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 ةة والعربي  فر أيوب بين العبري  س

  األنبا مقار

 ة ومدينة العاشر من رمضانرقي  أسقف مراكز الش  

ة في الكتاب المقدس، ألنه يتناول قضية عري  يعتبر سفر أيوب من أهم األسفار الش  

من أهم قضايا البشرية وهي قضية األلم في حياة اإلنسان، ورغم ذلك هو من 

س في الكنائس بصفة عامةدر  أ أو ت  قرأقل األسفار التي ت  
1

األلم نتيجة  ، فهل فعلا 

غضب هللا على اإلنسان؟ هل األلم فقط مرتبط بالخطيئة كعقاب أو تأديب دون 

ة ويحتاج إلى دراسة خاصة تبحث هذا ؤال قديم قدم البشري  أي سبب آخر؟ الس  

ة البحثي  ولكننا سنحصر هذه الورقة  الموضوع من خلل الكتاب المقدس كله؟

فان  -ة )البستانيرجمة العربي  ة ثم في الت  ة األصلي  حول سفر أيوب في لغته العبري  

رجمة ة األخرى مثل الت  رجمات العربي  مع المقاربة ببعض الت   1865دايك( 

 .ةاليسوعي  

 فرخطيط العام للس  الت  

 : (2 -1ص): المقدمة أولا 

 . ربربة األولى: وتشمل الممتلكات واألقاالض   -

 .ةخصي  انية: وتشمل األمراض الش  ربة الث  الض   -

 : أيوب يلعن يوم مولده.(3 ص)ا: خطاب أيوب الفتتاحي ثانيا 

 لثة:ا: المجادلت الث  ثالثا 

.لميح: حيث الهجوم على أيوب بالت  (14–4 ص)المجادلة األولى  -
2

 

.صريح: حيث الهجوم على أيوب بالت  (21–15 ص)انية المجادلة الث   -
3

 

 

وم الكبير وأسبوع اآللم حيث الص  ا خلل فترة ة تقرأ سفر أيوب بالكامل تقريبا الكنيسة القبطي   1

 .ةلم المسيح الخلصي  آلم أيوب هي مثال آل

فهم من هذه العبارة أن أيوب ي   .(7: 4)أي "َمْن َهلََك َوه َو بَِريء   ا ْذك ْر:" :فأليفاز مثل يقول  2

 .ليس بريء كما يدعى

د َها ِمْن بَْطنِهِ ": رير قائلا عماتي يصف الش  صوفر الن    3 : 20)أي "قَْد بََلَع ثَْرَوةا فََيتَقَي أ َها. هللا  يَْطر 

 .ك بسبب خطيئتكرير وما حدث لأليوب بوضوح أنت هو الش   كأنه يقول ،(22
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.جريح: حيث الهجوم على أيوب بالت  (27–22 ص)الثة ادلة الث  المج -
4
 

 .(28 ص)ا: نشيد الحكمة رابعا 

 .(31–29 ص)ا: خطاب أيوب الختامي خامسا 

 .(37–32 ص)اب ا: أليهو الش  سادسا 

 .(41–38ص )ب يتكلم ا: الر  سابعا 

ا: خضوع أيوب والخاتمة.ثامنا 
5

 

 فرمحتوى الس  

قصائد عن هللا، 7ة، عري  من القصائد الش   فر على مجموعة رائعةيحتوي الس  
6
 6 

،ريرقصائد عن الش  
7
، نشيد (30 ص)، نشيد األلم (28 ص)نشيد الحكمة  

 :(33ص الخلص )

ْفَرةِ، قَدْ َوَجدْت  فِدْيَةا. يَِصير   ب وِط إِلَى اْلح  : أ ْطِلق ه  َعِن اْله  يَتََراََءف  َعلَْيِه َويَق ول 

ه  أََغض  ِمْن لَ  ِ، َويَع ود  إِلَى أَي اِم َشبَابِِه. ي َصل ِي إِلَى هللاِ فَيَْرَضى لَْحم  بِي  ْحِم الص 

