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سفر أيوب بين العبرية والعربية
األنبا مقار
أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان
يعتبر سفر أيوب من أهم األسفار الشعرية في الكتاب المقدس ،ألنه يتناول قضية
من أهم قضايا البشرية وهي قضية األلم في حياة اإلنسان ،ورغم ذلك هو من
أقل األسفار التي تقرأ أو تدرس في الكنائس بصفة عامة ،1فهل فعلا األلم نتيجة
غضب هللا على اإلنسان؟ هل األلم فقط مرتبط بالخطيئة كعقاب أو تأديب دون
أي سبب آخر؟ السؤال قديم قدم البشرية ويحتاج إلى دراسة خاصة تبحث هذا
الموضوع من خلل الكتاب المقدس كله؟ ولكننا سنحصر هذه الورقة البحثية
حول سفر أيوب في لغته العبرية األصلية ثم في الترجمة العربية (البستاني -فان
دايك)  1865مع المقاربة ببعض الترجمات العربية األخرى مثل الترجمة
اليسوعية.

التخطيط العام للسفر
أولا :المقدمة (ص:)2 -1
 الضربة األولى :وتشمل الممتلكات واألقارب. الضربة الثانية :وتشمل األمراض الشخصية.ثانياا :خطاب أيوب الفتتاحي (ص  :)3أيوب يلعن يوم مولده.
ثالث اا :المجادلت الثلثة:
2
 المجادلة األولى (ص  :)14–4حيث الهجوم على أيوب بالتلميح.3
 المجادلة الثانية (ص  :)21–15حيث الهجوم على أيوب بالتصريح.1
2
3

الكنيسة القبطية تقرأ سفر أيوب بالكامل تقري ابا خلل فترة الصوم الكبير وأسبوع اآللم حيث
آلم أيوب هي مثال آللم المسيح الخلصية.
فأليفاز مثل يقول" :ا ْذك ْرَ :م ْن َهلَكَ َوه َو بَ ِريء" (أي .)7 :4يفهم من هذه العبارة أن أيوب
ليس بريء كما يدعى.
طردهَا مِ ْن بَ ْ
صوفر النعماتي يصف الشرير قائلا" :قَ ْد بَ َل َع ث َ ْر َوة ا فَ َيتَقَيأهَا .هللا يَ ْ
طنِ ِه" (أي:20
 ،)22كأنه يقول أليوب بوضوح أنت هو الشرير وما حدث لك بسبب خطيئتك.
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 المجادلة الثالثة (ص  :)27–22حيث الهجوم على أيوب بالتجريح.رابعاا :نشيد الحكمة (ص .)28
سا :خطاب أيوب الختامي (ص .)31–29
خام ا
سا :أليهو الشاب (ص .)37–32
ساد ا
سابعاا :الرب يتكلم (ص .)41–38
5
ثامناا :خضوع أيوب والخاتمة.

4

محتوى السفر
يحتوي السفر على مجموعة رائعة من القصائد الشعرية 7 ،قصائد عن هللا6 6،
قصائد عن الشرير 7،نشيد الحكمة (ص  ،)28نشيد األلم (ص  ،)30نشيد
الخلص (ص :)33
يَت ََرا َ َءف َعلَ ْي ِه َويَقول :أ ْ
صير
ط ِلقه َع ِن ْالهب ِ
وط إِلَى ْالح ْف َرةِ ،قَدْ َو َجدْت فِدْيَةا .يَ ِ
ضى
لَحْ مه أَغَض ِم ْن لَحْ ِم الص ِبيَِ ،ويَعود ِإلَى أَي ِام َ
ص ِلي ِإلَى هللاِ فَيَ ْر َ
شبَا ِب ِه .ي َ
اس فَيَقول :قدَْ
ان بِره .يغَنِي بَيْنَ الن ِ
اإل ْن َ
س ِ
َع ْنهَ ،ويعَايِن َوجْ َهه بِهتَافٍ فَيَردُّ َعلَى ِ
ْ
أ َ ْخ َ
ور ِإلَى
يمَ ،و َل ْم أ َجازَ َعلَ ْي ِه .فَدَى نَ ْفسِي ِمنَ العب ِ
طأْتَ ،و َعوجْ ت ْالم ْست َ ِق َ
ور( .أي )29–24 :33
ي النُّ َ
ْالح ْف َر ِة ،فَت ََرى َح َيا ِت َ

