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 عودة للجدول مقدمة سفر أيوب

 
   ينقسم العهد القديم إلى أقسام . 1

 أسفار موسى الخمسة -1
 ستير(إ-ر التاريخية )يشوعاألسفا -2 
 النشيد( -األسفار الشعرية )أيوب -3 
 األسفار النبوية -4 
 . ية األسفار الشعريةاوسفر أيوب سفر شعري لذلك ُوضع في بد . 2

فالسفر كله قد صيغ شعرًا. والشعر العبراني يختلف عن باقي أنوواع  2442من أول اإلصحاح الثالث وحتى اآلية 
بووالو ن وت الفافيووة بوول كوول بيتووين أو ث ثووة تتشووابه فووي المعنووى فيت وور  مالووه. ولووذلك فتر مووة  الشووعر ف ووو ت ي ووت 

 الشعر العبراني ت تضيع  ماله. 
 ينقسم السفر إلى: . 3

 2، 1إصحاحات   مفدمة عن ت ربة أيوب -1
 31-3إصحاحات  حوار بين أيوب وأصدقائه الث ثة -2

 33-32ات إصحاح رد ألي و على أيوب واألصحاب -3 
 3-1442 -33إصحاحات    ك   اهلل أليوب -4 
 13-3442إصحاح     الخاتمة -5 
ن ب ل وا  مون  . 4 السفر يحوي حووارًا بوين شخصويات السوفر، واوذا الحووار لويم اوو كو   اهلل نفسوه ولكنوه مودو 

أي أصوووحاب ا ( ألن وووا تعبووور عووون ر 3442+  2433اهلل. وبعوووق ففووورات مووون الحووووار أت ووور اهلل عووود  رضوووا  عن وووا )
. ، ف كذا يفكر البشر ونستنتج الخطأ مما قيل ونتعل  الشخصي وقد أخطأوا في أرائ   اذ ، ولكن ا ذكرت لمنفعتنا

واوذا ت يتعوارق موع أن  ، لذلك ت ي ب أن تستخد  كل آيات السفر كما لو كانت تعبور عون إرادع علويوة مفدسوة
( فسووفر التكوووين موووحى بووه موون الووروح الفوودم 2141ط بوو2+ 1243تووي 2السووفر مكتوووب بوووحي موون الووروح الفوودم )

 ولكوون ورد فووي سووفر التكوووين علووى لسووان الحيووة أقوووال ت يوافوو  علي ووا اهلل مثوول الوون تموتوواا وسووم  اهلل بكتابووة أقوووال
الحية لنستفيد من معرفتنا بكذب ا والدليل موت آد  وحواء عكم ما قالته الحية. وبنفم المنط  سم  اهلل  )إبليم(
 ة أقوال أيوب وأصدقائه رغما عن أن ا خاطئة لنستفيد. بكتاب
ن ووا أيوووب أو ألي ووو ثوو  صوواغ ا أحوودا  والفصووة كل ووا قصووة حفيفيووة حوودثت ودو   أيوووب نوواص ً حوواي  قيقيوواي  . 5

كووان موسووى اوووو الووذي صوواغ ا شوووعرًا حووين و وود الفصوووة  غالبوواً شووعرًا بعوود ذلووك ليسووو ل حفت ووا واإلسووتفادع من وووا، و 
ن كان يرعى غن  حميه يثرون المدياني. ودليل أن أيوب كان شخصًا حفيفيًا وليم خياليًا أن معروفة ومتداولة حي

( وت يعفول أن 1145(. واكذا ذكر  يعفوب في الع د ال ديد )يوع 14414ح قيال أورد إسمه مع نوح ودانيال )ح  
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براانًا على رحموة اهلل. فضوً  الرسول الذي يكتب بوحي إل ي يستش د بأمر وامي وي عله مثاًت للصبر ويأتي به 
عون ذكور أسووماء األشوخام واألموواكن وعودد األوتد وثوروع أيوووب قبول وبعوود الت ربوة بول أسووماء بعوق أوتد . نفووول 

 اذا ردًا على من يتصور أن قصة أيوب قصة خيالية كتبت أل ل التعلي  والت ذيب. 
برااي  أي قبل إبورااي . وانواك مون يضوع او عاش في ال من بين نوح و  -4الزماص الذي عاش فيه أيوب . 2 ا 

ولكوون موون المأكوود أن ، واووذا اووو األد  فبلوودد الشوووحى غالبووا موون أوتد شوووح بوون إبوورااي  . الوو من بعوود اووذا بفليوول 
أحداث الفصوة قود وقعوت قبول خورو  بنوي اسورائيل مون مصور. ونسوتدل علوى اوذا مون عمور أيووب الوذي يور   أنوه 

. ومن عدد أوتد  يستدل أن عمر  وقوت الت ربوة 12442سنة بعد ت ربته  142ف و قد عاش  1سنة 222تعدى الو
سنة بدليل أن كل ما ضاع من أيوب إستعاد  مضاعفًا )من أم كه(  32سنة ويفول البعق  22ل  يكن أقل من 

ة ففال البعق أن عمر  بعد الت ربة كان ضعف عمر  قبل الت ربة. ونستدل على فترع حياع أيوب أيضًا مون طريفو
. 24412تفودير ثروتووه بعودد مواشوويه واوي عووادع قديموة وكووذلك موون عوادع الكتابووة بوالنفر فووي الصوخر والمووذكورع فووي 

وأيضووًا كووان أيوووب منتميووًا لطبوواء البطاركووة )كووان رئوويم العائلووة اووو كوواان العائلووة، يفوود  الووذبائ  عوون أفووراد عائلتووه( 
 . وأيضًا ف  ُيذكر من العبادات الوثنية سوى عبوادع وكان اذا قبل الك نوت ال وي الذي أسسه موسى بعد الخرو 
 األف ك السماوية )الشمم والفمر( واي من أقد  العبادات. 

سوح  ويعفوووب ومون ثوو  نسوول  . 3 ُيت ور سووفر أيووب أن اهلل فووي الع ود الفوودي  لو  يفصوور تعاملووه علوى إبوورااي  وا 
مع كل نفم تفية تطلبه فأيوب ل  يكون ي وديوًا  يعفوب أي الشعب الي ودي ففط، بل اهلل كان يت ر نفسه ويتعامل

لو  يكونووا ي وودًا اوأتء  ي بوارك ابورااي  ،ذوت من نسل يعفوب. واكذا أصدقاء أيوب وألي و، بل وملكوي صواد  الو
(. 3422لكن   عرفووا اهلل وآمنووا بوه وعاشووا أتفيواء. وبونفم المنطو  ن ود أن اهلل كوان يكلو  أبيمالوك فوي الحلو  )توك 

ات  اهلل ستخد  اهلل بلعا  النبي األممي وا   بخ م نفوم شعب نينوى الوثنيين ودعاا  للتوبة بواسطة نبيه يونان وا 
 (. 24-22فنط  بنبوات ع يبة عن المسي  )عد

مكانياتووه  . 3 كووان أيوووب ر ووً  كووامً  ومسووتفيمًا. ولكوون كلمووة كاموول تعنووي كموواًت نسووبيًا بالنسووبة إلووى تروفووه وا 
َ  سوى اهلل فال ميع  اغوا وفسدوا. . . رو وعصر  و يرانه. وت   . 1243يو د من او كامل كماًت مطلفًا

 فإذا ناص أيوب رجالي نامالي فما سبب تجربته؟  . 2
(. لذلك حورب بالبر الذاتي. وأراد اهلل ب ذ  الت ربة أن ينفيه 1432أيوب كان ر ً  بارًا ويحم في نفسه أنه بار )

وترك الشيطان ي ربه وذلوك لمنفعتوه. الشويطان كوان يريود إسوفاطه أموا اهلل فكوان يفصود  وين يه. فاهلل سم  أن يذله
( 2 ( إعطاء مثاًت للصبر1 إص ح عيوب أيوب الناشئة عن البر الذاتي واناك فوائد ثانوية ل ذ  الت ربة واي

وبسوماح  ن وا اداع تأديوبأت ار عداوع الشياطين للبشر من اوتد اهلل. وكيف ان اهلل يعتبر حروب الشيطان ضدنا إ
 . منه

ونرى خطية البر الذاتي عند أيوب في ك مه مع أصحابه ومن ش ادته لنفسه، ومن كو   ألي وو عنوه، ومون كو   
بول اوو تصوو   اهلل عن أيوب. فأيوب تصور أنه يفترب من اهلل لو أثبت بر  ول  يف   كيف يفف كخاطئ أموا  اهلل.

                                                 
1
 هذا السن يماثل سن تارح أبو إبراهيم 
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ستذنب اهلل فحسب نفسه أبور مون اهلل )أن اهلل أخطأ فى أحكامه ضد  بي  41  35نما او ل  يخطئ ، فبرر نفسه وا 
(. بينموا 2،  5423قال أيوب احتى أسل  الروح ت أن ع كمالي عني، تمسكت ببري وت أرخيها )و  ( .413  32+ 

ريسووي لوو  ( واهلل ينسووب لم ئكتووه حماقووة. فالف13432يفووول الكتوواب اكانووت طووريف   أمووامي كن اسووة الطامووثا )حوو  
يتبوورر مووع أنووه يفعوول البوور والعشووار تبوورر ألنووه إعتوورف بخطيتووه وطلووب الرحمووة اكووذا تبووررت الموورأع الخاطئووة التووي 
مسحت قدمي المخلم بشعراا حينما سفطت دموع ا على قدميه ول  يتبرر الفريسي الذي أولو  الوليموة للمخلوم 

 ألنه شعر ببر . 
فصة نثرًا ثو  صواغ ا أحودا  شوعرًا بعود ذلوك، وربموا صواغ ا موسوي ن أيوب أو ألي و الدو   -4ناتب السفر . 12

، واألغلب موسى الذى ت ذب بكول حكموة المصوريين وتربوى فوى قصور الملوك  شعرًا او أو أحد ر اله بعد الخرو 
( واوي مون 141حين كان موسى يرعوى غون  حميوه يثورون. فأحوداث الفصوة حودثت فوي اعووما ) ( ،422  3)أع

ولكون  . أيوب من العرب الساكنين في اذ  المنطفوة فاألحوداث عربيوة حودثت فوي بو د العوربب د آدو  وأصحاب 
ومتووأثر  ، لي وديووة تشووع موون الكلمووات، والكاتووب أيضووًا مثفووف بالثفافووة المصووريةايتضوو  أن الكاتووب ي ووودي والثفافووة 

وصووف فوورم (. ويصووف مووا رآ  فووي مصوور مثوول 1443بووال و الووذي عاشووه فووي مصوور ف ووو يووتكل  عوون األارامووات )
( ومموووا يووودل علوووى الثفافوووة المصووورية للكاتوووب حديثوووه عووون طوووائر 1441+ 15442البحووور )سووويد قشوووطة( والتمسووواح )

( ليدلل على طول العمر. Phoenix( )13422السمندل أو ما يعرف بالعنفاء) او طائر السمندل واو ما يسمى 
سونة ثو   522المصوريين أنوه يعمور  فطائر السمندل أو العنفواء اوو أسوطورع مصورية عون طوائر خرافوي تون قودماء

ية، بل ينبعث واو أشد موا يكوون  مواًت. )قواموم الموورد تحوت ايحر  نفسه وينبعث ثانية من رماد  واكذا ب  ن 
PHOENIX  فن د انا الكاتب يستخد  األسواطير المصورية والخيوال المصوري عون طوائر العنفواء حوين أراد أن .)

ان )كمووا يفعوول اآلن إنسووان العصوور الحووديث حووين يفووول فوو ن سووريع مثوول يصووور طووول الموودع التووي يعمراووا اإلنسوو
الصووارو . ف ووي أمثلووة موون واقووع الحيوواع أو الثفافووة المعاصوورع(. واكووذا إسووتخد  الشوواعر العبرانووي مثوواًت مصووريًا عوون 

كون حيوان يسمى لوياثان واو حيوان اائل  بار، ربما كان التمساح بل او أقرب ما يمكن في وصفه للتمسواح ول
الخيال الشعري المصري أضاف له بعق األوصاف المخيفة فصوارت صوورع لوياثوان اوي صوورع مخيفوة للتمسواح 

 (. 41أضيف علي ا أوصافًا خيالية على ما ُيعرف عن التمساح من قوع )إصحاح 
شووير إشووارع وألن السووفر موووحى بووه موون اهلل فوواهلل سووم  بو ووود اووذ  التشووبي ات ليشوورح أفكووارًا معينووة. فطووائر العنفوواء ي

بعووود أن يتحوووول  سووو  اإلنسوووان إلوووى توووراب بووول يفوووو  أ مووول وأب وووى وأكثووور إشوووراقًا.  ، واضوووحة للفياموووة مووون األمووووات
والسووفر بوودأ بحسوود الشوويطان وينت ووي السووفر بوصووف لوياثووان رموو ًا للشوويطان  .ولوياثووان ال بووار اووذا يشووير للشوويطان

 ا أيوب بسبب حسد الشيطان وبفوتوه ال بوارع. ثو  ن ود فوي وقوته المخيفة المدمرع، وقد رأينا األاوال التي عانى من
(. 2، 1441يوة السووفر قووول اهلل المطمووئن للبشورية اأتصووطاد لوياثووان بشووم. . . . . أتضوع أسوولة فووي خطمووها )ان 

(. 3، 2، 1422وموون المف ووو  أن اإلنسووان ت يسووتطيع اووذا، لكوون اهلل يسووتطيع ف ووو الووذي قي وود إبلوويم بسلسوولة )رأ 
يوة السوفر اعلى ذكر أوصاف لوياثان اذ  واي أوصاف مصورية ليشورح قووع إبلويم وليعطينوا ثفوة فوي ن  فاهلل واف 

يحووول   اهلل لخيوور  أنووه وحوود  لووه السوويطرع عليووه وأنووه خاضووع لسوويطرته فلموواذا الخوووف منووه، بوول كوول حسوود  و نونووه
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سووتخد  اهلل حسوود ل حسوود  ضوود أيوووب لصووال  أيوووب فنفووا  موون بوور  الووذاتى ليكووون أكثوور و  اإلنسووان كمووا حوو كموواًت. وا 
 ر أن ُيْصل ْب المسي  لتخلم البشرية. إبليم ضد المسي ، ومأامرات إبليم، الذي دب  

السفر يشرح فكرع عن الفيامة )في موضوع طائر العنفاء. وعد  تضاعف أوتد يعفوب فأوتد  فوي السوماء  . 11
ة أيووب وأصوحابه لتشوير إشوارع بااتوة إلوى الفياموة( ما الوا أحياء. . وبعق الكلمات األخرى التي وردت على ألسن

ومن الواض  أن فكرع الفيامة غير واضحة تمامًا بل اي مختلطة بأفكار أخرى عن فناء اإلنسان بعد موته، ففكرع 
ر أيووب لتورى المف وو  المضواد للفياموة(. فو ذا عب و 14-12414الفيامة كانت غير واضحة في الع د الفودي  )را وع 

ذا تكلو  مسووقًا مون الوروح الفودم يعبور ك موه  عن أفكار  ف و ت يرى الفيامة بول يورى فنواء اإلنسوان بعود المووت، وا 
 عن الفيامة، لذلك قلنا أنه ت ي ب أن نتعامل مع كل كلمة وردت في اذا السفر عن أن ا تعبر عن فكر اهلل. 

( ف وووو  يشووووفعون فووووي البشوووور 24، 423 33+ 145يشوووورح السووووفر فكوووورع عوووون شووووفاعة الفديسووووين والم ئكووووة ) . 12
 ية السفر تشفع أيوب عن أصحابه ليفبل   اهلل. اليست يب اهلل ص ع البشر. وفي ن 

واهلل يسووم  ب ووذا لينفووي اإلنسووان  ، يشوورح السووفر أن غوورق الشوويطان أن ي وورب اإلنسووان لي وودف علووى اهلل . 13
 ويت كى باألكثر. 

غل ذاوون البشوور واووي الفضوواء والفوودر، وطوور  اهلل فووي يبحووث سووفر أيوووب فووي الفضووية األساسووية التووي تشوو . 14
 معاملة اإلنسان وي يب السفر عن أسئلة اامة بطريفة المناقشة. 

ال يمكن لإلنسان أن يمارم عبادته هلل عن حب نفي من   عن النفعية، أي اول يمكون لإلنسوان أن يعبود  -أ
بأن تول يعبود اهلل بوالرغ  مون خسوارته الماديوة بول  اهلل حتى لو ل  يكن قصد  اإلنتفاع المادي، واذا قد أثبته أيوب

 وأوتد  أيضًا. 
ال تنسب األعمال التي إصطل  على تسميت ا شرًا يصيب اإلنسان، ألي مخلو  آخور سووى اهلل. فمووت  -ب

أوتد أيوووب وخسووارته الماديووة تسوومى شوورًا أصووابه ولكوون أيوووب نسووب ا هلل اأالخيوور نفبوول موون عنوود اهلل والشوور ت نفبوولا 
( وف منا أن الشيطان او المتسبب في اذا الشر ولكن ف منا أن ا بسوماح مون اهلل وتحوت سويطرته والت وارب 142)

 التي يسم  ب ا محدودع. 
ختبوار أو كحكو  علوى مودى صو ح اوذا إال التروف الخار ية التي يعاني من ا شخم تأخذ على أن ا  -حو

 رغمًا عن اذا تأل  واكذا المسي . الشخم؟ واإل ابة قطعًا اتا ألن أيوب كان بارًا و 
 ال يمكن إلنسان دون معونة إل ية أن يفحم ويف   أحكا  اهلل؟ قطعًا ت.  -د
 ال اإلنسان الصال  التفي يضمن أن يعيش ب  أي ت ارب أو ضيفات ضامنًا كل الخيرات ال منية المادية.  -او

  متووه أفكووار البوور الووذاتي ون حووت فووي كلماتووه أنووه مشووكلة أيوووب كمووا قلنووا أنووه كووان بووارًا فووي عينووي نفسووه ف . 15
أصواغري أياموًا  يشعر أنه ب  خطية ويتبااى بحسناته، بل نشعر في ك مه أنه داخله فكر الكبرياء اضوحك علوي  

لوذلك  . (. بول تحودى اهلل أن ي ود لوه خطيوة41  32الذين كنت أسوتنكف مون أن أ عول أبوائ   موع كو ب غنمويا )
شوفى طه الت ارب حتى ت ي لك وذلك حتوى تت ور خطيتوه فوى الخوار  فيعرف وا ويتووب عن وا فيُ سم  اهلل بأن تضغ

، فالت ربة ليست لكى يعورف اهلل موا فوى داخلوى ف وو فواحم الفلووب والكلوى ، لكون لكوى أعورف أنوا أخطوائى  من ا
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مملووء اصوديدًاا لوو تُور ك . لذلك نف   أن الخطية الدفينة التي ت يشعر ب ا صاحب ا اي كالودمل الولكى أتنفى من ا
ود  م  موت صاحبه والطبيوب يضوغط علوى الودي ع )الصوديد( ويصوب  ال ورح نتيفوًا فيشوفى صواحبه، ولكون ل لتخور  الم 

الضغط مأل  ولكن فائدته اي حيواع الشوخم. فتول اهلل يضوغط علوى أيووب وأيووب يصور  مون األلو  واهلل يضوغط 
( وب وذا 2-1442( ثو  )4442. ااا أنوا حفيور فمواذا أ اوبوكا )وأيوب يصر  حتى أصب  الداخل نتيفًا ففال أيوب

 ُشفي أيوب. 
يتض  من السفر أن اإليمان ب لوه واحود سورمدي قوادر غيور محودود، خوال  الكول المنتوور وغيور المنتوور  . 12

بواهلل ولو  يكون مفصوورًا علوى الي وود. ونف و  أن اإليموان  ،او إيمان كان منتشرًا بين العورب وفوي كول مكوان بالتوالي
الواحد كان اوو السوائد ثو  حودث إرتوداد لوبعق الشوعوب أو معتم وا. ولكون اهلل ت يبفوي نفسوه بو  شوااد ف وا نحون 
نرى في ب د العرب وبو د أدو  أنوام قديسوون يتفووا اهلل ويعبدونوه مثول أيووب وأصوحابه األربعوة. ونورى فوي نينووى 

 شعبًا تائبًا. 
 يوب وأصحابه يتلخم في مبدأينالخ ف الذي ت ر في الحوار بين أ . 13

نوه لوو  يرتكوب أثامووًا يسوتح  مع ووا اوذ  المصوويبة، وتوول أأن المصوويبة التوي ُنكووب ب وا ت يسووتحف ا إذ  -4مبودأ أيوووب
 أيوب يدافع عن مبدأ  اذا. 

أن اهلل ت يسم  بأن تحل المصوائب بواألبرار وأن أيووب إن لو  يكون شوريرًا لموا حلوت عليوه نفموة  -4مبدأ األح اب
 لوذلك عليووه أن يتووب وتفكيوور أصوحاب أيوووب اوذا توول تفكيورًا شووائعًا، أي أن النكبوات تحوول باألشورار كفصووام اهلل

رتكبت. ولذلك سأل الت ميذ السيد عن المولود أعمى امن أخطأ اذا أ  أبوا  حتوى إعن خطية أو خطايا سب  أن 
 حتى ولو أصاب األبناء. ( والت ميذ تصوروا أن الخطية تبد ل ا من عفاب 242ولد أعمىا )يو 

حتموووال أيووووب وصوووبر  كانوووا مصووودر تع يوووة للكثيووورين مووون ولكووون اوووذا السوووفر يوضووو  أن البوووار قووود تصووويبه األ ت ، وا 
 المتألمين عبر العصور. 

 ن حت في أقوال أصحاب أيوب اآلتي4 . 13
األتفيواء بصوور متعوددع  أن ب ا أراء روحية سديدع كثيرع  دًا. واذ  ناشئة من أن اهلل كان يتكل  موع عبيود  -أ

 2، 5412من وا الورأى واألحو  . . الول قبوول أن يكوون انواك كتواب مفودم ودليوول اوذا أن بوولم الرسوول فوي عووب 
وبين أقوال األنبياء في  1345. ون د تطابفًا بين أي 1345يتكل  عن تأديب الرب ألحبائه والك   مأخوذ من أي 

(. فوو ذا كووان الع وود ال ديوود يفتووبم موون 1243كووو 1مووع  1345. )قووارن أي 142+ اووو 22432+ تووث 22432ش إ
 سفر أيوب ف و سفر إل ى بوحى من الروح الفدم. 

كانووت انوواك أراء خاطئووة ألصوودقاء أيوووب واووذ  نشووأت موون محوواوتت   البشوورية فووي تطبيوو  أقوووال اهلل علووى  -ب
ببساطة ألنه ت يعرف ما  ، ف   كان ل   معلومات صحيحة عن طر  اهلل ولكن كان خطأا  فى التطبي  ، أيوب

. واهلل غضوب مون فوى ضووء معلوموات   حواولوا إلصوا  ت موة الشور بوأيوبقود ا  فن ود. فى باطن اإلنسوان إت اهلل 
محواوتت   اووذ . او  ف موووا موون اهلل أن الشور لووه عفوبتووه وحواولوا بمووا ل وو  مون معلومووات روحيووة تطبيو  المبوودأ علووى 

، ول وذا السوبب كيوف لنوا أن  اوو الونفم البشوري فوي إدراك إع نوات اهلل أيوب، وأنه شورير بموا أنوه منكووب. واوذا
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. فأصحاب أيوب لو  يلحتووا خضووع (412  2ندين إنسان بينما أنه ت يعرف غير  سرائر النام ويدين علي ا )رو
أ  ل اإلنسان ت  البشرية وما أيوب إلرادع اهلل، بل ا  في غرور تنوا أن   قادرين أن ي دوا تبريرًا لكل أسباب األ

 (33411بكل طر  اهلل )رو 
كانت خطة أصحاب أيوب أن يدينو  ويثبتوا له شر  ليفد  توبة فيصف  عنه اهلل، وا  غالبًا كانوا قد اتففوا  -حو

علووى اووذا معووًا. ولوو  يكوون أيوووب فووي حا ووة لموون يدينووه واووو فووي اووذا الوضووع المووأل  بوول لموون يعطيووه كلمووة مشوو عة 
ت مووو  فووي ن ااتووه مووع اهلل فصوور  فووي   إبه سووببًا فووي  يووادع آتمووه، خصوصووًا حينمووا مع يووة، فكانووت كلمووات أصووحا

 (42 12ي أامع ون متعبون كلك ا )
توودخل  ، نت ووى الحوووار بووين أيوووب واألصووحاب الث ثووة إلووى طريوو  مسوودود فكوول موون   تشووبث برأيووهإبعوود أن  -د

لوويحك  ويودين فكووان ألي وو كسوواب  هلل كموا كووان ألي وو فوي الحوووار كفاضوي أدان كوو  الطورفين. وبعوود ألي وو تكلو  اهلل 
المعمودان سووابفًا للمسوي . وكانووت كلموات ألي ووو قود أعوودت قلووب ال ميووع إسوتعدادًا لسووماع اهلل. وكوان ملخووم كوو   

 . والتكميل ت  قد تكون بسماح من اهلل للتأديبألي و أن األ
ولم الرسول اأن خفة ضيفتنا الوقتية تنشئ ( بل ي يد ب5412مف و  ألي و او مف و  الع د ال ديد )عب   . 12

 (. 2241(. بل صار األل  ابة من اهلل )في 1344كو 2لنا أكثر فأكثر ثفل م د أبديًاا )
روعة قصة أيوب أن سفرًا بأكملوه يودور حوول إاتموا  اهلل بشوخم واحود أمموي. إذًا اوي قصوتي وقصوتك.  . 22

وعليوك. وروعوة السوفر أيضوًا فوي أننوا نورى أن  يطان يشوتكي علوي  فاهلل ت ي ال ي ت  بوي وبوك شخصويًا، وت  ال الشو
لوووت لوووى العفوبوووة خ صوووا امكائووود وحسووود الشووويطان ضووودنا يحول وووا اهلل لخيرنوووا ف وووو صوووانع خيووورات.  )الفووودام  ا حو 

 الغريغورى(
 أيوب رم  للسيد المسي  . 21

 المسي  ب  خطية أيوب كان ر ً  بارًا كامً  )نسبيًا(
 الشيطان حسد المسي  و ربه سد الشيطان وت ربتهتعرق أيوب لح

 وصلت الت ارب حتى صلب المسي  وصلت الت ارب للمرق الرايب وموت األبناء 
 المسي  تخلى عنه حتى ت ميذ  (14، 13412تخلى أصحابه عنه أثناء ت ربته )أي 

 (23422واكذا المسي  )مت  (15432بصفوا في و  ه )أي 
وعلى الصليب  .إنتصر المسي  في الت ربة على ال بل ته ول  ي دف على اهللإنتصر أيوب على ت رب

 إنتصر على إبليم
 المسي  أخلى ذاته آخذًا صورع عبد أيوب بعد م د  صار في حالة حفيرع

 المسي  بعد الفيامة صعد للسماء بعد الت ربة عاد أيوب لم د 
حصووول أيووووب علوووى ضوووعف موووا كوووان لوووه والضوووعف اوووو 

فوووي الميوووراث لوووذلك كوووان نصووويب يوسوووف نصووويب البكووور 
المسوووي  صوووار بووواكورع الراقووودين وصوووار بكووورًا بوووين إخووووع 

 كثيرين ليعطي إخوته الميراث
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 رم  المسي  الضعف )أفراي  و منسى بدًت من يوسف(
 المسي  اآلن يشفع فينا أما  اآلب شفع أيوب في أصدقائه

 ورشلي يسوع ُصلب خار  أ آت  أيوب  علته يرتمي خار  المدينة
 (2453ت صورع له وت  مال. . . )أش  (1242تمه ل  يعرفه أصحابه )أفي 
تمه تفرأ الكنيسة سفر أيووب يوو  أربعواء البصوخة ويسومى أربعواء أوبسبب أن أيوب كان رم ًا للمسي  في  . 22

فوي اوذا السوفر خو ل  أيوب. فأيوب رمو  للمسوي  المتوأل . ونفورأ فوي الصوو  الكبيور كثيورًا مون أيووب لتعطوي الفوراءع
نسحا  في الروح. وتُ   د له الكنيسة الفبطية في أول توت. ي  ع  الصو  تذلً  في العبادع وا 

 أيوب يتنبأ عص المسيح . 23
  يصوال  بوين اهلل واإلنسوان الويم بيننوا صوال  تمه إنفتحت عيني أيوب ليورى مون بعيود، أو ليشوت ي و وود مُ أخ ل 

( واووذا التسوواأل توول معلفووًا فووي 14414(. وتسوواءل إن مووات ر وولي أفيحيووا )3342مصووال  يضووع يوود  علووى كلينوواا )
الع د الفدي  حتوى أتوى ذاك الوذي اوو مشوت ى األ يوال ليعطوي حيواع لمون مواتوا بعود أن صوالح   موع أبيوه. وصوار 

أن وليوي . بل صر  أيوب قائً  عنه اأما أنا ففد علموت 12412ل   شاادًا وشفيعًا في األعالي كما رآ  أيوب في 
(. وألن ولينوا حوي ف وو سويحيينا بعود أن نمووت وبودون  سودنا اوذا الوذي 25412حيي واآلخر علوى األرق يفوو ا )

تموه إنفتحوت عينوا  ورأى موال  يورا  غيور  مون األصوحاء، ولوذلك يفوول معلمنوا أ( فأيوب في 22412مات نرى اهلل )
(. فوأيوب صوار نبيوًا يورى المسوتفبل 241وعوة )يوع يعفوب اإحسبو  كل فرح يا إخوتي حينما تفعوون فوي ت وارب متن

حينما قبل اآلت  بصبر. واكذا ف ن قبلنا الصليب الموضوع علينوا وصوارت لنوا موع المسوي  شوركة الصوليب تنفوت  
 أعيننا فنرى ما ت يرا  األصحاء لذلك اشت ى الفديسون الت ارب. 

 تنفوت  عينوا  اوو اآلخور ويورى اوذا الوسويط أي من ناحية أخورى ن ود ألي وو الموأمن الغيوور علوى م ود اهلل . 24
( فكمووا أن شووركة اآلت  والصووليب تفووت  األعووين اكووذا اإليمووان الفوووي ومعرفووة اهلل الحفيفيووة تفووت  23433المسووي  )
 األعين. 

أخيوورًا نفووول أن حيوواع أيوووب اووي ملحمووة ممتلئووة موون معانوواع أنووام اهلل الفديسووون حتووى يووأتي ب وو  اهلل إلووى  . 25
لحفيفي، ونف   من قصة أيوب أن األل  ليم عفوبة على الخطية بالنسبة ألوتد اهلل بل او طري  للكموال الكمال ا

بالنسبة ل و . لفود أمور المو ك طوبيوا أن يمسو  بوالمرارع عينوي أبيوه لتنفوت  وبالت وارب المريورع تنفوت  عيوننوا فنعورف 
ون وود اووذا   وو  يعوواينون اهللا واووذا اووو طريوو  الكمووال.العيوووب التووي فينووا فنتنفووى ونوورى اهلل اطوووبى ألنفيوواء الفلووب ألن

وموون المأكوود أن  ( .13،  412  11المف وو  عنوود طوبيوا ، إذ أدرك أن األت التووى عووانى من وا كانووت للتأديووب )طوو
أيوووب يشووكر اهلل اآلن واووو فووي السووماء علووى كوول الت ووارب التووي سووم  اهلل ب ووا أن تفووع لووه، ف ووى التووى أتووت بووه إلووى 

 السماء.
 ت  لنشبه المسي . ( ليشاب نا في كل شئ . ويكملنا باأل412 2ت  )عب يكمل المسي  باألاهلل 
قد ت يواف  اهلل علوى بعوق األفكوار البشورية ولكون ن ود اهلل يتعامول ب وا ألن البشور ت يف موون سووى اوذ   . 22

ل ألذاووان   أفكووار اهلل. وعمومووًا األفكووار أو تلووك اللغووة. فوواهلل يكلوو  البشوور باللغووة والطريفووة التووي يف مون ووا حتووى تصوو
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فالكتوواب المفوودم اووو أبسووط طريفووة )وبأسوولوب بشووري( و ووداا اهلل ليشوورح أفكووار  ولكنووه مكتوووب بلغووة بشوورية وم مووا 
 كانت اللغة البشرية ف ي محدودع وقاصرع عن شرح أفكار اهلل وعن شرح السماويات. ولنأخذ أمثلة4

لووة الحووب بووين المسووي  والوونفم البشوورية ولكوون سووليمان كتووب سووليمان الحكووي  كتووب سووفر النشوويد ليصووور حا -أ
مرأع، ويتعثر في السفر  دًا من يحاول ف مه بطريفة حرفيوة وليسوت  السفر مستخدمًا ألفات حب عادية بين ر ل وا 

 رم ية. 
 ( ف وو و ود1241بولم الرسول إقتبم من أقوال الشعراء اليونان قوله االكريتيون دائمًا كذابون. . . )توي  -ب

 في قول الشاعر الوثني ما يأيد فكرته ويوضح ا ف قتبم من أقواله ول  يمتنع. 
اهلل إستخد  مع الم وم ن مًا في السماء ليشرح ل   عن مي د المسي  كشوخم عتوي ، ف و  ت يف موون  -حو

 سوى لغة الن و . 
ط   لفب الك ب على يفول السيد المسي  للكنعانية اليم حسن أن يأخذ خب  البنين ويطرح للك ب.  -د وا 

ل أن يسووتخدمه ليحوورك مشوواعر التوبووة عنوود الكنعانيووة. واكووذا فعوول بووولم ب وووالمسووي  ق   ، لي وووداالكنعوواينين كووان موون 
 . (243الرسول را ع )في 

 أوصاف السماء في سفر الرأيا اي أوصاف رم ية بلغة بشرية حتى نف  .  -او
د اهللا واعووين اهللا اووي كلموات بلغووة البشوور حتوى نف وو  علووى قوول الكتوواب عوون اهلل أنوه انوود ا واغضووبا وايو -و

 قدر إدراكنا. 
لذلك ت مانع للشاعر الذي كتب سفر أيوب أو الذي نتمه شعرًا من أن يفتوبم مون الثفافوة المصورية لشورح و  وة 

 سواطيرنتر ، ف و إقتوبم أفكوار عديودع مون الثفافوة المصورية مثول السومندل ولوياثوان. . . الول. بول ومون بعوق األ
 . عن كسوف الشمم مث 

  4دوية المأدية للخ ما واألدوية نوعانالفدام الغريغوري اربطتني بكل األيفول  . 23
وعن اذ  قال بولم الرسول ايسل  الخاطئ  .يوب من اذا النوعأصابت أ= والت ارب التي ما يعطي لًفاء مرض

  (45  5كو1)للشيطان ل  ك ال سد لكي تخلم الروح.. 
 12كو2اهلل مع بولم نفسه حتي ت ينتفل = واذا استعمله يعطي نوقاية مص مرضما  
ت ت عنواص نظرة عامة على السفر 28.  برجاء مراجعة نهاية إح اح  82 
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 عودة للجدول اإلح اح األول

 
َوَناَص هَذا الرَُّجُل َناِمالي َوُمْسَتِقيميا، َيتَِّقي اهلَل َوَيِ يُد َعِص َناَص َرُجٌل ِفي َأْرِض َعْوَص اْسُمُه َأيُّوُب. 1"  -(:1) أية

. ًَّرِّ   "ال
= علووى حوودود بوو د أدو  وبوو د العوورب شوور  البحوور المتوسووط وشوومال خلوويج العفبووة بووالبحر األحموور أرض عوووص

ين سوريا ون ور الفورات قبول أن كانت أرض   أوًت بو  ،ييننون حت أن السبئيين ا  قبيلة سكنت ب د العرب والكلدا
يسووتفروا فووي بابوول. والصوودي  أليفووا  التيموواني صوواحب أيوووب كووان موون أدو  فتيمووان موون بوو د أدو . ورا ووع مراثووي 

وقود إشووت رت أرق عووم بالحكمووة. لوذلك كووان أصوحاب أيوووب مون  يرانووه األدوميوين والعوورب. فوأيوب لوو   2144
تووار إسوورائيل ليووأتي موون   المسووي  ولكوون لوويم معنووى اووذا أن اهلل قصوور يكوون إسوورائيليًا ت اووو وت أصوودقاأ . فوواهلل إخ

 تعامله على إسرائيل وترك باقي العال  
 فى المفدمة ( 3) را ع نفطة رق  

    ( أنه ر ل يح ن ويئن1 = اإلس  له أكثر من تفسيرسمه أيوبإ
 ( قيل أنه مشت  من الفعل العربي آب أي ر ع ويكون معنى اإلس  ر ع وتاب2
% 122= كموواًت نسووبيًا بالنسووبة لموون اوو  حولووه، اووو أفضوول مموون حولووه. كطالووب فووي اإلبتوودائي حصوول علووى مالي نووا

ولكنه ت يف   في دروم الثانوي. وأيوب كانت له خطية البر الذاتي ف وو لو  يفود  ذبوائ  عون نفسوه بول عون أوتد  
اأن موسوى لو  يعلو  أن  لود  22434ففط وكثر ك مه عن كماله وبر . واذا عكم ما قيل عن موسوى فوي خورو  

و  وه صوار يلموعا. ألن موسوى لو  ينتور إلوى نفسوه ليع ووب بنفسوه بول كوان منشوغً  بوالنتر إلوى اهلل فلو  يودري مووا 
حدث له. ولنتعل  أن ننتر ففط للسماء ونفارن أنفسنا مع السوماء اكونووا كواملين كموا أن أبواك  الوذي فوي السوموات 

أنفسنا خطاع. واذا ما وصل إليه أيوب أخيرًا حين أضواء اهلل بنوور  عليوه فورأى  او كاملا فحين ننتر للسماء ن د
 -خرين ويفارن نفسه مع   او معرق4حفيفة نفسه. أما من ينتر لآل

 ( يرى عيوب اآلخرين ويدين  2 .     ( أن يشعر ببر  الذاتي1
ا فلمواذا توأل  أيووب؟ كلموة شور ات يصويب الصودي  شور 21412= يفول الكتواب فوي أ  يتقي اهلل وي يد عص الًر

تعنووي ضوورر أو أذي. ومووا أصوواب أيوووب لوو  يووأذ  بوول نفووا  وط وور . . . افكوول األشووياء تعموول معووًا  21412فووي أ  
للخير للذين يحبون اهللا لذلك نسمى اهلل صوانع خيورات فوى صو ع الشوكر. فم موا يحودث ف وو للخيور. وقود ت نف و  

ان سر ن اح أيوب أنوه يتفوي اهلل وكوان أن باركوه اهلل وأكثور لوه الخيورات مون واذا را ع لفصر إدراكنا. وك ، أحياناً 
 أم ك وبنين. ولكن لكي يكمله سم  له ببعق الت ارب فالت ربة تكشف ما او غائب عنا.
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يِه َسْبَعَة آاَلٍف مِ 3َوُوِلَد َلُه َسْبَعُة َبِنيَص َوَثاَلُث َبَناٍت. 8 "-(:3-8) األيات ًِ َص اْلَغَنِم، َوَثاَلَثَة آاَلِف َوَناَنْت َمَوا
ِِ. َجَمل، َوَ ْمَس ِمَئِة َفدَّاِص َبَقٍر، َوَ ْمَس ِمَئِة َأتَاٍص، َوَ َدُمُه َنِثيِريَص ِجدًّا. َفَناَص هَذا الرَُّجُل َأْعَظمَ  ِر ًْ  ُنلِّ َبِني اْلَم

 " 
= فداص بقرطاركة تفدر بعدد المواشي. ااذ  البركة الكبيرع سبب ا كمال أيوب. وكانت الثروع في أيا  األباء الب

 الذي يحرثه بفرتان ب انب بعض  . 
= المفصود ببني المشر  من ا  شر  أرق فلسطين. وكان أيوب أعتم   في ثروته أعظم نل بني المًرِ

 وحكمته وص حه وكماله. وقال عن نفسه أن النام كانت تس د له.
 

َص َوَيْعَمُلوَص َوِليَمةي ِفي َبْيِت ُنلِّ َواِ ٍد ِمْنُهْم ِفي َيْوِمِه، َوُيْرِسُلوَص َوَناَص َبُنوُه َيْذَهُبو2 "-(:5-2) األيات
َرْبَص َمَعُهْم.  ًْ َوَناَص َلمَّا َداَرْت َأيَّاُم اْلَوِليَمِة، َأصَّ َأيُّوَب َأْرَسَل َفَقدََّسُهْم، 5َوَيْسَتْدُعوَص َأَ َواِتِهِم الثَّاَلَث ِلَيْأُنْلَص َوَي

ُربََّما َأْ َطَأ َبِنيَّ َوَجدَُّفوا َعَلى اهلِل ِفي »نََّر ِفي اْلَغِد َوَأْحَعَد ُمْ َرَقاٍت َعَلى َعَدِدِهْم ُنلِِّهْم، أَلصَّ َأيُّوَب َقاَل: َوبَ 
 " هَنَذا َناَص َأيُّوُب َيْفَعُل ُنلَّ اأَليَّاِم.«. ُقُلوِبِهمْ 

فل   كل واحد بيته،  ن فرحًا بأوتد  وغالبًا كانوا مت و ينن د انا وصفًا آخر لرخاء أيوب وتفوا . وكيف كا
 (14133يعيشون في محبة ون اح ول   حياع مشتركة )م  

= ن حووت أاميووة أن يبوودأ اليووو  بالصوو ع ليبووارك اهلل اليووو  كلووه ونتفوودم. ون حووت خطووأ أيوووب انووا وبنوور فووي الغوود
د  ذبيحوة ف وو فوي نتور نفسوه ت يخطوئ واوذا اوو البور واضحًا. ف و يفود  ذبوائ  عون أوتد ، أموا عون نفسوه فو  يفو

= أي نسوا اهلل في مسرات   واو وااب كول خيورات  . وت شوئ يبعود العفول عون  جدفوا على اهلل في قلوبهمالذاتي. 
اهلل بفدر اإلن ماك في مطالوب ال سود. واإلنسوان يميول فوي مسوراته أن ينسوى اهلل لوذلك إاوت  أيووب أن يودعو أوتد  

= التفوديم يشومل التوبوة عموا إقترفوو  مون خطايوا والط وارع ال سودية  أرسل فقدسهمبعد أن إنت ت وتئم  .  للعبادع
أيضوووًا )إسوووتحما  وغسووول م بوووم( إسوووتعدادًا لتفووودي  الوووذبائ  والصووو ع والعبوووادع. ون حوووت انوووا أن أيووووب كوووان كووواان 

إن مون يعبود اهلل عبوادع مسوتفيمة  = ل األيوامهنذا ناص أيوب يفعول نواألسرع، او يفد  الذبيحة ليطلب ل   المغفرع. 
 ي ب أن يعبد  عبادع مستديمة. 

 
ا ِفي َوْسِطِهْم. 6 " -(:6) أية ْيَطاُص َأْيضي ًَّ ، َوَجاَء ال  " َوَناَص َذاَت َيْوٍم َأنَُّه َجاَء َبُنو اهلِل ِلَيْمُثُلوا َأَماَم الرَّبِّ
ملكوت. يشرح انوا الكاتوب المل و  بوالروح الفودم منتورًا سوماويًا كما إستخد  السيد المسي  األمثال لشرح طبيعة ال 

وأحاديوووث دارت بوووين اهلل والشووويطان فوووي و وووود الم ئكوووة. ومثووول اوووذا المنتووور لووو  يووورا  إنسوووان وت يمكووون أن يتخيلوووه 
إنسان، فالسماء في ا ما ل  تر  عين ول  تسمع به أذن ول  يخطور علوى بوال إنسوان. ولكون اوذا المنتور التصوويري 

ن الم ئكة ت تمع في حضرع اهلل يتلفون أوامرا  منه ث  يأتون ليفدموا تفريرًا عما فعلو ، ويأتي الشيطان المشتكي أ
وسط   ليشتكي على البشر او تصوير بلغة البشر على قدر ما نف  ، واكذا ن د بولم الرسوول يعيود رسو  نفوم 

 -ة 4واناك بعق الم حتات على اذ  اآلي 34، 3343المنتر في رو 
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-1422كان الشيطان طليفًا قبل م ئ السيد المسي ، ولما ت سد الرب متأنسًا. . . ربط إبليم وقيد  رأ  . 1
. وتفييد  معنا  أنه ت يسوتطيع أن ي ورب النوام علوى اووا  بول اوو اآلن مثول كلوب مربووط بسلسولة فو  يسوتطيع 3

 لنام لكنه ت يفدر أن يعق إت من يفترب إليه. أن يعق إت من يدنو منه، او قد يعوي نابحًا، ويراب مف عًا ا
. لفد تحدى إبليم اهلل وصار عدوًا له، بل وصار كل إنسان يتفى اهلل عودوًا إلبلويم، يحوارب عبادتوه وخضووعه 2

 هلل. 
كان الشيطان في بادئ خلفته كاروبًا متلً  منبسطًا يحيط بالعرش اإلل ي. لفبه الوحي اإلل ي  اورع بنوت  . 3

قبل معصيته. و ارع بنت الصب  او كوكب منير يت ر في الصوباح واوو ألموع األ ورا  السوماوية ويسومى الصب  
فينوووم وبال تينيووة لوسوويفر ولفوود سووفط الشوويطان موون اووذ  الرتبووة ال معووة بعوود أن كووان ممتلئووًا موون الحكمووة فدخلووه 

لى شيطان االك. وكلمة شيطان من فتخر بنفسه. وبسفوطه تحول من كاروب للم د إإالغرور وبدًت أن يم د اهلل 
شطن إيل ومعنااا خص  أو مفواو  أو ضود اهلل. وسومي باليونانيوة ذيوافلوم ومعنااوا مشوتكي  ورًا أو ثالوب ونفلوت 
بالعربيووة إبلوويم واووو المفتوورى تلمووًا. وموون أسوومائه أيضووًا التنووين أو الحيووة الفديمووة لفوتووه وداائووه فووي الحوورب واووو 

ن وقعووا يشوتكي علوي  ، بول اوو أيضوًا يشوتكي يشتكي على البشر دائمًا، يك تشف نفاط ضعف   ويغري   بوالوقوع وا 
اهلل فووي أسووماعنا بووأن اهلل قاسووى ت يحووب اإلنسووان ومووع أي ت ربووة يفووع في ووا اإلنسووان يووأتي إبلوويم ليشووتكي اهلل فووي 

 ا انا يوذاب الشويطان ذاننا ف ن صد  اإلنسان شكوى إبليم وردد معه الماذا ت يحبني اهلل ويوقعني في اذا األلأ
 ليشتكي اإلنسان هلل بأنه  دف واذا ما حاوله إبليم مع أيوب. 

نوورى فووي التصوووير السوواب  أن اهلل اووو ضووابط الكوول والشوويطان لوويم مطلوو  الحريووة فووي التصوورف بوول إن  . 4
نا ال او من حياتنا يت  تدبير أموراا في السماء. . . فلماذا نخاف؟ بل لماذا نتساءل عن مصدر أي أل  يفع علي

اهلل أو ال او من إبليم. وعلينا أن نردد مع أيوب أألشر من الرب ت نفبل؟ فاهلل او ضابط الكل وكل ما يحدث 
يوب في كل شوئ ولكون ت يموم أاو بسماح منه وتحت سيطرته، بل أن اهلل في أول مرع سم  إلبليم أن ي رب 

مم حياتوه أي ت يمووت. فونف   أن سولطان إبلويم محودود  لد  و سمه. وفي المرع الثانية سم  ب ذا على أن ت ي
 . 2343وفي حدود ما يسم  به اهلل. وما يسم  به اهلل او لخير اإلنسان فاهلل يحب اإلنسان رو 

اهلل وحوله م ئكته والشيطان في وسط   يتكورر فوي الكنيسوة علوى األرق فكلموا  -اذا المنتر السماوي4 . 5
يودخل إبلويم فوي وسوط   ليو رع الشوك والكراايوة بيون  . فلنحوذر.... فالشويطان  ورب  يكون اناك ت مع ألوتد اهلل

 المسي  نفسه. 
ت  أيوب، وحلت به في اذا العال  المنتور، حدثنا عون كيوف قبل أن يحدثنا الكتاب عن كيف فا أت األ . 2

أيوب عداوع شديدع بسبب تفوا   ت  تدبير األمور في السماء في عال  األرواح، ألن الشيطان الذي كانت بينه وبين
 ف ن كان اهلل او الذي يسم  فنحن إذن في يدي اهلل فلماذ الخوف.  ،لتمم اإلذن ليعذبه من اهللإ
   إعترق البعق كيف يكون للشيطان الفدرع أن يصل إلى حيث العتمة اإلل ية ومفر الم ئكة األط وار؟ . 3

+ موووو   15453ش إ+  2343موووول 1+ 1422ش إ، 24423ر إوالوووورد أن اهلل لوووويم محصووووورًا فووووي مكووووان )را ووووع 
( فاهلل مو ود في كل مكان ومثول الم ئكة والشيطان أما  اهلل او تنا ل الع ع اإلل ية وت لي ا أما   14132-12
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خليفته سواء البارع أو األثيمة لكي يكشف مفاصد . ولكون ي وب أن نف و  أن انواك فور  فالم ئكوة تعواين م ود اهلل 
أموا إبلويم فيورى عودل اهلل وحكموه ضود  فيفشوعر ويو داد اي انوًا علوى أوتد اهلل، إبلويم إذا  ،  ج وتسوب وتفرح وتبوت

  اء وسط الم ئكة ت يرى م د اهلل بل يرى و ه اهلل الغاضب الذي يدينه. 
 

ًَّْيَطاِص: 7 " -(:7) أية ًَّْيَطاُص ال«. ِمَص َأْيَص ِجْئَت؟»َفَقاَل الرَّبُّ ِلل ِمْص اْلَجَواَلِص ِفي اأَلْرِض، »رَّبَّ َوَقاَل: َفَأَجاَب ال
ًِّي ِفيَها  " «.َوِمَص التََّم

= اووذ  ت تعنووي أن اهلل ت يعوورف بوول تعنووي أنووه م مووا ذاووب ف ووو تحووت عووين اهلل الفاحصووة وبوونفم  مووص أيووص جئووت
= والص فوي األرضالجوالطريفة سأل اهلل آد  أين أنت. او سأال يشير أن اهلل يعرف كل ما كوان يعملوه الشويطان. 

الكلمة تعني العمل الدائ  الثابت وبنشاط واسع وفي كل مكان. والشيطان ل  يفدر أن يدعي بأنه كوان يصونع خيورًا 
ف و يعرف أن اهلل فاحم كل شئ ول  ي سور أن يعتورف بأنوه كوان يصونع ضوررًا ف وو يفشوعر بو وود  فوي حضورع 

 اهلل. 
 

ًَّْيطَ 2 " -(:2) أية َهْل َجَعْلَت َقْلَبَك َعَلى َعْبِدي َأيُّوَب؟ أَلنَُّه َلْيَس ِمْثُلُه ِفي اأَلْرِض. َرُجٌل »اِص: َفَقاَل الرَّبُّ ِلل
ًَّرِّ   " «.  َناِمٌل َوُمْسَتِقيٌم، َيتَِّقي اهلَل َوَيِ يُد َعِص ال

الشيطان  واهلل يعرف أن بل على كل بار . اهلل او الذي يبدأ بالسأال ف و يعرف أن الشيطان حاقد على أيوب
وضع في قلبه أن يشتكي أيوب ويلتمم اإلذن بأذيته وت ربته. فبدأ اهلل يتكل  عن أيوب ب ع ا  ويفتخر بعبد  

وكون اهلل يبدأ  "أكر  الذين يكرمونني"ه األبرار ئفمما يفرح اهلل أن يتكل  عن أبناويش د لكماله وأنه يسلك ب ستفامة 
ويت ر إاتما  اهلل بأيوب كشخم واكذا  ، يد  كل األمور كضابط للكلبالسأال ف ذا يعني أن اهلل او الذي في 

بكل منا. واو الذي بدأ ألنه كان يعرف نية الشيطان وأنه يريد أن ي رب أيوب وأن اهلل كان يريد اذ  الت ربة 
ني أن اهلل لصال  أيوب وحتى يكمل أيوب باألكثر ويتنفى من بر  الذاتي. وأن يبدأ اهلل بالك   عن أيوب ف ذا يع

يفول أنا أعرف م متك يا شيطان وأنا أعرف فيماذا تفكر، بل اهلل يعل  الغيرع والحسد اللذان في قلب الشيطان 
ما  الشيطان أحد من البشر، لذلك بادر اهلل بمدح ايوب ضدنا ، وان الشيطان لن يحتمل كلمة مدي  من اهلل أل

( 2إلينا.  شفيع مستعد أن يدافع عنا حتى قبل تو يه اإلت ا  (لنا 1واو يعرف رد فعله .  ومن كل اذا نف   أن 
يوب رفع اهلل أيوب حبيبه وذلك عن حب له . وبعد ان تنفي د  الشيطان كأداع تنفية ألستخإاهلل كضابط الكل 

 .ن كل األشياء تعمل معا للخيرأني ع( ب ذا نف   م3عنه اذ  العصا . واكذا يفعل اهلل مع كل منا . 
 

ًَّْيَطاُص الرَّبَّ َوَقاَل: 9 " -(:9) أية انيا َيتَِّقي َأيُّوُب اهلَل؟»َفَأَجاَب ال  "  َهْل َمجَّ
ل  يحتمل الشيطان أن يسمع الثناء على أيوب واو ت يحتمل أي إنسان بار م ااد  =هل مجاناي يتقي أيوب اهلل 

ونتنواول. وكول مون تيحتمول أن فيو ه كل س امه ضود . ولوذلك تو داد حوروب إبلويم ضودنا حينموا نعتورف ونتووب 
يو ه مدي  لشوخم آخور غيور  ف وأتء يشوب ون الشويطان. وبودأ الشويطان شوكوا  وا وموه ضود أيووب واوو لو  ي ود 
خطية في أيوب يشوتكيه علي وا فو فترى عليوه بأنوه ت يعبود اهلل مون أ ول اهلل ولكون ألنوه يحصول علوى خيورات  منيوة 
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يحصل على إمتيا ات  منية ما كان يعبد اهلل )واناك من اوو حتوى اآلن  أي أن عبادته ادف ا النفعية، وأنه إن ل 
يعبد اهلل للحصول علوى إمتيوا ات وبركوات ماديوة فو ن خسوراا تورك اهلل أو تصوور أن اهلل تركوه( بول إن وا حورب مون 

متيووا ات ماديووة فووي  مفابوول إبلوويم، ف ووو يتحايوول علووى أوتد اهلل ويفوونع   أن وو  تبوود ان يحصوولوا علووى أ وور مووادي وا 
عبادت   ولكون علينوا أن نتطلوع إلوى ال و اء األبودي والميوراث السوماوي ف وذا موا أعود  اهلل لنوا ولون حت أن الشويطان 
يشووتكي علووى أوتد اهلل إذا أخطوواأا واكووذا أوتد إبلوويم. أمووا أبنوواء اهلل فيسووترون الخوواطئ. را ووع قصووة الفووديم األنبووا 

 الصوت اطوباك يا مفاريوم ألنك صرت شبي ا باهللا.  مفار حين تستر على خطية الرااب ال اني فسمع
ولوونف   أن اهلل مووا كووان يسووم  للشوويطان أن يشووتكي علووى أيوووب إت ألن انوواك خطيووة مووطت قلووب أيوووب واووي البوور 

أن ي وورب إبلوويم  علووى  عوول اهلل يوافوو مووا الووذاتي. لووذلك إسووتطاع الم وورب أن ي وود فيووه مكانووًا ليشووتكي عليووه واووذا 
 شئا. رئيم اذا العال  يأتي وليم له في    فطنه ب  خطية قال عن إبليم اأيوب. أما المسي

 
ِه أََلوْيَس َأنَّوَك َسويَّْجَت َ ْوَلوُه َوَ وْوَل َبْيِتوِه َوَ وْوَل ُنولِّ َموا َلوُه ِموْص ُنولِّ َناِ َيوٍة؟ َباَرْنوَت َأْعَمواَل َيَدْيو11 " -(:11) أيوة

يِه ِفي اأَلْرِض.  ًِ َرْت َمَوا ًَ  " َفاْنَت
. وبودون 542يوة اهلل  ك اية أسرته وممتلكاته. ودائموًا شوعب اهلل يتمتوع فعوً  بحما= أي لحمايته وحمسيجت  وله 

 بركة اهلل ما كانت ثروته قد إ دادت.
  

 " «.َولِنِص اْبِسْط َيَدَك اآلَص َوَمسَّ ُنلَّ َما َلُه، َفِإنَُّه ِفي َوْجِهَك ُيَجدُِّف َعَلْيكَ 11 " -(:11) أية
تحدث الشيطان انا بخبث وحفد أن أيوب لو سم  اهلل و ربه ف و سيكف عن تفوا  بل سوف ي دف على اهلل. ي 

فالشيطان يريد أن يثبت أن أيوب ت يتفي اهلل حبًا في اهلل لكن حبًا في عطايا ، ويريد إثبات أن اهلل ليم له عبد 
وكل التدين ما او إت إدعاء باطل  ، ي التفوىخ م حفيفي فإأمين واحد بين البشر وأنه ت يو د في العال  

وبذلك يصير الشيطان او الملك الفعلي على كل البشر. ومع أن الشيطان له قوع خارقة لكننا ن د  انا  .وتتاار
قد أخطأ في حساباته ف  أيوب  دف وت ترك اهلل، وذلك ألن اهلل وحد  او الذي يعل  ما في الفلب ولذلك سم  

يوب ف و يعل  أنه لن ي دف. واهلل وحد  او الذي يسم  بالت ربة ويحدد مدااا حتي ت نيأم ونفشل اهلل بت ربة أ
 ( واو يسم  إن كان اناك فائدع من الت ربة للشخم نفسه. 43  125) م  

  
ًَّْيَطاِص: 18 " -(:18) أية نََّما ِإَليهِ »َفَقاَل الرَّبُّ ِلل ًَّْيَطاُص «. اَل َتُمدَّ َيَدكَ  ُهَوَذا ُنلُّ َما َلُه ِفي َيِدَك، َواِ  ثمَّ َ َرَج ال

.   "ِمْص َأَماِم َوْجِه الرَّبِّ
نما إليه ال تمد يدكاهلل انا يعطي اإلذن للشيطان أن ي رب أيوب ولكن في حدود=   = أي ت تمم  سد   وا 

ود ما نستطيع ونحتمل لكن أم كه ففط. إذًا السلطان المعطى للشيطان محدود. واهلل ت يسم  بت ربة إت في حد
ل   أن رصيد النعمة لدى أيوب يسم  له بأن يحتمل )را ع م   13412كو 1  . ( 25-23433واهلل ع 

واكذا فعل قايين واكذا يفعل كل شرير تابع للشيطان ف و ت يستطيع أن  = رج الًيطاص مص أمام وجه الرب
 يبفى أما  و ه الرب.
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َرُبوَص َ ْمريا ِفي َبْيِت َأِ يِهِم اأَلْنَبِر، َوَناَص َذاَت َيوْ 13 " -(:13) أية ًْ  " ٍم َوَأْبَناُؤُه َوَبَناُتُه َيْأُنُلوَص َوَي

من شر الشيطان وكراايته لإلنسان خصوصًا اإلنسان البار ن د  انا بم رد أن حصل على سماح من اهلل بأن 
ه ضد أيوب كانت في يو  فرح حتى ون حت في خطة الشيطان أن ضربات .يأذي أيوب شرع فورًا في التنفيذ

يكون للضربات وقع أكثر إي مًا على نفم أيوب. وكانت الضربات مت حفة متتابعة حتى ت يعطي أليوب 
فرصة أن يلتفط أنفاسه أو يستري  فيتع ي. ون حت في خطة الشيطان أيضًا أنه حاول الوقيعة بين اهلل وبين 

أن يشتكي أيوب هلل وحاول أن يصور أليوب أن كل اذ  الضربات اى أيوب، وبين أيوب وبين اهلل. ف و حاول 
واهلل ترك   ضد أيوب وا و  السبئيين والكلدانيين معنا  أن اهلل ل   ،لغضب اهلل عليه، فالنار والري  اما بيد اهلل

 السماء. يحافت على عبد  أيوب أو يحميه من  ، ولذلك وضع الشيطان في ف  الغلمان قول   نار اهلل سفطت من
  

 " اْلَبَقُر َناَنْت َتْ ُرُث، َواأُلُتُص َتْرَعى ِبَجاِنِبَها، »َأصَّ َرُسوالي َجاَء ِإَلى َأيُّوَب َوَقاَل: 12 " -(:12) أية
الشيطان يثير أيووب ضود اهلل، موع أن الشويطان اوو الوذى أوعو  للسوبئيين بوأن ي  مووا علوى ممتلكوات أيووب. ولفود 

لكل أم كوه السواب  ذكراوا فكأنوه خسور كول شوئ وبسورعة، فلو  يعطوه الشويطان فرصوة كانت خسائر أيوب مطابفة 
فيكوون لوه خضووع  ، أن يتأمل في حياته السوابفة وربموا إكتشوف خطيوة فينود  علي وا أو ي ودأ بوين الضوربة والضوربة

 .ا23431أي  ذلك األن البوار من اهلل رعب على  مبارك أما  اهلل وقال أيوب بعد 
 

«.  كَ َفَسَقَط َعَلْيَها السََّبِئيُّوَص َوَأَ ُذوَها، َوَضَرُبوا اْلِغْلَماَص ِبَ دِّ السَّْيِف، َوَنَجْوُت َأَنا َوْ ِدي أُلْ ِبرَ 15 " -(:15) أية
 " 

= اي في األصل شبا بالعبرية وكانوا غ اع ووصلت حروب   وغ وات   حتى اليمن التي تنسب أيضًا السبئيوص
الف حون  =الغلماصغ اع يغيرون على الب د ويسبون ساكني ا ويتا رون في العبيد.  إلى نفم الفبيلة. وكانوا

 (.3425والرعاع واأتء قتلوا وا  يدافعون عن أم ك سيدا  )تك 
 

اْلَغَنَم َواْلِغْلَماَص  َناُر اهلِل َسَقَطْت ِمَص السََّماِء َفَأْ َرَقتِ »َوَبْيَنَما ُهَو َيَتَنلَُّم ِإْذ َجاَء آَ ُر َوَقاَل: 16 " -(:16) أية
  "«.َوَأَنَلْتُهْم، َوَنَجْوُت َأَنا َوْ ِدي أُلْ ِبَركَ 

ت ه نحو أم ك أيوب مباشرعنار اهلل ومما يثير أيوب أنه كان يفد   .= او بر  غير عادي وبكثافة شديدع وا 
 بدًت أن يبارك ا. كل مواشيه ن ي د أن اهلل يسفط نار  ليلت  ذبائحه هلل في عبادته من مواشيه واآل

  
اْلَنْلوَداِنيُّوَص َعيَُّنووا ثَواَلَث ِفوَرِ، َفَهَجُمووا َعَلوى اْلِجَمواِل »َوَبْيَنَموا ُهوَو َيوَتَنلَُّم ِإْذ َجواَء آَ وُر َوَقواَل: 17 " -(:17) أيوة

  "«.َوَأَ ُذوَها، َوَضَرُبوا اْلِغْلَماَص ِبَ دِّ السَّْيِف، َوَنَجْوُت َأَنا َوْ ِدي أُلْ ِبَركَ 
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وكووان موون   الك ووان الفوودامى وكووانوا قبلمووا  . = نسووبة إلووى المكووان الووذي سووكنو  واووو كلووديا  نوووب بابوولالنلوودانيوص
يسوووتولون علوووى بابووول يفوموووون بغووو وات فوووي الغووورب، يت ولوووون فوووي األرق بوووين شووورقي األردن والفووورات وبعووود ذلوووك 

 إستوطنوا بابل.
 

َرُبوَص َ ْمريا ِفي َبْيِت »ِإْذ َجاَء آَ ُر َوَقاَل: َوَبْيَنَما ُهَو َيَتَنلَُّم 12 " -(:12) أية ًْ َبُنوَك َوَبَناُتَك َناُنوا َيْأُنُلوَص َوَي
 " َأِ يِهِم اأَلْنَبِر،

ضربة بنو  وبناته اي التي  رحت قلبه  رحًا عميفًا ف   أثمن ما يملك. لذلك حفت الشيطان اذ  الضربة لتكون 
. والري  في يد اهلل ف ذا  اءت الري  ب ذ  الشدع لتفتل األوتد يف   أن اهلل آخر ضربة ليدفعه للت ديف على اهلل
 عاصفة تدور في سيراا فتدمر. =زوبعة  (. 443او الذي فعل اذا واكذا ف م ا بلدد)

  
ووِديَدٌة َجوواَءْت ِموْص َعْبووِر اْلَقْفوِر َوَحووَدَمْت َزَواَيووا اْلَبْيوِت اأَلرْ 19 " -(:19) أيوة ًَ َذا ِريوٌح  َبووَ،، َفَسوَقَط َعَلووى اْلِغْلَموواِص َواِ 

 ا«. َفَماُتوا، َوَنَجْوُت َأَنا َوْ ِدي أُلْ ِبَركَ 
 

ْعَر رَْأِسِه، َوَ رَّ َعَلى اأَلْرِض َوَسَجَد،81 " -(:81) أية ًَ َِ ُجبََّتُه، َوَجزَّ    "َفَقاَم َأيُّوُب َوَمزَّ
يعيووة، لفوود تصوورف أيوووب ك نسووان فووي محنتووه تم يوو  ال بووة و وو  الشووعر ع مووة الحوو ن، واووذ  اووى المشوواعر الطب 

واكذا بكى المسي  على قبر لعا ر فالمسي  شواب نا فوي كول شوئ موا عودا الخطيوة. واهلل ت يتضواي  مون المشواعر 
الطبيعية بل او في كول ضويفة تلو  بنوا يتضواي . ولون حت أن أي إنسوان يتعورق لموا تعورق لوه أيووب وت يحو ن 

كل اذا ل  يصدر عن أيوب أي كلمة ت ديف وتل محتفتًا بس مه الوداخلي يكون صخرع صماء ت إنسان. ومع 
ف و في ضيفته ل أ إلى اهلل ول  ي دف عليه، ل أ إليه وسجد   ر على األرضحتى  اء  خبر موت بنيه بل او 

في عبادع وس ود ول  ي رب منه ويتركه. )اناك عادع رديئة عند بعق النام الذين إذا مات ل   شخم محبوب 
نفطعووون عوون الكنيسووة فتوورع( وأن يل ووأ اإلنسووان هلل فووي ضوويفته ف ووذا يعطيووه فرصووة أن ي وودأ أمووا  اهلل ويعطيووه اهلل ي

 س مًا يصعب أن ي د  اإلنسان بعيدًا عن اهلل.
  

َأْعَطى َوالرَّبُّ َأَ َذ، َفْلَيُنِص ُعْرَيانيا َ َرْجُت ِمْص َبْطِص ُأمِّي، َوُعْرَيانيا َأُعوُد ِإَلى ُهَناَك. الرَّبُّ »َوَقاَل: 81 " -(:81) أية
  " «. اْسُم الرَّبِّ ُمَباَرنيا

قتبم بولم الرسول اذ  اآلية  . والخطية اي التي  علت اإلنسان عريانًا 342تي 1انا تت ر عتمة أيوب وا 
او نسب كل  =الرب أعطي. 345كو 2)اكذا يولد واكذا يموت( ولكن األنفم التفية تخر  تبسة ثوب البر 

= فنحن ت ن ت  بمن او سبب النكبة ال او والرب أ ذخيراته هلل ول  يفل يداي وقوتي عملت ب ما ثروتي. 
الشيطان أ  األعداء )سبئيين وكلدانيين( أ  اي الطبيعة )نار ورياح( بل نحن في يد اهلل، واهلل او ضابط الكل 

في خسارت   أن حت   سيئ واذا ضد  وحين يضيع منا شئ نفول الرب سم  ب ذا. بل أن بعق النام يفولون
اإليمان بأن اهلل او ضابط الكل، وكل شئ تحت سيطرته او. ولن حت أن أيوب قال اذا الفول الرائع واو 
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سا د مصليا أما  اهلل فالعبادع وسط الضيفة تعطي قوع وع اء للمتأل . واذ  الروح الخاشعة تأدي للتسلي  أما  اهلل 
اذ  من بركات الص ع والروح الخاشعة ف و ل  يلعن السبئيين وت البر  وت  =مبارناي  فلينص إسم الربب قتناع. 

الري  وت حته السيئ، بل من فضلة الفلب يتكل  اللسان، وقلب أيوب الخاشع ت يفدر أن يلعن لذلك بارك اهلل 
تت   اهلل في الواقع وشكر  )واكذا الكنيسة تعلمنا أن نشكر في كل مناسبة( فالتذمر والض ر وعد  الصبر 

 بال  الة.
  

 " ِفي ُنلِّ هَذا َلْم ُيْ ِطْئ َأيُّوُب َوَلْم َيْنِسْب هلِل ِجَهاَلةي.88 " -(:88) أية
.الروح الفدم يعترف أليوب في ش ادع كريمة بثباته وقداسته ألنه ل  يخطئ
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 عودة للجدول اإلح اح الثاني

 
ا ِفي َوْسِطِهْم ِليَ 1 "-(:6-1) األيات ْيَطاُص َأْيضي ًَّ ، َوَجاَء ال ْمُثَل َوَناَص َذاَت َيْوٍم َأنَُّه َجاَء َبُنو اهلِل ِلَيْمُثُلوا َأَماَم الرَّبِّ

 . ًَّْيَطاِص: 8َأَماَم الرَّبِّ ًَّْيَطاُص الرَّبَّ َوَقاَل: « ِمْص َأْيَص ِجْئَت؟»َفَقاَل الرَّبُّ ِلل ِمَص اْلَجَواَلِص ِفي اأَلْرِض، »َفَأَجاَب ال
ًِّي ِفيَها ًَّْيَطاِص: 3«. َوِمَص التََّم َهْل َجَعْلَت َقْلَبَك َعَلى َعْبِدي َأيُّوَب؟ أَلنَُّه َلْيَس ِمْثُلُه ِفي اأَلْرِض. »َفَقاَل الرَّبُّ ِلل

َلى . َواِ  ًَّرِّ اآلَص ُهَو ُمَتَمسٌِّك ِبَنَماِلِه، َوَقْد َهيَّْجَتِني َعَلْيِه أَلْبَتِلَعُه ِباَل  َرُجٌل َناِمٌل َوُمْسَتِقيٌم َيتَِّقي اهلَل َوَيِ يُد َعِص ال
ًَّْيَطاُص الرَّبَّ َوَقاَل: 2«. َسَببٍ  َولِنْص اْبِسِط اآلَص َيَدَك 5ِجْلٌد ِبِجْلٍد، َوُنلُّ َما ِلإِلْنَساِص ُيْعِطيِه أَلْجِل َنْفِسِه. »َفَأَجاَب ال

ًَّْيَطاِص: 6«. َلْ َمُه، َفِإنَُّه ِفي َوْجِهَك ُيَجدُِّف َعَلْيكَ َوَمسَّ َعْظَمُه وَ  َها ُهَو ِفي َيِدَك، َولِنِص اْ َفْظ »َفَقاَل الرَّبُّ ِلل
  "«.َنْفَسهُ 

لفد كان الشيطان واثفًا في نفسه أن أيوب سي دف في المرع األولي بعد كل الضربات التي أصابه ب ا، لكنه  
فترائه، لذلك ن د  انا ي رب مرع  علي العكم بارك اهلل وكان اذا براانًا علي أمانة أيوب وعلي كذب الشيطان وا 

. كان ي ب أن يخ ل من المرع األولي ولكن 12412أخري. ف و المشتكي علي البشر أما  اهلل ن ارًا وليً  رأ 
اذا اليو  فخبثه لن ي دأ،  وحتي . لنعل  أنه لن يكف عن ذلك حتي يطرح في البحيرع المتفدع بالنار والكبريت

 لذلك ن د  انا يوع  هلل بأن يسكب غضبه علي أيوب نفسه. 
ونري انا التصوير لمحكمة سمائية اهلل او الفاضي والشيطان او المدعي الذي يو ه اإلت ا  أليوب. ون د 

اهلل البار أيوب. كأنه ل  يدبر كل اذ  المأامرات ضد عبد  أتيت مص الجوالص في األرضالشيطان في كذب يفول 
 "ي ول يصنع خيراً "أما اهلل، فلفد قيل عن المسي   ....ومن انا نف   الفول بأن إبليم ي ول يصنع شراً 

هيجتني عليه . ويدين الشيطان قائً  ألنه ليس مثله في األرض رجل ناملاون د انا الفاضي يدافع عن المت   
كان اذا مثل شائع، ففد كانت ال لود  =جلد بجلدبل قال . ول  يعترف الشيطان بأنه أخطأ ألبتلعه بال سبب

أي أل ل حياته، والمعني أن = ونل ما لإلنساص يعطيه ألجل نفسهعامة اإلستعمال في المعام ت الت ارية. 
 أيوب مستعد أن يفرط في  لد غير  حتي أبنائه طالما  لد  او سلي . 

ل  يكن معتم   يفضلون حيات   وس مت   أكثر من أقرب واذا الفول صحي  إلي حد بعيد فكثير من النام إن 
حتماله لكل الخسارع التي وقعت عليه إلي  النام إلي   حتي أبنائ  . ون حت أن الشيطان قد حول صبر أيوب وا 

واي أنه غير م ت  بكل الخسائر التي لحفت به طالما أن الضربات ل  تمم  لد  او شخصيًا  ،ت مة  ديدع
ستغل اذا ليطلب وب ذا يت مه با ألنانية ويتض  في اذا كذبه لكنه او كذاب وأبو الكذاب )مصدر كل كذب( وا 
تم ا تكون مألمة  دًا. واهلل سم  للشيطان ب ذا= أأي األ  اء الحساسة والتي في  عظمه ول مهأن ي ربه في 
أن  ي فظ نفسهدود بأن ف  سلطان له علي البشر إت بسماح من اهلل، ون حت أن التصري  مح ها هو في يدك

ت  اإلحتضار متصورًا أن يو ه له النكبات لكن ليم إلي الموت فكان الشيطان يطمع في أخذ نفسه أي يدفعه أل
فيففد آخر فرصة للتوبة ويموت في حالة ت ديف وي لك.  ، ت  يمكن ا أن تدفعه ألن ي دف واو يموتاذ  األ
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لموت ولن حت أن الحياع اي في يد اهلل وليست في يد إنسان أو ت  لدر ة اولكن اهلل ل  يسم  بأن تصل األ
شيطان. ومعني السماح الذي أعطا  اهلل للشيطان أن يصيب أيوب بمرق غير مميت. ولن حت أن اهلل سم  

 للشيطان أن ي رب أيوب ثانية ألن مرق أيوب الدفين كان ل  يت ر بعد.
  

ًَّْيَطاُص 7 "-(:11-7) األيات ، َوَضَرَب َأيُّوَب ِبُقْرٍح َرِديٍء ِمْص َباِطِص َقَدِمِه ِإَلى َهاَمِتِه. َفَ َرَج ال ِمْص َ ْضَرِة الرَّبِّ
ْقَفةي ِلَيْ َتكَّ ِبَها َوُهَو َجاِلٌس ِفي َوَسِط الرََّماِد. 2 ًَ َأْنَت ُمَتَمسٌِّك َبْعُد ِبَنَماِلَك؟ »َفَقاَلْت َلُه اْمرََأُتُه: 9َفَأَ َذ ِلَنْفِسِه 
ًَّرَّ اَل َنْقَبُل؟»َفَقاَل َلَها: 11«. ِرِك اهلِل َوُمْت!َبا «. َتَتَنلَِّميَص َناَلميا َنِإْ َدى اْلَجاِهاَلِت! َأاْلَ ْيَر َنْقَبُل ِمْص ِعْنِد اهلِل، َوال

َفَتْيِه. ًَ   "ِفي ُنلِّ هَذا َلْم ُيْ ِطْئ َأيُّوُب ِب
وتفق  ، الحمرع في أعنف در ات ا واي مألمة  داً قيل أن مرضه او ال ذا  وقيل أنه  =ضربه بقرح ردئ 

مض ع المصاب ب ا فك  وك  لو أصابت ال س  كله ويفال أن ا دمامل عنفودية في كل ال س  مع قروح 
لت ابات في كل ال س . ومن أعراق مرضه  د وكانت ( ولحمه دو  1242ايئة و  ه تغيرت )( 342( الحكة )1وا 

ن نا  تكون أح مه مريعة أ( ومن 543  ويخر  من ا الفي  )الفروح يلتص  ب ا التراب وتتشف تمه ت ينا  وا 
( مع حرارع في 13412( ورائحته كري ة )23413( وت يفدر أن يمشي )1543( وت يستطيع أن يتنفم )1443)

 (13412( و عل األوتد يضحكون عليه )1242( مما غير شكل و  ه )32432عتامه )
  سد  بفطعة من أناء فخاري مكسور. ولن حت= أي يحك أ ذ لنفسه ًقفة

ت  أيوب ألسنة الك ب التي  اءت لتلحم قروحه، أما أيوب فل  ي د. ونضيف علي أأن لعا ر و د راحته في 
 أن أوتد  وخدمه الكوا  ميعًا و و ته تخلت عنه. 

مومًا فالرماد ع مة ح ن تفول التر مة السبعينية أنه  لم علي م بلة خار  المدينة وع =جالس وسط الرماد
كأن من ي لم علي الرماد يفعل ذلك ألنه يتصور أنه ت ي يد عن اذا الرماد. والرماد ع مة ح ن وأيضًا ع مة 

 . 5453ش إ+  2442+ أي  243توبة يونان 
 

 " «. َوُمْت! َأْنَت ُمَتَمسٌِّك َبْعُد ِبَنَماِلَك؟ َباِرِك اهللِ »َفَقاَلْت َلُه اْمرََأُتُه: 9 " -(:9) أية
 -للشيطان أدواته التي يستعمل ا ليحارب األبرار فيسفطون في الت ديف ومن ا4 
 النام األشرار مثل السبئيين والكلدانيين.  -أ
فى  الطبيعة )النار والري (. بل او وضع في ف  الذي أنبأ أيوب بخبر الصدمة أن النار  اي نار اهلل. -ب

ئ يكون أن المعنى أن اذا الشئ اائل  دا ، ففولنا  بل اهلل يعنى  بل ضخ   دًا العبرية حينما يفال اهلل بعد ش
  واكذا .

 حرب الشيطان الفكرية وتشكيكه أليوب أن اهلل ت يحبه أو أن اهلل يضط د .  -حو
وا ولفد إستخد  الشيطان أصدقاء أيوب لي يدوا من ألمه. وأصدقاء أيوب يحبون اهلل ولكن   ي  لون طرقه فكان -د

سبب أت  أليوب حين إت مو  أنه خاطئ ويستح  ما  رى له. كان أصدقاء أيوب أتفياء وك م   فيه كثير من 
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الصحه ولكن تطبيفه على أيوب كان خطأ ف   حكموا عليه تلمًا وكانت أحكام   خاطئة ألن   تصوروا أن 
  أثارو  فأخطأ. ولنتعل  أن ت نوبل معرفت   كاملة االك شعبى من عد  المعرفةا فع  وا عن تع ية أيوب بل ا

خاطئ بينما او يتأل  من نتائج خطيته فالمسي  ما وبل خاطئًا واحدًا بل أعلن محبته لل ميع. خصوصًا أننا قد 
 ندين من ا  أبرياء. 

خر من إستخدم   الشيطان ليدفع أيوب للت ديف كانت  و ته )موضوع اذ  اآلية (. وربما ترك ا آ -او
بل لت ربه اي  ، ن أن يتسبب في موت ا كما حدث ألبنائ ما حتي تتعب أيوب وتنغم عليه عيشتهالشيطان دو 

األخري وتحرضه علي الت ديف. ولنف   أن الشيطان قد يستخد  أقرب النام لنا، وكما  رب آد  عن طري  
 . 23، 22412حواء وكما  رب المسي  عن طري  بطرم مت 

( الدعاء بالشر ضد األعداء. وب ذا نف   2خرين ( الدعاء بالخير لآل1عنيين = كلمة بارك تحمل مبارك اهلل ومت
أن كلمة بارك اهلل ومت تحمل المعني الثاني أي  دف علي اهلل ومت )واكذا تر مت ا التر مة اإلن لي ية 
ي ديك  واليسوعية( ويكون المعني أن اهلل لن ينفعك بشئ إن طلبته، وأنت مائت ت محالة بسبب أمراضك فماذا

 أن تصر  قائً  يارب. كف عن أن تبارك الرب و دف عليه ف و سبب أتمك المميتة. 
خر فالكلمة اباركا قد تحمل معني السخرية والنفور كما يصر  إنسان في إنسان آخر قائً  امع آواناك تفسير 

فك عليه أن تموت فموتك الس مةا وذلك ليطرد . ويكون المعني المفصود إنكر اهلل وأتركه حتي لو أدي ت دي
خير من حياتك وأنت تتأل  اكذا. واكذا إبليم دائمًا يحاول أن يوحي بأفكار قاسية عن اهلل فيوحي لإلنسان بأن 
اهلل يسر بشفائه وتعاسته واذ  أفكار خاطئة لكن ادف ا أن ي دف اإلنسان علي اهلل واذا او ادف إبليم. وقد 

ال دف نلمسه من قول  و ة أيوب واو ال  ء بمن يتمسك بكماله.  يستخد  إبليم طريفًا آخر ليصل لنفم
 واألر   أن  و ة أيوب كانت تفية لكن ا ل  تحتمل الت ربة )الففر وخسارع أوتداا(

تحت أنه ل  يفل ل ا أنك  االة بل او حتي في ألمه الشديد كان لسانه عفًا.  =تتنلميص نإ دي الجاهالت
كتفي بأن يأنب ا علي فكرا  .اوا 

أيوب إعتبر أن اهلل ضابط الكل او المسئول عن حياته واكذا علينا  =أأل ير نقبل مص عند اهلل والًر ال نقبل
 أن نشكر اهلل علي الخير الذي يأتينا وت نن عج من الشر الذي يأتي علينا فنحن في يد  وت يأتي علينا شر إتا 

ت  أبصبر او إنتصار علي إبليم ولذا تعتبر  ت . ولن حت أن إحتمال أيوب األ11412بسماح منه يو 
اإلستش اد التي تمثل اإلماتة التامة لل سد اي نصرع ن ائية علي إبليم ولذلك يعتبر اإلستش اد حرب ضد 

 إبليم.
 

ًَّرِّ الَِّذي َأَتى َعَلْيِه، جَ 11 "-(:13-11) األيات اُءوا ُنلُّ َواِ ٍد ِمْص َفَلمَّا َسِمَ، َأْحَ اُب َأيُّوَب الثَّاَلَثُة ِبُنلِّ ال
، َوَتَواَعُدوا َأْص َيْأُتوا ِلَيْرُثو  ًُّوِ يُّ َوُحوَفُر النَّْعَماِتيُّ وُه. َمَناِنِه: أَِليَفاُز التَّْيَماِنيُّ َوِبْلَدُد ال َوَرَفُعوا َأْعُيَنُهْم 18ا َلُه َوُيَعزُّ

َِ ُرُؤوِسِهْم َنْ َو السََّماِء، ِمْص َبِعيٍد َوَلْم َيْعِرُفوُه، َفَرَفُعوا َأْحَواَتُهْم وَ  ْوا ُترَابيا َفْو َِ ُنلُّ َواِ ٍد ُجبََّتُه، َوَذرَّ َبَنْوا، َوَمزَّ
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ِظيَمةي َأصَّ َنآَبَتُه َناَنْت عَ َوَقَعُدوا َمَعُه َعَلى اأَلْرِض َسْبَعَة َأيَّاٍم َوَسْبَ، َلَيال، َوَلْم ُيَنلِّْمُه َأَ ٌد ِبَنِلَمٍة، أَلنَُّهْم رََأْوا 13
 "ِجدًّا.

مضي وقت بين األحداث األليمة السابفة التي حدثت أليوب، وخ ل اذا الوقت وصلت األنباء ألصدقاء أيوب  
فسافروا إليه، وا  بح  أصدقاء أوفياء ل  يعرفو  ففط في غنا  بل تركوا بيوت   ليع وا صديف   المتأل  ويبدو أن   

أن اهلل ل  يكن لي ا ي أيوب بكل اذا الشر إن ل  يكن أيوب شريرًا  في طريف   إلي أيوب توصلوا لفكر مشترك
تض  من ك   األصدقاء الث ثة أن   كانوا علي در ة عالية من الحكمة والص ح. وربما كانوا من نسل   دًا. وا 

حتفتوا بشئ من ثمار إبرااي  الصالحة. وعمومًا إمتا ت ب دا  بالحكمة  .إبرااي  وا 
 (11432كان من نسل تيمان حفيد عيسو )تك  = أليفاز التيماني
 (2425= كان ينتسب لشوح الذي ولدته قطورع إلبرااي  )تك  بلدد الًو ي

 (11432= يفال أنه صفوًا حفيد عيسو )تك  حوفر النعماتي
والصدي  الحفيفي يعرف وقت الشدع. واكذا المسي  صدي  البشرية أتااا في شدت ا واو أتي ليع ينا فكان خير 

 مع ي. ولكن مشكلة أصحاب أيوب أن   كانوا مع ون متعبون ولنث  أن المع ي الحفيفي او الروح الفدم. 
بكاًء مع الباكين فأن يذاب أحد ليع ي آخر، ت يكون المطلوب  =وبنوافالفروح شوات شكله.  =ولم يعرفوه

أرادوا أن يتذللوا مع  =تراباي  ذرواكلمات ففط بل مشاعر صادقة اواكذا المسي  الذي في كل ضيفتنا تضاي . 
من ذاول   وح ن   ل  ي دوا ما يفولونه، أوا  إختنفوا من شدع إنفعال  ،  =لم ينلمه أ د بنلمةصديف   .  

.عمومًا في بعق األحيان يكون السكوت خير من الك   بل أبلغ، وا  إكتفوا أوًت بأن يسمعوا منه عن متاعبه
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 عودة للجدول اإلح اح الثالث

 
أيوب او مثال للصبر ولكنه إنسان، ون د  انا قد أخطأ بشفتيه، والكتاب المفدم س ل موا قالوه أيووب ت لنفتودي 

. ون د أيوب انا متوذمرًا مون قسووع 12، 11412كو 1به بل إلنذارنًا الكي يحذر من يتن أنه قائ  حتي ت يسفط 
اوو حكو  علووي اهلل بأنوه أخطوأ. أمووا يسووع ف حتمول اآلت  دون تووذمر بول بسورور أل وول ت ربتوه ولون حت أن التووذمر 

خ صنا. والكتاب المفدم أت ر أيووب وغيور  مون الفديسوين كبشور ل و  ضوعفات   فلويم كامول إت اهلل وحود . وفوي 
 غضبه

 ل دت. ومنطفه انا أنه إذا كانت الحياع اكذا صعبة فلماذا وُ  ....(12-1. شكا من أنه قد ولد )1
 ل  أمت فورًا.  ا (. . . إذا سم  اهلل وولدت فلماذ12-11. شكا من أنه ل  يمت حالما ولد )2
 إذا سم  اهلل وعشت فلماذا ت أموت وأنا متأل . ... (22-22. شكا من أن حياته طالت واو في محنته )3

كلوو  متووذمرًا بوودأ الخوورا  ينفووت  ون حووت موون تووذمر أيوووب أن الخوورا  المختفووي بوودأ يت وور موون ضووغط الت ربووة وحووين ت
ليخر  الصوديد وتول اهلل يضوغط وأيووب يتوأل  والصوديد يخور  واهلل يضوغط إلوي أن شوفي تماموًا بفولوه اوا أنوا حفيور 

 . انا كان كل الصديد قد خر  . 4442فبماذا أ اوبك 
 

 " َبْعَد هَذا َفَتَح َأيُّوُب َفاُه َوَسبَّ َيْوَمُه، 1 " -(:1) أية
صووحاب لكوون   كووانوا ينتوورون أليوووب نتوورات معنااووا التسوواأللل لموواذا كوول اووذا إت لووو كنووت خاطئووًا، لفوود سووكت األ 

فكانت نترات اإلدانة في عيون  . لذلك بدأ أيووب فوي الشوكوي واكوذا كول مون حلوت بوه خسوارع يعتفود أن لوه الحو  
 . في أن يشتكي ويتكل ، لكن الشكوي والتذمر ت تعطي راحة بل السكون والتسلي  هلل

أي يو  مي د . ومعني انه يسوب يوو  موي د  أنوه كوان يتمنوي لوو لو  يولود قوط، واوو ب وذا نسوي الخيور  =سب يومه
الذي ولد أل له والخير الوذي عواش فيوه  مانوًا طوويً . وسوب يوو  الموي د بسوبب النكبوات التوي تحول بنوا معنوا  أننوا 

الروحي الذي تعلمنا فيه طري  السفوط والخطية. ومن  نخاص  اإلله الذي سم  ب ذا. واألفضل أن نكر  يو  موتنا
( وكثيورون سوبوا يوو  موي دا  ف كوذا 24422سيكون مصير    ن  مثل ي وذا يحو  لوه أن يسوب يوو  موي د  )موت 

(. ولكن ت يو د من سب يو  مي د  الثاني الوذي حصول فيوه علوي نعموة البنووع. 14422+  12415فعل أرمياء )
 طأ حين سب يو  مي د  وتذمر لكنه ل  ي دف علي اهلل كما تصور الشيطان. ولن حت أن أيوب أخ

 
 "َوَأَ َذ َأيُّوُب َيَتَنلَُّم َفَقاَل:8  " -(:8) أية

 
 " َلْيَتُه َهَلَك اْلَيْوُم الَِّذي ُوِلْدُت ِفيِه، َواللَّْيُل الَِّذي َقاَل: َقْد ُ ِبَل ِبَرُجل.»3 " -(:3) أية
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ذا تصور شعري فيه يتصور الشواعر أن يوو  موي د  كأنوه شوخم يمووت ويرتعوب، وت يفورح. ا =ليته هلك اليوم 
 والمفصود أنه لو الك يو  مي د  ما كان قد ولد ل ذا األل  الشديد. 

 
ِْ َعَلْيِه َنهَ 2  " -(:2) أية ِر ًْ ُِ، َواَل ُي  " اٌر.ِلَيُنْص ذِلَك اْلَيْوُم َظاَلميا. اَل َيْعَتِص ِبِه اهلُل ِمْص َفْو

 لوينص ذلوك اليوومتمنوي لوو غضوب اهلل علوي يوو  موي د ، فواليو  الوذي يكرموه اهلل يكوون مكرموًا.  =ال يعتني بوه اهلل
 .ليحر  من بركة الشمم والفمر وأي مصدر للنور =ظالماي 

 
 " َناِسَفاُت ُظُلَماُت النََّهاِر.  ِلَيْمِلْنُه الظَّاَلُم َوِظلُّ اْلَمْوِت. ِلَيُ لَّ َعَلْيِه َسَ اٌب. ِلَتْرَعْبهُ 5 " -(:5) أية
 .او إستمر في تصوير سواد اليو  متصورًا أن اليو  يصير ت مًا بسبب كسوف الشمم =ناسفات النهار 
 

ًُُّهوِر. َأمَّا ذِلَك اللَّْيُل َفْلُيْمِسْنُه الدَُّجى، َواَل َيْفَرْح َبْيَص َأيَّاِم السََّنِة، َواَل َيْدُ َلصَّ ِفي عَ 6 " -(:6) أية  " َدِد ال
 .يكون ح ينًا ففيه ولد أشفي النام الذي او أنا =ال يفرح. = الد ي أي الت   الشديدالدجي فليمسنه

 
 " ُهَوَذا ذِلَك اللَّْيُل ِلَيُنْص َعاِقريا، اَل ُيْسَمْ، ِفيِه ُهتَاٌف.7 " -(:7) أية

، أي ليلوة موي دي ليلوة موحشوة كل وا ألو . أو أن الليول معنوي الكلموة المسوتخدمة موحشوًا ومألمواً  =الليل لينص عاقراي 
 اذا ت يفرح بأن يكون له مولود أي ت يعفبه ليل مثله. 

 
 " ِلَيْلَعْنُه اَلِعُنو اْلَيْوِم اْلُمْسَتِعدُّوَص إِليَقاِظ التِّنِّيِص. 2  " -(:2) أية
اح والفوات الطبيعية وأن   قادرين علي  عل إشارع للسحرع الذين إدعوا أن   ل   سلطة علي األرو  =العنو اليوم 

اليو  انحما وكمثال ا  ل   سلطان علي الكسوف والخسوف وأن ل   معرفة باألمور المستفبلة. وكانوا إذا قالوا 
عن يو  أنه مشئو  ت ي و  العمل فيه. وبما أن الفدماء ل  يعرفوا علة الكسوف والخسوف تنوا أن حيوانًا واميًا 

لشمم أو الفمر أو أنه كان يغطيه ب لتفافه عليه كحية عتيمة وأن للسحرع سلطة علي التنين فيوقتونه كان يبلع ا
 أو يسكتونه حينما يشاأون. 
أي السحرع الذين كانوا ي ددون بأن يوقتوا اذا التنين الذي يبتلع الشمم ليتحول  =المستعدوص إليقاظ التنيص

السحرع يو  مي دي ليصير متلمًا بأن يوقتوا التنين ليلتوي حول . إذًا ليلعن او الكسوف الن ار إلي ت  
أو يكون المعنى أنه لو لعن السحرع اذا اليو  إلختفى كما تختفى الشمم ولما كنت قد  الشمم )التنين= لوياثان(

رع ( واو يرم  للشيطان. وبذلك يكون السح1441. وقد وردت كلمة التنين في اإلن لي ية لوياثان )را ع ولدت
 .يستخدمون قوع الشيطان )لوياثان(

 
ْبِح،9 " -(:9) أية اِئِه. ِلَيْنَتِظِر النُّوَر َواَل َيُنْص، َواَل َيَر ُهُدَب الحُّ ًَ  " ِلُتْظِلْم ُنُجوُم ِع
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ال دب او رموش العين. والمفصود السحب التي تخر  من بين ا أشعة الشمم صباحًا التي  =هدب الحبح رَ يَ  ال
 رور والب  ة )واو تصوير شعري(تحمل مع ا الس

 
. 11 " -(:11) أية ًََّقاَوَة َعْص َعْيَنيَّ ِْ َأْبَواَب َبْطِص ُأمِّي، َوَلْم َيْسُتِر ال  " أَلنَُّه َلْم ُيْغِل

أسام سخط أيوب علي ن ار وليل مي د  أنه ل  يغل  بطن أمه حتي ت يولد. واذا = يغلِ أبواب بطص أمي
ثورع الغضب ينط  اإلنسان بسخافات عندما يفلت  مامه. فكيف يتمني إنسان أن ت  الفول ما أسخفه ولكن في

يولد فيحر  من بركات اهلل وميراثه السماوي، فأن يسم  اهلل بأن نو د ف ذا من مراحمه ورضائه علينا. صورع 
 أيوب انا صورع إنسان يائم تمامًا من أن يرفع اهلل عنه ضيفته. 

 
وَح؟ لِ 11 "-(:19-11) األيات ِلَماَذا َأَعاَنْتِني 18َم َلْم َأُمْت ِمَص الرَِّ ِم؟ ِعْنَدَما َ َرْجُت ِمَص اْلَبْطِص، ِلَم َلْم ُأْسِلِم الرُّ

ا 13الرَُّنُب، َوِلَم الثُِّديُّ َ تَّى َأْرَضَ،؟  َ، ُمُلوٍك مَ 12أَلنِّي َقْد ُنْنُت اآلَص ُمْضَطِجعيا َساِننيا. ِ يَنِئٍذ ُنْنُت ِنْمُت ُمْسَتِري ي
يِري اأَلْرِض، الَِّذيَص َبَنْوا َأْهرَاميا أَلْنُفِسِهْم،  ًِ ةي، 15َوُم َأْو َنِسْقٍط 16َأْو َمَ، ُرَؤَساَء َلُهْم َذَهٌب، اْلَماِلِئيَص ُبُيوَتُهْم ِفضَّ

َمْطُموٍر َفَلْم َأُنْص، َنَأِجنٍَّة َلْم َيَرْوا ُنوريا. 
ًَّْغِب، َوُهَناَك َيْسَتِريُح اْلُمْتَعُبوص. ُهَناَك َيُنفُّ اْلُمَناِفُقوَص 17 َعِص ال

ِر. 12 ِغيُر َنَما اْلَنِبيُر ُهَناَك، َواْلَعْبُد ُ رٌّ ِمْص َسيِِّدِه.19اأَلْسَرى َيْطَمِئنُّوَص َجِميعيا، اَل َيْسَمُعوَص َحْوَت اْلُمَس ِّ  " الحَّ
= أرض، لماذا أعانتني الرنب ولماذا الثدي  تيع. انا أيوب في يأسه يتمني لو كان قد مات عفب وتدته مباشر  

ن ل  تحفته قدرع اهلل وعنايته ي لك. والعن ية اإلل ية وضعت الرحمة في االطفل المولود يكون ضعيفًا  دًا. وا 
بل رحمة وشففة من كل النام ألي طفل. وتذمر أيوب انا معنا ، وما فائدع اذ  الرحمة  ،قلوب األم ات

( 23452+تك  12422ش إلركب التي حملت علي ا )تدليل الطفل علي الركب ع مة الحنان والشففة، ولماذا ا
ولماذا أرضعتني أمي، كان األفضل لكل اأتء أن يتركونني أموت صغيرًا من أن أعاني ما أعانيه اآلن. 

لموت وت ولن حت أن ال حي  او المكان الوحيد الذي يصل  أن يفال عنه اذا الك   ف   اناك سيشت ون ا
ي دونه. أما نحن علي األرق فم ما كانت أتمنا، ي ب أن يكون لنا ر اء أن اهلل سيتدخل وين ي ا وحتي إن ل  
يسم  بأن ين ي ا في ب أن يكون لنا ر اء في السماء. ون حت أننا في الع د ال ديد لنا إمكانيات أكبر من 

 -ت  بسبب4إمكانيات أيوب في إحتمال األ
 في يسوع المصلوب والمتأل  بسبب خطايانا واو الفدوم البار. التأمل  . 1
ثفتنا األكيدع في حياع الم د األبدي التي أعداا اهلل لنا واوذا يعطينوا إحتموال وصوبر. وكانوت فكورع الفياموة  . 2

 والم د األبدي غير واضحة في الع د الفدي . لذلك علينا أن ت نلو  أيوب بشدع علي كلماته الصعبة. 
الروح الفدم الساكن فينا اآلن، وفي كل المأمنين او الروح المع ي الذي يعطي ع اء وقت الت ربة فمن  . 3

شوياء تعمول معوا للخيور ت  اي لكوي نكمول ، ولوذلك فكول األن األأيضا ف منا أو  ثمار  الس   الذي يفو  كل عفل.
 .(  423  3للذين يحبون اهلل ) رو 
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ا  اهلل فتففد اإلنسان س مه الداخلي، واوي حالوة خصوا  موع اهلل في وا تو داد حالوة أما حالة اليأم والتذمر ضد أحك
اإلنسان كآبة فو  ألمه. واناك من فوي يأسوه يتمنوي المووت، ومون األقووال المشو ورع ايوارب فلتأخوذني اآلن فأنوا ت 

الوذي يوأمن بواهلل ومملووء أحتملا ومن مراح  اهلل أنه ت يست يب ألنه لوو موات اإلنسوان فوي يأسوه ل لوك. فاإلنسوان 
بالروح الفدم، يكون مملوءًا من الر اء والثفة في اهلل. وبدون اذا الر اء نصير أشفي  ميع النام. يضاف ل وذا 
أن التذمر وعد  الصبر إذا مطت الفلب يحتفر اإلنسوان موراح  اهلل وبركاتوه، وتخور  اإلنسوان عون صووابه ويصوير 

الرسوول الوي إشوت اء أن أنطلو  وأكوون موع المسوي  فوذاك أفضول  ودًا ا. انوا  ناكرًا لل ميل. واذا عكم قول بوولم
بولم يشت ي أن يري أم اد السماء، او يفول اذا في ملء الر اء ولويم فوي حالوة يوأم، والودليل أنوه يكمول لكون 

اإن أردت يوارب أن أبفي أل   أل لك ا ف و يريد أن ينطل  للسماء لكنه فوي تسولي  كامول لمشويئة اهلل يسول  هلل قوائً  
( فيووه منت ووي 24، 2341أن تعطينووي حيوواع ألخوودمك فلوويكن لوويم كوو رادتي بوول ك رادتووك. قووول بووولم انووا فووي )فووي 

التسلي  والر اء ولن حت أننا حين نشت ي الموت لنكون مع المسي  ولكي نتحرر من خطايانا يكون اذا من عمل 
ب اوذ  الحيواع كووان اوذا دلويً  علوي اليوأم وفسوواد النعموة. ولكون حوين نشوت ي المووت لم وورد أن نوتخلم مون متاعو

 =مضطجعاي سانناي اإلنسان الداخلي. ولطسف كانت حالة أيوب اي اذ  األخيرع ف و تصور أنه في موته يستري  
تموه وأفكوار  وذكرياتوه المألموة. لكنوه لوو خضوع لمشويئة اهلل لحصول علوي اوذا أكان كل ما يطمع فيه أن ي ودأ مون 

ولن حت أن الحرب الشيطانية ضدنا دائمًا في أتمنا أن نتذمر، دائما الشيطان يدفعنا ألن نتذمر  ال دوء الداخلي.
+ يوو  2412= الكتاب المفدم يشوبه مووت الموأمنين بوالنو  دا نمت مستري اي ت  أكثر شدع. وبدون وعي نندفع أل

يواع أفضول، والمووت فوي تعريوف . ألن   عند موت   يستريحون مون أتعواب   ثو  يسوتيفتون لح2243+ أع  11411
الكنيسة او إنتفال لحياع أبدية بعد حياع غربة اليم موت لعبيدك يارب بل او إنتفال اأوشية الراقدينا ويسمي نو  
ألنه فترع م ما طالت ف ي قصيرع. ومن المأكد سيكون اناك استيفات. أما الفدماء فل  يعرفوا تماموًا حالوة اإلنسوان 

في الع د ال ديد بل تنوا أال ال اوية )ال اوية مكان الموتي( أخيلة ب  أ سواد وبو  أفوراح بعد الموت كما أعلنت 
( وأيوووب كووان لووه نفووم األفكووار لكنووه حسووب الموووت 22-2433ش إ+  12، 2414ش إ+  2-3433الحيوواع )موو  

ولونف    =األرضم، ملوك ومًويري ت  التي يعاني ا. بل يتمادي في تصوير راحة الفبر ويفوول أكثر راحة من األ
اذا الفول نفول أن اناك أشخام بعد أن يتذوقوا الغني والكرامة ت يستطعيوا أن يتحملووا الففور والوذل وأيووب انوا 
يتصور أنه لو مات صغيرًا لكان قد مات في كرامة وعتمة مثله مثل ملوك األرق، أي لو موات صوغيرًا قبول أن 

نوه وصول لسون كبيور وبعود اوذا ففود كرامتوه. ولكون الفبور يسووي بوين يري اذا الذل واذ  األت . ولكنه يندب حته أ
اكذا فعل المصريين لذلك نفول أن كاتب السفر شعرًا عاش في  =الذيص بنوا أهراماي ال ميع الغني والففير. . الل. 
لفبور غالبا المفصود الذاب والمفتنيات الثمنية التي توضع في ا رؤساء لهم ذهبمصر وتأثر بالثفافة المصرية. 

