














































يكونأل فليحرص ألوفت، ذللث، فى محعوبة ب أن 
يربيهحتى وعلما فدرة الفترة تللث، فى ابنه من أكبر 

منهأكر ليس الوفن، ذللث، فى بأنه نعر وإذا ويوجهه، 
فدرهفمعطمه العاقل، المتزن الرجل معاملة فليعامجله 

يده.من الزمام ينفلتح فوإلا 

خبرةمواء; يعتلى، ما المربى عند يكون أن -٢ 
ه،يعهليا معنده يكون أن بد لا علم أو جربة أو 

ولاعلم عنده وليمءي يربى أن يريد الماس وبعض 
الدعوةطريق فى يير أن يريد الذي والنانم، جارمحبح 

لهيكون أن بد لا غيره، ويربي ويوجه هذا إلى 
وزيادةذاته لتنمية دائما عي ويالملم من يلة حم

الأدنى.بالحد يقنع ولا حصيلته، 
للناّى؛الإعهناء حن يكون أن بد ولا - ٣ 

اختيارفى دقيقا العرض، طريقة فى رفيعا فيحلون 
علمعندهم كثيرون علماء هناك والمكان. الزمان 

إلىبعلمهم يملون كيم يعرفون لا ولكنهم غزير 
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نونيحولا رض، العنون يحلا إنهم الناس؛ 
لبحأحدهم، سئل إذا الناس، نفوس إلى الدخول 

عنهم،ويص-رنهم الناس، ينفر مما جمه؛ ولم السائل 
المكانولا المناب الوقت ر يتخيلا من ومنهم 

المناب.

اممالاهتة فصعنده تكون أن بد ولا - ٤ 
وأنبذلك، ام يالقعلى القدرة ولديه بالأخ—رين، 

يعهليهم،لن ا راعيابعا متالإعهناء ن حيكون 
المتابعةعلى ويصر حلرائق ويبتكر أساليب يتحدث 

علىويتعرف أحوالهم، عن لهم قيأ إليهم، ويتقرب 
انظرواالصلات. معهم ويوثق يدعوهم، من أسماء 

إذااهتمامه من كان عنه الك رصي - بكر أبى إلى 
ممنسألهم: أن ه الرسول من معوا ليالقوم جاء 

فغدمحن !أنتم . ..كذانبيلة من فيقولون: القوم؟ 
كذا؟فخذ من قالوا: فاذا كذا؟ فخذ من أم كدا؟ 
-يقولون كدا؟ ال محن أم كذا ال من أأز-تم ت يقول 
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؟فلان أمنكم فِفول; كذا،  JTمن نحن مثلا.; 
القضية؛يشل الاهتمام هذا ٠ يدنا منعم فيقولون; 

يقول،معه، الحدين، دووا وبالقوم ارتاح فد ف
عنفاسأله أخاك قابلت »إذا محعاْ: ما الرسول. 

فلابلث، يلتمي الناس بعض . ..أبيه(( واسم مه، ام
منيوم في يسألك أن ممكن ولا تعرفه، ولا يعرقلن، 

ذلكلديه ليس تدرس؟ اذا وماسمك؟ ا مالأبام: 
الوهذا -جامدة؛ صخرية شخمية إنه . ..الاهتمام 

لديهيكون أن بد لا فالمربي مربيا؛ يكون أن يصلح 
٠ليحقليهم الناك، توعب، يأن على المقدرة 

والتوجيهالتابعة على نادرا يكون أن بد ولا .٥ 
الصفاتهذه كل عدهم أناس فهناك تمر، ال

درساأحدهم يقدم . يفترون..ثم يتحمسون لكنهم 
حلقةيعمل يتوقف، نم محاصرة يقدم يتوقف، ثم 

٠عند فليس يقف، ثم قليلا يتحمى فيتوقف، 
متابحةعلى قادرا الداعية يكون أن بد ولا استمرار، 
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الدين;هذا وحمل 

الدعوة:طريق على شبهات 

فعضوالتأجيل؛ التسويف هي الأولى: الشهة 
عندمايقول: وبعضهم أتزوج، عندما يقول; الشباب 
•• • نجارتي من أنتهتما عندما ت بقول وبعضهم أتخرج، 
•يتجاوزها أن يريد عقبة له يضع وهكذا 

انمالبا،الدراسات أكمل عدما نال: تخرج فإذا 
-الد ثاء _إل نال: العليا الدراسات من انتهى ؤإذا 

