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السيرة والتاريخ

نحم�د الل�ه العلي القدير الذي جع�ل في كل زمان فترة من الرس�ل بقايا من أهل 
العل�م يدع�ون من ضل إلى اله�دى، ويصبرون منه�م على األذى، يحي�ون بكتاب الله 
-تعال�ى- الموتى، ويُبّصرون بنور الل�ه أهل العمى، وينفون عن كت�اب الله -تعالى- 
ر  تحري�ف الغالين، وانتح�ال المبطلين، وتأويل الجاهلين، اختاره�م الله بفضله، وأخَّ
م�ن ش�اء بعدله، اختص من أهل اإليم�ان من أحب فعلمهم الكتاب والحكمة، وس�لك 
بهم صراطه المس�تقيم، وجعل منهم أئمة في العلم والتقى، والزهد والورع، والجهاد 

لوا، بل آمنوا واتبعوا واستقاموا. والبطولة، ما َغيّروا وال بدَّ

قال فيهم المولى -عز وجّل-: 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  

ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ  
ٿ(

)األحزاب: ))(

هذا، ومن هلؤالء الرجلال الصادقين إمامنا 

الحسلن البصري))( َعلَلٌم من أعلام التابعين، 

اشلتهر واستفاضت شلهرته ِعلًما وأدبًا وزهًدا 

وورًعا وتقلوى؛ فلكان القدوة والمثلل األعلى 

)*( اأ�ستاذ بجامعة وهران باجلزائر �سابقًا.

))( ملزي���د من ترجمته انظر: طبقات ابن �سعد )/)5، الزهد لاإمام 

اأحمد )����ص58)(، حلية الأولي���اء )/))3)، تهذيب الكمال )/95، 

اجل���رح والتعديل 0/3)، �سري اأعام النباء )/3)5، تذكرة احلفاظ 

)/))، الع���ربة )/03)، تاري���خ الإ�س���ام )/98، البداية والنهاية 

.((/9

واألسمى لعلماء األمة من بعده.
وكان أهلل البصرة »إذا قيلل لهم: من   
أعلم أهلهلا، ومن أورعهم، وملن أزهدهم ومن 

أجملهم؟ بدأوا به، وثنوا بغيره«))(.
وللد إمامنا البصلري بالمدينة المنورة   
سنة إحدى وعشلرين للهجرة، وألقداره الطيبة 
لَر الله -جلت قدرتله وعظمت حكمته- ألمه  يَسَّ
العمل كموالة في خدمة أم سلمة زوج نبيناملسو هيلع هللا ىلص. 
ولطيب خلق أم سللمة وكرمهلا وحنانها ورقة 
قلبها وحبها لإلحسان والمعروف الذي ُطبعْت 
عليه فلي بيت النبلوة منبع الكرم واإلحسلان، 
َربَّت الحسلن فلي حجرها وأرضعتله بلبانها، 
ودرَّ عليه ثديهلا لبرها به، وأنزل الله في قلبها 

))( ابن اجل���وزي: اآداب احل�سن الب�رشي ����ص 3)، ط دار النوادر – 

لبنان 008)م.
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ا  محبة الحسلن، فعادت عليه بركلة النبوة، ولمَّ
علم سليدنا عمر بن الخطاب باهتمام أم سلمة 
وحنانهلا على الحسلن دعا له بالعللم والتفقه 
فلي الدين. فتكلم بالحكمة وارتقى في الصاح 
والمعرفلة إلى أفضل مكانلة وأعلى رتبة فكان 
أحلد المتقيلن وملن أوليلاء اللله الصالحيلن 

ديقين. الصِّ
وروي فلي الخبر))( أن أم المؤمنين عائشلة 
-رضلي الله عنهلا- سلمعت الحسلن يتكلم، 

فقالت: من هذا الذي يتكلم بكام الصّديقين؟
وقيلل لعللي بلن الحسلين))( -رضلي الله 
عنهما-: إن الحسلن يقلول: »ليس العجب لمن 
هللك كيف هلك؟ وإنما العجلب لمن نجا كيف 
: سلبحان الله إن هلذا كام  نجلا؟ فقال َعِلليٌّ

