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   صفحات ٥ من أصل٢صفحة رقم  

 رسالة يعقوب
  المقدمة

، وغايته »جميع شعب اهللا المشتت في العالم آله«جهها إلى رسالة يعقوب مجموعة من اإلرشادات العملية، و
 تناول الكاتب آثيًرا من الفضائل المسيحية ودعاهم إلى .منها أن يشجعهم على تحمل الصعوبات والتمسك بالتقوى

التحلي بها، آحسن السيرة والمعاملة، وتجنب الطمع بالمال، وحفظ اللسان من آالم السوء، والحكمة الصادقة، 
   .نصاف الفقير والعامل، والتواضع، والصبر، والصالةوإ

ولكن الرسالة تتميز باإلصرار على أن اإليمان الصادق يجب أن يقترن باألعمال الصالحة في الديانة 
   .المسيحية

 مضمون الرسالة
 ) 1: 1 (.المقدمة. 1
 ) 8-2: 1 (.اإليمان والحكمة. 2
 ) 11-9: 1 (.الفقر والغنى. 3
 ) 18-12: 1 (.جاربالمحن والت. 4
 ) 27-19: 1 (.السماع والعمل. 5
 ) 13-1: 2 (.التحذير من التحيز. 6
 ) 26-14: 2 (.اإليمان واألعمال. 7
 ) 18-1: 3 (.حفظ اللسان من آالم السوء. 8
 ) 6: 5 إلى 1: 4 (.المسيحي والعالم. 9

)20-7: 5 (.وصايا متنوعة. 10
  

  تحية
  ١الفصل 

عقوَب َعبِد اِهللا والرَّبِّ َيسوَع الَمسيِح إلى ِمْن َي١
الُمؤمنيَن الُمَشتَّتيَن ِمْن َعشاِئِر َبني ِإسرائيَل االثَنَتي 

  . َسالٌم.َعشَرَة

  اإليمان والحكمة
إفَرحوا ُآلَّ الَفَرِح، يا إخَوتي، حيَنما َتَقعوَن في 2

مِتحاَن  فأنُتم َتعِرفوَن أنَّ ا3 .ُمخَتلِف أنواِع الِمَحِن
فليُكِن الصَّبُر حاِفًزا لُكم 4 .إيماِنُكم فيها َيِلُد الصَّبَر

على الَعَمِل الكاِمِل حتى َتصيروا آاِمليَن ِمْن جميِع 
وإذا آاَن أَحٌد 5 .الُوجوِه، َغيَر ناِقصيَن في شيٍء

ها، ألنَّ اَهللا ِمنُكم َتنُقُصُه الِحكَمُة، فلَيطُلْبها ِمَن اِهللا يَنْل
رتياَب  وْلَيطُلْبها بإيمان ال ا6 .ُيعطي ِبسخاٍء وال َيُلوُم

فيِه، ألنَّ الذي َيرتاُب ُيشِبُه َموَج البحِر إذا َلِعَبْت ِبه 
وال َيُظنَّ أَحٌد آهذا أنَُّه َيناُل ِمَن 7 .الرِّيُح فَهيََّجْتُه
ُمَتَردٌِّد في ألنَُّه إنساٌن ُمنَقِسُم الَرْأِي 8الرَّبِّ شيًئا، 
   .جميِع ُطُرِقِه

  الفقر والغنى
والَغِنـيُّ ِبَمَذلَِّتِه، 10لَيفَتِخِر األُخ الِمسكيُن ِبِرفَعِتِه، 9

ُتشِرُق الشَّمُس 11 .ألنَّ الَغِنـيَّ آَزهِر الُعشِب َيزوُل
نى ِبَحرارِتها فُتَيــبُِّس الُعشَب، فَيَتساَقُط َزهُرُه وَيف

  . آذِلَك َيذُبُل الَغِنـيُّ وهَو ُمنَهِمّك في أعماِله.َجماُله

  المحن والتجارب
مُتِحَن  هنيًئا ِلَمْن َيصِبُر على الِمحَنِة، ألنَُّه إذا ا12

 .َيناُل إآليَل الَحياِة الذي وَعَد الرَّبُّ ِبه َمْن ُيحبُّوَنه

هِذِه ِمحَنٌة ِمَن «: َنٍة، فال َيُقْلوإذا وَقَع أحٌد في ِمح13
ألنَّ اَهللا ال َيمَتِحُنه الشَّرُّ وال َيمَتِحُن أحًدا » !اِهللا

