
ص ِ
َ
اب قِ َما َ
اري َع َ 11وقُ ضلتُ  :إِلَى ُهنَا
طهُ َ 16و َجزَ ضمتُ َ
َوال ك بَ َ
علَ ضي ِه َك ِ ّد َوأَقَ ضمتُ لَهُ َمغَا ِليقَ َو َم َ
ص ِ
ت
ص ضب َض؟ ه ضَل َع كر ضف َ
كام َك أ َ َم ضر َ
تَنضتِي َوالَ تَتَعَدكى َو ُهنَا تُتض َخ ُم ِكب ِضريَا ُء لُ َج ِج َك؟ [12ه ضَل فِي أَي ِ
ت ال ُ
ضالفَ ضج َر َم ضو ِ َعهُ ِ 13لي ضُم ِس َك ِبن َ ض
ين ضالخَاتِ ِم
ط َر ِ
ض األ َ ضش َر ُ
اف األ َ ضر ِ
ض فَيُ ضن َف َ
ار ِم ضن َها؟ 12تَتَ َك كو ُل َك ِط ِ
ور ُه ضم َوت َ ضن َك ِس ُر الذّ َِراعُ ضال ُم ضرت َ ِف َعةُ1 .
[ َه ِل ا ضنت َ َهي َ
ع ِن األ َ ضش َر ِار نُ ُ
ضت َ 6وت َ ِق ُ
سةٌَ 11 .وي ضُمنَ ُع َ
ف َكنَنك َها الَ ِب َ
ورةِ ضالغ ضَم ِر تَ َم ك
شفَ ض
ت
ضت؟ َ 14ه ِل ا ضن َك َ
اب ضال َم ضو ِ
عا َي ضن َ
شي َ
ت لَ َك أَب َضو ُ
إِلَى يَنَا ِبيعِ ضالبَ ضك ِر أ َ ضو فِي َم ضق ُ
ت أ َ ضو َ
ص َ
[أَيضنَ ك
الط ِر ُ
ع َر ضفتَهُ ُكلكهُ! 1
اب ِظ ِّل ضال َم ضوتِ؟ 18ه ضَل أَد َضر ضك َ
ض األ َ ضر ِ
ض؟ أ َ ضخبِ ضر ِإ ضن َ
ت َ
يق 9أَب َضو َ
ع ضر َ
ور َو ُ
ِإلَى َكي ُ
سبُ َل َب ضي ِت َها؟
الظ ضل َمةُ أَيضنَ َمقَا ُم َها َ 26كت كى تَن ض ُخ َذهَا ِإلَى ت ُ ُخ ِ
ف ُ
ضث َي ضس ُك ُن النُ ُ
وم َها َوتَ ضع ِر َ
ت إِلَى خَزَ ا ِئ ِن ال ك ضلذِ أ َ ضم
ير! [22أ َ َدخ ضَل َ
ت قَ ضد ُو ِلد َ
21ت َ ضعلَ ُم ألَنك َك ِكي َنئِذ ُك ضن َ
ع َد ُد أَي ِ
كام َك َك ِ ٌ
ضت َو َ
ب؟ 22فِي أ َ ّ ِ َ
ط ِريق
َازنَ ضالبَ َر ِد 23الكتِي أ َ ضبقَ ضيت َ َها ِل َو ضق ِ
ص ضر َ
ت ال ِ ّكر ِليَ ضو ِم ضال ِقتَا ِل َو ضال َك ضر ِ
أ َ ضب َ
ت َمخ ِ
ع قَن ََوات ِل ضل َه ض
ط ِريقا ً
ط ِل َو َ
الري ُض ال ك
ض؟ َ 21م ضن فَ كر َ
ور َوتَتَفَ كر ُق ِ ّ
َيتَ َو كزعُ النُ ُ
علَى األ َ ضر ِ
ش ضرقِيكةُ َ
ق ِ 20ل َي ضم ُ
علَى أ َ ضرض َكي ُ
علَى قَ ضفر الَ أ َ َك َد ِفي ِه ِ 24لي ضُر ِو َ ضال َب ضلقَ َع
ِلل ك
سانَ َ
ط َر َ
ضث الَ ِإ ضن َ
ص َوا ِع ِ
الط ِّل؟ ِ 21م ضن بَ ض
آج َل ك
[ه ضَل ِل ضل َم َ
ب؟ 2
ط ِن َم ضن َ 8و ضال َخالَ َء َويُ ضنبِ َ
ط ِر أَ ٌ
ت َم ضخ َر َج ضالعُ ضش ِ
ب َو َم ضن َولَ َد َم ِ
ت ضال ِميَا ُ .ض
اختَبَن َ ض
تَ .وت َلَ كك َد َو ضجهُ ضالغ ضَم ِر.
ار ِ
ص ِقي ُع ال ك
س َم ِ
ص َ
اء َم ضن َولَ َد ُ؟ َ 36ك َك َجر َ
خ ََر َج ضال َج ِليدُ؟ َ
[ه ضَل تَ ضر ِب ُ
ع ضق َد ال ُ َريكا أ َ ضو تَفُ ُك ُربُ َ
َاز َل ِفي أ َ ضوقَا ِت َها َوتَ ضه ِد 31
ط أ َ ضن َ
ت ُ
كار؟ 32أَت ُ ضخ ِر ُج ضال َمن ِ
ط ضال َجب ِ
سل ُ َ
ض؟
س َم َاوا ِ
ت أ َ ضوب ؤ َجعَ ضل َ
سنَنَ ال ك
ع َر ضف َ
ت ُ
ع َلى األ َ ضر ِ
ط َها َ
النك ضع َ َم َع َبنَاتِ ِه؟ 33ه ضَل َ
ت تَ َ
ب فَيُغ ِ ّ
َب َوتَقُو َل لَ َك :هَا
ص ضوت َ َك ِإلَى ال ُ
َطيَ َك فَي ُ
س ُك ِ
ضض ضال ِميَا ِ؟ 31أَت ُ ضر ِس ُل ضالب ُُروقَ فَت َ ضذه َ
32أَت َ ضرفَ ُع َ
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ب فِ ض
َاء ِك ضك َمةً أ َ ضو َم ضن أ َ ض
ن ضَك ُن؟ َ 30م ضن َو َ َع ِفي ك
ظ َه َر فِي ال ُ
ُوم
الطخ ِ
ش ُه ِ
طنَةً؟ َ 34م ضن ي ضُك ِ
صي ضالغُي َ
ص ُق ِ ّ
الط ُ
ين؟
س َم َاوا ِ
ب أ َ ضزقَاقَ ال ك
س ِبكُ الت ُ َر ُ
ِب ضال ِك ضك َم ِة َو َم ضن َي ضس ُك ُ
اب َ
ت ِ 38إ ضذ َي ضن َ
سبضكا ً َو َيتَالَ َ
ص َ
ع ِرينِ َها َوت َ ضك ُم ُن فِي 39
[أَت َ ض
س األ َ ضشبَا ِل ِ 26كينَ ت َ ضربِ ُ
ض فِي َ
طا ُد ِللكب َضوةِ فَ ِري َ
سةً أ َ ضم ت ُ ضشبِ ُع نَ ضف َ
ب فِ َرا ُخهُ ِإلَى الل ِه َوتَت َ َر كد ُد ِل َع َد ِم ضالقُوتِ؟
ص ضي َد ُ ِإ ضذ ت َ ضن َع ُ
ون؟ َ 21م ضن يُ َه ِيّ ُ
ئ ِل ضلغُ َرا ِ
ب َ
غَابَتِ َها ِل ضل ُك ُم ِ
طرح الله على عبد أيوب هذ األسئلة ليعلمه ويعلمنا نكن أي ا في نفس الوقت بننه
يسوس جميع أمور عالمه بمقت ى مشيئته المقدسة على أساس العدل والكق .فان كان
موقفه هكذا من الطبيعة ومن الكيوانات فكم بالكر موقف الله س
اإلنسان المبني على ذات األسس السامية إال أن هناك عالم هام ال يمكننا أن نهمله
فيما يتعلق في كياة اإلنسان أال وهو عامل الشر الذ دخل كياته نظرا لمعصية اإلنسان
األول و ورته على الله وبتكريض من الشيطان .وهكذا ال يجوز لنا ونكن نكاول فهم
الكياة البشرية القديمة منها والمعاصرة وال يجوز لنا بنن ننسب الشر إلى الله .يعمل الله
منذ فجر التاريخ على اكتواء هذا العامل المزعذ والمخرب والطفيلي في كياة تاج
المخلوقات .وهذا ما يفسر لنا و ع الله برنامجه الخالصي واإلنقاذ مو ع التنفيذ منذ
سقوط آدم في الخطيئة .الله هو الخال والمعتني بمخلوقاته وهو أي ا صاكب البرنامذ
الخالصي الذ ينقذ اإلنسان من الشر والمعصية وسطوة الشيطان .وقد نفذ الله برنامجه
الخالصي في مليء الزمن أ عندما أر سل ابنه الوكيد للعالم والذ تجسد بوالدته من
مريم العذراء .وبعد أن عا لمدة ال ة و ال ين سنة مات عنا على الصليب مكفرا عن
خطايانا وقام في اليوم ال الث منتصرا على الشر والخطيئة والشيطان .وقد ورد في الفصل
الخامس من رسالة بولس الرسول إلى أهل اإلمام في رومية فيما يلي عن مو وع خالصنا
وكيفية مواجهة مشكالت الكياة:
ار
سالَ ٌم َم َع الل ِه بِ َر ِبّنَا يَ ُ
سو َ
ان لَنَا َ
ص َ
ع ضال َم ِسيضِ 2الك ِذ بِ ِه أ َ ضي ا ً قَ ضد َ
1فَ ِ ضذ قَ ضد تَبَ كر ضرنَا بِ ِ
اإلي َم ِ
اء َم ضج ِد الل ِه.
