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يُّوَب 
َ
 ِسْفُر أ

 : ِحْكَمُة اللِ 7املحارضة  
 ديريك توماس 

ُة   ْصَحاِح    7َهِذهِ ِِهَ الُْمَحارَضَ
َ
ْصَحاحُ   ٢٨ََلَا، َوِفيَها َسنَنْتَِقُل إََِل اْْل

َ
يُّوَب. اْْل

َ
يُّوَب. إِنَُّه قِْطَعٌة    ٢٨  ِمْن ِسْفِر أ

َ
ِمْن ِسْفِر أ

 
َ
يُّوُب إَِجاَبتَُه بَْدًءا ِمَن اْْل

َ
ُم أ َدبِيٌَّة قَِصرَيٌة؛ قَِصيَدٌة قَِصرَيٌة َعِن اْْلِْكَمِة. ِِف الَْواقِِع ُيَقدِّ

َ
قََْصِ ِخَطاٍب  ٢٦ْصَحاِح  أ

َ
ا لََعَ أ ، رَدًّ

، ُد الُشْوِِحُّ َمُه َصِديٌق َوُهَو بِْْلَ ْصَحاِح    قَدَّ
َ
َن ِِف اْْل ْو ََنِْو َذلَِك.  ٢٥وَُدوِّ

َ
ُد َطاَقتَُه َعِقَب ََخِْس آيَاٍت أ . ِمْن َثمَّ اْستَنَْفَذ بِْْلَ

ْصَحاِح  
َ
هِ. لَِكْن ِِف اْْل يُّوُب ِِف رَدِّ

َ
 أ

َ
ِء بِ ٢٨ُثمَّ بََدأ ُرنَا َبْعَض الََشْ َدبِيًَّة قَِصرَيًة. إِنََّها تَُذكِّ

َ
ُد قِْطَعًة أ ْخَرى ِمَن  ، ََنِ

ُ
َمَقاِطَع أ

ُرنَا َبعْ  َدِب اْْلِْكَمِة؛ لََعَ َسِبيِل الِْمثَاِل ِسْفُر اْْلَاِمَعِة. َوتَُذكِّ
َ
ْسَفاِر أ

َ
ِس ِمثَْل أ ْمثَاِل. الِْكتَاِب الُْمَقدَّ

َ
ِء بِِسْفِر اْْل  َض الََشْ

ْص   ١٢َما ِِهَ اْْلِْكَمُة؟ َدُعونَا ََنْتَاُر آيًَة، اْْليََة  
َ
ْيَن ُهَو َمََكُن   ٢٨َحاِح  ِمَن اْْل

َ
ْيَن تُوَجُد، َوأ

َ
ا اْْلِْكَمُة فَِمْن أ مَّ

َ
الَِِت َتُقوُل: "أ

لَِم؟
َ
ِجُد َجَوابًا لُِسَؤاِل ُمْشِِكَِة اْْل

َ
ْيَن أ

َ
يُّوُب اْْلِْكَمَة. أ

َ
ةٍ، يَتَنَاَوُل ِسْفُر أ ِجُد َذلَِك اْْلَلَّ لِلُْمْعِض   الَْفْهِم؟" بُِطُرٍق ِعدَّ

َ
ْيَن أ

َ
ََلِت  أ
قِْصُد ِحْكَمَة الَشيَْطاِن َوََل  

َ
ْيَن تُوَجُد؟ ََل أ

َ
ا اْْلِْكَمُة فَِمْن أ مَّ

َ
َقتِِْن ُمنُْذ اْْلَْدِء؟ أ رَّ

َ
قِْصُد  الَِِت قَْد أ

َ
قِْصُد ِحْكَمَة الَْعالَِم، بَْل أ

َ
أ

. يَا لََها ِمْن َمْعَرَكٍة قَائَِمٍة ُهنَا، فَِِهَ َمْعَرَكٌة مِ  ِ ْجِل الُروِح، لَِكْن ُهنَاَك َمْعَرَكٌة  ِحْكَمَة اَّللَّ
َ
ْجِل الَْقلِْب، َوِِهَ َمْعَرَكٌة ِمْن أ

َ
ْن أ

تَُشنُّ ِِف  َمْعِرِفيٌَّة  َمْعَرَكٌة  إِنََّها  ُهنَا.  الَْفْهِم  ْجِل 
َ
أ َمْعَرَكٌة ِمْن  إِنََّها  الَْعْقِل.  ْجِل 

َ
أ يِْزْك َواتِْس قَائَِمٌة ِمْن 

َ
أ َيُقوُل  يُّوَب. 

َ
أ    ِسْفِر 

(Isaac Watts ِِف َمْقُطوَعِتِه لِلَْمْزُموِر )١٤7  : 

نَْواَر ِِف الَسَماْء. 
َ
َ اَلُُجوَم، تِلَْك اْل  ُهَو َمْن َشَّكَّ

ْسَماْء،
َ
ْحََص َعَدَدَها، وََدََعَها بِأ

َ
 ُهَو َمْن أ

 فَِحْكَمتُُه َواِسَعٌة َوَل َتْعرُِف ُحدوْد،
فََْكِرنَا وََعلَيْ 

َ
 َها تَُسوْد. َعِميَقٌة تَبْتَِلُع أ

ْصَحاُح  
َ
ِجَد اْْلِْكَمَة؟ فَاْْل

َ
ْن أ

َ
ْيَن ُيْمِكنُِِن أ

َ
اَحِة، َوقَِصيَدةٍ،    ٢٨"ِحْكَمتُُه َواِسَعٌة َوََل َتْعرُِف ُحُدوْد"، أ ُيَعدُّ نَوًَْع ِمَن اَِلْسِِتَ

يُّ 
َ
ْكَمِلَها. َيبَْحُث أ

َ
ِة بِأ ٍل. َفُهَو َيبَْحُث َعِن الِْقصَّ مُّ

َ
ُموُر  َوَْلَْظِة تَأ

ُ
ُموُر الَْعالَِم َوأ

ُ
ُموُر، أ

ُ
وُب َعْن َتْفِسرٍي َحْوَل َكيَْف تَِسرُي اْْل

ُموِر َمعً 
ُ
ٍء. َيبَْحُث َعْن َتْفِسرٍي َشاِمٍل ِلَفْهِم ُُكِّ اْْل نَاِت،  الَْكْوِن َوُُكُّ َما ََيُصُّ الَْكْوَن، ِلَفْهِم ُُكِّ ََشْ ا؛ لَيَْس َبْعِض الُْمَكوِّ

