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فالسححفر ه ق  د صححير شححعراش. والشححعر العبرا ي يخت ي أن اا ي أ واع    6:42من أول اإلصحححاا اللالو وىتى اةية  
الشحححححححححححححعر فوو   يوتل االو ب و  اليايية ب  ه  بيتين أو ي ية عتشحححححححححححححااق في المعنى يي ور  مالق. ولذلك فتر مة  

 الشعر العبرا ي   عضيع  مالق. 
 إلى: ينقسم السفر . 3

 2، 1إصحاىات   ميدمة أن عجربة أيوب  -1
 31-3إصحاىات  ىوار بين أيوب وأصد ائق الل ية -2

 37-32إصحاىات  رد أليوو أ ى أيوب واألصحاب  -3 
 7-1:42 -38إصحاىات    ه م هللا أليوب  -4 
 17-7:42إصحاا     الخاعمة -5 
ب املوام من  السححححفر يحوي ىواراش بين شححححخفححححيات السححححفر، و ذا   . 4 الحوار ليس  و ه م هللا  فسححححق ولمنق مدوإ

( أل وحا ععبر أن رأي أصححححححححححححححححابوا  7:42+    2:38هللا. وبعض فيرات من الحوار أظور هللا أحدم رضححححححححححححححا  أنوحا )
.  ، فوكذا يفمر البشحر و سحتنتا الخوا مما  ي  و تع ل   الشحخفحي و د أأواوا في أرائول  ذ ، ولمنوا رهرت لمنفعتنا

و ذا   يتعارض مع أب   ، ب أب عسحححتخدم ه  تيات السحححفر هما لو ها   ععبر أن إرادة أ وية ميدسحححةلذلك   يج
( فسححححححححححفر التموين موىى اق من الروا اليد  21:1اط  2+  16:3عي  2السححححححححححفر مكتوب بوىي من الروا اليد  )

  وسححححححححمب هللا اكتااة أ وال ولمن ورد في سححححححححفر التموين أ ى لسححححححححاب الحية أ وال   يوافن أ يوا هللا مل   لن عموعا   
الحية لنسحتفيد من معرفتنا اكذبوا والدلي  موت تدم وىوا  أكس ما  التق الحية. وبنفس المنون سحمب هللا   )إب يس(

 اكتااة أ وال أيوب وأصد ائق رغما أن أ وا أاطئة لنستفيد. 
ليوو يل صححححاغوا أىد ل   وا أيوب أو أواليفححححة ه وا  فححححة ىثيثية ىدي  ودوإ   أيوب كان شخخخً خخخاي      اي  . 5

هاب موسى  و الذي صاغوا شعراش ىين و د اليفة معروفة   غالباش شعراش اعد رلك ليسو  ىف وا واإلستفادة منوا، و 
ومتداولة ىين هاب يرأى غنل ىميق يلروب المديا ي. ودلي  أب أيوب هاب شحخفحاش ىثيثياش وليس أيالياش أب ىيايال  

( و  يعي  أب الرسححول 11:5(. و كذا رهر  يعيوب في العود الجديد )يع  14:14أورد إسححمق مع  وا ودا يال )ىي 
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الذي يكتب بوىي إلوي يسحححححتشحححححود اامر و مي ويجع ق ملا ش ل فحححححبر وياعي اق بر ا اش أ ى رىمة هللا. فضححححح ش أن  
ل  ذا رداش رهر أسحما  األشحخاو واألما ن وأدد األو د ويروة أيوب  ب  وبعد التجربة ب  أسحما  اعض أو د .  يو 

 أ ى من يتفور أب  فة أيوب  فة أيالية هتب  أل   التع يل والتوذيب. 
 و أاش في اليمن بين  وا وإبراهيل أي  ب  إبراهيل. و ناك من يضحححححححع    -:الزمان الذي عاش ف ه أيوب . 6

ن المؤهحد أب  ولمن م، و حذا  و األد  فب حدد الشححححححححححححححوىى غحالبحا من أو د شححححححححححححححوا بن إبراهيل .  اليمن اعحد  حذا اي يح   
أىداث اليفحححححة  د و ع   ب  أرو  بني اسحححححرائي  من مفحححححر. و سحححححتدل أ ى  ذا من أمر أيوب الذي ير ب أ ق  

. ومن أدد أو د  يستدل أب أمر  و   التجربة  42:16سنة اعد عجربتق    140فوو  د أاش    1سنة  200ععدى الحححححح
من أيوب إسحتعاد  مضحاأفاش )من أم  ق(   سحنة بدلي  أب ه  ما ضحاع  70سحنة وييول البعض   60لل يكن أ   من  

فيال البعض أب أمر  اعد التجربة هاب ضححعي أمر   ب  التجربة. و سححتدل أ ى فترة ىياة أيوب أيضححاش من طريية  
.  24:19عيدير يروعق اعدد مواشحححححححححيق و ي أادة  ديمة وهذلك من أادة المتااة االنير في الفحححححححححخر والمذهورة في  

لألاحا  البوحارهحة ) حاب رئيس العحائ حة  و هحا ن العحائ حة، ييحدم الحذاحائب أن أفراد أحائ تحق(  وأيضححححححححححححححاش هحاب أيوب منتميحاش  
وهاب  ذا  ب  المونوت ال وي الذي أسحسحق موسحى اعد الخرو . وأيضحاش ف  ُيذهر من الابادات الوينية سحوى  بادة  

 األف ك السماوية )الشمس واليمر( و ي من أ دم الابادات. 
أب هللا في العود اليديل لل ييفحححححر ععام ق أ ى إبراهيل وإسححححححن ويعيوب ومن يل  سححححح    ُي ور سحححححفر أيوب  . 7

يعيوب أي الشححعب اليوودي فيط، ب  هللا هاب ي ور  فسححق ويتعام  مع ه   فس عثية عو بق فايوب لل يكن يوودياش  
لل يكو وا يووداش      ؤ  ي اارك ابراهيل ،ذ و  من  سحححح  يعيوب. و كذا أصححححد ا  أيوب وأليوو، ب  وم مي صححححاد  ال

(.  3:20لمنول أرفوا هللا وتمنوا احق وأحاشححححححححححححححوا أعثيحا . وبنفس المنون  جحد أب هللا هحاب يك ل أبيمحالحك في الح ل )عحك 
وإ تل هللا اخ و  فو  شححعب  ينوى الوينيين ودأا ل ل توبة بواسححوة  بيق يو اب وإسححتخدم هللا ب عام النبي األممي  

 (. 24-22ب )أد فنون بنبوات أجيبة أن المسي
 اب أيوب ر  ش هام ش ومسحححححححححتثيماش. ولمن ه مة هام  ععني هما ش  سحححححححححبياش االنسحححححححححبة إلى ظروفق وإمكا ياعق   . 8

َ  سوى هللا فالجميع  اغوا وفسدوا. . . رو   . 12:3وأفر  و يرا ق. و  يو د من  و هام  هما ش مو ياش
 فإذا كان أيوب رجالي كامالي فما سبب تجربته؟  . 9

(. لذلك ىورب االبر الذاعي. وأراد هللا بوذ  التجربة أب ينثيق  1:32راش ويحس في  فسححق أ ق اار )أيوب هاب ر  ش اا
وينجيق. فاهلل سحححمب أب يذلق وعرك الشحححيواب يجربق ورلك لمنفعتق. الشحححيواب هاب يريد إسحححياطق أما هللا فماب ييفحححد  

( 2 ( إأوا  ملا ش ل فبر1 لتجربة و يإص ا أيوب أيوب الناشئة أن البر الذاعي و ناك فوائد يا وية لوذ  ا
وبسححماا    وا اداة عاديب أظوار أداوة الشححياطين ل بشححر من او د هللا. وهي  اب هللا يعتبر ىروب الشححيواب ضححد ا  إ

 . منق
و رى أوية البر الذاعي أند أيوب في ه مق مع أصححححااق ومن شحححوادعق لنفسحححق، ومن ه م أليوو أنق، ومن ه م  

 و عفححوإر  ب   ايوب عفححور أ ق ييترب من هللا لو أيب  بر  ولل يفول هي  ييي هخاطأ أمام هللا.هللا أن أيوب. ف
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  1:    35هللا أأوا فى أىكامق ضححد  بينما  و لل يخوأ ، فبرر  فسححق وإسححتذ ب هللا فحسححب  فسححق أبر من هللا ) أب
بينما  (. 6،   5:27  أرأيق  ) ال أيوب  ىتى أسحح ل الروا   أ يع همالي أني، عمسححك  ببري و و   ( .17:   36+  

( وهللا ينسححححححب لم ئمتق ىما ة. فالفريسححححححي لل  13:36ييول المتاب   ا   طرييول أمامي هنجاسححححححة الوامو  )ىي 
 كذا عبررت المرأة الخاطئة  . عبرر أل ق إأترف اخويتق وط ب الرىمة  فيد  العشححححححار، أما يتبرر مع أ ق يفع  البر 

ولل يتبرر الفريسححححي الذي أولل الوليمة ،  ىينما سححححيو  دموأوا أ ى  دميق  التي مسححححح   دمي المخ ع اشححححعر ا  
 ل مخ ع أل ق شعر ببر . 

ب أيوب أو أليوو اليفححة  لراش يل صححاغوا أىد ل شححعراش اعد رلك، وربما صححاغوا موسححي  دوإ  -:كاتب السخخفر . 10
، واألغ ب موسحححى الذى عوذب اك  ىكمة المفحححريين وعربى فى  فحححر الم ك  شحححعراش  و أو أىد ر الق اعد الخرو 

( و ي من  1:1ىين هاب موسححححححححى يرأى غنل ىميق يلروب. فاىداث اليفححححححححة ىدي  في  أوو  )  ( ،22:   7)أع
ولمن    . ب د تدوم وأصححححححاب أيوب من العرب السحححححا نين في  ذ  المنوية فاألىداث أربية ىدي  في ب د العرب 

ومتاير   ،  ليوودية عشحححححع من الم مات، والماعب أيضحححححاش مليي االليافة المفحححححريةاماعب يوودي والليافة يتضحححححب أب ال
(. ويفحححححي ما رت  في مفحححححر مل  وصحححححي فر  14:3االجو الذي أاشحححححق في مفحححححر فوو يتم ل أن األ رامات )

أن طائر    ( ومما يدل أ ى الليافة المفححححححححرية ل ماعب ىديلق1:41+  15:40البحر )سححححححححيد  شححححححححوة( والتمسححححححححاا )
( ليدل  أ ى طول العمر. Phoenix( )18:29السحمندل أو ما يعرف االعنيا )  و طائر السحمندل و و ما يسحمى 

سححححنة يل    500فوائر السححححمندل أو العنيا   و أسححححوورة مفححححرية أن طائر أرافي ظن  دما  المفححححريين أ ق يعمر 
 و أشحححححد ما يكوب  ما ش. ) امو  المورد عح   ية، ب  ينبعو و ايحر   فسحححححق وينبعو يا ية من رماد  و كذا ب   و

PHOENIX   فنجد  نا الماعب يسحححتخدم األسحححاطير المفحححرية والخيال المفحححري أن طائر العنيا  ىين أراد أب .)
يفحححححححور طول المدة التي يعمر ا اإل سحححححححاب ) ما يفع  اةب إ سحححححححاب العفحححححححر الحديو ىين ييول ف ب سحححححححريع مل   

حياة أو الليافة المعاصححححرة(. و كذا إسححححتخدم الشححححاأر العبرا ي ملا ش مفححححرياش أن  الفححححاروه. فوي أمل ة من وا ع ال
ىيواب يسححمى لوياياب و و ىيواب  ائ   بار، ربما هاب التمسححاا ب   و أ رب ما يمكن في وصححفق ل تمسححاا ولمن  

سححاا  الخيال الشححعري المفححري أضححاف لق اعض األوصححاف المخيفة ففححارت صححورة لوياياب  ي صححورة مخيفة ل تم
 (. 41أضي  أ يوا أوصافاش أيالية أ ى ما ُيعرف أن التمساا من  وة )إصحاا 

وألب السححححفر موىى اق من هللا فاهلل سححححمب بو ود  ذ  التشححححبيوات ليشححححرا أفماراش معينة. فوائر العنيا  يشححححير إشححححارة  
وأ لر إشرا اش. ولوياياب    اعد أب يتحول  سل اإل ساب إلى عراب ب  ييوم أ م  وأبوى  ،  واضحة ل ثيامة من األموات 
والسفر بدأ احسد الشيواب وينتوي السفر بوصي لوياياب رمياش ل شيواب و وعق المخيفة    .الجبار  ذا يشير ل شيواب

ية السحححححفر  االمدمرة، و د رأينا األ وال التي أا ى منوا أيوب اسحححححبب ىسحححححد الشحححححيواب وبيوعق الجبارة. يل  جد في  و
(. ومن المفووم  2،  1:41أعفحححواد لوياياب اشحححع. . . . . أعضحححع أسححح ة في أومق  ) ول هللا المومئن ل بشحححرية  

(. فاهلل وافن أ ى  3، 2،  1:20أب اإل سحححاب   يسحححتويع  ذا، لمن هللا يسحححتويع فوو الذي  يإد إب يس اسححح سححح ة )ر  
ق وىد  لق ية السحححححفر أ ارهر أوصحححححاف لوياياب  ذ  و ي أوصحححححاف مفحححححرية ليشحححححرا  وة إب يس وليعوينا يية في  و

ل وإ يحولول هللا لخير اإل سحاب هما ى  السحيورة أ يق وأ ق أاضحع لسحيورعق ف مارا الخوف منق، ب  ه  ىسحد  و نو ق
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ىسحححد  ضحححد أيوب لفحححالب أيوب فنيا  من بر  الذاعى ليكوب أ لر هما ش. وإسحححتخدم هللا ىسحححد إب يس ضحححد المسحححيب،  
 تخ ع البشرية. ر أب ُيْف  ْب المسيب لومؤامرات إب يس، الذي دبإ 

 فاو د  في السححما  أيوب السححفر يشححرا فمرة أن الثيامة )في موضححوع طائر العنيا . وأدم عضححاأي أو د  . 11
ما الوا أىيا . . وبعض الم مات األأرى التي وردت أ ى ألسححنة أيوب وأصحححااق لتشححير إشححارة اا تة إلى الثيامة(  

ب   ي مخت وة اافمار أأرى أن فنا  اإل سحاب اعد موعق، ففمرة    ومن الواضحب أب فمرة الثيامة غير واضححة عماماش 
ر أيوب لترى المفووم المضحححححاد ل ثيامة(. فمرا أبإ   14-10:14الثيامة ها   غير واضححححححة في العود اليديل )را ع 

 مق أن أفمار  فوو   يرى الثيامة ب  يرى فنا  اإل سحححححححاب اعد الموت، وإرا عم ل مسحححححححو اش من الروا اليد  يعبر ه
 أن الثيامة، لذلك   نا أ ق   يجب أب  تعام  مع ه  ه مة وردت في  ذا السفر أن أ وا ععبر أن فمر هللا. 

( فول يشححححححفعوب في البشححححححر 24،  23:  33+  1:5يشححححححرا السححححححفر فمرة أن شححححححفاأة اليديسححححححين والم ئمة ) . 12
  ول هللا. ية السفر عشفع أيوب أن أصحااق لييباليستجيب هللا ص ة البشر. وفي  و

وهللا يسحححمب بوذا لينيي اإل سحححاب   ، يشحححرا السحححفر أب غرض الشحححيواب أب يجرب اإل سحححاب ليجدف أ ى هللا . 13
 ويتيهى ااأل لر. 

يبحو سححححفر أيوب في اليضححححية األسححححاسححححية التي عشححححض  ر ن البشححححر و ي اليضححححا  واليدر، وطر  هللا في  . 14
 يية المنا شة. معام ة اإل ساب ويجيب السفر أن أسئ ة  امة اور 

   يمكن لإل سحححاب أب يمار   بادعق ن أن ىب  يي مني  أن النفاية، أي    يمكن لإل سحححاب أب يعبد   -أ
ااب ظ  يعبد هللا االرغل من أسححححححارعق المادية ب   هللا ىتى لو لل يكن  فححححححد  اإل تفاع المادي، و ذا  د أيبتق أيوب 

 وأو د  أيضاش. 
   عنسحب األأمال التي إصحو ب أ ى عسحميتوا شحراش يفحيب اإل سحاب، ألي مخ و  تأر سحوى هللا. فموت  -ب 

أو د أيوب وأسححححارعق المادية عسححححمى شححححراش أصححححااق ولمن أيوب  سححححبوا ن  أالخير  يب  من أند هللا والشححححر    يب    
و هارية ، فاهلل إلونا صحححا ع أيرات  . لذلك فاإل سحححاب المسحححيحى   يو د فى  اموسحححق ه مة إسحححموا مفحححيبة أ(  1:2)

وليس صححا ع شححرور. و و يحول ما   نق شححرا إلى أير لفححالحنا  فم  األشححيا  ععم  معا ل خير ل ذين يحبوب هللا   
وفومنا أب الشححيواب  و المتسححبب في  ذا الشححر ولمن فومنا أ وا اسححماا من هللا وعح  سححيورعق والتجارب التي  . 

  . سابولفالب اإل يسمب بوا محدودة
أتبار أو هحكل أ ى مدى صحححح ا  ذا إ   ال روف الخار ية التي يعا ي منوا شححححخع عؤأذ أ ى أ وا   -ىح

 الشخع؟ واإل ااة  وعاش     ألب أيوب هاب ااراش ورغماش أن  ذا عالل و كذا المسيب. 
    يمكن إل ساب دوب معو ة إلوية أب يفحع ويفول أىكام هللا؟  وعاش  .  -د 
 إل ساب الفالب التيي يضمن أب يايش ب  أي عجارب أو ضييات ضامناش ه  الخيرات اليمنية المادية.    ا - ح
مشحححححححححححححك ة أيوب هما   نا أ ق هاب ااراش في أيني  فسحححححححححححححق ف  متق أفمار البر الذاعي و  ى  في ه ماعق أ ق   . 15

أصححاغري أياماش    المبريا   ضحححك أ يإ يشححعر أ ق ب  أوية ويتبا ى احسححناعق، ب   شححعر في ه مق أ ق داأ ق فمر  
لحذلحك  .  (. بح  عححدى هللا أب يجحد لحق أويحة1:    30الحذين هنح  أسححححححححححححححتنمي من أب أ عح  أاحائول مع ه ب غنمي  )
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شححححفى  سححححمب هللا ااب عضححححضوق التجارب ىتى   يو ك ورلك ىتى ع ور أويتق فى الخار  ييعرفوا ويتوب أنوا ييُ 
 محا فى داأ ى فوو فحاىع الي وب والم ى ، لمن لمى أأرف أ حا أأوحائى  ، فحالتجربحة ليسحححححححححححححح  لمى يعرف هللا  منوحا

. لذلك  فول أب الخوية الدفينة التي   يشحححعر بوا صحححاىبوا  ي هالدم  المم و   صحححديداش  لو ُعر ك ولمى أعنيى منوا
بق، ولمن  ة )الفحححديد( ويفحححبب الجرا   يفاش ييشحححفى صحححاى  لتخر  الم دإ م   موت صحححاىبق والوبيب يضحححضط أ ى الد ي

الضحححضط مؤلل ولمن فائدعق  ي ىياة الشحححخع. ف   هللا يضحححضط أ ى أيوب وأيوب يفحححره من األلل وهللا يضحححضط  
( وبوذا 6-1:42( يل )4:40وأيوب يفحححححره ىتى أصحححححبب الداأ    يفاش فيال أيوب.   ا أ ا ىيير فمارا أ اوبك  )

 ُشفي أيوب. 
 ادر غير محدود، أالن الم  المن ور وغير المن ور  يتضحححححب من السحححححفر أب اإليماب املق واىد سحححححرمدي   . 16

ولل يكن ميفححححححححوراش أ ى اليوود. و فول أب اإليماب ااهلل    ، و إيماب هاب منتشححححححححراش بين العرب وفي ه  مكاب االتالي
الواىد هاب  و السحححححائد يل ىدث إرعداد لبعض الشحححححعوب أو مع موا. ولمن هللا   يبيي  فسحححححق ب  شحححححا د فوا  حن  

 د العرب وب د أدوم أ ا   ديسححححححححوب يتيوا هللا ويعبدو ق مل  أيوب وأصحححححححححااق األربعة. و رى في  ينوى   رى في ب
 شاباش عائباش. 

 الخ ف الذي ظور في الحوار بين أيوب وأصحااق يت خع في مبدأين . 17
  المفحححححيبة، وظ   ق لل يرعمب أياماش يسحححححتحن معوا  ذ أأب المفحححححيبة التي ُ مب بوا   يسحححححتحيوا إر   -:مبدأ أيوب

 أيوب يدافع أن مبدأ   ذا. 
أب هللا   يسححححمب ااب عح  المفححححائب ااألبرار وأب أيوب إب لل يكن شححححريراش لما ى   أ يق  يمة   -:مبدأ األصخخخ اب

هللا لذلك أ يق أب يتوب وعفمير أصححححححاب أيوب  ذا ظ  عفميراش شحححححائعاش، أي أب النمبات عح  ااألشحححححرار هيفحححححاو  
ى  من أأوا  ذا أم أبوا  ىتى  ولذلك سححال الت ميذ السححيد أن المولود أأمرعمب . إأن أوية أو أوايا سححبن أب 

 ( والت ميذ عفوروا أب الخوية  بد لوا من أياب ىتى ولو أصاب األبنا . 2:9ولد أأمى  )يو 
وإىتمال أيوب  ورأينا اعد رلك أ م المسححححيب و و ب  أوية.   م،ولمن  ذا السححححفر يوضححححب أب البار  د عفححححيبق األ
 ن أبر العفور. وصبر  ها ا مفدر ععيية ل مليرين من المتالمي

 أ وال أصحاب أيوب اةعي:   ى  في . 18
أب بوا أرا  روىية سحححديدة هليرة  داش. و ذ   اشحححئة من أب هللا هاب يتم ل مع أبيد  األعثيا  افحححور متعددة  -أ

  6،  5:12منوحا الر ى واألى م. . ال   بح  أب يكوب  نحاك هتحاب ميحد  ودليح   حذا أب بولس الرسححححححححححححححول في أحب 
وبين أ وال األ بيحا  في   18:5. و جحد عوحاايحاش بين أي 17:5عحاديحب الرب ألىبحائحق والم م محاأور من أي يتم ل أن  

(. فححمرا هححاب العوححد الجححديححد ييتبس من  19:3 و  1مع    13:5. ) ححارب أي  1:6+  و  29:32+ عححو  26:30ش  إ
 سفر أيوب فوو سفر إلوى بوىى من الروا اليد . 

أيوب و ذ   شحححححححات من محاو عول البشحححححححرية في عوبين أ وال هللا أ ى   ا    ناك أرا  أاطئة ألصحححححححد ا   -ب 
، فول هاب لول مع ومات صححيحة أن طر  هللا ولمن هاب أوا ل فى التوبين ، ببسحاطة أل ق   يعرف ما   أيوب 

. وهللا غضحححب من  مع وماعولفى ضحححو     ىاولوا إلفحححا  عومة الشحححر اايوب  د   ل  فنجد .  فى ااطن اإل سحححاب إ  هللا  
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و عول  حذ .  ل فوموا من هللا أب الشححححححححححححححر لحق أيوبتحق وىحاولوا امحا لول من مع ومحات روىيحة عوبين المبحدأ أ ى  مححا
، ولوذا السححححححبب هي  لنا أب    أيوب، وأ ق شححححححرير اما أ ق منموب. و ذا  و النيع البشححححححري في إدراك إأ  ات هللا

. فاصححححححححححاب أيوب لل ي ح وا (16:   2ا )رو دين إ سحححححححححاب بينما أ ق   يعرف غير هللا سحححححححححرائر النا  ويدين أ يو
 م البشحرية وما أ و  هللا، ب   ل في غرور ظنوا أ ول  ادرين أب يجدوا عبريراش لم  أسحباب األ أضحوع أيوب إلرادة

 (33:11اإل ساب اك  طر  هللا )رو 
باش ها وا  د اعفيوا   ا   أوة أصححاب أيوب أب يدينو  ويلبتوا لق شحر  لييدم عوبة ييفحفب أنق هللا، و ل غال -ىح

أ ى  ذا معاش. ولل يكن أيوب في ىا ة لمن يدينق و و في  ذا الوضححححححححححححححع المؤلل ب  لمن يعويق ه مة مشححححححححححححححجعة 
عومو  في  يا تق مع هللا ففححححححره فيول  إمعيية، فما   ه مات أصحححححححااق سححححححبباش في  يادة ت مق، أفححححححوصححححححاش ىينما  

 (2: 16ي أ معيوب متعبوب ه مل  )
عدأ     ،  الحوار بين أيوب واألصححححححححاب الل ية إلى طرين مسحححححححدود فم  منول عشحححححححبو برأيق   توىإاعد أب   -د 

أليوو في الحوار هياضححححححححححي أداب ه  الورفين. وبعد أليوو عم ل هللا ليحكل ويدين فماب أليوو هسححححححححححابن ن هما هاب  
هللا. وهاب م خع ه م  المعمداب سحححححااياش ل مسحححححيب. وها   ه مات أليوو  د أأدت   وب الجميع إسحححححتعداداش لسحححححماع  

 . والتممي   م  د عموب اسماا من هللا ل تاديب أليوو أب األ
( ب  يييد بولس الرسحول  أب أفة ضحييتنا الو تية عنشحأ  5:12مفووم أليوو  و مفووم العود الجديد )أب    . 19

 (. 29:1(. ب  صار األلل هبة من هللا )في 17:4 و 2لنا أ لر فا لر يي  مجد أبدياش  )
روأة  فحححة أيوب أب سحححفراش اا م ق يدور ىول إ تمام هللا اشحححخع واىد أممي. إراش  ي  فحححتي و فحححتك.  . 20

وأ يك. وروأة السحححفر أيضحححاش في أ نا  رى أب    فاهلل   ييال يوتل بي وبك شحححخفحححياش، و   ال الشحححيواب يشحححتمي أ يإ 
ل  لى العيوبة أ صححححححححا    ىمكائد وىسححححححححد الشححححححححيواب ضححححححححد ا يحولوا هللا لخير ا فوو صححححححححا ع أيرات.   )اليدا   وإ

 الضريضورى(
 

 أيوب رمي ل سيد المسيب . 21
 المسيب ب  أوية أيوب هاب ر  ش ااراش هام ش ) سبياش(

 الشيواب ىسد المسيب و ربق ععرض أيوب لحسد الشيواب وعجربتق
 وص   التجارب ىتى ص ب المسيب وص   التجارب ل مرض الر يب وموت األبنا  

 المسيب عخ ى أنق ىتى ع ميذ  (14، 13:19عخ ى أصحااق أنق أينا  عجربتق )أي 
 (67:26و كذا المسيب )م   (15:30افيوا في و وق )أي 

وأ ى    .أ ى الجبحح إ تفححححححححححححححر المسححححححححححححححيب في التجربححة   إ تفر أيوب أ ى عجربتق ولل يجدف أ ى هللا
 الف يب إ تفر أ ى إب يس

 المسيب أأ ى راعق تأذاش صورة أبد  أيوب اعد مجد  صار في ىالة ىييرة
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 المسيب اعد الثيامة صعد ل سما  اعد التجربة أاد أيوب لمجد 
ىفحححححح  أيوب أ ى ضححححححعي ما هاب لق والضححححححعي  و  
 فحححححيب البكر في الميراث لذلك هاب  فحححححيب يوسحححححي 

المسحححححححححححيب الضحححححححححححعي )أفرايل و منسحححححححححححى بد ش من رمي 
 يوسي(

المسححححححيب صححححححار اا ورة الرا دين وصححححححار اكراش بين إأوة 
  ليرين ليعوي إأوعق الميراث 

 المسيب اةب يشفع فينا أمام اةب  شفع أيوب في أصد ائق
 يسوع ُص ب أار  أورش يل ت م أيوب  ع تق يرعمي أار  المدينة

 (2:53  صورة لق و   مال. . . )أش  (12:2 مق لل يعرفق أصحااق )أفي 
 مق عيرأ المنيسححة سححفر أيوب يوم أربعا  البفححخة ويسححمى أربعا  أوبسححبب أب أيوب هاب رمياش ل مسححيب في  . 22

أيوب. فايوب رمي ل مسححححححيب المتالل. و يرأ في الفححححححوم المبير هليراش من أيوب لتعوي اليرا ة في  ذا السححححححفر أ ل 
 د لق المنيسة الثبوية في أول عوت. ي   ع  الابادة وإ سحا  في الروا. وعُ  الفوم عذل ش في

 أيوب يتنبأ عن المس ح . 23
ب يفححححالب بين هللا واإل سححححاب  ليس بيننا  فححححال   مق إ فتح  أيني أيوب ليرى من اعيد، أو ليشححححتوي و ود مُ أأ ل 

( و ذا التسححححححا ل ظ  مع ياش في 14:14(. وعسححححححا ل إب مات ر  ي أييحيا )33:9مفححححححالب يضححححححع يد  أ ى ه ينا  )
العود اليديل ىتى أعى راك الذي  و مشححححححتوى األ يال ليعوي ىياة لمن ماعوا اعد أب صححححححالحول مع أبيق. وصححححححار 

. ب  صححره أيوب  ائ ش أنق  أما أ ا فيد أ م  أب وليي  19:16هما رت  أيوب في  لول شححا داش وشححًيعاش في األأالي  
(. وألب ولينا ىي فوو سححححححححيحيينا اعد أب  موت وبدوب  سححححححححد ا  ذا الذي 25:19ىيي واةأر أ ى األرض ييوم  )

ول مع منا   محق إ فتحح  أينحا  ورأى محالل يرا  غير  من األصححححححححححححححححا ، ولحذلحك ييأ( فحايوب في 26:19محات  رى هللا )
(. فايوب صحححححار  بياش يرى المسحححححتيب   2:1يعيوب  إىسحححححبو  ه  فرا يا إأوعي ىينما عيعوب في عجارب متنوأة )يع 

ىينما  ب  اة م افححبر. و كذا فمب  ب نا الفحح يب الموضححوع أ ينا وصححارت لنا مع المسححيب شححرهة الفحح يب عنفتب  
 التجارب. أأيننا فنرى ما   يرا  األصحا  لذلك اشتوى اليديسوب 

من  حاىيحة أأرى  جحد أليوو المؤمن الضيور أ ى مجحد هللا عنفتب أينحا   و اةأر ويرى  حذا الوسححححححححححححححيط أي  . 24
( فمما أب شحححححححرهة اة م والفححححححح يب عفتب األأين  كذا اإليماب اليوي ومعرفة هللا الحثيثية عفتب  23:33المسحححححححيب )
 األأين. 

ت ئة من معا اة أ ا  هللا اليديسوب ىتى ياعي بول هللا إلى الممال أأيراش  يول أب ىياة أيوب  ي م حمة مم . 25
االنسحبة ألو د هللا ب   و طرين ل ممال االنسحبة  الحثييي، و فول من  فحة أيوب أب األلل ليس أيوبة أ ى الخوية  
نا فنعرف العيوب وبالتجارب المريرة عنفتب أيو ، لول. ليد أمر الم ك طوبيا أب يمسححححححححب االمرارة أيني أبيق لتنفتب  

و جحد  حذا المفووم أند   التي فينحا فنتنيى و رى هللا  طوبى أل ثيحا  الي حب أل ول يعحاينوب هللا  و حذا  و طرين الممحال.
ومن المؤهد أب أيوب يشححححححححححكر   ( .17،   16:   11طوبيا ، إر أدرك أب األ م التى أا ى منوا ها   ل تاديب )طو

 جارب التي سمب هللا بوا أب عيع لق، فوى التى أع  اق إلى السما .في السما  أ ى ه  الت هللا اةب و و
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  م لنشبق المسيب. ( ليشابونا في ه  شأ . ويكم نا ااأل10: 2 م )أب هللا يكم  المسيب ااأل
 د   يوافن هللا أ ى اعض األفمار البشححححححرية ولمن  جد هللا يتعام  بوا ألب البشححححححر   يفوموب سححححححوى  ذ   . 26

األفمار أو ع ك ال ضة. فاهلل يك ل البشحححححححححححر اال ضة والوريية التي يفومو وا ىتى عفححححححححححح  ألر ا ول أفمار هللا. وأموماش  
فالمتاب الميد   و أاسحححححط طريية )وباسححححح وب اشحححححري( و د ا هللا ليشحححححرا أفمار  ولمنق مكتوب ب ضة اشحححححرية وموما 

  وأن شرا السماويات. ولناأذ أمل ة: ا   ال ضة البشرية فوي محدودة و اصرة أن شرا أفمار هللا
سحححح يماب الحكيل هتب سححححفر النشححححيد ليفححححور ىالة الحب بين المسححححيب والنفس البشححححرية ولمن سحححح يماب هتب   -أ

السححفر مسححتخدماش ألفا  ىب أادية بين ر   وإمرأة، ويتعلر في السححفر  داش من يحاول فومق اوريية ىريية وليسحح  
 رميية. 

( فوو و د 12:1أ وال الشحححعرا  اليو اب  ولق  المريتيوب دائماش هذابوب. . . )عي  بولس الرسحححول إ تبس من -ب 
 في  ول الشاأر الويني ما يؤيد فمرعق ويوضحوا فم تبس من أ والق ولل يمتنع. 

هللا إسححتخدم مع المجو   جماش في السححما  ليشححرا لول أن مي د المسححيب هشححخع أ يل، فول   يفوموب   -ىح
  سوى لضة النجوم.

ييول السحيد المسحيب ل منعا ية  ليس ىسحن أب يؤأذ أبي البنين ويورا ل م ب. وإط   ليب الم ب أ ى   -د 
  أب يسحححححححتخدمق ليحرك مشحححححححاأر التوبة أند المنعا ية. و كذا فع  بولس  ب  والمسحححححححيب     ، ليوود ا  ين هاب من يالمنعا

 . (2:3الرسول را ع )في 
 وصاف رميية ب ضة اشرية ىتى  فول. أوصاف السما  في سفر الر يا  ي أ - ح
 ول المتاب أن هللا أ ق   دم  و غضب  و يد هللا  و أين هللا   ي ه مات ب ضة البشر ىتى  فول أ ى  در  -و

 إدرا نا. 
لذلك   ما ع ل شححاأر الذي هتب سححفر أيوب أو الذي   مق شححعراش من أب ييتبس من الليافة المفححرية لشححرا و وة  

  أفمار أديدة من الليافة المفححححححرية مل  السححححححمندل ولوياياب. . . ال . ب  ومن اعض األسححححححاطير  ر ، فوو إ تبس  
 . أن هسوف الشمس مل 

  :دوية المؤدية ل خ و  واألدوية  وأاباليدا  الضريضوري  ربوتني اك  األييول  . 27
وأن  ذ   ال بولس الرسحول  يسح ل الخاطأ   .يوب من  ذا النوعأصحاب  أ= والتجارب التي  ما يعطي لشخفا  مر 

  (5:  5 و1)ل شيواب لو ك الجسد لمي عخ ع الروا.. 
 12 و 2هللا مع بولس  فسق ىتي   ينتف   = و ذا استعم ق ما يعطي كوقاية من مر   
عامة على السفرت ت عنوان نظرة   42.  برجا  مراجعة نهاية إص اح  28 
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 عودة للجدول اإلص اح األول 

 
ُجُل َكاِمالي َوُمْسَتِ  ميا، َيتَِّقي هللَا َوَيِ يُد َعنِ 1"  -(:1) أية  َكاَن َرُجٌل ِفي َأْرِ  َعْوَص اْسُمُه َأيُّوُب. َوَكاَن هَذا الرَّ

. رِ    "الشَّ
أدوم وب د العرب شحححححححححر  البحر المتوسحححححححححط وشحححححححححمال أ يا العثبة االبحر األىمر  = أ ى ىدود ب د  أر  عوص

ها   أرضححول أو ش بين سححوريا و ور الفرات  ب  أب  و  ،يين و  ى  أب السححبئيين  ل  بي ة سححكن  ب د العرب والم دا
را ع مرايي  يسحححححححححتيروا في ااب . والفحححححححححدين أليفا  التيما ي صحححححححححاىب أيوب هاب من أدوم فتيماب من ب د أدوم. و 

و د إشححححححححتورت أرض أوو االحكمة. لذلك هاب أصحححححححححاب أيوب من  يرا ق األدوميين والعرب. فايوب لل    21:4
يكن إسحححححرائي ياش    و و  أصحححححد ا  . فاهلل إأتار إسحححححرائي  لياعي منول المسحححححيب ولمن ليس معنى  ذا أب هللا  فحححححر 

 ععام ق أ ى إسرائي  وعرك اا ي العالل 
 فى الميدمة ( 7ر ل ) را ع  يوة 

    ( أ ق ر   يحيب ويئن1 = اإلسل لق أ لر من عفسيرسمه أيوبإ
 (  ي  أ ق مشتن من الفع  العربي تب أي ر ع ويكوب معنى اإلسل ر ع وعاب 2

  %100= هما ش  سححححححبياش االنسححححححبة لمن  ل ىولق،  و أفضحححححح  ممن ىولق. هوالب في اإلبتدائي ىفحححححح  أ ى  كامالي 
رو  اللا وي. وأيوب ها   لق أوية البر الذاعي فوو لل ييدم راائب أن  فسحححححححححححق ب  أن أو د  ولمنق   يفول في د 

 أب موسحححححى لل يع ل أب   د   29:34فيط وهلر ه مق أن همالق وبر . و ذا أكس ما  ي  أن موسحححححى في أرو  
 ف ل يدري ما  و وق صححححار ي مع . ألب موسححححى لل ين ر إلى  فسححححق ليعجب بنفسححححق ب  هاب منشححححض ش االن ر إلى هللا

ىدث لق. ولنتع ل أب  ن ر فيط ل سحححما  و يارب أ فسحححنا مع السحححما    و وا هام ين هما أب أاا ل الذي في السحححموات 
 و هام   فحين  ن ر ل سححما   جد أ فسححنا أواة. و ذا ما وصحح  إليق أيوب أأيراش ىين أضححا  هللا بنور  أ يق فرأى  

 -رب  فسق معول  و معرض:أرين ويياىثيية  فسق. أما من ين ر لآل
 ( يرى أيوب اةأرين ويدينول2 .     ( أب يشعر ببر  الذاعي1

   يفحححيب الفحححدين شحححر  ف مارا عالل أيوب؟ ه مة شحححر   21:12= ييول المتاب في أم يتقي هللا وي يد عن الشخخر
  ععم  معاش ل خير  ععني ضرر أو أري. وما أصاب أيوب لل يؤر  ب   يا  وطور . . .  فم  األشيا  21:12في أم  

 ،  أيرات فى صحح ة الشححكر. فموما يحدث فوو ل خير. و د    فول أىيا اش ل ذين يحبوب هللا  لذلك  سححمى هللا صححا ع  
. وهاب سححر  جاا أيوب أ ق يتيي هللا وهاب أب اارهق هللا وأ لر لق الخيرات  ( 7:   13)يو  و ذا را ع ليفححر إدرا نا

 سمب لق ببعض التجارب فالتجربة عمشي ما  و غائب أنا.من أم ك وبنين. ولمن لمي يكم ق 
  

َوَكاَنْت َمَواِش ِه َسْبَعَة آاَلٍف ِمَن اْلَغَنِم، َوَثاَلَثَة آاَلِف َجَمل، 3َوُوِلَد َلُه َسْبَعُة َبِنيَن َوَثاَلُث َبَناٍت.  2  "-(:3-2) األيات
ُجُل َأْعَظَم ُكل ِ  ا. َفَكاَن هَذا الرَّ اِن َبَقٍر، َوَخْمَس ِمَئِة َأَتاٍن، َوَخَدُمُه َكِثيِريَن ِجدًّ  "  َبِني اْلَمْشِرِق.  َوَخْمَس ِمَئِة َفدَّ
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= الذي  فدان بقرل أيوب. وها   اللروة في أيام األاا  البوارهة عيدر اعدد المواشي.    ذ  البرهة المبيرة سببوا هما 
 يحريق ايرعاب اجا ب اعضول. 

= الميفود ببني المشر  من  ل شر  أرض ف سوين. وهاب أيوب أأ مول في يروعق أعظم كل بني المشرق 
 وىكمتق وص ىق وهمالق. و ال أن  فسق أب النا  ها   عسجد لق.

 
وَن َوَكاَن َبُنوُه َيْذَهُبوَن َوَيْعَمُلوَن َوِل َمةي ِفي َبْيِت ُكلِ  َواِ ٍد ِمْنُهْم ِفي َيْوِمِه، َوُيْرِسُلوَن َوَيْسَتْدعُ 4 "-(:5-4) األيات

َسُهْم، َوَبكََّر ِفي اْلَغِد  َوَكاَن َلمَّا َداَرْت َأيَّاُم 5َأَخَواِتِهِم الثَّاَلَث ِلَ ْأُكْلَن َوَيْشَرْبَن َمَعُهْم.  اْلَوِل َمِة، َأنَّ َأيُّوَب َأْرَسَل َفَقدَّ
ُفوا َعَلى هللِا  ِفي ُقُلوِبِهْم«. هَكَذا َكاَن َوَأْصَعَد ُمْ َرَقاٍت َعَلى َعَدِدِهْم ُكلِ ِهْم، أَلنَّ َأيُّوَب َقاَل: »ُربََّما َأْخَطَأ َبِنيَّ َوَجدَّ

 "  أَليَّاِم.َأيُّوُب َيْفَعُل ُكلَّ ا
ف ول ه  واىد بيتق،    جد  نا وصفاش تأر لرأا  أيوب وعيوا . وهي  هاب فرىاش ااو د  وغالباش ها وا متيو ين

 (1:133يايشوب في محبة و جاا ولول ىياة مشترهة )مي 
 نححا    =   ى  أ ميححة أب يبححدأ اليوم اححالفحححححححححححححح ة ليبححارك هللا اليوم ه ححق و تيححد . و  ى  أوححا أيوب وبكر في الغخد

واضححححححححاش. فوو ييدم راائب أن أو د ، أما أن  فسحححححححق ف  ييدم ربيحة فوو في   ر  فسحححححححق   يخوأ و ذا  و البر 
= أي  سححححوا هللا في مسححححراعول و و وا ب ه  أيراعول. و  شححححأ يبعد العي  أن    جدفوا على هللا في قلوبهمالذاعي. 

مسححححراعق أب ينسححححى هللا لذلك إ تل أيوب أب يدأو أو د  هللا ايدر اإل وماك في موالب الجسححححد. واإل سححححاب يمي  في 
= التيديس يشحححم  التوبة أما إ ترفو  من أوايا والووارة الجسحححدية   أرسخخل فقدسخخهمل ابادة اعد أب إ تو  و ئمول.  

أيضححححححاش )إسححححححتحمام وغسحححححح  م اس( إسححححححتعداداش لتيديل الذاائب والفحححححح ة والابادة. و  ى   نا أب أيوب هاب ها ن  
و ذا يعنى أ ق هاب فى  ماب األاا  البوارهة  ب  النامو  الموسححوى    المضفرة.،  و ييدم الذبيحة ليو ب لول األسححرة

إب من يعبحد هللا  بحادة    =  هكخذا كخان أيوب يفعخل كخل األيخام  الحذى ىحدد المونوت وعيحديل الحذاحائب فى  سحححححححححححححح   روب.
 مستثيمة يجب أب يعبد   بادة مستديمة. 

 
ا ِفي َوْسِطِهْم. 6 " -(:6) أية ْ َطاُن َأْيضي ، َوَجاَ  الشَّ بِ   " َوَكاَن َذاَت َيْوٍم َأنَُّه َجاَ  َبُنو هللِا ِلَ ْمُثُلوا َأَماَم الرَّ
هما إسححتخدم السححيد المسححيب األملال لشححرا طبيعة الم موت. يشححرا  نا الماعب الم ول االروا اليد  من راش سححماوياش   

يواب في و ود الم ئمة. ومل   ذا المن ر لل يرا  إ سحاب و  يمكن أب يتخي ق إ سحاب،  وأىاديو دارت بين هللا والشح
فالسححححححححما  فيوا ما لل عر  أين ولل عسححححححححمع اق أرب ولل يخور أ ى اال إ سححححححححاب. ولمن  ذا المن ر التفححححححححويري أب  

وياعي الشححححححيواب المشححححححتمي    الم ئمة عجتمع في ىضححححححرة هللا يت يوب أوامر ل منق يل ياعوب لييدموا عيريراش أما فع و ،
وسحوول ليشحتمي أ ى البشحر  و عفحوير ب ضة البشحر أ ى  در ما  فول، و كذا  جد بولس الرسحول يعيد رسحل  فس  

 -و ناك اعض الم ى ات أ ى  ذ  اةية : 34، 33:8المن ر في رو 
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- 1:20 يس و يد  ر   اب الشحيواب ط يياش  ب  مجأ السحيد المسحيب، ولما عجسحد الرب متا سحاش. . . ربط إب . 1
. وعيييد  معنا  أ ق   يسحتويع أب يجرب النا  أ ى  وا  ب   و اةب مل  ه ب مربو  اسح سح ة ف  يسحتويع أب  3

 يعض إ  من يد و منق،  و  د يعوي  ااحاش، وير ب مفيأاش النا  لمنق   ييدر أب يعض إ  من ييترب إليق. 
  وصححار ه  إ سححاب يتيى هللا أدواش إلب يس، يحارب  بادعق وأضححوأق  . ليد عحدى إب يس هللا وصححار أدواش لق، ب2

 ن. 
 اب الشححيواب في اادخ أ يتق هاروباش م   ش منبسححواش يحيط االعرش اإللوي. لثبق الوىي اإللوي   رة بن    . 3

سححمى  الفححبب  ب  معفححيتق. و  رة بن  الفححبب  و هوهب منير ي ور في الفححباا و و ألمع األ رام السححماوية وي
فينو  وبال عينية لوسحححححححححححيفر وليد سحححححححححححيط الشحححححححححححيواب من  ذ  الرعبة ال معة اعد أب هاب ممت ئاش من الحكمة فدأ ق 

فتخر بنفسحق. وبسحيوطق عحول من هاروب ل مجد إلى شحيواب  الك. وه مة شحيواب من  إالضرور وبد ش أب يمجد هللا  
ية رياف و  ومعنا ا مشحححتمي  وراش أو يالب و ي    شحححون إي  ومعنا ا أفحححل أو مياوم أو ضحححد هللا. وسحححمي االيو ا 

احالعربيحة إب يس و و المفترى ظ محاش. ومن أسححححححححححححححمحائحق أيضححححححححححححححاش التنين أو الحيحة اليحديمحة ليوعحق ود حائحق في الحرب و و  
يشححتمي أ ى البشححر دائماش، يكتشححي  يا  ضححعفول ويضريول االو وع وإب و عوا يشححتمي أ يول، ب   و أيضححاش يشححتمي  

را نا  أأنا ااب هللا  اسى   يحب اإل ساب ومع أي عجربة ييع فيوا اإل ساب ياعي إب يس ليشتمي هللا في  هللا في أسما
فمب صححححححححد  اإل سححححححححاب شححححححححكوى إب يس وردد معق  لمارا   يحبني هللا ويو عني في  ذا األلل   نا يذ ب الشححححححححيواب  

 ليشتمي اإل ساب ن اا ق  دف و ذا ما ىاولق إب يس مع أيوب. 
ى في التفححححححوير السححححححابن أب هللا  و ضححححححااط الم  والشححححححيواب ليس مو ن الحرية في التفححححححرف ب  إب   ر  . 4

ىياعنا يتل عدبير أمور ا في السحما . . . ف مارا  خاف؟ ب  لمارا  تسحا ل أن مفحدر أي ألل ييع أ ينا     و من  
هلل  و ضحااط الم  وه  ما يحدث هللا أو     و من إب يس. وأ ينا أب  ردد مع أيوب أألشحر من الرب    يب ؟ فا
يوب في ه  شححأ ولمن   يمس  أ و اسححماا منق وعح  سححيورعق، ب  أب هللا في أول مرة سححمب إلب يس أب يجرب 

  د  و سحححمق. وفي المرة اللا ية سحححمب بوذا أ ى أب   يمس ىياعق أي   يموت. فنفول أب سححح واب إب يس محدود 
 . 28:8ق هللا  و لخير اإل ساب فاهلل يحب اإل ساب رو وفي ىدود ما يسمب اق هللا. وما يسمب ا

هللا وىولق م ئمتق والشححيواب في وسححوول يتمرر في المنيسححة أ ى األرض فم ما  - ذا المن ر السححماوي: . 5
يكوب  ناك عجمع ألو د هللا يدأ  إب يس في وسحححححوول لييرع الشحححححك والمراهية بينول. ف نحذر.... فالشحححححيواب  رب 

 المسيب  فسق. 
ى ح  احق في  حذا العحالل المن ور، ىحدينحا أن هي    م أيوب، و  بح  أب يححدينحا المتحاب أن هي  فحا حات األ . 6

عل عدبير األمور في السحما  في أالل األرواا، ألب الشحيواب الذي ها   بينق وبين أيوب أداوة شحديدة اسحبب عيوا   
ىيا الشحيواب  و  هاب هللا  و الذي يسحمب فنحن إرب في يدي هللا ف مار الخوف.  فمب   ،لتمس اإلرب ليعذاق من هللاإ

*    -ولكن:(.   12:  6دية لإل سحححححاب ومؤيرة فى ىياعق و ى أرواا   عمي أن الحرب ضحححححد البشحححححر )أف وة معا
هللا ضححااط الم  يحدد لق الحدود التى يتحرك فيوا، ويتحرك عح  سححيورة هللا وبسححماا منق. ويخر  من األ م التى  

وب  نا. فاهلل  يخر  من الجافى يتسحبب الشحيواب فى أب ع حن بنا ما  و أير لخ و  فوسحنا. و ذا ما ىدث ألي
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ى وة ، و    األشحححححححيا  ععم  معا ل خير ل ذين يحبوب هللا . * و ناك أيضحححححححا  وى أأرى غير مرئية عسحححححححا د ا و ل  
(. فمبراهيل  14:   1الم ئمة  أليس  ميعول أرواىا أادمة مرسححححححح ة ل خدمة أل   العتيدين أب يريوا الخ و  )أب 

 (.2:  13أضاف م ئمة و و   يع ل )أب 
 إأترض البعض هي  يكوب ل شححيواب اليدرة أب يفحح  إلى ىيو الع مة اإللوية ومير الم ئمة األطوار؟  . 7

+ مي   15:57ش  إ+    27:8مححح   1+  1:66ش  إ،  24:23ر  إوالرد أب هللا ليس محفححححححححححححححوراش في مكحححاب )را ع  
 و عنا ل العية اإللوية وعج يوا أمام  ( فاهلل مو ود في ه  مكاب وملول الم ئمة والشحححيواب أمام هللا    1:139-12

أ ييتق سححححوا  البارة أو األييمة لمي يكشححححي مياصححححد . ولمن يجب أب  فول أب  ناك فر  فالم ئمة ععاين مجد هللا  
أما إب يس فيرى أدل هللا وىكمق ضححححححد  يييشححححححعر وييداد هيجا اش أ ى أو د هللا، إب يس إرا  ،  وعفرا وعبتوا وعسححححححبب
   يرى مجد هللا ب  يرى و ق هللا الضاضب الذي يدينق.   ا  وسط الم ئمة

 
بَّ َوَقاَل: »ِمْن اْلَجَواَلِن ِفي اأَلرْ 7 " -(:7) أية ْ َطاُن الرَّ ْ َطاِن: »ِمَن َأْيَن ِجْئَت؟«. َفَأَجاَب الشَّ بُّ ِللشَّ ِ ، َفَقاَل الرَّ

ي ِفيَها«.  "  َوِمَن التََّمشِ 
=  حذ    ععني أب هللا   يعرف بح  ععني أ حق مومحا ر حب فوو عحح  أين هللا الفحاىفحححححححححححححححة وبنفس    من أين جئخت

=  الجوالن في األر  الوريية سحححال هللا تدم أين أ  .  و سحححؤال يشحححير أب هللا يعرف ه  ما هاب يعم ق الشحححيواب.  
أب يدأي اا ق هاب يفححنع أيراش  الم مة ععني العم  الدائل اللاب  وبنشححا  واسححع وفي ه  مكاب. والشححيواب لل ييدر 

فوو يعرف أب هللا فاىع ه  شحححأ ولل يجسحححر أب يعترف اا ق هاب يفحححنع ضحححرراش فوو ييشحححعر بو ود  في ىضحححرة  
 هللا. 

 
ْ َطاِن: »َهْل َجَعْلَت َقْلَبَك َعَلى َعْبِدي َأيُّوَب؟ أَلنَُّه َلْ َس ِمْثُلُه ِفي اأَلْر ِ 8 " -(:8) أية بُّ ِللشَّ . َرُجٌل َكاِمٌل  َفَقاَل الرَّ

  .» رِ   " َوُمْسَتِ  ٌم، َيتَِّقي هللَا َوَيِ يُد َعِن الشَّ
وهللا يعرف أب الشيواب    ب  أ ى ه  اار .  هللا  و الذي يبدأ االسؤال فوو يعرف أب الشيواب ىا د أ ى أيوب 

وضع في   بق أب يشتمي أيوب وي تمس اإلرب ااريتق وعجربتق. فبدأ هللا يتم ل أن أيوب امأيا  ويفتخر اعبد  ويشود 
وهوب هللا يبدأ االسؤال  "أ رم الذين يكرمو ني"ق األبرار ئفمما يفرا هللا أب يتم ل أن أبنالممالق وأ ق يس ك امستيامة 

وي ور إ تمام هللا اايوب هشخع و كذا اك  منا.   ،    و الذي في يد  ه  األمور هضااط ل م فوذا يعني أب هللا
و و الذي بدأ أل ق هاب يعرف  ية الشيواب وأ ق يريد أب يجرب أيوب وأب هللا هاب يريد  ذ  التجربة لفالب أيوب 

ن أيوب فوذا يعني أب هللا ييول أ ا أأرف وىتى يكم  أيوب ااأل لر ويتنيى من بر  الذاعي. وأب يبدأ هللا االم م أ 
مومتك يا شيواب وأ ا أأرف ييمارا عفمر، ب  هللا يع ل الضيرة والحسد ال ذاب في   ب الشيواب ضد ا ، واب الشيواب  

مام الشيواب و و يعرف رد فع ق .  أىد من البشر، لذلك اادر هللا امدا ايوب  لن يحتم  ه مة مديب من هللا أل
دم ستخإ( هللا هضااط الم   2إلينا.    (لنا شًيع مستعد أب يدافع أنا ىتى  ب  عو يق اإلعوام  1 فول أب  ومن ه   ذا  

يوب رفع هللا أنق  ذ  العفا . و كذا يفع  أيوب ىبيبق ورلك أن ىب لق . وبعد اب عنيي الشيواب هاداة عنثية أل
 .خيرب ه  األشيا  ععم  معا ل أ ني ع( بوذا  فول م3هللا مع ه  منا . 
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انيا َيتَِّقي َأيُّوُب هللَا؟9 " -(:9) أية بَّ َوَقاَل: »َهْل َمجَّ ْ َطاُن الرَّ  "  َفَأَجاَب الشَّ

لل يحتم  الشححيواب أب يسححمع اللنا  أ ى أيوب و و   يحتم  أي إ سححاب اار مجا د    =هل مجاناي يتقي أيوب هللا 
فيو ق ه  سحححححوامق ضحححححد . ولذلك عيداد ىروب إب يس ضحححححد ا ىينما  عترف و توب و تناول. وه  من  يحتم  أب  

جد  يو ق مديب لشحححخع تأر غير  فوؤ   يشحححبووب الشحححيواب. وبدأ الشحححيواب شحححكوا  و جومق ضحححد أيوب و و لل ي
 منية أي أوية في أيوب يشحتميق أ يوا فمفترى أ يق اا ق   يعبد هللا من أ   هللا ولمن أل ق يحفح  أ ى أيرات  

أب  بادعق  دفوا النفاية، وأ ق إب لل يحف  أ ى إمتيا ات  منية ما هاب يعبد هللا )و ناك من  و ىتى اةب يعبد  
عرك هللا أو عفححور أب هللا عرهق( ب  إ وا ىرب من إب يس،    هللا ل حفححول أ ى إمتيا ات وبرهات مادية فمب أسححر ا

. فوو يتحاي  أ ى أو د هللا ويينعول أ ول  بد اب يحفحححححححححححححح وا أ ى أ ر مادي وإمتيا ات مادية في مياب   بادعول  
 ولمن أ ينا أب  تو ع إلى الجيا  األبدي والميراث السماوي فوذا ما أأد  هللا لنا 

أو د إب يس. أما أبنا  هللا ييسحححتروب الخاطأ. را ع   ا و كذااو مي أ ى أو د هللا إرا أأوولن ى  أب الشحححيواب يشحححت
 فحححة اليديس األ با ميار ىين عسحححتر أ ى أوية الرا ب اليا ي فسحححمع الفحححوت  طوباك يا مياريو  أل ك صحححرت 

 شبيوا ااهلل . 
ولنفول أب هللا ما هاب يسححححححححمب ل شححححححححيواب أب يشححححححححتمي أ ى أيوب إ  ألب  ناك أوية مألت   ب أيوب و ي البر 

أب يجرب إب يس    أ ى   ع  هللا يوافنما عي. لذلك إسحححححححححححتواع المجرب أب يجد ييق مكا اش ليشحححححححححححتمي أ يق و ذا الذا
 شأ . رئيس  ذا العالل ياعي وليس لق فيإ أيوب. أما المسيب فأل ق ب  أوية  ال أن إب يس  

 
َديخْ 10  "  -(:10) أيخة اَل يخَ َت َأْعمخَ اَركخْ ٍة؟ بخَ اِ  خَ لِ  نخَ ا لَخُه ِمْن كخُ لِ  مخَ َت َ ْولَخُه َوَ ْوَل َبْيتِخِه َوَ ْوَل كخُ َك سخخخخخخخخخَ َّجخْ ِه  َأَلْ َس َأنخَّ

 " َفاْنَتَشَرْت َمَواِش ِه ِفي اأَلْرِ . 
. وبدوب  5:2  ك  ية هللااية أسحححرعق وممت ماعق. ودائماش شحححعب هللا يتمتع فع ش احما= أي لحمايتق وىمسخخ جت  وله 

 برهة هللا ما ها   يروعق  د إ دادت.
  

ُف َعَلْ َك«.11 " -(:11) أية  " َولِكِن اْبِسْط َيَدَك اآلَن َوَمسَّ ُكلَّ َما َلُه، َفِإنَُّه ِفي َوْجِهَك ُيَجدِ 
يتحدث الشيواب  نا اخبو وىيد أب أيوب لو سمب هللا و ربق فوو سيكي أن عيوا  ب  سوف يجدف أ ى هللا.  

فالشيواب يريد أب يلب  أب أيوب   يتيي هللا ىباش في هللا لمن ىباش في أوايا ، ويريد إيبات أب هللا ليس لق أبد 
وه  التدين ما  و إ  إدأا  ااط    ،  في التيوى   أ و ىثيييإأمين واىد بين البشر وأ ق   يو د في العالل  

وبذلك يفير الشيواب  و الم ك الفع ي أ ى ه  البشر. ومع أب الشيواب لق  وة أار ة لمننا  جد   نا   .وع ا ر
 د أأوا في ىساااعق ف  أيوب  دف و  عرك هللا، ورلك ألب هللا وىد   و الذي يع ل ما في الي ب ولذلك سمب هللا 

أيوب فوو يع ل أ ق لن يجدف. وهللا وىد   و الذي يسمب االتجربة ويحدد مدا ا ىتي    يا  و فش  ) مي   بتجربة
 ( و و يسمب إب هاب  ناك فائدة من التجربة ل شخع  فسق.  3:  125
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ْ َطاِن: »ُهَوَذا ُكلُّ َما َلُه ِفي َيِدَك، َوِإنََّما ِإلَ 12 " -(:12) أية بُّ ِللشَّ ْ َطاُن ِمْن َفَقاَل الرَّ  ِه اَل َتُمدَّ َيَدَك«. ثمَّ َخَرَج الشَّ
. بِ    "َأَماِم َوْجِه الرَّ

= أي   عمس  سد  لمن   وإنما إل ه ال تمد يدكهللا  نا يعوي اإلرب ل شيواب أب يجرب أيوب ولمن في ىدود=   
 و 1أم  ق فيط. إراش الس واب المعوى ل شيواب محدود. وهللا   يسمب بتجربة إ  في ىدود ما  ستويع و حتم   

 . ( 25- 23:37وهللا أ   ل أب رصيد النعمة لدى أيوب يسمب لق ااب يحتم  )را ع مي   13:10
يفع  ه  شرير عااع ل شيواب فوو   يستويع أب و كذا فع   ايين و كذا    = خرج الش طان من أمام وجه الرب

 يبيى أمام و ق الرب. 
  

 "  َوَكاَن َذاَت َيْوٍم َوَأْبَناُؤُه َوَبَناُتُه َيْأُكُلوَن َوَيْشَرُبوَن َخْمريا ِفي َبْيِت َأِخيِهِم اأَلْكَبِر، 13 " -(:13) أية
 جد   نا امجرد أب ىف  أ ى سماا من هللا ااب  من شر الشيواب وهرا يتق لإل ساب أفوصاش اإل ساب البار  

و  ى  في أوة الشيواب أب ضرباعق ضد أيوب ها   في يوم فرا ىتى يكوب    .يؤري أيوب شرع فوراش في التنفيذ 
ل ضربات و ع أ لر إي ماش أ ى  فس أيوب. وها   الضربات مت ىية متتااعة ىتى   يعوي أليوب فرصة أب  

ب فيتعيي. و  ى  في أوة الشيواب أيضاش أ ق ىاول الوايعة بين هللا وبين أيوب، وبين ي تيط أ فاسق أو يستري 
أيوب وبين هللا. فوو ىاول أب يشتمي أيوب ن وىاول أب يفور أليوب أب ه   ذ  الضربات  ى لضضب هللا 

عنا  أب هللا لل يحاف  أ ى وهللا عرهول ضد أيوب و جوم السبئيين والم دا يين م  ،أ يق، فالنار والريب  ما بيد هللا
 أبد  أيوب أو يحميق منول، ولذلك وضع الشيواب في فل الض ماب  ولول  ار هللا سيو  من السما .

  
 " َأنَّ َرُسوالي َجاَ  ِإَلى َأيُّوَب َوَقاَل: »اْلَبَقُر َكاَنْت َتْ ُرُث، َواأُلُتُن َتْرَعى ِبَجاِنِبَها، 14 " -(:14) أية

وب ضحححححد هللا، مع أب الشحححححيواب  و الذى أوأي ل سحححححبئيين ااب يوجموا أ ى ممت مات أيوب. وليد الشحححححيواب يلير أي
 ا   أسححائر أيوب موااية لم  أم  ق السححابن رهر ا فما ق أسححر ه  شححأ وبسححرأة، ف ل يعوق الشححيواب فرصححة 

ييكوب لق أضحححوع    ،  أب يتام  في ىياعق السحححااية وربما إ تشحححي أوية فيندم أ يوا أو يودأ بين الضحححربة والضحححربة
 . 23:31أي  رلك  ألب البوار من هللا رأب أ ىإ مبارك أمام هللا و ال أيوب اعد 

 
ْ ِف، َوَنَجْوُت َأَنا َوْ ِدي أُلْخِبرَ 15  "  -(:15) أية َبِئيُّوَن َوَأَخُذوَها، َوَضَرُبوا اْلِغْلَماَن ِبَ دِ  السَّ  " َك«.   َفَسَقَط َعَلْيَها السَّ

=  ي في األص  شبا االعبرية وها وا غياة ووص   ىروبول وغيواعول ىتى اليمن التي عنسب أيضاش إلى السبئيون 
الف ىوب والرأاة   =الغلمان فس اليبي ة. وها وا غياة يضيروب أ ى الب د ويسبوب سا نيوا ويتا روب في العبيد.  

 (.3:25و ؤ    ت وا و ل يدافعوب أن أم ك سيد ل )عك 
 

َواْلِغلْ 16  "  -(:16) أية اْلَغَنَم  َفَأْ َرَقِت  َماِ   السَّ ِمَن  َسَقَطْت  هللِا  »َناُر  َوَقاَل:  آَخُر  َجاَ   ِإْذ  َيَتَكلَُّم  ُهَو  َماَن َوَبْيَنَما 
   "َوَأَكَلْتُهْم، َوَنَجْوُت َأَنا َوْ ِدي أُلْخِبَرَك«.
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ومما يلير أيوب أ ق هاب ييدم راائحق   .أيوب مباشرة=  و بر  غير أادي وبكلافة شديدة وإعجق  حو أم ك  نار هللا
فى العبرية ىين يضاف   .ه  مواشيق بد ش أب يبارهوا  ب يجد أب هللا يسيط  ار  لي تولن في  بادعق من مواشيق واة

=  ار أ يمة  دا ، و يش هللا =  يش ضخل  دا    فنار هللا  ضخامة الشأ  إسل هللا إلى شأ فوذا ل تدلي  أ ى
 .  و كذا

  
ا17  "  -(:17) أيخخة َداِنيُّوَن َعيَُّنوا َثاَلَث ِفَرق، َفَهَجُموا َعَلى اْلِجمخخَ اَل: »اْلَكلخخْ اَ  آَخُر َوقخخَ ا ُهَو َيَتَكلَُّم ِإْذ جخخَ ِل َوَبْيَنمخخَ

ْ ِف، َوَنَجْوُت َأَنا َوْ ِدي أُلْخِبَرَك«.   "َوَأَخُذوَها، َوَضَرُبوا اْلِغْلَماَن ِبَ دِ  السَّ
وهحاب منول الموحاب اليحدامى وهحا وا  ب محا    .  =  سححححححححححححححبحة إلى المكحاب الحذي سححححححححححححححكنو  و و ه حديحا  نوب احابح الكلخدانيون 

يسححححححححححححححتولوب أ ى احابح  ييوموب اضيوات في الضرب، يتجولوب في األرض بين شححححححححححححححر ي األردب والفرات وبعحد رلحك  
 إستوطنوا ااب .

 
َيَتَكلَُّم ِإْذ َجاَ  آَخُر َوَقاَل: »َبُنوَك َوَبَناُتَك َكاُنوا َيْأُكُلوَن َوَيْشَرُبوَن َخْمريا ِفي َبْيِت َأِخيِهِم َوَبْيَنَما ُهَو  18  "  -(:18) أية

 "  اأَلْكَبِر،
ضربة بنو  وبناعق  ي التي  رى    بق  رىاش أميياش فول أيمن ما يم ك. لذلك ىف  الشيواب  ذ  الضربة لتموب  

دي  أ ى هللا. والريب في يد هللا فمرا  ا ت الريب بوذ  الشدة لتيت  األو د يفول أب هللا  و تأر ضربة ليدفعق ل تج
 أاصفة عدور في سير ا فتدمر. =زوبعة  (. 4:8الذي فع   ذا و كذا فوموا ب دد)

  
َقَط َعَلى اْلِغْلَماِن 19 "  -(:19) أية َدَمْت َزَواَيا اْلَبْيِت اأَلْرَبَ ، َفسخخخخخخَ ِديَدٌة َجاَ ْت ِمْن َعْبِر اْلَقْفِر َوصخخخخخخَ َوِإَذا ِريٌح شخخخخخخَ

  َفَماُتوا، َوَنَجْوُت َأَنا َوْ ِدي أُلْخِبَرَك«. 
 

َق ُجبََّتُه، َوَجزَّ َشْعَر َرْأِسِه، وَ 20 " -(:20) أية   "َخرَّ َعَلى اأَلْرِ  َوَسَجَد،َفَقاَم َأيُّوُب َوَمزَّ
عميين الجبة و ي الشححححححعر أ مة الحيب، و ذ   ى المشححححححاأر الوبياية، ليد عفححححححرف أيوب هم سححححححاب في محنتق   

و كذا اكى المسححيب أ ى  بر لعا ر فالمسححيب شححابونا في ه  شححأ ما أدا الخوية. وهللا   يتضححاين من المشححاأر  
يتضحححححاين. ولن ى  أب أي إ سحححححاب يتعرض لما ععرض لق أيوب و  يحيب    الوبياية ب   و في ه  ضحححححيية ع ل بنا

يكوب صحخرة صحما    إ سحاب. ومع ه   ذا لل يفحدر أن أيوب أي ه مة عجدي  وظ  محتف اش اسح مق الداأ ي 
فوو في ضحييتق لجا إلى هللا ولل يجدف أ يق، لجا إليق  وسخجد   خر على األر ىتى  ا   أبر موت بنيق ب   و  

 بادة وسجود ولل يورب منق ويترهق. ) ناك أادة رديئة أند اعض النا  الذين إرا مات لول شخع محبوب  في 
ينيوعوب أن المنيسحححححححة فترة( وأب ي جا اإل سحححححححاب ن في ضحححححححييتق فوذا يعويق فرصحححححححة أب يودأ أمام هللا ويعويق هللا  

 س ماش يفعب أب يجد  اإل ساب اعيداش أن هللا.
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بُّ َأَخَذ، َفْل َ وَ 21  "  -(:21) أية بُّ َأْعَطى َوالرَّ ُكِن َقاَل: »ُعْرَيانيا َخَرْجُت ِمْن َبْطِن ُأمِ ي، َوُعْرَيانيا َأُعوُد ِإَلى ُهَناَك. الرَّ
بِ  ُمَباَركيا«.    " اْسُم الرَّ

. والخوية  ي التي  ع   اإل ساب أريا اش ) كذا  7:6عي  1 نا ع ور أ مة أيوب وإ تبس بولس الرسول  ذ  اةية  
 و  سب ه  أيراعق ن   =الرب أعطي.  3:5 و  2يولد و كذا يموت( ولمن األ فس التثية عخر   اسة يوب البر  

امن  و سبب النمبة     و الشيواب أم   = فنحن    وتلوالرب أخذولل يي  يداي و وعي أم   بوما يروعي.  
األأدا  )سبئيين وه دا يين( أم  ي الوبيعة ) ار ورياا( ب   حن في يد هللا، وهللا  و ضااط الم  وىين يضيع  
منا شأ  يول الرب سمب بوذا. ب  أب اعض النا  ييولوب في أسارعول أب ى ول سيأ و ذا ضد اإليماب ااب هللا 

عح  سيورعق  و. ولن ى  أب أيوب  ال  ذا اليول الرائع و و سا د مف يا أمام هللا   و ضااط الم ، وه  شأ 
فل كن إسم  فالابادة وسط الضيية ععوي  وة وأيا  ل متالل. و ذ  الروا الخاشعة عؤدي ل تس يل أمام هللا ام تناع.  

البر  و  الريب و  ى ق السيأ،  ذ  من برهات الف ة والروا الخاشعة فوو لل ي عن السبئيين و     =الرب مباركاي 
ب  من فض ة الي ب يتم ل ال ساب، و  ب أيوب الخاشع   ييدر أب ي عن لذلك اارك هللا وشكر  )و كذا المنيسة عع منا 

 أب  شكر في ه  مناسبة( فالتذمر والضجر وأدم الفبر عتول هللا في الوا ع االجوالة.
  

ًْ 22 " -(:22) أية  " ِطْئ َأيُّوُب َوَلْم َيْنِسْب هلِل ِجَهاَلةي.ِفي ُكلِ  هَذا َلْم ُي
 الروا اليد  يعترف أليوب في شوادة هريمة بلباعق و داستق أل ق لل يخوأ.
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 عودة للجدول اإلص اح الثاني 

 
ا ِفي َوْسِطِهْم ِل َ 1  "-(:6- 1)  األيات ْ َطاُن َأْيضي ، َوَجاَ  الشَّ بِ  ْمُثَل  َوَكاَن َذاَت َيْوٍم َأنَُّه َجاَ  َبُنو هللِا ِلَ ْمُثُلوا َأَماَم الرَّ

  . بِ  بَّ َوَقاَل: »ِمَن الْ 2َأَماَم الرَّ ْ َطاُن الرَّ ْ َطاِن: »ِمْن َأْيَن ِجْئَت؟« َفَأَجاَب الشَّ بُّ ِللشَّ َجَواَلِن ِفي اأَلْرِ ، َوِمَن َفَقاَل الرَّ
ي ِفيَها«.   ْ َطاِن: »َهْل َجَعْلَت َقْلَبَك َعَلى َعْبِدي َأيُّوَب؟ أَلنَُّه َلْ َس ِمْثُلُه ِفي اأَلْرِ . َرُجلٌ 3التََّمشِ  بُّ ِللشَّ  َفَقاَل الرَّ

. َوِإَلى اآلَن هُ  رِ  ٌك ِبَكَماِلِه، َوَقْد َه َّْجَتِني َعَلْ ِه أَلْبَتِلَعُه ِباَل َسَبٍب«. َكاِمٌل َوُمْسَتِ  ٌم َيتَِّقي هللَا َوَيِ يُد َعِن الشَّ َو ُمَتَمسِ 
بَّ َوَقاَل: »ِجْلٌد ِبِجْلٍد، َوُكلُّ َما ِلإِلْنَساِن ُيْعِط ِه أَلْجِل َنْفِسِه.  4 ْ َطاُن الرَّ َولِكْن اْبِسِط اآلَن َيَدَك َوَمسَّ 5َفَأَجاَب الشَّ

ُف َعَلْ َك«. َعْظَمُه َوَلْ َمهُ  ْ َطاِن: »َها ُهَو ِفي َيِدَك، َولِكِن اْ َفْظ َنْفَسُه«.6، َفِإنَُّه ِفي َوْجِهَك ُيَجدِ  بُّ ِللشَّ   "َفَقاَل الرَّ
ليد هاب الشيواب وايياش في  فسق أب أيوب سيجدف في المرة األولي اعد ه  الضربات التي أصااق بوا، لمنق أ ي   

ا بر ا اش أ ي أما ة أيوب وأ ي هذب الشيواب وإفترائق، لذلك  جد   نا يجرب مرة أأري. العكس اارك هللا وهاب  ذ 
. هاب يجب أب يخج  من المرة األولي ولمن لنع ل أ ق 10:12فوو المشتمي أ ي البشر أمام هللا  واراش ولي ش ر   

وم فخبلق لن يودأ، لذلك  جد   نا وىتي  ذا الي  .  لن يكي أن رلك ىتي يورا في البحيرة المتيدة االنار والمبري  
 يوأي ن ااب يسكب غضبق أ ي أيوب  فسق.  

و ري  نا التفوير لمحكمة سمائية هللا  و الياضي والشيواب  و المدأي الذي يو ق اإلعوام أليوب. و جد الشيواب  
ار أيوب. ومن  نا ها ق لل يدبر ه   ذ  المؤامرات ضد أبد هللا الب  أتيت من الجوالن في األر في هذب ييول  

 ."يجول يفنع أيراش " أما هللا، ف يد  ي  أن المسيب  .... فول اليول ااب إب يس يجول يفنع شراش 
ه جتني عل ه  . ويدين الشيواب  ائ ش ألنه ل س مثله في األر  رجل كامل و جد  نا الياضي يدافع أن المتول 

 ةد ها   الج ود أاهاب  ذا مل  شائع، فيد  =جلد بجلد. ولل يعترف الشيواب اا ق أأوا ب   ال ألبتلعه بال سبب
أي أل   ىياعق، والمعني أب = وكل ما لإلنسان يعط ه ألجل نفسه في المعام ت التجارية.  اإلستعمال شائعة

 أيوب مستعد أب يفر  في   د غير  ىتي أبنائق طالما   د   و س يل. 
صحيب إلي ىد اعيد فملير من النا  إب لل يكن مع مول يفض وب ىياعول وس متول أ لر من أ رب  و ذا اليول

والشيواب  و صاىب  ذا المبدأ األ ا ى الذى   يدرك أى معنى ل محبة البارلة .  النا  إليول ىتي أبنائول.
 عح  ر  يك  .فالشيواب  و من أوىى االمل  الشعبى السأ  إب  الك الووفاب ىط و دك  ولذلك

و ي أ ق غير  ،و  ى  أب الشيواب  د ىول صبر أيوب وإىتمالق لم  الخسارة التي و ع  أ يق إلي عومة  ديدة
ااأل ا ية ويتضب    وبوذا يتومق.  و شخفياش موتل اك  الخسائر التي لحي  اق طالما أب الضربات لل عمس   د  

أي  عظمه ول مههذب( وإستض   ذا ليو ب أب يجربق في في  ذا هذاق لمنق  و هذاب وأبو المذاب )مفدر ه  
ف  س واب لق   ها هو في يدك موا عموب مؤلمة  داش. وهللا سمب ل شيواب بوذا= أ األ يا  الحساسة والتي في 

أب يو ق لق النمبات لمن ليس إلي  ي فظ نفسهأ ي البشر إ  اسماا من هللا، و  ى  أب التفريب محدود ااب 
 م يمكنوا أب عدفعق  م اإلىتضار متفوراش أب  ذ  األالموت فماب الشيواب يومع في أأذ  فسق أي يدفعق أل 
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ت في ىالة عجدي  ويو ك. ولمن هللا لل يسمب ااب عف   ييفيد تأر فرصة ل توبة ويمو  ، ألب يجدف و و يموت 
 م لدر ة الموت ولن ى  أب الحياة  ي في يد هللا وليس  في يد إ ساب أو شيواب. ومعني السماا الذي األ

أأوا  هللا ل شيواب أب يفيب أيوب امرض غير ممي . ولن ى  أب هللا سمب ل شيواب أب يجرب أيوب يا ية  
 فين هاب لل ي ور اعد.ألب مرض أيوب الد 

  
، َوَضَرَب َأيُّوَب ِبُقْرٍح َرِديٍ  ِمْن َباِطِن َقَدِمِه ِإَلى َهاَمِتِه. 7  "-(:10- 7)  األيات بِ  ْ َطاُن ِمْن َ ْضَرِة الرَّ َرَج الشَّ ًَ َف

َماِد. 8 ٌك َبْعُد ِبَكَماِلَك؟ َباِرِك 9َفَأَخَذ ِلَنْفِسِه َشْقَفةي ِلَ ْ َتكَّ ِبَها َوُهَو َجاِلٌس ِفي َوَسِط الرَّ َفَقاَلْت َلُه اْمَرَأُتُه: »َأْنَت ُمَتَمسِ 
ْيرَ 10هللِا َوُمْت!«.   ًَ رَّ اَل َنْقَبُل؟«. ِفي ُكلِ    َفَقاَل َلَها: »َتَتَكلَِّميَن َكاَلميا َكِإْ َدى اْلَجاِهاَلِت! َأاْل َنْقَبُل ِمْن ِعْنِد هللِا، َوالشَّ

ِطْئ َأيُّوُب ِبَشَفَتْ ِه. ًْ   "هَذا َلْم ُي

وعيض  ،  ي  أب مرضق  و الجذام و ي  أ ق الحمرة في أأني در اعوا و ي مؤلمة  داش  =ضربه بقرح ردئ 
دمام  أنيودية في ه  الجسل مع  روا  مضجع المفاب بوا فمل وهل لو أصاب  الجسل ه ق وييال أ وا 

د وها   ( ولحمق دوإ 12:2 يئة و وق عضيرت )( 8:2( الحكة )1وإلتوااات في ه  الجسل. ومن أأراض مرضق 
 مق   ينام وإب  ام عموب أى مق مريعة  أ( ومن 5:7اليروا ي تفن بوا التراب وعتشين ويخر  منوا الثيب ) 

( مع ىرارة في  17:19( ورائحتق هريوة )27:13( و  ييدر أب يمشي )15:7( و  يستويع أب يتنفس )14:7)
 ( 18:19( و ع  األو د يضحكوب أ يق ) 12:2( مما غير شك  و وق )30:30أ امق ) 

 = أي يحك  سد  ايوعة من أ ا  فخاري مكسور. ولن ى أخذ لنفسه شقفة 
 م أيوب  أ لسنة الم ب التي  ا ت لت حس  روىق، أما أيوب ف ل يجد. و ضي  أ ي أأب لعا ر و د راىتق في 

 أب أو د  وأدمق   موا  ميعاش و و تق عخ   أنق.  
عيول التر مة السبعينية أ ق   س أ ي ميب ة أار  المدينة وأموماش فالرماد أ مة ىيب   =جالس وسط الرماد

فور أ ق   يييد أن  ذا الرماد. والرماد أ مة ىيب وأيضاش أ مة  اب من يج س أ ي الرماد يفع  رلك أل ق يت
 .  5:58ش  إ+  6:42+ أي   6:3عوبة يو اب 

 
ٌك َبْعُد ِبَكَماِلَك؟ َباِرِك هللِا َوُمْت!«. 9 " -(:9) أية  "  َفَقاَلْت َلُه اْمَرَأُتُه: »َأْنَت ُمَتَمسِ 
 - ل شيواب أدواعق التي يستعم وا ليحارب األبرار ييسيووب في التجدي  ومنوا:  
 النا  األشرار مل  السبئيين والم دا يين.   -أ
فى   الوبيعة )النار والريب(. ب   و وضع في فل الذي أ با أيوب اخبر الفدمة أب النار   ي  ار هللا. -ب 

ى أب  ذا الشأ  ائ   دا ، فيولنا  ب  هللا يعنى  ب  ضخل  داش العبرية ىينما ييال هللا اعد شأ يكوب أب المعن
   و كذا .

 ىرب الشيواب الفمرية وعشكيكق أليوب أب هللا   يحبق أو أب هللا يضوود .   - ىح
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وليد إستخدم الشيواب أصد ا  أيوب ليييدوا من ألمق. وأصد ا  أيوب يحبوب هللا ولمنول يجو وب طر ق فما وا  -د 
وب ىين إعومو  أ ق أاطأ ويستحن ما  رى لق. هاب أصد ا  أيوب أعثيا  وه مول ييق هلير من  سبب أ م ألي

الفحق ولمن عوبييق أ ى أيوب هاب أوا فول ىكموا أ يق ظ ماش وها   أىكامول أاطئة أل ول عفوروا أب 
ولنتع ل أب    وب    معرفتول هام ة    ك شعبى من أدم المعرفة  فعجيوا أن ععيية أيوب ب   ل أيارو  فاأوا.

أاطأ بينما  و يتالل من  تائا أويتق فالمسيب ما وب  أاطئاش واىداش ب  أأ ن محبتق ل جميع. أفوصاش أ نا  د  
  دين من  ل أبريا . 

أر من إستخدمول الشيواب ليدفع أيوب ل تجدي  ها    و تق )موضوع  ذ  اةية (. وربما عرهوا  ت -  ح
ب  لتجربق  ي   ، وعوا هما ىدث ألبنائوما ىتي عتعب أيوب وعنضع أ يق  يشتقالشيواب دوب أب يتسبب في م

األأري وعحرضق أ ي التجدي . ولنفول أب الشيواب  د يستخدم أ رب النا  لنا، وهما  رب تدم أن طرين  
 . 23، 22:16ىوا  وهما  رب المسيب أن طرين اور  م  

( الدأا  االشر ضد األأدا . وبوذا  فول  2أرين  االخير لآل ( الدأا 1= ه مة اارك عحم  معنيين  بارك هللا ومت 
أب ه مة اارك هللا وم  عحم  المعني اللا ي أي  دف أ ي هللا وم  )و كذا عر متوا التر مة اإل ج ييية  

واليسو ية( ويكوب المعني أب هللا لن ينفعك اشأ إب ط بتق، وأ   مائ    محالة اسبب أمراضك فمارا يجديك  
  ائ ش يارب. ه  أن أب عبارك الرب و دف أ يق فوو سبب أ مك المميتة. أب عفره 

أر فالم مة  اارك   د عحم  معني السخرية والنفور هما يفره إ ساب في إ ساب تأر  ائ ش  مع  تو ناك عفسير 
فموعك   الس مة  ورلك ليورد . ويكوب المعني الميفود إ مر هللا وأعرهق ىتي لو أدي عجديفك أ يق أب عموت 

أير من ىياعك وأ   عتالل  كذا. و كذا إب يس دائماش يحاول أب يوىي اافمار  اسية أن هللا فيوىي لإل ساب ااب  
هللا يسر اشيائق وععاستق و ذ  أفمار أاطئة لمن  دفوا أب يجدف اإل ساب أ ي هللا و ذا  و  دف إب يس. و د 

 ول  و ة أيوب و و الوي  امن يتمسك اكمالق.   يستخدم إب يس طريياش تأر ليف  لنفس الودف   مسق من 
 .  واألر ب أب  و ة أيوب ها   عثية لمنوا لل عحتم  التجربة )الفير وأسارة أو د ا(

 ى  أ ق لل يي  لوا أ ك  ا  ة ب   و ىتي في ألمق الشديد هاب لسا ق أفاش.   =تتكلمين كإ دي الجاهالت
 .وإ تفي ااب يؤ بوا أ ي فمر ا

أيوب إأتبر أب هللا ضااط الم   و المسئول أن ىياعق و كذا أ ينا أب   =أألًير نقبل من عند هللا والشر ال نقبل
  ياعي أ ينا فنحن في يد  و  ياعي أ ينا شر إ    شكر هللا أ ي الخير الذي ياعينا و   نيأا من الشر الذي 

، ألب صوت إب يس   بر  و إ تفار أ ي إب يس م اف . ولن ى  أب إىتمال أيوب األ11:19اسماا منق يو  
الدائل فى أرب المتالل  و التشكيك فى محبة هللا ل متالل و و رفض األلل الذى سمب اق هللا ، هما  ال اور   

ولذا ععتبر ( . 23 –  21:  16)م   ل مسيب ىين أأبر ل المسيب اا مق وموعق  ىاشاك يا رب  يكوب لك  ذا 
ولذلك يعتبر اإلستشواد ىرب . مل  اإلماعة التامة ل جسد  ي  فرة  وائية أ ي إب يس  م اإلستشواد التي عأ

 . فاإلستشواد  و  مة الحب واإليماب واللية فى هللا و ذا أكس ما يوىى اق إب يس ضد إب يس
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رِ  الَِّذي َأَتى َعَلْ ِه، َجاُ وا ُكلُّ َواِ ٍد ِمْن َمَكاِنهِ 11  "-(:13- 11)  األيات : َفَلمَّا َسِمَ  َأْصَ اُب َأيُّوَب الثَّاَلَثُة ِبُكلِ  الشَّ
، َوَتَواَعُدوا َأْن َيْأُتوا ِلَيْرُثوا َلُه َويُ  وِ يُّ َوُصوَفُر النَّْعَماِتيُّ َوَرَفُعوا َأْعُيَنُهْم ِمْن َبِعيٍد  12وُه. َعزُّ َأِل َفاُز التَّْ َماِنيُّ َوِبْلَدُد الشُّ

ْوا ُتَرابيا َفْوَق ُرُؤوِس  َق ُكلُّ َواِ ٍد ُجبََّتُه، َوَذرَّ َماِ ،  َوَلْم َيْعِرُفوُه، َفَرَفُعوا َأْصَواَتُهْم َوَبَكْوا، َوَمزَّ َوَقَعُدوا َمَعُه 13ِهْم َنْ َو السَّ
ا.َعَلى اأَلْرِ  َسْبَعَة َأيَّاٍم َوَسْبَ    " َلَ ال، َوَلْم ُيَكلِ ْمُه َأَ ٌد ِبَكِلَمٍة، أَلنَُّهْم َرَأْوا َأنَّ َكآَبَتُه َكاَنْت َعِظ َمةي ِجدًّ

مضي و   بين األىداث األليمة السااية التي ىدي  أليوب، وأ ل  ذا الو   وص   األ با  ألصد ا  أيوب  
غنا  ب  عرهوا بيوعول ليعيوا صدييول المتالل ويبدو أ ول    فسافروا إليق، و ل احن أصد ا  أوييا  لل يعرفو  فيط في 

في طرييول إلي أيوب عوص وا لفمر مشترك أب هللا لل يكن ليجا ي أيوب اك   ذا الشر إب لل يكن أيوب شريراش 
 داش. وإعضب من ه م األصد ا  الل ية أ ول ها وا أ ي در ة أالية من الحكمة والف ا. وربما ها وا من  س  

 . براهيل وإىتف وا اشأ من يمار إبراهيل الفالحة. وأموماش إمتا ت ب د ل االحكمةإ
 ( 11:36هاب من  س  عيماب ىفيد  يسو )عك  =  أل فاز الت ماني
 ( 2:25= هاب ينتسب لشوا الذي ولدعق  وورة إلبراهيل )عك  بلدد الشو ي

 ( 11:36= ييال أ ق صفواش ىفيد  يسو )عك   صوفر النعماتي
والفدين الحثييي يعرف و   الشدة. و كذا المسيب صدين البشرية أعا ا في شدعوا و و أعي ليعيينا فماب أير  

 معيي. ولمن مشك ة أصحاب أيوب أ ول ها وا معيوب متعبوب ولنلن أب المعيي الحثييي  و الروا اليد . 
اكا ش مع البا ين فاب يذ ب أىد ليعيي تأر،   يكوب المو وب   =وبكوافاليروا شو   شك ق.  =ولم يعرفوه

أرادوا أب يتذل وا مع  =ذروا تراباي   مات فيط ب  مشاأر صاد ة  و كذا المسيب الذي في ه  ضييتنا عضاين. 
من ر ولول وىي ول لل يجدوا ما ييولو ق، أو ل إأتنيوا من شدة إ فعالول،  =لم يكلمه أ د بكلمةصدييول .  

. أموماش في اعض األىياب يكوب السكوت أير من الم م ب  أب ر، و ل إ تفوا أو ش ااب يسمعوا منق أن متا بق
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 عودة للجدول اإلص اح الثالث 

 
ولمنق إ سححاب، و جد   نا  د أأوا اشححفتيق، والمتاب الميد  سححج  ما  الق أيوب   لنيتدي  أيوب  و ملال ل فححبر 

. و جد أيوب  نا متذمراش من  سحححوة 12،  11:10 و  1اق ب  إل ذار اش  لمي يحذر من ي ن أ ق  ائل ىتي   يسحححيط  
وب عذمر ب  اسحححححححححرور أل    عجربتق ولن ى  أب التذمر  و ىكل أ ي هللا اا ق أأوا. أما يسحححححححححوع فمىتم  اة م د 

أ صححححنا. والمتاب الميد  أظور أيوب وغير  من اليديسححححين هبشححححر لول ضححححعفاعول ف يس هام  إ  هللا وىد . وفي 
 غضبق

 ومنويق  نا أ ق إرا ها   الحياة  كذا صابة ف مارا ُول دت.  ....(10-1. شكا من أ ق  د ولد )1
 لل أم  فوراش.  ا إرا سمب هللا وولدت ف مار  (. . .19-11. شكا من أ ق لل يم  ىالما ولد )2
فتي     وأ ا متاللإرا سححححمب هللا وأشحححح  ف مارا   أموت ...  (26-20. شححححكا من أب ىياعق طال  و و في محنتق )3

  .مدة األ م
و  ى  من عحذمر أيوب أب الخرا  المختفي بحدأ ي ور من ضححححححححححححححضط التجربحة وىين عم ل متحذمراش بحدأ الخرا  ينفتب  

الفححححديد وظ  هللا يضححححضط وأيوب يتالل والفححححديد يخر  وهللا يضححححضط إلي أب شححححفي عماماش ايولق  ا أ ا ىيير  ليخر   
 .  نا هاب ه  الفديد  د أر  . 4:40يبمارا أ اوبك 

 
 "  َبْعَد هَذا َفَتَح َأيُّوُب َفاُه َوَسبَّ َيْوَمُه، 1 " -(:1) أية
ليد سحححححححك  األصححححححححاب لمنول ها وا ين روب أليوب   رات معنا ا التسحححححححا ل   لمارا ه   ذا إ  لو هن  أاطئاش،   

فما     رات اإلدا ة في أيو ول. لذلك بدأ أيوب في الشحححححححكوي و كذا ه  من ى   اق أسحححححححارة يعتيد أب لق الحن 
 والتس يل ن. في أب يشتمي ويتم ل، لمن الشكوي والتذمر   ععوي راىة ب  السكوب 

أي يوم مي د . ومعني ا ق يسححححححب يوم مي د  أ ق هاب يتمني لو لل يولد  ط، و و بوذا  سححححححي الخير    =سخخخخب يومه
الذي ولد أل  ق والخير الذي أاش ييق  ما اش طوي ش. وسحححححححححب يوم المي د اسحححححححححبب النمبات التي عح  بنا معنا  أ نا  

  يوم موعنا الروىي الذي عع منا ييق طرين السحيو  والخوية. ومن   خاصحل اإللق الذي سحمب بوذا. واألفضح  أب  مر 
( وهليروب سححححبوا يوم مي د ل فوكذا 24:26سححححيكوب مفححححير   ونل مل  يوورا يحن لق أب يسححححب يوم مي د  )م   

(. ولمن   يو د من سححححب يوم مي د  اللا ي الذي ىفحححح  ييق أ ي  عمة البنوة.  14:20+    10:15فع  أرميا  )
 أب أيوب أأوا ىين سب يوم مي د  وعذمر لمنق لل يجدف أ ي هللا هما عفور الشيواب.  ولن ى 

 
 "َوَأَخَذ َأيُّوُب َيَتَكلَُّم َفَقاَل:2  " -(:2) أية

 
 " »َلْيَتُه َهَلَك اْلَيْوُم الَِّذي ُوِلْدُت ِف ِه، َواللَّْيُل الَِّذي َقاَل: َقْد ُ ِبَل ِبَرُجل.3 " -(:3) أية
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 ذا عفححور شححعري ييق يتفححور الشححاأر أب يوم مي د  ها ق شححخع يموت ويرععب، و  يفرا.   =ليته هلك اليوم 
 والميفود أ ق لو   ك يوم مي د  ما هاب  د ولد لوذا األلل الشديد. 

 
 " َهاٌر.ِلَ ُكْن ذِلَك اْلَيْوُم َظاَلميا. اَل َيْعَتِن ِبِه هللُا ِمْن َفْوُق، َواَل ُيْشِرْق َعَلْ ِه نَ 4  " -(:4) أية

  ل كن ذلخك اليومعمني لو غضححححححححححححححب هللا أ ي يوم مي د ، فحاليوم الحذي يكرمحق هللا يكوب مكرمحاش.    =ال يعتني بخه هللا
 .ليحرم من برهة الشمس واليمر وأي مفدر ل نور =ظالماي 

 
 " ِلَ ْمِلْكُه الظَّاَلُم َوِظلُّ اْلَمْوِت. ِلَ ُ لَّ َعَلْ ِه َسَ اٌب. ِلَتْرَعْبُه َكاِسَفاُت ُظُلَماُت النََّهاِر. 5 " -(:5) أية
 . و إستمر في عفوير سواد اليوم متفوراش أب اليوم يفير ظ ماش اسبب هسوف الشمس =كاسفات النهار 
 

هُ 6 " -(:6) أية َنِة، َواَل َيْدُخَلنَّ ِفي َعَدِد الشُّ َجى، َواَل َيْفَرْح َبْيَن َأيَّاِم السَّ  "  وِر. َأمَّا ذِلَك اللَّْيُل َفْلُ ْمِسْكُه الدُّ
 .يكوب ىييناش فًيق ولد أشيي النا  الذي  و أ ا =ال يفرح . ال  م الشديد = الد ي أي الدجي فل مسكه

 
 "  ُهَوَذا ذِلَك اللَّْيُل ِلَ ُكْن َعاِقريا، اَل ُيْسَمْ  ِف ِه ُهَتاٌف.7 " -(:7) أية

معني الم مة المسحححححتخدمة موىشحححححاش ومؤلماش، أي لي ة مي دي لي ة موىشحححححة ه وا ألل. أو أب ال ي    =الليل ل كن عاقراي 
  ذا   يفرا ااب يكوب لق مولود أي   يعثبق لي  مل ق. 

 
وَن إِليَقاِظ التِ نِ يِن. 8  " -(:8) أية  " ِلَيْلَعْنُه اَلِعُنو اْلَيْوِم اْلُمْسَتِعدُّ

إشارة ل سحرة الذين إدأوا أ ول لول س وة أ ي األرواا واليوات الوبياية وأ ول  ادرين أ ي  ع    =العنو اليوم 
تيب ة. وها وا إرا  الوا اليوم   حس  وهملال  ل لول س واب أ ي المسوف والخسوف وأب لول معرفة ااألمور المس

أن يوم أ ق مشئوم   يجو  العم  ييق. وبما أب اليدما  لل يعرفوا أ ة المسوف والخسوف ظنوا أب ىيوا اش و مياش 
 اب يب ع الشمس أو اليمر أو أ ق هاب يضويق املتفافق أ يق هحية أ يمة وأب ل سحرة س وة أ ي التنين فيو  و ق 

 أو يسكتو ق ىينما يشا وب. 
هاب المونة المفريين و ل أ ما  فى الف ك ، غالبا ها وا يحددوب مواأيد المسوف ويوددوب الشعب إر يخبرو ول و 

أ ول سيجع وب الشمس عختفى أن طرين عنين  ل لول س واب أب يو يو ق متى أرادوا. فيوابول الشعب إر يحدث 
   المسوف أو الخسوف فع .
الذين ها وا يوددوب ااب يو  وا  ذا التنين الذي يبت ع الشمس   )أو المونة(  السحرةأي   =المستعدون إليقاظ التنين
. إراش لي عن السحرة يوم مي دي ليفير م  ماش ااب يو  وا التنين لي توي ىول  و المسوف  ليتحول النوار إلي ظ م
ى هما عختفى الشمس ولما هن  . أو يكوب المعنى أ ق لو لعن السحرة  ذا اليوم إلأتف  الشمس )التنين= لوياياب(
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( و و يرمي ل شيواب. وبذلك يكوب السحرة 1:41. و د وردت ه مة التنين في اإل ج ييية لوياياب )را ع   د ولدت 
 .يستخدموب  وة الشيواب )لوياياب(

 
ْبِح،ِلُتْظِلْم ُنُجوُم ِعَشاِئِه. ِلَيْنَتِظِر النُّوَر َواَل َيُكْن، َواَل َيَر 9 " -(:9) أية  " ُهُدَب ال ُّ
الودب  و رموش العين. والميفود السحب التي عخر  من بينوا أشعة الشمس صباىاش التي  =هدب ال بح رَ يَ  ال

 . عحم  معوا السرور والبوجة )و و عفوير شعري(
 

. 10 " -(:10) أية َقاَوَة َعْن َعْيَنيَّ  "  أَلنَُّه َلْم ُيْغِلْق َأْبَواَب َبْطِن ُأمِ ي، َوَلْم َيْسُتِر الشَّ
أسا  سخط أيوب أ ي  وار ولي  مي د  أ ق لل يض ن اون أمق ىتي   يولد. و ذا اليول =  يغلق أبواب بطن أمي 

يف    مامق. فمي  يتمني إ ساب أب   يولد ما أسخفق ولمن في يورة الضضب ينون اإل ساب اسخافات أندما  
ييحرم من برهات هللا وميرايق السماوي، فاب يسمب هللا ااب  و د فوذا من مراىمق ورضائق أ ينا. صورة أيوب  نا 

 صورة إ ساب يائس عماماش من أب يرفع هللا أنق ضييتق. 
المعنى ليتق لل يكن. ف و لل ياعى  ذا اليوم    اةيات السااية فيوا ي عن أيوب يوم مي د  اور  شعرية متعددة و 

 وي عن  ذا اليوم أل ق ولد ييق ليتالل . ما هن  ولدت ألرى  ذ  األ م .
 

وَح؟  11  "-(:19-11)  األيات ِ ِم؟ ِعْنَدَما َخَرْجُت ِمَن اْلَبْطِن، ِلَم َلْم ُأْسِلِم الرُّ ِلَماَذا َأَعاَنْتِني  12ِلَم َلْم َأُمْت ِمَن الرَّ
َكُب، َوِلَم الثُِّديُّ َ تَّى َأْرَضَ ؟   ا  13الرُّ َمَ  ُمُلوٍك 14أَلنِ ي َقْد ُكْنُت اآلَن ُمْضَطِجعيا َساِكنيا. ِ يَنِئٍذ ُكْنُت ِنْمُت ُمْسَتِري ي

ةي،  15َوُمِشيِري اأَلْرِ ، الَِّذيَن َبَنْوا َأْهَراميا أَلْنُفِسِهْم،   َأْو َكِسْقٍط 16َأْو َمَ  ُرَؤَساَ  َلُهْم َذَهٌب، اْلَماِلِئيَن ُبُيوَتُهْم ِفضَّ
ْغِب، َوُهَناَك َيْسَتِريُح اْلُمْتَعُبون.  ُهَناَك َيُكفُّ اْلُمَناِفقُ 17َمْطُموٍر َفَلْم َأُكْن، َكَأِجنٍَّة َلْم َيَرْوا ُنوريا.   اأَلْسَرى 18وَن َعِن الشَّ

ِر.   ًِ ِغيُر َكَما اْلَكِبيُر ُهَناَك، َواْلَعْبُد ُ رٌّ ِمْن َسيِ ِدِه.19َيْطَمِئنُّوَن َجِم عيا، اَل َيْسَمُعوَن َصْوَت اْلُمَس  "  ال َّ
=  أرض  لماذا أعانتني الركب ولماذا الثدي  تيباشرة.  نا أيوب في ياسق يتمني لو هاب  د مات أيب و دعق م 

ية اإللوية وضع  الرىمة في   وب  االوف  المولود يكوب ضايفاش  داش. وإب لل عحف ق  درة هللا وأنايتق يو ك. والعن
را ب  رىمة وشفية من ه  النا  ألي طف . وعذمر أيوب  نا معنا ، وما فائدة  ذ  الرىمة والشفية، ولما  ،األموات 

( ولمارا أرضعتني 23:50+عك    12:66ش  إالرهب التي ىم   أ يوا )عدلي  الوف  أ ي الرهب أ مة الحناب  
أمي، هاب األفض  لم   ؤ   أب يترهو ني أموت صضيراش من أب أأا ي ما أأا يق اةب. ولن ى  أب الجحيل  و  

وب الموت و  يجدو ق. أما  حن أ ي األرض المكاب الوىيد الذي يف ب أب ييال أنق  ذا الم م فول  ناك سيشتو
فموما ها   أ منا، يجب أب يكوب لنا ر ا  أب هللا سيتدأ  وينويوا وىتي إب لل يسمب ااب ينويوا ييجب أب يكوب  

األ إىتمال  في  أيوب  إمكا يات  من  أ بر  إمكا يات  لنا  الجديد  العود  في  أ نا  و  ى   السما .  في   م لنا ر ا  
 - اسبب:

 التام  في يسوع المف وب والمتالل اسبب أوايا ا و و اليدو  البار.  . 1
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ييتنا األ يدة في ىياة المجد األبدي التي أأد ا هللا لنا و ذا يعوينا إىتمال وصححححححححححبر. وها   فمرة الثيامة   . 2
 ة. والمجد األبدي غير واضحة في العود اليديل. لذلك أ ينا أب     وم أيوب اشدة أ ي ه ماعق الفاب

الروا اليد  السححا ن فينا اةب، وفي ه  المؤمنين  و الروا المعيي الذي يعوي أيا  و   التجربة فمن   . 3
شححححيا  ععم  معا ل خير   م  ي لمي  مم  ، ولذلك فم  األب األأيضححححا فومنا أو   يمار  السحححح م الذي يفو  ه  أي .

 .(  28:  8ل ذين يحبوب هللا ) رو 
ضحححد أىكام هللا فتفيد اإل سحححاب سححح مق الداأ ي، و ي ىالة أفحححام مع هللا فيوا عيداد ىالة   أما ىالة اليا  والتذمر

اإل سححححاب هفاة فو  ألمق. و ناك من في ياسححححق يتمني الموت، ومن األ وال المشححححوورة  يارب ف تاأذ ي اةب فا ا    
إل سححححاب الذي يؤمن ااهلل ومم و  أىتم   ومن مراىل هللا أ ق   يسححححتجيب أل ق لو مات اإل سححححاب في ياسححححق لو ك. فا

االروا اليد ، يكوب مم و اش من الر ا  واللية في هللا. وبدوب  ذا الر ا   فححير أشححيي  ميع النا . يضححاف لوذا 
أب التذمر وأدم الفحححبر إرا مألت الي ب يحتير اإل سحححاب مراىل هللا وبرهاعق، وعخر  اإل سحححاب أن صحححوااق ويفحححير  

ول بولس الرسححححول  لي إشححححتوا  أب أ و ن وأ وب مع المسححححيب فذاك أفضحححح   داش  .  نا   ا راش ل جمي . و ذا أكس  
لمن   أ ق يكم  بولس يشحححتوي أب يري أمجاد السحححما ،  و ييول  ذا في م   الر ا  وليس في ىالة يا ، والدلي   

 ائ ش  إب أردت يارب  أايي أليم أل  مل  فوو يريد أب ينو ن ل سحححما  لمنق في عسححح يل هام  لمشحححيئة هللا يسححح ل ن أب
( ييححق منتوي  24،  23:1أب ععويني ىيححاة ألأححدمححك ف يكن ليس هححمرادعي بحح  هححمرادعححك.  ول بولس  نححا في )في  

التسح يل والر ا  ولن ى  أ نا ىين  شحتوي الموت لنموب مع المسحيب ولمي  تحرر من أوايا ا يكوب  ذا من أم   
من متاأب  ذ  الحياة هاب  ذا دلي ش أ ي اليا  وفسحححححححححاد   النعمة. ولمن ىين  شحححححححححتوي الموت لمجرد أب  تخ ع 

  =مضخطجعاي سخاكناي اإل سحاب الداأ ي. ولألسحي ها   ىالة أيوب  ي  ذ  األأيرة فوو عفحور أ ق في موعق يسحتريب  
 مق وأفمار  ورهرياعق المؤلمة. لمنق لو أضحححححع لمشحححححيئة هللا لحفححححح  أ ي  ذا أ اب ه  ما يومع ييق أب يودأ من  

الداأ ي. ولن ى  أب الحرب الشحيوا ية ضحد ا دائماش في أ منا أب  تذمر، دائما الشحيواب يدفعنا ألب  تذمر  الودو   
+ يو    2:12= المتاب الميد  يشحححبق موت المؤمنين االنوم دا  نمت مسخختري اي  م أ لر شحححدة. وبدوب وأي  ندفع أل

يي وب لحياة أفضححححح ، والموت في ععري   . أل ول أند موعول يسحححححتريحوب من أععابول يل يسحححححت60:7+ أع   11:11
المنيسحة  و إ تيال لحياة أبدية اعد ىياة غربة  ليس موت لعبيدك يارب ب   و إ تيال  أوشحية الرا دين  ويسحمي  وم  

 فححيرة. ومن المؤهد سححيكوب  ناك اسححتييا . أما اليدما  ف ل يعرفوا عماماش ىالة اإل سحاب  أل ق فترة موما طال  فوي 
أ ح  الوحاويحة    أب من يموت يحذ حب إلى الوحاويحة ييسححححححححححححححمو ول  بح  ظنوا،  ا أأ نح  في العوحد الجحديحد  اعحد الموت همح

،  9:14ش إ+   6-3:88أ سحححاد وب  أفراا الحياة )مي  أأي ة ب وأ   الواوية  ؤ    ل   )الواوية مكاب الموعي( 
 م التي يعا يوا. ب   األوأيوب هاب لق  فس األفمار لمنق ىسححححب الموت أ لر راىة من . (  20-9:38ش إ+    10

ولنفول  ذا اليول  يول أب  ناك أشحخاو اعد   =م  ملوك ومشخيري األر يتمادي في عفحوير راىة اليبر وييول 
يتفححححور أ ق لو مات صححححضيراش لماب  د   وأيوب  نا.  أب يتذو وا الضني والمرامة   يسححححتوعيوا أب يتحم وا الفير والذل  

محات في هرامحة وأ محة مل حق ملح  م وك األرض، أي لو محات صححححححححححححححضيراش  بح  أب يري  حذا الحذل و حذ  األ م. ولمنحق  
الذين صح  لسحن هبير وبعد  ذا فيد هرامتق. ولمن اليبر يسحوي بين الجميع الضني والفيير. . ال . يندب ى ق أ ق و 
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 كذا فع  المفحححححريين لذلك  يول أب هاعب السحححححفر شحححححعراش أاش في مفحححححر وعاير االليافة المفحححححرية.  =بنوا أهراماي 
ر مع الشححخع المتوفي. واأليار  غالبا الميفححود الذ ب والميتنيات اللمنية التي عوضححع في اليبو  رؤسخا  لهم ذهب

ويتضححب المعني الذي ييفححد    ،مع المي  ىف اش لمرامتق  المفححرية شححا دة أ ي رلك. و ل ها وا يدفنوب  ذ  المنو 
السحححححححححيط المومور  و الجنين الذي ولد ميتاش. فواضحححححححححب  نا أ ق هاب   =أو كسخخخخخخقط مطمور فلم أكنأيوب من  ولق  

ذا الذل واأللل الذي  و ييق. يل يسححترسحح  في عفححوير ىالة الراىة التي يشححعر  ف  يري    د  ل  يتمني لو مات ىالما وُ 
والمسححححتعبدوب  .  هناك يكف المنافقون عن الشخخخغب  بوا أو يتمتع بوا المي  فوو سححححيسححححتريب من  فا  المشححححاغبين=

اىة  . و ذا صححححيب إلي ىد اعيد، فالموت راىة و ياا، راىة ل جسحححد وراىة ل نفس ور األسخخري يطمئنون =  يتحرروب 
 ل روا، ولمن لمن  ذ  الراىة،  ي فيط لمن هاب أاضعاش ن في ر ا . 

 
النَّْفِس؟  20  "-(:26- 20)  األيات ِلُمرِ ي  َوَ َ اٌة  ُنوٌر،  ِلَشِقيٍ   ُيْعَطى  ُهَو، 21»ِلَم  َوَلْ َس  اْلَمْوَت  َيْنَتِظُروَن  الَِّذيَن 

ِلَرُجل َقْد َخِفَي  23اْلَمْسُروِريَن ِإَلى َأْن َيْبَتِهُجوا، اْلَفِرِ يَن ِعْنَدَما َيِجُدوَن َقْبريا!  22َوَيْ ُفُروَن َعَلْ ِه َأْكَثَر ِمَن اْلُكُنوِز،  
أَلنِ ي اْرِتَعابيا 25أَلنَُّه ِمْثَل ُخْبِزي َيْأِتي َأِنيِني، َوِمْثَل اْلِمَ اِه َتْنَسِكُب َزْفَرِتي،  24َعَلْ ِه َطِريُقُه، َوَقْد َس ََّج هللُا َ ْوَلُه.  

 .  "  َلْم َأْطَمِئنَّ َوَلْم َأْسُكْن َوَلْم َأْسَتِرْح، َوَقْد َجاَ  الزُّْجُر«.26اْرَتَعْبُت َفَأَتاِني، َوالَِّذي َفِزْعُت ِمْنُه َجاَ  َعَليَّ
 نا ينتي  لفمرة  ديدة و ي إرا سمب هللا ااب أولد وإرا سمب ااب أ بر ىتي اةب ف مارا يسمب ااب أ يش اةب وأ ا  

الشيي  و المتالل،  و الذي يحيا في شيا  والتسا ل  نا لمارا يعوي لق  ور أي  =لشقي نور لماذا يعطي = متالل 
 مق. فالنور في   ر   نا    أ مس ويبدأ يوماش  ديداش في رى ة  ىياة عنفتب فيوا أيني المتالل ه  يوم ليري  ور الش

 مق. ويتمني أيوب أب   يري النور يا ية أي يموت، ب   و يبحو أن الموت مل  هني أفائدة منق إ  أب يري اق  
و  يجد . ومن ه م أيوب  تفور أب اإل تحار هاب فمرة مرفوضة فايوب هاب يبحو أن الموت أ ي أب يكوب  

 مق، أب ايا  الحياة و وايتوا شأ أيد هللا وإرادعق وليس بيد   و. وأوا الفمرة أب يشتوي اإل ساب الموت اسبب  ب
 . 36- 33:11وىكمة هللا و ضائق   عيا  احكمة اإل ساب رو   ،را ع لمشيئة هللا وليس إلي مشيئة اإل ساب

ى الحياة هوبة من أند  و و الذى لق الس واب إرا أب = أى أب هللا  و الذى يعو  ى ...   اة لُمرِ ى النفسلم ُيعطَ 
 الذين يفرىوب إلي اإلبتوا  عتر ل  كذا    =المسرورين إلي أن يبتهجوا، الفر ين عندما يجدون قبراي ياأذ ا .     

 أيوب  نا يتفور أب المتالل مل ق يفرا اخبر الموت ويبتوا ىين يجد  براش يدفن ييق.   . ويستبشروب إرا و دوا  براش 
إب هاب  ذا الم م  د  ي  أن الموت وراىتق والفرا اق من ر   أاش في العود اليديل   يفول معني    -مل وظة:

 أفراا الحياة األبدية وأمجاد ا فمارا ييول من أاش في مفاهيل العود الجديد. 
 را أيوب سبب رغبتق الشديدة  حو الموت ييفور ىالق  ائ ش ويش

المشحا   التي أصحااق بوا    =سخ ج هللا  ولهأي أصحابتق مفحائب   ييدر أب يفوموا.    =رجل قد خفي عل ه طريقه
هللا صحححححارت هسحححححور )سحححححيا ( ىولق، وصحححححار داأ وا مل  سحححححجين   يري ااااش ل نجاة، وأفي أ يق طرين الورب أو  

ىسحب التر مة اليسحو ية  التنود صحار طعام لي  وىسحب التر مة    =مثل خبزي يأتي أنينيا السحيا   الخرو  من  ذ 
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  =تنسكب زفرتي   الم اه   عاعيق التنودات ف  يا  . مل   ألا   ياعي أ يني  أي ه ما هاب يبدأ  تاإل ج ييية   ب  أب  
 عاعي هاموا  مت ىية.  فرعى عر م  فى اإل ج ييية  ئيرى. 

 
.  25  "-(:26-25)  األيات َلْم َأْطَمِئنَّ َوَلْم َأْسُكْن َوَلْم  26أَلنِ ي اْرِتَعابيا اْرَتَعْبُت َفَأَتاِني، َوالَِّذي َفِزْعُت ِمْنُه َجاَ  َعَليَّ

 " َأْسَتِرْح، َوَقْد َجاَ  الزُّْجُر«.
وما هاب يخاف منق   ، م أأري أشد أ مق هاب في رأب دائل من أب عاعي أ يق  أو و في    -:لها معنيين األول 

 األلل واإلضوراب  = وقد جا  الرجز  م عيداد فماب في رأب دائل وألل دائل. ويرععب هاب يحدث وها   األ
رأائق، أ ق في أيام راىتق لل يكن يشعر امطمئناب ب  هاب في رأب من أب عيول أنق  عمتق و   -والمعني الثاني:

يكوب  ذا أيب  ديد في أيوب فوو لل يكن في وما هاب يرععب منق  ا  و  د ىدث. وإب صب المعني اللا ي  
و ذا يعنى أدم اللية فى أب هللا صا ع أيرات يحب أو د  و     س م هام  مع هللا ب  هاب متخوفاش من المستيب 

   .يسمب لول ااى ضرر
هللا ب  عذمر من الوضع السأ الذي هاب ييق ولمنق اك مق المتذمر الذي وضب وأيوب في ه   ذا لل يجدف أ ي  

 ييق إأتراضق أ ي مشيئة هللا فتب ااب المنا شات مع أصحااق ىول  ذ  اإلأتراضات.
 

الم رى اليوم بتاريخ السبت   عن ت ديد علما  الم ريين لمواعيد الكسوف والًسوف جا  هذا المقال فى جريدة
 تم نقل المقال كما هو دون تعديل .. و  2013/ 2/11

 

كد خبير اآلثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، أن القدماء المصريين أول من اكتشفوا ظاهرة كسوف الشمس وخسوف القمر وحددوا أ

 كما هو مدون بكتب علم الفلك .  1783عاممواعيد لكل منها وليس العالم الهولندي جودريك 

وقال ريحان: إن كهنة معبد آمون في سيوة نبهوا الجنود لهذه الظاهرة عند محاربتهم لجيوش داريوس الفارسية حتى ال يصاب  

اب  الجنود بذعر عندما تفاجئهم الظاهرة وأوضحوا لهم أنها تعبير عن غضب اإلله على جيش العدو، وذلك طبقا لما جاء فى كت

 الدكتور سيد كريم "لغز الحضارة المصرية". 

"معبد حتحور معبودة الجمال والحب والسعادة حارسة قبة    وأضاف أن رسم الزودياك الذى يغطي سقف بهو األعمدة بمعبد دندرة

يس خالل الحملة  ق.م يجسد هذه الظاهرة ، وقد نقل السقف والقبة إلى المكتبة العامة ببار 50السماء ونجومها" الذي يعود لعام 

الفرنسية وموجود حاليا بمتحف اللوفر، موضحا أن هذا الرسم يمثل مجسدا لقبة السماء وزعت حولها فى توزيع دائرى البروج  

االثنى عشر بأسمائها المعروفة فى العالم أجمع حتى اآلن " الحمل والثور والتوأمان والسرطان واألسد والعذراء والميزان والعقرب 

 س والجدى والدلو والحوت " بنفس ترتيبها وعالقتها بأشهر السنة الشمسية.وحامل القو

ق.م وصور الكسوف الشمسى على هيئة  51مارس عام  7وأشار إلى أنه قد حدث كسوف للشمس فى رسم زودياك معبد دندرة فى 

  25كما حدث خسوف للقمر في المعبودة إيزيس وهى تمسك القرد تحوت من ذيله في محاولة إليقاف القمر من إخفاء الشمس، 

ق.م وتم تصويره على هيئة عين األوجات الكاملة ألن خسوف القمر يظهر فقط عندما يكون القمر بدرا أى كامال،   52سبتمبر عام 

وهى عين المعبود الصقر حورس التى فقدت فى أحداث صراعه مع ست والتى شفيت بمساعدة جحوتى ، وقد أشير للشمس والقمر 

 ا حورس. بأنهما عين

وأكد ريحان أن القدماء المصريين أول من اكتشفوا أسرار السماء ووضعوا دراسات وخرائط كاملة للقبة السماوية ودورة أفالكها 

وحركة كواكبها وأنهم أصحاب أول تقويم فى تاريخ البشرية ، والذى أطلق عليه "التقويم النيلى"، مشيرا إلى أن السنة النيلية كانت 

يوما، ثم قام كهنة معبد أون خالل األسرة الثالثة بتصحيح السنة النيلية بإضافة   360يوما والسنة  30شهرا بكل شهر  12تتكون من 

أيام التى ولد فيها المعبودات الخمس أوزوريس وإيزيس وست ونفتيس وحورس ، وما زالت أسماء الشهور المصرية القديمة  5

http://www.youtube.com/user/aldostornews
http://www.youtube.com/user/aldostornews


 (اإلص اح الثالث) سفر أيوب

 

 
28 

لق عليه السنة القبطية التى تبدأ بشهر توت وهو تحوت أما األيام الخمسة المنسية تستخدم حتى اآلن مع بعض التحريف وهو ما يط

 فهى ما يطلق عليها فى التقويم القبطى بأيام النسئ. 

وأوضح ريحان أن القدماء المصريين أول من اكتشفوا التقويم القمرى والشهور واأليام القمرية وهو تقويم أوزوريس وحراسه ال  

سماء أيام الشهر وهالله ، وأطلق على البدر اسم أوزوريس نفسه وأطلق فيه على كل شهر اسًما من أسماء  الذين يمثلون أ 28

المعبودات وعبر فيها عن الشهر برمز الهالل وعند استبدال التقويم القمرى بالتقويم الشمسى بقى التعبير عن كلمة شهر في التقويم  

 الشهر .  النيلى والتقويم الشمسى برسم الهالل فوق اسم

واعتبر أن كشف ظاهرة كسوف الشمس ليس بغريب على قدماء المصريين الذين اكتشفوا التقويم الشمسى والقمرى وهم أول من 

اخترعوا المزولة لقياس الزمن فى ساعات النهار "الساعة الشمسية" ونقلها عنهم بقية الشعوب، كما اخترعوا قامات الرصد  

وتحركاتها فى السماء ، واخترعوا الساعة المائية لحساب ساعات اليوم بأكمله ليالً ونهاراً ،  لحساب ساعات الليل برصد النجوم

كما فّسر المصرى القديم عالقة الشمس بالقمر ودورته حولها وانعكاس نورها على سطحه وعالقته بتدرج شكل القمر من الهالل 

 إلى البدر. 

