بسم هللا الرحمن الرحيم
سعيد بن جبير

أيها اإلخوة الكرام ،مع سير التابعين رضوان هللا عليهم أجمعين ،والتابعي اليوم هو سعيد بن جبير،
قال عنه اإلما ُم أحمد بن حنبل :لقد قتل سعيد بن جبير وما على األرض أحد إال ومحتاج إلى علمه.
قصة هذا التابعي تثير تساؤالت كثيرة ،لكن أنا أضع بين أيديكم دقائقهاا وتااصايلها ،وبكمكاانكم أن تساتنب وا
أشياء كثيرة ،أحد أكبر األشياء التي ينبغي أن تستنب من هذه القصة ،أن هذه الدنيا دار التواء ال دار استواء ،ودار
ابتالء.
ح إِلَى َر ِّب َك َكدإ حا ً َف ُم ََلقِي ِه
سانُ إِ َّن َك َكا ِد ٌ
َيا أَ ُّي َها إاْلِ إن َ
( سورة االنشقاق) 6 :

اإلنسان حينما يو ِّ ن ناسه على أن هذه الدنيا دار ابتالء ،ويرضى بكل شيء،
وصفه:
فكان هذا التابعي ف ًتى وفيق الجسام ،مكتمال الخلاق ،متادفقا ً حيوياة ونشاا ا ً ،وكاان ذكاي الااؤاد ،حااد الا ناة،
ّ
نزاعا ً إلى المكارم ،متأثما ً من المحارم ،شديد الخوف أن يقاع فاي اإلثام ،لكناه كاان أساود اللاون ،شاعره مالاال ،ألن
أصله حبشي ،هذا األصل الحبشي ،ولونه األسود ،وشعره المالال ،وأناه األف س ،ما كان لينال من مكانته الرفيعاة
بين المسلمين ،هذا مجتمع المسلمين ،مجتمع المقياس الواحد ،مقياس التقوى.
هللا أَ إت َقا ُك إم
إِنَّ أَ إك َر َم ُك إم ِع إندَ َّ ِ
( سورة الحجرات) 31 :

وما لم يكن هذا المقياس سائداً في المجتمع فالمجتمع متخلف ،وأيّة قيماة ياوزن بهاا اإلنساان قيار قيماة العلام
والعمل والتقوى ،فهذا دليل تخلف المجتمع،
تمسكه بالعلم والتقوى:
َ
حديث السن ،حبشي األصل ،عربي الوالء ،أدرك أن العلم وحده هو الاذ يرفعاه ،وأن
وكان سعيد بن جبير
التقى وحدها هي التي تكرمه ،وتبلغه الجنة،
لذلك قالوا:
ً
سوقة عِ إ
ش ُتم.
سدإ ُتم ،وإن ك إن ُتم
تعلموا العلم ،فإن كنتم ساد ًة فُ إق ُت إم ،وإن كنتم وسطا ً ُ