َبِل الشَّهَوُة َتمَتِحُن اإلنساَن حيَن ُتغويِه 14ِبالشَّرِّ، 
والشَّهَوُة إذا َحِبَلْت وَلَدِت الَخطيَئَة، 15 .وُتغريِه

  .وَتوالَخطيَئُة إذا َنِضَجْت وَلَدِت الم
فُكلُّ َعِطيٍَّة 17ال َتضلُّوا، يا إخَوتي األِحّباُء، 16

صاِلَحٍة وُآلُّ ِهَبٍة آاِمَلٍة َتنِزُل ِمْن فوُق، ِمْن ِعنِد أبـي 
 وهَو الذي ال َيَتغيَُّر وال َيدوُر فَيرمي ِظّال، .األنواِر

   .شاَء فَوَلدنا ِبكِلَمِة الَحقِّ ِلنكوَن باآوَرًة ِلَخالِئِقه18

  عوا واعملوااسم
اعلموا هذا، يا إخوتي األحّباُء، لَيُكْن ُآلُّ واحٍد 19

ِمنُكم سريًعا إلى االسِتماِع َبطيًئا َعِن الكالِم، َبطيًئا 
ألنَّ غَضَب اإلنساِن ال َيعَمُل ِللَحقِّ 20َعِن الَغَضِب، 

يٍَّة ِمْن َشرٍّ، نِبذوا ُآلَّ َدَنس وُآلَّ َبق فا21 .ِعنَد اِهللا
وتَقبَّلوا ِبَوداَعٍة ما َيغُرُس اُهللا فيُكم ِمَن الكالِم القاِدِر 

  .أْن ُيَخلَِّص ُنفوَسُكم
ولِكْن ال تكَتفوا ِبَسماِع آالِم اِهللا ِمْن دوِن العَمِل ِبه 22

فَمْن َيسَمِع الكالَم وال َيعَمْل ِبه 23 .فَتخَدعوا أنُفَسكم
فهَو َينُظُر 24رآِة صوَرَة َوجِهِه، يُكْن آالناِظِر في الِم

 .َنفَسُه وَيمضي، ُثمَّ َينسى في الحاِل آيَف آاَن
وأمَّا الذي َينُظُر في الشَّريَعِة الكاِمَلِة، َشريَعِة 25

الُحرِّيَِّة، وُيداِوُم عَليها، ال ساِمًعا ناِسًيا، َبْل عاِمًال 
  .ِبها، فَهنيًئا َله في ما َيعَمُل

 أنَُّه ُمَتديٌِّن وهَو ال َيحَفُظ ِلساَنُه، خَدَع وَمْن َظن26َّ
فالِدياَنُة الطـاِهَرُة 27 .َنفَسُه وآاَنت ِديانـُتُه باِطَلًة

النَّقيَُّة ِعنَد اِهللا أبـينا ِهـَي أْن َيعَتنَي اإلنساُن ِباأليتاِم 
واألرامِل في ِضيَقِتِهم، وأْن َيصوَن َنفَسُه ِمْن َدَنِس 

  .العاَلِم
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  ذير من المحاباةالتح
  ٢الفصل 

وما ُدمُتم، يا إخَوتي، ُمْؤِمنيَن ِبَربِّنا َيسوَع الَمسيِح ١
فإذا دَخَل َمجَمعُكم َغِنـيٌّ 2 .َله الَمجُد، فال ُتحابوا أحًدا

في إصَبِعِه خاَتٌم ِمْن َذَهٍب وعَليِه ِثـياّب فاِخَرٌة، ُثمَّ 
لَتَفتُّم إلى صاِحِب  فا3عَليِه ثياّب َعتيَقٌة، َدَخَل َفقيٌر 

إجِلْس أنَت ُهنا في َصدِر «: الثِّياِب الفاِخَرِة وُقلُتم َله
، أِو »ِقْف أنَت ُهناَك«: ، وُقلُتم ِللَفقيِر»المكاِن

أال تكونوَن َميَّزُتم 4، »جِلْس ُهنا ِعنَد أقداِمنا ا«
م ُقضاًة ساَءت أَحَدُهما دوَن اآلَخِر وَجَعلُتم أنُفَسُك