 
ُ
 ُموِر َمًعا. بَْل ُُكِّ اْْل

ْسَفاُر اْْلِْكمَ 
َ
ُس، بَِما ِفيَها أ ْسئِلَِة الَِِت َيْطرَُحَها الِْكتَاُب الُْمَقدَّ

َ
َحُد اْْل

َ
ِة، َتْطَرُح َذلَِك الُسَؤاَل. فَِِف  َما ِِهَ اْْلِْكَمُة؟ َهَذا أ

ْخَرى  
ُ
ُل اْْلَاِمَعُة، الَْمْعُروُف ِِف َمَواِضَع أ

َ
ُل اْْلَاِمَعُة: Kohelethبِاْسِم ُكوِهيِليْث )ِسْفِر اْْلَاِمَعِة، يَْسأ

َ
، يَْسأ ( اَِلْسِم الِْعْْبِيِّ
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، ِِهَ الُْقْدَرُة لََعَ ُرْؤيَ  ْيَن تُوَجُد؟" فَاْْلِْكَمُة، ِِبََسِب الَْمْفُهوِم الِْكتَاِِبِّ
َ
ا اْْلِْكَمُة فَِمْن أ مَّ

َ
فَْضِل َهَدٍف  "أ

َ
ِة الَرْغبَِة ِِف اْخِتيَاِر أ

ْسَما 
َ
يًْضا وََسائِ َوأ

َ
ْضَمِن وََسائَِل تَلْحِقيِقِه. َهِذهِ ِِهَ اْْلِْكَمُة الِْكتَابِيَُّة. َفُهنَاَك َهَدٌف، وَُهنَاَك أ

َ
ُل تِلَْحِقيِق َذلَِك الَْهَدِف.  ُه َمَع أ

ْيَن ُيْمِكُن إجِيَاُد َهَذا اَلَوْ 
َ
فَْضُل. أ

َ
ْسََم، َوالَْهَدُف اْْل

َ
نَُّه الَْهَدُف اْْل

َ
 ِع ِمَن اْْلِْكَمِة؟ َكَما أ

ْصَحاِح 
َ
 ِِف اْْل

ُ
ْنُفَسنَا ِفيِه. َدُعونَا َنبَْدأ

َ
ُد أ ي ََنِ ُم َجَوابًا. إِنَُّه الَْكْوُن اََلِ  : ٢٨الِْعلُْم ُيَقدِّ

ُصونَُه. اْْلَِديُد يُْستَْخَرُج ِمَن ا َهِب َحيُْث ُيَمحِّ ِة َمْعَدٌن، َوَموِْضٌع لذِلَّ نَُّه يُوَجُد لِلِْفضَّ
َ
َاِب، َواْْلََجُر  ِْل لِتُّ

لَْمِة َوِظلَّ الَْموْ  لَْمِة َنَهايًَة، َوإََِل ُُكِّ َطرٍَف ُهَو َيْفَحُص. َحَجَر الظُّ ِت. َحَفَر  يَْسُكُب َُنَاًسا. قَْد َجَعَل لِلظُّ
ِن. بََِل َمْوِطٍئ لِلَْقَدِم، ُمتََدلِّنَي بَِعيِديَن ِمَن اَلَّ 

َكَّ لُوَن. َمنَْجًما بَِعيًدا َعِن السُّ  اِس َيتََدْْلَ

َِبْ  َِبْثًا َعِن الَْمَعاِدِن،  رِْض 
َ
اْْل ْعَماِق 

َ
أ إََِل  الَْمَعاِدِن، َوالُُنُوِل  َتْعِديِن  ُث َعْن  َيتََحدَّ ُهنَا  يُّوُب 

َ
ثًا َعِن اْْلَِديِد َواَلَُحاِس  أ

ْنَفاقِ 
َ
ْحَجاِر الَْكِريَمِة، َوَما إََِل َذلَِك. وََعْْبَ تِلَْك اْْل

َ
ْعَماِق    َواْْل

َ
َها؛ إََِل أ

َ
ْن َوَطأ

َ
َحٍد َغرْيِِه أ

َ
َماِكَن لَْم يَْسِبْق ْل

َ
نَْساُن أ  اْْلِ

ُ
َيَطأ

رِْض َوُظلَْمِتَها.
َ
 اْْل

ُح ِِف اْْليَِة   ْل َقطُّ إََِل تِلَْك 7َويُوَضِّ ". فَالُطيُوُر الُْمَحلَِّقُة ِِف الَسَماِء، لَْم تَُْنِ الَْمنَاِجِم. فَِِهَ ََمِْفيٌَّة    : "َسِبيٌل لَْم َيْعِرفُْه ََكِِسٌ
 َعنُْهْم. َوَما ََتْتَِويِه ََمُْهوٌل بِالنِْسبَِة إََلَْها.

بَْرَز اْْلَِفيَّ   ١٠اْْليَُة  
َ
ْنَهاِر، َوأ

َ
بًا، َوَعيْنُُه تََرى ُُكَّ ثَِمنٍي. َيْمنَُع رَْشَح اْْل ُخوِر َِسَ ْن َثمَّ  اِت إََِل اَلُّوِر". مِ َتُقوُل: "َينُْقُر ِِف الصُّ

ْحَجاٍر ثَِمينٍَة، َويَْعُُثُ لََعَ اَلَُحاِس، َويَْعُُثُ لََعَ الِْفضَّ 
َ
ُد ُهنَا اْلنساَن الُْمْكتَِشَف، َيْعُُثُ لََعَ أ ِة وأيًضا اََلَهِب وََغرْيِهِ.  ََنِ

رِْض 
َ
نَْت بِإِْمََكنَِك اْْلَْفُر ِِف اْْل

َ
ْيَن تُوَجُد؟" فَأ

َ
ْيَن  لَِكِن "اْْلِْكَمُة فَِمْن أ

َ
ْشيَاِء لَِكِن "اْْلِْكَمُة فَِمْن أ

َ
، وََستَْعُُثُ لََعَ َهِذهِ اْل

َسبََب    ُ ُيَفِّسِّ ي  اََلِ َما  ْيَن؟ 
َ
أ فَِمْن  اْْلِْكَمُة  الُسَؤاِل.  َهَذا  َعْن  اْْلَِجابََة  الِْعلُْم  َحاَوَل  لََقْد  ََت  تُوَجُد؟" 