يق يعتني بالحكمة حتى نطق بها«. ِصدِّ
وسلمعه آخر وهو يعلظ، فقلال: »لله دره، 
إذا وعلظ،  لفلظ صحيلح  ذو  لفصيلح،   إنله 
هلداه اللله -بمنه وكرمله- إلى سللوك طريق 
الخير والرحمة والمغفلرة والعلم، فراح يتردد 
عللى الحلقات التي تْعقد في مسلجد البصرة، 
وأصبلح مسلتمًعا ومنصتًا ومتابًعلا جيًدا إلى 
دروس علملاء التفسلير آنذاك وهم يفسلرون 
القرآن الكريم بأسللوب حسلن أخذ على الفتى 
لبله وعقله وقلبه فأقبل بكليته على دروسلهم، 
كملا حلرص على الجللوس في حلقلة حطان 

)3( الذهبي: تاريخ الذهبي، ج� )، �ص 99.

))( ه���و علي بن احل�سني ب���ن الإمام علي بن اأب���ي طالب -ر�سي 

اهلل عن���ه- زين العابدين، ُولد �سن���ة ثمان وثاثني ظًنا، وكان ثقة، 

ماأموًنا، كثري احلديث، ورًعا. تويف �سنة اأربع وت�سعني، اآداب احل�سن 

الب�رشي: �ص 3).

الرقاشي وتعلم منه فنون القراءات«))(.
كملا تعلَّلم مملن يقصلون فنلون القلص 
وطريقلة القصص والتذكير. وبيلن ألوان هذه 
المعارف المتشلابكة تندرج معارف من الفقه 
لل عليها الفتى  واللغلة واألدب والحديث، تََحصَّ
البصري بما وهبه الله من فهم وقدرة لتحصيل 
العللوم والفنون والمعارف، حتلى تكّون لديه 
ملادة ثقافية ومعرفية تكاد تكون متكاملة بعد 
القرآن الكريم، خصوًصا وأن الطريقة التي أخذ 
بها نفسه أثناء تحصيله لهذه الفنون والمعارف 
كانت دقيقة ومتدرجة، من ذلك أن فهمه للقرآن 
الكريلم لم يخرج من سلورة إللى غيرها حتى 

يعرف تأويلها وفيم أنزلت))(.
كملا حلرص عللى اإلقبلال عللى مجالس 
الصحابة داخل مسجد البصرة خصوًصا أولئك 
الذين اتخذوا من البصرة مستقًرا لهم، وضمت 
تلك الزملرة الطيبة أنس بن ماللك وعمران بن 
الحصين وعبلد الرحمن بن سلمرة وعاقة بن 
شلجار التميملي وغيرهم كثيلرون. وكان مما 
يلدور في مجالس تلك الثللة المباركة الكريمة 
حرصهم على الحديث عن عاقتهم برسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص، وعن مدى تلك العاقة، وعن حوادث بارزة 

تتصل بهم)7(.
وزاد اللله فلي إكرامله -حيلن أراد لله في 
غدواته ورواحه بين بيته ومسلجده- أن تعرَّف 
على نفر من الناس ُعِرُفوا بالزهد فاحتفى بهم 

)5( تهذيب التهذيب: ج�): �ص 3)) اإىل �ص 8)).

))( تهذيب التهذيب: ج�)، �ص 3)): �ص 8)).

