كنوز الحكمة
أيوب 22:28-8:26


الدرس الخمسمئة والخامس والستون

نواصل تأمالتنا في سفر أيوب والتي بدأت اآلن تأخذ مجرىً مختلفاً .فقد انتهينا سابقا ً من جوالت النقاش
والصراع بين ايوب وأصدقائه ،وتركنا أيوب يتحدث حديثا ً مطوالً عن عظمة هللا الخالق .ال بد لي قبل متابعة الدرس
أن أعيد على مسمعك باختصار ما مر بنا سابقاً .رأى أيوب األشرار واستغرب أن يكون وهو البار في هذه الحالة
األليمة ،بينما ينعمون ه م بالخبر .فاألشرار يبدون وكأنهم مرتاحون وال أحد يرى قصاص هللا لهم ،فهم يموتون كبقية
الناس .أما أيوب فقد كان يتعذب ويسأل :لماذا؟
في الفصل الخامس والعشرين من أيوب ،استمعنا الى حديث بلدد األخير الذي أخذ يعظم اسم الرب .موارد هللا
كثيرة تفوق العقل وجنوده وخدامه ال عدد لهم ،ونورُه يشرق على الجميع .فكيف يمكن لإلنسان أن يقف أمام هللا
ليتبرر ،فهو يساوي ال شيء قدا َم هللا المطلق والعظيم .ثم يعطينا صورة قبيحة لإلنسان أنه رمة ودود .هذا يبين فساد
الطبيعة البشرية وعجزها .فكيف إذاً ،يمكن لمولود المرأة أن يتطهر في عيني هللا؟ في المسي ،،في الخليقة الجديدة التي
يصنعها المسي.،
ب اليوب ،قال ألصدقائه بأنهم لم يعينوه أو يشفوا
بدأنا نتأمل في الفصل السادس والعشرين في أطول خطا ٍ
غليله ولم يجيبوا على أسئلته .أقوالهم كانت صحيحة ورائعة ولكنها ال تناسب أيوب وال ظرفه .شدد أيوب على عظمة
الظاهر لكل عين .فهو يمد يده على هذا الف اء الفسي ،الذي ال يخلو من الكواكب والنجوم
هللا في خليقته وسلطان هللا
ك
التي تمجد هللا وتخبر بعمل يديه .وهذه الكواكب التي تسب ،في الف اء هللا ينظم حركة سيرها حتى ال تصطدم ببع ها
البعض ،ويفصل بينها بالف اء ،بالخالء أو الفراغ .قد يكون هذا الف اء ال شيئا ً بالنسبة لبعض العلماء إال أن هللا خلقه
وهو جز ٌء من نظام هللا المحكم الذي يفصل األجرام السماوية عن بع ها البعض كما ذكرت ،بل ويمسك النظام الفلكي
بأكمله .هللا هو العال ُم األعظم الذي يعلق األرض على ال شيء ،بل يمسكها بيده.
نتاب ع ما تبقى الفصل السادس والعشرين من أيوب ،وسنتأمل الليلة بنعمة الرب حتى نهاية الفصل الثامن
والعشرين .يقول العددان األخيران الثالث عشر والرابع عشر من الفصل السادس والعشرين ما يلي " :كب َن ْف َخ كت كه
ات مُسْ ف َكرةٌ َو َي َداهُ أَ ْب َدأَ َتا ْال َح َّي َة ْال َهار َب َةَ .ها ه كذ كه أَ ْط َرافُ ُ
ال َّس َم َاو ُ
ض ْال َكالَ َم الَّذكي َنسْ َم ُع ُه كم ْن ُه َوأَمَّا َرعْ ُد
ط ُر كقهكَ ،و َما أَ ْخ َف َ
ك
َج َبرُو كت كه َف َمنْ َي ْف َه ُم؟ " .لقد فرش هللا السماء بالنجوم ،ولربما تكون الحية الهاربة التي يذكرها أيوب هنا اسما ً لمجموعة
من النجوم المترامية في الف اء .أيوب هنا يدعونا أن نتأمل في عظمة هللا كما تكشفه لنا السموات في خليقته الرائعة.