َ
أ ْيَن 

َ
أ ِمْن  الَْكْوِن؟ 

ي تََسبََّب ِِف اَِلنِْفَجاِر الَْكِبرِي؟ َما اََلِ الَْكْوُن؟ َهْل ِمَن اَِلنْفِ  ي  َجاِر الَْكِبرِي؟ َوَماَذا ََكَن َقبَْل اَِلنِْفَجاِر الَْكِبرِي؟ َما اََلِ
يَّ 
َ
إَِجابٍَة، ُُكَّ َما يَْستَِطيُع الِْعلُْم    ةَ ََكَن ُهنَاَك َقبَْل ُوقُوِع اَِلنِْفَجاِر الَْكِبرِي ِِبُزٍْء ِمَن اثلَاِنيَِة؟ َوبِالَطبِْع، الِْعلُْم ََل َيْمتَِلُك أ

ٍء.    قَْوََلُ ُهَو إِنَُّه لَْم يَُكْن ُهنَاَك أيُّ ََشْ

ْي الَْفلَْسَفُة، تَ 
َ
، أ ْطَرُح الُسَؤاَل، ُربََّما، لََعَ ََنٍْو  َكَذلَِك الَْفلَْسَفُة َحاَولَِت اْْلَِجابََة َعْن َهَذا الُسَؤاِل. إِنَُّه الُسَؤاُل َعيْنُُه. فَِِهَ

 
َ
ْكَُثَ ُعْمًقا، لَِكنَُّه ََل يََزاُل الُسَؤاَل َعيْنَُه؛ لَِكنَُّه َُمَرَُّد ِصيَغٍة أ

َ
ُر ِِف الُْموِسيِِقِّ ُجوْن َكيْْج  أ فَكِّ

ُ
ُر ِِف، َنَعْم، أ فَكِّ

ُ
ْكَُثَ َتْعِقيًدا. أ

(John Cage ِِف الَْقْرِن )ْربَ ٢٠
َ
لََّف َمْقُطوَعًة ُموِسيِقيًَّة، َمْقُطوَعًة ُموِسيِقيًَّة َمْشُهوَرًة لِلَْغايَِة، َمْقُطوَعًة بُِعنَْواِن "أ

َ
ي أ ِع  . اََلِ

َوثَ  َتبْلُُغ  َدقَائَِق  َتَها  نَّ ُمدَّ
َ
ثَاِنيًَة" وََذلَِك ِْل ًرا ِِف    ٣٣َدقَائَِق وَ   ٤َلٍث َوثََلثنَِي  نَّها قَْد ُعِزفْْت ُمؤَخَّ

َ
ُر أ تََذكَّ

َ
أ ثَاِنيًَة. ولَََعَ َما 
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يَّ 
َ
َحَد َيْعزُِف أ

َ
ْكَمِلَها ََتِْلُس ََمَلََّها إِْحَدى اْْلَْفََلِت الُْموِسيِقيَِّة. فَِِهَ ِعبَاَرٌة َعْن َصْمٍت تَامٍّ. ََل أ

َ
ا بِأ وْرِكْسِْتَ

ُ
ٍء. فَاْْل ََشْ

ةِ   َتْفِسرٍي. َكَ   ٣٣َدقَائَِق وَ   ٤َصاِمتًَة لُِمدَّ َتْقِديَم  الُْموِسيِقيَِّة. لََقْد ََكَن ُُيَاِوُل  الَْمْقُطوَعِة  َِلِف َهِذهِ 
ْ
لََقْد ُُكَِّف بِتَأ َن  ثَاِنيًَة. 

َتْعِريٍف  َتْقِديَم  َتفْ   ُُيَاِوُل  ِمْن  َما  َكِبرَيةٍ.  ِمْن ُصوَرةٍ  َوَما  نَِهاِئيٍَّة.  إَِجابٍَة  ِمْن  َفَما  إَِجابٍَة.  ِمْن  َما  نَّ 
َ
أ َوِِهَ  ِسرٍي  لِلِْحْكَمِة. 

َبْعَد اْْلََداثَةِ  نِتَاُج َمْذَهِب َما  قِْصُد ُجوْن َكيْْج، ُهَو 
َ
أ َفُهَو،  ُموِر َمًعا. 

ُ
ِلَفْهِم ُُكِّ اْْل ُنْطِلُق َعلَيِْه  َشاِمٍل وَِحيٍد  ْو َما قَْد 

َ
أ  ،

َرَة". َفَما ِمْن ُصوَرةٍ َكِبرَيةٍ. لَِكْن ُهنَاَك ُصَوٌر َصِغرَيٌة، لَِكْن َما ِمْن َتْفِسرٍي َشا  خِّ
َ
 ِمٍل."اْْلََداثََة الُْمتَأ

ْجَزاٍء    ( َُمِْرُج ِسلِْسلَِة َحْرِب اَلُُجوِم َوََكتِبَُها، َصِحيحٌ George Lucasُجوْرْج لُوََكْس )
َ
ِخرُي لَِكْن ِِف أ

َ
نَُّه َصَدُر اْْلُزُْء اْل

َ
أ

ْل "لَِماَذا؟" ََنُْن  
َ
تَْسأ َفيَُقوُل: "َل  اْْلَيَاةِ  ُهنَا فََحْسُب. َواْْلَيَاُة َسابَِقٍة ِمْن َحْرِب اَلُُجوِم ُيَعلُِّق ُجوْرج لُوََكْس َعْن َمْعََن 

ْيَن تُوَجُد؟ َما َمْعََن بَِعيَدٌة َعِن الَمنِْطِق". َهِذهِ ِِهَ فَلْسَ 
َ
ُة"، َوَما إََِل َذلَِك. اْْلِْكَمُة فَِمْن أ َفتُُه َعِن اْْلَيَاةِ. "فَلْتَْصَحبَْك الُْقوَّ

َة"، َمْهَما ََكنَْت. قَِليٌل ِمْن َهَذا، َوبَْعٌض ِمْن َذلَِك؛ قَِليٌل ِمَن اتَلَصوُِّف   ِقِّ اْْلَيَاةِ؟ فَِِهَ َتْعِِن "الُْقوَّ  ، َوَما إََِل َذلَِك. الََشْ

. مَ  نَّنَا َغًدا َنُموُت! َما ِمْن َتْفِسرٍي ّلُُكِّ
َ
ُكْل َونََْشَْب َوَنْفَرْح ِْل

ْ
بِيُقوِريِّنَي؟ فَلْنَأ

َ
َماَمُكْم  َوَماَذا َعِن اْْل

َ
ا ِمْن َتْفِسرٍي َشاِمٍل. أ

ِو اَْلَْوُم. فَاْبتََهُجوا بِِه. ابْ 
َ
ُة أ نَُّكْم ََل َتْعلَُمون َما َُيِْفيِه الَْغُد. َفَما ِمْن  َفَقْط اللَْحَظُة اْْلَارِضَ

َ
تَِهُجوا قَْدَر َما تَْستَِطيُعوَن، ِْل

 ُصوَرةٍ َكِبرَيةٍ. 

