
ـقُـوبعي نالَةُ مسالر 

  
 تحية

١ 

ُأهدي سالمي ِإلَى كُلِّ شَعبِ اِهللا الْمشَتَّتين في جميعِ َأنْحاء . من يعقُوب، عبد اِهللا وعيسـى الْمسيحِ مولَانَا١
 .الْعالَمِ

 المحن واِإلغراءات

٢دعس كُموا َأنْفُستَبِرعي اتخْوا انِيحاعِ الْمفُ َأنْوخْتَلم لُّ بِكُما تَحمنْدع ٣. اء كُمانِإيم انحتام َأن ونلَمتَع َألنَّكُم
. ن في شَيءفَاجعلُوا الصبر ينْمو فيكُم ِإلَى الْكَماِل، ِلكَي تَكُونُوا كَاملين وتَامين وغَير نَاقصي٤. ينْتج فيكُم صبرا

٥ا لَههيطعَأَل اَهللا، فَيسي َأن جِبةُ، فَيكْمالْح هتَنْقُص نْكُمم داحو كَان ِإنال . وو خَاءي كُلَّ النَّاسِ بِسطعي كَرِيم َألنَّه
.  َألن الَّذي يشُك هو كَموجِ الْبحرِ تَقْذفُه الريح وتَدفَعه.ِإنَّما يجِب َأن يسَأَل بِِإيمانٍ، وال يشُك َأبدا٦. يلُوم ساِئال

٧ ،ءشَي اُهللا َأي هيطعي َأن قَّعتَوال ي َأن جِبي ٨ِلذَِلكهفَاتري كُلِّ تَصف ددتَريو شُكي َألنَّه.  
٩ي يرِ َأننِ الْفَقْؤملَى الْمع جِبي ،رِهقَد نم فَعاَهللا ر بَِأن ١٠فْخَردمحي َأن ينِ الْغَنْؤملَى الْمعو  ارص اَهللا َأنَّه

لْعشْب فَعنْدما تُشْرِقُ الشَّمس بِحرارتها الْمحرِقَة، تَجعُل ا١١. َألن اِإلنْسان الْغَني يزوُل كَزهرِ الْعشْبِ. متَواضعا
الُهموُل جزيو ،هرهقُطُ زسُل، فَيذْبا. يضَأي الطَّرِيقَة هذبِه ي َأشْغَاِلهف كمنْهم وهو يوُل الْغَنزي. 

ِإن ١٣. وعد اُهللا بِه الَّذين يحبونَههنيًئا ِلمن يصبِر علَى الْمحنَة، َألنَّه بعدما ينْجح ينَاُل ِإكْليَل الْحياة الَّذي ١٢
ِل الشَّرما بِعدغْرِي َأحاَهللا لَا ي ا َأنغْرِي اَهللا، كَملَا ي الشَّر ِلَأن ،لَى ذَِلكوا اَهللا عفَال تَلُوم اءِلِإلغْر تُمضرتَع .

والشَّهوةُ يزِيد شَْأنُها فَتُنْتج الْخَطيَئةَ، ١٥.  شَهواته الَّتي تَجذبه وتُكَبلُهبْل كُلُّ واحد يقَع في اِإلغْراء بِسبب١٤ِ
  .والْخَطيَئةُ تَنْمو فَتَجلب الْموتَ

١٦ ،اءبي اَألحتخْوا اوا يع١٧ال تَنْخَده لَةكَام ةبهوكُلُّ مو ةاِلحص ةيطاِهللا كُلُّ ع ني لَنَا مقُ، تَْأتفَو نم ي
شَاء فَجعلَنَا َأبنَاءه بِواسطَة كَلمة الْحقِّ، ١٨. صانعِ اَألنْوارِ الَّتي في السماء، وهو ال يتَغَير َأبدا وال يدور كَالظِّلِّ

  .ِلكَي نَكُون َأهم ما خَلَقَ
 اعملوا بكالم اهللا

١٩ بغْضال يَل الْكَالمِ، وتََأنَّى قَبياعِ، ومتِإلَى االس رِعسي َأن نْكُمم داحلَى كُلِّ وع جِبي ،اءبي اَألحتخْوا اي ِلذَِلك
ةعراُهللا٢٠. بِس هرِيدي يالَّذ الحُل الصمعال ي انبالْغَض الشَّخْص ت٢١َ. َألن ،كُلِّ ِإذَن نمو ةاسكُلِّ نَج نوا مخَلَّص

ذَكُمتُنْق ةٌ َأنرقَاد فَهِي ،ي قُلُوبِكُما فهعري زةَ اِهللا الَّتمكَل ةاعدلُوا بِواقْبو ،اعِ الشَّرَأنْو.  



