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الدرس الخمسمئة والسابع والستون

نواص ُل تأمالتنا في سفر أيوب من العهد القديم وقد وصلنا الى الفصل الحادي والثالثين منه .رأينا في الدرس
الماضي أن أيوب كان يعاني من مرض الكبرياء واالعتداد بالذات ،وقد استخدم أيوب ضمير المتكلم حوالي اثنتين
وخمسين مرة في الفصل التاسع والعشرين فقط .فبالرغم من كل ما اصابه من آالم إال أنه كان ممتلئا ً بالغرور
والكبرياء والبر الذاتي ،انهمك في ذاته وغرق في أعماق نفسه .وأصدقاؤه فشلوا في اكتشاف أصل الداء ومعرفة
المشكلة الحقيقية في حياته ،ألنهم لم يفهموا ايوب وال أنف َسهم وإلههم .وبالرغم من مداخلهم المختلفة في حديثهم مع
أيوب إال أنهم وصلوا الى استنتاج واحد أن كثرة الباليا تأتي من كثرة الخطايا .وبدالً من أن يساعدوا أيوب على الحكم
على ذاته ،قادوه الى التكبر واالعتداد بالذات عن طريق المدافعة عن نفسه .ثم استمعنا الى أيوب يعود الى األيام
الخوالي ،عندما كانت األمور تسير معه على خير ما يرام ،وبالرغم من انتفاخه إال أنه يذكر إحسانات هللا معه .كان
أيوب غنيا ً مزدهراً وك ُل ما يلمسه يتحول ذهباً .كما كان رجالً ذا تأثير هائل على من هم حواليه .ولقد هابه وأحبه
الجميع إذ كان يساعد المحتاجين ويعيل المسنين ويعتني باألرامل والمعتازين .ولكن الذي خاف منه حصل معه ووقعت
القنبلة على عشه فأطاحت به .خاف أن يذهب عنه كل الغنى والجاه وهذا ما حصل فعالً .سقط ولم يضع أح ٌد وسادة
تحته ،وال حتى أصدقاؤه .اخذ يعظم نفسه فقال :لبست البر فكساني كجبة ،ولم يعترف بشيء من نقائصه وأخطائه،
لذلك فهو يحتاج الى توب ٍة قلبية صادقة .في الفصل الحادي والثالثين أخذ يشكي همومه ومصائبه الحاضرة ويلوم هللا.
كانت مشكلته الكبرياء واالعتداد بالذات ،والكبرياء كالسرطان إذا ما استأصلناه انتشر في كل أنحاء الجسم.
المطول في دفاعه عن نفسه.
َّ
نأتي الى الفصل الحادي والثالثين من سفر أيوب .يـــُنهي هذا الفصل حديث أيوب
يا لها من مباراة حامي ِة الوطيس تبارز فيها أصدقاء أيوب الثالثة ضد أيوب .كانوا يحاولون إجباره على االعتراف
بخطيته السرية بحسب اعتقادهم .ومبدأهم كما رأينا أن كثرة باليا أيوب أتت من كثرة خطاياه .وبعد ثالث جوالت من
المباحثات والمناقشات والتي لم تسفر عن شيء ،استسلموا ولم يعودوا يتحدثون بدليل أن صوفر لم يجب على أيوب،
الذي أسهب في حديثه .وصوفر لم يصمت ألنه اقتنع بصحة كالم أيوب بل بأن أيوب ال يمكنه أن يقتنع .وهكذا في هذا
الفصل الحادي والثالثين يحاول أيوب أن يبرئ ساحته أمام القضاء اإللهي عن طريق استنزال عقوبة السماء عليه إن
ً
خطية من الخطايا المذكورة هنا ،وهو يؤكد أن ما يزرعه اإلنسان فإياه يحصد أيضاً .كما أن أيوب كان
كان قد فعل
يبرئ نفسه عن طريق مالم ِة هللا .فهو يعتقد أن هللا مخطئ في معاقبته هكذا ،وهذا هو الموقف الخاطئ الذي
يحاول أن
َ
يمكن أن نتخذه ،عندما نبرر أنفسنا ،عندها ال نحصد سوى الغضب .لذا من الحكمة بدالً من ذلك أن نحك َم على أنفسنا
كتب أح ُدهم في جريدة نيويورك تايمز :مه ٌم جداً أن نتمتع بقدرة ارتداء ثوب التواضع في بعض
لنحظى بتبرير هللا.