 ،مع الميت حفتًا لكرامتوه  مع الشخم المتوفي. واألثار المصرية شاادع علي ذلك. وا  كانوا يدفنون اذ  الكنو 
السوفط المطموور اوو ال نوين الوذي ولود  =أو نسقط مطموور فلوم أنوصويتض  المعني الذي يفصد  أيوب من قولوه 

ري اووذا الووذل واأللوو  الووذي اووو فيووه. ثوو  يسترسوول فووي فوو  يوو د  ل ووميتووًا. فواضوو  انووا أنووه كووان يتمنووي لووو مووات حالمووا وُ 
هنووواك ينوووف  تصووووير حالوووة الراحوووة التوووي يشوووعر ب وووا أو يتمتوووع ب وووا الميوووت ف وووو سيسوووتري  مووون نفوووا  المشووواغبين=
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. واوذا صوحي  إلوي حود بعيود، فوالموت راحوة األسوري يطمئنووص= والمسوتعبدون يتحوررون. المنافقوص عوص الًوغب
 م وراحة للروح، ولكن لمن اذ  الراحة، اي ففط لمن كان خاضعًا هلل في ر اء. ونياح، راحة لل سد وراحة للنف

 
ًَِقيٍّ ُنوٌر، َوَ َياٌة ِلُمرِّي النَّْفِس؟ »81 "-(:86-81) األيات الَِّذيَص َيْنَتِظُروَص اْلَمْوَت َوَلْيَس ُهَو، 81ِلَم ُيْعَطى ِل

اْلَمْسُروِريَص ِإَلى َأْص َيْبَتِهُجوا، اْلَفِرِ يَص ِعْنَدَما َيِجُدوَص َقْبريا! 88َوَيْ ُفُروَص َعَلْيِه َأْنَثَر ِمَص اْلُنُنوِز، 
ِلَرُجل َقْد َ ِفَي 83

َعابيا أَلنِّي اْرتِ 85أَلنَُّه ِمْثَل ُ ْبِزي َيْأِتي َأِنيِني، َوِمْثَل اْلِمَياِه تَْنَسِنُب َزْفَرِتي، 82َعَلْيِه َطِريُقُه، َوَقْد َسيََّج اهلُل َ ْوَلُه. 
 .  " «.َلْم َأْطَمِئصَّ َوَلْم َأْسُنْص َوَلْم َأْسَتِرْح، َوَقْد َجاَء الزُّْجرُ 86اْرَتَعْبُت َفَأتَاِني، َوالَِّذي َفزِْعُت ِمْنُه َجاَء َعَليَّ

ذا سم  بأن أكبر حتي اآلن فلماذا يسم  بأن أعيش اآلن   انا ينتفل لفكرع  ديدع واي إذا سم  اهلل بأن أولد وا 
الشفي او المتأل ، او الذي يحيا في شفاء والتساأل انا لماذا يعطي له  =لًقي نور لماذا يعطي= وأنا متأل 

تمه. فالنور في أنور أي حياع تنفت  في ا عيني المتأل  كل يو  ليري نور الشمم ويبدأ يومًا  ديدًا في رحلة 
أن ت يري النور ثانية أي يموت، بل او يبحث عن تمه. ويتمني أيوب أنتر  انا ت فائدع منه إت أن يري به 

الموت مثل كن  وت ي د . ومن ك   أيوب نتصور أن اإلنتحار كان فكرع مرفوضة فأيوب كان يبحث عن الموت 
رادته وليم بيد  او. وخطأ الفكرع أن يشت ي اإلنسان الموت بسبب  تمه، أن بفاء الحياع أعلي أن يكون بيد اهلل وا 

وحكمة اهلل وقضائه ت تفام بحكمة اإلنسان رو  ،ئ را ع لمشيئة اهلل وليم إلي مشيئة اإلنسانون ايت ا ش
تتر   اكذا االذين يفرحون إلي  =المسروريص إلي أص يبتهجوا، الفر يص عندما يجدوص قبراي .    33411-32

ر الموت ويبت ج حين ي د قبرًا اإلبت ا  ويستبشرون إذا و دوا قبرًا. أيوب انا يتصور أن المتأل  مثله يفرح بخب
 يدفن فيه. 
إن كووان اووذا الكوو   قوود قيوول عوون الموووت وراحتووه والفوورح بووه موون ر وول عوواش فووي الع وود الفوودي  ت يف وو   -مل وظووة:

 معني أفراح الحياع األبدية وأم اداا فماذا يفول من عاش في مفااي  الع د ال ديد. 
 ر حاله قائ ً ويشرح أيوب سبب رغبته الشديدع نحو الموت فيصو 

المشاكل التي أصابه ب وا  =سيج اهلل  ولهأي أصابته مصائب ت يفدر أن يف م ا.  =رجل قد  في عليه طريقه
اهلل صووارت كسووور )سوويا ( حولووه، وصووار داخل ووا مثوول سوو ين ت يووري بابووًا للن وواع، وخفووي عليووه طريوو  ال وورب أو 

ة اليسوعية االتن د صار طعا  ليا وحسب التر مة حسب التر م =مثل  بزي يأتي أنينيالخرو  من اذا السيا  
تنسووونب  الميووواهكوول تأتيوووه التن ووودات فوو  يأكووول. مثوول ألاكوول يوووأتي أنينووويا أي كلمووا كوووان يبووودأ آاإلن لي يووة اقبووول أن 

 تأتي كأموا  مت حفة.  فرتى تر مت فى اإلن لي ية  ئيرى.  =زفرتي
 

. أَلنِّي اْرِتَعابيا اْرَتَعبْ 85 "-(:86-85) األيات َلْم َأْطَمِئصَّ َوَلْم َأْسُنْص َوَلْم 86ُت َفَأتَاِني، َوالَِّذي َفزِْعُت ِمْنُه َجاَء َعَليَّ
 " «.َأْسَتِرْح، َوَقْد َجاَء الزُّْجرُ 

وما كان يخاف منه  ،ت  أخري أشدأتمه كان في رعب دائ  من أن تأتي عليه أواو في  -:لها معنييص األول 
 األل  واإلضطراب = وقد جاء الرجزت  ت داد فكان في رعب دائ  وأل  دائ . األ ويرتعب كان يحدث وكانت
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أنه في أيا  راحته ل  يكن يشعر ب طمئنان بل كان في رعب من أن ت ول عنه نعمته ورخائه،  -والمعني الثاني:
ن ص  المعني الثاني يكون اذا عيب  ديد في أيوب ف و  ل  يكن في وما كان يرتعب منه اا او قد حدث. وا 

 س   كامل مع اهلل بل كان متخوفًا من المستفبل. 
وأيوب في كل اذا ل  ي دف علي اهلل بل تذمر من الوضع السئ الذي كان فيه ولكنه بك مه المتذمر الذي 

.وض  فيه إعتراضه علي مشيئة اهلل فت  باب المناقشات مع أصحابه حول اذ  اإلعتراضات
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 عودة للجدول اإلح اح الراب،

 
بعد أن عبر أيوب عن تذمر  ن د أصدقاء  الث ثة وكانوا قد إتففوا علي رأي مسب  ضد أيوب، يبدأون فوي تو يوه 

ي عليوه. ع  د  اإلت امات إليه. وكأنه قد عفودت محكموة كوان األصودقاء في وا او  خصوو  أيووب، وأيووب نفسوه اوو الُمو
، وأخيورًا أعطوي اهلل حكموه علوي المناقشوة. وقود ف و  أصوحاب أيووب أن توذمر  وشوكوا  وقد ت ر ألي و كوأول وسويط

 -اما دليل علي فساد أيوب الداخلي. وكانت أراء أصحاب أيوب تتلخم في اآلتي4
اهلل عوادل واووو ي وا ي اإلنسووان الصوال  بووالخيرات فووي حياتوه واإلنسووان الشورير بالشوور خو ل حياتووه علووي   . 1

 األرق. 
أيوووب يعوواني كوول اووذ  المعانوواع ف ووو موون المأكوود إنسووان شوورير  وودًا، ومووا تفوووا  التوواارع سووابفًا والتووي  وألن . 2

 سمعواا عنه إت رياء وتتاار. 
 بالرغ  من كل اذا فلو قد  أيوب توبة سيفبله اهلل ويستعيد أيوب كل ما كان له.  . 3

ن ولفد رفق أيوب اإلعتراف بأنه أخطأ في حو  اهلل وبأنوه كوان مرائو ي فوي تدينوه بول تول يودافع عون نفسوه بأنوه وا 
اول أيووب  ، كان قد أغضوب اهلل إت أن قلبوه كوان مسوتفيمًا معوه. وب وذا صوار موضوع النو اع بوين أيووب وأصوحابه

 ر ل أمين أ  ت، والع يب أن اذا او نفم موضوع الن اع بين اهلل والشيطان. 
يمووان   الصووحي  فووي اهلل، ف وو  أت ووروا إيمووان   بو ووود إلووه واحوود قوووي فووي  ويحسووب لطصووحاب أراأاوو  اإلي ايبووة وا 

 الكون واو مسئول عن كل شئ ف و ضابط الكل واو عادل ي ا ي األشرار شرًا وي ا ي األبرار خيرًا. 
 ولكن كان خطأ األصحاب في تحليل المواقف

  الشور وكثيورين مون خور ف نواك كثيورين مون األبورار يصويب ا  أخذوا  انبًا من الحفيفوة وتركووا ال انوب اآل . 1
األشوورار ينعمووون فووي الخيوورات، فم ووا اع اهلل لطشوورار بالطوفووان أو بحريوو  سوودو  وعمووورع ليسووا أمثلووة دائمووة ل وو ك 

يشتكي من أن األشرار ينعمون فوي خيورات  ، واابيول الوك واوو بوار، بول كيوف نفسور  33األشرار فالمرتل في م  
. ولكون حتوي نف و  اوذا نفوول أن 5-1413ورا ع أيضوا لوو  . تمه علي ضوء نترية األصحابأصليب المسي  و 

 اهلل ي حت طري  كل إنسان ولكن تعام ت اهلل ليست بحسب فكر اإلنسان. 
محوواولت   إدانووة أيوووب بكوول الطوور  والوسووائل وكووأن   صوواروا قضوواع، خبووراء فووي طوور  اهلل، بوول اوو  أخووذوا  . 2

 مكان اهلل الديان العادل وحد . 
ب فوي نتووريت   وفوي تطبيف ووا علوي أيوووب سوببًا فووي  يوادع ثووورع أيووب وك مووه المتوذمر الفاسووي وكوان خطوأ األصووحا

 علي اهلل. 
ت  اي ثمرع طبيعية لدخول الخطية إلي العال  أصً ، والخليفة ت  ليست مرتبطة دائما بالخطية، فاألولنف   أن األ

. وألننوا نف و  أن كول األموور تعمول معوًا للخيور وأننوا ت  ب ذا قد تصيب الشرير والباركل ا تئن منذ سفوط آد . واأل
ونث  في بر اهلل وعدله ومحبته نتصور أن األلو  إذا سوم  بوه اهلل ف وو مون المأ  ل كود أنوه لصوال  اإلنسوان، ف وو ُيك م 
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 األنسووان، واأللوو  اووو النووار التووي تنفووي الووذاب ليلمووع بوواألكثر فيصووب  اإلنسووان مثموورًا بوواألكثر فووي ملكوووت اهلل، اموون
، أي يصوووير شوووبي ًا 1242ت  عوووب . بووول قيووول عووون المسوووي  أنوووه قووود تكمووول بووواأل2، 5412عوووب يحبوووه الووورب يأدبوووها

ن ألووي إتمخووق ب وو  أوتدي الووذين أيضووا لكووي نشووبه المسووي   ا يووا أوبوواتت  نكموول نحوون  لإلنسووان فووي كوول شووئ.
لمسوووي  أن يحمل وووا حتوووي ت  مرتبطوووة باإلنسوووان فكوووان علوووي ا(. وطالموووا األ 412  4يتصوووور المسوووي  فوووي   ) غووول 

 اختطفت لي قضية الموتإنا أاد لخم الفدام الغريغوري كل اذا..وق يصير إنسانًا كامً .
 نا اللي  بته لنفسي ا . لكنه اكمل ... ا حولت لي العفوبة خ صا  ا اذا من محبة اهلل . أ= ) 

 ون د انا أن أليفا  يبدأ الحديث وذلك غالبًا ألنه أكبرا  سنًا. 
 
ِإِص اْمَتَ َص َأَ ٌد َنِلَمةي َمَعَك، َفَهْل َتْستَاُء؟ َولِنْص َمْص »8َفأَجاَب أَِليَفاُز التَّيَماِنيُّ َوَقاَل: 1  "-(:2-1) ياتاأل

ًَدَّْدَت َأَياِدَي ُمْرَتِ َيةي. 3َيْسَتِطيُ، االْمِتَناَع َعِص اْلَناَلِم؟  ْدَت َنِثيِريَص، َو ًَ َقاَم َناَلُمَك اْلَعاِثَر، َقْد أَ 2َها َأْنَت َقْد َأْر
ًََة!   " َوَثبَّتَّ الرَُّنَب اْلُمْرَتِع

يووة م ذبووة يموودح في ووا أيوووب قبوول أن ي ا مووه. واووذ  اووي طريفووة المسووي  ون حت ووا فووي رسووائل ان وود أليفووا  يبوودأ بد 
 المسي  لم ئكة الكنائم السبع. 

 لفينا إليك كلمةاأن = حسب تر مة اليسوعيين واإلن لي ية اإإص إمت ص أ د نلمة معك
= كان أليفوا  فوي حالوة غيورع روحيوة نحوو م ود اهلل، واوو تون أن أيووب قود أاوان مص يستطي، اإلمتناع عص النالم

اهلل حووين توووذمر، ولوووذلك أخذتووه الحماسوووة ليووورد عليووه ولكن وووا حماسوووة تعو اووا الحكموووة، ف ووول موون الحكموووة أن ي وووا   
أن يووداوي  راحاتووه قبوول أن ي ا مووه حتووي ت ي يوود ح نووه  شووخم مثوول أيوووب قوود أدمووت قلبووه المصووائب، كووان عليووه

ر أيووووب بماضووويه الحسووون وكيوووف كوووان أيووووب يشووودد الح انوووي وأنوووه كوووان يرشووودا  فوووي ك وووح نوووًا. وبووودأ أليفوووا  بوووأن ذ  
دت نثيريصمصائب  =  . قود أقوام نالموك العواثربل كان لعمل أيووب موع المتوألمين نتوائج إي ابيوة=  ها أنت قد أًر

لتحموول اإلنسوان المصواب فووي رحلوة الحيواع، وفووي  ثبوت الرنووب المرتعًوةمباركوة وتع ياتووه المفويوة ف وو بنصوائحه ال
 .تحمل أثفاله

 
 " َواآلَص ِإْذ َجاَء َعَلْيَك َضِجْرَت، ِإْذ َمسََّك اْرَتْعَت. 5 " -(:5) أية

تعلوو   أي حووين  وواءت عليووك المصووائب ضوو رت، أنووت الووذي علمووت األخوورين لموواذا ت= إذا جوواء عليووك ضووجرت
خوورين واهلل يعاقبوك أفوو  تحتموول. بوول لوويم اووذا دليول ريائووك. لفوود  وواء دورك اآلن فأنوت شوورير مثوول اآلأنفسوك اآلن، 

 أي أن ما يعاني منه أيوب م رد مسة.  =مسك إذن د أليفا  يست ين بمصائب أيوب ويفول 
 

 " َل ُطُرِقَك؟أََلْيَسْت َتْقَواَك ِهَي ُمْعَتَمَدَك، َوَرَجاُؤَك َنَما6 " -(:6) أية
= إذا كانت تفواك اوي معتمودك فوأين اوي اآلن؟ لمواذا أنوت متوذمر اكوذا؟ أيون مخافتوك ليست تقواك هي معتمدكأ

أن أيوب كانت تفووا  م ورد تتواار والودليل اوو  ،هلل وثباتك وصبرك وطرقك الكاملة؟ وملخم إت ا  أليفا  أليوب
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كان اهلل يصب عليه كل اذ  األت ، ولو كانت له تفوي فعً  ما  ت  التي يعاني من ا ولو كانت تفوا  حفيفية مااأل
تووذمر حووين ضووربه اهلل. وفووي اووذا تشووابه أليفووا  مووع الشوويطان فك امووا يووت   أيوووب بالريوواء، فعنوودما ع وو  الشوويطان 

مووع  إثبووات اووذا اإلت ووا  إسووتخد  أليفووا . وليحووذر الخوودا  موون تو يووه إت امووات قاسووية للمتووألمين، فالكتوواب قووال ابكوواء
البواكينا فالخدموة ليسوت م ورد عورق عفائود ولكن وا عفائود ممت  وة بمشواعر. فو  يصو  أن ينت ور خواد  أ  ففودت 
إبن ا واي تبكي بحرقة مدعيًا أن بكائ ا او إعتراق علي عفيدع الفياموة. بول علوي الخواد  وبكول حوب تع يوة اوذ  

 ن المسي  بكي علي قبر لعا ر واو يعل  أن سيفيمه. األ  بك   اهلل وبأن إبن ا في السماء ودون إنت ار، ولنذكر أ
 

 " ُاْذُنْر: َمْص َهَلَك َوُهَو َبِريٌء، َوَأْيَص أُِبيَد اْلُمْسَتِقيُموَص؟  7 " -(:7) أية
= أي إعتورف بأنوك خواطئ فلو  يصوب بمثول موا أصوبت بوه إت األشورار. وكو   أليفوا  ت أذنر مص هلك وهو بورئ 

المصووائب ال منيووة. وحفووا ت ي لووك بوورئ ا كووًا أبووديًا، لكوون المصووائب ال منيووة شووئ آخوور يعنووي ال وو ك األبوودي بوول 
ل واو بار. باإلضافة لخطوأ أليفوا  فوي تطبيو  المبودأ علوي أيووب واهلل قوال عنوه أنوه كامول. فخطوأ أليفوا  ف ابيل ُقت  

 في أنه أدان أيوب دون و ه ح . 
 

َقاَوةي َيْ ُحُدوَنَها.َنَما َقْد رََأْيَت: َأصَّ اْل َ 2 " -(:2) أية ًَ  " اِرِثيَص ِإْثميا، َوالزَّارِِعيَص 
ن والمعني طالما أنك ت لوك اآل ي حدونها… ال ارثيص إثماي = أليفا  يبران علي نتريته بمشااداته. نما قد رأيت 

 .اكذا وتبيد، ف ننا لنا الح  أن نعتفد بأنك حرثت و رعت إثمًا وشفاوع
 

 " هلِل َيِبيُدوَص، َوِبِريِح َأْنِفِه َيْفَنْوَص. ِبَنَسَمِة ا9 " -(:9) أية
غضوووب اهلل علوووي األشرارمشوووبه انوووا بعاصوووفة شوووديدع مووودمرع ت تتووورك وراءاوووا سووووي الخوووراب  =بنسووومة اهلل يبيووودوص

 = قد تكون اإلشارع للري  الذي اد  البيت الذي كان أبناء أيوب م تمعين فيه. وبريح أنفهلطشرار وما يمتلكون. 
فووا  انووا معنووا  أن التووالمين الووذين بنوووا ثووروت   وم وودا  األرضووي بتلوو  األبريوواء ستفشوول كوول مووأامرات   إذ ورأي ألي

 بيد اهلل كل ما تعبوا في  معه. يُ 
 

َباِل َتَنسََّرْت. 11 "-(:11-11) األيات ًْ ْلَفِريَسِة، اَللَّْيُث َهاِلٌك ِلَعَدِم ا11َزْمَجَرُة اأَلَسِد َوَحْوُت الزَِّئيِر َوَأْنَياُب اأَل
َباُل اللَّْبَوِة َتَبدََّدْت. ًْ   "َوَأ

انا يشبه التالمين الفساع باألسود الم م رع لفساوت   وبطش  . ويو د في اللغة العبرانية خمسة أسماء لطسد 
تر مت انا في العربية بخسمة أسماء ]األسد/ ال ئير/ األشبال/ الليث/ اللبأع[. وذكر الخمسة األسماء في أيتين 
فترام ضحاياا   أي كل أسماء األسد الخمسة في العبرانية ذلك للتدليل علي شدع بطش التالمين في تم ي  وا 

والمفصود انا أن أيوب كان تالمًا مثل اأتء. ولكن اهلل يكب   ماح اأتء التالمين .  345بط 1األبرياء، 
 ومن   أيوب طبعا )في نتر أليفا (



 (اإلح اح الراب،) سفر أيوب

 

 
31 

= أي كسر اهلل س ح   وحط  قوت   حتي ت يضرون أحد بل أسكت تنسرت زمجرة األسد. . و أنياب األًبال
 أصوات   حتي ت يخيفون أحد. 

تخموا من الغنائ  التي ن بواا من األبرياء قد تنت ي ب   الفاقة أخيرًا بأن أ= إن الذين الليث هالك لعدم الفريسة
 يموتوا  وعاً 

ن لي ية(. حينما ضرب اهلل األباء التالمين تشتت أوتدا  أي تشتتت )حسب التر مة اإل =أًبال اللبوة تبددت
 في كل مكان بحثًا عن الطعا  والمل أ. 

أيفال اذا الك   عن أيوب الذي قال اهلل عنه أنه كامل، ال أيوب  مع ثروته تلمًا لذلك صنع به اهلل اكذا؟ل 
 .…الذلك يفول السيد المسي  ات تدينواك  يكون من المأسف أن من يمدحه اهلل يسئ إليه إنسان ب ذ  الكيفية. 

 
ِفي اْلَهَواِجِس ِمْص ُرَؤى اللَّْيِل، ِعْنَد 13ُثمَّ ِإَليَّ َتَسلََّلْت َنِلَمٌة، َفَقِبَلْت ُأُذِني ِمْنَها ِرْنزيا. »18 "-(:81-18) األيات

ًَْعُر 15لَّ ِعَظاِمي. َأَحاَبِني ُرْعٌب َوَرْعَدٌة، َفَرَجَفْت نُ 12ُوُقوِع َسَباٍت َعَلى النَّاِس،  ًََعرَّ  َفَمرَّْت ُروٌح َعَلى َوْجِهي، اْق
ا: 16َجَسِدي.  . َسِمْعُت َحْوتيا ُمْنَ ِفضي ْبٌه ُقدَّاَم َعْيَنيَّ ًِ أَاإِلْنَساُص َأَبرُّ ِمَص اهلِل؟ 17َوَقَفْت َولِننِّي َلْم َأْعِرْف َمْنَظَرَها، 

َلى َماَلِئَنِتِه َيْنِسُب َ َماَقةي، 12َأِم الرَُّجُل َأْطَهُر ِمْص َ اِلِقِه؟  َفَنْم ِباْلَ ِريِّ ُسنَّاُص ُبُيوٍت 19ُهَوَذا َعِبيُدُه اَل َيْأَتِمُنُهْم، َواِ 
؟  َباِح َواْلَمَساِء ُيَ طَُّموَص. ِبُدوِص 81ِمْص ِطيٍص، الَِّذيَص َأَساُسُهْم ِفي التُّرَاِب، َوُيْسَ ُقوَص ِمْثَل اْلُعثِّ ُمْنَتِبٍه َبْيَص الحَّ

 " َأَما اْنُتزَِعْت ِمْنُهْم ُطُنُبُهْم؟ َيُموُتوَص ِباَل ِ ْنَمٍة.81ِإَلْيِهْم ِإَلى اأَلَبِد َيِبيُدوَص. 
أليفا  انا يستش د برأيا رأاا ويروي ا انا أليوب ليدينه. وأليفا  رأي رأيا واضحة وحفيفية ولكنه أخطأ في  

 أضاف رأيه الشخصي ورأيه خاطئ ف و كان يميل إلثبات شر أيوب.  تفسيراا أو في تطبيف ا علي أيوب. ف ذا
 وهناك ا تماالت لهذه الرؤيا

 ي اذ  الرأيا بعد أن تل يفكر طوال اليو  فيما حدث أليوب. أقد يكون أليفا  ر  . 1
كتوواب قوود يكووون أليفووا  رأي اووذ  الرأيووا سووابفًا. فوواهلل كووان يتحوودث للبشوور عوون طريوو  الوورأي واألحوو   قبوول ال . 2

 المفدم. 
فووواهلل أت ووور اوووذ  الرأيوووا ألليفوووا  وملخصووو ا أن اهلل ت يخطوووئ. واهلل أت ووور لوووه اوووذ  الرأيوووا ألن نفسوووه كانوووت ثوووائرع 

يووب كول اوذا. وكوان يمكون ألليفوا  أن يسوتغل اوذ  الرأيوا فوي تووبيل أيووب أصواب أمضطربة وكان يتساءل لماذا 
 .ات ألن أيوب كان شريراً علي تذمر  ولكن أليفا  إستغل الرأيا علي أن ا إثب

 
 " ُثمَّ ِإَليَّ َتَسلََّلْت َنِلَمٌة، َفَقِبَلْت ُأُذِني ِمْنَها ِرْنزيا. »18"  -(:18) أية
ن أعوذب اإلتصواتت التوي توت  بوين الونفم وبوين اهلل تسللت نلمة إليَّ  = أي وصلت لي كلمة اهلل بطريفوة سورية. وا 

واكوذا يتسولل الكو   المعو ي إلوي داخول الفلوب …ا. يغلو  بابوه عليوهتت  سرًا امون أراد أن يصولي فليودخل مخدعوه و 
بواسطة الروح الفدم دون أن نحم خ ل  لسة الص ع في المخودع أو مون خو ل  لسوة قوراءع الكتواب المفودم. 

= حسوب التر موة اإلن لي يوة اففبلوت أذنوي من وا الفليول. والركو  اوو الصووت الخفوي امختوار فقبلت أذني منها رنزاي 
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حاح. وفووي التر مووة اليسوووعية افأحسووت أذنووي من ووا امسووًاا. فأفضوول النووام ت يفبلووون واوو  فووي اووذا العووال ، إت الصوو
سوووتيعاب إ. واوووذا بسوووبب أن قووودراتنا علوووي 12413كوووو 1ن أعووورف بعوووق المعرفوووة ل يوووة ااآلالفليووول مووون المعرفوووة اإل

أسووتاذ فووي الفلسووفة فلوون يف وو  موون السووماويات محوودودع بسووبب أ سووادنا البشوورية. وكمثووال ل ووذا لووو  لووم طفوول أمووا  
 محاضرته إت الفليل  دًا بحسب إدراكه. 

 
 " ِفي اْلَهَواِجِس ِمْص ُرَؤى اللَّْيِل، ِعْنَد ُوُقوِع َسَباٍت َعَلى النَّاِس، 13"  -(:13) أية
ليوول = أليفوا  رأي رأيوا  فووي الليول، والمووص رؤي الليوول= ال وا م اوو مووا يحودث اإلنسووان نفسوه بوه. فوي الهووواجس 

وقووت مناسووب للتأموول حينمووا يسووتري  اإلنسووان موون  لبووة العووال  وضوضووائه وي لووم فووي سووكون ]را ووع ترنيمووة قلبووي 
خليت ا من حوديث النوام حتوي أسومعك[ واوذ  فائودع الخلووات، أالخفا . . . . لفداسة البابا شنودع ااوذا األذن وقد 

نوواك نسوومع صوووت الووروح الفوودم فووي داخلنووا أننووا نبتعوود فتوورع عوون ضوضوواء العووال ، ونصوولي ونتأموول فووي اوودوء. ا
 يع ينا. 

 
 " َأَحاَبِني ُرْعٌب َوَرْعَدٌة، َفَرَجَفْت ُنلَّ ِعَظاِمي. 12"  -(:12) أية

أليفا  شعر برعب قبل أن يوري أو يسومع أي شوئ، وحينموا إموتط قلبوه مون الخووف المفودم مون اهلل، ومون عتمتوه 
 صار مستعدًا ل ذ  الرأيا األل ية. 

 
ْعُر َجَسِدي. 15  "-(:16-15) األيات ًَ ًََعرَّ  َوَقَفْت َولِننِّي َلْم َأْعِرْف َمْنَظَرَها، 16َفَمرَّْت ُروٌح َعَلى َوْجِهي، اْق

ا: . َسِمْعُت َحْوتيا ُمْنَ ِفضي ْبٌه ُقدَّاَم َعْيَنيَّ ًِ " 
غير منتور كنفم  كلمة روح في أصل ا العبري تعني نفم أو نسمة ولعل أليفا  شعر بشئ =روح علي وجهي 

= أي صوار فوي حالوة فو ع شوديد. واوذا صوحي  علميوًا إقًوعر ًوعر جسودياإلنسان، أو نسمة مرت علوي و  وه. 
فمووع الخوووف ينتصووب شووعر اإلنسووان. ولنووري كيووف يخوواف اإلنسووان موون رأي الم ئكووة وكيووف يف وو  اإلنسووان  وو ءًا 

وقفت ولنني . 12413كو 1سنعرف كل شئ محدودًا من ك م  . ولكننا بعد الموت سنحسب من عال  األرواح و 
ية األمر كانت اناك خياتت ت و  أما  عينيه ث  إستفرت الرأيوا أخيورًا ولكن وا لو  اربما في بد =لم أعرف منظرها

تكن واضحة تما  الوضوح، ول  يستطع أليفا  أن يكون عن ا فكرع صحيحة ول  يستطع وصف ا. فنحن في ال سد 
= فوورآ  كأنووه خيووال احسووب تر مووة اليسوووعيين. إذًا مووا رآ  كووان ًووبٌه قوودام عينووييلووة  وودًا. معرفتنووا بعووال  األرواح قل

حسوب تر موة اليسووعيين والتر موة اإلن لي يوةا  =حووتاي من فضواي  سومعتحفيفيًا لكنوه غيور قوادر علوي أن يصوفه. 
هلل خليو  بنوا افكان سكوت ث  صوت أسمعها فكان أوًت سكوت ث  سومع الصووت. وعنودما نريود أن نسوتمع صووت ا

 .أن نصمت قليً  فنعطي ألنفسنا فرصة أن نسمع الصوت ال امم داخل قلوبنا
 

 " أَاإِلْنَساُص َأَبرُّ ِمَص اهلِل؟ َأِم الرَُّجُل َأْطَهُر ِمْص َ اِلِقِه؟  17  " -(:17) أية
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 =أطهور موص  القوه أنوه= اذ  اي رسالة الوروح أو المو ك. اول يت اسور إنسوان أن يودعي أأالنساص أبر مص اهلل 
وقطعًا ت يدعي إنسان اذا ولكون معنوي الكو   أن اإلنسوان يودعي أن إسوتفامته تسوتح  أشوياء أفضول مون يود اهلل. 

والمعنى  .35-33411والم ك في قوله اذا ألليفا  ي دئ من ثورته علي ما أصاب أيوب. واذا الفول يشبه رو 
كووون تفسوووير أليفووا  خطوووأ ، فووواهلل ت يعاقووب أيووووب بووول يأدبوووه أن اهلل لوو  يخطوووئ حينموووا سووم  بموووا حووودث أليوووب ، ول

  ويكمله.
 

َلى َماَلِئَنِتِه َيْنِسُب َ َماَقةي،12"  -(:12) أية  " ُهَوَذا َعِبيُدُه اَل َيْأَتِمُنُهْم، َواِ 
الم ئكوووة عبيووود اهلل وخداموووه واووو  أرواح نورانيوووة قديسوووة. وكل ووو  حكموووة ولكووون حكموووت    =هووووذا عبيوووده ال يوووأتمنهم

لووي قداسووت   شووئ نسووبي أيضووًا بالنسووبة هلل. وحكمووت   م مووا كانووت ف ووي بالنسووبة هلل كلووي الحكمووة تعتبوور   ووً = و  وا 
ولوذلك فواهلل يعطوي   أواموور واو  ينفوذون ا دون مناقشوة ولكون اهلل ت يتورك ل و  حريووة إدارع  =مالئنتوه ينسوب  ماقوة

 يطيعون. أمور الكون وأمور البشر، واهلل ت يستشيرا  بل يأمرا  وا  
 

؟ 19"  -(:19) أية  " َفَنْم ِباْلَ ِريِّ ُسنَّاُص ُبُيوٍت ِمْص ِطيٍص، الَِّذيَص َأَساُسُهْم ِفي التُّرَاِب، َوُيْسَ ُقوَص ِمْثَل اْلُعثِّ
إذًا اإلنسان الترابي الذي  =سناص بيوت مص الطيصإذا كان الم ئكة ينسب ل   اهلل حماقة فك  باألولي اإلنسان=  

ح سوواكنة فووي  سوود موون الطووين الكثيووف اووو أضووعف  وودًا موون الم ئكووة واووي أرواح ففووط. والموضوووع نسووبي اووو رو 
والموو ك أضووعف بمووا ت يفووام بالمفارنووة بوواهلل. فالم ئكووة ألن وو  أرواح ف وو   ،فاإلنسووان أضووعف بكثيوور موون الموو ك

يسو ل كسور ، لوذلك يمووت أحرار بينما اإلنسان محبووم فوي بيوت مون طوين يعرقول حركتوه، ال سود اوو إنواء خ فوي 
الذي يمووت بوين أصوابع  يس قوص مثل العث اإلنسان بينما ت يموت الم ك. وموت اإلنسان يكون بس ولة  دًا=

 اليد. 
 

َباِح َواْلَمَساِء ُيَ طَُّموَص. ِبُدوِص ُمْنَتِبٍه ِإَلْيِهْم ِإَلى اأَلَبِد َيِبيُدوَص. 81  "-(:81-81) األيات اْنُتزَِعْت  َأَما81َبْيَص الحَّ
 " ِمْنُهْم ُطُنُبُهْم؟ َيُموُتوَص ِباَل ِ ْنَمٍة.
= تعبير يشير لفصر حياع اإلنسان كأن ا ن ار واحد. واألص  فنحن نتحرك طوال بيص الحباح والمساء ي طموص

الن ار في إت ا  الموت، فالموت يعمل فينا ونحن في حركة دائمة ت ا  ن ايتنا في التراب. وقوله يحطمون 
 يبيدون او تعبير عن الموت الذي به ينت ي كل م د ورفعة صنع ا اإلنسان في حياته. و 

( وموت اإلنسان يشبه بن ع طنب )حبال( الخيمة. 145كو 2= اإلنسان مشبه بخيمة )نتزعت منهم طنبهمإأما 
ن ل   عد  = فحكمت   ت تفدر أن تضميموتوص بال  نمةوا  ين عون طنب الخيمة لطي ا استعدادًا للرحيل. 

 الموت. ولفلة أيا  اإلنسان ت يتفد  كثيرًا في الحكمة ولكن في العال  األخر سن داد حكمة ومعرفة ب  حدود. 
= او أمر عادي أن ت ينتبه أحد لموت  ، وت يضع أحد في قلبه أن ف ن مات، فكل واحد بدوص منتبه إليهم

.م ت  بأمور . واذا مما يثبت تفااة اإلنسان
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 عودة للجدول اح ال امساإلح 

 
َلى َأيِّ اْلِقدِّيِسيَص َتْلَتِفُت؟  »1 " -(:1) أية  ا ُاْدُع اآلَص. َفَهْل َلَك ِمْص ُمِجيٍب؟ َواِ 

. وأليفا  1343دا  قديسيصيشير انا أليفا  إلي رأيته السابفة للم ك الذي حمل له الرأيا. فالم ئكة يسمون 
وأن اهلل يعاقبه بسبب شرور  السابفة بل  اد علي ا تذمر  الذي وبلدد وصوفر إتف  ث ثت   علي إدانة أيوب 

إعتبرو  ت ديفًا علي اهلل. وا  تصوروا أن بسبب شرور  وت ديفه سينفق عنه الم ئكة. وانا أليفا  يحذر  أنه لو 
  إستمر في اذا المسلك المتذمر لما و د له صدي  من الم ئكة يتشفع له. ون حت أن الكلمة قديسين تطل

أيضًا علي البشر واو ي دد  بأنه إن ل  يفد  توبة فسينفق عنه حتي البشر الفديسين الذين يغيرون علي م د 
اهلل. وأليفا  انا يتحدي أيوب أن يست يب له الم ئكة كما إست ابوا له او شخصيًا، واو تصور أن كل الفديسين 

 ب شرور  ]ن د انا فكرع الشفاعة واضحة[يففون إلي  انبه ولن ي د أيوب أي من   يفف إلي  انبه بسب
= الم ئكة لن يعودوا يسمعوك يا أيوب ألنك تذمرت علي خالف   وألنك شرير مص مجيبدع اآلص فهل لك إ

 )الم ئكة( = التفت إلي من تحب فست د كل الفديسينإلي أي القديسيص تلتفتودليل شرك ما أنت فيه اآلن. 
من   ومعني ك   أليفا  أنه لو غير أيوب موقفه إللتفت إليه الفديسين معي في رأيي ولن يتعاطف معك أحد 

 )قوع الشفاعة( ون حت الصداقة بين أيوب وأليفا  مع الم ئكة الفديسين السماويين. 
 

.8 " -(:8) أية َِ ، َواْلَغْيَرَة ُتِميُت اأَلْ َم  ا أَلصَّ اْلَغْيَظ َيْقُتُل اْلَغِبيَّ
خطيوة الخطواع تووأدي حتموًا ل  ك وو . فوالغيت والحسود والحفوود والشور عمومووًا حوين يسووكن = ألص الغويظ يقتوول الغبووي 

إنسان يدمر  صحيًا ويففد  س مه، فالخطية عفوبت ا في ا. واذ  النترية صحيحة ولكون تطبيف وا علوي أيووب خطوأ 
ضوب ضود اهلل والغويت وتل . فأليفا  يت   أيوب أنه في حالة غيت من اهلل وأنوه إستسول  للغضوب ضود اهلل واوذا الغ

= األحموو  موون يفسوو  صوودر  لمشوواعر الغوويت. والغيوورة تميووت األ مووِمنووه مووا اووو إت نووار تحوور  د  وعتووا  أيوووب. 
 يوب من اهلل  سيفتله. والغيرع انا بمعني الغيتأوغضب 

 
ُل َوَبْغَتةي َلَعْنُت َمْرِبَضُه. 3 " -(:3) أية  " ِإنِّي رََأْيُت اْلَغِبيَّ َيتََأحَّ
انا إت ا   ديد أليوب. فأليفوا  يشوير لن احوه السواب . ومعنوي كو   أليفوا  أليووب أننوا  =أيت الغبي يتأحلإني ر  

ولكون إلوي حوين وسوريعًا موا يفشول. بول إذا  ، لن ننخدع بن احوك السواب  وا  داوارك قبول ت ربتوك فالشورير قود يون  
 .   األشوورار فن وواح   اووو إلووي حووينتوون الشوورير أن ن احووه يسووتمر ف ووو غبووي. وأليفووا  كووان يعوورف أنووه م مووا ن وو

= اووو لعوون مسووكن   وحيووات   الخاطئووة ألنووه متأكوود موون خووراب   المفووا ئ )اووذا وبغتووة لعنووت مربضووهولووذلك يضوويف 
(. وأليفوا  حووين رأي ن واح   وأن و  بودأوا يتأصوولون رأي بعوين اإليموان مفوودمًا 33نفوم موا عبور عنووه كاتوب م موور 

يوورون الشوور ون وواح األشوورار فيحسوودون  ، اووأتء اوو  موون يتنووون أن األرق خووراب   وتنبووأ عنووه بينمووا انوواك آخوورين 
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باقيووة. ولكوون موون ينتوور للسووماء ت يشووت ي األرق ف ووو يعلوو  أن ووا  ائلووة. وكلمووة لعنووت انووا تعنووي أنووه رفووق مسوولك 
 األشرار حتي لو أدي اذا لن اح  . 

 
 ا وا ِفي اْلَباِب َواَل ُمْنِقَذ.َبُنوُه َبِعيُدوَص َعِص اأَلْمِص، َوَقْد َتَ طَّمُ 2  " -(:2) أية

= اإلبن ت يرث خطية أبيه ولكن خطية األبواء تسوبب خسوائر  منيوة لطبنواء ولكون ت يوأثر اوذا علوي بنوه ت طموا
والباب مكوان  لووم األكوابر والفضواع حيوث المحاكموات. وأوتد األشورار  =الباب وهم ت طموا فيحيات   األبدية. 

 = لن ينفذا  أحد من الخراب. وال منقذ    . ع والكل يت م   وت يسمع أحد لصوت  يكونون مكرواين من ال مي
 

َتفُّ الظَّْمآُص َثْرَوَتُهْم. 5 " -(:5) أية ًْ ًَّْوِك، َوَي  " الَِّذيَص َيْأُنُل اْلَجْوَعاُص َ ِحيَدُهْم، َوَيْأُ ُذُه َ تَّى ِمَص ال
سووبئيين والكلوودانيين قوود أكلوووا كوول ثووروع أيوووب وغلتووه بسووبب = أليفووا  يشووير ألن الالجوعوواص  حوويدهم الووذيص يأنوول

ويأ ذه  تي مص شرور . وأن   كانوا كال وعي الذين رأوا ثروع أيوب ف نفضوا علي ا يلت مون ا ول  يبفوا علي شئ. 
ن سي  الًوك ج الشرير ثروته بسور مون الشووك ف وذا ال وعوان، أو اوذا اإلنسوان الوذي يونفق لن وب ثوروع = حتي وا 
تصووير آخور أن مون سوم  اهلل لوه  =ويًتف الظماص ثوروتهمرير مثل  وعان ليلت م ا، لن ي ت  ب ذا الشووك. الش

خور قطورع. ف وو بتأديب الشرير )الذي مثل أيوب( يكون مثول تموآن رأي كوأم مواء بوارد )ثوروع أيووب( فيمتصو ا آل
 شبه السبئيين والكلدانيين ب نسان  ائع تمآن إلت   وشرب كل ما أليوب. 

 
ًََّقاَوَة اَل َتْنُبُت ِمَص اأَلْرِض، 6 " -(:6) أية  " ِإصَّ اْلَبِليََّة اَل َتْ ُرُج ِمَص التُّرَاِب، َوال

ن كوان ألص البلية ال ت رج مص التراب = أي أن الب يوا التوي تصويب اإلنسوان ت توأتي مصوادفة. بول نتي وة شور . وا 
ب، والطفووم، واألرق. بوول علووي أنفسوو  . اووذ  نتريووة صووحيحة النووام أشوورارًا في ووب أن ت يلفوووا بوواللو  علووي التوورا

ولكن في تطبيف ا علي أيوب تل  كبير. وكان أليفا  في ك مه  ارحًا  دًا أليوب ويكفوي أنوه يوذكر  بمووت أبنائوه 
 .(445وبأن اذا نتي ة شر  )

 
ًَقَِّة َنَما َأصَّ اْلَجوَ 7 " -(:7) أية  " اِرَح الْرِتَفاِع اْلَجَناِح.َولِنصَّ اإِلْنَساَص َمْوُلوٌد ِلْلَم

اذا الفانون صحي   دًا. أن اإلنسان بسبب خطيته تسبب في دخول األل  والمشفة للعال  اأنا إختطفت لوي قضوية 
الموتا وأيضا قضية األل  وبسبب الخطية دخلت المشفة للعال  وصارت قانونًا مثول أن كول ذي  نواح يطيور )أي 

 .(1245رو +  1244بط 1+  1243+ تك  1414
 

اْلَفاِعِل َعَظاِئَم اَل ُتْفَ ُص َوَعَجاِئَب اَل 9لِنْص ُنْنُت َأْطُلُب ِإَلى اهلِل، َوَعَلى اهلِل َأْجَعُل َأْمِري. » 2 "-(:16-2) األيات
. 11ُتَعدُّ.  اْلُمْنِزِل َمَطريا َعَلى َوْجِه اأَلْرِض، َواْلُمْرِسِل اْلِمَياَه َعَلى اْلَبرَاِريِّ

اِعِل اْلُمَتَواِضِعيَص ِفي اْلُعَلى، َفَيْرَتِفُ، اْلجَ 11
ُر 13اْلُمْبِطِل َأْفَناَر اْلُمْ تَاِليَص، َفاَل ُتْجِري َأْيِديِهْم َقْحديا. 18اْلَمْ ُزوُنوَص ِإَلى َأْمٍص.  اآلِ ِذ اْلُ َنَماَء ِبِ يَلِتِهْم، َفَتَتَهوَّ
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ًُوَرُة اْلَماِنِريَص.  ُموَص َظاَلميا، َوَيَتَلمَُّسوَص ِفي الظَِّهيَرِة َنَما ِفي اللَّْيِل. ِفي النََّهاِر َيْحدِ 12َم
َي اْلَباِئَس ِمَص 15 اْلُمَنجِّ

 .  " َفَيُنوُص ِللذَِّليِل َرَجاٌء َوَتُسدُّ اْلَ ِطيَُّة َفاَها.16السَّْيِف، ِمْص َفِمِهْم َوِمْص َيِد اْلَقِويِّ
ت  لر عت إلي اهلل وطلبت مثل اذ  األ يا أيوب ووقعت علي   لو كنت مكانك = أيلنص ننت أطلب إلي اهلل 

 وعلي اهلل أجعلالمغفرع وخضعت لما سم  به من عفاب واذا توبيل غير مباشر أليوب ألنه ل  يفعل ذلك. 
أي إذا بسطت أمري أمامه ي ب أن أتركه له وأنتتر بالصبر. ث  يورد أليفا  أوصاف رائعة عن اهلل تشير  أمري

 السلي  ورأيته الواضحة هلل.  إليمانه
ت يمكن أن ندرك عمف ا، مثل أعمال  =ال تف ص= او قادر علي كل شئ وسلطانه مطل . الفاعل عظائم

= منزل مطراي ال= اي ع ائب ألننا ت ندرك كن  ا ومن كثرت ا ت يمكن عداا. عجائب ال تعدالطبيعة الغامضة. 
 او مصدر كل البركات. 
(. 53-5141= اهلل قووادر أن يرفووع المتواضووعين. واووذ  تشووبه تسووبحة العووذراء )لووو ي العلوويالجاعوول المتواضووعيص فوو
= اهلل يفعل عتائ  في شئون البشر، لينفذ عبيد  من شرور مون يحتوال علوي   المحتوالين. المبطل أفنار الم تاليص

أروع مثال  =ل نماء ب يلتهم ذ ااآلأي ت يترك اهلل أيادي   تتم  حيل   التي قصدواا.  =تجري أيديهم قحداي  فال
ل ذا الصليب الذي أعد  اامان ليصلب موردخاي عليه ، فصلب عليه اامان نفسه. بل المثال الذي كان صوليب 

وخلوم  15-1342اامان رم ًا له او الصليب الذي أعد  إبليم للمسي  بمأامرت الي ود فسمر به الشيطان كوو 
 فتتهوور مًوورةأعداء الكنيسوة بفصود إبادت وا كثيورًا موا آلوت إلوي إبوادت    ب ذا أوتد اهلل. وكل المأامرت التي دبراا

= يسووتطيع اهلل بكوول سوو ولة أن ي وود  كوول مووأامرات   كمووا أفشوول اهلل مووأمرات اامووان وأخيتوفوول. . . وكلمووة لمووانريصا
ألن و  = يسولب اهلل عفول النوام فصويرون بو  حكموة فوي النهوار يحودموص ظالمواي تت وور معنااوا تت شوي أو تفشول 

أشرار ويصيب   عمي الفلب فيتحيورون حتوي فوي األموور التوي تبودو واضوحة  ودًا وسو لة  ودًا اوبينموا او  ي عموون 
المنجي البائس مص السيف. ا. واهلل يفعل اذا لين ي أوتد  المتلومين= 2241أن   حكماء    صاروا    ء رو 

من السيف قادر أيضًا أن ين وي أوتد  مون الفو  الوذي  = اهلل الفادر أن ين ي أوتد  المساكين المتلومينمص فمهم
= يخو ي الخطواع إذ فينووص للوذليل رجواء. وتسود ال طيوة فاهوايتكل  ك مًا قاسويًا ضودا . وب وذا يعو ي اهلل أوتد = 

 يذالون من غرابة اإلنفاذ للبار. 
 

أَلنَُّه ُهَو َيْجَرُح َوَيْعِحُب. 12ْرُفْض تَْأِديَب اْلَقِديِر. ُهَوَذا ُطوَبى ِلَرُجل ُيَؤدُِّبُه اهلُل. َفاَل تَ » 17 "-(:87-17) األيات
ِفَياِص.  ًْ ُِ َوَيَداُه َت يَك، َوِفي َسْبٍ، اَل َيَمسَُّك ُسوٌء. 19َيْسَ  َداِئَد ُيَنجِّ ًَ ِفي اْلُجوِع َيْفِديَك ِمَص اْلَمْوِت، 81ِفي ِستِّ 

َتْضَ ُك َعَلى اْلَ رَاِب 88ِط اللَِّساِص ُتْ َتَبُأ، َفاَل َتَ اُف ِمَص اْلَ رَاِب ِإَذا َجاَء. ِمْص َسوْ 81َوِفي اْلَ ْرِب ِمْص َ دِّ السَّْيِف. 
ًَى ُوُ وَش اأَلْرِض.  يَِّة ُتَساِلُمَك. 83َواْلَمْ ِل، َواَل َتْ  َفَتْعَلُم َأصَّ 82أَلنَُّه َمَ، ِ َجاَرِة اْلَ ْقِل َعْهُدَك، َوُوُ وُش اْلَبرِّ

ْيئيا. َ يْ  ًَ ِب اأَلْرِض. 85َمَتَك آِمَنٌة، َوَتَتَعهَُّد َمْرِبَضَك َواَل َتْفِقُد  ًْ يََّتَك َنُع َتْدُ ُل اْلَمْدَفَص 86َوَتْعَلُم َأصَّ َزْرَعَك َنِثيٌر َوُذرِّ
ْيُ وَ ٍة، َنَرْفِ، اْلُنْدِس ِفي َأَواِنِه.  ًَ  " «.َو. َفاْسَمْعُه َواْعَلْم َأْنَت ِلَنْفِسكَ َها ِإصَّ َذا َقْد َبَ ْثَنا َعْنُه. َنَذا هُ 87ِفي 
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ن د انا كلمات تحذير حلوع ونصائ  حكيمة رائعة يو   ا أليفا  أليوب. وأليفا  واو يفول اذا ل  يكن يتصور 
أنه يتكل  عن أيوب نفسه الذي يحبه اهلل ولذلك يأدبه. وذلك ألن أليفا  كان قد قرر أن أيوب ر ل شرير. وكانت 

 أليفا  الرائعة اي لتم يد اهلل ولكنه ل  يتصور أنه يصف حالة أيوب الذي طوبه اهلل. كلمات 
 

 " ُهَوَذا ُطوَبى ِلَرُجل ُيَؤدُِّبُه اهلُل. َفاَل َتْرُفْض تَْأِديَب اْلَقِديِر. » 17 " -(:17) أية
(. 13عصوبه ويشوفيه بيديوه )= ألن مون يحبوه اهلل يأدبوه. ومون يأدبوه اهلل ي رحوه ثو  يهوذا طوبي لرجل يؤدبوه اهلل

( 22( وحينمووا يكموول تأديبووه ينفلووه بووالموت )24، 23( ويباركووه )21،  22واهلل يحوورم موون يأدبووه وسووط الت ربووة )
ال توورفض تأديووب . لووذلك فيكووون لووه م وود أكثوور لمعانووا فووى السووماء ت  كوول أيووا  عموور كووأن موون يحبووه اهلل يكملووه بوواأل

ويوة م موا كوان قاسويًا، فالودواء المور نوافع فو  ي وب أن ننفور منوه. واهلل قوادر . فالتأديب ع مة محبة اهلل األبالقدير
ت  تأديوووب وخيووور لإلنسوووان. لوووذلك علوووي اإلنسوووان المتوووأل  أن ت يعتبووور األلووو  أن يخووور  مووون اآلكووول ُأكووول، ومووون األ

ذا ما إحتمل اإلنسوان تصو تموه أير مصادفة بل يبحث عن السبب كأن األل  صوت من اهلل ورسالة من السماء. وا 
  .طوبيبركة له= 

 
ِفَياِص.12 " -(:12) أية ًْ ُِ َوَيَداُه َت  " أَلنَُّه ُهَو َيْجَرُح َوَيْعِحُب. َيْسَ 

اووذا مثوول مووا يفعلووه ال ووراح يفووت  ليشووفي ثوو  يغلوو  ال وورح. واهلل ي وورح بتوبيخووات أعمووال عنايتووه  =يجوورح ويعحووب
 داد كلموا إ دات الضويفات. وعون  يوادع التع يوات كلموا اإلل ية ث  يعصب بتع يات روحه الفودوم واوذ  التع يوات تو

وبنفم المف و  يفول سفر النشيد شماله)الت ربة التي   12-41  1كو 2يفول بولم الرسول  كما ا دادت الت ارب
= ين ووي فووي الوقووت المناسووب ويسوو ِ ويووداه تًووفياصويمينووه تعووانفني) تع ياتووه(.   ، يسووم  ب ووا اهلل ( تحووت رأسووي

والموووت مثووال ينسووح  فيووه  .(142، 1445ا حوودث أليوووب ولكوون اهلل سووحفه بوواآلت  ليشووفيه )اووو ويسووح  انووا كموو
اإلنسان بالكامل ولكن اذا أيضًا لشفائه ويفو  ب سد مم د عوضًا عن  سدنا الضعيف لوذلك قوال بوولم الرسوول 

 .2443اويحي أنا اإلنسان الشفي من ينفذني من  سد اذا الموت رو 
ي صوار أولوي ، وسوكنت فينوا الخطيوة = نسوان وفسودت صوورته األخطوأ اإلأي غيور فسواد ، و اهلل خل  اتنسوان علو

نساننا العتي  منفتحا علي الشر ، متمردا علي وصايا اهلل التي اعطااا اهلل ل نسان لكوي يحيوا وكوان اوذا بخوداع إ
الذي يحب البشر؟ ا حول لوي  ن الخطية في ا لذته ، فكان األل ، والموت . فماذا يفعل اهللأالحية التي صورت له 

 ا  العفوبة )األل  والموت( خ صاً 
 يخر  من ال افي ح وع.ف و  4اي يسم  بالت ربة التي تأل  لكنه يخر  من ا نفاوع وخ م=يجرح
  413 12كو 1يعطي مع الت ربة المنفذ= 4 وسط الت ربة يعطي تع يات تساندنا يعحب
 ( 422  33كلوة )خور آل نوا نوار  ف (ت يمكنه ان يري اهلل ويعيش، 3 4 اذا ال سد الساكن فيه الخطية )رويس ِ

الذى سكنت فيه الخطية فحرمته من رأية  نار تحر  الخطاع . والحل ان يسح  اهلل اذا ال سد اي نموت بال سد
 اهلل .
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  سادنا تم يدا لكي نحصل علي ال سد المم د  أ= اهلل يسح  ويميت يداه تًفياص
  41 5كو 2

 .بدي و م د حفيفيأسد مم د في فرح ي نكون ب أالشفاء الحفيفي ،  واذا او
 

يَك، َوِفي َسْبٍ، اَل َيَمسَُّك ُسوٌء. 19 " -(:19) أية َداِئَد ُيَنجِّ ًَ  " ِفي ِستِّ 
= اووذا وعوود بأنووه بفوودر مووا تتكوورر الضوويفات والمتاعووب تتكوورر سوووء فووي سووت ًوودائد ينجيووك وفووي سووب، ال يمسووك 

اوي عوادع ي وديوة  3،  2لينوا أن نتوقوع الشودائد وت نيوأم مون أن اهلل سويتدخل لينفوذ. واألرقوا  المعونة واإلنفواذ. وع
ليعنوي العموميوة. والمعنوي  3ثو  ي يودو  واحودًا فيصوب   2في الكتابة. ف   يضعوا رقمًا ل ذب اإلنتبا  واو انا رقو  

رقو  الكموال للتودليل  3إسوتخدا  رقو   أنه م ما كانوت عودد الشودائد فواهلل يعود بوأن ين يوك وت يمسوك سووء. خصوصواً 
 على كمال وعد اهلل. 

أي لن يصيبك سوءًا أو ضوررًا حفيفيوًا. بول اهلل سووف ينتو ع من وا شوراا وشووكت ا حتوي ت  =ال يمسك سوءوالوعد 
 تضر، بل العكم يكون ل ا فائدع التأديب. 

 
 " َ ْرِب ِمْص َ دِّ السَّْيِف. ِفي اْلُجوِع َيْفِديَك ِمَص اْلَمْوِت، َوِفي الْ 81 " -(:81) أية
عنوودما تعوو  األحكووا  الموودمرع يحمووي الوورب أوتد  موون أثاراووا السوويئة. ولوونف   أن  =فووي الجوووع يفووديك مووص الموووت 

 الضربات ليست عامة بل يد اهلل تتدخل لتنفذ أوتد  في الوقت المناسب
ذا اإلنسان، فو  نفوول أن وا صودفة، بول أن ] مثل إنسان يخر  من مكان صدفة فين ار المكان في كارثة وين و ا 

 .يد اهلل اي التي أنفذته[
 

 " ِمْص َسْوِط اللَِّساِص ُتْ َتَبُأ، َفاَل َتَ اُف ِمَص اْلَ رَاِب ِإَذا َجاَء. 81  " -(:81) أية
ر م ما قيل عنك بخبث ت يضورك. فسووط اللسوان موأل  لكنوه ت يفتول، فو ن كوان اهلل قواد =مص سوط اللساص ت تبأ

أن ين يك من الموت في الحرب أو من ال وع ف و من المأكد قادر أن ين يك من الشر األقل واو سوط اللسان. 
طمئنان ناشئ من ر ائك في اهلل حتي في أسو فال ت اف مص ال راب  األوقات.  أ= سيكون لك أمان وا 

 
ًَى وُ 88 " -(:88) أية  " ُ وَش اأَلْرِض.َتْضَ ُك َعَلى اْلَ رَاِب َواْلَمْ ِل، َواَل َتْ 

 أي تسخر من الخراب الفاد  إذ تث  أن ت سلطان له عليك.  =تض ك علي ال راب
الفاقة )تر مة اليسوعيين(. الم اعوة )التر موة اإلن لي يوة(. والمحول بحسوب مختوار الصوحاح اوو ال ودب  =الم ل

 أو إنفطاع المطر ويبم األرق من الكط. 
 هلل ت تأذيه وحوش األرق. فمن يحميه ا= ال ت ًي و وش األرض

 3543+ رو  55415كو 1بل المأمن ت يخشي الموت نفسه 
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يَِّة ُتَساِلُمَك. 83 " -(:83) أية  " أَلنَُّه َمَ، ِ َجاَرِة اْلَ ْقِل َعْهُدَك، َوُوُ وُش اْلَبرِّ

ن كوول الخليفووة = إذا كووان لإلنسووان سوو   مووع اهلل يصووير لووه ع وود صووداقة بينووه وبوويألنووه موو،  جووارة ال قوول عهوودك
وعنوودما يسووير علووي أرضووه ت يخوواف موون أن يتعثوور بأحوود األح ووار. وانوواك رأي آخوور فووي اآليووة. أن الح ووارع إذا 
و دت في أرق تفسداا ف  ينمو ال رع. ومن يحميه اهلل يضمن له خصوبة حفله ]وروحيًا من اوو فوي سو   موع 

. ولون حت أن مون يصوطد  1342را وع اوو  بريوة تسوالمكو وش الاهلل ينفيه اهلل من خطايا  ليثمر ثمرًا روحيوًا[. 
 باهلل تصطد  معه خليفة اهلل. 

 
ْيئيا.82 " -(:82) أية ًَ  ا َفَتْعَلُم َأصَّ َ ْيَمَتَك آِمَنٌة، َوَتَتَعهَُّد َمْرِبَضَك َواَل َتْفِقُد 

 يحرسو ا فوي غيابوك = تسوافر وأنوت مطموئن أنوك تعوود لت ود خيمتوك آمنوة فواهلل كوان يحرسو ا لوك، اهلل يمتك آمنوة
 =مربضووكوفووي و ووودك. فوواهلل ي يووئ مسووكنًا آمنووا لشووعبه ً. ويعطووي   سوو   ويرعوواا  فيوودبرون حيووات   ب سووتفامة= 

 من لك تدبر . 
 

ِب اأَلْرِض. 85 " -(:85) أية ًْ يََّتَك َنُع  " َوَتْعَلُم َأصَّ َزْرَعَك َنِثيٌر َوُذرِّ
 ت عن شرك يكثر اهلل لك البنين. أيوب ففد كل بنيه. وأليفا  انا يفول لو تب

 
ًَْيُ وَ ٍة، َنَرْفِ، اْلُنْدِس ِفي َأَواِنِه.86 " -(:86) أية  " َتْدُ ُل اْلَمْدَفَص ِفي 
التشبيه انا أن المرء فوي آخور أياموه إن كوان صوالحًا يمووت فوي الوقوت المناسوب ويخوت   =نرف، الندس في أوانه 

طويل، يموت شيخًا وشبعان أيامًا فالحياع الطويلة كانوت ع موة بركوة ورضوا أيامه أخيرًا بالفرح والكرامة بعد عمر 
وانا يشبه اإلنسوان  23455. وأما الشرير يموت صغيرًا في نترا  م  12421من اهلل، ذلك في الع د الفدي  م  

 الصال  في موته بالحنطة التي ت مع إلي المخا ن )الكدم(
 ار ف   كالشوك للحري . )ما يكدم فو  بعضه(. أما األشر  =الندس

 
  "«.َها ِإصَّ َذا َقْد َبَ ْثَنا َعْنُه. َنَذا ُهَو. َفاْسَمْعُه َواْعَلْم َأْنَت ِلَنْفِسكَ 87 " -(:87) أية
هوا إص ذا = ما قلته لك يأ أيوب او ما تعلمنا  من أبائنا لكنننا بحثنا في صحته وتأكدنا مون أن وا أقووال صوحيحة 

 = ي ب أن تنتفع أنت منه أيضًا لت داد حكمة وطبفه علي نفسك وعلي حالتك. فإسمعه قد ب ثنا عنه. نذا هو.
سنة فكيف توصل ل ذ  المعلومات عن اهلل، واي  3222ولن حت أن أليفا  او إعرابي عاش منذ أكثر من 

أليفا  او مملوءع حكمة ع يبة. اذ  الحكمة اي التي يسكب ا اهلل علي عبيد  منذ قدي  ال مان. وكان كل خطأ 
في تطبي  المعلومات الصحيحة التي عند  علي أيوب لمحاولة إثبات أن أيوب ر ل شرير، وبسبب شر  صار 

.، فكانت كلماته قاسية  دا على أيوب المتأل  ت  وخسارعألما او عليه من 
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 عودة للجدول اإلح اح السادس

 
 ل  يفتنع أيوب بك   أليفا ، وبدأ يبرر نفسه في شكوا 

 
 " َفَأَجاَب َأيُّوُب َوَقاَل:1 " -(:1) أية
 

أَلنََّها اآلَص َأْثَقُل ِمْص َرْمِل 3َلْيَت َنْرِبي ُوِزَص، َوَمِحيَبِتي ُرِفَعْت ِفي اْلَمَواِزيِص َجِميَعَها، »8  "-(:7-8) األيات
ًَاِرَبٌة ُروِ ي. َأْهَواُل اهلِل ُمْحَطفٌَّة ِضدِّي. 2ِمْص َأْجِل ذِلَك َلَغا َناَلِمي. اْلَبْ ِر.  َهْل 5أَلصَّ ِسَهاَم اْلَقِديِر ِفيَّ َوُ َمَتَها 

ِب، َأْو َيُ وُر الثَّْوُر َعَلى َعَلِفِه؟  ًْ ُِ اْلَفرَا َعَلى اْلُع ِِ  َهْل ُيْؤَنُل اْلَمِسيُخ ِباَل ِمْلٍح، َأوْ 6َيْنَه ُيوَجُد َطْعٌم ِفي َمَر
 " َماَعاَفْت َنْفِسي َأْص َتَمسََّها، هِذه َحاَرْت ِمْثَل ُ ْبِزَي اْلَنِريِه!7اْلَبْقَلِة؟ 

لكوان  =ليوت نربوي وزصيحاول أيوب انا إثبات أن له الح  في الشكوي من متاعبه وأن مصيبته ت مثيول ل وا=  
لشوخم محايود ليو ن  أصوحابه. ومعنوي الكو   أن أيووب يل ويتصوور  أأثفل مما إحتمله أي إنسان، واوو أثفول مموا 
والمعنوي إلتمسووا لوي  ،لغوا تعنوي قوال بواط ً  =موص أجول ذلوك لغوا نالمويكربه ويفنع أصوحابه بأنوه يفوو  التصوور. 

عووذرًا يووا أصووحابي إن كانووت انوواك أخطوواء وأقوووال باطلووة فووي ك مووي فووأتمي رايبووة. اووو انووا يووت   أصووحابه بووأن   
تمووه. ويشووكو أ  دون أن يوودركوا قسوووع حالووه وتروفووه، واووو انووا يلووتمم عطف وو  عليووه، عطفووًا قوود يخفووف موون أدانووو 

توه بواألكثر ]فكوان فوي ع  تموه النفسوية رو  أت  أيوب أتمًا  سدية ففط بول أل  تكن  =سهام القدير فيَّ أيوب من أن 
أمانووة وحووب، العموور كلووه أصووابه ب ووذ  األت . فكووان ذلووك مثوواًت للمسووي [. ومووا آلمووه نفسوويًا أن اهلل الووذي كووان يعبوود  ب

= حمت ا أي سم ا. كانوت السو ا  و متها ًاربة رو يفكر  بأن اهلل او الذي يعذبه اكذا كالس ا  التي أصابته. 
تمووه النفسووية شووربت روحووه أمسوومومة واووذ  السوو ا  المسوومومة كانووت كوووحش يشوورب موون د  فريسووته، اكووذا سوو ا  

= كأن وا  ويش قود إصوطف بأص أهوال اهلل محطفة ضوديب و ع عت ثباته. ألنه فوو ئ فأصابت عفله باإلضطرا
حوله. ثو  وبول أصودقائه بسوبب إنتفوادات   الفاسوية لشوكوا  وأنوه ت مبورر لتوبيخوات   لوه، ف وو ت يتوذمر بودون سوبب 

ب اول رأيووت  الفورا اووو حموار الووحش. وسوأال أيوو  =هول ينهووِ الفورا علوي العًوبكموا يفعول المتوذمرون الثوائرون= 
حمووارًا ين وو  ويتووذمر إذا كووان العشووب متوووفرًا أمامووه؟ بوول ين وو  لووو  وواع إذ ت عشووب. ومعنووي كوو   أيوووب أن حتووي 
الوحوووش المفترسووة ت تن وو  بوودون سووبب، واووي تن وو  ففووط إذا كانووت متألمووة، وأنووا فووي أيووا  رخووائي لوو  أتووذمر، واوول 

 = اذا الك   يف   بمعنيين4المسيخ بال ملح هل يؤنلكنت أتذمر إن ل  أكن متألمًا، فأنا لست بح ر. 
لفد صارت حياته ب  طع  كالطعا  غير الممل = المسيل او الطعا  الماسل وأيوب كان يعاف أكل المسيل  أوال:

هوذه حوارت مثول ن في ففر  إضطر أن يأكله. وحياته كل وا صوارت بو  طعو  واوو مضوطر أن يحيااوا= ولكنه اآل
 أي حياته. .  بزي النريه
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انوواك موون ف وو  أن اووذا الكوو   يشووير لكوو   أليفووا  الووذي اووو فووي نتوور أيوووب مثوول المسوويل الووذي بوو  طعوو   -ثانيوواي:
 اليكن ك مك  مملحًا بمل ا

 
َِ يَ 9َيا َلْيَت ِطْلَبِتي تَْأِتي َوُيْعِطيِنَي اهلُل َرَجاِئي! » 2 "-(:13-2) األيات َدهُ َأْص َيْرَضى اهلُل ِبَأْص َيْسَ َقِني، َوُيْطِل

ُِ: َأنِّي َلْم َأْجَ ْد َناَلَم اْلُقدُّوِس. 11َفَيْقَطَعِني.  ِف ًْ ِتي َ تَّى 11َفاَل َتزَاُل َتْعِزَيِتي َواْبِتَهاِجي ِفي َعَذاٍب، اَل ُي َما ِهَي ُقوَّ
ِتي ُقوَُّة اْلِ َجاَرِة؟18َأْنَتِظَر؟ َوَما ِهَي ِنَهاَيِتي َ تَّى ُأَحبَِّر َنْفِسي؟  َأاَل ِإنَُّه َلْيَسْت ِفيَّ 13َهْل َلْ ِمي ُنَ اٌس؟  َهْل ُقوَّ

 " َمُعوَنِتي، َواْلُمَساَعَدُة َمْطُروَدٌة َعنِّي!

 أيوب انا يعبر عن رغبته في الموت سريعًا لتنت ي كل متاعبه 
ا وكانوت طلبتوه ور واأ  اموا المووت، ولكون م موا كانوت شودتنا ي وب أن يكوون لنو =ياليت طلبتي تأتي. . . رجوائي

ر وواء فووي اهلل دائمووًا. بوول تمنووي أن اهلل يرضووي بووأن يسووحفه بووالموت. وكووان ر وواأ  وتع يتووه فووي أنووه لوو  ي وودف ولوو  
. أيوووب انووا يطمووئن نفسووه بووأن الموووت سووين ي كوول أح انووه وسوويكون لووم أمجوود نووالم القوودوسيخطووئ فووي حوو  اهلل= 

عوا ر يتعو ي والغنوي الشورير يتعوذب. واوذا ( انوا ن ود ل25412كيدًا ألنه ل  يخطئ إلي اهلل في حياتوه. )لوو أع اأ  
ويعبور أيووب عون يأسوه مون أن تتغيور أحوالوه . عوذاب ال يًوفِما يفوله أيوب أنه سيكون له تع ية بينما لطشورار 

= أي ت قوع لي لكي أنتتر اوذا اليوو  البعيود الوذي ت أرا  الوذي وعودتني يوا ما هي قوتي  تي أنتظرإلي األفضل 
هول قووتي   ينصل  فيه حالي وترد لي كرامتي. فصحتي واانة  دًا فأنا لسوت بفووي ألحتمول. أليفا  بأن يأتي، يو 

وما هي نهوايتي  توي . بل او في يأسه ت يري مبررًا لكي ير و ويصبر أو حتي يرغب أمرًا ك وذا= قوة ال جارة
يواتي بالمفارنوة موع ن لي ية حتوي أطيول حيواتي= أيوة تع يوة أر واوا لنفسوى فوي ح= بحسب التر مة اإلأحبر نفسي

والمسواعدة مطورودة = لفود فوارقتني معوونتي الداخليوة معوونتي إال أنوه ليسوت فويالتع ية التي أر واا فوي ممواتي. 
 = أي مساعدتك  وأنت  أصدقائي، حتي اذ  خسرت ا. عني

 
َيةَ » 12 "-(:31-12) األيات ًْ ْص َتَرَك َ  ُِّ اْلَمْ ُزوِص َمْعُروٌف ِمْص َحاِ ِبِه، َواِ  َأمَّا ِإْ َواِني َفَقْد 15اْلَقِديِر.  َ 

ِإَذا َجَرِت 17الَِّتي ِهَي َعِنَرٌة ِمَص اْلَبَرِد، َوَيْ َتِفي ِفيَها اْلَجِليُد. 16َغَدُروا ِمْثَل اْلَغِديِر. ِمْثَل َساِقَيِة اْلُوْدَياِص َيْعُبُروَص، 
َنَظَرْت َقَواِفُل 19رُِّج السَّْفُر َعْص َطِريِقِهْم، َيْدُ ُلوَص التِّيَه َفَيْهِلُنوَص. ُيعَ 12اْنَقَطَعْت. ِإَذا َ ِمَيْت َجفَّْت ِمْص َمَناِنَها. 

َفاآلَص َقْد ِحْرُتْم ِمْثَلَها. رََأْيُتْم 81َ ُزوا ِفي َما َناُنوا ُمْطَمِئنِّيَص. َجاُءوا ِإَلْيَها َفَ ِجُلوا. 81َتْيَماَء. َسيَّاَرُة َسَباٍء َرَجْوَها. 
ًُوا ِمْص َأْجِلي؟ 88َفَفزِْعُتْم.  َضْرَبةي  ْيئيا، َأْو ِمْص َماِلُنُم اْر ًَ وِني ِمْص َيِد اْلَ ْحِم، َأْو ِمْص 83َهْل ُقْلُت: َأْعُطوِني  َأْو َنجُّ

ًَْيٍء َضَلْلُت. 82َيِد اْلُعتَاِة اْفُدوِني؟  ًَدَّ ا85َعلُِّموِني َفَأَنا َأْسُنُت، َوَفهُِّموِني ِفي َأيِّ  ْلَناَلَم اْلُمْسَتِقيَم، َوَأمَّا َما َأ
يِح؟ 86التَّْوِبيُخ ِمْنُنْم َفَعَلى َماَذا ُيَبْرِهُص؟  َبْل ُتْلُقوَص َعَلى 87َهْل َتْ ِسُبوَص َأْص ُتَوبُِّ وا َنِلَماٍت، َوَناَلُم اْلَياِئِس ِللرِّ
، َفِإنِّي َعَلى ُوُجوِهُنْم اَل َأْنِذُب. َواآلَص َتَفرَُّسو 82اْلَيِتيِم، َوَتْ ُفُروَص ُ ْفَرةي ِلَحاِ ِبُنْم.  ِاْرِجُعوا. اَل َيُنوَنصَّ ُظْلٌم. 89ا ِفيَّ

ا. ِفيِه َ قِّي.   "  َهْل ِفي ِلَساِني ُظْلٌم، َأْم َ َنِني اَل ُيَميُِّز َفَساديا؟31ِاْرِجُعوا َأْيضي
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اات انووه ليسووت فووي معووونتي والمسوواعدع مطوورودع عنوويا. التووي سووب  وقووال في ووا المسوواعدع  -: 13انووا يشوورح آيووة  
مطرودع عني ويوبل أصحابه بسبب إنتفادات   الفاسية له ومعاملت   العنيفة. إذ بينما إنتتر من   مساعدع وتع ية 

 و د إاانات وا و  وك   قاسي. 
ُِّ اْلَمْ ُزوِص َمْعُروٌف مِ » 12" -(:12) أية َيَة اْلَقِديِر. َ  ًْ ْص َتَرَك َ   "ْص َحاِ ِبِه، َواِ 
ص ترك  ًية القدير  لفد إت مه أليفوا  بأنوه شورير وأيووب انوا يفوول حتوي لوكنوت =  ِ الم زوص معروف. . . وا 

خاطئ وتركت خشية اهلل، فحفوي أن يع ينوي أصوحابى وأنوا حو ين، ف وذا حو  كول محو ون أن يع يوه أصودقائه ف وو 
ت يحتوا  عطف و . اووذ   مبوادئ إنسووانية عاموة. وقوود تف و  اآليوة أنووه مون حوو  المحو ون المتووأل  أن يع يوه أصووحابه وا 

يكون األصحاب قد تركوا خشية اهلل. وعادع يكون المنكووب بمصويبة كبيورع عرضوة ألن يتورك خشوية اهلل ويصوطد  
بليم دائمًا يسعي ل ذا وعلي أصحاب المتأل  أن يشددو  حتي ت يصل إلي   اذ  الدر ة. مع اهلل وا 

 
الَِّتي ِهَي َعِنَرٌة ِمَص 16َأمَّا ِإْ َواِني َفَقْد َغَدُروا ِمْثَل اْلَغِديِر. ِمْثَل َساِقَيِة اْلُوْدَياِص َيْعُبُروَص، 15 "-(:81-15) األيات

ُيَعرُِّج السَّْفُر َعْص َطِريِقِهْم، 12َمَناِنَها.  ِإَذا َجَرِت اْنَقَطَعْت. ِإَذا َ ِمَيْت َجفَّْت ِمصْ 17اْلَبَرِد، َوَيْ َتِفي ِفيَها اْلَجِليُد. 
َ ُزوا ِفي َما َناُنوا ُمْطَمِئنِّيَص. َجاُءوا ِإَلْيَها 81َنَظَرْت َقَواِفُل َتْيَماَء. َسيَّاَرُة َسَباٍء َرَجْوَها. 19َيْدُ ُلوَص التِّيَه َفَيْهِلُنوَص. 

 " رََأْيُتْم َضْرَبةي َفَفزِْعُتْم.  َفاآلَص َقْد ِحْرُتْم ِمْثَلَها.81َفَ ِجُلوا. 
يشرح أيوب كيف خابت أماله في أصدقائه الوذين كوان ي وب علوي   أن يفودموا لوه تع يوة ومسواعدع فو ذ ب و  سوبب  
او  دول ماء، يمتلئ بالماء وقوت ذوبوان الوثلج مون ال بوال. ولكنوه فوي  =بالغديرت   ديدع له، واو انا يشب    أ

بالغدير ألنه يغدر بالمسافرين الوذين إعتوادوا أن يشوربوا منوه فوي سوفرا  شوتاء، وبينموا الصيف ي ف. ولذلك سمي 
ذا اوو قود  وف. كوذلك أصوحاب أيووب كوانوا فوي  ا  عطشى أثناء سوفرا  صويفًا يوذابوا إليوه ليشوربوا منوه في ودو  وا 

ذا  اءت األ إ داد عطشوه بسوبب  . ت  حارع مثل الصيف لو  ي ود عنودا  تع يوة بول أيا  رخائه مصدر تع ية له. وا 
ولذلك فلنث  أن اهلل وحد  اوو المعو ي الحفيفوي لنوا فوي ضويفاتنا واوو ت يغودر بنوا أبودًا، اوو صوخر الوداور وينبووع 

 الحياع بينما تع يات النام أبار مشففة. 
 كميا  األودية التي عبرت )التر مة اليسوعية(= أصوحابي صواروا مثول ميوا  عبورت =مثل ساقية الودياص يعبروص

 الوادي وتركته بعد ذلك  افًا ت يروي أحد. 
أثناء ذوبان ال ليد تندفع الميا  في فيضان يمط اذ  ال وداول بميوا  ذائوب في وا ال ليود.  =التي هي عنرة مص البرد

اووي ت ووري فووي فصوول الشووتاء حيووث ت  =إذا جوورت إنقطعووت. إذا  ميووت جفووت. وكلمووة عكوورع تعنووي مندفعووة بكثوورع
 ا حميت الشمم في الصيف ت ف بينما المسافر في إحتيا  إلي ا. يعطش المسافر أما إذ

= الفوافول المسوافرع والتوي تعوودت أن ت ود ميوا  مكوان الغودير، يعرج السفر عص طوريقهم. يود لوص التيوه فيهلنووص
ذ ت ت ود مواء تتول فوي دخول وا ألعموا  الصوحراء حتوي تتيوه عون طريف وا. واكوذا  في أثناء سفراا تدخل لتشرب وا 

ا يصير األغنياء ففوراء ويحتوا ون إلوي تع يوة يبتعود عون   مون كوانوا يلتفوون حوول   سوابفًا، بول قود يدوسوون  . عندم
 واكذا كل من له أمال عالية في الخليفة يخ ي. . . فلنث  في اهلل وحد 
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  ولكن ووا قوافوول ت ووارع اووذ  الووب د كووان ل وو  ر وواء فووي اووذ  األغووادير واووذ  الميووا =قوافوول تيموواء. سوويارة سووبأ رجوهووا
 اكذا كل من يضع ثفته في مخلو .  =ف زواغدرت ب  . 

 
ًُوا ِمْص َأْجِلي؟   88 " -(:88) أية ْيئيا، َأْو ِمْص َماِلُنُم اْر ًَ  " َهْل ُقْلُت: َأْعُطوِني 

ووا موص اول تت ورون اوذا ال فواء لوي حتوي ت أطلوب مونك  معونوة ماليوة فوي شودتي.  =هل قلت إعطوني ًويئاي  إًر
 بشئ من أموالك  )اليسوعية(.  = أسونيأجلي

 
وِني ِمْص َيِد اْلَ ْحِم، َأْو ِمْص َيِد اْلُعتَاِة اْفُدوِني؟83 " -(:83) أية  "َأْو َنجُّ
أي ل  أطلب منك  مساعدع ضد السبئيين وت الكلدانيين ألستعيد ثروتي. وكثيرًا ما يحدث أننا عندما نتوقوع الفليول  

 (2243نتوقع الكثير من اهلل ن د األكثر )أف  من اإلنسان ن د األقل، لكن عندما
ًَْيٍء َضَلْلُت.82 " -(:82) أية  " َعلُِّموِني َفَأَنا َأْسُنُت، َوَفهُِّموِني ِفي َأيِّ 

ني، فل  أتعل  منك  شيئًا وأنا مستعد سوا قضيتي ول  تستطيعوا أن تفنعو او يعني أنك  تتكلمون كثيرًا ولكنك  ل  تلم
 ت  لي خطأي. أن أتعل  إذا أت ر 

 
ًَدَّ اْلَناَلَم اْلُمْسَتِقيَم، َوَأمَّا التَّْوِبيُخ ِمْنُنْم َفَعَلى َماَذا ُيَبْرِهُص؟  85 " -(:85) أية  "َما َأ
 لو لمست كلمات التوبيل نفطة ضعف اإلنسان تكون شديدع علي الشخم المخطئ.  =ما أًد النالم المستقيم 
 

يِح؟ َهْل َتْ ِسُبوَص أَ 86" -(:86) أية  "ْص ُتَوبُِّ وا َنِلَماٍت، َوَناَلُم اْلَياِئِس ِللرِّ
= ال تحسبون أن كلمات صعدت مني وأنوا متوأل  ثوائر أن وا دليول علوي فسوادي وشوري الكوامن فوي توب وا نلمات 

= اآلية كل ا متر مة اكذا في اليسوعية اأفوي أنفسوك  أن تلومووني علوي كلموات يوأم ونالم اليائس للريحداخلي. 
 طت مني في ال واءا. فر 
 

 "َبْل ُتْلُقوَص َعَلى اْلَيِتيِم، َوَتْ ُفُروَص ُ ْفَرةي ِلَحاِ ِبُنْم.87 " -(:87) أية
= أيوب انا يشبه نفسوه فوي ضوعفه بواليتي ، فواليتي  ت قودرع لوه أن يودافع عون نفسوه. وأيووب فوي تلقوص علي اليتيم 

ابه. واووو  فوووي ا ووووم   كوووأن   يحفووورون حفووورع لوووه= حالتوووه اوووذ  غيووور قوووادر أن يووودافع عووون نفسوووه ضووود ا وووو  أصوووح
 . ف   أوًت أت روا تعاطفًا معه فتكل  بحريته وكان اذا شركًا له ف   أدانو  علي ك مه. ت فروص  فرة لحا بنم

 
، َفِإنِّي َعَلى ُوُجوِهُنْم اَل َأْنِذُب.82 " -(:82) أية  "َواآلَص َتَفرَُّسوا ِفيَّ
تورون ع مووات صووبري وخضووعي هلل بووالرغ  مون تووذمري. وتفرسوووا فوي قروحووي وأثاراووا  = انتوروا إلووي  تفرسوووا فوويَّ  

 واضحة تعرفون سبب تذمري. وت تتلمونني. 



 (اإلح اح السادس) سفر أيوب

 

 
44 

 
ا. ِفيِه َ قِّي. 89 " -(:89) أية  "ِاْرِجُعوا. اَل َيُنوَنصَّ ُظْلٌم. ِاْرِجُعوا َأْيضي

 . فيه  ِ= را عوا أنفسك  في قرارك  ضدي فأنا علي ح = إرجعوا 
 

 " َهْل ِفي ِلَساِني ُظْلٌم، َأْم َ َنِني اَل ُيَميُِّز َفَساديا؟31 " -(:31) أية
.ال  دفت علي اهلل، ال ففدت أدبي وعفلي، ال عدت ت أمي  بين الخير والشر 
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 عودة للجدول اإلح اح الساب،

 
، 8أََلْيَس ِجَهاٌد ِلإِلْنَساِص َعَلى اأَلْرِض، َوَنَأيَّاِم اأَلِجيِر َأيَّاُمُه؟ » 1 "-(:6-1) األيات ُِ اْلَعْبُد ِإَلى الظِّلِّ ًَوَّ َنَما َيَت

َقا3َوَنَما َيَتَرجَّى اأَلِجيُر ُأْجَرَتُه،  ًَ ُهُر ُسوٍء، َوَلَياِلي  ًْ ِإَذا اْضَطَجْعُت َأُقوُل: َمَتى 2ٍء ُقِسَمْت ِلي. هَنَذا َتَعيََّص ِلي َأ
ْبِح.  َبُ، َقَلقيا َ تَّى الحُّ ًْ َأيَّاِمي 6َلِبَس َلْ ِمَي الدُّوُد َمَ، َمَدِر التُّرَاِب. ِجْلِدي َنِرَش َوَساَخ. 5َأُقوُم؟ اللَّْيُل َيُطوُل، َوَأ

يَعِة، َوَتْنَتِهي ِبَغْيِر َرَجاءٍ  ًِ  " .َأْسَرُع ِمَص اْلَو
اإن حياع اإلنسان علي األرق ت ندا )التر مة اليسوعية(. اأت يو د وقت  =أليس جهاد لإلنساص علي األرض 

محدد لإلنسان علي األرقا )األن لي ية( ويصب  المعني أن أيوب يفول ألصحابه، أر وك  أن ت تعتبرونني قد 
ين من األيا  حدداا له اهلل ليعمل في ا وي ااد. أخطأت إذا تمنيت الموت، كأنني ت أعل  أن لكل إنسان عدد مع

وأن الوقت المحدد من اهلل ت يمكن تع يله. ولكن كلماتي التي في ا تمنيت الموت إنما اي م رد تعبير عن 
= إننا نعمل كل أيا  حياتنا ون ااد مثل األ ير الذي يعمل كل اليو  ث  يذاب ليأخذ نأيام األجير أيامهتمي. أ

عمله ويذاب ليستري . فأنا في أتمي أشتا  لراحة الموت كما يتشو  العبد الذي يعمل في  حسابه بحسب
او لن يأخذ أ رته إت  =نما يتًوِ العبد إلي الظل ونما يترجي األجير أجرتهالشمم الحارقة للتل ليستري = 

لكنه يعل  أنه له أيا   بعد أن ينت ي من عمله فكأنه حين يتر ي أ رته يشت ي في نفم الوقت راحته من تعبه
ث  يشرح أن .  محددع تبد أن يكمل ا بأتم ا كما أن األ ير مع أتمه يعل  أنه ت بد أن يكمل عمله ليأخذ أ رته

تمه أ. وكانت لياليه متعبة وليست للراحة مثل سائر البشر من شدع أًهر سوء وليالي ًقاءحياته كل ا مألمة= 
واذ  الليالي المألمة قد قسمت له أي بمعرفة اهلل.  ا إضطجعت أقول متي أقومإذورعب أح مه وسواد أفكار = 

التراب المتلبد.  و= المدر ام، مدر التراب= كان يو د دود في قروحه. لبس ل مي الدودر حالة  سد = وصو  
  = تشفجلدي نرش وساخففد إختلط التراب مع قروحه فتلبدت كتل طينية من الطين والصديد في قروحه. 

يعةوتفرح أو تفلم وتم   )اليسوعية( فكان مرضه كري ًا  دًا. وكان يفترب من الموت=   أيامي أسرع مص الًو
يابًا وأيامنا أشبه بالمكوك الذي يسرع في  الوشيعة اي مكوك النسا . والحياع اي مكوك يتحرك بسرعة ذاابًا وا 

البصر، إلي أن ينت ي الخيط الذي يحمله وعندئذ اإلنتفال من اذا ال انب من النول إلي ال انب األخر في لم  
 .(12433ش )إمن النول ينفطع 

  
ُاْذُنْر َأصَّ َ َياِتي ِإنََّما ِهَي ِريٌح، َوَعْيِني اَل َتُعوُد َتَرى َ ْيريا. » 7 "-(:81-7) األيات

اَل َترَاِني َعْيُص َناِظِري. َعْيَناَك 2
اَل َيْرجُ، َبْعُد ِإَلى َبْيِتِه، 11َمِ لُّ َوَيُزوُل، هَنَذا الَِّذي َيْنِزُل ِإَلى اْلَهاِوَيِة اَل َيْحَعُد. السََّ اُب َيضْ 9َعَليَّ َوَلْسُت َأَنا. 

ُنو ِبَمرَاَرِة َنْفِسي. 11َواَل َيْعِرُفُه َمَناُنُه َبْعُد.  ًْ ِِ ُروِ ي. َأ ا اَل َأْمَنُ، َفِمي. َأَتَنلَُّم ِبِضي ا َأْم ِتنِّيٌص، َأَبْ ٌر َأنَ 18َأَنا َأْيضي
يِني، َمْضَجِعي َيْنِزُع ُنْرَبِتي، 13َ تَّى َجَعْلَت َعَليَّ َ اِرسيا؟  ي ُيَعزِّ ًِ ُتِريُعِني ِباأَلْ اَلِم، َوُتْرِهُبِني 12ِإْص ُقْلُت: ِفرَا

، اْلَمْوَت َعَلى ِعَظاِمي هِذِه. 15ِبُرؤيى،  َِ َلى اأَلَبِد َأْ َيا. ُنفَّ َعنِّي أَلصَّ َأيَّاِمي َقْد ُذْبُت. اَل إِ 16َفاْ تَاَرْت َنْفِسي اْلَ ِن
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َوَتَتَعهََّدُه ُنلَّ َحَباٍح، َوُنلَّ َلْ َظٍة َتْمَتِ ُنُه؟ 12َما ُهَو اإِلْنَساُص َ تَّى َتْعَتِبَرُه، َوَ تَّى َتَضَ، َعَلْيِه َقْلَبَك؟ 17َنْفَ ٌة. 
أََأْ َطْأُت؟ َماَذا َأْفَعُل َلَك َيا َرِقيَب النَّاِس؟ ِلَماَذا 81ي َرْيَثَما َأْبَلُ، ِريِقي؟ َ تَّى َمَتى اَل َتْلَتِفُت َعنِّي َواَل ُتْرِ ينِ 19

َجَعْلَتِني َعاُثوريا ِلَنْفِسَك َ تَّى َأُنوَص َعَلى َنْفِسي ِ ْمالي؟ 
َوِلَماَذا اَل َتْغِفُر َذْنِبي، َواَل ُتِزيُل ِإْثِمي؟ أَلنِّي اآلَص 81

 ا «.التُّرَاِب، َتْطُلُبِني َفاَل َأُنوصُ َأْضَطِجُ، ِفي 
 انا في اذ  األيات ن د أيوب يتو ه بكلماته إلي اهلل.  

 (81-17)يصب  عنيفًا في م ادلته من (16-11)ن د أيوب يتوسل ويتضرع ومن  (11-7)وفي األيات 
ن تستمع إليه. وحسنا نفعل ن د  في حيرع يتساءل لماذا؟. واو تو ه في حديثه هلل إذ و د أذان أصحابه رافضة أ

ن كان النام ت  إذ نشتكي هلل بدًت من أن نشتكي للنام ف ن كان النام ت يريدون أن يصغوا إلينا فاهلل يريد، وا 
 . 1452ش إيمدون يد المساعدع، فيد اهلل ل  تفصر وأذنه ل  تثفل را ع 

ة  وودًا ف ووو كووري ، أي إقامتووه فووي الوودنيا = انووا أيوووب يفوود  نفسووه هلل كخليفووة ضووعيفأذنوور إص  يوواتي إنمووا هووي ريووح
 عينوي القصيرع  دًا وعودتوه إلي وا مسوتحيلة، بخوار يت ور قلويً  ثو  يضوحمل. ويفوول اوذا ليثيور عطوف اهلل عليوه. 

ولسوت  عينواك علويَّ َ = بعود المووت ت يعوود أحود يرانوا. ال تراني عيص ناظريت حياع بعد الموت  =تعود تري  يراي 
 مووا كنووت سووابفًا والمفصووود إشووف  علووي  فوو  أكووون )اليسوووعية(. أي بعوود أن أموووت لوون أكووون ك= عينوواك تطلبوواني أنووا

يارب طالما كنت انا. والشففة التي يطلب ا اي الموت. الموت الذي يريحه لطبد حين تنت ي حياته المألمة والتي 
 يوال تمووت وتوأتي أ يوال ينفشع ويتبدد في ال واء. والسحاب ينت ي ويأتي سحاب  ديد غيور ، وأ س اب اي مثل

مكاننووا الووذي  =بعوود ال يرجوو، بعوود إلووي بيتووه. وال يعرفووه منانووهأخووري. وموون يموووت ت يعووود ثانيووة لبيتووه األرضووي= 
 تركنا  بالموت، حتي لو عدنا لن يعرفنا مكاننا الذي عشنا فيه. 
 ت  المرعبة قال. وحين شعر بأن أيامه إقتربت، واا او ين ي أيا  عمر  ب ذ  األ

أي ت أسووتطيع أن أمنووع نفسووي موون أن أعبوور عوون أتمووي  =أنووا أيضوواي ال أمنوو، فمووي. اتنلووم. أًوونو بموورارة نفسووى
بمرارع. ولكن أوتد اهلل حوين يشوعرون بوأن حيوات   تفتورب مون ن ايت وا ي وب أن يفضووا السواعات المتبفيوة أو األيوا  

 المتبفية في إيمان وص ع. 
= صوور الفودماء البحور كتنوين عتوي  يحويط باليابسوة ويريود أن يبتلع وا ارسواي   ب ر أنا أم تنيص  تي جعلوت علويَّ أ

ف عوول اهلل لووه حوودًا ت يتعوودا  وأقووا  لووه مغووالي  ومصوواريع وقووال إلووي انووا تووأتي وت تتعوودي وانووا تخوو  كبريوواء ل  ووك 
ل أيووب اول (. وصوروا أيضا تنينًا آخر في ال و يريد أن يبتلع األ ورا  السوماوية ومعنوي قوو 2245ر إ+  3433)

بتلوع األرق أو كواكوب السوماء اول أنوا يوارب أحارسوًا لوئ   تعتبرني يارب كتنين البحر أو تنوين ال وو لت عول علوي  
وو  قوي واائج  دًا حتي ت يكب   ماح ر نكباتوه أن وا اوي الحوارم الوذي عينوه ي سوي كل اذ  النكبوات. فوأيوب ص 

حودًا لكول قووي الطبيعوة ال بوارع )البحوار/ الفيضوانات/ البورو /  اهلل لكب   ماح أيوب. ولن حت أن اهلل فعوً  يضوع
ال ت ل( بل والحشرات والميكروبات بل واإلنسان أيضًا حتي ت يتعات  ويضرغير . ث  يشكو أيوب من أنه ت ي د 

م وواضو  أن اهلل لوي =وترهبنوي بورؤي تريعني بواأل المراحة في فراشه بسبب أح مه المرعبة والرأي الم ع ة= 
تمه. وربما كان الشيطان له يد في أاو مصدر اذ  األح   والرأي بل اى ناشئة من إضطراباته النفسية بسبب 
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= فإ تووارت نفسووى ال نووِ. الموووت علووي عظووامي هووذهاووذ  األحوو   والخيوواتت ف ووو يسوور بووأن يوو عج أوتد اهلل. 
الموووتا أي بسووبب أتمووي إختووارت  تر مووت اآليووة اكووذا فووي تر مووة اليسوووعيين احتووي تووأثر نفسووى الخنوو  وعتووامي

 ت  التي تعاني ا. نفسى أصعب ميتة واي الخن . وعتامي آثرت الموت ف و أفضل من األ
شوتا  للمووت لي ود راحوة =قد ذبت . قد يئست )يسوعيين(. قد كرات ا )إن لي ية(. أي او كر  حياتوه ويوأم من وا وا 

أنوا رافوق الفكورع فمون يضومن لوي أن ت تعوود لوي أتموي = أي حتوي لوو كنوت سوأحيا إلوي األبود فال إلي األبود أ يوا
 ثانية. 

كو   صوعب أن يطلوب أيووب مون اهلل أن يكوف عنوه أي يكتفوي ب وذا ف وو ضوعيف.  =ألص أيامي نف ة. ُنْف عني
 كأنه يفول هلل أيامي باطلة واذا حسب )اإلن لي ية( أي أيامي شفية فيكفيك ما قد قاسيته، فلتن ي حياتي بالموت. 

 ( بعق التساأتت. 13بدأ أيوب يتساءل إبتداء من آية )ث  ي
أي اإلنسان حفير  دًا حتي تستعتمه. وكأن اهلل قد نصوب نفسوه خصومًا لإلنسوان.  =ما هو اإلنساص  تي تعتبره

نفسوه بمخاصومته لإلنسوان. فوأيوب تصوور أن اهلل يكيول لوه  فلل منوتساأل أيوب معنا  ال يلي  باهلل العتي  أن ي
إنتفامًا لخطأ صنعه أيوب دون أن يدرك. ول  يف   أن اهلل أب حنون ت ينتف  من أوتد  بول او  يوأدب  . الضربات 

أيوووب مووا ال يتصووور أن اهلل فووي  =وتتعهووده نوول حووباح  . = أي ت ووت  بووه إاتمامووًا شووديداً و تووي تضوو، عليووه قلبووك
أمامه. والذي ل  يف مه أيوب  خصومة معه، ويو ه له بكل قوته ضربات كل صباح بينما او عا   عن أن يفف

أن اهلل إن  ل  يضع قلبه علينا ويتع دنا كل صوباح ل لكنوا فوي لحتوة بول فوي طرفوة عوين. ف وو يفوول عينوي عليوك 
 خراا. بل اهلل حين يضع قلبه علينا يعطينا كرامة. آمن أول السنة إلي 

 تمهأ انا يشتكي أنه ت ي د ادنة، أو فترع راحة وسط = تي متي ال تلتفت عني
أي أت تسم  لي يارب بفترع راحة قليلة أتنفم في ا ب  أل  وتعبير أبلوع ريفوي اوو تعبيور عربوي  =ريثما أبل، ريقي

 ث  يتساءل.      معنااا دعني أستري  قليً .
او ت يريد أن يعترف أنه أخطأ، وحتي لو أخطأ فخطيته بسيطة ت تستح  أن ينتبه اهلل ل ا ]اول كوان  =أأ طأت

ب يتصووووور واووووو يفووووول اووووذا أن اهلل بسووووبب خطايووووا  وخطايووووا غيوووور ، الخطايووووا الكبيوووورع والصووووغيرع سوووويعل  علووووي أيووووو 
ذ رأي أن اهلل ت يغفر يفوول هلل   =مواذا أفعول لوكالصليب[. ومعني قوله أيضًا، حتي إذا أخطأت فلماذا ت تغفر. وا 

فعوول إن لوو  يصوولب المسووي ، أنتوور قسوووع  موواذا أفعوول حتووي تغفوور ]لوو  يف وو  أيوووب أنووه ت سووبيل لغفووران الخطيووة م مووا
  أللو  أيووب ف وو ، وأن اهلل يتوأل ك   أيوب، ال لو كان أيوب يعل  كل محبة اهلل التي يضع ا اهلل في قلبه أليوب

ولووذلك  ليكووون أيوووب كووامً ، لكوون اهلل مضووطر أن يسووم  ب ووذ  األت ، و (42  23ا فووى كوول ضوويف   تضوواي  ا )إش
وأن اهلل يودبر الخو م بود  المسوي  فوي مولء ال موان، اول  ا ومو ك حضورته خلصو   ا يكمل إشعياء اآلية ويفول

 ال كان يفول نفم الك  . وك  من مرع نفول ألفات صعبة علي اهلل المملوء محبة نحونا[ كل اذا ، لو عل  أيوب
 أي أن اهلل يراقبه دائمًا وم ما فعل ف ن اهلل لن يرضي عليه.  =يا رقيب الناس

عاثور أي ادف تصوب نحو  الس ا . ف و يشكو أنه صار ادفًا لس ا  اهلل، او  =لتني عاثوراي لنفسكلماذا جع
 ئأي كاد يغر  تحت عب = تي أنوص علي نفسى  مالي وحد  صار ادفًا هلل. حتي صار عبئًا علي نفسه= 
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ص أضطج، في ني اآلأل حياته. ث  توسل إلي اهلل أن يغفر له ذنبه ويعود ليرضي عليه، وذلك قبل أن يموت. 
ت يكون التراب = يفصد أنه إقترب من الفبر. ف غفر قبل أن أموت وت أتمتع برحمتك. وت تتأخر في الغفران وا 

وعلينا أن نصلي لتأتي رحمتك . ت دنى قد مت حين تأتى لتنفذنى=  تطلبني فال أنوص= ومت الوقت قد مضي
ت الكنا لطبد .علينا وا 
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 عودة للجدول اإلح اح الثامص

 
ن د انا خطاب بلدد، واو إستمر في نفم من ج أليفا  في محاولة إثبات شر أيوب وبينموا بنوي أليفوا  رأيوه علوي 
الوورأي واإلع نووات اإلل يووة بنووي بلوودد رأيووه علووي حكمووة بنووي المشوور  وتفليوود األبوواء األولووين. وأيضووًا كووان كوو   بلوودد 

 ن ك مه ب  أي عطف أو شففة علي أيوب المسكين. ك   رائع ولكنه أخطأ في التطبي ، بل كا
 

ًُّوِ يُّ َوَقاَل: 1 "-(:7-1) األيات ِديَدةي؟ »8َفَأَجاَب ِبْلَدُد ال ًَ ا  َهِل 3ِإَلى َمَتى َتُقوُل هَذا، َوَتُنوُص َأْقَواُل ِفيَك ِري ي
َِّ؟  َفِإْص َبنَّْرَت َأْنَت ِإَلى 5َأ ِإَلْيِه َبُنوَك، َدَفَعُهْم ِإَلى َيِد َمْعِحَيِتِهْم. ِإْذ َأْ طَ 2اهلُل ُيَعوُِّج اْلَقَضاَء، َأِو اْلَقِديُر َيْعِنُس اْلَ 

ِإْص ُنْنَت َأْنَت َزِنيًّا ُمْسَتِقيميا، َفِإنَُّه اآلَص َيَتَنبَُّه َلَك َوُيْسِلُم َمْسَنَص ِبرَِّك. 6اهلِل َوَتَضرَّْعَت ِإَلى اْلَقِديِر، 
ْص َتُنْص ُأواَلكَ 7  َواِ 

  "َحِغيَرةي َفآِ َرُتَك َتْنُثُر ِجدًّا.
= او شبه ك   أيوب بري  شديدع أقوال فيك ري اي ًديدةقال أيوب ك   كثير صحي ، أما بلدد ف حتد واا مه.  

أيوب ل  يفل اذا. ولكن بلدد  =القضاء هل اهلل يعوجألنه كان يتكل  بحدع، ولكن ا أقوال تاف ة ب  قيمة كال واء. 
إذ أ طأ إليه ه يدافع عن اهلل لكنه في الواقع يحاول إثبات شر أيوب وأنه يستح  ما او فيه من أت . يت ر أن

ن كان أوتد أيوب أشرار، فما كان ي ب علي بلدد أن  =بنوك دفعهم إلي يد معحيتهم اذا الفول فتيع. حتي وا 
فإص بنرت . يعيد  اهلل أحسن مما كاني يد  روح أيوب اكذا بينما او قد أتي ليع يه. ث  يدعو أيوب للتوبة ف

نت   الفرصة وتب.  =أنت ويسلم مسنص ت تكن شريرًا مثل أوتدك الذين فاتت   فرصة التوبة ف لكوا بل إسرع وا 
= إن كنت تفد  توبة حفيفية وترضي اهلل في طرقك ويكون بيتك مسكن بر ت مسكن تل ، وت يكون في بيتك برك

 حينئذ يستمع لك اهلل. غنيمة غنمت ا بدون و ه ح  
 

أَلنََّنوا َنْ وُص ِموْص َأْموٍس َواَل َنْعَلوُم، أَلصَّ َأيَّاَمَنوا 9ِاْسَأِل اْلُقُروَص اأُلوَلى َوتََأنَّْد َمَباِ وَث آَبواِئِهْم، »2 "-(:11-2) األيات
 .  " ْ ِرُجوَص َأْقَواالي َقاِئِليَص: َفَهالَّ ُيْعِلُموَنَك؟ َيُقوُلوَص َلَك، َوِمْص ُقُلوِبِهْم يُ 11َعَلى اأَلْرِض ِظلٌّ

ن كانت فترع من حيات   م دارع فبالتأكيد ستكون فترع قصيرع بعداا  نترية بلدد اي أن نكبة األشرار أكيدع حتي وا 
اسووأل القووروص يووأتي علووي   الشوور. ويبووران علووي ذلووك بووأن يل ووأ لحكمووة األبوواء األولووين الووذي سوو لوا اووذا الوورأي= 

ه كنيستنا التي ت ت  بأقوال األبواء. والفلسوفة تعلمنوا بوأن اإلنسوان يبودأ مون حيوث إنت وي أبواأ ، = واذا ما تفعلاألولي
أي اووو ينتفووع بخبوورات   ويضوويف علي ووا. بينمووا الحيوووان يبوودأ موون حيووث بوودأ أبائووه. لووذلك يتفوود  اإلنسووان فووي المعرفووة 

ب انووب خبوورع وحكمووة األبوواء  = أي خبرتنووا اووي ت شووئ.ألننووا ن ووص مووص أمووسويبفووي الحيوووان علووي مووا اووو عليووه. 
األولين لذلك فأنا آخذ وأقتبم من حكمت  . وكأنه يفول أليوب أنت ت تصدقنا وت تريود أن تعتورف بنتريتنوا، اوب 

أي قصويرع، لكون حواول أن تسوتفيد  =أيامنا علي األرض ظولأننا ت نعرف شئ وخبرتنا قليلة بسبب نفم أيامنا= 
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أي أن موا يفولوه األبواء يفولونوه بصود  مون كول قلوب   حسوب  =ي رجوص أقواالي مص قلوبهم من خبرع األولين الوذين 
 ما يأمنون به وما إختبرو . 

 
َوُهوَو َبْعوُد ِفوي َنَضواَرِتِه 18َهْل َيْنُمي اْلَبْرِديُّ ِفي َغْيِر اْلَغِمَقِة، َأْو َتْنُبُت اْلَ ْلَفاُء ِباَل َماٍء؟ 11 "-(:19-11) األيات

ووِب. َلوْم ُيْقَطووْ،، َيْيوو ًْ َفَيْنَقِطووُ، اْعِتَموواُدُه، 12هَنووَذا ُسووُبُل ُنوولِّ النَّاِسوويَص اهلَل، َوَرَجوواُء اْلَفوواِجِر َيِ يووُب، 13َبُس َقْبووَل ُنوولِّ اْلُع
ًَّْمِس َوَعَلى َجنَِّتِه ُهَو َرْطٌب 16َيْسَتِنُد ِإَلى َبْيِتِه َفاَل َيْثُبُت. َيَتَمسَُّك ِبِه َفاَل َيُقوُم. 15َوُمتََّنُلُه َبْيُت اْلَعْنَنُبوِت!  ُتَجاَه ال

َتِبَنٌة ِفي الرُّْجَمِة، َفَتَرى َمَ لَّ اْلِ َجاَرِة. 17َتْنُبُت َ رَاِعيُببُه.  ًْ ِإِص اْقَتَلَعُه ِمْص َمَناِنِه، َيْجَ وُدُه َقواِئالي: َموا 12َوُأُحوُلُه ُم
 " ْنُبُت آَ ُر.هَذا ُهَو َفَرُح َطِريِقِه، َوِمَص التُّرَاِب يَ 19رََأْيُتَك! 

اوذ  األيوات غالبووًا اوي قطعوة شووعر قال وا الحكموواء الفودماء ويردداوا انووا بلودد مت مووًا أيووب بأنوه مرائووي شورير وكووان 
 ن احه وقتيًا. 

= البوردي والحلفواء ينميوان علوي ضوفاف النيول فوي هل ينمي البردي فوي غيور الغمقوة. أو تنبوت ال لفواء بوال مواء
مصوور. وامووا يحتا ووان للموواء الكثيوور وحينمووا يفطعووان وينفصوو ن عوون الموواء سووريعًا مووا ي فوووا. أو إذا إنفطووع عوون   

اكووذا اإلنسووان مفارنووة مووع العشووب ويففوود نضووارته. و ييووبم بسوورعة  وودًا بال وهووو بعوود فووي نضووارته لووم يقطوو،الموواء= 
 يموت وي لك ويذاب عنه ب اأ . قد يستمر ب اأ  ون احه فترع ولكن سريعًا سي ول عنه كل المرائي حين يترك اهلل

إ داووار بسووبب شوور  ألن اهلل سوويتخلي عنووه مثلمووا يووبم البووردي بسوورعة حووين إنفطووع عنووه الموواء. ولووذلك ألن  ووذور 
 تي. البردي ضعيفة  دًا ف ن ل  ُيرو   يدًا ييبم بسرعة  دًا م ما بدا في خضرع و مال وق

ور اء المرائين خداع شديد ألنفس  ، فالشرير إذا ن   وقتيًا يمني نفسه بأن ن احه سيسوتمر، واوو يثو  فوي نفسوه 
= ولكون ن احوه اوذا تبود وسوي ول كموا يو ول بيوت نبيوت العننبووتبغرور وربما فوي كفاءتوه. ولكون موا ن احوه إت 

بيته. إن العنكبوت يبني بيته ويع ب به  دًا وت يدري  العنكبوت بس ولة  دًا بالمكنسة أي عندما يأتي اهلل ليط ر
لوة فك اموا يكود ويعمول ب ود، ولكون حك مفارنوة تعفود بوين العنكبووت والنأنه وااوي  ودًا وفوي لحتوة ينت وي. بول انوا

بينمووا النحلووة تتغووذي علووي النوودي السووماوي، أو علووي ثمووار النوودي السووماوي فتنووتج عسووً  )ثمووار النوودي السووماوي أي 
فتراسو ا. كلمة ا هلل( والعسل الناتج يكون فيه غذاء وفائدع لل ميع، ن د العنكبوت يتغذي علي إصوطياد الحشورات وا 

 = أي ر اأ . ينقط، إعتمادهواكذا الشرير ين ب بيوت المتلومين وحين ي ول ن اح الشرير وين د  كل ما بنا . 
ول ووا  وذور تمتوود لتبحووث عون الموواء. لكن ووا  ثو  شووبه المرائوي بشوو رع تنمووو وسوط أح ووار، والشو رع أقوووي موون البوردي

لو وداووا وسووط األح ووار ت تعوويش طووويً  ألن  ووذوراا تصووطد  باألح ووار. واووذ  الشوو رع م مووا كووان  مال ووا فووأي 
. دودع أو حشرع  راعية ت عل ا ت ف. وما حدث مع يفطينة يونان مثل واض  ف  يو د شئ ثابوت فوي اوذا العوال 

= الخراعيوب اوي األغصوان. أي أن وعلوي جنتوه تنبوت  راعيبوه  الشومم = أي تخضور ت وارطب تجواه الًومس
أغصان اذ  الش رع ممتدع وتتلل البستان الم روعة فيه. ولكن مشكلة اذ  الش رع و ود ح ارع كثيرع )را ع مثل 

أي  وذور الشو رع مصوطدمة موع الح وارع. مثول اوذ  الشو رع أي آفوة تفتل وا = وأحوله مًتبنة في الرجمةال ارع( 
= كو   بأسولوب شوعري بمعنوي أنوه بعود إختفواء إص إقتلعه مص منانه يج وده قوائال موا رأيتوكريعًا وتت شي حتوي س
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الشوو رع وا ك ووا، لووو ت وورت موورع أخووري فمكان ووا يفووول ل ووا ت أعرفووك. واكووذا الشوورير فكوول ن احووه ينت ووي )طريوو  
يوة أفوراح الشورير خوراب كول ا= ن ح طريقوههوذا هوو فور به.  ن(. وت يترك شيئًا لنسله ينتفعو 241األشرار ت لك م  

أبوودًا فبعود أن ينت وي شوورير ويخورب يفووو    شوئ. اوذا اووو الودرم الوذي تعلمنووا الحيواع إيووا . ولكون اول يسووتفيد النوام؟
. ربما قولوه مون التوراب يعنوي الشو رع التوي يمكون أن تنبوت مكوان الشو رع الفديموة  رآمص التراب ينبت آخر مكانه 

المصوووير فاألح وووار موووا  الوووت مو وووودع. وربموووا يشوووير للخووواطئ الوووذي موووات وذاوووب للتوووراب ولكووون سووويكون ل وووا نفوووم 
وسوويأتي بعوود  أنووام ترابيووون )عووالميون، دنيويووون، شوو وانيون( يكونووون فووي مثوول شوور  وحماقتووه، وأيضووًا سوويكون ل وو  

 نفم مصير . 
 