الشمس والقمر وهى الكواكب الخمسة السيارة التى ال تستريح وأطلقوا عليها خدام ولفت إلى أن القدماء المصريين اكتشفوا ما وراء 

الشمس التي تدور حولها وال تغفو لحراستها وهى عطارد والزهرة والمريخ والمشترى وزحل، وهم أول من جمعوا النجوم في  

رفوا المذنبات ومداراتها فقد سجلوا مجموعات ورمزوا إليها بصور ورسموا لها خرائط ووضعوا لها رموزاً وأسماء، كما ع

 ظهور ودورة المذنب هالى في برديات في عهد تحوتمس الثالث. 
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 عودة للجدول اإلص اح الراب  

 
إعفيوا أ ي رأي مسححبن ضححد أيوب، يبدأوب في عو يق  اعد أب أبر أيوب أن عذمر   جد أصححد ا   الل ية وها وا  د  

ي أ يق.  أ  دإ اإلعوامات إليق. وها ق  د أيدت محكمة هاب األصحححححد ا  فيوا  ل أفحححححوم أيوب، وأيوب  فسحححححق  و المُ 
و د ظور أليوو هاول وسحححححيط، وأأيراش أأوي هللا ىكمق أ ي المنا شحححححة. و د فول أصححححححاب أيوب أب عذمر  وشحححححكوا  

 -اد أيوب الداأ ي. وها   أرا  أصحاب أيوب عت خع في اةعي: ما دلي  أ ي فس
هللا أادل و و يجا ي اإل سححححاب الفححححالب االخيرات في ىياعق واإل سححححاب الشححححرير االشححححر أ ل ىياعق أ ي    . 1

 األرض. 
وألب أيوب يعا ي ه   ذ  المعا اة فوو من المؤهد إ سححححححححححاب شححححححححححرير  داش، وما عيوا  ال ا رة سححححححححححااياش والتي  . 2

 سمعو ا أنق إ  ريا  وع ا ر. 
 االرغل من ه   ذا ف و  دم أيوب عوبة سييب ق هللا ويستعيد أيوب ه  ما هاب لق.  . 3

مرائي في عدينحق ب  ظ  يدافع أن  فسححححححححححححححق اا ق وإب وليحد رفض أيوب اإلأتراف اا ق أأوحا في ىن هللا وبا ق هاب 
   أيوب   ،  موضححححع النياع بين أيوب وأصحححححااق اب  د أغضححححب هللا إ  أب   بق هاب مسححححتثيماش معق. وبوذا صححححار  

فاهلل يشحححححود أليوب اا ق هام  وبار    ر   أمين أم  ، والعجيب أب  ذا  و  فس موضحححححوع النياع بين هللا والشحححححيواب
 . االشر والشيواب يتومق 

لألصححححححححححاب أرا  ل اإليجايبة وإيما ول الفححححححححححيب في هللا، فول أظوروا إيما ول بو ود إلق واىد  وي في  ويحسحححححححححب 
 الموب و و مسئول أن ه  شأ فوو ضااط الم  و و أادل يجا ي األشرار شراش ويجا ي األبرار أيراش. 

 ولمن هاب أوا األصحاب في عح ي  الموا ي
أر فوناك هليرين من األبرار يفحححححححيبول الشحححححححر وهليرين من  الحثيية وعرهوا الجا ب اة  ل أأذوا  ا باش من . 1

األشحححححححرار ينعموب في الخيرات، فمجا اة هللا لألشحححححححرار االووفاب أو احرين سحححححححدوم وأمورة ليسحححححححا أمل ة دائمة لو ك 
اار، ب  هي   فسحححر  يشحححتمي من أب األشحححرار ينعموب في أيراعول، و ابي    ك و و    73األشحححرار فالمرع  في مي 

. ولمن ىتي  فول  ذا  يول أب  5-1:13ورا ع أيضححا لو  .   مق أ ي ضححو    رية األصحححاب أصحح يب المسححيب و 
 هللا ي ى  طرين ه  إ ساب ولمن ععام ت هللا ليس  احسب فمر اإل ساب. 

ب   ل أأذوا مكاب  محاولتول إدا ة أيوب اك  الور  والوسائ  وها ول صاروا  ضاة، أبرا  في طر  هللا،   . 2
 هللا الدياب العادل وىد . 

وهاب أوا األصححححححححاب في   ريتول وفي عوبييوا أ ي أيوب سحححححححبباش في  يادة يورة أيوب وه مق المتذمر الياسحححححححي  
 أ ي هللا. 

   م  ي يمرة طبياية لدأول الخوية إلي العالل أص ش، والخ يية م ليس  مرعبوة دائما االخوية، فاألولنفول أب األ
 م بوذا  د عفححححيب الشححححرير والبار. وأل نا  فول أب ه  األمور ععم  معاش ل خير وأ نا    وا عئن منذ سححححيو  تدم. واأل
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   هد أ ق لفححححالب اإل سححححاب، فوو ُيم م    لن في بر هللا وأدلق ومحبتق  تفححححور أب األلل إرا سححححمب اق هللا فوو من المؤ 
مع ااأل لر ييفححححححححبب اإل سححححححححاب ملمراش ااأل لر في م موت هللا،  من  األ سححححححححاب، واأللل  و النار التي عنيي الذ ب لي 

، أي يفير شبيواش لإل ساب  10:2 م أب  . ب   ي  أن المسيب أ ق  د عمم  ااأل6،  5:12أب   يحبق الرب يؤداق 
المسيب  ب يتفور  ألي إعمخض بول  أو دي الذين أيضا لمي  شبق المسيب    يا  أوبا  م  مم   حن    في ه  شأ.
  م مرعبوة ااإل سححاب فماب أ ي المسححيب أب يحم وا ىتي يفححير إ سححا اش هام ش.(. وطالما األ  19:   4فيول ) غ  

 أتوف  لي  ضية الموت إ ا أاليدا  الضريضوري ه   ذا.. د لخع و 
يجع  األ م    أب ا ال ي  بتق لنفسححححححححححي   . لمنق ا م  ...   ىول  لي العيوبة أ صححححححححححا     ذا من محبة هللا أ= )  

 . التى  ى اسبب أواياى سببا لتنييتى
 و جد  نا أب أليفا  يبدأ الحديو ورلك غالباش أل ق أ بر ل سناش. 

 
»ِإِن اْمَتَ َن َأَ ٌد َكِلَمةي َمَعَك، َفَهْل َتْسَتاُ ؟ َولِكْن َمْن  2َفأَجاَب َأِل َفاُز التَّ َماِنيُّ َوَقاَل: 1  "-(:4-1) األيات

َ ةي.  3َيْسَتِط ُ  االْمِتَناَع َعِن اْلَكاَلِم؟  ًِ ْدَت َأَياِدَي ُمْرَت َقْد َأَقاَم َكاَلُمَك اْلَعاِثَر، 4َها َأْنَت َقْد َأْرَشْدَت َكِثيِريَن، َوَشدَّ
َكَب اْلُمْرَتعِ   " َشَة! َوَثبَّتَّ الرُّ

ية موذاة يمدا فيوا أيوب  ب  أب يوا مق. و ذ   ي طريية المسححححححححححيب و  ى وا في رسححححححححححائ  ا جد أليفا  يبدأ بد  
 المسيب لم ئمة المنائس السبع. 

 ليينا إليك ه مة أ= ىسب عر مة اليسوأيين واإل ج ييية  إب إن إمت ن أ د كلمة معك
أليفا  في ىالة غيرة روىية  حو مجد هللا، و و ظن أب أيوب  د أ اب هللا  = هاب  من يستط   اإلمتناع عن الكالم

ىين عذمر، ولذلك أأذعق الحماسحححححة ليرد أ يق ولمنوا ىماسحححححة ععو  ا الحكمة، فو  من الحكمة أب يوا ل شحححححخع 
. وبدأ مل  أيوب  د أدم    بق المفححححححححححائب، هاب أ يق أب يداوي  راىاعق  ب  أب يوا مق ىتي   يييد ىي ق ىي اش 

ها أنت  ر أيوب اماضحححيق الحسحححن وهي  هاب أيوب يشحححدد الحيا ي وأ ق هاب يرشحححد ل في مفحححائبول=   إ أليفا  ااب ر  
. فوو بنفححححححححححححححائححق  قخد أقخام كالمخك العخاثربح  هحاب لعمح  أيوب مع المتحالمين  تحائا إيجحابيحة=   قخد أرشخخخخخخخخخدت كثيرين

 .اب المفاب في رى ة الحياة، وفي عحم  أييالقلتحم  اإل س ثبت الركب المرتعشةالمبارهة وععيياعق الميوية 
 

َك اْرَتْعَت. 5 " -(:5) أية  " َواآلَن ِإْذ َجاَ  َعَلْ َك َضِجْرَت، ِإْذ َمسَّ
أي ىين  ا ت أ يك المفائب ضجرت، أ   الذي أ م  األأرين لمارا   عع ل  فسك  =  إذا جا  عل ك ضجرت

أرين وهللا يعحاابحك أف  عحتمح . بح   جحد  ليس  حذا دليح  ريحائحك. ليحد  حا  دورك اةب فحا ح  شححححححححححححححرير ملح  اةأاةب، 
 أي أب ما يعا ي منق أيوب مجرد مسة.  =مسك إذأليفا  يستوين امفائب أيوب وييول 

 
 "  َأَلْ َسْت َتْقَواَك ِهَي ُمْعَتَمَدَك، َوَرَجاُؤَك َكَماَل ُطُرِقَك؟6 " -(:6) أية
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= إرا ها   عيواك  ي معتمدك فاين  ي اةب؟ لمارا أ   متذمر  كذا؟ أين مخافتك  ل سخخخخخخخخت تقواك هي معتمدكأ
ع ا ر والدلي   و  أب أيوب ها   عيوا  مجرد    ،ن ويباعك وصحححححححححبرك وطر ك المام ة؟ وم خع إعوام أليفا  أليوب 

 م التي يعا ي منوا ولو ها   عيوا  ىثيثية ما هاب هللا يفحب أ يق ه   ذ  األ م، ولو ها   لق عيوي فع ش ما  األ
عذمر ىين ضححححححربق هللا. وفي  ذا عشححححححااق أليفا  مع الشححححححيواب فم  ما يتول أيوب االريا ، فعندما أجي الشححححححيواب  

ليحذر الخدام من عو يق إعوامات  اسححححححححححححية ل متالمين، فالمتاب  ال  اكا  مع  إيبات  ذا اإلعوام إسححححححححححححتخدم أليفا . و 
البا ين  فالخدمة ليسحححححح  مجرد أرض أيائد ولمنوا أيائد ممتي ة امشححححححاأر. ف  يفححححححب أب ينتور أادم أم فيدت 

ة  حذ   إبنوحا و ي عبكي احر حة محد يحاش أب اكحائوحا  و إأتراض أ ي أييحدة الثيحامحة. بح  أ ي الخحادم وبكح  ىحب ععييح
  سححيثيمق قأ األم اك م هللا وباب إبنوا في السححما  ودوب إ توار، ولنذهر أب المسححيب اكي أ ي  بر لعا ر و و يع ل  

 . اعد د ائن
 

 "  ُاْذُكْر: َمْن َهَلَك َوُهَو َبِريٌ ، َوَأْيَن ُأِبيَد اْلُمْسَتِ  ُموَن؟  7 " -(:7) أية
= أي إأترف اا ك أاطأ ف ل يفححححححب امل  ما أصححححححب  اق إ  األشححححححرار. وه م أليفا     أذكر من هلك وهو برئ  

المفحححححححححائب اليمنية شحححححححححأ تأر    اش أبدياش، لمن  يعني الو ك األبدي ب  المفحححححححححائب اليمنية. وىيا   يو ك برخ 
أنق أ ق هام . فخوا   بينما أب هللا ييول  و و اار. ااإلضححححافة لخوا أليفا  في عوبين المبدأ أ ي أيوب فوابي  ُ ت  

و نحا  رى أوحا أب  حدين إ سححححححححححححححا حا فنحن    عرف شححححححححححححححيئحا أن   حب  حذا أليفحا  في أ حق أداب أيوب دوب و حق ىن.  
 ل   ب اإل ساب فوو وىد  لق الحن أب يدين .اإل ساب فمي   دينق ، هللا وىد  يع 

 
 " َكَما َقْد َرَأْيَت: َأنَّ اْلَ اِرِثيَن ِإْثميا، َوالزَّاِرِعيَن َشَقاَوةي َيْ ُ ُدوَنَها.8 " -(:8) أية

ب  والمعني طالما أ ك عو ك اة   ال ارثين إثماي… ي  خدونها= أليفا  يبر ن أ ي   ريتق امشححا داعق.  كما قد رأيت 
 . كذا وعبيد، فم نا لنا الحن أب  عتيد اا ك ىري  و رأ  إيماش وشياوة

 
 " ِبَنَسَمِة هللِا َيِبيُدوَن، َوِبِريِح َأْنِفِه َيْفَنْوَن. 9 " -(:9) أية

 نا اعاصححححفة شححححديدة مدمرة   عترك ورا  ا سححححوي الخراب   مشححححبق  أ ي األشححححرارغضححححب هللا    =بنسخخخمة هللا يبيدون 
 =  د عموب اإلشارة ل ريب الذي  دم البي  الذي هاب أبنا  أيوب مجتمعين ييق. وبريح أنفهلألشرار وما يمت موب. 

ورأي أليفا   نا معنا  أب ال المين الذين بنوا يروعول ومجد ل األرضححححححي ا  ل األبريا  سححححححتفشحححححح  ه  مؤامراعول إر 
 بيد هللا ه  ما ععبوا في  معق. يُ 
 

َرْت.  10  "-(: 11-10)  األيات َاللَّْيُث َهاِلٌك ِلَعَدِم اْلَفِريَسِة، َوَأْشَباُل 11َزْمَجَرُة اأَلَسِد َوَصْوُت الزَِّئيِر َوَأْنَ اُب اأَلْشَباِل َتَكسَّ
َدْت.   "اللَّْبَوِة َتَبدَّ
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لألسد  أسما   العبرا ية أمسة  ال ضة  في  ويو د  ليساوعول وبوشول.  الميمجرة  ااألسود  اليساة  ال المين  يشبق   نا 
يتين  تاألسما  في  عر م   نا في العربية اخسمة أسما  ]األسد/ اليئير/ األشبال/ ال يو/ ال بؤة[. ورهر الخمسة  

ه  أسما  األسد الخمسة في العبرا ية رلك ل تدلي  أ ي شدة اوش ال المين في عميين وإفترا  ضحايا ل   أي
والميفود  نا أب أيوب هاب ظالماش مل   ؤ  . ولمن هللا يكبب  ماا  ؤ   ال المين ومنول  .    8:5اط  1األبريا ،  

 . أيوب طبعا )في   ر أليفا ( 
= أي هسر هللا س ىول وىول  وعول ىتي   يضروب أىد ب  أسك  تكسرت   زمجرة األسد. . و أن اب األشبال
 أصواعول ىتي   يخيفوب أىد.  

عخموا من الضنائل التي  وبو ا من األبريا   د عنتوي بول الفا ة أأيراش ااب  أ = إب الذين  الليث هالك لعدم الفريسة
 يموعوا  وأاش 

 ج ييية(. ىينما ضرب هللا األاا  ال المين عشت  أو د ل في أي عشتت  )ىسب التر مة اإل  =أشبال اللبوة تبددت
    مكاب احلاش أن الوعام والم جا. 

أييال  ذا الم م أن أيوب الذي  ال هللا أنق أ ق هام ،    أيوب  مع يروعق ظ ماش لذلك صنع اق هللا  كذا؟  هل 
 .لذلك ييول السيد المسيب    عدينوا… يكوب من المؤسي أب من يمدىق هللا يسأ إليق إ ساب بوذ  الميًية. 

 
ِفي اْلَهَواِجِس ِمْن ُرَؤى اللَّْيِل، ِعْنَد 13»ُثمَّ ِإَليَّ َتَسلََّلْت َكِلَمٌة، َفَقِبَلْت ُأُذِني ِمْنَها ِرْكزيا.  12  "-(:21- 12)  األيات

ْت ُروٌح َعَلى َوْجِهي، اْقَشَعرَّ َشْعُر 15َأَصاَبِني ُرْعٌب َوَرْعَدٌة، َفَرَجَفْت ُكلَّ ِعَظاِمي.  14ُوُقوِع َسَباٍت َعَلى النَّاِس،   َفَمرَّ
ا:  َوَقَفْت َولِكنِ ي َلْم َأْعِرْف َمْنَظَرَها، ِشْبٌه ُقدَّ 16َجَسِدي.   ِفضي ًَ . َسِمْعُت َصْوتيا ُمْن َأاإِلْنَساُن َأَبرُّ ِمَن هللِا؟ َأِم 17اَم َعْيَنيَّ

ُجُل َأْطَهُر ِمْن َخاِلِقِه؟   اُن ُبُيوٍت ِمْن 19ُهَوَذا َعِبيُدُه اَل َيْأَتِمُنُهْم، َوِإَلى َماَلِئَكِتِه َيْنِسُب َ َماَقةي،  18الرَّ َفَكْم ِباْلَ ِريِ  ُسكَّ
؟  ِطيٍن، ا َباِح َواْلَمَساِ  ُيَ طَُّموَن. ِبُدوِن ُمْنَتِبٍه ِإَلْيِهْم 20لَِّذيَن َأَساُسُهْم ِفي التَُّراِب، َوُيْسَ ُقوَن ِمْثَل اْلُعثِ  َبْيَن ال َّ

 "  َأَما اْنُتِزَعْت ِمْنُهْم ُطُنُبُهْم؟ َيُموُتوَن ِباَل ِ ْكَمٍة.21ِإَلى اأَلَبِد َيِبيُدوَن. 
 نا أليوب ليدينق. وأليفا  رأي ر يا واضحة وىثيثية ولمنق أأوا في عفسير ا    ا ويرويوات بر يا ر تشود  أليفا   نا يس  

 أو في عوبييوا أ ي أيوب. فوذا أضاف رأيق الشخفي ورأيق أاطأ فوو هاب يمي  إليبات شر أيوب.  
 وهناك ا تماالت لهذه الرؤيا

 يوب. ي  ذ  الر يا اعد أب ظ  يفمر طوال اليوم ييما ىدث ألأ د يكوب أليفا  ر  . 1
 د يكوب أليفا  رأي  ذ  الر يا سححححححححححااياش. فاهلل هاب يتحدث ل بشححححححححححر أن طرين الر ي واألى م  ب  المتاب  . 2

 الميد . 
فحاهلل أظور  حذ  الر يحا ألليفحا  وم خفححححححححححححححوحا أب هللا   يخوأ. وهللا أظور لحق  حذ  الر يحا ألب  فسححححححححححححححق هحا ح  يحائرة  

وهاب يمكن ألليفا  أب يسححححتض   ذ  الر يا في عوبي  أيوب  يوب ه   ذا.أصححححاب أمضححححوربة وهاب يتسححححا ل لمارا 
 .أ ي عذمر  ولمن أليفا  إستض  الر يا أ ي أ وا إيبات ألب أيوب هاب شريراش 
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 " »ُثمَّ ِإَليَّ َتَسلََّلْت َكِلَمٌة، َفَقِبَلْت ُأُذِني ِمْنَها ِرْكزيا. 12"  -(:12) أية
= أي وصحححح   لي ه مة هللا اوريية سححححرية. وإب أأذب اإلعفححححا ت التي عتل بين النفس وبين هللا  تسخخخللت كلمة إليَّ 

عيي إلي داأ  الي ب عتل سححححححراش  من أراد أب يفحححححح ي ف يدأ  مخدأق ويض ن اااق أ يق… . و كذا يتسحححححح   الم م الم
بواسححوة الروا اليد  دوب أب  حس أ ل   سححة الفحح ة في المخدع أو من أ ل   سححة  را ة المتاب الميد . 

= ىسححححححححب التر مة اإل ج ييية  فيب   أر ي منوا الي ي . والرهي  و الفححححححححوت الخفي  مختار  فقبلت أذني منها ركزاي 
وا  مسححححاش . فافضحححح  النا    ييب وب و ل في  ذا العالل، إ   الفحححححاا. وفي التر مة اليسححححو ية  فاىسحححح  أر ي من

سححححححححححححححتيعحاب  إ. و حذا اسححححححححححححححبحب أب  حدراعنحا أ ي  12:13 و 1ب أأرف اعض المعرفحة  لويحة  اةالي يح  من المعرفحة اإل
السحححححماويات محدودة اسحححححبب أ سحححححاد ا البشحححححرية. وهملال لوذا لو   س طف  أمام أسحححححتار في الف سحححححفة ف ن يفول من  

 الي ي   داش احسب إدرا ق.  محاضرعق إ 
 

 "  ِفي اْلَهَواِجِس ِمْن ُرَؤى اللَّْيِل، ِعْنَد ُوُقوِع َسَباٍت َعَلى النَّاِس،  13"  -(:13) أية
= أليفا  رأي ر يا  في ال ي ، وال ي  من رؤي الليلاإل سححححححححححاب  فسححححححححححق اق.  ث د   ح  ما يُ = الوا س  و  في الهواجس 

و   مناسححححب ل تام  ىينما يسححححتريب اإل سححححاب من   بة العالل وضححححوضححححائق ويج س في سححححكوب ]را ع عر يمة   بي  
أ يتوا من ىديو النا  ىتي أسحححمعك[ و ذ  فائدة الخ وات، أالخفا . . . . ليداسحححة البااا شحححنودة   ورا األرب و د  

 أ نا  بتعد فترة أن ضوضا  العالل، و ف ي و تام  في  دو .  ناك  سمع صوت الروا اليد  في داأ نا يعيينا.  
 

 "  َأَصاَبِني ُرْعٌب َوَرْعَدٌة، َفَرَجَفْت ُكلَّ ِعَظاِمي. 14"  -(:14) أية
و يسحححححمع أي شحححححأ، وىينما إمتأل   بق من الخوف الميد  من هللا، ومن أ متق  أليفا  شحححححعر برأب  ب  أب يري أ

 لوية. صار مستعداش لوذ  الر يا اإل
 

ْت ُروٌح َعَلى َوْجِهي، اْقَشَعرَّ َشْعُر َجَسِدي. 15  "-(:16- 15) األيات َوَقَفْت َولِكنِ ي َلْم َأْعِرْف َمْنَظَرَها، 16َفَمرَّ
اَم  ا:ِشْبٌه ُقدَّ ِفضي ًَ . َسِمْعُت َصْوتيا ُمْن  " َعْيَنيَّ

ه مة روا في أصح وا العبري ععني  فس أو  سحمة ولع  أليفا  شحعر اشحأ غير من ور هنفس    =روح علي وجهي 
= أي صحححار في ىالة فيع شحححديد. و ذا صححححيب أ مياش  إقشخخعر شخخعر جسخخدياإل سحححاب، أو  سحححمة مرت أ ي و وق. 

ري هي  يخاف اإل سحححححاب من ر ي الم ئمة وهي  يفول اإل سحححححاب  ي اش  فمع الخوف ينتفحححححب شحححححعر اإل سحححححاب. ولن
وقفت ولكني  .  12:13 و  1محدوداش من ه مول. ولمننا اعد الموت سحنحسحب من أالل األرواا وسحنعرف ه  شحأ  

ية األمر ها    ناك أيا ت عجو  أمام أينيق يل إسحححححححتيرت الر يا أأيراش ولمنوا لل  اربما في بد   =لم أعرف منظرها
عمن واضححة عمام الوضحوا، ولل يسحتوع أليفا  أب يكوب أنوا فمرة صححيحة ولل يسحتوع وصحفوا. فنحن في الجسحد 

= فرت  ها ق أيال  ىسحححححححححب عر مة اليسحححححححححوأيين. إراش ما رت  هاب  شخخخخخخبٌه قدام عينيمعرفتنا اعالل األرواا   ي ة  داش. 
ىسحححب عر مة اليسحححوأيين والتر مة اإل ج ييية    =صخخوتاي منًفضخخاي  سخخمعتىثيثياش لمنق غير  ادر أ ي أب يفحححفق.  
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 فماب سححكوت يل صححوت أسححمعق  فماب أو ش سححكوت يل سححمع الفححوت. وأندما  ريد أب  سححتمع صححوت هللا أ ين بنا  
 . ش فنعوي أل فسنا فرصة أب  سمع الفوت الوامس داأ    وبناأب  فم    ي

 
ُجُل َأْطَهُر ِمْن َخاِلِقِه؟  17  " -(:17) أية  "  َأاإِلْنَساُن َأَبرُّ ِمَن هللِا؟ َأِم الرَّ

  =أنه أطهر من خالقه =  ذ   ي رسححححالة الروا أو الم ك.    يتجاسححححر إ سححححاب أب يدأي  أأالنسخخخان أبر من هللا 
و وعاش   يدأي إ سحححاب  ذا ولمن معني الم م أب اإل سحححاب يدأي أب إسحححتيامتق عسحححتحن أشحححيا  أفضححح  من يد هللا. 

والمعنى    .35-33:11والم ك في  ولق  ذا ألليفا  يودخ من يورعق أ ي ما أصححاب أيوب. و ذا اليول يشححبق رو 
أب هللا لل يخوأ ىينما سححمب اما ىدث أليوب ، ولمن عفسححير أليفا  أوا ، فاهلل   يعا ب أيوب ب  يؤداق ويكم ق  

.  
 

 "  ُهَوَذا َعِبيُدُه اَل َيْأَتِمُنُهْم، َوِإَلى َماَلِئَكِتِه َيْنِسُب َ َماَقةي،18"  -(:18) أية
الم ئمححة أبيححد هللا وأححدامححق و ل أرواا  ورا يححة  ححديسحححححححححححححححة. وه ول ىكمححة ولمن ىكمتول    =هوذا عبيخده ال يخأتمنهم

وإلي  و داسححححتول شححححأ  سححححبي أيضححححاش االنسححححبة ن. وىكمتول موما ها   فوي االنسححححبة ن ه ي الحكمة ععتبر  و ش=  
يترك لول ىرية إدارة ولذلك فاهلل يعويول أوامر و ل ينفذو وا دوب منا شحححححححححة ولمن هللا     =مالئكته ينسخخخخخخب  ماقة

 أمور الموب وأمور البشر، وهللا   يستشير ل ب  يامر ل و ل يويعوب. 
 

؟ 19"  -(:19) أية اُن ُبُيوٍت ِمْن ِطيٍن، الَِّذيَن َأَساُسُهْم ِفي التَُّراِب، َوُيْسَ ُقوَن ِمْثَل اْلُعثِ   " َفَكْم ِباْلَ ِريِ  ُسكَّ
إراش اإل سحاب الترابي الذي   =سخكان بيوت من الطينا ة فمل ااألولي اإل سحاب=  إرا هاب الم ئمة ينسحب لول هللا ىم 

 و روا سحححححا نة في  سحححححد من الوين الملي   و أضحححححعي  داش من الم ئمة و ي أرواا فيط. والموضحححححوع  سحححححبي  
والم ك أضححححححححعي اما   ييا  االميار ة ااهلل. فالم ئمة أل ول أرواا فول    ،فاإل سححححححححاب أضححححححححعي اكلير من الم ك

يعر   ىرهتق، الجسححححد  و إ ا  أيفي يسححححو  هسححححر ، لذلك يموت أىرار بينما اإل سححححاب محبو  في بي  من طين  
الذي يموت بين أصحااع   يسخ قون مثل العث اإل سحاب بينما   يموت الم ك. وموت اإل سحاب يكوب اسحوولة  داش=

 اليد. 
 

َباِح َواْلَمَساِ  ُيَ طَُّموَن. ِبُدوِن ُمْنَتِبٍه ِإَلْيِهْم ِإَلى اأَلَبِد َيِبيُدوَن.  20    "-(:21- 20)  األيات َأَما اْنُتِزَعْت 21َبْيَن ال َّ
 "  ِمْنُهْم ُطُنُبُهْم؟ َيُموُتوَن ِباَل ِ ْكَمٍة.

= ععبير يشير ليفر ىياة اإل ساب ها وا  وار واىد. واألصب فنحن  تحرك طوال بين ال باح والمسا  ي طمون 
النوار في إعجا  الموت، فالموت يعم  فينا و حن في ىرهة دائمة عجا   وايتنا في التراب. و ولق يحوموب ويبيدوب 

  و ععبير أن الموت الذي اق ينتوي ه  مجد ورفعة صنعوا اإل ساب في ىياعق.  
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( وموت اإل ساب يشبق بنيع طنب )ىبال( الخيمة. و ل  1:5 و  2= اإل ساب مشبق اخيمة ) منهم طنبهم نتزعت  إأما  
= فحكمتول   عيدر أب عضمن لول أدم الموت. يموتون بال  كمة ينيأوب طنب الخيمة لويوا استعداداش ل رىي .  

 د ىكمة ومعرفة ب  ىدود.  أر سنيداولي ة أيام اإل ساب   يتيدم هليراش في الحكمة ولمن في العالل اة
=  و أمر أادي أب   ينتبق أىد لموعول، و  يضع أىد في   بق أب ف ب مات، فم  واىد بدون منتبه إليهم

.موتل اامور . و ذا مما يلب  عفا ة اإل ساب
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 عودة للجدول اإلص اح الًامس 

 
يِسيَن َتْلَتِفُت؟  1"  -(:1) أية     »ُاْدُع اآلَن. َفَهْل َلَك ِمْن ُمِجيٍب؟ َوِإَلى َأيِ  اْلِقدِ 

. وأليفا  وب دد 13:8دا    قديسينيشير  نا أليفا  إلي ر يتق السااية ل م ك الذي ىم  لق الر يا. فالم ئمة يسموب  
وصوفر إعفن ي يتول أ ي إدا ة أيوب وأب هللا يعاابق اسبب شرور  السااية ب   اد أ يوا عذمر  الذي إأتبرو  عجديفاش 

فق سينفض أنق الم ئمة. و نا أليفا  يحذر  أ ق لو إستمر في  ذا أ ي هللا. و ل عفوروا أب اسبب شرور  وعجدي 
المس ك المتذمر لما و د لق صدين من الم ئمة يتشفع لق. و  ى  أب الم مة  ديسين عو ن أيضاش أ ي البشر 

نا يتحدي و و يودد  اا ق إب لل ييدم عوبة فسينفض أنق ىتي البشر اليديسين الذين يضيروب أ ي مجد هللا. وأليفا   
أيوب أب يستجيب لق الم ئمة هما إستجابوا لق  و شخفياش، و و عفور أب ه  اليديسين ييفوب إلي  ا بق ولن  

 يجد أيوب أي منول ييي إلي  ا بق اسبب شرور  ] جد  نا فمرة الشفاأة واضحة[ 
= الم ئمة لن يعودوا يسمعوك يا أيوب أل ك عذمرت أ ي أاليول وأل ك شرير ودلي  من مجيبدع اآلن فهل لك إ

معي في   )الم ئمة(  = التف  إلي من عحب فستجد ه  اليديسينإلي أي القديسين تلتفتشرك ما أ   ييق اةب.  
ديسين ) وة الشفاأة( رأيي ولن يتعاطي معك أىد منول ومعني ه م أليفا  أ ق لو غير أيوب مو فق إللتف  إليق الي

 و  ى  الفدا ة بين أيوب وأليفا  مع الم ئمة اليديسين السماويين.  
 

، َواْلَغْيَرَة ُتِميُت اأَلْ َمَق.2 " -(:2) أية     أَلنَّ اْلَغْ َظ َيْقُتُل اْلَغِبيَّ
= أوية الخواة عؤدي ىتماش لو  ول. فالغي  والحسححححححد والحيد والشححححححر أموماش ىين يسححححححكن  ألن الغ ظ يقتل الغبي 

إ سححاب يدمر  صحححياش ويفيد  سحح مق، فالخوية أيوبتوا فيوا. و ذ  الن رية صحححيحة ولمن عوبييوا أ ي أيوب أوا  
لضضححب ضححد هللا والغي   وظ ل. فاليفا  يتول أيوب أ ق في ىالة غي  من هللا وأ ق إسححتسحح ل ل ضضححب ضححد هللا و ذا ا

= األىمن من يفسححححححححب صححححححححدر  لمشححححححححاأر الغي .  والغيرة تميت األ مقمنق ما  و إ   ار عحر  دم وأ ام أيوب. 
 يوب من هللا  سييت ق. والضيرة  نا امعني الغي أوغضب 

 
ُل َوَبْغَتةي َلَعْنُت َمْرِبَضُه. 3 " -(:3) أية  " ِإنِ ي َرَأْيُت اْلَغِبيَّ َيَتَأصَّ

 نا إعوام  ديد أليوب. فاليفا  يشححححير لنجاىق السححححابن. ومعني ه م أليفا  أليوب أ نا    =إني رأيت الغبي يتأصخخخل 
ولمن إلي ىين وسححححريعاش ما يفشحححح . ب  إرا  ،  لن  نخدع بنجاىك السححححابن وإ د ارك  ب  عجربتك فالشححححرير  د ينجب

 .  ما  جب األشححححححححرار فنجاىول  و إلي ىينظن الشححححححححرير أب  جاىق يسححححححححتمر فوو غبي. وأليفا  هاب يعرف أ ق مو
=  و لعن مسكنول وىياعول الخاطئة أل ق متا د من أرابول المفا أ ) ذا  فس  وبغتة لعنت مربضهولذلك يضي   

(. وأليفا  ىين رأي  جاىول وأ ول بدأوا يتاصححححححححح وب رأي اعين اإليماب ميدماش أرابول  73ما أبر أنق هاعب ميمور 
أرين يروب الشححححححححر و جاا األشححححححححرار ييحسححححححححدو ول،  ؤ    ل من ي نوب أب األرض اااية.  وعنبا أنق بينما  ناك ت
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ولمن من ين ر ل سححححما    يشححححتوي األرض فوو يع ل أ وا  ائ ة. وه مة لعن   نا ععني أ ق رفض مسحححح ك األشححححرار  
 ىتي لو أدي  ذا لنجاىول. 

 
    َوَقْد َتَ طَُّموا ِفي اْلَباِب َواَل ُمْنِقَذ.َبُنوُه َبِعيُدوَن َعِن اأَلْمِن، 4 "  -(:4) أية

= اإلبن   يرث أوية أبيق ولمن أوية األاا  عسححححححبب أسححححححائر  منية لألبنا  ولمن   يؤير  ذا أ ي  بنوه ت طموا
والباب مكاب   و  األ ابر واليضحححححاة ىيو المحا مات. وأو د األشحححححرار   =الباب  وهم ت طموا فيىياعول األبدية.  

 = لن ينيذ ل أىد من الخراب. نقذوال م    . يكو وب مكرو ين من الجميع والم  يتومول و  يسمع أىد لفوعول
 

ْوِك، َوَيْشَتفُّ الظَّْمآُن َثْرَوَتُهْم. 5"  -(:5) أية  "  الَِّذيَن َيْأُكُل اْلَجْوَعاُن َ ِ يَدُهْم، َوَيْأُخُذُه َ تَّى ِمَن الشَّ
= أليفا  يشححححححححير ألب السححححححححبئيين والم دا يين  د أ  وا ه  يروة أيوب وغ تق اسححححححححبب  الجوعان   خخخخخيدهم الذين يأكل

ويأخذه  تي من  يروة أيوب فم يضحوا أ يوا ي تومو وا ولل يبيوا أ ي شحأ.  شحرور . وأ ول ها وا هالجوأي الذين رأوا 
ا الشححرير يروعق اسححور من الشححوك فوذا الجوأاب، أو  ذا اإل سححاب الذي ينيض لنوب يروة = ىتي وإب سححيإ الشخخوك

عفحححوير تأر أب من سحححمب هللا لق   =ويشخختف الظمان ثروتهمالشحححرير مل   وأاب لي توموا، لن يوتل بوذا الشحححوك.  
أر  ورة. فوو  بتاديب الشححححححرير )الذي مل  أيوب( يكوب مل  ظمفب رأي ها  ما  اارد )يروة أيوب( ييمتفححححححوا ة

 شبق السبئيين والم دا يين ام ساب  ائع ظمفب إلتول وشرب ه  ما أليوب. 
 

َقاَوَة اَل َتْنُبُت ِمَن اأَلْرِ ، 6 " -(:6) أية ُرُج ِمَن التَُّراِب، َوالشَّ ًْ  "  ِإنَّ اْلَبِل ََّة اَل َت
اإل سححححاب   عاعي مفححححادفة. ب   تيجة شححححر . وإب هاب  = أي أب الب يا التي عفححححيب  ألن البل ة ال تًرج من التراب

النا  أشحححححححراراش ييجب أب   ي يوا اال وم أ ي التراب، والويس، واألرض. ب  أ ي أ فسحححححححول.  ذ    رية صححححححححيحة  
ولمن في عوبييوحا أ ي أيوب ظ ل هبير. وهحاب أليفحا  في ه محق  حارىحاش  حداش أليوب ويكفي أ حق يحذهر  اموت أبنحائحق  

 .(4:5يجة شر  )وباب  ذا  ت
 

ِة َكَما َأنَّ اْلَجَواِرَح الْرِتَفاِع اْلَجَناِح.7 " -(:7) أية  " َولِكنَّ اإِلْنَساَن َمْوُلوٌد ِلْلَمَشقَّ
 ذا اليا وب صححيب  داش. أب اإل سحاب اسحبب أويتق عسحبب في دأول األلل والمشحية ل عالل  أ ا إأتوف  لي  ضحية  

خوية دأ   المشححية ل عالل وصححارت  ا و اش مل  أب ه  ري  ناا يوير )أي الموت  وأيضححا  ضححية األلل وبسححبب ال
 .(12:5+ رو  12:4اط 1+  19:3+ عك  1:14

 
اْلَفاِعِل َعَظاِئَم اَل ُتْفَ ُص َوَعَجاِئَب اَل 9» لِكْن ُكْنُت َأْطُلُب ِإَلى هللِا، َوَعَلى هللِا َأْجَعُل َأْمِري.  8  "-(: 16-8)  األيات
  . .  10ُتَعدُّ ْلُعَلى، َفَيْرَتِفُ  اْلَجاِعِل اْلُمَتَواِضِعيَن ِفي ا11اْلُمْنِزِل َمَطريا َعَلى َوْجِه اأَلْرِ ، َواْلُمْرِسِل اْلِمَ اَه َعَلى اْلَبَراِريِ 

ا.  12اْلَمْ ُزوُنوَن ِإَلى َأْمٍن.   ُر 13اْلُمْبِطِل َأْفَكاَر اْلُمْ َتاِليَن، َفاَل ُتْجِري َأْيِديِهْم َقْ دي اآلِخِذ اْلُ َكَماَ  ِبِ يَلِتِهْم، َفَتَتَهوَّ
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َي اْلَباِئَس ِمَن 15وَن ِفي الظَِّهيَرِة َكَما ِفي اللَّْيِل.  ِفي النََّهاِر َيْ ِدُموَن َظاَلميا، َوَيَتَلمَّسُ 14َمُشوَرُة اْلَماِكِريَن.   اْلُمَنجِ 
 . ْ ِف، ِمْن َفِمِهْم َوِمْن َيِد اْلَقِويِ  ِط َُّة َفاَها.16السَّ ًَ  "  َفَ ُكوُن ِللذَِّليِل َرَجاٌ  َوَتُسدُّ اْل

 م لر ع  إلي هللا وط ب  المضفرة مل   ذ  األ  لو هن  مكا ك يا أيوب وو ع  أ يإ   = أيلكن كنت أطلب إلي هللا 
أي إرا   أمري   وعلي هللا أجعلوأضع  لما سمب اق من أياب و ذا عوبي  غير مباشر أليوب أل ق لل يفع  رلك.  

عشير إليما ق الس يل   اسو  أمري أمامق يجب أب أعرهق لق وأ ت ر االفبر. يل يورد أليفا  أوصاف رائعة أن هللا
 ور يتق الواضحة ن.  

  يمكن أب  درك أميوا، مل  أأمال الوبيعة   =ال تف ص=  و  ادر أ ي ه  شأ وس وا ق مو ن.  الفاعل عظائم
=  و مفدر منزل مطراي ال=  ي أجائب أل نا    درك هنووا ومن هلرعوا   يمكن أد ا.  عجائب ال تعد الضامضة.  

    البرهات. 
(.  53- 51:1= هللا  ادر أب يرفع المتواضحححححعين. و ذ  عشحححححبق عسحححححبحة العذرا  )لو المتواضخخخخعين في العلي  الجاعل

= هللا يفع  أ ائل في شحححئوب البشحححر، لينيذ أبيد  من شحححرور من يحتال أ يول المحتالين.  المبطل أفكار الم تالين
أروع ملال    =خذ ال كما  ب يلتهماآلأي   يترك هللا أياديول عتمل ىي ول التي  فححدو ا.   =تجري أيديهم ق خداي  فال

لوذا الفح يب الذي أأد   اماب ليفح ب موردأاي أ يق ، ففح ب أ يق  اماب  فسحق. ب  الملال الذي هاب صح يب  
وأ ع   15-13:2هو  اماب رمياش لق  و الفحح يب الذي أأد  إب يس ل مسححيب امؤامرت اليوود فسححمر اق الشححيواب  

 فتتهور مشخخخخورةبوذا أو د هللا. وه  المؤامرت التي دبر ا أأدا  المنيسحححححة ايفحححححد إاادعوا هليراش ما تل  إلي إاادعول  
= يسحححححححتويع هللا اك  سحححححححوولة أب يودم ه  مؤامراعول هما أفشححححححح  هللا مؤمرات  اماب وأأيتوف . . . وه مة لماكرينا

= يسحححح ب هللا أي  النا  ففححححيروب ب  ىكمة أل ول  نهار ي خخخدمون ظالماي في العتوور معنا ا عت شححححي أو عفشحححح  
 وبينما  ل ييأموب   أشححححرار ويفححححيبول أمي الي ب فيتحيروب ىتي في األمور التي عبدو واضحححححة  داش وسححححو ة  داش 

المنجي البائس من السخخخخخ ف.  . وهللا يفع   ذا لينجي أو د  الم  ومين=  22:1صحححححححاروا  و   رو   أ ول ىكما 
= هللا اليادر أب ينجي أو د  المسحححا ين الم  ومين من السحححي   ادر أيضحححاش أب ينجي أو د  من الفل الذي ن فمهمم

= يخيي الخواة إر ف كون للذليل رجا . وتسخخخخد الًط ة فاهايتم ل ه ماش  اسححححححياش ضححححححد ل. وبوذا يعيي هللا أو د = 
 يذ  وب من غرااة اإل يار ل بار. 

 
ُبُه هللُا. َفاَل َتْرُفْض َتْأِديَب اْلَقِديِر.  17  "-(:27-17)  األيات أَلنَُّه ُهَو َيْجَرُح َوَيْعِ ُب. 18» ُهَوَذا ُطوَبى ِلَرُجل ُيَؤدِ 

َك ُسوٌ .  19َيْسَ ُق َوَيَداُه َتْشِفَ اِن.   ِت، َوِفي ِفي اْلُجوِع َيْفِديَك ِمَن اْلَموْ 20ِفي ِستِ  َشَداِئَد ُيَنجِ  َك، َوِفي َسْبٍ  اَل َيَمسُّ
ْ ِف.   َراِب ِإَذا َجاَ .  21اْلَ ْرِب ِمْن َ دِ  السَّ ًَ اُف ِمَن اْل ًَ َتَبُأ، َفاَل َت ًْ َراِب َواْلَمْ ِل، 22ِمْن َسْوِط اللِ َساِن ُت ًَ َتْضَ ُك َعَلى اْل

َشى ُوُ وَش اأَلْرِ .  ًْ يَِّة ُتَساِلُمَك.  أَلنَُّه َمَ  ِ َجاَرِة اْلَ ْقِل َعْهُدَك، َوُوُ وُش اْلبَ 23َواَل َت َفَتْعَلُم َأنَّ َخْ َمَتَك آِمَنٌة، 24رِ 
ُد َمْرِبَضَك َواَل َتْفِقُد َشْيئيا.   يََّتَك َكُعْشِب اأَلْرِ .  25َوَتَتَعهَّ وَخٍة،  26َوَتْعَلُم َأنَّ َزْرَعَك َكِثيٌر َوُذرِ  ًُ َتْدُخُل اْلَمْدَفَن ِفي َشْ 

 " َها ِإنَّ َذا َقْد َبَ ْثَنا َعْنُه. َكَذا ُهَو. َفاْسَمْعُه َواْعَلْم َأْنَت ِلَنْفِسَك«.72َكَرْفِ  اْلُكْدِس ِفي َأَواِنِه. 
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 جد  نا ه مات عحذير ى وة و فائب ىكيمة رائعة يو ووا أليفا  أليوب. وأليفا  و و ييول  ذا لل يكن يتفور أ ق 
يتم ل أن أيوب  فسق الذي يحبق هللا ولذلك يؤداق. ورلك ألب أليفا  هاب  د  رر أب أيوب ر   شرير. وها   

 يفي ىالة أيوب الذي طوبق هللا.    مات أليفا  الرائعة  ي لتمجيد هللا ولمنق لل يتفور أ ق 
 

ُبُه هللُا. َفاَل َتْرُفْض َتْأِديَب اْلَقِديِر. 17"  -(:17) أية  "  » ُهَوَذا ُطوَبى ِلَرُجل ُيَؤدِ 
(.  18= ألب من يحبق هللا يؤداق. ومن يؤداق هللا يجرىق يل يعفحححححححححبق ويشحححححححححًيق بيديق )هوذا طوبي لرجل يؤدبه هللا

(  26( وىينمحا يكمح  عحاديبحق يني حق احالموت )24،  23( ويبحارهحق )21،   20وسححححححححححححححط التجربحة )وهللا يحر  من يؤداحق  
ال ترفض تخأديخب  . لحذلحك  ييكوب لحق مجحد أ لر لمعحا حا فى السححححححححححححححمحا   م هح  أيحام أمر  حاب من يحبحق هللا يكم حق احاأل

جب أب  نفر منق. وهللا  ادر . فالتاديب أ مة محبة هللا األبوية موما هاب  اسحححححححححححححياش، فالدوا  المر  افع ف  يالقدير
 م عاديب وأير لإل سحاب. لذلك أ ي اإل سحاب المتالل أب   يعتبر األلل مفحادفة أب يخر  من اة   ُأ  ، ومن األ

 مق برهة لق=  أب  يبحو أن السحبب هاب األلل صحوت من هللا ورسحالة من السحما . وإرا ما إىتم  اإل سحاب عفحير  
  .طوبي

 
 " أَلنَُّه ُهَو َيْجَرُح َوَيْعِ ُب. َيْسَ ُق َوَيَداُه َتْشِفَ اِن.18"  -(:18) أية

 ذا مل  ما يفع ق الجراا يفتب ليشفي يل يض ن الجرا. وهللا يجرا بتوبيخات أأمال أنايتق اإللوية    =يجرح ويع ب
ت الضحححييات. وأن  يادة التعييات ه ما ا دادت د ه ما إ دايل يعفحححب بتعييات روىق اليدو  و ذ  التعييات عيداد 

سححححفر النشححححيد شححححمالق)التجربة التي    وبنفس المفووم ييول  10-1:   1 و  2 فى   ول بولس الرسححححول  را ع التجارب 
= ينجي في الو   المناسححححب ويسخخخ ق ويداه تشخخخف انويمينق ععا يني) ععيياعق(.    ،  يسححححمب بوا هللا ( عح  رأسححححي

والموت ملال ينسححححححححن ييق    .(1:6،  14:5ويسححححححححن  نا هما ىدث أليوب ولمن هللا سححححححححيق ااة م ليشحححححححًيق ) و  
اإل سحاب االمام  ولمن  ذا أيضحاش لشحفائق وييوم اجسحد ممجد أوضحاش أن  سحد ا الضحاي  لذلك  ال بولس الرسحول  

 .24:7 ويحي أ ا اإل ساب الشيي من ينيذ ي من  سد  ذا الموت رو 
ي صحححار  أا الخوية =  ولي ، وسحححكن  فين سحححاب وفسحححدت صحححورعق األأوا اإلأهللا أ ن ا  سحححاب أ ي غير فسحححاد ، و 

 سحححا نا العتين منفتحا أ ي الشحححر ، متمردا أ ي وصحححايا هللا التي اأوا ا هللا ل  سحححاب لمي يحيا وهاب  ذا اخداع  إ
ب الخوية فيوا لذعق ، فماب األلل، والموت . فمارا يفع  هللا الذي يحب البشححر؟   ىول لي أالحية التي صححورت لق 

    العيوبة )األلل والموت( أ صاش 
 يخر  من الجافي ى وة.فوو  :اي يسمب االتجربة التي عؤلل لمنق يخر  منوا  ياوة وأ و=يجرح

  13: 10 و 1يعوي مع التجربة المنفذ = : وسط التجربة يعوي ععييات عسا د ا يع ب
 (  20:   33  ة )أر تلونا  ار  مف  (  يمكنق اب يري هللا ويايش،  7:  ذا الجسححد السححا ن ييق الخوية )رو يسخخ ق

الذى سحكن  ييق الخوية فحرمتق من ر ية     ار عحر  الخواة . والح  اب يسححن هللا  ذا الجسحد اي  موت االجسحد 
 هللا .
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  ساد ا عمويدا لمي  حف  أ ي الجسد الممجد  أ= هللا يسحن ويمي  يداه تشف ان
  1: 5هو 2

 .ييبدي و مجد ىثيأسد ممجد في فرا ي  موب اجأو ذا  و الشفا  الحثييي ، 
 

َك ُسوٌ . 19"  -(:19) أية  " ِفي ِستِ  َشَداِئَد ُيَنجِ  َك، َوِفي َسْبٍ  اَل َيَمسُّ
=  ذا وأد اا ق ايدر ما عتمرر الضحححححييات والمتاأب عتمرر  سخخخو   في سخخخت شخخخدائد ينج ك وفي سخخخب  ال يمسخخخك 

 ي أادة يوودية    7،  6المعو ة واإل يار. وأ ينا أب  تو ع الشححححححححدائد و   يا  من أب هللا سححححححححيتدأ  لينيذ. واألر ام  
المعني  ليعني العمومية. و   7يل يييدو  واىداش ييفحححححبب   6في المتااة. فول يضحححححعوا ر ماش لجذب اإل تبا  و و  نا ر ل 

ر ل الممال ل تدلي    7أ ق موما ها   أدد الشحححدائد فاهلل يعد ااب ينجيك و  يمسحححك سحححو . أفحححوصحححاش إسحححتخدام ر ل 
 أ ى همال وأد هللا. 

أي لن يفححيبك سححو اش أو ضححرراش ىثيثياش. ب  هللا سححوف ينتيع منوا شححر ا وشححوهتوا ىتي      =ال يمسخك سخو والوأد  
 لتاديب. عضر، ب  العكس يكوب لوا فائدة ا

 
ْ ِف. 20 " -(:20) أية  "  ِفي اْلُجوِع َيْفِديَك ِمَن اْلَمْوِت، َوِفي اْلَ ْرِب ِمْن َ دِ  السَّ

)هللا أرسحححححححح  إي يا   السححححححححيئةأندما ععل األىكام المدمرة يحمي الرب أو د  من أيار ا    =في الجوع يفديك من الموت 
أب الضححححربات ليسحححح  أامة ب  يد هللا عتدأ  لتنيذ أو د  في الو     . ولنفولأينا  المجاأة ألرم ة صححححرفة صححححيدا(  

 المناسب 
] مل  إ سححاب يخر  من مكاب صححدفة فينوار المكاب في هارية وينجو  ذا اإل سححاب، ف   يول أ وا صححدفة، ب  أب   

 .يد هللا  ي التي أ يذعق[
 

َراِب ِإَذا َجاَ . 21  " -(:21) أية ًَ اُف ِمَن اْل ًَ َتَبُأ، َفاَل َت ًْ  "  ِمْن َسْوِط اللِ َساِن ُت
موما  ي  أنك اخبو   يضحححرك. فسحححو  ال سحححاب مؤلل لمنق   ييت ، فمب هاب هللا  ادر   =من سخخوط اللسخخان تًتبأ

ك من الشحر األ   و و سحو  ال سحاب.  أب ينجيك من الموت في الحرب أو من الجوع فوو من المؤهد  ادر أب ينجي
 األو ات.  أ= سيكوب لك أماب وإطمئناب  اشأ من ر ائك في هللا ىتي في أسو فال تًاف من الًراب

 
َشى ُوُ وَش اأَلْرِ .22"  -(:22) أية ًْ َراِب َواْلَمْ ِل، َواَل َت ًَ  " َتْضَ ُك َعَلى اْل

 أي عسخر من الخراب اليادم إر علن أب   س واب لق أ يك.  =تض ك علي الًراب
الفا ة )عر مة اليسححححوأيين(. المجاأة )التر مة اإل ج ييية(. والمح  احسححححب مختار الفحححححاا  و الجدب   =الم ل

 أو إ يواع المور ويبس األرض من المأل. 
 فمن يحميق هللا   عؤريق وىوش األرض. = ال تًشي و وش األر 
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 35:8+ رو  55:15 و 1  يخشي الموت  فسق  ب  المؤمن
 

يَِّة ُتَساِلُمَك. 23"  -(:23) أية  " أَلنَُّه َمَ  ِ َجاَرِة اْلَ ْقِل َعْهُدَك، َوُوُ وُش اْلَبرِ 
= إرا هاب لإل سححححححححاب سحححححححح م مع هللا يفححححححححير لق أود صححححححححدا ة بينق وبين ه  الخ يية  ألنه م   جارة ال قل عهدك

وأندما يسححححححححححححححير أ ي أرضححححححححححححححق   يخاف من أب يتعلر ااىد األىجار. و ناك رأي تأر في اةية. أب الحجارة إرا 
مع  و دت في أرض عفسححد ا ف  ينمو اليرع. ومن يحميق هللا يضححمن لق أفححوبة ىي ق ]وروىياش من  و في سحح م  

. ولن ى  أب من يفححححححودم  18:2را ع  و   و وش البرية تسخخخخالمكهللا ينثيق هللا من أوايا  ليلمر يمراش روىياش[. 
 ااهلل عفودم معق أ يية هللا. 

 
ُد َمْرِبَضَك َواَل َتْفِقُد َشْيئيا.24"  -(:24) أية    َفَتْعَلُم َأنَّ َخْ َمَتَك آِمَنٌة، َوَتَتَعهَّ

= عسحححححححافر وأ   مومئن أ ك ععود لتجد أيمتك تمنة فاهلل هاب يحرسحححححححوا لك، هللا يحرسحححححححوا في غيااك  خ متك آمنة
منيلك   =مربضكوفي و ودك. فاهلل يويأ مسكناش تمنا لشابق .ش ويعويول س م ويرأا ل فيدبروب ىياعول امستيامة=  

 عدبر . 
 

يَّ 25"  -(:25) أية  "  َتَك َكُعْشِب اأَلْرِ . َوَتْعَلُم َأنَّ َزْرَعَك َكِثيٌر َوُذرِ 
 أيوب فيد ه  بنيق. وأليفا   نا ييول لو عب  أن شرك يكلر هللا لك البنين. 

 
وَخٍة، َكَرْفِ  اْلُكْدِس ِفي َأَواِنِه.26"  -(:26) أية ًُ  "  َتْدُخُل اْلَمْدَفَن ِفي َشْ 

التشححححبيق  نا أب المر  في تأر أيامق إب هاب صححححالحاش يموت في الو   المناسححححب ويختل    =كرف  الكدس في أوانه 
أيامق أأيراش االفرا والمرامة اعد أمر طوي ، يموت شحححيخاش وشحححبعاب أياماش فالحياة الووي ة ها   أ مة برهة ورضحححا  

و نا يشحبق اإل سحاب    23:55 وأما الشحرير يموت صحضيراش في   ر ل مي.  16:91من هللا، رلك في العود اليديل مي 
وهللا يجمعنا اةب فى الفردو  ىتى المجأ اللا ى .  الفحالب في موعق االحنوة التي عجمع إلي المخا ب )المد (

 ومن ينتي  اةب ينضل ألىبائق الذين سبيو  .
 )ما يكد  فو  اعضق(. أما األشرار فول هالشوك ل حرين.  =الكدس

 
  "َها ِإنَّ َذا َقْد َبَ ْثَنا َعْنُه. َكَذا ُهَو. َفاْسَمْعُه َواْعَلْم َأْنَت ِلَنْفِسَك«.27"  -(:27) أية
ها إن ذا =   و ما عع منا  من أاائنا لمنننا احلنا في صححححححتق وعا د ا من أ وا أ وال صححححححيحة أيوب   ا  تق لك يما  

 = يجب أب عنتفع أ   منق أيضاش لتيداد ىكمة وطبيق أ ي  فسك وأ ي ىالتك. قد ب ثنا عنه. كذا هو. فإسمعه
سنة فمي  عوص  لوذ  المع ومات أن هللا، و ي   3000أاش منذ أ لر من   ولن ى  أب أليفا   و إأرابي

مم و ة ىكمة أجيبة.  ذ  الحكمة  ي التي يسكبوا هللا أ ي أبيد  منذ  ديل اليماب. وهاب ه  أوا أليفا   و  
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في عوبين المع ومات الفحيحة التي أند  أ ي أيوب لمحاولة إيبات أب أيوب ر   شرير، وبسبب شر  صار  
.، فما   ه ماعق  اسية  دا أ ى أيوب المتالل  م وأسارةأما  و أ يق من ل
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 عودة للجدول اإلص اح السادس

 
 لل ييتنع أيوب اك م أليفا ، وبدأ يبرر  فسق في شكوا  

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

 

أَلنََّها اآلَن َأْثَقُل ِمْن َرْمِل اْلَبْ ِر. 3»َلْيَت َكْرِبي ُوِزَن، َوَمِ يَبِتي ُرِفَعْت ِفي اْلَمَواِزيِن َجِم َعَها،  2    "-(:7-2)  األيات
َهْل َيْنَهُق  5.  أَلنَّ ِسَهاَم اْلَقِديِر ِفيَّ َوُ َمَتَها َشاِرَبٌة ُروِ ي. َأْهَواُل هللِا ُمْ َطفٌَّة ِضدِ ي4ِمْن َأْجِل ذِلَك َلَغا َكاَلِمي.  

َعَلِفِه؟   الثَّْوُر َعَلى  وُر  ًُ َي َأْو  اْلُعْشِب،  اْلَبْقَلِة؟ 6اْلَفَرا َعَلى  َطْعٌم ِفي َمَرِق  َأْو ُيوَجُد  ِمْلٍح،  ِباَل  اْلَمِس ُخ  ُيْؤَكُل  َهْل 
َها، هِذه َصاَرْت ِمْثَل ُخْبِزَي اْلَكِريِه!7  "  َماَعاَفْت َنْفِسي َأْن َتَمسَّ

لماب    =ليت كربي وزن ب  نا إيبات أب لق الحن في الشحححححكوي من متا بق وأب مفحححححيبتق   ملي  لوا= يحاول أيو  
لشححححخع محايد لييب    اصحححححااق. ومعني الم م أب أيوب ي جأيي  مما إىتم ق أي إ سححححاب، و و أيي  مما يتفححححور  أ

والمعني إلتمسحححححححوا لي  ،لضا ععني  ال ااط ش   =من أجل ذلك لغا كالمي ربق ويينع أصححححححححااق اا ق يفو  التفحححححححور.  
أذراش يا أصححححححححححححححابي إب ها    ناك أأوا  وأ وال ااط ة في ه مي فا مي ر يبة.  و  نا يتول أصححححححححححححححااق اا ول  

 مق. ويشكو أيوب أأدا و  دوب أب يدرهوا  سوة ىالق وظروفق، و و  نا ي تمس أوفول أ يق، أوفاش  د يخفي من  
تق ااأل لر ]فماب في رلك أ   مق النفسحححححية روإ أ م أيوب أ ماش  سحححححدية فيط ب   ألل عمن    =يَّ سخخخخهام القدير فمن أب 

ملا ش ل مسحيب[. وما تلمق  فسحياش أب هللا الذي هاب يعبد  ااما ة وىب، العمر ه ق أصحااق بوذ  األ م. فماب فمر  ااب  
= ىمتوا أي سحموا. ها   السحوام مسحمومة   يو متها شخاربة رو هللا  و الذي يعذاق  كذا هالسحوام التي أصحابتق.  

 مق النفسحية شحرب  روىق فاصحاب  أي ق  أو ذ  السحوام المسحمومة ها   هوىش يشحرب من دم فريسحتق،  كذا سحوام  
= ها وا  يش  د إصحححوي ىولق. يل وب   بأن أهوال هللا م خخطفة ضخخديااإلضحححوراب و أيأ  يباعق. أل ق فو أ 
لشححححححححكوا  وأ ق   مبرر لتوبيخاعول لق، فوو   يتذمر بدوب سححححححححبب هما يفع     أصححححححححد ائق اسححححححححبب إ تياداعول الياسححححححححية

الفرا  و ىمار الوىش. وسححححححؤال أيوب    رأيتل ىماراش ينون    =هل ينهق الفرا علي العشخخخخبالمتذمروب اللائروب=  
 ويتحذمر إرا هحاب العشححححححححححححححب متوفراش أمحامحق؟ بح  ينون لو  حاع إر   أشححححححححححححححب. ومعني ه م أيوب أب ىتي الوىوش
المفترسحححححة   عنون بدوب سحححححبب، و ي عنون فيط إرا ها   متالمة، وأ ا في أيام رأائي لل أعذمر، و   هن  أعذمر 

 =  ذا الم م يفول امعنيين:هل يؤكل المس خ بال ملحإب لل أ ن متالماش، فا ا لس  احجر. 
وأيوب هاب يعاف أ   المسحي     ليد صحارت ىياعق ب  طعل هالوعام غير المم ب= المسحي   و الوعام الماسح  أوال:

هذه صخخخارت مثل  ب في فير  إضححححور أب يا  ق. وىياعق ه وا صححححارت ب  طعل و و مضححححور أب يحيا ا=  ولمنق اة
 أي ىياعق. . خبزي الكريه
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 ناك من فول أب  ذا الم م يشير لم م أليفا  الذي  و في   ر أيوب مل  المسي  الذي ب  طعل  ليكن    -ثان اي:
 حاش ام ب   مكل مم 

 
َرَجاِئي!  8  "-(:13- 8)  األيات َوُيْعِطيِنَي هللُا  َتْأِتي  ِطْلَبِتي  َلْيَت  َيا  َيَدُه 9»  َوُيْطِلَق  َيْسَ َقِني،  ِبَأْن  َيْرَضى هللُا  َأْن 

وِس.  10َفَ ْقَطَعِني.   ِتي َ تَّى 11َفاَل َتَزاُل َتْعِزَيِتي َواْبِتَهاِجي ِفي َعَذاٍب، اَل ُيْشِفُق: َأنِ ي َلْم َأْجَ ْد َكاَلَم اْلُقدُّ َما ِهَي ُقوَّ
ِتي ُقوَُّة اْلِ َجاَرِة؟ َهْل َلْ ِمي ُنَ اٌس؟  12َأْنَتِظَر؟ َوَما ِهَي ِنَهاَيِتي َ تَّى ُأَصبِ َر َنْفِسي؟   َأاَل ِإنَُّه َلْ َسْت ِفيَّ 13َهْل ُقوَّ

 "  َمُعوَنِتي، َواْلُمَساَعَدُة َمْطُروَدٌة َعنِ ي!

 أيوب  نا يعبر أن رغبتق في الموت سريعاش لتنتوي ه  متا بق 
وهحا ح  ط بتحق ور حا    محا الموت، ولمن مومحا هحا ح  شححححححححححححححدعنحا يجحب أب يكوب لنا    =يخاليخت طلبتي تخأتي. . . رجخائي

ولل  ر حا  في هللا دائمحاش. بح  عمني أب هللا يرضححححححححححححححي احاب يسحححححححححححححححيحق احالموت. وهحاب ر حا   وععييتحق في أ حق لل يجحدف  
. أيوب  نا يومئن  فسق ااب الموت سينوي ه  أىيا ق وسيكوب أيا    كالم القدوس دج أ لم  يخوأ في ىن هللا=

(  نا  جد لعا ر يتعيي والضني الشحرير يتعذب. و ذا ما ييولق  25:16 يداش أل ق لل يخوأ إلي هللا في ىياعق. )لو أ
إلي ويعبر أيوب أن ياسحححححححححق من أب عتضير أىوالق . عذاب ال يشخخخخخخفقأيوب أ ق سحححححححححيكوب لق ععيية بينما لألشحححححححححرار 

= أي    وة لي لمي أ ت ر  ذا اليوم البعيد الذي   أرا  الذي وأدعني يا أليفا   ما هي قوتي  تي أنتظراألفضح  
هل قوتي قوة  ااب ياعي، يوم ينفححححححح ب ييق ىالي وعرد لي هرامتي. ففححححححححتي وا نة  داش فا ا لسححححححح  ايوي ألىتم .  

وما هي نهايتي  تي  أو ىتي يرغب أمراش هوذا= . ب   و في ياسححححححححححححق   يري مبرراش لمي ير و ويفححححححححححححبر  ال جارة
 ج ييية ىتي أطي  ىياعي= أية ععيية أر و ا لنفسححححى في ىياعي االميار ة مع  = احسححححب التر مة اإلأصخخخبر نفسخخخي

والمسخخخخخخاعدة مطرودة  = ليد فار تني معو تي الداأ ية معونتي  إال أنه ل سخخخخخخت فيالتعيية التي أر و ا في مماعي.  
  تل أصد ائي، ىتي  ذ  أسرعوا. = أي مساأدعمل وأعني

 
َأمَّا ِإْخَواِني َفَقْد َغَدُروا 15» َ قُّ اْلَمْ ُزوِن َمْعُروٌف ِمْن َصاِ ِبِه، َوِإْن َتَرَك َخْشَ َة اْلَقِديِر.  14  "-(:30- 14)  األيات

َتِفي ِفيَها اْلَجِليُد.  16ِمْثَل اْلَغِديِر. ِمْثَل َساِقَ ِة اْلُوْدَياِن َيْعُبُروَن،   ًْ ِإَذا َجَرِت اْنَقَطَعْت. 17الَِّتي ِهَي َعِكَرٌة ِمَن اْلَبَرِد، َوَي
ْت ِمْن َمَكاِنَها.   ْفرُ 18ِإَذا َ ِمَيْت َجفَّ َنَظَرْت َقَواِفُل َتْ َماَ . َس َّاَرُة 19َعْن َطِريِقِهْم، َيْدُخُلوَن التِ  َه َفَيْهِلُكوَن.    ُيَعرِ ُج السَّ

ِجُلوا. 20َسَباٍ  َرَجْوَها.  ًَ  َفاآلَن َقْد ِصْرُتْم ِمْثَلَها. َرَأْيُتْم َضْرَبةي َفَفِزْعُتْم. 21َخُزوا ِفي َما َكاُنوا ُمْطَمِئنِ يَن. َجاُ وا ِإَلْيَها َف
ْ ِم، َأْو ِمْن َيِد اْلُعَتاِة اْفُدوِني؟ 23َهْل ُقْلُت: َأْعُطوِني َشْيئيا، َأْو ِمْن َماِلُكُم اْرُشوا ِمْن َأْجِلي؟  22 ًَ وِني ِمْن َيِد اْل َأْو َنجُّ
ُموِني ِفي َأيِ  َشْيٍ  َضَلْلُت.  24 ْسَتِ  َم، َوَأمَّا التَّْوِب ُخ ِمْنُكْم َفَعَلى َماَذا َما َأَشدَّ اْلَكاَلَم اْلمُ 25َعلِ ُموِني َفَأَنا َأْسُكُت، َوَفهِ 

يِح؟  26ُيَبْرِهُن؟   ِللرِ  اْلَ اِئِس  َوَكاَلُم  َكِلَماٍت،  وا  ًُ ُتَوبِ  َأْن  َتْ ِسُبوَن  ُ ْفَرةي 27َهْل  َوَتْ ُفُروَن  اْلَيِت ِم،  َعَلى  ُتْلُقوَن  َبْل 
، َفِإن ِ 28ِلَ اِ ِبُكْم.   ُسوا ِفيَّ ي. 29ي َعَلى ُوُجوِهُكْم اَل َأْكِذُب.  َواآلَن َتَفرَّ ا. ِف ِه َ قِ  ِاْرِجُعوا. اَل َيُكوَننَّ ُظْلٌم. ِاْرِجُعوا َأْيضي

ا؟30  "   َهْل ِفي ِلَساِني ُظْلٌم، َأْم َ َنِكي اَل ُيَميِ ُز َفَسادي
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معو تي والمسحححححاأدة مورودة أني . التي سحححححبن و ال فيوا المسحححححاأدة     ا ق ليسححححح  فيإ أ  -:  13 نا يشحححححرا تية   
مورودة أني ويوب  أصححااق اسحبب إ تياداعول الياسحية لق ومعام تول العنيفة. إر بينما إ ت ر منول مسحاأدة وععيية  

 و د إ ا ات و جوم وه م  اسي. 
 "ِإْن َتَرَك َخْشَ َة اْلَقِديِر. » َ قُّ اْلَمْ ُزوِن َمْعُروٌف ِمْن َصاِ ِبِه، وَ 14" -(:14) أية

 نا ييول ىتي لوهن   وأيوب . اا ق شحححريرليد إعومق أليفا   =   ق الم زون معروف. . . وإن ترك خشخخ ة القدير 
أاطأ وعره  أشحححححية هللا، فحيي أب يعييني أصححححححابى وأ ا ىيين، فوذا ىن ه  محيوب أب يعييق أصحححححد ائق فوو  
يحتا  أوفول.  ذ  مبادخ إ سححححححححححا ية أامة. و د عفول اةية أ ق من ىن المحيوب المتالل أب يعييق أصحححححححححححااق وإ  

ويفححودم  المنموب امفححيبة هبيرة أرضححة ألب يترك أشححية هللا يكوب األصحححاب  د عرهوا أشححية هللا. وأادة يكوب  
 يسعي لوذا وأ ي أصحاب المتالل أب يشددو  ىتي   يف  إلي  ذ  الدر ة.  وإب يس دائماش . مع هللا 

 
الَِّتي ِهَي َعِكَرٌة ِمَن  16َأمَّا ِإْخَواِني َفَقْد َغَدُروا ِمْثَل اْلَغِديِر. ِمْثَل َساِقَ ِة اْلُوْدَياِن َيْعُبُروَن، 15 "-(:21- 15) األيات

َتِفي ِفيَها اْلَجِليُد.  ًْ ْت ِمْن َمَكاِنَها. 17اْلَبَرِد، َوَي ْفرُ 18ِإَذا َجَرِت اْنَقَطَعْت. ِإَذا َ ِمَيْت َجفَّ َعْن َطِريِقِهْم،   ُيَعرِ ُج السَّ
َخُزوا ِفي َما َكاُنوا ُمْطَمِئنِ يَن. َجاُ وا ِإَلْيَها 20َنَظَرْت َقَواِفُل َتْ َماَ . َس َّاَرُة َسَباٍ  َرَجْوَها. 19َيْدُخُلوَن التِ  َه َفَيْهِلُكوَن. 

ِجُلوا.  ًَ  "   َفاآلَن َقْد ِصْرُتْم ِمْثَلَها. َرَأْيُتْم َضْرَبةي َفَفِزْعُتْم.21َف
يشححححرا أيوب هي  أاب  أمالق في أصححححد ائق الذين هاب يجب أ يول أب ييدموا لق ععيية ومسححححاأدة فمر بول سححححبب  
 و  دول ما ، يمت أ االما  و   روباب الل ا من الجبال. ولمنق في   =بالغدير م  ديدة لق، و و  نا يشححححححححححبوول  أ

إأتادوا أب يشححربوا منق في سححفر ل شححتا ، وبينما   الفححي  يجي. ولذلك سححمي االضدير أل ق يضدر االمسححافرين الذين
 ل أوشححححى أينا  سححححفر ل صححححيفاش يذ بوا إليق ليشححححربوا منق ييجدو  وإرا  و  د  ي. هذلك أصحححححاب أيوب ها وا في 

 م ىارة مل  الفححي  لل يجد أند ل ععيية ب  إ داد أوشححق اسححببول.  أيام رأائق مفححدر ععيية لق. وإرا  ا ت األ
هللا وىد   و المعيي الحثييي لنا في ضحححححححححيياعنا و و   يضدر بنا أبداش،  و صحححححححححخر الد ور وينبوع  ولذلك ف نلن أب 

 الحياة بينما ععييات النا  أاار مشيية. 
هميا  األودية التي أبرت )التر مة اليسححو ية(= أصحححابي صححاروا مل  ميا  أبرت    =مثل سخخاق ة الوديان يعبرون 

 وي أىد. الوادي وعرهتق اعد رلك  افاش   ير 
أينا  روباب الج يد عندفع الميا  في ييضححححححاب يمأل  ذ  الجداول اميا  رائب فيوا الج يد.   =التي هي عكرة من البرد

 ي عجري في ففحححححححححححححح  الشححححححححححححححتحا  ىيحو      =إذا جرت إنقطعخت. إذا  ميخت جفخت.  ععني منحدفعحة اكلرة  عكرةوه محة 
 يعوش المسافر أما إرا ىمي  الشمس في الفي  عجي بينما المسافر في إىتيا  إليوا. 

= اليواف  المسحافرة والتي ععودت أب عجد ميا  مكاب الضدير، في يعرج السخفر عن طريقهم. يدخلون الت ه فيهلكون 
لوا ألأما  الفححرا  ىتي عتيق أن طرييوا. و كذا أندما  أينا  سحفر ا عدأ  لتشحرب وإر   عجد ما  ع   في دأو 

يفير األغنيا  فيرا  ويحتا وب إلي ععيية يبتعد أنول من ها وا ي تفوب ىولول سااياش، ب   د يدوسو ول. و كذا ه  
 من لق أمال أالية في الخ يية يخيي. . . ف نلن في هللا وىد 
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ذ  الب د هاب لول ر ا  في  ذ  األغادير و ذ  الميا  ولمنوا   واف  عجارة    =قوافل ت ما . سخخخخخخخخ ارة سخخخخخخخخبأ رجوها
  كذا ه  من يضع ييتق في مخ و .  =فًزواغدرت بول. 

 
 " َهْل ُقْلُت: َأْعُطوِني َشْيئيا، َأْو ِمْن َماِلُكُم اْرُشوا ِمْن َأْجِلي؟   22"  -(:22) أية

إرشخخخخخوا من     ع وروب  ذا الجفا  لي ىتي   أط ب منمل معو ة مالية في شحححححححدعي.  =هل قلت إعطوني شخخخخخيئاي 
 = أسو ي اشأ من أموالمل )اليسو ية(. أجلي

 
ْ ِم، َأْو ِمْن َيِد اْلُعَتاِة اْفُدوِني؟23"  -(:23) أية ًَ وِني ِمْن َيِد اْل  "َأْو َنجُّ

تعيد يروعي. وهليراش ما يحدث أ نا أندما  تو ع الي ي   أي لل أط ب منمل مسححاأدة ضححد السححبئيين و  الم دا يين ألسحح 
 (20:3من اإل ساب  جد األ  ، لمن أندما  تو ع الملير من هللا  جد األ لر )أف 

 
ُموِني ِفي َأيِ  َشْيٍ  َضَلْلُت.24"  -(:24) أية  " َعلِ ُموِني َفَأَنا َأْسُكُت، َوَفهِ 

 ي، ف ل أعع ل منمل شحيئاش وأ ا مسحتعد  سحوا  ضحيتي ولل عسحتويعوا أب عينعو ع م و يعني أ مل عتم موب هليراش ولمنمل لل 
 أب أعع ل إرا أظورعل لي أواي. 

 
 "َما َأَشدَّ اْلَكاَلَم اْلُمْسَتِ  َم، َوَأمَّا التَّْوِب ُخ ِمْنُكْم َفَعَلى َماَذا ُيَبْرِهُن؟  25"  -(:25) أية

 لو لمس  ه مات التوبي   يوة ضعي اإل ساب عموب شديدة أ ي الشخع المخوأ.  =ما أشد الكالم المست  م 
 

يِح؟ 26" -(:26) أية وا َكِلَماٍت، َوَكاَلُم اْلَ اِئِس ِللرِ  ًُ  "َهْل َتْ ِسُبوَن َأْن ُتَوبِ 
ي =    عحسحححبوب أب ه مات صحححعدت مني وأ ا متالل يائر أ وا دلي  أ ي فسحححادي وشحححري المامن فتوبًوا كلمات 

= اةية ه وا متر مة  كذا في اليسححححو ية  أفي أ فسححححكل أب ع ومو ي أ ي ه مات يا   وكالم ال ائس للريحداأ ي. 
 فرط  مني في الووا  . 

 
 "َبْل ُتْلُقوَن َعَلى اْلَيِت ِم، َوَتْ ُفُروَن ُ ْفَرةي ِلَ اِ ِبُكْم.27"  -(:27) أية

= أيوب  نا يشححححبق  فسححححق في ضححححعفق االيتيل، فاليتيل    درة لق أب يدافع أن  فسححححق. وأيوب في تلقون علي اليت م 
ت فرون  ىالتق  ذ  غير  ادر أب يدافع أن  فسق ضد  جوم أصحااق. و ل في  جومول ها ول يحفروب ىفرة لق=  

 أدا و  أ ي ه مق.  . فول أو ش أظوروا ععاطفاش معق فتم ل احريتق وهاب  ذا شرهاش لق فول فرة ل ا بكم
 

، َفِإنِ ي َعَلى ُوُجوِهُكْم اَل َأْكِذُب.28"  -(:28) أية ُسوا ِفيَّ  "َواآلَن َتَفرَّ
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عروب أ مات صحححححبري وأضحححححوأي ن االرغل من عذمري. وعفرسحححححوا في  روىي وأيار ا   = ا  روا إليإ تفرسخخخوا فيَّ  
 واضحة ععرفوب سبب عذمري. و  ع  مو ني. 

 
ي. 29"  -(:29) أية ا. ِف ِه َ قِ   " ِاْرِجُعوا. اَل َيُكوَننَّ ُظْلٌم. ِاْرِجُعوا َأْيضي

 . ف ه  ق= را عوا أ فسكل في  رارهل ضدي فا ا أ ي ىن= إرجعوا 
 

ا؟30"  -(:30) أية  " َهْل ِفي ِلَساِني ُظْلٌم، َأْم َ َنِكي اَل ُيَميِ ُز َفَسادي
.    دف  أ ي هللا،    فيدت أدبي وأي ي،    أدت   أميي بين الخير والشر 
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 عودة للجدول اإلص اح الساب 

 
ُق اْلَعْبُد ِإَلى الظِ لِ ، 2» َأَلْ َس ِجَهاٌد ِلإِلْنَساِن َعَلى اأَلْرِ ، َوَكَأيَّاِم اأَلِجيِر َأيَّاُمُه؟  1  "-(:6- 1)  األيات َكَما َيَتَشوَّ

ِإَذا اْضَطَجْعُت َأُقوُل: َمَتى 4هَكَذا َتَعيََّن ِلي َأْشُهُر ُسوٍ ، َوَلَ اِلي َشَقاٍ  ُقِسَمْت ِلي.  3َوَكَما َيَتَرجَّى اأَلِجيُر ُأْجَرَتُه،  
ْبِح.   ا َ تَّى ال ُّ وُد َمَ  َمَدِر التَُّراِب. ِجْلِدي َكِرَش َوَساَخ.  5َأُقوُم؟ اللَّْيُل َيُطوُل، َوَأْشَبُ  َقَلقي َأيَّاِمي 6َلِبَس َلْ ِمَي الدُّ

 " َأْسَرُع ِمَن اْلَوِش َعِة، َوَتْنَتِهي ِبَغْيِر َرَجاٍ .
 إب ىياة اإل ساب أ ي األرض عجند  )التر مة اليسو ية(.  أ  يو د و     =أل س جهاد لإلنسان علي األر  

وهل أب   ععتبرو ني  د ي األرض  )األ ج ييية( ويفبب المعني أب أيوب ييول ألصحااق، أر محدد لإل ساب أ 
الموت، ها ني   أأ ل أب لم  إ ساب أدد معين من األيام ىدد ا لق هللا ليعم  فيوا ويجا د.   أأوات إر عمني  

 مي. أوت إ ما  ي مجرد ععبير أن  وأب الو   المحدد من هللا   يمكن ععجي ق. ولمن ه ماعي التي فيوا عمني  الم
= إ نا  عم  ه  أيام ىياعنا و جا د مل  األ ير الذي يعم  ه  اليوم يل يذ ب لياأذ ىسااق كأيام األجير أيامه 

احسب أم ق ويذ ب ليستريب. فا ا في أ مي أشتا  لراىة الموت هما يتشو  العبد الذي يعم  في الشمس الحار ة 
 و لن ياأذ أ رعق إ  اعد أب ينتوي من    =ق العبد إلي الظل وكما يترجي األجير أجرتهكما يتشو ل    ليستريب=  

لمنق يع ل أ ق لق أيام محددة  بد أب يكم وا  أم ق فما ق ىين يتر ي أ رعق يشتوي في  فس الو   راىتق من عابق
ىياعق ه وا مؤلمة= ل يشرا أب  ي.  اا موا هما أب األ ير مع أ مق يع ل أ ق   بد أب يكم  أم ق لياأذ أ رعق  

 مق ورأب أى مق وسواد أ. وها   لياليق متابة وليس  ل راىة مل  سائر البشر من شدة  أشهر سو  ول الي شقا 
ر ىالة هللا. وصوإ   امعرفة  هاب  ذا  أي،   د  سم  لق  و ذ  ال يالي المؤلمة    إذا إضطجعت أقول متي أقومأفمار =  
التراب المت بد. فيد إأت ط   و    المدر=    م  مدر التراب= هاب يو د دود في  روىق.  لبس ل مي الدود سد =  

= عشين وعيرا أو عي ع جلدي كرش وساخالتراب مع  روىق فت بدت هت  طينية من الوين والفديد في  روىق.  
 = يتمي  ويتورأ ويتف   .  ساخ    وعمي  )اليسو ية( فماب مرضق هريواش  داش.

الموت=    هابب    النسا . والحياة  ي مكوك يتحرك   أيامي أسرع من الوش عة ييترب من  الوشيعة  ي مكوك 
اسرأة ر اااش وإياااش وأيامنا أشبق االمكوك الذي يسرع في اإل تيال من  ذا الجا ب من النول إلي الجا ب األأر في 

 .(12:38ش )إ من النول ينيوع  وأندئذ ، يحم ق لمب البفر، إلي أب ينتوي الخيط الذي 
  

اَل َتَراِني َعْيُن َناِظِري. َعْيَناَك 8» ُاْذُكْر َأنَّ َ َ اِتي ِإنََّما ِهَي ِريٌح، َوَعْيِني اَل َتُعوُد َتَرى َخْيريا.  7  "-(:21- 7)  األيات
َ اُب َيْضَمِ لُّ َوَيُزوُل، هَكَذا الَِّذي َيْنِزُل ِإَلى اْلَهاِوَيِة اَل َيْ َعُد. 9َعَليَّ َوَلْسُت َأَنا.   اَل َيْرجُ  َبْعُد ِإَلى َبْيِتِه، َواَل 10السَّ

ا اَل َأْمَنُ  َفِمي. َأَتَكلَُّم ِبِضيِق ُروِ ي. َأْشُكو ِبَمَراَرِة َنْفِسي.  11َيْعِرُفُه َمَكاُنُه َبْعُد.   َأَبْ ٌر َأَنا َأْم ِتنِ يٌن، َ تَّى 12َأَنا َأْيضي
ا؟   َ اِرسي َعَليَّ  ُكْرَبِتي،  13َجَعْلَت  َيْنِزُع  َمْضَجِعي  يِني،  ُيَعزِ  ِفَراِشي  ُقْلُت:  ِبُرؤيى، 14ِإْن  َوُتْرِهُبِني  ِباأَلْ اَلِم،  ُتِريُعِني 

ِنَق، اْلَمْوَت َعَلى ِعَظاِمي هِذِه.  15 ًَ ٌة.   َقدْ 16َفاْخَتاَرْت َنْفِسي اْل ًَ ُذْبُت. اَل ِإَلى اأَلَبِد َأْ َ ا. ُكفَّ َعنِ ي أَلنَّ َأيَّاِمي َنْف
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َدُه ُكلَّ َصَباٍح، َوُكلَّ َلْ َظٍة َتْمَتِ ُنُه؟ 18َما ُهَو اإِلْنَساُن َ تَّى َتْعَتِبَرُه، َوَ تَّى َتَضَ  َعَلْ ِه َقْلَبَك؟  17 َ تَّى َمَتى 19َوَتَتَعهَّ
َتْلَتِفُت َعنِ ي َأْبَلُ  ِريِقي؟    اَل  ِلَماَذا َجَعْلَتِني َعاُثوريا 20َواَل ُتْرِخيِني َرْيَثَما  َيا َرِقيَب النَّاِس؟  َأْفَعُل َلَك  َماَذا  َأَأْخَطْأُت؟ 

َأْضَطِجُ  ِفي التَُّراِب، َوِلَماَذا اَل َتْغِفُر َذْنِبي، َواَل ُتِزيُل ِإْثِمي؟ أَلنِ ي اآلَن  21ِلَنْفِسَك َ تَّى َأُكوَن َعَلى َنْفِسي ِ ْمالي؟  
   َتْطُلُبِني َفاَل َأُكوُن«.

  نا في  ذ  األيات  جد أيوب يتو ق اك ماعق إلي هللا.   
 جد   ( 21- 17)يفبب أنيفاش في مجادلتق من ( 16- 11)  جد أيوب يتوس  ويتضرع ومن  ( 10- 7)وفي األيات 

أصحااق رافضة أب عستمع إليق. وىسنا  فع  إر   في ىيرة يتسا ل لمارا؟. و و عو ق في ىديلق ن إر و د أراب
 شتمي ن بد ش من أب  شتمي ل نا  فمب هاب النا    يريدوب أب يفضوا إلينا فاهلل يريد، وإب هاب النا    يمدوب  

 .  1:59ش  إيد المساأدة، فيد هللا لل عيفر وأر ق لل علي  را ع 
=  نا أيوب ييدم  فسحححححححححححححق ن هخ يية ضحححححححححححححايفة  داش فوو هريب، أي إ امتق في الد يا  أذكر إن   اتي إنما هي ريح

  عيني ال فححححححيرة  داش وأودعق إليوا مسححححححتحي ة، اخار ي ور   ي ش يل يضحححححححم . وييول  ذا ليلير أوي هللا أ يق.  
ولسخخخخخخخخخت    ينخاك عليَّ ع= اعحد الموت   يعود أىحد يرا حا.  ال تراني عين نخاظري   ىيحاة اعحد الموت   =تعود تري خيراي 

  ما هن  سححححححااياش والميفححححححود إشححححححفن أ يإ = أيناك عو با ي ف  أ وب )اليسححححححو ية(. أي اعد أب أموت لن أ وب هأنا
يارب طالما هن   نا. والشحفية التي يو بوا  ي الموت. الموت الذي يريحق لألبد ىين عنتوي ىياعق المؤلمة والتي 

ينيشححع ويتبدد في الووا . والسحححاب ينتوي وياعي سحححاب  ديد غير ، وأ يال عموت وعاعي أ يال   سخخ اب  ي مل 
مكحا نحا الحذي   =بعخد ال يرج  بعخد إلي بيتخه. وال يعرفخه مكخانخهأأري. ومن يموت   يعود يحا يحة لبيتحق األرضححححححححححححححي=  

 عرهنا  االموت، ىتي لو أد ا لن يعرفنا مكا نا الذي أشنا ييق. 
  م المر بة  ال. أيامق إ ترب ، و ا  و ينوي أيام أمر  بوذ  األوىين شعر ااب 

أي   أستويع أب أمنع  فسي من أب أأبر أن أ مي امرارة.    =أنا أيضاي ال أمن  فمي. اتكلم. أشكو بمرارة نفسى
ام المتبثية  ولمن أو د هللا ىين يشححححعروب ااب ىياعول عيترب من  وايتوا يجب أب ييضححححوا السححححاأات المتبثية أو األي

 في إيماب وص ة. 
= صححححححور اليدما  البحر هتنين أ يل يحيط االيااسححححححة ويريد أب يبت عوا   ارسخخخخاي  ب ر أنا أم تنين  تي جعلت عليَّ أ

فجعح  هللا لحق ىحداش   يتعحدا  وأ حام لحق مضحالين ومفحححححححححححححححاريع و حال إلي  نحا عحاعي و  عتعحدي و نحا عخل هبريحا  لججحك 
ومعني  ول أيوب     . تأر في الجو يريد أب يبت ع األ رام السماوية  يضا عنيناش  (. وصوروا أ22:5ر إ+    8:38)

   أ ا يارب . بت ع األرض أو هوا ب السحححما  أىارسحححاش لئ    ععتبر ي يارب هتنين البحر أو عنين الجو لتجع  أ يإ 
وإ  أ وا  ي الحار  الذي أينق  ر  مباعق   وي و ائا  داش ىتي   يكبب  ماىي سححححححوي ه   ذ  النمبات. فايوب صحححححح 

هللا لمبب  ماا أيوب. ولن ى  أب هللا فع ش يضححححححع ىداش لم   وي الوبيعة الجبارة )البحار/ الًيضححححححا ات/ البرو / 
يشحححكو أيوب من أ ق      غير . يل  الي  ل( ب  والحشحححرات والميكروبات ب  واإل سحححاب أيضحححاش ىتي   يتعاظل ويضحححر

وواضحححب أب هللا    =وترهبني برؤي  تريعني باأل الم=    ق المر بة والر ي الميأجةيجد راىة في فراشحححق اسحححبب أى م
 مق. وربما هاب الشححيواب لق أليس  و مفححدر  ذ  األى م والر ي ب   ى  اشححئة من إضححوراااعق النفسححية اسححبب  
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=  ظامي هذه فإختارت نفسخخى الًنق. الموت علي عيد في  ذ  األى م والخيا ت فوو يسحححر ااب ييأا أو د هللا.  
عر م  اةية  كذا في عر مة اليسحححححححوأيين  ىتي عؤير  فسحححححححى الخنن وأ امي الموت  أي اسحححححححبب أ مي إأتارت 

  م التي ععا يوا.  فسى أصعب ميتة و ي الخنن. وأ امي تيرت الموت فوو أفض  من األ
.   د يئسححح  )يسحححوأيين(.  د هر توا )إ ج ييية(. أي  و هر  ىياعق ويا  منوا وإشحححتا  ل موت ليجد راىة   =قد ذبت

= أي ىتي لو هن  سححححححححححاىيا إلي األبد فا ا رافض الفمرة فمن يضححححححححححمن لي أب   ععود لي أ مي  ال إلي األبد أ  ا
 يا ية. 

يكي أنق أي يكتفي بوذا فوو ضححححححاي .    ه م صححححححعب أب يو ب أيوب من هللا أب  =ألن أيامي نفًة. ُكْف عني
  ا ق ييول ن أيامي ااط ة و ذا ىسب )اإل ج ييية( أي أيامي شثية ييكًيك ما  د  اسيتق، ف تنوي ىياعي االموت. 

 ( اعض التسا  ت. 17يل يبدأ أيوب يتسا ل إبتدا  من تية )
ب هللا  د  فحب  فسحق أفحماش لإل سحاب.  أي اإل سحاب ىيير  داش ىتي عسحتع مق. وها  =ما هو اإلنسخان  تي تعتبره

 فسححق امخاصححمتق لإل سححاب. فايوب عفححور أب هللا يكي  لق   ي   منوعسححا ل أيوب معنا     ي ين ااهلل الع يل أب ي
الضحححربات إ تياماش لخوا صحححنعق أيوب دوب أب يدرك. ولل يفول أب هللا أب ىنوب   ينتيل من أو د  ب   ل يؤدبول.  

أيوب   =وتتعهده كل صخخخخباح   .لتنتيل منق وعاأذ ىيك منق أي عوتل اق إ تماماش شححححححديداش   =و تي تضخخخخ  عل ه قلبك
ما ال يتفحححححور أب هللا في أفحححححومة معق، ويو ق لق اك   وعق ضحححححربات ه  صحححححباا بينما  و أا ي أن أب ييي  
أمامق. والذي لل يفومق أيوب أب هللا إب  لل يضحححححححع   بق أ ينا ويتعود ا ه  صحححححححباا لو منا في لح ة ب  في طرفة 

 يضع   بق أ ينا يعوينا هرامة. أر ا. ب  هللا ىين تأين. فوو ييول أيني أ يك من أول السنة إلي 
  مقأ نا يشتمي أ ق   يجد  د ة، أو فترة راىة وسط  = تي متي ال تلتفت عني

أي أ  عسحححححححححمب لي يارب افترة راىة   ي ة أعنفس فيوا ب  ألل وععبير أب ع رييي  و ععبير أربي    =ريثما أبل  ريقي
 يل يتسا ل.      معنا ا دأني أستريب   ي ش.

 و   يريد أب يعترف أ ق أأوا، وىتي لو أأوا فخويتق اسحححيوة   عسحححتحن أب ينتبق هللا لوا ]   هاب   =أأخطأت
أيوب يتفور و و ييول  ذا أب هللا اسبب أوايا  وأوايا غير ، الخوايا المبيرة والفضيرة سيع ن أ ي الف يب[. 

مارا أفع   =ماذا أفعل لك  يضفر ييول ن  ومعني  ولق أيضححححححححححاش، ىتي إرا أأوات ف مارا   عضفر. وإر رأي أب هللا
ىتي عضفر ]لل يفول أيوب أ ق   سحححبي  لضفراب الخوية موما فع  إب لل يفححح ب المسحححيب، أ  ر  سحححوة ه م أيوب، 

، وأب هللا يتحالل أللل أيوب فوو   فى هح     ح  لو هحاب أيوب يع ل هح  محبحة هللا التي يضححححححححححححححعوحا هللا في   بحق أليوب 
ولذلك يكم  إشايا    ليكوب أيوب هام ش،  لمن هللا مضور أب يسمب بوذ  األ م، و (9:   63)إشضييول عضاين   

 وأب هللا يدبر الخ و بدم المسحححححيب في م   اليماب،    لو أ ل أيوب  اةية وييول   وم ك ىضحححححرعق أ فحححححول  
 محبة  حو ا[    هاب ييول  فس الم م. وهل من مرة  يول ألفا  صابة أ ي هللا المم و      ذا ،

 أي أب هللا يراابق دائماش وموما فع  فمب هللا لن يرضي أ يق.  =يا رقيب الناس
أايور أي  دف عفوب  حو  السوام. فوو يشكو أ ق صار  دفاش لسوام هللا،  و   =لماذا جعلتني عاثوراي لنفسك

   عح  أب أي هاد يضر   = تي أكون علي نفسى  مالي وىد  صار  دفاش ن. ىتي صار أبئاش أ ي  فسق= 
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ن أضطج  في  ألني اآليل عوس  إلي هللا أب يضفر لق ر بق ويعود ليرضي أ يق، ورلك  ب  أب يموت.   ىياعق.
= ييفد أ ق إ ترب من اليبر. فمغفر  ب  أب أموت و  أعمتع برىمتك. و  عتاأر في الضفراب وإ  يكوب  التراب

وأ ينا أب  ف ي لتاعي رىمتك  . عجد ى  د م  ىين عاعى لتنيذ ى=   تطلبني فال أكون = وم   الو    د مضي
.أ ينا وإ    منا لألبد 
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 عودة للجدول اإلص اح الثامن 

 
 جد  نا أواب ب دد، و و إسححححتمر في  فس منوا أليفا  في محاولة إيبات شححححر أيوب وبينما بني أليفا  رأيق أ ي  

وأيضححاش هاب    األاا  األولين.  المسحح  مإة من  ليد اتيالالمشححر  و الر ي واإلأ  ات اإللوية بني ب دد رأيق أ ي ىكمة بني  
 اب ه مق ب  أي أوي أو شفية أ ي أيوب المسكين.   م ب دد ه م رائع ولمنق أأوا في التوبين، ب  ه

 
وِ يُّ َوَقاَل: 1 "-(:7-1) األيات ا َشِديَدةي؟ 2َفَأَجاَب ِبْلَدُد الشُّ َهِل هللُا 3»ِإَلى َمَتى َتُقوُل هَذا، َوَتُكوُن َأْقَواُل ِف َك ِري ي

؟   َفِإْن َبكَّْرَت َأْنَت ِإَلى هللِا 5ِإْذ َأْخَطَأ ِإَلْ ِه َبُنوَك، َدَفَعُهْم ِإَلى َيِد َمْعِ َيِتِهْم.  4ُيَعوِ ُج اْلَقَضاَ ، َأِو اْلَقِديُر َيْعِكُس اْلَ قَّ
َفِإنَّ 6َوَتَضرَّْعَت ِإَلى اْلَقِديِر،   َأْنَت َزِك ًّا ُمْسَتِ  ميا،  َك.  ِإْن ُكْنَت  َوُيْسِلُم َمْسَكَن ِبرِ  َيَتَنبَُّه َلَك  َتُكْن ُأواَلَك 7ُه اآلَن  َوِإْن 

ا.    "َصِغيَرةي َفآِخَرُتَك َتْكُثُر ِجدًّ
=  و شبق ه م أيوب بريب شديدة أقوال ف ك ري اي شديدة  ال أيوب ه م هلير صحيب، أما ب دد فمىتد و ا مق.  

أيوب لل يي   ذا. ولمن ب دد   =القضا   هل هللا يعوج عافوة ب  ايمة هالووا .  أل ق هاب يتم ل احدة، ولمنوا أ وال  
إذ أخطأ إل ه ي ور أ ق يدافع أن هللا لمنق في الوا ع يحاول إيبات شر أيوب وأ ق يستحن ما  و ييق من أ م.  

 ذا اليول ف يع. ىتي وإب هاب أو د أيوب أشرار، فما هاب يجب أ ي ب دد أب    =بنوك دفعهم إلي يد مع يتهم
  = فإن بكرت أنت .  د أعي ليعييق. يل يدأو أيوب ل توبة ييعيد  هللا أىسن مما هابيييد  روا أيوب  كذا بينما  و  

= إب  ويسلم مسكن برك  عمن شريراش مل  أو دك الذين فاعتول فرصة التوبة فو موا ب  إسرع وإ توي الفرصة وعب.  
ب في بيتك غنيمة  ن  عيدم عوبة ىثيثية وعرضي هللا في طر ك ويكوب بيتك مسكن بر   مسكن ظ ل، و  يكو 

 غنمتوا بدوب و ق ىن ىينئذ يستمع لك هللا. 
 

َأِل اْلُقُروَن اأُلوَلى َوَتَأكَّْد َمبَخاِ َث آَباِئِهْم، 8  "-(:10-8) األيات أَلنَّنَخا َنْ ُن ِمْن َأْمٍس َواَل َنْعَلُم، أَلنَّ َأيَّاَمنَخا 9»ِاسخخخخخخخخخْ
ِرُجوَن َأْقَواالي َقاِئِليَن: 10َعَلى اأَلْرِ  ِظلٌّ.  ًْ  " َفَهالَّ ُيْعِلُموَنَك؟ َيُقوُلوَن َلَك، َوِمْن ُقُلوِبِهْم ُي

يبالتا يد سحتموب فترة  فحيرة اعد ا     رية ب دد  ي أب  مبة األشحرار أ يدة ىتي وإب ها   فترة من ىياعول ميد رة
اسخخخخخخخأل القرون ياعي أ يول الشحححححححححححر. ويبر ن أ ي رلك ااب ي جا لحكمة األاا  األولين الذي سحححححححححححج وا  ذا الرأي= 

= و ذا ما عفع ق هنيسحححححتنا التي عوتل اا وال األاا . والف سحححححفة عع منا ااب اإل سحححححاب يبدأ من ىيو إ توي أاا  ، األولي
ول ويضحححححححححححي  أ يوا. بينما الحيواب يبدأ من ىيو بدأ أاائق. لذلك يتيدم اإل سحححححححححححاب في المعرفة أي  و ينتفع اخبراع

= أي أبرعنححا  ي   شححححححححححححححأ. اجححا ححب أبرة وىكمححة األاححا   ألننخا ن ن من أمسويبيي الحيواب أ ي مححا  و أ يححق.  
ب ععترف بن ريتنا،  ب األولين لذلك فا ا تأذ وأ تبس من ىكمتول. وها ق ييول أليوب أ     عفححححححد نا و  عريد أ

أي  فححيرة، لمن ىاول أب عسححتفيد    =أيامنا علي األر  ظلأ نا    عرف شححأ وأبرعنا   ي ة اسححبب  يع أيامنا=  
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أي أب ما ييولق األاا  ييولو ق افححححححد  من ه    بول ىسححححححب   =من قلوبهم يًرجون أقواالي من أبرة األولين الذين 
 ما يؤمنوب اق وما إأتبرو . 

 
اَرِتِه  12َهْل َيْنُمي اْلَبْرِديُّ ِفي َغْيِر اْلَغِمَقِة، َأْو َتْنُبُت اْلَ ْلَفاُ  ِباَل َماٍ ؟  11  "-(:19-11) األيات َوُهَو َبْعُد ِفي َنضخخخخخخَ

ِب.   يُب،  13َلْم ُيْقَطْ ، َيْيَبُس َقْبَل ُكلِ  اْلُعشخخخخخخْ ًِ يَن هللَا، َوَرَجاُ  اْلَفاِجِر َي ُبُل ُكلِ  النَّاسخخخخخخِ َفَيْنَقِطُ  اْعِتَماُدُه، 14هَكَذا سخخخخخخُ
ُك ِبِه َفاَل َيُقوُم.  15َوُمتََّكُلُه َبْيُت اْلَعْنَكُبوِت!  َتِنُد ِإَلى َبْيِتِه َفاَل َيْثُبُت. َيَتَمسخَّ ْمِس َوَعَلى َجنَّ 16َيسخْ ِتِه  ُهَو َرْطٌب ُتَجاَه الشخَّ

ْجَمِة، َفَتَرى َمَ لَّ اْلِ َجاَرِة.  17َتْنُبُت َخَراِعيُببُه.   َتِبَكٌة ِفي الرُّ وُلُه ُمشخخخْ ِإِن اْقَتَلَعُه ِمْن َمَكاِنِه، َيْجَ ُدُه َقاِئالي: َما 18َوُأصخخخُ
 " هَذا ُهَو َفَرُح َطِريِقِه، َوِمَن التَُّراِب َيْنُبُت آَخُر.19َرَأْيُتَك! 

اش  ي  وعة شححححححححححعر  الوا الحكما  اليدما  ويردد ا  نا ب دد متوماش أيوب اا ق مرائي شححححححححححرير وهاب   ذ  األيات غالب
  جاىق و تياش. 

= البردي والح فحا  ينميحاب أ ي ضححححححححححححححفحاف النيح  في هخل ينمي البردي في غير الغمقخة. أو تنبخت ال لفخا  بال مخا 
لما  سححححححححريعاش ما يجفوا. أو إرا إ يوع أنول  مفححححححححر. و ما يحتا اب ل ما  الملير وىينما ييوعاب وينففحححححححح ب أن ا

 كذا اإل سححححححاب  ميار ة مع العشححححححب ويفيد  ضححححححارعق. و ييبس اسححححححرأة  داش اال وهو بعد في نضخخخخارته لم يقط الما = 
المرائي ىين يترك هللا يموت ويو ك ويذ ب أنق بوا  .  د يسحتمر بوا   و جاىق فترة ولمن سحريعاش سحييول أنق ه  

ب هللا سحححححححيتخ ي أنق مل ما يبس البردي اسحححححححرأة ىين إ يوع أنق الما . ولذلك ألب  ذور إ د ار اسحححححححبب شحححححححر  أل
 البردي ضايفة  داش فمب لل ُيرو   يداش ييبس اسرأة  داش موما بدا في أضرة و مال و تي. 

 فسححق  ور ا  المرائين أداع شححديد أل فسححول، فالشححرير إرا  جب و تياش يمني  فسححق ااب  جاىق سححيسححتمر، و و يلن في  
= ولمن  جحاىحق  حذا  بحد وسححححححححححححححييول همحا ييول بيح   كبيخت العنكبوتاضرور وربمحا في هفحا عحق. ولمن محا  جحاىحق إ  

العنمبوت اسحوولة  داش االمكنسحة أي أندما ياعي هللا ليوور بيتق. إب العنمبوت يبني بيتق ويعجب اق  داش و  يدري  
 ححة فم  مححا يكححد ويعمحح  اجححد، ولمن  حبين العنمبوت والن  ك ميححار ححة ععيححد أ ححق وا ي  ححداش وفي لح ححة ينتوي. بحح   نححا

، أو أ ي يمار الندي السحححححماوي فتنتا أسححححح ش )يمار الندي السحححححماوي أي الندي السحححححماوي  عتضذي أ يبينما النح ة 
  مة هللا( والعسحح  الناعا يكوب ييق غذا  وفائدة ل جميع،  جد العنمبوت يتضذي أ ي إصححوياد الحشححرات وإفتراسححوا.  

 ي ر ا  . = أينقط  إعتمادهو كذا الشرير ينوب بيوت الم  ومين وىين ييول  جاا الشرير وينودم ه  ما بنا . 
يل شحححححبق المرائي اشحححححجرة عنمو وسحححححط أىجار، والشحححححجرة أ وي من البردي ولوا  ذور عمتد لتبحو أن الما . لمنوا  
لو ود ا وسحححححححط األىجار   عايش طوي ش ألب  ذور ا عفحححححححودم ااألىجار. و ذ  الشحححححححجرة موما هاب  مالوا فاي 

. مل  واضحححب ف  يو د شحححأ ياب  في  ذا العالل  دودة أو ىشحححرة  را ية عجع وا عجي. وما ىدث مع ييوينة يو اب
= الخراأيب  ي األغفحححححاب. أي أب  وعلي جنته تنبت خراعيبه= أي عخضحححححر عجا  الشحححححمس رطب تجاه الشخخخمس

أغفحاب  ذ  الشحجرة ممتدة وع    البسحتاب الميروأة ييق. ولمن مشحك ة  ذ  الشحجرة و ود ىجارة هليرة )را ع مل   
أي  ذور الشحححجرة مفحححودمة مع الحجارة. مل   ذ  الشحححجرة أي تفة عيت وا  =  جمةوأصخخوله مشخختبكة في الر اليارع( 

= ه م ااسحححح وب شححححعري امعني أ ق اعد إأتفا   إن إقتلعه من مكانه يج ده قائال ما رأيتكسححححريعاش وعت شححححي ىتي  
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طرين  الشححححححححححححححجرة و   وا، لو ظورت مرة أأري فمكا وا ييول لوا   أأرفك. و كذا الشححححححححححححححرير فم   جاىق ينتوي )
ية أفراا الشححححرير أراب ه  ا=  وهذا هو فرح طريقهاق.   ب (. و  يترك شححححيئاش لنسحححح ق ينتفعو 6:1األشححححرار عو ك مي 

أبداش يبعد أب ينتوي شحححححححرير ويخرب ييوم   شحححححححأ.  ذا  و الدر  الذي عع منا الحياة إيا . ولمن    يسحححححححتفيد النا ؟
يعني الشححححححجرة التي يمكن أب عنب  مكاب الشححححححجرة اليديمة  . ربما  ولق من التراب خرآمن التراب ينبت  تأر مكا ق  

ولمن سيكوب لوا  فس المفير فاألىجار ما  ال  مو ودة. وربما يشير ل خاطأ الذي مات ور ب ل تراب وسياعي  
اعد  أ ا  عرابيوب )أالميوب، د يويوب، شحححححححححووا يوب( يكو وب في مل  شحححححححححر  وىما تق، وأيضحححححححححاش سحححححححححيكوب لول  فس  

 مفير . 
 

.  20  "-(: 22-20)  األيات رِ  الشَّ َفاِعِلي  ِبَيِد  َيْأُخُذ  َواَل  اْلَكاِمَل،  َيْرُفُض  اَل  َفاَك ِضْ كيا، 21»ُهَوَذا هللُا  َيْمألُ  ِعْنَدَما 
    َيْلِبُس ُمْبِغُضوَك َخْزييا، َأمَّا َخْ َمُة اأَلْشَراِر َفاَل َتُكوُن«.22َوَشَفَتْ َك ُهَتافيا، 

الحياة والموت، البرهة وال عنة. امعني أب  فيبق البرهة لو هاب   اب دد في أتام ىديلق يضع أمام أيوب طريي  
=  د يخيي أأدا  البار  نا في فاهلل ال يرفض الكامل. بل يمأل فاه ض كاي. ويلبس مبغضوه خزياي ،  ام ش مستثيماش 

يأخذ  ال األرض ولمن من المؤهد أب أييول سيكوب هام ش في السما  ىينما يرو ق متو اش االمجد. والعكس فاهلل 
.أما خ مة األشرار فال تكون = . ويودم مسكنول بيد فاعلي الشر
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 عودة للجدول اإلص اح التاس 

 
اُن ِعْنَد هللِا؟  2َفَأَجاَب َأيُّوُب َوَقاَل: 1  "-(:13-1) األيات ُر اإِلْنسخخخخخخَ ِ  ٌح. َقْد َعِلْمُت َأنَُّه َكَذا، َفَكْ َف َيَتَبرَّ ِإْن 3»صخخخخخخَ

ُه، اَل ُيِجيُبُه َعْن َواِ ٍد ِمْن َأْلٍف.  اْلُمَزْ ِزُح  5ُهَو َ ِك ُم اْلَقْلِب َوَشِديُد اْلُقوَِّة. َمْن َتَ لََّب َعَلْ ِه َفَسِلَم؟  4َشاَ  َأْن ُيَ اجَّ
ِبِه. اْلِجبَ  ْمَس َفاَل  7اْلُمَزْعِزُع اأَلْرَ  ِمْن َمَقرِ َها، َفَتَتَزْلَزُل َأْعِمَدُتَها. 6اَل َواَل َتْعَلُم، الَِّذي َيْقِلُبَها ِفي َغضخخخخخَ اآلِمُر الشخخخخخَّ

ِتُم َعَلى النُُّجوِم.  ًْ ِرُق، َوَي ي َعَلى َأَعاِلي الْ 8ُتشخخخْ َماَواِت َوْ َدُه، َواْلَماشخخخِ ُط السخخخَّ اِنُ  النَّْعِو َواْلَجبَّاِر  9َبْ ِر. اْلَباسخخخِ صخخخَ
اِدِع اْلَجُنوِب.   ًخَ ا َوَم .10َوالثَُّريخَّ دُّ َب اَل ُتعخَ ائخِ ُل َعظَخاِئَم اَل ُتْفَ ُص، َوَعجخَ اعخِ اُز َفاَل  11  فخَ »ُهَوَذا َيُمرُّ َعَليَّ َواَل َأَراُه، َوَيْجتخَ

ُه؟ َوَمْن َيقُ 12َأْشُعُر ِبِه.    "هللُا اَل َيُردُّ َغَضَبُه. َيْنَ ِني َتْ َتُه َأْعَواُن َرَهَب. 13وُل َلُه: َماَذا َتْفَعُل؟ ِإَذا َخَطَف َفَمْن َيُردُّ
ص  ح.  جد أيوب  نا يؤهد بر هللا وص ا هللا وس واب هللا المو ن وأ ق   يخت ي مع أصحااق ىول  ذا الرأي.  

ا   تمو  أن هللا. ولمن ها   مشك ة أيوب التي ىاول أب يعرضوا أمام  مأي أ ا متفن معكل يي =قد علمت أنه كذا
في   ر أيوب أب يتبرر إ سححححاب  . فك ف يتبرر اإلنسخخخان عند هللاسححححتحالة أب يتبرر اإل سححححاب أند هللا=  إأصحححححااق  

أمام هللا شحححأ صحححعب فوو ىا ل مو ن لق ه  السححح واب أ ي الوبيعة فمن ييي أمامق، أفحححوصحححاش ىين يضحححع هللا  
  بق أب يرصحححد أووات  ذا اإل سحححاب، فمرا عحول إ تبا  هللا الجبار من الوبيعة الوائ ة إلي اإل سحححاب الضحححاي    في

ورصححد هللا لق ه  أوية فمن يلب  أمام هللا. وأمام  وعق اليا رة، ىينئذ سححيكوب هللا هما لو هاب ينيض أ ي فريسححة  
 محق  أومن المؤهحد أب  وة هللا  بحارة لمن أيوب في  ليسحححححححححححححححيوحا. بح  إب أ وي المتمردين ملح  ر حب لن ييي أمحامحق.  

 سححححححححححي أب محبة هللا أيضححححححححححاش  بارة، ولل ع ور  ذ  المحبة ايدر ما ظورت أ ي الفحححححححححح يب. ليد ظن أيوب أب هللا  
سححححيسحححححن الخاطأ ويا ل عجب فيد سحححححن إبنق الوىيد أوضححححاش أن الخاطأ. يل يبدأ أيوب يلب  صححححعوبة أب يتبرر  

سحححؤال    1000= هللا يسحححتويع أب يو ق لإل سحححاب  ا  أن ي اجه ال يجيبه عن وا د من ألفإن شخخإ سحححاب أمام هللا.  
مربك، أو ألي أوا إرعمبق اإل سحححاب، و  يسحححتويع اإل سحححاب أب يجاوب أن سحححؤال واىد. فاهلل في ىكمتق يسحححتويع  

ت خلب    . مناسحوولة أب يع ن ىمن و و  ه  مدأي ل حكمة. ولن  سحتويع أب  برر أ فسحنا أن أي أوا إرعمبنا 
ه  من عحدي هللا وعيسحى أمامق لل يسح ل، ب  ه   سحاوة أمام هللا عدل أ ي ىما ة صحاىبوا. و ذا ما    =عل ه فسخلم

ىدث مل ش ل شححححححححححيواب. ولن ى  أب إب يس هاب يمني  فسححححححححححق أب يجدف أيوب أ ي هللا لمنق عم ل ىسححححححححححناش أن هللا  
شخخخخخخديد  لذلك    يدر أب  جاوبق في المحا مة. وأ ق    ك م القلبوأظور أ متق ومجد . ووصحححححححححي أيوب هللا اا ق  

(  8:68= ليد  ع   ب  سحححينا  يرععد )مي المز زح الجبال وال تعلمف   يدر أب  يوي أمامق. ودلي   وعق.  =القوة
أي ليس احمرادعوحا فحاهلل  و الحذي ييليل   =وال تعلمو حذا يححدث من الي  ل والبرا ين التي  ي عحح  سححححححححححححححيورة هللا.  

األرض مسحححححححتيرة أ ي    =المزعزع األر  من مقرها تما يريد. ب  يني  الجب  إرا أراد ) ب  الميول و ي ق(  الجب  و 
=  ذا عفحححوير شحححعري يشحححير ألب األرض مسحححتيرة  وتتزلزل أعمدتهامحور ا وهللا وىد   ادر أب ييأيع إسحححتيرار ا.  

أب األرض   عسححححححححححححححتير أ ي أأمحدة فوحذا رهر  حا وحا أ ي أأمحدة وهللا ىين ييليلوحا هحا حق ييليل أأمحدعوحا. أمحا أ ميحا و 
أب هللا يع ن األرض أ ي   شححححححححححححأ. و د  ي   ذا افل أيوب أيضححححححححححححاش مما يلب  فمرة الخيال    7:26في اصحححححححححححححاا  
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هللا يامر الشحححمس فتشحححر  ويامر ا فتضرب، و و أ يوا في البد  و و اليادر   =اآلمر الشخخمس فال تشخخرق الشحححعري. 
. و و  ادر أب يامر ا ف  عشر ، و ذا يحدث طبياياش  1:21 ب  ورا ع أيضاش ر  اب ييي وا.  فالسما  واألرض عيو 

شححايا   إومع  شححايا  مع ىيايا وىينما صحح ب المسححيب. فمع يشححوع و ف ،إفي المسححوف، وىدث معجيياش مع يشححوع و 
لنجوم   ي  يخر  اعدد  ند ا. هاب ا    26:40  إش   = فيويًتم علي النجومعرا ع  ويوم ص يب المسيب عوارت. 

موضححوأة في أيا ة صححباىاش ويخر وا هللا مسححا ش اعدد ا   ينيع منوا واىداش، و و يختل أ يوا ف  ييدر أىد غير   
أب يخر وحا أو يحدأ وحا، والمعني أ وحا عحح  سحححححححححححححح وحا حق وىحد . وليحد  ليل هللا األرض مرة أيحام الووفحاب فحم حدفع المحا  

مرعفع  الميا  ىتي غو  الجبال. ولملرة األموار الر يبة  يضمر الجبال ألب اليشحححححححححححرة األرضحححححححححححية هبو  اجبالوا ف
هما  ية وما ال يحف وا مبسحححوطة  ا و اسحححووا في البد   =الباسخخط السخخموات و دهإأتفي  ور الشحححمس أن األرض.  

(  2:    104و ا ت ه مة الباسحط فى العبرية امعنى المسحتمر فى اإلعسحاع. و فس الم مة إسحتخدموا داود )مي ي.  
وو د الع ما  أب العالل يتسححححع فع  وبمعد ت م ئمة إلسححححتمرارية الحياة أ ى األرض. وو دوا أ ق لو  اد وغير ل.  

عسححححححارع المعدل ولو بدر ة طًيفة أ ل التاري  لما عمو   النجوم المسححححححئولة أن إسححححححتمرارية الحياة أ ى األرض. 
يرار التربة والضا ات ف  ينمو النبات. ولو    ورلك ألب الجاربية فى  ذ  الحالة لن عموب  وية بدر ة هايية إلسححححححححت

معدل التسارع أما يحدث لحدث أ   أيضا يؤدى إلستحالة الحياة أ ى األرض.  ذا اإلعساع المستمر فى الموب 
  و المسئول أن إستمرارية الحياة والخ يية.

السححححححححححححححمحا . أمحا اعحد    جل فى  7000وهحا ح  أأين أيوب ورفحا حق   عسححححححححححححححتويع فى رلحك الو ح  أب ع ح  أ لر من  
م يوب    1000م يحار عري يوب  جل )الم يحار   60  -  50الت سححححححححححححححكوب الفضحححححححححححححححائى  حابح   حدروا أحدد النجوم احوالى  

م يار مجرة عتراوا بين الحجل المتوسحححط والحجل المبير. و ذا ما عل    200والتري يوب م يوب م يوب(، ميسحححمين أ ى  
 نجوم يف  إلى األرض ىتى اةب. وما  ال الموب يتسع. ال ضو  الملير من ال التوص  إليق ىتى اةب فما

أي أب أموا  البحر الع يمة عح  سححححححححححيورة هللا و و يمنعوا من أب عندفع لتضوي    =الماشخخخخخخخي علي أعالي الب ار
 . األرض اليااسة. )وىين إ تور المسيب البحر الوائا سكن(

 ي مجموأات  جوم وأيوب رهر ي ياش منوا هملال. والنعش غالباش   صخخخخخخخخان  النعو. . . = النعو والجبار والثريا
  و الدب اليوبي الذي  حدد اق الشمال الجضرافي. 

 =  ي مجموأة النجوم التي   عري إ  من  في المرة الجنوبي. مًادع الجنوب
ننحا    را ، ومن أأمحالحق  ري  هللا يعمح  في الخفحا  وبكيًيحة   عحدرك،  حن  ري أأمحالحق ولم  =وال أراه  هوذا يمر عليَّ 

 . 20، 19:1افيع من  ور مجد  غير المدرك رو 
وهللا سححححح وا ق مو ن   يمكن    .ىيا إب إدرا نا الياصحححححر يعجي أن إدراك أأمال مشحححححورعق لمننا   مس  درعق ومجد 

أىد أب    فمرا إ تيع الرب صحححححححححة إ سححححححححاب أو يروعق أو أو د    يسححححححححتويع  =إذا خطف فمن يردهاإلأتراض أ يق=  
ب لن  فول  . وىياش  حن اةيقول له ماذا تفعليمنعق، ب   و يخوي ىياة اإل سحححححححححاب  فسحححححححححق و  يسحححححححححتويع أىد أب 

الحكمة في عفحرفات هللا. ولمن سحياعي الو   الذي ييق  فول أب ما إأترضحنا أ يق، أو رفضحنا ، أو ىكمنا اا ق عل  
 مفادفة، سنفول أب ه  شأ عل احكمة    وائية. 
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 هللا يو ن غضبق ضد األشرار المعا دين و  أىد يستويع أب يمنعق.  = يرد غضبههللا ال
 فول    9:51ش إر ب معنا ا األصحححح ي يعني المبريا . والمبريا  منسححححوبة لمفححححر وفي   =ين ني ت ته أعوان َرَهب

يضححاش المبريا   أب ر ب  ي التنين، وربما أط ن اإلسححل أ ي التمسححاا أو )التنين(. وألب التمسححاا منسححوب لمفححر وأ
. وربما اإلشحارة ألسحوورة  ديمة عتحدث أن إأماد يورة  7:30ش إ ي أوية مفحر صحار إسحل ر ب إشحارة لمفحر 

في السححححححما   ام بوا الوىش البحري ر ب وأأوا ق، يل سححححححيور أ يول هللا ويبتول في السححححححما  أ ي شححححححك  مجموأة  
 وا ق و وعق المو ية يخضحححححعول. وهللا يييناش يسححححححن ه   وا ب. فالذين يياوموب هللا هليرين لمن ىين يريد هللا يبسححححح

 . أعوان رهبمن عجبر أ يق وه  من يعين  ذا المتمرد= 
 

اِوبُخُه َوَأْختَخاُر َكاَلِمي َمعَخُه؟  14  "-(:21-14) األيخات َتْرِ ُم 15َكْم بِخاأَلقَخلِ  َأنَخا ُأجخَ اِوُب، بَخْل َأسخخخخخخخخخْ ْرُت اَل ُأجخَ أَلنِ ي َوِإْن َتَبرَّ
ْوِتي.  16َديَّاِني.   ِمَ  صخخخخخَ َتَجاَب ِلي، َلَما آَمْنُت ِبَأنَُّه سخخخخخَ َفِة، َوُيْكِثُر  17َلْو َدَعْوُت َفاسخخخخخْ َ ُقِني ِباْلَعاصخخخخخِ َذاَك الَِّذي َيسخخخخخْ

َبٍب.  ي، وَ 18ُجُروِ ي ِباَل سخَ ِبُعِني َمَراِئَر.  اَل َيَدُعِني آُخُذ َنَفسخِ ، َيُقوُل: هَأَنَذا. 19لِكْن ُيشخْ ِإْن َكاَن ِمْن ِجَهِة ُقوَِّة اْلَقِويِ 
اِ  َيُقوُل: َمْن ُيَ اِكُمِني؟   َتْذِنُبِني.  20َوِإْن َكاَن ِمْن ِجَهِة اْلَقضخخخخخخخخخَ ْرُت َيْ ُكُم َعَليَّ َفِمي، َوِإْن ُكْنُت َكاِمالي َيسخخخخخخخخخْ ِإْن َتَبرَّ

 " ُت َ َ اِتي. »َكاِمٌل َأَنا. اَل ُأَباِلي ِبَنْفِسي. َرَذلْ 21
 ري أيوب  نا يوبن أ ي  فسحححق ما سحححبن أب  الق أن أجي اإل سحححاب أجياش مو ياش أن أب يحا  هللا. و تيجة لوذا 
 را  ييا  من أب ينال رضححححححححححا ، األمر الذي  شححححححححححا من أرائق الياسححححححححححية ال المة أن هللا، فاهلل في   ر  إلق  بار    

= إرا هاب هللا  ادراش أب يخضحححححع ر ب فمل ااألولي أ ا أيوب ل أنا أجاوبهكم باألق  يبرر إ سحححححاب.   يياومق أىد و و
   أسحتويع أ ا أمام  ذا اإللق الجبار أب أ ي ألدافع أن  فسحي    =وأختار كالمي معهالخ يية الضحايفة المسحكينة.  

