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مقدمة

أِحبُّه، ألني الطلب؛ بهذا فاغتبَْطُت الرشيد، هارون عن ِكتابًا أضع أْن الهالل دار إيلَّ طلبَْت
مائة فيصيلِّ الوقتية؛ للمؤثرات يَخضع ذَوَّاق، عاطفي َرُجل أنه له حبي سبَب كان وربما
الرشاب، ومجالس والغناء بالجمال أخرى ناحية من ويَِهيم ماشيًا، ويَُحجُّ يوم، ُكلَّ ركعة
مريم أبي ابن له ويقول ِلْحيَتُُه، تَْخَضلَّ حتى فيبكي الزهد حديث العتاهية أبو ثه َويَُحدِّ
ويَْغَضب الَعنَان، لهم فيُْطِلق الربامكة ويرىضعن َقَفاه، عىل يَْستَْلِقَي حتى فيَْضَحك نكتة

النَكاِل. أََشدَّ ِبِهْم فيَنُْكل عليهم
الرشق شأَن أعىل ألنه أيًضا؛ وأُِحبُّه … صادًقا —رصيًحا عادًة — يَُكون كهذا َوَرُجل
وجاذبيته العجيبة، بفتنته الرشق الغربيون تََخيَّل الرشيد هارون ذُكر فكلما الغرب، يف
من بشارملان عالقته عليه أَْضَفْت وما وليلة، ليلة أْلف كتاب ذلك يف والسبب الساحرة؛
… أيامه يف والغرب الرشق بني التجارة وحركة وإليه، منه الوفود وتوايل وإجالل، فخفخة

ذلك. غري إىل
— وبَْعَده َقبَْله الخلفاء ِمن فكثري ؛ َحظٍّ ُحْسِن ِمْن ُرِزَق ما ُكلِّه هذا إىل ويضاف
الرحمن وعبْد الداخل، الرحمن وعبْد امَلِلك، عبْد بن وهشام مروان، بن امَلِلك وعبْد كمعاوية،

منه. خريًا كانوا — واملأمون النارص،
ولِكْن … شأنه ِمْن وتُْصِغَر ِبِذْكره، تَُطوح ِألَْن تَكفي كانَت الربامكة كغلطة وغلطة
نََصبُوا — خلدون كابن — املؤرخني ِكبَار بَْعض إنَّ حتى الحظ، وهو الظروف، هي
أن وال يَْرشب، أْن وال يَُغنَِّي، أْن يصحُّ ال كريم نبي كأنه وتصويره عنْه للدفاع أنُفَسهم

! يَِزلَّ



الرشيد هارون

كتابته إىل َعَمْدُت وقد الصيت. بَِعيد الذْكر، عايل محبوبًا، جَعله ونْحوه هذا ُكلُّ
وال ثقيًال، يجعله تعمًقا فيه أتعمْق فَلْم القراء، جمهور يناسب سْهل عرصي بأسلوب
ما الحظوة ِمن يرزقه وهللا نَْحَوُهْم، نحا وَمْن الجامعيون، يفعل كما املصادر بذكر أغرقته

الرشيد. َرَزَق
أمني أحمد

جربان». خليل «جربان بريشة الرشيد هارون
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يفسطور الرشيد

١٤٥ه، َسنَة الحجة ذي آخر يف بطربستان « «الرِّيِّ ببلدة الرشيد هارون ُولد •
١٤٩ه. َسنَة امُلَحرَّم أول يف وقيل:

التي الليلة صبيحة يف ١٧٠ه، َسنَة ل األَوَّ ربيع ١٢ الجمعة يوم بالخالفة بويع •
الهادي. الخليفة أخوه فيها مات

إليه وَدَفَع الربمكي، خالد بْن يحيى بالخالفة مبايََعته َسنَة الرشيد اْستَْوَزَر •
تَرى.» بما فيها فاحكم الرعية، أْمر قلدتك «قد قائًال: بخاتمه

بن الفضَل إليه فأرسل بالديلم؛ هللا عبْد بْن يحيى عليه َخَرَج ١٧٦ه َسنَة يف •
يف ِفتَن ة ِعدَّ إخماد ِمْن تََمكَّن وقْد ِنَصابه، إىل األمن وأعاد ألًفا، خمسني يف يحيى

١٧٨ه. ،١٧٧ سنتي يف ودمشق الجزيرة
بَْعِدِه، ِمْن العهد بواليته زبيدة زوجته ابْن محمد البنه الرشيد َعَقد ١٧٥ه َسنَة يف •

سنوات. َخْمس وقتئذ وعْمره «األمني»، بَه ولقَّ
ه َوَوالَّ األمني، محمد بَْعد العهد بوالية هللا» «عبْد البنه الرشيد بايع ١٨٢ه َسنَة يف •
ولقبه املأمون، بَْعد العهد بوالية القاسم البنه وبايع «املأمون»، بَه ولقَّ خراسان،

والثغور. الجزيرة عىل وواله «املؤتَمن»،
١٩٢ه، َسنَة ِة» «الرَّقَّ ِمَن كبري جيش يف بخراسان الليث بن رافع ملحاربة َخَرَج •

َمَرُضه. بدأ وقد
يوًما. و١٨ وشهرين َسنَة ٢٣ الوالية يف قىض أْن بَْعد ١٩٣ه َسنَة مات •



ملسو هيلع هللا ىلص. محمد النبي َجدِّ امُلطَّلب عبْد بْن عباس بْن هللا عبْد َجدِّه ِمْن الرشيد هارون شجرة



دولة ميالد

كاألفراد وهي وشيخوخة، وكهولة، وشباب، ومراهقة، …طفولة، لألفراد كالذي ُعمٌر َول للدُّ
يُوَلد وبْعضها بقليل، مهده بَْعد أو مهده، يف يموت مريًضا هزيًال يُوَلد بْعضها … أيًضا
مْوت أحيانًا يعرتيها … كاألفراد كذلك وهي عمره، ويُطول حياته، تمتد معاًىف صحيًحا
قْد أيًضا وهي أَجلُها، ينتهي حتى فعضًوا عضًوا وتموت فيها، الفناء يدب وأحيانًا الفجاءة،
تعلَّم ثُمَّ العمر، قصرية كانت نشأتها ل أوَّ يف الدول أَنَّ واملالَحظ ، يَْقُرصُ وقْد عمُرها يَُطول
الخلفاء دولة ُعْمَر أنَّ مثًال فنِجُد ُعمرها؛ فطال … أخطاءهم واتَقْوا السلف، ِمن الخَلف

عاًما. ثالثني نْحَو كان الراشدين
فعاشت العباسية الدولة جاءت ثم عاٍم، مائة نْحو فعاشت األموية الدولة فجاءت

َسنَة. خمسمائة ِمْن أكثر
والرومانية، اليونانية الدولة سقوط أسباب ِمْن تََعلََّمت الحديثة الغربية والدول
منتهاها، هللا إال يَْعَلُم وال كثريًا، عمرها فطال … أمراضها ِمثْل يف تقع أَْن ِمْن واحرتست
التي األموية والدولة الَفناء، وهي واألمم، لألفراد املحتومة النهاية إىل حاٍل ُكلِّ عىل ولكنها
يف واستمرت العزيز، عبْد بِْن ُعَمَر وفاة بَْعد ِمْن الَفناء يف أخذَْت العباسية الدولة سبَقت

َسنَة. ثالثني نْحو الروح طلوع

األموية الدولة سقوط أسباب (1)

وساموهم العلويني، عىل النكري شددوا األمويني أَنَّ منها: أسباٌب، األموية الدولة ولسقوط
أَْن وحاولوا شبُّوا، الزمن مىض ا فلمَّ صغاًرا، أبيهم مقتل بَْعَد الحسني أوالد وكان الخسف،
ألبي امَلِلك عبْد بْن سليمان َقتْل أمية بني سقوط يف َحَجر ل أَوَّ وكان أبيهم، بثأر يأخذوا
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األمويون وكان العباسيني، رأْس عِيلٍّ بْن محمد إىل َقتِْله ِعنَْد هاشم أبو َعِهَد َوَقْد هاشم،
َدْعَوتَُهم ُّوا يَبُث أَْن العباسيني أَْمَكَن وذلك العباسيني، يْحذرون مما أَْكثََر العلويني يْحذرون

اطمئنان. يف األمويني ضد
العظام والرجال — مكافأة أسوأ العظام رجالها كافأَْت األموية الدولة أَنَّ والثاني:
فكان قوَّتها، ِمْن عظيًما جانبًا فقَدت رجالها األموية الدولة فقَدت ا فلمَّ — قليل الدول يف
هللا عبْد بْن وخالد األندلس، فاتح نَُصرْي بْن موىس املخلصني: األموية الدولة رجال ِمْن
ألمثال ُظْلمهم األمويني الخلفاء خطأ َوِمْن ُمْسِلم، بْن وقتيبة امُلَهلَّب، بْن ويزيد ي، اْلَقْرسِ
امُلَهلَّب، بْن ويزيد ُمْسِلم، بْن وقتيبة هللا، عبْد بْن كخالد بَْعضهم؛ فَقتَلوا الرجال، هؤالء

جن. السِّ يف نَُصرْي بْن بموىس وُزجَّ
دائرة فبلغت الفتوح، يف االتساع بَسبَب اململكة أطراف تَبَاُعُد وهو: ثالث؛ وَسبَب
وإيران، بالجزيرة، املعروف النهرين بنَْي فما الرومان؛ دولة َغرْي َقبْلهم تَبْلُغه َلْم ما ُمْلِكهم
ومرص، وسوريا، العرب، جزيرة وِشبْه وأرمينيا، والقوقاز، والرتكستان، األفغان، ِمن وِقْسم
املرتامية املختلفة األقطار هذه وَضبُْط ُسْلطانهم، حوزة يف دخَلْت ُكلُّها واألندلس واملغرب،
الضعفاء ِمن بْل الحازمني، باألقوياء ليسوا الخلفاء كان إذَا وخصوًصا ا، جدٍّ األطرافصْعب
األساسية قواعدها وِمْن العباسية، الدولة َحْزم ِمْن كان ولذلك شهواتهم، وراء يَْجرون الذين

الفتوح. يف التوسع َعَدم
نَجح الذي الخراساني مسلم أبي أمثال ِمْن العباسيني به هللا حبا ما ذلك: إىل يضاف
ِمن يَنْتَِقم أَْن بذلك فاستطاع للعباسيني والدعوة األمويني، عىل الثورة يف باهًرا نجاًحا

اإلسالم. مبدأ يف الفرس ِمن العرب انتََقَم ِلَما وفاًقا جزاءً العرب
ونشاط مهارة يف األمويني عىل الحرب أدار جباًرا، الشخصية عظيم رجًال وكان
له د َمهَّ أَْن بْعد بقتله مكافأة أسوأ املنصور جعفر أبو كافأه ذلك ومع نَجح، حتى وقسوة
وشأن رجالهم، نوادر يف األمويني شأن … عقبات ِمْن اعرتضه ما ُكلَّ منه وأزال الطريق،

الربامكة. مع َفَعَله فيما — بْعد فيما — الرشيد
العباسيني وقيام األموية، الدولة سقوط يف سببًا وكانت تجمعت، األسباب هذه ُكلُّ

ِمنْهم. عليه عثروا َمْن بُكل ويفتكون بهم، يَنُْكلون بَْعَدهم
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والعباسيون األمويون (2)

يحكمون األمويون كان … العباسية والدولة األموية الدولة بنَْي الفرق أكرب ما حاٍل ُكلِّ عىل
البالد يحكمون فكانوا العباسيون ا أَمَّ القبلية، عيوب وفيه بساطة فيه عربيٍّا ُحْكًما البالد
ِمْن نشاهده كالذي بسيطًة فخمًة قصوًرا األمويني الخلفاء قصور وكانت فارسيٍّا، ُحْكًما
غسان أمراء لألمويني األعىل امَلثَل وكان معقدة، فخمة العباسيني قصور وكانت آثارهم،

فاألكارسة. للعباسيني األعىل امَلثَل ا أَمَّ وأمثالهم،
وخالد والحجاج، أبيه، ابن زياد أمثال عربية عقلية ذوي األموي العهد يف الوالة وكان
نزعة يَنِْزعون ن ممَّ الربامكة أمثال فوزراؤهم العباسية الدولة يف ا أَمَّ القرسي، هللا عبْد بْن

… وهكذا فارسية،
الخالفة حْرص أوًال: شيئان: أهمها أشياء عىل والعباسيون األمويون اتفق وربما
وتجري العباسيني، يف يحرصونها وهؤالء األمويني، يف يحرصونها هؤالء … واحد بيت يف
يتفقون وكذلك: والَعقد، الَحلِّ أهل ورأي الشورى، قانون عىل ال الوراثة قانون عىل الخالفة

عضوض. ُمْلك إىل الخالفة قَلبوا أنهم يف

العضوض امللك

عْهد، ويلِّ يف وال بَيْت يف ينحرص ال األَول أنَّ العضوض: وامُلْلك الشورى ُحْكم بنْي والفرق
كانت بكر ألبي ُعَمَر بَيْعة إنَّ قالوا: ولذلك يَْصلح، فيمن والَعقد الَحلِّ أْهل يستشار ولكْن

ها. رشَّ املسلمني هللا وقى فلتة،
أْهل غرْي كان ولو يَْخلَُفه، أن رأى َمْن تولية عىل يعمل الخليفة فكان الثاني أما

األمني. مع الرشيد فَعل وكما يزيد، مع معاوية فَعل كما للخالفة،
عليهم وسلطوا وكرهوهم، العلويني خافوا والعباسيني األمويني ِمن ُكالٍّ أنَّ ثانيًا:
«َمَقاِتل ِكتابه يف األصبهاني الفَرج أبو رواها كالتي طويلًة سلسلًة ألَّف مما سيوفهم،

الطاِلِبيِّني.»
العباسيون انفرد ثم … األموية الدول إسقاط عىل والعلويون العباسيون تََكاتَف ولقد

آخر. أساس عىل بالدعوة
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العباسية الدولة نشأة (3)

ِمن عظيم جانب عىل وكان محمد، بْن هللا عبْد العباس أبو الدعوة بهذه قام الذي أنَّ ذلك
والسياسة. الدهاء

لم الحسني َمْقتَل بْعد الروحية اإلسالم زعامة أنَّ خالصتها: جديدًة نظريًة فأسس
الزعامة بهذه أوىص الذي الحنفية، ابن محمد إىل انتقَلْت إنما الحسني، بْن عيل إىل تَنْتَقل
عباس، بْن هللا عبْد بْن عيل بْن محمد إىل وفاته أوىصعنْد وهذا هاشم، أبي هللا عبْد ابنه إىل
فراجت املنصور، جعفر أبي إىل بَْعده وِمن محمد، بْن هللا عبْد العباس أبي إىل أوىص وهذا
تعاُون أنَّ منهم ظنٍّا أنفسهم؛ فاطمة أبناء ذلك يف وعاَونَهم البالد، بعض يف الدعوة هذه
بني عىل تَغلُّبهم سُهل األموية الدولة جميًعا أسقطوا إذا حتى قوًة، يُْكسبهم أوًال البيتني

عباس. بْن هللا عبْد
إسقاط البيتان استطاع ملَّا فإنه العكس؛ هو األْمر كان بْل … مخطئني ذلك يف وكانوا
كبريان: خصمان للعباسيني وأصبح فاطمة، بيْت عىل العباس بيْت تَغلَّب األموية الدولة
إمام َقتْل ِمن عبايس خليفٌة خال وَقلَّما جميًعا، بهم ينُْكلون فأخذوا والعلويون، األمويون
ألوالده: بالخالفة أوىص عباس، بْن هللا عبْد بْن عيل بْن محمد الوفاة حَرضت وملَّا َعلوي،
باملنصور امللقب جعفر وأبي هللا، عبْد العباس وأبي اإلمام، بإبراهيم املعروف إبراهيم
جعفر أبو وجاء بأعدائها، ونَكل أُُسسها، بْعض للدولة ووضع الخالفة، العباس أبو فتوىل

األعداء. ترشيد وأتمَّ األسس، وأكمل أخيه، سرية فسار املنصور
إرجاع ويَودُّون نجاحه، اإلسالم عىل ينقمون جماعًة فصادف املهدي بعده وجاء
ستار تحت املهدي فقتلهم كانت، كما الوثنية الفرس وديانة كانت، كما الفارسية الدولة
يخلع أن يريد الهادي فجاء … الرشيد ثم الهادي ابنه إىل بالخالفة وعِهد زنادقة، أنهم
وكان جباًرا، قويٍّا رشًسا الهادي وكان جعفر، البنه البيعة عىل الناس ويَحمل الرشيد،

إجابته. إىل مال ذلك أخيه من علم فلما مطواًعا، لينًا الرشيد
عىل الهادي اشتد وملا — ذاك إذ أمره ويلَّ وكان — الربمكي يحيى عصاه ولكن
أعني عن ليختفي بعيد؛ مكان إىل يسافر بأن للرشيد يحيى نصح والرشيد، الربمكي يحيى

ملاًما. إال املسألة هذه يذكر فال الهادي
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اخلالفة أريكة عىل

الرشيد تولية

… فجأًة ومات رسيًعا، فمات الهادي خالفة تَُطل َلْم أَْن الرشيد حظ ُحْسن ِمْن كان
فلم عظمى، حظوًة ونال العرش، عىل وجلس مكانه، الرشيد وتوىل البيعة، يَغريِّ فلم
العالقة شدة أولها: كثرية، ألسباب وذلك الرشيد، عن عرف كما الرشق عن الغرب يَْعرف
كتب صورته ما وثانيها: العهد، ذلك يف أوروبا وملوك الرشيد بنْي والسياسية التجارية
ليلة ألف عنه روتها التي والحكايات القصص ثالثها: الرشيد، مجالس عن والشعر األدب
ومع الربمكي، جعفر مع بالليل يتعسس له صورة هذه … جذابة رائعة صور من وليلة،
صورة وهذه الفتيات، فيها يمتحن أخرى صورة وهذه بغداد، أزقة يف مرسور خادمه
ويحقق املظلوم، فيها ينصف رابعة صورة وهذه والغناء، الرشاب عىل املنادمة يف ثالثة
صور كما لطيًفا، بديًعا تصويًرا الرشيد وليلة ليلة أْلف ر َصوَّ فقْد الجملة، وعىل العدالة،
التجارة وحركة مكان، كل من عليها تتوارد وكيف بالسلع، تزخر وكيف بغداد، أسواق لنا

مليئة. نشيطة
دعايًة يَُعد مما ذلك غرْي إىل وترف، بذخ ِمن فيها وما الرشيد، مجالس لنا وتصور

للرشيد. واسعًة



الرشيد هارون

الخالفة. أريكة عىل الرشيد هارون

ليلة وألف الرشيد

بني خلفاء كبار من غريه دون من للرشيد داعيًة وليلة ليلة أْلف كانت ملاذا نتساءل: وهنا
بْن هللا كعبْد العباس بني كبار ْمن أو امللك، عبْد بْن وهشام مروان، بْن امللك كعبْد أمية

… وأعدل وأفخم الرشيد ِمن أعظم الحقيقة يف وكلهم املنصور؟ جعفر وأبي محمد،
أْلف أَنَّ وهو: — صحيًحا يكون قد — جواب إىل فاهتديت … طويًال ذلك يف فكرت
عن تُرجم ما أول فكان مختلفة، عصور يف عليه وِزيد مختلفة، عصور يف تُرجم وليلة ليلة
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الخالفة أريكة عىل

أيامه، يف الكتاب لظهور املؤلفون فتملقه الرشيد، عرص يف البغدادي القسم هذا الفارسية
إىل خفيفًة إيماءًة أومأ وقد ودمنة، كليلة تَرجم حني املقفع بْن هللا لعبد حدث ملا واتقاءً
عىل ونقمته عليه، يُكون أَْن ينبغي وما العادل، للَمِلك بوصفه وذلك والحكام، الخلفاء ُظلم

الزندقة. بتهمة َقتْله إىل دعا مما … يُكون وكيف الظالم، امللك
ترجمًة ودمنة، كليلة لرتجمة مسايرة حاٍل ُكلِّ عىل وليلة ليلة أْلف ترجمة وكانت
مصبوغًة املعاني ترجموا ولكن فقط، باملعنى هي وال بالحرفية، هي ال خاص؛ نْوع ِمن

ذلك. ونْحو للحظ، تقدير وِمن والَقَدر، القضاء يف اعتقاد ِمن اإلسالمية؛ بالصبغة
… بالرشيد الحفاوة يف وبالغ اتقاه، املقفع البن حدث ما املرتجم القاص رأى فلما

القتل. ليتقي

ِمن املرتجم أفاضعىل الِكتاب بمرتجم َعِلم ا َلمَّ الرشيد أن وهو آخر؛ سبب هناك يكون وقد
بعض رشاء من السياسية الهيئات بعض تفعل كما له دعاية خري هذه أَنَّ وفهم عطائه،

صحيحني. جميًعا السببان يكون وربما باملال، الجرائد
فُمدح املعتضد العبايس الخليفة عهد يف وليلة ليلة أْلف ِمن آخر جزء تُرجم وربما

والرشيد. الخطاب بْن عَمر صفات عليه وًخلعت أيًضا،
ليست أخرى بصبغة واصطبغ آخر، موقًفا وقف فقد مرص يف املؤلف القسم ا أَمَّ

هنا. حديثنا موضوع
ِعلمه يف عظيمًة إشادًة الرشيد هارون بذكر وليلة ليلة أْلف أشادت حال كل عىل

ذلك. وغرْي ولْهوه، وعْدله

عىل ووقوفهم الغرب، يف عظيًما رواًجا وليلة ليلة أْلف رواج الرشيد حظ ُحْسن ِمن وكان
قصص بأنها النديم ابن وصفها فقد قديًما؛ إليها الرشقيون ينظر كان ما عكس قيمتها،
عقائَد، ِمن تروي فيما االجتماعية، الحياة يمثل ما خري فيها رأوا الغربيني ولكن تافهة،
من الرشق تمثل أنها ورأوا ذلك، غرْي إىل شطرنج َلِعب وِمن نساء، مْكر وِمن حوار، وِمن

… مختلفة نواح من بها فعنوا نواحيه، جميع
عليها. عثروا التي الكتاب نصوص نْرش جهة ِمن فأوًال:

مختلفة. غربية لغات إىل ترجمتها جهة ِمن وثانيًا:
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الرشيد هارون

لني» «إدوارد ثُم «جاالن» الفرنيس األديب الفرنسية إىل ترجمها َمن أول كان وربما
باألملانية. «لتمن» ثُم اإلنجليزية، إىل

معها، للرشيد رواج رواجها يف وكان النظري، منقطع رواًجا الرتجمات هذه راجت وقد
نشأت التي البيئات إىل بالرحلة شغفوا الكثريون وقرأها راجت، قد املرتجمون رآها فلما
عىل شاهدوه فيما ُكتُب ووْضع العربية، اللغة تََعلُّم إىل ذلك ودعاهم وليلة، ليلة ألف فيها

الرحالت. هذه أثر
قصص ووضع باستيحائها، الرتجمة هذه استغالل وهي الثالثة، الخطوة كانت ثم

وهكذا. تمثيلية، غري وأحيانًا تمثيلية، وأحيانًا للكبار، وأحيانًا لألطفال، أحيانًا
آخر. مِلك ألي دعاية أية تعمله َلْم مما السحر، َعَمل الرشيد لهارون َعِملت وكلها

العبايس الخليفة

بهالة يحاط روحي حاكم أيًضا هو بل فحسب؛ مدنيٍّا حاكًما العبايس الخليفة يكن ولْم
املراسم، تجري كما الرشيد بويع الهادي مات فلما واالحرتام، والتوفري الرشف رضوب من
عادة ون يَُسمَّ ومن الدولة، رجال بكبار سعتها عىل األبهاء وامتألت امُللك، رسير فجلسعىل
صحيفة ويقرأون العرش، إىل يتقدمون الذين باألمراء أوًال البَيْعة وبدأت والعقد، الَحلِّ أْهل
ثم وأوالدهم، الوزراء بعدهم وبايع َقبْل، ِمن عليهم أُخذت التي األيمان وينفذون البَيْعة،

الرشطة. أصحاب
بجانبي دائرة شكل عىل واألرشاف والوزراء الخليفة إخوة انعطف ذلك، تم أَْن وبْعد
ليأخذوا األمصار أمراء إىل وكتب الناس، ِمن البَيْعة يأخذ بالباب الحاجب ووقف العرش،
له وتمت للرشيد، القدسية الصبغة تمت ذلك تم ا فلمَّ دائرتهم، يف الرجال كبار ِمن البَيْعة

اليوم. عرصنا يف ندركها أَْن نستطيع ال حالة وهي والروحية، املدنية السلطة

قرص وسمى السالم، بدار لها تشبيًها السالم مدينة بغداد سمى أَْن الرشيد َفَعله ا َفِممَّ
وسماهم األنصار، أبناء ِمْن بعًضا وجلب الحرام، البيت إىل تلميًحا بالحريم الخالفة
تشبيًها منه الداخل ينحني لكي االرتفاع، قليل بغداد أبواب ِمْن بابًا وَجَعل باألنصار،
الخلفاء أُم الخيزران وسمى الكعبة، إىل الداخل يفعل كما … للخليفة احرتاًما بالسجود

املؤمنني. أُم عائشة الرسول به سمى بما تشبيًها
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رواه كالذي العباس؛ بني بيت تمجد التي األحاديث وضع يف العلماءَ واستكتب
أبي بْن وعِيل واألنصار، املهاجرين ِمن نفر يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كان ُعَمر ابن عن الطرباني
األنصاري فأغلظ األنصار ِمن العباسونفر فتالحى يمينه، والعباسعن يساره، عن طالب

للعباس.
يمأل فتًى هذا ُصلب ِمن «سيخرج وقال: عِيل، وِبيَِد العباس ِبيَِد ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأخذ
رأيتم فإذا وعدًال، قسًطا األرض يمأل فتًى هذا ُصلب ِمن وسيخرج وظلًما، جوًرا األرض

املهدي.» راية صاحب وهو املرشق، ِقبَِل من يُقبل فإنه التميمي، بالفتى فعليكم ذلك
وجهني، ذات روايته جعل فإنه املكر؛ يف زائد ماكر الحديث هذا واضع أَنَّ ويظهر
دعاة فأخذه مرة ُكلِّ يف إليه املشار يَعنيِّ لْم ألنه املراد؛ هو أنه ادعى فريق غلب إذا حتى

الرايات. أصحاب ألنهم لهم؛ وأولوه العباس بني
قال مجاهد: قال قال: عباس ابن عن مجاهد عن الحاكم رواه ما هذا ِمن وأغَرب
فقال قال: الحديث» بهذا ثْتُك َحدَّ ما البيت أْهل ِمن أنك أسَمع لْم «لو عباس: ابن يل
أربعة: البيت أْهل «منَّا عباس: ابن فقال قال: يكره»، ملن أذكره ال سْرت يف «فإنه مجاهد:
هؤالء يل بنيِّ مجاهد: فقال قال: املهدي»، ومنَّا املنصور، ومنَّا املنذر، ومنَّا السفاح، منَّا
املنذر؛ وأما عُدوِّه، عن وعفا أنصاره، َقتَل فربما السفاح؛ «أما عباس: ابن فقال األربعة،
املنصور؛ وأما ه، حقِّ ِمْن القليل ويمسك نفسه، يف يتعاظم وال الكثري، املال يعطي فإنه
الذي فإنه املهدي وأما شهر، مسرية عىل عُدوُّه منه ويَْرهب عُدوِّه، عىل النرص يُعطى فإنه
قال: كبدها، أفالذ األرض وتُلقي السباع، البهائم وتامن جوًرا، ملئت كما األرضعدًال يمأل

والفضة».» الذهب من األسطوانة «أمثال قال: كبدها؟» أفالذ «وما قلت:
وقد مهاجر، بن إبراهيم بن إسماعيل ومنه اإلسناد، صحيح حديث هذا الحاكم: قال
الصحيح. الحديث يُحكى كما بمهارة حكي مصنوع يظهر كما والحديث مْسلم، له ج خرَّ
ِمن مؤيٌَّد بيت أنه الناس بني واإلشاعة العبايس، البيت لخدمة وضعت أحاديث وكلها

ملقاومته. معنى فال العباد عىل مقدر هللا
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الربمكي يحيى

وأبوه الهادي، أخوه َقبْل ِمن عليه مرتبًعا كان الذي الخالفة كريس عىل الرشيد تَربَّع وملا
كان فقد … بجميله اعرتافا الربمكي؛ يحيى إىل الوزارة أسند أَْن فعل ما أول كان املهدي،
أبت! يا يناديه: الرشيد وكان شبابه، يف للعهد واليته عن املدافع وكان صغره، يف له مربيًا
سلطًة َوَمنََحُه كرب، وما صغر ما األمور جميع يف يستشريه وكان له، والوفاء حبه عىل داللًة

يرى. كما الدولة أمور لتسيري مطلقًة
وزارة قسمني؛ إىل تنقسم اإلسالمية الدولة يف والوزارة تفويض، وزارة وزارته وكانت
يرجع أن غرْي ِمن يشاء ما يَفعل أَْن يستطيع التفويض فوزير … تنفيذ ووزارة تفويض،
أن له فليس التنفيذ وزير وأما يشاء، َمن ويعزل يشاء، َمن يويلِّ أَْن الحق وله خليفته، إىل
أبناء هذا ِليَحيَى وكان الخليفة. به يأمر ما يَفعل إنما نْفسه، عنْد ِمن ابتداءً أمًرا يفعل
السياسية، الحنكة من عظيم جانب عىل وكلهم … ومحمد وموىس، وجعفر، الفضل، أربعة:

يحيى. بْن وجعفر يحيى، بْن الفضل منهم واشتهر الدولة، يف عظيمًة أعماًال وُولُّوا
جعفر واشتهر بيته، أْهل ُكل يفوق ذلك يف وكان له، حد ال الذي بالكرم الفضل اشتهر

الفضل. بالغة فوق وبالبالغة الفضل، كرم دون وبالكرم الرشيد، من الشديد بالقرب
ويف الدولة، شئون ُكل عىل يهيمن برأيه، مستبًدا حاكًما العرص هذا يف الخليفة وكان
وعزلهم، األمصار أمراء تعيني وعىل الرسمية، الرسائل عىل ويرشف الُسلطات، جميع يده
أو برأيه إما يتوالها الوزير يتوالها التي األعمال ُكل وكانت ذلك، يف عنه ينوب ووزيره
فإنَّ اختصاص، لها وزارة ُكل وزارات، إىل مقسمًة الدولة شئون تُكْن ولم عنه، منفرًدا
للشئون ووزيًرا للمال، وزيًرا يشء؛ ُكل وزير الوزير كان بل النظام، هذا تَعرف لم بغداد
نظام َعرف وإنما يشء، ُكل الخليفة كان كما ذلك، غري إىل لألشغال، ووزيًرا االجتماعية،
… الرشق ال األندلُس الوزراء د وتعدُّ وزير، إىل األعمال من طائفة ُكل وإسناد التخصيص،

املسئوليات. ُكل يحمل السلطان، واسع الرشق يف الوزير جعل ما وهذا

العائلة وبعض الوزير من يتألف استشاري، مجلس هناك كان والخليفة، الوزير وبجانب
ومرصوفاتها، الدولة كإيرادات الكبرية؛ العامة املسائل يف يُستشار املجلس وهذا املالكة،
هذا أعضاء عدد عن كبري تفصيل لدينا ليس أْن األسف وِمن وعزلهم، املوظفني كبار وتعيني
يخالفاه، أو برأيه يأخذا أن والوزير للخليفة استشاري، مجلس أنه نعلم ولكنا املجلس،
مجلس كان كما وال الراشدين، والخلفاء ملسو هيلع هللا ىلص النبي عْهد يف الشورى نظام كان كما ال
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ويُلزمه الخليفة يقيضعىل أْن به يستطيع ما السلطان من له كان إذ األندلس؛ يف الشورى
بُحكمه.

عَمله بطبيعة فهو الدولة؛ يف عظيم شأن ذا وكان الربيد، صاحب كان ذلك وبجانب
السلطة، ِبيَِدهم َمن عىل بواسطتهم ويتجسس أتباعه، بواسطة ُقطر ُكل ِمن األخبار يجمع
رسيًعا، الخليفة بها أخرب الثورة عىل حضٌّ أو دسيسة، أو مؤامرة هنالك كانت وإذا
إنسان ُكل يْحجب أَْن الخليفة استطاع وإذا دقيًقا، تنظيًما منظمًة الربيد إدارة وكانت
يجعل قد نهاًرا أو ليًال واحدة ساعة تأخري ألن الربيد؛ صاحب يحجب أْن له يصح فال
بالكثري. عليه يُتغلب ال باليسري عليه يُتغلب كان ما ويجعل مستفحًال، الخفيف األمر
املتجسسني وِمن جميًعا، الخارج ويف الداخل يف التجسس الربيد صاحب شأن ِمن وكان
هذا يف الغربية األمم عليه ما يشبه مما تجار، وغرْي متخفون، تجار ومنهم ونساء، رجال

العرص.

األمراء توزيع

ويَرصف األموال، ل ويَُحصِّ ائب، الرضَّ يَرضب الخليفة؛ عن ينوب ُقطر ُكل عىل أمري وهناك
ما بلغ وقد بغداد، يف الخليفة إىل يرسله منها بقي وما العامة، اإلصالحات عىل ل تحصَّ مما
يف اإلمارات وكانت دينار، مليون ٤١١ حوايل الرشيد عْهد يف َسنة ُكل الخليفة خزانة دخل
واليمن، واليمامة، واملدينة، ومكة، وأرمينيا، وأذربيجان، الجزيرة، ِمن تتألف الرشيد عْهد
النهر، وراء وما وخراسان، العجم، وعراق وُعمان، والسواد، والبحرين، والبرصة، والكوفة،
إمارة ُكل وعىل ومرص، والشام، واملوصل، فارس، وجنوبي واألهواز، ند، والسِّ والبنجاب،
أمام والروحية املادية شئونها عن مسئول وهو أمورها، يتوىل أمري اإلمارات هذه ِمن

يُْخمدها. أْن عليه وكان الخليفة، أُخرب ثورة حصلت وإذا الخليفة،
كما أو — األستاذ مخترصا يقال كما أو — الدار أستاذ كان أيًضا ذلك وبجانب
وما زواره، ومراعاة الدار، شئون ِمن شأن بُكل يُقوم وهو القرص، ناظر اليوم: يسمى
حاشيته وطعام ورشابه، الخليفة طعام عىل يقوم كما حفالت تنظيم ِمْن الخليفة به يأمر

ذلك. غري إىل ورشابها،
يصدر وما املراسيم، وإعداد الخليفة، توقيعات تدوين يتوىل الرسائل ديوان كان ثُم

إليه. يَِرُد وما الخليفة، عن
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الذي املحتسب كان ثم … خاصًة عسكريًة ألقابًا يحملون ُرشطة مدينة بُكل وكان
وَمن وامليزان، الكيل يف واملطفف كري، السِّ فيؤدب االجتماعية؛ الشئون ِمن كثري عىل يرشف
النساء، بهرجة وعدم تباع، التي السلع صالحية من ويستوثق لها، أهًال ليس ِحْرفة احرتف

ذلك. ونحو
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أنَّ ذلك الفرس؛ عن العباسية الدولة أخذته مما ومباهجها الدولة بأبهة الرشيد أحيَط
عىل يقعدون املنزل، يف أو املسجد، يف بسيطًة، ساذجًة كانت الراشدين الخلفاء مجالس
مىش قائًدا بعثوا وإذا اب، ُحجَّ وال حرس وال نحوها، أو بعباءة ويلتفون جلد، أو حصري
أراد َمن كان بل اب، ُحجَّ وال ِحَجابة هناك تُكْن ولم طبول، وال حرس بال وداعه يف الخليفة
ثالثًا، يكررها أدخل؟» … عليكم «السالم ويقول: الباب، عىل يقف الخليفة عىل االستئذان
أنفسهم الراشدون الخلفاء اضطر ثم يَْدخل، لم يَُجْب لْم وإْن دَخل، «ادخل» له: قيل فإْن
كان وأقطار الرومانيون، يحكمها كان أقطار ِمن الفتوح َفتَحوا ا َفَلمَّ لالزدحام، اب للُحجَّ

اب. الُحجَّ واتخاذ األبهة، مظاهر يف والخلفاء األمراء قلَّدهم الفرس، يحكمها
الفخفخة، ِمن برضوب عليه وأشاروا دمشق، يف سفيان أبي بْن معاوية ذلك بدأ وقد
فإذا نسبًا، لألرشاف أوًال يؤذن األمري، أو الخليفة عىل الدخول يف مراتب الناس فرتبوا
وقلَّد أدبًا، أكثرهم قدموا السن يف تساووا فإذا سنٍّا، أكَربهم قدموا النسب يف تساووا

أبهتهم. ومظاهر مجالسهم يف الفرس أكارسَة العباسيون وقلَّد الروم، ملوَك األمويون

واستبداد أبهة

وكرايس، رسيًرا القرص يف الكبرية الساحة يف له ينصبون كانوا الرشيد جلس فلما
لتحجب تقام الستور وكانت طيتني، تُطوى والوسائد واملصليات، الطنافس له ويفرتشون
الخليفة عىل الدخول ليمنعوا األبواب عىل اب الُحجَّ َعيَّنوا ثم أراد، إذا وتزاح أراد، إذا الخليفة
عليك السالم إليها أضافوا وربما بالسالم، تقدم ألحد األمري أو الخليفة أِذن فإذا بإذن، إال
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القادم أحس إذا التحية عند الخليفة يد َقبَّلوا وربما وبركاته، هللا ورحمة املؤمنني أمري يا
للداخلني. يدهم مد عن ترفعوا عظمًة ازدادوا فلما ذلك، يف الخليفة ِمن رغبًة

منعوه قائًدا استعظموا فإذا الُكم، أو اليد تقبيل بدعة اخُرتَعت العباسيني عْهد ويف
إجالسهم يتوىل مرتبتهم، حسب الخليفة مجلس يف يجلسون ثم ُكمهم، أو يدهم تقبيل ِمن

… الدول باختالف تختلف وهذه الحاجب، مجالسهم يف
أما للخليفة، مجلس أْقرب األمويني يُجلسون أمية بني عْهد يف األمويون فكان
هاشم، بني ِمن أنفسهم ألنهم إليهم؛ مجلس أْقرب هاشم بني يُجلسون فكانوا العباسيون
الوسائد، عىل أعداءهم أمية بني وأقعدوا الكرايس، عىل أجلسوهم هاشم بني أجلسوا وإذا
بعضهم الزائرين ومخاطبة الكالم، العباسيون الخلفاء َمنَع وقد ذلك، يكون كان وقلَّما
يبدأون ال هم ثم الخليفة، نهض إذا إال لداخل أحد ينهض وال الخليفة، مجلس يف لبعض

ساكتًا. َظل يكلمه لم فإذا يبدأ، أن إال بكالم الخليفة

مما أكثر عليه ذلك وغلبة واملناظرة، الجدل سماع يف لرغبته املأمون؛ إال ذلك عن يَِشذَّ ولم
ومنعوا بعده، أتوا الذين الخلفاء بْعض ِمن غريه فيه قلده وربما املرعية، التقاليد إىل يميل
يُْصِغَي أن الداخل إىل وطلبوا وحده، اآلمر هو ليكون بأمر الخليفة حرضة يف أحد يُْؤمر أن
أن ومنعوا وإشاراته، الخليفة إيماءات إىل انتباهاته ُكل وينتبه الخليفة، إىل جوارحه بُكل
الخاص، لطبيبه ذلك يُجوز وإنما أمىس، وكيف أصبح، كيف يُسأل وأن الخليفة، يَُعزى

اب. الُحجَّ يف وباَلغوا
فكان باالنرصاف، حرضته ِمن اإلذن عند يقولها إشارة أو كلمة خليفة لُكل وكان
الوسطى اإلصبع يعقد املأمون وكان يده، من املروحة ويلقي يتثاءب، — مثًال — السفاح
ثم بظهره الباب إىل يصل حتى الخليفة نْحو وْجهه ه يَُوجِّ انرصف َمن وكان بإبهامه،
شعراء ِمن الوفود فيه يجتمع مكان الرشيد عهد يف الخلد قرص باب عىل وكان ينرصف،
وشجع الحظوة، له وتكون منهم، نْوع طلُب الخليفة ببال يخطر لعله ومضحكني، ومغنني
ما وكثريًا والسلع، الجاريات تجار يعرضه مما أو للوافدين، يعطيه كان ما كثرة ذلك عىل
من بآالف مَغنِّية جارية برشاء َمرة أََمر أنه ُحكَي كالذي الوزير، برغبة عطاءاته تصطدم
الرشيد عليه يطَّلع مكان يف َوَكوَّمه املبلغ، فأحرض … الربمكي يحيى فاستكثرها الدراهم،

وجيئته. الوضوء إىل ذهابه يف
يحيى وانتقد إرادته، تنفيذه عىل م صمَّ ذلك ومع استكثره، املبلغ الرشيد رأى فلما

… نْكبَتهم أسباب ِمن أيًضا الحادثة هذه إنَّ قالوا: حتى رسه يف الربمكي
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والحديث الجلوس يف دقيقة، وتقاليد واستبداد وفخفخة أبهة َمْظهر امَلْظهر كان ولقد
قلوب خلعت كلها وهذه اإلسالم، يعرفها وال َقبْل، ِمن األكارسة عن ورثوه مما واالنرصاف،
هذه أنَّ كما اإلرادة، مفقودة شطرنج أحجار كأنهم وجعلتهم روحهم، وأماتت الناس،
املستبد الحاكم ف ترصُّ الناس يف يترصف أن للرشيد مكَّنت للخليفة الواسعة السلطة
فتكون الربامكة، عىل اإلقبال ُكل — مثًال — يُقبل أْن أْمَكنه ما ذلك ولوال الحرية، املْطَلق
بهم. يلوذ وَمن أموالهم، ويصادر بهم، ويَنُْكل عليهم، يَنْقلب ثم … املْطَلقة لطة السُّ لهم
الرشيد ُحْكم ففي بعًضا؛ بْعضه يناِسب منسجًما نظاًما كان ذاك إذ السائد فالنظام
الخليفة يَْطلبه َمن يدري وال ، َحدٍّ إىل ال وسماحة أحيانًا، َحدٍّ إىل ال استبداد — مثًال —
عن للمتَهم دفاع وال اتهام، وال قوانني ال إذ الدنانري؟ بآالف راجع أم القرب؟ إىل هو أذاهب
الخليفة بفم معلَّقة كلهم الناس فرقاب وضعي، قانون أو رشعي بقانون َعَمل وال نْفسه،
للرعية، الوالة معاملة من األمور وُكل ُكلِّه، بالشقاء يأمر وقد ُكلِّه، بالسعد يأمر قد …
دين عىل «الناس قالوا: وقديًما تتشابه، ببعض بعضهم الناس وعالقات للوايل، والرعية

ملوكهم.»
الحاكم مزايا ُكل له مستبد رشقي حاكم أنه عىل للرشيد نَنْظر أَْن فيجب هذا ومع
والطاعة والخضوع يرى، فيما التنفيذ ورسعة شاء، َمن وإسعاد شاء، َمن إغناء ِمن املستبد
حقوقهم الناس وسلب شاء، َمن دماء سْفك ِمن املستبد الحاكم رزايا وفيه تَعب، غرْي ِمن
ونحو معروف، لقانون ال يتجه، أين يعرف ال الذي للهوى الناس وخضوع وحرياتهم،

ذلك.