لو فرضنا إنسا ًنا والده شخص عاد ّ  ،فقير ال في مال ،وال في جاه ،يا ترى ريق المجد ماتوح أماماه علاى
مصراعيه؟ من خالل العلم ،فأ إنسان لو كان والده من ال بقة الدنِيا في المجتمع ،لو كان فقير مادقعً ا ،مان ال بقاة
التي ال ي ُْؤ َب ُه لها ،لكنه إذا سلك ريق العلم تألّق نجمه ،وعال اسمُه ،وأصبح يشار إليه بالبنان.
أدرك هذا الاتى أن العلم هو ال ريق الوحيد إلى الرفعة ،وأن التقاى هاي ال رياق الوحيادة إلاى الجناة ،فجعال
التقى عن يمينه ،والعلم عن شماله ،وش ّد عليهما بكلتا يديه ،وان لق يق ع بهما رحلة الحيااة ،قيار َوان وال متمهال،
هو أساسا ً سبب سعادة اإلنسان الكبرى أن يتخذ قراراً ناجحا ً،
فمنذ نعومة أظااره كان الناس يرونه إمَّا عاكاا ً على كتاب يتعلم ،أو صا ًّفا في محراب يتعبد ،فهاو باين لاب
العلم والعبادة ،إما في حالة تعلم ،أو في حالة تعبد ،والتعلم قذاء العقل ،والتعباد قاذاء القلاب ،واإلنساان عقال وقلاب
وجسم ،لكن الجسم يستو فيه ماع الحياوان ،الجسام قاذاؤه ال عاام والشاراب ،والعقال قاذاؤه العلام ،والقلاب قاذاؤه
التعبد ،دَ عُونا من الجسم ،ألنه قاسم مشترك مع كل المخلوقات ،وبقي اإلنسانُ عقالً وقلبًا ،فالذكر والعبادة والصاالة
والتالوة ِّ
تغذ القلاب ،والعقال العلام والاهام والادليل والحجاة واإل االط والم العاة والساماط والقاراءة تغذياه أيضً اا،
فاتخذ قرارً ا حكيمًا ريقه للمجد ،العلم والتقوى ،العلم والعمل ،هذا مقياس هللا عزوجل.
تعلمه وتعليمه:
أخذ هذا الاتى العلم عن ائاة مِن جلّة الصحابة ،مِن أمثال أبي سعيد الخدر  ،وعد بن حاتم ال ائي ،وأبي
موسى األشعر  ،وأبي هريرة الدوسي ،وعبد هللا بن عمر ،وعائشة أم المؤمنينَ ،رضِ ي َّ
هللا تعاالى َعا ْنهم أجمعاين،
لكن أستاذه األكبر ،ومعلمه األعظم ،كان عبد هللا بن عباس ،حبر األمة ،و َبحر علمها الزاخر،
لزم سعي ُد بن جبير عبدَ هللا بن عباس لازو َم الظا ِّل لصااحبه ،فأخاذ عناه القارون وتاسايره ،والحاديث وقريباه،
ِ
وتا ّقه على يديه في الدين ،وتعلّم منه التأويل ودرس عليه اللغة ،فتمّكن منها أعظم تمكين ،حتى قدا اآلن  -دققاوا -
وما على ظهر األرض أحد من أهل زمانه إال وهو محتاج إلى علماه ،لقاد بلاا القماة ،ثام ااف فاي دياار المسالمين
بحثا ً عن المعرفة ما شاء هللا أن ي وف،
فلما اكتمل له ما أراد من العلم اتخذ الكوفة له داراً ومقاما ً ،وقدا إلى أهلها معلما ً وإماما،
عبادته:
وكان يؤم الناس في رمضان ،وكاان إذا صالى مناارداً ربماا قارأ الساورة ال ويلاة مان القارون ،وكاان إذا مارّ
بقول هللا عز وجل:
ار ُي إس َج ُرونَ
ف َي إعلَ ُمونَ ( )07إِ ِذ إاألَ إغ ََلل ُ فِي أَ إع َناقِ ِه إم َو َّ
س إو َ
َف َ
ِيم ُث َّم فِي ال َّن ِ
الس ََلسِ ل ُ ُي إس َح ُبونَ ( )03فِي ا إل َحم ِ
( سورة غافر 07 :ـ ) 07

