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 حضر	 مر�� بش� �لدين �مو7 �د
�ملصلح �ملوعو7 �

�خلليفة �لثا� حلضر	 �إلما< �ملهد; #�ملسيح �ملوعو7 �

:u#N7 من

في �حا� �لقر��

(سو
� هو�)

دور األسوة احلسنةدور األسوة احلسنة
� توطيد اجملتمع� توطيد اجملتمع

َظَلُمو�  �لَِّذيَن  ِ$َلى  َتْرَكُنو�  ﴿َ,ال 
ُكُم �لنَّاُ
 َ,َما َلُكْم ِمْن ُ�,ِ. �هللا  َفَتَمسَّ
(هو7:  ُتْنَصُر,َ.﴾  ال  ُثمَّ  8َْ,ِلَيا7َ  ِمْن 

.(١١٤

شر> �لكلمـا9:
#Nُكن  يركن  +ليه  Nكَن  تركنو�:  ال 
#سكن  +ليه   cما Nكوًنا:  يركُن 

.(Fألقر�)

�لتفسـ<: 
لقد بّين هنا مبدً هاًما ال #هو ' َمن 
يًضا  يشمله  بالظا�  صلة  على  كا' 

�لعقاF �لذ; ¸ل بالظا�.
 'ما عالقة هذm �آلية بال� قبلها فهي #
�ملؤمنني  مر�قبة   	N#ضر على  تنبه   mهذ
�آلخرين #تفقد حاالִדم لكي يبقو� ثابتني 
 j�7على �إلميا'. bلك نكم +�b ִדا#نتم } 
 ºخو�نكم فإ¦م سو+ mهذ� �لو�جب جتا
ينحرفو' عن جا7	 �الستقامة #يصبحو' 
 ،Fعد�7 �لظاملني #يستوجبو' �لعقا {
#حيث +' �ألشياj �ملتو�صلة �ملتر�بطة يتأثر 
بعضها ببعض، فال بد ' تسر; +ليكم 
عيوF +خو�نكم �لظاملني ما 7متم على صلة 
ֲדم، #هكذ� يصبح فسا7هم مبثابة فسا7كم 
نتم. #كأ' �هللا تعا& ¸ّذNنا ' قـطع 
�لصلة عن �إلخو�' #�ألحباF مو0، كما 
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' �إلبقاj على �لصلة مع �ألقاFN �لظاملني 
هو  +منا  �لسليم  #�لطريق  مو0،  يًضا 
�لطريق �لوسط: ' ִדتمو� �7ئًما مبر�قبتهم 
#+صالحهم #ال تَدعوهم يفسد#'، كيال 
تضطر#� لقطع �لصلة ֲדم #كيال تفسد#� 

نتم باستمر�N �لصلة ֲדم.
#هو  يًضا  Gخر   Àمع لآلية   ' كما 
 ; َتْطَغو�﴾  ﴿ال  قبل  من   cقا نه 
بأيديكم،  �لظلم  عن  بالكف  عليكم 
هو  فقط  هذ�  ليس   :cيقو #�آل' 
تدNكو�   ' بل Âب  منكم   Fملطلو�
بأ;  #مساعدته  �لظا�  صحبة   '
ظلم  يًضا   cألشكا� من  شكل 
من  كثً��   '+  .Fلعقا� يستوجب 
#لكنهم  بأيديهم،  يظلمو'  ال   uلنا�
يرتكبه  ما   jبإخفا �لظلم  يرتكبو' 
#عد#�'،  ظلم  من  صدقا�هم 
 Fلعقا� من  إلنقاbهـم  #يسـعو' 
�لذ; �سـتوجبوm على جر�ئـمهم، 
 Nإلنـذ�� ֲדذ�  يرتدعـو�   ' فيجب 

�لرّبا� عّما يفـعلو'.
 �b+ نه  تركنو�﴾  بقوله ﴿#ال   Nشا#
 #bهب حد +& �لظا� لسّد حاجة 
تصريف عمل مشر#� فليس هذ� مما 
 Fَيعاَقب عليه، #+منا يستوجب �لعقا
+N� �bتاÄ #سكن +& ما يرتكبه �لظا� 
عن   Fيعر  �# عد#�نية   cعما من 

كر�هيته �ا #بر�jته منها.