يُّوُب ُهنَا ِِف اْْليَِة  
َ
ي َيْطرَُحُه أ ْيَن تُوَجُد؟ َهْل لِلَْحيَاةِ مَ ١٢َنَعْم، َذلَِك ُهَو الُسَؤاُل اََلِ

َ
ا اْْلِْكَمُة فَِمْن أ مَّ

َ
ْعًَن؟ َهْل لََها َمْعًَن . أ

ْو ِِف وَْجِه الُصُعوبَاِت؟ َهْل ََنُْن ََتَْت رَْْحَِة قًُوى َعْميَا 
َ
ْو ِِف وَْجِه اتَلَجارِِب، أ

َ
ْو  ِِف وَْجِه الَْكَوارِِث، أ

َ
َء، أْو رَْْحَِة الَْقَدِر أ

نَا؛ َوَمْدرََسُة َسانِْدي ُهوْك )الُصْدفَِة؟ َماَذا َتُقولُوَن ِحنَي َتَقُع الَْكَوارُِث؟ فَِإْحَدى َهِذهِ   Sandy الَْكَوارِِث َواقَِعٌة ِِف بََْلِ

Hook َيُّ َُمْتََمٍع ِِه
َ
فَْراِدهِ. َمْقتَُل    ( اَِلبِْتَداِئيَُّة ِمثَاٌل لََعَ َذلَِك. فَِإْحَدى َهِذهِ الَْمآِِس الَْفِظيَعِة الَِِت يَُصاُب بَِها أ

َ
َمْقتَُل أ

ْطَفاٍل 
َ
 َشبَاٍب َوأ

َ
نَُّه ِِف أ

َ
ِب اْْلَاِمَعِة. ِمَن الُْمِثرِي لَِِلْهِتَماِم، أ َساةِ َمْدرََسِة  َوفِتْيَِة الَْمَدارِِس اثلَانَِويَِّة َوَفتَيَاتَِها، َوُطَلَّ

ْ
ْعَقاِب َمأ

 New Yorkويُورْْك تَايِْمْز )( ِِف َصِحيَفِة ِنيُ Samuel Friedmanَسانِْدي ُهوْك اَِلبِْتَداِئيَِّة، َكتََب َصُموِئيُل فِِريْدَماْن ) 

Times َذلَِك؟ ِِف نَْساِنيَِّة ََغئِبُوَن". َهْل ََلَحْظتُْم  اْْلِ بَِمْذَهِب  الَْمْعِنيِّنَي  نَّ 
َ
أ َيبُْدو  َساةٍ، 

ْ
َمأ يِّ 

َ
نَّ   (: "ِِف أ

َ
َيبُْدو أ َساةٍ، 

ْ
َمأ يِّ 

َ
أ

نَْساِنيَِّة ََغئِبُوَن. َفُهْم   ُموا َجلََساِت َمُشوَرةٍ ِمْن َمْذَهِب  الَْمْعِنيِّنَي بَِمْذَهِب اْْلِ ْو َغرْيَِها، َِلَُقدِّ
َ
ََل َيتََوافَُدوَن بَِشاِحنَاتِِهْم أ

نَُّه َما ِمْن إََِلٍ، َوَما ِمنْ 
َ
؛ بِأ َساَة الَِِت قَْد َوَقَعْت لِلتَوِّ

ْ
ُحوا الَْمأ نَْساِنيَِّة ِليََْشَُحوا َويُوَضِّ َهايَِة، ُُكُّنَا   َتْفِسرٍي َشاِمٍل. فَِِف اَلِ اْْلِ

 ََتَْت رَْْحَِة الُْقَوى الَْعْميَاِء الَِِت لِلُصْدفَِة. 

 َ َها َهِذهِ اْْلََماَعُة، تُلََْق ِخَلل نَاَزاِت الَِِت ََتُُْضُ يُع اْْلِ َها ِِف الَْغاِلِب ِعَظٌة. َوِمَن الُْمِثرِي  ِِف َُمْتََمٍع ِعلَْماِِنٍّ إََِل َحدٍّ َكِبرٍي، ََجِ
ِِف  نَُّه، 

َ
اأ الَْواقِِع  ِِف  َفُهَو  ِعَظًة.  لََْق 

َ
أ َنْفُسُه  ئِيُس  الرَّ َحَّتَّ  اَِلبِْتَداِئيَِّة،  ُهوْك  َسانِْدي  َمْدرََسِة  ِجنَاَزةِ  رَِسالَِة    ِمْن  ْقتَبََس 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org
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ْصَحاَحنْيِ  
َ
ْ ٥وَ  ٤ُكوْرنِثُوَس اثلَاِنيَِة ِمَن اْْل ن َساةٍ،  . َوَكَما َتْعلَُموَن، إِنَّ رَِسالََة َمْذَهِب اْْلِ

ْ
يُّ َمأ

َ
َساِنيَِّة َغرْيُ َُمِْديٍَة ِحنَي َتَقُع أ

ُمونَُه. ٍء ُيَقدِّ يُّ ََشْ
َ
يِْهْم أ نَْساِنيَِّة لَيَْس َْلَ يِّ ََتِْربٍَة. َفُمتَبَنُّو َمْذَهِب اْْلِ

َ
ْو ِحنَي َنُمرُّ بِأ

َ
ٍء َيُقولُونَُه. َهْل   أ يُّ ََشْ

َ
يِْهْم أ لَيَْس َْلَ

 
َ
ََلُ. إِنَُّه َما ُيْفَرُض عَ ََتِْمُل اْْلَيَاُة أ

َ
ْن يَْسأ

َ
يُّوَب أ

َ
يَّ قَْصٍد؟ َذلَِك َما فُِرَض لََعَ أ

َ
ْن يَّ َمْعًَن؟ َهْل ََتِْمُل اْْلَيَاُة أ

َ
ْنتُْم أ

َ
نَا َوأ

َ
لَيْنَا أ

لٍَم َعِظيٍم يَشْ 
َ
ْو أ

َ
َساةٍ ُمِريَعٍة، أ

ْ
ْنُفَسنَا ََتَْت رَْْحَِة َمأ

َ
ُد أ نَُّه َيْفرُِض  َنْطرََحُه ُُكََّما ََنِ

َ
رََجِة أ لٍَم َعِظيٍم ِْلَ

َ
يَع اَلََواِِح، أ َمُل ََجِ

ْسئِلََة الَصْعبََة. 
َ
 َعلَيْنَا اْْل

ْصَحاِح  
َ
ُروَن َما ِقيَل ِِف اْْل . َهِذهِ ََكنَْت َموِْعظَ ١٨َكَما َتتََذكَّ ِد الُشوِِحِّ ْهَواِل". َهَذا ََكَن بَِْلَ

