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األول الفصل

الدولة هذه َمْنشأ يف كلمة
وأنظمتها وأحواهلا

دولة أما الخالصة، العربية الدولة هي أمية بني دولة إن املحدثني: املؤرخني بعض يقول
العرص يف العربي للعنرص أُتيح ولو حقيقة، أعجميٌة شكًال عربيٌة فدولٌة العباس بني
األعجمي الطغيان ولكن العجاب، بالعجب َألتى األموي العرص يف له أُتيح بما العبايس
الجاحظ يقول … العربية القضية وأفسد الوضع بدَّل قد العربي العنرص عىل طغى الذي
أمويٌة مروان بني ودولَة خراسانية، أعجميٌة العباس بني دولَة «إن والتبيني»: «البيان يف
العباسية الدولة قيام عن معرضحديثه يف الذهب» «مروج يف املسعودي ويقول «… عربية

«… رياستها وزالت العرب قياداُت «سقطت األموية: الدولة وزوال
العباس بني إىل أُميَّة بني من امللك بانتقال أنه عىل تدلُّ السابقة األقوال وهذه
السلطان كان فقد اليشء، بعَض صحيح قول وهو شوكتهم، وُخِضَدت العرب شأُن َضُعف
للعربي، فالوالية يشء؛ كل يف القسمات بارز قويٍّا سلطانًا األموي العرص يف العربي
َخَوٌل بل دونه، وأسود وأصفر أسود من كلهم والناس للعربي، واألرض للعربي، والقضاء
صحيح، قول هذا عقاره؛ وتستغلُّ ثماره تنال لقريش، بستاٌن هو العراق وَسَواُد له،
ولكنَّه األموي، العرص يف يشء كلَّ العربي كان فقد فيه؛ مبالغ قول — رأينا يف — ولكنه
العرص يف وسلطانه نفوذَه يضاهي ال كان وإن وسلطان، نفوذ ذا العبايس العرص يف ظلَّ
النفوذ عىل يقيض أن الجديدة العباسية الدولة يف األعجمي العنرص استطاع فما األموي،
العزيز عبد الدكتور يقول التهوين. بعَض أمره من ن يهوِّ أن استطاع وإن تماًما، العربي
«ولعل السابقة: للنظرية عرضه بعد العباسية الدولة نشأة عن حديثه َمعِرض يف الدوري
نقول أن املباَلغة فمن أرى، ما عىل متطرِّفة لكنها أساسها، يف صحيحة األقوال هذه



االزدهار عرص

هاشميني عربًا كانوا العباسيون فالخلفاء األمويني، بسقوط ينتهي العرب سلطان بأن
أنهم ومع َمناقبهم، أكربَ ويعتربونه بنََسبهم يعتزُّون وكانوا األقل)، عىل األب جهة (من
كما نفوسهم، بتعاُظم شعروا حني بهم فنكَّلوا عليهم سيطروا أنهم إالَّ الفرس قرَّبوا
بالفضل واملأموُن بالربامكة، والرشيُد مسلم، بأبي واملنصوُر ل، بالخالَّ العباس أبو فعل
من كبريًا عدًدا ولكنَّ الفرس، إىل كالوزارة الهامة املناصب بعُض أُْعِطيَت وقد سهل، بن
يف املناصب أصحاب من كثريًا فإن األول، العبايس العرص يف عربًا كانوا والقواد الوالة
النظرية تلك أصحاب أن إال صحيح، الدوريُّ يذكره ما وإن عربًا.» كانوا الجديدة الدولة
أن بعد أعجمية بصبغة اصطبغت قد الدولة وإن ، اضمحلَّ قد العربي السلطان إن قالوا:
بصورة والخراسانيني عامة، بصورة األعاجَم العباس آُل اختصَّ وقد خالصة، عربية كانت
كثريًا فقدوا فقد العرب أما حركتهم، وَمْوئِل دولتهم عماد كانوا فإنهم َغْرَو وال خاصة،
أو الكربى، الوظائف يف ذلك أكان سواء األموي، العرص يف لهم كانت التي امتيازاتهم من

عامة. بصورة النفوذ يف أو يأخذونها، التي اإلقطاعات يف
وغلمانه َمواليه استعمل خليفة أول هو املنصور «إن املروج: يف املسعودي يقول
من كان وقد بعده.» من ذلك الخلفاء فامتثلت العرب، عىل وقدَّمهم مهماته، يف فهم ورصَّ
من األعجمية النُّظُم دخلِت أْن األعجمي السلطان وبروز العرب لنفوذ التقلُِّص هذا نتائِج
الكرسوية النزعُة تلك النُّظم هذه أبرز ومن الجديدة، الدولة يف فارسية وغري فارسية
الظهور يف بدأت قد كانت التي والتقاليد املراسيم من إليها وما االستبدادية، الساسانية
ة قَّ الشُّ بُعدت وقد وعزة، بقوة ترتعرع الجديدة الدولة ظل يف هي فإذا أمية، بني أياَم
الرغم فعىل األموي العرص يف أما شاسًعا، بُعًدا العربية والبادية القبيلة وبني الدولة بني
بالقبيلة واألمراء الخلفاء صلة فإن األعجمية، والتقاليد النظم اقتباَس خلفائه محاَولة من

واضح. ملموس أثر ذات كانت املوروثة وآدابها وتقاليدها العربية
فادَّعى دينيٍّا، لباًسا دعوتها ألبست أنها الجديدة الدولة هذه يف أيًضا يُالحظ ومما
بيت آل لحق وإحقاًقا هللا، لكتاب اتِّباًعا بدعوتهم قاموا إنما أنهم األولني الدعوة أصحاب
لنُظم وإرجاًعا األموي، العرص يف اضُطهدت التي هللا رسول لُسنة وتحكيًما هللا، رسول
يقول أمية، أمالك أحَدثَه الذي الَعُضوض امللك بدل الكريم الرسول أرادها كما الخالفة
بالدِّين ممزوجة سياسًة العاَلَم ساَسِت الدولة هذه «إن «الفخري»: يف الطقطقي ابن
والحق رغبة.» أو رهبًة والباقون تديُّنًا، يطيعونها وصلحاؤهم الناس أخيار فكان وامُللك،
أصحاب الَعَلويني عمومتهم بأبناء استعانوا ألنهم السبيل هذه سلكوا إنما العباسيني أن
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وأنظمتها وأحوالها الدولة هذه َمنْشأ يف كلمة