وعندوأتروج، وأستشر وظيفتي في أعمل عندما 
أهم،وهذا ونربيهم أولادنا يكبر عندما يقول: نزوجه 
—اذك ثاء إن — أولادنا فى البركة يقول; ذللئ، وبعد 

•الموت حتى التأجيل تمر يوهكذا 
الناس،من كثير عند موجودة الحالة هده ونجد 

فتقول:الشباب. في البركة أحي يا يقول؛ من فتجد 
حمالهئلرِول. الدين؟ هذا تحمل لا لماذا وأنت 
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مانحصل إلى عوا ويلديهم، بما الدين هدا نملغوا 
التمويف،لجرد مسوغا دللثا يكون ولا لديهم ليس 
منتخرج الدي فان بي، نأمره العلم تحميل فان 

منمتمكن غير ه نفيرى فد - مثلا - الشريعة كلية 
غيره نفيعتبر قل الدكتوراه، صاحب إن حتى العلم 

الناسبعض ينتاب الذي الشعور هذا متمكن، 
وليسعندي ما أقدم أن والهللوب يكون، ألا يجب 

إنل الجالس، أنمدر وأن الفتاوى إعطاء المهللوب 
الداعيةيجيب أن المقللوب فليس محفلور، أمر هدا 

الؤ مسالة، كل في يفتى وأن وال، -كل على 
العلمأهل إلى بماله مجن يحول أن محن عليه غضاضة 

مسالمكل بها يقوم أن يتهليع فالدعرة والفتوى؛ 
عني)١بلغوا ; يقول العلم، من مستوى أي على 

أهلها.للفتوى ولكن ا( آية ولو 
حلولهه لفالإنسان يسوغ أن الثانية; الشبهة 

منأفضل بأنه الدعوذ، واجب عن له وكالراحة إلى 
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الطم،كتب في ويطالع الفرائص، يودي فهو غيره؛ 
ويعملالكرات، يجتب الذكر، مجالس ويحضر 

أنصرورة من وليس غيره، من أفضل إنه المالحان؛ 
فينفلر ند وذللث ويعظ، ينصح؛ من فهناك ينصح 

إلىينظر أن عليه وكان دونه، هو من إلى الدين أمر 
ويبذلونرض، ات يجوبون الذين امحلن العالدعاة 

الدينهذا نفل على يحرصون الماس دعوة في وقتهم 
الآفاءا.فى وينثرونه 

نهارليل فعلا بميل الذي ننفلرإلى أن يجب إننا 
مثلامنه اتخذ الدين وهذا الدعوة هذه نقل وهمه 
الجابهذا خذ الجانب، هذا فى بذل فى يه واقتد 
بذلايبذلون الماص من وكثير المذل. هذا فى فمط 

نقتديلا ولماذا نحن؟ نبذل لا فلماذا حدا، عجيبا 
انفلروااش، أعداء إلى انظروا بذلهم؟ في الماص بهؤلاء 

المجون،يتحملرن الهدامة الأفكار أصحاب إلى 
فكرةجل لا التشريد يتحملون ، الصاعي، يتحملون 
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الدينلمون المأين فأ أذهانهم على ميصرت 
حقيقةالهم هذا يحمل من أين الدين؟ هدا يحملون 

•الماس لإن وينشره 

ببذله؛ونفتيى فعلا يبذل من إلى ننظر أن بد لا 
إلىونطر الدين هدا ر أمفي فكر نتأن وعلما 

•بهم ونغتدي بدلوا، س إلى الدعاق من امحلص؟ن 

أنافيقول: الماس، بعض يرددها ت الثالثة الشهة 
نلا أو عيوبا، في ن لمد الأحرين؛ لدعوة أملح لا 

عندقاعة وهده الماس، فى مؤثرة غير ّثخميتى 
صعقعن نانجة تكون وفد ثيربة، دون الماص بعض 

الفلماذا بنمه؛ ثقته فى معش . .ه. نففى 
ممكنواقعية عملية نجربة أولا ه نفالإنسان يجرب 

أحرى:نقطة هناك ثم المفيسم؛ في عليها يعتمد أن 
الشياةلانيالمدخل هدا ٠ ٠ ٠ عيوب؟ فيه ليس منا من 