َ
ْن يَُساَق إََِل "َمِلِك اْْل

َ
تَُه.  ، بِأ

ْصَحاِح  
َ
يُّوُب بَِذلَِك اْْلََواِب الُْمْدِهِش ِِف نَِهايَِة اْْل

َ
ْدََل أ

َ
ُروَن، َقبْلََما أ ". ََكَن  ١٩َوَكَما َتتََذكَّ نَّ َوِلِّيِّ

َ
نَا َفَقْد َعِلْمُت أ

َ
ا أ مَّ

َ
: "أ

ْهَواِل" وَذَ 
َ
ُث َعِن اَِلنِْقيَاِد إََِل "َمِلِك اْْل ُد الُشوِِحُّ َيتََحدَّ نَّ الَْموَْت ُهَو الُْمْجِري  بَِْلَ

َ
لَِك ِِف َموِْعَظِتِه َعِن الَْموِْت؛ َوَعْن أ

 إِنَْساٍن َسوَْف َيُموُت، الَْغِِنُّ وا 
لَْفِقرُي، َحَسُن الِصيِت وََسيُِّئ  الَْعِظيُم لِلُْمَساَواةِ. الَْموُْت ُهَو الُْمْجِري الَْعِظيُم لِلُْمَساَواةِ. ُُكُّ

يَّاُم ِسنِينَا ِِهَ َسبُْعوَن َسنًَة، َوإِْن ََكنَْت َمعَ الُسْمَعِة. ُُكُّ  
َ
تٍَة. "أ ةٍ ُمَؤقَّ ةِ َفثََمانُوَن  إِنَْساٍن َسوَْف َيُموُت. َفنَْحُن ُهنَا ِلَفِْتَ  الُْقوَّ

فَْخُرَها َتَعٌب َوبَِليٌَّة". ُربََّما ُكوِهيِليْث، ََكتُِب ِسْفِر اْْلَاِمَعِة، ََكَن َُمِقًّ 
َ
ٍء بَاِطٌل. َسنًَة، َوأ ٍء بََِل َمْعًَن، ُُكَّ ََشْ نَّ ُُكَّ ََشْ

َ
ا. ِِف أ

اٌب. إِنََّها َغَماَمٌة. إِنََّها ُغبَاٌر  الَُّْكُّ بَاِطٌل. اْْلَيَاُة َوالَْعَمُل َواللَِعُب َوالَْعََلقَاُت َوالَصَداقَاُت، فََُّكٌّ ِمنَْها بَاِطٌل. َوُُكٌّ ِمنَْها  َِسَ
يِّ قَْصٍد. َيْظَهُر قَِليًَل ثُ 

َ
ٍء بََِل أ يِّ َمْعًَن. ُُكُّ ََشْ

َ
ٍء بََِل أ . ُُكُّ ََشْ  مَّ يَْضَمِحلُّ

ْصَحاِح  
َ
يُّوَب، َوََتِْديًدا إََِل اْْليَِة    7َدُعونَا َنُعوُد إََِل اْْل

َ
نَْساُن" ١7ِمْن ِسْفِر أ  ُهنَا َعْن َعبَثِيَِّة اْْلَيَاةِ، َفيَُقوُل: "َما ُهَو اْْلِ

ُ
  . َوَنْقَرأ

َدُه ُُكَّ َصبَاٍح، َوُُكَّ َْلْظَ ١7ِِف اْْليَِة   نَْساُن َحَّتَّ َتْعتَِْبَُه، وََحَّتَّ تََضَع َعلَيِْه قَلْبََك؟ َوَتتََعهَّ ٍة َتْمتَِحنَُه؟" َيبُْدو َهَذا  : "َما ُهَو اْْلِ
ُد الَْمْزُموَر   نَُّه َتْمِثيِليٌَّة َُتَسِّ

َ
لَيَْس كَ ٨الَْمْقَطُع َكَما لَْو أ

َ
نَْساُن َحَّتَّ َتْعتَِْبَُه، وََحَّتَّ تََضَع َعلَيِْه قَلْبََك؟" ، أ َذلَِك؟ "َما ُهَو اْْلِ

قِْصُد: 
َ
ِميٍَّة. أ ْعتَِقُد، ِمْن وُْجَهِة َنَظٍر َتَهكُّ

َ
ُل َهَذا ِِف الَْغاِلِب، َكَما أ

َ
يُّوَب يَْسأ

َ
نَّ أ

َ
نَْساُن؟ لَِماَذا تُثَ   بِاْستِثْنَاِء أ بُِّت  َماَذا َيْعِِن اْْلِ

نَْساِن؟ "َحَّتَّ َمََّت"، اْْليَُة   فَْراِد؟ تُثَبُِّت تَْرِكزَيَك لََعَ اْْلِ
َ
: "َحَّتَّ َمََّت ََل تَلْتَِفُت َعِنِّ َوََل تُرِْخيِِن َريْثََما  ١٩تَْرِكزَيَك لََعَ اْْل

ْفَعُل لََك يَا َرِقيَب اَلَاِس؟ لَِماَذا جَ 
َ
ُت؟ َماَذا أ

ْ
ْخَطأ

َ
أ
َ
بْلَُع ِريِِق؟ أ

َ
 َعلْتَِِن ََعثُوًرا َِلَْفِسَك؟" أ

يُّوُب َيْطَرُح الُسَؤاَل "َما ِِهَ اْْلَيَاُة؟" َو"َما الَْهَدُف ِمنَْها ِِف اَِلَهايَِة؟" وَ 
َ
. فَأ نَا  َوإََِل بَِقيَِّة اَلَصِّ

َ
"َما قَْصُد وُُجوِدي؟" َو"لَِماَذا أ

اِح اََلَهِِبِّ )-(؟ Robert Herrickُهنَا؟". َما َهَذا اََلِي َكتَبَُه ُروبَْرْت ِهرِييْك )   (:Hesperidesقَِصيَدُة َحِديَقِة اتُلفَّ

 ُُكَّما اْستََطْعتُْم اَْجَُعوا بََراِعَم اْلزْهاْر،
 فَالَزَمُن الَْهِرُم َيْمِِض ََكْْلَُخاْر؛ 

 وَهِذهِ الَزْهَرُة َعيْنَُها الُْمتََفتَِّحُة حاَِلًّا، 
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 َغًدا. َستَْذبَُل َوَتُموُت 

