
  أيوب  

 عليه السالم

 

 

  
  
  
  

  

  



  أيوب  

 عليه السالم

 

 

  مقدمة
  األعراف} )١٧٦(فَاقْصص الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ{ احلمد هللا القائل

احلمد هللا الذي رغبنا يف أن نقص القصص لالعتبار واالتعاظ والتفكر 
مشـاة فنقتـاد   فيها واالستفادة منها وخاصة إذا كانت لنا أحوال 

  بأصحاب هذه القصص
والصالة والسالم على رسول اهللا الذي وضح لنا القصص اليت قصها 

  اهللا علينا يف القرآن 
اهللا تعاىل الذي له احلمكة البالغة يبتلي عباده بالنعم وبالنقم ليثيبـهم  

فيختربهم بالنعم فيعطيهم اإلمارة أو اجلـاه أو املـال أو   ، على ذلك
ذلك من النعم لينظر هل يوجه صاحب الـنعم نعمتـه   اإلدارة وغري 

وجـه  يلطاعة اهللا فيكون قد شكر اهللا يف أنعمه وجنح يف اإلمتحان أم 
هوائه ولذاته أو يف املعاصي ويكون قد كفر أنعم اهللا ومل ينجح ألالنعمة 

  يف هذا اإلختبار 
ومن الناس من يبتليهم اهللا بالنقم كفقد عزيز أو موت ولد أو بـالفقر  
أو باملرض وغري ذلك من النقم اليت هي يف عرف الناس مصائب اليت 
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ميتحنهم اهللا ا لينظر هل يسترجع العبد ويرضـى مبـا أذن بـه اهللا    
ويفوض أمره هللا ويصرب ويكون قد جنح يف االختبـار أو أنـه جيـزع    

  ويتضجر ويشتكي اهللا إىل خلقه ويفشل يف اختباره 
لعبده أسباب خمتلفة فمثالً يف بـالء   وقد جيعل اهللا تعاىل لوصول بالئه

طعنة بسكني من إنسان أو من أصـطدام  املوت قد جيعل سبب موته 
سيارة أو وقوع من على درج أو بإصابة من عني إنسان كمـا قـال   

بعد قضاء اهللا وقـدره  أميت من وت من ميصلى اهللا عليه وسلم أكثر 
وان أو وخـذ  أو مبرض نقل إليه من فريوس إنسان أو حي) ١(}بالعني 

فناء أميت بالطعن والطـاعون  {شيطان كما قال صلى اهللا عليه وسلم 
فقيل يا رسول اهللا هذا الطعن قد عرفناه فما الطـاعون قـال وخـز    

  )٢(}أعدائكم من اجلن ويف كل شهادة

                                 
   ١٢٥٠يف الصحيحة  حسنه األلباين ٥/١٤٦املسند  ١
  ١٦٣٧إرواء الغليل يف  ه األلباينرواه أمحد وأبو يعلى والبزار والطرباين صحح ٢
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شـهادة   )٣(الطاعون{وبني صلى اهللا عليه وسلم كيفية الوخذ فقال 
غدة اإلبل، ختـرج باآلبـاط   ألميت ، وخز أعدائكم من اجلن ، غدة ك

، من مات فيه مات شهيدا ، ومن أقام فيه كان كـاملرابط  )٤(واملراق 
اللهم اجعل  {كان من دعائه صلى اهللا عليه وسلم و )٥(}يف سبيل اهللا

  )٦(}فناء أميت قتال يف سبيلك بالطعن والطاعون
 والوكانت من حكمة اهللا العزيز الرحيم أن ابتلى أيوب بالنعم والنقم 

مينع أن يكون من قدر اهللا أن تسلب النعم من أيوب بواسطة الشيطان 
والكل مـن  أو يكون مرضه بواسطة الشيطان مبا أعطاه اهللا من قدرة 

  ما يقعاهللا قدر اهللا وله يف ذلك احلكم البالغة ولو مل يأذن به 

                                 
، والطب الوقائي يبني أن الطاعون ينقل إىل اإلنسان بلدغ برغوث امتص دم فأر مصـاب بالطـاعون   ٣

  الفأر يساعد اجلن واملعروف أن
  أي حتت اإلبط واملراق هي املناطق الرقيقة يف اجلسم  ٤
   ١٩٢٨والصحيحة ،  ٣٩٤٦يف الصحيح  سنه األلباينح ٥
يف صـحيح   األلباين، درواه أمحد بإسناد حسن والطرباين يف الكبري ورواه احلاكم وقال صحيح اإلسنا ٦

  حسن صحيح١٤٠٥الترغيب 
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من  بالء أيوبكون إن ذهاب كثري من املفسرين وأهل التاريخ فولذا 
كما جاء يف املرأة املستحاضه اليت كانت ترتف ال مينع لفعل الشيطان با

  ٧}إمنا ذلك ركضه من الشيطان {فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مازالت يف  أي كان يركضها يف الرحم حىت يستمر الرتيف فتظن أا

له ه عن العبادة وكما يف عبثه باإلنسان أو استحسان العادة فتتوقف
  الصرع  فيحدث له فيلمسه

  طالب عبد القادر بن حممد بن حسن أبو كتبها

                                 
توضـيح   ، ٢٨٧حسنه األلباين يف صحيح الترمـذي  ، سن صحيح وقال حديث ح ١٢٨الترمذي  ٧

وقال األستحاضة ليست حيضاً طبيعياً وإمنا هو مرض يصيب املرأة مـن   حسنه البسام ١/٣٥٢األحكام 
الشيطان الذي جيري من ابن آدم جمرى الدم و يريد أن يلبس عليه عبادته بكل ما أقدره اهللا من وسـائل  

قال األظهر أا ركضة منه حقيقية إذ ال مانع من محلها   ١/٢٠٩سبل السالم وانظر  ،األذى و املضرة 
      عليه
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  قصَّة أُيوب َعليِه الَسالم
أيوب بن موص بن رازح بن عيصو بـن إسـحاق بـن    نيب اهللا هو 

بنـت  وكانت أمه وهو رجل من الروم من ولد عيصو،  ،)٨(إبراهيم
وكانت زوجته اليت أمر أن يضرا بالضغث رمحة ،  لوط عليه السالم