علَى َر َج ِ
ان ِإلَى َه ِذ ِ ال ِنّ ضع َم ِة الكتِي ن ضَك ُن فِي َها ُم ِقي ُمونَ َونَ ضفتَ ِخ ُر َ
لَنَا ال ُد ُخو ُل ِب ِ
اإلي َم ِ
ضس َذ ِل َك فَ َق ض
صب ُضر
ط َب ضل نَ ضفت َ ِخ ُر أ َ ضي ا ً فِي ال ِ ّ يقَا ِ
عا ِل ِمينَ أ َ كن ال ِ ّ يقَ يُ ضن ِش ُ
ص ضبرا ً َ 2وال ك
ت َ
ئ َ
َ 3ولَي َ
س َكبَ ض
ت فِي قُلُوبِنَا بِ ُ
ت َ ضز ِكيَةً َوالت ك ضز ِكيَةُ َر َجا ًء َ 1و ك
الر َجا ُء الَ ي ضُخ ِز أل َ كن َم َكبكةَ الل ِه قَ ِد ا ضن َ
الروحِ
ضالقُد ُِس ضال ُم ضع َ
ار.
ات فِي ضال َو ضق ِ
طى لَنَا0 .أل َ كن ضال َم ِسي َض ِإ ضذ ُكنكا َب ضع ُد ُ َعفَا َء َم َ
ت ضال ُم َعي ِكن أل َ ضج ِل ضالفُ كج ِ
وتَ 8 .ولَ ِك كن
س ُر أ َ َك ٌد أ َ ضي ا ً أ َ ضن َي ُم َ
صا ِلضِ َي ضج ُ
ارُ .ربك َما أل َ ضج ِل ال ك
4فَ ِنكهُ ِب ضال َج ضه ِد َي ُموتُ أ َ َك ٌد أل َ ضج ِل َب ّ
اللهَ بَيكنَ َم َكبكتَهُ َلنَا ألَنكهُ َون ضَك ُن بَ ضع ُد ُخ َ
ات ضال َم ِسي ُض أل َ ضج ِلنَا1 .فَبِاأل َ ضولَى َك ِيرا ً َون ضَك ُن
طاة ٌ َم َ
صو ِل ضكنَا َم َع الل ِه
ُمتَبَ ِ ّر ُرونَ الآنَ ِب َد ِم ِه ن ضَخلُ ُ
ب16 .ألَنكهُ ِإ ضن ُكنكا َون ضَك ُن أ َ ضع َدا ٌء قَ ضد ُ
ص ِب ِه ِمنَ ضالغَ َ ِ
ضس َذ ِل َك فَقَ ض
ط َب ضل نَ ضفت َ ِخ ُر
ِب َم ضو ِ
صالَ ُكونَ ن ضَخلُ ُ
ت ا ضب ِن ِه فَ ِباأل َ ضولَى َك ِيرا ً َون ضَك ُن ُم َ
ص ِب َك َيا ِت ِهَ 11 .و َلي َ
صالَ َكةَ .آمين
أ َ ضي ا ً بِاللك ِه بِ َر ِبّنَا يَ ُ
سو َ
ع ضال َم ِسيضِ الك ِذ نِ ضلنَا بِ ِه الآنَ ضال ُم َ
104

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

الجواب لله 2
كيف نقدر أن نواجه بكل مسؤولية الكوارث والفواجع التي تكل بالعديدين من
معاصرينا؟ وكيف نستطيع أن ن ع هذ األمور المفجعة في إطار إيماننا بالله القدير؟ هل
هناك من تفسير مقنع عندما نواجه عالمنا بكل مآسيه المتكا رة والتي تقض م جع الماليين
من أقراننا بني البشر؟
ونكن نبكث في هذا المو وع متكلين على تعاليم الوكي اإللهي كما وردت في كتاب
أيوب الصديق .وبما أن بعض مستمعينا الكرام لم يسمعوا بهذ البرامذ من أولها ف نني
أعود لذكر بعض الموا يع الرئيسية التي أتينا على ذكرها في الما ي .عا أيوب في
القسم الشمالي الشرقي من الجزيرة العربية وكان إنسان ا تقيا يعبد الله ويبتعد عن الشر.
أنعم الله عليه بسبع بنين و الث بنات وب روة طائلة .لكن الشيطان ادعى أمام الله بنن تقوى
أيوب إنما كانت مبنية على أساس نفعي  ,وأنه فيما إذا خسر أيوب أوالد و روته وصكته
فننه ينكر لله ويموت في بكر الينس والقنوط.
فسمض الله للشيطان أن يسلب أيوب كل هذ األمور ولم ينكر أيوب ربه.
أخذت األمور تتعقد في سيرة أيوب .فقد وفد عليه أصدقائه ال ال ة لتعزيته ولكنهم
فشلوا في ذلك اذ كانت نقطة انطالق تفكيرهم كما يلي :كل إنسان متنلم ومفجوع يكون قد
ارتكب زنبا ً معينا .رفض أيوب تعليلهم هذا ألنه كان بريئا من أ ذنب معين وظل أيوب
متمسكا ببراءته ولكنه أخذ يشك في عدل الله وصار يعتقد بنن الله كان واقفا منه موقف
العداء .ودامت المناقشة بين أيوب ورفاقه ال ال ة أليام عديدة لم ينجض فيها ال أيوب وال
رفاقه في إقناع الطرف األخر بصوابية رأيه أو رأيهم .وأخيرا دخل كلبة النقا شاب اسمه
أليهو فانتقد أصكاب أيوب ألنهم لم يفلكوا في تعزية أيوب وانتقد أيوب بنن هذا األخير
كاول إظهار نفسه بننه كان أك ر عدال من الله القدوس .وعندما نقترب من نهاية سفر أيوب
نالكظ أن الله أخذ يتكلم مظهرا لعبد أهمية األيمان به وعدم توجيه أ انتقاد لكيفية تسيير
الله ألمور عالمه.
