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 ....  ُروَن َفكَّ  فَاْقُصِص الَقَصَص َلَعلَُّهْم يَ ت َ
 176سورة األعراف آية 
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 (1 ) 
.. أيوب عليو السالم 

يعرفو .. نىب من أنبياء اهلل العظام الذين جاء ذكرىم ىف القرآن الكرًن 
" صرب أيوب " العام واخلاص ، فحٌن يضربون مثال للصرب يقولون 

.. فيا تُرى ما قصُة أيوب عليو السالم 
. أيوب عليو السالم من ذرية يوسف عليو السالم ، تزوج سيدة عفيفة

" حوران " وأيوب عليو السالم وزوجتو الكرشنة يعيشان ىف منطقة 
 وبنات،  عليو السالم بنعم كثًنة فرزقو بنيًناعلى أيوباهلل أنعم وقد 

طعان كما رزقو ق.. ورزقو أراضى كثًنة يزرعها فيخرج منها أطيب الثمار 
آالف من رءوس األبقار ، آالف رءوس من .. بأنواعها ادلختلفة ادلاشية 

 .وأخرى من اجلمال اعز ، آالف من رءوس املغنام األ
. وفوق ذلك كلو أعلى اهلل مكانتو واختاره للنبوة 

وكان أيوب عليو السالم مالًذا وملجًئا للناس مجيًعا وبيتو قبلة للفقراء دلا 
. علموا عنو أنو رنود مبا لديو وال شننعهم من مالو شيًئا 

و ال يطيق أن يرى فقًنًا بائًسا، و بلغ من كرمو عليو السالم              
. أنو مل يتناول طعاًما حىت يكون لديو ضيًفا فقًنًا 

.. عليو السالم  أيوب عاشىكذا 
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ويباشر على الغلمان والعبيد والعمال يتفقد العمل يف احلقول وادلزارع ، 
 .. وبناتو يشاركن األموزوجتو تطحن ، 

 زنملون الطعام ويبحثون عن الفقراء واحملتاجٌن  عليو السالموأبناء أيوب
 .واألراضى واحلقول يعملون يف ادلزارع والعمال ، واخلدم من أىل القرية 

ويدعو الناس إىل كل خًن وينهاىم ..  يشكر اهلل  عليو السالم أيوبو
 .عن كل شر 

ألنو مؤمن باهلل يشكر اهلل على نعمو . .عليو السالم الناُس أيوب أحب 
من مزارع وحقول يتكرب مبا لديو ، مل و. .ويساعد الناس مجيعاً . .

 . .وماشية وأوالد 
كان شنكنو أن يعيش يف راحة ، ولكنو كان يعمل بيده ، وزوجتو ىي 

 .. ىف بيتها األخرى كانت تعمل
( 2 )

أعطاه إن أيوب يعبد اهلل ألنو : الشيطان يوسوس للناس يقول ذلمراح 
ىذا اخلًن العميم والفضل الكثًن من البنٌن والبنات واألموال من قطعان 

. فأيوب يعبد اهلل لذلك وخوفا على أموالو .. ادلاشية واألراضى اخلصبة 
 ...فقًنًا ما عبد اهلل وال سجد لو ولو كان 
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فتغًّنت .. ووجد الشيطان من يسمع لو ويصغى دلا يقول من وساوس 
: نظرهتم إىل أيوب عليو السالم وأصبحوا يقولون 

إن أيوب لو تعرض ألدىن مصيبة لرتك ما ىو فيو من الطاعة واإلنفاق " 
أال ترون كثرة أوالده وكثرة أموالو وكثرة أراضيو ادلثمرة ، .. ىف سبيل اهلل 

فلو نزع اهلل منو ىذه األشياء لرتك عبادة اهلل           بل سينسى اهلل 
  ..