وكـان دينـه التوحيـد    ، )٩(بن يوسف بن يعقـوب   مإفراييبنت 
  .)١٠(واإلصالح بني الناس، وإذا أراد حاجة سجد مث طلبها 

                                 
ـٰرونَ  { ل تعاىلامن ذرية إبراهيم ق فهو ٨ ـٰن وأَيوب ويوسف وموسٰى وهـ ملَيسو وداود هتين ذُرمو {
  ليهما السالمالصحيح أن الضمري عائد على إبراهيم دون نوح عو)٨٤: األنعام(
وقيل هي ليا ابنة يعقوب بن إسحاق والذي تبني يلَ أن ابنة يعقوب امسها دينا وأمها هي اليت امسها ليـا   ٩

  زوجة يعقوب
إِلَٰى من بعده وأَوحينآ  لنبِينيٱإِنآ أَوحينآ إِلَيك كَمآ أَوحينآ إِلَٰى نوحٍ و{: يف سورة النساء يف قوله تعاىل ١٠

و قُوبعيو ـٰق حإْسيلَ وـٰع مإِسو يمٰرهٱإِباطبالْس  وبأَيٰى ويسع١٦٣: النساء(} و (  
لَه فَكَشفْنا  ستجبناٱفَ) ٨٣( لراحمنيٱوأَنت أَرحم  لضرٱوأَيوب إِذْ نادٰى ربه أَنى مسنِى { : اهللا تعاىل قال
مينـٰبِد لْعٰى لكْرذا ونندع نةً ممحر مهعم مثْلَهمو لَهأَه ـٰه نيءاتو رن ضم ٨٣: األنبيـاء (} ) ٨٤( ا بِه ،

ـٰنٱعبدنآ أَيوب إِذْ نادٰى ربه أَنى مسنِى  ذْكُرٱو{وقال تعاىل يف سورة ص ) ٨٤ ابٍ بِنصبٍ وعـذَ  لشيطَ
ـٰذَا مغتسلٌ بارِد وشراب  ركُضٱ) ٤١( ه كل٤٢(بِرِج (م مثْلَهمو لَهأَه ا لَهنبهوو ـمهـا    عنـةً ممحر

ـٰبِٱوذكْرٰى الولى  ثاً فَ) ٤٣( الْلْبغض كدذْ بِيخرِبٱوض  معابِراً نص ـٰه ندجا وثْ إِننحالَ تو هٱبدبلْع  هإِن
 اب٤٤، ٤١:ص(} ) ٤٤(أَو.(  

  أيوب  

 عليه السالم

 

 

ومل يكن يف زمانه أكثر بكاء منه خوفا من ، أعبد أهل زمانهكان أيوب 
ضدت مشيئة اهللا أعطائه الـنعم  تفقد اق أكثرهم ماالكان و اهللا تعاىل،

رجالً كثري املال من سائر صنوفه وب كان أياختباراً من اهللا تعاىل له ف
ثنية بمن األنعام والعبيد واملواشي، واألراضي املتسعة بأرض ال ،وأنواعه

ـا  فإ، البثنية مجيعها من أعمال دمشق مبا فيهاوهي  من أرض حوران
  . كلها كانت له

  وكان له أوالد وأهلون كثري
فكان  اً باملساكني،كان براً تقياً رحيمفوجه هذه النعم كلها لطاعة اهللا ف

ال يشبع حىت يشبع اجلائع، وال يكتسي حىت يكسي العاري، يكفـل  
كان يعطـي األرامـل   و األيتام، ويكرم الضيف، ويبلغ ابن السبيل،

فـنجح يف   شاكراً ألنعم اهللا تعاىل فكان. ويكسوهم جاهدا ناصحا هللا
وته فال اه أمر أيوب لقوكان إبليس قد أعي، اختبار اهللا له يف هذه النعم

   يقدر عليه
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 ’’من يرد اهللا به خريا يصب منه‘‘ووجد اهللا تعاىل أيوب عبداً شكوراً
  )١٢( بالنقم ليثيبه على ذلك ي أيوباهللا أن يبتل رادةفشاءت إ )١١(

                                 
 يصب منه أي يوجه إليه مصيبة ويصيبه ببالء ، البخاري  ، مالك  ١١
، إن أيوب آتاه اهللا تعاىل ماال وولدا وأوسع عليـه : ابن جرير عن احلسن قال أخرجويف كيفية بالئه و ١٢

رب، إن : هل تقدر أن تفنت أيوب؟ قال: وإن عدو اهللا إبليس قيل له. فله من الشياه والبقر والغنم واإلبل
أيوب أصبح يف دنيا من مال وولد فال يستطيع إال شكرك، فسلطين على ماله وولـده فسـترى كيـف    

قها بالنريان، مث يـأيت  على ماله وولده فكان يأيت املاشية من ماله من الغنم فيحر فسلط. ويعصيك يطيعين
يا أيوب، تصلي لرب؟ ما ترك اهللا لك من ماشيتك شـيئا  : أيوب وهو يصلي متشبها براعي الغنم فيقول

اللهم أنت أعطيـت وأنـت   : فيقول أيوب. وكنت ناحية فجئت ألخربك. من الغنم إال أحرقها بالنريان
مث يأيت ماشيته مـن   يء مما يريد،يقدر منه على ش فال. أخذت، مهما يبق شيء أمحدك على حسن بالئك

وكذلك فعل باإلبـل  . مث يأيت أيوب فيقول له ذلك، ويرد عليه أيوب مثل ذلك. البقر فيحرقها بالنريان
يا أيوب، أرسل اهللا على ولدك من هدم علـيهم  : حىت ما ترك له ماشية حىت هدم البيت على ولده، فقال

رب هذا حني أحسنت إيل اإلحسان كله قد كنـت  : لوقا. البيوت حىت يهلكوٰا فيقول أيوب مثل ذلك
قبل اليوم يشغلين حب املال بالنهار ويشغلين حب الولد بالليل شفقة عليهم، فاآلن أفـرغ مسعـي لـك    

فينصرف عدو اهللا من عنده ومل يصب منـه  . وبصري وليلي واري بالذكر واحلمد والتقديس والتهليل
  . شيئا مما يريد

إن أيوب قد علم أنك سترد عليه ماله وولده، ولكن : كيف رأيت أيوب؟ قال إبليس: مث إن اهللا تعاىل قال
فسلط على جسده، فأتاه فنفخ فيه نفخة أقرح . سلطين على جسده فإن أصابه الضر فيه أطاعين وعصاك