))( الإحياء، ج�)، �ص )3.
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الناس وزادوا في إكرامهم والتبرك بهم)8(.
ونتيجلة للكل ما سلبق ِملن حرصله على 
تحصيلل العلم ملن منابعه األصليلة أن أصبح 
موسلوعة علميلة متنوعة، فقد تََعلّم في شلتى 
نواحلي المعرفة، حتى قال عنله تلميذاه حميد 
ويونس: »ما أدركنا أجمع من الحسن«)9(، وقال 
الربيلع بن أنس: »اختلفت إلى الحسلن عشلر 
سلنين أو ما شلاء الله فليس من يوم إال أسمع 
منه ما لم أسلمع قبل ذللك«)0)(. وكان تاميذه 
يلتفون حوله كل لغايته التي يسلعى إليها؛ هذا 
ن منه التأويل، وهذا  يأخذ عنه الحديث وهذا يُلقَّ
يسلمع منه الحال والحرام. وهلذا يتبع كامه 
فلي العربية، وهلذا يحكي الفتيا، وهلذا يَتََعلم 

الحكم والقضاء.. إلى غير ذلك.
هكذا كان إمامنا الحسن البصري ذا شخصية 
علمية متميزة. فقد أكرمله الله وعظمت قدرته 
بمعرفة وفهم واسلتيعاب علوم القراءات حتى 
إنله قرأ عليه نخبة مختارة من علماء التفسلير 
والحديلث والفقه والزهد والعقائد والدعوة إلى 

الله -سبحانه وتعالى-.
كما برع الحسلن في فن القصص، وهو فن 
له تاريخه ومصادره، وقد اْسلتُحدَث في صدر 
اإلسلام، وذاع وشلاع في والية معاوية بن أبي 
سلفيان، وكان أكثلر القصاص فلي عهده قد 

)8( تهذيب ابن ع�ساكر، ج�)، �ص 3).

)9( انظ���ر غاي���ة النهاية ج�) �ص 35)، وحج���ة القراءات �ص 0)، 

واإحتاف ف�ساء الب�رش ج�) �ص )).

)0)( اأب���و عمرو بن الع���اء: هو اأحد اأئمة الق���راءات ال�سبعة واأحد 

اأ�سات���ذة النحو النابهني يف الب����رشة، وهو يعد تلمي���ًذا للح�سن 

الب����رشي يف علم الق���راءات، لكن جهوده يف عل���وم النحو جتعله 

اأ�ستاًذا يف فنه.

أكثلروا من الكلذب والتهويل مملا جعل اإلمام 
عليًّا -رضلي الله عنه-  يمنعهلم من التصدي 
للقلص عللى النلاس، ويأملر بإخراجهلم من 
جامع البصرة، ولكنه لما سمع قصص الحسن 
البصلري وجديتهلا ورصانتها وهلو يحدثهم 
في علم اآلخرة والتفكيلر بالموت والتنبيه على 
عيوب الخلق وآفات األعمال وخواطر الشليطان 
إضافلة إلى حرص اإلمام عللى تحري الصدق 
فيملا يرويه به على محبيله ومريديه وتاميذه 
من قصص، خاصة وأن هذا القصص كان بابًا 
دخلل منه على الحديث النبوي كذب كثير، كما 
أنه اتُخَذ أداة سياسية إلشعال الفتن بين اإلمام 
علي بن أبي طاللب -رضي الله عنه- ومعاوية 

ابن أبي سفيان.
ا من  فقد كان موالنا الحسلن البصري قاصًّ
نوع فريد يحرص في قصصه على إرضاء خالقه 
-سلبحانه وتعالى- ثم يعتمد على التذكير في 
اآلخرة ونحوها، ولهذا فإن سيدنا عليًّا - رضي 
الله عنه- لم يمنع إمامنا من القص في مسلجد 

البصرة، بل ثبته وأثنى عليه)))(.
ومما أُثلر من قصصه قوله: »يلا ابن آدم ال 
تُْرض أحًدا بسلخط اللله، وال تطيَعن أحًدا في 
معصية الله، وال تحملدن أحًدا على فضل الله، 
وال تلوملن أحًدا فيما لم يؤتك الله. إن الله خلق 
الخللق فمضوا على ما خلقهلم عليه، فمن كان 
يظلن أنله ملزداد بحرصه فلي رزقله فليزدد 
بحرصله فلي عملره أو يغير لونله أو يزد في 
أركانه أو بنائله«، وكقوله: »يا ابن آدم لم تكن 

