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كتاُب أيُّوب

أيُّوُب الّصاِلح

�أيُّوُب. 1  كاَن ُهناَك َرُجٌل ِفي بِلاِد ُعوٍص �ْسُمُه 
�هلَل  َيتَِّقي  َوُمسَتِقيماً،  نَِزيهاً  �لرَُّجُل  َذلَِك  َوكاَن 
َوَثلاُث  �أولاٍد  َسبَعُة  لَُه  ُولَِد  2َوَقد  �لَشرِّ.  َعِن  َوَيبَتِعُد 
َوماِعٍز،  َخُروٍف  �آلاِف  َسبَعَة  َيمَتِلُك  3َوكاَن  َبناٍت. 
�لثِّير�ِن،  ِمَن  َزوٍج  ِمَئِة  َوَخمَس  َجَمٍل،  �آلاِف  َوَثلاَثَة 
َوَخْمَس ِمَئِة ِحماٍر، َوُخّد�ماً َكِثيِريَن، َفكاَن �أغَنى ُسكّاِن 

�لَمشِرِق.
4َوكُلَّ َيوٍم، كاَن ياأتي َدوُر �أَحِد �أولاِدِه لُِيقيَم َوليَمًة 

ِفي َبيِتِه، َوَيْدُعو �أَخو�تِِه �لثَّلاَث لَِياأكُْلَن َوَيشَرْبَن َمَعُهْم. 
ُسُهْم. َفكاَن  5َوِعنَد �نِتهاِء كُلِّ َولِيَمٍة، كاَن �أيُّوُب ُيَكرِّ

�أبنائِِه  بَِعَدِد  َذبائَِح  ُم  َوُيَقدِّ باِح  �لصَّ ِفي  باِكر�ً  َينَهُض 
أنَّ �أيُّوَب َكاَن َيُقوُل ِفي نَفِسِه: »ُربَّما �أخَطاأ  َوَبناتِِه. لا
أمَر  �أبنائِي َفَلَعُنو� �هلَل ِفي قُلُوبِِهْم.« َوماَرَس �أيُّوُب َهذ� �لا

د�ئِماً.
َحْضَرِة  ِفي  لَِتِقَف  �لَملائَِكةُ أ  َدَخَلِت  َيوٍم  6َوذ�َت 

يطاِن:  يطاُن �أيضاً َبيَنُهْم. 7َفقاَل اهلُل لِلشَّ اهلِل، َوكاَن �لشَّ

»ِمْن �أيَن ِجئَت؟«
ِل ُهنا َوُهناَك ِفي  يطاُن اهلَل: »ِمَن �لتََّجوُّ َفاأجاَب �لشَّ

ي ِفيها.« أْرِض َو�لتََّمشِّ �لا
يطاَن: »َهْل لاَحظَت �أنَُّه لا ُيوَجُد  8َفَساأَل اهلُل �لشَّ

َو�سِتقاَمِتِه  نَز�َهِتِه  ِفي  �أيُّوَب  لَِعبِدي  َمِثيٌل  أْرِض  �لا ِفي 
رِّ؟« َوَتقو�ُه َوَخْوِفِه �هلَل َو�بِتعاِدِه َعِن �لشَّ

�هلَل  �أيُّوُب  َيخاُف  اهلَل: »َوَهْل  يطاُن  �لشَّ 9َفاأجاَب 

بِلا ُمقابٍِل؟ 10�ألَْم تَُسيِّْج َحولَُه َوَحوَل َبيِتِه َوَحوَل كُلِّ 

أ 6:1 الَمالئَكة. حرفياً »�أبناء �هلل.«

ُممَتَلكاتِِه ِفي  عَت  َوَوسَّ ناِجحاً  َجَعْلَتُه  لََقْد  َيملُُكُه؟  ما 
أْرِض َكِثير�ً. 11لَِكْن لَو َمَدْدَت َيَدَك َو�أْفَسْدَت كُلَّ ما  �لا

لَُه، َفَسَيلَعُنَك ِفي َوْجِهَك!«
يطاِن: »�فَعْل ما ِشئَت بِاأيِّ َشيٍء  12َفقاَل اهلُل لِلشَّ

ِمْن  يطاُن  �لشَّ َفَخَرَج  َجَسَدُه.«  تُؤِذ  لا  لَِكْن  َيمِلُكُه، 
َحْضَرِة اهلِل.

أيُّوُب يفقُد أمالَكه َوأوالَده
َياأكُلُوَن  َوَبناتُُه  �أيُّوَب  �أولاُد  كاَن  َيْوٍم  13َوذ�َت 

�إلَى  14َفجاَء  �لِبكِر.  �بِنِه  َبيِت  ِفي  �لنَِّبيَذ  َوَيشَرُبوَن 
أْرَض بِالثِّير�ِن،  �أيُّوَب َرُسوٌل َيُقوُل لَُه: »كُنّا نَحُرُث �لا
َعَليها  15َفَهَجَم  جانِِبها.  �إلَى  َترَعى  �لَحِميُر  َوَكانَِت 
�لُحّر�َس.  بُِسُيوِفِهِم  َوَقَتلُو�  َوَسَلُبوها.  َبئيِّيَن  �لسَّ َبعُض 

أنُقَل �إلَيَك �لَخَبَر.« َوَقْد َهَربُت َوحِدي لِا
16َوَبيَنما كاَن َذلَِك �لرَُّسوُل َيَتَكلَُّم، َوَصَل َرُسوٌل 

َو�لَتَهَمِت  ماءِ ب  �لسَّ ِمَن  »نََزلَْت صاِعَقٌة  َيُقوُل:  �آَخُر 
أنُقَل  �لِخر�َف َو�لماِعَز َو�لُحّر�َس. َوَقد َهَرْبُت َوحِدي لِا

�إلَيَك �لَخَبَر.«
17َوَبيَنما كاَن َذلَِك �لرَُّسوُل َيَتَكلَُّم، َوَصَل َرُسوٌل 

ِفَرٍق  َثلاِث  ِفي  �لَكلد�نِيِّيَن  َبعُض  »َهَجَم  َيُقوُل:  �آَخُر 
َعَلى �لِجماِل َو�أَخُذوها، َوَقَتلُو� بُِسُيوِفِهِم �لُحّر�َس. َوَقْد 

أنُقَل �إلَيَك �لَخَبَر.« َهَرْبُت َوحِدي لِا
18َوَبيَنما كاَن َذلَِك �لرَُّسوُل َيَتَكلَُّم، َوَصَل َرُسوٌل 

َوَيشَرُبوَن  َياأكُلُوَن  َوَبناتَُك  �أبناُؤَك  »كاَن  َيُقوُل:  �آَخُر 
�لنَِّبيَذ ِفي َبيِت �أِخيِهِم �لاأكَبِر، بِْكِرَك، 19َفَهبَّْت عاِصَفٌة 

ماء. حرِفّياً »ناُر �هلِل.« ب 16:1 صاِعَقٌة ِمَن �لسَّ
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حر�ِء َوَضَرَبِت �لَبيَت كُلَُّه، َفانْهاَر َعَلى  َشِديَدٌة َعبَر �لصَّ
أنُقَل  �أبنائَِك َوَبناتَِك َفماتُو� َجِميعاً، َوَقد َهَربُت َوحِدي لِا

�إلَيَك �لَخَبَر.«
َر�أَسُه  َحَلَق  ثُمَّ  ُحزناً.  َثوَبُه  َوَشقَّ  �أيُّوُب  20َفَنَهَض 

أْرِض َوَسَجَد ِمر�ر�ً. 21َوقاَل: َو�رَتَمى َعَلى �لا

  » ُعْرياناً َخَرجُت ِمْن َبطِن �ُأمِّي،
   َوُعْرياناً َساأُعوُد.

   اهلُل �أعَطى،
   َواهلُل �أَخَذ.

   َفِلَيَتباَرِك �ْسُم اهلِل.«

22َفَلْم َيرَتِكْب �أيُّوُب �إثماً ِفي كُلِّ َهذ�، َولَْم َيتَِّهِم 

�هلَل بِالظُّْلِم!

يطاُن ُيهاجُم َجَسَد أّيوب الشَّ

ِفي 2  َيِقُفو�  لَِكي  َيوٍم  ذ�َت  �لَملائَِكةُ أ  َوجاَءِت 
َحْضَرِة  ِفي  لَِيِقَف  يطاُن  �لشَّ َوجاَء  اهلِل،  َحْضَرِة 

يطاِن: »ِمْن �أيَن ِجئَت؟« اهلِل. 2َفقاَل اهلُل للشَّ

أْرِض  �لا ِفي  ِل  �لتََّجوُّ »ِمَن  اهلَل:  يطاُن  �لشَّ َفاأجاَب 
يطاِن: »َهْل لاَحظَت  ي ِفيها.« 3َفقاَل اهلُل للشَّ َو�لتََّمشِّ
أْرِض َمِثيٌل لَِعبِدي �أيُّوَب ِفي نَز�َهِتِه  �أنَُّه لا ُيوَجُد ِفي �لا
َيز�ُل  ما  َوُهَو  ؟  رِّ �لشَّ َعِن  َو�بِتعاِدِه  َوَتقو�ُه  َو�سِتقاَمِتِه 
َرُه  ُأَدمِّ لا َتْدَفَعِني  �أْن  �أنََّك حاَولَت  َمَع  بَِنز�َهِتِه  كاً  ُمَتَمسِّ

بِلا د�ٍع.«
نْساُن  يطاُن اهلَل: »و�ِحَدًة بِو�ِحَدٍة! َفالاإ 4َفاأجاَب �لشَّ

ْن  5َفاإ َحياتِِه.  نقاِذ  لاإ َيمِلُك  ما  كُلَّ  ُيْعِطَي  �أْن  ُمسَتِعدٌّ 
ِفي  َفَسَيْلَعُنَك  َولَْحَمُه،  َعْظَمُه  لُِتؤِذي  َيَدَك  َمَدْدَت 

َوْجِهَك!«
يطاِن: »�فَعْل بِِه َكما َتشاُء، لَِكْن  6َفقاَل اهلُل للشَّ

�أْبِق َعَلى َحياتِِه.«
7َفَخَرَج �إبِليُس ِمْن َحْضَرِة اهلِل، َو�بَتَلى �أيُّوَب بُِقُروٍح 

بِِقطَعِة  �أيُّوُب  8َفاْسَتعاَن  َقَدَميِه.  �إلَى  َر�أِسِه  ِمْن  ُمؤلَِمٍة 

أ 1:2 الَمالئَكة. حرفياً »�أبناء �هلل.«

َفّخاٍر َمكُسوَرٍة لَِيِحكَّ ِجلَدُه، َوُهَو َيجِلُس َوَسَط َكْوَمٍة 
كاً  ُمَتَمسِّ ِزلَت  »�أما  َزوَجُتُه:  لَُه  9َفقالَْت  �لرَّماِد.  ِمَن 

باسِتقاَمِتَك؟ �لَعِن �هلَل َوُمْت!« ب
10َفقاَل لَها �أيُّوُب: »َتَتَكلَِّميَن َكالجاِهلاِت! َفَهْل 

رَّ؟« نَقَبُل �لَخيَر ِمَن �هلَل َولا نَقَبُل �لشَّ
َفِفي كُلِّ َهذ� لَْم َيرَتِكْب �أيُّوُب �إثماً ِفي ما قالَُه.

الَثة أْصحاُب أّيوَب الثَّ
كُلِّ  َعْن  �أيُّوَب  �أْصحاِب  ِمْن  َثلاَثٌة  11َوَسِمَع 

�لَمصائِِب �لَِّتي َحلَّْت بِِه، َفَتَركُو� ُبُيوَتُهْم َوجاُءو� �إلَيِه. 
 . وِحيُّ َوُصوَفُر �لنَّْعماتِيُّ َوُهْم �ألِيفاُز �لتَّْيمانِيُّ َوبِْلَدُد �لشُّ
وُه.  َوُيَعزُّ َمَعُه  َتعاُطِفِهْم  َعْن  لُِيَعبُِّرو�  َمعاً  َفاجَتَمُعو� 
12َوِعنَدما نََظُرو� �إلَى �أيُّوَب َعْن ُبْعٍد لَْم ُيَميُِّزوُه. َفَبُكو� 

قُو� ثِياَبُهْم، َونََثُرو� َرماد�ً َعَلى ُرؤوِسِهْم.  بَِصوٍت عاٍل َوَمزَّ
لَياٍل  َوَسبَع  �أيّاٍم  َسبَعَة  أْرِض  �لا َعَلى  َمَعُه  13َوَجَلُسو� 

َة �ألَِمِه. َُّهْم َر�َأْو� ِشدَّ أن صاِمتيَن، لِا

أيُّوُب َيلعُن َيْوَم َموِلِده

ُث، َفَلَعَن َيوَم َمولِِدِه، 3  َبعَد َهذ� �بَتَد�أ �أيُّوُب َيَتَحدَّ
2َوقاَل:

3 » لَْيَتُه ُمِحَي َذلَِك �لَيوُم �لَِّذي ُولِدُت ِفيِه،  
   َوتِلَك �للَّيَلُة �لَِّتي قالُو� ِفيها

   َحَبَلِت �ْمر�أٌة بَِولٍَد.
4  لَْيَت َذلَِك �لَيوَم َظلَّ ُمظِلماً،  

   َولَْيَت �هلَل ِفي َسمائِِه لَْم َيصَنْعُه.
   لَْيَت �لنُّوَر لَْم ُيشِرْق َعَليِه.

5  لَْيَت �لظُّلَمَة َوَعْتَمَة �لَموِت �ْشَتَرياُه.  
ُحَب �لَكِثيَفَة َخيََّمْت َفوَقُه،    َولَْيَت �لسُّ

   َوَغَمَرْتُه ُظلُماُت �لُخُسوِف.
6  �أّما �للَّيَلُة �لَِّتي ُولِدُت ِفيها،  
   َفَلْيَت ُظلَمًة َعِميَقًة َطَوَتها،

ب 9:2 الَعن اهلَل َوُمت. حرفّياً »باِرِك �هلَل َوُمْت!« َوهي ِصيغٌة 

�للفِظ  ُهَو ِضدُّ  �لمقصود  َو�لمعنى  �لَكلاِم،  ِة  ِحدَّ لَِتخفيِف  َمجاِزيٌَّة 
�لَمنُطوق.
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َنِة،    َولَْم ُيحَتَفْل بِها َمَع �أيّاِم �لسَّ
ُهوِر.    َولا ُحِسَبْت َبيَن �لشُّ

7  لَْيَت تِلَك �للَّيَلَة كانَْت َعِقيَمًة  
ْد ِفيها �أغانِي �لَفَرِح.    َولَْم َتَتَردَّ

أيّاَم، َحَرَة �لَِّذيَن َيلَعُنوَن �لا 8  لَْيَت �لسَّ  
   َوُيوِقُظوَن لَِوياثاَن، أ
   لََعُنو� َذلَِك �لَيوَم.

بِح لَْم تُشِرْق ِفي َذلَِك �لَيوِم، 9  لَْيَت نَجَمَة �لصُّ  
   َولَْيَت �للَّيَل �نَتَظَر �لنُّوَر َفَلْم َياأِت.

ُأولَى. مِس �لا    لَْيَتها لَْم َتَر ُخُيوَط �لشَّ
َّها لَْم َتمَنْع �ُأمِّي ِمْن ِولاَدتِي، أن 10  لا  

   َولَْم تُْخِف �لَمصائَِب َعنِّي.
11  لَِم لَْم �ُأولَْد َميِّتاً؟  

   لَِم لَْم �أنَْتِه َفوَر ُخُروِجي ِمَن �لَبطِن؟
12  لِماذ� َكانَْت ُهناَك ُرْكَبتاِن لَِتْحِملانِي،  

أرَضَع ِمنُهما؟    َوَثْدياِن لِا
13  َفَلْو ِمتُّ لََدى ِولاَدتِي،  

آَن نائِماً لا ُيزِعَجِني َشيٌء،    لَُكنُت �لا
   َولَُكنُت ر�ِقد�ً ُمسَتِريحاً

أْرِض َو�لُمِشيِريَن 14  َمَع ُملُوِك �لا  
أنُفِسِهْم قُُصور�ً صاَرْت َخر�باً.    �لَِّذيَن َبُنو� لِا

َهَب 15  �أْو َمَع �لنَُّبلاِء �لَِّذيَن �مَتَلُكو� �لذَّ  
ِة.    َوَملاأو� قُُبوَرُهْم بِالِفضَّ

16  �َأما كاَن ُيمِكُن �أْن تُسِقَطِني �ُأمِّي َوَتدِفَنِني،  
   َفاأكُوُن َكالاأطفاِل �لِّذيَن لا َيَرْوَن نُوَر �لنَّهاِر؟

17  َفُهناَك َيَتَوقَُّف �لُمْجِرُموَن َعْن �إْثِمِهْم،  
   َوَيسَتِريُح �لُمرَهُقوَن،

18  َوَيطَمِئنُّ �لاأسَرى َجِميعاً.  
َُّهْم لاَيسَمُعوَن َصوَت ُمضَطِهِدِهِم  أن    لِا

�لُمِخيِف.
19  �لَوِضيُع َو�لَعِظيُم ُهناَك،  
   َو�لَعبُد ُحرٌّ ِمْن َسيِِّدِه.

أ 8:3 َلِوياثان. �لاأغَلُب �أنَُّه حيو�ٌن َبحرٌي ضخٌم. َوكانَِت �لُخر�فاُت 

مَس! ِمّما  َتُقوُل �إنَّ �لَسَحَرَة ُيَسيِطُروَن َعلى َهذ� �لَحيو�ِن َفيبَتلَع �لشَّ
مِس. ُيَسبُِّب ظاِهَرَة كُُسوِف �لشِّ

20 » لِماذ� ُيعَطى �لَبائُِسوَن نُوَر �لَحياِة،  
   َولِماذ� َيعيُش َذُوو �لنَُّفوِس �لُمرَِّة؟
21  َفُهْم َيرَغُبوَن بِالَمْوِت َولا َياأتِي.  

ُبوَن َعَلى َكْنٍز َمدفُوٍن؟    َيبَحثُوَن َعْنُه َكَمْن ُيَنقِّ
22  �لَِّذيَن َيفَرُحوَن �إلَى �أقَصى �لَفَرِح  

   �لَِّذيَن ُيَغنُّوَن بابِتهاٍج،
   ِعْنَدما َيِصلُوَن �لَقْبَر؟

نساٍن لا َيَرى َطِريَقُه، 23  لِماذ� تُعَطى َحياٌة لاإ  
أنَّ �هلَل �أقاَم َحولَُه ِسياجاً؟    لا

ِدي َياأتِي �إلَى َفِمي َكالُخبِز، 24  ها �إنَّ َتَنهُّ  
   َو�أنّاتِي َتجِري َكالِمياِه.

، 25  ما ِخْفُت ِمنُه َهَجَم َعَليَّ  
   َوجاَءنِي ما كُنُت �أفَزُع ِمنُه.

26  َو�أنا لَسُت ُمطَمِئنّاً �أْو صاِفياً �أْو ُمرتاحاً،  
   َولَْسُت �إلّا ِفي �ْضِطر�ٍب.«

َحِديُث أِليفاز

 4: َفاأجاَب �ألِيفاُز �لتَّْيمانِيُّ

ْثُت �إلَيَك؟ 2 » َهْل َسَتنَزِعُج �إْن َتَحدَّ  
   لَِكْن َمْن َيسَتِطيُع �أْن َيمَنَع نَفَسُه َعِن �لَكلاِم؟

3  لََقد �أرَشْدَت َكِثيِريَن،  
   َوساَعْدَتُهْم ِعنَد �لحاَجِة.

4  �أقاَمْت َكِلماتَُك �لعاثِِريَن َوَثبََّتْتُهْم،  
َعفاِء. ْت َعز�ئَِم �لضُّ    َوَقوَّ

آَن َفَيحُدُث لََك ُسوٌء َفُيزِعُجَك. 5  �أّما �لا  
   َيقَتِرُب ِمْنَك َفَتضَطِرُب.

6  �أما َتِثُق بَِتقو�َك؟  
ْسَت َرجاَءَك َعَلى �ْسِتقاَمِتَك؟    �أما �أسَّ

7  َتَذكَّْر َهْل ِمْن َبِريٍء هَلَك،  
   َوَهْل باَد �لُمسَتِقيُموَن َيوماً؟

رَّ 8  َفما َر�أيُتُه ُهَو �أنَّ �لَِّذيَن َيْحُرثُوَن �لشَّ  
قاَء،    َوَيزَرُعوَن �لشَّ

   ُهِم �لَِّذيَن َيحُصُدونَُه.
9  نَفَخُة �هلِل َتقُتلُُهْم،  
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   َوَغَضُبُه �لعاِصُف َيلَتِهُمُهْم.
أَسِد َوَزمَجَرتُُه �لغاِضَبُة، 10  َفَينَقِطُع َزئِيُر �لا  

ُر �أسناُن �لاأشباِل.    َوَتَتَكسَّ

أَسُد �لَقِويُّ 11  َيهِلُك َكما َيهِلُك �لا  
   ِحيَن لا َيِجُد َطعاماً،

   َويَتَشتَُّت �أشبالُُه.

12 » َوجاَءتِني ِرسالٌَة ِفي �لَخفاِء،  
   َوبِالكاِد َسِمْعُتها

   �إِذ �لَتَقطْت �أُذناَي َهْمَسًة ِمنها.
13  َفِفي َكو�بِيِسي،  

   ِعنَدما كُنُت ُمسَتغِرقاً ِفي �لنَّوِم،
14  ناد�نِي �لَخوُف َو�لِارتِعاُد،  

ٍة.    َفارَتَعَشْت كُلُّ ِعظاِمي بُِقوَّ
15  َوَمرَّْت ُروٌح َعَلى َوجِهي،  

   َفَوَقَف َشعُر َر�أِسي!
16  َوَقَفِت �لرُّوُح ساِكَنًة،  
   لَِكنِّي لَْم �ُأَميِّْز َشكَلها.

   َوَقَف �أماِمي َطيٌف،
   َوساَد َصمٌت،

   ثُمَّ َسِمْعُت َصوتاً َيُقوُل:
نساُن �أكَثَر َصو�باً ِمَن  › �أُيمِكُن �أْن َيُكوَن �لاإ  17  

�هلِل،
نساِن �أْن َيُكوَن �أطَهَر ِمْن صانِِعِه؟    �أْم ُيمِكُن لِلاإ

18  َفاهلُل لا َيِثُق بُِخّد�ِمِه،  
   َوَيَرى �أْخطاًء َحتَّى ِفي َملائَِكِتِه.

19  َفَكيَف بِالنّاِس �لَِّذيَن َيسُكُنوَن ُبُيوتاً ِمْن   
ِطيٍن، أ

   �أساساتُها ِفي �لتُّر�ِب؟
   �ألا َيسَحُقُهُم �هلُل َكَحَشَرٍة؟

باِح �إلَى �لَمساِء. 20  َوُيضَرُبوَن ِمَن �لصَّ  
َُّهْم َغيُر ر�ِسِخيَن، أن    َولِا

أَبِد.    َيهِلُكوَن �إلَى �لا

أ 19:4 بيوتًا ِمْن طين. �أي » . . . �أجساد�ً ِمْن تُر�ب.«

21  �أَفلا تُقَتَلُع ِحباُل ِخياِمِهْم،  
   لَِيُموتُو� ِفي َجهِلِهْم؟‹

آَن،5  »�إْن َدَعوَت �لا
  َفَمْن ُيِجيُبَك؟

   َو�إلَى َمْن ِمَن �لَملائَِكِة َسَتلَجاُأ؟
أْحَمَق، أنَّ �لَغيَظ َيقُتُل �لا 2  لا  

أبَلُه.    َو�لَحَسُد َيذَبُح �لا
أْحَمَق َيُمدُّ ُجُذوَرُه، 3  َقد َر�أيُت �لا  

   َوَفجاأًة ُهِدَم َمْسِكُنُه!
أماِن، 4  �أبناُؤُه َبِعيُدوَن َعِن �لا  

   ُيهَزُموَن ِفي �لُمحاَكَمِة،
   َوما ِمْن �أَحٍد ُيد�ِفُع َعنُهْم.

5  َياأكُُل �لّجائُِع َحصاَدُه،  
   َوَياأُخُذُه ِمْن َبيِن �لاأشو�ِك،
   َوَيشَتِهي �لَجِشُعوَن َثرَوَتُه.

أنَّ �لُمِصيَبَة لا َتاأتِي ِمَن �لُتر�ِب، 6  لا  
أْرِض.    َولا َتنُبُت �لُمعاناُة ِمَن �لا

7  لَِكنَّ �لَبَشَر َيِلُدوَن �لُمِصيَبَة،  
   َتماماً َكما تُرَفُع �ألِسَنُة �للََّهِب �إلَى �لاأعَلى.

8  �أّما �أنا َفاأَتَضرَُّع �إلَى �هلِل،  
   َو�ُأخِبُرُه بِما �أصاَبِني.

9  َفُهَو صانُِع �لاأعماِل �لَعِظيَمِة  
   �لَِّتي َيْصُعُب َفْهُمها،

   �لاأعماِل �لُمِهيَبِة �لَِّتي لا تُحَصى.
أْرِض، 10  ُهَو �لَِّذي ُيرِسُل �لَمَطَر َعَلى َوجِه �لا  

   َوُيرِسُل �لِمياَه َعَلى َوجِه �لُحُقوِل.
11  َيرَفُع �لُمتَِّضِعيَن،  

َد �لُحزُن َحياَتُهْم. ُن حاَل َمْن َسوَّ    َوُيَحسِّ
12  ُهَو �لَِّذي ُيْحِبُط ُمؤ�َمر�ِت �لماِكِريَن،  

   لَِئّلا َينَجُحو� ِفي َمقاِصِدِهْم.
13  َيصطاُد �هلُل �لُحَكماَء بَِذكائِِهْم،  

   َفُيْفِشُل ُخطََّة �لماِكِريَن.
14  تُو�ِجُهُهُم �لظُّْلَمُة ِفي َوَضِح �لنَّهاِر.  

ُسوَن َطِريَقُهْم ِفي �لظُّهِر،    َوَيَتَلمَّ
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   َكما ِفي �لظَّلاِم.
15  لَِكنَّ �هلَل ُيَخلُِّص �لَفِقيَر  

   ِمْن ِسياِط �أفو�ِهِهْم،
.    َوِمن َيِد �لَقِويِّ

16  لَِهذ� ُيوَجُد َرجاٌء لِلِمْسِكيِن،  
   َوَيُسدُّ �لُظلُم َفَمُه!

بُه �هلُل، 17 » َهِنيئاً لَِمن ُيَؤدِّ  
   َفلا َتْرفُْض َتاأِديَب �لَقِديِر.
ُد. أنَّ �هلَل َيْضِرُب َوُيَضمِّ 18  لا  

   َيْجَرُح َوَيد�ُه َتشِفياِن.
ًة َبعَد َمرٍَّة، يقاِت َمرَّ 19  ُيَخلُِّصَك ِمَن �لضِّ  

وُء �أيضاً. أ َك �لسُّ    َولا َيَمسُّ
20  ِفي �لَمجاَعِة َيْحِميَك ِمَن �لَموِت،  
يِف.    َوِفي �لَحرِب ِمَن �لَقتِل بِالسَّ

ألِسَنِة 21  َيحِميَك ِمَن �فِتر�ِء �لا  
ياِط،    �لَِّتي َتنِزُل َكالسِّ

   َفَلْيَس ما َيدُعوَك �إلَى �أْن َتخَشى �لَمصائَِب 
ِحيَن َتاأتِي.

22  َتهَز�ُأ بِالَخر�ِب َو�لَمجاَعِة،  
يَِّة لا تُِخيُفَك.    َوُوُحوُش �لَبرِّ

أْرِض، ََّك َسَتقَطُع َعهد�ً َمَع ُصُخوِر �لا أن 23  لا  
يَِّة.    َوتُسالُِمَك ُوُحوُش �لَبرِّ
24  َسَتعِرُف �أنَّ َبيَتَك �آِمٌن،  

ُد َقِطيَعَك َفَتِجدُه َغيَر َمنُقوٍص.    َوَتَتَفقَّ
25  َسَتعِرُف �أنََّك َسُتْرَزُق بَِنسٍل َكِثيٍر،  

أْرِض. يَُّتَك بَِعَدِد �أور�ِق ُعشِب �لا    َوَسَتُكوُن ُذرِّ
26  َسَتِعيُش َحياَتَك كاِمَلًة،  

   َفَتُكوُن َكَكْوَمٍة ِمَن �لُحُبوِب �لنّاِضَجِة َوقَت 
َحصاِدها.