ىتي لو    =أسخختر م دياني  ألني وإن تبررت ال أجاوب بلوأعخير الم مات المناسحححبة،    سحححيعويني  ذ  الفرصحححة. 
 ن  ااراش وو ف  أمامق وشححححححححححعرت اع متق لن أسححححححححححتويع أب أ ون اا ني اار ب  سححححححححححاط ب رىمتق، فاهلل يري ىتي  
أأوائنا التي    را ا. و ذ   ي الوريية التي ينبضي أب  يي بوا أمام هللا، مل  العشحححححححار. ب  وصححححححح  أيوب لحالة  

= أي لو  دم  سخخخم  صخخخوتي  منت بأنهآب لي لما لو دعوت فإسخخختجايائسحححححة عماماش من إسحححححتجااة هللا لفححححح واعق. 
عضحححرأاعي وأأوا ي سحححؤل   بي، فم ني   أأتيد ااب صححح واعي  ي الع ة في اإلسحححتجااة. فاهلل ياأذ )يخوي( ىين  
يريد، ويعوي ىين يريد وليس رلك اسحبب صح واعنا أو إرادعنا ب  احسحب سح وا ق المو ن الذي   ينا شحق ييق أىد. 

ذاك الذي يسخخخخ قني  ي داأ ق أ ق أاطأ ب   و اار=  يل يضححححححع صححححححورة ن أ ق ظ مق ب  سححححححبب فوو   يشححححححعر ف
ويكثر   د عموب العاصححفة التي  دم بوا منيل أبنائق. أو أاصححفة غضححبق الذي ظور في ه  ما ىدث.  =بالعاصخفة

   لو هاب هللا هما   خذ نفسخخىآوال يدعني  و روىق  ي الفححدمات المتوالية التي أع  أ يق=  .  جرو ي بال سخخبب
أق ياأذ  فسحححق هاب يسحححتويع أب ييول  ذا الم م أن هللا دوب أب ييت ق؟  هليراش ما    ل  صحححور  أيوب يسححححن و  يد 

إن كان من جهة قوة القوي أمامق=    أن الو وف أيوب  وأجي، عفحوير  وة هللا هللا الحنوب يل يسحترسح  أيوب في 
ن كان من جهة القضخخخا  يقول  وإهللا  وي ويييناش   أسححححتويع أب أ ي أمام  وعق و  أمام  وة ىجتق=    =يقول هأنذا

إن  نا يشححير ن هحا ل أو  اضححي مو ن وليس من يسححتويع أب ييي أمامق ف  سحح وة لإلسححتئناف    =من ي اكمني
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  أي إرا ىاول  أب أعم ل     فسححححححى بريئاش، فمب فمى يحكل أ يإ = في عر مة أأري  إب ظننفمي تبررت ي كم عليَّ 
هللا. و ذا ه م صححححححححعب فنحن يجب أب  يي أمام هللا    المؤهد أ ني سححححححححوف أأوأ ييحكل أ يإ   ألبرخ  فسححححححححى فمن

= أي لو     أ ني هام  وب   وإن كنت كامالي يسخخخختذنبنيشحححححاأرين اا نا ه نا أوية وفي إىتيا  ألب يبرر ا بدمق. 
.  اك مة يمسحححكوا أ يإ     اشحححفتيإ ليسحححتذبنني، هاب يجد ي متمبراش أو أ وب  د فرط أوية فاهلل  ادر أب يجد أوا فيإ 

ي مع ه  ما   تق  أ. كامل أنايل يف  أيوب ليمة غورستق وهبريائق وي ور بر  الذاعي الذي يؤداق هللا أ يق يييول  
أي أ ا    =لذلك ال أبالي بنفسخخخخخى. رذلت   اتيأوا إ  أ ني في   ر  فسححححححححى فا ا هام ،  أب هللا  ادر أب يجد فيإ 

عي ىتي لو أدي  ذا ألب يو مني هللا فم ي ررل  ىياعي اسحححححححححبب   ى وأن همالي وبراأب أدافع أن  فسحححححححححمسحححححححححتعد 
 أ مي وأصبب األمر أندي سياب، أب أموت أو أب أىيا  كذا. 

 
ُيْفِنيِهَما.  22  "  "-(:24- 22)  األيات ُهَو  يَر  رِ  َوالشِ  اْلَكاِمَل  ِإنَّ  ُقْلُت:  ِلذِلَك  َواِ َدٌة.  َبْغَتةي، 23ِهَي  ْوُط  السَّ َقَتَل  ِإَذا 

ي ُوُجوَه ُقَضاِتَها. َوِإْن َلْم َيُكْن ُهَو، فَ 24َيْسَتْهِزُئ ِبَتْجِرَبِة اأَلْبِرَياِ .  يِر. ُيَغشِ  رِ   "  ِإذيا َمْن؟ اأَلْرُ  ُمَسلََّمٌة ِلَيِد الشِ 
 نا ي مس أيوب  يوة الخ ف األساسية مع أصد ائق الذين يفروب أ ي أب اة م   عفيب إ  الشرير ليلبتوا  

أ ق شرير.  و يريد أب يلب  بر .  ل يريدوب أب يلبتوا أب األبرار والفالحين ينجحوب دائماش في  ذا العالل، أما 
هو   وا دة لذلك قلت إن الكامل والشريراألشرار وُينمب األبرار.  ي    أيوب يييول   فم ق أمر أادي أب ينجب 

 م عفيب األبرار واألشرار. ولمن أوا أيوب في  ولق ما  الق أيوب  نا  و صحيب إلي ىد اعيد فاأل  =يفنيهما
أداة لمن مفووم أب األلل  و  أب هللا يفنيوما معاش. فالنار عفيب اة ية الذ بية فتنييوا وعفيب اليش فتحر ق وعفنيق،  

 واضحاش أند أيوب.  لل يكن عاديب وعنثية لمن يحبول هللا 
لسحححو   و األلل الذي يسحححمب اق هللا، واأللل إرا أعي يكتسحححب الم  ا  =إذا قتل السخخوط بغتة يسخختهزئ بتجربة األبريا 

 مول. و ذا ه م صحححححعب من أيوب ا م وصحححححراه األبريا    يوتل ب  يسحححححتويخ اأأمامق ىتي األبريا . وىين يري  
و حن  د رأينا المسححححححححححيب يبكي أ ي  بر لعا ر و و في ه  ضححححححححححيينا عضححححححححححاين يل عالل  و، وشححححححححححعر اا منا ليعين  

. ولمن أندما عحتد الروا في المنا شحححة أو اسحححبب أدم اإل تناع،  موب في ىا ة لمي  ضحححع  18:2ين أب  المجرب
 ىارساش أ ي أبواب شفا نا  و تحدث بو ار أن هللا وأن األمور السماوية. 

ربما هاب أيوب يسحححححتشحححححود احادية ىولق هاب فيوا م ك شحححححرير يحكل األرض ىولق  =فاألر  مسخخخلمة ليد الشخخخرير
ب  المسيب أط ن أ ي الشيواب    6:4+ لو    20:8لنا . ولمن  جد  ذا المفووم صحيحاش إلي ىد اعيد )رووي  ل ا

رئيس  ذا العالل( ولذلك  جد في اعض األىياب األشحححرار ينجحوب أل ول أروا وسحححجدوا ل شحححيواب  أأويك ه   ذ  
رب المدينة يباط  سحححححححححححححور إب أررت وسحححححححححححححجدت لي  لمنوا عضحححححححححححححيع فجاة ف مارا؟ ييول الميمور  إب لل يحر  ال

الحرا  . فالشحححححيواب  د يعوي لمنق   ييدر أب يحف . ولن ى  أب هللا سححححح ل األرض ل شحححححيواب ولمنق أي هللا  و  
ضحححااط الم . ومن يريد أب يايش لألرض )الماديين والشحححووا يين( سحححيكو وا عح  سححح واب إب يس. أما من يريد أب  

 أ يق.  يايش في السماويات ف ن يكوب إلب يس س واب
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أأمي أيوب  ضحححححاعوا.  نا ييفحححححد أيوب أب اليضحححححاة الذين هاب ينبضي أ يول أب يحكموا    =يغشخخخى وجوه قضخخخاتها
االعدل فينفحححفوا الم  وم، هاب هللا أأمي أيو ول وأصحححبحوا   يروا الحن. وأيوب ينسحححب  ذا ال  ل ن، أي أب هللا  

ت األرض مم مة ظ ل يل يتمادي في رأيق الفححعب  و الذي سحح ل األرض ليد األشححرار وأأمي أيوب اليضححاة ففححار 
 . فإذن من و أي هللا. . .  وإن لم يكنالياسي  ائ ش 

 
اٍ ، َتِفرُّ َواَل َتَرى َخْيريا.  25  "-(:35-25)  األيات . َكَنْسٍر َيْنَقضُّ ِإَلى 26َأيَّاِمي َأْسَرُع ِمْن َعدَّ َتُمرُّ َمَ  ُسُفِن اْلَبْرِديِ 

َوَأَتَبلَُّج،  27َقَنِ ِه.   َوْجِهي  ُأْطِلُق  ُكْرَبِتي،  َأْنَسى  ُقْلُت:  ُئِني.  28ِإْن  ُتَبرِ  اَل  َأنََّك  َأْوَجاِعي َعاِلميا  ِمْن ُكلِ   َأَنا 29َأَخاُف 
َفِإنََّك ِفي النَّْقِ  َتْغِمُسِني َ تَّى 31َلِو اْغَتَسْلُت ِفي الثَّْلِج، َوَنظَّْفُت َيَديَّ ِباإِلْشَناِن،  وَ 30ُمْسَتْذَنٌب، َفِلَماَذا َأْتَعُب َعَبثيا؟  

اِلٌح َيَضُ  َلْ َس َبْيَنَنا ُمَ  33أَلنَُّه َلْ َس ُهَو ِإْنَسانيا ِمْثِلي َفُأَجاِوَبُه، َفَنْأِتي َجِم عيا ِإَلى اْلُمَ اَكَمِة.  32َتْكَرَهِني ِثَ اِبي.  
   "ِإذيا َأَتَكلَُّم َواَل َأَخاُفُه، أَلنِ ي َلْسُت هَكَذا ِعْنَد َنْفِسي.35ِلَيْرَفْ  َعنِ ي َعَ اُه َواَل َيْبَغْتِني ُرْعُبُه.  34َيَدُه َعَلى ِكَلْيَنا. 

ت ولل عفب أيراش    د ف رإ   =تفر وال تري خيراي ه  أيامي الح وة، أيام الرأا  ر ب  فجاة.    =أيامي أسرع من عدا  
أي مرت   البردي  تمر م  سفن)التر مة اليسو ية( ليد  رب  منق أيام رأائق سريعاش ولل عترك لق ورا  ا أيراش.  
ل أب ىياعنا عجري سريعة   بخار سريعة فيوارب البردي  وارب أًيفة وسريعة في الني . ولنستفيد من  ذا و فو 

 ي ور   ي ش يل يضمح  . 
ي ضححححك و ش( أي إرا ىاول  أب أ سحححي  أ)عب ا   أطلق وجهي وأتبلج) مومي وشحححكواي(    إن قلت أنسخخي كربتي

 مق  أ سحححححي. وما  اد أأو اأي أ وي من إرادعي في أب  =أخاف من أوجاعي مومي وأضححححححك   أسحححححتويع أل ني  
 مق يلب   أتق إ ق هاب يائسحححححححاش أب يخ فحححححححق هللا من ت مق، أو يخففوا أنق. وإسحححححححتمرار ف ل يسحححححححتوع أب ينسحححححححي هرب

= أي أب هللا أصحدر  راراش  أنا مسختذنبألصححااق   ريتول أ ق شحرير و ذا يؤلمق ااأل لر. ووصح  في ياسحق أل ق  ال 
 في محاولة عبرئة  فسي. وموما ىاول  أب أبرخ  فسي ف  فائدة =فلماذا أتعب عبثااا ني مذ ب رغماش من برا عي  

الميفححححححححود الما  الذي هاب ي جاش وراب فوذا الما   و أ يي أ واع الميا  فوو ب    =ولو إغتسخخخخخلت في الثلجىتي   ،
. األشحححناب ععني  إن نظفت يدي باألشخخنانشحححوائب. وغسححح  األيدي أ مة  ياوة الي ب ) ما فع  بي طس(= وىتي  

= أي موما ىاول  أب أبرر  فسحححي أمامك ف  فإنك في النق  تغمسخخني  تي تكرهني ث ابي. فحححابوب أو الموورال
فائدة. ومعني اةية = النيع= المسححححححتنيع وه ق روائب هريوة وىين يضمس أىد ييااق في النيع يعاف من أب ي بسححححححوا  

هريوا  تناش أمام هللا، ب  أمام النا  ب  ىتي  لرائحتوا و تا توا. إراش ىتي لو طور أيوب  فسححححححق ام تواد فوو سححححححي    
أمام  فسحححق. و ذا صححححيب  داش فنحن أواة ب  االخوايا ولدعنا أمنا. وموما ىاولنا أب  تبرر ف  فائدة، ولمن  ناك  
طرين واىد ل تبرير و و دم المسحححححححححححححيب الذي إر  اعي إليق شحححححححححححححاأرين اخوايا ا هار ين أ فسحححححححححححححنا معترفين أ نا غير  

 . 9:1يو 1+  14:7ر ا دمق من ه  أوية ر  مستحيين يوو
 

وبين هللا ) 33- 32واأليات) اإل ساب  بين  الوسيط  اإل ساب  إبن  ل مسيب  يشتا   فيوا  أيوب  عي 1( رائعتاب. وهاب 
(. ليد هاب أيوب يائساش من أب يستمع إليق هللا ]و ذا صحيب فنحن غير ميبولين إ  اشفاأة دم المسيب[. وهاب 5:2
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ل س هو إنساناي أيوب. و و  نا يشتمي من أ ق غير  ادر أ ي الحوار مع هللا ألب هللا ليس إ سا اش=     ذا  اسياش أ ي
= أي لو هاب إ سا اش لتم م  معق ب  أوف وشرى  لق بري ]والمسيب صار إ سا اش لنتم ل معق ب  مثلي فأجاوبه

=   إلي الم اكمة  فنأتي جم عاي رر ا[.  أوف ولمن   داأي ألب  برر أ فسنا هما عفور أيوب، إ ما  ا   و ليب
شكوا  أ ي هللا، أب هللا ظ مق و و يريد أب يذ ب ل محا مة ليلب  أ ق اار وم  وم. وإشتمي  أموماش فايوب هاب لق

أ ق ليس وسيط. فمي  يتل اإلعفال بين هللا وإ ساب ]لذلك  ا  المسيب هملق وإ ساب معاش، ييق إ تمع  الوبيعتاب 
الوبيعة البشرية التي أأذ ا منا   أ ي الوبيعة ال  وعية وأ ي  يض  يده علي كلينافي طبيعة واىدة[ والمسيب  

 ليفالحنا أ ي هللا.  نا أيوب يشتا  لو ود مفالب بينق وبين هللا، بروا النبوة إشتا  ل مسيب. 
، فمن يجسر أب يو ق ن إعواما فى الدينو ة ىسناش  ال داود  وعتبرر إرا ىوهم    =    إلي الم اكمة  فنأتي جم عاي 

التى   عحفى التى منحق إيا ا هللا ليتوب وهل وهل    هللا هل أوايا  وأدد الفرو أب هللا  د ظ مق ، سي ور لق  
  فع  معق هللا و و الذى رفض .

 = لو و د  ذا المفالب إل توي غضب هللا أ ينا وعرفع العفا.  ليرف  عني ع اه
 االمسيب رأينا و ق هللا الراضي المحب اعد أب  ال غضبق.   =وال يبغتني رعبه 

 =    هاب أىد يخاف من المسيب المحب ىين هاب يك مق.  أتكلم وال أخافهإذاي 
= لل عنيشع سحب غضب هللا أني وما  ال غضب هللا متشبلا بي ولس  أدري مارا ألني لست هكذا عند نفسى 

 أفع . . .  كذا هاب إ ساب العود اليديل  ب  المسيب. 
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 عودة للجدول اإلص اح العاشر

 
فى  ذا اإلصحححاا  جد أيوب يشححكو ويشححكو. وييول أ ا   أسححتويع أب أ تل اللورة التي فى داأ ي، و و يشححكو من  

 هللا. وينوي ه مق اا ق يتمني الموت الذي ييق راىتق. 

 
َقاِئاليِ هلِل: اَل َتْسَتْذِنْبِني. 2»َقْد َكِرَهْت َنْفِسي َ َ اِتي. ُأَسيِ ُب َشْكَواَي. َأَتَكلَُّم ِفي َمَراَرِة َنْفِسي  1    "-(:7-1)  األيات

اِصُمِني!  ًَ ْمِني ِلَماَذا ُت َأَلَك َعْيَنا 4ْشَراِر؟ َأَ َسٌن ِعْنَدَك َأْن َتْظِلَم، َأْن ُتْرِذَل َعَمَل َيَدْيَك، َوُتْشِرَق َعَلى َمُشوَرِة األَ 3َفهِ 
ُجِل،  5َبَشٍر، َأْم َكَنَظِر اإِلْنَساِن َتْنُظُر؟   َ تَّى َتْبَ َث َعْن ِإْثِمي َوُتَفتِ َو 6َأَأيَّاُمَك َكَأيَّاِم اإِلْنَساِن، َأْم ِسُنوَك َكَأيَّاِم الرَّ

 " ِمْن َيِدَك.ِفي ِعْلِمَك َأنِ ي َلْسُت ُمْذِنبيا، َواَل ُمْنِقَذ 7َعَلى َخِطيَِّتي؟ 
م    من  ذا الجسد، وأجيت أن أب أعخ ع منق وليد سئم  وهر   ىياعي وعمني    =قد كرهت نفسى   اتي 

= يخوأ المتالل ىين ي ن أب الشكوي عريحق، ب   ي علير ااأل لر أواطفق اللائرة. ولمن  أسيب شكوايالموت.  
 من الحكمة في ساأة التجربة أب  فم  و ستس ل و و ب العيا  والفبر من هللا، ىينئذ فيط سنودأ. 

. لماذا تًاصمني فهمني  =   عحكل اا ني مداب. وعوس  إلي هللا لمى يعرفق السبب الحثييي لنمباعق=  ال تستذنبني 
ية ألب اولن ى  أب الشكوي عيود اإل ساب ل تذمر أ ي هللا وأ ي أىكامق، وإرا عمادي اإل ساب فيوا عموب  ناك غو 

يخوأ في ىن هللا و جد  نا ه مة صابة من أيوب في ىن هللا، أ   ما ييال أنوا أ وا و حة. ىياش  و يتم ل امرارة 
أي     =  أ سن عندك أن تظلمدي في الشكوي  يل إلي  ذا المستوي فيال   فس، لمنق أل ق سمب لنفسق ااب يتما

أي عوافن وعبارك طر  األشرار بينما ع  مني أ ا البرخ المام .    = األشرار  وتشرق علي مشورةعنتفع من ظ مي.  
 وسياعي اليوم الذي  فول ييق ىكمة هللا ولمارا سمب اك  ما هاب يؤلمنا يوماش ما.  

ب عفححححححور أب هللا يييد أيام أذااق ىتي يفتش أن إيمق.  ذا  د يحدث مع البشححححححر، فمرا هاب  أيو   =ألك عينا بشخخخخر
 ناك شحك في مجرم يوضحع في السحجن ويعذبو ق ىتي يعترف فالبشحر   يعرفوب أأما  اإل سحاب المجرم ويكو وب  

الي وب والم ي  مضحححورين إلسحححتخرا  ما في داأ ق االتعذيب ولمدة طوي ة ىتي يعترف. وأ ي العكس فاهلل فاىع 
 و  يحتا  لوذا. وأيوب يتسا ل    لك أينا إ ساب ىتي ععذبني هسجين أندك. 

،  ب  أب يكوب  سحححرع وععا ب أن ه  ر ب إ تشحححفتق فيإ    أيامك محدودة هالنا  لذلك ع =أأيامك كأيام اإلنسخخان
 لك و   لتتحين وعمتحن اليضية االتمام. 

يحب أ ي هللا أب يويح  ععحذيبحق ويبثيحق را ىحاش عحح   مبتحق، ليبححو أن  = أيوب يعتيحد أ حق غر  تي تب خث عن إثمي
ومع  ذا يعذاق و  فائدة عر ى من عدأ  إ سححححاب  . في علمك أني لسخخخت مذنباي إيمق. بينما أب هللا يعرف أ ق برخ=  

 وال منقذ من يدكأو م ك= 
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َنَتاِني َوَصَنَعَتاِني ُكلِ ي َجِم عيا، َأَفَتْبَتِلُعِني؟  8  "-(:13-8)  األيات ُاْذُكْر َأنََّك َجَبْلَتِني َكالطِ يِن، َأَفُتِعيُدِني  9»َيَداَك َكوَّ
ا َوَلْ ميا، َفَنَسْجَتِني11َأَلْم َتُ بَِّني َكاللََّبِن، َوَخثَّْرَتِني َكاْلُجْبِن؟  10ِإَلى التَُّراِب؟   َمَنْ َتِني 12ِبِعَظاٍم َوَعَ ٍب.    َكَسْوَتِني ِجْلدي

  "لِكنََّك َكَتْمَت هِذِه ِفي َقْلِبَك. َعِلْمُت َأنَّ هَذا ِعْنَدَك: 13َ َ اةي َوَرْ َمةي، َوَ ِفَظْت ِعَناَيُتَك ُروِ ي. 
 نا أيوب يتام  فى محبة هللا وأنايتق ورأايتق لق والتى ظورت فى أ يتق أ ى أ م  صورة، فوو أ ن افورة   

= أ   يارب أ يتنى يداك كونتانى إ ساب رائع. يل يتسا ل أيوب    اعد ما صنع  ه   ذا الجمال ععود وعحومق.  
ت بنى كاللبن   ألميفي عشكي ق    لي.  وقد جبلتنى كالطينأى ه  أضو فى  سدى وأ ي  روىى و فسى.    كلى

فى صناأة الجبن يبدأ الجبن يتخلر أى ياأذ شك  الجبن الف ب من وسط ال بن السائ .   =وخثرتنى كالجبن
والوف  أو ش يكوب مجموأة من السوائ  وعبدأ عاأذ شك ش واضحاش. وهللا يحف  الوف  الفضير ويعتنى اق ىتى    

 نا أيوب يستدر شفيق هللا   أذكر أنك جبلتنىى ىياش من ه  األأوار.  أى ىف تن  = فظت عنايتك رو ىيو ك  
 = أى عميتنى. تعيدنى للترابأويذهر  اعم ق السابن ومراىمق التى  ب تق يل ىف تق ويتسا ل أاعد  ذا. 

ولل يسحححتوع أيوب أب يوفن بين إىسحححا ات هللا السحححااية ومتا بق الحاليق فتفحححور أب هللا هاب يعد لق  ذ  المفحححائب 
= أ مح  أب  حذا هحاب  فححححححححححححححدك منحذ كتمخت هخذه فى قلبخك. علمخت أن هخذا عنخدك لكنخكوأبحا حا أ يحق يل فحا حا  بوحا= 

 ية. االبد 
 

ْرُت اَل َأْرَفُ  15ِإْن َأْخَطْأُت ُتاَلِ ُظِني َواَل ُتْبِرُئِني ِمْن ِإْثِمي.  14  "-(:17-14)  األيات ِإْن َأْذَنْبُت َفَوْيٌل ِلي، َوِإْن َتَبرَّ
.  َوِإِن اْرَتَفَ  َتْ َطاُدِني َكَأَسٍد، ُثمَّ َتُعوُد َوَتَتَجبَُّر َعلَ 16َرْأِسي. ِإنِ ي َشْبَعاُن َهَوانيا َوَناِظٌر َمَذلَِّتي.   ُد ُشُهوَدَك 17يَّ ُتَجدِ 

ي. . ُنوٌب َوَجْ ٌو ِضدِ     "ُتَجاِهي، َوَتِزيُد َغَضَبَك َعَليَّ
ية أب عضعنى عح  المراابة، وعنت ر ىتى ا= امعنى أب  فدك منذ البد علمت أن هذا عندك ال    13فى تية 

هعففور مسكين و ع فى يد أسد فاى  فسق  ر  صوإ من إيمى و ذا ما شرىق  نا إر    أأوأ ويبدأ أيااك، و  عبرئنى
= هللا يضعق عح  المراابة بد ة و سوة ويرا ب ه  أأوائق إن أخطأت تال ظنى.  رأب يفيب  ذ  الفريسة المسكينة

= طالما  وال تبرئنى من إثمى  .(13، ففى رأى أيوب  نا أب هللا وضع فى   بق أب يعذب أيوب )تية   أ يوايل يجا يق  
إن أذنبت فويل لى وإن تبررت ال أرف  عنتوى فوو يفول  ذا ااب هللا لل يبرئق من إيمق.   م والمتاأب لل  أب األ 
ب اعد ما ىدث لى فا ا أ ول = أى أ ا مؤمن اا نى إب أر ب   بد أب أأا ب فالشرير  بد لق من أياب، واةرأسى

 ، أل ق  ا و يفب غضبق أ ىإ فينى من غضب هللا أ ىإ أ ق ىتى ولو هن  ااراش، وأ ا أرى أ نى اار، فوذا   يع 
 . وها إنى شبعان هواناي ىتى أصبح  غير  ادر أب أرفع رأسى 

.  نا يفور هللا هاسد مفتر  يفواد ت طادني كأسدأب أ رب من أ مي فا      رأسي، أي ىاول    وإن إرتف  
= ربما  ىتجدد شهودك تجاه= فوو يري أب ت مق غير أادية.  ىَّ ثم تعود وتتجبر عل.  فريستق ليعذبوا يل ي توموا

 م أ م ورا   أ= أي    تجدد مق ومفائبق فوي أ مات غضب هللا أ يق و كذا فول أصحااق، و ولق  أالشوود  ي  
 وب أي  وبات والمعني  يوشك التي   ُنَوب وج و ضديهمو ات البحر المت ىية. لذلك  ال أنوا    عاعي أ يإ 
 تعذبني عتناوب ضدي. هاب هللا في معرهة ضد . أرس توا ل
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وَح َوَلْم َتَرِني َعْيٌن!  18  "-(:22- 18)  األيات ِ ِم؟ ُكْنُت َقْد َأْسَلْمُت الرُّ َفُكْنُت َكَأنِ ي َلْم 19»َفِلَماَذا َأْخَرْجَتِني ِمَن الرَّ

ِ ِم ِإَلى اْلَقْبِر.   ْبَل َأْن َأْذَهَب َواَل َأُعوَد.  قَ 21َأَلْ َسْت َأيَّاِمي َقِليَلةي؟ اْتُرْك! ُكفَّ َعنِ ي َفَأَتَبلََّج َقِليالي،  20َأُكْن، َفُأَقاَد ِمَن الرَّ
َجى«.22ِإَلى َأْرِ  ُظْلَمٍة َوِظلِ  اْلَمْوِت،   "  َأْرِ  َظاَلٍم ِمْثِل ُدَجى ِظلِ  اْلَمْوِت َوِباَل َتْرِتيٍب، َوِإْشَراُقَها َكالدُّ

فلماذا أخرجتني من  أاد  نا أيوب لما  الق سااياش أ ق يفض  الموت أو أ ق من األفض  لو لل يولد أص ش=  
= أي أرعاا.  كف عني فأتبلج. يل يو ب من هللا أب يريحق   ي ش من أععااق ولمن ييولوا ااس وب صعب الر م

مل  غير ا[. و و يتضرع إلي هللا أب يعويق اعض  ]و حن في أيام راىتنا أ ينا أب  شكر هللا هليراش أ نا    تالل 
الراىة  ب  أب يموت أفوصاش أب ما ايي لق من أيام   ي   ب  الموت. و ري  نا اب فمرة اليدما  أن الموت  

. ولمنول ها وا يع موب أب  ناك مكاب لألبرار أر  ظالم مثل دجي ظل الموت  وا غموض، فوو مكاب ظ م. 
أي ىتي  ور ا ظ م لذلك هاب اليدما   =وبال ترتيب وإشراقها كالدجين ه  ما ظ م. أر لألشرار ولمتومكاب 

يخافوب الموت. وبعد رلك إرعيي فمر اليوود وهاب الفريسيين يؤمنوب ااب  ناك ايامة، أما الفدو يين فا مروا  
عمييي بين در ات النا .  الثيامة. و ولق ب  عرعيب يعني أب  ناك   إأتبار لم ك أو رئيس ب   و هالعبد،    

( و و ب  عرعيب فوو لي  دائل وب   9:30وها وا يعتيدوب أب في وادي ظ  الموت   يو د عسبيب ن )مي 
.شرا ، وىيو ال  م المستمر فوناك عخبطإ
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  جد  نا أواب صوفر و و إستمر في  فس الخط، ب   اد في إعوام أيوب بدوب رأفة. 

 
ُر؟  2َفَأَجاَب ُصوَفُر النَّْعَماِتيُّ َوَقاَل:  1  "-(:6-1)  األيات َأَصَلُفَك ُيْفِ ُم 3»َأَكْثَرُة اْلَكاَلِم اَل ُيَجاَوُب، َأْم َرُجٌل ِمْهَذاٌر َيَتَبرَّ

ِزيَك؟    لِ ختَ النَّاَس، َأْم   ًْ ، َوَأَنا َبارٌّ ِفي َعْيَنْ َك.  4َوَلْ َس َمْن ُي َولِكْن َيا َلْيَت هللَا َيَتَكلَُّم َوَيْفَتُح 5ِإْذ َتُقوُل: َتْعِل ِمي زِكيٌّ
 " ِمَك.َوُيْعِلُن َلَك َخِف َّاِت اْلِ ْكَمِة! ِإنََّها ُمَضاَعَفُة اْلَفْهِم، َفَتْعَلَم َأنَّ هللَا ُيْغِرُمَك ِبَأَقلَّ ِمْن ِإثْ 6َفَتْ ِه َمَعَك، شَ 
   عمسب يا أيوب  ضيتك ااب عملر من الم م، وع ن بوذا أ نا لن  ستويع أب  فحمك.   =أكثرة الكالم ال ُيجاَوب 
 اكلرة ه مك ع ن أ ك عض بنا ف   ستويع أب  جاوبك. أ

والمعنى أب ه مك موذار أي ه مق فارغ   يساوي شأ، فموما عم ل ف  ايمة لم مق.  =رجل مهذار ال يتبرر أم
 الملير لق إ ااات ، ب  ه مك  و فارغ ولن يبررك .

=  نا يتول أيوب االمبريا  وأ ق يستويخ اك  النا ، ويعرف هي  يفور ه  شأ عفويراش  أصلفك يف م الناس
 ا ت في   تلخ) اليامو  المحيط(. وه مة    ل  في ه مق=  ا  اق م تبساش   =أم تلخ ول س من يًزيك ارااش.  

 )اليسو ية( عتوكل وفي اإل ج ييية )عستويخ(. 
 تام  فيوا. فمن يتم ل هليراش مستويئاش اارا  األأرين من المؤهد    ولن ى  أب صوفر  جد في ه مق ىكمة يجب أب

أرين. ب  سحححيفيد  أ ق سحححيفيد األرب الحسحححاسحححة التي يسحححتفيد بوا ويضحححي  إلي ىكمتق وأبرعق من أبرات وىكمة اة
لتي األرب الحسححاسححة لفححوت هللا الذي يوبخق، ب  سححيفيد أيضححاش الحسححاسححية ل توبيخات الفححادرة من الوبيعة ىولنا وا

عشححود لعدل هللا ورىمتق وطوبي لمن لق أر اب ل سححمع وليس لمن لق لسححاب مسححتويخ. ولمن أيب صححوفر أ ق ىاول 
ب     ذ  ه مات ععيية إل سححاب متالل؟  فم نا و د ا صححوفر عوبين ىكمتق أ ي أيوب اوريية أاطئة، والسححؤال اة

اإلعوامات، وهاب صححححححححوفر أف ع األصحححححححححاب  و د إ يض ب  رىمة أ ي أيوب وبمنتوي العني وهال لق الشححححححححتائل و 
الل ية وأ  ول رىمة وأدااش، ب   فول أب  ذا دلي  هبريا    و وليس أيوب. وربما عفحححححححححححححور صحححححححححححححوفر أ ق يدافع أن  
 رامة هللا، ولمن هللا   يحتا  لمن يدافع أنق بوذا األسحححححح وب، فحتي لو هاب أيوب  د أأوا في ىن هللا فاسحححححح وب 

 ااب يتوب ب  سيلير  ااأل لر، ب  يدفعق و و في ضييق ل لورة ضد هللا.  صوفر الوجومي لن يينعق
= وصححححوفر يحاول إيبات هبريا  أيوب وصحححح فق ااب إعومق اا ق ييول عع يمي  هي، وىياش هاب  إذ تقول تعل مي زكي

أيوب  ال أ ا هام  و ال ه ماش يفول منق  ذا فع ش. ولمن المشححك ة  وأنا بار في عين كعع يل أيوب أي إيما ق  ثياش.  
أب أيوب هاب ربما يشححححعر أب لق أوايا و و ليس هام  هما ش مو ياش. . . . لمن  و أيضححححاش لل يجدف أ ي هللا و   

صحححححححححححححححححااححق  فر  في ىن هللا، وأيوب وىححد   و الححذي يعرف   بححق وأ ححق فع ش يحححب هللا فمححاب يححدافع أن  ححذا بينمححا أ
 مفرين أ ي أب عدينق هاب ظا رياش وأب   بق مم و  شراش. 
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) و وأليفحا     لو عم ل هللا لمحاب في  حا بنحاييول صححححححححححححححوفر أب هللا   =يخاليخت هللا يتكلم. . . ويعلن لخك خف خات ال كمخة
  الذي أاابك احكمتق أ يق، ىكمتق التي ععرف الخًيات. . ولمن اعد رلك ىين  و و سححححي ور شححححرك الخفي  وب دد(

أي أب ىكمة هللا   يمكن   =مضخخخخخاعفة الفهمعم ل هللا فع ش و ي في صححححححححي أيوب وليس في صححححححححي أصحححححححححااق. 
هللا يغرمك  ب  عرفق. والخًيات أ لر من ضححعي المع نات. أإدرا وا. وما  عرفق أن هللا   ييا  اجا ب ما   يدر  

ة. وأب النمبات التي عشحححكو منوا  ي أ   = أي أب هللا لو أأ ن لك أواياك سحححتجد أ ق أام ك االرأفبأقل من إثمك
 اكلير مما عستحن ]وىياش لو أام نا هللا هما  ستحن  و ك[ لمن  ذا الم م   ييال لمتالل مل  أيوب. 

 
َماَواِت، َفَماَذا َعَساَك 8»َأِإَلى ُعْمِق هللِا َتتَِّ ُل، َأْم ِإَلى ِنَهاَيِة اْلَقِديِر َتْنَتِهي؟  7  "-(:12- 7)  األيات ُهَو َأْعَلى ِمَن السَّ

َطَو َأْو َأْغَلَق ِإْن بَ 10َأْطَوُل ِمَن اأَلْرِ  ُطوُلُه، َوَأْعَرُ  ِمَن اْلَبْ ِر.  9َأْن َتْفَعَل؟ َأْعَمُق ِمَن اْلَهاِوَيِة، َفَماَذا َتْدِري؟  
ُه؟   وِ ، َوُيْبِ ُر اإِلْثَم، َفَهْل اَل َيْنَتِبُه؟  11َأْو َجمََّ ، َفَمْن َيُردُّ ُجُل َفَفاِرٌغ َعِديُم اْلَفْهِم، 12أَلنَُّه ُهَو َيْعَلُم ُأَناَس السُّ َأمَّا الرَّ

   َوَكَجْ ِو اْلَفَرا ُيوَلُد اإِلْنَساُن.
= هللا   يمكن إدرا ق أإلي عمق هللا تت خلهللا. يل أن غرور اإل سححاب وىما تق     نا شححوادة طيبة من صححوفر أن 

فوو    وائي وغير محدود، ومدارهنا المحدودة   عدرهق، لذلك  عجي أ ي الحكل أ ي مشححححححححورعق وأأمالق، وأندما  
= ىسحححب التر مة اإل ج ييية  أعسحححتويع  ية القدير تنتهياأم إلي نه نتيد عفحححرفات هللا فنحن  تحدث أما    فول.  

ية المحيط أفندرك ا تشحافا هام ش فمرا ها   العين   عدرك  وإاالبحو أب عمتشحي هللا، أعسحتويع أب عمتشحي اليدير 
ب لل يكتشححي اإل سححاب السححما  واألرض والبحر . . . = ولن ى  أ ق ىتي اةفاهلل أعلي من السخمواتأأما  هللا. 

و نا صحححححوفر يسحححححتخدم ألفا  )أأ ي/ أأمن/ أطول/ أأرض( إليبات أب طبيعة هللا غير مدرهة و    تشحححححافاش هام ش. إ
إسححححتخدم  فس األلفا  لندرك أب محبة هللا غير محدودة وغير مدرهة   19،  18:3 وائية، وبولس الرسححححول في أف 

أي سححححححجن   =أو أغلق.  = ااب يسححححححمب اموت إ سححححححاب أو أريتقإن بطوو   وائية. وهللا لق السحححححح واب المو ن. . .  
إ سححاب أو سححمب بوضححع إ سححاب في شححبكة مفححائب هما يثبض الفححياد أ ي فريسححتق )وليد سححبن أيوب وإشححتمي ااب  

 .هللا هاسد و د إصواد أيوب(
م ع  ضحححححححححححححاعق  ليحكموا أ ي المذ ب أو َجَم    ألنه هو= أي من يمنعق.  فمن يرده= متر مة في عر مات أأري    

عديم   أما الرجل ففارغي ي  أنق لمنق  و يع ل ه  شححأ. ومعرفتق هام ة. والعكس. . . =  حن    ع ل سححوي اليعلم
ما  و اإل سححححححححححححححاب االميار ة مع هللا. وليد أ ن هللا تدم ولق الحكمة النسححححححححححححححبية ولمنق االخوية فيد هليراش من   =الفهم

  مار الفراىكمتق وه ما إ داد اإل سحححححححححاب ىمياش في طرين الخوية يفيد ىكمتق ااأل لر ويفحححححححححير مخ و  أنيد مل   
صحححححيب ويدل أ ي الوبيعة   =ولد اإلنسخخخانوقوله كج و الفرا يو و ىيواب بري يتميي اا ق   يمكن إأضححححاأق.  

= ىمار   ج و الفراالمتمردة لإل سحاب  االخوية ولدعني أمي  ولمن هللا  ادر أ ي عضيير طبيعتنا )موسحي األسحود( 
 الوىشي ومع طبيعة اإل ساب الفارغة فوو متمبر. . . و   يف ب لمل   ذا اإل ساب أب ينا ش هللا. 
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ِإْن َأْبَعْدَت اإِلْثَم الَِّذي ِفي َيِدَك، َواَل َيْسُكُن 14»ِإْن َأْعَدْدَت َأْنَت َقْلَبَك، َوَبَسْطَت ِإَلْ ِه َيَدْيَك.  13  "-(:20- 13)  األيات
اُف.  15الظُّْلُم ِفي َخْ َمِتَك،   ًَ َة. َكِمَ اٍه َعَبَرْت أَلنََّك َتْنَسى اْلَمشَ 16ِ يَنِئٍذ َتْرَفُ  َوْجَهَك ِباَل َعْيٍب، َوَتُكوُن َثاِبتيا َواَل َت قَّ

ا.  17َتْذُكُرَها.   َصَبا ي ُل  َيَتَ وَّ الظَّاَلُم  َ ظَُّك.  َيُقوُم  الظَِّهيَرِة  َ ْوَلَك 18َوَفْوَق  ُس  َتَتَجسَّ َرَجاٌ .  ُيوَجُد  أَلنَُّه  َوَتْطَمِئنُّ 
َأمَّا ُعُيوُن اأَلْشَراِر َفَتْتَلُف، َوَمَناُصُهْم 20ْجِهَك َكِثيُروَن.  َوَتْرِبُض َوَلْ َس َمْن ُيْزِعُج، َوَيَتَضرَُّع ِإَلى وَ 19َوَتْضَطِجُ  آِمنيا.  

 " َيِبيُد، َوَرَجاُؤُهْم َتْسِل ُم النَّْفِس«.
ية التوبة أب ين ر اإل ساب  ا= بد إن أعددت أنت قلبك نا صوفر يو ب من أيوب أب يتوب ليري أو اعاش أفض .  

=  إن أبعدت اإلثم= ص ة وعضرع ب جا ة.  ثم بسطت إل ه يديكاالتضيير.    إلي داأ ق ويضير عفمير  ااب يتخذ  راراش 
  نا أم  إيجابي في عضيير طرين اإل ساب ااب ير ع أن طرين شر  ويترهق.  

=  ذا ما  الق  ها  إب هن  ظ م  أىداش أرد لق أربعة أضعاف. فالمال الذي ىف   واليسكن الظلم في خ متك 
أي   =عيب    ينئذ ترف  وجهك بالفي بيتي وعجع  ص عي وعوبتي غير ميبولة.  أ يق اال  ل أو النوب  و  ار  

= فاهلل اعد المشقة   ألنك تنسى = يمأل الس م   بك. وتكون ثابتاي وال تًافعموب ص عك وعوبتك ميبولة أند هللا. 
لن عترك ورا  ا أ ماش هميا  إ سكب  من هوب ف  عجد   =كم اه عبرت تذكرها عوبتك سيرفع أنك أ مك وعنسا ا.  

= وعموب مدعك أشر  من ال ويرة ىسب التر مة اليسو ية. أي لو ها   وفوق الظهيرة يقوم  ظكييق شيئاش.  
 أيامك السااية في مل  سواد ال ي  يبعد أب عتوب ستموب أيامك مشر ة أ لر من إشرا  الشمس في ال ور. 

= اسححبب أدم األماب في ع ك األيام هاب الر   يومئن ااب يتجسححس المكاب ىولق أمناي   تتجسخخس  ولك وتضخخطج 
 ب  أب ينام لع ق يجد أدواش هامناش. وإرا هاب هللا معنا و شححححححححعر بوذا  نام تمنين. ولن  شححححححححعر بو ود هللا معنا إ  لو  

  نا في ىالة عوبة. 
ولمن ه مة عربض عيال    عنام تمناش و  من يضحححاين = وعر د ىسحححب التر مة اإل ج ييية. أيوتربض ول س من يزعج

  أن األسد وفى  ذا إشارة ل يوة التى سيعويوا هللا لق .
   ليروب  إليك  سححححححححياعي الحال  يتضير  اب يبعد   ،= إب هاب  د إ دري اك من  ب  هليرينويتضخخخخخخرع إلي وجهك كثيرون 

  يستعوفو ك.
 =فتتلف  األشرار عيون  أما 3:1  ك إليكل  أر ع إليإ   إر عوا المتاب   ال و كذا التوبة أن  رائع   نا صوفر وه م
 تسل م ورجاؤهم منوا. المورب  يجدوا لن الضييات   لرة من يبيد ومناصهم التوبة. يرفض     ىتي أليوب  عحذير   نا

 يكوب  بينمااألشرار  .ىياة يعوي والر ا  ، ر ا  لول األبرار أب ولن ى  الموت. سيتر وب  ضييول  لرة من =النفس

  النفس، عموت  النفس، الر ا  يفار   أندما وبالمل  الجسد  يموت  الجسد  الروا عفار    وأندما النفس. عس يل ر ا  ل

. ر ا   الموت  ويكوب  الموت  اإل ساب ييشتوي
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 عودة للجدول الثاني عشراإلص اح 

 
  ذ  في  عرهق  أ ي هللا  يعاعب   يل  أصححححححااق  ينا ش  أو ش  و و صحححححوفر.  أ ي أيوب   رد   جد   (14-12)  اإلصححححححاىات  في

 ل بار.  مأ   ااب فمرعول أ ي منفب  أصحااق أ ي وإأتراضق األ م.
 

َغْيَر َأنَُّه ِلي َفْهٌم  3»َصِ  ٌح ِإنَُّكْم َأْنُتْم َشْعٌب َوَمَعُكْم َتُموُت اْلِ ْكَمُة! 2َفَأَجاَب َأيُّوُب َوَقاَل: 1 "-(:5-1) األيات
َرٌة ُهَو 4ِمْثَلُكْم. َلْسُت َأَنا ُدوَنُكْم. َوَمْن َلْ َس ِعْنَدُه ِمْثُل هِذِه؟  ًْ َرةي ِلَ اِ ِبِه ِصْرُت. َدَعا هللَا َفاْسَتَجاَبُه. ُس ًْ َرُجالي ُس

ي دِ  ، ُمَه ٌَّأ ِلَمْن َزلَّْت َقَدُمُه. 5ُق اْلَكاِمُل. ال ِ     "ِلْلُمْبَتِلي َهَواٌن ِفي َأْفَكاِر اْلُمْطَمِئنِ 
  اسحححححححبب   منول  يسحححححححخر   نا  و و إدا تق.  أ ي معاش   متفيين و ل  1  وأيوب   3 فول  األغ بية  أ تل  أي  =شخخخخخعب أنكم صخخخخخ  ح

  عموعوا أب وبعد   =ال كمة  تموت  ومعكم لحكمول.  يخضحححححع أب يجب  واىد     أب  وعفحححححور ل الحكمة  وإدأائول  غرور ل

   ليرين   ناك ب   .دونكم أنا ولسخت  مل مل أفول  فا ا لتع موا ولمن الجو . ظ م في  العالل  ويبيي  معكل الحكمة  سححتنتوي

  يةاغو  في   يع  ما  ) ليراش    تمو  ما يعرف    الذي  من  أي  =هذه  مثل  عنده ل س من ب  الحكمة  لي  الذي  وىدي  ولسحح  
 رجالي   اق= أام و   الذي الشحححححديد  اإل درا  من أيوب   يشحححححتمي  يل  أيوب(  أصححححححاب   ذا في و ع  ما   فول  الذين وىد ا  أ نا

   ما  الوا ولمنول  لتعييتق أعوا  ل  ىياش   سحححححخرية، لمل صحححححرت   أ تل   ل  الذين  أصححححححابي  ىتي  =صخخخرت ل خخخا به سخخخًرة

   ا وا  =فإسخخخخخخختجابه  هللا  دعا  متدينين= ر ال  و ل  اقأصححححححححححححا   ل  منق  يسحححححححححححخر من  أب أيوب   أىياب في  اد  وما ف يعاش.

  ذا  ااب  فسحححححق  يعيي   يل ف يعة.  عفحححححبب هللا ر ال  من ر   من  صحححححدرت   إرا  واإل ا ة  مسحححححتجااة. وصححححح واعول  يفححححح وب 

 اليدو ( المسحيب  مع  ىدث  ما )و ذا و داسحتق لممالق منق يسحخروب   فمليروب  الكامل  ال خديق هو سخًرة  دائماش= يحدث 

  إضوودو ل. الذين والوينيين الجو   سخرية والشودا  اليديسين  فيب   اب و كذا
   قدمه زلت لمن مه أ    المطمئن.. أفكار في هوانٌ  للمبتلي..........

 اليسوأيين. عر مة وفي 
  رأا   في  و  من    أب  والمعني  . دمق   ل    لمن  )معدة(  موياة فوي   اإل ا ة..  المسححححححعود  رأي في البائس...... ىن

  مفحيبة  عفحيبق  الذي  )المبت ي(  البائس االشحخع   اإل ا ة  ي حن أب دائماش  مسحتعد   منتعشحة  وىالتق  والمسحعود(  المومئن )

   أويتق. اسبب   ذا من أ لر يستحن   و  يولق
 

ِبيَن ُمْسَتِريَ ٌة، َوالَِّذيَن ُيِغ ُظوَن هللَا ُمْطَمِئنُّوَن، الَِّذينَ 6 "-(:11-6) األيات رِ  ًَ   َيْأُتوَن ِبِإلِهِهْم ِفي َيِدِهْم! ِخَ اُم اْلُم

ِبَرَك. 7 ًْ َماِ  َفُت َثَك َسَمُك اْلَبْ ِر. 8»َفاْسَأِل اْلَبَهاِئَم َفُتَعلِ َمَك، َوُطُيوَر السَّ َمْن اَل َيْعَلُم  9َأْو َكلِ ِم اأَلْرَ  َفُتَعلِ َمَك، َوُيَ دِ 
بِ  َصَنَعْت هَذا؟  َأَفَلْ َسِت األُُذُن َتْمَتِ ُن  11الَِّذي ِبَيِدِه َنَفُس ُكلِ  َ يٍ  َوُروُح ُكلِ  اْلَبَشِر. 10ِمْن ُكلِ  هُؤاَلِ  َأنَّ َيَد الرَّ
   " اأَلْقَواَل، َكَما َأنَّ اْلَ َنَك َيْسَتْطِعُم َطَعاَمُه؟
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  أب العكس  يلب   أب  يحاول   نا وأيوب   20:11  عت ي  األشحححححححححرار   أيوب    الوا  فول  ااق،أصحححححححححح    رية يدىض    نا أيوب 

  و و الضححعفا .  ليحمي  يتدأ     وهللا واألسححماك، والويور  الحيواب  أالل في  ىتي واضححب و ذا الضححاي ،  يا   اليوي 

 خ ام ال الل.  النسححر   تومواي  البريئة فالحمامة برخ.  و و  األشححرار شححر من  يعا ي أب  ممكن  مل ق البار أب  يلب    أب يريد 

  والم دا يين  ل سبئيين  يشير   نا  ولع ق اال فوو.  المخربين    مة  عر م    األأري   التر مات   في  =مستري ة  المًربين

  وإعمالول  يد ل،   وة  إلوول أب  يشحححعروب  أي  =يدهم  في بإلههم يأتون  الذين  إطمئناب. في  ويايشحححوب   يروعق سححح بوا الذين

   سحب    و ب   الضحاي ،  ي تول اليوي  أب  ليلب    الحيواب لعالل  ي جا  يل  أياديول. في  التى وفولسحي  أو اليوية  يد ل  أ ي   و

  التخريب    ذا صححار  الخوية اسححبب   أ ق  لنع ل ولمن .هذا  صخخنعت  الرب  يد  أن يعلم ال  من فيال المو ن هللا واب لسحح  ذا

  والمسححححححيحيين  ذئاب  الروماب   اب  االمسححححححيحية روما  إيماب  ب  أي  المسححححححيحية  ب   ملال: ولنري  األرض. لعن    ىينما

 روما إلي  المسححيحية  ودأ    اإلضححوواد.  أفححور في  ىدث   ما  و ذا  الحم ب  الذئب   ي تول أب  الوبيعي ومن   حم ب.

  نفس بيده  الذي  .6:11 شإ معاش   يسححححححكناب  والخروف  الذئب   أب  ي   ورأينا  محبة في وأاشححححححوا لحم ب الذئاب  وعحول

 ب دد    اب  األقوال تمت ن األذن  أفل سخخت  المو ن.  السححح واب لق  فوو ل خ يية  هللا لم مية  شحححأ     يعيو   و   نا  = ي كل

  أ تل  وإسحمعوا وأمتحنق.  شحأ      أسحمع فا ا أ ب ق،  أب  يمكن ما  منول أذ ت أ ا  ييول أيوب    نا (.8:8)  األاا  إسحال  ال   د 

   . أم صالب  و    أىكموا يل وعذو و    مي أيضاش 
 

ْيِب ِ ْكَمٌة، َوُطوُل اأَليَّاِم َفْهٌم.12  "-(: 25-12)  األيات »ِعْنَدُه اْلِ ْكَمُة َواْلُقْدَرُة. َلُه اْلَمُشوَرُة َواْلِفْطَنُة. 13  ِعْنَد الشَّ
ِعْنَدُه اْلِعزُّ 16َيْمَنُ  اْلِمَ اَه َفَتْيَبُس. ُيْطِلُقَها َفَتْقِلُب اأَلْرَ .  15ُهَوَذا َيْهِدُم َفاَل ُيْبَنى. ُيْغِلُق َعَلى ِإْنَساٍن َفاَل ُيْفَتُح.  14

َيُ لُّ َمَناِطَق اْلُمُلوِك، َوَيُشدُّ َأْ َقاَ ُهْم 18َضاَة.  َيْذَهُب ِباْلُمِشيِريَن َأْسَرى، َوُيَ مِ ُق اْلقُ 17َواْلَفْهُم. َلُه اْلُمِضلُّ َواْلُمَضلُّ.  
ُيوِخ.  20َيْذَهُب ِباْلَكَهَنِة َأْسَرى، َوَيْقِلُب اأَلْقِوَياَ .  19ِبِوَثاق.   ُيْلِقي َهَوانيا َعَلى 21َيْقَطُ  َكاَلَم اأُلَمَناِ ، َوَيْنِزُع َذْوَق الشُّ

َرَفاِ ، َوُيْرِخي ِمْنَطَقَة ا اِ .  الشُّ ِرُج ِظلَّ اْلَمْوِت ِإَلى النُّوِر.  22أَلِشدَّ ًْ ُيَكثِ ُر اأُلَمَم ُثمَّ 23َيْكِشُف اْلَعَماِئَق ِمَن الظَّاَلِم، َوُي
ُ  ِلأُلَمِم ُثمَّ ُيْجِليَها.   َيَتَلمَُّسوَن 25.  َيْنِزُع ُعُقوَل ُرَؤَساِ  َشْعِب اأَلْرِ ، َوُيِضلُُّهْم ِفي ِت ٍه ِباَل َطِريق24ُيِبيُدَها. ُيَوسِ 

ْكَراِن.   "ِفي الظَّاَلِم َوَلْ َس ُنوٌر، َوُيَرنِ ُ ُهْم ِمْثَل السَّ

  أ ق ييول  ىكمة في يتم ل ب  شكوي.  و  إ فعال ب    نا  وىديلق وس وا ق. و وعق هللا ىكمة أن  أليوب   رائع  ىديو   نا

  األيام لق أ متق ما و ذا يعترف أيضاش  أ ق ييول فوو .فهم  األيام وطول  كمة الشيب عند األيام= طول نم  إ تسبوا

  يهدم هوذا لق. أوط ما عنفيذ  أ ي والقدرة أفض .  و ما  لتخويط =ال كمة عنده س واب. ولق و ادر ىكيل هللا أب

  ينجيق ف  مرض  أو شدائد  في أ يق  يض ن =يفتح فال إنسان علي يغلق يبني. أب أىد  يستويع      دم إر  =يبني فال

 إرا =فتيبس  الم اه يمن  .7:3 ر  في  جد   المفووم و فس ل حياة. العودة في أم  ف   بر في أ يق أغ ن وإرا إ ساب،

 س وة في  و المور ومنع األىمر(. البحر شن في أيضا  ىدث  ما )و ذا الجفاف. األرض  يفيب   األموار إمتنع  

  =األر  فتقلب يطلقها .24  ،23:28 عو  هللا من  فاو  يكوب  والجفاف ر الق)إي يا(. لبعض  أأوا  وأيضا هللا
 =والفهم واليدرة اليوة = العز عنده وهللا ملال(.  وا  )طوفاب المدمرة الًيضا ات  و ي  تأر  وع  من أيوبة  ذ 

  ادر هللا  النا   ميع أأمال ومن اإللوية. أنايتق مياصد   لتنفيذ  أىد     يستخدم هللا =ل لمضَّ وا لالمضِ   وله الحكمة.
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مإ  )فوو راعق يمجد  اب  فاليوي  ية(.االنو في عمجد  وهللا إاشالوم بتض ي  األرهي  ىوشاي  ام ااب أأتيوف  مشورة نى 

 .هللا يدي في وم وهق األرض  أ ما     ب  فوضي. في العالل صار وإ   الحدود  مو يو ليسوا والمض  والجبار
  ؤ   عدابير وعفبب  هللا مشورة علب    ىتي  رامة،     أنول  وعذ ب  ىربية( ) ضنائل أسري  بالمشيرين يذهب

  أمام إ ساب    ف يتضع إراش  (.13:19 شإ أأيتوف + -)ملال: =القضاة وي مق شأ.     هللا  اوموا الذين المشيرين

 العبيد  ألب  العبيد. يعام وا يأ  وصدايا( )يوويا ين =بوثاق أ قا هم ويشد  وعول. ينيع أي الم وك مناطن يح  هللا.

  أيوب  فايام  أمرا   اإل ج ييية في التر مة ىسب   نا المونة =أسري  بالكهنة يذهب ممنوية. ااىيائول يسيروب   ا وا

  اإل ساب من أشد  فعيوبتق  الما ن أأوا وف  أموماش  ولمن أمير ا، أي اليبي ة رئيس أو العائ ة رأ   و الما ن  اب

 إرا ىكمتول،  أ ي النا  ويعتمد  االحكمة، المشوورين فالشيوه )اإل ج ييية(. فومول أي = الشيوخ  ذوق  ينزع العادي.

  علي هواناي  يلقي أامة. أأمال أ ي أ عمنوا الذين  ل   نا  األمنا  =األمنا   كالم يقط   ىكمة.    يفيدوب  هللا أالفوا

  =الظالم من العمائق يكشف  رامتق. أنق  ينيع هللا أ اب إرا النا ، لدي وهرامة شرفاش  هللا أأوا  الذي =الشرفا 
 في عدبر التي المؤامرات  هللا يفضب  =النور إلي الموت ظل  ويًرج ومستوراش. مختًياش   اب ما هللا يكشي  أجيبة  اكيًية

 .28:1 عك األرض  وامألوا وأ لروا أيمروا  ائ ش  هللا  اارهول رك.يبا أب يريد   و و أيرة هللا فمرادة =األمم يكثر ال  م.
  وإب أدد ا يييد   =األمم يوس  (. . . واشور. ااب  )أمل ة يبيدها وبارهوا هللا سبن التي األمة  ذ  إ حرف   إب ولمن

  يعوي هللا = . . رؤسا . عقول  ينزع ل سبي( ر ب   )إسرائي  ل سبي عذ ب  أي =يجليها الض ل طرين في سارت 

    ىيرة في ييفيروب  الر سا  وأي  ىكمة هللا ينيع شعوبول وض    ض وا  ل  فمب شعوبول لييودوا ل ر سا  ىكمة
  فالرب  .السكران مثل ويرن هم نور، ول س الظالم في  يتلمسون  طريق، بال ت ه في  و  من يفع وب= ما يدروب 

.األبد  إلي م ماش  وسيج س . . شأ. وه  واألرض  السما  ييأيع
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 عودة للجدول اإلص اح الثالث عشر

 

ا. َلْسُت ُدوَنُكْم. 2»هَذا ُكلُُّه َرَأْتُه َعْيِني. َسِمَعْتُه ُأُذِني َوَفِطَنْت ِبِه.  1  "-(:12- 1)  األيات َما َتْعِرُفوَنُه َعَرْفُتُه َأَنا َأْيضي
ُقو َكِذٍب. َأِطبَّاُ  َبطَّاُلوَن ُكلُُّكْم.  4َولِكنِ ي ُأِريُد َأْن ُأَكلِ َم اْلَقِديَر، َوَأْن ُأَ اَكَم ِإَلى هللِا.  3 َلْيَتُكْم َتْ ُمُتوَن 5َأمَّا َأْنُتْم َفُمَلفِ 

ذِلكَ  َيُكوُن  ِ ْكَمةي.    َصْمتيا.  .  6َلُكْم  َشَفَتيَّ َدَعاِوي  ِإَلى  َواْصُغوا  ِتي،  ُ جَّ اآلَن  ُظْلميا، 7ِاْسَمُعوا  هللِا  أَلْجِل  َأَتُقوُلوَن 
اِصُموَن؟  8َوَتَتَكلَُّموَن ِبِغو ٍ أَلْجِلِه؟   ًَ اتِ 9َأُتَ اُبوَن َوْجَهُه، َأْم َعِن هللِا ُت ًَ اَتُل َأَخْيٌر َلُكْم َأْن َيْفَ َ ُكْم، َأْم ُت ًَ ُلوَنُه َكَما ُي

ُكْم ِإْن َ اَبْيُتُم اْلُوُجوَه ِخْفَ ةي.  10اإِلْنَساُن؟   ًُ ا ُيَوبِ  ًي ُخَطُبُكْم َأْمَثاُل 12َفَهالَّ ُيْرِهُبُكْم َجاَلُلُه، َوَيْسُقُط َعَلْ ُكْم ُرْعُبُه؟  11َتْوِب 
  "َرَماٍد، َوُ ُ وُنُكْم ُ ُ وٌن ِمْن ِطيٍن.

= أ ا    ولكني أريد أن أكلم القديرأي أ ا أ من اك  ما   تق سااياش أن أ مة هللا وإأتبرعق.  =عيني هذا كله رأته 
= أما أنتم فملفقو كذبمل مل.    أ يإ   = فاهلل لن ييسوأ اكم إلي هللاأستريب في الم م معكل ييا ليتني أ د الحرية أب  

ظالمة أل ول إ ما يخافو ق مل  من يدافع أن ر    وي  من  نا يتول أيوب أصحااق اا ول يدافعوب أن هللا اوريية
لخوفق من اوشق. يل ييول أ ق من األفض  أب يعارض هللا و و مخ ع لق في محبتق أن أب يرائي مل ول. فول 

دأوا أ ول يعيو ق وهاطبا   إيتوموب أيوب هذااش وظ ماش ليبرروا هللا، وهللا   يحتا  لوذا ال  ل منول ليتبرر. وإب  
ي متوا فو  إعوام الشرفا  هايوب يعالجول أو يعييول. وأيوب ينفحول ااب    أطبا  بطالون  مق فول  ألجوب  يعا

هللا   يحتا  لمحامين مل مل،    عتفوروب أب    =أتقولون ألجل هللا ظلماي ليخفوا  و ول. وهاب منون أيوب    صمتاي 
أدلق ظا رين  داش و  يحتا  هللا لمل   ذ  ىن هللا و   =أت ابون وجهه أدل هللا غير ظا ر فتحاولوب إظوار .  

الور .  نا أيوب يينعول أ ول ااس وبول  ذا إ ما يسيئوب ن، بينما  ل يتفوروب أب لول الشرف في الدفاع أن  
هللا. وإب صمتل إلي األبد فستع ن السما  بر . ولن ى  أب النية الويبة   عبرر الم مات الرديئة و  األأمال الرديئة. 

  عشودوب   أى  عخاع و ق    =  أخير لكم أن يف  كم أن تًاتلونه يخيفول من أب هللا لو فحفول لو د ل غشاشين=  و 

 عسيروب  التي المبادخ فحع  عحتم وب     اةية ومعنى .  وه( )مسب أنق وعدافعوا عرضو ق ىتى هللا صي فى  وراش 

 بي.   عفع و ق  اما  يرضي  لن  فوو  توب ًاي   يوبًكم  سوف    وبكل  هللا  فحع   لو  المؤهد   من  ،  معى  منا شتمل  في  امو بوا

  اا وا   شبووا   التي   أىاديلول  إدا تق.  محاولة  في  المليرة  أىاديلول   أن  يكفوا  ىتي  ورلك  .جالله  يرهبكم  فهال  يحذر ل  ولذلك

 منا شاعمل   في   بوا  عتحفنوب   التي  ادئمل ومب  أفمارهل  أي  =طين  من    ون   و  ونكم  لوا.  ايمة  و   عافوة  أىاديو   ،رماد

  شأ.    ي
 

ِلَماَذا آُخُذ َلْ ِمي ِبَأْسَناِني، َوَأَضُ  14»ُاْسُكُتوا َعنِ ي َفَأَتَكلََّم َأَنا، َوْلُ ِ ْبِني َمْهَما َأَصاَب. 13 "-(:22- 13) األيات
اَمُه. 15َنْفِسي ِفي َكفِ ي؟  َفهَذا َيُعوُد ِإَلى َخاَلِصي، َأنَّ  16ُهَوَذا َيْقُتُلِني. اَل َأْنَتِظُر َشْيئيا. َفَقْط ُأَزكِ ي َطِريِقي ُقدَّ

اَمُه.  ْعَوى. َأْعَلُم َأنِ ي 18َتْ ِريِ ي ِبَمَساِمِعُكْم. َسْمعيا اْسَمُعوا َأْقَواِلي وَ 17اْلَفاِجَر اَل َيْأِتي ُقدَّ هَأَنَذا َقْد َأْ َسْنُت الدَّ
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ُر.  وَح؟19َأَتَبرَّ اِصُمِني َ تَّى َأْصُمَت اآلَن َوُأْسِلَم الرُّ ًَ ِإنََّما َأْمَرْيِن اَل َتْفَعْل ِبي، َفِ يَنِئٍذ اَل َأْخَتِفي  20َمْن ُهَو الَِّذي ُي
   "ُثمَّ اْدُع َفَأَنا ُأِجيُب، َأْو َأَتَكلَُّم َفُتَجاِوُبِني. 22َأْبِعْد َيَدْيَك َعنِ ي، َواَل َتَدْع َهْيَبَتَك ُتْرِعُبِني. 12ِمْن َ ْضَرِتَك. 

  مهما  ول  خخخبني  لق=  ىدث  موما   مالق  أن الدفاع أ ي التمسحححححك  أ ي  أيم ب  اشحححححدة.  اكمالق  يتمسحححححك   نا أيوب   جد 

  في  نفسخخى وأضخخ   بأسخخناني  ل مي آخذ لماذا  إعواماعمل. في  أ تل  دعل لو  ىتي  أو أ مي،  ادت  لو  ىتي أي =أصخخاب

  ااإلضححافة  األلل  ذا  أسححتحن و   برخ   أ ني أشححعر وأ ا  أعالل  فا ا الغي ،  من  سححا فجر   فسححي  أن  وأدافع  أعم ل لل  لو  =كفي

  ااسححنا ي لحمي تأذ   ايولق  ذا  أن  وأبر  ،  سححينفجر   من  ب سححا و  أعم ل  لل  فمرا  االشححر، لي إعوامات   من  بي  عفع و ق لما

  إ ق  )اليسحححو ية( في  =أنتظر ال  يقتلني، هوذا  أعم ل. لل إب  سحححاأتنن أي  في في   فسحححي أضحححع و ولق لحمي. أ وش أي

  مابإي  أن  ععبير و ذا ييق.  وايياش   أايي  )اإل ج ييية( وفي ،ييق  ر ائى  أى أم ى سحححيسحححتمر  أى = لق  أم ش   أايي   ت ني ولو

  أ ني لق أظور  أب  سححاأم ق ما  وه   ييق  وايياش   ومحبتق صححدا تق أ ي  سححاايي  سححييت ني  هللا   اب لو  ىتي ييول  فايوب    وي،

  اليحا    و  أليوب   العحام  الميا    حاب  ربمحا =خالصخخخخخخخخخي  إلي  يعود  فهخذا  قخدامخه. طريقي  أزكي  فقط ىيحق=  في  أأوأ  لل

  ويباعي  ببري   أ ني  ومعنا ا  ذ ، مل   الر ا ،  أ ي لعد   التي  الم مات  اعض   عشحححححححححححع  األىياب اعض  في ولمن المو ن،

  لحق  يكوب   أو  هللا  أمحام يتبرر  أب يمكن     الفحا ر  أب  يعرف  و و  أ مي.  من  أ و   أ ي  أىفححححححححححححححح    حد   هللا  محبحة  أ ي
 وإرا اار أ ق يؤهد  يل هللا.  أمام  ياعي أب  يخشححححححححححححححي    فوو  بر  من واين  أ ق يري   وأيوب   .قدامه  يأتي ال الفخاجر أ و=

  اسحححتواع  أرا شحححرير(  أ ني  )يلب  ًاصخخمنيي  الذي  هو من  األبد= إلي  يتم ل و   يسحححك   فسحححوف أاطأ  أ ق  أىد  لق  أيب  

  أريد   ب   من   ال   ما   فسحححق هللا  مع   ضحححيتق يبحو   أب يريد   أ ق أأ ن  يل الروح. وأسخخلم اآلن أصخخمت  شحححري= إيبات  أىد 

   تيجتوا من  يخشحححححححححححي و  هللا  أمام المحا مة  أن  يتنا ل   أيوب   أب  أي  = ضخخخخخخخرتك من  أختفي ال ".هللا إلي  ىا لأ أب

  بي تفعل ال أمرين وإنما شرطين= عح   ولمن
   كذا. الم م أستويع ف  المبرىة  ماأل بوذ  ععذبني   أي =عني يديك بعدإ (1
 اعد   إسححححححححرائي  شححححححححعب   الق ما  و ذا  أىتم .    فا ا  وأ متك  اجبروعك أمامي  ع ور   أي  =ترعبني  هيبتك تدع  ال (2

  ياعي أب الح   وهاب  (17  ،16:18 عو   )را ع  الشحححححححححححححعب    ول  أ ي وافن وهللا  .19:20 أر لموسحححححححححححححي البرية في  ذا

 األرض   أ ى  معنا  اب  بناسحححححوعق المتحد   ب  وعق والمسحححححيب  (.18-15:18 )عو   موسحححححي اق  هللا  وأد   ما  و ذا  المسحححححيب

 وىد  فوو هللا.  مع  صحالحنا  إر   هللا  أيوبة  أنا رفع  أيضحاش  والمسحيب راعق. أأ ي  د   اب  فوو منق  يرععبوا ولل   مو  والنا 

 وأيوب   يتم ل هللا =أجيخب فخأنخا ادعُ  هللا=  مع  الحوار  يتل  ىتى الشححححححححححححححرطحاب وهحاب أيوب  شححححححححححححححرطى  عحين أ لحق من الحذى

  ذ   وها    وعجسححححد . المسححححيب  بدوب  ممكناش    اب ما الحوار  و ذا  يجاوبق. وهللا ب أيو   يتم ل  يل  =فتجاوبني  أتكلم  يجيب.

 1:8  ش في النبي س يماب  ذا أن وأبر الحوار.  ذا فيتل المسيب يتجسد  أب البشرية النفس شووة
 

َطاَيا؟ َأْعِلْمِني َذْنِبي َوَخِطيَِّتي.  23  "-(:28- 23)  األيات ًَ ِلَماَذا َتْ ُجُب َوْجَهَك، َوَتْ ِسُبِني  24َكْم ِلي ِمَن اآلَثاِم َواْل
َلَك؟   ا؟  25َعُدوًّا  َياِبسي ا  َقشًّ َوُتَطاِرُد  ُمْنَدَفَعةي،  َوَرَقةي  ْثَتِني 26َأُتْرِعُب  َوَورَّ ُمرَّةي،  ُأُموريا  َعَليَّ  َكَتْبَت  ِصَباَي،   أَلنََّك  آَثاَم 

ٍس َيْبَلى، َكَثْوٍب 28َفَجَعْلَت ِرْجَليَّ ِفي اْلِمْقَطَرِة، َواَلَ ْظَت َجِم َ  َمَساِلِكي، َوَعَلى ُأُصوِل ِرْجَليَّ َنَبْشَت. 27 َوَأَنا َكُمَتَسوِ 
.    "َأَكَلُه اْلُعثُّ
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 أما الحن، احسب   ليس ولمن يدينو ق فاصحااق يعا ب. اسببوا  والتي أوايا  لق يكشي  أب هللا من يو ب  أيوب   نا 

  اسبب  إ    إ ساب أن و وق يحجب    وهللا .وجهك ت جب لماذا أنق=  هللا إبتعاد  من امرارة ويشكو االحن.  فيدين هللا

 ىم   والمسيب هللا. يخاصل أب    هللا بوا  أغضب  التي أويتق  أن يبحو   أب أ يق بوذا  إ ساب شعر فمرا الخوية.

  ورقة أترعب شأ.   أ ا   ائ ش  هللا  أمام أيوب  ويتضع عرهتني . لمارا إلوي  إلوي أنا   اإللوي الضضب   ذا ىتي

  لل لماو  .مرة أموراي  عليَّ  كتبت ألنك أ يق  سا هللا  أب يعتيد   أيوب  ولمن هللا. أمام المام  االعجي  إأتراف  ذا =مندفعة 
 أثام  وورثتني صضير  و و إرعمبوا أوايا أ ي  يعاابق هللا أب عفور المرار،  ذا  عستحن أوايا ىاضر  في أيوب  يجد 

  فالمتول وإ ا ة وعشوير ععذيب  أداة  والميورة المقطرة في رجليَّ  جعلت ضد = هللا  أيوبة  سوة ويفور .صباي

     تتبعع  يارب  أ    أي =مسالكي جم   وال ظت المارة. اق ليويأ اق  ويشوروب  النا  أمام  و دميق يديق من يربوو ق

     ىتي سيد  أ مة اق أ خال العبيد  ي بسوب  اليديل في  ا وا =نبشت رجلي أصول  علي أ يوا.  عؤدبني لمي  لة
  من و  ليجد ا( هللا ينبش )التي اليديمة أوايا  من الورب  يستويع ف  يتااعق هللا  أب يشتمي أيوب  و نا يورب،

 وأنا  دامق. إ ساب يب    لما إ ساب أوايا أ ي ينبش  اب إب هللا  أب والفحيب أ يق.  المفروضة هللا أيوبات 

. فساد  إلي فساد  من سيري =العث أكله كثوب الليي ة. هللا يد   عح   الفنا   حو  أسير =يبلي  كمتسوس
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 عودة للجدول اإلص اح الراب  عشر

 
  فسق ومنا اة هللا، مع التحدث  في  نا أيوب  يستمر

 
ُرُج َكالزَّْهِر ُثمَّ َيْنَ ِسُم َوَيْبَرُح َكالظِ لِ  َواَل 2»َاإِلْنَساُن َمْوُلوُد اْلَمْرَأِة، َقِليُل اأَليَّاِم َوَشْبَعاُن َتَعبيا.  1  "-(:6-1)  األيات ًْ َي
ْقَت َعْيَنْ َك، َوِإيَّاَي َأْ َضْرَت ِإَلى اْلُمَ اَكَمِة َمَعَك.  3َيِ ُف.   ًْ 4َفَعَلى ِمْثِل هَذا َ دَّ ِرُج الطَّاِهَر ِمَن النَِّجِس؟ اَل َمْن ُي
َفَأْقِ ْر َعْنُه ِلَ ْسَتِريْح، ِإَلى 6ِإْن َكاَنْت َأيَّاُمُه َمْ ُدوَدةي، َوَعَدُد َأْشُهرِِه ِعْنَدَك، َوَقْد َعيَّْنَت َأَجَلُه َفاَل َيَتَجاَوزُُه،  5َأَ ٌد!  

   "َأْن ُيَسرَّ َكاأَلِجيِر ِباْنِتَهاِ  َيْوِمِه.

  ىياة   ف ق  هللا  من  ولد   الذي  أما  يموت.  يل    ي ة  لفترة  األرض   أ ي  يتالل  ضاي   فاإل ساب  =األيام  قليل  .  .  اإلنسان. 

 أبدية   فحياعنا   السما   في  أما  االسنين.  وليس  ااأليام   يثيسوا    فيرة   الحياة  فألب  األيام     ي    ولق  و ى    .13:1  يو  أبدية.

 )ينحسل=   يذب   ما   سريعاش   يل    ي رة  اإل ساب  يولد   البشرية،  الحياة  طبيعة    ي    ذ   =ين سم  ثم  كالزهر  يًرج  أ م.  وب 

 أ ا   عحضر ي      =عين ك    دقت  هذا  مثل  فعلي   أيراش.  ورا    يترك  و   اسرأة،  يسير  ال     =كالظل  ويبرح  ييوع(.
 فو    أاطئة  مرأة إ  من  يولد   اإل ساب   اب  إب  =أ د  ال  النجس.  من  الطاهر  يًرج  من  معك.  ل محا مة  التافق  اإل ساب

 أبوينا   )أوية  األص ية  الخوية   رث   أ نا  معني   و ذا  أمي   ولدعني   االخوايا    جسة   أاطئة  أم  من   طا ر  يولد   أب  يمكن

  اون   في  طا راش    سداش   ب  وإ   اليد   الروا  الجديد   العود   فى  لمن}  ....  طا راش   مولوداش   يجع   أب  يمكنق  ىد أ  و   األولين(.

 اليد    الروا  ومن  المنيسة   ي طا رة أم  من  طا رين  و ولد   .أوايا ا  ليحم   أوية  ارص  الذي  المسيب   سد   العذرا ،

 الشك ،   بوذا  أواياي  أ ي  عحاسبني  ف   طبيعتي  ضعي  ععرف  أ     يارب    نا،  أيوب     م  معني  ولمن  .  {االمعمودية

 فو      ي ة،  اإل ساب  أيام  أب  يعرف   وهللا  البشر.      أأمار  ىدد   هللا  =م دودة  أيامه   كانت  إن  .اوبيعتي  أاطأ  فا ا

 األ م.   ذ   أرفع  =عنه   فأق ر  مل ي.  ااراش    اب  لو   أاصة  أذاب   في  الي ي ة  أيامق  اإل ساب  ييضي  ااب  يارب   عسمب

 ير كاألج   يسر  أن  إلي  أ فاسق  ي تيط أب  الضاي   اإل ساب   لوذا  إسمب  مل ي.  ضاي   شخع   ععذيب   أن     رك  وىول

  اعد   سماوي   أ ر  في  ر ا   من  شعاع    ى   و نا  أموت.   أب    ب   األ فا   إللتيا   فرصة  إمنحني  أي  =يومه  بإنتها 

  أ رعق. أ ي  يحف   يومق ينتوي  أب اعد  األ ير،  يوم  نا اإل ساب ىياة يفور فوو الموت 
 

ا َواَل ُتْعَدُم َخَراِعيُبَها. 7 "-(:15-7) األيات ِلْف َأْيضي ًْ . ِإْن ُقِطَعْت ُت َجَرِة َرَجا ي َوَلْو َقُدَم ِفي اأَلْرِ   8»أَلنَّ ِللشَّ
ُجُل َف َ 10َفِمْن َراِئَ ِة اْلَماِ  ُتْفِرُخ َوُتْنِبُت ُفُروعيا َكاْلِغْرِس. 9َأْصُلَها، َوَماَت ِفي التَُّراِب ِجْذُعَها،  ُموُت َوَيْبَلى. َأمَّا الرَّ
وَح، َفَأْيَن ُهَو؟  ، 11اإِلْنَساُن ُيْسِلُم الرُّ َواإِلْنَساُن َيْضَطِجُ  َواَل  12َقْد َتْنَفُد اْلِمَ اُه ِمَن اْلَبْ َرِة، َوالنَّْهُر َيْنَشُف َوَيِجفُّ

َماَواُت، َواَل َيْنَتِبُهوَن  ِفيِني  13 ِمْن َنْوِمِهْم.َيُقوُم. اَل َيْسَتْ ِقُظوَن َ تَّى اَل َتْبَقى السَّ ًْ »َلْيَتَك ُتواِريِني ِفي اْلَهاِوَيِة، َوُت
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ِإْن َماَت َرُجٌل َأَفَ ْ َ ا؟ ُكلَّ َأيَّاِم ِجَهاِدي َأْصِبُر ِإَلى َأْن َيْأِتَي 14ِإَلى َأْن َيْنَ ِرَف َغَضُبَك، َوُتَعيِ ُن ِلي َأَجالي َفَتْذُكَرِني. 
   "ِجيُبَك. َتْشَتاُق ِإَلى َعَمِل َيِدَك. َتْدُعو َفَأَنا أُ 15َبَدِلي. 
  من ) ي   قطعت  أن  فحتي  أم ، لوا  الشحححححححجرة أب ييول   نا  وأيوب  اليدما . أند  واضححححححححة  غير الموت  اعد   الثيامة فمرة

  سححيكوب  والشححجرة  األغفححاب.   ي  الخراأيب  =خراعيبها  ُتعدم وال  صححضيرة.  أغفححا اش   يا ية  عنب   =أيضخا تًلف  سححموا(

  األر   في قُدم  ولو  وماع =  رب     الشحححححححححححجرة أب بدا وموما األرض. في  المو ود  الجذع  من   ابتة  أغفحححححححححححاب  يا ية لوا

 الما   إ يواع   و  فالموت   =تفرخ الما  رائ ة  فمن  ديدة.  أغفححاب أرو  في ر ا  ف وا  أمر ا.   اب وموما =أصخلها

  الشححححجرة.  اعكس أأري  أودة في لق ر ا  و   عراب  إلي  سححححد   ويتحول يموت   =ويبلي  ف موت  الرجل أما  .الشححححجرة  أن

  إبن  المسحححيب   و منوا  غفحححن   ب   ولمن  داود   أائ ة شحححجرة   ي   وع    شحححجرة فوناك المفووم.  عضير  المسحححيب اعد  ولمن

  أر   ىتي االموت،   وع    التي  األصححححح ية  الشحححححجرة  ا    التي  البشحححححرية، لم   ىدث  لما رمي  و ذا  (1:11  شإ)  داود.

  ذا   اب  لإل سحاب؟  الحياة أادت  وهي  (.9)  تية االما   أيوب؟ لشحجرة الحياة  أادت  وهي   يا ية.  ليحييوا  غفحن  منوا

  المائتة  الشحححجرة  أىيا  الذي  الما  رمي  اليد  والروا المسحححيب، دم  امسحححتحيا   المنيسحححة أ ي  إ سحححكب   الذي  اليد   االروا

 المي ( )الجسححححد  البذرة  اا ق اةب الموت   الرسححححول  بولس وشححححرا .التراب  في  ومات  أصخخخلها  األر   في قُدم  التي اليديمة

  تنفذ قد  ييق. التى  المسححححححيب  ىياة اسححححححبب  و ذا  (38-35:15   و1) شححححححجرة   ناك  عموب   ىتي التراب  في  عوضححححححع التي

  عوفو التي  االميا   اإل سحاب  ىياة أيوب   يشحبق  و نا  األرض.  أن المنخفع  الما   مسحتنيع  ي  البحرة =الب رة من الم اه

  ينشخخف النهر . .   نا.  والنور  يقوم  وال يضخخطج  اإلنسخخان  كذا  يا ية. التراب   ويبت عوا عجي ما  سححرأاب  األرض، فو  

  ال   تي  يسخخخت قظون   ال (12)  واةية  (.15:6  )أي  غدير وأسحححححما   سحححححبن ما ولمنق  الني   نور   بير   ور ليس  =ويجف
  ب    وائي موت    و  أي .السخموات  تزول أن إلي يهب  فال يضخج  اإلنسخان  اليسحو ية  التر مة ىسحب   =السخموات  تبقي

 أم  ب    واية   و  الموت  أب  فححححد   ييكوب  عيول    السححححموات  أيوب   رأى )فى  السححححموات   ال   لو  ىتي ر وع، في أم 

  أحذاب   من  اليبر  في  مخبحا  يو حب    و  =الهخاويخة  تواريني  ليتخك  الموت=  يو حب   يوب أ  رلحك  اعحد   وأحاد   .أأرى(  ىيحاة  فى

  لألبرار  أولومححا   وححاويححة،  مكححا ين  و نححاك  األموات.  لححق  يححذ ححب   الححذي  المكححاب  األ ححدمين    ر  في  ععني  والوححاويححة  ت مححق.

  وتًفيني   اويتول. في  راراألب  بين  أو هللا  وبين  بينول  صح ة    بول  الخاصحة  الواوية في  األشحرار ولمن لألشحرار  ويا يوما

  (  الواوية في روىق  يحف  لمن  يميتق هللا  بأ   نا يوب أ ففمر  ،  متضحححححاربة  األفمار  ال   )ما =غضخخخبه  ين خخخرف  ان إلي
  ينفحرف  ىتي  يميتق  ااب  غضحبق  يكم  أب  منق يو ب   و نا   م،األ  ذ      أ يق   ب   غضحبق في هللا أب  يتفحور أيوب 

  اليبور في  اليديسحححين أ سحححاد   فو ود  غضحححب. فوناك  موت   وطالما  يبو  أدو تأر   و الموت  أب   ع ل  و حن  غضحححبق.

  ولمن الخوية،   تائا  لبعض   أاضحححعين  يبيوب  و نالك  االوبيعة، لق  أبنا   ا وا  الذي الضضحححب  من  اثية   نالك أب  معنا 

 في   وا رهر  ما  =فتذكرني  أجالي  لي  وتعين  ويبو .  أدو تأر  ينتوي  ىين هللا، غضححب      ينتوي  الجسححد   ييوم  أندما

 في  يا ية إشحححححححححححرا ة   جد  و نا  ديد   أالل  إلأداد  ييق  ىف ق ب   اليديل، العالل  إل  ك فيط  ليس ييق، هللا  أبا   الذي الف ك

  فنححا   أن    مححق  في  أبر  إرا  ]أيوب   أوححايححا   أ ي  أححاابححق  بأ  اعححد   أيوب   هللا  يححذهر  فيوححا  الموت   اعححد   احيححاة  أيوب   إيمححاب

 ر ا   فيوا  جد  اا وال   ون  وإب مع وماعق، في محدود    و  الذي أيوب   اإل ساب  ب ساب متم ماش   يكوب  الموت  اعد   اإل ساب

  فيري  اليديل،  العود  ظ مات  في يشحححححححححححححر     نور    ماعق  لتموب  لسحححححححححححححا ق  أ ي  ينون  الذي   و اليد  الروا  يكوب   الثيامة
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  الفريسحححيين  فول ما وأملالوا  الم مات    ذ  ولو   الموت. اعد   ىياة في ر ا    ناك  ااب  يعييول ضحححو   من  افحححيفحححاش   لنا ا

 . اليديل العود  فى الفمرة وضوا لعدم الموت  أن المتضاربة األفمار  ى  ولمن ايامة[  ناك أب
  لمنق مات. أب اعد    ام  ر    ىياعق في  يري  لل فايوب  الفول،  أ يق  إلتبس  أي   من  عسححححححححححححا ل  ذا =أف   ا رجل  مات  إن

   و  =بدلي  يأتي أن إلي أصخخخخخخخخبر جهادي  أيام  كل  ي .  يفول    و و رلك في ر ا    ناك أب هللا  من  اميحا   يشححححححححححححعر
  ىال من  ىالي  يتبدل = بدلى يأتى أن  إلي  أصحححبر لمن    ذا  يب   لو ييول   نا و و  أييحيا، ر   مات  إب  مل ش  عسحححا ل

   من  ائ ش   السحححححححؤال  ذا أ اب   والمسحححححححيب  رلك. اعد  أ د  أب  أ ت ر  الذي المجد  ىال إلي  باة منق  أأا ي  الذي الشحححححححيا 

   مولأ  إىتمال  أ ي  اليديسحين يدفع  الذي   و  باة  االثيامة الراسح   اإليماب  و ذا  25:11  يو  فسحيحيا  مات   ولو بي  تمن

   ناك  ااب اق أشححعر ما     التسححا ل؟ مرى ة في  فماب أيوب  أما افححبر.  أذاااعول  إىتمال  أ ي  الشححودا  ويدفع  افححبر

 أيوب  وصح   وىين أصحبر.  سحوف  يبالتا يد   ىثيية   اب إرا أيال؟   أم  ىثيية  الشحعور  ذا      الموت، اعد  لحالي  عبدي 

  أو  االل سحححمح    إرا إليق،  عاأذ ي  مكاب أي إلي  أ يبك فا ا  ىالي سحححتبدل  ن    إب  =أجيبك  فأنا  تدعو  افرا  صحححره  لوذا
 عوصححح  وليد   أ يبك. أب مسحححتعد  فا ا موت  أو  االل سحححمح    إرا إليق،  عاأذ ى  مكاب أى إلى  أ يبك أب مسحححتعد  فا ا موت 

 عضحارب   ولن ى  يدك  عمل إلي تشختاق لق=  وإشحتيا ق هللا  محبة  أن  يك مق داأ ق في افحوت   شحعر  أب اعد   لوذا أيوب 

  إليق،  إشحححححتيا  فى هللا وأب  أبوية معيية  مشحححححاأر  يعويق   اب  ب   ضحححححييتق في  يترهق  لل  فاهلل أيوب،   فس داأ  شحححححاأرالم

  يريد  هللا   اب مرة  من وهل  وعخ يق. هللا  سححوة لق  وُيفححور  مت ىية  اضححربات  أيوب   يفححيب  إب يس   اب  أأرى    اىية ومن

  فنخاصحححمق،  مفحححائبنا سحححبب  هللا  أب  أ ي إصحححرار ا  بب اسححح  رفض   و حن  ضحححييتنا في  األبوية  محبتق  امشحححاأر  يضمر ا أب

  ضيينا. أينا  ععيياعق من أ فسنا فنحرم
 

ُتوٌم َعَلْيَها ِفي ُصرٍَّة، 17َأمَّا اآلَن َفُتْ ِ ي َخَطَواِتي، َأاَل ُتَ اِفُظ َعَلى َخِطيَِّتي!  16  "-(:22-16)  األيات ًْ َمْعِ َيِتي َم
ُق َعَليَّ َفْوَق   َر ُيَزْ َزُح ِمْن َمَكاِنِه.  18  ِإْثِمي.َوُتَلفِ  ًْ اِقَط َيْنَتِثُر، َوال َّ اْلِ َجاَرُة َتْبِليَها اْلِمَ اُه َوَتْجُرُف 19»ِإنَّ اْلَجَبَل السَّ

ا َفَيْذَهُب.  20ُسُيوُلَها ُتَراَب اأَلْرِ ، َوَكذِلَك َأْنَت ُتِبيُد َرَجاَ  اإِلْنَساِن.   ُيْكَرُم 21ُتَغيِ ُر َوْجَهُه َوَتْطُرُدُه.  َتَتَجبَُّر َعَلْ ِه َأَبدي
ُ  َلْ ُمُه َوَعَلى َذاِتَها َتُنوُح َنْفُسُه«.22َبُنوُه َواَل َيْعَلُم، َأْو َيْ ِغُروَن َواَل َيْفَهُم ِبِهْم.    "ِإنََّما َعَلى َذاِتِه َيَتَوجَّ

 يكرر   وأاد   إب يس،  لفوت   إستجاب   ولألسي  ضييتق  في  منا  واىد       مل   متضاربة   ا     أيوب   مشاأر  أب    نا

 يدأو   شأ   و  يا ية.  ويفره  يتالل  وأاد   يسمعق،  بدأ   د    اب  الذي  التعيية  صوت   أسر  وبوذا  يا ية.  هللا  من  الشكوي 

 ن اآل  أما  يا ية.  هللا  أ ي  التذمر  لفوت   يستجيب   يل  لق  هللا  إشتيا   مشاأر  المشاأر،  بوذ   يحيوق   اب  هللا  أب  لألسي
 اسببوا. ععا بنى أوية لي عجد  ع كل لى أووة    عتتبع رب  يا أ    =خطواتي  فت  ي

 أ    =صرة في عليها مًتوم  مع يتي . واإل ج ييية( اليسو ية )التر مة أواياي عرصد  =خطيتي  علي ت افظ أال

  =إثمي  فوق  عليَّ  قف ِ لَ وتُ  المجرم. ضد  اإلعوام دلي  يحف   ا صرة، في ووضعتوا والحالية السااية أواياي ىف   
يإ  صرة في  أواياي وضع   أب اعد  أي   ب  أبداش  عضفر أب عيب    أ ك  والمعني أوية. عضيع    ىتي أ يوا و  أ 

  يعا ب  أب يمكن  أوايا لق  ااب إأترف ىين  نا أيوب  فع  وىسناش  شأ.    أ ي  وعحاسبني أوية    أ ي ععا ب 
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  يعا بنا،  هللا أب يعرف  لل و و يضفر أب رافضاش  أوية لم  مترصداش   اسياش  ىسبق إر  هللا ص ا إلي أسا  ولمنق أ يوا،

   فيط. والتنثية ل تاديب  فوو ضد ا اق يسمب ما وأما المسيب، أ ي  لتيع   وا العيوبة وىف   ستحن  مما اا   أا ب، إب
 مع ل فدام األمر يف  و د  شأ  يو فق   والتذمر الشكوي   اإل ساب بدأ فمرا .19  ،18 لآلية أيوب  غضب   مة وعف 

 أبداي  عل ه تتجبر . . اإلنسان. رجا  تبيد أنت  هللا  أن  اليسوة منتوي يف   م  نا  ال  فايوب   نا. ىدث   ما هللا

  ين ر   نا   و .األر  تراب  تجرف  سيول غضبق  اب لو  ما اإل ساب ر ا  يبيد   سوعق في هللا وأب . . فيذهب.

 . .  صحتي. أو دي/ )يروعي/ ر ائي     أضاع هللا غضب  أب  و ال   ر ( )في هللا غضب    تيجة ر ب   التي للروعق
  ميا  لما    صخراش   ن    ولو إىتم  ، لما  ب ش   ن   ف و رىمة. ب  بتجبر  أم ق ما أم   وهللا لي(.  اب ما   

  يتفت     ما أي =ينتثر الساقط الجبل إن . . مكا ق. أن ويتيىيا  يب ي الفخر  ذا  ع     د  أصابتني التي  ماأل

  ييي شأ ف  . السيول من  الجب  عفت    ما فتتنى الياسى غضبك لي. ث ىد  ما  كذا  الحجر، ويب ي السا ط الجب 

 . الجبال ىتى أماموا عجرف  التى  السيول  و الذى رب  يا غضبك  بروت  أمام
 عورد   يل مفائبق(.  تائا من يعرفو  لل أصحااق )ىتي و وي فضيرت  يارب   أ يإ  غضب    ليد  =وتطرده وجهه تغير

 ي حن  الذي األلل شدة من يتوج  ذاته علي إنما بهم. يفهم  وال ي غرون  أو يعلم وال بنوه يكرم  وائياش. العالل  ذا من

  غمق،  اسبب   يفرا  لن قبني أىد  أ رم فمب ألمق، سوي  ىولق اشأ ينشض   و  يتو ع، أ يق هللا يضضب  الذي ااإل ساب

. التشبع ىد  إلي وص  فضمق مضتل،  و مما اا لر يضتل  ف ن بنيق أىد  أ اب وإب



 (اإلص اح الًامس عشر) سفر أيوب

 

 
77 

 عودة للجدول اإلص اح الًامس عشر

 
  إ توي أب وبعد   شححححححديدة.  افححححححعوبة  إ   أنوا  يتنا ل  و  بوا،  يتمسححححححك  ولذلك  اارائق،  منا    يعجب   أب  طبيعي ألمر  أ ق

 في   مق  أب  إأتبر  أ ق  والعجيب  أصعب.  افورة  أ يق فم وال  منويق، رفض  أيوب  أب  أليفا  عفور    مق من أيوب 

 شحححححديداش.   ماش  أليفا  لق  ف يو ق التعيية، لم م  ب يسحححححتج  لل أيوب  دام وما ععيية،  موه  االرفن   ماش    اب األولي المرة

  أ ي الوجوم يكيح  أليفحا   نحا  جحد  المتحالمين النحا  ععييحة هللا أحدام أمح   بأ  أي  شححححححححححححححعبي   أيوا   أيوا هللا ييول  وبينمحا

  إليق  سحححب   فوو أوا، أيوب  أ ي  عوبييق ولمن   ليراش   منق  اإلسحححتفادة  يمكن  ىكيل   م  أليفا    م وفي  المسحححكين. أيوب 

  الفرصة. ضياع  ب  االتوبة يوالبق وهالعادة ىن. و ق دوب  شروراش 
 

»َأَلَعلَّ اْلَ ِك َم ُيِجيُب َعْن َمْعِرَفٍة َباِطَلٍة، َوَيْمألُ َبْطَنُه ِمْن ِريٍح 2َفَأَجاَب َأِل َفاُز التَّْ َماِنيُّ َوَقاَل:  1  "-(:6-1)  األيات
افَ 4َفَ ْ َتجَّ ِبَكاَلٍم اَل ُيِفيُد، َوِبَأَ اِديَث اَل َيْنَتِفُ  ِبَها؟  3َشْرِق ٍَّة،   ًَ َة، َوُتَناِقُض التَّْقَوى َلَدى هللِا. َأمَّا َأْنَت َفُتَناِفي اْلَم

َتاُر ِلَساَن اْلُمْ َتاِليَن. 5 ًْ    ِإنَّ َفَمَك َيْسَتْذِنُبَك، اَل َأَنا، َوَشَفَتاَك َتْشَهَداِن َعَلْ َك.6أَلنَّ َفَمَك ُيِذيُ  ِإْثَمَك، َوَت
 أسئ تنا   أ ي  يجيب   ىكيل   إ ساب  أب  عتفور      فع ش،  ىكيماش    ن    إرا  أي  = باطلة  معرفة  عن  يجيب  ال ك م  لعلأ

 صادر  أيوب   ييولق  ما  فم   معق  إأت ي  طالما  أيوب   أب  عفور   بريائق  في  وأليفا    وفا ،  ااط ة   وأفمار   الس يل،  ومنوينا

 أليوب    ديدة  إ ا ة   ذ   =شرق ة   ريح  من  بطنه  ويمأل  لوا.  ملي       ىكمتق   أب  ي ن   فاليفا   أند ،  عافوة  ىكمة  أن

 أما   االيروع.  عضر   داش   ساأنة  ريب  الشراية  فالريب  مضرة   ي  ب   )الريب(   الووا   ايمة  ب   فارغة    ماعق  أب  معنا ا

 ولإلمتناع   هللا  مخافة  لعدم  يدأو  أيوب   أب  معنا   أليوب   إعوام  و ذا  =هللا  لدي  التقوي   وتناقض  المًافة.  فتنافي  أنت

 مستريحة،   المخربين  أيام  وأب  سعيدة  أياماش   يري   الشرير  أب  أيوب    ول   من   ذا  عفور  أليفا   يكوب   و د   التيوي.  أن

 اا ق    فسق  أ ي  شود    د   أيوب   يكوب   وبوذا  الشر.  أن  النا   يمنع  شأ     أ ق   فد   أيوب   أب  فول   أليفا   أب  ويمكن

 اا ق  أيوب  أليفا  إعول ب  هللا.  ضد  السابن  الفعب  أيوب    م من  ذا أليفا  فول وربما . إثمك يذي  فمك ألن =شرير

  و  اا ق  يعترف لل  أليفا   ولمن  إيماش. مم و    بق  ولمن ن يشود    مق  اعض   في فوو  =الم تالين لسان إختار غشاش
  هللا.  ىأ  متذمرة اك مات   اشفتيق  ف رإ  ىتي أيوب  أياروا و مي  

 
َل النَّاِس َأْم ُأْبِدْئَت َقْبَل التِ اَلِل؟  7  "-(:11- 7)  األيات ْرَت َأوَّ تَّ ِفي َمْجِلِس هللِا، َأْو َقَ ْرَت اْلِ ْكَمَة  8»َأُصوِ  َهْل َتَن َّ

ْ ُخ َوا10َماَذا َتْعِرُفُه َواَل َنْعِرُفُه َنْ ُن؟ َوَماَذا َتْفَهُم َوَلْ َس ُهَو ِعْنَدَنا؟  9َعَلى َنْفِسَك؟   أَلْشَيُب، َأْكَبُر َأيَّاميا ِمْن ِعْنَدَنا الشَّ
ْفِق؟ 11َأِب َك.    " َأَقِليَلٌة ِعْنَدَك َتْعِزَياُت هللِا، َواْلَكاَلُم َمَعَك ِبالرِ 
 أب   عفور  فوو   عفسير ،  أسا   ب    أيوب   ضد   ىجة  الم م   ذا  أليفا   فمعخذ   (3  :12)  "مل مل  فول  لي   "  و ال   أيوب   سبن

  ايسوة.  أ يق فرد  بإ سا أي من أىكل اا ق أييدإ  أيوب 
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 أو   تدم   و   أيوب   يا  أ     فو   إلوية   ىكمة  لق   اب  المخ و ات   أول  تدم  ااب  ل يدما   رأي   ناك   =الناس  أول  رتأُصو ِ 
 من أول أيوب  يا أ    فو  ىكمتق،  ادت  اإل ساب أمر  اد  فم ما السن من عييد  الحكمة أب  عي، اة   ذا يفول أو مل ق،

  النا . أىكل ففرت  هللا أ يق
 سخرية   وفي  األرض.  أ ي   شأ  أ دم   ي  ب   اكلير،  أمراش   تدم  من  أ دم  فالت ل  عييد   السخرية  ىتي  =التالل   قبل  أبدئت  أم

 وعتع ل   هللا مج س  عدأ   أل ك را عة  أيوب   يا  بوا  عتبا ي  التي  متكىك  ربما  أي  =هللا  مجلس في تن ت      ييول  أشد 

 منك  أ لر  ىكمة  لنا  فنحن  منا  ىكمة   أ لر   فسك  ع ن     =واألشيب   الش خ  عندنا   حن.   عرفوا     ىكمة   ناك  من

   و   =هللا   تعزيات  عندك  أقليلة  ىكمة.  أ لر  أ ك  أ     عدأي  فمي   أب ك  من  أياماي   أكبر   ل  ب   ىكما ،  شيوه  فعند ا
 المعيي     مق  أب  أليفا   وعفور  =بالرفق  معك  والكالم  لسا ق.  أ ي  هللا  أرس ق  معيي     م  السابن    مق  أب  عفور

  االرفن.   اب السابن
 

َتِلُج َعْيَناَك  12  "-(:16- 12)  األيات ًْ ِرَج ِمْن ِف َك َأْقَواالي؟ 13»ِلَماَذا َيْأُخُذَك َقْلُبَك؟ َوِلَماَذا َت ًْ َ تَّى َتُردَّ َعَلى هللِا َوُت
َر؟  14 يُسوُه اَل َيْأَتِمُنُهْم، وَ 15َمْن ُهَو اإِلْنَساُن َ تَّى َيْزُكو، َأْو َمْوُلوُد اْلَمْرَأِة َ تَّى َيَتَبرَّ َماَواُت َغْيُر َطاِهَرٍة ُهَوَذا ِقدِ  السَّ

اِرُب اإِلْثَم َكاْلَماِ !16ِبَعْيَنْ ِه،     "َفِباْلَ ِريِ  َمْكُروٌه َوَفاِسٌد اإِلْنَساُن الشَّ
 ولماذا   وبارائك.  بنفسك  معجب   أ     لمارا  =   واإل ج ييية(  اليسو ية  ىسب     بك  يستوويك  )لمارا  =قلبك  يأخذك  لماذا

 أرفع   أ ك  أو  اق  ميتنع  غير   ا ك  عسمعق  الذي  االم م  عبالي    لمارا  أي  أيناك  عضمي  شأ أي   أ ي  أي  =عيناك  تًتلج

 الم م  إأتبر أليفا  واإل ج ييية(. اليسو ية احسب  روىك هللا  أ ي يويا )ىتي =هللا علي ترد  تي إليق. عنتبق أب من

 هو   من    هللا   يتحدي  أب  من  أىير   اب،  موما   اإل ساب  أب  لق   يبين  يل  أ يق.  وهيا   ن  عحد    و  سااياش   أيوب    الق  الذي

 . )اإل ج ييية( طا راش  أو  ثياش  يكوب  أي ييهو  =يزكو  تي اإلنسان
 م ئمتق  ياعمن   وهللا   ديدة،  وىكمة    ديدة  ايوة يمد ل  أب  دوب   أدمة   أ ي ياعمنول     أي  =يأتمنهم   ال قديسوه  هوذا

 في   طا رة  بدت   موما  =بعين ه  طاهرة  غير  والسموات  ينفذو وا.  محددة   أوامر  يعويول   و  ب   العالل،  شئوب   إدارة  أ ي

  ذ    لمن  .اإلنسان  وفاسد  مكروه  فبال ري   ييا      اما  البشر  من  أطور  فالسموات    سبي،  الموضوع  أب   أي  أأيننا.

 أوش   في  إ ساب   اب  لو   ما  الخوية  يشرب   أب  اإل ساب  فساد   ومن  طا رة.  غير  عموب   اليدو   ااهلل   ور     إرا  السموات 

 اليد    الروا  من  المم و   أما  ضمير .  من  عبكي    أى   دوب   اإليل  يفنع  أى  .كالما   اإلثم  الشارب  مل ا=   ما    وب   و د 

 . النبى لداود  التوبة ميامير ورا ع  أويتق أ ى والندم البكا  لدر ة الروا يبكتق  أأوا إب فوو
 

َث ِبَما َرَأْيُتُه،  17  "-(: 35-17)  األيات َما َأْخَبَر ِبِه ُ َكَماُ  َعْن آَباِئِهْم َفَلْم َيْكُتُموُه. 18»ُأوِ ي ِإَلْ َك، اْسَمْ  ِلي َفُأَ دِ 
يُر ُهَو َيَتَلوَّى ُكلَّ َأيَّامِ 20الَِّذيَن َلُهْم َوْ َدُهْم ُأْعِطَيِت اأَلْرُ ، َوَلْم َيْعُبْر َبْيَنُهْم َغِريٌب.  19 رِ  ِنيَن الشِ  ِه، َوُكلَّ َعَدِد السِ 

ُب. 21اْلَمْعُدوَدِة ِلْلَعاِتي.  رِ  ًَ ُجوَع ِمَن الظُّْلَمِة، َوُهَو 22َصْوُت ُرُعوٍب ِفي ُأُذَنْ ِه. ِفي َساَعِة َساَلٍم َيْأِت ِه اْلُم اَل َيْأُمُل الرُّ
ْ ِف.   ِللسَّ َيجِ 23ُمْرَتَقٌب  َ ْيُثَما  ْبِز  ًُ اْل أَلْجِل  ُهَو  َيَدْيِه.  َتاِئٌه  َبْيَن  ُمَه ٌَّأ  الظُّْلَمِة  َيْوَم  َأنَّ  َوَيْعَلُم  رُّ 24ُدُه،  الضُّ ُيْرِهُبُه 

ْيُق. َيَتَجبََّراِن َعَلْ ِه َكَمِلٍك ُمْسَتِعدٍ  ِلْلَوَغى.   ُب َعاِدييا َعَلْ ِه، ُمَتَ ل ِ 26أَلنَُّه َمدَّ َعَلى هللِا َيَدُه، َوَعَلى اْلَقِديِر َتَجبََّر  25َوالضَّ
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َفَ ْسُكُن ُمُدنيا َخِرَبةي، ُبُيوتيا  28أَلنَُّه َقْد َكَسا َوْجَهُه َسْمنيا، َوَربَّى َشْ ميا َعَلى ِكْلَيَتْ ِه، 27اْلُعُنِق ِبَأْوَقاِف َمَجانِ ِه ُمَعبََّأةي. 
اَل َتُزوُل َعْنُه  30اَل َيْسَتْغِني، َواَل َتْثُبُت َثْرَوُتُه، َواَل َيْمَتدُّ ِفي اأَلْرِ  ُمْقَتَناُه.  29َغْيَر َمْسُكوَنٍة َعِتيَدةي َأْن َتِ يَر ُرَجميا.  

ُموُم، َوِبَنفْ  ِة َفِمِه َيُزوُل.  الظُّْلَمُة. َخَراِعيُبُه ُتَيبِ ُسَها السُّ وَ  َيُكوُن ُأْجَرَتُه. 31ًَ وِ . َيِضلُّ. أَلنَّ السُّ اَل َيتَِّكْل َعَلى السُّ
32  . َضرُّ ًْ ْيُتوِن َزْهُرُه.  33َقْبَل َيْوِمِه ُيَتَوفَّى، َوَسَعُفُه اَل َي اِر أَلنَّ َجَماَعَة اْلُفجَّ 34ُيَساِقُط َكاْلَجْفَنِة ِ ْ ِرَمُه، َوَيْنُثُر َكالزَّ

ْشَوِة.  ا«.35َعاِقٌر، َوالنَّاُر َتْأُكُل ِخَ اَم الرَّ   "َ ِبَل َشَقاَوةي َوَوَلَد ِإْثميا، َوَبْطُنُه َأْنَشَأ ِغشًّ
 شرير.   االتا يد   فوو  بؤ   ىالة  في  باة  أيوب   ألب يل  ومن  بؤسا   يكو وا  أب   بد   األشرار  أب   نا  أليفا     م  م خع  

 أبرعق   أ ي  مبني  أليفا     م  أب   والمعني   . كما   به  أخبر  ما  رأيته.  بما  فأ دث  إسم   لك  أبين  إ ي  =إل ك  أو ي

 أأذ   الذين  الشوود   أب   أي  =األر   أعطيت  و دهم  لهم  الذين  اق.  أأبرو نا  = يكتموه  فلم  الحكما .  وأبرة   الشخفية

 ولم  األرض.  يحكموا  أب  هللا  فاأوا ل  ما الس  محبوبي  وها وا  رييعة،  مرا ي  لول  بول،  مويو    شوود    ل  ىكمتول  منول

 والضريب   أبرار  ىكما    ل  أى  ،  أنول  مخت ي  أ ق  بوا  ييفد   =  غريب  ييأجول.  أو  معول  ليشترك  =غريب  بينهم  يعبر

  أب   يجد    نا  أل ق  ،24:9  الشرير  ليد  مس مة  األرض   ااب  أيوب   منون  أ ي  يعترض   ضمنياش   أليفا   و نا  .  الشرير   و

 كل   يتلوي   هو   الشرير  أليوب....  بوا  يوىي  أب  أليفا   يريد   التي  الحكمة   ي  وما  األرض.  موب يحك  األبرار  الحكما 

 أي  والعاعي  معدودة.  سنين  لق  إ ساب      =للعاتي  المعدودة  السنين  عدد  وكل  يت وي(  الذي  أليوب   إشارة   ذا  )في  أيامه

  اشأ    بق  في س م     فمن   يايين سبب   ب  ربما  =أذن ه  في  رعوب صوت يت وي.  سنينق     هللا، يتحدي الذي الجبار

 الشرير   فخوايا  سفموا،  التي  والدما   إرعمبوا  التي  ساوعق  اسبب     ن  وفي  رأب   في  ىياش   يايش  ،  هللا  مع  س مق  أن

  ذا  وال  من رأب  في يكوب  رأائق  أيام في ىتي ب  يكر و ق. والبشر أ يق راضية غير  السما  أب يع ل و و ع ىيق.

 ى   ما  إرا  ل يوال.  معرض   شأ      أب  أر يق،  في  المرأب   الفوت    و   ذا  =المًرب   يأت ه  سالم  ساعة في  الرأا =

 عر ب   وأينق  =للس ف   مرتقب  وهو  الظلمة  من  الرجوع  يأمل  ال  منق=  النجاة  من  ييا   فم ق  و     أي  في  الضين  اق

 . رأب  من ييق  و الذى األليل الحال  ى   نا الظلمةو األييل. الضمير أن   اشأ  ذا اليسو ية(. )التر مة السي 
  و ذا   يروعق،  من  االرغل  ييق  يحيا  الذي  ل ول   عشير  وربما  ل خبي،  العو   ىتي  إلف سق  عشير  ربما  =الًبز  أجل  من  تائه

 ليييد   ويعم   يعم    أب  يجب   قأ    لق   يفور   ذا  وو مق   يوماش.  الخبي   أ ي  الحفول  أ ي  اليدرة  يفيد    د   أ ق  لق  يفور  الول

 لق   معد   و و  منق،  اإلف ت   يمكنق     = يديه  بين  مه أ  الظلمة  يوم   أن  يعلم  أل ق  امطمئناب   يحس   و   يشبع     قولمن  يروعق
. 

 ل نفس  س م و  ل ضمير راىة     هللا، سخط   تائا من و ذا النفس  وضين الداأ ي الضرر أي =والضيق   الضر يرهبه

   .عنت ر ( التي  ونل عموب  فمارا داأ ق في التي  ونل  ذ   ا    )وإب
  ذا  أ ى  يم ك   م ك  الضين   ذا  يكوب   ب   متسيداش   يكوب   أند   الداأ ي  الضين  =للوغي  مستعد  كملك  عل ه  يتجبران

 يياوم   أي  عل ه   عادياي   هللا=  يتحدي  الشرير  أب   ذا      في  والسبب   س مق.  وعويم  عحاربق   يوش   لق  الم ك  و ذا  ،الشرير

   ا ق   صاباش   وصفاش   العاعي  يفي   نا  و و  أناد.  في  أي  =العنق   مت لب  أنايتق.  وأأمال  وصايا   يياوم  شخفياش،  هللا

 لق   أب  وي ن  هللا  يعادي  أب   ادر  أ ق  ي ن  لغباوعق  فوو  معبأة  مجانه  بأوقاف  .  عل ه.  عادياي   هللا  يحارب   أنيد   محارب 
 سميك. غ ي  عر  أي معبأ     .  فسق(  أن اق يدافع  )عر  مجاب
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 يتفور   أي ئق  فى   و  أى  هللا،  أ ى   جومق  فى  احكمة  يعبر  أ ق  يتفور  أى  نيإ ي  مُ    أري أ  عر مات   في  =متر مةأوقاف 

 الدر ة؟   لوذ   يف   اإل ساب  يجع    ومارا  .  بوا  يي و  و و  ىكمة   يقي    مق  وأب  هللا  يوا ل  أب   ادر   و   وعق  فى  أ ق

   لرة   اسبب   إ حرفوا  وأمورة  وسدوم  و وق.  والشحل   السمن   سا    د   أي  =سمناي   وجهه  كسا  قد  لألسي    الترف  اإل ااة

 يخرب، اشر    معق  ما  وه   وأمورة.  لسدوم  ىدث   ما  و ذا  اضتة  يخرب  ل شرير  ما      ولمن  فيوا.  أاشوا التي  الخيرات 

 يعادي   الذي  الشرير   ذا  وصافأ   جد   ساايا   ي   ما  ضافةام  ولمن  أراب.  إلي  الشرير  أند   شأ      يحول  فاهلل

  اارائق   معجبا   فسق   أن  ويدافع  معا د   ا ق  والمعني  .وميينة  سميكة   مجاب  ولق  ،   سمنة  ييق  وو وق   متف ب   أنيق هللا....

 .  هللا أن يدافع  ىكيل صوت  يأ لسماع رافضا .ن الخوا وينسب 
   الشر.  اسبب  فستخرب  ميد رة بدت   وإب ىتي =ُرجماي  ت ير أن عتيدة . . خربة. مدناي  ف سكن

 السموم،   عيبسوا  فروأق  أي  =السموم  تيبسها  خراعيبه  يفش .  الخراب    ذا  من  الورب   ىاول  موما  =الظلمة  عنه  تزول  ال

 لآلأرين.   شأ       ويترك  الشرير   ذا  يزول  هللا  فل  يأ  = فمه  وبنفًة   ييخرب.  لق  ما       في  إستشري   سماش    ناك    اب  أي

 عموب    لمن أأددعوا التي و ذ  االموت   ىياعق عنتوي  د  أي
    أب فع ينا الشرير يةا و   ذ   ا    إرا منا، ولم  يوب أل  أليفا  من إ ساب لم  عحذير  ذا =السو   علي يتكل ال

 فى ستنفعق اال  ل ىف وا التى أموالق أب المرعشى أو ال ع  ي ن ف  أير. أي إلي بنا ستؤدي شرور ا أب أ ي   تم 

 .  األيام من يوم
  ال وسعفه يتوفي. يومه  قبل صضيراش= ل موت  معرض   و ب  مؤهد. شر الشرير أ رة =أجرته يكون  السو  ألن

  الحفرم =  رمه كالجفنة يساقط المفووم وبنفس أياموا. عمم  لن ئ تقأا   ىتي قأ  إلي   نا اإلشارة ربما =يًضر

 لخوايا ل وملال الب وغ. ىد  إلي يف وب  و  ىياعول فجر في يموعوب  لق ومن رريتق والمعني الناضا. غير العنب   و

. سيئة  فنوايتول مرعشين فجار أ ول
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 عودة للجدول اإلص اح السادس عشر

 
وَن ُمْتِعُبوَن ُكلُُّكْم!  2َفَأَجاَب َأيُّوُب َوَقاَل:  1  "-(:5- 1)  األيات َهْل ِمْن ِنَهاَيٍة ِلَكاَلٍم 3»َقْد َسِمْعُت َكِثيريا ِمْثَل هَذا. ُمَعزُّ

ا َأْسَتِط ُ  َأْن َأَتَكلََّم ِمْثَلُكْم، َلْو َكاَنْت َأْنُفُسُكْم َمَكاَن َنْفِسي، َوَأْن َأْسُرَد 4َفاِرٍغ؟ َأْو َماَذا ُيَه ِ ُجَك َ تَّى ُتَجاِوَب؟   َأَنا َأْيضي
ُدُكْم ِبَفِمي، َوَتْعِزَيُة َشَفَتيَّ ُتْمِسُكُكْم.َبْل كُ 5َعَلْ ُكْم َأْقَواالي َوُأْنِغَض َرْأِسي ِإَلْ ُكْم.    " ْنُت ُأَشدِ 

 = كلكم  متعبون   معزون   هذا.  مثل  كثيراي   سمعت  قد   ديد=  شأ  أليفا   يي   ف ل  فائدة،  ب     مول  ااب  أيضاش   أيوب   يرد 
 المعيي    اليد    الروا  هللا  سوي   ضيياعنا   في   لنا  معيي    جد   أب  يمكن  ف   البشر،      ب   فيط  أيوب   أصحاب   وليس

 إيبات   أ ي  واإلصرار  العناد    ذا  لمارا  =تجاوب   تي  يه جك  ماذا  أععبو .  يعيو ق  أ ول  ي نوب   بينما  أيوب   فاصحاب 

 لو   أي  =نفسي   مكان  أنفسكم  كانت  لو  أوية  ب   أ ني  أ ول  أ ي  في  جكوي   يُ   مارا   ذا.  من  عستفيدو ق  الذي  ما  أويتي،
  وأنغض   ييكل=  المتالل  أىتير  وأب  معني  ب   وىكمة    ماش   أ ول  أب  أستويع  فا ا  مل ي   مأ  في  أ تل  وصرعل  الموا ي  بدلنا

 كنت   بل  الموا ي  عبدل    لو  رلك  ألفع    ن    ما  ولذلك    .   وعاش   .  الس يل.  التفرف   و   ذا       ولمن  =إل كم  رأسى

   أىيا مل. لتخًي  معيية اا وال  أعم ل أي =بفمي  أشددكم
 

ْبَت ُكلَّ  7»ِإْن َتَكلَّْمُت َلْم َتْمَتِنْ  َكآَبِتي، َوِإْن َسَكتُّ َفَماَذا َيْذَهُب َعنِ ي؟  6  "-(:16-6)  األيات َرِني. َخرَّ ِإنَُّه اآلَن َضجَّ
. ُوِجَد َشاِهٌد. َقاَم َعَليَّ ُهَزاِلي ُيَجاِوُب ِفي َوْجِهي.  8َجَماَعِتي.   َغَضُبُه اْفَتَرَسِني َواْضَطَهَدِني. َ َرَق  9َقَبْضَت َعَليَّ

  . ُد َعْيَنْ ِه َعَليَّ يَّ َأْفَواَهُهْم. َلَطُموِني َعَلى َفكِ ي َتْعِييريا. َتَعاَوُنوا َعَليَّ َجِم عيا. َفَغُروا َعلَ 10َعَليَّ َأْسَناَنُه. َعُدوِ ي ُيَ دِ 
ا َفَزْعَزَعِني، َوَأْمَسَك ِبَقَفاَي َفَ طََّمِني، َوَنَ َبِني  12َدَفَعِنَي هللُا ِإَلى الظَّاِلِم، َوِفي َأْيِدي اأَلْشَراِر َطَرَ ِني.  11 ُكْنُت ُمْسَتِري ي

ا. َيْقَتِ ُمِني اْقِتَ اميا َعَلى  14َأَ اَطْت ِبي ُرَماُتُه. َشقَّ ُكْلَيَتيَّ َوَلْم ُيْشِفْق. َسَفَك َمَراَرِتي َعَلى اأَلْرِ .  13  َلُه َغَرضي
ا َعَلى ِجْلِدي، َوَدَسْسُت ِفي التَُّراِب َقْرِني.  15اْقِتَ اٍم. َيْعُدو َعَليَّ َكَجبَّاٍر.   ي ِمَن اْلُبَكاِ ، ِاْ َمرَّ َوْجهِ 16ِخْطُت ِمْس ي

 " َوَعَلى ُهُدِبي ِظلُّ اْلَمْوِت.
 يعويا ق   السكوت   و   الشكوي      أب  ييول   نا   و و  فيرىمو .  أصحااق    وب   ليحرك  ربما   مق أ  من   ل شكوي   أيوب   أاد  

 . ضجرني  اآلن  إنه  ضجر =أ  هللا   أب  شكوا    وسبب   .عني  يذهب  فماذا  سكت  وإن  .  كآبتي.  تمتن   لم  تكلمت  إن  راىة=
  ت وا  وأدمي  أو دي  =جماعتي   كل  َخَربت  صاباش.    ماش   لق  ويو ق  هللا  يك ل  بدأ   نا  ومن   ذا.      سبب   الذي   و  هللا

 من ر   ومن رى،  ىالي  شاهدٌ   وجد  أ مي.  في  سجنتني  =عليَّ   قبضت  .عرهو ي  ىولي  ي تفوب    ا وا  الذين  وأصد ائي

 شكوا    أب  أ ي  شا د    مقأ   ااب  أيوب   يعني  و د   .أ يإ   بكغض  أ ي  شوود   ب   شا د   صاروا  وو وي  المضروب    سدي

 امن ر  ع مع  التي  وأيو ق  المفترسة  أسنا ق  لق  الوىش  و ذا  ليفترسق،  أ يق  إ يض    وىش  هللا  يفور  يل  مبرر.  ب   ليس  

 إأتبر    و  أو  الشيواب  أو  يوا مق  الذي  أليفا    و  أدو   يكوب    د   .عليَّ   عين ه  ي دد  عدوي   أسنانه.  عليَّ   ق َ رَّ   مخي .