نَّ الَزَمَن َيْمِِض. والَْوقُْت َيُمرُّ َوََل َيُعوُد. فالَساََعُت 
َ
زَْهاِر ِْل

َ
 َواَْلقَائُِق َواثلََواِِن ََتِْري بََل  ُُكَّما اْستََطْعتُْم اَْجَُعوا بََراِعَم اْْل

الَْغالِِب  َوِِف  رِْض، 
َ
اْْل ُُكُّنَا. وََسنُْدَفُن ِِف  َسنَُموُت  َوبِالََْكِد تََوقٍُّف. وََغًدا  بِالَْكِثرِي ِجيََلِن،  ْو 

َ
أ اْْلَن،  ِمَن  َسنُنََْس. ِجيٌل   

ُر وُُجوَدنَا. َفَما الَْغايَُة ِمَن اْْلَيَاةِ َوَما َمْعنَاَها؟  َسنَِجُد َمْن َيتََذكَّ

ْصَحا 
َ
اْْل إََِل  َنُعوُد  َدُعونَا  إِيَمانِِه.  ُمْعتََقَداِت  َعْن   َ اتَلَخِّلِّ يُّوُب 

َ
أ اْْليَِة    ٢7ِح  يَْرفُُض  إََِل  َتُقوُل:    ٦َوََتِْديًدا  الَِِت  ِمنُْه 

 
َ
يُّوَب َفتَُقولُوَن: "َكيَْف ُيْمِكُن ِْل

َ
رِْخيِه". ُهنَا، ُيْمِكنُُكْم إَِساَءُة الَظنِّ ِِف أ

َ
ْكُت بِِْبِّي َوََل أ يِّ إِنَْساٍن اتَلَفوُُّه بَِذلَِك؟"  "َتَمسَّ

نَا 
َ
ُر ُوقُوَع هَ   لَِكْن َما َيُقوَُلُ ُهنَا: "أ يََّة َخِطيٍَّة تَُْبِّ

َ
نَُّه لَْم َيْقَِتِْف أ

َ
تُُه ِِف أ ٌك بَِمْوقِِِف ُهنَا". إِْذ َتتََمثَُّل ُحجَّ ِذهِ اَْلْينُونَِة  ُمتََمسِّ

ِة. اْْلَن وَُهنَا، ُربََّما تَُواِجُهوَن َبْعَض الُْمْشِِكَ  يُّوَب  َعلَيِْه َوَهِذهِ اتَلْجِربَِة وََهِذهِ الَْمَشقَّ
َ
ِت َمَع َهَذا. فَََكلِْفْن َفَقَد َصْْبَُه لََعَ أ

ْصَحاَح  
َ
يُّو٢7َمَع بُلُوِغِه اْْل

َ
ُكْم َمَع أ ْنتُْم ََل َتْفِقُدوا َصْْبَ

َ
َب.  . لََقْد ََكَن يَُدافُِع َعنُْه، لَِكِن اْْلَن وَُهنَا َفَقَد َصْْبَُه. لَِكْن أ

حَ 
َ
أ يُّوَب 

َ
أ نَّ 

َ
أ َتْعلَُموَن  ْنتُْم 

َ
"َصْْبِ  أ ِعبَاَرَة  َسِمْعتُْم  قَْد  ِس  الُْمَقدَّ الِْكتَاِب  َوِمَن  الَْمْشُهوِريَن.  ِس  الُْمَقدَّ الِْكتَاِب  رَِجاِل  ُد 

يُّوَب". 
َ
 أ

نَّ 
َ
أ ْعتَِقُد 

َ
َوأ ٌك بِِْبِّهِ،  يُّوُب ُمتََمسِّ

َ
أ لَْم يَُكْن َصبُوًرا.  يُّوَب 

َ
أ نَّ 

َ
أ َبْعَض اتَللِْميِح  ُهنَا  ُد  ََنِ الِْعبَاَرَة َموُْجوَدٌة ِِف    لَِكْن  َهِذهِ 

ْصَحاِح 
َ
ُدَها ِِف اْْل اِت   ٥رَِسالَِة َيْعُقوَب الرَُسوِل، ََنِ ِمْن رَِسالَِة َيْعُقوَب. َفنَْحُن َسنَْدرُُس َهِذهِ الِْعبَاَرَة ِِف إِْحَدى الُْمَحارَضَ

َراَستِنَا َمًعا، لَِكنَّ َهِذهِ الِْعبَاَرَة "قَ  ِخرَيةِ ِْلِ
َ
ِك  اْْل فَْضِل تَرََْجَتَُها إََِل "لََقْد َسِمْعتُْم بِتََمسُّ

َ
يُّوَب" ُربََّما ِمَن اْْل

َ
ْد َسِمْعتُْم بَِصْْبِ أ

ِكِه بِ  يُّوَب". فَِِف ِخَضمِّ َهِذهِ اتَلْجِربَِة، َحاَفَظ لََعَ َتَمسُّ
َ
ْو إََِل "لََقْد َسِمْعتُْم بِتَْصِميِم أ

َ
يُّوَب" أ

َ
ةٍ. َفَقْد تَشَ أ ِكِه  ُقوَّ بََّث بتََمسُّ

ةٍ. َونََرى ُهنَا ِِف اْْليَِة  ْصَحاِح  ٦َوتَْصِميِمِه بِِشدَّ
َ
رِْخيِه". ٢7ِمَن اْْل

َ
ْكُت بِِْبِّي َوََل أ  : "َتَمسَّ

نَُّه رَُجٌل ُمْستَقِ 
َ
يَماِِنُّ ِِف أ يُّوُب يَتَبََنَّ ُمْعتََقًدا إِيَماِنيًّا، َويَتََمثَُّل َهَذا الُْمْعتََقُد اْْلِ

َ
. َفَقْد  أ . َفُهَو ُُيِبُّ الَربَّ يٌم، ِِف إِنَُّه رَُجٌل تَِِقٌّ

َ َنْفَسُه قَْد َشِهَد ََلُ بَِذلَِك ِِف مُ  . َفُهَو لَيَْس بََِل َخِطيٍَّة، لَِكنَّ اَّللَّ يًْضا قَْد  َكرََّس َحيَاتَُه ِْلِْدَمِة الَربِّ
َ
ُ أ َمِة الِسْفِر. فَاَّلَلَّ َقدِّ