فتنكَّروا األمر، لهم تمَّ أن إىل دعوتهم تكوين يف عليهم واعتمدوا الخالفة، يف األقرب الحق
العهد ووالية الخالفة نظام أن أيًضا الجديدة الدولة هذه يف يُالَحظ ومما بهم. وفتَُكوا لهم
من قريبًا األموي العرص يف األمر كان وقد تقليدية، وراثية أموًرا أصبحت الحكم ووراثة
مما أكثر بمقدار أو الرعاية بعُض الَقبَيل والُعْرف نِّ والسِّ للشورى يكون كان أنه إال ذلك،
الكلمة، معنى بكل مرياثيٍّا العهد ووراثة نظام أصبح فقد العباس؛ بني أيام يف إليه صار
لها الخليفة عهد ويل اختيار يف العربية والتقاليد الُعرف وال موضع، لها الشورى فال
رشائط من يُؤِت لم َحَدٍث إىل املسلمني أموُر أُْسِنَدت وكم طفل! الخالفَة َوِيلَ فكم رعاية،
ألن األموي؛ العرص يف ليستساغ األمر هذا كان وما بأعبائها! للقيام له يؤهِّ ما الخالفة
اختيار يف أثَُرها لها كان واملقام السن ورعاية والتقاليد قوية، تزال ما كانت العربية الروح
نزعتهم من الرغم عىل كانوا األمويني أن البال عن يغرب ال أن ويجب العهد. وويل الخليفة
ومكانة القبيلة ُحرمة عىل حاَفظوا فقد العربية، التقاليد تخطَِّي يستطيعون ال االستبدادية
االجتماعية، املكانة ُحرمة راعوا كما الرعاية، حق األنساب احرتام فكرة وراعوا رئيسها،
مكانتها تحتلُّ واألعجمية الفارسية واملراسيم التقاليد أخذت فقد العباس بني خلفاء أما
الدولة هذه بأن القائل الرأي أصحاب ُمشايَعة من إليه ذهبنا ما عىل دليٌل هذا ويف عندهم،
وقرَّبوهم واملوايل الُفرس عىل الخلفاء اعتمد فقد واضح؛ فاريس طابع ذات دولٌة الجديدة
قد اإلسالمي الدِّين بأن القائلة الفكرة وراء ين متسرتِّ — املوايل هؤالء واستطاع منهم،
إىل يَنفذوا أن — بالتقوى إال عجميٍّ عىل لعربي فضَل ال وأنه كافة، معتنِقيه بني ساَوى

ساتها. ومؤسَّ الدولة َمراِفق عىل يسيطروا وأن الخلفاء، قلوب
وتأسيسها الدولة برتتيب سلطانهم تأسيس فجر منذ العباس بني خلُف اهتمَّ وقد
للدولة اإلداري النظام يكون ويكاد والقوة، اإلصالح عىل يعتمد جديًدا ترتيبًا وتنظيماتها
أحدثه ما إال أمية، بني أيام أخريات يف ُوِجد الذي السابق اإلداري النظام هو الجديدة
الدولية األنظمة أو األعجمية، اإلدارية الرتاتيب من استقاها وتراتيب نظم من الجديد العهد

اآلتية: األمور الرتاتيب تلك أبرز ومن الِكْرسوية،

سلطانًا وخوَّلوه ولقبه، مركزه وثبَّتوا «الوزير» أو «الكاتب» وظيفَة عزَّزوا أنهم (١)
يكن لم وهذا تعدَّدت، والتي كافة الدولة دواوين عىل األعىل املرشف وجعلوه واسًعا،
الخليفة يُمِليه ملا ُمَدوِّنًا إالَّ كان ما وقتئٍذ الوزير أو الكاتب فإن األموي، العرص يف معروًفا

بإرشاداته. ويتقيَّد أوامره ذ وينفِّ األقاليم، إىل به ويبعث عليه،
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َمراِفق عىل تام وإرشاٍف واسع سلطاٍن ذو فنظاٌم الجديد العهد يف الوزارة نظاُم أما
كافة. ساتها ومؤسَّ الدولة

من أوراقها يحفظ ترتيبًا سجالتها برتتيب وأمروا الدواوين، شئون أصلحوا أنهم (٢)
أصحاب من: كلٍّ وظائف حدَّدوا أنهم كما إليه، الرجوع يمكن حتى والضياع؛ التلف
و«اإلقطاع» و«الجند» و«الربيد» و«الصدقات» و«النفقات» و«الخاتم» «الخراج» دواوين

األموي. العهد يف مختلفة كانت أن بعد و«الرضائب»، و«الشكاوى» و«املصادرة»
أياَم بالعرب محصوًرا أمره كان أن بعد الجيش يف العرب غري أرشكوا أنهم (٣)

أمية. بني
غدا حتى الخراسانيون، وبخاصٍة العرب، غري عىل االعتماد يف العباسيون باَلغ وقد
بَعده وَمن هللا عىل املتوكل عرص بعد وخصوًصا كالغريب، أو غريبًا الجيش يف العربي
كما كرسويٍّا، ترتيبًا وتنظيمه وترتيبه بالجيش العباسيون الخلفاء اهتمَّ وقد الخلفاء، من
بهم. وثقًة عليهم اعتماًدا الكبرية الرواتَب لهم وسموا املرتزقة الجند من ِفَرًقا فيه جعلوا
فبَعد الناشئة، والدولة الجديدة الحركَة يالئم جديًدا ترتيبًا املالية األمور رتَّبوا أنهم (٤)
عىل موارده جميع يف يعتمد البساطة إىل أقرب نظاًما العرصاألموي يف املايل النظام كان أن
الخلفاء بها وعمل الرشع بها جاء أمور وهذه والفيء، والخراج والجزية والصدقات الزكاة
كهدايا الرشعية، غري واملكوس الرضائب بعَض استحدثوا األمويون جاء فلما الراشدون،
أعفاهم َمن وجزية إسالمهم، بعد املوايل وجزية املصاَدرة، وأموال واملهرجان، النريوز