ورةصذهنه في وضع الذي ان الإنعلى يدخل 
انإن. ..وكذاكذا مساه داعية: للدعاة: معينة 
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الأنا ت ليقول عنده، الذي التهور هو هذا ٠ كامل 
فيهمالناس كل ■ المورم هنْ بمثل أكون أن يمكن 

ولاواقعيا الإنسان يكون أن بد لا ولذا; عيوب، 
المثالية.متاهات فى يضرب 

يؤسسلا الذي المثالي التفكير من نموذج هذا 
التفكيرمن النموذج وهذا شرعية، أس على 

يضعالإنسان إن ، التمسي الطب فى أيضا معروف 
.بالإحباط أصيب إليها يصل لم فإذا مثاليات، أمامه 

سعيداأكون أن يمكن لا ت يقول الذي مثل وذلك 
أمرهذا أ أعرفهم الدين الناس كل عني يرضى أن إلا 

•الما*/، كل عنك يرض أن ممكن لا لأنه واض؛ غير 
الدينأدعولهذا أن يمكن لا ت يقول ان إنوهناك 
غيروهذا أ واحد عيب في ليس كاملا أكون حتى 

إلىذس_ارع عيوب منك كان فإذا . .أيضا.واقعي 
الدعوةنقل عن تتوقف، لا ولكن ا، إصلاحه

للاخرين•
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صوراتأخذ الدعوة إن I أخرى نقطة اك هنثم 
فانمؤثرة غير ئخميتك أن مثلا فرصنا ولو ثنى؛ 
الشخصية،على تتوقف لا لليعوه اليب أّهناك 

فدويعلم ويرش يوجه أن يستطيع إنسان كل فليس 
مكانعلى الناس تدل أن درة القلديلن تكون 

منفات؛ الحلقهده على الناس تدل ٠ ٠ ٠ الدعوة 
الناس؛إلى ويهديها كتئا الإنسان يشنرى أن الممكن 

أوة المعلومنقل على القدرة لديك تكون لا وقد 
الذياب الكتعلى تدل أن يمكنك ولكن شرحها 

فهناكغيرك؛ دعوت قد بذلك وتكون يتضنها، 
تدعوأن تتهليع للدحموة مختلفة وصور أساليب 

٠يناٌب وبما الصور من صورة بأي 

يكونأو انجالس المرء يتمدر أن الهم محن ليس 
إنامحاان احة، وفمبيان احب، صأو لبقا متحدثا 
لمأحد، بهم يسمع ولم المعارك في ماتوا كثيرين 

محيرتهم،تفاصيل إلينا ترد ولم اءهم أس—منعرف 
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يثابونوموف عفلسمة أعمالأ يودون كانوا ولكنهم 
ل-محذلعبد طوبى )) الحديث; في جاء كما عليها، 

فىكان السمافة فى كان إن أغبر أشعث فرسه بعنان 
الحراسةفي كان ثان — الجيش مؤحرة أي — السافة 

الليلآخر حارسا المرء يكون وبمكن ء الحراسة في كان 
يقومأنه مع نتخيل؛ كما قيمة له ليس حارس مجرد 
الحياةفى الناس عند المعنوية قيمته لكن مهم؛ بعمل 
فىالذي عن يختالف وذللث يرة كبسث ليا الدني

الرجلذللث الجيش وذائد اللواء رافع هو الذي المقدمة 
إذات بأنه ول الرسه نيمله يؤبه لا الذي المت—واضع 

الرجلهذا يثشي؛ لم شفع وإذا له، يؤذن لم استأذن 
يأذنلم المعركة قائد مجن يستأذن أن أراد لو المغمور 

البارزة.هوالثخضية وليس مغمور، رجل لأنه له؛ 

هذالنشر عى نا أناسنكون أن منا فالهولوب 
تكوند قبل دارة، المفي نكن لم ولو الدين 

بعضفي ة النيعلى توثر وقد مقرة، دارة الم
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وقدبالغرور، وتصيمها النمس على توثر قد حمال، ات 
الصدارةأن نفلن فلا الإنسان؛ في شيء كل على توثر 

جداعظيم تكليف هي وإنما حوال، ارن كل في شرف 
يتحمله!أن الإنسان على صعِا 

والحنالخور نتيجة وهده ت الرابعة والثجهة 
لأنهالدعوة؛ من المرء يهرب حين ، النفس وصعق 