اصفَ ِةَ [2 :م ضن َه َذا الك ِذ ي ض
ُظ ِل ُم ضالقَ َ ا َء بِ َكالَم ِبالَ َم ضع ِرفَة؟
1فَقَا َل ك
ُوب ِمنَ ضالعَ ِ
الربُ ألَي َ
ض؟ أ َ ضخبِ ضر إِ ضن
ت ِكينَ أ َ ك
3ا ُ ضش ُد ِد الآنَ َك ضق َوي َضك َك َر ُجل فَ ِ ِنّي أَسضنَلُ َك فَتُعَ ِلّ ُم ِني2 .أَيضنَ ُك ضن َ
س ضستُ األ َ ضر َ
علَ ضي َها ِم ض
ش ضيء
علَى أ َ ّ ِ َ
ط َماراً؟ َ 0
س َها؟ ألَنك َك تَ ضعلَ ُم! أ َ ضو َم ضن َم كد َ
َكانَ ِع ضن َد َك فَ ضه ٌمَ 1 .م ضن َو َ َع قِيَا َ
ت قَ َوا ِع ُدهَا أ َ ضو َم ضن َو َ َع َك َج َر زَ ا ِو َي ِت َها ِ 4ع ضن َد َما ت َ َرنك َم ض
قَ كر ض
ف َج ِمي ُع
ت َك َوا ِك ُ
ب ال ُ
صبضضِ َمعا ً َو َهت َ َ
بَ ِني الل ِه؟
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كان الخطن الذ وقع فيه أيوب هو أنه أخذ يشك في معاملة الله له  ,وظن بنن الله
صار عدوا له فكان جواب الله عبارة عن أسئلة متتالية من وسط عاصفة هوجاء .أين كان
أيوب عندما خلق الله األرض وكل مافيها؟ وهل اشترك في ترتيب أمور الخليقة؟ وإذ كان
الله قد خلق المالئكة قبل خلقه للعالم الماد  ,ورد ذكر هذ المخلوقات وفركها الفائق
عندما شاهدت مجيء العالم الماد إلى كيز الوجود :عندما ترنمت كواكب الصبض معا
وهتف جميع بني الله.
وتابع الله كالمه واصفا الطبيعة الباهرة التي صنعها الله كموطن لإلنسان  .وقصد
الله من كلماته هذ هي تذكير أيوب أن البار عز وجل الذ يسوس أمور الكون الشائع
األطراف  ,ال يعامل مخلوقاته العاقلة على أساس مغاير للعدل أو الكق أو االستقامة .ال
يجوز لمن قال عن نفسه بننه مؤمن أن يتمادى في هكذا أفكار ال تليق بالله.
سه ُ 8
الر ِك ِمِ 1 .إ ضذ َج َع ضلتُ ال ك
اري َع ِكينَ ا ضن َدفَقَ فَخ ََر َج ِمنَ ك
س َك َ
اب ِلبَا َ
[و َم ضن َك َجزَ ضالبَ ضك َر ِب َم َ
ص ِ
َ
اب ِق َما َ
اري َع َ 11وقُ ضلتُ ِ :إلَى ُهنَا
طهُ َ 16و َجزَ ضمتُ َ
َوال ك َب َ
علَ ضي ِه َك ِ ّد َوأَقَ ضمتُ لَهُ َمغَا ِليقَ َو َم َ
ص ِ
ت
ص ضب َض؟ ه ضَل َع كر ضف َ
كام َك أ َ َم ضر َ
تَنضتِي َوالَ تَتَعَدكى َو ُهنَا تُتض َخ ُم ِك ضب ِريَا ُء لُ َج ِج َك؟ [12ه ضَل فِي أَي ِ
ت ال ُ
ضالفَ ضج َر َم ضو ِ َعهُ ِ 13لي ضُم ِس َك بِن َ ض
ين ضالخَاتِ ِم
ط َر ِ
ض األ َ ضش َر ُ
اف األ َ ضر ِ
ض فَيُ ضن َف َ
ار ِم ضن َها؟ 12تَتَ َك كو ُل َك ِط ِ
ور ُه ضم َوت َ ضن َك ِس ُر الذّ َِراعُ ضال ُم ضرت َ ِف َعةُ1 .
[ َه ِل ا ضنت َ َهي َ
ع ِن األ َ ضش َر ِار نُ ُ
ضت َ 6وت َ ِق ُ
سةٌَ 11 .وي ضُمنَ ُع َ
ف َكنَنك َها الَ ِب َ
ورةِ ضالغ ضَم ِر تَ َم ك
شفَ ض
ت
ضت؟ َ 14ه ِل ا ضن َك َ
اب ضال َم ضو ِ
عا َي ضن َ
شي َ
ت لَ َك أَب َضو ُ
إِلَى يَنَا ِبيعِ ضالبَ ضك ِر أ َ ضو فِي َم ضق ُ
ت أ َ ضو َ
ص َ
[أَيضنَ ك
الط ِر ُ
ع َر ضفتَهُ ُكلكهُ! 1
اب ِظ ِّل ضال َم ضوتِ؟ 18ه ضَل أَد َضر ضك َ
ض األ َ ضر ِ
ض؟ أ َ ضخبِ ضر إِ ضن َ
ت َ
يق 9أَب َضو َ
ع ضر َ
ور َو ُ
ِإلَى َكي ُ
سبُ َل َب ضي ِت َها؟
الظ ضل َمةُ أَيضنَ َمقَا ُم َها َ 26كتكى تَن ض ُخ َذهَا ِإلَى ت ُ ُخ ِ
ف ُ
ضث يَ ضس ُك ُن النُ ُ
وم َها َوتَ ضع ِر َ
ت ِإلَى خَزَ ا ِئ ِن ال ك ضلذِ أ َ ضم
ير! [22أ َ َدخ ضَل َ
ت قَ ضد ُو ِلد َ
21ت َ ضعلَ ُم ألَنك َك ِكي َن ِئذ ُك ضن َ
ع َد ُد أ َي ِ
كام َك َك ِ ٌ
ضت َو َ
ب؟ 22فِي أ َ ّ ِ َ
ط ِريق
َازنَ ضالبَ َر ِد 23الكتِي أ َ ضبقَ ضيت َ َها ِل َو ضق ِ
ص ضر َ
ت ال ِ ّكر ِليَ ضو ِم ضال ِقتَا ِل َو ضال َك ضر ِ
أ َ ضب َ
ت َمخ ِ
ع قَن ََوات ِل ضل َه ض
ط ِريقا ً
ط ِل َو َ
الري ُض ال ك
ض؟ َ 21م ضن فَ كر َ
ور َوتَتَفَ كر ُق ِ ّ
يَتَ َو كزعُ النُ ُ
علَى األ َ ضر ِ
ش ضرقِيكةُ َ
ق ِ 20ل َي ضم ُ
علَى أ َ ضرض َكي ُ
علَى قَ ضفر الَ أ َ َك َد فِي ِه ِ 24لي ضُر ِو َ ضال َب ضلقَ َع
ِلل ك
سانَ َ
ط َر َ
ضث الَ ِإ ضن َ
ص َوا ِع ِ
الط ِّل؟ ِ 21م ضن بَ ض
ب َو َم ضن َولَ َد َمآ ِج َل ك
[ه ضَل ِل ضل َم َ
ب؟ 2
ط ِن َم ضن َ 8و ضال َخالَ َء َويُ ضنبِ َ
ط ِر أَ ٌ
ت َم ضخ َر َج ضالعُ ضش ِ
ت ضال ِميَا ُ .ض
اختَبَن َ ض
تَ .وتَلَ كك َد َو ضجهُ ضالغ ضَم ِر.
