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 سفر أيوب
 سربول . يس.  رأبقلم 

  سفاراعم حتت عنوان "أدب احلكمة" أو "األ �شلٍك  يندرجون سفارأة، هناك مخسة ادلراسات الكتابيَّ  ميدانيف 
  سفار. ومن ب� هذه األيوب أ و، شاد�شيد اال� و، اجلامعةواملزام�، واألمثال،  سفار:أة للعهد القديم". و� الشعر�َّ 

إن احلكمة    .أيوب   سفر  وهواألر�عة األخرى.  سفار  ظهر اختالفات كب�ة عن األ�ُ و،  أحدها بنقش بارزز  اخلمسة، يربُ 
احلكمة يف سياق رسد تتعلَّق ب سئلةأأيوب يتناول  سفر بل إنل. ا مثأيف شلك  م نلا تُقدَّ أيوب ال  سفريف  املوجودة
 اءبيف زمن اآل � ه القصةهذ خلفية. وأوجاعه الشديدة ةالعميقآالم أيوب تناول ت ةقصصيَّ أحداث 

ُ
ث�ت . وقد أ

حقييق أو ما إذا   شخٍص ل ا تار�يًّ  اأن ي�ون رسدً  املقصود منهاكن  سواء، سفرهذا ال من كتابةأسئلة حول القصد 
ن فتتايح يف السماء، امة، بما يف ذلك مشهد قدِّ مُ  هلا دراما  هو هيلكاألسايس  هيلكهاكن  ب� اهللا   ا يثً حد يتضمَّ

 خالل جتار�ه.الكث�ة  خسائر أيوب  تعو�ض تم  حيثاتمة،  اخل  ثم تأيت ذروة األحداث يفوالشيطان، 

اهللا يف مشلكة املعاناة   دورالسؤال حول   نباإلجابة ع املتعلِّقةاحلكمة   هو أيوب  سفررسالة  فإن جوهر، الحىلع أي 
  ، معاناة أوينبيغ أن ي�ون هناك أي ألم،  فال ، ا صاحلً اكن اهللا  نإ إنهتنشأ احتجاجات تقول  ،. يف لك جيلالبرش�َّة

ا �اوالت أيًض هناك  ، اكنت  لألبرارضد األشياء السيئة اليت حتدث    إىل جانب هذا االحتجاجأو موت يف هذا العالم.  
أو    ثماإلدرجة    مع مبارش    يتناسب �شلٍك الفرد    قدر معاناةأن  خالهلا يُفرتض  أللم، واليت من  ل  عمليَّة حسابيَّة  �شاءإل

�سوع  الرب  أجابيوحنا، حيث �يل إمن اتلاسع  األصحاحيف هذا ىلع  إجابة رس�عة دج تو. اليت ارت�بها  اخلطية
 أع�. ولود مصدر معاناة اإل�سان امل حولىلع سؤال اتلالميذ  

اكن   هىلع األرض، ولكن راربأ�رث الرجال األاكن ، يف الواقع باررجل  ىلع أنه ة أيوب شخصيَّ  تصفأيوب، وُ  سفر  يف
من   ه أ�رثو�ار� حوهل ا سياجً من يد اهللا. وقد وضع اهللا بر�ت  ألنه ينالفقط  بارالشيطان أنه  الشخص اذلي ادَّىع

من خالقه.   يناهلا اليت ة سخيَّ ال الرب�تدم اهللا فقط �سبب نه � بأالشيطان أيوب هم تَّ ا مجيع البرش، ونتيجة ذللك 
 لعن اهللا.  بعد ذلك يف بدأ  سياكن أيوب   �رى ما إذاو  أيوب  محايته عن  اهللا ي�ع ن أشيطان ال  ي مناتلحدِّ  جاءو