يُّ 
َ
َد َشَهاَدَة أ كَّ

َ
ْصِدقَائِِه َوََل بَِمنُْظورِِهْم لِلَْعالَِم بِ أ

َ
نَُّه لَْم َيْقتَِنْع بِتَْفِسرِي أ

َ
". َكَما أ ْكُت بِِْبِّيٍّ لََم َوالُْمَعانَاَة َدائًِما  وَب. "َتَمسَّ

َ
نَّ اْْل

َ
أ

ُخذُ 
ْ
نََّك تَأ

َ
ِ َدائًِما، َوقَِصاًصا، َوأ نَْت ََتُْصُد َما تَْزرَُعُه. إِنَُّه  َما يَُكونَا ُعُقوبًَة، وََدْينُونًَة ِمَن اَّللَّ

َ
 ِمَن اْْلَيَاةِ َما تََضُعُه ِفيَها. أ

تُُهْم ُمِريعَ  ي َظلُّوا يَُردُِّدونَُه َحَّتَّ اَِلَهايَِة. ََكنَْت ُحجَّ اَعٍة. النَِشيُد الْوَِحيُد اَِلي لََعَ لَِسانِِهْم، َواََلِ ًة، لَِكنَُّهْم َراَفُعوا َعنَْها بَِْبَ
مَّ 
َ
ُتَعزُّ أ بَِماَذا  بِِْبِّي".  ْكُت  "َتَمسَّ َعنَْها.  اِْلفَاِع  ِِف  ْع  يَْْبَ لَْم  لَِكنَُّه  َصائِبًَة،  فَََكنَْت  يُّوَب 

َ
أ ُة  ُحجَّ ْو  ا 

َ
أ لٍَم 

َ
بِأ َيُمرُّ  إِنَْسانًا  وَن 

إِنَّهُ   . َوتَِِقٌّ ُمْؤِمٌن  نَْساَن َشْخٌص  اْْلِ َهَذا  نَّ 
َ
أ َمَع  بِِضيَقٍة؟  ْو 

َ
أ يَُسوَع  بِتَْجِربٍَة  الَربَّ  إِنَُّه َشْخٌص ُُيِبُّ  إِيَماٍن.  ُذو   َشْخٌص 

َحيَا  ِِف  ٍء  ََشْ ُُكَّ  يَُكوَن  ْن 
َ
أ  َ اَّللَّ يُِريُد  إِنَْساٌن  الَْمِسيَح.  يَُسوَع  الَربَّ  يَتِْبُع  َشْخٌص  إِنَُّه  َهِذهِ  الَْمِسيِح.  َتَظلُّ  لَِكْن  تِِه، 
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ِتِه؟ َما َجْدَوى   اتَلَجارُِب َتَقُع، َوَهِذهِ الُصُعوبَاُت  ِتِه؟ َما َجْدَوى َهَذا بُِرمَّ ُتَقابِلُُه. َوُربََّما َيُقوُل: "َما الَْهَدُف ِمْن َهَذا بُِرمَّ
لُوا َما قَْد َحاَق ِِب  مَّ

َ
. تَأ يِل؟ اُْنُظُروا إََِلَّ َْنِ نَْت لََعَ اتَلْقَوى؟ َما َجْدَوى اتِّبَاِع الَربِّ يَُسوَع؟ َما َجْدَوى اْْلِ

َ
 ُبْعِد َشْعَرةٍ  ". َوأ

. وَ  ِ ًما لََعَ اَّللَّ ْن تَُكوَن ُمتََهكِّ
َ
ًما لََعَ اْْلَيَاةِ، أ ْن تَُكوَن ُمتََهكِّ

َ
ِميَِّة؛ أ نَْت َنْفُسَك َتْطَرُح  َفَقْط ِمْن َمْذَهِب اتَلَهكُّ

َ
ُربََّما أ

ْيَن ُهَو مَ 
َ
ْيَن تُوَجُد، َوأ

َ
ا اْْلِْكَمُة فَِمْن أ مَّ

َ
 ََكُن الَْفْهِم؟"َهَذا الُسَؤاَل. "أ

َة. اْليَُة  ْصَحاِح  ١٣اْلَن، َدُعونَا نَتَتَبَُّع َهِذهِ اْلُجَّ
َ
 : ٢٨ِمَن اْل

، َواْْلَحْ  ْحيَاِء. الَْغْمُر َيُقوُل: لَيَْسْت ِِهَ ِِفَّ
َ
رِْض اْْل

َ
نَْساُن ِقيَمتََها َوََل تُوَجُد ِِف أ ُر َيُقوُل:  ََل َيْعرُِف اْْلِ

ْو لَيَْسْت ِِهَ ِعنِْدي. 
َ
وفرَِي أ

ُ
ٌة َثَمنًا لََها. ََل تُوَزُن بَِذَهِب أ ََل ُيْعَطى َذَهٌب َخالٌِص بََدلََها، َوََل تُوَزُن فِضَّ

َهُب َوََل الزَُّجاُج، َوََل ُتبَْدُل بِِإنَاِء ذَ  ْزَرِق. ََل ُيَعاِدلَُها اَلَّ
َ
ِو اَْلَاقُوِت اْْل

َ
 َهٍب إِبِْريٍز.  بِاْْلَْزِع الَْكِريِم أ

الَْمََل ََل   َقْت  َحقَّ َوإِْن  ْعَماٍل. َحَّتَّ 
َ
أ َرائَِد  ْو 

َ
أ ْعَماٍل 

َ
أ ُكنَْت رَُجَل  َوإِْن  اْْلِْكَمِة. َحَّتَّ  اُء  َوإِْن  ُيْمِكنَُك ِِشَ بَْل َحَّتَّ  يِنَي، 

ًة وَ  ْمَواِل. َحَّتَّ َوإِِن اْمتَلَْكَت َطائَِرًة َخاصَّ
َ
َقْت الِْملْيَاَراِت ِمَن اْْل ًَل   ١7َحقَّ َقْت ُُكَّ    َمُْنِ . َحَّتَّ َوإِْن َحقَّ َماِكَن َشَّتَّ

َ
ِِف أ

فَْضُل ِمثَاٍل لِل
َ
نَْت ِمثَاٌل، َنَعْم، أ

َ
ِسَماَِلَِّة. َوقَْد ََنَْحَت ِِف َهَذا ِِف َهَذا الَْعالَِم. َحَّتَّ َوإِْن ََنََحْت ِِف ََتِْقيِق ُُكِّ َذلَِك. فَأ

ْ
َرأ

ٍء. َوقَْد تََسلَّْقَت الُسلََّم. لََقْد ََنَْحَت ِِف ََتِْقيِق    ََتِْقيِق َذلَِك. َوُربََّما لَْم تَُكنْ  تمِلُك َشيْئًا، لَِكنََّك اْْلَن َتْمِلُك ُُكَّ ََشْ
يَْت  . لَِكْن، َهْل اْشَِتَ ، ثَِريٌّ ِعَصاِِمٌّ ْمِريِكيِّ