الدولة ميزانية

العهد، هذا يف امليزانيات شأن ونفقات، إيرادات ِمن العباسية للدولة ميزانية عىل ُعثر وقد
نكتفي بقليل. الرشيد عْهد بْعد لعٍرص ميزانية عليها عثرنا التي امليزانية كانت وإن

فمنها: ببعضها،

ومماليك. بوابني من النوبة أصحاب أرزاق اليوم يف دينار ١٠٠٠ •
الفرسان. أرزاق اليوم يف دينار ١٥٠٠ •

الجند. ِمن املختارين أرزاق اليوم يف دينار ٦٠٠ •
واملخابز. الخاصة املطابخ نفقات اليوم يف ديناًرا ٣٣٣ •
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القرص. يف بالقرب السقايني أرزاق اليوم يف دنانري ٤ •
والصناع الكسوة لخزائن املستخَدمني ِمن الحشم أرزاق اليوم يف دينار ١٠٠ •

واملطربني. والرفائني
مجراهم. يجري وَمن امللهني، وأكابر الجلساء، أرزاق اليوم يف ديناًرا ٤٤ •

االصطبالت. يف للخيول علوفة ثَمن اليوم يف دينار ٤٠٠ •
املساجد. يف والخطباء هاشم، بني مشايخ أرزاق اليوم يف ديناًرا ٢٠ •
والطالبيِّني. العباسيني ِمن هاشم لبني أرزاق اليوم يف ديناًرا ٣٣ •
يخدمها. وَمن واملشاعل للنفاطات النفط ثَمن اليوم يف دنانري ٤ •

السجون. نفقات اليوم يف ديناًرا ٥٠ •
إلخ. … البيمارستانات نفقات اليوم يف ديناًرا ١٥ •

فكان الدخل ا أَمَّ اليوم، يف ديناًرا ٦٩٧٤ جملتها فكانت ُكلُّها النفقات ُجمعت وقد
املعادن، وأخماس السفن، وأعشار واملكوس، والخراج، والجزية، والزكاة، الصدقة، ِمن

إلخ. … الصناعة ورضائب النقود، ْرضب وغالت «الجمارك»، واملراصد
إذا ا أَمَّ والخرج، الدخل بنْي املوازنة يف عْهد عىل وعْهد خليفة، عىل خليفٍة فضُل وكان
أو الخرج، كثرة مع الدخل ِقلة ِمن ذلك ويكون الدولة، شئون اختلت فقد امليزانية اختلت

املصالح. وضياع الخرج، قلة مع الدخل كثرة ِمن

القرص إىل يأتي يُستوَزر َمن فكان والبهاء؛ الروعة من غاية يف التعيني مراسيم وكانت
باب إىل خروجه وعند الدولة، أمراء ِمن أمريان إليه يحمله الرسمي الِكتاب يِصَله أَْن بْعد
حجرة إىل يذهب ثم قليًال، إليه يذهب ثم قليًال إليه فيتحدث إليه، الحاجب يَُقدِّمه الخليفة
ممتطيًا الديوان إىل وينرصف الخليفة، يد فيُقبِّل يعود ثم الترشيف، لباس فيلبس أخرى،
يصل وعندما البالط، وموظفو واألمراء والجيش املوظفني كبار يديه وبني مطهمًة، فرًسا

التعيني. مرسوم عليهم يقرأ ديوانه إىل
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الخليفة مجلس

العثمانية، الدولة يف العايل الباب يقابل — العزيز مجلس ويُسمى — الخليفة مجلس وكان
اليوم نسميه كما أو السلطانية، ياع الضِّ وديوان الخراج، ديوان الدواوين: أهمِّ ِمن وكان
وديوان الحسابات، مراقبة اليوم يقابل ما وهو الزمام، وديوان امللكية، الخاصة ديوان
التوقيع، وديوان النفقات، زمام وديوان الربيد، وديوان والغلمان، املوايل وديوان الجند،
املناصب ِمن أعىل ديوان وهو املظالم، وديوان العطاء، وديوان والرشطة، األحداث وديوان
الوالة أو األمراء أو الخلفاء أو امللوك فيها يُتَّهم التي املظالم يف ينظر كان ألنه القضائية؛
فيهم يُنِْفذ أَْن العادي القايض يستطيع ال ممن ذلك نحو أو الخلفاء، أوالد أو العهد عىل
رياسة بواسطة ويستطيع الخاصة، هؤالء ِمن الشكاَوى يسمع الديوان هذا فكان كلمته،

كلمته. يُنِْفذ أْن الخليفة
يُفردون وكانوا املجالس، هذه يرأسان — املأمون بَعِدِه وِمن — الرشيد كان وقد
مروان بْن امَلِلك عبْد ذلك َفَعل َمن ل أوَّ إنَّ ويقولون: املتظلمني، أقوال يف للنظر ا خاصٍّ يوًما
العباسية الدولة استقرت أَن إىل العمل وقف ثم العزيز، عبْد بْن ُعَمر ثم األموية، الدولة يف

املأمون. ثم الرشيد، ثم الهادي، ثم املهدي، َوَرأََسُه
قايض إىل املظالم يف النظر الخلفاء َعِهَد ثم باهلل، املهتدي زمن إىل به العمل واستمر
يوم للمظالم يجلس كان املأمون أنَّ يُعَرف وكان الدولة. عظماء بعض إىل أو القضاة،
املظالم. هذه يف للقضاء فيه الرشيد يجلس كان يوم أيَّ نعلم ولسنا أسبوع، ُكل ِمن األحد

الرضب دار

والقاهرة، بغداد، يف أُنِشئت … النقود فيها تُرضب الرضب، دار تُسمى داٌر هناك وكانت
النقود، من فيها يُرضب ما عىل رضيبٌة هذه الرضب دور عىل وكان والبرصة، ودمشق،
ِمْن ع وتَجمَّ امُلُدن، باختالف الرضيبة اختلفت وربما درهم، مائة ُكل عن درهم مقدارها
بعض رأينا أننا غرْي بالضبط. نَْعرفه فَلْم يُرضب كان ما مقدار أما للدولة، كبري دْخل ذلك
ألف مائتي ب تَْرضِ كانت مروان بني عْهد عىل األندلس يف الرضب دار إنَّ يقول: املؤرخني

نة. السَّ يف دينار
فيه تنقش حديد ِمْن قالب … بدائية ساذجة صناعة هذه الرضب صناعة وكانت
ويصبونها بمقدار، والفضة الذهب يسيحون مقلوبة، النقود عىل رضبها يراد التي الكلمات
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عمال وهناك «السكة»، الحديدة هذه ويسمون ثقيلة، بمطرقة ويطرقونها القوالب، هذه يف
ذلك. ونحو وضارب، وازن من … الدار هذه يف كثريون

القضاء

عىل وكان القضايا، كديوان قضائي، وبعضها إداري بعضها اختصاصاته، ديوان ولكل
أما ديانتهم، رؤساء إىل تُوَكل املسلمني لغري القضايا كل وكانت األهمية، من عظيم جانب
النواحي يف قضاة يتبعه قاٍض حارضة ُكلِّ يف وكان القضاء، بينهم يَفصل فكان املسلمون
قضاة رئيس الواقع يف وهو القضاة، قايض يسمى بغداد قايض وكان للمدينة، التابعة
املظالم ديوان صاحب إىل فتُعهد الناس بنْي الخاصة القضايا ا أَمَّ كلِّها، اإلسالمية اململكة
املوظفني، كبار أحد غيابه يف عنه وينوب نْفسه، الخليفُة الجلسة يرأس وأحيانًا ذَكْرنا، َكما
املألوفة العادة من وكان الدواوين، رؤساء وكبار والحاجب، القضاة، قايض وأعضاؤها:
مستوري األقل عىل أو السرية، حسني ِمْن جماعة يُختار وإنما شاهد، ُكل شهادة تُقبل أالَّ
حدثت حادثًة يُثِْبت أَْن أراد فمن منهم، إال الشهادة تُْقبل وال بالعدول، عادًة ون يَُسمَّ الحالة
عهد يف إال ا تامٍّ تنظيًما تُنَظَّم لم بدائية محاكم العموم عىل وكانت أمامهم، تؤدَّى أَْن تَحرَّى

زنكي. محمود الدين نور

والصناعة الزراعة

والفرات؛ دجلة بني التي الوالية يف وخاصًة بالزراعة، العباسيني الخلفاء عْهد يف وُعني
الكبرية والرتع اليوم، إىل باقيًة املطمورة آثارها تزال ال الرتعة يف القنوات من شبكة فامتدت
العراق سواد يسمى الذي هو والفرات الذيبنيدجلة القسم هذا الكبرية، السفن فيها تمخر
والرصاص الحديد واستخراج املعدنية، املواد بفحص كبريًة عنايًة وعنوا خصبه. لكثرة
من والكربيت وامللح تربيز، من الزمرد استخرجوا كما وخراسان، فارس من والفضة
عليها وَولَّوا للمناجم، إدارًة أنشأوا ثَم وِمن كورجيا، من والنفط والقري فارس، شمايل

أْكفاء. مديرين
يف مصانع لهما وِشيدت والزجاج، الصابون كصنع الصناعات: يشجعون كانوا كما
بطائفة بغداد إىل وأُِتَي الورق، بصنع وبغداد وسمرقند مرص واشتهرت وسامرا، بغداد
واألطلس الحرير صناعة يف وتفوقوا للتطريز، مصانع ست وأُسِّ الصناعة، هذه مَهرة ِمن
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الحريرية، بكوفياتها الكوفة اشتهرت وقد الفاخرة، والسجاجية الحريرية واألنسجة
وغريها.

مدينة ُكلُّ اشتهرت الجملة وعىل الخز، حرير من النفيسة العباءات صناعة واشتهرت
بالنقوش مزدانة وكانت األغنياء، ومساكن املساجد يف البلورية املصابيح َوُعلِّقت بصناعة،
أشكال عىل املصابيح هذه تُصنع وكانت النبوية، األحاديث أو القرآنية واآليات الجميلة
ويصف اليوم، إىل أثرية بقية منها بقيت وقد للزينة، أو لالستعمال إما وتباع مختلفة،
الرصف، للخمر حد وُرسم بقلنسوته، كرسى صورة عليها كأًسا — األعمى — بشار لنا

به. املمزوج للماء آخر حد وُرسم

التجارة ازدهار

ثم والنصارى، اليهود يد يف األمر أول وكانت الرشيد، هارون عهد يف التجارة وازدهرت
وهم الصني، إىل وصلت حتى مناحيها، واتسعت أسواقها، كثرت وقد املسلمني، إىل انتقلت
ذلك. ونحو امللون، والزجاج املزخرفة، واألقمشة الكريمة، واألحجار الحرير، يف يَتَِّجرون
الربيد. كمراحل بَْعدها ما قافلٍة كلُّ تُسلِّم متعددة قوافل عىل بضائعهم ينقلون وكانوا
تجارتهم وامتدت عام، بألف ديلسبس قبْل السويس قناة بحفر الرشيد َهمَّ وقد
الرشيد عهد يف التجارة ازدهار عىل ويدل وإسبانيا، مراكش إىل وغربًا إندونيسيا، إىل رشًقا

اإلسالمية. األقطار من يُجبى كان الذي الدخل كثرة وخلفائه

الجيش

ببناء اختص وبعضهم الفخمة، العمارات يشيدون بمهندسني العباسية الدولة واشتهرت
عىل االستيالء وطرق كالتعبئة الحربية؛ الهندسة يف الكتب أَلَّف وبعضهم الحصون،
وكان الخيالة، وأنواع الخيول وصفات والحصار، والفروسية القالع وتشييد الحصون،
فالن، بقطيعة كثرية أماكن وسميت قطيعة، جمع وهو اإلقطاع، نظام هو السائد النظام
وهذا — العبايس العرص يف ذلك بْعد َوِزيَد — شهريٍّا درهم مائة الجندي مرتب وكان
يف للجنود الخليفة يمنحه ما عدا ذلك، ضعف مرتبه فكان الفارس ا أَمَّ الراجل، للجندي

املختلفة. املناسبات
إليه، ينتمي جيش خليفة لكل فكان املوايل؛ نظام يسمى الجيش يف نظام واشتهر

به. والتحصن به واالعتزاز بموالهم الجنود تََعلُّق النظام هذا مقتىض ِمْن وكان
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وظيفته من الحرب، بديوان ملَحًقا العرض ديوان يسمى ديوان هناك وكان
كفايتهم. ومعرفة الجند، استعراض

الدولة مرافق من مرفق لكل وكان بالعارض، بون يَُلقَّ كثريين أناًسا نجد ولذلك
وظيفة ومن األقرحة، مفتش يسمى والزراعة الري مفتش وكان باملرشف، يسمى مفتش

الخليفة. إىل عنها التقارير ورفع اختصاصه، دائرة يف ُكلٌّ التفتيش، املفتشني هؤالء
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الفارسية التقاليد (1)

الدولة كانت أْن َفبَْعد َعِقٍب؛ عىل رأًسا العبايس العرص يف األموي االجتماعي النظام انقلب
تقيم العباسية الدولة أصبحت العربي، والدم العربي العنرص عىل نظامها تقيم األموية

الشاعر: قال ولذلك الفارسية؛ والتقاليد الفاريس الدم عىل أساسها

ف��ي��نَ��ا َرب ي��ا ك��ثُ��ُروا ال��س��راري أوالد إنَّ
ه��ج��ي��نَ��ا ف��ي��ه��ا أَرى ال ب��الًدا أدِخ��ْل��ن��ي ربِّ

العرب، عنرص عنرصين: بني خالًفا الحقيقة يف وامَلأمون األَمني بنْي الخالف وكان
مهما ولكن الحسني، بْن طاهر رأسه وعىل الُفرس، وعنرص أعني، بْن هرثمة رأْسه وعىل
حركة ونشأت بالعرب، والفرس بالفرس، العرب وتزوج تمازجا، فقد العنرصان اختلف
الرساري، كثرة ذلك عىل وساعد األجناس، بتساوي تنادي الشعوبية حركة تسمى عنيفة
وتحت أربع، إىل ُحرَّتني أو ِبُحرٍَّة يتزوج رجل ُكلُّ فكان البيوت، يمألن ُكنَّ الالتي واإلماء
تعرضهن بفضل حريًة؛ أكثر ُكنَّ الجواري وهؤالء اليمني، بِمْلك الجواري ِمن شاء َمْن يده
كان فقد امَلْظنُون؛ عكس وذلك الحرائر، عكس يد إىل يد ِمْن واالنتقال والرشاء، للبيع
املوايل، من العلماء كثرة أيًضا ذلك عىل ساعد كما حرية، أكثر الحرائر تكون أَْن امَلظنوُن

عليهم. العرب سيادة من ونفورهم
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الزوجات تعدد

كان فقد البيوت؛ انحالل يف سببًا الجواري وكثرة الزوجات تعدد كان األسف مع ولكن
الرجال، دون النساء كثرة إىل أدى مما بالجهاد؛ مرتبًطا كان يوم محموًدا النظام هذا
عىل بطل أو الجهاُد َقلَّ ملَّا ولكن واحد، برجل النساء من عدد اختصاص ذلك واقتىض

األُرس. انحالل ذلك عن نتج هو كما الترشيع وَظلَّ الزمان، توايل
كثُر متعددات، يمني وِمْلك متعددات حرائر فيه كان إذا الواحد البيت أنَّ فطبيعي
أمهاتهم، د لتعدُّ األوالد وبنْي واإلماء، الحرائر بنْي أو وبعض، بعضهن الحرائر بنْي الخالف
ألخالقهن، أو لجمالهن إما بعض، عىل بعضهن يفضل أن الرجل طبيعة من وأن خصوًصا
والدسائس الشحناء وكثُرت الباقيات، يف الغرية دبت بعضهن ل فضَّ فإذَا ذلك، لغري أو

واملؤامرات.
أنواع أشد العادة يف مختلفة أمهات ِمْن اإلخوة بني وقع البيت، انحل الجملة وعىل
واملأمون؛ األمني بني حدث كالذي القبيل هذا ِمْن كثرية حوادث التاريخ ويف العداء،
البيت انحالل خلدون ابن ويُعلُِّل فارسية، جارية ه أُمُّ واملأمون عربية، ُحرَّة ه أُمُّ فاألمني
الخلفاء حظ هو إنما … أغلبهم وال املسلمني، ُكلِّ حظ الرتف يُكْن لم ولكن الرتف، بكثرة

ففقراء. الشعب سائر أما وأرضابهم، التجار وكبار واألمراء

للشهوات، فتفرغوا وقتهم اتسع — الجهاد عن قعدوا وقد — الرجال أن ذلك إىل يضاف
الخلفاء أعمار متوسط كان ولذلك العمر، ويقرص ة، الِهمَّ يضعف الشهوات يف واإلفراط
أيًضا، أوالدها فضل زوجاته إحدى الرجل فضل إذا وكذلك عداهم، ملن بالنسبة قصريًا

وإخوته. يوسف قصة يف كما اآلخرون فكرهه
بالنسبة النقص ُمركب عنده كان األسواق، يف تباع جارية ابن بأنه االبن شعر وإذا
كانت وأترف أغنى الخليفة كان وُكلما واملأمون، األمني بنْي كان كالذي الحرة، لولد
أمام رؤيتهم ِمن األوالد وفسد أشد، البيت يف النزاع وكان عدًدا، أكثر عنده الجواري

فيه. يعيشون الذي القرص يف الجواري الشابات ِمن كثريًا عدًدا أعينهم
طوق كتابه يف حْزم ابن به ثنا يَُحدِّ كالذي ذلك غري إىل النظرات وتبادل الغرام وكان
كثري أخالق انهارت كما أخالقه النهارت عليه اإلسالم وتغلُّب هللا، لُطف ولوال الحمامة،
أبيه، يد عىل املاء تصب وهي بعينه، جارية يغازل كان املأمون أنَّ ُحكَي وكما الناس، من
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متنافرة متعددة أَُرسٍ من مؤلفة ة األُمَّ كانت وإذا فعلته، واستنكر الرشيد، ذلك فالحظ
األرس. هذه بانحالل تنحل فإنها

بعض، عىل بعض تفضيل من فيه بما أخالقه فسدت إذا البيت أنَّ وهو: هامٌّ، آَخر ويشء
األمهات هؤالء أصبح … األمهات بني وعداء األوالد، بنْي وعداء ومنافسة وغرية، وحسد
ضعاف العقول، ضعاف األمة إىل وخرجوا صحيحًة، تربيًة األوالد تربية عىل قادرات غرْي
بيْت عن األغاني لكتاب والقارئ الهمة، ضعيفي واملؤامرات، الدسائس كثريي األخالق،

فيه: الشاعر يقول الذي رامني ابن

رام��ي��ِن ب��ن ري��م إل��ى ي��غ��ي��ب َص��بٍّ م��ح��زوِن ل��ج ل��ق��ل��ب ش��ف��اء م��ن ه��ْل
أف��ان��ي��ِن ذي وس��م��اٍع ب��ح��س��ن��ه��ا ��ل��ه��ا ف��ضَّ ال��ل��ه إن رب��ي��ع��ة إل��ى
س��ي��ِن وف��ي َزاي ِف��ي بَ��ْع��ُد ول��ث��غ��ة ح��َس��ن َم��ْض��َح��ك م��ن��ه��ا ق��ل��ب��ي وَه��اج
وارق��ي��ن��ي ف��يِّ ف��ي ف��انْ��ُف��ث��ي ال��ج��وي م��ن ب��ي ت��َل��بَّ��س ق��ْد ل��داء ال��ط��ب��ي��ب أن��ِت
ال��ب��راذي��ِن غ��ي��ر ل��ن��ا ول��ي��س ِع��ي��ن ب��ق��ٌر ل��ه رام��ي��ٍن اب��َن إن َربِّ ي��ا
ال��ع��ي��ِن ال��رب��رب ع��ي��ن م��ن��ك ب��ه ي��رض��ي ق��در ع��ل��ى م��اًال أع��ط��ي��ت��ه ش��ئ��ت ل��و
ال��ص��ي��ن م��ن ت��أت��ي ال��ت��ي اإلِوز م��ْش��ي ش��ل��ًال م��ط��وي��ًة وأرج��ل��ن��ا ن��م��ش��ي
ال��ش��ع��ان��ي��ِن ي��وم إل��ى ال��ُع��ِص��يِّ س��وى ل��ه��م دل��ي��ل ال ع��م ع��م��ي��اِن م��ش��ي أو
ط��ي��ِن ِم��ن ُم��ثِّ��ل��ت ول��و إل��ي��ك ن��ف��س��ي ب��ق��يَ��ْت م��ا ب��ال��ق��رب ت��ؤن��س��ن��ي ل��والك

وقال جواريه، وعىل عليه بغداد أهل حزن معه بجواريه وحج رامني، ابن حج وملا
قائلهم:

ل��م��ح��زوِن تَ��ْرِث وَل��ْم ـ��ِب��رَّ ال��ـ ب��ه ت��ب��غ��ي ال��ل��ه ب��ي��ت َح��َج��ْج��َت
ال��م��ح��ب��ي��ِن َرْوع ِم��ْن وي��ل��ك ُرْع��تَ��ُه��ْم ل��ق��د ال��ذَّْوِد راع��َي ي��ا
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والحجاب السفور (2)

تقابل فاملرأة يُذَكر؛ شأٌن له يُكْن لم العهد ذلك يف الحجاب يرى األغاني لكتاب والقارئ
الجنود تقود قد بل وزبيدة، الخيزران يف رأينا كما معهم وتَسَمُر وتجالسهم، الرجال
كثُر وأمثالهما نواس وأبي بشار وشعر الجواري وبكثرة الوليد، بْن طريف كأخت للقتال
فإذا وصفها تقرأ وأنت األماكن، هذه يغشون الفتيان وكان القيان، بيوت َوُوِجَدت التهتك،
وليلة ليلة أْلف كتاب يصورها كما املرأة واشتهرت العرص، هذا يف بالكباريهات أشبه هي
املكرمات.» من البنات «دفن الوقت هذا يف شاع حتى املؤامرات، وتدبري والدسيسة، باملكر
هذا ومع قرارها، لكثرة والحياكة؛ الغزل تجيد — الحرة وخصوًصا — املرأة وكانت
يف فبدا بالتدريج، للفرس تقليًدا النساء عىل الِحجاب دخل وإنما سافرة، املرأة ظلت فقد
ِمن يحتاطون الناس جعل واستهتاره وطباعه، أخالقه، ألن األموي؛ الثاني الوليد عْهد

الحرائر. حماية لضمان والحراس القصور، يف األسوار فأنشئت عليهن، االعتداء

وكان والسفور، الحرية من كبري بقسط تتمتع كانت ذلك من الرغم عىل املرأة ولكن
نساءهم يذكرون الحروب يف وكانوا ليىل، وأبي سلمى كأبي النساء إىل ينتسبون الرجال
األضياف ويستقبلن ويناقشنهم، الرجال، يجالسن املثقفات الفتيات وكان وحبيباتهم،
فرأى الطريق يف عطش عاد فلما حج، رجًال أنَّ القلوب»: «اعتالل كتاب يف ُحكي كالذي
فقلت: «نََعم!» البيت: ربة فقالت «أأنزل؟» فقلت: قال: بفنائه، فأناخ منه، ناحية يف خباءً
أحدثها، فجلْست الشمع، ِمن أحسن جارية فإذا فدخلت، قال: «أجْل!» فقالت: «وأدخل؟»
مشتملة بعباءة مؤتزرة عجوز دخلت إذ كذلك أنا فبينما فيها، ِمن ينتثر الدر وكأن
تأمن ال الذي النجدي الغزال هذا عند هنا ها جلوسك ما هللا! عبْد «يا فقالت: بأخرى،
إذن الحرة فكانت يتعلل» دعيه جدة! «أي الجارية: لها فقالت نواله»، ترجو وال جماله،

الريض: الرشيف يقول كالذي وتتعفف، وتضيف، وتتحدث، تقابل،

رق��ي��ُب ال��رق��ي��ب ُدون ِم��ن وص��وت��ك زاج��ر ال��ت��ق��ي��ة دون م��ن ع��ف��اف��َي

وأصبح كثف، حتى الزمان مر عىل الِحجاب فازداد التهتك، وكثُر الجواري، كثُرت ثم
علية اخرتعته الرأس، عىل غطاءً املرأة لبس وكان الطريق، تنظر بَعنْي إال فيه يُسمح ال
الثمينة، باألحجار للرتصيع قابٌل تحته من إطار له الرشيد، هارون أخت املهدي بنْت
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قد قلنسوة يلبس والرجل والخواتيم، واألقراط واألساور بالخالخيل يتحلني النساء وكان
والفقهاء عباءة، تشملها وقفطان وقميص فرسوال الجسم لباس ا أَمَّ املنصور، اخرتعها
واختاره يوسف، أبو اإلمام هذا اخرتع وقد وطيلسانًا، الرأس عىل عمامة يلبسون كانوا

للقضاة. لبًسا

الجمال

كلمة أيامهم يف وشاع حمرته، مع الوجه استدارة هو: أعىل َمثٌَل أيامهم يف للَجَمال وكان
ويحبون َصحن، يف عنرب بنقطة وشبهوه فيه، الخال حسنًا الخد ويزيد أحمر»، «الُحسن
ال الطبيعي بالكحل متكحلة الجفون متكرسة املها كعيون واسعة كانت ما العني من
بالقضيب، والخرص برمانتني، والنهدين بالربد، أو باللؤلؤ، األسنان وشبهوا الصناعي،
ُوِشيت للجلوس، بديوان بيوتهم يف يعنون وهم بالخيزران، والقد بالكثيب، والردف
املسندين، ذات الكرايسُّ وخرْيها ، الكرايسُّ حوله ت َوُصفَّ األعجمية، بالسجاجيد جدرانه
يرتبع والطراريج بالطنافس، الغرفة أرضية فرشت وقد املجنَّحة، الكرايسَّ ويسمونها
من املوائد وصففت الفضة، من صنعت قد األغنياء بيوت يف واألطباق عليها، الجالس
القاهرة مصنوعات يف تراه كالذي الصدف وأنواع واللؤلؤ باألبنوس م امُلَطعَّ الخشب
أو الفراخ من أو واملاء والخل اللحم من يصنع مرق وهو السكباج، وطعامهم ودمشق،
بدهن الفالوذج سيأكل بأنه يوسف: أبا — صاحبه حنيفة أبو برش وقد والفالوذج نحوها،

الفستق.

الرتف مظاهر (3)

الحليب، ويسقونه واللوَز، الجوَز الدجاَج يُؤِكلون كانوا — لرتفهم — أنهم ِبَدعهم وِمن
فقال: األلوان متعددة مائدًة بديًعا وصًفا الرومي ابن وصف وقد األطعمة، يف ويتفننون

ال��س��م��وِن خ��ال��ص يُ��س��ق��ى ب��ات ق��د م��ل��ب��وِن ل��ه��م ب��ف��رن��ي1 ج��اءوا

اليوم نسميه ما وهو وسكًَّرا، ولبنًا سمنًا يُروى ثم يُشوى وسطه إىل مضمومة جوانبه خبز الفرني 1
بالفطري.
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ال��م��ط��ح��وِن ب��ال��س��ك��ر ُح��ِش��ي��ت ق��د غ��ض��ون ذي أك��رم م��ص��وم��ع
وال��س��خ��ي��ِن ال��ط��ع��ام ب��ارد م��ن ت��ل��وي��ِن م��ن ش��ئ��ت م��ا ول��ون��وا
ج��وِن2 وم��ص��ي��ص ه��الٍم وم��ن ت��ردي��ِن وم��ن ش��ران��ي��ٍف وم��ن
ب��ال��ع��ج��ي��ِن ُف��تَّ دج��اج وم��ن س��م��ي��ِن ف��ائ��ٍق إَِوز وِم��ْن
ب��ال��ج��وزي��ِن ذل��ك وأت��ب��ع��وا وال��ب��ط��ون ال��ظ��ه��ور ف��ي وال��ش��ح��م

فرش فيه نظيًفا بيتًا فأدخلني فجئته، املغنني، أحد بيت إىل «ُدعيت بعضهم: وقال
دعا ثم منه، فأكلنا مشوي، وَجْدٌي وملح، وبقل وَخل ُخبْز عليها بمائدة دعا ثم نظيف،
أيدينا، وغسلنا منها، فأصبنا بحلواء دعا ثم اكتفينا، حتى منه فأصبنا مشوي، بَسَمك
فاخرتت منه لك يصلح ما اخرت وقال: األنبذة، من وألوان وريحان، بفاكهة وجاءونا

ورشبت»!
الشاعر: يقول للرشاب مجلس وصف ويف

ال��ط��وي��ِل ال��ل��ي��ل م��دى ف��ي خ��ل��ي��ل��ي واس��ق اس��ق��ن��ي
ال��ف��ت��ي��ِل ك��ال��م��س��ك وْه��ي ص��اٍف أص��ف��ر ل��ون��ه��ا
ال��زن��ج��ب��ي��ِل َط��ْع��م م��ث��ُل م��ن��ه��ا ال��م��رء ل��س��ان ف��ي
ِم��ي��ِل رأس ِم��ْن س��اط��ًع��ا م��ن��ه��ا ي��ن��ف��ح ري��ح��ه��ا
ال��س��ب��ي��ِل م��ن��ه��اج يَ��نْ��س ث��الثً��ا م��ن��ه��ا يَ��نَ��ل َم��ْن
ك��ال��ق��ت��ي��ِل ت��رََّك��تْ��ه خ��م��ًس��ا ن��ال م��ا ف��م��ت��ى
ق��ب��ي��ِل ِم��ْن دب��ي��ٌر م��ا ذاُك��م ح��ي��َن ي��دري ل��ي��س
ال��ث��ق��ي��ِل ف��ي��ه��ا ـ��الئ��م��ي ال��ـ ك��الم ع��ن َس��م��ع��ي إن
ذل��ي��ِل ِم��ط��واع غ��يْ��ر إن��ي ال��وق��ر ل��ش��دي��د
ال��س��ل��س��ب��ي��ِل رح��ي��ق ِم��ْن أخ��رى وارج دْع��ه��ا أن��َت

من طعام والهالم األكراد، أطعمة من نوع والرتدين البطن، عىل املرشفة األضالع أطراف الرشانيف 2
السواد. إىل املائلة والجون نضجه، بعد الخل يف ينقع لحم واملصيص عجل، لحم

36



الرشيد هارون عهد يف االجتماعي النظام

ال��ط��ل��وِل ن��ْع��ت غ��د ف��ي وتُ��س��ق��ى ال��ي��وم ت��ع��ط��ِش

ويرطبه يشده، من عليه باملاء مبلل بخيش أو بالثلج، تُربَُّد الصيف يف املنازل وكانت
أو البنفسج، بماء يُعطر أن بعد السكر فيه مذابًا املاء ويتعاطون مراوح، منه لتكون
عصري من وأحيانًا التمر، نبيذ ِمن فأحيانًا ألوانًا، الرشاب الناس ويتعاطى الزهور، سائر
وكيفية فيه، قيل وما الرشاب، أنواع يف كتابًا العرص ذلك بعد قتيبة ابن أَلَّف وقد العنب،

سيابه. وابن نواس، كأبي العرص هذا شعراء قاله ما الخمر يف أحد يَُقْل ولم صنعه،
وحسن الروح، خفة من دقيقًة رشوًطا فيهم واشرتطوا الندمان، املرتفون واتخذ
نقلوها فارسيًة عادًة وكانت السماع، يف واملبالغة املروءة، وقوة الرس، وحفظ الحديث،

عامرة. مجالس للرشيد وكان العباسيني، إىل نقلوا فيما
يعطرون وكانوا الورد، ماء أو باملسك، ضيوفه ِلَحى يُعطر ذاك إذ البيت وصاحب

املسك. أو العنرب برائحة الرشاب مجالس

الرياضية األلعاب (4)

ِشْعرهم ِمن وجعلوا الشعراء، وصفه ما وكثريًا والصيد، الرياضية األلعاب وانترشت
جعلوه حتى وطيوره، الصيد بحيوانات وعنوا نُواس، أبو فعل كما الطرد يُسمى: بابًا
لعب انترش كما والنرد، الشطرنج لعبة الرشيد أيام يف وانترشت البيزرة، ْوه: َسمَّ ِعْلًما

الخيل. وسباق والرتس بالسيف واللعب الصولجان
صدر يف هو وجلس أمامه، للخيل سباق فيه كان للرشيد يوًما املسعودي وصف وقد

السباق. عىل يرشف امليدان
يف للفرس تقليًدا ذلك وكان األخرى، إحداها تتعدى ال طبقات إىل الناس وانقسم
من املوظفني كبار ويليه الطبقات، رأس عىل فالخليفة طبقات؛ إىل الشعب تقسيمهم
الدولة يف األعياد وكثرت والحرس، الدولة جند ثم الهاشمي البيت ثم وأمثالهم، وزراء
أما الشعانني، كيوم للنصارى بعضها ويف كالنريوز، للفرس بعضها يف تقليًدا العباسية

قوله: يف العتاهية أبو تعبري خريَ عنها فعربَّ مأكلهم، يف الفقراء البؤساء حياة

زاوي��ْه ف��ي تَ��أْك��ل��ه ي��اب��ٍس ُخ��ب��ز رغ��ي��ف
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ص��اف��ي��ْة م��ن ت��ش��رب��ه ب��ارٍد م��اء وُك��وز
خ��ال��ي��ْه ف��ي��ه��ا ن��ف��س��ك ض��ي��ق��ة وغ��رف��ة
ن��اح��ي��ْه ف��ي ال��ورى ع��ن ب��َم��ْع��ِزل م��س��ج��د أو
ل��س��اري��ْه م��س��ِت��ن��ًدا دف��ت��ًرا ف��ي��ه ت��درس
ال��خ��ال��ي��ْه ال��ق��رون م��ن م��ض��ى ب��َم��ْن م��ع��ت��ِب��ًرا
ال��ع��ال��ي��ْه ال��ق��ص��ور ف��يءِ ف��ي ال��س��اع��ات م��ن خ��ي��ر
ب��ح��ال��ي��ْه م��خ��ِب��َرة وص��يَّ��ت��ي ف��ه��ذه
ك��اف��ي��ْه َل��َع��م��ري ت��ل��ك يَ��ْس��َم��ُع��ه��ا ل��م��ن ط��وب��ى
ال��ع��ت��اه��ي��ْه أب��ا يُ��دع��ى م��ش��ف��ٍق ِل��نُ��ص��ح ف��اس��م��ع

األديان حرية (5)

الجزية الدولة دْخل أكرب من وكان الذمة، أهل كان اإلسالمية اململكة يف املسلمني وبجانب
بختيشوع. بن كجربيل كباًرا موظفني كانوا منهم وكثريون منهم، تُجبى كانت التي

اللبس من بنوع ألزمهم فقد … عليهم الوطأة شديد كان الرشيد أن ُعرف وقد
وألزم اإلسالمي، الفتح بعد بُنيْت التي الكنائس بهدم وأمر املسلمني، به يخالفون
واملناقشة املجادلة يف الحرية من كبري قْدر لهم كان ذلك ومع الزنار، بلبس النصارى
وكان الرشيد، عْهد يف جديدًة ترجمًة واإلنجيل التوراة تُرجمت وقد الدينية، واألبحاث
واألكثر النسطورية، والكنيسة اليعقوبية، الكنيسة رسيانيتني: كنيستني يتْبعون النصارى
يف السكنى حقَّ ُمنح وقد بالجاثليق، يُعرف كان ورئيسهم النسطورية، الكنيسة يتْبعون

بغداد.
النواحي يف املبرشين إرسال حق أيًضا وله الروم، حي عليه يُطلق حي بغداد يف وكان
بعقول ورهبانها األديرة لعبت وكم الصني، يف املبرشون أتباعه ِمن كان حتى املختلفة،

نواس. أبي أمثال الشعراء

38



الرشيد هارون عهد يف االجتماعي النظام

األديرة أثر

الزهاد عنهم ينقل الرهبان، عند الزهد حياة متناقضني: لشيئني مثاًرا األديار وكانت
بعض األديار هذه يف يوجد كان ألنه وذلك األدباء؛ عند والغزل ونصائحهم، وصاياهم
يف تقع — الغالب يف — أيًضا األديار وكانت والفتيات، الفتيان ِمن والوسيمني الجميالت
الشاعر: فقال ِشْعرهم، ِمْن والشعراء املجان فيها فأكثََر البديعة، والبساتني النزهة أمكنة

َص��وَّره��ا ال��ذي ال��ل��ه َف��تَ��ن ب��ي��ع��ة ف��ي ص��ورة َف��تَ��نَ��تْ��ن��ا
��ره��ا نَ��ضَّ أن��ه ُح��س��ن ف��ْض��ل ت��ح��س��ي��ن��ه��ا ف��ي ال��ن��اق��ش زاده��ا
أب��ص��ره��ا َم��ْن ع��نْ��د ه��ي وك��ذا ف��ت��ن��ة ع��ن��دي ش��ك ال وْج��ُه��ه��ا
��ره��ا َف��سَّ ع��ب��ثً��ا غ��ي��ري ل��ي��ت ح��اس��د ع��ل��ي��ه��ا ل��ل��ق��س أن��ا

فقال: بديًعا وصًفا َديْر يف ليلة املعتز ابُن وصف وقد

ال��م��ط��ِر م��ن أه��ط��ال َع��بْ��ُدون ودي��ر وال��ش��ج��ِر ال��ظ��ل ذات ال��م��ط��ي��ة س��ق��ى
ي��ط��ِر ل��م وال��ع��ص��ف��ور ال��ف��ج��ر ُغ��رَّة ف��ي ب��ه��ا ل��ل��ص��ب��وح ن��بَّ��َه��تْ��ن��ي ف��ط��ال��م��ا
ال��س��ح��ِر ف��ي ��اري��ن نَ��عَّ ال��م��دارع ُس��ود ص��الت��ه��ُم ف��ي َدي��ر ُره��ب��ان أص��واُت
ال��ش��ع��ِر ِم��ن أك��ال��ي��ًال ال��رؤوس ع��ل��ى ج��ع��ل��وا ق��د األوس��اط ع��ل��ى ُم��َزنِّ��ري��ن
ص��وِر ع��ل��ى ج��ف��ن��ي��ه ي��ط��ب��ق ب��ال��س��ح��ر ُم��ك��ت��ح��ٍل ال��وج��ه م��ل��ي��ح ِم��ن ف��ي��ه��ُم َك��ْم
ب��ال��ن��ظ��ِر ال��م��ي��ع��اد وأس��ل��ف��ن��ي ط��وًع��ا ل��ه اس��ت��ق��اد ح��ت��ى ب��ال��ه��وى الح��ْظ��تُ��ه
ح��ذِر وِم��ن خ��وٍف ِم��ن ال��خ��ط��َو ي��س��ت��ع��ج��ل م��س��ت��ت��ًرا ال��ل��ي��ل ق��م��ي��ص ف��ي وج��اءن��ي
األث��ِر ع��ل��ى أذي��ال��ي وأْس��َح��ُب ذالٍّ ل��ه ال��ط��ري��ق ف��ي خ��دي أف��رش ف��ك��ن��ت
ال��ظ��ف��ِر م��ن ُق��دَّت َق��ْد ال��ق��الم��ة م��ث��ل ي��ف��ض��ح��ن��ي ك��اد ه��الل ض��وءُ والح

اليهود هؤالء وبجانب الكثري، اليشءُ الشعر هذا ألوان من األغاني يف ُروي وقد
الفلسفة بينهم وفشت الذمة، أهل معاملة عوملوا وقد حرَّان، يف الصابئة كانت والنصارى
كما الصبة، ون يَُسمَّ اليوم إىل بقاياهم تزال ال العراق يف صابئة هناك كانت كما اليونانية
الكتاب، أهل من أيًضا ُعدُّوا وقد ماني، وأتباع زرادشت، أتباع ِمن الرعية من كثري كان
اإلسالمي الجو يف عقائدهم بإثارة الذمة أهل انترص وإن أنه والحق معاملتهم، وعوملوا
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دينهم وُهما: عظيمني، بشيئني العرب انترص فقد بتقاليدهم، الفرس وانترص ونشاطهم،
ولغتهم.

الكتاب (6)

يف معروًفا وكان — الُكتَّاب إىل يرسلونهم فهم أوالدهم، تعليم يف طريقة للعباسيني وكان
قال: إذ ِشعره بعض يف نواس أبو وَصَفه وقد — العهد ذلك

ص��دوُد م��نْ��ه ب��دا ق��د ش��خ��ًص��ا أَبْ��ص��رت إن��ن��ي
ع��ب��ي��ُد وح��وال��ي��ه م��ص��ًل��ى ف��وق ج��ال��ًس��ا
ي��ص��ي��ُد ب��ال��ط��رف وْه��و ن��ْح��وي ب��ال��ط��رف ف��رم��ى
َل��س��ع��ي��ُد ح��ف��ًص��ا إنَّ ح��ف��ص م��ك��ت��ب ف��ي ذاك
ب��ل��ي��ُد ع��ن��دي إن��ه اج��ل��دوه ح��ف��ص ق��ال
يَ��ح��ي��ُد ال��درس ع��ن ِس ال��دْر ف��ي ك��ان م��ذْ يَ��َزْل ل��م
ب��روُد ال��خ��ز وع��ن خ��زوز ع��ن��ه ك��ش��ف��ت
ع��وُد ف��ي��ه م��ا ل��يِّ��ٍن ِب��س��ي��ر ه��ال��وه ث��م
أع��وُد ال م��ع��ل��م ي��ا ح��ب��ي��ب��ي ص��اح ع��ن��ده��ا
يُ��ج��ي��ُد س��وف إن��ه ع��ن��ه اع��ُف ح��ف��ُص ي��ا ق��ل��ُت

أوالد بجوار األغنياء بعُض فيه وكان ُكتَّاب، نواس أبي عْهد يف كان أنه عىل يدلنا وهذا
والسذاجة، بالغفلة مشهورين الكتاتيب معلمو وكان شديد، رضب فيه وكان الفقراء،
األغنياء كان الكتاتيب جانب وإىل بِهم، يستِخفُّ لطيفًة رسالًة الجاحظ فيهم وَضع حتى

الخصوصيِّني. بامُلَعلِّمني أوالدهم يَُعلِّمون
يف بهم ِسري القرآن ِحْفظ أتموا إذا كانوا الُكتَّاب يف التالميذ أنَّ األغاني ويروي
وكانت ففقأَتها، تلميذ عنْي لوزة أصابت أْن َمرًة حدث وقد اللوز، عليهم ونُثر الشوارع،

اإلناث. دون الذكور عىل مقصورة هذه الكتاتيب
استفاد أنه الجاحظ لنا روى وقد الوراقني، حوانيت الثقافة مصادر أهم من وكان
عىل يَِرُد وكان فيه، ما ويستوعب عليه، ويغلقه فيه، يجلس كان ورَّاق دكان من كثريًا

العلمية. املسائل يف بينهم فيما يتجادلون واللغويني العلماء بعض الوراقني هؤالء
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الرشيد هارون عهد يف االجتماعي النظام

الخطوط ومنه التصوير، ازدهار من التصوير عن لهم اإلسالم نهُي املسلمني يمنع ولْم
وبالطه الرشيد مجالس وكانت التفنن، كلَّ فيها تفننوا فقد والغناء، واملوسيقى الجميلة
املوسيقى أصحاب هناك كان كما — مدارسلهم هناك وكانت واملوسيقى، للغناء أعىل مثًال
وفلسفة جالينوس، وفلسفة أرسطو، عن الغناء فلسفة ينقلون فهم — والعلمية النظرية

بقليل. ذلك بعد الَكندي الفيلسوف فعله كالذي إقليدس
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بغداد

اإلسالمية األقطار عروس

بغداد عظمة

منواله وعىل بغداد، هو خاص مركز له كان ذكرناه الذي واالجتماعي اإلداري النظام هذا
لها وجَعل مدورة، املنصوُر خطَّها مدينٌة هذه وبغداد اإلسالمية. األقطار سائر تسري
والكوفة، البرصة، أبواب: وهي نحوها، تتجه التي املدن بأسماء اها سمَّ أبواب، أربعة
بدخول تسمح عالية ُقبة باب كل عىل وبنى خندًقا، حولها وحَفر وخراسان، والشام،
يُعرف ذهبيٍّا قًرصا الوسط يف وبنى أسوار، بثالثة َرها وسوَّ رمحه، شاهر وهو الفارس

الذهب. بقرص
واألرشاف، األمراء وقصوَر الجامَع، املسجَد القرص هذا من مقربٍة عىل وبنى
العامرة، واألسوار واملتنزهات، بالحدائق مليئة املدينة ضواحي وكانت الحكومة، ودواويَن
عظمتها أْوج يف ُسكَّانها بلغ وقد النهر، جانبي عىل الفخمة والجوامع الجميلة، والحمامات
ذراًعا، أربعني أحيانًا تبلغ فسيحٌة شوارُع النهر جوانب عىل املدينَة وتخرتق مليونني، نحو
املشيدة، األبراج يف يقفون ُحرَّاس نهار ليَل حراستها عىل ويقوم مربعات، إىل َمْت ُقسِّ وقد
يعلو فكان ، ُمَعنيَّ نظام عىل وتُنظف الشوارع، وتُكنس جداول، يف الدُّور إىل يصل واملاء
وبيده فارٍس، تمثاُل القبة وعىل ذراًعا، ثمانني ارتفاعها ويبلغ خرضاء، قبٌة الذهب قَرص

العباسيِّني. رمَز بزينته القُرص هذا ويُعدُّ طويل، رمح



الرشيد هارون

ازدهرت أن لِبثَت وما املنصور، بناها والفنون، العلوم بكل زاخرة مدينة بغداُد وكانت
عروَس كانت بنائها، من قصرية مدة وبعد والنعيم، الرتف أسباب كل عىل واحتوت
تقاس وليست منها، أزهر األرض وجه عىل يُكْن فلم واألوروبية، اإلسالمية األقطار
الشام تساوها ولم العلم، يف أو الصناعة يف بها شارملان عاصمة وال البيزنطيني، عاصمة
هذه بعظمة بغداد مؤرخو ويحدثنا والفارسية، الرومانية الدولتني عهد يف فارس وال

العرصية. للحضارة وْصًفا نقرأ فكأنما قرأناها إذا حتى الحضارة،
إىل يدعوهم وسيبرييا؛ والصني، كالبلقان، األخرى: البالد إىل منها الرحالت وكثرت
بالنسبة احتقروها إليها وصلوا إذا وكانوا باإلسالم، والتبشري التجارة، حب الرحالت هذه
بمدنية املدنيات هذه قورنت فإذا بالنفس، واملخاطرة الصعاب مستسهلني ملدينتهم
التقليد موضَع هي وكانت اإلسالمية، املدنية سادت — بغداد يف وخاصة — املسلمني
العالم وكان اإلسالمي، الترشيع من ترشيعهم يف يستمدون كانوا إنهم حتى للغربيني

كبري. جهل يف وقتئذ األوروبي
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بغداد

بدجلة القوارب من نْوع وهي — السمرييات أحىص إنه البغدادي: الخطيب ويقول
عدد وكان درهم، ألف تسعني يوم كل يف حيها َمالَّ عىل تُِدرُّ أْلًفا، ثالثني فكانت —

مساجد. خمسة حمام كل وبإزاء حمام، ألف ستني الحمامات

وشوارع وقصور مبان بها األرض من بقعة َمَحلَّة كل ت، َمَحالَّ إىل تنقسم بغداد وكانت
دخول يمنعون الحراس عليه يقف كبري باب عليها َمَحلَّة وكل وجوامع، وأسواق ومساجد
السالح، وسوق القطن، َفسوق … متعددة أسواق هناك كان كما بإذن، إال ليًال امَلَحلَّة
بيوت ويتبعها العالية، الضخمة القصور فيها أقيمت كما … آخره إىل الثالثاء، وسوق
بغداد يف واشتهر … ألهله مسجد فيه يكون وقد بستان، فيه قرص وكل للحاشية، صغرية
الربامكة، وقصور التاج، وقرص زبيدة، وقرص الخلد، قرص منها كثرية، قصور أسماء

املهدي. وقرص الخصيب، وقرص

الدينية املذاهب

فقهاء من بغداد يف رأيت َقلَّما املقديس: قال والِفَرق، الدينية املذاهب بغداد يف وانترشت
ويف والورع. والخشية، والحفظ، فيها، لباقة مع الرياسة أربعًة: رأيت إال حنيفة أبي
النظر، الشافعي: أصحاب ويف نَّة. والسُّ والديانة، والبالدة، الثقل، أربًعا: مالك أصحاب

والحمق. واملروءة، والشغب،
واليسار. والكالم، والحدة، الِكْرب، داود: أصحاب ويف

والسخرية. والفسق، والدراية، اللطافة، املعتزلة: أصحاب ويف
والصيت. واليسار، والفتنة، البغضة، الشيعة: ويف

بغداد بساتني

ما منها واختاروا األقطار، كل من أشجارها استجلبوا … البساتني فيها انترشت كما
وأُعجبوا الزهور، بينهم وانترشت شجرة، وكل نبت كل موسم وعرفوا بغداد، لجو يصلح
بعضهم كان حتى بالنرجس، يهيم وبعضهم بالورد، يهيم بعضهم وكان إعجاب، أَيَّما بها
الخالص األحمر أو الخالص األبيض بالورد يهيم وبعضهم الورد، موسم يف دكانه يغلق
ونصفه أحمر نصفه امللون الورد إىل يميل وبعضهم ُعشاقه، وكثر الورد، أنواع فتعددت

املوجه. الورد وه وسمَّ أصفر،
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الرشيد هارون

وُعرفت األخرى، لألزهار خاصة وحدائق خاصة، للورد حدائق بغداد يف وكانت
بغداد اشتهرت كما العشيقة، أو للعشيق خاصة لغٌة منه نوع فلكل الورد، لغات لديهم
للظرف وأصبح اليوم، فرنسا يف باريس تشتهر كما وُظْرفهم، أهلها بِرقة األيام تلك يف
أي تبْغَدَد فالن قالوا: حتى ببلدتهم، واإلدالل بالغرور بغداد أهل وأصيب قوانني، عندهم
من حسانًا أحسن «وال املقديس: قال هذا، عرصنا إىل الكلمة هذه وشاعت ق، وترقَّ تلطَّف
ولطافة وقرائح ظرافة خصائصمن ولهم لإلسالم»، ِمٌرص «هي أيًضا: وقال بغداد»، أهل
وكل منها، حاذق وكل فيها، حسن وكل بها، َصيْد وكل دقيق، وِعلم رقيق، هواء …
يتناشدون ِنظاف ظرفاء ندماء أهلها: وصف يف غريه وقال عليها، حرب وكل إليها، قلب
«فالن ظريًفا: كان إذا بغداديٍّا ليس من عىل ويقولون اآلداب، أهداب ويتجاذبون األشعار،

بظرفهم.» ويتظرف الرقعة، من ليس

مغنيًة عريب «وكانت فيها: بعضهم قول — البغدادية املغنية — عريب وصف يف وجاء
والظرف، الكالم يف واملذهب الحفظ مليحة وكانت عر، للشِّ صالحًة وشاعرًة محسنًة،
من أحد به يتعلق لم مما وامُلماجنة واملالحة واألدب، للشعر والرواية الصورة، وُحسن
للبغداديات، األعىل امَلثََل يكون يكاد وصف وهذا لها»، نظري النساء يف ُرئِي وال نظرائها،
ِمن لغًة لثغتهم وصارت اليوم، الباريسيِّني كلثغة بالغني الراء لثغة فيهم يكثر وكان