َ
مجاالت األعمال العامة ،وفي مجاالت السياسة والرياضة .وعلى من يحتقر هذا الرداء أن يتحمل النقمة واإلهانة من
الجموع ،فنحن نحب أبطالنا المتواضعين .الكبرياء يا صديقي هي الصفة التي تلتصق بالبشرية جمعاء ،فيا ليتنا نتعلم
كيف نأتي باتضاع أمام هللا بكل صدق وبال رياء .هذا ما يعلمنا إياه سفر أيوب .أمام هللا أخي الكريم ال يمكنك أن تبني
دفاعك على أساس صالحك ،فالرب يحطم كل متعاظم وك َل غطرسة ،فيوم الرب على كل النفوس المتكبرة .لذا فإنه
من الحكمة أن نأخذ الموضع المتضع أمام هللا وأن ننحني تماما ً في حضرته .فعندما نتض ُع يتمسك بنا هللا لنرتفع.
وهناك لألسف أناسٌ يأتون ويطلبون خالص الرب ولكن بال انكسار في القلب وال اتضاع في النفس .وإذا تجولت في
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الكتاب المقدس فستجد أن الرو َح المنكسرة يقدرها هللا ويطلبها في اإلنسان .مثالً يقول المرنم في المزمور الرابع
والثالثين :قريبٌ هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحق الروح .كذلك يقول إشعياء النبي " :ألَ َّن ُه ه َك َذا َقا َل
ْال َعلِيُّ ْالمُرْ َت ِفعَُ ،ساكِنُ األَ َبدِْ ،القُدُّوسُ اسْ ُمهُ« :فِي ْال َم ْوضِ ع ْالمُرْ َتفِع ْال ُم َقد ِ َ
ْ
ْ
وح،
َّس أسْ ُكنُ َ ،و َم َع ال ُم ْن َسح ِِق َوال ُم َت َواضِ ِع الرُّ ِ
ِ
ِ
ِين " (إش  .)15:57قد نظن أن مسألة الكبرياء والروح المتضعة
ب ْال ُم ْن َس ِحق َ
ِينَ ،وألُحْ ِي َي َق ْل َ
ألُحْ ِي َي رُو َح ْال ُم َت َواضِ ع َ
تخص الرياضيين والمشهورين والسياسيين ولكننا ال نفطن الى أنها تخص باألولى المؤمنين ،ال سيما أولئك الذين
يعملون في حقل الرب .فمنهم من يتناسى أنه مجرد خادم للرب ،وتراه يتفاخر حتى بخدمته وإنجازاته للسيد ،الذي
أخلى نفسه آخذاً صور َة عبد مقدما ً لنا مثاالً حيا ً وعظيما ً في التواضع .وايوب هنا كان يربت على كتف نفسه مهنئا ً ذاته
على كل محاسنه وأخالقه الحميدة وأعمالـه الصالحة وبالتالي يستحزن الجميع على حالته الحاضرة .وسنرى في نهاية
الفصل أنه بقي متمسكا ً ببره الذاتي مدعيا ً الصالح والكمال .صديقي ،إذا أردت أن تأتي الى هللا فال يمكنك أن تأتي اليه
بصالحك وحسناتك ومحاسنك وأخالقياتك ،بل تأتي اليه بالروح المنكسرة .تعال بنا أخي وصديقي نتغنى مع الشاعر
ونقول :أروم قربا ً منك يسوع ،أجثو لديك بروح الخشوع ،بين يديك ض َّم فتاك ،فإن أمني جرا ُ
ح حشاك ،فإن روحي
لي ب ٌر وال صالح بل ك ُل بري بتلك الجراح.
المنسحقة أغلى لديك من المحرقة ،ما َ
نقرأ من الفصل الحادي والثالثين من أيوب من العدد األول وحتى الثاني عشر..