َ,ُ�َلًفا   
�لنََّهاِ َطَرَفِي  الَ�  �لصَّ ﴿َ,8َِقِم 
ُيْذِهْبَن  �ْلَحَسَنا9ِ   َّ.$ِ �للَّْيِل  ِمَن 
�ِكِريَن﴾  ِللذَّ  IْكَرJِ Jَِلَك  يَِّئا9ِ  �لسَّ

(هو7: ١١٥).

شر> �لكلما9:
 jلشي� ºُحر :ºلَطَر� :
َطَرM �لنها
 jلشي� من  طائفُة  �لناحيُة؛  #¦ايته؛ 
 (Nلنها� (طر}  من  #�ملر�7   (Fألقر�)

.jهو �لصبح #�ملسا
�لُقربة؛  #هي:  �لفٍة،  5ع  ُ�لًفا: 
�لليل؛   c# من  �لطائفُة  �ملنـزلُة؛ 
#قيل: �لساعا0ُ �ل� يلتقي ֲדما �لليل 
�لليل   cملنا� #قيل   (Fألقر�)  Nلنها�#

ُ�لف (�ملفر0�7).

�لتفسـ<: 
ֲדا  يتحقق  طرًقا  �آلية   mهذ تعّلمنا 
صالÄ �لقو<، #عالقتها مبا قبلها من 
�آليا0 هي ' �هللا تعا& قد bكر من 

 Çلن� على  تقع  �ل�  �ملسؤ#ليا0  قبل 
#على تباعه �، #مبا ' �لقيا< بتلك 
 	Nقد  Tيفو �لضخمة  �ملسؤ#ليا0 
تسهل  هنا طرًقا  عّلمنا  فلذ�  �إلنسا' 
علينا +جنا� هذm �ملهمة �لشاقة. #+ليكم 

:Tلطر� mبيا' هذ
 cالبتها�# بالعبا7	  عليكم  8,ال: 
هو   mحد# عونه  أل'  تعا&،  �هللا   &+
 j�7 على  يساعدكم   ºسو �لذ; 
 Äإلصال�  mجتا �لعظيم  �لو�جب  هذ� 

�لقومي.
بالقد#	  �لقو<   Fقلو �غز#�  ,ثانيا: 
ال  #حدها  �لكلما0  أل'  �حلسنة، 
�لسيئا0  #قمع   N#لشر� قلع  تستطيع 
�حلسنا0  هي  #+منا  �ملجتمع،  من 
فبقوله ﴿#َِقِم  باستئصا�ا.  تقو<  �ل� 
�لصلو	 َطَرَفي �لنهاN #ُ�َلًفا من �لليل﴾ 
به N�ة   Nّلذ; نستد� �لطريق  يعّلمنا 
 Nلقد� تغي�  على   	N7لقا� تعا&  �هللا 
�إل�ي لصاحلنا، #بقوله ﴿+' �حلسنا0 
�لتد�ب�  َيُدلّنا على  �لسيئا0ِ﴾  ُيذهنب 

قـطع الصلة عـن اإلخوان واألحبـاب موت، كما 
أن اإلبقـاء على الصلة مع األقـارب الظاملني أيًضا 
مـوت، والطريق السـليم إمنا هو الطريق الوسـط
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.É#على �ملسا jل� يتم ֲדا �لقضا�
#من هذm �لتد�ب� #�لوسائل:

١.   Âب ' تكو' عمالكم حسنة، 
بأسوتكم  يقتد#'   ºسو  uلنا� أل' 
تنمحي   ºسو #هكذ�  �حلسنة، 

�لسيئا0 من بينكم تلقائًيا.
 'معنا �لنظر N7كنا  �b+ ننا#�حلق 
�لفكر  ُيعملو'  �لذين  هم  َمن  قليال 
 Nمو#�لتدبر الÊاb مسلك معني } 
�لدين، �للهم +ال من كانو� } �من بعثة 
 jتباعهم، فهؤال�ألنبياj #صاN#� من 
#N#ية.  تفك�  بعد  سبيلهم   '#Nتا�
فإ¦م  �ألخر�   Nلعصو�  {  uلنا� ما 
7ينهم،   { عموًما  �آلخرين  يقّلد#' 
 �Nً#7 �حلسنة  �ألسو	  تلعب  #هكذ� 
باNً�� } توطيد �خل� بني �ملجتمع، أل' 
�لذين حولك سوº يقلد#' سوتك 
ينجو   ºسو #بالتا�  حتًما،  �حلسنة 
 É#ملسا� من  �لقو<  من  كب�  قطا� 

#�لشر#N تلقائًيا.
٢.  #�لوسيلة �لثانية الستئصاc �لشر 
هي ' تقومو� بوعظ �لقو< #نصحهم 
باخل�، #} هذm �لصوN	 تؤخذ كلمة 

(�حلسنا0) مبعÀ �لنصائح �حلسنة.
 uتعاشر#� �لنا '٣.  #�لوسيلة �لثالثة 
باحلسÀ، فهذ� يضا يساعد على قمع 
�لشر، ألنكم +�b عاملتموهم بإحسا' 

حبوكم، #بالتا� قبلو� نصيحتكم.

