
وبَأي تَابك  
  

  أيوب الصديق

١ 

١وبَأي همٌل اسجر وصضِ عي َأرف ي اَهللا . كَانتَّقا، ياِلحصلًا وُل كَامجذَا الره كَانو
نِ الشَّرع دتَعبي٢. و هنْدع كَان٧وو ينن٣ بنَاتكَانَتْ ٣.  بو يهاشوالْغَنَمِ، ٧٠٠٠م نم 

٣٠٠٠وٍل، وم٥٠٠ جقَرِ، والْب نجٍ مو٥٠٠ ز،ةارما حجِد يرِينكَث همخَد كَانو  . فَكَان
كُلِّه قي الشَّرٍل فجر ظَمَأع وبَأي.  

٤ود بسح داحكُلُّ و ،منْهم داحارِ وي دةً فِليمو لُونمعيو ونبذْهي نُوهب كَانورِه .
مهعم نبشْريو ْأكُلْنهِمِ الثَّالثَ ِلياتَأخَو ونعتَدسيو لُونسركَانُوا يا تَنْتَهِي ٥. ومدعبو

 نع ابِينقَر مقَديرِ واكاحِ الْببي الصف قُوميو ،مهرطَهيو مهرضحي وبَأي ةُ، كَانِليمالْو
فَكَان َأيوب ." ربما َأخْطََأ بني وكَفَروا بِاِهللا في قُلُوبِهِم: "واحد منْهم، َألنَّه كَان يقُوُلكُلِّ 

  .يعمُل هذَا داِئما
  مصائب أيوب

٦عا مضَأي طَانالشَّي اءجاِهللا، و امثُلُوا َأممالِئكَةُ ِليالْم اءمٍ جوذَاتَ يومفَقَاَل اُهللا ٧. ه
." كُنْتُ َأتَجوُل في اَألرضِ وَأتَمشَّى فيها: "فَقَاَل الشَّيطَان" من َأين جِْئتَ؟: "ِللشَّيطَانِ

لَعلَّك الحظْتَ عبدي َأيوب، فَِإنَّه ال مثيَل لَه في اَألرضِ، رجٌل : "فَقَاَل اُهللا ِللشَّيطَان٨ِ
هْل َأيوب يتَّقي اَهللا : "فَقَاَل الشَّيطَان ِهللا٩."  وصاِلح، يتَّقي اَهللا ويبتَعد عنِ الشَّركَامٌل

وباركْتَ . َأنْتَ وضعتَ سورا حولَه وحافَظْتَ علَيه هو وعاِئلَته وكُلِّ ما لَه١٠مجانًا؟ 
وَألتْ مفَم ،الَهمَأعضاَألر يه١١. اش كْفُري فَِإنَّه ،ا لَهكُلَّ م رِباضو اآلن كدي دم نلَكو

هِكجي وف طَان١٢ِ!" بِكفَقَاَل اُهللا ِللشَّي" :ا لَهكُلَّ م تُكلَّمس ،ِإذَن .هِإلَي كدي دا ال تَمِإنَّم ".
ضحم نم طَانالشَّي جخَر رِ اِهللاثُم.  



. وذَاتَ يومٍ كَان َأبنَاء َأيوب وبنَاته، يْأكُلُون ويشْربون خَمرا في دارِ َأخيهِمِ اَألكْبر١٣ِ
كَانَت الْبقَر تَحرثُ، والْحمير تَرعى بِالْقُربِ منْها، : "فَجاء رسوٌل ِإلَى َأيوب وقَاَل١٤
١٥ع مجفَهكي ُألخْبِردحتُ َأنَا وونَجو ،فياةَ بِالسعقَتَلُوا الرا وَأخَذُوهو ونِئيبنَا السلَي ".
نَزلَتْ صاعقَةٌ من السماء من عنْد اِهللا، : "وبينَما هو يتَكَلَّم، جاء رسوٌل آخَر وقَاَل١٦

الرو الْغَنَم قَترفََأحكي ُألخْبِردحتُ َأنَا وونَجو ،مقَتَلَتْهاةَ و١٧." ع اءج ،تَكَلَّمي وا هنَميبو
جاءتْ ثَالثُ عصابات من الْكَلْدانيين، وهجمتْ علَى الْجِماِل : "رسوٌل ثَاِلثٌ وقَاَل

و ،فياةَ بِالسعقَتَلُوا الرا وَأخَذُوهوكي ُألخْبِردحتُ َأنَا وو١٨." نَج اءج ،تَكَلَّمي وا هنَميبو
بنُوك وبنَاتُك كَانُوا يْأكُلُون ويشْربون خَمرا في دارِ َأخيهِمِ اَألكْبرِ، : "رسوٌل رابِع وقَاَل

١٩دصو ،اءرحالص نةٌ ميدشَد تْ رِيحبَأةً هفَجلَى وقَطَتْ عفَس ،عبارِ اَألرا الدايوتْ زم
كي ُألخْبِردحتُ َأنَا وونجو ،ماتُوا كُلُّهفَم الداَألو".  

فَقَام َأيوب ومزقَ رِداءه، وحلَقَ شَعر رْأسه، ورمى نَفْسه علَى اَألرضِ وسجد ِهللا، ٢٠
اُهللا َأعطَى واُهللا َأخَذَ، . ا خَرجتُ من بطْنِ ُأمي، وعريانًا َأدخُُل الْقَبرعريانً: "وقَاَل٢١

  .في كُلِّ هذَا، لَم يرتَكب َأيوب خَطًَأ، وال اعتَبر َأن اَهللا َأساء ِإلَيه٢٢." تَبارك اسم اِهللا
  

 مصائب أخرى

٢ 

١اءج مٍ آخَروذَاتَ يو امثَُل َأمملَي ،مهعا مضَأي طَانالشَّي اءجاِهللا، و امثُلُوا َأممالِئكَةُ ِليالْم 
كُنْتُ َأتَجوُل في اَألرضِ : "فَقَاَل الشَّيطَان" من َأين جِْئتَ؟: "فَقَاَل اُهللا ِللشَّيطَان٢ِ. اِهللا

لَعلَّك الحظْتَ عبدي ًأيوب، فَِإنَّه ال مثيَل لَه في : "شَّيطَانِفَقَاَل اُهللا ِلل٣." وَأتَمشَّى فيها
نِ الشَّرع دتَعبيي اَهللا وتَّقي ،اِلحصٌل وٌل كَامجضِ، ربِال . اَألر هلَيي عتَنضرَأنْتَ ح

ستَمم ِإلَى اآلن وذَا فَهه عمو تُهتَلَيبٍ، فَاببساِلهبِكَم ِهللا٤." ك طَانا : "فَقَاَل الشَّينَج َألنَّه
هبِجِلْد !هنَفْس ينَجِلي هنْدا عبِكُلِّ م يحضي َأن دتَعسم ان٥. فَاِإلنْس اآلن كدي دم نلَكو



جي وف بِك كْفُري فَِإنَّه ،هملَحو هظْمي عف هرِباضوطَان٦ِ!" هِكفَقَاَل اُهللا ِللشَّي" : ،ِإذَن
ا ال تَقْتُلْهِإنَّم ،لَك تُهلَّمس".  

٧ ةمِإلَى ق همطْنِ قَدب نم ةْؤِلموحٍ مبِقُر وبَأي برضرِ اِهللا، وضحم نم طَانالشَّي جفَخَر
هْأسَأخَذ٨َ. رشَقْفَةً، و وبَل َأيفَتَنَاوادملَى الرع اِلسج وهو هما جِسبِه كح٩.  ي فَقَالَتْ لَه

تُهجوز" :اِلكبِكَم كستَمم تْ! َأنْتَ ِإلَى اآلنمبِاِهللا و ا١٠!" اُكْفُرفَقَاَل لَه" : ينتَتَكَلَّم
لَةاهج ةداحال نَ! كَواِهللا، و نم رُل الْخَيْل نَقْب؟هُل الشَّرقْب " وبَأي بتَكري ذَا، لَمي كُلِّ هف

هخَطًَأ بِشَفَتَي.  
  أصحاب أيوب الثالثة

١١ ،هكَانم نم داحوا كُلُّ واءج ،شَر نم هابا َأصالثَّالثَةُ بِكُلِّ م وبَأي ابحَأص عما سفَلَم
اديعلُوا بِمتَقَابو .ذَه ثُموهزعيو وهاسووا ِليب . ،يالشُّوح دبِلْدو ،يانالتِّيم َأِليفَاز مهو

ياتمالنِّع وفَرص١٢. ورِفُوهعي لَم ،يدعب نم هَأوا رقَ كُلُّ . فَلَمزماٍل وع توا بِصكَوفَب
لَى را عابوا تُرعضوو هاءرِد داحوهِمامٍ ١٣. ُؤوسةَ َأيعبضِ، سلَى اَألرع هعوا مدقَعو

ةيدشَد ةي كَآبف ا َأنَّهَأور مَألنَّه ،ةمبِكَل دَأح هكَلِّمي رِ َأنغَي ناٍل، ملَي عبسو.  
 

 أيوب يتكلم

٣ 

لَيتَه هلَك يوم ميالدي، ٣: فَقَاَل٢. ذي وِلد فيهبعد هذَا فَتَح َأيوب فَمه، ولَعن الْيوم ال١َّ
. هو يوم مظْلم، ال يهتَم بِه اُهللا من فَوقُ، وال يشْرِقُ فيه نُور٤! واللَّيلَةُ الَّتي تَكَونْتُ فيها

٥هلَيلُّ عحي ،ادوالسو الظَّالم هلَيطْبِقُ عْل يةُبالظُّلْم تُغَطِّيهو ابح٦.  الس يلَةُ هاللَّي لْكتو
هي لَيلَةٌ ال يولَد فيها ٧. لَيلَةٌ سوداء، ال تُحسب بين َأيامِ السنَة، وتُمحى من كُلِّ الشُّهورِ

ال يشْرِقُ ٩. نُون اَأليام، ويثيرون لُوياثَانيلْعنُها الَّذين يلْع٨. َأحد، وال يسمع فيها هتَافٌ
حبا صلَه طْلَعفَال ي النُّور رتَنْتَظو ،ما نَجاِئهسي م١٠. ف ،لَيي عُأم طْنقْ بتُغْل ا لَمَألنَّه

  .ولَم تُبعد التَّعاسةَ عنِّي



ِلماذَا وجدتُ ركْبتَينِ ١٢. تَني متُّ لَما خَرجتُ من الْبطْنِلَي! لَيتَني متُّ لَما وِلدت١١ُ
لَوال ذَِلك لَكُنْتُ اآلن راقدا في هدوء، ونَاِئما في ١٣. تَقْبالنني، وثَديينِ يرضعانني

ةاحا١٤. رنَوب ينا، الَّذاِئهظَمعضِ واَألر لُوكم عمهِما َألنْفُسامركَّامِ ١٥.  َأهالْح عم َأو
َأو كَجنينٍ ميت يطْمر في اَألرضِ، كَجنينٍ لَم ير ١٦. الَّذين مُألوا بيوتَهم ذَهبا وفضةً

تَرِي١٧. النُّورسي نَاكهِل، وشَاكالْم ةِإثَار نع اركُفُّ اَألشْري نَاكهونبتْعالْم ١٨. ح نَاكه
هنَاك يتَساوى الصغير والْكَبِير، ١٩. يطْمِئن اَألسرى، وال يسمعون صوتَ الْمسخِّرِ

هديس نم دبالْع ررتَحيو.  
ذين ينْتَظرون الْموتَ فَال يْأتي، ال٢١َِّلماذَا النُّور ِللتُّعساء، والْحياةُ ِلمن نَفْسهم مرةٌ؟ ٢٠

! الَّذين يبتَهِجون جِدا ويفْرحون ِإذَا وجدوا قَبرا٢٢. ويبحثُون عنْه َأكْثَر من الْكُنُوزِ
َأصبح اَألنين ٢٤ِلماذَا الْحياةُ ِلمن ال يرى طَرِيقَه، َألن اَهللا سد علَيه الْمساِلك؟ ٢٣

رنَه ي كََأنَّهدتَنَهي، وام٢٥. طَعا كُنْتُ َأخْشَاهلَّ بِي محو ،نْها كُنْتُ َأخَافُ مي مناءج .
  .ال سالم ِلي وال هدوء وال راحةَ بعدما جاءني الضيق٢٦ُ
  

 أليفاز

٤ 

١يانالتِّيم ْل ت٢َ: فَقَاَل َأِليفَازنِ الْكَالمِ؟ هع عتَنمي َأن رقْدي نم نًئا؟ لَكشَي قُلْنَا لَك ِإن تَاءس
٣متُهزِيمفَتْ ععض نتَ مدشَدو ،يرِينتَ كَثشَدَأر فَ َأنَّككَي ٤. تَذَكَّر َأقَام ككَالم

متُهنَتْ قُوهو نتَ مثَبو ،رِيناث٥. الْعلَكتَوبتَعفَار كسلْتَ، ميقُ فَفَشالض كابَأص ن .
هْل تَذْكُر برِيًئا هلَك، ٧َأال تُرِيد َأن تَعتَمد علَى تَقْواك، ويكُون عنْدك رجاء ِلكَماِلك؟ ٦

 الشَّر والشَّقَاء، ال يحصدون َأنْتَ تَعرِفُ َأن الَّذين يزرعون ويرعون٨َأو صاِلحا ُأبِيد؟ 
الشَّقَاءو ٩. ِإلَّا الشَّركُونلهي بِهغَض فَةاصبِعو ،ونبِيداِهللا ي نم ١٠. بِنَفْخَة َأرزي داَألس

هابَأنْي رتَتَكَس الْقَوِي دتَّى اَألسح نلَكو ،جِرمزيف١١َ. و دتُوج لَم ِإن ،داَألس كلهةٌ يرِيس
ةواُل اللَّبَأشْب ددتَتَبو.  



َأثْنَاء حلْمٍ مزعجٍ في اللَّيِل، وَأنَا نَاِئم ١٣. بلَغَتْني كَلمةٌ في السر، همسةٌ سمعتْها ُأذُني١٢
مرتْ روح َأمام وجهِي، ١٥.  رجفَتْفَارتَعبتُ وارتَعشْتُ، وكُلُّ عظَامي١٤. نَوما عميقًا

كَان الشَّكُْل َأمام عينَي، . ثُم وقَفَتْ، ولَكنِّي لَم َأتَبين مالمحها١٦. فَاقْشَعر شَعر جِسمي
ي نَظَرِ اِهللا؟ َأو هْل يمكن َأن يصير اِإلنْسان صاِلحا ف١٧: وسمعتُ صوتًا هادًئا يقُوُل

هي نَظَرِ خَاِلقا فرخْلُوقُ طَاهالْم يرص١٨. ي هِمِإلَي بنْسيو الِئكَتَهم نْأتَماُهللا ال ي كَان ِإن
فَما موقفُ الْبشَرِ الْمصنُوعين من طينٍ، وهم َأصلًا تُراب، ويسحقُون ١٩حماقَةً، 
! بين الصباحِ والْمساء يحطَّمون، فَيهلَكُون ِإلَى اَألبد من غَيرِ َأن يالحظَ َأحد٢٠ كَالْعثِّ؟

٢١ةكْمبِال ح وتُونميو ،هِمتماُل خَيبح تُقْلَع.  
 

٥ 

غَيظُ يقْتُُل الْغَبِي، والْغيرةُ ال٢ِْإن دعوتَ، فَهْل يجِيبك َأحد؟ وِإلَى َأي اَألطْهارِ تَذْهب؟ ١
َأوالده محرومون من ٤. َأنَا رَأيتُ غَبِيا نَجح، ولَكن فَجَأةً خَرِبتْ داره٣. تُميتُ اَألحمقَ

منْهع عافدي نال مو ،ةاحي السف ونومزهانِ، مال٥ْ. األم ْأكُلُهي مهادصح ْأخُذُهيو ،انعوج
طْشَانا الْعهبشْري متُهوثَرو ،كالشَّو نيب طَلَع تَّى ِإنابِ، ٦. حالتُّر نتُ مى ال تَنْبلْوفَالْب

 لَكن اِإلنْسان يخْلَقُ ِليشْقَى، كَما َأن الطُّيور تُخْلَق٧ُ. والشَّقَاء ال يطْلَع من اَألرضِ
يرِلتَط.  

فَهو يعمُل عجاِئب ال ٩. فَلَو كُنْتُ مكَانَك، لَكُنْتُ َأطْلُب اَهللا، وَأرفَع َأمرِي ِإلَيه تَعالَى٨
دال تُع اتجِزعمو ،دقُوِل١٠. تُحِإلَى الْح اءُل مسريضِ، ولَى اَألرا عطَرنْزُِل مي .

١١تَوالْم فَعرانِيانَى ِإلَى اَألمزالْح يمقيو ،ينعفَال ١٢. اض ،تَاِلينحةَ الْمرَؤامفَشُِّل مي
مطَّتُهخ ح١٣. تَنْجينعةَ الْخَادشُورم دفْسيو ،اِلهِميتي احف رِيناكالْم عوقارِ ١٤. يي النَّهف

ينْقذُ الْمسكين من كَلَامِ الَْأشْرارِ، ١٥.  يتَحسسون حولَهميحلُّ علَيهِم ظَالم، وفي الظُّهرِ
اءاَألقْوِي ةضقَب نم١٦. وهفَم الظَّاِلم دسيو ،اءجاِئسِ رِللْب كُونفَي.  