الرشع. يُِقرَّه لم ا ممَّ ذلك غري إىل اإلسالم،
وعىل عليها الرضائب وفرض األرايض ريِّ بنظام واعتنوا العباس بنو توىلَّ فلما
بعض من الجزية وأخذوا الخراج زادوا العرب، وبني بينهم وساووا املوايل، عن التجارة
أحدثوا أنهم كما الُحلُم، سنَّ يبلغوا لم وَمن كالرُّهبان منهم أْخذَها اإلسالُم منع َمن
املصائد ورضائب الركاز، ورضائب املعادن، أخماس كرضائب رشيعة؛ غري جديدة رضائب
وأهل السوقة وبعض التجار عىل تُفَرض التي والرضائب البحر، يخرجه وما والسفائن
قد املوارد هذه وأكثر والقوافل، املراعي ورضائب والرتكات، املواريث ورضائب الحوانيت،
اقتضتها التي النفقات ألبواب ا وسدٍّ الدولة، تحضري مع يًا تمشِّ العباسيون األمراء استحدثه

الجديدة. الدولة
يف ة األمَّ تقدُّم مع يًا تمشِّ والفنية الثقافية بالناحية عظيًما اهتماًما اهتموا أنهم (٥)
روم من املفتوحة الدول أبناءُ لعب وقد واإلدراك، للمعرفة وتطلُّبًا الحضارة مضمار
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أطيَب أنتجْت رفيعة، إسالمية ثقافة إيجاد يف خطريًا دوًرا وأنباط وفرس وأقباط ورسيان
هذا تفصيل مجال هنا وليس الثاني، العبايس العرص ثم األول، العبايس العرص يف الثمار

البحث.
وتقاليدها وحياتها أفكارها يف غنية رفيعة بيئة خلقوا االجتماعية الناحية من أنهم (٦)
والسذاجة، البداوة إىل أقرَب عربيًة العرصاألموي يف البيئة كانت أن فبعد وأخالقها، وآدابها
فارسية من العريقة القديمة الحضارات بخالصة مة مطعَّ دة معقَّ بيئًة العهد هذا يف أصبحت
وحلَّت األموي العرص يف كانت التي الَقبَلية الروُح اضمحلَّت وقد وهندية، ومرصية ورومية
العرص يف العرب كان أن بعد البلدي، أو القومي ب التعصُّ روُح هي جديدة، روٌح محلَّها
العرص هذا يف نجدهم أصبحنا وعدنانية، قحطانية أو ويمن، قيس إىل منقِسِمني األموي
كما الشعوبية، فكرة وهي أََال كيانهم، لهدم املوايل بها جاء َخِطرة فكرًة يحارب واحًدا ا صفٍّ
تمدُّ املعالم واضحَة العربية البيئة عن الغريبة االجتماعية الِفَكِر من كثريًا نرى أصبحنا
والخرمية. واملزدكية، واملانوية، واإللحاد، الزندقة، فكرة مثل: عقريتها؛ وترفع برءوسها
هؤالء يتطاَول أن منطقيٍّا كان العرب غري واملوايل األعاجم شأن من رفعوا ملا أنهم (٧)
ذلك من نتج وقد أمية، بني أياَم قاَسْوه الذي للكرب تنفيًسا العرب، عىل واملوايل األعاجم
والقضاء والتدريس التأليف يف حتى يشء كل يف أثرها ظهر وقلمية سيفية وفتٌن معارُك
يطمسوا أن وَمَلكات سلطان من أوتوه بما املوايل استطاع عامة، بصورة واألدب والشعر
الرائعة. َمباِهَجها يشوِّهوا أو العربية، القرائح ونتائج العربي الفضل َمعالم من كثريًا

اإلقليمني هذين ويف لحركتهم، مركًزا كانت العراق وبخاصة املرشق، اتخذوا أنهم (٨)
والكوفة العراق ففي معروف، طابع ذات خاصة أفكار ولها قديمة، ثقافات ذات مراكز
والديانات القديمة الثقافات من كثري اجتمع — العباسية الدعوة مقر كانت التي —
النفس عن غريبة وأفكار آراء ذوو جماعاٌت نبغت أن كله هذا جرَّاء من وكان العريقة،
األفكار من ذلك وغري اإللهي، الحق وفكرة الحلول، وفكرة التناُسخ، كفكرة العربية؛
لشتَّى مجتمعات كانت بالخاصة، وخراسان املرشق، ويف العربية. العقلية عن الغريبة
رهبة أو منفعة يف رغبًة أسَلَم ن ممَّ كثريٌ فيها وكان واآلراء، والديانات واألفكار الثقافات
بديانته ُمشبَعة ونفسه يُسِلم أن فاضطرَّ واإلسالم، للعرب كرًها مملوءٌ وقلبه بطش من
عنها يتخىلَّ أن السهل من كان فما واعتنقها، تواَرثَها التي العتيقة والفلسفات القديمة

به. العرب جاء الذي الجديد للدِّين
عليه هم ما مع العرب فأخذ القومية، النزعات وا قوَّ املوايل عىل باعتمادهم أنهم (٩)
حاَربَها التي الجاهلية عنعناتهم إىل ويرجعون األعاجم، عىل يتحزَّبون قديمة حزازات من
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العرب، ضد يتكتلون العموم عىل واملوايل الُفرس وأخذ عليها، يقيض أن وكاد اإلسالم
وبخاصة املفتوحة، األقاليم يف تربز والبلدية واإلقليمية القومية النزعات بوادر وأخذت
والديلم فارس أبناء من الطامحون وأخذ املرشق، وبالد والخزر خراسان مقاطعات يف
الذاتي، استقاللهم عىل والعمل العربية الدولة جسم عن االنسالخ يف يفكِّرون واألتراك
اآلن أما األموي، العرص يف تنفيذه عىل يجرءون يكونوا لم أمر وهذا بذلك، ويجهرون
يرسموا أن إالَّ عليهم فما منهم، والدولة الدواوين وأصحاب منهم، والوزراء منهم، فالقادة

كان. وهكذا العربية، الدولة ضد القريب املستقبل يف للعمل الربامَج ويهيئوا الخطط
الفكري النشاط انتقل أن العراق إىل الشام من العاصمة نقل جرَّاء من كان (١٠)
الفارسية بني املرشقية الثقافات فسادت املرشق، إىل العربية لإلمرباطورية والسيايس
الدولة نفوذُ َضُعف كما الجديدة، الدولة يف والرومية والهندية والنبطية والرسيانية
وانقطعت العربية، الجزيرة وجنوب ومرص إفريقية كشمال الغربية الواليات يف املركزية
بيَّنَّاه كما فيه األموية الدولة بتأسيس تماًما استقلَّ الذي األندلس وبني بينها باملرَّة الصلة

االتساق. عرص آِخر يف
اإلسالمية املمالك بعض أن أخرى، وألسباب أيًضا، العاصمة نقل جرَّاء من كان (١١)
فكان مرص أما عنها، لبُْعده الجديدة الخالفَة يتابع لم واألندلس وعمان إفريقية شمال يف