ْ
وهملت عيناه ،ثم ال يزال يبدأ فيها ويعيد
أو مرَّ بنحوها من ويات الوعد والوعيد اقشعر جلده ،وتصدط فؤاده،
حتى يوشك أن يقضي نحبه ،فصالة الليل أحد أكبر مصارد سعادته ،وقد دأَب على ش ِّد رحالاه إلاى بيات هللا الحارام
محرما ً بحج.
محرما ً بعمره ،وأخرى في ذ القعدة
كل عام مرتين ،مر ًة في رجب
ِ
ِ
وقد كان الب العلم والخير والبِّرِّ والنصح يتوافدون على الكوفة لينهلوا من مناهال ساعيد بان جبيار العذباة،
ويغترفوا من هديه القويم،
فهذا يسأله عن الخشية ،ما هي؟ فيجيبه:
الخشية أن تخشى هللا عز وجل حتى تحول خشيتك بينك وبين معاصيك،
و َمن هو الذ يخشى هللا؟
هو الذي ال يعصيه ،فإذا حالت الخشية بينك وبين معاصيك فأنت م َّمن يخشى هللا
وإذا سئل عن ِّ
الذكر ما هو؟ يقول:
الذكر طاعة هللا عز وجل ،ف َمن أقبل على هللا ،وأطاعه فقدإ ذ َكره ،و َمن أعرض عنه ،ولم يطِ إعه فليس له
بذاكر ،ولو بات ليلة يس ِّبح ويتلو.
ض َع يده على جوهر الدين ،فما دام هناك مخالاات ومعاص ،لو أمضيت ليلة بكاملها تسبح وتتلو وتقرأ،
لقد َو َ
فهذا ال يعبأ به أحد ،األصل أن تؤ ِّد َ الواجبات ،وأن تع َي الحقوق،
قصته مع الحجاج:
ً
خاضعة للحجااج بان يوساف الثقااي ،فيجاب علاى
دار إقامة له
وقد كانت الكوفة حينما اتخذها سعيد بن جبير َ
أهل العلم أن يكونوا في معزل عن الوحول ،عن وحول األحاداث اليومياة ،والصاراعات ،واألخاذ والارد ،ألنهام إذا
ضحَّ ْوا بعلمهم ،أو ربماا ق َاع خيارهم ،فااألَ ْولى أن يصاون أها ُل العلام عل َمهام
اقتربوا من هذه المن قة الخ رة ربما َ
عن االبتذال،
وكااان الحجاااج والياا ً علااى العااراق والمشاارق وبااالد مااا وراء النهاار ،وكااان يتر ّبااع حينئااذ علااى ذروة سا وته
ضاى علاى حركتاهْ ،
َ
العاراق لسال ان بان أمياة ،وأخماد
ضاع
وأخ َ
وسل انه ،وذلك بعد أن َق َت َل عب ُد هللا بانُ الزبيار ،و َق َ
نيران الثورات القائمة هنا وهناك ،وأعمل السيف في رقاب العباد ،وأشاط الرعب فاي أرجااء الابالد ،حتاى امات ت
ً
ً
وخشية من ب شه ،خ بته الشهيرة:
رهبة منه،
القلوبُ
أما بعد ،فكني قد رأيت رؤوسا ً قد أينعت ،وحان ق افها ،وإني لصاحبها،
له خ بة شهيرة جداً،
ونحن ال يعنينا الحجاج ،لكن يعنينا أن َيح ُدث تداخ ٌل بين أهل العلم وأهل الحكم ،ثم شاء هللا أن يقع صدا ٌم بين
الحجاج بن يوسف الثقاي وبين عبد الرحمن بن األشعث ،أحد كبار قوّ اده ،فكيف حصل هذا الخالف؟.