 أفكاُرُهم؟
ختاَر اُهللا ُفَقراَء  أما ا: إسَمعوا، يا إخَوتي األِحّباُء5

هذا العاَلِم لَيكونوا أغنياَء ِباإليماِن وَوَرَثًة ِللَملكوِت 
وأنُتم َتحَتِقروَن 6الذي وَعَد ِبه الذيَن ُيِحبُّوَنُه؟ 

م إلى  وَمن ُهُم الذيَن َيظِلموَنُكم وَيسوقونُك!الُفَقراَء
أما ُهُم الذيَن ُيجدِّفوَن 7الَمحاِآِم، أما ُهُم األغنياُء؟ 

 على االسِم الَحَسِن الذي ِبه ُدعيُتم؟
فإذا َعِملُتم ِبشريَعِة الشَّراِئـِع التي َنصَّ عَليها 8

، »أِحبَّ َقريَبَك ِمثَلما ُتِحبُّ َنفَسَك«: الِكتاُب، وِهــَي
يُتم أحًدا فَترتِكبوَن وأمَّا إذا حاَب9 .فَحسًنا َتفَعلوَن

َخطيَئًة وَتحُكُم الشَّريَعُة عَليُكم ُحكَمها على الذيَن 
وَمْن عِمَل بالشَّريَعِة ُآلِّها وَقصََّر في 10 .ُيخاِلفوَنها

: ألنَّ الذي قاَل11وِصيٍَّة واِحدٍة ِمنها أخطَأ ِبها ُآلِّها، 
ا  فإْن قَتلَت وم.»ال َتقُتْل«: ، قاَل أيًضا»ال َتزِن«

عَملوا  فَتكلَّموا وا12 .َزَنْيَت، ُآنَت ُمخاِلًفا ِللشَّريعِة
ألنَّ 13ِمثَل الذيَن سَيديُنُهُم اُهللا ِبشريَعِة الُحرِّيَِّة، 

الدَّينوَنَة ال َترَحُم َمن ال َيرَحُم، فالرَّحَمُة َتنَتِصُر على 
  .الدَّينوَنِة

  اإليمان واألعمال
اذا َينَفُع اإلنساَن، يا إخَوتي، أْن َيدَّعَي اإليماَن م14

ِمْن َغيِر أعمال؟ أَيقِدُر هذا اإليماُن أْن ُيخلَِّصه؟ 
فَلو آاَن فيُكم أٌخ ُعرياٌن أو ُأخّت ُعريانٌة ال قوَت 15

 !ذَهبا ِبَسالٍم ا«: فماذا َينَفُع َقوُلُكم لُهما16لُهما، 
 ال ُتعطوَنُهما شيًئا ِمّما ، إذا ُآنُتم»شَبعا سَتدِفئا وا ا

وآذِلَك اإليماُن، فهَو ِبغيِر 17َيحتاُج إَليِه الَجَسُد؟ 
  .األعماِل يكوُن في َحدِّ ذاِتِه َميًتا

أنَت لَك إيماٌن وأنا لي «: وُربَّما قاَل أَحُدُآم18
أِرني آيَف يكوُن إيماُنَك ِمْن «: ، فأقوُل َله»أعماّل

َف يكوُن إيماني َغيِر أعمال، وأنا ُأريَك آي
 .أنَت ُتؤمُن أنَّ اَهللا واحٌد؟ حَسًنا َتفَعُل19 .»بَأعمالي

أيُّها الجاِهُل، 20 .وآذِلَك الشَّياطيُن ُتؤِمُن ِبه وَترَتِعُد
أُتريُد أْن َتعِرَف آيَف يكوُن اإليماُن َعقيًما ِمْن َغيِر 

 ُأنُظْر إلى أبـينا إبراهيَم، أما َبــرََّرُه اُهللا21أعمال؟ 
فأنَت 22بَنُه إسَحَق على الَمذَبِح؟  ِباألعماِل حيَن قدََّم ا

َترى أنَّ إيماَنُه راَفَق أعماَلُه، فصاَر إيماُنُه آاِمًال 
آَمَن إبراهيُم باِهللا «: فَتمَّ َقوُل الِكتاِب23ِباألعماِل، 

  .»فَبـــرََّرُه اُهللا إليماِنِه وُدعَي خليَل اِهللا

اإلنساَن يَتبرَُّر ِباألعماِل ال ِبإيماِنِه َتَرْوَن، إًذا، أنَّ 24
أما َبرََّرها اُهللا : وهكذا راحاُب الَبِغـي25ُّ .َوحَدُه