صناُه، أمُر �لَِّذي َتَفحَّ 27  َهذ� ُهَو �لا  
   َوُهَو َهَكذ� . . .

   َفاسَمْع َوَتَعلَّْم �أنَْت.«

ِستِّ  ِمْن  »ُيَخلُِّصُك  َحرفّياً:  أيضًا.   . . . يخّلصَك  أ 19:5 

ِة �لّسابَِعِة.« وُء ِفي �لَمرَّ َك �لسُّ ضيقاٍت، َولا َيَمسُّ

َردُّ أيُّوَب َعَلى أِليفاز

َفاأجاَب �أيُّوُب:6 

2 » �آِه لَو �أْمَكَن َوْزُن َعذ�بِي  
   َوَوْضُع َمصائِِبي كُلِّها َعَلى �لَمو�ِزيِن.

3  َفَسَتُكوُن �أثَقَل ِمْن َرمِل �لَبحِر.  
   لِذ� َكِلماتِي طائَِشٌة.

، 4  لاأنَّ ِسهاَم �لَقِديِر ِفيَّ  
ها �لّلاِذَع.    َوُروِحي َتشَرُب ُسمَّ

   ُحِشَدْت �أسِلَحُة �هلِل �لُمِخيَفُة لِِقتالِي.
   َسهٌل َعَلْيَك �أْن َتُقوَل َكلاَمَك َهذ�،

   ِحيَن لا تُو�ِجُه ُمِصيَبًة.
ُر ِحيَن َيَتَوفَُّر لَُه  5  لَِكْن َحتَّى �لِحماُر لا َيَتَذمَّ  

ُعْشٌب.
   َولا �لثَّوُر َيُخوُر َولََدْيِه َعَلٌف.
6  َهْل ُيؤَكُل �لَطعاُم بِلا ِمْلٍح؟  

   �أْم ُهناَك نَْكَهٌة ِفي َبياِض �لَبْيِض؟
7  َكَذلَِك لا َرغَبَة لِي ِفي َسماِع َكِلماتَِك،  

   َفِهَي �أشَبُه بِالَطعاِم �لفاِسِد!

8 » لَيَت ِطلَبِتي تُسَتجاُب،  
   َفُيعِطيِني �هلُل ما �أشَتِهيِه.

9  لَيَت �هلَل َيشاُء �أْن َيسَحَقِني.  
ُرنِي َتدِمير�ً بَِضرَبٍة خاِطَفٍة ِمْن َيِدِه.    لَيَتُه ُيَدمِّ

10  َفِفي َهذ� َتُكوُن ر�َحِتي:  
   �أنَِّني لَْم �أَتجاَهْل َكلاَم �لُقدُّوِس،

ألَِم.    َرْغَم كُلِّ َهذ� �لا

ُة �لَِّتي َسُتْعطيِني َرجاَء  11 » ما ِهَي �لُقوَّ   
�لانِتظاِر،

   َوِمن �أجِل ماذ� �أَتَمنَّى ُطوَل �لُعْمِر؟
ُخوِر، ُة �لصُّ 12  َهْل لََديَّ قُوَّ  

   �أْم �أنَّ َجَسِدي َمصُنوٌع ِمَن �لُبرونِْز؟
ٌة تُِعيُنِني، 13  لَيَسْت ِفيَّ قُوَّ  

   َو�لَر�أُي �لّصائُِب �ُأِخَذ ِمنِّي.
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14 » َيْحتاُج �ليائُِس �إلَى �إخلاِص �أْصِدقائِِه،  
   َحتَّى َو�إِن �ْبَتَعَد َعن َتقَوى �لَقِديِر.

15  �إْخَوتِي َغَدُرو� بِي َكَسيِل ِمياٍه،  
   َكُسُيوِل �لو�ِدي َيعُبُروَن.

تاِء، َتَتّصلَُّب بِالَجليِد 16  ِفي �لشِّ  
   �لَّذي ُيَغطِّي �لثِّْلَج.

، يِف َتِجفُّ 17  َوِفي �لصَّ  
   َتخَتِفي ِمَن َمكانِها بَِسَبِب �لَحرِّ.

ى �لَجد�ِوُل ِفي َطِريِقها، 18  َتَتلّوَّ  
حر�ِء.    ثُمَّ َتخَتِفي ِفي �لصَّ

19  َتْبَحُث َقو�ِفُل َتْيماُء َعِن �لماِء بَِلهَفٍة،  
   َوَترُجو َقو�ِفُل َسَباَأ �لماَء.

20  كانُو� َو�ثِِقيَن ِمْن �أنَّ �لماَء ُهناَك،  
   َفخاَبْت �آمالُُهْم!

21  �أنُْتْم ِمثُل َهِذِه �لَجد�ِوِل،  
   َر�أْيُتْم َتعاَسِتي فاْرَتَعْبُتْم.

22  َفَهْل قُْلُت لَُكْم �أعُطونِي َشيئاً؟  
   �أْم َطَلبُت ِمنُكْم �أْن َتدَفُعو� ِرْشَوًة ِمْن مالُِكْم 

أجِلي؟ أَحٍد لِا لِا
23  َهْل قُْلُت لَُكْم �أنِقُذونِي ِمْن َيِد َمْن   

َيضَطِهُدنِي؟
   �أِو �شَتُرونِي ِمْن َيِد �لَِّذيَن ُيرِعُبونَِني؟

24 » َعلُِّمونِي َو�أنا �أْصِمُت،  
   َو�أفِهُمونِي �أيَن �أخَطاأُت.

25  ما �أقَوى �لَكِلماُت �لّصائَِبُة!  
   لَِكْن ماذ� تَُبرِهُن �أقو�لُُكْم؟

26  �أَتْنُووَن �نِْتقاَد َكلاِمي،  
   َوَتْحِسُبوَن َكِلماِت �لَياأِس �لِّتي �أقُولُها ُمَجرََّد 

ِريٍح؟
27  َحتَّى �إنَُّكْم تُلُقوَن قُرَعًة َعَلى ماِل �لَيِتيِم،  

   َوتُساِوُموَن َعَلى َصِديِقُكْم.
ُنو� ِفي َوْجِهي، آَن َتَمعَّ 28  َو�لا  

نِّي لَْسُت �أكِذَب َعَليُكْم.    َفاإ
و� َعْن ُظْلِمي. 29  �أِعيُدو� �لنََّظَر ِفي ما قُْلُتْم َوكُفُّ  

َِّني َبريٌء. أن آَن لا    �أِعيُدو� �لنََّظَر �لا
30  َهْل �أْخطاأ لِسانِي بَِشيٍء،  

   �أْم لَْم َيُعْد ُيَميُِّز َمذ�َق �لظُّلِم؟

أْرِض؟7  نساُن َعَلى �لا »�ألا ُيكاِفُح �لاإ
أِجيِر؟   �ألَيَسْت �أيّاُمُه َكاأيّاِم َعَمِل �لا

، 2  َيشتاُق َكَعبٍد �إلَى �لِظلِّ  
   َوَينَتِظُر �ُأْجَرَتُه بَِلهَفٍة.

3  َهَكذ� َوِرْثُت ُشُهور�ً َعِقيَمًة،  
قاِء.    َو�ُأعِطيُت نَِصيِبي ِمْن لَيالِي �لشَّ
4  �إذ� نِْمُت �أقُوُل: ›َمَتى َساأنَهُض؟‹  

   َوَيُمرُّ �للَّيُل َبِطيئاً،
   َو�أَتَقلَُّب ِفي ِفر�ِشي َحتَّى �لَفجِر.
وِد َو�لطِّيِن، 5  َجَسِدي ُمَغطَّى بِالدُّ  

   َوِجلِدي َيَتَصلَُّب َوَيَتَقيَُّح.

6 » َتُمرُّ �أيّاُم َحياتِي �أسَرُع ِمْن َدَور�ِن �لَمكُّوِك ِفي   
�لِمغَزِل،

   َوَتنَتِهي بِلا َرجاٍء.
7  َتَذكَّْر �أنَّ َحياتِي َكَنفٍس عابٍِر،  

   َولَْن �أَرى َخير�ً ثانَِيًة.
آَن، لَْن َير�نِي َبْعُد. 8  َمْن َير�نِي �لا  

   تُر�ِقُبِني �أنَت َقِليلاً ثُمَّ �أمِضي بِلا َعوَدٍة.
حاُب َوَيُزوُل، 9  َوَكما َيخَتِفي �لسَّ  

   َكَذلَِك �لَِّذيَن َينِزلُوَن �إلَى عالَِم �لَموِت،
   لا َيْصِعُدوَن.

10  لا َيُعوُد �لَميُِّت �إلَى َبيِتِه،  
   َو�أهلُُه لا َيُعوُدوَن َيعِرفُونَُه.

11 » لَِهذ� لَْن �أْسُكَت.  
   َوَساأَتَكلَُّم ِمْن َعذ�ِب ُروِحي.

   َساأشُكو ِمّما ُذقُتُه ِمْن َمر�َرٍة ِفي نَفِسي.
12  َهْل �أنا �لَيمُّ �أِم �لتِّنِّيُن أ  

ين. َتذكُُر �لاساطيُر �لَكنعانِّيُة »َيم« باعتباِرِه  نِّ 12:7 الَيمُّ أِم التِّ
أ 

�إلََه �لَبحِر، َو »�لِتنِّيَن« باعتباِرِه وحشاً بحريّاً.
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   لَِتَضَع َعَليَّ حاِرساً؟
13  �إْن قُْلُت َسُيعِطيِني ِفر�ِشي ر�َحًة،  

ي ِعنَدما �أشُكو، ِريُر َهمِّ    َوَيحِمُل �لسَّ
نََّك تُِخيُفِني يا �هلُل ِفي �أحلاِمي، 14  َفاإ  

   َوتُرِعُبِني بِالرُّؤى.
15  َفاأْختاُر �لَخْنَق َو�لَموَت َعَلى َهِذِه �لَحياِة.  

16  َكِرْهُت �لَحياَة،  
أَبِد.    َولا �ُأِريُد �أْن �أِعيَش �إلَى �لا

   �تُرْكِني،
أنَّ َحياتِي نََسَمٌة عابَِرٌة.    لا
نساُن، يا �هلُل، 17  ما ُهَو �لاإ  

   َحتَّى تُعِطيِه �عِتبار�ً، �أْو تَُفكَِّر ِفيِه؟
18  لَِم َتُزوُرُه َصباحاً َبعَد َصباٍح،  
   َوَتمَتِحُنُه لَْحَظًة َبعَد لَْحَظٍة؟

19  لَِم لا تُْبِعَد نََظَرَك َعنِّي،  
   َحتَّى �أبَلَع ِريِقي؟

20  َهْب �أنَِّني �أخَطاأُت،  
   َفَكيَف بِِوْسِعي �أْن �ُأِسيَئ �إلَيَك يا َرِقيَب 

�لَبَشِر؟
   لَِم �سَتْهَدْفَتِني؟

   َولِماذ� ِصْرُت ِعبئاً َعَليَك؟
21  لِماذ� لا َتغِفُر َجِريَمِتي َوَتَتغاَضى َعْن �إثِمي؟  

ِّي َساأضَطِجُع َقِريباً ِفي تُر�ِب �لَقبِر. أن    لا
   َتْبَحُث َعنِّي َفلا َتِجُدنِي.«

َحِديُث ِبْلَدد

 8: وِحيُّ َفاأجاَب بِْلَدُد �لشُّ

ُه بَِهذ� �لَكلاِم؟ 2 » َحتَّى َمَتى َتَتَفوَّ  
   ما َكِلماتَُك ِسَوى َهو�ٍء!

ُج �هلُل َعدلَُه؟ 3  َفَهْل َيعوِّ  
و�َب َوَيظِلُم؟    �أْم ُيَغيُِّر �لَقِديُر �لصَّ

4  �إْن �أخَطاأ �أبناُؤَك ِضدَّ �هلِل،  
ِهْم.    َفَقْد عاَقَبُهْم َعَلى َشرِّ

ْن َسَعْيَت �إلَى �هلِل، 5  َفاإ  

   َوَطَلْبَت َرحَمَة �لَقِديِر،
6  �إْن كُنَت نَِقّياً َوُمسَتِقيماً،  

   َفَسُيصِلُح �هلُل حالََك حالاً،
   َوَيُردُّ �إلَيَك َعائَِلَتْك.

7  َفَيُكوُن لََك ِفي �لُمسَتقَبِل �أكَثُر ِمّما كاَن لََك   
ِفي �لماِضي.

أْجياَل �لماِضَيَة، 8 » َسِل �لا  
   َوَتَعلَّْم ما َتسَتِطيُع ِمْن �آبائِِهْم.
أْمِس، 9  َفما نَْحُن ِسَوى �أولاِد �لا  

   َولا نَْعِرُف َشيئاً.
. أْرِض َقِصيَرٌة َكالظِّلِّ    َحياتُنا َعَلى �لا
آباُء؟ �ألا ُيَكلُِّمونََك؟ 10  �ألا ُيَعلُِّمَك �لا  

   �ألا ُيخِرُجوَن �أقو�لاً صاِدَقًة ِمْن َفِمِهْم؟

11 » َهْل َينُمو نَباُت �لَبْرِديِّ َحْيُث لا ُمسَتنَقٌع؟  
   �أْم َهْل ينُمو �لَقَصُب َحيُث لا ماٌء؟
12  َبْل َتذِوي َوِهَي َبْعُد ِفي نَضاَرتِها،  

   َوَتِجفُّ َقبَل �أْن َتُكوَن صالَِحًة لِلَقطِع.
13  َهذ� ُهَو َمِصيُر كُلِّ �لَِّذيَن َينُسوَن �هلَل.  

يِر. رِّ    �إْذ َيِخيُب َرجاُء �لشِّ
14  َيِخيُب ما َيَتكُِّل َعَليِه،  

َُّه َكَمْن َيِثُق بُِخُيوِط َعنَكُبوٍت. أن    لِا
15  �إذ� �تََّكاأ َعَليها لا َتْصُمُد،  

ُل.    َو�إذ� َمدَّ َيَدُه �إلَيها لا َتَتَحمَّ
مِس، 16  َفَيُكوُن َكَنبَتٍة َرِطَبٍة �أماَم �لشَّ  

   َتنُشُر �أْغصانَها َفوَق ُبستاٍن.
17  ُجُذوُرها ُمَتشابَِكٌة َحوَل َكوَمٍة ِمَن �لِحجاَرِة.  

ُخوِر.    َتنُمو َبيَن �لصُّ
18  َو�إذ� �قُتِلَعْت،  

   ُينِكُرها َمكانُها َوَيُقوُل ما َر�أْيُتِك ِمْن َقبُل.
19  َهَكذ� َتذِوي َحياُة �لنَّْبَتِة،  

أْرِض َتنُمو �ُأْخَرى َغيُرها.    َوِمَن �لا
20  لا َيرفُُض �هلُل �لرَُّجَل �لكاِمَل،  

   َولا َياأُخُذ بَِيِد �لاأشر�ِر.
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21  َسَيملاُأ َفَمَك َضِحكاً  
   َوَشَفَتيَك �أغانَِي َفَرٍح.

22  َسَيلَبُس ُمبِغُضوَك �لِخزَي،  
   َوَسَتخَتِفي ُبُيوُت �لاأشر�ِر.«

َردُّ أيُّوَب َعَلى ِبْلَدد

َفاأجاَب �أيُّوُب َوقاَل:9 

2 » �أعَلُم �أنََّك َعَلى َصو�ٍب.  
نساُن �أماَم �هلِل؟ ُر �لاإ    َفَكيَف َيَتَبرَّ

3  �إْن �أر�َد �هلُل �أْن َيتَِّهَمُه،  
   َفَلْن َيسَتِطيَع �أْن ُيعِطيِه َجو�باً شاِفياً

ًة و�ِحَدًة ِمْن �ألٍف.    َولَو َمرَّ
ِة. 4  َفاهلُل كاِمُل �لِحْكَمِة َو�لُقوَّ  

   َمْن عانََدُه َوَسِلَم؟
ُك �لِجباَل ُدوَن �أْن َتعَلَم، 5  ُهَو �لَِّذي ُيَحرِّ  

   َوَيقِلُبها ِعنَدما َيغَضُب.
أْرَض ِمْن َمكانِها، 6  ُهَو �لَِّذي َيُهزُّ �لا  

   َفَترَتِجُف �أساساتُها.
مِس َفلا تُشِرُق، 7  ُهَو �لَِّذي َياأُمُر قُْرَص �لشَّ  

. عُّ    َوُيَغطِّي �لنُُّجوَم َفلا تُشِّ
ماو�ِت، 8  ُهَو َوحَدُه �لَِّذي َيبِسُط �لسَّ  

   َوَيمِشي َعَلى �أمو�ِج �لَبحِر.

9 » ُهَو �لَِّذي َصَنَع �لدُّبَّ �لاأكَبَر  
   َو�لَجّباَر َو�لثَُريّا َوَكو�ِكَب �لَجُنوِب. أ

10  ُهَو �لَِّذي َصَنَع َعجائَِب �أعَظَم ِمْن �أْن تُدَرَك،  
   َو�أكَثَر ِمْن �أْن تَُعدَّ.

11  ها ُهَو �هلُل َيُمرُّ بِي َفلا �أر�ُه،  
   َيَتجاَوُزنِي َفلا �ألَحُظُه.

12  �إذ� َخَطَف َشيئاً،  
ُه،    َمِن َيسَتِطيُع �أْن َيُردَّ

   �أْو َمِن َسَيُقوُل لَُه ماذ� َتفَعُل؟
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13  لَْن َيرِجَع َعْن َغَضِبِه.  
   َقِد �نَحَنى لَُه كُلُّ ُمساِعدْي َرَهَب. ب

14  َفَكيَف �ُأِجيُبُه �إذ�ً؟  
   َوَكيَف �أنَتِقي َكِلماتِي ِحيَن �أُردُّ َعَليِه؟

15  َفُرْغَم َبر�َءتِي لا �أملُُك �أْن �ُأِجيَبُه،  
   َبْل �أْسَترِحُم َديّانِي.

16  َحتَّى �إْن َدَعوُت �هلَل َفاأجاَبِني،  
ُق �أنَُّه ُيصِغي �إلَى َصوتِي!    لا �ُأَصدِّ

17  ُهَو �لَِّذي َيضِرُبِني بَِمصائَِب َكالعاِصَفِة،  
   َوُيَكثُِّر ُجُروِحي ُدوَن َسَبٍب.

18  لا َيَدُعِني �ألَتِقُط �أنفاِسي،  
   َبْل ُيشِبُعِني َمر�َرًة.

ٍة، َفُهَو �أقَوى. 19  �إْن كانَْت َمساألََة قُوَّ  
   َو�إْن كانَْت َمساألََة َعدٍل، َفَمِن َيسَتِطيُع �أْن 

َيدُعوُه �إلَى ُمحاَكَمٍة؟
20  َرغَم �سِتقاَمِتي َوَرغَم َبر�َءتِي،  
   َفاإنَّ ما �أقُولُُه ُيظِهُرنِي ُمذنِباً.

21  �أنا ُمسَتِقيٌم َوَبريٌء،  
   َولا �أهَتمُّ لَِنفِسي.

   �أحَتِقُر َحياتِي.
22  �أقُوُل �إنَّ ُهناَك نَِتيَجًة و�ِحَدًة:  

يِر َمعاً. رِّ    �هلُل ُينِهي َحياَة �لّصالِِح َو�لشِّ
23  َفاإْن جاَءْت ُمِصيَبٌة َوَقَتَلْت َمْن َقَتَلْت،  

أبِرياِء؟    �أَيْضَحُك �هلُل ِعنَد َموِت �لا
أْرُض َموُضوَعٌة َتحَت ُسلَطِة �لاأشر�ِر، 24  �لا  

   َوَقْد َحَجَب �هلُل �لَحقَّ َعِن �لُقضاِة.
أُموِر، َفَمن �إذ�ً؟    �إْن لَْم َيُكِن �هلُل َور�َء َهِذِه �لا

25 » �أيّاِمي �أسَرُع ِمْن َعّد�ٍء  
   َتعُدو هاِرَبًة،

   َوما ِمْن َشيٍء صالٍِح َيحُدُث ِفيها.
26  َتُمرُّ َكُسُفِن �لَقَصِب.  

ب 13:9 َرَهب. تِنِّيٌن �أْو َحَيو�ٌن َبحرٌي َضخٌم كاَن �لنّاُس َيظنُّوَن �أنَُّه 

رِّ َولاأعد�ِء �هلل. ُيسيطُر عَلى �لبحِر. َوُهَو ِفي �لعاَدِة رمٌز للشَّ
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   َتنَقضُّ َسِريعاً َكما َينَقضُّ �لنَّسُر َعَلى َفِريَسِتِه.

27 » لَْو قُْلُت َساأنَسى َشكو�َي َوُحزنِي،  
   َوَرَسْمُت �بِتساَمًة َعَلى َوجِهي،

28  �أَظلُّ �أخَشى كُلَّ �ألَِمي،  
ئَِني.    َو�أْعِرُف �أنََّك يا �هلُل لَْن تَُبرِّ

29  �إْن كُنَت َسَتِجُدنِي ُمذنِباً،  
   لِماذ� �ُأتِعُب نَفِسي بِلا فائَِدٍة؟

30  َفَلْو َغَسْلُت نَفِسي بَِثلٍج ُمذ�ٍب،  
يُت َيَديَّ بِالّصاُبوِن،    َونَقَّ

31  َفَسَيغِمُسِني �هلُل ِفي َوحِل �لهاِوَيِة،  
   �إلَى �أْن َتْشَمِئزَّ ثِيابِي ِمنِّي.

32  لَيَس �هلُل �إنساناً ِمثِلي َفاأُردَّ َعَلْيِه،  
   �أْو َكْي نَجَتِمَع َمعاً ِفي َمحَكَمٍة.

33  لَيَس ِمْن َوِسيٍط َبيَننا،  
   َيَضُع َيَدُه َعَلى ِكَلينا.

34  لَْو �أنَُّه َيرَفُع َعنِّي َعصا ِعقابِِه،  
   َفلا ُيرِعبِني ُرعباً.

35  ِعْنَد َذلَِك َساأَتَكلَُّم ُدوَن �أْن �أخاَف،  
آَن َفلا �أسَتِطيُع.    �أّما �لا

»ِعْفُت َحياتِي.10 
   َساأنِطُق بَِشكَو�َي،

   َوَساأَتَكلَُّم بِما ِفي نَفِسي ِمْن ِمر�َرٍة.
2  َوَساأقُوُل هلِل لا تُِدنِّي،  
فِني ما َتتَِّهُمِني بِِه.    َعرِّ

3  َفَهْل َيُسرَُّك �أْن َتظِلَمِني َوَترفَُض َعَمَل َيَديَك؟  
أْشر�ِر؟    َبيَنما تُشِرُق عَلى ُمَخطَّطاِت �لا

نساِن، 4  َهْل َعيناَك َكَعيَنيِّ �لاإ  
نساُن؟ ُأُموَر َكما َير�ها �لاإ    �أْم �أنََّك َتَرى �لا

5  َهْل �أيّاُمَك َكاأيّاِم �لَبَشِر،  
نساِن؟ َنو�ُت َكما َتُمرُّ َعَلى �لاإ    َفَتُمرُّ َعَليَك �لسَّ

ََّك تَُفتُِّش َعن �إثِمي أن 6  �أساأُل َهذ� لا  
   َوَتبَحُث َعن َخِطيَِّتي،

7  َو�أنَت َتعَلُم �أنِّي لَْم �أقَتِرْف َذنباً،  

   َولا َمهَرَب ِمنَك.
8  َيد�َك �للَّتاِن َشكََّلتانِي َوَصَنَعتانِي،  

َرتانِي. آَن َوَدمَّ    حاَصَرتانِي �لا
9  �ذكُْر �أنََّك َصَنْعَتِني ِطيناً،  

   َفَهْل تُْرِجُعِني ثانَِيًة �إلَى تُر�ٍب.
10  �ألَْم َتسُكْبِني َكما ُيسَكُب �لَحِليُب،  

   َوَخثَّرَتِني َكما ُيَخثَُّر �لُجْبُن؟
11  �ألَبْسَتِني ِجلد�ً َولَحماً،  

   َونََسْجَتِني َمعاً بِِعظاٍم َو�أْعصاٍب.
12  �أْعَطْيَتِني َحياًة َونِعَمًة،  

   َوَرَعْيَت ُروِحي بِِعناَيِتَك.
13  كانَت َهِذِه ِخطََّتَك �لَمكُتوَمَة،  
   َو�أنا �أعَلُم �أنَّ َهذ� ُهَو َقصُدَك.

14  �إْن �أخَطاأُت َسُتر�ِقُبِني،  
ئَِني ِمْن َشرِّي.    َولَْن تُبرِّ

يُت ُحُدوَدَك، َفالَويُل لِي! 15  �إْن َتَعدَّ  
نِّي لا �أقِدُر �أْن �أرَفَع     َوَحتَّى �إْن كُْنُت َبِريئاً، َفاإ

َر�أِسي.
   �أنا ِفي ِخزٍي كاِمٍل،

   َوكُلِّي �آلاٌم.
16  �إذ� َرَفْعُت نَفِسي َفَسوَف َتطاِرُدنِي َكاأَسٍد،  

.    َوَتُعوُد َوتُظِهُر َتَميَُّز َعَظَمِتَك َعَليَّ
17  َتْسَتْدِعي ُشُهود�ً َكِثيِريَن ِضدِّي،  

.    َوَيزد�ُد َغَضُبَك َعَليَّ
   َفُترِسُل َجيشاً َبعَد َجيٍش ِضدِّي.

18  لَِم �أخَرجَتِني ِمْن َبطِن �ُأمِّي؟  
   لَِم لَْم �أُمْت َقبَل �أْن َير�نِي �أَحٌد؟

، 19  لَيَتِني لَْم �ُأولَْد َقطُّ  
   لَيَتِني نُِقلُت ِمَن �لَبْطِن �إلَى �لَقْبِر.

20  �ألَْيَسْت �أيّاِمي َقِصيَرًة؟  
   َفَدْعِني �إذ�ً، فاأْسَتمِتْع َقِليلاً،
21  َقبَل �أْن �أْمِضَي ُدوَن َرْجَعٍة  

   �إلَى َمكاِن �لظَّلَمِة َوَعَتَمِة �لَموِت،
22  َمكاِن َظلَمٍة ُمِخيٍف َوَموٍت،  

   �أْرِض �ضِطر�ٍب َحيُث �لنُّوُر َكُظْلَمٍة َعِميَقٍة.«
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َحِديُث ُصوَفر

 11: َفاأجاَب ُصوَفُر �لنَّْعماتِيُّ

2 » َهْل َسَيُمرُّ َهذ� �لَكلاُم كُلُُّه ُدوَن َجو�ٍب؟  
نساِن بَِكثَرِة َثْرَثَرتِِه؟    َوَهْل َتظَهُر َبر�َءُة �لاإ
3  َهْل ُيْسِكُت َكلاُمَك �لفاِرُغ �لّساِمِعيَن؟  

   َوِعنَدما َتْسَخُر، �أَفَليَس َمْن ُيْخِجَلَك؟
4  َتُقوُل ُحَجِجي َصِحيَحٌة،  

   َو�أنا طاِهٌر ِفي َعيَنيَك يا �هلُل.
5  لَِكْن لَْيَت �هلَل َيَتَكلَُّم،  

ُث �إلَيَك،    َوَيَتَحدَّ
6  َوُيعِلُن �أسر�َر �لِحْكَمِة لََك،  

ٍة جانَِبيِن. أنَّ لُِكلِّ ُحجَّ    لا
!    َو�عَلْم بِاأنَّ �هلَل ُيعاِقُبَك بِاأَقلِّ ِمّما َتسَتِحقُّ

7 » �أَتُظُن �أنََّك َتفَهُم �أْعماَق �هلِل،  
   �أْو َتِصُل �إلَى �لَمعِرَفِة �لكاِمَلِة لِلَقِديِر؟

ماو�ِت، 8  ِهَي �أعَلى ِمَن �لسَّ  
   َفماذ� َعساَك َتفَعُل؟
   َو�أعَمُق ِمَن �لهاِوَيِة،
   َفماذ� َتدِري َعنها؟

أْرِض، 9  ِهَي �أطَوُل ِمَن �لا  
   َو�أعَرُض ِمَن �لَبحِر.