َألنَّه يجرح ويضمد، ١٨ .هنيًئا ِللرجِل الَّذي يَؤدبه اُهللا، فَال تَرفُض تَْأديب الْقَدير١٧ِ
. من ستِّ مصاِئب ينَجيك، بْل في سبعة ال يمسك سوء١٩. يضرِب ويداه تَشْفيانِ

٢٠فيالس ةبرض نبِ مري الْحفو ،توالْم نم يكفْدي ةاعجي الْم٢١. ف نفَظُ متُح
اللِّس اتمجهاءابِ ِإذَا جالْخَر نال تَخَافُ م٢٢. انِ، و ،ةاعجالْمابِ ولَى الْخَرع كحتَض

فَتَعلَم ٢٤. تُعاهدك حجارةُ الْحقِْل، وتُساِلمك الْوحوش٢٣ُ. وال تَخَافُ وحوشَ اَألرضِ
َأنَّك فَتَجِد كظَاِئرح ورنَةٌ، تَزآم كارد ًئاَأنشَي دتَفْق ٢٥.  لَم ،يركَث لَكنَس َأن لَمتَعو

. تَبقَى قَوِيا حتَّى الْموتَ، كَما تُرفَع الْحزم في الْموسم٢٦ِ. وذُريتَك تَنْمو كَعشْبِ اَألرضِ
  .بِه ِلصاِلحكنَحن فَحصنَا هذَا ووجدنَا َأنَّه حقٌّ، فَاسمعه واعمْل ٢٧
  

 أيوب

٦ 

١وبَأي اباِئبِي، ٢: فََأجصكُلُّ مي وتاسزِنَتْ تَعو ر٣ِِإنحِل الْبمر نلَكَانَتْ َأثْقََل م ! ِلذَِلك
 َأهواُل اِهللا. َألن سهام الْقَديرِ انْغَرزتْ في، روحي تَشْرب سمها٤. َأتَسرع في الْكَالمِ

هْل ينْهقُ الْحمار الْوحشي وعنْده عشْب؟ وهْل يصرخُ الثَّور وعنْده ٥. مصطَفَّةٌ ضدي
َأنَا َأرفُض َأن ٧. َأكُْل الطَّعامِ بِغَيرِ ملْحٍ صعب، وبياض الْبيضة ال طَعم لَه٦علَفٌ؟ 

  .قُهآكُلَه، ِلَأنِّي لَا ُأطي
لَيتَ اَهللا يرضى بَِأن يحطِّمني، ويمد يده ٩. لَيتَ طَلَبِي يستَجاب، فَيعطيني اُهللا رجاِئي٨

عنْد ذَِلك يكُون عزاِئي وفَرحي في َألَمي الرهيبِ، َأنِّي لَم َأرفُض كَالم ١٠. ويقْطَعني
هْل ١٢ قُوتي حتَّى ًأنْتَظر َأكْثَر؟ وما هو رجاِئي حتَّى ُأصبر نَفْسي؟ ما هي١١. الْقُدوسِ

  !ال، بْل ال حوَل ِلي، وهرب النَّصر عنِّي١٣ِلي قُوةُ الْحجارة؟ هْل لَحمي نُحاس؟ 
. رِ، يستَحقُّ الْمعروفَ من َأصحابِهياِئس مثْلي، حتَّى ولَوِ ابتَعد عن تَقْوى الْقَدي١٤
١٥هِملَياِلاتِّكَاُل ع نكمي فَال يانا ِإخْوَأم . سلَي نلَكو ،اءالْم يهف ي تَجِدى الَّذرجكَالْم مه

قْتكُلُّ الْو ! هُئ ِإلَى شُطُوطتَلمي و١٦فَهيو الثَّلْج ذُوبا يمنْدع ،يدلالْج هِرقْتَ ١٧نْصو ثُم



هكَانم ني مخْتَفي ري الْحفو ،اءنْه الْمم عنْقَطي فَاف١٨. الْج نم ونرافسرِفَ الْمنْحفَي
كُونلهيي الْقَفْرِ وف ونيهتيو ،ه١٩. طَرِيقبس ارتُج ،نْهثُ عحتَب اءمُل تَيافقَو َأن لُونْأمَأ ي

وهجِد٢٠. يهوا ِإلَياءا جلَم ملُهَأم خَاب ،يهف مقَتَهوا ثعم وضوا َألنَّهجع٢١. انْز َأنْتُمو
نْكُمةَ مِلي، ال فَاِئد ةبا بِالنِّسضَأي !تُمي فَفَزِعنابا َأصم تُمَأي٢٢. رْل قُلْتُ لَكُمطُو: "هي َأعن
 ،اِلكُمم نم لَيقُوا عَأنْف ًئا، َأو٢٣شَي ةضقَب ني مونفْدا َأو ،ودالْع دي ني مذُونَأنْق َأو

  "الظَّاِلمين؟
الْكَالم الْحقُّ صعب، ولَكن تَوبِيخَكُم ال يبرهن ٢٥! فَهموني فََأسكُتُ، َأروني خَطَِإي٢٤
َأنْتُم ٢٧هْل تَلُومونَني علَى كَالمي، وتَعتَبِرون كَالم الْياِئسِ رِيحا؟ ٢٦! ى شَيءعلَ

كُمباحص ونتَبِيعيمِ، وتبِالْي ونر٢٨! تُقَامكُملَيع بَأكْذ فَلَن ،وا ِإلَيانْظُر كُملفَض نم .
٢٩ونمال تَظْلو كُمكْروا فريغَيانَتي َأمف نْتُمطَع َألنَّكُم كُمكْروا فرلَى ٣٠. ي، غَيْل عه

  ِلساني شَر؟ هْل فَمي ال يميز الْفَساد؟
 

٧ 

كَالْعبد الَّذي يشْتَاقُ ِإلَى ٢. حياةُ اِإلنْسانِ علَى اَألرضِ شَقَاء، وَأيامه كََأيامِ اَألجِير١ِ
حين ٤. نَصيبِي شُهور بْؤسٍ، وقسمتي لَياِلي شَقَاء٣.  واَألجِيرِ الَّذي ينْتَظر ُأجرتَهالظِّلِّ،

جِسمي غَطَّاه ٥. َألن اللَّيَل طَوِيٌل، وَأشْبع قَلَقًا حتَّى الصبح" متَى َأقُوم؟: "َأرقُد َأقُوُل
َأيامي تَمضي َأسرع من مكُّوك الْخَياط، ٦. التَهب وتَشَقَّقَالدود والْقُروح، وجِلْدي 

اءجتَنْتَهِي بِال رو.  
فَالْعين الَّتي ٨. اللَّهم اذْكُر َأن حياتي مجرد نَفْخَة، فَلَن تَرى عينَاي الْخَير مرةً ُأخْرى٧

انتَر لَن ،ي اآلنانتَردعا بيمي. ي فنفَال تَجِد نَاكيع ِإلَي ٩. تَنْظُر ابحي السخْتَفا يكَم
جِعررِ ال ينْزُِل ِإلَى الْقَبي نم وُل، كَذَِلكزي١٠. و كَانُهم رِفُهعال يو ،ارِهِإلَى د ودعال ي

دعا بيمْل َأتَك١١َ. فكُتُ، بال َأس ِلذَِلكةرَأشْكُو بِنَفْسٍ مو ،ةذَّبعوحٍ مبِر تُ ١٢. لَّمَأنَا لَس
ِإن قُلْتُ ِإن سرِيرِي يعزيني ١٣الْبحر، وال وحشَ الْبحرِ، فَلماذَا وضعتَ علَي حارٍسا؟ 



ِلذَِلك َأخْتَار َأن ُأخْنَقَ ١٥. الرَؤىتُخَوفُني بِاَألحالمِ وتُرهبني ب١٤ِوفراشي يخَفِّفُ َألَمي، 
ذَابذَا الْعال هوتَ وَأمنَى١٦. وعي بِال مامَأي ي َألنكْناةَ، فَاتْريالْح تُ، ال ُأرِيدِئسي.  

احٍ، وتَخْتَبِره كُلَّ ثُم تَمتَحنَه كُلَّ صب١٨ما هو اِإلنْسان حتَّى تَنْتَبِه ِإلَيه وتَهتَم بِه؟ ١٧
ظَةي؟ ١٩! لَحرِيق لَعي َألبهِلُنتُمنِّي، وع كُل نَظَروذَا ٢٠َأال تُحْل هكُنْتُ َأخْطَْأتُ، فَه ِإن

لًا عمتُ ححباذَا َأص؟ ِلمفًا لَكدي هلْتَنعاذَا جشَرِ؟ ِلمالْب يبقا رَأنْتَ ي كلَيع َؤثِّر؟ يكلَي
ِلماذَا ال تَغْفر ذَنْبِي وتَصفَح عن معصيتي؟ ألنِّي قَرِيبا سَأرقُد في التُّرابِ، وتَبحثُ ٢١

  .عنِّي فَال تَجِدني
  

 بلدد

٨ 

١يالشُّوح د؟ ٢: فَقَاَل بِلْدتَى تَظَلُّ تَتَكَلَّمتَّى مفَح ،ةيدكَرِيحٍ شَد كِل ا٣كَالمي هف ورجُهللا ي
ال شَك َأن َأوالدك َأخْطَُأوا ِإلَيه، فََأنْزَل بِهِم عقَاب ٤الْحكْمِ؟ هِل الْقَدير يحرفُ الْحقَّ؟ 

يرِ، ٥. ذُنُوبِهِمتَ ِإلَى الْقَدعرتَضتَ اَهللا وطَلَب ل٦ْفَِإني ا، فَِإنَّهيتَقا وركُنْتَ طَاه ِإنتُ وتَف
ةاِلحالص ككَانَتِإلَى م كدريو ،اآلن ك٧. ِإلَي كُونةً، يعاضتَوكَانَتْ م تَكايبِد َأن عفَم

  .مستَقْبلُك عظيما جِدا
٨ماُؤهآب هلَّما تَعرِفْ ماعو ،نالس اربَأْل كسٍ، ٩. اسَأم الدًأو نرِفُ َألنَّنَا نَحال نَعو

. يخْبِرونَك ويكَلِّمونَك بِما يعرِفُونَه. فَهم يعلِّمونَك١٠. شَيًئا، وَأيامنَا علَى اَألرضِ كَظلٍّ
١١اءبِال م بالْقَص طْلَعال يو ،تَنْقَعسثُ ال ميح يدرو الْبنْم١٢. ال ي رنَاض وهْل وب

هذَا مصير كُلِّ من ينْسى اَهللا، وبِهذه ١٣. ن يقْطَع، ييبس َأسرع من الْعشْبِوقَبَل َأ
يتَحطَّم ما يعتَمد علَيه، َألنَّه يتَّكُل علَى خُيوط ١٤. الطَّرِيقَة يخيب َأمُل الشِّريرِ

وتنْكَبا فَت١٥َ. الْعهلَيع دتَنسيعا فَتَنْقَطلَّقُ بِهتَعيو ،مد١٦. نْه اهتُج ةركَشَج رهدزي
 ،يقَةدي الْحا فهوعفُر دسِ، تَم١٧الشَّم نيا بقُهمتُعو ،ةارجَل الْحوا حهذُورتَلُفُّ جو



فَتَذْبُل ١٩.  َأحد َأنَّها كَانَتْ هنَاكولَكن ِإن قُلعتْ من مكَانها، ال يعرِف١٨ُ. الصخُورِ
  .وتَموتُ، ثُم يطْلَع غَيرها من اَألرضِ

٢٠الشَّر لُونمعي نم دْأخُذُ بِيال يَل، والْكَام فُضركًا ٢١. اُهللا ال يحض كُأل فَمما يِإنَّم
  .ون الْعار، وديار اَألشْرارِ تَزوُلَأعداُؤك يلْبس٢٢. وشَفَتَيك هتَافًا

  
 أيوب

٩ 

١وبَأي اب٢: فََأجيححذَا صه ارِفٌ َأنَأنَا ع ،منَع . يرصي انِ َأنِلِإلنْس نكمفَ يكَي نلَك
 يجاوِبه ولَو مرةً في ِإن َأراد واحد َأن يجادَل مع اِهللا، ال يقْدر ًأن٣صاِلحا عنْد اِهللا؟ 

؟ ٤. اَأللْفلَمسيو هدانعي ينِ الَّذم ،ةالْقُو يدشَدو ةكْمالْح يمظ٥اُهللا ع ناَل مالْجِب زِححزي
. ز َأعمدتَهايزلْزُِل اَألرض من مقَرها، ويه٦. مكَانها وهي لَا تَعلَم، يغْضب فَيقْلبها

٧ومغَطِّي النُّجيفَال تُشْرِقُ، و سالشَّم رْأملَى ٨. يشَى عمو ،اءمطَ السسب هدحو وه
يعمُل ١٠. هو الَّذي صنَع النَّعشَ والْجوزاء والثُّريا وكَواكب الْجنُوب٩ِ. َأمواجِ الْبحرِ
يعبر من عنْدي وال َأشْعر . يمر أمامي وال َأراه١١. حد، ومعجِزات ال تُعدعجاِئب ال تُ

١٢. بِهقُوُل لَهي نم؟ وهدري نًئا فَمنَّا شَيخَطَفَ م ُل؟: "ِإناذَا تَفْع١٣" م ،يداِهللا شَد بغَض
 مهَأنْفُس ونمرةُ يابِربالْجهيمقَد نْدع.  

وحتَّى ِإن كُنْتُ ١٥فَكَيفَ ِلي َأن ُأجاوِب اَهللا؟ ومن َأين َأجِد الْكَلمات َألرد علَيه؟ ١٤
ِإن دعوتُ ١٦. برِيًئا، ال َأقْدر َأن ُأجاوِبه، ِإنَّما َألْتَمس رحمةً من اِهللا الَّذي يحاكمني

بْل يسحقُني بِعاصفَة، ويزِيد جروحي بِال ١٧. جاب ِلي، فَال ُأصدقُ َأنَّه يسمعنيواستَ
من جِهة الْقُوة، ال يقْدر َأحد َأن ١٩. ال يتْركُني آخُذُ نَفَسي، بْل يشْبِعني ذُلا١٨. سببٍ

ِإن كُنْتُ برِيًئا فَمي يحكُم ٢٠ضاء، من يقْدر َأن يحاكمه؟ يقْوى علَيه، ومن جِهة الْقَ
  .علَي، وِإن كُنْتُ كَاملًا يعلن ذَنْبِي



الْكُلُّ متَساوون، ِلذَِلك َأقُوُل، ٢٢! كَرِهتُ حياتي. َأنَا كَامٌل، ولَكنِّي ال ُأباِلي بِنَفْسي٢١
ِإن جاء الْموتُ فَجَأةً بِسببِ مصيبة، يضحك ٢٣. كَامَل والشِّرير علَى السواءاُهللا يفْني الْ

رِياءاَألب لَى شَقَاءا٢٤. اُهللا عهاتقُض ونيع بجحارِ، ياَألشْر دي يف الْبِالد تقَعو ِإن . ِإن
َأيامي تَمضي َأسرع من واحد يجرِي، ٢٥ هذَا، ِإذَن من؟ لَم يكُنِ اُهللا هو الَّذي يفْعُل

ِإن ٢٧. تَنْطَلقُ كَقَارِبٍ من الْبردي، كَنَسرٍ ينْقَض علَى فَرِيسته٢٦. تَطير وال تَرى خَيرا
َأخَافُ من كُلِّ َأوجاعي، َألنِّي ٢٨سم، قُلْتُ، سَأنْسى شَكْواي وُأغَير تَعبِيرات وجهِي وَأبتَ

حتَّى وِإنِ ٣٠َأنَا محسوب مذْنبا، فَلماذَا َأتْعب بِال فَاِئدة؟ ٢٩. عارِفٌ َأنَّك ال تُبرُِئني
 ،نَظِّفَةالْم وادبِالْم يدنَظَّفْتُ يونِ، وابلْتُ بِالص٣١اغْتَسستَغْم نٍ، فَِإنَّكٍل نَتحي وي فن

  .حتَّى تَكْرهني ثيابِي
٣٢اءا ِإلَى الْقَضعم يِلنَْأت َأو ،هاوِبي فَُأجثْلا مشَرب سنَنَا ٣٣. اُهللا لَييب كَمح نَاكه كَان لَو

لَكُنْتُ َأتَكَلَّم وال ٣٥به، ويرفَع عنِّي عصا اِهللا، فَال يخَوفُني رع٣٤يضع يده علَينَا، 
  .َأخَافُ منْه، َألنِّي لَستُ كَما يظُنُّونَني

 

١٠ 

َأقُوُل ِهللا، ال تَعتَبِرني مذْنبا، ٢. ِلذَِلك َأشْكُو وَأشْكُو وَأتَكَلَّم بِنَفْسٍ مرة! كَرِهتُ حياتي١
 َأن تَظْلمني؟ َأن تَتَخَلَّى عنِ الْمخْلُوق الَّذي عملْتَه، هْل يصح٣! فَهمني ِلماذَا تُخَاصمني

هْل لَك عينَانِ كَعيونِ الْبشَرِ، فَتَرى ما نَراه فَقَطْ؟ ٤وتَبتَسم علَى مَؤامرات اَألشْرارِ؟ 
٥كَع وددحم كرمعانِ، وامِ اِإلنْسكََأي كامْل َأيرِنَا؟ هي ٦متيصعم نثُ عحاذَا تَبمفَل

َأنْتَ عارِفٌ َأنِّي لَستُ مذْنبا، وَأنَّه ال يوجد من ينْقذُني من ٧وتُفَتِّشُ علَى خَطيَئتي؟ 
كدي.  

شَكَّلْتَني كَطينٍ، فَهْل تُعيدني تَذَكَّر َأنَّك ٩َأنْتَ كَونْتَني وصنَعتَني بِيديك، فَهْل تُحطِّمني؟ ٨
كَسوتَني جِلْدا ١١. كَونْتَني في بطْنِ ُأمي، كَالْجبنِ من اللَّبنِ الْحليب١٠ِِإلَى التُّرابِ؟ 

  . روحيَأعطَيتَني حياةً ورحمةً، وعنَايتُك حفظَت١٢ْ. ولَحما، ونَسجتَني بِعظَامٍ وعصبٍ



١٣كدذَا قَصه فْتُ َأنرَأنَا عو ،ًئا آخَرشَي ي قَلْبِكتَ فكَتَم نَّك١٤! لَك ي، فَِإننباقَأنْتَ تُر
وِإن كُنْتُ ! ِإن كُنْتُ مذْنبا فَالْويُل ِلي١٥! َأخْطَْأتُ ال تَتْركُني بِال عقَابٍ علَى معصيتي

ِإن ١٦. قْدر َأن َأرفَع رْأسي، َألنِّي شَبعان من الْهوانِ، وغَارِقٌ في الذُّلِّبرِيًئا فَال َأ
تُحضر شُهودا ١٧! رفَعتُ رْأسي تَنْقَض علَي كَاَألسد، وتَعود تُبين قُوتَك الرهيبةَ فَوقي

لَيع كبغَض تَزِيدي، ودض اآلخَرِآخَرِين دعب داحالْو وشَكيج لَيُل عستُرو ،.  
١٨ ،نيي عانا تَرَل متُّ قَبي متَنمِ؟ لَيحالر ني متَنجاذَا َأخْرمِ ١٩ِلمحالر ني ملُونمفَح

َأكُن كََأنِّي لَمرِ، و٢٠! ِإلَى الْقَب شَكَتْ َأنَأويلَةٌ وي قَلامَأي تَّعلِّي َأتَمي لَعكْنفَاتْر ،تَنْتَهِي
َألنِّي قَرِيبا سَأمضي ِإلَى مكَانٍ ال َأعود منْه، سَأمضي ِإلَى َأرضِ الظَّالمِ ٢١. لَحظَةً

 ،ادوالس٢٢وٌل ملَي وا ههتَّى نُورى، حضالْفَوو ثُ الظَّالميمِ حتعِل الْمضِ اللَّيَأرمتع.  
  

 صوفر

١١ 

١ياتمالنِّع وفَرلَى ٢: فَقَاَل صع ثَارذَا الثَّره ِإن ي الْكَالمِ، َأمف ادز نلَى مع دْل نَره
َأنْتَ تَقُوُل، عقيدتي ٤هْل تَفْتَرِي فَتُسكِّتَ النَّاس، وهْل تَهزُأ وال يوبخُك َأحد؟ ٣حقٍّ؟ 
ولَكن، لَيتَ اَهللا يتَكَلَّم ويفْتَح شَفَتَيه ويرد علَيك، ٥. ، وَأنَا صاِلح في نَظَرِ اِهللاطَاهرةٌ

فَاعلَم ِإذَن َأن اَهللا يعاقبك بَِأقَلِّ مما . ويعلن لَك ما خَفي من حكْمة َألنَّها تَفُوقُ كُلَّ فَهم٦ٍ
  .ه معاصيكتَستَحقُّ

هي َأعلَى من السماء، فَال ٨هْل يمكنُك َأن تَفْهم َأسرار اِهللا، َأو تَبلُغَ ِإلَى حدود الْقَديرِ؟ ٧
حدوده َأطْوُل من اَألرضِ وَأعرض من ٩! وَأعمقُ من الْقَبرِ، فَال تَفْهمها! تَصُل ِإلَيها

ِإن جاء ووضعك في السجنِ، َأو َأحضرك ِإلَى الْمحاكَمة، فَمن يمنَعه؟ ١٠. بحرِالْ
١١ظُهالحا يَأى شَرر ِإنو ،وءَل السرِفُ َأهعي وشِ َأِليفًا، ١٢. هحالْو ارمح ِلدو ِإن

وَأبعدتَ ١٤وجهتَ قَلْبك ِهللا، وبسطْتَ ِإلَيه يديك، ولَكن ِإن ١٣! يصير اَألحمقُ حكيما
 ،ارِكي دكَنِ فالس نم تَ الشَّرنَعمو ،كدي يي فالَّذ بِال ١٥اِإلثْم كهجو فَعتَر ذَِلك نْدع



ي َأصابك، وال تَذْكُره ِإلَّا كَسيٍل وتَنْسى الشَّقَاء الَّذ١٦. خَجٍل، وتَكُون ثَابِتًا وال تَخَافُ
ربحِ، ١٧. عبِإلَى نُورِ الص لَك ُل الظَّالموتَحيرِ، والظُّه نم َأكْثَر اتُكيتُشْرِقُ حو
 يزعجك وتَرقُد وال١٩وتَطْمِئن َألنَّه يوجد رجاء، وتَنْظُر حولَك وتَرتَاح في َأمانٍ، ١٨

اكرِض ونطْلُبي ونيركَثو ،د٢٠. َأح ،برالْه منُهكمال يو ،مونُهيى عمفَتَع ارا اَألشْرَأم
  .بْل يرجون الْموتَ

  
 أيوب

١٢ 

١وبَأي ابك٢ْ: فََأجالْح كُمعوتُ متَم تُّمم ِإنو ،اءظَمع َأنَّكُم ةُتَظُنُّون٣! م منِّي َأفْهلَك
نْكُمتُ َأقَلَّ ملَس ،ثْلَكُمم !ا تَقُولُونَهرِفُ معي داحكُلُّ و٤. ولَيع كُونحضابِي يحَأص .