)))( اإحياء علوم الدين: ج�)، �ص )3.
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فكنت، وَسأَلت فأعطيت، وُسِئلَْت فمنعت فبئس 
ملا صنعت« ... وعلى هذا النحو عرف الحسلن 
بمتانة ُخلقه وصاحه وعلمله وفصاحته، فأما 
متانلة خلقله فتظهر فلي أنه لم يكن يخشلى 
أحلًدا في إبداء رأيه والخلاف الحاد بينه وبين 

الحجاج الثقفي شاهد على ذلك.
ورغلم ذللك كان الحجاج معجبًا بأسللوب 
اإلملام الوعظي، حتى أنه كثيًرا ملا كان يتردد 
على مجالس اإلمام مستمًعا ومندهًشا ومعجبًا 

بوعظه)))(.
كما كانت العاقة بينهما ال تخلو من لحظات 
ود واحتلرام، حيث يؤكد اللرواة أن اإلمام حين 
اج فلي داره، فإنه  كان يتوجله بالزيلارة للَحجَّ
يكلون موضلع ترحيلب وتكريلم. حيلث كان 
الحجاج يخصه بمزيلد من الترحيب والتكريم، 
حتى أنه كان يضع له كرسيًّا إلى جانب سريره 
ويدني منزلتله)))(، ولما َملِرض َمَرض الموت 

طلب من الحجاج الدعاء له بالمغفرة.
هلذا وقد اتسلم مجللس اإلمام في مسلجد 
البصلرة برحابة صدر واسلعة يبديهلا اإلمام 
الحسلن لمن يحضلره، ولهذا حلرص على أن 
يتيلح الفرصلة لفقهاء وعلملاء آخرين لعرض 

آرائهم على الناس)))(.
هلذا، وإلى جانب القص والوعظ واإلرشلاد 
طوال سلت سلنوات في مسلجد البصرة اتجه 
اإلملام إللى مجلال آخر ملن مجلاالت الحياة، 
وقضلى فترة ملن زهرة شلبابه مجاهلًدا في 

)))( تهذيب التهذيب: ج�)، �ص 3))- 8)).

)3)( اإحياء علوم الدين: ج��3 �ص 83).

)))( الطبقات الكربى – الق�سم الثاين: ج�) �ص 35.

صفوف الفاتحين مشلاركًا لهلم فيما تقوم به 
جيوشلهم من فتوحلات. وتتعلدد الروايات أن 
الحسلن رافلق األحنف بن قيس فلي فتح مرو 
الروز)))( وأنه زامل عبد الرحمن بن سلمرة في 
فتح كابلل واألندغان وزابلسلتان فترة امتدت 
لثاث سلنوات)))(، كما أنه زامل المهلب بن أبي 
صفرة إحدى الغزوات، وأن المهلب كان يقدمه 
حيلن يحتدم القتال، ومنها المعركة التي انفرد 
فيها سلنة أربلع وأربعين للهجلرة في جماعة 
من جيش المسلمين وهاجم المنطقة بين هراة 

والملتان)7)(.
هذا، وقد نتج عن حياة الجهاد التي عاشلها 
اإلملام بين صفلوف المقاتليلن أن َقّربت بينه 
وبين عبد الرحمن بن سمرة واألحنف بن قيس 
وغيرهما من شيوخ علوم الحديث فروى الحديث 
عنهم واسلتقى الكثير من معارفهم وتجاربهم 
وآرائهم السلديدة، لكلن التأثير القلوي للغزو 
والجهلاد في نفسلية اإلمام جاء ملن مواجهته 
الملوت مواجهة حية أمكنته ملن الوصول إلى 
المعرفة الحقيقية لمعنى الموت -لكنه آمن بأن 
طريلق العللم أفضل من طريلق الجهاد- وفي 
ذلك يقول: »يوزن مداد العلماء بدم الشلهداء، 

فيرجح مداد العلماء بدم الشهداء«)8)(.
ثم جذبه رونق البصرة وبريقها ورواؤها في 
ازدهار العلم وكثرة العلماء إلى العودة أدراجه 
إلى منلازل العللم والعلماء فيها، وقَسلم وقته 

)5)( املرجع ال�سابق: ج�): الق�سم الأول �ص ))).