اللغة العبرية للسفر
اللغة العبرية للسفر صعبة ومحيرة وبخاصة في الجزء الشعري ،ليست من جهة
األلفاظ فحسب بل تركيب الجملة صعب الفهم مما يربك المفسرين والمترجمين.
4
5

6
7

ْس ش َُّركَ َعظِ ي اماَ ،وآثَامكَ لَ نِ َهايَةَ لَ َها؟"
أليفاز هنا يجرح أيوب بكلمات ثقيلة جداا" :أَلَي َ
(أي.)5 :22
هناك عدة أساليب لتقسيم السفر .راجع مثلا :نخبة من األساتذة ،قاموس الكتاب المقدس
(بيروت ،بدون تاريخ)" ،أيوب" (ص)146 .؛ تادرس يعقوب (القمص) ،تفسير سفر أيوب
(كنيسة مارجرجس إسبورتنج ،اإلسكندرية).
George Rawlinson and Thomas Whitelaw, Job, The Pulpit Commen;”tary 16 (Rio, WI: AGES Software, 2001; version 1.0), “Introduction
C. F. Keil and F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament, vol. 5
(Albany, OR: AGES Software, 1997; version 1.0); J. E. Hartley,
“Job,” in The International Standard Bible Encyclopedia, ed. G. W.
Bromiley (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1989), 2:1064.
أليفاز  ،16–8 :5أيوب  ،13–1 :9صوفر  ،12–7 :11أيوب  ،25–12 :12بلدد : 25
 ،6–1أيوب  ،14–5 :26أليهو .33–22 :36
أليفاز  ،35–20 :15بلدد  ،21–5 :18صوفر  ،29–4 :21أيوب  ،21–6 :21أيوب :24
 ،25–1أيوب .23–13 :27
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المجلة الالهوتية المصرية

 .1المفردات اآلرامية تمأل السفر .في أيوب  25 :3تظهر المفردات
العبرية ومعناها اآلرامي كمترادفات ַויֶּאֱ תָ יֵנִ י  ...יָב ֹא ִ ִֽלי .الكلمة األولى
("فيأتيني") آرامية وتطابق الكلمة العربية "ويأتيني" ،أما الكلمة الثانية ("يبو
עֵדי
لي") فهي الترجمة العبرية لنفس المعنى .في أيوب  19 :16تظهر ִ
("عدي") العبرية و שָ ה ֲִדי ("شاهدي") اآلرامية وكلهما بمعنى شاهدي في
العبرية بل أحياناا تأتي الصيغة اآلرامية أكثر من مثيلتها العبرية .الكلمة ִמלָה
("مل") تجمع في العبرية ִמלִ ים ("مليم") وردت في السفر  6مرات ،في حين
أن الصيغة اآلرامية لجمع ذات الكلمة ִמלִ ין ("ملين") وردت  10مرات.
 .2أسماء هللا في السفر .الجزء النثري من السفر يستخدم أسماء هللا
المعتادة في العهد القديم ،אֱ ֹלהִ ים ("إلوهيم")  3مرات و יהוה ("يهوه") 30
مرة ،حيث "إلوهيم" يتكرر في العهد القديم  2600مرة و"يهوه"  6828مرة.
أما الجزء الشعري فهو يستخدم األسماء األقدم هلل ( archaic designations
 ،)for Godאֱ לֹוהַ ("إلوه")  41مرة و שַ דַ י ("شداي")  31مرة ،في حين أن
هذه األسماء نادرة الوجود في العهد القديم خارج سفر أيوب" ،إلوه"  16مرة
8
و"شداي"  17مرة.
 .3مابين العبرية والترجمة السبعينية .هناك اختلف طفيف بين النص
العبري والترجمة السبعينية اليونانية فمثلا :في أيوب  20 :7עָ לַי לְ מַ ָ ִֽשא على
نفسي حملا ،في حين جاءت في السبعينية  ἐπὶ σοι φορτίονعليك حملا .لقد
اتبعت ترجمة فان دايك النص العبري ("حتى أكون على نفسي حملا") في حين
اتبعت اليسوعية الترجمة السبعينية ("حتى أكون عبئا عليك").
كثيرا في النص
 .4الفارق بين المكتوب والمقروء .هذا الفارق يظهر
ا
العبري ففي أيوب  15 :13تظهر الكلمة ל ֹא ("لو" ’ )lōبمعنى النفي في
المكتوب ،ولكن المقروء לֹו ("لو"  )lôبمعنى "له" ،فيتحول المعنى من "ل
رجاء له" (المكتوب) إلى "له رجائي" (المقروء).