..  ورويًدا رويًدا 
حتول أىل حوران إىل ناقمٌن على أيوب عليو السالم بعدما كانوا زنبونو 

وأصبحوا يرون أيوب عليو السالم من بعيد فيتحدثون عنو .. حبا مجا 
. بصورة مؤذية 

(3 )
 . . واالبتالء من اهلل تعاىل بدأت احملنة 

عليو السالم حامًدا شاكرًا أيوب  ف. .كل شيء شنضي ىادئاً فبينما كان 
.. أوالده ينعمون ويشكرون اهلل و.. ساجًدا هلل تعاىل على نعمو الكثًنة 

.. والعمال والعبيد يعملون يف األراضي وادلزارع 
 . .كانت تطحن يف الرحى  عليو السالم زوجة أيوب
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وبينما اجلميع ىف عافية من أمره مغتبطًا مسرورًا ، إذ وقعت االبتالءات 
.. واحملن 

: العمال رنرى ويصيح جاء أحد ف
 !! ؟يا نىب اهلل.. يا سيدى   

 .تكلم !   ماذا حصل ؟
مجيعهم . . الرعاة والفالحٌن . . قتلوا مجيع رفاقي . .   لقد قتلوىم 

 . . .قتلوا جرت دماؤىم فوق األرض 
 ! ؟كيف حدث ذلك  

. قتلوا من قتلوا وأخذوا ما معنا من ماشية و. . اللصوص   ىامجنا 
 . . .إنا هلل وإنا إليو راجعون  :عليو السالم أخذ يردد أيوب 

وأراد أن يبٌن للناس أن أيوب .. إن اهلل سبحانو شاء أن شنتحن أيوب 
. عليو السالم رجاًل صابرًا حمتسًبا وال يعبده ألنو ىف غىن وعافية

نزلت الصواعق من السماء على أحد احلقول التابعة دلا يف اليوم التايل 
كانت ثيابو حمرتقة .. وجاء أحد الفالحٌن .. شنلكو أيوب عليو السالم 

 . .وحالو يُرثى لو 
  : عليو السالمىتف أيوب

 !  ماذا حصل ؟
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 !!نيب اهلل النار  يا!   النار 
ماذا حدث ؟   

الصواعق أحرقت احلقول . . لقد نزل البالء . .   احرتق كل شيء 
كل رفاقي ماتوا احرتقوا . . أصبحت أرضنا رماًدا يا نيب اهلل . . وادلزارع 

. 
  :زوجة أيوب عليو السالمقالت 

 !ما ىذه ادلصائب ادلتتالية ؟  
 .ىذه مشيئة اهلل  . .  امرأة  اصربي يا

 !!  مشيئة اهلل 
 .ما من نيب إالّ وامتحن اهلل قلبو.. لقد حان وقت االمتحان .. أجل 

 : إىل السماء وقال بضراعة  عليو السالمنظر أيوب
 .  اذلي امنحين الصرب 

.. اخلدم والعبيد مبغادرة منزلو عليو السالم يف ذلك اليوم أمر أيوب 
. والرجوع إىل أىاليهم والبحث عن عمل آخر 

..  حدثت مصيبة تتكسر أمامها قلوب الرجال .. وىف اليوم التاىل 
، حيث اجتمعوا ىف دار ذلم لتناول  البنٌن والبناتلقد مات مجيع أوالده 

. الطعام فسقطت عليهم الدار فماتوا مجيعا 
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.. وازدادت حمنة أيوب عليو السالم أكثر وأكثر 
.. فلقد اُبتلى ىف صحتو 

.. وانتشرت الدمامل ىف جسمو 
. وحتول من الرجل احلسن الصورة واذليئة إىل رجل يفر منو اجلميع 

 ..زوجتو الطّيبة سوى مل يبق معو و
.. ال مال لو ، ال ولد ، وال صحة أصبح منزلو خالياً 

وعلينا أن نسّلم ، ىذه مشيئة اهلل َعلََّم أيوُب عليو السالم زوجتو أن 
... ألمره 

حاول الشيطان اللعٌن أن ينال من قلب أيوب عليو السالم ، فأخذ 
ماذا فعلت يا أيوب حىت شنوت : يوسوس إليو من كل جانب قائال 

. أوالدك وتصاب ىف أموالك ، مث تصاب ىف صحتك 
وتفل على .. فاستعاذ أيوب عليو السالم باهلل من الشيطان الرجيم 