ار ِ
ص ِقي ُع ال ك
س َم ِ
ص َ
اء َم ضن َولَ َد ُ؟ َ 36ك َك َجر َ
خ ََر َج ضال َج ِليدُ؟ َ
[ه ضَل تَ ضر ِب ُ
ع ضق َد ال ُ َريكا أ َ ضو تَفُ ُك ُربُ َ
از َل فِي أ َ ضوقَاتِ َها َوتَ ضه ِد 31
ط أ َ ضن َ
ت ُ
كار؟ 32أَت ُ ضخ ِر ُج ضال َمنَ ِ
ط ضال َجب ِ
سل ُ َ
ض؟
س َم َاوا ِ
ت أ َ ضوب ؤ َج َع ضل َ
سنَنَ ال ك
ع َر ضف َ
ت ُ
ع َلى األ َ ضر ِ
ط َها َ
النك ضع َ َم َع َبنَا ِت ِه؟ 33ه ضَل َ
ت تَ َ
ب فَيُغ ِ ّ
َب َوتَقُو َل لَ َك :هَا
ص ضوت َ َك إِلَى ال ُ
َطيَ َك فَي ُ
س ُك ِ
ضض ضال ِميَا ِ؟ 31أَت ُ ضر ِس ُل ضالب ُُروقَ فَت َ ضذه َ
32أَت َ ضرفَ ُع َ
ب فِ ض
َاء ِك ضك َمةً أ َ ضو َم ضن أ َ ض
ن ضَك ُن؟ َ 30م ضن َو َ َع ِفي ك
ظ َه َر فِي ال ُ
ُوم
الطخ ِ
ش ُه ِ
طنَةً؟ َ 34م ضن ي ضُك ِ
صي ضالغُي َ
ص ُق ِ ّ
الط ُ
ين؟
س َم َاوا ِ
ب أ َ ضزقَاقَ ال ك
س ِبكُ الت ُ َر ُ
ِب ضال ِك ضك َم ِة َو َم ضن َي ضس ُك ُ
اب َ
ت ِ 38إ ضذ َي ضن َ
سبضكا ً َو َيتَالَ َ
ص َ
ع ِرينِ َها َوت َ ضك ُم ُن فِي 39
[أَت َ ض
س األ َ ضشبَا ِل ِ 26كينَ ت َ ضربِ ُ
ض فِي َ
طا ُد ِللكب َضوةِ فَ ِري َ
سةً أ َ ضم ت ُ ضشبِ ُع نَ ضف َ
ب فِ َرا ُخهُ ِإلَى الل ِه َوتَت َ َر كد ُد ِل َع َد ِم ضالقُوتِ؟
ص ضي َد ُ ِإ ضذ ت َ ضن َع ُ
ون؟ َ 21م ضن يُ َه ِيّ ُ
ئ ِل ضلغُ َرا ِ
ب َ
غَابَتِ َها ِل ضل ُك ُم ِ
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طرح الله على عبد أيوب هذ األسئلة ليعلمه ويعلمنا نكن أي ا في نفس الوقت بننه
يسوس جميع أمور عالمه بمقت ى مشيئته المقدسة على أساس الكق والعدل .فان كان
موقفه هكذا من الطبيعة ومن الكيوانات فكم بالكر موقف الله من اإلنسان المبنى على
ذات األسس السامية؟ إال أن هناك عامل هام ال يمكننا أن نهمله فيما يتعلق بكياة اإلنسان
أال وهو عامل الشر الذ دخل كياته نظرا لمعصية اإلنسان األول و ورته على الله
وبتكريض من الشيطان .وهكذا ال يجوز لنا ونكن نكاول فهم الكياة البشرية القديمة منها
والمعاصرة ال يجوز لنا بنن ننسب الشر إلى الله .يعمل الله منذ فجر التاريخ على اكتواء
هذا العامل المزعذ والمخرب والطفيلي في كياة تاج المخلوقات وهذا ما يفسر لنا و ع
الله برنامجه الخالصي واإلنقاذ مو ع التنفيذ منذ سقوط آدم في الخطيئة .الله هو الخالق
والمعتني بمخلوقاته وهو أي ا صاكب البرنامذ الخالصي الذ ينقذ اإلنسان من الشر
والمعصية وسطوة الشيطان.وقد نفذ الله برنامجه الخالصي في ملء الزمن أ عندما أرسل
ابنه الوكيد للعالم والذ تجسد بوالدته من مريم العذراء .وبعد إن عا لمدة الث و ال ين
سنة مات عنا على الصليب مكفرا عن خطايانا وقام في اليوم ال الث منتصرا على الشر
والخطية والشيطان .وقد ورد في الفعل الخامس من رسالة بولس الرسول إلى أهل اإليمان
في رومية ما يلي عن مو وع خالصنا وكيفية مواجهة مشكالت الكياة:
ار
سالَ ٌم َم َع الل ِه بِ َر ِبّنَا يَ ُ
سو َ
ان لَنَا َ
ص َ
ع ضال َم ِسيضِ 2الك ِذ بِ ِه أ َ ضي ا ً قَ ضد َ
1فَ ِ ضذ قَ ضد تَبَ كر ضرنَا بِ ِ
اإلي َم ِ
اء َم ضج ِد الل ِه.
علَى َر َج ِ
ان إِلَى َه ِذ ِ ال ِنّ ضع َم ِة الكتِي ن ضَك ُن فِي َها ُم ِقي ُمونَ َونَ ضفتَ ِخ ُر َ
لَنَا ال ُد ُخو ُل بِ ِ
اإلي َم ِ
ضس َذ ِل َك فَ َق ض
صب ُضر
ط َب ضل نَ ضفت َ ِخ ُر أ َ ضي ا ً فِي ال ِ ّ يقَا ِ
عا ِل ِمينَ أ َ كن ال ِ ّ يقَ يُ ضن ِش ُ
ص ضبرا ً َ 2وال ك
ت َ
ئ َ
َ 3ولَي َ
س َك َب ض
ت ِفي قُلُو ِبنَا ِب ُ
ت َ ضز ِك َيةً َوالت ك ضز ِك َيةُ َر َجا ًء َ 1و ك
الر َجا ُء الَ ي ضُخ ِز أل َ كن َم َكبكةَ الل ِه قَ ِد ا ضن َ
الروحِ
ضالقُد ُِس ضال ُم ضع َ
ار.
ات فِي ضال َو ضق ِ
طى لَنَا0 .أل َ كن ضال َم ِسي َض إِ ضذ ُكنكا َب ضع ُد ُ عَفَا َء َم َ
ت ضال ُمعَي ِكن أل َ ضج ِل ضالفُ كج ِ
وتَ 8 .ولَ ِك كن
س ُر أ َ َك ٌد أ َ ضي ا ً أ َ ضن يَ ُم َ
صا ِلضِ يَ ضج ُ
ارُ .ربك َما أل َ ضج ِل ال ك
4فَ ِنكهُ بِ ضال َج ضه ِد يَ ُموتُ أ َ َك ٌد أل َ ضج ِل بَ ّ
اللهَ َبيكنَ َم َكبكتَهُ َلنَا ألَنكهُ َون ضَك ُن َب ضع ُد ُخ َ
ات ضال َم ِسي ُض أل َ ضج ِلنَا1 .فَ ِباأل َ ضولَى َك ِيرا ً َون ضَك ُن
طاة ٌ َم َ
صو ِل ضكنَا َم َع الل ِه
ُمتَبَ ِ ّر ُرونَ الآنَ بِ َد ِم ِه ن ضَخلُ ُ
ب16 .ألَنكهُ إِ ضن ُكنكا َون ضَك ُن أ َ ضع َدا ٌء قَ ضد ُ
ص بِ ِه ِمنَ ضالغَ َ ِ
ضس َذ ِل َك فَقَ ض
ط َب ضل نَ ضفت َ ِخ ُر
بِ َم ضو ِ
صالَ ُكونَ ن ضَخلُ ُ
ت ا ضبنِ ِه فَبِاأل َ ضولَى َك ِيرا ً َون ضَك ُن ُم َ
ص ِب َكيَاتِ ِهَ 11 .و َلي َ
صالَ َكةَ.