.  ُهَوَذا اهلُل اَل َيْرُفُض اْلَناِمَل، َواَل َيْأُ ذُ »81 "-(:88-81) األيات ًَّرِّ ِعْنَدَما َيْمأُل َفاَك ِضْ نيا، 81ِبَيِد َفاِعِلي ال
َفَتْيَك ُهتَافيا،  ًَ رَاِر َفاَل َتُنوصُ 88َو ًْ  ا «.َيْلِبُس ُمْبِغُضوَك َ ْزييا، َأمَّا َ ْيَمُة اأَل

لو كان الحياع والموت، البركة واللعنة. بمعني أن نصيبه البركة  ابلدد في ختا  حديثه يضع أما  أيوب طريف 
= قد يخ ي أعداء البار انا فاهلل ال يرفض النامل. بل يمأل فاه ض ناي. ويلبس مبغضوه  زياي ، كامً  مستفيماً 

ال في األرق ولكن من المأكد أن خ ي   سيكون كامً  في السماء حينما يرونه متو ًا بالم د. والعكم فاهلل 
.رار فال تنوصأما  يمة األً= . وي د  مسكن  يأ ذ بيد فاعلي الًر
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 عودة للجدول اإلح اح التاس،

 
ُر اإِلْنَسواُص ِعْنوَد اهلِل؟ »8َفَأَجاَب َأيُّوُب َوَقاَل: 1 "-(:13-1) األيات ِإْص 3َحوِ يٌح. َقوْد َعِلْموُت َأنَّوُه َنوَذا، َفَنْيوَف َيَتَبورَّ

ووُه، اَل ُيِجيُبووُه َعووْص َواِ ووٍد ِمووْص أَْلووٍف.  وواَء َأْص ُيَ اجَّ ووِديُد اْلقُوو2ًَ ًَ وَِّة. َمووْص َتَحوولََّب َعَلْيووِه َفَسووِلَم؟ ُهووَو َ ِنوويُم اْلَقْلووِب َو
اآلِمووُر 7اْلُمَزْعووِزُع اأَلْرَض ِمووْص َمَقرَِّهووا، َفَتَتَزْلووَزُل َأْعِمووَدُتَها. 6اْلُمَزْ ووِزُح اْلِجَبوواَل َواَل َتْعَلووُم، الَّووِذي َيْقِلُبَهووا ِفووي َغَضووِبِه. 5

ُِ، َوَيْ ِتُم َعَلى النُُّجوِم.  ِر ًْ ًَّْمَس َفاَل ُت ي َعَلى َأَعاِلي اْلَبْ ِر. الْ 2ال ًِ َحاِنُ، النَّْعِش 9َباِسُط السََّماَواِت َوْ َدُه، َواْلَما
ُهووَوَذا َيُموورُّ َعَلوويَّ َواَل َأرَاُه، »11 َفاِعووُل َعَظوواِئَم اَل ُتْفَ ووُص، َوَعَجاِئووَب اَل ُتَعوودُّ.11َواْلَجبَّوواِر َوالثَُّريَّووا َوَمَ وواِدِع اْلَجُنوووِب. 

ُعُر ِبِه. َوَيْجتَاُز فَ  ًْ اهلُل اَل َيوُردُّ َغَضوَبُه. َيْنَ ِنوي َتْ تَوُه 13ِإَذا َ َطَف َفَموْص َيوُردُُّه؟ َوَموْص َيقُووُل َلوُه: َمواَذا َتْفَعوُل؟ 18اَل َأ
  "َأْعَواُص َرَهَب. 

ن ووود أيووووب انوووا يأكووود بووور اهلل وصووو ح اهلل وسووولطان اهلل المطلووو  وأنوووه ت يختلوووف موووع أصوووحابه حوووول اوووذا الووورأي. 
ا قلتموو  عون اهلل. ولكون كانوت مشوكلة أيووب التوي حواول أن موأي أنوا متفو  معكو  في =ح يح. قود علموت أنوه نوذا

فوي نتور أيووب أن . فنيوف يتبورر اإلنسواص عنود اهللستحالة أن يتبورر اإلنسوان عنود اهلل= إيعرض ا أما  أصحابه 
طبيعووة فموون يفووف أمامووه، خصوصووًا يتبوورر إنسووان أمووا  اهلل شووئ صووعب ف ووو حوواك  مطلوو  لووه كوول السوولطان علووي ال

حووين يضووع اهلل فووي قلبووه أن يرصوود خطوووات اووذا اإلنسووان، فوو ذا تحووول إنتبووا  اهلل ال بووار موون الطبيعووة ال ائلووة إلووي 
اإلنسان الضعيف ورصد اهلل له كل خطية فمن يثبت أما  اهلل. وأما  قوته الفاارع، حينئذ سويكون اهلل كموا لوو كوان 

بل إن أقوي المتمردين مثل راب لن يفف أمامه. ومن المأكد أن قووع اهلل  بوارع لكون ينفق علي فريسة ليسحف ا. 
تمه نسي أن محبوة اهلل أيضوًا  بوارع، ولو  تت ور اوذ  المحبوة بفودر موا ت ورت علوي الصوليب. لفود تون أأيوب في 

ب يثبت صعوبة أيوب أن اهلل سيسح  الخاطئ ويا للع ب ففد سح  إبنه الوحيد عوضًا عن الخاطئ. ث  يبدأ أيو 
= اهلل يسووتطيع أن يو ووه لإلنسووان إص ًوواء أص ي اجووه ال يجيبووه عووص وا وود مووص ألووفأن يتبوورر إنسووان أمووا  اهلل. 

سووأال مربووك، أو ألووف خطووأ إرتكبووه اإلنسووان، وت يسووتطيع اإلنسووان أن ي وواوب عوون سووأال واحوود. فوواهلل فووي  1222
لوون نسووتطيع أن نبوورر أنفسوونا عوون أي خطووأ حكمتووه يسووتطيع بسوو ولة أن يعلوون حموو  و  وول كوول موودعي للحكمووة. و 

كوول موون تحوودي اهلل وتفسووى أمامووه لوو  يسوول ، بوول كوول قسوواوع أمووا  اهلل توودل علووي  =تحوولب عليووه فسوولم إرتكبنووا . موون
حماقة صاحب ا. واذا ما حدث مثً  للشيطان. ولن حت أن إبليم كان يمني نفسه أن ي دف أيوب علي اهلل لكنه 

لووذلك ت نفوودر أن ن اوبووه فووي   نوويم القلووبتمتووه وم وود . ووصووف أيوووب اهلل بأنووه تكلوو  حسوونًا عوون اهلل وأت وور ع
= لفود  عول  بول المز وزح الجبوال وال تعلومفو  نفودر أن نفووي أماموه. ودليول قوتوه.  =ًوديد القووةالمحاكمة. وأنوه 

أي لووويم  =وال تعلوووم( واوووذا يحووودث مووون الووو ت ل والبوووراكين التوووي اوووي تحوووت سووويطرع اهلل. 3423سووويناء يرتعووود )مووو  
المزعوزع األرض موص ب رادت ا فاهلل او الذي ي ل ل ال بل وقتما يريد. بول ينفول ال بول إذا أراد ) بول المفطو  ونفلوه( 

= اذا تصوير شعري وتتزلزل أعمدتهااألرق مستفرع علي محوراا واهلل وحد  قادر أن ي ع ع إستفراراا.  =مقرها
حووين ي ل ل ووا كأنوووه ي لوو ل أعمووودت ا. أمووا علميوووا وأن األرق ت يشووير ألن األرق مسووتفرع كأن وووا علووي أعمووودع واهلل 
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أن اهلل يعل  األرق علي ت شئ. وقد قيل اذا بفو  أيووب أيضوًا  3422تستفر علي أعمدع ف ذا ذكر في اصحاح 
اهلل يأمر الشمم فتشر  ويأمراوا فتغورب، واوو خلف وا  =اآلمر الًمس فال تًرِمما يثبت فكرع الخيال الشعري. 

. واووو قووادر أن يأمراووا فووو  1421ء واووو الفووادر ان ي يل ووا. افالسووماء واألرق توو وتنا ورا ووع أيضووًا رأ فووي البوود
شعياء مع ح قيا وحينما صلب المسوي . فموع ا  تشر ، واذا يحدث طبيعيًا في الكسوف، وحدث مع  يًا مع يشوع و 

قيوول   22442 إش  = فوويموي ووتم علووي النجووو شووعياء ترا عووت ويووو  صووليب المسووي  توووارت. إومووع  يشوووع وقفووت،
يخر  بعدد  نداا. كأن الن و  موضوعة في خ انة صباحًا ويخر  ا اهلل مساًء بعدداا ت ينفم من ا واحدًا، واو 
يخت  علي ا فو  يفودر أحود غيور  أن يخر  وا أو يودخل ا، والمعنوي أن وا تحوت سولطانه وحود . ولفود  لو ل اهلل األرق 

موور ال بووال ألن الفشوورع األرضووية ابطووت ب بال ووا ف رتفعووت الميووا  حتووي غطووت موورع أيووا  الطوفووان ف نوودفع الموواء يغ
يوة ااو بسط ا فوي البد =الباسط السموات و دهال بال. ولكثرع األمطار الرايبة إختفي نور الشمم عن األرق. 

 وما ال يحفت ا مبسوطة كما اي. 
 واوو يمنع ووا موون أن تنوودفع لتغطووي أي أن أمووا  البحوور العتيمووة تحووت سوويطرع اهلل =الماًووي علووي أعووالي الب ووار

 األرق اليابسة. )وحين إنت ر المسي  البحر ال ائج سكن(
اوي م موعوات ن وو  وأيووب ذكور ث ثوًا من وا كمثوال. والونعش غالبوًا  حان، النعش. . . = النعش والجبار والثريا

 او الدب الفطبي الذي نحدد به الشمال ال غرافي. 
  و  التي ت تري إت من نصف الكرع ال نوبي. = اي م موعة النم ادع الجنوب
اهلل يعمل في الخفاء وبكيفية ت تدرك، نحن نري أعماله ولكننا ت نرا ، ومن أعماله نري  =وال أراه هوذا يمر عليَّ 

 . 22، 1241بصيم من نور م د  غير المدرك رو 
واهلل سولطانه مطلو  ت يمكون  .توه وم ود حفا إن إدراكنا الفاصر يع و  عون إدراك أعموال مشوورته لكننوا نلموم قدر 

فوو ذا إنتوو ع الوورب صووحة إنسووان أو ثروتووه أو أوتد  ت يسووتطيع أحوود أن  =إذا  طووف فمووص يووردهاإلعتووراق عليووه= 
ن لوون نف وو  . وحفووًا نحوون اآليقووول لووه موواذا تفعووليمنعووه، بوول اووو يخطووف حيوواع اإلنسووان نفسووه وت يسووتطيع أحوود أن 

يأتي الوقت الذي فيه نف   أن ما إعترضنا عليه، أو رفضنا ، أو حكمنا بأنه ت  الحكمة في تصرفات اهلل. ولكن س
 مصادفة، سنف   أن كل شئ ت  بحكمة ت ن ائية. 

 اهلل يطل  غضبه ضد األشرار المعاندين وت أحد يستطيع أن يمنعه.  =اهلل ال يرد غضبه
نف و   2451ش إلكبريواء منسووبة لمصور وفوي راب معنااوا األصولي يعنوي الكبريواء. وا =ين ني ت ته أعواص َرَهب

أن راب اي التنين، وربما أطل  اإلس  علي التمسواح أو )التنوين(. وألن التمسواح منسووب لمصور وأيضوًا الكبريواء 
. وربما اإلشارع ألسطورع قديمة تتحدث عن إخماد ثوورع 3432ش إاي خطية مصر صار إس  راب إشارع لمصر 

حووري راووب وأعوانووه، ثوو  سوويطر علووي   اهلل وثبووت   فووي السووماء علووي شووكل م موعووة فووي السووماء قووا  ب ووا الوووحش الب
كواكب. فالذين يفاومون اهلل كثيورين لكون حوين يريود اهلل فبسولطانه وقوتوه المطلفوة يخضوع  . واهلل يفينوًا يسوح  كول 

 . أعواص رهبمن ت بر عليه وكل من يعين اذا المتمرد= 
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ْرُت اَل ُأَجواِوُب، َبوْل َأْسوَتْرِ ُم 15لِّ َأَنا ُأَجاِوُبُه َوَأْ تَواُر َناَلِموي َمَعوُه؟ َنْم ِباأَلقَ 12 "-(:81-12) األيات ْص َتَبورَّ أَلنِّوي َواِ 
َذاَك الَّووِذي َيْسووَ ُقِني ِباْلَعاِحووَفِة، َوُيْنِثووُر 17َلووْو َدَعووْوُت َفاْسووَتَجاَب ِلووي، َلَمووا آَمْنووُت ِبَأنَّووُه َسووِمَ، َحووْوِتي. 16َديَّوواِني. 

ِبُعِني َمرَاِئَر. 12وِ ي ِباَل َسَبٍب. ُجرُ  ًْ ، َيُقوُل: هَأَنَذا. 19اَل َيَدُعِني آُ ُذ َنَفِسي، َولِنْص ُي ِإْص َناَص ِمْص ِجَهِة ُقوَِّة اْلَقِويِّ
ْص َنوواَص ِمووْص ِجَهووِة اْلَقَضوواِء َيقُوووُل: َمووْص ُيَ وواِنُمِني؟  ْرُت َيْ ُنووُم َعَلوويَّ َفِمووي، َوا ِ 81َواِ  ْص ُنْنووُت َنوواِمالي َيْسووَتْذِنُبِني. ِإْص َتَبوورَّ

 " َناِمٌل َأَنا. اَل ُأَباِلي ِبَنْفِسي. َرَذْلُت َ َياِتي. »81
نري أيوب انا يطب  علي نفسه ما سب  أن قاله عن ع   اإلنسان ع و ًا مطلفوًا عون أن يحوا  اهلل. ونتي وة ل وذا 

ية التالمووة عوون اهلل، فوواهلل فووي نتوور  إلووه  بووار ت نوورا  ييووأم موون أن ينووال رضووا ، األموور الووذي نشووأ موون أرائووه الفاسوو
= إذا كان اهلل قوادرًا أن يخضوع راوب فكو  بواألولي أنوا أيووب نم باألقل أنا أجاوبهت يبرر إنسان.  يفاومه أحد واو

ال أستطيع أنا أما  اذا اإلله ال بار أن أقف ألدافع عن نفسي  =وأ تار نالمي معهالخليفة الضعيفة المسكينة. 
ص تبررت ال أجواوب بولخير الكلمات المناسبة، ال سيعطيني اذ  الفرصوة. وأت حتوي لوو  =أسوتر م ديواني ألني وا 

كنووت بووارًا ووقفووت أمامووه وشووعرت بعتمتووه لوون أسووتطيع أن أنطوو  بووأنني بووار بوول سووأطلب رحمتووه، فوواهلل يووري حتووي 
، مثول العشوار. بول وصول أيووب لحالوة أخطائنا التي ت نرااا. واذ  اي الطريفة التي ينبغوي أن نفوف ب وا أموا  اهلل

= أي لووو قوودمت سووم، حوووتي منووت بأنووهآلووو دعوووت فإسووتجاب لووي لمووا يائسووة تمامووًا موون إسووت ابة اهلل لصوولواته. 
تضرعاتي وأعطاني سأل قلبي، ف نني ت أعتفد بأن صلواتي اي العلة فوي اإلسوت ابة. فواهلل يأخوذ )يخطوف( حوين 

صلواتنا أو إرادتنا بل بحسب سلطانه المطل  الذي ت يناقشه فيوه أحود. يريد، ويعطي حين يريد وليم ذلك بسبب 
ذاك الووذي يسوو قني ثوو  يضووع صووورع هلل أنووه تلمووه بوو  سووبب ف ووو ت يشووعر فووي داخلووه أنووه خوواطئ بوول اووو بووار= 

وينثور قد تكون العاصفة التي اد  ب ا من ل أبنائه. أو عاصفة غضبه الذي ت ر في كل موا حودث.  =بالعاحفة
ال لو كوان اهلل كموا   ذ نفسىآوال يدعني و روحه اي الصدمات المتوالية التي أتت عليه= . بال سببجرو ي 

صور  أيوب يسح  وت يدعه يأخذ نفسه كان يستطيع أن يفول اذا الك   عون اهلل دون أن يفتلوه؟ل كثيورًا موا نتلو  
إص ناص مص جهوة قووة القووي يقوول اهلل الحنون ث  يسترسل أيوب في تصوير قوع اهلل وع    عن الوقوف أماموه= 

ص نواص موص جهوة القضواء يقوول موص قف أما  قوته وت أموا  قووع ح توه= اهلل قوي ويفينًا ت أستطيع أن أ =هأنذا وا 
إص انووا يشووير هلل كحوواك  أو قاضووي مطلوو  ولوويم موون يسووتطيع أن يفووف أمامووه فوو  سوولطة لإلسووتئناف  =ي ووانمني

ا أي إذا حاولوت أن أتكلو  ت نفسى بريئًا، ف ن فمى يحكو  علوي  = في تر مة أخري اإن تننفمي تبررت ي نم عليَّ 
اهلل. واووذا كوو   صووعب فوونحن ي ووب أن نفووف أمووا  اهلل  المأكوود أننووي سوووف أخطووئ فوويحك  علووي   رئ نفسووى فموونألبوو

ص ننت نامالي يسوتذنبنيشاعرين بأننا كلنا خطية وفي إحتيا  ألن يبررنا بدموه.  = أي لوو قلوت أننوي كامول وبو  وا 
. بكلموة يمسوك ا علوي   أكون قود فرطوت بشوفتي  ليستذبنني، كأن ي دني متكبرًا أو  خطية فاهلل قادر أن ي د خطأ في  

ي موع كول موا أ. نامول أنواث  يصل أيووب لفموة غطرسوته وكبريائوه ويت ور بور  الوذاتي الوذي يأدبوه اهلل عليوه فيفوول 
أي  =لذلك ال أبوالي بنفسوى. رذلوت  يواتيخطأ إت أنني في نتر نفسى فأنا كامل،  قلته أن اهلل قادر أن ي د في  

توي حتوي لوو أدي اوذا ألن ي لكنوي اهلل فو ني رذلوت حيواتي بسوبب ءدافع عن نفسى وعن كموالي وبراأن أأنا مستعد 
 أتمي وأصب  األمر عندي سيان، أن أموت أو أن أحيا اكذا. 
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يَر ُهَو ُيْفِنيِهَما. 88 " "-(:82-88) األيات ًِّرِّ السَّْوُط َبْغَتةي،  ِإَذا َقَتلَ 83ِهَي َواِ َدٌة. ِلذِلَك ُقْلُت: ِإصَّ اْلَناِمَل َوال
ْص َلْم َيُنْص ُهَو، َفِإذيا َمْص؟ 82َيْسَتْهِزُئ ِبَتْجِرَبِة اأَلْبِرَياِء.  ًِّي ُوُجوَه ُقَضاِتَها. َواِ  يِر. ُيَغ ًِّرِّ  " اأَلْرُض ُمَسلََّمٌة ِلَيِد ال

إت الشرير ليثبتوا  انا يلمم أيوب نفطة الخ ف األساسية مع أصدقائه الذين يصرون علي أن اآلت  ت تصيب 
أنه شرير. او يريد أن يثبت بر . ا  يريدون أن يثبتوا أن األبرار والصالحين ين حون دائمًا في اذا العال ، أما 

هو  وا دة لذلك قلت إص النامل والًريرأيوب فيفول ت ف نه أمر عادي أن ين   األشرار وُينكب األبرار. اي 
ت  تصيب األبرار واألشرار. ولكن خطأ أيوب في قوله   إلي حد بعيد فاألما قاله أيوب انا او صحي =يفنيهما

أن اهلل يفني ما معًا. فالنار تصيب اآلنية الذابية فتنفي ا وتصيب الفش فتحرقه وتفنيه، لكن مف و  أن األل  او 
 مأدب ل  يكن واضحًا عند أيوب. 

لو  الوذي يسوم  بوه اهلل، واأللو  إذا أتوي يكتسو  الكول السوط او األ =إذا قتل السوط بغتة يستهزئ بتجربة األبرياء
تم  . واوذا كو   صوعب مون أيووب أت  وصورا  األبريواء ت ي وت  بول يسوت  ئ بوأأمامه حتي األبرياء. وحين يري 

ونحوون قوود رأينووا المسووي  يبكووي علووي قبوور لعووا ر واووو فووي كوول ضوويفنا تضوواي  ثوو  تووأل  اووو، وشووعر بأتمنووا ليعووين 
. ولكن عندما تحتد الروح في المناقشة أو بسبب عد  اإلقتناع، نكون فوي حا وة لكوي نضوع 1342الم ربين عب 

 حارسًا علي أبواب شفاانا  ونتحدث بوقار عن اهلل وعن األمور السماوية. 
ربمووا كووان أيوووب يستشوو د بحادثووة حولووه كووان في ووا ملووك شوورير يحكوو  األرق حولووه  =فوواألرض مسوولمة ليوود الًوورير

بووول المسوووي  أطلووو  علوووي  244+ لوووو  2243ن ووود اوووذا المف وووو  صوووحيحًا إلوووي حووود بعيووود )رو ويتلووو  النوووام. ولكووون
الشيطان رئيم اذا العال ( ولذلك ن د في بعق األحيان األشرار ين حون ألن   خروا وس دوا للشيطان اأعطيك 

فباطل سو ر  كل اذ  إن خررت وس دت ليا لكن ا تضيع ف أع فلماذا؟ يفول الم مور اإن ل  يحرم الرب المدينة
الحوراما. فالشوويطان قود يعطووي لكنوه ت يفوودر أن يحفووت. ولون حت أن اهلل سوول  األرق للشويطان ولكنووه أي اهلل اووو 
ضابط الكل. ومن يريد أن يعيش لوطرق )المواديين والشو وانيين( سويكونوا تحوت سولطان إبلويم. أموا مون يريود أن 

 يعيش في السماويات فلن يكون إلبليم سلطان عليه. 
أعمووي عيووون قضووات ا. انووا يفصوود أيوووب أن الفضوواع الووذين كووان ينبغووي علووي   أن يحكموووا  =ًووى وجوووه قضوواتهايغ

بالعدل فينصفوا المتلو ، كأن اهلل أعمي عيون   وأصبحوا ت يروا الحو . وأيووب ينسوب اوذا التلو  هلل، أي أن اهلل 
لكة تل  ث  يتموادي فوي رأيوه الصوعب او الذي سل  األرق ليد األشرار وأعمي عيون الفضاع فصارت األرق مم

ص لم ينصالفاسي قائً    . فإذص مصاو أي اهلل. . .  وا 
 

َأيَّاِمي َأْسَرُع ِمْص َعدَّاٍء، َتِفرُّ َواَل َتَرى َ ْيريا. 85 "-(:35-85) األيات
. َنَنْسٍر َيْنَقضُّ ِإَلى 86 َتُمرُّ َمَ، ُسُفِص اْلَبْرِديِّ

ُِ َوْجِهي َوَأَتَبلَُّج، ِإْص ُقْلُت: َأنْ 87َقَنِحِه.  َأَنا 89َأَ اُف ِمْص ُنلِّ َأْوَجاِعي َعاِلميا َأنََّك اَل ُتَبرُِّئِني. 82َسى ُنْرَبِتي، ُأْطِل
َناِص، 31ُمْسَتْذَنٌب، َفِلَماَذا َأْتَعُب َعَبثيا؟  ًْ ْقِ، َتْغِمُسِني َ تَّى َفِإنََّك ِفي النَّ 31َوَلِو اْغَتَسْلُت ِفي الثَّْلِج، َوَنظَّْفُت َيَديَّ ِباإِل

َلْيَس َبْيَنَنا ُمَحاِلٌح َيَضُ، 33أَلنَُّه َلْيَس ُهَو ِإْنَسانيا ِمْثِلي َفُأَجاِوَبُه، َفَنْأِتي َجِميعيا ِإَلى اْلُمَ اَنَمِة. 38َتْنَرَهِني ِثَياِبي. 
  "ِإذيا َأَتَنلَُّم َواَل َأَ اُفُه، أَلنِّي َلْسُت هَنَذا ِعْنَد َنْفِسي.35ُبُه. ِلَيْرَفْ، َعنِّي َعَحاُه َواَل َيْبَغْتِني ُرعْ 32َيَدُه َعَلى ِنَلْيَنا. 



 (اإلح اح التاس،) سفر أيوب

 

 
56 

ت ول  تصب اقد ف ر   =تفر وال تري  يراي كل أيامي الحلوع، أيا  الرخاء ذابت ف أع.  =أيامي أسرع مص عداء 
أي  البردي تمر م، سفصا خيرًا. خيرًاا )التر مة اليسوعية( لفد اربت منه أيا  رخائه سريعًا ول  تترك له وراءا

مرت سريعة ففوارب البردي قوارب خفيفة وسريعة في النيل. ولنستفيد من اذا ونف   أن حياتنا ت ري سريعة 
 اكبخار يت ر قليً  ث  يضمحلا. 

ي ضوحك واوش( أي إذا حاولوت أن أنسوي أ)توبلج  أطلوِ وجهوي وأتوبلج)امومي وشكواي(  إص قلت أنسي نربتي
تموه أنسوي. وموا  اد أأو واعي أقووي مون إرادتوي فوي أن  =أ اف موص أوجواعيك ت أستطيع ألننوي امومي وأضح

سوووتمرار  تموووه يثبوووت أفلووو  يسوووتطع أن ينسوووي كربتوووه إنوووه كوووان يائسوووًا أن يخلصوووه اهلل مووون آتموووه، أو يخفف وووا عنوووه. وا 
= أي أن اهلل أصدر قرارًا بأنا مستذنألصحابه نتريت   أنه شرير واذا يألمه باألكثر. ووصل في يأسه ألنه قال 

 في محاولة تبرئة نفسي. وم ما حاولت أن أبرئ نفسي ف  فائدع =فلماذا أتعب عبثابأنني مذنب رغمًا من براءتي 
المفصود المواء الوذي كوان ثل وًا وذاب ف وذا المواء اوو أنفوي أنوواع الميوا  ف وو بو   =ولو إغتسلت في الثلجحتي  ،

. األشونان تعنوي إص نظفوت يودي باألًوناصاوع الفلب )كما فعل بوي طم(= وحتوي شوائب. وغسل األيدي ع مة نف
= أي م موا حاولوت أن أبورر نفسوي أماموك فو  فإنك في النق، تغمسني  تي تنرهني ثيابي. الصابون أو المط ر

يلبسو ا  فائدع. ومعني اآلية = النفع= المستنفع وكله روائ  كري ة وحين يغموم أحود ثيابوه فوي النفوع يعواف مون أن
لرائحت ا ونتانت ا. إذًا حتي لو ط ر أيوب نفسه ب  ت اد ف و سيتل كري ا نتنوًا أموا  اهلل، بول أموا  النوام بول حتوي 
أما  نفسه. واذا صحي   دًا فنحن خطاع بل بالخطايا ولدتنا أمنا. وم ما حاولنا أن نتبرر ف  فائودع، ولكون انواك 

ذ نوووأتي إليوووه شووواعرين بخطايانوووا كووواراين أنفسووونا معتووورفين أننوووا غيووور طريووو  واحووود للتبريووور واوووو د  المسوووي  الوووذي إ
 . 241يو 1+  1443مستحفين يط رنا دمه من كل خطية رأ 

 
تي 1( رائعتان. وكأن أيوب في ا يشتا  للمسي  إبن اإلنسان الوسيط بين اإلنسان وبين اهلل )33-32واأليات)

]واذا صحي  فنحن غير مفبولين إت بشفاعة د  المسي [. (. لفد كان أيوب يائسًا من أن يستمع إليه اهلل 542
ليس وكان اذا قاسيًا علي أيوب. واو انا يشتكي من أنه غير قادر علي الحوار مع اهلل ألن اهلل ليم إنسانًا= 

= أي لو كان إنسانًا لتكلمت معه ب  خوف وشرحت له بري ]والمسي  صار إنسانًا هو إنساناي مثلي فأجاوبه
إلي  فنأتي جميعاي عه ب  خوف ولكن ت داعي ألن نبرر أنفسنا كما تصور أيوب، إنما  اء او ليبررنا[. لنتكل  م
= حسنًا قال داود اوتتبرر إذا حوكمتا عمومًا فأيوب كان له شكوا  علي اهلل، أن اهلل تلمه واو يريد الم انمة

شتكي أنه ليم وسيط.  نسان ]لذلك أن يذاب للمحاكمة ليثبت أنه بار ومتلو . وا  فكيف يت  اإلتصال بين اهلل وا 
نسان معًا، فيه إ تمعت الطبيعتان في طبيعة واحدع[ والمسي   علي  يض، يده علي نلينا اء المسي  ك له وا 

الطبيعة ال اوتية وعلي الطبيعة البشرية التي أخذاا منا ليصالحنا علي اهلل. انا أيوب يشتا  لو ود مصال  بينه 
 النبوع إشتا  للمسي . وبين اهلل، بروح 

 = لو و د اذا المصال  إلنت ي غضب اهلل علينا وترفع العصا. ليرف، عني عحاه
 بالمسي  رأينا و ه اهلل الراضي المحب بعد أن  ال غضبه.  =وال يبغتني رعبه
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 = ال كان أحد يخاف من المسي  المحب حين كان يكلمه. إذاي أتنلم وال أ افه
= ل  تنفشع سحب غضب اهلل عني وما  ال غضب اهلل متشبثا بي ولست أدري ماذا ألني لست هنذا عند نفسى

.أفعل. . . اكذا كان إنسان الع د الفدي  قبل المسي 
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 عودة للجدول اإلح اح العاًر

 
فى اذا اإلصحاح ن د أيوب يشكو ويشكو. ويفول أنا ت أستطيع أن أكت  الثورع التي فى داخلوي، واوو يشوكو مون 

 اهلل. وين ي ك مه بأنه يتمني الموت الذي فيه راحته. 

 
ْنَواَي. َأَتَنلَُّم ِفي »1  "-(:7-1) األيات ًَ َقاِئاليِ هلِل: اَل َتْسَتْذِنْبِني. 8َمرَاَرِة َنْفِسي َقْد َنرَِهْت َنْفِسي َ َياِتي. ُأَسيُِّب 

رَاِر؟ 3َفهِّْمِني ِلَماَذا ُتَ اِحُمِني!  ًْ ًُوَرِة اأَل َِ َعَلى َم ِر ًْ أََلَك 2َأَ َسٌص ِعْنَدَك َأْص َتْظِلَم، َأْص ُتْرِذَل َعَمَل َيَدْيَك، َوُت
ٍر، َأْم َنَنَظِر اإِلْنَساِص َتْنُظُر؟  ًَ َ تَّى َتْبَ َث َعْص ِإْثِمي 6أََأيَّاُمَك َنَأيَّاِم اإِلْنَساِص، َأْم ِسُنوَك َنَأيَّاِم الرَُّجِل، 5َعْيَنا َب

 " ِفي ِعْلِمَك َأنِّي َلْسُت ُمْذِنبيا، َواَل ُمْنِقَذ ِمْص َيِدَك.7َوُتَفتَِّش َعَلى َ ِطيَِّتي؟ 
لم منه ولفد سئمت وكرات حياتي مللت من اذا ال سد، وع  ت عن أن أتخ =قد نرهت نفسى  ياتي 

= يخطئ المتأل  حين يتن أن الشكوي تريحه، بل اي تثير باألكثر عواطفه أسيب ًنوايوتمنيت الموت. 
الثائرع. ولكن من الحكمة في ساعة الت ربة أن نصمت ونستسل  ونطلب الع اء والصبر من اهلل، حينئذ ففط 

 سن دأ. 
فهمني لماذا توسل إلي اهلل لكى يعرفه السبب الحفيفي لنكباته= = ت تحك  بأنني مدان. و ال تستذنبني
ذا تمادي اإلنسان في ا تكون . ت احمني ولن حت أن الشكوي تفود اإلنسان للتذمر علي اهلل وعلي أحكامه، وا 
ية ألن يخطئ في ح  اهلل ون د انا كلمة صعبة من أيوب في ح  اهلل، أقل ما يفال عن ا أن ا وقحة. ااناك غو 

أ سص فًا او يتكل  بمرارع نفم، لكنه ألنه سم  لنفسه بأن يتمادي في الشكوي ن ل إلي اذا المستوي ففال ح
أي تواف  وتبارك طر  األشرار بينما  =األًرار وتًرِ علي مًورةأي ال تنتفع من تلمي. = عندك أص تظلم

 ذا سم  بكل ما كان يألمنا يومًا ما. تتلمني أنا البرئ الكامل. وسيأتي اليو  الذي نف   فيه حكمة اهلل ولما
أيوب تصور أن اهلل ي يود أيوا  عذابوه حتوي يفوتش عون إثموه. اوذا قود يحودث موع البشور، فو ذا كوان  =ألك عينا بًر

اناك شك في م ر  يوضع في الس ن ويعذبونه حتي يعترف فالبشر ت يعرفون أعما  اإلنسان الم ر  ويكونوون 
بالتعذيب ولمدع طويلة حتي يعترف. وعلي العكم فواهلل فواحم الفلووب والكلوي مضطرين إلستخرا  ما في داخله 

 وت يحتا  ل ذا. وأيوب يتساءل ال لك عينا إنسان حتي تعذبني كس ين عندك. 
، قبول أن يكوون سرع وتعاقوب عون كول ذنوب إكتشوفته فوي  ال أيامك محدودع كالنام لذلك ت =أأيامك نأيام اإلنساص

 الفضية بالتما .  لك وقت لتتحف  وتمتحن
= أيووب يعتفود أنوه غريوب علوي اهلل أن يطيول تعذيبوه ويبفيوه را حوًا تحوت نكبتوه، ليبحوث عون  تي تب ث عص إثمي

ومع اذا يعذبوه وت فائودع تر وى مون تودخل إنسوان . في علمك أني لست مذنباي إثمه. بينما أن اهلل يعرف أنه برئ= 
 وال منقذ مص يدكأو م ك= 
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َنتَاِني َوَحَنَعتَاِني ُنلِّي َجِميعيا، َأَفَتْبَتِلُعِني؟ »2 "-(:13-2) األيات ُاْذُنْر َأنََّك َجَبْلَتِني َنالطِّيِص، َأَفُتِعيُدِني 9َيَداَك َنوَّ
ي ِبِعَظاٍم َوَعَحٍب. َنَسْوَتِني ِجْلديا َوَلْ ميا، َفَنَسْجَتنِ 11أََلْم َتُحبَِّني َناللََّبِص، َوَ ثَّْرَتِني َناْلُجْبِص؟ 11ِإَلى التُّرَاِب؟ 

  "لِننََّك َنَتْمَت هِذِه ِفي َقْلِبَك. َعِلْمُت َأصَّ هَذا ِعْنَدَك: 13َمَنْ َتِني َ َياةي َوَرْ َمةي، َوَ ِفَظْت ِعَناَيُتَك ُروِ ي. 18
ع انا أيوب يتأمل فى محبة اهلل وعنايته ورعايته له والتى ت رت فى خلفته على أكمل صورع، ف و خل  بصور  

= أنت يارب يداك نونتانىإنسان رائع. ث  يتساءل أيوب ال بعد ما صنعت كل اذا ال مال تعود وتحطمه. 
تحبنى  ألميصف تشكيله  ث . وقد جبلتنى نالطيصأى كل عضو فى  سدى وخلفت روحى ونفسى.  نلىخلفتنى 

الصلب من وسط اللبن  فى صناعة ال بن يبدأ ال بن يتخثر أى يأخذ شكل ال بن =ناللبص و ثرتنى نالجبص
السائل. والطفل أوًت يكون م موعة من السوائل وتبدأ تأخذ شكً  واضحًا. واهلل يحفت الطفل الصغير ويعتنى به 

انا أيوب يستدر  أذنر أنك جبلتنىأى حفتتنى حيًا من كل األخطار.  = فظت عنايتك رو ىحتى ت ي لك 
 = أى تميتنى. تعيدنى للترابأشففه اهلل ويذكر  بعمله الساب  ومراحمه التى  بلته ث  حفتته ويتساءل أبعد اذا. 

ول  يستطع أيوب أن يوف  بين إحسانات اهلل السابفة ومتاعبوه الحاليوه فتصوور أن اهلل كوان يعود لوه اوذ  المصوائب 
= علموت أن اوذا كوان قصودك منوذ هوذه فوى قلبوك. علموت أص هوذا عنودك نتمت لننكوخبأاا عليه ث  فا أ  ب ا= 

 ية. االبد
 

ْرُت اَل َأْرَفُ، 15ِإْص َأْ َطْأُت ُتاَلِ ُظِني َواَل تُْبِرُئِني ِمْص ِإْثِمي. 12 "-(:17-12) األيات ْص َتَبرَّ ِإْص َأْذَنْبُت َفَوْيٌل ِلي، َواِ 
ْبَعاُص َهَوانيا َوَناِظرٌ  ًَ . 16َمَذلَِّتي.  رَْأِسي. ِإنِّي  ِص اْرَتَفَ، َتْحَطاُدِني َنَأَسٍد، ُثمَّ َتُعوُد َوَتَتَجبَُّر َعَليَّ ًُُهوَدَك 17َواِ  ُتَجدُِّد 

. ُنوٌب َوَجْيٌش ِضدِّي.   "ُتَجاِهي، َوَتِزيُد َغَضَبَك َعَليَّ
ة، وتنتتر حتى ية أن تضعنى تحت المراقبا= بمعنى أن قصدك منذ البدعلمت أص هذا عندكقال  13فى آية 

أخطئ ويبدأ عفابك، وت تبرئنى من إثمى واذا ما شرحه انا إذ صو ر نفسه كعصفور مسكين وقع فى يد أسد 
= اهلل يضعه تحت المراقبة بدقة وقسوع ويراقب كل إص أ طأت تال ظنى. فأى رعب يصيب اذ  الفريسة المسكينة

ت  والمتاعب ل  تنت ى ف و يف   اذا بأن اهلل ل  ن األ= طالما أوال تبرئنى مص إثمىأخطائه ث  ي ا يه علي ا. 
ص تبررت ال أرف، رأسىيبرئه من إثمه.  = أى أنا مأمن بأننى إن أذنبت تبد أن أعاقب إص أذنبت فويل لى وا 

ن بعد ما حدث لى فأنا أقول أنه حتى ولو كنت بارًا، وأنا أرى أننى بار، ف ذا ت فالشرير تبد له من عفاب، واآل
وها إنى حتى أصبحت غير قادر أن أرفع رأسى  ، ألنه اااو يصب غضبه على  فينى من غضب اهلل على  يع

 . ًبعاص هواناي 
ص إرتف،  . انا يصور اهلل كأسد مفترم يصطاد تحطادني نأسدأن أارب من أتمي فأنت  رأسي، أي حاولت وا 

= ربما ىتجدد ًهودك تجاهأن آتمه غير عادية. = ف و يري ىَّ ثم تعود وتتجبر عل. فريسته ليعذب ا ث  يلت م ا
ت  أت  وراء أ= أي  تجددتمه ومصائبه ف ي ع مات غضب اهلل عليه واكذا ف   أصحابه، وقوله أالش ود اي 
نوب أي نوبات والمعني  يوشك التي  ُنَوب وجيش ضديكمو ات البحر المت حفة. لذلك قال عن ا  تأتي علي  

 اوب ضدي. كأن اهلل في معركة ضد . أرسلت ا لتعذبني تتن



 (اإلح اح العاًر) سفر أيوب

 

 
60 

وَح َوَلْم َتَرِني َعْيٌص! »12 "-(:88-12) األيات َفُنْنُت َنَأنِّي َلْم 19َفِلَماَذا َأْ َرْجَتِني ِمَص الرَِّ ِم؟ ُنْنُت َقْد َأْسَلْمُت الرُّ
َقْبَل َأْص َأْذَهَب َواَل 81؟ اْتُرْك! ُنفَّ َعنِّي َفَأَتَبلََّج َقِليالي، أََلْيَسْت َأيَّاِمي َقِليَلةي 81َأُنْص، َفُأَقاَد ِمَص الرَِّ ِم ِإَلى اْلَقْبِر. 

رَاُقَها َنالدَُّجى88َأُعوَد. ِإَلى َأْرِض ُظْلَمٍة َوِظلِّ اْلَمْوِت،  ًْ  " «.َأْرِض َظاَلٍم ِمْثِل ُدَجى ِظلِّ اْلَمْوِت َوِباَل َتْرِتيٍب، َواِ 
فلماذا أ رجتني مص يفضل الموت أو أنه من األفضل لو ل  يولد أصً =  عاد انا أيوب لما قاله سابفًا أنه 

= أي أرتاح. نف عني فأتبلج. ث  يطلب من اهلل أن يريحه قليً  من أتعابه ولكن يفول ا بأسلوب صعب الر م
يعطيه بعق  ]ونحن في أيا  راحتنا علينا أن نشكر اهلل كثيرًا أننا ت نتأل  مثل غيرنا[. واو يتضرع إلي اهلل أن

الراحة قبل أن يموت خصوصًا أن ما بفي له من أيا  قليل قبل الموت. ونري انا ان فكرع الفدماء عن الموت 
. ولكن   كانوا يعلمون أن اناك مكان لطبرار أرض ظالم مثل دجي ظل الموتكل ا غموق، ف و مكان ت  . 

ًراقهخر لطشرار ولكن ك اما ت  . آومكان  أي حتي نوراا ت   لذلك كان الفدماء  =ا نالدجيوبال ترتيب وا 
يخافون الموت. وبعد ذلك إرتفي فكر الي ود وكان الفريسيين يأمنون بأن اناك قيامة، أما الصدوقيين فأنكروا 
الفيامة. وقوله ب  ترتيب يعني أن اناك ت إعتبار لملك أو رئيم بل او كالعبد، ت تميي  بين در ات النام. 

( واو ب  ترتيب ف و ليل دائ  وب  2432فدون أن في وادي تل الموت ت يو د تسبي  هلل )م  وكانوا يعت
.شرا ، وحيث الت   المستمر ف ناك تخبطإ
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 دولعودة للج اإلح اح ال ادي عًر

 
 ن د انا خطاب صوفر واو إستمر في نفم الخط، بل  اد في إت ا  أيوب بدون رأفة. 

 
ُر؟ »8َفَأَجاَب ُحوَفُر النَّْعَماِتيُّ َوَقاَل: 1 "-(:6-1) األيات َأَحَلُفَك 3َأَنْثَرُة اْلَناَلِم اَل ُيَجاَوُب، َأْم َرُجٌل ِمْهَذاٌر َيَتَبرَّ

، َوَأَنا َبارٌّ ِفي َعْيَنْيَك. 2َس، َأْم َتْلُغو َوَلْيَس َمْص ُيْ ِزيَك؟ ُيْفِ ُم النَّا َولِنْص َيا َلْيَت اهلَل َيَتَنلَُّم 5ِإْذ َتُقوُل: َتْعِليِمي زِنيٌّ
َفَتْيِه َمَعَك،  ًَ  " َم َأصَّ اهلَل ُيْغِرُمَك ِبَأَقلَّ ِمْص ِإْثِمَك.َوُيْعِلُص َلَك َ ِفيَّاِت اْلِ ْنَمِة! ِإنََّها ُمَضاَعَفُة اْلَفْهِم، َفَتْعلَ 6َوَيْفَتُح 

ال تكسب يا أيوب قضيتك بأن تكثر من الك  ، وتتن ب ذا أننا لن نستطيع أن  =أنثرة النالم ال ُيجاَوب 
 نفحمك. أبكثرع ك مك تتن أنك تغلبنا ف  نستطيع أن ن اوبك. 

أحلفك يف م وي شئ، فم ما تكل  ف  قيمة لك مه. م ذار أي ك مه فارغ ت يسا =رجل مهذار ال يتبرر أم
أم تلخ = انا يت   أيوب بالكبرياء وأنه يست  ئ بكل النام، ويعرف كيف يصور كل شئ تصويرًا كاذبًا. الناس

 لل في ك مه=  اء به ملتبساً  =وليس مص ي زيك
 )تست  ئ(. ) الفاموم المحيط(. وكلمة تلل  اءت في )اليسوعية( تت ك  وفي اإلن لي ية 

ولوون حت أن صوووفر ن وود فووي ك مووه حكمووة ي ووب أن نتأموول في ووا. فموون يووتكل  كثيوورًا مسووت  ئًا بووأراء األخوورين موون 
خورين. بول المأكد أنه سيففد األذن الحساسوة التوي يسوتفيد ب وا ويضويف إلوي حكمتوه وخبرتوه مون خبورات وحكموة اآل

يضًا الحساسوية للتوبيخوات الصوادرع مون الطبيعوة حولنوا سيففد األذن الحساسة لصوت اهلل الذي يوبخه، بل سيففد أ
والتي تش د لعدل اهلل ورحمته وطوبي لمن له أذنان للسمع وليم لمن لوه لسوان مسوت  ئ. ولكون عيوب صووفر أنوه 

ن ال اوذ  كلموات تع يوة إلنسوان متوأل ؟ل ف ننوا و ودنا حاول تطبي  حكمته علي أيوب بطريفة خاطئة، والسأال اآل
ق بووو  رحموووة علوووي أيووووب وبمنت وووي العنوووف وكوووال لوووه الشوووتائ  واإلت اموووات، وكوووان صووووفر أفتوووع صووووفر وقووود إنفووو

األصووحاب الث ثووة وأقل وو  رحمووة وأدبووًا، بوول نف وو  أن اووذا دليوول كبريوواأ  اووو ولوويم أيوووب. وربمووا تصووور صوووفر أنووه 
يوب قد أخطأ في ح  اهلل يدافع عن كرامة اهلل، ولكن اهلل ت يحتا  لمن يدافع عنه ب ذا األسلوب، فحتي لو كان أ

 فأسلوب صوفر ال  ومي لن يفنعه بأن يتوب بل سيثير  باألكثر، بل يدفعه واو في ضيفه للثورع ضد اهلل. 
= وصوفر يحاول إثبات كبرياء أيوب وصلفه بأن إت مه بأنه يفوول تعليموي  كوي، وحفوًا كوان إذ تقول تعليمي زني

أيوب قال أنا كامل وقال ك مًا يف   منه اذا فعً . ولكن المشوكلة  عينيكوأنا بار في تعلي  أيوب أي إيمانه نفيًا. 
أن أيوب كان ربما يشعر أن له خطايا واو ليم كامل كماًت مطلفًا. . . . لكن او أيضوًا لو  ي ودف علوي اهلل وت 

نمووا أصووحابه فوورط فووي حوو  اهلل، وأيوووب وحوود  اووو الووذي يعوورف قلبووه وأنووه فعووً  يحووب اهلل فكووان يوودافع عوون اووذا بي
 مصرين علي أن تدينه كان تااريًا وأن قلبه مملوء شرًا. 

لوو تكلو  اهلل لكوان فووي  انبنوا واوو سويت ر شورك الخفوي الووذي  =ياليوت اهلل يوتنلم. . . ويعلوص لوك  فيووات ال نموة
عاقبووك بحكمتووه عليووه، حكمتووه التووي تعوورف الخفيووات. . ولكوون بعوود ذلووك حووين تكلوو  اهلل فعووً  وقووف فووي صووف أيوووب 
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أي أن حكمووة اهلل ت يمكوون إدراك ووا. ومووا نعرفووه عوون اهلل ت يفووام  =مضوواعفة الفهوومولوويم فووي صووف أصووحابه. 
= أي أن اهلل لووو اهلل يغرمووك بأقوول مووص إثمووكن نعرفووه. والخفيووات أكثوور موون ضووعف المعلنووات. أب انووب مووات نفوودر 

أقول بكثيور مموا تسوتح  ]وحفوًا لوو  أعلن لك خطاياك ست د أنوه عاملوك بالرأفوة. وأن النكبوات التوي تشوكو من وا اوي
 عاملنا اهلل كما نستح  ن لك[ لكن اذا الك   ت يفال لمتأل  مثل أيوب. 

 
ِِ اهلِل َتتَِّحُل، َأْم ِإَلى ِنَهاَيِة اْلَقِديِر َتْنَتِهي؟ »7 "-(:18-7) األيات ُهَو َأْعَلى ِمَص السََّماَواِت، َفَماَذا 2أَِإَلى ُعْم

ُِ ِمَص اْلَهاِوَيِة، َفَماَذا َتْدِري؟ َعَساَك َأْص َتْفعَ  ِإْص َبَطَش 11َأْطَوُل ِمَص اأَلْرِض ُطوُلُه، َوَأْعَرُض ِمَص اْلَبْ ِر. 9َل؟ َأْعَم
َِ َأْو َجمََّ،، َفَمْص َيُردُُّه؟  َأمَّا الرَُّجُل َفَفاِرٌغ 18؟ أَلنَُّه ُهَو َيْعَلُم ُأَناَس السُّوِء، َوُيْبِحُر اإِلْثَم، َفَهْل اَل َيْنَتِبهُ 11َأْو َأْغَل

 ا َعِديُم اْلَفْهِم، َوَنَجْ ِش اْلَفرَا ُيوَلُد اإِلْنَساُص.
= اهلل ت يمكن إدراكه أإلي عمِ اهلل تتحلانا ش ادع طيبة من صوفر عن اهلل. ث  عن غرور اإلنسان وحماقته  

علي الحك  علوي مشوورته وأعمالوه، وعنودما ف و ت ن ائي وغير محدود، ومداركنا المحدودع ت تدركه، لذلك نع   
= حسوب التر موة اإلن لي يوة اأتسوتطيع ية القدير تنتهوياأم إلي نهننتفد تصرفات اهلل فنحن نتحدث عما ت نف  . 

ية المحيط أفندرك اكتشافا كامً  ف ذا كانت العين ت تدرك ن إبالبحث أن تكتشف اهلل، أتستطيع أن تكتشف الفدير 
ن ل  يكتشف اإلنسوان السوماء واألرق والبحور . . . = ولن حت أنه حتي اآلفاهلل أعلي مص السمواتأعما  اهلل. 

كتشافًا كامً . وانا صوفر يستخد  ألفات )أعلي/ أعمو / أطوول/ أعورق( إلثبوات أن طبيعوة اهلل غيور مدركوة وت إ
اهلل غيور محودودع وغيور مدركوة  إستخد  نفم األلفات لندرك أن محبوة 12، 1343ن ائية، وبولم الرسول في أف 

أي سوو ن  =أو أغلووِ= بووأن يسووم  بموووت إنسووان أو أذيتووه. إص بطووشوت ن ائيووة. واهلل لووه السوولطان المطلوو . . . 
شوتكي بوأن  إنسان أو سم  بوضع إنسان في شبكة مصائب كموا يفوبق الصوياد علوي فريسوته )ولفود سوب  أيووب وا 

 .اهلل كأسد وقد إصطاد أيوب(
م ع قضاتها ليحكموا علوي الموذنب = متر مأو َجَم،  ألنوه هوو= أي مون يمنعوه. فموص يوردهة في تر مات أخري ا  

عديم  أما الرجل ففارغ= نحن ت نعل  سوي الفليل عنه لكنه او يعل  كل شئ. ومعرفته كاملة. والعكوم. . . يعلم
ية ولكنووه بالخطيووة ففوود كثيوورًا موون مووا اووو اإلنسووان بالمفارنووة مووع اهلل. ولفوود خلوو  اهلل آد  ولووه الحكمووة النسووب =الفهووم

  موار الفوراحكمته وكلموا إ داد اإلنسوان حمفوًا فوي طريو  الخطيوة يففود حكمتوه بواألكثر ويصوير مخلوو  عنيود مثول 
صوحي  ويودل علوي الطبيعوة  =وقوله نج ش الفورا يولود اإلنسواصواو حيوان بري يتمي  بأنه ت يمكن إخضاعه. 

= حمار  ج ش الفراأميا ولكن اهلل قادر علي تغيير طبيعتنا )موسي األسود( المتمردع لإلنسان ابالخطية ولدتني 
 الوحشي ومع طبيعة اإلنسان الفارغة ف و متكبر. . . وال يصل  لمثل اذا اإلنسان أن يناقش اهلل. 

 
ْدَت اإِلْثَم الَِّذي ِفي َيِدَك، َواَل ِإْص َأْبعَ 12ِإْص َأْعَدْدَت َأْنَت َقْلَبَك، َوَبَسْطَت ِإَلْيِه َيَدْيَك. »13 "-(:81-13) األيات

ًَقََّة. َنِمَياٍه 16ِ يَنِئٍذ َتْرَفُ، َوْجَهَك ِباَل َعْيٍب، َوَتُنوُص ثَاِبتيا َواَل َتَ اُف. 15َيْسُنُص الظُّْلُم ِفي َ ْيَمِتَك،  أَلنََّك َتْنَسى اْلَم
َِ الظَِّهيَرِة َيُقوُم َ ظُّ 17َعَبَرْت َتْذُنُرَها.  ا. َوَفْو ُل َحَبا ي َوَتْطَمِئصُّ أَلنَُّه ُيوَجُد َرَجاٌء. َتَتَجسَُّس 12َك. الظَّاَلُم َيَتَ وَّ
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رَاِر َفَتْتَلُف، 81َوَتْرِبُض َوَلْيَس َمْص ُيْزِعُج، َوَيَتَضرَُّع ِإَلى َوْجِهَك َنِثيُروَص. 19َ ْوَلَك َوَتْضَطِجُ، آِمنيا.  ًْ َأمَّا ُعُيوُص اأَل
 " «.ِبيُد، َوَرَجاُؤُهْم َتْسِليُم النَّْفسِ َوَمَناُحُهْم يَ 

ية التوبة أن ينتر اإلنسان ا= بدإص أعددت أنت قلبكانا صوفر يطلب من أيوب أن يتوب ليري أوقاتًا أفضل. 
= إص أبعدت اإلثم= ص ع وتضرع بل ا ة. ثم بسطت إليه يديكإلي داخله ويغير تفكير  بأن يتخذ قرارًا بالتغيير. 

 ابي في تغيير طري  اإلنسان بأن ير ع عن طري  شر  ويتركه. انا عمل إي 
= اذا ما قاله  كا اإن كنت تلمت أحدًا أرد له أربعة أضعاف. فالمال الذي حصلت واليسنص الظلم في  يمتك

أي  =عيب  ينئذ ترف، وجهك بالعليه بالتل  أو الن ب او نار في بيتي وت عل ص تي وتوبتي غير مفبولة. 
= فاهلل بعد المًقة ألنك تنسى= يمط الس   قلبك. وتنوص ثابتاي وال ت افك وتوبتك مفبولة عند اهلل. تكون ص ت

لن تترك وراءاا أتمًا كميا  إنسكبت من كوب ف  ت د  =نمياه عبرت تذنرهاتوبتك سيرفع عنك أتمك وتنسااا. 
حسب التر مة اليسوعية. أي لو كانت = وتكون مدتك أشر  من الت يرع وفوِ الظهيرة يقوم  ظكفيه شيئًا. 

 أيامك السابفة في مثل سواد الليل فبعد أن تتوب ستكون أيامك مشرقة أكثر من إشرا  الشمم في الت ر. 
= بسبب عد  األمان في تلك األيا  كان الر ل يطموئن بوأن يت سوم المكوان حولوه تتجسس  ولك وتضطج، أمناي 

ذا كوان اهلل معنوا ونشوعر ب وذا ننوا  آمنوين. ولون نشوعر بو وود اهلل معنوا إت لوو قبل أن ينا  لعله ي د عدوًا كامنوًا. و  ا 
 كنا في حالة توبة. 

ويتضورع إلوي وجهوك = وترقود حسوب التر موة اإلن لي يوة. أي تنوا  آمنوًا وت مون يضواي  وتربض وليس مص يوزعج
  يستعطفونك. كثيرون كإلي سيأتي الحال يتغير ان فبعد ،= إن كان قد إ دري بك من قبل كثيريننثيروص
 =فتتلف األًرار عيوص أما 341  ك إليك ا أر ع إلي   اإر عوا الكتاب قال واكذا التوبة عن رائع انا صوفر وك  
 تسليم ورجاؤهم من ا. الم رب ي دوا لن الضيفات كثرع من يبيد ومناحهم التوبة. يرفق ت حتي أليوب تحذير انا

 يكون بينمااألشرار حياع. يعطي والر اء ر اء ل   األبرار أن ولن حت لموت.ا سيتر ون ضيف   كثرع من =النفس

 النفم، تموت النفم، الر اء يفار  عندما وبالمثل ال سد يموت ال سد الروح تفار  وعندما النفم. تسلي  ر اأا 

.ر اأ  الموت ويكون الموت اإلنسان فيشت ي
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 عودة للجدول اإلح اح الثاني عًر

 
 اوذ  فوي تركوه علوي اهلل يعاتوب ثو  أصوحابه ينواقش أوتً  واوو صووفر. علوي أيوب رد ن د (14-12) اإلصحاحات في

عتراضه األت .  للبار. ت أ ت بأن فكرت   علي منصب أصحابه علي وا 
 

ًَ »8َفَأَجاَب َأيُّوُب َوَقاَل: 1 "-(:5-1) األيات َغْيَر َأنَُّه ِلي َفْهٌم 3ْعٌب َوَمَعُنْم َتُموُت اْلِ ْنَمُة! َحِ يٌح ِإنَُّنْم َأْنُتْم 
َرُجالي ُسْ َرةي ِلَحاِ ِبِه ِحْرُت. َدَعا اهلَل َفاْسَتَجاَبُه. ُسْ َرٌة ُهَو 2ِمْثَلُنْم. َلْسُت َأَنا ُدوَنُنْم. َوَمْص َلْيَس ِعْنَدُه ِمْثُل هِذِه؟ 

ُِ اْلَناِمُل.  دِّي ، ُمَهيٌَّأ ِلَمْص َزلَّْت َقَدُمُه. ِلْلُمْبَتِلي 5الحِّ   "َهَواٌص ِفي َأْفَناِر اْلُمْطَمِئصِّ
 بسووبب موون   يسووخر انووا واووو إدانتووه. علووي معوواً  متففووين واوو  1 وأيوووب 3 ف وو  األغلبيووة أنووت  أي =ًووعب أننووم حوو يح

دعائ   غرورا   تموتووا أن عودوب =ال نموة تمووت ومعنوم لحكم و . يخضع أن ي ب واحد كل أن وتصورا  الحكمة وا 

 كثيرين اناك بل .دوننم أنا ولست مثلك  أف   فأنا لتعلموا ولكن ال  ل. ت   في العال  ويبفي معك  الحكمة ستنت ي

 يةاغو  في نفع ما )كثيراً  قلتمو  ما يعرف ت الذي من أي =هذه مثل عنده ليس مص بل الحكمة لي الذي وحدي ولست
 رجوالي  بوه= عواملو  الوذي الشوديد اإل دراء مون أيووب يشوتكي ثو  أيووب( أصوحاب ذااو فوي وقع كما نف   الذين وحدنا أننا

 ك مووا قووالوا ولكوون   لتع يتووه أتوووا اوو  حفوواً  سووخرية، لكوو  صوورت أنووت  اوو  الووذين أصووحابي حتووي =حوورت لحووا به سوو رة

 كووانوا =هفإسووتجاب اهلل دعووا متوودينين= ر ووال واوو  أصووحابه اوو  منووه يسووخر موون أن أيوووب أحوو ان فووي  اد ومووا فتيعووًا.

 اووذا بووأن نفسووه يعوو ي ثوو  فتيعووة. تصووب  اهلل ر ووال موون ر وول موون صوودرت إذا واإلاانووة مسووت ابة. وصوولوات   يصوولون

 الفودوم( المسوي  مع حدث ما )واذا وقداسته لكماله منه يسخرون فكثيرون النامل الحديِ هو س رة دائمًا= يحدث

  إضط دوا . الذين نيينوالوث ال   ء سخرية والش داء الفديسين نصيب كان واكذا
   قدمه زلت لمص مهيأ    المطمئص.. أفنار في هواصٌ  للمبتلي..........

 اليسوعيين. تر مة وفي 
 رخواء فوي اوو مون كول أن والمعني .قدمه  لت لمن )معدع( م يأع ف ي   اإلاانة.. المسعود رأي في البائم...... ح 

 مصيبة تصيبه الذي )المبتلي( البائم بالشخم اإلاانة يلح  أن اً دائم مستعد منتعشة وحالته والمسعود( المطمئن )

 ا خطيته. بسبب اذا من أكثر يستح  ااو كفوله
 

ِبيَص ُمْسَتِريَ ٌة، َوالَِّذيَص ُيِغيُظوَص اهلَل ُمْطَمِئنُّوَص، الَِّذيَص َيْأُتوَص ِبِإلِهِهْم ِفي َيِدهِ 6 "-(:11-6) األيات  ْم!ِ َياُم اْلُمَ رِّ

َمْص اَل َيْعَلُم 9َأْو َنلِِّم اأَلْرَض َفُتَعلَِّمَك، َوُيَ دَِّثَك َسَمُك اْلَبْ ِر. 2ْسَأِل اْلَبَهاِئَم َفُتَعلَِّمَك، َوُطُيوَر السََّماِء َفُتْ ِبَرَك. َفا»7
ًَِر. الَِّذي ِبَيِدِه َنَفُس ُنلِّ َ يٍّ َورُ 11ِمْص ُنلِّ هُؤاَلِء َأصَّ َيَد الرَّبِّ َحَنَعْت هَذا؟  َأَفَلْيَسِت اأُلُذُص َتْمَتِ ُص 11وُح ُنلِّ اْلَب
  " اأَلْقَواَل، َنَما َأصَّ اْلَ َنَك َيْسَتْطِعُم َطَعاَمُه؟
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 أن العكووم يثبووت أن يحوواول انوا وأيوووب 22411 تتلووف األشوورار اعيوون قووالوا ف وو  أصووحابه، نتريوة يوودحق انووا أيووب

 واوو الضوعفاء. ليحموي يتودخل ت واهلل واألسوماك، والطيوور لحيووانا عال  في حتي واض  واذا الضعيف، يأكل الفوي

  يوام التوال . النسور يلت م ا البريئة فالحمامة برئ. واو األشرار شر من يعاني أن ممكن مثله البار أن يثبت أن يريد

 للسووووبئيين يشووووير انووووا ولعلووووه باللصوووووم. المخووووربين كلمووووة تر مووووت األخووووري التر مووووات فووووي =مسووووتري ة الم ووووربيص

 قوووع إل  وو  أن يشووعرون أي =يوودهم فووي بووإلههم يووأتوص الووذيص إطمئنووان. فووي ويعيشووون ثروتووه سوولبوا الووذين والكلوودانيين

تكوووال   يووودا ،  يلوووت   الفووووي أن ليثبوووت الحيووووان لعوووال  يل وووأ ثووو  أيوووادي  . فوووي التوووى سووويوف   أو الفويوووة يووودا  علوووي اوووو وا 

 بسوبب أنوه لونعل  ولكون .هوذا حونعت الورب يود أص يعلوم ال موص ففوال المطلو  اهلل طانللسو اوذا نسوب اوو بول الضعيف،

 كووان بالمسوويحية رومووا إيمووان قبوول أي المسوويحية قبوول مثووال4 ولنووري األرق. لعنووت حينمووا التخريووب اووذا صووار الخطيووة

 اإلضوط اد. عصور في حدث ما واذا الحم ن الذئب يلت   أن الطبيعي ومن كحم ن. والمسيحيين كذئاب الرومان

 معواً  يسوكنان والخوروف الوذئب أن كيوف ورأينوا محبوة فوي وعاشووا لحمو ن الوذئاب وتحوول روموا إلوي يةالمسويح ودخلت

 أفليسوت المطلو . السولطان لوه ف وو للخليفوة اهلل لملكيوة شوئ كول يعو و اوو انا = ي نل نفس بيده الذي .2411 شإ

 أسومع فأنا أقبله، أن يمكن ما من   خذآ اأن يفول أيوب انا (.343) األباء إسأل قال قد بلدد كان األقوال تمت ص األذص

سمعوا وأمتحنه. شئ كل   ت. أ  صال  او ال أحكموا ث  وتذوقو  ك مي أيضاً  أنت  وا 
 

ًَّْيِب ِ ْنَمٌة، َوُطوُل األَيَّاِم َفْهٌم.18 "-(:85-18) األيات ًُوَرُة َواْلِفْطَنُة. عِ »13 ِعْنَد ال ْنَدُه اْلِ ْنَمُة َواْلُقْدَرُة. َلُه اْلَم
ُِ َعَلى ِإْنَساٍص َفاَل ُيْفَتُح. 12 ِعْنَدُه اْلِعزُّ 16َيْمَنُ، اْلِمَياَه َفَتْيَبُس. ُيْطِلُقَها َفَتْقِلُب اأَلْرَض. 15ُهَوَذا َيْهِدُم َفاَل ُيْبَنى. ُيْغِل

.  َواْلَفْهُم. َلُه اْلُمِضلُّ  ُِ اْلُقَضاَة. 17َواْلُمَضلُّ يِريَص َأْسَرى، َوُيَ مِّ ًِ ًُدُّ 12َيْذَهُب ِباْلُم َِ اْلُمُلوِك، َوَي َيُ لُّ َمَناِط
ًُّ 81َيْذَهُب ِباْلَنَهَنِة َأْسَرى، َوَيْقِلُب اأَلْقِوَياَء. 19َأْ َقاَءُهْم ِبِوثَاِ.  َِ ال ُيْلِقي 81ُيوِخ. َيْقَطُ، َناَلَم اأُلَمَناِء، َوَيْنِزُع َذْو

دَّاِء.  ًِ ًَُّرَفاِء، َوُيْرِ ي ِمْنَطَقَة اأَل َِ ِمَص الظَّاَلِم، َوُيْ ِرُج ِظلَّ اْلَمْوِت ِإَلى النُّوِر. 88َهَوانيا َعَلى ال ُف اْلَعَماِئ ًِ َيْن
ًَْعِب اأَلْرِض، َوُيِضلُُّهْم ِفي ِتيٍه ِباَل َيْنِزُع عُ 82ُيَنثُِّر اأُلَمَم ثُمَّ ُيِبيُدَها. ُيَوسُِّ، ِلأُلَمِم ثُمَّ ُيْجِليَها. 83 ُقوَل ُرَؤَساِء 

  "َيَتَلمَُّسوَص ِفي الظَّاَلِم َوَلْيَس ُنوٌر، َوُيَرنُِّ ُهْم ِمْثَل السَّْنرَاِص.85َطِريِ. 

 أنه فولي حكمة في يتكل  بل شكوي. وت إنفعال ب  انا وحديثه وسلطانه. وقوته اهلل حكمة عن أليوب رائع حديث انا

 األيا  له علمته ما واذا يعترف أيضاً  أنه يفول ف و .فهم األيام وطول  نمة الًيب عند األيا = طول من إكتسب ا

 يهدم هوذا له. خطط ما تنفيذ علي والقدرة أفضل. او ما لتخطيط =ال نمة عنده سلطان. وله وقادر حكي  اهلل أن

 ين يه ف  مرق أو شدائد في عليه يغل  =يفتح فال إنساص علي ِيغل يبني. أن أحد يستطيع ت اد  إذ =يبني فال

ذا إنسان،  =فتيبس المياه يمن، .343 رأ في ن د  المف و  ونفم للحياع. العودع في أمل ف  قبر في عليه أغل  وا 
 في او المطر ومنع األحمر(. البحر ش  في أيضا حدث ما )واذا ال فاف. األرق يصيب األمطار إمتنعت إذا

 فتقلب يطلقها .24 ،23423 تث اهلل من قصام يكون وال فاف ر اله)إيليا(. لبعق أعطا  وأيضا اهلل لطةس

 والفدرع الفوع =العز عنده واهلل مثال(. نوح )طوفان المدمرع الفيضانات واي آخر نوع من عفوبة اذ  =األرض

 النام  ميع أعمال ومن اإلل ية. عنايته مفاصد لتنفيذ أحد كل يستخد  اهلل =لوالمضَّ  لالمضِّ  وله الحكمة. =والفهم
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م   )ف و ذاته يم د ان قادر اهلل  ية(.االن  في تم د واهلل إبشالو  بتضليل األركي حوشاي قا  بأن أختيوفل مشورع  ح 

ت الحدود مطلفو ليسوا والمضل وال بار فالفوي  يدي في وملوكه األرق عتماء كل بل فوضي. في العال  صار وا 

 اأتء تدابير وتصب  اهلل مشورع تثبت حتي كرامة، كل عن   وتذاب حربية( )كغنائ  أسري بالمًيريص يذهب .اهلل

 أما  إنسان كل فليتضع إذاً  (.13412 شإ أخيتوفل+ -)مثال4 =القضاة وي مِ شئ. ك  اهلل قاوموا الذين المشيرين

 العبيد ألن كالعبيد. يعاملوا يأ وصدقيا( )ي وياكين =بوثاِ أ قاءهم ويًد قوت  . ين ع أي الملوك مناط  يحل اهلل.

 أيوب فأيا  اأمراءا اإلن لي ية في التر مة حسب انا الك نة =أسري بالنهنة يذهب ممنطفة. بأحفائ   يسيرون كانوا

 ناإلنسا من أشد فعفوبته الكاان أخطأ فلو عموماً  ولكن أميراا، أي الفبيلة رئيم أو العائلة رأم او الكاان كان
 إذا حكمت  ، علي النام ويعتمد بالحكمة، المش ورين فالشيو  )اإلن لي ية(. ف م   أي =الًيوخ ذوِ ينزع العادي.

 علي هواناي  يلقي عامة. أعمال علي أأتمنوا الذين ا  انا األمناء =األمناء نالم يقط، حكمة. كل يففدون اهلل خالفوا

 =الظالم مص العمائِ ينًف كرامته. عنه ين ع اهلل أاان إذا النام، لدي وكرامة شرفاً  اهلل أعطا  الذي =الًرفاء
 في تدبر التي المأامرات اهلل يفض  =النور إلي الموت ظل وي رج ومستورًا. مختفياً  كان ما اهلل يكشف ع يبة بكيفية

 .2341 تك األرقا وامطوا رواوأكث أثمروا قائ ً  اهلل ابارك   يبارك. أن يريد واو خيرع اهلل ف رادع =األمم ينثر الت  .
ن عدداا ي يد =األمم يوس، (. . . واشور. بابل )أمثلة يبيدها وبارك ا اهلل سب  التي األمة اذ  إنحرفت إن ولكن  وا 

 يعطي اهلل = . . رؤساء. عقول ينزع للسبي( ذابت )إسرائيل للسبي تذاب أي =يجليها الض ل طري  في سارت

 ت حيرع في فيصيرون الرأساء وعفل حكمة اهلل ين ع شعوب   وضلت ضلوا ا  ف ن   شعوب ليفودوا للرأساء حكمة
 فالرب .السنراص مثل ويرن هم نور، وليس الظالم في يتلمسوص طريِ، بال تيه في او كمن يفعلون= ما يدرون

.األبد إلي ملكاً  وسي لم . . شئ. وكل واألرق السماء ي ع ع
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 عودة للجدول اإلح اح الثالث عًر

 

ا. َلْسُت 8هَذا ُنلُُّه رََأْتُه َعْيِني. َسِمَعْتُه أُُذِني َوَفِطَنْت ِبِه. »1 "-(:18-1) األيات َما َتْعِرُفوَنُه َعَرْفُتُه َأَنا َأْيضي
َلْيَتُنْم 5ُتْم َفُمَلفُِّقو َنِذٍب. َأِطبَّاُء َبطَّاُلوَص ُنلُُّنْم. َأمَّا َأنْ 2َولِننِّي ُأِريُد َأْص ُأَنلَِّم اْلَقِديَر، َوَأْص ُأَ اَنَم ِإَلى اهلِل. 3ُدوَنُنْم. 

. 6َتْحُمُتوَص َحْمتيا. َيُنوُص ذِلَك َلُنْم ِ ْنَمةي.  َفَتيَّ ًَ ِتي، َواْحُغوا ِإَلى َدَعاِوي  َأَتُقوُلوَص أَلْجِل اهلِل 7ِاْسَمُعوا اآلَص ُ جَّ
َأَ ْيٌر َلُنْم َأْص َيْفَ َحُنْم، َأْم ُتَ اِتُلوَنُه 9َأُتَ اُبوَص َوْجَهُه، َأْم َعِص اهلِل ُتَ اِحُموَص؟ 2ِلِه؟ ُظْلميا، َوَتَتَنلَُّموَص ِبِغشٍّ أَلجْ 

ا ُيَوبُِّ ُنْم ِإْص َ اَبْيُتُم اْلُوُجوَه ِ ْفَيةي. 11َنَما ُيَ اَتُل اإِلْنَساُص؟  َعَلْيُنْم ُرْعُبُه؟ َفَهالَّ ُيْرِهُبُنْم َجاَلُلُه، َوَيْسُقُط 11َتْوِبي ي
  "ُ َطُبُنْم َأْمثَاُل َرَماٍد، َوُ ُحوُنُنْم ُ ُحوٌص ِمْص ِطيٍص.18

ختبرته.  =هذا نله رأته عيني = أنا ولنني أريد أص أنلم القديرأي أنا أأمن بكل ما قلته سابفًا عن عتمة اهلل وا 
أما أنتم فملفقو مثلك .  = فاهلل لن يفسوعلي  أ انم إلي اهللت أستري  في الك   معك  فيا ليتني أ د الحرية أن 

= من انا يت   أيوب أصحابه بأن   يدافعون عن اهلل بطريفة تالمة ألن   إنما يخافونه مثل من يدافع عن نذب
ر ل قوي لخوفه من بطشه. ث  يفول أنه من األفضل أن يعارق اهلل واو مخلم له في محبته عن أن يرائي 

ن مثل  . ف   يت مون أيو  دعوا أن   يع ونه إب كذبًا وتلمًا ليبرروا اهلل، واهلل ت يحتا  ل ذا التل  من   ليتبرر. وا 
ف ل إت ا  الشرفاء كأيوب يعال    أو يع ي  . وأيوب ينصح   بأن  أطباء بطالوصتمه ف   أوكأطباء يعال ون 

اهلل ت يحتا  لمحامين مثلك ، ال  =أتقولوص ألجل اهلل ظلماي ليخفوا   ل  . وكان منط  أيوب  يحمتوا حمتاي 
ح  اهلل وعدله تاارين  دًا وت يحتا   =أت ابوص وجههتتصورون أن عدل اهلل غير تاار فتحاولون إت ار . 

اهلل لمثل اذ  الطر . انا أيوب يفنع   أن   بأسلوب   اذا إنما يسيئون هلل، بينما ا  يتصورون أن ل   الشرف في 
ن صمت   إلي األبد فستعلن السماء بر . ولن حت أن النية الطيبة ت تبرر الكلمات الرديئة وت الدفاع عن اهلل. وا 

  أ ير لنم أص يف حنم أص ت اتلونهاألعمال الرديئة. ويخيف   من أن اهلل لو فحص   لو دا  غشاشين= 

 فحم تحتملون ال ةاآلي ومعنى .  و ( )مس  عنه وتدافعوا ترضونه حتى اهلل صف فى  وراً  تش دون = تخاتلونه

 لن ف و توبي اي  يوب نم سوف قلوبك  اهلل فحم لو المأكد من ، معى مناقشتك  في بمو ب ا تسيرون التي المبادئ

 إدانته. محاولة في المثيرع أحاديث   عن يكفوا حتي وذلك .جالله يرهبنم فهال يحذرا  ولذلك بي. تفعلونه بما يرضي

 ومبادئك  أفكارك  أي =طيص مص  حوص و حوننم ل ا. قيمة وت تاف ة أحاديث ،رماد بأن ا شب  ا التي أحاديث  

  شئ. ت اي مناقشاتك  في ب ا تتحصنون التي
 

ِلَماَذا آُ ُذ َلْ ِمي ِبَأْسَناِني، َوَأَضُ، 12ُاْسُنُتوا َعنِّي َفَأَتَنلََّم َأَنا، َوْلُيِحْبِني َمْهَما َأَحاَب. »13 "-(:88-13) األيات
ْيئيا. َفَقْط ُأَزنِّي َطِريِقي ُقدَّاَمُه. 15ِفي َنفِّي؟  َنْفِسي ًَ َفهَذا َيُعوُد ِإَلى َ اَلِحي، َأصَّ 16ُهَوَذا َيْقُتُلِني. اَل َأْنَتِظُر 

ُت الدَّْعَوى. َأْعَلُم َأنِّي هَأَنَذا َقْد َأْ َسنْ 12َسْمعيا اْسَمُعوا َأْقَواِلي َوَتْحِريِ ي ِبَمَساِمِعُنْم. 17اْلَفاِجَر اَل َيْأِتي ُقدَّاَمُه. 
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ُر.  وَح؟19َأَتَبرَّ ِإنََّما َأْمَرْيِص اَل َتْفَعْل ِبي، َفِ يَنِئٍذ اَل َأْ َتِفي 81َمْص ُهَو الَِّذي ُيَ اِحُمِني َ تَّى َأْحُمَت اآلَص َوُأْسِلَم الرُّ
  "ُثمَّ اْدُع َفَأَنا ُأِجيُب، َأْو َأَتَنلَُّم َفُتَجاِوُبِني. 88ْرِعُبِني. َأْبِعْد َيَدْيَك َعنِّي، َواَل َتَدْع َهْيَبَتَك تُ 81ِمْص َ ْضَرِتَك. 

 مهموا وليحوبني لوه= حودث م موا كمالوه عون الودفاع علوي التمسوك علوي عو   بول بشودع. بكماله يتمسك انا أيوب ن د

 فوي نفسوى وأضو، نيبأسونا ل موي آ وذ لمواذا إت اماتك . في أنت   دت  لو حتي أو أتمي،  ادت لو حتي أي =أحاب

 باإلضوافة األلو  اوذا أسوتح  وت برئ أنني أشعر وأنا أتأل  فأنا الغيت، من سأنف ر نفسي عن وأدافع أتكل  ل  لو =نفي

 بأسوناني لحموي آخوذ بفوله اذا عن وعبر ، سينف ر كمن سأكون أتكل  ل  ف ذا بالشر، لي إت امات من بي تفعلونه لما

 إنوه )اليسووعية( فوي =أنتظور ال يقتلنوي، هووذا أتكلو . ل  إن سأختن  أي كفي في نفسي أضع وقوله لحمي. أن ش أي

 إيموان عون تعبيور واذا فيه. واثفاً  أبفي )اإلن لي ية( وفي ،فيه ر ائى أى أملى سيستمر أى = له  أم ً  أبفي قتلني ولو

 أننوي لوه أت ر أن سأعمله ما وكل فيه واثفاً  ومحبته صداقته علي سأبفي سيفتلني اهلل كان لو حتي يفول فأيوب قوي،

 اليوأم اوو أليووب العوا  المو ا  كوان ربموا = الحوي إلوي يعوود فهوذا قداموه. طريقوي أزنوي فقوط حفوه= فوي أخطئ ل 

 وثبواتي ببوري أننوي ومعنااوا اوذ ، مثول الر واء، علوي تودل التي الكلمات بعق تشع األحيان بعق في ولكن المطل ،

 لووه يكووون أو اهلل أمووا  يتبوورر أن يمكوون ت الفووا ر أن يعوورف واووو أتمووي. موون خوو م علووي أحصوول قوود اهلل محبووة علووي

ذا بوار أنوه يأكود ثو  اهلل. أموا  يوأتي أن يخشوي ت ف وو بور  مون واثو  أنه يري وأيوب .قدامه يأتي ال الفاجر خ م=  وا 

 اسوتطاع أذا شورير( أننوي )يثبوت احومنيي الوذي هوو موص األبد= إلي يتكل  وت يسكت فسوف خاطئ أنه أحد له أثبت

 اأريود قبول مون قوال كموا نفسوه اهلل موع قضيته يبحث أن يريد أنه أعلن ث  الروح. وأسلم اآلص أحمت شري= إثبات أحد

 نتي ت ووا موون يخشووي وت اهلل أمووا  المحاكمووة عوون يتنووا ل ت أيوووب أن أي = ضوورتك مووص أ تفووي ال ".اهلل إلووي  حوواكأ أن

نما شرطين= تحت ولكن   بي تفعل ال أمريص وا 
  اكذا. الك   أستطيع ف  المبرحة ت األ ب ذ  تعذبني ت أي =عني يديك بعدإ (1
 بعود إسورائيل شوعب قالوه موا واوذا أحتمول. ت فأنوا وعتمتوك وتوكب بر  أموامي تت ور ت أي =ترعبني هيبتك تدع ال (2

 يووأتي أن الحوول وكووان (13 ،12413 تووث )را ووع الشووعب قووول علووي وافوو  واهلل .12422 خوور لموسووي البريووة فووي اووذا

 األرق علووى معنووا كووان بناسوووته المتحوود ب اوتووه والمسووي  (.13-15413 )تووث موسووي بووه اهلل وعوود مووا واووذا المسووي 

 ف ووو اهلل. مووع صووالحنا إذ اهلل عفوبووة عنووا رفووع أيضوواً  والمسووي  ذاتووه. أخلووي قوود كووان ف ووو منووه يرتعبوووا ولوو   كلمووو  والنووام

 وأيووب يتكل  اهلل =أجيب فأنا ادعُ  اهلل= مع الحوار يت  حتى الشرطان وكان أيوب شرطى تحف  خ له من الذى وحد 

 اوذ  وكانوت وت سود . المسوي  بودون ممكناً  كان ما لحوارا واذا ي اوبه. واهلل أيوب يتكل  ث  =فتجاوبني أتنلم ي يب.

 143 نش في النبي سليمان اذا عن وعبر الحوار. اذا فيت  المسي  يت سد أن البشرية النفم ش وع
 

َك، َوَتْ ِسُبِني ِلَماَذا َتْ ُجُب َوْجهَ 82َنْم ِلي ِمَص اآلثَاِم َواْلَ َطاَيا؟ َأْعِلْمِني َذْنِبي َوَ ِطيَِّتي. 83 "-(:82-83) األيات
ًًّا َياِبسيا؟ 85َعُدوًّا َلَك؟  أَلنََّك َنَتْبَت َعَليَّ ُأُموريا ُمرَّةي، َوَورَّْثَتِني آثَاَم ِحَباَي، 86َأُتْرِعُب َوَرَقةي ُمْنَدَفَعةي، َوُتَطاِرُد َق

َت.  َفَجَعْلَت ِرْجَليَّ ِفي اْلِمْقَطَرِة، َواَلَ ْظَت َجِميَ، َمَساِلِني، َوَعَلى87 ًْ ٍس َيْبَلى، 82ُأُحوِل ِرْجَليَّ َنَب َوَأَنا َنُمَتَسوِّ
.   "َنَثْوٍب َأَنَلُه اْلُعثُّ
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 أما الح ، بحسب ليم ولكن يدينونه فأصحابه يعاقب. بسبب ا والتي خطايا  له يكشف أن اهلل من يطلب أيوب انا 

 بسبب إتا  إنسان عن و  ه يح ب ت واهلل .جهكو  ت جب لماذا عنه= اهلل إبتعاد من بمرارع ويشكو بالح . فيدين اهلل

 حمل والمسي  اهلل. يخاص  أن ت اهلل ب ا أغضب التي خطيته عن يبحث أن عليه ب ذا إنسان شعر ف ذا الخطية.

 ورقة أترعب شئ. ت أنا قائ ً  اهلل أما  أيوب ويتضع تركتنيا. لماذا إل ي اإل ي عنا اإلل ي الغضب اذا حتي

 ل  ولما .مرة أموراي  عليَّ  نتبت ألنك عليه قسا اهلل أن يعتفد أيوب ولكن اهلل. أما  الكامل بالع   عترافإ اذا =مندفعة
 أثام وورثتني صغير واو إرتكب ا خطايا علي يعاقبه اهلل أن تصور المرار، اذا تستح  خطايا حاضر  في أيوب ي د

اانة وتش ير تعذيب أداع والمفطرع ةالمقطر  في رجليَّ  جعلت ضد = اهلل عفوبة قسوع ويصور .حباي  فالمت   وا 

 كل تتبع يارب أنت أي =مسالني جمي، وال ظت المارع. به لي  أ به ويش رون النام أما  وقدميه يديه من يربطونه

 ت حتي سيد  ع مة به خلخال العبيد يلبسون الفدي  في كانوا =نبًت رجلي أحول علي علي ا. تأدبني لكي  لة
 من وت لي داا( اهلل ينبش )التي الفديمة خطايا  من ال رب يستطيع ف  يتابعه اهلل أن يشتكي أيوب وانا ي رب،

 وأنا قدامه. إنسان ثبت لما إنسان خطايا علي ينبش كان إن اهلل أن والصحي  عليه. المفروضة اهلل عفوبات

.فساد إلي فساد من سيري =العث أنله نثوب الثفيلة. اهلل يد تحت الفناء نحو أسير =يبلي نمتسوس
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 عودة للجدول اإلح اح الراب، عًر

 
 نفسه ومنا اع اهلل، مع التحدث في انا أيوب يستمر

 
ْبَعاُص َتَعبيا. »1 "-(:6-1) األيات ًَ َيْ ُرُج َنالزَّْهِر ُثمَّ َيْنَ ِسُم َوَيْبَرُح َنالظِّلِّ 8َاإِلْنَساُص َمْوُلوُد اْلَمْرَأِة، َقِليُل اأَليَّاِم َو

يَّاَي َأْ َضْرَت ِإَلى اْلُمَ اَنَمِة َمَعَك. َفَعَلى ِمْثِل هذَ 3َواَل َيِقُف.  َمْص ُيْ ِرُج الطَّاِهَر ِمَص النَِّجِس؟ 2ا َ دَّْقَت َعْيَنْيَك، َواِ 
ُهرِِه ِعْنَدَك، َوَقْد َعيَّْنَت َأَجَلُه َفاَل َيَتَجاَوُزُه، 5اَل َأَ ٌد!  ًْ َعْنُه ِلَيْسَتِريْح، َفَأْقِحْر 6ِإْص َناَنْت َأيَّاُمُه َمْ ُدوَدةي، َوَعَدُد َأ

  "ِإَلى َأْص ُيَسرَّ َناأَلِجيِر ِباْنِتَهاِء َيْوِمِه.

 حياع فله اهلل من ولد الذي أما يموت. ث  قليلة لفترع األرق علي يتأل  ضعيف فاإلنسان =األيام قليل . . اإلنساص. 

 فحياتنا السماء في أما بالسنين. وليم  باأليا يفيس ا قصيرع الحياع فطن األيا  قليل قوله وتحت .1341 يو أبدية.

 يذبل ما سريعاً  ث  ك ارع اإلنسان يولد البشرية، الحياع طبيعة اي اذ  =ين سم ثم نالزهر ي رج أت . وب  أبدية

 ال =عينيك  دقت هذا مثل فعلي أثرًا. وراء  يترك وت بسرعة، يسير التل =نالظل ويبرح يفطع(. )ينحس =

 إمرأع من يولد اإلنسان كان إن =أ د ال النجس. مص الطاهر ي رج مص معك. للمحاكمة التافه اإلنسان أنا تحضرني

 األصلية الخطية نرث أننا معني واذا أميا ولدتني ابالخطايا ن سة خاطئة أ  من طاار يولد أن يمكن ف ل خاطئة

 العذراء، بطن في طااراً   سداً  نكو   الفدم الروح لكن طاارًا، مولوداً  ي عل أن يمكنه أحد وت األولين(. أبوينا )خطية

 الفدم الروح ومن الكنيسة اي طاارع أ  من طاارين ونولد خطايانا، ليحمل خطية صار الذي المسي   سد

 الشكل، ب ذا خطاياي علي تحاسبني ف  طبيعتي ضعف تعرف أنت يارب انا، أيوب ك   معني ولكن بالمعمودية.

 ف ل قليلة، اإلنسان أيا  أن يعرف واهلل البشر. كل أعمار حدد اهلل =م دودة أيامه نانت إص .بطبيعتي خاطئ فأنا

 األت . اذ  أرفع =عنه فأقحر مثلي. باراً  كان لو خاصة عذاب في الفليلة أيامه اإلنسان يفضي بأن يارب تسم 

 ناألجير يسر أص يإل أنفاسه يلتفط أن الضعيف اإلنسان ل ذا إسم  مثلي. ضعيف شخم تعذيب عن نترك وحول

 بعد سماوي أ ر في ر اء من شعاع ن حت وانا أموت. أن قبل األنفام إللتفاط فرصة إمنحني أي =يومه بإنتهاء

  أ رته. علي يحصل يومه ينت ي أن بعد األ ير، كيو  انا اإلنسان حياع يصور ف و الموت
 

ًََّجَرِة َرَجاءي. ِإْص ُقِطعَ »7 "-(:15-7) األيات ا َواَل ُتْعَدُم َ رَاِعيُبَها. أَلصَّ ِلل َوَلْو َقُدَم ِفي اأَلْرِض 2ْت ُتْ ِلْف َأْيضي
َأمَّا الرَُّجُل َفَيُموُت َوَيْبَلى. 11َفِمْص رَاِئَ ِة اْلَماِء تُْفِرُخ َوُتْنِبُت ُفُروعيا َناْلِغْرِس. 9َأْحُلَها، َوَماَت ِفي التُّرَاِب ِجْذُعَها، 

، 11وَح، َفَأْيَص ُهَو؟ اإِلْنَساُص ُيْسِلُم الرُّ  ًَُف َوَيِجفُّ َواإِلْنَساُص َيْضَطِجُ، َواَل 18َقْد َتْنَفُد اْلِمَياُه ِمَص اْلَبْ َرِة، َوالنَّْهُر َيْن
ي اْلَهاِوَيِة، َوُتْ ِفيِني َلْيَتَك ُتواِريِني فِ »13 َيُقوُم. اَل َيْسَتْيِقُظوَص َ تَّى اَل َتْبَقى السََّماَواُت، َواَل َيْنَتِبُهوَص ِمْص َنْوِمِهْم.
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ِإْص َماَت َرُجٌل َأَفَيْ َيا؟ ُنلَّ َأيَّاِم ِجَهاِدي َأْحِبُر ِإَلى َأْص َيْأِتَي 12ِإَلى َأْص َيْنَحِرَف َغَضُبَك، َوُتَعيُِّص ِلي َأَجالي َفَتْذُنَرِني. 
ُِ ِإَلى َعَمِل َيِدَك. 15َبَدِلي.  تَا ًْ   "َتْدُعو َفَأَنا ُأِجيُبَك. َت
 مون ) و ء قطعوت أص فحتوي أمول، ل وا الشو رع أن يفوول انوا وأيووب الفودماء. عنود واضحة غير الموت بعد الفيامة فكرع

 سويكون والشو رع األغصوان. اوي الخراعيوب = راعيبها ُتعدم وال صغيرع. أغصاناً  ثانية تنبت =أيضا ت لف  سم ا(

 األرض فووي قوُدم ولوو وماتوت= ذبلووت الشو رع أن بودا اوم مو األرق. فوي المو وود ال ووذع مون نابتوة أغصوان ثانيوة ل وا

 الماء إنفطاع او فالموت =تفرخ الماء رائ ة فمص  ديدع. أغصان خرو  في ر اء فل ا عمراا. كان وم ما =أحلها

 الشو رع. بعكوم أخوري عوودع فوي لوه ر واء وت توراب إلي  سد  ويتحول يموت =ويبلي فيموت الرجل أما .الش رع عن

 إبون المسوي  اوو من وا غصون نبوت ولكون داود عائلوة شو رع اوي قطعوت شو رع ف ناك المف و . تغير سي الم بعد ولكن

 خور  حتوي بوالموت، قطعوت التوي األصولية الشو رع كانوت التوي البشورية، لكول حودث لموا رم  واذا (1411 شإ) داود.

 اذا كان لإلنسان؟ الحياع عادت وكيف (.2) آية بالماء أيوب؟ لش رع الحياع عادت وكيف ثانية. ليحيي ا غصن من ا

 المائتوة الشو رع أحيوا الوذي المواء رمو   الفودم والوروح المسوي ، د  ب سوتحفا  الكنيسوة علي إنسكب الذي الفدم بالروح

 الميوت( )ال سود البوذرع بأنوه اآلن المووت الرسوول بوولم وشورح .التوراب فوي ومات أحلها األرض في قُدم التوي الفديمة

 تنفووذ قوود فيووه. التووى المسووي  حيوواع بسووبب واووذا (33-35415 كووو1) شوو رع انوواك تكووون حتووي التووراب فووي توضووع التووي

 تطفو التي بالميا  اإلنسان حياع أيوب يشبه وانا األرق. عن المنخفم الماء مستنفع اي البحرع =الب رة مص المياه

 ينًوف النهور . . انوا. الن ورو  يقوم وال يضطج، اإلنساص اكذا ثانية. التراب ويبتلع ا ت ف ما سرعان األرق، فو 

 ال  توي يسوتيقظوص ال (18) واآليوة (.1542 )أي غودير وأسوما  سوب  موا ولكنوه النيول كن ور كبير ن ر ليم =ويجف
 بو  ن ائي موت او أي .السموات تزول أص إلي يهب فال يضج، اإلنساص اليسوعية التر مة حسب =السموات تبقي

 أمول بو  ن ايوة اوو المووت أن قصود  فيكوون تو ول ت السوموات أيووب رأى )فى السموات  الت لو حتي ر وع، في أمل

 عوذاب مون الفبور فوي مخبوأ يطلوب اوو =الهاويوة توواريني ليتوك المووت= يطلب أيوب ذلك بعد وعاد .أخرى( حياع فى

 بوورارلط أول مووا ك اويووة، مكووانين وانوواك األموووات. لووه يووذاب الووذي المكووان األقوودمين نتوور فووي تعنووي وال اويووة آتمووه.

 وت فيني ااويت  . في األبرار بين أو اهلل وبين بين   صلة ت ب   الخاصة ال اوية في األشرار ولكن لطشرار وثاني ما

  ( ال اويوة فوي روحوه يحفوت لكون يميتوه اهلل نأ انوا يووبأ ففكور ، متضواربة األفكوار  الوت موا=)غضبه ينحرف اص إلي
 ينصرف حتي يميته بأن غضبه يكمل أن منه يطلب وانا ت ،األ اذ  كل عليه  لب غضبه في اهلل أن يتصور أيوب

 الفبوور فوي الفديسوين أ سواد فو وود غضوب. ف نواك نمووت وطالما يبطل عدو آخر او الموت أن نعل  ونحن غضبه.

 ولكون الخطيوة، نتوائج لوبعق خاضعين يبفون وانالك بالطبيعة، له أبناء كانوا الذي الغضب من بفية انالك أن معنا 

 فوي نوح ذكر كما =تذنرنيف أجالي  لي وتعيص ويبطل. عدو آخر ينت ي حين اهلل، غضب كل ينت ي ال سد يفو  عندما

 فوي ثانيوة إشوراقة ن ود وانوا  ديود عوال  إلعوداد فيوه حفته بل الفدي ، العال  إلا ك ففط ليم فيه، اهلل خبأ  الذي الفلك

 فنوواء عوون ك مووه فووي عبوور إذا ]أيوووب خطايووا  علووي عاقبووه أن بعوود أيوووب اهلل يووذكر في ووا الموووت بعوود بحيوواع أيوووب إيمووان

ن معلوماتووه، فووي محوودود اووو الووذي أيوووب اإلنسووان بلسووان متكلموواً  نيكووو  الموووت بعوود اإلنسووان  في ووا ن وود بووأقوال نطوو  وا 

 فيوري الفدي ، الع د تلمات في يشر  كنور كلماته لتكون لسانه علي ينط  الذي او الفدم الروح يكون الفيامة ر اء
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 الفريسويين ف و  موا وأمثال وا كلمواتال اوذ  ولووت المووت. بعود حياع في ر اء اناك بأن يع ي   ضوء من بصيصاً  النام

 . الفدي  الع د فى الفكرع وضوح لعد  الموت عن المتضاربة األفكار تحت ولكن قيامة[ اناك أن
 لكنوه موات. أن بعود قوا  ر ول حياتوه فوي يوري لو  فوأيوب الف و ، عليه إلتبم عفل من تساأل اذا =أفي يا رجل مات إص

 اووو =بودلي يووأتي أص إلووي أحوبر جهووادي أيوام نوول كيوف. يف وو  ت واوو ذلوك فووي ر واء انواك أن اهلل موون ب يحواء يشوعر

 الوذي الشوفاء حوال مون حوالي يتبودل أن إلوي أصوبر لكنت اذا ثبت لو يفول انا واو أفيحيا، ر ل مات إن مث ً  تساءل

 ولوو بوي مونآ امون قوائ ً  السوأال اوذا أ واب والمسوي  ذلوك. بعود أ ود  أن أنتتور الوذي الم ود حوال إلي ناآل منه أعاني

 بصووبر تم وو أ إحتمووال علووي الفديسووين يوودفع الووذي اووو ناآل بالفيامووة الراسوول اإليمووان واووذا 25411 يووو فسوويحيا مووات

 تبوديل انواك بوأن بوه أشوعر موا اول التسواأل؟ مرحلوة فوي فكوان أيوب أما بصبر. عذابات   إحتمال علي الش داء ويدفع

 ل وذا أيووب وصول وحوين أصوبر. سووف فبالتأكيود حفيفوة كوان إذا خيال؟ل أ  حفيفة الشعور اذا ال الموت، بعد لحالي

 مووت أو بأل  سمحت إذا إليه، تأخذني مكان أي إلي أ يبك فأنا حالي ستبدل كنت إن =أجيبك فأنا تدعو بفرح صر 

 أيووب توصول ولفود أ يبوك. أن مسوتعد فأنوا مووت أو بأل  سمحت إذا إليه، تأخذنى مكان أى إلى أ يبك أن مستعد فأنا

شووتياقه اهلل محبووة عوون يكلمووه داخلووه فووي بصوووت شووعر أن بعوود ل ووذا  تضووارب ولوون حت يوودك عموول إلووي تًووتاِ لووه= وا 

 إليوه، إشوتيا  فوى اهلل وأن أبويوة مع يوة مشواعر يعطيوه كوان بول ضويفته فوي يتركوه لو  فواهلل أيوب، نفم داخل المشاعر

 يريود اهلل كوان مرع من وك  وتخليه. اهلل قسوع هل وُيصور مت حفة بضربات أيوب يصيب إبليم كان أخرى ناحية ومن

 فنخاصوومه، مصوائبنا سووبب اهلل أن علوي إصوورارنا بسوبب نورفق ونحوون ضويفتنا فووي األبويوة محبتووه بمشواعر يغمرنوا أن

  ضيفنا. أثناء تع ياته من أنفسنا فنحر 
 

َمْعِحَيِتي َمْ ُتوٌم َعَلْيَها ِفي 17ى َ ِطيَِّتي! َأمَّا اآلَص َفُتْ ِحي َ َطَواِتي، َأاَل ُتَ اِفُظ َعلَ 16 "-(:88-16) األيات
َِ ِإْثِمي. ُِ َعَليَّ َفْو ْ َر ُيَزْ َزُح ِمْص َمَناِنِه. »12 ُحرٍَّة، َوُتَلفِّ اْلِ َجاَرُة َتْبِليَها اْلِمَياُه 19ِإصَّ اْلَجَبَل السَّاِقَط َيْنَتِثُر، َوالحَّ

َتَتَجبَُّر َعَلْيِه َأَبديا َفَيْذَهُب. ُتَغيُِّر َوْجَهُه َوَتْطُرُدُه. 81َنذِلَك َأْنَت ُتِبيُد َرَجاَء اإِلْنَساِص. َوَتْجُرُف ُسُيوُلَها ُترَاَب اأَلْرِض، وَ 
ُ، َلْ ُمُه َوَعَلى َذاِتهَ 88ُيْنَرُم َبُنوُه َواَل َيْعَلُم، َأْو َيْحِغُروَص َواَل َيْفَهُم ِبِهْم. 81   "«.ا َتُنوُح َنْفُسهُ ِإنََّما َعَلى َذاِتِه َيَتَوجَّ
 يكرر وعاد إبليم، لصوت إست اب ولطسف ضيفته في منا واحد كل مثل متضاربة كانت أيوب مشاعر أن قلنا

 يدعو شئ او ثانية. ويصر  يتأل  وعاد يسمعه، بدأ قد كان الذي التع ية صوت خسر وب ذا ثانية. اهلل من الشكوي

 صاآل أما ثانية. اهلل علي التذمر لصوت يست يب ث  له اهلل إشتيا  مشاعر المشاعر، ب ذ  يحيطه كان اهلل أن لطسف
 .خطية لي لت د = طواتي فت حي

 أنت =حرة في عليها م توم معحيتي . واإلن لي ية( اليسوعية )التر مة خطاياي ترصد = طيتي علي ت افظ أال

 =إثمي فوِ عليَّ  ِفِّ لَ وتُ  الم ر . ضد  ا اإلت دليل يحفت كا صرع، في ووضعت ا والحالية السابفة خطاياي حفتت
ي   صرع في خطاياي وضعت أن بعد أي  بل أبداً  تغفر أن تفبل ت أنك والمعني خطية. تضيع ت حتي علي ا طتخ 

 يعاقب أن يمكن خطايا له بأن إعترف حين انا أيوب فعل وحسناً  شئ. كل علي وتحاسبني خطية كل علي تعاقب

 يعاقبنا، اهلل أن يعرف ل  واو يغفر أن رافضاً  خطية لكل مترصداً  قاسياً  حسبه إذ اهلل ص ح إلي أساء ولكنه علي ا،
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 ففط. والتنفية للتأديب ف و ضدنا به يسم  ما وأما المسي ، علي لتفع كل ا العفوبة وحفت نستح  مما بأقل عاقب، إن

 مع للصدا  األمر يصل وقد شئ يوقفه ت والتذمر الشكوي اإلنسان بدأ ف ذا .12 ،13 لآلية أيوب غضب قمة وتصل

 أبداي  عليه تتجبر . . اإلنساص. رجاء تبيد أنتا اهلل عن الفسوع منت ي في ك   انا قال فأيوب انا. حدث كما اهلل

 ينتر انا او .األرض تراب تجرف سيول غضبه كان لو كما اإلنسان ر اء يبيد قسوته في اهلل وأن . . فيذهب.

 . صحتي. أوتدي/ )ثروتي/ ر ائي كل أضاع اهلل غضب أن وقال نتر ( )في اهلل غضب نتي ة ذابت التي لثروته
 ميا  لكانت صخراً  كنت ولو إحتملت، لما  ب ً  كنت فلو رحمة. ب  بت بر  عمله ما عمل واهلل لي(. كان ما كل .

 يتفتت كما أي =ينتثر الساقط الجبل إص . . مكانه. عن ويت ح ح يبلي الصخر اذا  علت قد أصابتني التي ت األ

 )حتي و  ي فغيرت يارب علي   غضبت لفد =وتطرده وجهه تغير لي. حدث ما اكذا الح ر، ويبلي الساقط ال بل

 بهم. يفهم وال يحغروص أو يعلم وال بنوه ينرم ن ائيًا. العال  اذا من تطرد  ث  مصائبه(. نتائج من يعرفو  ل  أصحابه

 سوي حوله بشئ ينشغل وت يتو ع، عليه اهلل يغضب الذي باإلنسان يلح  الذي األل  شدع من يتوج، ذاته علي إنما

ن غمه، بسبب يفرح لن بنيه أحد أكر  ف ن ألمه،  حد إلي وصل فغمه مغت ، او مما بأكثر يغت  فلن بنيه أحد أاان وا 
.التشبع
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 عودة للجدول اإلح اح ال امس عًر

 
 إنت ووي أن وبعوود شوديدع. بصووعوبة إت عن وا يتنووا ل وت ب وا، يتمسووك ولووذلك بأرائوه، منووا كول يع ووب أن طبيعوي ألموور أنوه

 ك موه أن إعتبور أنوه والع يوب أصوعب. بصوورع عليوه ف ن وال منطفوه، رفوق أيووب أن أليفوا  تصوور ك مه من أيوب

 ك موواً  أليفووا  لووه فليو ووه التع يووة، لكوو   بيسووت  لوو  أيوووب دا  ومووا تع يووة،  وكوو  بووالرف  ك موواً  كووان األولووي الموورع فووي

 ال  وو  يكيول أليفوا  انوا ن ود المتألمين النام تع ية اهلل خدا  عمل أن أي شعبيا ع وا اع وا اهلل يفول وبينما شديدًا.

 نسب ف و خطأ، أيوب علي تطبيفه ولكن كثيراً  منه اإلستفادع يمكن حكي  ك   أليفا  ك   وفي المسكين. أيوب علي

  الفرصة. ضياع قبل بالتوبة يطالبه وكالعادع ح . و ه دون شروراً  إليه
 

أََلَعلَّ اْلَ ِنيَم ُيِجيُب َعْص َمْعِرَفٍة َباِطَلٍة، َوَيْمأُل َبْطَنُه ِمْص ِريٍح »8َفَأَجاَب َأِليَفاُز التَّْيَماِنيُّ َوَقاَل: 1 "-(:6-1) األيات
ْرِقيَّ  َأمَّا َأْنَت َفُتَناِفي اْلَمَ اَفَة، َوُتَناِقُض التَّْقَوى َلَدى اهلِل. 2َفَيْ َتجَّ ِبَناَلٍم اَل ُيِفيُد، َوِبَأَ اِديَث اَل َيْنَتِفُ، ِبَها؟ 3ٍة، ًَ

َهَداِص َعَلْيَك. ِإصَّ َفَمَك َيْسَتْذِنُبَك، الَ 6أَلصَّ َفَمَك ُيِذيُ، ِإْثَمَك، َوَتْ تَاُر ِلَساَص اْلُمْ تَاِليَص. 5 ًْ ًََفتَاَك َت   اَأَنا، َو
 أسئلتنا علي ي يب حكي  إنسان أن تتصور ال فعً ، حكيماً  كنت إذا أي =باطلة معرفة عص يجيب ال نيم لعلأ

 أيوب يفوله ما فكل معه إختلف طالما أيوب أن تصور كبريائه في وأليفا   وفاء، باطلة وأفكار  السلي ، ومنطفنا

  ديدع إاانة اذ  =ًرقية ريح مص بطنه ويمأل ل ا. مثيل ت حكمته أن يتن فأليفا  عند ، تاف ة مةحك عن صادر

 تضر  داً  ساخنة ري  الشرقية فالري  مضرع اي بل )الري ( كال واء قيمة ب  فارغة كلماته أن معنااا أليوب

 مخافة لعد  يدعو أيوب أن معنا  أليوب إت ا  واذا =اهلل لدي التقوي وتناقض الم افة. فتنافي أنت أما بال روع.

 المخربين خيا  وأن سعيدع أياماً  يري الشرير أن أيوب قول من اذا تصور أليفا  يكون وقد التفوي. عن ولإلمتناع اهلل

 علي ش د قد أيوب يكون وب ذا الشر. عن النام يمنع شئ ت أنه قصد أيوب أن ف   أليفا  أن ويمكن مستريحة،

 أليفا  إت   بل اهلل. ضد الساب  الصعب أيوب ك   من اذا أليفا  ف   وربما .إثمك يذي، فمك ألص =رشري بأنه نفسه

 ل  أليفا  ولكن إثمًا. مملوء قلبه ولكن هلل يش د ك مه بعق في ف و =الم تاليص لساص إ تار غشاش بأنه أيوب
  اهلل. لىع مرعمتذ بكلمات بشفتيه طف ر   حتي أيوب أثاروا و مي   او بأنه يعترف

 
َل النَّاِس َأْم ُأْبِدْئَت َقْبَل التِّاَلِل؟ »7 "-(:11-7) األيات ْرَت َأوَّ َهْل َتَنحَّتَّ ِفي َمْجِلِس اهلِل، َأْو َقَحْرَت 2َأُحوِّ

َيُب، َأْنَبُر 11ْنَدَنا؟ َماَذا َتْعِرُفُه َواَل َنْعِرُفُه َنْ ُص؟ َوَماَذا َتْفَهُم َوَلْيَس ُهَو عِ 9اْلِ ْنَمَة َعَلى َنْفِسَك؟  ًْ ًَّْيُخ َواأَل ِعْنَدَنا ال
َأيَّاميا ِمْص َأِبيَك. 