اآلن نحن مض رون أن ندرس جانبا ً ممَّا نشب مِن خالف بين الحجاج وباين هاذا القائاد ،ألناه هنااك مداخلاة
في هذا الموضوط ،بين سعيد بن جبير ،وبين أحداث الخالف بين الحجااج ،وباين قائاده الكبيار األشاعث ،أحاد كباار
قواده.
ابن األشعث بجيش لغزو رتبيل ،ملك الترك على المنا ق الواقعاة وراء جسساتان ،فغازا القائاد
سيَّر الحجا ُج َ
الباسل المظار ش راً كبيراً من بالد رتبيل ،واحتل حصونا ً منيعة من ديارهم ،وقنم مغانم كثيارة مان ُم ُدنِاه وقُاراهُ،
ثم بعث إلى الحجّ اج رسالً ز ّفوا له البشائر ،بشائر النصار الكبيار ،وحملاوا معهام ُخماس الغناائم لتساتقر فاي خازائن
بيت مال المسلمين ،وكتب له كتابا ً استأذنه فيه بالتوقف عن القتال مدة من الزمن ،ليختبر مداخل البالد ومخارجها،
ويقف على بيعتها وأحوالهاا ،قبال أن يعياد ال َكارَّ ة فاي الغاد ،لمااذا فعال هاذا؟ خااف أن يتوقال فاي شاعابها القاساية
المجهولة ،وخاف أن يعرض جيشاه الظاافر للمخاا ر ،فاقتااظ الحجااج مناه ،وأرسال إلياه كتاباا ً يَصِ ااُه فياه باالجبن
والخنوط ،وينذره بالويل والثبور ،ويه ِّدده بالتنحية عن القيادة.
فلو أن الحجاج عرف أن هذا القائد الذ فتح البالد ،واحتل الحصون ،وأرسل الغناائم ،وقاال :ساأتوقف قلايالً
المنتصار فاي المهالاك ،فهاذا كاالم
الظاافر
الجايش
ألختبر مداخل البالد ومخارجها وشعابها وأوديتها ،قبال أن أ ُ ْقحِام
َ
َ
َ
اإلنسان حينما يصل القمّة ربما ال يرى ،ألنه دائما إذا ما لم يكن اإلنسان مع هللا في اتصال دائم تض ُّل
من قي ،لكن
َ
الحذِرُ مِن َمأْ َمنِه،
أعمالُه ،ولو كان ذكيا ً ،ويؤتى َ
فاإلنسان مهما كان ذكيا ً ،فقد يرتكب حماقة ربما ال ياعلها الغبيّ  ،ألن اإلنسان حينما يعت ّد بناسه ،وحينما يرى
يثناي علياه ،وأن يوافاق علاى مقترحاه،
قوته ،تكون هذه الرؤية المضلِّلة قشاو ًة على عينيه ،فبادَ َل أن يشاجعه ،وأن
َ
وص َاه بالجبن والخنوطَ ،
وأنذره بالويل والثبور ،وه ّدده بالتنحية عن القيادة،
َ
قائد جيش معه جنود ،وبيده قوة في أ راف الابالد ،فجماع عباد الارحمن وجاو َه الجناد ،وقاادة الكتائاب ،وهاذه
الحكمة مِان الحكماة أيهاا اإلخاوة الكارام للماؤمنين فقا  ،ألناه لاو كاان الكاافر يتمتاع بحكماة ،وفهام ،وإدارك عمياق،
ً
بعيادا عان
ضع األمور في أماكنها ،ووقف الموقف المناساب ،لكان ماا دام اإلنساان مق اوط عان هللا ،أو
وتوازن ،لَ َو َ
هللا ،فال بد أن يرتكب خ أ ً فاحشا ً ،وحماقة كبيرة ،جمع عبد الرحمن وجو َه الجند ،وقادة الكتائب ،وقرأ عليهم كتاب
الحجاج ،واستشارهم فيهَ ،فدَ َع ْوهُ إلى الخروج عليه ،والمبادرة إلى نب ِذ اعته،
أرض العاراق مان
َ
فقال لهم عبد الرحمن :أتباايعونني علاى ذلاك ،وتاؤازرونني علاى جهااده ،حتاى ي هِّار هللاُ
رجسه ،فبايعه الجند على ما دعاهم إليه ،وسوف ترون بعد قليل حروبًا احنة ،ووالف القتلى ،وفت ًناا ساببها موقاف
ْ
ونشابت بيناه وباين جياوش
قير حكيم من الحجاج ،هبَّ عب ُد الرحمن بن األشعث بجيشه الممتلا كراه َي ًاة للحجااج،
الثقاي معارك احنة ،انتصر فيها نصراً مؤزراً ،فت ّم له االساتالء علاى جسساتان ،وجا ِّل باالد فاارس ،ثام أقبال ابانُ
األشعث يريد انتزاط الكوفة والبصرة من يد الحجاج ،وفيما كانت نيرانُ الحرب مشتعلة بين الاريقين ،وكاان ابان
األشعث ينتقل من ظار إلى ظار ،وقع للحجااج خ اب زاد خصامه قاو ًة ،ذلاك أن والة األنصاار كتباوا إلاى الحجّ ااج