الْمطْمِئن يحتَقر ٥. َأدعو اَهللا ِلكَي يستَجِيب ِلي، فَيضحكُون علَي مع َأنِّي صاِلح وكَامٌل
لَّةي زف قَعي نم يبذَا نَصه َأن ظُنيو ،اِئبصالْم هلَيلُّ عتَح نوصِ ٦. ماللُّص اريد

مرِهتَ َأمتَح مهِإلَه ،ِئنُّونطْماَهللا م يظُونغي ينالَّذةٌ، وتَرِيحسم.  
َأو كَلِّمِ اَألرض فَتُعلِّمك، َأو خَلِّ ٨. لسماء فَتُخْبِركلَكنِ اسَأِل الْبهاِئم فَتُعلِّمك، وطُيور ا٧

ثُكدحرِ يحالْب كمذَا، ٩. ستْ هنَعاِهللا ص دي َأن لَمتَع هذ١٠فَكُلُّ ه خْلُوقاةُ كُلِّ ميح هدبِيو
الشَّيخُ حكيم، ١٢. ا َأن الْفَم يذُوقُ الطَّعاماَألذُن تَمتَحن الْكَالم، كَم١١. وروح كُلِّ بشَرٍ

امِ فَهِيماَألي يركَثو.  
١٣الْفَهِيم يرشالْمو ،يرالْقَد يمكالْح وه هدحا اُهللا وَأغْلَقَ ١٤. ِإنَّم ِإننَى، وبال ي همدها يم

لَه فْتَحال ي دلَى َأح١٥. عنَعم ِإنضغْرِقُ اَألري َأطْلَقَه ِإنفَافُ، وي الْجْأتي اء١٦.  الْم وه
يسوقُ الْمشيرِين َأسرى، ويجعُل الْقُضاةَ ١٧. الْعزِيز الْمنْتَصر، ولَه الْمضلُّ والضالُّ

يسوقُ الرَؤساء ١٩. َل وسطهِميكْسر قَبضةَ الْملُوك، ويربِطُهم بِقُيود حو١٨. حمقَى
اءاَألقْوِي طِّمحيى، وريز٢٠ِ. َأسيالتَّم نوخَ مالشُّي رِمحيالْكَالمِ، و نم اءرالْخُب نَعمي .

٢١اءدةَ اَألشزِيُل قُويو ،اءظَملَى الْعانَةَ عاِإله بصاقَ الظَّال٢٢. يمفُ َأعكْشُل يوحيمِ، و



يحرِم حكَّام ٢٤. يكَثِّر اُألمم ثُم يحطِّمها، يوسع ِللشُّعوبِ ثُم يشَتِّتُها٢٣. الْعتْمةَ ِإلَى نُورٍ
بِال طَرِيق اءرحي صف تَاِئهِين ملُهسريقِْل، والْع نم ي الظَّالمِ ٢٥. الْبِالدف ونسستَحبِال ي

  .نُورٍ، ويتَرنَّحون كَالسكْرانِ
 

١٣ 

َأنَا َأعرِفُ ما تَعرِفُونَه، فَلَستُ َأقَلَّ ٢. هذَا كُلُّه رَأتْه عيني، وسمعتْه وفَهِمتْه ُأذُني١
نْكُماجِي ِهللا٣. مجتاح مُأقَد َأنو ،يرالْقَد ُأكَلِّم َأن نِّي ُأرِيدلَك٤. و ،ةبِال فَاِئد اءبَأط كُلُّكُم َأنْتُم

ذْبالْك لَيع ٥. تُلَفِّقُوناءكَمح وا كََأنَّكُمرتَظْه ا، ِلكَيامتَم كُتُونتَس تَكُم٦! فَلَي وا اآلنعماس
ايوعغُوا ِإلَى داصي، وتج٧. حع ونعافتُد َأنَّكُم ْل تَظُنُّونه بِالشَّر ونتَتَكَلَّم َأنْتُمنِ اِهللا و

لَوِ امتَحنَكُم فَهْل ٩هْل تَتَحيزون في صفِّه، َأم تَحتَجون نيابةً عنْه؟ ٨وتَقُولُون الْغشَّ؟ 
حتَّى ِإن تَحيزتُم لَه في بْل حقا يوبخُكُم، ١٠تَنْجحون، َأم تَخْدعونَه كَما تَخْدعون النَّاس؟ 

ر؟ ١١. السهبعر كُملَيِلي عتَوسيو ،اللُهج كُمبهر١٢َأال ي درجم يه ثَالُكُمَأمو الُكُمَأقْو
  !رماد، وحججكُم تَنْهار كََأنَّها من طينٍ

١٣لَّ بِي محلْيو ،كُتُوا فََأتَكَلَّملُّاسح١٤! ا ي رُأخَاطِل، وشَاكي ِللْمنَفْس ضراذَا ُأعِلم
لَكنِّي سُأدافع عن سلُوكي في محضرِه، . حتَّى ِإن قَتَلَني، يبقَى َأملي فيه١٥بِحياتي؟ 

وا جيدا ِلكَالمي، واسمعوا ما انْتَبِه١٧. َأما الشِّرير فَال يْأتي َأمامه. وبِذَِلك َأنْجو١٦
ِإن كَان هنَاك من ١٩. فَِإنِّي َأعددتُ قَضيتي، وَأنَا عارِفٌ َأنِّي علَى حق١٨ٍّ. َأقُوُل

  !يشْتَكي ضدي، فَِإنِّي َأسكُتُ حتَّى َأموتُ
ارفَع يدك ٢١: ذَِلك ال َأخْتَفي من محضرِكاللَّهم، من فَضلك هبني هذَينِ اَألمرينِ، ب٢٠ِ

بِكعي بِرفْنال تُخَونِّي، و٢٢. عَأنْتَ تُجِيبو َأنَا َأتَكَلَّم َأو ،ي فَُأجِيبينتُنَاد ٢٣. ثُم يه كَم
هك وتَعتَبِرني عدوك؟ ِلماذَا تَحجب وج٢٤. آثَامي وخَطَاياي؟ عرفْني ذَنْبِي وخَطيَئتي

َأنْتَ تَتَّهِمني بَِأشْياء ٢٦هْل تُعذِّب ورقَةً منْدفعةً في الريحِ، وتُطَارِد قَشا يابِسا؟ ٢٥



ايبلَى آثَامِ صي عنباقتُعو ،ةيبه٢٧. راتتَ كُلَّ خَطَواقَبرو ،ودي قُيف لَيتَ رِجعضي، و
يمقَد تَ آثَارصفَحث٢٨ُّ! والْع بٍ ًأتْلَفَهكَثَوو ،وسا السَأكَلَه ةرَأنَا كَشَج.  

 

١٤ 

١يركَث شَقَاُؤهيلَةٌ، وقَل هامَأي َأةرالْم لُودوم انوُل ٢. اِإلنْسزُل، يذْبي ثُم ةرهتُ كَالزنْبي
فَهْل تَضع عينَك علَى مثِْل هذَا، وتُحضره ِإلَى الْحسابِ َأمامك؟ ٣. ىكَالظِّلِّ وال يبقَ

٤دسِ؟ ال َأحالنَّج نا مرطَاه خْرِجي ن٥! م ددنْتَ عيةٌ، َأنْتَ عوددحانِ ماِإلنْس امَأي
اهدتَعلًا ال يَأج تَ لَهيقَضو ،ورِه٦. شُهِإذَن حفْرتَّى يح ،تَرِيحسِلي نْهع كْل نَظَروح 

  .بِانْتهاء يومه كَاَألجِيرِ
لَو َأصبح ٨. الشَّجرةُ لَها رجاء، فَِإن قُطعتْ تَنْمو مرةً ُأخْرى، وتُنْبِتُ ًأغْصانًا جديدة٧ً

فَمتَى شَمت الْماء، تَنْمو ٩ التُّرابِ ساقُها، جِذْرها قَديما في اَألرضِ، َأو ماتَ في
يددج اتا كَنَبوعفُر تُخْرِجا ١٠! ويمف دوجال ي فِّيتَى تُونْتَهِي، ميوتُ ومفَي انا اِإلنْسَأم

دعجِف١١ُّ. بيو رنْشَفُ النَّهيو ،ةريحالْب نم اءي الْمخْتَفال ١٢. يو اناِإلنْس قُدري كَذَِلك
  .يقُوم، ال يستَيقظُ وال ينْتَبِه من نَومه ِإلَى َأن تَزوَل السماواتُ

١٣كبنْتَهِي غَضي ي ِإلَى أننتُرتَسو ،اتوالَمِ اَألمي عي فينتُخْف تَكِلي . لَي ددتُح تَكلَي
بعدما يموتُ اِإلنْسان، هْل يعود ِإلَى الْحياة؟ كُلُّ َأيامي كفَاح، ١٤. رنيموعدا وتَذْكُ

جالْفَر يْأتي َأن رَأنْتَظ١٥. ولْتَهمي عالَّذ خْلُوقتَشْتَاقُ ِإلَى الْم ،كي فَُأجِيبونعتَد .
  .بْل تُغَطِّي معاصي، وتَستُر آثَامي١٧. تُراقب خَطَواتي، وال تَحسب ذُنُوبِي١٦
١٨ ،هكَانم نم خْرالص حزحزا يكَمتَفَتَّتُ، ويُل وبقُطُ الْجسا ي١٩كَم اهيالْم ا َأنكَمو

ر َأنْتَ تُبِيد كَذَِلك ،ابفُ التُّررجَل ييالسةَ تَتَآكَُل، وارجُل الْحعانِتَجاِإلنْس اء٢٠. ج هبتَغْل
هدتَطْرو ههجو رنْتَهِي، تُغَيةً فَيررِي٢١. مدال يو لُهذَلُّ نَسي ،لَمعال يو نُوهب مكْرال ٢٢! ي

هلَى نَفْسفُ ِإلَّا عتََأسال يو ،هِإلَّا بَِألَم رشْعي!  
  



  أليفاز

١٥ 

الْحكيم ال يرد بِكَالمٍ فَارِغٍ، وال يمُأل بطْنَه بِالريحِ الشَّرقية ٢: لتِّيمانيفَقَاَل َأِليفَاز ا١
 ،ةار٣الْحيثَ ال تَنْفَعادال بَِأحو ،يداٍل ال تُفُل بَِأقْوادجال ي٤! و نْكتَ عدعا َأنْتَ فََأبَأم

تَ عتَخَلَّيخَافَةَ اِهللا، وماهتَقْو اع٥ِ. ندتَ لُغَةَ الْخفََأنْتَ اخْتَر ،كلَى شَرلُّ عدي ككَالم .
٦كدانِ ضدتَشْه شَفَتَاكال َأنَا، و كلَيع كُمحي كفَم.  
في مجلسِ هْل سمعتَ ما يدور ٨! َأنْتَ لَستَ َأوَل ِإنْسانٍ خُلقَ، وال ُأبدعتَ قَبَل التِّالِل٧

ماذَا تَعرِفُ ونَحن ال نَعرِفُه؟ وماذَا تَفْهم ونَحن ال نُدرِكُه؟ ٩اِهللا؟ هْل َأنْتَ وحدك حكيم؟ 
١٠َأبِيك نا منس رَأكْب مهرشَع شَاب نموخٌ ونَنَا شُيي١١! ب يكزعاَهللا ي َأن كلَييٌل عْل قَله
؟وبِرِفْق ككَلِّمي  

بَِأي حقٍّ تَغْضب علَى اِهللا، ١٣ِلماذَا َأضلَّك قَلْبك، وِلماذَا الْغَضب في عينَيك؟ ١٢
ما هو اِإلنْسان ِليكُون طَاهرا، وما هو مولُود الْمرَأة ١٤ويخْرج هذَا الْكَالم من فَمك؟ 

ص كُونا؟ ِلي١٥اِلح ،ةرطَاه رغَي اءمالس تَبِرعيو ،الِئكَتَهم نْأتَماُهللا ال ي كَان ا ١٦ِإنفَم
  موقفُ اِإلنْسانِ وهو كَرِيه وفَاسد ويشْرب اِإلثْم كََأنَّه ماء؟

١٧ ،تُهَأيا ربِم ثُكدي ُأحنعد ،كي فَُأخْبِرنعم١٨اسو لَمو ،اِئهِمآب نع اءكَمالْح اهوا ربِم
وهكْتُم١٩. يغَرِيب منَهيب كُني لَمو ،مهدحو مكَانَتْ لَه ضاَألر هذ٢٠. فَه ذَّبتَعي يرالشِّر

نَيه، وفي وقْت اَألمانِ َأصواتٌ مرعبةٌ في ُأذ٢١ُ. طُوَل عمرِه، وَأيام الطَّاغية معدودةٌ
وصاللُّص هلَيع مجه٢٢. يفيبِالس الكالْه هيرصمالظَّالمِ، و نوبِ مري الْهُل فْأمال ي .

٢٣هرنْتَظي دوا َأسموي َأن لَمعيارِحِ، ووامٍ ِللجكَطَع حطْرا٢٤. يبعريقُ يالضالْقَلَقُ و ،هن
. َألنَّه هز قَبضتَه نَحو اِهللا، وتَحدى الْقَدير٢٥. ينْزِالنِ علَيه كَملك مستَعد ِللحربِ

٢٦ةقَوِي ةحلبَِأس هلَيى عدتَعارٍ ِليربِِإص متَقَد٢٧. و طَهسومِ، وتَغَطَّى بِاللَّح ههجو َأن عمو
. لَكنَّه يسكُن مدنًا خَرِبةً، وديارا مهجورةً تَصير خَراِئب عن قَرِيب٢٨ٍشَّى بِالشَّحمِ، تَغَ

٢٩ي الْبِالدف الكُهَأم تَدال تَمو ،تُهوثَر ومال تَدي، وغْتَنالظَّالمِ، ٣٠. ال ي نم برهال ي



و ،هوعفُر رِقُ النَّارتَحفَمِ اِهللاو نم وُل بِنَفْخَةز٣١. ي ،لَى الشَّرُل عتَّكي َألنَّه هنَفْس عخْدي
تَهرُأج الشَّر كُون٣٢. فَيهوعفُر رال تَخْضانِ، وَل اَألووُل قَبزقَطَ ٣٣. يس ةمكَكَر كُوني

َألن اَألشْرار جماعةٌ ال تُثْمر، والَّذين ٣٤. اثَر زهرهاعنَبها قَبَل ما ينْضج، وكَزيتُونَة تَنَ
مهاريد ةَ تَْأكُُل النَّارشْوالر ْأخُذُونا٣٥. يشغ ربتُد مهقُلُوبا، وِإثْم وندليا، وشَر لُونبحي.  

  
 أيوب

١٦ 

١وبَأي اب٢: فََأجتُ كُلَّ هعمُلَأنَا سقَب نذَا م !ونبتْعم ونزعم الْفَارِغُ ٣! كُلُّكُم كُمكَالمو
ةَ لَهايهوا؟ . ال ندتَر َأن كُمربجاذَا يم ن٤لَك ،ثْلَكُمم ا َأتَكَلَّمضي، لَكُنْتُ َأنَا َأيكَانم كُنْتُم لَو

ي عْأسر زَأهو كُموجِعا يفََأقُوُل مكُما٥. لَيدال، َأب ! يكُمزُأعي، وبِكَالم كُمعْل كُنْتُ ُأشَجب
  .وَأسندكُم بَِأقْواِلي

اللَّهم، َأنْتَ َأفْنَيتَ قُوتي، ٧. ِإن تَكَلَّمتُ ال يخفُّ حزني، وِإن سكَتُّ ال يبتَعد عنِّي٦
ني فَصار ضعفي يشْهد ضدي، وَأهزلْتَني فَقَام هزاِلي َأضعفْت٨َ. وحطَّمتَ ُأسرتي

افْتَرسني اُهللا ومزقَني بِغَضبِه، َأصر علَي بَِأسنَانه، خَصمي ٩. يتَّهِمني في وجهِي
هاتي بِنَظَرناجِمه١٠. يلَى خَدي عونلَطَم ،لَيع النَّاس كحض مُأوا بِي، اتَّفَقُوا كُلُّهزهي و

لَيار١١ِ. عاَألشْر دي يي فانمرو ،يني اُهللا ِإلَى الظَّاِلمنلَما ١٢. َأستَرِيحسكُنْتُ م
شَقَّ . طَارتْ سهامه حوِلي١٣. نَصبني لَه هدفًا! فَكَسرني، وَأمسك بِرقَبتي وحطَّمني

يطْعنُني طَعنَةً بعد اُألخْرى، ويهجم ١٤. لْيتَي بِال رحمة، وسفَك علَى اَألرضِ مرارتيكُ
ارِبحم كََأنَّه لَيي١٥! عتامابِ كَري التُّرتُ فعضوي، ولَى جِلْدشَ علَفَفْتُ الْخَي .