الرقة. عالمة اللثغة هذه ويعدون بعدهم،
حديثة كانت إذا اللَّثْغاء يستملحون «إنهم البغداديني: وصف يف الجاحظ وقال
كبش فالن يقولون: الظريفة، الكثرية األمثال لهم ُرِويت وقد مجدولة»، ومقدودة السن،
كالم الفيايف، يف اآلل الفتيان مواعيد أغصان، بال كشجرة ريحان، بال مجلس كبش، من

إلخ. … املاء مقام يقوم ما النساء كالم من الغانية، خدود عىل بالغالية يكتب

والزينة الغزل

قوانني وقيدوا باملذكر، الغزل نواس أبو ونََرش املتهتك، الغزل بينهم فيما بشار ونََرش
يفهمه، ال فيما يتكلم وال اثنني، بني حديٍث يف يتدخل ال بأنه: الظريف بوصفهم الظرف
يمس وال رجليه، يمد وال املجالس، يف يتمطى وال يتجشأ، وال يستنثر، وال يتثاءب، وال
يف يُتََّخذُ مما يأكل وال أمثاله، يجلس حيث إال يجلس وال امليش، يف يرسع وال أنفه،
وال صانًعا، يشارط وال الرشاء، يف يماكس وال حالق، دكان يف َشعره يأخذ وال األسواق،
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بغداد

له يسيل وال ظفر، له يطول وال البدن، نظيف الرائحة طيب يكون وأن وضيًعا، يصاحب
يُسمع يكاد ال جلس إذا كان فقيل: الطربي جرير ابن به ُوصف ما بغداد أثر ومن أنف.
ومن فيه، جانب ومسح منديله، ذؤابة أخذ ريقه يمسح أن أراد وإذا تبصق، أو تنخيم له

قولهم:

ع��ي��ونِ��ْه إل��ى اه��ت��َديْ��ت إذا م ال��ك��ال ح��ش��و ف��ي خ��ي��ر ال
ِح��ي��ِن��ْه َغ��يْ��ر ف��ي َم��نْ��ِط��ٍق ِم��ْن ب��ال��ف��ت��ى أج��م��ل وال��ص��م��ت

زينة التزين: من يكثرون وهم البلد، بابن اليوم عندنا يسمي ما بغداد ابن ويساوي
رأسهن فوق يجعلنه من فمنهن َشعرهن: يف تفنٌُّن للجواري وكان فيه، تفننوا وقد عر، الشَّ
ما وتقطع أذنها، عىل شعرها تسدل من ومنهن كالعناقيد، يجعلنه من ومنهن كالتاج،
الشعر جميُع يُسدل أن وهي الهاللية: الطرة يستعمل من ومنهن وجنتيها، وبني بينها

الهالل. كأنها فتكون دائرة نصف مثال منه يُقطع ثم الجبهة فوق
فتى ترى فما الفتيان، «ذهبت أيامه: يف الجاحظ قال عر، للشَّ الدهن من واستكثَروا
واستعملن والعنرب، باملسك، غسلها بعد شعورهن النساء وغلف بالدهن»، الشعر يفرق
قائد راحة عىل قرأت املاوردي: قال بالحناء، واأليدي األكف عىل وكتبن والخضاب، الحناء

بالحناء: اليمنى عىل املأمون جواري لبعض جارية

س��واَك��ا ي��ن��ازع��ن��ي م��ا ف��ق��ل��ب��ي ه��واَك��ا ع��ل��ى ُج��ِب��ْل��ت ق��د َف��َديْ��تُ��ك

اليرسى: وعىل

َج��َواَك��ا م��ن ُح��بُّ��ك يُ��بْ��ق َل��ْم وإْن ِب��ُك��لِّ��ي بَ��ْل ِب��بَ��ع��ض��ي ال أُِح��بُّ��َك

بالحناء: جاريتها َكفِّ عىل َسيَِّدة وَكتَبَْت

��بَ��ا ت��ل��هُّ إال ال��ص��در ف��ي ون��ي��ران��ه م��ع��ذَّبَ��ا أك��ون أن إال ال��ُح��ب أب��ى
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الرشيد هارون

وأن��ص��بَ��ا ال��ه��وان أل��ق��ى ال��ه��وى ب��ب��اب واق��ٌف أن��ا م��ت��ى ح��ت��ى ف��واك��ب��دا

املحلول، الورد بماء املمزوج املسك فاستعملوا … والطيب التعطر من واستكثروا
وخشب العود، بخار استعملوا كما إلخ، … البحراني والعنرب بالقرنفل، املعنرب والعود
لجودته واشرتطوا واللبان، واملسك العود من خليط وهو املنديل، البخور وكذا الصندل،
واملتأنقون الدخان، عديم ألنه الغضا؛ شجر من خشبيٍّا فحًما يُحرق الذي فْحمه يكون أن

تركيبه. اخرتع الذي وهو الطبيب؛ بختيشوع فحم يسمى فحًما يستعملون منهم

الدعابة كثرة

يف وكان وغريه، الجاحظ أخبار يف الكثري اليشء فيها لهم وُروَي الدعابة، فيهم وَكثَُرت
ُحكي ما ذلك من املغازي، وابن العرب، كأبي النوادر وحفاظ املضحكني، من كثري بغداد
يوًما وأخذ ويتنادر، الناس يُضحك يوًما الخالفة دار باب عىل وقف هذا املغازي ابن أن
الخليفة فأنكر يضحك، وهو الخليفة عىل ودخل الخادم، ضحك حتى الخدم نوادر يف
مضحكة» ونوادر بحكايات يتكلم رجل الباب «عىل فقال: بك؟» ما «ويلك وقال: ذلك،
الخليفة: فقال الجائزة، نصف له يكون أن الخادم فاشرتط بإحضاره، الخادَم فأمر
الحاجة املؤمنني أمري «يا فقال: مضحكة، ُمجونية نوادر وعندك الفكاهة، مليح أنك بَلغني
وإن درهم، ألَفْي أعطيتُك أَْضَحْكتَِني فإْن عندك! ما «هات الخليفة: قال الحيلة» تفتق
أصفعك «أنصْفَت، الخليفة: قال أردَت»، ما بي «افعل قال: عليك؟» يل فما تضحْكني لم
منفوخ، أنه املضحك فظن لني، أديم من الجراب هذا وكان صفعات»، خمس الجراب بهذا

هواء. إال فيه وليس
يَْرتُْك ولم بها، أتى إال حكاية ترك فما والحكايات، النوادر يف أََخذَ ثم «َقِبْلُت» فقال:
يكادون والخدم قصها، إال شاطر وال زنجي وال نبطي وال نحوي وال لعربي حكاية
فقال: عندي» ما نفد «قد املضحك: فقال يبتسم ال مقطب والخليفة الضحك، من يهلكون

عندك؟» ما كل «أهذا
خمس» من بدًال ا عْرشً الصفعات تجعل أن وهي واحدة، نادرة بقيت … «نعم قال:
تقطع أن كادت صفعًة فُصفع قفاه املضحك فمد فأمسك، يضحك أن الخليفة فأراد
قال نصيحة» سيدي «يا املضحك: فصاح بالحىص، مملوءًا الجراب كان إذ أنفاسه؛
يف رشيًكا يل إن الخيانة، من أقبح وال األمانة، من أحسن «ليس قال: هي؟» «ما الخليفة:

املؤمنني.» أمري يحرضه أن أرغب نصفها، له ضمنت قد الجائزة
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بغداد

فأعطوه حقي أخذت وقد أحرضني، الذي «الخادم قال: رشيكك؟» هو «من قال:
قفاه! عىل استلقى حتى الخليفة فضحك … حقه»

الزندقة انتشار

للزنادقة، بقتله واشتهر املهدي، عْهد يف اشتدت … الزندقة العرص هذا يف وانترشت
غري — اليوم الشيوعية ككلمة — الزندقة كلمة وكانت الرشيد، عهد إىل واستمرت
منه، السلطان لينال عدوَّه الشخُص بها يَتَّهم تهمة وهي العامة، عند املعنى محدودة

كثرية: معان عىل يطلقونها فكانوا

اللهو. يف إلمعانهما العزيز عبد بن وآدم عجرد، كحماد ان امَلجَّ عىل يطلقونها كانوا (١)
يسهل وحتى الناس، يكرههم حتى للخالفة املرشحني عىل يطلقونها وكانوا (٢)
أن الخلفاء يريد الذي العظيم الشخص عىل أو بدلهم، أوالده وتولية عزلهم، للخليفة

الربامكة. وعىل الخرساني، مسلم أبي عىل أطلقوها كما منه يتخلصوا
نواس: أبي كقول أقوالهم يف يلحدون الذين عىل بحق أيًضا يطلقونها وكانوا (٣)

اإلن��ك��اِر إل��ى َم��ْع��رف��ت��ي َوَص��رْف��ُت رواي��ة أط��ع��ت ل��ق��د ال��ك��الم ف��دع��ي
ال��داِر ه��ذي ط��ي��ب م��ن وت��ع��ج��ًال وال��ه��وى ال��ل��ذاذة إت��ي��ان��ي ورأي��ت
األخ��ب��اِر م��ن َرْج��م ب��ه ع��ل��م��ي آج��ل تَ��نَ��ظُّ��ِر ِم��ْن وأح��زم أح��رى
ن��اِر ف��ي أو م��ات َم��ن ج��ن��ٍة ف��ي أن��ه يُ��َخ��بِّ��ر أح��د ج��اءن��ا م��ا

وقوله:

ج��ب��ُر وال ص��ح ق��در ال األم��ُر م��ا ال��دي��ن ف��ي ن��اظ��ًرا ي��ا
وال��ق��ب��ُر ال��م��وت إال ت��ذك��ره ال��ذي ج��م��ي��ع م��ن ع��ن��دي ص��ح م��ا

وقوله:

ال��زح��ام ذاك ف��ي ال��ي��وم ذاك أع��رف ال أن��ا االل��ت��ث��ام ت��ه��وى ك��ف��ي ع��ل��ى وال��ك��أس ق��ل��ت
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سيابه: ابن وقول

ن��ب��ي��ِل أو ف��ق��ي��ه م��ن ف��ي��ه��ا ي��ل��ح��اك ل��م��ن ق��ل
ال��س��ل��س��ب��ي��ِل رح��ي��ق م��ن أخ��رى وارج دع��ه��ا أن��ت

متزمتة طائفة طائفتني: كانوا القول هذا مثل يسمعون كانوا وَمن … ذلك ونحو
أن ترى متسامحة وطائفة وبالزندقة، باإللحاد وترميه القول، هذا مثل قائل عىل تسخط

والتملح. الفكاهة سبيل عىل قيلت األقوال هذه
يقول: كالذي والتملح الظرف عىل للداللة أحيانًا زنديق كلمة يستعملون وكانوا (٤)

ظ��ري��ُف زن��دي��ٌق ذك��روه إذا َق��ْوٌم ِل��ي��ق��ول ُم��ع��ل��نً��ا ت��زن��دق
ال��ل��ط��ي��ُف وال ال��ظ��ري��ُف ق��ي��ل وم��ا َوْس��ًم��ا ف��ي��ه ال��ت��زن��دُق بَ��ِق��َي ف��ق��د

ويُبطنون اإلسالم، يُظهرون كانوا الُفرس من طائفة عىل بحقٍّ يطلقونها وأحيانًا (٥)
إعادة إىل يَْرُمون العرص، هذا يف كثريًا الصنف هذا وكان وغريها، مانية من األوىل أديانهم

اإلسالمي. الفتح قبل األوىل العصور يف كانت كما الفارسية، الدولة

القول، وُحرية الفكر بأصالة ُعرفوا قوم عىل ُظلًما الكلمة ُطبَِّقت فقد كانت وأيٍّا
املقفع. بْن هللا عبْد مع حدث كالذي وُقتلوا بالزندقة، فاتُّهموا بَأُسهم ُخَيش ولكن

عنارصمتعددة

عقليتها ويف دمها يف تختلف مختلفة عنارص من يتكونون العهد ذلك يف السكان وكان
كانت ألنها ذلك واحد؛ أتون يف كلها وامتزجت … تفكريها ومنهج وتقاليدها وعاداتها
من الوارد الرببري العنرص منها فكان األموية، الفتوح أثر عىل مختلفة أمم من تتكون
جزيرة من الوافد العربي والعنرص فارس، بالد من الوارد الفاريس والعنرص املغرب، بالد
بني الحرب تسوقهم كانت الذين والروم والنبطيون، اليمن، من اآلتون واليمنيون العرب،

األخرى. واألجناس العنارص من وغريهم والبيزنطيني، املسلمني
ولكل خاصة، وأخالق خاص، ودم خاصة، عقلية العنارص هذه من لكل وكان
الصني: أهل «ميزات فقال: عرصه يف العنارص مزايا الجاحظ َد َعدَّ وقد مزاياه، عنرص
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وأصحاب العجيبة، واألصباغ واإلذابة، واإلفراغ، والصياغة، السبق، أصحاب فهم الصناعة
العمل، يبارشون وال العلل، يعرفون واليونانيون والنسيج، والتصاوير، والنحت، الخرط،
حسابًا، وال أطباء، وال ُصنَّاًعا، وال تُجاًرا، يكونوا لم والعرب واآلداب، الِحَكم وميزتهم
الجزية، َصغار من لخوفهم َزْرع؛ أصحاب وال مهنة، فيكونون … ِفالحة أصحاب وال
والقراريط، الدوانيق عرفوا وال املوازين، ورؤوس املكاييل ألسنة من املعاش طلبوا وال
واالستدالل بالنجوم، واالهتداء النسب، وحفظ املنطق، وبالغة الشعر، قول ميَزتُُهم وإنما
مسموع، لكل والحفظ الحروب، وآيات والسالح بالخيل والبرص األنواء، وتعرف باآلثار،
الرقص، عىل الخلق أطبع والزنج الحروب، يف األتراك وميزة محسوس، بكل واالعتبار
أحسن األرض يف وليس تعليم، وال تأديب غري من املوزون اإليقاع وعىل بالطبل، والرضب
أعرابي كل وال الحذق، من غاية يف صينيِّ كل وال حكيًما، يوناني كل وليس منهم، ُحلوًقا

وأكثر.» أظهر وفيهم وأتم، أعم هؤالء يف األمور هذه ولكن فائًقا، شاعًرا
الكوفة اشتهرت قالوا: ولذلك والسياسة، األهواء يف العنارصتختلف هذه كانت كذلك
بأنها الجزيرة واشتهرت بيته، وأهل لعثمان بالتشيع والبرصة وأوالده، لعيل بالتشيع
واشتهر مروان، بني وطاعة سفيان، أبي آل إال يعرفون ال الشام وأهل الخوارج، تضم

عنهما. يعدلون ال وعمر، بكر أبي إىل بامليل واملدينة مكة أهل
ومجوس كذلك، ويهود دينهم، شعائر عىل حافظوا نصارى البالد هذه يف كان كما

نريانهم. يوقدون
مولدون منهم فيخرج يتزاوجون، كلهم وهؤالء وعلم، أدٌب جميًعا هؤالء من ولكٍل
شخصياتهم، من وجزءًا أمهاتهم، طبائع من وجزءًا آبائهم، طبائع من جزءًا يحملون
جعفًرا له ولدت كردية، أََمٌة له كان فاملنصور الخلفاء؛ قصور ذلك عىل مثل وخري
بنتًا أولدها أموية، وامرأة املسكني، صالًحا يسمى ابنًا له ولدت رومية، وأمٌة األصغر،

وهكذا. العالية، تسمى
املأمون، أولدها فارسية، جارية فله … الحرائر غري جارية ألفي زهاء للرشيد وكان

إلخ. … ية ُرسِّ آالف أربعة للمتوكل كان إنه ويقال: املعتصم، أولدها وأخرى

عربي فعقل … العقول بنْي مثله توالُد هنالك كان األجسام بنْي توالُد هناك كان وكما
بنْي أو وعربية، فاريس بنْي املتولد العقل وكذلك خاص، نتاج منه يكون يوناني عقل مع

ويهودية. مسلم بنْي أو ونرصانية، مسلم بنْي أو وهندية، عربي
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يف تُصب كلها كانت والتقاليد، والعرف واألديان العنارص يف االختالف هذا ومع
فنظْرَت أوروبا إىل ذهبَْت إذا تراه كالذي واالجتماعية، الطبيعية للبيئة نتيجة واحد قالب
وُمْرَسِله؛ عر الشَّ وجْعد وأسمر أبيض بنْي ذلك يف عربة وال مرصي، بأنه َحَكْمَت وجٍه إىل
وكان ذلك، وغري والدِّين، الدم يف اختالفهم مع األفراد فيها يتساوى وْحدة ة أُمَّ لكل ألن
األجناس وسائر العربي، العنرص هو واألمويِّني الراشدين الخلفاء عرص يف املتميز العنرص
وتزوجها، سليم بني أعراب من بنتًا خطب املوايل من َرجًال أن َرَوْوا لهم، تبًَعا كانت
وفرََّق املوىل، إىل الوايل فأرسل الوايل وقابل املدينة، إىل الخارجي بشري بْن محمد فركب
أنه عىل له ِعقابًا وحاجبه ولحيته رأسه وحلق سوط، مائتي وَرضبَه زْوجته، وبنْي بينه

للوايل: بشري بْن محمد فقال أعرابية، تزوج

بَ��ِع��ي��ِد ِم��ْن ال��ح��ك��وم��ة تَ��ِرِث ول��م َع��ْدًال وَح��َك��ْم��َت ِب��ُس��نَّ��ٍة َق��َض��يْ��َت
وال��خ��دوِد ال��ح��واج��ب َس��ْل��ِب وف��ي نَ��َك��اٌل ل��ل��م��ول��ى ال��م��ئ��ت��ي��ن وف��ي
َم��ِزي��ِد م��ن ال��م��وال��ي يَ��ِج��ِد َف��َه��ْل ك��س��رى ب��ب��ن��ات ك��اف��أْتَ��ُه��ْم إذا
ال��ع��ب��ي��ِد إل��ى اْل��َع��ِب��ي��د اْص��َه��اِر ِم��َن ل��ل��م��وال��ي أَنْ��َص��ُف ال��ح��ق َف��أَيُّ

عاِمِله إىل وكتب باملرشط، أيديَهم ووسم منه، النبط نفى واسًطا اج الَحجَّ نََزل ا وَلمَّ
وأََمر والدنيا، للدِّين َمْفَسدة فإنهم النبط، من ِقبََلَك َمْن َفانِْف كتابي قرأَْت إذا بالبرصة:
العربي أقبل إذا األموية الدولة يف العرب وكان عربي، إال الكوفة يف الناَس يَؤَم أَالَّ الَحجاُج
راكبًا العربي كان ولو عنه، ليَْحِمله إليه َدَفَعه موىل فرأى ثقيل يشء ومعه وق، السُّ من
فيها يطلبون الشعوبية فكرة وخلقوا العرب، من انتقموا الُفرس جاء فلما ماشيًا، واملوىل
شأن من رون يَُحقِّ الكتب ذلك يف وأَلَُّفوا وعيوبًا، مزايا ة أُمَّ ُكل يف أن َويَدَّعون املساواة،

نواس: أبو يقوله كالذي مثاِلبَُهم، ويذكرون العرب،

أََح��ِد ِم��ْن ال��ل��ه ع��ن��د األع��اري��ُب ل��يْ��س وَغ��يْ��ُرُه��َم��ا َق��يْ��ُس وَم��ْن تَ��ِم��ي��ٌم وَم��ْن
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الشعوبية

املقاومة وكانت قاوموا، بل الشعوبية الدعوة لهذه — األمر َل أَوَّ — العرب يستسلم ولم
الخصومة لهذه نتيجًة الربامكة نكبة كانت وربما أحيانًا، وبالدس أحيانًا، بالحرب
أخوال قحطبة بنو كان خلدون: ابن قال والعلن، الرس يف والعرب الُفْرس بني الشديدة
بهزيمة العرب عىل الفرس انترص وأخريًا عليهم، الساعني أَْعَظم ِمْن عرب وهم جعفر،

بَْعد. فيما األتراك يد عىل الفرس ريح ذهب كما ريحهم وذهب األمني،
وَظَهَر للعرب، يتعصبوا ولم لإلسالم، بوا تعصَّ الخلفاء أنَّ انتصاًرا الشعوبيَة وزاد
الفاريس، بالنسب االعتزاز وبشار الديلمي، ومهيار والخريمي، نواس، أبي لسان عىل

بعضهم: يقول

َف��ال��دخ��وِل ِل��َح��ْوَم��َل أَْو ل��ت��وض��ح ِك��ْس��َرى إِي��َواَن ِب��تَ��اِرٍك َوَل��ْس��ُت
ِغ��ي��ِل َوْس��َط ول��ي��ٍث ي��ع��وي ب��ه��ا وذئ��ٍب َس��اٍع ال��ف��ال ِف��ي َوَض��بٍّ

الخريمي: ويقول

ال��َخ��بَ��ِر َط��يِّ��ب ِع��ْرًق��ا اْألَع��اج��م ِع��ْرُق أَْل��بَ��َس��ِن��ي ��ْغ��ِد ال��صُّ ُس��َراة ِم��ْن اْم��رؤ إِنِّ��ي

ويقول:

اْل��َج��ْه��ُل ج��ارت��ه��ا أخ��الق َوِم��ْن س��ف��اًه��ا َج��ْم��ُل تَ��َع��يَّ��َرنِ��ي إذْ بَ��أٌْس ��ْغ��ِد أَِب��ال��صُّ
وال��ع��ق��ُل ال��دِّي��ُن ف��ْوَق��ه إِالَّ َف��ْخ��َر ف��ال ��ل��ي تَ��تَ��َج��مَّ أو َج��ْم��ل، ي��ا ت��ف��خ��ري َف��ِإْن
َف��ْض��ُل وال َع��َالءٌ َق��بْ��ٍر ع��ل��ى ِل��َق��بْ��ٍر يُ��رى وال ال��ح��ي��اة ف��ي ش��رًع��ا ال��ن��اَس أرى
َق��بْ��ُل ِم��ْن ك��ان م��ا يَ��نْ��َف��ْع��َك َل��ْم ال��م��ج��د ِم��َن ِب��َح��اِدٍث ال��ق��دي��َم تَ��ْح��ِم َل��ْم أن��ت إذا

املتوكل: ويقول

ال��َع��َج��ْم ُم��لُ��وِك إِْرِث وح��ائ��ُز َج��ْم نَ��ْس��ِل ِم��ْن ال��م��ك��ارم اب��ن أن��ا
األَُم��ْم أَُس��وَد أَْن أَْرتَ��ِج��ي ب��ه ال��ذي ال��َك��اِب��يَ��اِن َع��َل��ُم َم��ِع��ي
ال��نَّ��َدْم َق��بْ��َل ال��خ��ل��ع إَِل��ى ��وا َه��لُ��مُّ أَْج��َم��ِع��ي��ْن ه��اش��م ِل��بَ��ِن��ي َف��ُق��ْل
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ح��ذْم ب��س��ي��ف َوَض��ْربً��ا َط��ْع��نً��ا ِح ب��ال��رم��ا َع��نْ��َوًة َم��َل��ْك��نَ��اُك��ُم

وْضع طريقة من مختلفة: طرق من بالشعوبية العرب الُفْرس حارب العموم وعىل
مناقب يف الكتب ووضعهم الحرب، يف آالتهم عيبهم ومن الكتب، من ألَّفوا بما العرب شأن
ووضع املثالب، بكتب املعروفة الكتب اآلونة هذه يف وكثرت العرب، ومثالب العجم،

إلخ. … الفرس ومفاخر العرب، مثالب يف الشنيعة القصص

الزاهرة املدن

وهي — منها أقل كانت وإن — زاهرًة عامرًة أخرى مدن كانت بغداد جانب وإىل
أن العادة جرت فقد بغداد، يف تدفقها من أقل ًقا تََدفُّ كان وإن فيها، املال يتدفق أيًضا
الباقي يُرَسل ثم منها، خرب ما عمارة وعىل يتبعها، ما وعىل نفسها، عىل املدينة ترصف
بتخطيطها العرب عني البرصة، الرشيد: عرص يف املدن أهم فمن بغداد، يف الخليفة إىل
أوسط وجعلوا أذرع، سبعة زقاق عرضكل وجعلوا ذراًعا، ستني األعظم شارعها فجعلوا
الواسعة بالتجارة اشتهرت وقد موتاهم، وقبور خيولهم، مَلَرابط فسيًحا ميدانًا خط كل

والحبشة. واملغرب والصني الهند بنْي
يف نجعة الناس «أَبَْعد قالوا: حتى البحرية باألسفار كذلك البرصة أهل واشتهر
ما لكثرة ولعلهم فيها، الزوارق وكثرة أنهارها، كثرة يف الواصفون وبالغ ،« يٌّ بَْرصِ الكسب
املتعدد الكثري بالنخيل واشتهرت أنهاًرا، الجداول يعدون كانوا أنهم األنهار عدد من رووا
بتشيعها؛ ُعِرَفْت وقد الكوفة، العراق مدن من كذلك واشتهرت هذا، يومنا إىل األنواع
املذاهب يف البرصَة الكوفُة وناظرت ُقِتل، أن إىل خالفته عاصمة جعلها عليٍّا اإلمام ألن
وكلٌّ … كثرية خالفات بينهما وكان مذهب، وللبرصيني مذهب للكوفيني فكان النحوية،
وقد غريهم، من املعتزلة ومذاهب البرصيني، املعتزلة مذاهب اشتهرت كذلك ته، بُحجَّ يْديل

البرصي. الحسن حلقات من حلقة يف البرصة هي االعتزال مدرسة منشأ كان

العرب اتخذها … مرص يف املسلمني مدن أول وهي الفسطاط، مرص مدن من واشتهرت
أيام يف وُزوِّدت والكوفة، البرصة فاقت حتى تزدهر أخذت ثم فتحوها، حني لهم معسكًرا
القريوان كانت ثم النيل، عىل وقوُعها جمالها من وزاد املدن، إليه تحتاج ما بكل العباسيِّني
واملدينة ومكة بفارس، واألهواز بالعراق، واملوصل الشام، يف وحمص ودمشق باملغرب،
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بغداد

كانت وكلها وحده، كتاب إىل يحتاج ذلك ألن وصفها؛ يف نطيل وال العرب، جزيرة يف
والفنانني. واألدباء والعمال الوالة عىل املاَل وإغداقهم العباسيني، الخلفاء ثروة يف سببًا
وما حاصالته، بلد فلكل واملعنوية، املادية ناحيته من قطر كل مزايا اختلفت وقد
الُفْرس من والسكر لبنان، جبال من والثلج البرصة، من والتمر والنسيج، كالكاغد، يتقنه
اعتزاليَّة وحركة مرص، يف تنشأ صوفيٌة فحركٌة العلوم؛ يف الشأن كان كما ذلك، غري إىل
إقليم العراق إقليم «إن ذلك: يف املقديس قاله ومما إقليم، بكل يتأقلم وأدب بغداد، يف تنشأ
حنيفة أبا أخرج الخلفاء، مختار الهواء، عجيب املاء، لطيف … العلماء ومنبع الظرفاء،
بالدنيا، قوبلت التي البرصة وبه والفراء، عبيدة، وأبا القراء، سيد وسفيان الفقهاء، فقيه
أهله، بلون وعلم أدب كل لون وقد وسامرا، الجليلة، وكوفة الورى، يف املمدوحة وبغداد

إقليمهم.» نتاج هم نابغون بلد كل من ونبغ

التصوف ازدهار

بظواهرها، ال النفس بباطن االهتمام إىل والدعوة التصوف، العراق يف نما الرشيد عهد ويف
والعبادة، الزهد طريق عن النفس ورياضة الجوارح، أعمال مجرد ال الرشيعة وبحقيقة
ال والشعور بالذوق الحقيقة وإدراك واإللهام، الوحي طريق عن املعرفة إىل والوصول
وشقيق ،١٦٢ سنة أدهم بن إبراهيم املتصوفة: من واشتهر والقياس، والتجارب باملنطق
بالحقائق، األخذ «التصوف القائل: وهو ،٢٠٠ سنة الكرخي ومعروف ،١٩٥ سنة البلخي
زكاة «أدوا للمحدِّثني: القائل وهو ،٢٢٢ سنة الحايف برش ثم الناس»، أيدي يف مما واليأس
«… مائتني كل من أحاديث بخمسة تعملوا «أن قال: زكاته؟» «ما قالوا: الحديث» هذا

تأليف يف الفقهاء يفعل كان كما التصوف يف الكتب يضعون املتصوفون وأخذ
الفقه.

عىل يعتمدون فاملتصوفة النزعتني، الختالف واملتصوفة؛ الفقهاء بني الخالف وثار
القرآن ظاهر عىل يعتمدون والفقهاء اإللهام، طريق من املعرفة وعىل الذوق، وعىل القلب

العقيل. االستنباط وعىل والسنة،
الحنابلة تمسك لشدة والحنابلة؛ املتصوفة بني تكون ما أشد الخصومة وكانت

بالزندقة. الصوفية ورميهم النصوص، بظاهر
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يفقرصاخللد الرشيد

الرشيد تولية

بعضه ذكرنا الذي النظام هذا وعىل هذه، بغداد ويف الجو، هذا ويف الوضع، هذا يف
َجدُّه بناه الخلد»، «قرص ى يُسمَّ فسيح قرص يف العرش عىل جلس وقد … الرشيد توىل
بإزاء دجلة نهر منحنى يف يقع وهو — دجلة من الغربي الجانب يف وجعله املنصور،
وهي خراسان، إىل يفر أن استطاعته يف كان الثورة نار شبت إذا حتى — خراسان باب
الربامكة قصور اآلخر الشاطئ عىل نواحيه من ناحية ويف العباسية، للدولة ٍس ُمؤسَّ أهم

الفضل. قرص وهذا جعفر، قرص وهذا يحيى، قرص هذا …
وقد واأللوان، األشكال مختلف عىل والغلمان بالجواري ُملئ قد واسع فناء وله
أو الغناء، متعلمة أو جميلًة الفتاة كانت إذا وخصوًصا أثمانهن، يف يغايل الرشيد كان
منه ولدت التي وهي ماردة، الرشيد: عىل غلبن الالتي القرص جواري من واشتهر أديبًة.
الرشيد عليها وحزن ماتت، وقد اسمها، عليها يدل كما يونانية وهي وهيالنة، املعتصم،

فيها: عر الشِّ وقال شديًدا، حزنًا

َح��اِث ال��ح��ف��رة ف��ي َه��يْ��َالَن ع��ل��ى ال��تُّ��ْرَب ح��ث��ا إذْ واإلن��اِث ف��ي��ه��ا ول��ل��زي��ن��ة ل��ل��دن��ي��ا أُفِّ

الرشيد: لسان عىل الالحقي أبان فيها ويقول

ال��وص��ِف ع��ن َج��لَّ ل��ح��ادث أغ��ف��ى م��ا ال��ح��زن ض��ج��ي��َع ِب��ْت
أُخ��ف��ي م��ا ال��ُح��ْزنَ��يْ��ن وأوج��ُع ظ��اه��ٌر م��ن��ه��م��ا ُح��ْزن ُح��ْزنَ��ان



الرشيد هارون

أَنْ��ِف��ي ال��ث��رى تَ��ْح��َت م��واريً��ا َف��ْوِق��ه��ا ِم��ْن ال��تُّ��ْرب أَِه��ل أن��ت
لُ��ْه��ِف��ي َف��اتَ��نَ��ا ش��ي��ئً��ا ي��رد أَنَّ��ه ل��و َه��يْ��َالن ع��ل��ى لُ��ْه��ِف��ي

أُمِّ للخيزران جناح هذا … متعددة أجنحة له صغرية مدينة كأنه القرص وهذا
وجواريها. وغلمانها بكتبها الرشيد

وقف «متى لها: وقال ذلك، عن الهادي فنهاها بابها إىل تأتي األمراء مواكب وكانت
فقامت سبحة؟!» أو يذكرك، مصحف أو يشغلك، مغزل لك أَما عنقه، رضبت أمري ببابك
التي الدسيسة يف شأن لها كان أنها ذكروا وقد الغضب، من تعقل ما وهي الخيزران،

وسلطانها. سطوتها لها أعاد الرشيد توىل فلما قتل، حتى الهادي ابنها حول حيكت
وفاتها يوم وكان خالفته، من سنوات ثالث بعد فماتت … مدتها تُطْل لم ولكنها
الشخصية كبرية السلطان قوية عاقلة امرأة وكانت جنازتها، يف الرشيد فمىش ممطًرا يوًما
خاف وقد وأوالده، الربمكي يحيى ذلك عىل يعينها وتسريها، الدولة شئون يف تتدخل

… فكرهته عليها فحجر وشخصيتها، وتدخلها سطوتها، من الهادي ابنها
خدمها لها ة، َخريِّ قوية شخصية كذلك وهي الرشيد، زوج زبيدة جناح وهذا
تُكْن لم أنها غرْي السيايس، تدخلها يف كالخيزران وكانت وجواريها، وغلمانها، الخاصون،
واملستشفيات، املالجئ عىل األموال تنفق محسنًة، بارًَّة كانت بل الدسائس، دس يف ِمثَْلها
املاء بها ومدت الحجاز، يف أنشأتها والتي باسمها، املسماة املاء عني الخالدة آثارها ومن

األمني. محمد ابنها حجرها يف كان ثم مكة، إىل
وزوارها، عشاقها، لها مفتنة جميلة شاعرة وكانت الرشيد، أخت َعليَّة جناح وهذا

ورسورها. أنسها، ومجالس
الربمكي جعفر تحب شاعرة أيًضا، جميلة فتاة الرشيد، أخت العباسة جناح وهذا

وتراسله.
الكثريون، وغلمانه الكثرية، جواريه فيه األجنحة، أعظم وهو الرشيد، جناح وأخريًا

هنالك. ما آخر إىل ومغنوه ومضحكوه، وأطباؤه،
هذه … والصغار والكبار والفتيات، بالفتيان يموج القرص فكان الجملة وعىل
تتكلم حبشية وهذه باليونانية، تتكلم يونانية وهذه بالفارسية، تتكلم فارسية جارية
مختلفة القرصتيارات يف تموج كانت ثم إلخ، … بالرببرية تتكلم بربرية وهذه بالحبشية،
وتكره وتؤيدهم، الربامكة توايل فالخيزران وزبيدة، الخيزران من سياسية تيارات …
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بن الفضل وتؤيد وتعاكسهم، الربامكة تكره زبيدة من وتيار وتبعده، الربيع بن الفضل
وعلية، والعباسة وشبانه، القرص شابات بني غرامية أخرى تيارات ثم وتقربه، الربيع

والغلمان. والجواري
… األجناس مختلفة جارية ألفي نحو تبلغ يقولون فيما الرشيد جواري وكانت
نوع لكل إن وأنواعه: بالرقيق خبري قال وقد والفارسيات، والسنديات، الروميات، منهن
هادئات الجانب، لينات وديعات فالهنديات بها، يعرف خاصة ميزات الرقيق أنواع من
واشتهرت الذبول، لهن يعرض ما رسعان ولكن الطفل، ورعاية حسن عىل قادرات
وامليل بالدالل، املدينة مولدات واشتهرت الطويل، والشعر النحيف، بالخرص السنديات
مولدات وعرفت الغناء، يف للنبوغ االستعداد وبحسن واملجون، والفكاهة الرسور، إىل
بأنهن املغربيات الرببريات اإلماء وعرفت الناعسة، والعيون واملفصل، املعصم بدقة مكة
يتعودن ألن صالحات عريكتهن ولني خلقهن، لدماثة وهن اإلنتاج، حسن يف يُباَرين ال

األعمال. بمختلف القيام
بربري أْصل ِمن تكون أََمٌة — ل الدالَّ عثمان أبو يقول كما — للجارية األعىل وامَلثَُل
مكة، يف ومثلها املدينة، يف سنني ثالث ومكثت ُعمرها، ِمن التاسعة يف بالدها فارقت
يف بيعت فإذا … بثقافته لتتثقف ُعمرها ِمن عرشة السادسة يف العراق إىل رحلت ثم
املكيات، ورقة املدنيات، ودالل األصل، جودة من جمعت قد كانت والعرشين الخامسة

العراقيات. وثقافة
بامليل عرفن كما واإلهمال، الثبات، بقلة ُعِرفن وقد األسواق، يغمرن كنَّ والسودانيات
نتن عليهن يعاب ولكن أسنان، بياض هللا خلق أحسن وهن والرقص، بالدف الرضب إىل
الصدر، ملرض واالستعداد والرتهل، بالضعف ُعِرفن والحبشيات امللمس، وخشونة اإلبط،
َمْوضع الَخْلق قويات ولكنهن الرقص، وال الغناء يُحسنَّ ال السودانيات عكس عىل وهن

عليهن. لالعتماد أَْهل للثقة

قرصالخلد

من ذلك ونحو الخصام، وأََلِم الوصال، ولذة الغرامية، العالقات من كهذا َقْرص يخلو وال
رأى الرشيد أنَّ يوسف بأبي الرشيد اتصال سبب أنَّ َليَْحكون حتى العواطف؛ رضوب
رأى إذا الخليفة عىل هل لسؤاله: يوسف أبا فاستدعى يعجبه، لم غراميٍّا َمنظًرا َمرًَّة
الرشيد، عن َي َفُرسِّ بعلمه، يقيض ال القايض ألنَّ ِبال؛ فأفتاه الجناَة؟ يَُحدَّ أن املنظر هذا
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حتى الحني، ذلك من يوسف أبي وبني بينه الصلة وتوثقت الصالت، يوسف ألبي وأجزل
القضاة. قاَيض عيَّنه

الفخمة، بالقصور مملوءة كانت فقد بغداد؛ عظمة الخلد قرص عظمة إىل تُِضيف
مرص من يأتيها وكان بالسلع، املمتلئة بالدكاكني الحافلة واألسواق الفسيحة، وامليادين
العاج، الحبشة من ويأتيها النوبة، وزمرد والذهب، والنحاس، والقمح، والكتان، البلسم،
ذات النباتات اليونان ومن الصلبة، واألسلحة والجلود، والصيني، الحرير، األندلس ومن

… واألصداف والبللور، الزجاج، سوريا ومن والصمغ، الطيب، العطر

جاوى ومن والقرفة، والزعفران الجاوى البخور سوماطرة ومن البخور، العرب بالد ومن
والصدف. الآللئ، فارس خليج ومن والصندل، الثمينة، واألخشاب والعاج، املاس،

الفريوز، سرياز ومن األصواف، فارس ومن والالزورد، الياقوت، سيالن ومن
والسجاجيد، األصواف، بخارى ومن املختلفة، األقمشة أصفهان ومن واملرجان، والعقيق،
األطلس، سمرقند ومن الصلب. صفائح املوصل ومن الزبرجد، َمْرو وِمْن واألقمشة،
والصمغ، الخام، والحرير الشب، وحجر الصيني، الصني ومن الناعمة، واألقمشة والفضة،
حوله، والقصور الخلد، قرص إىل يرد ما أحسن تحول كلها وهذه املسك، التبت ومن
متخفني الخادم مرسور ووراءهما وجعفر الرشيد هارون الشابان يسري كثريًة وأحيانًا

وليلة. ليلة أْلف لنا تروي كما … األسواق يف ما خري ورشاء للوقوف،

بقدرتهما قيمتهما وإن ذاتية، قيمة لهما ليس والدرهم الدينار إنَّ االقتصاديون: ويقول
ُعِثرت فقد اليوم؛ عليه نحن بما تقاس ال كبرية الرشيد عهد يف قيمتهما وكانت الرشائية،
دنانري، بأربعة والجمل بدرهم، يباع كان الكبش أن فيها األشياء بعض بتثمني قائمة عىل
أرطال ثمانية والسمن بدرهم، رطًال عرش ستة والزيت بدرهم، رطًال ستون والتمر
لحم عىل ينادى وكان حبات، بخمس يوم كل بغداد سور يف يعمل الرجل وكان بدرهم،
والعسل بدرهم، رطًال ستون الغنم ولحم بدرهم، رطًال تسعون كندي جبانة يف البقر
كانت أيامهم يف أنه املعلوم ومن حبات، بخمس البناء واألستاذ بدرهم، أرطال عرشة
فضة لنقاء تبًعا قيمته تختلف كانت والدينار درهم، سدس والدانق درهم، ثلث الحبة
عرشين، ومرًة عرش، خمسة ومرًة َعَرشًة، مرًة يساوي فكان نقائها؛ عدم أو الدراهم،

… تقريبًا مرصيٍّا قرًشا ستني يساوي ذهبًا الدينار مقدار وكان
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الرشيد ثقافة

الكسائي، والنحَو الضبي، املفضل األدَب َعلََّمه واسعًة، عربيًة ثقافًة مثقًفا الرشيد وكان
العربية. ُمَلِحه ِمْن وُملًحا األدبية، طرائفه من طرًفا األصمعي ومأله

عىل واألدباء للعلماء الكثرية مناقشاته وتدلنا املوصيل، إسحاق الغناء يف نديمه وكان
واألدب. الِعْلم يف واسع بحر

ويحيص غنائهم، يف املغنني وينقد أشعارهم، يف الشعراء ينقد كان أنه عنه ُروي وقد
من له جمع ما ذلك أدلة من كان كما وهؤالء، هؤالء ومزايا وهؤالء، هؤالء غلطات

األغاني. كتابه عليها وبنى األصفهاني، الفرج أبو اختارها التي املمتازة األصوات
ُمَعلِّم األحمر إىل بها تقدم التي املشهورة وِصيَّتُه ثقافته عىل يدل ما أكرب ولعل
وثمرة نْفسه، مهجة إليك دفع قد املؤمنني أمري إن أحمر، «يا قال: إذ األمني، محمد ولِدِه
املؤمنني؛ أمري وضعك بحيث له وكن واجبة، لك وطاعته مبسوطة، عليه يدك َفصريِّ قْلِبِه،
وبدئه، الكالم بمواقع ه ْ وبَرصِّ نَن، السُّ وعلِّْمه األشعار، وَروِِّه األخبار، وعرِّْفه القرآن، أقرئه
وَرْفع عليه، دخلوا إذا هاشم بني مشايخ بتعظيم وخذه أوقاته، يف إال الضحك من وامنعه
إياها تفيده فائدة مغتنم وأنت إال ساعة بك تَُمرَّنَّ وال مجلسه، حرضوا إذا الُقوَّاد مجالس
وَقوِّمه ويأَْلَفه، الفراغ فيستحيل مسامحته يف تُْمعن وال ذهنه، فتميت تحزنه أن غري من
حكيمة، وصية وهي والغلظة»، بالشدة فعليك أباهما َفِإْن واملالينة، بالقرب استطعت ما
ُمْرشًدا العصور َمرِّ عىل واتُِّخذت … األخالق ومنهج التعليم، منهج الرشيد فيها وضع

ممارسته. وأراد التعليم، حاَول َمن لكل

عن األمني ومحمُد يمينه عن واملأموُن الضبي، املفضل دعا مرًة الرشيد أن ويَْرُوون
قلُت: مفضل!» «يا يل: فقال فجلست، بالجلوس إيلَّ فأومأ فسلَّْمُت املفضل قال يساره،
أسماء «ثالثة فقلُت: هللا؟» فسيكفيكهم يف األسماء من «كم قال: املؤمنني!» أمري يا «لبيك
هللا لرسول الثانية والكاف وجل، عز هلل «الياء قلُت: هي؟» «وما قال: املؤمنني» أمري يا
الكسائي، يعني الشيخ؛ هذا أفادنا كذا «صدْقَت»، قال: للكفار» والواو وامليم والهاء ملسو هيلع هللا ىلص،
قال كما فأعادها املسألة» «أَِعِد قال: «نعم» قال: «فهمَت؟» له: فقال األمني، إىل التَفَت ثم
قول املؤمنني؛ أمري يا نعم قلُت: مسألة؟» عندك هل مفضل! «يا الرشيد: قال املفضل،

الفرزدق:

61



الرشيد هارون

ال��ط��وال��ُع وال��ن��ج��وُم ق��م��راه��ا َل��نَ��ا َع��َل��يْ��ك��ُم ال��س��م��اء ب��أط��راف أََخ��ذْنَ��ا

— الكسائيَّ يعني — الشيخ أخربنا فقد قبلك، هذا أفادنا قد «هيهات الرشيد: قال
وُعَمر.» بكر أبا يريدون الُعَمَرين ُسنَّة قالوا كما والقمَر، الشمَس يعني قمريها لنا أن

القائلني أفواه عىل أخف أحدهما وكان واحد، جنس من اسمان اجتمع إذا أنه وذلك
أكثر وفتوحه بكر، أبي أيام ِمن أكثر ُعَمر أياُم كانت ا َفَلمَّ ِباسمه، األخري وا َفَسمَّ َغلَّبُوُه
اْلَقِريُن﴾، َفِبئَْس َقنْيِ اْلَمْرشِ ﴿بُْعَد وجل: عز هللا قال وقد ِباسمه، بكر أبا وا وَسمَّ َغلَّبُوه،
بالشمس «أراد قلُت: هي؟» «وما قال: مسألة» «بَِقيَْت املفضل: قال وامَلْغرب، امَلْرشق وهو
آبائك من الراشدين الخلفاء والنجوِم ملسو هيلع هللا ىلص، محمًدا وبالقمر الرحمن، خليل ملسو هيلع هللا ىلص إبراهيم
إليه احمل الربيع بن فضل «يا قال: النفاق، من نْوع إىل يرمي تفسري وهو الصالحني،
تدل التي الحكايات هذه أمثال من كثري إىل َدينه»، لقضاء أْلف ومائة درهم أْلف مائة

وأمثالهم.» والكسائي واألصمعي املفضل من واستفادة واسعة، ثقافة عىل جملتها
وفق فأجاب عر الشِّ من بيت عن وسأله استدعاه، الرشيد أن أيًضا املفضل ويروي
علمت فلما دينار، وستمائة ألف قيمته خاتًما يده من الرشيد فنزع الرشيد، توقع ما
كان ألنه الرشيد؛ إىل وردته منه، الخاتم وأخذت والستمائة، األلف أعطته بذلك الخيزران
أعطى»، ما يسرتد أن بالخليفة يليق «ال له: وقال املفضل، إىل الرشيد فرده به، يعجب

والستمائة. األلف له فصفا

الثقافات امتزاج

منها ن تَكوَّ صغرية جداول كأنها الثقافات اختالط الرشيد عهد يف كان ذلك جانب وإىل
الدولة يف عظمت التي وهي الفارسية، الثقافة الثقافات هذه من كان فأوًال: … كبري نهر
من العباسية اإلسالمية الثقافة كسبت وقد وأمثاله، املقفع بن هللا عبد ألفها مما العباسية
مثل بمدلوالتها، عهد للعرب ليس ما وخاصًة اللغوية، األلفاظ منها كثرية أشياء الفرس
… والرياش واألثاث، املالبس، ورضوب االفارسية، والنباتات الفارسية، املأكوالت ألفاظ
«ما الفاريس: فقال … الربمكي خالد بن يحيى يَدي بنْي عربيٍّا ناَظَر فارسيٍّا أنَّ ُروي
لغتكم، وال بأعمالكم عنا استغنيتم فما ملكتم ولقد تسمية، وال عَمل يف قط إليكم احتجنا
كاالسفيداج، غريتموها ما ينا سمَّ ما عىل فيها وما ودواوينكم، وأرشبتكم طبيخكم إن حتى
وكالروزنامج، وأمثالها، والجالب، والخلنجني، وكالسكنجني، والدوغياج، والسكباج،
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«اصرب له: قل خالد: بن يحيى له فقال العربي، عنه فسكت وأمثالها» واالسكدار
يشء إىل وال إليكم، نحتاج ال قبلها كانت سنة ألف بعد سنة، ألف ملكتم كما نملك لنا
أْصل من كثريًة ألفاًظا يَستعمل فنراه للجاحظ، والتبيني البيان كتاب يف ونقرأ لكم»، كان
فارسية، والجهارسو «جهارسو»، طرق أربعة فيها التقى إذا الطريق فيسمي … فاريس

وهكذا. فارسية، والوازار وازار، السوق ويُسمي
الفارسية، القصص من وكثريًا … األصل الفارسية األدب كتب من كثريًا نقلوا وثانيًا:
كتاب املقفع بْن هللا عبْد تَرجم وقد فاريس، أصله وليلة ليلة أْلف ِكتاب أنَّ ويحكون
افستا، املسمى زرادشت كتاب الفارسية عن ترجموا كما الفارسية، عن ودمنة كليلة
عن خرد» «جاويدان كتاب سهل بن الحسن ترجم وقد رشوح، من عليه وما هو ترجموه

الفارسية.