َ 1عه ًْدا َق َطعْ ُ
ِير م َِن األَ َعالِي؟
ِي ِقسْ َم ُة ِ
ْف أَ َت َطلَّ ُع فِي َع ْذ َرا َء؟ َ 2و َما ه َ
ت لِ َع ْي َنيَّ َ ،ف َكي َ
هللا ِمنْ َف ْو ُقَ ،و َنصِ يبُ ْال َقد ِ
ظ ُر ُ
ْس ه َُو َي ْن ُ
ت َق ْد َسلَ ْك ُ
ِيع َخ َط َواتِي؟ 5إِنْ ُك ْن ُ
ت
ط ُرقِيَ ،ويُحْ صِ ي َجم َ
اإل ْث ِم؟ 4أَلَي َ
3أَلَي َ
ْس ْال َب َوا ُر ل َِعام ِِل ال َّشرِّ َ ،وال ُّن ْك ُر لِ َفاعِ لِي ِ
ف هللا ُ َك َمالِي7 .إِنْ َح ْ
َم َع ْال َك ِذبِ ،أَ ْو أَسْ َر َع ْ
ت ِرجْ لِي إِلَى ْالغِشِّ 6 ،لِ َي ِز ِّني فِي م َ
ادَت َخ َط َواتِي َع ِن
ان ْال َح ِّقَ ،ف َيعْ ِر َ
ِيز ِ
َّ
ي َق ْل ِبي
غَو َ
ب َق ْل ِبي َو َرا َء َع ْي َنيَّ  ،أَ ْو لَصِ قَ َعيْبٌ ِب َك ِّفي8 ،أَ ْز َرعْ َو َغي ِْري َيأْ ُكلَْ ،وفُرُوعِ ي ُتسْ َتأْ َ
يقَ ،و َذ َه َ
صلْ«9 .إِنْ ِ
الط ِر ِ
َعلَى امْ َرأَةٍ ،أَ ْو َك َم ْن ُ
آلخ َرَ ،و ْل َي ْن َح ِن َعلَ ْي َها َ
ب َق ِر ِيبيَ 10 ،ف ْل َت ْط َح ِن ا ْم َرأَتِي َ
ِي إِ ْث ٌم
ت َعلَى َبا ِ
ُون11 .ألَنَّ ه ِذ ِه َرذِيلَ ٌةَ ،وه َ
آخر َ
ضاةِ12 .ألَ َّن َها َنا ٌر َتأْ ُك ُل َح َّتى إِلَى ْال َهالَكِ َ ،و َتسْ َتأْصِ ُل ُك َّل َمحْ صُولِي.
يُعْ َرضُ ل ِْلقُ َ
يؤكد أيوب بأنه عاش حيا ًة طاهرة ،ولم يكن شهوانياً .قطع عهداً مع عينيه أال ينظر الى الشر ،وذلك ألن العين
هي سرا ُج الجسد فإذا كانت عينك بسيطة يقول الرب ،فجسدك كلُّه يكون نيـــّراً .حواء وداود وغيرُهما سقطوا حينما
نظروا واشتهوا ،والمسيح قال :من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه .فماذا تكون النتيجة حين ينحرف
ِير م َِن األَ َعالِي؟ " .هذا يعني أن
ِي ِقسْ َم ُة ِ
القلب نحو الغرائز؟ يقول في عدد َ " :2و َما ه َ
هللا ِمنْ َف ْو ُقَ ،و َنصِ يبُ ْال َقد ِ
اإل ْث ِم؟ " .البوار أو البلوى لفاعل
قصاص هللا أكيد على الشر .ويقول أيضاً " :أَلَي َ
ْس ْال َب َوا ُر ِل َعام ِِل ال َّشرِّ َ ،وال ُّن ْك ُر ِل َفاعِ لِي ِ
اإلثم .إن هللا يرى حتى نظراتنا وتصورات قلوبنا ويجازي كل واحد كما يكون عمله .وما زال أيوب يشير بإصبعه الى
اآلخرين بأنهم ارتكبوا مثل هذه الخطايا أما هو فمنزه عنها ،ويطلب الدينونة لمثل هؤالء .لم يستطع أن يرى ضرورة
دينونته الشديد هذه بينما هو رجل مستقيم .أظن أن أيوب لوى ذراعه من كثرة الربت على كتفه .ويستمر في مدح
ظ ُر ُ
ْس ه َُو َي ْن ُ
ت َم َع ْال َك ِذبِ ،أَ ْو أَسْ َر َع ْ
ت َق ْد َسلَ ْك ُ
ِيع َخ َط َواتِي؟ إِنْ ُك ْن ُ
ت ِرجْ لِي
ط ُرقِيَ ،ويُحْ صِ ي َجم َ
استقامته ويقول " :أَلَي َ
إِلَى ْالغِشِّ  ،لِ َي ِز ِّني ِفي م َ
ف هللا ُ َك َمالِي " .هللا يفحص أصغر األمور ويراها ويحصي جميع الخطوات.