نساٍن َوقاَدُه �إلَى  10 » �إْن َمرَّ َو�أمَسَك بِاإ  
�لَمحَكَمِة،

   َفَمْن َيسَتِطيُع �أْن ُيقاِوَمُه؟
أنَّ �هلَل َيعِرُف �أولَِئَك �لباِطِليَن. 11  لا  

رَّ، �أَفلا َينَتِبُه؟    ِحيَن َيَرى �لشَّ
12  َسَيكَتِسُب فاِرُغ �لَعقِل َفْهماً،  

   ِحيَن َيلُد �لِحماُر �لَبرِّيُّ �إنساناً!

ْهَت َقلَبَك �إلَى �هلِل، ْن َوجَّ 13 » َفاإ  
   َوَمَدْدَت َيَدَك نَحَوُه،

رَّ ِمْن َيِدَك، 14  �إذ� نََفضَت �لشَّ  

ثِم بِاأْن َيسُكَن َبيَتَك،    َولَْم َتسَمْح لِلاإ
15  َفَسَترَفُع َوجَهَك ُدوَن َخَجٍل ِمْن َعيٍب،  

   َوَسَتِقُف �آِمناً بِلا َخوٍف.
ََّك َسَتنَسى ِضيَقَك، أن 16  لا  

   َولَْن َتذكَُرُه �إْذ َسَيُكوُن َكمَياٍه َجاِرَيٍة َتْعُبُر.
17  َسَتْسِطُع �لَحياُة �أكَثَر ِمْن َشْمِس �لظَِّهيَرِة،  

باِح.    َوَتُكوُن ُظلَمُتها َكُنوِر �لصَّ
أنَّ لََك َرجاًء، 18  َوَتطَمِئنُّ لا  

.    َتنُظُر َحولََك َوَتناُم ُدوَن َهمٍّ
19  َوِعنَدما َتضَطِجُع،  
   لَْن ُيْرِهَبَك �أَحٌد.

   َسيطلُُب َعونََك َكِثيُروَن.
20  �أّما ُعُيوُن �لاأشر�ِر َفَتبَلى.  

   لَْن َيِجُدو� َمْهَرباً،
يِح.« أِخيُر َيمِضي َكالرِّ    َوَرجاُؤُهم �لا

َردُّ أيُّوَب َعَلى ُصوَفر

َفاأجاَب �أيُّوُب:12 

2 » لا ُبدَّ �أنَُّكْم �أهُل �لِحْكَمِة.  
   َوَتُموُت �لِحْكَمُة َمَعُكْم!

3  لَِكْن لِي �أنا �أيضاً َعقٌل ِمثَلُكْم،  
   َفَلْسُت �أِقلَّ ِمنُكْم.

   َفَمْن لا َيْعِرُف َهذ� �لَِّذي َتُقولُونَُه؟

أصِدقائِي. 4 » ها َقد �أصَبْحُت �ُأْضُحوَكًة لِا  
   َيُقولُوَن َدعا �هلَل،

آلاِم.    َفاْسَتجاَب �إلَيِه بِالا
   َفها ُهَو �لّبارُّ َو�لُمسَتِقيُم ُيصِبُح �ُأْضُحوَكًة.

5  َفالَِّذيَن َيِعيُشوَن َحياًة هانَِئًة،  
آَخِريَن، وَن بَِمصائِِب �لا    َيسَتِخفُّ

نساَن َبْعَد �أْن َيسُقَط!    َيضِرُبوَن �لاإ
6  ُبُيوُت �للُُّصوِص َتسَلُم،  

   َو�لَِّذيَن ُيِغيُظوَن �هلَل َيِعيُشوَن بِاأماٍن!
   َمَع �أنَّ َمَصائَِرُهْم ِفي َيِد �هلِل!
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7 » �ْساأِل �لَبهائَِم َفُتَعلَِّمَك،  
ماِء َفَسُتخِبَرَك.    َوُطُيوَر �لسَّ

أْرَض َفُترِشَدَك، ِث �لا 8  �أْو َحدِّ  
   �أْو َسَمَك �لَبحِر َفَيرِوَي لََك.
9  َمْن ِمْنها لا َيعِرُف �أنَّ َيَد اهلِل  

   ِهَي �لَِّتي َفَعَلْت َهذ� بَِك،
، 10  َفُهَو َيَتَحكَُّم بَِنَفِس كُلِّ َشيٍء َحيٍّ  

   َوبُِروِح كُلِّ َبَشٍر.
ُأُذُن �لَكلاَم، 11  �ألا َتِزُن �لا  

   َكما َيفَحُص �للِّساُن �لَطعاَم؟
ُيوِخ، 12  َهِل �لِحْكَمُة لِلشُّ  

   َو�لَفُهُم لَِمْن َيِعيُشوَن َطِويلاً؟
ُة هلِل، 13  َبِل �لِحْكَمُة َو�لُقوَّ  

   لَُه �لُحكُم �لّصائُِب َو�لَفْهُم.
14  �إذ� َهَدَم، َفلا �أَحَد َيبِني.  

   �إذ� �أغَلَق َعَلى �أَحٍد، َفلا �أَحَد َيفَتُح.
15  �إذ� َحَجَز �لَمَطَر، َيِجفُّ كُلَّ َشيٍء،  

أْرَض. نَُّه َيغُمُر �لا    َو�إذ� �أْرَسَلُه، َفاإ
ُة َو�لِحْكَمُة. 16  لَُه �لُقوَّ  

   �لّر�بُِحوَن َو�لخاِسُروَن كُلُُّهْم هلِل.
17  َينِزُع �لِحْكَمَة ِمَن �لنّاِصِحيَن،  

   َوَيجَعُل �لُقضاَة َيبُدوَن َكَحمَقى.
َة �لُملُوِك، 18  َينِزُع قُوَّ  
قُُهْم بُِقُيوِد.    َوُيَطوِّ

َة �لَكَهَنِة، 19  َينِزُع قُوَّ  
   َوُينِزُل َذِوي �لَمر�ِكَز �لَِّتي َيُظنُّونَها خالَِدًة.

20  ُيْخِرُس �لنّاِصِحيَن �لُمؤَتَمِنيَن،  
ُيوِخ.    َوَينِزُع ُحْسَن �لَتمِييِز ِمَن �لشُّ

21  َيسُكُب �لَخَجَل َعَلى �لنَُّبلاِء،  
أقِوياِء. َة �لا    َوَينِزُع قُوَّ

22  َيكِشُف �أعَمَق �أسر�ِر �لُظلَمِة،  
   َوُيعِلَن ما ُهَو ُمظِلٌم َكالَموِت.

ُرها، ُأَمَم، ثُمَّ ُيَدمِّ ي �لا 23  ُيَقوِّ  
ُع ُحُدوَد �لِبلاِد، ثُمَّ ُيَشتُِّت ُشُعوَبها.    ُيَوسِّ

أْرِض، 24  َينِزُع َفْهَم قاَدِة َشعِب �لا  

   َوُيِضلُُّهْم ِفي �أْرٍض قاِحَلٍة بِلا َطِريٍق.
كاَرى، 25  َفَيُدوُروَن َكالسُّ  

ُسوَن َطِريَقُهْم ِفي �لظُّلَمِة ُدوَن نُوٍر.    َيَتَلمَّ

»ها َقْد َر�أْت َعيِني َهذ� كُلَُّه،13 
   َوَسِمَعْتُه �ُأُذنِي َوَفِهَمْتُه.

2  َفاأنا �أعِرُف ما َتعِرفُوَن،  
   َفَلسُت ُدونَُكْم.

َث �إلَى �لَقِديِر، 3  َغيَر �أنِّي �أَودُّ �أْن �أَتَحدَّ  
   َو�ُأحاِجَجُه بَِشاأِْن َقِضيَِّتي.

4  لَِكنَُّكْم تُِحبُّوَن �أْن َتسُتُرو� َجهَلُكْم بِالَكِذِب،  
   كُلُُّكْم �أِطّباٌء عاِجُزوَن.

5  لَيَتُكْم َتْصِمُتوَن!  
   َفَيُكوُن َهذ� �أحَكَم َشيٍء َتفَعلُونَُه!

6 » �ْسَمُعو� َر�أيِي،  
   َو�نَتِبُهو� لِلُحَجِج �لَِّتي َساأطَرُحها.

7  َهْل َتكِذُبوَن لاأجِل �هلِل،  
ثُوَن بِالِغشِّ لَِمصَلَحِتِه؟    َوَتَتَحدَّ

8  َهْل َتَتَملَُّقوَن �هلَل،  
   َوتُد�ِفُعوَن َعْن َقِضيَِّتِه؟

9  �إْن َفَحَصُكِم �هلُل، �أَيُقوُل �إنَُّكْم َعَلى َصو�ٍب؟  
   �أْم َتسَتِطيُعوَن ِخد�َعُه

آَخَر؟    َكما َيخَدُع �لَبَشُر �أَحُدُهُم �لا
ُبُكْم 10  لا َشكَّ ِفي �أنَُّه َسُيَؤدِّ  

رِّ. ِزيَن ِفي �لسِّ    �إْن كُنُتْم ُمَتَحيِّ
11  �ألا ُيرِعُبُكْم ِحيَن َينَهُض؟  

   �ألا َتخافُونَُه؟
12  َحِفظُتْم �أمثالاً تاِفَهًة َكالرَّماِد تُجاِدلُوَن بِها،  

ٌة َكالطِّيِن.    َو�أجِوَبُتُكْم َهشَّ

13 » �صُمُتو� َوَدُعونِي �أَتَكلَّْم،  
   َولَِيحُدْث لِي ما َيْحُدُث.

14  لِماذ� �ُأخاِطُر بَِحياتِي،  
ي؟    َو�أَضُع نَْفِسي ِفي َكفِّ
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15  َهْل َسَيقُتلُِني �هلُل؟  
   َحتَّى لَْو َفَعَل، َفَرجائِي ِفيِه.

   َغيَر �أنِّي َساُأد�ِفُع َعْن نَفِسي �أماَم َوجِهِه.
16  َفُهَو نَفُسُه َسُيَخلُِّصِني،  

أنَّ �لفاِجَر لا َيسَتِطيُع �أْن َيِقَف �أماَمُه.    لا
17  �نَتِبُهو� لِما �أقُوُل،  

   َو�ْصُغو� لِما �ُأخِبُركُْم بِِه.
18  ها �أنا َقْد �أعَددُت ِدفاِعي،  

�ُأ.    َو�أنا �أعَلُم �أنِّي َساُأَبرَّ
؟ 19  َفَمْن ُيثِبُت تُهَمًة َعَليَّ  

نِّي َساأخَرُس َو�أُموُت. ْن َفَعَل َفاإ    َفاإ

20 » لَِكنِّي �أساألَُك �أْن لا َتفَعَل �أمَريَن بِي،  
   ِحيَنِئٍذ، لَْن �أخَتِبَئ ِمنَك.

21  �أْبِعْد َيَدَك َعنِّي،  
   َوَتَوقَّْف َعْن َترِهيِبي بَِخوِفَك.

22  �ْدُعِني َو�أنا َساُأِجيُب.  
   �أْو َدْعِني �أَتَكلَّْم، َو�أِجْب �أنَْت.

23  َكْم ِهَي ُذنُوبِي َوَخطاياَي؟  
   �أِرنِي �أيَن َجِريَمِتي َوَخِطيَِّتي.
24  لِماذ� تُخِفي َعنِّي َوجَهَك،  

َك؟    َوَتعَتِبُرنِي َعُدوَّ
يُح، 25  �أتُرِعُب َوَرَقًة َتْحِملُها �لرِّ  

ًة يابَِسًة؟    �أْم تُطاِرُد َقشَّ
ََّك َكَتبَت تَُهماً لاِذَعًة ِضدِّي، أن 26  لا  

   َوَجَعلَتِني �ُأعانِي بَِسَبِب �آثاِم َشبابِي.
27  تَُقيُِّد َقَدَميَّ بِالَحِديِد َو�لَخَشِب،  
   تُر�ِقُب كُلَّ َمكاٍن �أذَهُب �إلَيِه،
   َوتُر�ِقُب كُلَّ ُخطَوٍة �أخُطوها.

28  َو�أنا �أتَلُف َكَشيٍء َعِفٍن،  
.    َكَثوٍب َياأكُلُُه �لُعثُّ

نساُن �لَمولُوُد ِمِن �ْمر�أٍة14  »�لاإ
قاِء.    َحياتُُه َقِصيَرٌة َوَمليَئٌة بِالشَّ

نساِن ثُمَّ َتْذِوي، 2  َكَزهَرٍة َتنُمو َحياُة �لاإ  

   َوَتهُرُب َكِظلٍّ لا َيُدوُم.
، 3  َوَمَع َذلَِك، َفاأنَت، يا �هلُل، َتفَتُح َعيَنيَك َعَليَّ  

   َوَتُقوُدنِي �إلَى �لُمحاَكَمِة َمَعَك.

4 » َمْن َيقِدُر �أْن َيجَعَل �لنَِّجَس طاِهر�ً؟  
   لا �أَحُد!

َدٌة َسَلفاً، 5  ما د�َمت �أيّاُم َحياتِِه ُمَحدَّ  
   َوُطوُل ُعمِرِه َمعلُوماً لََديَك،

   َفلا ُيمِكُن �أْن َيَتَغيََّر.
6  �أْبِعْد َعيَنيَك َعنُه َوَدْعُه َوَشاأنَُه،  

أِجيُر.    لَِكي َيَتَمتََّع بَِحياتِِه َكما َيفَعُل �لا

َجَرِة َرجاٌء. 7 » لِلشَّ  
نَّها َتنُمو ِمْن َجِديٍد،    �إْن قُِطَعْت َفاإ

   َو�أْغصانُها َتَظلُّ َتْنُبُت.
أْرِض ِجْذُرها، 8  َو�إذ� شاَخ ِفي �لا  

   َوماَت ِفي �لتُّر�ِب ِجذُعها،
9  َفِبالماِء �لَقِليِل َتُعوُد َفُتْزِهُر،  

   َوتُنِتُج �أغصاناً َكَنْبَتٍة َجِديَدٍة.
نْساُن َفَيضُعُف َوَيُموُت. 10  �أّما �لاإ  

َتُه، نساُن ِصحَّ    َيفِقُد �لاإ
   َفاأيَن َيُكوُن ِعنَد َذلَِك؟
11  َتْنَفُد �لِمياُه ِمْن ُبَحيَرٍة،  

   َوَينَشُف �لنَّهُر ِمْن َمْصَدِرِه.
نساُن َولا َينَهُض. 12  َهَكذ� �أيضاً َيضَطِجُع �لاإ  

   َفَلْن َيسَتيِقَظ �لَموَتى �أْو َيُقوُموَن ِمْن نَوِمِهْم،
ماو�ُت.    �إلّا ِحيَن َتُزوُل �لسَّ

13 » لَيَتَك َتخِفيِني ِفي �لهاِوَيِة،  
ُئِني َحتَّى َيهَد�َأ َغَضُبَك.    َوتَُخبِّ

ُد لِي َوقتاً َتْذكُُرنِي ِفيِه.    لَيَتَك تَُحدِّ
14  �إْن ماَت �إنساٌن، َفَهْل َيحيا ثانَِيًة؟  

   �إذ�ً َساأنَتِظُر كُلَّ �أيّاِم ُجنِديَِّتي،
   َحتَّى ياأتَِي �إعفائِي.
15  َسَتدُعونِي َفاُألَبِّي،  
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   َفاأنَت َتشتاُق �إلَى َعَمِل َيَديَك.
16  ِحيَنِئٍذ، َسُتر�ِقُب ُخُطو�تِي،  

َد َخطاياَي.    َولَْن َتَتَرصَّ
17  َسَتَضُع َخِطيَِّتي ِفي ِكيٍس َمخُتوٍم،  

   َوَسَتسُتُر �إثِمي َفلا َتر�ُه.

18 » لَِكْن َكما َيسُقُط ُجزٌء ِمَن �لَجَبِل َوُيجَرُف،  
خَرُة ِمْن َمكانِها،    َوَكما تَُزْحَزُح �لصَّ

19  َوَكما َتَتاآَكُل �لِحجاَرُة بِالماِء،  
أْرِض، ُيوُل تُر�َب �لا    َوَتغِسُل �لسُّ

نساِن �لفانِي. ُر يا �هلُل َرجاَء �لاإ    َهَكذ� تَُدمِّ
20  َتهِزُمُه َوَتنَتِصُر َعَليِه، َفَيْمِضي.  

   تُرِسلُُه �إلَى �لَموِت
   َبعَد �أْن َغيَّرِت �لَهِزيَمُة َوجَهُه!
نَُّه لا َيعَلُم، 21  �إذ� �ُأْكِرَم �أولاُدُه، َفاإ  

نَُّه لا َيدِري.    َو�إذ� َذلُّو�، َفاإ
22  َغيَر �أنَّ َجَسَدُه َيَتاألَُّم،  

   َولا َيُنوُح �إلّا َعَلى نَفِسِه.«

َحِديُث ًأِليفاز

 15: َفاأجاَب �ألِيفاُز �لتَّْيمانِيُّ

2 » �أُيِجيُب �لَحِكيُم بَِكلاٍم فاِرٍغ؟  
   َبطُنُه َمِليٌء بِالَهو�ِء.

3  َهْل ُيجاِدُل بَِكلاٍم لا ُيِفيُد،  
   َوبِاأقو�ٍل لا َتنَفُع؟

نََّك تُبِعُد �لنّاَس َعِن َمخاَفِة �هلِل، 4  َفاإ  
َل ِفي َحْضَرتِِه.    َوتُِعيُق �لتَّاأمُّ

5  َفُمَك ُيظِهُر َذنَبَك،  
أنَّ لِسانََك َيختاُر �لَكِلماِت بِاحِتياٍل.    لا

6  َفُمَك ُيِديُنَك، لا �أنا.  
   �إْذ َتشَهُد َعَليَك َشَفتاَك.

ُل �لَمولُوِديَن ِمَن �لَبَشِر؟ 7 » �أ�أنَْت �أوَّ  
   َهْل ُخِلْقَت َقبَل �لتِّلاِل؟

8  َهْل كُنَت حاِضر�ً َتسَمُع َمُشوَرَة �هلِل؟  
   َهِل �لِحْكَمُة َمقُصوَرٌة َعَليَك؟

9  ما �لَِّذي َتعِرفُه �أنَت َولا نَعِرفُُه نَْحُن،  
   ما �لَِّذي َتفَهمُه �أنَت َولا نَفَهمُه نَحُن؟

10  َبْيَننا �لاأشَيُب َو�لَعُجوُز،  
   َوُهَو �أكَبُر ِسنّاً ِمْن �أبِيَك.

11  َهْل َتْسَتِخفُّ بَِتعِزياِت �هلِل لََك،  
ِفيَقِة بَِك؟    َو�لَكِلماِت �لرَّ

12  لِماذ� َتسَمُح لَِقلِبَك بِاأْن َياأُخَذَك َبِعيد�ً،  
   َحتَّى �إنَّ َعيَنيَك تُظِهر�ِن َذلَِك؟

13  �إنََّك َتنَقِلُب َعَلى �هلِل،  
أقو�َل ِمْن َفِمَك.    َوتُطِلُق ِمثَل َهِذِه �لا

نساُن لَِيُكوَن طاِهر�ً، 14 » ما ُهَو �لاإ  
   �أِو �لَمولُوُد ِمَن �لَمر�أِة لَِيُكوَن باّر�ً،

ِسيَن، أ 15  َفاهلُل لا َيتَِّكُل َعَلى َملائَِكِتِه �لُمَقدَّ  
ماَوُت َغيُر طاِهَرٍة ِفي َعيَنيِه.    َحتَّى �لسَّ

16  َفَكْم بِالِحِريِّ َيُكوُن  
نساُن �لَمكُروُه �لفاِسُد،    َذلَِك �لاإ

ثَم َكالماِء.    �لَِّذي َيشَرُب �لاإ

. 17 » َساُأْفِهُمَك َقصِدي، َفاْسَتِمْع �إلَيَّ  
   لََقْد َر�أيُت َهذ�، َفَدْعِني �ُأخِبْرَك َعنُه.

18  ُهَو َشيٌء قالَُه �لُحَكماُء،  
   َولَْم ُيْخِفِه �آباُؤُهْم َعنُهْم.

أْرُض لَُهْم َوحَدُهْم. 19  �ُأعِطَيِت �لا  
   َولَْم َيعُبْر َغِريٌب َطِريَقُهْم.

يُر َطو�َل َحياتِِه �ألَماً، رِّ ى �لشِّ 20  َيَتَلوَّ  
   َكذلَِك �لظّالُِم ُيعانِي كُلَّ َحياتِِه.
21  َيَتَخيَُّل �أْصو�َت �لرُّعِب ِفي �ُأُذنَيِه،  
   َوِفي َوقِت َسلاِمِه، َياأتِيِه �لُغز�ُة.

22  لا َرجاَء لَُه ِفي �أْن َيُعوَد ِمَن �لظُّلَمِة،  
   َوُهناَك َسْيٌف بِانِْتظاِرِه.

يسيه.« ِسين. حرفياً »ِقدِّ أ 15:15 َمالِئَكِته الُمَقدَّ
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23  َسُيلَقى بِِه َطعاماً لِلنُُّسوِر، أ  

   َوُهَو َيعِرُف �أنَّ َيوَم �لُظلَمِة َقِريٌب.
يُق، 24  ُيرِعُبُه �لَبلاُء َو�لضِّ  

   َوُيْرَهبانِِه َكَمِلٍك َيَتَهيَّاُأ لِلُهُجوِم.
َُّه َمدَّ َيَدُه ِضدَّ �هلِل، أن 25  لا  
   َوو�َجَه �لَقِديَر بَِوقاَحٍة.

26  بِِعناٍد َهاَجَمُه،  
ُه. َم ِضدَّ    َوبِِدْرٍع َتَقدَّ

27  َفَمْع �أنَُّه َتَغطَّى َوْجُهُه َوَخاِصَرتاِه ِمَن   
ْحِم، �لشَّ

أْشباِح، 28  َسَيسُكُن ُمُدَن �لا  
   ِفي ُبُيوٍت َمهُجوَرٍة َمِصيُرها �أْكو�ٌم ِمْن 

ُحطاٍم.
يُر َغِنّياً ِفيما َبْعُد، رِّ 29  لَِهذ� لَْن َيُكوَن �لشِّ  

تُُه لَْن َتُدوَم،    َوقُوَّ
أْرِض.    َوَممَتَلكاتُُه لَْن َتمَتدَّ ِفي �لا

30  لَْن َيِجَد َمهَرباً ِمَن �لُظلَمِة،  
   َوَيُكوُن َكَشَجَرٍة َيبََّس �لَمَرُض �أْغصانَها،

ياُح �أْور�َقها.    َوَطيََّرِت �لرِّ
31  لا َينَبِغي �أْن َيتَِّكَل َعَلى �ُأُموٍر فاِرَغٍة،  

   َفَيخَدَع نَفَسُه.
أنَّ �لَفر�َغ َسَيُكوُن ُمكاَفاأَتُه.    لا

32  َوَسَيُموُت َقبَل َوقِتِه،  
ُتها.    َكَشَجَرٍة �صَفرَّْت ِقمَّ

33  َوَيُكوُن َكَكرَمٍة َتفِقُد ِعَنَبها َقبَل نُْضِجِه،  
   �أْو َكَزيُتونٍَة تُْسِقُط َبر�ِعَمها.

أنَّ �لاأشر�َر �لفاِسِديَن َعِقيموَن لا َثَمَر  34  لا   
لَُهْم،

   َو�لنّاَر َتاأكُُل �لُمَتعاِمِليَن بِالرِّشَوِة.
َُّهْم َيحَبلُوَن ِضيقاً، أن 35  لا  

   َوَيِلُدوَن َشّر�ً،
   َوُبُطونُُهْم َتِلُد ِخد�عاً.«

ُسور. �أو »َسَيُتوُه َبحثاً َعِن �لُخبِز.« أ 23:15 َسُيلَقى . . . لِلنُّ

َردُّ أيُّوَب َعَلى أليفاز

َفاأجاَب �أيُّوُب:16 

2 » �سَتَمعُت �إلَى َهِذِه �لاأفكاِر كُلَّها،  
وَن ُمْتِعُبوَن.    َوكُلُُّكْم ُمَعزُّ

3  �َأما ِمْن نِهاَيٍة لَِهذ� �لَكلاِم �لفاِرِغ؟  
   َفما �لَِّذي ُيزِعُجُكْم َفُتْضَطرُّوَن لِلَكلاِم؟

4  لَْو َكنُتْم َمكانِي،  
   لَُكنُت �أسَتِطيُع �أنا �أيضاً �أْن �أَتَكلََّم ِمثَلُكْم.

   �ُأهاِجُمُكْم بِالِاتِّهاماِت،
   َو�أُهزُّ َر�أِسي لَُكْم.

ُعُكْم بَِكِلماتِي، 5 » لَِكنِّي كُنُت َساُأَشجِّ  
. ُف �أوجاَعُكْم بَِكلاٍم ُمَعزٍّ    َو�ُأَخفِّ

6 » �إْن َتَكلَّْمُت، لا َيِخفُّ �ألَِمي،  
   َو�إِن �مَتَنْعُت َعِن �لَكلاِم، لا َيَتَوَقُف.

7  ها ُهَو �هلُل ُيضِعُفِني،  
ْر يا �هلُل كُلَّ �أهِلي؟    �ألَْم تَُدمِّ
8  َملاأَت َوجِهي بِالتَّجاِعيِد،  
   َفصاَر َهذ� شاِهد�ً ِضدِّي.

   قاَم ِجْسِمي �لَهِزيُل لَِيشَهَد َعن َذنِبي.

قُِني، 9 » ُيهاِجُمِني ِفي َغَضِبِه َوُيَمزِّ  
. رُّ بِاأسنانِِه َعَليَّ    َوُهَو َيصِّ
ي بُِكْرٍه.    َوَينُظُر �إلَيَّ َعُدوِّ

10  َيفَتُح �لنّاُس �أفو�َهُهْم لَِيفَتِرُسونِي.  
   لََطُمونِي َعَلى َوجِهي �سِتهز�ًء،

و� َمعاً ِضدِّي.    َو�صَطفُّ
يِر، رِّ 11  �أسَلَمِني �هلُل �إلَى �لشِّ  

أْشر�ِر.    َوَرمانِي َبيَن َيَدي �لا
12  كُنُت ُمرتاحاً َفَحطََّمِني.  

َرنِي َتكِسير�ً.    �أمَسَك بَِرَقَبِتي َوَكسَّ
   نََصَبِني لَُه َهَدفاً،

13  َو�أحاَط بِي ُرماُة ِسهاِمِه.  
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   َشقَّ كُْلَيَتيَّ َشّقاً ُدوَن َشَفَقٍة.
أْرِض.    َيسُكُب َمر�َرتِي َعَلى �لا

ًة َبعَد َمرٍَّة، 14  َيسَحُقِني َمرَّ  
   َوَيهُجُم َعَليَّ َكُمقاتٍِل.

15 » لَِبسُت َخْيشاً َعَلى ِجْلِدي،  
   َوَمرَّغُت ِكبِريائِي ِفي �لتُّر�ِب.

16  �حَمرَّ َوجِهي ِمَن �لُبكاِء،  
   َوَبَدْت َحوَل َعيَنيَّ َدو�ئُِر َسود�ُء.

أَحٍد، 17  َمَع �أنَّ َيَديَّ لَْم تُِسيئا لا  
   َوَصلاتِي نَِقيٌَّة.