العربية إىل ينقلون فكانوا العربية، وتعلموا أسلموا قد كانوا الفرس من كثريًا أن إىل هذا
َغرْي ِمْن العربية إىل والِحَكم التوقيعات من كثري نُِقل كما فارسية، أفكار من تعلموه ما
وأبي برد بن كبشار — بعضه أو كله فاريس أْصٍل ِمن كان َمن لعل بل عليها، نصٍّ
من كثريين أن خلدون: ابن رأي ومن فاريس، أصل من مأخوذة معان لهم — نواس
أْصل من ونحوهما الفقه، واضع حنيفة وأبي النحو، واضع كسيبويه العلوم واضِعي
فأقل ، يصحَّ لم أو هذا صح وسواء العرب، من أكثر الباب هذا يف الفارسيني وأن فاريس،

العلوم. من كثريًا وضعوا الفرس من كثريًا أن عليه يدل ما
ليس ألنه ِبِصلة؛ العرب إىل يمتُّ ال العتاهية أبي ِشعر أنَّ إىل بعضهم ذهب بل
الفارسية، من مستَمدٌّ شعر هو وإنما الحياة، يف ونعيمهم وترفهم امللوك لحياة مناسبًا

الزاهد. ماني مذهب من وخصوًصا
العربية، اللغة إىل الهندي األصل من كلمات بدخول الهندية الثقافة انترشت كذلك
الذي ودمنة وكليلة هند، النسائية: أسمائهم ومن الهند، من أخذًا ُمهنًدا السيف وا سمَّ وقد
تثقفوا هندي أصل من علماء هناك وكان هندي، أصل من الفارسية من العربية إىل تُرجم
كان زياًدا أباه أن َرَوْوا فقد األعرابي؛ كابن الهندية األفكار ونرشوا العربية، بالثقافة
كانت والهند العبايس العهد يف املسلمني بني التجارة أن إلينا نُقل كذلك هندي، أصل من
لنا وحكى وأسماؤها، مدلوالتها العربية إىل نقلت وقد وأنواعها، التوابل يف النطاق واسعة
اليونان، طريقة تخالف طريقة لهم وأن والهندسة، الحساب يف مهرة كانوا أنهم البريوني
اإلسالمي. التصوف يف دخلت الوجود ووحدة الحلول يف عقائدهم من كثريًا أن إىل هذا
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الطب دخلها كما كثرية، ألفاٌظ منها العربية الدول يف دخلت يونانية ثقافة وهناك
حران كعلماء اليونانية بالثقافة املثقفني من كثري العرب بالد يف وكان والفلسفة،
ألنه القديم؛ يف اليوناني األدب يستسيغوا لم العرب إن نعم! ذلك. وغري واإلسكندرية،
واملنطق الطب منها أخذوا وإن كثريًا، منها يأخذوا فلم العربي، األدب عن كثريًا يبعد

والفلسفة.
الرومانيات الجواري من التقطوها ألفاٍظ ِمثل ِمن الرومانية الثقافة الرابعة والثقافة
ُعِني مما وكان منهم، األسارى هم وأَُرسِ معهم، املسلمني حروب أثناء الرومانيني ومن
الوظائف من فاتخذوهما والتنجيم، الطب ة: عامَّ العباسيني وخلفاء الرشيد عهد يف به
للطب الخلفاء حاجة أما خاص. م وُمنَجِّ خاص، طبيب خليفة لكل وكان الرسمية،
املنصور أنَّ ورووا يداويهم، طبيب إىل يحتاجون مرىض الخلفاء أكثر كان إذ فواضحة؛
جنديسابور من طبيبًا فاستدعى معالجته، أطباؤه يستطع ولم بمعدته، مريًضا كان
مصدًرا وتعد عظيمة، مدرسة جنديسابور مدرسة وكانت بختيشوع، بن جرجيس هو
وبناها رشوان، أنو كرسى أسسها وعلومها، فلسفتها لنرش ومركًزا اليونانية، للثقافة
َحلَّ َمْن بَْعِدِهْم ِمْن َخَلَفُهْم ثم الروم، من أطباء لها واستجلب القسطنطينية، شكل عىل
جاء فلما الفقراء، ملعالجة بيمارستانات فيه أنشأه الذي وكان البالد، أهل ِمن َمِحلَّهم
ما نمط عىل ببغداد بيمارستان بإنشاء وأمره بختيشوع، بن جربيل استطب الرشيد

نساطرة. نصارى كلها بختيشوع عائلة وكانت لجنديسابور،

فأحرض يمتحنه أن األمر أول الرشيد أراد وقد بختيشوع، بن جربيل هو الرشيد وطبيب
وال الناس بول قوام له ليس ألنه إنسان؛ بول هذا ليس جربيل: فقال مجهوًال بَوًال له
يف الترصف جيِّد بالفضل، مشهوًرا هذا بختيشوع بن جربيل وكان رائحته، وال لونه
منهم تأتيه عندهم، املنزلة رفيع الخلفاء، عند حظيٍّا الجد، سعيد الهمة، عِيلَّ املداواة،
الرشيد رضاء أيام — الربمكي خالد بن يحيى بن جعفر مرض وملا العظيمة، األموال
ثالثة مدة يف يربئه أن هللا وشاء فعالجه، هذا بختيشوع بن جربيل استدعى — عنهم
ينفعها ولم منبسطة، فبقيت يدها ورفعت الرشيد، حظايا من حظية تمطت ومرًة أيام،
ساقها عن يكشف أن وأراد فاستحرضها، جربيل فاستدعى … األدهان وال األطباء، عالج
ومقدار يأكل، فيما بقوله ينتصح الرشيد وكان وبرئت، يدها، وحركت الجارية، فانزعجت
ال الرشيد من عمًال تََقلَّد َمن كلُّ كان إنه قالوا: حتى عاليًة منزلًة عنده وبلغ يرشب، ما
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حتى الرشيد من لقربه العلوية عليه ثار وقد جربيل، عىل يمر أن بعد إال عمله إىل يخرج
نواس: أبو فيه قال وقد القرص، طبيب كان العموم وعىل يقتلوه، أن أرادوا

ع��ق��ُل ل��ه وج��ب��ري��ل ع��ي��س��ى أب��ا أخ��ي س��أل��ت
َق��تْ��ُل ك��ث��ي��ره��ا ف��ق��ال: تُ��ع��ج��ب��ن��ي ال��راح َف��ُق��ْل��ُت:
َف��ْص��ُل وَق��ْولُ��ُه ف��ق��ال ل��ي َف��َق��دِّر ل��ه: َف��ُق��ْل��ُت
اْألَْص��ُل ه��ي أرب��ع��ًة ِن اإلن��س��ا ط��ب��ائ��ع َوَج��ْدُت
َرْط��ُل ط��ب��ي��ع��ة ل��ك��ل ألرب��ع��ة ف��أرب��ع��ة

يوًما: املأمون له وقال

اْل��ِع��لَّ��ْه ذَِوي ي��ش��ف��ى م��ا ـ��ُل ج��ب��ري��ـ ي��ا ط��ب��ك أخ��ي
ِزلَّ��ْه وال ُج��ْرٍم ِب��َال َع��ْق��ِل��ي َس��بَ��ا َق��ْد َغ��َزاٌل

بالتنجيم اإليمان

وحياة موت من الكون أحداث يف أثًرا للنجوم أنَّ يعتقدون الخلفاء فكان التنجيم ا وأَمَّ
الناس يف ونشأ ذلك، وغري الرزق، يف وتقتري وسعة ومرض وصحة وشقاء وسعادة

بهذا. االعتقاد
وربما بالحوادث، التنبؤ من كثري إليهم فنُسب الشيعة، أشاَعُه َمن أكرب ِمن وكان
أبي بن ِلَعِيلِّ ونُسب التنبؤات، طريق عن ألنفسهم دعايتهم ذلك يف األسباب أكرب من كان
األحداث من ذلك وغري العباس، بني وظهور وسقوطهم، أمية بني أخبار من كثري طالب

تفقدوني.» أن قبل «سلوني قوله: إىل استناًدا
الحسني، ومقتل العباسية، والدولة األموية الدولة يف بأحداث تنبؤات إليه نسبوا وقد
السفاح، وأحداث العباسيني، إىل العلويني من األمر وخروج الجمل، يوم عائشة وخروج
الحوادث، ظهور بعد ُوضع أكثرها أن يظهر ولكن ذلك، ونحو بويه، بني أحداث وبعض

التنبؤات. من أنها عىل إليه أُسندت ثم
«الشيفرة»، إىل بعد فيما ُحرَِّف الذي وهو الجفر، علم ذلك ألجل الشيعة بني وشاع
يعتقدون كانوا واألمراء والخلفاء الناس فإن تِصحَّ لم أو األخبار هذه صحت وسواء
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العجيل سعيد بن هارون أن أصله كان هذا الجفر وكتاب عليها، أعمالهم ويبنون فيها،
عن يرويه بالجفر، يُعرف صغري ِكتاب له كان — بالزيدية املعروفة الفرقة رأس وهو —
منهم األشخاص ولبعض العموم، عىل البيت ألهل سيقع عما أخبار وفيه الصادق، جعفر
العجيل، هارون عنه فرواه صغري، ثور جلد عىل جعفر عند مكتوبًا وكان الخصوص، عىل
الكتاب هذا عىل َعَلًما االسم هذا فصار الصغري، هو اللغة يف والجفر الجفر، وسماه
وهي باملالحم، يسمى ما ذلك يف وأنشأوا عليه، وزادوا وتناقلوه، الناس يف وشاع عندهم،
… موضوع وأكثرها العموم، عىل دول أو الخصوص، عىل دولة أخبار يف تُروى أشعار
التنبؤ، عىل للداللة قبلها ما إىل تاريخها ويرجع صحيحة، املاضية الحوادث فيه تروى

غالبًا. صحيح فغري املستقبل عىل يدل ما أما

عرش املهدي حكم مدة أن يروي الجفر يف كتاب عىل املهدي عْهد يف ُعِثَر أنه ويروون
املهدي الخليفة إنَّ قال: — املهدي وزير — الربيع َعِلم ا َفَلمَّ الناس، يف ذلك وشاع سنوات،
العْرش بََدَل ويجعلوا الكتاب، يكتبوا أن وأمرهم الوراقني، فاستدعى َلَقتََلنَا، ذلك علم لو
ذلك وسبب الوضع، طرق باب من وهكذا ُحْكمه، ة ُمدَّ إىل املهدي يطمنئ حتى أربعني،
عن إما بامللهمني، ْون ويَُسمَّ الغيب، معرفة عىل قدرة الناس لبعض أن يل يظهر ما عىل
يكتشفه لم مما ذلك نحو أو املغناطييس، بالتنويم أو بالتليباثي، اإلفرنج يسميه ما طريق

اإلنسان. أفكار قراءة أو والحارض املايض ملعرفة وهذا … اليوم إىل العلم

الكريم والقرآن بعلمه، هللا استأثر قد إذ يعرفه؛ أحًدا أن أظن فال املستقبل معرفة أما
مسني وما الخري من الستكثرت الغيب أعلم كنت «ولو ملسو هيلع هللا ىلص: النبي لسان عىل يقول
والودع، الكف قراءة من كثرية طرًقا وابتدعوا تزيدوا، الناس ولكن بغريه، فكيف السوء»
بعض كان فقد ذلك، يف معتدلني العلماء بعض وكان النجوم، بتأثري واعتقدوا ذلك، ونحو
للشمس أن وذلك معقوًال، تعليًال بعضه ويعلل بالتنجيم، االعتقاد يف يعتدل الفالسفة
القمر وأثر األربعة، الفصول يف الشمس كأثر فيها شك ال الدنيا يف أحداثًا والنجوم والقمر
أثر أيًضا ينكر ال ثم والربق، والرعد والسحاب الرياح يف معا وأثرهما والجزر، املد يف

… النفس يف األبدان وأثر الناس، أبدان يف الطبيعية البيئة هذه
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الكواكب هذه لحركات بسيطة حسابات عن ناشئ األحداث هذه بعض أن األمر غاية
صعب وبعضها ذلك، ونحو والجزر، املد وحساب الشمس، وكسوف القمر، كخسوف

احتمالنا. عليها نبني التي املشاهدات لصعوبة االستنتاج
واحدة ومرة الواحد، اإلنسان عمر يف ثانيًة مرًة يتكرر ال للنجوم األوضاع بعض فإن
كل وتأثري كلها، الربوج إىل تسبقها الواحدة الحادثة وحساب صحيح، لحكم تكفي ال
التنبؤ. فيخطئ الربوج من برج حساب يف بسيط خطأ يحدث فقد عسري، حساب منها

املنجمون واستغل بها، واإليمان التنجيم حوادث الناس بني شاعت فقد حال كل وعىل
لبناء األسايس الحجر لوضع ُمَعيَّنًا وقتًا تخري املنصور أن رووا وقد الخلفاء، حتى الناس
وليست للقاهرة، األسايس الحجر لوضع مناسبًا وقتًا ذلك بعد الفاطميون وتخري بغداد،
أيام الحرب إىل بالخروج املنجمون له نصح فقد األذهان؛ عن بعيدة املعتصم حادثة
يف الخروج إىل اضطرته الحربية الحالة ولكن النرص، يكون حتى والعنب التني نضج

املشهورة: البائية قصيدته ذلك يف تمام أبو وقال فانترص، الوقت هذا غري

وال��ل��ع��ب اْل��ج��دِّ ب��يْ��ن اْل��َح��دُّ ه َح��دِّ ف��ي ال��ُك��تُ��ِب م��ن أن��ب��اء أص��دق ال��س��ي��ف

وتنبؤاتهم املنجمني، أخبار إىل ويستمع أحيانًا، التنجيم بهذا يؤمن الرشيد وكان
ستموت أنك النجوم أحكام يف أرى «إني للرشيد: قال يهوديٍّا ًما ُمنَجِّ أن رووا حتى

رسيًعا.»
ووجده فحرض عنه، ي ليَُرسِّ الربمكي جعفًرا وأحرض شديًدا، اغتماًما لذلك فاغتم
قال «نعم!» قال: رسيًعا؟» يموت الخليفة أن «أترى م: للُمنَجِّ جعفر فقال حزينًا، كئيبًا
حتى املؤمنني أمري يا «اقتله قال: طويًال» عمري «أرى قال: نفسك؟» يف تراه «وماذا له:

الرشيد. واسرتاح فقتله، كذبه» يتبني

يف سببًا ذهب إىل املعادن تحويل كان كما الفلك، لعلم وسيلًة التنجيم هذا كان ولقد
صنع الفزاري إبراهيم بن محمد أن لنا رووا فقد الصحيحة، الكيمياء قوانني تعرف
املعروف بالحساب عالم الهند من رجٌل املنصور الخليفة عىل َقِدَم أنه ورووا زيًجا،
وأن العربية، اللغة إىل الكتاب ذلك برتجمة املنصور وأمر النجوم، حركات يف هند بالسند
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من بكثري العلم ابتدأوا وبذلك الكواكب، حركات يف أصًال العرب يتخذه كتاٌب منه يَُؤلََّف
والتدقيق. التصحيح إىل به وانتهوا التخريف،

ملن والشقاء كذا، شهر يف ُولد ملن بالسعادة التنبؤ يف اليوم إىل التنجيم أمر وظل
أخرى، شهور يف ولد عمن الشهور بعض يف ولد من أخالق اختالف ويف كذا، شهر يف ولد

ذلك. ونحو
أو سعادة من واحد شهر يف ُولُِدوا فيمن النتائج الطََّرَدِت صحيًحا هذا كان ولو
تريد اإلنسان طبيعة هي ولكن … بينهم الفوارق من كثريًا نجد أنا مع سلوك، أو شقاء
أعلم. وهللاُ الناس، عند االستطالع غريزَة الدجالون ويَستغل الغيب، ُحُجَب تخرتق أن

العلوم تقدم

هو واضح أثر ظهر املسلمني إىل املختلفة والعنارص املختلفة الثقافات هذه َولِتَرسب
ذلك، يف العلماء وتسابق علمية، قواعد إىل الدائمة البسيطة أشكالها من العلوم تحول
أحمد بن كالخليل العرب من علماء العمل هذا يف وتشارك ِعْلًما، يؤسس أن يريد كلٌّ
وعلماء األعرابي، كابن الهنود ومن حنيفة، وأبي كسيبويه، الفرس من وعلماء الفراهيدي،
من يتحول النحو فهذا ا؛ حقٍّ غريبًة حركًة فكانت النصارى، من وعلماء املسلمني، من
وقواعد تام علم إىل الدؤيل األسود أبي عن تُروى كالتي جزئية ومسائل بدائية نظرات

سيبويه. وتلميذه الخليل من كان كالذي منظمة
َمذْهب إىل منه واستنتاج للحديث، َجمٍع من ٍن ُمكوَّ مذهب من يتحول الفقه وهذا

ومحمد. يوسف، أبو وصاحباه حنيفة، أبو يضعه كالذي منطقيٍّ قيايسٍّ
يف معاجم يضعون وأخذوا َجْمُعها، تَمَّ قد فكلمًة كلمًة تُجمع كانت التي اللغة وهذه
«العني» بكتابه فوضع هذا أحمد بن الخليل جاء ثم واإلبل، كالخيل خاصة موضوعات
يُجمع أخذ قطعة، قطعة أو قصيدة يُروى كان الذي األدب وهذا اللغوية، املعاجم أساس
عبيدة. ألبي والنقائض لألصمعي، واألصمعيات للضبي، كاملفضليات املطولة الكتب يف

مثل نابيًة كانت إذا الكلمة فتُنقد الفطري، الذوق عىل يعتمد كان الذي النقد وهذا
القائل: كقول سخيًفا، كان إذا املعنى ينقد أو بوزع، كلمة

َق��ِط��ي��نَ��ا إل��يَّ س��اق��ك��ُم ش��ئ��ت ل��و خ��ل��ي��ف��ة دم��ش��ق ف��ي ع��م��ي اب��ن ه��ذا
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شاء لو قال لو الشاعر وأن عماله، من لعامل يقال هذا بأن امللك عبد فينتقده
طبقاته. يف سالم ابن فعل كالذي وقوانني بقواعد، نقد إىل فينقلب أحسن، لكان … ساقكم
فيُجعل وينظَّم يؤلَّف اتفق، حيثما األخبار جمع مجرد عىل يعتمد الذي التاريخ وهذا

مرتبًة. منظمًة فيها جرى وما السنني، حسب حوادث ة أُمَّ ولكل َمْوضًعا، ة أُمَّ لكل
ُمنَظًَّما تدوينًا ودونت السطور، يف ُكِتبَت الصدور يف كانت التي األنساب وهذه

األنساب. يف الجمهرة كتابه يف الكلبي فعل كالذي
كانت تجريحهم أو تعديلهم يف كلمة عنهم يُكتب كان الذين املحدِّثني رجال وهؤالء
له، ُمرتَجٍم كل حياة ومعرفة األخبار، عىل فيها يُعتمد الواسعة، الرتاجم َكتْب يف سببًا
لم قواعد، يف وُوضعت ِعْلًما، انقلبت املعلومات من طائفة كل إن قلنا لو حتى ذلك، ونحو
ترداًدا إال ليس بعد، أتت التي القرون يف َمعيشتُنا كانت فربما الصواب، عن بَِعيِدين نُكْن
من ملفرتق تجميًعا أو ملجتمع، تفريًقا أو املختلفة، العصور بلغة عنه تعبريًا أو ذكروا، ملا

ابتكار. كثرِي غرْي
املذاهب إنَّ حتى ِعْلميٍّا؛ شكًال أيًضا وأْخذُها والنَِّحل، املذاهب اختالف ذلك إىل يضاف
دينية مذاهب إىل انقلبت والشيعة، السنة، وأهل والخوارج، كاملرجئة، سياسية: كانت التي
العقليات، حسب املذاهب وتعددت … فلسفيٍّا تحليًال وتُحلَُّل علميٍّا، تعليًال تُعلَُّل ِعلمية

والدينية. السياسية وامليول الثقافة، ومقدار
وينهج بالنص يتقيد وهذا االعتزال، َمذهب يذهب التفكري واسع العقل ُحرُّ فهذا
ويعطف الحسني ابنه عىل ويرتحم عليٍّا يحب وهذا ثًا، محدِّ فيكون والجمع الرواية منهج
د ويمجِّ وُعَمر بكر أبا يحب وهذا شيعيٍّا، فيكون العَلِويِّني من اضُطهد من عىل بقلبه
إىل وتقرب وجاه، منصٍب إىل يَميل وهذا ُسنِّيٍّا، فيكون َعِيلٍّ عىل لُهما ويَُفضِّ أعمالهما
التأقلم إىل يَميل وال الرياسة يحب ال بََدِويٌّ وهذا عباسيٍّا، فيكون باملذهب الخلفاء
ويكره باطنيٍّا والوثنية ظاهريٍّا اإلسالم يعتنق وهذا خارجيٍّا، فيكون الظروف ومتابعة
العرب يهزمهم أن قبل األوىل، حالتها إىل الُفْرس دولة رجوع ويود قلبه صميم من العرب
له ليس مما وتَنَوُّعها املذاهب، د تََعدُّ ِمْن … وهكذا وهكذا، وثنيٍّا، فيكون بالدهم ويأخذوا

آخر. مجتَمع يف نظري
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والشعراء األدب

األديان بني وتَنَاُحًرا غريبًا، عقليٍّا نشاًطا السابق الفصل يف ذََكْرناها التي العوامُل أَْوَجَدِت
األدب، أنواع يرشحون العلماء وأََخذَ املختلفة، العصبيات عىل التناحر يشبه املختلفة
صبٍّا كلها العراق يف العلماء فصبها … مختلفة ِلِبيئَاٍت نتيجٌة والنقد األدب أن ويرون

بغداد. أََدب غري الشام، أََدب غري الحجاز أََدب كان فمثًال واحًدا؛
األموي، العهد أيام يف السياسة عن الحجازيني تنحية بحكم — الحجاز أََدب كان
ذلك لواء رافع كان ولذلك والنعيم، للرتف مجاًال — الفراغ وكثرة الغنائم كثرة وبحكم

وتنقده. عمله تعمل مدرسته من تبعه ما ثم وغزله، ربيعة، أبي بن عمر األدب:
ُكلِّ ِمْن الناس يأتيها الخلفاء عاصمة دمشق كانت إذ ببيئته؛ متأثًرا الشام أدب وكان
وسياسًة. مديًحا فيها الشعر أغلب كان لهذا السيايس، التناُرص وفيها للمديح، عميق َفجٍّ
وأنشأوا الجاهيل، للشعر امتداًدا فيها الشعر فكان البادية؛ حدود عىل العراق وكان
فكان والفرزدق، جرير حول ويتحلقون كعكاظ، الشعر إىل فيه يتسابقون املربد فيها
فلما ذلك، ونحو بالعصيان، واعتداًدا وفخًرا، هجاءً، الجاهيل: األدب جنس من أدبهم
األدباء فأخذ األدب؛ تغريَّ العبايس العهد يف بغداد إىل دمشق من الحارضة تحولت
نتج الذي األدب َوُكلُّ والعكس، دمشق من األمويني موقف بغداد يف يقفون العباسيون
أدبًا ذلك كلُّ فكان العلماء، جمعه ما بفضل العراق يف جميُعه ُصبَّ البيئات هذه من

النقد. يتواله عربيٍّا
يف الحياة تُخاِلُف جديدًة حياًة العبايس العرص يف االجتماعية الحياة كانت ثم
بمواجهة يشعرون جدد زعماء من بد ال وكان العباسيني، قبْل والعراق والشام الحجاز
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وكما وأمثالهم، نواس، وأبو برد، بن بشار به قام ما وهذا الجديدة، االجتماعية الحياة
فرأينا عرصهم، يف فشت التي املختلفة بالثقافات أيًضا تأثروا االجتماعية بالحياة تأثروا
األزهار عن وِشعًرا الشعانني، يوم عن وِشعًرا النريوز، عيد عن وِشعًرا األَْدِيَرِة، عن ِشعًرا
ِشعر نواس أبو أنشد الشبان لبس الفتيات بعض زبيدة أَْلبََسْت وملا ذلك، وغرْي الجديدة

الدعوة. لهذه استجابة املذكر يف الغزل
فيه يعيش العراق من جزء كان فقد خاص؛ أدب لها كان الخاصة البيئات وحتى

قائلهم: وقال َمذهبهم، عىل ِشعًرا فشعروا … الخوارج

ال��ع��ب��اِد ب��أي��دي م��ا ل��ل��ه إنَّ ل��يُ��ع��ط��ي ال��ع��ب��اَد ال��م��ادح أي��ه��ا
ال��ع��واِد ��ِم الُ��َم��َق��سِّ َف��ْض��َل وارُج إل��ي��ه��ْم َط��َل��بْ��َت م��ا ال��ل��ه ف��اس��أِل
ال��ج��واِد ِب��اس��م ال��ب��خ��ي��َل َوتُ��َس��مِّ َخ��يْ��ًرا ل��ي��س م��ا ال��ج��واد ف��ي تَ��ُق��ل ال

الكافرين شعراء العبايس الخليفة وشعراء املؤمنني، شاعَر شعرائهم أحد وا وَسمَّ
الخلفاء شعراء يَِزنُه بينما واألخالق، الدِّين بميزان عر الشِّ يَِزنون الخوارج فشعراء …
ُكلُّ الداخلية، والنزعات الجاهيل عر الشِّ أمامهم ويجعلون البحت، الفني بامليزان واألمراء
العباس لنا فكان املختلفة، املذاهب هذه حسب املقلدون وتعدد صبٍّا، العراق يف ُصبَّ هذا
والخوارج األموي، يزيد بن الوليد يشبه نواس وأبو ربيعة، أبي بن عمر يشبه األحنف بن

… وهكذا األولني، الخوارج يشبهون األخريون

اللغوي التقدم

هارون كان وقد عهده، يف والحضارة الثقافة لنمو الرشيد؛ عهد يف الذروة اللغة وبلغت
يف العربية علوم أخذت ولقد واملوسيقيني، والشعراء العلماء عىل وامُلْغِدق الظليل، ِظلَّها
والكسائي، والفراء، زيد، وأبي عبيدة، وأبي األصمعي، بأسماء اقرتنت جديدة نهضة عهده
يقاومون دائما وكانوا الرفيع، والنموذج األعىل، امَلثَل هي البدو لغة اتخذوا جميًعا وهؤالء
عن اعتذر وأنه الرشيد، بمحرض لحن أنه الفراء عىل أنكروا حتى لحنهم، يف العامة لغة

البادية. أهل عند كاألعراب لهم الزم املدن سكان عند اللحن بأن ذلك
يَْقِدُر وكان … جدلهم إىل ويستمع النَُّحاَة، يُجاِلَس أن الخليفة إىل محببًا كان ولقد
القتني «ما يقول: األصمعي سمع فقد يَْفهمه؛ لم فيما ويدقق َقْدرها، َحقَّ اللغة سالمة
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إىل زبيدَة حبب مما وكان عنها، استفرس حتى يَْرتَْح فلم تمسكني، لم أي أرض»؛ بعدك
ابنها َقتََل عندما للمأمون ِخطابها من لها ُرؤَي كالذي أسلوبها، وبالغُة فصاحتُها الرشيد

وأَبَْلَغها. الكتب خريَ ُعدَّ مما األمني
أنا قلت ماذا بني يَْفِرق أْن يستطيع كان حتى للعربية الفهم دقيق الرشيد وكان
عىل بالتنوين ُغَالَمك قاتٌل أنا وبني غالمك، قتلت بمعنى اإلضافة سبيل عىل ُغَالِمك قاتُل
طالق أنِت وقولَِك طالق، طالٌق طالٌق أنِت َقْولِك بنْي يَْفرق وكان غالمك، سأقتل معنى

الذوق. دقة عىل يدل مما وطالق، وطالق
بينهم، ويحكمون يستفرسونهم، البدو إىل رجعوا يشء، يف اختلفوا إذا العلماء وكان
الكسائي إىل نسبوا وقد العوام، ألسنة عىل اللحن من يجري مما كثريًا ُحون يُصحِّ وكانوا
فإنه — صحيحًة ِنْسبَته تُكْن لم وإن — وهو الرشيد، لهارون َعِمله العامة لحن يف ِكتَابًا
من غلطة ١٠٢ نحو عىل يحتوي وهو العربية، اللغة تنقية يف األدبية اآلثار أقدَم يُعدُّ
لغة يف ذْروتَها هذه العربية اللغة تنقية بلغت وقد العوامِّ، ألسنة عىل تجري التي الغلطات
… وبنون سنون كتنوينه الترصيف غريبة صيغ شعره يف تأتي كانت نعم، نواس، أبي
قوله: عليه النحاة وأََخذَ فتحها، بدل النون بكرس السالم املذكر جْمَع أحيانًا واستعماله

ال��م��ي��م��وُن ال��ط��اه��ُر ال��ن��ب��يُّ إال ي��ك��وُن وَم��ن ك��ان َم��ن خ��يْ��َر ي��ا

أحيانًا، اإلعراَب تْركه ذلك من وأكثُر النبي، إال نْصُب الواجب من كان فقالوا:
الوقف، عىل الكاف بسكون يأتْك شعره بعض يف وقوله أحيانًا، ماضية صيغ واستعمال

وقوله:

ال��ذه��ِب م��ن أرض ع��ل��ى ُدرٍّ ح��ص��ب��اءُ َف��َق��اِق��ِع��َه��ا ِم��ْن َوُك��بْ��َرى ُص��ْغ��َرى َك��أَنَّ

أنها عىل ال األشياء بهذه يأتي — يَْظَهُر فيما — أنه عىل َوُكْربَى، ُصْغَرى فانتقدوا
كان ولكنه تجنبها، إمكانه يف وكان النحو، لقواعد استصغاًرا ًدا تعمُّ يتعمدها بل لْحن،
والحرض البدو بني االحتكاك كثرة من كان العموم وعىل بالعرب، يهزأ كما بالنحو يهزأ
لغوي ذوق من منح وما منه، بسخاء عليها واملكافأة العلماء، ومجادالت الرشيد، عهد يف

الفصحى. باللغة كلها كانت له اختريت التي الغنائية األدوار إن حتى دقيق،
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وهو املزدوجة، تسمي كالتي الشعبية القوالب بعض لنا ُرويَْت الرشيد عرص ويف
العتاهية أبو عليه نظم وقد … القافية متحدا قصريان بيتان فيه يؤلَّف شعري قالب
لم ومثل، حكمة آالف أربعة عىل تشتمل إنها قالوا: األمثال، ذات يف املشهورة أرجوزته
العتاهية معارصأبي — الالحقي الحميد عبد بن أبان واختار صغري، جزء إال منها يصلنا

بقوله: وافتتحه ودمنة، كليلة نظم عندما الفاريس، للمثنوي املطابق القالب نفس —

ودم��ن��ْه ك��ل��ي��ل��ًة يُ��دع��ى ال��ذي َوْه��َو وم��ح��ن��ْه أدب ك��ت��اب ه��ذا
ال��ِه��نْ��ُد َوَض��َع��تْ��ُه ك��ت��اب َوْه��َو ُرْش��ُد وف��ي��ه اح��ت��ي��االٌت ف��ي��ه

الرشيد به َزجَّ الذي املعتزيل املعتمر بن برش هو … ثالث شاعر ظهر الرشيد عهد ويف
قصيدتني، َوْضِعِه يف إليه يُسبَْق لم نهًجا نََهَج إذ … لتََشيُّعه الوقت بعَض السجن يف
الحيوان، كتاب يف الجاحظ رواهما وقد الحيوان، يف املتجلية هللا بحكمة اإلشادة يف قالهما

… سنَذُْكر كما املواويل املأمون عرص يف ظهر كما … ذلك غري إىل
إىل املسلمون بهما وتأثر بغداد، يف وُصبَّت كلها، الثقافات هذه اختََلَطْت حاٍل كل عىل
االستفادة يف الناس واختلف الرشيد، عرص يف بغداد يف العقلية الزينة وكانت كبري، َحدٍّ
يميل وهذا الهند، إىل يميل وهذا الفرس، إىل يميل هذا وظروفهم، عقولهم بمقدار منها

الرومان. إىل يميل وهذا اليونان، إىل

دروسوتجارب

املعارف دوائر ُكتَّاب وه يَُسمُّ أن يصح من املسلمني من هناك كان املرحلة هذه وبعد
الحضارة ازدهار أسباب من كبريًا سببًا الثقافات هذه وكانت وأمثاله، الجاحظ مثل
كان التي العربية الدروس هذه بجانب للرشيد أن عىل الرشيد، سمعة وحسن اإلسالمية،
بن يحيى من العربية باللغة يتلقاها كان الفاريس، النظام من أخرى دروًسا يتلقاها
اليونانية من بالعربية يتلقى وكان وأمثالهم، وجعفر، يحيى، بن والفضل الربمكي، خالد

اليوناني. باللون ملونًا الطب كان إذ وفلسفته، طبه بختيشوع بن جربيل عن
قرص يف يَرى كان مما الحياة يف تجاربه وهي كله، ذلك تفوق ثقافة هناك وكانت
ومما املختلفة، حروبه ومن حوَلُه، األجناس املختلفة الجواري من يراه كان وما أبيه،
إليهم التهم وتوجيه لهم، وامتحانه للزنادقة، حروبه أيام املهدي أبيه من يشاهده كان
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من حرمانه يريد الهادي أخوه كان أيام قاساها التي القاسية األيام ومن ومحاكمتهم،
ابنه. وتولية العهد، والية

شاهد، وما القى، ما كثرة من كثرية دروسه كانت فقد دروًسا؛ كلُّها الحياة كانت وإذا
وما سلطان، من لهم كان ما هو وتوىل بالربامكة، نكل أن بعد تجاربه وتمت سمع، وما
عر، للشِّ يطرب ذوَّاًقا وكان شديد، حادٌّ الشعر يف ذوق له وكان تبعات، من يحملون كانوا
وكان شديًدا، غضبًا منه َغِضب شاعًرا كره وإذا جلوس، من يقف أو اتِّكاءٍ، من فيجلس
النمري منصوًرا إنَّ األغاني: يف األصفهاني الفرج أبو يقول عر؛ الشِّ يف خاص مذهب له
بنفي إياه مدحه يَِصل أْن وهو عر، الشِّ يف مذهبه َعَرَف ألنه الرشيد؛ عند بحظوته ظفر
الرشيد تقديم من يبلغه كان مما ذلك تعلم وقد عليهم، والطعن عِيلٍّ، ولد عن اإلمامة
مسلك ذلك يف فسلك الجوائز، يف الشعراء عىل إياه وتفضيله حفصة، أبي بن ملروان

قوله: مثل وذلك نحوه، ونحا مروان،

ِزَح��اِم ي��وِم ك��لَّ ال��م��ن��اك��ِب َح��ْط��ُم َع��اَداتُ��ُه��ْم ِل��َم��ْع��َش��ٍر ال��ط��ري��َق َخ��لُّ��وا
َح��اِم أَْص��يَ��ِد ُك��لَّ وراث��ة ودع��وا ِب��ِه َل��ُك��ْم اإلل��ه َق��َس��َم ب��م��ا اْرَض��ْوا
األع��م��اِم وراث��ة ال��ن��ب��ي ِل��بَ��ِن��ي ب��ك��ائ��ٍن ذاك ول��ي��س ي��ك��ون أنَّ��ى

الرشيد عهد يف الرتجمة

بشائر بدأت أنه ذلك الكتب؛ برتجمة قبل من كانوا مما أكثر العلماء عني الرشيد عهد ويف
ليعالجوه، أطباء إىل يحتاج ممعوًدا ِجهة ِمْن فكان املنصور، عهد يف الرتجمة يف قليلة
عمًال يعمل يكاد فال الشيعة، خالط ما كثرة ِمن التنجيم؛ إىل َميَّاًال كان أخرى ِجهة وِمْن
جنديسابور مدينة كانت وقد والنجوم، بالطب عني لذلك … مني امُلنَجِّ فيه استشار إال
يقيم أن عىل وحمله أطبائها، أحد املنصور فاستقدم كرسى، عهد من بالطب مشهورة
والرسيانية، اليونانية، اللغة يعرف الطبيب هذا كان جنديسابور، كمعهد ببغداد معهًدا
التي غري اليونانية من طبيًة كتبًا له نقل يقربه املنصور رأى ا َفَلمَّ والعربية، والفارسية،
أيًضا نقل املقفع ابن إن قالوا: وقد الكتب، هذه عىل الناس وعكف الرسيانية، باللغة ألََّفها
اليونان. من نقلوها قد الُفرس كان والطب، املنطق يف ُكتُبًا العربية إىل الفرس كتب من
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ُوضع ما بفضل الرتجمة؛ يف النضج بعض نضجوا قد الناس كان املهدي جاء فلما
كتب ترجمة عىل يقترصوا لم املرتجمني ألن الزندقة؛ بحركة ُشغل ولكنه املنصور، عهد يف

الزنادقة. كتب أيًضا ترجموا بل وغريها، والتنجيم الطب
املتكلمني وأمر ِجهة، ِمْن اعتنقها َمن وَقتََل لها، تفرغ أيامه يف الزندقة فشت فلما

املعتزلة. وخصوًصا عليهم، بالرد أخرى ِجهة ِمْن
عىل توافد وقد خصوًصا أكثر، وماله أهدأ، وزمنه أقوى، الرشيد نزعة كانت وقد
وكان والروم، والهنود، والفرس، الرسيان، من باللغات العارفني العلماء من كثري بغداد
الكتب، ترجمة عىل فحملهم للدولة، الرسمية اللغة ألنها العربية؛ اللغة تََعلَّم َمْن منهم
والتنجيم الطب كان إذ … الفلسفة فروع من غريها وترجموا الرتجمة، يف توسعوا وقد

ذلك. وغري والطبيعة، الطبيعة، وراء وما املنطق بجانب فروعها، من فرعني ان يُعدَّ

يونانيًة ُكتبًا تحتوي ومدنًا بالًدا يفتح البيزنطيني مع الكثرية حروبه يف الرشيد وكان
أنه ذلك من … عناية يف بغداد إىل ينقلها بل يُبَدِّدها؛ أو يحرقها يُكْن فلم كثريًة، ورومانيًة
طبيبه وأََمَر بغداد، إىل فحملها الكتب، من كثري عىل وعمورية أنقرة يف حروبه أثناء َعثَر
إقليدس كتاب برتجمة مطر بن اج الَحجَّ أمر كما العربية، إىل برتجمتها ماسويه بن يوحنا
ثانيًة، ترجمًة بَْعد فيما تُرجم ثم مرة، ألول هذه العربية إىل ترجمته وكانت الهندسة، يف

الرشيد. هارون إىل نسبة الهارونية الرتجمة عليها أطلقوا بأن األوىل وَميَّزوا
كتاب برتجمة أيًضا أََمر الربمكي خالد بن فيحيى ذلك؛ يف العظماء وشاركه
عىل والناس كثريًا، عليه وزاد قبله، تُرجم ما فاستغل املأمون ذلك بعد جاء ثم املجسطي،
سخاء عن ترجمتها عىل وينفق الكتب، ترجمة إىل يميل املأمون رأوا فلما … ملوكهم دين
أيًضا ساعده كما قبْله، بدأت التي الحركة نضوب ذلك عىل ساعده وقد مذهبه، اتبعوا

والنظام. العالف الهذيل كأبي حوله املعتزلة من الفكر أحرار من جماعة وجود
بالفلسفة اتصاًال أكثر كانوا فقد … الرسيانيون الرتجمة هذه يف حسنًا بالءً أبىل وقد
وكانوا الرسيانية، اللغة إىل اليونانية الكتب من كثريًا نقلوا قد وكانوا العرب، َقبْل ِمْن
إىل الخالفة كريس انتقل ا َفَلمَّ العراق، يف وأكثرها مدارسهم يف اليونانية اللغة يُعلِّمون
إىل الرسيانية من نقلوا ما َحوَّلوا العلم، هذا إىل بالعربية املتكلمني حاجة ورأوا بغداد،

بالعربية. الناطقني إىل التقرب يف وُحبٍّا للرزق، طلبًا العربية؛
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الرشيد مزاج حدة

… النْفس كريم الهمة عايلَ العقل كبري وكان واسعًة، ثقافًة ا مثقفٍّ الرشيد كان ولقد
ويفرط فيتدين، وِدين وعظ مجلس يف يكون املزاج؛ حادَّ كان العاطفية ناحيته من ولكنه
رشاب أو غناء مجلس يف ويكون ماشيًا، ويحج اليوم، يف ركعة مائة ويصيل التدين، يف
لغضبه، حد فال عليهم ويغضب لرضاه، حد فال الربامكة ويريضعن قلبه، عليه فيملكان
ويغضب العقاب، مواضع يف يعفو حتى ويحلم يعاِقب، ال أنه الظانُّ َليَُظنَّ حتى ويعفو
أن بلغه الروم حروب من عاد ملا أنه ُروي كالذي معه؛ الحديث من َحْوَله َمن فيَخاف
أن للشعراء فأوعز عليه، الخرب إلقاء من وزيره فخاف َعِهَده، الذي العهد نقض نقفور

يوسف: بْن هللا عبْد فقال بالخرب، يخربوه

تَ��ُدوُر ال��بَ��َوار دائ��رة ف��ع��ل��ي��ه نَ��ْق��ُف��وُر أَْع��َط��يْ��تَ��ه ال��ذي نَ��َق��َض
َك��ِب��ي��ُر اإلل��ُه ب��ه أَتَ��اَك ُغ��نْ��ٌم َف��ِإنَّ��ُه ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر أبْ��ِش��ر
اْل��َم��نْ��ُش��وُر ِل��َواُؤَك ف��ي��ه ب��ال��ن��ص��ر م��َؤيَّ��ٌد ال��ف��ت��وح ع��ل��ى يَ��ِزي��ُد َف��تْ��ٌح
َوبَ��ِش��ي��ُر َواِف��ٌد م��ن��ه ب��ال��َغ��ْدِر أَتَ��ى أْن ال��رع��ي��ة تَ��بَ��اَش��َرِت ف��ل��ق��د
م��ذك��وُر َم��َك��انُ��َه��ا ال��ن��ف��وس ت��ش��ف��ي َغ��ْزَوًة ��َل تُ��َع��جِّ أَْن يَ��ِم��ي��نُ��َك َوَرَج��ْت
َم��ْغ��ُروُر َل��َج��اِه��ٌل اإلم��اُم ع��ن��ك ن��أى إْن تَ��ْغ��ِدُر ح��ي��ن إن��ك نَ��ْق��ُف��وُر
َغ��ُروُر َظ��نَ��نْ��َت م��ا ��َك أُمُّ َه��بَ��َل��تْ��َك ُم��ْف��ِل��ٌت أَنَّ��َك َغ��َدْرَت ح��ي��ن أظ��ن��نْ��َت

العتاهية: أبو وقال

ذم��يٍّ��ا ل��ه��ارون ن��ق��ف��ور وأص��ب��ح ب��ال��رض��ى ل��ه��ارون ال��دن��ي��ا ت��ج��ل��ب��ت

غريه: وقال

َع��بَ��ثَ��ا َق��ْد ال��ل��ي��ث ب��غ��ي��ل َرأَتْ��ُه ��ا َل��مَّ َع��بَ��ثً��ا ال��ردى أس��ب��اُب ِب��نَ��ْق��ُف��وَر ��ْت ل��جَّ

يف هادئة أمشري؛ كجو تكون الحادة العاطفة وهكذا يحاربه، وقته من عاد علم فلما
… لحظة يف ثائرة لحظة،
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صفاته من أكرب حظه

أحد عىل أَْقبََلت إذا الدنيا ولكنها صفاته، من أكرب وحظه منه، أكرب شهرته كانت وربما
األولِني الَعَرشة أنَّ والحقُّ نَْفسه، محاسن َسَلبَتْه عنه أَْدبََرْت وإذا غرْيه، محاسن َوَهبَتْه

األمني. استثنينا إذا عظاًما كلهم كانوا العباسيني الخلفاء ِمن
ينَْل لم ولكن … شأنها وَرْفع العباسية، الدولة تأسيس يف ميزة منهم لكل وكان
بالهته عن ُروي ما كل نَُصدِّق أْن نستطيع ال األمني وحتى الرشيد، نال ما الحظ من أحٌد

وغْفلته.
ذلك يف للخالفة ترشيحه مع تتفق ال كثرية حكايات اصون القصَّ عليه َوَضَع فقد

الرشيد. بها َربَّاُه دقيقًة تربيًة تربيته ومع العرص،
َمْن شأن وإعالء امليدان، يف سقط بمن باالستهانة ُموَلُعون دائًما املؤرخني ولكن
… عْرص إىل عْرصٍ ِمن اآلية َالنَْعَكَست املأمون عىل تََغلَّب قد األمني كان ولو فيه، نََجَح

ذلك. بَْعد وانتقل املأمون، خصمه عْهد يف ُوِضع لألمني األول التاريخ وأن خصوًصا
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الربامكة

كل يف إليهم يَرجع فكان الربامكُة؛ عْهده أول يف الرشيد عن الخالفة أعباءَ َحَمل وقد
جميُع وَقَصَدُهم َشأْنهم، وعال ُسْلطانهم، واتََّسع … شأن كل يف التَِّبعات ويَْحِملون أمر،
األرسة هذه من وكلٌّ الرعية، إىل َحبَّبَهم ما السياسة ُحْسن ِمْن وكانوا باملدائح، الشعراءِ

أموال. من غمرهم بما صنائع له اتخذ
بْلخ مدينة يف النار بيت كاهن كان هذا وبرمك برمك، إىل ينتسبون هؤالء والربامكة
بالطقوس مملوءة الديانة هذه وكانت الزرادشتية، للديانة َمْعبد وهو النوبهار، املسمى
هذه آثار من صدورهم تَخُل لم اإلسالم إىل انتقلوا فلما وباألرسار، وبالسحر املعقدة

العقيدة.
بما كربى؛ خدمة اإلسالمية املدنية َخدموا الدقيقة، الفارسية النظم عىل وملرانتهم
يف الجاحظ نقلها كالتي وتقاليدهم، وعاداتهم القديمة الفرس ُكتُب ِمْن ولهم إليهم نُِقَل

التاج. كتاب
يترصفوا أن أرادوا إذا شأنهم ِمْن كان حتى … كله الدولة مال عىل أيِديَهم ووضعوا
ذلك يف َرَجَع ف يَتََرصَّ أْن وقرصه الرشيد أراد وإذا أيديهم، تحت وجدوه منه، يشء يف
الرشيد َعْهد يف شأنهم وعال الربمكي، خالد اإلسالم يف منهم َظَهَر َمْن أول وكان إليهم،

خالد. بْن يحيى يد عىل
الخيزران جهدت وقد الربيع، بن الفضل اللدود َعُدوُّهم القرص يف َدَخل أَْن كان ثم
أبيه عن الدَّسَّ َوَوِرَث … الحيلة وإعمال ، الدَّسِّ عىل نشأ رجٌل وهو القرص، عن إبعاده يف
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القَرص جاء وقد املورياني، أيوب أبا املنصوُر يَْقتَُل أن يف سببًا الربيع كان فقد الربيع؛
الدولة. يف يشء كل عىل أيديهم وضعوا قد الربامكة فوجد

فليُعِمل … بأس ال ولكن إلرادتهم؟ خاضع نفسه والرشيد منهم الخالص فكيف
من الغرية شديد الِكْرب، شديد الفضل وكان عليهم، الرشيد إغضاب يف الحيلة الفضل
ِنْعَمِتِهم، زوال وتمنى َفَحَسَدهم، … َفْضل وال نُبْل وال ِعْلم يف َمبَْلَغُهم يَبْلغ ال الربامكة،
أن إليه يدس ويوًما للخالفة، للوصول يعملون الربامكة أن الرشيد إىل يَُدسُّ يوًما فكان
مخابئ فيها ُقُصورهم أَنَّ بدليل القديم؛ أبيهم ِدين إىل يَِحنُّون وثنيون، مالحدة الربامكة
الناس، عن خفية فيها يتعبدون فهم الزرادشتية، القديمة الشعائر تحوي األرض، تحت
إليهم، الخالفة نقل ويودون ا، رسٍّ العلويني يؤيدون بأنهم الربامكة من يحذره ويوًما

البيتني: بهذين الرشيد يَُغنِّي أن ُمَغنٍّ إىل يوعز ويوًما

تَ��ِج��ْد م��م��ا أَنْ��ُف��َس��نَ��ا َوَش��َف��ْت تَ��ِع��ْد م��ا أَنْ��َج��َزتْ��ن��ا ه��ن��ًدا ل��ي��ت
يَ��ْس��تَ��ِب��ّدْ َال َم��ْن ال��ع��اج��ز إن��م��ا واح��دًة م��رًة واس��ت��ب��دَّْت

فيها: يقول توقيع غري من قصيدة إليه يُْرِسل َمْن إىل يوعز ويوما

َح��دُّ بَ��يْ��نَ��ُك��َم��ا َم��ا ِم��ثْ��َل��َك َم��ال��ًك��ا َغ��َدا َق��ْد ي��ح��ي��ى ابْ��ُن ه��ذا
َردُّ َل��ُه َل��يْ��َس َوأَْم��ُرُه أَْم��ِرِه إل��ى َم��ْرُدوٌد أَْم��ُرَك

زوجة ُزبَيَْدة السيدة ذلك عىل تَُعاِونُه الرشيرة، الخفية أساليبه من وهكذا وهكذا،
وتود تكرههم، كانت وقد الربامكة؛ عىل والطعن زوجها، مع الليل يف بأحاديثها الرشيد

وإليها. إليه السلطة ورجوع الرشيد، يف حبٍّا ُسْلطتهم؛ زوال

الربامكة نكبة

ذلك يُْظِهَر ال أْن التفكري طول بعد قرر قد كان الربامكة، ينكب أن الرشيد اعتزم فلما
ورحب رد، أحسن السالم َفَردَّ عليه َوسلََّم — كاملعتاد — يحيى بن جعفر نادى … ألحد
املؤمنني، أمري إىل املراتب أقرب مرتبته وكانت مرتبته، يف وأجلسه وجهه، يف وضِحَك به،
وأخذ عليه، فقرأها النواحي من عليه الواردة الكتب جعفر فأخرج وضاحكه، حدثه ثم
يف خراسان إىل الخروج يف جعفر استأذنه ثم الناس، حوائج وقىض فيها، الرشيد رأي
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ساعة وهذه نحس، يوم هذا م: امُلنَجِّ فقال — كالعادة — ِم بامُلنَجِّ الرشيد فدعا هذا، يومه
السفر. عن ليصده ذلك عىل م امُلنَجِّ مع اتََّفَق الرشيد يكون أن يبعد وال نحس.