الما له ونسيب المشاكل عاليه ستجر الدعرة أن يظن 
سنةإن وغيره. وتشريد مجن من يتحمله أن يمكن 

الدعوةبب بالابتلاء يكون وقد ، المرء يبتلى أن الله 
طبيعية،أوكوارث شخصية أمور بسمب أو الله إلى 
بحانه:يقول حال، كل على الواجب هو الصر وإن 

إلأأحدا يخشون ولا ويخشونه الله رسالات يلمن لذين اؤ 
يعنىإنما التهور يعنى لا هذا [، ٣٩]الأحزاب: الت..ؤ< 

طريقه.في لم اليستمر وأن الحق، فير الجرأة 
التقيت،إنجليزي شاب قصة المقام هدا في وأسوف، 

أمالمالشاب هذا لمدن، جنوب في ( جلمرد ) في به 
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احرقيهببلد في أخرى وظيفة ووجد 
الخمعجةفى الشاب ود ذهابه وقبل يت، الثخم

بأنكتخمرهم لا له: ليقولوا مقابلته الإسلامسة 
علىمضى قد يكن ولم نماو؛ لا حتى أسلمت 
نهلا مقابلته من يتمكنوا فلم ابح، أمثلاثة إٌلامه 

تقدمواند أشخاص عدة هناك وكان افر. ّند كان 
الشخصبةللمقابلة ذهب فلما ها، نفالوظيفة إلى 

أصلمت،أنا لهم؛ ال نة فالوظيتللث، تخص الني 
الأن:مي واسروي( ) اسمى وكان مى، اموغيرت 

نيستفلوفي كنتم إذا للصلاة ونتا وأريد مر( ع) 
بتنمن قالوه أن إلا منهم كسان فما الوؤليفة، هذه 

تقالوا أعجب؛ السبب وكان قبلوه ٠ حميعا مثن المتقد 

فىالمرارات اتخاذ على قدرة عنده إسسانا نريد نحن 
اتخاذعلى عفليمة قدرة عندك وأنت الوخليفة هده 

فكان٠ نفسك وغيرت دينك، عيرن فقد المرارات 
٠أسلمت أنا I وقال الدين، بهذا اعتز أنه قبوله ّبب 
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يقملونه؟حمكانوا فهل إسلامه أحمى أنه لو ترى 
•ل حير ش سبا كان بدينه؛ اعتزازه إن ت نقول ولكن 

السلمين،يدعوبين أن يخشى المين الموبعض 
أنيأبى منهم الواحد حدا، عجسة أمثلت قابلت ولقد 

أولم مأنه يمرق لا حتى العربسة باللغة يتكلم 
•عليه ذلك وصرح س الرغم على • • • عربيا 

عيالهفي أشهر نل به التقت احر مثال وهناك 
علىتدل وملامحه العرب، سمت له رحل طبب; 

بالإنجليزية.ءلىً فرد بالعربية، كلمته عربي، أنه 
المرءيصل لماذا يرد، لم بلده، عن أسأله أن حاولت 

الانهزامية؟!من الدرجة هده إلى منا 
اJفبهةالخائ:

آمنواالذين أيها يا ؤ بالأبة: يتعلل من الناس من 
]المائدة:اثدثمه< ^١ ضر ش يضرم لأ أنمكز ع،وكمْ 
ولفدوالإصلاح الدعوْ ودع ك نففعليك ْ'ا[ 
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يفهمون_ا أناس أن _ عنه اش رصي _ بكر أبو لاحظ 
أيهايا ت فقال حملينا، فيهم فقام  iUsii>الأية هذه 

آمنواالذين أيها يا غ ١^' همذْ نفروون اياس؛يمم 
]الائدْ:اهتديتم^ إذا محل من لأ.يضر'كم أشمكم عليكم 

الناسإن رر يقول؛ اش رمحول سمعت وإني ا ْ*ا
أنأوشك يديه على ذوا يأخفلم 1لذلاوم رأوا إذا 

الترمذيرواه الحديث هذا . منه(( بعقاب اش يعمهم 
,صحيحة بأسانيد داود وأبو والسايى 

إنسان،بأن فلا خاطئ؛ هم الفهذا ت فإذن 
•يقول أو إ ض نمي( وال-اما؟ لي( ما ت ويبول 

منذلك كل آ  ٣٨ت الدثر ] ه رهينة كت بما نفس ل كؤ 
فصرصمأناس على بها يدخل التي الشيطان مداخل 