  وجد معاناته شديدة دلرجة أنه  اكنت  رس�ع من يسء إىل أسوأ.    �شلٍك   معاناة أيوب تزداد  القصة،    بينما تتواىل أحداث
حىت    همعاناته كب�ة دلرجة أناكنت  .  شديد ألم  بدل فيه، و�رصخ  ايلوم اذلي وُ   لعن، يالرمادمن    ا ىلع كومة نفسه جالسً 

إىل   تدم قُ يتال املشورة أ�رث يف القصة هو  يتَّضحمن عذابه. ما  و�رتاح يموت  حىتلعن اهللا، ن يأه تزوجته نصح
  مدى ختمينهم و، يوب لة والئهم ألا وضح فراغمدى  شهادتهمظهر . وتُ صوفر، ود��ويلفاز، أ، ئهأيوب من أصدقا 

 ة أيوب. يف شخصيَّ  شديد با�طاط ق تعلِّ ه مُ بد أن وصف الأن بؤس أيوب اذلي ال يُ ب باالفرتاض
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  األحاديث يلهو العديد من أ  طرح يلهو. أ اليت قاهلا وب إىل مستوى أىلع مع بعض األفاكر العميقة يأ مشورة وصلت 
العظيم ال تأيت   سفريف هذا ال  �دها اليت    خ�ةة، ل�ن احلكمة األمن عنارص احلكمة الكتابيَّ   معها الكث�  حتملاليت  

َمْن  "  :ب اهللا بهذا اتلو�يخا ستج اإجابة من اهللا،  من اهللا نفسه. عندما طلب أيوب    بليلهو،  أمن أصدقاء أيوب أو من  
لَُك َ�تَُعلِّ 

َ
ْسأ

َ
َقَضاَء بَِ�َالٍم بَِال َمْعِرفٍَة؟ اُْشُدِد اآلَن َحْقَو�َْك َكرَُجل، فَِإ�ِّ أ

ْ
ي ُ�ْظِلُم ال ِ

َّ
. ما  )٣–٢  :٣٨يوب  أ (  "ُمِ� هَذا اذل

�اول اخلالق. يبدو للوهلة األو� كما لو أن اهللا    من قبل  إل�سان  حدةب ىلع هذا اتلو�يخ هو االستجواب األ�رث  ترتَّ 
رَْض؟" : أيوب، بقدر ما يقول مضايقة 

َ
ْسُت األ سَّ

َ
ْ�َن ُكنَْت ِحَ� أ

َ
  اهللا  أثار). ٤  اآلية" ( أ

ً
بهذه الطر�قة.   اآلخربعد  سؤاال

نَْت "
َ
ْوقَاتَِها َوَ�ْهِدي انلَّْعَش َمَع َ�نَاتِ َهْل تَْر�ُِط أ

َ
ِْرُج الَْمنَاِزَل يِف أ

ُ
خت

َ
َبَّاِر؟ أ

ْ
ْو َ�ُفكُّ ُر�َُط اجل

َ
�َّا، أ َ - ٣١ اآليات( "ِه؟ُ�ْقَد الرثُّ

اهللا    . ظلَّ ال"  ال،  ال،"  ا � دائمً   شديدة �رسعة    جاءتاليت    االستناكر�َّة ). من الواضح أن اإلجابات ىلع هذه األسئلة  ٣٢
د ىلع� حول قدرة أيوب ىلع القيام بأشياء   اآلخرسؤال بعد    يف طرحاهللا    واستمر  ة أيوب يف استجوابه.ة وتبعيَّ دونيَّ   شدِّ

 يمكنه القيام بها.  اهللا  من الواضح أن ول�ن  فعلها   يوب أل ال يم�ن 

َقِديَر " أليوب: ل اهللا قا ، ٤٠ صحاحأيف أخً�ا 
ْ
ِم الُْمَحاجُّ اَهللا ُ�َاِو�ُُه؟َهْل ُ�َاِصُم ال