ِم، امُلنَجِّ يد من اإلسطرالب فأخذ التنجيم، من شيئًا أيًضا يعلم جعفر فكان ذلك ومع
والقواد والناس منزله، إىل وانرصف قام ثم نحس، ساعة ا حقٍّ فرآها النجوم وحسب وقام
فلم عظيم، جيش يف قرصه إىل وصل أن إىل جانب، كل من يعظمونه والعامة والخاصة
جعفر، إىل «امض له: وقال الخادم، مرسوًرا الرشيد إليه بعث حتى املجلس به يستقر
فإذا فيها، رأيك يريد والخليفة خراسان، ِمْن ُكتٌُب َوَرَدْت له: وقل الساعة، به وائتني
الباب دخل وإذا الغلمان، فأَْوِقِف الثاني الباب دخل وإذا الجند، فأْوِقِف األول الباب دخل
الدار صحن دخل فإذا وْحده، هو يَْدخل بل غلمانه، من عليه يَْدخل أحًدا تَدَْع فال الثالث
هللا خلق من أحًدا تُوقف وال برأسه. وائتني عنقه، ارضب ثم الرتكية، القبة إىل به فِمْل
فمىض عنقك» يرضب من أََمْرُت تَْفَعْل َلْم وإن أمره، يف تراجعني وال به، أمرتك ما عىل
سيدي «يا له: فقال يسرتيح، ثيابه نزع وقد عليه، ودخل جعفر، عىل واستأذن مرسور،
هذه يف عنده من خرجت أنا مرسور! يا «ويلك وقال: فانزعج، املؤمنني!» أمري أجب
فطابت … الرسيع» النظر إىل تحتاج خراسان من كتب «وردت قال: الخرب؟» فما الساعة

الشك. بعض قلبه ويف … معه وذهب سيفه، وتََقلَّد فلبسها، بثيابه ودعا نفسه،
الغلمان، أَْوَقَف الثاني الباب ويف الجنَد، مرسوٌر أَْوَقَف األول الباب من دخل فلما
يف الخوف وزاد ركوبه، عىل فندم غلمانه من أحًدا يََر فلم التَفَت الثالث الباب من َمرَّ فلما
برضب املؤمنني أمري أمرني «قد له: قال الخرب؟!» «ما ملرسور: فقال القبة وأُْدِخل نْفسه،
«قد ويقول: مرسور، يدي يُقبُِّل وجعل جعفر، فبكى الساعة» إليه رأسك وحمل عنقك،
املؤمنني؛ أمري من ومحيل موضعي تعرف وأنت الغلمان، جميع دون لك كرامتي عِلْمت
«ال فقال: وجهي» عىل أهيم فدعني باطل عني بَلغه قد يكون أن املؤمنني أمري فلعل
أن عيلَّ نُظُره وقع إذا فلعله يديه؛ بني وأوقفني إليه، «فاحملني قال: … ذلك» إىل سبيل
ساعة، عني «فتوقف قال: أيًضا» ذلك إىل سبيل «ال قال: عني» فيْصَفَح الرحمة تدركه
ومنطقته سيفه حل أن بعد ذلك منه فقبل به» أمرتني مما فرغت قد له: وقل إليه، وارجع
قال رآه فلما الغضب، أشد غاضبًا فرآه الرشيد يدي بني ووقف ومىضمرسور، وأخذهما،
الرشيد قال فيه» أمرك أنفذت املؤمنني أمري «يا قال جعفر؟» بأمر فَعْلَت «ماذا متلهًفا:

الساعة.» برأسه «فأتني قال: القبة» «يف قال: رأسه؟» «فأين
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«… عنقك برضب املؤمنني أمري أمرني «قد لجعفر: مرسور وقال

وأخذ عنقه، ورضب منه، أخذه الذي سيفه فسلَّ يصيل؛ وجعفر مرسور، فرجع
الذي تدبريه أنفذ ألنه الصعداء؛ فتنفس املؤمنني، أمري يدي بني وطرحه بلحيته، رأسه
األرض، ينكث وجعل بينهما، كانت التي الوثيقة الصداقة عىل شديًدا بكاءً وبكى أحكمه،
عندهم، ما واستباح ومواليهم، وغلمانهم الربامكة، أوالد وجميع وأخيه أبيه عىل وقبض
أحصوا وقد وسالح، وخيام مضارب من فيه ما جميع فأخذ املعسكر إىل مرسوًرا َه َوَوجَّ
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من أحد يرجع ال أن وأمر إنسان، ألف بنحو ومواليهم غلمانهم من الرشيد َقتََله َمن
البالد. يف بقي من شْمل وشتَّت ثورة، يشبوا أن خوف وطنه إىل صنائعه

فوجدهما فاستنطقهما جميلني، حسنني وكانا جعفر، ولدي كانا بصبيني وأُِتَي
ب بَرضْ أََمَر ثم هاشمية، بفصاحة وينطقان جميلة، مدنية بلغة يتكلمان فصيحني
ولكن بغداد، يف منهم بقي بمن يستعاَن وال مجلسه، يف الربامكة تُذَْكَر ال أن وأمر عنقهما،
يعيش، والفضل باق ويحيى ذلك، إىل يطمئنوا لم وغريهما الربيع بن والفضل زبيدة
زبيدة وخصوًصا — فدسوا السبب، كان ممن االنتقام دبرا فربما السجن من خرجا فإذا
عىل وتحريض الربامكة، مع عمله عىل للرشيد مدٌح وفيها الرشيد، ُمَصىلَّ تحت ورقة —
حديده يف وزاد — كبريًا شيًخا وكان — يحيى عىل فشدد آخرها؛ إىل السبيل هذه امليضيف

يهلكه. أن كاد حتى سياًطا بَه وَرضَ الفضل، وأَْحَرض وأغالله،

إليه: فكتب بالرشيد القديمة ِصَلتَه مرًة يحيى وتذكر

املسلمني، وإمام املهديني، ونسل املؤمنني، أمري إىل … الرحيم الرحمن هللا بسم
وخذَلُه عيوبه، وأوقَعتُْه ذنوبه، أسلَمتُْه عبٍْد ِمن العاملني، رب رسول وخليفة
الحدثان به ونزل الخذالن، عليه وأناخ الزمان، وخانه صديقه، ورَفَضه شقيقه،
املوت كأس ورشب الدعة، بْعد املوت وعالج السعة، بْعد الضيق إىل فصار …

الكرى. بْعد بالسهر واكتحل الرضا، بْعد السخط وافرتش مرتعة،
فمنك املال أما واملال؛ الحاُل مصيبتان: أصابتني قد … املؤمنني أمري يا
املصيبة وأما أهلها، إىل العواري برد بأس وال منك، عاريًة يدي يف وكان ولك،
فاذكر أنا وأما أمرك، من استخف بما وعاقبْتَه وجرأته، فبجرمه بجعفر؛
وِمن الزلل، مثيل فِمن رضاك؛ يل وهب ُقوَّتي، وَوَهَن ضعفي، وارحم خدمتي،
وتْقبََل برضاك، أفوز أن رجوت وقد أقر، ولكني … أعترب ولست اإلقالة، ِمثلك
املؤمنني، أمري به يكتفي ما ذلك ففي طاعتي، وظاهر نيتي، وِصْدق عذري،

منه. املراد ويبلغ فيه، الحقيقة ويرى

هللاُ َب ﴿َوَرضَ الرحيم الرحمن هللا بسم اآلتية: باآلية الخطاب هذا عىل الرشيد ع فوقَّ
َفأَذَاَقَها ِهللا ِبأَنُْعِم َفَكَفَرْت َمَكاٍن ُكلِّ ن مِّ َرَغًدا ِرْزُقَها يَأِْتيَها ْطَمِئنًَّة مُّ آِمنًَة َكانَْت َقْريًَة َمثًَال
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مات حتى السجن يف وَظلَّ يحيى، فيئس يَْصنَُعوَن﴾، ْ َكانُوا ِبَما َواْلَخْوِف اْلُجوِع ِلبَاَس هللاُ
التمثيل. تمام الحال تَُمثِّل فهي موضوعة، تكون أن أشبه الرواية هذه كانت ولنئ …

الدولة أن رأيا ألنهما ذلك؛ بعض يف معذوَريْن والرشيد الربيع بن الفضل يكون وقد
يف تزيد لطة السُّ وأن سلطان، اململكة يف للعرب يبَْق لم حتى فشيئًا، شيئًا تزول العربية

شئون. من للدولة ما كل عىل الربامكة قبض حتى فيوًما يوًما الفرس
عن يستغني ال كان الرشيد أن من املؤرخني بعض يروي ما ذلك إىل يضاف قد
له فتعهد يمسها ال أن وأمر اجتماعهما، يحل حتى عليها؛ له فعقد والعباسة، جعفر
من خلدون ابن إليه ذهب ما إىل نذهب ولسنا الغرام، سلطان عليهما طغى ثم بذلك،
وكم والفقري، والغني والوضيع، الرشيف فيها يقع إنسانية عاطفة فهذه هذا؛ استبعاد
من ذلك نستبعد إنما سلطان، كل فوق الحب وسلطان العصور، كل يف ذلك بمثل سمعنا
دون وْحده الربمكي بجعفر الرشيد َلَفتََك … السبب كان لو هذا أن وهي أخرى، ناحية

جعفر. إخوة ودون الشيخ، يحيى
لطة، للسُّ حيازتهم إال مشرتًكا سببًا نجد ولسنا مشرتًكا، السبب يكون أن بد فال
جعفر حادث عن ذلك بعد الخلفاء بعُض سأله قد الخادم مرسوًرا وأن خصوًصا
لهم تنازل الرشيد كان وقد لطة، السُّ هو السبب أن إىل وملَّح باتٍّا، نفيًا فنفاها والعباسة،
املرشق الفضل َوُقلَِّد إفريقيَّة، إىل األنبار من كله الغرب جعفر َفَوِيلَ سلطان، كل عن
رأت إذا والناس … أرادا من عنهما يُنيبان وهما الرتك، بالد أقىص إىل النهروان من ُكلَّه

الربامكة. شأن كان وكذلك وامللق، واملديح باالستجداء إليها توجهت يد يف السلطان
الرشيد، باب عىل يقفون الذين الشعراء من أكثر ببابهم يقفون الشعراء فكان
فريضيك الفضل «أما فقال: املوصيل إبراهيم وصفهم وكرًما، سماحًة الربامكة ُمِنح وقد
موىس وأما يجد، ما بحسب فيفعل محمد وأما بقوله، فريضيك جعفر وأما بفضله،
ومأثور ببالغتهم، وهم أََرسُ صنيعهم بُحْسن الناس أَرسوا وكما يجد»، ال ما فيفعل

عباراتهم. البالغة ُكتُُب تناقلت حتى توقيعهم، وحسن كالمهم،
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مغرضة إشاعات

من عليه الثورة من وخْوفه مكانتهم، ِلِعَظم بهم؛ اإليقاع يف طويًال الرشيد َفكَّر وقد
اإلسالم، يُظهرون وأنهم وزندقتهم، ُكْفَرهم الناس بنْي يُِشيع أْن احتاط مما فكان أْجلهم،
تكرههم حتى ذلك ونحو الوثنية اآلثار من بقايا بعض عندهم وأنَّ الكفر، ويُبطنون
قال: كالذي شأنهم من يَُحطُّ ما فيهم يقول أن األصمعي إىل — مثًال — فأوعز العامة،

بَ��ْرَم��ِك ب��ن��ي وج��وه أض��اءت َم��ْج��ِل��ٍس ف��ي ��رك ال��شِّ ذُك��ر إذا
َم��ْزَدِك َع��ْن ب��األح��ادي��ث أت��وا آيَ��ٌة بَ��يْ��نَ��ُه��ْم تُ��ِل��يَ��ْت ول��و

سجن، إىل سجن من نُِقل ملا خالد بن يحيى إن حتى زنادقة، أنهم الناس يف وأشاع
… عليه بَِخل أو ظلمه، قد يكون أن يحيى فخاف االحتقار، له وأظهر رجل، عليه اعتدى
دسيسة أنها علم ألنه ذلك؛ إىل اطمأن بالزندقة يرميه أنه علم فلما يسأله، من إليه فبعث

ًما. ُمَسمَّ جوٍّا الربامكة حول الرشيد أوجد وأمثاله وبذلك عليه،
بأن للرشيد جعفر َوَوْعد بالعباسة، جعفر عالقة عن أشاعه ما ذلك من كان وربما
يَثُر لم الرشيد بهم نكل فلما الناس، يف فاشية الغرية كانت العهد ذلك إىل ألنه يَْقَربََها؛ ال

بالهدوء. األمر وقابلوا الناس
وكان استطاعوا، إن به وفتكوا الرشيد، عىل الناس لثار ضدهم الدعاية نشاط ولوال
غريَ للرشيد فقال جعفر؛ سلطان َقْرص عىل ويعمل النتيجة، هذه يَْحذَر الربمكي يحيى
يف عيلَّ العاقبة ترجع أن آمن ولست جعفر، مداخل أكره إنني املؤمنني، أمري «يا مرة:
وأوىل إيل، أحب لكان أعمالك جسيم من يتواله ما عىل واقترصت أعفيته، فلو منك، ذلك
ع تََوقَّ من «الحكيم يقول: يحيى كان ما أيًضا وكثريًا هذا، الرشيد يَْقبل فلم بتفضلك»
يُصغي الرشيد أن علم وأنه خصوًصا أحد» وبني امللوك بني أرحام «ال ويقول: الرش»،
من عىل يتجسسون الجواسيس ونرش ِفْعَلتَه، الرشيد أحكم وقد الربيع. بن الفضل إىل
الناس، خيش حتى عنه، يشء بلغه من رأس ويقطع عليهم، ويبكون الربامكة، يمدحون

الصنيع. وأنكروا
الربامكة، لقتل سبب أهم نظري يف هذا … الشنعاء الِقتْلة هذه عىل الستار وأُسدَل
من عداه ما أما شأنه، عىل شأنهم وعلو فيه، وتحكمهم سلطانهم من الرشيد غرية وهو
فال واحًدا؛ سببًا كبري يشء لكل يجعلوا أن املؤرخون أُولِع وقد ثانوية، فأسباب األسباب
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يف املعري العالء أبو كان وإذا واحد، سبب الربامكة عىل الرشيد لغضب يكون أن بد
فلذلك فقط، مؤمنًا أو فقط، كافًرا يكون أن بد فال أحيانًا، مؤمنًا أحيانًا كافًرا شعره

واألخطاء. العناء يف وقعوا
عىل عمل فقد واحًدا؛ سببًا تُنِْتج مختلفة أسباب هناك كانت لو للدنيا يجري وماذا
حينًا، كافر حينًا مؤمن بساطة بكل العالء وأبو عديدة، أسباب األموية الدولة إسقاط
الكفر عىل يحملهم ما الدنيا مظاهر من يرون الحياة؛ يف العقالء أكثر شأن ذلك يف شأنه
«املنقذ كتابه يف الغزايل لنا حكى بل أحيانًا، الدين عىل يحملهم ما منها ويرون أحيانًا،
َفِلَم أحيانًا، بالكشف وآمن أحيانًا، وشك أحيانًا، العجائز إيمان آمن أنه الضالل» من
من الرشيد غرية أولها: واحد، سبب ال أسباب جملة من ناتجًة الربامكة نكبة تكون ال
ذلك، غري إىل بالعباسة، جعفر عالقة وثالثها: العلويني، عىل عْطُفُهم وثانيها: سلطانهم،
كره ليستثري بأخته الربمكي جعفر عالقة الناس يف نرش الرشيد لعل يدرينا ما أنه عىل
لم العادية بالعني املسألة إىل نظرنا فلو وإال ومقتهم، غضبهم ويستخرج لهم، الناس

واملقت. للغضب محالٍّ فيها نجد
بها. ويتصل زوجته، يألف شاب عىل مأخذ هذا يف فما صح ولو حتى

السياسة هللا قاتل

فخور الرشيد أن إال وأخته، نفسه الرشيد قدر من بأقل أصوله وال جعفر َقْدُر وليس
بجده فخور وجعفر … عباس بابن فخور والرشيد بفارسيته، فخور وجعفًرا بعربيته،
إال عجمي عىل لعربي فضل وال أتقاكم»، هللا عند أكرمكم «إن يقول: واإلسالم برمك،
أن أرادت السياسة ولكنها جعفر، مثل عىل عثر ما ألخته الرشيد خطب ولو بالتقوى،
ليس الذي الزواج هذا مثل من متعددة اخرتاعات لها فاخرتعت الربامكة؛ يف الشعب تَُكرِّه
أن الناس من خوًفا وكلها … ذلك ونحو بالزندقة، الربامكة ورميهم عليه، يؤخذ ما فيه
يتصل ملن محبني لقصادهم، كرماء حكمهم، يف عدول بقوم لفتكه الرشيد عىل يثوروا

السياسة! هللا وقاتل … بهم

زبيدة ومن الربيع، بن الفضل من سمع ما كثرة من عليهم الرشيد غضب حال كل عىل
يستشري وأخذ يشاء، كما ترصفه ويسرتد سلطانهم، يسلبهم أن ونوى وأنصارهما،
قلبه يتغري الرشيد فأخذ أعني، بن وهرثمة الشيباني، مزيد بن يزيد مثل من غريهم
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سمع الرشيد أن الجهشياري، فحدثنا يستحسن، كان ما منهم ويستقبح الربامكة، عىل
املتظلمني، أمور يف ينظر خالد بن يحيى له: فقيل هذا؟ ما فقال: شديدة، ضجة مرة
الثقل وَحَمل عني، خفف فقد … جزاءه وأحسن فيه، هللا «بارك وقال: الرشيد، له فدعا
ذكر يف وزادوا قوله، عىل الحارضون َن َوأَمَّ … جميًال ِذْكًرا ذكره ثم منابي»، وناب دوني،

محامده.
فقال كتلك، شديدة ضجة ارتفعت فقد قلبه تغري حني أما … الرضا أيام هذا
وقال: وسبه، فذمه، … املتظلمني أمور يف ينظر خالد بن يحيى فقيل: هذا؟ ما الرشيد:
أََحبَُّه بما وعمل رأيي، غرْي عىل وأمضاها دوني، باألمور استبد … وفعل به، هللا «فعل

املساوئ.» ِذْكر يف وزادوا رأيه، عىل الحارضون ن فأَمَّ َمحبَّتي، دون
له يَْفتح فلم … قليًال فانتظر خال وهو الرشيد، عىل أخرى مرًة يحيى ودخل
«ُخنْتَني له: فقل … بيحيى الحق الخدم: لبعض الرشيد فقال وخرج، فاستأذن حديثًا
يف الحتف كان املدة انقضت إذا املؤمنني، أمري يا له «تقول للرسول: فقال فاتهْمتَني»

عنك.» تخفيًفا إال خلوتك عن انرصفت ما ووهللا … الحيلة

السرتجاع وحبه منهم، الرشيد غرية الربامكة نكبة يف األكرب السبب أن يف رأينا يؤيد ومما
عليه ه تََغريُّ الرشيد من أحس ملا يحيى أن من الجهشياري رواه ما … وأموالهم سلطانهم
أمري إن الهاشمي: له فقال املوقف، هذا يف فشاوره الهاشميني، من له صديق إىل ركب
نظرت فلو الضياع، لهم يَْجَمَع أْن فأحب … ولده كثر وقد املال، جمع أحب قد املؤمنني
إليه بها وتقربت املؤمنني، أمري لولد فجعلتها وأموال ضياع من أصحابك أيدي يف ما إىل

السالمة. لك رجوُت
لهم حسده أيًضا الربامكة عىل الرشيد غضب أسباب أكرب من أن عىل يدل فهذا

أموالهم. يف وطمعه
يف الرشيد َطِمع فإذا … والعظمة للسلطان يقصد وإنما لذاته، يقصد املال وليس
َكُرب قد الرشيد وأن خصوًصا إليه، ذهبنا ما يؤيد وهذا أشد، سلطانهم يف فَطَمُعه مالهم

محلهم. ويَُحلَّ سلطانهم، عن يزحزحهم أن فأراد عليها، وَقَدر املسئولية وَفِهم
فقتل شنيًعا؛ قضاءً الربامكة عىل يقيض وشاور فكر ما كل من الرشيد أخذ وقد
يقف كان ومن الشعراء، من توالهم من وقتل يموت، أن إىل بعضهم وسجن بعضهم،
سلطانهم نفسه إىل ويعيد سلطانه، الرشيد ويسرتد الربامكة، دولة بذلك وتنتهي ببابهم،

وعظمتهم.
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الناسقسمان!

مع يميلون — األغلب وهم — قْسم قسمني: إىل ينقسمون ومكان زمان كل يف والناس
من هبَّت كلما معها يَتَّجهون فهم تأتي، أين ِمن ها َشمِّ عىل قدرة لهم تميل، كيف الريح
يحركهم ال مناقًضا، آخر اتجاًها املساء ويف اتجاًها الصباح يف يتجهوا أن بأس ال ناحية،
قال: وإذا … أَْسَوُد قالوا: أَْسَود رئيسهم: قال فإذا الشخصية، ملصلحتهم بُهم تََرقُّ إال
َوِيفّ — القليل وهو — وقْسم أخالق، تَُصدُّهم وال ضمري، يقمعهم ال أبيض، قالوا أَبْيَض
للضمري. عبْد ولكنه للمال، عبًْدا ليس ثباته، سبيل يف العذاب يحتمل … مبدأ عىل ثابت
عليهم وانقلب فضلهم، جحد من فمنهم … الربامكة مع الناس شأن هذا كان وقد
يتوقع كان ألنه الربيع؛ بن للفضل تملًُّقا أو عليهم، الرشيد غضب أحسوا أن بمجرد

يقول: كالذي انتصاره،

ال��ف��اِش��يَ��ْه وال��ع��ط��اي��ا ِئ��ِع ��ن��ا ال��صَّ ذي ل��ل��خ��ل��ي��ف��ة ُق��ل
ال��ع��ال��يَ��ْه وال��م��ل��وك ـ��ٍش ـْ ُق��َري�� ِم��ْن ال��َخ��َالِئ��ِف وابْ��ِن
ال��م��اِض��يَ��ْه األم��وَر َس��اَس َم��ْن وخ��يْ��ِر األم��ور رأِْس
ِب��َداِه��يَ��ه ل��دي��ك َرَم��ْوا ـ��َن الَّ��ِذي��ـ ال��ب��رام��ك��ة إنَّ
بَ��اِق��يَ��ه م��ن��ه��م تُ��بْ��ِق َل��ْم َس��ْق��َط��ٌة ل��ك ��تْ��ُه��ُم َع��مَّ
َخ��اِويَ��ْه ن��خ��ل أع��ج��از ِب��ِه��ْم ��ا ِم��مَّ َف��َك��أَنَّ��ُه��ْم
بَ��اِديَ��ْه ال��م��ذل��ة ُخ��َل��ُع َع��َل��يْ��ِه��ُم ال��وج��وه ُص��ْف��ُر
َق��اِص��يَ��ْه أَْرٍض ِب��ُك��لِّ َن ُم��َط��رَُّدو ُم��ْس��تَ��ْض��َع��ُف��وَن
َع��اِل��يَ��ْه اْل��َم��نَ��ازل َف��ْوَق ب��ه��ا ك��ان��وا وم��ن��ازٍل
وال��ع��اِف��يَ��ْه ال��رَِّض��ا ِم��نْ��َك ُم��نَ��اُه��ُم َوُك��لُّ أَْض��َح��ْوا

الرشيد: لسان عىل يقول وكالذي

ع��اِت��يَ��ْه م��ل��وًك��ا ُك��نْ��تُ��ْم إنَّ��ُك��ْم بَ��ْرَم��َك آل ي��ا
نَ��ْع��َم��اِئ��يَ��ْه َوَك��َف��ْرتُ��ُم َوَط��َغ��يْ��تُ��ُم َف��َع��َص��يْ��تُ��ُم
َع��َالِن��يَ��ْه ُخ��نْ��تُ��ُم��وُه َم��ا َع��َل��يْ��ُك��ُم اْل��َق��َض��اءُ أَْج��َرى
ال��ب��اِديَ��ْه األم��ور ِع��نْ��َد إَِم��اِم��ُك��ْم نُ��ْص��ِح تَ��ْرِك ِم��ْن
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يقول: فكالذي اآلخرون أما

ال��نَّ��اَس��ا َف��َع��لَّ��ُم��وُه ال��ك��راِم ِف��ْع��ل ت��ع��ل��م��وا ال��ك��رام ال��ب��رام��ك��ة إن
أََس��اَس��ا بَ��نَ��ْوه ��ا ِم��مَّ ي��ه��دم��وا ل��م بَ��نَ��ْوا وإذا َس��َق��ْوا غ��رس��وا إذا ك��ان��وا
ِل��بَ��اَس��ا اْل��بَ��َق��اء ُط��ول ل��ه��ا ج��ع��ل��وا ال��ورى ف��ي ال��ص��ن��ائ��ع ص��ن��ع��وا ُه��ُم وإذا

وقد — ُمَغنِّيًا شاعًرا وكان — األعمى زكار أبي عن روي ما الثاني القسم هذا ومن
بَْعد مقابرهم عىل بكى وَكْم … ويَُغنِّيهم فيهم يُْشِعر للربامكة منقطًعا كان أنه ذََكروا
مرسور عليه دخل يحيى، بن جعفر بَقتِْل الرشيد أََمَر ملا أنه األغاني روى وقد موتهم،

اآلتية: باألبيات يَُغنِّيه وكان األعمى، زكار أبا عنده فوجد الخادم

يُ��َغ��ادي أو يَ��ْط��ُرُق ال��م��وت ع��ل��ي��ه س��ي��أت��ي ف��تً��ى ف��ُك��لُّ تَ��بْ��َع��ْد ف��ال
نَ��َف��اِد إل��ى تَ��ِص��ي��ُر بَ��ِق��يَ��ْت وإن ي��وًم��ا بُ��دَّ ال ذخ��ي��رة وُك��لُّ
وب��ال��ت��الِد ب��ال��ط��ري��ف َف��َديْ��تُ��َك ش��يءٌ ال��َح��َدثَ��ان ِم��َن يُ��ْغ��ِن��ي وه��ل

فقال به» ألحقتني إال هللا «ناشدتك زكار: أبو له قال جعفر عىل يقبض أن أراد فلما
أن أحب فما بإحسانه، سواه عمن أغناني «إنه فقال: ذلك؟» يف رغبتك «وما مرسور: له
إليك فاضممه مصطنع، فيه رجل «هذا فقال: للرشيد ذلك مرسور وحكى بعده»، أبقى
الرواية اليشء بعض تخالف رواية وهي له»، فأتممه جعفر عليه يُجريه كان ما فانظر

جعفر. مقتل يف السابقة
بن سفيان بلغ ملا أنه فريوون والشعراء، الصالحني من كثري األوفياء من كان كما
الِقبْلة، إىل وجهه حوَّل بالربامكة، نزل وما وَقتِْله جعفر خرب — املشهور اإلمام — ُعيَيْنَة

اآلخرة.» مؤنة فاكفه الدنيا، مؤنة كفاني إنه «اللهم وقال:
الرقاش: فقال الشعراء، من كثري ورثاهم

َم��نَ��اُم يُ��َالِم��ْس��َه��ا َل��ْم وع��ي��ن��ي ف��ن��ام��وا َش��ْج��ٍو ِم��ْن ال��خ��ال��ون َ َه��َدأ
ال��ُم��ْس��تَ��َه��اُم ال��م��ِح��بُّ أَِرَق إذا ُم��ْس��تَ��َه��اٌم ألن��َي س��ه��ري وم��ا
ال��ن��ي��اُم َه��َج��َد إذا َس��َه��ر َف��ِل��ي أَرََّق��تْ��ِن��ي ال��ح��وادث َوَل��ِك��نَّ
ال��َغ��َم��اُم ان��ق��ط��ع إذا نُ��ْس��َق��ى ِب��ِه��ْم نُ��ُج��وًم��ا ك��ان��وا ِب��َس��اَدٍة أُِص��بْ��ُت
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ال��س��الُم بَ��ْرَم��ٍك آِل َوَدْوَل��ِة ج��م��ي��ًع��ا وال��دن��ي��ا ال��م��ع��روف ع��ل��ى
ال��ُح��َس��اُم ال��س��ي��ُف َف��لَّ��ُه ُح��َس��اًم��ا يَ��ْح��يَ��ى اب��َن ي��ا َق��تْ��ِل��َك َق��بْ��َل أََر َف��َل��ْم
تَ��نَ��اُم ال ل��ل��خ��ل��ي��ف��ة َوَع��يْ��ٍن َواٍش َخ��ْوُف ل��وال وال��ل��ه أم��ا
اْس��ِت��َالُم ب��ال��َح��َج��ر ل��ل��ن��اس ك��م��ا واْس��تَ��َل��ْم��نَ��ا ِج��ذِْع��َك ح��ول َل��ُط��ْف��ن��ا

الخزاعي: دعبل وقال

ي��ح��ي��ى ي��ا ل��ل��خ��ل��ي��ف��ة م��ن��اٍد ون��ادى ج��ع��ف��ًرا َص��بَّ��َح ��يْ��َف ال��سَّ َرأَيْ��ُت ول��م��ا
ال��دن��ي��ا ُم��َف��اَرَق��ُة ف��ي��ه��ا ال��ف��ت��ى ق��ص��ارى أَنَّ��َم��ا وأَيْ��َق��نْ��ُت ال��دن��ي��ا ع��ل��ى بَ��َك��يْ��ُت

طريف: بن صالح وقال

ُم��ْق��تَ��ِب��َل��ْه َل��ُك��ْم َوِألَيَّ��اٍم َل��ُك��ْم واًه��ا بَ��ْرَم��ٍك ب��ن��ي ي��ا
أَْرَم��َل��ْه ش��ل��ول اْل��يَ��ْوَم َوِه��َي ِب��ُك��ْم َع��ُروًس��ا ال��دن��ي��ا َك��انَ��ِت

جعفر أُمُّ وشوهدت يَستجدي، منهم يُقتل لم َمْن وأصبح أموالهم، صودرت وقد
هذا مثل يوم عيلَّ جاء لقد «وهللا فقالت: حالها، عن فسألها األضحى؛ يوم غنيٍّا تستجدي
واليوم اللحوم، وأوزع الكثرية، الذبائح وأذبح أستقلهن، وأنا وصيفة، أربعمائة وعندي

األيام!» تَُعاَمُل وهكذا باألحرى، وألتحف إحداهما أفرتش فروتني إال أملك ال
أحمد وهو الربمكي، جحظة يلقب والظرف بالشعر اشتهر حفيد للربامكة وكان
الشعراء كان أن بعد األمراء يستجدي وكان الربمكي، يحيى بن موىس بن جعفر بن

كقوله: بهم الدنيا فعلت ما عىل ويُبْكيهم إليهم، بالنسب ويعتز آباءه، يستجدون

��ِر ال��ُم��َش��هَّ ل��ل��ن��وال ح��دي��ثً��ا َف��أَْض��َح��ْوا ُج��وَدُه��ْم ال��ن��اس َل َم��وَّ أُنَ��اٍس ابْ��ُن أن��ا
َدْف��تَ��ِر بَ��ْط��ُن تَ��ْق��ِري��ِظ��ِه��ْم ِم��ْن يَ��ْخ��ُل َوَل��ْم ُم��ْخ��ِب��ٍر َل��ْف��ُظ إح��س��ان��ه��م ِم��ْن يَ��ْخ��ُل َف��َل��ْم

وقوله:

أَْس��َالِف��ِه��ْم ِم��ْن األخ��الق وت��ق��ب��ل��وا ال��نَّ��َدى ه��ج��روا م��ع��اش��ٍر بَ��يْ��ن أص��ب��ح��ت
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آنَ��اِف��ِه��ْم ِم��ْن ��ْع��ر ال��شَّ نَ��تْ��َف َح��اَوْل��ُت ف��ك��أن��م��ا نَ��يْ��ل��ه��م أح��اول ق��وٌم
أَْك��نَ��اِف��ِه��ْم ف��ي يُ��َع��اُش ال��ذي��ن ذََه��َب وَغ��نِّ��ِن��ي ب��ال��ك��ب��ي��ر اْس��ِق��ِن��ي��َه��ا ه��اِت

عن نهى فقد َكَرم؛ وال ِلني، وال تساُمح، فيها ليس ًة ِشدَّ الربامكة عىل الرشيد واشتد
ذلك يف ُعذْره ولعل رثائهم، وعن مقابرهم، أو ببابهم الشعراء وقوف وعن اسمهم، ذكر
والفنانني، الشعراء من كثريًا واصطنعوا األمور، كل زمام عىل قبضوا كانوا الربامكة أَنَّ
ِبعزَّتهم، ويعتَزُّون بنهيهم، وينتهون بأمرهم، يأتمرون الفرس من أنصار لهم وكان

نَْفِسها. الخالفة بعرش تطيح ثورة يسبب كله هذا فلعل
بلغ هذا ومع الخراساني، مسلم أبا املنصور جعفر أبو خيش أيًضا ذلك أجل ومن
معهم. الربامكة َفَعَل ما ُحْسِن ِمْن للقتل أَنُْفَسُهم عرَّضوا حتى الوفاء الناس بعض من

الربامكة مآثر

يده ويف الخرابات بعض يف واقًفا إنسانًا وجد الحرس بعض أن يُروى ما ذلك ومن
تحريمي سمعت «أما له: فقال الرشيد، به وأتى الرجل، الحارس فأخذ للربامكة، رثاء
بعد ثم حكيتها، حايل حكاية يف املؤمنني أمري يا يل أَِذنَْت «إِْن الرجل: فقال لرثائهم؟»
حاًال»، ِهْم َوأََرقِّ خالد بن يحيى ُكتَّاِب أَْصَغر ِمْن «ُكنُْت قال: «قل!» فقال: ورأيك» أنت ذلك
… ذلك! دون أنا موالنا «يا فقلت: يوًما!» دارك يف تُِضيَفِني أَْن «أريد يحيى: يل فقال
مدة فأمهلني بد ال كان «فإن قلت: ذلك»، من بد «ال يحيى: قال لهذا» تصلح ال فداري
«َسنَة»، ُقْلُت: أُْمِهلَُك؟» «كم قال: ورأيك» أنت ذلك بعد ثم ومنزيل، شأني من أُْصِلَح حتى

«نعم.» قال: «َفُشهور»، ُقْلُت: «كثري»، قال:
الوزير أعلنت تهيأت فلما الدعوة، أسباب وتهيئة املنزل، إصالح يف ْعُت وَرشَ فمضيت
إليه، يحتاج وما والرشاب، الطعام يف وتهيأت فمضيت، عندك» غًدا «نحن فقال: بذلك،
وأتباعه، خواصه من يسرية وِعدَّة والفضل، جعفر ابناه: ومعه غده، يف الوزير فحرض
«الوزير ابنه: الفضل يل وقال بيشء»، يل ْل فَعجِّ جائع إني فالن «يا وقال: دابته، عن فنزل
الوزير، فأكل شيئًا منها وأحرضت فدخلت، حرض» ما منها فعجل املشوية الفراريخ يحب

دارك.» يف فرجنا فالن «يا وقال: يميش، قام ثم
أَْمِلك ما «وهللا ُقْلُت: غريها» لك «بل قال: غريها» يل ليس داري هذه موالنا «يا فُقْلُت:
فمىض بابًا» الحائط هذا يف «افتح له: قال حرض فلما َّاءً» بَن «هاتوا الوزير: فقال سواها»
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بحفظ أوىص وهللاُ الجريان، بيوت إىل باب يُْفتََح أَْن يجوز كيف موالنا «يا فُقْلُت: ليفتح،
وأنا فيها، فدخلوا وابناه الوزير فقام الباب، فتح ثم ذلك»، يف بأس «ال قال: الجار؟»
املقاعد من وبه فيه، يتدفق واملاءُ األشجار كثري َحَسٍن بستان إىل منها فخرجوا معهم،
بديع، جميل كل والجواري والخدم والفرش األثاث من وفيه ناظر، ُكلَّ يروق ما واملساكن

لك!» فيه ما وجميع املنزل «هذا فقال:
أين ِمن ة فاملادَّ وعيال، منزل هذا بُنَيَّ «يا جعفر: البنه فقال له، ودعوت يده َفَقبَّْلُت
كتابها»، بذلك وسأكتب فيها، بما الفالنية الضيعة أعطيته «قد جعفر: فقال له؟» تكون
الذي ما الضيعة هذه َدْخُل يَْدُخَل أن إىل اآلن فِمن بُنَيَّ «يا له: وقال الفضل، إىل والتفت
ُقْلتَُما.» ما له َال «فَعجِّ فقال: إليه»، أَْحِملُها دينار آالف َعَرشة «عيلَّ الفضل: فقال يُنِْفُق؟»
بَْعَد وَكَسبُْت حايل، وارتفع فأُثِْريُت، إيلَّ املال الفضل وَحَمل الضيعة، جعفر يل َفَكتَب
فرصة أجد ما — املؤمنني أمري يا — فوهللا اليوم، إىل فيه أَتََقلَُّب أنا طائًال ماًال معه ذلك
أَْقِدَر ولن إحسانهم، عىل لهم مكافأًة انتهزتُها؛ إال لهم والدعاء عليهم الثناء من أَتََمكَُّن

وأَْطَلَقُه. لذلك الرشيد َفَرقَّ فافعل» ذلك عىل قاتيل ُكنَْت فإن مكافأتهم، عىل

الرتك قسوة

قول أنشدوا الرتك؛ سلطان رأوا حتى منهم عاش من وعاش بالربامكة، الناس نكب وملا
القائل:

ع��ل��ي��ه بَ��َك��يْ��َت َغ��يْ��ِرِه ف��ي ِص��ْرَت ��ا َف��َل��مَّ م��ن��ه بَ��َك��يْ��َت ي��وٍم ُربَّ

من سنة عرشة اثنتي بعد الخليفة يقتلوا أن ِمْن َمكَّنَتُْهْم وَقْسَوتَُهْم األتراك ة ِشدَّ فإن
ُسْلطانهم.