الله.إلى الدعوة عن 

أخياحذر 
التيواب من؛لثي ونفأحذركم ت أولا 
الإخلاص؛من بد فلا وسمعة؛ رياء من النية نشوب 

-٣٩-



نةومالله اج منهعلى يكون وأن العمل فصحة 
—لك ة النيخلوص من ا أيمبد ولا . ول الرس

مجورالأ أصعب من هو مجر اك وهذا — وتعالى بحانه 
أنحد ي يمكن ولا النية، تخلص أن هو النفس على 

يراجعأن يحتاج فهو كامالة؛ خالمة نيته أن يقطع 
أنقيل سواء عليه مداخل ثإلثيهلان دائما؛ النفس 
نتربىأن بد لا وليلك أوبعدم؛ العمل أثناء أو يعمل 

وأنواينة، اش رصا هو الهدف أن على جميعا 
كانسواء الدنيوي المغنم وليس ألدين هدا نحمل 

٠الناس عند مكانة أو اجتماعيا أو مائيا مجغنمّا 
الدينأولئلث ذب توضح جدا كثيرة أدلة وهناك 

ماعنهم يقال أن وهمهم عمال اي بعض يعملون 
قارئ،يقال حتى القرآن فقارئ بمدحوا؛ أو يرضيهم، 
حتئالمتصدق و١لكريم شجاع، يقال حنى وامحاهد 

النار؛ي( يسعر من أول، هؤلاء كل إ كرم جواد يقال، 
يكفيلا إذ القلية؛ النية يستحضر أن بد لا فالإنسان 
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كانوقد النية؛ صحة من بد لا ولكن العمل صحة 
هوالهدف يكون أن عالي أصحابه بربي ءك الرمول 

ياسروال مكة بطحاء على فيمر والخنة؛ الك رصا 
الخنة،موعدكم فان ياّر آل صبرا )ا فيقول: يعذبون 

مناشترئ الله إن ؤ ت — تعالى — محوله مصداق وذللغ 
[١١١]التوبة: الجئةب< لهز ُأن وأموالهم أنمهم المومتثن 

دالوعلا بالة الوعد على ة المربيوكانت 
!ّْكبنالت ذللغ كان ا فموالمصر؛ بالتمّكسبن 

.تربوا أن بعد المدني العهد فى إلا والمصر 

لوطنأو لقوم المعصب عن البعد من لابد ثانيا: 
يكونولا بدليله، الحق اناع هو صل فالا •جماعة؛ أو 

وصعوذلك الحق؛ اتباع دون معينخن ناس لا مقلدا المرء 
:فمال شاعرهم عه عبر جاهلي 

غوتإن غنية محن إلا أنا ومجا 

أرخيغزية نرشد ؤإن غويت 
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أيغوت، إن فسله محن أنا ; يقول الرحل هذا 
فأناواهنين رشدت وإن ا، معهأصل فانا صالت 

فالمهمإملاميأ؛ وليس جاهلي فهم هذا معها. 
الطر>-غض الصحيح الحق بهذا نلتزم أن الأم—لامي 

المن ونعادي يحمله، من قاصر وإنما يحمله؛ عمن 
يعاديه.أو يحمله 

القوميةالمرات من وإياكم ي نفاحذر ثالثا: 
اليالحمر القاحل هذه اش؛ إلى الدعوة في والاقليصة 

الإمحلامجيالعالم خارطة على ار تعمالاما عهوض
الدعاقعلى فان أولى باب ومجن نوصل؛ لا أن يبغي 

الأقواملكل عالمية الإسلامية فالدعوْ يؤصلوها؛ لا أن 
الناسوبعض وسود، بتض من وعجم، عرب من 

العليقإلى عندما ولكن نغلربا؛ فهما يفهمها 
فلتراجعالطري، هم الفعن يختلف نجده قافا 

لها.ولمنتبه المهلة هذه في تّا أنف
الغرورعن نبتعد أن فهو ا1رايعة; المطة وأما 
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لهنكون فد الدعوة هذه فى ير يقاليي والكسر؛ 
عليهيدخل وفد وحاهة، له تكون وفد صدارة، 

أنهه نفإلى فستفلر بنفسه؛ ويغتر فمتآكمر منها؛ 
•أفضلسالآخرتن 

بطر١) اف.: رسول عو'خ ا كموالكمر 
الحقعن يعرض الذي هو فالتكبر الناس(( وغمط الحق 

هذاا احتقارا إليهم فينفلر الناس ويحتقر -جاءه، إذا 
إشفاقنظرة ص إلى أن,ننثر المفروض ولكن تكثر. 