 Nسر�كما ' �آلية تعلمنا �ثنني من 
�لرقي �لفر7;: 

على  تعّو7   �b+ �إلنسا'   ' #�ما: 
�لسيئة  �لعا0�7  من  Êّلص  �حلسنا0 
تلقائًيا. فمن 7�N +صالÄ نفسه فليعمل 
من �حلسنا0 ما يتعاµN مع ما يوجد 
 Nنه سيتحرفيه من �لقبائح، #س�� 

.É#7#' صعوبة من تلك �ملسا
#ثانيهما: نه من 7�N تفا7; عو�قب 
�ملاضي   { �Nتكبها  �ل�   Fلذنو�
فكلما  فأكثر،  كثر  �خل��0  فليفعل 
من  نفسه  خً�� #صالًحا �ى   7�7��

عو�قب ما تقّد< من bنبه.

8َْجَر  ُيِضيُع  ال  �هللا  َفِإ.َّ  ﴿َ,�ْصِبْر 
�ْلُمْحِسِنَني﴾ (هو7: ١١٦)

�لتفسـ<:
' �ملثابر	 على �خل� شر� ساسي.  ;

 cفما �7< �هللا يرتب �لنتائج على �ألعما
 cألعما� بنتائج   Ìيأ ال   �bفلما �لسيئة 
ُيبد;  ال   ' �لشر�  #لكن  �حلسنة. 

�إلنسا' قلًقا #ال يترe �لسعي ملًال.

﴿َفَلْوَال َكاَ. ِمَن �ْلُقُر,ِ. ِمْن َقْبِلُكْم 
ِفي  �ْلَفَساِ�  َعِن  َيْنَهْوَ.  َبِقيٍَّة  8ُ,ُلو 
ِمْنُهْم  8َْنَجْيَنا  ْن  ِممَّ َقِليًال  ِ$الَّ   \ِ
�ألْ
ِفيِه  8ُْتِرُفو�  َما  َظَلُمو�  �لَِّذيَن  َ,�تََّبَع 

َ,َكاُنو� ُمْجِرِمَني﴾ (هو7: ١١٧)

شر> �لكلما9:
�جلو7	   { َمثل  �لبقية:  بقية:  8,لوْ� 
�لقو<،  بقية  فال'   :cيقا #�لفضل، 
 ;; من خياNهم. # "#لو� بقية" 
فضل  #لو   # #�لعقل،   ;�لر من 

.(Fألقر�)
طغته  نعَّمته؛  �لنعمُة:  َتَرَفته  8ُتِرفو�: 

(Fألقر�) بطرته#

الكلمات  بالقدوة احلسنة، ألن  القوم  اغزوا قلوب 
وحدها ال تستطيع قلع الشرور وقمع السيئات من 
باستئصاdا الe تقوم  وإمنا هي احلسنات  اجملتمع، 
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�لتفسـ<: 
; ما �7< �لقانو' �جلاN; منذ �لِقد< 
 �b+ �لقو<   &+  Tيتطر �لفسا7   ' هو 
ما ُ¤لو� #� يتفّقد حد حا�م فمن 
#�جب صحاF �لعقل #�لر; منهم 
 mجبهم جتا�# j�7' ال يتغافلو� عن 
توعية �آلخرين ح{ يقضو� على �لشر 
#ال  بذNته  تنمو  كيال  بد�يته،  من 
تز7هر، فينجو �لقو< من ��الe. #لكن 
#�جبهم   &+ ينتبهو�   � ¦م  �ألسف 
 '�لقومي، +ال قليًال منهم، #بدًال من 
يتدبر#� } سباF هالe �ألمم �لغابر	 
#ُينقذ#� شعوֲדم منه، شرعو� } 5ع 
قبلهم  ��الكة   Fلشعو� خلَفته  ما 
صبحو� هم  �لدنيا، #هكذ�  متع  من 
نفسهم ظاملني #ُحرمو� من قرF �هللا 

سبحانه #تعا&.