يبق من لدن قرنه إىل قدمه، فأصابه البالء بعد البالء حىت محل فوضع على مزبلة كناسة لبين إسرائيل، فلم 
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له مال وال ولد وال صديق وال أحد يقربه غري رمحة صربت عليه، تصدق عليه وتأتيه بطعام وحتمد اهللا معه 

  . إذا محده، وأيوب على ذلك ال يفر من ذكر اهللا والتحميد والثناء على اهللا والصرب على ما ابتاله اهللا
: أيوب، فاجتمعوا إليه وقالوا له فصرخ إبليس صرخة مجع فيها جنوده من أقطار األرضني جزعا من صرب

أعياين هذا العبد الذي سألت ريب أن يسـلطين علـى مالـه    : اجتمعنا إليك، ما أحزنكٰ؟ ما أعياك؟ قال
وولده، فلم أدع له ماال وال ولدا فلم يزدد بذلك إال صربا وثناء على اهللا تعاىل وحتميدا له، مث سـلطت  

ين إسرائيل ال تقربه إال امرأته، فقد أفتضحت بريب فاستعنت على جسده فتركته قرحة ملقاة على كناسة ب
بطل ذلك كله يف : أين مكرك؟ أين علمك الذي أهلكت به من مضى؟ قال: فقالوا له. بكم لتعينوين عليه

من قبـل  : نشري عليك، أرأيت آدم حني أخرجته من اجلنة؟ من أين أتيته؟ قال: قالوا.أيوب، فأشريوا علي
  . شأنك بأيوب من قبل امرأته، فإنه ال يستطيع أن يعصيها وليس أحد يقربه غريهاف: قالوا. امرأته
أين بعلك يا أمة اهللا؟ : فانطلق حىت أتى امرأته وهي تصدق، فتمثل هلا يف صورة رجل فقال. أصبتم: قال
فلما مسعها طمع أن تكون كلمة جزع، فوضـع  . ها هو ذاك حيك قروحه ويتردد الدود يف جسده: قالت
صدرها فوسوس إليها فذكرها ما كانت فيه من النعم واملال والدواب، وذكرها مجال أيوب وشـبابه   يف

فصرخت، فلما صرخت علم أن قد جزعت فأتـاه  . وما هو فيه من الضر، وأن ذلك ال ينقطع عنهم أبدا
  .ليذبح هذا إىل أيوب ويربأ: بسخلة فقال

ك ربك؟ أال يرمحك؟ أين املال؟ أين الشباب؟ أيـن  حىت مىت يعذب.... يا أيوب، يا أيوب: فجاءت تصرخ
  . ؟ اذبح هذه السخلة واسترح..الولد؟ أين الصديق؟ أين لونك احلسن الذي بلي وتلدد فيه الدواب

أتاك عدو اهللا فنفخ فيك فوجد فيك رفقا فأجبته، ويلك أرأيت ما تبكني عليه مما تذكرين مما : أيوب: قال
. مثانني سـنة : فكم متعنا؟قالت: قال.. اهللا: صحة والشباب من أعطانيه؟قالتكنا فيه من املال والولد وال

  . سبع سنني وأشهرا: ذ كم ابتالنا اهللا ذا البالء الذي ابتالنا به؟ قالتنفم: قال
واهللا ما عدلت وال أنصفت ربك، أال صربت حىت نكون يف هذا البالء الذي ابتالنا ربنـا  ... ويلك: قال

نا يف الرخاء مثانني سنٰة واهللا لئن شفاين اهللا ألجلدنك مائة جلدة حيت أمرتين أن أذبـح  مثانني سنة كما ك
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سلبت منه نعمـة   وكلما املال واألهل والولد، النعم كلهافسلب منه 
انا من اهللا لـه  امتـح فلم يبق له شيءمحد اهللا ورضي مبا إذن به اهللا 

أمحدك : قالف. أحسن الذكر واحلمد هللاقد فختبـار إلافنجح يف هذا 
قليب  وكان ينشغل مقد أعطيتين املال والولد  الذي أحسنت إيل ريب
، فليس حيول لذكرك  قليب رغفف، فأخذت ذلك كله مين فقة عليهمش

   صفت إال حسدينال يعلم عدوي إبليس الذي ووبيين وبينك شيء 
أوصل من يرد اهللا به خريا ‘‘و يف بدنه ء أيوبابتالاهللا  ةرادشاءت إمث 

يف  أيـوب  ابتليف، ’’إليه مصيبة ليطهره ا من الذنوب ولرفع درجته

                                                                            
طعامك وشرابك الذي أتيتين به علي حرام أن أذوق شيئا مما تأيت به بعد إذ قلت يل هذا، فاغريب . لغري اهللا

ا البالء الذي هو هذا قد وطن نفسه مثانني سنة على هذ: فطردت فذهبت، فقال الشيطان .عين فال أراك
ونظر إىل أيوب قد طرد امرأته وليس عنده طعام وال شراب وال صديق، ومر به . فيه، فباء بالغلبة ورفضه

رجالن وهو على تلك احلال وال واهللا، ما على ظهر األرض يومئذ أكرم على اهللا من أيوب فقال أحـد  
  . لو كان هللا يف هذا حاجة ما بلغ به هذا: الرجلني لصاحبه

مث رد ] ٣٨:األنبيـاء [} لضرٱمسنِى {رب، : لم يسمع أيوب شيئا كان أشد عليه من هذه الكلمة فقالف
ـٰذَا مغتسلٌ  ركُضٱ{: فقيل له] ١٥١:األعراف[} لرحمنيٱوأَنت أَرحم {: ذلك إىل اهللا فقال ه كلبِرِج

ارِداء فاغتسلفركض برجله فنبعت عني م) ٤٢ص، آية ] (٢٤:ص[}ب 

  أيوب  

 عليه السالم

 

 

لم يبق منه عضو سليم سـوى  األمراض املضجرة فجسده بأنواع من 
مل يبق يف جسده مغرز إبرة حىت . قلبه ولسانه، يذكر اهللا عز وجل ما

مل يبق له من الدنيا شيء يستعني به على مرضه وما هو فيـه  و ،سليماً
وهو يف ذلك كله صابر حمتسب، ذاكر هللا عز وجل يف ليلـه وـاره   