ألعماِلها حيَن َرحََّبت ِبالرَّسوَليِن ُثمَّ َصَرَفتُهما في 
فكما أنَّ الَجَسَد ِبال ُروٍح َميّت، 26َطريق آَخَر؟ 

  .فكذِلَك اإليماُن ِبال أعمال َميّت

  اللسان
  ٣الفصل 

 فأنُتم .يا إخَوتي، َيِجُب أْن ال يْكُثَر فيُكُم الُمَعلِّموَن١
وما أآثَر 2 .َتعِرفوَن أيَّ دينوَنٍة َنلقاها َنحُن الُمَعلِّميَن

   .ما ُنخِطـُئ جميًعا
 في آالِمِه، فهَو آاِمّل َقديٌر ¸وإذا آاَن أحٌد ال ُيخطُئ 
ُخذوا الَخيَل َمثًال، َفحيَن 3 .على َضبِط َجَسِدِه ُآلِّه

َنَضُع اللِّجاَم في أفواِهها لُتطاِوَعنا، َنقوُدها ِبجميِع 
والسُُّفُن على َضخاَمِتها وِشدَِّة الرِّياِح التي 4 .َجَسِدها

   .َتدَفُعها، َتقوُدها َدفٌَّة َصغيرٌة حيُث َيشاُء الرُّباُن
فاِخُر وهكذا اللِّساُن، فهَو ُعضٌو صغيٌر ولكن ما ُي5

  .ِبه آبـيٌر
 !ُأنظروا ما أصَغَر النـاَر التي َتحُرُق غاَبًة آبـيَرًة

واللِّساُن ناٌر، وهَو َبيَن أعضاِء الَجَسِد عاَلٌم ِمَن 6
الشُّروِر ُيَنجُِّس الَجَسَد ِبكاِمِلِه وَيحُرُق َمجرى 

وُيمِكُن 7 .الطَّبـيَعِة ُآلِّها ِبناٍر ِهـَي ِمْن ناِر َجهنََّم
نساِن أْن ُيَسيِطَر على الُوحوِش والطُّيوِر ِلإل

وأمَّا اللِّساُن فال ُيمِكُن 8والزَّحافاِت واألسماِك، 
 فهَو َشرٌّ ال ضاِبَط َله، .إلنسان أْن ُيَسيِطَر عَليِه
ِبه ُنباِرُك َربَّنا وأبانا وِبه 9ُممَتِلـٌئ ِبالسُّمِّ الُمميِت، 

فِمْن َفٍم 10 .ِة اِهللاَنلَعُن النـاَس الَمخلوقيَن على صوَر
واحٍد َتخُرُج الَبرَآُة واللَّعَنُة، وهذا َيِجُب أْن ال يكوَن، 

أَيفيُض النَّبُع بالماِء الَعْذِب والماِلـِح ِمْن 11 .يا إخَوتي
أُتثِمُر التِّيَنُة، يا إخَوتي، َزيتوًنا أِو 12عين واحدٍة؟ 

   .خِرُج ماًء َعْذًباالكرَمُة تيًنا؟ وآذِلَك النَّبُع الماِلـُح ال ُي

  الحكمة النازلة من فوق
َمْن آاَن ِمنُكم حكيًما َعليًما، فْلُيَبرِهْن َعْن ِحكَمِتِه 13

أمَّا إذا آاَن في ُقلوِبُكم 14 .وَوداَعِتِه ِبُحسِن أَدبِه
َمراَرُة الَحَسِد والنِّزاِع، فال َتتباهوا وال تكِذبوا على 

فِمثُل هِذِه الِحكَمِة ال َتنِزُل ِمْن فوُق، َبْل 15 .الَحقِّ
فَحيُث الَحَسُد 16 .ِهـَي ِحكَمٌة ُدنيِويٌَّة َبَشِريٌَّة َشيطاِنـيٌَّة

وأمَّا 17 .والنِّزاُع، ُهناَك الَقَلُق وُآلُّ أنواِع الشَّرِّ
، الِحكَمُة النـاِزَلُة ِمْن فوُق فِهَي طاِهَرٌة َقبَل ُآلِّ شيٍء

وِهـَي ُمساِلَمٌة ُمَتساِمَحٌة وديَعٌة َتفيُض َرحَمًة وعَمًال 
والِبرُّ هَو َثَمَرُة 18 .صاِلًحا، ال ُمحاباَة فيها وال ِنفاَق