١٦َأح ،كَاءالْب نهِي مجو رمياحفُونبِج ادو١٧. اطَ الس بتَكتَر ي لَمدي َأن عذَا، مكُلُّ ه
  .عنْفًا، وصالتي مخْلصةٌ

اآلن ِلي في السماء من يشْهد ١٩. يا َأرض ال تُغَطِّي دمي، وال تُسكتي صراخي١٨
ا َأصحابِي اشْفَعوا في عنْد اِهللا، تَسيُل عينَي ي٢٠. معي، وفي اَألعاِلي من يدافع عنِّي



َألن ٢٢. تَضرعوا ِهللا من َأجلي، كَما يتَضرع الْواحد من َأجِل صاحبِه٢١. بِالدموعِ
  .عمرِي الْقَصير يمضي، وَأسير في طَرِيق ال َأعود منْها

 

١٧ 

١لَأم اعيضنرنْتَظي رالْقَبرِي، ومى عتَّى ٢. ي، انْتَهِلي، حوح مبِي ه ُأونزهي نم
لَيع بِينغَاض ماهَأر نَييقُ عا ُأغْلمنْد٣! ع دهتَعي كرغَي دوجفَال ي ،كنْدنِّي عماض ماللَّه

من يخُون ٥. م عنِ الْفَهمِ، فَمن فَضلك ال تَنْصرهم علَيَأنْتَ َأغْلَقْتَ عقُولَه٤. بِضماني
هالدَأو ونيى عمتَع ،ةرِل ُأجَألج هابحثََل، ٦. َأصبِي الْم ونرِبضي َل اُهللا النَّاسعج

. ح جِسمي كََأنَّه مجرد ظلٍّانْطَفََأتْ عينَاي من الْحزنِ، وَأصب٧. ويبصقُون في وجهِي
َأما الصديقُ ٩. رَأى اَألتْقياء حالَتي فَانْزعجوا، غَضب الصاِلحون علَى اَألشْرار٨ِ

  .فَيتَمسك بِطَرِيقه، والَّذي هو طَاهر الْيدينِ يزداد قُوةً
َأيامي انْتَهتْ، ضاع ١١! ا مرةً ُأخْرى، فَلَن َأجِد فيكُم حكيماتَعالَوا كُلُّكُم، حاوِلُو١٠

هُؤالء يظُنُّون َأن اللَّيَل نَهار، وفي الظَّالمِ يقُولُون، ١٢. هدفي، وضاعتْ معه آماِلي
قَرِيب ١٣! النُّور اتواَألم ارتْ دارص قَدُل وا اَألمي؟ ماشري الظَّالمِ فتُ فتَّبرارِي، ود

فَهْل بقي ِلي َأمٌل؟ من يرى ١٥ما اَألمُل وقَد دعوتُ الْقَبر َأبِي، والدود ُأمي وُأخْتي؟ ١٤
  .رابِِإنَّما ينْزُِل معي ِإلَى دارِ اَألموات، ونَرتَاح معا في الت١٦َُّأي َأمٍل ِلي؟ 

  
 بلدد

١٨ 

١يالشُّوح د٢: فَقَاَل بِلْدتَكَلَّم لًا ثُمقَّْل َأوذَا الْكَالمِ؟ تَعه نتَى تَكُفُّ عنَا ٣! مبسْل تَحه
يا من تُمزقُ نَفْسك بِالْغَضبِ، هْل تُخْلَى اَألرض لَك َأنْتَ ٤بهاِئم، وتَعتَبِرنَا َأغْبِياء؟ 

ا؟وهكَانم نم خُوراُل الصتُز كلَأج نم ؟ َأوكدح  



٥يءضال ي هاحبصمُئ، ونْطَفيرِ يالشِّر ُئ ٦. نُورنْطَفي هاحبصمو ،ارِهي دف مظْلي النُّور
هلَيَؤ٧. عي الْمف قَعيةً، وي كَانَتْ قَوِيالَّت اتُهفُ خَطَوعاتَضهربي دالَّت ةر٨. ام هلَيرِج َألن

كَةِإلَى شَب يرسي ،ةديصِإلَى م هوقَان٩. تَسهلَيع كطْبِقُ الشَّريو ،بِهالْفَخُّ بِكَع كسمي .
١٠ي الطَّرِيقةٌ فديصم تْ لَهبنُصضِ، وي اَألرٌل فبح لَه ي١١. ُأخْفتُفَاجُِئه ناُل مواَأله 

ةي كُلِّ خَطْوف هتُفْزِعو ،ة١٢. كُلِّ جِهادصربِالْم لَه اِئبصالْمو ،تَهقُو عيضي وعالْج !
١٣افَهتُ َأطْروْأكُُل الْميو ،هجِلْد ضرْأكُُل الْماقُ ١٤. يسيو ،ارِهي دانِ فاَألم نم عنْزي

اِلِإلَى مواَأله ك١٥. لرِيتببِالْك كَنُهسشُّ مريبِالنَّارِ، و هارقُ در١٦. تُح سبتُ تَيتَح نم
هوعفُر قُ تُقْطَعفَو نمو ،هذُور١٧. جالْبِالد نم هموُل اسزيضِ، واَألر نم هكْرذ بِيدي .

ال نَسَل وال ذُريةَ لَه بين شَعبِه، ١٩. لْمة، وينْفَى منَ الدنْيايطْرد من النُّورِ ِإلَى الظ١٨ُّ
هناكسي مف يح قَى لَهبال ي٢٠. وونيقالشَّر بتَعريو ،يرِهصم نم ونبِيالْغَر عفْزي .

  ." من ال يعرِفُ اَهللاهذَا مصير من يرتَكب الشَّر، وهذَا مآُل٢١
  

 أيوب

١٩ 

١وبَأي ابي بِالْكَالمِ؟ ٢: فََأجقُونَنحتَسي وونَنذِّبتَى تُع٣ِإلَى م ،اترم شَري عونتُمشَتَم
َأنْتُم ٥. ولْنَفْرِض َأنِّي فعلًا ضلَلْتُ، فََأنَا الْمسُئوُل عن ضالِلي٤. وهجمتُم علَي بِال خَجٍل

ِإذَنِ اعلَموا َأن اَهللا َأساء ٦. تَقَولُون ِإنَّكُم َأحسن منِّي، وتَستَخْدمون عارِي حجةً ضدي
لَيع كَتَهَألْقَى شَبو ،٧. ِإلَي نوال م نوالْع َأطْلُبو ،جِيبي نال مالظُّلْمِ و نخُ مرَأص

َأزاَل عنِّي كَرامتي، ٩.  الطَّرِيقَ علَي فَال َأعبر، وغَطَّى بِالظَّالمِ سبِيليسد٨. ينْصفُ
. هدمني من كُلِّ جِهة فَتَالشَيتُ، وقَلَع كَشَجرة رجاِئي١٠. ونَزع التَّاج عن رْأسي

١١ا لَهودي عنبسحي، ودض هبَل غَضي، ١٢. َأشْعتماجهوا ِلماءا، جعم وشُهيفَتْ جحز
  .وحاصروا مسكَني



. َأقَارِبِي تَركُوني، وَأصحابِي نَسوني١٤. َأبعد عنِّي ِإخْوتي، ومعارِفي هجروني١٣
١٥يي عتُ كَغَرِيبٍ فرص ،نَبِيي كََأجلُونَنامعي ارِيوجي ووفيضهِمتُ ١٦. ونينَاد ِإن

زوجتي ال تُطيقُ راِئحةَ فمي، وعاِئلَتي ١٧. عبدي ال يجِيب، ولَو تَوسلْتُ ِإلَيه َأنَا نَفْسي
 كُلُّ رِجاِلي١٩. حتَّى الصغَار يحتَقرونَني، ِإذَا قُمتُ َألذْهب يتَكَلَّمون علَي١٨. تَكْرهني

لَيوا عانْقَلَب مهبُأح ينالَّذي، وون٢٠. كَرِه تُ بِجِلْدونَجظْمٍ، ولَى عا عتُ جِلْدحبَأص
ِلماذَا ٢٢. اشْفقُوا علَي، َألن يد اِهللا ضربتْني! اشْفقُوا علَي يا َأصحابِي٢١. َأسنَاني

   تَشْبعون من لَحمي؟تُطَارِدونَني مثَْل اِهللا، وال
َأو ينْقَشُ بِقَلَمٍ من حديد علَى لَوحٍ من ٢٤لَيتَ كَالمي يسجُل، لَيتَه يكْتَب في كتَابٍ، ٢٣

دخْرِ ِإلَى اَألبي الصف فَرحي اصٍ، َأوص٢٥. رايي النِّهف َأنَّهو ،يح يفَاد ارِفٌ َأنَأنَا ع ة
فََأراه ٢٧. وحتَّى ِإن فَني جِلْدي، فَِإنِّي بِهذَا الْجِسمِ َأرى اَهللا٢٦. سيقُوم هنَا ِليدافع عنِّي

: تَقُولُون٢٨! وكَم يشْتَاقُ قَلْبِي في داخلي ِإلَى هذَا. َأنَا بِنَفْسي، ال غَيرِي، بِعينَي َأنَا
"قُهايفَ نُضبِ؟كَيتَاعالْم اسَأس وه ٢٩" ، َألنَّه َألن ،فيالس نم كُملَى َأنْفُسخَافُوا ع

ابسح دوجي َأنَّه ونلَمقَابِ، فَتَعفَ الْعيس كُملَينْزُِل عاِهللا ي بغَض.  
  

 صوفر

٢٠ 

١ياتمالنِّع وفَر٢: فَقَاَل صتَجةٌ وطَرِبضاَأفْكَارِي مقْتُ جِدايَألنِّي تَض ،دي َأرلُنَأنْتَ ٣. ع
كلَيع دَألر مي الْفَهنْدَأنَا عي، وتامي كَرف يبتَعي وخُنبتُو.  

فَرح الشِّريرِ ٥ال شَك َأنَّك تَعرِفُ َأنَّه منْذُ الْقَديمِ، منْذُ وضع اِإلنْسان علَى اَألرضِ، ٤
قَصومةُ الْفَاجِرِ ال تَدجهبو ،٦. ير ،ابحالس هْأستْ رسلَمو ،اءمالس تُهظَملَغَتْ عب لَوو
يتَالشَى كَحلْمٍ وال ٨" َأين هو؟: "فَيقُوُل الَّذين كَانُوا يعرِفُونَه. يزوُل ِإلَى اَألبد كَالْغُبار٧ِ

َأوالده ١٠. يخْتَفي عنِ اَألنْظَارِ، حتَّى داره ال تَعود تَراه٩. لَّيِل يفْنَىيوجد، وكَرْؤيا ال
عظَامه في عز الشَّبابِ، ١١. يردون ِللفُقَراء حقَّهم، يداه تُرجِعانِ الثَّروةَ الَّتي سلَبها



يبقيه وال يبعده، ١٣.  حلْو في فَمه، يخْفيه تَحتَ ِلسانهالشَّر١٢. تَرقُد معه في التُّرابِ
هي فَمف فَظُهحْل ي١٤. بهلاخي دانِ فبالثُّع مِإلَى س ،هتدعي مف امالطَّع بنْقَلي ن١٥. لَك لَعب

طْنب نا مهدطْرا، اُهللا يُأهتَقَيةً فَيوثَر١٦. هةيالْح انِلس فَقَتَلَه ،ابِينالثَّع مس عضال ١٧. ر
يرد مكَاسبه من ١٨. يتَمتَّع بِاَألنْهارِ الْجارِية، وال بِالْجداوِِل الَّتي تَفيض عسلًا وزبدا

َألنَّه ظَلَم الْمساكين وضايقَهم، ١٩. متَّع بِهاغَيرِ َأن يستَفيد منْها، ويرجِع َأرباحه وال يتَ
  .واغْتَصب دارا لَم يبنها

٢٠يهنَجال ي هعما جكُلُّ م اآلنةَ، ورِفُ الْقَنَاععال ي اع٢١! طَم آخَر ءقَ شَيبي لَم
علَى الرغْمِ من غنَاه، يصيبه الضيقُ ٢٢. لْخَيرِليحصَل علَيه، ومع ذَِلك ال يدوم لَه ا

الشَّقَاء لُّ بِهحي٢٣. و قَابالْع نْزُِل بِهيو ،يدالشَّد هبغَض هلَياُهللا ع بصي ،طْنَهُأل بما يمدعب
من ظَهرِه ينْفُذُ السهم، ٢٥.  نُحاسٍِإن هرب من سالحِ حديد، تَخْتَرِقُه قَوس٢٤. كَالْمطَرِ

يكْمن لَه ظَالم قَاتم، تَْأكُلُه نَار لَم ينْفُخْ ٢٦. ومن كَبِده يلْمع النَّصُل، فَتَحلُّ علَيه اَألهواُل
ارِهي دف يقا برِقَُ مفَتَح ،دا َأحيه٢٧. فذَنْب نلتُع اءمالسهدض تَقُوم ضاَألرو ،٢٨. ه موي

هذَا حظُّ الشِّريرِ من عنْد اِهللا، ونَصيبه ٢٩. غَضبِ اِهللا، يجرِفُ السيُل داره ويحطِّمها
  .بَِأمرِ الْقَديرِ

  
 أيوب

٢١ 

١وبَأي ابذَا ٢: فََأجه كُوني، فَيوا كَالمعماسوا وانْتَبِهنْكُمِلي م اءزَأنَا ٣! عي ولُونتَماح
  .َأتَكَلَّم، وبعد ذَِلك اسخَروا منِّي

مجرد نَظْرة ِإلَي ٥! َأنَا ال َأشْتَكي ضد ِإنْسانٍ، ِلذَِلك من حقِّي َأن يضيقَ صدرِي٤
لَى فَمع كُمدي ونعتَضو ونمدتُص لُكُمعتَجي ٦. كُممشُ جِستَعريو ،بتَعذَا فََأري هف ُأفَكِّر

؟ ٧. كُلُّهمتُهقُو تَزِيدو ،مهرمطُوُل عيو ،ارا اَألشْريحاذَا ي٨ِلم ينرتَقسم مهالدَأو نوري
مهامَأم رهدزي ملَهنَسو ،ملَهو٩. حنَةٌ مآم موتُهيبهِملَيا اِهللا ال تَنْزُِل عصعو ،فالْخَو ن .



١٠زِيديو دلي مهقَرب ،تَكْثُرُل وتَتَنَاس مانُهيريعِ، ١١. ثكَالْقَط ونبلْعيو ونزقْفي مَأطْفَالُه
ونقُصري مهالد١٢. َأوصو ،ودالْعفِّ ويقَى الدوسلَى مع غَنُّونيمهطْرِبارِ يمزتُ الْمو .

ابعد : "مع َأنَّهم يقُولُون ِهللا١٤. يقْضون عمرهم بِخَيرٍ، وبِسالمٍ ينْزِلُون ِإلَى الْقَبر١٣ِ
" ن طَلَبنَاه؟من هو الْقَدير حتَّى نَعبده، وماذَا نَستَفيد ِإ١٥. ال نُرِيد َأن نَعرِفَ طُرقَك! عنَّا
١٦ونحنْجم يهتبِقُو مَأنَّه ظُنُّونيارِ! وةَ اَألشْرشُورم فُضَأر ِلذَِلك.  
كَم مرة ينْطَفُئ مصباح اَألشْرارِ؟ كَم مرة تَْأتي علَيهِمِ الْمصاِئب، ويعاقبهم اُهللا ١٧

فَربما ١٩. بنِ في مهب الريحِ، وكَالْقَشِّ الَّذي تُبدده الزوبعةُصاروا كَالت١٨ِّبِغَضبِه؟ 
تَقُولُون" :يهنيرِ ِلبالشِّر قَابع خْزِننِّي َأقُوُل!" اُهللا يلَك" : يراُهللا الشِّر باقعي َأن جِبي كَان

 ،لَمعفَي هب٢٠ِنَفْس الكى الْهرييرِوبِ الْقَدغَض نم بشْريو ،هنَيي٢١. ع همهال ي وفَه
وددحالْم هرمنْتَهِي عا يمدعب ،هدعب نم هلَأه يرصم".  

وته هنَاك من يموتُ في عز ق٢٣ُمن يعلِّم اَهللا معرِفَةً، وهو ديان الَّذين في اَألعاِلي؟ ٢٢
 ،ةاحالرانِ وى اَألمنْتَهي مف وهة٢٤ٌوقَوِي هظَامعو يملس همجِسوتُ ٢٥. ومي نم نَاكهو

نَاءذُقْ هي لَمو ،ةر٢٦. بِنَفْسٍ مودا الدغَطِّيهِميابِ، وي التُّرا فعانِ مقُدرا يمنَّهلَك.  
فََأنْتُم تَقُولُون، َأين دار ٢٨. فْكَاركُم تَماما، والظُّلْم الَّذي تُدبرونَه ِليَأنَا عارِفٌ َأ٢٧

َأن ٣٠َألَم تَسَألُوا الْمسافرِين؟ َألَم تَسمعوا حكَاياتهِم؟ ٢٩الْعظيمِ؟ َأين مسكَن اَألشْرارِ؟ 
من يوبخُه في وجهِه ٣١مصيبة، وَأنَّه ينْجو في يومِ الْغَضبِ؟ الشِّرير يفْلتُ في يومِ الْ

. يحملُونَه ِإلَى الْقَبرِ، يسهرون علَى مدفَنه٣٢علَى سلُوكه، ومن يجازِيه علَى عمله؟ 
٣٣ي وشمي يرغَف ورهمج ،لَه لْوي حادالْو ينطهامى َأمصحال ي ددعو ،هاء٣٤. ر ِإذَن

  كَيفَ تُعزونَني بِكَالمٍ تَافه، وتَردون علَي بِهذَا الْخداعِ؟
  



 أليفاز

٢٢ 

 ِإن٣هِل اِإلنْسان ينْفَع اَهللا؟ حتَّى الْحكيم، هْل هو نَافع ِهللا؟ "٢: فَقَاَل َأِليفَاز التِّيماني١
كُنْتَ صاِلحا، فَهْل يستَفيد الْقَدير من ذَِلك؟ وِإن كَان سلُوكُك كَاملًا، فَماذَا يربح منْك؟ 

بْل َألن شَرك عظيم، ! ال٥هْل تَظُن َأنَّه بِسببِ تَقْواك، يوبخُك وِإلَى الْمحاكَمة يقَدمك؟ ٤
كذُنُوباوةَ لَهايهاة٦ً!  ال نرع مكْتَهتَرو مهابيتَ ثلَبقٍّ، سرِ حبِغَي كتخْوا ننًا مهَأخَذْتَ ر .

هذَا مع َأنَّك كُنْتَ قَوِيا وصاحب ٨. لَم تَسق الْعطْشَان ماء، ولَم تُعط الْجوعان خُبزا٧
لَكنَّك َأرسلْتَ اَألرملَةَ فَارِغَةً، وحطَّمتَ ٩!  عاِليةٌ وتَسكُن في اَألرضَِأمالك ولَك مكَانَةٌ

. ِلذَِلك حولَك فخَاخٌ من كُلِّ جِهة، ويحلُّ بِك خَطَر مفَاجٌِئ يرعبك١٠. َأمَل الْيتيمِ
  .اك سيُل الْمياهوِلذَِلك جاء علَيك ظَالم فَال تَرى، وغَط١١َّ
لَكنَّك قُلْتَ، كَيفَ يعلَم ١٣. اُهللا في َأعلَى السماوات، ويرى النُّجوم مهما كَانَتْ عاِلية١٢ً

َألن السحاب الْكَثيفَ يحجبه فَال يرى، وعلَى ١٤اُهللا؟ هْل يقْضي من وراء الضبابِ؟ 
ةيقُبشمي اءم١٥.  الس ،ارا اَألشْرلَكَهي سالَّت ،ةيمالْقَد ي الطَّرِيقتَ فرس فََأنْتَ بِذَِلك
١٦مهاسُل َأسيفَ السرجانِ، وَل اَألولَكُوا قَبقَالُوا ِهللا١٧. فَه يننَّا: "الَّذع دعاب ! نكماذَا يم

ِلذَِلك َأرفُض مشُورةَ . مع َأنَّه هو الَّذي مَأل ديارهم بِالْخَير١٨ِ" نَا؟َأن يفْعَل الْقَدير لَ
: يرى الصاِلحون خَرابهم ويفْرحون، واَألبرِياء يهزُأون بِهِم ويقُولُون١٩. اَألشْرارِ

٢٠"تَهوثَر النَّار َأكَلَتنَا، وومخُص لَكهم"!  
٢١رخَي يكْأتي ،هعم الَحتَصِهللا و مل٢٢. َأسي قَلْبِكف هكَالم عضو ،هفَم نم يملِل التَّعاقْب .
٢٣كدريرِ يتَ ِإلَى الْقَدعجر ِإن . ،ارِكد نع تَ الشَّردعَأب ِإني ٢٤وف كبتَ ذَهيمرو

. يكُون الْقَدير ذَهبك، وَأحسن فضة لَك٢٥التُّرابِ، ذَهبك الْجيد مع حصا النَّهرِ، 
. تُصلِّي لَه فَيسمعك، وتُوفي لَه نُذُورك٢٧. وتَجِد لَذَّةً في الْقَديرِ، وتَرفَع وجهك ِهللا٢٦
٢٨تَعكي طَرِيقف شْرِقُ النُّوريو ،لَك مترٍ فَيلَى َأمع ٢٩. زِم ،رِينتَكَبلُّ الْمذاَهللا ي ِإن

 ،ينعاضتَوالْم رنْصي٣٠ووِلتَنْج كيدي رفَطَه ،اءرِيي اَألبنَجيو"!  