  .وصباحه ومسائه
خرج مـن  وطال مرضه حىت عافه اجلليس، وأوحش منه األنيس، وأُ

 فكانـت  ،وهي كُناسة بين إسـرائيل  بلده وألقي على مزبلة خارجها
كان أيوب عليه السالم أول من أصـابه  و. جسدهختتلف الدواب يف 

خرج يف مجيع جسده ثآليل كأليات الغنم، ووقعت به حكة و اجلدري
تساقط حلمه حـىت مل  و ال ميلكها، فحك بأظفاره فأننت جسمه وتقطع

   يبق إال العظم والعصب
ومل يزد هذا كله أيوب عليه السالم إال صرباً واحتساباً ومحداً وشكراً 

ثل ليضرب بصربه عليه السالم ويضرب املثل أيضـاً مبـا   حىت أن امل
بصربه ورضـاه   بالئهوجنح يف االختبار يف حصل له من أنواع الباليا 

ما أصـبت مـن   : قال إبليسو .عن اهللا واستسالمه لقضاء اهللا وقدره



  أيوب  

 عليه السالم

 

 

أيوب شيئا قط أفرح به، إال أين كنت إذا مسعت أنينـه علمـت أين   
  . أوجعته

 ، ومل يبق أحد حينو عليـه سـوى زوجتـه،   وبعن أي وانقطع الناس
فكانت تأتيه بالرمـاد    ،وختدمه هحفظت وده إلمياا باهللا تعاىل ورسول

كانت تراعي له حقه، وتعرف قدمي إحسانه إليهـا  و، )١٣(تفرشه حتته
فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه، وتعينه على قضاء . وشفقته عليها

وقل ماهلا حىت كانـت ختـدم    وضعف حاهلا. وتقوم مبصلحته. حاجته
الناس باألجر؛ لتطعمه وتقوم بأوده، رضي اهللا عنها وأرضاها، وهـي  
صابرة معه على ما حل ما من فراق املال والولد، وما خيتص ا من 
املصيبة بالزوج، وضيق ذات اليد وخدمة الناس، بعد السعادة والنعمة 

  )١٤(فإنا هللا وإنا إليه راجعون. واخلدمة واحلرمة

                                 
  مل يكن بأيوب األكلة، إمنا خيرج منه مثل ثدي النساء مث يتفقأ ١٣
» أشد الناس بالء األنبياء، مث الصاحلون، مث األمثل فاألمثل«: وقد ثبت يف الصحيح أن رسول اهللا قال ١٤

  .»يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان يف دينه صالبة زيد يف بالئه«وقال 

  أيوب  

 عليه السالم

 

 

كان قـد  ملا و .وكانت ختدم الناس باألجر وتطعم أيوب عليه السالم
 ذلـك  طال عليهـا وقد  )١٥( فقط مكث يف بلواه سبع سنني وأشهراً

قد عشت سبعني : لو دعوت ربك لفرج عنك، فقال ،يا أيوب: قالتف
سنة صحيحاً، فهل قليل هللا أن أصرب له سبعني سنة؟ فجزعت من هذا 

  .كالمال
رع لعباده أن يسألوه أن يرفع ما نزل م من أمل ووجع ومع أن اهللا ش

إال أن أيوب مل يسأل اهللا رضاً مبا أذن به واستسالماً لقضائه واستحياًء 
من أن يسأل اهللا شيء غري الذي أذن به وما يف ذلك من تفويض أمره 

  هللا
م امرأة أيوب، خوفاً أن يناهلم من بالئه أو استخدا تركوامث إن الناس 

م مبخالطته، فلما مل جتد أحداً يستخدمها، عمدت فباعت لبعض تعديه
بنات األشراف إحدى ضفريتيها بطعام طيب كثري، فأتت به أيـوب،  

                                                                            
حىت أن املثل ليضرب بصـربه عليـه   الناس بالء أيوب أشد «: رسول اهللا قال وقد ثبت يف الصحيح أن

  .السالم، ويضرب املثل أيضاً مبا حصل له من أنواع الباليا
  حىت فرج اهللا عنه وأعظم له األجر وأحسن الثناء عليه ١٥



  أيوب  

 عليه السالم

 

 

فلما كـان  . خدمت به أناساً: فقال من أين لك هذا؟ وأنكره، فقالت
الغد مل جتد أحداً فباعت الضفرية األخرى بطعام فأتته به، فأنكره أيضاً، 

الطعام؟ فكشـفت عـن    حىت ختربه من أين هلا هذاوحلف ال يأكله 
  رأسها مخارها

على مزبلـة  لقى م ) ١٦(بالئهوهو ه حنواً من مثاين عشرة سنة تخدمو
ال تفارقه صـباحاً وال  عنها رضي اهللا كانت والبلدة هذه املدة بكماهلا 

  مساء إال بسبب خدمة الناس مث تعود إليه قريباً
 إخوانهقريب والبعيد، إال رجلني من رفضه القد نيب اهللا أيوب وكان 

فجاء يوماً فلم  كانا من أخص إخوانه له؛ كانا يغدوان إليه ويروحان،
: يستطيعا أن يدنوا منه من رحيه، فقاما من بعيد، فقال أحدمها لصاحبه

 األخـر  قال أحـدمها ولو كان اهللا علم من أيوب خرياً ما ابتاله ذا 

                                 
ن النيب صـلى  مثاين عشرة سنة، رواه انس بن مالك ع: أحدها. مدة لبثه يف البالء أربعة أقوالقيل يف  ١٦

سـبع سـنني   : والثالث. سبع سنني، قاله ابن عباس، وكعب، وحيىي بن أيب كثري: والثاين. اهللا عليه وسلم
فقـد  ثالث سنني، قاله وهب وأصح من هذا واهللا أعلم مثاين عشرة سـنة  : والرابع. وأشهر، قاله احلسن

  رواه ابن شهاب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  أيوب  

 عليه السالم

 

 

قال . وب ذنباً ما أذنبه أحد من العاملنيتعلم واهللا لقد أذنب أي: لصاحبه
منذ مثاين عشرة سنة مل يرمحه ربه فيكشف : وما ذاك؟ قال: له صاحبه
فلما فجزع أيوب من قوهلما جزعاً مل جيزع مثله من شيء قط،  ما به،