؟11 ِِ ْف   " َأَقِليَلٌة ِعْنَدَك َتْعِزَياُت اهلِل، َواْلَناَلُم َمَعَك ِبالرِّ
 نأ تصور ف و تفسير ، أساء بل أيوب ضد ح ة الك   اذا أليفا  ف تخذ (3 124) "مثلك  ف   لي " وقال أيوب سب 
  بفسوع. عليه فرد إنسان أي من أحك  بأنه عييد   أيوب
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 أو آد  او أيوب يا أنت ف ل إل ية حكمة له كان المخلوقات أول آد  بأن للفدماء رأي اناك =الناس أول رتأُحوِّ 

 من ولأ أيوب يا أنت ف ل حكمته،  ادت اإلنسان عمر  اد فكلما السن من ت يد الحكمة أن كاألتي، اذا يف   أو مثله،

  النام. أحك  فصرت اهلل خلفه
 وفي األرق. علي شئ أقد  اي بل بكثير، عمراً  آد  من أقد  فالت ل ت يد السخرية حتي =التالل قبل أبدئت أم

 م لم تدخل ألنك را عة أيوب يا ب ا تتبااي التي حكمتك ربما أي =اهلل مجلس في تنحت ال يفول أشد سخرية

 حكمة لنا فنحن منا حكمة أكثر نفسك تتن ت =واألًيب الًيخ عندنا نحن. نعرف ا ت حكمة اناك من وتتعل  اهلل

 تعزيات عندك أقليلة حكمة. أكثر أنك أنت تدعي فكيف أبيك مص أياماي  أنبر ا  بل حكماء، شيو  فعندنا منك أكثر

 ك مه أن أليفا  وتصور =ِبالرف معك والنالم لسانه. علي اهلل أرسله مع ي ك   الساب  ك مه أن تصور او =اهلل

  بالرف . كان الساب  المع ي
 

َ تَّى َتُردَّ َعَلى اهلِل َوُتْ ِرَج ِمْص ِفيَك َأْقَواالي؟ 13ِلَماَذا َيْأُ ُذَك َقْلُبَك؟ َوِلَماَذا َتْ َتِلُج َعْيَناَك »18 "-(:16-18) األيات
َر؟ َمْص ُهَو اإِلْنَساُص َ تَّى َيْزُنو، َأْو َمْوُلوُد الْ 12 ُهَوَذا ِقدِّيُسوُه اَل َيْأَتِمُنُهْم، َوالسََّماَواُت َغْيُر َطاِهَرٍة 15َمْرَأِة َ تَّى َيتََبرَّ

ًَّاِرُب اإِلْثَم َناْلَماِء!16ِبَعْيَنْيِه،    "َفِباْلَ ِريِّ َمْنُروٌه َوَفاِسٌد اإِلْنَساُص ال
 ولماذا وبأرائك. بنفسك مع ب أنت لماذا = ن لي ية(واإل اليسوعية حسب قلبك يست ويك )لماذا =قلبك يأ ذك لماذا

 أنك أو به مفتنع غير كأنك تسمعه الذي بالك   تبالي ت لماذا أي عيناك تغم  شئ أي علي أي =عيناك ت تلج

 إعتبر أليفا  واإلن لي ية(. اليسوعية بحسب روحك اهلل علي ي يج )حتي =اهلل علي ترد  تي إليه. تنتبه أن من أرفع

   اهلل يتحدي أن من أحفر كان، م ما اإلنسان أن له يبين ث  عليه. وايا  هلل تحد او سابفاً  أيوب قاله الذي ك  ال

 . )اإلن لي ية( طااراً  أو نفياً  يكون أي ي كو =يزنو  تي اإلنساص هو مص
 م ئكته يأتمن ت واهلل ، ديدع وحكمة  ديدع بفوع يمدا  أن دون خدمة علي يأتمن   ت أي =يأتمنهم ال قديسوه هوذا

 في طاارع بدت م ما =بعينيه طاهرة غير والسموات ينفذون ا. محددع أوامر يعطي   او بل العال ، شئون إدارع علي

 اذ  لكن .اإلنساص وفاسد منروه فبال ري يفام ت بما البشر من أط ر فالسموات نسبي، الموضوع أن أي أعيننا.

 في إنسان كان لو كما الخطية يشرب أن اإلنسان فساد ومن طاارع. غير تكون ومالفد باهلل قورنت إذا السموات

  ضمير . من تبكيت أى دون اإلث  يصنع أى .نالماء اإلثم الًارب مثلج= ماء كوب و د عطش
 

َماُء َعْص آَباِئِهْم َفَلْم َما َأْ َبَر ِبِه ُ نَ 12ُأوِ ي ِإَلْيَك، اْسَمْ، ِلي َفُأَ دَِّث ِبَما رََأْيُتُه، »17 "-(:35-17) األيات
يُر ُهَو َيَتَلوَّى ُنلَّ َأيَّاِمِه، َوُنلَّ َعَدِد 81الَِّذيَص َلُهْم َوْ َدُهْم ُأْعِطَيِت اأَلْرُض، َوَلْم َيْعُبْر َبْيَنُهْم َغِريٌب. 19َيْنُتُموُه.  ًِّرِّ ال

اَل َيْأُمُل الرُُّجوَع ِمَص 88َحْوُت ُرُعوٍب ِفي ُأُذَنْيِه. ِفي َساَعِة َساَلٍم َيْأِتيِه اْلُمَ رُِّب. 81السِِّنيَص اْلَمْعُدوَدِة ِلْلَعاِتي. 
َدْيِه. تَاِئٌه ُهَو أَلْجِل اْلُ ْبِز َ ْيُثَما َيِجُدُه، َوَيْعَلُم َأصَّ َيْوَم الظُّْلَمِة ُمَهيٌَّأ َبْيَص يَ 83الظُّْلَمِة، َوُهَو ُمْرَتَقٌب ِللسَّْيِف. 

ُِ. َيَتَجبَّرَاِص َعَلْيِه َنَمِلٍك ُمْسَتِعدٍّ ِلْلَوَغى. 82 ْي رُّ َوالضَّ أَلنَُّه َمدَّ َعَلى اهلِل َيَدُه، َوَعَلى اْلَقِديِر َتَجبََّر 85ُيْرِهُبُه الضُّ
ِِ ِبَأْوَقاِف َمَجانِِّه ُمَعبََّأةي. 86 ًَْ ميا َعَلى ِنْلَيَتْيِه، أَلنَُّه 87َعاِدييا َعَلْيِه، ُمَتَحلُِّب اْلُعُن َقْد َنَسا َوْجَهُه َسْمنيا، َوَربَّى 
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اَل َيْسَتْغِني، َواَل َتْثُبُت َثْرَوُتُه، َواَل َيْمَتدُّ ِفي 89َفَيْسُنُص ُمُدنيا َ ِرَبةي، ُبُيوتيا َغْيَر َمْسُنوَنٍة َعِتيَدةي َأْص َتِحيَر ُرَجميا. 82
اَل َيتَِّنْل َعَلى السُّوِء. 31ُل َعْنُه الظُّْلَمُة. َ رَاِعيُبُه ُتَيبُِّسَها السُُّموُم، َوِبَنْفَ ِة َفِمِه َيُزوُل. اَل َتُزو31اأَلْرِض ُمْقَتَناُه. 

. أَلصَّ السُّوَء َيُنوُص ُأْجَرَتُه.  . 38َيِضلُّ ُه، َوَيْنثُُر ُيَساِقُط َناْلَجْفَنِة ِ ْحِرمَ 33َقْبَل َيْوِمِه ُيَتَوفَّى، َوَسَعُفُه اَل َيْ َضرُّ
ْيُتوِص َزْهُرُه.  َوِة. 32َنالزَّ ًْ اِر َعاِقٌر، َوالنَّاُر تَْأُنُل ِ َياَم الرَّ ًََأ 35أَلصَّ َجَماَعَة اْلُفجَّ َقاَوةي َوَوَلَد ِإْثميا، َوَبْطُنُه َأْن ًَ َ ِبَل 

ًًّا   "«.ِغ
 شرير. بالتأكيد ف و بأم حالة في ناآل يوبأ ألن ث  ومن بأساء يكونوا أن تبد األشرار أن انا أليفا  ك   ملخم 

 خبرته علي مبني أليفا  ك   أن والمعني . نماء به أ بر ما رأيته. بما فأ دث إسم، لك أبين إني =إليك أو ي

 أخذ الذين الش ود أن أي =األرض أعطيت و دهم لهم الذيص به. أخبروننا =ينتموه فلم الحكماء. وخبرع الشخصية

 ولم األرق. يحكموا أن اهلل فأعطاا  السماء محبوبي وكانوا رفيعة، مراك  ل   ب  ، موثو  ش ود ا  حكمت   من  

 ليد مسلمة األرق بأن أيوب منط  علي يعترق ضمنياً  أليفا  وانا ي ع   . أو مع   ليشترك =غريب بينهم يعبر

 ب ا يوحي أن أليفا  يريد التي كمةالح اي وما األرق. يحكمون األبرار الحكماء أن ي د انا ألنه ،2442 الشرير

 كل =للعاتي المعدودة السنيص عدد ونل يتلوي( الذي أليوب إشارع اذا )في أيامه نل يتلوي هو الًرير أليوب....

 ب  ربما =أذنيه في رعوب حوت يتلوي. سنينه كل اهلل، يتحدي الذي ال بار أي والعاتي معدودع. سنين له إنسان

 التي قساوته بسبب قل  وفي رعب في حفاً  يعيش ، اهلل مع س مه عن ناشئ قلبه في  س  ت فمن كفايين سبب

 بل يكراونه. والبشر عليه راضية غير السماء أن يعل  واو ت حفه. الشرير فخطايا سفك ا، التي والدماء إرتكب ا

 المرعب الصوت او هذا =الم رب يأتيه سالم ساعة في الرخاء= اذا  وال من رعب في يكون رخائه أيا  في حتي

 الرجوع يأمل ال منه= الن اع من ييأم ف نه وقت أي في الضي  به حل ما إذا لل وال. معرق شئ كل أن أذنيه، في

  األثي . الضمير عن ناشئ اذا اليسوعية(. )التر مة السيف ترقب وعينه =للسيف مرتقب وهو الظلمة مص
 واذا ثروته، من بالرغ  فيه يحيا الذي لل   تشير وربما للخب ، لعو ا حتي إلف سه تشير ربما =ال بز أجل مص تائه

 ويعمل يعمل أن ي ب هأن له يصور اذا ووامه يومًا. الخب  علي الحصول علي الفدرع يففد قد أنه له يصور ال  

 واو منه، إلف تا يمكنه ت =يديه بيص مهيأ الظلمة يوم أص يعلم ألنه ب طمئنان يحم وت يشبع ت ولكنه ثروته لي يد

 . له معد
 س   وت للضمير راحة ت اهلل، سخط نتائج من واذا النفم وضي  الداخلي الضرر أي =والضيِ الضر يرهبه

ن للنفم  . تنتتر ( التي   ن  تكون فماذا داخله في التي   ن  اذ  كانت )وا 
 وت    تحاربه  يوش له كملك، يكون بل متسيداً  يكون عند  الداخلي الضي  =للوغي مستعد نملك عليه يتجبراص

 وأعمال وصايا  يفاو  شخصيًا، اهلل يفاو  أي عليه عادياي  اهلل= يتحدي الشرير أن اذا كل في والسبب س مه.

 عادياي  اهلل يحارب عنيد محارب كأنه صعباً  وصفاً  العاتي يصف انا واو عناد. في أي =العنِ متحلب عنايته.

 نفسه( عن به يدافع )ترم م ان له أن ويتن اهلل يعادي أن قادر أنه يتن لغباوته ف و معبأة مجانه بأوقاف . عليه.

 سميك. غليت ترم أي معبأ
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 اإلنسان ي عل وماذا . اهلل على ا ومه فى بحكمة يعبر أنه يتصور أى ني     مُ   خريأ تر مات في =متر مةأوقاف

 وعمورع وسدو  و  ه. والشح  السمن كسا قد أي =ناي سم وجهه نسا قد لطسفلل الترف اإل ابة الدر ة؟ ل ذ  يصل

 ما وكل وعمورع. لسدو  حدث ما واذا بغتة يخرب للشرير ما كل ولكن في ا. عاشوا التي الخيرات كثرع بسبب إنحرفوا
 الشرير اذا وصافأ ن د سابفا قيل ما ضافةب  ولكن خراب. إلي الشرير عند شئ كل يحول فاهلل يخرب، بشر   معه

 عن ويدافع معاند انه والمعني . وم ينة سميكة م ان وله ، سمنة فيه وو  ه متصلب عنفه  اهلل.... يعادي الذي

 . اهلل عن يدافع حكي  صوت يأ لسماع رافضا .هلل الخطأ وينسب بارائه مع با نفسه
ن حتي =ُرجماي  تحير أص عتيدة . .  ربة. مدناي  فيسنص   الشر. بسبب فستخرب م دارع بدت وا 

 تيبس ا فروعه أي =السموم تيبسها  راعيبه يفشل. الخراب اذا من ال رب حاول م ما =الظلمة عنه تزول ال

 كل ويترك الشرير اذا يزول اهلل ف  يأ =فمه وبنف ة فيخرب. له ما كل في إستشري سماً  اناك كأن أي السمو ،

 تكونا لمن أعددت ا التي واذ  بالموتا حياته تنت ي قد أي لآلخرين. شئ
 ت أن فعلينا الشرير يةان  اذ  كانت إذا منا، ولكل يوبأل أليفا  من إنسان لكل تحذير اذا =السوء علي يتنل ال

 معرق او بل مأكد. شر الشرير أ رع =أجرته ينوص السوء ألص خير. أي إلي بنا ستأدي شرورنا أن علي نتكل

 وبنفم أيام ا. تكمل لن عائلته حتي هأن إلي انا عاإلشار  ربما =ي ضر ال وسعفه يتوفي. يومه قبل صغيرًا= للموت

 حيات   ف ر في يموتون له ومن ذريته والمعني الناضج. غير العنب او الحصر  = حرمه نالجفنة يساقط المف و 

.سيئة فن ايت   مرتشين ف ار أن   لخطاياا  ومثال البلوغ. حد إلي يصلون وت
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 عودة للجدول اإلح اح السادس عًر

 
وَص ُمْتِعُبوَص ُنلُُّنْم! »8َفَأَجاَب َأيُّوُب َوَقاَل: 1 "-(:5-1) األيات َقْد َسِمْعُت َنِثيريا ِمْثَل هَذا. ُمَعزُّ

َهْل ِمْص ِنَهاَيٍة 3
ا َأْسَتِطيُ، َأْص َأَتنَ 2ِلَناَلٍم َفاِرٍغ؟ َأْو َماَذا ُيَهيُِّجَك َ تَّى ُتَجاِوَب؟  لََّم ِمْثَلُنْم، َلْو َناَنْت َأْنُفُسُنْم َمَناَص َنْفِسي، َأَنا َأْيضي
َفَتيَّ ُتْمِسُنُنْم.5َوَأْص َأْسُرَد َعَلْيُنْم َأْقَواالي َوُأْنِغَض رَْأِسي ِإَلْيُنْم.  ًَ ًَدُِّدُنْم ِبَفِمي، َوَتْعِزَيُة    "َبْل ُنْنُت ُأ

 =نلنم متعبوص معزوص هذا. مثل نثيراي  سمعت قد  ديد= شئ  أليفا يفل فل  فائدع، ب  ك م   بأن أيضاً  أيوب يرد
 المع يا الفدم االروح اهلل سوي ضيفاتنا في لنا مع ي ن د أن يمكن ف  البشر، كل بل ففط أيوب أصحاب وليم

 إثبات علي واإلصرار العناد اذا لماذا =تجاوب  تي يهيجك ماذا أتعبو . يع ونه أن   يتنون بينما أيوب فأصحاب

 أي =نفسي مناص أنفسنم نانت لو خطية ب  أنني أقول أني في  ك ي  يُ  ماذا اذا. من تستفيدونه الذي ما طيتي،خ

 فيك = المتأل  أحتفر وأن معني ب  وحكمة ك ماً  أقول أن أستطيع فأنا مثلي ت أ في أنت  وصرت  المواقف بدلنا لو

 المواقف تبدلت لو ذلك ألفعل كنت ما ولذلك . ت. قطعاً  . السلي . التصرف او اذا ال ولكن =إلينم رأسى وأنغض

  أح انك . لتخفيف مع ية بأقوال أتكل  أي =بفمي أًددنم ننت بل
 

ْص َسَنتُّ َفَماَذا َيْذَهُب َعنِّي؟ »6 "-(:16-6) األيات ْبَت نُ 7ِإْص َتَنلَّْمُت َلْم َتْمَتِنْ، َنآَبِتي، َواِ  َرِني. َ رَّ لَّ ِإنَُّه اآلَص َضجَّ
ًَاِهٌد. َقاَم َعَليَّ ُهزَاِلي ُيَجاِوُب ِفي َوْجِهي. 2َجَماَعِتي.  . ُوِجَد  َِ 9َقَبْضَت َعَليَّ َغَضُبُه اْفَتَرَسِني َواْضَطَهَدِني. َ َر

 . نِّي َتْعِييريا. َتَعاَوُنوا َعَليَّ َجِميعيا. َفَغُروا َعَليَّ َأْفَواَهُهْم. َلَطُموِني َعَلى فَ 11َعَليَّ َأْسَناَنُه. َعُدوِّي ُيَ دُِّد َعْيَنْيِه َعَليَّ
رَاِر َطَرَ ِني. 11 ًْ ا َفَزْعَزَعِني، َوَأْمَسَك ِبَقَفاَي َفَ طََّمِني، 18َدَفَعِنَي اهلُل ِإَلى الظَّاِلِم، َوِفي َأْيِدي اأَل ُنْنُت ُمْسَتِري ي

ا.  َِّ ُنلْ 13َوَنَحَبِني َلُه َغَرضي ًَ . َسَفَك َمرَاَرِتي َعَلى اأَلْرِض. َأَ اَطْت ِبي ُرَماُتُه.  ِْ ِف ًْ َيْقَتِ ُمِني 12َيَتيَّ َوَلْم ُي
اْقِتَ اميا َعَلى اْقِتَ اٍم. َيْعُدو َعَليَّ َنَجبَّاٍر. 

ا َعَلى ِجْلِدي، َوَدَسْسُت ِفي التُّرَاِب َقْرِني. 15 ِاْ َمرَّ َوْجِهي 16ِ ْطُت ِمْس ي
 "اْلَمْوِت. ِمَص اْلُبَناِء، َوَعَلى ُهُدِبي ِظلُّ 

 يعطيانه السكوت وت الشكوي ت أن يفول انا واو فيرحمو . أصحابه قلوب ليحرك ربما تمهأ من للشكوي أيوب عاد 

ص . نآبتي. تمتن، لم تنلمت إص راحة=  اآلص إنه ض ر =أ اهلل أنه شكوا  وسبب .عني يذهب فماذا سنت وا 

 أوتدي =جماعتي نل َ َربت صعبًا. ك ماً  له ويو ه اهلل كل ي بدأ انا ومن اذا. كل سبب الذي او اهلل .ضجرني

 حالي ًاهدٌ  وجد أتمي. في س نتني =عليَّ  قبضت .تركوني حولي يلتفون كانوا الذين وأصدقائي قتلوا وخدمي

 تمهأ بأن أيوب يعني وقد .علي   غضبك علي ش ود بل شااد صاروا وو  ي المضروب  سدي منتر ومنترى،

 المفترسة أسنانه له الوحش واذا ليفترسه، عليه إنفق كوحش اهلل يصور ث  مبرر. ب  ليست شكوا  أن علي شااد

 الذي أليفا  او عدو  يكون قد .عليَّ  عينيه ي دد عدوي أسنانه. عليَّ  َِ رَّ  مخيف. بمنتر تلمع التي وعيونه

 يعادي ت فاهلل اهلل، ضد بتسرع ك مه ونيك اذا وفي كوحش، يعاديه نفسه اهلل أن إعتبر او أو الشيطان أو ي ا مه

 أن ويبدو بالشر. يت مو  الذين أصحابه عن اذا =أفواههم عليَّ  فغروا اذا. تصور أاواله في ولكنه خ ئفه، من أحد
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 ،12 األيات وفي  دًا. م ينة معه تصرفات   وكانت يغيت  ، الكامل سلوكه كان إذ ببليته فرحوا  يرانه من األشرار
 مت + 145 مي + 13422 م  المسي  مع حرفياً  اذا ت  بل تمهأ في للمسي  رم اً  أيوب كان كيف نري 11

23422  
 أيووب ف و  اول نودري وت أصحابه( أو األشرار ) يرانه ل  . دفعه أيدي   من ينفذ  أن من بدتً  =الظالم إلي اهلل دفعنى

 أعدائووه فووي يفكوور ت أنووه يعنووي اهللا ادفعنووي ففولووه الكوول ضووابط اهلل بووأن إيمانووه الم وو  ولكوون الشووياطين. مووأامرات وقت ووا

 124 )يوو فوو  مون أعطيوت قود تكون لو  إن البتوة سولطان علوي   لوك يكون الو  فووق   اهلل بل أنفس  ، من يتصرفون كأن  
11 .) 
 أع السواب ا وعلموه المحتوموة اهلل بمشوورع اوذا وكان ليصلبو ، األشرار ليد ُأْسل   الذي المسي  إلي أيوب يرم  اذا وفي

 مو   أي واليسووعية( )اإلن لي يوة اشومني =وزعزعنوي راحوة فوي كوان الت ربوة قبول =فزعزعني مستري اي  ننت .2342

 البشر بين من إختارني لفد =غرضاي  له نحبني نتتار.إ غير علي المصائب أتتني أي =بقفاي أمسك .أعضائي كل

 والنوار السوبئيين كوأن رماتوه بوي أ اطوت ك ودف= اهلل حوددني وحينموا سو امه. كول لوه يو وه ادفاً  له ي علني بأن وسر

 مرارتوي سوفك حوادع. آت  الكلوي مثول حساسوية وأكثراوا أعضوائي كول أصوابت =نليتي ًِ اهلل. سو ا  رماع ا  والري 

 دموه سوفك اهلل أن يصوور ف وو ب شومئ ا ، مرارتوه يسوفكون فو ن   ويذبحونوه برياً  وحشاً  يصطادون حينما =ضاألر  علي

 وثروته(. )بيته قلعته في محصن او بينما عليه ا   اهلل كأن =إقت اماي  يقت مني كريه. ألنه بل له قيمة ت ألنه ليم

 علووي الحريوور يلووبم واوول تمووه،أ بسووبب حاً مسوو لووبم ف ووو الحوو ن ع مووة واووو أسووود شووعر موون المسوو  =مسوو اي   طووت

  يذله. أن أراد فاهلل الذل، ع مة والتراب الرفعة، ع مة الفرن =قرني التراب في دسست طيناً  المملوءع قروحه
  حاله. إليه وصل ما علي  ءبكا وكان بدموع، التضرع سوي مامهأ يكن ل  =البناء مص وجهي إ مر
  عيني. رموش علي كأن ا  داً  مني قريبة الموت أشباح صارت =الموت ظل هدبي وعلي

 
َيا َأْرُض اَل ُتَغطِّي َدِمي، َواَل َيُنْص َمَناٌص »12 َمَ، َأنَُّه اَل ُظْلَم ِفي َيِدي، َوَحاَلِتي َ اِلَحٌة.17 "-(:88-17) األيات

ًَاِهِدي ِفي ا19ِلُحرَاِ ي.  ًَِهيِدي، َو ا اآلَص ُهَوَذا ِفي السََّماَواِت  اْلُمْسَتْهِزُئوَص ِبي ُهْم 81أَلَعاِلي. َأْيضي
ِإَذا َمَضْت ِسُنوَص َقِليَلٌة 88ِلَنْي ُيَ اِنَم اإِلْنَساَص ِعْنَد اهلِل َناْبِص آَدَم َلَدى َحاِ ِبِه. 81َأْحَ اِبي.ِ هلِل َتْقُطُر َعْيِني 

  "َأْسُلُك ِفي َطِريِ اَل َأُعوُد ِمْنَها.
 بالتل . ثروته علي يحصل ول  أحد، يتل  ل  أنه اهلل أما  خالصة ضمير  ش ادع كانت =يديَّ  في ظلم ال أنه م،

 صب ث  .1541 شإ األيدي في تل  انالك كان طالما خالصة تكون أن يمكن ت والص ع = الحة حالتي

 تل  قد كان أو ،يدي   في تل  انالك كان إن =دمي تغطي ال أرض ياقاله... فيما كاذباً  كان لو نفسه علي اللعنات

ذا يختبئ. وت التل  اذا اهلل يكشف أن يتمني ف و أحد،  او أي =لحرا ي مناص ينص ال تالمًا... وكنت اذا حدث وا 

  أحدًا. تل  قد كان إن لصراخه وت له يست يب ت اهلل بأن راضي
 هم بي ستهزئوصالم به= اإست  أو  ا  بل ويصدقو . يسمعو  أو أصدقاأ ، ينصفه أن في ر اء  أيوب ففد أن وبعد

 ف و له يش د الذي اهلل إلي السماء، إلي عينيه فرفع له، يش د من األرق علي ي د فل   داً  آلمه واذا =أح ابي
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ستفامته. كماله علي يش د أن هلل ويمكن شئ كل يري الذي اهدي ًهيدي وا   الشااد او والش يد .األعالي في ًو

 كلمة وشااد عبرية كلمة ش يد كلمة األصل وفي ش يد. فيسمى تالمو  لدر ة يصل للح  شااد او فالش يد األمين.

 عنه، يدافع واو وأم ( )ي ود الكل عن يدافع إل ياً  بط ً  السموات في يلم  أيوب ن د انا المعني. نفم ول   أرامية

 اآلب لدي رنايبر  أحد ]وت ويبرئه له يش د الذي الشااد الش يد واو اآلب عند شفيعنا المسي  نور من قبساً  لم  او

 وألن .1443 رأ + 142 يو1 + (24 ،1242 +143 +2543 )عب المسي . صنعه أيوب إليه إشتا  فما سوا [

 اهلل سوي يو د ت أذاب، فلمن .أح ابي هم بي المستهزئوص بي= يست  ئون فأصحابي حكم   في قساع البشر

 إستطاع إذا =حا به آدم نإبص اهلل عند نساصاإل  ي انم لني بدموعي. هلل أل ا أي =عيني تقطر هلل إليه. أل أ

 يري أيوب كان ال نفول ماذا اهلل، أما  عني يدافع آد  ك بن اناك ال ولكن اهلل، عند ليحاك  يفف أن اإلنسان

 بروح اذا أيوب رأي أن وبعد .34 ،3343 رأ الديان. او الوقت نفم وفي عنا يدافع الذي اإلنسان إبن المسي 

.منها أعود ال طريِ في . . قليلة. أيوب فأيا  سريعاً  عنه يدافع الذي الشااد اذا يأتي نأ هلل صر  النبوع
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 عودة للجدول اإلح اح الساب، عًر

 
َلْواَل اْلُمَ اِتُلوَص ِعْنِدي، َوَعْيِني َتِبيُت َعَلى »8 ُروِ ي َتِلَفْت. َأيَّاِمي اْنَطَفَأْت. ِإنََّما اْلُقُبوُر ِلي.»1" -(:9-1) األيات

ًَاَجرَاِتِهْم.  ُِ َيِدي؟ 3ُم َمَنْعَت َقْلَبُهْم َعِص اْلِفْطَنِة، أَلْجِل ذِلَك اَل  أَلنَّكَ 2ُنْص َضاِمِني ِعْنَد َنْفِسَك. َمْص ُهَو الَِّذي ُيَحفِّ
ْلِب، َتْتَلُف ُعُيوُص َبِنيِه. 5َتْرَفُعُهُم.  ِِ ِفي اْلَوْجِه. 6الَِّذي ُيَسلُِّم اأَلْحَ اَب ِللسَّ ًُُّعوِب، َوِحْرُت ِلْلَبْح َأْوَقَفِني َمَثالي ِلل

. َنلَّْت َعْيِني ِمَص اْلُ ْزِص، َوَأْعَضاِئي نُ 7 ُب اْلُمْسَتِقيُموَص ِمْص هَذا، َواْلَبِرُئ َيْنَتِهُض َعَلى اْلَفاِجِر. 2لَُّها َنالظِّلِّ َيَتَعجَّ
ُِ َفَيْسَتْمِسُك ِبَطِريِقِه، َوالطَّاِهُر اْلَيَدْيِص َيْزَداُد ُقوَّةي.9 دِّي   "َأمَّا الحِّ

 نفسووه و وود ف ووو الموووت عوون حديثووه أكموول (22412) قليلووة أيامووه أن ذكوور حووين ،متعووب ك نسووان أيوووب =تلفووت رو ووي

 إلي وا سأنضو  الوذين أبوائي قبوور حيوث المفبورع أي =لوي القبوور إنموا تتوقوف كادت فيه الحيوية قوع وأن منه،  داً  قريباً 

 راحوة، أكثور حالوة فوي لكوان عنود  و وودا  لووت ويفوول .الم واتلوص دعاا  وانا أصحابه ك   تمهأ من  اد وما قريبًا.

 محواوتت   وبسوبب راحوة، أكثور أيوا  فوي كاذبوة إعتبراوا التوي وعوودا  وبسبب ناآل لكنه مستريحة تبيت ينيهع ولكانت

 يحوول ولوذلك .مًواجراتهم علوي تبيوت وعينوي راحوة= أكثر لكان مشا رات   لوت مشا رات  ، أسمااا واذ  شر  إثبات

شووت سووب  لفوود =نفسووك عنوود ضووامني نووص أصووحابه. تاركوواً  اهلل إلووي نتوور   السووماء محكمووة عنوود يحوواك  أن يريوود أنووه كيوا 

 اووذا يوأتي حتوي اآلن مون يضوومنه مون يو ود أن آخور طلوب يطلووب وانوا عنوه، يودافع شووااداً  ينتتور كوان ولكنوه العادلوة،

 أيووب ينتتور (. الوذي الشوااد ذلوك يوأتي حتوي أحود أوبضومان بكفالوة عنوه األفورا  يطلب )وكأنه المحاكمة وتت  الشااد

 بصوف  تبور  الضومانة كانوت =يودي يحوفِ الوذي هوو مص يأتي، أن قبل يحاك  أن يريد وت المسي  رينتت النبوع بروح

 من اناك أن أعل  أنا لي، ويش د يضمنني الذي الشخم اذا او من انا، التساأل (142 أ  في اذا شرح )را ع اليد

 بسوبب =الفطنوة عوص قلوبهم تمنعو ألنوك قسووت   علوي فيودين   ألصوحابه أيووب ويعوود يواتري؟ل اوو من ولكن سيفعل

 يسووولم الوووذي ضووودي.  وووولت   يكسوووبون ت عل ووو  ت =تووورفعهم ال ذلوووك ألجووول والف ووو . الحكموووة عووون   اهلل منوووع قسووواوت  

 يخووون فموون ضوود  شوورورا  عوون يكفوووا أن ألصووحابه الل  ووة شووديد تحووذير اووذا =بنيووه عيوووص تتلووف للسوولب األحوو اب

 بووه. موو دري كشووخم =للًووعوب مووثالي  أوقفنووي لإلسوواءع. يووهبن حتووي يتعوورق قوود كحالتووه حالووة فووي خصوصوواً  أصووحابه

 مون =نالظول نلهوا وأعضوائي نتور . يففود كواد وح نوه بكائه كثرع من ال زص مص عيني نلت الوجه، في للبحِ حرت

 واووو . 3453 شإ األحوو ان ر وول ف ووو للمسووي  حوودث مووا اووذا لوويمأا إنسووان. توول بوول إنسوواناً  لسووت كووأني صوورت ا الووي

 المسووتفيمون يووري حووين =هووذا مووص المسووتقيموص يتعجووب للمسووي . رموو  أيوووب انووا عليووه، وبصووفوا النووام إ درا  الووذي

 لل وا ئين سوم  بول بوار، إلنسوان ت األ اوذ  بكول سوم  اهلل أن سيتع بون أيضاً  والمستفيمون يتع بون، علي   ا ومك 

ت منووي أذلنووي الووذي الفووا ر و ووه فووي سوويثور المسووتفي  يأ البوورئ =الفوواجر علووي ينووتهض والبوورئ بالبووار. ي وو أوا بووأن  وا 

 الفديسووين فكوول المسووي ، ت أل رموو  أن ووا 3 ،2 األيووات ف منووا قوود كنووا فوو ن أخوور، صوودي اآليووة ل ووذ  ألوويم ولكوون بالشوور.

 إبلوويم مووأامرات وسيكتشووفون األت ، اووذ  كوول أل ل وو  تووأل  المسووي  أن تع بوووا اكووذا تووأل  المسووي  أن ب ووذا آمنوووا الووذين
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ستشو ادا  بول وصولوات   ب يموان   ويفواومو  الفوا ر الشويطان و وه فوي )البورئ( المسوي  بورر  مون كول وسين ق  فوي وا 

  مباشرع. المسي  بعد مباركة ن ضة في الكنيسة قيا  من التاريل به يش د ما واذا المسي ، في رأو  الذي الح  سبيل
 المسوي  عرفووا الوذين الفديسوين كول فو ن ولكون لكلموات،ا ب وذ  نفسوه يعنوي قود أيووب =بطريقوه فيستمسوك الحديِ أما

  العصور. عبر كل ا الكنيسة واكذا ب يمان  ، تمسكوا
 

َولِنِص اْرِجُعوا ُنلُُّنْم َوَتَعاَلْوا، َفاَل َأِجُد ِفيُنْم َ ِنيميا. »11 "-(:16-11) األيات
َأيَّاِمي َقْد َعَبَرْت. َمَقاِحِدي، ِإْرُث 11

َيْجَعُلوَص اللَّْيَل َنَهاريا، ُنوريا َقِريبيا ِللظُّْلَمِة. 18َزَعْت. َقْلِبي، َقِد اْنتَ 
ِإَذا َرَجْوُت اْلَهاِوَيَة َبْيتيا ِلي، َوِفي الظَّاَلِم َمهَّْدُت 13

ي،  ًِ َتْهِبُط 16اِلي، َمْص ُيَعاِيُنَها؟ َفَأْيَص ِإذيا آَماِلي؟ آمَ 15َوُقْلُت ِلْلَقْبِر: َأْنَت َأِبي، َوِللدُّوِد: َأْنَت ُأمِّي َوُأْ ِتي، 12ِفرَا
ِِ اْلَهاِوَيِة ِإْذ َتْرتَاُح َمعيا ِفي التُّرَابِ    ا«.ِإَلى َمَغاِلي

 به يسم  الذي األل  مشكلة يفسر كيف يعرف = نيماي  فينم أجد ال مخطئون، أنك  أصحابي يا تأكدوا =نلنم إرجعوا 
 الموووت. موون إقتوورب اووو بوول وتبووددت أواووا  كانووت سووعيدع أيووا  نعوو أح مووه كوول أن كيووف يووذكر انووا واووو للفديسووين. اهلل

 رخواء أ داد أن ومفاصودي قلبوي أفكوار كانوت رخوائي أيوا  فوي أي =إنتزعوت قود قلبوي إرث مقاحودي عبرت، قد أيامي

 أن الكاذبوة بوعوودا  أصوحابه =الظلموة موص قريباي  نوراي  نهاراي  الليل يجعلوص إنت ي. اذا وكل سعادع، في أيامي وأكمل

 مووا أقورب اووو المسوتفبل( فووي )ر واء لووه نوور فووأي الحفيفوة فووي ولكون ن ار)أمووال( إلوي تمووه(أ) ليلوه لحووو   سوتنت ي تموهأ
 توقعوت موا إذا نفسوي أخودع أننوي =لوي بيتاي  الهاوية رجوت إذا الموت= كان ر اأ  وكل ر اء. ب  ف و للتلمة، يكون

 =أبوي أنوت للقبور قلوت بل فيه. يرتاح كفراش قبر  أعد أي ًيفرا مهدت الموت. يفدمه ما سوي متاعبي من لي منفذاً 
  أصدقائه. من حناناً  أكثر صار فالموت بالفبر يرحب أقربائه، أقرب والدود الفبر فصار أصدقاأ  خذله لفد

 ت اي علينا، ويغل  ال اوية إلي معي ست بط عن ا تحدثوني التي األمال =الهاوية مغاليِ إلي تهبط . . أمالي.
.مطلفاً  ءر ا
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 عودة للجدول اإلح اح الثامص عًر

 

 تفودماً  نلمو  أيووب خطوب فوي ااموة م حتة ون حت قسوع، بأكثر أيوب علي ال  و  ي دد وفيه بلدد خطاب انا ن د

  قسوع. ي دادون ن دا  األصحاب خطب في العكم . . . النور. إلي التلمة من
 

ًُّوِ يُّ َوَقاَل: 1 "-(:2-1) األيات رَانيا ِلْلَناَلِم؟ َتَعقَُّلوا َوَبْعُد َنَتَنلَُّم. ِإَلى مَ »8َفَأَجاَب ِبْلَدُد ال ًْ ِلَماَذا 3َتى َتَضُعوَص َأ
ْسَنا ِفي ُعُيوِنُنْم؟  َيا َأيَُّها اْلُمْفَتِرُس َنْفَسُه ِفي َغْيِظِه، َهْل أَلْجِلَك ُتْ َلى اأَلْرُض، َأْو 2ُ ِسْبَنا َناْلَبِهيَمِة، َوَتَنجَّ

ْ ُر ِمْص مَ    ا َناِنِه؟ُيَزْ َزُح الحَّ
 أيوب يت   بلدد =للنالم أًراناي  تضعوص متي إلي فيه. خير وت له يةان  ت فارغ بك   بالتحدث أيوب يت   بلدد ن د 

 كأن ا شيئًا) تحوي ت ألفات م رد سوي ليست واي السامعين، تضل كأشراك اي خيالية، محاورات في يدخل   بأنه

 بما اإلاتما  بعد  إت مه =نتنلم وبعد تعقلوا فارغًا(. في د  ثميناً  صيداً  خلهدا في أن ويتن الصياد إليه يأتي شرك

 نالبهيمة  سبنا لماذا بأصحابه= باإل دراء إت مه ث  فارغ. بك   يرد أن قبل سمع فيما يفكر أن منه ويطلب له، قيل

 ث  حيوانات. كنا لو كما تافه مناوك  نف   ت تحسبنا ال والمعني مبالغة ولكن ا ك ذا شيئاً  يفل ل  وأيوب =عندك
  .والت ور باإلنفعال إت مه

 غيتوه فوي الوذي اوو بأنوه عليوه يورد بلودد وانوا يفترسوه بأنوه اهلل إت و  قود أيووب كان =غيظه في نفسه المفترس أيها يا

 اإلنفعووال سووريعي فوو ن نفسوو ا، فووي قصاصوو ا تحموول خطيووة فووالغيت صووحي  كوو   واووذا نفسووه. يموو   أي نفسووه يفتوورم

 ي ورب لكوي أنوه يتون وكبريائوه غطرسته في بأنه أليوب إت ا  اذا =األرض ت لي ألجلك هل أنفس  . يم قون الت يجو 

 ليبفوي سوكانه مون العوال  ويفورغ عفوب علوي رأسواً  العوال  فلينفلوب األشورار، عفوبوة يحت  والذي للكون، األدبي النتا  من

 الصخر،  ح حة المستحيل من =منانه مص الح ر  زحيز  أو عفوبته. من ويفلت الخام نتامه ويضع وحد  أيوب

ذا أ لووك. مووون الطبيعووة قووووانين نغيوور اووول ولكوون خووو ء الصووخر، ) ح حوووة األرضووية الفووووانين تغييوور كوووان وا   األرق( وا 

  الداور. صخر واو واألرق السموات مالك واو اهلل قوانين تغيير المستحيل من فباألولي مستحيل
 

رَاِر َيْنَطِفُئ، َواَل ُيِضيُء َلِهيُب َنارِِه.  َنَعْم!»5 "-(:11-5) األيات ًْ النُّوُر ُيْظِلُم ِفي َ ْيَمِتِه، َوِسرَاُجُه َفْوَقُه 6ُنوُر اأَل
ًُوَرُتُه. 7َيْنَطِفُئ.  ِتِه، َوَتْحَرُعُه َم بَ 2َتْقُحُر َ َطَواُت ُقوَّ ًَ ي ِإَلى  ًِ ُيْمِسُك 9َنٍة. أَلصَّ ِرْجَلْيِه َتْدَفَعاِنِه ِفي اْلِمْحاَلِة َفَيْم

ًََّرُك.    "َمْطُموَرٌة ِفي اأَلْرِض ِ َباَلُتُه، َوِمْحَيَدُتُه ِفي السَِّبيِل. 11اْلَفخُّ ِبَعِقِبِه، َوَتَتَمنَُّص ِمْنُه ال
 حتميووة واووو عنووه الوودفاع فووي الكوول إسووتمات الووذي الفووانون انووا يووذكر الفوووانين، تغييوور إسووتحالة سووابفاً  بلوودد أثبووت أن بعوود

  أيوب. علي ينطب  واذا ألشرار،ا ا ك
ن والمعنوي أيووب شوكوي علوي رد في وا نعو  =ينطفوئ األًرار نور نعم.  صوحي . لكنوه اوذا علوي أيووب يوا إعترضوت وا 

 فوي كنوور الوقوت، بعوق ن واح للشورير يكوون ففود سوريعًا. سوينطفئ فوي   وصوال  منيور اوو موا حتي أي األشرار ونور
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 نواره. لهيوب يضئ وال ستنطفئ= ما وسريعاً  مشتعلة نار كأنه وقتي شئ اذا احهون  سينطفئ. ما سريعاً  ولكنه حياته

 كل ووا. الخيموة يضووئ حتوي الخيمووة أعلوي السورا  وضووع العوادع كووان =ينطفوئ فوقووه وسووراجه  يمتوه. فووي يظلووم النوور

ذا وينطفئ  يته ينت ي ما سريعاً  كسرا  ن احه أن معنا ، والتشبيه  لل سود، تشوير لخيموةا بوأن الكتوابي التشوبيه ف منا وا 

  سريعًا. ستنت ي الحياع ف كذا
 وتدفعووه يسووتحفه، مووا ف ووذا لمشووورته اهلل يسوولمه =مًووورته وتحوورعه والتووردد. اإلرتبوواك بمعنووي =قوتووه  طوووات تقحوور

 اوو أنوه والمعنوي الشرك. تعني المص ع =المحالة في تدفعانه رجليه ألص وا كه(. )فرعون ل  كه الفاسدع مشورته

 ف ووذا الشوورير موون الحكمووة أي نووور  اهلل ينوو ع وحووين لنفسووه، الم لووك الطريوو  اووذا قوورر الووذي ف ووو ا كووه رقوورا صوواحب

 يوتم  أن يسوتطيع وت خوراب، إلوي خوراب مون متلو  طريو  عبور وتفوود  خاطئوة كل وا الشرير قرارات وتكون فع ً  يحدث

 مطموورة شور . شوبكة فوي اوو سويفع خورينلآل الشور يودبر اوو وبينموا بعقبوه الفخ ويمسك الن اع= في ويفشل مفاصد .

 فتتعلوو  الفريسووة بر وول وتمسووك األرق، فووي تخفووي األشووراك موون نوووع اووي األنشوووطة أو الحبالووة = بالتووه األرض فووي

 أن نف وو  واكووذا المصوويدع، اووذ  بووه تمسووك طريفوه فووي واووو أي =السووبيل فووي ومحوويدته شوو رع. فووي ر ل ووا موون الفريسوة

  فين و. وي رب الشراك اذ  يري عينيه اهلل ينير من لكن طريفنا، في الشراك اذ  يضع إبليم
 

ُتُه َجاِئَعةي َواْلَبَواُر ُمَهيٌَّأ ِبَجاِنِبِه. 18ُتْرِهُبُه َأْهَواٌل ِمْص َ ْوِلِه، َوَتْذَعرُُه ِعْنَد ِرْجَلْيِه. 11 "-(:81-11) األيات َتُنوُص ُقوَّ
ُِ ِإَلى َمِلِك 12ُه ِبْنُر اْلَمْوِت. َيْأُنُل َأْعَضاَء َجَسِدِه. َيْأُنُل َأْعَضاءَ 13 َيْنَقِطُ، َعْص َ ْيَمِتِه، َعِص اْعِتَماِدِه، َوُيَسا

ُِ 16َيْسُنُص ِفي َ ْيَمِتِه َمْص َلْيَس َلُه. ُيَذرُّ َعَلى َمْرِبِضِه ِنْبِريٌت. 15اأَلْهَواِل.  ِمْص َتْ ُت َتْيَبُس ُأُحوُلُه، َوِمْص َفْو
. 17ُيْقَطُ، َفْرُعُه.  ُيْدَفُ، ِمَص النُّوِر ِإَلى الظُّْلَمِة، َوِمَص 12ِذْنُرُه َيِبيُد ِمَص اأَلْرِض، َواَل اْسَم َلُه َعَلى َوْجِه اْلَبرِّ

ًَاِرَد ِفي َمَ الِِّه. 19اْلَمْسُنوَنِة ُيْطَرُد.  ْعِبِه، َواَل  ًَ ُب ِمْص َيْوِمِه الْ 81اَل َنْسَل َواَل َعِقَب َلُه َبْيَص  ُروَص، َيَتَعجَّ ُمتََأ ِّ
ًَِعرُّ اأَلْقَدُموَص.  ، َوهَذا َمَقاُم َمْص اَل َيْعِرُف اهللَ 81َوَيْق ًَّرِّ   "«.ِإنََّما ِتْلَك َمَساِنُص َفاِعِلي ال

 )المصيدع( الحبالة أمسكت إذا =رجليه عند وتذعره  وله، مص أهوال ترهبه نتريته. شرح في ويسترسل يستمر بلدد 

 رعوب. فوي وحود  واوو عليوه غاضبة والسماء تحاربه، كل ا الخليفة أن يتن بل راحة، ضمير  ي د ولن يرتعب، بفدميه

 مهيووأ البووؤار عنوود . مووا كوول يفيوود  وت بليتووه، يووو  يخ يووه وسوولطان وثووروع قوووع موون عليووه إعتموود مووا جائعووة قوتووه تنوووص

 الوذي المورق =جسوده أعضواء يأنول المووت، بكور أعضواء  يأكل يفترب موته ويري يفترب. خرابه يري أي =بجانبه

 نصوويب فلوه واألغنوي األقووي اوو فوالبكر المووت، بكور وأسووما  المخيوف. البورم مورق اوو ال سود أعضواء كولآتت فيوه

 كوان الوذي لوه كوان موا كل يأخذ =إعتماده عص  يمته عص ينقط، المميتة. األمراق أقوي او الموت وبكر الضعف،

 المووت، اوو األاووال ملوك =األهووال ملوك إلوي يسواِ في وا. يسوكن نكوا التوي خيمتوه حتوي عنوه ويوذاب عليوه، معتمداً 

 ل و  أمول وت الودنيا اوذ  فوي األشورار سوعادع ين وي ف و الموت او األاوال وأعت  األاوال، به أحاطت حياته في فكأنه

 غيور  يرث وا أم كوه أي لوه= ليسوت ألن وا تر مة)اإلن لي يوة( حسب =له ليس مص  يمته في يسنص اآلخر. العال  في

 أحور  كموا بنوار اهلل يحرقوه أحود يأخوذ  لو  إذا =نبريوت مربضوه علوي يوذر بوالتل . األبريواء من أخذ  ما تيستح  ف و

  بنار. أم كه إحترقت حين أليوب حدث لما أيوب قلب بلدد ب ا أو ع مألمة إشارع وانا سدو 
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 ل ووا بشوو رع مشووبه انووا الشوورير فبيووت يبوواد، سوووف لووه مووا كوول أي =فرعووه يقطوو، فوووِ ومووص أحوووله تيووبس ت ووت مووص

 موص يبيود ذنوره أن حتوي يو ول. مالوه كول والشورير أصو ار ( أحفواد / أوتد / فروع) ول ا أمانه( صحته/  ذور)أم كه/

 فووي الشووارع اووو يووذكر )والبر موون يو وود ت كل ووا عائلتووه وتموووت يموووت حينمووا =البوور وجووه علووي لووه إسووم وال األرض

 عوورف فووي النووور =الظلمووة إلووي النووور مووص يوودف، تمامووًا. ينسووونه سوووف العاديووة ت  حيووا فووي النووام أن أي اإلن لي يووة(

  ية.االن  في والموت الخراب اي والتلمة والش رع، واإل داار الن اح او النام
 أيوب)ال أوتد ل  ك مرعبة إشارع =عقب وال له نسل ال العال . من يطردونه الموت رسل =يطرد المسنونة ومص

 ذاوتً  له حدث مما ال ميع ينذال =المتأ روص يومه مص يتعجب ت لك كل ا فأسرته =ًارد وال (تع ية ك   اذا

وقته(. في عاشوا من األقدموصو  بعد ، أتوا أي أبائ  ، من بفصته سمعوا الذين =المتأ روصتمامًا)
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 عودة للجدول األح اح التاس، عًر

 

 اووذا فووي ن وود ولكننووا الموورع حالتووه يصووف ثوو  معوواملت  ، سوووء موون يشووكو كالعووادع وفيووه بلوودد ضوود أيوووب خطوواب انووا ن وود

 إل وي محوامي رأي فيوه إيموان، عون معبورع كلموات أعتو  إلوي والورفق بال  ر شعور أفتع من أيوب تحول اإلصحاح

  ية.االن  في اإليمان إنتصار ويفرح يع ي ماوم البراءع حك  ويسمعه قضيته عن الدفاع يتولي
 

َر َمرَّاٍت 3َ تَّى َمَتى ُتَعذُِّبوَص َنْفِسي َوَتْسَ ُقوَنِني ِباْلَناَلِم؟ »8 َفَأَجاَب َأيُّوُب َوَقاَل:1 "-(:7-1) األيات ًَ هِذِه َع
ِِّ 5َ قًّا. َعَليَّ َتْسَتِقرُّ َضاَلَلِتي! َوَهْبِني َضَلْلُت 2َأْ َزْيُتُموِني. َلْم َتْ َجُلوا ِمْص َأْص َتْ ِنُروِني.  ِإْص ُنْنُتْم ِباْلَ 

، َفثَبُِّتوا َعَليَّ َعاِري.  َجِني، َوَلفَّ َعَليَّ ُأْ ُبوَلَتُه. 6َتْسَتْنِبُروَص َعَليَّ َها ِإنِّي َأْحُرُخ ُظْلميا 7َفاْعَلُموا ِإذيا َأصَّ اهلَل َقْد َعوَّ
  "َلْيَس ُ ْنٌم. َفاَل ُأْسَتَجاُب. َأْدُعو وَ 

 =أ زيتموني ا . يع و  أن من بدتً  تع ية قليل من له كان ما ففدو أ شرير أنه ب ت امات   =نفسي تعذبوص متي  تي
  شريرع. صفات علي   وأطلفت  عيرتموني

 غربواء سو  أنف و علوا نكبته في كان إذ منه ستحواإ اي =ت نروني كثيرع. مرات وتكرارًا، مراراً  أي =مرات عًر وقوله

   ول طريو  عون أخطوأت أنني لنفترق =ضاللتي تستقر عليَّ   قاي  ضللت وهبني اإلن لي ية(. التر مة )حسب عنه

 واقعة خطاياي فعاقبة الخطأ، من معصو  أنه إنسان يتن أن ال  ل ومن يخطئ( ل  أنه يشعر او فعً ) أخطأت أو

 لكوي اول =عواري علويَّ  تووافثبِّ  علويَّ  تسوتنبروص بوال ِ ننوتم صإ  .بتعييوراتك أتمي ت يدوا وت ب ذا، لك  دخل وت علي  

 اوو لوي حودث موا أن وتصورون تريودون المناقشوة فوي المنتصورون وأنك  ك مك  صد  وتثبتون وتتفوقوا علي   تتعتموا

 نموو متووأل  فأنووا أصوور  لموواذا تعلموووا أن وي ووب مثلووي. متووأل  مووع مفبووول طريوو  اووذا اوول عوواري، فتثبتووون خطيتووي بسووبب
 ويسووعية(. ادمني)إن لي يوة عوو ني= ...جنيعووَّ  قود فواهلل بوي اوذا فعول الوذي اوو فاهلل اهلل، به أصابني الذي الو ع

  اهلل. عفو في الر اء عد  لحالة ووصل يست يب. ت فاهلل صر  وم ما
 

َط َطِريِقي َفاَل َأْعُبُر، َوَعَلى ُسُبِلي َجَعَل َظاَلمي 2 "-(:88-2) األيات َأزَاَل َعنِّي َنرَاَمِتي َوَنَزَع تَاَج رَْأِسي. 9ا. َقْد َ وَّ
ًََجَرٍة َرَجاِئي، 11 َمعيا 18َوَأْضَرَم َعَليَّ َغَضَبُه، َوَ ِسَبِني َنَأْعَداِئِه. 11َهَدَمِني ِمْص ُنلِّ ِجَهٍة َفَذَهْبُت، َوَقَلَ، ِمْثَل 

َقْد َأْبَعَد َعنِّي ِإْ َوِتي، َوَمَعاِرِفي زَاُغوا َعنِّي. 13وا َ ْوَل َ ْيَمِتي. َجاَءْت ُغزَاُتُه، َوَأَعدُّوا َعَليَّ َطِريَقُهْم، َوَ لُّ 
َماِئي َيْ ِسُبوَنِني َأْجَنِبيًّا. ِحْرُت ِفي َأْعُيِنِهْم 15َأَقاِرِبي َقْد َ َذُلوِني، َوالَِّذيَص َعَرُفوِني َنُسوِني. 12 ُنَزاَلُء َبْيِتي َواِ 

َنْنَهِتي َمْنُروَهٌة ِعْنَد اْمرََأِتي، َوَ َمْمُت ِعْنَد َأْبَناِء 17ُت َفَلْم ُيِجْب. ِبَفِمي َتَضرَّْعُت ِإَلْيِه. َعْبِدي َدَعوْ 16َغِريبيا. 
ًَاِئي.  . 12َأْ  ا َقْد َرَذُلوِني. ِإَذا ُقْمُت َيَتَنلَُّموَص َعَليَّ . َنرَِهِني ُنلُّ ِرَجاِلي، َوالَِّذيَص َأْ َببْ 19َاأَلْواَلُد َأْيضي ُتُهُم اْنَقَلُبوا َعَليَّ

َِ ِبِجْلِدي َوَلْ ِمي، َوَنَجْوُت ِبِجْلِد َأْسَناِني. 81 َترَاَءُفوا، َترَاَءُفوا َأْنُتْم َعَليَّ َيا َأْحَ اِبي، أَلصَّ َيَد اهلِل 81َعْظِمي َقْد َلِح
َبُعوصَ 88َقْد َمسَّْتِني.  ًْ   " ِمْص َلْ ِمي؟ ِلَماَذا ُتَطاِرُدوَنِني َنَما اهلُل، َواَل َت
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 نوار تكوون ومواذا =غضوبه علويَّ  أضورم ففوال ،اهلل غضوب ع موات مون وشوكا عليوه. يشوففوا لعل و  شكوا  أيوب يكرر 

 فوي نشوك موا وكثيوراً  أحبائوه كأحود بوه يتفواخر وكوان كوام ً  إعتبور  اهلل أن مع =نأعدائه و سبني اهلل. غضب إت   ن 

 فوي نحوو  اهلل بعوداء شوعر واوو نعلو . ت ونحون لصوالحنا تودبير  وكل نحونا، محبة مملوء يكون اهلل قلب بينما اهلل محبة

  منفذ. أي عنه يمنع فاهلل للن اع، طري  لي ليم يأ =أعبر فال طريقي ط وَّ  اهلل أن
 فوي أمول بو  ن ائيواً  تحطو  أنوه مون وشوكا .رأسي تاج وا  أمات   أبنائي حتي . . وسلطتي. ثروتي =نرامتي عني أزال

 إعتبور اوو =غزاتوه جواءت معواي  ثانيوة. تنبوت ت لكوي  ذوراا من قلعت الش رع كأن =رجائي ًجرة مثل قل،  = وعر 

 إبتعدوا ف   =إ وتي عني أبعد قد السابفين= معارفه وكل أقاربه قسوع من وشكا اهلل من مرسلين الل . . السبئيين. أن

 تخلوا قد و دا  شدته في ب انبه يففوا أن من   أيوب توقع بينما = ذلوني قد أقاربي .قروحي بسبب بي إ دروا ألن  

مووائي بيتووي نووزالء يطيعووو = أو يحترمووو  عووادوا مووا خدمووه وحتووي وقروحووي. حووالي بسووبب =رجووالي نوول نرهنووي عنووه.  وا 

 عبوودي إليووه، تضوورعت بفمووي بغلتووة= عوواملو  بوول لووه. اإلسووت ابة ورفضوووا غريووب كأنووه عوواملو  =أجنبيوواي  ي سووبونني

 أبنوواء عنوود و ممووت إمرأتووي. عنوود منروهووة ننهتووي فمووه= رائحووة موون إشوومئ ت إمرأتووه حتووي بوول .بيجوو فلووم دعوووت

 ألن بيتوه، فوي ولودوا الوذين عبيود  أوتد أو أحفواد  ربموا أحشواأ  وأبناء أحشائي. أبناء عند مف  اً  شيئاً  صرت =أ ًائي

 شووائع، مثوول اووو =أسووناني دبجلوو ونجوووت بجلوودي. لحووِ قوود عظمووي  سوود = إنحوو ل موون وشووكا كل وو . موواتوا أوتد 

 عليوه يتراءفووا أن ويدعوا  شئ. كل خسر ما بعد ففط بحياته ن ا لكنه ن ا أنه المعني فيكون  لد. ل ا ليم فاألسنان

 موص تًوبعوص ال لمواذا  الديان كاهلل أنفسك  ت علون لماذا أي =اهلل نما تطاردونني لماذا اهلل= دينونة فيكفيه يدينو  وت

  لحمه. يفترم كوحش خصمه صيت يتلف النما  ألن النميمة، يعني تعبير اإلنسان لح  أكل =ل مي
 

ْ ِر 82َلْيَت َنِلَماِتي اآلَص ُتْنَتُب. َيا َلْيَتَها ُرِسَمْت ِفي ِسْفٍر، »83 "-(:89-83) األيات َوُنِقَرْت ِإَلى اأَلَبِد ِفي الحَّ
، َواآلِ َر َعَلى اأَلْرِض َيُقوُم، 85ِبَقَلِم َ ِديٍد َوِبَرَحاٍص.  َوَبْعَد َأْص ُيْفَنى ِجْلِدي 86َأمَّا َأَنا َفَقْد َعِلْمُت َأصَّ َوِليِّي َ يٌّ

ُِ ُنْلَيتَ 87هَذا، َوِبُدوِص َجَسِدي َأَرى اهلَل.  اَي ِفي الَِّذي َأَراُه َأَنا ِلَنْفِسي، َوَعْيَناَي َتْنُظرَاِص َوَلْيَس آَ ُر. ِإَلى ذِلَك َتُتو
َ اُفوا َعَلى َأْنُفِسُنْم ِمَص السَّْيِف، أَلصَّ 89َفِإنَُّنْم َتُقوُلوَص: ِلَماَذا ُنَطاِرُدُه؟ َواْلَناَلُم اأَلْحِليُّ ُيوَجُد ِعْنِدي. 82َجْوِفي. 

  "«.اْلَغْيَظ ِمْص آثَاِم السَّْيِف. ِلَنْي َتْعَلُموا َما ُهَو اْلَقَضاءُ 
 ما كل ولعل وتنبأ، تع ي لكنه قاله، ما كل أيوب يف   ل  وربما فتع ف، الفدم الروح في ا ينفل كفيثارع انا أيوب ن د 

 األل  إحتمال في المسي  مع يشترك ومن الصليب، شركة له كان أيوب انا أصدقائه. أما  سيبرأ  اهلل أن ف مه

 ن د انا السماء. وعن المسي  عن  ك  ن د الكلمات اذ  ففي السماء. وأم اد أسرار علي عينا  تنفت  والصليب

 نبرع ادأت الكلمات اذ  وبعد أذالته، بكيفية ك ماً  فمه في ووضع بصيرته أنار الذي الفدم بالروح مسوقاً  أيوب

 الفدم والروح سكنت. الغضب وعاصفة ادأت النبرع لكن ذلك بعد تمهأ من إشتكي او حفاً  كثيرًا. أيوب إنفعال

 اآلص نلماتي ليت الفادمة= لط يال تس يل ا أراد يفينية رأيا أيوب راي ولفد للمتأل . الع اء اذا يعطي الذي او وحد 

 األ يال. عبر لتحفت المفدم الكتاب في كلماته وكتب ذلك له حف  واهلل كتاب. أي =سفر في رسمت ياليتها تنتب.

 إنسان لكل طريفه ي د ليته خطير ك   اآلن سأقوله ما وأما معني ب  كثيراً  ك ماً  قلت لفد انا4 أيوب ك   ومعني
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 الكتابة تنفر بأن وذلك الصخر، علي يوبأ وقت الكتابة طريفة كانت . . .الح ر في األبد إلي نقرت يس ل. بأن

 علمت فقد أنا أما طويلة. لفترات الك   فيثبت النفر مكان في المنص ر الرصام يسكب ث  حديد بفل  الصخر علي

 إنه علي اهلل روصو   أيوب سب  لفد أح انه، وسط أيوب علي سماوية إشراقة واذ  فادي   =لييو   ي... وليي أص

ن حتي الذي الحي، وليه المسي  يري ف و ناآل أما خص ،  ببر ، ويش د ويبرر  الولي اذا له سيش د أيوب مات وا 

 بحسب والولي يد . من لينفذنا لمسي ا ولينا ا مه الذي إبليم او انا وال اني ال اني، من يفتم أن له كان والولي

 السماوي ميراثنا بيع ولفد (.25425 )ت رانه أو أخو  باعه ما يفك)يفدي( بأن الح  له الذي او ، موسي ناموم

 عنا الدين وفي ولفد يفك، أن الفادر ولينا او والمسي  )فدائه(. فكه عن كام ً  ع  اً  عا  ون ونحن الخطية بسبب

ن حتي يموت ت حي وليه أن يري وأيوب الميراث. يوسو   الران وفك الخطية. عن اهلل عدل ووفي  لو يأ او، مات وا 

ت مو  عنه وتخلوا أصحابه تركه ولو المسألة، يسوي أن قادر الحي فوليه  يوبأ مات  وينصر . بيد  يأخذ فاهلل باط ً  وا 

 الذي المسي ، يسوع واو الساقط، لإلنسان معداً  فادياً  انالك أن الع يبة، الرأيا اذ  بفدر أيوب يع ي ما يو د ال

ن   . عنه وتخلوا أحبائه كل أيوب ترك وا 
 AND HE SHALL STAND AT LAST ON THE EARTH=يقوم األرض علي واآلِ ر

 المسوي  أن الرسوول بوولم مون ف منوا ذلوك وبعود بعود. فيموا بمعنوي متوأخر  مون فوي أو األخيور، اليوو  إموا تعني اآلخ ر 

 االيوو  المسوي  ت وور وقوت يسومي كوان الفودي  الع ود وفوي .5 ،4 44 غل ال مان. ملء في األرق علي اً مت سد  اء

 الوضووح ب وذا ايووب يتنبوأ ان وع يوب علينوا. الوذي الدين ليفك األرق علي وقا  ومات وت سد  اء والمسي  األخيرا

 (. 21 4 1 بط 2 ) فيتنبأ الفدم روحال من مسوقا يكون نأ عطتهأ التي الصليب شركة اي اذ  . المسي  ت سد عن
 نوري أن إمكانيوة لنوا أعطوي أن وقيامتوه بفدائه المسي  فعله ما اذا =اهلل أري جسدي وبدوص هذا جلدي يفني أص وبعد

 ففكورع الفودم. الوروح لعمول خاضعاً  كان انا أيوب أن ن حت السماوي. اآلب مع صالحنا فالمسي  نموت، أن بعد اهلل

 سنحصول الوذي المم ود وال سود أفيحيواا. إنسان مات اإذا ذلك قبل تساءل او بل واضحة تكن ل  صورعال ب ذ  الفيامة

 في أيوب ولعل ويعيشا. اإلنسان يراني ات نرا  أن يمكننا ت ال سد اذا في فنحن اهلل. يري أن يمكنه الفيامة بعد عليه

 سويفعله موا ورأي وليوه رأي لفود "= ورآ ولويس راصتنظو وعينواي لنفسوى، أنوا أراه الوذي"بفولوه عنوه عبر شئ رأي رأيته

 أن بعود أي =جووفي في نليتاي تتوِ ذلك إلي ففال= وت لل ففرح أحد. له يحكيه ول  بنفسه رآ  أكيد، يرا  ما أن وف  

 الوذي اليوو  ل ذا مت  ة أصبحت واألحشاء( والفلب اي العواطف مرك  )فالكلي داخلي، مشاعري فكل رأيت ما رأيت

  الولي. اذا هفي يأتي
 =نطوووارده لمووواذا ..اآلن يفولوووون مووواذا وعلم ووو  ، عليوووه ا ووووم   وائد    ووويُ  حتوووي ألصوووحابه تحوووذيراً  و وووه رآ  الوووذي وبعووود

 ذلووك بعوود وسيكتشووفون أصوودقائه أمووا  يبوورر  سوووف اهلل أن تأكوود أيوووب ألن وذلووك ب نتفاداتنووا. ونغيتووه ونح نووه ون ا مووه

 رأيووة اآلن عنوود  وأصووب  حفيفيووة أن ووا رآاووا التووي لرأيتووه يشووير ربمووا =عنوودي يوجوود األحوولي والنووالم أيوووب= صوود 

  واضحة
 ضد الشرير وك م   غيت   أي =السيف أثام مص الغيظ ألص اهلل. عدل سيف يأ =السيف مص أنفسنم علي  افوا
 تكفوا ل  ذاف  أليوب، تلم   عن ويكفوا يخافوا أن فعلي   اهلل. غضب أي السيف عفوبة تستح  التي األثا  من أيوب
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 هو ما تعلموا لني عليك = حك  وقد عادل قاضي أنه وستعلمون اهلل غضب سيف يأتي فسوف إت اماتك  عن

.القضاء
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 عودة للجدول اإلح اح العًروص

 

  عليه. ال  و  في دور  أخذ صوفر ولكن أصحابه يسكت أن أليوب الرائع اإلعتراف بعد نتوقع كنا
 

. »8َفَأَجاَب ُحوَفُر النَّْعَماِتيُّ َوَقاَل: 1 "-(:9-1) األيات ِمْص َأْجِل ذِلَك َهَواِجِسي ُتِجيُبِني، َوِلهَذا َهَيَجاِني ِفيَّ
َأَما َعِلْمَت هَذا ِمَص اْلَقِديِم، ُمْنُذ ُوِضَ، اإِلْنَساُص َعَلى »2 َأْسَمُ،. َوُروٌح ِمْص َفْهِمي ُيِجيُبِني. َتْعِييَر َتْوِبيِ ي3

رَاِر ِمْص َقِريٍب، َوَفَرَح اْلَفاِجِر ِإَلى َلْ َظٍة! 5اأَلْرِض،  ًْ  َوَلْو َبَلَغ السََّماَواِت ُطوُلُه، َوَمسَّ رَْأُسهُ 6َأصَّ ُهتَاَف اأَل
َناْلُ ْلِم َيِطيُر َفاَل ُيوَجُد، َوُيْطَرُد َنَطْيِف اللَّْيِل. 2َنُجلَِّتِه ِإَلى اأَلَبِد َيِبيُد. الَِّذيَص رََأْوُه َيُقوُلوَص: َأْيَص ُهَو؟ 7السََّ اَب، 

  "َعْيٌص َأْبَحَرْتُه اَل َتُعوُد َترَاُه، َوَمَناُنُه َلْص َيرَاُه َبْعُد. 9
 مون أيووب بشوكوي يتوأثر لو  حتوي ف وو الخواطر فوي تودور التوي األفكوار اوي اووا م =تجيبنوي هوواجس ذلك أجل مص

 لموا م توا  اوو بول اوا سوه، تأكودت فلفود ناآل أموا أيوب شر من متأكد غير كان كأنه بعنف، عليه إستدار بل تمه،أ

 وكأنوه أسوم، تووبي ي عييرت  دًا= أغاته أيوب أن ال ي ان اذا سبب وما .فيَّ  هيجاني ولهذا أيوب شر من إكتشفه

  مثل  . شرفاء يوبل أن الح  له مثله شرير ف ل وبخ  ، أيوب أن من إغتات
 صوووفر دي الصوو شوورح ثوو  وفطنتووه. وف مووه حكمتووه موون ناشووئ لإل ابووة يرشوود  الووذي الووروح =يجيبنووي فهمووي مووص وروح

 واضووحة حفيفووة ت  وول أن كوونيم اوول =هووذا علمووت أمووا األشوورار. اوو ك نتريووة قبوول، موون  ءوأصوودقا اووو قالووه مووا نفسووه

 فورح   أي ال وال)اليسووعية( وقريوب اإلن لي ية( التر مة قصيرع)حسب لفترع أي =قريب مص األًرار هتاف أص اكذا.

 اي ال لة =يبيد األبد إلي نجلته فسي ول. الشرير ن اح علو بلغ م ما =طوله السموات بلغ ولو قصيرع. لفترع يكون

 يكون وخرابه  داً  عتيماً  يكون سوف ا كه أن أي سريعًا، يحتر  واو األفران إيفاد ىف ويستخدمونه والبرا ، الروث

 معتوو  تفاصويل توذكر الصوعوبة مون يكووون اليفتوة فبعود =الليول نطيووف ويطورد يو ود. فو  يطيوور كوالحل  =جوداي  سوريعاي 

 ن احوه ثانيوة يعود ولن =تراه دتعو  ال أبحرته عيص كامً . يكون وخرابه  .ءرخا يذكر يعود ت الشرير واكذا .أح منا

َ   ذاب ف و =بعد يراه لص ومنانه ن ائيًا. يكون فخرابه   مكانه. عن ن ائيًا
 

ْوَص اْلُفَقرَاَء، َوَيَداُه َتُردَّاِص َثْرَوَتُه. 11 "-(:88-11) األيات ِبيَبةي، َوَمَعُه ِفي التُّرَاِب 11َبُنوُه َيَتَرضَّ ًَ ِعَظاُمُه َمآلَنٌة 
، َوَأْ َفاُه َتْ َت ِلَساِنِه، 18َتْضَطِجُ،.  ًَّرُّ َِ َعَلْيِه َوَلْم َيْتُرْنُه، َبْل َ َبَسُه َوَسَط َ َنِنِه، 13ِإْص َ اَل ِفي َفِمِه ال َف ًْ َأ

ُل، َمرَاَرُة َأْحاَلل ِفي َبْطِنِه. 12 َسمَّ 16َيْطُرُدَها ِمْص َبْطِنِه. َقْد َبَلَ، َثْرَوةي َفَيَتَقيَُّأَها. اهلُل 15َفُ ْبُزُه ِفي َأْمَعاِئِه َيَتَ وَّ
َيُردُّ َتَعَبُه َواَل َيْبَلُعُه. َنَماٍل 12اَل َيَرى اْلَجَداِوَل َأْنَهاَر َسَواِقَي َعَسل َوَلَبٍص. 17اأَلْحاَلِل َيْرَضُ،. َيْقُتُلُه ِلَساُص اأَلْفَعى. 

َض اْلَمَساِنيَص،19َتْ َت َرْجٍ،. واَل َيْفَرُح.  أَلنَُّه َلْم َيْعِرْف ِفي َبْطِنِه 81َوَتَرَنُهْم، َواْغَتَحَب َبْيتيا َوَلْم َيْبِنِه.  أَلنَُّه َرضَّ
َتَهاُه.  ًْ ُِ. تَْأِتي 88َلْيَسْت ِمْص َأْنِلِه َبِقيٌَّة، أَلْجِل ذِلَك اَل َيُدوُم َ ْيُرُه. 81َقَناَعةي، اَل َيْنُجو ِبُم َمَ، ِمْلِء َرْغِدِه َيَتَضاَي

.  َعَلْيِه َيدُ  ًَِقيٍّ   "ُنلِّ 
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 بنيوه فيرسول تلم و  الوذين الففوراء مون يخواف إنكسوار  بعود أو خرابه، بعد =ثروته ترداص ويداه الفقراء، يترضوص بنوه 

ن عدلوه، فوي واهلل من  . إغتصبه ما يعيد بيدا  او بل ليرضوا ،  وبطريفوة ثروتوه يبوددون فوأوتد  غنيواً  الشورير موات وا 

 ما الوت عتاموه أن موع أي تضطج، التراب في ومعه ًبيبة، مآلنه عظامه المتلومين. ففراءلل اهلل يعيداا بأخري أو

 فمووه فووي  ووال إص السووبب؟ ومووا حيويتووه. ومعووه شوواباً  يموووت عليووه اهلل غضووب بسووبب أنووه إت حيويووة، مآلنووة قوت ووا فووي

 خطايوا علوي ينطبو  الكو   فمه،واوذا فوي حلوو طع  للشر كان بل الشريرع، أفعاله علي يأنبه ت ضمير  نأ أي =الًر

 أن مووث ً  يريوود فوو  خوور،آ شوويئاً  يشووت ي ت عليووه حصوول مووا إذا = ننووه وسووط  بسووه بوول والسوورقة. والغووش كال نووا اخووري

 مووذا  يخسوور ت حتووي خوورآ طعاموواً  يأكوول أن يريوود وت لووه يلووذ طعاموواً  أكوول ]كموون يسووتطعم ا ت ف ووو بالروحيووات يسووتبدله

 وأخفووا  بووه، وتمسووك إسووتبفا  أي عليووه أًووفِ أنووه والسووبب .لسووانه ت ووت أ فوواه  المف ووو  وبوونفم . يحبووه[ الووذي الطعووا 

 فووى أحووالل موورارة يت ووول. أمعائووه فووي  بووزه .داخلووه الكووامن الشوور نتي ووة تكووون وموواذا يتركووه. أن يريوود ت قلبووه داخوول

 أنوواع أشود األصو ل ومورارع وغويت. ورعوب مورارع، إلوي داخلوه يتحوول لذيوذع لفموة أنوه علي داخله يخفيه كان ما =بطنه

 ما =يطردها اهلل فيتقيأها. ثروة بل، حية(. أي لص    مع واي الحيات =األحاللوقتً ) فتكاً  أكثراا واي مرارع، المر
 األحوالل سوم يتفيوأ. كمون ب ختيوار  ولويم ت أبو سويعيداا واوو ،منوه وسويأخذ  يعيود ، سوي عله اهلل أن تبود بالتل  أخذ 

 موون كوول إن يوودري ت لطسووف لكوون ثروتووه، ب ووا ي يوود فرصووة اووو الحوورا  موون ي معووه مووا أن يتوون واللووم التووال  =يرضوو،

 ستسوتدير. اوي الحيوة، تتركوه ف ول األص ل، س  يرضع فكأنه بالتل  مال يأخذ ومن ناراً  يحتضن أنه خطية يحتضن

 . باط ً  نفسه ب ا مني التي ثروته  يادع في أماله كل تخ يه وسوف .األفعي لساص هويقتل
 تودبير فوي تعوب اوو =تعبوه يورد لديه. يبفي شئ ت ولكن كال داول كثيرع ثروته تكون بأن يحل  كان =الجداول يري ال

 يتلذذ فمه في كأنه او به، عيشب يكاد ت =يبلعه وال شئ كل يرد او اا لكنه عليه، حصل ما علي ليحصل المأامرات

 ويعيود  يتفيوأ  أن وتبد بالشر، عليه حصل بما يتمتع أن يفبل ت فاهلل يبلعه أن يستطيع ت . ننه وسط  بسه هو به،

 لوم ألنوه لير عوه. الموال أخوذ كانوه ير ع وا. أن ي وب كأمانة عند  كان المال كأن =رج، ت ت نمال = منه يستفيد وت

 وت عنوه. سويذاب فالكول =بمًوتهاه ينجوو ال لوذلك واإلكتفاء البال راحة إسمه شيئاً  يعرف ت =قناعة بطنه في يعرف
 =يتضوايِ رغوده مولء مو، .ب وا تلوذذ طالموا التوي ثروتوه مون شوئ تبفي ت =بقية أنله مص ليست منه= شئ بأي ين و
 شإ را وع =ًوقي نول يود عليه يتأت إلي وا= يصل التي الحال وتحت أمواله. كثرع من بالرغ  وال   بالضي  يشعر او

  .12412 تك + 1433
 

َيُنوُص ِعْنَدَما َيْمأُل َبْطَنُه، َأصَّ اهلَل ُيْرِسُل َعَلْيِه ُ ُموَّ َغَضِبِه، َوُيْمِطُرُه َعَلْيِه ِعْنَد َطَعاِمِه. 83 "-(:89-83) األيات
. َعَلْيِه ُرُعوٌب. َجَذبَ 85َيِفرُّ ِمْص ِساَلِح َ ِديٍد. َتْ ِرُقُه َقْوُس ُنَ اٍس. 82 َِ ُِ ِمْص َمرَاَرِتِه َمَر ُه َفَ َرَج ِمْص َبْطِنِه، َواْلَباِر
السََّماَواُت ُتْعِلُص ِإْثَمُه، َواأَلْرُض 87ُنلُّ ُظْلَمٍة ُمْ َتَبَأٌة ِلَذَ اِئرِِه. تَْأُنُلُه َناٌر َلْم ُتْنَفْخ. َتْرَعى اْلَبِقيََّة ِفي َ ْيَمِتِه. 86

ُِ ِفي َيْوِم َغَضِبِه. 82ْيِه. َتْنَهُض َعلَ  يِر ِمْص ِعْنِد اهلِل، َوِميرَاُث 89َتُزوُل َغلَُّة َبْيِتِه. ُتْهرَا ًِّرِّ هَذا َنِحيُب اإِلْنَساِص ال
  "«.َأْمرِِه ِمَص اْلَقِديرِ 
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 عليه يرسل اهلل تامًا. ا كاً  أخيراً  سي لكه اهلل أن يشرح وانا الخاطئ يرااا التي الشريرع األيا  فشرح صوفر سب 

 =طعامه عند وعمورع. سدو  فو  وكبريتاً  ناراً  أمطر كما =عليه ويمطره . اهلل غضب أما  يثبت ومن =غضبه  مو
 اهلل يمطر  يبلع يبدأ عندما بل ويرتاح، به ليشبع أخذ  ما يبلع الشرير يترك لن اهلل أن قبل من شرح ا وقد صوفر فكرع

 له واهلل محت ، األشرار وا ك [.1341 طعام   أثناء أيوب أبناء لضربة يشير صوفر كان ربما ]انا غيته بضربات
ن متنوعة، أسلحة  وال  ك للن اع. إمكانية ف  (ن اس قوس)باألخري فسي لك ( ديد سالح)أحداا من ارب وا 

 جذبه لهوقو  .رعوب عليه = رعب فى يموت بل يخطىء ت اهلل ففوم =بطنه مص ف رج جذبه وتاماً  ن ائياً  سيكون

 حد او البار  =مرِ مرارته مص البارِ أحشائه= ليم   بل أثار  من ليشفيه ت الس    ذب أنه = بطنه مص ف رج
 يتربم كامن الشر واذا الشرير، يصيب شر كل عن كنآية التلمة =لذ ائره م تبأة ظلمة نل ال مع. الس  

 يو د ت أي =تنفخ لم نار تأنله   (مختبأع كانت التي نار)اي عليه تنفق نار، تأكله وف أع يملك، بما أي بذخائر 

 لكنه ، لتشتعل فيه ينفل أن عليه  مراً  يوقد من = تنفخ لم اهلل. عند من ف ي النار، اذ  لمصدر مفنع بشري تفسير

 . المصدر معروفة غير نار ف ى ، أحد في ا ينفل أن دون تشتعل نارا ي د انا
 السموات غضب فيه واضحاً  سيكون وا كه الشرير. خيمة في تبفي ما ستأكل رالنا اذ  = يمته في البقية ترعي

 يستخد  اهلل =عليه تنهض واألرض يستح . ما حسب بعدل  و ي أنه الكل وسيري .إثمه تعلص السموات عليه=

 نصيبه كونفي يفب نه ت واألرق السموات ناآل أورشلي . لتأدب بابل إستخد  كما ليضربو ، األرق في الذين عبيد 

 يوم في تهراِ وأبنائه. ثروته =بيته غلة تزول بشع. شئ البار أيوب علي تطبيفه ولكن رائع صوفر ك     ن .

.عليه اهلل غضب يو  تت شي ثروته =غضبه
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 عودة للجدول اإلح اح ال ادي والعًروص

 
  لطبرار. باألل  يسم  قد اهلل أن ك مه علي أيوب يصر وفيه صوفر. علي أيوب رد انا ن د
 

ْعَد ِاْ َتِمُلوِني َوَأَنا َأَتَنلَُّم، َوبَ 3ِاْسَمُعوا َقْوِلي َسْمعيا، َوْلَيُنْص هَذا َتْعِزَيَتُنْم. »8َفَأَجاَب َأيُّوُب َوَقاَل: 1 "-(:5-1) األيات
ُِ ُروِ ي؟ 2َناَلِمي اْسَتْهِزُئوا.  ْص َناَنْت، َفِلَماَذا اَل َتِضي ْنَواَي ِمْص ِإْنَساٍص، َواِ  ًَ ُبوا 5َأمَّا َأَنا َفَهْل  َتَفرَُّسوا ِفيَّ َوَتَعجَّ

  "َوَضُعوا اْلَيَد َعَلى اْلَفِم.

 ففط تسمعوا أن اآلن يع يني وما تع يني، مةكل منك  أسمع أن األمل ففدت أنا =تعزيتنم هذا ولينص سمعاي  لي إسمعوا

  نفسي. عن ألدافع أشرحه أن أود ما لي
 موا وكول اهلل، يود فوي أنني أشعر أنا بل .علي   إعتدوا الكلدانيين أو سبئيينال أن من أشكو ت أنا =إنساص مص أًنو هل

ص .علوي   غضب لماذا ب ذا؟ اهلل سم  ذالما اي وشكواي منه، بسماح حدث  تضوي  =رو ي تضيِ ال فلماذا تنان وا 

 سويكون كوان ألنوه واودوئي صبري ففدت قد كنت ما إنسان من شكواي كانت لو أنه والمعني صبري. ينفذ أي روحي،

، رضووائه وعوود  عنووي اهلل بتخلووي أشووعر أننووي اووو حفيفووة أتمووي سووبب لكوون اهلل، ينصووفني أن ر وواء حينئووذ لووي ذا علووي   وا 

 حودث كيوف وتع بوا إليه وصلت الذي للحال أنتروا =وتعجبوا فيَّ  تفرسوا يفي.ض سبب اذا أل أ؟ فلمن اهلل رفضني

 شووئ. كوول فيووه خسوورت الووذي المرعووب اليووو  ذلووك أذكوور عنوودما =أرتوواع أتووذنر عنوودما ضوويفي. سووبب سووترون بوول اووذا،

   سدي. أي بشري =رعدة بًري وأ ذت
 

ًَِري َرْعَدٌة.  ِعْنَدَما َأَتَذنَُّر َأْرتَاُع، َوَأَ َذتْ »6 "-(:16-6) األيات يُ وَص، َنَعْم َوَيَتَجبَُّروَص 7َب ًِ رَاُر َوَي ًْ ِلَماَذا َتْ َيا اأَل
يَّوُتُهْم ِفوي َأْعُيوِنِهْم. 2ُقوَّةي؟  ُبُيووُتُهْم آِمَنوٌة ِموَص اْلَ وْوِف، َوَلوْيَس َعَلوْيِهْم َعَحوا اهلِل. 9َنْسُلُهْم َقواِئٌم َأَمواَمُهْم َمَعُهوْم، َوُذرِّ

َعُهْم، َوَأْطَفاُلُهْم تَوْرُقُص. 11ُيْلِقُح َواَل ُيْ ِطُئ. َبَقَرُتُهْم ُتْنِتُج َواَل ُتْسِقُط.  َثْوُرُهمْ 11 َيْ ِملُووَص 18ُيْسِرُ وَص ِمْثَل اْلَغَنِم ُرضَّ
َيْهِبُطووووَص ِإَلوووى اْلَهاِوَيوووِة.  َيْقُضووووَص َأيَّووواَمُهْم ِبووواْلَ ْيِر. ِفوووي َلْ َظوووةٍ 13الووودُّفَّ َواْلُعووووَد، َوُيْطِرُبووووَص ِبَحوووْوِت اْلِمْزَمووواِر. 

12 . َمووووْص ُهووووَو اْلَقووووِديُر َ تَّووووى َنْعُبووووَدُه؟ َوَموووواَذا َنْنَتِفووووُ، ِإِص 15َفَيُقولُوووووَصِ هلِل: اْبُعووووْد َعنَّووووا، َوِبَمْعِرَفووووِة ُطُرِقووووَك اَل ُنَسوووورُّ
ًُو »16اْلَتَمْسَناُه؟ رَاِر. ُهَوَذا َلْيَس ِفي َيِدِهْم َ ْيُرُهْم. ِلَتْبُعْد َعنِّي َم ًْ   "َرُة اأَل

 واوذا األحيوان، بعوق فوي األشورار طريو  تون   لمواذا يتسواءل ولكنوه ويعاقبوه الشورير يوبغق اهلل أن علي يواف  أيوب

 بعفولنووا نوودرك ا لوون اهلل حكمووة ولكوون (2 ،1412 رإ + 12-3433 العصووور)م  عبوور اهلل قديسووو يسووأله توول التسوواأل

 انوواك أن بينمووا شووبابًا، موواتوا الووذين أوتد  صووورع عينيووه أمووا  كانووت =ي وصويًوو األًوورار ت يووا لموواذا اآلن. المحوودودع

 ويتجبوروص = قووع ل و  فتكوون عالية لمناصب يصلون بل عمرا . لطول كرامة فينالون كبير سن حتي يعيشون اأشرار 

  .قوة
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 بعود، ئيمتلو لو  م  أثوا مكيوال ألن بول عون  ، عينيوه أغموق ألنوه لويم األشورار بن اح األحيان بعق في يسم  اواهلل

 لعلوه الخواطئ علوي أناته يطيل واو .23-2142 رأ الضربات تأتيه يتب ل  ف ن ليتوب اً  مان خاطئ لكل يعطي واهلل

 الوووذي الشووورير اوو ك ولكووون .11-442 رو األخيوور اليوووو  حتوووي لطشوورار الضوووربات اهلل يحفووت وقووود 2-442 رو يتوووب

 وقتا شئ لكل كنول .22-13433 م  مأكد يتوب وت شر  علي يستمر
 وكمثوال مت ايودع وأم ك و  أغنيواء واو  مواتوا. اوو أوتد  بينما .أمامهم قائم ونسلهم س  . في األشرار أن يري وأيوب

 وأوتداوو  وفيوورع. بأعووداد ويفرحووون يلعبووون أي =الغوونم مثوول رضووعهم يسوور وص فوورح فووي واوو  .ي طووئ وال يلقووح ثووورهم

 ومسووتمر. دائو  ن واح   =بووال ير أيوامهم يقضوووص المرعوي. فووي راعي وا ولحو الغوون  تففو  كموا حووول   فورح فوي يففو ون

 ونعمة، مي ع أيوب يعتبر  لحتة في والموت أت ، وت أمراق ب  ف أع يموتون أي =الهاوية إلي يهبطوص ل ظة وفي

 كول مون لرغ وبوا فورح  . وسوط يكوون موت   حتي أيوب نتر في فاألشرار مبرحة. أتماً  او يعاني كما يعانون ت ف  

 يريود ت ف وو حياتوه مون اهلل يختفوي أن الشورير رغبوة =عنوا إبعد هلل يقولوص اهلل= عون وبعداً  وقاحة ي دادون ف   غناا 

 اهلل. و ووود وأنكوروا اووذ  أيامنوا فوى الملحوودين فعول كموا مو ووود غيور اهلل أن يتصووور الشورير أو ويأنبوه، بشوور  يوذكر  مون

 أبوداً  يسوت يب ت بخطيتوه يفورح الذي الشرير =نسر ال طرقك وبمعرفة هلل. تا ونيح ت أن   يتصورون غناا  فى وا 

 ل و  شوأن ت شوخم كأنوه =نعبوده  توي القودير هوو مص اهلل= عن ب ستخفاف ويتكلمون هلل. والر وع بالتوبة نداء ألي

 سوووائر مثوول نحيوووا أن ريوودن التوودين، لمووواذا . . اليووو . حتووي كثيووورين منطوو  واووذا يعبدونوووه، فلموواذا ب وو ، لوووه شووأن وت بووه،

 فووي سوووي يفكوورون ت ف وو  =لتمسووناهإ إص ننتفوو، وموواذا التوودين= موون علووي   يعووود مووادي نفووع أي يوورون ت ف وو  البشوور؟ل

 هووذا ففوال شورورا  علوي يوافو  أنوه أصوحابه يتصوور ت حتوي أرائ و  علوي مواففتوه عود  أيووب يعلون ثو  الموادي. النفع

 توث اهلل ولويم غنواا  مصودر او  أيوادي  ، مصودراا وقوت   خيرات   أن واتصور  إذ حمفي ا  = يرهم يدهم في ليس

 فو  أريود ، ت فأنوا ن واح   كوان فم موا األًورار مًوورة عنوي لتبعود قوال= األشورار لمبادئ رفضه يأكد وحتي .1343

 الغنيا اهللا . . األن. قولنا تشبه اآلية اذ  . . . بالشر. سوي يأتي ت الن اح كان إن مثل  ، أكون أن أريد
 

رَاِر، َوَيْأِتي َعَلْيِهْم َبَواُرُهْم؟ َأْو َيْقِسُم َلُهْم َأْوَجاعيا ِفي َغَضِبِه؟ 17 "-(:86-17) األيات ًْ َأْو 12َنْم َيْنَطِفُئ ِسرَاُج اأَل
ْوَبَعُة؟  يِح، َوَناْلُعَحاَفِة الَِّتي َتْسِرُقَها الزَّ  َيْ ِزُص ِإْثَمُه ِلَبِنيِه. ِلُيَجازِِه َنْفَسُه َفَيْعَلَم. َاهللُ 19َيُنوُنوَص َنالتِّْبِص ُقدَّاَم الرِّ

َرْب. 81 ًْ َفَما ِهَي َمَسرَُّتُه ِفي َبْيِتِه َبْعَدُه، َوَقْد َتَعيََّص َعَدُد 81ِلَتْنُظْر َعْيَناُه َهاَلَنُه، َوِمْص ُ َمِة اْلَقِديِر َي
هَذا َيُموُت ِفي َعْيِص َنَماِلِه. ُنلُُّه ُمْطَمِئصٌّ َوَساِنٌص. 83َيْقِضي َعَلى اْلَعاِليَص؟  أَاهلُل ُيَعلَُّم َمْعِرَفةي، َوُهوَ »88ًُُهورِِه؟

82 . ِْ َ ْيريا. 85َأْ َواُضُه َمآلَنٌة َلَبنيا، َوُمخُّ ِعَظاِمِه َطِريٌّ ُهَما َيْضَطِجَعاِص َمعيا ِنالَ 86َوذِلَك َيُموُت ِبَنْفٍس ُمرٍَّة َوَلْم َيُذ
ًَاُهَما.   "ِفي التُّرَاِب َوالدُّوُد َيْغ

 سرا  إنطفاء و وب أكدوا الذين أصحابه مبادئ في ويشكك يستنكر انا أيوب =األًرار سراج ينطفئ مرة نم

 ك  إغتصبو . بما نيفرحو  والكلدانيين السبئيين عينيه وأما  يتكل  او . . اذا. رأيت  مرع ك  يسأل   انا واو األشرار،
 رأيت  مرع ك  .غضبه في أوجاعاي  لهم يقسم اهلل رأيت  مرع ك  يخربون، أي =بوارهم عليهم يأتي األشرار أن رأيت  مرع

 العاصفة الري  اي ليست )العاصفة =الزوبعة تسرقها التي ونالعاحفة الريح. قدام نالتبص يكونون األشرار اأتء
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 . . ل  . يفول أن يريد كأنه أيوب انا به(. فتعصف ال وبعة تفو  حين ال اف تبنال أي العصافة الكلمة معني بل
 اهلل يغيتون خطاياا  في ألن   األشرار ي لك فنترياً  ، العملية والخبرع النترية المعلومات بين أصحابي يا فر  اناك

 يا قلت  الفد قلت  كما شرير ا ك رأيت  مرع فك  اذا، نري ت عملياً  ولكن شرورا ، يحتمل ت الذي الفدوم البار
 نفسه ليجازه بنفسه= ضد  اهلل عفوبة يري او بل األبناء في األباء إث  يفتفد اهلل أي =لبنيه إثمه ي زص اهلل أصحابا

 أن أصحاب يا رأيك  في =يًرب القدير  مة ومص هالنه، عيناه لتنظر شرور . علي يعاقبه اهلل نأ يعل  أي =فيعلم

 أن رأيك  وفي (.القدير  مة) اهلل غضب كأم من يشرب أن وتبد رأسه، علي النا ل اهلل ا ك ينترو  تبد الشرير

 مسرته هي فما بيته= مسرات يري يعود وت ف أع يموت ذلك وبعد .ًهوره عدد تعيص قد قصيرع= أيامه تكون الشرير

 اذا؟ل من تحففت  ف ل نترية، معلومات اذ  كل أصحاب يا .بعده بيته في
 اول يتصورف، كيف اهلل تعلمون كأنك  نتريات بوضعك  أصحاب يا أنت  =العاليص علي يقضي وهو معرفة مُيَعلَّ  أهللأ

 اهلل حكمة أن وتعلمون الواقع تفبلوا أن عليك  أصحاب يا أنت ، ترونه الذي الكمال بحسب يسلك أن اهلل علي تفرضون

 فلويم النترية. معلوماتك  مع إختلف ولو حتي السلي  صرفوالت الح  او هلل تصرف كل بأن وسلموا حكمتك ، تفو 

 نفورق أن ي وب ت فوورًا، منوه يفوتم اهلل أن في وب شورير إنسوان نري فحين البشر، يدين كيف اهلل نعل  أن التفوي من

 أن أصوحاب يوا ولتعلمووا العواليص علوي يقضوي األشورار= المتكبورين علي يفضي به الذي الطري  أو مبادئنا، اهلل علي

 اي لبنواي  نوةمآل وأ واضوه ثروتوه= وا  داوار صوحته فوي واوو أي =نماله عيص في يموت الشرير ي عل أن في حر اهلل

 قوول وفوي مورة بونفس يموت البار ي عل أن أيضاً  حر واهلل صحة. أت  في واو أي =طري عظامه ومخ وفيرع. خيراته

 التوراب فوي فك اموا تونع  الوذي الشورير أو توأل  الوذي البار سواء فاإلثنين أصحاب يا ولكن نفسه. إلي إشارع اذا أيوب

  الن ائية. اهلل لدينونة يستعد وك اما تنعمه، يذكر يعود ت وذاك مرارته يذكر يعود ت اذا واحد،
 

َتُقوُلوَص: َأْيَص َبْيُت  أَلنَُّنمْ 82ُهَوَذا َقْد َعِلْمُت َأْفَناَرُنْم َوالنِّيَّاِت الَِّتي ِبَها َتْظِلُموَنِني. »87 "-(:32-87) األيات
رَاِر؟  ًْ ِئِلِهْم؟ 89اْلَعاِتي؟ َوَأْيَص َ ْيَمُة َمَساِنِص اأَل ِإنَُّه ِلَيْوِم اْلَبَواِر 31َأَفَلْم َتْسأَُلوا َعاِبِري السَِّبيِل، َوَلْم َتْفِطُنوا ِلَداَل
يُر. ِلَيْوِم السََّ ِط ُيَقاُدوَص.  ًِّرِّ ُهَو ِإَلى اْلُقُبوِر 38َطِريَقُه ِلَوْجِهِه؟ َوَمْص ُيَجاِزيِه َعَلى َما َعِمَل؟ َمْص ُيْعِلُص 31ُيْمَسُك ال

َفَنْيَف 32ُ ْلٌو َلُه َمَدُر اْلَواِدي. َيْزَ ُف ُنلُّ ِإْنَساٍص َورَاَءُه، َوُقدَّاَمُه َما اَل َعَدَد َلُه. 33ُيَقاُد، َوَعَلى اْلَمْدَفِص ُيْسَهُر. 
وَنِني َباِطالي    "«.َوَأْجِوَبُتُنْم َبِقَيْت ِ َياَنةي؟ ُتَعزُّ

 أن   وعل  أليوب، حدث كما األشرار ا ك و وب بفكرع متمسكين ي الون ت أن   رأي إذ =أفنارنم علمت قد هوذا 

 بيت أيص تفولون ألنك  .تظلمونني بها التي النيات شرير= بأنه يحكموا أن مصرين وأن   يفوله، ما علي يواففوا ل 

 عابري تسألوا أفلم األًرار مسانص  يمة أيص ،أوتد  بيوت أين أو الشرير التال  أيوب بيت أين أي =العاتي

 ثفته في أيوب كان يأيدني، محايد شخم كل السبيل، عابري حتي إنسان كل ويأيداا يعرف ا أرائي أن أي =السبيل

 في لكنك  =لدالئلهم تفطنوا ولم محايد. كشخم سبيل عابر يأ حك  يفبل أن إستعداد علي قضيته عدالة من

 األشرار ا ك فكرع أيوب يأكد ث  أقوله. ما مع متففة البشر كل م حتات أن تفطنوا لن شري تثبتوا وحتي عنادك 

 ف   اإلنسان، يحدد كما وليم اهلل يري ما حسب اهلل يحدد  الذي اليو  أو الدينونة يو  األخير، لليو  محفوت ذلك لكن
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 لفترع ن احه في الشرير يستمر أي .الًرير يمسك البوار ليوم أنه = ف أع يأتي أن ي ب الشرير كا  أن يتصورون

 مص شر = له يعلنوا أن ويخشون النام، يخافه إ داار  خ ل ولكن لبوار . اهلل حدد  الذي اليو  ذلك يأتي حتي طويلة

 بل  نا ته، في ال ميع يسير موته في تيوح عاتي.  بار ف و مطمئن يكون حياته في أنه أي لوجهه طريقه يعلص

 يسر  ت حتي قبر  لحراسة يس رون =ُيسهر المدفص وعلي يقاد، القبور إلي هو أب ة= في وقبر  فخمة،  نا ته تكون

 له  لوٌ  حلوع= رائحته فيكون ورياحينه، ب اور  يعتنون فيه المدفون الطين حتي بل معه. المدفونة الكنو  اللصوم

 بعد  وسيموت البشر م يين موته سب  قد المعني أن أو .وراءه إنساص نل يز ف  نا ته وتحت .الوادي مدر

 فارغ. ك   األشرار ا ك و وب عن قلتمو  ما كل =باطالي  تعزونني فنيف ال ميع. طري  فالموت الم يين

 نترياتك  إم ء تريدون فأنت  اهلل علي تعد وفيه للصداقة، خيانة فيه اذا شري، إثبات في أي = يانة بقيت وأجوبتنم

 اهلل. علي الباطلة
 
 

ك  الفريفين أيوب وأصدقاأ  ل   أراء نترية سليمة  دًا . ولكن مشكلة أو خطأ ك اما فى 
 -4 بعق األسباب لذلكو التطبي  
 ( .35 – 33 4 11كمة اهلل التى تسموعلى التصور )روح -1
خاطئ فورا لكانت الكنيسة قد طول أناع اهلل على الخاطئ فلو كان اهلل ي لك ال -2

 خسرت بولم الرسول .
 ت يعل  سرائر النام سوى اهلل . -3
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 عودة للجدول لثاني والعًروصاإلح اح ا

 

  والن ب. والسلب بالتل  إت مه وفيه أيوب، علي الثالث أليفا  ا و  انا نري
 

َهْل ِمْص 3َهْل َيْنَفُ، اإِلْنَساُص اهلَل؟ َبْل َيْنَفُ، َنْفَسُه اْلَفِطُص! »8َفَأَجاَب أَِليَفاُز التَّْيَماِنيُّ َوَقاَل:  "-(:2-1) األيات
ْمَت ُطُرَقَك؟ َمَسرٍَّة ِلْلَقدِ  ْرَت، َأْو ِمْص َفاِئَدٍة ِإَذا َقوَّ َهْل َعَلى َتْقَواَك ُيَوبُِّ َك، َأْو َيْدُ ُل َمَعَك ِفي اْلُمَ اَنَمِة؟ 2يِر ِإَذا َتَبرَّ

"  
 واوذا اهلل يتفوي مون او الحكي  أي الفطن = الفطص نفسه ينف، بل اهلل، تنفع ت اإلنسان تفوي =اهلل اإلنساص ينف، هل 

 بول عبووديتي إلوي المحتوا  أنوت السوت الغريغووري الفودام فوي نفوله ما واذا نفسه ينفع سوف او بل شيئاً  اهلل ي يد لن

 شخصوياً  اوو يسوتفيد ولون تفدسونا، لوو قداسوته ت يد لن اهلل =تبررت إذا للقدير مسرة مص هل ربوبتيكا. إلي المحتا  أنا

 =يوب وك تقوواك علوي هول وسوعادته. اإلنسوان لصوال  الشوريعة وضوع اهلل لكون أثامنوا. تضوير  لن اهلل أن كما ذلك. من
 علووي يوبخووك اهلل أن سووبب ا تعاسووتك كوول أيوووب يووا إذاً  التفوووي. علووي ولوويم الشوورور علووي سوووي يوووبل ت فوواهلل تل قطعووا

 شرورك
 

ًَرَُّك َعِظيميا، َوآثَاُمَك اَل ِنَهاَيَة َلَها؟ 5 "-(:11-5) األيات َتَهْنَت َأَ اَك ِباَل َسَبٍب، َوَسَلْبَت ِثَياَب أَلنََّك ارْ 6أََلْيَس 
اَص، َوَعِص اْلَجْوَعاِص َمَنْعَت ُ ْبزيا. 7اْلُعرَاِة.  ًَ ِِ اْلَعْط َأمَّا َحاِ ُب اْلُقوَِّة َفَلُه اأَلْرُض، َواْلُمَتَرفُِّ، اْلَوْجِه 2َماءي َلْم َتْس

أَلْجِل ذِلَك َ َواَلْيَك ِفَ اٌخ، َوُيِريُعَك ُرْعٌب َبْغَتةي 11َوِذرَاُع اْلَيتَاَمى اْنَسَ َقْت.  اأَلرَاِمَل َأْرَسْلَت َ اِلَياٍت،9َساِنٌص ِفيَها. 
  "َأْو ُظْلَمٌة َفاَل َتَرى، َوَفْيُض اْلِمَياِه ُيَغطِّيَك.11
 اكووذا شووريراً  أيوووب كووان فوو ن الووت  ، اووذ  بكوول أيوووب أليفووا  يووت   أن وع يووب والن ووب. بالسوولب أيوووب يووت   أليفووا  في ووا 

 ت اهلل أن يتصووور أليفووا  أن والمعنووي واحودًا. خطووأ لووي إت ووروا ل و  يفووول أن أيوووب إسووتطاع وكيوف ليعوو و . أتوووا فلمواذا
 أيووب إت مووا إن ل و  سوب  وصووفر وبلودد وأليفوا   دًا. شرير أيوب يكن ل  إن العفاب اذا بكل أيوب يعاقب أن يمكن

 اذا وفي قبل. من تفاصيل أحدا  يذكر ل  بينما التفاصيل وذكر الشرور اذ  ددح بأن انا  اد أليفا  ولكن شرير بأنه

 علوي واحود دليول عنود  يكون لو  ف وو والكلودانيين، السوبئيين خطيوة عن تفل ت أيوب ح  في شنيعة خطيئة أليفا  أخطأ

 منوك إسوتدان الوذي كأخوا أخوذت أي =سوبب بوال أ واك إرتهنوت ألنك المساكين= مع قاسياً  كان أنه عنه ففال قاله. ما

 فله القوة حا ب أما األغنيواء= يحابي كان وأنه لك عبداً  أخذته أو الس ن، فأودعته الدين به يسدد ما عند  يكن ول 

 وينصوفه، الفووي سواحة يبورئ فكوان األرق، فلوه الفوي او طالما لكن األرق في أحفيته عن أيوب يسأل ل  =األرض

 يسوواعدوا أن قووادرين غيوور عوا  ين  علووت   حتووي اليتووامي موع قسوووتك كانووت =تإنسووَ قَ  اليتووامي ذراع قوووي. ألنووه ففوط

 أشور خطيوة يو ود ت =بغتوة رعوب يريعوك مثلوك. األشورار مون تفوتم اإلل ية يةاالعن ف اخ  واليك ذلك ألجل أنفس  .
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 تووري. فووال لمووةظ أو قراراتووه= فووي فيتخوبط بصوويرته يففوود الخوواطئ واوذا تمامووًا. سوو مه يففوود ومرتكب وا الرحمووة، عوود  مون

  وتختن . تغر  تكاد كأنك =يغطيك المياه وفيض
 

َفُقْلَت: َنْيَف َيْعَلُم اهلُل؟ 13ُهَوَذا اهلُل ِفي ُعُلوِّ السََّماَواِت. َواْنُظْر رَْأَس اْلَنَواِنِب َما َأْعاَلُه! »18 "-(:12-18) األيات
َباِب َيْقِضي؟  ًَّى.  السََّ اُب ِسْترٌ 12َهْل ِمْص َورَاِء الضَّ   اَلُه َفاَل ُيَرى، َوَعَلى َداِئَرِة السََّماَواِت َيَتَم

 مووا النوانووب كوكووب( )أعلوي رأس وأنظوور السووموات. علوو فووي اهلل هوووذا فسوواد . فوي تسووبب الوذي باإللحوواد يت موه انوا 

 اهلل، أموا  تخشوع نأ أيووب يا لك دافعاً  اذا وكان أع اا. من أعلي واهلل  داً  عالية ن داا الكواكب ننتر حين .أعاله

 الضباب وراء مص هل اهلل. يعلم نيف فقلت تلو  من األرق علي يحدث ما يري ت ي عله اهلل علو أن تصورت لكنك

 قوال حوين اذا قصد أيوب أن أليفا  تصور ربما الشاسع. البعد اذا علي ومن السحاب وراء من اهلل يري ال =يقضي

 السووموات دائوورة علووي يووري. ت اهلل ألن شوور  فووي أيوووب فتمووادي شوورا ، يووري ت أنووه بمعنووي األشوورار ي ووا ي ت اهلل أن

 ينسوبه أن التلو  ومون الحوادي فكور اوذا بنوا. نفسوه يتعوب وت وكماتتوه، بم ود  نفسه يمتع م د  علو في او =يتمًي

  .الحاد فكارأ قاله ما كل في ن د ف  أليوب، أليفا 
 

الَِّذيَص ُقِبَض َعَلْيِهْم َقْبَل اْلَوْقِت؟ 16َِ اْلِقَدِم الَِّذي َداَسُه ِرَجاُل اإِلْثِم، َهْل َتْ َفُظ َطِري15 "-(:81-15) األيات
َوُهَو َقْد َمأَل ُبُيوَتُهْم َ ْيريا. 12اْلَقاِئِليَصِ هلِل: اْبُعْد َعنَّا. َوَماَذا َيْفَعُل اْلَقِديُر َلُهْم؟ 17اْلَغْمُر اْنَحبَّ َعَلى َأَساِسِهِم. 