بعد. فيما له سنفصِّ كما شكليٍّا اعرتاًفا اعرتاُفها
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املوايل أن العوامل هذه وأوُل األموية، للدولة نهايٍة وْضِع عىل عديدة عوامل اجتمعت
وكانوا عليها، اإلجهاز عىل فتآمروا العربية، الدولة بحكم ذَْرًعا ضاقوا قد كانوا والُفْرس
عت وتجمَّ قوتهم، بعض استعادوا قد للهجرة الثاني القرن وأوائل األول القرن آِخر يف
أذلُّوهم الذين بخصومهم والفتك أعدائهم عىل االنقضاض من تَُمكِّنُهم التي األسباب لديهم
نفٍر مع واألعاجم املوايل هؤالء تعاَوَن وقد بالدهم، باستقالل وطوَّحوا مجَدهم وأفقدوهم
النفر هذا أبرز ومن منهم، التخلُّص عىل فعملوا أمية، بني حكم كِرهوا الذين العرب من

العباس. وبني عيل بني من هاشم بنو
الفساد إىل باإلضافة األموي، العهد عىل القضاء يف عملت أخرى عديدة عوامل وهناك
إجمال ويمكننا عهدها، آِخر يف الدولة به ُمِنيت الذي والسيايس واالقتصادي االجتماعي

ييل: فيما العوامل تلك

يمانية من وأحزاب ِشيَع إىل وفرَّقتها األمة مت قسَّ التي العديدة الَقبَلية االنقسامات (١)
نتج عنيف حزبي انقسام إىل الَقبَيل االنقسام هذا ر تطوَّ وقد وقحطانية، وعدنانية وقيسية
عمل اتساًعا السكان بني الخالِف ة ُشقَّ فاتسعت قِذًرا، ًخا تفسُّ العربية البيئة خ تفسُّ عنه

األموية. الدولة أركان تهديم عىل
وانغماسهم والُخلقية؛ الدينية النواحي يف األمويني واألمراء الخلفاء بعض تهاُوُن (٢)
وترشيدهم. بهم وَفتْكهم ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بيت بآل واالستهانة الِفسق وأسباب اللهو بحور يف

سبيل يف الحنق هذا كلَّ يستغلُّوا أن األذكياء وُدعاتهم العبَّاسيون استطاع وقد
إنما دعوتهم بأن العلويني يخدعوا أن بدهائهم واستطاعوا السيايس، هدفهم إىل الوصول
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كلمة «الرضا» وكلمة محمد»، بيت «آل من للرِّضا األمر وتسليم الحق إحقاق إىل تهدف
وِشيََعهم، العلويني بها يخدعوا أن وُدعاتهم العباسيون فاستطاع محدَّدة، ليست غامضة
معهم، األمويني سريَة وأعادوا لهم فتنكَّروا األمر، لهم تمَّ أن إىل دعوتهم يف وهم ويَُسريِّ
هللا وعبد معاوية بن يزيد بني وقعت التي الكربى الفتنة عهد إىل يرجع الدعوة هذه وأصُل
وبايََعه والعراق ومرص الحجاز يف الزبري ابن أمر وَعُظم يزيد مات ملا فإنه الزبري، بن
هللا وعبد الحنفية بن محمد وهما الهاشميِّني زعيما امتنع ووجوههم، الناس أرشاف
َظَهَر وكان جديد، من الفتنة وعادت وسجنهما، فاضطهدهما مبايَعته، من العباس بن
واسعة، سياسية مطامع ذو رجٌل — العلوية الحركة مقرَّ كانت التي — الكوفة يف آنئٍذ
حوله فالتفَّ عيل، آلل يدعو وأخذ بكيسان، ب امللقَّ الثقفي عبيد أبي بن املختار هو
لقتال جموعه جمع ثم سجنه، من الحنفيَّة بن محمد ينقذ أن واستطاع الشيعة، رؤساءُ
يفتك أن فاستطاع ُمصعبًا، أخاه إليه ه وجَّ أن إال الزبري ابن من كان فما الزبري، ابن
بعض فبقي حركته، عىل يقيض أن يستطع لم ولكنَّه دسائسه، عىل ويقيض باملختار
تراَجَع فإنه الحنفية ابن أما آخر، بشكٍل بعُد فيما تظهر أن استطاعت التي جذورها
وملا يبايعه، أن الزبريية الحركة عىل مروان بن امللك عبد قىض أن بعد اضطر ثم منخذًال،
ومنهم وَرْجَعِته، تًا ُمَوقَّ بغيبته قال َمن فمنهم شيعته، أفكاُر اضطربت الحنفية ابن مات
ظلَمهم مبيِّنني أمية بني عىل مني متهجِّ الحنفية بن محمد بن هللا عبد هاشم أبا ابنَه تبع َمن
الدعوة، أساليُب تقتضيه مما ذلك إىل وما املسلمني أمر وإفسادهم ملسو هيلع هللا ىلص النبي بآل وفتَْكهم
هاشمي، سلطان وإقامة أمية بني هدم عىل يعملون نقيبًا عرش اثنا خراسان يف وكان
يلجأ أن اضطرَّ فإنه محمد بن هللا عبد هاشم أبو أما الكوفة، يف باملركز اتصال عىل وكانوا
جنوبيَّ فلسطني أرض من «الُحميمة» يف يقيمون كانوا الذين العباس آل من عمه بني إىل
العباس، بن هللا عبد بن عيل بن محمد هو وقتئٍذ العباس آل رجال أكرب وكان امليت، البحر
أجله بدنوِّ أحسَّ ملَّا الخالفة يف حقه عن لهم تخىلَّ قد إنه ويقال فيهم، هاشم أبو فأقام