: قَدْ  ه . ي غَن ِي بَْيَن الن اِس فَيَق ول  دُّ َعلَى اإِلْنَساِن بِر  تَاٍف فَيَر  َعْنه ، َوي عَايِن  َوْجَهه  بِه 

ْستَِقيَم، َوَلْم أ َجازَ  ْجت  اْلم  ، َوَعو  َعلَْيِه. فَدَى نَْفِسي ِمَن اْلع ب وِر إِلَى  أَْخَطأْت 

ْفَرةِ، فَتََرى َحيَاتَِي النُّوَر.  (29–24: 33)أي  اْلح 

 فرة للس  غة العبري  الل  

عري، ليست من جهة زء الش  فر صعبة ومحيرة وبخاصة في الج  ة للس  غة العبري  الل  

 ين والمترجمين.ملة صعب الفهم مما يربك المفسراأللفاظ فحسب بل تركيب الج  

 

َك لَ نَِهايَةَ لََها؟" :األيفاز هنا يجرح أيوب بكلمات ثقيلة جدا   4 ا، َوآثَام  َك َعِظيما  "أَلَْيَس َشرُّ

 .(5: 22)أي

 قاموس الكتاب المقدس: نخبة من األساتذة، فر. راجع مثلا هناك عدة أساليب لتقسيم الس    5

 تفسير سفر أيوبس يعقوب )القمص(، (؛ تادر146)بيروت، بدون تاريخ(، "أيوب" )ص. 

 ة(.)كنيسة مارجرجس إسبورتنج، اإلسكندري  

 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. 

:  25، بلدد 25–12: 12، أيوب 12–7: 11، صوفر 13–1: 9، أيوب 16–8: 5أليفاز   6

 .33–22: 36، أليهو 14–5: 26، أيوب 6–1

: 24، أيوب 21–6: 21، أيوب 29–4: 21، صوفر 21–5: 18، بلدد 35–20: 15أليفاز   7

 .23–13: 27، أيوب 25–1
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تظهر المفردات  25: 3 وبفي أي. فرة تمأل الس  المفردات اآلرامي    .1

י  ة ومعناها اآلرامي كمترادفاتالعبري   الكلمة األولى  .ַויֱֶּאָתֵיִני ... ָיבֹא ִלִֽ

يبو ") انيةأما الكلمة الث   "،ويأتيني"رامية وتطابق الكلمة العربية آ( "فيأتيني")

 ֵעִדיتظهر  19: 16 وبفي أي. ة لنفس المعنىة العبري  رجمفهي الت   ("لي

ة وكلهما بمعنى شاهدي في ( اآلرامي  "شاهدي")ָשֲהִדי  ة و( العبري  "عدي")

ִמָלה الكلمة . ةة أكثر من مثيلتها العبري  يغة اآلرامي  ا تأتي الص  ة بل أحيانا العبري  

في حين ، مرات 6فر في الس  ( وردت "مليم")ִמִלים ( تجمع في العبرية "مل")

 .مرات 10( وردت "ملين")ִמִלין  ة لجمع ذات الكلمةيغة اآلرامي  أن الص  

فر يستخدم أسماء هللا ثري من الس  الجزء الن   .أسماء هللا في السفر .2

 30 "(يهوه)" יהוה مرات و 3 "(إلوهيم)" ֱאֹלִהיםالمعتادة في العهد القديم، 

. مرة 6828 "يهوه"مرة و 2600في العهد القديم يتكرر  "إلوهيم"مرة، حيث 

 archaic designations) عري فهو يستخدم األسماء األقدم هللزء الش  أما الج  

for God)،  ַمرة، في حين أن  31 "(شداي)" ַשַדי مرة و 41 "(إلوه)" ֱאלֹוה

مرة  16 "إلوه"هذه األسماء نادرة الوجود في العهد القديم خارج سفر أيوب، 

مرة. 17 "شداي"و
8
 

ص هناك اختلف طفيف بين الن  . ةبعيني  رجمة الس  ة والت  مابين العبري    .3

א 20: 7وب في أي :ة فمثلا ة اليوناني  بعيني  رجمة الس  العبري والت   على  ָעַלי ְלַמָשִֽ