 Iْلُقَر� ِلُيْهِلـَك  
بَُّك َ َكاَ.  ﴿َ,َما 
ُمْصِلُحـوَ.﴾  َ,8َْهُلهaا  ِبُظْلـٍم 

(هو7: ١١٨)

شر> �لكلما9:
 .mفَسَد ضد  صَلَحه:  مصلحو.: 
قامه. صلح  :m7صلح �ألمر بعد فسا
بني �لقو<: َ#فَّق. صلح +ليه: َحسَن 

(Fألقر�) ليه+

�لتفسـ<: 
تعلن �آلية ' +نز�c �لعذ�F بقو< 7#منا 
�ى  �هللا   '# ظلم،  منهم #ال  جرمية 
�لغريب  #لكن  ظاملا.  يكو'   ' من 
 Fلعذ� يتعرضو'  �ليو<  مسلمي   '
تلو �لعذ�F، #مع bلك يزعمو' ¦م 
�لصحيح!  �ملنهج  على  #سائر#'   �¡
#كأ¦م يعلنو' ' �هللا - #�لعياb به - 
 ..jغم كو¦م صلحاN يعذֲדم b+ ظا�
يأتو'  #ال  جرمية  عنهم   Nتصد ال 

!jلسو�
#} �آلية N7سا' ملن يريد ' يستفيد 
 cال ينـز Fلعذ�� ' :c#منهما؛ �أل
يتم N  �bفإ بأحد 7#منا جرمية #فسا7، 
�حليطة  بأخذ  فعليكم   Fلعذ��  NثاG

مبحاسبة نفسكم.
هو   Fلعذ�� لدفع  �لسبيل   ' #�لثا�: 
من  بينهم  يوجد  ما  �لقو<  ينسى   '
بينهم،  فيما  #يعقد#� صلًحا  خالفا0 
 '  ; باخل�..  �لنصح   {  �##يبد
يتحد#� #يسعو� إل��لة ما } Íتمعهم 
�حلقيقي  �لعال§  هو  هذ�   .Fعيو من 
 ;  { Îُيحد ال  نه  bلك  �لناجع؛  
قو< �ال�طا� #�لتر7; +ال سببا' �ثنا' 
فقط: �أل#c: �لُفرقة #�لتشتت. #�لثا�: 
 �bليهم. فإ+ É#ملسا�# Fلعيو� Fَُّتَسر
 mال�طا� هذ� Fسبا��لو� من بينهم 

¦ضو� من جديد #��7هر#� ال �الة.

8ُمًَّة   cَلنَّا� َلَجَعَل  
بَُّك َ َشا7َ  ﴿َ#َلْو 
ِ$الَّ   * ُمْخَتِلِفَني  َيَز�ُلوَ.  َ,َال  َ,�ِحَدً� 
َمْن َ
ِحَم َ
بَُّك َ,ِلَذِلَك َخَلَقُهْم َ,َتمَّْت 
َكِلَمُة َ
بَِّك َألْمَألَ.َّ َجَهـنََّم ِمَن �ْلِجنَِّة 
َ,�لنَّاcِ 8َْجَمـِعَني﴾ (هو7: ١١٩ - 

(١٢٠

�لتفسـ<:
�آلية   mهذ  Àمع  { بالتدبر  يتضح 
كلما  �إلنسا'   ' مًعا  قبلها  #�ل� 
 7�7��  Äلصال�# �خل�   cاÍ  { تقد< 
ص�gً #ثباًتا، #كلما ��7�7 صÐ �gًلته 

�لر�ة �إل�ية كثر فأكثر.
خلقهم﴾  ﴿#لذلك  تعا&  قوله  ما #
 �7ًNمو ليصبحو�  خلقناهم  +منا   Ñفيع
نه خلقهم  �ملر�7 منه  لر�تنا، #ليس 
قد  تعا&  ألنه   ،ºالختال� جل  من 
 'Gلقر� من  Gخر  مكا'   {  Äصّر
�لكرمي ﴿#ما خلقُت �جلنَّ #�إلنَس +ال 
ليعبد#ِ'﴾ (�لذ�Nيا0: ٥٧)، #يًضا 
 ﴾jسعت كلَّ شي# ��N#﴿ :cقا