أ َ ضي ا ً ِباللك ِه ِب َر ِبّنَا َي ُ
سو َ
ع ضال َم ِسيضِ الك ِذ نِ ضلنَا ِب ِه الآنَ ضال ُم َ
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آخرة المؤمن 1
النص الكتابي :أيوب 22
عندما نستعرض مجرى التاريخ بما في ذلك القديم والمعاصر ,نالكظ متناق ات
عديدة قد الزمت كياة بني البشر .فكم من األبرياء تعذبوا عذابات مرة وا طهدوا ولم
يجدوا سببا ً مقنعا ً لما جرى لهم .وكم من األشرار الذين نكلوا بالآخرين وعذبوهم ظهرت
كياتهم وكننها خالية من المشكالت والنوائب.
ومما يزيد من كدة المع لة التي نجابهه هي أننا كمؤمنين بالله وبسلطانه على عالمه
نجد صعوبة كبيرة في تفهم األمور التي تجر في هذ الدنيا والتي تعارض مشيئة الله
القدير .لماذا يسمض الله لها بان تتم؟ هذ أسئلة مصيرية واجهها اإلنسان منذ القديم وعمل
جهد لتفهمها وبما أن قرننا هذا امتاز عن القرون الما ية بك رة الفواجع التي ألمت
بالبشرية وفي شتى أنكاء العالم  ,فان كدة مشكلتنا الفكرية تزداد وخاصة ألننا كنا نتوقع
بز عصر جديد تنعم فيه البشرية بالسالم والوئام.
وكما ذكرنا في برامجنا الما ية موقفنا من المع الت التاريخية مرتبط بنظرتنا
الكياتية التي ندين بها .فان كنا ننخذ إيماننا بالله بصورة جدية فان بك نا يتم من مكتويات
الوكي اإللهي المدون في كتاب الله المقدس .ولكننا إن كنا قد اخترنا فلسفات بشرية
معاصرة والتي هي في لبها منكرة لله ولعالم ما فوق الطبيعة  ,ف ننا نجابه إشكالية ذات
أبعاد هائلة .وقد تقودنا أفكارنا آنئذ إلى تبني نظريات كياتية طابعها انعدام الرجاء واإلقرار
بعدم وجود أ معنى أن هدف للوجود البشر  .ونكن نشكر الله ونكمد لنه أعطانا كتابا
من أسفار الوكي وهو كتاب أيوب الصديق كيث عولجت فيه مشكلة الآالم والعذابات
والنوائب التي تنهال على البشر وخاصة على المؤمنين والمؤمنات .وقد وصلنا اليوم إلى
الفصل ال اني واألربعين وهو الفصل األخير من سفر أيوب الصديق كيث نتعلم درسا هاما
يتعلق بنهاية أو آخرة المؤمن الذ امتازت كياته بك رة الكوارث .ونظرا ألن بعض
مستمعينا الكرام لم يسمعوا هذ العظات المبنية على سفر أيوب من أولها فننني أعيد بشكل
مختصر األمور المختصة بسيرة أيوب.
عا أيوب في أيام ما قبل الميالد في القسم الشمالي الشرقي من الجزيرة العربية.
وقد أنعم الله عليه ببركات عديدة وكان يعبد الله عبادة خالية من النفاق .ادعى الشيطان بنن
تقوى أيوب كانت مبنية على أساس نفعي وأنه فيما إذا خسر أيوب روته وأوالد وصكته
فانه كان سينكر الله ويموت بدون رجاء أ في بكر من الينس المطلق .فسمض اله له بنن
ي رب عبد ب ربات قلمت نزلت ببشر  .جاء رفاقه لتعزيته ولكنهم نظرا لتعلقهم بفلسفة
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تبسيطية بخصوص مو وع نوائب الكياة  ,لم ينجكوا في مهمتهم بل صاروا من منتقديه
زاعمين بننه كان قد ارتكب خطية معينة وقد سببت له كل تلك الكوارث.
اكتوى سفر أيوب على المناظرات بين أيوب ورفاقه ال ال ة وكذلك على خطابات
شاب اسمه اليهو والذ انتقد كال من أيوب ورفاقه ألنهم كادوا عن جاد الصواب في
معالجتهم لمو وع نوائب الكياة .وقرب نهاية الكتاب نسمع صوت الله ذاته وهو يتكلم مع
أيوب معلما إيا ما كان يجهل .وإذ ننتي اليوم إلى الفصل األخير نالكظ أن صاكبنا أيوب
اعترف بننه لم يجابه مو وع عذاباته بصورة سليمة فتاب إلى ربه ونادما على تصرفاته
السابقة.
علَي َضك أ َ ضم ٌر3 .فَ َم ضن
ع ِل ضمتُ أَنك َك ت َ ضستَ ِطي ُع ُك كل َ
اب أَي ُ
ش ضيء َوالَ يَ ضع ُ
ُوب ك
س ُر َ
الربك [2 :قَ ضد َ
1فَن َ َج َ
َذا الك ِذ ي ضُخ ِفي ضالقَ َ ا َء بِالَ َم ضع ِرفَة! َولَ ِك ِنّي قَ ضد َن َ
ب فَ ضوقِي لَ ضم أَع ِضر ضف َها.
ط ضقتُ بِ َما لَ ضم أ َ ضف َه ضمِ .بعَ َجائِ َ
ع ضن َك َوالآنَ َرأَتض َك َع ضي ِني.
س ِم ضعتُ َ
س ضمعِ األُذُ ِن قَ ضد َ
2اِ ضس َمعِ الآنَ َوأَنَا أَتَ َكلك ُم .أَسضنَلُ َك فَت ُ َع ِلّ ُمنِيِ 1 .ب َ
الر َمادِذ.
ب َو ك
ِ 0ل َذ ِل َك أ َ ضرفُ ُ
ض َوأ َ ضن َد ُم ِفي الت ُ َرا ِ
بعد أن سمع أيوب كلمات الله التي أظهرت له أن القدير يسوس دنيا بطريقة سليمة
وأنه ال يجوز أل بشر بنن يتساءل عن عدل الله أو ينتقد البار  ,أقر أيوب بننه كان
يتكلم إبان مكنته ك نسان وبعبارة أخرى  ,وصل أيوب إلى اليقين التام بننه من المستكيل
أل بشر كتى ولو كان مؤمنا بالله .من المستكيل له أن يتفهم موا يع الكياة البشرية أو
مسيرة التاريخ .ال يعسر على الله أمر .يبقى الله على عرشه وسيادته على مجرى التاريخ
تبقى مطلقة وأن ظهرت أكيانا للعين البشرية وكننها متجاهلة لمتاعب وشؤون البشرية.
كان أيوب قبل انق اض الكوارث عليه  ,كان إنسان ا مؤمنا وخائفا لله وسائر ا على
طريقه المستقيم .لكن معرفته لله كانت جزئية أو كما وصفها :بسمع األذن قد سمعت عنك.
