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النجوم
في هذا الجزء يتكلم الرب مع ايوب عن امر اخر وهو المجموعات النجمية وانتظام حركتها ويقول
ذلك في شكل اسئلة اليوب قائال
 83 :83هل تربط انت عقد الثريا او تفك ربط الجبار
اوال عقد الثريا هو مجموعة نجمية مكونة من سبع نجوم
H3598
ִכּיָ מה

kiymah: A feminine proper noun referring to the Pleiades, a constellation of seven stars.
It refers to a collection of stars in the heavens. It is referred to in three places: it is the

creation of God (Job_9:9; Amo_5:8); it is beyond human power or ability to control the
Pleiades (Job_38:31).

هو اسم مؤنث يشير لمجموعة البلياديس النجمية وهي مجموعة من سبع نجوم
ودائما حركتها منتظم معا فال يتغير وضع نجم لالخر في هذه المجموعة النجمية
وصورتها

وهي المجموعه السبعه التي يربطها الخط الوهمي
وهي في مجموعة الثور ولونها يميل للون االزرق
تكونت كلّها في نفس
حسب ابحاث علماء الفضاء :
يتكون العنقود من نجوم ّ
فتية زرقاء ساخنةّ ،
ّ
الوقت تقريبا من سحابة جزيئية قبل حوالي  311مليون سنةُ .يمكن رؤية العنقود بالعين
المجردة،
ّ
بما أن تجمع الثريا قريب من مسار الشمس ،فقد كان جرما موسميا في كال النصفين الجنوبي
والشمالي للكرة األرضية ،حيث َيظهر في الخريف والربيع .وبالنسبة للقدماء ،فقد كان شروق

الثريا في الربيع في النصف الشمالي من الكرة األرضية َيعني بداية موسم األعمال البحرية .في
حين أن غروبها في الخريف كان يعني نهايته

قرص برونزي ُعثر عليه في بلدة نب ار األلمانية ،يعود لحوالي سنة  3011ق.م .يعتبر أقدم خريطة
فلكية معروفة .الحظ عنقود الثريا في أعلى اليمين
دارت حولها الكثير من االساطير الصينية القديمة واالغريقية وسكان االمريكتين االصليين وايضا
العربية واعتقد البعض انه بالصاله اليها تنزل المطر والثروة ويصلوا لكي يطول فترتها
والرب هنا يقول اليوب انه ال يستطيع انسان ان يتحكم فيها وال ان يغير مسارها وال ان يجعلها
ترتبط معا اكثر او يجعلها تستمر فتره اطول مما حددها الرب .وفي هذا الزمان ما يقوله الرب هو
مخالف لكل االساطير وفكر الشعوب الذين عبدوا النجوم

" الجزء الثاني " او تفك ربط الجبار
كلمة الجبار هو عن مجموعة نجمية اخري
H3685
ְכִּסיל

kesiyl: A proper noun referring to a constellation, especially Orion. It refers to the
constellation or collection of stars and heavenly bodies (Amo_5:8; Job_9:9; Job_38:31),
always with the purpose of pointing out the Lord as their creator and orchestrator.

هو اسم اشاره لمجموعة وبخاصه اوريون
وصورتها

فهي مجموعة في الخط المنتصف ( ال الشمالي وال الجنوبي ) ُيمكن أن تكون كوكبة الجبار ُمفيدة
في المالحة لتحديد مواقع بعض النجوم .و ِمما يجعلها خيا ار جيدا لتحديد االتجاهات هو وضوحها
الشديد ،حيث أنها كوكبة كبيرة نسبيا
والثالثة نجوم التي في الوسط التي تسمي حزام الجبار وهي المعة جدا وهذه النجوم الثالثة قد
الكونية) قبل حوالي عشرة ماليين سنة
ُولدت في نفس الوقت تقريبا (بالمقاييس
ّ
وكالعادة دارت حولها اساطير
والمعلومة العلمية الحديثة ان عقد الثريا بالفعل يتباعد قليال بطريقه ال يلحظها االنسان وال علي
سنين طويلة فهي تغيرت تقريبا بالمقياس الفضائي من  381الي  341بار ساك ولهذا الرب قال
اليوب ( هل تربط ) الن ايوب وال اي كائن اخر يعرف او يستطيع ان يحدد تباعد الثريا وال
يستطيع ان يبقيهم مترابطين
اما عن الجبار فهو العكس فلهذا استخدم معه الرب تعبير ( او تفك ) فمجموعة الجبار تتحرك الي
الجنوب وتقترب من بعض اكثر في المنظر فهي كما يقدر العلماء سنة  34111م ستكون جنوبية
وليست وسطية وترابطت ( اي اقتربت ) وفي هذا الوقت الجزء الشمالي لن يتمكن من مشاهدتها
فهذا هو دقت كالم الرب في كتابه المقدس

 83 :83اتخرج المنازل في اوقاتها و تهدي النعش مع بناته

المنازل هي مجموعة اخري من النجوم
H4216
ַמזּרוֹת
ָָ

mazzarôt: A feminine plural noun, Mazzaroth: known for a constellation of stars. The
word refers to constellations, possibly Venus, an evening or morning star, or Hyades in
the constellation Taurus (Job_38:32). Others suggest a reference to some southern
constellation of the zodiac. The Bear is mentioned in the second half of the verse.