  
 أيوب

٢٣ 

١وبَأي اب٢: فََأجرا زِلْتُ َأشْكُو بِممةار .دَأتَنَه ِلذَِلك ،لَييلَةٌ عثَق هد٣. ي نفْتُ َأيرع لَو
هكَنسُل ِإلَى مفَ َأصكَي َأو ،ها٤! َأجِدججي حَأل فَمَأمي، وتيقَض هلَيع رِضَألع .

ستَخْدم قُوتَه في محاكَمتي؟ ال، فَهْل ي٦. وَأعرِفَ بِماذَا يجاوِبني، وَأفْهم ما يقُولُه ِلي٥
 ،ِإلَي نْتَبِهْل ي٧بةاِئيهن فَةةَ بِصيالْقَض حبَأر بِذَِلكو ،اِلحص همخَص ى َأنريو! 

٨بِه را فَال َأشْعبغَرو ،هقًا فَال َأجِدشَر وحنِّي َأرلَكالًا ف٩َ! وشَم نْهثُ عحَأب ،هال َأنْظُر
اها فَال َأرنُوبج ب١٠ِ. َأتَّجِهكَالذَّه جي َأخْرنَنتَحا،ِ إنِ املُكُهي َأسرِفُ الطَّرِيقَ الَّتعي نَّهلَك .

١١نْهرِفُ عال َأنْحو هي طَرِيقف لُكَأس ،هاتي ِإثْرِ خَطَوي فمقَد ير١٢. تَس نع دتَعَأب لَم
وي قَالَهالَّذ هي قَلْبِي كَالمظْتُ ففْل حا، ببِه ري َأمالَّت اهاياُهللا ١٣. ص وفَه ،وا هَأم

شَاءا يُل ممع؟ يهارِضعي نمو ،هدحى ١٤. وطَطٌ ُأخْرخ هنْدعو ،لَيع ى بِها قَضنَفِّذُ مي
َأضعفَ اُهللا قَلْبِي، ١٦.  في محضرِه، ُأفَكِّر في هذَا فََأخَافُ منْهِلهذَا َأرتَعب١٥. كَثيرةٌ

  .الظَّالم حوِلي، السواد غَطَّى وجهِي، ومع ذَِلك لَا َأسكُت١٧ُ. الْقَدير يرعبني
 

٢٤ 

ينْقُُل اَألشْرار ٢ه الَّذين يتَّقُونَه؟ الْقَدير يعرِفُ تَارِيخَ يومِ الدينِ، فَلماذَا ال يخْبِر ب١ِ
نَهوعريا ويعقَط رِقُونسي ،ودد٣. الْح لَةماَألر رثَو ْأخُذُونييمِ، وتالْي ارمح وقُونسي

  . اَألرضِيطْردون الْفُقَراء من الطَّرِيق، فَيخْتَبُِئ منْهم كُلُّ مساكين٤ِ. كَرهنٍ
الْمساكين كَحمارِ الْوحشِ في الصحراء، يشْتَغلُون ويتْعبون من َأجِل الطَّعامِ، فَيعطيهِمِ ٥

مهالدا َألوزخُب ي ٦. الْقَفْرف يرالشِّر كَها تَرم فُونقْطيقِْل، والْح نا مامطَع ونعمجي



هم٧. كَريدرالْب نم مفَظُهحي طَاءبِال غالبِسٍ، واةً بِال مرع اِل، ٨. بِيتُونالْجِب طَرم ملِّلُهبي
خْرالص نُونضحى يْأومِ الْمدِلعو.  

ذْهب فَي١٠. اَألشْرار يخْطفُون الْيتيم عنِ الثَّديِ، ويْأخُذُون رهنًا من الْمساكين٩ِ
يعصرون الزيتَ بين ١١. الْمساكين عراةً بِال مالبِس، وجاِئعين مع َأنَّهم يحملُون حزما

ينطْشَانع ظَلُّونيو رالْخَم ونرصعينِ، ويرج١٢. ح شْكلَى وع مكََأنَّه ينَةدي الْمف ِئنُّوني
سي ،توالْماِئهِمعِلد نْتَبِهاَهللا ال ي نى، لَكحرج مكََأنَّه يثُونتَغ. 

١٣هلبي سف ونرتَمسال يقَ اِهللا، وطُر رِفُونعال ي ،النُّور ونارِبحي نم نَاك١٤. ه ينفَح
ينكسقْتُُل الْميُل والْقَات قُومارِ، يالنَّه نُور بذْهيصِل كَلي اللَّيلَُّل فتَسي ،يرالْفَقو  .

١٥هِهجلَى وع طَاءغ عضيو ،اهري دال َأح َأن ظُني ،ةتْملُوَل الْعي حانالز رنْتَظي .
د َأن يعرِفَ في النَّهارِ يغْلقُ علَى نَفْسه، ال يرِي. وفي الظَّالمِ ينْقُب اللِّص الْبيوت١٦َ

ح١٧ِ. النُّوربكَالص وه يدالشَّد ا، الظَّالميعمج ملَه ةبفَبِالنِّس !ادواِل السولَى َأهوا عدوتَع .
وال واحد يذْهب . ومع ذَِلك هم فُقَّاعةٌ علَى وجه الْماء، ملْعون نَصيبهم في اَألرض١٨ِ

دار اَألموات تَبلَع الْخُطَاةَ، كَما يبلَع الْحر والْجفَافُ الْماء الْمنْصهِر من ١٩. لَى كَرمهِمِإ
. الشِّرير تَنْساه ُأمه، يحلُو طَعمه ِللدود، ال يذْكَر فيما بعد، يحطَّم كَعصا٢٠. الثَّلْجِ
  .الْعاقرِ الَّتي لَم تَلد، وال يشْفقُ علَى اَألرملَةيسيء ِإلَى ٢١
٢٢هِماتيلَى حع نُونْأمفَال ي هِملَيع قُومي ،اءزِيُل اَألقْوِيي هتراَهللا بِقُد ن٢٣. لَك يهِمطعي قَد

يرتَفعون ِإلَى حينٍ ثُم ينْتَهون، ٢٤. همبعض االطْمْئنَانِ والراحة، ولَكنَّه يراقب طُرقَ
ونقْطَعي لَةنْبْأسِ السكَرو ،فَنُوندي كَاآلخَرِينو وتُونم٢٥. ي نِإلَّا مو ،عاقالْو وذَا هه

  منْكُم يقْدر َأن يكَذِّبني ويثْبِتَ َأن كَالمي تَافه؟
  



 بلدد

٢٥ 

. اُهللا هو صاحب السلْطَانِ والْهيبة، هو صانع السالمِ في َأعاِليه٢:  بِلْدد الشُّوحيفَقَاَل١
٣وشَهيج دعي َأن رقْدي دال َأح !هشْرِقُ نُورلَى الْكُلِّ يا ٤. عاِلحص اناِإلنْس يرصفَ يفَكَي

يرصفَ يكَياَهللا؟ و نْدا؟ عرطَاه َأةرالْم لُودويرٍ، ٥ منم رغَي رالْقَم ي نَظَرِهف كَان ِإن
 ،ةيافص رغَي ومالنُّجة٦ٌورِم وهانِ وفُ اِإلنْسقوا مةٌ! فَمودد وهو مآد نابو!  

 أيوب

٢٦ 

١وبَأي اب٢: فََأجِللع ينعم أنَّك يكي فنجِبعغْلُوبِيِللم رنَاصَل، ٣! اجزِ، واهتَ الْجحنَص
يا تُرى من ساعدك ِلتَقُوَل هذَا الْكَالم؟ ومن َأوحى ِإلَيك بِهذه ٤! وَأظْهرتَ فَهما عظيما

  اَألفْكَارِ؟
٥يي الْمف ينضِ والَّذتَ اَألرتَح يناتُ، الَّذواَألم بتَعريارِ ٦. اهي دكْشُوفٌ ِهللا فالْكُلُّ م

هامَأم طَاءبِال غ وه الكالْه كَانم ،اتواغِ، ٧. اَألملَى الْفَرع اءمالس دمي يالَّذ وه
ءلَى ال شَيع ضلِّقُ اَألرعيقُ الْغ٨َ. وزتَمال ي ذَِلك عمو ،بِهحي سف اهيالْم رصي نم مي

ياهقِْل الْم٩! ثهبحس هلَيع نْشُريرِ، والْقَم هجغَطِّي و١٠. ي ،ياهالْم هجلَى واُألفُقَ ع مسري
الظَّالمو ي النُّورلْتَقثُ يي١١. حهبِيختَو نم بتَعتَرو عزعتَتَز اءمةُ السدم١٢. َأع هتبِقُو

هرِيحشَ الْبحو طِّمحي هتكْمبِحو ،رحُئ الْبةَ ١٣. ديالْح نتَطْع هديو ،اءمفُو الستَص هبِنَفْخَت
فَمن يفْهم ! هذه َأمثلَةٌ بسيطَةٌ َألعماِله، ومجرد همسة خَفيفَة نَسمعها منْه١٤. الْهارِبةَ
 دع؟رهتقُو  
 



٢٧ 

ُأقْسم بِاِهللا الَّذي حرمني من حقِّي، وبِالْقَدير الَّذي َأذَاقَني ٢: وتَابع َأيوب حديثَه فَقَاَل١
 ،ري، ٣الْمي َأنْفةُ اِهللا فمنَسو ،ياةُ فيالْح تاما دم ل٤َِإنَّهو ،بِالشَّر قَ شَفَتَايتَنْط لَن ن

وِإلَى َأن َأموتَ لَن َأعتَرِفَ َأبدا َأنَّكُم علَى حقٍّ، ولَن ُأنْكر َأنِّي ٥. يلْفظَ ِلساني بِالْغشِّ
. بْل ُأصر َأنِّي صاِلح وال َأتَراجع عن ذَِلك، وضميرِي ال يَؤنِّبني علَى شَيء٦! كَامٌل

ما هو رجاء الْكَافرِ عنْدما يْأتي ٨! كَاَألشْرارِ، وخُصومي كَالظَّاِلمينِليكُن َأعداِئي ٧
ِإنَّه ال ١٠هْل يسمع اُهللا صراخَه، عنْدما يحلُّ بِه الضيقُ؟ ٩الْموتُ ويْأخُذُ اُهللا حياتَه؟ 

  !اَهللا كُلَّ حينٍيسر بِالْقَديرِ، حتَّى وِإن كَان يدعو 
فَِإن كُنْتُم كُلُّكُم رَأيتُم ١٢. تَعالَوا ُأعلِّمكُم عن قُوة اِهللا، وال َأكْتُم عنْكُم َأعماَل الْقَدير١١ِ

  هذه اَألمور، فَلماذَا تَقُولُون كُلَّ هذَا الْكَالمِ التَّافه؟
١٣ع نيرِ مظُّ الشِّرذَا حيرِهالْقَد نم نَالُهي يالَّذ ةيالطَّاغ يبنَصاِهللا، و ١٤: نْد ا كَثُرمهم

يقْتُُل الْوبُأ الْباقين منْهم، وال تَبكي ١٥َأوالده فَمصيرهم السيفُ، نَسلُه ال يشْبع خُبزا، 
هِملَيع ملُهام١٦. َأرمج ِإنتَّى وكَالطِّينِ، ح البِسالْم مكَوابِ، وةَ كَالتُّرضالْف ١٧ع وفَه

اِلحا الصرِثُهي تُهضفا، وهسلْبيقُ يدالصو مكَو١٨. ي ،وتنْكَبالْع تيا كَباري دنبي الشِّرِير
يفْتَح عينَيه فَيجِد . يرقُد غَنيا، ويقُوم معدماالشِّرير ١٩. َأو كَمظَلَّة يصنَعها حارِس الْكَرمِ

تَحملُه ٢١. تَلْحقُ بِه اَألهواُل كَالسيِل، والْعاصفَةُ تَخْطفُه في اللَّيِل٢٠. َأن ثَروتَه زالَتْ
وتَنْزُِل علَيه بِال رحمة، وهو يحاوُِل ٢٢انه، الريح الشَّرقيةُ فَيذْهب، َألنَّها تَجرفُه من مكَ

وكََأنَّها تُصفِّقُ علَيه بِيديها، وتُصفِّر علَيه، وهو يحاوُِل َأن ٢٣. َأن يهرب من شدتها
  .يهرب منْها

 

٢٨ 

١َأمو ،ةضاجِ الْفخْرتِلاس نَاجِمم دبِتُوجالذَّه ةيِلتَنْق نضِ، ٢. اكاَألر نْؤخَذُ مي يددالْحو
طَردوا الظَّالم ِليبحثُوا عنِ الْخَامِ في َأعماق بعيدة، في ٣. والنُّحاس يصهر من الْخَامِ



يدنِ النَّاس٤ِ. الظَّالمِ الشَّداكسم نا عيدعيقًا، بموا عفَرا حيهف يرسال ي ناكي َأمف ،
انِإنْس .ونحجتََأرياِل وببِالْح لُّونتَدنِ النَّاسِ يا عيدعبا ٥. ونْهم جخْري يالَّت ضاَألرو

هذه ٧. ه ذَهبفي حجارتها ياقُوتٌ َأزرقُ، وتُرابها في٦! الْخُبز، ينْقَلب باطنُها كَما بِالنَّارِ
الْوحوشُ الضارِيةُ ال تَسير ٨! الطَّرِيقُ ال يعرِفُها طَير جارِح، وال تَراها عين صقْرٍ

نَاكه ربعال ي داَألسا، ويهفُ ٩. فكْشيانِ، وورِ الصجِإلَى ح هدي دمفَي انا اِإلنْسَأم
يفْحص منَابِع ١١. يحفُر ممرا في الصخْرِ، ويرى الْكُنُوز بِعينَيه١٠. باِلَأساسات الْجِ

  .اَألنْهارِ، ويخْرِج ما هو خَفي ِإلَى النُّورِ
ا، فَهِي ال اِإلنْسان ال يعرِفُ قيمتَه١٣ولَكن َأين تُوجد الْحكْمةُ؟ وَأين يسكُن الْفَهم؟ ١٢

اءياَألح نيب دضِ تَقُوُل١٤. تُوجاقُ اَألرمنَا: "َأعتْ هسقُوُل!" لَيي رحالْبتْ : "وسلَي
ال تُشْتَرى ١٦. الْحكْمةُ ال تُشْتَرى بِذَهبٍ خَاِلصٍ، وثَمنُها ال يقَدر بِفضة١٥!" عنْدي

ال يعادلُها ذَهب وال بِلُّور، وال ١٧.  كَرِيمٍ، وال بِياقُوت َأزرقَبِذَهبٍ جيد، وال بِجزعٍ
هي َأغْلَى من الْمرجانِ والْماسِ واللَّآِلِئ، بْل هذه ال ١٨. تُستَبدُل بِمجوهرات من ذَهبٍ

ةكَمالْح عم نَةقَاربِالْم تُذْكَر قُّ َأنتَحةُ ال ١٩. تَسكْما، الْحلُهادعال ي فَراقُوتُ اَألصالْي
يبٍ نَقى بِذَهتُشْتَر.  

ِإنَّها ُأخْفيتْ عن عيونِ اَألحياء، ٢١ِإذَن من َأين تَْأتي الْحكْمةُ؟ وَأين يسكُن الْفَهم؟ ٢٠
اءمورِ السطُي نتْ عرتس٢٢. وو الكقُوالنِالْهتُ يوا: الْمنْهع ارلَغَنَا فَقَطْ َأخْبا ٢٣. بِإنَّم

كُنتَس نرِفُ َأيعي هدحو وا، ههالطَّرِيقَ ِإلَي مفْهي هدحضِ، ٢٤. اُهللا واَألر رى آخري َألنَّه
اتاومتَ الستَح ءظُ كُلَّ شَيالحيي٢٥. وطَى الرا َأعاٍللَمكْيبِم اهيكَاَل الْما، وتَهقُو ح .

بعد ذَِلك نَظَر ِإلَى الْحكْمة وقَدر ٢٧. وجعَل ِللْمطَرِ نظَاما، ورسم ِللرعد طَرِيقًا٢٦
مةُ، واِلابتعاد عنِ ثُم قَاَل ِلِإلنْسانِ، مخَافَةُ اِهللا هي الْحك٢٨ْ. قيمتَها، وَأقَامها واخْتَبرها

مالْفَه وه الشَّر.  
 



٢٩ 

كَم َأشْتَاقُ َأن يعود الْماضي، وتَرجِع اَأليام الَّتي كَان اُهللا ٢: وتَابع َأيوب حديثَه فَقَاَل١
لَما ٤. مِ علَى هدى نُورِهلَما َأنَار مصباحه طَرِيقي، فَسرتُ في الظَّال٣! فيها يحرسني

لَما كَان الْقَدير ما ٥. كُنْتُ في عز قُوتي، وكَان اُهللا صديقي الْحميم الَّذي بارك دارِي
ي لَما كُنْتُ َأغْسُل قَدمي بِاللَّبنِ، وكَان الصخْر يفيض ِل٦. زاَل معي، وَأوالدي حوِلي

تيز ارَأنْه.  
كَم َأشْتَاقُ َأن تَرجِع اَأليام الَّتي كُنْتُ فيها َأخْرج ِإلَى بوابة الْمدينَة، َألجلس في مقْعدي ٧

ةاحي السا٨. فامرتاح ونقُوموخُ فَيالشُّيالطَّرِيقَ، و ِلي ونحفْسيو اني الشُّبانرفَي. 
٩هِملَى فَمع مهدي ونعيضنِ الْكَالمِ، وع ونعتَنمفَي اءَؤسالر١٠. و ،كُتُونسفَي اءراُألمو

هِمقُ بِفَملْصي مانُهِلسي ١١. وثْني ي كَانآنر نكُلُّ مي، ونحدمي ي كَاننعمس نكُلُّ م
لَيَألنِّي َأنْقَذْت١٢ُ. علَه ينعي ال مالَّذ يمتالْيتَغَاثَ، وي اسالَّذ ينكس١٣.  الْم كَان نم

لَةماَألر تُ قَلْبحفَري، وكَنارب توالْم شْكلَى و١٤. ع كَانِلي، و اءرِد الحتُ الصلَبِس
كُنْتُ َأبا ِللفَقيرِ، ١٦. ورِجلًا ِلَألعرجِكُنْتُ عينًا ِلَألعمى ١٥. الْعدُل جبتي وعمامتي

  .كَسرتُ َأنْياب الظَّاِلمِ، ومن بين َأسنَانه نَزعتُ الْفَرِيسة١٧َ. ودافَعتُ عن حقِّ الْغَرِيبِ
وَأن ١٩لرمِل، فَكُنْتُ َأظُن َأنِّي سَأموتُ في عشِّي بعد عمرٍ طَوِيٍل كَعمرِ حبات ا١٨

وَأن كَرامتي ٢٠. جذُورِي تَمتَد ِإلَى الْمياه، وَأن النَّدى يبقَى طُوَل اللَّيِل علَى فُروعي
ددي تَتَجتقُوا، واِئمد تَزِيد. 