كتبا ً قالوا فيها :إن أهل الذمّة قاد اقاوا يادخلون فاي اإلساالم ،ليتخلصاوا مان دفاع الجزياة ،وقاد تركاوا القارى التاي
يعملون فيها ،واستقرّ وا في المدن ،وأنّ الخراج قد اضمح ّل ،وأنّ الجبايات قد أفلست.
ً
عاددا كبيارً ا مان أهال الذماة
هل تذكرون ماذا قال عمر بن عبد العزيز لما أرسل له أحد والته كتابا ً أن هناك
دخلوا في اإلسالم ،ف َقلَّت الجزية والدخل ،قال:
الناس كلهم في اْلسَلم،
وهللاِ أتم ّنى أن أعمل
ُ
َ
غنم أنا وأنت ،ويدخل ُ
راعي ٍ
إنسان من أهل الذمة ،أعلن إسالمه ،وانضم للمسلمين ،لم َيع ُْد حينئذ مكل ًاا بدفع الجزياة ،فمااذا فعال الحجااج؟
كتب إلاى والتاه فاي البصارة وقيرهاا كتباا ً ياأمرهم فيهاا أن يجمعاوا كال مان نازح إلاى المادن مان أهال الذماة ،وأن
يعيدوهم إلى القرى مهما ال نزوحهم عنها ،فصدط الوالة باألمر ،وأجْ لَ ْاوا أعاداداً كبيار ًة مان هاؤالء عان دياارهم،
وأبعدوهم عن موارد أرزاقهم ،وحشدوهم في أ راف المدن ،وأخرجوا معهم نساءهم وأ االهم ،ودفعوهم دفعاا ً إلاى
الرحيل إلى القرى،
بعااد أن مضااى علااى فااراقهم لهااا حااينٌ ماان الاادهر ،فأخااذ النسااا ُء والولاادانُ والشاايو ُب يبكااون ،ويستصاارخون،
ويستغيثون ،وينادون :وا محمداه ،وحاروا فيما ياعلون ،وإلاى أيان ياذهبون ،فخارج إلايهم فقهااء البصارة ،وقراؤهاا
ليغيثوهم ،ويشاعوا لهم ،فلم يتمكنوا من ذلك ،ف اقوا يبكون لبكائهم ،ويستغيثون لمُصابهم.
اآلن اقتنم عبد الرحمن بن األشعث القائد الذ انشق عنه هذه الارصة ودعا الاقهااء والقاراء إلاى مؤازرتاه،
فاسااتجابت لااه كوكبااة ماان جلّااة التااابعين ،وعلااى رأسااهم سااعيد باان جبياار ،وعبااد الاارحمن باان أبااي ليلااى ،والشااعبي،
وقيرهم ،هنا النق ة ،ينبغي على أهل العلم أن يبتع ُدوا عن معتارك السياساة ،ودارت رحاى الحارب باين الااريقين،
وكان النصرُ أو َل األمر البن األشعث و َمن معه على الحجاج وجنوده ،ثم بدأت كا ُة الحجاج ترجح شيئا ً فشيئا ً ،حتى
هزم ابن األشعث هزيمة منكرة ،و َفرَّ ناجيا ً بناسه ،واستسلم جيشه للحجاج وجنوده ،هنا بدأت القصة.
أمار الحجَّ اا ُج مناد َياه أن يناااد فاي المقااتلين المهاازومين ،وأن يادعوهم لتجدياد بيعتااه ،فاساتجاب أكثارهم لااه،
وتوارى بعضهم عنه ،وكان بين المتوارين سعيد بن جبيار َرضِ اي َّ
هللا َع ْناه وأرضااه ،فلماا أخاذ المسالمون يتقادمون
تباعا ً لبيعته فوجئوا بما لم يكن في حسبانهم ،فلقد جعل يقول للواحد منهم :أتشهد على ناسك بأنك قاد كاارت بانقض
بيعتك لوالي أمير المؤمنين ،فيجب أن يشهد على ناسه بالكار ،فكن قال :نعمَ ،ق ِب َل منه تجديد بيعته ،وأ لق سراحه،
وإن قال :الَ ،ق َتلَه ،فكان بعضهم يخضع لاه ،ويقارُّ علاى ناساه باالكار ،لينقاذ ناساه مِان القتال ،وكاان بعضاهم اآلخار
يستكبر ذلك ويستنكره ،فيدفع رقبته ثمنا ً إلبائه واستنكاره ،ولقد ذاعات أخباار تلاك الحادثاة التاي قتال فيهاا أشاخاص
كثيرون ،ونجا منها أشخاص بعد أن دمغوا أناسهم بالكار ،مِن ذلاك أن شايخا ً معمَّاراً مان قبيلاة خاثعم ،كاان معتازالً
للاريقين ،مقيما ً وراء الارات ،سِ يق إلى الحجاج مع َمن سيقوا إليه ،فلما ادخل علياه ساأله عان حالاه ،فقاال :مازلات
َ
َ
وظارت أتيتاك مبايعاا ً ،فقاال:
ظهرت
منذ ش َبت هذه النار معتزالً وراء هذا النهر ،منتظراً ما يسارُ عنه القتال ،فلما
تبا ً لك ،أتقعد متربصا ً ،وال تقاتل مع أميرك ،ثم زجره قائالً :أتشهد على ناسك بأنك كافر ،قال :بئس الرجال أناا إنْ
ُ
كنت عبدت هللا ثمانين عاما ً ،ثم أشهد بعد ذلك على ناسي بالكار ،ليس األمرُ معقوالً ،فقال لاه :إذاً أقتلاك ،قاال :وإنْ