  أ والق   في   ولمنق  أ ئيق،  من  أىد   يعادي     فاهلل  هللا،  ضد   بتسرع    مق  يكوب    ذا  وفي   وىش،  يعاديق   فسق  هللا  أب

  إر  بب يتق فرىوا  يرا ق من األشرار أب ويبدو االشر. يتومو  الذين أصحااق أن  ذا =أفواههم عليَّ  فغروا  ذا. عفور
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  ل مسيب   رمياش   أيوب    اب   ي    ري   11  ،10  األيات   وفي   داش.  موينة  معق  عفرفاعول  وها     ل،يغي و  المام   س وهق   اب

   67:26 م   +  1:5  مي +  13:22 مي المسيب مع  ىريياش   ذا عل ب   مقأ في
 أيوب   فول     دري   و   أصححححااق( أو  األشحححرار  ) يرا ق لول. دفعق  أيديول  من  ينيذ  أب  من بد ش   =الظالم إلي  هللا دفعنى

   ا ول  أأدائق في  يفمر     أ ق  يعني  هللا    دفعني فيولق الم   ضااط  هللا  ااب  إيما ق المول  ولمن  الشياطين. مؤامرات   و توا

 (.  11  :19  )يو فو   من  أأوي     د   عمن  لل إب  البتة  سححححح واب  أ يإ   لك  يكن   لل فو ول هللا ب   أ فسحححححول،  من  يتفحححححرفوب 
 . شحححر أ وا  لنا  يبدو ما  ىتى أمور  من لنا يحدث  ما     أن  المسحححئول  و و  الم   ضحححااط   و  هللا أب  صححححيحة فمرة و ذ 
  االسما    نعل  يل   ي ة لسنوات    نا   تالل  فاب  ،   فوسنا  أ و   و و  أيرا  اق ييفد  فوو شرا   عتبر   اما هللا سمب  إب ولمن

  األشحيا       الرسحول بولس ييول لذلك  ،  أبديا  و ك  يل األرض   أ ى   نا  والمال  االفححة   نعل  أب من أفضح   فوذا  أبديا

 . ل خير...  معا ععم 
  أع السححابن   وأ مق المحتومة هللا  امشححورة  ذا وهاب  ليفحح بو ، األشححرار ليد  ُأسححْ  ل الذي المسححيب إلي أيوب  يرمي  ذا وفي

 مي   أي واليسحححححو ية(  )اإل ج ييية   شحححححمني =وزعزعني  راىة في  اب  التجربة  ب   =فزعزعني مسخخختري اي   كنت  .23:2

  البشحر  بين  من  إأتار ي ليد  =غرضخاي  له  ن خبني   ت ار.إ  غير أ ي  المفحائب   أعتني أي  =بقفاي أمسخك  .أأضحائي   

 والنار  السححححححبئيين   اب  رماته  بي  أ اطت   ودف= هللا ىدد ي  وىينما  سححححححوامق.    لق يو ق   دفاش   لق  يجع ني  ااب وسححححححر

  مرارتي سخخفك ىادة.  ت م الم ي مل   ىسحححاسحححية  وأ لر ا  أأضحححائي    أصحححاب    =كليتي  شخخق هللا. سحححوام رماة   ل والريب

 دمق  سحححفك هللا أب  يفحححور فوو  امشحححمئيا ،  مرارعق  يسحححفموب   فم ول  ويذاحو ق  برياش  وىشحححاش   يفحححوادوب   ىينما  = األر  علي

  ويروعق(.  )بيتق   عتق  في محفحن   و  بينما  أ يق   جل  هللا   اب =إقت اماي   يقت مني  ريق.  أل ق ب  لق  ايمة    أل ق ليس

  أ ي الحرير  ي بس و    مق،أ  اسحححححبب   مسححححححاش  لبس  فوو الحيب   أ مة و و أسحححححود  شحححححعر  من المسحححححب  =مسخخخ اي  خطت

  يذلق. أب أراد  فاهلل الذل، أ مة والتراب  الرفعة، أ مة اليرب  =قرني التراب في دسست طيناش   المم و ة  روىق
  ىالق. إليق ص و  ما أ ي   اكا وهاب بدموع، التضرع سوي  مامقأ يكن لل =البكا  من وجهي إ مر
  أيني. رموش أ ي  ا وا  داش  مني  ريبة الموت  أشباا صارت  =الموت ظل هدبي وعلي

 
»َيا َأْرُ  اَل ُتَغطِ ي َدِمي، َواَل َيُكْن َمَكاٌن 18  َمَ  َأنَُّه اَل ُظْلَم ِفي َيِدي، َوَصاَلِتي َخاِلَ ٌة.17  "-(:22-17)  األيات

َماَواِت َشِهيِدي، َوَشاِهِدي ِفي اأَلَعاِلي.  19ِلُ َراِخي.   ا اآلَن ُهَوَذا ِفي السَّ اْلُمْسَتْهِزُئوَن ِبي ُهْم َأْصَ اِبي.ِ هلِل 20َأْيضي
ِإَذا َمَضْت ِسُنوَن َقِليَلٌة َأْسُلُك ِفي َطِريق اَل 22ْبِن آَدَم َلَدى َصاِ ِبِه.  ِلَكْي ُيَ اِكَم اإِلْنَساَن ِعْنَد هللِا َكا21َتْقُطُر َعْيِني  
   "َأُعوُد ِمْنَها.

  اال  ل.   يروعق  أ ي  يحف   ولل  أىد،  ي  ل  لل  أ ق  هللا  أمام  أالفة  ضمير   شوادة   ا     =يديَّ   في  ظلم  ال  أنه  م 

  ال عنات  صب  يل .15:1 شإ األيدي في ظ ل  نالك   اب طالما أالفة عموب  أب يمكن    والف ة =خال ة  صالتي

 فوو  أىد،  ظ ل   د    اب  أو  ،يديإ   في  ظ ل   نالك   اب  إب  =دمي  تغطي  ال  أر   يا الق...  ييما   ارااش    اب  لو   فسق  أ ي

  ااب  راضي  و أي =ل راخي مكان يكن ال ظالماش... وهن    ذا ىدث  وإرا يختبأ.  و  ال  ل  ذا هللا  يكشي  أب يتمني

  أىداش. ظ ل  د   اب إب لفراأق و  لق يستجيب    هللا
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 هم  بي المستهزئون  ق=ا اإستويأو   ل ب  ويفد و . يسمعو  أو أصد ا  ، ينففق أب في ر ا   أيوب  فيد  أب وبعد 

 فوو لق يشود  الذي هللا إلي السما ، إلي أينيق فرفع لق، يشود   من األرض  أ ي يجد  ف ل  داش  تلمق و ذا =أص ابي

 الشا د   و والشويد  .األعالي في وشاهدي شهيدي وإستيامتق.  مالق أ ي يشود  أب  ن ويمكن شأ    يري  الذي

   مة وشا د  أبرية   مة شويد     مة األص  وفي شويد. ييسمى الموت  ةلدر  يف  ل حن شا د   و فالشويد  األمين.

  أنق، يدافع و و وأمل( )يوود  الم  أن  يدافع إلوياش  او ش  السموات  في ي مب أيوب   جد   نا  المعني.  فس  ولول أرامية

 اةب  لدي يبرر ا ىد أ ]و  ويبرئق لق يشود  الذي الشا د  الشويد  و و اةب  أند  شًيعنا المسيب   ور من ابساش  لمب  و

  وألب .14:3  ر  + 1:2 يو1  + (24 ،12:9  +1:8 +25:7 )أب  المسيب. صنعق  أيوب  إليق إشتا  فما سوا [

 ألجا هللا سوي  يو د    أر ب، ف من .أص ابي هم  بي المستهزئون  بي= يستويئوب   فاصحابي ىكمول في  ساة البشر

 أب  أصحااق من يا  لحالة وص   نا  و هللا عند نساناإل  ي اكم لكي بدموأي. ن ألجا أي =عيني  تقطر هلل إليق.

  اضعفاعق شاأرا هللا يكوب  ىتى صا به لدى آدم كإبن هللا  يكوب   أب يتمنى ولمنق . ييق  يلن الذى ن ف جا ينففو 

 يدافع الذي اإل ساب إبن المسيب يري  أيوب   اب     يول  مارا األأذار...... لق في تمس المحا مة أينا  فى  م ساب

  .(34 ،33:8 ور  )را ع عماما المشود   ذا الرسول  بولس اليديس صوإر وليد  الدياب.  و الو     فس  وفي أنا
 في . .   ي ة. أيوب  فايام  سريعاش  أنق يدافع الذي الشا د   ذا ياعي  أب ن صره النبوة  بروا  ذا أيوب  رأي أب وبعد 

. منها أعود ال طريق
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 عودة للجدول اإلص اح الساب  عشر

 
اِتُلوَن ِعْنِدي، َوَعْيِني َتِبيُت َعَلى 2 اْنَطَفَأْت. ِإنََّما اْلُقُبوُر ِلي.»ُروِ ي َتِلَفْت. َأيَّاِمي 1" -(:9-1) األيات ًَ »َلْواَل اْلُم

ُق َيِدي؟  3ُمَشاَجَراِتِهْم.   أَلنََّك َمَنْعَت َقْلَبُهْم َعِن اْلِفْطَنِة، أَلْجِل ذِلَك اَل 4ُكْن َضاِمِني ِعْنَد َنْفِسَك. َمْن ُهَو الَِّذي ُيَ فِ 
ْلِب، َتْتَلُف ُعُيوُن َبِن ِه.  5ُهُم.  َتْرَفعُ  ُعوِب، َوِصْرُت ِلْلَبْ ِق ِفي اْلَوْجِه. 6الَِّذي ُيَسلِ ُم اأَلْصَ اَب ِللسَّ َأْوَقَفِني َمَثالي ِللشُّ

ُب اْلُمْسَتِ  ُموَن ِمْن هَذا، َواْلَبِرُئ َيْنَتِهُض َعَلى اْلَفاِجِر. 8َكلَّْت َعْيِني ِمَن اْلُ ْزِن، َوَأْعَضاِئي ُكلَُّها َكالظِ لِ .  7 َيَتَعجَّ
يُق َفَ ْسَتْمِسُك ِبَطِريِقِه، َوالطَّاِهُر اْلَيَدْيِن َيْزَداُد ُقوَّةي.9 دِ     "َأمَّا ال ِ 

   ريباش    فسحق و د  فوو  الموت   أن  ىديلق  أ م   (22:16)   ي ة  أيامق  أب  رهر  ىين ،متعب    م سحاب أيوب   =تلفت رو ي

   ريباش. إليوا  سحححححا ضحححححل  الذين  أاائي   بور ىيو   الميبرة أي =لي  القبور إنما عتو ي  ادت   ييق الحيوية  وة وأب منق،  داش 

 ولما     راىة، أ لر  ىالة في لماب  أند   و ود ل لو  وييول .المًاتلون   دأا ل  و نا  أصححححححااق   م   مقأ من  اد  وما

  شحر   إيبات   محاو عول  وبسحبب   راىة، أ لر  أيام في   اراة  إأتبر ا  التي وأود ل  وبسحبب   باة  قلمن  مسحتريحة  عبي    أينيق

 إلي    ر   يحول  ولذلك .مشخخاجراتهم علي  تبيت  وعيني  راىة=  أ لر لماب  مشحححا راعول لو و   مشحححا راعول،  أسحححما ا و ذ 

  ولمنق  العادلة، السححما  محكمة  أند   يحا ل  أب يريد   أ ق وإشححتمي سححبن ليد   =نفسخك عند  ضخامني  كن  أصحححااق.  عارهاش  هللا

  وعتل الشححححححححححا د   ذا  ياعي ىتي  اةب  من  يضححححححححححمنق  من يو د  أب تأر ط ب  يو ب   و نا  أنق، يدافع  شححححححححححا داش   ينت ر   اب

  النبوة بروا أيوب   ينت ر (.  الذي الشحححححححححا د   رلك  ياعي  ىتي أىد   أوبضحححححححححماب  اكفالة  أنق  األفرا  يو ب   )وها ق المحا مة

  )را ع اليد   افححححفن  عبرم  الضححححما ة   ا    =يدي  ي خخخفق  الذي  هو من  ياعي،  أب  ب   يحا ل  أب يريد   و  المسححححيب  ينت ر

  سحححيفع  من   ناك  أب  أأ ل أ ا لي، ويشحححود   يضحححمنني  الذي الشحححخع   ذا   و من   نا، التسحححا ل  (1:6 أم في  ذا شحححرا

   سححححاوعول  اسححححبب   =الفطنة عن قلبهم  منعت  ألنك  عول سححححو   أ ي  فيدينول  ألصحححححااق أيوب  ويعود   ياعري؟    و  من ولمن

 للسخلب األصخ اب يسخلم الذي ضحدي.  ولتول يكسحبوب  عجع ول    =ترفعهم ال  ذلك  ألجل والفول. الحكمة  أنول هللا  منع

 في  أفحوصحاش   أصححااق  يخوب   فمن ضحد   شحرور ل  أن يكفوا  أب  ألصححااق ال وجة شحديد   عحذير  ذا  =بن ه عيون   تتلف

 الوجه،  في للب خخق  صخخرت اق.  ميدري    شححخع   =للشخخعوب مثالي   أوقفني لإلسححا ة.  بنيق  ىتي يتعرض   د    حالتق ىالة

 لسحححححح     ا ي صححححححرت    يالي  من =كالظل  كلها  وأعضخخخخائي    ر .  يفيد   اد  وىي ق  اكائق   لرة من ال زن  من  عيني كلت

  وبفحححححيوا النا   درا  إ  الذي  و و .  3:53 شإ  األىياب  ر    فوو  ل مسحححححيب  ىدث  ما  ذا ليسأ   إ سحححححاب. ظ   ب   إ سحححححا اش 

  يتعجبوب،  أ يإ    جومكل  المسحححححححححححتثيموب  يري   ىين =هذا  من  المسخخخخخخخت  مون   يتعجب  ل مسحححححححححححيب.  رمي أيوب    نا  أ يق،

 والبرئ   االبار. يويأوا  ااب  ل وا ئين  سححمب ب  اار،  إل سححاب   ماأل  ذ  اك   سححمب  هللا أب  سححيتعجبوب   أيضححاش   والمسححتثيموب 

  االشر. وإعومني أرلني الذي الفا ر و ق في سيلور المستثيل يأ البرخ  =الفاجر علي ينتهض
 تمنوا  الذين  اليديسححين فم  المسححيب،   مأل  رمي  أ وا 7  ،6  األيات  فومنا   د    نا  فمب  أأر، صححدي  اةية  لوذ   أليس ولمن

     وسححينوض  إب يس مؤامرات   وسححيكتشححفوب   األ م،  ذ      أل  ول  عالل المسححيب أب  ععجبوا  كذا  عالل  المسححيب أب بوذا
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  الذي  الحن  سحبي  في  وإسحتشحواد ل  ب   وصح واعول  اميما ول  ويياومو  الفا ر  الشحيواب  و ق في )البرخ(  المسحيب برر   من

  مباشرة. المسيب اعد  مبارهة  وضة يف المنيسة ايام من التاري  اق يشود  ما و ذا المسيب، في رأو 
  المسحححيب  أرفوا  الذين  اليديسحححين    فمب ولمن الم مات، بوذ    فسحححق  يعني   د  أيوب   =بطريقه  ف سخختمسخخك  ال خخديق أما

  العفور. أبر   وا المنيسة و كذا اميما ول، عمسكوا
 

َأيَّاِمي َقْد َعَبَرْت. َمَقاِصِدي، ِإْرُث 11»َولِكِن اْرِجُعوا ُكلُُّكْم َوَتَعاَلْوا، َفاَل َأِجُد ِف ُكْم َ ِك ميا.  10  "-(:16- 10)  األيات
ْدُت ِإَذا َرَجْوُت اْلَهاِوَيَة َبْيتيا ِلي، وَ 13َيْجَعُلوَن اللَّْيَل َنَهاريا، ُنوريا َقِريبيا ِللظُّْلَمِة.  12َقْلِبي، َقِد اْنَتَزَعْت.   ِفي الظَّاَلِم َمهَّ

وِد: َأْنَت ُأمِ ي َوُأْخِتي، 14ِفَراِشي،  َتْهِبُط ِإَلى 16َفَأْيَن ِإذيا آَماِلي؟ آَماِلي، َمْن ُيَعاِيُنَها؟ 15َوُقْلُت ِلْلَقْبِر: َأْنَت َأِبي، َوِللدُّ
   َمَغاِليِق اْلَهاِوَيِة ِإْذ َتْرَتاُح َمعيا ِفي التَُّراِب«.

  اق  يسحمب  الذي  األلل مشحك ة يفسحر   ي  يعرف  = ك ماي   ف كم  أجد ال  مخوئوب،  أ مل  أصححابي  يا عا دوا =كلكم  إرجعوا 
 الموت. من إ ترب   و  ب  وعبددت  أو ام   ا    سححححححححححححعيدة  أيام  أن أى مق     أب  ي  يذهر   نا  و و  ل يديسححححححححححححين. هللا

 رأا  أ داد  أب ومياصححححححححدي   بي أفمار  ا     رأائي  أيام في  أي  =إنتزعت قد  قلبي إرث مقاصخخخخخدي  عبرت، قد  أيامي

  أب الماراة  بوأود ل  أصححححححااق  =الظلمة  من قريباي  نوراي  نهاراي   الليل يجعلون   إ توي.  ذا وه  ة،سحححححعاد  في  أيامي  وأ م 

  ما  أ رب   و  المسححححححححححتيب ( في )ر ا  لق   ور  فاي  الحثيية في ولمن  وار)أمال( إلي   مق(أ) لي ق لىوإ   سححححححححححتنتوي   مقأ
 عو ع   ما إرا  فسحححححححححي  أأدع  أ ني  =لي بيتاي  الهاوية رجوت إذا الموت=  اب ر ا   وه  ر ا . ب  فوو ل   مة،  يكوب 

  =أبي  أنت للقبر قلت  بل ييق.  يرعاا   فراش   بر  أأد   أي  فراشخخخي  مهدت  الموت.  ييدمق ما سحححححوي   متاأبي  من لي منفذاش 
  أصد ائق. من ىنا اش  أ لر صار فالموت  االيبر يرىب  أ ربائق،  أ رب   والدود  اليبر ففار  أصد ا   أذلق ليد 

   اي أ ينا،  ويض ن الواوية إلي معي ستوبط أنوا عحديو ي التي األمال =الهاوية مغاليق  إلي تهبط . . أمالي.
.مو ياش  ر ا 



 (اإلص اح الثامن عشر) سفر أيوب

 

 
86 

 عودة للجدول اإلص اح الثامن عشر

 

  عيدماش     مب أيوب  أوب  في   امة م ى ة  و  ى    سححححححححوة،  اا لر  أيوب   أ ي الوجوم يجدد   وييق  ب دد   أواب    نا  جد 

   سوة. ييدادوب   جد ل األصحاب  أوب  في العكس . . . النور. إلي ال  مة من
 

وِ يُّ َوَقاَل:  1  "-(:4-1)  األيات ِبْلَدُد الشُّ َنَتَكلَُّم.  2َفَأَجاَب  ُلوا َوَبْعُد  ِلْلَكاَلِم؟ َتَعقَّ ِلَماَذا 3»ِإَلى َمَتى َتَضُعوَن َأْشَراكيا 
ْسَنا ِفي ُعُيوِنُكْم؟   َلى اأَلْرُ ، َأْو ُيَزْ َزُح  4ُ ِسْبَنا َكاْلَبِه َمِة، َوَتَنجَّ ًْ َيا َأيَُّها اْلُمْفَتِرُس َنْفَسُه ِفي َغْ ِظِه، َهْل أَلْجِلَك ُت

 ًْ      ُر ِمْن َمَكاِنِه؟ال َّ
 أيوب   يتول  ب دد   =للكالم  أشراكاي   تضعون   متي  إلي  ييق.  أير  و   لق  يةا  و     فارغ  اك م  االتحدث   أيوب   يتول  ب دد    جد  

  ا وا   شيئاش)  عحوي      ألفا   مجرد   سوي   ليس    و ي  السامعين،  عض    اشراك   ي  أيالية،  محاورات   في  يدأ ول   اا ق 

  ي   اما  اإل تمام  اعدم  إعومق  =نتكلم   وبعد  تعقلوا  فارغاش(.  ييجد   يميناش   صيداش   داأ ق  في  أب  وي ن  الفياد   إليق  ياعي  شرك

 كالبه مة   سبنا  لماذا  ااصحااق=  ااإل درا   إعومق   يل  فارغ.  اك م   يرد   أب   ب    سمع  ييما  يفمر  أب  منق  ويو ب   لق،

 إعومق   يل  ىيوا ات.   نا  لو   ما  عافق  وه منا   فول     عحسبنا      والمعني  مبالضة  ولمنوا   وذا  شيئاش   يي   لل  وأيوب   =عندك

  .والتوور ااإل فعال
  غي ق في  الذي   و  اا ق  أ يق يرد  ب دد   و نا  يفترسححححححححق  اا ق  هللا  إعول   د  أيوب    اب  =غ ظه  في  نفسخخخخخه  المفترس أيها يا

  اإل فعال سححححريعي  فمب   فسححححوا، في  فححححاصححححوا  عحم   أوية  فالغي   صحححححيب    م  و ذا   فسححححق. يمي   أي   فسححححق  يفتر 

 يورب  لمي  أ ق  ي ن  وهبريائق  غورسححححتق في  اا ق  أليوب   إعوام  ذا  =األر  تًلي ألجلك  هل  أ فسححححول. يمي وب   والتويا

  ليبيي  سحححححكا ق  من العالل  ويفرغ  أيب   أ ي رأسحححححاش  العالل  ف يني ب   األشحححححرار،  أيوبة  يحتل  والذي ل موب، األدبي  الن ام  من

 الفحخر،  ىيىة  المسحتحي  من  =مكانه من  ال خًر  يز زح أو  أيوبتق.  من ويف    الخاو     امق  ويضحع  وىد  أيوب 

 األرض(  وإأ    الفححححححححححححححخر، ) ىيىحة األرضححححححححححححححيحة اليوا ين  عضيير   حاب  وإرا  أ  حك. من  الوبيعحة  وا ين  ضير  ح  ولمن

  الد ور. صخر و و واألرض  السموات  مالك و و هللا  وا ين عضيير المستحي  من يباألولي مستحي 
 

النُّوُر ُيْظِلُم ِفي َخْ َمِتِه، َوِسَراُجُه َفْوَقُه  6»َنَعْم! ُنوُر اأَلْشَراِر َيْنَطِفُئ، َواَل ُيِضيُ  َلِهيُب َنارِِه. 5 "-(:10-5) األيات
ِتِه، َوَتْ َرُعُه َمُشوَرُتُه. 7َيْنَطِفُئ.  ُيْمِسُك 9أَلنَّ ِرْجَلْ ِه َتْدَفَعاِنِه ِفي اْلِمْ اَلِة َفَ ْمِشي ِإَلى َشَبَكٍة. 8َتْقُ ُر َخَطَواُت ُقوَّ

ِبيِل. 10َرُك. اْلَفخُّ ِبَعِ ِبِه، َوَتَتَمكَُّن ِمْنُه الشَّ    "َمْطُموَرٌة ِفي اأَلْرِ  ِ َباَلُتُه، َوِمْ َيَدُتُه ِفي السَّ
  ىتمية و و  أنق الدفاع في  الم  إسححححححححتمات   الذي  اليا وب    نا  يذهر اليوا ين،  عضيير  إسححححححححتحالة سححححححححااياش  ب دد   أيب   أب اعد 

  أيوب. أ ي ينوبن و ذا األشرار،   ك
  صححححححيب. لمنق  ذا  أ ي أيوب  يا  إأترضححححح   وإب والمعني أيوب  شحححححكوي   أ ي  رد   فيوا   عل  =ينطفئ  األشخخخرار نور نعم.

 في   نور  الو  ، اعض    جاا  ل شححححرير  يكوب  فيد  سححححريعاش.  سححححينوفأ  فيول  وصححححالب  منير   و ما  ىتي أي األشححححرار  و ور
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 ناره. لهيب  يضخئ وال  سحتنوفأ= ما وسحريعاش   مشحتع ة  ار   ا ق و تي شحأ  ذا  و جاىق  سحينوفأ. ما سحريعاش  ولمنق  ىياعق

   وا.  الخيمة  يضحححححأ  ىتي الخيمة  أأ ي السحححححرا  وضحححححع العادة    ا   =ينطفئ  فوقه  وسخخخراجه  خ مته.  في يظلم النور

 ل جسححد،  عشححير  الخيمة  ااب  المتابي  التشححبيق فومنا  وإرا  وينوفأ   يتق  ينتوي ما سححريعاش    سححرا    جاىق أب  معنا ،  والتشححبيق

  سريعاش. ستنتوي الحياة  فوكذا
  متلا  ة الخووات  يجع  مما الجسحد   ضحعي  أيضحا  وععنى  رار إعخار  فى  والتردد   اإلرعباك  امعني  =قوته خطوات  تق خر

 الفاسححدة مشححورعق وعدفعق  يسححتحيق، ما فوذا لمشححورعق هللا يسحح مق  =مشخخورته  وت خخرعه .السححير  أ ى   ادر  غير  واإل سححاب

  وة  روا  بح   ضححححححححححححححعي  روا  ليس  اليحد   الروافح  ،  اليحد   الروا  من  المم وئين  هللا  أو د   أمحا  و   حق(.  )فرأوب   لو  حق

  . السحححح يل  اليرار إعخار  أى   SOUND MIND   اإل ج ييية  التر مة فى  ا ت    فححححب وه مة (7 :  1عى2)  و فححححب  ومحبة
  ذا  رر الذي فوو    ق  رار صححححاىب    و أ ق  والمعني  الشححححرك.  ععني المفحححح ة =الم خخخالة  في  تدفعانه رجل ه ألن

   وا الشححححححححرير  رارات   وعموب   ، فع ش  يحدث  فوذا الشححححححححرير من الحكمة أي  ور   هللا  ينيع  وىين  لنفسححححححححق،  المو ك الورين

  ويمسخخخخك  النجاة= في ويفشححححح  مياصحححححد .  يتمل أب  يسحححححتويع  و  أراب، إلي أراب   من م  ل  طرين  أبر وعيود   أاطئة

  أو الحبالة  = بالته  األر   في مطمورة  شححححححححححر .  شححححححححححبكة في   و  سححححححححححييع أرينلآل الشححححححححححر  يدبر   و  وبينما  بع به  الفخ
  شحححححجرة. في ر  وا من الفريسحححححة  فتتع ن الفريسحححححة  بر   وعمسحححححك  األرض، في  عخفي األشحححححراك  من  وع   ي  األ شحححححوطة

 في الشحححححراك  ذ   يضحححححع  إب يس أب   فول و كذا المفحححححيدة،  ذ  اق عمسحححححك  طرييق في  و و أي =السخخخبيل  في  وم خخخيدته

 الرب   مبحارك (124) الميمور فى المر ل ييول  محا فينجو ويورب  الشححححححححححححححراك  حذ  يري  أينيحق هللا  ينير من لمن  طريينحا،

  . جو ا  و حن إ مسر الف  ، الفيادين ف  من العففور مل  أ فسنا إ ف ت   ألسنا ول سةفري يس منا لل الذى
 

ُتُه َجاِئَعةي َواْلَبَواُر ُمَه ٌَّأ ِبَجاِنِبِه.  12ُتْرِهُبُه َأْهَواٌل ِمْن َ ْوِلِه، َوَتْذَعُرُه ِعْنَد ِرْجَلْ ِه. 11 "-(:21- 11) األيات َتُكوُن ُقوَّ
َيْنَقِطُ  َعْن َخْ َمِتِه، َعِن اْعِتَماِدِه، َوُيَساُق ِإَلى َمِلِك  14َيْأُكُل َأْعَضاَ  َجَسِدِه. َيْأُكُل َأْعَضاَ ُه ِبْكُر اْلَمْوِت. 13

ِمْن َتْ ُت َتْيَبُس ُأُصوُلُه، َوِمْن َفْوُق  16َلُه. ُيَذرُّ َعَلى َمْرِبِضِه ِكْبِريٌت.  َيْسُكُن ِفي َخْ َمِتِه َمْن َلْ َس 15اأَلْهَواِل. 
. 17ُيْقَطُ  َفْرُعُه.  ُيْدَفُ  ِمَن النُّوِر ِإَلى الظُّْلَمِة، َوِمَن  18ِذْكُرُه َيِبيُد ِمَن اأَلْرِ ، َواَل اْسَم َلُه َعَلى َوْجِه اْلَبرِ 

ُروَن، 20اَل َنْسَل َواَل َعِقَب َلُه َبْيَن َشْعِبِه، َواَل َشاِرَد ِفي َمَ الِ ِه. 19ُد. اْلَمْسُكوَنِة ُيْطرَ  ُب ِمْن َيْوِمِه اْلُمَتَأخِ  َيَتَعجَّ
، َوهَذا َمَقاُم َمْن اَل َيْعِرُف هللَا«.21َوَيْقَشِعرُّ اأَلْقَدُموَن.  رِ    "ِإنََّما ِتْلَك َمَساِكُن َفاِعِلي الشَّ

 )المفحيدة(  الحبالة أمسحك    إرا  =رجل ه عند وتذعره   وله، من أهوال  ترهبه    ريتق. شحرا في  ويسحترسح   تمريسح  ب دد  

  رأب. في وىد  و و  أ يق  غاضحححبة  والسحححما   عحاربق،   وا  الخ يية أب  ي ن  ب  راىة،  ضحححمير  يجد   ولن يرععب،  ايدميق

  =بجانبه   مه أ ارو الب  أند . ما     يفيد  و   ب يتق،  يوم  يخييق  وسح واب  ويروة  وة من  أ يق إأتمد  ما  جائعة  قوته تكون 
    فعت  ييق  الذي  المرض   =جسخخده أعضخخا  يأكل  الموت،  اكر أأضحححا    يا   ييترب   موعق ويري   ب.ييتر   أرااق يري  أي

 الضححححعي،   فححححيب   ف ق  واألغني األ وي    و فالبكر  الموت،  اكر  وأسححححما  المخي . البرو   مرض    و الجسححححد  أأضححححا 

 معتمحداش   حاب  الحذي  لحق  حاب  محا   ح   يؤأحذ  =إعتمخاده  عن  ، خ متخه  عن ينقط  المميتحة.  األمراض   أ وي   و  الموت   وبكر

 في  فما ق  الموت،   و األ وال م ك  =األهوال ملك إلي  يسخخخخاق فيوا.  يسححححححكن   اب التي  أيمتق  ىتي  أنق ويذ ب   أ يق،
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  العالل في لول أم  و   الد يا  ذ  في األشحححححرار سحححححعادة  ينوي فوو الموت    و األ وال  وأأ ل األ وال، اق أىاط    ىياعق

  فوو  غير   يريوا أم  ق أي لق=  ليسححححححححححح    أل وا  عر مة)اإل ج ييية( ىسحححححححححححب   =له ل س  من  خ مته  في  يسخخخخخخخكن اةأر.

 سححححدوم أىر    ما  بنار  هللا يحر ق أىد  ياأذ  لل إرا  =كبريت  مربضخخخه علي  يذر  اال  ل.  األبريا  من أأذ  ما   يسححححتحن

  بنار. أم  ق إىتر    ىين أليوب  ىدث  لما أيوب    ب  ب دد  بوا أو ع مؤلمة إشارة و نا
 لوا  اشححححححححجرة  مشححححححححبق   نا الشححححححححرير فبي    يباد،  سححححححححوف لق  ما     أي  =فرعه  يقط   فوق   ومن أصخخخخخوله  تيبس  ت ت من

  من  يبيد  ذكره أب  ىتي ييول.  مالق     والشحححححرير  أصحححححوار ( أىفاد / أو د / فروع)  ولوا  أما ق(  صححححححتق/  ذور)أم  ق/

 في  الشحححححححححححححححارع   و  يحذهر )والبر  من  يو حد        وحا  أحائ تحق  وعموت   يموت   ىينمحا  =البر  وجخه  علي  لخه  إسخخخخخخخخخم  وال  األر 

  أرف في النور  =الظلمة إلي النور من  يدف   عماماش.  ينسحححححححححححححو ق سحححححححححححححوف العادية  ىياعول في  النا  أب  أي   ج ييية(اإل

  ية.االنو في والموت  الخراب   ي وال  مة والشورة، واإل د ار النجاا  و النا 
 أيوب)   أو د  لو ك مر بة إشارة =عقب  وال له نسل  ال العالل. من و قيورد  الموت  رس  =يطرد   المسكونة ومن

  ر و ش  لق ىدث  مما الجميع ينذ    =المتأخرون  يومه من  يتعجب عو ك   وا فاسرعق =شارد وال ععيية(   م  ذا

.و تق( في أاشوا من األقدمون و  اعد ، أعوا أي أاائول، من ايفتق سمعوا الذين =المتأخرون عماماش)
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  ذا في   جد  ولمننا  المرة ىالتق  يفححححححي  يل  معام تول،  سححححححو  من  يشححححححكو  العادة  وييق  ب دد  ضححححححد   أيوب   أواب    نا  جد 

 إلوي  محامي رأي  ييق  إيماب،  أن  معبرة   مات   أأ ل إلي  والرفض   االوجر شححححححعور أف ع  من أيوب  عحول  اإلصحححححححاا

  ية.االنو في اإليماب إ تفار ويفرا يعيي  ومما البرا ة ىكل ويسمعق  ضيتق أن الدفاع يتولي
 

َوَقاَل:1  "-(:7- 1)  األيات َأيُّوُب  ِباْلَكاَلِم؟  2  َفَأَجاَب  َوَتْسَ ُقوَنِني  َنْفِسي  ُبوَن  ُتَعذِ  َمَتى  َمرَّاٍت 3»َ تَّى  َعَشَر  هِذِه 
َجُلوا ِمْن َأْن َتْ ِكُروِني.   ًْ ا. َعَليَّ َتْسَتِقرُّ َضاَلَلِتي!  4َأْخَزْيُتُموِني. َلْم َت ِإْن ُكْنُتْم ِباْلَ قِ  َتْسَتْكِبُروَن 5َوَهْبِني َضَلْلُت َ قًّ

َجِني، َوَلفَّ َعَليَّ ُأْ ُبوَلَتُه.  6، َفَثبِ ُتوا َعَليَّ َعاِري.  َعَليَّ  َها ِإنِ ي َأْصُرُخ ُظْلميا َفاَل ُأْسَتَجاُب. 7َفاْعَلُموا ِإذيا َأنَّ هللَا َقْد َعوَّ
  "َأْدُعو َوَلْ َس ُ ْكٌم. 

  = أخزيتموني    ل.  يعيو   أب  من  بد ش  ععيية   ي   من  لق   اب  ما  فيدو أ  شرير  أ ق  امعواماعول  =نفسي   تعذبون  متي   تي
  شريرة. صفات  أ يإ  وأط يتل أيرعمو ي

  غربا   أ فسححول  و ع وا   مبتق في   اب  إر   منق سححتحواإ  اي  =ت كروني   ليرة. مرات   وعمراراش، مراراش  أي  =مرات  عشخر  و ولق

  و   طرين  أن أأوات   أ ني  لنفترض   =ضخاللتي  تسختقر عليَّ   قاي   ضخللت  وهبني  اإل ج ييية(. التر مة )ىسححب   أنق

 وا عة  أواياي  فعاابة  الخوا،  من معفحوم  أ ق  إ سحاب  ي ن أب الجو  ومن  يخوأ(  لل أ ق يشحعر   و فع ش) أأوات  أو

 لمي  ح  =عخاري   عليَّ   توافثب ِ  عليَّ  تسخخخخخخخخختكبرون  بخال ق كنتم  نإ  بتعييراعمل. أ مي عييحدوا و   بوحذا، لمل  دأح  و  أ يإ 

   و لي ىدث  ما أب  وعفحححروب   عريدوب  المنا شحححة في  المنتفحححروب   وأ مل   مكل صحححد   وعلبتوب   وعتفو وا أ يإ   عتع موا
  من  متالل  فا ا أصححححححححححححره لمارا عع موا أب ويجب   مل ي.  متالل مع  ميبول طرين  ذا     أاري،  فتلبتوب   أويتي  اسححححححححححححبب 

  ويسحححححححو ية(.   دمني)إ ج ييية  =عوجني ...جنيعوَّ  قد فاهلل  بي  ذا فع   الذي   و فاهلل هللا،  اق  أصحححححححابني  الذي الو ع

  هللا. أفو في الر ا  أدم لحالة ووص  يستجيب.   فاهلل صره وموما
 

َط َطِريِقي َفاَل َأْعُبُر، َوَعَلى ُسُبِلي َجَعَل َظاَلميا. 8 "-(:22-8) األيات َأَزاَل َعنِ ي َكَراَمِتي َوَنَزَع َتاَج َرْأِسي.  9َقْد َ وَّ
َمعيا  12َوَأْضَرَم َعَليَّ َغَضَبُه، َوَ ِسَبِني َكَأْعَداِئِه. 11َهَدَمِني ِمْن ُكلِ  ِجَهٍة َفَذَهْبُت، َوَقَلَ  ِمْثَل َشَجَرٍة َرَجاِئي، 10

وا َعَليَّ َطِريَقُهْم، َوَ لُّوا  َ  َقْد َأْبَعَد َعنِ ي ِإْخَوِتي، َوَمَعاِرِفي َزاُغوا َعنِ ي.  13ْوَل َخْ َمِتي. َجاَ ْت ُغَزاُتُه، َوَأَعدُّ
ُنَزاَلُ  َبْيِتي َوِإَماِئي َيْ ِسُبوَنِني َأْجَنِب ًّا. ِصْرُت ِفي َأْعُيِنِهْم  15َأَقاِرِبي َقْد َخَذُلوِني، َوالَِّذيَن َعَرُفوِني َنُسوِني. 14

َنْكَهِتي َمْكُروَهٌة ِعْنَد اْمَرَأِتي، َوَخَمْمُت ِعْنَد َأْبَناِ   17َفَلْم ُيِجْب. ِبَفِمي َتَضرَّْعُت ِإَلْ ِه.  َعْبِدي َدَعْوُت 16َغِريبيا. 
. 18َأْ َشاِئي.  ا َقْد َرَذُلوِني. ِإَذا ُقْمُت َيَتَكلَُّموَن َعَليَّ . َكِرَهِني ُكلُّ ِرَجاِلي، َوالَِّذيَن َأْ َبْبُتهُ 19َاأَلْواَلُد َأْيضي ُم اْنَقَلُبوا َعَليَّ

َتَراَ ُفوا، َتَراَ ُفوا َأْنُتْم َعَليَّ َيا َأْصَ اِبي، أَلنَّ َيَد هللِا 21َعْظِمي َقْد َلِ َق ِبِجْلِدي َوَلْ ِمي، َوَنَجْوُت ِبِجْلِد َأْسَناِني. 20
ْتِني.     "  َلْ ِمي؟ِلَماَذا ُتَطاِرُدوَنِني َكَما هللُا، َواَل َتْشَبُعوَن ِمنْ 22َقْد َمسَّ
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   ار  عموب   ومارا  =غضخخخبه عليَّ  أضخخخرم  فيال ،هللا  غضححححب  أ مات   من وشححححكا  أ يق.  يشححححفيوا  لع ول شححححكوا   أيوب  يكرر 

 في   شحححك ما  وهليراش  .  أىبائق  اىد   اق  يتفاأر وهاب   ام ش   إأتبر  هللا أب  مع =كأعدائه  و سخخبني هللا.  غضحححب  إ    ونل

 في   حو  هللا اعدا   شحححححححعر  و و   ع ل.    و حن  لفحححححححالحنا  عدبير   وه    حو ا،  محبة مم و  يكوب   هللا    ب   بينما هللا  محبة

  منفذ. أي أنق يمنع فاهلل ل نجاة، طرين لي ليس يأ =أعبر فال طريقي ط وَّ  هللا أب
 في أم  ب    وائياش   عحول أ ق  من وشححححكا .رأسخخخي تاج  و ل  أماعول  أبنائي  ىتي .  .  وسحححح وتي.  يروعي  =كرامتي عني أزال

  إأتبر   و  =غزاته جا ت معاي   يا ية.  عنب     لمي   ذور ا من   ع    الشحححححححجرة  اب  =رجائي شخخخخجرة  مثل قل    = ر وع

 إبتعدوا  فول  =إخوتي  عني أبعد قد  السحاايين= معارفق  وه   أ اربق   سحوة  من  وشحكا  هللا من  مرسح ين ال  . .  السحبئيين. أب

 عخ وا  د  و د ل  شححدعق في  اجا بق ييفوا  أب  منول أيوب  عو ع  بينما  =خذلوني قد  أقاربي . روىي اسححبب   بي  إ دروا  أل ول

  وإمخائي بيتي  نزال  يويعو =  أو  يحترمو   أحادوا  محا  أحدمحق  وىتي  و روىي.  ىحالي  اسححححححححححححححبححب   =رجخالي  كخل  كرهني  أنححق.

  دعوت عبدي  إل ه، تضرعت  بفمي  اض  ة=  أام و   ب  لق.  اإلستجااة ورفضوا  غريب    ا ق  أام و   =أجنب اي   ي سبونني

  =أ شخخخخخخخخخائي  أبنا  عند  وخممت  إمرأتي. عند  مكروهة  نكهتي  فمق=  رائحة من  إشححححححححححححححمئيت   إمرأعق  ىتي ب  .يجب فلم
  ماعوا أو د   ألب  بيتق، في  ولدوا الذين  أبيد  أو د  أو أىفاد   ربما  أىشححا    وأبنا  أىشححائي.  أبنا   أند  ميي اش   شححيئاش   صححرت 

 لوا  ليس  فاألسحناب  شحائع، مل    و  =أسخناني  بجلد  ونجوت بجلدي. ل خق قد  عظمي   سحد =  إ ح ل من  وشحكا   ول.

  ييكًيق  يدينو  و   أ يق يترا فوا أب  ويدأو ل  شحححححأ.    أسحححححر ما اعد  فيط  احياعق   جا  لمنق   جا أ ق  المعني  ييكوب     د.

  لحل أ    =ل مي من  تشخخبعون  ال  لماذا  الدياب  اهلل  أ فسححكل  عجع وب   لمارا أي  =هللا كما  تطاردونني لماذا  هللا=  دينو ة

  لحمق. يفتر   وىش أفمق صي   يت ي النمام ألب النميمة، يعني ععبير اإل ساب
 

ِر ِبَقَلِم 24»َلْيَت َكِلَماِتي اآلَن ُتْكَتُب. َيا َلْيَتَها ُرِسَمْت ِفي ِسْفٍر،  23  "-(:29-23)  األيات ًْ َوُنِقَرْت ِإَلى اأَلَبِد ِفي ال َّ
، َواآلِخَر َعَلى اأَلْرِ  َيُقوُم،  25َ ِديٍد َوِبَرَصاٍص.   ْفَنى ِجْلِدي هَذا، َوَبْعَد َأْن يُ 26َأمَّا َأَنا َفَقْد َعِلْمُت َأنَّ َوِليِ ي َ يٌّ

الَِّذي َأَراُه َأَنا ِلَنْفِسي، َوَعْيَناَي َتْنُظَراِن َوَلْ َس آَخُر. ِإَلى ذِلَك َتُتوُق ُكْلَيَتاَي ِفي َجْوِفي. 27َوِبُدوِن َجَسِدي َأَرى هللَا.  
ْ ِف، أَلنَّ اْلَغْ َظ ِمْن  29ِدي.  َفِإنَُّكْم َتُقوُلوَن: ِلَماَذا ُنَطاِرُدُه؟ َواْلَكاَلُم اأَلْصِليُّ ُيوَجُد ِعنْ 28 َخاُفوا َعَلى َأْنُفِسُكْم ِمَن السَّ

ْ ِف. ِلَكْي َتْعَلُموا َما ُهَو اْلَقَضاُ «.   "آَثاِم السَّ
 ما       ولع   وعنبا،  ععيي   لمنق  الق،  ما      أيوب   يفول   لل  وربما  فتعيف،  اليد   الروا  فيوا  ينف   ييلارة   نا  أيوب    جد  

 والف يب   األلل  إىتمال  في  المسيب  مع  يشترك  ومن  الف يب،  شرهة  لق   اب  أيوب    نا  أصد ائق.  أمام  سيبرأ    هللا  أب  فومق

 مسو اش   أيوب    جد    نا  السما .  وأن  المسيب  أن    م   جد   الم مات   ذ   ففي  السما .  وأمجاد   أسرار  أ ي  أينا   عنفتب

   ليراش   أيوب   إ فعال   برة   دأت   الم مات    ذ   وبعد   أر  تق،  اكيًية    ماش   فمق  في  ووضع  افيرعق  أ ار  الذي   اليد   االروا

  دأت النبرة لمن رلك اعد   مقأ  من إشتمي  و  ىياش  .المعيى  الروا  و  النبوة بوذ  فنون  ييق أم  الذى اليد  فالروا

   ل متالل. العيا   ذا يعوي الذي  و وىد  اليد  والروا سكن . الضضب  وأاصفة
 أي   =سفر   في  رسمت  ياليتها  تكتب.  اآلن  كلماتي   ليت  اليادمة=  لأل يال  عسجي وا   أراد   ييينية  ر يا   نا   أيوب   رت    ماو 

   ماش         ليد    نا:  أيوب     م  ومعني  األ يال.  أبر  ف لتح  الميد   المتاب   في    ماعق  وهتب   رلك  لق  ىين  وهللا    تاب.
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 . ال ًر   في  األبد   إلي  نقرت   يسج .  ااب   إ ساب  لم   طرييق  يجد   ليتق  أوير    م   اةب  سا ولق  ما  وأما  معني   ب    ليراش 
 و الرصا  يسكب   يل  ىديد   اي ل  الفخر  أ ي  المتااة  عنير  ااب  ورلك  الفخر،  أ ي  يوب أ  و     المتااة  طريية   ا     .  .

 إشرا ة   و ذ   فاديإ   ععنى  وليي  =    ي  وليي  أن  علمت  فقد  أنا  أما  طوي ة.  لفترات   الم م  فيلب    النير  مكاب  في  المنفور

 الحي،  وليق   المسيب  يري   فوو  ب اة   أما  أفل،  إ ق   أ ي   هللا  ر وصوإ   أيوب   سبن   ليد   أىيا ق،  وسط  أيوب   أ ي  سماوية

  نا   والجا ي الجا ي، من ييتع  أب لق  اب والولي ببر ، ويشود  ويبرر  الولي  ذا لق سيشود  أيوب  مات  وإب ىتي الذي
 يفك)يفدي(   ااب  الحن  لق  الذي   و  ،  موسي   امو   احسب   والولي  يد .  من  لينيذ ا  المسيب  ولينا   يمق  الذي  إب يس   و

 فمق   أن  ام ش    أجياش   أا يوب   و حن  الخوية  اسبب   السماوي   ميراينا  بيع  وليد   (.25:25  )    ر نق  أو  أأو   ااأق  ما

 الميراث.  ي وسوإ   الر ن  وفك  الخوية.  أن  هللا  أدل  ووفي  أنا  الدين  وفي  وليد   يفك،  أب  اليادر  ولينا   و  والمسيب  )فدائق(.

 عرهق   ولو  المسالة،  يسوي   أب   ادر  الحي  فوليق   يوب أ  مات   لو  يأ   و،  مات   وإب  ىتي  يموت      ىي  وليق  أب  يري   وأيوب 

  أب   العجيبة،  الر يا   ذ   ايدر  أيوب  يعيي   ما  يو د       وينفر .  بيد   ياأذ   فاهلل   ش ااط  وإعومو   أنق  وعخ وا  أصحااق

   .يفديق   و  أنق وعخ وا  أىبائق    أيوب  عرك وإب الذي المسيب، يسوع و و السا ط، لإل ساب معداش  فادياش   نالك
 AND HE SHALL STAND AT LAST ON THE EARTH=يقوم  األر  علي واآلِخر

  المسحححححححححيب  أب  الرسحححححححححول بولس  من فومنا  رلك وبعد  اعد.  ييما  امعني  متاأر  من في أو  األأير،  اليوم إما  ععني اآلِخر 

  .5 ،4 :4 غ  اليماب م   في األرض  أ ي متجسداش   ا 
  ليفك األرض  أ ي  و ام ومات  وعجسحححد   ا  والمسحححيب  األأير    اليوم  المسحححيب ظوور و    يسحححمي   اب  اليديل  العود  وفي

 أ ينا.  الذي الدين
  أب  يقوم األر  علي  واآلِخر  اةية  معنى  يفحححبب وبوذا  (11 : 1)ر   اآلِخرو األول فوو  ل مسحححيب عشحححير  أيضحححا واآلِخر

 . الفدا  لنا ليتمل األرض  أ ى إلينا وينيل سيتجسد  راآلخِ  المسيب
  من  مسحححو ا  يكوب   بأ  أوتقأ   التي  الفححح يب  شحححرهة  ي   ذ  .المسحححيب عجسحححد   أن الوضحححوا بوذا ايوب   يتنبا اب  وأجيب 

  (. 21 : 1 اط 2 ) فيتنبا اليد  الروا
  اإل ج ييية التر مة و ا ت   ل موت.  إشححارة  يختفى أى  جلدى  يفنى  = هللا  أري  جسخدي وبدون  هذا  جلدي  يفني  أن وبعد

(NKJV) الشأ اعض   مخت فة  AND AFTER MY SKIN IS DESTROYED,THIS I KNOW, THAT IN MY FLESH 

I SHHALL SEE GOD. 
FLESH = هللا.  رى  وبق الممجد  الثيامة  سد  إلى عشير  نا 
 وضوىا أ لر (THE JERUSALEM BIBLE) اإل ج ييية عر مة و ا ت 

AFTER MY AWAKENING, HE WILL SET ME CLOSE TO HIM, AND FROM MY FLESH I SHALL LOOK ON 

GOD. 
اَي َتْنُظَراِن َوَلْ َس آَخرُ  ع يوحا  التى اةيحة  مع عتفن  و ى  د حة  أ لر  (NKJV)  األولى اإل ج يييحة  والتر محة   أ حق  فموب  َوَعْينخَ

  اللا ية  اإل ج ييية والتر مة  الرب.  يرى  وبق األموات   من اق  سحححححييوم الذى  الممجد  ل جسحححححد  يشحححححير  فوذا  اعينيق هللا  سحححححيرى 

  الثيامة. اعد  ما  سد   و الرب  اق  رى  الذى الجسد  أب ااأل لر عوضب
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 اةب   مع  صحححححححححححالحنا  فالمسحححححححححححيب   موت،  أب اعد  هللا   ري  أب  إمكا ية لنا  أأوي أب  وايامتق  افدائق المسحححححححححححيب فع ق ما  ذا

   و  ب  واضحححححة  عمن  لل  الفححححورة بوذ   الثيامة  ففمرة  اليد . الروا لعم   أاضححححعاش    اب   نا أيوب  أب    ى  السححححماوي.
  فنحن  هللا. يري  أب  يمكنق  الثيامة اعد   أ يق سحححنحفححح   الذي الممجد   والجسحححد  أييحيا .  إ سحححاب مات   إرا  رلك  ب  عسحححا ل

 أراه الذي"ايولق  أنق  رأبإ   يئاش شحح رأي  ر يتق في أيوب  ولع   يايش .و   اإل سححاب  يرا ي       را   أب  يمكننا     الجسححد   ذا في

 لق  يحكق ولل  بنفسححق  رت   أ يد،  يرا   ما أب وفول  سححيفع ق ما ورأي  وليق رأي  ليد   "=خرآ  ول س انتنظر  وعيناي لنفسخخى، أنا
 :  8)يو  وفرا   فرأى  يومى  يرى   ااب عو    إبراهيل   أبوهل  إبراهيل  أن  المسحححححححححيب  السحححححححححيد    ال   ما  و ذ  ، وعو    ففرا  أىد.
  رأي   أب اعد  أي  =جوفي  في كليتاي  تتوق  ذلك إلي = ال   المسححححححححححيب افدا  الذى الفرا  ذا أيوب   أدرك  وىينما .  (56

  ياعي  الذي اليوم لوذا  متجوة أصححبح    (واألىشححا  والي ب    ي  العواطي مرهي  )فالم ي داأ ي،  مشححاأري   فم   رأي   ما

  الولي.  ذا ييق
  و وا مق  =نطارده لماذا ..اةب  ييولوب  مارا  ولم  وأ إ   ،  أ يق   جومول وائد   و  يُ   ىتي  ألصححااق  عحذيراش  و ق  رت    الذي وبعد 

 صححححححد  رلك اعد  وسححححححيكتشححححححفوب  أصححححححد ائق  أمام  يبرر  سححححححوف هللا أب  عا د   أيوب   ألب  ورلك  ام تياداعنا.  و غي ق  و حي ق

 . واضحة ر ية اةب أند  وأصبب ىثيثية أ وا رت ا التي لر يتق يشير ربما =عندي يوجد األصلي والكالم أيوب=
 ضد  الشرير وه مول غي ول أي =الس ف أثام من الغ ظ ألن  هللا. أدل  سي  يأ =الس ف من أنفسكم علي خافوا
  عمفوا لل فمرا أليوب، ظ مول أن  ويكفوا يخافوا أب فع يول هللا. غضب  أي السي  أيوبة  عستحن التي األيام من أيوب 

  هو ما تعلموا لكي أ يكل= ىكل و د  أادل  اضي أ ق  وستع موب  هللا غضب  سي  ياعي فسوف إعواماعمل أن

 . القضا 
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 عودة للجدول اإلص اح العشرون 

 

  أ يق. الوجوم في دور  أأذ  صوفر ولمن أصحااق يسك   أب أليوب  الرائع اإلأتراف اعد   تو ع  نا
 

.  2َفَأَجاَب ُصوَفُر النَّْعَماِتيُّ َوَقاَل: 1 "-(:9-1) األيات »ِمْن َأْجِل ذِلَك َهَواِجِسي ُتِجيُبِني، َوِلهَذا َهَ َجاِني ِفيَّ
ي َأْسَمُ . َوُروٌح ِمْن َفْهِمي ُيِجيُبِني.3 ًِ »َأَما َعِلْمَت هَذا ِمَن اْلَقِديِم، ُمْنُذ ُوِضَ  اإِلْنَساُن َعَلى 4 َتْعِييَر َتْوِب 

َماَواِت ُطوُلُه، َوَمسَّ َرْأُسُه  6َوَفَرَح اْلَفاِجِر ِإَلى َلْ َظٍة! َأنَّ ُهَتاَف اأَلْشَراِر ِمْن َقِريٍب،  5اأَلْرِ ،  َوَلْو َبَلَغ السَّ
َ اَب،  َكاْلُ ْلِم َيِطيُر َفاَل ُيوَجُد، َوُيْطَرُد َكَطْ ِف اللَّْيِل. 8َكُجلَِّتِه ِإَلى اأَلَبِد َيِبيُد. الَِّذيَن َرَأْوُه َيُقوُلوَن: َأْيَن ُهَو؟ 7السَّ

  "ٌن َأْبَ َرْتُه اَل َتُعوُد َتَراُه، َوَمَكاُنُه َلْن َيَراُه َبْعُد. َعيْ 9
  من أيوب   اشححححححكوي   يتاير  لل  ىتي فوو الخاطر في عدور  التي األفمار   ي ووا سال  =تجيبني سخخخخىهواج ذلك أجل من

 لما  موتا    و  ب   وا سححححق، عا دت  ف يد   باة أما أيوب  شححححر من  متا د   غير  اب   ا ق  اعني،  أ يق إسححححتدار  ب   مق،أ

  وها ق  أسخخم   توب ًي  تعيير  داش=  أغاظق أيوب  أب  الويجاب  ذا سححبب  وما  .فيَّ   ه جاني ولهذا أيوب  شححر من  إ تشححفق

  مل ول. شرفا  يوب  أب الحن لق مل ق شرير فو  وبخول، أيوب  أب من إغتا 
   فسق  صوفر الفدين  أأاد   يل  وفونتق. وفومق  ىكمتق  من   اشأ  لإل ااة يرشد   الذي  الروا  =يجيبني  فهمي من  وروح

 واضحححححة  ىثيية عجو   أب  يمكن     =هذا علمت أما األشححححرار.   ك    رية أى  ب   من    وأصححححد ا   و  الق ما شححححرا

  فرىول  أي ال)اليسحو ية(اليو  و ريب   اإل ج ييية(  التر مة   فحيرة)ىسحب   لفترة أي  =قريب  من األشخرار  هتاف  أن  كذا.

   ي الج ة  =يبيد األبد إلي كجلته فسحييول. الشحرير   جاا  أ و  ب ر موما  =طوله السخموات  بلغ ولو   فحيرة.  لفترة  يكوب 

  يكوب  سحححححححوف    ق  أب  أي سحححححححريعاش،  يحتر    و و  األفراب إيياد  فى  ويسحححححححتخدمو ق  ،االحيوا ات( الخاو  البرا )  الروث 

  الفحححعوبة  من  يكوب  اليي ة  يبعد  =الليل  كط ف ويطرد يو د.  ف   يوير  الح ل =جداي  سخخريعاي   يكوب   وأرااق  داش   أ يماش 

  =تراه   تعود ال  أب خخخرته عين  ام ش.  يكوب   وأرااق  . رأا يذهر يعود    الشححححرير  و كذا  .أى منا مع ل  عفاصححححي  عذهر
  مكا ق. أن  وائياش  ر ب  فوو =بعد يراه لن ومكانه  وائياش. يكوب  فخرااق  جاىق يا ية يعود  ولن

 
اِن َثْرَوَتُه. 10 "-(:22- 10) األيات ْوَن اْلُفَقَراَ ، َوَيَداُه َتُردَّ ِعَظاُمُه َمآلَنٌة َشِبيَبةي، َوَمَعُه ِفي التَُّراِب  11َبُنوُه َيَتَرضَّ

، َوَأْخَفاُه َتْ َت ِلَساِنِه، 12َتْضَطِجُ .  رُّ َأْشَفَق َعَلْ ِه َوَلْم َيْتُرْكُه، َبْل َ َبَسُه َوَسَط َ َنِكِه،  13ِإْن َ اَل ِفي َفِمِه الشَّ
ُل، َمَراَرُة َأْص 14 ْبزُُه ِفي َأْمَعاِئِه َيَتَ وَّ ًُ َسمَّ 16َقْد َبَلَ  َثْرَوةي َفَيَتَ  َُّأَها. هللُا َيْطُرُدَها ِمْن َبْطِنِه. 15اَلل ِفي َبْطِنِه. َف

ٍل َيُردُّ َتَعَبُه َواَل َيْبَلُعُه. َكَما 18اَل َيَرى اْلَجَداِوَل َأْنَهاَر َسَواِقَي َعَسل َوَلَبٍن. 17اأَلْصاَلِل َيْرَضُ . َيْقُتُلُه ِلَساُن اأَلْفَعى. 
َض اْلَمَساِكيَن، َوَتَرَكُهْم، َواْغَتَ َب َبْيتيا َوَلْم َيْبِنِه. 19َتْ َت َرْجٍ . واَل َيْفَرُح.  أَلنَُّه َلْم َيْعِرْف ِفي َبْطِنِه  20أَلنَُّه َرضَّ

َمَ  ِمْلِ  َرْغِدِه َيَتَضاَيُق. َتْأِتي  22َخْيُرُه. َلْ َسْت ِمْن َأْكِلِه َبِ  ٌَّة، أَلْجِل ذِلَك اَل َيُدوُم 21َقَناَعةي، اَل َيْنُجو ِبُمْشَتَهاُه. 
 .   "َعَلْ ِه َيُد ُكلِ  َشِقيٍ 
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  بنيق فيرسحححح  ظ مول  الذين الفيرا   من  يخاف  إ مسححححار  اعد  أو  أرااق، اعد   =ثروته  تردان ويداه  الفقرا ،  يترضخخخون   بنوه 

  وبوريية يروعق  يبددوب  فاو د   غنياش   الشححرير مات  وإب  أدلق، في  وهللا منول.  إغتفححبق ما  يعيد   بيدا     و ب   ول، رضححو تلي

 ما ال    أ امق أب مع أي تضخخطج  التراب  في  ومعه  شخخبيبة،  مآلنه عظامه  الم  ومين. ل فيرا  هللا  يعيد ا  ااأري  أو

  =الشر   فمه  في  ال إن السبب؟  وما  ىيويتق.  ومعق  اااش ش يموت   أ يق هللا  غضب   اسبب   أ ق  إ   ىيوية،  مآل ة   وعوا في
 أري أ  أوايا أ ي  ينوبن الم م و ذا فمق، في ى و  طعل ل شححححر  اب  ب  الشححححريرة، أفعالق  أ ي  يؤ بق     ضححححمير  بأ أي

  يسحححتبدلق أب مل ش   يريد   ف  أر،ت  شحححيئاش   يشحححتوي     أ يق ىفححح  ما إرا  = نكه وسخخط   بسخخه بل  والسحححر ة. والضش  الي ا

 الذي الوعام مذا  يخسححر    ىتي أرت  طعاماش   يا   أب يريد   و  لق ي ذ  طعاماش  أ   ] من  يسححتوعموا    فوو  روىيات اال

  يريد      بق داأ  وأأفا   اق، وعمسحك  إسحتبيا  أي عل ه أشخفق أ ق والسحبب  .لسخانه ت ت  أخفاه  المفووم  وبنفس .  يحبق[

  يخًيق   اب ما  =بطنه فى أصخخخخخالل مرارة  يت ول.  أمعائه  في بزهخ  .داأ ق  المامن الشححححححححر   تيجة  عموب   ومارا  يترهق. أب

  مرارة، المر أ واع أشححد   األصحح ل ومرارة  وغي .  ورأب   مرارة، إلي داأ ق يتحول لذيذة  ليمة أ ق  أ ي  إغتفححبق مما داأ ق

  اال  ل أأذ   ما  =يطردها  هللا  فيت  أها.  ثروة بل   ىية(. أي  ص     مع  و ي  الحيات   =األصاللو ت ش)  فتماش   أ لر ا  و ي

  =يرضخخخ   األصخخخالل  سخخخم  يتثيا.   من  امأتيار   ليسو   ،   ماا  سححححيعيد ا  و و منق،  وسححححياأذ  يعيد ،  سححححيجع ق هللا أب   بد 
  يحتضحححححححن  من    إب يدري     لألسحححححححي لمن  يروعق،  بوا يييد  فرصحححححححة   و الحرام  من  يجمعق ما أب  ي ن  وال ع  ال الل

  =  أ يق  سحححتسحححتدير   ي الحية،  عترهق فو  األصححح ل،  سحححل  يرضحححع فما ق  اال  ل  مال ياأذ  ومن   اراش   يحتضحححن  أ ق  أوية
 . ااط ش   فسق بوا مني التي يروعق  يادة في أمالق    عخييق وسوف .األفعي لسان ويقتله

  عدبير في  ععب    و  =تعبه  يرد لديق.  يبيي شحححححححححأ    ولمن   الجداول   ليرة  يروعق  عموب   ااب  يح ل   اب =الجداول يري  ال

 يت ذر  فمق في   ا ق   و  اق،  عيشحب يكاد      =يبلعه وال  شحأ    يرد    و  ا  لمنق  أ يق،  ىفح  ما  أ ي  ليحفح   المؤامرات 

  ىفحح   اما  يتمتع أب أو ظ ما  إغتفححبق اما  يسححتفيد  أب  ييب    فاهلل  يب عق أب  يسححتويع    . نكه وسخخط   بسخخه  هو =  اق

  ير عوا. أب  يجب    اما ة  أند    اب المال  اب  =رج  ت ت  كمال =  منق  يستفيد  و    ويعيد   يتثيا   أب و بد   االشر،  أ يق

  ينجو ال  لذلك  واإل تفا   البال راىة إسحححححححححححمق  شحححححححححححيئاش  يعرف     =قناعة  بطنه  في  يعرف  لم  ألنه  لير عق. المال  أأذ    ا ق

  طالما التي  يروعق  من شحححأ  عبيي     =ب  ة  أكله  من ل سخخت  منق= شحححأ  ااي  ينجو و   أنق.  سحححيذ ب  فالم   =بمشخختهاه

  إليوا=  يفححح  التي الحال  و ى   أموالق.   لرة  من  االرغل والول  االضحححين يشحححعر   و  =يتضخخايق  رغده  مل   م  .بوا ع ذر 

  .12:16 عك + 1:33 شإ را ع =شقي كل يد عل ه تأتي
 

َيُكوُن ِعْنَدَما َيْمألُ َبْطَنُه، َأنَّ هللَا ُيْرِسُل َعَلْ ِه ُ ُموَّ َغَضِبِه، َوُيْمِطُرُه َعَلْ ِه ِعْنَد َطَعاِمِه. 23 "-(:29- 23) األيات
ِرُقُه َقْوُس ُنَ اٍس. 24 ًْ َرَج ِمْن َبْطِنِه، َواْلَباِرُق ِمْن َمَراَرِتِه َمَرَق. 25َيِفرُّ ِمْن ِساَلِح َ ِديٍد. َت ًَ َعَلْ ِه ُرُعوٌب.  َجَذَبُه َف
َتَبَأٌة ِلَذَخاِئرِِه. َتْأُكُلُه َناٌر َلْم ُتْنَفْخ. َتْرَعى اْلَبِ  ََّة ِفي َخْ َمِتِه. 26 ًْ َماَواُت ُتْعِلُن ِإْثَمُه، َواأَلْرُ   27ُكلُّ ُظْلَمٍة ُم السَّ

يِر ِمْن ِعْنِد هللِا، َوِميَراُث  29َتُزوُل َغلَُّة َبْيِتِه. ُتْهَراُق ِفي َيْوِم َغَضِبِه. 28َتْنَهُض َعَلْ ِه.  رِ  هَذا َنِ يُب اإِلْنَساِن الشِ 
   "َأْمرِِه ِمَن اْلَقِديِر«.
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  مو  عل ه يرسل هللا عاماش.    اش  أأيراش  سيو مق هللا أب يشرا و نا الخاطأ يرا ا التي الشريرة األيام فشرا صوفر سبن

 فمرة =طعامه  عند وأمورة. سدوم فو   وهبريتاش   اراش  أمور  ما =عل ه ويمطره . هللا غضب  أمام يلب   ومن =غضبه

 هللا  يمور  يب ع يبدأ أندما ب  ويرعاا، اق ليشبع أأذ  ما  يب ع الشرير يترك  لن هللا أب  ب  من شرىوا و د  صوفر
 لق وهللا محتل، األشرار و  ك  [.18:1 طعامول أينا  أيوب   أبنا  لضربة يشير صوفر  اب ربما ] نا غي ق اضربات 
 والو ك ل نجاة. إمكا ية ف  (ن اس  قوس)ااألأري  فسيو ك  ( ديد سالح)أىد ا من   رب  وإب متنوأة، أس حة

 جذبه و ولق .رعوب عل ه =  رأب  فى يموت  ب  يخوى     هللا فيو  =بطنه  من فًرج  جذبه وعاماش   وائياش   سيكوب 

 ىد    و البار   =مرق   مرارته  من البارق  أىشائق= مي  لي  ب   أيار  من ليشًيق   السول  ذب  أ ق = بطنه من  فًرج
  يتربع   امن الشر و ذا الشرير، يفيب  شر    أن  يةا ن ال  مة =لذخائره مًتبأة  ظلمة كل ال مع. السول

 يو د     أي =تنفخ لم نار تأكله   (مختباة  ا    التي  ار) ي أ يق عنيض   ار، عا  ق وفجاة يم ك، اما أي بذأائر 

  لمنق ، لتشتع  ييق ينف  أب أ يق   مراش  يو د  من = تنفخ لم هللا. أند  من فوي النار،  ذ  لمفدر مينع اشري   عفسير

 .  المفدر معروفة غير   ار فوى ، أىد  فيوا ينف  أب دوب  عشتع  ا ار  يجد    نا
 السموات  غضب   ييق واضحاش  سيكوب  و   ق الشرير. أيمة في عبيي  ما ستا   النار  ذ   =خ مته في الب  ة ترعي

  يستخدم هللا =عل ه  تنهض  واألر  يستحن. ما ىسب  اعدل   و ي  أ ق الم  وسيري   .إثمه تعلن السموات أ يق=

   فيبق  ييكوب  ب  قيي    واألرض  السموات  باة  أورش يل. لتؤدب  ااب  إستخدم  ما ليضربو ، األرض  في الذين أبيد 

  يوم  في  تهراق وأبنائق. يروعق =بيته  غلة تزول اشع. شأ  البار أيوب  أ ي  عوبييق ولمن  رائع صوفر   م  ونل.

. أ يق  هللا غضب   يوم  عت شي يروعق  =غضبه
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 عودة للجدول اإلص اح ال ادي والعشرون 

 
  لألبرار. ااأللل يسمب  د  هللا أب   مق أ ي أيوب  يفر وييق صوفر. أ ي أيوب  رد   نا  جد 

 
ِاْ َتِمُلوِني َوَأَنا َأَتَكلَُّم، َوَبْعَد 3»ِاْسَمُعوا َقْوِلي َسْمعيا، َوْلَ ُكْن هَذا َتْعِزَيَتُكْم.  2َفَأَجاَب َأيُّوُب َوَقاَل:  1  "-(:5-1)  األيات

َفِلَماَذا اَل َتِضيُق ُروِ ي؟  4َكاَلِمي اْسَتْهِزُئوا.   َوِإْن َكاَنْت،  ِإْنَساٍن،  َفَهْل َشْكَواَي ِمْن  َأَنا  ُبوا 5َأمَّا  ُسوا ِفيَّ َوَتَعجَّ َتَفرَّ
   "َوَضُعوا اْلَيَد َعَلى اْلَفِم.

  فيط  عسحمعوا  أب  اةب  يعييني وما  ععييني،   مة  منمل أسحمع  أب األم   فيدت   أ ا  =تعزيتكم هذا  ول كن سخمعاي  لي  إسخمعوا

   فسي. أن ألدافع أشرىق أب  أود  ما لي
  ما  وه  هللا، يد  في  أ ني  أشححعر  أ ا ب  .أ يإ   إأتدوا  الم دا يين أو  سححبئيينال أب  من أشححكو    أ ا =إنسخان من  أشخكو  هل

  عضحين  =رو ي  تضخيق ال فلماذا كانت وإن  .أ يإ   غضحب   لمارا بوذا؟  هللا  سحمب  رالما   ي وشحكواي منق،  اسحماا  ىدث 

  سححيكوب    اب  أل ق و دوئي  صححبري   فيدت    د    ن   ما  إ سححاب من  شححكواي  ا     لو أ ق  والمعني صححبري.  ينفذ   أي روىي،

 وإرا ،ىإ أ   رضححححححائق وأدم  أني هللا  بتخ ي رأشححححححع  أ ني   و  ىثيية  أ مي سححححححبب   لمن هللا،  ينفححححححفني  أب ر ا   ىينئذ  لي

 ىدث   ي   وععجبوا إليق وصح     الذي ل حال أ  روا  =وتعجبوا  فيَّ   تفرسخوا  ضحييي.  سحبب    ذا  ألجا؟ ف من هللا  رفضحني

 شححححححأ.     ييق  أسححححححرت  الذي المرأب  اليوم رلك أرهر أندما =أرتاع  أتذكر عندما  ضححححححييي. سححححححبب   سححححححتروب  ب   ذا،

   سدي. أي اشري  =رعدة بشري  وأخذت
 

ِري َرْعَدٌة.  6  "-(:16-6) األيات وَن، َنَعْم َوَيَتَجبَُّروَن  7»ِعْنَدَما َأَتَذكَُّر َأْرَتاُع، َوَأَخَذْت َبشخَ ًُ َراُر َوَيشخِ  ِلَماَذا َتْ َ ا اأَلشخْ
يَُّتُهْم ِفي َأْعُيِنِهْم. 8ُقوَّةي؟   ُلُهْم َقاِئٌم َأَماَمُهْم َمَعُهْم، َوُذرِ  ا هللِا. 9َنسخخخخخخخخْ ْوِف، َوَلْ َس َعَلْيِهْم َع خخخخخخخخَ ًَ ُبُيوُتُهْم آِمَنٌة ِمَن اْل

ِقُط. 10 ِطُئ. َبَقَرُتُهْم ُتْنِتُج َواَل ُتسخخْ ًْ ِرُ وَن ِمْثَل اْلَغَنِم ُرضخخَّ 11َثْوُرُهْم ُيْلِقُح َواَل ُي َيْ ِمُلوَن  12َعُهْم، َوَأْطَفاُلُهْم َتْرُقُص.  ُيسخخْ
اِر.   ْوِت اْلِمْزمخخَ ِة.  13الخخدُّفَّ َواْلُعوَد، َوُيْطِرُبوَن ِب خخخخخخخخخَ اِويخخَ ٍة َيْهِبُطوَن ِإَلى اْلهخخَ ْيِر. ِفي َلْ ظخخَ ًَ اْل اَمُهْم بخخِ وَن َأيخخَّ َيْقضخخخخخخخخخُ

الَ 14 َك  ُطُرقخخخِ ِة  َوِبَمْعِرفخخخَ ا،  َعنخخخَّ ْد  اْبعخخخُ هلِل:  .    َفَ ُقوُلوَنِ  رُّ ِإِن 15ُنسخخخخخخخخخَ َنْنَتِفُ   اَذا  َومخخخَ َدُه؟  َنْعبخخخُ َ تَّى  ِديُر  اْلقخخخَ ُهَو  َمْن 
  "»ُهَوَذا َلْ َس ِفي َيِدِهْم َخْيُرُهْم. ِلَتْبُعْد َعنِ ي َمُشوَرُة اأَلْشَراِر. 16اْلَتَمْسَناُه؟

 و ذا  األىياب، اعض  في اراألشحححححر   طرين  عنجب لمارا  يتسحححححا ل ولمنق  ويعاابق الشحححححرير  يبضض  هللا  أب أ ي يوافن أيوب 

  اعيولنا  درهوا لن هللا  ىكمة ولمن (2  ،1:12  رإ  +  12-3:73  العفحححححور)مي  أبر  هللا  ديسحححححو يسحححححالق ظ  التسحححححا ل

   ناك  أب  بينما  شحححححححباااش، ماعوا الذين  أو د   صحححححححورة  أينيق  أمام  ا     =ويشخخخخ ًون   األشخخخخرار ت  ا  لماذا  اةب.  المحدودة

  ويتجبرون   =   وة لول  فتموب   أالية  لمناصححب   يفحح وب   ب   أمر ل. لوول   رامة  فينالوب    بير  سححن  ىتي  يايشححوب  اأشححرار 

  .قوة
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 اعد،  أيمت   لل  أيامول مكيال  ألب ب   أنول،  أينيق أغمض   أل ق  ليس األشحححححححرار  بنجاا  األىياب اعض  في  يسحححححححمب   وهللا

 لع ق  الخاطأ  أ ي  أ اعق  يوي  و و  .23-21:2 ر  ت الضحححححربا  عاعيق  يتب  لل  فمب ليتوب   اش  ما  أاطأ لم   يعوي  وهللا

 الذي الشحححححححححرير   ك ولمن  .11-4:2  رو  األأير اليوم  ىتي لألشحححححححححرار الضحححححححححربات   هللا  يحف   و د   6-4:2 رو  يتوب 

 و    شأ لم  ولمن .20-17:73 مي مؤهد  يتوب  و  شر  أ ي يستمر
  وهملال  متيايدة وأم  ول  أغنيا   و ل ماعوا.   و د أو   بينما .أمامهم  قائم  ونسخخخلهم سحححح م.  في  األشححححرار أب يري  وأيوب 

  وأو د ل وفيرة.  احاأحداد   ويفرىوب   ي عبوب  أي =الغنم مثخل  رضخخخخخخخخخعهم يسخخخخخخخخخر ون  فرا في و ل .يًطئ  وال  يلقح ثورهم

  وفي ومسحتمر.  دائل   جاىول  =بالًير  أيامهم  يقضخون  المرأي. في  راأيوا ىول  الضنل  عيفي  ما ىولول  فرا في  ييفيوب 

  فول  و عمحة، ميية  أيوب  يعتبر  لح حة  في  والموت   أ م،  و   أمراض   ب  فجحاة يموعوب   أي  =الهخاويخة  إلي طون يهب  ل ظخة

     من  وبالرغل فرىول. وسحححححححححححححط  يكوب   موعول  ىتي أيوب    ر في  فاألشحححححححححححححرار  مبرىة. أ ماش    و  يعا ي  ما  يعا وب   

  يريد    فوو  ىياعق من  هللا  يختفي أب الشححححححححححححرير  بةرغ  =عنا إبعد هلل  يقولون   هللا=  أن وبعداش  و اىة  ييدادوب   فول  غنا ل

  و ل هللا. و ود   وأ مروا  ذ   أيامنا فى  الم حدين  فع    ما  مو ود   غير هللا  أب  يتفحور الشحرير  أو  ويؤ بق،  اشحر  يذهر   من

  ألي  أبداش   يسححتجيب     اخويتق  يفرا  الذي الشححرير  =نسخر ال  طرقك  وبمعرفة  ن.  يحتا وب      أ ول  يتفححوروب   غنا ل فى

  و  اق،  لول  شحاب   شحخع    ا ق  =نعبده  تي  القدير هو  من  هللا=  أن  امسحتخفاف  ويتم موب  ن. والر وع  االتوبة  دا 
     لفو  البشحر؟   سحائر  مل    حيا أب   ريد  التدين، لمارا  . . اليوم.  ىتي   ليرين  منون و ذا  يعبدو ق،  ف مارا  بول، لق  شحاب
  يل  المادي.  النفع في  سححححححححوي   يفمروب     فول  =لتمسخخخخخناهإ  إن  ننتف  وماذا  التدين= من  أ يول يعود  مادي   فع  أي  يروب 
  يدهم  في ل س هوذا  فيال  شحححححححححرور ل  أ ي يوافن أ ق  أصححححححححححااق  يتفحححححححححور    ىتي  أرائول  أ ي موافيتق  أدم أيوب   يع ن

  وىتي  .17:8 عو  هللا وليس  غنا ل مفححححدر   ل  ديول،أيا  مفححححدر ا  و وعول  أيراعول أب  عفححححوروا إر   ىميي   ل =خيرهم

  أ وب  أب أريد   ف  أريد ،    فا ا   جاىول   اب فموما  األشخخخخرار مشخخخخورة  عني لتبعد   ال= األشحححححرار لمبادخ  رفضحححححق يؤهد 

 الضني   هللا . . ب.اة  ولنا عشبق اةية  ذ  . . . االشر. سوي  ياعي   النجاا  اب إب مل ول،
 

َأْو 18َكْم َيْنَطِفُئ ِسَراُج اأَلْشَراِر، َوَيْأِتي َعَلْيِهْم َبَواُرُهْم؟ َأْو َيْقِسُم َلُهْم َأْوَجاعيا ِفي َغَضِبِه؟  17 "-(:26-17)  األيات
ْوَبَعُة؟   الزَّ َتْسِرُقَها  الَِّتي  َوَكاْلُعَ اَفِة  يِح،  الرِ  اَم  ُقدَّ َكالتِ ْبِن  ِلبَ 19َيُكوُنوَن  ِإْثَمُه  ِزُن  ًْ َي َفَ ْعَلَم. َاهلُل  َنْفَسُه  ِلُ َجازِِه  ِن ِه. 

ُتُه ِفي َبْيِتِه َبْعَدُه، َوَقْد َتَعيََّن َعَدُد ُشُهورِِه؟21ِلَتْنُظْر َعْيَناُه َهاَلَكُه، َوِمْن ُ َمِة اْلَقِديِر َيْشَرْب.  20 »َأهللُا 22َفَما ِهَي َمَسرَّ
َأْ َواُضُه َمآلَنٌة َلَبنيا،  24هَذا َيُموُت ِفي َعْيِن َكَماِلِه. ُكلُُّه ُمْطَمِئنٌّ َوَساِكٌن.  23؟  ُيَعلَُّم َمْعِرَفةي، َوُهَو َيْقِضي َعَلى اْلَعاِلينَ 

  . وُد  26َوذِلَك َيُموُت ِبَنْفٍس ُمرٍَّة َوَلْم َيُذْق َخْيريا.  25َوُمخُّ ِعَظاِمِه َطِريٌّ    " َيْغَشاُهَما.ِكاَلُهَما َيْضَطِجَعاِن َمعيا ِفي التَُّراِب َوالدُّ
 األشرار،  سرا   إ وفا   و وب   أ دوا  الذين  أصحااق  مبادخ  في  ويشكك  يستنمر   نا  أيوب   =األشرار   سراج  ينطفئ  مرة  كم

 أب   رأيتل  مرة   ل  إغتفبو .  اما  يفرىوب   والم دا يين  السبئيين  أينيق   وأمام  يتم ل   و  .  .   ذا.  رأيتل  مرة   ل  يسالول   نا  و و

 األشرار    ؤ    رأيتل  مرة   ل   .غضبه  في  أوجاعاي   لهم  يقسم  هللا  رأيتل مرة   ل  يخربوب،  أي  = رهمبوا  عليهم   يأتي  األشرار

 الم مة   معني  ب   العاصفة  الريب   ي  ليس    العاصفة)  =الزوبعة  تسرقها  التي  وكالعاصفة  الريح.  قدام  كالتبن  يكو وب 

 أصحابي  يا  فر     ناك  .  .  لول.  ييول  أب  ريد ي   ا ق  أيوب    نا  اق(.   فتعفي  اليوبعة  عيوم  ىين  الجاف  التبن  أي  العفافة
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    الذي  اليدو   البار  هللا  يغي وب   أوايا ل  في  أل ول  األشرار  يو ك  فن رياش   ،  العم ية  والخبرة  الن رية  المع ومات   بين
 إثمه   يًزن   هللا  أصحاب   يا    تل   ليد     تل   ما  شرير    ك  رأيتل  مرة  فمل   ذا،   ري      أم ياش   ولمن  شرور ل،  يحتم 

 هللا   بأ  يع ل   أي  = ف علم  نفسه  ل جازه  بنفسق=  ضد   هللا  أيوبة  ى ير    و  ب   األبنا   في  األاا   إيل  يفتيد   هللا   أي  =لبن ه 
   ك  وين ر   بد   الشرير  أب  أصحاب   يا  رأيكل  في  =يشرب   القدير   مة  ومن  هالكه،  عيناه  لتنظر  شرور .  أ ي  يعاابق

   فيرة=   أيامق  عموب   الشرير  أب  رأيكل   وفي  (.القدير   مة)  هللا  غضب    ا   من  يشرب   أب  و بد   رأسق،  أ ي  النا ل  هللا

 أصحاب   يا  .بعده  بيته  في  مسرته  هي  فما  بيتق=  مسرات   يري   يعود   و   فجاة  يموت   رلك  وبعد   .شهوره  عدد  تعين  قد

  ذا؟   من عحييتل فو    رية، مع ومات   ذ    
      يتفحرف،  ي  هللا  عع موب    ا مل    ريات   بوضحعكل أصححاب   يا  أ تل =العالين علي  يقضخي  وهو  معرفة مُيَعلَّ   أأهلل

  هللا  ىكمة أب  وعع موب  الوا ع عيب وا  أب  أ يكل أصححاب   يا  أ تل،  عرو ق  الذي الممال احسحب  يسح ك أب هللا  أ ي  عفرضحوب 
  الن رية.  مع وماعمل مع  إأت ي ولو  ىتي  ،  السححححح يل  والتفحححححرف الحن   و ن عفحححححرف     ااب  وسححححح موا  ىكمتمل،  عفو  

  أب يجب     فوراش، منق  ييتع  هللا أب  ييجب  شححححححرير  إ سححححححاب  ري   فحين  البشححححححر،  يدين  ي  هللا  لع     ُ   أب التيوي   من ف يس

  يا ولتع موا  العالين علي يقضخخخخخخخخي  األشححححححححححححرار=  المتمبرين  أ ي  ييضححححححححححححي  اق  الذي الورين أو  مبادئنا، هللا  أ ي  فرض 
  وأ واضخخخخه  يروعق=  وإ د ار  صححححححتق في و و أي  =كماله عين  في  يموت الشحححححرير يجع   أب في ىر هللا أب  أصححححححاب 

  بنفس  يموت البار  يجع  أب  أيضحاش  ىر  وهللا صححة.  أعل في  و و  أي =طري   عظامه  ومخ وفيرة.  أيراعق  اي لبناي   نةمآل

  عنعل  الذي الشحححححححرير أو  عالل  الذي البار سحححححححوا   فاإلينين  أصححححححححاب  يا ولمن   فسحححححححق. إلي  إشحححححححارة  ذا أيوب    ول وفي مرة

  النوائية. هللا لدينو ة يستعد  وه  ما عنعمق، يذهر يعود    وراك مرارعق يذهر يعود     ذا واىد، التراب  في  مافم 
 

أَلنَُّكْم َتُقوُلوَن: َأْيَن َبْيُت اْلَعاِتي؟ 28»ُهَوَذا َقْد َعِلْمُت َأْفَكاَرُكْم َوالنِ  َّاِت الَِّتي ِبَها َتْظِلُموَنِني.  27  "-(:34-27)  األيات
ِبيِل، َوَلْم َتْفِطُنوا ِلَداَلِئِلِهْم؟  29َوَأْيَن َخْ َمُة َمَساِكِن اأَلْشَراِر؟   يُر. ِإنَّ 30َأَفَلْم َتْسَأُلوا َعاِبِري السَّ رِ  ُه ِلَيْوِم اْلَبَواِر ُيْمَسُك الشِ 

ُيَقاُدوَن.   ِط  ًَ َما َعِمَل؟  31ِلَيْوِم السَّ ُيَجاِزيِه َعَلى  َوَمْن  ِلَوْجِهِه؟  ُيْعِلُن َطِريَقُه  َوَعَلى 32َمْن  ُيَقاُد،  اْلُقُبوِر  ِإَلى  ُهَو 
اَمُه َما اَل َعَدَد َلُه.  ُ ْلٌو َلُه َمَدُر اْلَواِدي. َيْزَ ُف كُ 33اْلَمْدَفِن ُيْسَهُر.   وَنِني َباِطالي 34لُّ ِإْنَساٍن َوَراَ ُه، َوُقدَّ َفَكْ َف ُتَعزُّ

   "َوَأْجِوَبُتُكْم َبِقَيْت ِخَ اَنةي؟«.
 لل  أ ول  وأ ل أليوب،  ىدث    ما  األشرار    ك  و وب   افمرة  متمسكين  ييالوب      أ ول  رأي إر   =أفكاركم  علمت  قد  هوذا 

  = العاتي  بيت  أين  عيولوب   أل مل  .تظلمونني  بها  التي  الن ات  شرير=   اا ق  يحكموا  أب  مفرين  وأ ول  ييولق،  ما  أ ي  يوافيوا
 أب   أي  =السبيل  عابري   تسألوا  أفلم  األشرار  كنمسا  خ مة   أين  ،أو د   بيوت   أين  أو  الشرير  ال الل  أيوب   بي    أين  أي

   ضيتق   أدالة  من  ييتق  في  أيوب    اب  يؤيد ي،  محايد   شخع       السبي ،  أابري   ىتي  إ ساب      ويؤيد ا  يعرفوا  أرائي

 شري   علبتوا  وىتي   أنادهل   في  لمنمل  =لدالئلهم   تفطنوا  ولم  محايد.   شخع   سبي   أابر  يأ   ىكل  ييب   أب  إستعداد   أ ي

 األأير،   ل يوم  محفو   رلك  لمن  األشرار    ك  فمرة  أيوب   يؤهد   يل  أ ولق.  ما  مع  متفية  البشر      م ى ات   أب  عفونوا  لن

 يجب   الشرير    ك  أب  يتفوروب   فول  اإل ساب،  يحدد    ما  وليس  هللا  يري   ما  ىسب   هللا  يحدد   الذي  اليوم  أو  الدينو ة  يوم

  الذي   اليوم  رلك  ياعي  ىتي  طوي ة  لفترة   جاىق  في  الشرير  مريست  أي  .الشرير  يمسك  البوار  ليوم  أنه  =  فجاة  ياعي  أب
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 في  أ ق  أي  لوجهه  طريقه  يعلن  من  شر =  لق  يع نوا  أب  ويخشوب   النا ،  يخافق  إ د ار   أ ل  ولمن  لبوار .  هللا  ىدد 

 في   و بر   فخمة،   نا عق  عموب   ب    نا عق،  في  الجميع  يسير  موعق  في  وىتي  أاعي.   بار  فوو  مومئن  يكوب   ىياعق

 المدفو ة  المنو   ال فوو   يسر       ىتي    بر   لحراسة  يسوروب   =ُيسهر   المدفن  وعلي  يقاد،  القبور  إلي  هو  أبوة=

   نا عق   و ى   .الوادي  مدر  له   لوٌ   ى وة=  رائحتق  ييكوب   ورياىينق،  بي ور   يعتنوب   ييق  المدفوب   الوين  ىتي  ب   معق.

 الجميع.   طرين  فالموت   الم يين  اعد   وسيموت   البشر  ينم ي  موعق  سبن   د   المعني  أب  أو  .ورا ه  إنسان  كل  يز ف

 إيبات   في  أي  =خ انة   بقيت  وأجوبتكم   فارغ.    م  األشرار    ك  و وب   أن    تمو   ما      =باطالي   تعزونني  فك ف

 هللا. أ ي الباط ة   رياعمل إم   عريدوب  فا تل هللا أ ي ععد  وييق ل فدا ة، أيا ة ييق  ذا شري،
 
 

   الفرييين أيوب وأصد ا   لول أرا    رية س يمة  داش . ولمن مشك ة أو أوا ه  ما فى 
 -التوبين وبعض األسباب لذلك :

 ( .35  – 33:  11التفور )رو  التى عسمو أ ىىكمة هللا  -1
طول أ اة هللا أ ى الخاطأ ف و هاب هللا يو ك الخاطأ فورا لما   المنيسة  د أسرت  -2

 بولس الرسول . 
   يع ل سرائر النا  سوى هللا . -3
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 عودة للجدول اإلص اح الثاني والعشرون 

 

  والنوب. والس ب  اال  ل إعومق وييق أيوب، أ ي اللالو  أليفا   جوم  نا  ري 
 

َهْل ِمْن  3»َهْل َيْنَفُ  اإِلْنَساُن هللَا؟ َبْل َيْنَفُ  َنْفَسُه اْلَفِطُن! 2َفَأَجاَب َأِل َفاُز التَّْ َماِنيُّ َوَقاَل:   "-(:4-1) األيات
ْمَت ُطُرَقَك؟   ْرَت، َأْو ِمْن َفاِئَدٍة ِإَذا َقوَّ َك، َأْو َيْدُخُل َمَعَك ِفي اْلُمَ اَكَمِة؟  4َمَسرٍَّة ِلْلَقِديِر ِإَذا َتَبرَّ ًُ َهْل َعَلى َتْقَواَك ُيَوبِ 

"  
 و ذا هللا  يتيي من   و  الحكيل أي  الفون =  الفطن  نفسخخه  ينف  بل هللا،  عنفع     اإل سحححاب  عيوي  =هللا اإلنسخخان  ينف  هل 

  ب   بوديتيأ إلي المحتا   أ      لسححح   ري الضريضو  اليدا  في   يولق ما  و ذا   فسحححق  ينفع سحححوف   و ب   شحححيئاش  هللا  يييد  لن

  شححخفححياش    و  يسححتفيد   ولن  عيدسححنا، لو  داسححتق  عييد  لن هللا  =تبررت  إذا  للقدير مسخخرة من  هل  ك .يتربوب إلي  المحتا  أ ا

  =يوبًك   تقواك علي هل  وسحححعادعق.  اإل سحححاب  لفحححالب الشحححريعة  وضحححع هللا  لمن  أيامنا.  عضحححير  لن  هللا أب  ما  رلك.  من
  أ ي  يوبخك هللا  أب  سححححححببوا ععاسححححححتك    أيوب   يا  إراش  التيوي.  أ ي وليس الشححححححرور أ ي سححححححوي   يوب     فاهلل     وعا

 شرورك
 

َك َعِظ ميا، َوآَثاُمَك اَل ِنَهاَيَة َلَها؟ 5 "-(:11-5) األيات أَلنََّك اْرَتَهْنَت َأَخاَك ِباَل َسَبٍب، َوَسَلْبَت ِثَ اَب  6َأَلْ َس َشرُّ
َأمَّا َصاِ ُب اْلُقوَِّة َفَلُه اأَلْرُ ، َواْلُمَتَرفِ ُ  اْلَوْجِه 8َما ي َلْم َتْسِق اْلَعْطَشاَن، َوَعِن اْلَجْوَعاِن َمَنْعَت ُخْبزيا. 7اْلُعَراِة. 

اٌخ، َوُيِريُعَك ُرْعٌب َبْغَتةي  أَلْجِل ذِلَك َ َواَلْ َك 10اأَلَراِمَل َأْرَسْلَت َخاِلَ اٍت، َوِذَراُع اْلَيَتاَمى اْنَسَ َقْت. 9َساِكٌن ِفيَها.  ًَ ِف
  "َأْو ُظْلَمٌة َفاَل َتَرى، َوَفْ ُض اْلِمَ اِه ُيَغطِ  َك.11
  كذا  شححححححححححححريراش  أيوب    اب فمب  التول،  ذ  اك  أيوب   أليفا   يتول  أب  وأجيب   والنوب.  االسحححححححححححح ب   أيوب   يتول  أليفا  فيوا 

     هللا  أب  يتفحححححححححور  أليفا  أب والمعني  واىداش.  أوا لي  رواإظو لول  ييول أب أيوب   إسحححححححححتواع وهي  ليعيو . أعوا  ف مارا
 أيوب  إعوموا إب  لول  سححححبن وصححححوفر  وب دد  وأليفا   داش. اش شححححرير  أيوب   يكن  لل إب العياب   ذا اك  أيوب  يعا ب   أب  يمكن

  ذا وفي  ب .  من  عفاصحي  أىد ل  يذهر لل  بينما  التفاصحي   ورهر  الشحرور  ذ  ىدد   ااب   نا  اد   أليفا  ولمن شحرير  اا ق

  ما أ ي واىد   دلي   أند   يكن  لل فوو  والم دا يين،  السبئيين  أوية  أن عي     أيوب  ىن في  شنيعة  أويئة  أليفا  أأوا
  ولل منك إسحححتداب  الذي أأاك أأذت  أي =سخخبب بال أخاك  إرتهنت ألنك  المسحححا ين= مع  اسحححياش    اب  أ ق  أنق فيال  الق.
  فله القوة صخخخخخا ب أما  األغنيا =  يحابي   اب وأ ق لك أبداش   أأذعق أو  السحححححححجن،  فاودأتق الدين  اق يسحححححححدد  ما  أند   يكن

  وينفحححفق، اليوي   سحححاىة  يبرخ   فماب  األرض، ف ق اليوي    و  طالما لمن األرض  في  أىييتق  أن أيوب   يسحححال لل  =األر 

  يسحححححححاأدوا  أب  ادرين  غير  أا يين   ع تول  ىتي  اليتامي  مع  سحححححححوعك   ا     =إنسخخخخَ َقت  ليتاميا  ذراع  وي.  أل ق فيط

 أشحححححر  أوية يو د     =بغتة رعب يريعك مل ك. األشحححححرار  من  عيتع   اإللوية  يةاالعن  فًاخ   وال ك ذلك ألجل  أ فسحححححول.
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 تري. فال  ظلمة أو   راراعق= في  فيتخبط  افحححححححححححيرعق  يفيد  الخاطأ و ذا عماماش.  سححححححححححح مق يفيد   ومرعمبوا الرىمة، أدم  من

  وعختنن. عضر   عماد   ا ك =يغط ك الم اه وف ض
 

َماَواِت. َواْنُظْر َرْأَس اْلَكَواِكِب َما َأْعاَلُه! 12 "-(:14- 12) األيات َفُقْلَت: َكْ َف َيْعَلُم هللُا؟  13»ُهَوَذا هللُا ِفي ُعُلوِ  السَّ
َباِب َيْقِضي؟  ى. 14َهْل ِمْن َوَراِ  الضَّ َماَواِت َيَتَمشَّ َ اُب ِسْتٌر َلُه َفاَل ُيَرى، َوَعَلى َداِئَرِة السَّ     السَّ

 ما الكواكب  وهب( )أأ ي رأس وأنظر السخخخخخخموات. علو  في  هللا هوذا فسححححححححاد . في  عسححححححححبب   الذي  ااإللحاد   يتومق   نا 

 هللا،  أمام  عخشحححححححع  أب أيوب  يا لك  دافعاش   ذا  وهاب  أأ  ا. من  أأ ي  وهللا   داش   أالية   جد ا  الموا ب    ن ر  ىين  .أعاله
 الضخخباب ورا  من  هل هللا. يعلم ك ف  فقلت لظ   من األرض  أ ي يحدث   ما يري     يجع ق  هللا  أ و أب  عفححورت  لمنك

  ال  ىين  ذا  فحد   أيوب   أب  أليفا  عفحور  ربما  الشحاسحع. البعد   ذا  أ ي ومن السححاب  ورا   من هللا  يري      =يقضخي

  السخخخخخموات  دائرة علي  يري.   هللا  ألب  شححححححححر  في أيوب  فتمادي  شححححححححر ل،  يري     أ ق  امعني  األشححححححححرار  يجا ي     هللا أب

  ينسحححبق أب ال  ل  ومن  لحاديإ فمر  ذا  بنا.  فسححححق  يتعب   و   وهما عق، امجد    فسححححق  يمتع مجد   أ و في   و  =يتمشخخخي

  لحاد.إ فمارأ  الق ما    في  جد  ف  أليوب، أليفا 
 

الَِّذيَن ُقِبَض َعَلْيِهْم َقْبَل اْلَوْقِت؟  16َهْل َتْ َفُظ َطِريَق اْلِقَدِم الَِّذي َداَسُه ِرَجاُل اإِلْثِم، 15 "-(:20- 15) األيات
ْم َخْيريا.  َوُهَو َقْد َمأَل ُبُيوَتهُ 18اْلَقاِئِليَنِ هلِل: اْبُعْد َعنَّا. َوَماَذا َيْفَعُل اْلَقِديُر َلُهْم؟ 17اْلَغْمُر اْنَ بَّ َعَلى َأَساِسِهِم. 
َأَلْم ُيَبْد ُمَقاِوُموَنا، 20اأَلْبَراُر َيْنُظُروَن َوَيْفَرُ وَن، َواْلَبِريُ  َيْسَتْهِزُئ ِبِهْم َقاِئِليَن: 19ِلَتْبُعْد َعنِ ي َمُشوَرُة اأَلْشَراِر. 

 " َوَبِقيَُّتُهْم َقْد َأَكَلْتَها النَّاُر؟
 الشححيا    ب  الذي السححيو  طرين تدم، سحح مق الذي الورين في يوب أ يا شححرك في عسححير    =القدم طريق  ت فظ هل 

  معروف. أصحابوا و  ك البشرية  دم  ديمة فالخوية  وا، أيام   موا الذين األشرار طرين أو ل بشر،
 الذين  و  موا. اليدما  األشحححرار    سححح مق أي  وداسحححق  سحححبن أيوب   يا ييق عسححح ك الذي الورين =ثماإل  رجال داسخخه  الذي

 األرض    و  أسخاسخهمو الووفاب.  ييفد   =أسخاسخهم علي إن خب  الغمر أوا ول.  ب  ماعوا أي  =الوقت  قبل عليهم  قبض

  مد ول غمرت  التي المي    البحر ميا   عح    وأمورة سححححححدوم  إل ي ب   إشححححححارة و ذا وأمالول. أى مول     أ يوا  بنوا التي

  وماذا  التدين.  وعرهوا هللا وعحدوا  ضحمير ل أسحكتوا   ل =عنا إبعد هلل  القائلين دائمة.  وظنو ا  إ امتول  أ يوا أسحسحوا التي

   ما ويضحححححرب   ييوع أب   بد   الخاطأ أب أيوب  أصححححححاب  رأي  فوذا  ييوعول. اب سحححححوي   لول يفع  مارا لهم القدير  يفعل

  عدلتب  لسححححححححححدوم(. ىدث  ما ) ذا  ليرة  أيرات  لول وفر هللا  أب  أويتول يييد  ما  =خيراي   بيوتهم  مأل قد  وهو  أليوب.  ىدث 

 أراب.  فنوايتوا  أير منوا   ا  ي  ولو  ىتي  طرييول  أريد      امعني  سحححححححححااياش  أيوب   الوا  ذ   =األشخخخخخخرار مشخخخخخخورة  عني

  عحول. ال المين وس واب عم   وه متق هللا عمجد  بذلك ألب األشرار، بو ك ويفر ون  ينظرون  األبرار
  مقاومونا  ُيبد  ألم  مبادئول. وسححححححخافة  طرييول ىمن  يكتشححححححفوا  األشححححححرار  يةا و  يروا  ىين  األبرار  =بهم  يسخخخختهزى   البرئ 

 وفرا  األشحححححححرار إاادة  أ ي  أامة  افحححححححفة أيضحححححححاش   عنوبن  اةية  لمن  وأمورة سحححححححدوم  أ      النار =النار  أكلها  قد  وبقيتهم

  بوذا. األبرار
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ْف ِبِه َواْسَلْم. ِبذِلَك َيْأِت َك َخْيٌر.  21  "-(:30-21)  األيات ِريَعَة ِمْن ِف ِه، َوَضْ  َكاَلَمُه ِفي َقْلِبَك. 22»َتَعرَّ اْقَبِل الشَّ

ِفيَر َبْيَن َ َ ا َوَأْلَقْيَت التِ ْبَر َعَلى التَُّراِب َوَذَهَب ُأو 24ِإْن َرَجْعَت ِإَلى اْلَقِديِر ُتْبَنى. ِإْن َأْبَعْدَت ُظْلميا ِمْن َخْ َمِتَك،  23
َة َأْتَعاٍب َلَك،  25اأَلْوِدَيِة.   ُتَ لِ ي َلُه 27أَلنََّك ِ يَنِئٍذ َتَتَلذَُّذ ِباْلَقِديِر َوَتْرَفُ  ِإَلى هللِا َوْجَهَك.  26َيُكوُن اْلَقِديُر ِتْبَرَك َوِفضَّ

ُتوِفيَها.   َوُنُذوُرَك  َلَك،  ُنوٌر.  28َفَ ْسَتِمُ   ُيِضيُ   ُطُرِقَك  َوَعَلى  َلَك،  َفُيَثبَُّت  َأْمريا  َرْفٌ .  29َوَتْجِزُم  َتُقوُل:  ُوِضُعوا  ِإَذا 
ِفَض اْلَعْيَنْيِن.  ًَ لِ ُص اْلُمْن ًَ ي َغْيَر اْلَبِريِ  َوُيْنَجى ِبَطَهاَرِة َيدَ 30َوُي    ْيَك«.ُيَنجِ 

  ل توبة. يدأو  وفيوا أليوب  الويبة أليفا  مشورة  نا  جد  
  هللا  إلي ييترب   فمن  وبالتا يد   سححححح م)إ ج ييية( في وهن  اق ععرف  )يسحححححوأيين(  وصحححححالحق إليق  عيرب  =وأسخخخلم  به  تعرف
 لك، أدواش  صححححار  د  هللا أب  من  عشححححكو أيوب  يا أ     الخ يية(.      ومع النا   ومع   فسححححق ومع هللا  )مع سحححح م في  يكوب 

  لل  ف ه من الشخريعة  إقبل  رائع(.   م معق)و ذا الفححدام  أ ي  مفححراش   ع   أب  أن  أوضححاش  إليك   و  ييترب  إليق فم ترب 
  أن  إأ ب   نالك   اب  موسححي  ب  ييما  ولمن موسححي،   تبق إلوي   تاب   فاول مكتوب  إلوي    م أيوب   أفححر في  يكن

  في  كالمه  وضخخ  األريورهسحححية.   نيسحححتنا  عتبعوا التي التي يد   فمرة  يلب   مام و ذا ييب و ،  أب البشحححر من  يتو ب  هللا إرادة

 لححالتحك عر ع  =تبني القخدير  إلي رجعخت  إن  .احق  و حيحا  أأمحا نحا إلي  يحدأح  بح   هللا،  اك م أي يحاش    يتنع أب يكفي    =قلبخك

  الفيرا  أ ي  وو أتحق  أنحك، الفيرا  من ظ محاش   أ يحق ىفحححححححححححححح ح    الحذي رهبحك ألييح   لو  معنحا حا  (26-24واأليحات) األولي

  شحأ     اللروة  ذ   وىسحب   الشحريرة، اور ك  أ يوا ىفح    التي  يروعك  أ ي وإعمالك عمسحكك وعره    ظ متول، الذين

  س ماش. فتجد  االيدير عتحفن أب أدأوك أ ا بواة سااياش  بلروعك عحفن   ليد  ااهلل. وعت ذر  عفرا أندئذ 
  ، والفياغة االسبك معق التعام   ب  الذ ب  فتات   و أى المضروب  غير الذ ب   و  التبر =تبرك   القدير يكون  بل

  أن أ رعك هللا سيكوب  =لك أتعاب وفضة وأ فول. السبئيين من أنك يدافع الذي و و غناك   و هللا  يكوب  والمعني

  ونذورك هللا. عم ل =ت لي ااهلل.  يية لك يكوب  ب  ب،اة   و  ما سا واش  يكوب   و  =وجهك  هللا إلي ترف   وادك.

  عوفيوا. و ذورك بتعوداعك هللا أمام إلتيم ص عك هللا  ب  وهما ميبولة. وص عك هللا أند  ميبو ش  وعموب  =توفيها

 عخبط.   وب  صحيحة  راراعك فتموب  افيرعك أ ار هللا ألب لوا، أوو   ما ىسب  أمورك    عنجب معنا ا (28وتية)

 إسحن مع ىدث  و ذا هللا، يرفعك  المحيوين    عفيب  التي  العامة المفائب  أيام في  ىتي =رف    تقول وضعوا إذا

 لو ولذلك المتضعين يرفع هللا =العينين المنًفض ويًلص .12:26  عك المجاأة أينا  ضعي 100 أصاب  الذي
  هللا أي يديك بطهارة وينجي البرئ  غير ينجي ببرهتك، ىولك من ويخ ع  يخ فك يخ ع، هللا فمب عواضع  
  اووارة فتنجو البرخ   ييرة ينجي  ا ت  اإل ج ييية التر مة وفي الوا رة. لف واعك إستجااة  يرا ك وينجي يخ ع 

.الشفاأة  وة و ذ  يديك.
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 عودة للجدول اإلص اح الثالث والعشرون 

 
ِدي. 2َفَأَجاَب َأيُّوُب َوَقاَل: 1 "-(:7-1) األيات ٌد. َضْرَبِتي َأْثَقُل ِمْن َتَنهُّ ا َشْكَواَي َتَمرُّ َمْن ُيْعِطيِني َأْن 3»اْلَيْوَم َأْيضي

ا، 4َأِجَدُه، َفآِتَي ِإَلى ُكْرِس ِ ِه،  ْعَوى َأَماَمُه، َوَأْمألُ َفِمي ُ َججي َفَأْعِرُف اأَلْقَواَل الَِّتي ِبَها ُيِجيُبِني، َوَأْفَهُم 5ُأْ ِسُن الدَّ
. 6َيُقوُلُه ِلي؟  َما اِصُمِني؟ َكال ! َولِكنَُّه َكاَن َيْنَتِبُه ِإَليَّ ًَ ُه اْلُمْسَتِ  ُم، َوُكْنُت َأْنُجو  7َأِبَكْثَرِة ُقوٍَّة ُي ُهَناِلَك َكاَن ُيَ اجُّ

 .   ِإَلى اأَلَبِد ِمْن َقاِضيَّ
 لق  أليفا   إيارة والسحححححححبب  أأري  مرة  شحححححححكوي ل أاد   دأ   د    اب  أب اعد   أيوب   أب و  ى   أليفا .  أ ي أيوب   رد    نا  جد  

  صحراع يسحمي  ما  و ذا   فسحق.  أن يدافع وبدأ  أصححااق  إلعوامات   اإلسحتسح م أيوب   فرفض   السحابن  اإلعوام  أ ي  امصحرار 

 في لق يشححححود  الذي الحي الولي ر ية أأوا  الذي ييق اليد  الروا أم  اسححححبب    شححححواش    اب فالروا  الجسححححد. مع الروا

  صحححم     د    اب لو أيوب   أب و  ى   .األصححححاب   إعوامات   اسحححبب  ل ضضحححب  أأري   مرة  إسحححتجاب  سحححد الج ولمن السحححما .

 فالروا ،  أويتق  لق أظور  د  اليد  الروا  لماب اليد   الروا لفوت  وأ ف   ، اليد   الروا لق  أأ نق  ييما  ليتام   فترة

 الروا  أب وطالما  ،  (8 :  16)يو  اإل سححححححاب  يينع  ااب  الخوية طرين  و واية  فسححححححاد   ي ور أى  الخوية  أ ى يبك   اليد 

  اخويتق  هللا أمام  وإأترف  فع ش    فسحححق داب   د  أيوب  ولماب ،  ويبكتق  العم   سحححيكم    اب فوو أيوب  مع العم  بدأ   د    اب

 أصحححد ا    أمام  بر   أن ل دفاع  يورعق ولمن والفرا.  السححح م ىالة في  يبثيق  أب اليد  ل روا الفرصحححة  أأوي   د    اب ب  .

  المتواضححححع أما . أيوب  ضححححعي   يوة  و ى باألنا  يسححححمى ما و ذا ، أأري  مرة  فيلور  يويمق أب ل جسححححد  الفرصححححة  أأوي

 . ليعم  ل روا فرصة يعوى  و الي ب 
  أشحكو  أأ ا يييول أيوب  أما سحبب.  ب  هللا ضحد  عمرد   أ وا  أيوب   شحكوي   األصححاب   إأتبر ليد   =تمرد شخكواي أيضخاي  اليوم

  يري  أب  يتمني أيوب  =أجده أن  يعطيني  من   تق. مما  اكلير  أ لر أ مي أي  =تنهدي  من أثقل  ضخخربتي إب  سححححبب  ب 

  مفحح حتق في وأ ق  الحكل يسححمع سححوف أ ق  وايياش  وهاب   ضححيتق. أدالة  من وايياش    اب فوو   ضححائق  رسححي أمام  وييي هللا

  يرهبق لن هللا  أب وايياش    نا أيوب    اب  =يًاصخخخمني  قوة أبكثرة  يجيبني،  بها التي  األقوال  فأعرف  يسحححححمعق= أب  فمشحححححتا 

 فاهلل  وبالعكس .  منا شححححاعول  في  اليسححححوة  منتوي في  أصحححححااق   اب  ما معق   اسححححياش   يكوب  ولن المحا مة،  ع ك في امجد 

   مالي. في أستمر لمي أ يإ  ويعوي ويشجعني  ييشدد  =إليَّ  ينتبه  كان
  سححوف السححما  في هللا  محكمة أمام أي  =أنجو  وكنت  المسخت  م ي اجه  كان هنالك  ال. المحا مة   تيجة في  ييتق ومن

  .لألبد  البرا ة ىكل أذ تو  وبري. إستيامتي وأيب   أعنا ش
 

ِشَماالي َ ْيُث َعَمُلُه َفاَل َأْنُظُرُه. 9هَأَنَذا َأْذَهُب َشْرقيا َفَلْ َس ُهَو ُهَناَك، َوَغْربيا َفاَل َأْشُعُر ِبِه. 8 "-(:12-8) األيات
َبِني َأْخُرُج َكالذََّهِب. 10 َيَتَعطَُّف اْلَجُنوَب َفاَل َأَراُه. َطَواِتِه اْسَتْمسَ 11»أَلنَُّه َيْعِرُف َطِريِقي. ِإَذا َجرَّ ًَ َكْت ِرْجِلي.  ِب
   "ِمْن َوِص َِّة َشَفَتْ ِه َلْم َأْبَرْح. َأْكَثَر ِمْن َفِريَضِتي َذَخْرُت َكاَلَم ِف ِه. 12َ ِفْظُت َطِريَقُه َوَلْم َأِ ْد. 
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  و ا  يا ية  الشحكوي   ب سحاب أيوب  بدأ  وليد   (.3)يع يشحا   يو ى  الجسحد  ييود   ل سحفينة،  االنسحبة   الدفة  ل جسحد   االنسحبة ال سحاب

  هللا  محكمة  أمام ي ور  أب  يتمني  و  هللا، يجد     أ ق من أيوب   يشححححححححححكو و نا هللا.  أن الياسححححححححححي  ل م م  يعود    جد    حن
  وهاب يجد ، ف ل  و نوباش   وشحما ش   وغرباش  شحر اش  احو   و و أمامق،   فسحق  ليبرر هللا يجد     أ ق المشحك ة ولمن  برا عق، لي ور

 وأوحا   مسححححححححححححححتوا .  في  هللا  أن  اححو   أ حق  أيوب   أوحا  فو ،  إلي ين ر  لل  و  األأحالي،  في  هللا  أن يبححو   لل  أ حق  أوحا 

  أب ب  بري، لق  أليب   هللا  أمام   فسحححي  أن  أدافع  ااب ليس  ل تبرير والورين شحححرور . ليري  داأ ق إلي  ين ر لل  أ ق  اللا ي

  ي ور  وهللا  هللا،  من  ل تبرير  ومحتححا    جس  وأححاطأ  ورمححاد   عراب   أ ني  وأشححححححححححححححعر  فو    الححذي  العححالي  اليححدو   ن  أ ترب 

 وب     اك    التي  الخاطئة المرأة  أر     لذلك  يبرر ي،  الذي   وو   معو ة يعوى الذى  و و  أواياى  أن لى ويكشحححححححححححححي

  يتبرر لل  اار   فسق    ر في   و  الذي  الفريسي أما  مبررة، أر    رأسوا،  اشعر  دميق ومسح    بدموأوا  المسيب  دمي

  يتبرر  ولل  الخحاطأ،  أ حا إرىمني  ال ول   حال ىين مبرراش   العشححححححححححححححار  وأر  ل مسححححححححححححححيب. وليمحة  أولل أ حق  من  احالرغل  هللا  أمحام

  وباأمالي، داأ ي من  ياعي البر   اب هللا أمام  راعق يبرر  أب يريد  أ ق  اإل سحححححححححححاب  مشحححححححححححك ة  ببر .  عبا ي  الذي  الفريسحححححححححححي

 في  أيضحاش   يوىنا  صحنعق   نا أيوب  صحنعق وما  التبرير.  لوذا  قامىتيا   اإل سحاب  شحعر إرا يبرر،  الذي   و  هللا أب  والحثيية

  أ ق  الم ك  فنبوق   ليراش  اكي  يجد  لل ولما  أتومق ويفك السححححفر  يفتب أب مسححححتحن   و  أمن  يبحو   أأذ  فوو الر يا، سححححفر

  سححححدلأل  يوىنا   ر  يل يوورا، سححححبط من  الخار  األسححححد  ل مسححححيب،  ين ر أب  أ يق ولمن يجد، ولل مسححححتوا   في   ليراش  احو 

 الذي و و يض ن، أىد  و   يفتب  أب الحن لق  الذي األسحححححححححد    و  ذا مذبوا،   ا ق   ائل أروف  فو د  الم ك  أنق  ال  الذي

  و شحعر  أ فسحنا،  من  أبراراش   لسحنا وأ نا  اخوايا ا،   عترف أب  باة  التبرير وطرين  (.14-1:5 )ر   وإشحترا ا  راب  ااب  يبرر

 ال ع  أترافإ   بأ و  ى  (.9-7:1  يو1) يوور حا  ودمحق  الفحادي،   حذا  لحدم واإلىتيحا  اإلسححححححححححححححتحيحا ،  اعحدم  داأ نحا  في

  أم ق ما و ذا  .  يا ية  م موعق في  عياسحححي  وا ق ب   المسحححيب  وأرف  أينيق  فتب  و ي   د  اعدل   قاا الفححح يب   أ ي  اليمين

  أوايا ل  ت وغفر   أيامول غفرت  ل ذين   طوبى فيال لق  هللا  اضفراب وشحعر  هللا أمام  وإ سححن إأترف  فوو أأوا  ىين  داود 

 فوذا  (22  :  13)أع   بى  ىسححححححححححب  ر    يسححححححححححى  بن  داود    و دت   أنق ييول هللا   ع   داود  فع ق وما . (7 ،  6  :  4)رو

 . هللا يو بق الذى  و واإلأتراف اإل سحا 
  يسحححتتر  أي الجنوب   يتعوي وه مة =أراه فال  الجنوب  يتعطف  أنظره، فال  عمله  يث  شخخماالي   . . . شخخرقاي. أذهب هأنذا

  فمحاب  العمح .  مكحاب  فوو  الشححححححححححححححمحال  أمحا  ظ م، ومكحاب  مجوول  الجنوب   أب  اليحدمحا     ر  ففي  احق. يتضوي  أو  احالجنوب 

  يجب   )و حن هللا  أأمال ع ور ىيو   الشحححمال في    الضرب، في و  الشحححر   في    مكاب أي في هللا أ د     أ ني  المعني

  يختبأ   لوب   الجنوب   إرعححدي  أو  اإلأتفححا ،  يوب   إرعححدي  ىيححو   الجنوب   في  و   وأنححايتححق(  أأمححالححق  أ ل  من  هللا   ري   أب

 وهمالق. بر  من متا د  أ ق إ  أمامق،  ضيتق لييدم هللا يجد    أ ق ومع ييق.
  الابحارة   حا ت  إ ج يييحة عر محة  وفى أافححححححححححححححر  .  ف  الجنوب   إلى   أميح  الابحارة   حا ت   يتعطف  لم محة أأرى   عر محة  وفى

   فس  عؤدى   وحا  والمعحا ى أرا  .  أب  أ در    اليمين   اىيحة إ عوي  وإرا  أ  ر ،   اليسححححححححححححححار   اىيحة  من  يعمح    ىين  كحذا

  ييول  ويعيوب   الرب.  طرين يحف   حاب  وأ حق  ،كخالخذهخب  يى احار  أ حق  لحق يلبح    لمى  هللا  يجحد   أب  ييحدر    أيوب  أب  المعنى

ولمن هللا هاب أ رب أليوب مما يتفححححور ب  هاب يعويق ر ية ل مسححححتيب ،  . أَلنَُّه َيْعِرُف َطِريِقي  =  ذا يعرف  هللا أب
(. ف و 27-25:  19فتنبا و ال ه ما أجيبا لل يدرهق أىد فى العود اليديل  وليى ىى وبدوب  سحدى أرى هللا  )أى
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  لفححححححوت الروا اليد  بدوب هيا  لسححححححمع ما  و أ لر. لذلك ييول اليديس يعيوب  يمر البر  اب  د  دأ وأ فحححححح
 (.18:3ييرع فى الس م  )يع

و ى  أ نا   يمكننا أب  ستمع لفوت الروا اليد  إ  فى الودو . وهما ييول مل و الرىمات  داسة البااا شنودة 
يدة   بى الخفا (. ورا ع  فححة سححماع إي يا النبى لفححوت  واألرب  د أأ يتوا من ىديو النا  ىتى أسححمعك  ) فحح

ً ي ي هللا الذى هاب   ف ضي أ  ْوتي ُمْنخ  (. أما فى ضحوضحا  العالل فنحن   يمكننا أب  سحمع صحوت 12:19م 1  )صح 
هللا المنخفض الخًي . لوذا السححححححححبب  ال  أرو  النشححححححححيد أ وا ط ب  أريسححححححححوا فى المدينة وفى األسححححححححوا  وفى 

(. و ذا  و ما يجب أب  عم ق يومياش، أب  خت ى اعريسححححححححححنا المسححححححححححيب أ ى إ فراد فى 2:3الشححححححححححوارع، ف ل عجد  ) ش
 (.9:3صل1المخدع و يول لق مع صموي  النبى  عم ل يا رب فمب أبدك سامع )

  ممحفححححححححححححححة  نحار   التجحارب   وعموب  احالتجحارب، ويؤدبول  أو د  يختبر  هللا  أب  فع ش   ]ولن ى   .كخالخذهخب أخرج جربني  إذا

  إأتبر ي وإب  اار  أ ني   مق  معني ولمن المفووم، بوذا  ييولوا   أيوب   لمن شححوائبق،  من  الذ ب   النار  عنيي   ما  عنييول

 ااراش[ سيجد ي هللا
  من أ لر  هللا   م وهني  ىف  أ ق  ييول فايوب  الضحححروري.  الوعام   ي  الفريضحححة  =ف ك كالم ذخرت  فريضخختي  من أكثر

  ب   اإل سححححححححاب،  يحيا وىد   االخبي ف يس  المتاب  إيا   يع منا ما و ذا طعامق.  من أ لر  هللا وصححححححححايا  احف   إ تل اي  وع ق،

 الحفار  و    المؤو ة اليوم يذأر ععني  ما رأرت  وه مة هللا. فل من عخر    مة اك 
 

ُه؟ َوَنْفُسُه َتْشَتِهي َفَ ْفَعُل. 13 "-(:17- 13) األيات ، َوَكِثيٌر  14َأمَّا ُهَو َفَوْ َدُه، َفَمْن َيُردُّ ُم اْلَمْفُروَ  َعَليَّ أَلنَُّه ُيَتمِ 
اَمُه. َأَتَأمَُّل َفَأْرَتِعُب ِمْنُه. 15ِمْثُل هِذِه ِعْنَدُه.  ْلِبي، َواْلَقِديَر َروََّعِني.  أَلنَّ هللَا َقْد َأْضَعَف قَ 16ِمْن َأْجِل ذِلَك َأْرَتاُع ُقدَّ

َجى.17   "أَلنِ ي َلْم ُأْقَطْ  َقْبَل الظَّاَلِم، َوِمْن َوْجِهي َلْم ُيَغطِ  الدُّ
  اإل سحححححححاب  أ ي  ولذلك هللا. مع الفحححححححدام إلي أ لر  وي   يل  ومن   فسحححححححق،  لتبرير  إ يلن  والشحححححححكوي،  االتبرم بدأ أيوب   ألب

  فالفحححبر مرارة،  النفس عييد   التي الشحححكوي  من أفضححح   ذا سححح ماش، ييجد  ن   ليسححح وأب المعو ة  طالباش   يفححح ي أب  المتالل

  أب  أراد،  إب سح وا ق وفي مو ن  سح واب لق  سحيد  هللا  ااب  بر   من  االرغل  ت مق يفسحر أيوب    جد  و نا أفضح . لحال ييود 

 لق   و  =يرده  فمن فو ده وه أما هللا.  أ ي اليسححححوة  منتوي  ذا وفي عفع ،    لق ييول  أب  أىد   يسححححتويع  و  اار، يعذب 
  سحححححححححيتمل فوو  =عليَّ  المفرو   يتمم  ألنه  ععذيبي.  أن  فيتو ي  ببري   يينعق  أب  يسحححححححححتويع  أىد   و   عتضير    التي  أوتق

  سححححححيعذبني  التي   ماأل  من  الملير لديق  ال وما  =عنده هذه  مثل  وكثير ر وع. ب   أ يإ  المفروض  أذابي   ا  ويكم 

 سح مق ففيد  الشحكوي  وبدأ وإ ويم أاد    بق، في  ععيياعق يسحكب  هللا بدأ أب يبعد  أيوب   مسحكين  =أرتاع  ذلك أجل  من بوا.