َألن من يسمع الْكَلمةَ وال يعمُل بِها، يكُون ٢٣. نْفُسكُماعملُوا بِالْكَلمة، ال تَكْتَفُوا بِسماعها فَقَطْ وِإال خَدعتُم َأ٢٢
 ،هِهجو حالمى مرِلي آةري مف نْظُري داحاال٢٤كَوح ى شَكْلَهنْسي يضميو نْظُرا يمدعبي ٢٥. وُل فتََأمي نا مَأم

تُحرر النَّاس، ويداوِم علَى ذَِلك، وال ينْسى ما يسمعه بْل يعمُل بِه، يكُون مباركًا في ما الشَّرِيعة الْكَاملَة الَّتي 
لُهمعي.  

الدين الْحقُّ ٢٧. ال قيمةِإن كَان واحد يظُن َأنَّه متَدين، وهو ال يضبِطُ ِلسانَه، فَهو يخْدع نَفْسه،  ودينُه هو ب٢٦ِ
 نم هنَفْس ونصي َأنو ،هِميقي ضِل فاماَألرتَامِ وبِاَألي داحالْو تَمهي ي َأنف رظْهي نَظَرِ اِهللا اَألبِ، يف رالطَّاه

  .نَجاسة الدنْيا
 

 عاملوا الناس بالمساواة

٢ 

م تُْؤمنُون بِمولَانَا عيسـى الْمسيحِ صاحبِ الْجاللَة، ِإذَن فَال تُميزوا بعض النَّاسِ علَى يا اخْوتي، بِما َأنَّك١ُ
مرِهالب٢ِ. غَيبِم يرٌل فَقجا رضخََل َأيدو ،ةرفَاخ البِسمبٍ وذَه ماتٌل بِخَوجر كُماعمتخََل ِإلَى اجد ثَال، ِإنم س
 ،ةر٣قَذلَه تَقُولُونةَ ورالْفَاخ ابالثِّي َل الالبِسجالر ونتَرِمفَتَح" :يسذَا الْكُرلَى هع سلجْل، اتَفَض ". يرا الْفَقَأم

لَه فَتَقُولُون" :نَاكفْ َأنْتَ هق ". نَا"َأوامَأقْد نْدضِ علَى اَألرع دالنَّاسِ َأ٤." اُقْع ضعب ونزيتُم ذَا َأنَّكُمي هنعال ي
  علَى غَيرِهم، وَأنَّكُم قُضاةٌ َأفْكَارهم شريرةٌ؟

٥اءبي اَألحتخْوا اوا يعمسي: اف اءيكُونُوا َأغْنا، ِلينْيالد هذي هف اءفُقَر مه ينالَّذ اَهللا اخْتَار ِإن مهيطعيانِ واِإليم 
ونَهبحي نا مبِه دعي والَّت لَكَةمي الْما فيب٦. نَصيرالْفَق ونرتَقتَح فَِإنَّكُم ا َأنْتُمَأم ! ونَكُممظْلي ينالَّذ مه نم

فْعي ينالَّذ مه اءيمِ؟ اَألغْناكحِإلَى الْم ونَكُمرجيوذَِلك ٧! لُونهِإلَي وني تَنْتَممِ الْكَرِيمِ الَّذبِاالس ونكْفُري ينالَّذ مهو.  
ما َأحب اآلخَرِين كَ: "فََأنْتُم تَفْعلُون حسنًا ِإن كُنْتُم حقا تُنَفِّذُون الْقَانُون الْملَكي الْمذْكُور في الْكتَابِ والَّذي يقُوُل٨

كنَفْس بةُ ٩." تُحالشَّرِيع كُملَيع كُمتَحو ،الذَّنْب ونبتَكتَر فََأنْتُم ،مرِهلَى غَيالنَّاسِ ع ضعب ونزيتُم كُنْتُم ا ِإنَأم
اِلفُ وصيةً واحدةً منْها، يصير مذْنبا في حقِّ َألن من يعمُل بِالشَّرِيعة كُلِّها، ولَكنَّه يخ١٠َ. بَِأنَّكُم تُخَاِلفُونَها