اسم مؤنث جمع وهي مجموعة نجمية مثل فينوس او نجم المساء او الصباح ولكن اخرين يشيروا
الي مجموعة جنوبية وهي الزوديك

وصورة لما يسمي البروج اليهودية لهذه المجموعة النجمية

 وهي التي اطلق عليها غالبا مخادع الجنوب.1:38 مل3 مجموعة من الكواكب عبدها الوثنيين
 والرب يوضح انه يتحكم فيها.  وهي سميت منازل النها ال تري من الجزء الشمالي9 :9 في ايوب
( البعض قال ان الرموز االثني عشر التي وضعها اليهود في هذه المجموعة النجمية تشير
) للمسيح ولكن لن اخوض في هذا االمر كثي ار
 هو مجموعة اخري: النعش وبناته
H5906
ִַעישׁ

‛ayis, ָעשׁ
‛as: I. A masculine noun referring to the constellation Arcturus, the Bear. The
orderliness and splendor of this constellation is the result of God's wondrous work
(Job_38:32).
II. A masculine noun referring to the constellation Arcturus, the Bear. The creation and
existence of this orderly splendor in the sky is the result of God's activity (Job_9:9).

:حارس السماء في الفلك باإلنجليزية
Arcturus
هو نجم في كوكبة العواء التي تسطع جليا في سماء الربيع .يعتبر هذا النجم عمالق أحمر وتبلغ
شدة ضيائه أكبر  311مرة من الضياء الشمسي ويبلغ قطره نحو  33ضعفا لقطر الشمس ،وهو
أقرب النجوم من هذا النوع إلينا .ولذلك فهو اشد النجوم تألقا في نصف الكرة السماوية الشمالي
ورابع نجم تألقا من بين جميع النجوم .ويمكن رؤياه من جميع القارات على األرض ما عدا أواسط
القارة القطبية الجنوبية وربما كان أول نجم يرصد نها ار بواسطة تلسكوب ،وكان ذلك عام 3081
من العالم جين مورين .وهو يوجد على امتداد كوكبة الدب األكبر

الذي اكتشفه العلماء لهذا النجم انه أكثر تألقا عن المتوقع من نجم مستقر ينتج طاقته من
ليكون الكربون واألكسجين .وال يتوقع
االندماج النووي للهيدروجين .وبدأ فيه اندماج الهيليوم ّ
وجود نشاط مغناطيسي لمثل هذا النجم كما هو الحال بالنسبة للشمس التي لها نشاط مغناطيسي
ولهذا فهو ال يصلح كنجم لالرض وال يهدي كوكب النه ال يوجد بنشط مغناطيسي .فالتعبير الكتابي
كان رائع في هذه النقطة

ايضا يقدم السفر معلومه خطيرة عن الجاذبية االرضيه مع السماء
 88 :83هل عرفت سنن السماوات او جعلت تسلطها على االرض
فيه إشارة لقوى الجاذبية التي في كواكب السماء التي تتحكم في االرض وتتسلط عليها تسلط
الكواكب علي حركة األرض ،أن الكون كله مرتبط بقوانين حركة ،وكل الكواكب تؤثر علي األخرى.
فحركة األرض متأثرة بكواكب مجموعتنا الشمسية .ومجموعتنا الشمسية متأثرة بباقي كواكب
مجرتنا .ومجرتنا متأثرة بباقي المجرات ووراء كل هذا ضابط الكل واضع قوانين الحركة لكل هذا.
كل هذا تكلم به الرب قبل أن يكتشف نيوتن شيئا عنها ،بآالف السنين.
بالطبع ما اقدمه هنا هو الجانب العلمي ولكن لكل عدد يوجد معني روحي ايضا ومعني نبوي فمثال
المنازل والنعش في السبعينية كوكب الصباح وكوكب المساء .ويرى البابا أن كوكب الصباح هو
السيد المسيح الذي أعلن لنا عن الصباح األبدي ،والذي قام في الصباح من الموت وأشرق ببهاء
نوره علينا ،محطما ظلمة فسادنا الق أن يدعوه يوحنا "كوكب الصبح المنير" (رؤ  .)30 :33أما

كوكب المساء القادم فهو ضد المسيح هذا الذي يسمح له الرب أن يسود على أبناء األرض ،على
القلوب غير المؤمنة والتي تتقبل سيادة ضد المسيح عليها.
جلب اآلب كوكب الصباح في حينه ،إذ مكتوب" :لما جاء ملء الزمان أرسل اهلل ابنه مولودا من v
امرأة ،مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس" (غل  .)1-4 :4إذ ولد من عذراء ظهر
ككوكب الصباح وسط ظلمة ليلنا .فإنه إذ طرد قتام الخطية أعلن لنا الصباح األبدي .لكنه أظهر
نفسه ككوكب الصباح ألنه قام في الصباح من الموت ،وغلب ببهاء نوره على بشاعة ظلمة موتنا.
بلياقة دعاه يوحنا "كوكب الصبح المنير" (رؤ  ،)30 :33إذ ظهر حيا بعد الموت .صار لنا كوكب
الصبح .أحيانا في شخصه مثاال للقيامة .كما أشار إلى النور القادم (المخادع) .إنه يسمح لكوكب
المساء أن يسيطر على بني األرض إذ يسمح لضد المسيح أن يسيطر على قلوب اليهود غير
المؤمنة ...يقول الرب في اإلنجيل" :أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني .إن أتى آخر باسم
نفسه فذلك تقبلونه" (يو  .)48 :1يقول أيضا بولس" :ألنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا
سيرسل إليهم اهلل عمل الضالل حتى يصدقوا الكذب ،لكي ُيدان جميع الذين لم يصدقوا
وألجل هذا ُ
الحق بل سرو باإلثم" ( 3تس  .)33-31 :3لذلك فإن كوكب المساء لن يسيطر على الذين أرادوا
أن يكونوا أبناء السماء.
البابا غريغوريوس (الكبير)

والمجد هلل دائما