٢١ي صي فتشُورِإلَى م غُونصيو ،قِلي بِشَو ونعتَمسي النَّاس كَانتيفُوا ٢٢. مضي لَم
هِملَى آذَانع َل بِرِقَّةي نَزيثدحي، وًئا ِإلَى كَالمقَبِلُوا ٢٣. شَيو ،طَري كََأنِّي الْمونانْتَظَر

اح َأنَار وجهِي علَيهِم، فَر. ابتَسمتُ لَهم، لَما كَانُوا في شَك٢٤. كَالمي كََأنَّه مطَر الربِيعِ
مهانَى ٢٥. غَمزي الْحزعيو ،وشَهيج قُودي كلكَم منَهيفَكُنْتُ ب ،مهِئيسرو مهكُنْتُ قَاِئد
يهِمف.  
 



٣٠ 

! َأما اآلن فَيهزُأ بِي شُبان َأصغَر منِّي، كُنْتُ َأرفُض َأن َأضع آباءهم مع كالبِ غَنَمي١
٢هزٍ؟ وجع نم مهابا َأصمدعب ،متُهي قُونفَكَانُوا ٣ْل كَانَتْ تَنْفَع ،وعالْجو الْفَقْر مفَهعَأض

كَانُوا يجمعون الْخُبيزةَ والْعلَّيقَ، ويْأكُلُون ٤. تَاِئهِين في قَفْرٍ وخَراِئب مهجورة في اللَّيِل
فَسكَنُوا ٦. طَردهم النَّاس من بينهِم، وصاحوا علَيهِم كََأنَّهم لُصوص٥! باتَاتجذُور النَّ

نَهقُوا كَالْحميرِ بين الْعلَّيق، ٧. في الْوِديانِ الْيابِسة، وفي الْمغَارات، وبين الصخُورِ
كتَ الشَّووا تَحضبرَأ٨. و مهالْبِالد نوا ممٍ، طُرِدسبِال ا اءيند.  

يكْرهونَني ويبتَعدون ١٠. َأما اآلن فَيسخَرون منِّي في َأغَانيهِم، ويضرِبون بِي الْمثََل٩
ني، ال يهمهم ما وِلَأن اَهللا َأضعفَني وَأذَل١١َّ. عنِّي، ويتَجرُأون َأن يبصقُوا في وجهِي

جاء علَي الرعاع من الْيمين، نَصبوا فَخا ِلقَدمي، واستَعدوا ١٢. يعملُون في محضرِي
لَيومِ عجِلي١٣. ِلله ينعَأنَا ال مي، والكلَى هنُوا عاوالطَّرِيقَ، تَع لَيوا عدس .

١٤لَيوا عاءاِئبِجالْخَر نيوا بفَعانْد ،ةعاسو ةوفَج نا م١٥.  كَم ،يدفٌ شَدلَّ بِي خَوح
  .في مهب الريحِ راحتْ كَرامتي، وكَسحابة تَالشَتْ سعادتي

١٦لَيتْ عاءج الشَّقَاء امتَنْتَهِي، َأي َأن كي تُوشاتيح اآلني ا١٧. وي فظَامِل عللَّي
اُهللا بِقُوته الشَّديدة َأمسكَني من ثيابِي، َأخَذَ ١٨. تُوجِعني، واآلالم الْفَظيعةُ ال تَتْركُني

  .رماني في الْوحِل، َأصبحتُ كَالتُّرابِ والرماد١٩يخْنُقُني من رقَبة رِداِئي، 
َأصبحتَ ٢١! َأقفُ متَضرعا، فَال تَنْتَبِه ِلي!  ِإلَيك، فَال تَستَجِيب ِلياللَّهم َأصرخ٢٠ُ

مجتَه ةيدالشَّد كدبِيو ،محال تَر لَيا عيي ٢٢. قَاسيحِ، قَذَفْتَني ِللرتَنيمري وخَطَفْتَن
فَةاص٢٣. ِللعتوِإلَى الْم ارِفٌ َأنَّكَأنَا عيا كُلُّ حهِإلَي وحري يارِ الَّتي، ِإلَى الدوقُنتَس  .

  لَكن َألَيس من حقِّ من سقَطَ َأن يمد يده، وَأن يستَغيثَ في مصيبته؟٢٤
تَظَرتُ الْخَير فَجاء ولَكنِّي ان٢٦ْ. َأنَا بكَيتُ ِلمن َأصابه ضيقٌ، وَأشْفَقْتُ علَى الْمسكين٢٥ِ

اءَ الظَّالمفَج تُ النُّورانْتَظَر ،تْ ٢٧. الشَّراءج الشَّقَاء امُأ، َأيدال تَهي وشَاِئي تَغْلَأح
َأنَا َأخُو الذَِّئابِ، ٢٩. سودني الذُّلُّ ال الشَّمس، َأقفُ بين الْجماعة وَأصرخ٢٨ُ. تُواجِهني



عودي ٣١. اسود جِلْدي وتَقَشَّر، واحتَرقَتْ عظَامي من الْحمى٣٠! وصديقُ الْبومِ
يناكتَ الْبوقُ صافرارِي يمزمزِينَةً، وا حزِفُ َأنْغَامعي.  

 

٣١ 

١ةوبِشَه ِلبِنْت ال َأنْظُر ا، َأندهع نَييع علْتُ ممَألن٢َّ. ع نانِ ماِإلنْس يبنَص وا هم ه
نَصيب الشِّريرِ هو الْخَراب، وحظُّ عماِل السوء ٣اِهللا تَعالَى، وحظُّه من الْعلي الْقَديرِ؟ 

الكالْه وي٤. هاتكُلَّ خَطَو دعيي، وقى طُرراُهللا ي.  
٥الِل؟ َأوي الضلَكْتُ فْل سشِّ؟ هي ِإلَى الْغمتْ قَدعرانِ ٦ َأسيزي مي فنعضتَ اَهللا يلَي

لَو كُنْتُ انْحرفْتُ عنِ الْحقِّ، وضلَّ قَلْبِي وراء عينَي ِلعمِل ٧! الْحقِّ، فَيعرِفَ َأنِّي كَامٌل
ا هو َأنِّي َأزرع وغَيرِي يْأكُُل، ومحاصيلي فَجزاء هذ٨َالشَّر، َأو تَوسخَتْ يداي بِالْعيبِ، 

تُقْلَع.  
٩ ،ابِهب نبِ منْتُ بِالْقُركَم رِي، َأوغَي َأةرامفَ قَلْبِي بشُغ ١٠لَو َأن وذَا هه اءزفَج

ونا آخَرهعم قُدريرِي، وِلغَي حالْقَم ني تَطْحَأتر١١. امَألن ْل شَريلَةٌ، بذر وه لْتُهما عم 
 ،قَابقُّ الْعتَحسي١٢يلَى كُلِّ غَلَّاتي عتَقْضي، وكُنلتُهي ورِقُنا تُحلْتُ نَارَأشْع قَد َأكُونو.  

١٣ى ضا شَكْومكَانَتْ لَه ينا، حقِّهِمح ني متارِيجي ودبتُ عمركُنْتُ ح ي، لَود
فَالَّذي صنَعني ١٥فَماذَا َأعمُل عنْدما ُأواجِه اَهللا؟ وكَيفَ َأرد علَيه عنْدما يحاسبني؟ ١٤

 .في بطْنِ ُأمي، هو نَفْسه صنَعهما َأيضا، وهو نَفْسه الَّذي صورنَا كُلَّنَا
١٦ نينًا مكسم رِمَأح لَملَةمَألر وعمالدو كَاءبِ الْببُأس لَمو ،هتغْبي ١٧. رتآكُْل لُقْم لَم

ومنْذُ صغَرِه ربيتُه كََأنِّي َأبوه، ومنْذُ وِلد ١٨. وحدي، بْل َأعطَيتُ الْيتيم منْها ِليْأكَُل معي
تُهشَدى ذَِل١٩. َأرا كُنْتُ َأرلَم ،اءينًا بِال رِدكسم ا َأوارِي٢٠يلًا ع وفص نم يهطكُنْتُ ُأع

قَلْبِه ني مارِكُنبيفَُأ ودي، فَي٢١. غَنَم ةابوي بي فكُلِّ نُفُوذ عا، ميمتي ددي ِلُأهدي فَعَأر لَم
ينَةداِئ٢٢. الْمزذَا فَجلْتُ هكُنْتُ فَع الَوهكَانم نم تَقَعي واعرذ رتَنْكَس َأن وْل ٢٣! ي هب

الِلهج امةَ ِلي َأمَأنَا ال قُوقَامِ اِهللا، ونِ انْتكُنْتُ َأخَافُ م.  



٢٤ ،انَأم الْكُنُوز ظَنَنْتُ َأن بِ، َأولَى الذَّهكُنْتُ اتَّكَلْتُ ع ٢٥لَووتُ بِثَركُنْتُ فَرِح ي لَوت
 ،ةيرفو بكَاسلَى ملْتُ عصبَِأنِّي ح َأو ،ةيمظي ٢٦الْعسِ فتُ ِإلَى الشَّمكُنْتُ نَظَر لَو

 ،اءهبِب يرسرِ يِإلَى الْقَم ا، َأوالِلها، ٢٧جمةً لَهادبي عدلْتُ يقَبا، ورلَّ قَلْبِي سضو
  .حقُّ الْعقَاب، َألنِّي َأكُون قَد ارتَكَبتُ خيانَةً ضد اِهللا تَعالَىفَهذَا َأيضا شَر يست٢٨َ
٢٩وءس هابَأص ينتْ حَأشْم لَمي، وودع ةيبصِلم حَأفْر نِ ٣٠. لَمي عتُ فَمنَعْل مب

هْل هنَاك من لَم يشْبع من خَيرِ : "كَان َأهُل بيتي يقُولُون٣١. الْخَطَِإ، ولَم َألْعن عدوي
لَم ٣٣. حتَّى الْغَرِيب لَم نَتْركْه يبِيتُ في الشَّارِعِ، بْل فَتَحتُ َأبوابِي ِللْمسافر٣٢ِ" َأيوب؟

افُ َأقَاوِيَل النَّاسِ، لَم َأكُن َأخ٣٤َ. َأكْتُم كَالنَّاسِ خَطيَئتي، وال خَبْأتُ في قَلْبِي معصيتي
لَيتَ هنَاك من ٣٥. ولَم َأكُن َأخْشَى احتقَار اَألقَارِبِ، فَلَم َأسكُتْ، ولَمْ َأقْعد في الدارِ

ولَيتَ خَصمي يقَدم ! هذَا هو ِإمضاِئي علَى دفَاعي، فَلَعلَّ الْقَدير يرد علَي! يسمعني
وكُنْتُ ُأقَدم لَه حسابا ٣٧. فَكُنْتُ َأحملُها علَى كَتفي، وَألْبسها تَاجا ِلي٣٦! شَكْواه مكْتُوبةً

يركََأنِّي َأم نْهم َأقْتَرِبي، واتكُلِّ خَطَو نع.  
َألنِّي ٣٩لدموعِ ضدي، لَو كَانَتْ َأرضي احتَجتْ علَي، وبكَتْ صفُوفُ زرعها بِا٣٨

فَجزاء هذَا هو َأن ٤٠َأكَلْتُ غَلَّتَها من غَيرِ َأن َأدفَع الثَّمن، َأو َألنِّي َأسْأتُ ِإلَى عماِلها، 
  .تَمتْ َأقُواُل َأيوب. يطْلَع شَوك بدَل الْقَمحِ، وزِوان بدَل الشَّعيرِ

  
  
  

 أليهو

٣٢ 

فَغَضب ٢. فَكَفَّ هُؤالء الرجاُل الثَّالثَةُ عن جِداِلهِم مع َأيوب، َألنَّه اعتَبر نَفْسه صاِلحا١
امر اِئلَةع نم وزِييَل الْبكرب نو بقٍّ . َأِليهلَى حع هنَفْس رتَباع َألنَّه وبلَى َأيع بغَض

غَضب َأيضا علَى َأصحابِ َأيوب الثَّالثَة، َألنَّهم لَم يقْدروا َأن يردوا علَى و٣! دون اِهللا



بذْنم وا بَِأنَّهكَمح مَأنَّه عم وب٤. َأي مَألنَّه ،وبَأي عم تَكَلَّمي لَمو بِرص و قَدَأِليه كَانو
نْها منس ر٥. َأكْبودي الرلُوا فاَل الثَّالثَةَ فَشجالر َأى َأنا رلَم بغَض نَّهلَك.  

٦وزِييَل الْبكرب نو بفَقَاَل َأِليه : ْؤ َأنرَأج لَمفْتُ وخ وخٌ، ِلذَِلكشُي َأنْتُمو نالس يرغَأنَا ص
 كبار السن يتَكَلَّمون، والَّذين طَاَل عمرهم يعلِّمونَنَا قُلْتُ َأتْرك٧. ُأعبر لَكُم عن رْأيي

ولَكن الْحقيقَةَ هي َأن الَّذي يمنَح الْفَهم هو الروح الَّذي في اِإلنْسانِ، َأي ٨. الْحكْمةَ
هم هم الْحكَماء، وال الشُّيوخُ فَقَطْ هم الَّذين ِإذَن لَيس كبار السن وحد٩. نَسمةُ الْقَديرِ

فَِإنِّي ١١. ِلذَِلك َأرجو َأن تَسمعوني، فَُأعبر َأنَا َأيضا عن رْأيي١٠. يعرِفُون الْحقَّ
ثُونحتَب َأنْتُمو ،جِكُمجتُ ِإلَى حغَيوا، َأصتَّى تَتَكَلَّمتُ حبِرصاتمنِ الْكَلتُ ١٢.  عهانْتَب

هلَى كَالمع در نْكُمم داحال وو ،وبَأي مَأفْح نْكُمم داحال وو نلَكا، وديج كُم١٣! ِإلَي نفَم
ال َأنْتُم هبغْلاَهللا ي كُونتَتْرس كُمتكْمح نم ال تَقُولُوا ِلي ِإنَّه ،كُمل١٤ .فَض هجوي لَم وفَه

كُمثِْل كَالمبِم هلَيع دَأر َأنَا لَني، ودض يثَهدح.  
١٥منْهم الْكَالم اعوا، ضدري لَمو وبا َأيوا يمزانْه مكَتُوا، ١٦! ِإنَّهس مَألنَّه رْل َأنْتَظفَه

َألن ١٨. ال، بْل َأنَا َأيضا َأتَكَلَّم، وَأنَا َأيضا ُأعبر عن رْأيي١٧وَألنَّهم تَوقَّفُوا عنِ الرد؟ 
َأتَكَلَّم ي َأننبِري تُجلاخي دي فوحرا، ويرا كَثي كَالمنْدِل كََأنِّي ١٩. عاخالد نَأنَا م

ِلذَِلك َأتَكَلَّم ُألفَرج عن نَفْسي، ٢٠! ن تَنْفَجِروِعاء خَمرٍ، كََأنِّي قربةٌ جديدةٌ علَى وشْك َأ
دَأرو شَفَتَي انًا٢١. َأفْتَحلَّقُ ِإنْسال َأتَمشَرٍ، وِلب زي٢٢. ال َأتَح لَولُّقَ، ورِفُ التَّمفََأنَا ال َأع

  .تَملَّقْتُ يقْضي علَي صانعي
 

٣٣ 

َأنَا َأفْتَح فَمي، فَينْطَلقُ ِلساني ٢. مي يا َأيوب، وانْتَبِه ِإلَى كُلِّ ما َأقُولُهفَاآلن اسمع كَال١
يثد٣. بِالْحرِفُها َأعمثُ بِِإخْالصٍ عدَأتَحو ،يقَلْبٍ نَق نم جخْري ياِهللا ٤. كَالم وحر

رد علَي يا َأيوب ِإن كُنْتَ تَقْدر، استَعد ودافع عن ٥. صنَعني، ونَسمةُ الْقَديرِ َأحيتْني



ِإذَن ال تَخَفْ منِّي، ٧. فََأنَا مثْلُك عنْد اِهللا، وَأنَا َأيضا من الطِّينِ صنعت٦ُ. نَفْسك َأمامي
كلَيا عبعص َأكُون فَلَن.  

٨،الَكتُ َأقْوعمَأنَا سكتُ ِلكَالمهانْتَببِال : "َأنْتَ قُلْت٩َ.  وو رطَاهبِال ذَنْبٍ، وو ٌرِيءَأنَا ب
ا١٠. شَربيع يف جِدي ِليقُنالحاَهللا ي نلَكو .ا لَهودي عنتَبِرعي ١١. يف لَيرِج عضو

  ."قُيود، وراقَب كُلَّ خَطَواتي
ِلماذَا ١٣.  علَى حقٍّ في هذَا الْكَالمِ يا َأيوب، َألن اَهللا َأعظَم من اِإلنْسانَِأنْتَ لَست١٢َ

بْل ِإن اَهللا يتَكَلَّم بطَرِيقَة َأو بُِأخْرى، حتَّى وِإن كَان ١٤تَتَّهِمه بَِأنَّه ال يرد علَى َأحد؟ 
تَكَلَّم في حلْمٍ مثَلًا، َأو في رْؤيا في اللَّيِل، عنْدما يكُون الْواحد فَي١٥. اِإلنْسان ال يالحظُ

هاشري فا ف١٦. نَاِئم مهبعريو مهرنْذيو ،هِمي آذَانف النَّاس كَلِّمنِ ١٧يع اناِإلنْس دعبِلي
اءرِيبالْك نم فَظَهحيو ،١٨. الشَّرفيبِالس الكالْه نمو ،توالْم نم ذَهنْقِلي.  

. َأو ربما يَؤدب بِالْوجعِ، َأوِ الْمرضِ في الْفراشِ، َأوِ اَأللَمِ الْمستَمر في الْعظَام١٩ِ
٢٠ْأكُوالتى الْمَأشْهو ،امالطَّع داحالْو هكْرلَى ل٢١َ. فَيبتَّى يح رتَظْهو ،يخْتَفيو همح

ولَكن ِإن ٢٣. ويقْتَرِب من الْقَبرِ، ومن رسِل الْموت٢٢. عظَامه الَّتي كَانَتْ ال تُرى
 ،لَه اِلحص وا هبِم اناِإلنْس خْبِرِلي ،ن َألْفا مداحو ،يهف شْفَعالكًا يم لَه دج٢٤وطعيفَ و

يصير جِسمه ٢٥." من فَضلك َأنْقذْه من الْموت، َألنِّي وجدتُ لَه فديةً: "علَيه ويقُوَل
ابِهامِ شَبِإلَى َأي ودعيو ،بِيفُ ٢٦. كَصتهياِهللا و هجى وري ،نْهى عضرو اَهللا فَيعدي

َأخْطَْأتُ وحرفْتُ الْحقَّ، ولَم : "فَيعلن ِللنَّاسِ ويقُوُل٢٧. لَى الصالحِفَرحا، ويرده اُهللا ِإ
لَى ذَِلكع اقَباةُ ِلي٢٨. ُأعيالْح قَتَأشْر ،توارِ ِإلَى الْمداِلانْح ني اُهللا مانفَد".  