.(١٥٧ :ºألعر��)
#�ملر�7 من قوله تعا& ﴿#متْت كلمُة 
 uبك ألمأل'َّ جهنم من �ِجلنة #�لناN
يتبعو'  ممن  سأملؤها   Ñن 5عني﴾ 
من  ملؤها   Ñن #ليس  �لشيطا'، 
�لناu عموًما. bلك ' �هللا تعا& قد 
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#عد  #هي  له  كلمٍة  +متا<  هنا  bكر 
 mجند �لوعد  #هذ�  تعا&،  لدنه  من 
للشيطا'  تعا&  قوله   {  �Nًمذكو
عندما سأc �هللا ُمهلًة: ﴿َلَمن تبعك 
منهم ألمأل' جهنم منكم 5عني﴾ 
; لك ' تغو;  ..١٩) :º(�ألعر�
 ºسو Ñن�لناu، #لكن تذّكر جيًد� 
مأل جهنم منك #ممن تبعك 5عني. 
 &+  	Nشا+ �آلية   mهذ  ' شك  فال 
 	Nسو { Nملذكو� �لوعد  نفس هذ� 
 ; 'Gلقر� +b ال جند }   ،ºألعر��
ثر أل; #عد Gخر كهذ�. فاملر�7 نه 
يتبعو'  تعا& سوº ميأل جهنم ممن 
�ملؤمنني  فيها  يلقي  نه  �لشيطا'، ال 

يضا 7#منا جر< # bنب.
#هنا ينشأ سؤ�c: ملا�b حتدÎ �هللا عن 

:Fهذ� �لوعد هنا خاصة؟ #�جلو�
#ًال: لقد علن من قبل ننا +منا خلقنا  
 Îعندما حتد #لكنه  لر�تنا،   uلنا�
عن �لعذ�F نشأ سؤ�c طبيعي هو: ما 
�7< قد خلقهم لر�ته فلما�b يعذֲדم 
+b'؟ فقاc 7فًعا  �ذ� �إلشكاc: ال 
#لكنا  لر�تنا،  خلقناهم  ننا  شك 
كنا علّنا يًضا ' من يتبعو' منهم 
�لشيطا' لن يتحقق �م #عد �لر�ة 
ُيلَقو' #ًال }   ºبل سو ،�Nًمنا فو
 ;Nلنا� �ملز�§  مع   >jتتال �ل�   Nلنا�
ليدNكو�   ،mتبعو� �لذ;  للشيطا' 

عن   µعر  �b+ �إلنسا'   ' كيف 
; �لنÇ - هو�  - ��Nلكائن �لنو�

+& مكا' سحيق.
#ثانًيا: لقد علن �هللا بقوله ﴿#لذلك 
 uلنا� خلقنا  +منا  ننا  َخَلقهم﴾ 
فنشأ  ֲדا،  نشملهم   ºسو# لر�تنا 
عن bلك �إلعال' سؤ�c يقوc: فأين 
+b' قولك ﴿ألمأل' جهنم من �جلنة 
قائال:  عليه  فر7  5عني﴾،   uلنا�#
لقد مت هذ� �لوعد بإبقائهم } جهنم 
كل هذm �لفتر	، فاآل' �قق �م #عد 
هذ�  #كأ'  �جلنة.  #ندخلهم  �لر�ة 
�لسؤ�c سينشأ عندما ُيخر§ �هللا هل 

�لناN من �جلحيم #يدخلهم �جلنة.

﴿َ,ُكالًّ َنُقصُّ َعَلْيَك ِمْن 8َْنَبا7ِ �لرُُّسِل 
 pِِفي َهِذ qَ7ََجا,َ qَ�ََما ُنَثبُِّت ِبِه ُفَؤ�
�ْلَحقُّ َ,َمْوِعَظٌة َ,JِْكَرI ِلْلُمْؤِمِنَني﴾ 

(هو7: ١٢١)

�لتفسـ<: 
 'Gلقر� ';تضح من هذm �آلية جلًيا 
 jنبيا Nخبا�لكرمي � يهدº بسر7 
�هللا �لسابقني +& بيا' �لتاNيخ، #+منا 
يًضا سوº مير  � Çنّبأ ֲדا بأ' �لن
بأحو�c مشاֲדة �ا، #+ال كيف يكو' 
#مدعاً	   Çلن� لقلب  تثبيًتا  سر7ها 
لطمأنينته. ال شك ننا +�b �عتgناها 
نباjً عما سيحدÎ معه } �ملستقبل 
للسكينة  Íلبًة  عندئذ  تصبح  فإ¦ا 
#�لطمأنينة له، ألنه عرº ֲדا مسبًقا 
+ليها  سيلجأ#'  �ل�  قومه  مكائَد 
سيؤ#لو'  �لذ;  #مصَ�هم   ،mضد
+ليه. بل �حلق نه كا' لز�ًما عليه � 
 jألنبيا� cمماثلة ألحو� Îمير بأحد� '