عليك حملا. لقد  ἐπὶ σοι φορτίονة بعيني  نفسي حملا، في حين جاءت في الس  

( في حين "حتى أكون على نفسي حملا "ص العبري )ة فان دايك الن  بعت ترجمات  

 .("حتى أكون عبئا عليك"ة )بعيني  رجمة الس  ة الت  بعت اليسوعي  ات  

ص ا في الن  هذا الفارق يظهر كثيرا . الفارق بين المكتوب والمقروء  .4

في في ( بمعنى الن  ’lō" لو") לֹא تظهر الكلمة 15: 13وب العبري ففي أي

ل "، فيتحول المعنى من "له"( بمعنى lô" لو")לֹו مكتوب، ولكن المقروء ال

 .المقروء(" )له رجائي"المكتوب( إلى ) "رجاء له

 

 هذه اإلحصائيات باستخدام الحاسب اآللي:  8

 BibleWorks (CD version: 6.01, program version: 6.0.005). 
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 ة فان دايكرجمة العربي  الت  

ألوفة وصعبة، ولكن لكي مرجمة استخدمت تعبيرات عربية غير الت   واضح أن  

 نتتبع األصل العبري. بد أناختيار تعبيراته أل نفهم وجهة نظر المترجم في

( "معبأة مجانه بأوقاف العنق تصلب عاديا عليهم") 26: 15 وبفي أي 

رجمة لكن الت   ָמִגִנים ص العبريالكلمة مجانه استخدمها ألنها موجودة في الن  

 .("الغَليَظة ت روِسه أَظه رِ  تَحتَ  ساِمدة بِع ن ق وأغار عليه"ة أوضح )اليسوعي  

 عليه مرق مرارته من والبارق بطنه من فخرج بهجذ") 25: 20 وبفي أي 

في  .ְמֹרָרה ص العبريا موجودة في الن  ( هنا استخدم مرارته ألنها أيضا "رعوب

ج   الس همَ  يَنِزع  "ا أبسط )ة استخدمت نصا حين اليسوعي    وإذا خرج َظهِره ِمن فيَخر 

 .("األَْهوال َغِشَيته َكبِِده ِمن الباِرق   الن صل  

( الكلمة "تهجع ل وعارقي في عظامي ينخر الليل") 17: 30 وبفي أي 

ص عبة وغير المفهومة ولكنها مستخدمة في الن  حدى الكلمات الص  إعارقي هي 

ر الل يلِ  في"أما اليسوعية فأسهل )، ֹעְרַקיالعبري   فَوقي ِمن ِعظامي هذا يَنخ 

 .("يَنامون ل يَقِرضونَني وال ذينَ 

 الحرارة من احترت وعظامي علي   جلدي حرش") 30: 30 وبفي أي

( الفعل احترت هو غير مستخدم بالمرة في اللغة رغم أننا نستخدم كلمة "في  

ة أما اليسوعي   ،ָחָרה ص العبريا، ولكنه هو ذاته مستخدم في الن  الحرارة كثيرا 

ىا ِمنَ  َعْظمي واحتََرقَ  َعلي   ِجْلدي إِسَود  "ا )فتهتم بالمعنى الواضح عربيا  م   .("لح 

 ةكلمة ختامي  

ة، له مفرداته وله تراكيبه ة األصلي  عبة في لغته العبري  سفر أيوب من األسفار الص  

ص العربي فان وجاء الن   الخاصة، ولكنه يحمل روعة المضمون وبلغة الشعر.

ة أقرب ما تكون ة رائعة ولكنه حاول أن يضع مفردات عربي  دايك كترجمة حرفي  

لذلك  ة.فر إلى لغة صعبة الفهم، لمن ل يتقن العربي  ي، فتحول الس  ص العبرللن  

باب العطش ة جديدة بلغة بسيطة مفهومة للش  بد أن تكون هناك ترجمة عربي  أل

 لكلمة هللا.

 

 .ة ومدينة العاشر من رمضانرقي  األنبا مقار أسقف مراكز الش  

  