ال أدري ما : راحا إليه مل يصرب الرجل حىت ذكر ذلك له، فقال أيوب
ين كنت أمر على الرجلني يتنازعان، غري أن اهللا عز وجل يعلم أ: تقول

فيذكران اهللا فأرجع إىل بييت فأكفر عنهما، كراهية أن يذكر اهللا إال يف 
  .حق
اللهم إن كنت تعلم أين مل أبت ليلة قط شبعانا وأنا أعلم : أيوب قالو

اللهم : مث قال. فصدق من السماء ومها يسمعان. مكان جائع فصدقين
قميصان قط وأنا أعلـم مكـان عـار    إن كنت تعلم أين مل يكن يل 

  . فصدق من السماء ومها يسمعان. فصدقين
وكان خيرج يف حاجته، فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حىت يرجـع،  

طال املطـال، واشـتد    وكان قديوم أبطأت عليه، ال لكفلما كان ذ
احلال، وانتهى القدر املقدور ومت األجل املقدر تضرع إىل رب العاملني 

اللهم بعزتك ال أرفع رأسي أبـداً  : وخر ساجداً، فقالرسلني وإله امل



  أيوب  

 عليه السالم

 

 

قال يف فحملوقاً  امرأته رأسقبل من رأى وكان قد حىت تكشف عين، 
 )٨٣: األنبيـاء ( } لـراحمني ٱوأَنت أَرحم  لضرٱأَنى مسنِى {دعائه 

ـٰن لٱ ينادٰى ربه أَنى مسـنِ {و وكان قبل ذلك ال يدعو.)١٧(  شيطَـ

                                 
  كثرية  أقوال عالوة على ماذكرناهالعافية يف سبب سؤاله جاء  ١٧

مسين الضر، : أنه اشتهى إداما، فلم تصبه امرأته حىت باعت قرناً من شعرها، فلما علم ذلك، قال: أحدها
أن اهللا تعاىل أنساه الدعاء مع كثرة ذكره اهللا، فلما انتـهى أجـل   : والثاين. رواه الضحاك عن ابن عباس
أن إبليس جـاء إىل زوجتـه    :والثالث. تجاب له، رواه العويف عن ابن عباسالبالء، يسر له الدعاء، فاس

إن شفاين اهللا ألجلدنك مائة جلدة، : ليذبح أيوب هذه يل وقد برأ، فجاءت فأخربته، فقال: بسخلة، فقال
أمرتين أن أذبح لغري اهللاٰ؟ مث طردها عنه، فذهبت، فلما رأى أنه ال طعام له وال شراب وال صديق، خـر  

إين : أن اهللا تعاىل أوحى اليه وهو يف عنفـوان شـبابه  : والرابع. مسين الضر، قاله احلسن: جدا وقالسا
عندي، فصب عليه من البالء ما مسعتم حىت إذا بلغ البالء : يا رب، وأين يكون قليب؟ قال: مبتليك، قال

مسين الضـر، قالـه   : لعندك، قا: يا رب، وأين يكون قليب؟ قال: منتهاه، أوحى إليه أين معافيك، قال
  . إبراهيم بن شيبان

  . مسين الضر، ذكره املاوردي: فقال أن الوحي انقطع عنه أربعني يوماً، فخاف هجران ربه،: واخلامس
إخباراً عن حالـه، ال شـكوى   } لضرٱمسنِي {: والسادس أنه وثب ليصلي فلم يقدر على النهوض فقال

أنه سبحانه أجراه على لسانه ليكون حجة ألهل الـبالء بعـده يف   : سابعالو. لبالئه؛ رواه أنس مرفوعاً
أنه أجراه على لسانه إلزاماً له يف صفة اآلدمي يف الضعف عـن حتمـل   : والثامن. اإلفصاح مبا يرتل م

مسـنِي  «: أن الدود كان يتناول بدنه فصرب حىت تناولت دودة قلبه وأخرى لسانه، فقال: التاسع. البالء
رأن ضـره قـول   العاشر  وما أحسن هذا لو كان له سند: قال ابن العريب. الشتغاله عن ذكر اهللا »الض

  أيوب  

 عليه السالم

 

 

نادى ربه مستغيثا به، أنـي مسنـي الشيطان  )١٨(} بِنصبٍ وعذَابٍ 
وكان الضـر  ، ببالء فـي جسدي، وعذاب بذهاب مالـي وولدي

                                                                            
ملا ظهر به : عشر ادياحل. إبليس لزوجه اسجدي يل فخاف ذهاب اإلميان عنها فتهلك ويبقى بغري كافل

بلد؛ فكـانوا إذا  قد أضر بنا كونه معنا وقذره فليخرج عنا، فأخرجته امرأته إىل ظاهر ال: قال قومه ءالبال
فكانت  فخرج إىل بعد من القرية،. ليبعد حبيث ال نراه: خرجوا رأوه وتطريوا به وتشاءموا برؤيته، فقالوا

فأرادوا قطعها عنه؛ . إا تتناوله وختالطنا فيعود بسببه ضره إلينا: فقالوا. امرأته تقوم عليه وحتمل قوته إليه
أين الصـرب، وهـذا لفـظ    : إن قيلو،  سؤاله العافيةمما قيل أنه سبب وغري ذلك .»مسنِي الضر«: فقال

  الشكوى؟ 
أن الشكوى اىل اهللا ال تنايف الصرب، وإمنا املذموم الشكوى إىل اخللق، أمل تسمع قول يعقـوب  : فاجلواب

كا إىل النـاس،  وكذلك من ش: قال سفيان بن عيينه] ٨٦: يوسف[}  للَّهٱإِنما أَشكُو بثّى وحزنِى إِلَى {
رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم    قولوهو يف شكواه راض بقضاء اهللا، مل يكن ذلك جزعاً، أمل تسمع 

  . بل أنا وارأساه: أجدين مغموماً وأجدين مكروباً، وقوله: جلربيل يف مرضه
عـاىل  ألن اهللا ت. ن ما صدر من أيوب دعاء وإظهار فقر وحاجة إىل ربه، ليس هذا شكاية وال جـزع فإ
ـٰه صابِراً{قال ندجا والدعاء ال ينايف الرضامث إن ، }إِن  
ـٰنٱأَنى مسنِى {: لاقموضع أخر يف و١٨ التعب واملشقة، والعذاب  معناه لنصبوا}بِنصبٍ وعذَابٍ لشيطَ
  األمل