٢٩اترثَالثَ منِ وتَيراُهللا م لُهمعذَا يانِ، كُلُّ هاِإلنْس علَى ٣٠ ما عقَابوتَ عمال ي ِلكَي
اةيالْح نُور هلَيشْرِقَ عْل يب ،٣١. ذُنُوبِهكُتْ فََأتَكَلَّمِلي، اس عتَماسو وبا َأيي ِإذَنِ انْتَبِه .

٣٢َأن َألنِّي ُأرِيد تَكَلَّم ،لَيع دفَر كَالم كنْدع كَان ِإنوكررَأنْتَ ٣٣.  ُأب عتَمِإلَّا فَاسو
  .ِلي، اسكُتْ فَُأعلِّمك الْحكْمةَ

 



٣٤ 

َألن ٣. اسمعوا كَالمي َأيها الْحكَماء، وانْتَبِهوا ِلي يا َأهَل الْمعرِفَة٢: ثُم قَاَل َأِليهو١
ذُوقُ اللِّسا يكَم ،الْكَالم تَخْتَبِر اُألذُنامالطَّع ا ٤. انم نينَتَبقِّ، ونِ الْحا ععثُ محا نَبالَوتَع

بطَي وه.  
يكَذِّبني مع َأنِّي علَى حقٍّ، ٦. َأنَا برِيء، لَكن اَهللا حرمني من حقِّي: "َألن َأيوب قَاَل٥

م يمِ الشِّفَاءدحٍ عربِج همهي سنابَأنِّي بِال ذَنْبٍَأص ٧." ع بشْري وبي النَّاسِ كََأيف نفَم
ال فَاِئدةَ من : "َألنَّه يقُوُل٩. يصاحب فَاعلي الشَّر، ويرافقُ الْفَاسدين٨الْهزء كَالْماء؟ 

  !"ِإرضاء اِهللا
! اُهللا عن عمِل الشَّر، والْقَدير عنِ ارتكَابِ الظُّلْمِمنَزه . ِلذَِلك اسمعوني يا َأهَل الْفَهم١٠ِ
١١لُوكُهس قُّهتَحسا يم يهطعيو ،هلملَى عع انازِي اِإلنْسجي وْل هاَهللا ال ١٢. ب ا ِإنقح

ى وكَّلَه علَى اَألرضِ؟ َأو كَلَّفَه فَمن يا تُر١٣. يعمُل الشَّر، والْقَدير ال يجور في الْحكْمِ
يموتُ كُلُّ الْبشَرِ ١٥لَو قَرر َأن يْأخُذَ روحه ونَسمتَه من النَّاسِ، ١٤بِمسُئوِلية الْعالَمين؟ 

  .معا، ويعود اِإلنْسان ِإلَى التُّرابِ
١٦ذَا وه عمفَاس ،مكُنْتَ تَفْه يفَِإنِإلَى كَالم قَّ ١٧. انْتَبِهالْح هكْري نم َأن ْل تَظُنه

فَهو الَّذي يقُوُل ِللملُوك ِإنَّهم بِال قيمة، ١٨يحكُم؟ وهْل تَلُوم اَهللا وهو الْعادُل الْقَدير؟ 
ارَأشْر مِإنَّه اءظَمِللع١٩! وِللر زيتَحال ي وهو ،اءلَى الْفُقَرع اءيُل اَألغْنفَضال يو ،اءَؤس
هيدُل يمع مكُلَّه م٢٠. َألنَّه اءوُل اَألقْوِيزي ،نفْنَوي ةبربِض ،وتُونمِل ياللَّي فصي نَأةً ففَج

نْهم ودهجبِال م.  
٢١ريقَ النَّاسِ، وطُر باقراَهللا ي َألنهِمات٢٢. ى كُلَّ خَطَو ا كانمهم كَانم دوجال ي 

يهخْتَبَِئ في َأن ُل الشَّرفَاع رقْدثُ ييا، حمتعم ا َأومظْل٢٣. م يطعي َأن تَاجحاَهللا ال ي ِإن
م اَألقْوِياء من غَيرِ َأن وهو يحط٢٤ِّ. النَّاس موعدا، ِليْأتُوا فيه َأمامه ِللحسابِ

مكَانَهم آخَرِين يمقيو ،مهوِبتَجسِل ٢٥. يي اللَّيف مهبقْلي ِلذَِلك ،مالَهمرِفُ َأععي وفَه
قُونحنْسكُلِّ النَّاس٢٦ِ. فَي امَأم ،مهلَى شَرع مهباقع٢٧. ينفُوا مرانْح مَألنَّه لَمو ،اِئهرو 

هقطُر نم ءوا ِلشَينْتَبِهاِئس٢٨ِ. يغَاثَةَ الْبتاس عمفَس ،هُل ِإلَيصينِ يكساخَ الْمرلُوا صعج .



٢٩ و؟ اُهللا هاهري نفَم ههجَأخْفَى و ِإن؟ ولَى ذَِلكع هلُومي نكَتَ اُهللا فَمس ِإن نلَكو
الساءولَى السشَرِ عالْبمِ وقَ اُألمفَو ٣٠. لْطَانبلُّ الشَّعضي نال مو ،كلمال ي يرفَالشِّر!  
علِّمني ما ال ٣٢. َأنَا مذْنب، ولَن َأعود ِإلَى عمِل الشَّر: "يا َأيوب، َأنْتَ لَم تَقُْل ِهللا٣١

اهَأر َأن رَأقْد . ِإنهِإلَي ودَأع تُ الْخَطََأ، لَنتَكَبار ٣٣." كُنْتُ قَد ،تَتُوب َأن فُضْل َأنْتَ تَرب
 .وَأخْبِرنَا بِردك! فَهْل تَنْتَظر َأن يكَافَئك اُهللا كَما تُحب؟ قَرر َأنْتَ، ال َأنَا

٣٤ اءكَمالْحذَا، وه نُونلعمِ يُل الْفَهِليَأه قُولُوني يونَنعمسي ينبِال "٣٥: الَّذ تَكَلَّمي وبَأي
رِفَةعقٍُّل! مبِال تَع هِل ٣٦! كَالمكََأه تَكَلَّمي ذَا، َألنَّهه نم َأكْثَر نتَحمي وبتَ َأيلَي ِإذَن
فِّق٣٧ُ. الشَّرصيةً، ويصعم هيَئتافَ ِإلَى خَطَأضو اءقُوُل َأشْيينَنَا، ويب ةخْرِيبِس هيدي 

  ."كَثيرةً ضد اِهللا
 

٣٥ 

َأنْتَ ٣هْل تَظُن َأنَّه من الصوابِ َأن تَعتَبِر نَفْسك علَى حقٍّ دون اِهللا؟ ٢: ثُم قَاَل َأِليهو١
َأنَا سَأرد علَيك، وعلَى ٤"  هذَا ينْفَعني؟ما الْفَاِئدةُ ِإن كُنْتُ ال ُأخْطُئ؟ هْل: "قُلْتَ

كعم ابِكح٥. َأصقَكفَو ةاِليبِ الْعحي السف ْل، تَطَلَّعتََأمو اءمِإلَى الس ٦. اُنْظُر ِإن
ِإن كُنْتَ ٧يضره؟ َأخْطَْأتَ فَهْل هذَا يَؤثِّر علَى اِهللا؟ وِإن زادتْ معاصيك فَهْل هذَا 

شَرك يَؤثِّر فَقَطْ علَى الْبشَرِ الَّذين ٨صاِلحا فَهْل يستَفيد منْك، َأو ينَاُل شَيًئا من يدك؟ 
مهدحو مي آدنب نْفَعي كالحصو ،ثْلُكم.  

٩يثُونتَغسالظُّلْمِ، ي ةدش نم خُ النَّاسرصياءاَألقْوِي ةضقَب نم اةال ١٠.  ِللنَّجو نلَكو
الَّذي جعلَنَا َأكْثَر ١١َأين اُهللا صانعي، الَّذي يعطي اَألغَاني في اللَّيِل؟ : "واحد منْهم يقُوُل

هم يصرخُون ولَكنَّه ال ١٢." ءعلْما من بهاِئمِ اَألرضِ، وَأوفَر حكْمةً من طُيورِ السما
َألن اَهللا ال يستَمع ِإلَى الدعاء الْفَارِغِ، الْقَدير ال ١٣. يستَجِيب، بِسببِ كبرِياء اَألشْرارِ

هِإلَي نْتَبِه١٤. ياكرال ي كُنْتَ تَقُوُل ِإنَّه ِإن كعمسال ي وفَه ! ،وبا َأيي هامَأم تُكيقَض



بِري١٥. فَاصاصعاِلي بِالْمبال يو باقعال يو بغْضاَهللا ال ي ال تَقُْل ِإن١٦. و وبَأي ِإذَن
رِفَةعيرٍ بِال مبِكَالمٍ كَثنَى، وعاٍل بِال مقُ بَِأقْونْطي.  

 

٣٦ 

 علَي قَليلًا، فَُأبين لَك َأن عنْدي الْمزِيد من الْكَالمِ عنِ اصبِر٢: وتَابع َأِليهو حديثَه فَقَاَل١
ُأَؤكِّد لَك ٤. َأنَا حصلْتُ علَى معرِفَتي من بعيد، وسُأبرهن لَك َأن صانعي عادٌل٣. اِهللا

  .فُ جيداَأن كَالمي ال كذْب فيه، فَمعك هنَا واحد يعرِ
٥يمظع هدقَصو يرقَد وه ،شَرالْب رتَقحال ي نَّهلَك يرْل ٦. اُهللا قَدا، بيحي يرالشِّر كتْرال ي

قَّهح اِئسي الْبطع٧. ي ،مهسلجوشٍ يرلَى عع لُوكالْم عم ،يناِلحلَى الصا عاِئمد نُهيع
. بعد ذَِلك ربما نَراهم مربوطين بِقُيود، ومقَيدين بِحباٍل ومذْلُوِلين٨. َألبد يكْرِمهموِإلَى ا

ويكَلِّمهم في آذَانهِم وينْذرهم، ١٠. فَيخْبِرهم بِما عملُوه، وَأنَّهم َأخْطَُأوا وتَكَبروا٩
 مهرْأميونِ الشَّروا عتُوبي رٍ، ١١. بَِأني خَيف مهامَأي ونقْضوا، يَأطَاعوا وعمس فَِإن

نَاءي هف مهرمع١٢. وونلَمعال ي مهو وتُونميو ،فيبِالس لَكُونهوا، يعمسي لَم ِإنو.  
يموتُون في الصبا ١٤. ى ِإذَا عاقَبهم اُهللا ال يستَغيثُونقَلْب الْكَفَرة عامر بِالْحقْد، حت١٣َّ

يالشُّذُوذَ الْجِنْس ونارِسمي ينالَّذ رِيناهالْع ني١٥. ب هكَلِّميو ،هْؤسب نم يهنَجفَي اِئسا الْبَأم
يقي الضف.  

١٦خَاِلبِ الضم نم ذُكنْقاُهللا يوددبٍ بِال ححكَانٍ رِإلَى م ،رِ . يقبِالْخَي تَكاِئدُأل مميو
. َأما اآلن فََأنْتَ تَنَاُل عقَاب اَألشْرارِ، قَد حلَّ بِك الْعقَاب والْحساب١٧. وَأفْخَرِ الطَّعامِ

ال َأموالُك الْكَثيرةُ، ١٩. تُضلَّك الثَّروةُ عنْهفَاحذَر ِلَئلَّا يبعدك الْغنَى عنِ اِهللا، وِلَئلَّا ١٨
يقالض نم فَظُكتَحو كدنةُ تَسيمظالْع اتُكودهجال مْأخُذُ ٢٠! وي يِل الَّذقْ ِإلَى اللَّيال تَتَشَو

مارِهيد نم ف٢١َ. النَّاس ،َأ ِإلَى الشَّرتَلْج أن نم ذَرلَى اَأللَمِاحذَا عُل هتُفَض و َأنَّكدبي! 
٢٢ثْلَهم لِّمعال م ،هتربِقُد يمظقُوُل ٢٣. اُهللا عي نما؟ ولُكُهسي يالطَّرِيقَ الَّت لَه مسر نم

فَكُلُّ ٢٥. نَّى النَّاس بِهافَتَذَكِّر َأن تُعظِّمه علَى َأعماِله، الَّتي يتَغ٢٤َلَه، َأنْتَ َأخْطَْأتَ؟ 



عظيم هو اُهللا فَوقَ ِإدراكنَا، وال واحد ٢٦. الْبشَرِ يرونَها، من بعيد ينْظُر النَّاس ِإلَيها
هرمع بسحي َأن رقْد٢٧! يا منْزِلُهي ا، ثُمابحا سلُهعجي ،اءالْم اتقَطَر بذجايطَر .

من يقْدر َأن ٢٩. فَينْسكب الْمطَر من السحابِ، وتَنْزُِل السيوُل الْغَزِيرةُ علَى النَّاس٢٨ِ
الحظْ كَيفَ ٣٠يفْهم كَيفَ ينْشُر اُهللا السحب، َأو كَيفَ يرسُل الرعد من قُبة السماء؟ 

وح هنُور نْشُررِيحماقَ الْبغَطِّي َأعيو ،ا ٣١. لَهضذَا َأيبِهوبِ، ولَى الشُّعلَّطُ اُهللا عتَسذَا يبِه
ةفْرالْقُوتَ بِو مقُهزر٣٢. يفدالْه ةاببِِإص هرْأميو ،هيدقَ بِيرالْب كسم٣٣! ي رنْذي هدعر
  .ى الْمواشي َأيضا تُخْبِر باقْترابِهابِاقْترابِ الْعاصفَة، حتَّ

 

٣٧ 

١هكَانم نم زقْفي كَاديقُّ، ودذَا قَلْبِي ي٢. ِلههةَ فَمرجمزو ،هتوص ِئيروا زعمقُ ٣. فَاسطْلي
ك يزَأر بِصوته، يرعد بعد ذَِل٤. برقَه تَحتَ كُلِّ السماء، ويرسلُه ِإلَى آخرِ اَألرضِ

تُهوي صودا يمنْدقَّفُ عتُوقَ ال يرالْب نلَكالٍل، وبِج هتو٥. بِص قبِطُر هتوبِص دعراُهللا ي
 ."اسقُطْ علَى اَألرضِ: "يقُوُل ِللثَّلْج٦ِ. عجِيبة، يصنَع َأشْياء عظيمةً ال نُدرِكُها

وبِذَِلك يوقفُ كُلَّ النَّاسِ عن متَابعة َأعماِلهِم، ِليعرِفَ كُلُّ ٧." انْزِِلي بِغَزارة: "وِلَألمطَارِ
مشَرِ خَاِلقَها٨. الْبظَاِئرِهي حف نَاكقَى هتَبا، وآوِيهِإلَى م اِئمهُأ الْبفَةُ ٩. فَتَلْجاصالْع بتَه

نَسمةُ اِهللا تَصنَع الْجليد، وبِها يتَجمد سطْح ١٠. جنُوبِ، ويْأتي الْبرد من الشَّماِلمن الْ
اهيا١١. الْمنَهيب قَهرثُ بعبيو ،اءبِالْم بحُأل السملَى ١٢. يع كرتَتَحو ورا فَتَدهرْأمي

يرسلُها مرةً ِليعاقب النَّاس، ومرةً ِليروِي ١٣. نَفِّذُ كُلَّ ما يْأمر بِهوجه كُلِّ اَألرضِ، وتُ
  .َأرضه، ومرةً رحمةً بِالنَّاسِ

هْل تَعرِفُ كَيفَ يتَحكَّم اُهللا في ١٥! فَاسمع هذَا يا َأيوب، قفْ وتََأمْل عجاِئب اِهللا١٤
؟ السيءتُض وقَهرُل بعجفَ يكَيبِ، و؟ ١٦حاءمي السف بحلَّقُ السفَ تَتَعرِفُ كَيْل تَعه

ِلماذَا تَسخُن ثيابك عنْدما تَهدُأ اَألرض ١٧هْل تَعرِفُ معجِزات اِهللا الْعليمِ بِكُلِّ شَيء؟ 



قْدر َأن تُساعد اَهللا، ِليمد السماء كََأنَّها مرآةٌ صلْبةٌ من هْل ت١٨َبِفعِل رِيحِ الْجنُوبِ؟ 
  معدنٍ مسبوك؟

١٩يهف ني نَحبِ الظَّالمِ الَّذبنَا بِستيقَض ضرع نسَألنَّنَا ال نُح ،اذَا نَقُوُل لَهنَا مَأخْبِر .
ِهللا َأن تَكُون ِلي كَلمةٌ معه؟ بْل من يطْلُب الْهالك ِلنَفْسه؟ هْل يصح َأن َأطْلُب من ا٢٠
٢١ قَد يحالر ا تَكُونمدعب ،اءمي السف شْرِقَةسِ الْمِإلَى الشَّم نْظُري َأن رقْدي داحال وو

بحا السنْهتْ عدداِل٢٢. بالشَّم ني اُهللا مْأتيةبهرالٍل وي اُهللا بِجْأتبِ، يكَالذَّه اءهي بف  .
ِلهذَا يخَافُه ٢٤. الْقَدير ال نُدرِكُه، عظيم في قُوته، عادٌل وصاِلح جِدا، ال يظْلم َأحدا٢٣

اءكَمح مَأنَّه ونعدي ناِلي بِكُلِّ مبال ي وهو ،النَّاس.  
  
  يتكلماهللا

٣٨ 

١فَةاصالْع نم وبو ٢: فَقَاَل اُهللا َأليدي تَبتشُورُل معجيو ،رِفَةعبِال م تَكَلَّمي يذَا الَّذه نم
  .استَعد اآلن وقفْ كَرجٍل، ِلكَي َأسَألَك فَتُجِيبني٣كََأنَّها ظَالم؟ 

من قَرر مقَاييسها؟ ال شَك ٥! رض؟ َأخْبِرني ِإن كُنْتَ تَفْهمَأين كُنْتَ لَما َأسستُ اَأل٤
لَمتَع اسِ؟ ! َأنَّكيطَ الْقا خَيهلَيع دم نم٦و عضو نما، وهداعتْ قَوتَقَراس ءشَي لَى َأيع

   الصبحِ معا، وهتَفَتْ كُلُّ الْمالِئكَة؟لَما غَنَّتْ نُجوم٧حجر الزاوِية ِلبِنَاِئها، 
ولَما جعلْتُ السحب ٩من وضع حدودا ِللبحرِ، لَما انْدفَقَ وخَرج من بطْنِ اَألرضِ؟ ٨

 بوابات وَأقْفَاَل؟ ولَما َأقَمتُ لَه حدودا، ووضعتُ لَه١٠كَرِداء لَه، ولَفَفْتُه في الضبابِ؟ 
١١نَا ال َأكْثَري ِإلَى هتَْأت ،ا قُلْتُ لَهلَمنَا؟! وفُ هةُ تَقاِليالْع كاجوَأمو ،كَانَكى مدال تَتَع  
 من ِليمَأل اَألرض١٣هْل َأمرتَ الصبح مرةً بَِأن يطْلَع؟ َأو قُلْتَ ِللفَجرِ َأن يشْرِقَ، ١٢

عنْد الْفَجرِ تَتَحوُل اَألرض كََأنَّها طين ١٤َأوِلها ِإلَى آخرِها، ويتَخَلَّص من َأشْرارِها؟ 
اءا رِدو كََأنَّهدتَبو ،رم١٥. َأحرفَتَنْكَس مهاعرذ ونفَعرالنُّورِ، ي نم اراَألشْر مرحيو.  