رَاِر. ِلَتبْ  ًْ ًُوَرُة اأَل أََلْم ُيَبْد ُمَقاِوُموَنا، 81اأَلْبرَاُر َيْنُظُروَص َوَيْفَرُ وَص، َواْلَبِريُء َيْسَتْهِزُئ ِبِهْم َقاِئِليَص: 19ُعْد َعنِّي َم
 " َوَبِقيَُّتُهْم َقْد َأَنَلْتَها النَّاُر؟

 الشوفاء  لوب الوذي السوفوط طريو  آد ، سولكه الوذي الطريو  في أيوب يا شرك في تسير ال =القدم طريِ ت فظ هل 

  معروف. أصحاب ا وا ك البشرية قد  قديمة فالخطية نوح، أيا  الكوا الذين األشرار طري  أو للبشر،
 الوذيص والكووا. اءالفودم األشورار كول سولكه أي وداسوه سوب  أيووب يوا فيوه تسولك الوذي الطري  =ثماإل  رجال داسه الذي

 األرق اوو وأساسو   الطوفوان. يفصود =أساسهم علي إنحب الغمر أوان و . قبل ماتوا أي =الوقت قبل عليهم قبض

 مودن   غمورت التوي الميوت البحور ميوا  تحوت وعموورع سودو  إلنفو ب إشوارع واذا وأمال  . أح م   كل علي ا بنوا التي

 ومواذا التدين. وتركوا اهلل وتحدوا ضميرا  أسكتوا ا  =عنا إبعد هلل القائليص دائمة. وتنواا إقامت   علي ا أسسوا التي

 كموا ويضورب يفطوع أن تبود الخواطئ أن أيووب أصوحاب رأي ف وذا يفطع و . ان سووي ل و  يفعل ماذا لهم القدير يفعل

 لتبعود لسودو (. حودث امو )اوذا كثيورع خيورات ل   وفر اهلل أن خطيت   ي يد ما = يراي  بيوتهم مأل قد وهو أليوب. حدث

 خووراب. فن ايت ووا خيوور من ووا  وواءني ولووو حتووي طووريف   أريوود ت بمعنووي سووابفاً  أيوووب قال ووا اووذ  =األًوورار مًووورة عنووي

  تحط . التالمين وسلطان تمت وكلمته اهلل تم د بذلك ألن األشرار، ب  ك ويفر وص ينظروص األبرار
 مقاومونووا ُيبود ألوم مبوادئ  . وسووخافة طوريف   حمو  يكتشوفوا شوراراأل يوةان  يوروا حووين األبورار =بهوم يسوتهزىء البورئ

 وفوورح األشوورار إبووادع علووي عامووة بصووفة أيضوواً  تنطبوو  اآليووة لكوون وعمووورع سوودو  أكلووت النووار =النووار أنلهووا قوود وبقيووتهم

  ب ذا. األبرار
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ًَِّريَعَة ِمْص ِفيِه، َوَضْ، َناَلَمُه ِفي َقْلِبَك. اْقبَ 88َتَعرَّْف ِبِه َواْسَلْم. ِبذِلَك َيْأِتيَك َ ْيٌر. »81 "-(:31-81) األيات ِل ال

ِإْص َرَجْعَت ِإَلى اْلَقِديِر ُتْبَنى. ِإْص َأْبَعْدَت ُظْلميا ِمْص َ ْيَمِتَك، 83
َوأَْلَقْيَت التِّْبَر َعَلى التُّرَاِب َوَذَهَب ُأوِفيَر َبْيَص َ َحا 82

َة َأْتَعاٍب َلَك، َيُنوُص اْلَقِديُر ِتْبرَ 85اأَلْوِدَيِة.  ُتَحلِّي َلُه 87أَلنََّك ِ يَنِئٍذ َتَتَلذَُّذ ِباْلَقِديِر َوَتْرَفُ، ِإَلى اهلِل َوْجَهَك. 86َك َوِفضَّ
َوَتْجِزُم َأْمريا َفُيَثبَُّت َلَك، َوَعَلى ُطُرِقَك ُيِضيُء ُنوٌر. 82َفَيْسَتِمُ، َلَك، َوُنُذوُرَك ُتوِفيَها. 

ُقوُل: َرْفٌ،. ِإَذا ُوِضُعوا تَ 89
ي َغْيَر اْلَبِريِء َوُيْنَجى ِبَطَهاَرِة َيَدْيكَ 31َوُيَ لُِّص اْلُمْنَ ِفَض اْلَعْيَنْيِص.    ا«.ُيَنجِّ

  للتوبة. يدعو  وفي ا أليوب الطيبة أليفا  مشورع انا ن د 
 اهلل إلوي يفتورب فمون دوبالتأكيو سو  )إن لي ية( فوي وكون بوه تعورف )يسووعيين( وصوالحه إليوه تفورب =وأسولم به تعرف

 لوك، عودواً  صوار قود اهلل أن مون تشوكو أيووب يوا أنوت الخليفوة(. كول ومع النام ومع نفسه ومع اهلل )مع س   في يكون

 لو  فيوه مص الًريعة إقبل رائوع(. ك   معه)واذا الصدا  علي مصراً  تتل أن عن عوضاً  إليك او يفترب إليه ف قترب

 عون إعو ن انالوك كان موسي قبل فيما ولكن موسي، كتبه إل ي كتاب فأول وبمكت إل ي ك   أيوب عصر في يكن

 فوي نالموه وضو، األرثوذكسوية. كنيسوتنا تتبع وا التوي التفليد فكرع يثبت مما واذا يفبلو ، أن البشر من يتطلب اهلل إرادع

 لحالتوك تر ع =تبني القدير إلي رجعت إص .به ونحيا أعماقنا إلي يدخل بل اهلل، بك   عفلياً  نفتنع أن يكفي ت =قلبك

 الففووراء علوي وو عتوه عنوك، الففوراء مون تلمواً  عليوه حصولت الوذي ذابوك ألفيوت لوو معنااوا (86-82واأليوات) األولوي

تكالك تمسكك وتركت تلمت  ، الذين  شوئ كو  الثروع اذ  وحسبت الشريرع، بطرقك علي ا حصلت التي ثروتك علي وا 

  س مًا. فت د بالفدير تتحصن أن أدعوك أنا نواآل سابفاً  بثروتك تحصنت لفد باهلل. وتتلذذ تفرح عندئذ
 من عنك يدافع الذي واو غناك او اهلل يكون والمعني المضروب، غير الذاب او التبر =تبرك القدير ينوص بل

 كما قطاً سا يكون وت =وجهك اهلل إلي ترف،   ادك. عن أ رتك اهلل سيكون =لك أتعاب وفضة وخ ف  . السبئيين

 وكما مفبولة. وص تك اهلل عند مفبوتً  وتكون =توفيها ونذورك اهلل. تكل  =تحلي باهلل. ثفة لك يكون بل ن،اآل او

 ل ا، خططت ما حسب أمورك كل تن   معنااا (23وآية) توفي ا. ونذورك بتع داتك اهلل أما  إلت   ص تك اهلل قبل

 العامة المصائب أيا  في حتي =رف، تقول وضعوا إذا تخبط. وب  ةصحيح قراراتك فتكون بصيرتك أنار اهلل ألن

 .12422 تك الم اعة أثناء ضعف 122 أصاب الذي إسح  مع حدث واذا اهلل، يرفعك المحيطين كل تصيب التي
 حولك من ويخلم يخلصك يخلم، اهلل ف ن تواضعت لو ولذلك المتضعين يرفع اهلل =العينيص المن فض وي لص

 وفي الطاارع. لصلواتك إست ابة  يرانك وين ي يخلم اهلل أي يديك بطهارة وينجي البرئ غير جيين ببركتك،

.الشفاعة قوع واذ  يديك. بط ارع فتن و البرئ   يرع ين ي  اءتا اإلن لي ية التر مة
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 عودة للجدول اإلح اح الثالث والعًروص

 
ًَْنَواَي َتَمرٌُّد. َضْرَبِتي َأْثَقُل ِمْص َتَنهُِّدي. »8َفَأَجاَب َأيُّوُب َوَقاَل: 1 "-(:7-1) األيات ا  َمْص ُيْعِطيِني َأْص 3اْلَيْوَم َأْيضي

ا، ُأْ ِسُص الدَّْعَوى َأَماَمُه، َوَأْمألُ َفِمي  ُ 2َأِجَدُه، َفآِتَي ِإَلى ُنْرِسيِِّه،  َفَأْعِرُف اأَلْقَواَل الَِّتي ِبَها ُيِجيُبِني، َوَأْفَهُم 5َججي
. 6َما َيُقوُلُه ِلي؟  ُه اْلُمْسَتِقيُم، َوُنْنُت َأْنُجو 7َأِبَنْثَرِة ُقوٍَّة ُيَ اِحُمِني؟ َناّل! َولِننَُّه َناَص َيْنَتِبُه ِإَليَّ ُهَناِلَك َناَص ُيَ اجُّ

 ا. ِإَلى اأَلَبِد ِمْص َقاِضيَّ 
 لوه أليفوا  إثوارع والسوبب أخوري مورع للشوكوي عواد اودأ قود كوان أن بعود أيوب أن ون حت أليفا . علي أيوب رد انا ن د 

 صوراع يسومي ما واذا نفسه. عن يدافع وبدأ أصحابه إلت امات اإلستس   أيوب فرفق الساب  اإلت ا  علي ب صرار 

 فوي لوه يشو د الوذي الحوي الوولي رأيوة أعطوا  الوذي فيوه الفودم حالورو  عمول بسبب نشطاً  كان فالروح ال سد. مع الروح

 نفسوه دان قود كان لو أيوب أن ون حت األصحاب. إت امات بسبب للغضب أخري مرع إست اب ال سد ولكن السماء.

عتوورف فعوو ً   للووروح الفرصووة ألعطووي بوول أخووري، موورع فيثووور ي  مووه أن لل سوود الفرصووة أعطووي لمووا بخطيتووه اهلل أمووا  وا 

  والفرح. الس   حالة في يبفيه أن الفدم
 أشوكو أأنوا فيفوول أيوب أما سبب. ب  اهلل ضد تمرد أن ا أيوب شكوي األصحاب إعتبر لفد =تمرد ًنواي أيضاي  اليوم

 يوري أن يتمنوي أيووب =أجده أص يعطيني مص قلتوه. مما بكثير أكثر أتمي أي =تنهدي مص أثقل ضربتي إن سبب ب 

 مصولحته فوي وأنوه الحكو  يسومع سووف أنوه واثفواً  وكوان قضيته. عدالة من واثفاً  كان ف و قضائه كرسي أما  ويفف اهلل

 يرابوه لون اهلل أن واثفواً  انوا أيووب كوان =ي احومني قووة أبنثورة يجيبني، بها التي األقوال فأعرف يسمعه= أن ف شتا 

 ناص فواهلل وبالعكم مناقشات   في الفسوع منت ي في أصحابه كان كما معه قاسياً  يكون ولن المحاكمة، تلك في بم د 

  كمالي. في أستمر لكي علي   ويعطف ويش عني يشددني =إليَّ  ينتبه
 سووف السوماء فوي اهلل محكمة أما  أي =أنجو وننت المستقيم ي اجه ناص هنالك قال. المحاكمة نتي ة في ثفته ومن

  لطبد. البراءع حك  وأخذ وبري. إستفامتي وأثبت أتناقش
 
ُعُر ِبِه. 2 "-(:18-2) ياتاأل ًْ ْرقيا َفَلْيَس ُهَو ُهَناَك، َوَغْربيا َفاَل َأ ًَ َماالي َ ْيُث َعَمُلُه َفاَل َأْنُظُرُه. 9هَأَنَذا َأْذَهُب  ًِ

َبِني َأْ ُرُج َنالذََّهِب. »11 َيَتَعطَُّف اْلَجُنوَب َفاَل َأرَاُه. َواِتِه اْسَتْمَسَنْت ِرْجِلي. ِبَ طَ 11أَلنَُّه َيْعِرُف َطِريِقي. ِإَذا َجرَّ
َفَتْيِه َلْم َأْبَرْح. َأْنَثَر ِمْص َفِريَضِتي َذَ ْرُت َناَلَم ِفيِه. 18َ ِفْظُت َطِريَقُه َوَلْم َأِ ْد.  ًَ   "ِمْص َوِحيَِّة 

 ثانيوة كويالشو بلسوان أيووب بودأ ولفود (.3)يوع يشواء. حيوث ال سود يفوود للسوفينة، بالنسوبة كالدفوة لل سود بالنسبة اللسان

 محكموة أموا  يت ور أن يتمنوي اوو اهلل، ي ود ت أنوه مون أيووب يشوكو وانوا اهلل. عون الفاسوي للك   يعود ن د  نحن واا

 ي ود ، فلو  و نوبواً  وشوماتً  وغربواً  شورقاً  بحوث واوو أماموه، نفسه ليبرر اهلل ي د ت أنه المشكلة ولكن براءته، ليت ر اهلل

 مسووتوا . فووي اهلل عوون بحووث أنووه أيوووب خطووأ فووو ، إلووي ينتوور لوو  اووو األعووالي، فووي اهلل عوون يبحووث لوو  أنووه خطووأ  وكووان

 بري، له ألثبت اهلل أما  نفسي عن أدافع بأن ليم للتبرير والطري  شرور . ليري داخله إلي ينتر ل  أنه الثاني وخطأ 
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 اوو واهلل اهلل، مون للتبريور ومحتوا  ن وم وخواطئ ورمواد توراب أننوي وأشوعر فو  الذي العالي الفدوم هلل أقترب أن بل

 رأسوو ا، بشووعر قدميووه ومسووحت بوودموع ا المسووي  قوودمي وبللووت بكووت التووي الخاطئووة الموورأع خر ووت لووذلك يبررنووي، الووذي

 وخور  للمسوي . وليموة أولو  أنوه مون بوالرغ  اهلل أموا  يتبورر لو  بوار نفسوه نتور في او الذي الفريسي أما مبررع، خر ت

 أن يريود أنوه اإلنسوان مشوكلة ببور . تبوااي الوذي الفريسوي يتبورر ولو  الخواطئ، أنا إرحمني الل   قال حين مبرراً  العشار

 ب حتيا وه اإلنسوان شوعر إذا يبورر، الوذي اوو اهلل أن والحفيفوة وبأعموالي، داخلي من يأتي البر كأن اهلل أما  ذاته يبرر

 يفوت  أن مسوتح  اوو عمون يبحوث أخوذ ف وو الرأيوا، سوفر فوي أيضواً  يوحنوا صونعه انوا أيووب صونعه وموا التبريور. ل ذا

 ينتوور أن عليوه لكونو  ي ود، ولو  مسوتوا  فوي كثيوراً  بحوث أنوه الموو ك فنب وه كثيوراً  بكوي ي ود لو  ولموا ختوموه ويفوك السوفر

 موذبوح، كأنوه قوائ  خوروف فو ود المو ك عنوه قوال الوذي لطسود يوحنوا نتور ثو  ي ووذا، سوبط من الخار  األسد للمسي ،

شووترانا ذبوو  بووأن يبوورر الووذي واووو يغلوو ، أحوود وت يفووت  أن الحوو  لووه الووذي األسوود اووو اووذا  وطريوو  (.14-145 )رأ وا 

 اوذا لود  واإلحتيوا  اإلسوتحفا ، بعود  داخلنا في ونشعر أنفسنا، من أبراراً  نالس وأننا بخطايانا، نعترف أن ناآل التبرير

 فووت   ووو ي قوود بعوودل نووهأب الصووليب علووي اليمووين اللووم عتوورافإ نأ ون حووت (.2-341 يووو1) يط رنووا ودمووه الفووادي،

 . ثانية ملكوته في تيأسي وانه بل المسي  وعرف عينيه
 يسوتتر أي ال نووب يتعطوف وكلموة =أراه فوال الجنوب يتعطف أنظره، فال عمله  يث ًماالي  . . . ًرقاي. أذهب هأنذا

 فكووأن العموول. مكووان ف ووو الشوومال أمووا توو  ، ومكووان م  ووول ال نوووب أن الفوودماء نتوور ففووي بووه. يتغطووي أو بووال نوب

 ي ب نحن)و  اهلل أعمال تت ر حيث الشمال في ت الغرب، في وت الشر  في ت مكان أي في اهلل أ د ت أنني المعني

 يختبوئ كثووب ال نووب إرتودي أو اإلختفواء، ثووب إرتودي حيوث ال نووب فوي وت وعنايتوه( أعماله خ ل من اهلل نري أن

  وكماله. بر  من متأكد أنه إت أمامه، قضيته ليفد  اهلل ي د ت أنه ومع فيه.
 ممحصووة كنووار الت ووارب وتكووون رب،بالت ووا ويووأدب   أوتد  يختبوور اهلل أن فعوو ً  ]ولوون حت .نالووذهب أ وورج جربنووي إذا

ن بار أنني ك مه معني ولكن المف و ، ب ذا يفول ا ت أيوب لكن شوائبه، من الذاب النار تنفي كما تنفي    إختبرني وا 

 بارًا[ سي دني اهلل
 مون أكثور اهلل كو   وكنو  حفوت أنه يفول فأيوب الضروري. الطعا  اي الفريضة =فيك نالم ذ رت فريضتي مص أنثر

 بول اإلنسوان، يحيوا وحود  بوالخب  فلويم الكتواب إيوا  يعلمنوا موا واوذا طعاموه. من أكثر اهلل وصايا بحفت إات  اي قوت ه،

 الحصارا وقت المأونة الفو  يذخر تعنياكما ذخرت وكلمة اهلل. ف  من تخر  كلمة بكل
 

َتِهي َفَيْفَعُل.  َأمَّا ُهَو َفَوْ َدُه، َفَمْص َيُردُُّه؟ َوَنْفُسهُ 13 "-(:17-13) األيات ًْ ، َوَنِثيٌر 12َت ُم اْلَمْفُروَض َعَليَّ أَلنَُّه ُيَتمِّ
أَلصَّ اهلَل َقْد َأْضَعَف َقْلِبي، َواْلَقِديَر َروََّعِني. 16ِمْص َأْجِل ذِلَك َأْرتَاُع ُقدَّاَمُه. َأتََأمَُّل َفَأْرَتِعُب ِمْنُه. 15ِمْثُل هِذِه ِعْنَدُه. 

  "َطْ، َقْبَل الظَّاَلِم، َوِمْص َوْجِهي َلْم ُيَغطِّ الدَُّجى.أَلنِّي َلْم ُأقْ 17
 اإلنسووان علووي ولووذلك اهلل. مووع الصوودا  إلووي أكثوور اوووي ثوو  وموون نفسووه، لتبريوور إن لوو  والشووكوي، بووالتبر  بوودأ أيوووب ألن

 فالصووبر موورارع، نفمالوو ت يوود التووي الشووكوي موون أفضوول اووذا سوو مًا، في وود هلل يسوول  وأن المعونووة طالبوواً  يصوولي أن المتووأل 

 أن أراد، إن سولطانه وفي مطل  سلطان له  سيد اهلل بأن بر  من بالرغ  آتمه يفسر أيوب ن د وانا أفضل. لحال يفود
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 لوه اوو =يورده فمص فو ده هو أما اهلل. علي الفسوع منت ي اذا وفي تفعل، ت له يفول أن أحد يستطيع وت بار، يعذب

 سويتم  ف وو =علويَّ  المفوروض يوتمم ألنوه تعوذيبي. عون فيتوقوف ببوري يفنعوه أن يستطيع أحد وت تتغير ت التي خطته

 سويعذبني التوي ت األ مون الكثيور لديه  ال وما =عنده هذه مثل ونثير ر وع. ب  علي   المفروق عذابي كأم ويكمل

 سو مه فففد الشكوي وبدأ ن   وا   عاد قلبه، في تع ياته يسكب اهلل بدأ أن فبعد أيوب مسكين =أرتاع ذلك أجل مص ب ا.

 فوي الثفوة اوي واحودع قنواع خو ل الونفم في ينسكبان وس مه اهلل تع يات نعرفه. أن ي ب قانون واناك الرعب. ودخله

  بالمرارع. اإلحسام سوي منه نتي ة ف  اهلل مع الصدا  أما خير. صال  إله بأنه اإليمان أي له= والتسلي  اهلل
 المستفبل. في ينتتراا أشد كوارث من والخوف األخري، تلو واحدع أتت التي بالكوارث =قلبي أضعف قد اهلل ألص

 ومص متاعبه. به تحل أن قبل يمت ل  أي =الظالم قبل أقط، لم ألني ن=اآل حتي يمت ل  أنه نتر  في كارثة وأشد

 علي تأتي أن قبل موتأ أن أتمني كنت أي )اليسوعيين(. و  ي تغشى التي الد ي من وت الدجي يغط لم وجهي

)الت  (. الد ي مثل و  ي تغطي أن وقبل ، الت   مثل التي الضربات اذ 
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 عودة للجدول اإلح اح الراب، والعًروص

 
  الشرير. يعاقب أن شرطاً  ليم أنه نتريته، إثبات في أيوب يستمر

 
َيْنُقُلوَص التُُّ وَم. َيْغَتِحُبوَص 8ِلَماَذا ِإْذ َلْم َتْ َتِبِئ اأَلْزِمَنُة ِمَص اْلَقِديِر، اَل َيَرى َعاِرُفوُه َيْوَمُه؟ »1 "-(:18-1) األيات

. َمَساِنيُص 2َيْستَاُقوَص ِ َماَر اْلَيتَاَمى، َوَيْرَتِهُنوَص َثْوَر اأَلْرَمَلِة. 3ُه. َقِطيعيا َوَيْرَعْونَ  ِِ َيُحدُّوَص اْلُفَقرَاَء َعِص الطَِّري
َباِدَيُة َلُهْم ُ ْبٌز َها ُهْم َناْلَفرَاِء ِفي اْلَقْفِر َيْ ُرُجوَص ِإَلى َعَمِلِهْم ُيَبنُِّروَص ِللطََّعاِم. الْ 5اأَلْرِض َيْ َتِبُئوَص َجِميعيا. 

يِر. 6أَلْواَلِدِهْم.  ًِّرِّ َيِبيُتوَص ُعرَاةي ِباَل ِلْبٍس، َوَلْيَس َلُهْم َنْسَوٌة ِفي 7ِفي اْلَ ْقِل َيْ ُحُدوَص َعَلَفُهْم، َوُيَعلُِّلوَص َنْرَم ال
ْ َر.َيْبَتلُّوَص ِمْص َمَطِر اْلِجَباِل، َوِلَعَدِم اْلَمْلَجِإ َيْعتَ 2اْلَبْرِد.  ، َوِمَص اْلَمَساِنيِص »9 ِنُقوَص الحَّ َيْ َطُفوَص اْلَيِتيَم َعِص الثُِّديِّ

ْيَت َداِ َل َأْسَوارِِهْم. َيُدوُسوَص 11ُعرَاةي َيْذَهُبوَص ِباَل ِلْبٍس، َوَجاِئِعيَص َيْ ِمُلوَص ُ َزميا. 11َيْرَتِهُنوَص.  َيْعِحُروَص الزَّ
ًُوَص.    "َص اْلَوَجِ، ُأَناٌس َيِئنُّوَص، َوَنْفُس اْلَجْرَ ى َتْسَتِغيُث، َواهلُل اَل َيْنَتِبُه ِإَلى الظُّْلِم.مِ 18اْلَمَعاِحَر َوَيْعَط

 لم إذ لماذا بالتساأل ويبدأ يتنعمون األشرار بينما يتألمون واألبرياء األبرار في ا متعددع أمثلة يضرب انا أيوب

 إنسان كل أ منة يري او األرق، علي يحدث ما عليه يخفي ت اهلل =مهيو  عارفوه يري ال القدير مص األزمنة ت تبئ

 فيه الذي اذا الدينونة يو  يرون ت لكن   األشرار، ي ا ي أن ي ب وأنه اهلل بعدل يأمنون واألبرار شرور ، ويري

  اهلل. عدل ويت ر األشرار اهلل يعاقب
 اووي والتخووو  ونووابوت(  يران  )أخوواب أموو ك ين عووون =الت وووم ينقلوووص يووردع  . أحوود وت تلم وو  يمارسووون فاألشوورار

 كوان األبرياء)وقطعواً  أم ك إغتصاب عن يتكل  ث  .13423 تث + 14412 تث أرضين. بين للفصل تنصب ح ارع

 ر   كمووورد بووه ينتفووع واحوود حمووار ليتووي  كووان إذا =اليتووامي  مووار يسووتاقوص ألم كووه(. السووبئيين إغتصوواب ذانووه فووي

 عوص الفقوراء يحودوص بسويط. ديون تسودد أن تفودر لو  إن األرملوة ثوور يأخوذون =األرملوة ثور تهنوصوير  منوه. يأخذونه

 ي تبئوووص األرض مسووانيص لشووكواا . أحوود يسووتمع ت حتووي المتلووومين الففووراء أمووا  الشووكوي طريوو  يغلفووون =الطريووِ

   و وا علي اائمين ف   ففراءال بأم في ا يصور 2 ، 5 أيات . .نالفراء هم ها .التالمين اأتء بطش من =جميعاي 
 يعملوووا أن يعطووون   ف وو  التووالمين، األغنيوواء عنوود أعمووال   فووي ربمووا طعووام  ، علووي يفتشووون الحارقووة الصووحراء فووي

 فوي ي ودون ومواذا =ألوالدهوم  بز لهم البادية  ودًا. الفليل ويعطون   ( . . .  راعة. أو محا ر الشاقة)ربما األعمال

 واألغنيواء الكفواف. علوي وأوتداو  او  يحيوون أي عمل و ، عون أ ورا  الفليول أقول والمعنوي داو .ألوت طعامواً  الففور اذا

 األغنياء حفول في عمل   بعد أن   تعني ربما علفهم ي حدوص ال قل في = .ل   ليحصدوا حفول   في يستخدمون  

 مفابوول فوي األغنيواء حيوانووات ةخدمو فوي يعملووون الففوراء أن تعنوي وربموا الحيوانووات أكول مون أكثوور لويم نصويب   يكوون

  الكفاف.
 الكر . في منسياً  عنفوداً  لنفسه يأخذ أو ال مع، أثناء المتساقط العنب من يأكل أي الكر  يعلل =الًرير نرم ويعللوص

 وموص الثودي عوص اليتويم ي طفووص المنسوي. أو المتساقط بالعنب سوي يخر  ت والففير كر ، له الشرير فالغني وتحت
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 بوه يسود موا الففير عند ي د ت إذ الغني يأتي وأوتد ، او ليأكل لإلستدانة يضطر حين المسكين =يرتهنوص المسانيص

 ويعحووروص األغنيوواء عنوود يعملووون الوودين. مفابوول فووي للغنووي عبووداً  ليكووون أمووه ثوودي علووي موون الففيوور إبوون يخطووف الوودين

 يفكور وت ال يوت عصور وفوي المعاصور في ويتعبون يكدون أي =ويعطًوص المعاحر يدوسوص أسوارهم دا ل الزيت

 أي =الظلوم إلي ينتبه ال واهلل اهلل. إلوي المو  ة أيوب شكوي ون حت . . . يشربونه. ما أحد يعطي   أن في األغنياء

 اهلل موع الخصوا  طريو  فوي إنودفع اوو مضوطربة، نفوم عون تعبيور اوو الكو   واوذا أفعوال  . علي األشرار يدين ت اهلل

 و ووب نتريوة علوي انوا اوو أصر األشرار عفوبة و وب نترية علي أصحابه أصر وبينما األبرار.  تل يصور فأخذ

 داود أموا نتريتوه. إلثبوات شخصوية أراء فورق خطوأ فوي سوفط الطورفين كو  خطأ. الطرفين وك  ، والمسكين البار أل 

 ،12434 + 5412+ 13 ،1242 + 242م اميور] ورا ع بالمسكين اهلل إاتما  في أخر رأي له فكان م امير  في البار
 إلت وأ إذا لكنوه البوار يتأل  وقد الشرير. مع اهلل يتعامل كيف الفول خ صة وفيه 33 الم مور إلي داود ويأتي .3 ،12

وديفاً  أر ولو  شوخت وقود فتوي كنوت اأيضاً  الرائع الم مور اذا قلب اي ذابية قاعدع داود ويضع اهلل يحميه هلل  تخلوي ص 

 أن نف   وبذلك المفدم. الكتاب كل مثل الفدم الروح من ب ا موحي والم امير 25433 خب ًاا تلتمم له ذرية وت عنه

ن أبدًا، أوتد  عن يتخلي ت اهلل أن الصحي ، الرأي او اذا  لينفوي  ، قصويرع فلفتورع ت األ تحوت يكونوا بأن ل   سم  وا 

 نصوويب علووي األشوورار عصووا تسووتفر ت األنووه يخطئووون وربمووا اليووأم اوووع فووي يسووفطوا ت حتووي تطووول الفتوورع يتوورك وت

 أن لشوورير يسووم  وحووين المناسووب، الوو من يعلوو  فوواهلل .34125 موو  اإلثوو  إلووي ايوودي   الصووديفون يموود لكووي  الصووديفين

 نوري أن الخطوأ ومون نفسوه. أيووب موع حودث موا واوذا الشورير اوذا ي يول ثو  في وا يتنفوي محوددع فلفترع أوتد  أحد يضرب

 وعفولنووا بعيوننووا نحوون نرااووا ت كثيوورع إعتبووارات ف نوواك عنووه تخلووي اهلل بووأن فوونحك  بووار أنووه نعوورف ونحوون  يتووأل إنسووان

 بوذل أنوه حتوي أوتد  يحوب الذي الصال  البشر محب الخيرات صانع الكل، الضابط الفدرع كلي اهلل ويرااا  المحدودع،

  .3243 رو صال  شئ كل ايضاً  ي ب   ت فكيف عن   الوحيد إبنه
 

ُأولِئَك َيُنوُنوَص َبْيَص اْلُمَتَمرِِّديَص َعَلى النُّوِر. اَل َيْعِرُفوَص ُطُرَقُه َواَل َيْلَبُثوَص ِفي ُسُبِلِه. »13 "-(:17-13) األيات
12 . ًَاَء. 15َمَ، النُّوِر َيُقوُم اْلَقاِتُل، َيْقُتُل اْلِمْسِنيَص َواْلَفِقيَر، َوِفي اللَّْيِل َيُنوُص َناللِّصِّ َوَعْيُص الزَّاِني ُتاَلِ ُظ اْلِع

َيُقوُل: اَل ُترَاِقُبِني َعْيٌص. َفَيْجَعُل ِسْتريا َعَلى َوْجِهِه. 
َيْنُقُبوَص اْلُبُيوَت ِفي الظَّاَلِم. ِفي النََّهاِر ُيْغِلُقوَص َعَلى 16

َباُح َوِظلُّ اْلَمْوِت. أَلنَُّهْم َيْعَلُموَص َأْهَواَل ِظلِّ اْلَمْوِت. أَلنَُّه َسَواٌء َعَلْيِهُم ال17َأْنُفِسِهْم. اَل َيْعِرُفوَص النُّوَر.    "حَّ
 أحود. يوراا  ت أنوه متووامين التو   فوي شورورا  يمارسوون الوذين واو  األشورار مون أخري أنواع عن أيوب يتحدث انا

  يعاقبون. ت أيضاً  وا 
 الشوريرع فاألعموال ]وعمومواً  الشوريرع. ألعموال   وقتواً  الليول تلموة يختارون =النور علي المتمرديص بيص ينونوص أولئك

 وضوود اهلل نوواموم نووور ضوود يسوولك فالخوواطئ .2243 يووو + 1145 أف التلمووة أعمووال الخطايووا وتسوومي للتوو   تنسووب

 النور. طر  ويعرفوا يسلكوا بأن يرضون ت =طرقه يعرفوص وال اهلل[ وصايا علي يتمرد او الضمير. نور
  في سفرا  يبدأون الذين المساكين المسافرين ليفتل الفاتل يفو  =القاتل يقوم النور م،
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 بواب مون يكون لو  إن )اليسووعيين(، الفيموة ت حوت أي =العًواء تال وظ الزانوي وعويص الصوباح. نوور يوةابد موع الف ر،

 فيجعول ص.عوي تراقبنوي ال يقوول شور = ليخبوئ التو   علوي يعتمود فالشورير (.1245 )أف الحوذر بواب مون ف و الخ ل

 حتوي اللصووم مون كثيور يعمول ]واكوذا ُيعورف ت حتوي و  وه علوي برقعواً  يضوع التخفوي في  يادع =وجهه علي ستراي 

 ف و  أبوداً  طمأنينة؟ل اذا أعطاا  ال ولكن أحد. يراا  ت حتي لي ً  للسرقة يذابون =الظالم في البيوت ينقبوص ن[اآل

 )مثول شوئ ت مون رعوب فوي ف و  مطوارد. وت ويختفوون ي ربوون =أنفسوهم علوي يغلقوص النهار في مسوتمر= رعب في

 سوبب =المووت ظول أهووال يعلمووص ألنهم الموت. وظل الحبح ل   بالنسبة سواءي  يكون المستمر رعب   وفي قايين(.

 . )قايين( أحد يفتل   أن من خوف   ، رعب  
 

ِِ اْلُنُروِم. َ ِفيٌف ُهَو َعَلى َوْجِه اْلِمَياِه. َمْلعُ 12 "-(:85-12) األيات ُه ِإَلى َطِري وٌص َنِحيُبُهْم ِفي اأَلْرِض. اَل َيَتَوجَّ
َتْنَساُه الرَِّ ُم، َيْسَتْ ِليِه الدُّوُد. اَل ُيْذَنُر َبْعُد، 81اْلَقْ ُط َواْلَقْيُظ َيْذَهَباِص ِبِمَياِه الثَّْلِج، َنَذا اْلَهاِوَيُة ِبالَِّذيَص َأْ َطُأوا. 19

ًََجَرٍة. َوَيْنَنِسُر األَ  ِتِه. َيُقوُم 88ُيِسيُء ِإَلى اْلَعاِقِر الَِّتي َلْم َتِلْد، َواَل ُيْ ِسُص ِإَلى اأَلْرَمَلِة. 81ِثيُم َن ُيْمِسُك اأَلِعزَّاَء ِبُقوَّ
َيَتَرفَُّعوَص َقِليالي ُثمَّ اَل َيُنوُنوَص 82. ُيْعِطيِه ُطَمْأِنيَنةي َفَيَتَونَُّل، َولِنْص َعْيَناُه َعَلى ُطُرِقِهمْ 83َفاَل َيْأَمُص َأَ ٌد ِبَ َياِتِه. 

ْص َلْم َيُنْص َنَذا، َفَمْص ُيَنذُِّبِني َوَيْجَعُل َناَلِمي اَل 85َوُيَ طُّوَص. َناْلُنلِّ ُيْجَمُعوَص، َوَنرَْأِس السُّْنُبَلِة ُيْقَطُعوَص.  َواِ 
ْيئيا؟ ًَ.»" 
 بعق في ولذلك ي لك. أن ي ب الشرير بأن قالوا لذينا األصحاب ك   يكرر أيوب انا (22-13) األيات في

 سريعاً  يبيد ف و إغتني م ما الشرير أن رأيك  =المياه وجه علي هو  فيف تفولون أنت  ا13ا اآلية سب  التر مات

  شئ. في ل   بركة ت =األرض في نحيبهم ملعوص (.3412 )او الميا  و ه علي كغثاء
 وأن س  . وت ل   راحة ت األشرار واأتء الراحة. ع مة والتينة الكرمة تحت ومال ل =النروم طريِ إلي يتوجه ال

 كل بانذا  يُ  وعطش م اعة في فيكونون بالفحط يصيب   من   غيته في اهلل أن أي =والقيظ بالق ط يصيب   اهلل

 الهاوية نذا شابًا= يموت أن تبد الشرير وأن .الثلج بمياه يذهباص منعش= مثلج كماء كانت التي السابفة خيرات  

 سريعًا. ال اوية إلي سين ل لكنه المنعشة، الثلج كميا  يكون ن احه أيا  في الشرير أن المعني أن أو =أ طأوا بالذيص

 األثيم ويننسر بعد يذنر ال له. طعاماً  للدود مصير  =الدود يست ليه تنسا . أمه حتي شرور  كثرع من =الر م تنساه

  عتمته. كل أحد يذكر وت أحد. يذكر  وت ينكسر ولكنه كش رع  األثي كان =نًجرة
 

ِتِه. َيُقوُم 88ُيِسيُء ِإَلى اْلَعاِقِر الَِّتي َلْم َتِلْد، َواَل ُيْ ِسُص ِإَلى اأَلْرَمَلِة. 81 "-(:88-81) األيات ُيْمِسُك اأَلِعزَّاَء ِبُقوَّ
 "َفاَل َيْأَمُص َأَ ٌد ِبَ َياِتِه.

 الشرير أن آخر، ك ماً  يفول الواقع أن إت الشرير ا ك و وب نترك  و  ة اي اذ  أن من بالرغ  ألصحابه يفول 

  لطبرار ويسيء ي دار
 يعتبور كوان فوالعف  آتم و . علوي أتماً  لي يد ألم   في وا  ل   يسيء =األرملة إلي ي سص وال . . العاقر. إلي يسيء

  للم روح. إلساءعا من أكثر شر وأي الفدي . الع د في عاراً 
 . منه ب ياته يأمص أ د فال الشرير.  بروت علي مثال ف نا =بقوته األعزاء يمسك
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َيَتَرفَُّعوَص َقِليالي ُثمَّ اَل َيُنوُنوَص 82ُيْعِطيِه ُطَمْأِنيَنةي َفَيَتَونَُّل، َولِنْص َعْيَناُه َعَلى ُطُرِقِهْم. 83 "-(:82-83) األيات
 "ُيْجَمُعوَص، َوَنرَْأِس السُّْنُبَلِة ُيْقَطُعوَص.  َوُيَ طُّوَص. َناْلُنلِّ 

 =فيتونل طمأنينة شر  عن بسكوته للشرير يعطي او بل ويسكت. الشر اذا يري أن هلل اإلت ا  يو ه اآليات اذ  فى
 يترفعوص يعاقب. وت ويسكت يري بأنه هلل إت ا  او =طرقهم علي عيناه شرًا. وي داد اهلل سكوت علي يتكل أي

 أي =يقطعوص السنبلة ونرأس يموتوا. أي =ينونوص ال ث  قليلة( الحياع أيا  قليلة)ألن لفترع إ داارا  يكون =قليالي 

 نالنل األبرار= النام سائر مثل اذا في مثل   وا  تنضج. أن قبل السنبلة يفطع أحد ف  أيام  ، تنت ي أن بعد

  البار. واو او يتأل  كما يتأل  أن دون مات الشرير بل ببر . ارالب إستفاد وماذا بشر  الشرير خسر فماذا .يجمعوص
 

ْيئيا؟85 " -(:85) أية ًَ ْص َلْم َيُنْص َنَذا، َفَمْص ُيَنذُِّبِني َوَيْجَعُل َناَلِمي اَل   ا«.َواِ 
.أحدا  يكذبه أن الحاضرين يتحدي 
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 عودة للجدول اإلح اح ال امس والعًروص

 

 الخطواب اوذا وبعود الفضوية. اوذ  فوي الكو   مون مول قود كأنه أيوب علي مو   رد وفيه األخير، بلدد خطاب انا ن د

متنعوا األصحاب إنسحب بلدد من  فالسوكوت أيضوًا، مصورين واو  موقفوه، علوي مصراً  أيوب و دوا ف   الك  . عن وا 

   إذًا. أفضل
 

ًُّوِ يُّ َوَقاَل: َفَأجَ 1 " -(:1) أية  ااَب ِبْلَدُد ال
 

ْلَطاُص َواْلَهْيَبُة ِعْنَدُه. ُهَو َحاِنُ، السَّاَلِم ِفي َأَعاِليِه. »8 "-(:3-8) األيات َهْل ِمْص َعَدٍد ِلُجُنوِدِه؟ َوَعَلى َمْص 3السُّ
ُِ ُنورُُه؟ ِر ًْ   " اَل ُي

 فوي والتصورف التشوريع حو  وحود  له الكون، خل  يري اهلل =عنده والهيبة السلطاص وم د . اهلل لعتمة ش ادع في ما 

 واو  كاملوة طاعوة تطيعوه كل وا الم ئكوة =أعاليوه فوي السوالم حان، مشويئته. كل يتم  سلطانه وبمفتضي الكون، اذا

 مو ووه الكوو   أنفسوو  ]كأن وبووين بيوون   وت اهلل وبووين بيوون   مشووا رات فوو  خاضووعين وألن وو  تمامووًا، لمشوويئته خاضووعين

 مسوارات يحفوت اهلل حتوي بول معنوا[. إختلفوت ولموا اهلل، علوي وتوذمرت تشوا رت لموا تمامواً  هلل خاضوعاً  كنوت لوو ،أليوب

 لوه عتمتوه فوي واهلل  يوشو  . بعودد الملووك عتموة تفوام =لجنووده عودد موص هل ببعض ا. تصطد  ت واي الكواكب

  لل ميع. اهلل يةارع عن تعبير اذا =نوره يًرِ ال مص علي ال ميع تشمل وعنايته تحصي. ت بأعداد م ئكة
 

ُر اإِلْنَساُص ِعْنَد اهلِل؟ َوَنْيَف َيْزُنو َمْوُلوُد اْلَمْرَأِة؟ 2 "-(:6-2) األيات ُهَوَذا َنْفُس اْلَقَمِر اَل ُيِضيُء، 5َفَنْيَف َيَتَبرَّ
  ا«.ُص الرِّمَُّة، َواْبُص آَدَم الدُّوُد؟َفَنْم ِباْلَ ِريِّ اإِلْنَسا6َواْلَنَواِنُب َغْيُر َنِقيٍَّة ِفي َعْيَنْيِه. 

 =اهلل عنود اإلنسواص يتبورر نيوف اهلل. أموا  ون اسوته اإلنسوان إثو  مفودار يسوتنتج وم د  اهلل عتمة مفدار تبين أن بعد
 اهلل أما  وقف إذا اإلنسان حال يكون فماذا حماقة. لم ئكته ينسب واهلل ن م. فاإلنسان الم ئكة قداسة مع بالمفارنة

 يتنوواقش أن إلنسووان يمكوون اوول خطووأ، بأن ووا اهلل تصوورفات علووي يحكوو  أن إلنسووان يمكوون ف وول المنطوو  وبوونفم الفوودوم.

 باراً  ويكون مولوداً  تلد كيف الخاطئة فالمرأع أميا ولدتني ابالخطية =المرأة مولود يزنو نيف أحكامه. في اهلل وي ادل

 فووي فسوواداً  ونصوونع أبائنووا موون فسوواداً  وارثووين فوونحن األصوولية. الخطيووة وارثوواً  أبويووه موون يولوود فاإلنسووان اهلل. أمووا  م كووي

 هووذا طوين. مون كتول ف وي أنواراا برغ  السماوية األ را  حتي بل ن اسة. وكلنا كأبرار اهلل أما  نت ر فكيف األرق

 فكوول بالمفارنووة وعتمتووه. اهلل لنوور بالنسووبة الشوومم نووور أو الكواكوب نووور أو الفموور نوور اووو مووا .يضووئ ال القموور نفووس

  متلمة. وكأن ا تصب  الكواكب
 خطية بل  رأع، ليست اي بل اهلل أما  البر إدعي حين ال رأع منت ي في كان فع ً  وأيوب ح ، انا بلدد اوك  

بص الرمة اإلنساص  ريبال فنم الذاتيا البر بسبب أيوب إلي ا إن ل  كبرياء  غنيًا، كان م ما اإلنسان =الدود آدم وا 
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 إت او ما اهلل بعتمة بالمفارنة اإلنسان بل الدود. يأكله نتانة كونه عن ي يد ت يموت حين شريراً  أو عتيماً  بارًا،

 نحن  نسح كما يسحفه أن يستطيع الذي خالفه، يخاص  من ويالحماقة بسرعة. وُيسح  وعا   ضعيف    دودع،

.الدودع
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ًَْرَت 3َنْيَف َأَعْنَت َمْص اَل ُقوََّة َلُه، َوَ لَّْحَت ِذرَاعيا اَل ِعزَّ َلَها؟ »8َفَأَجاَب َأيُّوُب َوَقاَل: 1 "-(:12-1) األيات َنْيَف َأ

 االي، َوَنَسَمُة َمْص َ َرَجْت ِمْنَك؟ِلَمْص َأْعَلْنَت َأْقوَ 2َعَلى َمْص اَل ِ ْنَمَة َلُه، َوَأْظَهْرَت اْلَفْهَم ِبَنْثَرٍة؟ 
ًََّماَل 7اْلَهاِوَيُة ُعْرَياَنٌة ُقدَّاَمُه، َواْلَهاَلُك َلْيَس َلُه ِغَطاٌء. 6َاأَلْ ِيَلُة َتْرَتِعُد ِمْص َتْ ِت اْلِمَياِه َوُسنَّاِنَها. »5 َيُمدُّ ال

ًَْيٍء.  ُِ اأَلْرَض َعَلى اَل  ُِ اْلَغْيُم َتْ َتَها. يَ 2َعَلى اْلَ اَلِء، َوُيَعلِّ َيْ ِجُب َوْجَه 9ُحرُّ اْلِمَياَه ِفي ُسُ ِبِه َفاَل َيَتَمزَّ
َأْعِمَدُة السََّماَواِت َتْرَتِعُد 11َرَسَم َ دًّا َعَلى َوْجِه اْلِمَياِه ِعْنَد اتَِّحاِل النُّوِر ِبالظُّْلَمِة. 11ُنْرِسيِِّه َباِسطيا َعَلْيِه َسَ اَبُه. 

ُِ َرَهَب. 18ُع ِمْص َزْجرِِه. َوَتْرتَا ِتِه ُيْزِعُج اْلَبْ َر، َوِبَفْهِمِه َيْسَ  ِبَنْفَ ِتِه السََّماَواُت ُمْسِفَرٌة َوَيَداُه َأْبَدَأتَا اْلَ يََّة 13ِبُقوَّ
  "«.مَّا َرْعُد َجَبُروِتِه َفَمْص َيْفَهُم؟َها هِذِه َأْطرَاُف ُطُرِقِه، َوَما َأْ َفَض اْلَناَلَم الَِّذي َنْسَمُعُه ِمْنُه َوأَ 12اْلَهاِرَبَة. 

  فائدع ب  ك مه بل ب ديد، يأتي ل  أنه له ويبين مت كماً  بلدد علي يرد انا أيوب 
  ئوت أنوت اآلن، لوي قووع ت مون أنوا أعوانتني قود عتيموة كلموات أن وا بودا م موا كلماتك ال =له قوة ال مص أعنت نيف

  .لها عز ال اي ذراع  لحت هل فعلت= ف ل لتع يني
 وأظهورت لوه،  نموة ال موص علوي أًورت نيوف وضواع. عو ي إنكسور أن بعود وتخلصني تع يني كلمات أعطيتني ال

 أشورت فمواذا حكموة، بو  أننوي اب لي، أعطيت ا التي النافعة المشورع اي ما بك مك، صنعت خير أي =بنثرة الفهم

 اذا وفي سابفاً  قلتمو  ما تكرر حتي اإلنسان، وحفارع اهلل عتمة عن قلته ما بكل أأمن ت أنني حفاً  تتن ال ،علي   به

 تعلمنوي حتوي اهلل أعورف ت  واا ً  تتننوي اول =أقوواالي  أعلنت لمص .ل ما مثيل ت وحكمة ف ماً  تت ر أنك نفسك تتن

 شوخم أو  ااول، شوخم أو صوغير، ولود كلمنوا موا إذا التعلوي ، طريفوة فوي فور  انواك صوغير. ولد تعل  كما اهلل عن

 سووفر فووى .وسوولطانه( اهلل عتمووة عوون ت ورحمتووه اهلل نعمووة عوون الكوو   يكووون أن المفووروق كووأيوب حالووة )فووي مووتعل .

 كأنوه قوائ  خوروف يوحنوا ويورا  ، ي ووذا سوبط مون خوار  أسد أنه المسي  عن ليوحنا الم ك يفول (2  - 5 4 5) الرأيا

 صوورع أى يعورف أن الخواد  وعلوى . خطيتوه مون يوائم اوو لمون الذبيحوة وكوالخروف ، للضوعيف كطسد ف و . مذبوح

 . ييأم ي عله ف  المخدو  يحتا  ا من ما
 بوأي أتع وب أنوا اهلل، مون بوه مووحي اوذا ك موك أن تصوورت واول تكلموت، مون ب ل وا  أي =منوك  رجوت موص ونسمة

 الوذين الخصوو  بمنطو  نيتكلموو  كانوا مناقشات   في ف   أصحابه علي ال  و  في الح  له أيوب وكان تكلمت. روح

  الحفيفي. المع ي ف و الفدم الروح أما يفشلون، قد تع يات   في واألصحاب ينتصرون. كيف يبحثون
 أنوه نعرفوه، أن ينبغوي والوذي أكثور بل يعرفون كما اهلل عن يعرف أنه أصحابه أما  يت ر أيوب انا -144-5 األيات

 إتفوو  اهلل عتمووة وعوون .12413 كووو1 اووو كمووا بوضوووح األموور ننعلوو أن عوون نع وو  ف ننووا اهلل م وود عوون نتحوودث عنوودما

  يختلفوا. ول  األصحاب
 أن يتصوورون وكوانوا (.14422 شإ + 2414 شإ) األمووات أي األخيلوة =وسونانها الميواه ت وت موص ترتعود األ يلة

 في ووا مووواتواأل يوودرك. ت مكووان فووي الموواء، أعمووا  أعموو  تحووت األرق، تحووت وال اويووة ال اويووة، يسووكنون األموووات
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 أن نسووتطيع ت كبشوور نحون =قدامووه عريانووه الهاويووة األرق. علووي حيوات   فووي  بوروت   كووان م موا اهلل موون يرتعبوون

 أموا  مكشووف أيضواً  األشرار فيه يتعذب ذيال المكان =غطاء له ليس والهالك .اهلل أما  مكشوفة لكن ا ال اوية، نري

 أخووري ااويووة واووي ال وو ك وانوواك لطبوورار مكووان واووي ال اويووة ف نوواك الفوودماء فكوور نلمووم اآليووة اووذ  موون ولعلنووا اهلل.

 قالوه المف وو  ونفوم صوحي . والعكوم ال  ك، ااوية في بمن اإلتصال ال اوية في من يستطيع وت باألشرار، خاصة

 يفصود )وت الشومال فوي موا وأ مل ا السماء في التي الن و  يفصد =ال الء علي الًمال يمد .11415 أ  في سليمان

 قبوة السوماء أن يعتفودون كوانوا واألقودمين شوئ ت علوي السوماء فوي تعلفوت قود الن وو  واوذ  األرضية( الكرع شمال طبعاً 

 ع يوب =ًوئ ال علوي األرض ويعلوِ ال وواء. بوه يفصود والخو ء األرق. فو  أو األرق علي ومثبتة الن و  تحوي

 السحب فو  محفوت فالماء ل   بالنسبة =س به في المياه يحر الحديث. العصر نتريات حسب اذا أيوب يفول أن

 ب حكوا  مصورورع الميا  كأن =ت تها الغيم يتمزِ فال تتم  = ت السحب ف ن الكبير الميا  و ن من وبالرغ  اذا ومع

  قوا  أ قوة) مع فوي قوديماً  المواء حفوت طريفوة يفوارن أيووب يكون قد وانا إلستخدام ا. الفرصة تحين أن إلي كيم في

 عليوه باسوطاي  نرسويه وجوه ي جوب تتمو  . ت ف ي نتر  في السحب أما أحيانًا، تتم   األ قة واذ   لدي( كيم واو

 يصووور انووا واووو البشوور. نحوون نموووت ت حتووي م وود  يخفووي اووو ولووذلك ضووياأ  أحوود يحتموول ت م وود  فووي اهلل سوو ابه

 ح بووت سووحابة فعوو ً  انوواك أن ذلووك بعوود رأينووا ولكوون وحرارت ووا. الشوومم نووور يغطووي كمووا اهلل م وود يغطووي أنووه السووحاب

 النوور إتحوال عنود الميواه وجوه علوي  وداي  رسوم كنعان. نحو مسيرته في الشعب راففت وسحابة صعود ، في المسي 

 خوار  أموا الودائرع اوذ  داخول ينيور الشمم ونور كدائرع، كل ا رقباأل تحيط البحر ميا  أن تصوروا الفدماء =بالظلمة

 يفصوود =زجووره مووص وترتوواع ترتعوود، السووماوات أعموودة بالتلمووة. النووور إتصووال عنوود حووداً  رسوو  واهلل تلمووة، الوودائرع اووذ 

 نووواءواأل بالعواصووف =الب وور يووزعج بقوتووه والوو ت ل. الرعووود مووع ترتعوود واووذ  السووماء ترتكوو  قمم ووا علووي التووي ال بووال

 للضربات إشارع اآلية اذ  أن نري مصر. إلي إشارع راب أن ف منا إذا =رهب يس ِ وبفهمه مصر= يضرب وبفوته

 أي =مسوفرة السوموات بنف توه الب ر. يزعج اهلل= شفه حين البحر بش  خصوصاً  وللمصريين، لفرعون و  ت التي

 برو وه اآليوة تر موت أخوري تر موات فوي لكونو  الكواكوب. فتت ور صافية السموات وتصب  السحاب يطرد فيه بنسمة

 بلمعان ا وا  دانت بكواكب ا السموات خل  فاهلل =السموات زيص
 كان كما الخسوف في الفمر أو الكسوف في الشمم تبتلع التي الحية ب ا يفصد قد =الهاربة ال ية أبدأتا ويداه

 اإلشارع تكون وقد ال اربة، الحية ف و إلبليم عاإلشار  كانت وربما حركات ا. لسرعة ااربة وسمااا يعتفدون. الفدماء

 ال اربة، الحية أسمواا ن و  م موعة بأن ا اآلية فسروا والبعق (.41إصحاح) في الشرح سيأتي كما لوياثان إلي

 أطراف اي اهلل، خلفة ع ائب من يذكر ت   ء او قلته ما كل طرقه أطراف هي ها السموات.  ينة من   ء واي

 ما أي =منه نسمعه الذي النالم أ فض ما باهلل.  داً  بسيطة معرفتنا نحن األعما . يعرف أنه دعيي من يو د ف 
 يف   الذي فمن اهلل، طر  أطراف من شيئاً  نعرف بالكاد كنا إذا أي =يفهم فمص جبروته رعد وأما عنه. نسمع ما أقل

 عن يةاكن  بروته رعد يصب  وبالتالي منه. نسمعه الذي الك   أخفق ما تناتر طرقه أطراف كلمة ويدرك ا. قوته

.اهلل أعما  معرفة
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 عودة للجدول اإلح اح الساب، والعًروص

 

  او. تكل  األصحاب من أحد يتكل  ل  فلما (22إصحاح) في قاله ما بعد أيوب إنتتر
 

ُِ ِبَمَثِلِه َفَقاَل: 1 "-(:6-1) األيات َ يٌّ ُهَو اهلُل الَِّذي َنَزَع َ قِّي، َواْلَقِديُر الَِّذي َأَمرَّ َنْفِسي، »8َوَعاَد َأيُّوُب َيْنِط
، َوَنْفَ ُة اهلِل ِفي َأْنِفي،  ِإنَُّه َما3 . 2َداَمْت َنَسَمِتي ِفيَّ َفتَاَي ِإْثميا، َواَل َيْلِفَظ ِلَساِني ِبِغشٍّ ًَ َلْص َتَتَنلََّم 

ًَا ِلي َأْص 5 َ ا
وَح اَل َأْعِزُل َنَماِلي َعنِّي.  َرُنْم! َ تَّى ُأْسِلَم الرُّ   "ِبي اَل ُيَعيُِّر َيْوميا ِمْص َأيَّاِمي. َتَمسَّْنُت ِبِبرِّي َواَل َأْرِ يِه. َقلْ 6ُأَبرِّ

 قاسوياً  ك مواً  عنه تكل  ذلك ومع األبد. إلي حي ف و حي. أنه عنه قال إذ اهلل  عت   او = قي نزع الذي اهلل هو  ي 

 فواهلل بالوذات. الكلموة اوذ  علوي ألي وو وبخوه ولفود متاعبوه. ب ستمرار سم  إذ تلمه، أي حفه ن ع اهلل أن قال إذ يلي  ت

 اإلنتتوار، يحتمول ت اإلنسوان سوريعًا، مشوكلته اهلل يحول ل  إن اليأم إلي يميل اإلنسان ولكن أحد. ح  ين ع وت عادل

 الوذي القودير نفسوه. مورر الوذي اوو اهلل أن ويتن فيعود نفسه تتمرر يشكو حين ولكنه يشكو، لذلك صبور، غير واو

 م ما =إثماي  ًفتاي تتنلم لص فيَّ  نسمتي حي= او طالما أنه يوب؟أ يفس  ماذا وعلي ، قس  اي (2) وآية نفسى أمر

  حفه. في أخطئ لن علي   اهلل ب ا يسم  التي ت األ كانت
  فورًا. سأعترف مخطئ أنني أحد أي أو اهلل لي أت ر لو =أيبغش لساني يلفظ وال

ن حتوي عنوي نموالي أعزل ال الروح أسلم  تي لي. التالمة إنتفاداتك  علي =أبررنم أص لي  اًا  اوذ  بسوبب موت وا 

  كمالي. في وسأتل اهلل إلي أخطيء لن النكبات،
 أخطويء لو  كموا أخطوئ لن =أيامي مص يوماي  يعير ال قلبي وفرحي. فخري موضوع او اذا =أر يه وال ببري تمسنت

 فوووي يوووةخط علووي يلوووومني أن علووي فرصوووة قلبوووي أعطووي ولووون سووابفة خطيوووة أي علوووي يلووومني ت قلبوووي لووذلك قبووول، موون

  المستفبل.
 

. 7 "-(:11-7) األيات ًَّرِّ يِر، َوُمَعاِنِدي َنَفاِعِل ال ًِّرِّ أَلنَُّه َما ُهَو َرَجاُء اْلَفاِجِر ِعْنَدَما َيْقَطُعُه، 2ِلَيُنْص َعُدوِّي َنال
ٌِ؟ 9ِعْنَدَما َيْسِلُب اهلُل َنْفَسُه؟  َأْم َيَتَلذَُّذ ِباْلَقِديِر؟ َهْل َيْدُعو اهلَل ِفي ُنلِّ 11َأَفَيْسَمُ، اهلُل ُحرَاَ ُه ِإَذا َجاَء َعَلْيِه ِضي

  ا ِ يٍص؟
 عووودوي لوووينص وقولووه والثوووروع. للغنووي يفوووودا  شوورا  كووان لوووو حتووي موووثل   يكووون أو األشوورار يشوووابه أن يوورفق أيوووب 

 وقوود يحبووه. شووخم عوون سوويئاً  ك موواً  يسوومع حووين عوودوكا اهلل اإنشووا األن أحوودا  يفووول كمووا مووأثور قووول اووذا =نالًوورير

 أن أقبوول ت عوودو كأنووه لووى بالنسووبة الشوورير لوويكن والمعنووى لمبغضوويكا. االحلوو  1244 دا فووي الفووول اووذا دانيووال إسووتخد 

 تموهأ يفضول أيووب أن والمعنوي المف وو . بونفم تكورار اوي =الًر نفاعل ومعاندي . طريفه غير فطريفى معه أسير

 هوو موا ألنوه المخيفوة= الشورير يوةابن  إيمانه الشر؟ رفق سبب وما الشر. طري  مع والثروع الغني عن باراً  كونه مع

 إنووه عتمتووه. أو ثروتووه تنفعووه موتووه بعوود اوول .نفسووه اهلل يسوولب عنوودما يموووت= أي اهلل يقطعووه عنوودما الفوواجر رجوواء
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 مووا واووذا اهلل. يسوومع لوون ت األبوودي. بموتووه الحكوو  يسوومع حووين =حوورا ه اهلل أفيسووم، اهلل. أمووا  ويفووف اووذا كوول سوويترك
 قود  إذا العوال ، فوي انوا كوان لوو الصورا  يسومع واهلل .31-12412 لوو . . عتيموة. اووع وبينك  ابيننا الغني مع حدث

 فيووه خوورواآل بالفووديرا الصووال  اإلنسووان يتلووذذ افيووه أحووداما الموووت بعوود مكووانين انوواك =بالقوودير يتلووذذ أم .توبووة الشوورير

 يكلمووه اهلل، مووع إتصووال فووي اووو يأ  وويص نوول هلل يوودعو بالفوودير يتلووذذ وموون لووه. يسووت اب فوو  يصوور  الشوورير اإلنسووان

  أيوب. ك   اذا األرق. علي بالشر أفرح أن أ ل من اناك باهلل أتلذذ وأن أبديتي أخسر أف ل به. ويتلذذ
 

َأْنُتْم ُنلُُّنْم َقْد رََأْيُتْم، َفِلَماَذا َها 18ِإنِّي ُأَعلُِّمُنْم ِبَيِد اهلِل. اَل َأْنُتُم َما ُهَو ِعْنَد اْلَقِديِر. »11 "-(:83-11) األيات
يِر ِمْص ِعْنِد اهلِل، َوِميرَاُث اْلُعَتاِة الَِّذي َيَناُلوَنُه ِمَص اْلَقِديِر. 13َتَتَبطَُّلوَص َتَبطُّالي؟ َقاِئِليَص:  ًِّرِّ هَذا َنِحيُب اإِلْنَساِص ال

َبُ، ُ ْبزيا. 12 ًْ يَُّتُه اَل َت ةي 16َبِقيَُّتُه ُتْدَفُص ِباْلَمْوتَاِص، َوَأرَاِمُلُه اَل َتْبِني. 15ِإْص َنُثَر َبُنوُه َفِللسَّْيِف، َوُذرِّ ِإْص َنَنَز ِفضَّ
َة.  َفُهَو ُيِعدُّ َواْلَبارُّ َيْلَبُسُه، َواْلَبِرئُ 17َنالتُّرَاِب، َوَأَعدَّ َماَلِبَس َنالطِّيِص،  ، َأْو َنَمَظلٍَّة 12َيْقِسُم اْلِفضَّ َيْبِني َبْيَتُه َناْلُعثِّ

اأَلْهَواُل ُتْدِرُنُه َناْلِمَياِه. َلْيالي َتْ َتِطُفُه 81َيْضَطجُ، َغِنيًّا َولِننَُّه اَل ُيَضمُّ. َيْفَتُح َعْيَنْيِه َواَل َيُنوُص. 19َحَنَعَها النَّاُطوُر. 
ْوَبَعُة.  ًَّْرِقيَُّة َفَيْذَهُب، َوَتْجُرُفُه ِمْص َمَناِنِه. َتْ مِ 81الزَّ ُِ. ِمْص َيِدِه َيْهُرُب َهْربيا. 88ُلُه ال ِف ًْ ُيْلِقي اهلُل َعَلْيِه َواَل ُي

  "َيْحِفُقوَص َعَلْيِه ِبَأْيِديِهْم، َوَيْحِفُروَص َعَلْيِه ِمْص َمَناِنِه.83
 =القدير عند هو ما أنتم ت خ فنا. موضوع في الح  او ما أعلمك  سوف وقوته اهلل بمعونة =اهلل بيد أعلمنم إني 

 ومفاصد  اهلل مشورع أي
 )تر مة بالباطل تنطفون بالك  فما =تبطالي  تتبطلوص فلماذا نتري و  ة تأيد مشااداتك  =رأيتم قد نلنم أنتم ها

 أيوب أن غرض   إلي ليصلوا شراراأل ا ك حتمية إثبات قصدوا ألن   باطل ك م   أن إعتبر وأيوب اليسوعيين(.

عتبر األت . ب ذ  اهلل له سم  لذلك ،شريراً  كان  ل   أثبت ا والتي مشاادات   ضد كان ألنه باطل ك م   أن أيوب وا 

 نحيب هذا =قائليص =قالواا التي أقوال   من عينة أيوب يورد ث  وُيتل . يتأل  قد البار وأن ين   قد الشرير أن أيوب

 يكرر أيوب انا الشرير؟ اهلل يعاقب وبماذا الشرير. يعاقب اهلل أن حتمية علي مصرين كانوا ا  .الًرير اإلنساص

 ال وذريته أوتد ( موت بسبب أيوب أتعبت ك  العبارع )واذ  يموتوا وأن تبد =فللسيف بنوه نبر إص أصحابه ك  
 يصيب مرق الموتان =بالموتاص تدفص بقيته م اعة. في يكون والباقي ذاب للسيف ذاب من = بزاي  تًب،

 (12422 رإ) كرامة أي ب  كالمواشي يموتون أن   المعني يصب  به الشرير عائلة أفراد بفية يموت وحين المواشي،
 نالتراب فضة ننز إص منه. إستراحت ف ي تبكيه ت الشرير أرملة حتي =تبني ال أرامله حمارا دفن يدفن ي وياقي  ا

  ماله. من يستفيد ف  لتراب او يتحول أو لتراب، يتحول كن   ما فكل الشرير غني كان م ما .242 حب را ع
 يبني حين العث =نالعث بيته يبني يلبسه. والبار يعد فهو تلمه= الذي المتلو  للبار ثروته تذاب اهلل من وبتدبير

 الناطور =الناطور حنعها نمظله هبيت ين ع بل لحتة، في ي د  أنه يدري وت وسيحميه ومتين قوي أنه يتصور بيته

ذا الشمم، حرارع من متلة لنفسه يصنع صباحاً  واو الحارم، او  ال ولننه غنياي  يضطج، .ين ع ا المساء  اء وا 
 في عينيه يفت  حين =ينوص وال عينيه يفتح واألفاضل. الفديسين ل ماعة ينض  لن ف و كرامة في مات م ما =يضم

 ليالي  نالمياه، تدرنه األهوال األرق. علي ترك ا التي مثل كرامة في نفسه ي د ت   ك،ال ال اوية في ال ديد مكانه
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ذ العال ، اذا سيغادر أنه يدرك حين يرتعب غامرع، بميا  محاط كأنه به تحيط األاوال الزوبعة ت طفه  إنتفاله يذكر وا 

 والغضب للت   يشير والليل ليً ، هتخطف واي الموت. عاصفة أو اهلل، غضب  وبعة تخطفه وف أع اآلخر. للعال 

 لغضب إشارع اذا وفي ال روع. تدمر والتي المدمرع الساخنة الحارع الري  اي الشرقية = الًرقية ت مله والخوف.

 تهويا اليسوعيين تر مة افي اكذا تتر   (22) واآلية بنا . ما كل له ويدمر ون احه ثروته وسط من يفتلعه الذي اهلل

 أن يستطيع وت ويدمر  عليه ي وي اهلل غضب أن أي األد  التر مة واي ايديها مص هارب وهو ِتًف وال عليه

.يفرحون سفوطه يروا حين حوله البشر كل =عليه يحفقوص ي رب
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 عودة للجدول اإلح اح الثامص والعًروص

 
 وكيوووف أيووووب ففوووال العوووال . إدارع فوووي اإلل يوووة يوووةاالعن تصووورفات وأسوووباب طووور  حوووول يتناقشوووون وأصوووحابه أيووووب كوووان

 نغمووة فيووه اإلصووحاح اووذا اإلل يووة. الحكمووة مشووورات نف وو  وكيووف ال ن ائيووة اهلل حكمووة عوون نووتكل  المحوودودع بحكمتنووا

 حكموة أن يعترف انا أيوب .الم دودة غير اهلل  نمة عن بل تمهأ عن تكل ي ت انا أيوب سب . ما كل عن مختلفة

 أيووب ان وتمني صوفر سب  ولفد يفدر. ت ثمن ا الحكمة أن ويفول اهلل. حكمة علي عديدع أدلة ويعطي تناقش ت اهلل

 -الحكمة4 من أنواع اناك بأن أيوب عليه يرد وانا 2411 الحكمة خفيات له تعلن
 (11-1) كنو  من في ا وما األرق ليستعمل لإلنسان اهلل  اعلم حكمة  .1
 (23-12) البشر علي خفية واي عتي  ثمن ا إل ية حكمة   .2
 (23) الرب مخافة واي البشر لبني معلنة حكمة  .3

 ويسووتخد  ليأكوول يوو رع أن اإلنسووان قوودرع فووي فصووار يعوويش، لكووي لإلنسووان الحكمووة اووذ  اهلل أودع ففوود لطولووي وبالنسووبة

 علينوا ولكون ن،اآل نف م وا ولن نف م ا ل  ألننا اهلل يعلن ا ل  ف ذ  المعلنة غير اإلل ية الحكمة وأما إلل. . . . المنا  .

 إكتشووف ا ثالووث نوووع موون حكمووة ف نوواك لإلنسووان وبالنسووبة إل يووة. خاصووة بحكمووة اووي الحادثووة األمووور كوول بووأن بالتسوولي 

 اهلل بركوة فوي ويحيوا نصويبًا، السوماء لوه تكوون الحكموة اذ  يتبع ومن الرب مخافة واي األشرار، ب ا يعبأ وت الفديسون

  األرق. علي
 

ُحوَنُه. »1 "-(:11-1) األيات ِة َمْعَدٌص، َوَمْوِضٌ، ِللذََّهِب َ ْيُث ُيَم ِّ اْلَ ِديُد ُيْسَتْ َرُج ِمَص 8أَلنَُّه ُيوَجُد ِلْلِفضَّ
َلى ُنلِّ َطَرٍف ُهَو َيْفَ ُص. َ َجَر الظُّْلَمِة َوِظلَّ اْلَمْوِت. 3 التُّرَاِب، َواْلَ َجُر َيْسُنُب ُنَ اسيا. َقْد َجَعَل ِللظُّْلَمِة َنَهاَيةي، َواِ 

ِمْنَها َأْرٌض َيْ ُرُج 5 َ َفَر َمْنَجميا َبِعيديا َعِص السُّنَّاِص. ِباَل َمْوِطٍئ ِلْلَقَدِم، ُمَتَدلِّيَص َبِعيِديَص ِمَص النَّاِس َيَتَدْلَدُلوَص.2
، َوِفيَها ُترَاُب الذََّهِب. 6اْلُ ْبُز، َأْسَفُلَها َيْنَقِلُب َنَما ِبالنَّاِر.  ِِ َسِبيٌل َلْم َيْعِرْفُه 7ِ َجاَرُتَها ِهَي َمْوِضُ، اْلَياُقوِت اأَلْزَر
 ،ِ ًِ وَّاِص َيُمدُّ َيَدُه. َيْقِلُب اْلِجَباَل 9ُدُه الزَّاِئُر. َوَلْم َتُدْسُه َأْجرَاُء السَّْبِ،، َوَلْم َيعْ 2َناِسٌر، َوَلْم ُتْبِحْرُه َعْيُص َبا ِإَلى الحَّ

ُ وِر َسَربيا، َوَعْيُنُه َتَرى ُنلَّ َثِميٍص. 11ِمْص ُأُحوِلَها.  َح اأَلْنَهاِر، َوَأْبَرَز اْلَ ِفيَّاِت ِإَلى 11َيْنُقُر ِفي الحُّ ًْ َيْمَنُ، َر
  "النُّوِر.

 بواطن فوي المختبوأع الثوروات اإلنسوان إكتشف اإلنسانية الحكمة اذ  بواسطة -: البًر نلل اهلل أودعها التي ال نمة 

 األرق
 النفيسوة المعوادن اوذ  إلستخرا  توصل اإلنسان أن بمعني اإلن لي ية. في اعر ا  اءت معدن =معدص للفضة يوجد

 نحام( حديد/ ذاب/ )فضة/ األرق باطن من



 (اإلح اح الثامص والعًروص) سفر أيوب

 

 
115 

 النحوام. خوا  اوو إذاً  فوالح ر )الح ور( الخوا  يصو ر بوأن النحوام علوي اإلنسان يحصل أي =ن اساي  يسنب ال جر

 يوةان  بحكمتوه وضوع اوو بول المنوا  ، ألعموا  الوصوول مون اإلنسوان تمنوع ل  المنا   تلمة =نهآية للظلمة جعل قد

  وفحص ا. ألعماق ا ووصل لتلمت ا
لي  ذاوب المعوادن عون بحثوه في إلنسانا أن أي اليسوعيين(. تر مة )في قصيا كل في ابحثوا =يف ص طرف نل وا 

 عموال توا وه أخطوار من ك  =الموت وظل المنا  . تلمات في المو ود المعادن خا  أي =الظلمة  جر مكان. لكل

 حفوراً  يحفورون كوانوا =يتدلودلوص . . . متدليص. المنوا  . إستخدا  عن يمتنع ل  اإلنسان لكن اذ ، أيامنا حتي المنا  

 عووص بعيووداي  مسووكونة= غيوور أموواكن فووي المنووا   واووذ  كبيوورع. أعمووا  إلووي بحبووال، مربوووطين ي وواف يتوودلون ثوو  ال بووال فووي

  راعيوة أرق واوي المنوا   أعلوي اوو موا بوين تنواقق =بالنوار نموا ينقلوب أسوفلها ال بز منها ي رج أرض السناص.

 لو اإلنسان أن انا، التصوير ر.بالنا تدمير  ت  قد كان لو كما باطن ا قلبوا وا  وتكسير. تنفيب من أسفل ا يحدث وما

 وأفووران خووراب، إلووي ال راعيووة األرق وتتحووول الموون   ويحفوور األرق اووذ  سوويفلب  راعيووة أرق فووي من موواً  إكتشووف

 . األزرِ. اليواقوت موضوع اوي ح ارت وا تماموًا. فتخرب ال راعية األرق علي الص ر أفران بفايا ويتركون للص ر.
  والذاب. ال واار باطن ا من يستخر  كيف عرف أنه ال راعية األرق لفلب اإلنسان يدفع ما =والذهب .

 مون الفريسوة توري ف وي البصور، بحودع مشو ورع )كاسر/باش ( النسور =باًِ عيص تبحره ولم ناسر، يعرفه لم سبيل

 ال ائور =الزائور يعوده ولوم السوب، أجوراء تدسوه ولم المنوا  . اذ  تكتشف ل  النسر فعيون اذا من وبالرغ  كبيرع. أبعاد

 اإلنسووان أن األيتووين ومعنووي المنووا   اووذ  موون موون   حفوور يسووتطع لوو  قوتووه موون بووالرغ  األسوود أي يوو أر. ألنووه األسوود اووو

 الثمينوووة المعوووادن علوووي الحصوووول إسوووتطاع بحكمتوووه أنوووه إت األسووود قووووع وت النسووور بصووور حووودع لوووه لووويم أنوووه مووون بوووالرغ 

 التووي الحكمووة إقتنوواء عوون عووا  ع الخارقووة الطبيعيووة قوااووا موون بووالرغ  واألسووود فالنسووور األرق. بوواطن موون وال ووواار

 ي ووداا التووي للصووعوبات إشووارع =يووده يموود الحووواص إلووي علي ووا. يحيووا التووي األرق ب ووا ليسووتغل لإلنسووان اهلل أعطااووا

 تري عينه ألن وذلك المنا   داخل في وأنفا  سراديب ينشئ أي =سرباي  الح ور في ينقر حفراا. في المنا   عمال

ووح يمنوو، ثموويص لنوو  موون ليسووتخر  وذلووك المنووا   تفسوود ت حتووي األن ووار رشوو  لمنووع طرقوواً  اإلنسووان إختوورع =األنهووار ًر

  .النور إلي ال فيات وأبرز ثمين او ما كل باطن ا
 والعكووم. لطبورار بالشوور يسوم  ولمواذا اهلل، حكمووة يف و  أن عون عووا   ف وو اوذ  اإلنسووان حكموة كول موون بوالرغ  ولكون

 يف   الحكمة اذ  له ومن اإلل ية الحكمة واو الحكمة من خرآ نوع ف ناك
 ينبغوي فكو  المشوفات، اوذ  كول اوذا سوبيل فوي ويحتمول علي   ليحصل اإلنسان ي ت د والفضة الذاب كان إن أنه  .1

  ميراثًا. السماوي النصيب لنا ليكون ن ت د أن
 اهلل فأسورار المحودودع، بعفولنوا نودرك ا أن تيمكون ذ او والعكوم؟ األبورار يعاقوب لمواذا لندرك اهلل، حكمه نف   كيف .2

  ألحبائه. سوى يعلن ا ت
 أسرار  لنا يعلن حتي اهلل من محبوبين نكون كيف .3
  .12411 مت يغصب السموات فملكوت الروحي   ادنا في أنفسنا ونغصب ن ت د أن أ(
 23423 أي نغضبه وت اهلل نخاف أن ب(
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بفدر ما ن ت د يكون ما نحصل عليه أثمن. فبم  ود قليل يحصل الفو ح علوي الفمو  ب راعوة األرق. ولكون  حو(
 لكي يحصل علي ال واار والذاب فالم  ود أكبر. 

 
اُص ِقيَمَتَها َواَل اَل َيْعِرُف اإِلْنسَ 13َأمَّا اْلِ ْنَمُة َفِمْص َأْيَص ُتوَجُد، َوَأْيَص ُهَو َمَناُص اْلَفْهِم؟ »18 "-(:19-18) األيات

، َواْلَبْ ُر َيُقوُل: َلْيَسْت ِهَي ِعْنِدي. 12ُتوَجُد ِفي َأْرِض اأَلْ َياِء.  اَل ُيْعَطى َذَهٌب 15اْلَغْمُر َيُقوُل: َلْيَسْت ِهَي ِفيَّ
ٌة َثَمنيا َلَها.  . اَل ُتوَزُص ِبَذَهِب ُأوِفيَر َأْو ِبا16َ اِلٌص َبَدَلَها، َواَل ُتوَزُص ِفضَّ ِِ اَل 17ْلَجْزِع اْلَنِريِم َأِو اْلَياُقوِت اأَلْزَر

اَل ُيْذَنُر اْلَمْرَجاُص َأِو اْلَبلُّْوُر، َوَتْ ِحيُل اْلِ ْنَمِة َ ْيٌر ِمَص 12ُيَعاِدُلَها الذََّهُب َواَل الزَُّجاُج، َواَل ُتْبَدُل ِبِإَناِء َذَهٍب ِإْبِريٍز. 
  "وُت ُنوٍش اأَلْحَفُر، َواَل ُتوَزُص ِبالذََّهِب اْلَ اِلِص.اَل ُيَعاِدُلَها َياقُ 19الآّلِلِئ. 

 اهلل يعطي وا التوي اإلل ية الحكمة واو الثاني، النوع اناعن يتحدث الحكمة، من األول النوع عن أيوب تحدث أن بعد 

 حكموة نواكا ولكون ثموين. كول األرق مون ويسوتخر ون ويوأكلون يعيشوون ب وا البشور لكول حكموة أعطي فاهلل لمحبيه.

  وأعطاا . اهلل فأحب   اهلل أحبوا الذين الخاصة سوي يأخذاا ت إل ية
 فوي  واءت =قيمتهوا اإلنسواص يعورف ال علي وا. يحصول أن العوادي اإلنسوان يسوتطيع ت =توجود أيص فمص ال نمة أما

 علي ووا. ليحصوول طريف ووا يعوورف حتووي وا  ت وود وتعووب لكوود قيمت ووا عوورف فلووو متكووام ن، والمعنيووين طريف ووا. السووبعينية

 يودلك أن األرق علوي إنسوان يسوتطيع ت =األ يواء أرض فوي توجود ال الحفيفيوة. قيمت وا عرفووا الوذين ا  قليلين ولكن

 علي وا نحصول بأصووامنا، بصولواتنا، فيوه، ودراستنا المفدم الكتاب من علي ا نحصل وحد ، اهلل او فمصدراا علي ا،

  بمحبة. اذا كل ونصنع اهلل نحب كنا إن
 =عنودي هوي ليست يقول الب ر الفودماء. رأي حسب باألرق المحيط البحر او الغمر =فيَ  هي ليست يقول لغمرا

 حكموة ألعموا  يصول ف ول البحور ألعموا  الوصوول عون عوا  اً  اإلنسان كان ف ذا المحيطات، أعما  من أعم  ف ي

 . . مر ووان. أ ر / يوواقوت  ع/ وو فضووة/ األرق)ذاووب/ علووي مووا فووأثمن األرق، علووي مووا أثموون موون أثموون واووي اهلل.
 اإلنسووان تنفووع ف ووي اإلل يووة الحكمووة أمووا قليلووة، أيووا  واووي األرق علووي حياتووه فووي سوووي اإلنسووان ينفووع ت اووذا كوول الوول(

 اووذ  وكانووت وال ووواار، ال لوويء أنووواع أثموون ذكوور انووا وأيوووب السووماء ميووراث تعطيووه ف ووي السووماء، وفووي األرق علووي

  كالآلليء. ثمنياً  شيئاً  روالبلو  ال  ا ية األواني إعتبرت الزجاج ولندرع ية.المصر  األثار في بكثرع مو ودع
 .12-242 كو1 ع يبة أسرار ل   ليكشف الحكمة روح الفدم، الروح علي   يحل أن وشعبه لكنيسته اهلل أعطي ولفد

 2411 أش الحكمة روح او الفدم والروح
 

، 81ِ ْنَمُة، َوَأْيَص ُهَو َمَناُص اْلَفْهِم؟ َفِمْص َأْيَص تَْأِتي الْ »81 "-(:82-81) األيات ِإْذ ُأْ ِفَيْت َعْص ُعُيوِص ُنلِّ َ يٍّ
َاهلُل َيْفَهُم َطِريَقَها، َوُهَو َعاِلٌم 83اَْلَهاَلُك َواْلَمْوُت َيُقواَلِص: ِبآَذاِنَنا َقْد َسِمْعَنا َ َبَرَها. 88َوُسِتَرْت َعْص َطْيِر السََّماِء. 

يِح َوْزنيا، َوُيَعاِيَر اْلِمَياَه 85أَلنَُّه ُهَو َيْنُظُر ِإَلى َأَقاِحي اأَلْرِض. َتْ َت ُنلِّ السََّماَواِت َيَرى. 82 ِبَمَناِنَها. ِلَيْجَعَل ِللرِّ
، 86ِبِمْقَياٍس.  ِِ َواِع ا َبَ َث َعْنَها، ِ يَنِئٍذ َرآَها َوَأْ َبَر ِبَها، هَ 87َلمَّا َجَعَل ِلْلَمَطِر َفِريَضةي، َوَمْذَهبيا ِللحَّ يََّأَها َوَأْيضي

ًَّرِّ ُهَو اْلَفْهمُ 82   "«.َوَقاَل ِلإِلْنَساِص: ُهَوَذا َمَ اَفُة الرَّبِّ ِهَي اْلِ ْنَمُة، َواْلَ َيَداُص َعِص ال
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 ألاميووة وذلووك (.12آيووة) فووي السووأال اووذا نفووم وتسوواءل سووب  ف ووو السووأال، يكوورر أيوووب =ال نمووة تووأتي أيووص فمووص 

  بمفرد . اإلنسان إلي ا يصل أن إستحالة ثانية يشرحو  السأال.
  ودًا، عاليوة الحكمة ألن .السماء طير عص وسترت ومعلومات  . فلسفت   بلغت م ما = ي نل عيوص عص أ فيت إذ

ن حتووي الفووول، بووه يريوود تشووبيه ف ووذا عاليووًا، يطيوور والطيوور  بكثيوور. أعلووي ف ووي ت ووداا لوون السووماء طيووور مثوول إرتفعووت وا 

 مون حتوي أن والمفصوود األبورار. ااويوة مكوان اوو والمووت األشورار ااويوة مكوان اوو ال  ك =يقوالص والموت الهالك

 اهلل يعرف وا= الوذي اوو وحود  واهلل يودركواا. لو  ولكن   بخبراا سمعوا ا  = برها سمعنا قد بأذاننا . يدركون ا ت ماتوا

 للووريح ليجعوول األرض. أقاحووي إلووي وينظوور يووري الووذي ف ووو وحوود  العووال  يوودير واووو كاملووة اهلل ومعرفووة ،طريقهووا يفهووم

 أو مودمرع رياحواً  لي عل وا والميوا  الوري  حركوات يحودد شوئ كول يعورف الوذي وحود  فواهلل =بمقيواس الميواه ويعاير وزناي.

 الووذي واووو ولكنووه نوودرك ا لوون اهلل حكمووة  فوواف. أو موودمر، فيضووان أو لل راعووة، خيوور كلووه فيضووان منعشووة، لطيفووة ريوو 

  الكل. يضبط أن قادر شئ، كل يري
 واهلل يوة،اللن  يوةاالبد مون أعمالوه لكول دقيفوة خطوة ورسو  وعرف وا، الحكموة رأي الوذي وحود  اهلل =بها وأ بر رآها  ينئذ

 وأيضواي  هيأهوا دقيفوة. خطوة بمفتضوي بول عشووائياً  يسوير شوئ ت نفواآل األ ل منوذ الكوون بمفتضوااا يسوير خطوة وضع

 بحيوث أعلن وا أي عن وا وبحوث المحكموة. اإلل يوة خطتوه بحسوب ئش كل يسير بحيث ألمورا كل  ايأ اهلل عنها ب ث

 النوام  عل و واهلل (.2241 رو أيضواً  )ورا وع يديوها بعمول يخبر والفلك اهلل بم د تحدث افالسموات للنام. تاارع تكون

 -او4 الحكمة ل ذ  الوصول طر  أن
 للمسوي  يشوير الحكموة عون انوا الكو   ولكون الحكموة. لمعرفوة صولن أو لنعورف، الوحيد الطري  او اذا .الرب م افة

 الكلموة ت سد طري  يعرف كان الذي او وحد  اهلل أن ويكون .23 ،2243 أ  + 2 ،141 يو اللوغوم الحكمة، أقنو 

  الخ م. طري  عن بحث الذي واو  سداً  له ايأ الذي واو
. سداً  له يتخذ أن قبل ةالحكم أقنو  الكلمة، المسي  عن يكلمنا اإلصحاح اذا
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 عودة للجدول اإلح اح التاس، والعًروص

 

 تسلسل ل ا 31 ،32 ،22 اإلصحاحات
  السعيدع. وأيامه أيوب عن يكلمنا (22) إصحاح 
  أيوب. تعاسة عن يكلمنا (32) إصحاح 
  أصحابه. لت   رفضه عن يكلمنا (31) إصحاح 

 ي عول لكوي كلوه واوذا مًا،معود ففيوراً  اصوب  كيف ث  ش مًا. كرامة، في كامً ، عتيمًا، كان كيف ألصحابه يحكي ف و

 -اآلتي4 ون حت عليه. تصفة ب ا إت مو  التي الت   أن يتنوا ت حتي أمام   نفسه يبرر ث  عليه. يشففون أصحابه
 وأح انووه، تمووهأ موون ويضوواعف الوونفم، موورارع ي يوود واووذا تمووه،أ موون وويشووك ويشووك يتوول أن أيوووب خطووأ كووان  .1

 أن دون نفسه مرارع ي يد به إذ حاله، يشكو حين نفسه يع ي أنه المتأل  يتن اوبينم إ داار . أيا  يذكر حين خصوصاً 

  يدري.
 اووو اهلل أن أو اهلل، عوون سوويرع بوأي يووأتي وت عتمتووه، وعون كثيوورًا، نفسووه عون يووتكل  أنووه أيووب كوو   فووي ن حوت  .2

 مصودراا عتمتوه أن ويوذكر حفيفت وا علوي نفسوه ليري شئ، كل من أيوب ي رد بحكمة اهلل أن ن د لذلك أعطا ، الذي

  اهلل. او
  حياته في البار المسي  عن ليكلمنا ا22ا إصحاح يأتي الحكمة. أقنو  عن يكلمنا ا23ا إصحاح أن ف منا إذا  .3

 المسوي  عون ليكلمنوا ا32ا إصوحاح يوأتي ثو  للمسوي . يرمو  كان كماله في فأيوب علي ا، أحد يلومه خطية ب  كان إذ

 بو  كانوت المسوي  ت أ أن ليشورح ا31ا إصوحاح ويوأتي تموه.أ فوي للمسوي  يرمو  كان أيوب أن  نعل اذا وفي المتأل .

  يخطئ. اكذا نفسه يبرر من ولكن الرم ية، الناحية من اذا خطية. علي يبكتني منك  امن سبب
 

ُِ ِبَمَثِلِه َفَقاَل: 1 "-(:5-1) األيات ًُُّهوِر السَّاِلَفِة َوَناأَليَّاِم الَِّتي َ ِفَظِني  َيا َلْيَتِني َنَما ِفي»8َوَعاَد َأيُّوُب َيْنِط ال
َنَما ُنْنُت ِفي َأيَّاِم َ ِريِفي، َوِرَضا اهلِل َعَلى 2ِ يَص َأَضاَء ِسرَاَجُه َعَلى رَْأِسي، َوِبُنورِِه َسَلْنُت الظُّْلَمَة. 3اهلُل ِفيَها، 
  "اِني،َواْلَقِديُر َبْعُد َمِعي َوَ ْوِلي ِغْلمَ 5َ ْيَمِتي، 

 اهلل لحفت راحته أيا  انا ونسب توقف. قد لي تعييرك  وكان فرح، في لكنت وثروتي عتمتي أيا  . . . .ننت ياليتني 

 بووه. ويحتمووي . ويتمنووعا. الصوودي  إليووه يل ووأ حصووين بوور  الوورب اإسوو  ثروتووه. كثوورع لووه اهلل حفووت ع مووات وكانووت لووه.

 الخيمة وسط السرا  يعلفون وكانوا ومشرقة. مفرحة كانت أيامه أن علي ع مة والنور رضا . ع مة او اهلل وسراج

 اهلل رضوا عنوه= راضوي بأنوه تأكيودات أيووب اهلل أعطوي وقد م دارع. كانت أمور  وكل كل ا حياته أن أي كل ا، فتضئ

 بأن شعر أن هألم  اد مما كان إختفوا، فلما اهلل. رضا ع مات كانوا وصحته وأوتد  ثروته أن ف   ف و = يمتي علي

 فوووي عليوووه سنحصووول موووا عربوووون اوووو موووا محبتوووه ع موووات مووون ناآل يعطينوووا اهلل ان ولووون حت عليوووه. راضوووياً  يعووود لووو  اهلل
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 أيوب تصور كان =معي َبْعدُ  والقدير ونض ي. شبابي أيا  أي عنفواني )اليسوعية( في تتر   = ريفي يامأ السماء.

 معي  ال ما =معي بعد عنه. تخلي قد فاهلل تمهأ في ماأ معه، اهلل كان إ داار  أيا  في أنه الخاطئ
 

ْ ُر َسَنَب ِلي َجَداِوَل َزْيٍت. 6 "-(:85-6) األيات ِ يَص ُنْنُت َأْ ُرُج ِإَلى اْلَباِب 7ِإْذ َغَسْلُت َ َطَواِتي ِباللََّبِص، َوالحَّ
َياُخ َقاُموا َوَوَقُفوا. َرآِني اْلِغلْ 2ِفي اْلَقْرَيِة، َوُأَهيُِّئ ِفي السَّاَ ِة َمْجِلِسي.  ًْ اْلُعَظَماُء َأْمَسُنوا َعِص 9َماُص َفاْ َتَبُأوا، َواأَل
ًَُّرَفاِء اْ َتَفى، َوَلِحَقْت أَْلِسَنُتُهْم ِبَأْ َناِنِهْم. 11اْلَناَلِم، َوَوَضُعوا َأْيِدَيُهْم َعَلى َأْفَواِهِهْم.  أَلصَّ اأُلُذَص 11َحْوُت ال

َبتْ  ِهَدْت ِلي، َسِمَعْت َفَطوَّ ًَ َبَرَنُة 13أَلنِّي َأْنَقْذُت اْلِمْسِنيَص اْلُمْسَتِغيَث َواْلَيِتيَم َواَل ُمِعيَص َلُه. 18ِني، َواْلَعْيَص رََأْت َف
 . ، َوَجَعْلُت َقْلَب اأَلْرَمَلِة ُيَسرُّ ُنْنُت ُعُيونيا 15اَص َعْدِلي. َلِبْسُت اْلِبرَّ َفَنَساِني. َنُجبٍَّة َوَعَماَمٍة نَ 12اْلَهاِلِك َ لَّْت َعَليَّ

ًَّْمُت َأْضرَاَس الظَّاِلِم، َوِمْص َبْيِص 17َأٌب َأَنا ِلْلُفَقرَاِء، َوَدْعَوى َلْم َأْعِرْفَها َفَ ْحُت َعْنَها. 16ِلْلُعْمِي، َوَأْرُجالي ِلْلُعْرِج.  َه
وَح، َوِمْثَل السََّمْنَدِل ُأَنثُِّر َأيَّاميا. َفُقْلُت: ِإنِّي ِفي َوْنِري أُ 12َأْسَناِنِه َ َطْفُت اْلَفِريَسَة.  َسلُِّم الرُّ

َأْحِلي َناَص ُمْنَبِسطيا 19
ِلي َسِمُعوا 81َنَراَمِتي َبِقَيْت َ ِديَثةي ِعْنِدي، َوَقْوِسي َتَجدََّدْت ِفي َيِدي. 81ِإَلى اْلِمَياِه، َوالطَّلُّ َباَت َعَلى َأْغَحاِني. 

ًُوَرِتي.  َواْنَتَظُروِني ِمْثَل اْلَمَطِر، َوَفَغُروا 83َبْعَد َناَلِمي َلْم ُيثَنُّوا، َوَقْوِلي َقَطَر َعَلْيِهْم. 88َواْنَتَظُروا، َوَنَحُتوا ِعْنَد َم
ِر.  ُنْنُت َأْ تَاُر َطِريَقُهْم 85وا، َوُنوَر َوْجِهي َلْم ُيَعبُِّسوا. ِإْص َضِ ْنُت َعَلْيِهْم َلْم ُيَحدِّقُ 82َأْفَواَهُهْم َنَما ِلْلَمَطِر اْلُمتََأ ِّ

  "َوَأْجِلُس رَْأسيا، َوَأْسُنُص َنَمِلٍك ِفي َجْيٍش، َنَمْص ُيَعزِّي النَّاِئِ يَص.
  الذات. إنتفا  من كثير وفي ا إ داار  أيا  حاله أيوب يشرح انا

 كأن  داً  وفيراً  ال يت كان =زيت جداول لي سنب والح ر مراعي.ال في اإلنتا  وفرع من =باللبص  طواتي غسلت

 المتلو . لينصف إليه يذاب أيوب فكان العتماء. مكان او الباب =الباب إلي أ رج ننت  يص يسكبه. الصخر

ختيار ي ابونه. كانوا النام وأن أيوب مرك  عتمة انا من ويتض   او الفضاع فيه لي لم المدينة( )باب الباب )وا 

 ألنه يخشونه كانوا وربما ايبته من =فإ تبأوا الغلماص رآني لينصفونه(. للفضاع متلو  كل يصل أن م مة تس يلل

ن إحترامًا. =قاموا األًياخ المخطئ. يعاقب  في اهلل أما  نفف أن ينبغي فكيف الم   الشخم إحترا  ي ب كان )وا 

 الحكمة يت ر أن الفدرع له كانت تكل  إذا ف و أقواله عوايسم ولكي إحترامًا، =النالم عص أمسنوا العظماء الص ع(.

 أنصف   حين والمساكين فطوبو  حكمته سمعوا الرأساء =فطوبتني سمعت األذص ألص الح . ويت ر المشاكل، ويحل

 البر لبست عليه. حل دعائه أي فبركته أنصفه، بأن ال  ك من أنفذ  الذي أي =الهالك برنة أيضًا. طوبو  بعدله

 ألفكار  تشير العمامة =عدلي ناص وعمامة بدونه. يت ر ت كثوبه فكانا عليه دائماً  ت روا وبر  عدله أي سانيفن

 يعرف من أي =للعرج أرجالي  يفعل. ماذا يعرف وت طريفه ففد لمن مرشداً  أي =للعمي عيوناي  عدل. وكل ا وقرارته

  مشكلته. حل علي الفدرع لديه ليم ولكنه طريفه
 أي لينصووف   وود كوول يبووذل ف ووو يعوورف  . ت الووذين الغربوواء حتووي أنصووف أنووه أي =عنهووا ف حووت عرفهوواأ لووم دعوووي

 بيص ومص ضحيته= يفترم ب ا التي تلمه وسائل من التال  حر  أي .أضراسه هًمت التال = يعاقب وكان متلو .

  .الفريسة  طفت أسنانه
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 كوان لت وارب، تعورق لوو حتوي مسوتمر. إ داوار  أن تصوور أنوه أيووب ألموال إنتعاشواً  سوبب مموا كوان (.13) آيوة وفي

 خرافووي طووائر واووو .(PHOENIX) السوومندل كأيووا  طويلووة أيامووه تكووون بووأن يتعشوو  وكووان بسوو   من ووا سوويمر أنووه متأكووداً 

 يوون ق الرموواد خوو ل وموون ،وعشووه نفسووه يحوور  وبعووداا سوونة 522 يعوويش يموووت، وت قاتوول سووا  نبووات علووي يتغووذي

 لوو وحتوي عشوه فوي آمنواً  سويتل اي الوروح أسولم ونوري فوي إنوي  ورا. والو  أخري سنة 522 ليعيش يكون ما كأ مل

ستفرار  حالته ولتشبيه العنفاء. أيضاً  يتر   والسمندل . كالسمندل كان مما أقوي سيخر  الت ارب أصابته  نفسه شبه وا 

 متووفرع األرق مون الميواهف الشو رع تمووت أن مون خووف ت وبالتوالي تنضب أن من خوف ت كثيرع، ميا  علي كش رع

 كول ل و  حولوه مون وكوان عليوه. إحسواناته فوي مسوتمراً  كوان اهلل أن أي = ديثة بقيت نرامتي السماء. من الطل وكذلك

 تلوت قوتوه أي =تجوددت قوسوي يوو . كول مت ددع عليه اهلل إحسانات وكانت وكرامته. لمدحه يفولونه  ديداً  شيئاً  يو 

 ل  =يثنوا لم حكمة. تفطر كانت أقواله ألن يشير (83-81) وفي المتلومين. ب ا وينصف أعداأ  ب ا ي عج مستمرع
 وكول األخورين. أعطي واو الكثير أليوب أعطي اهلل أن ون حت يصححونه. خطأ أو فيكملونه قلت فيما نفصاً  ي دوا

 الماء بخار األرق من أخذت السماء أن كما خرين.اآل ليعطوا اهلل من يأخذون اكذا يكونوا أن ي ب وخدامه اهلل ر ال

 ل وو  يبتسوو  موون كووان اليسوووعية(. )حسووب إلووي   تبسوومت إن =يحوودقوا لووم علوويهم ضوو نت إص مطوورًا. لووطرق لتعيوود 

 =يعبسووا لوم وجهوى ونوور = يفرحوه اوذا وكوان والمشواعر، اإلبتسامات نفم يبادلونه وكانوا سعداء. أنفس   يحسبون
 اوو بسولطانه وكوان للمتلوو  ومرشداً  دلي ً  كان =طريقهم أ تار ننت ه.ل النام بحب سعيداً  كامل، س   في كان أي

  ال ميع. ينصف الذي المسيطر
 يع ي باراً  كام ً  إنساناً  مثلنا لنرا  ت سد وحكمته اهلل كلمة او الذي للمسي  رم اً  كان أيوب اإلصحاح اذا في

ن حتي موت،ي ت أبداً  الحي واو الشفا . كل فتغل  يتكل  الذي او النائحين،  تشرحه ما وسيفو )اذا تبد كان مات وا 

.إبليم تلم   الذين المأمنين الموتي كل لفيامة ورم اً  أيامه، وطول المسي  لفيامة رم اً  السمندل( قصة
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 عودة للجدول اإلح اح الثالثوص

 

  المتأل . للمسي  رم اً  المتأل  أيوب انا ن د
 إ داووار  مووع نفارن ووا وحووين أيوووب ت أ في ووا نووري صووورع السوواب ، لإلصووحاح معكوسووة صووورع نووري اإلصووحاح اووذا وفووي

 عليوه ياً راضو اهلل كوان منوه. يسوخرون اآلن المحتفورين ن ود يعتمونوه، العتمواء كوان فبينموا بأسوًا. تموهأ ت داد الساب ،

  الساب . كماله من بالرغ  عليه  اء كله اذا الموت. سوي اآلن له إنتتار وت ، منه غاضباً  نواآل
 

َوَأمَّا اآلَص َفَقْد َضِ َك َعَليَّ َأَحاِغِري َأيَّاميا، الَِّذيَص ُنْنُت َأْسَتْنِنُف ِمْص َأْص َأْجَعَل آَباَءُهْم َمَ، »1 "-(:2-1) األيات
ًَّْيُ وَ ُة. 8ي. ِناَلِب َغَنمِ  ا َما ِهَي ِلي. ِفيِهْم َعِجَزِت ال ِفي اْلَعَوِز َواْلَمْ ِل َمْهُزوُلوَص، َعاِرُقوَص 3ُقوَُّة َأْيِديِهْم َأْيضي

ًِّيِح، َوُأُحوُل ال2اْلَياِبَسَة الَِّتي ِهَي ُمْنُذ َأْمِس َ رَاٌب َوَ ِرَبٌة.  ِمَص 5رََّتِم ُ ْبُزُهْم. الَِّذيَص َيْقِطُفوَص اْلَمالََّح ِعْنَد ال
 . ُ وِر. 6اْلَوَسِط ُيْطَرُدوَص. َيِحيُ وَص َعَلْيِهْم َنَما َعَلى ِلصٍّ َبْيَص 7ِللسََّنِص ِفي َأْوِدَيٍة ُمْرِعَبٍة َوثَُقِب التُّرَاِب َوالحُّ

ًِّيِح َيْنَهُقوَص. َتْ َت اْلَعْوَسِج َيْنَنبُّوَص.    اْبَناُء ُأَناٍس ِباَل اْسٍم، ِسيُطوا ِمَص اأَلْرِض.َأْبَناُء اْلَ َماَقِة، َبْل أَ 2ال
 =غنمي نالب م، أبائهم أجعل أص أستننف ننت الذيص عليه= ضحكوا النام وأصاغر المحتفرين أن تمهأ  اد ما 

 إنتفا (. كله صعب ك   )اذا ذلك. علي ك به يستأمن كان بينما غنمة حراسة علي يستأمن   ت كان أنه والمعني

 نفع ب  كانوا منه يسخرون الذين واأتء منه. يسخرون اآلن ا  اا ليش ع   اأتء ألمثال يضحك كان بينماو 

 بالحكمة تشت ر الشيخوخة =الًي و ة عجزت فيهم من   يأب أنتفع ل  =لي هي ما ايضا أيديهم قوة إط قًا=

 =مهزولوص والم ل العوز في قائ ً  منه يسخرون من أوصاف ويكمل حكمة. ب  كانوا شيوخ   حتي أن والمعني
 ففرا  في ا  أي قدي ا من الغامر الخرب الففر يعرقون وا  وال وع العو  اوبراا  )اليسوعية( في اكذا تر مت اذ 

 الحا ة افمن يأكلونه. ما ي دون لعل   في ا ينبشون اليابسة الم  ورع الخرب في بأيدي   يعملون وم اعت  

 علي معروف غير نبات او =المالح يقطفوص أخري. تر مة في الخربةا البرية في اائمين نمنع لي عاشوا والم اعة

 وكان طعام  . لحفارع إشارع اذا الم    ذور . يأكلون وكانوا حمضي نبات أنه يتض  اإلس  ومن الدقة، و ه

 ( . . . سرقة. )كذب/ المخ ية وتصرفات   شرورا  بسبب الم تمع من مرفوضين
 واوو  في وورح   شوووك وكلووه بالعوسووج ويحتموووا النووام و ووه موون البريووة إلووي ي ربووون .لووص علووي نمووا معلوويه يحووي وص

 إسووم بووال اوو  الوحشووي(. )الحمووار بووالفرا البريووة إلووي واووروب   صووراخ   فووي شووب    =ينهقوووص مطوواردي  . موون اوواربون

 والضوورب دبوووا .ليأ  بالسووياط ضووربوا  أن بعوود األرق موون طووردوا =األرض مووص سوويطوا النووام كوول موون مرفوضووين

 اوذا أليم ولكن كأيوب. عتي  او بمن ي دري ك أتء، حفير إنسان أن مأل  او وك  النام. من للحفراء او بالسياط

 أيووب مون منوتف  كو   اوو حفواً  البوار. الفودوم يلطو  العبيود فعبود الك نوة، رئيم عبد ضربه الذي المسي  مع حدث ما

  الفدوم. المسي  مع حدث ما لبشاعة صورع نري نبوع كك   له نترنا لو ولكننا
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َيْنَرُهوَنِني. َيْبَتِعُدوَص َعنِّي، َوَأَماَم 11َأمَّا اآلَص َفِحْرُت ُأْغِنَيَتُهْم، َوَأْحَبْ ُت َلُهْم َمَثالي! »9 "-(:15-9) األيات
 . ِِ َِ اْلَعَناَص َوَقَهَرِني، فَ 11َوْجِهي َلْم ُيْمِسُنوا َعِص اْلَبْح َعِص اْلَيِميِص اْلُفُروُخ 18َنَزُعوا الزَِّماَم ُقدَّاِمي. أَلنَُّه َأْطَل

َأْفَسُدوا ُسُبِلي. َأَعاُنوا َعَلى ُسُقوِطي. اَل ُمَساِعَد َعَلْيِهْم. 13َيُقوُموَص ُيِزيُ وَص ِرْجِلي، َوُيِعدُّوَص َعَليَّ ُطُرَقُهْم ِلْلَبَواِر. 
يِح ِنْعَمِتي، َفَعَبَرْت 15ِة َيَتَدْ َرُجوَص. َيْأُتوَص َنَحْدٍع َعِريٍض. َتْ َت اْلَهدَّ 12 ِاْنَقَلَبْت َعَليَّ َأْهَواٌل. َطَرَدْت َنالرِّ

  "َنالسََّ اِب َسَعاَدِتي.
 ت أ أحد يحول أن شئ وأحفر ب ا. يتندرون للسخرية مادع أفواا  في صار =مثالي  أحب ت . . أغنيتهم. حرت 

  للسخرية. مادع لتصب  النام
 يو درون ناآل او  =عنوي يبتعدوص الباب. في ي لم كان حينما من   أحد علي حكماً  أصدر قد كان ربما =ينرهونني

 اهلل =العناص أطلِ ألنه .23422 مت مع وقارن ِحالب وأمام وجهي لم يمسنوا عص رائحتي. من مني وي ربون بي

 اوذا أن ف مووا واو  أتموي فوي اهلل وتركنوي يخشوون ا، كوانوا التوي وقوتوه قوسه ن ع الذي ف و ل   العنان أطل  الذي او

 عووص فعلووو . يفعلووو  أن أرادوا موا =قوودامي الزمووام فنزعوووا كرامتوه. اهلل أ ال أن بعوود شوواءوا مووا فليفعلوووا اهلل غضووب ع موة

 ي يحونوه كوانوا بول إحتفورو . صوغارا  حتوي أن  وداً  أيووب ل آ واذا سنًا. الصغار ا  الفرو  =يقوموص الفروخ اليميص

 )كول السوابفة. كرامتوه أو سونه يراعوا ل  وا  منتر ، من  درائ  إل أو السابفة لكراايت   اذا فعلوا وربما ا ، مرواي لكي

 الخوراب أي للبووار سوتفودني اوذ  أفعوال   =للبووار طورقهم علويَ  يعودوص عبيود (. إحتفوار مون سويدنا تقوا  لموا رم  اذا

 يمورروا أن ضوعفي فوي اآلن يحواولون السوابفة، العادلوة أحكوامي بسوبب علوي   أحفوادا  بسوبب =سوبلي أفسدوا .الكامول

 أنصوف طالموا أنوه ولنوذكر مون  . الخو م يمكنني ف  عني، يصدا  من ليم عليهم ُمساِعد وال بمأامرات  . حياتي

 نحوودع يووأتوص صوولبو ( ثوو  خيووراً  يفعوول  ووال الووذي للمسووي  )رموو  بووه يوو درون واآلن ، وأرشوود  موون   متلوموواً  كووان موون

 به سم  بما نواآل مدينته، سور يةاحم في او كمن السابفة وثروتي بمرك ي كنت =يتد رجوص الهدة ت ت عريض،
 وقولووه ضوودي. إنوودفعوا السووور إن وود  فحالمووا اللحتووة، اووذ  منتتوور ك وويش خار وواً  كووانوا واوو  تكسوور، السووور كووأن اهلل

 المراكوو  تفااووة ناآل )لننتوور عليووه إنتصووروا وكووأن   فوورح فووي منوودفعين بكثوورع السووور كسوور موون يوودخلون يأ يتوودحر ون

 أمول كول طواردت األاووال =نعمتوي نوالريح طوردت بمرارع. للصرا  أيوب وعاد أحد(. حماية تستطيع ت وأن ا العالمية

  الوت كسوحابة نعمتوه فكانوت المو وود. السوحاب طوردت كوري  األاووال وكانوت شوئ كول حملوت كوالري  الراحة، في لي

  سريعًا.
 