يف نسبة ما أصابه و:  من سورة ص ٤١قال الشنقيطي رمحه اهللا يف تفسريه أضواء البيان عند شرح اآلية 
ألن اهللا ذكر يف آيـات مـن   . هذه إشكال قوي معروف» ۤص«من املشقة واألمل إىل الشيطان يف سورة 

إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَٰى {: كقوله. أن الشيطان ليس له سلطان على مثل أيوب من األنبياء الكرام: كتابه
ـٰنه علَٰى  وكَّلُونَوعلَٰى ربهِم يت امنواَْء لَّذينٱ ، وقولـه  } هم بِه مشرِكُونَ لَّذينٱيتولَّونه و لَّذينٱإِنما سلْطَ



  أيوب  

 عليه السالم

 

 

                                                                            
ـٰنٍ{: تعاىل ـٰنٍ وما كَانَ لى علَيكُم من سلْ{: ، وقوله تعاىل مقرراً له} وما كَانَ لَه علَيهِم من سلْطَ إِالَّ  طَـ

 كُمتوعٱفَأَن دمتبجتى سـنِ  {: ، وقوله تعاىل} لإِالَّ م ـٰن مـن   تبعـك ٱإِنَّ عبادى لَيس لَك علَيهِم سلْطَ
مل نسـبه إىل  : قلـت  فإن :منها ما ذكره الزخمشري قال. عن هذا اإلشكال أجوبة وللعلماء .} لْغاوِينٱ

إتعام وتعذيبهم وطره، ولو قدر على ذلك مل يدع  ىلالشيطان، وال جيوز أن يسلطه على أنبيائه ليقضي إ
ملـا  : قلـت  صاحلاً إال وقد نكبه وأهلكه، وقد تكرر يف القرآن أنه ال سلطان له إال الوسوسة فحسب؟

كانت وسوسته إليه، وطاعته له فيما وسوس سبباً فيما مسه اهللا به من النصب والعذاب نسبه إليه، وقـد  
  . نسبه إىل اهللا يف دعائه، مع أنه فاعله وال يقدر عليه إال هوراعى األدب يف ذلك حيث مل ي

أراد ما كان يوسوس به إليه يف مرضه من تعظيم ما نزل به من البالء، ويغريـه علـى الكراهـة    : وقيل
  واجلزع، فالتجأ إىل اهللا تعاىل يف أن يكفيه ذلك بكشف البالء، أو بالتوفيق يف دفعه ورده بالصرب اجلميل

ألقى إليـه الشـيطان أن اهللا ال   : فارتد أحدهم فسأل عنه، فقيل. كان يعوده ثالثة من املؤمننيوروي أنه 
كانت مواشيه : وقيل. أن رجالً استغاثه على ظامل فلم يغثه: وذكر يف سبب بالئه. يبتلي األنبياء الصاحلني

  أعجب بكثرة ماله ـ انتهى منه. وقيل. يف ناحية ملك كافر فداهنه ومل يغزه
فأهلك الشيطان . أن اهللا سلط الشيطان على ماله وأهله ابتالء أليوب: ها ما ذكره مجاعة من املفسرينومن

ده ثآليل، فحكها لماله وولده، مث سلطه على بدنه ابتالء له فنفخ يف جسده نفخة اشتعل منها، فصار يف ج
وغالـب ذلـك مـن    (. بأظافره حىت دميت، مث بالفخار حىت تساقط حلمه، وعصم اهللا قلبـه ولسـانه  

وتسليطه لالبتالء على جسده، وماله وأهله ممكن، وهو أقرب من تسليطه عليه حبمله على ) اإلسرائيليات
كمداهنة امللك املذكور، وعدم إغاثة امللهوف، إىل غري ذلك مـن األشـياء الـيت    . أن يفعل ما ال ينبغي
وكل ذلك من (ي وقع فيه، وقدر مدته وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البالء الذ. يذكرها املفسرون

  وقد ذكرنا هنا قليالً) اإلسرائيليات
أن اهللا ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى نبينا الصالة والسالم، وأنه ناداه فاستجاب : وغاية ما دل عليه القرآن

. إىل الشـيطان » ۤص«له وكشف عنه كل ضر، ووهبه أهله ومثلهم معهم، وأن أيوب نسب ذلـك يف  

  أيوب  

 عليه السالم

 

 

 الذي أصابه والبالء الذي نزل به، امتـحانا من اهللا له واختبــارا 
: فأوحى اهللا إىل أيوب يف مكانهفعند ذلك استجاب له أرحم الرامحني ،

ـٰذَا م ركُضٱ{ن أ ه كلبِرِج ابرشو ارِدلٌ بست٤٢: ص(} )٤٢(غ (
اضـرب األرض برجلـك،    قيل له. فما رفع رأسه حىت كشف عنه

، وأمر أن يغتسـل فيهـا   )١٩( اءمنبع اهللا له عني فأ. فامتثل ما أمر به
فضرب  ففعل ما أمر به ،ههذا املاء فيه شفاءأن ب وأخربهويشرب منها،

فاغتسل منها فزال كل ما بظـاهر  برجله ، فنبعت له عني ماء  األرض
فأذهب اهللا عنه مـا  بدنه من الضر، وشرب منها فزال كل ما بباطنه 

                                                                            
ابتالء ليظهر صربه اجلميل، وتكـون لـه العافيـة    . ن يكون سلطه اهللا على جسده وماله وأهلهوميكن أ

احلميدة يف الدنيا واآلخرة، ويرجع له كل ما أصيب فيه، والعلم عند اهللا تعاىل وهذا ال ينايف أن الشيطان 
ب اليت تنشأ عنها ال سلطان له على مثل أيوب، ألن التسليط على األهل واملال واجلسد من جنس األسبا

األعراض البشرية كاملرض، وذلك يقع لألنبياء، فإم يصيبهم املرض، وموت األهـل، وهـالك املـال    
وال مانع من أن يكون مجلة تلك األسباب تسليط الشيطان على ذلك لالبـتالء وقـد   . ألسباب متنوعة

  أوضحنا جواز وقوع األمراض والتأثريات البشرية على األنبياء
وذكره ابن جرير عن اجلابية،: مها عينان بأرض الشام يف أرض يقال هلا شوكاين عند شرح اآلية قال ال ١٩