وكذلك فعلت زوجتو وطردت وساوس . الشيطان الرجيم ففر من أمامو 
. الشيطان 

. وكان أيوب عليو السالم ال يزداد مع زيادة البالء إال صربًا وطمأنينة 
( 4 )

. ويأس الشيطان من أيوب وزوجتو الصابرين احملتسبٌن 
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فاجتو إىل أىل حوران ينفث فيهم الوساوس حىت جعلهم يعتقدون       
 ..ذنباً كبًناً فحّلت بو اللعنة عليو السالم أذنب أيوب أن 

..         ونسج الناُس احلكايات والقصص حول أيوب عليو السالم 
 . . م ه عليان يف بقائو خطرً وتطور األمُر أكثر حىت ظنوا أ

.. وعقدوا العزم أن سنرجوا أيوَب من أرضهم 
: قائلٌن  مل يكن يف منزلو أحد سوى زوجتو .. هوجاءوا إىل منزل

فاخرج .. اللعنة قد حّلت بك وخناف أن تعّم القرية كلها أن حنن نظّن 
 . تبقى بيننا أنمن قريتنا واذىب بعيداً عنا حنن ال نريدك 

حنن نعيش يف منزلنا وال زنق :  من ىذا الكالم قالت زوجتوغضبت 
 .. ىف بيتو وىف عقر داره لكم أن تؤذوا نيب اهلل 

. .إذا مل خترجا فسنخرجكما بالقّوة  : بوقاحة فردُّوا عليها
.. لقد حّلت بكما اللعنة وستعّم القرية كلها بسببكما 

وابتالء امتحان حاول أيوب عليو السالم أن يُ ْفِهَم أىل القرية أن ىذا 
من اهلل ، وأن اهلل يبتلى األنبياء ابتالءات شديدة حىت يكونوا مثال 

. ودنوذًجا لتعليم الناس 
 .لكنك عصيت اهلل وىو الذي غضب عليك و: قالوا لو 

 ..انتم تظلمون نبيكم   :زوجتوقالت 
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ىل نسيتم إحسانو إليكم ىل نسيتم يا أىل حوران الكساء والطعام 
 !الذي كان يأتيكم من منزل أيوب ؟

 إذا كانت ىذه مشيئتك فسأخرج من رب يا : قال أيوب عليو السالم 
 جهلهم       سامح ىؤالء على ربيا . . القرية وأسكن يف الصحراء 

 . لو كانوا يعرفون احلق ما فعلوا ذلك بنبيهم ..
 وأخرجوه ن جاء أىُل حوراحيث، عليو السالمىكذا وصلت حمنُة أيوب 

. من منزلو 
نسوا .. اللعنة قد حّلت بو ، فخافوا أن تشملهم أيضاً أن كانوا يظّنون 

! كل إحسان أيوب وطيبتو ورمحتو بالفقراء وادلساكٌن 
لقد سّول الشيطاُن ذلم ذلك فاتّبعوه وتركوا أيوب يعاين آالم الوحدة 

وحدىا كانت .. مل يبق معو سوى زوجتو الوفية . . وادلرض والضعف
تؤمن بأن أيوب يف حمنة تشبو حمنة األنبياء وعليها أن تقف إىل جانبو 

 .وال ترتكو وحيداً 
(5 )

ضاقت األحواُل فمات الولُد وجفَّ اخلًُن وتصاحلت األمراض والباليا 
. على جسمو ، فقعد ال يستطيع أن يكسب قوت يومو 
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تعمل يف بيوت حوران، ختدم وتكدح يف ادلنازل لقاء وخرجت زوجتو 
 ..قوت يومهما 

 تستمّد صربىا من صرب زوجها وحتّملو زوجة أيوب عليو السالموكانت 
 وقد أعدت أليوب عليو السالم عريًشا ىف الصحراء رنلس فيو وكانت .