أ أن الك ير مما عرفه أيوب عن الله كان مما ور ه عن أسالفه .لكن كياته لم تكن قد
امتكنت كما كانت ستمتكن في بكر الآالم التي انهمرت عليه بعد أن أذن الله للشيطان بنن
يجربه .ظن أيوب في أوائل كياته أنه كان بمننى عن المشكالت والمع الت الكياتية ألنه
كان مؤمنا ومطبقا إيمانه في معترك الكياة اليومية .لكنه تعلم من جراء ما كدث له من
خسران روته وأوالد وصكته  ,تعلم أنه ال يجوز له أن يظن بنن الله صار له عدوا.
فك يرا ما سمض الله لنوائب الكياة بنن تنقض على خائفيه ال كقصاص بل كتنديب لهم
ولتعليمهم بننه مهما كدث وصار  ,يبقى الله أمينا على مواعيد وهو لن يتركنا فريسة
للشيطان .أما وقد تعلم أيوب العبر الك يرة من تجاربه الكياتية وبعد أن سمع كلمات الله
الصريكة عن قوة البار وككمته وعدله ومودته لمخلوقاته  ,وصلت معرفته لله إلى درجة
أعلى مما كانت عليه في الما ي .بسمع األذن قد سمعت عنك  ,والآن أ بعد أن وصل
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أيوب إلى هذ المركلة من كياته  ,والآن رأتك عيني .أ أن أيوب وصل إلى معرفة أعمق
مما كانت عليه في الما ي ألنها معرفة اختبارية قلبية لموقف الله منه.
وبناء على هذا الواقع الجديد الذ وجد أيوب فيه نفسه  ,نظرا إلى تصرفاته وكلماته
التي تفو بها أمام رفاقه ال ال ة  ,أليفاز التيماني  ,وبلدد الشوكي وصوفر النعماتي  ,وكذلك
الشاب أليهو  ,نظرا إلى كل ما صدر عنه منذ بدء مكنته واعترف بخطن وندم على ذلك
وطرح نفسه أمام ركمة الله ومكبته قائال :لذلك أرفض أ أرفض موقفي السابق،و أندم في
التراب و الرماد.
يِ[ :قَ ِد 7
ُوب ِب َه َذا ضال َكالَ ِم أ َ كن ك
َو َكانَ َب ضع َد َما ت َ َكلك َم ك
الربُ َم َع أَي َ
الربك َقا َل أل َ ِلي َفازَ الت ك ضي َما ِن ّ
اكت َ َمى َ
ُوب.
ض
ص ِ
ي ال ك
اب َكعَ ضب ِد أ َي َ
ص َو َ
غ َ ِبي َ
علَي َضك َو َعلَى ِكالَ َ
اك َبي َضك ألَنك ُك ضم لَ ضم تَقُولُوا فِ ك
ص ِعدُوا ُم ضك َرقَةً
ُوب َوأ َ ض
ع ضب ِد أَي َ
س ضبعَةَ ِكبَا َوا ضذ َهبُوا إِلَى َ
يران َو َ
َ 8والآنَ فَ ُخذُوا أل َ ضنفُ ِس ُك ضم َ
س ضبعَةَ ِ َ
ب
أل َ ضج ِل أ َ ضنفُ ِس ُك ضم َو َع ضب ِد أَي ُ
ص ِلّي ِم ضن أَ ضج ِل ُك ضم أل َ ِنّي أ َ ضرفَ ُع َو ضج َههُ ِلئَالك أ َ ض
س َ
صنَ َع َم َع ُك ضم َك َ
ُوب يُ َ
ي َو ِب ضل َد ُد ال ُ
َب أ َ ِليفَ ُ
ي
ش ِ
ي ال ك
ُوبذ1 .فَ َذه َ
اب َك َع ضب ِد أَي َ
ص َو َ
وك ُ
از الت ك ضي َما ِن ُ
َك َماقَ ِت ُك ضم ألَنك ُك ضم لَ ضم تَقُولُوا ِف ك
ضي
ُوبَ 16 .و َر كد ك
الربُ لَ ُه ضمَ .و َر َف َع ك
ي َوفَعَلُوا َك َما قَا َل ك
َو ُ
الربُ َو ضجهَ أَي َ
الربُ َ
صوفَ ُر النك ضع َماتِ ُ
سب َ
ُوب ِ ضعفاً11 .فَ َجا َء ِإلَ ضي ِه ُك ُل
صلكى أل َ ضج ِل أَ ض
ص َكابِ ِه َوزَ ا َد ك
علَى ُك ِّل َما َكانَ ألَي َ
الربُ َ
أَي َ
ُوب لَ كما َ
ع ضن ُك ِّل
ع ُزو ُ َ
ارفِ ِه ِم ضن َق ضب ُل َوأ َ َكلُوا َم َعهُ ُخبضزا ً فِي َب ضيتِ ِه َو َر ُوا َلهُ َو َ
ِإ ضخ َوتِ ِه َو ُك ُل أَخ ََواتِ ِه َو ُك ُل َم َع ِ
طا ُ ُك ٌّل ِم ضن ُه ضم قَ ِسي َ
علَ ضي ِه َوأ َ ضع َ
ال ك
اكد قُ ضرطا ً ِم ضن َذهَب.... .
اك َدة ً َو ُك ُل َو ِ
طةً َو ِ
ش ِ ّر الك ِذ َجلَبَهُ ك
الربُ َ
عش ََر أ َ ضلفا ً ِمنَ ضالغَن َِم َو ِستكةُ
الربُ ِ
ار َك ك
ُوب أ َ ضك َ َر ِم ضن أُوالَ َُ .و َكانَ لَهُ أ َ ضربَعَةَ َ
آخ َرة َ أَي َ
َ 12وبَ َ
س ضب َعةُ َبنِينَ َو َالَ ُ
ث َبنَات.
ف زَ ضوج ِمنَ ضالبَقَ ِر َوأ َ ضل ُ
اإل ِب ِل َوأ َ ضل ُ
ف أَتَانَ 13 .و َكانَ لَهُ َ
آالَف ِمنَ ِ
وكَ 11 .ولَ ضم تُو َج ضد
صي َعةَ َواس َضم ال كا ِل َ ِة قَ ضرنَ َهفُ َ
س كمى اس َضم األُولَى َي ِمي َمةَ َواس َضم ال كا ِن َي ِة قَ ِ
َ 12و َ
ضَ .وأ َ ضع َ
يرا ا ً َبيضنَ إِ ضخ َو ِت ِه كن.
سا ٌء َج ِميالَتٌ َك َبنَا ِ
ُوب فِي ُك ِّل األ َ ضر ِ
ت أَي َ
نِ َ
طا ُه كن أَبُو ُه كن ِم َ
سنَةً َو َرأَى بَ ِني ِه َوبَ ِني بَ ِني ِه ِإلَى أ َ ضربَ َع ِة أ َ ضجيَال ُ 14 .كم
عا َ أَي ُ
َ 10و َ
ُوب بَ ضع َد َه َذا ِمئَةً َوأ َ ضر َبعِينَ َ
ش ضب َعانَ األَي ِكام.
شيضخا ً َو َ
ُوب َ
َم َ
ات أَي ُ
ماذا تعلمنا في األسابيع األخيرة من متابعتنا لسيرة أيوب؟ أوالً :يبقى الله مسيطرا ً
على عالمه وعلى ما يجر فيه مهما ظهرت سيطرة الله هذ وكننها مكجوبة عن أنظارنا
وعن أذهاننا .انيا :هناك عامل شرير قو في دنيانا أال وهو الشيطان الذ يرغب في
تدمير اإلنسان ب بعاد عن طرق الله المستقيمة .ال اً :ك يرا ً ما يسمض الله للشيطان بنن
يجرب المؤمنين والمؤمنات ال ليوقعهم في دوامة الينس القاتل بل لينقي إيمانهم ويجعلهم
أك ر تعلقا بالله وأك ر التصاقا بمشيئته المقدسة .رابعا :عندما يتعذب المؤمن ويظهر وكنن
العالم بنسر صار عدوا له يجدر به عدم الشك بمكبة الله له أو بمقدرة الله على جعل جميع
أمور الكياة  ,بما فيها المزعجة منها  ,بنن تؤول في النهاية إلى خير الزمني واألبد .