ربما َأنْتَ ال تَزني، لَكنَّك ِإن قَتَلْتَ، فَقَد خَالَفْتَ ." ال تَقْتُْل: "قَاَل َأيضا" ال تَزنِ: "َألن الَّذي قَاَل١١. الشَّرِيعة كُلِّها
  .الشَّرِيعةَ كُلَّها

. ذَكَّروا َأن اَهللا سيحاسبكُم علَى كُلِّ ما تَقُولُونَه وتَعملُونَه، وذَِلك حسب الشَّرِيعة الَّتي تُحرر النَّاسِإذَن ت١٢َ
 .وم الْحسابَِأما من هو رحيم فَلَن يخَافَ ي. فَفي يومِ الْحسابِ، لَن يرحم اُهللا من كَان غَير رحيم١٣ٍ

 اِإليمان واألعمال

لَكن َأعمالَه ال تَدلُّ َأبدا علَى َأنَّه مْؤمن؟ هْل يقْدر هذَا ." َأنَا مْؤمن: "ما الْفَاِئدةُ يا اخْوتي ِإن كَان واحد يقُوُل١٤
فَيقُوُل ١٦ِإن كَان َأحد اِإلخْوة َأوِ اَألخَوات مالبِسه مهلْهلَةٌ وهو جاِئع، ف١٥َ! النَّوع من اِإليمانِ َأن ينْقذَه؟ طَبعا ال



نْكُمم داحو رٍ: "لَهكُلَّ خَي نَّى لَكَأتَم .عاشْبفَّْأ و؟ ." تَدتَاجحا يم يهطكُنْتَ ال تُع ذَا ِإنه نةُ ما الْفَاِئد١٧فَمفَاِإليم ان
  .هو بِهذه الطَّرِيقَة، ِإن كَان غَير مصحوبٍ بِالْعمِل الصاِلحِ، فَهو ِإيمان ميتٌ

 َأرى َأنَا لَا: "ولَكنِّي َأرد علَى هذَا وَأقُوُل". الْبعض عنْدهم ِإيمان، والْبعض عنْدهم َأعماٌل: "ربما واحد يقُوُل١٨
حتَّى ! حسنًا. َأنْتَ تُْؤمن َأن ال ِإلَه ِإال اُهللا١٩! ِإيمانَك ِإن لَم تَكُن لَك َأعماٌل، ولَكنِّي ُأرِيك ِإيماني بَِأعماِلي

فالْخَو نشُ متَعتَرذَا، وبِه نتُْؤم يناطالشَّي".  
٢٠ا غَبِيُأثْبِ! ي َأن ْل تُرِيد؟ هةيمبِال ق واٍل همرِ َأعغَي نم اناِإليم َأن اُهللا ٢١تَ لَك هرتَبثَال، اعم يماهرونَا ِإبَأب

ةنَصلَى الْماقَ عحِإس نَهاب مقَد َألنَّه ،اِلهما َألعاِلح٢٢. صا بَِأعوبحصم كَان انَهِإيم ى َأنَأنْتَ تَر ،ِإذَن ارفَص ،اِلهم
وهذَا ." آمن ِإبراهيم بِاِهللا، فَاعتَبر اُهللا ِإيمانَه صالحا: "وهذَا هو ما يعنيه الْكتَاب بِقَوِله٢٣. ِإيمانُه كَامال بِاَألعماِل
 يعد َأنَّه ببالس ويَل اِهللا"هاَهللا٢٤." خَل َأن ِإذَن نوانِ تَربِاِإليم سلَيو اِلهماسِ َأعلَى َأسا عاِلحص اناِإلنْس تَبِرعي 

هدحو.  
ومثَاٌل آخَر هو راحاب الْعاهرةُ، فَقَد اعتَبرها اُهللا صاِلحةً َألعماِلها، فَِإنَّها رحبتْ بِالْجاسوسينِ، وساعدتْهما ٢٥

لَى الْهعآخَر طَرِيق نبِ مت٢٦ٌ. رياٍل ممونِ َأعبِد اناِإليم تٌ، كَذَِلكيوحٍ مونِ ربِد مالْجِس ا َأنفَكَم.  
 