يكون أن الرجل مصائب من وكان … ألموالهم الناس مصادرة من الرتك أكثر وقد
الخليفة أم فصادروا تجرأوا وأخريًا الكبار، األمراء وصادروا الُكتَّاب، صادروا وقد غنيٍّا،
عىل مكة يف وهي تدعو وكانت مكة، إىل الهرب إىل اْضُطرَّْت حتى أموالها، لكثرة املتوكل؛
صالًحا اْخِز «اللهم وتقول: الرتكي، وصيف بن صالح وهو أموالها، سلبها الذي الرتكي
يفعله لم مما بلدي» عن وغرَّبَني مايل، وأََخذَ شميل، وشتََّت ولدي، وَقتََل سرتى َهتََك كما
الرتك َقتَْل شاهد ملا البحرتي إن حتى سلطتهم، أيام يف الُفْرُس — منه بعًضا وال —
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الُفْرس ُحْكم تفضيله إىل إشارة ذلك ويف كرسى، إيوان إىل وجهه عىل هائًما خرج للمتوكل
بقومه، ليسوا الُفْرس بأن فيها يرصح املشهورة ينِيَّة السِّ قصيدته وقال ك، الرتُّ ُحْكم عىل
وعىل جنسهم، من ليس أنه مع … دولتهم وخدموا ُمْلِكِهْم، ِمْن أَيَّدوا بما َفْضل لهم ولكن
األرشاف يألف كان أنه — يقول كما — ذلك إىل دعاه وإنما ْك، الرتُّ كان ذلك من العكس

يقول: قوم؛ ُكل ِمْن األصول ويحب ِجنْس، ُكلِّ ِمْن

ِج��نْ��ِس��ي ال��ج��ن��س وال م��ن��ه��ا ب��اق��ت��راٍب داري ال��دار ول��ي��س��ت ع��ن��دي ذاك
َغ��ْرِس َخ��يْ��ر ذََك��ائ��ه��ا ِم��ْن َغ��َرُس��وا أَْه��ل��ي ِع��نْ��د أله��ل��ه��ا نُ��ْع��م��ى َغ��يْ��ر
َح��ْم��ِس ِر ��نَ��وَّ ال��سَّ تَ��ْح��َت ِب��ُك��َم��اٍة ُق��َواه َوَش��دُّوا ُم��ْل��َك��نَ��ا أَيَّ��ُدوا
َوإِسِّ ِس��نْ��ٍخ ُك��لِّ ِم��ْن ُط��رٍّا ـ��َراف ـْ ِب��اْألَش�� أَْك��َل��ُف بَ��ْع��ُد ِم��ْن وأران��ي

الدولة عهد يف الُفْرس وسلطة األمويني، عهد يف العرب سلطة بني شتان وهكذا
نكبهم الذين الربامكة فحكم الثانية؛ العباسية الدولة يف األتراك وعهد األوىل، العباسية
تحت يعملون الذين الخليفة عىل واملحافظة وَكَرِمِهم، َعْدِلهم يف يعوَّض لم الرشيد

… سلطانه

العباسية الدولة تدهور

فكرت وقد العباسية، الدولة انحطاط مبدأ كان الرشيد عهد أنَّ املسترشقني أحد ذََكر وقد
يف ألنه هل سببًا؛ يَذُْكر لم ألنه السبب؟ هو وما صحيح؟ هذا هل التفكري: وأََطْلُت ذلك، يف
لالنهيار؛ سببًا يكفي ال وحده هذا ولكن اململكة؟ عن املغرب بالد انقطعت الرشيد عهد
انتشار يريد أو االنهيار، بدء هي — املغرب من أعظم وهي — األندلس خروج كان وإال
غري أيًضا وهذا … سقوطهم أسباب من الرومانيني عند كان كالذي كبريًا انتشاًرا اللهو
كله الشعب أما فقط، بهم يتصل ومن الخلفاء، حظ كان والرتف اللهو فإن صحيح؛

الشاعر: قول تحقيق يريد أو … جاد فقري بائس فأغلبه

َوَق��ْع َط��اَر َك��َم��ا إال واْرتَ��َف��ْع َط��يْ��ر ط��ار م��ا

يف منها أكرب كانت املأمون، عرص يف الحضارة عظمة ألن صحيح؛ غري أيًضا وهذا
الرشيد. عهد
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الرشيد عهد يف أنه هو — نظري يف — صحيًحا الرأي هذا يجعل الذي السبب وإنما
فالوالة عربيٍّا؛ تعصبًا متعصبني كانوا فاألمويون … الذروة فيه وبلغت العصبيات، تجلت
أخاه أن العربي َليظن حتى األصوات، خافتو فأذالء املوايل أما عربي، يشء وكل عرب
اإلمام وراء يَُصيلِّ أَْن يريد ال أحيانًا العربي وكان يَِرُث، كما يَِرَث أَْن يستحق ال املوىل

املوىل.
فكانت للفرس؛ عصبية إىل للعرب العصبية انتقلت العباسية الدولة جاءت فلما
قامت العباسية الدعوة ألن العرب؛ شأن وانحط فارسية، ذلك وغري واألعياد، التقاليد
قوًة، العصبية هذه فزادوا الربامكة وجاء جميلهم، لهم العباسيون فحفظ خراسان بأهل
الرشيد أن ُروي حتى فاريس، هو ما كل ويؤيدون الفارسية، الثقافة ينرشون كانوا فهم
بناءَ تهدم «ال يحيى: له وقال … الربامكة ذلك من فارتاع كرسى إيوان يهدم أن أراد مرًة
َميِْلك ِمْن «هذا الرشيد: قال ُمْلَكُه» وأخذَْت َغَلبْتَه، الذي بانيِه شأُن فخامته عىل دلَّ داٍر
بَرتْك فأََمَر الرشيد اْستَْكثَره شيئًا َهْدمه عىل للنفقة َر َفُقدِّ َهْدِمه» ِمْن بُدَّ ال املجوس، إىل
أْن يحُسن فليس أمرت وقد أَما ِبَهْدِمه، تَأُْمَر أْن ينبغي يَُكْن «لم يحيى: له فقال َهْدِمه،

يَْهِدْمه. وَلْم َقْوَله، يَْقبُْل فلم َعُدوُّك» بناه ِبناء َهْدم ِمْن َعْجًزا تُْظِهر
َضُعَفْت كما أيًضا للُفْرس العصبية َضُعفت — ُفْرًسا وكانوا — الربامكة نُِكب فلما
توليتهما يف الرشيد َغَلُط سببُُه الذي — واملأمون األمني بنْي القتاُل وكان َقبْل، ِمْن للعرب
ب وتََعصَّ لألمني، العرب ب تََعصَّ فقد … العصبيتني ضعف يف آخر سببًا — بَْعِدِه ِمْن العهد
واملغلوب، الغالب يُْضِعف العنيف القتال ألن مًعا؛ العصبيتان فضعفت للمأمون، الُفْرس
بعنرص وأتى الُفْرِس، عىل وال العرب عىل يَْعتَِمد أن يستطع َلْم امُلْعتَِصم جاء ملا ولذلك
والُفْرس العرب إذالل وحاولوا لعنرصهم، تعصبوا وقد عليهم، واعتمد األتراك، وهو ثالث
بالخلفاء نكلوا ثم بالُفْرس، ثم بالعرب فنكلوا عليهم، الرتكي العنرص شأِن َوَرْفِع جميًعا،
وجرَّدوه ُسْلَطتَه، سلبوا قد وكلهم َعيْنَيْه، َسَملُوا َمْن ومنهم َقتَلُوه، َمن فمنهم … أَنُْفِسهم

َحْوَله. َمْن
انحطاط عنارص فيه بدأت عهد أول الرشيد عهد يَُعدَّ أن أجله من يصح ما وهذا
لنكبة نتيجة فاألتراك املعنى؛ بهذا صحيًحا املسترشق كالم ويكون العباسية، الدولة
سلبوهم حتى بهم زالوا وما وأذلوهم، الخلفاء شأن أضعفوا الذين هم واألتراك الربامكة،

التتار. بغزوة املأساة ُخِتَمِت ثم … سلطة كل
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سوداء نقطة

ثم الربامكَة، أعىل فقد الرشيد؛ تاريخ يف سوداء نقطة الربامكة نكبة كانت الجملة وعىل
معاملة يحسنون كانوا الربامكة ألن مًعا؛ والغرب الرشق الحادثة زلزلت وقد بهم، فتك
يَُقْل َلْم شاعًرا نرى أَْن قلَّ حتى الشعراء إىل ويتقربون شؤونهم، كل ويتولون الرعية،

بعضهم: قاله كالذي شعًرا، فيهم

ن��وُره��ا أَْش��َرَق ه��اروُن َوَل��ى ��ا َف��َل��مَّ َس��ِج��ي��نَ��ًة َك��انَ��ْت ال��ش��م��س أَنَّ تَ��َر أل��م
وزي��ُره��ا وي��ح��ي��ى َواِل��ي��ه��ا ف��ه��اروُن ال��نَّ��َدى ذي ه��اروَن ال��ل��ه أم��ي��ِن ِب��يُ��ْم��ِن

اآلخر: وقول

َم��نْ��َظ��ِر ُح��ْس��َن وي��ا أَْخ��بَ��اٍر ِط��ي��َب َف��يَ��ا بَ��ْرَم��ٍك أرض ِم��ْن األم��الك ب��ن��و أَتَ��انَ��ا
وَج��ْع��َف��ِر ي��ح��ي��ى بْ��ن ال��ف��ض��ل وذي ب��ي��ح��ي��ى أَْش��َرَق��ْت َم��كَّ��ة بَ��ْط��َح��اء ن��زل��وا إذا
أَْق��ُم��ِر ثَ��َالثَ��َة ��وا َح��جُّ م��ا ِب��َم��كَّ��ة ال��دُّج��ى ل��ن��ا وتَ��ْج��لُ��و بَ��ْغ��َداٌد َف��تُ��ْظ��ِل��ُم
َم��نْ��بَ��ِر ِألَْع��َواِد إال َوأَْق��َداُم��ُه��ْم ��ُه��ْم أَُك��فُّ ِل��ُج��وٍد إال ُخ��ِل��َق��ْت ف��م��ا

اآلخر: وقول

أََح��ُد يُ��ْؤتِ��ِه َل��ْم ال��ذي يُ��ْؤتِ��ي ع��ل��ي��ه ِن��ْع��َم��تَ��ُه ال��ل��ه أَتَ��مَّ ي��ح��ي��ى َرأَيْ��ُت
يَ��ِع��ُد ال��ذي ي��ن��س��ى وال ال��رج��ال إل��ى أب��ًدا َم��ْع��ُروف��ه ِم��ْن ك��ان ال��ذي ي��ن��س��ى

اآلخر: وقول

يُ��نْ��َش��ُر ُق��ُرونِ��ِك ِم��ْن ُدَج��اه��ا َك��أَنَّ َل��يْ��َل��ًة ُزْرِت إِْن تَ��ْدِري��َن َه��ْل ِك أََج��دَّ
َج��ْع��َف��ُر يُ��ذَْك��ُر ِح��ي��َن يَ��ْح��يَ��ى َك��ُغ��رَِّة ِب��ُغ��رٍَّة تَ��َج��لَّ��ْت ح��ت��ى ل��ه��ا َص��بَ��بْ��ُت

ذلك. أمثال من كثري إىل
ذنب َما غرِي من شديٍد، تنكيٍل إىل شديٍد تقريٍب من الناس، َروََّعِت عليهم فالنقمة

َجنَْوُه. معروف
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يَُحاَكُموا فلم عادًال؛ نظرهم يف يُكْن لم ألنه الحادث؛ َروََّعُهُم فقد الغربيون وأما
قوم عن امَلنَْظر وتجىل عليهم، النقمة أسباب ُعِرَفت وال أقوالهم، ُسِمَعت وال معينة، بتهمة
الرشيد عىل فنََقُموا … تُرَغم خدود إىل تَُقبَُّل أَيٍْد وِمْن الحضيض، يف ُوِضعوا السماء يف

ِفْعَلته.

الرشيد عن دفاع

وأقىص الخري أقىص يَْفَعل ألْن عرضة فهو دائًما؛ املستِبد الحاكم عيب هذا أن والحقُّ
خرْي ِمن يأتي بما يشتهر العظيم فاإلنسان الرشيد، رت شهَّ مما الحادثة وهذه الرش،
الِقَدِم يف السحيق املاَيض الزمن دائًما يقيسون أنهم املؤرخني هؤالء عيْب ولكنَّ ورش،
— مثًال — اإلسالم عىل عابوا النظرة وبهذه واملكان، الزمان فروق مقدِّرين غريَ بزمنهم،

ذلك. ونحو الزوجات، د وتعدُّ الرقيق إقراره
قبل الزوجات د تعدُّ إىل وال اإلسالم، َفَعَله وما اإلسالم، قبل الرقيق إىل ينظروا ولم
عائليٍة شئوٍن من به يُحيط وما الرشيد، ظروف كل إىل ينظروا لم كذلك وبعده، اإلسالم
مزاياه، فيه … بأمره الحاكم للملك مثاًال أيامه يف الرشيد كان وقد ذلك، وغرْي واجتماعيٍة
عاش لو َفَعل ما غرْي يَْفَعل أْن الحارض العرص رجال من رجل ألي كان وما عيوبه، وفيه

به. أحاطت التي بالبيئات وأُِحيَط بأخالقه، وتََخلَّق زمنه، يف
خصوًصا نحن، بمقياسزماننا ال بمقياسزمانها ولنقسها جرت، كما األمور فلنأخذ
عن دفاعهم الربامكة من نسمع لم كما َفَعل، فيما ُحَجَجُه الرشيد من نسمع لم وأننا
الذي وهو الخراساني، مسلم أبي يف ذلك ِمثْل املنصور جعفر أبو َفَعل وقد أنفسهم،
ووكل املورياني، أيوب أبا وزيره َقتَل وكذلك أمثاله، وفضل بفضله العباسية الدولة قامت
ما وكثريًا واملتََّهم، هللا، إال يعلمها ال ا جدٍّ خفية أمور وهي الزنادقة، سماهم بمن املهدي

عليه. ويُْقَىض بالزندقة، َفيُتََّهُم ما نوًعا التفكري ُحرَّ الشخص يكون
بالربامكة الرشيد َفَعَله ما أن لنبني هذا ُسْقنَا ولكن … الخطأ يَُربِّر ال الخطأ إن نََعْم،
نكل فقد … ذلك أمثال الحارض عرصنا يف نجد بل الزمان، ذلك وُسنَُّة العرص طبيعة هو

كثري. ذلك ونحو باليهود، هتلر ونكل فوكيه، باملسيو فرنسا ملك
حتى كان، مما صدره وِضيق فعلته، عىل ندمه الرشيد عن يروون املؤرخني أن عىل
ببغداد الخلد قرص من النكبة من قليل بعد الرشيد رحيل أسباب من سببًا ذلك كان ربما
التي املناظُر نفسه يف الحزَن تُثريُ وال مساكنهم، عىل عينه تقع لئال … بالجزيرة الرقة إىل
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سبب إىل يضاف ذلك، ونحو الربمكي، جعفر مع يجلسها كان التي واملجالس يراها، كان
قمعها. لسهولة منها القرب إىل الشديدة وحاجته املتوالية، الشام ثورات انتقاله

كان أيام الرشيد عن كلَّه الدولة عبء تحملوا أنهم الربامكة مزايا من كانت أنه شك وال
العبء يتحمل أن يستطيع ناضجة سنٍّ يف كان بهم نكل فلما بعد، ينضج لم طريٍّا ا غضٍّ
واإلدارة، الكربى الجيش ومناصب الوزارة، مناصب يدهم يف كان فقد خلفوه؛ الذي الكبري

ذلك. كل الرشيد فحمل
أموالهم فصادر أوالده، وبقية يحيى، وسجن جعفر، قتل عىل الرشيد صمم وقد
األُْرسة هذه وأصبحت القليل، إال نَْكبَتِِهم بعد يمدحهم َظلَّ أو مدحهم، بمن ونكل الكثرية،

والرفاهية. النعيم من ذاقت ما بمقدار والشقاء البؤس من ذاقت بائسة أُْرسة
الفضل. ابنه به ولحق … السجن يف وهو يحيى، وتويف

املواليا

ظهر املواليا، له يقال الشعر من جديد نوع َظَهر الرشيد عهد يف أنه يُؤثَُر مما وكان
ال أَْن أََمَر الربمكي جعفًرا َقتَل ا َلمَّ الرشيد أن ذكروا فقد بالربامكة؛ الفتك بعد بغداد يف
يا وتقول: تنشدهما، وجعلت خاص، وزن عىل بيتني يف له جارية فرثته بِشعٍر، يُرثَى

وهما: نثًرا، كان وال ِشعًرا كان فال … إلخ … مواليا يا مواليا

وال��تُّ��ْرْس ب��ال��ق��ن��ا َح��َم��ْوه��ا ال��ذي��ن أي��ن ال��ُف��ْرْس أي��َن األرض م��ل��وك أي��ن داُر ي��ا
ُخ��ْرْس أل��س��ن��ت��ه��م ال��ف��ص��اح��ة ب��ْع��د س��ك��وت ال��دْرْس األراض��ي ت��ح��ت رم��م تُ��َراه��م ق��ال��ت

َموَّال. جمع مواويل، إىل مواليا ِمْن اسمه وتطور بعد، فيما تطور الذي هو النوع وهذا

الرشيد عهد يف الثورات

أزمات يف أحيانًا الدولَة أوقعت مختلفة، ألسباب الرشيد عهد يف الثورات تعددت وقد
اإلسالمية اململكة عظمة من الروم غيظ منها: … ورجاله ته وِهمَّ الرشيد حزم لوال حرجة
األموية للدولة الشاميني ميل ومنها: إلضعافها، الدسائس بدس واالهتمام وتفوقها،
يدل للعرب، السلطة تُعود أن وتمنيهم باألمويني، اإليقاع من وغضبُُهم عليها، وحزنهم
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أن َلرَيُْووَن حتى … عليها الفرس سلطان غلبة من العباسية الدولة عن ُعرف ما ذلك عىل
نََظْرت كما إلينا انظر له: يقول للشام زيارته عند املأمون يف رصخ الشاميني من رجًال
ضحك أن بعد الكره أشد العباسيني يكره كان الذي العلوي الحزب ومنها: الُفْرس، إىل

عنه. تخلوا ثم عليه، العباسيون
أو مسترت، إمام مات وكلما الحكم، إىل ويتطلعون بيتهم، عىل يحافظون ظلوا وقد

املناسب. للوقت ينتظر آخر إمام خَلَفه ُقتل،
يحافظون عٍيل عرص يف تكوَّنوا أن عهد من ظلوا الذين الخوارج خروج ومنها:
من أحد واستيالء أمنياتهم، تحقيق يودون آخر، إىل حني من ويخرجون مذهبهم، عىل
ال حبشيٍّا، عبًدا كان ولو رسوله، وسنة هللا بكتاب فيها فيقيض الدولة عىل رجاالتهم
ظاملون، األقل عىل أو كافرون، نظرهم يف ألنهم عباسيني؛ عن وال أمويني عن يَْرَضون
إزالتهم فوجبت … بذخ من ذلك إىل وما والغناء، النساء يف وأرسفوا الرشاب، يف أرسفوا

مبادئهم. عىل الغرض لهذا يصلح من وتولية امُللك عن
نفسها وُحْكم الخالفة، عن االستقالل يف رغبت البعيدة البالد بعض أن ومنها

… ذلك غري إىل عليها، العباسية للسيطرة الخضوع وعدم بنفسها،

إىل حني من الرشيد يواجهه كان أَْوَجز وبكلمة … العباسية الدولة تواجهه كانت هذا كل
أن يريد نفسه الرشيد كان ذلك وبجانب غريها، قام إال وخمدت ثورة نشبت فما حني؛
لغزو لإلعداد العواصم تسمى مدينة فأنشأ الدسائس؛ له يدسوا ال حتى الروم يُْضعف
بنفسه جيشها يقود قد الصائفة ى تَُسمَّ الصيف يف غزوة لهم يَُدبِّر وكان منها، الروم
تسمى الشتاء يف وغزوة الدخل، أبواب من كبرًيا بابًا تَُعدُّ كانت التي الكثرية الغنائم فيَْغنَم

ذلك. ونحو الشاتية،
البيزنطيني، من بتحريض الرشيد أيام يف الخزر أهل ثار أن — مثًال األول: النوع فمن
فيهم وأعملوا البالد، يف وأفسدوا أرمينية، عىل وأغاروا تحالُف، ِشبَْه معهم وعقدوا
يبعث أن الرشيد فاضطر نظري، له يَْسِبق لم نحٍو عىل اآلمنني بالسكان ومثَّلوا السيف،
ثورتهم. وأخمدوا عليهم، فانترصوا والرعب، بالقسوة تعاملهم قوية حمالت إليهم

َجَعل مما ثورة، بعد ثورٍة متعددة، ثورات من الشام أهل به قام ما الثاني: النوع ومن
ذكرنا. كما الرقة يف وسكناه بغداد من انتقاله ل يَُفضِّ الرشيد
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ظهر وقد الخالفة، عىل االستيالء تريد علوية ثورات من قام ما الثالث: النوع ومن
ودماثة َغيِْظه وَكْظِم لصربه كاظًما َي ُسمِّ الذي الكاظم موىس اإلمام الرشيد أيام يف
منه فخيش املدينة، أهل جميع من محبوبًا وكان باإلحسان، اإلساءة ومقابَلته ُخلُِقِه،
… شاهك بن السندي أخت إىل وسلَّمه بغداد، إىل به وأتى عليه، بالقبض وأمر الرشيد،
يف تُُويفِّ حتى مسجونًا فظل واإلحسان، بالعطف سجينها عاملت فاضلة امرأة وكانت
الفقه يف بيته أهل أعلم وكان الرضا، َعِيلٌّ ابنُه الشيعة إمامة يف وخَلفه سجينته، منزل

واآلداب.
زعيم كان وقد الشيباني، الشاري طريف بن الوليد من ظهر ما الرابع: النوع ومن
خالفة يف فخرج والخابور، بنصيبني يقيم فتاًكا شجاًعا وكان أيامه، يف الخوارج
يزيد عليه فظهر الشيباني مزيد بن يزيَد هاروُن إليه فأرسل حاشد، حشد يف الرشيد

وَقتََله.
يف الخنساء ُسبُل وتَْسلك عر، الشِّ تجيد الفارعة تسمى أخت هذا للوليد وكان

بقولها: قصائدها من قصيدة يف الوليد أخاها رثت وقد لصخر، مراثيها

َط��ِري��ِف ِل��َم��ْوت تَ��ْج��َزع َل��ْم ك��أن��َك ُم��وِرًق��ا َل��َك َم��ا ال��خ��اب��ور َش��َج��َر ف��ي��ا
وُس��يُ��وِف ق��ن��ا ِم��ْن إال ال��م��اَل وال ال��تُّ��َق��ى ِم��َن إال ال��زاد يُ��ِح��بُّ ال ف��تً��ى
ِب��َح��ِل��ي��ِف ال��نَّ��دى يَ��ْرض��ى ال م��ات ف��إن ال��نَّ��دى ب��ه يَ��ْرَض��ى ع��اش م��ا ال��ن��دى َح��ِل��ي��ف
ِب��أُلُ��وِف َف��تَ��يَ��اِت��نَ��ا ِم��ْن َف��َديْ��نَ��اَك َوَل��يْ��تَ��نَ��ا ال��ش��ب��اب ف��ْق��َدان َف��َق��ْدنَ��اَك
ِل��َض��ِع��ي��ِف نَ��ًدى أو ِل��َع��ُدوٍّ َش��ًج��ى نَ��ْف��َس��ُه ال��م��وُت أَْزَه��َق ح��ت��ى زال وم��ا
ع��ي��وِف غ��ي��َر ِل��ْل��م��ع��روف ك��ان ف��تً��ى أَْض��َم��َرْت َح��يْ��ُث ال��ح��ش��ا ال��ل��ه َق��اتَ��َل أال
ِب��ُزُح��وِف ��َه��ا َل��فَّ ُزُح��وف َف��ُربَّ ِم��ْزيَ��ٍد بْ��ُن يَ��ِزي��ُد أَْرَداه ي��ك ف��إن
َش��ِري��ِف ِب��ُك��لِّ ��اًع��ا َوقَّ ال��م��وَت أرى ف��إن��ن��ي َوق��ًف��ا ال��ل��ه س��الُم ع��ل��ي��َك

ينشد: الوقعة يوم الوليد وكان

ال��ش��اري ط��ري��ِف بْ��ُن ال��ول��ي��د أن��ا
ب��ن��اري يُ��ص��َط��َل��ى ال َق��ْس��َوَرٌة
داري ِم��ْن أَْخ��َرَج��ِن��ي ُج��وُرُك��ُم
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بنفسها، القيادة وتولت أخيها، مقتل بعد الثوار حركة الفارعة تزعمت وقد
فأمرها … أقاربها أحد نََهَرَها حتى داميتني معركتني يف الرشيد جيش مع واشتبكت
أديبًة القوام، رشيقة الطلعة، وسيمة وكانت خدرها، إىل وتَُعود السالح، تُْلِقَي أن

وتقوله. عر الشِّ تحفظ ظريفًة،
العباسية الدولة عن تنفصل أن أرادت باملغرب تلمسان بالد أن الخامس: النوع ومن
ألف مائة نحو تدفع مرص وكانت إلخضاعها، طائلة مبالغ الدولة لت وَحمَّ فثارت،
بن إبراهيم تََمكَّن حتى أفريقيا، حكومة عجز لسد الخاص إيرادها من سنويٍّا دينار
مرص، تدفعه الذي املبلغ ل وتََحمُّ الثورة، تهدئة عىل الرشيد مع االتفاق من األغلب

بغداد. حكومة إىل سنويٍّا دينار ألف أربعني وتقديم

أََخلُّوا أْن بْعد خصوًصا بالروم، اهتمام أكرب يهتم كان الرشيد أن السادس: النوع ومن
عىل أغاروا إذ املنصور؛ مع َعَقَدتْها قد إيريني كانت التي الهدنة برشوط ١٨٠ سنة
أنقرة، ِبُقرب لهم مدينة عىل واستوىل َهَزَمُهم، َمْن الرشيد إليهم فبعث اإلسالمية البالد
وألزم … املسلمني أيدي من خرجت أن بعد قربص احتالل وأعاد نفسها، أنقرة وعىل
فيما — الرشيد إىل كتب الروم ملك نقفور ولكن األرسى، وتباُدل الجزية، بدفع الروم

فيها: يقول مؤدبة غري رسالًة — املسلمني مؤرخو يرويه

العرب. َمِلك هارون إىل الروم َمِلك نقفور ِمن
نَْفَسها وأََقاَمْت الرخ، َمقام أََقاَمتَْك قبيل كانت التي امللكة فإن … بْعد أما
إليها، أمثاله ِبَحْمل حقيًقا ُكنَْت ما أموالها ِمْن إليك َفَحَمَلْت البيدق؛ َمَقاَم
ِقبََلَك َل ُحصِّ ما فارُدْد كتابي، َقَرأَْت فإذا ، وُحْمُقُهنَّ النساء ضعف ذلك ولكن
بيننا فالسيف وإال … لك املصادرة به تََقُع بما نَْفسك وافتِد أموالها، من

وبينك.

من إليه النظر عىل أحد يجرؤ لم حتى شديًدا، غضبًا الكتاب هذا من الرشيد فغضب
فيه: يقول — أظلم والبادي — أيًضا مؤدب غري كتابًا إليه وكتب … غضبه

الروم. َكْلب إىل الرشيد هارون من … الرحيم الرحمن هللا بسم
تسمعه. ما ال تراه ما والجواب كتابك، َقَرأُْت قد
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«هرقلة» إىل وصل حتى جيشه، رأْس عىل بنْفسه وَشَخَص بإيعاده، الخليفة بَرَّ وقد
هزيمة عن أسفرت حامية؛ معركة الفريقني بني فدارت — البيزنطية البالد إحدى —
كانت املسلمني عند الحربية الفنون أن الحروب هذه من تبني وقد ُمنَْكَرة، هزيمة الروم
التي تلك من أكثر جزية منه يَْقبَل أَْن الرشيد إىل نقفور َل وتََوسَّ الروم، عند منها أرقى
محاولة َمنَْشُؤها أخرى، ثورات تنشأ كانت وقد ذلك، إىل الخليفة فأجابه إيريني، من َقِبَلَها

قديم. داء وهذا الزاخر، املاجد الُفْرس عهد إىل العباسية الدولة إرجاع
مثل حاولوا أشخاًصا كانوا املهدي، عهد يف عليها وُقِتلوا بالزندقة، اتُّهموا ممن وكثري
الرأي الستمالة الدينية بالصبغة ُصِبغت إنما … سياسية ثورات وكانت املحاولة، هذه
ثورة مثل وذلك عددناها، التي التهم بجانب التهمة هذه بمثل الربامكة اتُِّهم وقد العام.
عىل — القومية ذلك إىل تدعوهم أذربيجان بناحية تحركوا فقد … طربستان يف الخرمية
وسبى فأرس فارس آالف َعَرشة يف مالك بن هللا عبد الرشيد إليهم ه فوجَّ — يظهر ما

أمرهم. انتهى حتى
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الرشيد مجالس

مجالُس َخلََّدتْه وإنما االنتصارات، وال الحروب تلك هارون اسَم يُخلِّد لم حال كل عىل
الغناء. ومجالس والعلم األدب

الكتب». من أنباءً أصدق «السيف ام: تمَّ أبو قال نعم،
خلوده سبب كان وإنما وأدوم، أطول الكتب لسان ولكن كذلك، ذلك يكون وقد
واملدنية جاء أْن َحظِّه ُحْسن ِمْن الرشيد أن وهي: قبل، من ذكرناها التي األسباب
مدنية فكانت املأمون، عهد يف بْعُد فيما نضجها وتم النضوج، يف بدأت قد اإلسالمية
التجارة وازدهرت بغداد، عىل األموال فتدفقت العهد، ذلك يف األوربيني مدنية تفوق عظيمة
الرشيد غري أحد عىل يجتمع لم مزدهرة، أنواعها بشتى والفنون والعلوم الدنيا، بطرف
ومجالس حساب، بغري يغدق والرشيد باملال، يتكدس املال وبيت أهلها، من اجتمع ما
مثل والنصارى املوصيل، وإبراهيم النديم، وإسحاق املهدي، بن إبراهيم يزينها الغناء
كان إذ اليونانية؛ الفلسفة من كثريًا وينرشون الطب، يف يمهرون بختيشوع بن جربيل
حوادث أن العتقادهم الَفَلك؛ بِعْلم املنصور َعْهد ِمْن الخلفاء ويهتم فروعها، أحد الطب
اليهودي، هللا شاء ما عظيمان: إمامان ذلك يف ويشتهر النجوم، بحركات متأثرة الدنيا
ومحمد يوسف أبي يد عىل العهد ذلك يف يَْعُظم والفقه النهاوندي، محمد بن وأحمد
يف تَُقيَُّد واللغة األمصار، يف وتَنْتَِرش املذهب، هذا عىل الكتب وتَُؤلَُّف … حنيفة أبي صاِحبَْي
وأصول العربي، اللسان أصول ويضع املعجم، البرصي أحمد بن الخليل َفيَُؤلُِّف عرصه
النحوي وسيبويه فاملأمون، األمني مؤدب الكسائي بَعُد ذلك يف ويتوسع الكلمات، ترصيف
وكيفية املرتادفات، يف اللغة فقه يف ِكتابًا املثنى بن َمْعمر عبيدة أبو ويضع املشهور،
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إىل البدو يأتي شديدة، قوية حركة والحرض البدو بني والحركة مواضعها، يف استعمالها
ويخرج أشعارهم، ويرققون وأدبهم، وِشْعرهم لغتهم الحرضيون عنهم فيأخذ الحرض

ذلك. عنهم فيأخذون البدو إىل الحرضيون
وحتى … العتاهية وأبي نواس، وأبي الجهم، بن عيل مثل يف عر الشِّ بالغة وارتفعت
بأن حكمنا أنصفنا إذا حتى … الفارعة عن َقبْل ِمْن روينا كما عر الشِّ يَُقْلَن ُكنَّ النساء
الجاهيل، الشعر من أرقى كان وأمثاله الرشيد عهد يف لنا ُروي الذي الحرضي الشعر

يقول: إذ القيس امرئ قول بني كالفرق بينهما والفرق

َف��انْ��ِزِل ال��َق��يْ��س اْم��رئ يَ��ا بَ��ِع��ي��ِري َع��َق��ْرَت َم��ًع��ا ِب��نَ��ا ال��غ��ب��ي��ط َم��اَل َوَق��ْد تَ��ُق��وُل

الجهم: بن عيل وقول

تُ��َس��رَِّب َل��ْم بَ��يْ��نَ��نَ��ا ف��ي��م��ا ال��خ��م��ر ِم��ن ُزَج��اَج��ٌة تُ��َراق ل��و ج��م��ي��ًع��ا َف��ِب��تْ��نَ��ا

ال كان أنه العتاهية أبي عن ُحكَي كالذي الرشيد؛ يالزمون الشعراء من كثري وكان
كقوله: مواعظه من ويَبكي بِشعره، الرشيد ينتصح وكان ، َحَرضٍ وال َسَفٍر يف يفارقه

اآلِل َل��ْم��َع��َة يَ��ْح��ِك��ي ال��َع��يْ��ِش َل��ذَّة ِم��ْن ذَاِئ��ُق��ه أَنْ��َت ن��ع��ي��م ُك��لَّ ك��أن

يتغزل العتاهية؛ أبي مذهب َعْكس عىل نواس أبي مثل كان األخرى الناحية ومن
أبو يذكر كما والخمر، إبليس ِشعره يف يذكر فكان والخمر، والزهر والنساء الذكور يف

نواس: أبو يقوله كالذي والنار؛ الجنة ِشعره يف العتاهية

ال��رَُّق��اِد ِع��نْ��د إب��ل��ي��ُس ف��ج��اءن��ي ب��ه��ا ُس��ه��ادي َط��ال َوَل��ي��ل��ًة

وقوله:

َع��اِد َع��ْه��د ِم��ْن ال��َع��اِص��ُر َع��تَّ��َق��َه��ا ُم��َع��تَّ��َق��ٍة َق��ْه��وة ف��ي ل��ك ه��ْل
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وقوله:

األْم��ُر َف��تَ��َش��اَك��َل َوتَ��َش��ابَ��َه��ا ال��َخ��ْم��ُر َوَراَق��ِت ال��زج��اج َرقَّ
َخ��ْم��ُر َوَال َق��َدٌح وك��أن��م��ا َق��َدٌح َوَال َخ��ْم��ٌر ف��ك��أن��م��ا

… ذلك أمثال من كثري إىل
يف الرشيد عهد يف الناس وإلمعان … هذا وتََهتُّك ذاك، ِلنُْصح يستجيب والرشيد
العرص، هذا يف قالوه ما لغٍة يف شعراء يَُقل لم حتى فيه، القول وأكثروا فلسفوه، الرشاب
اسمه ونقلوا بالعسل، ممزوج خمر وهو الروم، من الرشاب من لونًا فأخذوا فيه وتفننوا
َواْلَميِْرسُ اْلَخْمُر ََّما ﴿إِن يقول: إذ اإلسالم؛ بأمر يأتمروا ولم — الرساطوني وهو — الرومي

تُْفِلُحوَن﴾. َلَعلَُّكْم َفاْجتَِنبُوُه يَْطاِن الشَّ َعَمِل ْن مِّ ِرْجٌس َواألَْزالَُم َواألَنَصاُب
أهو بالخمر؟ املراد ما األسئلة؛ يف يتفننون أخذوا األمر هذا من الهروب أجل ومن
وما يَْحُرُم الذي النوع وما يَْحُرُم، والذي يَِحلُّ الذي القدر وما يشمله؟ ال أو النبيذ يشمل

يَِحلُّ؟ الذي النوع
التمر، لنبيذ تحليله يف مسعود بْن هللا عبْد يتبع كان حنيفة أبا اإلمام أن ويظهر

والُرب. والتني العسل نبيذ وكذلك يُْسِكر، ال منه َقْدر رشب يف أو ُطِبخ، إذا والزبيب،
قال: كالذي الخمر بحرمة شعرهم يف يتفكهون الشعراء وأخذ

ال��ع��ن��اِق��ي��ِد َم��اءُ َخ��اِب��يَ��ٍة َج��ْوف ف��ي َخ��اَل��َط��ُه اْل��ُم��ْزِن م��اء يُ��َح��رِّم ذا َم��ْن
َم��ْس��ُع��وِد ابْ��ِن َق��ْوُل ويُ��ْع��ِج��بُ��ِن��ي ف��ي��ه َل��نَ��ا ال��رواة ت��ش��دي��د َألَْك��َرُه إن��ي

ولذلك يَُحلِّلُه؛ العراقي والفقيه النبيذ، يَُحرُِّم الحجازي الفقيه أن بينهم اشتهر وقد
شاعرهم: قال

ال��ِع��َراِق أَْه��ِل َرأُْي ��ْرِب ال��شُّ ف��ي َوْه��َو ال��ِح��َج��اِز َرأُْي ��َم��اِع ال��سَّ ف��ي َرأْيُ��ُه
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آخر: ويقول

��ْك��ُر وال��سُّ ال��م��دام��ُة َح��َرام��اِن َوَق��ال وُش��ْربَ��ُه ال��ن��ب��ي��ذَ ال��ع��راق��يُّ أَبَ��اح
اْل��َخ��ْم��ُر َق��ْوَل��يْ��ِه��َم��ا بَ��يْ��ِن ِم��ْن َل��نَ��ا َف��َح��لَّ َواِح��ٌد ال��ش��راب��اِن ال��ِح��َج��اِزيُّ وق��ال
ال��ِوْزُر ال��َواِزَر َف��اَرَق َال وأْش��َربُ��َه��ا َط��َرَف��يْ��ِه��َم��ا َق��ْوَل��يْ��ِه��َم��ا ِم��ْن س��آخ��ذ

أو ا، تامٍّ ترًكا يرتكوها أن فإما ك؛ تَتََمحَّ أو ل تَتََحمَّ أن تُِحبُّ ال أخرى وطائفة
ا. تامٍّ هجًرا يهجروها
نواس: أبو قال

ال��َح��َراُم ال��َع��يْ��ِش َل��ذَاذَة َف��ِإنَّ َح��َراٌم ُق��ْل َح��َراٌم ق��ال��وا ف��إن

ويقول:

ال��َج��ْه��ُر أَْم��َك��َن إذا ِس��رٍّا تَ��ْس��ِق��ِن��ي وال ال��َخ��ْم��ُر ِه��َي ِل��ي َوُق��ْل َخ��ْم��ًرا َف��اْس��ِق��ِن��ي أال

بيوت من بَيْت منهما يخلو ال الناس بني شائعني أمرين والخمر النبيذ أصبح وهكذا
واألغنياء. العظماء

… الناس إىل والعرب والروم الفرس عوائد وترسبت
وعيوبهم وأوصافهم والندمان وأوصافها، الخمر يف غزير أََدب ُكلِّه ذلك من وكان
قلدوا وغريه الفارض كابن الصوفية إن وحتى العربي، األدب مأل حتى ومحاسنهم،
وال خمر هناك يُكْن لم وإن املؤنث، وَغَزل املذكر، وَغَزل الرشاب، يف قولهم يف املاجنني

ذََكر. وال نساء

املوصيل إبراهيم

رسيج، ابن عن الغناء أصول أخذت املغنني من طبقة جاءت … الغناء الشعر وبجانب
الغناء وََغنَّنْيَ الغناء، يف النساء واشرتك ، امَلَدِنيَّنْيِ ومعبد ومالك، ، امَلكِّيَّنْيِ محرز وابن
الغناء الربامكة شجع وقد وتتسابق، تتناحر للغناء مدارس َوُوجدت والفاريس، العربيَّ
املاضني أمور يَْحِكي الذي اللطيف القصص وهناك الرياضة، الغناء جانب وإىل الفاريس،
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املاضني؛ عن الروايات حد عند التاريخ يف يِقف ولم أحداثهم، ل ويَُسجِّ والحارضين،
وكما سمعوه، وما شاهدوه ما التاريخ يف وأدخلوا الرحالت، ودوَّنوا البحار، ركبوا فقد
مصغرة. ومرصصورة دمشق كانت كلها، األشياء بهذه الحضارة أمُّ بغداد اشتهرت

من تأتيهم الوفود إىل بمدينتهم اعتزاًزا صدورهم أفسحوا بل بهذا، األمر يكتَِف ولم
بالدهم إىل ويذهبون بها، لهم ِقبََل ال حضارة من يرون بما يُعجبون الروم، وغري الروم
التاريخ روى وقد تقليده، يستطيعون ما ويقلدون سمعوا، وما شاهدوا بما فيتحدثون
املسلمني. ِفْعل يفعلوا أن عىل قومهم يحضون واملسترشقني القساوسة عن كثرية كلمات

الرشقيني نظر يف الرشيد شأن أعلت التي هي — االنتصارات وال الحروب ال — هذه
كتاب إليهم نُقل فقْد لسان، ُكل عىل وَجَعَلتْه َمَقاَمه، وأَْعَلت ِذْكره، وَخلََّدْت والغربيني،
كانت بل بحتة، نظرية لها دراساتهم تُكْن ولم رسائلها، وُعرِّبت وإقليدس، بطليموس
التجارة، يف واملهارة البحار، يف السري من مكَّنَتْهم التي البحرية البوصلة مثل عمليٍّا: تطبق
البرصة وصارت الصني، بالد يف وتوغلوا املاليا، وجزيرة الهند، سواحل إىل ساروا حتى
إذا كانت بأنها ويصفونها العرب، اخرتعها التي الدقاقة وكالساعة ا، هامٍّ تجاريٍّا ثغًرا
الدقات انتهت فإذا الساعات، بعدد الخيل عىل رجال منها وخرج دقت، الساعة موعد جاء

الخيالة. دخل
إبراهيم عماده كان غنائه فمجلس املتعددة؛ املتنوعة مجالسه الرشيَد َخلََّد مما وكان
املوصيل وإبراهيم الزامر، وبرسوم الدفاف، وزلزل إسحاق، ابنه بَْعده ِمن ثم املوصيل،
وهو وليلة، ليلة أْلف لنا ُره تُصوِّ كما ِلَشخصيته وإطاًرا الرشيد، مجلس زينة كان هذا
جميع يف املغنني يُْرزق ما َخرْي عىل الصوت ُحْسن هللا رزقه ا، وأمٍّ أبًا األصل فاريس

تلحينه. وُحْسن عر للشِّ إنشائه َجودُة صوته ُحْسن إىل وُرِزق العصور،
قوله: وَغنَّى ن ولحَّ أنشأ أنه عنه يُْرَوى

بَ��ِه��ي��ُم وال��ل��ي��ل ـ��َواُن ـْ اْإلِخ�� نَ��بَّ��َه��ِن��ي ُربَّ��َم��ا
ال��نُّ��ُج��وُم َم��َه��اِوي��َه��ا ف��ي َوتَ��َدلَّ��ْت َغ��اَرْت ِح��ي��َن
ُم��ِق��ي��ُم َك��ال��ثَّ��اوي ـ��نَ��يَّ ـْ َع��ي�� ِف��ي ال��ل��ي��ل َونُ��َع��اُس
اْل��ُك��ُروُم م��ن��ه��ا أَيْ��نَ��َع��ْت ��ا ل��مَّ تَ��ْع��ِص��ُر ِل��لَّ��ت��ي
أَِه��ي��ُم ال��ري ُق��َرى ِف��ي ُم��ِق��ي��ُم ِب��ال��ري أَنَ��ا
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أَِري��ُم َدْه��ِري َم��َدى ِي ال��رِّْي ُق��َرى َع��ْن أَُران��ي م��ا

طائفة بلد كل يف وكان البالد، يف يتسكع ونشأ فارَس، من هرب فقرٍي أصٍل من وكان
وقد وغناء، ونساء رشاب يف حياتهم يقضون الجد إىل لهم ميل ال الخليعني، الشبان من

أمثالهم. من ضيف عليهم نزل إذا خصوًصا والنجدة، باملروءة ُشِهُروا
وذلك بالبوهيميني، اليوم نسميها كالتي وهي «الفتيان»، تسمى الطائفة وهؤالء
ال ُعمَّ اتحاد وَشكَّل دينيٍّا، شكًال فتأخذ الرتكي، املعنى إىل «الفتيان» كلمة تتطور أن قبل
ذوي املتدينني الصوفية جماعة عىل فيطلقونها لغتهم يف الصوفية يَتَِّخذَها أن وقبل مًعا،

املروءة.
باملوصل مراحله إحدى يف وكان به، فأُْعِجبوا الصوت بُحْسن بينهم إبراهيم واشتهر
الخليفة فاستدعاه وغنائه، تلحينه وُحْسن ذكره ذاع ثم املوصيل»، «إبراهيم فسمي
يُكْن لم واملهدي الفتيان، كزمالئه يفيق يكاد ال كان أنه وهي آفة، به كان ولكن املهدي،
أن بد ال كان إذ بختيشوع بن لجربيل أجازه كان ما إال الشاربني، يحب وال يرشب،
من املهدي فطلب هو، يرشب أن له فأباح عنه االستغناء يستطيع ال واملهدي يرشب،
البيت يف أن وهي املهدي، بيت يف عقدة ووجدت يستطع، فلم يرشب أال املوصيل إبراهيم
من عليهما ويخاف الرشاب، يف االنغماس عليهما ويخاف والرشيد، الهادي وهما ابنني،
وُحْسن تلحينه وُحْسن املوصيل ِشعر ُحْسن عليهما يجتمع أن ويخاف املوصيل، مخالطة
سكريان هما فإذا وترفهما، وغناهما والرشيد الهادي شباب إىل كله ذلك ا ُمنَْضمٍّ غنائه،

للخالفة. يصلحان ال
املوصيل إبراهيم عىل املوثقة األيمان فأخذ ، بحقٍّ تََخيََّلها التي النتيجة تلك من وُرِعب
لهذه ممهدة العوامل وكل التحذير، ينفع وكيف والرشيد، الهادي بحرضة يرشب أال

… الجاذبية لهذه والرشيد الهادي وقابلية املوصيل، جاذبية … النتيجة
جنون فُجنَّ مًعا، فرشبا َوَفتَنَُهَما َغنَّاُهما إنه تقول: يوًما املهدي الجواسيس فأتت
ثم نهاه، ثم مربًحا، رضبًا فرضبه منه، استوثق أن بعد خصوًصا الفعلة؛ هذه من املهدي
كان ولكن شديًدا، تعذيبًا فيه بتعذيبه وأمر السجن، يف ووضعه القرص، عن فأقصاه عاد
فاستنجد أجله، من املوصيل ُحبس الذي الهادي وجاء املهدي، مات أن حظِّه ُحْسن من

مات. حتى له نديًما واتخذه ثريٍّا، أصبح حتى كثريًا ماًال الهادي ومنحه فأنجده، به
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املوصيل مدرسة

لغنائه وأحب للموصيل، أحب الرشيد كان فقد … الرشيد عهد يف ذروته املوصيل وبلغ
اهتدى أخرى مدرسة ومن الرشيد، من يتكسب وصار مجلسه، زينة وجعله إليه، فقرَّبَه
وأقبل الغناء، ويعلمهن التلحني، فيعلمهن الجميالت بالفتيات يأتي كان أنه وهو إليها،
وجمال الشكل، جمال لهن اجتمع قد كان إذ شديًدا؛ إقباًال مدرسته تلميذات عىل الناس

الصوت. وجمال التلحني،
الجميالت، الفتيات عىل حرًصا الجميالت؛ غري الفتيات يُعلِّمون َقبْله الناس وكان
إال تروج لن تجارته أن فأدرك ذوقه، بحسن املوصيل فجاء املأزق، هذا من لهن وتنحية
مدرسته نجحت وقد طائًال، املال من مبلًغا عليه ذلك فَدرَّ الجميالت، الفتيات علم إذا
َمَشيَْت إذا فُكنَْت وتجار، أمراء من األغنياء بيوت يف تلميذاته فانترشت … باهًرا نجاًحا

مكان. ُكلِّ يف تَتََجاَوُب أصواتهن َسِمْعَت املدن شوارع يف أو بغداد شوارع يف

فن وهو واتقان، جد يف يَُعلُِّمه مدرسته برنامج من أيًضا كان الفائدة، عظيم آخر ويشء
بعد ألََّفُه قد كان وإن الوشاء»، «كتاب تمثيل خري يمثله ربما واسع فن وهذا الظرف،

بقليل. العهد ذلك
بعضها ومناسبة للحفالت، ومناسباتها املالبس، ألوان يف درًسا يعلمهن فكان

للنعال. ومناسبتها لبعض،
التعطر يف ثالثًا ودرًسا والفصوص، الخواتيم عىل يُنقش أن يصلح فيما ثانيًا ودرًسا
تصغري وجوب من األكل وكيفية واألطعمة، املوائد تصفيف يف رابًعا ودرًسا والتطيب،
وعدم أيديهن، بني ما تجاوز وعدم األصابع، تلطيخ وعدم الرشه، من والتحرز اللقم
تفرغ، أن قبل املائدة عىل التخلل وعدم ذلك، ونحو والبصل، الثوم بأكل رائحتهن إفساد

ذلك. ونحو
الدروس يف ينتقل ثم الطاقات، تنظم وكيف والورد، الزهور يف خامًسا ودرًسا
ال أن يجب وكيف الحديث، فيُْحِسنَّ يتحدثن فكيف املعنويات: إىل املاديات من األخرية
متكلم عىل يْقَطْعن وال قارئ، يقرؤه مكتوب إىل يتَطِلْعَن وال حديثه، يف أحًدا يداخلن
علمه، عنهن ُووِري عما يسألن وال رس، يف يتحدث أحد إىل يستَِمْعن أن يَُحاِوْلن وال كالمه،
يَْمُدْدن وال يَتََمطَّنْي، وال املجلس، يف يتثاءبن وال َفْهُمه، عنهن ُحِجب فيما يَتََكلَّْمَن وال
اللطيف اليشء أَْهَديْن أَْهَديْن إذا أنهن يَُعلُِّمُهنَّ ثم بأيديهن، أنوفهن يَْمَسْسن وال أرجلهن،
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والطاقة الريحان، من والغصن الواحدة، واألترجة الواحدة، املنقوشة كالتفاحة الخفيف،
ملن أو يحببن، ملن الظريفة الكتب يكتبن كيف أيًضا ويَُعلُِّمُهنَّ ذلك، ونحو النرجس، من
وعصائبهن، وأكمامهن، وأرديتهن، قمصانهن، عىل ينقشن وكيف ذلك، ونحو يشكون،
أواني عىل يَنُْقْشنَه وما وأبدانهن، راحتهن عىل بالحناء يكتبنه وما ونعالهن، ومناديلهن،
والدفوف والطبول العيدان من املوسيقى آالت وعىل واألقداح، والكاسات والذهب الفضة

والنايات.
نسميه ما َويَُعلُِّمُهنَّ الغناء، قوانني بجانب الظُّْرف قوانني يَُعلُِّمُهنَّ فكان الجملة وعىل

«اإلتيكيت». ب اليوم
سنة، ألف من أكثر بعد اليوم الغربيون فيه يَُؤلِّف ما َقبَْل املسلمون فيه ويَُؤلِّف
اإلتيكيت، طرق ونرش اإلسالمي، العالم يف الغناء نرش َفْضل فضالن: ذلك يف له وكان
املدرسة هذه وبفضل كانت، ما أضعاف الجارية ثمن تغيل كلها األشياء هذه وكانت

األمويني. عهد يف والظرف اللهو مركز الشام كان فقد والحجاَز، الشاَم العراُق فاقت
العراق أن األول األمر أمران: ذلك يف والسبب العراق، ففاقته العبايس العهد يف أما
هو واملال عليه، الرصف من ى تَبَقَّ ما للخليفة يبعث ُقطٍر فكل الدولة أموال مصب كان
الرتف، يكون حيث يكونان إنما والرشاب فالغناء كان؛ حيث اللهو يتبعه الحياة عصب
— فن يف نابغ وكل جاًها، وأعزها البلدان أكثر والعراق املال، يكون حيث يكون والرتف
ذكره خمد إليه يذهب ولم غريه، يف نَبََغ وَمْن العراق، يف ُسوُقه تُنَْفق إنما — األدب ومنه
العراق، يف يُكْن لم الشعر يف نابغة وأي العراق، يف يُكْن لم مشهور ُمَغنٍّ فأي فنه؛ وضاع
بغداد. يف الخليفة إىل يرسل لم بديع مرصع عقد أو عظيمة، ياقوتة أو كبرية، لؤلؤة وأي
األمم عليها تعاقبت فقديًما خليًطا؛ هللا بالد أكثر كان العراق أن الثاني واألمر
مسكن وكان الناس، ومقصد الخالفة حارضة كان العبايس العرص ويف واملدنيات،
محط وبغداد كرسى، إيوان بغداد من مقربة وعىل الفرس، من األرستقراطي العنرص
ما يعرضخري األجناس هذه من جنس وكل وغريهم، والروم والعرب الهنود من الراحلني
تَْقتَِبُس. بغداد َفِمْن وِشعٍر، وِغناءٍ ولهٍو زينٍة من َطَرًفا األقطار سائر أَْدَرَكْت وإن عنده،
وكان إلسحاق، تلميذًا كان فقد املغني؛ زرياب املوصيل إبراهيم حسنات من وكان
إليها، شهرته سبقته وكانت األندلس، إىل ففر معه اختلف ثم الرشيد، مجلس يحرضمعه
أيًضا، أديبًا عامًلا كان بل فقط، مغنيًا زرياب يُكْن ولم حسنًا، استقباًال فيها فاستُْقِبل
أيًضا فكان فنه؛ وعلمه املوصيل إبراهيم عن تلقاها التي موسيقاه األندلس بالد يف فنرش