بعُد. له سنفصِّ الذي الشكل عىل
البيت، أهل رجال من هاشم أبو «وكان «الفخري»: كتاب صاحب الطقطقي ابن قال
رأى ثم ووصله، هشام فأكرمه امللك عبد بن هشام عىل وافًدا دمشق قصد أنه فاتفق
املدينة إىل رجع وقد إليه فبعث منه، وخاف عليه حسده ما وِعلمه ورياسته فصاحته من
وكان العباس، بن هللا عبد بن عيل بن محمد إىل عدل بذلك علم فلما لبن، يف ه سمَّ َمن
جماعٌة صحبته يف وكان إليه، وأوىص ميت أنه فأعلمه الشام، أرض من بالحميمة نازًال
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منذ بالخالفة، عيل بن محمد فتهوَّس مات ثم بهم، وأوصاه إليه فسلَّمهم الشيعة، من
محمد وموُت «… مات حتى ذلك عىل األمر زال وما ا، رسٍّ الدُّعاة بثِّ يف ورشع يومئٍذ
إليهم يشري الذين والدعاة ١١٧ه، سنة يف بل وقيل: ١١٤ھ، سنة يف كان هذا عيل بن
عباس بن هللا عبد بن عيل بن محمد اختارهم نقيبًا أو داعيًا عرش اثنا هم الطقطقي ابن
وطلحة الخزاعي، الهيثم بن ومالك الخزاعي، كثري بن سليمان وهم: ا، رسٍّ دعوته لينظِّموا
موالهم، الخزاعي أعني بن وعيىس موالهم، الخزاعي أعني بن وعمرو الخزاعي، زريق بن
والقاسم التميمي، كعب بن وموىس التميمي، قريظ بن والهز الطائي، شبيب بن وقحطبة
موالهم، الحنفي طهمان بن والشبل الشيباني، إبراهيم بن وخالد التميمي، مشاجع بن
مركَزين؛ للدعوة عيل بن محمد جعل وقد معيط. أبي موىل املعيطي إسماعيل بن وعمران
هللا عبد بن عيل موىل ميرسة أمره يتوىلَّ بالحميمة صلته وكانت الكوفة، يف «أحدهما»
عرش االثنا الدعاُة أمَره ويتوىل الكوفة، مرجعه وكان خراسان، يف و«الثاني» العباس، بن
الخزاعي. كثري بن سليمان فيهم الرأي وصاحب رئيسهم وكان أسماؤهم، سلفت الذين

االثني النقباء بأمر مؤتمرين ليكونوا رجًال سبعني هللا عبد بن عيل بن محمد اختار
ويحرصون األموية، الدولة ويهدمون العباسية، الدعوة نرش عىل الخفاء يف يعملون عرش،
جميًعا يعملون هؤالء وظلَّ بينهم، فيما والتعاون التشاور بعد النقباء يقرِّره ما تنفيذ عىل
أو باالتجار متظاهرين البالد يجوبون كانوا ١٢٧ھ، سنة إىل الثاني القرن أول من ا رسٍّ
مبيِّنني أمية، بني عىل متهجمني دعوتهم ينرشون وهم السياحة، أو التطبيب أو العلم طلب
أساليب تقتضيه مما ذلك إىل وما املسلمني، أمَر وإفسادهم ملسو هيلع هللا ىلص النبي بآل وفتكهم ظلمهم
اتصال عىل والكوفة الكوفة، بمركز اتصال عىل عرش االثنا خراسان نقباء وكان الدعوة،
يف أنه إليه اإلشارة تجدر ومما الُحميمة. بدوره يخرب وهو يشء، بكل يخربونه بميرسة
وجوه من وكان ماهان، بن بكري هو كبري خطر ذو رجٌل الدعوة إىل انضم ١٠٥ھ سنة
دوًرا بكري لعب وقد دعوته، يف وآَزره فأحبَّه عيل بن بمحمد اتصل وُدهاتهم، الخراسانيني
سنة عيل بن محمد مات وملا تنظيماتها، وحسن باملال وتزويدها الدعوة، نرش يف كبريًا
الدعوة، تنظيم يف أبيه سرية فسار محمد، بن إبراهيم ابنه بعده من األمَر وتوىلَّ ١١٤ھ،
حفص سلمة أبا مكانَه محمد بن إبراهيم فأقام مات، أن إىل نشاطه يف بكري واستمر
شابٌّ بإبراهيم اتصل أن آنئٍذ وحدث ماهان، بن بكري صهر وهو ل، الخالَّ سليمان بن
مسلم أبو الرحمن عبد اسمه والسياسة، والدهاء املقدرة ذوي من وكان بكري، موايل من
إىل هه وجَّ ثم عليه، واعتمد منه فقرَّبه والقوة الحزم فيه إبراهيم تفرَّس وقد الخراساني،
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إىل وكتب فوًرا، بالعمل يرشع وأن ية، رسِّ كانت أن بعد الدعوَة يعلن أن وأمره خراسان
جاء ما بعض وهذا رسالة، وأعطاه عليهم ره أمَّ قد أنه والعلوية العباسية يعة والشِّ النقباء
من الحي هذا وانظر وصيتي فاحفظ البيت، أهل من رجٌل إنك الرحمن، عبد يا …» فيها:
الحي هذا وانظر بهم، إال األمر هذا م يتمِّ ال هللا فإن أظهرهم، بني وُحلَّ فأكِرْمهم اليمن،
فاقتل الدار، القريب العدو فإنهم ُمَرضَ من الحيَّ هذا وانظر أمرهم، يف فاهتمَّ ربيعة من
استطعت وإن يشء، منه نفسك يف وقع وَمن ُشبهة، أمره يف كان وَمن فيه، شككَت َمن
وال فاقتله، تتَّهمه أشبار خمسة بلغ غالم فأيُّما فافعل، عربيٍّا لسانًا بخراسان تدع ال أن
به فاكتِف أمٌر عليك أشكل وإن تَْعِصه، وال كثري) بن سليمان (يعني الشيخ هذا تُخاِلف
للشكِّ مجاًال أرى ال التي الوصية بهذه مزوٌَّد وهو دعوته يف مسلم أبو سار وهكذا «… مني
طعٍن من فيها ملا العرص؛ مؤرخي بعض إليه يذهب كما إبراهيم، إىل نسبتها صحة يف
ال عادًة والسياسة ثمن، بأيِّ هدفه إىل الوصول يريد كان إبراهيم ألن العرب؛ يف رصيح

لهدفها. إال ب تتعصَّ وال مذهبًا تعرف
لهم العباسيون اتخذه الذي السواد فلبس ١٢٨ھ سنة يف خراسان إىل مسلم أبو سار
لنُْرصة ويحرِّضهم أمية، بني عىل ويثريهم دعوته يف للدخول الناس يدعو وأخذ شعاًرا،
الَهَرج وكثر أمرها اضطرب قد آنئٍذ أمية بني دولة وكانت حوله، فالتفوُّا ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أبناء
فكتب املوقف، بخطورة أحسَّ قد محمد بن مروان دمشق يف األموي الخليفة وكان فيها،
إىل بشدة األمَر ويحسم الثائر ذلك أمام يقف أن سيار» بن «نرص خراسان عىل أمريه إىل