  .ما َيزَرُعُه في َسالٍم صاِنعو السَّالِم

  صداقة العالم
  ٤الفصل 

 ِهـَي ِمْن ِمْن أيَن الِقتاُل والِخصاُم َبيَنُكم؟ أما١
َتشَتهوَن وال 2أهواِئُكُم الُمَتصاِرَعِة في أجساِدُآم؟ 

 َتحُسدوَن وَتعجزوَن أْن َتنالوا .َتمَتِلكوَن فَتقُتلوَن
 أنُتم َمحروموَن ألنَُّكم ال .فُتخاِصموَن وُتقاِتلوَن
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وِإْن َطلْبُتْم َفال َتنالوَن َألنَُّكم ُتسيئوَن 3َتطُلبوَن، 
  .م في اإلنفاِق َعلى َأهواِئُكمالطَّلَب لرغَبــِتُك

أيُّها الخاِئنوَن، أما َتعِرفوَن أنَّ َمحبََّة العاَلِم َعداَوُة 4
 .اِهللا؟ فَمْن أراَد أْن ُيِحبَّ العاَلَم آاَن َعُدوَّ اِهللا

أَتحَسبوَن ما قاَلُه الِكتاُب باِطًال، وهَو أنَّ الرُّوَح 5
ولكنَُّه َيجوُد 6يَرُة؟ الذي أفاَضُه اُهللا عَلينا َتمُألُه الَغ

َيُردُّ اُهللا الُمتكبِّريَن «:  فالِكتاُب َيقوُل.ِبأعَظِم ِنعَمٍة
خَضعوا ِهللا وقاِوموا  فا7 .»وُينِعُم على الُمَتواِضعيَن

 .قَتِربوا ِمَن اِهللا لَيقَتِرَب ِمنُكم ا8 .إبليَس ِلـَيهُرَب ِمنُكم
ر َقلَبَك يا ُآلَّ غِسلوا أيِدَيُكم، أيُّها الخاِطئوَن، وَطهِّ ا

 .بُكوا حَزنوا على ُبؤِسُكم ونوحوا وا ا9 .ُمنَقِسِم الرَّْأِي
َتواَضعوا 10 .لَينَقِلَب َضِحُكُكم ُبكاًء وَفَرُحُكم غّما

  .أماَم الرَّبِّ َيرَفْعُكُم الرَّبُّ

  ال تدينوا أخاآم
سُّوِء، أيُّها اإلخَوُة، ال يتَكلَّْم َبعُضُكم على َبعض بال11

ألنَّ َمْن يتَكلَُّم ِبالسُّوِء على أخيِه أو َيديُن أخاُه يتَكلَُّم 
 وإذا ُآنَت .ِبالسُّوِء على الشَّريعِة وَيديُن الشَّريعَة

 .َتديُن الشَّريعَة، فما أنَت عاِمّل ِبها، َبْل َدّياٌن لها
لذي َيقِدُر ُهناَك ُمشَتِرٌع واحٌد وَدّياٌن واحٌد، وهَو ا12

  فَمْن تكوُن أنَت ِلَتديَن َقريَبَك؟.أْن ُيخلَِّص وأْن ُيهِلَك

  ال تكونوا متكّبرين
سَنذَهُب اليوَم أو غًدا إلى «: ويا أيُّها الذيَن يقولوَن13

، »هِذِه المدينِة أو ِتلَك، فُنقيُم سَنًة ُنتاِجُر وَنرَبُح
 فما ِهَي حياُتُكم؟ .فوَن شيًئا َعِن الَغِدأنُتم ال َتعِر14

لذِلَك َيِجُب أْن 15 .أنُتم ُبخاٌر َيظَهُر قليًال ُثمَّ َيخَتفي
» !إْن شاَء اُهللا، َنعيُش وَنعَمُل هذا أو ذاَك«: َتقولوا

ولِكنَُّكُم اآلَن ُتباهوَن ِبَتكبُِّرُآم، وِمثُل هِذِه الُمباهاِة 16
عِرُف أْن َيعَمَل الَخيَر وال َيعَمُلُه فَمْن َي17 .َشرٌّ ُآلُّها
   .ُيخطئ

  إنذار لألغنياء
  ٥الفصل 

بُكوا ونوحوا على الَمصاِئِب التي  أيُّها األغنياُء، ا١
 .أمواُلُكم َفَسَدت وِثـياُبكم أَآَلها الِعث2ُّ .سَتنِزُل ِبُكم

