خالد مات!!
كون معاوية ريض اهلل قمـه يؼول :إكو واهلل من زرع قد اؾمتحصد أي طمون طمصوده؛ وعمو ُك ِعي له صوطمبوه عبد اهلل بن عامر والولقد بن عؼبة وكون أطمدمهو
أكؼم مـه واآلظمر دوكه ذم العؿر ،أكشد قوئال:
وأمامه ُ
ٍ
وأ ِ
إذا سار َم ْن خ ْؾ َ
فر َد من أصحابه ففو سائر
امرئ
ف
َ
صمم موت معوويي قموم  06من اهلجرة ،وورث هذا اعمعـى األعؿش فؾام ققل له :موت مسؾم الـحات ،فؼول :إذا موت أقران الرضمل فؼد موت ،صمم مه
األعؿش وغودر احلقوة قموم  841من اهلجرة ،فولتؼط ظمقط الضوء مـفام قبل أن يتبدَّ د إبراهقم بن أدهم اعمتورم قموم  801فؼول حم ِّػزا قمغم العؿل قوشمال روح
الؽسل:
«سارعوا وسابؼو فنن كعال فؼدت أختفا رسيعة الؾحاق هبا».
وصدق صمالصمتفم ،وأظمؾصوا لـو اعموقمظي ،وسمؼي أن كرى أصمر كالمفم قمغم أقماملـو ،ودالئل قرص األمل ذم طمقوشمـو.
موت مـذ أيوم أظمي اعمفـدس عيل إسامعقل ومن قبؾه هذا العوم موت أيب ..وأكو وأكتم قمغم األصمر  ..كؾحق هبم غدا أو سمعد غد..
مسوفرون كحن  ..مـتظرون قمغم رصقف ذم حمطي قطور  ..وذم الؼطور قمرسموت متؼدمي وأظمرى متلظمرة  ..وال كدري ذم أي العرسموت كزلـو؟! وال متى كغودر
قطور احلقوة إىل حمطي الوصول  ..واهلل  ..يوؿمك الدور أن يصقبـو ،ومؾك اعموت أن يزوركو ،وفمؾؿي الؼؼم أن حتتويـو!!
موت أظموكو فجلة دون ؾموسمق إكذار فال مرض وال ِه َرم ،لتصؾـو رؾمولي السامء :ال شمـتظر إلصالح كػسك ؿمقبو يغزو ؿمعرك أو مرضو يبطش سمصحتك،
ٍ
ضوطمك ملء فقه ذم لقؾي قومً سمواكقه آظمرهو.
ف ُر َّب
زف لـو البرشى رؾمول اهلل ﷺ طمني قول:
موت أظموكو احلبقى وهو صوئم ،وقد َّ
«من خُ تِم له بصقام يوم دخل اجلـة».
وموت أظموكو احلبقى وهو ذم مفؿي دقمويي ،وهي أرشف اعمفوم وأؾمؿى اعمؼوموت ،لؽـه اؾمتؿر ذم دقموشمه سمعد موشمه وواصل مسػمشمه سمعد دفـه!! لسوكو كوـمؼو
وهو مقً كام كون لسوكو ذاكرا وهو طمي  ..فلطمقو الؼؾوب التي طمرضت ضمـوزشمه  ..وكثرت الؽماب قمغم وضمفه الطوهر ،ولئن كون سموألمس أكطق مـه القوم،
فنكه القوم أوقمظ مـه سموألمس؛ وصدق من قول:
عظات ...فلكت القوم أوعظ مـك حقا
وكاكت يف حقاتك يل
ٌ
وقمـد قؼمه كون الدقموء ظموؿمعو والدمع متواصال ،ومن مل يعتؼم سمعقـه مل شمـػعه أذكه ،ومن اقمتؼم سموعمشوهدة اؾمتغـى قمن اعموقمظي ،ولقبؼى السمال:
مو الرس ذم طمسن ظمومتته وروقمي مغودرشمه؟!
أي يشء رفعه  ..أي قمؿل أكرمه اهلل سمه وز َّين سمه ظمومتته ..
واهلل لقس إال ذم رس  ،ومو هو غػم أطمد أمرين:


ولف طمبل ؾموء اخلومتي طمول قمـؼه.
الرسائر  ..من أصؾحفو  ..ضؿن طمسن اخلومتي وروقمي الرطمقل  ..ومن َّفرط فقفو فؼد ضمـى قمغم كػسه َّ
فوهلل اهلل ذم الرسائر  ..اشمق اهلل أظمي ذم مػتوح اخلواشمقم ورس قمؾو السودة اعمؼرسمني ،فؾتحػظ رسك سمقـك وسمني طمبقبك ،وال ُشم ِ
ػشه ولو ألقرب
َّ
َّ
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الـوس مـك ،وذلك سملن يؽون لك ظمبقئي من قمؿل صولح ال يطؾع قمؾقه أطمد غػم رسمك ،لتـؼش كؾؿي اإلظمالص ذم ديواكك ،وشمـحً صخرة
الريوء سمل شمـسػفو من ؾمجالشمك ،ومتحو سمذلك مو ؾموى اهلل من قؾبك ،واعمؽوفلة غدا :كـزٌ صمؿني خمبوءَ ﴿ :ف َال َتع َؾم َك ْػس ما ُأ ْخ ِػي ََُلم ِمن ُقرةِ
َ ْ ْ َّ
ْ ُ ٌ َ
َأ ْع ُ ٍ
ون ﴾.
زَاء بِ َام كَاكُوا َي ْع َؿ ُؾ َ
ُي َج ً


ادداومة عذ العؿل الصالح:

أطمى األقمامل إىل اهلل أدومفو وإن َّ
قل ،وأطمى العبود إىل اهلل من داوم قمغم قمؿؾه الصولح ،ففي قمالمي حمبي العبد هلل وقمالمي حمبي اهلل لؾعبد ،وقؾقل من
يػعؾه ،وأكػوس األكثرين قصػمة ،يتلرضمحون سمني الطوقمي واعمعصقي كبـدول السوقمي ،ويعقشون ذم أضمواء الطوقموت شمورة وأضمواء الغػالت شمورة أظمرى ،أمو
من صمبً واؾمتؿر ،ففو من طموز وؾموم البطولي واؾمتحق رطمقال رائعو كفذا.
الصالح ال يوقػه قمن قمؿؾه زظمرف دكقو ،كقف ال وقد اكتؿى حلزب قول اهلل شمعوىل فقه :رضمول ال شمؾفقفم دمورة وال سمقع قمن ذكر اهلل.
الصالح ال يوقػه قمن قمؿؾه قمجزٌ وال اكعدام قدرة ،كقف ال وقد هبرشمه اعمسوواة التي أقمؾن قمـفو كبقه ﷺ:
عؿؾت فقه بؿثل الذي
«رجل آتاه اهلل ماال وعؾام ففو يعؿل بعؾؿه يف ماله يـػؼه يف حؼه ،ورجل آتاه اهلل عؾام ومل يمته ماال ،وهو يؼول :لو كان يل مثل هذا
ُ
يعؿل ،ففام يف األجر سواء» .صحقح
مرض وال ضعف :كقف وقد كون شمع َّؾم من كبقه أكه مل يؽن يدع ققوم الؾقل ،وكون إذا مرض أو كسل صغم قوقمدا .
الصالح ال يوقػه قمن قمؿؾه ٌ
يبرشه« :أكا جؾقس من ذكرين» .صحقح.
الصالح ال يوقػه قمن قمؿؾه شمػرد وال وطمشي ـمريق أو قؾي رفقق ،وكقف ورسمه ِّ
وشمبؼى مخس وصويو ظمطرت سمبوزم سمعد دفن أظمي احلبقى ،أطمتسى مثل صمواب الدقموة إلقفو والعؿل هبو ذم مقزان طمسـوشمه وقد موت ،وأرؾمل هبو إىل
صحقػي طمسـوشمه وهو ذم قؼمه ،أال وهي:

 .1وصقة مؽتوبة:
قول رؾمول اهلل ﷺ« :ما حق امرىء مسؾم له يشء يويص به يبقت لقؾتُي إال ووصقة مؽتوبة عـد رأسه» .متػق قمؾقه
ِ
واؾمتحرض الـقي قمـد كتوسمي الوصقي سملن شمػعل ذلك ا ِّشمبوقمو لؾسـي ،واؾمتعدادا لؾؿوت ،وأدا ًء
فؼم من التو والؾحظي ،واكتى وصقتك إن مل شمؽن فعؾً،
لؾحؼوق ،وشمذكر ًة عمن طمولك سموآلظمرة ،وإسمرا ًء لذمتك إن ُقم ِِص اهلل ورؾموله سمِـواح أو خمولػي ؾمـي.