املَدد. يجيئه أن
هللا عبد بن عيل بن محمد بن بإبراهيم ١٣١ھ سنة يف جاءه َمن هو بعث ثم
باألمر فأوىص مقتول، بدَّ ال أنه أدرك إياه مروان بطلب إبراهيم عرف وملا العباس، بن
ويطيعوا، له يسمعوا أن بيته أهَل وأمَر «السفاح»، هللا عبد العباس أبي أخيه إىل بعده من
فسار ِشيَعتُُهم، حيث الكوفة إىل وأهله وأبنائه بإخوته ويفرَّ الشام يرتك أن إليه وطلب
ذلك أنكر ل الخالَّ سلمة أبي إىل دخولهم خرب بلغ وملا خفية، دخلها حتى العباس أبو
دمشق خليفة عيون من عليهم خوًفا الكوفة خارج يسكنوا أن إليهم وطلب مغبَّته، وخاف
ذلك وكان هاشم، بني شيعة من الجمال سعيد بن الوليد بدار يُخفيهم أن رأى ثم مروان،
شيعِتِهم عن حتى مكتوم وأْمُرهم شهرين قرابة هناك فظلوا ١٣٢ھ، سنة من املحرَّم يف

الدعوة. رجاالت وكبار
سيار بن نرص أمريها واضطر كلها، خراسان عىل يستويل أن مسلم أبو استطاع وملا
بالجند تفتك وهي العراق إىل خراسان من املسودة الجنود زحفت العراق، نحو يفرَّ أن إىل
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مدينة دخل الذي العبايس الجيش رأس عىل قحطبة ابنا وُحميد الحسن وكان املرواني،
للمسودة تم وملا الكوفة، أمري هزما أن بعد ١٣٢ھ سنة محرم ١١ يوم يف فاتًحا الكوفة
الكوفة، من فراسخ ثالثة بُعد عىل وهو أعني» «حمام سلمة أبو وأخذ الفتح، أمر العباسيني
إىل الكوفة من والجبل السهل عىل وقوَّاده اله عمَّ فرَّق ثم لجنده، ومقرٍّا معسكًرا جعله

إليه. تَِرد والكتب بحرضته الدواوين وصارت املرشق، أقىص
من بدَّ ال هنا وها أمورها، ينظِّم وأخذ الجديدة الدولة إدارَة سلمة أبو توىلَّ وهكذا
الخالفة نقل الحني ذلك يف أراد سلمة أبا أن وهو املؤرخني؛ بعض يذكره أمٍر إىل اإلشارة
أحواَل سلمة أبو َسَرب «ملا «الفخري»: يف الطقطقي ابن يقول العلويني؛ إىل العباسيني من
والتاريخ»: «البدء يف املقديس ويقول عيل.» بني إىل عنهم العدول عىل عزم العباس بني
إىل األمر يرصف أن وأراد أمر، بعده يحدث ولعله مات، وقد إبراهيم بايعوا قد الناس «إن
انتهاز فأراد الهوى علويَّ كان سلمة أبا أن ويظهر املؤرخون، يقوله ما هذا عيل.» ولد
ولم كثريًا األمر يف تريَّث ولذلك عيل؛ آل إىل العباس آل من الخالفة لنقل الفرصة هذه
أعلن ملا إنه ثم أْمَرهم، يكتموا أن إليهم وطلب الكوفة، إىل وآِله العباس أبي ملجيء يرتَْح
ذلك يذكر كما للهاشميني.» صار قد األمر «إنما يقول: كان وإنما الخليفة، يَُسمِّ لم األمر
يدعوهم العلويني من ثالثة إىل فعًال سلمة أبو كتب وقد الوزراء. كتاب يف الجهشياري
املحض، الحسن بن هللا وعبد الصادق، محمد بن جعفر اإلمام وهم الخالفة؛ قبول إىل
وَقِبَل فرفض، األرشف وأما الكتاب، فأحرق الصادق وأما األرشف، العابدين زين بن وعمر
هذه يف التورُّط من إياه الصادق جعفر تحذير من الرغم عىل املحض الحسن بن هللا عبُد
فلم ُمِسن رجٌل فإنه محمد، ابنه إىل باألمر يعهد أن سلمة أبي إىل طلب ولكن الفتنة،
يعلن أن فاضطر فشلت، قد سلمة أبي مساعي فإن أمٍر من يكن ومهما سلمة، أبو يُواِفق

يوًما. سبعني دامْت مراَوغٍة بعد العباس أبي خالفَة
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شهرًة األقوال وأكثُر خليفًة، العباس أبو فيه َي ُسمِّ الذي اليوم تعيني يف املصادر تضطرب
َمن أول وكان ٧٤٩م، سنة األول ١٣٢ھ/كانون سنة من األول ربيع يف كان ذلك أن هو
من وجلس املنرب صعد إياه الناس مبايَعة تمت وملَّا الناس، تواىل وثَمَّ سلمة، أبو بايعه
لنفسه اإلسالم اصطفى الذي هلل «الحمد وقال: الناس فخطب عيل، بن داود عمه دونه
والذابِّني به، والُقوَّام وكهفه أهله وجعلنا بنا، وأيَّده لنا واختاره وعظَّمه فه ورشَّ تكرمة،
ووَضَعنا شجرته، من وأنبتنا وقرابته، هللا رسول بَرِحم َصنا وخصَّ له، والنارصين عنه
فقال عليهم يُتىل كتابًا اإلسالم أهل عىل بذلك وأنزل الرفيع، باملوضع وأهله اإلسالم من