ختاف عليو من الوحوش واحليوانات الضالة، لكن ال حيلة ذلما غًن 
  .ذلك 

. وظل احلال على ذلك أعواما عديدة وذنا صابرين حمتسبٌن 
.. وىف يوم من األيام 

.. وبينما كانت الزوجة الصاحلة خارج البيت 
توقفا عند -  وكانا صديقٌن لو قبل ذلك –مّر رجالن من أىل حوران 

، فرأوه على حالتو السيئة من ادلرض والفقر ونظرا إليوعليو السالم أيوب 
..  والوحدة 

سيد األرض  ! أأنت أيوب : فقال أحدذنا 
 !ماذا أذنبت لكي يفعل اهلل بك ىذا ؟- 

 .انك فعلت شيئاً كبًناً تسرته عنا ، فعاقبك اهلل عليو  :وقال اآلخر 
.  مبا ىو برئ منو ونويتهم الكثًن إن .  عليو السالمتأمّل أيوب
. برباءتى من ىذاوعزّة ريب إنّو ليعلم  :حبزن  عليو السالم قال أيوب
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 يف         ، وانصرفا عنو عليو السالم تعّجب الرجالن من صرب أيوب
  ! عليو السالمطريقهما وذنا يفّكران يف كلمات أيوب

حبثت عّمن يستخدمها يف العمل ، ولكن أما زوجتو الصاحلة فقد 
. ألحد ومع ذلك مل دتّد يدىا . . يف وجهها قد أُغلقت األبواب 

اضطرت أن تقص ضفًنتيها لتبيعهما وحتت ضغط احلاجة والفقر ، 
 .مقابل رغيفٌن من اخلبز 

عليو عادت إىل زوجها وقّدمت لو رغيف اخلبز عندما رأى أيوب مث 
 .ما فعلت زوجتو بنفسها شعر بالغضب السالم 

مل يأكل و، مائة ضربة أن يضرهبا على ذلك  عليو السالمحلف أيوب
 . ، ما كان ينبغي ذلا أن تفعل ذلك ىارغيفو كان غاضباً من تصّرف

(6 )
ورغم أن زوجة أيوب عليو السالم طلبت منو كثًنا أن يدعوا اهلل لكى 
يزيح عنو ىذا البالء الذى استمر ىذه السنوات العديدة فكان يرفض 

. أن يشكو اهلل تعاىل 
. وحتمل اهتامات الناس .. وحتمل ادلرض والباليا 

.. لكن بيع زوجتو لضفًنتيها ىزه من الداخل 
:   فنظر إىل السماء وقال 
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.  إيّن مّسين الشيطان بنصٍب وعذابيا رب 
..  يا رب بيدك اخلًن كلو والفضل كلو وإليك يرجع األمر كلو 

.. ولكن رمحتك سبقت كل شئ 
.. فال أشقى وأنا عبدك الضعيف بٌن يدك 

 ..مسىن الضر وأنت أرحم الرامحٌن   .. يا رب 
أضاء ادلكان بنور شفاف مجيل وامتأل الفضاء برائحة طّيبة، .. وىنا 

 :ويقول يسلم عليو ورأى أيوب مالكاً يهبط من السماء 
لقد أُجيب : نعم العبد أنت يا أيوب إن اهلل يقرئك السالم ويقول 

.. دعوتك وأن اهلل يعطيك أجر الصابرين
البارد واشرب منو واغتسل يف النبع ! اضرب برجلك األرض يا أيوب 

  .تربأ بإذن اهلل
غاب ادلالك ، وشعر أيوب بالنور يضيء يف قلبو فضرب بقدمو األرض، 

من ادلاء  عليو السالم ارتوى أيوب.. انبثق نبع بارد عذب ادلذاق ف
 .الطاىر وتدفقت دماء العافية يف وجهو ، وغادره الضعف دتاماً 

 يغتسل عريانا خر عليو رِْجُل َجرَاٍد من ذىب  عليو السالم بينما أيوبو
؟ فناداه ربو يا أيوب أمل أكن أغنيتك عما ترى . فجعل زنثي يف ثوبو 

..  ولكن ال غىن يل عن بركتك ،قال بلى يا رب
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تليق بو ، ثوب ادلرض والضعف وارتدى ثياباً عليو السالم خلع أيوُب 
. شنلؤىا العافية والسؤدد 