بالوساطة. الرشيد حسنات من
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الرشيد، مجالَس املوصيل أستاذُه زان كما الداخل، الرحمن عبد مجالَس زرياُب وزان
وعظمة، فخفخة من بغداد يف الرشيد بالط يف رآه ما قرطبة من يَْجَعَل أن زرياب واجتهد
إىل بغداد حضارة وينقل الرشيد، كان كما والرتف البذخ عىل الرحمن عبد يَْحِمل وأن
عبد عليه أجرى وقد الشخصية، عظيم كان ألنه كبري؛ حد إىل ذلك يف فنجح قرطبة،
ألف أربعون قيمته بقرطبة عقاًرا وأعطاه نة، السَّ يف دينار آالف ثالثة الداخل الرحمن

عظيمًة. مرتبًة مرتبته وجعل إليه وقربه دينار،
يقترص ولم ونغماتها، بأشعارها لحن آالف عرشة يعرف كان إنه عنه: قالوا وقد
فنَّ املوصيل أستاذه عن أخذ قد وكان والجغرافيا، الفلك يعلم كان بل والشعر، الغناء عىل
الذوق أيًضا ونرش الحسان، للجواري بغداد يف املوصيل يعلمه كان الذي واللباقة الظرف
ويَْفِرُقونها طويلًة، ُشُعورهم يُْرِسلُون الرجال كان فقد الرجال؛ ِزيِّ ِمن وغريَّ قرطبة، يف
الرجل يحرس أن بعده الرائج الزي فأصبح جديدة، طريقًة لهم فابتدع الرأس، ُمَقدَّم يف
يَْرشبوه أن َفَعلََّمُهْم معدنية، بآنية املاء يرشبون األندلسيون وكان يقرصه، أن بعد شعره
وابتدع الهليون، هو إليه محببًا كان الطعام من نوًعا األندلس يف ونرش زجاج، ِمْن بأقداح
فلعله … بالزريابية املعروف النوع منها إليه؛ تنسب اللطيفة األطعمة من أنواًعا أيًضا

زالبيا. إىل بعد فيما العوام حرفه الذي هو

ومجالسه حضارته نَْقل — يعلم لم وإن — الرشيد حسنات من كان فقد الجملة، وعىل
زرياب. بوساطة األندلس إىل وتََرفه

ويضع الرشيد، يغني كما يغنيهم الربامكة بلدي — قلت كما — املوصيل وكان
قوله: مثل مدحهم يف األصوات

وال��نَّ��ْص��ُل وال��رُّْم��ُح ��يْ��ُف وال��سَّ ال��نَّ��دى بُ��َغ��اُة بَ��ْرَم��ٍك آِل ِم��ْن ب��ال��م��ول��ود ويَ��ْف��َرُح
ال��ف��ض��ِل َوَل��ِد ِم��ْن ك��ان إْن ِس��يَّ��َم��ا وال ِل��َف��ْض��ِل��ِه ف��ي��ِه اآلم��ال وتَ��نْ��بَ��ِس��ُط

ما إليهم ينقل كان للربامكة، بلديته بحكم املوصيل إسحق أبو يكون أن يبعد وال
عىل أبقى الرشيد ولكن بعيد، أو قريب من بهم يتصل مما الرشيد مجلس يف يدور كان
وألن الربامكة، سلطة وال الرشيد، سلطة يف يتدخل يُكْن لم ألنه برؤوسهم؛ طاح ملا رأسه
وليس جميل، ولحن جميل، صوت عن يستغني ال كان إذ إليه؛ حاجة يف كان الرشيد

نظري. ذلك يف للموصيل
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سمع أنه َليَْحكون حتى ونقله، الغناء سمع يف مرهف ذوق للرشيد كان الجملة وعىل
وخرج ذلك، من املوصيل َفَعِجَب … مرتني لحنك يف أخطأت إنك له: فقال مرًة املوصيل
أو«دور»، «لحن» صوت مائة له يُْختَار بأن أََمَر أنه عنه ُعرف مما وكان به، يتحدث
منها يختاروا أن أََمَرُهْم ثم األغاني، كتابه األصفهاني الفرج أبو عليها بنى التي وهي
ولحنًا ملعبد، لحنًا الثالثة هذه فكانت ثالثة، العرشة من يختاروا أن أمرهم ثم عرشة،

محرز. البن ولحنًا رسيج، البن

عبيدة وأبو األصمعي

والكسائي؛ عبيده وأبا األصمعي عماده يكون وشعر، ولغة جد مجلس هو آخر ومجلس
وقد صوته، ونربات ملبسه يف بعربيته محتفًظا األصل عربي رجًال فكان األصمعي فأما
يتخري فكان ونوادر، «ُمَلًحا» األخص وعىل وأدبًا، لغًة أهلها من وَسِمَع البادية إىل رحل
منه ويسمع يجهله، عما الرشيد ويسأله إليه، ويتحدث الرشيد، مجلس يناسب ما منها

عنه. يغيب حني الرشيد ويتفقده ونوادره، ُمَلَحُه
نوادره، وال ُمَلُحُه وال األصمعي روح خفة له ليس األصل، فيهودي عبيدة أبو وأما
عرب من األمم بأخبار معرفته وهي بها، يمتاز أخرى ناحية يف مهارٌة له كان وإنما
لم وإن واسٍع، باللغة ِعْلٍم إىل هذا أمية، بني مثالب بذكره الرشيد يَُرسُّ وكان وغريهم،
لم يشء عن سبحانه هللا يَُعربِّ «كيف يوًما: الربيع بن الفضل سأله األصمعي؛ َمبَْلَغ يَبْلُْغ
إذا العرب إن فقال: يَاِطنِي﴾؟» الشَّ ُرءُوُس َكأَنَُّه ﴿َطْلُعَها قال: إذ تََرُه؛ ولم العرب تَْعرفه
كأنياب ُزْرٌق «ومسنونة يقول: الذي كالشاعر كالمها؛ يف ذََكَرتُْه تََرُه لم ولو شيئًا عرفت

أغواِل.»
القرآن. مجاز يف كتابًا َوَضَع ثم العرب، تََرُه لم يشء والغوُل

األصل فاريسَّ وكان مربيه، هو كان إذ صغره؛ من الرشيد تعوده فقد الكسائي وأما
واسَع أيامهم يف النحو وكان بالنحو، عبيدة وأبي األصمعي عن ويمتاز الوالء، عربيَّ
ا جادٍّ كان أنه ويظهر ذلك، ونحو والبديع، والبيان واملعاني الرصف يشمل فهو املدلول؛
لألصمعي، كالذي عر بالشِّ ِعلم له يُكْن ولم املرح، كل مرًحا كاألصمعي ليس الجد كل

النحو. يف يغلبه والكسائي الشعر، يف يغلبه األصمعي فكان
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استفاد وقد ذلك، إىل وما وأخبار، ونحو لغة من جد مجالس مجالسهم كانت ولقد
ونحوهم. ِعْلِمهم من كثريًا الرشيد

ومنصور نواس وأبو العتاهية أبو فيه يجلس عر الشِّ ِعَماده كان آخر ومجلس
إىل آبائه ومْدح مديحه يف أحيانًا عر الشِّ له فيُنِْشُدون وأمثالهم، الوليد بن ومسلم النمريي

ذلك. نحو
يجزلون ما بقدر العطاء لهم ويجزل وأبهة، ترف ومظهر له، دعابة يتخذهم وهو

الثناء. من له
القرص، مآزق من مأزق من لخروج ومحاولة ِفْقه مجلَس املجلس يكون وأحيانًا
كالذي القايض، يوسف أبو ذلك وعماد … زبيدة وبني بينه مشادة حْول أو جارية حْول
فحلف الرشيد، منه فطلبها جميلة، جارية اشرتى العبايس البيت أمراء من أمريًا أن ُروي
وتحرج يشرتيها، أن املغلظة األيمان أيًضا الرشيد وحلف يبيعها، ال أن املغلظة باأليمان

بينهما. األمر
ويشرتي للرشيد، نصفها األمري يهب بأن اإلشكال؛ فحل يوسف، أبا فاستدعى
الرشيد جعل مما لبًقا، الحيلة متفنن العلم واسع وكان ذلك، فكان اآلخر، نصفها الرشيد
شيخ حنيفة أبي مذهب بذلك فينترش القضاة قايض يجعله وهذا بغداد، قاَيض يَُعيِّنُه

يوسف. أبي

الرضائب تنظيم

فنَظَّم الخراج، كتاب له وضع الذي وهو الرضائب، نظم إىل يَهديه ذلك جانب إىل وكان
نصائح مع له وقدمه هذا، كتابه أول يف الرشيَد وذكر يجبيها، وكيف الرضائب، فيه له
فعلت إن فإنك … غد إىل اليوم عمل تؤخر «ال فيقول: به يخاطبه ما مثل َوُقوَرة حكيمة
األجل»، بعد عمل ال فإنه بالعمل، األجل فبادر … األمل دون األجل و«إن أضعت»، ذلك
وقلدك هللا والك فيما الحقَّ فأقم رعيته، إىل الراعي يَُؤدِّي ما ربهم إىل ُمَؤدُّون الرعاة «إن
و«ال َرِعيَّتُُه»، ِبِه َسِعَدْت راٍع القيامة يوم هللا عند الرعاة أسعد فإن نهار، من ساعة ولو
أمرين إىل نظرت و«إذا بالغضب»، واألخذ بالهوى واألمر و«إياك َرِعيَّتَُك»، فتزيغ تَِزْغ
والدنيا تبقى اآلخرة فإن الدنيا؛ أمر عىل اآلخرة أَْمر فاخرت لآلخرة، واآلخر للدنيا أحدهما
القريب سواء هللا أمر يف عندك الناس واجعل َحذَر، عىل هللا خشية من و«كن تفنى»،

باللسان.» وليس بالقلب الحذر فإن واحذر الئم، لومة هللا يف تخف وال والبعيد،
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فمات، مجالسه؛ ويغىش البرصي، الحسن يأتي كان نرصانيٍّا رجًال أن يوسف أبو ويذكر
بمثلها أصيب من ثواب مصيبتك عىل هللا «أثابك له: فقال ليعزيه أخيه إىل الحسن فسار
نزل فيما بالصرب عليك … ننتظره غائب خري وجعله املوت، يف لنا وبارك دينك، أهل من

عاليًة. ونصائح غاليًة، درًرا الكتاب ثنايا يف نرى وهكذا مصائب»، من بك
أعظم ثوابه عظيًما أمًرا قلدك قد — الحمد وله — هللا إن املؤمنني! أمري «يا ومثل:
لخلٍق بُغية وأنت وأمسيت، فأصبحت األمة، هذه أمر قلدك العقاب؛ أشد وعقابه الثواب،
البنيان يلبث وليس أمرهم، ووالك بهم، وابتالك عليهم، وائتمنك هللا، اسرتعاكهم قد كثري
ما تضيَعنَّ فال عليه، وأعان فيهدمه القواعد من هللا يأتيه أن التقوى غري عىل َس أُسِّ إذا

هللا.» بإذن العمل يف القوة فإن والرعية، األمة هذه أمر من هللا قلدك
غالية؛ متعددة نصائح — مثًال — ففيه … الرضائب عىل مقصوًرا ليس والكتاب
معاملة بحسن وكاألمر يشء، منه يُْؤَخذ لم امُلَحاَرُب أَِمَن إذا وإنه األسارى، معاملة كحسن
له يموت النرصاني أو اليهودي عن حنيفة أبا سأل يوسف أبا وإنَّ والنصارى، اليهود
عىل املوت كتب هللا إن له: ويقال يَُعزَّى، «نَعم فقال: يُعزَّى؟ وبم يُعزَّى؟ فهل … ولد
بالصرب عليك راجعون، إليه وإنا هلل وإنا منتظر، غائب خري يجعله أن هللا نسأل خلقه،

عدًدا.» لك هللا أنقص ال بك، نزل فيما
والفقهاء، واملغنون الشعراء فيها يجلس واسعة حجرة الخلد قرص باب عىل وكان
الحاجب دعوة ينتظر وجميعهم املختلفة، املوضوعات يف املختلفة األحاديث بينهم تدور
ال وأحيانًا أحداث، من له يعرض ما وحسب وقته، يف الرشيد مزاج حسب منهم لطائفة

بيته. يف إليه فيذهب الحجرة هذه يف يطلبه من الحاجب يجد
إىل ال يغضب وأحيانًا حد، إىل ال يرىض أحيانًا فهو بأمره حاكًما الرشيد كان وإذ
يف للحكام سيئًة صورًة يعطينا مما إليه، ذهابه قبْل ويتكفن يغتسل ُدِعَي من فكان حد؛

العهد. هذا

واالعتبار العظة مجلس

كان إذا إليه يذهب أو يَِعُظُه، َمن ويدعو نفسه، إىل الرشيد فيه يرجع آخر ومجلس
املشهور الواعظ السماك ابن استدعى أنه ُروي كالذي األمراء؛ مجالس يغىش ال الواعظ

«عظني!» له: قال عليه دخل فلما
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بني غًدا واقف أنك واعلم له، رشيك ال واحذره، هللا، اتق … املؤمنني أمري «يا فقال:
نار.» أو جنة لهما: ثالثة ال منزلتني إحدى إىل مرصوف ثم ربك، هللا يدي

السماك، ابن عىل الربيع بن الفضل فأقبل … لحيته اخضلت حتى هارون فبكى
هللا شاء إن الجنة إىل مرصوف املؤمنني أمري أن يف شك يخالجك هل هللا! «سبحان وقال:

عباده؟» يف وعدله هللا بحق لقيامه
معك وهللا ليس — الربيع بن الفضل يعني — هذا إن املؤمنني: أمري «يا فقال:
املوجودون أشفق حتى هارون فبكى لنفسك»، وانظر هللا، فاتق اليوم، ذلك يف عندك وال

عليه.
الرشيُد ويأتي بحرضته، َمن خرج حتى بحرف يَنِْطق ولم الربيع، بن الفضل وأُْفِحم
أعىل إىل الفضيل يصعد ثم الربيع، بن والفضل هو الباب له فيفتح عياض بن الفضيَل
الرشيد عنه فيبحث الغرفة، زوايا من زاوية إىل ويتجه الرساج، ويطفئ مرسًعا، الغرفة
عذاب من غًدا نجت إن يد من ألينها «ما يده: جس وقد الفضيل، فيقول يجده، حتى
ولو عليك، حملوا معك من وجميُع نفسك، عىل حملت لقد … جئت؟ «لم يسأله: ثم هللا»،
ولكن فعلوا، ما ذنب من نقًصا عنك يحملوا أن وعنهم عنك الرقاب انكشاف عند سألتهم

منك.» هربًا أشدهم لك حبٍّا أشدهم
عمر، بن هللا عبد بن سالم دعا الخالفة ويل ملا العزيز عبد بن عمر «إن قال: ثم
البالء بهذا ابْتُِليُت قد «إني لهم: وقال حيوة، بن ورجاء القرظي، كعب بن ومحمد
«إن سالم: له فقال — نعمة وأصحابك أنت وعدْدتَها بالء الخالفة َفَعدَّ — عَيلَّ» فأشريوا
وقال املوت»، عىل فيها إفطارك وليكن الدنيا، عن فُصْم هللا عذاب من غًدا النجاة أردت
أبًا، لك املسلمني كبري فليكن هللا عذاب من غًدا النجاة أردت «إن مطعم: بن محمد له

ولدك».» عىل وتحنن أخاك، وارحم أباك، فرب ولًدا؛ لك وأصغرهم أًخا، لك وأوسطهم
لنفسك، تحب ما للمسلمني فأَِحبَّ هللا عذاب من غًدا النجاة أردت «إن رجاء: له وقال
… عليه غيش حتى شديًدا بكاءً الرشيد هارون فبكى لنفسك»، تكره ما لهم واكره
أنت قتْلتَُه الربيع ابن «يا الفضيل: فقال املؤمنني»، بأمري «ارفق الربيع: بن الفضل فقال

… «زدني» قال: أفاق فلما به؟!» أنا وأرفق وأصحابك
الرسف إليه شكا العزيز عبد بن لعمر عامًال أن بلغني … املؤمنني! أمري «يا فقال:
قرأ فلما فيها» هللا عباد وخلود النار، أهل سهر اذكر أخي «يا يقول: عمر إليه فكتب
بكتابك، قلبي «َخَلْعَت قال: أَْقَدَمَك؟» «ما عمر: له فقال عليه، قِدَم حتى البالد طوى كتابه

هللا».» ألقى حتى أبًدا والية لك َولِيُت ال
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إن املؤمنني! أمري «يا فقال: «زدني»، قال: ثم شديًدا، بكاءً فبكى أيًضا الرشيد وعاد
النبي له فقال إمارة»، عىل ْرني أمِّ هللا! رسول «يا فقال: جاء ملسو هيلع هللا ىلص النبي عم العباس جدَّك
يوم وندامة حرسة اإلمارة إن … تحصيها ال إمارة من خري تُحييها نفٌس عم! «يا ملسو هيلع هللا ىلص:

فافعل».» أمريًا تكون ال أن استطعت فإن القيامة،
هذا تَِقي أن استََطْعَت إِن الوجه، َحَسن «يا فقال: «زدني»، قال: ثم الرشيد، فبكى

لَرِعيَّتك.» ِغشٌّ قلبك ويف تميس أو تُْصبح أن وإياك فافعل، النار من الوجه
يحاسبني لربي «َديْن قال: َديٌْن؟» «أعليك للفضيل: قال ثم أيًضا، الرشيد فبكى
وإنما بهذا، يأمرني لم ربي «إن فقال: العباد» َديْن أعني «إنما هارون: فقال عليه»،
لعيالك، ُخذْها دينار ألف «هذه الرشيد: له فقال أْمَره» وأُِطيَع وْعده أَْصُدَق أن أمرني

ربك.» عبادة عىل بها َوتََقوَّ
هللا»، َسلَّمك هذا؟! بمثل وتكافئني النجاة، عىل أدلك أنا هللا! «سبحان الفضيل: فقال

َصَمت. ثُمَّ
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صورتان

خلدون وابن الطربي أمثال: املؤرخون يمثلها التي الرشيد صورة بني كبري فرق هناك
وإعالم واألغاني، ليلة، ليلة ألف يصورها التي وصورته — الخراج يف — يوسف وأبي

إلخ. … العباس بني مع للربامكة وقع فيما الناس
تمثله األخرية والُكتُب اللهو، من يشء فيه جدٍّ َرُجَل الرشيد ر تَُصوِّ املؤرخني فصورة

الجدِّ. من يشء فيه َلْهٍو َرُجَل
الرواية، يف وتساهًال ُحريًة أكثر اآلخرين ألن أعدل؛ املؤرخني صورة كانت وربما
والربامكة الرشيد عطاءات ِذْكر ِمْن التزايد إىل وأميل إليه، الناس ودعوة اللهو، إىل وأميل
فإنا عنه، يَحكون َمن أُْعِطي ما بْعَض عرصهم أمراء من يستفيدون لعلهم ونحوهم،
الدنيا كفت ملا — قولهم عىل — والربامكة الرشيد أعطاه الذي املال حساب حسبنا لو

محدود! ومالهم فكيف … قالوا ما لتحقيق
العرص ذلك َولَِلْهو اللهو، من جانب — شك غري من — للرشيد كان حال كل عىل
ألذواقهم املالهي يعملون كانوا األمويني ولكن األموية، الدولة من يبتدئ طويل تاريخ
فاستحرض َوَلِدِه؛ بعض اختتان يف أَْوَلَم الحجاج أن روي كالذي … العربية البسيطة
َشِهْدتَُه»، صنيع بأعظم «أخربني له: وقال الُفْرس، والئم عن يسأله الدهاقني بعض
فارس ألهل َصنََع وقد كرسى، مرازبة بَْعض َشِهْدت … األمري أيها «نََعْم له: فقال
أربع وتحمله واحد، عىل أربًعا … الفضة أخونة عىل الذهب ِصَحاف فيه وأَْحَرضَ صنيًعا،
بصحائفها املائدة أربعتهم أتبعوا طعموا فإذا الناس، من أربعة عليه ويجلس وصائف،

ووصائفها.»
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واستعظمه. الوصف هذا كره كأنه الجزور؛ انَْحر غالم يا الحجاج: فقال
الفارسية، واألغاني الفارسية، العادات لون يَُعدِّ — حال كل عىل — األمويون وكان
هي كما الفرس عادات يأخذون فكانوا العباسيون أما العربي، بذوقهم ذلك ونحو
بال، له شأن األمويني عرص يف له يُكْن ولم عيًدا، لهم النريوز اتخذوا … بحذافريها
كما به ويحتفلون اللطائف، فيه وتُوزع الهدايا، فيه تُهدى كانت العباسيني عرص ويف
إىل تحتاج األمور كانت العباسية الدولة جاءت فلما … والصغري الكبري بالعيد يحتفلون
— مثًال — السفاح العباس أبو فكان أيديهم، من الدولة لضاعت ولواله فيه، لهو ال جد
وال عليها يتزوج ال أن لها حلف سلمة أم تزوج وملا يلهو، ال ا جادٍّ العباسيني الخلفاء أول

يترسى.
بكثرة شعر ألنه وأَبَْعَدُهْم؛ فأبى اللهو عىل يحملوه أن إليه املقربني بعض وحاول

ساعة. يلهو أن من تمكنه ال تبعات من عليه ما
فريوي يلهو؛ ال ا جادٍّ أخيه مثل فكان املنصور، جعفر أبو الدولة رجل بعده وجاء
وملا والعبث، واللعب اللهو يشبه يشء وال ، َقطُّ َلْهٌو املنصور دار يف يَُر لم أنه الطربي

العنربي: تميم بن طريف ِشْعر َسِمَع

نَ��اُر َوَال ُدْه��ٌن وال ال��ثِّ��َق��اِف َغ��ْم��ُز يُ��َؤيِّ��ُس��َه��ا ال َل��نَ��بْ��ٌع َق��نَ��اِت��ي إنَّ
ال��داُر ب��ه تَ��ْق��َل��ْق آم��نً��ا أََخ��ْف وإْن َم��َس��اِرُح��ُه تَ��أَْم��ْن خ��ائ��ًف��ا أَُج��ْر م��ت��ى
َوإِْص��َداُر ِوْرٌد ل��ه��ا األم��وَر إنَّ َص��َدَرْت أَْوَرْدتَ��َه��ا إذَا األم��وَر إِنَّ

بإعطائه فأمر األبيات، بهذه له الحادي يَْحُدو أن وأََمر هذه»، بأبياته أحق «أنا قال:
واحًدا. درهًما

يل فأمر امللك عبْد بْن لهشام األبيات بهذه َحَدْوُت املؤمنني أمري «يا الحادي: فقال
بدرهم.» أنت يل وتأمر درهم، ألف بعرشين

ِمْن هللا مال أََخذَ طامًلا رجًال وَوَصْفت تَذُْكَره، أَْن نُِحبَّ لم ما ذََكْرَت … هلل «إنا قال:
املال.» يَُردَّ حتى به يََديْك اشُدُد ربيع! يا … ِحلِّه َغرْي يف وأَنَْفَقه ِحلِّه، َغرْي

الرشاب، يحب وال يرشب، ال وكان يده، كف حتى ويتشفع، يبكي، الحادي زال فما
من بالناس األمر واشتد بحرضته، يرشب أن الطبيب لبختيشوع أذن أنه فعل ما وكل
عن ي ُرسِّ كما عنهم َي ُرسِّ ويلعب اليشء، بعض يلهو املهدي رأوا وملا وقسوته، جدِّه كثرة

عثمان. وتولية ُعَمَر ِبَمْوت الناس
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وبدأ وِشعر، ِغناء من الجميلة الفنون ويحب يَْكتَِنز، ال كريًما املهدي كان وقد
مجلس يحرض أن إىل السمار َجرَّه ثم الخالفة، لهيبة ِحْفًظا الستار وراء ِمن يَْسَمعهم
الجواري من يُْكِثر كان كما الرسور، إىل أدعى َمر السَّ مشاهدة يف اللذة أنَّ بدعوى امُلَغنِّني؛
ومأل حرضته، يف يرشبوا أن للناس يسمح ولكن النبيذ، يرشب يُكْن ولم رشاءهن، ويُِحبُّ

مثل: من الخليع بِشعره وغريها بغداَد بشار

ُم��يَ��اَس��َرة إل��ى ال��ن��س��اء ُع��ْس��ُر

ومثل:

َح��َس��ِن َم��ْج��ِل��ٍس ِظ��لِّ ف��ي َه��ر وال��م��ز وال��راح ال��ري��ح��ان ب��يْ��ن ع��ش��ت ق��د
ف��ال��ي��م��ِن ال��ق��ي��روان إل��ى َر َق��يْ��ف��و بَ��يْ��ن م��ا ال��ب��الد َم��َألُت َوَق��ْد
ل��ل��وث��ِن ال��ُغ��واِة َص��الَة ـ��ُب وال��ش��ب��ي��ـ ال��ع��واِت��ق ل��ه تُ��َص��ل��ي ِش��ع��ًرا
ال��لَّ��ق��ِن ��ِق اْل��ُم��َوفَّ َص��ِن��ي��َع نَ��ْف��ِس��ي َف��انْ��َص��َرَف��ْت ال��م��ه��ديُّ نَ��َه��ان��ي ث��م
ال��زم��ِن ع��ل��ى ش��يء ب��ب��اق َل��ي��َس َل��ُه َش��ِري��َك َال ل��ل��ه َف��ال��َح��ْم��ُد

الرشيد إرساف

من خليفة يعرفه لم إرساًفا فيه فأرسف جديدة؛ نقلة الرشيد عهد يف اللهو انتقل ثم
ذلك عىل وساعده األنس، دواعي وجدت متى نفسه بها ينىس عاطفًة هللا منحه وقد قبله،
وكان ونعيم، ترف من عنهم نُِقل وما الفرس، عادات ونَْقل زمنه، يف الربامكة سلطان
وكالهما اللهو، له شاء ما يلهو نفسه عىل مرسًفا شابًا الربمكي جعفر الرشيد صديق
أنه األغاني كتاب مثل يقرأ ملن ليخيل حتى نهايتها، إىل فيها يصل ناحيًة نحا إذا كان
يفعل كان كما ال الرشاب يف ويرسف فيرشب أخرى، خطوًة ويخطو اللهو، إال يعرف ال

أبوه.
ا جادٍّ وال األغاني، ُره تُصوِّ كما اللهو كل الهيًا يُكْن لم — يقال والحق — أنه عىل
الدينية عاطفته تثور مًعا، الهيًا ا جادٍّ كان وإنما الناس، بعض يصوره كالذي الجد كل
حينًا الدنيوية عاطفته وتثور ماشيًا، ويحج الوعظ، من ويبكي ركعة، مائة فيصيل أحيانًا

الرشاب. ويرشب الغناء فيسمع
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فمن والشاتية، الصائفة قيادة فيتوىل أحيانًا الحربية عاطفته وتثور الشعر، ويقول
أرسف اللهو وقت جاء وإذا فيه، أرسف الجد وقت جاء فإذا … ويلهو يَِجدُّ من الناس

القائل: مع ويقول فيه،

َج��اِن��ُب وال��خ��الع��ِة م��ن��ي ول��لَّ��ْه��و أُِض��ي��ُع��ُه ال ج��ان��ب ِم��ن��ي ول��ل��ه

وكان اللهو، فيحسن ويلهو الحرب، فيحسن يحارب الصنف هذا من الرشيد فكان
ويصف الخمر يصف فيسمعه رأسه، يف الخمر تَُشْعِشُع حني الرشيد يُْعِجب نواس أبو

يقوله: كالذي بالعقول َلِعبَها

ابْ��نَ��َم��ا َل��َك واتَّ��ِخ��ذِْن��ي أَْدَه��َم��ا ابْ��َن ي��ا اس��ق��ن��ي
آَدَم��ا َخ��ْل��َق َس��بَ��َق��ْت س��الف��ًة اْس��ِق��ِن��ي��َه��ا
��َم��ا وال��سَّ األرَض خ��ال م��ا يَ��ُك��ْن َوَل��ْم َك��انَ��ْت َف��ْه��َي
ُم��ْه��َرًم��ا وك��ب��ي��ًرا ن��اش��ئً��ا ال��دَّْه��َر َرأَِت
َم��ا وال��دَّ ال��لَّ��ْح��َم َف��اَرَق ُم��َخ��لَّ��ٌص ُروٌح َف��ْه��َي
أَْع��َج��َم��ا ال��َخ��يْ��َر َل��َك تً��ا َص��ْو وََغ��نِّ َف��اس��ِق��ِن��ي��َه��ا،

يقول: أو

وع��ظ��ام��ي م��ش��اش��ي ب��ال��ل��ه ُردَّ نَ��ِدي��م��ي يَ��ا
َوِب��َج��اِم ج��م��ي��ًع��ا ِس وال��ط��ا ب��ال��ك��أس اس��ق��ن��ي
ل��ل��ق��ي��اِم ��ى أَُرجَّ ال تُ��َراِن��ي َح��تَّ��ى واس��ق��ن��ي

منه، اإلكثار عىل ويحضه رشابه، له يطري الرشاب عىل كنديم يستخدمه فالرشيد
الطروب. املرح الوتر عىل املستهرتة املرحة كالنغمة فهو

والعلويني، األمويني عىل عاطفته تثور حني الرشيد فيطرب النمريي منصور وأما
مما وهكذا، خاصًة ومْدحه عامًة، العباس آل ومْدح جميًعا، بذمهم يَُغنِّيِه من إىل فيحتاج

وأطولها. األبواب أكرب من األدب يف املديح باب وجعل وَفرَّعه، عر الشِّ َع نَوَّ
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غنى ملن الكثري يجيز كما أدبيًة أو فقهيًة أو نحويًة مسألًة له ح َرشَ َمْن يجيز وكان
العتاهية: أبي قول يسمع فأحسنت، َغنَّت ومن فأجاد،

ال��َج��ُم��وُح ال��َق��ْل��ُب أي��ه��ا ال��طَّ��ُم��وُح ال��طَّ��ْرُف َخ��انَ��َك
َونُ��ُزوُح ُدنُ��وٌّ ِر ��ّرْ وال��شَّ اْل��َخ��يْ��ِر ِل��َدَواِع��ي
نَ��ُص��وُح ِم��نْ��ُه تَ��ْوبَ��ٌة ِب��ذَنْ��ٍب ِل��َم��ْط��لُ��وٍب َه��ْل
ُق��ُروُح ُه��نَّ إِنَّ��َم��ا ُق��لُ��وٍب إِْص��َالُح َك��يْ��َف
تَ��ُف��وُح ال ال��خ��ط��اي��ا َن أّنْ ِب��نَ��ا ال��ل��ه أَْح��َس��َن
يَ��لُ��وُح ال��َم��ْوِت َع��َل��ُم َح��يٍّ ُك��لِّ َع��يْ��نَ��ْي بَ��يْ��َن
َويَ��ُروُح ي��غ��دو ـ��َم��ْوُت ـْ وال�� َغ��ْف��َل��ٍة ف��ي ُك��لُّ��نَ��ا
وص��ب��وُح غ��ب��وٌق يَ��ا ْن ال��دُّ ِم��َن ال��دنْ��يَ��ا ِل��بَ��ِن��ي
ال��م��س��وُح ع��ل��ي��ه��نَّ ـ��َن ـْ َوأَْق��بَ��ل�� ال��َوْش��ِي ِف��ي ُرْح��َن
نَ��ُط��وُح ي��وم ل��ه ـ��ِر ـْ ال��ده�� ِم��َن نَ��طَّ��اٍح ك��لُّ
تَ��نُ��وُح ُك��نْ��َت إْن ـ��ِك��ي��َن ـْ ِم��س�� ي��ا ن��ف��س��ك ع��ل��ى نُ��ْح
نُ��وُح ��َر ُع��مِّ م��ا ِم��ْرَت ُع��ْم وإن ل��ت��م��وت��ن

عليه ما واحتقار الزهد، إىل نزعة به كان إذ ِشْعره؛ الرشيَد يُْعجب العتاهية فأبو
يقول: فيسمعه … ونعيم تََرف من

َرِق��ي��ُب ع��ل��يَّ ُق��ْل ول��ك��ْن َخ��َل��ْوُت تَ��ُق��ْل ف��ال ي��وًم��ا ال��ده��ر َخ��َل��ْوَت م��ا إذا
يَ��ِغ��ي��ُب ع��ل��ي��ه يَ��ْخ��َف��ى م��ا أَنَّ وال م��ض��ى م��ا ي��غ��ف��ل ال��ل��ه تَ��ْح��َس��بَ��نَّ وال
ذُنُ��وُب آث��اره��ن ع��ل��ى ذُنُ��وٌب تَ��تَ��ابَ��َع��ْت ح��ت��ى ال��ل��ه َل��َع��ْم��ر َل��َه��ْونَ��ا
َف��نَ��تُ��وُب تَ��ْوب��اِت��ن��ا ف��ي ويَ��أْذَن م��ض��ى م��ا يَ��ْغ��ِف��ر ال��ل��ه أنَّ ل��يْ��َت ف��ي��ا
َل��َق��ِري��ُب َوْرِده ِم��ْن َم��نْ��َه��ل إل��ى ُح��ج��ًة خ��م��س��ي��ن س��ار َق��ْد ام��رءًا وإنَّ
ُض��ُروُب وال��ق��روض تُ��ْج��زى ِب��َق��ْرِض��ك ف��إن��م��ا اْج��تَ��َه��ْدَت م��ا َج��َزاءً َف��أَْح��ِس��ْن

منها يبكي وقد بها، فيتعظ األوقات بعض يف الرشيد إليها يميل نصائح من وهكذا
وينتحب، الرشيد فيبكي حزين، َوتَر عىل الحزينة كالنغمة ذلك يف العتاهية أبو فيكون

وهكذا. قفاه، عىل يستلقي حتى فيضحك مريم أبي ابن من نكتة ويسمع
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جيًشا الرشيد إليه ز ويَُجهِّ مراًرا، أمواله وينتهب أبطاله، فيقتل عليه خارجي ويقوم
الرشيد: يقول يديه، بني يَْمثُل فلما بإحضاره، الرشيد ويأمر ويغلبونه، فيحاربونه قويٍّا
فيأمر يديه»، بني وقفت إذا بك هللا يصنع أن تريد «ما قال: بك؟» أصنع أن تريد «ما
وانتهب أبطالك، قتل رجل … املؤمنني أمري «يا بعضجلسائه: قال خرج فلما … بإطالقه
«ُردُّوه» الرشيد: فقال الرش»، أْهَل عليك يَُجرِّئ ا ِممَّ فهذا واحدة، بكلمة تطلقه أموالك،
فيك هللا أطاع فلو تطعهم؛ ال املؤمنني أمري «يا فقال: أْمره، يف تُُكلِّم قد أنه الرجل فعلم

عليهم.» والك ما الناس
… ثانية فيعفو

جيوشه، خ ويَدوِّ أبطاله فيقتل وبراعته، حججه مثل له ليس آخر خارجي ويخرج
يف كنت ولو ألقتلنك، «وهللا ويقول: بقتله، فيأمر املوت، رسير عىل والرشيد إليه، فيُْحَرض
يقلدونه. والناس والعفو، واالنتقام والرش، الخري عواطف تتجاذبه وهكذا األخري»، النفس

الرعية قدوة

وغريه، املوصيل إبراهيم إىل ويستَِمع اللهو، مجالس يقيم الرشيد رأوا أْن صدَّقوا فما
والتاجر الحاِل، والوسط الكبري، فالغني ذلك؛ يف قلَّدوه حتى الرقص حفالت ويشهد
الَعدد؛ يف كثرًة العباس بني هللا َرَزَق وقد ِمثَْله، قْدرهم عىل حفالت يقيمون الثراء، الواسع
أكثر فكانوا العباسيني أوالد َعَدُد أُحيص لقد حتى واإلماء، األحرار إىل يصلون ما كثرة ِمن
ويفعلون الرشيد، رئيسهم يَُقلِّدون مرتفني، أغنياء — أكثرهم أو — كانوا ألًفا، ثالثني من

والرتف. اللهو يف ِفْعَله
ماهًرا ُمَغنِّيًا كان الربيع بن الفضل الوزير ابن العباس بن هللا عبْد أنَّ ثونا َحدَّ وقد
وأمثاله وخالعة، لهو عيشَة ويعيش النرجس، حدائق يف يصطبح … مستهرتًا وماجنًا

ِذْكرهم. يطول كثريون
وتنسيقها، املوائد يف وبالغوا الوسطى، الطبقة إىل األغنياء أوالد من العدوى ِت َوَرسَ
يشء أَْشبََه كانت بغداد يف االجتماعية الحياة إنَّ يقال: الَحقُّ ولكِن طعومها، وألوان
يجري التجار وكبار فاألمراء مفرط؛ وفقر مفرط، غنًى مرص؛ يف اآلن االجتماعية بالحياة
يأكلون ما يجدون ال التجار وصغار الفالحني وصغار والعلماء املاء، جْرَي أيديهم يف املال
عىل ديمقراطية تَُكْن لم فاملعيشة الرزق، عليه فيُِدرَّ أمري أو بخليفة عاِلٌم يتَِّصل أَْن إال

الشعب. من العاِلُم فيه يتكسب أْن يستطيع الديمقراطية، يف اليوم نألفه الذي النحو
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الجوع؛ من مات بأمرٍي الشاعر أو العاِلم يستِعِن َلْم إْن أرستقراطية، حياة كانت إنما
بغداد: يف القائل قول اشتهر ولذلك

ِب��أَنْ��َف��اِس م��نِّ��ي ن��س��ي��ُم��ه��ا آِخ��ذ ط��ي��ب��ه��ا داٌر ب��غ��داد
وإف��الِس َف��ْق��ٍر ف��ي يَ��ِب��ي��ت ِالْم��ِرٍئ ال ل��ل��م��وس��ر تَ��ْص��لُ��ح
َوَوْس��َواِس َه��مٍّ ذا أص��بَ��َح ال��ِغ��نَ��ى َربُّ ق��ارون َح��لَّ��ه��ا ل��و
ال��َك��اِس��ي ِل��ل��طَّ��اِع��ِم ع��اج��ل��ة َل��ِك��نَّ��َه��ا تُ��وِع��د ال��ت��ي ِه��َي
ال��ن��اِس ِس��َوى ف��ي��ه��ا تَ��ْط��لُ��ب��ه م��ا َوُك��لُّ وول��دان ُح��وٌر

آخر: ويقول

وتَ��ْج��ِري��ِب ِخ��بْ��رٍة م��ا بَ��ْع��د ِم��ْن ب��ه��ا وال��ُم��َق��اَم ب��غ��داد أَذُمُّ
ِل��َم��ْك��ُروِب َف��ْرَح��ٌة وال خ��يْ��ٌر ِل��ُم��ْخ��تَ��ِب��ٍط1 ُس��كَّ��اِن��َه��ا ع��نْ��د م��ا
تَ��ثْ��ِري��ِب بَ��ْع��د ِم��ْن ث��الث إل��ى بَ��يْ��نَ��ُه��ُم ال��ُم��َق��ام بَ��اِغ��ي يَ��ح��ت��اج
أَيُّ��وِب وَص��بْ��ُر نُ��وٍح وُع��ْم��ُر ل��ه ت��ك��ون أْن ق��اروَن ك��ن��وز

وقد والتصوف، الزهد إىل بَْعضهم ونََزع السيئة، الحالة هذه يف الناس َزَهَد ولذلك
لطيًفا تصويًرا ِشعره يف الشعب بؤس ر وصوَّ الحالة، هذه سوء من العتاهية أبو شكا

فقال:

ُم��تَ��َواِل��يَ��ه نَ��َص��ائ��ًح��ا َم اْإلِم��ا َع��نِّ��ي ُم��بْ��ِل��غ َم��ْن
َغ��اِل��يَ��ْه ال��رع��ي��ة ـ��ع��اَر ـْ أَس�� اْألَْس��َع��اَر أرى إن��ي
َف��اِش��يَ��ْه ال��ض��رورة وأََرى نَ��ْزَرًة ال��َم��َك��اِس��َب وأرى
وج��ائ��يَ��ْه تَ��ُم��رُّ ئ��ح��ًة َرا ال��دَّْه��ِر ُغ��ُم��وَم وأََرى
ال��خ��اِل��يَ��ْه ال��ب��ي��وت ف��ي ِم��َل واألرا ال��ي��ت��ام��ى وأرى
وراِج��يَ��ْه إل��ي��ك يَ��ْس��ُم��و يَ��َزْل َل��ْم َراٍج بَ��يْ��ن ِم��ْن

املستجدي. 1
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ع��ال��يَ��ْه ض��ع��اف ـ��واٍت ـْ ِب��أَص�� م��ج��ه��دًة ي��ش��ك��ون
ال��ع��اف��يَ��ْه َل��َق��وُه م��م��ا يَ��َرْوا ك��ي ِرْف��دك يَ��ْرُج��ون
ال��ب��اك��ي��ْه ل��ل��ع��ي��ون ـ��ُرك ـْ غ��ي�� ل��ل��ن��اس يُ��ْرت��ج��ى َم��ْن
َط��اِويَ��ْه وتُ��ْص��ب��ح تُ��ْم��س��ي ج��وع م��ص��ب��ي��اِت م��ن
ِه��يَ��ْه م��ا ِه��َي ��ٍة ُم��ِل��مَّ ِب َك��ْر ِل��ِدَف��اع يُ��ْرتَ��ج��ى َم��ْن
ال��ع��اريَ��ْه ول��ل��ُج��ُس��وم ِت ال��ج��ائ��ع��ا ل��ل��ب��ط��ون َم��ْن
ال��َع��اِف��يَ��ْه ُع��ِدْم��َت وال ـ��َت ـْ ُف��ِت��ن�� َال ال��َخ��َالِئ��ِف ابْ��َن ي��ا
زاك��يَ��ْه ُف��ُروع ل��ه��ا ِت ال��ط��يِّ��بَ��ا األص��ول إنَّ
َش��اِف��يَ��ْه ال��رع��ي��ة ع��ن ـ��َك ـْ إل��ي�� أخ��ب��اًرا أَل��َق��يْ��ُت

كانوا ألنهم ينبغي؛ كما وترفهم بغناهم ِمني ُمنَعَّ يكونوا لم واملرتفون األغنياء وحتى
واملصادرة. للقتل وقت كل يف عرضًة

رأيته «ألني فقال: السلطان؟» إىل بأدبك تقرتب ال «لم له: قيل إذ العتابي صدق وقد
الرجلني أي أدري وال يشء، غري يف ور السُّ من ويرمي يشء، غري يف آالف عرشة يعطي

أكون.»
يف الفسق من فشا ما تُنْكر املتطوعة تسمى فرقًة العرص لهذا املؤرخون لنا ويصف
العرص، هذا يف املتصوفني بني والفقر الزهد انتشار الصوفية» «طبقات لنا وتروي بغداد،
من — يتَِّصْل ولم يعيش أن أراد ومن واملرتفني، األغنياء بني اللهو لحياة فْعٍل َردُّ وذلك
باب عيلَّ أُْغِلق «إذا يقول: أحمد بن كالخليل بائًسا؛ فقريًا عاش وزير أو بأمري — العلماء
باملاء مملوءًا كوًزا الخليل فأراه الخليفة رسول يوًما وجاءه الدنيا»، هموم ُكِفيُت ُحْجرتي

أمري.» أو خليفة إىل يَْحتَْج لم هذان عنده كان «من وقال: جافة، خبز وكرسة
الخلفاء، وعطايا األمراء يف زهدوا علماء عن كثريًة أخباًرا الرتاجم كتب لنا وحكت
عىل يجتمع كان أنه املالكي اب الوهَّ عبْد عن َحَكْوا كالذي … املدقع الفقر مصريهم فكان
لو «وهللا فقال: … كبري عدد َعُه َودَّ مرص، إىل الرحيل أراد وملا العلماء، من املئات بابه
مرص، إىل وصل فلما وعنها» عنكم انرصفت ما يكفيني ما الخبز من بغداد يف وجدت
الفالكة كتاب ويف متنا»، عشنا إذا … هللا «سبحان فقال: الوفاة حرضته حالُه، ت َ وتيرسَّ

القبيل. هذا من كثرية أمثلة واملفلوكني
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املديح يف اإلرساف

أخرى بعبارة أو املديح، ِشعر هو العربي األدب يف الكثري عر الشِّ أن يف السبب هو وهذا
يف السبب هو أيًضا وهذا إليه، بالنسبة فقليل عر الشِّ من غريه وأما االستجداء، ِشعر هو

بغداد. شعراء هم واألدباء الشعراء من الظاهرين أنَّ
العلماء؛ أفقر يكون يكاد الديني العاِلم كان أيًضا ولذلك فمغمورون؛ عداهم من وأما
واضحا، وبؤًسا مدقًعا، فقًرا فرتى تراجمهم تقرأ ولذلك االبتذال، عن يمنعه الدين ألن

الفقر. واحتمال الجوع يف اإلفراط مع بالقليل ورًضا
فقد اليوم؛ االشرتاكية تشبه حركة الفقر، يف واإلفراط الغنى، يف اإلفراط سبَّب وقد
ألف مائة يوم كل يَُغلُّ كان — الرشيد قريب — سليمان بن محمد أنَّ املسعودي روى
فاعرتضه له، عم ابنة جنازة يف القايضيسايره وسواٌر بالبرصة، يوًما يركب فكان درهم،
وأنا درهم، ألف مائة يوم كل يف َغلَّتَُك تكون أن العدل أَِمَن محمد! «يا له: وقال رجل

عليه؟» أقدر فال درهم نصف أطلب
غلمان إليه فأرسع به»، فأكفر فأنا عدًال هذا كان «إن فقال: سوار إىل التفت ثم
يفعل َلَمَقتنَاه؛ زماننا بعني الرشيد إىل نظرنا لو فنحن كان، ما وأيٍّا عنه، وكفوه محمد
… دائم بعدل يتقيد وال برملان، يقيده ال مستبد، حاكم يفعل، عما يُسأل وال يشاء، ما
لها ليس ومن بأهل، لها من عىل والهيلمان بالهيل ويوزعها األموال، ُمَصاَدرة من يُكثر
عىل الدنانري من آالف منها تَُرصُف … املساكني الفقراء الرعية أموال بال فما وإال بأهل،
ال تافهة نحوية مسألة عىل أو له، َن لُحِّ جميل صوت أو مْدحه، يف قيل عر الشِّ من بيْت

الغناء. تحسن جميلة جارية عىل أو شيئًا، تساوي
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وأوامره الدين تجاوز