َهُد عَليُكم ويأُآُل ذَهُبُكم وِفضَُّتُكم َيعلوُهما َصَدٌأ َيش3
 َتخُزنوَن لألّياِم األخيَرِة، .أجساَدُآم آالنـاِر

واُألجوُر الُمسَتِحقَُّة ِللُعّماِل الذيَن َحَصدوا ُحقوَلُكُم 4
التي َسَلبُتموها َيرَتِفـُع ِصياُحها، وُصراُخ الحصَّاديَن 

ِعشُتم على 5 .وَصَلْت إلى َمساِمـِع َربِّ الُجنوِد
َنعُِّم والتََّرِف وأشَبعُتم ُقلوَبُكم َآِعجل األرِض في التَّ

َحكمُتم على الَبريِء وقَتلُتموُه 6 .ُمَسمَّن ِلـيوِم الذَّبِح
   .وهَو ال ُيقاِوُمُكم

  الصبر والصالة
 أنُظروا .صِبروا، يا إخَوتي، إلى َمجيِء الرَّبِّ فا7

ُر َثَمَر األرِض الثَّميَن، آيَف َيصِبُر الَفّالُح وهَو َينَتِظ
 .ُمَتأنًِّيا عَليِه حتى َيسُقَط الَمَطُر الُمَبكُِّر والُمتأخُِّر

صِبروا أنُتم أيًضا وَقوُّوا ُقلوَبُكم، ألنَّ َمجيَء  فا8
  .الرَّبِّ َقريّب

ال يَتَذمَّْر َبعُضُكم على َبعض، أيُّها اإلخَوُة، ِلَئالَّ 9
قَتدوا، أيُّها  ا10 . واِقّف على الباِب الدَّّياُن.َيديَنُكُم اُهللا

سِم الرَّبِّ فَتَعذَّبوا  اإلخَوُة، ِباألنِبـياِء الذيَن تَكلَّموا ِبا
 َسِمعُتم ِبَصبِر .وَهنيًئا ِللذيَن َصبروا11 .وَصبروا

  . فهَو َرؤوّف َرحيٌم.أّيوَب وَعَرفُتم آيَف آافأُه الرَّبُّ
 َتحِلفوا ِبالسَّماِء وال وَقبَل ُآلِّ شيٍء، يا إخَوتي، ال12

 ِلتكْن نَعُمُكم َنَعًما َوالُآم .ِباألرِض وال ِبشيٍء آَخَر
  .ال، ِلَئالَّ َيناَلُكم ِعقاٌب

 َهْل فيُكم َمسروٌر؟ !َهْل فيُكم َمحزوٌن؟ َفلُيَصل13ِّ
َهْل فيُكم َمريّض؟ فلَيسَتدِع 14 !فلُيَسبِّْح ِبَحمِد اِهللا

سِم  وا عَليِه وَيدهنوُه ِبالزَّيِت باُشيوَخ الَكنيَسِة لُيَصلُّ
فالصَّالُة مَع اإليماِن ُتَخلُِّص الَمريَض، 15 .الرَّبِّ

 .رتَكَب َخطيَئًة َغَفَرها َله  وإْن آاَن ا.والرَّبُّ ُيعافيِه
لَيْعَتِرْف َبعُضُكم ِلَبعض ِبخطاياُه، ولُيَصلِّ 16

 صالُة .َبعُضُكم ألجِل َبعض حتى َتنالوا الشِّفاَء
آاَن إيلّيا َبَشًرا ِمثَلنا في 17 .األبراِر لها ُقوٌَّة َعظيَمٌة

ُآلِّ شيٍء وَصلَّى ِبَحرارٍة حتى ال َينِزَل الَمَطُر، فما 
َنَزَل الَمَطُر على األرِض ُمدََّة ثالِث َسنواٍت وِستَِّة 

ُثمَّ عاَد إلى الصَّالِة، فأمَطَرِت السَّماُء 18 .أشُهٍر
  .َرهاوأخَرَجِت األرُض َخي

 الحقِّ وَردَُّه أَحٌد ¸فيا إخَوتي، إْن َضلَّ أَحُدُآم َعِن19
فلَيعَلْم أنَّ َمْن َردَّ خاِطًئا َعْن طريِق َضالِلِه 20إَليِه، 

   .َخلََّص َنفًسا ِمَن الموِت وَسَتَر َآثيًرا ِمَن الَخطايا
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