8

هذه اإلحصائيات باستخدام الحاسب اآللي:
BibleWorks (CD version: 6.01, program version: 6.0.005).
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الترجمة العربية فان دايك
واضح أن الترجمة استخدمت تعبيرات عربية غير مألوفة وصعبة ،ولكن لكي
نفهم وجهة نظر المترجم في اختيار تعبيراته ألبد أن نتتبع األصل العبري.
في أيوب "( 26 :15عاديا عليهم تصلب العنق بأوقاف مجانه معبأة")
الكلمة مجانه استخدمها ألنها موجودة في النص العبري מָ גִ נִ ים لكن الترجمة
سامدة تَحتَ أَظه ِر ترو ِسه الغَلي َ
ظة").
اليسوعية أوضح ("وأغار عليه ِبعنق ِ
في أيوب "( 25 :20جذبه فخرج من بطنه والبارق من مرارته مرق عليه
ضا موجودة في النص العبري ְמרֹ ָרה .في
رعوب") هنا استخدم مرارته ألنها أي ا
هم فيَخرج ِمن َ
هره وإذا خرج
حين اليسوعية استخدمت ن ا
ظ ِ
صا أبسط ("يَ ِ
نزع الس َ
البارق ِمن َك ِبدِه َغ ِش َيته األ َ ْهوال").
النصل ِ
في أيوب "( 17 :30الليل ينخر عظامي في وعارقي ل تهجع") الكلمة
عارقي هي إحدى الكلمات الصعبة وغير المفهومة ولكنها مستخدمة في النص
يل يَنخر هذا ِعظامي ِمن فَوقي
العبري עֹ ְרקַ י ،أما اليسوعية فأسهل ("في الل ِ
قرضونَني ل َينامون").
والذينَ َي ِ
في أيوب "( 30 :30حرش جلدي علي وعظامي احترت من الحرارة
في" ) الفعل احترت هو غير مستخدم بالمرة في اللغة رغم أننا نستخدم كلمة
كثيرا ،ولكنه هو ذاته مستخدم في النص العبري חָ ָרה ،أما اليسوعية
الحرارة
ا
سود ِج ْلدي َعلي واحت ََرقَ َع ْ
ظمي ِمنَ الحمى").
فتهتم بالمعنى الواضح عربياا ("إِ َ

كلمة ختامية
سفر أيوب من األسفار الصعبة في لغته العبرية األصلية ،له مفرداته وله تراكيبه
الخاصة ،ولكنه يحمل روعة المضمون وبلغة الشعر .وجاء النص العربي فان
دايك كترجمة حرفية رائعة ولكنه حاول أن يضع مفردات عربية أقرب ما تكون
للنص العبري ،فتحول السفر إلى لغة صعبة الفهم ،لمن ل يتقن العربية .لذلك
ألبد أن تكون هناك ترجمة عربية جديدة بلغة بسيطة مفهومة للشباب العطش
لكلمة هللا.
األنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان.
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