18 » لا تَُغطِّي َدِمي يا �أْرُض، أ  
   َولا َتمَنِعي َصَرخاتِي ِمْن �أْن تُسَمَع.

ماِء، آَن ُيوَجُد شاِهٌد ِفي �لسَّ 19  �لا  
   َوَدلِيُل َبر�َءتِي ِفي �لاأعالِي.

20  صاِحِبي ُيد�ِفُع َعنِّي،  
   َبيَنما َتْذِرُف َعيناَي �لُدُموَع هلِل.
21  َسُيحاِجُج َعنِّي ِفي َحْضَرِة �هلِل،  

   َكاإنساٍن ُيد�ِفُع َعْن َصِديِقِه.

َُّه َبْعَد َسَنو�ٍت َقِليَلٍة، أن 22 » لا  
   َساأمِضي ِفي َطِريٍق لا �أُعوَد ِمنها.

»ُروِحي ُمَكبََّلٌة،17 
   َوَحياتِي ُمطَفاأٌة،
   َو�لَقبُر ِفي �نِتظاِري.

2  َيهَز�ُأ �لَجِميُع بِي،  
   َو�أنا �ُأر�ِقُب ُهُجوَمُهْم َعَليَّ بَِشر�َسٍة.

3 » كُْن �أنَْت َضاِمِني ِعْنَدَك،  
   َفَمْن َغيُرُك َيرَضى �أْن ُيصاِفَح َيِدي؟

ََّك �أغَلقَت ُعُقوَل �أصحابِي لَِئّلا َيفَهُمو�، أن 4  لا  

ي . . . أْرض. قارن بكتاِب �لتَّكويِن 10:4–11. أ 18:16 ال ُتَغطِّ

.    َفلا َتَدْعُهْم َيْرَفُعوَن �أنُفَسُهْم َعَليَّ
5  َمَع �أنَُّه ُيقاُل: ›�لّصاِحُب َيْدَعُم �أْصحاَبُه،  

   َحتَّى لَْو َتِلَفْت ُعُيوُن �أولاِدِه ُبكاًء!‹
أْرِض، 6  َجَعَلِني �هلُل �ُأمثُولًَة لُِشُعوِب �لا  

   َوَعيََّن َوْجِهي لِلُبصاِق.
7  َضُعَفْت َعيناَي ِمَن �لُحزِن.  

.    َوصاَرْت �أعضاُء َجَسِدي َهِزيَلًة َكالظِّلِّ
8  ُصِدَم �لُمسَتِقيُموَن ِمْن حالَِتي،  

يِر. رِّ    َو�نَْزَعَج �لَبريُء ِمَن �لشِّ
ُك �لّصالُِح بَِطِريِقِه، 9  َيَتَمسَّ  
ًة.    َوَيزد�ُد طاِهُر �لَيَديِن قُوَّ

10 » لَِكْن ُعوُدو� َجِميعاً لُِمهاَجَمِتي،  
   َفَلْن �أِجَد َشخصاً َحِكيماً َبيَنُكْم.

11  �نَقَضْت َحياتِي،  
َقْت �أحلاِمي،    َوَتَمزَّ

   َوز�َل َرجائِي.
12  �نَقَلَبْت َحياتِي.  

   َفصاَر �للَّيُل نَهار�ً،
   َو�لَمساُء َفجر�ً.

13 » �إِذ �شَتَهْيُت �لهاِوَيَة َبيتاً لِي،  
   َو�أْن �أْجَعَل َسِريِري ِفي �لظَّلاِم.

14  �إْذ قُْلُت لِلهاِوَيِة: �أنِت �أبِي،  
وَدِة: �أنِت �ُأمِّي �أْو �ُأخِتي،    َولِلدُّ

15  َفاأيَن َيُكوُن َرجائِي �إذ�ً؟  
   َوَمْن َسَيرى �آمالِي َبْعِدي؟

16  َهْل َسَيهِبُط َرجائِي َمِعي �إلَى َمدَخِل �لهاِوَيِة،  
   �أْم َسُيدَفُن َمِعي ِفي �لتُّر�ِب؟«

َحِديُث ِبْلَدد

 18: وِحيُّ َفاأجاَب بِْلَدُد �لشُّ

2 » َحتَّى َمَتى تُو�ِصلُوَن ِمثَل َهذ� �لَكلاِم؟  
لُو�، َوَسَنَتَكلَُّم َبعَد َذلَِك.    َتَعقَّ
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3  لِماذ� َتعَتِبُرنا َكَقِطيٍع ِمَن �لَبهائِِم؟  
   لِماذ� نَحُن �أغِبياُء ِفي نََظِرَك؟

4  �أنَت َمْن ُيؤِذي نَفَسُه ِفي َغَضِبِه.  
أْرُض بَِسَبِبَك؟    َفَهْل َسُتْهَجُر �لا

   �أْم َهْل َسَتَتَحرَُّك َتلٌَّة ِمْن َمكانِها لاأجِلَك؟

أْشر�ِر، 5 » نََعْم َينَطِفُئ نُوُر �لا  
   َفلا َتُعوُد �ألِسَنُة ناِرِهْم َتسَطُع.

6  نُوُر َبيِتِهْم ُمظِلٌم،  
ر�ُج َفوَقُه ُمطَفاأٌ.    َو�لسِّ

7  َتَتَقيَُّد ُخُطو�تُُهْم �لَقِويَُّة،  
   َوتُسِقُطُهْم ُخَطُطُهْم.

8  َتُدوُس �أقد�ُمُهُم �لِمصَيَدَة َفَيَقُعوَن ِفيها،  
.    َوَيمُشوَن َفوَق َفخٍّ َمْخِفيٍّ

9  تُمِسُك �لِمصَيَدُة بِاأرُجِلِهْم،  
َبَكُة َعَليِهْم.    َوتُْطِبُق �لشَّ

أْرِض، َرُك ُمَخبَّاأٌ ِفي �لا 10  َفالشَّ  
ُهْم ُمَخبَّاأٌ َعَلى �لطَِّريِق.    َفخُّ

11  تُرِعُبُهُم �لَمصائُِب ِمْن َحولِِهْم  
   َوتُطاِرُد كُلَّ َخَطو�تِِهْم.

يقاُت جائَِعٌة لِالِتهاِمِهْم، 12  �لضِّ  
   َو�لُمِصيَبُة جاِهَزٌة لَِعْثَرتِِهْم.

13  َياأَكُل �لَمَرُض ِجلَدُهْم،  
   َوَيلَتِهُم �لَموُت أ �أطر�َفُهْم.

أِميِن، 14  �ُأبِعُدو� َعْن ِحصِنِهُم �لا  
أْهو�ِل.    َو�قِتيُدو� لُِملاقاِة �لَموِت َمِلِك �لا

15  لا َيبَقى َشيٌء ِفي ُبُيوتِِهْم،  
   َوَتنهاُل ناُر �لِكبِريِت َعَلى َمساِكِنِهْم.

أْرِض 16  َتِجفُّ ُجُذوُرُهْم َتْحَت �لا  
   َوَتذُبُل ُغُصونُُهْم ِمْن َفوُق.

أْرِض، 17  لا َيذكُُرُهْم �أَحٌد ِفي �لا  
   َولا تُذَكُر �أسماُؤُهْم ِفي �لطُُّرقاِت.

أ 13:18 الموت. حرفّياً »بكُر �لَموت.«

18  ُيطاَرُدوَن ِمَن �لنُّوِر �إلَى ُظلَمِة �لَمْوِت،  
أْرِض.    َوُيطَرُدوَن ِمْن َعَلى َوجِه �لا

19  لا نَسَل لَُهْم َولا �أولاَد َبيَن َجماَعِتِهْم،  
   َولا َينُجو لَُهْم �أَحٌد ِفي َموِضِع ُسكناُهْم.

20  َيرَتِعُب �أهُل �لَغْرِب  
   ِمّما َحَدَث لَُهْم ِفي َيوِم ِعقابِِهْم،

ْرِق.    َوَيُشلُّ �لرُّعُب �أهُل �لشَّ
21  �إنَّما َهذ� َمِصيُر �لاأشر�ِر،  

   َوَهذ� نَِصيُب �لَِّذيَن لا َيْعِرفُوَن �هلَل.«

َردُّ أيُّوَب َعَلى ِبْلَدد

َفاأجاَب �أيُّوُب:19 

ُبونَِني. 2 » �إلَى َمَتى تَُعذِّ  
   َوَتسَحُقونَِني بَِكلاِمُكْم؟
ٍة! ًة َبعَد َمرَّ 3  �أَهنُتُمونِي َمرَّ  
   َو�أساأتُْم �إلَيَّ بِلا َخَجٍل.

4  َفَحتَّى لَْو �أخَطاأُت،  
   َفَخَطيَِّتي َعَليَّ �أنا.

5  �إْن كُنُتْم َتحِسُبوَن �أنُْفَسُكْم �أفَضَل ِمنِّي،  
ًة ِضدِّي،    َوَتسَتخِدُموَن ُذلِّي ُحجَّ
6  َفاعَلُمو� �أنَّ �هلَل �أْوَقَعِني ِفي �لَخَطاأِ  

ِه.    َوحاَصَرنِي بَِفخِّ
7  �أصُرُخ ِمَن �لظُّْلِم َوما ِمْن ُمِجيٍب،  

   َو�أسَتِغيُث َوما ِمْن َعدٍل.
8  َسدَّ َطِريِقي،  

   َفلا �أسَتِطيُع �لُمُروَر،
   َو�أظَلَم كُلَّ ُطُرِقي.

َدنِي ِمْن َمجِدي، 9  َجرَّ  
   َو�أز�َل �لتّاَج َعْن َر�أِسي.

10  َيهِدُمِني ِمْن كُلِّ �لِجهاِت،  
،    َفُيقَضى َعَليَّ

َجَرُة.    َوُيقَلُع َرجائِي َكما تُقَلُع �لشَّ
11  �أشَعَل ِضدِّي َغَضَبُه،  

   َو�عَتَبَرنِي َعُدّو�ً لَُه.
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ُم قُّو�تُُه َمعاً َوَتُسدُّ َطِريِقي، 12  َتَتَقدَّ  
   َوتَُعسِكُر َحوَل َبيِتي.

13 » �أبَعَد َعنِّي �إْخَوتِي،  
   َو�أصَبَح �أصِدقائِي ُغَرباَء َعنِّي.

14  َتَرَكِني �أقِربائِي،  
   َو�أصِدقائِي نَُسونِي.

15  ُضُيوُف َبيِتي َوخاِدماتِي َينُظُروَن �إلَيَّ َكَغِريٍب.  
   ِصرُت �أجَنِبّياً ِفي ُعُيونِِهْم!

16  �ُأناِدي َخاِدِمي، َفلا ُيِجيُب.  
ْلُت �إلَيِه.    َحتَّى لَْو َتَوسَّ
17  َزوَجِتي َتكَرُه ر�ئَِحِتي،  

   َوِصرُت َمكُروهاً َحتَّى ِعنَد �إْخَوتِي.
غاُر َيكَرُهونَِني. 18  َحتَّى �لصِّ  

.    �أِقُف َفَيَتَكلَُّموَن َعَليَّ
19  �أصِدقائِي �لَحِميُموَن كُلُُّهْم َينُفُروَن ِمنِّي.  

   �نَْقَلَب َعَليَّ �لَِّذيَن �أحَببُتُهْم.

20 » �لَتَصَقْت ِعظاِمي بِِجلِدي َولَْحِمي،  
   َوبِالكاِد نََجْوُت بِِجْلِدي.

21 » �َأْشِفُقو� َعَليَّ يا �أصِدقائِي،  
أنَّ َيَد �هلِل َقْد َضَرَبْتِني.    �َأْشِفُقو� لا
22  لِماذ� تُطاِرُدونَِني َكما َيفَعُل �هلُل؟  

؟    �ألَْم َتكَتُفو� ِمَن �لُهُجوِم َعَليَّ

23 » لَيَت َكِلماتِي تُكَتُب،  
   َوتُحَفُظ ِفي ِكتاٍب.

24  لَيَتها تُنَقُش ِفي َصخَرٍة  
أَبِد بَِقَلِم َحِديٍد َوَرصاٍص.    �إلَى �لا

، ِّي �أعَلُم �أنَّ فاِديَّ َحيٌّ أن 25  لا  
أْرِض    َوَسَيُقُف ُهنا َعَلى �لا
فاِع َعنِّي ِفي �لنِّهاَيِة.    لِلدِّ

26  َفَحتَّى َبعَد �أْن �أْتُرَك َجَسِدي،  
   َوَيفَنى ِجلِدي،

   �أعَلُم �أنني ساأَرى �هلل.
27  �أر�ُه بَِنفِسي، أ  

   َوَتنُظُرُه َعيناَي لا َعينا َغيِري.
   �أتُوُق �إلى َهذ� ِمْن �أْعماِقي.

28 » َتَتساَءلُوَن: ›َكيَف نُضايُِقُه �أكَثَر،  
   لَِيعَلَم �أنَّ �لُمشِكَلَة ِفيِه؟‹

يِف، 29  لَِكِن �حَذُرو� ِمَن �لسَّ  
يَف، أنَّ َغَضَبُكْم �إثٌم َيسَتوِجُب �لسَّ    لا

   لَِكي َتعَلُمو� �أنَّ ُهناَك َديُنونًَة.«

 20: َفاأجاَب ُصوَفُر �لنَّْعماتِيُّ

2 » ها �إنَّ �أفكاِري �لُمضَطِرَبَة َتجَعلُِني �ُأِجيُبَك،  
   بَِسَبِب َهياٍج ِفي د�ِخِلي.

3  �أسَمُع ِفي َكلاِمَك لنا �إهانًَة.  
   َساأُردُّ َعَليَك بُِروِح َفهِمي.

ُأُموَر ِهَي َهَكذ� ُمنُذ �لَقِديِم، 4 » �أما َعِلْمَت �أنَّ �لا  
أْرِض؟ نساُن َعَلى �لا    ُمنُذ �أْن ُوِجَد �لاإ

5  �أما َعِلْمَت �أنَّ ُهتاَف �نِتصاِر �لاأشر�ِر لا   
َيُدوُم،

   َو�أنَّ َفَرَح �لفاِسِديَن �إلَى ِحيٍن؟
ماو�ِت 6  َحتَّى لَِو �رَتَفَع ِكبِرياُؤُه �إلَى �لسَّ  

حاِب،    َوَر�أُسُه �إلَى �لسَّ
أَبِد َكما َتَتلاَشى َفَضلاتُُه. 7  َفَسَيَتلاَشى �إلَى �لا  

   َفَيساأُل �لَِّذيَن َر�ُأوُه: »�أيَن ُهَو؟«
8  َكُحلٍم َيِطيُر، َفلا َتِجُدونَُه،  

   َوَكَطيِف �للَّيِل ُيطَرُد.
9  لا َيُعوُد َير�ُه َمْن َينُظُر �إلَيِه،  
   َولا ُيَرى َمكانُُه ِفيما َبْعُد.
10  َيسَتجِدي �أبناُؤُه �لُفَقر�ُء،  

فاِع َعنِّي ِفي �لنِّهاَيِة،  أْرِض لِلدِّ أ 27:19 �أْو » . . . َسَيُقُف ُهنا َعَلى �لا

26َحتَّى َبعَد �أْن َيفَنى ِجلِدي. لَِكنِّ �ُأريُد �أْن �أَرى �هلَل َو�أنا ِفي َجَسِدي. 

27�أر�ُه بَِنفِسي . . . «
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   َوَتُردُّ َيد�ُه ما َجَمَعُه ِمْن َثْرَوٍة.
باِب، 11  كانَْت ِعظاُمُه َمِليَئًة بُِروِح �لشَّ  
   لَِكنَّها َسَتضَطِجُع َمَعُه ِفي �لتُّر�ِب.

رِّ، 12 » ِفي َفِمِه، َيحلُو َمذ�ُق �لشَّ  
   َفُيخِفيِه َتحَت لِسانِِه لَِيسَتمِتَع بِِه.

ُك بِِه َولا ُيفِلُتُه، 13  َيَتَمسَّ  
   َوُيبِقيِه ِفي َحَنِكِه،

14  لَِكنَّ َطعَمُه َينَقِلُب ُمّر�ً ِفي َمِعَدتِِه،  
أفاِعي ِفي َجْوِفِه. مِّ �لا    َوَيُكوُن َكسُّ

15  َيبَتِلُع �لثَّرَوَة ثُمَّ َيَتَقّياُأها،  
   َوَيطُرُدها �هلُل ِمْن َمِعَدتِِه.

أفاِعي، 16  َيرَضُع ُسمَّ �لا  
أفَعى.    َفَيقُتلُُه لِساُن �لا

17  لا َيَتَمتَُّع بِما َيَرى ِمْن �أْوِدَيٍة َتِفيُض لََبناً   
َوَعَسلاً.

18  َيُردُّ ثِماَر َتَعِبِه،  
َُّه لا َيقَوى َعَلى �بِتلاِعها، أن    لا

   َفلا َيفَرُح بَِنجاِح تِجاَرتِِه.
َُّه َسَحَق �لَمساِكيَن َوَتَرَكُهْم، أن 19  لا  

   َو�غَتَصَب َبيتاً لَْم َيْبِنِه.

، 20 » لاأنَّ ُجوَعُه لَيَس لَُه َحدٌّ  
   َولا تَُخلُِّصُه ُمشَتَهياتُُه.

21  لَْم َيَتَبقَّ فُتاٌت َبْعَد �أْن �أَكَل.  
   لَِهذ� لا َيُدوُم نَجاُحُه.

ِة �كِتفائِِه َيَتضاَيُق، 22  ِفي ِقمَّ  
   َوَتاأتِيِه كُلُّ َتعاَسٍة.

23  َوُيرِسُل �هلُل َعَليِه َغَضَبُه لَِيملاَأ بِِه َبطَنُه،  
   َوُيمِطُر �لَغَضَب َعَليِه َطعاماً.

24  �إْن َهَرَب ِمْن ِسلاِح �لَحِديِد،  
   َيخَتِرقُُه َسهٌم ِمْن نُحاٍس.

هُم ِمْن َظهِرِه، 25  ُيسَحُب �لسَّ  
هِم �لّلاِمِع َكالَبرِق ِمْن َمر�َرتِِه،    َوَر�أُس �لسَّ

ُه �لُرْعُب.    َوَيُهزُّ

26  لا َتَرى كُُنوُزُه ُضوَء �لنَّهاِر،  
   َوَتلَتِهُمُه ناٌر لَْم ُيْضِرْمها َبَشٌر.
ى ِمْن َبيِتِه. ُر كُلَّ ما َتَبقَّ    َفُتَدمِّ

ماو�ُت �إثَمُه، 27  َتكِشُف �لسَّ  
ُه. أْرُض ِضدَّ    َوَتُقوُم �لا

28  تُجَرُف كُلُّ ُمقَتَنياِت َبيِتِه  
   ِحيَن َيِفيُض َغَضُب �هلِل.

ِريِر ِمْن َغَضِب �هلِل، 29  َهذ� نَِصيُب �لشِّ  
َدُه �هلُل.«    َوِمير�ثُُه �لَِّذي َحدَّ

َردُّ أيُّوَب َعَلى ُصوَفر

َفاأجاَب �أيُّوُب:21 

2 » �ْسَمُعونِي َجيِّد�ً،  
ونَِني.    َفَهَكذ� تَُعزُّ

3  �حَتِملُونِي َوَدُعونِي �أَتَكلَّْم،  
   َوَبعَد َذلَِك �سَتهِزئُو� بِي.

4 » َشكو�َي لَيَسْت ِمْن �إنساٍن،  
   َولَِهذ� لا َصْبَر لِي.

5  َتَفرَُّسو� ِفي َوجِهي َو�نَدِهُشو�،  
   َوَضُعو� �أيِديُكْم َعَلى �أفو�ِهُكْم.

أمِر �أْرَتِعُب، 6  ِحيَن �ُأَفكُِّر ِفي �لا  
   َوَيرَتِجُف كُلُّ ِكيانِي.
7  لِماذ� َيحيا �لاأشر�ُر؟  

ُروَن َطويلاً َوَتزد�ُد َثَرو�تُُهْم؟    نََعم! ُيَعمِّ
8  نَسلُُهْم قائٌِم �أماَمُهْم،  

   َوَيَرْوَن �أحفاَدُهْم بُِعُيونِِهْم.
9  ُبُيوتُُهْم �آِمَنٌة ُمطَمِئنٌَّة،  

   َو�هلُل لا ُيعاِقُبُهْم.
يِر ُيْلِقُح َولا َيفَشُل، رِّ 10  َثْوُر �لشِّ  

   َوَبَقَرتُُه َتِلُد َولا تُجِهُض.
11  ُيطِلُقوَن ِصغاَرُهْم لَِيلَعُبو� َكالِحملاِن،  

   َوَيرقُُص �أبناُؤُهْم.
12  َيعِزفُوَن َعَلى �لدُّفِّ َو�لِقيثاَرِة  
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   َوَيحَتِفلُوَن بِالَعزِف َعَلى �لنّاِي.
13  َيقُضوَن كُلَّ َحياتِِهْم ُسَعد�َء،  

   َوَيهِبُطوَن �إلَى �لهاِوَيِة ِفي َسلاٍم.
14  َيُقولُوَن هلِل: ›َدعنا! لا نُِريُد �أْن نَعِرَف   

ُطُرَقَك.
15  َوَمْن ُهَو �لَقِديُر َحتَّى نَعُبَدُه؟  
   َوماذ� نَنَتِفُع �إْن َصلَّينا �إلَيِه؟‹

16 » َحّقاً، َخيُرُهْم لَيَس ِفي َيِدِهْم.  
   لَِكنِّي لا �أقَبُل نَِصيَحَة �لاأشر�ِر.

17  َفَكِثير�ً ما َينَطِفُئ نُوُر َحياِة �لاأشر�ِر،  
   �أْو تُِصيُبُهْم َمصائٌِب،

ُص �هلُل لَُهْم ِفي َغَضِبِه �أوجاعاً؟    �أْو ُيَخصِّ
يِح، 18  َكِثير�ً ما َيُكونُوَن َكالَقشِّ �أماَم �لرِّ  

   �أْو َكالتِّْبِن �لَِّذي َتْحِملُُه �لعاِصَفُة؟
أبنائِِه.‹ يَر لا رِّ 19  َتُقولُوَن: ›َيْحَفُظ �هلُل ِعقاَب �لشِّ  

   َو�أقُوُل: »َبْل لُِيجاِزِه ُهَو َفَيْعِرَف �إثَمُه.«
يُر َدماَرُه بَِعيَنيِه، رِّ 20  لَِيَر �لشِّ  

   َولَِيشَرْب ِمْن َغَضِب �لَقِديِر.
َُّه ماذ� ُيِريُد ِمْن َبيِتِه َبعَدُه، أن 21  لا  
   ِعنَدما َتنَقِضي ُشُهوُر َحياتِِه؟

22 » َهْل ُيَعلُِّم �أَحٌد �هلَل َشيئاً،  
   َوُهَو �لَِّذي ُيِديُن �أعَلى �لنّاِس شاأناً؟

ِة نَجاِحِه ُمرتاحاً  23  َيُموُت �أَحُدُهْم ِفي ِقمَّ  
ُمطَمِئنّاً.

24  �أوِعَيُتُه َمِليَئٌة بِاللََّبِن،  
   َوُمخُّ ِعظاِمِه َمملُوٌء َحياًة.

25  َوَيُموُت �آَخُر بَِمر�َرِة نَفِسِه،  
َق َخير�ً.    ُدوَن �أْن َيَتَذوَّ

26  َفَيْضَطِجُع �لاثناُن َمعاً ِفي �لتُّر�ِب،  
وُد.    َوَسْرعاَن ما ُيَغطِّيِهما �لدُّ

27 » �أنا �أعِرُف �أفكاَركُْم،  
   َوَكيَف َتتَِّفُقوَن لاتِّهامي ُظلماً.

ِريِف، 28  َتُقولُوَن: ›َشتّاَن َبيَن َبيِت �لشَّ  
   َوَبيَن َخيَمِة �لاأشر�ِر!‹

ِبيِل؟ 29 » �ألَْم َتساألُو� عابِِري �لسَّ  
   َقْد َسِمْعُتْم ِشهاد�تِِهْم:

يَر َينُجو َيوَم �لَبلَوى، رِّ 30  �إنَّ �لشِّ  
   َو�أنَّ �لاأشر�َر ُينَقُذوَن ِفي َيوِم �لَغَضِب؟

يَر بِاأْفعالِِه َيوماً؟ رِّ 31  َمِن َو�َجَه �لشِّ  
آَخِريَن؟    َوَمن ُيجازيِه بِِمثِل ما َفَعَلُه بِالا

32  ُيحَمُل �إلَى �لَمقابِِر،  
   َوَيسَهُر حاِرٌس َعَلى َقبِرِه لَِيْحُرَسُه.

33  ُيَسرُّ بُِتر�ِب �لو�ِدي،  
   َوَيمِشي �لَجِميُع َور�َء َموِكِب َجناَزتِِه،

   َو�أماَمُه ُجمُهوٌر بِلا َعَدٍد.

ونَِني بَِكِلماٍت فاِرَغٍة، 34 » َفَكيَف تَُعزُّ  
   َو�أجِوَبُتُكْم َبعيَدٌة َعِن �لَحقِّ؟«

َحِديُث أِليفاز

 22: َفاأجاَب �ألِيفاُز �لتَّْيمانِيُّ

نساُن �هلَل؟ 2 » َهْل َينَفُع �لاإ  
   �إنَّما َينَفُع �لَحِكيُم نَفَسُه.

3  َهْل تُِفيُد �لَقِديَر �إْن كُْنَت باّر�ً،  
بِح؟    �أْم َتُعوُد َعَليِه ُطُرقَُك �لُمسَتِقيَمُة بِالرِّ

بُِّخَك بَِسَبِب َتقو�َك، 4  َهْل ُيوَّ  
   َفَيدُخَل َمَعَك ِفي ُمحاَكَمٍة؟

5  �ألَيَس َشرَُّك َعِظيماً؟  
؟    �ألَيَسْت �آثاُمَك بِلا َحدٍّ

ََّك َتطلُُب َرهناً ِمْن �إْخَوتَِك بِلا د�ٍع، أن 6  لا  
   َوَتْنِزُع ثِياَب �لُعر�ِة.

7  لا تُعِطي �لُمتَعَب ماًء لَِيشَرَب،  
   َوَتمَنُع �لَطعاَم َعِن �لِجياِع.

، أْرُض لِلَقِويِّ 8  �لا  
   َو�لَثِريُّ َيسُكُن ِفيها.
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أيِدي، أر�ِمَل فاِرغاِت �لا 9  تُرِسُل �لا  
َة �لَيتاَمى.    َوَتسَحُق قُوَّ

10  لَِهذ� تُِحيُط بَِك �لِفخاُخ،  
   َوَيسَتولِي َعَليَك َخوٌف ُمفاِجٌئ،

11  َوُظلَمٌة َفلا َتَرى،  
   َوَفَيضاٌن َيغُمُرَك.

ماو�ِت؟ 12 » �ألَيَس �هلُل ُهَو �لَعِليُّ ِفي �لسَّ  
   �ألَيَس ُهَو �أعَلى ِمَن �لنُُّجوِم؟

13  َو�أنَت َتُقوُل: ›ما �لَِّذي َيعِرفُُه �هلُل؟  
   �أَيِديُن ِمْن َخلِف َسحاَبٍة َسود�َء؟
14  َتحُجُبُه ُسُحٌب َسود�ُء َفلا َير�نا،  

ماو�ِت.‹    َبيَنما َيْمِشي َعَلى قُبَِّة �لسَّ

15 » �أَتنِوي �أْن تُو�ِصَل �لطَِّريَق �لَقِديَم  
   �لَِّذي َسَلَكُه �لاأشر�ُر،

16  �لَِّذيَن �ُأخُتِطُفو� َقبَل �أو�نِِهْم،  
   َوُجِرفُو� َكَبيٍت َجَرَفُه َفَيضاٌن ِمْن �أساِسِه؟

17  َيُقولُوَن هلِل: ›َدعنا! ماذ� َسَيفَعُل �لَقِديُر لَنا؟‹  
18  َمَع �أنَّ �لَقِديَر َملاأ ُبُيوَتُهْم بِالَخير�ِت.  

