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 اي"مع� "إيل شدَّ 
 سربول  .يس  .رأبقلم 

يُّوَب َ�َقاَل 
َ
َجاَب الرَّبُّ أ

َ
ِم الُْمَحاجُّ اَهللا ُ�َاِو�ُُه؟ :فَأ

َ
ُُه، أ َقِديَر ُمَوخبِّ

ْ
 ). ٢-١: ٤٠(أيوب   َهْل ُ�َاِصُم ال

ة،  يف العبادة املسيحيَّ   ها ماواستخد   العر�يَّةإىل اللغة    ترمجتها صوتيًّا تمت  ة هللا اليت  األسماء العرب�َّ العديد من  من ب�  
اليت  هللا  سماء اأ�رث أ"، وهو من  القديرا "اهللا  حرفيًّ يع� هذا االسم    .األسماءأشهر  باتلأ�يد من ب�    "ايشدَّ إيل  "  يعترب

ر   يف الكتاب املقدس. تظهر �شلك ُمتكرِّ

بمعا� جديدة    �ستخدمها ة يف عرصه والساميَّ انلاطقة باللغات  الكتاب املقدس لكمات من الشعوب    �ستع�اغبًلا ما  
  حول أدلة مهمة يمكننا أن نرى يف سياقات أخرى  الُمستخدمعربي الصطلح امل  ظر إىلانلبمن اهللا.  وىح بها مُ تماًما 

وراء   ةالاكمن  األسباببعض اجلدل حول    لكمات معينة من اثلقافات املحيطة وليس من غ�ها. هناك  ةسبب استعار
ة  فاجئًا نظًرا لكيفيَّ "، وهو ليس مُ صاحب الرعد. يعتقد بعض العلماء أن هذا يع� يف األصل ""ايشدَّ إيل "اختيار 

يف ما   نتأمل. عندما املناخ الطقيسأنماط بنة آهلة معيَّ يف كث� من األحيان ة األخرى ة الوثنيَّ اثلقافات الساميَّ  ر�ط
ختار لوصف  الرعد" املُ صاحب وهل الكتاب املقدس عن خالقنا، فمن املنطيق أن نرى اسًما قد يع� يف األصل "يق

هو  فه.  تقيا خبلالكتاب املقدس اهللا أبدً   يطابقة، ال  تويح بالقوة. ىلع عكس الوثنيَّ   طاقةقوته، ألن الرعد هو باتلأ�يد  
 ). ١ و�ن (ت�  ا ال �ضع هلاملتعايل اذلي  اخلليقة رب 

ا "، الفائق القدرةهو " "ايشدَّ إيل السم "لاألفضل  األسايسقد ي�ون املع�  مجيع   قيق د قدرة اهللا ىلع حت يؤ�ِّ  ِممَّ
ُ س ال قدَّ ، ألن الكتاب المُ ا مهمًّ  ا قوته بهذه الطر�قة أمرً يعد حتديد ). ٢٦: ١٩؛ مىت ٦: ١٥(خروج  مقاصده ا  أبدً  ش��

  هو  ،؛ ىلع سبيل املثالطبيعتهينتهك ال يمكنه أن يفعل أي يشء فهو أن اهللا قادر ىلع فعل لك يشء وأي يشء. إىل 
ورِ  ال ُ�رِّب أحًدا ُ   نقصانها وال يم�ن ز�ادتها أو  تماًما اكملة الرب  قدرة). ومع ذلك، فإن ١٣ :١(يعقوب  بِالرشُّ

ذات   مشيئته أي شخص أو أي يشء أن يمنعه من حتقيق  ). يف نهاية املطاف، من املستحيل ىلع١٧-١٦(اآليات 
 ). ٣: ١١٥ مور(مز ةالسياد

 ى عطأالكتاب املقدس. هذا منطيق، ألن اهللا  أسفار من سفرأ�رث من أي  "ايشدَّ إيل "أيوب اسم  سفر�ستخدم 
 يتساءل  سفرالالوقت يف  أيوب معظم    قىض ).  ٤٢-٣٨(أيوب  قوته  لخاص     �شلٍك ا ومذهًال واضحً و�ظهاًرا  ا  أيوب وصفً 

 . أخً�ا أيوب  أسكت درتهالرب حلكمته وق إظهار مقاصد اهللا، ل�ن  عن
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يُّوُب الرَّبَّ َوقَاَل 
َ
َجاَب أ

َ
َجاِو�َُك؟ وََضْعُت يَِدي ىلَعَ فَِ� " :فَأ

ُ
نَا َحِقٌ�، َ�َماَذا أ

َ
ًة تََ�لَّْمُت فََال  .َها أ َمرَّ

ِز�دُ 
َ
تَْ�ِ فََال أ ِجيُب، َوَمرَّ

ُ
 ) ٥–٣: ٤٠(أيوب  . "أ

 .هذه اإلجابة �شرتك يف عظمة اهللا  يدرك  لك َمن

 

 St. Andrews(س هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسِّ 

Chapel ( س لإلصالحة الكتاب املقدَّ بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكيَّ يف مدينة سانفورد )Reformation 

Bible College( ِّنا الهوتيُّونبما يف ذلك "ف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك . وهو مؤل
ُّ
 Everyone’s A(" لك

Theologian(. 

 

 .  يلجون�موقع  تم �رش هذه املقالة يف األصل يف
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