قتلتني ،فوهللا ما بقي من عمر إال ظمأ حمار ،يعني ساعات قليلة ،فكنه يشرب قدوة ،ويموت عشية ،وإني ألنتظر
الموت صباحا ً ومساء ،فافعل ما بدا لك ،فقال الحجاج لجالده :اضرب عنقه ،فضرب الجالد عنقه ،فلم يبق أحد فاي
المجلس من شيعة الحجاج ،أو من عدوه إال أكبر الشيخ المعمر ،ورثا له.
دعا كميل بن زياد النخعاي ،وقاال لاه :أتشاهد علاى ناساك باالكار ،فقاال :وهللا ال أشاهد ،قاال :إذاً أقتلاك ،قاال:
فاقض ما أنت قاض ،وإنَّ الموعد فيما بيننا عند هللا ،وبعدَ القتل ،فقال لاه الحجااج :ساتكون الحُ جَّ اة يومئاذ علياك ،ال
ِ
لك ،فقال له :ذلك إذا َ
القاضي يومئذ ،فقال الحجااج :اقتلاوهَ ،ف َقا ِّدم وقتال ،قُا ِّدم إلياه رجال وخار كاان يكرهاه
كنت أنت
َ
الحجاج أش ّد الكراهية ،ويشتهي أن يظار بقتله ،لِما كان ينقل له من سخريته به ،فبادَ ره قائالً :إني أرى أمامي رجالً
ما أظنه يشهد على ناسه بالكار ،فقال له الرجل :ال تور ني ،وتخدعني عن ناساي ،أناا أكاار أهال األرض ،وأكاار
من فرعون ذ األوتاد ،فخلّى سبيله ،وهو يتحرق ظمأ ً لقتله.
نحن هنا دخلنا في القصة مرة ثانية ،سعيد بن جبير إذا وقع بين ياد الحجااج فاال باد أن يقتلاه ،فكماا أن ُتادَ َّق
عنقُه ،وإمّا أنْ ُيقِرّ على ناسه بالكار ،وهما أمران أحالهما مر ،فآثر أن يخرج من باالد العاراق ،وأن يتاوارى عان
األنظااار ،وظا ّل يضاارب فااي أرض هللا الواسااعة مسااتخايا ً عاان الحجاااج وعيونااه ،حتااى لجااأ إلااى قريااة صااغيرة ِماان
ً
كافياة أن ت اِا نياران
أراضي مكة ،وبقي على حاله هذه عشر حجج كامالت ،عشار سانوات وهاو متخاف ،كانات
الحجاج الم ّتقدة في قلبه ،وأن تزيل ما في ناسه من ضغن عليه،
َبيْدَ أنه حدث ما لم يكن يتوقعه أحد ،ذلك أنه قدم على مكة وال جديد من والة بني أمية ،هو خالد بن عباد هللا
القسر  ،فتوجّ س أصحاب سعيد بن جبير خ ً
ِياة منه ،لِ َما كان يعرفون مان ساوء سايرته ،وتوقعاوا الشارَّ علاى يدياه،
هللا ال نأمنه عليك ،فاستجبْ ل لبنا ،واخرجْ من هذا
فجاء بعضهم إلى سعيد ،وقال له :إنّ هذا الرجل قدِم مكة ،وإنا و ِ
البلد،
ُ
ُ
ُ
عزمت على أن أبقى في مكاني هاذا ،ولياعْ ال هللاُ باي
صرت أستحي من هللا ،ولقد
فررت حتى
هللا لقد
فقال :و ِ
ما يشاء،
لم يكذب ً
خالدا ظنُّ السوء الذ ظنه الناس به ،فما أنْ علِم بمكان سعيد بن جبير حتاى أرسال إلياه سارية مان
جنوده ،وأمرهم أن يسوقوه مقيداً إلى الحجاج في مدينة واس  ،فأ بق الجن ُد على بيت الشيخ ،وألقاوا القياد فاي يدياه
مائن القلاب ،ثام التاات إلاى
على مرأى من بعض أصحابه ،ووذنوه بالرحيل إلاى الحجااج ،فتلقااهم هاادا الاناس ،م
َ
أصحابه،
ُ
كنت أنا وصاحبان لي في ليلاة عباادة ،فاستشاعرنا حاالوة
وقال :ما أراني إال مقتوالً على يد هذا الظالم ،ولقد
الدعاء ،فدعونا هللا بما دعونا ،وتضرّ عنا إليه بما شاء مِن تضرط ،ثم سألنا هللا جل وعز أن يكتب لنا الشاهادة ،وقاد
ُ
وبقيت أنا أنتظرها،
رزقها هللاُ صاحبيَّ كليهما،