أطراف طرقه ،فما هي إال قليل من كثير صنعه ،ويسميها كالماً
وكل هذه العظمة والروعة والقدرة يسميها ايوب
َ
منخف اً ،همساً ،فكم بالحري إذا أرعد بجبروته؟ مجداً السمه .يمكننا أن نلحظ إذاً ،أن أيوب كان يعرف هللا كالخالق
ويفهمه كالفادي الولي ولكنه لم يكن يعرف هللا كالمثبت والماسك بيمينه األمور والذي يحبه .لم يكن يعلم أنه ما كان هللا
ليسم ،لـه أن يمر بكل هذه الصعوبات لو لم تكن في جعبته دروسٌ ثمينة أليوب .على كل حال األمور لم تنته بعد وال
بد من متابعة السفر.
هذا يأتي بنا الى الفصل السابع والعشرين من أيوب .ها نحن نقترب من المادة األساسية في السفر ،وها سفر
أيوب يدخل الى صميم حياتنا من الداخل ،والى واقعها .فتحت أنقاض اآلالم التي كان أيوب يكابدها يوجد درسٌ ثمين
ليتعلمه .لهذا السبب قلنا في الباداية إن المغزى الرئيسي لسفر أيوب ليس تأل َم البار أو المؤمن ،فاأللم ليس هو
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وع الرئيس للسفر ،إذ أنه يخفي وراءة تعلي َم التوبة ،التوبة في حياة المؤمن .من منا ال يحتاج الى التوبة ،الى
المو
َ
الرجوع الى الطريق الصحي ،في عالقتنا باهلل؟ المشكلة في أيوب أنه وصل الى درجة االتكال على النفس بحيث أنه
يحتاج الى التوبة .كان يبحث عن حل لمشكلته وسبب أللمه ،ولم يكن يفكر أنه يحتاج الى التوبة ،ولكنه لن يبقى كذلك
ف بذاته يحتاج أن يتوب أمام هللا .هذا هو الدرس العظيم الذي يجب أن نتعلمه من سفر
كما سنرى .كل شخص مكت ٍ
أيوب.
نقرأ من الفصل السابع والعشرين من أيوب اآليات الع َشر األولى..
َ 1و َعا َد أَيُّوبُ َي ْنطك ُق كب َم َثلك كه َف َقا َلَ 2 :حيٌّ ه َُو هللا ُ الَّذكي َن َز َع َح ِّقيَ ،و ْال َقدكي ُر الَّذكي أَ َمرَّ َن ْفسك ي3 ،إك َّن ُه َما دَ ا َم ْ
ت َن َس َمتكي
وح الَ
اي إك ْثمًاَ ،والَ َي ْل كف َظ كل َسانكي كبغكشٍّ َ 5 .حا َشا لكي أَنْ أ ُ َبرِّ َر ُك ْم! َح َّتى أُسْ لك َم الرُّ َ
هللا فكي أَ ْنفكي4 ،لَنْ َت َت َكلَّ َم َش َف َت َ
فكيَّ َ ،و َن ْف َخ ُة ك
َ
َ
أَعْ كز ُل َك َمالكي َع ِّنيَ 6 .ت َم َّس ْك ُ
يرَ ،وم َُعا كندكي َك َفاعك كل
ت كب كبرِّ ي َوالَ أرْ خكيهكَ .ق ْل كبي الَ ُي َع ِّي ُر َي ْومًا كمنْ أيَّامكي7 .لك َي ُكنْ َع ُد ِّوي َكال ِّشرِّ ك
اخ ُه إك َذا َجا َء َعلَ ْي كه ك ٌ
ال َّشرِّ 8 .ألَ َّن ُه َما ه َُو َر َجا ُء ْال َفا كج كر عك ْندَ َما َي ْق َط ُعهُ ،عك ْندَ َما َيسْ لكبُ هللا ُ َن ْف َسهُ؟ 9أَ َف َيسْ َم ُع هللا ُ ص َُر َ
يق؟ 10أَ ْم
َّ ُ
كين؟
كير؟ َه ْل َي ْدعُو َ
هللا فكي ُك ِّل ح ٍ
َي َتلَذذ كب ْال َقد ك
وكأن أيوب يقول :لن أقبل االتهامات التي انهلتم بها عليّ  .كان أيوب قد طلب أن يـــُحاك َم أمام هللا وأن يترافع
غير الحق :لن تتكل َم شفتاي إثما ً وال يلف ُ
كظ لساني بغكش .لن
أمام محكمة القدير ،وهو يـــَ كع ُد هنا أن يقول الحق وال شيء َ
أقبل اتهاماتكم أيها األصدقاء بل على العكس من ذلكَ " :حا َشا لكي أَنْ أ ُ َبرِّ َر ُك ْم! َح َّتى أُسْ لك َم الرُّ و َح الَ أَعْ كز ُل َك َمالكي َع ِّني ".