)))( اإح�سان عبا�ص: احل�سن الب�رشي: �ص 0) -)).

)))( البيهقي: املحا�سن وامل�ساوئ: �ص 9).

)8)( اإح�سان عبا�ص: احل�سن الب�رشي: �ص 0)-)).
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وجهده بين االسلتمرار في االسلتزادة من أهل 
العللم ومن أصحابله من الصحابلة والتابعين 
نذكلر منهم: عياض بن حماد التميمي، ومعقل 
ابن يسار المازني، وسمرة بن جندب، وأنس بن 
مالك، أما من التابعين فقد اتصل بعامر بن عبد 
القيلس التميمي، وصفوان بن محرز وغيرهما، 
كملا حرص شليخنا على ممارسلة دوره الذي 
يسلره الله له في إفتلاء النلاس ودعوتهم إلى 
اللله بالحكمة والموعظة الحسلنة، وتبصيرهم 
بصحيح الدين وبوعظهم بما حفظه من قصص 

التاريخ.
هلذا.. ويذكلر اإلملام الذهبي أنله لما   
أصبحت مبادئ الزهد هي الخطوة المهمة التي 
أريد بها توجيه الحياة االقتصادية، خاصة وأن 
الزهد لم يكن تعفًفا عن الكسب المادي فحسب، 
بلل كان سلخاء بالملادة وتخليًّا علن فضولها 
للمحتاجين؛ تقدم اإلمام الحسن مقدمة العلماء 
الذين رأوا فلي اعتناق المبلدأ الجديد )الزهد( 
طريًقلا إلى حيلاة جديدة تقلرب صاحبها من 
اللله، وتضعه عللى الطريلق الذي يحبله الله 
ملن عباده الصالحين، وعللى هذا أصبح الزهد 
صفلة متازمة من صفات اإلمام الحسلن، فقد 
كان -رضلي الله عنه- زاهلًدا في الدنيا ليقينه 
بزوالهلا وصفاتهلا، وأنها ال تسلاوي عند الله 
جناح بعوضة، وأن الدار اآلخرة هي الحيوان لو 
كانوا يعلمون، ومن ثم راح الحسن في جلسات 
وعظله وإرشلاده يدعو إلى الزهلد منطلًقا من 
مقوللة إيمانية: »إن المال الذي يزكى ال ينقص 

أبلًدا، وإنه يخلف سلريًعا«)9)(.. وأدى ذلك كله 
إلى تفوق الحسلن على ملن بقي من التابعين، 
وحتلى قال فيه أحدهلم اعتراًفا بعلمه وفضله: 
»أتسألوني وهذا الحبر بين أظهركم«، وحتى كان 
أنس بن مالك يقول لسلائليه: »عليكم بالحسن 
فقد َعِلَم ونسلينا«. وقال فيله األعمش: »مازال 

الحسن يعي الحكمة حتى نطق بها«)0)(.  
ويصف أبلو حيان التوحيدي مجلس اإلمام في 
مسلجد البصلرة وموضع أصحابه منله قائًا: 
»يجمع مجلسه ضروب الناس وأصناف اللباس 
لما يوسلعهم من بيانه ويفيض عليهم بفتاواه، 
يجلس تحت كرسليه قتادة صاحب التفسلير، 
وعمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، صاحبا علم 
الكام، وابن أبي إسلحاق صاحلب علم النحو، 
وفرقد السرخسي صاحب الرقائق وأشباه هؤالء 
ونظرائهم«)))(.. وعرف اإلمام البصري واشتهر 
بالتواضلع باعتباره تتمة لصفة السلخاء، وأنه 
عامل مشلترك بيلن الغني والفقيلر، وفي ذلك 
يروون أنه مر بشلاب معجب بشبابه وبجماله، 
فدعاه وقال له: ابن آدم معجب بشلبابه معجب 
بجماله معجب بثيابه كأن القبر قد وارى بذلك، 
كأنك قد القيت عملك، فداِو قلبك فإن حاجة الله 
إلى أوليائه صاح قلوبهم)))(. هذا كما اشلتهر 
اإلمام بين أقران عصره بالسلخاء والكرم حتى 
أصبحلا أساًسلا من أسلس مبلادئ الزهد في 

)9)( تاريخ الذهبي: ج�3: �ص 99.