 .2ثورة حمؿودة:
فؾتشعو كور الثورة ذم قمبوداشمك وقموداشمك  ..ذم أظمالقك وأهدافك  ..ذم قمالقوشمك ،فتغتـم هبوب ريح اعموت قمغم قؾبك ،وشمستـشق من العزائم مو هتدم سمه
كسؾك ،ودمدِّ د رشموسمتك ،وشمـػح الروح ذم صور قمبودات مقتي فتبعٌ فقفو احلقوة سمعد أن ـمغً قمؾقفو اعمودة فلهؾؽتفو ،ولذا كوكً وصقي الـبي ﷺ سمزيورة
الؼبور ومعوجلي اعموشمى أفضل الوصويو.

 .3هجرة مػروضة:
أن هتجر كل مو ال شمريد أن يصحبك إىل قؼمك ،وشمػورق أي قمؿل ؾموء رافؼك ذم طمقوشمك ظموفو ِمن أن ُيدفن معك ،فتطرده القوم من طمقوشمك األوىل قبل أن
يرافؼك أصمـوء طمقوشمك الثوكقي!! صمم ؾموئل كػسك :مو أكثر مو هيؾؽك؟ مو أؿمد مو جيعل الشقطون هيزمك؟! مو اعمػتوح الذي غزا سمه قؾبك وؾمعى سمه ذم هدم
إيامكك؟ صمم شمعزم العزمي اعمبوركي قمغم اهلجرة اعمبوركي.
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 .4غػؾة مدحورة:
فضفو ،وال ذهبو إال ذهى سمه ،وال قمؼور ًا إال قمؼره ،وال موالً إال مول قمؾقه ،فؽقف كغػل قم َّؿن يزوركو
كعم ؾمقـزل سمـو اعموت ،ولن يدع ألطمد مـو فِضي إال َّ
صبوح مسوء ،خيطف الـوس من طمولـو ،لقـزع داء العرص من أفئدشمـو ،وهي الغػؾي سمؽل أكواقمفو :الغػؾي قمن احلسوب  ..الغػؾي قمن الثواب  ..الغػؾي قمن
العؼوب  ..والغػؾي الؽؼمى قمن طمق اهلل رب العوعمني ..

 .5زهادة كادرة:
أن متأل األظمرة قؾبك وإن أطموـمً سمك الدكقو ،وأن شمغرق ذم اعمول وال متقل معه ،وشمتوضمر ذم الذهى وال شمذهى معه ،وأن حتتسى لؽل ظمطوة دكقويي كقي
أظمرويي ،وأن شمذكر اعموت إذا ُفتِحً قمؾقك الدكقو فال شمطغى ،وطمني ُشمدسمِر فؽمىض ،وكقف ال وقد قم َّؾم اعموت كل من كون له قمؼل ذكي أو قؾى شمؼي أن
سؿى ذم هذه الدكقو قؼما.
أغـى األغـقوء ؾمقؼف قمغم ظمط واطمد مع أفؼر الػؼراء ذم البقً اعموطمش اعمُ َّ
كشػت الّتب عـفم
ور ِّبك لو
َ

دا ُع ِرف الغـي من الػؼر

وال من كان يؾبس ثوب صوف وال ال َبدَ ن ادـ َّعم باحلرير
لذا كون طمضورك اجلـوئز واؾمتـشوق شمراب دفن األموات أفضل ضمرقمي شمشػي الؼؾى من غػؾته وشمرده إىل ؾمؾقم فطرشمه ،وقد اؾمتػودهو احلسن بن عيل
طمني قعد قمـد رأس مقً فؼول :إن أمرا هذا آظمره ٌ
ألهل أن ُيزهد ذم مو قبؾه ،وإن أمرا هذا أوله ألهل أن ُُي َذر مو سمعده.
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