تَْطِهريًا﴾. َرُكْم َويَُطهِّ اْلبَيِْت أَْهَل الرِّْجَس َعنُكُم ِليُذِْهَب هللاُ يُِريُد ﴿إِنََّما سبحانه:
ثناؤه جلَّ فأعَلَمهم اْلُقْربَٰى﴾، ِيف َة اْلَمَودَّ إِالَّ أَْجًرا َعَليِْه أَْسأَلُُكْم الَّ ﴿ُقل أيًضا: وقال
بعد ونرصهم ضاللتهم، بعد الناس هدى بنا … تنا ومودَّ نا حقَّ عليهم وأوَجَب فْضَلنا،
منهم بنا وأصلح الباطل، بنا ودحض الحق، بنا وأظهر هلكتهم، بعد وأنقذهم جهالتهم،
األمر بذلك قام إليه هللا قبضه فلما ملسو هيلع هللا ىلص، ملحمد ومنحًة ِمنًَّة ذلك هللا م فتمَّ … فاسًدا كان ما
َمواِضعها ووضعوها فيها فعدلوا األمم مواريث فَحَوْوا شورى، أْمُرهم أصحابه، بعده من
فيها فجاروا بينهم، وتداَولوها فابتزُّوها مروان وبنو حرب بنو وثب ثم … أهلها وأعطوا
منهم انتقم آسفوه فلما آسفوه، حتى حينًا لهم هللا فأمىل أهلها، وظلموا بها واستأثروا
محبتنا محل أنتم الكوفة، أهل يا … نرصنا وَوِيلَ أمتنا، بنا وتدارك نا، حقَّ علينا وردَّ بأيدينا
هللا وأتاكم زماننا أدركتم حتى عليكم الجور أهل تحاُمل ذلك من يَثِْنُكم لم الذين أنتم …
درهم، مائة أعطياتكم يف زدتكم وقد … علينا وأكرمكم بنا الناس أسعد فأنتم بدولتنا،

امُلِبري.» والثائر املبيح اح السفَّ فأنا فاستعدوا
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داود ه عمُّ وقام املنرب، عىل فجلس املرض به فاشتدَّ موعوًكا ذاك إذ اح السفَّ وكان
خرجنا ما وهللا «إنَّا فيها: قال رائعة خطبة فخطب العباس، بني أفصح من وكان عيل بن
األَنَفُة أخرجتنا وإنما قًرصا، نبني وال نهًرا نحفر وال ِعقيانًا، وال لُجينًا لنكثر األمر هذا يف
شئونكم، من وبهظنا أموركم، من َكَربَنا وما نا، عمِّ لبني والغضُب نا، حقَّ ابتزازهم من
وخرقهم فيكم، أمية بني سرية سوء علينا ويشتد فرشنا، عىل ترمضنا أموركم كانت ولقد
وذمة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وذمة هللا ذمة لكم ومغانمكم، وصدقاتكم بفيئكم واستئثارهم بكم
العامة يف ونسري هللا، بكتاب فيكم ونعمل هللا، أنزل بما فيكم نحكم أن هللا رحمه العباس

… ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بسرية والخاصة منكم
لنا هللا أتاح حتى حقنا، عىل مقهورين مظلومني زلنا ما وِهللا إنَّا الكوفة، أهل يا
اكم وأدَّ دولتنا، بهم وأظهر حجتنا، بهم وأفلج نا، حقَّ بهم فأحيا خراسان أهل من شيعتنا
… اإلسالم وعزَّ السلطان إليكم ونقل الشام، أهل عىل وأدالكم … تنتظرون له كنتم ما هللا
طالب، أبي بن عيلُّ املؤمنني أمري إالَّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بعد خليفٌة هذا منربَكم صعد ما أال
فينا األمر هذا أن فاعلموا العباس)، أبي إىل بيده (وأشار محمد بن هللا عبد املؤمنني وأمري

عليه.» هللا صلوات مريم بن عيىس إىل نسلِّمه حتى
طلبهم يف العباسيون عليها اعتمد التي األسَس السابقتنَي الخطبتنَي هاتني من نرى
الظلم، عىل ثائرون قوم وأنهم اآلتية، دولتهم يف عليها سيسريون التي والسياسَة الخالفة،
ُسنَّة سيُحيون لذلك وأنهم الناس، عىل لهم وَفَرَضه إياه هللا أعطاهم رشعي بحق يطلبون
الجتذاب العطاء بزيادة الناَس يَِعَد أن العباس أبو ينَس ولم بالكتاب، وسيعملون النبي،
قيام إىل وبقائها عهدها وطول الدولة هذه بدوام ثقته يذكر أن داود ينَس لم كما قلوبهم،

الساعة.
فتح تتميم هو عمله عليه يجب ما أوَّل أن رأى الجديد للخليفة العامة البيعة ت تمَّ وملا
والقضاء الشام، عىل ولالستيالء العراق، أجزاء من بقي ما لفتح الجيوش فبعث العراق،
أتى حتى لجب بجيٍش الشام من خرج قد مروان وكان وجيشه، محمد بن مروان عىل
الزاب نهر عىل الجيشان والتقى عيل، بن هللا عبد ه بعمِّ العباس أبو إليه فبعث املوصل،
وتمَّ ٧٥٠م، الثاني كانون ١٣٢ھ/٢٥ سنة اآلخرة جمادى ١١ يوم يف (الكبري) األعىل
وعرشين نيًِّفا فيها فأقام حرَّان، أتى حتى معه بَمن مروان وهرب وجنوده، هللا النرصلعبد
فدمشق، فحمص قنرسين إىل وولده بأهله مروان رحل هللا عبد منها دنا إذا حتى يوًما،
إىل اضطر معاوية بن الوليد أمريها ولكن طويًال، دمشق فحاَرصَ ورائه من هللا وعبد
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إىل محمد بن مروان وهرب ذريًعا، فتًكا باألمويِّني وفتك دمشق هللا عبد فدخل االستسالم،
الحجة ذي من بَِقنَي لثالٍث وقتلوه صري» «أبو قرَب أدركوه حتى املسوِّدة به فلحق مرص
العباسية. الدولة أركاُن وتوطدت الرشق، يف أمية بني دولُة انتهت وبقتله ١٣٢ھ، سنة

العباسيني جنود من معهم وَمن الخراسانيني إيمان قوة أن إىل هنا ها نشري أن ويجب
بعدده، الكثري اللجب األمويني جيش عىل تتغلَّب أن استطاعت كاسحة قوة كانت بالدعوة،