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خامسا :ال يجوز للمؤمن بان يظن أن كوارث الكياة هي قصاص معين لخطية معينة كان قد
اقترفها هو أو غير من بني البشر .الكياة البشرية هي أك ر تعقيدا وتشابكا مما نخالها
وعلينا أن ننبذ تلقائيا أية نظرية تبسيطية للكياة والتي تدعي بنن اإلنسان ينال في الكياة
الدنيا عقابا معادال للشر الذ ارتكبه .معاقبة اإلنسان تبقى في يد الله وهو تعالى اسمه ال
يتسرع دوما في معاقبته لال مة والخطاة بل يرغب في عودتهم إليه تائبين لينالوا الكياة.
وكما ذكرنا مرارا ً وتكرارا ً ونكن نبكث في سيرة أيوب ,علينا نكن الذين نعي في
أيام اكتمال الوكي أ في أيام ما بعد الميالد  ,علينا أن نسمض لنور الوكي اإللهي بنسر أن
يسطع في سبيلنا ونكن نكاول تفهم مو وع آالم وكوارث الكياة .واذ استرد أيوب في
آخرته عف روته واذ أنعم الله عليه بسبعة بنين و الث بنات كن من أجمل نساء تلك
األيام ,كانت هذ البركات الزمنية رمزا ً لر ى الله عليه والعالن نصر أيوب على
الشيطان.
أما الآن وقد أتم المسيض عمله الخالصي بموته الكفار على الصليب وبقيامته المجيدة
من بين الموات وقد صعد إلى السماء ليجلس عن يمين عر العظمة فان بركات الله على
المؤمنين وال سيما أولئك الذين في هذ الكياة  ,ال تتم على نفس المنوال التي انتهت عليه
سيرة أيوب يعدنا الله في انجيله الطاهر بنن يكون معنا في جميع أمور وأكوال كياتنا
وكتى في أكلك ساعات مسيرتنا وهو يقودنا إلى شاطىء األبدية السعيد كيث ننعم بالسالم
التام في ك رته مع مالئكته القديسين وسائر الخالصين والخالصات من شتى الشعوب
والقوام  ,آمين.
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آخرة المؤمن 2
لقد وصلنا اليوم بمعونة الله إلى الفصل ال اني واألربعين من سفر أيوب وهو الفصل
األخير من هذا الكتاب الذ عولذ فيه مو وع نوائب الكياة.
وقد اكتوى سفر أيوب على المناظرات التي دارت بين أيوب ورفاقه ألنهم وكذلك
على خطابات شاب اسمه أليهو والذ انتقد كال من أيوب ورفاقه ألنهم كادوا عن جادة
الصواب في معالجتهم لمو وع كوارث الكياة .ونسمع صوت الله وهو يتكلم مع أيوب
معلما ايا ما كان يجهل .ونالكظ أن صاكبنا أيوب اعترف أخيرا بننه لم يعالذ مو وع
عذاباته بصورة سليمة فتاب إلى ربه ونادما على تصرفاته السابقة.
علَي َضك أ َ ضم ٌر3 .فَ َم ضن
ع ِل ضمتُ أَنك َك ت َ ضستَ ِطي ُع ُك كل َ
اب أَي ُ
ش ضيء َوالَ َي ضع ُ
ُوب ك
س ُر َ
الربك َ [2 :ق ضد َ
1فَن َ َج َ
َذا الك ِذ ي ضُخ ِفي ضالقَ َ ا َء ِبالَ َم ضع ِرفَة! َولَ ِك ِنّي قَ ضد َن َ
ب فَ ضو ِقي لَ ضم أَع ِضر ضف َها.
ط ضقتُ ِب َما لَ ضم أ َ ضف َه ضمِ .ب َع َجا ِئ َ
ع ضن َك َوالآنَ َرأَتض َك َع ضي ِني.
س ِم ضعتُ َ
س ضمعِ األُذُ ِن قَ ضد َ
2اِ ضس َمعِ الآنَ َوأَنَا أَتَ َكلك ُم .أَسضنَلُ َك فَتُعَ ِلّ ُمنِي1 .بِ َ
الر َمادِذ.
ب َو ك
ِ 0ل َذ ِل َك أ َ ضرفُ ُ
ض َوأ َ ضن َد ُم فِي الت ُ َرا ِ
بعد أن سمع أيوب كلمات الله التي أظهرت أنه ال يجوز أل بشر بنن يتساءل عن
عدل الله أو ينتقد البار  ,أقر أيوب بننه تكلم ابان مكنته ك نسان جاهل .وبعبارة أخرى ,
وصل أيوب إلى اليقين التام بننه من المستكيل أل بشر كتى ولو كان مؤمنا بالله  ,من
المستكيل له أن يتفهم موا يع الكياة البشرية أو مسيرة التاريخ .ال يعسر على الله أمر.
يقى الله على عرشه وسيادته على مجرى التاريخ هي مطلقة وأن ظهرت أكيانا للعين
البشرية وكننها متجاهلة لمتاعب وشؤون البشرية.
كان أيوب قبل انق اض الكوارث عليه  ,كان إنسان ا مؤمنا وخائفا لله وسائرا على
طريقه المستقيم .لكن معرفته لله كانت جزئية أو كما وصفها :بسمع األذن قد سمعت عنك.
ولم تكن كياته قد امتكنت كما كانت ستمتكن في بكر الآالم بعد أن أذن الله للشيطان بنن
يجربه .ظن أيوب في أوائل كياته انه كان بمننى عن المشكالت والمع الت الكياتية ألنه
كان مؤمنا ومطبقا ايمانه في معترك الكياة اليومية .لكنه تعلم من جراء ما كدث له من
خسران صكته و روته وأوالد  ,تعلم أنه ال يجوز له أن يظن بنن الله صار عدوا له.
فك يرا يسمض اله لنوائب الكياة بنن تنقض على خائفيه ال كقصاص بل كتنديب لهم وهو لن
يتركهم فريسة للشيطان .أما وقد تعلم أيوب العبر الك يرة من تجاربه الكياتية وبعد أن سمع
كلمات الله الصريكة عن قوته وككمته وعدله ومودته لمخلوقاته  ,وصلت معرفته لله إلى
درجة أعلى مما كانت عليه في الما ي .بسمع األذن قد سمعت عنك  ,والآن أ بعد أن
وصل أيوب إلى هذ المركلة من كياته  ,والآن رأتك عيني .أ أيوب اختبر معرفة أعمق
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مما كانت عليه في الما ي لكونها اختبارية لموقف الله الودود منه .فطرح نفسه أمام
ركمة الله ومكبته قائال :لذلك أرفض أ أرفض موقفي السابق وأندم في التراب والرماد.
يِ[ :قَ ِد 7
ُوب ِب َه َذا ضال َكالَ ِم أ َ كن ك
َو َكانَ بَ ضع َد َما ت َ َكلك َم ك
الربُ َم َع أَي َ
الربك قَا َل أل َ ِلي َفازَ الت ك ضي َما ِن ّ
اكت َ َمى َ
ُوب.