   لَِتبَتِعْد َعنِّي نَصائُِح �لاأشر�ِر.
أبر�ُر َمتاِعَب �لاأشر�ِر َوَيبَتِهُجوَن، 19  َيَرى �لا  

أنِقياُء َيهَز�ُأوَن بِِهْم.    َو�لا
َر ُمقاِوُمونا، 20  َوَيُقولُوَن: ›ُدمِّ  

   َوها ِهَي �لنّاُر َتلَتِهُم َثرَوَتُهْم.‹

، 21 » َتصالَْح َمَع �هلِل َو�طَمِئّنْ  
   بَِذلَِك َياأتِيَك َخيٌر.

22  �قَبِل �لتَّعِليَم �لِّذي ِمْن َفِم �هلِل،  
   َوَضْع �أقو�لَُه ِفي َقلِبَك

23  �إْن ُعْدَت �إلَى �لَقِديِر َيبِني َبيَتَك.  
رَّ ِمْن َبيِتَك،    �إْن �أَزلَْت �لشَّ

َهَب َعَلى �لتُّر�ِب، 24  �إْن �ألَقْيَت �لذَّ  
   َوَذَهَب �ُأوِفيَر ِفي قاِع �لو�ِدي.

25  �إْن كاَن �لَقِديُر ُهَو َذَهَبَك،  

ٍة ِعنَدَك،    َو�أغَلى ِفضَّ
ُذ ِفي �لَقِديِر، 26  ِحيَنِئٍذ َتَتَلذَّ  

   َوَترَفُع َوجَهَك �أماَمُه.
27  تَُصلِّي �إلَيِه َفَيسَمُعَك،  
   َوتُوِفي كُلَّ نُُذوِرَك لَُه.

ُر �أمر�ً َفَيُكوَن لََك، 28  ِحيَنِئٍذ، تَُقرِّ  
ُروُب.    َوتُناُر لََك �لدُّ

آَخُروَن 29  ِحيَن َيكَتِئُب �لا  
   َتُقوُل لَُهُم �بَتِهُجو�،

   َوُيَخلُِّص �لَقِديُر �لُمتَِّضَع.
30  َحتَّى �إنَّ �لُمذنَِب ُيطَلُق، َفَيَتَحرَُّر،  
يِه �هلُل بَِسَبِب َعَمِل َيَديَك.«    َوُيَنجِّ

َردُّ أيُّوَب َعَلى أِليفاز

َفاأجاَب �أيُّوُب:23 

ٌة، 2 » �لَيوَم �أيضاً َشكو�َي ُمرَّ  
   َفَيُد �هلِل َعَليَّ َثِقيَلٌة َرْغَم �أنِيِني.

3  لَيَتِني �أعِرُف �أيَن �أِجُدُه،  
   َفاأْذَهَب �إلَى َحيُث ُهَو.

َم َدعو�َي �أماَمُه، ُأَقدِّ 4  لا  
   َو�أملاَأ َفِمي بُِحَجٍج َمشُروَعٍة،

5  َو�أعَلَم ما َسُيِجيُبِني بِِه،  
   َفاأفَهَم ما َيُقولُُه لِي.

ٍة َعِظيَمٍة؟ 6  َهْل َسُيناِزلُِني �هلُل بُِقوَّ  
.    لا َبْل َسُيصِغي �إلَيَّ

7  ُهناَك َيسَتِطيُع �لُمسَتِقيُم �أْن ُيحاِجَجُه،  
   َفاأنُجو نِهائِّياً ِمْن َديَّانِي.

8 » �أذَهُب َشرقاً َفلا َيُكوُن ُهناَك،  
   َوَغرباً َفلا �أر�ُه.

9  �أتَِّجُه َشمالاً َحيُث َيعَمُل َفلا �أر�ُه،  
   َوِحيَن َيِميُل �إلَى �لَجُنوِب لا �أَر�ُه.

10  لَِكنَُّه َيْعِرُف َمسِلِكي،  
َهِب.    ِحيَن َيمَتِحُنِني �أْخُرُج َكالذَّ
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11  َتتَبُع ُخطاَي ُخطاُه،  
   َو�أحَفُظ َطِريَقُه، َولا �أِحيُد َعْنُه.
12  �ُأِطيُع َوصايا َشَفَتيِه َولا �أتُركُها.  

   َو�أكُنُز َكِلماِت َفِمِه ِفي َصدِري.

13 » �أّما ُهَو َفَقْد َعَزَم �أمَرُه،  
ُه.    َولا ُيوَجُد َمْن َيُردُّ

   َوما َيرَغُب ِفيِه َيْعَملُُه.
ُق ُخطََّتُه لَِحياتِي، َُّه َسُيَحقِّ أن 14  لا  

   َولََديِه �أشياُء َكِثيَرٌة لِي.
15  لَِهذ� �أْرَتِعُب ِمنُه،  

ُل َذلَِك، َفاأخاُف ِمنُه.    �أَتاأمَّ
16  �أفَقَدنِي �هلُل َشجاَعِتي،  

   َو�أْرَعَبِني �لَقِديُر.
17  لَِكنِّي لَْم �أْخَتِف ِفي �لظَّلاِم،  

   َمَع �أنَّ َسو�َد �لليِل ُيَغطِّي َوجِهي.

أزِمَنِة َعَلى 24  »لِماذ� لا َيخَفى َشيٌء ِمَن �لا
�لَقِديِر؟

   َبيَنما �لَِّذيَن َيعِرفُونَُه لا َيَرْوَن ماذ� 
َسَيحُدُث؟ 

آَخِريَن، 2 » ُيَغيُِّر �لنّاُس ُحُدوَد �أر�ِضي �لا  
   َيسِرقُوَن �لَمو�ِشَي َوُيطِلُقونَها ِفي َمر�ِعيِهْم.

3  َيُسوقُوَن ِحماَر �لَيِتيِم،  
أرَمَلِة َرْهناً.    َوُيصاِدُروَن َثْوَر �لا

4  ُيبِعُدوَن �لُمحتاِجيَن َعِن �لطَِّريِق،  
أْرِض.    َفَيخَتِبُئ ِمنُهْم كُلُّ فَُقر�ِء �لا

يَِّة َيْخُرُجوَن �إلَى َعَمِلِهْم ِفي  5 » َكالَحيو�ناِت �لَبرِّ  
يَِّة، �لَبرِّ

   ُيَبكُِّروَن ِفي َسعِيِهْم �إلَى �لُخبِز
أْرِض �لُمقِفَرِة.    ِمْن �أجِل ِصغاِرِهْم ِفي �لا

يِر ِفي �لَحقِل، رِّ 6  َيحُصُد �لُفَقر�ُء َعَلَف �لشِّ  
   َوَيجَمُعوَن �لَبو�ِقي ِمْن َكرِمِه.

7  َيِبيُتوَن ُعر�ًة ِمْن َغيِر ِكساٍء،  
   َولَيَس لَُهْم ما َيْحميُهْم ِمَن �لَبْرِد.

8  تُُبلِّلُهْم �أمطاُر �لِجباِل.  
   َفَيلَتِصُقوَن بَِصْخَرٍة َيْحَتُموَن بِها.

ِه، أْشر�ُر �لَيِتيَم َعْن َثدِي �ُأمِّ 9  َيْخَطُف �لا  
   َوَياأُخُذوَن ثِياَب �لَمساِكيِن َرهناً.

10  َفَيمِشي �لَمساِكيُن ُعر�ًة ُدوَن ِكساٍء،  
   َوَيحِمُل �لِجياُع َحفَنَة ُحُبوٍب.

يَت َبيَن �أتلامِ أ �لاأشر�ِر. 11  َيعِصُروَن �لزَّ  
   َوَيُدوُسوَن َمعاِصَر �لَخمِر َوُهْم ِعطاٌش.

12  ِفي �لَمِديَنِة َيِئنُّ �لنّاُس،  
   َوَحناِجُر �لَمجُروِحيَن َتسَتِغيُث صاِرَخًة،

   لَِكنَّ �هلَل لا َينَتِبُه �إلَى َصلاتِِهْم.

ُدوَن َعَلى �لنُّوِر 13 » َهؤلاِء ُمَتَمرِّ  
   َولا َيعَتِرفُوَن بُِطُرِقِه،

   َولا َيسُكُنوَن ِفي َمسالِِكِه.
14  َيُقوُم �لقاتُِل َفجر�ً،  

ِعيَف َو�لِمسِكيَن،    َوَيقُتُل �لضَّ
   َوِفي �للَّيِل ُيصِبُح لِّصاً.

15  َعيُن �لّز�نِي َتَتَرقَُّب ُحلُوَل �لَمساِء َوَتُقوُل:  
› لَْن َتر�نِي َعيٌن!‹   

   َوَعَلى َوجِهِه َيَضُع ِقناعاً.
16  َيْسُطوَن َعَلى �لُبُيوِت لَيلاً،  

   َوِفي �لنَّهاِر ُيغِلُقوَن َعَلى �أنُفِسِهْم،
َُّهْم َغيُر ُمَتصالِِحيَن َمَع �لنُّوِر. أن    لا

ْبِح، أنَّ �لُظلَمَة �لَعِميَقَة ِعْنَدُهْم َكالصُّ 17  لا  
   َغيَر �أنَُّهْم َيْعِرفُوَن �أْهو�َل �لظُّلَمِة �لَعِميَقِة.

ِة َتْجُرفُها �لمياُه، يَر َكالَقشَّ رِّ 18 » َتُقوُل: ›�إنَّ �لشِّ  
أْرِض،    َوُممَتَلكاتِِه َملُعونٌَة َعَلى �لا

   َفلا َيْعَمُل �أَحٌد ِفي كُُروِمِه.

أْرِض ِمْن �آثار. أ 11:24 األتالم. ما تتُركُُه حر�َثُة �لا
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19  َفَكما َيسِرُق �لَجفاُف َو�لَحرُّ ِمياَه �لثُّلُوِج   
�لّذ�ئَِبِة،

   َكَذلَِك َتسِرُق �لهاِوَيُة �لُخطاَة.
20  َينساُه �لَبطُن �لَِّذي َولََدُه،  

وُد.    َوَيسَتحِليِه �لدُّ
   لا َيُعوُد ُيذَكُر،

رُّ َكالَعصا.    َوَينَكِسُر �لشَّ
يُر َياأكُُل �لَمر�أَة �لعاِقَر، رِّ 21  �لشِّ  
أرَمَلِة.    َولا ُيحِسُن �إلَى �لا

أِشّد�َء. أْشر�َف �لا تِِه �لا 22  ُيِزيُل بُِقوَّ  
ُم، لَِكنَُّه لا َيِثُق بِالَحياِة.    َوُربَّما َيَتَقدَّ

أماِن َو�لثَّباِت، 23  ُربَّما َيشُعُر بِالا  
ِة،    َوُيِريُد �أْن َيتَبَع ُطُرَقُهْم نَْحَو �لُقوَّ

24  لَِكنَُّه ِمثلُُهْم، َيْرَتِفُع َقِليلاً،  
   ثُمَّ َيمِضي.

نابِِل َكَغيِرِه ِمَن �لنّاِس.‹    ُيْقَطُع َكُرُؤوِس �لسَّ

ُأُموُر َهَكذ�، ْن لَْم َتُكِن �لا 25 » َفاإ  
   َفَمْن ُيَبْرِهُن َكِذبِي،

   َوُيَبيُِّن �أنَّ َكلاِمي باِطٌل.«

َحِديُث ِبْلَدد

 25: وِحيُّ َفاأجاَب بِْلَدُد �لشُّ

ياَدُة َو�لَمهاَبُة. 2 » هلِل �لسِّ  
   ُهَو َيصَنُع َسلاماً ِفي �لاأعالِي.

3  �أُيحَصى َعَدُد ُجُنوِدِه؟  
   َوَعَلى َمْن لا ُيشِرُق نُوُرُه؟

نساُن َبِريئاً ِفي َحْضَرِة  4  َوَكيَف َيُكوُن �لاإ   
�هلِل؟

   َوَكيَف َيُكوُن طاِهر�ً َمولُوُد �لَمر�أِة؟
5  َحتَّى �لَقَمُر َغيُر ساِطٍع،  

   َو�لنُُّجوُم َغيُر طاِهَرٍة ِفي َعيَنيِه.
نساُن �لِّذي ُيْشِبُه �لَيَرَقَة، 6  َفَكْم بِالِحِريِّ �لاإ  

وَد؟«    َو�ْبُن �آَدَم �لِّذي ُيْشِبُه �لدُّ

َردُّ أيُّوب

َفاأجاَب �أيُّوُب:26 

ِعيِف، 2 » ما �أْعَجَب َطريَقُتَك ِفي َمُعونَِة �لضَّ  
َة لَُه!    َوَخلاِص َمْن لا قُوَّ

3  ما �أْحَكَم َمُشوَرتَُك َعَلى َمْن لا ِحكَمَة لَُه!  
   َفها َقْد َظَهَر َفْهُمَك بِوُضوٍح!

أْقو�ِل؟ 4  َفِمن �أيَن ِجئَت بِِمثِل َهِذِه �لا  
أْفكاَر؟    َوَمْن �ألَهَمَك َهِذِه �لا

5 » َترَتِجُف �أرو�ُح �لَموَتى ِفي �لاأسَفِل،  
   َتْحَت �لِمياِه �لَعِظيَمِة َيسُكُنوَن.

6  �لهاِوَيُة عاِرَيٌة ِفي َحْضَرِة �هلِل،  
   َولَيَس لَِمْوِضِع �لَهلاِك أ َغطاٌء.

مالِيََّة َعَلى �لَفر�ِغ، ماو�ِت �لشَّ 7  َيُمدُّ �لسَّ  
أْرَض َعَلى لا َشيٍء.    َوُيَعلُِّق �لا

8  َيحِزُم �لِمياَه ِفي ُسُحِبِه �لَكِثيَفِة،  
ُحُب َتحَتها. ُق �لسُّ    َفلا َتَتَمزَّ

9  َيحُجُب َوجَه �لَبدِر،  
   َوَيْبِسُط َسحاَبُه َكِغطاٍء َفوَقُه َفُيْخِفيِه.

ُد َوجَه �لِمياِه، 10  َرَسَم د�ئَِرًة تَُحدِّ  
ياِء َو�لُظلَمِة.    ِعنَد ُملَتَقى �لضِّ

ماو�ِت بُِذُهوٍل ِعنَدما  11  َتهَتزُّ �أساساُت �لسَّ  
َينَتِهُرها.

تِِه، �أ �لَبحَر بُِقوَّ 12  َهدَّ  
َق َرَهَب ب بَِفْهِمِه.    َوَمزَّ

ماو�ُت، 13  بُِروِحِه َتصُفو �لسَّ  
   َوَيد�ُه َطَعَنتا �لَحيََّة �لهاِرَبَة. ج

14  َوما َهذ� �إلّا لَمَحٌة ِمّما َيسَتِطيُعُه،  

�أسماِء  من  �سٌم  َوُهَو  »�أبّدُّون«  الَهالك. حرفياً  َمْوِضع  أ 6:26 

»�لهاِوَية.« )�نظر كتاب ُرؤيا يوحنا 11:9(
ب 12:26 َرَهب. تِنِّيٌن �أْو َحَيو�ٌن َبحرٌي َضخٌم كاَن �لنّاُس َيظنُّوَن 

رِّ َولاأعد�ِء �هلل. �أنَُّه ُيسيطُر عَلى �لبحِر. َوُهَو ِفي �لعاَدِة رمٌز للشَّ
َة الهاِرَبة. �أْو »�لوحش �لهارب.« ربّما �سٌم �آخر  ج 13:26 الَحيَّ

لَرَهب. �نظر �إشعياء 1:27.
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   َولا نَسَمُع �إلّا َهمَسًة ِمنُه.
تِِه؟«    َفَمْن َيسَتِطيُع �إذ�ً �أْن َيفَهَم َرْعَد قُوَّ

َوتاَبَع �أيُّوُب َكلاَمُه َفقاَل:27 

، 2 » �ُأقِسُم بِاهلِل �لَحيِّ  
ي،    �لَِّذي َيمَنُعِني ِمْن �أخِذ َحقِّ

ُر َحياتِي،    َوُيِمرِّ
3  �أنَُّه ما د�َم ِفيَّ نََفٌس،  

   َوما ُد�َمْت نََسَمُة �هلِل �لَِّتي تُعِطيِني �لَحياَة ِفي 
�أنِفي،

4  لَْن َتُقوَل َشَفتاَي َشّر�ً،  
   َولَْن َينِطَق لِسانِي ِغّشاً.

وَن. 5  حاشا لِي �أْن �أقُوَل �إنَُّكْم ُمِحقُّ  
   َفَلْن �أَتَخلَّى َعِن �سِتقاَمِتي َحتَّى �أُموَت.

ُك بَِبر�َءتِي َولا �أَتَخلَّى َعْنها، 6  �أَتَمسَّ  
   َوَضِميِري لا ُيَوبُِّخِني َعَلى َخِطيٍَّة.

، ي فاِعَل َشرٍّ 7  لُِيْحَسْب َعُدوِّ  
   َوَمن َيِقُف ِضدِّي ُمنَحِرفاً.

َُّه �أيُّ َرجاٍء لِلُمر�ئِي، أن 8  لا  
ُرُه �هلُل، َوَيْنِزُع نَْفَسُه؟    ِعنَدما ُيَدمِّ
9  َهْل َيسَمُع �هلُل َصرَخَة �سِتغاَثِتِه  

   ِعنَدما َياأتِي َعَليِه ِضيٌق؟
10  َهْل َسُيَسرُّ بِالَقِديِر؟  

   َهْل َسَيدُعو �هلَل ِفي كُلِّ ِحيٍن؟

ِة �هلِل. 11 » َساُأَعلُِّمُكْم َعْن قُوَّ  

   َولَْن �ُأخِفَي �ُأُموَر �لَقِديِر.
12  لََقْد َر�أيُتُموها َجِميعاً،  

   َفِلماذ� َتُقولُوَن َهِذِه �لاأشياَء �لَغِبيََّة؟

   13  أ »َهذ� ُهَو �لنَِّصيُب �لَِّذي َقَسَمُه �هلُل 

أ 13:27 ُصوفر غير مذكور هنا، لكن يعتقُد كثيروَن ِمَن �لباحثيَن 

�أنَّ �لحديَث ِفي �لاأعد�د 13–23 ُهَو لَُه.

يِر، رِّ لِلشِّ
   َوَهذ� ُهَو �لِمير�ُث �لَِّذي َينالُُه �لُمضَطِهُدوَن 

�لُقساُة ِمَن �لَقِديِر:
يِف، 14  َفَحتَّى �إْن َكثَُر �أبناُؤُه َفَسُيقَتلُوَن بِالسَّ  
   َوُذِريَُّتُه َتُجوُع، �إْذ لَْيَس لَها ما َيْكِفيها.

15  َو�لباقُوَن ُيدَفُنوَن بَِسَبِب �لَوباِء،  
   َو�أر�ِملُُه لا َيُنْحَن َعَليِه.

يُر �لماَل َكالتُّر�ِب، رِّ َم �لشِّ 16  �إْن َكوَّ  
   َو�إْن َجَمَع �لثِّياَب َكاأكو�ٍم ِمَن �لطِّيِن،

17  َفالاأشر�ُر َيجَمُعوَن،  
   لَِكنَّ �لّصالِِحيَن َيلِبُسونَها،
أبِرياَء َيقَتِسُموَن �لماَل.    َو�لا

يُر َبيَتُه َكُخُيوِط �لَعنَكُبوِت، رِّ 18  َبَنى �لشِّ  
   َوَكُكوٍخ َيبِنيِه حاِرٌس.

، 19  َيضَطِجُع لَِيناَم َوُهَو َغِنيٌّ  
   لَِكنَُّه َيفَتُح َعيَنيِه َفَيَرى �أنَّ َثرَوَتُه َقْد طاَرْت.

أْهو�ُل، 20  َكِمياِه �لَفَيضاناِت َتْجِرفُُه �لا  
يُح.    َوِفي �للَّيِل َتْخَطُفُه �لرِّ

رِقيَُّة َفَيذَهُب، يُح �لشَّ 21  َتْرَفُعُه �لرِّ  
   َوَتقَتِلُعُه ِمْن َبيِتِه.

يُح بِِثَقِلها َعَليِه بِلا َشَفَقٍة، 22  َترِمي �لرِّ  
تِها.    َوَيْهُرُب َهَرباً ِمْن قُوَّ

ُق َبَيَديها َوُهَو َيركُُض �أماَمها، 23  تَُصفِّ  
ُر َعَليِه َوُهَو َيهُرُب ِمْن َبيِتِه.«    َوتَُصفِّ

ِة،28  »َحّقاً ُهناَك َمنَجٌم لِلِفضَّ
َهَب. وَن ِفيِه �لذَّ    َوَمكاٌن ُيَنقُّ

2  ُيؤَخُذ �لَحِديُد ِمَن �لتُّر�ِب،  
خِر.    َوُيذ�ُب �لنُّحاُس ِمَن �لصَّ

�ً لِلُظلَمِة، 3  َيَضُع ُعّماُل �لَمناِجِم َحدَّ  
   َوُيَفتَُّشوَن َعِن �لَمعاِدِن �لنَِّفيَسِة ِفي �أبَعِد 

َمكاٍن،
   ِفي �لَعْتَمِة َوِفي �أْعماِق �لظُّلَمِة.

أْرِض وَن ُحفَرًة ِفي �لا 4  َيُشقُّ  
   َبِعيد�ً َعْن َمساِكِن �لنّاِس،
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   ِفي �أمِكَنٍة لَْم َتطاأْها �أْقد�ٌم ُمنُذ َزَمٍن.
   َيَتَدلُّوَن َعَلى �لِحباِل َبِعيد�ً َعِن �لَبَشِر.

أْرِض، 5  َيخُرُج �لطَّعاُم ِمْن َسْطِح �لا  
أْرِض،    �أّما َتْحَت �لا

نَّها َتَتَقلَُّب َكما بِالنّاِر.    َفاإ
أزَرِق، 6  ُصُخوُرها ُبُيوٌت لِلياقُوِت �لا  

   َوتُر�ُبها َيحِوي َذَهباً.
7  لا َيعِرُف �لطَِّريَق �إلَيها َطيٌر كاِسٌر،  

قِر لا َتر�ها.    َوَعيُن �لصَّ
8  لَْم َتمِش �أشَجُع �لَمخلُوقاِت َعَليها،  

   َولا َمرَّ َعَليها �أَسٌد.
ّو�َن، 9  َيضِرُب عاِمُل �لَمنَجِم �لصَّ  

   َوَيقِلُب ِجبالاً كاِمَلًة ِمْن �أساِسها.
ُخوِر، 10  َيُشقُّ َمَمّر�ٍت ِفي �لصُّ  

   َوَتَرى َعيناُه كُلَّ �أنو�ِع �لِحجاَرِة �لثَِّميَنِة.
أنهاِر، 11  َيُسدُّ َمنابَِع �لا  

   َوُيخِرُج �لَمَخّباَأ �إلَى �لنُّوِر.

12 » �أّما �لِحْكَمُة، َفاأْيَن ُيعَثُر َعَليها؟  
   َو�أيَن َبْيُت �لَفْهِم؟

نساُن َبيَت �لِحْكَمِة، 13  لا َيعِرُف �لاإ  
   َفِهَي لَْيَسْت ِفي �أْرِض �لاأحياِء.

14  َيُقوُل �لُمِحيُط �لَعِميُق: ›لَيَسْت ِفي د�ِخِلي،‹  
   َوَيُقوُل �لَبحُر: ›لَيَسْت َمِعي.‹

َهُب �لثَِّميُن �أْن َيشَتِريها، 15  لا َيقِدُر �لذَّ  
ِة �أْن َيبتاَعها.    َولا �أيُّ ِمقد�ٍر ِمَن �لِفضَّ

16  َذَهُب �ُأوِفيَر أ لا َيشَتِريها،  
أزَرِق.    َولا �لِحجاَرُة �لثَِّميَنُة ِمثَل �لياقُوِت �لا

َهِب �أِو �لزُّجاِج، 17  لا تُقاَرُن بِالذَّ  
َهِب. ُل بِاآنَِيِة �لذَّ    َولا تَُبدَّ

18  لا َيسَتِحقُّ �لُمرجاُن �لثَِّميُن َو�لِبلَّْوُر �أْن ُيذَكر�   
َمَعها.

   �لِحْكَمُة �أثَمُن ِمَن �لياقُوِت َو�لَّلاآلِِئ.

أ 16:28 أوفير. مدينٌة كانَْت معروفًة بجودِة ذَهِبها.

19  َولا تُقاَرُن َمَعها ِحجاَرُة تُوباِز �لَحَبَشِة،  
. َهِب �لَنِقيِّ ُل بِالذَّ    َولا تَُبدَّ

20 » �أّما �لِحْكَمُة، َفِمن �أيَن َتاأتِي؟  
   َو�أيَن َبْيُت �لَفْهِم؟

، 21  �لِحْكَمُة ُمَخبَّاأٌة َعْن َفْهِم كُلِّ ِحيٍّ  
ماِء.    َوُمخفاٌة َعِن �لطُُّيوِر ِفي �لسَّ
وُن« ب َو »�لَموُت«: 22  َيُقوُل »�أَبدُّ  

› َسِمعنا بِها بِاآذ�نِنا َفَقْط.‹   

23 » َيفَهُم �هلُل َطِريَقها،  
   َوَيعِرُف َبيَتها.

أْرِض، 24  َفُهَو َيقِدُر �أْن َيَرى �إلَى �أقاِصي �لا  
ماِء،    َوَيعَلُم كُلَّ ما َيجِري َتحَت �لسَّ

يِح، َد َوْزَن �لرِّ 25  ِعنَدما َحدَّ  
   َوقاَس ِمقد�َر �لِمياِه ِفي �لُمِحيِط.

26  ِعنَدما َوَضَع لِلَمَطِر قانُوناً،  
و�ِعِق َمسار�ً،    َولِلصَّ

َرها، 27  َر�أى �لِحْكَمَة َوَقدَّ  
َخها َوَفَحَصها.    َوَرسَّ

نساِن: 28  َوقاَل لِلاإ  
› �إنَّ َمخاَفَة �هلِل ِهَي �لِحْكَمُة �لَحِقيِقيَُّة.   

رِّ.‹«    َو�لَفْهُم ُهَو �لابِتعاُد َعِن �لشَّ

اْسِتْمراُر أيُّوَب ِفي الَحِديث

َوعاَد �أيُّوُب َوَطَرَح َدْعو�ُه:29 

ُهوِر �لّسابَِقِة، 2 » لَيَت َحياتِي كانَْت َكالشُّ  
يِق.    َقبَل َمِجيِء �لضِّ

أيّاِم �لَِّتي َحمانِي �هلُل ِفيها،    َكِتلَك �لا
3  ِعنَدما �أضاَء نُوُرُه َفْوَق َر�أِسي،  

   َوكُنُت �أمِشي ِفي �لظُّلَمِة بُِنوِرِه.
تِي، 4  ِعنَدما كُنُت َبْعُد ِفي قُوَّ  
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   َوكانَْت َصد�َقُة �هلِل تَُظلُِّل َخيَمِتي.
5  ِعنَدما كاَن �لَقِديُر َبْعُد َمِعي،  

   َوِصغاِري ُيِحيُطوَن بِي.
6  ِعنَدما كُنُت �أغِسُل َقَدَميَّ بِالَحِليِب!  

خِريَُّة َتسُكُب لَِي     َوكانَِت �لَمعاِصُر �لصَّ
َجد�ِوَل َزيٍت.

7 » ِعنَدما كُنُت �أخُرُج �إلَى َبّو�َبِة �لَمِديَنِة،  
   َو�أتَِّخُذ َمجِلِسي ِفي ساَحِتها.

باُب َيَرْونَِني َفَيْنَسِحُبوَن، 8  كاَن �لشَّ  
   َو�لِكباُر َيُقوُموَن َوَيِقُفوَن.