 في  اللية   ي  واىدة   ناة أ ل النفس في  ينسحححححكباب  وسححححح مق هللا  ععييات   عرفق. أب  يجب   ا وب   و ناك الرأب. ودأ ق

  االمرارة. اإلىسا  سوي  منق  تيجة ف  هللا مع الفدام أما ر.ي   أ   صالب إلق اا ق اإليماب أي لق= والتس يل هللا
 المستيب . في ينت ر ا أشد   وارث  من والخوف األأري، ع و واىدة أع   التي االموارث  =قلبي  أضعف قد هللا ألن

  ويشبووا متا بق اق عح  أب  ب   يم   لل أي =الظالم قبل أقط  لم ألني  ب=اة  ىتي يم   لل أ ق   ر  في  ارية وأشد 
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 أموت  أب أعمني  ن   أي )اليسوأيين(. و وي عضشى التي الد ي من و  الدجي يغط لم وجهي ومن  .اال  م   نا

. الملي  ال  م  = الدجي مل  و وي عضوي أب  و ب  ،ال  م مل  التي الضربات   ذ  أ ي  عاعي أب  ب 
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 عودة للجدول والعشرون اإلص اح الراب  

 
  الشرير. يعا ب  أب شرطاش  ليس أ ق   ريتق، إيبات  في أيوب  يستمر

 
َتِبِئ اأَلْزِمَنُة ِمَن اْلَقِديِر، اَل َيَرى َعاِرُفوُه َيْوَمُه؟  1  "-(:12-1)  األيات ًْ وَم. َيْغَتِ ُبوَن 2»ِلَماَذا ِإْذ َلْم َت ًُ َيْنُقُلوَن التُّ

وَن اْلُفَقَراَ  َعنِ 4َيْسَتاُقوَن ِ َماَر اْلَيَتاَمى، َوَيْرَتِهُنوَن َثْوَر اأَلْرَمَلِة.  3َقِط عيا َوَيْرَعْوَنُه.    الطَِّريِق. َمَساِكيُن اأَلْرِ  َيُ دُّ
َتِبُئوَن َجِم عيا.   ًْ ُرُجوَن ِإَلى َعَمِلِهْم ُيَبكِ ُروَن ِللطََّعاِم. اْلَباِدَيُة َلُهْم ُخْبٌز أَلْوالَ 5َي ًْ ِفي 6ِدِهْم.  َها ُهْم َكاْلَفَراِ  ِفي اْلَقْفِر َي

يِر. اْلَ ْقِل َيْ ُ ُدوَن َعَلَفُهْم، َوُيَعلِ ُلوَن َكْرَم ال رِ  َيْبَتلُّوَن ِمْن 8َيِبيُتوَن ُعَراةي ِباَل ِلْبٍس، َوَلْ َس َلُهْم َكْسَوٌة ِفي اْلَبْرِد. 7شِ 
َر. ًْ َيْعَتِنُقوَن ال َّ َيْرَتِهُنوَن.  9  َمَطِر اْلِجَباِل، َوِلَعَدِم اْلَمْلَجِإ  ، َوِمَن اْلَمَساِكيِن  َطُفوَن اْلَيِت َم َعِن الثُِّديِ  ًْ ةي ُعَرا10»َي
ْيَت َداِخَل َأْسَواِرِهْم. َيُدوُسوَن اْلَمَعاِصَر َوَيْعَطُشوَن. 11َيْذَهُبوَن ِباَل ِلْبٍس، َوَجاِئِعيَن َيْ ِمُلوَن ُ َزميا.   َيْعِ ُروَن الزَّ

   ".ِمَن اْلَوَجِ  ُأَناٌس َيِئنُّوَن، َوَنْفُس اْلَجْرَ ى َتْسَتِغيُث، َوهللُا اَل َيْنَتِبُه ِإَلى الظُّْلِم12
  تًتبئ  لم إذ لماذا االتسا ل ويبدأ يتنعموب   األشرار بينما يتالموب  واألبريا  األبرار فيوا متعددة أمل ة يضرب    نا أيوب 

 ويري   إ ساب      أ منة  يري    و  األرض،  أ ي  يحدث   ما  أ يق  يخفي     هللا  =يومه   عارفوه  يري   ال  القدير  من  األزمنة

 هللا   يعا ب   ييق  الذي   ذا  الدينو ة  يوم  يروب      لمنول   األشرار،  يجا ي   أب   يجب   وأ ق  هللا  اعدل  يؤمنوب   واألبرار  شرور ،
  هللا. أدل  وي ور األشرار

   ي والتخوم  و ابوت(   يرا ول)أأاب   أم ك  يأوب ين  =التًوم ينقلون   يردأول. أىد  و   ظ مول يمارسححححححححححوب   فاألشححححححححححرار

   اب  األبريا )و وعاش  أم ك  إغتفححاب   أن  يتم ل  يل  .17:27  عو  +  14:19  عو  أرضححين.  بين ل ففحح   عنفححب   ىجارة

 ر     مورد  اق  ينتفع واىد  ىمار  ليتيل   اب  إرا  =اليتامي   مار  يسخخخخخختاقون   ألم  ق(.  السحححححححححبئيين  إغتفحححححححححاب   ر نق في

 عن الفقرا  ي خخخخدون   اسححححححيط.  دين عسححححححدد  أب  عيدر لل إب األرم ة  يور  ياأذوب   =األرملة  ثور  ن ويرتهنو  منق.  ياأذو ق

  يًتبئون  األر  مسخخخخاكين  لشححححححكوا ل. أىد   يسححححححتمع     ىتي الم  ومين  الفيرا  أمام الشححححححكوي  طرين  يض يوب   =الطريق

  لو و و   أ ي   ائمين فول   الفيرا بؤ   فيوا  يفحور 6 ،  5 أيات  .  .كالفرا  هم ها  .ال المين   ؤ   اوش  من  =جم عاي 
 يعم وا أب  يعوو ول  فول  ال حالمين،  األغنيحا  أنحد   أأمحالول  في ربمحا طعحامول، أ ي  يفتشححححححححححححححوب   الححار حة الفحححححححححححححححرا   في

 في  يجدوب  ومارا  =ألوالدهم  خبز لهم البادية  داش. الي ي   ويعوو ول ( .  . .   راأة. أو  محا ر الشحححححححححا ة)ربما  األأمال

 المفححاف.  أ ي  وأو د ل   ل  يحيوب   أي  ،  الي يحح   أ حح    و  لأم وم  أن  أ ر ل  أب  والمعني  ألو د ل.  طعححامححاش   اليفر   ححذا

  ىيول في  أم ول اعد   أ ول  ععني ربما علفهم ي  خدون  ال قل  في  = لول ليحفحدوا  ىيولول في  يسحتخدمو ول  واألغنيا 

 في  األغنيا   ىيوا ات  أدمة في  يعم وب  الفيرا   أب  ععني  وربما الحيوا ات  أ    من أ لر ليس   فحححححححححيبول  يكوب   األغنيا 

  المفاف. مياب 
 مرم.ال في  منسحياش   أنيوداش   لنفسحق  ياأذ  أو الجمع،  أينا   المتسحا ط العنب  من  يا    أي المرم  يع   =الشخرير كرم ويعللون 

  ومن الثدي  عن  اليت م يًطفون   المنسحححي. أو  المتسحححا ط االعنب   سحححوي   يخر     والفيير  رم، لق الشحححرير فالضني  و ى 
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  اق يسحد  ما  الفيير  أند  يجد    إر  الضني  ياعي  وأو د ،   و  ليا   لإلسحتدا ة يضحور  ىين المسحكين  =يرتهنون   المسخاكين
 ويع خخخخخخخخخرون   األغنيحا   أنحد   يعم وب   الحدين. ميحابح   في  ل ضني  بحداش أ  ليكوب   أمحق  يحدي  أ ي  من  الفيير إبن  يخوي  الحدين

  يفمر  و   اليي    أفححر  وفي المعاصححر في  ويتعبوب   يكدوب   أي  =ويعطشخون   المعاصخر  يدوسخون  أسخوارهم داخل الزيت

 أي  =الظلم إلي  ينتبه ال  وهللا ...=هللا. إلي المو وة أيوب  شححححكوي   و  ى   يشححححربو ق. ما أىد   يعويول أب في  األغنيا 

  هللا  مع  الخفححححححام طرين في  إ دفع   و مضححححححوربة،   فس  أن  ععبير   و الم م  و ذا  أفعالول. أ ي  األشححححححرار  يدين    هللا
 و وب     رية  أ ي   نا   و  أصححر  األشححرار  أيوبة و وب     رية أ ي  أصحححااق أصححر  وبينما  األبرار.  ظ ل يفححور فاأذ 

  داود أما    ريتق.  إليبات   شحححخفحححية أرا  فرض  أوا في  سحححيط الورفين    أوا. الورفين وه  ،  والمسحححكين البار ألل

  ،10:34  +  5:12+  18  ،12:9 +  9:9ميامير]  ورا ع  االمسحححححكين  هللا  إ تمام في أأر رأي لق فماب  ميامير  في البار
  إلتجا  إرا  لمنق البار  يتالل  و د   الشحححرير. مع  هللا  يتعام   ي  اليول أ صحححة  وييق  37 الميمور  إلي  داود   وياعي .7  ،19

ديياش  أر ولل شحححخ   و د  فتي  ن     أيضحححاش   الرائع الميمور  ذا    ب    ي  ر بية  اأدة  داود   ويضحححع  هللا  حميقي ن   عخ ي  صححح 

  أب   فول  وبحذلحك  الميحد . المتحاب   ح  ملح   اليحد  الروا من بوحا موىي والميامير  25:37  أبياش  ع تمس لحق رريحة و   أنحق

  لينييول،   فحححيرة  ف فترة   ماأل عح   يكو وا  ااب لول سحححمب وإب داش،أب أو د   أن  يتخ ي   هللا  أب الفححححيب، الرأي   و  ذا

   فحححححيب  أ ي  األشحححححرار  أفحححححا  عسحححححتير     أل ق  يخوئوب   وربما . اليا   وة  في يسحححححيووا     ىتي عوول  الفترة يترك  و 

  أب رلشحححححري  يسحححححمب  وىين المناسحححححب، اليمن  يع ل فاهلل  .3:125 مي   اإليل إلي  يديولأ  الفحححححدييوب  يمد  لمي   الفحححححدييين

   ري  أب الخوا  ومن  فسححححق. أيوب   مع  ىدث  ما و ذا  ،الشححححرير  ذا  ييي   يل فيوا  يتنيي محددة  ف فترة أو د   أىد  يضححححرب 

  وأيولنححا  اعيو نححا   حن   را ححا      ليرة  إأتبححارات   فونححاك  أنححق  عخ ي  هللا  اححاب  فنحكل  اححار  أ ححق   عرف  و حن  يتححالل  إ سحححححححححححححححاب

 بذل  أ ق  ىتي أو د  يحب   الذي  الفححالب  البشححر محب  الخيرات   صححا ع  ،الم  الضححااط اليدرة   ي  هللا  ويرا ا  المحدودة،

  .32:8 رو صالب شأ    ايضاش  يوبول   فمي  أنول الوىيد  إبنق
 

ِديَن َعَلى النُّوِر. اَل َيْعِرُفوَن ُطُرَقُه َواَل َيْلَبُثوَن ِفي ُسُبِلِه.  13 "-(:17- 13) األيات »ُأولِئَك َيُكوُنوَن َبْيَن اْلُمَتَمرِ 
14 . ِ  اْلِعَشاَ .  َوَعْيُن الزَّاِني ُتاَلِ ظُ 15َمَ  النُّوِر َيُقوُم اْلَقاِتُل، َيْقُتُل اْلِمْسِكيَن َواْلَفِقيَر، َوِفي اللَّْيِل َيُكوُن َكاللِ ص 

َيْنُقُبوَن اْلُبُيوَت ِفي الظَّاَلِم. ِفي النََّهاِر ُيْغِلُقوَن َعَلى 16َيُقوُل: اَل ُتَراِقُبِني َعْيٌن. َفَ ْجَعُل ِسْتريا َعَلى َوْجِهِه. 
َباُح َوِظلُّ اْلَمْوِت.17َأْنُفِسِهْم. اَل َيْعِرُفوَن النُّوَر.     "أَلنَُّهْم َيْعَلُموَن َأْهَواَل ِظلِ  اْلَمْوِت.  أَلنَُّه َسَواٌ  َعَلْيِهُم ال َّ

 أىد.  يرا ل    أ ق  متو مين ال  م في  شححححححرور ل  يمارسححححححوب  الذين  و ل األشححححححرار  من أأري  أ واع  أن أيوب   يتحدث    نا

  يعا بوب.   أيضاش  و ل
  الشححححححريرة  فاألأمال  ]وأموماش  الشححححححريرة.  ألأمالول و تاش  ال ي  ظ مة  يختاروب   =النور علي  المتمردين  بين  يكونون  أولئك

   ور وضد   هللا   امو    ور ضد   يس ك  فالخاطأ  .20:3  يو  +  11:5 أف ال  مة  أأمال  الخوايا  وعسمي  ل   م  عنسب 

 النور. طر   ويعرفوا يس موا ااب يرضوب    =طرقه يعرفون  وال هللا[ وصايا أ ي يتمرد   و الضمير.
  في سفر ل يبدأوب  الذين المسا ين المسافرين لييت  الياع  ييوم =القاتل يقوم النور م 
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  أى  TWILIGHT  اإل ج ييية التر مة فى  ا ت  العشححا  =العشخا  تال ظ الزاني وعين  الفححباا.   ور  يةابد  مع الفجر،

  ااب  من  يكن  لل إب ، الشححححمس شححححرو    ب   واإلأتفا  ال  م فى  الورب  يريد   أل ق الفجر ير ب  فوو ، الفجر أو  الشححححفن

  ف جعل عين.  تراقبني ال  يقول  شححححححححر =  ليخبأ ال  م  أ ي يعتمد   فالشححححححححرير  (.12:5  )أف الحذر ااب   من فوو الخج 

  ىتي ال فحححححوو   من   لير يعم   ]و كذا  ُيعرف    ىتي و وق  أ ي بر عاش   يضحححححع  التخفي في  يادة  =وجهه علي سخخخختراي 

  فول  أبداش   طما ينة؟   ذا  أأوا ل     ولمن  أىد.  يرا ل    ىتي لي ش  ل سحححححححر ة  يذ بوب  =الظالم  في  البيوت  ينقبون   ب[اة

  )مل  شحححححأ    من  رأب  في فول موارد. و   ويختفوب   يوربوب   =أنفسخخخخهم علي  يغلقون  النهار  في  مسحححححتمر=  رأب  في

 سححبب   =الموت ظل لأهوا  يعلمون   ألنهم  الموت. وظل ال خخبح لول  االنسححبة سخخوا ي   يكوب  المسححتمر  رأبول وفي   ايين(.

 . ) ايين( أىد  ييت ول أب من أوفول ، رأبول
 

ُه ِإَلى َطِريِق اْلُكُروِم. 18 "-(:25- 18) األيات َخِف ٌف ُهَو َعَلى َوْجِه اْلِمَ اِه. َمْلُعوٌن َنِ يُبُهْم ِفي اأَلْرِ . اَل َيَتَوجَّ
ِ ُم، َيْسَتْ ِل ِه الدُّ 20اْلَقْ ُط َواْلَ ْ ُظ َيْذَهَباِن ِبِمَ اِه الثَّْلِج، َكَذا اْلَهاِوَيُة ِبالَِّذيَن َأْخَطُأوا.  19 وُد. اَل ُيْذَكُر َبْعُد، َتْنَساُه الرَّ

ِتِه. َيُقوُم 22ُيِسيُ  ِإَلى اْلَعاِقِر الَِّتي َلْم َتِلْد، َواَل ُيْ ِسُن ِإَلى اأَلْرَمَلِة.  21َوَيْنَكِسُر اأَلِث ُم َكَشَجَرٍة.   ُيْمِسُك اأَلِعزَّاَ  ِبُقوَّ
ِبَ َ اِتِه.   َأَ ٌد  َيْأَمُن  َفيَ 23َفاَل  ُطَمْأِنيَنةي  ُطُرِقِهْم.  ُيْعِط ِه  َعَلى  َعْيَناُه  َولِكْن  ُل،  َيُكوُنوَن 24َتَوكَّ اَل  ُثمَّ  َقِليالي  َيَتَرفَُّعوَن 

ْنُبَلِة ُيْقَطُعوَن.    "َوِإْن َلْم َيُكْن َكَذا، َفَمْن ُيَكذِ ُبِني َوَيْجَعُل َكاَلِمي اَل َشْيئيا؟«. 25َوُيَ طُّوَن. َكاْلُكلِ  ُيْجَمُعوَن، َوَكَرْأِس السُّ
 اعض   في  ولذلك  يو ك.  أب  يجب   الشرير  ااب   الوا  الذين  األصحاب     م  يكرر  أيوب    نا  (20-18)  األيات   في

  سريعاش   يبيد   فوو  إغتني  موما  الشرير   أب  رأيكل   =الم اه  وجه  علي  هو  خف ف  عيولوب   أ تل    18    اةية  سبن  التر مات 

  شأ.  في لول ةبره   =األر   في  ن يبهم ملعون  (.7:10 ) و الميا  و ق أ ي  ضلا 
  وأب   س م.  و   لول  راىة     األشرار  و ؤ    الراىة.  أ مة   والتينة   المرمة  عح    الج و   = الكروم   طريق  إلي  يتوجه  ال

  ال  ظ و   .  وأوش  مجاأة  في  ييكو وب   والثي   االيحط  يفيبول  منول  غي ق  في  هللا  أب  أي  =وال  ظ  بالق ط  يفيبول  هللا

 فيذوب   الثلج  بم اه  يذهبان  =  الثي   أمام  الل ا   يذوب    ما  فيذوبوب   عفيبول   التى   ل ضربات   إشارة   الشديد   الحر    و

   . الر م تنساه =  النا  وينسا ل ، أخطأوا بالذين الهاوية كذا =  الواوية فى األشرار
  .الثلج  اهبم   يذهبان  منعش=  مل ا   ما    ا     التي  السااية  أيراعول      بابذه  يُ   والثي   اليحط  أب  أيضا  يعنى  و ذا
  ميا    يكوب    جاىق  أيام  في  الشرير  أب  المعني  أب  أو  =أخطأوا  بالذين  الهاوية  كذا  شاااش=  يموت   أب   بد   الشرير  وأب

 مفير    =الدود   يست ل ه  عنسا .  أمق   ىتي  شرور    لرة  من   =الر م  تنساه  سريعاش.  الواوية  إلي  سينيل  لمنق  المنعشة،  الل ا

     أىد  يذهر  و   أىد.  يذهر   و    ينمسر  ولمنق   شجرة  األييل   اب  =كشجرة  األث م  وينكسر بعد  يذكر  ال  لق.  طعاماش   ل دود

  أ متق.
 

ِتِه. َيُقوُم  22ُيِسيُ  ِإَلى اْلَعاِقِر الَِّتي َلْم َتِلْد، َواَل ُيْ ِسُن ِإَلى اأَلْرَمَلِة. 21 "-(:22- 21) األيات ُيْمِسُك اأَلِعزَّاَ  ِبُقوَّ
 " َفاَل َيْأَمُن َأَ ٌد ِبَ َ اِتِه.

 الشرير  أب تأر،   ماش  ييول الوا ع أب إ  الشرير   ك و وب    رهل و وة  ي  ذ  أب من االرغل  ألصحااق ييول 

 .  لألبرار ويسي  ييد ر
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  يعتبر   اب  فالعيل  ت مول.  أ ي  أ ماش  ليييد   ألمول  في  و ل ،  لول  يسي   =األرملة  إلي  ي سن  وال . .  العاقر. إلي  يسي 

  ل مجروا. اإلسا ة من أ لر شر وأي اليديل. العود  في أاراش 
 . منق ب  اته يأمن أ د فال الشرير.  بروت  أ ي ملال فونا =بقوته األعزا  يمسك

 

ُل، َولِكْن َعْيَناُه َعَلى ُطُرِقِهْم. 23 "-(:24- 23) األيات َيَتَرفَُّعوَن َقِليالي ُثمَّ اَل َيُكوُنوَن 24ُيْعِط ِه ُطَمْأِنيَنةي َفَيَتَوكَّ
ْنُبَلِة ُيْقَطُعوَن.   " َوُيَ طُّوَن. َكاْلُكلِ  ُيْجَمُعوَن، َوَكَرْأِس السُّ

  =فيتوكل  طمأنينة شر  أن اسكوعق ل شرير يعوي   و ب  ويسك . الشر  ذا يري  أب ن  اإلعوام يو ق اةيات   ذ  فى
 =قليالي  يترفعون  يعا ب. و  ويسك   يري   اا ق ن إعوام  و = طرقهم علي عيناه شراش. وييداد  هللا سكوت  أ ي يتم  أي

  أب اعد  أي =يقطعون  السنبلة وكرأس يموعوا. أي =يكونون   ال يل    ي ة( الحياة أيام )ألب   ي ة لفترة إ د ار ل يكوب 

  .يجمعون  كالكل األبرار= النا   سائر مل   ذا في مل ول و ل عنضا.  أب  ب  السنب ة  ييوع أىد  ف  أيامول، عنتوي
  و و ،  فسق أيوب  أى  و  يتالل   ما يتالل أب دوب  مات  الشرير  ب  ببر . البار إستفاد  ومارا اشر  الشرير أسر فمارا

  البار.
 

ُبِني َوَيْجَعُل َكاَلِمي اَل َشْيئيا؟«.25 " -(:25) أية    َوِإْن َلْم َيُكْن َكَذا، َفَمْن ُيَكذِ 
. أىد ل  يكذاق أب الحاضرين يتحدي 
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 عودة للجدول اإلص اح الًامس والعشرون 

 

 الخواب   ذا وبعد   اليضححححححححححححية.  ذ  في الم م  من م    د    ا ق أيوب  أ ي مو ي رد  وييق  األأير،  ب دد   أواب    نا  جد 

 فالسححكوت  أيضححاش،  مفححرين  و ل مو فق، أ ي  مفححراش  أيوب   و دوا فول الم م.  أن وإمتنعوا  األصحححاب  إ سحححب   ب دد   من

   إراش. أفض 
 

وِ يُّ َوَقاَل: 1 " -(:1) أية    َفَأَجاَب ِبْلَدُد الشُّ
 

اَلِم ِفي َأَعاِل ِه. 2 "-(:3-2) األيات ْلَطاُن َواْلَهْيَبُة ِعْنَدُه. ُهَو َصاِنُ  السَّ َهْل ِمْن َعَدٍد ِلُجُنوِدِه؟ َوَعَلى َمْن  3»السُّ
   " اَل ُيْشِرُق ُنوُرُه؟

 في والتفححرف التشححريع ىن وىد  لق الموب، أ ن  يري  هللا  =عنده  والهيبة  السخخلطان ومجد . هللا لع مة شححوادة فيوما 

  و ل  ام ة  طاأة  عويعق   وا الم ئمة  =أعال ه  في  السخخالم صخخان   مشحححيئتق.     يتمل  سححح وا ق  وبميتضحححي الموب،  ذا

  مو ق الم م ] اب  أ فسحححححول  وبين  بينول  و  هللا  وبين  لبينو  مشحححححا رات  ف   أاضحححححعين  وأل ول  عماماش،  لمشحححححيئتق  أاضحححححعين

 مسححححححارات   يحف   هللا  ىتي ب  معنا[.  إأت ف   ولما هللا،  أ ي  وعذمرت  عشححححححا رت  لما  عماماش  ن أاضححححححعاش   ن    لو أليوب،

 لق  أ متق في  وهللا   يوشحححححول. اعدد   الم وك  أ مة  عيا   =لجنوده عدد من  هل  ببعضحححححوا.  عفحححححودم    و ي  الموا ب 
  ل جميع. هللا يةارأ أن ععبير  ذا =نوره يشرق  ال من علي الجميع عشم  وأنايتق عحفي.   ااأداد  م ئمة

 
ُر اإِلْنَساُن ِعْنَد هللِا؟ َوَكْ َف َيْزُكو َمْوُلوُد اْلَمْرَأِة؟ 4 "-(:6-4) األيات ُهَوَذا َنْفُس اْلَقَمِر اَل ُيِضيُ ،  5َفَكْ َف َيَتَبرَّ

وُد؟«.6َواْلَكَواِكُب َغْيُر َنِ  ٍَّة ِفي َعْيَنْ ِه.  مَُّة، َواْبُن آَدَم الدُّ     َفَكْم ِباْلَ ِريِ  اإِلْنَساُن الرِ 
  =هللا  عند  اإلنسخخخان  يتبرر  ك ف هللا. أمام  و جاسححححتق  اإل سححححاب  إيل  ميدار  يسححححتنتا  ومجد   هللا  أ مة  ميدار  ينعب أب اعد 

  هللا  أمام و ي  إرا  اإل سحاب ىال  يكوب   فمارا ىما ة.  لم ئمتق  ينسحب   وهللا   جس.  فاإل سحاب  الم ئمة   داسحة  مع  االميار ة
  يتنا ش أب  إل سحححححححاب  يمكن     أوا،  اا وا  هللا عفحححححححرفات   أ ي  يحكل أب  إل سحححححححاب  يمكن فو  المنون  وبنفس  اليدو .

  احاراش  ويكوب   مولوداش  ع حد   ي   الخحاطئحة  فحالمرأة  أمي   ولحدعني   احالخويحة =المرأة  مولود  يزكو  ك ف  أىكحامحق. في هللا ويجحادل

 في فسححححححاداش  و فححححححنع  أاائنا  من  فسححححححاداش   واريين  فنحن األصحححححح ية.  الخوية وارياش   أبويق من يولد   فاإل سححححححاب هللا.  أمام ميهي

  هوذا  طين.  من  ت  فوي  أ وار ا  برغل  السححححماوية  األ رام  ىتي ب    جاسححححة.  وه نا   ابرار هللا  أمام   ور فمي  األرض 

 فم   االميار ة  وأ متق.  هللا لنور  االنسحححححححبة الشحححححححمس   ور أو  الموا ب    ور أو اليمر   ور   و ما  .يضخخخخخئ ال  القمر نفس

  م  مة. وها وا عفبب  الموا ب 
 أن  يييد     يموت  ىين شريراش   أو أ يماش  ااراش، غنياش،   اب موما اإل ساب =الدود آدم وإبن الرمة اإلنسان بال ري  فكم  

   دودة اإل ساب أب ااةية الميفود   و و ذا . دودة إ   و  ما هللا اع مة االميار ة  باإل سا ب  الدود. يا  ق  تا ة  و ق
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  المنيرة االموا ب  اإل ساب  يارب  ىين ب  =  َواْلَكَواِكُب َغْيُر َنِ  ٍَّة ِفي َعْيَنْ هِ  اسرأة.  وُيسحن وأا ي ضاي 

  أاليق، يخاصل من ويالحما ة . دودة  و ق أن يييد    فوو أينيق فى  ثية غير  هللا يعتبر ا والتى والنجوم  الشمس

 الدودة.  حن  سحن   ما يسحيق أب يستويع الذي
 NKJV  الححح فى  كذا اإل ج ييية التر مة و ا ت 

How much less man, who is a maggot, and a son of man, who is a worm? 

 .  الدودة أطوار من طور و ى ير ة  ععنى maggot وه مة
  أوية ب   رأة، ليس    ي   ب  هللا أمام البر إدأي ىين الجرأة  منتوي في  اب فع ش  وأيوب  ىن،  نا ب دد   وه م

.الذاعي البر اسبب  أيوب  إليوا إ يلن  بريا 
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 عودة للجدول اإلص اح السادس والعشرون 

 
َكْ َف َأَشْرَت 3»َكْ َف َأَعْنَت َمْن اَل ُقوََّة َلُه، َوَخلَّْ َت ِذَراعيا اَل ِعزَّ َلَها؟  2َفَأَجاَب َأيُّوُب َوَقاَل:  1 "-(:14- 1)  األيات

 ِلَمْن َأْعَلْنَت َأْقَواالي، َوَنَسَمُة َمْن َخَرَجْت ِمْنَك؟ 4َعَلى َمْن اَل ِ ْكَمَة َلُه، َوَأْظَهْرَت اْلَفْهَم ِبَكْثَرٍة؟ 
اِنَها.  5 اَمُه، َواْلَهالَ 6»َاأَلْخِيَلُة َتْرَتِعُد ِمْن َتْ ِت اْلِمَ اِه َوُسكَّ َماَل  7ُك َلْ َس َلُه ِغَطاٌ .  اْلَهاِوَيُة ُعْرَياَنٌة ُقدَّ َيُمدُّ الشَّ

اَلِ ، َوُيَعلِ ُق اأَلْرَ  َعَلى اَل َشْيٍ .   ًَ ُق اْلَغْ ُم َتْ َتَها.  8َعَلى اْل َيْ ِجُب َوْجَه ُكْرِس ِ ِه  9َيُ رُّ اْلِمَ اَه ِفي ُسُ ِبِه َفاَل َيَتَمزَّ
ا َعَلى وَ 10َباِسطيا َعَلْ ِه َسَ اَبُه.   َماَواِت َتْرَتِعُد َوَتْرَتاُع 11ْجِه اْلِمَ اِه ِعْنَد اتِ َ اِل النُّوِر ِبالظُّْلَمِة.  َرَسَم َ دًّ َأْعِمَدُة السَّ

ِتِه ُيْزِعُج اْلَبْ َر، َوِبَفْهِمِه َيْسَ ُق َرَهَب.  12ِمْن َزْجرِِه.   َماَواُت ُمْسِفَرٌة َوَيَداُه َأْبَدَأَتا اْلَ  ََّة اْلَهاِرَبَة. 13ِبُقوَّ ِتِه السَّ ًَ ِبَنْف
   "؟«.َها هِذِه َأْطَراُف ُطُرِقِه، َوَما َأْخَفَض اْلَكاَلَم الَِّذي َنْسَمُعُه ِمْنُه َوَأمَّا َرْعُد َجَبُروِتِه َفَمْن َيْفَهمُ 14
  فائدة ب    مق ب  اجديد، ياعي لل أ ق قل ويبين متوكماش  ب دد  أ ي يرد   نا أيوب  

  ئح    أ ح    اةب،  لي   وة     من  أ حا  أأحا تني   حد  أ يمحة    محات   أ وحا  بحدا  مومحا    محاعحك   ح   =لخه  قوة  ال  من  أعنخت  ك ف

  .لها عز ال ذراعاي  خل ت هل فع  = فو  لتعييني
  وأظهرت له،   كمة ال  نم علي أشخخخرت  ك ف  وضحححححاع. أيي   إ مسحححححر أب اعد   وعخ فحححححني  ععييني    مات   أأويتني   

 أشحححرت  فمارا ىكمة، ب   أ ني  ب  لي،  أأويتوا التي  النافعة  المشحححورة  ي ما  اك مك، صحححنع    أير أي =بكثرة الفهم

  ذا وفي  سحااياش    تمو  ما عمرر  ىتي  اإل سحاب،  وىيارة  هللا  أ مة  أن   تق ما  اك  أ من    أ ني ىياش   ع ن     ،أ يإ   اق

  عع مني  ىتي هللا أأرف     ا  ش   ع نني     =أقواالي  أعلنت لمن .لوما  ملي    وىكمة فوماش   ع ور أ ك   فسححححححححححححك  ع ن

 شححححخع  أو   ا  ،  شححححخع   أو صححححضير،  ولد     منا ما  إرا  التع يل،  طريية في  فر     ناك صححححضير.  ولد   عع ل  ما  هللا  أن

 سححححححححححححفر فى .وسحححححححححححح وا ق(  هللا  أ مة  أن    ورىمتق  هللا   عمة  أن الم م  يكوب  أب المفروض   ايوب  ىالة )في  متع ل.

   ا ق   ائل أروف  يوىنا  ويرا   ، يوورا سححححبط  من أار   أسححححد   أ ق المسححححيب  أن  ليوىنا  الم ك  ييول (6  -  5 : 5) الر يا

  صححححورة أى يعرف  أب الخادم وأ ى .  أويتق من  يائس   و لمن  الذبيحة  وهالخروف ،  ل ضححححاي   األسححححد  فوو . مذبوا

 . ييا  يجع ق ف  المخدوم يحتا وا منوما
 روا  ااي أععجب   أ ا هللا، من  اق موىي  ذا   مك أب  عفحورت  و   عم م ، من  املوام أي  =منك خرجت من  ونسخمة

  الذين الخفحححححححححوم  امنون  يتم موب   ا وا  منا شحححححححححاعول يف  فول  أصححححححححححااق أ ي  الوجوم في الحن لق  أيوب   وهاب عم م .

  الحثييي. المعيي  فوو اليد  الروا أما يفش وب،  د  ععيياعول في واألصحاب  ينتفروب.  ي  يبحلوب 
  أ ق  عرفق، أب  ينبضي  والذي أ لر ب   يعرفوب   ما هللا  أن  يعرف أ ق  أصحححححححححااق  أمام ي ور أيوب    نا  -:14-5  األيات 

  إعفن  هللا  أ محة وأن .12:13  و1   و   محا  بوضححححححححححححححوا  األمر   ع ن  أب أن   عجي  فحم نحا  هللا  مجحد  أن   تححدث   أنحدمحا

  يخت فوا. ولل األصحاب 
  أب  يتفحححححححوروب  وها وا  (.14:26 شإ  +  9:14 شإ) األموات   أي  األأي ة  =وسخخخخخكانها الم اه ت ت  من  ترتعد األخيلة

 فيوححا  واألموات   يححدرك.     مكححاب  في  المححا ،  أأمححا   أأمن  عححح    األرض،  عححح    والوححاويححة  الوححاويححة،  يسححححححححححححححكنوب   األموات 
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  ي  ر  أب   سحتويع     بشحر   حن  =قدامه  عريانه الهاوية  األرض.  أ ي  ىياعول في   بروعول  اب  موما هللا من  يرععبوب 
 هللا.  أمام  مكشححوف  أيضححاش  األشححرار  ييق يتعذب   الذي  المكاب =غطا  له ل س والهالك .هللا  أمام  مكشححوفة  لمنوا الواوية،
  أحاصححححححححححححححة أأري    حاويحة و ي  الو ك  و نحاك لألبرار  مكحاب  و ي الوحاويحة فونحاك  اليحدمحا   فمر   مس  اةيحة   حذ   من  ولع نحا

  سحح يماب  الق المفووم  و فس  صحححيب. والعكس  الو ك،   اوية في  امن  اإلعفححال الواوية في  من  يسححتويع  و   ااألشححرار،

  طبعاش  ييفحححد   )و   الشحححمال في ما وأ م وا السحححما  في التي  النجوم ييفحححد  =الًال  علي  الشخخمال  يمد  .11:15 أم في

  حوي ع  ابة السحححما  أب  يعتيدوب    ا وا واأل دمين  شحححأ    أ ي السحححما  في  عع ي     د   النجوم  و ذ   األرضحححية(  المرة شحححمال

  ييول أب  أجيب   =شخئ ال علي  األر  ويعلق  الووا . اق  ييفححد   والخ   األرض. فو   أو األرض   أ ي  وملبتة  النجوم

  ومع السححححب   فو    محفو  فالما  لول  االنسحححبة  =سخخ به  في الم اه ي خخر الحديو. العفحححر    ريات  ىسحححب   ذا أيوب 

 في  امىكام  مفحححححرورة  الميا   اب  =ت تها  الغ م  ق يتمز  فال  عتمي =   السححححححب   فمب  المبير الميا   و ب  من  وبالرغل  ذا

  و و   ا  أ  ة) مع في  ديماش   الما   ىف   طريية  ييارب  أيوب   يكوب    د   و نا  إلسحححتخداموا.  الفرصحححة  عحين أب إلي   يس

  عل ه  باسخخخخخخخطاي   كرسخخخخخخخ ه وجه  ي جب عتمي .    فوي    ر  في  السححححححححححححب  أما  أىيا اش،  عتمي    األ  ة و ذ     دي(   يس

  يفحححححححححور   نا  و و  البشحححححححححر.   حن  موت     ىتي مجد   يخفي   و  ولذلك  ضحححححححححيا    أىد   يحتم     مجد  في هللا سخخخخخخ ابه

  ىجب    سححححححححححااة فع ش    ناك أب رلك اعد   رأينا  ولمن وىرارعوا. الشحححححححححمس   ور  يضوي  ما  هللا  مجد   يضوي  أ ق السححححححححححاب 

 النور  إت خخال عند الم اه وجه علي  داي  رسخخم   نعاب.   حو مسححيرعق في  الشححعب   رافي   وسحححااة  صححعود ،  في المسححيب

  أار  أما الدائرة  ذ  داأ   ينير الشححححمس  و ور  دائرة،   وا  ااألرض   عحيط البحر  ميا  أب عفححححوروا اليدما   =بالظلمة

  ييفحححححححد  =زجره من  وترتاع  ترتعد، السخخخخخماوات أعمدة  اال  مة. النور  إعفحححححححال  أند  ىداش  رسحححححححل  وهللا ظ مة، الدائرة  ذ 

  والي  ل. الرأود  مع عرععد  و ذ  السما  رعميع  مموا أ ي التي الجبال
 إلي  إشحارة  ر ب  أب  فومنا  إرا =رهب  يسخ ق  وبفهمه  مفحر= يضحرب   وبيوعق واأل وا   االعواصحي  =الب ر  يزعج  بقوته

  هللا= شحححيق  ىين البحر اشحححن أفحححوصحححاش   ول مفحححريين،  لفرأوب  و و    التي  ل ضحححربات  إشحححارة  اةية   ذ  أب  ري  مفحححر.

 الذى موسححححححى   و  إ ما  ،  يذهر ا لل أيوب  أب  المؤهد   من   نا  الواردة البحر وشححححححن مفححححححر ات ضححححححرب )رهر  .الب ر يزعج

   . شعرا( السفر صاغ
 في  ولمن  الموا ب. فت ور  صححححححايية  السححححححموات   وعفححححححبب  السحححححححاب  يورد   ييق  بنسححححححمة  أي  =مسخخخخفرة  السخخخخموات  بنفًته

 . ب معا وا وإ دا    اكوا بوا السموات  أ ن فاهلل =السموات زين برو ه اةية عر م   أأري  عر مات 
  اب   ما الخسوف في اليمر أو المسوف في الشمس  عبت ع التي الحية بوا ييفد   د  =الهاربة ال  ة أبدأتا ويداه

  اإلشارة عموب  و د  الواربة،  الحية فوو إلب يس اإلشارة  ا    وربما ىرهاعوا. لسرأة  اربة وسما ا يعتيدوب. اليدما 

 الواربة، الحية أسمو ا  جوم مجموأة اا وا اةية فسروا والبعض  .41 إصحاا في الشرا  سياعي  ما لوياياب إلي

  أطراف  ي هللا، أ ية أجائب   من يذهر     ي   و   تق ما    طرقه أطراف هي ها السموات.  ينة من  ي  و ي

  ااهلل.  داش  اسيوة معرفتنا  حن  األأما . يعرف  أ ق يدأي من يو د  ف 
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  االماد   نا إرا أي =يفهم فمن  جبروته رعد وأما  أنق.   سمع ما أ   ما أي =منه  نسمعه الذي الكالم أخفض ما

  الذي الم م أأفض  ما عناظر طر ق أطراف   مة ويدرهوا.  وعق يفول الذي فمن هللا،  طر   أطراف من شيئاش   عرف

. هللا أأما  معرفة أن يةا ن  بروعق رأد   يفبب وبالتالي منق.  سمعق
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 عودة للجدول اإلص اح الساب  والعشرون 

 

   و. عم ل األصحاب  من أىد  يتم ل لل ف ما (26إصحاا) في  الق ما اعد  أيوب  إ ت ر
 

ي، َواْلَقِديُر الَِّذي َأَمرَّ َنْفِسي،  2َوَعاَد َأيُّوُب َيْنِطُق ِبَمَثِلِه َفَقاَل: 1 "-(:6-1) األيات »َ يٌّ ُهَو هللُا الَِّذي َنَزَع َ قِ 
ُة هللِا ِفي َأْنِفي، 3 ًَ ، َوَنْف . 4ِإنَُّه َما َداَمْت َنَسَمِتي ِفيَّ َ اَشا ِلي َأْن 5َلْن َتَتَكلََّم َشَفَتاَي ِإْثميا، َواَل َيْلِفَظ ِلَساِني ِبِغو ٍ

َرُكْم! َ تَّى  وَح اَل َأْعِزُل َكَماِلي َعنِ ي. ُأَبرِ  ْكُت ِبِبرِ ي َواَل َأْرِخ ِه. َقْلِبي اَل ُيَعيِ ُر َيْوميا ِمْن َأيَّاِمي. 6ُأْسِلَم الرُّ   "َتَمسَّ
   اسححححححياش    ماش   أنق عم ل رلك ومع األبد. إلي  ىي فوو ىي.  أ ق  أنق  ال  إر   هللا  لأ إ    و  = قي  نزع  الذي هللا  هو  ي 

 فاهلل االذات. الم مة  ذ  أ ي  أليوو  وبخق  وليد   متا بق.  امسححححححتمرار سححححححمب  إر  ظ مق، أي  ىيق   يع هللا أب ال  إر   ي ين  

  اإل ت ار،  يحتم     اإل سحححاب سحححريعاش، مشحححك تق  هللا يح  لل  إب اليا  إلي  يمي   اإل سحححاب ولمن  أىد.  ىن  ينيع  و  أادل

 الذي القدير =   فسحق مرر  الذي   و هللا أب  وي ن  د يعو ي   فسحق  عتمرر  يشحكو  ىين ولمنق  يشحكو،  لذلك صحبور،  غير  و و

  =إثماي  شخخخفتاي تتكلم لن  فيَّ   نسخخخمتي  ىي=   و  طالما أ ق  أيوب؟  ييسححححل مارا وأ ي ،  سححححل   ي (2) وتية . نفسخخخى  أمر
  ىيق. في أأوأ لن أ يإ  هللا بوا يسمب التي  ماأل  ا    موما

  فوراش. ساأترف مخوأ أ ني أىد  أي أو هللا لي أظور لو =أيبغو لساني يلفظ وال
  ذ   اسحححبب  م   وإب  ىتي  عني كمالي  أعزل ال الروح  أسخخلم   تي لي. ال المة  إ تياداعمل  أ ي =أبرركم أن لي   اشخخا

   مالي. في وساظ  هللا إلي أأوي  لن النمبات،
  أأوي  لل  ما  أأوأ لن  =أيامي من  يوماي   ريعي ال  قلبي وفرىي. فخري  موضححححوع   و  ذا  =أرخ ه وال ببري   تمسخخخكت

 في أويحة  أ ي ي ومني  أب أ ي  فرصحححححححححححححححة    بي  أأوي  ولن سحححححححححححححححاايحة أويحة  أي أ ي  ي ومني       بي  لحذلحك   بح ،  من

  المستيب .
 

. 7 "-(:10-7) األيات رِ  يِر، َوُمَعاِنِدي َكَفاِعِل الشَّ رِ  أَلنَُّه َما ُهَو َرَجاُ  اْلَفاِجِر ِعْنَدَما َيْقَطُعُه،  8ِلَ ُكْن َعُدوِ ي َكالشِ 
َيْدُعو هللَا ِفي ُكلِ    َأْم َيَتَلذَُّذ ِباْلَقِديِر؟ َهلْ 10َأَفَ ْسَمُ  هللُا ُصَراَخُه ِإَذا َجاَ  َعَلْ ِه ِضيٌق؟ 9ِعْنَدَما َيْسِلُب هللُا َنْفَسُه؟ 

    ِ يٍن؟
 عدوي  ل كن  وقوله  واللروة.  ل ضني  ييود ل  شحححححححححححححر ل   اب لو  ىتي  مل ول  يكوب  أو  األشحححححححححححححرار  يشحححححححححححححااق  أب  يرفض  أيوب  

 و د   يحبق.  شحححححخع   أن  سحححححيئاش    ماش   يسحححححمع  ىين أدوك  هللا  إ شحححححا  األب  أىد ل ييول   ما  مايور   ول  ذا  =كالشخخخرير

  أب أ ب     أدو   ا ق لى  االنسحححححبة الشحححححرير  ليكن والمعنى  لمبضضحححححيك .   الح ل  19:4 دا في اليول   ذا  دا يال  إسحححححتخدم

   مقأ  يفضحححح  أيوب  أب  والمعني المفووم.  بنفس  عمرار   ي =الشخخخر كفاعل  ومعاندي .  طرييق  غير فورييى  معق أسححححير

  هو ما  ألنه  المخيفة=  الشحححرير  يةابنو  إيما ق  الشحححر؟  رفض  سحححبب  وما  الشحححر.  طرين مع  واللروة  الضني  أن  ااراش    و ق مع

 سيترك  إ ق  أ متق.  أو يروعق  عنفعق  موعق اعد      .نفسه هللا يسلب عندما  يموت=  أي  هللا  يقطعه عندما الفاجر  رجا 
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 و ذا .الشحرير صحراه هللا  يسحمع  لن   .األبدي  اموعق  الحكل  يسحمع  ىين  =صخراخه هللا  أف سخم  هللا.  أمام وييي  ذا   

 إرا العالل، في   نا   اب لو الفححححححححراه  يسححححححححمع  وهللا  .31-19:16 لو . .  أ يمة.  وة  وبينمل   بيننا  الضني مع ىدث  ما

  ييق أرواة  االيدير   الفححالب  اإل سححاب يت ذر    ييق أىد ما  الموت  اعد   مكا ين   ناك  =بالقدير  يتلذذ  أم  .عوبة الشححرير  دم

 ويت ذر   يك مق هللا،  مع إعفال  في   و  يأ  ين  كل هلل يدعو  االيدير  يت ذر  ومن لق.  يستجاب  ف   يفره الشرير  اإل ساب

  أيوب.   م  ذا األرض. أ ي االشر أفرا أب أ   من ،  ناك ااهلل أع ذر  وأب أبديتي أأسر أفو  اق.
 

اْلَقِديِر.  11  "-(:23-11)  األيات ِعْنَد  ُهَو  َما  َأْكُتُم  اَل  هللِا.  ِبَيِد  ُأَعلِ ُمُكْم  َفِلَماَذا 12»ِإنِ ي  َرَأْيُتْم،  َقْد  ُكلُُّكْم  َأْنُتْم  َها 
يِر ِمْن ِعْنِد هللِا، َوِميَراُث اْلُعَتاِة الَِّذي13َتَتَبطَُّلوَن َتَبطُّالي؟ َقاِئِليَن:   رِ  َيَناُلوَنُه ِمَن اْلَقِديِر.   هَذا َنِ يُب اإِلْنَساِن الشِ 

يَُّتُه اَل َتْشَبُ  ُخْبزيا.  14 ْ ِف، َوُذرِ  ةي َكالتَُّراِب، 16َبِقيَُّتُه ُتْدَفُن ِباْلَمْوَتاِن، َوَأَراِمُلُه اَل َتْبِكي.  15ِإْن َكُثَر َبُنوُه َفِللسَّ ِإْن َكَنَز ِفضَّ
َة.  َفُهَو ُيِعدُّ وَ 17َوَأَعدَّ َماَلِبَس َكالطِ يِن،   َيْلَبُسُه، َواْلَبِرُئ َيْقِسُم اْلِفضَّ ، َأْو َكَمَظلٍَّة َصَنَعَها  18اْلَبارُّ  َيْبِني َبْيَتُه َكاْلُعثِ 

ْوَبَعُة. اأَلْهَواُل ُتْدِرُكُه َكاْلِمَ اِه. َلْيالي تَ 20َيْضَطجُ  َغِن ًّا َولِكنَُّه اَل ُيَضمُّ. َيْفَتُح َعْيَنْ ِه َواَل َيُكوُن.  19النَّاُطوُر.   َتِطُفُه الزَّ ًْ
ْرِق َُّة َفَيْذَهُب، َوَتْجُرُفُه ِمْن َمَكاِنِه.  21 َيْ ِفُقوَن َعَلْ ِه  23ُيْلِقي هللُا َعَلْ ِه َواَل ُيْشِفُق. ِمْن َيِدِه َيْهُرُب َهْربيا.  22َتْ ِمُلُه الشَّ

   "ِبَأْيِديِهْم، َوَيْ ِفُروَن َعَلْ ِه ِمْن َمَكاِنِه.
 = القدير  عند  هو  ما  أكتم     أ فنا.  موضوع  في  الحن   و  ما  أأ مكل  سوف  و وعق  هللا  امعو ة  =هللا  بيد  أعلمكم  إني 
 . ومياصد  هللا مشورة أي
 )عر مة   االباط   عنويوب   االمل  فما   =تبطالي   تتبطلون   فلماذا    ري   و وة  عؤيد   مشا داعمل  =رأيتم   قد  كلكم  أنتم  ها

  أيوب   أب   غرضول  إلي  ليف وا  األشرار    ك  ىتمية  إيبات    فدوا  أل ول  ااط     مول  أب   إأتبر  وأيوب   اليسوأيين(.

 لول   أيبتوا  والتي  مشا داعول  ضد    اب  أل ق  ااط     مول  أب  أيوب   وإأتبر  األ م.  بوذ   هللا   لق  سمب  لذلك  ،شريراش    اب

  ن يب   هذا  =قائلين   = الو ا  التي   أ والول  من  أينة  أيوب   يورد   يل  وُي  ل.  يتالل   د   البار  وأب   ينجب   د   الشرير  أب  أيوب 

   م   يكرر  أيوب    نا  الشرير؟  هللا   يعا ب   وبمارا  الشرير.  يعا ب   هللا   أب  ىتمية  أ ي  مفرين   ا وا   ل   .الشرير  اإلنسان

 تشب    ال  وذريته  أو د (  موت   اسبب   أيوب   أععب     ل   ارةالاب  )و ذ   يموعوا  وأب   بد   = فللس ف  بنوه  كبر   إن  أصحااق 

 وىين   المواشي،  يفيب   مرض   الموعاب  =بالموتان  تدفن  بقيته  مجاأة.  في  يكوب   والبا ي  ر ب   ل سي   ر ب   من  =خبزاي 

 الم ك   يووياايل   أن   ي    ما   رامة   أي  ب    المواشي  يموعوب   أ ول  المعني   يفبب   اق  الشرير  أائ ة  أفراد   اثية   يموت 

 . (19:22 رإ)  رىما دفن يدفن  يووياايل الشرير
  منق. إستراى   فوي عبكيق   الشرير أرم ة ىتي =تبكي ال أرامله

 ف    لتراب    و  يتحول  أو  لتراب،  يتحول   ني   ما  فم   الشرير  غني   اب  موما  .6:2  ىب   را ع  ترابكال  فضة  كنز  إن

   مالق. من يستفيد 
  يلبسه. والبار يعد فهو ظ مق= الذي الم  وم ل بار يروعق عذ ب   هللا من وبتدبير

 بيتق  نيعيُ   ب  لح ة، في يودم  أ ق يدري   و  وسيحميق ومتين   وي  أ ق يتفور  بيتق  يبني ىين العو  =كالعث بيته يبني

  المسا   ا  وإرا الشمس، ىرارة من م  ة لنفسق يفنع صباىاش  و و الحار ،  و الناطور =الناطور صنعها ةكمظل
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  عين ه يفتح واألفاض . اليديسين لجماأة ينضل لن فوو  رامة في مات  موما =يضم ال  ولكنه غن اي  يضطج  .ينيأوا

  أ ي  عرهوا التي مل   رامة  في  فسق يجد    الو ك، الواوية في الجديد  مكا ق في أينيق يفتب ىين =يكون  وال

 يدرك ىين يرععب   غامرة، اميا    محا   ا ق اق عحيط األ وال الزوبعة تًطفه ليالي  كالم اه، تدركه األهوال األرض.

  و ي الموت. أاصفة أو هللا، غضب   وبعة عخوفق وفجاة اةأر. ل عالل إ تيالق يذهر وإر  العالل،  ذا سيضادر أ ق

 المدمرة الساأنة الحارة الريب  ي الشراية = الشرق ة ت مله والخوف. والضضب  ل   م يشير وال ي  لي ش، عخوفق

  واةية بنا . ما    لق ويدمر و جاىق يروعق وسط من ييت عق  الذي هللا ضب لض إشارة   ذا وفي اليروع. عدمر والتي

  أب أي األد  التر مة و ي  يديها من  هارب وهو تشفق وال  عل ه تهوي   اليسوأيين عر مة   في  كذا  عتر ل (22)

. رىوب يف سيوطق يروا  ىين  ىولق البشر    =عل ه ي فقون  يورب  أب يستويع و  ويدمر   أ يق يووي  هللا غضب 
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 عودة للجدول اإلص اح الثامن والعشرون 

 
  وهي   أيوب   فيال العالل.  إدارة  في اإللوية  يةاالعن  عفحححححححححرفات  وأسحححححححححباب  طر   ىول  يتنا شحححححححححوب  وأصححححححححححااق أيوب    اب

   ضمة ييق  اإلصحححححححححححححححاا  ذا اإللوية. الحكمة مشححححححححححححححورات    فول وهي   ال  وائية هللا ىكمة  أن   تم ل  المحدودة  احكمتنا

  ىكمة أب  يعترف   نا أيوب  .الم دودة  غير هللا   كمة  أن ب    مقأ  أن  يتم ل     نا أيوب   سحححححبن. ما     أن  مخت فة

 أيوب   اب  وعمني صحححوفر  سحححبن  وليد   ييدر.    يمنوا الحكمة  أب وييول هللا.  ىكمة أ ي  أديدة  أدلة  ويعوي   شعنا    هللا

 -الحكمة: من أ واع  ناك ااب أيوب  أ يق يرد  و نا 6:11 الحكمة أًيات  لق عع ن
 (11-1) نو   من  فيوا وما األرض  ليستعم   لإل ساب هللا  أ موا ىكمة  .1
 (27-12) البشر أ ي أًية و ي يلأ  يمنوا إلوية ىكمة   .2
 (28) الرب  مخافة و ي البشر لبني مع نة ىكمة  .3

  ويسحححححتخدم ليا    ييرع أب  اإل سحححححاب  درة في  ففحححححار  يايش، لمي  لإل سحححححاب  الحكمة  ذ  هللا أودع  فيد  لألولي  وبالنسحححححبة

  أ ينحا  ولمن ب،اة  فوموحا ولن  فوموحا لل أل نحا هللا يع نوحا لل  فوحذ   المع نحة  غير اإللويحة  الحكمحة  وأمحا  إل .  .  .  . المنحا ل.

  إ تشحححححفوا يالو    وع  من ىكمة  فوناك  لإل سحححححاب  وبالنسحححححبة إلوية.  أاصحححححة  احكمة   ي الحادية  األمور     ااب  االتسححححح يل

  هللا  برهة في  ويحيا   فحححيباش، السحححما  لق  عموب  الحكمة  ذ   يتبع ومن  الرب   مخافة و ي  األشحححرار، بوا  يابا و   اليديسحححوب 
  األرض. أ ي

 
ُ وَنُه.  1 "-(:11-1) األيات ِة َمْعَدٌن، َوَمْوِضٌ  ِللذََّهِب َ ْيُث ُيَم ِ  َرُج ِمَن التَُّراِب، 2»أَلنَُّه ُيوَجُد ِلْلِفضَّ ًْ اْلَ ِديُد ُيْسَت

ا.   َ َفَر 4َقْد َجَعَل ِللظُّْلَمِة َنَهاَيةي، َوِإَلى ُكلِ  َطَرٍف ُهَو َيْفَ ُص. َ َجَر الظُّْلَمِة َوِظلَّ اْلَمْوِت.  3َواْلَ َجُر َيْسُكُب ُنَ اسي
َيَتَدْلَدُلوَن.   ِمَن النَّاِس  َبِعيِديَن  ُمَتَدلِ يَن  ِلْلَقَدِم،  َمْوِطٍئ  ِباَل  اِن.  كَّ ا َعِن السُّ َبِعيدي ُرُج مِ 5َمْنَجميا  ًْ َي ْبُز، َأْرٌ   ًُ اْل ْنَها 

َسِبيٌل َلْم َيْعِرْفُه َكاِسٌر، 7ِ َجاَرُتَها ِهَي َمْوِضُ  اْلَ اُقوِت اأَلْزَرِق، َوِفيَها ُتَراُب الذََّهِب.  6َأْسَفُلَها َيْنَقِلُب َكَما ِبالنَّاِر.  
َباِشق،   َعْيُن  ُتْبِ ْرُه  َيْعدُ 8َوَلْم  َوَلْم  ْبِ ،  السَّ َأْجَراُ   َتُدْسُه  الزَّاِئُر.  َوَلْم  ِمْن 9ُه  اْلِجَباَل  َيْقِلُب  َيَدُه.  َيُمدُّ  وَّاِن  ِإَلى ال َّ

وِر َسَربيا، َوَعْيُنُه َتَرى ُكلَّ َثِميٍن. 10ُأُصوِلَها.  ًُ ِف َّاِت ِإَلى النُّوِر.11َيْنُقُر ِفي ال ُّ ًَ    "َيْمَنُ  َرْشَح اأَلْنَهاِر، َوَأْبَرَز اْل
  ااطن في  المختباة  اللروات   اإل سححاب إ تشححي  اإل سححا ية الحكمة  ذ  بواسححوة -: البشخر لكل هللا  أودعها التي ال كمة 

 األرض 
  النًيسحة المعادب  ذ   إلسحتخرا   عوصح   اإل سحاب أب  امعني  اإل ج ييية. في  أر    ا ت  معدب  =معدن للفضخة يوجد

  حا ( ىديد/ ر ب/ )فضة/ األرض  ااطن من
  النحا .  أام   و  إراش  فالحجر )الحجر( الخام  يفحححور  ااب  النحا   أ ي  اإل سحححاب يحفححح  أي =ن اسخخاي  يسخخكب ال جر

  يةا  و  احكمتق وضحححححع   و  ب   المنا ل،  ألأما   الوصحححححول  من  اإل سحححححاب  ععمن  لل  المنا ل ظ مة  =نهآية  للظلمة  جعل قد
  وفحفوا. ألأما وا ووص  ل  متوا
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 ر ب  المعادب  أن  احلق في  اإل سحححاب أب أي  اليسحححوأيين(.  عر مة )في  فحححي     في   احلوا  =يف ص طرف  كل وإلي

  أمحال  عوا حق أأوحار من  ل =تالمو   وظخل المنحا ل.  ظ محات   في  المو ود   المعحادب أحام  أي  =الظلمخة  جر  مكحاب.  لمح 

  ىفراش   يحفروب    ا وا =يتدلدلون  . .  .  متدلين.  المنا ل. إسححححتخدام  أن  يمتنع  لل  اإل سححححاب  لمن  ذ ،  أيامنا  ىتي  المنا ل

 عن  بعيخداي  مسححححححححححححححكو حة= غير  أمحا ن  في المنحا ل  و حذ   بيرة.  أأمحا   إلي احبحال،  مربوطين  فيوحا  يتحدلوب  يل  الجبحال  في

 وما   را ية  أرض  و ي  المنا ل أأ ي   و ما  بين  عنا ض  =بالنار كما  ينقلب  أسخفلها الًبز  منها  يًرج  أر   السخكان.

  لو  اإل سحححححاب  أب  نا،  التفحححححوير  االنار.  عدمير   عل   د    اب  لو  ما  ااطنوا   بوا و ل  وعمسحححححير.  عنييب   من أسحححححف وا يحدث 
  وأفراب  أراب، إلي  يرا يةال  األرض   وعتحول  المنجل  ويحفر األرض   ذ   سحححححححححححححيي ب    را ية  أرض  في  منجماش   إ تشحححححححححححححي

 . .  األزرق.  ال اقوت  موضع   ي  ىجارعوا  عماماش. فتخرب   اليرا ية األرض   أ ي الفور  أفراب  ايايا  ويترهوب  ل فور.
  والذ ب. الجوا ر ااطنوا من يستخر   ي  أرف أ ق اليرا ية األرض  لي ب  اإل ساب يدفع ما =والذهب

  من الفريسحة  عري  فوي البفحر،  احدة  مشحوورة ) اسحر/ااشحن(  النسحور  =باشخق عين تب خره ولم كاسخر،  يعرفه  لم  سخبيل

  اليائر =الزائر يعده ولم السخخب  أجرا  تدسخخه ولم  المنا ل.  ذ   عمتشححححي لل النسححححر  فعيوب   ذا  من  وبالرغل   بيرة. أاعاد 

  اإل سححححححاب  أب  يتيناة  ومعني  المنا ل  ذ   من  منجل  ىفر  يسححححححتوع لل  وعق  من  االرغل األسححححححد  أي ييأر.  أل ق األسححححححد    و

  اللمينة المعادب  أ ي  الحفححححححححول  إسححححححححتواع  احكمتق أ ق إ  األسححححححححد   وة و  النسححححححححر  افححححححححر  ىدة لق  ليس أ ق  من  االرغل

  التي الحكمحة  إ تنحا   أن  أا ية  الخحار ة  الوبيايحة  وا ا من  االرغل  واألسححححححححححححححود  فالنسححححححححححححححور األرض.  ااطن من والجوا ر

  أمال  يجد ا  التي  ل فحعوبات   إشحارة =يده  يمد ال خوان إلي  أ يوا.  يحيا  التي  األرض   بوا  ليسحتض  لإل سحاب  هللا  أأوا ا

  كل  تري   عينه  ألب  ورلك  المنا ل  داأ  في  وأ فا  سححححراديب   ينشححححأ  أي  =سخخخرباي   ال خخخًور  في  ينقر  ىفر ا. في  المنا ل

  . ثمين
  ما      ااطنوا  من  ليسحتخر   ورلك  المنا ل عفسحد      ىتي  األ وار رشحب  لمنع طر اش   اإل سحاب  إأترع  =األنهار  رشخح  يمن 
  .النور إلي الًف ات وأبرز يمين  و

 والعكس. لألبرار  االشحححححححر  يسحححححححمب  ولمارا هللا،  ىكمة  يفول أب  أن  أا ي فوو  ذ   اإل سحححححححاب ىكمة     من  االرغل ولمن

 يفول الحكمة  ذ  لق ومن اإللوية الحكمة و و الحكمة من أرت  وع فوناك
  ينبضي ملف  المشحححيات،  ذ       ذا  سحححبي  في  ويحتم   أ يول  ليحفححح   اإل سحححاب  يجتود   والفضحححة  الذ ب    اب إب  أ ق  .1

  ميراياش. السماوي  النفيب  لنا ليكوب   جتود  أب
     هللا فاسحرار  المحدودة،  اعيولنا  درهوا أب   يمكن  ذ  والعكس؟  األبرار يعا ب  لمارا  لندرك  هللا، ةىكم   فول   ي  .2

  ألىبائق. سوى  يع نوا
 أسرار  لنا يع ن ىتي هللا من محبوبين  موب   ي  .3
  .12:11 م   يضفب  السموات  فم موت  الروىي  واد ا في اأ فسن و ضفب   جتود  أب أ(
 28:28 أي  ضضبق و  هللا  خاف أب  ب(
ايدر ما  جتود يكوب ما  حف  أ يق أيمن. يبمجوود   ي  يحف  الف ا أ ي اليمب بيراأة األرض. ولمن   ىححححححححح(

 لمي يحف  أ ي الجوا ر والذ ب فالمجوود أ بر. 
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اَل َيْعِرُف اإِلْنَساُن ِق َمَتَها َواَل ُتوَجُد 13»َأمَّا اْلِ ْكَمُة َفِمْن َأْيَن ُتوَجُد، َوَأْيَن ُهَو َمَكاُن اْلَفْهِم؟  12  "-(:19-12)  األيات

، َواْلَبْ ُر َيُقوُل: َلْ َسْت ِهَي ِعْنِدي.  14ِفي َأْرِ  اأَلْ َ اِ .   اَل ُيْعَطى َذَهٌب َخاِلٌص 15اْلَغْمُر َيُقوُل: َلْ َسْت ِهَي ِفيَّ
َثَمنيا َلَها.   ٌة  ِبَذهَ 16َبَدَلَها، َواَل ُتوَزُن ِفضَّ َأِو اْلَ اُقوِت اأَلْزَرِق.  اَل ُتوَزُن  َأْو ِباْلَجْزِع اْلَكِريِم  ُيَعاِدُلَها 17ِب ُأوِفيَر  اَل 

ِلِئ.  18الذََّهُب َواَل الزَُّجاُج، َواَل ُتْبَدُل ِبِإَناِ  َذَهٍب ِإْبِريٍز.  اَل ُيْذَكُر اْلَمْرَجاُن َأِو اْلَبلُّْوُر، َوَتْ ِ يُل اْلِ ْكَمِة َخْيٌر ِمَن الآل 
اِلِص.19 ًَ    "اَل ُيَعاِدُلَها َياُقوُت ُكوٍش اأَلْصَفُر، َواَل ُتوَزُن ِبالذََّهِب اْل
  هللا يعويوحا التي اإللويحة  الحكمحة و و  اللحا ي، النوع   نحاأن  يتححدث   الحكمحة، من  األول النوع أن  أيوب   عححدث  أب  اعحد  

  ىكمة   ناك ولمن  يمين.    األرض   من  ويسححححححتخر وب   ويا  وب   يايشححححححوب   بوا البشححححححر لم  ىكمة  أأوي فاهلل  لمحبيق.

  وأأوا ل. هللا فاىبول هللا أىبوا الذين الخاصة سوي  ياأذ ا   إلوية
 في  ا ت   =ق متها  اإلنسخخخان  يعرف ال  أ يوا.  يحفحححح  أب العادي  اإل سححححاب  يسححححتويع    =توجد أين  فمن ال كمة أما

  أ يوا.  ليحفحححححححححححح   طرييوا يعرف  ىتي إ تود و  وععب   لمد   ايمتوا  أرف ف و  متمام ب،  والمعنيين  طرييوا.  السححححححححححححبعينية

 يدلك  أب  األرض   أ ي  إ سحححححححاب  يسحححححححتويع    =األ  ا   أر   في توجد ال  الحثيثية.  ايمتوا  أرفوا  الذين   ل    ي ين ولمن

  أ يوا   حفحح   ااصححوامنا،  افحح واعنا، ييق،  ودراسححتنا  الميد   المتاب  من  أ يوا   حفحح  وىد ، هللا   و  فمفححدر ا  أ يوا،

  امحبة.  ذا     فنعو  هللا  حب   نا إب
  =عندي   هي ل سخخت  يقول الب ر اليدما . رأي  ىسححب   ااألرض   المحيط البحر   و الضمر  =فيَ   هي  ل سخخت  يقول الغمر
  ىكمة  ألأما   يفححححح   فو   البحر  ألأما   الوصحححححول  أن  أا ياش   اإل سحححححاب  اب فمرا المحيوات،  أأما  من  أأمن فوي

 ال ( . . مر اب. أ ر / يا وت   يع/ فضحة/ األرض)ر ب/ أ ي ما  فايمن األرض،  أ ي ما  أيمن  من أيمن  و ي هللا.

  أ ي  اإل سحححححححاب  عنفع فوي  اإللوية الحكمة أما   ي ة،  أيام و ي األرض   أ ي  ىياعق في سحححححححوي   اإل سحححححححاب  ينفع    ذا   

 مو ودة  ذ  وها    والجوا ر، ال لي  أ واع  أيمن رهر   نا  وأيوب  السححححححما   ميراث   ععويق فوي السححححححما ، وفي األرض 

   الآللي . اش ينيم شيئاش  روالبلو  الي ا ية األوا ي إأتبرت  الزجاج ولندرة المفرية. األيار في اكلرة
  .16- 6:2   و1  أجيبة  أسحرار لول  ليكشحي الحكمة روا اليد ،  الروا  أ يول يح   أب  وشحابق  سحتقلمني  هللا أأوي وليد 

 . ىكمة يمت أ الروا من والمم و  ، 2:11 أش الحكمة روا  و اليد   والروا
 

، َوُسِتَرْت 21»َفِمْن َأْيَن َتْأِتي اْلِ ْكَمُة، َوَأْيَن ُهَو َمَكاُن اْلَفْهِم؟  20  "-(:28- 20)  األيات ِإْذ ُأْخِفَيْت َعْن ُعُيوِن ُكلِ  َ يٍ 
َماِ .   ُهَو َعاِلٌم ِبَمَكاِنَها. َاهلُل َيْفَهُم َطِريَقَها، وَ 23َاْلَهاَلُك َواْلَمْوُت َيُقواَلِن: ِبآَذاِنَنا َقْد َسِمْعَنا َخَبَرَها.  22َعْن َطْيِر السَّ

َماَواِت َيَرى.  24 يِح َوْزنيا، َوُيَعاِيَر اْلِمَ اَه ِبِمْ َ اٍس. 25أَلنَُّه ُهَو َيْنُظُر ِإَلى َأَقاِصي اأَلْرِ . َتْ َت ُكلِ  السَّ ِلَ ْجَعَل ِللرِ 
َواِعِق،  26 ِلل َّ َوَمْذَهبيا  َفِريَضةي،  ِلْلَمَطِر  َجَعَل  َعْنَها،  ِ يَنِئٍذ  27َلمَّا  َبَ َث  ا  َوَأْيضي َه ََّأَها  ِبَها،  َوَأْخَبَر  َوَقاَل 28َرآَها 

رِ  ُهَو اْلَفْهُم«. بِ  ِهَي اْلِ ْكَمُة، َواْلَ َيَداُن َعِن الشَّ اَفُة الرَّ ًَ    "ِلإِلْنَساِن: ُهَوَذا َم
  أل مية  ورلك  (.12تية) في  السححححححححؤال  ذا   فس وعسححححححححا ل  سححححححححبن فوو  السححححححححؤال،  يكرر أيوب   =ال كمة تأتي أين  فمن 

  امفرد . اإل ساب إليوا يف  أب إستحالة يا ية ويشرا  السؤال.
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  داش،  أالية الحكمة  ألب .السخما  طير عن  وسخترت  ومع وماعول.  ف سححفتول ب ض   موما  = ي كل عيون  عن أخفيت إذ

  اكلير. أأ ي فوي  عجد ا  لن  السححححححححححححما   طيور  مل  إرعفع   وإب  ىتي  اليول،  اق يريد   شححححححححححححبيقع  فوذا  أالياش،  يوير والوير

  من  ىتي أب والميفححححححححود   األبرار.   اوية  مكاب   و  والموت   األشححححححححرار   اوية  مكاب   و الو ك  =يقوالن  والموت الهالك

  هللا  يعرفوا=  الذي   و وىد   هللاو يدرهو ا. لل  ولمنول  اخبر ا سححححمعوا   ل =خبرها سخخخمعنا قد بأذاننا . يدرهو وا    ماعوا
 وزناي. للريح ل جعل األر . أقاصخي إلي  وينظر  يري   الذي فوو وىد  العالل  يدير و و   ام ة هللا  ومعرفة ،طريقها  يفهم

  ريب  أو  محدمرة  ريحاىحاش   ليجع وحا والميحا   الريب  ىرهحات   يححدد   شححححححححححححححأ   ح   يعرف  الحذي  وىحد   فحاهلل  =بم  خاس  الم خاه ويعخاير

     يري   الذي و و  ولمنق  درهوا لن  هللا ىكمة  فاف.  أو  مدمر،  ييضحاب  أو ل يراأة،  أير   ق  ييضحاب منعشحة،  لويفة

  الم . يضبط أب  ادر شأ،
  وهللا  ية،ال نو يةاالبد  من  أأمالق  لم  دايية  أوة ورسححححححححححححححل وأرفوا،  الحكمة رأي  الذي وىد  هللا  =بها  وأخبر رآها  ينئذ

  ب ث وأيضخاي  ه أها  دايية. أوة  اميتضحي  ب   أشحوائياش   يسحير  شحأ   ف . األ ل منذ  الموب   اميتضحا ا  يسحير أوة  وضحع

  عموب   احيو   أأ نوا أي  أنوا وبحو  المحكمة.  اإللوية  أوتق  احسححححب  أشحححح     يسححححير  احيو   األمور       هيا هللا عنها

  أب النا   لأ إ   وهللا  (.20:1  رو  أيضحححححححححاش   )ورا ع  يديق  اعم   يخبر  والف ك  هللا امجد  عحدث    فالسحححححححححموات   ل نا .  ظا رة

 - و: الحكمة لوذ   الوصول طر  
 الحكمة. لمعرفة  ف  أو لنعرف، الوىيد  الورين  و  ذا .الرب مًافة

 
  المس ح عن كنبوة اآليات ههذ

  اةيات    فول بوذاو .  (  23  ،22:8 أم  +  2  ،  1:  1يو) ال وغو  الحكمة، أ نوم  ل مسحححيب  يشحححير  الحكمة  أن   نا الم م

َماِ . ...  ي كل  عيون   عن  أخفيت  إذ   التالى  السحااية ِتَرْت َعْن َطْيِر السخَّ =   يو د إ سحاب   َاهلُل َيْفَهُم َطِريَقَها  ..َوسخُ
 ف  يعبر أن الع و والسححححمو(  د أرف  أو رأت هللا  طير السخخخما و  أى أ يية موما إرعفع  وموما هاب سححححمو ا )

 ليس أىد يعرف ( . ولمن  ذ  اةية عذهر ا ايول الرب يسححوع 33هما  ال هللا لموسححى )أر  اإل سححاب ويايش   يرا ى
الوىدة بين اةب واإلبن =  ذ  اةية عسحاوى اةب فى و ذ  ععنى    اإلبن إ  اةب ، و  أىد يعرف اةب إ  اإلبن 

 ( .27:  11اإلبن واإلبن فى اةب . و ى عشير ل  وت اإلبن  )را ع عفسير م  
 واإلبن   اةب    ناك  وأب  اللالوث   ىثيية  أىد  يعرف  لل  ب   سيتجسد   اإلبن  أب  أن  شأ  يدرك  اليديل العود   فى  أىد   يكن  ولل

 الم مة   اإلبن  عجسد   أن  لمحات   وأأ ن  يعرف   اب  الذي   و  وىد     هللا  أب  ويكوب   .  سيتجسد   اإلبن  وأب  اليد   والروا

  أب   ععنى  و ذ   =  َاْلَهاَلُك َواْلَمْوُت َيُقواَلِن: ِبآَذاِنَنا َقْد َسِمْعَنا َخَبَرَها  =  األ بيا   طرين  أن    ذا  وهاب  ،  ل بشر  وفدائق

 عجسد   ىثيية  يدرهوا  أب  دوب   لمن  ،  األرض   أ ى  أىيا    ا وا  ىينما  األ بيا   من  سمعوا  ،  اةب  األموات   ىتى  البشر

ا َبَ َث َعْنَها التجسد  أن عتم ل التى لآلية  اعى يل . الم مة    اب  الذى  و فاهلل = ِ يَنِئٍذ َرآَها َوَأْخَبَر ِبَها، َه ََّأَها َوَأْيضي

 ظا را ففار إبنق  أن أأ ن  أ ق عنهاب ث  فيولق ، الم مة إبنق  بتجسد  الخ و  أوة وىدد  البشر  أ و  أن  يبحو 

 أ يك إراش  ، هللا محبة وعرى  أيناك  عنفتب أب عريد  فو  الفدا . اعم  إعضح   التى امحبتق  النا  أخبرو بتجسد  ل نا 

بِ  ِهَي اْلِ ْكَمُة، َواْلَ َيَداُن َعنِ   =  الشر  أن  والحيداب  الرب   امخافة اَفُة الرَّ ًَ رِ  ُهَو اْلَفْهمُ َوَقاَل ِلإِلْنَساِن: ُهَوَذا َم   الشَّ
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 لق  ،   سررت   اق  الذى  الحبيب   إبنى   و    ذا  ...    إسمعوا  لق   التج ى  يوم  المسيب  لت ميذ   اةب    ال  المفووم  وبوذا  .
 إسمعوا . 

  
. جسداي  له يتًذ أن قبل ،  ال كمة أقنوم الكلمة، المس ح عن يكلمنا اإلص اح هذا
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 عودة للجدول اإلص اح التاس  والعشرون 

 

 عس س  لوا 31 ،30 ،29 اإلصحاىات 
  السعيدة. وأيامق أيوب  أن يك منا (29) إصحاا 
  أيوب. ععاسة أن يك منا (30) إصحاا 
  أصحااق. لتول رفضق أن يك منا (31) إصحاا 

  يجع  لمي   ق و ذا  معدماش،  فييراش   صحححببأ   ي   يل شحححوماش.  رامة، في  ام ش،  أ يماش،  اب   ي   ألصححححااق  يحكي فوو

 -اةعي: و  ى  أ يق.  صية بوا إعومو  التي التول أب ي نوا   ىتي أمامول  فسق يبرر يل أ يق. يشفيوب  أصحااق
  وأىيا ق،  مقأ  من  ويضحححححححححاأي  النفس، مرارة  يييد   و ذا   مق،أ من  وويشحححححححححك  ويشحححححححححك ي    أب أيوب  أوا   اب  .1

  أب دوب    فسحق  مرارة يييد   اق  إر  ىالق،  يشحكو  ىين   فسحق يعيي   أ ق المتالل  ي ن  بينماو  إ د ار .  أيام يذهر  ىين  أفحوصحاش 

  يدري.
   و  هللا أب أو  هللا،  أن سححححححححححيرة  ااي  ياعي  و   أ متق،  وأن   ليراش،   فسححححححححححق  أن  يتم ل  أ ق أيوب    م في    ى   .2

  مفحححدر ا  أ متق  أب ويذهر  يتواىثي  أ ي   فسحححق  ليري  شحححأ،     من  أيوب  يجرد   احكمة  هللا أب  جد   لذلك  أأوا ،  الذي

  هللا.  و
  ىياعق في البار  المسيب  أن  ليك منا   29   إصحاا  ياعي الحكمة. أ نوم  أن  يك منا   28   إصحاا أب  فومنا  إرا  .3

  المسححححيب  أن  ليك منا   30  إصحححححاا  ياعي  يل ل مسححححيب. يرمي   اب  مالق في فايوب   أ يوا،  أىد  ي ومق  أوية  ب    اب  إر 

  ب   ا     المسحححيب   مأ  أب  ليشحححرا   31   إصححححاا  وياعي  مق.أ  في  ل مسحححيب يرمي  اب أيوب   أب   ع ل  ذا  وفي  المتالل.

  يخوأ.  كذا  فسق يبرر من ولمن الرميية، الناىية من  ذا أوية. أ ي يبكتني منمل  من سبب 
 

اِلَفِة َوَكاأَليَّاِم الَِّتي َ ِفَظِني  2َوَعاَد َأيُّوُب َيْنِطُق ِبَمَثِلِه َفَقاَل: 1 "-(:5-1) األيات ُهوِر السَّ »َيا َلْيَتِني َكَما ِفي الشُّ
ِرَضا هللِا َعَلى َكَما ُكْنُت ِفي َأيَّاِم َخِريِفي، وَ 4ِ يَن َأَضاَ  ِسَراَجُه َعَلى َرْأِسي، َوِبُنورِِه َسَلْكُت الظُّْلَمَة. 3هللُا ِفيَها، 
   "َواْلَقِديُر َبْعُد َمِعي َوَ ْوِلي ِغْلَماِني،5َخْ َمِتي، 

  هللا  لحف   راىتق  أيام   نا و سححب  عو ي.  د  لي  ععييرهل  وهاب فرا، في لمن    ويروعي  أ متي  أيام  . . . .كنت  ياليتني 
  اق.  ويحتمي .  ويتمنع .  الفححححححححححدين إليق  ي جا  ىفححححححححححين  بر   الرب    إسححححححححححل يروعق.   لرة  لق هللا ىف   أ مات  وها    لق.

  الخيمة وسحط السحرا   يع يوب  وها وا  ومشحر ة.  مفرىة  ا     أيامق  أب أ ي  أ مة والنور رضحا .  أ مة   و هللا  وسخراج

  هللا  رضخخخا  أنق=  راضحححححي  اا ق عا يدات  أيوب  هللا  أأوي  و د  ميد رة.   ا     أمور   وه    وا  ىياعق أب أي   وا،  فتضحححححأ
  ااب شحعر أب ألمق  اد  امم   اب إأتفوا، ف ما هللا. رضحا  أ مات   ا وا  وصححتق وأو د   يروعق أب فول  فوو  =خ متي علي

 السما . في  أ يق سنحف   ما  أربوب    و ما  محبتق  أ مات  من  باة  يعوينا  هللا اب ولن ى   أ يق.  راضياش  يعد   لل هللا
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  الخاطأ أيوب   عفحور   اب  =معي  َبْعدُ  والقدير  و ضحجي.  شحبابي  أيام أي  أنفوا ي  )اليسحو ية( في  عتر ل  =خريفي يامأ

 معي  ال ما =معي بعد أنق. عخ ي  د  فاهلل  مقأ في أما معق، هللا  اب إ د ار  أيام في أ ق
 

ُر َسَكَب ِلي َجَداِوَل َزْيٍت.  6  "-(:25-6)  األيات ًْ ِ يَن ُكْنُت َأْخُرُج ِإَلى اْلَباِب ِفي  7ِإْذ َغَسْلُت َخَطَواِتي ِباللََّبِن، َوال َّ
َمْجِلِسي.   اَ ِة  السَّ ِفي  َوُأَهيِ ُئ  َوَوَقُفوا.  8اْلَقْرَيِة،  َقاُموا  َواأَلْشَ اُخ  َفاْخَتَبُأوا،  اْلِغْلَماُن  َعِن 9َرآِني  َأْمَسُكوا  اْلُعَظَماُ  
َرَفاِ  اْخَتَفى، َوَلِ َقْت َأْلِسَنُتُهْم ِبَأْ َناِكِهْم.  َصْوتُ 10اْلَكاَلِم، َوَوَضُعوا َأْيِدَيُهْم َعَلى َأْفَواِهِهْم.   أَلنَّ األُُذَن َسِمَعْت 11 الشُّ

َبْتِني، َواْلَعْيَن َرَأْت َفَشِهَدْت ِلي،   َبَرَكُة اْلَهاِلِك َ لَّتْ 13أَلنِ ي َأْنَقْذُت اْلِمْسِكيَن اْلُمْسَتِغيَث َواْلَيِت َم َواَل ُمِعيَن َلُه. 12َفَطوَّ
  . ، َوَجَعْلُت َقْلَب اأَلْرَمَلِة ُيَسرُّ ُكْنُت ُعُيونيا ِلْلُعْمِي، َوَأْرُجالي 15َلِبْسُت اْلِبرَّ َفَكَساِني. َكُجبٍَّة َوَعَماَمٍة َكاَن َعْدِلي.  14َعَليَّ

مْ 17َأٌب َأَنا ِلْلُفَقَراِ ، َوَدْعَوى َلْم َأْعِرْفَها َفَ ْ ُت َعْنَها.  16ِلْلُعْرِج.   ُت َأْضَراَس الظَّاِلِم، َوِمْن َبْيِن َأْسَناِنِه َخَطْفُت َهشَّ
َمْنَدِل ُأَكثِ ُر َأيَّاميا.  18اْلَفِريَسَة.   وَح، َوِمْثَل السَّ َأْصِلي َكاَن ُمْنَبِسطيا ِإَلى اْلِمَ اِه، َوالطَّلُّ 19َفُقْلُت: ِإنِ ي ِفي َوْكِري ُأَسلِ ُم الرُّ

َدْت ِفي َيِدي.  َكرَ 20َباَت َعَلى َأْغَ اِني.   ِلي َسِمُعوا َواْنَتَظُروا، َوَنَ ُتوا ِعْنَد 21اَمِتي َبِقَيْت َ ِديَثةي ِعْنِدي، َوَقْوِسي َتَجدَّ
َعَلْيِهْم.  22َمُشوَرِتي.   َقَطَر  َوَقْوِلي  ُيَثنُّوا،  َلْم  َكاَلِمي  ِلْلَمَطِر 23َبْعَد  َكَما  َأْفَواَهُهْم  َوَفَغُروا  اْلَمَطِر،  ِمْثَل  َواْنَتَظُروِني 
ِر.   ُقوا، َوُنوَر َوْجِهي َلْم ُيَعبِ ُسوا.  24اْلُمَتَأخِ  ا، َوَأْسُكُن 25ِإْن َضِ ْكُت َعَلْيِهْم َلْم ُيَ دِ  ُكْنُت َأْخَتاُر َطِريَقُهْم َوَأْجِلُس َرْأسي

   "َمْن ُيَعزِ ي النَّاِئِ يَن.َكَمِلٍك ِفي َجْ ٍو، كَ 
   الذات. إ تفاه من  لير وفيوا إ د ار  أيام ىالق أيوب  يشرا   نا

   اب    داش   وفيراش   اليي     اب  =زيت  جداول  لي  سكب  وال ًر  المراأي.  في  اإل تا   وفرة  من  =باللبن  خطواتي  غسلت

 الم  وم.   لينفي  إليق  يذ ب   أيوب   فماب  الع ما .  مكاب   و  الباب   =الباب  إلي  أخرج  كنت   ين  يسكبق.  الفخر

   اب   اليضاة  ييق  ليج س  المدينة(  )ااب   الباب  )وإأتيار  يوابو ق.   ا وا  النا   وأب  أيوب   مرهي  أ مة   نا  من  ويتضب

 يعا ب   أل ق  يخشو ق   ا وا  وربما   يبتق  من  =فإختبأوا  الغلمان  رآني  لينففو ق(.  ل يضاة  م  ومال  وصول  لتسوي 

 الف ة(.   في   هللا  أمام   يي  أب  ينبضي  فمي    المول  الشخع   إىترام  يجب    اب   )وإب   إىتراماش.  =قاموا  األش اخ   المخوأ.

 ويح    الحكمة  ي ور   أب   اليدرة  لق   ا     عم ل  إرا  فوو  أ والق  يسمعوا  ولمي  إىتراماش،  =الكالم  عن  أمسكوا  العظما 

 اعدلق   أ ففول  ىين  والمسا ين  فووبو   ىكمتق  سمعوا   الر سا   =فطوبتني  سمعت  األذن  ألن  الحن.   وي ور  ،المشا  

 فكساني   البر   لبست  أ يق.   ى   دأائق  أي  فبرهتق   أ ففق،  ااب   الو ك  من  أ يذ   الذي  أي  =الهالك  بركة  أيضاش.   طوبو 

 وه وا   و رارعق  ألفمار   عشير  العمامة  =عدلي  كان  امةوعم  بدو ق.  ي ور      لوبق  فما ا  أ يق  دائماش   ظوروا   وبر   أدلق  أي

 ليس   ولمنق  طرييق  يعرف  من  أي  =للعرج  أرجالي   يفع .  مارا  يعرف  و   طرييق  فيد  لمن  مرشداش   أي  =للعمي  عيوناي   أدل.

  مشك تق.  ى  أ ي اليدرة لديق
 أي  لينفحححححححححي  ود     يبذل فوو  يعرفول.   الذين الضربا   ىتي  أ فحححححححححي أ ق أي  =عنها ف  خخخخخخت أعرفها لم دعوي 

  بين  ومن  ضححيتق=  يفتر   بوا التي  ظ مق وسحائ   من ال الل  ىرم  أي .أضخراسخه  هشخمت  ال الل= يعا ب   وهاب م  وم.

  .الفريسة خطفت أسنانه
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   اب لتجارب، ععرض  لو  ىتي  مسحححححتمر. إ د ار   أب  عفحححححور  أ ق أيوب  ألمال  إ تعاشحححححاش   سحححححبب  مما   اب (.18)  تية وفي

  أرافي  طائر و و .(PHOENIX) السححححححمندل   ايام طوي ة  أيامق  عموب   ااب  يتعشححححححل وهاب  اسحححححح م  منوا سححححححيمر  أ ق متا داش 

   ا م   ينوض   الرماد   أ ل ومن  ،وأشق   فسق  يحر    وبعد ا  سنة  500  يايش يموت،  و    اع   سام   بات   أ ي  يتضذي

  لو وىتي  أشحححق في تمناش   سحححي   اي الروح  أسخخلم وكري   في  إني  . واية  ب   را  و  ل أأري   سحححنة  500  ليايش  يكوب  ما
   فسق  شبق  وإستيرار   ىالتق  ولتشبيق العنيا .  أيضاش   يتر ل والسمندل  .  السمندل   اب مما أ وي   سيخر  التجارب   أصابتق

  متوفرة األرض  من  فالم اه الشححححجرة  عموت  أب من أوف     وبالتالي  عنضححححب  أب  من أوف     ليرة،  يا م  أ ي   شححححجرة

     لول ىولق من  وهاب  أ يق.  إىسححححا اعق في  مسححححتمراش    اب هللا أب أي  = ديثة  بقيت  كرامتي السححححما . من الطل  وهذلك

 ظ     وعق أي  =تجددت  قوسخخخي  يوم.    ددةمتج  أ يق هللا  إىسححححا ات  وها     وهرامتق.  لمدىق  ييولو ق   ديداش   شححححيئاش   يوم

  لل  =يثنوا لم ىكمة.  عيور  ا    أ والق  ألب  يشححير  (23-21) وفي الم  ومين.  بوا  وينفححي أأدا   بوا  ييأا  مسححتمرة
 وه   أرين.اة  أأوي  و و الملير  أليوب   أأوي هللا أب  و  ى   يفححححححو ق.  أوا أو  ييكم و ق        ييما   يفححححاش  يجدوا

 الما   اخار األرض  من  عاأذ   السحححما   أب  ما  أرين.اة ليعووا هللا  من  ياأذوب   كذا يكو وا  أب يجب  وأدامق هللا ر ال

  لول  يبتسححححححل من   اب  اليسححححححو ية(.  )ىسححححححب   إليول  عبسححححححم   إب  =ي خخخخدقوا لم عليهم ضخخخخ كت  إن موراش.  لألرض   لتعيد 

  =يعبسخخوا   لم وجهى  ونور  =  يفرىق  ذا وهاب  والمشحححاأر،  اإلبتسحححامات    فس  يبادلو ق وها وا سحححعدا .  أ فسحححول  يحسحححبوب 
   و  اسحح وا ق  وهاب ل م  وم  ومرشححداش  دلي ش   اب  =طريقهم أختار كنت لق. النا   احب  سححعيداش    ام ،  سحح م في  اب أي
  الجميع. ينفي  الذي يورالمس
  يعيي  ااراش   ام ش  إ سا اش  مل نا لنرا   عجسد   وىكمتق هللا    مة  و الذي ل مسيب رمياش    اب أيوب  اإلصحاا  ذا في

  عشرىق ما وسييوم) ذا  بد   اب  مات  وإب ىتي يموت،    أبداش  الحي و و الشفا .    فتض ن يتم ل الذي  و النائحين،

 إب يس.  ظ مول الذين المؤمنين الموعي    لثيامة ورمياش  أيامق، وطول المسيب امةلثي رمياش  السمندل(  فة
 
 
 

 المس ح عن نبوات هنا أيوب كلمات
 .  فسق أن ييولوا ىين والذات  واإل تفاه الضورسة من الملير فيوا اإلصحاا  ذا فى ساايا أيوب   الوا التى الم مات 
 - : المسيب أن  بوة   ا    لق رمي  و أيوب  الذى  المسيب أن فوم   إرا ولمنوا

 ( والمسيب  و المع ل .2:  3 و 1= ال بن يشير ل تع يل )  َغَسْلُت َخَطَواِتي ِباللََّبنِ 
ُر َسَكَب ِلي َجَداِوَل َزْيتٍ  ًْ ( . والمسيب أرس  الروا اليد  ورمي  4:  10 و 1= المسيب  و الفخرة )  َوال َّ

 اليي  . 
َبْتِنيأَلنَّ األُُذَن  أل ق هاب يع مول همن لق    ف ما أ م  يسوع  ذ  األ وال بوت  الجموع من عع يمق،=   َسِمَعْت َفَطوَّ

وييما  و يتم ل بوذا رفع  امرأة صوعوا من الجمع و ال  لق  ( + 29،  28:  7)م   س واب وليس هالمتبة 
 ( . 27:   11)لو  .طوبى ل بون الذي ىم ك واللديين ال ذين رضعتوما
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 ذا  ا     +  وعبعق  مع هلير   ول اافروا تياعق التي هاب يفنعوا في المرضى  =   ْلَعْيَن َرَأْت َفَشِهَدْت ِليَوا
ليس اىد ييدر اب يعم   ذ  اةيات التي   الى يسوع لي  و ال لق يا مع  ل  ع ل ا ك  د أعي  من هللا مع  ما  ب

ففمن اق هليروب من الجمع و الوا ألع  المسيب متى  ا  يعم    +( 2:  3)يو   ا   ععم  اب لل يكن هللا معق
  فيال  وم من الفريسيين  ذا ا  ساب ليس من هللا   ق    +( . 31:  7)يو   أم وا  ذا  تيات ا لر من  ذ  التي

(  16:  9)يو   ا شيا  يحف  السب .تأروب  الوا هي  ييدر ا ساب أاطأ اب يعم  مل   ذ  اةيات.وهاب بينول
. 

 ( .7= إ امة إبن أرم ة  ايين )لو   َوَجَعْلُت َقْلَب اأَلْرَمَلِة ُيَسرُّ 
( ، ب  شودت  و ة 4:  19)يو   لس  أ د ييق أ ة واىدة = ىتى بي طس شود لق  ائ    َلِبْسُت اْلِبرَّ َفَكَساِني
  8)يو   من منمل يبكتنى أ ى أوية ( و ال السيد أن  فسق 19:  27)م   إياك و ذا البار  بي طس بوذا أيضا 

 :46 . ) 
 =  ذ  عم  فى معجيات الشفا  .  ُكْنُت ُعُيونيا ِلْلُعْمِي، َوَأْرُجالي ِلْلُعْرجِ 

او اب   ل عيد.اليق   حتا   ب  وما ار هاب الفندو  مع يوورا ظنوا اب يسوع  ال لق اشتر ما =  َأٌب َأَنا ِلْلُفَقَرا ِ 
 وع ميذ  هاب يعوى ل فيرا  مما فى الفندو  .  ( . فالمسيب االرغل من فير   و29:  13)يو للفقرا  يعوي شيئا

ْمُت َأْضَراَس الظَّاِلِم، َوِمْن َبْيِن َأْسَناِنِه َخَطْفُت اْلَفِريَسةَ  بين أسناب الشيواب   = المسيب أوي المنيسة من َهشَّ
 و شل  وعق . 

َمْنَدِل ُأَكثِ ُر َأيَّاميا  = إشارة لثيامتق من األموات . َوِمْثَل السَّ
َدْت ِفي َيِدي  = المسيب اعد ايامتق ظور فى صورة المجد و  س أن يمين اةب .   َوَقْوِسي َتَجدَّ

 ق أاكل الفدو يين   ف ما سمع الجموع بوتوا من عع يمق . أما الفريسيين ف ما سمعوا أ=   َبْعَد َكاَلِمي َلْم ُيَثنُّوا
  –  33:   22)م   إ تمعوا معا ... ف ل يستوع أىد أب يجيبق اك مة. ومن رلك اليوم لل يجسر أىد أب يسالق بتة 

46 . ) 
ِر. َبْعَد َكاَلِمي َلْم ُيَثنُّوا، َوَقْوِلي َقَطَر َعَلْيِهْم. َواْنَتَظُروِني ِمْثَل اْلَمَطِر، َوَفَغُروا َأْفَواَهُهْم َكَما  فا ااق  =  ِلْلَمَطِر اْلُمَتَأخِ 

 ( . 68:  6)يو  سمعاب اور  ، يا رب إلى من  ذ ب ؟ ه م الحياة األبدية أندك 
=  ور و ق المسيب رت  وفومق األطفال الفضار أند دأولق إلى أورش يل فوتفوا  ائ ين   َوُنوَر َوْجِهي َلْم ُيَعبِ ُسوا
متضعين ففرشوا ييابول أمامق . أما الفريسيين المتضورسين المتمبرين لل  وفومق البسوا  ال  أوصنا يا إبن داود 

اعضول لبعض ، أ  روا إ مل   عنفعوب شيئا   ورا العالل  د   فيال الفريسيوب يروا  ور و وق ولل ييب و  ب   الوا 
 ( .19:  12)يو ر ب ورا    

ا، َوَأْسُكُن َكَمِلٍك ِفي َجْ ٍو، َكَمْن ُيَعزِ ي النَّاِئِ يَن.  رأسا افدائق  صار المسيب = ُكْنُت َأْخَتاُر َطِريَقُهْم َوَأْجِلُس َرْأسي

  المسيب وصار ، الخير أدو يحارب  مجا د  كج و صارت  والمنيسة ، اق  تمن من      وب  أ ى ملكو  ل منيسة

  فى أ وب  فوناك امسمى ي ية  أو إيناب إ تمع ىيلما  أل ق األيام     المنيسة فى يسكن  و و  ، ل سما  ييود ا لنا طريقا
.العالل  ذا  وأ م ضييات  وسط ل عزينا اليد  الروا أرس  و و . (20  : 18)م    وسوول
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 عودة للجدول اإلص اح الثالثون 

 

  المتالل. ل مسيب رمياش  المتالل أيوب   نا  جد 
  إ د ار  مع   يار وا  وىين  أيوب    مأ  فيوا  ري   صححححورة السححححابن،  لإلصحححححاا  معكوسححححة  صححححورة   ري   اإلصحححححاا  ذا وفي

 أيوب   عفححور  وبحسححب  منق.  يسححخروب   اةب  المحتيرين  جد   يع مو ق، الع ما    اب  فبينما بؤسححاش.   مقأ  عيداد   السححابن،

   ا    ق   ذا الموت. سححححوي   اةب لق  إ ت ار و  ،  منق  غاضححححباش  بواة  أ يق  راضححححياش    اب هللا  أب  سححححببق ذا   أب فول الخوا

  السابن.  مالق من االرغل أ يق
 

»َوَأمَّا اآلَن َفَقْد َضِ َك َعَليَّ َأَصاِغِري َأيَّاميا، الَِّذيَن ُكْنُت َأْسَتْنِكُف ِمْن َأْن َأْجَعَل آَباَ ُهْم َمَ  1  "-(:8-1)  األيات
وَخُة.  2ِكاَلِب َغَنِمي.   ًُ  ْ ا َما ِهَي ِلي. ِفيِهْم َعِجَزِت الشَّ ، َعاِرُقوَن ِفي اْلَعَوِز َواْلَمْ ِل َمْهُزوُلونَ 3ُقوَُّة َأْيِديِهْم َأْيضي

َتِم ُخْبُزُهْم.  4اْلَ اِبَسَة الَِّتي ِهَي ُمْنُذ َأْمِس َخَراٌب َوَخِرَبٌة.   ِمَن اْلَوَسِط 5الَِّذيَن َيْقِطُفوَن اْلَمالََّح ِعْنَد الشِ  ِح، َوُأُصوُل الرَّ
  . ٍ ِلص  َعَلى  َكَما  َعَلْيِهْم  َيِ  ُ وَن  مُ 6ُيْطَرُدوَن.  َأْوِدَيٍة  ِفي  َكِن  وِر.  ِللسَّ ًُ َوال ُّ التَُّراِب  َوُثَقِب  الشِ  ِح 7ْرِعَبٍة  َبْيَن 

   َأْبَناُ  اْلَ َماَقِة، َبْل َأْبَناُ  ُأَناٍس ِباَل اْسٍم، ِس ُطوا ِمَن اأَلْرِ .8َيْنَهُقوَن. َتْ َت اْلَعْوَسِج َيْنَكبُّوَن. 
  =غنمي   كالب  م   أبائهم  أجعل  أن  أستنكف  كنت  الذين  أ يق=  ضحكوا  النا   وأصاغر  المحتيرين  أب   مقأ   اد   ما 

 إ تفاه(.    ق  صعب     م  ) ذا  رلك  أ ي     اق  يستامن   اب  بينما   قغنم  ىراسة   أ ي   يستامنول        اب   ق أ   والمعني

 إط  اش   فع  ب   ا وا منق يسخروب   الذين و ؤ   منق. يسخروب  اةب   ل   ا ليشجعول  ؤ   ألملال يضحك  اب وبينما

 = الش ًوخة   عجزت  فيهم   .  فائدة  منول  يكن   ف ل  منول  ياا  أ تفع  لل  =لي  هي  ما  ايضا  أيديهم  قوة  =ىكمة   و    وة  ب   فول
   ىكمة. ب   ا وا شيوأول ىتي أب والمعني االحكمة عشتور الشيخوأة
 وفير ل   أو  ل  من  فول  ،   المجاأة  أى   الَمْ ل  =مهزولون   والم ل   العوز  في    ائ ش   منق  يسخروب   من  أوصاف  ويكم 

  أمس  منذ اليااسة  الخربة الفحرا  فى  ويكدوب  يعر وب   = ال ابسة  عارقون  .  يال   فى  ل فيوا   ل   التى المجاأة ومن

 يعر وب   و ل  والجوع  العو    وبرا ل  )اليسو ية(  في   كذا  عر م    اةية   ذ و   .  يا  و ق  ما  يجدوب   لع ول  ،   ماب  منذ   =

 فيوا   ينبشوب   اليااسة   الموجورة  الخرب   في  اايديول  يعم وب   ومجاأتول   فير ل  في    ل  أي   ديل   من  الضامر  الخرب   اليفر

 يقطفون   خربة .ال  البرية  في   ائمين  منعيلين  أاشوا  والمجاأة  الحا ة   فمن  أأري   عر مة  في و   .يا  و ق  ما  يجدوب   لع ول

  ذا   المول    ذور .  يا  وب   وها وا  ىمضي    بات   أ ق  يتضب  اإلسل  ومن  الد ة،  و ق  أ ي   معروف  غير    بات    و  =المالح

 .  ( . .  . سر ة. ) ذب/ المخيية وعفرفاعول شرور ل اسبب   المجتمع من مرفوضين واوها  طعامول. لحيارة إشارة
  و ل  ييجرىول شححححححححححوك وه ق  االعوسححححححححححا  ويحتموا النا  و ق  من البرية إلي  يوربوب  .لص علي كما عليهم  ي خخخخخخ  ون 

  =  إسخخم بال   ل الوىشححححي(. )الحمار  االفرا  البرية إلي و روبول  صححححراأول في  شححححبوول  =ينهقون  موارديول.  من   اربوب 
 ألرض ا  من  طردوا  =األر  من  سخخ طوا النا      من مرفوضحححين فول ، ل شحححخفحححية  يشحححير  فاإلسحححل رديئة  سحححمعتول أى

   وؤ  ،  ىيير  إ سححاب  أب مؤلل   و وهل النا .  من ل حيرا    و  االسححيا   والضححرب   ليؤدبو ل.  االسححيا   ضححربو ل أب اعد 
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  ي ول  العبيد  فعبد  المونة، رئيس  أبد  ضححححربق  الذي  المسححححيب مع ىدث  ما  ذا أليس ولمن  ايوب.  أ يل   و  امن ييدري 

  المسححححيب مع ىدث  ما  لبشححححاأة  صححححورة  ري    بوة   ك م لق    ر ا ول  ولمننا أيوب  من  منتفب    م   و ىياش  البار. اليدو 

   اليدو .
 

َيْكَرُهوَنِني. َيْبَتِعُدوَن َعنِ ي، َوَأَماَم َوْجِهي  10»َأمَّا اآلَن َفِ ْرُت ُأْغِنَيَتُهْم، َوَأْصَبْ ُت َلُهْم َمَثالي! 9 "-(:15- 9) األيات
اِمي.  11َلْم ُيْمِسُكوا َعِن اْلَبْ ِق.   َماَم ُقدَّ َعِن اْلَ ِميِن اْلُفُروُخ َيُقوُموَن ُيِزيُ وَن 12أَلنَُّه َأْطَلَق اْلَعَناَن َوَقَهَرِني، َفَنَزُعوا الزِ 

وَن َعَليَّ ُطُرَقُهمْ  َيْأُتوَن َكَ ْدٍع 14َأْفَسُدوا ُسُبِلي. َأَعاُنوا َعَلى ُسُقوِطي. اَل ُمَساِعَد َعَلْيِهْم.  13ِلْلَبَواِر.    ِرْجِلي، َوُيِعدُّ
ِة َيَتَدْ َرُجوَن.  َ اِب 15َعِريٍض. َتْ َت اْلَهدَّ يِح ِنْعَمِتي، َفَعَبَرْت َكالسَّ   "َسَعاَدِتي.ِاْنَقَلَبْت َعَليَّ َأْهَواٌل. َطَرَدْت َكالرِ 

 النا     مأ  أىد   يحول  أب  شأ  وأىير  بوا.  يتندروب   ل سخرية  مادة  أفوا ل  في  صار  =مثالي   أصب ت  .  .  أغنيتهم.  صرت 

   ل سخرية. مادة لتفبب
 ييدروب   باة   ل  =عني  يبتعدون  الباب. في يج س   اب  ىينما  منول  أىد   أ ي ىكماش  أصححححححدر   د    اب ربما  =يكرهونني

  هللا =العنان أطلق  ألنه  .67:26  م    مع و ارب  ق خالب وأمام وجهي لم يمسخكوا عن  ائحتي.ر   من مني  ويوربوب   بي
  ذا  أب  فوموا  و ل أ مي في  هللا وعرهني  يخشحححححححو وا،  ا وا  التي و وعق   وسحححححححق   يع  الذي  فوو لول  العناب أط ن  الذي   و

 ىدود  لول أاد  ما  أى الزمام نزعوا  =قدامي الزمام فنزعوا   رامتق. هللا أ ال أب اعد  شححا وا ما ف يفع وا  هللا غضححب   أ مة

 و ذا  سحناش. الفحضار   ل الفروه  =يقومون  الفروخ  ال مين  عن  فع و .  يفع و  أب  أرادوا ماف  منى  سحخريتول فى  أند ا  ييفوا

  أو  السححححححححححححححاايحة  لمرا يتول   ذا  فع وا  وربمحا   ل، يمروا لمي  يييحو ق  ا وا ب  إىتيرو .  صححححححححححححححضحار ل  ىتي  أب   داش  أيوب  للت
  يعدون   أبيد (.  إىتيار من  سحححيد ا  ا   لما رمي  ذا  )    السحححااية.   رامتق أو سحححنق  يراأوا  لل و ل  من ر ،  من   درائولإل

  اسححححبب   أ يإ   أىياد ل اسححححبب   =سخخخبلي أفسخخخدوا .المام  الخراب   أي ل بوار  سححححتيود ي  ذ  أفعالول  =للبوار  طرقهم عليَ 

  يفحد ل من  ليس عليهم ُمسخاِعد وال  امؤامراعول.  ىياعي يمرروا أب  ضحعفي في  اةب  يحاولوب   السحااية،  العادلة  أىكامي

 )رمي اق ييدروب   واةب ،  وأرشحححححد  منول م  وماش    اب  من أ فحححححي  طالما أ ق ولنذهر  منول.  الخ و   يمكنني ف   أني،

  ويروعي امرهيي    ن    =يتد رجون   الهدة  ت ت  عريض،  ك خخخخخدع يأتون  صحححححححح بو (  يل  أيراش  يفع    ال  الذي ل مسححححححححيب

 فى  شححن   و الفححدع  =  ك خخدع .  عمسححر السححور   اب هللا  اق  سححمب  اما بواة  مدينتق،  سححور  يةاىم في   و   من  السححااية

 شحححن  د   ليال  ناك   اب  لو  ما  شحححديد   ام مسحححار  أصحححابتنى ضحححدى   ؤ   أفعال أب  والمعنى  ،  مل    ليال   تيجة األرض 

  =  الهدةو ضححححححدي.  إ دفعوا السححححححور  إ ودم فحالما ال ح ة،  ذ   منت ر   جيش  أار اش   ا وا و ل  ،أريض  شححححححن األرض 
  )لنن ر  أ يق  إ تفحححححروا  وها ول فرا في  مندفعين  اكلرة السحححححور  سحححححر من  يدأ وب   يأ  يتدىر وب   و ولق السحححححور،  ىوام

  األ وال  =نعمتي  كالريح  طردت  ارةامر  ل فحححراه أيوب  وأاد   أىد(.  ىماية  عسحححتويع    وأ وا العالمية المرا ي  عفا ة  باة

   عمتق فما     المو ود. السححححاب   طردت   ريب  األ وال وها    شحححأ    ىم      الريب الراىة، في لي أم      طاردت 

  سريعاش.  ال    سحااة
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، َوَأَخَذْتِني َأيَّاُم اْلَمَذلَِّة.  16  "-(:24-16)  األيات ، َوَعاِرِقيَّ 17»َفاآلَن اْنَهاَلْت َنْفِسي َعَليَّ ُر ِعَظاِمي ِفيَّ ًَ اللَّْيَل َيْن
َتْهَجُ .   َ َزَمْتِني.  18اَل  َقِم ِ ي  َجْيِب  ِمْثَل  ِلْبِسي.  َتَنكََّر  ِة  دَّ الشِ  َفَأْشبَ 19ِبَكْثَرِة  اْلَوْ ِل،  ِفي  َطَرَ ِني  التَُّراَب َقْد  ْهُت 
َماَد.   .  20َوالرَّ ِإَليَّ َتْنَتِبُه  َفَما  َأُقوُم  ِلي.  َتْسَتِجيُب  َفَما  َأْصُرُخ  َيِدَك 21ِإَلْ َك  ِبُقْدَرِة  َنْ ِوي.  ِمْن  َجاٍف  ِإَلى  ْلَت  َتَ وَّ

ْبَتِني َتَشوُّهيا.  22َتْضَطِهُدِني.   يَح َوَذوَّ َأْعَلُم َأنََّك ِإَلى اْلَمْوِت ُتِعيُدِني، َوِإَلى َبْيِت ِم َعاِد أَلنِ ي  23َ َمْلَتِني، َأْرَكْبَتِني الرِ 
 . ا؟ ِفي اْلَبِل َِّة َأاَل َيْسَتِغيُث َعَلْيَها؟24ُكلِ  َ يٍ  َراِب َأاَل َيُمدُّ َيدي ًَ    " َولِكْن ِفي اْل

 اإل ويار   يسمى  ما  و ذا  ر وع،  في  أم   ب    فسق  إ سكب    أى  إنهالت  النفسية   ت مق  شدة  من  =عليَّ   نفسي  نهالتا 

 اإل ساب   يشبووب   والعرب   .14:22  مي   تأر  شأ  أي  إىتمالق  أدم  أ ي  دلي   و ذا  األرض،  أ ي  منسكب    ما   ،  النفسى

 إمت متنى   =  المذلة  أيام  أخذتنى  عماماش.  مستو ماش    ع تني  أ مي  أب   نا  أيوب     م  ومعني   الما .  راب     بق  ااب  الخائي

 وص      مقأ  يسو ية(  )عر مة  أ امي  عنتخر  ال ي   في  =عظامي   رينً  الليل  اإلأتنا .  لدر ة  عماما  أ ىإ   وابض  

 )أار يإ   تهج   ال  عارقيَّ   عودأ=     أي  عنام،     أى  تهج   ال  وت مق  لي ش.  النوم  يستويع  ف     سي   فيوا  عنخر  لع امق

 .   اإل ج ييية  في   مأ  متر مة   أار يإ     مة  ولمن    مواأو   لألضرا   عشير  ىإ أار     مة  أب   البعض   وييول   أ مي(  أي
 واسعة   صارت    بتق  =لبسى  تنكر  الشدة  بكثرة  البرو.  مرض   أأراض   من  األضرا    مأ  أب   ال  أضرا   عر موا  ومن

 اليميع)الج باب(   يحيط   ما   وة      من  أ مي  بي  أىاط    أي  = زمتني   قم ص  جيب  مثل   يالق.  شدة  من  أ يق

  ولمن   لي  تستجيب  فما  لق=   هللا  إستجااة  أدم  لمقت  ما  وأ لر  ايروىق.  التراب   إأت ط  =الو ل  في  طر ني  قد  ااإل ساب.

  داش   صابة   مة ن يو ق  مقأ من الشكوي   ذ  اعد  فنجد   نا، لق ىدث  ما و ذا الي ب، في  المرارة عييد   الشكوي   لرة

 أيوب  ضد   وعق    يضع =تضطهدني  يدك بقدرة  حوي. من رىمة ب  صار   بك أي =ن وي  من جاف إلي ت ولت

   ليحاربق.
  أو الريب، موب  في  ريشححححة أليا  هللا وأب   الريب وأ وا شححححديدة  ا     ضححححرباعق أب  يفححححور   نا =الريح  أركبتني  َ َمْلَتني
  الموت إلي أنك  أعلم  ألني الموت=  ىتي  إسححتجااة فى أم  ب   أ يق  ييسححو ي    وهللا  و ناك.   نا الريب  ي ييوا  أفححافة

د  أال  الًراب  في  ولكن  اليبر=  طحالبحاش   أصححححححححححححححره   حذ   أ مي  في  وأ حا  ييول،  يل  .تعيخدني      هللا  ولمن  يو بحق  فوو  =يخداي   َيمخُ
  من اليا   ىالة  عفحوير  بوذا  ييفحد   وأيوب  . أ صحق   اإل سحاب   ك في   ويكوب   متر مة=  اليسحو ية وفي لق.  يعويق

ر إرا  ، يموت   ىتى  ذا  أذااق فى  سححححححيترهق هللا وأب ، لق  هللا  إسححححححتجااة  لق  وياعى  العذاب    ذا  فى  ىياعق مدة هللا ف ييفحححححح  
 ليريحق. يد  لق يمد  هللا  اب  ذا ويكوب  ، ريعاس االموت 

 
ْيَر َجاَ  26»َأَلْم َأْبِك ِلَمْن َعَسَر َيْوُمُه؟ َأَلْم َتْكَتِئْب َنْفِسي َعَلى اْلِمْسِكيِن؟  25  "-(:31-25)  األيات ًَ ْيُت اْل ِ يَنَما َتَرجَّ

َجى.   ، َواْنَتَظْرُت النُّوَر َفَجاَ  الدُّ رُّ َمْتِني َأيَّاُم اْلَمَذلَِّة. 27الشَّ . َتَقدَّ ِاْسَوَدْدُت لِكْن ِباَل َشْمٍس.  28َأْمَعاِئي َتْغِلي َواَل َتُكفُّ
َئاِب 29ُقْمُت ِفي اْلَجَماَعِة َأْصُرُخ.  ا ِللذِ  ْت ِمَن 30، َوَصاِ بيا ِلِرَئاِل النََّعاِم. ِصْرُت َأخي َ ِرَش ِجْلِدي َعَليَّ َوِعَظاِمي اْ َترَّ

 .   "َصاَر ُعوِدي ِللنَّْوِح، َوِمْزَماِري ِلَ ْوِت اْلَباِكيَن.31اْلَ َراَرِة ِفيَّ
  =الشر جا  الًير ترجيت  ين .أ يإ  مراىمك ع ور أف  ل مسكين ميمراى أظورت  ليد  =يومه  َعَسر لمن أبك ألم

 عفول  د  تكف وال تغلي أمعائي .أ يإ  عاعي الشرور  ذ  اك  وإرا  ،أ يإ   برهاعك عييد  أب عر ي    مراىميو   مالي اسب 
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 شإ ل عواطي عشير  ا واألىش فاألمعا  وإ فعا عق. أواطفق  هيا  امعني  عفول و د  أىشائق  مأ امعني ىريياش 
  عيدم   المذلة أيام إ ذار، سابن دوب  المذلة أيام  ا ت  ليد   =المذلة أيام تقدمتني .1:2  في + (15:63 +  11:16)

 شمس. لفحة  تيجة وليس لمرضي  تيجة =إسوددت  .واأللل المذلة بدلق  ا  ب  ،  ا  فما  إ ت رعق الذي السرور أيام

 مستمراش. اكا    اب أي البكا ،  من  فسق  يمنع أب عيستو  لل أصحااق وسط في ىتي =أصرخ الجماعة في  قمت

   رش وىيدة. البرية في عحيا  و ي العوا  أن  عمي   و ذ  والنعام الذئاب  شااق صراأق   لرة من =للذئاب أخاي  صرت

  صار ساأناش. يكوب  و سد  مستمرة ىمإ ىُ  في  و  من = إ ترت  وعظامي م مسق. وأشن لو ق إسود  =عليَّ  جلدي

.ل فرا رمي طرب   تلة = عودى ألىياب. أفراىي عحول    =للنوح عودي
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 عودة للجدول اإلص اح ال ادي والثالثون 

 
  (6:22 لإلعوامات   )ملال ظ ماش   أصحححااق لق   سححبوا التي  الجرائل     من   فسححق  أن ويدافع  االبر  لنفسححق أيوب  يشححود   ييق
   و ب  فع وحا. أ ق  ينمر التي  من  أويحة أي فعح    د   اب لو  مريرة  اعيوبة هللا  يعحاابحق أب  يو حب   اب  لنفسححححححححححححححق  عبرير  وفي
  أب  أىد   يسححححتويع     وبالتالي فع وا أ ق  أ يق  أىد  يشححححود   لل  أوايا  أي سححححرية،  أوايا يفع   لل  ىتي  قاا    فسححححق  أن دافع

  هللا. يخشي  قأل الخوية شييخ  اب أ ق السبب  ويذهر يحاسبق،
 

َأَتَطلَُّ  ِفي َعْذَراَ ؟  1  "-(:12-1)  األيات َفَكْ َف   ، ِلَعْيَنيَّ َقَطْعُت  ا  َفْوُق، َوَنِ يُب 2»َعْهدي ِقْسَمُة هللِا ِمْن  َوَما ِهَي 
، َوالنُّْكُر ِلَفاِعِلي اإِلْثِم؟  3اْلَقِديِر ِمَن اأَلَعاِلي؟   رِ  َأَلْ َس ُهَو َيْنُظُر ُطُرِقي، َوُيْ ِ ي َجِم َ  4َأَلْ َس اْلَبَواُر ِلَعاِمِل الشَّ

اْلَكِذِب،5َخَطَواِتي؟   َمَ   َسَلْكُت  َقْد  ُكْنُت  ،    ِإْن  ِإَلى اْلِغو ِ ِرْجِلي  َأْسَرَعْت  َفَ ْعِرَف هللُا 6َأْو   ، اْلَ قِ  ِميَزاِن  ِلَيِزنِ ي ِفي 
، َأْو َلِ َق َعْيٌب ِبَكفِ ي،  7َكَماِلي.   َأْزَرْع َوَغْيِري َيْأُكْل، 8ِإْن َ اَدْت َخَطَواِتي َعِن الطَِّريِق، َوَذَهَب َقْلِبي َوَراَ  َعْيَنيَّ

َفْلَتْطَ ِن اْمَرَأِتي آلَخَر، َوْلَيْنَ ِن 10»ِإْن َغِوَي َقْلِبي َعَلى اْمَرَأٍة، َأْو َكَمْنُت َعَلى َباِب َقِريِبي،  9  ْأَصْل.َوُفُروِعي ُتْستَ 
ِإَلى اْلَهاَلِك، َوَتْسَتْأِصُل ُكلَّ أَلنََّها َناٌر َتْأُكُل َ تَّى  12أَلنَّ هِذِه َرِذيَلٌة، َوِهَي ِإْثٌم ُيْعَرُ  ِلْلُقَضاِة.  11َعَلْيَها آَخُروَن.  