يمكنك أن ترى كم كان عنيداً أيوب ،وأصدقاؤه زادوا من عنده وإصراره على تبرئة نفسه .وفي دفاعه عن نفسه لم
يظهر انكساراً في الروح وال توا عاً .حتى في وقت المحن والمصائب كان متمسكا ً بكمالـه وأخالقه ،ولكن بدا األمر
ت كب كبرِّ ي َوالَ
غير عادل ،بينما ايوب على حق كامل :ال أعزل كمالي واستقامتي عني .كما ويقولَ " :ت َمس َّْك ُ
وكأن هللا َ
أَرْ خكيهكَ .ق ْل كبي الَ ُي َع ِّي ُر َي ْومًا كمنْ أَيَّامكي" .أصدقاؤه كما قلت لم يقودوه الى روح االنكسار والحكم على الذات بل الى
االعتداد بالذات وهكذا يتشبث ببره وال يرخيه ،وصار يقول بأن

ميره ال يؤنبه .وهذا كبرياء وارتفاع على هللا ،وكأنه
َ

يزيل هللا من مسرح األحداث ،ولكن سنرى في النهاية ايوب منسحقا ً في الرماد أمام هللا .وفي كل هذا يوجد لنا درسٌ
عملي أحبائي .نعترف أن الكثير من أقوال اصدقائه كانت حقيقية وسليمة ،كما أنني ال أشك في دوافع هؤالء األصدقاء
في معرض حديثهم أليوب ،ولكن يبقى القول بأن ما قالوه لم يكن ك َل الحق .بل تكلموا من خبراتهم وتجاربهم
النقي أليوب .وفشلُهم في إظهار الحق
الشخصية ،تكلموا من النواميس والقوانين البشرية ،ولكنهم لم يقدموا الحق
َ
ً
خطية ما في
الكامل جعل أيوب يعت ّد بنفسه ويعظ ُم ذاته .اسم ،لي أن أكرر هذا ألنه هام جداً .اعتقدوا أن ايوب يخفي
حياته ،وكانوا يحاولون أن يخرجوا هذه الخطية الى النور .أما أيوب فلم يكن قد ارتكب خطي ًة وا حة وفا حة ،ولم
يكن في علمه أنه أخفى شيئا ً من هذا القبيل ،وكان يعلم أنهم على خطأ .وبما أنهم على خطأ افترض أيوب أنه هو على
صواب .وهنا تكمن غلطة أيوب .فكون أصدقائه على خطأ ال يبرره ابداً .كان عليه أن يكون في انكسار تام وهو في
مح ر هللا .وتذكر أن واحداً من أهم أهداف التجارب والمصاعب في حياتنا هو أن يأتي بنا الى حال ٍة من االنكسار
والتوا ع أمام هللا .قال أحدهم :المتاعب كالشمس ،فهي تذيب الشمع وتزيد قساو َة الطين .هذا هو تأثير المصاعب على
الناس ،فالبعض يستجيب لها بانسحاق الروح والبعض اآلخر يستجيب بالتصلب والكبرياء .وهذا ما حصل مع أيوب
فقد ازداد تصلبا ً واعتداداً بالذات:

ير،
ميري ال يؤنبني على يوم من أيام حياتي .ويقول أي ا ً " :كل َي ُكنْ َع ُد ِّوي َكال ِّشرِّ ك

َو ُم َعا كندكي َك َفاعك كل ال َّش ِّر " .تحول أيوب الى إنسان قاسي فطلب من هللا أن يـــُنزل قصاصه على األشرار .وسط كل آالمه
وأحزانه بدا األخ أيوب يعظ علينا ويحا ر حول األشرار وما سيحصل لهم .يقول بأن الفاجر ال رجاء لـه عندما
يستأصله هللا .وقد كان يعلن قصاص هللا على األشرار ليبرئ نفسه منهم ،وليؤكد مرة أخرى أن بالياه لم تنتج من
خطاياه.