ان ْال َح ِّقَ ،ف َيعْ ِر َ
ِيز ِ
أناس يصادقون الكذب .وما زال يصر على التمسك
الحظ أنه يشبه الكذب بإنسان صديق يسلك المرء معه ،وكم من
ٍ
ليعرف كمالـــَه .ولكننا إذا وُ زنا بموازين هللا فسنوج ُد
ببره الذاتي أمام هللا ،حتى أنه يطلب من هللا أن يزنـــَه بميزانه
َ
ناقصين ،فاهلل إلـه عليم وبه توزنُ األعمال وال يمكن لحي أن يتبرر قدامه .يقول في عدد  7وما يليه " :إِنْ َح ْ
ادَت
َخ َط َواتِي َع ِن َّ
صلْ« .إِنْ
ب َق ْل ِبي َو َرا َء َع ْي َنيَّ  ،أَ ْو لَصِ قَ َعيْبٌ ِب َك ِّفي .أَ ْز َرعْ َوغَ ي ِْري َيأْ ُكلَْ ،وفُرُوعِ ي ُتسْ َتأْ َ
يقَ ،و َذ َه َ
الط ِر ِ
ي َق ْل ِبي َعلَى امْ َرأَةٍ ،أَ ْو َك َم ْن ُ
آلخ َرَ ،و ْل َي ْن َح ِن َعلَ ْي َها َ
ب َق ِر ِيبيَ ،ف ْل َت ْط َح ِن ا ْم َرأَتِي َ
ِي
ت َعلَى َبا ِ
ُون .ألَنَّ ه ِذ ِه َرذِيلَ ٌةَ ،وه َ
آخر َ
غَو َ
ِ
ضا ِة " .تكلم أيوب عن الغش والتحايل واستنزل العقاب على نفسه إذا كان قد فعل ذلك .كما تحدث عن
إِ ْث ٌم يُعْ َرضُ ل ِْلقُ َ
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خطية الزنا وأنها تستوجب القضاء .وك ُل ما قالـه كان صحيحا ً وأيوب لم يكن يرتكب مث َل هذه الخطايا ،ولكنه كان
يعاني من مرض الكبرياء ،كانت هذه اللطخ َة السوداء في حياته .لقد قاده أصدقاؤه الى مزيد من الدفاع عن النفس البر
الذاتي .صديقي ،ليحمنا هللا من خطية الكبرياء الشنيعة التي تطفئ شهاد َة المؤمن وتجعل الكنيسة فاترة بل باردة.
صديقي المسيح خلصنا وبررنا أمام هللا ،ولكن مهما وصلنا من كمال على هذه األرض فلن نصل الى مقاييس هللا أبداً.
نتاب ُع التأمالت في الفصل الحادي والثالثين من أيوب إذ نقرأ من اآلية الثالثة عشرة وحتى الثالثة والعشرين..