9  كاَن �لُوَجهاُء َيَتَوقَُّفوَن َعِن �لَكلاِم،  
   َوَيَضُعوَن �أيِديِهْم َعَلى �أفو�ِهِهْم.
ُأَمر�ِء َتْخَرُس، 10  كانَْت �أصو�ُت �لا  

   َفلا َيْنِطُقوَن بَِحْرٍف.
11  كانُو� َيمَتِدُحوَن كُلَّ ما �أقُوُل،  

   َوَيسَتحِسُنوَن كُلَّ ما �أفَعُل.
ِّي �أنَقذُت �لِمسِكيَن �لُمسَتِغيَث، أن 12  لا  

   َو�لَيِتيَم �لَِّذي لا َسَنَد لَُه.
13  َحتَّى �لُمَشرَُّدوَن كانُو� َيْساألُوَن لَِي �لَبَرَكَة،  

أر�ِمِل.    َو�أْدَخْلُت �لَفَرَح َعَلى قُلُوِب �لا
14  لَِبْسُت �لِبرَّ َفَكسانِي َكَثوٍب.  
   َولَِبْسُت �لَعدَل ِرد�ًء َوِعماَمًة،

15  كُنُت لِلاأعَمى َعيَنيِن،  
   َولِلَكِسيِح َقَدَميِن.

16  كُنُت �أباً لِلُمحتاِج،  
   �أْدُرُس َقضايا �ُأناٍس لا �أعِرفُُهْم،

ُأساِعَدُهْم ِفي �لَمحَكَمِة.    لِا
َة �لظّالِِم، ْرُت قُوَّ 17  َكسَّ  

   َوَجَعلُتُه ُيسِقُط َفِريَسَتُه ِمْن َفِمِه.

18 » ثُمَّ قُْلُت لَِنفِسي:  
َمٍة،    َساأُموُت ِفي ِسنٍّ ُمَتَقدِّ

   َوَسُتضاَعُف �أيّاُم َحياتِي لَِتُكوَن َكَعَدِد �لرَّمِل،
19  َوَسَتمَتدُّ �إلَى �لماِء ُجُذوِري،  

   َوَيِبيُت �لنََّدى َعَلى �أغصانِي.
تِي، ُد َعَلى �لَدو�ِم قُوَّ 20  َوَتَتَجدَّ  

   َوَترِجُع َقوِسي شابًَّة ِفي َيِدي.

21 » كاَن �لنّاُس َينَتِظُروَن لَِيسَمُعونِي،  
   َوَيصُمُتوَن لَِسماِع نَِصيَحِتي.

22  َبعَد �أْن �أَتَكلََّم، لا َيبَقى لِلاآَخِريَن َشيٌء   
َيُقولُونَُه،

   َوَينِزُل َعَليِهْم َكلاِمي َكالَمَطِر.
23  َفكانُو� َيْنَتِظُرونَِني َكما َيْنَتِظُروَن �لَمَطَر،  
ِر.    َوَيفَتُحوَن �أفو�َهُهْم َكما لِلَمَطِر �لُمَتاأخِّ

قُوَن ِمَن �لَفَرِح، 24  �إذ� �بَتَسْمُت لَُهْم لا ُيَصدِّ  
ُعُهْم.    َوَوْجِهي �لَبُشوُش ُيَشجِّ

25  �خَترُت �أْن �أكُوَن َمَعُهْم،  
   َرْغَم �أنِّي كُنُت قائَِدُهْم.

   َجَلسُت َمَعُهْم َكما َيجِلُس َمِلٌك َبيَن قُّو�تِِه،
   َوَكَمْن ُيَعزِّي �لنّائِِحيَن.

آَن، َفالَِّذيَن ُهْم ُدونِي ِسنّاً 30  »َو�أّما �لا
َيهَز�ُأوَن بِي.

   �لَِّذيَن لَْم �أكُْن �أقَبُل �آباَءُهْم َمَع ِكلاِب 
َقِطيِعي!

ُة �أيِديِهْم لا تُِفيُدنِي َشيئاً، 2  َوقُوَّ  
َتُهْم.    َفَقْد َفَقُدو� قُوَّ

ِديِد، 3  َوِفي �لَفقِر َو�لُجوِع �لشَّ  
حر�ِء؟    َيلَعُقوَن �لُغباَر ِفي �لصَّ

َجْير�ِت، 4  َيقَلُعوَن �لنَّباتاِت �لمالَِحِة َوَسَط �لشُّ  
َتِم، َوياأكُلُونَها.    َوُجُذوَر نَباِت �لرَّ

5  ِمْن َوَسِط �لنّاِس ُيطَرُدوَن،  
   َوَيصُرُخ �لنّاُس َعَليِهْم

   َكما لَْو كانُو� لُُصوصاً.
ُخوِر 6  َيسُكُنوَن ِفي �لُكُهوِف َوَبيَن �لصُّ  

   َوِفي ُشُقوِق �لِودياِن.
حر�ِء، 7  َيْنَبُحوَن َبيَن �أعشاِب �لصَّ  

َجْير�ِت �لّشائَِكِة. ُعوَن َمعاً َتحَت �لشُّ    َوَيَتَجمَّ
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8  ُهْم ُمحَتَقُروَن،  
ياِط. أْرِض بِالسِّ    ُطِرُدو� ِمَن �لا
   �ُأناٌس لا َوزَن �أْو ِقيَمَة لَُهْم.

آَن �أصَبحُت �أنا �ُأغِنَيَتُهْم، 9 » َو�لا  
   َوِصرُت لَُهْم �ُأْضُحوَكًة.

10  َيمُقُتونَِني َوَيْبَتِعُدوَن َعنِّي،  
. ُدوَن ِفي �لَبْصِق َعَليَّ    َولا َيَتَردَّ

أنَّ �هلَل �أرَخى َوَتَر َقوِسي َو�أَذلَِّني، 11  لِا  
   ُيهاِجُمونَِني ُدوَن ضابٍِط.

12  َيُقوُم �أصاِغُرُهْم َعْن َيِميِني،  
   لَِيجَعلُو� َقَدَميَّ َتِزلّاِن،

   َوُيحاِصُرونَِني لَِتدِميِري.
ُبو� َطِريِقي، 13  َخرَّ  

   َونََجُحو� ِفي َتحِطيِمي،
   َولَيَس ُهناَك َمْن ُيِعيُنِني َعَليِهْم.
14  َيدُخلُوَن �إلَيَّ ِمْن َثغَرٍة و�ِسَعٍة،  

   َوَيَتَدحَرُج َعَليَّ �لُحطاُم.
15  َغَمَرْتِني �لَمصائُِب،  

يِح،    َوطاَرَدْت َكر�َمِتي َكالرِّ
   َوَمَضى َخلاِصي َكَغْيَمٍة.

آَن َتَتهاَوى َحياتِي، 16 » َو�لا  
   َوُيَسيِطُر َعَليَّ َزَمُن �لَبلَوى.

ألَُم ِعظاِمي د�ِخِلي، 17  ِفي �للَّيِل َيخَتِرُق �لا  
   َو�أوجاِعي لا َتناُم.

ٍة َعِظيَمٍة ُيمِسُك َملابِِسي، 18  بُِقوَّ  
   ُيمِسُكِني ِمْن ياَقِة ِرد�ئِي.

19  َوَيرِميِني ِفي �لَوحِل،  
   َفاأِصيُر تُر�باً َوَرماد�ً.

20 » �أصُرُخ ُمسَتِغيثاً بَِك يا �هلُل،  
   لَِكنََّك لا تُِجيُبِني.
.    �أِقُف َفلا َتنَتِبُه �إلَيَّ
، 21  ِصرَت قاِسياً َعَليَّ  

   َوبَِيِدَك �لَقِويَِّة ِصرَت تُقاِومِني.
يَح َتحِملُِني َوَترِمي بِي َبِعيد�ً، 22  َتْتُرُك �لرِّ  

   َو�لَعو�ِصَف �لهاِدَرُة َتَتقاَذفُِني.
23  �أنا �أْعِرُف �أنََّك َسُترِجعِني �إلَى �لَموِت،  

   �إلَى ِميعاِد �لاأحياِء َجِميعاً.

24 » لَِكْن �أَيضَطِهُد �أَحٌد �إنْساناً ُمَحطَّماً َخِرباً،  
ماِر؟    �إِن �سَتغاَث لَحَظَة �لدَّ

25  �ألَْم �أْبِك ِمْن �أجِل �لَِّذيَن َعانَو� ِمْن �أيَّاٍم َصْعَبٍة؟  
   �ألَْم �أْحَزْن َعَلى �لَمساِكيِن؟
رُّ! 26  َتَوقَّعُت َخير�ً َفجاَء �لشَّ  

   �نَتَظْرُت �لنُّوَر، َفَحلَّْت ُظلَمٌة د�ِمَسٌة.
27  َتضَطِرُب �أحشائِي ُدوَن َتَوقٍُّف.  

   �قَتَرَبْت ِمنِّي �أيّاُم �ألَِمي.
مِس. يُت ُمْسَوّد�ً لَِكْن لَيَس ِمَن �لشَّ 28  َتَمشَّ  

   َوَقفُت ِفي �لَجماَعِة َو�سَتَغْثُت.
ئاِب، 29  ِصْرُت �أخاً لِلذِّ  

   َوَرِفيقاً لِلُبوِم.
30  �سَودَّ ِجلِدي ِمَن �لَمَرِض،  

   َوَجَسِدي َمحُموٌم ِجّد�ً.
31  ِقيثاَرتِي لا َتعِزُف �إلّا لِلُحزِن،  

ثاِء.    َولا ُيطِلُق ِمزماِري �إلّا �ألحاَن �لرِّ

، َفَكيَف �أنُْظُر �إلَى 31  »عاَهْدُت َعيَنيَّ
َعْذر�َء.

2  َفماذ� كاَن نَِصيِبي ِمَن �هلِل ِمْن َفوٍق،  
   َوماذ� كاَن ِمير�ثِي ِمَن �لَقِديِر �لّساِكِن ِفي 

�لاأعالِي؟
يِر، رِّ ماُر لِلشِّ 3  �ألَيَس �لدَّ  

ثِم؟    َو�لكاِرَثُة ِمْن نَِصيِب فاِعِلي �لاإ
4  �ألا َيَرى �هلُل ما �أفَعلُُه،  
   َوُير�ِقُب كُلَّ َحَركاتِي؟

، 5 » �إْن كُنُت َتَصرَّفُت بِالِغشِّ  
   �أْو �أْسَرعُت �إلَى �لِخد�ِع،
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نِي �هلُل ِفي ِميز�ِن �لِبرِّ، 6  َفلَيزِّ  
   َوَسَيعِرُف ِعنَد َذلَِك �سِتقاَمِتي.

7  �إْن حاَدْت ُخُطو�تِي َعِن �لطَِّريِق،  
   َو�إْن َذَهَب َقلِبي َور�َء َشَهو�تِي،
   َو�إْن َتَلطََّخْت َيَد�َي بِالَخِطيَِّة،
8  َفلَياأكُْل ما َزَرعُتُه َرُجٌل �آَخَر،  

   َولُْتقَلْع َمحاِصيِلي.

9 » �إذ� َتغاَبى َقلِبي َفاْشَتَهى �ْمر�أًة،  
   َو�ْقَتَنْصُت �لُفرَصَة لِلَتَسلُِّل �إلَى �ْمر�أِة صاِحِبي،

آَخَر، 10  َفلَتطَحِن �مَر�أتِي ُحُبوباً لِا  
   َولَِيضَطِجْع َمَعها �آَخُروَن!

11  لاأنَّ َهذ� َشرٌّ ُمْخٍز  
   َجِريَمٌة َتسَتِحقُّ �لَديُنونََة.

12  َفِمثُل َهذ� ناٌر َتاأكُُل كُلَّ َشيٍء  
   َحتَّى �إلَى َمْوِضِع �لَهلاِك، أ

   َوَتسَتاأِصُل كُلَّ ما �ُأنِتُج.

13 » لَْو كُْنُت َقْد �أنَكرُت ُحُقوَق َخاِدِمي �أْو   
خاِدَمِتي،

   �إذ� جاء� َيَتَظلَّماِن،
14  َفماذ� َساأفَعُل ِحيَن َيُقوُم �هلُل لَِيتَِّهَمِني؟  

   َوِحيَن َياأتِي �هلُل لَِيساألَِني،
   َفماذ� �أقُوُل، َو�أيَّ َجو�ٍب �ُأعِطيِه؟

15  �ألَيَس �لَِّذي َصَنَعِني ِفي َبطِن �ُأمِّي ُهَو �لَِّذي   
َصَنَع خاِدِمي؟

لَُه ذ�تُُه ِفي �لَبطِن؟ ْلنا �لاإ    �ألَْم ُيَشكِّ

16 » لَْو كُْنُت َقْد َمَنْعُت َعِن �لَمساِكيِن ُمر�َدُهْم،  
أرَمَلِة،    لَْو لَْم �أمَسْح ُدُموَع �لا

17  لَِو �حَتَفظُت بُِخبِزي لَِنفِسي،  
   َولَْم �ُأْطِعِم �لَيِتيَم،

18  َمَع �أنَُّه �عَتَبَرنِي �أباً لَُه ُمنُذ َشبابِي.  
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أرَمَلِة ُمنُذ ِولاَدتِي،    �هَتَممُت بِالا
ُب لِِقلَِّة َملابِِسِه، 19  َهل َر�أيُت َمْن َيَتَعذَّ  

   �أْو َر�أيُت َفقير�ً ُدوَن ِغطاٍء،
20  َولَْم َيْشُكْرنِي ِمْن َقْلِبِه،  

   �أْو لَْم َيَتَدفَّاأْ بُِصوِف ِخر�ِفي؟
ْدُت �لَيِتيَم، 21  �إْن َهدَّ  

   ُمعَتِمد�ً َعَلى َمرِكِزي َونُُفوِذي،
22  َفْلَينَفِصْل َكِتِفي ِمْن �أصِلِه،  

   َولُْتكَسْر ِذر�ِعي ِمْن َمْفِصِلها.
أنَّ �أكَثَر ما �أخشاُه ُهَو ُمِصيَبٌة ُيرِسلُها �هلُل، 23  لا  

   َفلا �أنُجو �إذ� قاَم لُِمقاَوَمِتي.

24 » �إِن �َتَكلُت َعَلى �لِغَنى،  
َهِب: ›�أنَت �أمانِي،‹    َوقُلُت لِلذَّ

25  �إْن َفِرحُت َكِثير�ً بَِثرَوتِي �لَكِثيَرِة،  
ِّي َجَمعُت مالاً َكِثير�ً، أن    �أْو لا

مِس �لَجِميَل، 26  �إْن لاَحظُت ُشعاَع �لشَّ  
   َوَروَعَة �لَقَمِر ِفي َحَرَكِتِه،

27  َفَغَوى َقلِبي ِسّر�ً،  
   َوَقبَّلُت َيَديَّ ِعباَدًة لَُهما،

يُنونََة، 28  َفَهِذِه �أيضاً َجِريَمٌة َتسَتوِجُب �لدَّ  
. ِّي َساأكُوُن َقْد َخَذلُْت �لَعِليَّ أن    لا

ي، 29 » �إِن �ْبَتَهْجُت بُِمِصيَبٍة َحلَّْت بَِعُدوِّ  
   �أْو َهَتفُت لاأنَّ سوء�ً �أصاَبُه . . .

30  لَِكنِّي لَْم �ُأخِطْئ بَِكلاِمي،  
   لَْم �أنِْطْق بَِلْعَنٍة َعَلى َحياتِِه.

31  �ُأقِسُم �أنَّ لا �أَحَد ِمْن �أهِلي َوَبيِتي  
   َطَلَب َطَعاماً َولَْم َياأُخْذ ِكفاَيَتُه.

32  لَْم َيِبْت َغِريٌب لَيَلَتُه ِفي �لطَِّريِق،  
   َبْل َفَتحُت َبيِتي لِلُمساِفِر.

33  �إْن �أخَفيُت �إثِمي َكاآَدَم، ب  
   َفَكَتْمُت َجِريَمِتي ِفي َصدِري،

ب 33:31 كآَدم. �أو كبقّيِة �لّبشر.
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ِّي ِخْفُت ِمَن �لنّاِس، أن 34  لا  
ِّي َخِشيُت �أْن لا َيْرَضى �أقاِربِي، أن    �أْو لا

   َفَسَكتُّ َولَْم �ُأغاِدْر َمدَخَل َبيِتي.

! 35 » لَْيَت ُهناَك َمْن َيْرَضى �أْن َيسَتِمَع �إلَيَّ  
   َفْلُيِجْبِني َخصِمَي �لَقِديُر،

   َولَِيكُتِب �تِّهاماتِِه َعَلى َمخُطوَطٍة،
   َو�أنا َساُأَوقُِّع َعَليها.

36  َساأَضُعها َعَلى َكِتِفي،  
   َو�ألَبُسها تاجاً َعَلى َر�أِسي.
37  َساأذكُُر لَُه كُلَّ ما َفَعْلُت،  

�أِْس.    َو�أدنُو ِمنُه َكقائٍِد َمْرفُوِع �لرَّ

38 » �إْن َصَرَخْت �أْرِضي ِضدِّي،  
   َوَبَكْت �أتلاُمها أ َمعاً.

39  �إْن كُنُت َقْد �أَكْلُت َغلََّتها،  
   ُدوَن �أْن �أدَفَع �ُأجَرًة.

َة مالِِكيها،    �أْو َسَلْبُت ِحصَّ
وُك ِفيها ِعَوضاً َعِن �لَقمِح، 40  َفلَينُبِت �لشَّ  

ِعيِر.«    َو�لاأعشاُب ِعَوضاً َعِن �لشَّ

�كَتَمَلْت �أقو�ُل �أيُّوَب.

َكالُم أليُهو

َوَهَكذ� َتَوقََّف �لرِّجاُل �لثَّلاَثُة َعِن �لرَّدِّ َعَليِه 32 
ْبَن  �ألِيُهَو  بَِبر�َءتِِه. 2لَِكنَّ  َفَقْد كاَن ُمقَتِنعاً 
َبَرْخِئيَل �لُبوِزيِّ ِمْن َعِشيَرِة ر�َم َغِضَب َكِثير�ً، َو�شَتَعَل 
�أ نَفَسُه، لا �هلَل. 3َكما َغِضَب  َُّه َبرَّ أن َغَضُبُه َعَلى �أيُّوَب لا
َُّهْم لَْم َيِجُدو� َرّد�ً َعَلى  أن �أيُّوَب �لثَّلاَثِة، لا ِمْن �أصِدقاِء 
َل  �َأجَّ �َألِيُهَو  ُمْذنِباً. 4لَِكنَّ  �ْعَتَبُروُه  َذلَِك  َوَمَع  ُحَجِجِه، 
َُّهْم كانُو� �أكَبَر ِمنُه ِسنّاً. 5َولَّما َر�أى  أن �لرَّدَّ َعَلى �أيُّوَب، لا
�ألِيُهو �أنَّ �لرِّجاَل �لثَّلاَثَة لَْم َيسَتِطيُعو� �لرَّدَّ َعَلى �أيُّوَب، 

َغِضَب َكِثير�ً. 6َفقاَل �َألِيُهو ْبُن َبَرْخِئيَل:

أْرِض ِمْن �آثاٍر. أتلاُم ِهَي ما تتُركُُه ِحر�َثُة �لا أ 38:31 أتالُمها. �لا

نِّ َو�أنُتْم ُشُيوٌخ.   » �أنا َصِغيُر �لسِّ
ْدُت َوِخْفُت �أْن �ُأعِلَن لَُكْم َعْن     لَِهذ� َتَردَّ

َر�أيِي.
7  قُْلُت: ›َدِع �لِخبَرَة َتَتَكلَّْم،  

ِنيِن تَُعلُِّم �لِحْكَمَة.‹    َوَدْع َكْثَرَة �لسِّ
نْساِن، 8  َغيَر �إنَّ ُهناَك ُروحاً ِفي �لاإ  

   َونََسَمُة �لَقِديِر تُعِطيِه َفْهماً.
9  �لِحْكَمُة لَيَسْت َمقُصوَرًة َعَلى    

�لِكباِر،
.    َولا ُهْم َوحُدُهْم ُيَميُِّزوَن �لَحقَّ

، 10  لَِهذ� قُْلُت: ›�ْسَتِمْع �إلَيَّ  
ُح �أنا �أيضاً بِما �أْعِرفُُه؟‹    َفَساُأَصرِّ

11 » �نَتَظْرُت َو�أنُتْم َتَتَكلَُّموَن.  
   �أْصَغْيُت �إلَى َمنِطِقُكْم،

   َو�أنُْتْم َتِزنُوَن َكلاَمُه.
12  َتَفكَّرُت َجيِّد�ً ِفي ما قُْلُتْم،  

   َولَيَس َبيَنُكْم َمْن �أثَبَت َخَطاأ �أيُّوَب،
   َولَْم َيُردَّ �أَحُدكُْم َعَلى َكلاِمِه.

13  لَِئّلا َتُقولُو�: ›كُنّا ُحَكماَء.‹  
   �هلُل ُهَو َمْن َسَيغِلُب �أيُّوَب لا �إنساٌن.

، ْه َكلاَمُه �إلَيَّ 14  لَِكنَّ �أيُّوَب لَْم ُيَوجِّ  
   َو�أنا لَْن �أُردَّ َعَليِه بُِحَجِجُكْم.

15 » لََقْد َفِشلُو� بِالرَّدِّ َعَليَك يا �أيُّوُب،  
ُروَن َكلاَمُهْم!    َفَبَد�ُأو� َيكرِّ

16  َو�نَتَظْرُت، لَِكنَُّهْم لَْم َيَتَكلَُّمو�،  
َُّهْم و�ِقُفوَن ُدوَن �أْن ُيِجيُبو�. أن    لا

17  َفاأنا �أيضاً َساُأدلِي بَِر�أيِي،  
ُح �أنا �أيضاً بِما �أْعِرفُُه.    َوَساُأَصرِّ

أقُولَُه، أنَّ ِعنِدي �لَكِثيَر لِا 18  لا  
   َو�لرُّوُح �لَِّتي ِفيَّ َتدَفُعِني �إلَى �لَكلاِم.
19  َود�ِخِلي َكُزقاِق َخْمٍر ِجلِديٍَّة ُمغَلَقٍة.  

   َكاأوِعَيِة نَِبيٍذ تُوِشُك �أْن َتنَشقَّ.
20  َدُعونِي �أَتَكلَّْم َفاُأَعبَِّر َعِن �لرُّوِح �لَِّتي ِفي   
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   َدُعونِي �أفَتْح َشَفَتيَّ لاُأعِطي َجو�باً.
21  لَْن �أنحاَز �إلَى �أَحٍد  
   َولَْن �أَتَملََّق �أَحد�ً،

ِّي لا �أعِرُف َكيَف �أَتَملَُّق، أن 22  لا  
   َو�إلّا َفَسْرعاَن ما َسَياأُخذنِي خالِِقي.

آَن َكلاِمي يا �أيُّوُب،33  »لَِكْن �ْسَمِع �لا
   َو�نَتِبه �إلَى َكِلماتِي.

2  َساأفَتُح َفِمي،  
ُث بِما ِفي ِفْكِري.    َوَساأَتَحدَّ

3  َساأقُوُل ما َيُجوُل حّقاً ِفي خاِطِري،  
   َوَسَينُقُل لِسانِي بِاإخلاٍص ما �أعِرفُُه.

4  ُروُح �هلِل َخَلَقِني،  
   َونَْسَمُة �لَقِديِر �أْحَيتِني.

، ْن كُنَت َتسَتِطيُع �لرَّدَّ َعَليَّ 5  َفاإ  
َتَك َوِقْف. ْر ُحجَّ    َفَحضِّ

6  �أنا ِمثلَُك ِفي َحْضَرِة �هلِل.  
   َفَقْد قُِطْعُت �أيضاً ِمَن �لطِّيِن.
7  َفَليَس ُهناَك ما ُيِخيُفَك ِمنِّي،  

َل َعَليَك. تِي لَْن تَُثقِّ    َوقُوَّ

8 » َغيَر �أنََّك َتَكلَّْمَت ِفي �ُأُذنِي،  
   َفَسِمعُت َصوَتَك ِحيَن َتَكلَّْمَت.

9  َتَقوُل: ›�أنا نَِقيٌّ بِلا َذنٍب،  
   َوطاِهٌر بِلا �إثٍم.

10  َغيَر �أنَّ هلِل �أسباباً ِفي ُمعاد�تِي،  
   َوَيحِسُبِني َعُدّو�ً لَُه.

11  ُيَقيُِّد َقَدَميَّ بِالَحِديِد َو�لَخَشِب،  
   َوَيحُرُس كُلَّ َمناِفِذ ُهُروبِي.‹

12 » �إنََّك ُمخِطٌئ َحّقاً ِفي َهذ�،  
   َولَِهذ� َساُأِجيُبَك:

ر . . . داخلي. ُيمِكُن ترجمتها �إلى »فاأرتاح.« أ 20:32 أُعبِّ

  » �إنَّ �هلَل �أْعَظُم ِمْن كُلِّ �لَبَشِر.
13  لِماذ� َتتَِّهُمُه َوَتُقوُل:  

نساِن؟‹ › �إنَّ �هلَل لا ُيِجيُب َعْن كُلِّ �تِّهاماِت �لاإ   
14  لَِكنَّ �هلَل ُيَكلُِّم �لنّاَس بُِطُرٍق ُمخَتِلَفٍة،  

نساُن لا ُيدِرُك َذلَِك.    َو�لاإ
ُث ِفي ُحلٍُم، 15  َيَتَحدَّ  

   ِفي ُرؤيا �للَّيِل.
   ِعنَدما َينَعُس �لنّاُس َوَيناُموَن،

16  ِحيَنِئٍذ، َيفَتُح �هلُل �آذ�نَُهْم،  
   َوُيِخيُفُهْم بَِتْحِذير�تِِه.

نساَن َعّما َيفَعلُُه، َل �لاإ 17  لُِيَحوِّ  
نساَن ِمَن �لتََّكبُِّر �أِو �لتَّفاُخِر.    َولَِيمَنَع �لاإ

18  َيحَفُظُه �هلُل ِمَن �لهاِوَيِة،  
   َوَيحَفُظ َحياَتُه ِمْن ُعُبوِر نَهِر �لَموِت.

ُبُه بِالَوَجِع َعَلى ِفر�ِشِه، 19  ُيَؤدِّ  
   َوبِاألٍَم ُمتَِّصٍل ِفي ِعظاِمِه.

20  َفَيكَرُه �لَطعاَم،  
   َوَينُفُر َحتَّى ِمْن �أطايِِبِه.

21  لا َيُعوُد لَحُمُه ُيَرى ِمَن �لُهز�ِل،  
   َوَتبُرُز ِعظاُمُه َوتَُرى.

22  ِمَن �لهاِوَيِة َتقَتِرُب نَفُسُه.  
   ِمَن �لَقَتَلِة َتدنُو َحياتُُه.

23  َولَو كاَن ُهناَك َملاٌك و�ِحٌد،  
أفَضُل َبيَن �ألٍف،    َوِسيٌط ُهَو �لا

   ُيد�ِفُع َعِن �سِتقاَمِتِه،
24  َيطلُُب لَُه َرحَمًة َوَيُقوُل هلِل:  

  » َجنِّْبُه �لُهُبوَط ِفي �لهاِوَيِة،
ِّي َدبَّرُت لَُه ِفدَيًة.« أن    لا

ُد لَحُمُه َكّشاٍب، 25  َفَيَتَجدَّ  
با. ُة �لصِّ    َو�إلَيِه َتُعوُد قُوَّ

نساُن �إلَى �هلِل َفَيحَظى بِِرضاُه. 26  ُيَصلِّي �لاإ  
نساِن،    َوُيَسرُّ �هلَل �أْن ُيعِلَن نَفَسُه لِلاإ

ُه. نساِن َحقَّ    َفَيُردُّ لِلاإ
27  َيهِتُف �أماَم �لنّاِس َوَيُقوُل:  

جُت �لُمسَتِقيَم، › �أْذنَْبُت َوَعوَّ   
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   لَِكْن لَْم �ُأجاَز َعَليِه.
28  َبْل َفَدى نَفِسي ِمَن �لهاِوَيِة،  

   َفَساأنُظُر �إلَى نُوِر �لَحياِة َو�أَتَمتَُّع.‹

ُأُموِر 29 » نََعْم، َقد َيفَعُل �هلُل كُلَّ َهِذِه �لا  
نساِن، َتيِن َوَثلاثاً لِلاإ    َمرَّ

30  لَِكي َيُردَّ نَفَسُه ِمَن �لهاِوَيِة َو�لَهلاِك،  
   َوُيِنيَر َعَليِه بُِنوِر �لَحياِة.