هِل انْفَتَحتْ َأمامك ١٧ ِإلَى قَاعِ الْبحرِ؟ َأو تَمشَّيتَ في َأعماق الْمحيط؟ هْل وصلْت١٦َ
هْل تَعرِفُ عرض اَألرضِ؟ َأخْبِرني ١٨بواباتُ الْموت، وهْل رَأيتَ بوابات الظُّلْمة؟ 

  !ِإن كُنْتَ تَعرِفُ كُلَّ هذَا
هْل تَقْدر َأن ٢٠يقُ ِإلَى الْمكَانِ الَّذي يسكُن فيه النُّور؟ وَأين تَسكُن الظُّلْمةُ؟ َأين الطَّر١٩ِ

ال شَك َأنَّك تَعرِفُ، َألنَّك وِلدتَ ٢١تَْأخُذَ كُلا منْهما ِإلَى مكَانه، وتَذْهب بِه ِإلَى دارِه؟ 
هذَل كُلِّ هقَب !اال شَكطَوِيٌل جِد كرمع َأن !  

٢٢ ،درالْب خَازِنتَ مَأير خَازِنِ الثَّلْجِ، َأوخَلْتَ ِإلَى مْل د٢٣ه قْتا ِلوظْتُهفي حالَّت
ةُ علَى كَيفَ ينْتَشر النُّور، وتَتَوزع الريح الشَّرقي٢٤الْمصاِئبِ، وَأليامِ الْحربِ والْقتَاِل؟ 

ِليمطر ٢٦من شَقَّ الْقَنَوات ِللمطَرِ النَّازِِل؟ ومن رسم طَرِيقًا ِللصاعقَة؟ ٢٥اَألرضِ؟ 
ويروِي الْخَراِئب ٢٧! علَى َأرضٍ ال يعيشُ فيها ِإنْسان، وعلَى صحراء ال َأحد فيها

من بطْنِ من ٢٩هْل ِللمطَرِ َأب؟ من هو َأبو النَّدى؟ ٢٨!  عشْباوالْقفَار ويجعلَها تُنْبِتُ
  !تَصير الْمياه كَحجرٍ، ويتَجمد سطْح الْمحيط٣٠خَرج الثَّلْج؟ ومن ولَد صقيع السماء؟ 

٣١ا، َأوعا ميالثُّر ومبِطَ نُجتَر َأن رْل تَقْد؟ هاءزواطَ الْجلَّ رِبَل ٣٢ تَحعتَج َأن رْل تَقْده
هْل تَعرِفُ قَوانين ٣٣الْكَواكب تَطْلَع في وقْتها، َأو تَقُود النَّعشَ مع بنَاته في السماء؟ 

صرخَ ِإلَى السحابِ، وتَْأمره هْل تَقْدر َأن ت٣٤َالسماء، وتَفْهم سلْطَان اِهللا علَى اَألرضِ؟ 
من ٣٦؟ "سمعا وطَاعةً: "هْل تُرسُل الْبرقَ فَيذْهب ويقُوَل لَك٣٥ِليغَطِّيك بِماء غَزِيرٍ؟ 

من هو الْحكيم الَّذي يحصي السحب؟ ٣٧وضع في الْقَلْبِ حكْمةً، وفي الْعقِْل فَهما؟ 
و ،اءمالس ةيعَأو نم اءالْم بصي نا؟٣٨معم الطِّين كاستَميكُتْلَةً، و ابالتُّر يرصفَي  

حيثُ يقْعدون في الْمْأوى، َأو ٤٠هْل َأنْتَ تَصيد فَرِيسةً ِللَّبوة، ِلتُشْبِع جوع َأوالدها؟ ٣٩
من يرزقُ الْغُراب طَعامه، عنْدما تَصرخُ فراخُه ٤١! ن في الْغَابةيربِضون وينْتَظرو

  ِإلَى اِهللا، وتَهِيم بِال قُوت؟
 



٣٩ 

هْل ٢هْل تَعرِفُ متَى تَلد الْماعز الْجبليةُ صغَارها؟ هْل تُساعد الْغَزالَةَ عنْدما تَلد؟ ١
شُه بس؟ تَحدتَى تَلرِفُ متَع ا؟ َأوهلمح ٣ور نم تَتَخَلَّصا، وهالدَأو دتَلو كرتَب فَهِي

  .تَكْبر َأوالدها في الْقَفْرِ وتَنْمو، ثُم تَخْرج وال تَرجِع ِإلَيها٤. آالمها
٥لَّ الرح نما، ورشِ ححالْو ارمَأطْلَقَ ح ن؟ منْهاطَ ع٦ب ،هارد لْتُ الْقَفْرعَأنَا ج

كَنَهسةَ ماِلحالْم ضاَألر٧. و اوُِل َأنحي نم احيص عمسال ينِ، ودالْم ةجلَى ضع كحضي
وقَهس٨. يركُلِّ َأخْض نثَ عحبيى، وعراِل ِليي الْجِبوُل فجي.  

هْل تَقْدر َأن ١٠لثَّور الْوحشي بَِأن يخْدمك؟ هْل يبِيتُ عنْد معلَفك؟ هْل يرضى ا٩
هْل تَتَّكُل علَيه ِلقُوته ١١تَربِطَه بِالنِّيرِ ِإلَى الْمحراث؟ هْل يحرثُ الْحقَْل وراءك؟ 

هْل تَثقُ فيه ِليحصد لَك قَمحك، ويجمعه في ١٢َأعماِلك؟ الْعظيمة؟ هْل تُكَلِّفُه بَِأن يقُوم بِ
  بيدرِك؟

ِإنَّها تَتْرك بيضها علَى ١٤جنَاح النَّعامة يرفْرِفُ بِفَرحٍ، لَكنَّها هْل تَطير كَالصقْرِ؟ ١٣
ه ربما يداس تَحتَ اَألقْدامِ، َأو قَد يكَسره حيوان وتَنْسى َأن١٥َّ! اَألرضِ، ِليدفََأ بِالتُّرابِ

ابِرا١٦. عهبتَع يعضي ا َأنهمهال يا، وهالدتْ َأوسا لَيكََأنَّه ،ةوا بِقَسهغَارُل صامتُع .
ولَكنَّها عنْدما تَفْتَح ١٨. با من الْفَهمَِألن اَهللا حرمها من الْحكْمة، ولَم يعطها نَصي١٧

بِهاكرسِ ولَى الْفَرع كحرِي، تَضا ِلتَجهينَاحج!  
هْل َأنْتَ الَّذي ٢٠هْل َأنْتَ الَّذي تُعطي الْفَرس قُوتَه، وبِالشَّعرِ الطَّوِيِل تَكْسو رقَبتَه؟ ١٩

يشُقُّ اَألرض بِحوافرِه، ويمرح ٢١جرادة، ويخَوفُ النَّاس بِصهِيله؟ تَجعلُه يقْفز كَ
يسخَر من الْخَوف، وال يخْشَى شَيًئا، وال يتَراجع َأمام ٢٢. بِنَشَاط، ويقْتَحم الْمعركَةَ

فيا٢٣. السهس نم ،لَهوالحِ حيُل السلصووفيساحٍ ورِم٢٤. مٍ و ضاَألر بنْهيو زقْفي
يضحك عنْدما يدوي الْبوقُ، ومن ٢٥. بِحماسٍ، وال يهدُأ ِإلَى َأن يضرِب بوقُ الْحربِ

  .بعيد يشُم راِئحةَ الْقتَاِل، ويسمع صراخَ الْقَادة، وصيحةَ الْحربِ
هْل َأنْتَ الَّذي ٢٧هْل بِحكْمتك َأنْتَ يطير الصقْر، ويبسطُ جنَاحيه ويذْهب جنُوبا؟ ٢٦

يسكُن علَى صخْرة، وهنَاك يبِيتُ ٢٨َأمرتَ النِّسر بَِأن يطير، ويبني عشَّه في اَألعاِلي؟ 



ةخْرص نلَى سع شِّهي ع٢٩. فنَاهيا عاهتَر يدعب نم ،ةفَرِيس نثُ عحبي نَاكه نم .
٣٠نَاكه وقَتْلَى، فَه كُونثُ ييحو ،متَْأكُُل الد اخُهرف.  
 

٤٠ 

١وبقَاَل اُهللا َألي٢: ور ي؟ ِإذَننتَلُومي ولَنادتُج َأن قِّكح نْل مفَه يرَأنَا الْقَد نا مي لَيع د
  !تَشْتَكي علَى اِهللا

تَكَلَّمتُ مرةً ٥. َأنَا حقير، فَكَيفَ َأرد علَيك؟ بْل َأضع يدي علَى فَمي٤: فَقَاَل َأيوب ِهللا٣
َأقُوَل َأكْثَر نِ فَلَنتَيرْل مب ،دَأر فَلَن.  

٦الْع نم وبفَقَاَل اُهللا َأليفَةي٧: اصنفَتُجِيب َألَكاس ٍل، ِلكَيجفْ كَرقو اآلن دتَعسْل ٨. اه
هْل لَك قُدرةُ اِهللا؟ وهْل صوتُك ٩تَشُك في عدالَتي؟ وهْل تَلُومني ِلتَظْهر َأنْتَ برِيًئا؟ 

صب ١١! اء، والْبسِ الْكَرامةَ والْعظَمةَِإذَن، تَزين بِالْجالِل والْبه١٠يرعد كَصوته؟ 
هضاخْفرٍ وتَكَبكُلَّ م انْظُرو ،يدالشَّد كبطِّمِ ١٢. غَضحو ،لَّهَأذظِّمٍ وتَعكُلَّ م انْظُر

هِمكَاني مف اري ال١٣ْ. اَألشْرف مهوهجغَطِّ وا، وعابِ مي التُّرف منْهفرِادكُنْتَ ١٤. قَب ِإن
كذَ نَفْستُنْق َأن رتَقْد َألنَّك ،كحدي َأمذَا، فََأنَا نَفْسُل هتَفْع.  

وجِسمه ١٦. انْظُر ِإلَى بهِيموثَ الَّذي صنَعتُه كَما صنَعتُك، الَّذي يْأكُُل الْعشْب كَالْبقَر١٥ِ
. ذَيلُه كَشَجرة َأرزٍ، عضالتُ فَخْذَيه مضفُورة١٧ٌ. نه شَديدةٌقَوِي جِدا، وعضالتُ بطْ

١٨يددح انبقُض افُهَأطْراسٍ، ونُح َأنَابِيب هظَام١٩. ع هزِمهال ياِل اِهللا، ومُل َأعَأو وه
هنَعي صك٢٠ُ. ِإلَّا الَّذو ،هامطَع يهطاُل تُعالْجِبنْهبِ مبِالْقُر بضِ تَلْعوشِ اَألرحلُّ و .

يخْفيه الْبردي في ٢٢. يرقُد تَحتَ الْبردي، يخْتَبُِئ بين الْقَصبِ الَّذي علَى الْمستَنْقَع٢١ِ
ياهارِي الْمجلَى مي عافُ الَّذفْصالص يطُ بِهحي ،لِّهِإ٢٣. ظ طَرِبضال ي ،رالنَّه فَاض ن

هي فَمف ندفَقَ اُألرلَوِ انْدو ِئنطْمم وْل ٢٤. هامِ؟ هاَألم نم هيدصي َأن دَألح نكمْل يه
  يمكن َألحد َأن يثْقُب َأنْفَه بِخزامة؟

 



٤١ 

هْل تَقْدر َأن تَضع حبلًا ٢ربِطَ ِلسانَه بِحبٍل؟ هْل تَقْدر َأن تَصيد لُوياثَان بِصنَّارة، َأو ت١َ
هْل ٤هْل يتَضرع ِإلَيك ِلتَرحمه، َأو يكَلِّمك بِلُطْف؟ ٣في َأنْفه، َأو تَثْقُب فَكَّه بِخزامة؟ 

عبه كََأنَّه عصفُور، َأو تَربِطُه ِلتَلْعب هْل تُال٥يعمُل معك عهدا، ِليكُون لَك عبدا مَؤبدا؟ 
هْل تَمُأل جِلْده بِالْحرابِ، َأو ٧هْل يبِيعه الصيادون، َأو يقْسمونَه ِللبياعين؟ ٦معه بنَاتُك؟ 

ضراوتَه ولَن تَعود ِإلَى ذَِلك مرةً ِإن حاولْتَ َأن تَقْبِض علَيه، ستَذْكُر ٨رْأسه بِالسهامِ؟ 
وال واحد عنْده ١٠. ال رجاء في ِإخْضاعه، ومجرد النَّظَرِ ِإلَيه مرعب٩! ُأخْرى

هيرثي ةُ َأناعي؟ ! الشَّجاندتَحي َأن رقْدي نم ١١ِإذَندًئا فََأري شَيطَانَأع ن؟ كُلُّ منيالد لَه 
  .ما تَحتَ السماء هو ِلي

فَمن ١٣. ولَن َأنْسى َأن َأتَحدثَ عن َأذْرعه وَأرجله وقُوته الْعظيمة وشَكْله الضخْم١٢ِِ
قْدر أن يفْتَح فَمه الْمملُوء من ي١٤يقْدر َأن ينْزٍع عنْه جِلْده، َأو يقْتَرِب منْه بِلجامٍ؟ 

الْواحد ١٦. ظَهره مغَطَّى بِصفُوف تُروسٍ متَالصقَة محكَمة معا١٥بَأسنَانٍ مرعبة؟ 
اءوتَّى الْها حهنيب ننْفُذُ ماآلخَرِ، فَال ي نم ت١٧َ. قَرِيبمضٍ، وعا بِبهضعلَةٌ بتَّصكَةٌ ماسم

لَهِيب يخْرج من ١٩. يعطُس فَيبعثُ نُورا، عينَاه كََأنَّهما َأشعةُ الْفَجر١٨ِ. ال تَنْفَصُل
نْهم رتَطَاينَارٍ ي ارشَر ،هلَى نَارٍ ٢٠. فَمي عرٍ تَغْلدق نم كََأنَّه ،هأنْف نم جخْري خَاند

ةيامن٢١َ. حقُ لَهِيبنْطَلي هفَم نما، ورمُل جتُشْع نْهةٌ، ٢٢. فْخَةٌ ميمظةٌ عقُو هتقَبي رف
قَلْبه ٢٤. ثَنَايا جِلْده متَالصقَةٌ محكَمةٌ ال تَتَزحزح٢٣. ومن َأمامه يهرب النَّاس خَوفًا

يقُوم فَيرتَعب اَألقْوِياء، يتَقَدم فَيتَراجعون في ٢٥. لرحىصلْب كَالصخْرِ، وقَاسٍ كَحجرِ ا
فة٢٦ُ. خَوبرال الْحو مهال السو حمال الرو ،نُهطْعفُ فَال ييالس هيبص٢٧. ي هنْدع يددالْح

هم ال يجعلُه يهرب، وحجارةُ الْمقُالعِ عنْده الس٢٨. كَالتِّبنِ، والنُّحاس كَالْخَشَبِ الْمسوسِ
. الْعصا الْغَليظَةُ عنْده كََأنَّها قَشَّةٌ، ويضحك عنْدما يصوبون الرمح نَحوه٢٩. كَالْقَشِّ

يجعُل َأعماقَ الْبحرِ تَغْلي ٣١. بطْنُه خَزفٌ حاد، آثَاره في الطِّينِ مثُْل سكَاكينِ نَورج٣٠ٍ
تيز ردق كََأنَّه رحُل الْبعجرِ، يد٣٢. كَالْق رحالْب كََأنو ،ضيا َأبخَط هاءرو كتْرفَي حبسي



بالشَّي هاب٣٣. َأصفالْخَو يمدخْلُوقٌ عم وضِ، فَهي اَألرف يَل لَهث٣٤. ال م نْظُري
  .بِاحتقَارٍ ِإلَى كُلِّ متَعاٍل، هو ملك فَوقَ كُلِّ متَكَبرٍ

  
 أيوب

٤٢ 

َأنْتَ ٣. َأنَا عارِفٌ َأنَّك علَى كُلِّ شَيء قَدير، وال يصعب علَيك َأمر٢: فَقَاَل َأيوب ِهللا١
صحيح َأنَا " رِفَة يجعُل مشُورتي كََأنَّها ظَالم؟من هذَا الَّذي بِال مع: "سَألْتَني وقُلْتَ

اسمعِ اآلن : "وقُلْتَ ِلي٤. تَكَلَّمتُ عن َأشْياء ال َأفْهمها، وعن عجاِئب تَفُوقُ ِإدراكي
ِلذَِلك ٦. اآلن شَاهدتْك عينيمن قَبُل سمعتُ عنْك بُِأذُني، و٥." فََأتَكَلَّم، َأسَألُك فَتُجِيبني

ادمالرابِ وي التُّرف سلَأجو َأتُوبي، ونَفْس رتَقَأح.  
  ختام

٧يانالتِّيم قَاَل َألِليفَاز ،وبَألي ذَا الْكَالما قَاَل اُهللا همدعبلَى : "وعو كلَيع انبَأنَا غَض
 َألنَّكُم ،كيباحصوبي َأيدبا قَاَل عي كَمقَّ بِشَْأنتَقُولُوا الْح انٍ ٨. لَميرةَ ثعبس فَخُذُوا لَكُم

نْكُميرِ عانًا ِللتَّكْفبوا قُرمقَدو ،وبي َأيدبوا ِإلَى عجِعاراشٍ، وبةَ كعبسو . وبي َأيدبعو
وال ُأعاملُكُم حسب جهالَتكُم، فََأنْتُم لَم تَقُولُوا الْحقَّ .  َأستَجِيب لَهيدعوني من َأجلكُم، وَأنَا

وبي َأيدبا قَاَل عي كَم٩." بِشَْأن ،ياتمالنِّع وفَرصو يالشُّوح دبِلْدو يانالتِّيم َأِليفَاز احفَر
ما قَاَل اُهللا لَهلُوا كَممعووباُهللا َألي ابتَجفَاس ،.  

١٠ ا كَانفَ معض طَاهَأعى، وةً ُأخْرراُهللا م َأغْنَاه ،ابِهحِل َأصَأج ناَهللا م وبا َأيعا دلَمو
، وَأكَلُوا معه وجاء ِإلَيه كُلُّ اخْوته وَأخَواته وكُلُّ معارِفه السابِقين١١. عنْده من قَبُل

هلَيا اُهللا عهلَبي جا الَّتاليكُلِّ الْب نع وهاسوو وهزعو ارِهي دف امالطَّع . داحكُلُّ و طَاهَأعو
  .منْهم قطْعةً من الْفضة وخَاتما من ذَهبٍ

١٢يراَألخ هامي َأيف وباُهللا َأي كارباُألولَىو نم َأكْثَر ة . فَكَان هنْد١٤ ٠٠٠ع ،وفخَر 
٦ ٠٠٠وٍل، وم١ ٠٠٠ جقَرِ، والْب نجٍ موار١ٍ ٠٠٠ زم١٣.  ح كَانو هنْد٧عو ينن٣ ب 



نَاتيلَة١٤َ. بمالثَّاِلثَةَ جو ،نَاءةَ سيالثَّانةَ، واممى اُألولَى يمس١٥. و لَمي كُلِّ وف كُني
وبَأي نَاتيالتٌ كَبمج اءسن الْبِالد .هِنتخْوا نياثًا بيرم نوهَأب نطَاهَأعو.  

١٦ذَا وه دعب وبِإلَى ١٤٠عاشَ َأي هفَادَأحو هالدَأى َأورنَةً، واٍل٤ سيات١٧َ.  َأجمو 
 .ع من الْحياةَأيوب شَيخًا وقَد شَبِ