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عدد َ " :21-19ي ْ َطج ُع َغ كن ًّيا َول كك َّن ُه الَ ُي َ ُّمَ .ي ْف َت َُ ،ع ْي َن ْي كه َوالَ َي ُكونُ  .األَهْ َوا ُل ُت ْد كر ُك ُه َك ْال كم َياهك .لَ ْيالً َت ْخ َتطك فُ ُه
َّ
الز ْو َب َع ُةَ .تحْ كمل ُ ُه ال َّشرْ كق َّي ُة َف َي ْذ َهبُ َ ،و َتجْ ُرفُ ُه كمنْ َم َكا كن كه " .الشرير ينا ُم غنيا ً لكنه يصحو فقيراً ،وإذا بثروته ال تكون ،ألنه
كيه ْم،
ال يوجد مان أبداً .وماذا تكون النتيجة؟ يستولي عليه الخوف والرعب .وسيأتي يو ٌمَ " :يصْ كفقُ َ
ون َعلَ ْي كه كبأ َ ْيد ك
ُون َعلَ ْي كه كمنْ َم َكا كن كه " .سيتشفى فيه الناس ويفرحون بسقوطه .صديقي ،الحياةُ مهما كان غناها المادي فهي فقيرة
َو َيصْ كفر َ
روحياً ،ومهما كانت عظمتها تبقى حقيرة ،ومهما امتد طولها تظل قصيرة ،واإلنسان ال يأخذ منها معه شيئاً ،وال يمكن
أن يرجو من وراء الخطية إال الخراب والعذاب .فأرجو أن نتعلم من كل هذا دروسا ً لحياتنا.
أنتقل أحبائي الى الفصل الثامن والعشرين من ايوب .يستمر أيوب في حديثه ليتغنى بخليقة هللا في أحلى
القصائد .قد ال تبدو شعراً بالنسبة لنا لكنها هكذا في اللغة األصلية .لنقرأ من هذا الفصل الثامن والعشرين من اآلية
األولى وحتى الحادية عشرة..
ب َحي ُ
ْث ُي َمحِّ صُو َنهُْ 2 .ال َحدكي ُد ُيسْ َت ْخ َر ُج م َكن ال ُّت َرابكَ ،و ْال َح َج ُر َيسْ ُكبُ
ُوج ُد ل ْكل كف َّ كة َمعْ دَ نٌ َ ،و َم ْو ك ٌع ل َّكلذ َه ك
«1ألَ َّن ُه ي َ
ف ه َُو َي ْف َحصُ َ .ح َج َر ُّ
ُن َحا ًساَ 3 .ق ْد َج َع َل ل ُّ
ان.
كلظ ْل َم كة َن َها َي ًةَ ،وإكلَى ُك ِّل َط َر ٍ
الظ ْل َم كة َوظك َّل ْال َم ْوتكَ 4 .ح َف َر َم ْن َجمًا َبعكي ًدا َع كن ال ُّس َّك ك
َ
َ
ار ُت َها
ار6 .ح َكج َ
اس َي َت َد ْل َدل ُ َ
ين َبعكيد َ
ئ ل ْكل َقدَ كمُ ،م َتدَ لِّ َ
كين م َكن ال َّن ك
كبالَ َم ْوطك ٍ
ون5 .أرْ ضٌ َي ْخ ُر ُج كم ْن َها ْال ُخ ْب ُز ،أسْ َفلُ َها َي ْن َقلكبُ َك َما كبال َّن ك
ت األَ ْز َر كقَ ،وفكي َها ُت َرابُ َّ
الذ َهبكَ 7 .س كبي ٌل لَ ْم َيعْ كر ْف ُه َكاسك رٌَ ،ولَ ْم ُت ْبصك رْ هُ َعيْنُ بَاشك قَ 8 ،ولَ ْم َتدُسْ ُه أَجْ َرا ُء
كي َم ْو ك ُع ْال َياقُو ك
ه َ
ال َّسب كْعَ ،ولَ ْم َيعْ ُدهُ َّ
ور َس َربًاَ ،و َع ْي ُن ُه َت َرى ُك َّل
ان َي ُم ُّد َي َدهَُ .ي ْقلكبُ ْال كج َبا َل كمنْ أُصُولك َهاَ 10 .ي ْنقُ ُر فكي ال ُّ
الزا كئرُ9 .إكلَى الصَّوَّ ك
ص ُخ ك
َ
ور.