، َوَأَ َذْتِني َأيَّاُم اْلَمَذلَِّة. »16 "-(:82-16) األيات ، َوَعاِرِقيَّ 17َفاآلَص اْنَهاَلْت َنْفِسي َعَليَّ اللَّْيَل َيْنَ ُر ِعَظاِمي ِفيَّ
ًِّدَِّة َتَننََّر ِلْبِسي. ِمْثَل َجْيِب َقِميِحي َ َزَمْتِني. 12اَل َتْهَجُ،.  َبْهُت التُّرَاَب َقْد َطَرَ ِني 19ِبَنْثَرِة ال ًْ ِفي اْلَوْ ِل، َفَأ
. 81َوالرََّماَد.  ْلَت ِإَلى َجاٍف ِمْص َنْ ِوي. ِبُقْدَرِة َيِدَك 81ِإَلْيَك َأْحُرُخ َفَما َتْسَتِجيُب ِلي. َأُقوُم َفَما َتْنَتِبُه ِإَليَّ َتَ وَّ

ْبَتِني 88َتْضَطِهُدِني.  يَح َوَذوَّ ًَوُّهيا. َ َمْلَتِني، َأْرَنْبَتِني الرِّ َلى َبْيِت ِميَعاِد 83َت أَلنِّي َأْعَلُم َأنََّك ِإَلى اْلَمْوِت ُتِعيُدِني، َواِ 
 .   " َولِنْص ِفي اْلَ رَاِب َأاَل َيُمدُّ َيديا؟ ِفي اْلَبِليَِّة َأاَل َيْسَتِغيُث َعَلْيَها؟82ُنلِّ َ يٍّ
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 واذا األرق، علي منسكب كماء ر وع، في أمل ب  نفسه إنسكبت النفسية آتمه شدع من =عليَّ  نفسي نهالتا 

 ومعني كالماء. ذاب قلبه بأن الخائف اإلنسان يشب ون والعرب .14422 م  آخر شئ أي إحتماله عد  علي دليل

 يسوعية( )تر مة عتامي تنتخر الليل في =عظامي ين ز الليل تمامًا. مست لكاً   علتني أتمي أن انا أيوب ك  

 )عارقي   تهج، ال عارقيَّ  ت دأ= ت أي تنا ، ت وآتمه ليً . النو  يستطيع ف  كسيف في ا تنخر لعتامه وصلت تمهأ

 اإلن لي ية في ت أ متر مة عارقي   كلمة ولكن تم اأو  لطضرام تشير ى  عارق كلمة أن البعق ويفول أتمي( أي

 صارت  بته =لبسى تننر الًدة ةبنثر  البرم. مرق أعراق من األضرام ت أ أن قال أضرام تر م ا ومن

 يحيط كما   ة كل من أتمي بي أحاطت أي = زمتني قميص جيب مثل ا اله. شدع من عليه واسعة

 فما له= اهلل إست ابة عد  لمهآ ما وأكثر بفروحه. التراب إختلط =الو ل في طر ني قد باإلنسان. الفميم)ال لباب(

 يو ه تمهأ من الشكوي اذ  بعد فن د  انا، له حدث ما واذا الفلب، في المرارع ت يد الشكوي كثرع ولكن لي تستجيب

 =تضطهدني يدك بقدرة نحوي. من رحمة ب  صار قلبك أي =ن وي مص جاف إلي ت ولت  داً  صعبة كلمة هلل
  ليحاربه. أيوب ضد قوته كل يضع

 أو الوري ، م وب فوي كريشوة ألفوا  اهلل وأن كوالري  وأن وا شوديدع كانوت ضورباته أن يصوور انوا =الوريح أرنبتني َ َمْلَتني

 ثو  .تعيودني المووت إلوي أنك أعلم ألني المووت= حتي أمل ب  عليه يفسو يتل واهلل واناك. انا الري  يلفي ا عصافة

 وفوي لوه. يعطيوه ت اهلل ولكون يطلبوه ف و =يداي  َيُمد أال ال راب في ولنص الفبر= طالباً  أصر  اذ  أتمي في وأنا يفول،

 خ صها اإلنسان ا ك في اويكون متر مة= سوعيةالي
 

ْيُت اْلَ ْيَر 86َأَلْم َأْبِك ِلَمْص َعَسَر َيْوُمُه؟ أََلْم َتْنَتِئْب َنْفِسي َعَلى اْلِمْسِنيِص؟ »85 "-(:31-85) األيات ِ يَنَما َتَرجَّ
، َواْنَتَظْرُت النُّوَر َفَجاَء الدَُّجى.  ًَّرُّ . َتَقدََّمْتِني َأيَّاُم اْلَمَذلَِّة. َأْمَعاِئي َتغْ 87َجاَء ال ِاْسَوَدْدُت لِنْص ِباَل 82ِلي َواَل َتُنفُّ

ا ِللذَِّئاِب، َوَحاِ بيا ِلِرَئاِل النََّعاِم. 89ًَْمٍس. ُقْمُت ِفي اْلَجَماَعِة َأْحُرُخ.  َ ِرَش ِجْلِدي َعَليَّ َوِعَظاِمي 31ِحْرُت َأ ي
  "َحاَر ُعوِدي ِللنَّْوِح، َوِمْزَماِري ِلَحْوِت اْلَباِنيَص.31. اْ َترَّْت ِمَص اْلَ رَاَرِة ِفيَّ 

 =الًر جاء ال ير ترجيت  يص .علي   مراحمك تت ر أف  للمسكين ميمراح أت رت لفد =يومه َعَسر لمص أبك ألم
ذا ،علي   بركاتك ت يد أن تر يت مراحميو  كمالي بسب  تف   قد تنف وال تغلي أمعائي .علي   تأتي الشرور اذ  بكل وا 

نفعاتته. عواطفه ايا  بمعني تف   وقد أحشائه ت أ بمعني حرفياً   شإ للعواطف تشير واألحشاء فاألمعاء وا 
 تفدمت المذلة أيا  إنذار، ساب  دون المذلة أيا   اءت لفد =المذلة أيام تقدمتني .142 في + (15423 + 11412)

 ًمس. لفحة نتي ة وليم لمرضي نتي ة =إسوددت .واألل  المذلة دلهب و اء  اء فما إنتترته الذي السرور أيا 

 مستمرًا. بكاأ  كان أي البكاء، من نفسه يمنع أن عيستط ل  أصحابه وسط في حتي =أحرخ الجماعة في قمت

  رش وحيدع. البرية في تحيا واي العواء عن تكف ت واذ  والنعا  الذئاب شابه صراخه كثرع من =للذئاب أ اي  حرت

 حار ساخنًا. يكون و سد  مستمرع حمي   في او كمن =إ ترت وعظامي ملمسه. وخشن لونه إسود =عليَّ  جلدي

.ألح ان أفراحي تحولت =للنوح عودي
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 عودة للجدول ثوصاإلح اح ال ادي والثال 

 
 (2422 لإلت اموات )مثوال تلمواً  أصوحابه لوه نسوب ا التوي ال رائ  كل من نفسه عن ويدافع بالبر لنفسه أيوب يش د فيه
 اوو بول فعل وا. أنوه ينكور التوي مون خطيوة أي فعول قود كوان لوو مريورع بعفوبة اهلل يعاقبه أن يطلب كان لنفسه تبرير  وفي

 أن أحود يسوتطيع ت وبالتوالي فعل وا أنوه عليوه أحود يشو د لو  خطايوا أي سورية، خطايوا يفعول ل  يحت هبأن نفسه عن دافع

  اهلل. يخشي نهأل الخطية يخشي كان أنه السبب ويذكر يحاسبه،
 

، َفَنْيَف َأَتَطلَُّ، ِفي َعْذرَاَء؟ »1 "-(:18-1) األيات ُِ، َوَنِحيُب َوَما ِهَي ِقْسَمُة اهلِل مِ 8َعْهديا َقَطْعُت ِلَعْيَنيَّ ْص َفْو
، َوالنُّْنُر ِلَفاِعِلي اإِلْثِم؟ 3اْلَقِديِر ِمَص اأَلَعاِلي؟  ًَّرِّ أََلْيَس ُهَو َيْنُظُر ُطُرِقي، َوُيْ ِحي َجِميَ، 2أََلْيَس اْلَبَواُر ِلَعاِمِل ال

، ِإْص ُنْنُت َقْد َسَلْنُت َمَ، اْلَنِذِب، َأْو َأْسَرَعْت ِرْجِلي ِإلَ 5َ َطَواِتي؟  ، َفَيْعِرَف اهلُل 6ى اْلِغشِّ ِِّ ِلَيِزنِّي ِفي ِميزَاِص اْلَ 
َِ َعْيٌب ِبَنفِّي، 7َنَماِلي.  ، َأْو َلِح ، َوَذَهَب َقْلِبي َورَاَء َعْيَنيَّ ِِ َأْزَرْع َوَغْيِري َيْأُنْل، 2ِإْص َ اَدْت َ َطَواِتي َعِص الطَِّري

َفْلَتْطَ ِص اْمرََأِتي آلَ َر، َوْلَيْنَ ِص 11ي َعَلى اْمرََأٍة، َأْو َنَمْنُت َعَلى َباِب َقِريِبي، ِإْص َغِوَي َقْلبِ »9 َوُفُروِعي ُتْستَْأَحْل.
 أَلنََّها َناٌر تَْأُنُل َ تَّى ِإَلى اْلَهاَلِك، َوَتْستَْأِحُل ُنلَّ 18أَلصَّ هِذِه َرِذيَلٌة، َوِهَي ِإْثٌم ُيْعَرُض ِلْلُقَضاِة. 11َعَلْيَها آَ ُروَص. 

 " َمْ ُحوِلي.

 
، َفَنْيَف َأَتَطلَُّ، ِفي َعْذرَاَء؟ »1 " -(:1) أية  "َعْهديا َقَطْعُت ِلَعْيَنيَّ
 وفوي في موا. يسوفط ل  أنه نفسه عن أيوب يدافع وانا الكثيرين علي ما يسفط صخرتان اما العال  ومحبة ال سد ش وع 

 مون نفسوه علوي حوافت واوو ل و توه. أميناً  كان بل إمرأع، أي تو  قريبه، إمرأع يشته ل  أنه في نفسه عن يدافع اآلية اذ 

 الفلب. إلي والمدخل الطري  ف ي أوتً  عينيه فليحفت طااراً  قلبه يحفت أن يريد فمن النترع، واي الخطية خطوات أول

 ب وا  نوي ففود  اليشوت ي إمورأع إلوي نتور مون " المسي  السيد وتعالي  ال ديد الع د بروح انا يتكل  كان أيوب أن ون حت

 .قلبه ش وات يضر  ت حتي لتشت يا تنترا أن عن عينيه أمسك وأيوب قلبها. في
  

ُِ، َوَنِحيُب اْلَقِديِر ِمَص اأَلَعاِلي؟ 8 " -(:8) أية  "َوَما ِهَي ِقْسَمُة اهلِل ِمْص َفْو
 عنه تمنع اهلل تغضب خطية كل أن عرف ألنه عذراء، في التطلع من نفسه ومنع طاارًا، يعيش أن فضل لماذا يفول 

 بركات ينتتر ت الخاطئ السماء، بركات من الخاطئ يتوقع ماذا أي =فوِ مص اهلل قسمة هي وما السماء. بركات

  الموت. بعد سماوية أو أرضية سواء
 

، َوالنُّْنُر ِلَفاِعِلي اإِلْثِم؟ 3 " -(:3) أية ًَّرِّ  "أََلْيَس اْلَبَواُر ِلَعاِمِل ال
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 الخوواطئ يسووت تر وقوود البركووة. عوون عوضوواً  البوووار واأل ابووة (8 )آيووة فوووِ مووص اهلل قسوومة هووي مووا السووأال إ ابووة انووا 

 مرعبة. نتائ  ا الخطية بأن تش د وعمورع سدو  نصيب ولكن الخطية بنتائج
 

 اأََلْيَس ُهَو َيْنُظُر ُطُرِقي، َوُيْ ِحي َجِميَ، َ َطَواِتي؟ 2 " -(:2) أية
 بواهلل إيمانوه يعلون أيووب انا (.2432 )تك يوسف كان واكذا شئ، عليه يخفي وت دائماً  عليه هعين اهلل بأن يشعر او 

 مون عمول كول يو ن اهلل أن أي = طوواتي جميو، ي حوي واوو محودودع. غيور معرفتوه أن أي شئ، عليه يخفي ت الذي

  الشرير. او ما أو صال  او ما علي ويحاسبني أعمالي،
 

، ِإْص ُنْنُت قَ 5 " -(:5) أية  "ْد َسَلْنُت َمَ، اْلَنِذِب، َأْو َأْسَرَعْت ِرْجِلي ِإَلى اْلِغشِّ
 تبد بالغش عليه حصل ما كل أن يأمن ف و الكذب. أو بالغش ثروع أي علي حصل أنه من نفسه أيوب يبرئ 

 وسيضيع.
 
، َفَيْعِرَف اهلُل َنَماِلي.6 " -(:6) أية  ِِّ  اِلَيِزنِّي ِفي ِميزَاِص اْلَ 
 قوله صد  علي اهلل دش   يُ  او انا كرامة. اذا له ويكون  بر  ليعلن خطواته كل اهلل و ن لو يود أمانته في هثفت من 

  األت . ب ذ  عليه أتي إذ تلمه قد اهلل أن ضمناً  يعني واذا
 

، َأْو لَ 7 " -(:7) أية ، َوَذَهَب َقْلِبي َورَاَء َعْيَنيَّ ِِ َِ َعْيٌب ِبَنفِّي، ِإْص َ اَدْت َ َطَواِتي َعِص الطَِّري  "ِح
 ما يشت ي ول  عينيه، ش وع وراء ريس   ل  وقلبه البر، بطري  نفسه بطر  بل األمانة طري  عن يحد ل  أنه انا يفول 

 يديه يلطل ول  له، ليم بشئ يحتفت ول  أمانة، بعد  شئ علي يحصل ل  أي خاطئ، شئ بأي يديه يلطل ول  لغير .

 أخ قيات =عيني وراء قلبي ذهب قوله وتحت عن  . يح  اا ول  أ رت   يدفع وكان ،يتلم   ل  الذين عبيد  بأ رع

 فكر ما نفسه علي يحسب بل خطايا، أن ا ففط ينفذاا التي الخطايا يحسب ت ف و ال ديد. الع د مستوي علي أيوب

  أيضًا. قلبه في فيه
 

 ا ْأَحْل.َأْزَرْع َوَغْيِري َيْأُنْل، َوُفُروِعي ُتْستَ 2 " -(:2) أية
  شئ. كل يخسر بأن اهلل فليعاقبه خطية أي فعل قد كان لو أنه يفول 
 

َفْلَتْطَ ِص اْمرََأِتي آلَ َر، َوْلَيْنَ ِص 11ِإْص َغِوَي َقْلِبي َعَلى اْمرََأٍة، َأْو َنَمْنُت َعَلى َباِب َقِريِبي،»9 "-(:11-9) األيات
 "َعَلْيَها آَ ُروَص.  
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 موع لل نوا يودبر لو  أي =قريبوه بواب علوي ينموص ولوم مخودوع. قلوب منبع وا الخطايوا كل أن نري =إمرأة قلبي غوي إص 

 أن الحو  لوه لسويداا، سورية اوي ال اريوة أو والعبودع خور،آ لسويد عبودع تصوير أي =آل ر إمرأتي فلتط ص قريبه.  و ة

 إمرأتي. مع ااذ فليفعل قريبي إمراع مع اذا فعلت كنت إذا أي = روصآ عليها ولين ص مع ا يضط ع
 
 "أَلصَّ هِذِه َرِذيَلٌة، َوِهَي ِإْثٌم ُيْعَرُض ِلْلُقَضاِة. 11 " -(:11) أية 
 الخوراب ولنوري و سوديًا(. )روحيواً  بوالخراب اإلنسوان علوي وتوأتي اهلل تغويت ف وي حفيورع  ريموة ال نوا أن أيوب نتر في 

 الطبيعيوة األفوراح  ميوع اإلنسان وتحر  الضمير تتمي ال ريمة واذ  بثشبع. مع ال نا بسبب داود بيت علي أتي الذي

  اهلل. عن وتبعد 
 

 " أَلنََّها َناٌر تَْأُنُل َ تَّى ِإَلى اْلَهاَلِك، َوَتْستَْأِحُل ُنلَّ َمْ ُحوِلي.18 " -(:18) أية
 فوي  ، توتحك و  علوي   تسيطر من تحر  للروح نار والش وع الن ائى. الخراب حتي تأكل نار أنه علي ال نا يصور نرا  

 تأتي المشتعلة فالش وات األبدي. النفم لخراب يأدي الذي اهلل غضب نار تشعل اي بل تمامًا، تع يات   كل وتذاب

  وعمورع(. )سدو  اإلنسان ضد النارية باألحكا 
 

، »13 "-(:83-13) األيات َِّ َعْبِدي َوَأَمِتي ِفي َدْعَواُهَما َعَليَّ َماَذا ُنْنُت َأْحَنُ، ِ يَص َيُقوُم فَ 12ِإْص ُنْنُت َرَفْضُت َ 
َذا اْفَتَقَد، َفِبَماَذا ُأِجيُبُه؟  َرَنا َواِ ٌد ِفي الرَِّ ِم؟ 15اهلُل؟ َواِ  ِإْص ُنْنُت 16َأَوَلْيَس َحاِنِعي ِفي اْلَبْطِص َحاِنَعُه، َوَقْد َحوَّ

َبْل ُمْنُذ 12َأْو َأَنْلُت ُلْقَمِتي َوْ ِدي َفَما َأَنَل ِمْنَها اْلَيِتيُم. 17ْرَمَلِة، َمَنْعُت اْلَمَساِنيَص َعْص ُمرَاِدِهْم، َأْو َأْفَنْيُت َعْيَنِي األَ 
ِإْص َلْم 81ِإْص ُنْنُت رََأْيُت َهاِلنيا ِلَعَدِم اللِّْبِس َأْو َفِقيريا ِباَل ِنْسَوٍة، 19ِحَباَي َنِبَر ِعْنِدي َنَأٍب، َوِمْص َبْطِص ُأمِّي َهَدْيُتَها. 

ِإْص ُنْنُت َقْد َهَزْزُت َيِدي َعَلى اْلَيِتيِم َلمَّا رََأْيُت َعْوِني ِفي اْلَباِب، 81ْنِني َ َقَواُه َوَقِد اْسَتْدَفَأ ِبَجزَِّة َغَنِمي. ُتَبارِ 
، َوِمْص َجاَلِلِه َلْم أَلصَّ اْلَبَواَر ِمَص اهلِل رُ 83َفْلَتْسُقْط َعُضِدي ِمْص َنِتِفي، َوْلَتْنَنِسْر ِذرَاِعي ِمْص َقَحَبِتَها، 88 ْعٌب َعَليَّ

 "َأْسَتِطْ،.

 
، »13 " -(:13) أية َِّ َعْبِدي َوَأَمِتي ِفي َدْعَواُهَما َعَليَّ  "ِإْص ُنْنُت َرَفْضُت َ 
 يفتنيه شئ م رد عبيد  يعتبر ل  ف و او. منه إشتكوا لو حتي حفوق  ، ويعطي   عبيد  ينصف ن د  
 

َذا اْفَتَقَد، َفِبَماَذا ُأِجيُبُه؟ َفَماَذا ُننْ 12 " -(:12) أية  "ُت َأْحَنُ، ِ يَص َيُقوُم اهلُل؟ َواِ 
  اهلل من لخوفه را ع عبيد  مع عدله ن د 
 

َرَنا َواِ ٌد ِفي الرَِّ ِم؟ 15 " -(:15) أية  "َأَوَلْيَس َحاِنِعي ِفي اْلَبْطِص َحاِنَعُه، َوَقْد َحوَّ
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 الفدي  الع د أما إخوع. وعبيد  او  ميعًا، ا  إذاً  اهلل. او واحد سيد ل   عبيد و  ف و العبيد، لنتا  مسيحية نترع انا 

 او ف ا اإلنسان، خل  حين اهلل قصد بحسب ليم العبودية نتا  أن نف   اذا أيوب قول ومن العبودية، أباح ففد

 إخوع وأن   سادت   مع قت  وع  العبيد عن الصحي  الفكر فيه ك ماً  ويتكل  الناموم وقبل الفدي  الع د من إنسان

  التل  بمال أصدقاء له صنع او بل (.2343 )غل
 

 "ِإْص ُنْنُت َمَنْعُت اْلَمَساِنيَص َعْص ُمرَاِدِهْم، َأْو َأْفَنْيُت َعْيَنِي اأَلْرَمَلِة، 16 " -(:16) أية
 رغبات  = ل   يلبي كان أنه ويفول واألرامل، المساكين يتل  بأنه أليفا  إت مه ففد أليفا ، قاله فيما نفسه عن يدافع 

  .مرادهم يمن، لم
 لو  أو ويلبيوه، إحتيا  ا عيني ا نترع من يف   كان بل منه، تطلب أن األرملة ينتتر يكن ل  =األرملة عيني أفنيت أو

  .عبثاً  تنتتر يترك ا يكن
 

 "َأْو َأَنْلُت ُلْقَمِتي َوْ ِدي َفَما َأَنَل ِمْنَها اْلَيِتيُم. 17 " -(:17) أية
 اليتامي مع يأكل كان 
 

 "َبْل ُمْنُذ ِحَباَي َنِبَر ِعْنِدي َنَأٍب، َوِمْص َبْطِص ُأمِّي َهَدْيُتَها. 12  " -(:12) أية
 من واألرامل اليتامي علي الرحمة أعمال تعل  أنه ودالمفص =هديتها أمي بطص ومص ل  . كأب اليتامي يربي ن د  

  طبيعته. في منسو ة ب ا، مولود او أمه، بطن
 

ِإْص َلْم ُتَباِرْنِني َ َقَواُه َوَقِد 81ِإْص ُنْنُت رََأْيُت َهاِلنيا ِلَعَدِم اللِّْبِس َأْو َفِقيريا ِباَل ِنْسَوٍة، 19 " -(:81-19) األيات
 "َغَنِمي. اْسَتْدَفَأ ِبَجزَِّة 

 بالبركة. له دعا أي الففير باركه حفوا  إستدفأت وحينما وكسا ، إت عارياً  يترك ل  
 

 "ِإْص ُنْنُت َقْد َهَزْزُت َيِدي َعَلى اْلَيِتيِم َلمَّا رََأْيُت َعْوِني ِفي اْلَباِب، 81 " -(:81) أية
 =البواب فوي عووني رأيوت لموا م ودي= أيوا  يوهألأذ عليوه يودي رفعوت أو يتوي ، أتلو  لو  اي =اليتويم علي يدي هززت 

  أحد. تل  في معارفي أستغل ل  رضائي، يتمني والكل حولي يلتفون الفضاع كان حينما
 

 "َفْلَتْسُقْط َعُضِدي ِمْص َنِتِفي، َوْلَتْنَنِسْر ِذرَاِعي ِمْص َقَحَبِتَها، 88 " -(:88) أية
  عتامي. علي لحمي يتعفن =عضدي فلتسقط ةصعب أمراق لتصبه يتي  أو أرملة إضط د قد كان لو 

  يكسر. مسكين علي إرتفع الذي الذراع أن العدل من أنه رأي وأيوب =عظامي وتننسر
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، َوِمْص َجاَلِلِه َلْم َأْسَتِطْ،.83  " -(:83) أية  اأَلصَّ اْلَبَواَر ِمَص اهلِل ُرْعٌب َعَليَّ
 أموا ليحاسوبه، منوه أعتو  اوو مون يو ود ت أنوه يتصوور فالتوال  ال .الت علي وعفوباته اهلل من لخوفه أحد يتل  ل  او 

 اليو  كل عليه اهلل عيني أن فيشعر أيوب
 

ِإْص ُنْنُت َقْد َفِرْ ُت 85ِإْص ُنْنُت َقْد َجَعْلُت الذََّهَب َعْمَدِتي، َأْو ُقْلُت ِلإِلْبِريِز: َأْنَت ُمتََّنِلي. »82 "-(:85-82) األيات
 اَوِتي َوأَلصَّ َيِدي َوَجَدْت َنِثيريا.ِإْذ َنُثَرْت َثرْ 

 
 "ِإْص ُنْنُت َقْد َجَعْلُت الذََّهَب َعْمَدِتي، َأْو ُقْلُت ِلإِلْبِريِز: َأْنَت ُمتََّنِلي. »82 " -(:82) أية 
 مواأ (.24412 )مور المسوي  السويد تعلوي  نفوم اي اآلية واذ  علي ا. يتكل يكن ل  لكنه كثيرع، أموال عند  كان أيوب 

 المف و  وبنفم (543 كو )را ع والمال. اهلل سيدين يعبد أن ألحد يمكن وت وثن، عابد ف و أمواله علي يتكل من
  

 اِإْص ُنْنُت َقْد َفِرْ ُت ِإْذ َنُثَرْت َثْرَوِتي َوأَلصَّ َيِدي َوَجَدْت َنِثيريا.85 " -(:85) أية
  أمواله. ب يادع يفرح ت أيوب كان 
 

َوَغِوَي َقْلِبي 87ِإْص ُنْنُت َقْد َنَظْرُت ِإَلى النُّوِر ِ يَص َضاَء، َأْو ِإَلى اْلَقَمِر َيِسيُر ِباْلَبَهاِء، 86 "-:(82-86) األيات
ُِ.82ِسرًّا، َوَلَثَم َيِدي َفِمي،  ا ِإْثٌم ُيْعَرُض ِلْلُقَضاِة، أَلنِّي َأُنوُص َقْد َجَ ْدُت اهلَل ِمْص َفْو  "َفهَذا َأْيضي

 الشومم عبوادع وكانوت يوموًا. وراءاوا قلبوه إنحوراف وت وثنيوة طفووم أي يموارم لو  وأنوه الوثنيوة. ت مة نفسه عن ينفي 

 ل وةآك للفمور وت للشومم ينتور يكون فلو  أيوب أما العبادات. اذ  أمثال في كثيرع واإلغراءات أيوب أيا  منتشرع والفمر

 أقود  اوي السوماوية األ ورا  ]عبوادع العتيموة. أعمالوه علوي ويسوبحه لخوالف   ينتور ف وو اهلل. كمخلوقوات بول ب وا ب رني

 أطلو  العبوادات اوذ  علوي وكورد SABAISM السماوية األ را  عبادع ومن ا TSABA يسمون ا السماوية واأل را  عبادع،

 وخالف ا[ رب ا واو خليفته ف ي الصباأوت رب اهلل علي الي ود
 الع وول يفبلوون كوانوا الوثنيين أن من نشأت ]وربما والفمر. الشمم لتوقير منتشرع كانت وثنية ع مة =فمي يدي لثم

 الشومم آل توه تفبيول عون عوضواً  يود  يفبول فكوان والفمور للشومم يصل لن اإلنسان وألن .13412 مل1 + 2413 او

 ألنوي للفضواع يعورق اثو  يضواأ اف وذا (23 )آيوة الفضواع مون علني حك  يستح  ذلك يفعل من أن يري وأيوب والفمر[

  ال ميع. ليرتدع فو ا. من اهلل  حدت قد كونا
 

ًَِمتُّ ِ يَص َأَحاَبُه ُسوٌء. »89 "-(:21-89) األيات َبْل َلْم َأَدْع َ َنِني 31ِإْص ُنْنُت َقْد َفِرْ ُت ِبَبِليَِّة ُمْبِغِضي َأْو 
َبْ، ِمْص َطَعاِمِه؟ ِإْص َناَص َأْهُل َ ْيَمِتي َلْم َيُقو 31ُيْ ِطُئ ِفي َطَلِب َنْفِسِه ِبَلْعَنٍة.  ًْ َغِريٌب 38ُلوا: َمْص َيْأِتي ِبَأَ ٍد َلْم َي

ِإْذ 32ِإْص ُنْنُت َقْد َنَتْمُت َنالنَّاِس َذْنِبي إِلْ َفاِء ِإْثِمي ِفي ِ ْضِني. 33َلْم َيِبْت ِفي اْلَ اِرِج. َفَتْ ُت ِلْلُمَساِفِر َأْبَواِبي. 
اِئِر، َفَنَفْفُت َوَلْم َأْ ُرْج ِمَص اْلَباِب. َرِهْبُت ُجْمُهوريا َغِفيريا، َوَروَّعَ  ًَ َمْص ِلي ِبَمْص َيْسَمُعِني؟ ُهَوَذا 35ْتِني ِإَهاَنُة اْلَع
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ًَْنَوى َنَتَبَها َ ْحِمي،  ا ِلي. 36ِإْمَضاِئي. ِلُيِجْبِني اْلَقِديُر. َوَمْص ِلي ِب َفُنْنُت َأْ ِمُلَها َعَلى َنِتِفي. ُنْنُت ُأْعِحُبَها تَاجي
ًَِريٍف. 37 ِإْص َناَنْت َأْرِضي َقْد َحَرَ ْت َعَليَّ َوَتَباَنْت َأْتاَلُمَها َجِميعيا. 32ُنْنُت ُأْ ِبُرُه ِبَعَدِد َ َطَواِتي َوَأْدُنو ِمْنُه َن
ٍة، َأْو َأْطَفْأُت َأْنُفَس َأْحَ اِبَها، 39 ًَِّعيِر َفِعَوَض اْل ِ 21ِإْص ُنْنُت َقْد َأَنْلُت َغلََّتَها ِباَل ِفضَّ ًَْوٌك، َوَبَدَل ال ْنَطِة ِلَيْنُبْت 

  " َتمَّْت َأْقَواُل َأيُّوَب.«. َزَواصٌ 
 .21425 + 13 ،13424 أ  في قيل ما واذا بلية أصابت   إن في   يشمت ت وكان أعدائه، من ينتف  يكن ل  أيوب
 أرقي بذلك أيوب فكر وكان أعدائك ا. اأحبوا طلب فالمسي  ال ديد الع د في ماأ بالخراب. يلحفه بعدو  يشمت من

كر  قريبك احب بأن نادوا الذين الفريسيين فكر من  أحد تصيب لعنة أي يطلب ل  ا (32) وفي .4345 مت عدوك وا 

 عمل ا التي الغرباء إضافة أن ن د (32) وفي التل . بمال أصدقاء إنسان يرب  كيف مث ً  نري (31) وفي أعدائه.

 نفسه عن يدفع (33) وفي . (244 بط1) أيوب ب ا قا  ال ديد، الع د في بطرم معلمنا اب  وأوصي ولوط إبرااي 

 ت مة نفسه عن يدفع (34) وفي .12422 صوفر به إت مه ما واذا يبطن. ما غير يت ر ل  ف و الرياء، ت مة

 أن ي ب حين الح  ادعش  نكت  أو الح ، نخفي أن ال بن لمن وأنه  م ورًا. كانوا م ما أحداً  يراب ل  ف و ال بن،

 وروعتني التالمين. صياح يخاف وت اهلل يخاف كان فأيوب ال م ور. من خوفاً  حفه المتلو  نعطي ت أو نعلن ا،

ن حتي للح  ش د بل إاانات   يراب ل  او =العًائر إهانة  قضيته أيوب يرفع (35) وفي فأاانو  ذلك أ ع    وا 

 إ ابة وينتتر اهلل، أما  الدعوي رفع طلب علي يوقع كأنه إمضائي هوذا .براءته وأثبت قضيته كل عرق ف و هلل.

  .القدير ليجبني منه=
 نتائ  ا كل أتحمل أي نتفي علي أ ملها خطية بأي أحد أدانه لو أي له، خص  كتب ا شكوي و د لو (32) وفي

 أيوب بالغ لفد بري. أعمال كل يكلل تا  =لي تاجاي  أعحبها ننت الشكوي= اذ  من برائتي ت رت لو أما وعفوبات ا،

 أن مستعداً  كان وكماله براءته من تأكد  من (33) وفي إدانته. في بالغوا الذين أصحابه علي رداً  اذا وكان كماله في

  .نًريف منه يدنو كان بل تصرف أي من يخ ل ت ف و حياته. خطوات من خطوع كل عن تفريراً  لمفاوميه يعطي
 وصورا  (.11-242 )حوب ليغتصوب ا أحود يتلو  لو  اوو أي عليوه، تصور  لو  أرضوه أن يفول (42-33) األيات وفي

 الموضووع يصوور ثو  بصوراخ ا. وتدينوه التال  ضد شاادع األرق وكأن التال ، من اإلنتفا  تطلب كأن ا انا األرق

 لووو بكوويت كل ووا األرق أن أي اليسوووعية(. التر مووة بحسووب حرث ووا )خطوووطأتالمهووا وتبانووت فيضوويف= شووعرية بصووورع

 غلتهوا وأنلت نابوت. مع حدث كما ليغتصب ا األرق مالك قتل =أح ابها أنفس أطفأت لصاحب ا. تل  حدث كان

 األخطوواء موون أي فعوول لووو نفسووه علووي يصوودر  الووذي الحكوو  (42) وفووي يغتصووب ا ولوو  األرق إشووتري أي =فضووة بووال

   المذكورع.
 بأنه اهلل أما  يعترف حين إت الحوار في ثانية أيوب  ريت ولن انا. نفسه عن دفاعه أيوب أن ي =أيوب أقوال تمت

.خاطئ
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 عودة للجدول اإلح اح الثاني والثالثوص

 
 ألي و خطاب اي (33-32) اإلصحاحات

 قضويت  ، عون تنوا لوا أصوحابه وت أخطوأ بأنوه إعتورف أيووب فو  أصوحابه. موع أيووب حووار إنت وي أن بعود ألي وو تكل  

عتذر سنًا، المو ودين أصغر ألي و وكان  -4اآلتية لطسباب تكل  واو رأيًا، يبدي اذا ومع أصغرا  كونه عن وا 
  أيوب. علي الرد عن ع  وا أيوب أصحاب ألن  .1
  . اهلل علي باللو  وألفي شئ كل في نفسه برر أيوب ألن  .2
   اآلت  أن واو المناقشة، في  ديداً  إعتباراً  أدخل بل كاألصحاب، أيوب يدين ل  او      .3

  محبة. ع مة والتأديبات اهلل.  من تأديب   اي          
  يكتمه. أن يستطع ول  داخله في الرد و د ألنه ل تك واو  .4
 أو غوورور عوون صووادرع أن ووا كلماتووه موون كثيووراً  يف وو  قوود لووذلك كرامتووه، اهلل إعطوواء عوود  علووي غاضووباً  ثووار ألنووه  .5

 تكلو  بول يتكلموون، واو  الشويو  يفواطع لو  هلل، ومعرفوة وفطنوة حكموة مملووءاً  متواضعاً  ألي و ن د بالعكم ولكن كبرياء

 أن   أيوب أصحاب منط  وعلي نفسه، مبرراً  اهلل ضد أيوب قال ا التي الصعبة الكلمات علي كانت ثورته لكن ًا،أخير 

 بول ضودا  عارموة ثوورع يثوور  علوه مما شرير بأنه له إت امات   سوي النكبات سبب تبرير في أيوب علي رداً  ي دوا ل 

  نفسه. اهلل ضد
 عليوه يورد ولو  األخورين، أصوحابه علي رد كما أيوب عليه يرد ل  ولذلك يخطئ ل و  وتكل   دًا، مفنعاً  ألي و ك   وكان

 .(3442) له لو  اي يو ه ل  الباقين األصحاب اهلل ت  بينما بل األصحاب
 

 اِسِه.َفَنفَّ هُؤاَلِء الرَِّجاُل الثَّاَلَثُة َعْص ُمَجاَوَبِة َأيُّوَب ِلَنْوِنِه َبارًّا ِفي َعْيَنْي َنفْ 1 " -(:1) أية
نوه .نفسوه عينوي فوي بواراي  أيووب و ودوا ألن و  الحووار عون أيووب أصحاب كف   اوذا مثول موع النفواش المسوتحيل مون وا 

 علوي قوادر اوو وت إقناعوه علوي قوادرين ا  ت النفاش، في اإلستمرار العبث من أنه أيوب أصحاب رأي ولفد اإلنسان.

  إقناع  .
 

يَرِة رَاٍم. َعَلى َأيُّوَب َ ِمَي َغَضُبُه ألنَُّه َ َسَب َفَ ِمَي َغَضُب أَِلي8 "-(:5-8) األيات ًِ ُهَو ْبِص َبَرْ ِئيَل اْلُبوِزيِّ ِمْص َع
ُهو َوَناَص أَِلي2َوَعَلى َأْحَ اِبِه الثَّاَلَثِة َ ِمَي َغَضُبُه، أَلنَُّهْم َلْم َيِجُدوا َجَوابيا َواْسَتْذَنُبوا َأيُّوَب. 3َنْفَسُه َأَبرَّ ِمَص اهلِل. 

َفَلمَّا رََأى َأِليُهو َأنَُّه اَل َجَواَب ِفي َأْفَواِه الرَِّجاِل الثَّاَلَثِة َ ِمَي 5َقْد َحَبَر َعَلى َأيُّوَب ِباْلَناَلِم، أَلنَُّهْم َأْنَثُر ِمْنُه َأيَّاميا. 
  "َغَضُبُه.

 قبائول مون واو  ( 21422 توك) اي إبورا أخوو نواحور بون بوو  نسول مون =البوزي. اهلل بركة =بر ئيل إل ي. او =أليهو

 ويفود  خطوأ  واحود كول ليعورف وتكلو  الوروح. فوي حوار لكنوه صوغير شواب واو إلبرااي  قريب ف و .23425 رإ العرب
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 نفسووه أ  وود ف ووو اهلل، موون أكثوور نفسووه بوورر أيوووب وألن ي ووب كمووا بوقووار اهلل عوون يووتكل  لوو  ألنووه أيوووب أدان واووو توبووة.

 اهلل. كراموة مون أكثور بكرامتوه إاوت  ف وو ت ربتوه. فوي الخطوأ مون اهلل يبورر ولو  اهلل بور يثبوت أن ي ت  ل  ولكنه بر  ليثبت

 ألن   األصحاب ألي و وأدان يبررنا. الذي او واهلل اهلل م د عن نحن نبحث أن اهلل مع التعامل في الصحي  والطري 

صرارا  أليوب برف  ردودا  يفدموا ل   كول أن بسوبب ال ميوع وأدان ح   و . فلضوع وأيضواً  مرائوي شرير أنه علي وا 

 دون الخطوأ اوذا ويضوخ  خوراآل كو   في خطأ عن يبحث كان من   كل خاطئ، األخر الطرف أن علي أصر طرف

 أن ووى حتووي المناقشووة فووي يتوودخل لوو  ف ووو الصووائب ألي ووو تصوورف ون حووت قال ووا. التووي اإلي ابيووة النفوواط فووي يبحووث أن

 واووذا المناقشووة. فووي ا ءأخطووا يووري كووان أنووه موون بووالرغ  يووا األ فووي تفوودم   سووببب إحتوورم   ف ووو ك م وو ، سووناً  األكبوور

  هلل. الش ادع في تردد ذلك بعد سكوته فكان له أعلن اهلل ألن ألي و وتكل  لتواضعه. يشير
 

ًُُيوٌخ، أَلْجِل ذِلَك ِ ْفُت َأَنا َحِغيٌر ِفي اأَليَّا»َفَأَجاَب أَِليُهو ْبُص َبَرْ ِئيَل اْلُبوِزيُّ َوَقاَل: 6 "-(:88-6) األيات ِم َوَأْنُتْم 
يُت َأْص ُأْبِدَي َلُنْم َرْأِيِي.  ًِ ا، َوَنَسَمُة 2ُقْلُت: اأَليَّاُم َتَتَنلَُّم َوَنْثَرُة السِِّنيَص ُتْظِهُر ِ ْنَمةي. 7َوَ  َولِنصَّ ِفي النَّاِس ُرو ي

َِّ.  َلْيَس اْلَنِثيُرو اأَليَّامِ 9اْلَقِديِر ُتَعقُِّلُهْم.  ًُُّيوُخ َيْفَهُموَص اْلَ  ا 11ُ َنَماَء، َواَل ال ِلذِلَك ُقْلُت: اْسَمُعوِني. َأَنا َأْيضي
ْذ َلْيَس 18هَأَنَذا َقْد َحِبْرُت ِلَناَلِمُنْم. َأْحَغْيُت ِإَلى ُ َجِجُنْم َ تَّى َفَ ْحُتُم اأَلْقَواَل. 11ُأْبِدي رَْأِيِي.  َفتََأمَّْلُت ِفيُنْم َواِ 

ْه 12َفاَل َتُقوُلوا: َقْد َوَجْدَنا ِ ْنَمةي. َاهلُل َيْغِلُبُه اَل اإِلْنَساُص. 13َ جَّ َأيُّوَب، َواَل َجَواَب ِمْنُنْم ِلَناَلِمِه. َمْص  َفِإنَُّه َلْم ُيَوجِّ
َفاْنَتَظْرُت أَلنَُّهْم َلْم 16. اْنَتَزَع َعْنُهُم اْلَناَلُم. َتَ يَُّروا. َلْم ُيِجيُبوا َبْعدُ 15ِإَليَّ َناَلَمُه َواَل َأُردُّ َعَلْيِه َأَنا ِبَناَلِمُنْم. 
ا رَْأِيِي. 17َيَتَنلَُّموا. أَلنَُّهْم َوَقُفوا، َلْم ُيِجيُبوا َبْعُد.  ِتي، َوُأْبِدي َأَنا َأْيضي ا ِ حَّ أَلنِّي َمآلٌص َأْقَواالي. 12َفُأِجيُب َأَنا َأْيضي

ُِّ. هُ 19ُروُح َباِطِني ُتَضاِيُقِني.  ًَ ِِ اْلَجِديَدِة َيَناُد َيْن َقا َفَتيَّ 81َوَذا َبْطِني َنَ ْمٍر َلْم تُْفَتْح. َنالزِّ ًَ َأَتَنلَُّم َفُأْفَرُج. َأْفَتُح 
  "أَلنِّي اَل َأْعِرُف اْلَمْلَث. أَلنَُّه َعْص َقِليل َيْأُ ُذِني َحاِنِعي.88اَل ُأَ اِبَيصَّ َوْجَه َرُجل َواَل َأْمُلُث ِإْنَسانيا. 81َوُأِجيُب. 

  
 اُقْلُت: اأَليَّاُم َتَتَنلَُّم َوَنْثَرُة السِِّنيَص ُتْظِهُر ِ ْنَمةي. 7 " -(:7) أية
  حكمة. أكثر أياماً  األكثر أن يعترف 
 

ا، َوَنَسَمةُ 2  " -(:2) أية  "اْلَقِديِر ُتَعقُِّلُهْم.  َولِنصَّ ِفي النَّاِس ُرو ي
 ف نوواك لإلنسووان، الفوودم الووروح إرشوواد بوول خبرتووه، ففووط لوويم لإلنسوان المعرفووة مصوودر أن المفصووود رو وواي  النوواس فووي 

 يسوتوي اوذا وفوي يرشود ، اهلل روح فو ن وبالتالي هلل خاضع أنه يعرف كان وألي و اإلنسان. داخل للمعرفة إل ي مصدر

 .والصغير الكبير
  

َِّ. 9 " -(:9) أية ًُُّيوُخ َيْفَهُموَص اْلَ   "َلْيَس اْلَنِثيُرو اأَليَّاِم ُ َنَماَء، َواَل ال
 بول (.3) آيوة فوي عنوه تكل  الذي اإلل ي اإلع ن ب انب شئ ت اي بالسن الشيو  يكتسب ا التي الخبرع أن المفصود 

 سنه. من بالرغ  تماماً  حكمته لففد اهلل عن اإلنسان إبتعد لو
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ا ُأْبِدي رَْأِيِي.11 " -(:11) ةأي   " ِلذِلَك ُقْلُت: اْسَمُعوِني. َأَنا َأْيضي
 أقول. ما علمني الذي او الفدم الروح أن أعل  ألنني =إسمعوني 
  

َفتََأمَّْلُت ِفيُنْم 18هَأَنَذا َقْد َحِبْرُت ِلَناَلِمُنْم. َأْحَغْيُت ِإَلى ُ َجِجُنْم َ تَّى َفَ ْحُتُم اأَلْقَواَل. 11 "-(:18-11) األيات
ْذ َلْيَس َمْص َ جَّ َأيُّوَب، َواَل َجَواَب ِمْنُنْم ِلَناَلِمِه.  "َواِ 

 م ود عون يبحثوون كوانوا موا أن و  والسوبب يوردوا، لو  لكون   أيووب علوي رداً  ي ودوا أن األصوحاب مون منتتوراً  سوكت او 

 وكووان أيوووب. شوور إثبووات محاولووة علووي منصووباً  ام وو  كوول كووان بوول اإلل يووة الحكمووة عوون وت الصووحي  الوورد عوون وت اهلل،

 تبريور فوي محاوتته كل إنصبت بل تمه،أ سبب عن ترشد  إل ية حكمة عن يبحث أن يحاول ل  أنه أيضاً  أيوب خطأ

 وفوي فينوا، اهلل روح لصووت اإلسوتماع حساسوية نففود اهلل م ود عون البحوث عون مخوالف غورق لنا يكون وحينما نفسه.

  ألي و. يخطئ ل  اذا
 

 "َفاَل َتُقوُلوا: َقْد َوَجْدَنا ِ ْنَمةي. َاهلُل َيْغِلُبُه اَل اإِلْنَساُص. 13 " -(:13) أية
 تفودمنا بسوبب حكموة لنا أننا تفولوا وت ، تفاو  ت حكمة أيوب ك   في و دنا إننا تفولوا ت = نمة وجدنا قد تقولوا ال 

 الورد سويكون =اإلنساص ال يغلبه اهلل أليوب. ت ربته في أخطأ اهلل وأن بار أنه فع ً  أيوب سيتن فبسكوتك  األيا ، في

  بشرية. وحكمة إنسانية بخبرات ت اهلل، من أسمعه بصوت إل ية، بحكمة عليه
 

ْه ِإَليَّ َناَلَمُه َواَل َأُردُّ َعَلْيِه َأَنا ِبَناَلِمُنْم. 12 " -(:12) أية  اَفِإنَُّه َلْم ُيَوجِّ
 بيوون  . شخصووياً  صووراعاً  ليصووب  إنفلووب الحوووار أن صووحابهأو  أيوووب بووين المشووكلة كانووت =نالمووه إلوويَّ  يوجووه لووم فإنووه 

 أرد وال إت ووا . أي خطاباتووه فووي لووي يو ووه لوو  واووو أيوووب، وبووين بينووي خصووومة وت الصووراع اووذا خووار  أنووا يفووول وألي ووو

  فعلت . كما وشرير مرائي بأنه أيوب أت   لن فأنا =بنالمنم عليه
 

َفاْنَتَظْرُت أَلنَُّهْم َلْم َيَتَنلَُّموا. أَلنَُّهْم َوَقُفوا، 16َتَ يَُّروا. َلْم ُيِجيُبوا َبْعُد. اْنَتَزَع َعْنُهُم اْلَناَلُم. 15 "-(:16-15) األيات
 "َلْم ُيِجيُبوا َبْعُد. 

 ألي ووو كووان فربمووا بالغائوو بصوويغة انووا والكوو    وودًا. واضووحة الفضووية اووو ي وود بينمووا سووكتوا أن وو  للكوو   ألي ووو دفووع مووا 

  عن  . ويتكل  اهلل ينا ي او أو الك  ، ل   وو ه خرينآ حاضرين أما  يتكل 
 

ا رَْأِيِي.17 " -(:17) أية ِتي، َوُأْبِدي َأَنا َأْيضي ا ِ حَّ  "َفُأِجيُب َأَنا َأْيضي
ِِ ُهوَ 19أَلنِّي َمآلٌص َأْقَواالي. ُروُح َباِطِني ُتَضاِيُقِني. 12 "-(:81-12) األيات َقا َذا َبْطِني َنَ ْمٍر َلْم ُتْفَتْح. َنالزِّ

 .ُِّ ًَ َفَتيَّ َوُأِجيُب.81اْلَجِديَدِة َيَناُد َيْن ًَ  اَأَتَنلَُّم َفُأْفَرُج. َأْفَتُح 
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 يستطع ول  داخله، الصحي  الرد و د او بينما ي د، فل  الفضية يحس  صحيحاً  رأياً  أحدا  يفول أن ألي و إنتتر لفد 

ن يكتم ا أن يستطيع ت ف و ب ا، يش د بكلمات اهلل يكلفه من كل واكذا داخله. في كنار كان ف و يكتمه، أن  كتم ا وا 

 ت فوواهلل الشوواب ألي ووو اهلل مووط الشوويو  صوومت فحووين =أقووواالي  مووآلص (.3432 موو  + 2422 )أر داخلووه فووي كنووار تكووون
ن يتكل ، أن تبد فكان مط  واهلل شااد. ب  نفسه يبفي  . . نالزقاِ. . . بطني. هوذا ينف ر يكاد أنه يشعر فعلي ل  وا 
 يوتكل ، أن دفعواً  ويدفعوه بوه يتكل  ما يعطيه الفدم فالروح .فأفرج أتنلم يتكل = أن سوي ب ا ي دأ طريفة وت ينًِ يناد

  الك  . على والفوع الكلمة يعطي ف و
 الخموور تفوواع ت ومووع  يوودًا، يغلفون ووا ألن وو  شووف تت  ديوودع خمووراً  في ووا وضووعوا لووو الفديمووة فال قووا  1342 مووت ]را ووع

 وت لتتحمول  ديودع  قوا  فوي ال ديودع الخمور وضوع مون ف بود الفديمة، ال قا  تم   وأبخرع غا ات اناك يكون ال ديدع
 .[تنف ر لتكاد حتي ضغوط وبداخل ا  ديدع خمراً  المملوءع ال ديدع بال قا  نفسه يشبه انا وألي و تتم  .

 
أَلنِّي اَل َأْعِرُف اْلَمْلَث. أَلنَُّه َعْص َقِليل َيْأُ ُذِني 88اَل ُأَ اِبَيصَّ َوْجَه َرُجل َواَل َأْمُلُث ِإْنَسانيا. 81 "-(:88-81) األيات

 "َحاِنِعي.
 تمهأ بسبب أيوب يحابي فلن هلل، يش د كيف بل السامعين البشر يرضي كيف يبحث ولن يرائي لن ك مه في او 

.مراك ا  بسبب صحاباأل يحابي ولن
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 عودة للجدول اإلح اح الثالث والثالثوص

 
هَأَنَذا َقْد َفَتْ ُت َفِمي. ِلَساِني 8َولِنِص اْسَمِ، اآلَص َيا َأيُّوُب َأْقَواِلي، َواْحَغ ِإَلى ُنلِّ َناَلِمي. »1 "-(:7-1) األيات

َِ ِفي َ َنِني.  َفَتيَّ ُهَما َتْنِطَقاِص بِ 3َنَط ًَ ُروُح اهلِل َحَنَعِني َوَنَسَمُة 2َها َ اِلَحةي. ِاْسِتَقاَمُة َقْلِبي َناَلِمي، َوَمْعِرَفُة 
ا َعِص اهلِل. َأَنا 6ِإِص اْسَتَطْعَت َفَأِجْبِني. َأْ ِسِص الدَّْعَوى َأَماِمي. ِاْنَتِحْب. 5اْلَقِديِر َأْ َيْتِني.  هَأَنَذا َ َسَب َقْوِلَك ِعَوضي

ا ِمَص الطِّيِص َتَقرَّْحُت.    "ُتْرِهُبَك َوَجاَلِلي اَل َيْثُقُل َعَلْيَك. ُهَوَذا َهْيَبِتي الَ 7َأْيضي
 فو عطني طوويً ، سوكت أن بعود =فموي فت وت .شخصوي لغورق ولويم لفائدتوه يوتكل  إنموا أنوه أيووب، يفنوع انوا ألي و 

 بهووا تنطقوواص همووا ًووفتي ومعرفووة مسووتفي . قلووب موون تصوودر كلموواتي أي =نالمووي قلبووي إسووتقامة لووك. ألشوورح فرصووة

 ألحود، منحوا اً  يكوون لون أنوه انوا ك مه ومعني اهلل. روح لي كشفه وبما أعل ، بما ب خ م نتتحدثا شفتاي = الحة

 يطبفوووا أن وصوواحبيه أليفووا  حوواول كمووا يوووب،أ علووي تطبيف ووا أو إثبات ووا يحوواول لنتريووة وت شخصووي، لوورأي حتووي وت

 اهلل روح بور . يعرفوون كانوا بالتأكيد ف   عليه، تنطب  ت بأن ا المفتنعين أول ا  كانوا ربما أيوب، علي خاصة نترية

 ومعنوي الشخصوية، خبرتوه ولويم المصودر اوو فواهلل لوه، اهلل يعلن وا التوي اإلع نات ألي و، حكمة مصدر اذا حنعني

 بوه أتكلو  موا علوي أيووب يوا رداً  و ودت إن =إنتحوب (5) وفوي سوني. صوغر بسوبب أقوول سووف موا تحتفوروا ت ك مه،

 21412 وفووي .3413 + 3423 + 21412 اهلل أمووا  يحوواك  أن قبوول موون أيوووب طلووب (2) وفووي معووي وتحوواور قوو  ف يووا

 اهلل يرعبوه ت أن بشورط لكون اهلل أموا  يحواك  أن طلوب واوو إنسوان. أما  إنسان يفف كما اهلل عند يحاك  أن يتمني كان

 وسووأرد أمووامي يتكقضوو عرضووت فأنووت مو ووود. اآلن تطلبووه مووا انووا لووه يفووول وألي ووو .22-22413 ب ائووه ونووور بم ود 

 الطوين مون مخلوو  إنسوان أي =تقرحوت الطويص موص أيضواً  فأنوا أريعوك ولون مثلوك، إنسوان وأنوا اهلل، عون بالنيابوة عليك

 أنا وقوله الدور. ب ذا يفو  ألي و وانا اهلل. مع أيضاً  يتصال  أن أيوب طلب أن أيضاً  وتحت  بلت. =تقرحت ،مثلك

 قالووه وموا النوام. ت أبوو يشوعر الخواد  أن يغووينب واكوذا ، هتموأب يشووعرو  أيووب مثول األت  تحووت ألي وو ألن يشوير طوين

 مون نرتعوب وت معوه نوتكل  ولكوي اهلل، علوي ليصوالحنا ت سود الوذي اهلل كلموة المسوي ، لعمول يشوير نفسوه عون انوا ألي و

  .13 ،1342 عب قبلنا من إ تا اا ف و لنا ويرثي بضعفاتنا يشعر واو اإلنسان إبن ف و   له
 

ُقْلَت: َأَنا َبِريٌء ِباَل َذْنٍب. َزِنيٌّ َأَنا َواَل 9ِإنََّك قد ُقْلَت في َمَساِمِعي، َوَحْوَت َأْقَواِلَك َسِمْعُت. »2 "-(:13-2) األيات
َها »18 َطَرِة. ُيرَاِقُب ُنلَّ ُطُرِقي.َوَضَ، ِرْجَليَّ ِفي اْلِمقْ 11ُهَوَذا َيْطُلُب َعَليَّ ِعَلَل َعَداَوٍة. َيْ ِسُبِني َعُدوًّا َلُه. 11ِإْثَم ِلي. 

ِلَماَذا ُتَ اِحُمُه؟ أَلصَّ ُنلَّ ُأُمورِِه اَل ُيَجاِوُب 13ِإنََّك ِفي هَذا َلْم ُتِحْب. َأَنا ُأِجيُبَك، أَلصَّ اهلَل َأْعَظُم ِمَص اإِلْنَساِص. 
  "َعْنَها. 

 وصو حه اهلل بعودل الخاصوة واوي نفاشوه أثنواء فوي نوهم فلتوت التوي الصوعبة األقووال علوي أيووب يعاتوب ألي و ن د انا

 كو   (يكورر11-2) وفوي اوذا. مون متأكود فأنوا أحود. لي ينفل ول  بنفسي سمعتك أي =مسامعي في قلت .أيوب ت ا 

ت اماتوووه الصوووعب أيووووب  + 13412 + 23413 + 24413 + 5423 +1 ،12 234 + 3412 + 2142ورا وووع] هلل وا 
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 اهلل مع ال دال علي قادر غير واو سبب، ب  يعاديه إذاً  فاهلل وبرئ. كامل أنه سهنف يصور ف و [11412 + 21432

  برئ. أنه يعل  واو وقسوع ب فاء يعامله ث  خطأ أي عليه يتصيد كعدو واهلل المفطرع. في فر له منه ال رب وت
ن حتووي =اإلنسوواص مووص أعظووم اهلل (12) وفووي  وأحكوو  أعتوو  بأنووه نعتوورف أن فعلينووا يفعلووه فيمووا اهلل حكمووة نعوورف لوو  وا 

 لوم هوذا فوي إنك ها أيووب= يا اهلل تشكو أن يلي  ت وبالتالي اهلل. حكمة كل نف   أن من وأ  ل أضعف بأننا ونعترف

 ضوود ألي ووو ت مووة بووين الفوور  ون حووت معووه. لتصووطل  أمامووه، وتتواضووع اهلل موون الشووكوي عوون تكووف أن عليووك =تحووب

 مخطوئ أنوت لوه قوالوا أيووب أصحاب بينما اذا قولك في أخطأت قد أليوب وليف فألي و له. أيوب أصدقاء وت   أيوب

 خاطئة تصرفات هلل ننسب أن يص  ت أنه ألي و لو  أو قول ومعني المفبول الحوار او واذا تحديد. دون شئ كل في

  صالحة. أعماله فكل
 اهلل نخاصو  واول عمول. فيموا مخطوئ نوهكأ اهلل يت ور اهلل يشوتكي مون ألن ،اهلل يفواو  ف وو اهلل يشوتكي مون (13) وفي 

 تفسووير بتفودي  ملوو   غيور اهلل أن ولوون حت صوانعه مووع الخ فوي اإلنواء يتخاصوو  واول وقدرتووه، محبتوه فووي المحودود غيور

  صحيحًا. كان الذي او اهلل تدبير أن األيا  وستثبت فيه نث  أن نحن علينا بل به، يفو  عمل كل عن
 

ِفي ُ ْلٍم ِفي ُرْؤَيا اللَّْيِل، ِعْنَد ُسُقوِط 15 َيَتَنلَُّم َمرَّةي، َوِباْثَنَتْيِص اَل ُياَلِ ُظ اإِلْنَساُص. لِنصَّ اهللَ 12 "-(:16-12) األيات
ُف آَذاَص النَّاِس َوَيْ ِتُم َعَلى تَْأِديِبِهْم، 16َسَباٍت َعَلى النَّاِس، ِفي النَُّعاِس َعَلى اْلَمْضَجِ،.  ًِ   "ِ يَنِئٍذ َيْن

 تركوه اهلل أن قوال حوين أيووب علي رد واذا يعرف. أن اإلنسان يحتمل ما بفدر أسرار  عن يكشف اهلل =يتنلم اهلل لنص 

 ألي وو عليوه يورد ولوذلك كعودو. معوه يتصورف اهلل أن أيووب تصوور لوذلك حدث. ما كل حدث لماذا يعرف ت تلمة، في

 فواهلل =وبوإثنتيص مورة للخيور. اوو اهلل مون تصورف كولف عموماً  ولكن تدرك ل  أو تف  ، ل  وأنت معك تحدث قد اهلل بأن

 وسوائله لوه واهلل ويفوود. ويوذكر ويعلو  ويرشود يبكت أن عمله داخلنا الفدم والروح اإلنسان. مع بحديثه يسر محبته من

 فووي أو المفوودم الكتوواب فووي اهلل كلمووة لصوووت نسوومع داخلنووا، ال ووادئ الفوودم الووروح لصوووت نسووتمع لوو  فوو ن المختلفووة،

ن اهلل. يرسوله إنسوان أي من وأ عتة،  فو ن وتأديوب، ك نوذارات اهلل يسوتعمل ا أخوري وسوائل ف نواك اإلنسوان يسومع لو  وا 

 ولكوون عووذر. بوو  اإلنسووان يصووير حتووي واكووذا . . آخوور. إنووذاراً  يرسوول اهلل ن وود اإلنسووان تنبيووه فووي اإلنووذارات أحوود فشوول

 األحوو  ، طريوو  عوون باإلنسووان، اهلل إتصووال طوور  ديحوود ألي ووو ن وود (15) وفووي اهلل. طوور  يال ووظ ال ل  لووه اإلنسووان

 خيوووال مصووودراا وأحووو   الشوووياطين مووون أحووو   ويو ووود نصووور( نبوخوووذ فرعوووون، الن وووار، اهلل)يوسوووف مووون أحووو   وانووواك

 علووي واووو مسوواءً  خلوتووه فووي اهلل صوووت اإلنسووان يسوومع وقوود لطحوو  . األساسووي المصوودر اووي األخيوورع واووذ  اإلنسووان،

 مون ي يول أي =النواس أذاص ينًوف  ينئوذ (12) وفوي األحو  . يفصود انوا ألي و ولكن الليل. ادوء في فراشه، سرير

 التووي العوائوو  كوول سووي يل السووماء موون رسووالة إلنسووان تصوول أن اهلل يسووم  فحووين السوومع، معطوو ت قلوووب   وموون أذان وو 

  بخطايانا. نحن نصنع ا
 
 

  اهلل. إنذار نسوني ت حتي قلوب   في تسكن اهلل ي عل ا =تأديبهم علي وي تم
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 اهلل عمل ال تم
   الورقة. علي وقع الذي من الخت  من يت ر -1
  نفش. صورع الخت  علي يت ر -2
 
   الرسالة. تغل  أن بعد يوضع الخت  -3

 

  يأدب. الذي او اهلل أن التأديب من يت ر -1
 اهلل صوورع فيوه تت ور التأديوب مون اإلنسان إستفاد إذا -2

  .1244 غل
  داخلية. تكون اهلل وعمل التأديب ثمار -3
 

 
َل اإِلْنَساَص َعْص َعَمِلِه، َوَيْنُتَم اْلِنْبِرَياَء َعِص الرَُّجِل، 17 "-(:88-17) األيات ِلَيْمَنَ، َنْفَسُه َعِص اْلُ ْفَرِة 12ِلُيَ وِّ

َواِل ِبَ ْرَبِة اْلَمْوِت.  ا ُيَؤدَُّب ِباْلَوَج،ِ 19َوَ َياَتُه ِمَص الزَّ َفَتْنَرُه 81َعَلى َمْضَجِعِه، َوُمَ اَحَمُة ِعَظاِمِه َداِئَمٌة،  َأْيضي
 . ًَِّهيَّ َوَتْقُرُب َنْفُسُه ِإَلى 88َفَيْبَلى َلْ ُمُه َعِص اْلَعَياِص، َوَتْنَبِري ِعَظاُمُه َفاَل ُتَرى، 81َ َياُتُه ُ ْبزيا، َوَنْفُسُه الطََّعاَم ال

 " ِميِتيَص.اْلَقْبِر، َوَ َياُتُه ِإَلى اْلمُ 
 =النبريواء وينوتم خطيتوه. عون للتوبوة يفوود  أي =عملوه عوص اإلنسواص لي وول (17) فوي ي يوب التأديبوات، فائودع ما 

  شخصيًا. أيوب مع اآلن اهلل يعمله ما واذا
  لل  ك. تأدي فالخطايا ن لك ت حتي الخطايا عنا ليمنع ويوبل ينذر اهلل (13) وفي
 انا واو .11-5412 عب الرسول بولم مف و  نفم واو للتأديب، باألل  يسم  اهلل أن رائع ألي و مف و  (12) وفي

 أصحابه وفكر أيوب فكر يرفق
 بار وأنا أتال  لماذا -أيوب4 فكر
 األشرار. علي اهلل غضب ع مة األل  -األصحاب4 فكر

 أفضول فالتأديوب اهلل. مون ورحموة محبوة فيوه التأديوب أن أيووب نتور يو ه الك   ب ذا وألي و شرير قطعاً  أيوب لكولذ 

 دبؤ يو المورق= واو أت اهلل يستخدم ا التي التأديب وسائل إحدي نري وانا الموت. اوع في ال  ك من يفام ت بما

 يخاصوو  بعوودو شووب ه فووالمرق =دائمووة عظامووه م احوومة للعتووا = مووأل  لموورق مألمووة صووورع نووري وانووا .بووالوج،

 إلووي المووريق يتحووول (21) وفووي الشوو ية. ففوودان الموورق متوواار أحوود (22) وفووي ن ووارًا. أو لووي ً  يتركووه فوو  اإلنسووان

  العا . الضعف والمعني شعرية مبالغة واي تت شى أي =عظامه لتنبري عتمي. ايكل
 التووي الموورق ت أ إمووا اوو  =المميتوويص الموووت. ع مووات كوول عليووه وتت وور اليووأم لحافووة المووريق يصوول (22) وفووي

 اإلنسان ت عل ت واأل األمراق وانا .12424 ص 2 وي لكوا، ليميتوا اهلل من المرسلون الم ئكة ا  أو للموت تأدي

  الفبر. من  داً  قريباً 
 

 ِلَص ِلإِلْنَساِص اْسِتَقاَمَتُه، ِإْص ُوِجَد ِعْنَدُه ُمْرَسٌل، َوِسيٌط َواِ ٌد ِمْص أَْلٍف ِلُيعْ 83 " -(:83) أية
 يأدب اهلل نواآل أيدي  . من اإلنسان لينفذ مرسل م ك عن يتكل  انا ن د  المميتين، الم ئكة عن تكل  أن بعد 

 يرسل بأن اذا يكون اهلل؟ مع خصا  سبب يكون وت وتفديسه، لتبرير  التأديب اذا فيكون أيوب يف   كيف لكن أيوب،
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 ت أ من به له سم  فيما اهلل يبرر أي اهلل، إستفامة أي =إستقامته لإلنساص وليعلص أليوب ليشرح كألي و وسيطاً  اهلل
 شريراً  وليم اهلل من ومفبول مستفي  أنه أليوب يشرح فالمرسل أيوب علي عائدع أن ا إستفامته كلمة وتف   للتأديب.

ذا له. تأديب سبب ت األ اذ  وأن اهلل، من مرفوضاً  وعدواً   يع ي انا الوسيط واذا فائدع. له التأديب يكون أيوب ف   وا 

 اهلل. يستخدمه الذي المأدب الفضيب معني يف   حكي  ر ل او الوسيط نفسه، لخ م اهلل تدبير له ويشرح ويراف 

 -4 بمعنيين تف   =ألف مص وا د دائمًا. اهلل خدا  عمل واذا
 ألي و او من   واحد أرسل واهلل يوب،أل يشرحوا أن يمكن   وسيط 1222 له اهلل (1)
 شوورح فوي فشولوا أيوووب أصوحاب فكول الخوودا . وسوط نوادرع عينووة اوو اهلل أسواليب يف وو  الوذي الخواد  أو الوسويط أن (2) 

  ألي و. شرح ا التي المعاني
 فوي األلو  رحلة يف يراففنا الذي وحد  واو واإلنسان. اهلل بين الوسيط واو المسي ، او البشرية إنتترته الذي والمرسل

 ألنووه المسووي  تووأل  ف وول األلوو . معنووي شوورح الووذي وحوود  واووو نتعوو ي، معووه صووليب كشووركة ت األ قبلنووا ولووو الحيوواع، اووذ 

 المسوي  يسووع وبالوسويط األلو ، معنوي بالمسوي  اآلن ف منوا بول األصوحاب(. منط  علي رد اذا في )و حاشا شرير؟ل

 فوي ال بووط مون يحمينوا الوذي اوو ودموه المسوي . بود  سووي تبريور فو  اً بوار  نفسوه تون حوين مخطئواً  أيووب وكان نتبرر.

 -:الف مص وا د    لفول ثالث معني ناآل ون د وال  ك. الحفرع
  .1343 يو السماء من كوسيط السماء من أتي والمسي  للسماء. يشير 1222 فرق    (3)
 

َيِحيُر َلْ ُمُه 85ُقُه َعِص اْلُهُبوِط ِإَلى اْلُ ْفَرِة، َقْد َوَجْدُت ِفْدَيةي. َيَترََاَءُف َعَلْيِه َوَيُقوُل: ُأْطلِ 82 "-(:33-82) األيات
َباِبِه.  ًَ ، َوَيُعوُد ِإَلى َأيَّاِم  ِبيِّ ُيَحلِّي ِإَلى اهلِل َفَيْرَضى َعْنُه، َوُيَعاِيُص َوْجَهُه ِبُهتَاٍف َفَيُردُّ َعَلى 86َأَغضَّ ِمْص َلْ ِم الحَّ

ْجُت اْلُمْسَتِقيَم، َوَلْم ُأَجاَز َعَلْيِه. 87ُه. اإِلْنَساِص ِبرَّ  َفَدى َنْفِسي ِمَص 82ُيَغنِّي َبْيَص النَّاِس َفَيُقوُل: َقْد َأْ َطْأُت، َوَعوَّ
 اْلُعُبوِر ِإَلى اْلُ ْفَرِة، َفَتَرى َ َياِتَي النُّوَر.

ِلَيُردَّ َنْفَسُه ِمَص اْلُ ْفَرِة، ِلَيْسَتِنيَر ِبُنوِر اأَلْ َياِء. 31ِباإِلْنَساِص، ُهَوَذا ُنلُّ هِذِه َيْفَعُلَها اهلُل َمرََّتْيِص َوَثاَلثيا »89
اّل 33ِإْص َناَص ِعْنَدَك َناَلٌم َفَأِجْبِني. َتَنلَّْم. َفِإنِّي ُأِريُد َتْبِريَرَك. 38َفاْحَغ َيا َأيُّوُب َواْسَتِمْ، ِلي. ُاْنُحْت َفَأَنا َأَتَنلَُّم. 31 َواِ 
  "«.ْسَتِمْ، َأْنَت ِلي. ُاْنُحْت َفُأَعلَِّمَك اْلِ ْنَمةَ َفا

 وأدب حلوو  فووي تكلوو  الووذي العطوووف اإللووه اهلل اهلل. لتأديبووات الصووحي  الت وواوب نتووائج شوورح انووا موون يبوودأ (24) آيووة 

 عليووه  لبووت التووي خطيتووه موون اإلنسووان تخلووم فوو ذا إنسووان. أي مووع بوول أيوووب. مووع ليتصووال  وسوويط وأرسوول بووالمرق

 لوو المتوأل  أن ألي وو كو   ومعني األخرين. أما  ش ادع اإلنسان اذا ويكون اهلل، أما  ويتبرر مرضه من شفي لتأديبا

 وجودت قود ال فورة. إلوي الهبوط عص أطلقه األبودي= ال  ك من وين و عليه، ويتراءف اهلل يفبله اهلل عمل مع ت اوب

 فوداءً  كانوت الشوخم اوذا فتوبوة فديوة، و ودت قود يفوول الوذي اوو اهلل كوأن ورحموه. اهلل شفا  توبة قد  حينما أي =فدية

 فووألي و ع بووا. (24) آيووة فووي نووري ولكوون بثمووار . أتووي إذا إت يتوقووف ت والتأديووب الموووت. موون ين ووو أن فسووأعطيه لووه،

 موون مولووي فديووة. بو ووود إت األبوودي، الموووت أي للحفوورع، ال بوووط موون خوو م ت أنووه ورأي عينووا . إنفتحووت النبوووع بووروح

 نفسووه واووو الفووادي نفسووه اووو والمسووي  والوسوويط. المرسوول وأسووما  سووب  الووذي المسووي ، د  إت الخوو م تعطينووا فديووة
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 واوو نفسوه(، د  اوو بوثمن إبلويم يود مون وحررنوا إشوترانا )اوو الوثمن واو الشاري او الذبيحة، واو الكاان او الفدية،

  اآلب. مع صالحنا الذي واو بررنا الذي
 نري وانا عينيه. فت  في السبب اي الصليب شركة وكانت الحي، الولي ورأي عينا  إنفتحت قد أيوب ناورأي سب  لفد

  اهلل. م د علي وغيرته ومحبته الفوي اإليمان او خرآ بسبب عينيه تنفت  ألي و
 اللح  وديع مرع كل في ليم لكن السرياني( نعمان المرق)مثال شفاء أي الخطية، نتائج من التخلم (25) آية وفي

  الفيامة. بعد المم د ال سد في سيحدث اذا ولكن صغير. صبي كلح 
 ويت وور عنووه، اهلل غضووب ويرتوود صوو ته، يفبوول واهلل يصوولي فالتائووب بوواهلل، وع قت ووا سوو م ا الوونفم تسووترد (22) وفووي

 =وجهوه ويعوايص ا . . لكو . أتورك اسو مي المسوي  قالوه موا ...واذا داخلي س   في ويعيش اهلل رضا نور و  ه علي
 فو  ويفوول بوه. ويفورح يورا  اهلل، و وه يري أن قادر غير الخاطئ كان أن فبعد اهللا. يعاينون ألن   الفلب ألنفياء اطوبي

 اهلل =بره اإلنساص علي فيرد األرق. علي وا  السماء أفراح يذوقون عن   راق واو اهلل و ه يعاينون االذين الذاب

  طايا .خ يغفر بأن بر  للتائب يعيد
 يفووول وموواذا الغفووران. نووال الووذي التائووب ألفووراح إشووارع يغنووي .أ طووأت قوود فيقووول النوواس بوويص يغنووي (.23 ،23) وفووي

  = لوه اهلل غفوران فرحوه وسوبب أبودًا. خطيتوه ينكور ت فالتائب الحفيفي، التائب تسبحة اذ  .أ طأت قد فرحه في التائب
 ميتوواً  كوان اوذا اإبنووي = الحيواع إلوي الموووت مون إنتفول فبالتأديووب =ال فورة إلووي العبوور مووص نفوس فوودي عليوه. أجوواز لوم

 مف وو  انا ولنري التائب. الفداء؟ من يستفيد الذي من لكن النور. إلي التلمة من وينتفل =النور  ياتي فتري فعاشا

 يحواول أيووب نكوا موا عكوم واوذا بالغفران فرح واو أخطأ أنه يعترف ف و خطايا ، بغفران يكون التائب فرح أن ألي و

 خطايانوا حسوب معنوا يصونع الو  داود قوول ولنفوارن لتعاسوته سوبباً  أيووب منطو  فكوان لفداء له حا ة وت بار أنه إثباته،

 أيووب قوول عكوم واوو أ طوأت قود . . يغنوي.  انا ألي و قول تماماً  يشبه ف و 124123 م  أثامنا بحسب ي ا نا ول 

14412-13.  
 اوذا سوبيل وفوي ويحيوا، فير وع نفسه يفدي بأن بل الخاطئ، بموت يفرح ت ف و دائمًا، ااذ يفعل اهلل (.32 ،22) وفي

. إنوذار انواك يكون األول لإلنذار اإلنسان يست ب ل  إن =وثالثاي  مرتيص واألت . اإلنذارات يستخد   إنوذار وكول . ثوان.

  قبله. الذي من أصعب
 شر ، إثبات يحاول األصحاب مثل ليم ف و له، خصماً  ليم ألي و أن يف   أيوب أن يتمني ألي و -(324 ،31) وفي

 تبريرك أريد فيتبرر= أيوب ليتوب الح  وراء يسعي او بل
 وأي الحكمة، وسيتعل  سيسمع ال دل بروح وليم ادوء في ينصت أن يتعل  من =ال نمة فأعلمك إنحت (33) وفي

 وت الموت، من وينفذ  الحفرع، من ليفتديه اإلنسان وراء يسعي محبته في اهلل أن ألي و قال ا التي من أروع حكمة
 طري  في يتلوا بل ي لكوا، ت حتي بالتأديبات أوتد  وراء اهلل ويتل بالتوبة، إليه يعود أن إت اإلنسان من ينتتر

.ذلك بعد سيفوله ما =لي أنت إستم، الخ م.
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 عودة للجدول اإلح اح الراب، والثالثيص

 
أَلصَّ األُُذَص 3اْسَمُعوا َأْقَواِلي َأيَُّها اْلُ َنَماُء، َواْحَغْوا ِلي َأيَُّها اْلَعاِرُفوَص. »8َفَأَجاَب أَِليُهو َوَقاَل: 1 "-(:9-1) األيات

ُِ َطَعاميا.  َتْمَتِ ُص اأَلْقَواَل، َنَما َأصَّ اْلَ َنَك َيُذو
َِّ، َوَنْعِرْف َبْيَص َأْنُفِسَنا َما ُهَو َطيٌِّب.ِلَنْمَتِ ْص أَلنْ 2 أَلصَّ »5 ُفِسَنا اْلَ 

ْرُت، َواهلُل َنَزَع َ قِّي.  َفاِء ِمْص ُدوِص َذْنٍب. 6َأيُّوَب َقاَل: َتَبرَّ ًِّ َفَأيُّ ِإْنَساٍص 7ِعْنَد ُمَ اَنَمِتي ُأَنذَُّب. ُجْرِ ي َعِديُم ال
َرُب اْلُهْزَء نَ  ًْ ؟ 2اْلَماِء، َنَأيُّوَب َي ًَّرِّ أَلنَُّه َقاَل: اَل َيْنَتِفُ، 9َوَيِسيُر ُمتَِّ ديا َمَ، َفاِعِلي اإِلْثِم، َوَذاِهبيا َمَ، َأْهِل ال

 "اإِلْنَساُص ِبَنْوِنِه َمْرِضيًّا ِعْنَد اهلِل.

 تمووتحن األذن =األقوووال تمووت ص األذص يحتوورم  . كووان اووذا ومووع مع وو  مختلفوواً  كووان ألي ووو =العووارفوص . . ال نموواء.

 ألنفسنا لنمت ص ت. أ  حكمة فيه ك مه ال يحكموا ث  ويتذوقواا أقواله يسمعوا أن دعاا  او واإلدراك. العفل بمعني

 يطلوب كمون ف وو عليوه، لونحك  نسومعه موا كول نموتحن أن ي وب أنه ك مه ومعني مع  ، نفسه ألي و  مع انا =ال ِ

  رأي. فرق ب  الحفيفة إلي للوصول مع   يتحاور أن
 بورئ أنوه إصورار  خصوصواً  (5 ،4 ،2423 + 13413) اهلل عون قالوه الوذي الصوعب الكو   علوي أيوب يلو  (5) وفي

 تصووروا أعموال علوي أدانوو  األصوحاب بينموا محوددع أقووال فوي أيووب يدين أنه ألي و ومي ع . قي نزع تلمه= اهلل وأن

 لويا والحو  بْ اُأك وذ   اليسووعية اكوذا تر مت وا =أنوذب م وانمتي نودع (2) وفوي أثار . مما من ا برئ واو عمل ا أنه ا 

 =ذنوب دوص موص الًفاء عديم جر ي سبب. ب  ليعذبني وخاطئ كاذب أنني يت مني اذا ومع برئ إنني يعل  اهلل أي
  برئ. واو شفائ ا من ميئوم تمهأ

 =نالمواء الهوزء يًرب .اهلل بأحكوا  ي  أل المست  ئين م لم في ي لم كمن ويصور  بشدع أيوب يلو  ألي و (3) وفي
 هلل أيووب إت اموات فوي =ثوماإل  فواعلي مو، مت وداي  يسوير (2) وفوي هلل. اإلت اموات تو يوه فوي كبيراً  قدراً  أخذ أنه معنااا
 ك موه مون ف   ألنه وتمه أيوب ألي و إت   (2) وفي األشرار. اإلث  لفاعلي  ميل كأنه أيوب صار أحكامه من وال  ء

 الكوو   واووذا  وودوي. بوو  اهلل خدمووة كانووت لووو كمووا تدينووه. موون يسووتفيد لوون البووار المتوودين اإلنسووان أن يفصوود وبأيوو أن

 2242 من إستخلصه
 

، َوِلْلَقِديِر ِمَص الظُّْلِم. »11  "-(:81-11) األيات ًَّرِّ ًَاِ هلِل ِمَص ال أَلْجِل ذِلَك اْسَمُعوا ِلي َيا َذِوي اأَلْلَباِب. َ ا
َفَ قًّا ِإصَّ اهلَل اَل َيْفَعُل ُسوءيا، َواْلَقِديَر اَل ُيَعوُِّج 18ُيَجاِزي اإِلْنَساَص َعَلى ِفْعِلِه، َوُيِنيُل الرَُّجَل َنَطِريِقِه. أَلنَُّه 11

ْص َجَمَ، ِإَلى َنْفِسِه ُروَ ُه ِإْص َجَعَل َعَلْيِه َقْلَبُه، إِ 12َمْص َونََّلُه ِباأَلْرِض، َوَمْص َحَنَ، اْلَمْسُنوَنَة ُنلََّها؟ 13اْلَقَضاَء. 
ٍر َجِميعيا، َوَيُعوُد اإِلْنَساُص ِإَلى التُّرَاِب. 15َوَنَسَمَتُه،  ًَ وَح ُنلُّ َب َفِإْص َناَص َلَك َفْهٌم َفاْسَمْ، هَذا، َواْحَغ 16ُيَسلُِّم الرُّ

َِّ َيَتَسلَُّط، أَ 17ِإَلى َحْوِت َنِلَماِتي.  َأُيَقاُل ِلْلَمِلِك: َيا َلِئيُم، 12ِم اْلَبارَّ اْلَنِبيَر َتْسَتْذِنُب؟ أََلَعلَّ َمْص ُيْبِغُض اْلَ 
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رَاُر؟  ًْ َؤَساِء، َواَل َيْعَتِبُر ُموَسعيا ُدوَص َفِقيٍر. أَلنَُّهْم َجِميَعُهْم َعَمُل َيَدْيِه.19َوِلْلُنَدَباِء: َيا َأ  الَِّذي اَل ُيَ اِبي ِبُوُجوِه الرُّ
ًَّْعُب َوَيُزوُلوَص، َوُيْنَزُع اأَلِعزَّاُء اَل ِبَيٍد.  َبْغَتةي َيُموُتوصَ 81   "َوِفي ِنْحِف اللَّْيِل. َيْرَتجُّ ال
 السواب  اإلصحاح في له وسب  س  . في واو تمهأ يتفبل أيوب ي عل أن ألي و خطة كانت (12-12) األيات في 

 أو العفوبة يعطي اهلل أن يثبت وانا اإلنسان. لخير اي ت فاأل وبالتالي باألت ، اإلنسان ديبأت يفصد اهلل أن شرح أن

  ذلك. من بأكثر وليم تماماً  اإلنسان إستحفا  بفدر التأديب
 المسونونة حون، الوذي ف وو المطلو  السولطان لوه وأنوه اهلل، عودل يثبوت أن ألي وو يريود =بواألرض ونله مص (13) وفي

 أكثر يملكه بما ي ت  الشئ وصاحب أحد. يوكله فل  أحد، من تييأ ل  علي ا وسلطانه يحكم ا، الذي بالتالي ف و نلها

 اووذ  صوواحب ألنووه فوواهلل لحتووة. فووي الكووون كيووان تحطوو  لحتووة إاتمامووه عوون أغفوول لووو اووو بوول بووه. الوكيوول إاتمووا  موون

 لصوال  يخطويء كوان ربموا كوكيل، يديراا او كان لو من. ولمصلحة بالتل ، يحكم ا فلماذا بالعدل، يحكم ا األرق

  منه. أعدل أو أقوي او من اناك ال يعدل، ت فلماذا أرضه اي ولكن التل (، )كوكيل هنفس
 أيوووب يووا تتصووور اوول نحوووك، مون  وواف.  لووك، كعوودو واووو يتلمووك، بأنوه اهلل تووت   أيوووب يووا أنووت -4(15 ،14 )يواتواآل

نو  تموووت، لحتووة عنووك غفوول إن روحووك، بيوود  الووذي اهلل السوولطان، كوول لووه الووذي اهلل تووتكل ، عموون  أن نفسووه فووي وضووع ا 

 لحتوة. فوي ي لكوك أن قوادر ف وو أراد، لوو اوو إذًا، يعوذبك فلمواذا يود . فوي فروحك عين، طرفة في ل لكت ضدك يكون

 منوه ين ع =ونسمته رو ه نفسه إلي جم، إن شخم ضرب علي صم  أي قلبه، وضع لو اهلل =قلبه عليه جعل إص

 اإلنسوووان يسوووح  حتوووي لفووووع يحتوووا  ت اهلل يمتنوووع. أن انإنسووو يسوووتطيع اووول =بًووور نووول الوووروح ُيسووولم فيمووووت= روحوووه

 لنفسوه اهلل يسوترد أي =ونسومته رو ه نفسه إلي جم، إص لوه. فأعطااا سب  التي النسمة منه يسحب ففط الضعيف،

  فيموت. لإلنسان أعطااا التي النسمة اذ 
ف و  مخاصومته، يمكون ت اهلل أن إف و  =فهوم لوك نواص فإص (12) وفي  فوي ل لكوت اهلل عواداك فلوو لوك دواً عو لويم أنوه وا 

 واوو اهلل يكوون فكيوف حو  دون من تلمك اهلل أن تصورت لو ال =يتسلط ال ِ يبغض مص لعلأ (13) وفي لحتة.

 بو  العوال  اهلل يحكو  ف ول الفسواد، مون مملكتوه تن ار عدل ب  حك  لو الدنيوي الملك العال . علي يتسلط للح  مبغق

 البوار اوو اهلل =تسوتذنب النبيور البوار أم خلفوه الوذي العوال  ب ن يوار اهلل يسوم  مون مصولحةول العوال ، ين ار حتي عدل

  التل . له تنسب ف ل خطأ ب  الذي العتي ،
 وت موة هلل، التلو  ت موة نو وه ف ول األموراء. =والنودباء األرضويين للملووك إسواءع نو وه أن يليو  ت كان إذا (13) وفي

 -(224 ، 12) وفي الملوك. لملك أيوب يا تو   ا ف ل األرضي، للملك نو   ا أن ص ي وت يمكن ت اللأ  أو التل 
 ولوون غنوي. ألنوه غنيواً  =موسووعاي  ي امول لون ف وو تووراب، مون ال ميوع خوال  ف وو أحوود يحوابي ت المطلو  سولطانه فوي اهلل

  ذلك رادأ اهلل نأل ولكن إنسان، تدخل دون أي =بيد ال يموتون فكل   مسكين. ألنه ففير ي امل
 

ِِ اإِلْنَساِص، َوُهَو َيَرى ُنلَّ َ َطَواِتِه. 81 "-(:31-81) األيات اَل َظاَلَم َواَل ِظلَّ َمْوٍت َ ْيُث 88أَلصَّ َعْيَنْيِه َعَلى ُطُر
ُيَ طُِّم اأَلِعزَّاَء ِمْص ُدوِص 82اهلِل.  أَلنَُّه اَل ُياَلِ ُظ اإِلْنَساَص َزَمانيا ِللدُُّ وِل ِفي اْلُمَ اَنَمِة َم،َ 83َتْ َتِفي ُعمَّاُل اإِلْثِم. 

رَاريا، َيْحِفُقُهْم ِفي 86لِننَُّه َيْعِرُف َأْعَماَلُهْم، َوُيَقلُِّبُهْم َلْيالي َفَيْنَسِ ُقوَص. 85َفْ ٍص، َوُيِقيُم آَ ِريَص َمَناَنُهْم.  ًْ ِلَنْوِنِهْم َأ
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َ تَّى َبلَُّغوا ِإَلْيِه ُحرَاَخ اْلِمْسِنيِص، َفَسِمَ، 82َورَاِئِه، َوُنلُّ ُطُرِقِه َلْم َيتََأمَُّلوَها،  أَلنَُّهُم اْنَحَرُفوا ِمصْ 87َمْرَأى النَّاِظِريَص. 
َذا َ َجَب َوْجَهُه، َفَمْص َيرَاُه َسَواٌء َناَص َعَلى ُأمٍَّة َأْو َعَلى ِإنْ 89َزْعَقَة اْلَباِئِسيَص.  َغُب؟ َواِ  ًْ َساٍص؟ ِإَذا ُهَو َسنََّص، َفَمْص َي

ًَّْعِب.31 َرنيا ِلل ًَ   "َ تَّى اَل َيْمِلَك اْلَفاِجُر َواَل َيُنوَص 
  يفحم. أن دون شئ كل يعرف بأنه اهلل عدل حتمية يثبت انا من إبتداء 

 مكشوف شئ كل =موت ظل وال ظالم ال (88) وفي عادلة. عفوبته تكون لذلك واحد كل عمل يفحم اهلل (21) ففي

 ف ول إنسوان، يوراا  فو  التو   فوي يختبوأون قود الشور ففواعلي .اإلثم عمال شرور من عنه يختفي شئ وت عينيه، أما 

  اهلل. أما  من يختفون
 

  مانوواً  يحتووا  البشووري الفاضووي =اهلل موو، الم انمووة فووي للوود ول زمانوواي  اإلنسوواص يال ووظ ال ألنووه (24) (،23) وفووي

 األشورار األعوزاء ي طوم لحتوة ففوي أماموه مكشووفة كل ا ساناإلن طر  ألن اهلل، ولكن قضيته وفحم المت  ، لمراقبة

  أمامه. مكشوفة كل ا بتفاصيل ا حياتنا أن إثبات اذا قضيت  . لفحم لوقت يحتا  ت أي =ف ص دوص مص
 ال ميوع. ليرتودع النواترين أموا  يضورب يضورب وحوين ال ميوع. أعموال يعورف ف و بعدل يسح  اهلل (22 ، 25) وفي

 اهلل والمعنوي التلموة. ألعموال يشوير فالليول لشورا . يشوير لوي ً  قولوه ولكون لويً . بيلشاصور ضرب كذاا =ليالي  ويقلبهم

  شرا . بسبب يضرب  
 
 فصوواروا إنسووان، شوورورا  فووي يراعوووا وت منووه يخووافون ت اهلل علووي متمووردين أن وو  الخطوواع اووأتء شوور (23 ، 23ى)وفوو

 .ورائوه موص إنحورفوا العوال = اوذا فوي إلوه بو  أن و  تصووروا   أن األشرار شر وسر (.2413 )لو المساكين ضد طغاع
  .يتأملوها لم طرقه ونل لطشرار= اهلل عفاب في يتأملوا ل  ألن   أحكامه، من يخافون يعودوا ول 
 

  يغير . أن ألحد يمكن ت يفرر  وما الخليفة كل علي المطل  السلطان له اهلل (22) وفي
 أنه معنا  المتأل  عن لو  ه اهلل وح ب تع يته، إنسان يستطيع لن الحالة اذ  وفي اإلنسان، يح ن =وجهه  جب إص

 الفوا ر يتورك ت اهلل =الفواجر يملوك ال  توي النام= لكل العدل يحفت المطل  اهلل سلطان وفي اإلنسان. ل ذا ع اء ت

ن حتووي .للًووعب ًوورناي  ينوووص ال  تووي األبوورار فووي يووتحك   موو  دائموواً  يتركووه ت ف ووو  منوواً  يملووك أن للفووا ر اهلل سووم  وا 

ن .34125  بثموار  التأديوب يوأتي أن وبعود الشوعب. اوذا يوأدب لكي اهلل من بسماح اذا يكون شعب علي فا ر ملك وا 

  الفا ر. اذا اهلل ين ع
 

َفَأِرِنيِه َأْنَت. ِإْص ُنْنُت َقْد َما َلْم أُْبِحْرُه 38َولِنْص َهْلِ هلِل َقاَل: اْ َتَمْلُت. اَل َأُعوُد ُأْفِسُد؟ »31 "-(:37-31) األيات
َفَعْلُت ِإْثميا َفاَل َأُعوُد َأْفَعُلُه. 

َهْل َنرَْأِيَك ُيَجاِزيِه، َقاِئالي: أَلنََّك َرَفْضَت؟ َفَأْنَت َتْ تَاُر اَل َأَنا، َوِبَما َتْعِرُفُه َتَنلَّْم. 33
ِإصَّ َأيُّوَب َيَتَنلَُّم ِباَل َمْعِرَفٍة، َوَناَلُمُه َلْيَس 35يُم الَِّذي َيْسَمُعِني َيُقوُل: َذُوو اأَلْلَباِب َيُقوُلوَص ِلي، َبِل الرَُّجُل اْلَ نِ 32
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. لِننَُّه َأَضاَف ِإَلى َ ِطيَِّتِه َمْعِحَيةي 37َفَلْيَت َأيُّوَب َناَص ُيْمَتَ ُص ِإَلى اْلَغاَيِة ِمْص َأْجِل َأْجِوَبِتِه َنَأْهِل اإِلْثِم. 36ِبَتَعقُّل. 
ُِ َبْيَنَنا، َوُيْنِثُر َناَلَمُه َعَلى اهللِ    "«.ُيَحفِّ

 الوتكل  عن نمتنع أن التوبة )وخطوات يفوله. ك ماً  فمه في يضع تمه أن فبعد يفول، أن ي ب ماذا أيوب يعل  ألي و 

 حفواً  بواراً  ر و ً  كنوت نإ أيووب يوا عليك =إ تملت قال هلل هل ولنص صالحًا(. ك ماً  نتكل  أن نتعل  نبدأ ث  شرير بك  

 أعووود ال .الخيوور سوووي تفعوول ت أنووك فووي واثوو  وألننووي تأديووب، ألنووه أحتموول بووه، تسووم  مووا كوول أحتموول أنووا هلل، تفووول أن

 يحتمول أن ويف و  ثانيوة. لخطيتوه يعوود ف  توبة يفد  وبأن أخطأ، بأنه لإلعتراف يدعو  انا لخطاياي. أعود ت =أفسد

 فأرنيووه أبحووره لووم مووا ليشووفي. الوودواء المووريق يحتموول كمووا خطايووا ، بسووبب ي لووك ت حتووي لحالتووه عوو   كأنووه التأديووب

 أعلموه ت والوذي فوي   المختبوئ إكشوف أرا ، أن أسوتطيع ت موا يارب لي ف كشف أخطائي، من بعضاً  إكتشفت أنا =أنت

 =قووال هلل هوول ألي ووو وقووول  و يووتا. بعوودل اأنووا اليمووين اللووم فعوول كمووا اهلل أمووا  أيوووب يعتوورف ب ووذا إليووه. أعووود فوو 
  تائب. أي أو أيوب المفصود

 
 يستشوير اول أو التائب، اإلنسان اهلل ي ا ي أيوب يا كرأيك اال أيوب ألي و يسأل انا =يجازيه نرأيك هل (33) وفي

 اهلل نكوأ انوا والكو   يختوار. فكيوف معرفتوه فوي قاصر اإلنسان المناسبة، التأديب طريفة في أو يفعله، فيما إنسان اهلل

 =أنوا ال ت توار فأنوت أخطوأت. أننوي وتتون وطرقوي حكموي تورفق أيووب يوا ألنوك =رفضوت ألنوك أليوب الك   يو ه
  مني. بدتً  السلي  التصرف ختارإ أيوب يا تفضل

 
 ألي ووو يفووول انووا عفوول. بوو  تكلوو  أيوووب أن فووي يأيوودو  وبووأن   والف موواء، العفوو ء بكوول ألي ووو يستشوو د (35 ،34) وفووي

 بنصووائ  النووام علووي نشووير األحيووان بعووق وفووي ال وواا تا. ك حوودي اتتكلمووين ل و تووه أيوووب وقالووه سووب  اموو أليوووب

  ألنفسنا. ُنسم ع ا أن نحتا 
 

 الكووو   كووول ويسوووحب أخطائوووه كووول لتنكشوووف المشووووار آخووور حتوووي آلتموووه أيووووب يتووورك اهلل أن ألي وووو يتمنوووي (32) وفووي

  فعً . باراً  فيصير حفيفية توبة ويفد  قاله الذي الصعب
 

 أضاف وب ذا بالتل . هلل إت امه في مستمر وأنه وغضبه، تمرد  إستمرار علي ع مة =بيننا يحفِ (33) وفي

. ديدع خطية لخطايا 
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 عودة للجدول اإلح اح ال امس والثالثيص

 
أَلنََّك ُقْلَت: َماَذا ُيِفيُدَك؟ 3َأَتْ ِسُب هَذا َ قًّا؟ ُقْلَت: َأَنا َأَبرُّ ِمَص اهلِل. »8َفَأَجاَب أَِليُهو َوَقاَل: 1 "-(:2-1) األيات

ُاْنُظْر ِإَلى السََّماَواِت َوَأْبِحْر، َواَلِ ِظ 5ْحَ اِبَك َمَعَك. َأَنا َأُردُّ َعَلْيَك َناَلميا، َوَعَلى أَ 2ِبَماَذا َأْنَتِفُ، َأْنَثَر ِمْص َ ِطيَِّتي؟ 
ْص َنثَّْرَت َمَعاِحَيَك َفَماَذا َعِمْلَت َلُه؟ 6اْلَغَماَم. ِإنََّها َأْعَلى ِمْنَك.  ِإْص ُنْنَت َبارًّا َفَماَذا 7ِإْص َأْ َطْأَت َفَماَذا َفَعْلَت ِبِه؟ َواِ 

ًَرَُّك، َوالْبِص آَدٍم ِبرَُّك.2ا َيْأُ ُذُه ِمْص َيِدَك؟ َأْعَطْيَتُه؟ َأْو َماذَ   "ِلَرُجل ِمْثِلَك 
 ك مه في له خطأين علي أيوب انا ألي و يعاتب 
 وفي له، اهلل قدمه مما كثيراً  أكثر بل الكثير، هلل قد  أنه تصور أيوب أن بمعني اهلل، من أكثر نفسه يبرر أنه  .1

 بأكثر شرور  علي و ا ا  يستح ، مما بأقل علي ا اهلل كافأ  البارع أيوب أعمال وأن هلل، دائناً  أيوب أصب  الموا ين

  يستح . مما
  شيئًا. تفيد  ت باهلل ع قته أن إعتبار   .2
 +31 ،3242 ورا ووع (2) نفطووة . . طيتووي مووص أنثوور أنتفوو، بموواذا (.1) نفطووة فووي شوورح ا اووذ  =اهلل مووص أبوور أنووا

15412.  
 ماذا أي اليسوعيين(. ةتر م )حسب أخطأ. أن من لي أنفع شئ وأي يفيدني ماذا قلت = طيتي مص ثرأن أنتف، بماذا

ن خطيتوووي، مووون تط ووورت لوووو بوووالنفع علوووي   سووويعود  )مووو  أسوووتفيد فمووواذا بووواراً  كنوووت إن ولكووون لوووي، فالويووول خاطئووواً  كنوووت وا 

 ليسوت اهلل فعطايوا الحسواب فوي خطوأ انوا ولكون والثوروع. كالصوحة الموادي النفع انا، بالنفع والمفصود (14 ،13433

 أيوب خطأ ولكن (.22-23433 )را ع 33 م مور كاتب إليه توصل ما واذا روحية. أساساً  عطايا  بل مادية، كل ا

 ولويم تلمواً  اوذا فحسوب لطبورار ولويم لطشورار أحيانواً  تعطوي أن وا ورأي ال سودية الخيورات إلوي نتور أنه حساباته في

 بعيود ي وودي تفكيور اوو ماديوة بخيورات األرق علوي البوار م وا اع و ووب أي التفكيور اوذا فمثول وعمومواً  عادل. بحك 

 للمسوي  صوورع يكوون أن ي وب فالمسويحي ماديوة، خيورات يطلوب اإلنسوان يتول أن ألنانيوة وأن وا المسيحية. الروح عن

  ماله. يطلب وت خرينلآل ما ويطلب نفسه يبذل  اء الذي
 أصحابه أو أيوب اذا يفول من كل علي يرد ألي و (4) وفي
 ألحود يحتوا  وت خ ئفوه  ميوع مون أعتو  فواهلل ال ميوع، فو  فالسموات ال ميع من أعلي اهلل أن يثبت ألي و (5) وفي

  من  . ليربحوا رعاياا  يتلمون قد ف   األرق ملوك أما يتلم  . لن لذلك من  ، أحد في يطمع وت من  ،
 يخطووئ وحووين اإلنسووان يراقووب اهلل أن يتصووور فووأيوب ، تفكيوور  ةطريفوو يغيوور نأ أيوووب موون ألي ووو يطلووب (3 ، 2) وفووي

 ألي وو مون رد واوذا شويئًا. اهلل ي يد ت ف ذا باراً  اإلنسان كان ولو ينفم. لن فاهلل اإلنسان أخطأ نإ يفول وألي و يعاقبه.

 بول اهلل، مصولحة فوي اوذا ألن ملي يتوب اإلنسان بأن ي ت  فاهلل خطيتي. من تط رت لو أنتفع ماذا أيوب تفكير علي

  البشر. يحب واهلل اإلنسان خير اذا في ألن
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 ببرنوا. أو بشورورنا سوواء إليوه نصول أن مون أسومي فواهلل ب موا، نتأثر نحن بل اهلل، ب ما يتأثر ت وبرنا شرورنا (3) وفي

 كموون يخطوويء وموون في ووا ت وواعفوب فالخطيووة الشووريرع. األعمووال علووي وي ووا ي البووارع األعمووال يكووافئ عووادل كفوواق.  واهلل

 لإلنسوان الوصوايا أعطوي حوين واهلل اهلل. وبركوة يوةابحم سويتمتع البور في يحيا ومن تأذيه. سوف والنار ، بالنار يلعب

  له. الخير يطلب كان بل فيه، يتحك  أن يريد يكن ل 
 

َوَلْم َيُقوُلوا: َأْيَص اهلُل 11ِذرَاِع اأَلِعزَّاِء.  ِمْص َنْثَرِة اْلَمَظاِلِم َيْحُرُ وَص. َيْسَتِغيُثوَص ِمصْ »9 "-(:13-9) األيات
الَِّذي ُيَعلُِّمَنا َأْنَثَر ِمْص ُوُ وِش اأَلْرِض، َوَيْجَعُلَنا َأْ َنَم ِمْص ُطُيوِر السََّماِء؟ 11َحاِنِعي، ُمْؤِتي اأَلَغاِنيِّ ِفي اللَّْيِل، 

رَاِر وَ 18 ًْ   "َولِنصَّ اهلَل اَل َيْسَمُ، َنِذبيا، َواْلَقِديُر اَل َيْنُظُر ِإَلْيِه. 13اَل َيْسَتِجيُب. َثمَّ َيْحُرُ وَص ِمْص ِنْبِرَياِء اأَل
 لصورا  اهلل يسوت يب ت لمواذا رائوع تفسوير يفود  انوا وألي وو لوه. يسوت يب ت واهلل يصر  المتلو  إن قال قد أيوب كان 

 يوع ا رديواً  تطلبوون ألنكو  تأخوذون ولسوت  تطلبوون ا لوهبفو  المنطو  نفوم يعفووب معلمنوا يشرح وربما المتلومين. بعق

 صورا  انواك اول اآلن والسأال يصر . فيمن ولكن اهلل في ليم الخطأ بأن يست يب ت أنه في اهلل يبرر فألي و .344

 الشوخم، اوذا فوي ما خطية اناك ألن باألل  سم  اهلل أن نفول وانا خاطئة؟ بطريفة آخر وصرا  صحيحة، ريفةبط

 توبوة يفود  أن دون الت ربوة عنوه اهلل يرفوع أن طالبواً  المتوأل  الخواطئ صر  ف ذا حياع، له فتكون عن ا يتوب أن اهلل يريد

 النبوي اوشوع قالوه موا واوذا بعود. ثماراوا توأتي ل  اهلل ب ا سم  لتيا الت ربة أو األل  ألن يست يب ت فاهلل خطايا ، عن

 أي عنويا ويرتودون والخمور الفمو  أل ل يت معون مضا ع  ، علي يولولون حينما بفلوب   إلي   يصرخون اوت 1443

 يوصولا  اصوا  أحودا  قوال كموا مرتودين اهلل عون ير عوون والخمور الفمو  ل و  يتووفر وحينموا الم اعوة فوي يصورخون ا 
 األل  يرفع ت تائب، غير بعيداً  ما ال اإلنسان يري طالما بحكمته فاهلل ياصلا  وت صا  ت األمر إنفضي فلما ما، ألمر

ت يتوووب حتووي عنووه  قلبووه فووي يصوور  المتلووو  كووان إذا وينفووذ، يسوومع أن دائموواً  مسووتعد اهلل الت ربووة. فائوودع كانووت فموواذا وا 

 ُترفوووع حتوووي كافيوووة تع يوووة لو ووود بأمانوووة وصووولي بفلبوووه هلل عووواد لوووو المتلوووو  أن ولووون حت .حوووانعي اهلل أيوووص اهلل= طالبووواً 

 عليوه عينوه عنوه، مسوئول اهلل أن يوذكر صوانعه اهلل أن يوذكر حوين فالتائوب ثماراوا. توأتي حوين ترفوع والضويفة الضيفة،

 -دائمًا4
  فيتوب. ….يخطئ واو يرا  عليه عينه -2 فيطمئن . أمور . ليدبر عليه عينه -1

 الوذي اهلل أيون ا اليسووعية التر موة فوي =الليول فوي األغواني موؤتي حوانعي اهلل أيوص اهلل يسومع ا التوي الصرخة توتح

 بأغاني فنسبحه سماوية تع يات يعطي أن قادر إل نا وأح اننا، أتمنا ليل وسط أي ا= لي ً  بالترني  ينع  الذي صنعني

 يصور فألي و (25412 )أع يع ي أن قادر اهلل الضيفة وسط فيو  والضي . والخوف للح ن إشارع فيه والليل وتسبي .

  الضيفة. في حتي ويتع ي يفرح أن وأعطا  اإلنسان صنع ري  خ   إله أنه انا اهلل
 يفوول ت ولكنوه ويعووي يصور  ف وو تأل  إذا الطير أو الوحش …=أ نم ويجعلنا األرض و وش مص أنثر يعلمنا الذي

 ولكن والطيور، الوحوش صرا  يشابه توبة يفد  أن دون أي صانعه، هلل ينتبه أن ونبد يصر  ومن صانعي، اهلل اأين

 أو بأل  يسم  أن يمكن وت خيرات صانع اهلل أن ندرك أن ي ب الحكمة وب ذ  الخليفة، كل من أكثر حكمة أعطانا اهلل

 الصورخة اوي واوذ  وشواكرًا. مسوبحاً  تائبوًا، هلل فليصور  الحكموة اذ  له فمن لذلك وخير. بركة بعداا كان لو إت ضيفة
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 فواهلل (.13) آيوة مف وو  اوذا يسوتجيب ال فواهلل تائباً  يكون أن دون األًرار نبرياء من المتلو  حرخ وم ما المفبولة.