وميولهم، رغباتهم إىل وأوامره اإلسالم تعدوا قد بعده ومن معاوية عهد من الخلفاء وكان
التابعني كبار من بعَرشة نْفسه أحاط حيث العزيز؛ عبد بن عمر إال هذا عن يِشذَّ ولم
أما برأيهم، وَعِمَل استشارهم إال فعًال يَْفَعَل ال حتى اإلسالم، بأصول العاِلمني والفقهاء

َخاَلَفه. أو اإلسالم ُروح واَفَق ُهْم، برأيهم يعملون فكانوا معاوية َعْهد ِمْن عداه َمْن
ويتبع سريتهم، يسري َقبَْله، َمْن ُكلِّ نتاج هو وإنما الخلفاء، ِمَن ِبْدًعا الرشيد فليس
لكان َرِعيَّتِه من رجل بقتل أمر الحارض العرص يف خليفة أن فلو … بيئته عليه تمليه ما

ينَسْونَه. وال الناس صدور يف يِحزُّ شنيًعا ُجرًما
َساِفَرة امرأة َخَرَجِت فلو ِبَحَسِبَها؛ ومكان زمان كل يف األخالق تَُقاس أن يجب نعم،
عىل واألمر جريمة، حجابها َلُعدَّ بًَة ُمَحجَّ خرجت لو بل جريمة، هذا ُعدَّ ما نَا َعْرصِ يف
تأتي ما وََعدُّوا الناس، النتقدها سافرة ُحرَّة امرأة خرجت فلو عاًما؛ خمسني منذ العكس

الزمان. بتطور األخالق تتطور وهكذا كبريًا، ُمنكًرا به
وهو هذا، ملثل العناء من زياد القى كم … أبوه يُْعَرف َلْم بأنه ُ يَُعريَّ الرجل وكان

آباؤهم. ُعِرَفْت َمن كمعاملة يعاَمل أوروبا بلدان بعض يف اليوم
من الربامكة دماء كسفكه زالتهم، يف وأمثاله الرشيد عىل الحملة من يخفف هذا كل
ذلك، ونحو صادر مما وبعثرته لألموال مصادرته ومثل بُجْرم، معرفة وال محاكمة غري

عقولهم. ومقدار وبيئاتهم ظروفهم حسب إال الناس يؤاخذ ال وهللا
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بشارملان الرشيد عالقة

فقد وإرسالها؛ عليه الوفود وتوارد الغربية، بالدول عالقته الرشيد شهرة يف زاد ومما
بينهما وسفرت وإيطاليا، وأملانيا فرنسا إمرباطور شارملان مع — مثًال — تحالف
السفارة وكانت و٨٠١، ٧٩٨ عامي بني ما استغرقت األوىل مرتني: األمد طويلة سفارات
يقال العربية يعرف يهودي مرتجم ومعهما إفرنجيني، سفريين من مؤلفًة األوىل املرة يف
بالقيام شارملان إىل الرشيد يَْعهد أْن ثالثة: أشياء تتضمن السفارة وكانت إسحاق، له
الحزب شارملان يثري وأن األندلس، بالد من شارملان يفتحه فيما العباسيني بمصالح
الرشيد األندلس؛ عداء يف الطرفني الشرتاك وذلك األندلس؛ يف العباسية بالدعوة القائم
أن ذلك دولته؛ من املسلمون اقتطعها األندلس ألن وشارملان عليه، أمية بني لخروج
بالداخل بْعد فيما ب امللقَّ — الرحمن عبد َفرَّ َوَقتََلُهْم األمويني عىل النكري شدد ملا السفاح
وأخوه الرحمن عبد أحس فلما البالد، بعض يف واختفى وأخوه، هو وجهه عىل هائًما —
وَرَجَع أخوه، َوَصدَّق بالنجاة، العباسيون فوعدهما النهر، وََعَربا َفرَّا يُْقِدُمون بالعباسيني

َفذُِبَح.
األندلس، إىل ثم إفريقيَّة، إىل ومنها فلسطني، إىل وسار الرحمن، عبْد يَُصدِّق ولم
بني القبيل والنزاع البالد يف الخالف وجود فرصة ُمنْتَهًزا ألمره يُْخِضعها أْن وأَْمَكنَُه

وامُلَرضيني. اليمنيني
ذلك وغاظ أرجائها، يف األمن ونرش األندلس، بقية ثم قرطبة، عىل استوىل وأخريًا

العباسيني. أيدي من خرجت قد األندلس كانت إذ بَْعِده؛ ِمْن الرشيد ثم املنصور،
قوية، كتلة َوأَلَّفوا األندلس، من الرشقي الشمال يف العرب زعماء ائتمر ٧٧٧ سنة ويف
ومناًرصا للرشيد، ُمهادنًا كان الذي شارملان مع وتعاقدوا الرحمن، عبد عىل وانتقضوا

الفكرة. بهذه الرشيد فرحب له،
يف رساقوسطة مدينة أغلقت عندما بالفشل باء ٧٧٨ سنة شارملان، َزْحَف ولكن
عبد واستعان ومتاعه، أتباعه من كثريًا فقد حتى الجبال، سكان جيشه عىل وهجم وجهه،
تدريٍب، أَْحَسن ومدرٍَّب تنظيٍم، أَْحَسن ُمنَظَّم بجيٍش شارملان عىل االنتصار عىل الرحمن
ُخِذَل فلما أفريقيا، من استجلبهم الذين الربابرة من مقاتل ألف أربعني نحو يبلغ وكان

األندلس. عىل االستيالء ومن منه الرشيد يئس شارملان

128



والرشيد شارملان

األندلس، يف أمية بنو ومنهم لألمويني، العداوة شديد وجده كأبيه الرشيد وكان
اململكة من اْغتُِصبَت أن بعد مملكته إىل األندلس رد يف وأمنيته الفتح يف لحبه وشارملان

املسيحية.
الكاثوليكيني، املسيحيني من املقدس بيت لزوار الرشيد يسهل أن الثاني واألمر

الذمة. أْهل عىل ذاك إذ الرشيد وضعها التي والتكاليف القيود من ويُْعِفيهم
والهدايا التحف أُحصيت ولقد الرشيد، إىل شارملان أوفدها فقد الثانية السفارة أما
مدينة يف لآلن محفوظ وهو العاج، من بوًقا فكانت شارملان، إىل الرشيد بها بََعَث التي
صورة وعليها األلوان، املختلفة الزجاج من بقطع محالة الذهب من وصينية وسيفا آج،
قطع من وقطعة «سنتدفيس»، دير يف محفوظة البللور من مصنوعة األول لكرسى
كنتون دير يف محفوًظا الذهب من وإبريًقا نفسه، الدير يف محفوظة رشقي شطرنج
عند السالم عليه املسيح رأس ألبسوه إنهم يقال: الذي التاج من شوكات وثماني فللس،

صلبه.
يسمى فيل فيها هدية األوىل السفارة يف شارملان إىل أرسل الرشيد أن يحدثوننا كما
رأوا يكونوا لم الفرنج ألن واسعًة؛ شهرًة الفيل هذا أخذ وقد أخرى، وهدايا العباس، أبا

. َقطُّ فيًال
الخليفة بالط إىل وفًدا شارملان أرسل ذلك وبعد الهند، من به أتى قد الرشيد وكان
الخليفة بالط إىل سار ثم املقدسة، باألرايض طريقه يف مر إنه قالوا: وقد الرشيد، هارون

بغداد. يف
بألوان ملون رخام منها ثمينًة هدايا يحمل شارملان إىل آخر وفًدا الرشيد أرسل وقد
مائية، وساعة وبلسم، عطرية وروائح والكتان، الحرير من ومنسوجات جميلة، متنوعة
أَبحروا حيث إيطاليا إىل أُرسلوا ثم مدًة، اإلمرباطور عند السفراء أقام وقد نحاسية، وأوان

امَلرشق. إىل هناك من
العرب مؤرخي أن بدعوى الوفود هذه حكاية الفرنج من الباحثني بعض أَنْكر وقد
يف حدثت الحوادث من كثريًا ألن تُْقنع؛ ال الحجة هذه ولكن كتبهم، يف يذكروها لم
محفوظة الهدايا هذه بقايا وأن خصوًصا بها، لجهلهم العرب مؤرخو يَذُْكرها ولم أوروبا
إسحاق يشرتيها أن املعقول من وليس الرشق، يف مصنوعة أنها املؤكَّد ومن اليوم، إىل

هذا. يَْفَعل أْن ِمن وأحزم أعجز فإسحاق … الرشيد إىل وينسبها ماله من اليهودي
بيزنطيٌّ سفريٌ روى فقد والبيزنطيني؛ الرشيد بني العالقات تصفو كانت وأحيانًا
بغداد، من فراسخ بضعة عىل فاستُقبل وفًدا الرشيد إىل أوفد القسطنطينية إمرباطور أنَّ
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أفخم للوفد َم وُقدِّ بالسالح، مدججني ألًفا وثمانني مائة من مؤلف جيش أمام الوفد وَمرَّ
له وُفِرَش فاخرة، وثياب مجهزة، أصيل جواد مائة منها الرشيد، الخليفة من الهدايا
من كبري عدد وُزيِّن الطريق، أرض تَُغطِّي طنفسة ألف وعرشون ثمانية الطريق يف
معها وُرئَِي األسود، زئري القرص بداخل ُسِمَع وأنه الدجلة، نهر عباب تمخر كانت السفن

الوفد. أدهش مما األفريقيني حراسها
العجيبة األحاديث تنرش شارملان، عند أو القسطنطينية، يف سواء الوفود هذه وكانت

الرشق. وشأن الرشيد شأن عينيهم يف فيعظم … شاهدوه عما
أدق صناعتهم وكانت الغرب، عقلية من وأوعى أنضج ذاك إذ الرشيد عقلية وكانت
والساعة البوصلة، رؤيتهم عند شديًدا عجبًا َعِجبوا الغربيني أن ليحدثونا حتى وأجمل،

األعاجيب. بهذه ويأتيان يحركانهما، شيطانني فيهما أن َعَجِبهم ِمْن وظنوا الدقاقة،
واألسواق والعمارات القصور يف شاهدناها التي الحضارة هذه مقتىض من وكان
آخر يف جاءت التي التتار غزوة ولكن عليها، يدلنا مما آثارها إلينا تصل أن والهدايا

كنوزها. وأضاعت آثارها، أذهبت عليها وقضت العباسية، الدولة
أمري السيد قال … مثيل التاريخ يف لها يَْسِبق لم جامحًة عنيفًة غزوًة كانت فقد

عيل:

حتى أهلها، وذبْح املدينة بنهب أَْمَره بغداد عىل زحفه عنْد أْصَدَر هوالكو إن
وهم ِهم أَُكفِّ عىل املصاحف حاملني املنازل من والنساء واألطفال الشيوخ خرج
يعبأوا لم الغزاة ولكن األكباد، يَُفتِّت بشكل الجنود إىل عون ويتَرضَّ لون يتََوسَّ
األرشاف نساء عىل وهجموا خيولهم، بحوافر أجسامهم ووطئوا باستغاثتهم،

والنبالء.
تدمريًا رت ُدمِّ فقد اإلسالمية املدنية ومخلفات والفنية األدبية الكنوز أما
أيام، ثالثة الدماء فيها تجري املدينة شوارع وطفقت ساعات، بضع خالل يف
وانتهاك والذبح التخريب وظل أميال، لعدة بالدم دجلة ماء اصطبغ حتى
باملعاول؛ أو بالنار إما والجوامع القصور وتقوضت أسابيع، ستة الحرمات
قرائح نتائج يف النار وأشعلوا الذهبية، قبابها من فيها ما يغيظهم كان ألنه

دجلة. نهر يف وبعضها النار يف بعضها الكتب وألقيت واألدباء، العلماء
… ا تامٍّ فناءً األمة زهرة وفنيت قرون، خمسة كنوز ُفِقَدت وهكذا
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بالهدايا. جاءه الذي الرشيد هارون وفد يستقبل شارملان اإلمرباطور

لولديه الرشيد عهد

بينهما، البالد ويقسم واملأمون، لألمني بالخالفة يعهد أن إىل أخريًا الرشيد واهتدى
الرشيكان يتخاصم أن بد فال … االشرتاك يحتمل ال امُلْلك أنَّ َوَفاتَُه املعتصم، إىل وبعدهما

بعده. كان ما وهذا أحدهم، ويتغلب الرشكاء، أو

131



الرشيد هارون

واملأمون األمني للخالفة املرشحان ومعه الرشيد، حج هجرية ١٨٦ سنة ففي
الفقهاء أَْجَهَد كتابني، كتب الحج مناسك قىض أن فبعد وُقضاته، ووزراؤه وُقوَّاده
عليه يَْشَرتِط األمني محمد عىل أحدهما توثيًقا؛ الكتابة ِليَِزيُدوا فيهما أنُفَسُهم والقضاة
وغالت وضياع بأموال فيه للمأمون ويويص إليها، وما خراسان املأمون يويل بأن الوفاء

الحرب. وأدوات
وجعل والعامة، الخاصة من أخذها التي وهي لهما، البيعة صورة يحوي والثاني
بني ووجوه واألمراء والقادة الوزراء توقيع وعليهما لهما، تأكيًدا الحرام البيت يف الكتابني
واعرتضت عليهما، ع ووقَّ الكتابني، بقراءة الرشيد أمر أن بعد والفقهاء، والقضاة هاشم
املأمون عىل أخاف «إني لها: فقال للمأمون الحرب أدوات بإعطاء األمني أم يوًما زبيدة

املأمون.» من األمني عىل أخاف وال األمني، من
اليشء. بعض الرشيد نفس واطمأنت

للرشيد املأمون كتاب

أُعطيت التي العهود بتنفيذ فيه يتعهد الرشيد؛ ألبيه املأمون كتبه الذي الكتاب نص وهذا
عليه: العهود األمني ذ نفَّ ما له

املؤمنني أمري — هارون ابن هللا عبد كتبه كتاٌب هذا … الرحيم الرحمن هللا بسم
هذا، كتابه يف َكتَب فيما ِنيَّتِِه وِصْدق أَْمِره، ِمْن وجواٍز َعْقِله، ِمْن ة صحَّ يف —

املسلمني. وجماعة بيته وألهل له والصالح الفضل من فيه بما ومعرفته
سلطانه، يف املسلمني أمور وجميع والخالفة، العهد ني َوالَّ املؤمنني أمري إن
موته وبعد حياته يف ني َوَوالَّ — املؤمنني أمري — هارون بن محمد أخي بعد
والطرز والربيد والعرش الصدقات من أعمالها، وجميع وكورها خراسان ثغور

ذلك. وغري
يل َعَقَد بما الوفاء — املؤمنني أمري — هارون بن محمد عىل يل واشرتط
ال أعمالها، وجميع خراسان ووالية بعده، والعباد للبالد والوالية الخالفة من
والعقد الضياع من يل ابتاع أو املؤمنني، أمري أقطعني مما يشء يف يل يعرض
هارون املؤمنني أمري أعطاني وما ذلك، من لنفيس ابتعت أو والرباع، والدور
يدخل وال يشء، يف يحاسبني ال والدواب واملتاع والكساء والجوهر األموال من
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من به اْستََعنُْت وَمن ُكتَّابي، وال عمايل وال ومني، معي كان أحد عىل وال عيل،
وال صغري وال مال وال برش وال شعر وال دم وال نفس يف مكروًها الناس جميع

نفسه. عىل وكتبه كتابًا بذلك وكتب كبري،
أسمع أن نفيس عىل له وجعلت املؤمنني، أمري هارون هللا لعبد ورشطت
ببيعته وأويف أغشه، وال وأنصحه أعصيه، وال وأطيعه املؤمنني أمري بن ملحمد
َوُمَكاتفته. مؤازرته وأحسن وأموره، كتبه ذُ َوأُنَفِّ أنكث، وال أغدر وال وواليته،
أمري هارون هللا ولعبد يل، رشط بما يل وىف ما ناحيتي يف عُدوَّه وأجاهد
ُجنْد إىل املؤمنني أمري بن محمد احتاج وإن وقبلته، به له وريض املؤمنني،
من عدٍو أو النواحي، من ناحية إىل أو إليه بإشخاصهم يأمرني إيلَّ وَكتََب
املؤمنني أمري هارون أسنده الذي سلطانه من يشء نقص وأراد خالفه أعدائه

إيل. به كتب يشء يف أَُقرصِّ وال أخالفه، وال أنفذ أن نَاه؛ َوَوالَّ إلينا
بعدي؛ من العهد ولده من رجًال َ يويلِّ أن املؤمنني أمري بن محمد أراد وإن
َطه وَرشَ عليه، يل واشرتط هارون، املؤمنني أمري يل جعل بما وىف ما له فذلك
وال ُه أَغريِّ وال ذلك أنقض وال به، والوفاء ذلك إنفاذ وعيلَّ أمري، يف نَْفِسه عىل
أجمعني، الناس من بعيًدا وال قريبًا وال ولدي، من أحًدا َقبَْله م أَُقدِّ وال لُه، أُبَدِّ
ومحمًدا فيلزمني بعدي، العهد ولده من أحًدا املؤمنني أمري هارون يويل أن إال

بذلك. الوفاء
ما جميع — املؤمنني أمري بن وملحمد — هارون املؤمنني ألمري وجعْلُت
جميع من املؤمنني أمري أعطاني وما نفيس، يف املؤمنني أمري هارون يل اشرتط
أمري وذمة وميثاقه، هللا، عهد وعيلَّ يل، كتبه الذي الكتاب يف املسماة األشياء
النبيِّني عىل هللا أخذ ما وأشد املؤمنني، وذمم آبائي، وذمم وذمتي، املؤمنني،
هللا أَمر التي املؤكدة واأليمان ومواثيقه، ُعُهوِده ِمْن أجمعني وَخْلِقه واملرَسِلني
ْت غريَّ أو هذا كتابي يف يْت وَسمَّ ْطت، َرشَ مما شيئًا نقضت أنا فإن بها؛ بالوفاء
محمد وِمْن ِدينِِه وِمن واليته وِمن هللا ِمن فَربِئت َغَدْرت؛ أو نََكثُْت أو ْلت بدَّ أو
يل اليوم هي امرأة وكل مرشًكا، به كافًرا القيامة يوم هللا ولقيُت هللا، رسول
يل مملوك وكل الحرج، طالق … البتة ثالثًا طالق سنًة ثالثني إىل أتزوجها أو
الحرام هللا بيت إىل امليش وعيلَّ هللا، لوجه أحرار سنًة ثالثني إىل أملكه أو اليوم
هللا يقبل ال راجًال حافيًا عنقي، ويف عيل، واجبًا نَذًْرا حجًة ثالثني بمكة الذي
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بالغ هدي سنًة ثالثني إىل أملكه أو اليوم يل هو مال وكل به، الوفاء إال مني
وال غريه أضمر ال الكتاب هذا يف ما املؤمنني أمري هللا لعبد عيلَّ ما وكل الكعبة،

… سواه أنوي

غلطة هذه كانت وقد املؤمنني، أمري ابن محمد أخيه عىل شهدوا الذين الشهود وشهد
كان ألنه واحد؛ وقت يف يتوليان الثنني الرشيد قبل أحد يعهد فلم إليها؛ يُْسبق لم كربى
ولكنه طبيعية، حال وتلك له، ملنافس صدره يتسع أن يمكن ال الخليفة أن البداهة من
والفضل زبيدة نغمة آذانه يف وتطن األمني، يحب فهو وعاطفته؛ عقله ضغط تحت كان

األمني. إىل ليعهد باستمرار الربيع بن
أكفأهم، شك غري من املأمون وكان أوالده، أكفأ يبايع ألن يدعوه الرشيد وعقل
لبايع األعىل لعقله خضع ولو األمني، ببيعة لعاطفته وسمع املأمون، ببيعة لعقله فسمع
كاأللوهية، لرجلني يتسع ال امُلْلك أن وعلم وحدها، الكفاية عىل واعتمد وحده، املأمون

َلَفَسَدتَا﴾. هللاُ إِالَّ آِلَهٌة ِفيِهَما َكاَن ﴿َلْو يقول: تعاىل وهللا
الحوادث أشهر من فكان الزمان؛ وأحداث األمم بتجارب الرشيد هارون يعترب ولم
اقتسم مات وملا الرشيد، ُمْلك ِمْن أكرب ُمْلُكه كان َفَقْد لإلسكندر؛ حدث ما عربٌة فيها التي
وبالد مقدونيا آخر وَمَلَك سوريا، من وجزءًا مرص، بطليموس َفَمَلَك ُمْلَكه، أربعة قواٌد
نهر إىل األسود البحر من الرابع وَمَلَك الصغرى، آسيا أجزاء بَْعض الثالث وَمَلَك اليونان،
الداخلية، الفتن لهذه مقدونيا انحطت حتى ويتقاتلون، يتنافسون ظلوا ذلك ومع السند،
حتى … أمالكها إىل وضمها اليونان، بالد عىل الرومانيني باستيالء املأساة هذه وانتهت
وهكذا حكمها، تحت وتعيش استقاللها، تفقد الرومان مملكة من جزءًا اليونان أصبَحت

التاريخ. أحداث

حياته، استثقلوا امللك يف طمعوا ملا هؤالء أبناءه أن وهو الترصف، هذا َجرَّه آخر ويشء
عيلَّ يُْحصون «إنهم وقال: أوالده من خاصته لبعض الرشيد شكا حتى موته، وتمنوا

علتي.» يف ليزيدوا أعجف؛ به فيجيئوني بربذون أدعو الساعة إنني أنفايس،
أمران: بلة الطني زاد ومما

وتعصب لألمني، العرب فتعصب حد؛ أقىص إىل البغيضة العصبية أحيا أنه أوالهما:
انتهت إذا حتى العصبية، هذه تذكيه شديًدا عنيًفا قتاًال وتقاتل للمأمون، الفرس

ذََكْرنا. كما نافَعنْي العنرصان يَُعد لم العنيفة الحرب
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يد يف التي الحربية القوة وكانت املأمون، يد يف كلها الحربية القوة وضع أنه وثانيهما:
ذلك إىل يضاف املأمون، انترص ولذلك العربية؛ العصبية إال تمدها ال مصطنعة؛ األمني
إىل العباسية الخالفة بدء أول من وأذلوهم وأخضعوهم الُفْرس غلبهم قد العرب أن

صالحة. بقية فيهم تُكْن فلم املأمون، عهد
االنفضاض، رسيع األمر هذا إن فقيل: … َوَقَع ليَُعلَّق، ُرِفَع ا َلمَّ الِكتَاب أنَّ ويروون
وِحْرص َطَمع ِمْن البرشية النفس يف ما بجانب واأليمان املواثيق تنفع فلم كان، وكذلك
بينهما الرش ع وتوقَّ بهذا، نْفُسُه الرشيَد ثَت َحدَّ وقد والسلطان، امُلْلك يف للمشاركة وكراهية

قال: الكسائي فروى البرشية بالطبيعة ِعْلًما

فقال: للقيام، َوثَبتُّ والدعاء، التسليم َحقَّ َقَضيُْت فلما الرشيد، عىل دخْلُت
إال يَبَْق ولم مجلسه، يف كان َمن عامة َخفَّ حتى عنده أَزْل فلم «اقعد!»
«ما قلُت: هللا؟» وعبد محمًدا ترى أن تُِحبُّ أال عيل، «يا يل: فقال الخاصة،
املؤمنني أمري عىل هللا نعمة بمعاينة وأرسني املؤمنني، أمري يا إليهما أشوقني
هدوء يزينهما أُُفٍق ككوكبي أقبال أن أَْلبَْث فلم بإحضارهما، فأمر فيهما»،
املجلس باب عىل وقفا حتى خطوهما، وقاربا أبصارهما، غضا قد ووقار،
منه، بالدنو فأمرهما الدعاء، بأحسن له ودعوا بالخالفة، أبيهما عىل فسلما
أستقِرئهما، أْن أمرني ثم يساره، عن هللا وعبد يمينه، عن محمًدا َفصريَّ
منه، والخروج فيه، الجواب أحسنا إال يشء عن سأْلُت فما َفَفَعْلُت، وأسألهما،
مذهبهما ترى كيف عيل! «يا يل: قال ثم فيه، تَبَيَّنتُه حتى الرشيد بذلك َفُرسَّ

الشاعر: قال كما هما املؤمنني أمري يا فقلُت: وجوابهما»،

وم��ح��ت��د ك��ري��م ع��رف يَ��ِزي��نُ��ُه��َم��ا خ��الف��ة وف��رَع��ْي م��ج��د ق��م��َرْي أرى

الثرى يف َوتََمكَّنَت َمْغِرُسُه، وطاَب أَْصلُه َزَكا فرٌع ُهَما املؤمنني! أمري يا
الِحْلم، عظيم العلم، واِسع األمر، ناِفذ ، أََغرُّ أبوهما َمَشاِربُه، وعذبَْت عروقه،
يف ويتقلبان بلسانه، وينطقان بنوره، ويستضيئان بحكمه، وسيحكمان

سعادته.
أعذب املباركة؛ الشجرة هذه وأعضاء الخلفاء أوالد من أحًدا رأيت فما
ودعوت منهما، حفظ ما تأدية عىل اقتداًرا أشد وال ألفاًظا، أحسن وال أْلُسنًا،
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عليهما، يديه وجمع إليه، ضمهما ثم دعائي، عىل الرشيد َن وأَمَّ كثريًا، دعاءً لهما
بالخروج. أمرهما ثم صدره، عىل تنحدر الدموع رأيت حتى يبسطهما فلم

مقادير ونزلت القضاء، حم وقد بهما، «كأنك فقال: عيلَّ أقبل خرجا فلما
يربح لم ثم أمرهما، واختلف كلمتهما، تشتتت قد أجله، الكتاب وبلغ السماء،
من كثري َويَتََمنَّى النساء، ستور وتهتك القتىل، وتقتل الدماء، تُسَفك حتى ذلك
يف ُرئَي ألمٍر املؤمنني أمري يا ذلك «أيكون قلت: املوتى»، عداد يف أنهم األحياء
إنما وهللا، «ال فقال: مولدهما»، يف املؤمنني ألمري وقع ألمٍر أو مولدهما، أصل

األنبياء.» عن األوصياء عن العلماء َحَمَله بأثٍر

الفضل! أبا «يا فقال: أتاه، أن لبث فما بحيى»، «عيلَّ الخادم: ملروان قال أخرى ومرة
مجتمعة؛ العرب وكلمة جديد، واإليمان جذعة، واإلسالم وصية، غري يف مات هللا رسول إن
عىل العرب عامة ارتد أن لبث فما الذل، بعد وأعزها الخوف، بعد تعاىل هللا آمنها فقد
األمة فَسلََّمت عمر، إىل األمر َ َصريَّ بكر أبا وإن َعِلْمَت، قد ما َخَربِه ِمْن وكان بكر، أبي
حتى الفتن، من بلغك قد ما بعده فكان شورى، عمر ها صريَّ ثم بخالفته، وَرِضيَت له،
سريته، أرىض من إىل وتصيريه العهد، هذا بتصحيح َعنيت وقد أهلها، غري إىل صارت
وبنو «املأمون»، هللا عبد وهو ووهنه، ضعفه وآمن سياسته، ِبُحْسن وأَِثُق َطِريَقتَه، وأحَمد
والترصف لهواه، االنقياد من فيه ما وفيه بأهوائهم، «األمني» محمد إىل مائلون هاشم
هللا عبْد إىل مْلُت فإْن رأيه، يف واإلماء النساء ومشاركة يده، حوت ملا والتبذير طويته، مع
يف عيلَّ فأِرشْ الرعية، عىل تخليطه آمن لْم باألمر محمًدا أَْفَرْدُت وإن هاشم، بني أَْسَخْطُت
لطيف الرأي مبارك هللا بحمد فإنك ونفعها، فضلها يعم مشورة فلك برأيك، األمر هذا

النظر.»
فإنَّ العهد، هذا خال يُتَالىف رأي وكل مستقالة، زلة كل إنَّ املؤمنني! أمري «يا فقال:
الرشيد فعلم هذا، غري مجلٌس فيه وللنظر تستدرك، ال فيه والزلة مأمون، غري فيه الخطأ
بحيث ناحية يف وقعدت فقمت، … بالتنحي «فأمرني األصمعي: قال الخلوة، يريد أنه
أن عىل وافرتقا الليل مىض حتى طويلتني ومناظرة مناجاة يف زاال فما كالمهما، أسمع

محمد.» مع هللا لعبد األمر الرشيد عقد
تنجم قد التي النتائج من يتخوف وكان الغيب، ُحُجَب يقرأ كأنه الرشيد كان وهكذا

االستشارة. ويكثر ويستشري التفكري، ويطيل ويفكر العهد، هذا من
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بالسلطان، وينفرد املأمون، يخلع أن وأراد العهد، نقضاألمني حتى الرشيد مات فما
اآلن. له نتعرض ال ما الحروب من بينهما فكان

لم الذي الشكل بهذا حلَّها … الرشيد عند نفسية عقدة هذه كانت حال، كل وعىل
ينجح.
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وموته مرضالرشيد

أن بعد املرىض قوارير يف قارورته ودس قارورة، يف فبال … مرًضا الرشيد أحس وفجأة
الرشيد، عرص يف معروًفا البول فْحص وكان الطبيب، عىل القوارير ُعِرَضِت ثم أعلمها،
فليوِص، … هالك أنه املاء هذا صاحب «َعرُِّفوا قال: الرشيد، قارورة إىل الطبيب نظر فلما

البيتني: هذين يردد وجعل الرشيد، فبكى … العلة» هذه من له بُرء ال فإنه

أت��ى م��ح��ذور دف��اع ي��س��ت��ط��ي��ع ال ودوائ��ه ِب��ِط��بِّ��ه ال��ط��ب��ي��ب إنَّ
م��ض��ى ف��ي��م��ا م��ث��َل��ُه ي��ب��ري ك��ان ق��د ال��ذي ب��ال��داء ي��م��وت ل��ل��ط��ب��ي��ب م��ا

فلم فخذاه، فهدلت لريكبه، بحمار فدعا … بموته الناس وأُْرِجف ضعفه واشتد
حتى النبوءة، هذه نفسه يف وأثَّرت املرجفون.» صدق «أنزلوني، فقال: الرسج، عىل يَثْبُْت

بها. يحلم كان
وكنت الرقة، يف قرصه يف الرشيد مع «كنت فيقول: بختيشوع، بن جربيل يحدثنا
ثم وصفه، شيئًا أنكر كان فإن … حاله ويتعرف غداة، كل يف عليه يدخل من أول
جلوسه، وساعات رشبه، ومقدار مجلسه، يف عمله وما جواريه، بحديث فيحدثني يتبسط
طرفه، يرفع يَكْد فلم اليوم، هذا يف عليه فدخلت وأحوالهم، العامة أخبار عن يسألني ثم
«يا فقلت: عليه، أقدمت ذلك طال فلما مليٍّا، يديه بنْي فوَقْفت مهموًما، ُمَفكًِّرا ورأيته
دواؤها، عندي يكون فلعله بها؛ فأخربني أَِعلٌَّة هكذا؟ حالك ما فداك، هللا جعلني سيدي!
درك ال والغم التسليم، إال فيه حيلة وال يُدفع، ال ما فذلك تحب، من بعض يف حادثة أو
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بهذا إليه أفضيَت من أوىل وأنا ذلك، من امللوك تْخل فلم ُمْلِكَك يف عليك ورد فتق أو فيه،
الخرب.»

الليلة هذه يف رأيتها لرؤيا ولكن ذكرت، كما بيشء وكربي غمي «ليس الرشيد: فقال
أفزعتني.» وقد

أو رديئة، بخارات من أو خاطر، من تكون إما وهي لرؤيا؛ كله الغم «أذلك فقلُت:
إذًا؟» هي فما أحالم؛ أضغاث هي وإنما السوداء، تهاويل من

وكف أعرفها ذراع تحتي من بَدْت إذ هذا؛ رسيري عىل جالس كأني «رأيُت قال:
الرتبة هي «هذه شخصه: أرى وال أسمعه قائل يل قال حمراء، تربة الكف ويف أعرفها،
وانقطع اليد، وغابت طوس.» «يف قال: الرتبة؟» هذه «وأين فقلُت: فيها.» تدفن التي
مضجعك أخذت أحسبك … بعيدة رؤيا — وهللا — هذه سيدي «يا فقلُت: الكالم.»

بعضها.» انتقاض من عليك ورد قد وما وحروبها، خراسان يف ففكرت
فال الرؤيا، هذه َفَولََّد منامك يف خالطك الفكر «فلذلك قلت: … ذلك» كان «لقد قال:

قلبك.» من يخرجه رسوًرا الغمَّ هذا وأتِْبع بها، تحفل
خطرت وما الرؤيا، تلك ونسينا لهوه، يف ويزيد يشتهيه، ما بإعداد وأمر عنه، َي َفُرسِّ
فلم العلة، به ابتدأت الطريق بعض يف كان فلما خراسان، إىل سار ثم بال، عىل بعد لنا

طوس. دخلنا حتى تتزايد تََزْل
«يا يقول: كلٌّ إليه فاجتمعنا ويسقط، يقوم متحمًال؛ فوثب الرؤيا تلك الرشيد فذكر
رأسه رفع ثم بالرقة؟» رؤياي أتذكر جربيل «يا فقال: دهاك؟» وما حالك؟ ما … سيدي
فقال حمراء، برتبة فأتى مرسور فمىض املكان»، هذا تربة من «جئني وقال: مرسور، إىل
والنحيب، البكاء عىل وأقبل منامي»، يف رأيتها التي الرتبة هي — وهللا — «هذه الرشيد:

الشاعر: َقْول بنفسه يَُجود وهو وذََكَر بها، مات ثم

ال��َح��َدثَ��اِن ة ش��دَّ وص��ب��ًرا ش��م��اًس��ا ي��زي��ده��م ك��رام ق��وم م��ن وإن��ي

وسيًما، جميًال، كان أنه املؤرخون ويحدثنا سنة، وأربعني خمٍس ابُن وهو ومات
أيامه. آخر يف الشيب وخطه وقد الشعر، جعد أبيض،
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الخمسة بني حياتهم متوسط وجدنا والعباسيني، األمويني الخلفاء عمر أحصينا إذا ونحن
مشاغلهم، لشدة عمرهم َقُرصَ وإنما سنة، ٤٨ حول أدق وبعبارة والخمسني، واألربعني
عمره. َقُرصَ أصل من وتناسلهم املسئوليات، أكرب وتحملهم الشهوات، يف أكثرهم وإفراط
الخليفة أن األخباري الخراساني العبايس العبدي عيل بن محمد عن املسعودي وذكر
للعبدي قال — َصْوَلتَُه ويخشون الناس، يهابه متلوِّنًا متقلِّبًا شديًدا وكان — القاهر
فقال ُدونَه» َمن إىل العباس أبي ِمن وشيَِعِهم أخالِقِهم العباس بني عن «أخِربْني هذا:
العباس أبو «أما قلُت: لك»، «ذلك قال: املؤمنني» أمري يا األمان يل أنَّ «عىل العبدي:
بسريته، واستنُّوا والغرب، الرشق يف اله ُعمَّ واتَّبَعه الدماء، سْفك إىل رسيًعا فكان هللا عبد
املطلب، عبد بن العباس ولِد بنْي الُفرقة أوقع من أوَّل — وهللا — فكان املنصور أما
ِمني، امُلنَجِّ َقرَّب خليفة َل أوَّ وكان واحًدا، ذلك قبل أمرهم كان وقد طالب، أبي آل وبنْي
وإبراهيم يديه، عىل وأسَلم م، امُلنَجِّ املجويس نوبخت معه وكان النجوم، بأحكام وعِمل
من الكتب له تُرجمت خليفة أوَّل وهو م، امُلنَجِّ اإلسطرالبي عيس بن وعيل م، امُلنَجِّ الفزاري
له وتُرجمت هند، السند وكتاب ودمنة، كليلة كتاب منها العربية؛ إىل األعجمية اللغات
وكتاب لبطليموس، املجسطي كتاب له وتُرجم وغرْيها، املنطقيات من أرسططاليس كتب
والفهلوية والرومية اليونانية من القديمة الكتب وسائر إقليدس، وكتاب األرثماطيقي،
أيامه ويف ِعْلِمها، إىل وتََطلَّعوا منها، َفنََظُروا الناس إىل وَخَرَجت والرسيانية، والفارسية
مجموعة ذلك َقبْل تُكْن ولم املبتدأ، وأخبار رَي والسِّ املغازي كتاب اسحاق بن محمد وَضع
مهماته، يف ورصفهم وغلمانه مواليه استعمل خليفة أول وكان مَصنَّفة، وال معروفة وال
بأسهم، وزال العرب فسقط ولده، من بَْعِده ِمْن الخلفاء ذلك فاتخذ العرب، عىل وقدمهم

مراتبهم. وذهبت
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اآلراء، يف وارتاض املذاهب، وقرأ العلوم، يف نظر املنصور إىل الخالفة أَْفَضت وملا
بعده وجاء علومهم، عليهم واتَّسعت الناس، روايات أيامه يف فَكثُرت النَِّحل، عىل ووقف
أَْمِرهم يف وذهبوا سبيله، عرصه يف الناس فَسَلك جواًدا، كريًما سخيٍّا سمًحا فكان املهدي

مساعيهم. يف واتَّبعوه َمذَْهبه،
إال أحد يسأله فال والدنانري، الدراهم ِبدرِّ معه يَْحِمَل أَْن ركوبه يف ِفْعله ِمْن وكان
يف اعتقاداتهم وإعالنهم أيامه، يف لظهورهم وامُلداهنني امللحدين قتل يف وأَْمَعن أعطاه،

وغريه. املقفع بن هللا عبد نقله مما وديصان، ماني كتب من انترش ملا خالفته؛
الزنادقة، بذلك َفَكثَُر العربية، إىل والفهلوية الفارسية من كتب أيامه يف وتُرجمت
من البحث أَْهل ِمْن الجدليِّني أَمَر َمن ل أوَّ املهدي وكان الناس، يف آراؤهم وظهرت
بناء يف َع وَرشَ املعاندين، عىل الرباهني وإقامة امللحدين عىل للرد الكتب بتصنيف املتكلِمني
هدمته كانت وقد املقدس، بيت َوبَنَى — السالم عليه — النبي ومسجد الحرام، املسجد

الزالزل.
يديه بني الرجال مَشت َمن أول وكان عظيًما، جباًرا فكان الهادي، بعده وجاء
ُموا َويَمَّ طريقته، عماله فسلكت املوتورة، والقيس املشهورة، واألعمدة املرهفة، بالسيوف

عْرصه. يف السالح وكثر منهجه،
والربك واآلبار املصانع واتخاذ والحج، الغزو عىل مواظبًا فكان الرشيد، بعده وجاء
ما مع إحسانه الناَس َفَعمَّ ملسو هيلع هللا ىلص النبي ومدينة عرفات ومنها مكة، طريق يف والقصور
وأذنة، طرسوس مثل الحصون ن وحصَّ امُلدن، ومدَّن الثغور، بنى ثم حوله، َمن به قلده
واملواضع السبيل، دور من ذلك وغرْي الحرمني بناء وأَْحَكم ومرعش، املصيصة َر وعمَّ
بإمامته، ًَّة مْستَن بعمله مقتديًة َرِعيَّته َوَقَفتُْه طريقته، وسلكوا عماله، واتَّبَعه للمرابطني،
يف الناس أْحَسَن وكان األمم، سائر عىل وبَرَز اإلسالم، وأنار الحق، وأْظَهَر الباطل، فَغَمَط
املصانع واتخاذ بمكة، السبيل ُدور ِمن أحدثَتْه ِلَما املنصور؛ بنت زبيدة جعفر أم أيَّامه
للتسبيل الدور من أحدثته وما الغاية، هذه إىل املعروف وطريقها بها، واآلبار والربك
ِفْعل ِمن أيامها يف َظَهَر وما الوقوف، من ذلك عىل َوَقَفْت وما وطرسوس، الشامي بالثغر

اتصالهم. من عنهم اشتهر وما وأفضالهم، َوجودهم، الربامكة
الربجاس، يف بالنشاب ورمى امليدان، يف بالصولجان لعب خليفة أول الرشيد وكان
وكان ِفْعله، يف وقلَّدوه ذلك، النَّاس فعمَّ ذلك، يف الُحذَّاق وقرَّب والقبقاب، بالكرة ولعب
عليهم وأجرى اللعاب، وقدم العباس، بني خلفاء من والنرد بالشطرنج لعب من أول
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مما كثري إىل العروس، أيام وخصبها خريها وكثرة لنضارتها أيامه الناس ى فسمَّ الرزق،
الوصف.» ويفاوت النعت، يجاوز

أمري «يا قلُت: جعفر»، أم زبيدة أعمال تفصيل يف قرصت قد «أراك القاهر: قال
أمري يا «نََعم ُقلُت: فيها»، «زدني قال: لإليجاز» وطلبًا االختصار، إىل َميًْال املؤمنني
غريها، عىل فيه برزت ما والهزل الجدِّ يف ِسريتها وُحْسن فعلها من كان املؤمنني،
املعروفة الَعني حْفر مثل مثلها، اإلسالم يف يُكن لم التي الجميلة فاآلثار : الجدُّ فأما
وما البذل، من وقتها يف كان ما عدا ذلك عىل األلوف وإنفاقها بالحجاز، املشاش ِبَعني
يف امللوك به تتباهى فمما الثاني: الوجه وأما والخصب، املعروف من الفاقة أهل عمَّ
املكللة والفضة الذهب من اآلالت اتَخذَ َمن أول أنها فهي أيامهم، يف به وينعمون أعمالها،
ألف خمسني لها اتُِّخذ الذي الثوب بلغ حتى الويش، من الرفيع لها وُصِنع بالجواهر،
جهاتها يف الدواب عىل يختلفون والجواري الخدم من الشاكرية اتَخذَ َمن أول وهي دينار،
واألبنوس الفضة من القباب اتَخذَ َمن وأول وُكتُبها، برسائلها حوائجها يف ويذهبون
الحرير وأنواع والديباج، والسمور بالويش ملبسة والفضة، الذهب من وكالليبها والصندل
ا وَلمَّ العنرب، وشمع بالجوهر املرصعة الخفاف واتََّخذَت واألخرض، واألصفر األحمر من
الجواري اتخذت بهم، واشتغاله بالخدم َشَغِفِه ة ِشدَّ ورأت األمني، ولدها إىل األمر أفىض
واألقفية، واألصداغ الطرر لهن وجعلت رؤوسهن، َمت وعمَّ الوجوه، الحسان املقدودات
إليه، بهن وبعثت أردافهن، وبرزت خدودهن فبانت واملناطق والقراطق األقبية وألبستُْهنَّ
من الناس واتََّخذَ للناس، وأبَْرَزُهنَّ إليهن، قلبه واْجتَذَبْن واستْحَسنَُهنَّ يديه، يف فاختلفن
الغالميات.» وسموهن واملناطق األقبية وألبسوهن املطمومات، الجواري والعامة الخاصة

الخالصة

أبيض جسمه: يف كان أنه َعَرْفنَا رأينا، ما كل ِمن الرشيد أوصاف لخصنا إذا ونحن
العربية يف الثقافة واسع مثقًفا، عقله: ويف الشيب، وخطه قد عر، الشَّ جعد جميًال،
ويعفو سبب، ألتفه ويَْقتُل سبب، ألتفه يَْغضب قد العاطفة؛ حاد أخالقه: ويف والفارسية،
ويصيل الثورات، كل عىل ويتغلب األبطال، حروب فيحارب حد؛ ألبعد يَِجدُّ سبب، ألتفه
أمام العجاب بالَعَجب فيأتي ويتباهى أحيانًا، والشاتية أحيانًا، الصائفة ويقود ويحج،
الغناء يف الرائعة املجالس له فتكون ويلهو ُمرٍّا، بكاءً فيبكي ويتخاشع والزائرين، الوفود

… ذلك إىل وما والرقص،
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الربامكة يقتل حي؛ ضمري ذلك جانب إىل وله الحادة، العاطفة نتيجة كلها وهذه
ويقول فيُْطِلق، يندم ثم ويَْحِبس ِلَقتْله، ويْحَزن الطالبي ويقتل لفقدهم، يَْحَزن ثم أحيانًا،

فيتذوقه. عر الشِّ ويَْسمع تربيتهم، فيُْحسن أوالده عىل ويرشف القول، فيُْحسن
ابنه سعة دينه يف الصدر واسع ليس ولكن التدين، شديد متدينًا كان أنه ويظهر
ألقتلنه»، وجدته لنئ «وهللا فقال: القرآن، بخلق يقول املرييس بًرشا أنَّ َمرة بََلَغه املأمون؛
كان إذا ضيفه يد عىل املاء ليصب حتى وديًعا وكان العجائز، كإيمان الرشيد فإيمان
رجل يََدْي عىل َصبَّ ثم يوًما، الرشيد مع أكْلُت قال: معاوية أبو روى وقد العلماء، من
إجالًال أنا؛ الرشيد: قال ال، قال: يديك؟ عىل يصب َمن أتدري الرشيد: قال ثم أعرفه، ال

للعلم!
«ما عمار: بن منصور قال حتى عاطفته، شدة عىل يدل مما الدمع قريب وكان

وآخر.» والرشيد، عياض، بن الفضيل ثالثة: من الذكر عند دمًعا أغزر رأيت
لواعظ أو الغناء، يجيد مُلَغنٍّ إما األلوف؛ مئات عطائه من روى فكم كريًما؛ وكان

ذلك. غري أو يمدحه، كيف فيعرف يمدحه لشاعر أو فيبكيه، الوعظ يحسن
بالتبعة وإحساسه وشدته حزمه يف املنصور جده أثر يقتفي كان إنه قالوا: وقد
وعظمًة قوًة الرشيَد وزاد بالكرم، الرشيد وُعِرف َربَّه، املنصور َعَرف فقد … البخل إال
يف يوسف وأبو اللغة، يف فاألصمعي والفنون؛ العلوم مختلف يف حْوله النابغني كثرُة
إليها، يَُحجُّ كعبًة قْرصه َجَعل مما للوزارة، والربامكة الغناء، يف املوصيل وإسحاق الفقه،

بجمالها. تتباهى وعروًسا
يف هو بل اللهو، فيجيد ويلهو ، الجدَّ فيُْحسن يَِجدُّ الخلفاء؛ يف نظريًا له نَِجْد ولم

األمني. كابنه يجد ال أو املنصور، كجده يلهو ال جاد إما األعم األغلب
ملا إنه قالوا: وقد بالرسطان، مات أنه ذكروها التي األوصاف جميع من واملظنون

فْضل: يا فقال: الربيع بن الفضل فرأى عينيه ففتح عليه، ُغَيش الوفاة حرضته

ج��ان��ِب ُك��لِّ ِم��ْن ال��ن��اس ُع��يُ��وُن رم��تْ��ِن��ي ُدنُ��وَُّه أخ��ش��ى ُك��نْ��ُت م��ا دن��ا أِح��ي��ن
ال��َع��َواِق��ِب أَْم��ِن م��ك��روه ع��ل��ى ف��ص��ب��ًرا ��ًدا ُم��َح��سَّ وُك��نْ��ُت م��رح��وًم��ا، ف��أص��بَ��ْح��ُت
ج��ان��ِب ُك��لِّ ِم��ْن ال��ن��اس ُع��يُ��وُن رم��تْ��ِن��ي ُدنُ��وَُّه أخ��ش��ى ُك��نْ��ُت م��ا دن��ا أِح��ي��ن
ال��َع��َواِق��ِب أَْم��ِن م��ك��روه ع��ل��ى ف��ص��ب��ًرا ��ًدا ُم��َح��سَّ وُك��نْ��ُت م��رح��وًم��ا، ف��أص��بَ��ْح��ُت

عليه. هللا فرحمة
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