 اللسان السيطرة على

٣ 

١نَأنَّنَا نَح رِفُونتَع َألنَّكُم ،ينلِّمعوا مبِحصال ي َأن جِبي نْكُمم ونيري، كَثتخْوا اا يـابسح ـباسنُح ينلِّمعالْم 
ِإن كَان واحد ال يخْطُئ في كَالمه فَهو كَامٌل وقَادر َأن . نَحن كُلُّنَا نَعمُل َأخْطَاء كَثيرة٢ً. َأقْسـى من غَيرِنَا

كُلِّه هـملَى جِسع ـرطيس٣. يا نُرِيدكَم هنَا فَنَقُوديعطي انِ ِلكَيصي فَمِ الْحف اماللِّج عنَض ن٤. نَح كَذَِلكو
تِّجاه السـفُن، فَمهما كَانَت السـفينَةُ كَبِيرةً، والرياح الَّتي تَدفَعها شَديدةً، فَِإن دفَّةً صغيرةً جِدا تُديرها في َأي ا

انبالر هرِيد٥. يةيمظورٍ عِل ُأممبِع تَفَاخَري نَّهلَك ،يرغص وضع وه ـاناللِّس ةً . كَذَِلكارشَر ا َأنضظُوا َأيالح
ِإنَّه يفْسد . من الشَّر بين َأعضاء الْجِسمِفَاللِّسـان هو مثُْل نَارٍ، هو قُوةٌ ٦. صغيرةً يمكن َأن تُحرِقَ غَابةً كَبِيرةً

  .الشَّخْص كُلَّه، ويشْعُل النَّار في كُلِّ حياته، وهو نَفْسه يشْتَعُل بِنَارٍ من الْجحيمِ
٧الطُّيوشِ وحاعِ الْولَى كُلِّ َأنْوع رطيسي انِ َأنكَانِ اِإلنْسي ِإمف ضِ َأولَى اَألرفُ عحي تَزالَّت كُلِّ الْكَاِئنَاتورِ، و

َأما اللِّسان، فَال يمكن َألحد َأن يسيطر علَيه، هو شَر ال يمكن التَّحكُّم ٨. تَعيشُ في الْبحرِ، بْل سيطَر علَيها فعال
مبِالس لُوءمم وهو ،يهِلفنِ اِهللا٩.  الْقَاتوا عربعِلي ينخْلُوقالْم النَّاس ننَلْع بِهانَا، وَأبنَا وبر دمنَح فَمٍ ١٠. بِه نفَم

ب والْماء الْماِلح من هْل يمكن َأن ينْبع الْماء الْعذ١١ْ. واحد يخْرج الْحمد واللَّعن، هذَا يا اخْوتي ال يصح َأبدا
! َأو هْل يمكن ِلشَجرة تينٍ َأن تُنْتج زيتُونًا؟ َأو ِلشَجرة عنَبٍ َأن تُنْتج تينًا؟ غَير معقُوٍل يا اخْوتي١٢نَفْسِ الْعينِ؟ 

  .وال النَّبع الْماِلح يخْرِج ماء عذْبا



 هللامن ا الحكمة التي

١٣نم نَكُميب دوجْل يعٍ  هاضا بِتَولُهمعاٍل يمبَِأع ،ةاِلحالص هاتيبِح لَى ذَِلكع نهربي َأن جِب؟ فَيفَهِيمو يمكح وه
ةكْمنِ الْحةٌ، فَال١٤. نَابِعٍ عيَأنَانةٌ ورةٌ ميرغ ي قُلُوبِكُمف كَان ا ِإنوا َأمرتُنْك اوِلُوا َأنال تُحا، ووا بِهرتَفْتَخ 

َألنَّه حيثُ تُوجد الْغيرةُ ١٦. هذه الْحكْمةُ ال تَْأتي من السماء، بْل هي دنْيوِيةٌ، بشَرِيةُ، شَيطَانية١٥ٌ. الْحقيقَةَ
  .واعِ الشَّرواألنَانيةُ، تُوجد الْفَوضى وكُلُّ َأنْ

١٧ ةمحةٌ بِالرلُوءمةٌ، ممتَفَاهيفَةٌ، مةٌ، لَطاِلمسم ثُم ،ءَل كُلِّ شَيةٌ قَبرطَاه فَهِي ،اءمالس ني مةُ الَّتكْما الْحَأم
نْمو من بزورِ السالمِ الَّتي يزرعها من والْحصاد الصاِلح ي١٨. والْعمِل الصاِلحِ، ال تَحيز فيها وال نفَاقَ

المالس وننَعصي.  
 