ارَ ،وأَب َْر َز ْال َخ كفيَّا ك
َثم ٍ
ت إكلَى ال ُّن ك
كينَ 11 .يمْ َن ُع َر ْش َ ،األ ْن َه ك
لقد و ع هللا الف ة والذهب والنحاس في باطن األرض ،وال شك أن هناك مناجم للف ة واستخراج الذهب،
كما نعرف أن الحجارة الكريمة توجد في أعماق األرض ولم نكتشفها كلَها بعد ،والظلمة في باطن األرض لم تمنع
اإلنسان من االستمرار في بحثه عن الكنوز .تــُرى عن أي كنوز تبحث اليوم؟ وما رأيك في كنوز الحكمة المذخرة في
كلمة هللا؟ هل تنقب عنها باستمرار أم أنك تسم ،لظلمة هذا الدهر أن تعمي قلبك عنها؟ " َح َف َر َم ْن َجمًا َبع ً
ان.
كيدا َع كن ال ُّس َّك ك
َ
اس َي َت َد ْل َدل ُ َ َ
ار " .توجد المعادن
ين َبعكيد َ
ئ ل ْكل َق َد كمُ ،م َتدَ لِّ َ
كين م َكن ال َّن ك
كبالَ َم ْوطك ٍ
ون .أرْ ضٌ َي ْخ ُر ُج كم ْن َها ْال ُخ ْب ُز ،أسْ َفل ُ َها َي ْن َقلكبُ َك َما كبال َّن ك
في المناطق المهجورة أي اً ،وفي الجبال حتى أنهم يتدلدلون .كما أن األرض تنتج طعاماً ،منها يخرج الخبز .ثم يقول
بأن المعادن موجودة في باطن األرض ولم تستطع الطيور بنظرها الحاد أن تراها ،ولم تهت كد اليها .وال حتى االسود
استطاعت بشجاعتها أن تذهب وتدوس في هذه األماكن النائية على المعادن .هللا هو الذي يكشف عن هذه المعادن،
ويمكنه حتى أن يزلزل األرض ليعرض ما يريد أن يعر ه :الى الصوان يمد يده ويقلب الجبال .تحدث أيوب إذاً عن
الآللئ والجواهر والكنوز ولكن يوجد ما هو أثمن ،إنها الحكمة ،وهذا هو بيت القصيد .نتابع قرائتنا بدءاً من عدد 12
من الفصل الثامن والعشرين من أيوب..
َ
اء.
اإل ْن َسانُ قكي َم َت َها َوالَ ُت َ
«12أَمَّا ْال كح ْك َم ُة َف كمنْ أَي َْن ُت َ
ض األَحْ َي ك
وج ُد فكي أَرْ ك
وج ُدَ ،وأي َْن ه َُو َم َكانُ ْال َفه كْم؟ 13الَ َيعْ كرفُ ك
كي فكيَّ َ ،و ْال َبحْ ُر َيقُولُ :لَ ْي َس ْ
ْ 14الغَ ْم ُر َيقُولُ :لَي َْس ْ
كي عك ْندكي15 .الَ يُعْ َطى َذ َهبٌ َخالكصٌ بَدَ لَ َهاَ ،والَ ُت َ
وزنُ كف ٌَّة َث َم ًنا
ته َ
ته َ
ت األَ ْز َر كق17 .الَ ُي َعا كدل ُ َها َّ
الذ َهبُ َوالَ ُّ
لَ َها16 .الَ ُت َ
اء
كير أَ ْو كب ْال َج ْز كع ْال َك كر كيم أَ كو ْال َياقُو ك
وزنُ كب َذ َه ك
ب أُوف َ
الز َجاجَُ ،والَ ُتبْدَ ُل كبإك َن ك
يز18 .الَ ي ُْذ َك ُر ْال َمرْ َجانُ أَ كو ْال َبلُّ ْورَُ ،و َتحْ صك ي ُل ْال كح ْك َم كة َخ ْي ٌر م َكن ّ
وش األَصْ َفرَُ ،والَ
كئ19 .الَ ي َُعا كدل ُ َها َياقُ ُ
َذ َه ٍ
وت ُك ٍ
ب إكب كْر ٍ
الآلل ك
وزنُ كب َّ
ُت َ
كص.