َ
لَْهاِم اْْل ْمِثلَِة ِِف اْْلِ

َ
ْعَظِم اْْل

َ
َحُد أ

َ
نَْت أ

َ
اُء اْْلِْكَمَة؟    َذلَِك. فَأ َهْل ُيْمِكنَُك ِِشَ

، َوتََضُعَها وَ  ُح َمتَْجٍر إِِلْكِِتُوِِنٍّ ْي اْْلِْكَمَة، إََِل اْْلِْكَمِة؟ َهْل ُيْمِكنَُك اََلَهاُب إََِل الَْمتَْجِر؟ َهْل ُيْمِكنَُك تََصفُّ
َ
تُِضيُفَها، أ

ََعِمُل  إََِلَْك  َويُوِصلَُها  يَها،  َوتَْشَِتِ يَاِت  الُْمْشَِتَ ِفيِدْكْس    َعَربَِة  َشاِحنَِة  ْو 
َ
أ اللَْوِن  بُنِّيَِّة  َشاِحنٍَة  َشاِحنٍَة،  ِِف  اتَلوِْصيِل 

(FedEx َُموِر. إِنَّه
ُ
ِِت إََِلَْك ِِف ُصنُْدوٍق َمْكتُوٍب َعلَيِْه "ِحْكَمٌة"، َفَها ِِهَ اْْلِْكَمُة، ِلَفْهِم ُُكِّ اْْل

ْ
ا َمْعِرفَُة َكيِْفيَِّة َفْهِم  (، َوتَأ

 
ُ
َماُزوْن )ُُكِّ اْْل

َ
َكِة أ ُدَها ِعبَاَرًة َعْن ِجَهاٍز ِمْن َِشِ ي يَبْتَاُعونَُه  Amazonُموِر. َفتَْفتَُح الُصنُْدوَق، َوََتِ َهاِز اََلِ (، َذلَِك اْْلِ

 ( ِلْكَسا 
َ
أ يُْدََع  ي  اََلِ اْلِْ Alexaَحاَِلًّا،  َفَهَذا  ِفيِه،  تَرَْغُب  بَِما  يبَُك  َوَُتِ إََِلَْها،  ُث  َفتَتََحدَّ بِاْْلِْكَمِة.  (،  يَُزوُِّدَك  قَْد  َهاُز 

يِِن َعِن اْْلِْكَمِة". َفتَتََوقَُّف َعِن اْْلَِديِث إََِلَْها، َتتََوقَُّف ثِلَ  ْخِْبِ
َ
يِِن، أ ْخِْبِ

َ
ْعِطيِِن اْْلِْكَمَة. أ

َ
ْزَرَق َخافٍِت "أ

َ
اِنيٍَة َوإَِذا بَِضوٍْء أ

ْفَهُم  
َ
نَا ََل أ

َ
، َويَُقوُل لََك: "أ  ُسَؤالََك".يَِشعُّ

يُّوُب َعِن اْْلِْكَمِة. الَْعالَُم َيبَْحُث َعِن اْْلِْكَمِة. الَشبَاُب َيبَْحثُوَن َعِن اْْلِْكَمِة. ُطَلَّ 
َ
ُب اْْلَاِمَعِة َيبَْحثُوَن َعِن  لََقْد َِبََث أ

ُمورِ 
ُ
ُح ُُكَّ اْْل ي يََْشَ نَا ُهنَا؟" َو"َما ِِهَ ََغيَِِت؟" َو"َما ِِهَ َوِظيَفِِت؟"   اْْلِْكَمِة؛ َيبَْحثُوَن َعْن َمْعََن اْْلَيَاةِ، َما اََلِ

َ
َمًعا. "لَِماَذا أ

ِة، َوَما إََِل َذلَِك.  يُّوُب ََكَن َيتََخيَُّل َهَذا ِِف تَْشِبيِه اتَلْعِديِن َعِن اََلَهِب َوالِْفضَّ
َ
ا، أ  َِلَ
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ا. فَََل يَُصدَّ  نَْساُن يَْستَِطيُع فِْعَل الَْكِثرِي ِجدًّ نَْساُن اْْلِْكَمَة؟ َهْل ُهَو يُْدرُِك  اْْلِ نَْساُن فِْعلَُه. َفَهْل َيْقتَِِن اْْلِ ُق َما يَْستَِطيُع اْْلِ
يُّوَب ِِف اْْليَِة 

َ
ْيَن تُوَجُد؟ ُثمَّ تََرْوَن َجَواَب أ

َ
ا اْْلِْكَمُة فَِمْن أ مَّ

َ
 الَِِت َتُقوُل:   ٢٣ُهِويَّتَُه؟ أ

ُ َيْفَهُم   ْيَن  َطِريَقَها، َوُهَو ََعلٌِم بَِمََكنَِها". ِِف الَْواقِِع، إِنَُّه َُمَرَُّد تَلِْميٍح بَِسيٍط إََِل َما الَسِبيُل الُْمتَِّجهُ "اَّللَّ
َ
يُّوَب. أ

َ
 إََِلِْه ِسْفُر أ

ُموِر َويَْربُُطَها َمًعا، اََلِي َيفْ 
ُ
ُح ُُكَّ اْْل ُدوَن اتَلْفِسرَي الَشاِمَل اََلِي يََْشَ :  ََتِ لَِم َوالُْمَعانَاةِ؟ َواْْلَِجابَُة ِِهَ

َ
َهُم َحَّتَّ ُمْشِِكََة اْْل

ِي بَِمْجهُ  نَْساَن، اَلَّ نَّ َذلَِك اْْلِ
َ
 ِِف إِْدَراِك أ

َ
يُّوُب ُهنَا قَْد بََدأ

َ
ُ َيْفَهُم َهِذهِ الُْمْشِِكََة. فَأ ْعَماِق اَّللَّ

َ
وِدهِ َوَِبِْثِه، ََل يَْستَِطيُع فَْحَص أ

َ يَْستَِطيُع، فَاْْلُُضوعُ الَْواقِ  لَِم َوالُْمَعانَاةِ. لَِكنَّ اَّللَّ
َ
ُموِر ِمثِْل اْْل

ُ
 ََلُ، َواثِلَقُة بِِه ُهَما َحيُْث ِع اََلِي َينَْطوِي لََعَ ِمثِْل َهِذهِ اْْل

ُد اْْلِْكَمَة.   ََنِ
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