 اخضعوا هللا

٤ 

١كُملاخي دف ارِبي تُحاتُ الَّتـوالشَّه وه هبـب؟ سنَكُميب ودجوامِ الْمصالْخاعِ وذَا النِّزكُلِّ ه ببا س٢. م َأنْتُم
تَشْتَهـون َأمرا، لَكن الْحصوَل علَيه صعب . الْحصوُل علَيه فَتَقْتُلُون ـيء، لَكن ال يمكنُكُمتَرغَبون في شَ

ونارِبتُحو ونماِهللا. فَتُخَاص نم ونَهال تَطْلُب َألنَّكُم ونا تُرِيدم ٣. ال تَنَالُوننْهم تُمتَّى ِإذَا طَلَبحو َألن ،يكُمطعال ي 
كُملَذَّاتِلم هامخْدتاس ونتُرِيد ٌئ، َألنَّكُميس كُمدقَص.  

٤ةيانز ةجونَةٌ كَزخَو َأنْتُم !وا هنْيالد هذه بحي نم ،م؟ نَعةٌ ِللهاودع يا هنْيالد هذةَ هبحم َأن رِفُونَأال تَع ودع 
لَكن ٦هْل تَظُنُّون َأن كَالم الْكتَابِ هو بِال معنًى عنْدما يقُوُل ِإن الروح الَّذي وضعه اُهللا فينَا يغَار علَينَا؟ ٥! ِهللا

تَابقُوُل الْكي ِلذَِلك ةً َأكْثَرمعينَا نطعتَ: "اَهللا يالْم دفُ اُهللا ضقيينعاضتَولَى الْمع منْعي نَّهلَك ،رِينكَب".  
٧نْكُمم برهفَي يسلوا ِإبوا ِهللا، قَاوِمعخْضا ،٨. ِإذَنكُمِإلَي قْتَرِبوا ِإلَى اِهللا فَيقْتَرِبا الْخُطَاةُ، . اهَأي كُميدنَقُّوا َأي

تَتَر نا مي كُموا قُلُوبرطَهنِويكْرف نيب وندكُوا٩. دابخُوا وراصنُوا وزحاخٍ، . ارِإلَى ص بنْقَلي كَكُمحلُوا ضعجا
 ،ِإلَى غَم كُمحفَر١٠وكُمفَعررِ اِهللا فَيضحي موا فعاضتَو. 

 اآلخرين ال تنتقدوا

َألن من يتَكَلَّم بِالسـوء علَى َأخيه َأو يحكُم علَيه، فَهو .  بعضكُم الْبعضِيا اخْوتي، ال تَتَكَلَّموا بِالسـوء علَى١١
. اوِإن كُنْتَ تَحكُم علَى الشَّـرِيعة، فََأنْتَ ال تَعمُل بِها بْل تُقَاضيه. يتَكَلَّم بِالسـوء علَى الشَّـرِيعة ويحكُم علَيها

١٢كلهي ذَ َأونْقي ةُ َأنرالْقُد ي لَهي الَّذالْقَاض وهةَ، والشَّـرِيع عضو داحِإال و دوجا ال ينَميب . ـكنَفْس تَظُن نفَم
  حتَّى تَحكُم علَى اآلخَرِين؟



 توكلوا على اهللا

١٣تَقُولُون نا مي وا َأنْتُمانْتَبِه اآلنُل ": ونَشْـتَغا وامع نَاكه يمنُقو ،ةيالْفُالن ةلْدا ِإلَى الْبغَد َأو موالْي بـنَذْهس
حبنَرال١٤." وهم !اتَكُميح نُونمال تَضو ،نِ الْغَدًئا عشَـي ونلَمال تَع يلَةً! َأنْتُمةً قَلفَتْر رظْهي خَارب فََأنْتُم ثُم 
لَكنَّكُم تَفْتَخرون ١٦." ِإن شَاء اُهللا وعشْنَا، سنَعمُل هذَا اَألمر َأو ذَاك: "بدال من ذَِلك يجِب َأن تَقُولُوا١٥. يخْتَفي

ونرتَتَكَبو .خَارِ شَرذَا االفْت١٧. كُلُّ هال يو رَل الْخَيمعي رِفُ َأنعي نفَمبذْنم وه ،لُهمع.  
 