الذ َه ك
ب ْال َخال ك
لربما يكون اإلنسان قد نج ،في الكشف عن الكنوز المخبأة في أعماق األرض أو حتى في أعلى الجبال ،ولكنه
هل لهذا يكون قد وجد الحكمة أو عرفها .ال أعتقد أن كل هذا االكتشاف والتقدم يتعلق بالحكمة والمعرفة الحقيقية
باالرتباط بأصل األرض .فاإلنسان لن يجد أصل األرض من اكتشافاته ولن يتعلم ذلك وحده .طبعا ً أيوب أراد من هذا
القول أن يؤكد بأن أصدقاءه لم يجدوا الحكمة .فهم ال يدركون قيمتها إذ ليس لها مكان في أرض األحياء .الحكم ُة ليست
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في المحيط أو في قعر البحر ،وهي ليست في هذه الدنيا المتقلبة ،والتي فيها يصب ،االصدقاء أعداءً .وهكذا يقول ايوب
في عدد  " :15الَ يُعْ َطى َذ َهبٌ َخالكصٌ َب َدلَ َهاَ ،والَ ُت َ
وزنُ فك ٌَّة َث َم ًنا لَ َها " .نعم ،ال تـــُشترى الحكمة بكل ذهب العالم .لقد
ً
حكمة منها؟ وهل عرفتهم بما
ماليين الدوالرات إلح ار بعض األحجار من القمر ولكن هل أخذوا
أنفق العلماء
َ
يريدون أن يعرفوه؟ كال .ويذكر أيوب بعض المعادن الثمينة باإل افة الى الزجاج الذي كان ثمينا ً قي ذلك الوقت،
ويقول إن الحكمة ال يعادلها شيء من هذا .أيوب لم يجد الحكمة من أصدقائه الذين أتوا لتعزيته ،فالحكم ُة الحقيقية
ليست من هذه األرض .فمن أين تأتي الحكمة إذاً؟ عدد َ « " :22-20ف كمنْ أَي َْن َتأْتكي ْال كح ْك َم ُةَ ،وأَي َْن ه َُو َم َكانُ ْال َفه كْم؟ إك ْذ
ُون ُك ِّل َحيٍّ َ ،و ُست َكر ْ
أ ُ ْخ كف َي ْ
ك َو ْال َم ْو ُ
ت َعنْ َطي كْر ال َّس َما كء .اَ ْل َهالَ ُ
ت َي ُقوالَ كن :كب َآذا كن َنا َق ْد َس كمعْ َنا َخ َب َر َها " .نعم ،اإلنسان
ت َعنْ ُعي ك
بكل ذكائه وقوته وإنجازاته عاجز عن الوصول الى الحكمة الحقيقية .لربما كان الموت هو بداي َة معرفة الحكمة
الحقيقية .والحقيقة الكاملة تقف في الجانب اآلخر من الحياة .واإلنسان الذي يموت ال يمكنه أن يعود الينا لنعرف منه
عن الحكمة .هوديني الساحر العظيم أعطى زوجته كود أو رقما ً سريا ً قبل موته لتتمكن من االتصال به .ثم طلب
كثيرون من الوسطاء الروحيين الرسائل التي كان يرسلها هوديني لزوجته ،ولكنها كانت تسألهم أن يقدموا لها الكود
السري ،ولكن طبعا ً دون جدوى ،فال يمكن إلنسان ذهب الى الحياة األخرى أن يعود ليتكلم بما يحدث هناك.
ك ُل ما م ى يبين أحكام هللا التي تبين حكمته وسلطانه في الطبيعة ،بما في ذلك الرياح والمطر والمياه
والصواعق .وأمام هذه العظمة أال نحني رؤسنا إجالالً؟ أال يجعلنا نتوا ع أمام الرب إلهنا؟ أرجو ذلك.
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