)0)( اإح�سان عبا�ص: احل�سن الب�رشي: من �ص 39- )).

)))( معج���م الأدباء: ج���� ))، �ص )9، تهذيب الكم���ال يف اأ�سماء 

الرجال: ج�) �ص )))، الطبقات الكربى: ج�) �ص 5)).

)))( احللية: ج� )، �ص )0).
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حياتله، أي أصبحا جزءًا ملن مذهبه العام في 
التخلي عن الدنيا وفلي إذالل الدينار والدرهم، 
وأصبح فعًا يصدق فيه قوله: »بئس الرفيقان 
الدرهم والدينار ال ينفعانك حتى يفارقاك«)))(.

وتذكلر كتب السلير أن اإلمام الحسلن كان 
عللى صداقة وطيدة وكريملة بالخليفة العادل 
عملر بن عبلد العزيز، واللذي كان يأنس لرأي 
اإلمام وفتلاواه ونصائحه، وأنه كثيلًرا ما كتب 
لإلمام مستشليًرا وطالبًا المشورة والنصيحة، 
ومن يقرأ كتب اإلمام ورسائله إلى عمر بن عبد 
العزيلز يدرك إلى أي حد كانت عظاته شلديدة 
الباغلة وذات تأثيلر عظيم في نفلس قارئها، 
ومن ذلك قوله: »أما بعد فكأنك بالدنيا لم تكن، 
وكأنك باآلخلرة لم تزل«)))(. ولما كتب الخليفة 
إليله يسلأله النصيحلة فيمن يسلتعين به في 
أحكامله وقضاياه. أجابه موالنلا اإلمام بقوله: 
»أما أهلل الدين فا يريدونك، وأملا أهل الدنيا 
فللن تريدهلم، ولكلن عليكم باألشلراف منهم 

)3)( البيان ج�3 �ص 8))، واحللية: ج�3 �ص 3)).

)))( العقد الفريد ج�3: �ص 303.

فإنهم يصونون شرفهم أن يدنسوه بخيانة«)))( 
هذا ولما تولى عدي بن أرطاة الفزاري رئاسلة 
الحكومة مكلًفا من الخليفة عمر بن عبد العزيز، 
عهد بمنصب قاضي البصرة إلى اإلمام الحسن 
فتوطدت عاقلة اإلمام بالدوللة وأصبح واحًدا 
ملن رجاالتهلا)))(، وأدرك عن قلرب أن اتخاذ 
الشرطة أمر الزم وضروري حتى أصبح يقول: 
البد لهلؤالء النلاس من وزعلة)7)(. لكلن عمله 
بالقضاء لم يسلتمر طويًا فقد اسلتعفى عديًّا 
فأعفلاه وولى إيلاس بن معاوية. هلذا وترجع 
قصر مدة عمله بالقضاء إلى كبر سلنه وزهده 
فلي تولي المناصب التي تتصلل بأبهة الحكم، 
وأن اإلملام قد أدرك أن جلال منصب القضاء 
قد قوى صلته بالحياة الدنيا ومفاتنها وزينتها، 
وأن ذللك قد يدفعله إلى التخلي علن كثير من 
المبادئ التي يحرص على التمسلك بها فطلب 

اإلعفاء)8)(. 

)5)( الكامل ج�)، �ص )3).

)))( الطبقات الكربى: ج� ) �ص ))).

)))( نف�ص املرجع ال�سابق ج�) �ص 30).

)8)( الطبقات الكربى: ج�)، �ص ))).