 "  َمْ ُ وِلي.

 
، َفَكْ َف َأَتَطلَُّ  ِفي َعْذَراَ ؟ 1 " -(:1) أية ا َقَطْعُت ِلَعْيَنيَّ  "»َعْهدي

 وفي  فيوما. يسحيط  لل أ ق   فسحق  أن  أيوب   يدافع و نا  المليرين  أ يوما  يسحيط  صحخرعاب   ما العالل  ومحبة  الجسحد  شحووة 

  من   فسححححق أ ي  ىاف  و و ليو تق.  أميناش    اب  ب  إمرأة، أي و    ريبق، إمرأة   يشححححتق لل  أ ق في   فسححححق  أن يدافع  اةية  ذ 

 الي حب. إلي  والمحدأ  الورين فوي أو ش   أينيحق  ف يحف   طا راش    بحق  يحف  أب يريد  فمن  الن رة، و ي  الخويحة أووات   أول

  بوا   ي فيد   ليشححححتويوا  إمرأة  إلي    ر من " المسححححيب السححححيد   اليلوعع الجديد   العود   بروا   نا  يتم ل   اب أيوب  أب  و  ى 

 .  بق شووات  يضرم   ىتي لتشتويا عن را أب أن أينيق  أمسك وأيوب    بق . في
  

 " َوَما ِهَي ِقْسَمُة هللِا ِمْن َفْوُق، َوَنِ يُب اْلَقِديِر ِمَن اأَلَعاِلي؟ 2 " -(:2) أية
 أنق  عمنع هللا عضضب  أوية    أب أرف  أل ق أذرا ، في التو ع  من  فسق ومنع طا راش،  يايش أب فض  لمارا ييول 

 برهات   ينت ر   الخاطأ السما ، برهات  من الخاطأ يتو ع مارا أي =فوق   من هللا قسمة  هي وما السما . برهات 

   الموت. اعد  سماوية أو أرضية سوا 
 

، َوالنُّْكُر ِلَفاِعِلي اإِلْثِم؟ َأَلْ َس 3 " -(:3) أية رِ   " اْلَبَواُر ِلَعاِمِل الشَّ
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  بنتائا  الخاطأ  يستوتر و د   البرهة.  أن  أوضاش   البوار  واأل ااة  (2 )تية  فوق   من هللا  قسمة  هي ما  السؤال  إ ااة   نا 

  العيوبات   ا ت   اإل ج ييية فى  = النكر  مر بة.   تائجوا  الخوية  ااب عشححححححححححود   وأمورة سححححححححححدوم  فححححححححححيب  ولمن  الخوية

 . والمفائب  الشديدة
 

   َأَلْ َس ُهَو َيْنُظُر ُطُرِقي، َوُيْ ِ ي َجِم َ  َخَطَواِتي؟ 4 " -(:4) أية
  ااهلل  إيما ق  يع ن أيوب    نا  (.9:39  )عك يوسحححي   اب  و كذا  شحححأ،  أ يق  يخفي  و  دائماش   أ يق  أينق هللا  ااب يشحححعر   و 

  من أم      ييب  هللا  أب  أي  =خطواتي  جم   ي  خخخخخي  و و  محدودة.  غير معرفتق  أب  أي شححححححححأ،  أ يق  يخفي    الذي

  الشرير.  و ما أو صالب  و ما أ ي ويحاسبني أأمالي،
 

، 5 " -(:5) أية  " ِإْن ُكْنُت َقْد َسَلْكُت َمَ  اْلَكِذِب، َأْو َأْسَرَعْت ِرْجِلي ِإَلى اْلِغو ِ
   بد   االضش أ يق ىف  ما    أب يؤمن فوو المذب.  أو االضش يروة أي أ ي ىف  أ ق من  فسق أيوب  يبرخ  

 وسيضيع.
 
، 6 " -(:6) أية    َفَ ْعِرَف هللُا َكَماِلي.ِلَيِزنِ ي ِفي ِميَزاِن اْلَ قِ 
  ولق صد  أ ي هللا د شو  يُ    و   نا   رامة.  ذا لق ويكوب   بر   ليع ن أوواعق    هللا و ب  لو يود   أما تق في ييتق من 

   األ م. بوذ   أ يق أعي إر  ظ مق  د  هللا  أب ضمناش  يعني و ذا
 

، َأْو َلِ َق َعْيٌب ِبَكفِ ي، 7 " -(:7) أية  "ِإْن َ اَدْت َخَطَواِتي َعِن الطَِّريِق، َوَذَهَب َقْلِبي َوَراَ  َعْيَنيَّ
  ما يشتوي ولل أينيق، شووة ورا  ريس   لل و  بق البر، اورين  فسق بطر  ب   األما ة طرين أن يحد   لل أ ق  نا ييول 

  يديق  ي و   ولل لق، ليس اشأ يحتف  ولل أما ة، اعدم شأ أ ي يحف  لل أي أاطأ، شأ ااي يديق ي و  ولل لضير .

 أأ ايات  =عيني  ورا  قلبي ذهب  ولق و ى  أنول. يحجي ا ولل أ رعول يدفع وهاب ي  مول،   لل الذين أبيد   اا رة

  فمر ما  فسق  أ ي يحسب  ب   أوايا، أ وا فيط ينفذ ا التي الخوايا يحسب    فوو الجديد. العود  مستوي  أ ي أيوب 

  أيضاش.   بق في ييق
 

    َأْزَرْع َوَغْيِري َيْأُكْل، َوُفُروِعي ُتْسَتْأَصْل.8 " -(:8) أية
 . لى ما وه   س ى = فروعى شأ.    يخسر  ااب  هللا ف يعاابق أوية أي فع   د   اب لو أ ق ييول 
 

َفْلَتْطَ ِن اْمَرَأِتي آلَخَر، َوْلَيْنَ ِن 10»ِإْن َغِوَي َقْلِبي َعَلى اْمَرَأٍة، َأْو َكَمْنُت َعَلى َباِب َقِريِبي،9 "-(:10-9) األيات
 "َعَلْيَها آَخُروَن.  
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  مع  ل ي ححا  يححدبر  لل  أي =قريبخه  بخاب  علي  يكمن  ولم  مخححدوع.    ححب  منبعوححا  الخوححايححا   حح   أب   ري   =إمرأة  قلبي  غوي   إن 
   ي الجارية  أو  والعبدة ، الجوارى   أم    و فالوحن  أرت لسححححيد   أبدة  عفححححير أي  =آلخر  إمرأتي فلتط ن  ريبق.  و ة

  ذا  ف يفع   ريبي  ة رأ إم مع  ذا فع     ن    إرا أي =خرون آ عليها  ولين ن معوا  يضحوجع أب الحن لق  لسحيد ا، سحرية

 إمرأعي. مع
 
 " أَلنَّ هِذِه َرِذيَلٌة، َوِهَي ِإْثٌم ُيْعَرُ  ِلْلُقَضاِة. 11 " -(:11) أية 
 الخراب  ولنري   و سححححححححدياش(. )روىياش   االخراب   اإل سححححححححاب  أ ي  وعاعي  هللا  عغي  فوي  ىييرة  ريمة الي ا  أب أيوب    ر في 

  الوبياية  األفراا   ميع  اإل سحاب وعحرم الضحمير  عمي   الجريمة و ذ   بلشحبع.  مع الي ا اسحبب   داود   بي   أ ي  أعي  الذي

  هللا. أن وعبعد 
 

 "  َتْأُكُل َ تَّى ِإَلى اْلَهاَلِك، َوَتْسَتْأِصُل ُكلَّ َمْ ُ وِلي.  أَلنََّها َنارٌ 12 " -(:12) أية
  فيول،  وعتحكل  أ يول  عسحححيور من  عحر   ل روا  ار  والشحححووة  النوائى. الخراب   ىتي عا     ار أ ق  أ ي الي ا  يفحححور   را   

  عاعي المشحتع ة  فالشحووات  األبدي. النفس لخراب  يؤدي  الذي هللا  غضحب   ار عشحع    ي ب   عماماش،  ععيياعول    وعذ ب 

 في   ارا  ا ساب  أذ ياأ   الحكيل  الق ما  ذا = َ تَّى ِإَلى اْلَهاَلكِ  كلنار تأ  وأمورة(.  )سدوم  اإل ساب ضد   النارية  ااألىكام

 .(27 : 6)أم  يياب  عحتر   و  ىضنق
 

،  13  "-(:23- 13)  األيات َفَماَذا ُكْنُت َأْصَنُ  ِ يَن َيُقوُم 14»ِإْن ُكْنُت َرَفْضُت َ قَّ َعْبِدي َوَأَمِتي ِفي َدْعَواُهَما َعَليَّ
ِ ِم؟  15هللُا؟ َوِإَذا اْفَتَقَد، َفِبَماَذا ُأِجيُبُه؟   َرَنا َواِ ٌد ِفي الرَّ ِإْن ُكْنُت َمَنْعُت  16َأَوَلْ َس َصاِنِعي ِفي اْلَبْطِن َصاِنَعُه، َوَقْد َصوَّ

َبْل ُمْنُذ ِصَباَي 18َأْو َأَكْلُت ُلْقَمِتي َوْ ِدي َفَما َأَكَل ِمْنَها اْلَيِت ُم. 17اْلَمَساِكيَن َعْن ُمَراِدِهْم، َأْو َأْفَنْيُت َعْيَنِي اأَلْرَمَلِة، 
ِإْن َلْم ُتَباِرْكِني  20ْيُت َهاِلكيا ِلَعَدِم اللِ ْبِس َأْو َفِقيريا ِباَل ِكْسَوٍة،  ِإْن ُكْنُت َرأَ 19َكِبَر ِعْنِدي َكَأٍب، َوِمْن َبْطِن ُأمِ ي َهَدْيُتَها.  

َغَنِمي.   ِبَجزَِّة  اْسَتْدَفَأ  َوَقِد  اْلَباِب،  21َ َقَواُه  َعْوِني ِفي  َرَأْيُت  َلمَّا  اْلَيِت ِم  َعَلى  َيِدي  َهَزْزُت  َقْد  ُكْنُت  َفْلَتْسُقْط 22ِإْن 
، َوِمْن َجاَلِلِه َلْم َأْسَتِطْ .23ِفي، َوْلَتْنَكِسْر ِذَراِعي ِمْن َقَ َبِتَها، َعُضِدي ِمْن َكتِ   " أَلنَّ اْلَبَواَر ِمَن هللِا ُرْعٌب َعَليَّ

 
، 13 " -(:13) أية  "»ِإْن ُكْنُت َرَفْضُت َ قَّ َعْبِدي َوَأَمِتي ِفي َدْعَواُهَما َعَليَّ

 .  ييتنيق شأ مجرد  أبيد  يعتبر  لل فوو  و. منق  إشتموا لو ىتي ىيو ول، ويعويول  أبيد  ينفي  جد  
 

 " َفَماَذا ُكْنُت َأْصَنُ  ِ يَن َيُقوُم هللُا؟ َوِإَذا اْفَتَقَد، َفِبَماَذا ُأِجيُبُه؟ 14 " -(:14) أية
   هللا من لخوفق را ع  أبيد  مع أدلق  جد  
 

ِ ِم؟ 15 " -(:15) أية َرَنا َواِ ٌد ِفي الرَّ  " َأَوَلْ َس َصاِنِعي ِفي اْلَبْطِن َصاِنَعُه، َوَقْد َصوَّ
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 اليديل العود  أما إأوة. وأبيد   و  ميعاش،  ل إراش  هللا.  و  واىد  سيد  لول وأبيد  فوو العبيد، لن ام مسيحية   رة   نا 

  و فوا اإل ساب، أ ن ىين  هللا  فد  احسب   ليس العبودية   ام أب  فول  ذا أيوب   ول ومن العبودية، أااا فيد 
  إأوة وأ ول سادعول مع  تولوأ  العبيد  أن  الفحيب الفمر ييق  ماش   ويتم ل النامو  و ب  اليديل العود  من إ ساب

 . ال  ل  امال أصد ا  لق صنع  و ب  (.9 : 6أف +  28:3)غ 
 

 "ِإْن ُكْنُت َمَنْعُت اْلَمَساِكيَن َعْن ُمَراِدِهْم، َأْو َأْفَنْيُت َعْيَنِي اأَلْرَمَلِة، 16 " -(:16) أية
 رغباعول= لول ي بي  اب أ ق وييول واألرام ، المسا ين ي  ل  اا ق أليفا  إعومق فيد  أليفا ،  الق ييما  فسق  أن يدافع 

  .مرادهم  يمن  لم
  لل  أو  وي بيحق، إىتيحا وحا  أينيوحا    رة من يفول  حاب بح   منحق،  عو حب  أب  األرم حة  ينت ر  يكن لل  =األرملخة  عيني  أفنيخت  أو
  .أبلاش  عنت ر يترهوا يكن

 
 " َأْو َأَكْلُت ُلْقَمِتي َوْ ِدي َفَما َأَكَل ِمْنَها اْلَيِت ُم. 17 " -(:17) أية

 . اليتامي مع يا    اب 
 

 " َبْل ُمْنُذ ِصَباَي َكِبَر ِعْنِدي َكَأٍب، َوِمْن َبْطِن ُأمِ ي َهَدْيُتَها. 18  " -(:18) أية
  من واألرام  اليتامي أ ي الرىمة أأمال عع ل أ ق الميفود  =هديتها أمي بطن ومن لول.   اب  اليتامي يربي  جد  

  أو (16)تية  األرم ة أ ى أائدة عموب  ربما و ذ  أرشدعوا =  هديتها طبيعتق. في منسو ة بوا، مولود   و  أمق، اون
 .   اب  يرأا ا يتيمة  أى أ ى

 
ِإْن َلْم ُتَباِرْكِني َ َقَواُه َوَقِد  20ِإْن ُكْنُت َرَأْيُت َهاِلكيا ِلَعَدِم اللِ ْبِس َأْو َفِقيريا ِباَل ِكْسَوٍة، 19 " -(:20- 19) األيات

 " اْسَتْدَفَأ ِبَجزَِّة َغَنِمي. 
 االبرهة. لق دأا أي الفيير اارهق ىيوا   إستدفات  وىينما وهسا ، إ  أارياش  يترك لل 
 

 "ِإْن ُكْنُت َقْد َهَزْزُت َيِدي َعَلى اْلَيِت ِم َلمَّا َرَأْيُت َعْوِني ِفي اْلَباِب، 21 " -(:21) أية
  =البخاب   في  عوني  رأيخت  لمخا  مجححدي=  أيححام  أل ريححق  أ يححق  يححدي  رفعحح    أو  يتيل،  أظ ل  لل  اي  =اليت م  علي  يخدي  هززت 

  أىد. ظ ل في معارفي أستض  لل رضائي، يتمني والم  ىولي ي تفوب  اليضاة  اب ىينما
 

 "َفْلَتْسُقْط َعُضِدي ِمْن َكِتِفي، َوْلَتْنَكِسْر ِذَراِعي ِمْن َقَ َبِتَها، 22 " -(:22) أية
  وتنكسخخخر  أ امي.  أ ي لحمي  يتعفن  =عضخخخدي فلتسخخخقط  صححححابة أمراض   لتفححححبق  يتيل أو أرم ة إضححححوود    د    اب لو 

  يكسر. وأب بد    مسكين أ ي إرعفع  الذي الذراع أب العدل من أ ق رأي وأيوب  =ذراعى
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، َوِمْن َجاَلِلِه َلْم 23  " -(:23) أية   َأْسَتِطْ .أَلنَّ اْلَبَواَر ِمَن هللِا ُرْعٌب َعَليَّ
 أما  ليحاسححححححححبق،  منق  أأ ل   و  من يو د     أ ق  يتفححححححححور  فال الل ال الل.  أ ي  وأيوباعق  هللا من لخوفق أىد   ي  ل لل   و 

 اليوم    أ يق هللا أيني أب ييشعر أيوب 
 

ِإْن ُكْنُت َقْد َفِرْ ُت 25»ِإْن ُكْنُت َقْد َجَعْلُت الذََّهَب َعْمَدِتي، َأْو ُقْلُت ِلإِلْبِريِز: َأْنَت ُمتََّكِلي. 24 "-(:25- 24) األيات
  ِإْذ َكُثَرْت َثْرَوِتي َوأَلنَّ َيِدي َوَجَدْت َكِثيريا.

 
 "»ِإْن ُكْنُت َقْد َجَعْلُت الذََّهَب َعْمَدِتي، َأْو ُقْلُت ِلإِلْبِريِز: َأْنَت ُمتََّكِلي. 24 " -(:24) أية 
 أما  (.24:10 )مر  المسححححيب السححححيد   عع يل   فس  ي  اةية و ذ   أ يوا.  يتم   يكن  لل لمنق   ليرة، أموال أند    اب أيوب  

   جد  المفووم  وبنفس  (5:3   و )را ع والمال. هللا  يدينسححححح  يعبد  أب  ألىد   يمكن و   وين،  أابد  فوو أموالق  أ ي يتم   من

 . التالية اةية أيضا
  

  ِإْن ُكْنُت َقْد َفِرْ ُت ِإْذ َكُثَرْت َثْرَوِتي َوأَلنَّ َيِدي َوَجَدْت َكِثيريا.25 " -(:25) أية
  أموالق. بييادة يفرا   أيوب   اب 
 

َوَغِوَي َقْلِبي  27ِإْن ُكْنُت َقْد َنَظْرُت ِإَلى النُّوِر ِ يَن َضاَ ، َأْو ِإَلى اْلَقَمِر َيِسيُر ِباْلَبَهاِ ، 26 "-(:28- 26) األيات
ا ِإْثٌم ُيْعَرُ  ِلْلُقَضاِة، أَلنِ ي َأُكوُن َقْد َجَ ْدُت هللَا ِمْن َفْوُق.28ِسرًّا، َوَلَثَم َيِدي َفِمي،   " َفهَذا َأْيضي

 الشححححححححمس   بادة  وها    يوماش.  ورا  ا   بق  إ حراف  و   وينية  طيو   أي  يمار  لل وأ ق  الوينية.  عومة   فسححححححححق  أن  ينفي 

  لوةف  ل يمر و  ل شححححمس  ين ر  يكن ف ل أيوب  أما الابادات.  ذ  أملال في   ليرة واإلغرا ات  أيوب   أيام  منتشححححرة واليمر

 أ دم   ي  السححححححماوية  األ رام  ] بادة الع يمة.  أأمالق  أ ي  ويسححححححبحق  لخاليول  ين ر فوو هللا.  مخ و ات  ب  ،  بوا  بورني

 أط ن الابادات   ذ   أ ي  وهرد  SABAISM  السححماوية  األ رام   بادة  ومنوا TSABA  يسححمو وا السححماوية  واأل رام   بادة،

 وأاليوا[ ربوا و و أ ييتق فوي الفبا وت  رب  هللا أ ي اليوود 
 العجول  ييب وب   ا وا  الوينيين أب  من   شححات  ]وربما واليمر. الشححمس لتو ير  منتشححرة   ا     وينية  أ مة  =فمي يدي لثم

 الشحححمس  تلوتق  عيبي   أن أوضحححاش  يد   ييب  فماب واليمر ل شحححمس يفححح  لن  اإل سحححاب  وألب  .18:19  م 1 +  2:13   و

  ألني  للقضخخاة يعر  اثم يضخخاأ فهذا   (28  )تية ةاليضححا  من  أ ني  ىكل  يسححتحن رلك  يفع  من  أب يري  وأيوب   واليمر[

  الجميع. ليرعدع  .فوق  من هللا ج دت قد اكون 
 

َأَصاَبُه ُسوٌ .  29  "-(:40- 29)  األيات َأْو َشِمتُّ ِ يَن  ُمْبِغِضي  ِبَبِل َِّة  َفِرْ ُت  َقْد  ُكْنُت  َأَدْع َ َنِكي 30»ِإْن  َلْم  َبْل 
ِطُئ ِفي َطَلِب َنْفِسِه ِبَلْعَنٍة.  ًْ يٌب َلْم َغرِ 32ِإْن َكاَن َأْهُل َخْ َمِتي َلْم َيُقوُلوا: َمْن َيْأِتي ِبَأَ ٍد َلْم َيْشَبْ  ِمْن َطَعاِمِه؟ 31ُي
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اِرِج. َفَتْ ُت ِلْلُمَساِفِر َأْبَواِبي.   ًَ ِإْذ َرِهْبُت 34ِإْن ُكْنُت َقْد َكَتْمُت َكالنَّاِس َذْنِبي إِلْخَفاِ  ِإْثِمي ِفي ِ ْضِني.  33َيِبْت ِفي اْل
َمْن ِلي ِبَمْن َيْسَمُعِني؟ ُهَوَذا ِإْمَضاِئي. 35ْلَباِب.  ُجْمُهوريا َغِفيريا، َوَروََّعْتِني ِإَهاَنُة اْلَعَشاِئِر، َفَكَفْفُت َوَلْم َأْخُرْج ِمَن ا

َكَتَبَها َخْ ِمي،   ا ِلي.  36ِلُ ِجْبِني اْلَقِديُر. َوَمْن ِلي ِبَشْكَوى  َأْ ِمُلَها َعَلى َكِتِفي. ُكْنُت ُأْعِ ُبَها َتاجي ُكْنُت 37َفُكْنُت 
ِإْن ُكْنُت 39ِإْن َكاَنْت َأْرِضي َقْد َصَرَخْت َعَليَّ َوَتَباَكْت َأْتاَلُمَها َجِم عيا.  38ُأْخِبُرُه ِبَعَدِد َخَطَواِتي َوَأْدُنو ِمْنُه َكَشِريٍف.  

ٍة، َأْو َأْطَفْأُت َأْنُفَس َأْصَ اِبَها،  َقْد َأَكْلُت َغلََّتَها بِ  ِعيِر َزَواٌن«. َتمَّْت  40اَل ِفضَّ َفِعَوَ  اْلِ ْنَطِة ِلَيْنُبْت َشْوٌك، َوَبَدَل الشَّ
  " َأْقَواُل َأيُّوَب.

 .21:25  +  18  ،17:24  أم  في    ي   ما  و ذا  ب ية  أصابتول  إب  فيول  يشم       وهاب  أأدائق،  من  ينتيل  يكن  لل  أيوب 
 من  أر ي بذلك أيوب  فمر وهاب أأدائمل .  أىبوا ط ب  فالمسيب الجديد  العود  في ماأ االخراب. ي حيق اعدو  يشم   نم

  أأدائق.  أىد   عفيب   لعنة  أي   يو ب  لل     (30)  وفي  .43:5  م    أدوك   وإ ر    ريبك   ىب   ااب    ادوا  الذين  الفريسيين  فمر

  إبراهيل   أم وا  التي  الضربا   إضافة  أب   جد   (32)  وفي  ال  ل.  امال  أصد ا   إ ساب  يربب   ي   مل ش    ري   (31)  وفي

 الريا ،   عومة   فسق  أن  يدفع  (33)  وفي  .  (9:4  اط 1)  أيوب   بوا    ام  الجديد،  العود   في  اور   مع منا  بوا  وأوصي  ولو 

 ب ر   ي    لل  فوو  الجبن،  عومة   فسق  أن  يدفع  (34)   وفي  .12:20  صوفر  اق  إعومق  ما  و ذا  يبون.  ما  غير  ي ور  لل  فوو
  عوي      أو   ع نوا،  أب  يجب   ىين  الحن  شوادة   متل  أو  الحن،   خفي  أب  الجبن  لمن  وأ ق   مووراش.   ا وا  موما  أىداش 

 لل    و  =العشائر  إهانة  وروعتني  ال المين.  صياا  يخاف  و   هللا  يخاف   اب  فايوب   الجموور.  من  أوفاش   ىيق  الم  وم
  فا ا و   رلك ولأ أج وإب ىتي  ل حن شود  ب  إ ا اعول  ير ب 
 رفع   ط ب   أ ي  يو ع   ا ق  إمضائي  هوذا  .برا عق  وأيب     ضيتق      أرض   فوو  ن.   ضيتق  أيوب   يرفع  ( 35)  وفي

  .القدير ل جبني منق= إ ااة وينت ر هللا، أمام الدأوي 
 وا  تائج      أعحم   أي  كتفي  علي  أ ملها  أوية  ااي  أىد   أدا ق  لو  أي  لق،  أفل   تبوا  شكوي   و د   لو  (36)  وفي

 أيوب   االر  ليد   بري.  أأمال      يك    عا   =لي  تاجاي   أع بها  كنت  الشكوي=   ذ   من  برائتي  ظورت   لو  أما  وأيوباعوا،

  إدا تق. في االضوا الذين أصحااق  أ ي رداش   ذا وهاب  مالق في
 فوو  ىياعق. أووات  من أووة     أن عيريراش  لمياوميق يعوي أب مستعداش   اب وهمالق برا عق من عا د  من (37) وفي

   .كشريف منه يدنو  اب  ب  عفرف أي من يخج   
  وصححححراه  (.11-9:2 )ىب   ليضتفححححبوا أىد   ي  ل لل   و  أي  أ يق،  عفححححره لل  أرضححححق أب  ييول  (40-38)  األيات  وفي

 الموضححوع  يفححور  يل  افححراأوا.  وعدينق  ال الل  ضححد  شححا دة األرض   وهاب ال الل، من  اإل تيام عو ب    ا وا   نا األرض 

  لو  عبكي   وا األرض  أب أي  اليسححححو ية(. التر مة  احسححححب   ىريوا )أوو أتالمها  وتباكت  ييضححححي =  يةشححححعر   افححححورة
 غلتها وأكلت   ابوت. مع ىدث   ما  ليضتفحبوا األرض  مالك  ت   =أصخ ابها أنفس أطفأت لفحاىبوا.  ظ ل  ىدث    اب

 . يضتفبوا ولل األرض  إشتري  أي =فضة بال
  المذهورة. األأوا  من أي فع  لو  فسق أ ي يفدر  الذي الحكل (40) وفي
 اا ق  هللا أمام يعترف ىين إ   الحوار في يا ية أيوب  ي ور  ولن  نا.   فسق  أن دفاأق أيوب  أ وي =أيوب  أقوال تمت

. أاطأ
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 عودة للجدول والثالثون اإلص اح الثاني 

 
 أليوو أواب   ي (37-32) اإلصحاىات 

   ضحححححححيتول،  أن عنا لوا  أصححححححححااق و  أأوا  اا ق إأترف أيوب  ف   أصححححححححااق. مع أيوب  ىوار  إ توي أب  اعد  أليوو  عم ل 

 -اةعية: لألسباب  عم ل و و رأياش، يبدي  ذا ومع أصضر ل  و ق أن وإأتذر سناش، المو ودين أصضر أليوو وهاب
  أيوب. أ ي الرد  أن أجيوا أيوب  أصحاب  ألب  .1
  . هللا أ ي اال وم وأليي شأ    في  فسق برر ب أيو  ألب  .2
   اة م أب و و المنا شة، في  ديداش  إأتباراش  أدأ  ب   األصحاب، أيوب  يدين لل  و      .3

  محبة. أ مة والتاديبات  هللا.  من عاديب     ي          
  يكتمق. أب يستوع ولل داأ ق في الرد  و د  أل ق عم ل و و  .4
   بريا   أو غرور  أن  صادرة أ وا    ماعق  من   ليراش   يفول   د  لذلك   رامتق، هللا  إأوا   أدم  أ ي  غاضباش   يار  أل ق  .5

  أأيراش،  لعم  ب   يتم موب،  و ل الشحححححححيوه  يياطع لل ن، ومعرفة وفونة ىكمة مم و اش  متواضحححححححعاش   أليوو  جد   االعكس ولمن

  لل  أ ول  أيوب   أصححححححاب   منون وأ ي   فسحححححق، مبرراش  هللا  ضحححححد  أيوب   الوا التي  الفحححححابة  الم مات   أ ي  ا     يورعق لمن
 ضد   ب   ضد ل  أارمة  يورة  يلور  ع ق  مما شرير  اا ق  لق  إعواماعول سوي   النمبات   سبب   عبرير في أيوب   أ ي رداش  يجدوا
   فسق. هللا

  أ يق  يرد  ولل  أرين،اة  أصححححححححااق أ ي  رد    ما أيوب   أ يق  يرد   لل  ولذلك  يخوأ ولل  عم لو    داش،  مينعاش   أليوو   م  وهاب

 .(7:42) ليووأل لوم يأ يو ق لل البا ين األصحاب  إلى ال وم و ق عم ل ىين هللا أب بينما ب  . األصحاب 
 

َجاُل الثَّاَلَثُة َعْن ُمَجاَوَبِة 1 " -(:1) أية   َأيُّوَب ِلَكْوِنِه َبارًّا ِفي َعْيَنْي َنْفِسِه.َفَكفَّ هُؤاَلِ  الرِ 
  ذا  مل  مع  النياش المسحححححححتحي   من وإ ق  .نفسخخخخخه  عيني  في  باراي  أيوب   و دوا  أل ول  الحوار  أن أيوب  أصححححححححاب   ي 

  أ ي  ادر   و و   إ ناأق  أ ي  ادرين   ل    النياش،  في  اإلسحححتمرار العبو  من  أ ق أيوب  أصححححاب  رأي  وليد   اإل سحححاب.

  إ ناأول.
 

ألنَُّه َ َسَب  َفَ ِمَي َغَضُب َأِليُهَو ْبِن َبَرْخِئيَل اْلُبوِزيِ  ِمْن َعِشيَرِة َراٍم. َعَلى َأيُّوَب َ ِمَي َغَضُبهُ 2 "-(:5-2) األيات
َوَكاَن َأِليُهو َقْد 4َوَعَلى َأْصَ اِبِه الثَّاَلَثِة َ ِمَي َغَضُبُه، أَلنَُّهْم َلْم َيِجُدوا َجَوابيا َواْسَتْذَنُبوا َأيُّوَب.  3َنْفَسُه َأَبرَّ ِمَن هللِا.  

َجاِل الثَّاَلَثِة َ ِمَي  َفَلمَّا َرَأى َأِليُهو َأنَُّه اَل َجَواَب ِفي  5َصَبَر َعَلى َأيُّوَب ِباْلَكاَلِم، أَلنَُّهْم َأْكَثُر ِمْنُه َأيَّاميا.   َأْفَواِه الرِ 
  "َغَضُبُه.

  ابحائ   من  و ل  (  21:22 عك)  إبراهيل أأو   اىور  بن  بو   سحححححححححححححح  من =البوزي . هللا برهة  =برخئيخل  إلوي.   و  =أليهو

  وييدم  أوا   واىد     ليعرف وعم ل الروا. في ىار  لمنق صححححححححضير شححححححححاب   و و  إلبراهيل  ريب  فوو  .23:25 رإ  العرب 
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  ليلب     فسحق  أ ود   فوو هللا، من  أ لر   فسحق برر أيوب   وألب  يجب   ما بو ار  هللا  أن  يتم ل  لل  أل ق أيوب  أداب و و  عوبة.

  ىين  أأوحححا   حححد   هللا  أب  أيوب     م  من  )ييفول  عجربتحححق  في  الخوحححا  من  هللا  يبرر  ولل  هللا  بر  يلبححح    أب  يوتل  لل  ولمنحححق  بر 

  أن   حن   بحو   أب هللا  مع التعام  في  الفحيب والورين هللا.   رامة من  أ لر  اكرامتق  إ تل فوو  .التجربة( بوذ   أصااق

 شحححرير  أ ق أ ي  وإصحححرار ل  أليوب  برفن ردود ل ييدموا لل  أل ول  األصححححاب   أليوو  وأداب  يبرر ا.  الذي   و  وهللا هللا مجد 

  منول     أاطأ، األأر الورف أب  أ ي أصحححححر  طرف    أب  اسحححححبب   الجميع  وأداب  ىججول. لضحححححعي وأيضحححححاش   مرائي

  و  ى    حالوحا.  التي  اإليجحابيحة  النيحا   في يبححو   أب  دوب   الخوحا   حذا ويضححححححححححححححخل أراة    م  في  أوحا أن  يبححو   حاب

 في  عيدمول  اسحححبب   إىترمول فوو   مول، سحححناش   األ بر  أ وى  ىتي المنا شحححة في  يتدأ  لل فوو الفحححائب   أليوو عفحححرف

  سحكوعق فماب لق  أأ ن هللا  ألب  أليوو  وعم ل لتواضحعق. يشحير و ذا  المنا شحة.  في   ل أأوا يري    اب  أ ق من  االرغل  ياماأل

  ن.  الشوادة في عردد   رلك اعد 
 

ُت َفَأَجاَب َأِليُهو ْبُن َبَرْخِئيَل اْلُبوِزيُّ َوَقاَل: »َأَنا َصِغيٌر ِفي اأَليَّاِم َوَأْنُتْم ُشُيوٌخ، أَلْجِل ذِلَك ِخفْ 6 "-(:22-6) األيات
َرْأِيِي.   َلُكْم  ُأْبِدَي  ُتْظِهُر ِ ْكَمةي.  7َوَخِشيُت َأْن  ِنيَن  َوَكْثَرُة السِ  َتَتَكلَُّم  ا، َوَنَسَمُة  َولِكنَّ ِفي  8ُقْلُت: اأَليَّاُم  النَّاِس ُرو ي

ُلُهْم.   .  9اْلَقِديِر ُتَعقِ  ُيوُخ َيْفَهُموَن اْلَ قَّ ا ُأْبِدي 10َلْ َس اْلَكِثيُرو اأَليَّاِم ُ َكَماَ ، َواَل الشُّ ِلذِلَك ُقْلُت: اْسَمُعوِني. َأَنا َأْيضي
َفَتَأمَّْلُت ِف ُكْم َوِإْذ َلْ َس َمْن َ جَّ 12َجِجُكْم َ تَّى َفَ ْ ُتُم اأَلْقَواَل.  هَأَنَذا َقْد َصِبْرُت ِلَكاَلِمُكْم. َأْصَغْيُت ِإَلى  ُ 11َرْأِيِي.  

ْه ِإَليَّ َكاَلمَ 14َفاَل َتُقوُلوا: َقْد َوَجْدَنا ِ ْكَمةي. َاهلُل َيْغِلُبُه اَل اإِلْنَساُن.  13َأيُّوَب، َواَل َجَواَب ِمْنُكْم ِلَكاَلِمِه.   ُه  َفِإنَُّه َلْم ُيَوجِ 
َفاْنَتَظْرُت أَلنَُّهْم َلْم َيَتَكلَُّموا. أَلنَُّهْم َوَقُفوا، 16َتَ يَُّروا. َلْم ُيِجيُبوا َبْعُد. اْنَتَزَع َعْنُهُم اْلَكاَلُم.  15َواَل َأُردُّ َعَلْ ِه َأَنا ِبَكاَلِمُكْم.  

ِتي، َوُأْبِدي أَ 17َلْم ُيِجيُبوا َبْعُد.   ا ِ  َّ ا َرْأِيِي.  َفُأِجيُب َأَنا َأْيضي أَلنِ ي َمآلٌن َأْقَواالي. ُروُح َباِطِني ُتَضاِيُقِني. 18َنا َأْيضي
19  . َقاِق اْلَجِديَدِة َيَكاُد َيْنَشقُّ ْمٍر َلْم ُتْفَتْح. َكالزِ  ًَ اَل ُأَ اِبَينَّ َوْجَه  21َأَتَكلَُّم َفُأْفَرُج. َأْفَتُح َشَفَتيَّ َوُأِجيُب.  20ُهَوَذا َبْطِني َك

   "أَلنِ ي اَل َأْعِرُف اْلَمْلَث. أَلنَُّه َعْن َقِليل َيْأُخُذِني َصاِنِعي.22اَل َأْمُلُث ِإْنَسانيا. َرُجل وَ 

  
ِنيَن ُتْظِهُر ِ ْكَمةي. 7 " -(:7) أية    ُقْلُت: اأَليَّاُم َتَتَكلَُّم َوَكْثَرُة السِ 
  ىكمة. أ لر أياماش  األ لر أب يعترف 
 

ُلُهْم. 8  " -(:8) أية ا، َوَنَسَمُة اْلَقِديِر ُتَعقِ   "َولِكنَّ ِفي النَّاِس ُرو ي
  فوناك  لإل سححححاب، اليد   الروا إرشححححاد  ب   أبرعق، فيط  ليس  لإل سححححاب  المعرفة مفححححدر  أب الميفححححود   رو اي   الناس  في 

  يسححتوي   ذا وفي يرشححد ، هللا روا  فمب  وبالتالي ن  أاضححع  أ ق يعرف   اب وأليوو  اإل سححاب. داأ   ل معرفة إلوي مفححدر

 .والفضير المبير
  

. َلْ َس اْلَكِثيُرو اأَليَّاِم ُ َكَما9 " -(:9) أية ُيوُخ َيْفَهُموَن اْلَ قَّ  " َ ، َواَل الشُّ
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  ب  (.8) تية في  أنق  عم ل  الذي اإللوي  اإلأ ب  اجا ب  شححأ     ي  االسححن الشححيوه  يكتسححبوا  التي الخبرة  أب  الميفححود  

 سنق. من االرغل عماماش  ىكمتق لفيد  هللا أن اإل ساب إبتعد  لو
 
ا ُأْبِدي َرْأِيِي.ِلذِلَك ُقْلُت: 10 " -(:10) أية   " اْسَمُعوِني. َأَنا َأْيضي
 أ ول. ما أ مني الذي  و اليد  الروا أب أأ ل أل ني =إسمعوني 
  

َفَتَأمَّْلُت ِف ُكْم  12هَأَنَذا َقْد َصِبْرُت ِلَكاَلِمُكْم. َأْصَغْيُت ِإَلى ُ َجِجُكْم َ تَّى َفَ ْ ُتُم اأَلْقَواَل. 11 "-(:12- 11) األيات
 "َوِإْذ َلْ َس َمْن َ جَّ َأيُّوَب، َواَل َجَواَب ِمْنُكْم ِلَكاَلِمِه.

 هللا، مجد   أن  يبحلوب    ا وا ما  أ ول والسبب   ا،يردو   لل  لمنول أيوب   أ ي  رداش  يجدوا  أب  األصحاب  من  منت راش  سك     و 
  صحححححة  ليلبتوا أيوب  شححححر  إيبات  محاولة  أ ي  منفححححباش    مول      اب ب   اإللوية الحكمة  أن  و   الفحححححيب  الرد   أن  و 

     إ فحححححب    ب   مق،أ  سحححححبب   أن عرشحححححد   إلوية ىكمة  أن  يبحو   أب يحاول  لل أ ق  أيضحححححاش  أيوب   أوا وهاب  .  ريتول

 البحو   أن مخالي غرض  لنا  يكوب   وىينما  .  شححححخفححححية  منافسححححة إلى  المنا شححححة عحول   ليد    فسححححق.  رعبري في  محاو عق

  أليوو. يخوأ لل  ذا وفي فينا، هللا روا لفوت  اإلستماع ىساسية  فيد  هللا مجد  أن
 

 "َفاَل َتُقوُلوا: َقْد َوَجْدَنا ِ ْكَمةي. َاهلُل َيْغِلُبُه اَل اإِلْنَساُن. 13 " -(:13) أية
  عيدمنا اسححححححبب  ىكمة  لنا  أ نا عيولوا و  ،  عياوم   ىكمة أيوب     م في و د ا  إ نا عيولوا     = كمة وجدنا قد  تقولوا ال 

 الرد  سححيكوب   =اإلنسخان ال  يغلبه هللا  أليوب.  عجربتق في أأوا  هللا وأب اار  أ ق فع ش  أيوب   سححي ن  يبسححكوعمل  األيام، في

  اشرية. وىكمة إ سا ية اخبرات    هللا، من أسمعق افوت  إلوية، احكمة أ يق
 

هْ 14 " -(:14) أية    ِإَليَّ َكاَلَمُه َواَل َأُردُّ َعَلْ ِه َأَنا ِبَكاَلِمُكْم. َفِإنَُّه َلْم ُيَوجِ 
  بينول.  شحححححخفحححححياش   صحححححراأاش   ليفحححححبب إ ي ب   الحوار  أب  صححححححااقأو  أيوب   بين المشحححححك ة   ا     =كالمه إليَّ   يوجه  لم  فإنه 

  عل ه أرد وال  إعوام. أي  أواااعق في لي يو ق  لل و و أيوب،  وبين  بيني  أفومة و   الفراع  ذا  أار  أ ا  ييول وأليوو

  فع تل.  ما وشرير مرائي اا ق أيوب  أعول لن فا ا =بكالمكم
 

َفاْنَتَظْرُت أَلنَُّهْم َلْم َيَتَكلَُّموا. أَلنَُّهْم َوَقُفوا، 16َتَ يَُّروا. َلْم ُيِجيُبوا َبْعُد. اْنَتَزَع َعْنُهُم اْلَكاَلُم. 15 "-(:16- 15) األيات
 " َلْم ُيِجيُبوا َبْعُد. 

  يتم ل  أليوو اب   فربما الضائب   افيضة   نا والم م   داش. واضحة  اليضية   و يجد   بينما سكتوا  أ ول ل م م  أليوو دفع ما 

  أنول. ويتم ل هللا ينا ي  و أو الم م، لول وو ق أرينت ىاضرين أمام
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ا َرْأِيِي.17 "  -(:20-17)  أية ِتي، َوُأْبِدي َأَنا َأْيضخخخخخخخخخي ا ِ  خخخخخخخخخَّ أَلنِ ي َمآلٌن َأْقَواالي. ُروُح َباِطِني  81  َفُأِجيُب َأَنا َأْيضخخخخخخخخخي
. 19ُتَضاِيُقِني.  َقاِق اْلَجِديَدِة َيَكاُد َيْنَشقُّ ْمٍر َلْم ُتْفَتْح. َكالزِ  ًَ   َأَتَكلَُّم َفُأْفَرُج. َأْفَتُح َشَفَتيَّ َوُأِجيُب.20ُهَوَذا َبْطِني َك

  يسحتوع ولل  داأ ق،  الفححيب  الرد  و د    و  بينما يجد،  ف ل اليضحية  يحسحل  صححيحاش   رأياش   أىد ل ييول  أب أليوو  إ ت ر ليد  

   تموا وإب  يكتموا  أب  يسححتويع    فوو بوا،  يشححود  اك مات  هللا  يك فق  من     و كذا داأ ق. في  نار   اب  فوو  يكتمق، أب

     فاهلل  ، الشحححححاب   أليوو هللا مأل الشحححححيوه صحححححم    فحين  =أقواالي   مآلن  (.3:39 مي +  9:20 )أر  داأ ق في   نار  عموب 
 . . كالزقاق. . . بطني.  هوذا  ينفجر  يكاد  أ ق  يشحعر يفع   لل وإب  يتم ل، أب   بد   فماب مأل   وهللا شحا د. ب    فسحق  يبيي
  يتم ل، أب دفعاش   ويدفعق  اق  يتم ل ما  يعويق اليد  فالروا  .فأفرج أتكلم  يتم ل= أب سحححوي  بوا يودأ  طريية  و   ينشخخق يكاد

  الم م. أ ى واليوة الم مة يعوي فوو
 الخمر  عفاأ ت   ومع  يداش،  يض يو وا  أل ول  عتشححححححححححححين  ديدة  أمراش  فيوا وضححححححححححححعوا لو اليديمة فالي ا   17:9  م    ]را ع

  و   لتتحم   ديدة    ا  في الجديدة الخمر  ضحححححححححححعو  من ف بد  اليديمة، الي ا  عمي    وأاخرة غا ات    ناك  يكوب  الجديدة
 [.عنفجر لتماد  ىتي ضضو  وبداأ وا  ديدة أمراش  المم و ة الجديدة االي ا   فسق يشبق  نا وأليوو عتمي .

 
أَلنِ ي اَل َأْعِرُف اْلَمْلَث. أَلنَُّه َعْن َقِليل َيْأُخُذِني  22اَل ُأَ اِبَينَّ َوْجَه َرُجل َواَل َأْمُلُث ِإْنَسانيا. 21 "-(:22- 21) األيات

 "َصاِنِعي.
  مقأ اسبب  أيوب  يحابي ف ن ن، شود ي   ي  ب  السامعين البشر يرضي   ي  يبحو   ولن يرائي لن   مق في  و 

. مرا ي ل اسبب  األصحاب  يحابي ولن
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 عودة للجدول اإلص اح الثالث والثالثون 

 
هَأَنَذا َقْد َفَتْ ُت َفِمي. ِلَساِني  2»َولِكِن اْسَمِ  اآلَن َيا َأيُّوُب َأْقَواِلي، َواْصَغ ِإَلى ُكلِ  َكاَلِمي.  1  "-(:7-1)  األيات

َ َنِكي.   ِفي  َخاِلَ ةي.  3َنَطَق  ِبَها  َتْنِطَقاِن  ُهَما  َشَفَتيَّ  َوَمْعِرَفُة  َكاَلِمي،  َقْلِبي  َونَ 4ِاْسِتَقاَمُة  َصَنَعِني  َسَمُة ُروُح هللِا 
ْعَوى َأَماِمي. ِاْنَتِ ْب.  5اْلَقِديِر َأْ َيْتِني.   ا َعِن هللِا. َأَنا 6ِإِن اْسَتَطْعَت َفَأِجْبِني. َأْ ِسِن الدَّ هَأَنَذا َ َسَب َقْوِلَك ِعَوضي

ْصُت.  ا ِمَن الطِ يِن َتَقرَّ   ".ُهَوَذا َهْيَبِتي اَل ُتْرِهُبَك َوَجاَلِلي اَل َيْثُقُل َعَلْ كَ 7َأْيضي
  فمأوني طوي ش، سحححححححك    أب اعد   =فمي  فت ت  .شحححححححخفحححححححي لضرض  وليس  لفائدعق  يتم ل إ ما  أ ق أيوب،  يينع   نا  أليوو 

  بها تنطقان هما  شخخخفتي  ومعرفة  مسحححححتثيل.    ب   من عفحححححدر    ماعي  أي  =كالمي  قلبي إسخخختقامة لك.  ألشحححححرا  فرصحححححة

 ألىد،  منحا اش   يكوب  لن أ ق   نا   مق ومعني  هللا. روا لي   شححححفق وبما  أأ ل، اما  امأ و   عتحدياب  شححححفتاي  =خال خخخة

    رية  يوبيوا  أب  وصاىبيق  أليفا   ىاول   ما يوب،أ  أ ي  عوبييوا  أو  إيباعوا  يحاول  لن رية  و   شخفي، لرأي  ىتي  و 

  صنعني هللا  روح  بر .  يعرفوب   ا وا  االتا يد   فول  أ يق،  نوبنع     اا وا  الميتنعين أول   ل  ا وا  ربما أيوب،  أ ي  أاصة

       مق، ومعني  الشحخفحية،  أبرعق وليس المفحدر   و فاهلل لق، هللا  يع نوا  التي  اإلأ  ات   أليوو، ىكمة مفحدر  ذا
   ل فويا  اق أعم ل  ما أ ي أيوب   يا  رداش   و دت   إب  =إنت خخخخب (5) وفي  سحححححححني. صحححححححضر  اسحححححححبب   أ ول سحححححححوف ما  عحتيروا

   حححاب  21:16  وفي  .3:13  +  3:23  +  21:16  هللا  أمحححام  يححححا ل  أب   بححح   من  أيوب   ط حححب   (6)  وفي  .معي  عححححاورو 

  امجد  هللا  ير بق    أب  اشحر  لمن هللا  أمام  يحا ل  أب ط ب  و و  إ سحاب.  أمام  إ سحاب  ييي  ما  هللا أند   يحا ل أب  يتمني

  أ يك وسححححححححارد  أمامي   ضححححححححيتك  أرضحححححححح   فا     د.مو و   اةب  عو بق ما   نا لق ييول  وأليوو  .22-20:13  بوائق  و ور

 ،مل ك  الوين  من مخ و    إ سحححححاب  أي  =تقرصخخخت الطين من أيضحححححاش   فا ا أريعك ولن مل ك،  إ سحححححاب وأ ا هللا،  أن  االنيااة
  طين أ ا و ولق  الدور. بوذا  ييوم  أليوو  و نا هللا. مع  أيضحححاش   يتفحححالب أب أيوب  ط ب  أب  أيضحححاش   و ى   ب  .  =تقرصخخت

   نا  أليوو  الق  وما النا .   ماا  يشعر الخادم  أب  يضينب  و كذا ،  ق ماا يشعرو  أيوب   مل   األ م  عح    أليوو  ألب  يشير
  فوو   لق من   رععب  و  معق   تم ل ولمي هللا،  أ ي  ليفحححالحنا عجسحححد   الذي هللا    مة  المسحححيب،  لعم   يشحححير   فسحححق  أن

  .18 ،17:2 أب  نا ب  من إ تا  ا فوو لنا ويريي اضعفاعنا يشعر و و اإل ساب إبن
 

ُقْلَت: َأَنا َبِريٌ  ِباَل َذْنٍب. َزِكيٌّ َأَنا َواَل 9»ِإنََّك قد ُقْلَت في َمَساِمِعي، َوَصْوَت َأْقَواِلَك َسِمْعُت. 8 "-(:13-8) األيات
»َها 12 َوَضَ  ِرْجَليَّ ِفي اْلِمْقَطَرِة. ُيَراِقُب ُكلَّ ُطُرِقي.11ُهَوَذا َيْطُلُب َعَليَّ ِعَلَل َعَداَوٍة. َيْ ِسُبِني َعُدوًّا َلُه. 10ِإْثَم ِلي. 

اِصُمُه؟ أَلنَّ ُكلَّ ُأُمورِِه اَل ُيَجاِوُب  13ِإنََّك ِفي هَذا َلْم ُتِ ْب. َأَنا ُأِجيُبَك، أَلنَّ هللَا َأْعَظُم ِمَن اإِلْنَساِن.  ًَ ِلَماَذا ُت
  "َعْنَها. 

  وصححححح ىق هللا اعدل  الخاصحححححة و ي   ياشحححححق  أينا  في منق ف ت    التي  الفحححححابة  األ وال  أ ي أيوب   يعاعب   أليوو  جد    نا

    م  (يكرر11-9) وفي  ذا. من  متا د  فا ا أىد. لي  يني  ولل  بنفسححححي  سححححمعتك أي  =مسخخخامعي  في قلت .أيوب   عجا 

  +  13:10  +  27:13  +  24:13 +  5:27  +1  ،10  :23  +  7:10 +  21:9ورا ع] ن  وإعواماعق الفحححححححححححححعب  أيوب 
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  هللا  مع  الجدال  أ ي  ادر  غير و و  سحبب، ب   يعاديق  إراش  فاهلل وبرخ.  ام   أ ق   فسحق  يفحور فوو  [11:19  +  21:30
  برخ. أ ق يع ل و و و سوة اجفا  يعام ق يل أوا أي أ يق يتفيد   عدو وهللا الميورة. في فر  ق منق الورب  و 
  وأىكل  أأ ل  اححا ححق   عترف  أب  فع ينححا  يفع ححق  ييمححا  هللا  ىكمححة   عرف  لل  وإب  ىتي  =اإلنسخخخخخخخخخخان  من  أعظم  هللا  (12)  وفي

 لم هذا  في إنك ها أيوب=  يا هللا  عشحححححكو  أب  ي ين    وبالتالي هللا.  ىكمة      فول أب  من وأ و  أضحححححعي  اا نا و عترف

 ضحححححد  أليوو  عومة  بين  الفر    و  ى  معق.  لتفحححححو ب أمامق، وعتواضحححححع  هللا من الشحححححكوي   أن عمي  أب أ يك  =ت خخخب

  مخوأ أ    لق   الوا أيوب  أصحححححاب   بينما  ذا   ولك في أأوات    د   أليوب  ييول  فاليوو لق. أيوب   أصححححد ا   وعول أيوب 

  أاطئة عفرفات  ن  نسب   أب  يفب    أ ق  ووألي لوم أو  ول ومعني  الميبول  الحوار   و و ذا عحديد. دوب  شأ    في

  صالحة. أأمالق فم 
  هللا   خاصححححححل و    أم . ييما  مخوأ   ا ق هللا  ي ور هللا  يشححححححتمي من  ألب ،هللا  يياوم فوو هللا  يشححححححتمي من  (13) وفي 

  أن  عفسحير  بتيديل م يم  غير هللا  أب ولن ى   صحا عق  مع  الخيفي  اإل ا   يتخاصحل و   و درعق،  محبتق في  المحدود   غير

  صحيحاش.  اب الذي  و هللا عدبير أب األيام وستلب   يخوأ،   وأ ق هللا فى  لن أب  حن أ ينا ب  اق، ييوم أم    
 

ِفي ُ ْلٍم ِفي ُرْؤَيا اللَّْيِل، ِعْنَد ُسُقوِط  15لِكنَّ هللَا َيَتَكلَُّم َمرَّةي، َوِباْثَنَتْيِن اَل ُياَلِ ُظ اإِلْنَساُن. 14 "-(:16- 14) األيات
ِتُم َعَلى َتْأِديِبِهْم، 16َسَباٍت َعَلى النَّاِس، ِفي النَُّعاِس َعَلى اْلَمْضَجِ .  ًْ   "ِ يَنِئٍذ َيْكِشُف آَذاَن النَّاِس َوَي

  عرهق هللا أب  ال  ىين  أيوب   أ ي  رد  و ذا يعرف. أب  اإل سحححاب  يحتم   ما ايدر  أسحححرار   أن  يكشحححي  هللا =يتكلم  هللا  لكن 

  أليوو  أ يق يرد   ولذلك  عدو. معق  يتفححححححرف هللا أب أيوب   عفححححححور  لذلك  ىدث.  ما     ىدث   لمارا  يعرف   ظ مة، في

 فاهلل  =وبإثنتين مرة ل خير.   و هللا  من عفحححححححححححححرف فم  أموماش   ولمن  عدرك  لل أو  عفول،  لل  وأ    معك عحدث    د   هللا  ااب

  وسححائ ق لق  وهللا وييود.  ويذهر  ويع ل  ويرشححد   يبك    أب أم ق داأ نا اليد  والروا  اإل سححاب. مع  احديلق يسححر  محبتق  من

 في  أو الميد  المتاب  في هللا   مة لفحححححححوت    سحححححححمع داأ نا،  الوادخ اليد   الروا لفحححححححوت    سحححححححتمع لل فمب  المخت فة،

  فمب وعاديب،  م ذارات   هللا  يسحححتعم وا أأري  وسحححائ   فوناك  إل سحححابا  يسحححمع لل وإب  هللا. يرسححح ق  إ سحححاب  أي  من أو  أ ة،

  ولمن أذر. ب   اإل سححححححاب  يفححححححير  ىتي و كذا .  . تأر. إ ذاراش  يرسحححححح   هللا  جد   اإل سححححححاب  عنبيق في اإل ذارات  أىد   فشحححححح 

   م،األى طرين  أن  ااإل سحححححححححاب، هللا  إعفحححححححححال طر   يحدد   أليوو  جد   (15) وفي هللا. طر   يال ظ ال لجو ق  اإل سحححححححححاب

  أيال  مفحححححححححدر ا  وأى م  الشحححححححححياطين من  أى م ويو د   فحححححححححر(   بوأذ   فرأوب، النجار،  هللا)يوسحححححححححي  من أى م  و ناك

  أ ي  و و مسحححا ش   أ وعق في هللا صحححوت   اإل سحححاب  يسحححمع و د  لألى م.  األسحححاسحححي المفحححدر   ي  األأيرة و ذ   اإل سحححاب،

  من ييي  أي =الناس  أذان  يكشخخف   ينئذ  (16) وفي  األى م.  ييفححححد    نا أليوو  ولمن  ال ي .  دو  في  فراشححححق، سححححرير

  التي العوائن      سحححييي  السحححما  من رسحححالة  إل سحححاب عفححح   أب هللا  يسحححمب  فحين السحححمع، معو ت    وبول  ومن أرا ول

  اخوايا ا.  حن  فنعوا
 
 

  هللا. إ ذار ينسوب    ىتي   وبول في عسكن هللا يجع وا =تأديبهم علي ويًتم
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 هللا  عمل الًتم
   الور ة. أ ي و ع الذي من الختل من وري  -1
   يش. صورة الختل أ ي ي ور -2
 
   الرسالة. عض ن أب اعد  يوضع الختل -3

 

   يؤدب. الذي  و هللا  أب التاديب  من ي ور  -1
  هللا  صورة ييق  ع ور التاديب   من  اإل ساب  إستفاد   إرا  -2
  .19:4 غ 
  داأ ية. عموب  هللا وأم  التاديب  يمار -3
 

 
ُجِل، 17 "-(:22- 17) األيات َل اإِلْنَساَن َعْن َعَمِلِه، َوَيْكُتَم اْلِكْبِرَياَ  َعِن الرَّ ِلَ ْمَنَ  َنْفَسُه َعِن اْلُ ْفَرِة  18ِلُ َ وِ 

َواِل ِبَ ْرَبِة اْلَمْوِت.  اَصَمُة ِعَظاِمِه َداِئَمٌة، 19َوَ َ اَتُه ِمَن الزَّ ًَ ُب ِباْلَوَجِ  َعَلى َمْضَجِعِه، َوُم ا ُيَؤدَّ َفَتْكَرُه  02َأْيضي
 . ِهيَّ َوَتْقُرُب َنْفُسُه ِإَلى 22َفَيْبَلى َلْ ُمُه َعِن اْلَعَ اِن، َوَتْنَبِري ِعَظاُمُه َفاَل ُتَرى، 21َ َ اُتُه ُخْبزيا، َوَنْفُسُه الطََّعاَم الشَّ

 " اْلَقْبِر، َوَ َ اُتُه ِإَلى اْلُمِميِتيَن.
  =الكبريخا    ويكتم  أويتحق. أن ل توبحة ييود   أي  =عملخه  عن اإلنسخخخخخخخخخان  ل  ول (17)  في يجيحب  التحاديبحات، فحائحدة محا 

  شخفياش. أيوب  مع اةب هللا يعم ق ما و ذا
  ل و ك. عؤدي فالخوايا  و ك   ىتي الخوايا أنا ليمنع ويوب  ينذر هللا (18) وفي
   نا  و و  .11-5:12 أب   ولالرسحح بولس  مفووم   فس و و ل تاديب،  ااأللل  يسححمب هللا  أب  رائع  أليوو مفووم  (19) وفي

 أصحااق وفمر أيوب   فمر يرفض 
 اار وأ ا أعالل  لمارا -أيوب: فمر
 شرير.  وعاش  ايوب ف ولذلك ، األشرار أ ي هللا غضب  أ مة األلل -األصحاب: فمر
 الو ك من  ييا     اما أفضححححححححححححح  فالتاديب  هللا.  من ورىمة  محبة  ييق التاديب  أب أيوب     ر  يو ق الم م بوذا وأليوو 

  صورة   ري   و نا  .بالوج   دبؤ ي المرض=  و و أ  هللا  يستخدموا  التي التاديب  وسائ  إىدي  ري   و نا  الموت.  وة في

   واراش. أو  لي ش   يترهق  ف   اإل سحاب  يخاصحل  اعدو  شحبوق  فالمرض   =دائمة عظامه  مًاصخمة  ل ع ام= مؤلل  لمرض  مؤلمة

 أي  =عظامه لتنبري   أ مي.  هيك  إلي المريض   يتحول (21) وفي  الشححححححححوية. فيداب  المرض   م ا ر  أىد   (20) وفي

  العام. الضعي والمعني شعرية مبالضة و ي عت شى
 عؤدي  التي  المرض    مأ إما   ل  =المميتين الموت. أ مات      أ يق وع ور  اليا  لحافة المريض   يف   (22) وفي

   ريباش   اإل سحححاب  عجع    مواأل األمراض   و نا  .16:24  صحححل2  ويو موا،  ليميتوا  هللا من المرسححح وب  الم ئمة   ل  أو  ل موت 

  اليبر. من  داش 
 

 ِإْن ُوِجَد ِعْنَدُه ُمْرَسٌل، َوِس ٌط َواِ ٌد ِمْن َأْلٍف ِلُ ْعِلَن ِلإِلْنَساِن اْسِتَقاَمَتُه، 23 " -(:23) أية
 يؤدب  هللا بواة  أيديول.  من اإل ساب لينيذ  مرس  م ك أن يتم ل   نا  جد  المميتين، الم ئمة أن  عم ل أب اعد  

 يرس   ااب  ذا  يكوب   هللا؟ مع  أفام سبب  يكوب   و  وعيديسق، لتبرير  التاديب   ذا ييكوب  أيوب  يفول  ي  لمن أيوب،
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   مأ من اق لق سمب ييما هللا يبرر أي هللا،  إستيامة أي =تقامته إس لإلنسان ول علن أليوب  ليشرا  اليوو وسيواش  هللا
  شريراش  وليس هللا  من وميبول مستثيل أ ق أليوب  يشرا فالمرس  أيوب  أ ي أائدة أ وا إستيامتق    مة وعفول ل تاديب.

 يعيي   نا الوسيط و ذا فائدة. لق  التاديب  يكوب  أيوب  فول وإرا لق. عاديب  سبب   ماأل  ذ  وأب هللا، من مرفوضاش  وأدواش 

 هللا. يستخدمق الذي المؤدب  اليضيب  معني يفول  ىكيل ر     و الوسيط  فسق، لخ و  هللا  عدبير  لق ويشرا ويرافن
 - :  امعنيين  عفول =ألف من وا د دائماش. هللا أدام أم  و ذا
 أليوو  و منول واىد  أرس  وهللا أليوب، يشرىوا أب يمكنول وسيط 1000 لق هللا (1)
 شحححرا في  فشححح وا أيوب  أصححححاب  فم  الخدام. وسحححط  ادرة  أينة   و هللا أسحححاليب   يفول  الذي الخادم  أو الوسحححيط أب (2) 

  أليوو. شرىوا التي المعا ي
 في  األلل رى ة في  يرافينا  الذي  وىد   و و  واإل سحاب. هللا  بين الوسحيط  و و  المسحيب،   و  البشحرية  إ ت رعق  الذي  والمرسح 

  أل ق المسححححححيب  عالل فو   األلل. معني  شححححححرا  الذي  وىد   و و   تعيي، معق صحححححح يب   شححححححرهة   ماأل ا ب ن  ولو الحياة،  ذ 

  المسححيب  يسححوع  وبالوسححيط األلل،  معني  االمسححيب  اةب  فومنا ب   األصحححاب(. منون  أ ي  رد   ذا في  )و ىاشححا  شححرير؟ 

 في  الوبو  من  يحمينا  الذي   و ودمق المسحححححححيب.  بدم  سحححححححوي   عبرير ف   ااراش   فسحححححححق  ظن  ىين  مخوئاش  أيوب   وهاب   تبرر.

 -:الف من وا د    ليول يالو  معني باة و جد  والو ك. الحفرة
  .13:3 يو السما  من  وسيط السما  من أعي والمسيب ل سما . يشير 1000 فر ل   (3)
 

َيِ يُر َلْ ُمُه  25َيَتَرَاَ ُف َعَلْ ِه َوَيُقوُل: ُأْطِلُقُه َعِن اْلُهُبوِط ِإَلى اْلُ ْفَرِة، َقْد َوَجْدُت ِفْدَيةي.  24  "-(:33- 24)  األيات
، َوَيُعوُد ِإَلى َأيَّاِم َشَباِبِه.   ِبيِ  َتاٍف َفَيُردُّ َعَلى ُيَ لِ ي ِإَلى هللِا َفَيْرَضى َعْنُه، َوُيَعاِيُن َوْجَهُه ِبهُ 26َأَغضَّ ِمْن َلْ ِم ال َّ

ِبرَُّه.   َعَلْ ِه.  27اإِلْنَساِن  ُأَجاَز  َوَلْم  اْلُمْسَتِ  َم،  ْجُت  َأْخَطْأُت، َوَعوَّ َقْد  َفَ ُقوُل:  َبْيَن النَّاِس  ِمَن 28ُيَغنِ ي  َنْفِسي  َفَدى 
 اْلُعُبوِر ِإَلى اْلُ ْفَرِة، َفَتَرى َ َ اِتَي النُّوَر.

َتْيِن َوَثاَلثيا ِباإِلْنَساِن،  »ُهَوَذا ُكلُّ هِذِه َيفْ 29 َفاْصَغ  31ِلَيُردَّ َنْفَسُه ِمَن اْلُ ْفَرِة، ِلَ ْسَتِنيَر ِبُنوِر اأَلْ َ اِ .  30َعُلَها هللُا َمرَّ
َوِإال  َفاْسَتِمْ  33ي ُأِريُد َتْبِريَرَك.  ِإْن َكاَن ِعْنَدَك َكاَلٌم َفَأِجْبِني. َتَكلَّْم. َفِإن ِ 32َيا َأيُّوُب َواْسَتِمْ  ِلي. ُاْنُ ْت َفَأَنا َأَتَكلَُّم.  

   "َأْنَت ِلي. ُاْنُ ْت َفُأَعلِ َمَك اْلِ ْكَمَة«.
 وأدب  ى ل في عم ل  الحذي العووف اإللحق هللا هللا. لتحاديبحات  الفحححححححححححححححيب التجحاوب    تحائا شححححححححححححححرا   نحا من  يبحدأ (24) تيحة 

  أ يق   ب   التي  أويتق من  اإل سححححححاب  عخ ع   فمرا  إ سححححححاب. أي مع ب  أيوب. مع  ليتفححححححالب  وسححححححيط  وأرسحححححح  االمرض 

  لو المتالل  أب  أليوو   م  ومعني  األأرين. أمام شححوادة  اإل سححاب  ذا  ويكوب  هللا، أمام  ويتبرر مرضححق من  شححفي التاديب 
 وجخدت  قخد  ال فرة.  إلي  الهبوط  عن  أطلقخه  األبحدي=  الو ك  من  وينجو أ يحق،  ويترا ف  هللا ييب حق  هللا  أمح   مع  عجحاوب 

 فدا ش   ا    الشححححححححخع   ذا فتوبة فدية، و دت   د  ييول الذي  و هللا  اب  ورىمق. هللا شححححححححفا   عوبة  دم  ىينما  أي  =فدية

  بروا  فاليوو  أجبا.  (24)  تية في   ري  ولمن  بلمار .  أعي  إرا  إ   يتو ي   والتاديب  الموت.  من  ينجو أب  فساأويق لق،

 فححديححة  من  وليس  فححديححة.  بو ود   إ   األبححدي،  الموت   أي  ل حفرة،  الوبو   من  أ و      أ ححق  ورأي  أينححا .  إ فتححح    النبوة

   و الفدية،   فسحق  و و  الفادي   فسحق   و  والمسحيب والوسحيط. المرسح  وأسحما   سحبن  الذي  المسحيب، دم  إ   الخ و   ععوينا
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  برر ا  الذي  و و  فسحححححق(، دم   و  بلمن  إب يس يد  من وىرر ا  إشحححححترا ا  ) و اللمن  و و الشحححححاري    و الذبيحة،  و و  الما ن

  اةب. مع صالحنا الذي و و
   ري   و نا  أينيق.  فتب في السحبب    ي الفح يب  شحرهة وها    الحي، الولي ورأي  أينا   إ فتح    د  أيوب   ورأينا  سحبن ليد 

  هللا. مجد  أ ي وغيرعق ومحبتق اليوي  اإليماب  و أرت اسبب  أينيق عنفتب أليوو
  ال حل  يعود   مرة    في ليس  لمن  السحريا ي(   عماب المرض)ملال  شحفا   أي  الخوية،   تائا  من التخ ع  (25)  تية وفي

  ثيامة.ال اعد  الممجد  الجسد  في سيحدث   ذا ولمن صضير. صبي   حل
  وي ور  أنق، هللا غضححححب  ويرعد   صحححح عق،  ييب   وهللا يفحححح ي  فالتائب  ااهلل،  وأ  توا سحححح موا  النفس  عسححححترد   (26) وفي

  =وجهه  ويعاين   . . لمل.  أعرك   سححح مي  المسحححيب  الق ما  ...و ذا داأ ي سححح م في  ويايش هللا رضحححا   ور و وق  أ ي
  فل  وييول  احق.  ويفرا يرا    هللا،  و حق  يري   أب   حادر  غير  الخحاطأ   حاب  أب  يبعحد   هللا .  يعحاينوب  أل ول  الي حب   أل ثيحا    طوبي
  هللا  =بره اإلنسخخان علي  فيرد  األرض.  أ ي  و ل السححما  أفراا يذو وب   أنول راض  و و  هللا و ق  يعاينوب    الذين  الذ ب 
  أوايا . يضفر ااب بر  ل تائب  يعيد 
  ييول  ومحارا  الضفراب.   حال  الحذي  التححائحب   ألفراا  رةإشحححححححححححححححا  يضني  .أخطخأت  قخد ف قول  النخاس  بين  يغني  (.28  ،27)  وفي

   =  لق هللا  غفراب فرىق وسحححححبب  أبداش.  أويتق  ينمر    فالتائب   الحثييي، التائب   عسحححححبحة  ذ   .أخطأت قد فرىق في  التائب 
  ميتححاش    ححاب   ححذا   إبني  =  الحيححاة  إلي  الموت   من  إ تيحح   يبححالتححاديححب   =ال فرة  إلي  العبور  من  نفس  فخدي  عل خه.  أجخاز  لم

  مفووم   نا ولنري   التائب. الفدا ؟ من  يسححححتفيد   الذي من  لمن النور. إلي ال  مة  من  وينتي   =النور    اتي فتري  عاش ف

  يححاول  أيوب    حاب محا  أكس  و حذا  احالضفراب  فرا  و و أأوحا  أ حق يعترف  فوو أوحايحا ،  اضفراب  يكوب  التحائحب   فرا  أب أليوو

  أوايا ا ىسححححب   معنا  يفححححنع  لل  داود   ول ولنيارب   لتعاسححححتق  سححححبباش  أيوب   منون  فماب  لفدا  لق  ىا ة و   اار أ ق  إيباعق،

 أيوب   ول أكس  و و  أخطأت  قد .  .  يغني.    نا  أليوو   ول  عماماش   يشححححححبق فوو  10:103 مي  أيامنا احسححححححب   يجا  ا ولل

14:16-17.  
  ذا  سححححبي  وفي  ويحيا، فير ع   فسححححق  يفدي  ااب ب   الخاطأ، اموت   يفرا    فوو دائماش،  ذا يفع   هللا (.30  ،29) وفي

 إ ذار وه   .  ياٍب.  إ ذار   ناك  يكوب  األول لإل ذار  اإل سحححاب  يسحححتجب   لل إب  =وثالثاي   مرتين  واأل م. اإل ذارات   يسحححتخدم

   ب ق.  الذي من أصعب 
 شر ،  إيبات   يحاول األصحاب  مل   ليس فوو لق، أفماش  ليس  أليوو  أب  يفول أيوب  أب  يتمني  أليوو  -(:32  ،31) وفي

 تبريرك أريد فيتبرر= أيوب  ليتوب  الحن ورا  يسعي  و ب 
 وأي الحكمة، وسيتع ل سيسمع الجدل بروا وليس  دو  في  ينف   أب يتع ل  من =ال كمة  فأعلمك إن ت (33) وفي

  و  الموت، من وينيذ  الحفرة، من ليفتديق اإل ساب ورا  يسعي محبتق في هللا أب أليوو  الوا التي من أروع ىكمة
 طرين يف ي  وا ب  يو موا،    ىتي االتاديبات  أو د  ورا  هللا وي   االتوبة، إليق يعود  أب إ  اإل ساب من ينت ر

.رلك اعد  سييولق ما  =لي أنت إستم  الخ و.
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 عودة للجدول اإلص اح الراب  والثالثين

 
أَلنَّ األُُذَن 3»اْسَمُعوا َأْقَواِلي َأيَُّها اْلُ َكَماُ ، َواْصَغْوا ِلي َأيَُّها اْلَعاِرُفوَن.  2َفَأَجاَب َأِليُهو َوَقاَل:  1  "-(:9- 1)  األيات

، َوَنْعِرْف َبْيَن َأْنُفِسَنا َما ُهَو َطيِ ٌب.4َتْمَتِ ُن اأَلْقَواَل، َكَما َأنَّ اْلَ َنَك َيُذوُق َطَعاميا.   ْنُفِسَنا اْلَ قَّ  »أَلنَّ 5  ِلَنْمَتِ ْن أَل
ي.   َنَزَع َ قِ  ْرُت، َوهللُا  َتَبرَّ َقاَل:  َفاِ  ِمْن ُدوِن َذْنٍب.  6َأيُّوَب  ِإْنَساٍن 7ِعْنَد ُمَ اَكَمِتي ُأَكذَُّب. ُجْرِ ي َعِديُم الشِ  َفَأيُّ 

ا َمَ  َفاِعِلي اإِلْثِم، َوَذاِهبيا َمَ   8َكَأيُّوَب َيْشَرُب اْلُهْزَ  َكاْلَماِ ،   ؟  َوَيِسيُر ُمتَِّ دي رِ  أَلنَُّه َقاَل: اَل َيْنَتِفُ  اإِلْنَساُن 9َأْهِل الشَّ
 " ِبَكْوِنِه َمْرِض ًّا ِعْنَد هللِا.

  امعني  عمتحن  األرب  =األقوال  تمت ن األذن  يحترمول.   اب  ذا  ومع  معول  مخت فاش    اب  أليوو  =العارفون  . . ال كما .

  ألنفسخخخخخخخخخنخا لنمت ن  . أم ىكمحة  ييحق    محق  ح   يحكموا  يل ويتحذو و حا  أ والحق يسححححححححححححححمعوا أب  دأحا ل  و  واإلدراك. العيح 

  يو ب   من فوو  أ يق،  لنحكل   سححححححمعق ما      متحن أب  يجب  أ ق   مق  ومعني معول،   فسححححححق  أليوو  مع   نا =ال ق

  رأي. فرض  ب  الحثيية إلي ل وصول معول يتحاور أب
  برخ  أ ق  إصححححرار   أفححححوصححححاش  (5 ،4  ،2:27 +  18:13)  هللا  أن  الق  الذي  الفححححعب   الم م أ ي أيوب   ي وم (5) وفي

 عفحححححححوروا  أأمال  أ ي  أدا و  األصححححححححاب   بينما محددة  أ وال في أيوب   يدين أ ق  أليوو  وميية . قي  نزع  ظ مق= هللا وأب

 لي  والحن  ْب  ُأ  ذإ   اليسححححححححححححححو ية  كذا  عر متوا =أكذب  م اكمتي ندع (6) وفي  أيار . مما  منوا برخ   و و  أم وا أ ق   ل

  =ذنب   دون  من  الشخخفا  عديم جر ي  سحححبب. ب   ليعذبني  وأاطأ   ارب   أ ني  يتومني  ذا  ومع برخ   إ ني  يع ل هللا أي
  برخ. و و شفائوا من ميئو   مقأ

  =كالما   الهز  يشخخرب  .هللا  ااىكام  يويأل  المسححتويئين  مج س في يج س   من  ويفححور   اشححدة أيوب  ي وم  أليوو (7) وفي
 ن أيوب  إعوحامحات  في =ثماإل  فخاعلي  م  مت خداي  يسخخخخخخخخخير (8) وفي  ن.  اإلعوحامحات  عو يحق في   بيراش   حدراش   أأحذ  أ حق  معنحا حا
   مق  من فول  أل ق و مق أيوب   أليوو  إعول (9) وفي األشححرار.  اإليل  لفاأ ي  مي    ا ق أيوب  صححار  أىكامق من والوي 

 الم م و ذا  دوي. ب  هللا أدمة   ا    لو  ما  عدينق.  من  يسحححححححححححتفيد  لن  البار  المتدين  اإل سحححححححححححاب  أب ييفحححححححححححد  أيوب  أب

 22:9 من إستخ فق
 

، َوِلْلَقِديِر ِمَن الظُّْلِم.  10  "-(:20- 10) األيات رِ  »أَلْجِل ذِلَك اْسَمُعوا ِلي َيا َذِوي اأَلْلَباِب. َ اَشاِ هلِل ِمَن الشَّ
ُجَل َكَطِريِقِه. 11 ا، َواْلَقِديَر اَل ُيعَ 12أَلنَُّه ُيَجاِزي اإِلْنَساَن َعَلى ِفْعِلِه، َوُيِنيُل الرَّ ا ِإنَّ هللَا اَل َيْفَعُل ُسو ي وِ ُج  َفَ قًّ

َلُه ِباأَلْرِ ، َوَمْن َصَنَ  اْلَمْسُكوَنَة ُكلََّها؟ 13اْلَقَضاَ .  ِإْن َجَعَل َعَلْ ِه َقْلَبُه، ِإْن َجَمَ  ِإَلى َنْفِسِه ُروَ ُه  14َمْن َوكَّ
وَح ُكلُّ َبَشٍر َجِم عيا، َوَيُعوُد اإِلْنَساُن ِإَلى التَُّراِب. 15َوَنَسَمَتُه،  ِإْن َكاَن َلَك َفْهٌم َفاْسَمْ  هَذا، َواْصَغ  فَ 16ُيَسلِ ُم الرُّ

َأُيَقاُل ِلْلَمِلِك: َيا َلِئ ُم،  18َأَلَعلَّ َمْن ُيْبِغُض اْلَ قَّ َيَتَسلَُّط، َأِم اْلَبارَّ اْلَكِبيَر َتْسَتْذِنُب؟ 17ِإَلى َصْوِت َكِلَماِتي. 
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َؤَساِ ، َواَل َيْعَتِبُر ُموَسعيا ُدوَن َفِقيٍر. أَلنَُّهْم َجِم َعُهْم َعَمُل َيَدْيِه.  الَِّذي اَل ُيَ اِبي ِبوُ 19َوِلْلُنَدَباِ : َيا َأْشَراُر؟  ُجوِه الرُّ
ْعُب َوَيُزوُلوَن، َوُيْنَزُع اأَلِعزَّاُ  اَل ِبَيٍد. 20    "َبْغَتةي َيُموُتوَن َوِفي ِنْ ِف اللَّْيِل. َيْرَتجُّ الشَّ
  السحابن  اإلصححاا في لق وسحبن  سح م. في  و و  مقأ  يتيب  أيوب  يجع   أب  أليوو أوة   ا     (12-10)  األيات  في 

  أو العيوبة  يعوي  هللا أب  يلب    و نا  اإل سحاب. لخير   ي   مفاأل  وبالتالي  ااأل م،  اإل سحاب  ديب اع  ييفحد  هللا  أب  شحرا أب
  رلك. من اا لر وليس عماماش  اإل ساب إستحيا  ايدر التاديب 
  المسخخخخكونة صخخخخن   الذي  فوو  المو ن  السحححححح واب لق وأ ق هللا، أدل  يلب   أب  أليوو يد ير   =باألر   وكله من  (13) وفي

  أ لر يم مق  اما  يوتل الشحأ وصحاىب  أىد. يوه ق ف ل أىد، من  ياعي لل  أ يوا  وسح وا ق  يحكموا،  الذي  االتالي فوو كلها

   حذ   صحححححححححححححححاىحب  أل حق  فحاهلل  لح حة.  في  الموب    يحاب عحول  لح حة  إ تمحامحق  أن  أغفح   لو   و  بح   احق.  الوهيح  إ تمحام  من

  لفحححالب  يخوي    اب ربما  وهي ،  يدير ا   و  اب  لو من. ولمفححح حة  اال  ل،  يحكموا  ف مارا االعدل،  يحكموا األرض 

  منق. أأدل أو أ وي   و من  ناك    يعدل،   ف مارا أرضق  ي ولمن ال  ل(، ) وهي   فسق
 أيوب  يحا  عتفححححححححححححححور   ح   حوك،  من  حافٍ   لحك،   عحدو  و و ي  محك،  احا حق  هللا  عتول  أيوب  يحا  أ ح   -:(15 ،14 )يحات واة

  أب   فسححححححححق في وضححححححححع وإب عموت، لح ة  أنك  غف   إب  روىك،  بيد   الذي هللا السحححححححح واب،    لق  الذي  هللا  عتم ل،  أمن

 لح ة.  في يو مك أب  ادر فوو  أراد،  لو   و  إراش، يعذاك ف مارا  يد .  في  فروىك  أين، طرفة في لو م    ضححححححححححححدك  يكوب 

  منق  ينيع = ونسخمته رو ه  نفسخه إلي  جم  إب شحخع  ضحرب   أ ي  صحمل أي   بق،  وضحع لو هللا  =قلبه عل ه  جعل  إن

  اإل سحححححححاب يسححححححححن  ىتي ليوة  يحتا     هللا  يمتنع.  أب  إ سحححححححاب  يسحححححححتويع      =بشخخخخخر كل الروح  ُيسخخخخخلم  ييموت= وىقر 

  لنفسحق هللا  يسحترد   أي  =ونسخمته رو ه نفسخه إلي  جم  إن  لق.  فاأوا ا  سحبن التي النسحمة  منق يسححب   فيط الضحاي ،

  ييموت. لإل ساب أأوا ا التي النسمة  ذ 
 في لو مح   هللا أحاداك ف و ،لحك أحدواش  ليس  أ حق وإفول  .مخحاصححححححححححححححمتحق  يمكن    هللا أب إفول  =فهم لخك  كخان  فخإن (16) وفي

  و و هللا  يكوب  فمي   ىن دوب  من ظ مك هللا  أب عفححححورت  لو     =يتسخخخلط ال ق يبغض  من  لعلأ  (17) وفي لح ة.

  ب  العالل هللا  يحكل   فو الفسحححححاد،  من مم متق  عنوار  أدل ب   ىكل لو الد يوي  الم ك العالل. أ ي  يتسححححح ط ل حن مبضض 

  البار   و هللا  =تسخخخختذنب الكبير البار  أم  أ يق  الذي العالل  ام ويار  هللا  يسححححححمب من  ولمفحححححح حة العالل،  ينوار  ىتي أدل

  ال  ل. لق عنسب  فو  أوا ب  الذي الع يل،
  وعومة ن، ال  ل  ةعوم  و ق فو  األمرا .  =والندبا   األرضححححححححيين  ل م وك  إسححححححححا ة  و ق  أب  ي ين     اب  إرا  (18) وفي

  -(: 20 ،  19)  وفي  الم وك. لم ك أيوب  يا  عو ووا فو  األرضحي، ل م ك   و ووا أب  يفحب و   يمكن    ال ؤم أو ال  ل
  ولن  غني.  أل ق  غنياش   =موسخخخخخخخعاي  يجام   لن فوو عراب،  من  الجميع أالن فوو أىد   يحابي   المو ن  سححححححححححح وا ق في هللا

 . رلك راد أ هللا بأل ولمن إ ساب، عدأ  دوب  أي =بيد ال وب يموع فم ول مسكين. أل ق فيير يجام 
 

اَل َظاَلَم َواَل ِظلَّ َمْوٍت َ ْيُث  22أَلنَّ َعْيَنْ ِه َعَلى ُطُرِق اإِلْنَساِن، َوُهَو َيَرى ُكلَّ َخَطَواِتِه. 21 "-(:30- 21) األيات
َتِفي ُعمَّاُل اإِلْثِم.  ًْ ُخوِل ِفي اْلُمَ اَكَمِة َمَ  هللِا. 23َت ُيَ طِ ُم اأَلِعزَّاَ  ِمْن ُدوِن 24أَلنَُّه اَل ُياَلِ ُظ اإِلْنَساَن َزَمانيا ِللدُّ

ِلَكْوِنِهْم َأْشَراريا، َيْ ِفُقُهْم ِفي  26َماَلُهْم، َوُيَقلِ ُبُهْم َلْيالي َفَيْنَسِ ُقوَن. لِكنَُّه َيْعِرُف َأعْ 25َفْ ٍص، َوُيِ  ُم آَخِريَن َمَكاَنُهْم. 
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  َ تَّى َبلَُّغوا ِإَلْ ِه ُصَراَخ اْلِمْسِكيِن، َفَسِم َ 28أَلنَُّهُم اْنَ َرُفوا ِمْن َوَراِئِه، َوُكلُّ ُطُرِقِه َلْم َيَتَأمَُّلوَها، 27َمْرَأى النَّاِظِريَن. 
َن، َفَمْن َيْشَغُب؟ َوِإَذا َ َجَب َوْجَهُه، َفَمْن َيَراُه َسَواٌ  َكاَن َعَلى ُأمٍَّة َأْو َعَلى ِإْنَسانٍ 29َزْعَقَة اْلَباِئِسيَن.  ؟ ِإَذا ُهَو َسكَّ

ْعِب.30    "َ تَّى اَل َيْمِلَك اْلَفاِجُر َواَل َيُكوَن َشَركيا ِللشَّ
  يفحع. أب دوب  شأ    يعرف اا ق هللا أدل ىتمية يلب    نا من إبتدا  

 مكشحوف شحأ     =موت ظل وال ظالم ال  (22) وفي أادلة.  أيوبتق  عموب   لذلك  واىد      أم   يفحع  هللا  (21) ففي

 فو   إ سححححاب،  يرا ل  ف   ال  م في  يختباوب    د  الشححححر  ففاأ ي .اإلثم  عمال شححححرور  من  أنق  يختفي  شححححأ و   أينيق،  أمام

  هللا. أمام من يختفوب 
 
  لمراابة   ما اش   يحتا  البشري   الياضي  =هللا  م   الم اكمة  في للدخول زماناي   اإلنسان يال ظ ال  ألنه  (24)  (،23) فيو 

  يحتا  ف   والم ى الي وب  فاىع    و ب  ،أمامق  مكشححححوفة   وا  اإل سححححاب طر    ألب هللا، ولمن   ضححححيتق  وفحع   المتول،

  يحتا    أي  =ف ص دون  من  األشححححححححرار األعزا  ي طم لح ة  ففي أراد  لو لمنق ،  شححححححححر   أ يق  ليلب   الشححححححححرير  لمراابة

  أمامق. مكشوفة   وا بتفاصي وا ىياعنا أب إيبات   ذا  ضيتول. لفحع   لو   
  الجميع.  ليرعدع  الناظرين أمام يضحححححرب   يضحححححرب   وىين الجميع.  أأمال يعرف فوو اعدل  يسححححححن هللا  (26 ،  25) وفي

  هللا  والمعني ال  مة.  ألأمال  يشحححير فال ي   لشحححر ل.  يشحححير لي ش   ولق ولمن لي ش.  بي شحححاصحححر  ضحححرب   كذا =ليالي   ويقلبهم
  شر ل. اسبب  يضربول

 
  طضاة  ففاروا  إ ساب،  شرور ل في  يراأوا و   منق  يخافوب     هللا  أ ي  متمردين  أ ول الخواة   ؤ    شر  (28 ،  27ى)وف

  ولل .ورائه من  إن خخرفوا  العالل=   ذا في إلق  ب   أ ول عفحححوروا  أ ول األشحححرار شحححر  وسحححر  (.2:18 )لو المسحححا ين ضحححد 
  .يتأملوها لم طرقه وكل لألشرار= هللا أياب  في يتام وا لل أل ول أىكامق، من يخافوب   يعودوا

 
  يضير . أب ألىد  يمكن   ييرر  وما الخ يية    أ ي المو ن الس واب لق هللا (29) وفي
  أ ق  معنا  المتالل  أن لو وق هللا وىجب   ععييتق،  إ سحاب  يسحتويع لن الحالة  ذ  وفي  ،اإل سحاب  يحيب   =وجهه  جب  إن

  الفا ر يترك    هللا =الفاجر يملك  ال  تي  النا =  لم  العدل  يحف   المو ن  هللا  سححححح واب وفي  اإل سحححححاب.  لوذا  أيا   

 مي دائماش   يترهق    فوو  مناش  يم ك  أب ل فا ر  هللا  سححححححححححمب وإب  ىتي  .للشخخخخخخخعب  شخخخخخخخركاي  يكون  ال   تي  األبرار في  يتحكل

  بلمار  التاديب   ياعي أب وبعد  الشححححعب.  ذا  يؤدب  لمي  هللا من  اسححححماا   ذا  يكوب  شححححعب   أ ي فا ر م ك وإب  .3:125

  الفا ر.  ذا هللا ينيع
 

َما َلْم ُأْبِ ْرُه َفَأِرِن ِه َأْنَت. ِإْن ُكْنُت َقْد 32»َولِكْن َهْلِ هلِل َقاَل: اْ َتَمْلُت. اَل َأُعوُد ُأْفِسُد؟  31  "-(:37-31)  األيات
َتاُر اَل َأَنا، َوبِ 33َفَعْلُت ِإْثميا َفاَل َأُعوُد َأْفَعُلُه.   ًْ َذُوو 34َما َتْعِرُفُه َتَكلَّْم.  َهْل َكَرْأِيَك ُيَجاِزيِه، َقاِئالي: أَلنََّك َرَفْضَت؟ َفَأْنَت َت

ُجُل اْلَ ِك ُم الَِّذي َيْسَمُعِني َيُقوُل:   ل. 35اأَلْلَباِب َيُقوُلوَن ِلي، َبِل الرَّ ِإنَّ َأيُّوَب َيَتَكلَُّم ِباَل َمْعِرَفٍة، َوَكاَلُمُه َلْ َس ِبَتَعقُّ
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ُق 37ْجِل َأْجِوَبِتِه َكَأْهِل اإِلْثِم.  َفَلْيَت َأيُّوَب َكاَن ُيْمَتَ ُن ِإَلى اْلَغاَيِة ِمْن أَ 36 لِكنَُّه َأَضاَف ِإَلى َخِطيَِّتِه َمْعِ َ ةي. ُيَ فِ 
  "َبْيَنَنا، َوُيْكِثُر َكاَلَمُه َعَلى هللِا«.

  التم ل  أن   متنع أب  التوبة  )وأووات   ييولق.   ماش  فمق في  يضححححع  مق  أب يبعد  ييول،  أب يجب  مارا أيوب  يع ل  أليوو 

  ىياش   ااراش  ر  ش   ن   إب أيوب   يا  أ يك  =إ تملت قال هلل  هل ولكن صححححالحاش(.   ماش    تم ل أب   تع ل   بدأ  يل شححححرير  ماك 

 أعود  ال .الخير سححححححححححححححوي  عفع     أ ك في واين  وأل ني عاديب،  أل ق أىتم  اق،  عسححححححححححححححمب  ما    أىتم  أ ا ن،  عيول أب

  يحتم   أب  ويفول  يا ية.  لخويتق يعود  ف   عوبة  ييدم  وباب أأوا،  اا ق  لإلأتراف يدأو    نا  لخواياي. أأود     =أفسخخخخخخد

  فأرن ه أب خخخخخخره  لم ما  ليشحححححححححفي.  الدوا   المريض   يحتم   ما  أوايا ،  اسحححححححححبب  يو ك    ىتي  لحالتق  أ     ا ق التاديب 

  أأ مق    والذي فيإ   المختبأ إ شحححي  أرا ، أب  أسحححتويع   ما يارب  لي  فم شحححي  أأوائي، من  اعضحححاش   إ تشحححف   أ ا  =أنت

  =قخخال   هلل  هخخل  أليوو  و ول   و يححح  .  اعحححدل   أ حححا  اليمين  ال ع   فعححح    محححا  هللا  أمحححام  أيوب   يعترف  بوحححذا  إليحححق.  أأود   ف 
  عائب.  أي أو أيوب  الميفود 

 
  يسححتشححير     أو التائب،  اإل سححاب  هللا  يجا ي  أيوب  يا   رأيك     أيوب   أليوو  يسححال   نا  =يجازيه كرأيك هل  (33) وفي

  هللا   اب   نا  والم م  يختار. فمي  معرفتق في  اصحححر  اإل سحححاب  المناسحححبة، التاديب   طريية في أو  يفع ق،  ييما  سحححابإ  هللا
  =أنخا   ال  تًتخار فخأنخت  أأوحات.  أ ني وع ن  وطر ي  ىكمي  عرفض   أيوب  يحا أل حك  =رفضخخخخخخخخخت ألنخك أليوب   الم م يو حق
  مني. بد ش  الس يل التفرف أتارإ أيوب  يا عفض 

 
  أليوو  ييول   نا أي .  ب   عم ل  أيوب   أب في يؤيدو   وبا ول  والفوما ، العي   اك   أليوو  يسحححححححححححححتشحححححححححححححود   (35  ،34) وفي

  بنفححححححححائب  النا  أ ي   شححححححححير  األىياب  اعض  وفي الجا  ت .   مىدي   عتم مين  ليو تق أيوب   و الق  سححححححححبن ما  أليوب 

  أل فسنا. ُ سم عوا أب  حتا 
 

 الم م    ويسححححححححححححب   أأوائق     لتنمشحححححححححححي  المشحححححححححححوار تأر  ىتي  ة مق أيوب  يترك هللا  أب  أليوو  يتمني  (36) وفي

  فع ش. ااراش  ييفير ىثيثية عوبة وييدم  الق  الذي الفعب 
 

  أضاف وبوذا اال  ل. ن إعوامق  في مستمر وأ ق وغضبق، عمرد  إستمرار أ ي أ مة  =بيننا ي فق (37) وفي

.  ديدة أوية لخوايا 
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 عودة للجدول اإلص اح الًامس والثالثين

 
ا؟ ُقْلَت: َأَنا َأَبرُّ ِمَن هللِا.  2َفَأَجاَب َأِليُهو َوَقاَل:  1  "-(:8-1)  األيات أَلنََّك ُقْلَت: َماَذا ُيِفيُدَك؟ 3»َأَتْ ِسُب هَذا َ قًّ

َماَواِت َوَأْبِ ْر، َواَلِ ِظ 5َأَنا َأُردُّ َعَلْ َك َكاَلميا، َوَعَلى َأْصَ اِبَك َمَعَك.  4ِبَماَذا َأْنَتِفُ  َأْكَثَر ِمْن َخِطيَِّتي؟   ُاْنُظْر ِإَلى السَّ
ِإْن ُكْنَت َبارًّا َفَماَذا 7ِإْن َأْخَطْأَت َفَماَذا َفَعْلَت ِبِه؟ َوِإْن َكثَّْرَت َمَعاِصَ َك َفَماَذا َعِمْلَت َلُه؟  6ْلَغَماَم. ِإنََّها َأْعَلى ِمْنَك.  ا

َك، َوالْبِن آَدٍم ِبرُّ 8َأْعَطْيَتُه؟ َأْو َماَذا َيْأُخُذُه ِمْن َيِدَك؟   " َك.ِلَرُجل ِمْثِلَك َشرُّ
   مق  في لق أواين  أ ي أيوب  يعاعب   نا أليوو 
  من   أ لر   فسق  يبرر أ ق  أيوب   يتول   قأل    نا  ويكرر ا  .  سبن  ييما  أ يوا  االرد   أليوو   ام   ذ   =  هللا  من  أبر  أنا  .1

 أيوب   أصبب  الموا ين  وفي  لق،  هللا   دمق  مما   ليراش   أ لر  ب   ،   اارا  أاش  إر   الملير  ن   دم  أ ق  عفور  أيوب   أب   امعني  هللا،

 معنى   وهاب  يستحن.  مما  اا لر شرور   أ ي  و ا ا    يستحن،  مما  اا   أ يوا  هللا   افا   البارة  أيوب   أأمال  وأب  ن،  دائناش 

 .  كذا يحكل  اب ما الحكل يد  فى الذى  و  أيوب   اب لو قأ  أيوب    م
  .األ م  ذ     أ يق أعى ب  بوذا ينتفع ولل أوية ب  اارا أاش فوو شيئاش  عفيد    ااهلل أ  تق أب إأتبار   .2

  .15:10 +31 ،30:9 ورا ع (2)  يوة . .خطيتي من أكثر أنتف  بماذا
 أي  اليسححححححوأيين(.  ةعر م  )ىسححححححب  .أأأو  أب من  لي  أ فع شححححححأ  وأي  يفيد ي  مارا       =خطيتي  من أكثر  أنتف  بماذا

 )مي  أسححححححححححتفيد  فمارا  ااراش   ن   إب  ولمن  لي،  فالوي   أاطئاش   ن   وإب  أويتي،  من عوورت  لو  االنفع  أ يإ  سححححححححححيعود  مارا

  ليسحح   هللا  فعوايا ، اب الحسحح في أوا   نا ولمن  واللروة.   الفحححة  المادي  النفع   نا،  االنفع والميفححود   (14  ،13:73

 أيوب   أوا ولمن  (.26-23:73  )را ع  73 ميمور  اعب   إليق عوصح  ما  و ذا  روىية. أسحاسحاش   أوايا   ب  مادية،   وا

  وليس ظ ماش   ذا  فحسححححب   لألبرار وليس لألشححححرار  أىيا اش   ىععو   أ وا ورأي  الجسححححدية الخيرات  يإل    ر أ ق  ىسححححاااعق في

 اعيححد   يوودي  عفمير   و  مححاديححة  اخيرات   األرض   أ ي  البححار  مجححا اة   و وب   أي  فميرالت   ححذا  فملحح   وأمومححاش   أححادل.  احكل

  ل مسحححيب  صحححورة  يكوب   أب يجب   فالمسحححيحي  مادية،  أيرات  يو ب   اإل سحححاب ي    أب  أل ا ية  وأ وا  المسحححيحية. الروا  أن

     أب  يفول  ذا ، هللا طر    الفا ل  المسححححححححيحى ب   . فسححححححححق أل   يو ب   و   أرينلآل ما ويو ب    فسححححححححق  يبذل  ا   الذي

  يسحححححححميوا  )و ذ   عاديب  أوعجارب  أير(  النا   يسحححححححميوا )و ذ   مادية  أوايا   ا     سحححححححوا   معق هللا يعم وا  التى  األأمال

  ال  ما و ذا ، أير     ما أب  يعتبروب   الفا مين هللا أو د  ولمن ل سحححححححما   اإل سحححححححاب  ذا طرين   ى  إ ما  شحححححححر(  النا 

 : 2)أي أو  أيوب  فمر  ذا   اب ب  .  (28  :  8)رو هللا   يحبوب   ل ذين للًير معا ععم  األشخخخخخخ ا   "كل  الرسحححححححححول بولس
10) . 
 . أصحااق أو أيوب   ذا ييول من    أ ي يرد  أليوو (4) وفي
  ألىد   يحتا   و   أ ئيق   ميع  من  أأ ل فاهلل الجميع، فو    فالسحححححححححححححموات   الجميع  من أأ ي  هللا أب  يلب    أليوو (5) وفي

  منول. ليربحوا رأايا ل ي  موب   د  فول األرض  م وك أما ي  مول. لن لذلك نول،م أىد  في يومع و  منول،



 ( اإلص اح الًامس والثالثون ) سفر أيوب

 

 
152 

  يخوأ  وىين  اإل سححححححححححححاب يرا ب  هللا  أب  يتفححححححححححححور فايوب   ،  عفمير   ةطريي  يضير أب أيوب   من  أليوو يو ب  (7 ، 6) وفي

  أليوو  من  رد   و ذا  شححيئاش. هللا  يييد     فوذا  ااراش   اإل سححاب  اب  ولو ينيع.  لن فاهلل  اإل سححاب  أأوا بإ ييول  وأليوو  يعاابق.

 هللا،  مفححححححح حة في  ذا  ألب ليس ، يتوب   اإل سحححححححاب  ااب  يوتل  فاهلل  أويتي. من عوورت   لو  أ تفع مارا أيوب   عفمير  أ ي
  البشر. يحب  وهللا اإل ساب أير  ذا في ألب ب 
  ببر ا.  أو  اشحححرور ا سحححوا  إليق   فححح  أب  من أسحححمي فاهلل بوما،   تاير   حن  ب  هللا، بوما  يتاير    وبر ا  شحححرور ا (8) وفي

   من يخوي  ومن فيوحا  أيوبتوحا فحالخويحة الشححححححححححححححريرة. األأمحال  أ ي ويجحا ي  البحارة  األأمحال يكحافأ أحادل  يحاضٍ  وهللا

  لل  لإل ساب  الوصايا  أأوي  ىين  وهللا هللا. وبرهة  يةااحم  سيتمتع البر في  يحيا ومن  عؤريق. سوف والنار ،  االنار ي عب 
  لق. الخير يو ب   اب ب  ييق، يتحكل أب يريد  يكن

 
َوَلْم َيُقوُلوا: َأْيَن هللُا  10»ِمْن َكْثَرِة اْلَمَظاِلِم َيْ ُرُخوَن. َيْسَتِغيُثوَن ِمْن ِذَراِع اأَلِعزَّاِ . 9 "-(:13-9) األيات

َماِ ؟  11َصاِنِعي، ُمْؤِتي اأَلَغاِنيِ  ِفي اللَّْيِل،  الَِّذي ُيَعلِ ُمَنا َأْكَثَر ِمْن ُوُ وِش اأَلْرِ ، َوَيْجَعُلَنا َأْ َكَم ِمْن ُطُيوِر السَّ
   " هللَا اَل َيْسَمُ  َكِذبيا، َواْلَقِديُر اَل َيْنُظُر ِإَلْ ِه. َولِكنَّ 13َثمَّ َيْ ُرُخوَن ِمْن ِكْبِرَياِ  اأَلْشَراِر َواَل َيْسَتِجيُب. 12
  لفحححراه هللا  يسحححتجيب    لمارا  رائع  عفسحححير  ييدم   نا  وأليوو لق.  يسحححتجيب      وهللا  يفحححره الم  وم إب  ال   د  أيوب    اب 

  يع   ردياش   عو بوب   أل مل  عاأذوب   ولسححححححححححتل  عو بوب    ايولق المنون   فس  يعيوب  مع منا  يشححححححححححرا وربما  الم  ومين. اعض 
  صححراه   ناك      اةب  والسححؤال  يفححره.  ييمن ولمن  هللا في ليس الخوا  ااب  يسححتجيب     أ ق في  هللا يبرر  فاليوو  .3:4

 ،الشححخع   ذا في ما  أوية   ناك  ألب  ااأللل  سححمب هللا  أب  يول  و نا  أاطئة؟  اوريية تأر  وصححراه  صحححيحة،  اوريية
  التجربة  أنق  هللا يرفع أب  طالباش   المتالل  الخاطأ صحححححره  فمرا  ىياة، لق  فتموب   أنوا  يتوب  أب  الشحححححخع   ذا  من هللا يريد و 

َولِكنَّ   = اعد   يمار ا  عؤعي لل  هللا بوا  سحححححمب  التي التجربة  أو األلل  ألب  يسحححححتجيب    فاهلل  أوايا ،  أن  عوبة  ييدم أب دوب 
َمُ  َكِذبيا   أب  يريد   اعيدا هللا  أن  مبتعد   والي ب  ،  الضحححيية  لرفع  الشحححفتين من  يفحححره  عجربة فى  من أب أى  = هللَا اَل َيسخخْ

  أل    يتجمعوب   مضحححا عول،  أ ي يولولوب   ىينما  اي وبول إليإ   يفحححرأوب   و   14:7  النبي   وشحححع  الق ما و ذا .يتوب 

  هللا  أن  ير عوب   والخمر  اليمب  لول  يتوفر  وىينمححا  ،  المجححاأححة  في  يفححححححححححححححرأوب    ل  أي  أني   ويرعححدوب   والخمر  اليمب
  يري  طالما  احكمتق فاهلل  .  ي صحححححح    و   صححححححام   األمر  إ يضححححححي  ف ما ما،  ألمر يوصحححححح      صححححححام أىد ل  ال  ما  مرعدين

  التجربة. فائدة  ا    فمارا وإ  . يتوب   ىتي  أنق  األلل يرفع     ،الي وب  فاىع    و  إر   عائب   غير  اعيداش  ما ال  اإل سححححاب

 الم  وم  أب ولن ى   .صخخانعي هللا أين  هللا=  طالباش    بق في  يفحححره الم  وم   اب  إرا  وينيذ، يسحححمع  أب دائماش  مسحححتعد  هللا

  ىين فالتائب   يمار ا.  عؤعي  ىين  رفععُ  والضحححححيية  الضحححححيية، ُعرفع  ىتي   ايية  ععيية  لو د   ااما ة وصححححح ي  اي بق ن  أاد  لو

 -دائماش: أ يق أينق أنق، مسئول هللا أب يذهر صا عق هللا أب يذهر
  فيتوب. يخوأ…. و و يرا   أ يق أينق -2 . ييومئن . أمور . ليدبر  يقأ أينق -1

 الذي هللا  أين    اليسححححححو ية  التر مة في =الليل  في األغاني  مؤتي  صخخخخانعي  هللا  أين  هللا  يسححححححمعوا  التي الفححححححرأة  و ى 

  ااغا ي  فنسحبحق  سحماوية ععييات   يعوي أب  ادر إلونا  وأىيا نا،  أ منا  لي   وسحط أي   = لي ش   االتر يل  ينعل  الذي  صحنعني
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  يفحور  فاليوو  (25:16 )أع  يعيي  أب  ادر هللا  الضحيية  وسحط وفي والضحين.  والخوف ل حيب  إشحارة  ييق وال ي   وعسحبيب.

  الضيية. في ىتي ويتعيي  يفرا أب وأأوا  اإل ساب صنع ري   أ   إلق أ ق  نا هللا
  ييول    ولمنق ويعوي   يفحححححححره  فوو  عالل  إرا يرالو  أو  الوىش …=أ كم ويجعلنا األر   و وش من  أكثر يعلمنا  الذي

  ولمن والويور،  الوىوش  صحراه  يشحااق  عوبة  ييدم أب دوب  أي  صحا عق، ن  ينتبق  أب بدوب   يفحره ومن  ،صخانعي هللا أين

  أو  االل  يسححمب أب  يمكن و   أيرات   صححا ع  هللا أب  درك أب يجب  الحكمة وبوذ   الخ يية،     من أ لر ىكمة  أأوا ا هللا
  الفححرأة  ي و ذ  وشححا راش.  مسححبحاش   عائباش، ن  ف يفححره الحكمة  ذ  لق  فمن  لذلك وأير. برهة  اعد ا   اب لو  إ   ضححيية

 ال فاهلل  (.13) تية  مفووم  ذا  يستجيب ال فاهلل  عائباش   يكوب  أب  دوب   األشرار  كبريا  من الم  وم  صرخ وموما الميبولة.
  عوبة. دوب  التجربة لرفع يفره الذي التائب  غير لفراه يستجيب  لن هللا =كذباي  يسم 

 
اَمُه، َفاْصِبْر َلُه.  14  "-(: 16- 14)  األيات ْعَوى ُقدَّ َوَأمَّا اآلَن َفأَلنَّ َغَضَبُه اَل ُيَطاِلُب، 15َفِإَذا ُقْلَت ِإنََّك َلْسَت َتَراُه، َفالدَّ

    َفَغَر َأيُّوُب َفاُه ِباْلَباِطِل، َوَكبََّر اْلَكاَلَم ِباَل َمْعِرَفٍة«.16َواَل ُيَباِلي ِبَكْثَرِة الزَّال ِت، 
 أب   يف ي  من        وأ ي  =له  فأصبر   ر بية=   فيحة  لق  ميدماش   أليوب   الم م   أليوو  يو ق  أليوو،  من  الدر    ذا  اعد  

  أدل  يري       أ ق    ولق  أ ي   أيوب   يوب    نا   وأليوو  التجربة.   ذ   أنق  يرفع  يوم   ينت ر  افبر  ب   هللا  رىمة  من   ييا     

 طوي   و ب   البشر متسرأاش  ليس فاهلل  فبر أب أ ينا ولمن ياعي هللا فعدل  عسرع  د أيوب   نا =تراه لست إنك =هللا

 هللا   أ اة  وطول  .األشرار  لمجا اة   المناسب   الو     وأيضا  التجربة  لرفع  المناسب   الو     عرفي  الذي  وىد   و و  ،ةاأل ا
 الذي الفعب  الم م إىتم  أ ق في هللا أ اة طول ع ور أيضاش  ب  التجربة، عرفع اعد ا التي المدة طول في فيط ليس  

 أ ي  شديداش   أياااش   وأاابق  أيوب   ى لجا    بشرال  يو ب    ما  متسرأاش   هللا   اب  لو  بينما  يطالب  ال  غضبه  فألن  أيوب=   الق

 و ق   أ ي   ذا  يكوب   أب  أ ي  وظ ماش،   ألماش   لنا  سبب   من  ويعا ب   ى يجا    أب  في  هللا   والب   ما  وهليراش   اق.  عفو   ما    

  البشر.  ليس  هللا  أب   ع ل  أب  يجب   أرين.اة   ىن  في  أأوا ا  لو  هللا  يعا بنا  أب  سنيب   السرأة  بنفس      ولمن  السرأة.

 روكبَّ   بالباطل.  فاه  أيوب  فغر  = صاباش     ماش   وعم ل  أ يق  فتواول  يعاابق  لل  هللا  وأب  هللا  أ اة   طول  إستض   أيوب   ولمن
 معرفة. ب   صاباش    ماش   ال =الكالم
   ؤ   هللا يعا ب  هللا أو د  يتوب   وىينما ، ليؤدبو ل هللا أو د  يضربوا أب لألشرار يسمب  أ ق فى عتضب هللا ىكمة

  ينتوى  وىينما . اةب لنا عاديب  أداة   و الذى الشيواب  بوا يفيبنا  التى الضييات     أ ى ينوبن و ذا ، األشرار

.(10 : 20)ر  االنار المتيدة البحيرة فى الشيواب  سي يى التاديب   ماب
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 عودة للجدول والثالثيناإلص اح السادس 

 
     شححر ، أ ي  مفححر  أل ق   مقأ فترة وطال    أصححااق، اما  هللا  أصححااق  شححرور   وبسححبب   شححرير،  اا ق أيوب   األصحححاب   إعول
  أ ي اشححححححححححححححدة  محق  بح   و،  عخي وحا بتومحة  أيوب   يتول ف ل الحكيل، أليوو  أمحا   مول. أيوب   ورفض  أنحق. يتوب  أب  يريحد 

  أب دوب   ويفححححره  يفححححره  أل ق  طال     مقأ وأب ل تاديب،   ي  مقأ  أب لق وشححححرا  هللا،  أن  الوا التي  الفححححابة األ وال

  و نا هللا، يدي  بين ل تواضحححححع  أليوو دأا   لذلك  الفحححححابة،  أ والق   و  يتواضحححححع لل  أ ق دلي ق  وهاب هللا،  يدي  بين  يتواضحححححع

  أ ي  ليحلق  أ ييتق، وفي أأمالق   ميع في  ال ا رة  وأ متق  المتناهية،  غير  و درعق  هللا  أ مة  أن أمل ة  أليوو يضححرب 

 ي ين؟    ذا  اب و   لفعب،ا الم م  ذا عم م   من أ ي أ  ر لق ييول  ا ق اليدير. هللا أمام يتواضع أب
 

 "َوَعاَد َأِليُهو َفَقاَل: 1 " -(:1) أية
 

َأْ ِمُل َمْعِرَفِتي ِمْن َبِعيٍد، َوَأْنُسُب ِبرًّا 3»اْصِبْر َعَليَّ َقِليالي، َفُأْبِدَي َلَك َأنَُّه َبْعُد أَلْجِل هللِا َكاَلٌم. 2 "-(:4-2) األيات
ا اَل َيْكِذُب َكاَلِمي. َصِ  ُح اْلَمْعِرَفِة ِعْنَدَك.4ِلَ اِنِعي.    َ قًّ

  أاطأ   م أي ضححححححححححححححد  هللا  أن يدافع أب يريد   و ،  أعم ل  هللا  أن  االنيحااة   (اإل ج ييية التر محة )في =كالم هللا ألجل 

 -ععني:  د  اعيد    مة =بعيد من معرفتي أ مل أنق.  ي 
  وأنا ،  و     من  ذا   فق وموما  الحثيية،  أأما  إلي ليفححححححححح   ود  أ فحححححححححي لبذل  إسحححححححححتعداد   أ ي  أليوو أب  .1

  .ل انعي براي  وأنسب هللا. بر أ ي أمل ة أو هللا، لبر إيبات  ييق يجد  أب يمكن مكاب أي إلي يف  أب سيحاول
 إلي وسحححححيدأ   هللا،  وبين أيوب   بين  التي المشحححححك ة أسحححححا   سحححححينا ش  ب   السحححححوحية األمور  ينا ش لن  أليوو أب  .2

  العادي. السوحي اإل ساب عفمير أن اعيدة  ي الروىية فالحيائن وأموماش  هللا. بر ليلب   الموضوع أأما 
   برر   أب  يحتحححا      فحححاهلل   حححاراحححة.  م فيحححة  ليفححححححححححححححع   ألجحححا  ولن  هللا،  بر    أيبححح  ىتي  أ حححذب   لن  =كالمي  يكخخذب  ال   قخخاي 

 المع ومحات   أيوب   يحا  لحك  أ ول  أ حا   حا =عنخدك المعرفخة  صخخخخخخخخخ  ح  لحق.  ل شححححححححححححححوحادة  حاييحة  وىحد حا  الحثييحة  بح   امخترأحاعنحا،

  أياروك. الذين أصحااك أن الرأي في أأت ي فا ا إسمعني. ولذلك الحثيية أن سوي  أاحو    فا ا الفحيحة،
 

ا. َعِزيُز ُقْدَرِة اْلَقْلِب.  5  "-(:15- 5)  األيات يَر، َبْل ُيْجِري َقَضاَ  6»ُهَوَذا هللُا َعِزيٌز، َولِكنَُّه اَل َيْرُذُل َأَ دي رِ  اَل ُيْ يي الشِ 
ا، َفَيْرَتِفُعوَن.  7اْلَباِئِسيَن.   ، َبْل َمَ  اْلُمُلوِك ُيْجِلُسُهْم َعَلى اْلُكْرِسيِ  َأَبدي ُل َعْيَنْ ِه َعِن اْلَبارِ  ِإْن ُأوِثُقوا ِباْلُقُيوِد،  8اَل ُيَ وِ 

َوَيْفَتُح آَذاَنُهْم ِلإِلْنَذاِر، َوَيْأُمُر ِبَأْن 10ُروا،  َفُ ْظِهُر َلُهْم َأْفَعاَلُهْم َوَمَعاِصَيُهْم، أَلنَُّهْم َتَجبَّ 9ِإْن ُأِخُذوا ِفي ِ َباَلِه الذُّلِ ،  
َعِم.  11َيْرِجُعوا َعِن اإِلْثِم.   ْيِر َوِسِنيِهْم ِبالنِ  ًَ َوِإْن َلْم َيْسَمُعوا، َفِبَ ْرَبِة اْلَمْوِت 12ِإْن َسِمُعوا َوَأَطاُعوا َقَضْوا َأيَّاَمُهْم ِباْل

ِبَعَدِم َوَيُموُتوَن  َقيََّدُهْم.  13اْلَمْعِرَفِة.    َيُزوُلوَن،  ُهَو  ِإَذا  َيْسَتِغيُثوَن  اَل  َفَيْذَخُروَن َغَضبيا.  اْلَقْلِب  اُر  ُفجَّ َتُموُت  14َأمَّا 
َبا َوَ َ اُتُهْم َبْيَن اْلَمْأُبوِنيَن.  يِق.15َنْفُسُهْم ِفي ال ِ  ي اْلَباِئَس ِفي ِذلِ ِه، َوَيْفَتُح آَذاَنُهْم ِفي الضِ     "ُيَنجِ 
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  ومع شحححأ.      أ ي  ادر فوو  دير. أو  أ يل  عتر ل  أييي   مة  =عزيز هللا  هوذا هللا.  أن  أليوو شحححوادة   نا  من عبدأ 

   و  ىييراش  أو  صحححححححضيراش   اب  موما  أىداش.  يررل ف  هللا أما  اإل سحححححححاب أأيق يررل   د   اإل سحححححححاب  .أ داي   يرذل ال  أ متق=   
  إليق  ينسححب     منفححي،  و اض   أادل  ىا ل فوو  أىداش  يررل    هللا  وألب  الباسححي ي  اليدا  المتواضححعات… إلي  الناظر

  اا    يوتل  أب في  غضححححححححححاضححححححححححة يجد     فاهلل ااط ة،  عومة ولمنوا  صححححححححححضير مخ و    أل ق  عرهق  اا ق هللا  إعول وأيوب  ظ ل،

  اإل سحاب  بأ ب   االفحضير.  يوتل أب  شحا ق  من يي   ف ن  متناهية،  غير   درعق  لمن  متنا ي  غير هللا  ألب و ذا  المخ و ات.

 أي =القلب قدرة عزيز لق.  األمنا   أ ي   عمق من  يًيض   هللا ولمن هللا.  وهل فمل  االفححححححححضار  يوتل صحححححححح ىق  إ داد    ما

  هللا  أما  أمامق،  من    وب  يعرف  و   محدودة  درات   را  أل ق  ذا  يكوب   أىداش   ررل لو  فاإل سححححححححححححححاب  .والميدرة  والحكمة  الفول
  شأ    ييعرف
  13:23 + 7:19  في أيوب   ول أ ي رد  (5) واةية
  يحيي    هللا أب  أليوو  يرد    و نا  ويشحححححححححيخوب  األشحححححححححرار  عحيا لمارا  7:21   في  أيوب   ال  =الشخخخخخخرير  ي يي ال (6) وفي

  ب  شرور . أ ي موافن  و أو اشرور  موتل غير أل ق الشرير
   التوبة فرصة لق يعوي أ اعق طول في ربما  .1
 أو د  عاديب  في شر  يستض  .2
  .5:2 رو الضضب  ليوم يذأر ا قفم  شرير ىياة هللا ىف   إرا  .3
  الذين  أيدي  من  وينيذ ل  =البائسخخخخين قضخخخخا  يجري   البائس=  ينفحححححي هللا  أب  أ د   ب   أيوب، فمر  أ ي إأترض   فاليوو 

  ال المين. أ ي ييضي  و ب  ظ مو ل،
  )مل  =يجلسخخخخخهم الملوك  م   تأر ا. إلي السحححححححنة أول من  أ يك  أيني  مل   ذ  =البار عن  عين ه  ي ول ال (7) وفي

  األأالي. في م ئمتق مع  ديسيق هللا سيج س ب   (. .  وداود. ودا يال يوسي
  ااة م  يسححححححمب   د  هللا  أب أليوو  يشححححححرا فونا  األصحححححححاب، رأي  أن مخت ي  أ ق  أليوو رأي   نا  جد   (10-8)  األيات  في

 يوسححححححححححححححي…(  اور / بولس/ مع  ىدث   )و ذا الذل  بخالة في أخذوا أو بالقيود  يوثقوا أب  اة م  أينحات   ومن لألبرار.

