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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

لدددن مدددن بادددد  والصدددو  والسدددو    ،احلمدددد هلل راادددر انيستاددداجلب بدددالر اجل دددابر  ال دددانيب
 : أما باد، ا وريررابالسيف بب السا ة بشي 

 مددت لتن دديمراجاددإل دادددار اداددو  اليفيددارة ا محمسددة انيوحددم الدديرا  اد و السددا ة
لتددابو وأر دد   لددن  " مددن لنددا ر دددأ وا البصددن رلت ددت ": دبا ددد  اجلهدداد ة رددر  الاددر  انيانددو  بدد
 .فك اهلل أمره وفرج  نه -احلارث   لمة الخ حممد الاوا انيكىن بأيب

انيهددد    لمة الخ مرتب وارا أتأمل ا   ارته ال ورة ووجه انيشدر  وردداه انيلوحدة شالدت
الد   رسدمن ال ندا  السداودرة، وباررإل الكلمة مو ما بُد  ا مدا، الث ور و  ائم الموربالورل و 

 دن أفكدار ال ا دد  وأمدور أادرة، وىن رتسدىن  بتإل حل ة ُز دم فيهدا تسدليم الخ رجلسده وتراجاده
 .احلل ة حلد السا ة التأ د من مصدابية

جلاربدة الواود ة بدب  وانياني ار  بب الكلميتب ردرة بوودوج جلدت ن منداه منده الجلدر  ال دّب 
 : وليا باض ما ظهر يل ،الرجل والرجل

 ليده ردور  وجده الخ حممدد الادوا مشدر  مسدتني أبديض ال شدر  "من لنا ر دأ.. "ا  لمة  
 ومددددده فصددددداحة ،حر دددددات جسدددددمه  لهدددددا رشدددددام وبدددددو  مدددددو فتدددددو  و بدا ، اهلل الواحدددددد الحدددددد

 .وشجا ة

الخ و أردده أشدد ب ال شددر  حلددد احلمددر ،    ر دددوولدديا اوفددا لكلمددة الملاجددو اني  ومددة حيدد
الكو  مت طدو لرجدة افدو  ، اجلسم ر دو ل رو وايجلا منهك اجلسم حلد ادغماء واليفشيا ،

 .واهللو

ظهر لكل ذي  ينب أ  الخ أبا احلارث لو أجرأ مدن تكلدم ا  لمدة  حي : قوة الكالم
، واود  ىن رهددد غديه ، ولديا بدب انيوحم ، حي  اد  بداحل  انيدر ولددد وتو دد  دا محمسة

 اددراج بن لددة ردورددة   ذ  يددف رامددد الخ الاددوا  ى، حيدد  امددتوبف المددر ال ااددت والددداي
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وت دددا وا الاهدددد  لدددن  لددددائها ، الآلادددر و اجل ردددر  واحدددد تلدددودوردددي ر أودددا وادددية توار هدددا  الددد

 .هلماما  رارف بن   د الا ر  و اواره

اجملالددد   ندده اطددي ولدديا ىن ر لدده حددظ أمددي التن دديم الخشددك  ددو  الاددوا فددرج اهلل  ن
واهلل -مرفدو  وال دوب بده  لديلك فدأمر الملاجدو وانرتكدا  ،ال ائدد راادر الوحيشدت حجل ده اهلل

 .غ اء وت وب - أ لم

ااادة و دو   ،ل داء الملاجدو ن ردرة الجلدار  ال دب والتندابض الصدرر   ذا باررا بدب لديا وبدب
مدن م احد   الادوا ا بندا  أب مداود ر ددوا أ  الخ مكرلدا وملد   بدال وب مدا أُملدّت  ليده الخ

 . وليا رارفه  ل اداو  اليرن ا ت لوا ا بود احلرمب، امن الدولة

وبدد    دي  ودجدل مدا أ دي ا لديا الل داء ااادة  -واهلل أ لدم باحلداب وانيد ب-تدرّج   الديي
الديي ا تدداوا  وجالولدا مدن ادميم التل ديل والتددليل الشدياة، "احلو يدو  " ي  التصدراات 

 .  ا ه من بنوات و  و  أب ماود

حكومدددة الددديمن الاميلدددة ادددرحإل أودددا  اردددإل وراء ا ت ددداب الخ حممدددد  اودددف  ى ذلدددك أ 
ولديا ادو  مدا أشدا ته حكومدة ،  ى السداودرة برباردا ولالهدا بطلدب أمرركدت الاوا وتسدليمه

ال دو  ورد   لديا وغديه  داا واهلل أ لدم بددحض شد ه، مدلم رجلسده مداود مدن أ  الخ حممددا اب
 . يدلم ا حنرلم

وحنن بدورلا ر وب لاينا أيب احلارث و    ا  الواجب  لن مثلك الادي بالا ةدة والصدرب 
فلدك أمدو  بصدد ب رمدوب اهلل اددلن ، فدد    دادوا فاددد لكدن ب ددائو ال شدر  تلدف،  ى انيدوت

 . اهلل  ليه وملم

بالشدي   و وررة تراجو الخ حممد الاوا فرج اهلل  نه  ن الملاجدو اني  دو   مدو رسم ولالنا
 رادا  لدن رجلددل  الديي تراجددو  دن تراجاده الديي بد  -فدك اهلل أمدره  -الجلاودل راادر الجلهدد

 . وهلل المر من ب ل ومن باد  ،"ملاجو  ن الملاجو: "الال نا ، و تب رمالته الشهي  ال ورة
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