َ
ُُه، أ   لم ت�ن ، هنا ). ٢ اآلية( "ُمَوخبِّ

يًّا جابة أيوب إ َجاِو�َُك؟ وََضْعُت يَِدي ىلَعَ  " :قال. بل لشقائه اتإجابللحصول ىلع  طلبًا ُمتحدِّ
ُ
نَا َحِقٌ�، َ�َماَذا أ

َ
َها أ

تَْ�ِ فَ  ِجيُب، َوَمرَّ
ُ
ًة تََ�لَّْمُت فََال أ ِز�دُ فَِ�. َمرَّ

َ
االستجواب وذهب أ�رث    إىل  اهللا   رجع   ،). ومرة أخرى ٥-٤  اآليات ( "  َال أ

  ي،ا شدَّ يل إأيوب باسم يف سفر  عروفظهر اتلناقض الساحق ب� قوة اهللا، املاذلي يُ  الرس�عا يف االستجواب عمقً 
ُذِن قَْد َسِمْعُت  ل: "ا قحيث . عجيبة جًداهذه األشياء  مثلأن ب يوب أ  أقرَّ ا، . أخ�ً يف املقابل أيوب وعجز 

ُ
�َِسْمِع األ

َمادِ  اِب َوالرَّ َ نَْدُم يِف الرتُّ
َ
ْرفُُض َوأ

َ
تَْك َ�يِْ�. ذِللَِك أ

َ
 ). ٦- ٥: ٤٢( "َ�نَْك، َواآلَن َرأ

  سبب  أيوب،": ليقُ  لم مبارشة ىلع أسئلة أيوب.  بطر�قةٍ ا أبدً لم �ب دير باملالحظة يف هذه ادلراما هو أن اهللا اجل
م نفسه كإجابةهو أنه  الشديدةهذه املعاناة  �شاعةبل إن ما فعله اهللا يف رس  ،"هلذا أو ذلكهو  معاناتك   . يوب أل قدَّ

،   وجود األلماإلجابة عن سبب    تليس—  األلمهذه � احلكمة اليت جتيب ىلع سؤال    بطر�قة معيَّنة، و� وقت مع�َّ
 األلم. يف وسط  رجايئ أين ي�منول�ن � ظروف معيَّنة، و

أي   ،الرب  �افةاألخرى ألدب احلكمة:  املبادئفق مع تت اليتأيوب  سفراجلواب ىلع ذلك يأيت بوضوح من حكمة 
همها يف  ف يمكننا أشياء ال  والتشو�ش �سبب �شعر باالرتباكاحلكمة. وعندما  رأس � ،الرهبة واتلبجيل أمام اهللا

ع إىل معرفة اهللا يف قداسته، و�  دة، ولكننا نتطلَّ ا ىلع أسئلة �دَّ دائمً دة هذا العالم، فإننا ال نبحث عن إجابات �دَّ 
 أيوب.  سفريف   وجودة احلكمة امل هنا ت�منه، و� عدهل، و� رمحته.  برِّ 
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 St. Andrews(رو دْ أنْ  �ِس القدِّ  كنيسةِ  اعةِ رُ  أحدَ  �، و�نَ ونِ جُ يِل  ماِت دَ خَ  ةِ ئَ هيْ  ُس سِّ ؤَ مُ  وَ ول هُ . سرْبُ . يِس ادلكتور أرْ 

Chapel  ( َالكتاِب   ةِ يَّ للُكِّ   رئيٍس   َل أوَّ   �دا، كما اكنَ ورِ لُ فْ   سانفورد بواليةِ   ةِ يف مدين   ْ  Reformation(  الحْص لإلِ   ِس دَّ قَ مُ ال

Bible College( َلََّف  وَ هْ . و
َ
 ا يف َذلَِك "مَ ، بِ تاٍب كِ   ةِ مائَ  نْ مِ  رَثِ أ�ْ  أ

ُّ
 .)Everyone’s A Theologian( "يُّون�ِ ا الهوُ نَ لُك

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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