. 31 » �نَتِبْه يا �أيُّوُب، َو�سَتِمْع �إلَيَّ  
   �ْصُمْت َوَدْعِني �أَتَكلَّْم.

32  �إْن كاَن لََديَك َجو�ٌب َفُقْلُه،  
ِّي �أَتَمنَّى �أْن �أِجَدَك ُمِحّقاً. أن    لا

. 33  َو�إْن لَْم َيُكْن لََديَك َجو�ٌب، َفاْسَتِمْع �إلَيَّ  
   �صُمْت َوَساُأَعلُِّمَك �لِحْكَمَة.«

ثُمَّ تاَبَع �ألِيُهو َفقاَل:34 

2 » �سَتِمُعو� �أيُّها �لُحَكماُء �إلَى َكلاِمي،  
   َو�أصُغو� �إلَيَّ يا �أصحاَب �لَمعِرَفِة.

ُص �لَكلاَم، ُأُذَن َتَتَفحَّ أنَّ �لا 3  لا  
   َكما َيُذوُق �للِّساُن �لَطعاَم.

أنُفَسنا ما ُهَو �لَعدُل، ْر لِا 4  َفْلُنَقرِّ  
   َولَِنْكَتِشْف َمعاً ما ُهَو صالٌِح.

أنَّ �أيُّوَب َيُقوُل: 5  لا  
› �أنا َبِريٌء، َوَقد َظَلَمِني �لَقِديُر.   

ي. 6  �ُأدَعى كاِذباً ُرْغَم َحقِّ  
   َولا ِشفاَء لُِجرِحي َمَع �أنِّي لَْم �أقَتِرْف َذنباً.‹

7 » َفاأيُّ �إنساٍن َكاأيُّوَب؟  
ْخِرَيَة َكالماِء!    َيشَرُب �لسُّ

رِّ، 8  َوَيسلُُك َطِريقاً لَِينَضمَّ �إلَى فاِعِلي �لشَّ  
   َوُير�ِفُق �لُمجِرِميَن.

َُّه َيُقوُل: أن 9  لا  
نساُن �إرضاَء �هلِل.‹ › لا فائَِدَة ِمْن �أْن ُيحاِوَل �لاإ   

10 » لَِهذ� �ْسَمُعونِي يا �أصحاَب �لَفْهِم.  
   حاشا �أْن َيرَتِبَط �هلُل بَِذنٍب،

رِّ.    َو�أْن َتُكوَن لِلَقِديِر َعلاَقٌة بِالشَّ
نساَن �ُأجَرَة �أعمالِِه، أنَّ �هلَل ُيعِطي �لاإ 11  لا  

ُه.    َوَيجلُُب َعَليِه ما َيسَتِحقُّ
12  َوحاشا هلِل �أْن َيحُكَم َعَلى �لنّاِس ُظلماً،  

   َولِلَقِديِر �أْن َيعَمَل بَِغيِر َعدٍل.
أْرِض؟ 13  َفَمِن �لَِّذي �أْوَكَلُه َعَلى �لا  

   َوَمن َعيََّنُه َعَلى كُلِّ �لَكْوِن؟
َر �أْن َيسَتِردَّ ُروَحُه 14  �إذ� َقرَّ  
   َوَيسَتِعيَد نََسَمَة �لَحياِة،

أْرِض. 15  َفَسَيُموُت كُلُّ َجَسٍد َعَلى �لا  
نْساُن �إلَى �لتُّر�ِب.    َوَيُعوُد �لاإ

16 » �إْن كاَن لََك َفْهٌم َفاْسَمْع َهذ�،  
   �ْسَتِمْع �إلَى َكلاِمي:

17  �إْن كاَن �لَقِديُر ُيْبِغُض �لَعدَل، َفَكيَف   
َيْحُكُم؟

   َو�إْن كُْنَت باّر�ً، َفِلماذ� َتديُن �لَقِديَر؟
18  ُهَو �لَِّذي َيُقوُل لِلَمِلِك: ›�أنَت بِلا ِقيَمٍة.‹  

يٌر.‹ ِريِف: ›�أنَت ِشرِّ    َولِلشَّ
ُق َبيَن �لنّاِس، 19  ُهَو �هلُل �لَِّذي لا ُيَفرِّ  

   َولا َيسَمُع ِطْلباِت �لَغِنيِّ َقبَل �لَفِقيِر،
أنَّ ِكَلْيِهما َعَمُل َيَديِه.    لا

20  ُيُموتاِن ِفي لَحَظٍة،  
   ِفي ُمنَتَصِف �للَّيِل.

   َيرَتِجُف �لنّاُس َوَيُموتُوَن.
أقِوياِء بِلا َجْهٍد.    ُيِطيُح �هلُل بِالا

نساِن أنَّ َعيَنْيِه تُر�ِقباِن ُطُرَق �لاإ 21 » لا  
   َوَيَرى كُلَّ َخَطو�تِِه.

22  ما ِمْن َعْتَمٍة �أْو َحتَّى َظلاٍم َعِميٍق،  
رِّ َعِن �هلِل.    ُيمِكُن �أْن َيخَتِفي ِفيها فاِعلُو �لشَّ

َد َموِعد�ً نساِن �أْن ُيَحدِّ 23  َولَيَس لِلاإ  
يُنونَِة.    ِفيِه َياأتِي ِفي َحْضَرِة �هلِل لِلدَّ
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أقِوياَء َولا َيساأُل �أَحد�ً. 24  ُيَحطُِّم �لا  
   َوُيَعيُِّن �آَخِريَن َمكانَُهْم.

25  �إنَُّه َيعِرُف �أفعالَُهْم َحّقاً،  
   َيسَحُقُهْم ِفي لَيَلٍة و�ِحَدٍة.

يَرِة ِفي  رِّ 26  ُيعاِقُبُهْم َعَلى �أعمالِِهِم �لشِّ   
�لَعَلِن،

َُّهْم لَْم َيُعوُدو� َيْتَبُعوَن �هلَل، أن 27  لا  
   َولا َيلَتِفُتوَن �إلَى ُطُرِقِه،

28  َحتَّى َجَعلُو� ُصر�َخ �لَفِقيِر َيِصُل �إلَْيِه.  
   ُهَو َيسَمُع َصرَخَة �لُمْضَطَهِديَن.

ْن لَْم َيفَعْل َشيئاً، 29  َفاإ  
   َفَمْن َيسَتذنِبُه؟

   َو�إذ� َحَجَب َوجَهُه،
    َفَمْن َيْقِدُر �أْن َير�ُه – �أكاَن َشعباً �أْم 

َفْرد�ً؟
30  َيمَنَع �لفاِسَد ِمْن �أْن َيِصيَر َمِلكاً،  

ماِر.    َفَيُقوَد َشعباً �إلَى �لدَّ

31 » لَِكْن قُْل هلِل،  
› �أذنَبُت، َولَْن �أنَْحِرَف ثانَِيًة.   
32  َعلِّْمِني ما لا �أقِدُر �أْن �أر�ُه.  

   �إْن �أخَطاأُت، َفَلْن �أُعوَد �إلَيِه.‹
33  َفَهْل ُيجاِزيَك �هلُل َحَسَب َقولَِك �إذ� َرَفضَت   

ُه؟ َحقَّ
ََّك �أنَت �لَِّذي َيختاُر، لا �أنا. أن    لا

   َفَتَكلَّْم بِما َتعِرُف.
34  َسَيُقوُل لِي �أصحاُب �لَفْهِم  
   َو�لَحِكيُم �لَِّذي َيسَمُعِني:
ُث �أيُّوُب بِلا ِفهٍم، › َيَتَحدَّ  35  

   َوَكلاُمُه َيخلو ِمَن �لَبِصيَرِة.‹
، 36  لَيَت �أيُّوَب ُيَجرَُّب �إلَى �آِخِر َحدٍّ  

َُّه ُيِجيُب َكالاأشر�ِر. أن    لا
37  َفُهَو ُيِضيُف �إلَى َخِطيَِّتِه َخِطيًَّة.  

رَّ َبيَننا،    َيِزيُد �لشَّ
   َوَيكثُِّر �تِّهاماتِِه هلِل.«

ثُمَّ قاَل �ألِيُهو:35 

و�ِب �أْن َتُقوَل: 2 » �أَتحِسُب �أنَّ ِمَن �لصَّ  
› �أنا �أكَثُر �سِتقاَمًة ِمَن �هلِل‹؟   
3  �إْن قُْلَت، ›ماذ� �أسَتِفيُد؟  

   َكيَف �أنَْتِفُع �إْن تَِرْكُت َخِطيَِّتي؟‹

4 » َساأُردُّ َعَليَك َوَعَلى �أصحابَِك �لَِّذيَن َمَعَك،  
ماو�ِت َو�نُظْر، 5  َتَطلَّْع �إلَى �لسَّ  

   َفوَق �لُغُيوِم �لَِّتي َتعلُوَك َكِثير�ً.
6  �هلُل �أعَلى ِمنها.  

   �إْن �أخَطاأَْت، َفِبماذ� َتُضرُّ �هلَل؟
   َو�إذ� َكثَّرَت َمعاِصيَك، َفَكيَف ُيَؤثُِّر َهذ� ِفيِه؟

7  �إْن كُنَت َبِريئاً، َفَكيَف َينَتِفُع بَِبر�َءتَِك؟  
   �أْو ما �لَِّذي َينالُُه ِمْن َيِدَك؟

8  لا ُيَؤثُِّر َشرَُّك �إلّا ِفي �إنساٍن ِمثِلَك،  
   َولا تَُؤثُِّر َبر�َءتَُك �إلّا ِفي �لَبَشِر.

9 » َيصُرُخ �لنّاُس ِمَن �لاضِطهاِد �لَعِظيِم،  
أقِوياِء.    َوَيسَتِغيثُوَن بِاأَحٍد ُيَخلُِّصُهْم ِمْن ِذر�ِع �لا

ر�ً: 10  َولا َيُقوُل �أَحٌد ِمنُهْم ُمَتَذمِّ  
› �أيَن �هلُل صانِِعي �لَِّذي ُيْعِطي �أغانَِي ِفي �للَّيِل،   

أْرِض، 11  ُيَعلُِّمنا �أكَثَر ِمْن ُوُحوِش �لا  
ماِء.‹    َوُيعِطينا ِحكَمًة �أكَثَر ِمْن ُطُيوِر �لسَّ

12 » َقْد َيصُرُخوَن َفلا َيسَتِجيُب �هلُل،  
   َوَذلَِك بَِسَبِب ِكبِرياِء �لاأشر�ِر.

13  َحّقاً، لا َيسَتِمُع �هلُل �إلَى �لَكلاِم �لباِطِل،  
   َولا َيلَتِفُت �لَقِديُر �إلَيِه.

14  َفِلماذ� َتْشُكو ِمْن �أنَُّه لا َيلَتِفَت �إلَيَك؟  
   َتُقوُل �إنَّ َدْعو�َك �أماَمُه،

   َفانَتِظْر �إذ�ً!

15 » َيُظنُّ �أيُّوُب �أنَّ �هلَل لا ُيعاِقُبُه،  
   َولا َيبالِي َكِثير�ً بَِخطاياُه،
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16  لَِذلَِك ُيو�ِصُل �أيُّوَب َكلاَمُه    
�لفاِرَغ،

   َوُيتابُِع َثرَثَرَتُه بِلا َمعِرَفٍة.«

ثُمَّ �أضاَف �ألِيُهو:36 

2 » َفاْصِبْر َعَليَّ َقِليلاً َفاأْشَرَح لََك،  
َُّه ما َيز�ُل ُهناَك َكلاٌم أن    لا

   ُيقاُل ِدفاعاً َعِن �هلِل.
3  َساأجِلُب َمعِرَفِتي ِمْن َبِعيٍد،  

.    َوَساُأَبيُِّن �أنَّ خالِِقي َعَلى َحقٍّ
4  َحّقاً لَيَس ِفي َكلاِمي َزْيٌف،  
   َو�أنَت َتعَلُم َهذ� َتماَم �لِعلِم.

5 » �هلُل َقِديٌر حّقاً َولا َيحَتِقُر �لنّاَس.  
    ُهَو َقِديٌر َوَغِنيٌّ ِفي �لَمعِرَفِة 

َو�لِحْكَمِة.
يَر َيحيا، رِّ 6  لا َيَدُع �لشِّ  

   لَِكنَُّه ُينِصُف �لَمضَطَهِديَن.
أبِرياِء، ُل َعيَنيِه َعِن �لا 7  لا ُيَحوِّ  

أَبِد     ُيجِلُسُهْم َمَع �لُملُوِك َعَلى �لُعُروِش �إلَى �لا
َفَيرَتِفُعوَن.

8  َو�إْن كاَن َبعُضُهْم ُمَقيَِّديَن بَِسلاِسَل،  
   �أْو �إذ� �أَسَرْتُهْم قُُيوٌد �ألِيَمٌة،
نَُّه ُيخِبُرُهْم بِما َفَعلُوُه، 9  َفاإ  

   َوُيَعلُِّمُهْم َعْن َجر�ئِِمِهْم ِعنَدما َيَتَكبَُّروَن.
10  َيفَتُح �آذ�نَُهْم َعَلى َتعِليِمِه َوَتْحِذيِرِه،  

رِّ.    لَِكي َيْرِجُعو� َعِن �لشَّ
ِن �سَتَمُعو� �إلَيِه َوَخَدُموُه، 11  َفاإ  

   ُيمُضوَن َبِقيََّة َحياتِِهْم ِفي َخيٍر،
ّر�ِت.    َوَسَنو�تِِهْم بِالَمسَّ

12  َو�إذ� لَْم َيسَمُعو�،  
   َفَسَيضِرُبُهْم َسهٌم،

   َفَينهاُروَن َوُهْم لا َيعَلُموَن ما 
�أصاَبُهْم! 

ُكوَن بِالَغَضِب  13 » �أّما فاِسُدو �لَقلِب َفَيَتَمسَّ  
َو�لَمر�َرِة،

   َولا َيصُرُخوَن �إلَى �هلِل ِحيَن ُيَقيُِّدُهْم.
14  َيُموتُوَن ِفي َشبابِِهْم َمَع َمْن ُيِبيُحوَن �أجساَدُهْم  

   ِفي ِعباَدِة �آلَِهِتِهْم.
15  َينِشُل �لُمحَبِطيَن ِمْن ِضيَقِتِهْم،  

ْحباِط َيفَتُح �آذ�نَُهْم،    َوِفي �لاإ
   َوَيْجَعلُُهْم َيْسَتْيِقُظوَن.

يِق، 16 » َكما ُيَخلُِّصَك ِمْن َفِم �لضِّ  
   �إلَى َمكاٍن َرْحٍب َغيِر َمحُصوٍر ِعَوضاً َعنُه.

   َوَتمَتِلُئ مائَِدتَُك َطعاماً.
نُوِب، 17  لَِكنَّ َدْعو�َك َملاأى بِالذُّ  

   لَِذلَِك تُْمِسُك بَِك �لدَّعَوى َو�لَعدُل،
   َفُتعاَقُب.

، كِّ 18  لا َتْسَمْح لَغيِظَك بِاأْن َيْجِذَبَك �إلَى �لشَّ  
   َولا َتَتر�َجْع بَِسِبِب ِعَظِم ِفْدَيِتَك. أ

يِق، لاتَِك ِفي َوقِت �لضِّ 19  َهْل ُيمِكُن لَِتَوسُّ  
لاِت كُلِّ �أْصحاِب �لنُُّفوِذ،    �أْو َتَوسُّ

ُأُموَر �إلَى َوْضِعها؟ ب    �أْن تُِعيَد �لا
آَخِريَن. ج 20  لا َتْلَهْث َور�َء �لظُّلَمِة �لَِّتي تَُغطِّي �لا  

رِّ، 21  �حِرْص َعَلى �أْن لا َتلَتِفَت �إلَى �لشَّ  
   َفَيبُدو �أنََّك �ْخَتْرَت َذلَِك بَِسَبِب �ألَِمَك.

تِِه، 22 » َحّقاً َيَتعالَى �هلُل ِفي قُوَّ  
   �أيُّ ُمَعلٍِّم ِمثلُُه؟

َد لَُه َطِريَقُه؟ 23  َمْن َحدَّ  
   َوَمْن َيسَتِطيُع �أْن َيُقوَل لَُه:

› َقْد �أخَطاأَت؟‹   
َد �أعمالَُه �لَِّتي َيَتَرنَُّم  24  َتَذكَّْر �أنَّ َعَليَك �أْن تَُمجِّ  

بِها �لنّاُس.

أ 18:36 �أْو »لا تدع �لغنى يخدعك، ولا تسمح للمال باأن يغيِّر فكَرك.«

آَن. َوكُلُّ �أصحابَِك  ب 19:36 �أْو »لا يستطيُع مالَُك �أْن ُيَنّجيَك �لا

أقوياِء لا َيسَتطيعوَن ُمساَعَدَتْك.« �لا
ج 20:36 ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذ� �لمقطع ِفي �للغِة �لعبريّة.
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25  �لَجِميُع ُيِريُدوَن �أْن ُيبِصُرو� �هلَل،  
   لَِكنَُّهْم َيَرْونَُه ِمْن َبِعيٍد.

26  َحّقاً �إنَّ �هلَل َعِظيٌم،  
   َولا نَْسَتوِعُب َعَظَمَتُه.

   َوَسَنو�ُت ُوُجوِدِه لا ُيمِكُن �أْن تُحَصى.

أْرِض، َُّه َيجِذُب َقَطر�ِت �لماِء ِمَن �لا أن 27 » لا  
باِب.    َوُيْنِزُل �لَمَطَر َعْبَر �لضَّ

28  ُهَو �لَِّذي َيجَعُل �لُغُيوَم َتْقُطُر،  
   َوُيرِسُل ماًء َكِثير�ً َعَلى �لنّاِس.

29  حّقاً َمْن َيسَتِطيُع �أْن َيفَهَم َكيَف َتنَتِشُر   
�لُغُيوُم،

    َوَكيَف َيْهِدُر �لرَّعُد ِمْن َمسَكِنِه ِفي 
ماِء؟ �لسَّ

30  ها �إنَُّه َيْنُشُر َبرَقُه َحولَُه،  
   َوُيَغطِّي قاَع �لَبحِر.

َُّه َهَكذ� َيقِضي َبيَن �لنّاِس، أن 31  لا  
   َوُيعِطيِهْم َطعاماً َحتَّى �لَفْيِض.

32  َيقِبُض َعَلى �لَبْرِق بَِيِدِه،  
   َوَياأُمُرُه لَِكي ُيِصيَب َهَدَفُه.
ْعُد قُُدوَم �لعاِصَفِة. 33  ُيعِلُن �لرَّ  

   َفَحتَّى �لَمو�ِشي َتْعِرُف �أنَّها �آتَِيٌة.

»َيضَطِرُب َقلِبي ِمَن �لَبْرِق َو�لرَّْعِد،37 
   َوَيقِفُز ِمْن َمكانِِه،

2  �ْسَتِمُعو� �ْسِتماعاً �إلَى َصوِت �هلِل �لُمْرِعِد،  
   َو�إلَى َهِديِر َفِمِه.

ماَء كُلَّها، 3  ُيِضيُء َبرقُُه �لسَّ  
أْرِض.    َوَيمَتدُّ نُوُرُه �إلَى �أقاِصي �لا

4  ثُمَّ َيْهِدُر �لرَّعُد.  
   ُيْرِعُد بَِصوتِِه �لَجِليِل.

   َيْهِدُر َصوتُُه َوَيَتو�َصُل �لَبْرُق.
5  ُيْرِعُد �هلُل بَِصوتِِه �لَعِجيِب،  

   صانِعاً �ُأُمور�ً َعِظيَمًة لا نَسَتِطيُع َفهَمها.
6  َفُهَو َيُقوُل لِلثَّلِج:  

أْرِض،‹ › �سُقْط َعَلى �لا   
   َوَيُقوُل لِلاأْمطاِر: ›�شَتدِّي.‹

7  ُيعِلُن ِرضاُه َعن �أعماِل �أْيِدي �لَبَشِر،  
   َفَيَرى �لنّاُس �أعمالَُه.

8  َفَيذَهُب �لَحيو�ُن �إلَى ُجحِرِه،  
   لَِيُكوَن لَُه َماأَوى.

، 9  َتاأتِي �لعاِصَفُة ِمْن َمَخَزنِها �لَجُنوبِيِّ  
مالِيَِّة. ياِح �لشَّ    َو�لَبرُد ِمَن �لرِّ
10  ِمْن نَسَمِة �هلِل َياأتِي �لَجِليُد،  

ُد �لِمياُه بَِمساحاٍت و�ِسَعٍة.    َفَتَتَجمَّ
حاَبَة �لَكِثيَفَة بِالرُُّطوَبِة، 11  �أيضاً َيملاُأ �لسَّ  

حاِب.    َوُيَبْعِثُر َبْرَقُه ِفي �لسَّ
ّو�َمِة َحَسَب َقياَدتِِه، ُحُب َكالدَّ 12  َتلَتفُّ �لسُّ  

أْرِض،    لَِتفَعَل كُلَّ ما َياأُمُرها بِِه َعَلى �لا
13  َقْد َيصَنُع َهذ� كُلَُّه ِمْن �أجِل َعِشيَرٍة ما،  

   �أْو ِمْن �أجِل �أْرٍض ما،
   �أْو بَِسَبِب نِْعَمِتِه. أ

14 » �ْسَمْع َهذ� يا �أيُّوُب.  
لاً. ْل َعجائَِب �هلِل َتاأمُّ    ِقْف َوَتاأمَّ

ُحِب، 15  �أَتعِرُف َكيَف ُيَسْيِطُر �هلُل َعَلى �لسُّ  
   َوَيجَعُل نُوَرُه َيْبُرُق ِمْنها؟

16  �أَتعِرُف َكيَف ُيَعلُِّق �لُغُيوَم �لَكِثيَفَة ِفي   
ماِء؟ �لسَّ

   ِهَي َفَقْط و�ِحَدٌة ِمْن �أعاِجيِب �هلِل �لكاِمِل 
�لَمعِرَفِة.

17  كُلُّ ما َتعِرفُُه ُهَو �أنَّ ثِياَبَك َتلَتِصُق بَِك ِمَن   
�لَحرِّ،

أْرُض ِعنَد ُهُبوِب ِريِح �لَجُنوِب.    َوَتهَد�ُأ �لا
ماِء  18  لَِكْن َهْل َتسَتِطيُع �أْن َتْنُشَر ُسُحَب �لسَّ  

َمَع �هلِل،
   لَِتِصيَر ِمثَل َمعِدٍن َمصُقوٍل.

ُر �هلُل �لغيوَم لياأتي بِالطوفاِن عقاباً للنّاِس، �أْو لُيعطَي  أ 13:37 �أْو »ُيسيِّ

ماًء فُيظِهَر نِعمَتُه.«
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19 » َعلِّمنا ماذ� نَُقوُل هلِل!  
   َفَنحُن �لُجّهاَل، لا نَسَتِطيُع �أْن نَُرتَِّب َكلاَمنا!

ذُن لِي بِالَكلاِم َمَعُه! 20  �أُيطَلُب �لاإ  
   َفو�ِحٌد ِمثِلي َقْد َيبَتِلُعُه �هلُل!

21  �ألَيَس َصِحيحاً �أنَّ �لنُّوَر َيسَطُع  
ُحِب �لعالَِيِة،    َحتَّى َعْبَر �لسُّ

ُدها. يُح َفُتَبدِّ    ثُمَّ َتُمرُّ �لرِّ
، ماِل أ بَِمْجٍد َذَهِبيٍّ 22  َياأْتِي �هلُل ِمَن �لشَّ  

   ُيِحيُط بِِه �لَبهاُء َو�لَجلاُل.
23  �أّما �لَقِديُر َفلا نَقِدُر �أْن نَِصَل �إلَيِه.  
تِِه َوِفي �أْحكاِمِه،    َعِظيٌم ُهَو ِفي قُوَّ

   َولا ُيناِقُض َكْثَرَة َعدلِِه بِالظُّْلِم.
24  لَِهذ� َيهاُبُه �لَبَشُر،  

   َفُهَو لا َيَتَحيَُّز لَِمن َيَرْوَن �أنُفَسُهْم ُحَكماَء.«

َحِديُث اهلِل إَلى أيُّوب

ُمسَتِجيباً 38  �لعاِصَفِة  ِمَن  َيَتَكلَُّم  اهلُل  َوَبَد�أ 
ُّوَب: أي لِا

2 » َمْن َهذ� �لَِّذي َيلُفُّ �لظَّلاَم َحوَل َمقاِصِدي   
بَِكِلماٍت بِلا َمعَنى؟ ب

3  َتَهيَّاأْ َكَرُجٍل،  
   َوَبعَد َذلَِك �أنا �أساألَُك َفُتِجيَبِني.

أْرِض؟ 4 » �أيَن كُنَت ِحيَن َوَضعُت �أساَس �لا  
   �أخِبْرنِي �إْن كاَن لََك َفْهٌم.
5  َمِن �لَِّذي َوَضَع ِقياساتِها؟  

   �أْو َمِن �لَِّذي َمدَّ َفوَقها َخيطاً لَِيِقيَسها؟
6  َعَلى �أيِّ َشيٍء ُركَِّزْت �أساساتُها؟  
   �أْو َمِن �لَِّذي َوَضَع َحَجَر ز�ِوَيِتها

ُيشاُر  �إْذ  »ِمْن صافُوَن.«  �أيضاً  وَيعني  مال.  الشَّ ِمَن  أ 22:37 

�لَكنعانية  �لِقَصِص  بعِض  ِفي سوِريَّة – في  �إلَى جبِل صافُوَن – َوُهَو 
َجَبِل  َمَع  �لمقاَبَلِة  َوجُه  ُرَبما جاَء  ُهنا  َوِمْن  آلَِهِة،  �لا َجَبَل  باعِتباِرِه 

�هلِل ِصْهَيْون.
ب 2:38 َمْن َهذا . . . ِبال َمعَنى. �لكلاُم هنا ُموّجٌه �إلى �أليهو.

بِح َمعاً، 7  ِعنَدما َرنََّمْت نُُجوُم �لصُّ  
   َوَهَتَفِت �لَملائَِكةُ ج َفَرحاً؟

8 » َمِن �لَِّذي َحَصَر �لَبحَر َخلَف �أبو�ٍب،  
   ِعنَدما �نَدَفَع َكاأنَُّه خاِرٌج ِمَن �لرَِّحِم.

9  ِعنَدما َجَعْلُت �أنا �لُغُيوَم لِباساً لَُه،  
   َولََفْفُت َغيَمًة َسود�َء َحولَُه.
10  ِعنَدما َفَرْضُت َعَليِه َحدِّي،  

   َو�أَقمُت قُضباناً َو�أبو�باً َحِديِديًَّة َعَليِه،
11  ِعنَدما قُْلُت لَُه:  

َك َفلا َتَتجاَوْزُه، › َهذ� َحدُّ   
ِة؟‹    َو�إلَى ُهنا َحدُّ �أمو�ِجَك �لُمعَتزَّ

باَح �أْن َيطلَُع، 12 » َهْل �أمْرَت ِفي َحياتِِك �لصَّ  
   �أْو َهْل �أَرْيَت �لَفجَر �أيَن َيمُكُث؟
أْرَض ِمْن �أطر�ِفها 13  َهْل �أمَسْكَت �لا  

   لَِكي ُيْنَفَض َعْنها �لاأشر�ُر؟
أْرَض َوَكاأنَّها َتَتَشكَُّل َكِطيٍن َتْحَت  14  َتَرى �لا  

َختٍم،
   َوَتِقُف �لتِّلاُل َو�لِودياُن َكَطّياِت َثوٍب.