  فاغتسل من إحدامها، فأذهب اهللا ظاهر دائه،وشرب من األخرى فأذهب اهللا باطن دائه قتادة



  أيوب  

 عليه السالم

 

 

كان جيده من األمل واألذى، والسقم واملرض، الذي كان يف جسـده  
 ةظاهروتكاملت العافية ظاهراً وباطناً، وأبدله اهللا بعد ذلك كله صحة 

سـتغفر  أن يقرباناً، و هقرب عن صحابتوأمر أن ياماً وباطنة، ومجاالً ت
ـ  هأهل هرد عليأخربه اهللا أنه قد و، هفي اهللا قد عصو افإم اهلم  هومال

  ومثلهم معه
  وألبسه اهللا حلة من اجلنة 

فلم تعرفه، فتلقته تنظر فجاءت امرأته  فتنحى أيوب وجلس يف ناحية،
ذي كان هاهنـا؟ لعـل   أين ذهب هذا املبتلى ال: يا عبد اهللا: فقالت

، وأقبل عليها قد به أو الذئاب، وجعلت تكلمه ساعةذهبت  كالبال
: وهو على أحسن ما كان، فلما رأته قالت لبالء،أذهب اهللا ما به من ا

اهللا القدير علـى   أي بارك اهللا فيك هل رأيت نيب اهللا هذا املبتلى؟ فو
وحيك أنـا  : فقال. ذلك ما رأيت رجالً أشبه به منك إذ كان صحيحاً

أتسخر مين يا عبد اهللا؟ فقال وحيك أنا أيوب إين أنا هو : أيوب قالت
  قد رد اهللا علي جسدي

  أيوب  

 عليه السالم

 

 

وكان له أندران أندر للقمح وأندر للشعري، فبعث اهللا سحابتني، فلما 
كانت إحدامها على أندر القمح أفرغت فيه الـذهب حـىت فـاض،    

   ) ٢٠( رى يف أندر الشعري الورق حىت فاضوأفرغت األخ
  .ورد اهللا عليه ماله وولده بأعيام، ومثلهم معهم

                                 
نه كانا إن نيب اهللا أيوب لبث به بالؤه مثاين عشرة سنة، فرفضه القريب والبعيد، إال رجلني من اخوا« ٢٠

تعلم واهللا لقد أذنب أيوب ذنباً : من أخص إخوانه له؛ كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدمها لصاحبه
 منذ مثاين عشرة سنة مل يرمحه ربه فيكشف ما به،: وما ذاك؟ قال: قال له صاحبه. ما أذنبه أحد من العاملني

غري أن اهللا عز وجـل  : ال أدري ما تقول: فلما راحا إليه مل يصرب الرجل حىت ذكر ذلك له، فقال أيوب
يعلم أين كنت أمر على الرجلني يتنازعان، فيذكران اهللا فأرجع إىل بييت فأكفر عنهما، كراهية أن يـذكر  

  .اهللا إال يف حق
وكان خيرج يف حاجته، فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حىت يرجع، فلما كان ذات يوم أبطأت عليـه،  

ـٰذَا مغتسلٌ بارِد وشـراب   ركُضٱ{أن : يف مكانه فأوحى اهللا إىل أيوب ه كل٤٢: ص(} ) ٤٢(بِرِج (
وهو على أحسن ما كان، فلما رأتـه   لبالء،فاستبطأته فتلقته تنظر، وأقبل عليها قد أذهب اهللا ما به من ا

ما رأيت رجالً أشبه بـه   أي بارك اهللا فيك هل رأيت نيب اهللا هذا املبتلى؟ فواهللا القدير على ذلك: قالت
وكان له أندران أندر للقمح وأندر للشـعري، فبعـث اهللا   : فإين أنا هو قال: قال. منك إذ كان صحيحاً

سحابتني، فلما كانت إحدامها على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حىت فاض، وأفرغت األخرى يف أندر 
صـلى اهللا عليـه   النيب عن أنس  حديثمن  ١٧السلسلة الصحيحة األلباين  »الشعري الورق حىت فاض

  ابن جرير، ابن حبانوسلم الذي رواه 



  أيوب  

 عليه السالم

 

 

ملا عاىف اهللا أيوب عليه السالم أمطر عليه جـراداً مـن   {فعن رد ماله 
يا أيـوب أمـا   : ذهب، فجعل يأخذ منه بيده وجيعل يف ثوبه، فقيل له

  )٢١(}يا رب ومن يشبع من رمحتك؟: تشبع؟ قال
أي رب ومن يستغين عـن  : أمل يكفك ما أعطيناك؟ قال: قيل يا أيوب

  فضلك
بينما أيوب يغتسل عرياناً خر عليه رجل جراد من ذهـب، فجعـل   «

يا أيوب أمل أكن أغنيتك عما : فناداه ربه عز وجل. أيوب حيثو يف ثوبه
  )٢٢(»بلى يا رب، ولكن ال غىن يل عن بركتك: ترى؟ قال
ـٰه  وءات{أحياهم اهللا بعد أن أمام، مث زاده اهللا له أهله،  وأخلف ينـ

 مهعم مثْلَهمو لَهقال  ،)٢٣(ما كانوا من قبل ابتالئه  يفكانوا مثل} أَه

                                 
: ملا عاىف اهللا أيوب عليه السالم أمطر عليه جراداً من ذهب، فجعل يأخذ منه بيده وجيعل يف ثوبه، قال{٢١

 قال ابن كثري »صحيحه«ابن حبان يف  }يا رب ومن يشبع من رمحتك؟: يا أيوب أما تشبع؟ قال: فقيل له
  و على شرط الصحيح وه
بينما أيوب يغتسل عرياناً خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل أيوب حيثـو يف  «: قال رسول اهللا  ٢٢
بلى يا رب، ولكن ال غـىن يل عـن   : يا أيوب أمل أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: فناداه ربه عز وجل. ثوبه

  لبخاري »بركتك

  أيوب  

 عليه السالم

 

 

وهبناهم له ألجل أي ) ٢٤() ٨٤: األنبياء(} رحمةً من عندنا {: تعاىل
ن ضر، رمحة منا به ورأفة وكشفنا ما به م شدته،رفعنا عنه ورمحتنا إياه 
وذكْـرٰى  { ، ته وتواضعه واستكانته على صربه وثباته وإناب وإحسانا
ـٰبِٱالولى  حباله فيصربوا علـى الشـدائد كمـا     واليتذكر}  الْلْب