ض
ص ِ
ي ال ك
اب َك َع ضب ِد أ َي َ
ص َو َ
غ َ ِبي َ
علَي َضك َو َعلَى ِكالَ َ
اك َبي َضك ألَنك ُك ضم لَ ضم تَقُولُوا فِ ك
ص ِعدُوا ُم ضك َرقَةً
ُوب َوأ َ ض
ع ضب ِد أَي َ
س ضب َعةَ ِك َبا َوا ضذ َهبُوا ِإلَى َ
يران َو َ
َ 8والآنَ فَ ُخذُوا أل َ ضنفُ ِس ُك ضم َ
س ضب َعةَ ِ َ
ب
أل َ ضج ِل أ َ ضنفُ ِس ُك ضم َو َع ضب ِد أَي ُ
ص ِلّي ِم ضن أَ ضج ِل ُك ضم أل َ ِنّي أ َ ضرفَ ُع َو ضج َههُ ِلئَالك أ َ ض
س َ
صنَ َع َم َع ُك ضم َك َ
ُوب يُ َ
ي َوبِ ضل َد ُد ال ُ
َب أ َ ِليفَ ُ
ي
ش ِ
ي ال ك
ُوبذ1 .فَ َذه َ
اب َك َع ضب ِد أَي َ
ص َو َ
وك ُ
از الت ك ضي َما ِن ُ
َك َماقَ ِت ُك ضم أل َنك ُك ضم لَ ضم تَقُولُوا فِ ك
ضي
ُوبَ 16 .و َر كد ك
الربُ لَ ُه ضمَ .و َر َف َع ك
ي َوفَ َعلُوا َك َما قَا َل ك
َو ُ
الربُ َو ضجهَ أَي َ
الربُ َ
صوفَ ُر النك ضع َماتِ ُ
سب َ
ُوب ِ ضعفاً11 .فَ َجا َء إِلَ ضي ِه ُك ُل
صلكى أل َ ضج ِل أَ ض
ص َكابِ ِه َوزَ ا َد ك
علَى ُك ِّل َما َكانَ ألَي َ
الربُ َ
أَي َ
ُوب لَ كما َ
ع ضن ُك ِّل
ع ُزو ُ َ
ارفِ ِه ِم ضن َق ضب ُل َوأ َ َكلُوا َمعَهُ ُخبضزا ً فِي َب ضيتِ ِه َو َر ُوا َلهُ َو َ
إِ ضخ َوتِ ِه َو ُك ُل أَخ ََواتِ ِه َو ُك ُل َمعَ ِ
طا ُ ُك ٌّل ِم ضن ُه ضم قَ ِسي َ
علَ ضي ِه َوأ َ ضع َ
ال ك
اكد قُ ضرطا ً ِم ضن َذهَب.... .
اك َدة ً َو ُك ُل َو ِ
طةً َو ِ
ش ِ ّر الك ِذ َجلَبَهُ ك
الربُ َ
عش ََر أ َ ضلفا ً ِمنَ ضالغَن َِم َو ِست كةُ
الربُ ِ
ار َك ك
ُوب أ َ ضك َ َر ِم ضن أُوالَ َُ .و َكانَ لَهُ أ َ ضر َب َعةَ َ
آخ َرة َ أَي َ
َ 12و َب َ
س ضبعَةُ َبنِينَ َو َالَ ُ
ث َبنَات.
ف زَ ضوج ِمنَ ضالبَقَ ِر َوأ َ ضل ُ
اإلبِ ِل َوأ َ ضل ُ
ف أَتَانَ 13 .و َكانَ لَهُ َ
آالَف ِمنَ ِ
وكَ 11 .ولَ ضم تُو َج ضد
صي َعةَ َواس َضم ال كا ِل َ ِة قَ ضرنَ َهفُ َ
س كمى اس َضم األُولَى يَ ِمي َمةَ َواس َضم ال كانِيَ ِة قَ ِ
َ 12و َ
ضَ .وأ َ ضع َ
يرا ا ً َبيضنَ ِإ ضخ َو ِت ِه كن.
سا ٌء َج ِميالَتٌ َك َبنَا ِ
ُوب فِي ُك ِّل األ َ ضر ِ
ت أَي َ
نِ َ
طا ُه كن أَبُو ُه كن ِم َ
سنَةً َو َرأَى بَ ِني ِه َوبَ ِني بَ ِني ِه إِلَى أ َ ضربَ َع ِة أ َ ضجيَال ُ 14 .كم
عا َ أَي ُ
َ 10و َ
ُوب بَ ضع َد َه َذا ِمئَةً َوأ َ ضر َبعِينَ َ
ش ضبعَانَ األَي ِكام.
شيضخا ً َو َ
ُوب َ
َم َ
ات أَي ُ
ماذا تعلمنا في األسابيع األخيرة من متابعتنا لسيرة أيوب؟ أوال :يبقى الله مسيطرا
على عالمه وعلى ما يجر فيه مهما ظهرت سيطرة الله هذ وكننها مكجوبة عن أنظارنا
وعن أذهاننا .انيا :هناك عامل شرير قو في دنيانا أال وهو الشيطان الذ يرغب في
تدمير اإلنسان ب بعاد عن طرق الله المستقيمة .ال ا :ك يرا ما يسمض الله للشيطان بنن
يجرب المؤمنين والمؤمنات ال ليوقعهم في دوامة الينس القاتل بل لينفي ايمانهم ويجعلهم
أك ر تعلقا بالله وأك ر التصاقا بمشيئته المقدسة .رابعا :عندما يتعذب المؤمن ويظهر وكنن
العالم بنسر صار عوا له يجدر به عدم الشك بمكبة الله ويظهر وكان العالم بنسر صار
عدوا له  ,يجدر به عدم الشك بمكبة الله له أو بمقدرة الله على جعل جميع أمور الكياة ,
بما فيها المزعجة منها  ,بنن تؤول في النهاية إلى خير الزمني واألبد  .خامسا :ال يجوز
لمؤمن بنن يظن أن كوارث الكياة هي قصاص معين لخطية معينة كان قد اقترفها هو أو
غير من بني البشر .الكياة البشرية هي أك ر تعقيدا وتشابكا مما نخالها وعلينا أن ننبذ
تلقائيا أية نظرية تبسيطية للكياة والتي تدعي بنن اإلنسان ينال في الكياة الدنيا عقابا معادال
للشر الذ ارتكبه .معاقبة اإلنسان تبقى في يد الله وهو تعالى اسمه ال يتسرع دوما في
معاقبته ل مة والخطنة بل يرغب في عودتهم إليه تائبين لينالوا الكياة.
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وكما ذكرنا مرارا وتكرارا ونكن نبكث في سيرة أيوب  ,علينا نكن الذين نعي في
أيام اكتمال الوكي أ في أيام ما بعد الميالد  ,علينا أن نسمض لنور الوكي االلهي بنسر أن
يسطع في سبيلنا ونكن نكاول تفهم مو وع آالم وكوارث الكياة .واذ استرد أيوب في
آخرته عف روته واذ أنعم الله عليه بسبعة بنين و الث بنات كن من أجمل نساء تلك
األيام كانت هذ البركات الزمنية رمزا لر ى الله عليه والعالن نصر أيوب على
الشيطان.
أما الآن وقد أتم المسيض عمله الخالصي بموته الكفار على الصليب وبقيامته المجيدة
من بين األموات وقد صعد إلى السماء ليجلس عن يمين عر العظمة فان بركات الله على
المؤمنين والسيما أولئك الذين تعذبوا في هذ الكياة  ,ال تتم على نفس المنوال التي انتهت
عليه سيرة أيوب يعدنا الله في انجيله الطاهر بنن يكون معنا في جميع أمور وأكوال كياتنا
وكتى في أكلك ساعات مسيرتنا وهو يقودنا إلى شاطىء األبدية السعيد كيث ننعم بالسالم
التام في ك رته مع مالئكته القديسين وسائر الخالصين من شتى الشعوب واألقوام  ,آمين.

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في العالم العربي
عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى .وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجانا ً للجالية
العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم .باإلضافة إلى مجموعة من
األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية ،عظات ،تراتيل والكتاب المقدس.
لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.
يحفظكم الله ويمأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.
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