  .وأينعت هازدىرت األرض من حول.. وشيئاً فشيئاً 
. ودبت احلياة من جديد.. عاد ادلال .. عادت الصحة والعافية 

 تبحث عن زوجها فلم جتده ووجدت رجاًل يفيض وجهو الزوجةعادت 
 :فقالت لو باستعطاف . نعمة وصحتو وعافية 

 !أيوب نيب اهلل ؟. .   أمل تَر أيوب 
   .   أنا أيوب 

 !ومريض أيضاً  .. شيخ ضعيفإن زوجي !   أنت ؟
 .وىو سبحانو بيده كل شيء ..   ادلرض من اهلل والصحة أيضاً 

وأمرىا أن ! العافية وأن تنتهي حمنتنا بلقد شاء اهلل أن شنّن علّي ..   نعم 
. تغتسل ىف النبع ، لكى يعود إليها نضارهتا وشباهبا 

 .ألبسها اهلل ثوب الشباب والعافية فاغتسلت يف مياه النبع ف
.. ورزقهما اهلل بنينا وبنات من جديد 

ووفاء بنذر أيوب عليو السالم أن يضرب زوجتو مائة ضربة أمره اهلل 
تعاىل أن يأخذ ضغثا وىو ملء اليد من حشيش البهائم ، مث يضرهبا بو 

. فيوىف شنينو و ال يؤدلها ، ألهنا امرأة صاحلة ال تستحق إال اخلًن
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وكان أيوب عليو السالم واحًدا من عباد اهلل الشاكرين ىف الرخاء، 
. الصابرين ىف البالء ، األوَّابٌن إىل اهلل تعاىل ىف كل حال 

 ادلرض والصحة وَعِرَف الناُس مجيًعا قصَة أيوب عليو السالم وأيقنوا أن
 ..من اهلل وأن الفقر والثراء من اهلل 

 

: وسجل اهلل قصتو ىف القرآن الكرًن فقال تعاىل 
 ٌَن يِنَ الضُّرُّ َوأَنَت أَْرَحُم الرَّامِحِ َنا َلُو *  َوأَيُّوَب ِإْذ نَاَدى َربَُّو َأيني َمسَّ فَاْسَتَجب ْ

ْن ِعنِدنَا َوذِْكَرى  َعُهْم َرمْحًَة مي َناُه أَْىَلُو َوِمثْ َلُهم مَّ َفَكَشْفَنا َما ِبِو ِمن ُضرٍّ َوآتَ ي ْ
 84 و 83:  سورة األنبياء اآلية لِْلَعاِبِديَن 

 
 :وقال تعاىل 

 ْيطَاُن بُِنْصٍب َوَعَذاٍب يِنَ الشَّ ارُْكْض *  َواذُْكْر َعْبَدنَا أَيُّوَب ِإْذ نَاَدى َربَُّو َأيني َمسَّ
نَّا * ِبرِْجِلَك َىَذا ُمْغَتَسٌل بَارٌِد َوَشرَاٌب  َعُهْم َرمْحًَة مي َنا َلُو أَْىَلُو َوِمثْ َلُهم مَّ َوَوَىب ْ

َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغثًا فَاْضِرب بيِو َواَل حَتَْنْث ِإنَّا َوَجْدنَاُه َصاِبرًا * َوذِْكَرى أِلُْويل اأْلَْلَباِب 
 44   41:  اآلية ص ورةس  نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّو أَوَّابٌ 
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إِنَّ أَْمَرهُ ُكلَُّه .. َعَجًبا ِِلَْمِر اْلُمْؤِمِن 
 َخْيٌر 

َولَْيَس َذاَك ِِلََحٍد إَِّلَّ لِْلُمْؤِمِن            
اُء َشَكَر َفَكاَن َخْيًرا لَُه        إِْن أََصاَبْتُه َسرَّ

اُء َصَبَر َفَكاَن َخْيًرا  َوإِْن أََصاَبْتُه َضرَّ
 .لَُه 

 قال رسول هللا 
 

 