 تحذير لألغنياء الظالمين

٥ 

١اءيا اَألغْنهَأي وا َأنْتُمانْتَبِه ،اآلنو :ـلُّ بِكُمحيي سالَّذ لَى الشَّـقَاءوا عنُوحكُوا وب٢. اتُكُموفَتْ ثَرثُّ . تَلَأكََل الْع
كُمابيـتُك٣ُ. ثضفو كُمبَئ ذَهـدصكَنَارٍ. م كُممْأكُُل لَحيو كُمـدض ـدشْهُأ يـدذَا الصهي . وف الْكُنُوز تُمعمج َأنْتُم

 ،ةيرامِ اَألخاَألي هذا٤هوهفَعتَد لَم قُوِلكُمي حف ونمخْدي يناِل الَّذمالْع ورُأجخُ بِالشَّ. وـرتَص وراُألج هذى فَهـكْو
كُمـدض .يرلَى الْقَدوالْم هعـمس ينـادصاخُ الْحـرص٥. و ،ةيفَاهرمٍ وي تَنَعا فنْيي الدف يشُـونتَع َأنْتُم

  .مكُمحكَمتُم علَى الْبرِيء وقَتَلْتُموه، ولَم يقَاو٦ِ. وسـمنْتُم َأنْفُسـكُم ِليومِ الذَّبحِ
 الصبر في األلم

٧يحسالْم جِيءي وا ِإلَى َأنـبِري، فَاصتخْوا اي ا َأنْتُما . َأمغَلَّتَه ضاَألر هيطِلتُع الْفَالح رنْتَظفَ يظُوا كَيالح
ـبِروا َأنْتُم َأيضا، وتَشَجـعوا َألن الْمسيح فَاص٨. الثَّمينَةَ، ويصـبِر حتَّى ينْزَِل مطَر الْخَرِيف ومطَر الربِيعِ

فَالديان . يا اخْوتي، ال تَتَذَمروا بعضـكُم علَى بعضٍ، ِلَئال يحاسـبكُم اُهللا علَى هذَا٩. سيجِـيء عن قَرِيبٍ
 .قَرِيب، بْل واقفٌ علَى الْبابِ

: ونَحن نَقُوُل عنِ الصابِرِين١١. ِإنَّهم تََألَّموا وصبِروا. ، اقْتَدوا بِاَألنْبِياء الَّذين تَكَلَّموا بِاسـمِ اِهللاَأيها اِإلخْوة١٠ُ
"ميًئا لَهنه ".ةايي النِّهاُهللا ف كَهارفَ بكَي تُمَأيرو ،وبرِ َأيببِص تُمعمس َأل. َأنْتُميمحر انمحاَهللا ر ن.  

١٢آخَر ءشَـي ال بَِأيضِ، وال بِاَألرو ،اءـما، ال بِالسدفُوا َأبلي، ال تَحتخْوا اي ءكُلِّ شَـي مَأها . ومنْدْل عب
تَقُولُون منَع كُمـدقَص كُوني" :مال تَ." نَع كُمـدقَص كُونا يمنْدعوال: "قُولُون ".قَابالْع كُملَيلَّ عحِلَئال ي. 

 دعاء اهللا

١٣تَهَِل ِللهبي َأن جِب؟ فَيـيقي ضف داحو يكُمْل فاَهللا١٤. ه حـبسي َأن جِب؟ فَيانحفَر داحو يكُمْل فه . يكُمْل فه
 يعـتَدسي َأن جِب؟ فَيرِيضم داحيحِوسـمِ الْمبِاس تيبِز نُوههديو هلَأج نوا اَهللا معديو ،ةاعموخَ الْجشُـي .

١٥هيمقي يحسالْمو ،رِيضي الْمشْـفانٍ يبِِإيم اءعالدو .لَه غْفَري ،هتَكَببِ ذَنْبٍ ارـببِس ـهضرم كَان فَِإن .
١٦عتَرِفُوا بعااتُشْـفَو ضٍ ِلكَيعِل بَألج ـكُمضعوا بعادضٍ بِالذُّنُوبِ، وعِلب ـكُمض . ـاِلحِ لَهِل الصجالر اءعد

 علَى اَألرضِ، فَلَم كَان ِإلْياس ِإنْسانًا عاديا مثْلَنَا، وتَضرع ِلله بِحرارة ِلكَي ال ينْزَِل الْمطَر١٧. مفْعوٌل قَوِي جِدا



فصنو يننثَالثَ س طَرنْزِِل الْم١٨. ي ضاَألر تَأنْتَجو ،اءمالس تطَرى، فََأمةً ُأخْررم عرتَضو ادع ثُم
  .محاصيلَها

١٩نْكُمم داحلَّ وض ي، ِإنتخْوا اي  ،آخَر هعجقِّ، فََأرنِ الْحف٢٠َع طَرِيق نًئا عخَاط جِعري نم وا َأنلَماع
 .الضالِل، ينْقذُه من الْموت، ويستُر ذُنُوبا كَثيرةً

  