—اش تقوى وهو علاج، اتمر ولهذا احتقار، نفلرة لا 
النفسنراجع أن • أيضا وعلمينا — وتعالى سحانه 
عنالاخرين بأخطاء ننشغل لا وأن دائما، ونحاسها 

أخطاءقبل بعيوبه ينشغل أن ان الأنوعلى عيويما. 
فلأنت يقول أن في بايا حمدائما يكون فلا الاحرين؛ 

إلىينظر فلا كذا؛ يعملون أولثلث أو كذا، يقول 
تفهمعلى القس يروض ولا يصححها، ولا عيوبه 
أنعلى القس( يروض أن عليه بل الاخرين، أحطاء 
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يتذكرثم نبذن، إذا الخق إلى ويرجع خئاء، الإنسان 
خلوصمن بد ولا تكفى لا وحدها العمل صحة أن 

المية.

هيه:وإياكم نفى أحذر أن أريد ما وآخر 
أوالواقع ننظرإلى النير ا ١ الت—شانمةر الغمسذ 

بعمىعند توجد وهده سوداء؛ تشاؤم نفلرة السفل 
بخفقالناس فعض كئيرة؛ أساب من وتجع الناس، 

الناءسقبول تبعد فيالعصية، فيعمم ان إندعوة فى 
معينةبتجربة مجر لأنه مر ات هدا تبعد ي . .الخق.

فياللمز بعض قول إلى انظروا • يعممها ولكنه 
بنعمر إسلام يسعدون كانوا ثمن المكي العهد 

فقال;بعضهم نحدث نا — عنه اف رمحي — ١لخهلاب 
علىشديدا عمر كان ٠ لم يالخحلاب بن عمر لعل 

لمونالمنحاشاه طريق في شى مفإذا ادّلمين؛ 
أحدقال فلما و؛زعجهم، يضربهم لأنه وابتعدوا؛ 

ة.الخامالغطة • JL*ا 
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الأخرعليه رد لم، يالخطاب بن عمر لعل الصحابة: 
يسلمحض الخهناب بن عمر يسلم لا واس ت ففال 
الحهياب.ال حمار 

ائدا،قار وصأملم، الخهناب بن عمر ولكن 
لالمسّلمن.الثاني الخليفة كان حتى إسلامه، وحن 
الم\ن،المبوذي الأن إنسانا ستجدون أقلنكم ما 

يجس،-ونالناس الأن لم. يمهدا واس يمال ثم 
ومنكرامتاأخهناء ويعمل امدا أوفالا صانا إن

نالينظرا صال إنه يسلم أن بمكن لا هدا ت ذ؛-قولون 
ويغضبهملمين الميزعج ألخطاب بن عمر كان كيف 

النطةهدْ السلم_ينإ أفضل من ذلاكا بعد يكون ثم 
بعمىإحقاق يثب تكون خفد عنها نبتعد أن بد لا 

بعضهموينفلر القضية فيعممون يخطئون , , الدعاق, 
أخطائهمإلى يرجعوا أن دون الوء بمنظار بعض إلى 

موها.ويقو 

،دائماه نفيراجع أن أخطأ إذا للداعية بد لا 
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منكشر لمد الخزيرة نرق في وومحعوه مود المد الحجر 
وليقالذين رامهلة الئإنهم نة؛ معثرة مت 

تشاعرهم 
أناوأفنيهم الحلق أخلق ا أنوباق باش ا أن

ويأخذونالسالمين تالون ويقالحرم، يدخلون 
عنعاما عشر ستة من أكثر وينقلونه الأموي، الحجر 

احتلولمد حدث،؟ الذي هذا من نحن أين اش. بيت، 
ومضتحطويلة، سوار1، المقدس بسنا الصليسون 

صلاحأتى حنى اكد:-يين بأيدي والقدس فرون 
فحررها.الدين 

منفترة على الله: ول رمجاء بل قومن 

إلىمنا فلينفلركل يخم؛ تأتي الأيام إن بل 
فيتقاريرهم أحد على اطلعت، ولقد الغربيين تقارير 

كانوابما لمين المالطلبة وصع يوازنون حيتإ بريطانيا 
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