15  َهَكذ� َيظَهُر �لنُّوُر �لَِّذي َيِقُف ِفي َوجِه   
�لاأشر�ِر،

ُر ِذر�َعُهِم �لُمرَتِفَعَة.    َفُتَكسِّ

16 » َهْل َذَهبَت َيوماً �إلَى َينابِيِع �لَبحِر،  
يَت ِفي �أْعماِق �لُمِحيِط؟    َوَهْل َتَمشَّ
17  َهِل �نَكَشَفْت لََك َبّو�باُت �لَموِت؟  
   َوَهْل َر�أيَت َبّو�باِت �لظُّلَمِة �لَعِميَقِة؟

أْرِض؟ 18  َهْل َتْسَتْوِعُب �أْبعاَد �لا  
   قُْل، �إْن كُنَت َتْعِرُف َهذ� كُلَُّه.

19 » �أيَن �لطَِّريُق �إلَى َحيُث َيسُكُن �لنُّوُر؟  
   َو�أيَن َبْيُت �لُظلَمِة؟

ج 7:38 الَمالئَكة. حرفياً »�أبناء �هلل.«
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20  لا َشكَّ �أنََّك َتسَتِطيُع �أْن تُِعيَدها �إلَى َمكانِها.  
ي �إلَى �لنُّوِر.    َوَتعِرَف �لطَِّريَق �لُمَؤدِّ

ََّك كُنَت  أن ُأُموَر لا 21  لا ُبدَّ �أنََّك َتعَلُم َهِذِه �لا  
َمولُود�ً ِحيَنِئٍذ،
أنَّ ُعْمَرَك َطِويٌل!    َولا

22 » َهْل َذَهْبَت َيوماً �إلَى َمخاِزِن �لثَّلِج،  
   �أْو َر�أيَت َمخاِزَن �لَبَرِد

23  �لَِّتي �أبَقيُتها لَِوقِت ِضيٍق،  
   لَِيوِم َحرٍب �أْو َمعَرَكٍة؟

24  �أيَن �لطَِّريُق �إلَى َحيُث َيْخُرُج �لنُّوُر،  
أْرِض؟ رِقيَُّة َعَلى �لا يُح �لشَّ    �لَِّذي َتَتَفرَُّق ِمنُه �لرِّ

25  َمِن �لَِّذي َيُشقُّ َقناًة لِِمياِه �لَفَيضاِن،  
   َوَطِريقاً لَِقْصِف �لرَّعِد،

26  لَِيجِلَب �لَمَطَر َعَلى �أْرٍض َغيِر َمسُكونٍَة،  
   َصحر�َء لا َيسُكُنها �إنساٌن،

أْرِض �لَجْرد�ِء، 27  َفَيِفيُض �لَخيُر ِفي �لا  
   َوُيطِلُع �لُعْشَب؟
28  َهْل لِلَمَطِر �أٌب؟  

   �أْو َمْن �أنَجَب َقَطر�ِت �لنََّدى؟
29  ِمْن �أيِّ َبطٍن َيخُرُج �لَجِليُد؟  

ماِء؟    َو�بُن َمْن َصِقيُع �لسَّ
30  َيَتَصلَُّب �لماُء َكَصخَرٍة،  
ُد َسطُح �لُمِحيِط.    َوَيَتَجمَّ

31 » �أَتْقِدُر �أْن َتْربَِط ِحباَل �لثَُريّا؟ أ  
   �أْو �أْن َتُفكَّ ِحباَل �لَجّباِر؟ ب

32  �أَتقِدُر �أْن تُْخِرَج �لَكو�ِكَب ِفي �أْوقاتِها،  
أكَبَر ج َمَع َبِنيِه؟ َب �لا    �أْو َتهِدي �لدُّ

»�لاأخو�ِت  �أيضاً  ى  تَُسمَّ نجميٌة  َمجُموعٌة  الُثَرّيا.  أ 31:38 

�لَسْبَع.«
َرُجٍل  َشكِل  عَلى  َتبدو  نجميٌة  َمجُموعٌة  الَجّبار.  ب 31:38 

ُمحاِرب.
�أماِكَن  ِفي  َتظَهُر  نجميٌة  َمجُموعٌة  األكَبر.  ب  الدُّ ج 32:38 

ُمختِلفٍة كُلَّ َشهر.

ماو�ِت؟ 33  �أَتْعِرُف َقو�نِيَن �لسَّ  
أْرَض؟ ُد �لَقو�ِعَد �لَِّتي َتْحُكُم �لا    �أْو َهْل تَُحدِّ

34  �أَتقِدُر �أْن َتاأُمَر �لُغُيوَم،  
   َفَتْغُمَر نَْفَسَك بَِفيِض �لِمياِه؟

و�ِعَق بِالَقْصِف، 35  �أَتقِدُر �أْن َتاأُمَر �لصَّ  
   َفَتُقوَل لََك: ›َسْمعاً َوطاَعًة؟‹

36 » َمْن َجَعَل �لِحْكَمَة ِفي �لنّاِس؟  
   �أْو َمْن َوَضَع َفْهماً ِفي �أعماِقِهْم.

37  َمِن �لَِّذي ُيحِصي �لُغُيوَم بِالِحْكَمِة؟  
ماِء؟    َوَمِن �لَِّذي َيْسُكُب �لَمَطَر ِمَن �لسَّ

38  َفُيَشكُِّل �لُتر�ُب ِطيناً َتَتَكتَُّل َحّباتُُه؟  

39 » َهْل َتصطاُد َفِريَسًة لِلاأَسِد،  
أْشباَل،    �أْم َتُسدُّ َشِهيََّة �لا
40  ِعنَدما َتربُِض ِفي َعِريِنها  

   َوَتكُمُن لَِفِريَسِتها ِفي �لُعشِب �لَكِثيِف؟
ُد �لُغر�َب بِالَطعاِم 41  َمْن ُيَزوِّ  

   ِعنَدما َتصُرُخ ِصغاُرُه ُمسَتِغيَثًة بِاهلِل،
   َوَتِهيُم باِحَثًة َعْن َطعاٍم؟

»�أَتْعِرُف َمَتى َتِلُد �لِمعز�ُة �لَجَبِليَُّة؟39 
   �أتُر�ِقُب �لُغزلاَن �أثناَء �آلاِم �لِولاَدِة 

َوَتْحِميها؟
ُهوَر َحتَّى َتِلَد؟ 2  َوَتْحِسُب �لشُّ  

   َهْل َتْعِرُف َوقَت ِولاَدتِها؟
3  ِحيَن َتربُِض َوَتِلُد �أولاَدها،  

   َوَتَتَخلَُّص ِمْن �آلاِمها.
4  َيِصيُر �أولاُدها �أقِوياَء،  

يَِّة.    َيكُبُروَن ِفي �لَبرِّ
هاتِِهْم َولا َيُعوُدوَن.    َيتُركُوَن �ُأمَّ

؟ 5 » َمِن �لَِّذي �أطَلَق �لِحماَر �لَبرِّيَّ  
   َمْن َحلَُّه؟

ْحر�ِء َبيتاً، 6  َجَعْلُت لَُه ِفي �لصَّ  
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أْرِض �لمالَِحِة.    َوَمكاَن َسَكٍن ِفي �لا
7  َيضَحُك َعَلى َضِجيِج �لَمِديَنِة،  
   َولا َيسَمُع �أو�ِمَر ُمر�ِقِب �لَعَمِل.
8  َيُطوُف �لتِّلاَل َبحثاً َعْن َمر�ِعيِه،  
   َوَيسَعى �إلَى كُلِّ ما ُهَو �أخَضُر.

9 » �أَيْرَضى �لثَّوُر �لَبرِّيَّ �أْن َيُكوَن لََك خاِدماً؟  
   �أْو �أْن َيِبيَت ِعنَد ِمذَوِدَك؟

10  �أَتْقِدُر �أْن َتَضَع نِير�ً َعَلى جاُموٍس َبرِّيٍّ   
لَِيحُرَث؟

َد �لُحُقوَل َخلَفَك؟    �أْم َيرَضى بِاأْن ُيَمهِّ
تِِه �لَعِظيَمِة؟ 11  �أَتتَِّكُل َعَليِه لُِقوَّ  

   َوَهْل َتتُرُك لَُه َعَمَلَك �لُمْتِعَب؟
12  �أَتتَِّكُل َعَليِه لُِيحِضَر َزرَعَك،  

   َوَيجَمَعُه �إلَى َبيَدِرَك؟

ُق َجناحا �لنَّعاَمِة، 13 » ُيَصفِّ  
   َمَع �أنَُّهما لَيسا َكَجناِح �للَّقَلِق َوِريِشِه.

أْرِض، 14  لَِكنَّها َتْتُرُك َبْيَضها َعَلى �لا  
   َتَضُعُه َعَلى �لتُّر�ِب لُِتبِقيِه د�ِفئاً.
15  ثُمَّ َتنَسى �أنَّ َقَدماً َقْد َتُدوُسُه،  
يّاً َقْد َيسَحُقُه.    َو�أنَّ َحيو�ناً َبرِّ

16  َتقُسو َعَلى ِصغاِرها َكاأنَُّهْم لَيُسو� لَها.  
   َولا ُيقِلُقها �إْن كانَْت َقْد َتِعَبْت َعَبثاً،

أنَّ �هلَل َمَنَع َعنها �لِحْكَمَة، 17  لا  
   َولَْم ُيعِطها َفْهماً.

18  لَِكْن ِعنَدما َتنَهُض َوَتبَد�ُأ �لَعْدَو،  
   َتضَحُك َعَلى �لِحصاِن َور�ِكِبِه.
َتُه، 19  �أ�أنَْت َمْن تُعِطي �لِحصاَن قُوَّ  

   َوَتكُسو ُعُنَقُه ُعْرفاً ُمْنساباً؟
20  �أَتجَعلُُه َيِثُب َكَجر�َدٍة،  

   َوُهَو �لَِّذي ُيِخيُف �لنّاَس بَِصِهيِلِه ِذي 
�لِكبِرياِء؟

أْرَض بُِعنٍف بِحاِفِرِه، 21  َيضِرُب �لا  
تِِه �إلَى �لَمعَرَكِة.    َوُيسِرُع بُِكلِّ قُوَّ

22  َيهَز�ُأ بِالَخوِف َولا َيفَزُع،  
يِف.    َولا َيَتر�َجُع �أماَم �لسَّ

هاِم، 23  تَُقْعِقُع َعَليِه َجْعَبُة �لسِّ  
   َوَوِميُض �لَحرِب َو�لرِّماِح.

أْرَض َوَسَط َضِجيِج �لَحرِب، 24  َيبَتِلُع �لا  
   َوِعنَد َصوِت �لُبوِق لا َيهَد�ُأ،

ساً! 25  ِعنَد نَفِخ �لُبوِق َيصَهُل ُمَتَحمِّ  
   َوَيُشمُّ ر�ئَِحَة �لَمعَرَكِة ِمْن َبِعيٍد.

   َيسَمُع ِصياَح �لقاَدِة َوَصَرخاِت �لِقتاِل.

قُر، 26 » �أَتفَهُم َكيَف َيِطيُر �لصَّ  
   َوَينُشُر َجناَحْيِه َحوَل �لَجُنوِب؟

27  �أُيَحلُِّق �لنَّسُر بِاأمِرَك؟  
ُه ِفي �لاأعالِي؟    َوَيبِني ُعشَّ

28  َيْسُكُن َعَلى َصْخَرٍة شاِهَقٍة،  
ِتها،    َوَيِبيُت َعَلى ِقمَّ
   َوَيجَعلُها ِحْصناً لَُه.

29  َيبَحُث َعْن َطعاِمِه ِمْن ُهناَك،  
   َوُير�ِقُب َفِريَسَتُه َعْن ُبْعٍد.

َم، 30  َتْلَعُق ِصغاُرُه �لدَّ  
   َوَحْيُث �لُجَثُث، َفُهناَك َتِجُدُه.«

ُّوَب:40  أي ثُمَّ قاَل اهلُل لِا

2 » �أتُريُد �أْن َتْنَتِقَد �لَقِديَر َوتُجاِدلَُه؟  
َم �أْجِوَبَتُه!« ُح �هلَل، َعَليِه �أْن ُيَقدِّ    َمْن ُيَصحِّ

3َفاأجاَب �أيُّوُب اهلَل َوقاَل:

4 » َحّقاً �أنا َسِخيٌف! َفِبماذ� �ُأِجيُبَك؟  
   �أَضُع َيِدي َعَلى َفِمي َو�أسُكُت.

5  َتَكلَّْمُت �أكَثَر ِمّما َينَبِغي،  
   َولَْن �أِزيَد َعَلى َذلَِك!«

6َفاأجاَب اهلُل �يُّوَب ِمَن �لعاِصَفِة:
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7 » َتَهيَّاأْ َكَرُجٍل،  
   �أساألَُك َفُتِجيُبِني.

8 » �أتُِريُد َحّقاً �أْن تَُخطَِّئ ُحكِمي؟  
�أ �أنَت؟    �أْو �أْن تُِديُنِني َكي َتَتَبرَّ

َة �هلِل، 9  �ألََعلَّ لََك قُوَّ  
   َوتُْرِعُد بَِصوٍت َكَصوتِِه؟

تُُه، 10  �إْن كانَْت لََك قُوَّ  
   َفَتَزيَّْن �إذ�ً بِالَعَظَمِة َو�لَجلاِل،

   َو�لِبِس �لَمجَد َو�لَجماَل.
11  �أطِلْق َغَضَبَك  

   َوَحمِلْق ِفي كُلِّ ُمَتفاِخٍر َحتَّى َيتَِّضَع.
12  �نُظْر �إلَى كُلِّ ُمَتفاِخٍر َحتَّى تُِذلَُّه،  

   َوَحطِِّم �لاأشر�َر َحيُث ُهْم.
13  �ْدِفْنُهْم ِفي �لتُّر�ِب َمعاً.  

ْنُهْم ِفي �لَقبِر.    َوَكفِّ
14  ِحيَنِئٍذ، َساأمَدُحَك  

أنَّ َيِميَنَك َتقِدُر �أْن تَُخلَِّصَك.    لِا

15 » �نُظْر �إلَى َفَرِس �لنَّهِر �لَِّذي َصَنعُتُه َكما   
َصَنعُتَك،

   َياأكُُل �لُعشَب ِمثَل �لَمو�ِشي.
ِة َجَسِدِه، 16  �نُظْر �إلَى قُوَّ  
ِة َعَضلاِت َبطِنِه.    َوقُوَّ

17  َيحِني َذنََبُه َكَشَجَرِة �أْرٍز.  
   َعَضلاُت َفْخَذيِه َمنُسوَجٌة َمعاً.

18  ِعظاُمُه �أنابِيُب نُحاٍس،  
   َو�أطر�فُُه َكُقضباِن َحِديٍد.

ُل َبيَن َخلائِِق �هلِل، أوَّ 19  ُهَو �لا  
   لَِكنَّ صانَِعُه َيهِزُمُه بَِسيِفِه.

20  تاأتِيِه �لِجباُل بِِنتاِجها،  
يَِّة.    َحيُث َتلَعُب َجِميُع �لَحيو�ناِت �لَبرِّ

21  َيناُم َتحَت نَباتاِت �للُّوُطِس، أ  

وُطس. نباٌت مائٌِي ُمزِهر. أ 21:40 اللُّ

   َوَيجَعُل ِمَن �لَقَصِب َو�لُمسَتنَقعاِت َمخَباأُه.
22  تَُغطِّيِه نَباتاِت �للُّوُطِس بِِظلِّها،  

   َوُيِحيُط بِِه َصْفصاُف �لَجد�ِوْل.
23  �إذ� �نَدَفَع �لنَّهُر، لا َينَزِعُج.  

نِّ �إلَى  ُأردُّ    َيَظلُّ ُمطَمِئنّاً َولَْو فاَض نَهُر �لا
َفِمِه. 

24  �أَيقِدُر �أَحٌد �أْن َيصطاَدُه بُِصنّاَرٍة؟  
   �أَيقِدُر �أَحٌد �أْن َيصطاَدُه َوَيثُقَب �أنَْفُه؟

»�أَتقِدُر �أْن َتسَحَب لَِوياثانَ ب ِمَن �لماِء 41 
بِِصنّاَرٍة؟

   �أْو َتقِدُر �أْن َتربَِط َفكَّيِه بَِحبٍل؟
2  �أَتقِدُر �أْن َتَضَع ِرباطاً ِفي �أنِفِه؟  

   َوَهْل َتقِدُر �أْن َتخَتِرَق َفكَُّه بَِخطّاٍف؟
3  �أَيْسَتْرِحُمَك،  

   �أْو ُيحاِوُل �أْن ُيرِضَيَك لَِتعُفو َعنُه؟
4  �أَيقَطُع َمَعَك َعهد�ً؟  

   �أَتتَِّخُذُه َعبد�ً لََك د�ئِماً؟
5  �أتُلاِعُبُه َكُعصُفوٍر؟  

   �أَتْربُِطُه لَِتَتَفرََّج َعَليِه َفَتياتَُك؟
ياُدوَن َعَلى ِشر�ئِِه؟ 6  َهْل ُيساِوُم �لصَّ  

ُمونَُه َبيَن �لتُّّجاِر؟    َوَهْل ُيَقسِّ
7  �أَتملاُأ ِجلَدُه ِحر�باً،  

   َوَر�أَسُه ِرماحاً؟

ًة، َو�نُْظْر �أيََّة َمْعَرَكٍة َسُتو�ِجُه! 8 » �لِمْسُه َمرَّ  
ُه َثانَِيًة!    لَْن َتَمسَّ

نْساِن ِفي �إْخضاِعِه. 9  َحّقاً َيِخيُب �أَمُل �لاإ  
ِد ُرؤَيِتِه.    �إْذ َيَقُع �أْرضاً لُِمَجرَّ

10  ما ِمْن ُشجاٍع َيْجُرُؤ �أْن ُيوِقَظُه،  
   َفَمْن َيِقُف بَِوجِهي �أنا؟

11  َمْن و�َجَهِني َوَربَِح؟  
ماِء لِي.    كُلُّ َشيٍء َتحَت �لسَّ

ب 1:41 َلِوياثان. تمساٌح �أو َحَيو�ٌن َبحريٌّ ضخٌم.
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12 » لَْن �أسُكَت َعِن �لَحِديِث َعْن �أطر�ِفِه  
تِِه �لَعِظيَمِة �أْو َشكِلِه �لَجِميِل.    �أْو قُوَّ

؟ 13  َمْن َيقِدُر �أْن َيخَلَع َعنُه َثوَبُه �لخاِرِجيَّ  
   َمْن َيقِدُر �أْن َيخَتِرَق ِدْرَعُه �لُمزَدَوَج؟

14  َمْن َيقِدُر �أْن َيفَتَح َفكَّيِه �لَجّباَرْيِن؟  
   َفاأسنانُُه د�ئَِرُة ُرْعٍب.

ُروِع 15  َظهُرُه ِمثَل ُصُفوٍف ِمَن �لدُّ  
   �لُمغَلَقِة بِاإحكاٍم َكما بَِخْتٍم.

آَخِر، 16  َقريٌب �أَحُدها ِمَن �لا  
يُح �أْن َتدُخَل َبيَنها.    َفلا َتسَتِطيُع �لرِّ

آَخِر، 17  َوَيتَِّصُل �أَحُدها بِالا  
   َفَتَتشاَبُك َولا َتنَفِصُل.

18  ِعطاُسُه ُيْشِبُه َوميَض �لنُّوِر،  
ِة �لَفْجِر. رُّ ِفي َعيَنيِه ِمثُل �أِشعَّ    َو�لشَّ

19  ِمْن َفِمِه َتخُرُج َمشاِعُل لََهٍب،  
ر�ِر!    َتنَفِلُت َكالشَّ

20  َوِمْن �أنِفِه َيْخُرُج ُدّخاٌن،  
   َكاأنَُّه ُبخاٌر ِمْن ِقْدٍر َيغِلي َفوَق ناٍر ِمْن 

َقَصٍب.
21  نََفُسُه ُيشِعُل �لَجْمَر،  

   َوِمْن َفِمِه َيخُرُج لََهٌب.
ٌة هائَِلٌة، 22  ِفي ُعُنِقِه قُوَّ  

   َوكُلُّ َمْن َير�ُه َيرَتِعُب.
23  َطّياُت ِجْلِدِه ُمَتلاِصَقٌة،  

   لا ُيمِكُن َفصلُها.
24  َقلُبُه َمسُبوٌك َكَصخَرٍة.  

فِلي َفلا َيَتَزحَزُح.    َكَحَجِر �لرََّحى �لسُّ
أقِوياُء، 25  َينَهُض َفَيخاُف َحتَّى �لا  

ِديَدِة.    َوَيرَتِبُكوَن ِمَن �لَضَرباِت �لشَّ
يُف َولا ُيْخَتِرُق ِجْلَدُه، 26  َيِصُل �إلَيِه �لسَّ  

هُم َو�لرُّمُح.    َوَكَذلَِك �لَحرَبُة َو�لسَّ
، 27  �لَحِديُد ِعنَدُه َكالَقشِّ  

   َو�لنُّحاُس َكالَخَشِب �لَمنُخوِر.
28  لا َيهُرُب ِمْن َسهٍم،  

.    َوِحجاَرُة �لِمقلاِع َترَتدُّ َعنُه َكالَقشِّ

ًة، 29  �إْن َضَرَبتُه َعصاً َغليَظٌة، َيْحَسُبها َقشَّ  
   َوَيهَز�ُأ بِاأْصو�ِت �لرِّماِح.

ٍة، َرٍة حادَّ 30  َبطُنُه �أشَبُه بَِشظايا َفّخاٍر ُمَكسَّ  
   َيتُرُك َعلاماٍت ِفي �لَوحِل َكَدّر�َسٍة.
31  ُيَقلُِّب �لَبحَر َكِحساٍء َيغِلي ِفي ِقْدٍر،  
   َوَيجَعُل �لَبحَر ُيْزبُِد َكِقْدٍر تُمَزُج ِفيِه 

�لَمر�ِهُم.
32  َيْتُرُك �أَثر�ً َخْلَفُه،  

   َفَتُظنُّ �لَبحَر �لَعِميَق �أْشَيَب!
أْرِض، 33  ُهَو بِلا نَِظيٍر َعَلى �لا  

   َمخلُوٌق بِلا َخوٍف.
34  َيحَتِقُر كُلَّ ُمَتعاٍل  

   ُهَو َمِلٌك َعَلى كُلِّ َمخلُوٍق ُمَتَكبٍِّر.«

جواُب أّيوب هلل

َفاأجاَب �أيُّوُب اهلَل َوقاَل:42 

2 » �أعَلُم �أنََّك َتسَتِطيُع كُلَّ َشيٍء،  
   َولا ُيْحَبُط لََك َهَدٌف.

3  قُْلَت: ›َمْن َهذ� �لَِّذي ُيِشيُع �لَفوَضى  
   َحوَل َمقاِصِدي بِِقلَِّة �لَفْهِم؟‹

   َحّقاً َتَكلَّْمُت َعْن �ُأُموٍر لَْم �أفَهْمها،
   �ُأُموٍر ُمذِهَلٍة �أعَلى ِمنِّي لَْم �أسَتوِعبها.

4  قُْلَت لِي: ›�سَمْعِني َفاأَتَكلََّم،  
   َو�أساألَُك َفاأِجْبِني.‹

ُأُذِن َفَقْط، 5  َقْد َسِمْعُت َعنَك بَِسماِع �لا  
آَن َفَقْد َر�أتَك َعْينَي.    �أّما �لا
6  لَِهذ� �أْخَجُل ِمْن نَْفِسي،  

   َو�أنَدُم جالِساً ِفي �لتُّر�ِب َو�لرَّماِد.«

اهلُل ُيَعّوُض أيُّوب
ُأُموِر، قاَل  7َوَبعَد �أْن َكلََّم اهلُل �أيُّوَب َحوَل َهِذِه �لا

: »َغَضِبي ُمتَِّقٌد َعَليَك َوَعَلى صاِحَبْيَك  ألِيفاَز �لتَّْيمانِيِّ لا
و�َب َكما َفَعَل َعبِدي �أيُّوُب.  لاأنَُّكْم لَْم َتُقولُو� ِفيَّ �لصَّ
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ِكباٍش  َوَسبَعَة  ثِير�ٍن  َسبَعَة  أنُفِسُكْم  لِا ُخُذو�  آَن  8َو�لا

َعنُكْم.  َذبِيَحًة  ُمو�  َوَقدِّ �أيُّوَب،  َعبِدي  �إلَى  َو�ْذَهُبو� 
َساُأكِرُم  ِّي  أن لا �أجِلُكْم.  ِمْن  �أيُّوُب  َعبِدي  َوَسُيَصلِّي 
�أَتعاَمَل َمَعُكْم َحَسَب َحماَقِتُكْم،  �أيُّوَب. َولَْن  َطَلباِت 

و�َب َكَعبِدي �أيُّوَب.« لاأنَُّكْم لَْم َتُقولُو� ِفيَّ �لصَّ
َوُصوَفُر  وِحيُّ  �لشُّ َوبِْلَدُد  �لتَّْيمانِيُّ  �ألِيفاُز  9َفَذَهَب 

ِطلَبَة  اهلُل  َو�أكَرَم  اهلُل.  �أَمَرُهْم  َكما  َوَفَعلُو�  �لنَّْعماتِيُّ 
�أيُّوَب.

َصلَّى  �أْن  َبعَد  �لّسابَِقِة  �أيُّوَب  َثَرو�ِت  اهلُل  10َوَردَّ 

لَُه  كاَن  ما  ِضعَفيِّ  اهلُل  َو�أعطاُه  �أصحابِِه.  �أجِل  ِمْن 
ِمْن ُمقَتَنياٍت. 11َوجاَء �إلَيِه َجِميُع �إْخَوتِِه َو�أَخو�تِِه َوكُلُّ 
َبيِتِه.  �لَطعاَم ِفي  َمَعُه  َوَتناَولُو�  َعَرفُوُه،  َقْد  �لَِّذيَن كانُو� 
يِق �لَِّذي َجَلَبُه  وُه َعْن كُلِّ �لضِّ َو�أظَهُرو� َتعاُطفاً َمَعُه، َوَعزُّ

ِة َوخاتِماً  اهلُل َعَليِه. َو�أعطاُه كُلٌّ ِمنُهْم ِقطَعًة ِمَن �لِفضَّ

َهِب. ِمَن �لذَّ
�لِبد�َيِة.  ِمَن  �أكَثَر  �لنِّهاَيِة  ِفي  �أيُّوَب  اهلُل  12َوباَرَك 

َفكاَن لَُه �أرَبَعَة َعَشَر �ألَف َر�أٍس ِمَن �لَغَنِم َوِستَُّة �آلاِف 
َر�أٍس ِمَن �لِجماِل َو�ألُف َزوٍج ِمَن �لَبَقِر َو�ألُف ِحماٍر. 
�بَنَتُه  ى  َبناٍت. 14َوَسمَّ َوَثلاُث  �أبناٍء  َسبَعُة  لَُه  13َوكاَن 

وَك.  َهفُّ َقْرَن  َو�لثّالَِثَة  َقِصيَعَة،  َو�لثّانَِيَة  َيِميَمَة،  ُأولَى  �لا
أْرِض نِساٌء �أجَمَل ِمْن َبناِت �أيُّوَب.  15َولَْم َتُكْن ِفي �لا

َفَعَل  َكما  �لِمير�ِث  ِمَن  ُجزء�ً  �أيُّوُب  �أُبوُهنَّ  َو�أعطاُهنَّ 
. َمَع �إْخَوتِِهنَّ

16َوعاَش �أيُّوُب َبعَد َهذ� ِمَئًة َو�أرَبِعيَن َسَنًة. َوَر�أى 

�أيُّوُب َعُجوز�ً  �أرَبَعَة �أجياٍل ِمْن نَسِلِه. 17َوماَت  �أيُّوُب 
أيّاِم. ُمكَتِفياً ِمَن �لا
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