  شحححححيئاش   أنوا  البار يعرف    أويئة من  لتنييتول فوو  لألبرار  ااأللل  هللا  سحححححمب  إرا لمن أيوب.  يا أ     باة  واضحححححب وملال

  أرضححححححححة  فوو  ااراش   اإل سححححححححاب  اب ومافم  .ومعاصخخخخخيهم  أفعالهم لهم  ف ظهر  يع ل=  أب دوب     ق في  سححححححححبباش   عموب   و د 

  أنوا.  ليتوبوا  معاصححيول  لول ي ور  وهللا  أموماش. الضححين  أن  يةا ن  والذل  والييود   .19:3 ر  ل تاديب   ومحتا   ل خوية

  ألي هللا لجحا لمحا  أأري   طرييحة  و حدت  لو أ حق  المؤهحد   من  الضححححححححححححححين؟  غير البحار بوحا  يتوب   أأري   طرييحة  عو حد  أ  ولمن

 في   اب  ربما يسحححمع،  أب  ييب  لل ولمنق  الخاطأ البار  ذا  مع  متعددة  وسحححائ  إسحححتخدم  هللا أب  لمؤهد ا  ومن مؤلل. طرين

  يويأ واأللل وأجب.  اكبر  سحححح موا  معنا ا عجبروا وه مة  تجبروا  ألنهم  ال  لذلك الخوية  مسححححتوي  فو   أ ق  ي ن   بريائق

  هللا. صوت  ليسمع المتالل أرب
  ويقضخخوا وسححححعادعق  ىالتق  لسححححابن  ويعود   التاديبات   أنق عرفع هللا لفححححوت   الخاطأ إسححححتجاب  لو  (12 ،  11)  األيات  في

  يسححححا   الخاطأ  يسححححمع لل وإب التاديب.  أفححححا عح    و ل بدأو ا  التي  التوبة ىالة في إسححححتمروا لو  ذا =بالنعم  سخخخنيهم

    .الموت  ربة ل و ك=
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 هللا.  عحاديحب   إلي ينتبووا  لل  فول  روىيحاش، أميحاب  معرفحة،  دموأح   وح   ىحالحة  في  ي  وا  احمرادعول  األشححححححححححححححرار  =المعرفخة  بعخدم
  .23:18 يى ويحيا ير ع ااب ب  الخاطأ اموت  يسر   هللا أموماش 
  يخدع. ف  هللا أما  البشحححححححححر،  أداع  يمكنول    بول،  داأ   شحححححححححر ل  الذين  المرائين ييفحححححححححد   =القلب فجار  (14 ،13) وفي

  يرفعوب     =قيدهم  إذا  يسخختغيثون  ال الفجار   ؤ    .5:2 رو الضضححب   ليوم  شححرور ل  لول  يخيب  هللا =غضخخباي   فيذخرون 

 =ال خخخخبا  في  نفسخخخخهم  تموت لذلك أناد. في  بولو       عيسحححححح ب   عوبة،  ب ييدمو   و   ب يفحححححح و    و  ، هللا إلي  االتوبة   وبول
  أ فسححححححول   رسححححححوا ر ال   ل  المابو ين  =المأبونين بين  و  اتهم الجحيل.  و فححححححيبول ويو موا  شححححححبابول، في فجاة  يموعوب 

  )أوية  الجماأة  ذ  إلي  ينضححححل هللا  أمام   بق  يتيسححححى  الذي  فالشححححرير  األوياب.  هيا   في  الجنسححححي  الشححححذور  لممارسححححة

  وإ ي بوما. وأمورة سدوم ىرين إستو ب   هللا   ر في أوية اشعأ وأويتول وأمورة( سدوم
  ويسحمع  التجربة  معني  ويفول هللا صحوت   ليسحمع  =أذنه هللا  يفتح  ضخ قته  ففي هللا  دأا  الذي البار  البائس أما  (15) وفي

 البائس ينجي إ د ار = لسابن يعود  رلك وبعد  هللا. ععيية
 

َمُؤوَنَة َماِئَدِتَك ُدْهنيا. 16  "-(:21- 16)  األيات يِق ِإَلى َرْ ٍب اَل َ ْ َر ِف ِه، َوَيْمألُ  ا َيُقوُدَك ِمْن َوْجِه الضِ  »َوَأْيضي
ُة َواْلَقَضاُ  ُيْمِسَكاِنَك.  17 يِر َأْكَمْلَت، َفاْلُ جَّ رِ  َة الشِ  َيِة اَل َتُفكَُّك. ِعْنَد َغَضِبِه َلَعلَُّه َيُقوُدَك ِبَ ْفَقٍة. َفَكْثَرُة اْلِفدْ 18ُ جَّ
الثَّْرَوِة!  19 ُقَوى  َجِم َ   َواَل  التِ ْبَر  اَل  ِغَناَك؟  َيْعَتِبُر  َمَواِضِعِهْم. 20َهْل  ِمْن  ُشُعوبيا  َيْرَفُ   الَِّذي  اللَّْيِل  ِإَلى  َتْشَتاُق  اَل 
   ِاْ َذْر. اَل َتْلَتِفْت ِإَلى اإِلْثِم أَلنََّك اْخَتْرَت هَذا َعَلى الذِ لِ .21
  يروعك  لك  ويعيد  أ مك  من  يخ فححححك  أي ر ب إلي  أ يق=  اب  لما  ييعود   هللا يدي  بين  يتواضححححع أب أيوب   يدأو  أليوو 

  =يمسخخخخكانك  والقضخخخخا  فال جة أكملت الشخخخخرير  جة  (17) وفي .دهناي   مائدتك تمأل  الوعام= اافخر  عمت أ  ومائدعك
  عر مة في أما  والعدل. اليضحححححا   سحححححي حيك  ولذلك ،األشحححححرار  أ ي  الذي  اليضحححححا  من مم و  أ     اإل ج ييية في  متر مة

 في أيوب   يا إسحححتمري   لو  المعني ويفحححير  يمسحححكا ك  واليضحححا  فالدأوي   النفا  دأوي  إسحححتوفي    إرا  ولمن  اليسحححوأيين

  عحذير  (18) وفي معول.  عداب  ولسححححححوف  األشححححححرار طرين في فا     هللا  أ ى الوجوم فى وإسححححححتمري    عوبة ب  مسحححححح مك

  ضحححربة  ععني  صحححفية  =ب خخفقة  يقودك لعله شحححديدة= ضحححربة  سحححيضحححربق  فاهلل  األشحححرار طرين في  مرإسحححت لو  اا ق  أليوب 

  أو  ينفعك، لن مال  من  لك   اب موما  =تفكك ال  الفدية كثرة  هللا=  يدي  من شحححححححححأ  يفديك ولن  أىد،  ينفعك ولن  شحححححححححديدة.
  تشخختاق  ال  عنجي. التي   ي  التوبة سحححوي   شحححأ   . هللا.  غضحححب   من  يفديق   د    مأ من لق   اب  ما أب أيوب   يتفحححور ربما

  يةا  نوح  الموت   أن عم ل طحالمحا وأيوب  احال يح .   نحا  أنحق معبر  والموت  ليخ فححححححححححححححك،  الموت   إلي   عشححححححححححححححتحا  =الليخل إلي
َتاُق ِإَلى اللَّْيِل  هللا.   رسحي  أمام الملول  عتعج  ف   دينو ة، فوناك مشحك تق  يح  لن  الموت   أب  ينبق وأليوو   مق.أل اَل َتشخْ

اال ي   نا أ ق الموت أو الفنا  ، فمل من شعوب أغضب  هللا فافنا ا   = الميفود    ُشُعوبيا ِمْن َمَواِضِعِهمْ الَِّذي َيْرَف ُ 
 وما أادت مو ودة.

  هللا  مع الشحححححححححححححجار أى  اإلثم طرين  يختار  أب من أيوب   يحذر أليوو  و نا أيوب.   مأ اق الميفحححححححححححححود  =الذل  (21) وفي
  ذا وفي . . هللا. مع والشححححححححجار  اإليل إأترت  أي = هذا  إخترت ألنك إ ذر  هللا. لتاديب   الخضححححححححوع  أن   فسححححححححق  وعبرير
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  هللا  يدي  بين  وأضححححححححححححوأق إىتمالق،  أدم  أ ي أيوب  يؤ ب    نا  أليوو  افححححححححححححبر. األلل  إىتمال أي =الذل علي .    ك
  بتواضع.

 
َمْن َفَرَ  َعَلْ ِه َطِريَقُه، َأْو َمْن َيُقوُل َلُه: 23»ُهَوَذا هللُا َيَتَعاَلى ِبُقْدَرِتِه. َمْن ِمْثُلُه ُمَعلِ ميا؟ 22 "-(:33- 22) األيات

ُكلُّ ِإْنَساٍن ُيْبِ ُر ِبِه. النَّاُس َيْنُظُروَنُه ِمْن َبِعيٍد. 25ُاْذُكْر َأْن ُتَعظِ َم َعَمَلُه الَِّذي ُيَغنِ ي ِبِه النَّاُس.  24َقْد َفَعْلَت َشرًّا؟  
الَِّذي 28أَلنَُّه َيْجُذُب ِقَطاَر اْلَماِ . َتُسحُّ َمَطريا ِمْن َضَباِبَها  27َوَعَدُد ِسِن ِه اَل ُيْفَ ُص.  ُهَوَذا هللُا َعِظ ٌم َواَل َنْعِرُفُه  26

ُ ُب َوَتْقُطُرُه َعَلى ُأَناٍس َكِثيِريَن.   َسَط ُنوَرُه ُهَوَذا بَ 30َفَهْل ُيَعلِ ُل َأَ ٌد َعْن َشقِ  اْلَغْ ِم َأْو َقِ  ِف ِمَظلَِّتِه؟  29َتْهِطُلُه السُّ
ُعوَب، َوَيْرِزُق اْلُقوَت ِبَكْثَرٍة.  31َعَلى َنْفِسِه، ُثمَّ َيَتَغطَّى ِبُأُصوِل اْلَ مِ .   ْ ِه ِبالنُّوِر، 32أَلنَُّه ِبهِذِه َيِديُن الشُّ ُيَغطِ ي َكفَّ

 . ا ِبُ ُعودِ 33َوَيْأُمُرُه َعَلى اْلَعُدوِ  ِبُر ِبِه َرْعُده، اْلَمَواِشَي َأْيضي ًْ    ِه.ُي
  يشححود   صححورة أليوب   يرسححل  أب يحاول  أليوو الضححعفا .   حن   جادلق  وأ متق  درعق    مع فو  هللا. لع مة شححوادة   ي

  .ععالي تقيئلمش افرا االخضوع ليينعق هللا ةأ م أن فيوا
  مثله  من  شححححححححخع=     لتع يل  وأ سححححححححبوا  الور    أىسححححححححن ويعرف  النا   و ميع  األشححححححححيا    ميع يعرف   و  =مثله من

  يع ل  وىححد   وهللا  ليرعححدع،  يؤداححق  من  و نححاك  إليوححا،  إىتيححا   في  يجححد   أل ححق  امراىمححق  أ يححق  يًيض   من  فونححاك  =معلمخخاي 

  هللا  وعع يل  أالفححة.  محبة البشححر ويحب   وعع يل  ومعرفة   ور    مفححدر وىد  و و  شححخع      يناسححب   الذي األسحح وب 
  هللا أ ي يم ي  أب من  إ سححححححححححححححاب   ح   ف يخي  ال  وحائيحة هللا إمكحا يحات   وأمحام  ، (7  : 20)إر  والي حب   ل عيح   احاإل نحاع يكوب 
  أب الميفححححححححححود  =الناس  به  يغني  الذي عمله تعظم أن أذكر  (25 ،  24) وفي  .بقدرته  يتعالي  فهو التفححححححححححرف  طريية

  أأيننا.  أمام  ظا رة  أأمالق وه  ل بشححححححححححر،  ومحبة صحححححححححح ا وه وا  أجيبة  وميدرة ىكمة وه وا  وأجيبة  أ يمة هللا  أ ية

  .3:19 مي + 20:1 رو واألرض  السما  أ ية في ظا راش  هللا إصبع  عاين اسوولة أ نا  جد    ر ا وأينما
  .به يغني أم ق= أ ي يسبحق هللا اعم  يشعر من وه 

  هللا  أأمححال  و  ى    ححام ش   إدرا ححاش    ححدرهححق  أب  أن  اعيححد   ولمنححق  أأمححالححق  من  هللا   ححدرك   حن  =بعيخخد  من  ينظرونخخه  النخخاس
  فمن   فسحححق، هللا   درك  أب   سحححتويع    ولمننا هللا،  أم   يبفحححر  إ سحححاب وه   الفدا ،  يل  اخ ييتق  يةاوالعن الخ ن الع يمة،

 . اعيد  من  ن ر  ا نا  درهق أأمالق
  ولمن   ائن   و أ ق   عرف   حن الخ يية،     يكفي  ب   بنفسحححححححححق  ومكتفي  أ يل   وائي،  و  مفحوو   غير هللا  (26) وفي

     أ ي  سحححححححححالق  أب المسحححححححححتحي  فمن لذلك  االتمام.  عرفق  أب  يمكننا  و    يئياش   أنق  عرف   و، وهي    و ما   عرف  

 يف ص ال سن ه عدد أبدي= أ لي إلق أمام فنحن أأمالق. في أوا لق  نسب  أب الخوا ومن لق، عفرف
  من   ر  لو  يرا   سحححوف ما لق  يشحححرا  و نا  السحححما . إلي  ين ر أب  5:35 في أيوب   من  ط ب   أليوو  -(:28 ،  27) وفي

 وصححعود   اخار إلي الما   عحوي  أمر يفوموا لل واليدما    ورات. أي  وار =الما   قطار يجذب فاهلل هللا. عمجد   أأمال

  واألموار  األ وار ميا      إليق ععود  ااألرض(  المحيط  األوايا و )البحر  أب ظنوا ب  ،  السحححححححححب   وصححححححححنعق الجو إلي

  البحار، في عفحب   واأل وار  ،  األ وار في  فتتجمع األرض   أ ي موراش  عوو   يل ل سححاب، ععود  األرض  عح   وبسحوا ي

  العبرا ي،  التر وم في مراأل شححححححرا و كذا  را.  و  ل  السححححححوا ي طرين  أن السحححححححاب  إلي ومنق  لألوايا و   البحار ومن
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  أوية   و المور كثيرين أناس علي وتقطره  وال عين.  اليو اب  شححعرا   صححورو   و كذا  7:1   ا في  سحح يماب رهر  و كذا

  أب  و ى  النا .  ولم   (45:5 الخيرات)م      مفحدر فاهلل األ وار،  أبي أند   من فو   من  عنيل التي  الفحالحة، هللا

  ل بشحححححححر فائدة لق  يكوب    يورات  ينيل  ىين فالمور السحححححححما .  وي   يفتب هللا  أب  11:7 عك في  ي  ما  أكس  عيور   ولق

  من  هللا  مراىل أن إأ ب  و عيور  فيولحق  األرض.  عحدمر  فوي  السححححححححححححححمحا    وي  إ فتحح    لو  أمحا   يحداش،  عو يعحاش   يتو ع  فوو

  إ تشححححححار  يفسححححححر بأ أىد   يسححححححتويع     (29) وفي  ذا؟    يحدث   ي  أيوب   يا  عفول     أليوو  وسححححححؤال البشححححححر.   حو

  عفحححرف     بتفسحححير هللا  والب  فو   يوم،       را   ما  عفسحححير   سحححتوع لل فمرا  م  ة. أو األرض  فو     سحححتارة السححححاب 

  .شأ لم  عبرير بتيديل  والبق و   عجا نا،
  البر . بواسوة =الغ م شق

  والرأد. ل بر   عبرير أيوب  أند  فو  ييفي. ىين الرأد  صوت  =مظلته ق  ف
  مسحححتتر و و   را ،  أب  يدر     أجيب   و ور   منير هللا =ال م  بأصخخول  يتغطي  ثم  نفسخخه علي نور  بسخخط هوذا  (30) وفي

  أصخول  البحر= من  ل سححما   الفححاأد   الما   من  عموب   الذي  االسحححاب   يسححتتر  و و وضححيا  .  إشححرا ق  ييت نا    ىتي  أ ينا

  عحر    ف  الشحححمس   ور  يضوي  الذي السححححاب   صحححورة يرسحححل   نا التفحححوير البحر. أي  اليل من أصححح ق  الذي الما  =ال م

 لذلك عماماش   صحححححححيب و ذا البشححححححر. يموت     ىتي  هللا  ور  يحجب   ذا مل   شححححححيئاش  أب  يتفححححححور وأليوو البشححححححر.  ىرارعوا

    وعق مجد    فس  لجسحد  صحار أى اةب   ميني  أن   س   صحعود  في  أل ق  صحعود ، في المسحيب السحيد  سححااة  ىجب  

 . 16:1 ر   وعوا في عضأ و ي  الشمس ي مع و وق وصار ، (5 : 17)يو اةب    وت  مجد   فس و و
 

  فتاعي  داش  األموار  عيداد  وباب السما ،  وي  يفتب  ااب الشعوب  يعا ب  هللا  =الشعوب يدين بهذه ألنه (31) وفي

  ير     ورات=  يئة أ ي المور بنيول  سمب لو و و والجوع الجفاف ييحدث  المور يمنع   أو الماسحة. الًيضا ات 

  احيو   هللا لنا يعويوا أب ول رياا األ وار لميا  المنيسة عف ى ولوذا الم . ضااط فوو يد  في والمور اكلرة. اليوت 

  يمتنع فيد  . ..  رض األ و ق فرا  نعمتك كمقدارها  إصعد ا المنيسة فتيول ، ل و ك وليس ل خير مفدرا عموب 

  يضر   أب لدر ة  أ يل ييضاب  فى األ وار ميا  عرعفع و د  ، العوش من والنبات  والحيواب اإل ساب فيو ك المور

 . األواشى فى  ميدار ا   مة معنى و ذا . الرياا مع و كذا . والنبات  والحيواب البشر
  بوا يضرب   سوام يديق في النور = االبرو   أمسك هللا  اب = اْلَعُدو ِ َوَيْأُمُرُه َعَلى  بالنور  كف ه يغطي (32) وفي

 ل مور ميدمة الرأد  صوت  أب عفول المواشي ىتي =رعده به يًبر (33) وفي النا . عيت  فالفواأن أأدا  .

 إرا عفول المواشي وىتي المويرة، العاصفة احدوث  ينبأ الرأد  صوت   =ب عوده أيضاي  المواشي م جا. أن فتبحو 

  هللا. لضضب  إشارة الرأد  صوت  يكوب  الحالة  ذ  وفي مر بة. مويرة أاصفة فوناك مخيفاش  أالياش   الرأد  صوت   اب
  مل  اإل ذارات  عفول الحيوا ات  أب يخج  ومما . صوعق من ىثيية يرععبوب  من و ناك ، مرأب  الرأد  ففوت  وىيا

 )لو  ادمة ضربات    ناك  أب يفول و  هللا غضب   صوت  يسمع  اإل ساب بينما أاصفة،   ناك أب وعفول الرأد 

54:12 -57 .) 
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   يتسا ط بدأ  والمور الحدوث  فى بدأت  والرأد  والبر   عتموب  بدأت   د  السحب   ا    األأيرة  أليوو تيات  فى وغالبا

. الخالن هللا  درة فى ويتام  يحدث  ما يشا د   أليوو وهاب
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 عودة للجدول اإلص اح الساب  والثالثين

 
 الذى الخالن هللا  أ مة  عام  فى  أليوو وبدأ  المور. و يول السححححححححاب   عموب  بداية  السحححححححابن  اإلصححححححححاا   واية فى  رأينا

  مما  مر با  صحححار الرأد  وصحححوت   إ داد  والبر   إشحححتد  السححححاب  أب   فول  اإلصححححاا  ذا بداية  ومع   ذا.     يدا   صحححنع  

 في  هللا يد  فيري   ل وبيعة. أ يق  فى الخالن  أ مة فى عام ق فى  إسححححتمر  أليوو ولمن  السححححامعين.    وب  فى الخوف اعو 

  يرا . ما لم  عفسيراش  يجد  أب أيوب  يوعحدإ  (.13-6) والريب والمور الل ا وفي (5-1) والبر   الرأد 
 

اِرَجَة 2»َفِلهَذا اْضَطَرَب َقْلِبي َوَخَفَق ِمْن َمْوِضِعِه. 1 "-(:5-1) األيات ًَ اْسَمُعوا َسَماعيا َرْعَد َصْوِتِه َوالزَّْمَزَمَة اْل
َماَواِت ُيْطِلُقَها، َكَذا ُنوُرُه ِإَلى َأْكَناِف اأَلْرِ . 3ِمْن ِف ِه.  َجاَلِلِه،   َبْعُد ُيَزْمِجُر َصْوٌت، ُيْرِعُد ِبَ ْوتِ 4َتْ َت ُكلِ  السَّ

ُرَها ِإْذ ُسِمَ  َصْوُتُه.     "َاهلُل ُيْرِعُد ِبَ ْوِتِه َعَجبيا. َيْ َنُ  َعَظاِئَم اَل ُنْدِرُكَها. 5َواَل ُيَؤخِ 
  ادمة.  مويرة  أاصححفة   ناك أب  وعفول الرأد  صححوت   من عخاف  الماشححية  ىتي  أب ايولق  السححابن  اإلصحححاا أ وي  أليوو 

     فاهلل هللا.  أ ي  أ والق في أيوب  ععديات   اسحححبب  تت  هللا  غضحححب  أب  شحححعر   و فربما  =قلبي  إضخخطرب فلهذا ييول  و نا
 ومجد . ليدرعق وأ مة ن،  شحا داب   ما النا   يرأبوب  الذين والرأد  فالبر    الوبيعة أ ل ومن  شحا د. ب    فسحق  يبيي

  ويرأب   يخي  أب   ادر   بار قلإ وأ ق  لجبروعق  يشححححححححوداب والرأد  فالبر   هللا لفحححححححح ا يشححححححححوداب واليرع المور أب فمما

  يفع ق  أب  يمكن لما  اسححيط   مور   و ذا  افححواأيق،  ييت   الذي البر   ومن  الرأد  صححوت   من  يخاف    الذي )ومن   أأدا

  عح    يحتمي   اب   اليجو   الروما ي  اإلمبرطور أب  وييال  مر بة،  الع مات   ذ   لول واألشححححححححححححححرار  الخاطأ،  االعالل هللا

  .يرعدأوب  ربما األشرار يرأب  أب دائماش   ادر وهللا الرأد( سمع  إرا رهن أي في أو السرير
  أليوو فاشحار والرأود، البرو   وبدأت   أجيبة  افحورة  عجمع   د  السححاب    اب الرأد   أن أ والق أليوو بدأ  ىين  غالباش  ولمن

 بدأت   د   ا     رأدية  لعاصححححححفة  األيات   ذ  في  يشححححححير   اب  وغالباش  هللا،  أ مة أ ي  دلي   ويرو ق  الجميع  يسححححححمعق لما

  أل ق   بق إضحححححححورب  وأليوو  (1:38)  العاصحححححححفة من  هللا  عم ل  اإلصححححححححاا  ذا في   مق  أليوو  أ وي أب اعد   أل ق  فع ش،

  غالباش  ولمن   بق  إضحورب   الرأد   صحوت   من  وربما هللا.  صحوت   ااألولي  فمل   ،  كذا  مخيفاش   الرأد   صحوت    اب إب  عفحور

 صحوت  ولمن فع ش. د ائن اعد   عم ل فاهلل  عماماش   صححيب و ذا المكاب،  أ ي  عسحيور  غريبة   وة  ااب يشحعر بدأ   د    اب   و

  ىين هللا ولمن  إي يا، مع  يل  سححححينا   ب   أ ي ىدث   ما هللا   م  عسححححبن ميدمة  أ مات   مجرد  فيط   و والبرو   الرأود 

  ليكو وا السححححححامعين   وب  في  والرهبة الخشححححححية  ي ثياب  لمجيئق،  ميدمة  والرأود  والبرو    ادخ،  صححححححوت  في  يتم ل  يتم ل،

 فيرععب، برو ق  يري  ، ويتوب   فيؤمن أأمالق  في الفحححححالحة هللا يد   يري     فمن وأموماش  هللا. وت صححححح  لسحححححماع  مسحححححتعدين

  فيرععد. الرأد  صوت  يسمع داأ ق الخًيض  هللا صوت  يسمع   ومن
 . البر   =نوره كذا .3:29 مي هللا صوت  يسمإ يُ  الرأد  =ف ه من الًارجة والزمزمة

  أاوا فالفوت  الرأد. صوت  ييمجر البر   اعد  أ ق  عفول  ذ   =صوت  زمجري  بعد وأ اصيوا. أطرافوا  =األر  أكناف 

  ييمجر اعد    ولق  من  يفول  و د   فاموار. فرأد  بر    الوبيعي  التسحححح سحححح    و و ذا  األموار  أي =يؤخرها  وال  الضححححو .  من
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     درك    أ نا أي  =ندركها ال (5) في و ولق  سححححيتم ل.   فسححححق فاهلل والبرو   الرأود  من الع مات   ذ  اعد   أ ق صححححوت 

  فيوا. هللا ىكمة    و  ىولنا، من الوبيعة أسرار
 

ِتُم َعَلى َيِد 7أَلنَُّه َيُقوُل ِللثَّْلِج: اْسُقْط َعَلى اأَلْرِ . َكَذا ِلَواِبِل اْلَمَطِر، َواِبِل َأْمَطاِر ِعز ِِه. 6 "-(:8-6) األيات ًْ َي
   " َفَتْدُخُل اْلَ َيَواَناُت اْلَمآِوَي، َوَتْسَتِقرُّ ِفي َأْوِجَرِتَها.8ُكلِ  ِإْنَساٍن، ِلَ ْعَلَم ُكلُّ النَّاِس َخاِلَقُهْم، 

  الل ا.  رأوا إرا  يند شححححوب   و ؤ   سححححاأنة،  مناطن  يسححححكنوب   الذين  العرب  من  المو ودين وه  أليوو =للثلج  يقول  ألنه 

 الشحديد. المور =الوابل هللا. يد    ق  ذا  ورا  من  ويروب  ي جاش،  عمور  رلك وبعد  ما ش   عمور السحما  أب  ي   ويند شحوب 

 في  يحتمي ب   أم ق، إلي  اإل سححححاب يذ ب    الواب  من  الضييرة الميا   أو الل و   عسححححا ط مع =إنسخخخان كل يد  علي يًتم

 والل ا( )الواب   الوبيعة في  أأمالق بواسحححححححححححححوة يد  أ ي  أتل هللا   اب  فوذا ،  ل عم  يد   عمتد      اإل سحححححححححححححاب فموب  منيلق،

 في  واضحححححاب وأتمق  هللا  افححححمة .الجو لق  يويأ يعم   اإل سححححاب  أب يريد   ىين فاهلل بيد ،  ليس  ر  ق  أب  اإل سححححاب  فيتع ل

  أو رعوا. في وعختبأ عورب  أم ق في اإل ساب يستخدموا التي الحيوا ات  ىتي ب  اإل ساب.  ر   
 

َماِل اْلَبَرُد. 9 "-(:13-9) األيات ِمْن َنَسَمِة هللِا ُيْجَعُل اْلَجْمُد، َوَتَتَضيَُّق  10ِمَن اْلَجُنوِب َتْأِتي اأَلْعَ اُر، َوِمَن الشَّ
ُد َسَ اَب ُنورِِه. 11ِسَعُة اْلِمَ اِه.  ا ِبِريٍ  َيْطَرُح اْلَغْ َم. ُيَبدِ  َرٌة ُمَتَقلِ َبٌة ِبِإَداَرِتِه، 12َأْيضي ِلَتْفَعَل ُكلَّ َما َيْأُمُر ِبِه  َفِهَي ُمَدوَّ

ْ َمِة ُيْرِسُلَها.13َعَلى َوْجِه اأَلْرِ  اْلَمْسُكوَنِة،     "َسَواٌ  َكاَن ِللتَّْأِديِب َأْو أَلْرِضِه َأْو ِللرَّ
  الشحمالية الرياا مفحدر الشحمال  =الشخمال  ومن  السحاأنة الرياا مفحدر =الجنوب األع خار  تأتي  الجنوب من (9) في 

   ي أو  والبحيرات   األ وار عجمد   التي  الباردة  الشحححححححمالية الرياا إما   ي هللا   سحححححححمة  الجمد  يجعل هللا  نسخخخخمة  من  .الباردة

 لفحوت   اق  يشحير  الرأد  أب فمما  أليوو  فمر  مع  متمشحى األول  والتفسحير  الما .  عجمد  شحا ت   إرا  التي   درعق لم مة  إشحارة

 الب ْردْ  مجأ  مع  أي  الميا   سحححووا   عتخلر  اليسحححو ية في =الم اه  سخخعة  وتتضخخيق هللا.   سحححمة  أ وا إليوا  يشحححير  فالريب هللا

  اإل ج ييية التر مة وفي  ال بن. وسححححححححط  الجبن  يتخلر  ما الميا ،  وسححححححححط  امدة  ي جية  أشححححححححكال ياأذ   السححححححححائ  الما  يبدأ

  عتو ي  يض وعً  احرية  عتحرك  ا     التي  الواسحححححعة  البحيرات  أو  األ وار  أب  امعني  عتجمد   الواسحححححعة العريضحححححة  والمياة

  وىرهتوا. سير ا أن
  يشححححححن فاهلل  اإل ج ييية. في  التر مة و فس  االندي  السححححححاب   يشححححححن  إ ق   يل  اليسحححححو ية في =الغ م  يطرح  برىٍ  أيضخخخا

  فومنا ا  إرا  بنور   الضمام   يشححححن  اليسححححو ية في =نوره سخخخ اب  يبدد يرويوا. لألرض  السحححححاب  ليعيد   االندي السحححححاب 

  اإل ج ييية، مع  العربية  عر متنا  عتفن  ذا وفي  المنيرة   السحححححححب   يشححححححت    اإل ج ييية وفي البر ،  أن الم م  يكوب   كذا

  تية في  أ ق و  ى ] يمور.  أب دوب   ينيشحع  النوع و ذا موراش، يحم      منير  أًي  سححاب    ناك أب المعني،  ويفحبب

 و ذا  المنير الخًي  والسححححاب  م  ل،   لي  سححححاب   و و االمور  المشحححبع السححححاب  السححححاب، من   وأين  جد   (11)

 ممور[ غير
  ي   و و  ليرويوا األرض   أ ي يمور بدأ  يل  موراش  هللا  شححححححنق  الذي  الممور ل سححححححاب   عشحححححير =غ مال  يطرح برىٍ   واةية

  اق. أرضححق يروي  ما  لإل سححاب لتعوي ورلك عتعب   ىتي  عيور  ع   أ وا  يورا   مة  فاصحح  ييق،  ورة تأر  ىتي  يمور
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 مجرد  أو أرضحححححق، يروي    سحححححابلإل مفيد   سححححححاب   يكوب  فمما السححححححاب،   وع يحدد  أب  هللا يد  في أب   ق  ذا  من والمعني

  االمور. اإل ساب ير    أب دوب  ينيشع منير سحاب 
  أىيحا حاش   يرسحححححححححححححح وحا  و و  يشحححححححححححححححا    محا  ةأر  مكحاب  من  ويني وحا يحدور حا  هللا  بيحد    ي  السححححححححححححححححب   أي =متقلبخة  مخدورة فهي

  هألرضخخ   ولق في  أب -ل رىمة: و ولق ألرضححححق  ولق  بين  والفر    ل ر  . =للر مة  أو  .()لريوا  ألرضخخخه أو (13)للتأديب
  يشححححير للر مة   ولق وفي مدمر.   سححححي  وليس وهيورات   ،اإل سححححاب ععود  ما  ىسححححب  مواأيد  في المور  لسححححيو   يشححححير

  و اع ة مدمرة  وييضحا ات   غييرة  ااموار  يكوب    د   أيضحا التأديبو .للتأديب  ايوعق أمر   د   هللا  اب  أب اعد  المور  لعودة

. 
  البحار من  )البخر الميا  دورة  أب و  ى    ميدار ا .  إصححعد ا   ائ ة والرياا الميا  أواشححى فى  المنيسححة  عفحح ى  ولذلك

 لوذا وأشحار أليوو وسحبن األرض    راأة  لتمفى  االضحبط محسحوبة األرض( لرى  المور   بو   يل  التمايي  يل والمحيوات 

 (.31 ، 28 - 27 : 36) فى
 

َأُتْدِرُك اْنِتَباَه هللِا ِإَلْيَها، َأْو  15»ُاْنُ ْت ِإَلى هَذا َيا َأيُّوُب، َوِقْف َوَتَأمَّْل ِبَعَجاِئِب هللِا. 14 "-(:20- 14) األيات
َ اِب، ُمْعِجَزاِت اْلَكاِمِل اْلَمَعاِرِف؟ 16ِإَضاَ َة ُنوِر َسَ اِبِه؟  ُن ِثَ اُبَك ِإَذا َسَكَنِت 17َأُتْدِرُك ُمواَزَنَة السَّ ًُ َكْ َف َتْس

ْ َت َمَعُه اْلَجَلَد اْلُمَمكََّن َكاْلِمْرآِة اْلَمْسُبوَكِة؟ 18اأَلْرُ  ِمْن ِريِح اْلَجُنوِب؟  َنا اَل  َعلِ ْمَنا َما َنُقوُل َلُه. ِإنَّ 19َهْل َصفَّ
    َهْل ُيَقصُّ َعَلْ ِه َكاَلِمي ِإَذا َتَكلَّْمُت؟ َهْل َيْنِطُق اإِلْنَساُن ِلَكْي َيْبَتِلَ ؟ 20ُنْ ِسُن اْلَكاَلَم ِبَسَبِب الظُّْلَمِة! 

  يضحع  و نا  ويخضحع.  ن  ييسح ل و و ق ضحعفق أيوب   ليع ل  العجيبة، هللا  ااأمال أيوب  يذهر أب  أوتق في  أليوو  ال ما 

  يتو ع  و   أ يوححا،  يسححححححححححححححيور  أب  و   يفوموححا،  أب  أيوب   يسححححححححححححححتويع     التي  الوبيعححة  في  األمور  اعض   أيوب   أمححام  أليوو

 في  يدأو ا  الميد  والمتاب  هللا.  أأمال في ل تام  فرصحححة   فسحححك  إأط  =وتأمل  قف  (14) ففي لوا.  االنسحححبة  المسحححتيب 

 ط ب   فسححححححححح يماب  لخ ييتق.  ورأايتق  وأنايتق  هللا  أ مة لنري   أ ييتق في هللا أم   و تام    يي  أب إلي أديدة  مناسحححححححححبات 

 . ا ذ     أ ن من يتعرفواو  ل سموات  ين روا أب ط ب  وأشايا  الحي  لي ابن أ  روا  ال والمسيب النم  دراسة
 

 أو  أنايتق.  ااأمال  مضحححححححبوطة   ي وهي   أمور ا هللا  يفحححححححرف  ي   عفول      أي =إليها  هللا إنتباه أتدرك  (15) وفي

  ميا   رُيفح    هللا  (8:26  )را ع  =السخ اب  موازنة  أتدرك  (16)  وفي  يا.  و   أو  البر    يكوب   د   =سخ ابه نور إضخا ة

  ععني  و د  مي .يت     ذا ومع الحرير من ر ين   نسححيا السحححاب  أب  امعني   نا  والتفححوير  سحححبق، في الضييرة  األموار

  وهي   األرضحححححية،  الجاربية افع   يسحححححيط و   ومتي اش   اميا ق مع ياش  السحححححما   وسحححححط السححححححاب   ييي  ي  السححححححاب  موا  ة

 الجنوب   رياا من  ييااك  عسححخن  ي   =ث ابك  تسخخًن  ك ف  (17)  وفي واىدة. مرة  عندفع و    يورات   منق الميا   عنومر

  (18) فيو  التوالي. أ ي  الحرارة در ات   عضير عفسحححر   ي   أي  ااموار . الشحححتا  موسحححل  إ توا  اعد   عندفع التي  السحححاأنة
   نا  والتشحبيق وعشحكي ق.  افحور   أي  سحبا ة،  صحنعة المفحيول  النحا  من  عفحنع  ديماش   المرايا  ا     =المسخبوكة المرآة
  مرتة   ولمن و و نا  فيوا  ري   والمرتة    ما ش. المسححححححبوهة  ة ت  المر  فما    وصححححححنعوا السححححححما  أسححححححس  ىين هللا مع   ن     

 السحححححححما  من ر أي الفحححححححافي الج د  أب و  ى   سحححححححا نيق. ومجد   ع وي ال العالل  ولمعاب  وأ مة   يا  فيوا   ري   السحححححححما 
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 .  النجوم عرصحححححححعوا   معة األرض  أطراف  أ ي را ية  أ يمة  ابة  من ر  يكوب  سححححححححاب    ناك  يكوب      ىين  بنجوموا
  عسحححاأد ي فو  أفول و   أا ي  أ ا ييول   نا وأليوو هللا،  اامور  معرفتول  و  ة  النا   أيول ظ مة  ي ال  مة  (19) وفي

  أأوا  لق وعنسب  ظ ماش  لق وعنسب   هللا عجادل أب  فؤاش    فسك  و دت    د   ن    إب  امعني سخرية، في  ذا  ييول  أيوب،  يا

  أارفين  أ فسححنا   حسححب    حن فو   وبخج  شححديد   بتواضححع   تم ل  أب  ينبضي هللا  أن   تم ل  فحينما  ولذلك  يول. مارا فع منا

  أنق.  تم ل أو هللا  في أب من أ و   حن شيئاش.
تُ   (20)  وفي ِه َكاَلِمي ِإَذا َتَكلَّمخْ  =  جحد  نحا أليوو أحائفحا من أب ييحال ن أب أليوو  حد عم ل أنحك .  هَخْل ُيَقصُّ َعَل خْ

   و ق  اسححححححححححححححبحب  هللا  فيبت عحق أأوحا   د   يكوب  أب  أائي هللا،  أن اق  عم ل ممحا  أائي أ ق ييول  ىثييي عواضححححححححححححححع في  أليوو

  بوا  أالجوا  التي الوريية  من أج  أو  أائي  لمنق هللا، بر  و ي ينا شححححححوا  التي اليضححححححية  من  أائفاش   ليس و و وأأوا  .

  وغرور  اكبريا  هللا  أن أىد   عم ل  إرا  =يبتل  لكي اإلنسخخخخان  ينطق  هل هللا.  أن يدافع  أب من أىير  أ ق   فسححححححق  يري  فوو

 ، هللا  أ مة  أمام   فسحححححق يجد  نل  أى هللا  أ مة  من   ْ لَ تَ بْ يُ   سحححححوف  ىسحححححناش   عم ل لو  ىتي ب   يفنيق. أي هللا غضحححححب   يبت عق
 أراد  بوذا  وربما  أنق. معرفتق وغموض  هللا   ل   وائية  و   مجد و   أ مة   و  محيط فى عذوب    نيوة  اإل سحححاب  سحححيكوب 

  .4 ،3:23 + 3:13 هللا أمام دأوا   يبسط أب ط ب  إر  أيوب  يوب  أب أليوو
 

يُح َفُتَن ِ  ِه. 21 "-(:24- 21) األيات َماِل  22َواآلَن اَل ُيَرى النُّوُر اْلَباِهُر الَِّذي ُهَو ِفي اْلَجَلِد، ُثمَّ َتْعُبُر الرِ  ِمَن الشَّ
. اَل ُيجَ 23َيْأِتي َذَهٌب. ِعْنَد هللِا َجاَلٌل ُمْرِهٌب.  ، َوَكِثيُر اْلِبرِ  ِلذِلَك 24اِوُب. اْلَقِديُر اَل ُنْدِرُكُه. َعِظ ُم اْلُقوَِّة َواْلَ قِ 

ْفُه النَّاُس. ُكلَّ َ ِك ِم اْلَقْلِب اَل ُيَراِعي«. ًَ    "َفْلَت
 وفي  النور.  وي ور  السحب   فتنيشع  الريب  عوب  الشمس،   ور  يحجب   الذي السحاب  يبعد   معيي. ى و  ر ا   (21) في 

 رهر  ما ولمن هللا،  ىلمرا  يري  ف ل  اق ى    التي  ل ضححححييات  رمي الشححححمس   ور عحجب   التي فالسحححححب  أليوب   أيا   ذا

  اب اعحد  أليوب  هللا  إىسححححححححححححححا حات  أودة أ ي دليح  الريحاا   حذ  في  رأي  فحاليوو  الميحا ،  لتوحدأ  ريححاش   فحا حا  1:8  عحك   وىحاش  هللا

 هللا. مراىل فيوا يري     اب فترة أ يق  مرت 
 

 عورد   التي الريب  ألب الشححححححححمال من  أ ق و ي  الذ بي، الشححححححححمس   ور   و  الذ ب   =ذهب  يأتي الشخخخخخمال من  (22) وفي

  أ ي  عشحححححر   وسحححححوف   ريبة هللا  مراىل  ااب  إىسحححححا   و نا  .23:25 أم  الج د،  لتنيي  وعاعي  شحححححمالية،  ريب   ي السححححححاب 

  أ ي  عاعي وأب  بد  السححما   من  عيةاة  هللا فمىسححا ات   ل سححماويات، يرمي  الذ ب  أب  و  ى  الشححمس. عشححر    ما أيوب 

 . الغيمة أ ي من الشمس عشر    ما التائبين
 

  في أمور ل لق ب ويس مو  ق يخافو  ب  هللا عفرفات  أ ي يحكموا    أب البشر أ ي يجب   =ندركه  ال القدير (23) وفي

  .  راك أو  ذا فع    لمارا هللا   سال أب يجب     أى ، عسا  عنا ُيجيب  أب مضور غير هللا  =  بجاوِ يُ  ال  و و أضوع،
  ال  ما ، هللا يعم ق ما    يفوموا   أب ييدروب     البشر ألب ، يخوأ    الحكمة   ى أ ق فى اميماب   س ل  أب أ ينا ب 

  ييما يحكموا أب لول وليس ،  (7 : 13)يو  د اع ييما ستفول ولمنك ، أصنع أ ا ما اةب أ    عع ل  لس   لبور  الرب 
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   فسق، أيني في الحكيل  و القلب ب ك م الميفود  يراعي  ال القلب  ك م كل (24) الناس فلتًفه لذلك .يع مو ق  

  فاهلل والتواضع والموااة الخشوع  و ن اإل تراب  فورين هللا،  من ييترب   ي  يعرف ولن يخاف لن  ذا المتمبر، أي

  الحكما   ؤ   إأتراض  اسبب  أووق  يضير ولن المتمبرين امأتراض  يوتل و  المتواضعين ص ة يستجيب 

 يدرهق .    الي ب  ىكيل وه  األ ام يرهبق  ف ذلك وأييناليس عر مة  في اةية و ا ت  المتمبرين.
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 عودة للجدول اإلص اح الثامن والثالثون 

 
 أيوب   بين أو ش    حاب  نحا  والنياع  األأيرة.  الم محة لحق  وعموب  المتنحا أين   أىحد   ينتفححححححححححححححر المجحاد ت  مع ل في   يتكلم= هللا

 ل رب  أادماش  أليوو  وهاب أيوب. فم سحححب   أليوو  دأ   أب إلي  وىد ،  أليوب  الح بة وعرهوا األصححد ا  وعنا ل وأصححد ائق،

  وهاب  شحححححخفحححححياش.  هللا بتدأ   إ تو    المنا شحححححة  ألب  و ذا  المسحححححيب،  ب  المعمداب  يوىنا   اب  مامل  أمامق، الورين  يويأ

  أب  عجر   فمي   يوم،   حح   أينيححك  أمححام  عجري   التي  الوبيايححة  األمور  من  .  وهححذا.   ححذا  ععرف     أ ححك  أليوب   هللا    م

  واألبحديحة  األ ليحة  هللا  معرفحة  أ ى نىمب  اليرار  و حذا  الحيحاة  أىحداث   فى   رارا  يتخحذ   هللا  أب  ولنع ل  ،  أىكحامحق  في  هللا  عنحا ش

 لق  ما  أمر فى  أىكامق  أ ى و عترض    تجاسححححر  ب   و حاسححححبق هللا   نا ش فمي   ،  النا   سححححرائر يعرف الذى  الوىيد   و و
 اليمن  من لح ة فى   حن  و د ا  و د   اعد ا  أل يال  عمتد    د   إسحححححححتمرارية ولوا ،  ولد  أب  ب   بدايات  لوا  عموب    د   أ ًيات 

   حن  فاين   .  طبيعتق   ى  فوذ   محبتق (2   ال  وائية  ىكمتق  (1   و  رار إعخار  فى هللا  يحرك وما اعد ا.  وسححححححححنختفى

  فيوا، هللا يري   أب  إ سحححححححاب     وأ ي  إ سحححححححاب،     يرا ا التي  الوبيعة  من  ألمل ة  ي جا   نا  وهللا  .  هللا  لننا ش  ذا      من

  النا   يك ل المسححححححيب السححححححيد    اب و كذا ويرو ق.  يفومو ق  اما  فخاطبول اق، البشححححححر هللا  يك ل ميد    تاب    ناك  يكن ف ل

 والبحر   األرض  روا ب  التي المخ و ات  بذهر   نا بدأ  وهللا ال (.  . .  والفحححياد.  )اليارع  ىياعول في يرو ق  مما  ااملال

  ووب   ل .ا  .  .  الوىشححححححححححححححي.  واللور  والفرا   حالوأول  روا  لحق  لمحا إ تيح   يل  (38-1:38) الف ميحة  واأل رام  والمور  والنور

 اليدير  يخاصحححححل     هللا لق  فيال  (.12-7:19 +  17-6:16) هللا إلي ال  ل  سحححححب    د    اب  فم ق  سحححححارعق  أ ي أيوب 

  أب هللا لق فاظور أ  .  عتبرر لمي  عسحتذ بني  ىكمي. عنا ض  لع ك  أيضحاش  و ال  (.2:40)  يجاوبق  هللا المحا  أم  موبخق

  الخالن. مكاب في  فسق يجع  بأ اق ي ين و  العالل يدبر أب ييدر   اإل ساب
  عحكل التي  الوبياية  اليوا ين  اعض   الع ما   وإ تشححي   نا،  وردت  التي  األسححئ ة اعض   إ ااات  الحديو  الع ل  و د   وربما

  اليوا ين   ذ  ورا    اب من  ولمن ال .  . . اليوة. و وا ين الذاعي  والورد   الجاربية   وا ين مل   والموا ب   األ سحححححححححام ىرهة

 لذلك ،  درعق اك مة األشححيا     ىام   أ ق  أنق  ي  الذى وىد  هللا  عنفذ؟  أب لوا  يضححمن  الذي ومن  اوضححعو  الذي ومن

 ،  بوا  ويوتل  الوبيعة  ويضححححححبط يدبر  الذي  فوو .(3  :  1)أب   درعق   اك مة  األشححححححيا      و ىام   الم   ضححححححااط   سححححححميق
  أ ي  ويشححححححححفن  يوتل  ااألولي  وهل فمل حيوا ات ال  يوعل أ ق  ي ور  اب فمرا .  الحيوا ات   والحية مل    الموا ب  الجامدة

 فمرا الفحح يب. في ظورت   ما  محبتق  ع ور لل  يل  محبتق،  أأمال لق ولي ور  يحبق  أل ق أ يق  و و  يحبق،  الذي  اإل سححاب

  إأتبر ا ب   هللا أىكام  أ ي  يحتا  الذي  أليوب  مو ق الم م  و ذا وضحححرر .  ااريتق  يسحححمب فمي   اإل سحححاب يحب  هللا   اب

  ضد . مو وة
  لل هللا أب   نا و  ى   ااإل سححاب.  يوتل  يباألولي السححما  وطيور الحي   بي ابن  يوتل  هللا   اب إب  أ ق المسححيب شححرا و كذا
  ييق. اللية أيوب    ب  في هللا  يضحع   نا  مي ة.  طريية معق  هللا  إسحتخدم ليد  ب  ،   ماأل بوذ  لق  سحمب  لمارا  أليوب   يشحرا

  لو فوو ، الم    ضااط  لخ ييتق  وىف ق ل حيوا ات،  ىتي  ومحبتق  وىكمتق هللا  ىكل اعدالة  اللية أيوب    ب  في  يضع  هللا
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 ف ور  إمكا ياعق  أمام لو ق و واش   اايوب  أعي   و .  البشحححححححححر     لو ك  ضحححححححححااط ب  مل  ... الفحححححححححواأن  أو البحار عرك

  ىمايتق. الباش ط هللا أىضاب في أيوب  إرعمي فيوا ووين رت ا التي هللا  وة وأمام أجي  وأمام أجي ، أليوب 
  ب  لق يحدث  لما  عفسحححححححححيراش  يو ب     أب  أ يق أيوب،  إأترض   ما هللا  أىكام  أ ي يعترض   إ سحححححححححاب لم   االنسحححححححححبة و كذا

  محبة  أن  يففححح ني  من الرسحححول بولس مع  سحححنيول  هللا  امحبة  شحححعر ا ولو  امحبتق. والشحححعور  ااهلل  واإليماب  اللية يو ب 

  . (14 : 5 و2) عحفر  المسيب محبة ااب أو ش  شعر بولس ألب ورلك .35:8 رو . . . أم. ضين أم أشدة المسيب
 

بُّ َأيُّوَب ِمَن اْلَعاِصَفة َوَقاَل: 1 " -(:1) أية     َفَأَجاَب الرَّ
  أو  لإل ساب،  الرب    م  الليي  والسحاب  والنار والي  ل  والبرو    الرأود   عسبن  أادة =العاصفة من  أيوب الرب فأجاب
  مع  سحححححححينا  في  ىدث   ما  و ذا  (11  ،12  :19  م 1 +  13-9:8 مي  + 18-16:19 )أر ل بشحححححححر  الرب  مجد  ظوور
  يتنا ش أب ط ب    د  أيوب   وهاب  ل ي ب.  يفح   أًي   منخفض  افحوت   يتم ل  الرب   يتم ل  ىين ولمن  إي يا مع  يل موسحي

  لير بق  أو ش   المر بة  العاصححححححفة وها     رلك، في لق  يسححححححتجب   لل هللا ولمن  ر بق   يبضتني  و   أفححححححا   أني  ليرفع  هللا مع

  إ  هللا صححححوت   يسححححمع ف ن هللا، مجد   أمام الخاشححححع مو ي في  ليضححححعق  يل  سححححارعق،  أ ي أو ش   لتوبيخق  ورلك ،  فينسحححححن

 ويدأ  هللا،  من  سحححيسحححمعق  الذي  الم م من  يسحححتفيد  أب  يمكنق  المو ي  ذا ومن .  (15 :  57)إش المنسححححن  المتواضحححع

  السامع  يرأب   أب  ييفد   وهللا  يسمع.  الذي مشا     ْ وُعحإ   الشكوك عيول  ىينئذ    بق، إلي  الخًي   المنخفض  هللا صوت 

 المتواضحححع  هللا مع  المتمبر  يتياب  فمي  ، هللا  وبين  بيننا ىا ياش   عضحححع  فالمبريا  عالي،وع   بريا   مو ي في   اب  إب أو ش 

 رميا إ  مع  ييفحره أليوب   هللا   م صح و  عواضحع  أب وبعد  . بريا  مو ي فى   اب هللا  من أبر أ ق شحعر  ىين فايوب  .

 روىك اعم  فاعوب   يارب   عوبنى .  ت.اأأو  ائ ش   صححححححححححححححره أيوب   إ تنع  وىين ..(7  :  20)إر فم تنع    رب   يا   أ نعتني

  ويينعق  أويتق  أ ي  ويبكتق  داأ ق في  هللا يعم  لل  إب ويتوب   إ سحححححححاب  يندم  ف ن  أعوب.  ااب  يينعنى الذى  داأ ى اليدو 

  التمويد   أم ول  أليوو  فمل   هللا  أدام  أما  معق.  يتجاوب   ب   ييق  هللا  روا  أم   اإل ساب  يياوم     أب  اشر   أنوا،  يتوب   أب

  عم ل  وهللا إسحححتعداد. ىالة في   نا أيوب    اب  مل ما ىياش   يريد  من    ويتوب   هللا صحححوت   وسحححيسحححمع  لداأ .ا في هللا لعم 

 اليد  فالروا الميد . المتاب  في  ليسحححححححححححححج  هللا  الق ما أيوب   سحححححححححححححفر  اعب   أ ي ويم ي  ليوىي اليد  الروا أاد   يل

  .21:1 طا2 + 16:3 عي2 هللا من اق موىي   ق المتاب  أب ولنع ل ويع منا يذهر ا
 

   " »َمْن هَذا الَِّذي ُيْظِلُم اْلَقَضاَ  ِبَكاَلٍم ِباَل َمْعِرَفٍة؟2 " -(:2) أية
  منيرة هللا  أىكحام أحاطئحة،    حا ح لو  محا  عبحدو ويجع وحا  ا  محة  األىكحام  يحيط  أي  ي  ل  =القضخخخخخخخخخا  ُيْظِلم  الخذي  هخذا من 

 يفححححححدر محدودةال البشححححححرية وىكمتق  اإل سححححححا ية  اارائق   و  أو  رلك،  غير أ وا لق  يبدو  وظ متق  و ق في  اإل سححححححاب ولمن

   وا وليسححح     مةم  أ وا النا   أمام هللا  ألىكام  ال ا رة الفحححورة عجع   هللا، أىكام ضحححد  م  مة ظالمة  أاطئة أىكاما

  ذا  من =هذا  من وهبريا . اجو  أي  معرفة بال  وتكلم هللا  ليضححححححا  ال  ل  سححححححب   الذي  أليوب   يشححححححير الم م و ذا   يرة.

  اال  ل،   و  فيتومني الممال لق  سحب    الذي أيوب    و     ال  ل؟  اليدير إلي يو ق  أب يجسحر  الذي  الضحاي   اإل سحاب
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 أيرت  التي   ي الم مة  ذ  وها     ام ش.   اب  الذي أيوب   ذا     األشححححرار،  مو ي في  ييي  أب إلي أيوب  وصحححح    

  هللا. ليضا  ال  ل  سب  ىين معرفة ب  غبياش   اب أ ق و رر .3:42 في وهرر ا فعاد  ل توبة و ادعق أيوب     ب  في
 

  "ُاْشُدِد اآلَن َ ْقَوْيَك َكَرُجل، َفِإنِ ي َأْسَأُلَك َفُتَعلِ ُمِني.3 " -(:3) أية
  أب  ب  عيدر،  ن    لو  أنوا عجاوب   أب ىاول أسحححئ ة، أدة  لكاأسححح سحححوف  أل ني عشحححدد   أي  =كرجل  قويك  ناآل أشخخدد 

 أي  أ ي أ يب  أب يارب   مسححححتعد  أ ا  امعني  .22:13 أ يب  فا ا دعإ أيوب   ول أ ي  هللا يرد  و نا  أسححححئ تك، أ ا أ اوب 

 هللا  ولمن   فسق، ررليب  ورلك  هللا يو وق  د   إعوام  أي  أن يجاوب  أب  مستعد  أ ق بوذا  ييفد    اب أيوب  وطبعاش  لك،  سؤال
 فع  لمارا لق يشحححرا  يل   فسحححق،  أن دفاأق  أو  عبرير   وينت ر عومة  أليوب   يو ق  العادي،  الحوار طرين يسححح ك  لل   نا  ما

  إسحححتخدم    نا  ما هللا ولمن  اإل سحححاب،  وملي ق  إ سحححاب  بين  ل حوار  عفححح ب  اشحححرية طريية الحوار في الوريية  ذ  فع ، ما

  لو  ىتي  أل ق شحححا .   يفما هللا  ف يتفحححرف أيوب   يلن أب وبعد  هللا،   حو  من أيوب     ب  يف  اللية وضحححع   ي أأري   طريية
  إ تنع أيوب   أب و  ْب  أصححححااق، مع فع ق ما و ذا   فسحححق يبرر  أب أيوب  لحاول  عفحححرف أي في أيوب   يدين  أب هللا ىاول

 فو   يؤداق أب يجب   هللا  ااب  نعإ ت أيوب  أب و  ْب   يتالل، أب يرفض   إ سححححححاب فاي  االتاديب،  سححححححييتنع   اب  فو   أأوا  اا ق

  وأ يول  ،  لول الفحححححححالب   و  أين  يعرفوا  لن  أل ول أو د   مع المنا شحححححححة في هللا  يدأ     لذلك . التاديب   طريية يعرف   و

  هللا  أ ي   اب ،  ليشححححًيق هللا  يعالجق وهي   أواأ  ي  لق  وشححححرا يوب أ  اوب    د  هللا   اب بإ  يضححححاأو   ييق. يليوا  أب فيط
  بم ف ،  وامكا ياعق  أ متق ميدار ولنا  يوب أل ي ور  بأ   نا هللا  طريية لمن . وهي  لمارا  عسححححححا لنا  لو منا     يجاوب  بأ

  عحدبير حا فى  و  الخ يحة  فى    يخوأ    الحذى يخوأ  ولمحارا  وهي   ؟  معي يخوأ  فوح    حذا  ح   في يخوأ  لل هللا  حاب

 . اوىف و
  مع  الحوار في هللا  طريية ولنري   هللا. مع  صححححححراع في أ ق  عفححححححور ايوب ف  عوكل، و ي  مياع  ر    ععني   نا رجل وه مة 

   مالق  وإ داد  شحححححأ    اا ق  وإأترف  عواضحححححع  و د   جد    مق  من هللا  إ توي  أب اعد  المياع  فايوب  أيمرت، وهي  أيوب 

  يعترض  بأ  لإل سحححاب  ىن    وبالتالي هللا،  يع ل  أب  اإل سحححاب  ييدر  فو  أيوب،  من سحححخرية   ي  =فتعلمني هللا.    ر في

  عسحححححححا  عق ليبرر  ىكمتق  ي ور أب أيوب  هللا  يتحدي  لذلك  وىكمتق أدلق في  يشحححححححكك   وأب  يعم ق، ما  أ ي أو هللا  أ ي

 مجداش  يييد   لن و و  ىكمتق،  أ ي  إأترضحححححنا  لو   لق  يتاير  لن  وهللا أدالتوا. في يشحححححكك   اب  التي  اإللوية الحكمة  أن

  ولمن   و أ  ق من  ليس معق   تفححالب وأب و مجد    سححبحق  ااب  داش   يوتل  هللا ولمن  عفححرفاعق، في الحكمة  إليق   سححبنا لو

  صححا ع و و  لنا محب  أادل إلق هللا  ااب  اإليماب   و  السححماوية  البرهات   أ ى ل حفححول الوىيد  فالورين   حن،  لفححالحنا

  و و أيوب   ارأين وليد  . (6 :  11)أب  إرضحا    يمكن    اإليماب  ذا وبدوب  ، الفح يب   أ ى   فسحق لبذل  وصح     أيرات 

  أعي  ولوذا هللا،  مع  عفححححححححالب  ىين مشححححححححا  ق  إ تو   وهي  متالماش، ممي اش    فسححححححححق   و   اب   ي  هللا مع  صححححححححراع ىالة في

  .(19 : 5 و2واإل ساب) هللا بين ل مفالحة المسيب
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ْسُت اأَلْرَ ؟ َأْخِبْر ِإْن َكاَن ِعْنَدَك َفْهٌم. 4 "-(:7-4) األيات َمْن َوَضَ  ِقَ اَسَها؟ أَلنََّك َتْعَلُم! 5َأْيَن ُكْنَت ِ يَن َأسَّ
ْت َقَواِعُدَها؟ َأْو َمْن َوَضَ  َ َجَر َزاِوَيِتَها، 6َأْو َمْن َمدَّ َعَلْيَها ِمْطَماريا؟  َمْت َكَواِكُب  ِعْنَدَما َتَرنَّ 7َعَلى َأيِ  َشْيٍ  َقرَّ

ْبِح َمعيا، َوَهَتَف َجِم ُ  َبِني هللِا؟    " ال ُّ
  يفول عري   يا   و فو  يوم،     ويرا ا األرض  أ ي  يحيا   و فوا ل تواضحححححححع،  أيوب   ليدأو  األرض   أن األول هللا  سحححححححؤال

   ي  أيوب  يا  عع ل    يؤسححححححسححححححوا،   ي  هللا  أ ي  أشححححححار   و  أو  أسححححححسححححححوا  ىين  هللا مع   اب    األرض، أ ية أسححححححرار

  يضحع أو ش   فوو  بيتاش   يبني   من  األرض   عاسحيس  هللا رففحوإ   ل شحرا.  عشحبيوات  أدة هللا  يضحع  يل األرض   اياسحات  وضحع  

  يسحححححححيط     ىتي  رأسحححححححياش   مسحححححححتوياش   البنا   ليكوب  المطمار  يسحححححححتعم وب   والبنائين  البنا  في يبدأ  يل  والرسحححححححومات   الثياسحححححححات 

  (.البنا  إستيامة لُي و ر ألسف  يتدلي يي  اق أيط )المومار
 فوي  بنائوا، في  زاوية  جر ولوا  أ يوا  يابتة   واأد  لوا  أب ييول الفضححححححا   من عسححححححيط    وأ وا األرض   للبات  ليشححححححير  يل

  يشححححير  و د  ، معا  ىائوين  يربط  الزاوية و جر  االمفححححادفة.  عل  د    ذا     يكوب   أب  يسححححتحي   وبالتالي  يابتة،  متماسححححكة

  هللا  أم   وهاب .  و كذا  األأر مع  مجرة  وه   ب  البعض   اعضححححق مع   ق  الشححححمسححححى  الن ام  عرااط إلى   نا  الياوية ىجر
  يفرىوب  أموما  هللا  وأو د  ل خالن،  عسححححححححبيحاش   فر موا ، هللا  أم   اما =ال خخخخخبح كواكب  الم ئمة= وفرا  ام ش.  أ يتق في

  األ وار ىأب  هللا  أ يية  أول   ل والم ئمة ، ن  صحححفة   و أموماش  والنور .  أم ق  مال يدرهوب   فول  ،  هللا يعم ق  أم  اك 

   ما هللا ويخدموب   صححححورعق،  يحم وب   أل ول  هللا  بني و ل  .5:22  +25:21ر   مسححححا  فيوا  كوب ي  لن  السححححمائية  وأورشحححح يل

  أ يوا،   سحححححححبحق أب  منا عسحححححححتو ب   وأ يتق  هللا  فعم   الم ئمة  أي  أ ييتق في  الممجد   هللا   نا و ري   أاا .  اإل سحححححححاب  يخدم

  التي هللا  اع مة  عشحححححود  الخ يية  ذ  يأ . ل إ .  . والبحار.  الجبال    يا  الرب    سحححححبحي  التسحححححبحة في  ولنا معني و ذا

  أ يوا.  سبحق أب يجب 
 

ِ ِم.  8  "-(:11- 8)  األيات الرَّ ِمَن  َرَج  ًَ َف اْنَدَفَق  ِ يَن  ِبَمَ اِريَ   اْلَبْ َر  َ َجَز  ِلَباَسُه، 9»َوَمْن  َ اَب  السَّ َجَعْلُت  ِإْذ 
َباَب ِقَماَطُه،   ي، َوَأَقْمُت َلُه َمَغاِليَق َوَمَ اِريَ ،  10َوالضَّ َوُقْلُت: ِإَلى ُهَنا َتْأِتي َواَل َتَتَعدَّى، َوُهَنا 11َوَجَزْمُت َعَلْ ِه َ دِ 

ُم ِكْبِرَياُ  ُلَجِجَك؟ ًَ    " ُتْت
  يسححتويع    فوو  األرض،  من   سححبياش  أاعد  ولمنق  يومياش   معق  ويتعام  أمامق  يرا    و و البحر،  أن  أليوب   اللا ي هللا سححؤال 

  هللا  أ ية إلي إشححارة  و نا .الضخخباب  وقماطه  السخخ اب  لباسخخه طف   بو دة  عشححبق   نا البحر وأ ن أأما ق. إلي  يفحح  أب
  ال  م متر مة والضحححباب   مولود.  صحححضير طف   ا     لو  ما  فاطاأ   الميا ، هللا   مع  ىين  9:1 عك اللالو   اليوم في

  الملي .  والضححححححححباب   االسحححححححححاب  أأ ي  من مضوي  فالبحر و ما   ب با    ضويق الوف   أب وهما  اإل ج ييية. في  الملي 

  ميا  ايدر  األرضححححححية اليشححححححرة في   ايية  منخفضححححححات  هللا أأد   الجديد،  المولود   ييق  لينام )موداش( سححححححريراش  الوالدين يعد  وهما

 الوفح   حذا ولمن إليحق.  يحاوي   مكحا حاش  هللا يخ يحق أب  بح  منحا ولمح    حدو ، في  وميحا حق البحر فيوحا  لينحام والمحيوحات، البححار

  أرف بواة  سحححححححححاى ية، مد اش   يورعق  دمرت  وهل  اإل سحححححححححاب  عخي   ذ   ويورعق  يلور،  الرياا عفحححححححححدمق  فحينما   بار طف 

 والريحاا  والجحذر،  احالمحد   وأ  توحا  واليمر  الشححححححححححححححمس  )ىرهحة  البحر  في رعؤي  التي  اليوي  أن  المعرفحة  اعض  اإل سححححححححححححححاب

  يسحححيور أب اليادر فوو  هللا أما  هيا وا،  ويمنع  البحر ميا  في  يتحكل  أب  اإل سحححاب  يسحححتويع     لمن  ( . .  والعواصحححي.
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  او يتج أب  ييدر  ف   ،وم خخخخخخاري   ومغاليق احدود  أليمق  فاهلل  ىكمي،  أ يق  فرضححححححححح    أي  = دي عل ه  جزمت  أ يوا=

  ااإل سححححححححححاب  ععتني التي هللا يد    ي  يتجاو  ا ف  ل بحر  ىدوداش  عحدد  التي  الرىيمة اليد   و ذ  لق.  هللا وضححححححححححعق  الذي  الحد 

 و تمحا  يسححححححححححححححكتحق أب   حادر  هللا  يحد  في طفح  إ    و محا  وظ محق  احاموا حق المرأحب  فحالبحر أيوب  مع ولنتحامح  يضر .    ىتي

  اا ى  أ ى لق  سحححح واب    لمنق ، واألسححححماك  والويور الحيوا ات   أ ى  وا اسحححح   أأوا  تدم أ ن  ىين  هللا أب  و ى  يريد.

  . محدود  غير فس وا ق هللا أما محدود  اإل ساب فس واب ، والموا ب  واألموار  البحر الخ يية
 

َمْوِضَعُه  12  "-(: 15-12)  األيات اْلَفْجَر  ْفَت  َهْل َعرَّ ْبَح؟  َأَمْرَت ال ُّ َأيَّاِمَك  ِفي  اأَلْرِ ، 13»َهْل  ِبَأْكَناِف  ِلُ ْمِسَك 
اِتِم، َوَتِ ُف َكَأنََّها اَلِبَسٌة. 14َفُيْنَفَض اأَلْشَراُر ِمْنَها؟  ًَ ُل َكِطيِن اْل َراُع َوُيْمَنُ  َعِن اأَلْشَراِر ُنوُرُهْم، َوَتنْ 15َتَتَ وَّ َكِسُر الذِ 

   "اْلُمْرَتِفَعُة.
 ىين  يومياش   الشمس اشرو   عفرا أيوب  يا  أ     ا األرض. أ ي   النور شرو   أن  أليوب   هللا من المو ق اللالو  السؤال

  في   هل  أ  =  عخ ن  أب   ب   ومحدد   ياب    فوو  ييق  عتحكل  أو  الشرو    ميعاد   عحدد   أب  عستويع     أ     لمنك   ور ا،  يخر 

 و ال  سبن  وليد   منك.  اامر  أو  فيط  أ     وأل  ك  أ     أيامك  في  صباىاش   يشر    النور  بدأ       أي  =ال بح  أمرت  أيامك

 ل بشر   أدمة  ليسدي  النور  شرو    في  فض   لك      هللا  يسالق و نا  النور،  يخشوب   األشرار  أب  17- 13:24  في  أيوب 

 األشرار   عن  ويمن   ويدا وب.  األشرار  فينفضب  لنورا  يرس   الذي   و  هللا  لمن  .منها  األشرار  َفُينَفض  األشرار=  امبتعاد 

  و   فالنور  وبالتالي  لي ش.  ويعم وب    واراش   ب يختفو   فول  الشريرة،  أأمالول  يعم وب   فًيق  ال  م   و  األشرار  فنور  =نورهم
  مة أ   و  النور  ييكوب   ال  مة  في   يس موب   الذين  األشرار  أكس  و ذا  صفاعق،  من  صفة   و   ب   ورىمتق  هللا   درة  أ مة

 يوب.   أ ي  من  التراب   اعض   أىداش   ينفض    ما  منها  األشرار  وينفض  األشرار.  شر  يفضب  الذي  العادل  هللا  ليضا   أيضاش 

 إرعفع    التي   رراأول   وعنمسر  ىياعول،  وربما  وىريتول  عخويواعول   وعفسد    وعول   يفيدوا  أي  = المرتفعة  الذراع  وتنكسر

  أ ناف = ِلُ ْمِسَك ِبَأْكَناِف اأَلْر ِ  = النور ي ور  وىين شرور ل. عوايفن أب  وة لول ععود  ف  شابق أ ي  أو هللا أ ي

 ال وور.   في  ل إ  ....والبحار.  واألراضي   الجبال  شك   يبدأف    وا  األرض   ُيضوى   أى   واىى  أو    وا ب   امعنى   عاعى

 لوا   يكوب   يبدأ  ال وور  في  النور  يبدأ  وىين  شك   لوا  يكوب      ال  مة  احر  في  غار ة  واألرض   سائداش   ال  م  يكوب   فحين

 شك ،  ب   طين   ا وا   ا     النور  أ يوا  يشر    أب   ب   األرض   ااب  لوي   عشبيق  و نا  وألوا وا.  وميا وا  اجبالوا  شك 

  ذا   لبس    األرض   ابوه  الخاعل،  شك    و شك ش   وأأوا   الوين   ذا     كإ ش    اخاعل  أتم     ا وا  النور  أ يوا  أشر    وىين

 وفضب   الشيواب  رراع   سر  البر(  شمس  ) و  بنور   أشر    ىين   فالمسيب   نا  الفورة   ذ   أ م   وما  .ىالنورا   اللوب 

 78:1  لو   + 19:4 غ  + 15:2  و  +22 ،21:30  ىي + 3 ،2:4  )م     وبنا   في   صورعق فينا  المسيب  وأتل   أم ق

 .  (6:4   و2  + 51:1  لو +
 

ْيَت؟ »َهِل اْنَتَهْيَت ِإَلى َيَنابِ 16 " -(:16) أية  "  ِ  اْلَبْ ِر، َأْو ِفي َمْقُ وَرِة اْلَغْمِر َتَمشَّ
 البحر،  يمت أ  ي  أرف      البحر.  ينبع  أين  من  وأرف   البحر  أأما  إلي وصحححححححححح       أليوب.  التالي  السححححححححححؤال 

  المكاب أو  المحفحححنة  الدار   ي  الميفحححورة  =تمشخخيت الغمر مق خخورة  في أو  يفرغ.  و  البحر في النور  يفحححب  وهي 
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   ميع  ععرف    والمعني  يفحع،   ما  األصححححححح ية الم مة  ومعني  صحححححححاىبق. سحححححححوي   يدأ ق و   الدار في  الذي الخاو 

  هللا. مشورة أمن سيدرك البحر أسرار يدرك   من فو  .19:77 مي المحيط  اع أسرار
 

 " َهِل اْنَكَشَفْت َلَك َأْبَواُب اْلَمْوِت، َأْو َعاَيْنَت َأْبَواَب ِظلِ  اْلَمْوِت؟ 17 " -(:17) أية
   ي  أو  وصفق  يمكننا  و   موت.  متي  أو  ي    دري     و حن  أ يل، سر  فالموت   =الموت  أبواب  أن  التالي  السؤال 

  النا  من أىد  يعرفق     واألرض  البحر  أأما   عح    ل موت   مكا اش  عفححححوروا  واليدما   والجسححححد. الروا  بين الربا   ينح 

  الموت. ااب  طرين أن ليخبر ا األموات  من أىد  ير ع لل  و الوا
 

   "َهْل َأْدَرْكَت َعْرَ  اأَلْرِ ؟ َأْخِبْر ِإْن َعَرْفَتُه ُكلَُّه.18" " -(:18) أية
  أن سححححححححاسححححححححالك  فا ا  عختبر  لل  الذي الموت   أن  أسححححححححالك  أب داأي    لق ييول  هللا وهاب األرض،  أن  التالي  والسححححححححؤال 

 واليدما  األرض، ىول دار  د  أىد  يكن لل أيوب  أيام وفي أاعاد ا،  ععرف أب  عسحتويع     أ يوا.  عايش التي األرض 

  أاعاد ا. إلي  يف أب أىداش  يستويع و   رة وليس   منبسوة األرض  أب عفوروا
 

َ تَّى َتْأُخَذَها ِإَلى  20»َأْيَن الطَِّريُق ِإَلى َ ْيُث َيْسُكُن النُّوُر؟ َوالظُّْلَمُة َأْيَن َمَقاُمَها،  19 "-(:24- 19) األيات
وِمَها َوَتْعِرَف ُسُبَل َبْيِتَها؟  ًُ »َأَدَخْلَت ِإَلى َخَزاِئِن الثَّْلِج، 22  َوَعَدُد َأيَّاِمَك َكِثيٌر!َتْعَلُم، أَلنََّك ِ يَنِئٍذ ُكْنَت َقْد ُوِلْدَت، 21ُت

اِزَن اْلَبَرِد،  ًَ ، ِلَيْوِم اْلِقَتاِل َواْلَ ْرِب؟ 23َأْم َأْبَ ْرَت َم رِ  ِفي َأيِ  َطِريق َيَتَوزَُّع النُّوُر،  24الَِّتي َأْبَقْيَتَها ِلَوْقِت الضَّ
ْرِق َُّة َعلَ  ُق الشَّ   "ى اأَلْرِ ؟ َوَتَتَفرَّ

   ور  هللا  اسححط  يل سححائدة ال  مة   ا     ىين النور، أ ن   ي  ععرف    لق.  محيرة  أسححئ ة أدة أيوب  يسححال   نا  هللا  جد 

  .األر   علي النور يتوزع  ك ف  تعرف  هل أو  النور، أ ية في هللا  مع  لتشحححترك  أيوب   يا   ناك  ن        األرض،  أ ي
 فى  النور  إ تشحححار   و الميفحححود  أب  األ بر  اإلىتمال لمنو   السحححبعة. الوي  أللواب  يتح    أب  امعني النور  يتو ع  وربما

 األرض   عنير  لح ححات   وفي  فجححاة  يبيغ  النور  أب   ي   اليححدمححا ،  رحي   يُ    ححاب  مححا  أب  إر   ،الفجر  ط وع  امجرد   األرض    حح 

 )مي األرض     أ ي  سححححححريعاش   ليتو ع  الشخخخخرق ة  الريب حةأ ن  يمتوي  الفححححححباا   ور أب -لوذا:  صححححححورة ورسححححححموا   وا.

  الريب  عفححنع  ما  ال  م وعشححت    اسححرأة النور  فتنشححر   داش  و وية  داش  سححريعة الشححراية والريب . (2 : 4م   +  9:139

 طر وا ععرف     النور أسحرار أرف   ولو  الشحر .  من الشحمس  لشحرو     سحبة الشحراية والريب  فتنيشحع. االسححب  الشحراية

  و تما النور يضرب  أو  عريد  متي  يخر   عجع ق  ىتي  =يسخكن  يث النور  ذا  منااع إلي وصح       النور،  يشحر   وهي 

  عريد.
= ها    ذ  الابارة ىتى سحححححنوات   ي ة عفسحححححر أ ى أب ال  مة  ى ععبير أن إأتفا  النور.    َوالظُّْلَمُة َأْيَن َمَقاُمَها

و جد هللا  نا يتم ل أن ال  مة أ ى أ ق شححححححأ يسححححححكن فى مكاب ما وليس فيط أ وا ععبير أن إأتفا  النور. ولمن  
من ه   % 27,  فيط أ ل السحححححححححنوات الي ي ة الماضحححححححححية و د أ ما  الف ك أب ما يرو ق أ ل ع يسحححححححححكوباعول يمل

 % من الموب. و د الع ما  أب  ذ  األشححححيا  والوا ات الم  مة مو أة فى  7399,مكو ات الموب. وال  مة عمل   



 (اإلص اح الثامن والثالثون ) سفر أيوب

 

 
171 

(  8:    9الموب اوريية أجيبة ب  إأجا ية لتحف  عوا ب اإلعسححححححححححاع الذى يحدث فى الموب )را ع عفسححححححححححير اةية أى
الع ما  فى دراسحححة أما ن وعو يع  ذ  األما ن الم  مة فى الموب. وو دوا وبوذا عسحححتمر الحياة أ ى األرض. وبدأ 

أب  ذ  األشحححححيا  الم  مة لوا و ب وهياب وأب مجرعنا مسحححححتيرة داأ   الة أجيبة م  مة ىجموا أشحححححر مرات  در 
ل لوحا  مجرعنحا. و كحذا  حذ  الوحالحة الم  محة مو ودة فى داأح   حالحة أأرى م  محة أ بر منوحا و كحذا. وهح   حالحة منو

 و ب محدد و ور محدد.
وفى الحثيية و دت أب موضوع المادة الم  مة  و موضوع ليس من السو  أ ى من  و مل ى ضح  المع ومات 
أب ييوم االمتااة أنق أو شححرىق أو ىتى عر متق ىتى   يضححيع معنا . ففضحح   أب أ ي  ما  رأعق أنق هما ورد فى 

أصحححح  من أ ما  الف ك و د أب رسححححالتق أب يشححححرا لضير المؤمنين افحححححة   أىد المرا ع اال ضة اإل ج ييية. والماعب 
المتاب الميد ، أ ق   ععارض بين المتاب الميد  والع ل. ب  وإعخذ من موضححححححححححوع المادة الم  مة التى عشححححححححححك   

سحححححححنة  ب  إ تشحححححححافوا، فالذى هاب    4000مع ل الموب مادة إليبات أب المتاب اليد  عم ل أنوا منذ ما ييرب من  
 يتم ل أنوا  نا  و هللا.

[Hidden Treasures in the Book of Job * Ross] 
The Swiss American astronomer Fritz Zwicky was the first scientist to recognize that 
dark (nonradiant) must comprise a substantial portion of the universe's makeup. As 
far back as the 1930,s his study of the dynamics of nearby galaxies and galaxy 
clusters indicated their stability depends heavily on the abundance of some kind of 
matter characterized by mass but not by noticeable radiance. 
In 1990,s detailed maps of the radiation left over from the big bang (the cosmic 
microwave background radiation) together with a fairly accurate measurement of the 
cosmic expansion rate revealed that only about a sixth of he universe's dark matter 
is what would be called "ordinary" matter-matter comprised of such ordinary particles 
as protons, neutrons and electrons. These ordinary particles can and do interact with 
light (photons). When highly concentrated in stars and nebulae, this ordinary matter 
begins to radiate and is no longer dark, but most (90%) either stays dark or returns 
to being dark. Ordinary matter makes up 17.5% of the universe's total matter. 
Exotic dark matter accounts for the remaining 82.5% of the universe's matter and 
23.3% of the universe's total "content" most of which is not matter at all. this exotic 
matter interacts only weakly, at best, with protons. It is made up of particles such as 
neutrinos and what physicists tentatively refer to as axions and neutralinos. 
Regardless of the form it takes, exotic matter is always dark.  
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The universe's main component is something called dark energy, or space energy 
density. some 72.1% of the physical universe is this "something," which is even harder 
to describe than it is to name. It can best be portrayed as the self-stretching property 
(like an anti-elastic band) of the space surface of the universe, and its abundance 
controls the rate at which the universe expands. 

  و منيحا عحاريخيحا  مرعحب   (1)عحك الخ ييحة. أن  (1)عحك  فى  محذهور   و  محا  ُيْممح  اإلصححححححححححححححححاا   حذا  أب   يح   أب   سححححححححححححححتويع

(CHRONOLOGICALLY)  غير  ولمنوا   ليرة   يا   عوضححب التى  التففححي ت  اعض    نا  جد  منول  عفاصححي  بدوب   ولمن  

  منيا. مرعبة
  و توا. مو وداش  يكن لل فوو أيوب  من سخرية (21) واةية
دْ   يتموب   ي  ععرف     (23  ،22) وفي   ومع  فرأوب  مع  ذا ىدث  األشحرار. ضحد   أىيا اش   يسحتعم ول وهللا والج يد،  الب ر 

  لوقت  أبقيتها  =13:13 أر  +  14:68 مي +  11:10 يش  ورا ع .7:8  ر   األيام  يةا و في وسححححيحدث  يشححححوع أأدا 

  ىتى  مخا  وا في   اسحححححح حة  البرد   ىجارة  يبيي هللا  فماب  =مًازن  أو .  .خزائن إلي أدخلت وال رب القتال ليوم الضخخخخر

 والبرد   يورات.  يتجمع  أب  ب   السحححححححححححححاب   فى عجمد  ما   اخار   و SNOW الل ا فجاة.  المخيب   ينفتب  اليتال يوم  ياعى

  عجمدت. يل السحب  في وعجمع   ما  ليورات  أو ش  عحول  و
 

َواِعِق، 25 "-(:28- 25) األيات ا ِلل َّ ِلَ ْمُطَر َعَلى َأْرٍ  َ ْيُث اَل ِإْنَساَن، َعَلى  26َمْن َفرََّع َقَنَواٍت ِلْلَهْطِل، َوَطِريقي
َرَج اْلُعْشِب؟27َقْفٍر اَل َأَ َد ِف ِه،  ًْ اَلَ  َوُيْنِبَت َم ًَ    " »َهْل ِلْلَمَطِر َأٌب؟ َوَمْن َوَلَد َمآِجَل الطَّلِ ؟28ِلُيْرِوَي اْلَبْلَقَ  َواْل

  السحح واب،  ذا لق وىد  فاهلل يريد ،  الذي المكاب في  نيلقلي  المور،  أ ي  سحح واب  إل سححاب فو   المور.  أن   نا السححؤال

 والمور  هللا.  ىحدد حا   نوات   أ ل  من  ينيل  المور  وهحاب  يححدد .  الحذي  المكحاب  وفي  يححدد حا التي احالمميحة  المور  لينيل

  أب  فول  وبوذا  عمرار   اعدم   وىاش   وأد   وهللا األرض، يضر    طوفا اش   يكوب    د   و  األرض، عفسحححححححححححححد      ىتي  ورات   يكوب    د 

  ينسحححححححي    فوو  المور  مفاعيب  يد  في هللا  ألب والفحححححححواأن، البرو   أيضحححححححاش   يد  وفي هللا. يدي في  المور  نوات   مفاعيب

  ل مطر  =أ ييتق  اك  ب   ااإل سحححححاب،  فيط  يوتل    فاهلل فيوا  عحيا مخ و ات  فوناك والفححححححاري  والخ   اليفر  األراضحححححي

  ييق،  ويتحكل  اق  وياعي يولد   الذي  هللا فوو   عل =أب  للمطر هل =المور  مفحححدر   و  وهللا  .إنسخخان ال   يث أر  علي

   داش. الفضيرة الندي  يط  ي المف   .المآجل يحكموا= فوو الو  أو المور  ورات  أصضر في ىتي ب 
 

َماِ ، َمْن َوَلَدُه؟ 29 "-(:30- 29) األيات َكَ َجٍر َصاَرِت اْلِمَ اُه. اْخَتَبَأْت. 30ِمْن َبْطِن َمْن َخَرَج اْلَجَمُد؟ َصِ  ُ  السَّ
   "َوَتَلكََّد َوْجُه اْلَغْمِر.

  ما =الجمد  خرج من بطن  من =الج يد   ذا  ا   أين من  اإل سحاب عسحا ل  وربما الما . يجمد  أب  السح واب صحاىب  هللا 
  الع يمة. اليدرة  ذ  مفدر  و
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ِرُج اْلَمَناِزَل ِفي َأْوَقاِتَها َوَتْهِدي 32»َهْل َتْرِبُط َأْنَت ُعْقَد الثَُّريَّا، َأْو َتُفكُّ ُرُبَط اْلَجبَّاِر؟ 31 "-(:33- 31) األيات ًْ َأُت
َماَواِت، َأْو َجَعْلَت َتَسلَُّطَها َعَلى اأَلْرِ ؟ 33النَّْعَو َمَ  َبَناِتِه؟     َهْل َعَرْفَت ُسَنَن السَّ

  أ ي  سححح واب لإل سحححاب  وليس  .14:1 عك  +  4:147 مي وىد  هللا  سحححيورة عح    والنجوم  الموا ب.  ىول  باة  السحححؤال

 اليدما   عفور   بر   اسل  =والجبار  الجوا ر.  من   عيد   ببعض   اعضوا  مرعبوة  النجوم  من  مجموأة =الثريا  شأ.  عضيير

  مربو .  جبار
  منوحا   وا حب   7 المبري    عش بنحات  =بنخاتخه م   النعو .5:23  مح 2  الوينيين أبحد حا  الموا حب  من  مجموأحة =المنخازل

  بنات  أسححححححمو ا أأري   مجموأة  و ناك  عش.  بنات  أسححححححمو ا  البا ين  والل ية النعش. فاسححححححمو ا  مربع  شححححححك   أ ي أربعة

  اليوم.  ىتي شحححأ    فمعرفتول  الموا ب  أسحححرار  أن الع ما  أرف وموما  =السخخموات سخخنن  تعرف  هل  الفحححضري.   عش

 عحدد  فالشحححمس  =األر  علي  تسخخلطها  جعلت  أو األرض=  أ ي فتتسححح ط  ويضحححبووا  الموا ب  ىرهة وضحححع وىد   وهللا

  ع ور اللريا  أب وي ى   والجذر. المد   يحدد  واليمر الفحي (  الشحتا / الخري / )الربيع/ الففحول ض األر  مع  احرهتوا

 .الجبار ربط تفك  الجبار=  ربط   ا ق صحححححورو   الربيع  و دوم  الشحححححتا  ففححححح  وإ توا   الشحححححتا .  أول في والجبار  الربيع في
  أ ي  الموا ب   عسححححححح ط  =االر  علي اتسخخخخلطه  جعلت  ولق  وربما  (.19-14:1 )عك أيوب   يا  ذا في أ     عتحكل فو 

 اكوا حب   متحايرة  األرض   فحرهحة األأري.  أ ي عؤير  الموا حب   وهح   ىرهحة، ايوا ين مرعبط    حق  الموب   أب  األرض،  ىرهحة

  ذا     وورا  المجرات   ببا ي  متايرة  ومجرعنا  مجرعنا.   وا ب   ببا ي  متايرة الشحححمسحححية  ومجموأتنا الشحححمسحححية.  مجموأتنا

 . اإلصحاا  ذا من 6 اةية فى الياوية ىجر مفووم  فس  و و ذا  ذا. لم  الحرهة  وا ين واضع الم  ضااط
 

ُ ِب َفُ َغطِ َ َك َفْ ُض اْلِمَ اِه؟ 34" -(:38- 34) األيات َأُتْرِسُل اْلُبُروَق َفَتْذَهَب َوَتُقوَل َلَك: 35َأَتْرَفُ  َصْوَتَك ِإَلى السُّ
ُهِب ِفْطَنةي؟ 36َها َنْ ُن؟  اِ  ِ ْكَمةي، َأْو َمْن َأْظَهَر ِفي الشُّ ًَ َمْن ُيْ ِ ي اْلُغُيوَم ِباْلِ ْكَمِة، َوَمْن  37َمْن َوَضَ  ِفي الطَّ

َماَواِت،     " ْبكيا َوَيَتاَلَصُق اْلَمَدُر؟ِإْذ َيْنَسِبُك التَُّراُب سَ 38َيْسُكُب َأْزَقاَق السَّ
 ليروي   ينيل أب المور  يامر أب  يسحتويع    فوو  الوبيعة، في  التحكل  أ ي ميدرعق وأدم  ضحعفق   نا  لإل سحاب  ي ور هللا 

 وهما  إي يا فع   ما المور، هللا  ييعوي و فحححححححح ي ن  أصححححححححواعنا  رفع  أب  فع ينا  المور أرد ا  إب ولمن  ف . إب األرض 

 ل مور  ااألمر  أصواعنا  رفع أب   ستويع     ولمننا  والرياا. اليروعو   األ وار ميا  أ    من عف ي إر   باة المنيسة  عفع 

 =الطًا  ن.  صححححححححححح واعول  يرفعوا لل  فول إي يا  أيام  البع   ونة افححححححححححح وات  المور ينيل  لل  لذلك هللا يد  في  فوو  مباشحححححححححححرة
  يضحححبووا.  احكمة ب   أ يوا  السححح واب لق  فيط ليس فوو  والشحححوب،  السححححاب   يضحححبط  احكمتق هللا أي  المرعفع= السححححاب 

 الغيوم  ي  خخخخي من  السحححححححاب= من  المنسححححححكب   الما    مية ييدر   قأ في  ع ور السحححححححب   يضححححححبط  بوا التي  هللا وىكمة

  الوين.  =المدر ما ش.  مآل ة    ( ) مع  اا  ا   مشحححححححبوة   نا  الضيوم  =السخخخخخموات  أزقاق  المور.   مية ليحدد   =بال كمة

 والرم  التراب  ود ائن ل يراأة.  صححححححالحة  األرض   بوعفححححححب  الوين  فيتموب  األرض   عراب  أ ي المور  ميا  يسححححححكب  فاهلل

 رات   متجا سححة   وا التربة  مكو ات   وعفححير  المنسححكب  المنفححور   المعدب  وع تفححن عتجارب   األصحح ية  التربة ومكو ات 

  المنفور. المعدب يتجمد   ما فتتجمد  أ يوا الشمس عشر   يل واىد.  ياب في رائبة واىدة  لافة
 



 (اإلص اح الثامن والثالثون ) سفر أيوب

 

 
174 

ِ يَن َتْجَرِمزُّ ِفي َعِريِسَها َوَتْجِلُس ِفي  40»َأَتْ َطاُد ِللَّْبَوِة َفِريَسةي، َأْم ُتْشبُ  َنْفَس اأَلْشَباِل،  39  "-(:41-39)  األيات
ُد ِلَعَدِم اْلُقوِت؟41ِع ِ َها ِلْلُكُموِن؟    " َمْن ُيَهيِ ُئ ِلْلُغَراِب َصْيَدُه، ِإْذ َتْنَعُب ِفَراُخُه ِإَلى هللِا، َوَتَتَردَّ

  أ ييتق  حو من وص ىق مشوراعق و ودة س وا ق أن  هللا يتم ل    ق 39  لإلصحاا ااإلضافة  نا من إبتدا 

    وا. االخ يية  وعوتل األسود  مل  الحيوا ات  عوعل أب أيوب  يا أ    عستويع     =فريسة للبوة أت طاد الحيوا ية.

  عربض  األسد= أرين =عريس اعض. إلي اعض   وإ تمع . . إ ثبض. الر  =  رمي  =عريسها في تجرمز  ين

  والمعني الم تي. الملير الشجر  و الايع  =للكمون  ع  ها في وتجلس اليسوأيين(. عر مة )ىسب  العرائن في

  لتا    ذا  عفنع أب أ موا  ومن أرينوا، في عربض  أو  األشجار، وسط في عممن ىين  الحيوا ات   ذ  ير    من

  ويكر ق، يحتير  اإل ساب ألب  الضراب  هللا إأتار =صيده للغراب ئيهي  من عموت. ف  ير  وا الذي ومن وعايش،

  تنعب هللا.  بوا يوتل الحيوا ات  بوذ   يوتل أىد    وبينما ييت ق. و د  لو ب  منق، يخاف  اإل ساب ألب األسد  وإأتار

 الذي هللا  ص ا والويور الحيوا ات   ذ   ىياة من وي ور  الوعام. طالبة وعفيب أنيوا  عمد  أي عنعن  =فراخه

  ألب والحم ب الدواب  أن يتم ل  لل و و منوا، المتوىش ىتي أ ييتق اك   يوتل وهللا ىية.  لتبيي ويوعموا يحف وا

 يوتل هللا  اب وإب عايش.  بوا وغريية ىكمة الحيوا ات  لم  أأوي فاهلل لتخدمق. ويوعموا يستخدموا اإل ساب

 يلن ب   راعق في يلن   أب أليوب  دأوة  و اإلصحاا  ذا في هللا    م ااإل ساب. يوتل    فو  المتوىشة االحيوا ات 

 هللا.  يدي بين ل تواضع  دأوة  و احكمة،  أمور ا     ويدبر لخ ييتق المحب  هللا في
 

 الحي    ابن وي بس العفافير ير    هللا  أب    ال ىين المسيب  السيد  ألس وب  مشااق  و   نا العتاب  فى هللا أس وب 

  الحي  و  ابن العفافير أ   من المسيب مات     . البشر  حن  ير  نا   فو    ي بسق س يماب   اب مما أ م   و ما

 ؟   أ  ى من أم
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 عودة للجدول اإلص اح التاس  والثالثون 

 
  والضححححححححاي   منوا المتوىش  األأري   المخ و ات   ىتي  يراأي   و  بينما اال  ل،  إعومق  أل ق أيوب   أتاب  في  هللا  يسححححححححتمر

  وأأمححالححق  اححالفيرا   وإ تمححامححق  صحححححححححححححح ىححق  يححذهر  اححاب  إ تل  المليرة  أوبححق  في  أل ححق  أيوب   يعححاعححب   وهللا  وير  وححا.  بوححا  ويوتل

 وأ  ر  صححححححححححالحة  أأمالي    فا ا الفححححححححححالحة،  أمالاأل  اعض  أم      د  أ     ن    إب لق، ييول هللا  وهاب الفححححححححححالحة،

  أب  اإل سحححححححا ية ىكمتك  عسحححححححتويع    التي  األأمال اعض    ناك   اب وإب أىد، أ سحححححححي    أ ني  عري  وأ     ىولك  ل خ يية

  عجو وا. التي ااألمور وهل فمل الخ يية، من ىولك اما ىتي اسيوة معرفتك ااب وأشعر فتواضع عفوموا،
 

اأَلَياِئِل؟  »َأتَ 1  "-(:4- 1)  األيات اَ   ًَ َم ُتاَلِ ُظ  َأْو  وِر،  ًُ ال ُّ ُوُعوِل  َواَلَدِة  َوْقَت  الَِّتي  2ْعِرُف  ُهوَر  الشُّ َأَتْ ُسُب 
؟   ُلَها، َأْو َتْعَلُم ِم َقاَت َواَلَدِتِهنَّ .  3ُتَكمِ  . َيْدَفْعَن َأْوَجاَعُهنَّ يَِّة. 4َيْبُرْكَن َوَيَضْعَن َأْواَلَدُهنَّ . َتْرُبو ِفي اْلَبرِ  َتْبُلُغ َأْواَلُدُهنَّ

. ُرُج َواَل َتُعوُد ِإَلْيِهنَّ ًْ    َت

 يعرف  إب  اإل سححاب  أ ي ييفححعب   النا ،  مسححا ن  أن البعيدة  العالية الجبال في  الفححخور إلي  واأليائل الوعول  عاوي  

  ذ   أأوي  أ ق هللا  يةاأن  أجائب   ومن منق. الم   ألب  ايضححححححححححححححاش   يدبر ا ب  فيط يعرفوا ف   الرب  وأما وأاداعوا،  طباأوا

  أب إلي  يحتا وب  الذين  البشحححححححححر أطفال اخ ف رواعوا  عدبر أب  عيدر بوا  غريية سحححححححححناش،  منوا  الفحححححححححضير  ىتي الحيوا ات 

  اسحححوولة ع د    ي ب  والو دة ل حم  اش ميعاد  الحيوا ات   من   وع  لم   هللا  ىدد  وليد     موا. وإ   سحححنين  أدة والديول  يراأيول

  يرأي  يل ع د   ىتي  يرأا ا وهللا  وىد ا ع د   ي  ب   ع د،  ىتي  الحيوا ات   ذ   اإل سححححاب  يعين  و   األ سححححاب. من   ليراش  أ لر

  البشر. ببني إ تمامق يكوب  ااألولي فمل الحيوا ات  بوذ  هللا إ تل فمب صضار ا،
 

َباَخ َمْسَكَنُه. 6»َمْن َسرََّح اْلَفَراَ  ُ رًّا، َوَمْن َفكَّ ُرُبَط ِ َماِر اْلَوْ ِو؟  5  "-(:8- 5)  األيات يََّة َبْيَتُه َوالسِ  الَِّذي َجَعْلُت اْلَبرِ 
اِئِق. 7   "َلى ُكلِ  ُخْضَرٍة ُيَفتِ ُو.َداِئَرُة اْلِجَباِل َمْرَعاُه، َوعَ 8َيْضَ ُك َعَلى ُجْمُهوِر اْلَقْرَيِة. اَل َيْسَمُ  َزْجَر السَّ

  ال  منق=  اإلسححححححححححححححتفادة و   وعربيتق عذلي ق  يمكن  و   األلي  الحمار من وأسححححححححححححححرع أ م  و و الوىش ىمار  فتي   و  الفرا 
  بيته. البرية جعلت  =البرية في  منو ياش   يايش  أب ويحب   ليجر ا.  أربة إلي  ربوق  يمكن ف  =السخخخخخخخائق زجر  يسخخخخخخخم 

  القرية  جمهور علي يضخخخخ ك  فيوا=  ليايش   رية  إلي  يدأ  و  الفرا.  مكاب  والسحححححباه فالبرية  ،اليفر  األرض   =السخخخخباخ

  يفتش   فسحححححق،  أن  المسحححححئول ووف لق مالك    ألب  =يفتو خضخخخرة كل  وعلي أند .  يعم   مالك لق  يكوب   أب  ييب    أي

  لإل سحاب رمياش  الفرا ويؤأذ  طعامق.  سحيد   ويعويق يعم  فوو  عرويضحق  يتل  الذي الحمار  بينما ليا  .  الخضحرة  أما ن  أن

  أيضاش   الفرا  أب فمما .  (9:8   و  +  24:2 ر)إ  يريد   ما  يفع  ىر  أ ق  ويدأي  شووعق  ورا   يجري   الذي  الشووا ي  الخاطأ

 سحححححححححححيد  يدي  من التاديب   ييب   الذي ووف  المروض   األلي  الحمار أما  الشحححححححححححرير.  اإل سحححححححححححاب  ذا   مل   كذا منق   فع  
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 يأ  وسحباه  فر في الشحرير ىياة  عموب   بينما أضحر،  مراع في هللا  يسحكنق هللا  عاديب   ييب   الذي  واإل سحاب سحيد .  ييوعمق
 . أراب  في
 

ُدَمَك، َأْم َيِبيُت ِعْنَد ِمْعَلِفَك؟  9  "-(:12-9)  األيات ًْ َأَتْرِبُط الثَّْوَر اْلَوْ ِشيَّ ِبِرَباِطِه  10»َأَيْرَضى الثَّْوُر اْلَوْ ِشيُّ َأْن َي
ُد اأَلْوِدَيَة َوَراَ َك؟   َتُه َعِظ َمٌة، َأْو َتْتُرُك َلُه َتَعَبكَ 11ِفي التَّْلِم، َأْم ُيَمهِ  َأَتْأَتِمُنُه َأنَُّه َيْأِتي ِبَزْرِعَك 12؟  َأَتِثُق ِبِه أَلنَّ ُقوَّ

   " َوُيْجَمُ  ِإَلى َبْيَدِرَك؟

  ي ور وييق  األلي . اللور  يسحتخدم  ما  سحتخدامقإ  يمكن    أيضحاش   و و األلي .  اللور من وأ وي  أ بر =الو شخي الثور

  و   ف سححححححوين في  ديماش  يو د    اب الوىشححححححي  واللور ىيوا اش. يروض   أب  ىتي   ادر الضير  اإل سححححححاب  وضححححححعي الخالن   وة
 ورلك ليخدمق، الوىشححي اللور  ذا  إأضححاع  يمكنق    أ ق  أليوب  ي ور  وهللا  (.10:92 مي  +  22:23 )أد   باة يو د 

   وا ، ىسحب  أ ي  يسحير  أب يجب  شحأ    وأب  ولحكمتق، لفمر   عخضحع أب  يجب  األمور     أب  يتفحور   اب أيوب   بأل

 لق   اب  اإل سححححححاب  سححححححيو  و ب  إرادعك. وفن  يسححححححير  عجع ق أب  عسححححححتويع    الوىشححححححي،  االلور  ف نبدأ لق ييول هللا  وهاب
  الحيوا ات  اعض   أايي هللا  ولمن سححححح وا ق،  وفيد   الحيوا ات   أ يق  عمردت  السحححححيو  اعد   لمن  الوىوش.     أ ي سححححح واب

  يتمبر. و  ضعفق ليعرف البا ي أ ي س وا اش  يعوق ولل لتخدمق، اإل ساب س واب عح  
 

أَلنََّها َتْتُرُك َبْ َضَها َوُتْ ِم ِه ِفي  14»َجَناُح النََّعاَمِة ُيَرْفِرُف. َأَفُهَو َمْنِكٌب َرُؤوٌف، َأْم ِريٌو؟  13  "-(:18-13)  ياتاأل
ْجَل َتْضَغُطُه، َأْو َ َيَواَن اْلَبرِ  َيُدوُسُه.  15التَُّراِب،   َتْقُسو َعَلى َأْواَلِدَها َكَأنََّها َلْ َسْت َلَها. َباِطٌل َتَعُبَها 16َوَتْنَسى َأنَّ الرِ 

َنْفَسَها ِإَلى اْلَعاَلِ ، َتْضَ ُك َعَلى   ِعْنَدَما ُتْ ِوذُ 18أَلنَّ هللَا َقْد َأْنَساَها اْلِ ْكَمَة، َوَلْم َيْقِسْم َلَها َفْهميا.  17ِباَل َأَسٍف.  
 "اْلَفَرِس َوَعَلى َراِكِبِه.

     ولمن   ناىاب لوا و ي  واللمين. الجمي  لريشحححححححوا  ويربو وا أأري   وأما ن  إفريثيا وفي  العرب  ب د  في النعامة عو د  
  اكبريا   يرفرف  فجناىوا  (المترين أ ي يييد  طولوا) وو  وا لوولوا  االنسححححححححححححححبة  صححححححححححححححضيراب  فجنخا يهخا  الويراب  يمكنوا

= منمب  و   َأَفُهَو َمْنِكٌب َرُؤوٌف، َأْم ِريٌو   =  الويراب  من  ليمكنوا   بيرا   ناىا  ليس لمنق ،  اإل ج ييية  التر مة ىسب 
  و و ال ي ن    وائر وريشحححححححححق   بير   ناىوا      العضحححححححححد والمتي . و ا ت عر مة اةية فى اإل ج ييية مكاب ع  ى

  صحححححححفات  لق  منول طير لم  أب والميفحححححححود   ،  طوي ة لمسحححححححافات  وعحم ق  بوا  يوير  وأريضحححححححة  واسحححححححعة  أ نحة لق  طائر

 تضخخ ك  الخي =  من وأسحححرع   داش،  سحححريعة و ي  الرهض  في  يسحححاأدا وا النعامة  ى ناى ولمن . اةأر  غير  وإمكا يات 

 عرهض.  ىين  رأسحححححححوا  عرفع  أي =العال  ليإ  نفسخخخخخها  ت وذ أمتار.  8 ىوالي أووعوا فوول .راكبه  وعلي الفرس علي

  الحرارة  افع   ييفيس الحر يشحححتد   ىين عترهق  أىيا اش  ولمنوا  أىيا اش،  عحتضحححنق   د   الرمال، في  بيضحححوا  عضحححع  عبيض   وىين

  عترك النعامة   ا     وإرا  (.15  ،14 )أيات   أىد  أي يدوسحق  بأل  معرضحاش  مكشحوفاش   بيضحوا  عترك و ي   ي.  عتعب  أب دوب 

  من  األاا   وليتع ل  أ سحا ل     فا ا رضحيعوا  األم  سحي     فمب هللا  يةاأن   ي  االتا يد  الفحضار؟  يخر  فمي   كذا  بيضحوا

  ذا شحححووات  عسححححيول سحححوف المؤهد  فمن روىية،  يةارأ ب  العالل في أو د  عرك  إب لق ىكمة    أااش   فسحححيكوب  النعامة،

     النعامة  أب  أي  =أسخخخخف بال تعبها باطل   ش=ااط الوالدين ععب      ويفححححححير  األشححححححرار.  النا   أر    وعدوسححححححق العالل



 (اإلص اح التاس  والثالثون ) سفر أيوب

 

 
177 

 وعترك  أ يمة  اسرأة عجري   اخور شعرت  أو أاف    إرا  بذاعوا  إ تماموا  وفي إ مسر.  أو ضاع  لو  بيضوا  أ ي عاسي

  الويا     دام   عام بيض   دائماش   عضحححع  الثبوية  وهنيسحححتنا  األمنا .  غير ل خدام  ملال  و ذا أوالدها علي  تقسخخو  =صحححضار ا

  فعينق  ينسحححححا ا    فاهلل وأدامنا  أمواعنا   سحححححيتنا ولو  أىد،      سحححححيق لو  ىتي  شحححححابق  يرأي  الذي   و هللا  أب ،المفووم بوذا

    أ سححححححححا ل    فا ا رضححححححححيعوا  األم   سححححححححي   إب    اليائ  هللا وأد  فنذهر المنيسححححححححة فى مع ن  النعام  بيض    رى  دائماش.  أ ينا
  النعامة أب  شحاع  ولذلك الحامي،  السحاأن التراب  في  ليفيس  عترهق =التراب  في  وُت م ه  ب ضخها  تترك  .  (15 :  49)إش

  يمين ريشحححححوا  فبينما  .فهماي   لها يقسخخخم  ولم ال كمة  أنسخخخاها  قد هللا ألن  ىكمة= وب   لفراأوا  المحبة و  ي ة  الوبع   ائرة

  أي   وإعخذ   الحكمة.  أدم  مع الضني   بريا  أم فيرا ،   و نا  مع الحكمة   فضحححححح   فايوما ىكمة. ب   أ وا إ   اق،  عتبا ي

  وم اسول. بلرواعول األغنيا   بريا  أ ي أ مة بريشوا النعامة
 

َتُه َوَتْكُسو ُعُنَقُه ُعْرفيا؟ 19 "-(:25- 19) األيات رِِه ُمْرِعٌب. 20»َهْل َأْنَت ُتْعِطي اْلَفَرَس ُقوَّ ًَ َأُتوِثُبُه َكَجَراَدٍة؟ َنْفُخ ِمْن
ُرُج ِلِلَقاِ  اأَلْسِلَ ِة.  21 ًْ ْ ِف. 22َيْبَ ُث ِفي اْلَواِدي َوَيْنِفُز ِبَبْأٍس. َي ْوِف َواَل َيْرَتاُع، َواَل َيْرجُ  َعِن السَّ ًَ َيْضَ ُك َعَلى اْل
ْمِح  23 َوِسَناُن الرُّ َهاُم  َتِ لُّ السِ  اْلُبوِق. 24َواْلِمْزَراِق.  َعَلْ ِه  َأنَُّه َصْوُت  ُيْؤِمُن  َواَل  َيْلَتِهُم اأَلْرَ ،  َوُرْجزِِه  َوْثِبِه  ِفي 
   "ِعْنَد َنْفِخ اْلُبوِق َيُقوُل: َهْه! َوِمْن َبِعيٍد َيْسَتْرِوُح اْلِقَتاَل ِصَ اَح اْلُقوَّاِد َواْلُهَتاَف.25

  أجيب،  ىيواب في  درعق ي ور مروضحة،  غير ىيوا ات   يةاورأ أ ن في  و درعق   وعق هللا إسحتعرض  أب  اعد  =الفرس 

  ذا ييود   أب   ادر  صححححضير فوف   الشححححجاأة  ذ   مع ولمن  الحرب، في سححححتخدمو إ لذلك  الحروب  في  غريبة  شححححجاأة لق

  را ب  و و  ليحميق  الحفحاب رابة ىول  يوضحع  مفحفب  غوا   غالباش    و  =ُعرفاي   صحاىبق. أ ي  يتمرد     والفر  الفر ،

  و و والمخي  الجمي  الفر  لمن ر  إشححححححححارة أ وا الم مة  معني  يفول وبوذا رأداش،  العبرية في  األصحححححححح ية والم مة ل يتال.

  =ببأس   ْنِفزْ يَ   و  ق. من  االرغل  وية  فيعق  =كجرادة  أتوثبه  اليتال. في  شححححجاأتق  يفححححور  يل  شححححجاأة. في  ل يتال را ب 
  الجابة. في  السحححوام صحححوت    و =السخخهام  ت خخل  بينون.  عفرين  غير من معاش   ويضحححعون   ميعاش   ايوائمق  ويوفر يلب  أي

  يفحد     البو   صحوت  سحمع  إب فرىق شحدة ومن  ل يتال  مشحتا    ا ق  =البوق   صخوت أنه  يؤمن ال  .ير بق شحأ    ولمن

  اق. فرىق من  اليتال بو   لفححححححوت   إسححححححتمع  أ ق  أر يق يفححححححد   يكاد     ل يتال،  مشححححححتا اش   ل معرهة،  فيندفع بدأ   د   اليتال أب

     أليوب   والسحححؤال  يبت عق. فرسحححق وهاب  أمامق الورين  الفر  را ب   فيري  الفر   رهض   لسحححرأة إشحححارة  =األر   يلتهم

  الموت. يخاف ف  الشجاأة  ذ  الفر  أأوي  
 

اْلَجُنوِب؟  26  "-(:30- 26)  األيات َنْ َو  َجَناَ ْ ِه  َوَيْنُشُر  اْلُعَقاُب  َيْسَتِقلُّ  َفْهِمَك  النَّْسُر 27»َأِمْن  ُيَ لِ ُق  ِبَأْمِرَك  َأْو 
ِر َواْلَمْعَقِل.  28َوُيَعلِ ي َوْكَرُه؟   ًْ َر َوَيِبيُت َعَلى ِسنِ  ال َّ ًْ ُس ُقوَتُه. ُتْبِ ُرُه  29َيْسُكُن ال َّ َعْيَناُه ِمْن ِمْن ُهَناَك َيَتَ سَّ

َم، َوَ ْيُثَما َتُكِن اْلَقْتَلى َفُهَناَك ُهَو«.30َبِعيٍد.    "ِفَراُخُه َتْ ُسو الدَّ

  أالياش   االويراب    ما  ويمتا   داش.  أالياش   اجناىيق يح ن =العقاب  يسخخختقل  االنسحححححر.  شحححححبيق  العياب   =والعقاب النسخخخر 

  ويمتا   أ يوا.  وينيضاب  اإل ساب  أين عدرهوا    مسافات   أ ي  من  الجيفة  أو  الفريسة  يرياب فوما  افر ما، وىدة  داش.

  فت حس ال حل أ    عسحححتويع    النسحححور ففحححضار =الدم  ت سخخو فراخه والدم=  ال حل  أ    في  وشحححرا تق أوهار   اع و النسحححر
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     تيى  أالياش   أوهار  النسححححححر  يثيل  =ال خخخخًر يسخخخخكن  هو فهناك  القتلي تكن و يثما  =اليت ي   ي  عا   والمبار الدم.
 الذي ومن البفحححححححر. وىدة  أالياش   الويراب  أ ي  واليوة  الحكمة  ذ  النسحححححححر  أأوي  الذي فمن األأدا . أيدي إليق  يفححححححح 

  من  =الجنوب ن و  جنا  ه  وينشخخر الباردة=  الشححتا  ففححول في الحار الجنوب    حو  عتجق  التي الموا رة  الويور يرشححد 

  أط  في  الجنوب    حو  عوير  و ي  عخوأ،  أب  دوب   الجضرافي  الجنوب   بوححا  عميي  التي  الضريية   ححذ   الويور  لوححذ   أأوي

  أأوي  هللا ولمن  دراعوا، أو أيوب   يا  الويور  ذ  ىكمة لك  فو   مكا وا. إلي  عفح   ىتي  و واراش  لي ش   أوا دوب   مسحتثيل

 عايش. أب عستويع ىتي مميية و درات  ىكمة لوا
  
 

 39 ، 38  اإلص ا ات علي تعليق
  فيلن  وأنايتق  وصحح ىق هللا  وة  فيدرك ىولق  ل خ يية  أينيق يرفع  أب  لإل سححاب هللا  من دأوة   ما  39  ،  38  اإلصحححاىين

  منوا  الجبار  سحححوا   الحيوا ية  أ ييتق وفي  أ يوا،   حيا  التي األرض  وفي  السحححماوية،  األ رام في  ظا رة  هللا  و وة هللا. فى

  أموماش   واإل سحححاب  الجميع.  يرأي  وهللا  يكروسحححكوبية.الم  المخ و ات  ب    النم ة  منوا  ضحححاي    و ما  أو والنسحححر   األسحححد 

      ن   إب الفمر.  ذا  أ ي  يرد   هللا  و نا  ضحححيية، في  اإل سحححاب   اب  إرا  أفحححوصحححاش   أ م ق هللا أب  افمرة  الشحححيواب  يحاربق
 أىبائي  أ تل أ م مل فو  ىيواب أو  ماد  سوا  أ ييتي    أ م 

  النسححححححر  افححححححر  ىدة  أو األسححححححد    وة  من   حن  فاين  يتواضححححححع، ع قعج  اإل سححححححاب  أمام  الحيوا ية هللا  أ يية صححححححور وأرض 

  دراعنا محدودية من االرغل أنايتق وأأمال هللا يةارأ سوي   حيا ىتي يحمينا الذي فما الفر . شجاأة أو وإرعفاأق
 لإلنسان معينة صفات يظهر ال يوانات هذه في تأمل وهناك

   رياش   إ تما ية أو   ا     دينية  المعروفة، الييود      يكسححححر  الذي الشححححووا ي،  الخاطأ  لإل سححححاب  يشححححير -:الفرا  .1

  طعاماش. يجد    أراب  في يحيا و ذا شوواعق، ورا 
  ذ   عح    ويندر    فع لوا  يكوب  أب  يمكن ف  الترويض، عح    عخضحححححححححع لل  التي ل يوة  يشحححححححححير  -:الو و  ثور  .2

  والروىية. والعي ية الشووا يةو  الجسما ية  وعنا اليوي،
  ىعيسحححححححح والمبريا   فاأل ا ية  صححححححححضار ا عارهة عورب  فوي   با ة  ومتمبرة،    ب   ب   لأل ا ية، رمي  ي  -:النعامة  .3

 راعق،  أ ي  منض ن  أ ا ي أ ق  أنق  يول  أب  يمكن  أاطأ  وه   غير  يفدي  او ش   اإل سححححححححححاب  من ييجع  الحب  أما  الي ب،

  ييخدع  ادم الخور  يري   إر   الخاطأ يفع    كذا  أ يوا،  ادم الخور  عري   ىين األرض  في رأسحححححححححححوا  النعامة عدفن وهما

  اما  يي و  الذي  أموماش  المتمبر  اإل سحاب  عمل  والنعامة لألشحرار.  الرب   ال  سح م  هللا  أ يق  ويرد   سح م سح م  ائ ش    فسحق

  أند .
 احروب   يوتل    و ذا  .2:6 ر  يض ب  ولمى  اش غالب  أر   الذي  المسححيب  ييود   الذي المؤمن  يمل    و -:الفرس  .4

  . الموت. يواب    ب  مخيفة أنيفة  ا    موما ىولق الشيواب
 الشياطين أأدائق بوا يري  افر ىدة لق السموات، في أالياش  يح ن الذي الروىي، اإل ساب يمل  -:النسر .5

. المسيب  ي  وصخرعنا (28:39)  الفخر أ ي  وييي احي ول
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 عودة للجدول اإلص اح األربعون 

 
َفَقاَل:  1  "-(:5- 1)  األيات َأيُّوَب  بُّ  اْلُمَ اجُّ هللَا  2َفَأَجاَب الرَّ َأِم  ُه،  ًُ ُمَوبِ  اْلَقِديَر  اِصُم  ًَ ُي َفَأَجاَب 3ُيَجاِوُبُه؟«.»َهْل 

بَّ َوَقاَل:   َتْيِن َفاَل 5»َها َأَنا َ ِقيٌر، َفَماَذا ُأَجاِوُبَك؟ َوَضْعُت َيِدي َعَلى َفِمي.  4َأيُّوُب الرَّ َمرَّةي َتَكلَّْمُت َفاَل ُأِجيُب، َوَمرَّ
  "َأِزيُد«.
 ولما  يتم ل. ولل سك   أيوب   ولمن سمعق.  ييما  ليتام  فرصة أيوب   وأأوي  هللا سك    الدر ، أليوب   هللا  أأوي  أب اعد 

 الي وب  في ما يعرف فاهلل أ اب، الرب  أب  ي  عم ل   د   يكن لل أيوب  أب  مع أيوب الرب فأجاب  هللا=  عم ل أيوب  سحححححك  

  هللا  أب  و بد  هللا  أ ي  عجرأ أ ق  شححححاأراش    اب وربما شححححديد،  أج  في  ي  ما اعد  أيوب   وهاب  فمق.  اإل سححححاب  يفتب أب دوب 
  القدير  يًاصخم  هل هللا.  أفحام  من الي ن  الي ب   ذا  يومئن هللا  جد   ولمننا لألبد.  ويخاصحمق  ىضحرعق من يورد  سحوف

  غضحححححححححححب  ب    دو  في   ا    الم مة  فوذ  العاصححححححححححححفة.  من   نا  يي  لل  أ ق و ى    ئمق،  ععني  موبخق  وه مة  =موبًه

 أم .هللا  لي وم  الوا التى  الياسححححححححححححححية    ماعق  أ ى  يخاصححححححححححححححمق لن  اا ق أيوب   يومئن   نا فاهلل ،  أيوب  لي ب    دو اش   لتعوي

  لت ور  معى  الحوار  وعو حب  احاىكحامى ميتنع  غير  وأ ح   إىتجحا   فى  أيوب   يحا  معى  دأ ح    ليحد   =  يجخاوبخه  هللا  الم خاج

 . أسئ تى أ ى أ ب  إراش  ، الفحيب الورين  و أين وعع منى أأوائى أين لى
 أسحح وب   يسححتخدم  متي يعرف  محبتق في  وهللا  غضححبق. في  عم ل  هللا أب  يعني  فوذا  العاصححفة  من  عم ل هللا أب  ييول  فحينما

   يع. ىالة في الذي الي ب  ليومئن الحب  أس وب  يستخدم ومتي ويتوب، ليخاف لخاطأا مع اليسوة
  وعحاب.  أيوب   شححححححححححححححفي   نحا بلمحار .  أعي   حد   أليوب   هللا  أأوحا   الحذي  الحدر   أب  ي ور   نحا  =أجخاوبخك  فمخاذا   قير  أنخا  هخا

 . يا ية أعم ل لن أي =فمي علي يدي وضعت
 أيوب  عحاب  أب  اعحد   اةب  ولمن   ليراش.  سححححححححححححححاايحاش   عم مح    وهبريحائي  و ي  في  أي =أزيخد  فال  ومرتين أجيخب  فال  تكلمخت  مرة

 في   فسحححححححححححححححق  ورأي  المحححب،  البححار  اليححدو   هللا  رأي  عوبتححق  في  اةب  3:23  +  37:31  مع  و ححارب   أعم ل  لن  ييول  عمححامححاش 

 و د  هللا يري    و  و ا هللا،   حو  من  الفحححححححعب  وه مق السحححححححابن ن  عحديق يأر  أج ش،  فذاب   وهبريائوا و و وا   جاسحححححححتوا

  ععاليق مع  االميار ة وعواضححححعق هللا   ل  فاسححححكتق  ،  ويشححححًيق ويكم ق  ويع مق  ليعاعبق  أعي ب   السححححابن،   مق    إىتم 

  ال لذلك هللا، أم    و  و ذا  ىثيثية  عوبة فتاب  هللا  أمام أما  أصحححححححااق، محاو ت   من  يتب  لل   و هللا.  أمام الحيير  و و

  يينع  أب أ ي و ادر  اإل سحاب  صحوت   من وأأ ي أ وي   ل توبة  يدأو  الذي هللا  ففحوت  فاعوب . يارب    عوبني  النبي إرميا 

  ما وبيدر  .31:36 ىي  لنفسححححق   ار اش  ويكوب   هللا أمام  داش   ىيير أ ق  يشححححعر  الحثييي والتائب   االتوبة.  الخاطأ  اإل سححححاب
  ييتنع ولل فجادلول  أ يماش    فسحححق و د   ااصححححااق   فسحححق  ارب   ىين فايوب  هللا.  أمام   فسحححق  يحتير  النا  أمام   فسحححق  أ ل

   ور   يكشحي هللا   ور أمام   يي  ىين  أ ق ولن ى   . فسحق  ييحتير  أويتق  ىثيية سحيدرك  هللا أمام  ييي  ىين أما  اك مول،

  عفمير في  ذرياش   عحو ش   هللا   مة  سبب   ليد   هللا.  أمام  ينون  أب أيوب   يستوع  لل  لذلك  رواعنا.  فنحتير  النجسة    وبنا  أبايا

 فرأي  أليوب   دراعق هللا أظور ليد   األلفا .   ياع  إ توي  هللا   مة أع    وىين يعم و . أب  أصحححححااق  محاو ت  أجيت  أيوب 

  ذ   وىتي  عفححححححححور ا. مما  ود ة  شححححححححمو ش  أ لر  ا     اق هللا  يةاأن  أب أيوب   تنعإو   ذا،  مل  املق  يلن  أب  يسححححححححتويع  أ ق
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 أي   بق   روا من  شحححححفي  ليد  داأ ق، في  ديد  شحححححأ ىدث  ولمن  ي،   ما ومشحححححا  ق   ي  ما أيوب    مأ  ا    ال ح ة

  طالما  س م في  أ ق  شعر  ولمنق ، ىدث   ما ىدث  لمارا  عسا  عق،  أ ي  رداش   ياأذ   لل   و ظ مق.  هللا  ااب  وإىساسق   بريائق

  ذابال الوادخ والتسحححح يل الداأ ي السحححح م من  ىالة في  سححححبباش   أ يق هللا ورد  هللا  أم   اب ليد  ىدث. موما هللا يد  في   اب

  ملف البشحححر.  ااألولي فمل  وىيوا ات(  ) وا ب    وا  أ ييتق  يةارأ  أ ي  درة لق إللق   فسحححق وسححح ل أيوب   عاير ليد    بق. مآل
  الف يب. أ ي فدا ا الذي إللونا  س ل أب أ ينا يجب  وهل
   أبر رميا إ فيال  .28-21:73 مي +  1:12 رإ معق  عخاصححححموا أب اعد   هللا مع  اليديسححححين  األعثيا      عفححححالب و كذا

 . أأاصمك  أب من يارب  أ   
 

بُّ َأيُّوَب ِمَن اْلَعاِصَفِة َفَقاَل:  6  "-(:14-6)  األيات َلَعلََّك  8»اآلَن ُشدَّ َ ْقَوْيَك َكَرُجل. َأْسَأُلَك َفُتْعِلُمِني.  7َفَأَجاَب الرَّ
َر َأْنَت؟   َتَزيَِّن اآلَن ِباْلَجاَلِل 10َهْل َلَك ِذَراٌع َكَماِ هلِل، َوِبَ ْوٍت ِمْثِل َصْوِتِه ُتْرِعُد؟  9ُتَناِقُض ُ ْكِمي، َتْسَتْذِنُبِني ِلَكْي َتَتَبرَّ

، َواْلَبِس اْلَمْجَد َواْلَبَهاَ .   ْق َفْ َض َغَضِبَك، َواْنُظْر ُكلَّ ُمَتَعظِ ٍم َواْخِفْضُه.  11َواْلِعزِ  ُ، 12َفرِ  ُاْنُظْر ِإَلى ُكلِ  ُمَتَعظِ ٍم َوَذهلل ِْ
ا َأْ َمُدَك ألَ 14اْطِمْرُهْم ِفي التَُّراِب َمعيا، َواْ ِبْس ُوُجوَهُهْم ِفي الظَّاَلِم.  13َوُدِس اأَلْشَراَر ِفي َمَكاِنِهِم.   نَّ َيِميَنَك َفَأَنا َأْيضي

لِ ُ َك. ًَ    "ُت
   حب   مكنو حات   يعرف  الحذي  المع ل  هللا ولمن  هللا.  يحدي بين عواضححححححححححححححع وهي  ىيير،  أ حا   حال   ي   عوبتحق  في  أيوب  رأينحا 

  ر عحة ب   عوبتحق وعموب    حام ش   أ يحق هللا   م  عحايير يكوب  ىتي تأر  لحدر   محتحا حاش   محا ال أيوب   أب رأي وع ميحذ   أبيحد 

 الفحححوت   لنبرة هللا وأاد   أمر .  أيام ولبا ي  ر وع و   إرعداد   ب   عموب   مفحححالحة هللا  مع  ويتفحححالب ،  ام   شحححفا   ويشحححفى

  أ ي  اإل ااة  وىاول عشحححححححدد   بواة اشحححححححدة  عجادلني  ن   ليد  (7) وفي  .العاصخخخخخفة من  أيوب الرب فأجاب  الضاضحححححححبة=

  يتذمر  من  وه  هللا.  ىكل   يض    د    ا ق   اب هللا إلي ال  ل   سحححححححب   ىين  أي  = كمي  تناقض  لعلك (8) وفي  أسحححححححئ تي.