�لسابقني لكونه بر#ً�� �م 5يًعا.
تعا&  قوله   {  (mهذ) #كلمة 
 	Nشا+ �حلق..﴾   mهذ  {  ejجا#﴿
ما   ' #�ملر�7   ،	Nلسو�  mهذ  &+
bكرناm فيها من خباN فإ¦ا ليست 

وبدًال من أن يتدبروا � أسباب هالك األمم الغابرة وُينقذوا 
شعوبهم منه، شـرعوا � nع ما خلَفته الشعوب 
اdالكة قبلهم مـن متع الدنيا، وهكذا أصبحوا هم 
.pأنفسهم ظاملني وُحرموا من قرب اهللا سبحانه وتعا
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بل  فحسب،  �ملاضي  من  قصًصا 
حتًمـا،  تتحقـق   ºسو  jنبا +¦ا 
#تذكـ�   ،uللـنـا #مـوعظة 

للمؤمنـني بو�جـباִדم.

�ْعَمُلو�  ُيْؤِمُنوَ.  َال  ِللَِّذيَن  ﴿َ,ُقْل 
(هو7:  َعاِمُلو.﴾  ِ$نَّا  َمَكاَنِتُكْم  َعَلى 

(١٢٢

�لتفسـ<: 
 &+  jلِّلجو بنا  حاجة  ال  ُقل:   ;
أل'  #�لفسا7،  �لفتنة   Nبذ#  Nلشجا�
عمالنا ¥تلفة عن عمالكم، #أل' كل 
#�حد من �لفريقني مسؤ#c عن عماله 
 ُّ;هو، #سوº ُتظهر �لنتائج بنفسها 

�لفريقني كا' على �حلق.

(هو7:  ُمْنَتِظُر,َ.﴾  ِ$نَّا  ﴿َ,�ْنَتِظُر,� 
(١٢٣

�لتفسـ<:
; ملا�b نفذ صgكم على تأخر �لنتائج، 
 g7َعى أل' نفقد �لص} حني كنا �ن 
 cألننا عرضة لعد#�نكم. #لكنا ال نز�
ال  نتم #  gلص�  Fبأهد� متمسكني 

!'#gتص

 \ِ
َ,�ألْ َماَ,�9ِ  �لسَّ َغْيُب  ﴿َ,هللا 

ْل  َ,ِ$َلْيِه ُيْرَجُع �ْألَْمُر ُكلُُّه َفاْعُبْدpُ َ,َتَوكَّ

ا َتْعَمُلوَ.﴾  َعَلْيِه َ,َما َ
بَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّ

(هو7:  ١٢٤)

�لتفسـ<: 
 jحتقق �ألنبا ';.. مما ال شك فيه 
�ملذكوN	 يبد# �ليو< مًر� مستحيًال } 
�هللا  يد  �لنتائج }  �لنظر، #لكن   É7با
 mنبا� تتحقق   ' بد  فال  #جل،  عز 
##عوm7 } مو�عيدها #+' بد0 �ليو< 

مستحيلة �لوقو�.
كما تنبه �آلية �ملؤمنني نه مما ال شك 
لكم   ºّ� �لذ;  هو  تعا&  �هللا   ' فيه 
هذm �لبشا0�N #قطع لكم هذm �لوعو7، 
عن   Ñغ نه  تتذكر#�   ' #لكن Âب 
ֲדا   jلوفا� يؤجل   ' #ميكن  �لعاملني، 
تظلو�   ' فعليكم  منكم،  لتقص� 
عليه،  متوكلني  عبا7ته،  على  عاكفني 
 { mNقر� فينّفذ  تستدN �#Nّ�ته،  لكي 

موعدm #ال يؤخرm عليكم بًد�.

بقيت  ما  ــالُق  األخ األُمم  ذهبوا إمنــا  أخالقُهم  ذهبْت  همو  فإن 

قـوٍم أخـالُق  تتسـْع  لـم  إذا 

لبيبًـا  يُخلَـْق  لـم  املـرء  مـا  إذا 

البـالِد فسـيحاُت  بهـم  تضيـق 

الـِوالِد قِـدم  عـن  اللـب  فليـس 