ثم إنه ما كاد أن ينتهي من كالمه ،حتى لعت عليه ُب َن َّي ُة صغيرة له ،فرأته مقيداً ،والجنو ُد يسوقونه ،فتشبثت
به ،وجعلت تبكي وتنشج ،فنحاها عنه برفق ،وقال لها :قولي ألمك يا بنية إن موعادنا الجناة إن شااء هللا تعاالى ،ثام
مضى ،فبلا الجن ُد باإلمام الحبر العابد الزاهد التقي النقي الورط واس ً ا ،وأدخلوه على الحجاج.
فلما صار عنده ،نظر إليه في حقد،
وقال :ما اسمك؟
قال :سعيد بن جبير،
فقال :بل شقي بن كسير،
قال :بل كانت أُمِّي أعل َم باسمي منك،
قال :ما تقول في محمد؟
قال :تعني محمد بن عبد هللا صلوات هللا وسالمه عليه،
قال :نعم،
قال :سيد ولد ودم ،النبي المص اى ،خير من بقي من البشر ،وخير من مضى ،حمال الرساالة وأدى األماناة،
ونصح هلل ولكتابه ،ولعامة المسلمين ،وخاصتهم،
قال :فما تقول في أبي بكر؟
قااال :هااو الصااديق خلياااة رسااول هللا ،ذهااب حميااداً ،وعاااش سااعيداً ،ومضااى علااى منهاااج النبااي صاالوات هللا
وسالمه عليه ،لم يغيِّر ،ولم يبدل،
قال :فما تقول في عمر؟
قال :هو الااروق الذ فرّ ق هللا به بين الحق والبا ل ،وخيرة هللا من خلقه ،وخيرة رسوله ،ولقد مضى على
منهاج صاح َبيْه ،فعاش حميداً ،وقتل شهيداً،
قال :فما تقول في عثمان؟
صالَّى
قال :هو المجه ُِّز لجيش العسرة ،الحافرُ لبئر رومة ،المشتر لبيت لناسه في الجنة ،صاهر رساول هللا َ
َّ
زوجه النبي بوحي من السماء ،وهو المقتول ظلما ً،
هللا َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم على ابنتيه ،ولقد َّ
قال :فما تقول في عليِّ ؟
قال :ابن عم رسول هللا ،وأول من أسلم من الاتيان ،وهو زوج فا مة البتول ،وأبو الحسان والحساين ،سايد
شباب أهل الجنة،
قال :فأ خلااء بني أمية أعجب لك؟
قال :أرضاهم لخالقهم،
قال :فأيُّهم أرضى للخالق؟
قال :عل ُم ذلك عند الذ يعلم سرهم ونجواهم ،تحقيق ويل،

قال :فما تقول فيَّ ؟
قال :أنت أعلم بناسك،
قال :بل أريد علمك أنت،
قال :إذاً يسوءك وال يسرك،
قال :ال بد من أن أسمع منك،
قال :إني ألَعْ لَ ُم أنك مخالف لكتاب هللا تعالىُ ،تقدِم على أمور تريد منها الهيبة ،وهي تقحمك الهلَ َكا َة ،وتادفعك
إلى النار دفعا ً،
هللا ألقتلنك،
قال :أ َما و ِ
قال :إذاً تاسد عليَّ دنيا  ،وأفسد عليك وخرتك،
قال :اختر لناسك أ قتلة شئت،
قال :بل اخترها أنت لناسك يا حجّ اج ،فوهللا ما تقتلني قتلة إال وق َتلك هللاُ مثلها في اآلخرة،
أعاو عنك،
قال :أتريد أن
َ
قال :إن كان العاو فمن هللا تعالى ،أمّا أنت ،فال أريده منك،
فاقتاظ الحجاج ،وقال :السيف والن ع يا قالم،
فت َبسَّم سعيد،
فقال له الحجاج :وما تبسُّمك،
قال عجبت من جرأتك على هللا ،وحلم هللا عليك،
قال :اقتله يا قالم ،فاستقبل القبلة،
وقال:
ض َحنِيفا ً َو َما أَ َنا مِنَ ا إل ُم إ
إِ ِّني َو َّج إه ُ
الس َم َاوا ِ
ش ِركِينَ
ت َو إاألَ إر َ
ت َو إج ِه َي لِلَّذِي َف َط َر َّ
( سورة األنعام) 07 :