   اب لو وأ ق  الرب، من  أ لر يعرف أ ق  ي ن المتحذمر  أب  ععني هللا  أىكحام  أ ي فالتحذمر  ىكمحق.  ينحا ض   ا ق  الرب   أ ي

  هللا  =أنت  تتبرر لكي  تسختذنبني .أفضحح   اوريية  سححيكوب   عدبير   اب  لمن  الرب،  عدبير  غير  عدبير  لماب  الرب   مكاب في
 هللا.  أ ي  اال وم  ي يي أب  أمامول  ااراش  وي ور   فسحححححححححق،  يبرر  ىتي  أراد   أصححححححححححااق  مع ىوار  أ ل في أ ق   نا أيوب   ي وم

  معحق. أأوحا   من هللا ي ور احاب  يوتل  ف ل   ،أصححححححححححححححححااحق أمحام  رلحك إظوحار  غحايتحق   وهحا ح  احق  وإفتخر بر   إلي   ر  فحايوب 

  .7:9 دا + 4:51 مي   وهم  ى إرا وعض ب  أ والك في عتبرر  لمي داود  مع ييول أب إ ساب    وأ ي
  وأ حق  العحالل  في األدبي الن حام أن يتم ل  واةب الحيوا يحة،  والخ ييحة  الف حك  في  العجيحب   أم حق أن سححححححححححححححاايحاش   هللا عم ل  وليحد 

  األشرار. أ ي السيورة أ ي  اليادر وىد 
 

  =ترعد   صخخخخخخخخوته  مثل  وب خخخخخخخخوت اليوي  اليدير هللا  مع   خت ي فمي   اليوة. دلي  الذراع  =هلل كما  ذراع لك هل  (9) ففي
  وة    أب  ولنع ل  الفحححححححوت.  ذا  من أائي وأيوب    الرأد، مخي   وبفحححححححوت   العاصحححححححفة من  يتم ل  باة هللا أب   ى 

  يعم  أب  يسحتويع ولمنق   قبدو   شحيئاش   عم   أب   سحتويع     فنحن   ائ ة.  ار  أمام  أشحواك  إ    ي ما هللا   وة  أمام  اإل سحاب

  فاصحاب   لي وبنا.  هللا  صوت   إ ناع   وة في  ب   فيط  المخي   رأد   في ليس    هللا صوت   وة  أب  و  ى   بدو نا.  شأ    
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  يا لي ال  ل   سححححححب   ليد  معنا :   نا  أليوب  هللا وعحدي  رلك. في  هللا  صححححححوت    جب  بينما  االتوبة  إ ناأق في  فشحححححح وا أيوب 
  أب   ادر صححححوعك  أو األشححححرار،  يرأب  صححححوت   لك و    بذراأك،  وعدير  العالل  ىكل عاأذ   أب  ايوعك  عسححححتويع  فو  أيوب،

  ل توبة. يدأو ل
  عري   يا  عسحححححححححتويع  فو  العالل،  يحكل  ىتي  الم وهي  ال بس وي بس  يتيين أب  إيا   دا ياش  أيوب  من  هللا يسحححححححححخر  (10) وفي

  األشرار. عرأب  أب أيوب  يا االبوا  عيين   موما
 ويدوسحول.  ال  م في  يحبسحول وأب ظالل  متمبر شحرير  متع ل      يخفض   أب عحدي ب  يوب،أل دأوة  (13-11) وفي

 مجد  في  هللا أب  ولنع ل  أ  .  ودسححححححححول رراأك   وة  أر ي لق ييول  وهللا  ينعموب  األشححححححححرار  يترك هللا  أب  أيوب   إشححححححححتمي ليد 

  مياصححححححححد ل.  إلعمام  يخر وب  ف  ويدوسححححححححول األشححححححححرار  يرأب   الذي وىد    و   ذا،  يفع   أب  وىد   ادر  وبذراأق  وبوائق

  ظ م ففي  العالل سححححححجوب  في   نا  يكن لل وإب السححححححجوب،  غيا ب  في أي  =الظالم  في  وجوههم  ي بس أب وىد   و ادر

   و وىد   وهللا إب يس.  أوية  فوي المبريا   أوية   ي   داش   هللا  عضحححححاين  التي الخوية  إب  الجحيل. في  األبدية السحححححجوب 
  وأ    فرأوب   اجيش  ذا  يفحححححنع ألل التراب  في إطمرهم  أ يول.  غضحححححبق  يسحححححيط  ينى  المتمبرين و و   يخفض  أب اليادر

 وىد  هللا ل تراب.  فيذ بوا األشححرار  يمي   أب  ااأل لر  االتراب   والميفححود   و ماأتوما.  وداياب   ورا مع  يل  وأمورة سححدوم

  يتفحححور  ضحححعفق في  إل سحححابفا فيط  ذا  ليس اليماب .   م    و و الميعاد  يحدد   الذي وىد  لمنق  األشحححرار يذل أب اليادر

   حب   و ح   الي وب،  في  محا يع ل  الحذي  وىحد   فوو  أأري،  طر   لحق  هللا لمن ييت حق،  احاب هللا  منحق  ينتيل أب  يجحب  ظحالل   ح  أب

  ااب ب   الخاطأ اموت  يسححححححححححححر   فاهلل ل توبة، فرصححححححححححححة  يعويق  ب  هللا  ييت ق      نا  االتوبة،  يتحول  أب  يمكن ال الل  ذا

  ل يت   المسحححححيحيين  اد   ىين  ييت ق أب  أ يق  يجب  هللا   اب  فو   الرسحححححول، بولس  مع   ذا   ري و   .23:18 ىي  ويحيا  ير ع

   تفحور  وربما شحرور ،  أينا  األسحود   موسحي  ييت  أب  أ يق هللا   اب و    إسحوفا و ،  ايت   راضحياش    اب  وىين  دمشحن في

 طر    أب  ولنع ل  ل مسحححيحية. ىولوا هللا  لمن  المسحححيحيين إضحححوودت   أل وا  الروما ية  الدولة إفنا   أ يق يجب    اب  هللا أب

  اإل ساب  طر   غير هللا
  من وأىسححن  ىسححناش، ىكماش    ق الموب   يحكل أب  ادر أ ق  يلب    أب فع يق هللا  ىكل  أ ي إأترض   د  أيوب   اب  (14) وفي

  من سححححخرية  ذ  رراأك. و وة  و درعك  ايوعك  أ ر أي  =أ مدك  أيضخخخاي  فأنا  هللا= لق سححححيعترف الحالة  ذ  وفي هللا،  ىكل

 أماب. في هللا رراع يةاىم في اا نا  عترف أب سوي  أ ينا وما أيوب.
  

 34- 1:41 +  24- 15 األيات 
 ولوياثان  به موث

  مرأبين  لحيوا ين هللا  يشححححححححححححححير و نحا الخ ن في   حدراعحق  أيوب  أمحام يسححححححححححححححتعرض  احاب أيوب  أجي  إيبحات  في  هللا  يسححححححححححححححتمر

  ىيواب   ناك   اب فمب  ييق  شححححححك ومما الجسححححححدية.  وعوماو  الوائ   ىجموما  أن  ععبر أوصححححححافاش  ويضححححححع  لضححححححخامتوما

  و و  اإل سححاب  يفيع  الحيواب   ذا   اب وإب  سححيفيع   و  المؤهد  من  اجا بق،  اإل سححاب   وة  عموب  فمارا الفححورة، بوذ   مخي 

 أ يق الذي هللا وهل فمل هللا أ يية من
 الميد   المتاب    امو  -:به موث -1
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 عفسيرين لوا
   امو   الماشية  أ ي وعو ن أصواعاش.  يفدر    أربعة أ ي يدب   ىيواب   و  وبويمة  رية.االعب  بويمة   مع (1 

STRONGS 
 وىوش)أي المواضححححححححححع اعض  في عر م   و د  الما  .  يور  معنا ا  ديمة  مفححححححححححرية   مة  أ وا  تأرين  ال (2 

 (22:73 مي + 11:35
  ييال  و   اب  أ ق  شححححا ق ومن   ائ ،  ومن ر   أ يمة  درة رو الحجل   بير  ىيواب  بويموث  أب  فييأموب  ليوود ا أ ما  أما

  ل مؤمنين. وليمة أند ا م  ُ د     ا ، فمرا المسيب، مجأ إلي ةالخ يي إبتدا  منذ  يسمن
  ييضحححي ىيو   األأ ي  الني  في  واةب مفحححر  أرض  في  ديماش   المو ود   البحر  فر    و  بويموث  أب  أ ي  مسحححتير  والرأي

  ميروأححاعوححا  ويت ي  المرأي،  ط ححب   في  المجححاورة  الحيول  إلي  أر   ال يحح    ححا   افححمر   األشححححححححححححححجححار،  وبين  الميححا   في   وححار 

 أ دام( 7 وأ و   دماش  16 )طولق الجسل ضخل الحجل أ يل ىيواب و و النول. شدة من أ يق  و لما وأشجار ا
 -:لوياثان -2

 13:74 ميالميا   أ ي  التنا ين ر و   سرت  ايوعك،  البحر شيي    أ   
 26 ،25:104 مي ييق  لي عب  أ يتق  ذا لوياياب . . المبير. البحر   ذا
  التنين  وييت   المتحوية  الحية  لوياياب الواربة.  الحية  لوياياب  الشحححديد   الع يل  الياسحححي  اسحححيفق  الرب  يعا ب   اليوم  رلك في  

 1:27 شإ البحر في  الذي
 8:3 أي )لوياياب( التنين إلييا  المستعدوب  اليوم  أنو لي عنق
 في  يايش الميد . المتاب  في الشحححححعرية  األسحححححفار في  رهر   ائ   مائي ىيواب  و و  م فوف   معنا   أبري  إسحححححل  لوياياب

      ر ية  احراشحححي  مضواة ور بق  ورأسحححق وظور  عدب. التي  الحيوا ات  أ بر  من و و  التمسحححاا.  غالباش   اق وييفحححد  البحر.
   الحية  ي تي  ىيواب أ ق  األصححح ي المعني في  ولمن ييق.  معينة  أما ن في إ  الرصحححاو  أو الرماا أو السحححوام  عختر وا

  ينشحححححححححححححن/  أيضحححححححححححححاش   يعني   جد   )لوفا( العبري  الم مة  ألصححححححححححححح   االر وع ولمن  عنين. أو  ىية الم مة  عتر ل  ما   ليراش   لذلك

  وييرض.
  إمكا ية أدم  إلظوار  مكبرة  افحححححورة  مواصحححححفات  لوما  ويضحححححع  ىيوا ين لق ي ور  ااب  و ذا  أليوب،  دراعق  ُي ور   نا هللا

 وما  وا ب  من  الخ يية     أ ى والسحيورة  والتحكل الخ ية  أ ى ييدر  ومن ييدر. وىد  هللا فيوما،  التحكل  أ ى  اإل سحاب

  أيوب؟  مع يخوأ    الحيوا ية، والخ يية األرض، أ ى
 أما  وبالتدريب. الفححححضار فى إ   التحكل  يمكن    منق، البالضة  الحيوا ات  عرويض   يمكن     شححححوة( )سححححيد  البحر ففر 

 روىية. أل داف ميفود   نا ييق المبالر والتفوير لترويضق. وسي ة ف  التمساا
 

 ولوياثان لبه موث الرو ي المعني هو ما
  وشححححححححححمس  وأرض  ) وا ب    وا الجامدة والخ يية الوبيعة من     أ ي المو ن  سحححححححححح وا ق  ب   ييما أليوب   هللا أيب   ليد 

 والبرو    والل ا  د يحوالج   والمؤري،  منوحا  المفيحد   واألموحار  والسححححححححححححححححاب   احاموا حق  لبحر)ا  الوبيايحة  ال وا ر  وهح   بنور حا(
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  ويخضحعول.  يؤدبول  الذي  وىد   فوو األشحرار  وأ ي ال (.  .  ووأول.  )أسحود   الحيوا ية  الخ يية وأ ي والرأد( والفحواأن

   وعين سوي  يتبيي لل وعخيفق اإل ساب عحارب  التي اليوي  من . . . عبيي؟.  فمارا
  .إبل س وقوة    ، اإل ساب داأ  في العالل وىب  الشهوة قوة

 التع يل من  وع أو التوبي  من  وع أ ق أ ي أليوب  هللا   م  فول أب يمكننا فنحن
 يعارضق؟  فمي  شأ    أ ي اليادر وىد  أ ق هللا يشرا فًيق أليوب، توب خ هللا فكالم   .1
     أ ي سححححححح واب لق وىد   و و  لخ ييتق المحب  اإللق  أ ق يشحححححححرا  فًيق  منا،  واىد  ولم  أليوب  تعل م  هللا وكالم  .2

  يرا ،  شححأ أي من  يخاف  أ   اإل سححاب  يع ل هللا   نا الخار .  من الخوف  ف مارا ظالل(  إ سححاب أو  ىيواب أو ) ماد   الخ يية

  عخافوا .    و  أ ا   وبنا الس م ييمأل بوذا  ؤمن أب وأ ينا لق. يذنو  يخضعق أب  ادر فوو
  شابق. ف يومئن شأ،    أ ي الس واب يد  وفي لشابق المحب  الم  ضااط هللا  اب  إرا

  جد  بنا عحيط التي اليوي     أ ي المسيور أ ق البشر    وطماب أيوب  هللا طماب أب وبعد 
 المشتع ة( )الشووة الداأ ية اليوي  (1       -من: المضوربة النفس يودخ باة
 )إب يس( المن ورة غير اليوي  (2                                        

   شحححعر  ولمننا  المن ورة  غير اليوي    ذ  أ ي  يسحححيور أب  ادر فوو يد  في  شحححأ وه   الم .  ضحححااط هللا   اب  إرا  وأيضحححاش 

 -و ما: أنوما يعبراب  ائ ين ىيوا ين فنجد  الفمرة.  ذ  اق يشرا طريياش  الرمو  هللا وإعخذ  ضد ا. احروبوا
  العالل. ومحبة فينا المامنة الشووات  أن ععبير  و -:به موث -1
  البشر. ضد  المو وة  واعق اك  إب يس  و -:لوياثان -2

  يو1 العالل  محبة  أو   ا(  شححححووات  أو )أ    البون  شححححووة  شححححووة،ال  ييق  عسححححكن  الذي ل جسححححد  أو  ل شححححووة  يشححححير  فبه موث
  مي   فوو اةب  يحب     من و وعاش  اةب.  محبة  ييق  ليسحححححح    العالل يحب   من أب  يات اة  ذ  في  و  ى   .15:2-17

     أ ق الشحووا ي  اإل سحاب سحمات   ومن  الروىي.  ل موت    فسحق  يعرض   الشحووا ي  اإل سحاب  أب   درك   نا  ومن  أوايا . في
 رإ  ااإلرعوا   يحس و  يشحححححرب    و  ب    فمه  في  األردن  إندفق ولو  يطمئن   بويموث  في المواصحححححفات   ذ  و جد   ع.يشحححححب
  أ ا  أما  الرسحححححححححححول بولس  يعترف وبوذا   5:51 مي أمي  بي ىب      االخوية  اإل سحححححححححححاب في  مو ودة والشحححححححححححووة  .13:2

  ولمن  .25-14:7 رو . . .فيإ  السحححححا نة  الخوية ب   أ ا  رلك  ع أف اعد  لسححححح    بفاة .  .  الخوية. عح    مبيع  فجسحححححدي

  من  أأتيني   د   يسححححححححححوع  المسححححححححححيب في الحياة روا   امو    ألب  المسححححححححححيب   عمة أم  أ م  ب   ذا  أند  يتو ي  لل بولس

  يسحححححححح ك من     أب  جد   بواة  .  فينا  المامنة الشححححححححووة لنا  رل   فينا  النعمة  فعم   .3  ،  2 :8  رو  والموت  الخوية   امو 

  وة   ناك يجد  شححححوواعق.  ورا  مندفعاش   الجسححححد   احسححححب  يسحححح ك  و  الدم،  ىتي مجا داش  هللا  لوصححححايا  اش أاضححححع الروا ىسححححب 

   حارب  بوا   بارة  أسحححح حة  ف نا فينا،  التي  الشححححووة من  الناشححححئة  الحروب    ا    وموما  فينا. العام ة هللا   عمة  ي  عسححححا د 

  .5-3:10  و2 ضايفة ليس   وأس حتنا .20-10:6 أف
 أ ويا .   ت  ا وه   رىي   ليرين طرى    26:7  أم المتاب  ييول  ب  بوا،  يسححتواب    وة   ي ل خويةو  ل عالل فالشححووة

   ستفيد  التي والنعمة  اإلمكا ية،  أأوي هللا  الم توبة. سواموا  يوفئوا  أب  بوا ييدروب   وة  ألو د  يعوي  أب   ادر  هللا ولمن

 وإليك  رااضحححححححححة  أوية الباب   أند   ليايين  الرب    ول    ى و   وبتوبتنا.  وأصحححححححححوامنا  افححححححححح واعنا   ا د ا إرا  و ختبر ا  منوا
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  اإل سححححاب.  أ ي ايوة الشححححووة  سححححيورة  لوا ع  عيرير   و الوائ ة  ايوعق   نا  بويموث   وعفححححوير  أ يوا. عسححححود  وأ     إشححححتيا وا

   و  و ا أاليق. إ  الشححححححححححأ  أ ي  يسححححححححححيور أب  ييدر  الذي فمن  أ يوا.  عسححححححححححيور أند   من  وة  يعوي أب   ادر  هللا ولمن
 ،هللا   ليرين أسحيو    التي  الشحووة و كذا لق. يذن أب ييدر  هللا لمن اليوي   بويموث   أ ي  يسحيور أب  أن  أا ي  اباإل سح

  االيديسين. المنيسة عاري  إمتأل لذلك رلك، سبي  في  جا د  أب أ ي لإل ساب، يذل وا أب ييدر
  التفححوير أب    مس  لوياياب مواصححفات  أو  بويموث  مواصححفات  في  وسححوا   إلب يس. إشححارة  ى  الم فوفة الحية .ولوياثان

  ليفححححور الشححححعرا   لخيال لجا  عفححححوير   و  وربما  األرض.  أ ي  التي الحيوا ات  في   را    مما م مو   وا ع أي  أن  يخر 

   تب  ما اك  أوىي  الذي  هللا ولمن  أسححححوورية. لحيوا ات   المواصححححفات   ذ  المفححححرية  األسححححاطير  من  أأذ    و  أو  وعول،

  إب يس  لنا يويم  أب اليادر  و وىد   وهللا  إلب يس.  أو  ل شحححححححححووة سحححححححححوا  العادية  غير  يوةل  صحححححححححورة  ييق لنري  بوذا  سحححححححححمب

  التي  األيات  في  رأينا  ما  ذا  ب  .(19 :  10)لو  والعيارب  الحيات   دو   أب  سح وا ا  الرب   يعونا ألل ، ويذن  ويضحربق

  1:27 شإ  ورا ع  .14-10:74 مي  االخ و   ياعي  ىينما منق، الخ و   سحيعوينا  الذي   و  وهللا  لوياياب. فيوا رهر

  مشحححححبق  فالعالل احري. وىش  أ ق  لوياياب إسحححححل  فيوا  المذهور  األيات   من و  ى   اسحححححيفق.  سحححححيضحححححربق  هللا  ااب وأداش   جد 

 االبحر
  عح . إلي وتأر فو   إلي اإل ساب ييق يكوب  يوماش  البحر،  اموا  متي ب  .1
 )و ذ   ييت   يل  يعوش  المالب الما   من  يشرب   من  ب   يروي      المالب  البحر  ما   فوو  مضموب   غير  أ ق  وهما  .2

  . (13 : 4)يو يعوش  الما   ذا من يشرب   من ل سامرية السيد   ال لذلك أ مية( ىثيية
     ولمننا العالل   سححححتعم    حن  ولذلك .  ويموت   يضر   البحر في  يحيا  ومن  ،  البحر فى  يحيا  أب إ سححححاب  يسححححتويع    .3

  . م ذاعق في  نضمس
 

  ولوياثان به موث عالقة
ين     ما   الخار ى العدو وإب يس بوا، ولد ا  التى  الشححححووات    و داأ ى وأدو  إب يس   و  أار ى أدو ،  لإل سححححاب  أُدوإ

  اما  يضريول  ااب هللا أو د  ليجذب  العالل  يسحتخدم  فمب يس  كذا  .  هللا إلى  لنخوأ  فينا  يلير ا  التى   سحد ا  شحووات   يسحتخدم

  ما  ل و ك  سحححححححححححححتيود ل   ي ب   العوا ب، المضحححححححححححححمو ة  غير  اليوية  بتياراعق العالل  يجرفول  نجذبوب ي  وىينما العالل في

دْ   وهللا  الياع . البحر   مضحورباش   يجع ق البحر  السحا ن  لوياياب أب   نا   را    الذي والتفحوير  أأيراش.  لوياياب  سحيسححن أ ق ي ع 

  رئيس   و  وإب يس (9:4 م    +  30:14  )يو  مت مقي أب لق  يسجد  لمن  يعوي أب  ييدر العالل،  ذا  رئيس فوو  .31:41

  يعوى  هللا  أب  بينما ولمن .  العالل  ذا  وم ذات  شووات   من  الخاطئة  اإل ساب  غرائي  يشبع  أب  ادر  أ ق  امعنى  العالل  ذا

ي  ر  و   اسحخا    يسحتجيب   من وي   يا ولمن لق. يسحجد   من  يسحتعبد   أى لق  سحجد   أب و و  غالٍ   بلمن  ُيعوى  إب يس  جد   ،  ُيع 

  يويا  ما العالل  يويا  فمب يس  شحوواعق من إ جذب   إرا ىولق  األمور     إضحوراب  من  سحيعا ي   و ب  الو ك.  فمفحير 

   مر شحححححبق  بوىش المسحححححيب ضحححححد  شحححححبق  2:13 ر  وفي  االحية شحححححبق  د  إب يس  أب و  ى   ييق. السحححححا ن البحر  لوياياب

  أار  األول ،  وىشحححين  جد   13 ر  وفي دمويتق.  يأ   أ مة   درعق.  التنين  وأأوا   أسحححد    فل وفمق  دب    يوائل و وائمق

  الحية   ذ   ومفير  اليديمة.  الحية  إب يس  الوىشين  وورا   .11:13  ر   األرض   من  أار   واألأر  1:13  ر   البحر  من
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   يفمحا  يححارب   فحمب يس  .20:19 ر  عبعومحا(  ومن  األرض   ووىش  البحر  )وىش  الوىوش ومعوحا احالنحار  المتيحدة البحيرة

     يرا ا  التي  الفحححورة  ي  ما واةب  أأيراش. وسحححيو مق  إأضحححاأق. أ ي واليادر  أ يق  المسحححيور   و  وىد   هللا ولمن شحححا 

 -الخ يية: أ ي هللا س وة عفوير من إ ساب
 والسححححححما ، الموا ب  ،من ورة  غير أو  من ورة  سححححححوا   بنا  المحيوة اليوي      أ ي  مسححححححيوراش   الم ،  ضححححححااط  ملق هللا   ري 

  صححححححححورة   ي  اإل سححححححححاب.  داأ  في  التي  الشححححححححووة  ىتي ب   أأوا ق،  وه   إب يس  أ واأوا، اك  الحيوا ات  والبحر، األرض 

  شأ.    أ ي اليادر الم  ضااط هللا  و إلونا في ويية طما ينة ععوي
 

ُتُه ِفي َمْتَنْ ِه،  16»ُهَوَذا َبِه ُموُث الَِّذي َصَنْعُتُه َمَعَك َيْأُكُل اْلُعْشَب ِمْثَل اْلَبَقِر.  15  "-(:24-15)  األيات َها ِهَي ُقوَّ
ُتُه ِفي َعَضِل َبْطِنِه.   َذْيِه َمْضُفوَرٌة.  17َوِشدَّ ًِ ِفُض َذَنَبُه َكَأْرَزٍة. ُعُروُق َف ًْ ا َ ِديٌد ِعَظاُمُه َأَناِبيُب ُنَ اٍس، ِجْرُمهَ 18َي

ُل َأْعَماِل هللِا. الَِّذي َصَنَعُه َأْعَطاُه َسْ َفُه.  19َمْمُطوٌل.   ِرُج َلُه َمْرعيى، َوَجِم َ  ُوُ وِش اْلَبرِ  20ُهَو َأوَّ ًْ أَلنَّ اْلِجَباَل ُت
ْدَراِت َيْضَطجُ  ِفي ِسْتِر اْلَقَ ِب َواْلَغِمَقِة.  21َتْلَعُب ُهَناَك.   ْدَراُت ِبِظلِ َها. ُيِ  ُط ِبِه َصْفَ اُف  ُتَظل ِ 22َتْ َت السِ  ُلُه السِ 

َواِقي.   َهْل ُيْؤَخُذ ِمْن َأَماِمِه؟ َهْل ُيْثَقُب 24ُهَوَذا النَّْهُر َيِف ُض َفاَل َيِفرُّ ُهَو. َيْطَمِئنُّ َوَلِو اْنَدَفَق اأُلْرُدنُّ ِفي َفِمِه.  23السَّ
َزاَمٍة؟ ًِ  "  َأْنُفُه ِب

 أريض   وفمق   داش   ضخل   و و  الني .   ور  ومنوا  إفريثيا  أ وار  في  مو ود   و و   شوة(.  يد البحر)س  فر   =به موث 

   والنباعات. العشب  سوي  يا   و  يختر ق. يكاد     الرصاو  ىتي  داش  و اسى سميك و  د  ضخمة وأ يااق
  هللا. أ ئن  م ة من أيضاش   و أ ق يتذهر ب  أيوب  يفتخر   ىتي* =معك صنعته

  األشححرار،  أ ي  يسححيور  أب  أن  أجي   أليوب  أيب    أب اعد  بويموث   اموضححوع أعي اليدو  روىق  من بوىي  هللا إب  ب *

  رعدي  أب  عسححححتويع فو  العالل، في  يتحكموب   ال المين  أب أ ي  إأترضحححح   ليد   التسححححا ل، أمام أأري   مرة  ليضححححعق  ورلك
  مل   ىيواب وأ ي  المادي  العالل أ ي  عسحيور  أب  عسحتويع    ن    إب األشحرار،  أ ي  وعسحيور  األدبية العالل  شحئوب  أ   

  بويموث.
 أ ن  فا  سححاب  الشححووة،  معق  وأ ن  اإل سححاب أ ن  د  هللا أب   فول  اإل سححاب داأ   ل شححووة  يشححير  بويموث  أب فومنا وإرا*

 مكر   ععني  ميد   وه مة  الخوية،  ع ويق لل ميد  وىب   ميدسحححححححة شحححححححووة  ا    الشحححححححووة  هللا أ ن  ىين ولمن .  ام 

 في  تدم  لذة  ا     المفووم  وبنفس .  محبة  وهللا  ،  هللا  صحححححححححححورة  أ ي مخ و   فوو  هللا  يحب  تدم فماب . ن ومخفحححححححححححع 

 الرب  من سحححححححححححححال    واىدة    4:27 مي  الميمور في داود   ال فمرا . ( 30 : 8 مأ ) تدم  بني مع لذاعق  هللا  ألب ن  محبتق

  بولس وييول .   هيك ق في وأعفر   الرب   مال إلي  أ  ر لمي  ىياعي  أيام      الرب   بي   في  أسححححححححكن أب ،ألتمس  وأيا ا

  ميدسحححة شحححووة  أن  يعبر  فوذا  (.  23  :  1 في )     داش  أفضححح   فذاك  المسحححيب مع وأ وب   أ و ن أب  أشحححتوا  لي    الرسحححول

 . هللا عجا  الي ب  فى
  ويحب   ن  يشححتا  تدم هللا.  ىضححرة في المسححتمر و ود    ي تدم شححووة  ا     المؤهد   من   ؟السححيو   ب  الحال   اب  فمارا

 وإ حرف   بوا،  اإل سحاب هللا أ ن  التي  الملالية الفحورة  فسحدت  لألسحي ولمن  بوا. تدم هللا أ ن  التي  الشحووة   ي  ذ  هللا،

 والشحووة الحب  وعحول ، ( 7 : 3 عك )  أريا ين   وماأ أرفا وىوا  تدم بأ السحيو  اعد   تية ولأ وها     اإل سحاب. شحووة
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  17:2عس1  + 15:22لو  +10:2اط 2  + 3:2+أف17:5  غ   +12:6 رو ) .   سحححدية  وشحححووات   لذات  ليإ الميدسحححة

  فدا    يسحححححوع  الرب   عمل أب اعد  اليد  الروا أاد أ  و ذا  ،  هللا  ىب   أن   اشحححححأ  فالفرا  ،  ا  سحححححاب  من الفرا  وضحححححاع   (.

 . ( 26 : 15يو + 22 :5 غ  +  5 : 5 )رو ليد ا الروا أرس  يل البشر
  ليا  وا. الحيوا ات   يفتر   و  البير، مل  العشحححححححححب، أ ي  يتضذي فوو و وعق  ىجمق    مع  =البقر  مثل العشخخخخخخب يأكل

 النبات  طعامق =مرعي له تًرج الجبال ألن (20) تية وفي
  اجحا بحق. ع عحب  بح   يحا  وحا   فوو  عخحافحق   الفححححححححححححححضيرة فحالحيوا حات    بحاعي ىيواب  أل حق  =هنخاك تلعخب البر و وش وجم  

  ىي  ىيواب  عره    ما ال حوم    ت ت  من الفي و   شحححححوة سحححححيد  مل  الضحححححخمة  الحيوا ات   ا    ف و  هللا صححححح ا من و ذا

 . اجا بوا
  (،2:2 شإ)   الجبال   ل الذين هللا شححححعب   ااب  =مرعي له  تًرج  الجبال  أب   فول ل شححححووة يشححححير  بويموث  أب  فومنا ولو
 تلعب  البر و وش  جم   أب  الخوورة ولمن   ،العناب لشححححوواعول عرهوا إب  لشححححووعول،  المرأي  ييدموب   احريتول الذين   ل

  أب   ع ل  و حن المفترسحححة. الوىوش من   ليرة لمخاطر   فسحححق سحححيعرض   عنو ن  أب لشحححوواعق هللا  إبن  سحححمب  فحيلما .هناك

  يبت عق. من ي تمس  ائر  اسد  يجول إب يس أفمنا
   ديد جرمها ن اس.  أنابيب عظامه  الخشححححححححب   وصحححححححح بتق  وية  فعضحححححححح عق  =كأرزة  ذنبه  يًفض ويموث ب  وة ولنري 

   أ امق  اإل ج ييية  وعر متوا مور  . ىديد   وغضححاريفق   حا   من   فححب    أ امق  اليسححوأيين  أن  متر مة  =ممطول

 وأرو ق  قفع ام  ومتشحححااكة   وية  أي  =مضخخفورة  فًذيه  عروق  ىديدية(.  ) ضحححباب ىديد  وضححح وأق   حا   من  فحححب 

  و حا . ىديد   ا وا ع ور الحيوا ات  ببا ي  ور    لو وأطرافق
   باعي  و و  الحيواب   ذا  وة  ي ى  أ   النباعي الوعام  أ ي  أي   نيسححتنا    ام ىسححب   يفححوم أب يرفض   من  -مل وظة:

  مل ش. الفي  و كذا
  اليسحححححححححححححوأيين  عر مة حسحححححححححححححب )ا  الخ ن  في  هللا طر    أول    و  =سخخخخخخخخخ فه  أعطاه  صخخخخخخخخخنعه  الذي هللا. أعمال أول  هو

   ما الحشائش  بوا  ييوع التي  أ يااق   و  وسيفق  الحيوا ية.  الخ يية   اىية  من هللا  أأمال  برأ  أ وا  ععني  د   واإل ج ييية(.

  امنج .
  ميدسححة ىب  طا ة  أن   بارة  األولي  صححورعوا في و ي الشححووة،  فينا أ ن فاهلل ل شححووة.  يشححير  بويموث  أب فومنا إرا أو

  بولس   ول   سمع  أب  ويكفي .  (23  :  14)يو  وصايا   يحف  هللا  يحب  فمن ، وعرفضوا  أاطئة  إرادة     عيوع كالس ف

 الحب  شحووة  وة لتعرف مسحبحين فرا في اإلسحتشحواد  لسحاىات   را بين  الشحودا   عري  أو  (،39-35:8 رو في)  الرسحول

  هللا .  المحبة   ي هللا  أمالأ   ولاف اراش   ،  ةالمحب   ي  الميدسحححححححححة  الشحححححححححووة  بأ فومنا  راإو   الموت.  رهبة   وة  أ ي فا    التي
  يةلالخا المحبة  ذ   وها     . ومجد  فرا وفي  بدياأ  يحيا  بأ   سححححابلإل  يعوي بأ رادعقإو   لإل سححححاب  محبتقل  ا  سححححاب أ ن
دْ  ظ   اإل سححاب هللا  يخ ن أب و ب  ،  محبة  مم و  أى  صححورعق أ ى  اإل سححاب أ ن  وهللا هللا.  أمالأ  رأ    ي   الجنة لق ُيع  

 . السنين من م يارات 
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  ومفرا ى و   و  ما     ويدمر  ييوع  كس ف  وعفير  لإل ساب مدمرة  ر يبة   وة صارت  إ حرف    متي  الشووة  ذ  ولمن 

د   اإلبريي  عضيإر  ،  الححذ ححب   إ ححدر    ي   أورشحححححححححححححح يل  فسحححححححححححححححدت   ىين  النبى  إرميححا    ححالححق  مححا  و ححذا  ىيححاعححق.  فى  ومعيى   الجيحح  

 . (1:4)مرايى
ِفُض َذَنَبُه َكَأْرَزٍة. ُعُروُق    الجبارة  بويموث    وة  عفوير  و  ى  ًْ ُتُه ِفي َعَضِل َبْطِنِه. َي ُتُه ِفي َمْتَنْ ِه، َوِشدَّ َها ِهَي ُقوَّ

ُفوَرٌة. ِعَظاُمُه َأَناِبيُب ُنَ اٍس، جِ  َذْيِه َمضخخْ ًِ ْ َفهُ َف َنَعُه َأْعَطاُه سخخَ ُل َأْعَماِل هللِا. الَِّذي صخخَ   .ْرُمَها َ ِديٌد َمْمُطوٌل. ُهَو َأوَّ
 -والميفود من  ذا التفوير شرا أب الشووة فى اإل ساب  ى  وية  دا :

فمب ها   الشححححووة شححححووة ميدسححححة أى  ى محبة ىثيثية ن ، فوذ  المحبة  ادرة أ ى رفض أى أوية . وفى  •
 رأق يلب  ييق، و  يسحتويع أب       من  و مولود من هللا   يفع  أوية، ألبد اليديس يوىنا ييول  ذا  ج

 ( .9:  3يو1) يخوأ أل ق مولود من هللا 
وإب إ حرف  الشححححححووة ، و ذا يحدث مع ه  من عرك  واد  فاطفا الروا اليد  الذى ييق ، وبالتالى ضححححححعف   •

 بدو ى   وة النعمة الحاف ة لق . ىينئذ عنفجر الشححححووة داأ ق و  يسححححتويع أب يياوموا . لذلك  ال الرب يسححححوع 
 ( .5:  15)يو  عيدروب أب عفع وا شيئا  

  ومنوا  أبيض    و ما منوا  وأ  ار    بيرة وأورا ق  الني  شححوو   أ ي مفححر في  ينمو   بات    و  =يضخخطج  السخخترات ت ت

 .ال وعس( التر مات  اعض  في )ومتر ل أ ر    و ما
 

  -:مل وظة
ب   فمن   أىد،  من  يخاف      و و  منق،  عورب      فالحيوا ات    باعات   ت    أل ق   س م  في  يضوجع   و  - 1   اةأرين   ُيرأ 

    فسق.  مع س م في أيضاش   و  يحيا ، شراش  لول يحم     أريناة مع س م في يحيا ومن رأب.  في أيضاش   و يايش
 عمًيق.    ميات   أن  الجبال  في  يبحو   أ ق  ىتي  أأضر،   و  ما       يدمر  لشرا تق  ولمن  ال حوم  يا       الحيواب   ذا  -2

   يق.ي وىي مفرا  و ما    أي ييق، أأضر  و ما    عدمر االخوية إشتع    إرا اإل ساب وشووة
 الما ،  من   ميات   أي  يكًيق     قأ   في   ومق  ي ور  =فمه   في  األردن  إندفق  ولو  يطمئن  هو،  يفر  فال  يف ض  النهر  هوذا

 وسعة   و وعق   ومق  أن  يعبر  شعري   عفوير  و و  األردب.   ور        ا     ولو  الميا    ميات   إ دادت     ما  يفرا   و  ب 

 معدعق.
 يم ك،   اما  يكتفي     الد يوي   فاإل ساب   العالل  ومحبة  ل شووة  يشير  ويموث ب  أب  فومنا  إرا   روىي  ااس وب    فوموا  ولمننا 

  13:4  يو   يعوش  الما    ذا من  يشرب    من  العالل  أن ل سامرية   ال  المسيب  أب   و  ى   المييد،  يريد   فوو  أأذ   وموما

 ) ارب  ىي ما  وارأ  اونق من عجري   ب  العالل لما  يعوش يعود     فوو المسيب يعويق الذي ل ما  يعوش من وأما .

 (38 ،37:7  يو  مع 14:4  يو
 شحححححووة ورا    فسحححححق عرك  ىينما سخخخل مان  -ملال:  ومق، في العالل     يكًيق    العالل،  يشحححححتوي  الذي الد يوي   فاإل سحححححاب

 رفض   الذي يوسححححححي أما أوريا.  و ة  بلشححححححبع إشححححححتوي لق   اب ما ايدر  وداود  وسححححححرية.  و ة  1000 لق   اب النسححححححا ،
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  أ ي  اليحد  الروا من  يًيض  بح  يمت أ الخويحة يرفض  من  وهح  العحالل.  أشححححححححححححححبعح   ىي محا  وحارأ  منحق فحاض  الخويحة

  .12:16 ر  فسيجي اليائ ة وأمجاد  اشووعق العالل  ذا أما اةأرين.
  العالل  ذا وشووات  يروات  من يشبع   الذي لإل ساب إشارة أسف . إلي ينيل الذي معنا ا األردب   مة أب و  ى 

  أنفه تثقب أو أمامه من شيئاي  تأخذ أو أ يق عسيور أب أيوب  يا عستويع    بويموث   وة مع (24) وتية السف ي.

 شيئا   عفع وا  أب عيدروب      بدو ى النعمة معو ة بدوب  الجسد  شووة يياوم أب  ادر  و من يو د  ف  وروىيا =  بًزامة

. 
  منخاريق سوى  منق ي ور  و  الما  عح   يايش  شوة( سيد  أو النور )فر  البويموث   ذا  -: هامة مل وظة

  يا   ب  ال حوم ت  ى من ليس فوو اإل ساب أ ى  منق أوورة و   سمق. ليبرد  الما  عح    ويايش ليتنفس،

  را بق  يسيط  ارب  اق أصودم إرا وأض عق  سد  وليوة الما  عح    يختبأ  أ ق فى عممن أوورعق ولمن الحشائش.

  يشير البويموث  أب فومنا فمرا البشر. ع تول و ذ  الما  فى المو ودة التماسيب من الخوورة  عاعى و نا الما . فى

  و وال وياياب (.1 : 27)إش  البحر فى الذى ال وياياب لذلك اإل ساب ععرض  فوذ  الجسل، فى المختبئة ل شووة
  لق يرمي اور  فاليديس (،8 : 5اط 1) يبت عق  من ي تمس يجول د  اس العالل. فى شرا  يفنع يجول الذى الشيواب

  لعالل وعجذاق الخاطئة شووعق  عسيوق من    لي تول )العالل( الميا  فى يختبأ الذى التمساا  نا لق ويرمي  ائر، ااسد 

 الشر.
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 عودة للجدول اإلص اح ال ادي واألربعون 

 
 شححديدة  مبالضات  أوصححافوما في   جد  ولمن ول تمسححاا.  شححوة(  )سححيد  النور لفر  وصححي  يكو اب ربما  ولوياياب  بويموث 

 -رلك: في والسبب 
  والتمساا.  شوة سيد  عشبق منيرضة ىيوا ات  ولوياياب بويموث  يكوب   د  .1
   ذ  لوما مرأبين لحيوا ين مفرية شعرية أوصاف من إستفاد  السفر  اعب  يكوب   د  .2

  فم تبسوا. المواصفات   ذ  الماعب  و د  المفرية الليافة وبحسب   األسما ،    
  و  نا. سبن  ما مرئية غير ليوي  رمي    ما يكوب   د  .3

  لإل سححححححححححححححاب معحاديحةال اليوي    وة  محدي  أن معبرة  أل وحا  اإل تبحاسححححححححححححححات    حذ   أ ي  وافن   تحب  امحا ل محاعحب   أوىي  الحذي وهللا

  (المسخ ح ضخد )  الر يا سحفر  صحور الفمر  بنفس  أ ق و ري   اإل سحاب.  ععين التي  هللا يد  لو   عدمر  أب اليوي   ذ   وإمكا ية
 المتاب   في  مو ودة  التشححبيوات   إراش   مر.  شححبق و و  أسححد    فل وفمق  دب    وائل لق  ااب  ام ة  الشححيواب   وة لق  سححيكوب   الذي

  والمسححيب  .32:15   و1 أفسححس في وىوشححاش  ىارب    ييول وبولس  .8:5  اط1  االشححيواب  مشححبق   فسححق  واألسححد  الميد .

   شرا.ل   وا التشبيوات   ذ  فتموب  رئاب. وسط  حم ب أرس تمل ييول
 ليرمي  ييق  مبالر ل تمسححاا  عشححبيق  أو مفححري  لوىش صححورة  إ تبس  و و  لوياياب،  أن الوىي  يك منا  اإلصحححاا  ذا وفي

  الشيواب. مواصفات  اعض   ري  وييق ل شيواب
 منذ   ل نا    تا ش    اب  أ ق  إب يس  أن  ال  والمسححححححيب  . .  (.14 )تية  دائرة أسخخخخنانه مرعبة . .  .  وعق. في   بار  أ ق .1

 . (44:8 )يو  البد 
  ويكم   . . شححححححأ.  عفع وا أب عيدروا    بدو ي  = (1) ت خخخخطاد لوياثان بشخخخخصأ    أ يق   ادر  غير وىد   اإل سححححححاب .2

  . ييويني الذي المسيب في شأ     أستويع  الرسول بولس
 . (24) قلبه صلب كال جر  . .  داش.  اسى .3
 . (9) تية هوذا الرجا  به كاذب . . . ينخذع. ورا   يسير من .4
  يوولو ق.   وىد ل فالبشر (23) مطاوي ل مه متالصقة . . أأدائق. من يةاىم في  و .5
من ف ه تًرج   . . .  اإل سححححاب. ضححححد   وغ ياب ىيد   ىالة في فوو إرادعق،   ي  ذ  البشححححر،   ك في  الشححححديدة  رغبتق .6

 (21-18) األيات  ....طاير منهم اب ح. شرار نار تت
  منححق  يتوححاير  هللا  أ يححق  ىيواب  يو ححد   ف   معروف،  غير  أو  معروف  ىيواب  أي  في  عو ححد       وعححاش   المواصححححححححححححححفححات   و ححذ 

  لل إب يودأ    وأ ق البشحححححر  ضحححححد   إب يس ىيد  ليوة رميي  أو شحححححعري   ععبير   و  إ ما  منخريق، من  دأاب  يخر  أو الشحححححرار،
 يض وا  لمن   سد...... يخ ع  لل  األيام ع ك  الرب  ييفر  لل لو    ليوعق  ملا ش  ولنري  مو مة،  أوايا في  اليديسين  يسيط
 .12:24 م   المليرين محبة عبرد  اإليل ولملرة .22 ،20:13 مر .أيضاش  المختارين أمكن لو
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  هللا أرسححح   ىتى  يوما  21  مدة  لدا يال هللا أرسححح ق الذى   برائي  الم ك أوإ     أ ق فى  الشحححيواب ليوة  أجيبا  ملا ش    رى  ب 
  . (13 ، 12 : 10)دا ليعينق ميخائي   الم ك
  إب يس  أ ي  اإل وبا   عمام  ينوبن  و ذا  ييرض. أو  ينشن  امعني  LAVA من الم مة وأص   LEVIATHAN  لوياياب وه مة

 أررت  إب  ذ       أأويك لق  أبودية  الدين  اسحححححححداد   يوالبق  يل   فسحححححححق،  عشحححححححتويوا التي  الخوايا  اإل سحححححححاب ييرض   الذي

  أمام العا ي مو ي في  المسحححيب  ب  البشحححر   اب ولمن هللا.  أن  وإ ففحححال  شحححيا إ   إلب يس السحححجود   وفي لي  وسحححجدت 

 أط ن وليد   أ يق.  سحححح وا ا  وأأوا ا  ععيننا  التى النعمة  لنا وو ب   أنا الديوب   وسححححدد   وإشححححترا ا  المسححححيب  ا   ىتي  إب يس،

 (.26 : 104مي + 14 : 74مي + 1 : 27)إش الشيواب أ ى لوياياب إسل الوىى
 

، َأْو َتْضَغُط ِلَساَنُه ِبَ ْبل؟ 1 " -(:1) أية ٍ    "»َأَتْ َطاُد َلِوَياَثاَن ِبِشص 
  يا  ذا  عفع  أب  عسححححتويع      امعني  التوكمية ال وجة   نا    ى   =ب بل  لسخخانه تضخخغط أو بشخخص  لوياثان أت خخطاد 

 يد   من  فسححححححححححك  عخ ع  أب  عيدر   أيوب   يا أ    المعني،  وبنفس عيدر.    أ     ال وياياب،  ذا أو  التمسححححححححححاا، مع أيوب 
 الم م و ذا  بواسححححححوتي. سححححححوي   منق  فسححححححك  عخ ع  أب  أ ي عيدر     وأ     منق،   ى أعتك  التي الضححححححربات   فم   إب يس،

  اضححححربات  بدأ  د  أيوب  سححححفر   اب  وإرا  المسححححيب.  بواسححححوة سححححوي  يد   من  خ ع  أب  من  أأجي  فنحن البشححححر لم  مو ق

  ما  االضححبط و ذا ولي،األ  ىالتق  أن  االضححعي ىا ش   أفضحح   وأيوب   ينتوي السححفر   و فوا  أليوب،  إب يس و ووا مو عة
     ضححعاف   بشححر  فنحن  واريين. أبنا   لنفححير ر اىر   و و معق  لنرث   أاكاراش   ليجع نا   ا  اكر ا  فالمسححيب المسححيب،  أم ق
  ر   الفحححححح يب  معرهة اعد  سححححححنة  1000  افحححححح يبق  يد   ىين  فع وا  المسححححححيب ولمن ،اشححححححع   لوياياب  فححححححواد  أب  يمكننا
1:20-3 
 المواصفات  ولمن  اللاباب، إلى عشير  وعاش   أ وا   فول  لذلك الم تي، أو الم توي   معنا ا  أبرية  لوياياب   مة أب  و  ى 

  (.8:3  )أي   ليراش   االتنين  لوياياب   مة عر م   وليد  الحية. وسححححححل ومكر التمسححححححاا  وة لق  فمب يس عمسححححححاا. ت مواصححححححفا
 لوذا اليوودي التفححححححححححوير  ألب  أو  معنا ا،  االضححححححححححبط  يعرفوا لل  المتر مين  ألب  غالباش   را عة  ل م مة  المخت فة والتر مات 

 وأمريكا  إفريثيا  أ وار في يو د  والتمسححححححاا  التنين. أو  بال ويايا أسححححححمو   مخيفة مواصححححححفات  لق  احري  وىش  أ ق  ال وياياب

  وأسحنا ق  داش    بير وفمق ييق، والسحوام الرماا دأول  عمنع   ر ية  احراشحي   مضوي و سحمق أمتار  10 إلي يفح  وطولق

 و حق أ ي  يوفو  غحالبحاش  ولمنحق  اليحااس   حيوا حات   ويتنفس  .رمضحححححححححححححح ب   ي  محا  يب عوحا ولمنحق الحيحات   يحا ح   وىحادة   ليرة

     الشع   =بشص أت طاده  و ولق   ما اش. الما  عح    يبيي  أب وييدر  منق. المندفع الما   إ  الما ، فو   يري   و  لما ا
  .إلر لق فمق في يوضع ىب  =ب بل لسانه تضغط ل تمساا. يف ب   و وعاش  الفضير السمك لفيد  سوي  يف ب

 
َزاَمٍة؟  2  "-(:11-2)  األيات ًِ َأُيْكِثُر التََّضرَُّعاِت ِإَلْ َك، َأْم َيَتَكلَُّم َمَعَك ِباللِ يِن؟ 3َأَتَضُ  َأَسَلةي ِفي َخْطِمِه، َأْم َتْثُقُب َفكَُّه ِب

ا؟  4 ا ُمَؤبَّدي َذُه َعْبدي ًِ ا َفَتتَّ َهْل َتْ ِفُر َجَماَعُة 6َأَتْلَعُب َمَعُه َكاْلُعْ ُفوِر، َأْو َتْرِبُطُه أَلْجِل َفَتَ اِتَك؟  5َهْل َيْقَطُ  َمَعَك َعْهدي
َمِك؟  َأَتْمألُ ِجلْ 7ال َّ َّاِديَن أَلْجِلِه ُ ْفَرةي، َأْو َيْقِسُموَنُه َبْيَن اْلَكْنَعاِنيِ يَن؟   َضْ  َيَدَك َعَلْ ِه. اَل 8َدُه ِ َرابيا َوَرْأَسُه ِبِإاَلِل السَّ
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اْلِقَتاَل!   َتْذُكُر  ِبُرْؤَيِتِه؟  9َتُعْد  ا  َأْيضي ُيَكبُّ  َأاَل  َكاِذٌب.  ِبِه  َجاُ   الرَّ ِإذيا 10ُهَوَذا  َيِ ُف  َفَمْن  ُيوِقُظُه،  ُشَجاٍع  ِمْن  َلْ َس 
َمِني فَ 11ِبَوْجِهي؟  َماَواِت ُهَو ِلي.َمْن َتَقدَّ    "ُأوِفَ ُه؟ َما َتْ َت ُكلِ  السَّ

  أب والمعني  ىبال. منوا  ويفححنع أسحح ة.  والمفرد   مفححر في الحفححر  منوا  يعم  ور   ب   عنب    أيداب  األسحح   =األسخلة 

  يقط   هل  البوائل.  اا ي مل  لييود   فكه  في  خزامة أو  أ فق.  أي  التمسححاا  خطم في  ىب ش   يضححع أب  يسححتويع     اإل سححاب

  أ ي  يو ن لف    و  =الكنعانيين المسححححححتا سححححححة. الحيوا ات   مع عفع    ما ليخدمك أود  في  عسححححححتامنق    أي عهد معك

 السمك.  صيد   في  عستخدم  التي  الفضيرة الحراب   =السمك  إالل . داش   أور  ييق  والتجارة  التمساا  صيد   أب أي  التجار=

  من  ييترب  أب  يحاول فمن  سحخرية،  ي  =القتال  كرتذ تعود  ال عل ه يدك ضخ  الحراب. ضحد   مفحفب   سحمق أب و عرف

  ديس،  إ سحاب  مثال الروىي.  الجواد   ينسحى  إب يس من  ييترب  فمن الروىي،  االمفووم ]ولمن ويموت. سحيمي ق  التمسحاا

 يعود      و نا اليائر. األسححححد   إب يس  أرين   ي  أاطئة  ألما ن فيذ ب   يخوأ،  ألب  اب   غير  وياش   صححححار  أ ق اجو   ظن

  يسيط . لئ  ف يحذر  ائل أ ق ي ن من     إب يس. ضد  و تالق  واد  يذهر
  يسحححير  أ ق  ي ن من    و كذا  وييت ق  يخدأق  التسحححماا مع لي عب   وياعي أماب في  أ ق  ي ن  من =كاذب  به  الرجا   هوذا

  النجاة. أ ي  ادر أ ق ويتفور إب يس طرين في
  فيط. يرا   من األرض  أ ي ويسيط و وق أ ي يي ب  أي ُيم ْب  =برؤيته ايضاي  يكب أال
  ي تمس أب  يحدأو  وهللا  أمحامي. عيي  فوح   أيوب  يحا  أ ييتي أمحام  عيي أب  عسححححححححححححححتويع      نح    إرا =بوجهخه  إذا ي ف  من

  عوا مني  و  معي  عتفححالب  أب أيوب  يا فع يك سحح مق.  لي تمس  هللا مع  يتفححالب  أب  وباألولي   وذا، مخ و   مع  سحح مق

 شحححححأ،     أأوا ا الذي  و  ب  ألىد،  مديناش  ليس فاهلل  35:11  رو  فسحححححوا   ي  =فأوف ه  تقدمني من  لك. أفضححححح   فوذا

   نا شق. فمي 
 

ِتِه.  12  "-(:34- 12)  األيات ِتِه َوَبْهَجِة ُعدَّ َمْن َيْكِشُف َوْجَه ِلْبِسِه، َوَمْن َيْدُنو  13»اَل َأْسُكُت َعْن َأْعَضاِئِه، َوَخَبِر ُقوَّ
اِتٍم. 15َمْن َيْفَتُح ِمْ َراَعْي َفِمِه؟ َداِئَرُة َأْسَناِنِه ُمْرِعَبٌة.  14ِمْن َمْثَنى َلَجَمِتِه؟   ًَ ُرُه َمَجانُّ َماِنَعٌة ُمَ كََّمٌة َمْضُغوَطٌة ِب ًْ َف

يُح اَل َتْدخُ 16 ِعَطاُسُه َيْبَعُث 18ُكلٌّ ِمْنَها ُمْلَتِ ٌق ِبَ اِ ِبِه، ُمَتَلكِ َدةي اَل َتْنَفِ ُل.  17ُل َبْيَنَها.  اْلَواِ ُد َيَمسُّ اآلَخَر، َفالرِ 
ْبِح.   ُرُج َمَ اِب ُح. َشَراُر َناٍر َتَتَطاَيُر ِمْنُه.  19ُنوريا، َوَعْيَناُه َكُهُدِب ال ُّ ًْ ُرُج ُدَخاٌن َكأَ 20ِمْن َفِمِه َت ًْ َرْيِه َي ًَ نَُّه ِمْن ِمْن

ُرُج ِمْن ِف ِه.  21ِمْن ِقْدٍر َمْنُفوٍخ َأْو ِمْن ِمْرَجل.   ًْ ِفي ُعُنِقِه َتِبيُت اْلُقوَُّة، َوَأَماَمُه َيُدوُس 22َنَفُسُه ُيْشِعُل َجْمريا، َوَلِهيٌب َي
ُك.  23اْلَهْوُل.   َ ى.  َقْلُبُه  24َمَطاِوي َلْ ِمِه ُمَتاَلِصَقٌة َمْسُبوَكٌة َعَلْ ِه اَل َتَتَ رَّ ِعْنَد ُنُهوِضِه  25ُصْلٌب َكاْلَ َجِر، َوَقاٍس َكالرَّ

اِوِف َيِتيُهوَن.   ًَ َيْ ِسُب اْلَ ِديَد 27َسْ ُف الَِّذي َيْلَ ُقُه اَل َيُقوُم، َواَل ُرْمٌح َواَل ِمْزَراٌق َواَل ِدْرٌع.  26َتْفَزُع اأَلْقِوَياُ . ِمَن اْلَم
ِر.  َكالتِ ْبِن، َوالنَُّ اَس َكاْلُعوِد   ًِ .  28النَّ َيْ ِسُب اْلِمْقَمَعَة 29اَل َيْسَتِفزُُّه ُنْبُل اْلَقْوِس. ِ َجاَرُة اْلِمْقاَلِع َتْرجُ  َعْنُه َكاْلَقو ِ

ْمِح.   ، َوَيْضَ ُك َعَلى اْهِتَزاِز الرُّ ا َعَلى الطِ يِن.  30َكَقو ٍ َنْوَرجي ُد  ُيَمدِ  ٌة.  َيْغِلي  َيْجَعُل الْ 31َتْ َتُه ُقَطُ  َخَزٍف َ ادَّ ُعْمَق 
ِبيُل َوَراَ ُه َفُ ْ َسُب اللُّجُّ َأْشَيَب.  32َكاْلِقْدِر، َوَيْجَعُل اْلَبْ َر َكِقْدِر ِعَطاَرٍة.   َلْ َس َلُه ِفي اأَلْرِ  َنِظيٌر. 33ُيِضيُ  السَّ

ْوِف.  ًَ    "اْلِكْبِرَياِ «. ُيْشِرُف َعَلى ُكلِ  ُمَتَعال. ُهَو َمِلٌك َعَلى ُكلِ  َبِني34ُصِنَ  ِلَعَدِم اْل
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  الوائ ة  ايوعق  إلب يس ورمياش  الخ ن. أ ي و درعق هللا  وة  علب    مر بة  وية   خ يية  التمسححححححححححاا  وة لوصححححححححححي  إسححححححححححتمرار 

  البشر. أ ي وىيد  ودمويتق
  أل وا مبوجة  و ي  ىراشححفق أي عدته  بهجة  لوياياب.  أأضححا    وة وصححي  أن أىديك  دأني =أعضخخائه علي أسخخكت ال

  التمسححححاا  عمنع و   ولينة  أًيفة فوي  رلك  ومع   حا  من   ا وا  ضححححرباعول وعرد  أأدائق، ضححححد   يةاالحم في  ىا تق عوافن

  من يجرد  أب أىد  ييدر فو   ىراشحفق، أي لبسحق  =لبسخه وجه  يكشخف من  أجيبة.  اسحرأة الما  في والسحير الدوراب  من

  من  30 فو ، من ضححححر   36)  األضححححرا  من  صححححفاب ف  تمسححححاا  =لجمته  مثني  من  ويدن من  ليحاربق. أو ش   ىراشححححفق

  مثني  منق.  الخ و   يمكن ف   ببعض   اعضححححححححوا  األسححححححححناب  عشححححححححتبك فمق يض ن  وىينما المنشححححححححار   اسححححححححناب  و ي عح (

 أضراسق صفي =لجمته
  محكمة  يو    فسحححق(.  أن عال دف  المحارب   يسحححتخدمق  الذي )التر   المجن فوي  لحراشحححفق،  وصحححي  .(17-15) وفي

  إب يس  وهاب  عام، أماب  في ىراشحححححفق  يةاىم  في فوو .منها الريح تدخل  فال ومختومة اعض،  أ ي  اعضحححححوا مضحححححضوطة

  االميار ة  ييا     اما  وي أ فوو  المسححيب بدوب   إب يس   وا ل أب   سححتويع    و حن  عام. أماب في  أ ق الفحح يب   ب   ي ن

  أ ينا. فمن معنا هللا اب  وإرا هللا. من ييا    اما أضعي ولمنق البشر مع
 

  يل  ينتف   ىتي  الووا  من   بيرة   مية ياأذ   و و  عنفسحق،  الذي  الووا  داأ ق في ويمسحك التمسحاا  يتنفس  (21-18) وفي
  ال خخبح هدب   ومفحححابيب.   ار شحححرار   ا ق الشحححمس   ور في  ذا يي ور  منخريق، من   فسحححق  ويخر   الما ، في  يضوس

  المفحرية  المتااات  وفي  .  العينين رموش أ ل النور   تسح    السححب  أ ل  من الشحمس اشحعة لتسح    يشحير  =التفحوير

  سحححخو ة  اسحححبب   سحححاأن يكوب   منخريق من  الخار   والووا   الفحححبب.  أن  يةا ن  أ وا  التمسحححاا  أيني  أن  ييولوب  أ ول و د 

 رمياش   ييق  ألب بوذا  سححمب  وهللا المفححرية.  األسححاطير  من ماأورة شححعرية  مبالضات   ييق الوصححي أب  واضححب ولمن   سححمق.

  12:12 ر   أ يل غضحححب   وبق إليكل  يل  إب يس  ألب والبحر األرض   لسحححا ني وي  البشحححر. أ ي  وغضحححبق  إب يس لحيد 

 .شراراش( خر ابع أينيق أب الضضوب  اإل ساب أن يول  باة ىتي )وما لنا
 

  أ ي هللا  غضحححححححححححححب   يكوب  وهل  فمل المرأب   التفحححححححححححححوير و ذا المخي  المل بوذا  إب يس  غضحححححححححححححب   اب إرا  -مل وظة:

  .8:2 عس2 + 33:30 شإ + 8 ،7:18 مي ورا ع األشرار.
 

  يعدو أمامق  اليسححوأيين عر مة في  أو  الوول  ير ع   أمامق أأري  عر مات  في  =الهول  يدوس  أمامه  (28-22) وفي

   عحق.  شححححححححححححححدة من  أحدو  في  يتخبط  أو  الوول  من  يتر ب  من أو  ير ع   من  وععحدو أمحامحق  عجري  الحيوا حات   أي  الوول

  عح   ام  أي  =متالصقة  ل مه مطاوي   ىي.      منق فيورب   التمساا أمام  يمشي  أادم   و  الخوف   اب   نا  فالتفوير

  الواىو ة ىجر =كالر ي  مشححححححححححححيق. أند   تت رك ال   ي ب   الحيوا ات. اا ي في   ما  لينة ليسحححححححححححح    و ذ   وبونق،  أنيق

  من  أفمار ل  إلضحححوراب   ويتيووب   يد شحححوب   =يتيهون   فريسحححتق.  أ ي الوجوم في  لشحححجاأتق وصحححي  و ذا   داش، صححح ب 

  مرة  الشحخع   ذا سحي   ييوم  لن اسحي ، ربقويضح  ي ىيق  أب  إ سحاب ىاول  إرا  أي  يقوم  ال يل قه  الذي  سخ ف  الخوف.
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     والمزراق  والرمح السخخخ ف مل  العادية  األسحححح حة  وىتي  الشححححخع.  ذا  يةا و  سححححتموب  المحاولة  ذ  في  ألب أأري،
 رأسحححق  أ ي  اإل سحححاب بوا  يضحححربق  أشحححبة = المقمعة(29)تية وفي . منق  يةاالحم في  يفححح ب   والدرع لضحححربق.  عفححح ب

   ويوينق. ليذلق
   فع ب  أس حتق وعفير إب يس أمام  وة ب  يكوب  المستوتر الخاطأ اإل ساب بأ ولن ى 

 
   حاير  الوين  في  أيراش   عترك  الحححادة  الخيف   يوع  اونححق  =الطين  علي  نورجخاي   يمخدد   خادة،  خزف  قط   ت تخه  (30)  وفي

     عا  ين   عراااش   ل حية  ال فاهلل ) الوين(.  الخوية في  أاش  من أ ي  إ  لق  سححححح وة  و   أيار ، يترك    وإب يس  النور .

  لوياياب   حيةل  يكوب  التوبة  طرين عارهاش   لخويتق ير ع  من فم   أويتق  اسححححبب  ععود   التراب    إلي  ةدم و ال  ىياعك   أيام

  ويا  ق. ويدوسق أ يق س واب
 

 إب يس  اب لو العالل (2 أو . . . التمساا.  اب لو النور (1 االبحر المق ود (31) وفي
 داأ حق التوابح   حذ  ييي حب  ييض ي العوحارة من أ واع احق  يحدر ويجع حق النور في الوين  يويا  العنيفحة احرهتحق  فحالتمسححححححححححححححاا

  الذين  يخدع ولمنق يض ي،  در   ا ق  مضحححورب   يجع ق فوو  العالل  ذا في ىرهاعق في  سإب ي و كذا   يي(.  غير ما   )أي

  اإل سححححححاب  ي نوا أو العوار   عوور  يو   اإل سححححححاب  سححححححد  فى  المامنة الشححححححوات   علير  التي  الم ذات   ببعض  لق  ينجذبوب 

   ل بينمحا  هللا  شححححححححححححححعحب ل  والمرات   ال حوم   يحدور  عموب   الححالحة   حذ   في  العوور  يض ي.  أحالل  في  فحائحدعوحا  محا  ولمن  ، حذلحك
   ي  =  الموت  الم بس الشحححححححححر عذهار =كالعطور   ي  اب يس بوا  يذهر ا التي  ام ذاعوا  الخوايا مفحححححححححر. في  مسحححححححححتعبدين

 في  ييود ا  ما  و ذا  .....  كقدر يغلي   و  =  المضحححورب  العالل وسحححط  ُ  يي  بنا  ار   العوور  لرائحة  نجذب   فحين  مخادأة

 . الموت  طرين
  ييخي   أبيض   بد  من  أواش  ورا    يترك الميا  في  ىرهتق في  سحححرأتق من  =أشخخيب  لجال ف  سخخب ورا ه السخخبيل  يضخخئ

  يفحححححور  اعأدإ  وإب يس  ال وب(=  بيض أ البحر  يفحححححير  الما   رغاوي   )من الشحححححيب  وأوق  د  البحر  = و  اللج  أب ل ناظر

  . البحر في ييضر   ا  ساب فينجذب  مضأ،  ا ق  ا بيض( )ال وب  ى و طرين الخوية طرين أب ل خاطأ
 

 الخوف  أدم أ ي طبع  و د  اليسوأيين عر مة ىسب  =الًوف لعدم صن  (33) وفي
 

  أ ق  يعني  فوذا  التمسحححححححححححاا  أ ي الم م   اب إب =الكبريا   بني  كل علي ملك هو  متعال. كل علي  يشخخخخخخخرف  (34) وفي

     أ ي يم ك  والذي  المتمبر إب يس  أن أوضححححححححب  يكوب  الم م  لمن  أ يوا. يم ك ب   يخافوا     الوىوش،    من أ وي 

  .15:57 شإ  مني ش  يجد  المتواضححححححع  وأند   يسححححححكن  المنسحححححححن أند  فاهلل والعكس  )إلب يس(  عااع   و  متمبر  فم   متمبر.
  المتواضعين. أ ي يم ك فاهلل
 ف مارا؟ أيوب  أ  ي   التي واألمور األسباب  هللا يوضب لل لمن أيوب  أ ي هللا رد  إ توي  نا إلي
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   فول أب  حادرين  غير  اةب  ىتي  و حن األمور.  حذ   فول أ ي   حادرين  الو ح    رلحك في   حا وا   أصححححححححححححححد حا و  أيوب    .1

  شأ.   
  المعيي. اليد  الروا وأم  والفدا   الثيامة روىية  ضايا لشرا مناسباش  الو    يكن لل .2
  ن.  س ل أب فع ينا هللا أمور    يفول أب اشر يستويع لن طالما .3
  صحححالحنا. في  االتا يد  فوو  شحححأ    يد   من   يب  أب  إ   أ ينا وما  عفحححرف،      أن  عفسحححير  بتيديل موالب   غير  هللا .4

  يسحححححححتسححححححح ل  ما  هللا  ليدي إسحححححححتسححححححح ل  أب إ  أيوب   من  اب فما لق.  ومحبتق صححححححح ىق  أليوب   أيب   هللا أب   نا  ىدث  وما

  الوبيب  أب المريض   ذا يعرفق ام    ب   الجراا، قيفع   ما يدري  أب ودوب   يسححالق، أب دوب   ما ر   راا  ليدي المريض 

 أيوب   ولمن  إ سحاب،  يعيي     البشحري  فالمنون  هيا اش،  ادعق  أصححااق  مع  أيوب   ومنا شحات   الشحفا .  سحيعويق يفع ق  ييما

  مستخدماش  أيوب   مع  مباشرة  عم ل  هللا أب  و  ى  إرادعق.  ليتيب   أ يق  س مق  أليي فاهلل  هللا،  معق  عم ل  ىينما  س م  لق   اب

 إرضحححححححححححححا     يمكن     إيماب  بدوب   الرسحححححححححححححول  بولس اليديس وييول ميد .   تاب    ناك  يكن ف ل  الوبيعة  التشحححححححححححححبيوات 

  أب  معنى و  ، أيرات   صححححححا ع  فوو  عسححححححا  ت  دوب   ييق   لن أب   و  ؟ هللا  يرضححححححى الذى  اإليماب   و فما (6 :  11)أب 

 . يًطئ ال هللا أب دائما  ولنردد  . الفول  و ب 
     أ ى يرد   ااب  موالباش  هللا لفححححححححححار   . .  . .  وهذا.  ذا  اسححححححححححبب  ييك  وهذا   ذا فع    أ ا    أليوب  مل ش  هللا  ال  لو .5

 ، فىإ   ين   م خفحححق أيوب   أ ى هللا رد  وهاب هللا.   رامة ضحححد   ذا ولمن  يعم ق. عفحححرف     أن العفحححور  أبر  إ سحححاب
 وبذل  يحبنا، الذى اليدير رات الخي  صححححا ع  ااهلل   ؤمن أب  سححححوى   أ ينا  ما  و حن  أفع ق . شححححى  أى  سححححتيب  فىإ  ويي   وإب

  ىياعنا فى  هللا بوا  يسححمب التى  األمور من أمر  أى   يب  وبوذا  .32:8 رو شححى      أيضححاش  معق  يوبنا    فمي   أنا  إبنق

  فوسنا. ولخ و  ل خير فوو صاباش   اب موما األمر  ذا ااب واييين
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 عودة للجدول اإلص اح الثاني واألربعون 

 
  رلك. إيبات  اإلصحاا  ذا في  نا و ري  .8:7  ا بدايتق  من أير أمر   وفية س يماب  ال
   ىياش  المحيب  من فماب  الق. الذي الفعب  الم م    أن و دمق هللا إلي أيوب  أودة .1

 .  بريا   من أيوب  شفا  و رى  هللا. مع يتخاصل  ايوب    ام ش  ر  ش  أب     
 وه ول األصححححد ا    ؤ   أب  أيضححححا المحيب  من  فماب  االمفححححالحة  الجدال  وإ توا   وأصحححححااق أيوب   بين الفححححدا ة أودة .2

  وأفام. إأت ف في  جد ل  ام ين
 مضاأفاش. شأ    لق أاد  ب  أيوب،  مأو  أىياب يةا و .3
   تيجتوا   ا    مرارعوا  من  االرغل أيوب   فتجربة  ،  عماما المناسحب   الدوا   يسحتخدم الذى  الشحافى  الوبيب    و هللا  أب  و رى  .4

  . عاما  اب والشفا   مؤهدة
 

بَّ َفَقاَل: 1 " -(:1) أية    "َفَأَجاَب َأيُّوُب الرَّ
 أو  إىتجا     م  يتم ل لن  أ ق  ييفححححححححححد   اب  ولمنق 5  ،4:40  يا ية  يتمل  لن أ ق  سححححححححححااياش  أيوب   ال ليد  =الرب  أيوب فأجاب
  هللا. أر ي في التوبة   مات  أى ي وما ن. وشوادة عوبة   مات  يتم ل  نا و جد  يا ية.  فسق يبرر أو هللا، مع   دال

 
   "»َقْد َعِلْمُت َأنََّك َتْسَتِط ُ  ُكلَّ َشْيٍ ، َواَل َيْعُسُر َعَلْ َك َأْمٌر. 2 " -(:2) أية
 يكم وا   و  و نا .5  ،4:40 في  التوبة    مات  أيوب  بدأ ليد  شحححأ.     يسحححتويع  هللا أب أيوب   وأ ل هللا،  رسحححالة  وصححح    ليد  

  ن. أضوأق يع ن ىين هللا أ ي متمرد  اك  وعفرا يتوب، واىد  اخاطأ عفرا   وا فالسما  السمائيين. ليفرا
 هللا ضحد   واإلىتجا  الفاسحدة  فالتفحرفات   ال  وائيين.  واليوة  المعرفة ن  ينسحب  أيوب    نا  =شخئ كل  تسختط    أنك  علمت قد

 والحن اإللوية المبادخ  عفحححححدين فع متوا  الفحححححاد ة  التوبة أما  اإللوية.  الحيائن عفحححححدين  أدم  منوا  فاسحححححدة مبادخ  ينشحححححأ

 هللا  ااب   نا  إأترف   د  أيوب    اب  وإرا .اليدير هللا  مع  يتخاصحححححححل أب الفحححححححعب   من  أ ق  أيوب   تمن ليد   .25:2  عي2 اإللوي،
 أيوب  سححححبن وليد  رلك.  ب  ينمر    اب  الذي األمر   مق،أ  أنق يرفع  أب   ادر  هللا أب  ضححححمناش   إأترف  فيد  شححححأ،     يسححححتويع

  بار إلق  هللا أب  من  والشحححكوي  اليا   من  بنوع  الوا  ولمنق شحححأ      يسحححتويع  هللا أب  المعني   ذا  ال  أب السحححااية  مرارعق في

  يخ فق. أب  ادر هللا أب أ ي افرا اةب ييولوا ولمنق .13:23 يريد  من سحني
 

ِفي اْلَقَضاَ  ِباَل َمْعِرَفٍة؟ َولِكنِ ي َقْد َنَطْقُت ِبَما َلْم َأْفَهْم. ِبَعَجاِئَب َفْوِقي َلمْ 3 " -(:3) أية ًْ   َأْعِرْفَها.  َفَمْن َذا الَِّذي ُي
 معترفحاش   هللا  أ ي  أيوب   يرد   و نحا  معرفحة   ب   اك م  اليضحححححححححححححححا  ي  ل  الحذي   حذا   من   حال ىين 2:38  في  أيوب   هللا وب   ليحد  

 أيوب  شحعر ليد   السحااية.  اخويتق وإأترف  ذا. فع  أ ق و و ق  اغبائق يعترف فوو  الشحخع،   ذا   و  اا ق وأج   ام سححا 

 هللا فامور   فسحححححق.  ليبرر هللا مع  عشحححححا ر أ ق وفي ضحححححد ،   ضحححححائق في  ل  لاا هللا  إعول  ىين  أم وا التي  أويتق  اف اأة   نا
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 أيوب   اب  و نا   فول.    الذين   حن  ولمننا  يفع   ييما  يخوأ    هللا  ااب   ير أب  أ ينا ولمن   فومق. أب  من أأ ي  و ضححححححححائق

 وأ وا  أوورعوا  اإل سحححححححاب  يدرك  أب الخوية  من الشحححححححفا   طرين يةاوبد   اليضحححححححا   أأفي    الذي  فا ا  مىاخو  أأترف  ييول أ ا

   اع ة.
= مع عوورات الع ل الحديو ها    ناك إ تشافات و د فيوا المنتيدوب    َنَطْقُت ِبَما َلْم َأْفَهْم. ِبَعَجاِئَب َفْوِقي َلْم َأْعِرْفَها

س من هللا أ فحات مع المتحاب الميحد . فبحدأوا فى  يحد المتحاب وأ حق متنحا ض مع الع ل الححديحو وأ يوا أ ى رلحك احا حق لي
أو أب هللا يخوأ. ومع إسحححححححححتمرار التيدم الع مى يب  أأوا  فى   ريات الع ما  ويبت  صححححححححححة المتاب الميد . ب  
و حد الع محا  أ حق فى الموارث الوبيايحة إيبحات ألب  نحاك أأوحا  فى الخ ييحة ولنحاأحذ أمل حة أ ى أب هللا   يخوأ ييمحا 

 -أم تق يدا  :
التمتو ى والمتسححبب فى الي  ل المدمرة، أب لق فوائد فى الوبيعة. فوو المسححئول و دوا أب النشححا   -الزالزل : .1

 أن إستمرارية الجير التى فى المحيوات.
مع ه  الدمار الذى عسححححببق األأاصححححير و دوا أب لوا فوائد  مة ل خ يية. يبسححححبب األأاصححححير   -األعاصخخخير : .2

عيداد األموار وعتو ع اوريية منت مة. واألأاصححير عجع  هلافة الم وروفي  عيداد وعتو ع ىسححنا. واألأاصححير  
ة مما يسحححاأد عحم  همية ضحححخمة من ررار ضحححباب الووا  المشحححبع ام ب البحر من المحيوات وعحم ق ل يااسححح

أ ى عموين  ورات األموار المنت مة، وعسحاأد  ذ  السححب أ ى عشحتي  إشحعاأات الشحمس فتتوا ب در ات 
الحرارة بين الفححححححباا وال ي ، وبدو وا يفححححححير الفرو  هبيرة  دا. فيالوا أب األأاصححححححير  ى يرموسححححححتات ىرارة  

وات فتنخفض در ة ىرارة المحيوات. األرض فوى عحم  الووا  السحاأن  دا الناشحأ أن إرعفاع ىراة المحي
وأ فححححوا إلى رأى أب  ذ  األأاصححححير عوا ب بين الحياة المريحة بدوب األأاصححححير وبين دمار شححححام  لألرض 

 بدو وا.
3. inverted ratina  :- : و ذ  عسحححححححبب فى ىجي  -الشحححححححبكية المي وبة أو المعكوسحححححححة أند اللدييات والويور

 ومع الو د إ تشفوا أب بدو وا يحدث دمار أوير ل عين.الضو  فيالوا أب  ذا أيب فى الخ يية. 
4. appendix  :-  اليائدة الدودية. سححححخر منوا الع ما  سححححنينا طوي ة إر ليس لوا فائدة ل وضححححل. يل يكتشححححفوا أب

 فائدعوا  ى لجوا  المناأة.
 لوا التى  رات النيت  عموين  أ ى  يسححاأد  الذى  النيترو ين  علبي   فى  أسححاسححى دور لوا  أب  و دوا -: صخخواعق البرق  .5

 اليرا ية. التربة و ودة النبات   مو فى ىاسل دور
 البترول.  ا  ايايا ا من ولمن فائدة. ب  أ وا  الوا -: كالديناصور المندثرة العمالقة المًلوقات .6
 الخسحححححائر  دوب   واألأاصحححححير  والبرا ين الي  ل فى التى الفوائد   اأذ   أب األفضححححح   من  يكن لل      : اآلن والسخخخؤال .7

 شب  لو  مل  فالمور ىولنا،  شأ     فى واضب و ذا البشر.  عاديب  فى  تأر دور لوا  أب  واإل ااة  بنا؟  ع حن  التى

 الوريية  وبنفس  أماموا. ما     الًيضحححححا ات   عمتسحححححب ل حية  المناسحححححب   الحد   أن  اد  ولو والحيواب،  اإل سحححححاب يو ك

  عفحححححح ى  لذلك  المدمرة.  األأاصححححححير عحدث   الريب  سححححححرأة  ادت  ولو   ختنن، وبدو ق  ينعش الوادخ  فالنسححححححيل  الووا 
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 فى سح ا   ى  فالوبيعة  األرض .  و ق فرا   نعمتك  ميدار ا،   إصحعد ا وعيول  والووا  الميا  أواشحى فى  المنيسحة

 ييحيا. ليتوب  الشرير اق ويؤدب  يتثيق، الذى اإل ساب أ ى اق ينعل هللا يد 
 و حد   فينحدم،  أوحا   الو ح    مع  يحدرك  و حد   الخحالن.  هللا  من  أىكل  أ حق  ي ن  عجع حق  اإل سحححححححححححححححاب   بريحا   أب   يول  أأيرا .8

 فيو ك. أناد  فى يستمر
 

   "ِاْسَمِ  اآلَن َوَأَنا َأَتَكلَُّم. َأْسَأُلَك َفُتَعلِ ُمِني. 4 " -(:4) أية
  ب  من  الق لما  مخالفة  بروا  ييولوا و نا  والتضحححححرع.  الفححححح ة بروا  ب   إىتجا  اك مات   ليس أيوب  ييولوا =اآلن  إسخخخخم 

   تائب   يتم ل   نا  ولمنق هللا. أمام   فسححححق  ليبرر  خفححححل  هللا أمام  يتم ل أب يريد    اب  ب   من  الق فما  .15:9  +  22:13 في

 إ تنع   فيد   المحيرة  األسحححئ ة من مييداش  يارب   أ يإ   ع يي     ييول ىالق  لسحححاب  هابو  ل.ُيع       أب يريد    من وليس  يتع ل  أب يريد 

 . "لتعلمني  جا   أمامك أ ي أب وأريد  اجو ي
 

   "ِبَسْمِ  األُُذِن َقْد َسِمْعُت َعْنَك، َواآلَن َرَأْتَك َعْيِني. 5 " -(:5) أية
  الي ب  أل ثيا    طوبي هللا  ييعاين الي ب   عنيي فوي وأ وا ا،  التوبة أى ي ما  .عيني رأتك واآلن عنك سخمعت  قد  األذن  سخم ب

 هللا  يعاينوب  أل ول
  .عيني   رأتخك  =  حق  حذا إأتبر   حد   و واةب ومراىمحق وأ متحق   حدرعحق  أن سححححححححححححححمع اةأرين،  من  هللا  أن  أيوب  سححححححححححححححمع  ليحد 

 الر يا أما الذاعي. البر  يمنع    فيط  والسحححمع الذاعي، البر من  ينشحححا  الذي الجدل  يلير وىد   و ذا ل عي ،  يكوب  فيط فالسحححمع

 العين  عفتب  فالر يا  اسحححتحيا ق  اعدم  شحححاأراش  هللا  ىضحححرة في  ليفحححم    الحثييي  التائب   عدأو  السحححمع اعكس  و ي  ل ي ب، فوي

 إ داد  ااهلل معرفة اإل سحححححاب إ داد  وه ما ل تواضحححححع، ييود  و ذا اإل سحححححاب  جاسحححححات  يكشحححححي  هللا و ور ، ومجد  هللا   ور  فترى 

  والجدال. المنا شة أن ييكي  و ق وسيدرك ،ومجد  هللا لع مة االنسبة ىيارعق يري  سوف ووف عواضعاش 
 هللا رأي أب وبعد   عوبتق اعد   واةب هللا. مع  يتنا ش أب الذاعي  بر  في ط ب  هللا  أن  فيط  يسححمع  الماضححي في أيوب    اب  ىين

  هللا. من يتع ل ىتي يتم ل ولل سك   وإأتبر 
 هللا. لنري     وبنا  أأين  يفتب  أب فوو اليد  الروا أم  أما هللا.  أن  يسحححححححححمعو ل  أب هللا،  أن  النا  يع موا أب الخدام وأم 
و  ر   فينا  المسححححححححححيب  يع ن  أب ب   أب الخدام أم   .18:3   و2  صححححححححححورعق إلي  ييحولنا  19 :  4غ   +  16:1  غ   فينا  وُيفحححححححححح 

  فما نا داأ نا   فسححق  أن  اإلأ ب ىد  إلي يذ ب  ،الن رية المعرفة من أاعد  إلي يذ ب    فسححق هللا أم   ولمن  معرفة  يعوو نا

  وإستنارة. ىكمة ععوي فوي أو د  لتؤدب  اعفا  سمب إرا فاهلل هللا، أداق أب اعد  اإلأتبار لوذا وص  وأيوب  رأينا .
  أند ل  هللا  صححححححنع الذين   ل    ي ين هللا، رأوا  الذي   ل    ي ين ولمن  المنيسححححححة  ومن العائ ة  من هللا  أن سححححححمعوا   ليرين  و ناك

 +  (26-21:14  )يو راعق لق  هللا  يع ن   نا وصححححححايا .   حف   أب  شححححححر    ناك  رلك  هللا  يفححححححنع  وىتي لول، راعق  وأأ ن  مني ش 
  (.8:5  )م  
َماِد«.6 " -(:6) أية   ِلذِلَك َأْرُفُض َوَأْنَدُم ِفي التَُّراِب َوالرَّ
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 فرأي  فسححق،  أ ي  أينيق   جد  و نا  رت    الذي  هللا أ ي أيوب   أينا   ا    (5) تية  في =والرماد التراب  في وأندم  أرفض  لذلك 

 في الجم ة  ذ  عمرار  ومن  .31:36  +  43:20 +  9:6  ىيايال في  ي   ما   فسحححححححق  ورفض  التراب. في  فندم ىالق  ىثيية

   جاساعق. اسبب   فسق اإل ساب يكر  أب التوبة أ مات  من أ مة أ وا  فول السفر  فس
 رفضحححححححححححححق   اب ليد   شحححححححححححححفتيق.  من وليس    بق من  عوبتق فما     ام ش.  إ ناأاش  أ نعق  د  أيوب  اك    الذي هللا روا  أب  جد    نا

  ىثييي  تائب   بواة   مقأ أ ي  ىي اش   الرماد  في أيوب   ور د   سححبن  ليد   سححوحياش. شححعوراش   وليس داأ ياش  شححعوراش   الخاطئة  لحالتق

 والتائب  الجسحححححدية.   مقأ من  أ لر   داش   محي ة  أوايا  أب  يشحححححعر  الحثييي  التائب   أب  المؤهد  فمن  والرماد، التراب  في  يندم

  أ فسنا. سنحتير أ فسنا وىثيية هللا مجد   ري  ما وبيدر اليدو . هللا أمام  كذا صار أ ق أ ي يندم الحثييي
 أسححب  أو  أأتفي  امعني  ا ت  العبري  أصح وا في والم مة  ويشحمئي(. اشحدة  ة)يمي  األ ج ييي في  أرفض    مة  ا ت  وليد 

 أمسب   وائياش   ىأع ش  أب ييول أريد    نا ولمنق  ر.ىيي  أ ا و ال  سبن   و وأ لر.  أ لر  ينممش أيوب    ري    نا  وأأتفي.   فسي

  ي يي  ااب و فححححق  أليفا  سحححبن ليد  ييق.   فسحححي  ظنن   أو  سحححااياش   إعخذعق  الذي  المرهي  من   فسحححي وأأ ي  الو ود  من   فسحححي

 اليدير. هللا أمام  االم ية وع شحححي   فسحححق أليي ب   فيط التبر  ي يي  ااب  يكتفي  لل   نا ولمنق ويعرفق هللا  ليرى   التراب  أ ي  التبر

 بولس ولمن  التوبة  من السح بي الجا ب   أند  عو ي فايوب  . .  الورين.  يةا و ليس  ذا ولمن  االتوبة. سحوي   لنا  ياعي   و ذا

 هللا ر يا  عشححححر    يبالتوبة  .فيإ   يحيا  المسححححيب ب  أ ا     فاىيا صحححح ب    المسححححيب   مع   ال  ىين  منوا  اإليجابي ل جا ب  صحححح و 
 من ليرفعق  ييق  سحححيحيا  المسحححيب  ولمن هللا. أمام  راعق  وعت شحححي شحححأ    أ ق  ييشحححعر هللا  أمام لو ق و واش   يياعي  اإل سحححاب  أ ي

 والشووات( األ وا  ص يب)ص ب  بدوب  ايامة ف  الحياة. م   إلي التراب 
 

: »َقدِ 7 " -(:7) أية بَّ َقاَل أَلِل َفاَز التَّْ َماِنيِ  بُّ َمَ  َأيُّوَب ِبهَذا اْلَكاَلِم، َأنَّ الرَّ اْ َتَمى َغَضِبي   َوَكاَن َبْعَدَما َتَكلََّم الرَّ
َواَب َكَعْبِدي َأيُّوَب.     "َعَلْ َك َوَعَلى ِكاَل َصاِ َبْ َك، أَلنَُّكْم َلْم َتُقوُلوا ِفيَّ ال َّ

  شعراش.    لراش  يكتب  الماعب  أاد  اةية  ذ  من إبتدا  
 في  الوا  رلك و ب  (8 ،7)  يتيناة في مرات   4   أيوب    أبدي  ولق يكرر هللا  أب و  ى  أيوب.  ببر يشحححححححود   هللا   نا و ري 

   سحححححابإل هللا شحححححود   وإرا  لق.  يشحححححود    و و ا  ااما ة يعبد  أيوب   أبد   ااب  يفرا  هللا وأب هللا، لرضحححححا  يشحححححير و ذا .3:2  +8:1

 االشحححححر  إعومو   وإرا هللا  رمق أب اعد    رامة يييدو  ف ن  مدىو  فمرا شحححححأ، أي اةأروب   أنق  ال  إرا  اإل سحححححاب  ذا  يول  فمارا

 أمام  لبر   يشود    و  بينما  يؤداق   اب   مبن،  يؤداق   اب ولمنق  ببر   أليوب  شود   وهللا  هللا. لق شود   أب اعد   شيئاش   ينيفق  لن  فوذا

 ليبرر السححب   ذ  وييي  هللا  يسحمب ما سحريعاش   لمن البار. بر  واة م  التاديب   سححب   عخفي   د  اديب الت  أينا  وفي  أرين.اة

  6:37  مي اةأرين أمام البار أبد  هللا
  اةأرين يحدين  أىحداش   أب  يححب     وهللا  ،  مبرر  ب   أيوب   أدا وا أل ول  =صخخخخخخخخخا ب خك  كال  وعلي  عل خك غضخخخخخخخخخبي إ تمي  قخد

  دالول ىولوا أيوب  نوبي  هللا  بين المفححالحة  بدور ييوموا أب  من بد ش    ل  ب   العادل،  الدياب فوو وىد  أم ق   ي  فالدينو ة

 لعم  أعى  المسحححححيب أب   ما لمن مبرر. ب   أ يق  اإل تفحححححار أ لق من ىاولوا ،أيوب  مع  شحححححخفحححححي  صحححححراع  إلي  وععييتول

 ىكمة   ق   اب أيوب  أصحححاب  وه م  (19 ،  18 :  5 و2) المفححالحة أدمة لخدامق  أأوى  ،  والنا  هللا  بين المفححالحة

 ولل ن شححححححححود  لمنق األأوا   ببعض  أيوب    ون  وليد   رلك.  أ ي ف مول    وبول في  اإلدا ة أوا رأي هللا  لمن ن،  وشححححححححوادة
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 لل فول  أليوب   إعواماعول  أ ي اشححححدة صحححححاب األ   م  ولمنق  العنيفة،  مقأ  مرارة في  الوا إر  سححححامحق  وهللا يجدف،  ولل  ينمر 
 أو  محبة  أي  ب  أيوب  أ ي اليسححححححححححححوة  منتوي في  ا وا  وإ د ار ل  صحححححححححححححتول   ام  في و ل  ب  مل ق،   فس  مرارة في يكو وا
 في  عموب   األبرار مكافاة أب رأي  و و  المسحححححححيب، أ و  رأي النبوة  بروا فوو  منول أفضححححححح   أيوب     م   اب وربما  شحححححححفية.

  اب  دالق    في فوو أفضح  أيوب    م  وهاب  األرض.  أ ي   نا  عموب   أب  بد   أ وا األصححاب  أصحر  بينما  اةأر العالل

  يبحو   اب  لمنق  الفححيحة، الر ية فيد   إىتداد   في ىياش    و  لألبرار    مااأل هللا  يسحمب   لمارا سحؤالق  وهاب الحن  أن  يبحو 

   و ب   أميناش. أادماش   وهاب  ل رب   شحححود   أل ق  ألليوو إدا ة  أي   قيو  لل  وهللا  يدينو . أب  أصححححااق   ل       اب  بينما الحن  أن
  ل تاديب.  و فاأللل ل بار. االتاديب  يسمب هللا أب  أيوب، سؤال أ ي أ اب   الذي وىد 

 
ْنُفِسُكْم َسْبَعَة ِثيَراٍن َوَسْبَعَة ِكَباٍش َواْذَهُبوا ِإَلى َعْبِدي َأيُّوَب، َوَأْصِعُدوا ُمْ َرقَ 8 " -(:8) أية ُذوا أَل ًُ ةي أَلْجِل َواآلَن َف

َماَقِتُكْم، أَلنَُّكْم َلْم َتُقوُلوا ِفيَّ  َأْنُفِسُكْم، َوَعْبِدي َأيُّوُب ُيَ لِ ي ِمْن َأْجِلُكْم، أَلنِ ي َأْرَفُ  َوْجَهُه ِلَئالَّ َأْصَنَ  َمَعُكْم َ َسَب  َ 
َواَب َكَعْبِدي َأيُّوَب«.     ال َّ

 اعد  الميب ة من أيوب  فرفع  األوضحححاع.    ب   هللا أب  امرا ،   ل وها وا  أصحححد ائق  وسحححط  شححححار    اب  أب اعد   أيوب    نا  ري  

  لتبكي   أو ش    خضححححححححع أب  أ ينا هللا  بتعييات   ي  تعي   لمي  و كذا  وأيا . وهرمق  فرفعق  (.52:1  )لو  متواضححححححححعاش   عائباش    ع ق أب

  .7:20عك  إبراهيل  مع أم  و كذا  أصححااق،  أن  وشحًيعاش    ا ناش  أيوب  هللا  ع   ب  هللا. أمام  و تواضحع داأ نا اليد  الروا
  يشححححفع  لذيا  ل مسححححيب رمياش   ع ق ب  أو د ،  أن  راائب  ييدم   اب  ىين أود   لسححححابن هللا أأاد    نا يكرمو ق. الذين  يكرم فاهلل

 البشر في
  اب إر    مول  ولمن الحكمة  منتوي   و    مول أب  ي نوب  وبك مول،  اا فسحححححححححول  معجبين  ا وا  أل ول  = ماقتكم  سخخخخخخب

 مع بدأت  فوذ  أوية  راائب  أن   نا   سحححححححمع و    تواضحححححححع. أب  فع ينا ىما ة. هللا    ر في   اب أليوب  وإدا ة أداوة  مم و اش 
  الممال. ر ل  و 7 ور ل موسي.

 
بُّ َلُهْم.9 " -(:9) أية ، َوَفَعُلوا َكَما َقاَل الرَّ وِ يُّ َوُصوَفُر النَّْعَماِتيُّ بُّ َوْجَه   َفَذَهَب َأِل َفاُز التَّْ َماِنيُّ َوِبْلَدُد الشُّ َوَرَفَ  الرَّ

   "َأيُّوَب. 
 لول هللا فاظور ل سححححما ، األ رب   لأ و  ي نوب   ا وا  فول التواضححححع  األصحححححاب   هللا  لأ إ   أصحححححااق  أن  راائب أيوب   دم  ىينما

  ضحححربق  لذلك شحححرير ر     و أيوب   بينما  شحححر  يمسحححول ولل  صححححة في  أل ول منق  الميربين هللا أىباب   أ ول ظنوا   ل العكس.

 الم  ب    ديد  اجدال  ينتوي  لل وأصحححححااق أيوب   بين  الفححححراع أب  و ى     ريتول. صحححححة  أدم هللا فاظور  األ م. بوذ  هللا

  اإل سححححاب. وأأيق  اإل سححححاب  وبين  واإل سححححاب هللا  بين  صحححح ب   ي الفحححح ب(  افحححح ة   داسححححاعنا   بدأ  )لذلك حةالذبي في  عفححححالب

  ص ىول. يلب   و ذا هللا إرادة  ي  ذ  أب طالما الذبيحة عيديل في يترددوا    نا  را ل أيوب  وأصحاب 
 البار؟ اموت   عتو ي  الشححفاأة و   هللا  غضححب   أ يول  ينفححب     ىتي  أصحححااق في  عشححفع  فايوب   ،الشخفاعة  قوة   نا و ري 

   واألر   11:92 مي  ينمو  لبناب في   األر   يي و   النخ ة  الفحححححححححدين  ييول  ميمور  في  فداود  أ وي.  عفحححححححححبب   ي ب  أبداش 



 ( اإلص اح الثاني واألربعون ) سفر أيوب

 

 
200 

 فم  أموات. إلق وليس أىيا  إلق  و ويعيوب  وإسحححححححن  إبراهيل فملق  وأموماش   ييوع. أب اعد   إ   يمين   خشححححححب  فائدعق  ع ور

 أأوائق    أ ي هللا سامحق أيوب  عوبة امجرد  أ ق و  ى   وية. وشفاأتول أىيا   ل بول  تشفع ذينال اليديسين
 

ا.10 " -(:10) أية بُّ َعَلى ُكلِ  َما َكاَن أَليُّوَب ِضْعفي بُّ َسْبَي َأيُّوَب َلمَّا َصلَّى أَلْجِل َأْصَ اِبِه، َوَزاَد الرَّ   " َوَردَّ الرَّ
  المحادية البرهحات   وهحا ح   اليحديل. العوحد  في مفوومحة  عمن  لل  السححححححححححححححمحاويحة الروىيحة  فحالبرهحات  أرضححححححححححححححيحة  ببرهحات  أيوب    حافحا هللا

 شحححأ    و ي  المجد   طرين  ي   ماأل أب  ييق  ري  الجديد   العود   أب ب  الروىية. ل برهات  ورمياش  هللا لرضحححا  أ مة  األرضحححية

 هللا.   حافحا   افححححححححححححححبر  ،(11:5  الفححححححححححححححبر)يع أ ي  ملحال  أيوب   يعوينحا يعيوب  ومع منحا  18:8  رو  لنحا  المعحد   المجحد  اجحا حب 
  ذا في  أ ينا الموضحححححوع الفححححح يب  وإىتم نا  صحححححبر ا  راإ مجداش   سحححححيعوينا فاهلل ،  أ فسحححححكل   عيتنوب    افحححححبرهل  يع منا والمتاب 

 أ ي  مكافاة  ذا وهاب  اسحححببق.  أىد   يخسحححر  أب يريد    فاهلل الضحححعي. لق أأاد  أيوب   أ ي رضحححا   أ ي  ع مة  وهللا العالل.

 . أ يق هللا رضا أ ي الم  أمام وشوادة صبر 
  وأأوا ا   ليرين، إأوة وسحط البكر  ل مسحيب  يرمي  اب فايوب   ذا وفي  .17:21 عو   األاكار   فحيب    و الضحعي =ضخعفاي 

 أب   + 6  ،2:1 أب   +  17  ،16:8  رو +  23:12 أب   را ع معق  السحححححححححموات  م موت   رث  أاكاراش   ييق  وصحححححححححر ا الميراث 

 السما ،  في  األاكار   فيب   لق  ويكوب   .12:1  يع  المسيب  مع  يرث   التجربة  ويحتم   يفبر  من  وه   .29:8  رو  +  11:2

 احسححححححد  أيوب    مأ  بدأت  ليد  العالمية.  األرضححححححية  األفراا أضححححححعاف سححححححيكوب  وأفراىوا  اامجد   السححححححما  يرث  من  و فححححححيب 

 أيوب   إشحححتمي  ليد   يياوموا.  أب  الشحححيواب  يسحححتويع    و ذ   ومحبتق هللا  امراىل بدأ  مجد   في  أيوب   وإ توي ،  وشحححر   الشحححيواب

  ويبارهق. ويحبق معق هللا  ري   حن  ا ولمننا ضد  هللا أب من سااياش 
  وبر يتق  مسحبي.   اب هللا  مع أفحومتق في  و و اعيدة، ب د  في   مسحبي صحار شحأ      افيد    و  =أيوب  يسخب الرب ورد

  إب يس. يد  من سبيق  ُردإ  ،  الرب 
  أل  ول. ويفححححح ي  أصححححححااق  أن  يفحححححفب أب إ  برهات   من لق  أأوا  ما     مياب  في أيوب  من يو ب   لل هللا أب  و  ى 

 . إعضعوا إر  أيوب  أصحاب  سامب وهللا
 

ْوُه َفَجاَ  ِإَلْ ِه ُكلُّ ِإْخَوِتِه َوُكلُّ َأَخَواِتِه َوُكلُّ َمَعاِرِفِه ِمْن َقْبُل، َوَأَكُلوا َمَعُه ُخْبزيا ِفي َبْيِتهِ 11 " -(:11) أية ، َوَرَثْوا َلُه َوَعزَّ
بُّ َعَلْ ِه، َوَأْعَطاُه ُكلٌّ ِمْنُهْم َقِس  رِ  الَِّذي َجَلَبُه الرَّ     َطةي َواِ َدةي، َوُكلُّ َواِ ٍد ُقْرطيا ِمْن َذَهٍب. َعْن ُكلِ  الشَّ

 وربما والمادية،  الي بية  ومشححححارهتول  اعودعول  أيا     د    نا  جد   وهللا  ضححححييتق. في عرهو    د   أصححححد ا    أب سححححااياش  أيوب  شححححكا 

  ب ش. أند    اب ما  يضححححححع صححححححار  ب    ليراش. ففححححححار الي ي  في  هللا وبارك  أيوب   بوا بدأ بدا ة   ي المادية  أوايا ل  ا   

 هللا. غضححححب   أ مة   مباعق أب  شححححعروا إر   أنق إبتعدوا   د  وها وا   ب ق   د  هللا  أب  أرفوا  ىينما لق  أصحححححااق أودة  ا     وربما
 . اةب ايمتوا معروف غير ولمن ل ذ ب   يار أو و  ة و ي 32:24 يش + 19:33 عك =قس طة

 
ا ِمَن اْلَغَنِم، َوِستَُّة  12 " -(:12) أية آاَلٍف ِمَن  َوَباَرَك الرَّبُّ آِخَرَة َأيُّوَب َأْكَثَر ِمْن ُأواَلُه. َوَكاَن َلُه َأْرَبَعَة َعَشَر َأْلفي

اٍن ِمَن اْلَبَقِر، َوَأْلُف َأَتاٍن.    "اإِلِبِل، َوَأْلُف َفدَّ
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  االتمام. سااياش  لق  اب ما ضعي  و لق صار ما أب واضب 
 

   "َوَكاَن َلُه َسْبَعُة َبِنيَن َوَثاَلُث َبَناٍت. 13 " -(:13) أية
  ب  أليوب    اب ما  ضححححححححعي   و  الم ي  األو د  أدد   يفححححححححير وبذلك أىيا .   ل ماعوا  من أب والسححححححححبب   يتضححححححححاأفوا لل أو د 

  ويفححير  بنات. وي ث   بنين  سححبعة لق صححار  واةب  التجربة. في ماعوا و ؤ    بنات  وي ث   بنين  سححبعة لق   اب  فوو التجربة.

 ملال األرض   أ ي اةأر  والنفحي السحما  في  النفحي التجربة.  ب  لق   اب ما  ضحعي أي  بنات  6  ولد،  14 الم ي  العدد 

  األرض. أ ي مجا دة وهنيسة السما  في منتفرة  نيسة  يئين فوي الواىدة المسيب لمنيسة
 

َوَلْم ُتوَجْد ِنَساٌ  15 َيِم َمَة، َواْسَم الثَّاِنَ ِة َقِ  َعَة، َواْسَم الثَّاِلَثِة َقْرَن َهفُّوَك.َوَسمَّى اْسَم اأُلوَلى 14 " -(:14) أية
   "َجِمياَلٌت َكَبَناِت َأيُّوَب ِفي ُكلِ  اأَلْرِ ، َوَأْعَطاُهنَّ َأُبوُهنَّ ِميَراثيا َبْيَن ِإْخَوِتِهنَّ 

  اا ون النسحا  اعض   وصحي عمرر  و د   ويروعق، ليوعق  والر    لجمالوا عمدا  ة المرأ   ا     اليديل  العود  في  =جميالت نسخا  

  ىتي  ذا ييال  ولل  مي ة،  إمرأة    ناك أب الجديد   العود  في   سحححمع لل  لمننا أيوب   بنات   يل  راىي   رفية/  سحححارة/  مل   مي ت 

  أبرع أ ق  أنق  ي  الذي  و وىد   المسحححححححححيب أب ب   داسحححححححححتوا.  مال   و الجديد   العود    ر في  المرأة  فجمال  العذرا .  أ ي

   بيحة  أي سحودا  فالعرو  5:1   ش و مي ة  سحودا   أ ا  اسحببق   مي ة  أيضحاش   ي   نيسحتق وصحارت  البشحر.  بنى من   ما ش 

 اليديل العود  فى ىرب  أاوال  أن   سحححمع المنون  وبنفس  مالوا. سحححبب   امسحححيحوا  مي ة صحححارت  ولمنوا  أوايا ا  اسحححبب 

 الجديد  العود  فى وأ ويا   بابرة  أن   سحححححمع لل وشحححححمشحححححوب...ولمن   دأوب  و ناك  (39-  18 :  23صحححححل2)  داود    ااوال

 . شأ    أ ى و ادرين  مال ولنا أ ويا  المسيب فى اةب  حن .  وعنا  و فالمسيب
 وأيضححاش  ل جمال يشححير  واإلسححل  مق.أ لي  اعد   أ يق  هللا برهات  فجر بيوغ  اسححبب   فجر.   وار/  يمامة/ سححلاإل  معني  =يم مة

  هللا. لبرهات 
 هللا لبرهات   يشحححير واإلسحححل سحححااياش.  روىق  رائحة  مياب  في و ذا نا.سححح   ويسحححمي   مي ة  ورائحة  أبير رو  أور   ي  =ق خخ عة
   أيوب. وأفراا
  امراىل  ألفراا   مقأ  ىول  هللا  ألب  يشححححير  واإلسححححل  بوفرة  وأصحححح ب ورمل أأاد   هللا أب  أيضححححاش   وععني الد ن.  رب   =هفوك  قرن 

   ليرة.
   لمنيستق. المسيب أأوا  الذي ل ميراث  رمي =ميراثاي  أبوهن أعطاهن

 
  "َوَعاَش َأيُّوُب َبْعَد هَذا ِمَئةي َوَأْرَبِعيَن َسَنةي، َوَرَأى َبِن ِه َوَبِني َبِن ِه ِإَلى َأْرَبَعِة َأْجَ ال. 16 " -(:16) أية

 دام ما أب  ليرين فرأي وأموماش  سنة. 70  اب التجربة و    أيوب  أمر  أب السبعينية في  ي  =سنة  140 أيوب عاش 

 يوافن و ذا سنة 210 أليوب  الم ي العمر ليفير عضاأي  د  أيضاش  أمر   بأ المنويي فمن عضاأي  د  أليوب  ما   

 إبراهيل.  أيام في األأمار
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ا َوَشْبَعاَن اأَليَّاِم.17 " -(:17) أية ًي   ُثمَّ َماَت َأيُّوُب َشْ 
 

 السفر على عامة نظرة

 نظرالش طان  وجهة ومن هللا...  نظر وجهة من التجارب...
 

    أيوب   ال  ما  ااإل سححاب عمر  التى الشححريرة ااألىداث   عسححميتوا أ ى  المفححو ب  المؤلمة األىداث    و  االتجارب   الميفححود 
  . (10 : 2)    يب    والشر هللا أند  من  يب  أالخير

  اإل سححاب  يرا ا  التى  سححوا   األىداث     ،  الم   ضححااط   و هللا  أب  يفول فنجد  ،  ااهلل أيوب   إيماب   و ية   رى   اليول  ذا وفى

 ولل ن ىدث  ما ب  س  و لذلك ، هللا من  اسماا أو  هللا  أند  من   و الم   ،  شراش     ر  و وة  من  اإل ساب  يرا ا  التى أو  أيراش 
 من  أالٍ   مسححتوى    و  وعا  المفووم  و ذا .  (21 : 1)  مبارها   الرب  إسححل  ف يكن أأذ   والرب   أأوى  الرب     نل م دا يي  ينسححبق

 . اإليماب
   حذا   وهحاب  ،  أحاطأ  مفووم  لحق   حاب  ،   حام ش  يكن   ....لل الحثييحة  فى   ؟   حام ش    حذا  فى  أيوب  إيمحاب   حاب   ح   ،  إرب  فمحارا

 . الشيواب اق ىاربق الذى المدأ   و
مإى  ما  يعوى وأب بد    هللا  أب فول أيوب  مإى ما  ويعوى لألبرار،  االخيرات   ُيسححح   أيوب    ر فى و وعا لألشحححرار،  االشحححر  ُيسححح 

 ل خيرات  واضحححححححححة  صححححححححورة   ناك  اليديل  العود  فى  عمن  ف ل  .والفحححححححححة..( المال )أى المادية يرات الخ   ى يرات الخ  أب   نا

 . هللا مع العشححححححرة  من  عنتا  و ذ  السححححححما ( فى ومجيد  أبدى وفرا  أبدية  وىياة األرض  أ ى وفرا )سحححححح م  الروىية والعوايا
 االموت   اإل سحححححححاب  أب  يتفحححححححور  فوو  ،  األبدية الحياة  لمفووم  اعمام  ُمدر ك  غير  و را   ، أصحححححححد ائق  مع  محادياعق فى   را   و ذا

   و  ذا وهاب    ؟  األ م بوذ  هللا لق  يسححححححمب ف مارا  ،  ااراش  أيوب  أى   و   اب  إب  أيوب   عسححححححا ل   اب   نا ومن  عماماش.  ينتوى
 مدأ  أو لق هللا  محبة فى  لإل سحاب  الشحيواب  عشحكيك فى  سحبباش   يكوب   اإل سحاب  إليماب  أاطأ  مفووم فاى  ،  الشحيواب مدأ 

 . ما لخوية
  ائ .. صحره  إر  الح  أيضحا  داود   أدرك وليد  (51)مي   أمى  ولدعنى  االخوايا    ال  ىين  داود   أدرهق ، أيوب   يفومق لل وما

 وفى (2 :  26)مي    و  بى    يتى صي    .  وإمتحنى رب   يا   ربنى   تأر ميمور  فى  و ال  ب  هللا..   يا فىإ   إأ يق   ثيا   باش   

 أب ويو ب   االخوية  مولود  أ ق  فول   د    نا  داود  فنجد     وه يتى   بى   ن    ،  و ربنى  رب  يا  أب نى     عتر ل  السحححححبعينية  مةالتر 

 ألو د  الرب  عاديب  المتاب   يسحميق ما و ذا  ،  يي مُم  النيى الي ب   أ ى  ليحفح   لتفحيبق  واأل م التجارب   ببعض   يسحمب هللا

  اةأرين أصد ا    و  أيوب      يفومق  لل الذى  المفووم  ذا  لنفس  وص    د   ب أيو  صدين  أليوو  وهاب . (8  –  4 :  12)أب 

  . بول األرى ي حيوا أب ورغبتول هللا ألو د  الشياطين ىسد   ضية أصد ا   و  أيوب    يفول ولل .
و  ل  محبتق فى  هللا لمن  ل خير معا  ععم  األشححححيا        الرسححححول  ول معنى و ذا ، أو د  لخير  الشححححيواب وعجارب   ىسححححد   ُيح 
 . (28 : 8)رو هللا....  يحبوب  ل ذين
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ر  ب  أب  ل شحيواب  يسحمب  هللا و د ا المفووم وبوذا  هللا  يسحمب ما  ىدود  فى  األ م  ا     ولمن  ،  لتنييتق  األ م  ببعض  أيوب  ُيج 
 ما فو    عجربوب   يدأكل    هللا    الرسححححححححول  بولس ييول  ذا وفى .ل تجربة  اإل سححححححححاب إىتمال  مدى   و ما  يع ل  فاهلل ، فيط  اق

 . (13 : 10 و1)   عحتم وا أب لتستويعوا )التعييات( المنفذ  التجربة مع سيجع  ب  عستويعوب 
ر  ب   ااب هللا لق  يسححمب  ىين  الشححيواب و جد    الشححيواب و دف  ،   ليرة  اشححرور  اإل سححاب  ذا  ويفححيب   ُيسححرع  جد  ،  إ سححا اش  ُيج 

و     إر  هللا  وبين  اإل سححححححاب  ذا  بين  الع  ة  يفسححححححد  أب بوذا  فيدفع ، الشححححححرور بوذ  لق ويسححححححمب  يحبق   هللا  أب  لإل سححححححاب  رُيفحححححح 

  أوية من  عنييتق هللا  دف وأب لق  هللا  محبة  يفول    من لم   وعا يحدث   و ذا ، معق  ويتخاصححل هللا مع  ليتفححادم  اإل سححاب

 منوا. يخ فق أب هللا يريد  معينة
 

  منها ينقذه أن هللا يريد التى أيوب خط ة
  أن وفمر  هللا  أن فمر  فى  ذا و  ى  . الذاعى  االبر  والشحححعور  االع مة واإلىسحححا   المبريا  ؟ أيوب   أوية   ا     ومارا

  د  هللا وأب ، يخوأ    اار أيوب  أى   و  بينما  األ م  ذ  اك  لق  سحححححححمب  إر  معق  أأوا   د  هللا  أب أيوب  فتفحححححححور ، البشحححححححر
 أب أيوب   عفححور  إراش   .  هللا  يعا بول  ولل  سحح م فى   ل  بينما  األرى اق  ي حيوا أب  نوالم دا يي   السححبئيين  األشححرار عرك إر  أأوا

 –  8  :  33 +  2  :  32)  أ يق  غضحححححححححبق وىمى  أليوو   مق النيوة  ذ  وفى .  يخوأ    أيوب  أى وأ ق  يخوأ  أب  يمكن هللا
 أياما  أصححاغرى  أ ىإ   ضحححك فيد   اةب  وأما   الفححعب  أيوب   ول  فنسححمع النا   مع أما  هللا.  من أبر   فسححق  ىسححب   إر   (12
 . (1 : 30)   غنمى   ب  مع أاائول أ ع  أب من أستنمي  ن   الذين
 فضحححضط  المرض   ذا من  يشحححًيق أب هللا  يريد   ولذلك  ،  أبديتق من  اإل سحححاب وعحرم  هللا مع ل ع  ة ومدمرة  اع ة  المبريا   فوذ 

 . وينسحن يتواضع ىتى أ يق
 

  ! ؟ أوالده يذل أن هللا يريد هل ، ينس قوا أن ألوالده هللا يريد لماذا ولكن
 ؟ لماذا  إذن . ال قطعا
 يتحد    ي  ،  متواضححححححع   فسححححححق  هللا أب  بينما  متمبر  منتف  أند   يسححححححكن فمي  ،  بول  يتحد  وأب أو د  أند   يسححححححكن أب  يريد  هللا

  (15  :  57)إش الي ب  والمتواضحع المنسححن  أند  أيضحا  يسحكن  األأالى فى  يسحكن الذى هللا  أب   سحمع   ذا وفى .  النثيضحاب
  إ نا  فيولوا  اق أمرعل ما     فع تل إب    ييول  جد   (15 :  15  يو) أبيد...   أسححححميكل أأود      المسححححيب  السححححيد   ييول  وبينما .

  المسححيب مع  و تحد   ىفنت    و نسحححن   تواضححع  أب  أ ينا  لمن وأبنا    هللا أىبا   أ نا   فول  لذلك  (10  :  17)لو    اوالوب   أبيد 

 لنا  المسحححيب فدأوة . السحححيو   بداية   و  الذى  ل مبريا   عدأو التى  الشحححيواب أفمار ورا   ينجرف لن  والمتواضحححع  .  المتواضحححع

 . المو مة المبريا  أوية فى السيو  من لحمايتنا  ى اوالوب  أبيد  أ نا  يول أب
 

 هللا بها سمح والتى أليوب الش طان تجارب
  غير   و  ق فى  يفع    اب  فمارا  (7  :  1)     فيوا  والتمشحححححححى  األرض  فى  الجو ب  من  ئ     ن  ييول  الشحححححححيواب  أب   سحححححححمع

 وفشح  معق وىاول أيوب  أ ى مرإ    و و وعا  ااريتول.  أو فيوا  يسحيوول التى  اخوايا   سحوا   وعجربتول  االنا   األرى إلحا 
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 فى السحححيو  أيوب  رفض  أب يدإأى  جد  هللا أو د    ىأ ىيد  فى  والشحححيواب . الشحححيواب   يم الذى اعبد   يفتخر هللا و جد  .

 أب  يتفححححححور    ن  وهرا يتق شححححححر  فى  فالشححححححيواب  .  أليوب    ليرة  مادية  أيرات   أأوى   د  هللا  ألب  را ع لق  الشححححححيواب  غواية

 و نا .  هللا مع العشححححرة  وأذوبة  وى وة هللا  محبة  أن  عماما  أينيق أأم    الشححححيواب  فمبريا   ،  لشححححخفححححق هللا يحب   من   ناك

 لمن ،  شحححححححوائبق  من  الذ ب  الفرب    ار  عنيى  ما  عماما أيوب   عنثية هللا  دف  وهاب .  أيوب   الشحححححححيواب يجرب   ااب هللا  سحححححححمب

 لوحذ  أيوب  إىتمحال من  واييحا هللا   اب و وعحا  . هللا  مع  أفححححححححححححححام فى أيوب  يو ع  أب و و تأر  دف  ل شححححححححححححححيوحاب  اب  طبعحا

  -:  اةعى أليوب  الشيواب عجارب  بدأت  أب وهاب . بوا ل شيواب سمب  د   اب ما وإ  التجارب 
 .  سد  عمس   التى التجارب  (1
 .  سد  عمس التى التجارب  (2

 . أريتق فى عسبب  الذى هللا أ ى يجدف أب لتدأو  أيوب  إمرأة  إستخدام (3

  عفحححححححورات   من  عول لق   الوا ب   وأاطأ شحححححححرير  أ ق  أنق فيالوا ،  الخاطئة  امدأا اعول ليليرو  أصحححححححد ا    إسحححححححتخدم (4

 . الميأومة الخوايا  ذ  اسبب  أيوب  يضرب  هللا أب وعفوروا ، أيا عول

 لذلك . هللا ضححححححد   ليرة أشححححححيا   ييق   بق   اب ولمن  (10 :  1)  اشححححححفتيق أيوب   يخوأ لل األولى الل ث  الضححححححربات  وفى

 وهاب . أيوب   وُيشحف ى  ييق الذى  الفحديد   ويخر   الجرا  ينفتب لمى  اشحدة  أ يق ويضحضووا  يليرو   أب  ألصحد ائق هللا  سحمب

 .   بق فى ما ييق ظور هللا مع  ا ٍ  أتاب  فى فدأ  سبب  ب  يعاديق هللا أب إأتبر أيوب  أب السيو  سبب 
 

 يريد بما يتكلمون  شهود له هللا
 الحن أليوب   يع ن الحذى هللا فل   و  أليوو  الشححححححححححححححاب    جحد   و نحا (19 :  15)إر     عموب  فمى ملح     النبى  إلرميحا  هللا  حال

 -: ياعى ييما أليوو   م وع خع  . يجو ق ب أيو   اب الذى
 . ل خير  و اق يسمب ما وه  ُينا  ش   ولذلك يخوأ   هللا (1
 . لتاديب  يحتا     ام  إ ساب يو د  و  ااأل م يؤد  ب  هللا (2

 وييول  أنق  هللا يسحال  أب فع يق يعرفق أيوب   يكن  لل فمب ،  أ يق  الرب   يؤداق أيوب   داأ   أيب    ناك أب  المؤهد   من (3

 . (32 ، 31 : 34)   أ    فار يق أافر لل ما  

 هللا وه مق هللا  مع  عياب  ، الذاعى والبر والمبريا   االع مة اإلىسححا   من  شححفائق يبعد  ،  أليوب   الشححافى  الوبيب    و هللا   اب
  . (22 : 19)إش فشايياش  ضارباش  هللا لق وأاد  ن أاد  .

  -: للشفا  المؤدية األ داث ترتيب ال ظ ولكن
 . أيوب  داأ  من االع مة الشعور إلأتفا  أدت  التى االتجارب   ا    لبدايةا (1
 . أيوب  داأ  فى ما أأر  الذى األصد ا  ضضط (2
د   و ذا ااأوائق يشعر أب أيوب  أأوى الذى أليوو   م (3  . هللا يتم ل لمى الورين م وإ
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 هللا   اب  لذلك ، هللا صحححوت   عسحححمع التى  األرب لق  عموب  نل  المنتف   اي بق فايوب  ،  رلك  ب   هللا  يتم ل ولل ،  يتم ل  هللا (4
   هللا  يعاينوب   أل ول  الي ب   لأل ثيا  طوبى    الرب   ول معنى و ذا . ليسحححححححمع أيوب  ىوا  إأداد  أ ى  أو ش  ويعم  يمود 
     . (8 : 5)م  
 منق  ويو ب  ،  أصد ائق  أمام  هللا يرفعق  ب  ،  أليوب  هللا  من  أتاب    مة   جد  ف  ،  أو د   مع  هللا معام ت   أذوبة  و رى 

 . منق وضاع يم مق  اب ما    أن الضعي هللا وأ وإضق ، أيو ول فى ليكرمق أل  ول يف ى أب
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