  توبة. دون الت ربة لرفع يصر  الذي التائب غير لصرا  يست يب لن اهلل =نذباي  يسم، ال
 

َوَأمَّا اآلَص َفأَلصَّ َغَضَبُه اَل 15نََّك َلْسَت َترَاُه، َفالدَّْعَوى ُقدَّاَمُه، َفاْحِبْر َلُه. َفِإَذا ُقْلَت إِ 12 "-(:16-12) األيات
  ا«.َفَغَر َأيُّوُب َفاُه ِباْلَباِطِل، َوَنبََّر اْلَناَلَم ِباَل َمْعِرَفةٍ 16ُيَطاِلُب، َواَل ُيَباِلي ِبَنْثَرِة الزَّاّلِت، 

 أن يصلي من كل وعلي =له فأحبر ذابية= نصيحة له مفدماً  أليوب الك   ألي و يو ه ألي و، من الدرم اذا بعد 

 عدل يري ت أنه قوله علي أيوب يوبل انا وألي و الت ربة. اذ  عنه يرفع يو  ينتتر بصبر بل اهلل رحمة من ييأم ت

 او بل كالبشر متسرعاً  ليم هللفا نصبر أن علينا ولكن يأتي اهلل فعدل تسرع قد أيوب انا =تراه لست إنك =اهلل

 التي المدع طول في ففط ليست اهلل أناع وطول الت ربة. لرفع المناسب الوقت يعرف الذي وحد  واو األنا ، طويل

 ال غضبه فألص أيوب= قاله الذي الصعب الك   إحتمل أنه في اهلل أناع طول تت ر أيضاً  بل الت ربة، ترفع بعداا
 ما وكثيراً  به. تفو  ما كل علي شديداً  عفاباً  وعاقبه أيوب ل ا ي البشر يطلب كما متسرعاً  اهلل كان لو بينما يطالب
 بنفم ال ولكن السرعة. و ه علي اذا يكون أن علي وتلمًا، ألماً  لنا سبب من ويعاقب ي ا ي أن في اهلل نطالب

 إستغل أيوب ولكن كالبشر. ليم اهلل أن نعل  أن ي ب خرين.اآل ح  في أخطأنا لو اهلل يعاقبنا أن سنفبل السرعة

 صعباً  ك ماً  قال =النالم ونَبر بالباطل. فاه أيوب فغر =صعباً  ك ماً  وتكل  عليه فتطاول يعاقبه ل  وأنه اهلل أناع طول

.معرفة ب 
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 عودة للجدول اإلح اح السادس والثالثيص

 
 ت شور ، علوي مصور ألنوه تموهأ فتورع وطالوت أصوابه، بما اهلل أصابه شرور  وبسبب شرير، بأنه أيوب األصحاب إت  
 علوي بشودع تموه بول اوو، تخيل وا بت موة أيووب يوت   فلو  الحكوي ، ألي وو أموا ك م و . أيووب ورفق عنه. يتوب أن يريد

 أن دون ويصور  يصور  ألنوه طالوت تموهأ وأن للتأديوب، اوي تموهأ أن لوه وشورح اهلل، نعو قال وا التوي الصعبة األقوال

 وانوا اهلل، يودي بوين للتواضوع ألي وو دعوا  لوذلك الصوعبة، أقوالوه اوو يتواضوع لو  أنوه دليلوه وكوان اهلل، يدي بين يتواضع

 ليحثووه خليفتووه، وفووي أعمالووه  ميووع فووي التوواارع وعتمتووه المتناايووة، غيوور وقدرتووه اهلل عتمووة عوون أمثلووة ألي ووو يضوورب

 يلي ؟لل اذا كان وال الصعب، الك   اذا تكلمت من علي أنتر له يفول كأنه الفدير. اهلل أما  يتواضع أن علي
 

 "َوَعاَد أَِليُهو َفَقاَل: 1 " -(:1) أية
 

َأْ ِمُل َمْعِرَفِتي ِمْص َبِعيٍد، َوَأْنُسُب ِبرًّا 3 َناَلٌم. اْحِبْر َعَليَّ َقِليالي، َفُأْبِدَي َلَك َأنَُّه َبْعُد أَلْجِل اهللِ »8 "-(:2-8) األيات
  َ قًّا اَل َيْنِذُب َناَلِمي. َحِ يُح اْلَمْعِرَفِة ِعْنَدَك.2ِلَحاِنِعي. 

 عنوه. قيل خاطئ ك   أي ضد اهلل عن يدافع أن يريد او اهلل، عن بالنيابة اإلن لي ية( التر مة )في =نالم اهلل ألجل 

 -تعني4 قد بعيد كلمة =بعيد مص معرفتي أ مل
 وعنوواء، وقووت موون اووذا كلفووه وم مووا الحفيفووة، أعمووا  إلووي ليصوول   وود  أقصووي لبووذل إسووتعداد علووي ألي ووو أن  .1

  .لحانعي براي  وأنسب اهلل. بر علي أمثلة أو اهلل، لبر إثبات فيه ي د أن يمكن مكان أي إلي يصل أن سيحاول
 إلووي وسوويدخل اهلل، وبووين أيوووب بووين التووي المشووكلة أسووام سوويناقش بوول السووطحية راألمووو  ينوواقش لوون ألي ووو أن  .2

  العادي. السطحي اإلنسان تفكير عن بعيدع اي الروحية فالحفائ  وعموماً  اهلل. بر ليثبت الموضوع أعما 
 نبووورر  أن يحتوووا  ت فووواهلل كاذبوووة. ملففوووة لفصوووم أل وووأ ولووون اهلل، بووور أثبوووت حتوووي أكوووذب لووون =نالموووي ينوووذب ال  قووواي 

 المعلومووات أيوووب يووا لووك أقووول أنووا اووا =عنوودك المعرفووة حوو يح لووه. للشوو ادع كافيووة وحووداا الحفيفووة بوول بمخترعاتنووا،

  أثاروك. الذين أصحابك عن الرأي في أختلف فأنا إسمعني. ولذلك الحفيفة عن سوي أبحث ت فأنا الصحيحة،
 

يَر، َبْل ُيْجِري 6 َيْرُذُل َأَ ديا. َعِزيُز ُقْدَرِة اْلَقْلِب. ُهَوَذا اهلُل َعِزيٌز، َولِننَُّه الَ »5 "-(:15-5) األيات ًِّرِّ اَل ُيْ يي ال
، َبْل َمَ، اْلُمُلوِك ُيْجِلُسُهْم َعَلى اْلُنْرِسيِّ َأَبديا، َفَيْرَتِفُعوَص. 7َقَضاَء اْلَباِئِسيَص.  ُل َعْيَنْيِه َعِص اْلَبارِّ ِإْص ُأوِثُقوا 2اَل ُيَ وِّ

، ِباْلُقيُ  َوَيْفَتُح آَذاَنُهْم ِلإِلْنَذاِر، 11َفُيْظِهُر َلُهْم َأْفَعاَلُهْم َوَمَعاِحَيُهْم، أَلنَُّهْم َتَجبَُّروا، 9وِد، ِإْص ُأِ ُذوا ِفي ِ َباَلِه الذُّلِّ
ْص َلْم َيْسَمُعوا، 18ِر َوِسِنيِهْم ِبالنَِّعِم. ِإْص َسِمُعوا َوَأَطاُعوا َقَضْوا َأيَّاَمُهْم ِباْلَ يْ 11َوَيْأُمُر ِبَأْص َيْرِجُعوا َعِص اإِلْثِم.  َواِ 

اُر اْلَقْلِب َفَيْذَ ُروَص َغَضبيا. اَل َيْسَتِغيُثوَص ِإَذا ُهَو 13َفِبَ ْرَبِة اْلَمْوِت َيُزوُلوَص، َوَيُموُتوَص ِبَعَدِم اْلَمْعِرَفِة.  َأمَّا ُفجَّ
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َبا وَ 12َقيََّدُهْم.  ي اْلَباِئَس ِفي ِذلِِّه، َوَيْفَتُح آَذاَنُهْم ِفي 15َ َياُتُهْم َبْيَص اْلَمْأُبوِنيَص. َتُموُت َنْفُسُهْم ِفي الحِّ ُيَنجِّ
. ِِ ي   "الضِّ

 وموع شئ. كل علي قادر ف و قدير. أو عتي  تتر   ع ي  كلمة =عزيز اهلل هوذا اهلل. عن ألي و ش ادع انا من تبدأ 

 اووو حفيوراً  أو صووغيراً  كوان م مووا أحودًا. يوورذل فو  اهلل أمووا اإلنسوان خيووهأ يورذل قوود اإلنسوان .أ ووداي  يوورذل ال عتمتوه= كول

 إليوه ينسوب ت منصوف، وقاق عادل حاك  ف و أحداً  يرذل ت اهلل وألن الباسيليا الفدام …المتواضعات إلي االناتر

 بأقوول ي ووت  أن فووي غضاضووة ي وود ت فوواهلل باطلووة، ت مووة ولكن ووا صووغير مخلووو  ألنووه تركووه بأنووه اهلل إت وو  وأيوووب تلوو ،

 اإلنسان أن بل بالصغير. ي ت  أن شأنه من يفلل فلن متنااية، غير قدرته لكن متنااي غير اهلل ألن واذا المخلوقات.

 أي =القلوب قودرة عزيوز لوه. األمنواء علوي نعموه مون يفويق اهلل ولكون اهلل. وكو  فك  بالصغار ي ت  ص حه إ داد كلما

 فيعورف اهلل أموا أماموه، مون قلووب يعورف وت محودودع قودرات ذا ألنوه اوذا يكوون حوداً أ رذل لوو فاإلنسوان والحكموة. الف و 

  شئ كل
 ا13423 + 3412ا في أيوب قول علي رد (5) واآلية
 يحيووي ت اهلل أن ألي ووو يوورد اوانووا ويشوويخون األشوورار تحيووا لموواذا 3421ا فووي أيوووب قووال =الًوورير ي يووي ال (2) وفووي

  بل شرور . علي مواف  او وأ بشرور  م ت  غير ألنه الشرير
   التوبة فرصة له يعطي أناته طول في ربما  .1
 أوتد  تأديب في شر  يستغل .2
  .542 رو الغضب ليو  يذخراا ف ن شرير حياع اهلل حفت إذا  .3
 الوذين أيودي مون وينفوذا  =البائسويص قضواء يجوري البوائم= ينصوف اهلل أن أكد بل أيوب، فكر علي إعترق فألي و 

  التالمين. علي يفضي او بل لموا ،ت
 )مثول =يجلسوهم الملووك مو، آخراوا. إلوي السونة أول مون عليوك عينوي مثل اذ  =البار عص عينيه ي ول ال (7) وفي

  األعالي. في م ئكته مع قديسيه اهلل سي لم بل (. . وداود. ودانيال يوسف
 بواآلت  يسوم  قود اهلل أن ألي وو يشورح ف نوا حاب،األصو رأي عون مختلوف أنوه ألي وو رأي انوا ن ود (12-3) األيوات في

 …(يوسوف بطورم/ بوولم/ موع حودث )واوذا الوذل  بالوة فوي أ وذوا أو بالقيود يوثقوا أن اآلت  عينات ومن لطبرار.
 شويئاً  عن وا البوار يعورف ت خطيئوة مون لتنفيوت   ف وو لطبورار بواألل  اهلل سوم  إذا لكن أيوب. يا أنت األن واض  ومثال

 عرضووة ف ووو بوواراً  اإلنسووان كووان فم مووا .ومعاحوويهم أفعووالهم لهووم فيظهوور يعلوو = أن دون ا كووه فووي سووبباً  تكووون وقوود

 عن وا. ليتوبووا معاصي   ل   يت ر واهلل 1243 رأ عمومًا. الضي  عن يةاكن والذل والفيود للتأديب. ومحتا  للخطية

 ألي اهلل ل وأ لموا أخوري طريفوة و ودت لوو أنوه المأكود مون  ل الضوي ؟ غيور البوار ب وا يتووب أخري طريفة تو د أت ولكن

 فوي كوان ربموا يسومع، أن يفبول ل  ولكنه الخاطئ البار اذا مع متعددع وسائل إستخد  اهلل أن المأكد ومن مأل . طري 

 ي يوئ واأللو  وع وب. بكبور سولكوا معنااوا ت بروا وكلمة تجبروا ألنهم قال لذلك الخطية مستوي فو  أنه يتن كبريائه

  اهلل. صوت ليسمع المتأل  أذن
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 ويقضووا وسوعادته حالتوه لسواب  ويعوود التأديبوات عنوه ترفوع اهلل لصووت الخواطئ إسوت اب لوو (12 ، 11) األيات في

ن التأديوب. عصوا تحوت واو  بودأواا التوي التوبوة حالوة فوي إسوتمروا لوو اذا =بالنعم سنيهم  يسوا  الخواطئ يسومع لو  وا 

    .الموت  ربة لل  ك=
 اهلل. تأديووب إلووي ينتب وووا لوو  ف وو  روحيووًا، عميووان معرفووة، وعوود    وول حالووة فووي يتلوووا بوو رادت   األشوورار =المعرفووة بعوودم

  .23413  ح ويحيا ير ع بأن بل الخاطئ بموت يسر ت اهلل عموماً 
 يخوودع. فوو  اهلل أمووا البشوور، خووداع يمكوون   قلووب  ، داخوول شوورا  الووذين الموورائين يفصوود =القلووب فجووار (12 ،13) وفووي

 يرفعوون ت =قيودهم إذا يسوتغيثوص ال الف وار اأتء .542 رو الغضب ليو  شرورا  ل   يخ ن اهلل =غضباي  فيذ روص

 ف وأع يموتوون =الحبا في نفسهم تموت لذلك عناد. في قلب   يتفسى بل توبة، ويفدموا ويصلوا اهلل إلي بالتوبة قلوب  

 الشوذوذ لممارسوة أنفسو   كرسووا ر وال او  المأبونين =المأبونيص بيص و ياتهم ال حي . ونصيب   وي لكوا شباب  ، في

 وعمووورع( سوودو  )خطيووة ال ماعووة اووذ  إلووي ينضوو  اهلل أمووا  قلبووه يتفسووى الووذي فالشوورير األوثووان. اياكوول فووي ال نسووي

نف ب ما. وعمورع سدو  حري  إستو بت اهلل نتر في خطية أبشع وخطيت     وا 
  ويسمع الت ربة معني ويف   اهلل صوت ليسمع =أذنه اهلل يفتح ضيقته ففي اهلل دعا لذيا البار البائم أما (15) وفي

 البائس ينجي إ داار = لساب  يعود ذلك وبعد اهلل. تع ية
 

ِِ ِإَلى َرْ ٍب اَل َ ْحَر ِفيِه، َوَيْمأُل َمُؤوَنَة َماِئَدِتكَ »16 "-(:81-16) األيات ي ا َيُقوُدَك ِمْص َوْجِه الضِّ ُدْهنيا.  َوَأْيضي
ُة َواْلَقَضاُء ُيْمِسَناِنَك. 17 يِر َأْنَمْلَت، َفاْلُ جَّ ًِّرِّ َة ال ِعْنَد َغَضِبِه َلَعلَُّه َيُقوُدَك ِبَحْفَقٍة. َفَنْثَرُة اْلِفْدَيِة اَل َتُفنَُّك. 12ُ جَّ
ًُُعوبيا ِمْص َمَواِضِعِهْم. 81َهْل َيْعَتِبُر ِغَناَك؟ اَل التِّْبَر َواَل َجِميَ، ُقَوى الثَّْرَوِة! 19 ُِ ِإَلى اللَّْيِل الَِّذي َيْرَفُ،  تَا ًْ اَل َت
81.   اِاْ َذْر. اَل َتْلَتِفْت ِإَلى اإِلْثِم أَلنََّك اْ َتْرَت هَذا َعَلى الذِّلِّ
 روتوكث لوك ويعيود أتموك من يخلصك أي ر ب إلي عليه= كان لما فيعود اهلل يدي بين يتواضع أن أيوب يدعو ألي و 

 =يمسونانك والقضواء فال جوة أنملوت الًورير  جوة (13) وفوي .دهنواي  مائودتك تموأل الطعوا = بأفخر تمتلئ ومائدتك
 تر موة فوي أموا والعودل. الفضواء سويلحفك ولوذلك األشورار، علوي الوذي الفضواء مون مملووء أنوت اإلن لي يوة فوي متر مة

 فوي أيووب يوا إسوتمريت لوو المعنوي ويصوير يمسوكانكا ءوالفضوا فالودعوي النفوا  دعووي إستوفيت إذا اولكن اليسوعيين

 طريو  فوي إسوتمر لوو بأنوه أليووب تحوذير (13) وفوي مع و . تودان ولسووف األشورار طريو  فوي فأنوت توبوة بو  مسلكك

 يفوديك ولون أحود، ينفعوك ولون شوديدع. ضوربة تعنوي صففة =بحفقة يقودك لعله شديدع= ضربة سيضربه فاهلل األشرار

 مون لوه كوان موا أن أيووب يتصوور ربموا أو ينفعوك، لون موال من لك كان م ما =تفنك ال الفدية نثرة اهلل= يدي من شئ

 الموووت إلووي تتشووتا  =الليوول إلووي تًووتاِ ال تن ووي. التووي اووي التوبووة سوووي شووئ ت . اهلل. غضووب موون يفديووه قوود ت أ

 يحل لن الموت أن ينبه وألي و مه.تأل يةاكن  الموت عن تكل  طالما وأيوب بالليل. انا عنه معبر والموت ليخلصك،

  اهلل. كرسي أما  المثول تتع ل ف  دينونة، ف ناك مشكلته
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 نفسوه وتبريور اهلل موع الشو ار طريو  يختوار أن مون أيووب يحذر ألي و وانا أيوب. ت أ به المفصود =الذل (21) وفي

 علوي . ا كوك. اوذا وفوي . . اهلل. موع والشو ار اإلث  إخترت أي = هذا إ ترت ألنك إ ذر اهلل. لتأديب الخضوع عن

  بتواضع. اهلل يدي بين وخضوعه إحتماله، عد  علي أيوب يأنب انا ألي و بصبر. األل  إحتمال أي =الذل
 

ُهَوَذا اهلُل َيَتَعاَلى ِبُقْدَرِتِه. َمْص ِمْثُلُه ُمَعلِّميا؟ »88 "-(:33-88) األيات
ْص َيُقوُل َمْص َفَرَض َعَلْيِه َطِريَقُه، َأْو مَ 83

ًَرًّا؟  ُنلُّ ِإْنَساٍص ُيْبِحُر ِبِه. النَّاُس َيْنُظُروَنُه ِمْص 85ُاْذُنْر َأْص ُتَعظَِّم َعَمَلُه الَِّذي ُيَغنِّي ِبِه النَّاُس. 82َلُه: َقْد َفَعْلَت 
ُه َيْجُذُب ِقَطاَر اْلَماِء. َتُسحُّ َمَطريا ِمْص َضَباِبَها أَلنَّ 87ُهَوَذا اهلُل َعِظيٌم َواَل َنْعِرُفُه َوَعَدُد ِسِنيِه اَل ُيْفَ ُص. 86َبِعيٍد. 

ِِّ اْلَغْيِم َأْو َقِحيِف ِمَظلَِّتِه؟ 89الَِّذي َتْهِطُلُه السُُّ ُب َوَتْقُطُرُه َعَلى ُأَناٍس َنِثيِريَص. 82 ًَ ُهَوَذا 31َفَهْل ُيَعلُِّل َأَ ٌد َعْص 
ُِ اْلُقوَت ِبَنْثَرٍة. 31َغطَّى ِبُأُحوِل اْلَيمِّ. َبَسَط ُنوَرُه َعَلى َنْفِسِه، ُثمَّ َيتَ  ًُُّعوَب، َوَيْرِز ُيَغطِّي َنفَّْيِه 38أَلنَُّه ِبهِذِه َيِديُص ال
 . ا ِبُحُعوِدِه.33ِبالنُّوِر، َوَيْأُمُرُه َعَلى اْلَعُدوِّ َي َأْيضي ًِ   اُيْ ِبُر ِبِه َرْعُده، اْلَمَوا

 يشو د صوورع أليووب يرسو  أن يحواول ألي و الضعفاء. نحن ن ادله وعتمته درتهق كل مع ف ل اهلل. لعتمة ش ادع اي

  .تعالي لمشئيته بفرح بالخضوع ليفنعه اهلل عتمة عن في ا
 مثلووه مووص شووخم= كوول لتعلووي  وأنسووب ا الطوور  أحسوون ويعوورف النووام و ميووع األشووياء  ميووع يعوورف اووو =مثلووه مووص

 يعلوو  وحوود  واهلل ليرتوودع، يأدبووه موون وانوواك إلي ووا، إحتيووا  فووي ي وود  ألنووه بمراحمووه عليووه يفوويق موون ف نوواك =معلموواي 

 اهلل وتعلوي  خالصوة. محبوة البشور ويحوب وتعلي  ومعرفة نور كل مصدر وحد  واو شخم كل يناسب الذي األسلوب

 صورفالت طريفوة اهلل علوي يملوي أن مون إنسوان كول فليخف ال ن ائية اهلل إمكانيات وأما  والفلب، للعفل باإلقناع يكون

 عتيموة اهلل خلفوة أن المفصوود =النواس بوه يغنوي الوذي عملوه تعظوم أص أذنور (25 ، 24) وفي .بقدرته يتعالي فهو

 ن ود نترنوا وأينموا أعيننوا. أموا  تواارع أعمالوه وكول للبشور، ومحبوة صو ح وكل وا ع يبوة ومفودرع حكمة وكل ا وع يبة

  .3412 م  + 2241 رو ألرقوا السماء خلفة في تااراً  اهلل إصبع نعاين بس ولة أننا
  .به يغني عمله= علي يسبحه اهلل بعمل يشعر من وكل

 اهلل أعمووال ون حووت كووام ً  إدراكوواً  ندركووه أن عوون بعيوود ولكنووه أعمالووه موون اهلل نوودرك نحوون =بعيوود مووص ينظرونووه النوواس

 فمون نفسوه، اهلل نودرك أن تطيعنسو ت ولكننوا اهلل، عمول يبصور إنسوان وكول الفداء، ث  بخليفته يةاوالعن الخل  العتيمة،

  بعيد من ننتر كأننا ندركه أعماله
 ولكون كوائن اوو أنوه نعورف نحون الخليفة، كل يكفي بل بنفسه ومكتفي عتي  ن ائي، وت مفحوم غير اهلل (22) وفي

 كول لويع نسوأله أن المسوتحيل فمون لوذلك بالتموا . نعرفوه أن يمكننوا وت   ئيواً  عنوه نعورف اوو، وكيوف اوو موا نعرف ت

 يف ص ال سنيه عدد أبدي= أ لي إله أما  فنحن أعماله. في خطأ له ننسب أن الخطأ ومن له، تصرف
 مون نتور لوو يورا  سووف ما له يشرح وانا السماء. إلي ينتر أن 5435 في أيوب من طلب ألي و -(234 ، 23) وفي

 بخوووار إلوووي المووواء تحويووول أمووور يف مووووا لووو  والفووودماء قطووورات. أي قطوووار =المووواء قطوووار يجوووذب فووواهلل اهلل. تم ووود أعموووال

 األن ووار ميووا  كوول إليووه تعووود بوواألرق( المحوويط األوقيووانوم)البحر أن تنوووا بوول السووحب وصوونعه ال ووو إلووي وصووعود 

 في تصب واألن ار األن ار في فتت مع األرق علي مطراً  ت طل ث  للسحاب، تعود األرق تحت وبسواقي واألمطار
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 التر ووو  فووي األموور شوورح واكووذا  وورا. والوو  السووواقي طريوو  عوون السووحاب إلووي ومنووه ملطوقيووانو  البحووار وموون البحووار،

 المطور نثيوريص أنواس علوي وتقطره وال تين. اليونان شعراء صورو  واكذا 341  ا في سليمان ذكر  واكذا العبراني،

 ولكوول (4545 تالخيرات)موو كوول مصوودر فوواهلل األنوووار، أبووي عنوود موون فووو  موون تنوو ل التووي الصووالحة، اهلل عطيووة اووو

 كفطوورات ينوو ل حووين فووالمطر السووماء. كوووي يفووت  اهلل أن 1143 تووك فووي قيوول مووا عكووم تفطوور  قولووه أن وتحووت النووام.

 إعو ن اوو تفطور ففولوه األرق. تودمر ف وي السماء كوي إنفتحت لو أما  يدًا، تو يعاً  يتو ع ف و للبشر فائدع له يكون

 أن أحود يسوتطيع اول (22) وفوي اذا؟ كل يحدث كيف أيوب يا تف   ال ألي و وسأال البشر. نحو من اهلل مراح  عن

 بتفسوير اهلل نطالوب ف ول يوو ، كول نرا  ما تفسير نستطع ل  ف ذا كمتلة. أو األرق فو  كستارع السحاب إنتشار يفسر

  .شئ لكل تبرير بتفدي  نطالبه وال ت اانا، تصرف كل
  البر . بواسطة =الغيم ًِ

  والرعد. للبر  تبرير أيوب عند ف ل يفصف. حين عدالر  صوت =مظلته قحيف
 مسوتتر واوو نورا ، أن نفودر ت ع يوب ونور  منير اهلل =اليم بأحول يتغطي ثم نفسه علي نور بسط هوذا (32) وفي

 أحوول البحور= مون للسوماء الصواعد المواء مون تكوون الذي بالسحاب يستتر واو وضياأ . إشراقه يفتلنا ت حتي علينا

 تحور  فو  الشومم نوور يغطوي الوذي السوحاب صوورع يرسو  انوا التصووير البحور. أي الوي  من أصله الذي ماءال =اليم

 لووذلك تماموواً  صووحي  واووذا البشوور. يموووت ت حتووي اهلل نووور يح ووب اووذا مثوول شوويئاً  أن يتصووور وألي ووو البشوور. حرارت ووا

 واوي كالشومم يلموع و  وه وصوار م ود ، صوورع إسوتعاد صوعود  فوي ألنوه صوعود ، فوي المسي  السيد سحابة ح بت

 1241 رأ قوت ا في تضئ
 

 فتأتي  داً  األمطار ت داد وبأن السماء، كوي يفت  بأن الشعوب يعاقب اهلل =الًعوب يديص بهذه ألنه (31) وفي

 ير   قطرات= ايئة علي المطر بن ول سم  لو واو وال وع ال فاف فيحدث المطر يمنع أو الكاسحة. الفيضانات

 يديه في بالبرو  أمسك اهلل كأن =بالنور نفيه يغطي (32) وفي الكل. ضابط ف و يد  في والمطر ع.بكثر  الفوت

 الرعد صوت أن تف   المواشي حتي =رعده به ي بر (33) وفي النام. تفتل فالصواع  أعداأ . ب ا يضرب كس ا 

 وحتي المطيرع، العاصفة بحدوث ينبئ الرعد صوت =بحعوده أيضاي  المواًي مل أ. عن فتبحث للمطر مفدمة

 الرعد صوت يكون الحالة اذ  وفي مرعبة. مطيرع عاصفة ف ناك مخيفاً  عالياً  الرعد صوت كان إذا تف   المواشي

 يسمع اإلنسان بينما عاصفة، اناك أن وتف   الرعد مثل اإلنذارات تف   الحيوانات أن يخ ل ومما اهلل. لغضب إشارع

(.53-54412 )لو قادمة ضربات اناك أن يف   وت اهلل غضب صوت
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 عودة للجدول اإلح اح الساب، والثالثيص

 
 والمطور الوثلج وفوي (5-1والبور ) الرعود فوي اهلل يود فيوري للطبيعوة، خلفوه فوي اهلل عتوائ  وصوف فوي ألي وو انا يستمر

  يرا . ما لكل تفسيراً  ي د أن أيوب وتحدي (.13-2) والري 
 

َِ ِمْص َمْوِضِعِه. »1 "-(:5-1) األيات اْسَمُعوا َسَماعيا َرْعَد َحْوِتِه َوالزَّْمَزَمَة اْلَ اِرَجَة 8َفِلهَذا اْضَطَرَب َقْلِبي َوَ َف
َبْعُد ُيَزْمِجُر َحْوٌت، ُيْرِعُد ِبَحْوِت َجاَلِلِه، 2َتْ َت ُنلِّ السََّماَواِت ُيْطِلُقَها، َنَذا ُنوُرُه ِإَلى َأْنَناِف اأَلْرِض. 3ِمْص ِفيِه. 

ُرَها ِإْذ ُسِمَ، َحْوُتُه.    "هلُل ُيْرِعُد ِبَحْوِتِه َعَجبيا. َيْحَنُ، َعَظاِئَم اَل ُنْدِرُنَها. اَ 5َواَل ُيَؤ ِّ
 قادموة. مطيورع عاصوفة اناك أن وتف   الرعد صوت من تخاف الماشية حتي أن بفوله الساب  اإلصحاح أن ي ألي و 

 ت فواهلل اهلل. علوي أقوالوه فوي أيووب تعوديات بسوبب آت اهلل غضب أن شعر او فربما =قلبي إضطرب فلهذا يفول وانا
 وم د . لفدرته وع مة هلل، شاادان اما النام يرعبون الذين والرعد فالبر  الطبيعة خ ل ومن شااد. ب  نفسه يبفي

 ويرعووب يخيووف أن قووادر  بووار لووهإ وأنووه ل بروتووه يشوو دان والرعوود فووالبر  اهلل لصوو ح يشوو دان والوو رع المطوور أن فكمووا

 يفعله أن يمكن لما بسيط نموذ  واذا بصواعفه، يفتل الذي البر  ومن الرعد وتص من يخاف ت الذي )ومن  ءأعدا

 تحوت يحتموي كوان كوالي وت الرومواني اإلمبرطوور أن ويفوال مرعبوة، الع موات اوذ  ل و  واألشورار الخاطئ، بالعال  اهلل

  األشرار. يرعب أن دائماً  قادر واهلل الرعد( سمع إذا ركن أي في أو السرير
 ألي و فأشار والرعود، البرو  وبدأت ع يبة بصورع ت مع قد السحاب كان الرعد عن أقواله ألي و بدأ حين باً غال ولكن

 بودأت قود كانوت رعديوة لعاصوفة األيوات اوذ  فوي يشوير كوان وغالبواً  اهلل، عتموة علوي كودليل ويرونوه ال ميع يسمعه لما

 ألنووه قلبووه إضووطرب وألي ووو (1433) العاصووفة موون اهلل تكلوو  اإلصووحاح اووذا فووي ك مووه ألي ووو أن ووي أن بعوود ألنووه فعووً ،

 غالباً  ولكن قلبه إضطرب الرعد صوت من وربما اهلل. صوت باألولي فك   ، اكذا مخيفاً  الرعد صوت كان إن تصور

 صووت ولكون فعً . دقائ  بعد تكل  فاهلل تماماً  صحي  واذا المكان، علي تسيطر غريبة قوع بأن يشعر بدأ قد كان او

 حوين اهلل ولكون إيليوا، مع ث  سيناء  بل علي حدث كما اهلل ك   تسب  مفدمة ع مات م رد ففط او والبرو  عودالر 

 ليكونوووا السووامعين قلوووب فوي والرابووة الخشووية يلفيووان لم يئوه، مفدمووة والرعووود والبوورو  اوادئ، صوووت فووي يووتكل  يوتكل ،

 ومن فيرتعب، بروقه يري ويتوب فيأمن أعماله في لصالحةا اهلل يد يري ت فمن وعموماً  اهلل. صوت لسماع مستعدين

  فيرتعد. الرعد صوت يسمع داخله الخفيق اهلل صوت يسمع ت
 البر  =نوره نذا .3422 م  اهلل صوت يسم  يُ  الرعد =فيه مص ال ارجة والزمزمة

 أبطأ فالصوت الرعد. تصو  ي م ر البر  بعد أنه تف   اذ  =حوت يزمجر بعد وأقاصي ا. أطراف ا =األرض أنناف 

 ي م ور بعود قولوه مون يف و  وقود فأمطوار. فرعود بر  الطبيعي التسلسل او واذا األمطار أي =يؤ رها وال الضوء. من

 كول نودرك ت أننوا أي =نودرنها ال (5) فوي وقولوه سويتكل . نفسوه فاهلل والبرو  الرعود من الع مات اذ  بعد أنه صوت

  في ا. اهلل حكمة لك وت حولنا، من الطبيعة أسرار



 (اإلح اح الساب، والثالثوص) سفر أيوب

 

 
152 

َيْ ِتُم َعَلى َيِد 7أَلنَُّه َيُقوُل ِللثَّْلِج: اْسُقْط َعَلى اأَلْرِض. َنَذا ِلَواِبِل اْلَمَطِر، َواِبِل َأْمَطاِر ِعزِِّه. 6 "-(:2-6) األيات
  "َي، َوَتْسَتِقرُّ ِفي َأْوِجَرِتَها. َفَتْدُ ُل اْلَ َيَواَناُت اْلَمآوِ 2ُنلِّ ِإْنَساٍص، ِلَيْعَلَم ُنلُّ النَّاِس َ اِلَقُهْم، 

 الوثلج. رأوا إذا ينداشوون واوأتء سواخنة، منواط  يسوكنون الوذين العورب من المو ودين وكل ألي و =للثلج يقول ألنه 

 الشديد. المطر =الوابل اهلل. يد كله اذا وراء من ويرون ثل ًا، تمطر ذلك وبعد ماءً  تمطر السماء أن كيف وينداشون

 فوي يحتموي بول عملوه، إلوي اإلنسوان يوذاب ت الوابول مون الغ يورع الميا  أو الثلو  تساقط مع =إنساص نل يد علي ي تم

 فيووتعل  والووثلج( الطبيعووة)الوابل فووي أعمالووه بواسووطة يوود  علووي خووت  اهلل كووأن للعموول يوود  تمتوود ت اإلنسووان فكووون من لووه،

 ر   فووي واضووحان وختمووه اهلل بصوومة ال ووو، لووه ي يووئ يعموول اإلنسووان أن يريوود حووين فوواهلل بيوود ، لوويم ر قووه أن اإلنسووان

  أو رت ا. في وتختبئ ت رب عمله في اإلنسان يستخدم ا التي الحيوانات حتي بل اإلنسان.
 

ًََّماِل اْلَبَرُد. 9 "-(:13-9) األيات ُِ ِمْص َنَسَمِة اهلِل ُيْجَعُل اْلَجْمدُ 11ِمَص اْلَجُنوِب تَْأِتي اأَلْعَحاُر، َوِمَص ال ، َوَتَتَضيَّ
ا ِبِريٍّ َيْطَرُح اْلَغْيَم. ُيَبدُِّد َسَ اَب ُنورِِه. 11ِسَعُة اْلِمَياِه.  َرٌة ُمَتَقلَِّبٌة ِبِإَداَرِتِه، ِلَتْفَعَل ُنلَّ َما َيْأُمُر ِبِه 18َأْيضي َفِهَي ُمَدوَّ

  "أَلْرِضِه َأْو ِللرَّْ َمِة ُيْرِسُلَها. َسَواٌء َناَص ِللتَّْأِديِب َأوْ 13َعَلى َوْجِه اأَلْرِض اْلَمْسُنوَنِة، 
 الشمالية الرياح مصدر الشمال =الًمال ومص الساخنة الرياح مصدر =ال نوباألعحار تأتي الجنوب مص (2) في 

 اوي أو والبحيورات األن وار ت مود التوي البواردع الشومالية الريواح إموا اوي اهلل نسومة الجمود يجعول اهلل نسومة مص الباردع.

 لصووت بوه يشوير الرعود أن فكموا ألي و فكر مع متمشى األول والتفسير الماء. ت مد شاءت إذا التي قدرته لكلمة إشارع

 الب وْردْ  م وئ موع أي الميوا ا سوطوح اتتخثور اليسووعية فوي =الميواه سوعة وتتضيِ اهلل. نسمة أن ا إلي ا يشير فالري  اهلل

 اإلن لي يووة التر مووة وفووي اللووبن. وسووط ال ووبن يتخثوور كمووا ميووا ،ال وسووط  اموودع ثل يووة أشووكال يأخووذ السووائل الموواء يبوودأ

 تتوقووف وتفويق بحريوة تتحورك كانووت التوي الواسوعة البحيورات أو األن وار أن بمعنووي تت مودا الواسوعة العريضوة اوالميواع

  وحركت ا. سيراا عن
 يشووحن فوواهلل اإلن لي يووة. فووي التر مووة ونفووم بالنووديا السووحاب يشووحن إنووه اثوو  اليسوووعية فووي =الغوويم يطوورح بوورىٍ  أيضووا

 ف منااووا إذا بنووور ا الغمووا  ايشوو  اليسوووعية فووي =نوووره سوو اب يبوودد يروي ووا. لووطرق السووحاب ليعيوود  بالنوودي السووحاب

 اإلن لي يوة، موع العربيوة تر متنوا تتفو  اوذا وفوي المنيورعا السحب ايشتت اإلن لي ية وفي البر ، عن الك   يكون اكذا

 ن ود (12) آية ]ففي يمطر. أن دون ينفشع النوع واذا مطرًا، يحمل ت منير خفيف بسحا اناك أن المعني، ويصب 

 ممطر[ غير واذا المنير الخفيف والسحاب متل ، كثيف سحاب واو بالمطر المشبع السحاب السحاب، من نوعين
 يتول واوو ليروي وا األرق علوي يمطور بودأ ثو  مطوراً  اهلل شوحنه الوذي الممطور للسحاب تشير =الغيم يطرح برىٍ  واآلية

 بوه. أرضوه يروي ما لإلنسان لتعطي وذلك تتعب حتي تفطر تتل أن ا يطرح كلمة فأصل فيه، قطرع آخر حتي يمطر

 م وورد أو أرضوه، يوروي لإلنسووان مفيود سوحاب يكووون ف موا السوحاب، نووع يحوودد أن اهلل يود فوي أن كلووه اوذا مون والمعنوي

  بالمطر. اإلنسان ير   أن دون ينفشع منير سحاب
 أحيانوووواً  يرسووول ا واووووو يشووواء كموووا آلخوووور مكوووان موووون وينفل وووا يووودوراا اهلل بيوووود اوووي السووووحب أي =متقلبوووة موووودورة فهوووي

 ألرق قولوه فوي أن -للرحموة4 وقولوه ألرضوه قولوه بوين والفور  للور  . =للر مة أو .()لري ا ألرضه أو (13)للتأديب
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 لعودع يشير للر مة قوله وفي مدمر. كسيل وليم وكفطرات اإلنسان تعود ما حسب مواعيد  في المطر لسفوط يشير

  .للتأديب بفطعه أمر قد اهلل كان أن بعد المطر
 

ْدِرُك اْنِتَباَه اهلِل ِإَلْيَها، َأْو َأتُ 15ُاْنُحْت ِإَلى هَذا َيا َأيُّوُب، َوِقْف َوتََأمَّْل ِبَعَجاِئِب اهلِل. »12 "-(:81-12) األيات
َنْيَف َتْسُ ُص ِثَياُبَك ِإَذا َسَنَنِت 17َأُتْدِرُك ُمواَزَنَة السََّ اِب، ُمْعِجزَاِت اْلَناِمِل اْلَمَعاِرِف؟ 16ِإَضاَءَة ُنوِر َسَ اِبِه؟ 

َعلِّْمَنا َما َنُقوُل َلُه. ِإنََّنا اَل 19نََّص َناْلِمْرآِة اْلَمْسُبوَنِة؟ َهْل َحفَّْ َت َمَعُه اْلَجَلَد اْلُممَ 12اأَلْرُض ِمْص ِريِح اْلَجُنوِب؟ 
ُِ اإِلْنَساُص ِلَنْي َيْبَتِلَ،؟ 81ُنْ ِسُص اْلَناَلَم ِبَسَبِب الظُّْلَمِة!    اَهْل ُيَقصُّ َعَلْيِه َناَلِمي ِإَذا َتَنلَّْمُت؟ َهْل َيْنِط

 يضوع وانوا ويخضع. هلل فيسل  و  له ضعفه أيوب ليعل  الع يبة، اهلل بأعمال أيوب يذكر أن خطته في ألي و  ال ما 

 يتوقوووع وت علي وووا، يسووويطر أن وت يف م وووا، أن أيووووب يسوووتطيع ت التوووي الطبيعوووة فوووي األموووور بعوووق أيووووب أموووا  ألي وووو

 فوي يودعونا مفودمال والكتواب اهلل. أعموال في للتأمل فرصة نفسك إعط =وتأمل قف (14) ففي ل ا. بالنسبة المستفبل

 طلووب فسوليمان لخليفتوه. ورعايتووه وعنايتوه اهلل عتموة لنوري خليفتووه فوي اهلل عمول ونتأمول نفووف أن إلوي عديودع مناسوبات

 اذا كل خل  من يتعرفواو  للسموات ينتروا أن طلب وأشعياء الحفل ل ناب  أنتروا قال والمسي  النمل دراسة
 

 أو عنايتوه. بأعموال مضوبوطة اوي وكيوف أموراوا اهلل يصورف كيوف تف و  اول أي =إليها اهلل إنتباه أتدرك (15) وفوي

وور اهلل (3422 )را ووع =السو اب موازنووة أتوودرك (12) وفوي قوو ح. قوووم أو البور  يكووون قود =سوو ابه نووور إضواءة  ُيص 

 وقود يتمو  . ت اوذا وموع الحريور مون رقيو  كنسويج السحاب أن بمعني انا والتصوير سحبه، في الغ يرع األمطار ميا 

 تن مور وكيوف األرضوية، ال اذبيوة بفعول يسوفط وت ومت نواً  بميااوه معلفواً  السماء وسط يفف كيف السحاب موا نة تعني

 ال نوووب ريوواح موون ثيابووك تسووخن كيووف =ثيابووك تسوو ص نيووف (13) وفووي واحوودع. موورع تنوودفع وت كفطوورات منووه الميووا 

 (13) وفوي التووالي. علوي الحورارع در وات تغيور تفسور كيوف أي بأمطار . الشتاء موس  إنت اء بعد تندفع التي الساخنة
 انوا والتشوبيه وتشكيله. بص ر  أي سباكة، صنعة المصفول النحام من تصنع قديماً  المرايا كانت =المسبونة المرآة

 موورآع ولكوون و وانووا في ووا نووري والموورآع  موواًت. المسووبوكة كووالمرأع فكانووت وصوونع ا السووماء أسووم حووين اهلل مووع كنووت اوول

 السووماء منتوور أي الصووافي ال لوود أن ون حووت سوواكنيه. وم وود العلوووي العووال  ولمعووان وعتمووة نفوواء في ووا نووري ءالسووما

 اوي التلموة (12) وفوي األرق. أطوراف علوي راكو ع عتيموة قبوة كمنتور يكوون سوحاب انواك يكوون ت حوين بن وم ا

 فوي اذا يفول أيوب، يا تساعدني ف ل أف   وت عا   أنا يفول انا وألي و اهلل، بأمور معرفت   وقلة النام عفول تلمة

 نفووول. موواذا فعلمنووا أخطوواء لووه وتنسووب تلموواً  لووه وتنسووب اهلل ت ووادل أن كفووأاً  نفسووك و وودت قوود كنووت إن بمعنووي سووخرية،

 أ  ول نحون شويئًا. عارفين أنفسنا نحسب نحن ف ل وبخ ل شديد بتواضع نتكل  أن ينبغي اهلل عن نتكل  فحينما ولذلك

  عنه. نتكل  أو اهلل نصف أن من
 بسوبب اهلل فيبتلعه أخطأ قد يكون أن خائف اهلل، عن به تكل  مما خائف أنه يفول حفيفي تواضع في ألي و (22) وفي

 عال  ا التي الطريفة من خ ل أو خائف لكنه اهلل، بر واي يناقش ا التي الفضية من خائفاً  ليم واو وأخطاأ .   له

 بكبريوواء اهلل عوون أحوود تكلوو  إذا =يبتلوو، لنووي اإلنسوواص ينطووِ هوول اهلل. عوون يوودافع نأ موون أحفوور أنووه نفسووه يووري ف ووو ب ووا
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 وغمووق اهلل   ل وم د عتمة أما  نفسه ي د ت سوف حسناً  تكل  لو حتي بل يفنيه. أي اهلل غضب يبتلعه وغرور

  .4 ،3423 + 3413 اهلل أما  دعوا  يبسط أن طلب إذ أيوب يوبل أن ألي و أراد ب ذا وربما عنه. معرفته
 

يُح َفُتَنقِّيِه. 81 "-(:82-81) األيات ًََّماِل 88َواآلَص اَل ُيَرى النُّوُر اْلَباِهُر الَِّذي ُهَو ِفي اْلَجَلِد، ُثمَّ َتْعُبُر الرِّ ِمَص ال
. اَل ُيَجاِوُب. اْلَقِديُر اَل ُنْدِرُنُه. َعِظيُم اْلُقوَِّة َواْل َ 83َيْأِتي َذَهٌب. ِعْنَد اهلِل َجاَلٌل ُمْرِهٌب.  ، َوَنِثيُر اْلِبرِّ ِلذِلَك 82ِِّ

  "«.َفْلَتَ ْفُه النَّاُس. ُنلَّ َ ِنيِم اْلَقْلِب اَل ُيرَاِعي
 النووور. ويت وور السووحب فتنفشووع الووري  ت ووب الشوومم، نووور يح ووب الووذي السووحاب فبعوود معوو ي. حلووو ر وواء (21) فووي 

 كموا ولكون اهلل، موراح  يوري فلو  بوه حلوت التوي للضويفات  رم الشمم نور تح ب التي فالسحب أليوب ع اء اذا وفي

 بعود أليووب اهلل إحسوانات عوودع علوي دليول الرياح اذ  في رأي فألي و الميا ، لت دأ ريحاً  فأ ا  143 تك نوحاً  اهلل ذكر

 اهلل. مراح  في ا يري ت كان فترع عليه مرت ان
 

 تطوورد التووي الووري  ألن الشوومال موون أنووه وقيوول لووذابي،ا الشوومم نووور اووو الووذاب =ذهووب يووأتي الًوومال مووص (22) وفووي

 علووي تشوور  وسوووف قريبووة اهلل مووراح  بووأن إحسووام وانووا .23425 أ  ال لوود، لتنفووي وتووأتي شوومالية، ريوو  اووي السووحاب

 علوي توأتي وأن تبود السوماء مون تيوةاآل اهلل ف حسانات للسماويات، يرم  الذاب أن ون حت الشمم. تشر  كما أيوب

 الغيمة خلف من الشمم تشر  اكم التائبين
 

 في أمورا  له ويسلموا يخافو  بل اهلل تصرفات علي يحكموا ت أن البشر علي ي ب =ندرنه ال القدير (23) وفي

 لذلك يعلمونه= ت فيما يحكموا أن ل   وليم يعمله، ما كل يف موا أن يفدرون ت ألن   ي او ب، ت واو خضوع،

 اذا المتكبر، أي نفسه، عيني في الحكي  او الفلب بحكي  المفصود يراعي ال لقلبا  نيم نل (24) الناس فلت فه

 ص ع يست يب فاهلل والتواضع والم ابة الخشوع او هلل اإلقتراب فطري  اهلل، من يفترب كيف يعرف ولن يخاف لن

 اآلية و اءت تكبرين.الم الحكماء اأتء إعتراق بسبب خططه يغير ولن المتكبرين ب عتراق ي ت  وت المتواضعين

يدركها. ت الفلب حكي  وكل األنا  يرابه افلذلك اليسوعيين تر مة في
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 عودة للجدول لثالثوصاإلح اح الثامص وا

 
 أيووب بوين أوتً  كوان انوا والنو اع األخيورع. الكلموة لوه وتكوون المتنوا عين أحود ينتصر الم ادتت معت  في  يتنلم= اهلل

 للورب خادمواً  ألي و وكان أيوب. ف نسحب ألي و دخل أن إلي وحد ، أليوب الحلبة وتركوا األصدقاء وتنا ل وأصدقائه،

 اهلل كو   وكان شخصيًا. اهلل بتدخل إنت ت المناقشة ألن واذا المسي ، قبل المعمدان يوحنا مثل ،أمامه الطري  ي يئ

 في اهلل تناقش أن ت رأ فكيف يو ، كل عينيك أما  ت ري التي الطبيعية األمور من . وكذا. كذا تعرف ت أنك أليوب

 الوحيوود واووو واألبديووة األ ليووة اهلل معرفووة علووى مبنووى ارالفوور  واووذا الحيوواع أحووداث فووى قوورارا يتخووذ اهلل أن ولوونعل  ، أحكامووه

 قود خلفيوات لوه موا أمور فوى أحكاموه علوى ونعتورق نت اسور بول ونحاسبه اهلل نناقش فكيف ، النام سرائر يعرف الذى

 وسونختفى الو من مون لحتوة فوى نحون و ودنا وقود بعودنا أل يال تمتد قد إستمرارية ول ا ، نولد أن قبل بدايات ل ا تكون

 كول مون نحون فوأين   . طبيعتوه اوى ف وذ  محبتوه (2   ال ن ائيوة حكمتوه (1 اوو قورار إتخواذ فوى اهلل يحورك وموا .عدااب

 يكون فلو  في وا، اهلل يوري أن إنسوان كول وعلوي إنسان، كل يرااا التي الطبيعة من ألمثلة يل أ انا واهلل . اهلل لنناقش اذا

 مما بأمثال النام يكل  المسي  السيد كان واكذا ويرونه. يف مونه بما فخاطب   به، البشر اهلل يكل  مفدم كتاب اناك

 والنووور والبحوور كوواألرق روح بوو  التووي المخلوقووات بووذكر انووا بوودأ واهلل الوول(. . . والصووياد. )الوو ارع حيووات   فووي يرونووه

 علي أيوب ووبل الل. . . الوحشي. والثور والفرا كالوعول روح له لما إنتفل ث  (33-1433) الفلكية واأل را  والمطر

 أ  موبخووه الفوودير يخاصوو  ااوول اهلل لووه ففووال (.12-3412 + 13-2412) اهلل إلووي التلوو  نسووب قوود كووان ف نووه  سووارته
 اإلنسوان أن اهلل لوه فوأت ر أنوت. تتبرر لكي تستذنبني حكمي. تناقق لعلك أيضاً  وقال (.2442) ي اوبه اهلل المحا 

  الخال . مكان في نفسه ي عل أن به يلي  وت العال  يدبر أن يفدر ت
كتشف انا، وردت التي األسئلة بعق إ ابات الحديث العل  و د وربما  تحكو  التوي الطبيعية الفوانين بعق العلماء وا 

 الفووانين اوذ  وراء كوان مون ولكون الول. . . الفووع. وقوانين الذاتي والطرد ال اذبية قوانين مثل والكواكب األ سا  حركة

 لوذلك ، قدرتوه بكلموة األشوياء كل حامل أنه عنه قيل الذى وحد  اهلل تنفذ؟ أن ل ا يضمن الذي ومن وضع ا الذي ومن

 أنوه يت ور كوان فو ذا . والحيوة موث  كالكواكوب ال امودع ب ا وي ت  الطبيعة ويضبط يدبر الذي ف و .الكل ضابط نسميه

 أعمووال لووه وليت وور يحبووه ألنووه خلفووه واووو يحبووه، ذيالوو اإلنسووان علووي ويشووف  ي ووت  بوواألولي وكوو  فكوو  الحيوانووات يطعوو 

 واوذا وضورر . بأذيتوه يسوم  فكيوف اإلنسوان يحوب اهلل كوان فو ذا الصوليب. فوي ت ورت كموا محبته تت ر ل  ث  محبته،

  ضد . مو  ة إعتبراا بل اهلل أحكا  علي يحتج الذي أليوب مو ه الك  
 لو  اهلل أن انوا ون حوت باإلنسان. ي ت  فباألولي السماء وطيور حفلال ب ناب  ي ت  اهلل كان إن أنه المسي  شرح واكذا

 الثفووة أيوووب قلوب فووي اهلل يضوع انووا  ميلوة. طريفووة معوه اهلل إسووتخد  لفوود بول ، ت األ ب ووذ  لوه سووم  لمواذا أليوووب يشورح

 أموا  لو وه و  واً  ببوأيو  أتوي اوو للحيوانوات، حتوي ومحبته وحكمته اهلل حك  بعدالة الثفة أيوب قلب في يضع اهلل فيه.

 طالبوواً  اهلل أحضووان فووي أيوووب إرتمووي في ووا ووثوو  رآاووا التووي اهلل قوووع وأمووا  ع وو   وأمووا  ع وو  ، أليوووب فت وور إمكانياتووه

  حمايته.
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 بوول لووه يحوودث لمووا تفسوويراً  يطلووب ت أن عليووه أيوووب، إعتوورق كمووا اهلل أحكووا  علووي يعتوورق إنسووان لكوول بالنسووبة واكووذا

 محبوة عون يفصولني امون الرسوول بوولم موع سونفول اهلل بمحبوة شوعرنا ولو بمحبته. والشعور باهلل واإليمان الثفة يطلب

  تحصر . المسي  محبة بأن أوتً  شعر بولم ألن وذلك .3543 رو . . . أ . ضي  أ  أشدع المسي 
 

  اَفَأَجاَب الرَّبُّ َأيُّوَب ِمَص اْلَعاِحَفة َوَقاَل: 1 " -(:1) أية
 لإلنسوان، الورب كو   الثفيول والسوحاب والنوار والو ت ل والبورو  الرعوود تسوب  عوادع =لعاحفةا مص أيوب الرب فأجاب

 مع سيناء في حدث ما واذا (11 ،12 124 مل1 + 13-243 م  + 13-12412 )خر للبشر الرب م د ت ور أو

 يتنواقش أن طلب قد أيوب وكان للفلب. يصل خفيف منخفق بصوت يتكل  الرب يتكل  حين ولكن إيليا مع ث  موسي

 ليرعبوه، أوتً  المرعبوة العاصوفة وكانوت ذلوك، فوي لوه يسوت ب لو  اهلل ولكون رعبوها يبغتنوي وت عصا  عني اليرفع اهلل مع

 مون يسوتفيد أن يمكنوه الموقوف اذا ومن اهلل، م د أما  الخاشع موقف في ليضعه ث   سارته، علي أوتً  لتوبيخه وذلك

وو الشووكوك توو ول حينئووذ قلبووه، لوويإ الخفيووف الموونخفق اهلل صوووت خلويوود اهلل، موون سيسوومعه الووذي الكوو    مشوواكل لْ وُتح 

 وبووين بيننووا حووا  اً  تضوع فالكبريوواء وتعووالي، كبريوواء موقوف فووي كووان إن أوتً  السووامع يرعوب أن يفصوود واهلل يسوومع. الوذي

 قوائ ً  صور  أيووب إقتنوع ينوحو . . ف قتنعوت. رب يوا اأقنعتني رمياءإ مع فيصر  أليوب اهلل ك   يصل ذلك وبعد اهلل.

 لو  إن ويتووب إنسوان ينود  فلون أتووب. بوأن يفنعنوى الوذى داخلوى الفودوم روحوك بعمول فوأتوب يوارب تووبنى . أخطات.

 بوول فيووه اهلل روح عموول اإلنسووان يفوواو  ت أن بشوورط عن ووا، يتوووب أن ويفنعووه خطيتووه علووي ويبكتووه داخلووه فووي اهلل يعموول

 يريود مون كول ويتووب اهلل صوت وسيسمع الداخل. في اهلل لعمل التم يد عمل   ألي و فمثل اهلل خدا  أما معه. يت اوب

 موا أيووب سوفر كاتوب علوي ويملوي ليووحي الفودم الوروح عواد ثو  تكلو  واهلل إسوتعداد. حالوة فوي انا أيوب كان مثلما حفاً 
 تووي2 اهلل موون بووه موووحي كلووه الكتوواب أن ولوونعل  ويعلمنووا يووذكرنا الفوودم فووالروح المفوودم. الكتوواب فووي ليسوو ل اهلل قالووه

  .2141 بط2 + 1243
 

  " َمْص هَذا الَِّذي ُيْظِلُم اْلَقَضاَء ِبَناَلٍم ِباَل َمْعِرَفٍة؟»8 " -(:8) أية
 منيوورع اهلل أحكووا  خاطئوة، كووان لوو كمووا تبوودو وي عل وا بتلمووة األحكوا  يحوويط أي يتلوو  =القضوواء ُيْظِلووم الووذي هووذا موص 

 ضود يصودر الخاطئوة البشورية وحكمته اإلنسانية بأرائه او أو ذلك، غير أن ا له يبدو تهوتلم   له في اإلنسان ولكن

 كل ا وليست تلمة في ا األحكا  اذ  أن اهلل ألحكا  للبشر التاارع الصورع ت عل متلمة تالمة خاطئة أراء اهلل أحكا 

 اوذا مون =هوذا موص وكبريواء. ب  ول أي ةمعرفو بوال وتنلوم اهلل لفضواء التل  نسب الذي أليوب يشير الك   واذا نيرع.

 بوالتل ، او فيت مني الكمال له نسبت الذي أيوب او ال التل ؟ل الفدير إلي يو ه أن ي سر الذي الضعيف اإلنسان

 أثورت التوي اوي الكلموة اوذ  وكانوت كامً . كان الذي أيوب اذا ال األشرار، موقف في يفف أن إلي أيوب وصل ال

  اهلل. لفضاء التل  نسب حين معرفة ب  غبياً  كان أنه وقرر .3442 في وكرراا فعاد توبةلل وقادته أيوب قلب في
 

ُدِد اآلَص َ ْقَوْيَك َنَرُجل، َفِإنِّي َأْسأَُلَك َفُتَعلُِّمِني.3 " -(:3) أية ًْ   "ُا
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 أن قبول ر،تفود كنوت لوو عن وا ت واوب أن حواول أسوئلة، عودع لكأأسو سوف ألنني تشدد أي =نرجل  قويك صاآل أًدد 

 أي علوي أ يوب أن يوارب مسوتعد أنا بمعني .22413 أ يب فأنا دعإ أيوب قول علي اهلل يرد وانا أسئلتك، أنا أ اوب

 ولكون نفسوه، ليبورر وذلوك اهلل يو  وه قود إت وا  أي عون ي واوب أن مسوتعد أنوه ب وذا يفصد كان أيوب وطبعاً  لك، سأال

 لمواذا لوه يشورح ثو  نفسوه، عون دفاعوه أو تبريور  وينتتور ت مة أليوب يو ه العادي، الحوار طري  يسلك ل  قلنا كما اهلل

 قلنووا كمووا اهلل ولكوون اإلنسووان، ومثيلووه إنسووان بووين للحوووار تصوول  بشوورية طريفووة الحوووار فووي الطريفووة اووذ  فعوول، مووا فعوول

 ألنوه شواء. فمواكي اهلل فليتصورف أيوب يث  أن وبعد اهلل، نحو من أيوب قلب في الثفة وضع اي أخري طريفة إستخد 

 أن وا ووبْ  أصووحابه، مووع فعلووه مووا واووذا نفسووه يبوورر أن أيوووب لحوواول تصوورف أي فووي أيوووب يوودين أن اهلل حوواول لووو حتووي

 أن ي وب اهلل بوأن إقتنوع أيووب أن وا وبْ  يتأل ، أن يرفق إنسان فأي بالتأديب، سيفتنع كان ف ل أخطأ بأنه إقتنع أيوب

 ل و  الصوال  اوو أيون يعرفووا لون ألن و  أوتد  موع المناقشوة فوي اهلل يودخل ت لوذلك التأديوب طريفوة يعرف او ف ل يأدبه

 كووان ، ليشووفيه اهلل يعال ووه وكيووف خطووأأ كيووف لووه وشوورح يوووبأ  وواوب قوود اهلل كووان نإ يضوواأفيه.و  يثفوووا أن ففووط وعلووي  

 عتمتوووه مفووودار اولنووو يووووبأل يت ووور نأ انوووا اهلل طريفوووة لكووون . وكيوووف لمووواذا تسووواءلنا لوووو منوووا كووول ي ووواوب نأ اهلل علوووي

 فووى ت يخطووئ ت الووذى يخطووئ ولموواذا وكيووف ؟ل معووي يخطووئ ف وول اووذا كوول فووي يخطووئ لوو  اهلل كووان فووان ، وامكانياتووه

 . وحفت ا تدبيراا فى وت الخلفة
 موع الحووار فوي اهلل طريفوة ولنوري اهلل. موع صوراع في أنه تصور أيوبف ت ك ، واي مفاتل ر ل تعني انا رجل وكلمة 

عتورف تواضوع وقود ن ود  ك مه من اهلل إنت ي أن بعد المفاتل فأيوب رت،أثم وكيف أيوب  كمالوه وا  داد شوئ ت بأنوه وا 

 يعتورق أن لإلنسوان حو  ت وبالتوالي اهلل، يعل  أن اإلنسان يفدر ف ل أيوب، من سخرية اي =فتعلمني اهلل. نتر في

 تسواأتته ليبورر حكمتوه يت ور أن أيووب اهلل ييتحود لوذلك وحكمتوه عدلوه فوي يشوكك ت وأن يعمله، ما علي أو اهلل علي

 م وداً  ي يود لون واوو حكمتوه، علوي إعترضونا لوو   له يتأثر لن واهلل عدالت ا. في يشكك كان التي اإلل ية الحكمة عن

 ولكون اوو أ لوه مون ليم معه نتصال  وأن ونم د  نسبحه بأن  داً  ي ت  اهلل ولكن تصرفاته، في الحكمة إليه نسبنا لو

 خيورات صوانع اوو لنوا محوب عوادل ب لوه اإليموان اوو السوماوية ابركات على للحصول الوحيد فالطري  نحن، نالصالح

 فوي واوو أيووب رأينوا ولفود . (2 4 11)عوب إرضواء  يمكون ت اإليموان اوذا وبودون ، الصوليب علوى نفسوه لبوذل وصلت

 المسوي  أتوي ول وذا اهلل، موع تصوال  حوين همشواكل إنت ت وكيف متألمًا، مم قاً  نفسه او كان كيف اهلل مع صراع حالة

  .(12 4 5كو2)
 

َمْص َوَضَ، ِقَياَسَها؟ أَلنََّك َتْعَلُم! 5َأْيَص ُنْنَت ِ يَص َأسَّْسُت اأَلْرَض؟ َأْ ِبْر ِإْص َناَص ِعْنَدَك َفْهٌم. 2 "-(:7-2) األيات
َأْو َمْص َمدَّ َعَلْيَها ِمْطَماريا؟ 

ًَْيٍء َقرَّتْ 6 ِعْنَدَما َتَرنََّمْت َنَواِنُب 7َقَواِعُدَها؟ َأْو َمْص َوَضَ، َ َجَر زَاِوَيِتَها،  َعَلى َأيِّ 
ْبِح َمعيا، َوَهَتَف َجِميُ، َبِني اهلِل؟   " الحُّ

 يف و  توري يوا اوو ف ول يوو ، كول ويرااوا األرق علوي يحيوا او ف ا للتواضع، أيوب ليدعو األرق عن األول اهلل سأال

 كيووف أيوووب يووا تعلوو  اوول يأسسوو ا، كيووف اهلل علووي أشووار اووو أو أسسوو ا حووين اهلل مووع كووان لاوو األرق، خلفووة أسوورار

 يضوع أوتً  ف وو بيتاً  يبني كمن األرق تأسيم اهلل رفصو   للشرح. تشبي ات عدع اهلل يضع ث  األرق قياسات وضعت
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 يسوووفط ت حتوووي رأسوووياً  سوووتوياً م البنووواء ليكوووون المطموووار يسوووتعملون والبنوووائين البنووواء فوووي يبووودأ ثووو  والرسوووومات الفياسوووات

  (.البناء إستفامة لُيت  ر ألسفل يتدلي ثفل به خيط )المطمار
 ف وي بنائ وا، فوي  اويوة ح ور ول وا علي وا ثابتوة قواعود ل وا أن يفوول الفضواء مون تسفط ت وأن ا األرق لثبات ليشير ث 

 وفووورح كوووامً . خلفتوووه فوووي اهلل عمووول وكوووان بالمصوووادفة. تووو  قووود اوووذا كووول يكوووون أن يسوووتحيل وبالتوووالي ثابتوووة، متماسوووكة

 خليفة أول ا  والم ئكة هلل، صفة او عموماً  والنور للخال ، تسبيحاً  فرنموا اهلل، عمل بما =الحبح نوانب الم ئكة=

 صووورته، يحملووون ألن وو  اهلل بنووي واوو  .5422 +25421رأ مسوواء في ووا يكووون لوون السوومائية وأورشوولي  األنوووار أبووو اهلل

 أن منوا تسوتو ب وخلفته اهلل فعمل الم ئكة أي خليفته في المم د اهلل انا ونري أبا . اإلنسان يخد  ماك اهلل ويخدمون

 تشوو د الخليفووة اووذ  أي ألوول . . والبحووار. ال بووال كوول يووا الوورب اسووبحي التسووبحة فووي قولنووا معنووي واووذا علي ووا، نسووبحه

  علي ا. نسبحه أن ي ب التي اهلل بعتمة
 

َِ َفَ َرَج ِمَص الرَِّ ِم. وَ »2 "-(:11-2) األيات ِإْذ َجَعْلُت السََّ اَب ِلَباَسُه، 9َمْص َ َجَز اْلَبْ َر ِبَمَحاِريَ، ِ يَص اْنَدَف
َباَب ِقَماَطُه،  َِ َوَمَحاِريَ،، 11َوالضَّ ، َوُهَنا َوُقْلُت: ِإَلى ُهَنا تَْأِتي َواَل َتَتَعدَّى11َوَجَزْمُت َعَلْيِه َ دِّي، َوَأَقْمُت َلُه َمَغاِلي

  " ُتْتَ ُم ِنْبِرَياُء ُلَجِجَك؟
 يستطيع ت ف و األرق، من نسبياً  أبعد ولكنه يومياً  معه ويتعامل أمامه يرا  واو البحر، عن أليوب الثاني اهلل سأال 

 اهلل خلفوة إلوي إشوارع وانوا .الضوباب وقماطوه الس اب لباسه طفل بوتدع تشبه انا البحر وخل  أعماقه. إلي يصل أن

 التو   متر موة والضوباب مولود. صغير طفل كانت لو كما فأطاعت الميا ، اهلل  مع حين 241 تك الثالث اليو  في

 الكثيوف. والضوباب بالسوحاب أعلوي مون مغطوي فوالبحر وقمواط بلبوام نغطيوه الطفول أن وكموا اإلن لي يوة. في الكثيف

 ميووا  بفوودر األرضووية الفشوورع فووي كافيووة منخفضووات اهلل أعوود د،ال ديوو المولووود فيووه لينووا  )م وودًا( سووريراً  الوالوودين يعوود وكمووا

 الطفول اوذا ولكن إليه. يأوي مكاناً  اهلل يخلفه أن قبل منا ولكل ادوء، في وميااه البحر في ا لينا  والمحيطات، البحار

 عوورف نواآل سوواحلية، موودناً  ثورتووه دموورت وكوو  اإلنسووان تخيووف اووذ  وثورتووه يثووور، الريوواح تصوودمه فحينمووا  بووار طفوول

 والريووواح وال وووذر، بالمووود وع قت وووا والفمووور الشووومم )حركوووة البحووور فوووي توووأثر التوووي الفووووي عووون المعرفوووة بعوووق اإلنسوووان

 يسويطر أن الفوادر ف وو اهلل أموا ايا  وا، ويمنوع البحور ميوا  في يتحك  أن اإلنسان يستطيع ال لكن ( . . والعواصف.

 يت واو  أن يفودر فو  ،ومحواري، ومغواليِ بحودود أل موه فواهلل حكموي، عليوه فرضوت أي = ودي عليوه جزمت علي ا=

 باإلنسوان تعتنوي التوي اهلل يود اوي يت او اوا فو  للبحور حودوداً  تحودد التوي الرحيموة اليود واوذ  لوه. اهلل وضوعه الذي الحد

 تمواوق يسوكته أن قوادر اهلل يود فوي طفول إت اوو موا وت موه بأموا وه المرعوب فوالبحر أيووب موع ولنتأمل يغر . ت حتي

  يريد.
 

ْبَح؟ َهْل َعرَّْفَت اْلَفْجَر َمْوِضَعُه »18 "-(:15-18) األيات ِلُيْمِسَك ِبَأْنَناِف اأَلْرِض، 13َهْل ِفي َأيَّاِمَك َأَمْرَت الحُّ
رَاُر ِمْنَها؟  ًْ ُل َنِطيِص اْلَ اِتِم، َوَتِقُف َنَأنََّها اَلِبَسٌة. 12َفُيْنَفَض اأَل رَاِر ُنوُرُهْم، َوَتْنَنِسُر الذِّرَاُع 15َتَتَ وَّ ًْ َوُيْمَنُ، َعِص اأَل

  "اْلُمْرَتِفَعُة.
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 يومياً  الشمم بشرو  تفرح أيوب يا أنت اا األرق. علي النور شرو  عن أليوب اهلل من المو ه الثالث السأال

 أنت= تخل  أن قبل ومحدد بتثا ف و فيه تتحك  أو الشرو  ميعاد تحدد أن تستطيع ت أنت لكنك نوراا، يخر  حين

 ولفد منك. بأمر أو ففط أنت وأل لك أنت أيامك في صباحاً  يشر  النور بدأ ال أي =الحبح أمرت أيامك في هل

 ليسدي النور شرو  في فضل لك ال اهلل يسأله وانا النور، يخشون األشرار أن 13-13424 في أيوب وقال سب 

 ويمن، ويدانون. األشرار فينفض  النور يرسل الذي او اهلل لكن .منها األًرار َفُينَفض األشرار= ب بتعاد للبشر خدمة

 ليً . ويعملون ن اراً  نيختفو  ف   الشريرع، أعمال   يعملون ففيه الت   او األشرار فنور =نورهم األًرار عص

 التلمة في يسلكون لذينا األشرار عكم واذا صفاته، من صفة او بل ورحمته اهلل قدرع ع مة او فالنور وبالتالي

 أحداً  ينفق كما منها األًرار وينفض األشرار. شر يفض  الذي العادل اهلل لفضاء أيضاً  ع مة او النور فيكون

 حيات  ، وربما وحريت   تخطيطات   وتفسد قوت   يففدوا أي =المرتفعة الذراع وتننسر ثوب. علي من التراب بعق

 يبدأ النور يت ر وحين شرورا . يصنعوا أن قوع ل   تعود ف  شعبه علي أو اهلل علي إرتفعت التي ذراع   وتنكسر

 ت التلمة بحر في غارقة واألرق سائداً  الت   يكون فحين الت ور. في الل . . والبحار. واألراضي ال بال شكل
 بأن لطيف تشبيه وانا وألوان ا. ومياا ا ب بال ا شكل ل ا يكون يبدأ الت ور في النور يبدأ وحين شكل ل ا يكون

 اذا ل  ك  ش   بخات  ختمت كأن ا النور علي ا أشر  وحين شكل، ب  طين كأن ا كانت النور علي ا يشر  أن قبل األرق

 فالمسي  انا الصورع اذ  أ مل وما النوراني. الثوب اذا لبست األرق وكأن الخات ، شكل او شك ً  وأعطا  الطين

 ،244 )مل قلوبنا في صورته فينا المسي  وخت  عمله وفض  الشيطان ذراع كسر البر( شمم )او بنور  أشر  حين
 (244 كو2 + 5141 لو + 3341 لو + 1244 غل + 1542 كو +22 ،21432 ح  + 3
 

ًَّْيَت؟ »16 " -(:16) أية  "َهِل اْنَتَهْيَت ِإَلى َيَناِبيِ، اْلَبْ ِر، َأْو ِفي َمْقُحوَرِة اْلَغْمِر َتَم
 البحوور، يمتلوئ كيوف عرفوت اوول البحور. ينبوع أيون مون وعرفووت البحور أعموا  إلوي وصوولت اول أليووب. ليالتوا السوأال 

 المكوان أو المحصونة الودار اوي المفصوورع =تمًويت الغمور مقحوورة فوي أو يفورغ. وت البحور في الن ر يصب وكيف

  ميووع تعوورف اوول لمعنوويوا يفحووم، ت مووا األصوولية الكلمووة ومعنووي صوواحبه. سوووي يدخلووه وت الوودار فووي الووذي الخووام

  اهلل. مشورع عم  سيدرك البحر أسرار يدرك ت من ف ل .12433 م  المحيط قاع أسرار
 

ًََفْت َلَك َأْبَواُب اْلَمْوِت، َأْو َعاَيْنَت َأْبَواَب ِظلِّ اْلَمْوِت؟ 17 " -(:17) أية  "َهِل اْنَن
 كيف أو وصفه يمكننا وت نموت. متي أو كيف ريند ت ونحن عتي ، سر فالموت =الموت أبواب عن التالي السأال 

 النوام مون أحود يعرفوه ت واألرق البحر أعما  تحت للموت مكاناً  تصوروا والفدماء وال سد. الروح بين الرباط ينحل

  الموت. باب طري  عن ليخبرنا األموات من أحد ير ع ل  وقالوا
 

  "ْ ِبْر ِإْص َعَرْفَتُه ُنلَُّه.َهْل َأْدَرْنَت َعْرَض اأَلْرِض؟ أَ 12" " -(:12) أية
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 عوون سأسووألك فأنووا تختبوور  لوو  الووذي الموووت عوون أسووألك أن داعووي ت لووه يفووول اهلل وكووأن األرق، عوون التووالي والسووأال 

 والفدماء األرق، حول دار قد أحد يكن ل  أيوب أيا  وفي أبعاداا، تعرف أن تستطيع ال علي ا. تعيش التي األرق

  أبعاداا. إلي يصل أن أحداً  يستطيع وت كرع وليست سطةمنب األرق أن تصوروا
 

ُِ ِإَلى َ ْيُث َيْسُنُص النُّوُر؟ َوالظُّْلَمُة َأْيَص َمَقاُمَها، »19 "-(:82-19) األيات َ تَّى تَْأُ َذَها ِإَلى 81َأْيَص الطَِّري
َأَدَ ْلَت ِإَلى َ َزاِئِص الثَّْلِج، »88 ْنَت َقْد ُوِلْدَت، َوَعَدُد َأيَّاِمَك َنِثيٌر!َتْعَلُم، أَلنََّك ِ يَنِئٍذ نُ 81ُتُ وِمَها َوَتْعِرَف ُسُبَل َبْيِتَها؟ 
، ِلَيْوِم اْلِقتَاِل َواْلَ ْرِب؟ 83َأْم َأْبَحْرَت َمَ اِزَص اْلَبَرِد،  رِّ ِفي َأيِّ َطِريِ َيَتَوزَُّع النُّوُر، 82الَِّتي َأْبَقْيَتَها ِلَوْقِت الضَّ

ًَّْرِقيَُّة َعَلى اأَلْرِض؟ َوَتَتَفرَّ    "ُِ ال
 نوور  اهلل بسوط ثو  سوائدع التلمة كانت حين النور، خل  كيف تعرف ال له. محيرع أسئلة عدع أيوب يسأل انا اهلل ن د

 .األرض علي النور يتوزع نيف تعرف هل أو النوور، خلفة في اهلل مع لتشترك أيوب يا اناك كنت ال األرق، علي
 أن كيووف الفوودماء، رحي وويُ  كووان مووا أن األكبوور، واإلحتمووال السووبعة. الطيووف أللوووان يتحلوول أن بمعنووي ورالنوو يتووو ع وربمووا

 الًرقية الري  أ نحة يمتطي الصباح نور أن -ل ذا4 صورع ورسموا كل ا. األرق تنير لحتات وفي ف أع يب غ النور

 وتشووتت بسوورعة النووور فتنشوور  ووداً  وقويووة  ووداً  سووريعة الشوورقية والووري  (24132 )موو  األرق كوول علووي سووريعاً  ليتووو ع

 أسرار عرفت ولو الشر . من الشمم لشرو  نسبة الشرقية والري  فتنفشع. بالسحب الشرقية الري  تصنع كما الت  

 متوي يخور  ت علوه حتوي =يسونص  يوث النوور اوذا منابع إلي وصلت ال النور، يشر  وكيف طرق ا تعرف ال النور

  وقت ا. مو وداً  يكن ل  ف و أيوب من سخرية (21) واآلية تريد. وقتما النور يغرب أو تريد
دْ  يتكون كيف تعرف ال (23 ،22) وفي  وموع فرعوون مع اذا حدث األشرار. ضد أحياناً  يستعمل   واهلل وال ليد، الب ر 

 الضور لوقوت أبقيتها =13413 خر + 14423 م  + 11412 يش ورا ع .343 رأ األيا  يةان  في وسيحدث يشوع

 يوأتى حتوى مخا ن وا فوي كأسولحة البورد ح وارع يبفوي اهلل فكوأن =م وازص أو . . وزائص إلوي أد لوت وال رب القتال ليوم

 اووو والبورد كفطورات. يت موع أن قبول السوحاب فوى ت مود موواء بخوار اوو SNOW الوثلج ف وأع. المخو ن ينفوت  الفتوال يوو 

  ت مدت. ث  السحب في وت معت ماء لفطرات أوتً  تحول
 

، 85 "-(:82-85) اتاألي ِِ َواِع ِلَيْمُطَر َعَلى َأْرٍض َ ْيُث اَل ِإْنَساَص، َعَلى 86َمْص َفرََّع َقَنَواٍت ِلْلَهْطِل، َوَطِريقيا ِللحَّ
ِب؟87َقْفٍر اَل َأَ َد ِفيِه،  ًْ ؟َهْل ِلْلَمَطِر َأٌب؟ َوَمْص »82ِلُيْرِوَي اْلَبْلَقَ، َواْلَ اَلَء َوُيْنِبَت َمْ َرَج اْلُع   " َوَلَد َمآِجَل الطَّلِّ

 السولطان، اوذا لوه وحود  فواهلل يريود ، الذي المكان في لين له المطر، علي سلطان إلنسان ف ل المطر. عن انا السأال

 والمطور اهلل. حودداا قنووات خو ل مون ينو ل المطر وكأن يحدد . الذي المكان وفي يحدداا التي بالكمية المطر لين ل

 أن نف و  وب وذا تكورار  بعود  نوحواً  وعود واهلل األرق، يغور  طوفانواً  يكوون قود و األرق، تفسود ت حتوي قطورات يكون قد

 ينسووي ت ف وو المطوور مفواتي  يوود  فوي اهلل ألن والصووواع ، البورو  أيضواً  يوود  وفوي اهلل. يوودي فوي المطوور قنووات مفواتي 

 ليمطور =خليفتوه بكول بول باإلنسوان، ففوط ت ي و ت فواهلل في وا تحيوا مخلوقوات ف نواك والصحاري والخ ء الففر األراضي
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 فيوه، ويوتحك  بوه ويوأتي يولد  الذي اهلل ف و نع  =أب للمطر هل =المطر مصدر او واهلل .إنساص ال  يث أرض علي

   دًا. الصغيرع الندي نفط اي المآ ل .المآجل يحكم ا= ف و الطل أو المطر قطرات أصغر في حتي بل
 

َنَ َجٍر َحاَرِت اْلِمَياُه. اْ َتَبَأْت. 31ْطِص َمْص َ َرَج اْلَجَمُد؟ َحِقيُ، السََّماِء، َمْص َوَلَدُه؟ ِمْص بَ 89 "-(:31-89) األيات
  "َوَتَلنََّد َوْجُه اْلَغْمِر.

 موا =الجمد  رج مص بطص مص =ال ليد اذا  اء أين من اإلنسان تساءل وربما الماء. ي مد أن السلطان صاحب اهلل 
  العتيمة. درعالف اذ  مصدر او
 

َأُتْ ِرُج اْلَمَناِزَل ِفي َأْوَقاِتَها َوَتْهِدي 38َهْل َتْرِبُط َأْنَت ُعْقَد الثَُّريَّا، َأْو َتُفكُّ ُرُبَط اْلَجبَّاِر؟ »31 "-(:33-31) األيات
  اَلى اأَلْرِض؟ َهْل َعَرْفَت ُسَنَص السََّماَواِت، َأْو َجَعْلَت َتَسلَُّطَها عَ 33النَّْعَش َمَ، َبَناِتِه؟ 

 علوي سولطان لإلنسوان ولويم .1441 توك + 44143 مو  وحود  اهلل سويطرع تحوت والن و  الكواكب. حول ناآل السأال

 تصووور  بوور  اسوو  =والجبووار ال ووواار. موون كعفوود بووبعق بعضوو ا مرتبطووة الن ووو  موون م موعووة =الثريووا شووئ. تغييوور

  مربوط. ك بار الفدماء
 من وا كواكوب 3 الكبوري نعوش بنوات =بناته م، النعش .5423 مول2 الوثنيين بدااع الكواكب من م موعة =المنازل

 بنووات أسوومواا أخووري م موعووة وانوواك نعووش. بنووات أسوومواا البوواقين والث ثووة الوونعش. فأسوومواا مربووع شووكل علووي أربعووة

 يوو .ال حتوي شوئ ت فمعورفت   الكواكوب أسورار عون العلمواء عورف وم موا =السوموات سنص تعرف هل الصوغري. نعش

 تحودد فالشومم =األرض علوي تسولطها جعلوت أو األرق= علوي فتتسولط ويضوبط ا الكواكوب حركة وضع وحد  واهلل

 تت ور الثريوا أن وي حت وال ذر. المد يحدد والفمر الصيف( الشتاء/ الخريف/ )الربيع/ الفصول األرق مع بحركت ا

نت واء الشوتاء. أول في وال بار الربيع في  .الجبوار ربوط تفوك ال بوار= ربوط كأنوه صوورو  الربيوع  وقودو  الشوتاء فصول وا 
 علوي الكواكوب تسولط =االرض علوي تسولطها جعلوت قولوه وربموا (.12-1441 )توك أيوب يا اذا في أنت تتحك  ف ل

 بكواكوب متوأثرع األرق فحركوة األخوري. علي تأثر الكواكب وكل حركة، بفوانين مرتبط كله الكون أن األرق، حركة

 اوذا كول ووراء الم ورات ببواقي متوأثرع وم رتنوا م رتنوا. كواكب بباقي متأثرع الشمسية وم موعتنا ية.الشمس م موعتنا

  اذا. لكل الحركة قوانين واضع الكل ضابط
 

َِ َفَتْذَهَب وَ 35َأَتْرَفُ، َحْوَتَك ِإَلى السُُّ ِب َفُيَغطَِّيَك َفْيُض اْلِمَياِه؟ 32" -(:32-32) األيات َتُقوَل َلَك: َأُتْرِسُل اْلُبُرو
ًُُّهِب ِفْطَنةي؟ 36َها َنْ ُص؟  َمْص ُيْ ِحي اْلُغُيوَم ِباْلِ ْنَمِة، َوَمْص 37َمْص َوَضَ، ِفي الطََّ اِء ِ ْنَمةي، َأْو َمْص َأْظَهَر ِفي ال

َِ السََّماَواِت،  ُِ اْلَمَدُر؟32َيْسُنُب َأْزَقا   " ِإْذ َيْنَسِبُك التُّرَاُب َسْبنيا َوَيَتاَلَح
 ينوو ل أن المطوور يووأمر أن يسووتطيع ت ف ووو الطبيعووة، فووي الووتحك  علووي مفدرتووه وعوود  ضووعفه انووا لإلنسووان يت وور اهلل 

 إيليوا فعول كموا المطور، اهلل فيعطوي ونصولي هلل أصوواتنا نرفوع أن فعلينا المطر أردنا إن ولكن  فت. إن األرق ليروي

 بواألمر أصوواتنا نرفوع أن نسوتطيع ت ولكننوا والرياح. ال روعو  األن ار ميا  أ ل من تصلي إذ ناآل الكنيسة تفعل وكما
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 =الط اء هلل. صلوات   يرفعوا ل  ف   إيليا أيا  البعل ك نة بصلوات المطر ين ل ل  لذلك اهلل يد في ف و مباشرع للمطر
 يضوبط ا. بحكموة بول علي وا السولطان لوه ففوط لويم ف وو والشو ب، السوحاب يضبط بحكمته اهلل أي المرتفع= السحاب

 الغيوووم ي حووي مووص السووحاب= موون المنسووكب الموواء كميووة يفوودر انووه فووي تت وور السووحب يضووبط ب ووا التووي اهلل وحكمووة

 الطوين. =المودر مواًء. مآلنوة   ( ) موع بأ قوا  مشوب ة انوا الغيوو  =السوموات أزقواِ المطر. كمية ليحدد =بال نمة

 والرموول التووراب ودقووائ  لل راعووة. صووالحة األرق  وتصووب الطووين فيتكووون األرق تووراب علووي المطوور ميووا  يسووكب فواهلل

 ذات مت انسوة كل وا التربوة مكونوات وتصوير المنسوكب المنص ر كالمعدن وتلتص  تت اذب األصلية التربة ومكونات

  المنص ر. المعدن يت مد كما فتت مد علي ا الشمم تشر  ث  واحد. كيان في ذائبة واحدع كثافة
 

َباِل، َأَتحْ »39 "-(:21-39) األيات ًْ بُ، َنْفَس اأَل ًْ ِ يَص َتْجَرِمزُّ ِفي َعِريِسَها َوَتْجِلُس 21َطاُد ِللَّْبَوِة َفِريَسةي، َأْم ُت
  " َمْص ُيَهيُِّئ ِلْلُغرَاِب َحْيَدُه، ِإْذ َتْنَعُب ِفرَاُ ُه ِإَلى اهلِل، َوَتَتَردَُّد ِلَعَدِم اْلُقوِت؟21ِفي ِعيِحَها ِلْلُنُموِص؟ 

 خليفته نحو من وص حه مشوراته و ودع سلطانه عن اهلل يتكل  كله 32 لإلصحاح باإلضافة انا من إبتداء

 كل ا. بالخليفة وت ت  األسود مثل الحيوانات تطع  أن أيوب يا أنت تستطيع ال =فريسة للبوة أتحطاد الحيوانية.

 تربق األسد= عرين =عريس بعق. إلي بعق وا  تمع . . إنفبق. الر ل=  رم  =عريسها في تجرمز  يص

 والمعني الملتف. الكثير الش ر او العيم =للنموص عيحها في وتجلس اليسوعيين(. تر مة )حسب العرائن في

 لتأكل اذا تصنع أن علم ا ومن عرين ا، في تربق أو األش ار، وسط في تكمن حين الحيوانات اذ  ير   من

 ويكراه، يحتفر  اإلنسان ألن الغراب اهلل إختار =يدهح للغراب يهيئ مص تموت. ف  ير ق ا الذي ومن وتعيش،

ختار  تنعب اهلل. ب ا ي ت  الحيوانات ب ذ  ي ت  أحد ت وبينما يفتله. و د  لو بل منه، يخاف اإلنسان ألن األسد وا 

 الذي اهلل ص ح والطيور الحيوانات اذ  حياع من ويت ر الطعا . طالبة وتصي  عنف ا تمد أي تنع  =فرا ه

 ألن والحم ن الدواب عن يتكل  ل  واو من ا، المتوحش حتي خليفته بكل ي ت  واهلل حية. لتبفي ويطعم ا ت ايحف

ن تعيش. ب ا وغري ع حكمة الحيوانات لكل أعطي فاهلل لتخدمه. ويطعم ا يستخدم ا اإلنسان  ي ت  اهلل كان وا 

 يث  بل ذاته في يث  ت أن أليوب دعوع او اإلصحاح اذا في اهلل ك   باإلنسان. ي ت  ت ف ل المتوحشة بالحيوانات

 اهلل. يدي بين للتواضع دعوع او بحكمة، أموراا كل ويدبر لخليفته المحب اهلل في
 

 الحفل  ناب  ويلبم العصافير ير   اهلل أن ا قال حين المسي  السيد ألسلوب مشابه او انا العتاب فى اهلل أسلوب

 الحفل و ناب  العصافير أ ل من المسي  مات ال . البشر نحن ير قنا ت ف ل ا سهيلب سليمان كان مما أ مل او ما

.؟ل أ لى من أ 
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 عودة للجدول اإلح اح التاس، والثالثوص

 
 والضوعيف من وا المتووحش األخوري المخلوقوات حتوي يراعوي اوو بينموا بوالتل ، إت موه ألنوه أيووب عتاب في اهلل يستمر

اتماموووه صووو حه يوووذكر بوووأن إاوووت  الكثيووورع خطبوووه فوووي ألنوووه أيووووب يعاتوووب واهلل وير ق وووا. ب وووا وي وووت   وأعمالوووه بوووالففراء وا 

 وأنتوور صووالحة أعمووالي كوول فأنووا الصووالحة، األعمووال بعووق عملووت قوود أنووت كنووت إن لووه، يفووول اهلل وكووأن الصووالحة،

ن أحوود، أنسووي ت أننووي تووري وأنووت حولووك للخليفووة  أن اإلنسووانية حكمتووك تسووتطيع ت التووي األعمووال بعووق انوواك كووان وا 

  ا.ت  ل  التي باألمور وك  فك  الخليفة، من حولك بما حتي بسيطة معرفتك بأن وأشعر فتواضع تف م ا،
 

ُ وِر، َأْو ُتاَلِ ُظ َمَ اَض اأَلَياِئِل؟ »1 "-(:2-1) األيات ًُُّهوَر الَِّتي 8َأَتْعِرُف َوْقَت َواَلَدِة ُوُعوِل الحُّ َأَتْ ُسُب ال
؟  ُلَها، َأْو َتْعَلُم ِميَقاَت َواَلَدِتِهصَّ .3ُتَنمِّ . َيْدَفْعَص َأْوَجاَعُهصَّ يَِّة. 2 َيْبُرْنَص َوَيَضْعَص َأْواَلَدُهصَّ . َتْرُبو ِفي اْلَبرِّ َتْبُلُغ َأْواَلُدُهصَّ

.   اَتْ ُرُج َواَل َتُعوُد ِإَلْيِهصَّ

 يعورف إن اإلنسوان علوي فيصوعب النوام، مساكن عن البعيدع العالية ال بال في الصخور إلي واأليائل الوعول تأوي 

 اوذ  أعطوي أنوه اهلل يوةاعن ع ائوب ومون منوه. لكولا ألن ايضواً  يودبراا بل ففط يعرف ا ف  الرب وأما وعادات ا، طباع ا

 أن إلووي يحتووا ون الووذين البشوور أطفووال بخوو ف ذوات ووا توودبر أن تفوودر ب ووا غريوو ع سوونًا، من ووا الصووغير حتووي الحيوانووات

ت  سنين عدع والدي   يراعي    بس ولة تلد اي بل والوتدع للحمل اً ميعاد الحيوانات من نوع لكل اهلل حدد ولفد الكوا. وا 

 يرعوي ثو  تلود حتوي يرعااوا واهلل وحوداا تلد اي بل تلد، حتي الحيوانات اذ  اإلنسان يعين وت األنسان. من كثيراً  أكثر

  البشر. ببني إاتمامه يكون باألولي فك  الحيوانات ب ذ  اهلل إات  ف ن صغاراا،
 

يََّة َبْيَتُه َوالسَِّباَخ 6ِ َماِر اْلَوْ ِش؟ َمْص َسرََّح اْلَفرَاَء ُ رًّا، َوَمْص َفكَّ ُرُبَط »5 "-(:2-5) األيات الَِّذي َجَعْلُت اْلَبرِّ
. 7َمْسَنَنُه.  ِِ   "َداِئَرُة اْلِجَباِل َمْرَعاُه، َوَعَلى ُنلِّ ُ ْضَرٍة ُيَفتُِّش.2َيْضَ ُك َعَلى ُجْمُهوِر اْلَقْرَيِة. اَل َيْسَمُ، َزْجَر السَّاِئ

 ال منووه= اإلسووتفادع وت وتربيتووه تذليلووه يمكوون وت األليووف الحمووار موون وأسوورع موولأ  واووو الوووحش حمووار فتووي اووو الفوورا 
 بيتوه. البريوة جعلوت =البريوة فوي منطلفواً  يعويش أن ويحوب لي راوا. عربوة إلوي ربطوه يمكون فو  =السوائِ زجور يسم،

 القريوة جمهوور يعلو يضو ك في وا= ليعويش قريوة إلوي يودخل وت الفورا. مكوان والسبا  فالبرية ،الففر األرق =السباخ

 يفوتش نفسوه، عون المسوئول ف وو لوه مالوك ت ألن =يفوتش  ضورة نل وعلي عند . يعمل مالك له يكون أن يفبل ت أي

 لإلنسان رم اً  الفرا ويأخذ طعامه. سيد  ويعطيه يعمل ف و ترويضه يت  الذي الحمار بينما ليأكل. الخضرع أماكن عن

 الفوورا أن فكمووا . (243 اووو + 2442 ر)إ يريوود مووا يفعوول حوور أنووه ويوودعي شوو وته وراء ي ووري الووذي الشوو واني الخوواطئ

 سويد  يودي مون التأديوب يفبول الوذي اوو الموروق األليوف الحمار أما الشرير. اإلنسان اذا مثل اكذا منه نفع ت أيضاً 
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 يأ وسبا  قفر يف الشرير حياع تكون بينما خضر، مراع في اهلل يسكنه اهلل تأديب يفبل الذي واإلنسان سيد . فيطعمه
 . خراب في
 

يُّ َأْص َيْ ُدَمَك، َأْم َيِبيُت ِعْنَد ِمْعَلِفَك؟ »9 "-(:18-9) األيات ًِ يَّ ِبِرَباِطِه 11َأَيْرَضى الثَّْوُر اْلَوْ  ًِ َأَتْرِبُط الثَّْوَر اْلَوْ 
ُِ ِبِه أَلصَّ ُقوَّ 11ِفي التَّْلِم، َأْم ُيَمهُِّد اأَلْوِدَيَة َورَاَءَك؟  َأتَْأَتِمُنُه َأنَُّه َيْأِتي ِبَزْرِعَك 18َتُه َعِظيَمٌة، َأْو َتْتُرُك َلُه َتَعَبَك؟ َأَتِث

  " َوُيْجَمُ، ِإَلى َبْيَدِرَك؟

 يت ور وفيه األليف. الثور يستخد  كما ستخدامهإ يمكن ت أيضاً  واو األليف. الثور من وأقوي أكبر =الو ًي الثور

 وت فلسووطين فووي قووديماً  يو وود كووان الوحشووي والثووور حيوانووًا. يووروق أن حتووي قووادر الغيوور اإلنسووان وضووعف الخووال  قوووع
 وذلوك ليخدموه، الوحشوي الثور اذا إخضاع يمكنه ت أنه أليوب يت ر واهلل (.12422 م  + 22423 )عد ناآل يو د

 اوا ، بحس علي يسير أن ي ب شئ كل وأن ولحكمته، لفكر  تخضع أن ي ب األمور كل أن يتصور كان أيوب نأل

 لووه كووان اإلنسووان سووفوط وقبوول إرادتووك. وفوو  يسووير ت علووه أن تسووتطيع اوول الوحشووي، بووالثور فلنبوودأ لووه يفووول اهلل وكووأن

 الحيوانوات بعوق أبفوي اهلل ولكون سولطانه، وففود الحيوانوات عليوه تموردت السوفوط بعود لكون الوحوش. كل علي سلطان

  يتكبر. وت ضعفه ليعرف لباقيا علي سلطاناً  يعطه ول  لتخدمه، اإلنسان سلطان تحت
 

أَلنََّها َتْتُرُك َبْيَضَها َوُتْ ِميِه 12َجَناُح النََّعاَمِة ُيَرْفِرُف. َأَفُهَو َمْنِنٌب َرُؤوٌف، َأْم ِريٌش؟ »13 "-(:12-13) األيات
َتْقُسو َعَلى َأْواَلِدَها َنَأنََّها َلْيَسْت َلَها. َباِطٌل 16 َوَتْنَسى َأصَّ الرِّْجَل َتْضَغُطُه، َأْو َ َيَواَص اْلَبرِّ َيُدوُسُه.15ِفي التُّرَاِب، 

أَلصَّ اهلَل َقْد َأْنَساَها اْلِ ْنَمَة، َوَلْم َيْقِسْم َلَها َفْهميا. 17َتَعُبَها ِباَل َأَسٍف. 
ِعْنَدَما ُتْ ِوُذ َنْفَسَها ِإَلى اْلَعاَلِء، َتْضَ ُك 12

 "َعَلى اْلَفَرِس َوَعَلى رَاِنِبِه.

 ت ولكون  ناحوان ل وا واوي والثموين. ال ميل لريش ا ويربون ا أخري وأماكن إفريفيا وفي العرب ب د في النعامة تو د 
 فوي يسواعدان ا  ناحي وا ولكون المتورين(. علوي ي يد طول ا) وو ن ا لطول ا بالنسبة صغيران فجنا يها الطيران يمكن ا

 أمتووار. 3 حوووالي خطوت ووا فطووول .رانبووه وعلووي الفوورس علووي تضوو ك الخيوول= موون وأسوورع  وودًا، سووريعة واووي الووركق

 أحيانوًا، تحتضونه قود الرموال، فوي بيضو ا تضوع تبويق وحوين توركق. حوين رأسو ا ترفع أي =العالء إلي نفسها ت وذ

 أن معرضواً  مكشووفاً  بيضو ا تتورك واوي اوي. تتعوب أن دون الحورارع بفعول فويففم الحر يشتد حين تتركه أحياناً  ولكن ا

ذا (.15 ،14 )أيات أحد أي يدوسه  اهلل يوةاعن اوي بالتأكيود الصغار؟ يخر  فكيف اكذا بيض ا تترك النعامة كانت وا 

 العوال  فوي أوتد  تورك إن لوه حكموة ت أبواً  فسويكون النعامة، من األباء وليتعل  أنساك ا ت فأنا رضيع ا األ  نسيت اف ن

 تعووب كوول ويصووير األشوورار. النووام أر وول وتدوسووه العووال  ااووذ شوو وات تسووحف   سوووف المأكوود فموون روحيووة، يووةارع بوو 

 إاتمام ووا وفووي إنكسوور. أو ضوواع لووو بيضوو ا علووي تأسووف ت النعامووة أن أي =أسووف بووال تعبهووا باطوول بوواطً = الوالودين

 غيور للخودا  مثوال واوذا أوالدها علي تقسو =صغاراا وتترك عتيمة بسرعة ت ري بخطر شعرت أو خافت إذا بذات ا

 لوو حتوي شوعبه يرعوي الوذي اوو اهلل أن المف وو ، ب وذا ال ياكول قودا  نعوا  بويق دائمواً  تضوع الفبطيوة كنيسوتناو  األمناء.

 فنوذكر الكنيسة فى معل  النعا  بيق نرى دائمًا. علينا فعينه ينسانا ت فاهلل وخدامنا أم اتنا نسيتنا ولو أحد، كل نسيه
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 تتركوه =التوراب فوي وُت ميوه بيضوها تتورك . (15 4 42)إش ا أنسواك  ت فأنا رضيع ا األ  نسيت إن ا الفائل اهلل وعد

 اهلل ألص حكموة= وبو  لفراخ وا المحبوة وقليلوة الطبوع  وائرع النعاموة أن شواع ولوذلك الحوامي، الساخن التراب في ليففم

 موع الحكموة نفضول فأي موا حكموة. بو  أن وا إت ه،بو تتبااي ثمين ريش ا فبينما .فهماي  لها يقسم ولم ال نمة أنساها قد

تخووذ الحكمووة. عوود  مووع الغنووي كبريوواء أ  ففووراء، كوننووا  بثووروات   األغنيوواء كبريوواء علووي ع مووة بريشوو ا النعامووة خووي ء وا 

  وم بس  .
 

َتُه َوَتْنُسو ُعُنَقُه ُعْرفيا؟ »19 "-(:85-19) األيات وِثُبُه َنَجرَاَدٍة؟ َنْفُخ ِمْنَ رِِه ُمْرِعٌب. َأتُ 81َهْل َأْنَت ُتْعِطي اْلَفَرَس ُقوَّ
َيْضَ ُك َعَلى اْلَ ْوِف َواَل َيْرتَاُع، َواَل َيْرجُ، َعِص 88َيْبَ ُث ِفي اْلَواِدي َوَيْنِفُز ِبَبْأٍس. َيْ ُرُج ِلِلَقاِء اأَلْسِلَ ِة. 81

. َعَلْيِه َتِحلُّ السَِّهاُم َوِسَناُص الرُّْمِح َوا83السَّْيِف.  ِِ ِفي َوْثِبِه َوُرْجزِِه َيْلَتِهُم اأَلْرَض، َواَل ُيْؤِمُص َأنَُّه َحْوُت 82ْلِمْزرَا
 . ِِ ِِ َيُقوُل: َهْه! َوِمْص َبِعيٍد َيْسَتْرِوُح اْلِقتَاَل ِحَياَح اْلُقوَّاِد َواْلُهتَاَف.85اْلُبو   "ِعْنَد َنْفِخ اْلُبو

 ع يب، حيوان في قدرته يت ر مروضة، غير حيوانات يةاورع خل  في وقدرته قوته اهلل إستعرق أن بعد =الفرس 

 اوذا يفوود أن قوادر صوغير فطفول الشو اعة اوذ  موع ولكون الحورب، فوي سوتخدمو إ لوذلك الحروب في غريبة ش اعة له

 ذااب واو ليحميه الحصان رقبة حول يوضع مصف  غطاء غالباً  او =ُعرفاي  صاحبه. علي يتمرد ت والفرم الفرم،

 واوو والمخيوف ال ميول الفورم لمنتور إشوارع أن وا الكلموة معنوي يف و  وب وذا رعودًا، العبريوة فوي األصلية والكلمة ال.للفت

 =ببوأس َيْنِفوزْ  و نوه. مون بوالرغ  قويوة قف توه =نجرادة أتوثبه الفتوال. في ش اعته يصور ث  ش اعة. في للفتال ذااب
 ال عبوة. فوي السو ا  صووت اوو =السوهام تحول بيون ن. فري ت غير من معاً  ويضع ن  ميعاً  بفوائمه ويطفر يثب أي

 يصود  ت البو  صوت سمع إن فرحه شدع ومن للفتال مشتا  كأنه =البوِ حوت أنه يؤمص ال .يرعبه شئ ت ولكن

 بووه. فرحووه موون الفتووال بووو  لصوووت إسووتمع أنووه أذنيووه يصوود  يكوواد ت للفتووال، مشووتاقاً  للمعركووة، فينوودفع بوودأ قوود الفتووال أن

 اول أليووب والسوأال يبتلعوه. فرسوه وكوأن أماموه الطري  الفرم راكب فيري الفرم ركق لسرعة إشارع =األرض ميلته

  الموت. يخاف ف  الش اعة اذ  الفرم أعطيت
 

ًُُر َجَناَ ْيِه َنْ َو اْلَجُنوِب؟ »86 "-(:31-86) األيات ُِ النَّْسُر  َأْو ِبَأْمِركَ 87َأِمْص َفْهِمَك َيْسَتِقلُّ اْلُعَقاُب َوَيْن ُيَ لِّ
ْ ِر َواْلَمْعَقِل. 82َوُيَعلِّي َوْنَرُه؟  ْ َر َوَيِبيُت َعَلى ِسصِّ الحَّ ِمْص ُهَناَك َيَتَ سَُّس ُقوَتُه. ُتْبِحُرُه َعْيَناُه ِمْص 89َيْسُنُص الحَّ

  "«.ِفرَاُ ُه َتْ ُسو الدََّم، َوَ ْيُثَما َتُنِص اْلَقْتَلى َفُهَناَك ُهوَ 31َبِعيٍد. 

 عاليواً  بوالطيران ك اموا ويمتوا   ودًا. عاليواً  ب ناحيوه يحلو  =العقواب يسوتقل بالنسور. شوبيه العفواب =والعقاب النسر 

 علي ووا. وينفضووان اإلنسووان عووين توودرك ا ت مسووافات علووي موون ال يفووة أو الفريسووة يريووان ف مووا بصووراما، وحوودع  وودًا.

 اللحو  أكول تسوتطيع ت النسوور فصوغار =الودم ت سوو فرا وه لود =وا اللح  أكل في وشرااته أوكار  بعلو النسر ويمتا 

 عاليواً  أوكوار  النسور يفوي  =الحو ر يسونص هوو فهنواك القتلوي تنوص و يثموا =الفتلوي  يوف تأكول والكبوار الد . فتلحم

 مونو  البصور. وحودع عاليواً  الطيوران علوي والفوع الحكمة اذ  النسر أعطي الذي فمن األعداء. أيدي إليه يصل ت حتي

 =الجنوب ن و جنا يه وينًر الباردع= الشتاء فصول في الحار ال نوب نحو تت ه التي الم ا رع الطيور يرشد الذي
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 فوي ال نووب نحوو تطيور واوي تخطوئ، أن دون ال غرافوي ال نووب ب وا تميو  التوي الغريو ع اوذ  الطيور ل ذ  أعطي من

 اهلل ولكون قودرات ا، أو أيووب يوا الطيوور اوذ  حكموة لوك  ولف مكان وا. إلوي تصل حتي ون اراً  لي ً  خطأ دون مستفي  خط

 تعيش. أن تستطيع حتي ممي ع وقدرات حكمة ل ا أعطي
  

 39 ، 32  اإلح ا ات علي تعليِ
 فيثو  وعنايته وص حه اهلل قوع فيدرك حوله للخليفة عينيه يرفع أن لإلنسان اهلل من دعوع اما 32 ، 33 اإلصحاحين

 من وا ال بوار سواء الحيوانية خليفته وفي علي ا، نحيا التي األرق وفي السماوية، األ را  في ارعتا اهلل وقوع اهلل. فى

 عمومواً  واإلنسوان ال ميوع. يرعوي واهلل الميكروسوكوبية. المخلوقوات بول كالنملوة من وا ضوعيف او ما أو والنسر كاألسد

 ت كنوت إن الفكور. اوذا علوي يورد اهلل وانوا يفة،ضو فوي اإلنسان كان إذا خصوصاً  أامله اهلل أن بفكرع الشيطان يحاربه
 أحبائيا أنت  أاملك  ف ل حيوان أو  ماد سواء خليفتي كل أامل

 النسووور بصووور حووودع أو األسووود قووووع مووون نحووون فوووأين يتواضوووع، ت علوووه اإلنسوووان أموووا  الحيوانيوووة اهلل خليفوووة صوووور وعووورق

رتفاعه  قدراتنا محدودية من بالرغ  عنايته وأعمال اهلل ةيارع سوي نحيا حتي يحمينا الذي فما الفرم. ش اعة أو وا 
 لإلنساص معينة حفات يظهر ال يوانات هذه في تأمل وهناك

  ريواً  إ تماعيوة أو كانوت دينيوة المعروفوة، الفيوود كول يكسور الوذي الشو واني، الخواطئ لإلنسوان يشير -4الفرا  .1

  طعامًا. ي د ت خراب في يحيا واذا ش واته، وراء
 اوذ  تحوت وينودر  نفوع ل وا يكوون أن يمكون فو  التورويق، تحوت تخضوع لو  التوي للفووع يشوير -4لو شا ثور  .2

  والروحية. والعفلية والش وانية ال سمانية قوتنا الفوي،
 ىتفسو والكبريواء فاألنانيوة صوغاراا تاركوة ت ورب ف وي  بانوة ومتكبورع، قلوب بو  لطنانيوة، رمو  اوي -:النعامة  .3

 ذاتوه، علوي منغلو  أنواني أنوه  عنوه نفوول أن يمكون خاطئ وكل غير  يفدي بط ً  اإلنسان من ي علف الحب أما الفلب،

 فيخودع قواد  الخطور يوري إذ الخواطئ يفعول  اكوذا علي وا، قواد  الخطور تري حين األرق في رأس ا النعامة تدفن وكما

 بما ي او الذي عموماً  المتكبر اإلنسان تمثل والنعامة لطشرار. الرب قال تس   اهلل عليه ويرد س   س   قائ ً  نفسه

  عند .
 بحروب ي ت   ت واذا .242 رأ يغلب ولكى غالباً  خر  الذي المسي  يفود  الذي المأمن يمثل او -4الفرس  .4

  . الموت. ي اب ت بل مخيفة عنيفة كانت م ما حوله الشيطان
 الشياطين أعدائه ب ا يري بصر حدع له سموات،ال في عالياً  يحل  الذي الروحي، اإلنسان يمثل -4النسر .5

.المسي  اي وصخرتنا (23432) الصخر علي ويفف بحيل  
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 عودة للجدول اإلح اح األربعوص

 
َفَأَجاَب 3«.َهْل ُيَ اِحُم اْلَقِديَر ُمَوبُِّ ُه، َأِم اْلُمَ اجُّ اهلَل ُيَجاِوُبُه؟»8َفَأَجاَب الرَّبُّ َأيُّوَب َفَقاَل: 1 "-(:5-1) األيات

َمرَّةي َتَنلَّْمُت َفاَل ُأِجيُب، َوَمرََّتْيِص َفاَل 5ي. َها َأَنا َ ِقيٌر، َفَماَذا ُأَجاِوُبَك؟ َوَضْعُت َيِدي َعَلى َفمِ »2َأيُّوُب الرَّبَّ َوَقاَل: 
  "«.َأِزيدُ 
 يوتكل . ولو  سوكت أيووب ولكون سومعه. فيموا ليتأمول فرصوة أيووب وأعطوي اهلل سوكت الودرم، أليووب اهلل أعطوي أن بعد

 فوي موا يعورف هللفوا أ واب، الورب أن قيول تكلو  قود يكون لو  أيووب أن موع أيوب الرب فأجاب اهلل= تكلو  أيوب سكت ولما

 وتبود اهلل علوي ت ورأ أنوه شواعراً  كوان وربموا شديد، خ ل في قيل ما بعد أيوب وكان فمه. اإلنسان يفت  أن دون الفلوب

 ي احم هل اهلل. خصا  من الفل  الفلب اذا يطمئن اهلل ن د ولكننا لطبد. ويخاصمه حضرته من يطرد  سوف اهلل أن

 بوو  اوودوء فووي كانووت الكلمووة ف ووذ  العاصووفة. موون انووا يفوول لوو  أنووه وتحووت تئمووه، تعنووي موبخووه وكلمووة =موب ووه القوودير

 فوي واهلل غضوبه. فوي تكلو  اهلل أن يعني ف ذا العاصفة من تكل  اهلل أن يفول فحينما أيوب. لفلب ادوءاً  لتعطي غضب

 الفلوب يطموئنل الحوب أسولوب يسوتخد  ومتوي ويتووب، ليخواف الخواطئ موع الفسووع أسولوب يسوتخد  متوي يعورف محبته

    ع. حالة في الذي
 وتواب. تمامواً  أيوب شفي انا بثمار . أتي قد أليوب اهلل أعطا  الذي الدرم أن يت ر انا =أجاوبك فماذا  قير أنا ها

 . ثانية أتكل  لن أي =فمي علي يدي وضعت
 أيووب تواب أن بعود اآلن نولكو كثيورًا. سوابفاً  تكلموت وكبريوائي   لوي فوي أي =أزيود فوال ومورتيص أجيب فال تنلمت مرة

 فوووي نفسوووه ورأي المحوووب، البوووار الفووودوم اهلل رأي توبتوووه فوووي اآلن 3423 + 33431 موووع وقوووارن أتكلووو  لووون يفوووول تمامووواً 

 وقوود اهلل يووري اووو واووا اهلل، نحووو موون الصووعب وك مووه السوواب  هلل تحديووه يأر  خ ووً ، فووذاب وكبريائ ووا و  ل ووا ن اسووت ا

 واو تعاليه مع بالمفارنة وتواضعه اهلل   ل فأسكته ويشفيه ويكمله ويعلمه ليعاتبه أتي بل الساب ، ك مه كل إحتمل

 النبي قال لذلك اهلل، عمل او واذا حفيفية توبة فتاب اهلل أما  أما أصحابه، محاوتت من يتب ل  او اهلل. أما  الحفير

 اإلنسووان يفنوع أن علووي وقوادر نسوواناإل صووت موون وأعلوي أقوووي للتوبوة يوودعو الوذي اهلل فصوووت فوأتوبا. يووارب اتووبني

 عتوو  مووا وبفوودر .31432 حوو  لنفسووه كاراوواً  ويكووون اهلل أمووا   ووداً  حفيوور أنووه يشووعر الحفيفووي والتائووب بالتوبووة. الخوواطئ

 يفتنوووع ولووو  ف وووادل   عتيمووواً  نفسوووه و ووود بأصوووحابه نفسوووه قووارن حوووين فوووأيوب اهلل. أموووا  نفسوووه يحتفووور النوووام أموووا  نفسووه

 قلوبنوا خبايوا نوور  يكشف اهلل نور أما  نفف حين نفسه، فيحتفر خطيته حفيفة سيدرك اهلل أما  يفف حين أما بك م  ،

 أيوووب تفكيوور فووي  ووذرياً  تحوووتً  اهلل كلمووة سووببت لفوود اهلل. أمووا  ينطوو  أن أيوووب يسووتطع لوو  لووذلك ذواتنووا. فنحتفوور الن سووة

 أنوه فورأي أليووب قدراتوه اهلل أت ور لفود لفوات.األ نو اع إنت وي اهلل كلمة أتت وحين يعملو . أن أصحابه محاوتت ع  ت

 اللحتوة اوذ  وحتوي تصوراا. مما ودقة شموتً  أكثر كانت به اهلل يةاعن أن أيوب قتنعا  و  اذا، مثل ب له يث  أن يستطيع

 كبريائوه أي قلبوه  وروح مون شوفي لفود داخلوه، فوي  ديود شوئ حودث ولكون اوي، كما ومشاكله اي كما أيوب ت أ كانت

حساسه  كوان طالموا سو   فوي أنوه شوعر ولكنوه ، حودث موا حدث لماذا تساأتته، علي رداً  يأخذ ل  او تلمه. اهلل أنب وا 
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 موآل اللوذان ال وادئ والتسولي  الوداخلي السو   مون حالوة فوي سوبباً  عليه اهلل ورد اهلل عمل كان لفد حدث. م ما اهلل يد في

 وكو  وك  البشر. باألولي فك  وحيوانات( )كواكب كل ا خليفته يةرعآ علي قدرع له إلله نفسه وسل  أيوب تأثر لفد قلبه.

