
  أيوبسفر 
  

  لماذا كل ھذه اآلالم؟
  

  أمور صعبة تواجه أناس هللا، والرب يعتني
  

  ؟ن ھذا السفر؟ ومن دونهِوُمتى د
  

ه دودون ة، ويب ول الھوي ي مجھ فر  شخص عبران ا س ب عنھ ي كت رة الت ة تعكس الفت ة والثقافي سات التاريخي  أن المالب
يالد، حيث عاش أ50-12التكوين  ل الم ة قب ة الثاني وب، األلفي ال . ي ا األجي د تناقلتھ وب ق رون أن قصة أي د الكثي ويعتق

  .ًشفويا وأنھا لم تدون إال في عصر متأخر
  
   ُ كتب؟ذاالم
  

ة  ه الروحي ع آالم د م ارئ يتوح ل الق لوب يجع وب بأس صة أي م روى ق ن ث م، وم صية األل ر ق ب أن يثي د أراد الكات لق
  .والجسدية

انون اآلالم ى من يع ة يحاول الكاتب أن يشير إل سير حقيق شري في تف وي قصور المنطق الب شكل حي ين ب م يب ّ، ومن ث
  .وطبيعة الشر في ھذا العالم

  
  

   ؟أيوبكيف تقرأ سفر 
  

الم ساقطضيحاول بين وقت وآخر أن يستجلي أصعب قال يوجد من ال ة في ع رات عملي شأ عن خب ي تن اة الت : ايا الحي
  لماذا يوجد الشر في العالم؟ 

  معاناة والحزن؟ لماذا يوجد األلم وال
  لماذا يتألم األبرياء؟ 

  أين نجد هللا حينما نتألم؟ 
در األسلوب  ّإذا كنت قد تحيرت يوما حول تلك القضايا، وإذا كانت اإلجابات المبسطة لم ترضك فالشك أنك سوف تق ً

  .األمين الذي ينظر به سفر أيوب إلى مثل ھذه األمور
  

ستار  شمل خلف ال وب، وي شيطان –يبدأ ھذا السفر الثري وينتھي بقسم روائي حول ما حدث ألي ين هللا وال ات ب  محادث
وب  ول أي صول ( ح وب  ) 42 , 2 – 1الف ث أي ن أحادي سلة م شمل سل سفر في ن ال ط م سم األوس ا الق ن أم ة م وأربع

تفھُّ اوالت ل ع مح ي الواق ي ف ددت اأصدقائه، ھ د تب وب، وق وب م آالم أي ه ألي شف هللا ذات ا ك رة حينم تنتاجاتھم الكثي س
ائال. ، ومن ثم تواجه أيوب مع هللا من خالل آالمه)41-38الفصول ( : ًومن خالل ھذه الرؤية بكي وھو في قمة الفرح ق
  )5:42" (بسمع األذن قد سمعت عنك، واآلن رأتك عيني"
  

ثالأصدق: ھا ھذا السفر يحتويالحظ بعناية اآلراء العديدة التي وب، م ر ًاء أي ى، غي ة المعن ارات عميق نھم عب  صدرت ع
ذا ). 7:42(فضھا هللا ة رسقطوا في أخطاء تقليديأنھم  ة المستخدمة في ھ ات األدبي ضا التقني سفر ًالحظ أي , الحوار: ال

وب .الشعر، األمثال، األحجية، المناحة، التجديف، الصور اللفظية أن أي ضائية وك دو كدعوى ق ع  بعض األجزاء تب واق
  .في محاكمة

  
راو. دراستهعليك أن تضع في ذھنك السياق العام للسفر فيما أنت تقوم ب ة ال ا رواي ساعدنا ) 42، 2-1الفصول (ي أم فت

  .ًأن نرى أمورا لم يستطع أيوب أو أصداقاؤه أن يروھا