                                                                            
قـال  و. م ومجع له مشله بكلهم يف الدار اآلخرةوقيل آجره فيمن سلف، وعوضه عنهم يف الدنيا بدهل ٢٣

قد آتيناك أهلك يف اجلنة فإن شئت تركناهم لـك يف  : جماهد وعكرمة قيل أليوب صلى اهللا عليه وسلم
. وأعطاه مثلهم يف الدنيا نةفتركهم اهللا عز وجل له يف اجل: قال جماهد. اجلنة وإن شئت آتيناكهم يف الدنيا

قال عبـد  : وقال الضحاك. وحكاه املهدوي عن ابن عباس .هما بذلك صحيحواإلسناد عن: قال النحاس
اهللا بن مسعود كان أهل أيوب قد ماتوا إال امرأته فأحياهم اهللا عز وجل يف أقل من طرف البصر، وآتـاه  

وقالـه قتـادة   . كان بنوه قد ماتوا فأحيوا له وولد له مثلهم معهـم : وعن ابن عباس أيضاً. مثلهم معهم
مات أوالده وهم سبعة من الذكور وسبعة من اإلناث : قال ابن مسعود. وغريهم ليبحبار والكوكعب األ

وهذا القول أشـبه بظـاهر   : قال الثعليب. فلما عويف نشروا له، وولدت له امرأته سبعة بنني وسبع بنات
  .اآلية
ضة فظهرت عني إن اهللا بعث إليه جربيل عليه السالم حني ركض برجله على األرض رك: ويف اخلرب ٢٤

ماء ، وأخذ بيده ونفضه نفضة فتناثرت عنه الديدان، وغَاص يف املاء غوصة فنبت حلمه وعاد إىل مرتلـه،  
ورد اهللا عليه أهله ومثلهم معهم، ونشأت سحابة على قدر قواعد داره فأمطرت ثالثة أيام بلياليها جراداً 

قد أثنيـت عليـك   : اٰهللا فأوحى اهللا إليهومن يشبع من فضل : أشبعت؟ فقال: فقال له جربيل. من ذهب
رحمةً من {. ولوال أين وضعت حتت كل شعرة منك صرباً ما صربت عده،بالصرب قبل وقوعك يف البالء وب

  أي فعلنا ذلك به رمحة من عندنا} عندنا



  أيوب  
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ـٰبِدين {صرب، لْعٰى لكْرذأي تذكرة ملن ابتلـي يف  ) ٨٤: األنبياء(} و
جسده أو ماله أو ولده، فله أسوة بنيب اهللا أيوب؛ حيث ابتاله اهللا مبا 

تـذكرياً  فهو  .واحتسب حىت فرج اهللا عنه هو أعظم من ذلك فصرب
للعباد؛ ألم إذا ذكروا بالء أيوب وصربه عليه وحمنته وهو أفضـل  
أهل زمانه وطنوا أنفسهم على الصرب على شدائد الدنيا حنو ما فعـل  

  أيوب، فيكون هذا تنبيهاً هلم على إدامة العبادة، واحتمال الضرر
حىت ولدت له سـتة وعشـرين    شباا وزادها  زوجتهرد اهللا إىل دقو

  .ولداً ذكراً
رخصة من اهللا تعاىل لعبده ورسوله أيوب عليه السالم، فيما كان من و

اهللا شفاه وقد .،)٢٥( البيعها ضفائره. حلفه ليضربن امرأته مائة سوط
مع هذه اخلدمة التامة والرمحة  ء زوجتهما كان جزافعز وجل وعافاه 

خـذْ بِيـدك   {تعاىل لذا قال لهب والشفقة واإلحسان أن تقابل بالضر

                                 
وقيل ألنه عارضها الشيطان يف صورة طبيب يصف هلا دواء أليوب فأتتـه فأخربتـه فعـرف أنـه      ٢٥
  لشيطان، فحلف ليضربنها مائة سوطا

  أيوب  
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قبضـة  أن يأخـذ  اهللا أفتاه ) ٤٤: ص(} به والَ تحنثْ ضرِبٱضغثاً فَ
خمتلط رطبها شيش أعواد القش أو احلحزمة صغرية من ك ملء الكف

، خفيفة رقيقة ضربة واحدة مويضرا عود مائة عها ومجم، بيابسها 
فيخرج بذلك من ميينـه  سوط  ئةمباويكون هذا مرتالً مرتلة الضرب 

من الفرج واملخرج ملن اتقى اهللا وأطاعـه، وال   وهذا.ويرب وال حينث
سيما يف حق امرأته الصابرة احملتسبة، املكابدة الصديقة البارة الراشدة، 

  .رضي اهللا عنها
ـٰه صابِراً نعم {: عقب اهللا الرخصة وعللها بقوله وهلذا ندجا وٱإِندبلْع 

 ابأَو هوقد عظم له األجـر   دل على كمال صربهف ).٤٤: ص(} إِن
  ومدحه بأنه رجاع منيب وأحسن الثناء عليه

 مث على دين احلنيفية،سبعني سنة أيوب بعد ذلك بأرض الروم  وعاش
  )٢٦(غريوا بعده دين إبراهيم أيوب عليه السالم ملا تويف و، مات

                                 
أن اهللا حيتج يوم القيامة بسليمان عليه السالم على األغنياء، وبيوسف عليه السالم على األرقاء، قيل  ٢٦

  وبأيوب عليه السالم على أهل البالء



  أيوب  

 عليه السالم

 

 

باألمر من بعده ولـده  ام إىل ولده حومل، وق قد أوصى أيوبوكان 
هو الذي يزعم كثري من الناس أنه ذو الكفل فـاهللا  بشر بن أيوب، و

، وكان عمـره مـن   كان نبياً فيما يزعمونابنه هذا ومات و. لم أع
  السنني مخساً وسبعني 

ـٰبِ ٱذكْرٰى الولـى  {ويف خامتة قصة أيوب عليه السالم  أي }  الْلْبـ
  .بة الصرب الفرج واملخرج والراحةلذوي العقول ليعلموا أن عاق

  
  
 
  
 