ت َح َّق َع ْبدِي َوأَ َمتِي فِي َدعْ َوا ُه َما َعلَيَّ َ 14 ،ف َما َذا ُك ْن ُ
ت َر َفضْ ُ
13إِنْ ُك ْن ُ
ِين َيقُو ُم هللاُ؟ َوإِ َذا ا ْف َت َق َدَ ،ف ِب َما َذا
ت أَصْ َن ُع ح َ
ت َم َنعْ ُ
صوَّ َر َنا َوا ِح ٌد فِي الرَّ ح ِِم؟ 16إِنْ ُك ْن ُ
ِين َعنْ م َُرا ِد ِه ْم ،أَ ْو
ت ْال َم َساك َ
صا ِن َعهَُ ،و َق ْد َ
صا ِنعِي فِي ْال َب ْط ِن َ
ْس َ
أ ُ ِجي ُبهُ؟ 15أَ َولَي َ
ْت َع ْي َنيِ األَرْ َملَةِ17 ،أَ ْو أَ َك ْل ُ
أَ ْف َني ُ
اي َك ِب َر عِ ْندِي َكأَبٍَ ،و ِمنْ َب ْط ِن أُمِّي
ت لُ ْق َمتِي َوحْ دِي َف َما أَ َك َل ِم ْن َها ْال َيتِي ُمَ 18 .ب ْل ُم ْن ُذ صِ َب َ
ْت َهالِ ًكا ِل َعدَ م اللِّب ِ َ
ت َرأَي ُ
َه َد ْي ُت َها19 .إِنْ ُك ْن ُ
ار ْكنِي َح َق َواهُ َو َق ِد اسْ َت ْد َفأ َ ِب َج َّز ِة غَ َنمِي21 .إِنْ
ْس أ ْو َف ِقيرً ا ِبالَ ِكسْ َوةٍ20 ،إِنْ لَ ْم ُت َب ِ
ِ
ت َيدِي َعلَى ْال َيت ِِيم لَمَّا َرأَي ُ
ت َق ْد َه َز ْز ُ
ُك ْن ُ
ْت َع ْونِي فِي ْال َبابَِ 22 ،ف ْل َتسْ قُ ْط َع ُ
ص َب ِت َها،
ضدِي ِمنْ َك ِتفِيَ ،و ْل َت ْن َكسِ رْ ذ َِراعِ ي ِمنْ َق َ
هللا رُعْ بٌ َعلَيَّ َ ،و ِمنْ َجالَلِ ِه لَ ْم أَسْ َتطِ عْ .
ار م َِن ِ
23ألَنَّ ْال َب َو َ
رب عمل وقد أعطى جميع من هم تحته حقوقهم حتى العبيد ،وإالَ َ " :ما َذا ُك ْن ُ
ِين َيقُو ُم هللاُ؟
ت أَصْ َن ُع ح َ
كان أيوب َ
ُ
خالق الجميع لذلك يرفض بشدة أن يكون قد استعمل القسوة مع العامل المسكين ألنه
" يقول أيوب .ويؤكد بأن هللا
صاحبُ رأس المال ،أو أن يكون قد غفل عن األرملة ،أو أكل كسر َة خبز واحدة ولم يتقاسمها مع اليتيم .بل منذ حداثته
رعاه كأب .وإن كان قد رأى أحداً مشرفا ً على الهالك من العُري أو مسكينا ً من غير كساء فقد كان يقدم لـهم المعونة
فوراً .ويقول :إن كان قد رفع يده ضد اليتيم مستغالً نفو َذه في القضاء فليسقط عض ُده من كتفه ولتنكسر ذرا ُعه من
قصبتها ،ألنه يرتعب من نقمة هللا ولم يكن باستطاعته أن يواجه جاللـَه .نعم ،لربما يكون أيوب قد فعل ك َل هذه
هللا كان مخطئا ً في ما اصاب أيوب الكامل ،حسب رأيه .يا
اإلحسانات إال أنه هنا كان يتفاخر بها ليبرر نفسه .وكأن َ
ليتنا نأتي الى المكان الذي فيه نستطيع أن نحم َد اسم الرب ونرى أنفسنا كالتراب أمامه.