  الصليب. علي فدانا الذي إلل نا نسل  أن علينا ي ب
 اأبور رميواءإ ففوال .23-21433 مو  + 1412 رإ معوه تخاصوموا أن بعود اهلل موع الفديسوين األتفياء كل تصال  واكذا

 أخاصمكا أن من يارب أنت
 

ًُدَّ َ ْقَوْيَك َنَرُجل. َأْسأَُلَك َفُتْعِلُمِني. »7اَب الرَّبُّ َأيُّوَب ِمَص اْلَعاِحَفِة َفَقاَل: َفَأجَ 6 "-(:12-6) األيات َلَعلََّك 2اآلَص 
َر َأْنَت؟  يَِّص اآلَص َتزَ 11َهْل َلَك ِذرَاٌع َنَماِ هلِل، َوِبَحْوٍت ِمْثِل َحْوِتِه ُتْرِعُد؟ 9ُتَناِقُض ُ ْنِمي، َتْسَتْذِنُبِني ِلَنْي َتَتَبرَّ

، َواْلَبِس اْلَمْجَد َواْلَبَهاَء.  ِْ َفْيَض َغَضِبَك، َواْنُظْر ُنلَّ ُمَتَعظٍِّم َواْ ِفْضُه. 11ِباْلَجاَلِل َواْلِعزِّ ُاْنُظْر ِإَلى ُنلِّ 18َفرِّ
رَاَر ِفي َمَناِنِهِم.  ًْ ا 12ا، َواْ ِبْس ُوُجوَهُهْم ِفي الظَّاَلِم. اْطِمْرُهْم ِفي التُّرَاِب َمعي 13ُمَتَعظٍِّم َوَذلِّْلُه، َوُدِس اأَل َفَأَنا َأْيضي

  "َأْ َمُدَك أَلصَّ َيِميَنَك ُتَ لُِّحَك.

 قلوب مكنونوات يعورف الوذي المعلو  اهلل ولكون اهلل. يودي بوين تواضوع وكيوف حفيور، أنوا قوال كيوف توبتوه فوي أيووب رأينا 

 ر عوة بو  توبته وتكون كام ً  عليه اهلل ك   تأثير يكون حتي آخر لدرم محتا اً  ما ال أيوب أن رأي وت ميذ  عبيد 

 مص أيوب الرب فأجاب الغاضبة= الصوت لنبرع اهلل وعاد عمر . أيا  ولباقي تردد ب  تكون مصالحة اهلل مع ويتصال 

 تنووواقض لعلوووك (2) وفوووي أسوووئلتي. علوووي اإل ابوووة وحووواول تشووودد نواآل بشووودع ت وووادلني كنوووت لفووود (3) وفوووي .العاحوووفة

 حكموه. ينواقق كأنوه الورب علوي يتوذمر مون وكول اهلل. حكو  نفوق قود كأنوه كوان اهلل إلي التل  نسب حين أي = نمي

 تودبير  لكوان الورب مكوان فوي كوان لوو وأنوه الورب، مون أكثور يعورف أنوه يتون المتوذمر أن تعنوي اهلل أحكوا  علي فالتذمر

 فووي أنووه انووا أيوووب يلووو  اهلل =أنووت تتبوورر لنووي بنيتسووتذن .أفضوول بطريفووة سوويكون توودبير  كووان لكوون الوورب، توودبير غيوور

 بوور  إلووي نتوور فووأيوب اهلل. علووي بوواللو  يلفووي أن أمووام   بوواراً  ويت وور نفسووه، يبوورر حتووي أراد أصووحابه مووع حوووار  خوو ل

فتخر  يفول أن إنسان كل وعلي معه. أخطأ كمن اهلل يت ر بأن ي ت  فل  ، أصحابه أما  ذلك إت ار غايته وكان به وا 

  .342 دا + 4451 م  ا حوكمت إذا وتغلب أقوالك في تتبرر الكي اودد مع
 وأنووه العووال  فووي األدبووي النتووا  عوون يووتكل  واآلن الحيوانيووة، والخليفووة الفلووك فووي الع يووب عملووه عوون سووابفاً  اهلل تكلوو  ولفوود

  األشرار. علي السيطرع علي الفادر وحد 
 

 =ترعوود حووته مثوول وبحووت الفوووي الفودير اهلل موع نختلووف فكيوف .الفووع دليول الووذراع =هلل نموا ذراع لووك هول (2) ففوي
 قوووع كوول أن ولوونعل  الصوووت. اووذا موون خووائف وأيوووب كالرعوود، مخيووف وبصوووت العاصووفة موون يووتكل  ناآل اهلل أن تحووت

 يعمول أن يستطيع ولكنه بدونه شيئاً  نعمل أن نستطيع ت فنحن اائلة. نار أما  أشواك إت اي ما اهلل قوع أما  اإلنسان

 لفلوبنوووا. اهلل صووووت إقنووواع قووووع فوووي بووول ففوووط المخيوووف رعووود  فوووي ليسوووت اهلل صووووت قووووع أن ون حوووت بووودوننا. شوووئ كووول

 نسووبت لفوود معنووا 4 انووا أليوووب اهلل وتحوودي ذلووك. فووي اهلل صوووت ن وو  بينمووا بالتوبووة إقناعووه فووي فشوولوا أيوووب فأصووحاب
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 أو األشوورار، يرعووب صوووت لووك واوول بووذراعك، دير وتوو العووال  حكوو  تأخووذ أن بفوتووك تسووتطيع ف وول أيوووب، يووا لووي التلوو 

  للتوبة. يدعوا  أن قادر صوتك
 توري يوا تسوتطيع ف ول العوال ، يحكو  حتوي الملووكي اللوبم ويلوبم يتو ين أن إيوا  داعيواً  أيووب من اهلل يسخر (12) وفي

  األشرار. ترعب أن بالب اء ت ينت م ما
 ويدوس  . الت   في يحبس   وأن تال  متكبر شرير ت متع كل يخفق أن تحدي بل أليوب، دعوع (13-11) وفي

 م وود  فووي اهلل أن ولوونعل  أنووت. ودسوو   ذراعووك قوووع أرنووي لووه يفووول واهلل ينعمووون األشوورار يتوورك اهلل أن أيوووب إشووتكي لفوود

 مفاصوودا . إلتمووا  يخر ووون فوو  ويدوسوو   األشوورار يرعووب الووذي وحوود  اووو اووذا، يفعوول أن وحوود  قووادر وبذراعووه وب ائووه

ن السو ون، غيااوب في أي =الظالم في وجوههم ي بس أن وحد  ادروق  تو   ففوي العوال  سو ون فوي انوا يكون لو  وا 

 اوو وحود  واهلل إبلويم. خطيوة ف وي الكبريواء خطيوة اوي  داً  اهلل تضاي  التي الخطية إن ال حي . في األبدية الس ون

 وأاول فرعوون ب ويش اوذا يصونع ألو  التوراب فوي إطمرهم علوي  . غضبه يسفط حين المتكبرين و و  يخفق أن الفادر

 وحود  اهلل للتوراب. فيوذابوا األشرار يميت أن باألكثر بالتراب والمفصود و ماعت ما. وداثان قورح مع ث  وعمورع سدو 

 يتصوور ضوعفه فوي فاإلنسوان ففوط اوذا لويم ال موانا. املء واو الميعاد يحدد الذي وحد  لكنه األشرار يذل أن الفادر

 قلوب واول الفلووب، فوي ما يعل  الذي وحد  ف و أخري، طر  له اهلل لكن يفتله، بأن اهلل منه ينتف  أن ي ب تال  كل أن

 بووأن بوول الخوواطئ بموووت يسوور ت فوواهلل للتوبووة، فرصووة يعطيووه بوول اهلل يفتلووه ت انووا بالتوبووة، يتحووول أن يمكوون التووال  اووذا

 للفتول المسويحيين قواد حوين يفتلوه أن عليوه ي وب اهلل كان ف ل الرسول، بولم مع اذا ونري .23413 ح  ويحيا ير ع

 نتصوور وربموا شرور ، أثناء األسود موسي يفتل أن عليه اهلل كان وال إسطفانوم، بفتل راضياً  كان وحين دمش  في

 طور  أن اولونعل  للمسويحية. حول وا اهلل لكن المسيحيين إضط دت ألن ا الرومانية الدولة إفناء عليه ي ب كان اهلل أن

  اإلنسانا طر  غير اهلل
 من وأحسن حسنًا، حكماً  كله الكون يحك  أن قادر أنه يثبت أن فعليه اهلل حك  علي إعترق قد أيوب كان (14) وفي

 مون سوخرية اوذ  ذراعوك. وقووع وقودرتك بفوتوك أقر أي =أ مدك أيضاي  فأنا اهلل= له سيعترف الحالة اذ  وفي اهلل، حك 

  أمان. في اهلل ذراع يةاحم في بأننا نعترف نأ سوي علينا وما أيوب.
 32-1:21 + 82-15 األيات

 ولوياثاص بهيموث
 مووورعبين لحيووووانين اهلل يشوووير وانوووا الخلووو  فوووي قدراتوووه أيووووب أموووا  يسوووتعرق بوووأن أيووووب ع ووو  إثبوووات فوووي اهلل يسوووتمر

 حيوووان انوواك كووان  نفوو فيووه تشووك وممووا ال سوودية. وقوت مووا ال ائوول ح م مووا عوون تعبوور أوصووافاً  ويضووع لضووخامت ما

ن سيف ع او المأكد من ب انبه، اإلنسان قوع تكون فماذا الصورع، ب ذ  مخيف  واوو اإلنسوان يفو ع الحيووان اذا كان وا 

 خلفه الذي اهلل وك  فك  اهلل خليفة من
 المفدما الكتاب اقاموم -:بهيموث -1
 تفسيرين ل ا
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 الماشوووية علوووي وتطلووو  أصوووواتًا. يصووودر ت بعوووةأر  علوووي يووودب حيووووان اوووو وب يموووة بالعبريوووة. ب يموووة  موووع (1 

 STRONGS اقاموم
 وحوووش)أي المواضووع بعووق فووي تر مووت وقوود الموواءا. اثووور معنااووا قديمووة مصوورية كلمووة أن ووا آخوورين قووال (2 

 (22433 م  + 11435
 يو ال وت كان أنه شأنه ومن اائل، ومنتر  عتيمة قدرع ذو الح   كبير حيوان ب يموث أن في عمون لي ودا علماء أما

  للمأمنين. وليمة عنداا    ُقد    اء، ف ذا المسي ، م ئ إلي ةالخليف إبتداء منذ يسمن
 يفضوي حيوث األعلوي النيول فوي واآلن مصر أرق في قديماً  المو ود البحر فرم او ب يموث أن علي مستفر والرأي

 م روعات ووا ويتلووف المرعووي، طلووب فووي الم وواورع الحفووول إلووي خوور  الليوول  وواء فوو ذا األشوو ار، وبووين الميووا  فووي ن ووار 

 أقدا ( 3 وعلو  قدماً  12 )طوله ال س  ضخ  الح   عتي  حيوان واو الن  . شدع من عليه او لما وأش اراا
 -:لوياثاص -2

 13434 م الميا ا علي التنانين رأوم كسرت بفوتك، البحر شففت اأنت
 22 ،254124 م  فيها ليلعب خلفته اذا لوياثان . . الكبير. البحر ااذا
 التنوين ويفتول المتحويوة الحيوة لوياثان ال اربة. الحية لوياثان الشديد العتي  الفاسي بسيفه الرب يعاقب اليو  ذلك في ا

 1423 شإ البحر في الذي
 343 أي )لوياثان( التنين إليفات المستعدون اليو  تعنو ليلعنه
 فوي يعويش المفودم. الكتواب فوي الشوعرية األسوفار فوي ذكور ئولاا موائي حيووان واو املفوفا معنا  عبري إس  لوياثان

 ت قرنيوة بحراشوف مغطواع وذنبوه ورأسوه وت ور  تودب. التوي الحيوانات أكبر من واو التمساح. غالباً  به ويفصد البحر.
 يوةكالح يلتوف حيووان أنوه األصولي المعنوي فوي ولكن فيه. معينة أماكن في إت الرصام أو الرماح أو الس ا  تخترق ا

 ينشووو / أيضووواً  يعنوووي ن ووود  )لوفوووا( العبوووري الكلموووة ألصووول بوووالر وع ولكووون تنوووين. أو حيوووة الكلموووة تتووور   موووا كثيوووراً  لوووذلك

  ويفرق.
 
 ولوياثاص لبهيموث الرو ي المعني هو ما
 وشوومم وأرق )كواكووب كل ووا ال اموودع والخليفووة الطبيعووة موون كوول علووي المطلوو  سوولطانه قبوول فيمووا أليوووب اهلل أثبووت لفوود

 والبوورو  والووثلج وال لوود والمووأذي، من ووا المفيوود واألمطووار والسووحاب بأموا ووه )البحوور الطبيعيووة التووواار وكوول ا(بنوراوو

 ويخضع  . يأدب   الذي وحد  ف و األشرار وعلي الل(. . ووعول. )أسود الحيوانية الخليفة وعلي والرعد( والصواع 

  قوتين سوي يتبفي ل  وتخيفه اإلنسان تحارب التي الفوي من . . . تبفي؟. فماذا
  .إبليس وقوة    ، اإلنسان داخل في العال  وحب الًهوة قوة

 التعلي  من نوع أو التوبيل من نوع أنه علي أليوب اهلل ك   نف   أن يمكننا فنحن
 يعارضه؟ل فكيف شئ كل علي الفادر وحد  أنه اهلل يشرح ففيه أليوب، توبيخ اهلل فنالم   .1
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 كول علوي سولطان لوه وحود  واوو لخليفتوه المحوب اإللوه أنوه يشورح ففيوه منا، واحد ولكل أليوب يمتعل اهلل ونالم  .2

 يورا ، شئ أي من يخاف أت اإلنسان يعل  اهلل انا الخار . من الخوف فلماذا تال ( إنسان أو حيوان أو ) ماد الخليفة

 المحوب الكول ضوابط اهلل كوان إذا تخوافواا. ت اوو ااأنو قلوبنوا السو   فويمط ب وذا نوأمن أن وعلينوا لوه. يوذهلل أن قوادر ف و

  شعبه. فليطمئن شئ، كل علي السلطان يد  وفي لشعبه
 ن د  بنا تحيط التي الفوي كل علي المسيطر أنه البشر كل وطمأن أيوب اهلل طمأن أن وبعد
 المشتعلة( )الش وع الداخلية الفوي (1 -من4 المضطربة النفم ي دئ األن
 )إبليم( المنتورع غير الفوي (2                                        

 نشوعر ولكننوا المنتوورع غيور الفووي اوذ  علوي يسويطر أن قوادر ف وو يود  فوي شئ وكل الكل. ضابط اهلل كان إذا وأيضاً 

تخذ ضدنا. بحروب ا  -واما4 عن ما يعبران اائلين حيوانين فن د الفكرع. اذ  به يشرح طريفاً  الرمو  اهلل وا 
  العال . ومحبة فينا الكامنة الش وات عن تعبير او -4بهيموث -1
  البشر. ضد المو  ة قواته بكل إبليم او -:لوياثاص -2

 يووو1 العووال  محبووة أو  نووا( شوو وات أو )أكوول الووبطن شوو وع الشوو وع، فيووه تسووكن الووذي لل سوود أو للشوو وع يشووير فبهيموووث

 ميوت ف وو اآلب يحوب ت مون وقطعاً  اآلب. محبة فيه ليست العال  يحب من أن ياتاآل اذ  في ون حت .1542-13

 ت أنه الش واني اإلنسان سمات ومن الروحي. للموت نفسه يعرق الش واني اإلنسان أن ندرك انا ومن خطايا . في
 رإ بواإلرتواء ميحو وت يشورب اوو بول افموه فوي األردص إنودفِ ولو يطمئصا ب يمووث في المواصفات اذ  ون د يشبع.
 أنوووا اأموووا الرسوووول بوووولم يعتووورف وب وووذا ا5451 مووو  أمووي بوووي حبلوووت ابالخطيوووة اإلنسوووان فوووي مو وووودع والشوو وع .1342

 ولكون .25-1443 رو . . .فوي   السواكنة الخطيوة بول أنوا ذلوك عولأف بعود لسوت نفواآل . . الخطيوة. تحوت مبيع ف سدي

 موون أعتفنووي قوود يسوووع المسووي  فووي الحيوواع روح نوواموم ألنا المسووي  نعمووة عموول أكموول بوول اووذا عنوود يتوقووف لوو  بووولم

 وت الود ، حتوي م ااوداً  اهلل لوصوايا خاضوعاً  الوروح حسب يسلك من كل نواآل .3 ، 2 34 رو والموت الخطية ناموم
 الحووروب كانووت وم مووا فينووا. العاملووة اهلل نعمووة اووي تسوواند  قوووع انوواك ي وود شوو واته. وراء منوودفعاً  ال سوود بحسووب يسوولك

  .5-3412 كو2 ضعيفة ليست وأسلحتنا .22-1242 أف نحارب ب ا  بارع أسلحة فلنا فينا، التي الش وع من شئةالنا
 أقوياء. قت اا وكل  رحي كثيرين طرحت 2243 أ  الكتاب يفول بل ب ا، يست ان ت قوع اي وللخطية للعال  فالش وع

 التوووي والنعمووة اإلمكانيووة، أعطوووي اهلل الملت بووة. سوو ام ا يطفئووووا أن ب ووا يفوودرون قووووع ألوتد  يعطووي أن قووادر اهلل ولكوون

 رابضووة خطيووة البوواب عنوود لفووايين الوورب قووول ون حووت وبتوبتنووا. وأصوووامنا بصوولواتنا  ااوودنا إذا ونختبراووا من ووا نسووتفيد

ليووك  علووي بفوووع الشوو وع سوويطرع لواقووع تفريوور اووو ال ائلووة بفوتووه انووا ب يموووث وتصوووير علي ووا. تسووود وأنووت إشووتياق ا وا 

 واوا خالفوه. إت الشئ علي يسيطر أن يفدر الذي فمن علي ا. تسيطر عند  من قوع يعطي أن قادر اهلل ولكن اإلنسان.

 كثيورين أسوفطت التوي الشو وع واكذا له. يذهلل أن يفدر اهلل لكن الفوي ب يموث علي يسيطر أن عن عا   اإلنسان او

  بالفديسين. الكنيسة تاريل إمتط لذلك ذلك، يلسب في ن ااد أن علي لإلنسان، يذلل ا أن يفدر ،اهلل
 التصووير أن نلموم لوياثوان مواصوفات أو ب يمووث مواصوفات فوي وسواء إلبليم. إشارع او الملفوفة الحية .ولوياثاص

 ليصوور الشوعراء لخيوال ل وأ تصووير اوو وربموا األرق. علوي التي الحيوانات في نرا  مما ملموم واقع أي عن يخر 
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 كتوب موا بكول أوحوي الوذي اهلل ولكون أسوطورية. لحيوانوات المواصوفات اوذ  المصورية األساطير من أخذ وا أو قوت  ،

 إبلووويم لنوووا ي ووو   أن الفوووادر اوووو وحووود  واهلل إلبلووويم. أو للشووو وع سوووواء العاديوووة غيووور للفووووع صوووورع فيوووه لنوووري ب وووذا سوووم 

 يأتي حينما منه، الخ م سيعطينا الذي او واهلل لوياثان. في ا ذكر التي األيات في رأينا  ما اذا بل ويذهلل. ويضربه

 في ا المذكور األيات من ون حت بسيفه. سيضربه اهلل بأن وعداً  ن د 1423 شإ ورا ع .14-12434 م  بالخ م

 بالبحر مشبه فالعال  بحري. وحش أنه لوياثان إس 
  .تحت إلي وآخر فو  إلي اإلنسان فيه يكون يوماً  البحر، كأموا  متفلب .1
 ولذلك . ويموت يغر  البحر في يحيا ومن يفتل. بل يروي ت المال  البحر كماء ف و مضمون غير أنه وكما  .2

  . ملذاته في ننغمم ت ولكننا العال  نستعمل نحن
  ولوياثاص بهيموث عالقة
ينعدُ  ك اما بلويمو  ،ب وا ولودنا التوى الش وات او داخلى وعدو إبليم او خار ى عدو ، لإلنسان و   الخوار ى العودو ا 

 بما يغري   بأن اهلل أوتد لي ذب العال  يستخد  ف بليم اكذا . اهلل إلى لنخطئ فينا يثيراا التى  سدنا ش وات يستخد 

 كموواء لل وو ك سووتفودا  اووي بوول العواقووب، المضوومونة غيوور الفويووة بتياراتووه العووال  ي وورف   ين ووذبون وحينمووا العووال  فووي

دْ ي   واهلل الفاتل. البحر  مضوطرباً  ي علوه البحر الساكن لوياثان أن انا نرا  الذي والتصوير أخيرًا. لوياثان سيسح  أنه ع 

بلوويم (244 مووت + 32414 )يووو يمتلكووه أن لووه يسوو د لموون يعطووي أن يفوودر العووال ، اووذا رئوويم ف ووو .31441  اووو وا 

 اهلل أن بينما ولكن . العال  اذا ملذاتو  ش وات من الخاطئة اإلنسان غرائ  يشبع أن قادر أنه بمعنى العال  اذا رئيم

 مون ويول يوا ولكون .لوه يسو د مون يسوتعبد أى له نس د أن واو غال.  بثمن ُيعطى ى بليم ن د ، ُيع ي ر وت بسخاء يعطى

 العوال  ي ويج فو بليم شو واته من إن ذب إذا حوله األمور كل إضطراب من سيعاني او بل ال  ك. فمصير  يست يب

 شوبه بووحش المسوي  ضود شبه 2413 رأ وفي بالحية شبه قد إبليم أن ون حت فيه. الساكن البحر انلوياث ي يج كما

 األول وحشوين. ن ود 13 رأ وفوي دمويتوه. علوي ع موة قدرتوه. التنوين وأعطوا  أسود كفو  وفموه دب كفوائ  وقوائمه نمر

 ومصووير الفديمووة. الحيووة لوويمإب الوحشووين ووراء .11413 رأ األرق موون خووار  واألخوور 1413 رأ البحوور موون خووار 

 فوو بليم .22412 رأ تبع مووا( وموون األرق ووحووش البحوور )وحووش الوحوووش ومع ووا بالنووار المتفوودع البحيوورع الحيووة اووذ 

 الصوورع اوي موا واآلن أخيورًا. وسوي لكه إخضواعه. علوي والفوادر عليوه المسويطر او وحد  اهلل ولكن شاء كيفما يحارب

 -الخليفة4 علي اهلل ةسلط تصوير من إنسان كل يرااا التي
 والسووماء، الكواكووب منتووورع، غيوور أو منتووورع سووواء بنووا المحيطووة الفوووي كوول علووي مسوويطراً  الكوول، ضووابط ك لووه اهلل نووري

 صووورع اووي اإلنسووان. داخوول فووي التووي الشوو وع حتووي بوول أعوانووه، وكوول إبلوويم أنواع ووا، بكوول الحيوانووات والبحوور، األرق

  شئ. كل علي الفادر إل نا في وثفة طمأنينة تعطي
 

َب ِمْثَل اْلَبَقِر. »15 "-(:82-15) األيات ًْ ُتُه ِفي َمْتَنْيِه، 16ُهَوَذا َبِهيُموُث الَِّذي َحَنْعُتُه َمَعَك َيْأُنُل اْلُع َها ِهَي ُقوَّ
دَُّتُه ِفي َعَضِل َبْطِنِه.  ًِ ُِ َفِ َذْيِه َمْضُفوَرٌة. 17َو اُمُه َأَناِبيُب ُنَ اٍس، ِجْرُمَها َ ِديٌد ِعظَ 12َيْ ِفُض َذَنَبُه َنَأْرَزٍة. ُعُرو

ُل َأْعَماِل اهلِل. الَِّذي َحَنَعُه َأْعَطاُه َسْيَفُه. 19َمْمُطوٌل.  أَلصَّ اْلِجَباَل ُتْ ِرُج َلُه َمْرعيى، َوَجِميَ، ُوُ وِش اْلَبرِّ 81ُهَو َأوَّ
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ُتَظلُِّلُه السِّْدَراُت ِبِظلَِّها. ُيِ يُط ِبِه َحْفَحاُف 88ْلَقَحِب َواْلَغِمَقِة. َتْ َت السِّْدَراِت َيْضَطجُ، ِفي ِسْتِر ا81َتْلَعُب ُهَناَك. 
َِ اأُلْرُدصُّ ِفي َفِمِه. 83السََّواِقي.  َهْل ُيْؤَ ُذ ِمْص َأَماِمِه؟ َهْل 82ُهَوَذا النَّْهُر َيِفيُض َفاَل َيِفرُّ ُهَو. َيْطَمِئصُّ َوَلِو اْنَدَف
 " ِ زَاَمٍة؟ُيْثَقُب َأْنُفُه بِ 

 عريق وفمه  داً  ضخ  واو النيل. ن ر ومن ا إفريفيا أن ار في مو ود واو قشطة(. البحر)سيد فرم =بهيموث

  والنباتات. العشب سوي يأكل وت يخترقه. يكاد ت الرصام حتي  داً  وقاسى سميك و لد  ضخمة وأنيابه
  اهلل. خ ئ   ملة نم أيضاً  او أنه يتذكر بل أيوب يفتخر ت حتي* =معك حنعته

 األشرار، علي يسيطر أن عن ع    أليوب أثبت أن بعد ب يموث بموضوع أتي الفدوم روحه من بوحي اهلل إن بل*

 تودير أن تسوتطيع ف ول العوال ، فوي يتحكموون التوالمين أن علوي إعترضوت لفود التسواأل، أموا  أخوري مرع ليضعه وذلك

 مثل حيوان وعلي المادي العال  علي تسيطر أن تستطيع ت كنت إن رار،األش علي وتسيطر األدبية العال  شئون أنت

  ب يموث.
ذا*  خلو  فاتنسوان الشو وع، معوه وخلو  اإلنسوان خل  قد اهلل أن نف   اإلنسان داخل للش وع يشير ب يموث أن ف منا وا 

 مكوورم تعنووي مفوودم مووةوكل الخطيووة، تلوثووه لوو  مفوودم وحووب مفدسووة شوو وع كانووت الشوو وع اهلل خلوو  حووين ولكوون . كووام 

 فووي آد  لووذع كانووت المف ووو  وبوونفم . محبووة واهلل ، اهلل صووورع علووي مخلووو  ف ووو  اهلل يحووب آد  فكووان . هلل ومخصووم

 الورب مون سوألت واحودع ا 4423 مو  الم موور فوي داود قوال فو ذا . ( 32 4 3  أ ) آد  بنوي موع لذاته اهلل ألن هلل محبته

 بوولم ويفوول .ا ايكلوه فوي وأتفورم الورب  مال إلي أنتر لكي حياتي أيا  كل بالر  بيت في أسكن أن ،ألتمم وأيااا

 مفدسوة شو وع عون يعبور ف وذا (. 23 4 1 فوي ) ا  وداً  أفضول فوذاك المسوي  موع وأكوون أنطلو  أن أشت اء لي ا الرسول

 . اهلل ت ا  الفلب فى
 ويحوب هلل يشوتا  آد  اهلل. حضورع فوي مرالمسوت و وود  اوي آد  شو وع كانت المأكد من السفوط؟ قبل الحال كان فماذا

 ب وووا، اإلنسوووان اهلل خلووو  التوووي المثاليوووة الصوووورع فسووودت لطسوووف ولكووون ب وووا. آد  اهلل خلووو  التوووي الشووو وع اوووي اوووذ  اهلل،

نحرفووت  وتحووول ، ( 3 4 3 تووك ) عريووانين ن موواأ عرفووا وحووواء آد  نأ السووفوط بعوود آيووة اول وكانووت اإلنسووان. شوو وع وا 

 +1242بووووووط 2 +342+أف1345 غوووووول +1242 رو ) .  سوووووودية وشوووووو وات لووووووذات لوووووويإ سووووووةالمفد والشوووووو وع الحووووووب
 والووروح الفووداء عوواد أ واووذا ،  اهلل حووب عوون ناشووئ فووالفرح ، اتنسووان موون الفوورح وضوواع  (. 1342تووم1 +15422لووو

 . ( 22 54 غل +  5 4 5 )رو الفدم
 ليأكل وا. الحيوانوات يفتورم وت لبفور،ا مثول العشوب، علوي يتغوذي ف وو وقوتوه ح موه كول موع =البقور مثول العًب يأنل

 النبات طعامه =مرعي له ت رج الجبال ألص (81) آية وفي
 ب انبوه. تلعوب بول يأكل وا ت ف وو تخافوه ت الصوغيرع فالحيوانوات نبواتي حيووان ألنوه =هنواك تلعوب البر و وش وجمي،

 حووي حيووان تركووت موا اللحوو  كوو تأ مون والفيوول قشوطة سويد مثوول الضوخمة الحيوانووات كانوت فلوو اهلل صوو ح مون واوذا

 . ب انب ا
 (،242 شإ) كال بوال او  الوذين اهلل شوعب بوأن =مرعوي لوه ت رج الجبال أن نف   للش وع يشير ب يموث أن ف منا ولو
 تلعوب البور وحووش  ميوع أن الخطوورع ولكون ، العنان لش وات   تركوا إن لش وت  ، المرعي يفدمون بحريت   الذين ا 
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 أن نعلو  ونحون المفترسوة. الوحووش مون كثيورع لمخواطر نفسوه سيعرق تنطل  أن لش واته اهلل إبن سم  فحيثما اناك.

  يبتلعه. من يلتمم  ائر كأسد ي ول إبليم خصمنا
  ديوود جرمهووا ن واس. أنابيووب عظاموه كالخشووب وصو بته قويوة فعضوو ته =نوأرزة ذنبووه ي فوض ب يموووث قووع ولنوري

 اعتاموه اإلن لي يوة وتر مت ا مطر ا. حديد وغضاريفه نحام من قصب هاعتام اليسوعيين عن متر مة =ممطول

 وعروقوه فعتاموه ومتشوابكة قويوة أي =مضوفورة ف ذيوه عوروِ حديديوة(. )قضوبان حديود وضلوعه نحام من قصب

  ونحام. حديد كأن ا تت ر الحيوانات بباقي قورنت لو وأطرافه
 نبواتي واوو الحيوان اذا قوع ي حت أت النباتي الطعا  يعل أي كنيستنا نتا  حسب يصو  أن يرفق من -مل وظة:

  مثً . الفيل واكذا
 اليسوووووعيين تر موووة )بحسووووب الخلووو ا فوووي اهلل طوووور  أول ااوووو =سوووويفه أعطووواه حوووونعه الوووذي اهلل. أعمووووال أول هوووو

 الحشوائش ب وا فطوعي التوي أنيابوه اوو وسويفه الحيوانيوة. الخليفوة ناحيوة مون اهلل أعموال كبورأ أن وا تعني قد واإلن لي ية(.

  بمن ل. كما
 مفدسوة حوب طاقوة عون عبوارع األولوي صوورت ا فوي واي الش وع، فينا خل  فاهلل للش وع. يشير ب يموث أن ف منا إذا أو

 بولم قول نسمع أن ويكفي . (23 4 14)يو وصايا  يحفت اهلل يحب فمن ، وترفض ا خاطئة إرادع كل تفطع كالسيف

 الحوب شو وع قووع لتعرف مسبحين فرح في اإلستش اد لساحات ذاابين الش داء تري أو (،32-3543 رو في) الرسول

 اهلل ، المحبوة اوي اهلل عموالأ ولأفو اذاً  ، المحبوة اوي المفدسوة الشو وع نأ ف منوا ذاا  و  المووت. رابوة قووع علوي فاقوت التي

 فوةلالخا المحبوة اوذ  وكانوت . دوم و فورح وفوي بودياأ يحيوا نأ نسانلإل يعطي نأ رادتها  و  لإلنسان محبتهل اتنسان خل 

 . محبة مملوء أى صورته على اإلنسان خل  واهلل اهلل. اعمال رأم اي
 ومفرح حلو او ما كل ويدمر يفطع كسيف وتصير لإلنسان مدمرع رايبة قوع صارت إنحرفت متي  الش وع اذ  ولكن 

 كبيورع وأوراقوه النيول شوطوط علوي مصور فوي ينمو نبات او =يضطج، السترات ت ت (144)مراثى حياته. فى ومع ى

 .اللوتم( التر مات بعق في )ومتر   أ ر  او ما ومن ا أبيق او ما من ا وأ اار 
 

  -4مل وظة
 اآلخرين ُيرع ب فمن أحد، من يخاف ت واو منه، ت رب ت فالحيوانات نباتات آكل ألنه س   في يضط ع او -1

  نفسه. مع س   في أيضاً  او يحيا شراً  ل   يحمل ت خريناآل مع س   في يحيا ومن رعب. في أيضاً  او يعيش
 كميات عن ال بال في يبحث أنه حتي أخضر، او ما كل يدمر لشرااته ولكن اللحو  يأكل ت الحيوان اذا -2

  فيه. وحي مفرح او ما كل أي فيه، أخضر او ما كل تدمر بالخطية إشتعلت إذا اإلنسان وش وع تكفيه.
 من كميات أي يكفيه ت أن في ن مه يت ر =فمه في األردص إندفِ ولو يطمئص هو، يفر فال يضيف النهر هوذا

 وقوته ن مه عن يعبر شعري تصوير واو األردن. ن ر كل كانت ولو الميا  كميات إ دادت كلما يفرح او بل الماء،

 معدته. وسعة



 (اإلح اح األربعوص) سفر أيوب

 

 
175 

 يملك، بما يكتفي ت الدنيوي فاإلنسان العال  محبةو  للش وع يشير ب يموث أن ف منا إذا روحي بأسلوب نف م ا ولكننا 

 1344 يو يعطش الماء اذا من يشرب امن العال  عن للسامرية قال المسي  أن ون حت الم يد، يريد ف و أخذ وم ما

 )قارن حي ماء أن ار بطنه من ت ري بل العال  لماء يعطش يعود ت ف و المسي  يعطيه الذي للماء يعطش من وأما

 (33 ،3343 يو مع 1444 يو
 شوو وع وراء نفسووه توورك حينمووا سووليماص -مثووال4 ن مووه، فووي العووال  كوول يكفيووه ت العووال ، يشووت ي الووذي الوودنيوي فاإلنسووان

 رفووق الووذي يوسووف أمووا أوريووا.  و ووة بثشووبع إشووت ي لووه كووان مووا بفوودر وداود وسوورية.  و ووة 1222 لووه كووان النسوواء،

 علوي الفودم الوروح مون يفويق بول يمتلوئ الخطيوة يورفق مون وكول  .العوال أشوبعت حوي مواء أن وار منوه فاق الخطية

  .12412 رأ فسي ف ال ائلة وأم اد  بش وته العال  اذا أما اآلخرين.
 العال  اذا وش وات ثروات من يشبع ت الذي لإلنسان إشارع أسفل. إلي ين ل الذي معنااا األردن كلمة أن ون حت

 أنفه تثقب أو أمامه مص ًيئاي  تأ ذ أو عليه تسيطر أن أيوب يا تستطيع ال ب يموث قوع مع (24) وآية السفلي.

.ب زامة
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 عودة للجدول اإلح اح ال ادي واألربعوص

 
 شوديدع مبالغوات أوصواف ما فوي ن ود ولكن وللتمساح. قشطة( )سيد الن ر لفرم وصف يكونان ربما ولوياثان ب يموث

 -ذلك4 في والسبب
  والتمساح. قشطة سيد تشبه منفرضة حيوانات ولوياثان ب يموث يكون قد .1
  اذ  ل ما مرعبين لحيوانين ةمصري شعرية أوصاف من إستفاد السفر كاتب يكون قد .2

  ف قتبس ا. المواصفات اذ  الكاتب و د المصرية الثفافة وبحسب  األسماء،    
  وقلنا. سب  كما مرئية غير لفوي رم  ك اما يكون قد .3

 لإلنسووان المعاديووة الفوووي قوووع موودي عوون معبوورع ألن ووا اإلقتباسووات اووذ  علووي وافوو  كتووب بمووا للكاتووب أوحووي الووذي واهلل

  (المسيح ضد )  الرأيوا سفر صور الفكر بنفم أنه ونري اإلنسان. تعين التي اهلل يد لوت تدمر  أن الفوي اذ  مكانيةوا  
 الكتواب فوي مو وودع التشوبي ات إذاً  نمر. شبه واو أسد كف  وفمه دب قوائ  له بأن كاملة الشيطان قوع له سيكون الذي

 والمسوي  .32415 كوو1 أفسوم فوي وحوشواً  حاربوت يفوول وبوولم .345 بوط1 بالشويطان مشبه نفسه واألسد المفدم.

  للشرح. كل ا التشبي ات اذ  فتكون ذئاب. وسط كحم ن أرسلتك  يفول
 ليرمو  فيوه مبوالغ للتمسواح تشوبيه أو مصوري لووحش صورع إقتبم واو لوياثان، عن الوحي يكلمنا اإلصحاح اذا وفي

  الشيطان. مواصفات بعق نري وفيه للشيطان
 منووذ للنووام قتواتً  كووان  أنوه إبلوويم عون قووال والمسوي  . . (.14 )آيووة مرعبوة أسوونانه دائورع . . . قوتووه. فوي  بووار أنوه .1

 . (4443 )يو البدء
 ويكموول . . شووئ.  تفعلوووا أن تفوودروا ت بوودوني = (1)ا بشووم لوياثووان تصووطاد أ ا عليووه قووادر غيوور وحوود  اإلنسووان .2

  يفويني. الذي  المسي في شئ كل اأستطيع الرسول بولم
 (24) كالح ر صلب قلبه . .  دًا. قاسى .3
 (2) آية كاذب به الر اء اوذا . . . ينخذع. وراء  يسير من .4
  يطولونه. ت وحدا  فالبشر (23) مت صفة لحمه مطاوي . . أعدائه. من يةاحم في او .5
 تخوور  فيووه موون . . . اإلنسووان. ضوود وغليووان حفوود حالووة فووي ف ووو إرادتووه، اووي اووذ  البشوور، اوو ك فووي الشووديدع رغبتووه .2

 (21-13) األيات ....منه تتطاير نار شرار مصابي .
 منووه يتطوواير اهلل خلفووه حيوووان يو وود فوو  معووروف، غيوور أو معووروف حيوووان أي فووي تو وود ت قطعوواً  المواصووفات واووذ 

 لو  إن ي ودأ ت وأنوه البشور دضو إبلويم حفود لفووع رمو ي أو شوعري تعبيور اوو إنموا منخريوه، مون دخوان يخور  أو الشرار،

 يضلوا لكن  سد...... يخلم ل  األيا  تلك الرب يفصر ل  لو ا لفوته مثاتً  ولنري م لكة، خطايا في الفديسين يسفط
 .12424 مت الكثيرين محبة تبرد اإلث  ولكثرع .22 ،22413 مر .أيضاً  المختارين أمكن لو
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 المو ك اهلل أرسول حتوى يوموا 21 مودع لودانيال اهلل أرسوله الذى الم ك ل  عط   أنه فى الشيطان لفوع ع يبا مثاتً  نرى بل

  . (13 ، 12 4 12)دا ليعينه ميخائيل
 علوووي اإلنطبووا  تمووا  ينطبوو  واوووذا يفوورق. أو ينشوو  بمعنووي LAVA مووون الكلمووة وأصوول LEVIATHAN لوياثووان وكلمووة

 إن اووذ  كوول اأعطيووك لووه عبوديووة الوودين بسووداد هيطالبوو ثوو  نفسووه، تشووت ي ا التووي الخطايووا اإلنسووان يفوورق الووذي إبلوويم

نفصال إنشفا  إلبليم الس ود وفي ليا وس دت خررت  العوا   موقوف في المسي  قبل البشر كان ولكن اهلل. عن وا 

شترانا المسي   اء حتي إبليم، أما   . عنا الديون وسدد وا 
 

، َأْو َتْضَغُط »1 " -(:1) أية صٍّ ًِ   "ِلَساَنُه ِبَ ْبل؟ َأَتْحَطاُد َلِوَياثَاَص ِب
 يوا اوذا تفعول أن تسوتطيع اول بمعنوي الت كميوة الل  وة انوا ن حوت =ب بول لسوانه تضغط أو بًص لوياثاص أتحطاد 

 يوود مون نفسووك تخلوم أن تفودر ت أيوووب يوا أنوت المعنووي، وبونفم تفودر. ت أنووت اللوياثوان، اوذا أو التمسوواح، موع أيووب

 الكوو   واووذا بواسووطتي. سوووي منووه نفسووك تخلووم أن علووي تفوودر ت وأنووت منووه، اووى أتتووك التووي الضووربات فكوول إبلوويم،

ذا المسووي . بواسوطة سوووي يود  موون نخلوم أن موون أع و  فوونحن البشور لكوول مو وه  بضووربات بودأ قوود أيووب سووفر كوان وا 

 موا بالضوبط واوذا ولوي،األ حالته عن بالضعف حاتً  أفضل وأيوب ينت ي السفر او ف ا أليوب، إبليم و   ا مو عة
 ت ضوعاف كبشور فونحن وارثوين. أبنواء لنصوير حررنوا واو معه لنرث أبكاراً  لي علنا  اء بكرنا فالمسي  المسي ، لهعم

 3-1422 رأ الصليب معركة بعد سنة 1222 بصليبه قيد  حين صنع او ولكنه بشم لوياثان نصطاد أن يمكننا
 المواصفات ولكن الثعبان، إلى تشير قطعاً  أن ا ف  ن لذلك الملتف، أو الملتوي معنااا عبرية لوياثان كلمة أن ون حت

 (.343 )أي كثيووراً  بووالتنين لوياثووان كلمووة تر مووت ولفوود الحيووة. وسوو  ومكوور التمسوواح قوووع لووه فوو بليم تمسوواح. مواصووفات
 ل ووذا الي ووودي التصوووير ألن أو معنااووا، بالضووبط يعرفوووا لوو  المتوور مين ألن غالبوواً  را عووة للكلمووة المختلفووة والتر مووات

 وأمريكووا إفريفيووا أن ووار فوي يو وود والتمسوواح التنووين. أو اللوياثوان أسوومو  مخيفووة مواصووفات لوه بحووري وحووش أنووه اللوياثوان

 وأسونانه  وداً  كبيور وفموه فيه، والس ا  الرماح دخول تمنع قرنية بحراشيف مغطي و سمه أمتار 12 إلي يصل وطوله

 و وه علوي يطفوو غالبواً  ولكنوه اليوابم كحيوانوات ويتونفم .غضوم بو  اوي كموا يبلع وا ولكنوه الحيوات يأكول وحادع كثيرع

 الشوم =بًوص أتحوطاده وقولوه  مانوًا. المواء تحوت يبفوي أن ويفدر منه. المندفع الماء إت الماء، فو  يري وت الماء

  إلذتله. فمه في يوضع حبل =ب بل لسانه تضغط للتمساح. يصل  ت وقطعاً  الصغير السمك لصيد سوي يصل  ت
 
َأُيْنِثُر التََّضرَُّعاِت ِإَلْيَك، َأْم َيَتَنلَُّم َمَعَك 3َأَتَضُ، َأَسَلةي ِفي َ ْطِمِه، َأْم َتْثُقُب َفنَُّه ِبِ زَاَمٍة؟ 8 "-(:11-8) ألياتا

َهْل َتْ ِفُر 6َأْو َتْرِبُطُه أَلْجِل َفَتَياِتَك؟  َأَتْلَعُب َمَعُه َناْلُعْحُفوِر،5َهْل َيْقَطُ، َمَعَك َعْهديا َفَتتَِّ َذُه َعْبديا ُمَؤبَّديا؟ 2ِباللِّيِص؟ 
يَّاِديَص أَلْجِلِه ُ ْفَرةي، َأْو َيْقِسُموَنُه َبْيَص اْلَنْنَعاِنيِّيَص؟  َضْ، َيَدَك 2َأَتْمأُل ِجْلَدُه ِ رَابيا َورَْأَسُه ِبِإاَلِل السََّمِك؟ 7َجَماَعُة الحَّ

ا ِبُرْؤَيِتِه؟ 9َل! َعَلْيِه. اَل َتُعْد َتْذُنُر اْلِقتَا ًَُجاٍع ُيوِقُظُه، َفَمْص َيِقُف 11ُهَوَذا الرََّجاُء ِبِه َناِذٌب. َأاَل ُيَنبُّ َأْيضي َلْيَس ِمْص 
  "َمْص َتَقدََّمِني َفُأوِفَيُه؟ َما َتْ َت ُنلِّ السََّماَواِت ُهَو ِلي.11ِإذيا ِبَوْجِهي؟ 
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 أن والمعنوي حبوال. من وا ويصونع أسولة. والمفورد مصور فوي الحصر امن  يعمل ور  ب  تنبت عيدان األسل =األسلة 

 يقطو، هول الب وائ . بواقي مثل ليفود  فنه في  زامة أو أنفه. أي التمساح  طم في حب ً  يضع أن يستطيع ت اإلنسان

 يعلو يطلو  لفوت اوو =الننعوانييص المستأنسوة. الحيوانوات موع تفعول كموا ليخودمك ع ود فوي تسوتأمنه اول أي عهد معك
 صووويد فوووي تسوووتخد  التوووي الصوووغيرع الحوووراب =السووومك إالل . وووداً  خطووور فيوووه والت وووارع التمسووواح صووويد أن أي الت وووار=

 أن يحواول فمون سوخرية، اوي =القتوال توذنر تعوود ال عليوه يدك ض، الحراب. ضد مصف   سمه أن ونعرف السمك.

 مثووال الروحوي. ال  وواد ينسوى إبلويم مون يفتوورب فمون الروحوي، بووالمف و  ]ولكون ويمووت. سوويم قه التمسواح مون يفتورب

 ال ائر. األسد إبليم عرين اي خاطئة ألماكن فيذاب يخطئ، ألن قابل غير قوياً  صار أنه ب  ل تن قديم، إنسان

  يسفطا. لئ  فليحذر قائ  أنه يتن من اكل إبليم. ضد وقتاله   اد  يذكر يعود ت وانا
 يسوير أنوه يتون من كل واكذا ويفتله يخدعه التسماح مع ليلعب تيويأ أمان في أنه يتن من =ناذب به الرجاء هوذا

  الن اع. علي قادر أنه ويتصور إبليم طري  في
  ففط. يرا  من األرق علي ويسفط و  ه علي يفلب أي ُيك بْ  =برؤيته ايضاي  ينب أال
 يلووتمم أن يوودعو  اهللو  أمووامي. تفووف ف وول أيوووب يووا خليفتووي أمووا  تفووف أن تسووتطيع ت كنووت إذا =بوجهووه إذا يقووف مووص

 ت وا مني وت معوي تتصوال  أن أيووب يا فعليك س مه. ليلتمم اهلل مع يتصال  أن وباألولي ك ذا، مخلو  مع س مه

 شوئ، كول أعطانوا الوذي اوو بول ألحود، موديناً  لويم فواهلل 35411 رو نفسو ا اوي =فأوفيه تقدمني مص لوك. أفضل ف ذا

  نناقشه. فكيف
 

ِتِه َوَبْهَجِة ُعدَِّتِه. »18 "-(:32-18) األيات ُف َوْجَه ِلْبِسِه، َوَمْص 13اَل َأْسُنُت َعْص َأْعَضاِئِه، َوَ َبِر ُقوَّ ًِ َمْص َيْن
َمْضُغوَطٌة  َفْ ُرُه َمَجاصُّ َماِنَعٌة ُمَ نََّمةٌ 15َمْص َيْفَتُح ِمْحرَاَعْي َفِمِه؟ َداِئَرُة َأْسَناِنِه ُمْرِعَبٌة. 12َيْدُنو ِمْص َمْثَنى َلَجَمِتِه؟ 

يُح اَل َتْدُ ُل َبْيَنَها. 16ِبَ اِتٍم.  ٌِ ِبَحاِ ِبِه، ُمَتَلنَِّدةي اَل َتْنَفِحُل. 17اْلَواِ ُد َيَمسُّ اآلَ َر، َفالرِّ ُنلٌّ ِمْنَها ُمْلَتِح
ْبِح. 12 ِعَطاُسُه َيْبَعُث ُنوريا، َوَعْيَناُه َنُهُدِب الحُّ

19 ًَ ِمْص ِمْنَ َرْيِه 81رَاُر َناٍر َتَتَطاَيُر ِمْنُه. ِمْص َفِمِه َتْ ُرُج َمَحاِبيُح. 
ِعُل َجْمريا، َوَلِهيٌب َيْ ُرُج ِمْص ِفيِه. 81َيْ ُرُج ُدَ اٌص َنَأنَُّه ِمْص ِقْدٍر َمْنُفوٍخ َأْو ِمْص ِمْرَجل.  ًْ َنَفُسُه ُي

ِفي ُعُنِقِه َتِبيُت 88
َقْلُبُه ُحْلٌب َناْلَ َجِر، َوَقاٍس 82َمَطاِوي َلْ ِمِه ُمَتاَلِحَقٌة َمْسُبوَنٌة َعَلْيِه اَل َتَتَ رَُّك. 83اْلُقوَُّة، َوَأَماَمُه َيُدوُس اْلَهْوُل. 

َسْيُف الَِّذي َيْلَ ُقُه اَل َيُقوُم، َواَل ُرْمٌح َواَل 86ِعْنَد ُنُهوِضِه َتْفَزُع اأَلْقِوَياُء. ِمَص اْلَمَ اِوِف َيِتيُهوَص. 85َنالرََّ ى. 
ٌِ َواَل ِدْرٌع. مِ  اَل َيْسَتِفزُُّه ُنْبُل اْلَقْوِس. ِ َجاَرُة اْلِمْقاَلِع 82َيْ ِسُب اْلَ ِديَد َنالتِّْبِص، َوالنَُّ اَس َناْلُعوِد النَِّ ِر. 87ْزرَا

 . ، َوَيْضَ ُك َعَلى اْهِتزَاِز الرُّْمِح. 89َتْرجُ، َعْنُه َناْلَقشِّ ْ َتُه ُقَطُ، َ َزٍف َ ادٌَّة. ُيَمدُِّد تَ 31َيْ ِسُب اْلِمْقَمَعَة َنَقشٍّ
ا َعَلى الطِّيِص.  َِ َيْغِلي َناْلِقْدِر، َوَيْجَعُل اْلَبْ َر َنِقْدِر ِعَطاَرٍة. 31َنْوَرجي ُيِضيُء السَِّبيُل َورَاَءُه َفُيْ َسُب 38َيْجَعُل اْلُعْم

َيَب.  ًْ ِرُف َعَلى ُنلِّ ُمَتَعال. ُهَو َمِلٌك َعَلى ُنلِّ َبِني 32َعَدِم اْلَ ْوِف. َلْيَس َلُه ِفي اأَلْرِض َنِظيٌر. ُحِنَ، لِ 33اللُّجُّ َأ ًْ ُي
  "«.اْلِنْبِرَياءِ 

 ال ائلووة بفوتووه إلبلوويم ورموو اً  الخلوو . علووي وقدرتووه اهلل قوووع تثبووت مرعبووة قويووة كخليفووة التمسوواح قوووع لوصووف إسووتمرار 

  البشر. علي وحفد  ودمويته
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 ألن وا مب  وة واوي حراشوفه أي عدتوه بهجة لوياثان. أعضاء قوع وصف عن أحدثك دعني =أعضائه علي أسنت ال

 التمسواح تمنوع وت ولينوة خفيفوة ف وي ذلوك وموع نحوام من كأن ا ضربات   وترد أعدائه، ضد يةاالحم في حا ته تواف 

 مون ي ورد  أن أحود يفودر ف ل حراشفه، أي لبسه =لبسه وجه ينًف مص ع يبة. بسرعة الماء في والسير الدوران من

 موون 32 فوو ، مون ضورم 32) األضورام مون صووفان فللتمسواح =لجمتوه مثنوي مووص يودنو موص ليحاربوه. أوتً  حراشوفه

 مثنوووي منوووه. الخوو م يمكووون فووو  بوووبعق بعضوو ا األسووونان تشوووتبك فموووه يغلووو  وحينمووا المنشوووار كأسووونان واوووي تحووت(

 أضراسه صفي =لجمته
 محكموة واوي نفسوه(. عون عاللودف المحوارب يسوتخدمه الوذي م)التور  كوالم ن ف وي لحراشفه، وصف .(13-15) وفي

 إبلويم وكوان توا ، أموان فوي حراشوفه يوةاحم فوي ف وو .منهوا الريح تد ل فال ومختومة بعق، علي بعض ا مضغوطة

 بالمفارنوة يفام ت بما قويأ ف و المسي  بدون إبليم ن ا   أن نستطيع ت ونحن تا . أمان في أنه الصليب قبل يتن

ذا اهلل. من يفام ت بما أضعف ولكنه شرالب مع   علينا. فمن معنا اهلل كان وا 
 

 ث  ينتفل حتي ال واء من كبيرع كمية يأخذ واو تنفسه، الذي ال واء داخله في ويمسك التمساح يتنفم (21-13) وفي
  الحوبح دبهو   ومصوابي . نوار شورار كأنوه الشومم نوور فوي اوذا فيت ر منخريه، من نفسه ويخر  الماء، في يغطم

 المصرية الكتابات وفي . العينين رموش خ ل النور كتسلل السحب خ ل من الشمم اشعة لتسلل يشير =التصوير

 سوخونة بسوبب سواخن يكوون منخريوه مون الخوار  وال وواء الصب . عن يةاكن أن ا التمساح عيني عن يفولون أن   و د

 رمو اً  فيوه ألن ب وذا سوم  واهلل المصورية. األسواطير مون موأخوذع شوعرية مبالغات فيه الوصف أن واض  ولكن  سمه.

 12412 رأ عتوي  غضوب وبوه إلويك  نو ل إبلويم ألن والبحور األرق لسواكني ويول البشور. علي وغضبه إبليم لحفد

 .شرارًا( يخر ان عينيه أن الغضوب اإلنسان عن نفول ناآل حتي )وما لنا
 

 علوووي اهلل غضوووب يكوووون وكووو  فكووو  المرعوووب التصووووير واوووذا المخيوووف الكووو  ب وووذا إبلووويم غضوووب كوووان إذا -مل وظوووة:

  .342 تم2 + 33432 شإ + 3 ،3413 م  ورا ع األشرار.
 

 يعدو أمامه اليسوعيين تر مة في أو ال ولا يرقم اأمامه أخري تر مات في =الهول يدوس أمامه (23-22) وفي

 العووه. شودع مون عودو  فوي يتخوبط أو  وولال مون يتوورن  كمون أو يورقم كمون وتعودو أماموه ت وري الحيوانوات أي ال وول

 تحت ما أي =متالحقة ل مه مطاوي حي. كل منه في رب التمساح أما  يمشي خاد  او الخوف كأن انا فالتصوير

 الطاحونووة ح وور =نووالر ي  مشوويه. عنوود تت وورك ال اووي بوول الحيوانووات. بوواقي فووي كمووا لينووة ليسووت واووذ  وبطنووه، عنفووه

 موون أفكووارا  إلضووطراب ويتي ووون يداشوون =يتيهوووص  فريسوته. علووي ال  ووو  فووي لشو اعته وصووف واووذا  وودًا، صولب

 مورع الشوخم اوذا سويف يفو  لن بسيف، ويضربه ي حفه أن إنسان حاول إذا أي يقوم ال يل قه الذي سيف الخوف.

 ت والموزراِ والورمح السويف مثول العاديوة األسولحة وحتوي الشوخم. اوذا يوةان  سوتكون المحاولوة اذ  في ألن أخري،
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 رأسووه علووي اإلنسووان ب ووا يضووربه خشووبة =المقمعووة(22)آيووة وفووي . منووه يووةاالحم فووي يصوول  ت والوودرع لضووربه. تصوول 

   وي ينه. ليذله
  نفع ب  أسلحته وتصير إبليم أما  قوع ب  يكون المست تر الخاطئ اإلنسان أن ولن حت

 
 كوأثر الطوين فوي أثوراً  تتورك الحوادع الخو ف عكفطو بطنوه =الطويص علي نورجاي  يمدد  ادة،  زف قط، ت ته (32) وفي

بليم النور .  كول تواكلين اترابواً  للحية قال فاهلل )كالطين(. الخطية في عاش من علي إت له سلطة وت أثار ، يترك ت وا 

 انلوياثو للحية يكون التوبة طري  تاركاً  لخطيته ير ع من فكل خطيته بسبب تعودا التراب اإلي آلد  وقال حياتكا أيا 

  ويأكله. ويدوسه عليه سلطان
 

 إبليم كان لو العال  (2 أو . . . التمساح. كان لو الن ر (1 بالبحر المقحود (31) وفي
 داخلوه التوابول اوذ  فيفلوب فيغلوي العطوارع مون أنوواع بوه كفودر وي علوه الن ور فوي الطوين ي يج العنيفة بحركته فالتمساح

 الوذين يخدع ولكنه يغلي، قدر كأنه مضطرب ي عله ف و العال  اذا في هحركات في إبليم واكذا نفي(. غير ماء )أي

 اإلنسووان يتن ووا أو العطووار كعطووور اوويو  اإلنسووان  سوود فووى الكامنووة الشوو ات تثيوور التووي الملووذات بووبعق لووه ين ووذبون

 اوو  ينموواب اهلل لشووعب والكوورات اللحووو  كفوودور تكووون الحالووة اووذ  فووي العطووور يغلووي. عووال  فووي فائوودت ا مووا ولكوون ،كووذلك

 اووي = الموووت الملووبم الشوور تووذكار =نووالعطور اووي ابلوويم ب ووا يووذكرنا التووي بملووذات ا الخطايووا مصوور. فووي مسووتعبدين

 فوي يفودنوا موا واوذا ..... نقدر يغلي او = المضطرب العال  وسط ُنلفي بنا اذ العطور لرائحة نن ذب فحين مخادعة

 . الموت طري 
 فيخيول أبويق  بود مون خطواً  وراء  يتورك الميوا  فوي حركتوه فوي سورعته نمو =أًويب اللج في سب وراءه السبيل يضئ

بلوويم  اللووون(= بيقأالبحور  يصووير الموواء رغوواوي )موون الشويب وخطووه قوود البحوور =اوو اللووج أن للنواتر  يصووور اعخوود   وا 

  . البحر في فيغر  اتنسان فين ذب مضئ، كأنه  اتبيق( )اللون حلو طري  الخطية طري  أن للخاطئ
 

 الخوفا عد  علي طبع اوقد اليسوعيين تر مة حسب =ال وف لعدم حن، (33) وفي
 

 أنوه يعنوي ف وذا التمسواح علوي الكو   كوان إن =النبريواء بنوي نول علوي ملوك هوو متعوال. نل علي يًرف (34) وفوي

 كول علوي يملوك والوذي المتكبور إبلويم عن أوض  يكون الك   لكن علي ا. يملك بل يخاف ا ت الوحوش، كل من أقوي

 .15453 شإ منوو تً  ي وود المتواضووع وعنوود يسووكن المنسووح  عنوود فواهلل والعكووم )إلبلوويم( تووابع اووو متكبوور فكوول متكبور.
  المتواضعين. علي يملك فاهلل
 فلماذا؟ أيوب أقلفت التي واألمور األسباب اهلل يوض  ل  لكن أيوب علي اهلل رد إنت ي انا إلي
 نف و  أن قوادرين غيور اآلن حتوي ونحون األموور. اوذ  ف و  علوي قوادرين لوقوتا ذلوك فوي كانوا  ءأصدقا وت أيوب ت .1

  شئ. كل
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  المع ي. الفدم الروح وعمل والفداء كالفيامة روحية قضايا لشرح مناسباً  الوقت يكن ل  .2
  هلل. نسل  أن فعلينا اهلل أمور كل يف   أن بشر يستطيع لن طالما .3
 صوالحنا. فوي بالتأكيود ف وو شوئ كول يد  من نفبل أن إت علينا وما تصرف، كل عن تفسير بتفدي  مطالب غير اهلل .4

 يستسووول  كمووا اهلل ليوودي إستسوول  أن إت أيوووب مووون كووان فمووا لووه. ومحبتووه صووو حه أليوووب أثبووت اهلل أن انووا حوودث ومووا

 الطبيوب أن قالمري اذا يعرفه ما كل بل ال راح، يفعل ما يدري أن ودون يسأله، أن دون ماار  راح ليدي المريق

 أيووب ولكون إنسوان، يع ي ت البشري فالمنط  ايا ًا،  ادته أصحابه مع أيوب ومناقشات الشفاء. سيعطيه يفعله فيما

 أيووووب موووع مباشووورع تكلووو  اهلل أن ون حوووت إرادتوووه. ليتفبووول عليوووه سووو مه ألفوووي فووواهلل اهلل، معوووه تكلووو  حينموووا سووو   لوووه كوووان

  مفدم. كتاب اناك يكن فل  الطبيعة التشبي ات مستخدماً 
 إنسان كل على يرد بأن مطالباً  اهلل لصار ا . . . . وكذا. كذا بسبب فيك وكذا كذا فعلت أنا ا أليوب مث ً  اهلل قال لو

ن ، فى   ث  ا ملخصه أيوب على اهلل رد وكان اهلل. كرامة ضد اذا ولكن يعمله. تصرف كل عن العصور عبر  وا 

 إبنه وبذل يحبنا، الذى الفدير الخيرات صانع باهلل نأمن أن سوى علينا ما ونحن أفعلها. شىء أى ستفبل فى   وثفت

 حياتنا فى اهلل ب ا يسم  التى األمور من أمر أى نفبل وب ذا .3243 رو شىء كل أيضاً  معه ي بنا ت فكيف عنا

.نفوسنا ولخ م للخير ف و صعباً  كان م ما األمر اذا بأن واثفين
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 عودة للجدول اإلح اح الثاني واألربعوص

 
  ذلك. إثبات اإلصحاح اذا في انا ونري .343  ا بدايتها من خير أمر ان آية سليمان قال
   حفاً  المح ن من فكان قاله. الذي الصعب الك   كل عن وندمه اهلل إلي أيوب عودع .1

 . كبرياء  من أيوب شفاء ونرى اهلل. مع يتخاص  كأيوب  كام ً  ر  ً  أن     
نت اء وأصحابه أيوب بين الصداقة عودع .2  كواملين وكل و  األصودقاء اوأتء أن أيضوا المح ن من فكان بالمصالحة ال دال وا 

  وخصا . إخت ف في ن دا 
  مضاعفًا. شئ كل له عاد بل أيوب، ت أو  أح ان يةان  .3
 

  "َفَأَجاَب َأيُّوُب الرَّبَّ َفَقاَل: 1 " -(:1) أية
 مع  دال أو إحت ا  ك   يتكل  لن أنه يفصد كان ولكنه 5 ،4442 ثانية يتك  لن أنه سابفاً  أيوب قال لفد =ربال أيوب فأجاب

  اهلل. أذني في التوبة كلمات أحلي وما هلل. وش ادع توبة كلمات يتكل  انا ون د  ثانية. نفسه يبرر أو اهلل،
 

  "ًَْيٍء، َواَل َيْعُسُر َعَلْيَك َأْمٌر.  َقْد َعِلْمُت َأنََّك َتْسَتِطيُ، ُنلَّ »8 " -(:8) أية
 ليفورح يكمل وا اوو وانا .5 ،4442 في التوبة كلمات أيوب بدأ لفد شئ. كل يستطيع اهلل أن أيوب وعل  اهلل، رسالة وصلت لفد 

  هلل. خضوعه يعلن حين اهلل علي متمرد بكل وتفرح يتوب، واحد بخاطئ تفرح كل ا فالسماء السمائيين.
 اهلل ضوود واإلحت ووا  الفاسوودع فالتصوورفات ال ن ووائيين. والفوووع المعرفووة هلل ينسووب أيوووب انووا =ًووئ نوول تسووتطي، أنووك تعلموو قوود

 اإلل وي، والحو  اإلل يوة المبوادئ تصودي  فع مت وا الصوادقة التوبة أما اإلل ية. الحفائ  تصدي  عد  من ا فاسدع مبادئ ينشئ

ذا الفودير. اهلل موع خاصو يت أن الصوعب مون أنه أيوب آمن لفد .2542 تي2  كول يسوتطيع اهلل بوأن انوا إعتورف قود أيووب كوان وا 

 السوابفة مرارتوه فوي أيووب سوب  ولفود ذلوك. قبول ينكر  كان الذي األمر تمه،أ عنه يرفع أن قادر اهلل أن ضمناً  إعترف ففد شئ،

 ولكنه .13423 يريد من يسح   بار إله من والشكوي اليأم من بنوع قال ا ولكنه شئ كل يستطيع اهلل أن المعني اذا قال أن

  يخلصه. أن قادر اهلل أن علي بفرح اآلن يفول ا
 

 اَأْعِرْفَها. َفَمْص َذا الَِّذي ُيْ ِفي اْلَقَضاَء ِباَل َمْعِرَفٍة؟ َولِننِّي َقْد َنَطْقُت ِبَما َلْم َأْفَهْم. ِبَعَجاِئَب َفْوِقي َلمْ 3 " -(:3) أية
 ب نسوحا  معترفاً  اهلل علي أيوب يرد وانا معرفةا ب  بك   الفضاء يتل  الذي اذا امن قال حين 2433 في أيوب اهلل وبل لفد 

عتورف اذا. فعل أنه و  له بغبائه يعترف ف و الشخم، اذا او بأنه وخ ل  بفتاعوة انوا أيووب شوعر لفود السوابفة. بخطيتوه وا 

 مون أعلوي وقضوائه اهلل فوأمور نفسوه. ليبورر اهلل موع تشوا ر أنه يوف ضد ، قضائه في بالتل  اهلل إت   حين عمل ا التي خطيته

  ىبخط أعترف يفولاأنا أيوب كأن وانا نف  . ت الذين نحن ولكننا يفعل فيما يخطئ ت اهلل بأن نفر أن علينا ولكن نف مه. أن

  قاتلة. وأن ا خطورت ا اإلنسان يدرك أن الخطية من الشفاء طري  يةاوبد الفضاءا أخفيت الذي فأنا
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  "ِاْسَمِ، اآلَص َوَأَنا َأَتَنلَُّم. َأْسَأُلَك َفُتَعلُِّمِني. 2 " -(:2) أية

 فوي قبول مون قالوه لموا مخالفوة بوروح يفول وا وانوا والتضورع. الصو ع بوروح بول إحت وا  بكلموات لويم أيووب يفول وا =اآلص إسوم،

 أن يريود كتائوب يوتكل  انوا ولكنوه اهلل. أموا  نفسوه ليبرر خص ك اهلل أما  يتكل  أن يريد كان قبل من قاله فما .1542 + 22413

 وأريود ب  لوي إقتنعوت ففود المحيرع األسئلة من م يداً  يارب علي   تلفي ات يفول حاله لسان كأنو   .ُيع ل   أن يريد كمن وليم يتعل 

 "لتعلمني ك اال أمامك أقف أن
 

  "َك، َواآلَص رََأْتَك َعْيِني. ِبَسْمِ، اأُلُذِص َقْد َسِمْعُت َعنْ 5 " -(:5) أية
 الفلوب ألنفيواء اطووبي اهلل فيعواين الفلوب تنفوي ف وي وأقوااوا، التوبوة أحلوي موا .عينوي رأتوك واآلص عنوك سومعت قود األذص سوم،ب

 اهللا يعاينون ألن  
 فالسومع .عينوي رأتوك =كلوه اوذا إختبور قود اوو واآلن ومراحموه وعتمتوه قدرتوه عون سومع اآلخورين، مون اهلل عون أيوب سمع لفد

 للفلوب، ف وي الرأيوا أموا الوذاتي. البور يمنوع ت ففوط والسمع الذاتي، البر من ينشأ الذي ال دل يثير وحد  واذا للعفل، يكون ففط

 إ داد وكلموا للتواضوع، تودعو فالرأيوا اسوتحفاقه بعود  شواعراً  اهلل حضورع فوي ليصومت الحفيفوي التائوب تودعو السومع بعكوم واي

  وال دال. المناقشة عن فيكف   له وسيدرك اهلل، لعتمة بالنسبة حفارته يري سوف ف و تواضعاً  إ داد هللبا معرفة اإلنسان
 اهلل رأي أن وبعوود توبتووه بعوود واآلن اهلل. مووع يتنوواقش أن الووذاتي بوور  فووي طلووب اهلل عوون ففووط يسوومع الماضووي فووي أيوووب كووان حووين

ختبر    اهلل. من يتعل  حتي يتكل  ول  سكت وا 
 بول اهلل. لنوري قلوبنوا أعوين يفوت  أن ف وو الفودم الوروح عمول أموا اهلل. عون يسمعوا  أن اهلل، عن النام يعلموا أن دا الخ وعمل

 يذاب نفسه اهلل عمل ولكن معرفة يعطوننا أن الخدا  عمل .1343 كو2 صورته إلي فيحولنا 1241 غل فينا المسي  يعلن أن

 أدبوه أن بعود اإلختبوار ل وذا وصول وأيووب رأينا . فكأننا داخلنا نفسه عن اإلع ن حد إلي يذاب النترية، المعرفة من أبعد إلي

ستنارع. حكمة تعطي ف ي أوتد  لتأدب بعصا  سم  إذا فاهلل اهلل،   وا 
 منو تً  عنودا  اهلل صونع الوذين او  قليلوين اهلل، رأوا الوذي او  قليلوين ولكون الكنيسة ومن العائلة من اهلل عن سمعوا كثيرين واناك

  (.345 )مت + (22-21414 )يو ذاته له اهلل يعلن انا وصايا . نحفت أن شرط اناك ذلك اهلل يصنع وحتي ل  ، ذاته وأعلن
 

 ا«.ِلذِلَك َأْرُفُض َوَأْنَدُم ِفي التُّرَاِب َوالرََّمادِ 6 " -(:6) أية
 فورأي نفسوه، علوي عينيوه ن ود وانوا رآ  ذيالو اهلل علوي أيووب عينوا كانوت (5) آيوة فوي =والرمواد التوراب فوي وأنودم أرفوض لذلك 

 نفوم فوي ال ملوة اوذ  تكورار ومن .31432 + 43422 + 242 ح قيال في قيل كما نفسه ورفق التراب. في فند  حاله حفيفة

  ن اساته. بسبب نفسه اإلنسان يكر  أن التوبة ع مات من ع مة أن ا نف   السفر
 لحالتوه رفضوه كوان لفود شوفتيه. مون ولويم قلبوه مون توبتوه فكانوت كوامً . إقناعواً  عوهأقن قود أيووب بكوت الذي اهلل روح أن ن د انا

 فووي ينوود  حفيفووي كتائووب نواآل تمووهأ علووي ح نوواً  الرموواد فووي أيوووب ورقوود سووب  لفوود سووطحيًا. شووعوراً  ولوويم داخليوواً  شووعوراً  الخاطئووة
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 ينود  الحفيفوي والتائوب ال سودية. تموهأ مون أكثور  وداً  مح نوة خطايوا  أن يشعر الحفيفي التائب أن المأكد فمن والرماد، التراب

  أنفسنا. سنحتفر أنفسنا وحفيفة اهلل م د نري ما وبفدر الفدوم. اهلل أما  اكذا صار أنه علي
 أسووحب أو أختفووي بمعنووي  وواءت العبووري أصوول ا فووي والكلمووة ويشوومئ (. بشوودع األن لي يووة)يمفت فووي أرفووق كلمووة  وواءت ولفوود

 أمسوو  ن ائيوًاا ىأت شو أن يفولاأريود انوا ولكنوه ر.حفيو أنوا وقوال سووب  اوو وأكثور. أكثور يونكمش أيووب نوري انوا وأختفوي. نفسوي

 التبور يلفوي بوأن ونصوحه أليفوا  سوب  لفود فيوه. نفسوي تننوت أو سوابفاً  إتخذتوه الوذي المركو  مون نفسي وأخلي الو ود من نفسي

 ت واوذا الفودير. اهلل أموا  بالكليوة وت شوي نفسوه ألفوي بول ففوط تبورال يلفوي بوأن يكتفوي ل  انا ولكنه ويعرفه اهلل ليرى التراب علي
 وصوول بووولم ولكوون التوبووة موون السوولبي ال انووب عنوود توقووف فووأيوب . . الطريوو . يووةان  لوويم اووذا ولكوون بالتوبووة. سوووي لنووا يووأتي

 اإلنسوان علوي اهلل رأيوا تشور  فبالتوبوة ا.فوي   يحيوا المسوي  بول أنا ت فأحيا صلبت المسي  امع قال حين من ا اإلي ابي لل انب

 موولء إلووي التووراب موون ليرفعووه فيووه سوويحيا المسووي  ولكوون اهلل. أمووا  ذاتووه وتت شووي شووئ ت أنووه فيشووعر اهلل أمووا  لو ووه و  وواً  فيووأتي

 والش وات( األاواء صليب)صلب بدون قيامة ف  الحياع.
 

:  َوَناَص َبْعَدَما َتَنلََّم الرَّبُّ َمَ، َأيُّوبَ 7 " -(:7) أية َقِد اْ َتَمى َغَضِبي َعَلْيَك »ِبهَذا اْلَناَلِم، َأصَّ الرَّبَّ َقاَل أَلِليَفاَز التَّْيَماِنيِّ
َواَب َنَعْبِدي َأيُّوَب.    "َوَعَلى ِناَل َحاِ َبْيَك، أَلنَُّنْم َلْم َتُقوُلوا ِفيَّ الحَّ

  شعرًا. ت نثراً  يكتب الكاتب عاد اآلية اذ  من إبتداء 
  +341 في قال ا ذلك وقبل (3 ،3) األيتين في مرات4 أيوبا اعبدي قوله يكرر اهلل أن ون حت أيوب. ببر يش د اهلل اان ونري
ذا لوه. يشو د اوو واوا بأمانوة يعبد  أيوب عبد  بأن يفرح اهلل وأن اهلل، لرضا يشير واذا .342  اوذا ي و  فمواذا إلنسوان اهلل شو د وا 

ذا اهلل كرمه أن بعد كرامة ي يدو  فلن مدحو  ف ذا ئ،ش أي اآلخرون عنه قال إذا اإلنسان  شويئاً  ينفصوه لون ف وذا بالشور إت موو  وا 

 أثنوواء وفووي خوورين.اآل أمووا  لبوور  يشوو د اووو بينمووا يأدبووه كووان كوو بن، يأدبووه كووان ولكنووه ببوور  أليوووب شوو د واهلل اهلل. لووه شوو د أن بعوود

 أمووا  البووار عبوود  اهلل ليبوورر السووحب اووذ  وي يوول اهلل يسووم  مووا اً سووريع لكوون البووار. بوور واآلت  التأديووب سووحب تخفووي قوود التأديووب

 ا2433 ام  اآلخرين
 اوي فالدينونوة اآلخورين يودين أحوداً  أن يحوب ت واهلل مبرر ب  أيوب أدانوا ألن   =حا بيك نال وعلي عليك غضبي إ تمي قد

 إلووي وتعوو يت    وودال   حولوووا أيوووب نوبووي اهلل بووين المصووالحة بوودور يفوموووا أن موون بوودتً  اوو  بوول العووادل، الووديان ف ووو وحوود  عملووه

 اهلل نبووي المصووالحة لعموول أتووى المسووي  أن كمووا لكوون مبوورر. بوو  عليووه اإلنتصووار خ لووه موون حوواولوا ،أيوووب مووع شخصووي صووراع

 اهلل لكوون هلل، وشوو ادع حكمووة كلووه كووان أيوووب أصووحاب وكوو   (12 ، 13 4 5كووو2) المصووالحة خدمووة لخدامووه أعطووى ، والنووام

 واهلل ي وودف، ولوو  ينكوور  ولوو  هلل شوو د لكنووه األخطوواء بووبعق أيوووب نطوو  ولفوود ذلووك. علووي ف م وو  قلوووب   فووي اإلدانووة خطووأ رأي

 مثلوه، نفوم مورارع فوي يكونووا لو  ف و  أليووب إت اموات   علوي بشودع األصحاب ت  ولكنه العنيفة، تمهأ مرارع في قال ا إذ سامحه

 أفضول أيووب كو   كوان وربموا شوففة. أو محبوة أي ب  أيوب علي الفسوع منت ي في كانوا وا  داارا  صحت   كامل في وا  بل

 تبود أن ا األصحاب أصر بينما اآلخر العال  في تكون األبرار مكافأع أن رأي واو المسي ، خ م رأي النبوع بروح ف و من  

 اهلل يسوم  المواذا سوأاله وكوان لحو ا عون يبحوث كوان  دالوه كول فوي ف وو أفضول أيووب كو   وكوان األرق. علوي انا تكون أن

 يودينو . أن أصوحابه او  كول كوان بينموا الحو  عون يبحوث كوان لكنوه الصوحيحة، الرأيوة ففد إحتداد  في حفاً  او لطبرارا ت باأل



 (اإلح اح الثاني واألربعوص) سفر أيوب

 

 
185 

 يسووم  اهلل أن أيووب، سووأال علوي أ وواب الوذي وحود  اووو بول أمينووًا. خادمواً  وكووان للورب شو د ألنووه أللي وو إدانووة أي يو وه لو  واهلل

  للتأديب. او فاألل  للبار. بالتأديب
 

ْنُفِسُنْم َسْبَعَة ِثيرَاٍص َوَسْبَعَة ِنَباٍش َواْذَهُبوا ِإَلى َعْبِدي َأيُّوَب، َوَأْحِعُدوا ُمْ َرقَ 2 " -(:2) أية ةي أَلْجِل َأْنُفِسُنْم، َواآلَص َفُ ُذوا أَل
َواَب َنَعْبِدي َوَعْبِدي َأيُّوُب ُيَحلِّي ِمْص َأْجِلُنْم، أَلنِّي أَ  ْرَفُ، َوْجَهُه ِلَئالَّ َأْحَنَ، َمَعُنْم َ َسَب َ َماَقِتُنْم، أَلنَُّنْم َلْم َتُقوُلوا ِفيَّ الحَّ

  ا«. َأيُّوبَ 
 أن بعود الم بلوة مون أيووب فرفوع األوضواع. قلوب اهلل أن كوأمراء، او  وكوانوا أصودقائه وسوط كشوحاذ كوان أن بعد أيوب انا نري 

 الووروح لتبكيووت أوتً  نخضووع أن علينووا اهلل بتع يووات نتعوو ي لكووي واكووذا وعوو ا . وكرمووه فرفعووه (.5241 )لووو واضووعاً مت تائبوواً   علووه

 يكور  فواهلل .3422توك إبورااي  مع عمل واكذا أصحابه، عن وشفيعاً  كااناً  أيوب اهلل  عل بل اهلل. أما  ونتواضع داخلنا الفدم

 البشر في يشفع الذي للمسي  رم اً   عله بل أوتد ، عن ذبائ  يفد  كان ينح ع د  لساب  اهلل أعاد  انا يكرمونه. الذين
 مملووءاً  كوان إذ ك م و  ولكون الحكموة منت وي او ك م   أن يتنون وبك م  ، بأنفس   مع بين كانوا ألن   = ماقتنم  سب

دانة عداوع  ورقو  موسوي. موع بودأت ف وذ  خطيوة ائ ذبو عن انا نسمع وت نتواضع. أن فعلينا حماقة. اهلل نتر في كان أليوب وا 

  الكمال. رق  او 3
 

، َوَفَعُلوا َنَما َقاَل الرَّبُّ َلُهْم.9 " -(:9) أية ًُّوِ يُّ َوُحوَفُر النَّْعَماِتيُّ َوَرَفَ، الرَّبُّ َوْجَه  َفَذَهَب أَِليَفاُز التَّْيَماِنيُّ َوِبْلَدُد ال
  "َأيُّوَب. 
 ل وو  اهلل فووأت ر للسووماء، األقوورب أن وو  يتنووون كووانوا ف وو  التواضووع األصووحاب اهلل  عل وو ابهأصووح عوون ذبووائ  أيوووب قوود  حينمووا

 اهلل ضوربه لوذلك شورير ر ول اوو أيووب بينموا شور يمسو   ولو  صوحة فوي ألن و  منوه المفوربين اهلل أحبواب أن و  تنوا ا  العكم.

 تصوال  الكول بول  ديود ب ودال ينت وي لو  وأصوحابه أيووب بوين الصراع أن وتحت نتريت  . صحة عد  اهلل فأت ر األت . ب ذ 

 أيووب وأصوحاب اإلنسوان. وأخيوه اإلنسوان وبوين واإلنسوان اهلل بوين صول  اوي الصول ( بصو ع قداسواتنا نبودأ )لوذلك الذبيحة في

  ص ح  . يثبت واذا اهلل إرادع اي اذ  أن طالما الذبيحة تفدي  في يترددوا ت انا نراا 
 أبوداً  البوار؟ بمووت تتوقوف الشوفاعة واول اهلل غضوب علوي   ينصوب ت حتوي أصحابه في تشفع فأيوب ،الًفاعة قوة انا ونري

 فائدته تت ر ت واألر  11422 م  ينمو لبنان في كاألر  ي او كالنخلة الصدي  يفول م مور  في فداود أقوي. تصب  اي بل

سووح  إبوورااي  ف لووه وعموموواً  يفطووع. أن بعوود إت ثمووين كخشووب  الووذين الفديسووين فكوول أموووات. إلووه ولوويم أحيوواء إلووه اووو ويعفوووب وا 

 أخطائه كل علي اهلل سامحه أيوب توبة بم رد أنه ون حت قوية. وشفاعت   أحياء ا  ب   نتشفع
 

  "أَليُّوَب ِضْعفيا.  َوَردَّ الرَّبُّ َسْبَي َأيُّوَب َلمَّا َحلَّى أَلْجِل َأْحَ اِبِه، َوزَاَد الرَّبُّ َعَلى ُنلِّ َما َناصَ 11 " -(:11) أية
 األرضوية الماديوة البركوات وكانوت الفودي . الع ود فوي مف وموة تكن ل  السماوية الروحية فالبركات أرضية ببركات أيوب كافأ اهلل

 الم ود ب انوب شوئ ت واوي الم ود طريو  اوي ت األ أن فيوه نري ال ديد الع د أن بل الروحية. للبركات ورم اً  اهلل لرضا ع مة

 ابصوبرك  يعلمنوا والكتواب اهلل. كافوأ  بصبر  ،(1145 الصبر)يع علي كمثال أيوب يعطينا يعفوب ومعلمنا 1343 رو لنا المعد
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حتملنا صبرنا إذا م داً  سيعطينا فاهلل أنفسك ا تفتنون  علوي رضوا  علوي كع مة واهلل العال . اذا في علينا الموضوع الصليب وا 

 عليوه اهلل رضا علي الكل أما  وش ادع صبر  علي مكافأع اذا وكان بسببه. أحد يخسر أن يريد ت فاهلل الضعف. له أعاد أيوب

. 
 وأعطانووا كثيوورين، إخوووع وسووط البكوور للمسووي  يرموو  كووان فووأيوب اووذا وفووي .13421 تووث األبكووار نصوويب اووو الضووعف =ضووعفاي 

 1142 عوب + 2 ،241 عوب + 13 ،1243 رو + 23412 عوب را وع معوه السوموات ملكووت نورث اراً أبك فيه وصرنا الميراث

 ونصويب السوماء، فوي األبكوار نصويب لوه ويكوون .1241 يوع المسوي  موع يورث الت ربة ويحتمل يصبر من وكل .2243 رو +

 وشوور  الشوويطان بحسوود أيوووب  تأ بوودأت لفوود العالميووة. األرضووية األفووراح أضووعاف سوويكون وأفراح ووا بم ووداا السووماء يوورث موون

نت ي  ولكننوا ضود  اهلل أن مون سوابفاً  أيووب إشوتكي لفد يفاوم ا. أن الشيطان يستطيع ت واذ  ومحبته اهلل بمراح  بدأ م د في وا 

  ويباركه. ويحبه معه اهلل نري نحن اا
 الرب وبرأيته كمسبي. كان اهلل مع خصومته في واو بعيدع، ب د في كمسبي صار شئ كل بففد  او =أيوب سبي الرب ورد

  إبليم. يد من سبيه ُرد  
 واهلل أل ل و . ويصولي أصوحابه عون يصوف  أن إت بركوات مون لوه أعطوا  موا كول مفابول فوي أيوب من يطلب ل  اهلل أن ون حت

 إتضعوا إذ أيوب أصحاب سام 
 

ْوُه َعْص َفَجاَء ِإَلْيِه ُنلُّ ِإْ َوِتِه َوُنلُّ َأَ َواِتِه وَ 11 " -(:11) أية ُنلُّ َمَعاِرِفِه ِمْص َقْبُل، َوَأَنُلوا َمَعُه ُ ْبزيا ِفي َبْيِتِه، َوَرَثْوا َلُه َوَعزَّ
ًَّرِّ الَِّذي َجَلَبُه الرَّبُّ َعَلْيِه، َوَأْعَطاُه ُنلٌّ ِمْنُهْم َقِسيَطةي َواِ َدةي، َوُنلُّ َواِ ٍد ُقْرطيا مِ    اْص َذَهٍب. ُنلِّ ال

 كانوت وربموا والماديوة، الفلبيوة ومشواركت   بعوودت   عو ا  قود انوا ن ود  واهلل ضويفته. فوي تركوو  قد أصدقاأ  أن اً سابف أيوب شكا 

 كانوت وربموا قوبً . عنود  كوان موا ضوعف صوار بول كثيورًا. فصار الفليل في اهلل وبارك أيوب ب ا بدأ بداءع اي المادية عطاياا 

 12433 توك =قسويطة اهلل. غضوب ع موة نكباتوه أن شعروا إذ إبتعدوا قد وكانوا لهقب قد اهلل أن عرفوا حينما له أصحابه عودع

 للذاب عيار أو و نة واي 32424 يش +
 

ًََر أَْلفيا ِمَص اْلَغَنِم، َوِستَُّة 18 " -(:18) أية َص اإِلِبِل، آاَلٍف مِ َوَباَرَك الرَّبُّ آِ َرَة َأيُّوَب َأْنَثَر ِمْص ُأواَلُه. َوَناَص َلُه َأْرَبَعَة َع
  "َوأَْلُف َفدَّاٍص ِمَص اْلَبَقِر، َوأَْلُف َأتَاٍص. 

  بالتما . سابفاً  له كان ما ضعف او له صار ما أن واض  
 

  "َوَناَص َلُه َسْبَعُة َبِنيَص َوَثاَلُث َبَناٍت. 13 " -(:13) أية
 الت ربوة. قبول أليووب كوان موا ضوعف اوو الكلوي تداألو  عودد يصوير وبوذلك أحياء. ا  ماتوا من أن والسبب يتضاعفوا ل  أوتد 

 الكلوي العودد ويصوير بنوات. وثو ث بنوين سوبعة لوه صوار واآلن الت ربوة. فوي مواتوا واأتء بنات وث ث بنين سبعة له كان ف و

 المسوي  لكنيسوة مثوال األرق علوي اآلخور والنصوف السوماء في النصف الت ربة. قبل له كان ما ضعف أي بنات 2 ولد، 14

  األرق. علي م اادع وكنيسة السماء في منتصرع كنيسة   ئين ف ي الواحدع



 (اإلح اح الثاني واألربعوص) سفر أيوب

 

 
187 

 
َوَلْم ُتوَجْد ِنَساٌء َجِمياَلٌت 15 َوَسمَّى اْسَم اأُلوَلى َيِميَمَة، َواْسَم الثَّاِنَيِة َقِحيَعَة، َواْسَم الثَّاِلَثِة َقْرَص َهفُّوَك.12 " -(:12) أية

  " ْرِض، َوَأْعَطاُهصَّ َأُبوُهصَّ ِميرَاثيا َبْيَص ِإْ َوِتِهصَّ َنَبَناِت َأيُّوَب ِفي ُنلِّ األَ 
 بووأن ن النسوواء بعووق وصووف تكوورر وقوود وثروتووه، لفوتووه والر وول ل مال ووا تموودح الموورأع كانووت الفوودي  الع وود فووي =جموويالت نسوواء 

 علوي حتي اذا يفال ول   ميلة، أعإمر  اناك أن ال ديد الع د في نسمع ل  لكننا أيوب بنات ث  راحيل رففة/ سارع/ مثل  مي ت

 مون  مواتً  أبورع أنوه عنوه قيول الوذي اوو وحود  المسوي  أن بول قداسوت ا.  موال اوو ال ديود الع ود نتر في المرأع ف مال العذراء.

 خطايااا بسبب قبيحة أي سوداء فالعروم 541 نش و ميلةا سوداء اأنا بسببه  ميلة أيضاً  اي كنيسته وصارت البشر. بنى

 23ص 2) داود كأبطال الفدي  الع د فى حرب أبطال عن نسمع المنط  وبنفم  مال ا. سبب بمسيح ا  ميلة صارت ولكن ا

 . قوتنا او فالمسي  ال ديد الع د فى وأقوياء  بابرع عن نسمع ل  وشمشون...ولكن  دعون واناك (32- 13 4
 وأيضوواً  لل مووال يشووير واإلسوو  تمووه.أ ليوول بعوود عليووه اهلل بركووات ف وور بوو وغ بسووبب ف وور. ن ووار/ يمامووة/ سوو اإل معنووي =يميمووة

  اهلل. لبركات
 وأفوراح اهلل لبركوات يشوير واإلس  سابفًا. قروحه رائحة مفابل في واذا سنا. ويسمي  ميلة ورائحة عبير ذو عطر اي =قحيعة

  أيوب.
  كثيرع. بمراح  ألفراح تمهأ حول اهلل ألن يشير واإلس  بوفرع وأصل  ورم  أعاد اهلل أن أيضاً  وتعني الدان. قرن =هفوك قرص

  لكنيسته. المسي  أعطا  الذي للميراث رم  =ميراثاي  أبوهص أعطاهص
 

  "َوَعاَش َأيُّوُب َبْعَد هَذا ِمَئةي َوَأْرَبِعيَص َسَنةي، َورََأى َبِنيِه َوَبِني َبِنيِه ِإَلى َأْرَبَعِة َأْجَيال. 16 " -(:16) أية
 كل دا  ما أن كثيرين فرأي وعموماً  سنة. 32 كان الت ربة وقت أيوب عمر أن السبعينية في يلق =سنة 121 أيوب عاش 

 األعمار يواف  واذا سنة 212 أليوب الكلي العمر ليصير تضاعف قد أيضاً  عمر  أن المنطفي فمن تضاعف قد أليوب ما

 إبرااي . أيا  في
 

ًَبْ 17 " -(:17) أية ا َو ْي ي ًَ  اَعاَص اأَليَّاِم.ُثمَّ َماَت َأيُّوُب 
 

 السفر على عامة نظرة

 نظرالًيطاص وجهة ومص اهلل... نظر وجهة مص التجارب...
 

 ا أيوووب قووال كمووا باإلنسووان تموور التووى الشووريرع باألحووداث تسووميت ا علووى المصووطل  المألمووة األحووداث اووو بالت ووارب المفصووود
  . (12 4 2) ا نفبل ت والشر اهلل عند من نفبل أالخير
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 خيوراً  اإلنسان يرااا التى سواء األحداث كل ، الكل ضابط او اهلل أن يف   فن د  ، باهلل أيوب إيمان نوعية نرى الفول ذاا وفى

 ينسوبه ولو  هلل حودث موا بنسو اوو لوذلك ، اهلل مون بسوماح أو اهلل عنود مون اوو الكل ، شراً  نتر  و  ة من اإلنسان يرااا التى أو

 . اإليمان من عال.  مستوى او قطعا المف و  واذا . (21 4 1) مباركاا الرب إس  فليكن أخذ والرب أعطى الرب ا نللكلدانيي
 اوو اوذا وكوان ، خواطئ مف وو  لوه كوان ، كوام ً  يكون ت....لو  الحفيفوة فوى  ؟ كوام ً  اوذا فوى أيووب إيموان كان ال ، إذن فماذا

 . الشيطان به حاربه الذى المدخل
 أن انا أيوب نتر فى وقطعا لطشرار، بالشر ُيس م ى ما ويعطى لطبرار، بالخيرات ُيس م ى ما ىيعط وأن بد ت اهلل أن ف   أيوب

 والعطايووا للخيوورات واضووحة صووورع انوواك الفوودي  الع وود فووى تكوون فلوو  . والصووحة...( المووال )أى الماديووة الخيوورات اووى الخيوورات

 فوى نورا  واوذا . اهلل موع العشورع مون تنوتج واوذ  السوماء( فوى وم يود أبودى وفورح أبديوة وحيواع األرق علوى وفورح )سو   الروحية

 ومون تماموًا. ينت وى بوالموت اإلنسوان أن يتصوور ف وو ، األبديوة الحيواع لمف وو  تماموا ُمودر ك غيور ونرا  ، أصدقائه مع محادثاته

 فوأى  ، الشويطان مودخل اوو ذااو وكوان    ؟ األت  ب وذ  اهلل لوه يسوم  فلماذا  ، باراً  أيوب أى او كان إن أيوب تساأل كان انا

 . ما لخطية مدخل أو له اهلل محبة فى لإلنسان الشيطان تشكيك فى سبباً  يكون اإلنسان إليمان خاطئ مف و 
 ا قوائ .. صور  إذ الحول أيضوا داود أدرك ولفود (51)مو  ا أموى ولودتنى بالخطايوا ا قوال حوين داود أدركوه ، أيووب يف موه ل  وما
متحنووى رب يووا  ربنووى ا آخوور م مووور فووى وقووال بوول اهلل..ا يووا فووى   إخلفووه نفيووا قلبوواً   وفووى (2 4 22)موو  ا وقلبووى كليتووى صووف   . وا 

 اهلل أن ويطلوب بالخطيوة مولوود أنوه ف و  قود انوا داود فن ود ا وكليتوى قلبى ن    ، و ربنى رب يا أبلنى ا تتر   السبعينية التر مة

 ألوتد  الووورب تأديوووب الكتووواب يسوووميه موووا واوووذا ، في كُمووول النفوووى لوووبالف علوووى ليحصووول لتصووويبه واألت  الت وووارب بوووبعق يسوووم 

 . اآلخورين أصودقاء  وت أيووب ت يف موه لو  الوذى المف وو  اوذا لونفم وصول قود أيوب صدي  ألي و وكان . (3 – 4 4 12)عب
 غضب وقد اهلل يحب   كيف إذ ، ب   األذى يلحفوا أن ورغبت   اهلل ألوتد الشياطين حسد قضية أصدقاء  وت أيوب ت يف   ول 

  . لفداسته حسد  إذ للمسي  الشر يدبر الشيطان ن د المف و  وبنفم . وطردا  ا  علي  
و ل محبته فى اهلل لكن  للوذين للخيور معوا تعمول األشوياء كول ا الرسوول قول معنى واذا ، أوتد  لخير الشيطان وت ارب حسد ُيح 

 . (23 4 3)رو اهلل....ا يحبون
 بوه اهلل يسوم  موا حودود فوى األت  كانوت ولكن ، لتنفيته األت  ببعق أيوب ُي  ر ب أن للشيطان يسم  اهلل و دنا مف و ال وب ذا

 تستطيعون ما فو  ت ربون يدعك  ت اهلل ا الرسول بولم يفول اذا وفى .للت ربة اإلنسان إحتمال مدى او ما يعل  فاهلل ، ففط

 . (13 4 12كو1) ا تحتملوا أن لتستطيعوا ع يات()الت المنفذ الت ربة مع سي عل بل
 ب وذا الشويطان واودف ، كثيورع بشورور اإلنسوان اوذا ويصويب ُيسورع ن د  ، إنسان ُي  ر ب بأن اهلل له يسم  حين الشيطان ون د

وووو   إذ اهلل وبوووين اإلنسوووان اوووذا بوووين الع قوووة يفسووود أن  اإلنسوووان فيووودفع ، الشووورور ب وووذ  لوووه ويسوووم  يحبوووه ت اهلل أن لإلنسوووان رُيص 

 يريود معينوة خطيوة مون تنفيتوه اهلل اودف وأن لوه اهلل محبوة يف و  ت مون لكول قطعوا يحدث واذا ، معه ويتخاص  اهلل مع ليتصاد 

 من ا. يخلصه أن اهلل
 

  منها ينقذه أص اهلل يريد التى أيوب  طية
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 عوون وفكوور  اهلل عوون فكوور  فووى اووذا ون حووت . تىالووذا بووالبر والشووعور بالعتمووة واإلحسووام الكبريوواء ؟ أيوووب خطيووة كانووت وموواذا

 إذ أخطوأ قود اهلل وأن ، يخطوئ ت بار أيوب أى او بينما األت  اذ  بكل له سم  إذ معه أخطأ قد اهلل أن أيوب فتصور ، البشر
 أن يمكون اهلل أن يووبأ تصوور إذاً  . اهلل يعواقب   ولو  سو   فوى ا  بينما األذى به يلحفوا أن والكلدانيين كالسبئيين األشرار ترك

 حسووب إذ (12 – 3 4 33 + 2 4 32) عليووه غضووبه وحمووى ألي ووو تمووه النفطووة اووذ  وفووى . يخطووئ ت أيوووب أى وأنووه يخطووئ

 أسوتنكف كنوت الوذين أياموا أصواغرى علوى   ضوحك ففود اآلن وأما ا الصعب أيوب قول فنسمع النام مع أما  اهلل. من أبر نفسه
 . (1 4 32) ا مىغن ك ب مع أبائ   أ عل أن من
 عليوه فضوغط المورق اوذا مون يشوفيه أن اهلل يريد ولذلك ، أبديته من اإلنسان وتحر  اهلل مع للع قة ومدمرع قاتلة الكبرياء ف ذ 

 . وينسح  يتواضع حتى
 

  ! ؟ أوالده يذل أص اهلل يريد هل ، ينس قوا أص ألوالده اهلل يريد لماذا ولنص
 ؟ لماذا إذص . ال قطعا
 يتحووود كيوووف ، متواضوووع نفسوووه اهلل أن بينموووا متكبووور منوووتفل عنووود يسوووكن فكيوووف ، ب ووو  يتحووود وأن أوتد  عنووود يسوووكن أن ريووودي اهلل

 . (15 4 53)إش الفلووب والمتواضوع المنسوح  عنوود أيضوا يسوكن األعوالى فووى يسوكن الوذى اهلل أن نسوومع اوذا وفوى . النفيضوان
 عبيود إننوا ففولووا بوه أمورت  موا كول فعلوت  إن ا يفوول ن ود  (15 4 15 يوو) عبيود...ا أسميك  أعود ت ا المسي  السيد يفول وبينما
 المتواضع المسي  مع ونتحد فنت قى وننسح  نتواضع أن علينا لكن وأبناء  اهلل أحباء أننا نف   لذلك (12 4 13)لو ا بطالون

. 
 

 اهلل بها سمح والتى أليوب الًيطاص تجارب
 إلحوا  غيور  وتنوه فوى يفعول كوان فمواذا (3 4 1) ا في وا والتمشوى األرق فوى ال ووتن نمو  ئت ا هلل يفول الشيطان أن نسمع

 اهلل ون ود . وفشل معه وحاول أيوب على مر   او وقطعا بأذيت  . أو في ا يسفط   التى بخطايا  سواء وت ربت   بالنام األذى

 الشويطان غوايوة فوى السوفوط أيووب رفوق أن يود عى د ن  اهلل أوتد على حفد  فى والشيطان . الشيطان ا   الذى بعبد  يفتخر

 اهلل يحووب موون انوواك أن يتصووور ت هلل وكراايتووه شوور  فووى فالشوويطان . أليوووب كثيوورع ماديووة خيوورات أعطووى قوود اهلل ألن را ووع لووه

 ي وورب نبووأ اهلل سووم  وانووا . اهلل مووع العشوورع وعذوبووة وحوو وع اهلل محبووة عوون تمامووا عينيووه أعمووت الشوويطان فكبريوواء ، لشخصووه

 اودف للشويطان كوان طبعوا لكون ، شووائبه مون الوذاب الفورن نوار تنفوى كموا تماموا أيووب تنفيوة اهلل اودف وكوان . أيوب الشيطان

ت الت ووارب ل ووذ  أيوووب إحتمووال موون واثفووا اهلل كووان وقطعووا . اهلل مووع خصووا  فووى أيوووب يوقووع أن واووو آخوور  سووم  قوود كووان مووا وا 

  -4 كاآلتى أليوب لشيطانا ت ارب بدأت أن وكان . ب ا للشيطان
 .  سد  تمم ت التى الت ارب (1
 .  سد  تمم التى الت ارب (2

 . أذيته فى تسبب الذى اهلل على ي دف أن لتدعو  أيوب إمرأع إستخدا  (3
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 ، خياتت   تصورات من ت   له كالوا بل وخاطئ شرير أنه عنه ففالوا ، الخاطئة ب دعاءات   ليثيرو  أصدقاء  إستخد  (4
 . الم عومة الخطايا اذ  بسبب أيوب يضرب اهلل أن وتصوروا

 اهلل سوم  لوذلك . اهلل ضد كثيرع أشياء فيه قلبه كان ولكن (12 4 1) بشفتيه أيوب يخطئ ل  األولى الث ث الضربات وفى

 وطالسوف سوبب وكوان . أيووب وُيشف ى فيه الذى الصديد ويخر  ال رح ينفت  لكى بشدع عليه ويضغطوا يثيرو  أن ألصدقائه

 . قلبه فى ما فيه ت ر اهلل مع قام.  عتاب فى فدخل سبب ب  يعاديه اهلل أن إعتبر أيوب أن
 

 يريد بما يتنلموص ًهود له اهلل
 الوذى الحو  أليووب يعلون الوذى اهلل فو  اوو ألي وو الشواب ن ود وانا (12 4 15)إر ا تكون فمى مثل ا النبى إلرمياء اهلل قال

 -4 يأتى فيما ألي و ك   وتلخم . ي  له أيوب كان
 . للخير او به يسم  ما وكل ُيناق ش ت ولذلك يخطئ ت اهلل (1
 . لتأديب يحتا  ت كامل إنسان يو د وت باألت  يأد ب اهلل (2

 ما ا ويفول عنه اهلل يسأل أن فعليه يعرفه أيوب يكن ل  ف ن ، عليه الرب يأدبه أيوب داخل عيب اناك أن المأكد من (3
 . (32 ، 31 4 34) ا تأن فأرنيه أبصر ل 

 . اهلل وكلمووه اهلل موع تفابوول ، الوذاتى والبوور والكبريواء بالعتمووة اإلحسوام مون شووفائه فبعود ، أليوووب الشوافى الطبيووب اوو اهلل كوان
  . (22 4 12)إش فشافياً  ضارباً  اهلل له وعاد هلل عاد
  -: للًفاء المؤدية األ داث ترتيب ال ظ ولنص
 . أيوب داخل من بالعتمة الشعور إلختفاء أدت التى بالت ارب كانت البداية (1
 . أيوب داخل فى ما أخر  الذى األصدقاء ضغط (2
 . اهلل يتكل  لكى الطري  م   د   واذا بأخطائه يشعر أن أيوب أعطى الذى ألي و ك   (3
 يم د اهلل كان لذلك ، اهلل صوت تسمع التى األذن له تكون لن المنتفل بفلبه فأيوب ، ذلك قبل اهلل يتكل  ول  ، يتكل  اهلل (4

 4 5)موت ا اهلل يعواينون ألن و  الفلوب لطنفيواء طووبى ا الورب قوول معنوى واذا . ليسمع أيوب حوام إعداد على أوتً  ويعمل
3) .     
 أن منه بويطل ، أصدقائه أما  اهلل يرفعه بل ، أليوب اهلل من عتاب كلمة ن د ف  ، أوتد  مع اهلل معام ت عذوبة ونرى

 . منه وضاع يملكه كان ما كل عن الضعف اهلل وع و ضه ، عيون   فى ليكرمه أل ل   يصلى
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