قال :حرِّ فوه عن القبلة،
فقال:
َفأ َ إي َن َما ُت َولُّوا َف َث َّم َو إج ُه َّ
هللاِ
( سورة البقرة) 331 :

قال :كبُّوه على األرض،
فقال:
ار ًة أ ُ إخ َرى
ِم إن َها َخلَ إق َنا ُك إم َوفِي َها ُنعِي ُد ُك إم َو ِم إن َها ُن إخ ِر ُج ُك إم َت َ
( سورة طه) 11 :

قال :اذبحوا عدو هللا ،فما رأيت رجالً أَ ْد َعى منه آليات القرون الكريم،

فرفع سعيد ك َّايه ،وقال :اللهم ال تسلِّ
الحجاج على أحد بعد ،
َ
يمض على مصرط سعيد بن جبير قيرُ خمسة عشار يوماا ً حتاى حا َّم الحجااج ،واشاتدت علياه و اأةُ
قال :فلم
ِ
المرض ،فكان يغاو سااعة وياياق أخارى ،فاكذا قااا قااوة اساتيقظ ماذعوراً وهاو يصايح :هاذا ساعيد بان جبيار وخاذ
بخناقي ،هذا سعيد بن جبير ،يقول :في َم قتلتني؟ ثم يبكي ،ويقول :مالي ولسعيد جبير ،ر ّدوا عني سعيد بن جبير.
االستنباطات:
هناك استنبا ات كثيرة،
العلم يجب أن ُي َنحَّ ى عن المعترك األرضي ،هاذا أكمال شايء لاه ،وإال نكاون قاد ضايَّعنا الادعو َة إلاى هللا عاز
وجل.
الشيء الثاني ،العبرة بهذه الجنة التي عرضها السماوات واألرض ،هذه ل َمن كانوا على منهج هللا ،ل َمن كانوا
ً
باهظاا ،وهاذه القصاة مؤلماة،
على س ّنة رسوله ،ل َمن كانوا على الحق ،والعبرة أن اإلنساان بعاد الماوت يادفع الاثمن
وتضاي على المجلس بعض الحزن ،لكن الحياة دار ابتالء ،ودار سعي ،ودار امتحان ،وعلى كل فعلى اإلنساان أنْ
يكون على منهج هللا سائراً ،والحياةُ الدنيا ال قيمة لها ،والجرأة ق َّل مثيلُها بين الناس ،إنسان متمكن ،وأعصابه قوية،
ووجل ،ودون ارتباك وتردد ،هذا من وثار اإليمان ،ألن المؤمن حياته الادنيا
ي ُْدلِي بالحُ جّ ة ،ويقول الحق دون خوف َ
يراها مؤقتة ،واآلخرة هي الحياة الحقيقية ،والدليل قوله سبحانه وتعالى:
َيقُول ُ َيا لَ إي َتنِي َقدَّ إم ُ
ت ل َِح َياتِي
( سورة الفجر.) 72 :

هذا معنى الحياة األساسية ،حياة اآلخرة،
فأنا أقول:
ُ
حيث
هنيئا ً ل َمن كان على الحق ،ولتكن نهاية حياته ما تكون ،ألن العبرة بهذا األبد المديد الذي ال ينتهي،
ٌ
صادق ،يحكم فيه َملِ ٌك عادل ٌ.
يحكم فيه ملِ ٌك عادل ،والدنيا عرض حاضر ،يأكل منه ال َب ُّر والفاجر ،واآلخرة وع ٌد
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