ت َق ْد َف ِرحْ ُ
عدد  29و 30من الفصل الحادي والثالثين " :إِنْ ُك ْن ُ
ت ِب َبلِ َّي ِة ُم ْبغِضِ ي أَ ْو َشم ُّ
صا َب ُه سُوءٌَ .ب ْل
ِين أَ َ
ِت ح َ
ب َن ْفسِ ِه ِبلَعْ َن ٍة " .لم يكن أيوب يشمت بباليا غيره ولم يكن ير ُّد اإلساءة باإلساءة .عدد – 33
لَ ْم أَدَعْ َح َنكِي ي ُْخطِ ُئ فِي َطلَ ِ
إل ْخ َفا ِء إِ ْثمِي فِي ِحضْ نِي .إِ ْذ َر ِهب ُ
ت َق ْد َك َتم ُ
 " :36إِنْ ُك ْن ُ
ْت جُمْ هُورً ا غَ ِفيرً اَ ،و َروَّ َع ْتنِي إِ َها َن ُة ْال َع َشائ ِِر،
ْت َكال َّن ِ
اس َذ ْن ِبي ِ
ضائِي .لِ ُي ِج ْبنِي ْال َقدِيرَُ .و َمنْ لِي ِب َش ْك َوى َك َت َب َها َخصْ مِيَ ،ف ُك ْن ُ
َف َك َف ْف ُ
ت
ت َولَ ْم أَ ْخرُجْ م َِن ْال َبابَِ .منْ لِي ِب َمنْ َيسْ َم ُعنِي؟ ه َُو َذا إِ ْم َ
ُ
ُ
أَحْ مِل ُ َها َعلَى َك ِتفِيُ .ك ْن ُ
كتمت آثامي
كنت قد
ت أُعْ صِ ُب َها َتاجً ا لِي " .لم يكن أيوب ليخفي خطيته حسب قولـه بل يقول :إن
ً
ُّ
وصمت واعتصمت داخل
رهبة من الجماهير الفقيرة وخوفا ً من إهانة العشائر،
كبقية الناس طاويا ً ذنوبي في حضني،
األبواب ،فمن لي بمن يسمعني؟ تـــُرى ما هي الخطايا التي تكتمها في قلبك؟ هل هي حبُ الذات أم الشهوة الردئية أم
الطمع أم البخل أم القسوة أم الزنا؟ أنا ال أريد أن أعرفها ولكن يوجد شخص يحب أن يسمعك تعترفُ بها أمامه ،إنه هللا
ويطهرنا من كل إثم.
المحب الذي إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا
َ
ثم يقول :هوذا إمضائي ،هوذا توقيعي على شكواي ويطلب المحاكمة وينتظر الحكم ،وقد كان على استعداد ألية
شكوى من هللا ضده .ليت خصمي يكتب شكواه ضدي فأحملها على كتفي وأضعها تاجا ً لي وكنت أقدم لـه حسابا ً على
كل ما أعمل وأدنو منه كما أدنو من أمير .في واقع األمر يا صديقي ،كان أيوب هنا يبرر ذاته .كان متأكداً من براءته،
مدافعا ً عن قضيته ومستعداً لتقديم حساب عن كل خطوة في حياته .كان متمسكا ً ببره الذاتي بل ويظن أن هللا خصمُه.
كان باراً في عيني نفسه ولكنه لم يكن باراً في عيني هللا .الجميغ راغوا ليس من يعمل صالحا ً ليس وال واحد .ترى
كيف ترى نفسك أمام هللا؟ هل تفتخر بإنجازاتك وحسبك ونسبك واصلك وفصلك وصالحك وبرك الذاتي ،أم أنك تتضع
أمامه معترفا ً بفضله عليك وفوق كل شيء معترفا ً بأنك خاطئ ال تستحق إحسانه .تأكد بأننا ال نستطيع أن نتاجر مع هللا
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بتكافؤ ومساواة فسنخسر حتماً ،لذا علينا أن نأتي اليه بروح منكسرة والقلب المنكسر ال يمكن هلل أن يحتقره بل يثمنه
جداً .تعال بنا نحني الرؤوس أمام من أحبنا وأسلم نفسه ألجلنا لـه المجد والكرامة والعظمة من اآلن والى األبد آمين.
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