بإيمانه. الضعيف بأمواله، الثري
يف أنصارهم عىل يْقِض لم األمويني عىل القضاء أن إىل أيًضا هنا نشري أن يجب وكما
وكان وفلسطني، وحوران والجزيرة وقنرسين حمص أجناد يف ثورات قامت فقد الشام؛
شعاَرهم العباسيون اتخذه الذي السواد للون ُمقابَلة لهم شعاًرا البياَض يتخذون هؤالء
الثورات هذه كل عىل وحزمه بدهائه يقيض أن العباس أبو استطاع وقد بهم، ونكاية
هبرية بن عمر بن يزيد ثورة عىل يقيض أن أخريًا استطاع كما الشام، يف ثارت التي
يستعني أن وحاَوَل محمد، بن مروان القتيل الخليفة بدم للمطاَلبة الناَس يثري أخذ الذي
جنده صفوف يف االنقسام ودبَّ األمر آِخر فشل ولكنه الهوى، أمويي كانوا الذين باليمانية
وبموت عهده، ونُِقَض ُقِتَل ولكنه األمان، له وُكِتب الصلح طلب إىل فاضطر وجماعته،
األمر. لهم واشتدَّ للعباسيني الجوُّ صفا وأنصارهم األمويني من بقي َمن وقتِْل هبرية ابن
هو كان الذي ل، الخالَّ سلمة أبي يف الكامن بالخطر يحسُّ أخذ قد العباس أبا وكأن
يُفكِّر فأخذ العلويني، إىل األمر نقل يف ل الخالَّ محاَولة العباس أبو ينَس ولم الهوى، علويَّ
يستبني إليه فكتب الخراساني، مسلم أبو يثور أن قتله إْن خيش ولكنه منه، التخلُّص يف
مسلم أبو عليه فأشار البالد، يف يُفِسد وأخذ العهد خان قد سلمة أبا إن له ويقول رأيه
فيقتله، رجاله بأحد يبعث أن مسلم أبي إىل طلب بل ذلك، يفعل لم الخليفة ولكن بقتله،
مكانته سلمة أبي عىل نَِفَس قد مسلم أبا «إن واملسعودي: الدينوري قتيبة ابن ويقول
أو الخليفَة هو الفكرة صاحُب أكان وسواء قتله.» عىل فحرَّض الخليفة، لدى وسلطانه
الخليفة، شئون جميَع وتسلََّم باألمر استبدَّ ألنه خطًرا؛ أضحى قد سلمة أبا فإن مسلم، أبا

قتله. يف السبَب ذلك فكان
اململكة أرجاء يف وحده إرادته ونفذت العباس ألبي األمُر صفا سلمة أبو ُقِتل وملا
قويٍّ كخليفٍة الفعلية سلطته يفرض أن واستطاع أقصاها، إىل أقصاها من اإلسالمية
وقفة من هنا ها بأس ال مملكته. أرجاء يف تدبريه ذ فيُنفَّ ويُدبِّر قوله، فيُسَمع يحكم
مع العرص، ذلك يف اإلسالمية الدولة رقعة الواسعة، اململكة تلك رقعة خارطة فيها لنبني
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الجغرايف كتبه ما عىل ذلك يف معتمدين أحواله، من ويشء منها إقليم كل عن موجز بياٍن
بكر أبي بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الشيخ وهو أََال العهد؛ لذلك املعارص املوثوق
يف التقاسيم «أحسن القيِّم كتابه يف ٣٧٥ھ) سنة (املتوىف بالبشاري املعروف املقديس
العهد ذلك يف اإلسالمية اململكة أن خالصتُه ما هذا كتابه يف ذكر فقد األقاليم»، معرفة
شاطئ عىل األقىص السوس إىل كاشغر مدينة عند الرشق بالد أقىص من طوًال تمتدُّ كانت
ويقول النوبة، بالد أواخر إىل قزوين بحر شواطئ من عرًضا تمتدُّ وأنها الظلمات، بحر

فرسخ. وستمائة ألف اململكة هذه طول إن (ص٦٥) أيًضا
هي: إقليًما عرش أربعة إىل تنقسم الواسعة اململكة هذه وكانت

وهي: جليلة كور أربع عىل وتشتمل العرب: جزيرة إقليم (أ)
ساحل وهو و«الجار» و«ينبع»، «طيبة»، مدنه: ومن املكرمة»، «مكة وقصبته الحجاز:

القرى». «وادي الحجاز ويتبع و«الطائف»، «مكة»، ساحل وهي و«جدة» املدينة،
وما «َزبيد»، وقصبته تهامة، واسمه غور فهو البحر نحو كان فما قسمان؛ وهو اليمن:
و«كمران» «مخا» مدنه ومن «صنعاء»؛ وقصبته «نجد» فهو الجبل ناحية من كان

«حرضموت». املدن من وبها األحقاف، بالد وتتبعه و«عدن»،
و«َضنْك». « الرسِّ «نزوة مدنها ومن الهند، بحر شاطئ عىل «ُصحار» وقصبتها عمان: بالد
ويتبع (الزرقاء)، «سابون» مدنها ومن (البحرين)، «األحساء» مدينة وقصبتها هجر: بالد

«الحجر». وقصبتها «اليمامة» بالد هجر ديار
فإن «ُصحار»، إالَّ العربي اللسان تتكلَّم محضة، عربية لغتهم القسم هذا وأهل
وأهل عربية، اللغة أن إال ُفْرس، ة وجدَّ عدن أهل وأكثر بالفارسية، وكالمهم نداءهم

كاًفا. الجيم ويجعلون «رجلينه»، «رجليه»: عوض يقولون عدن
بقية ثم الحجاز، بقية ثم الحجاز، نجد ثم هذيل، قبائل لغاُت العرب لغات وأصحُّ

وحش. لسانهم فإن «األحقاف» سكَّان إال العرب،
أهل ومذهب وهجر، بعمان الخوارج ومذهب اليمن، بالد يف فالتشيُّع مذاهبهم أما
ومذهب عمان، إال الحرمني وسواحل الرسوات أهل يف واالعتزال ذلك، عدا فيما نة السُّ

بهجر. القرامطة
وآبار وغدران مياه ذات بادية وهي العرب، بادية العربية الجزيرة شمال ويف
الطرق، خفيَّة السبل، مخيفة الكثبان، كثرية الجبال قليلة ونخيل، وقرى ورمال وتالل
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«تيماء»، إال بها مدينة وال «األزرق»، إال نهر وال بحرية بها ليس املاء، ردية الهواء، طيبة
عرًضا وثالث مكة، إىل يؤدِّين طوًال تسع (منها مكة إىل توصل طريًقا عرش اثنا وفيها
مرص، إىل ثم البرصة، من إليها يؤدِّي القرى لوادي آَخر طريق وبها الشام)، إىل يؤدِّين
طريق (٤) اة. الرشَّ طريق (٣) الرملة. طريق (٢) مرص. طريق (١) هي: الطرق وهذه
هيت. طريق (٨) الرحبة. طريق (٧) ري. السِّ بطن طريق (٦) ُوبرَْي. طريق (٥) تبوك.
وادي طريق (١٢) واسط. طريق (١١) القادسية. طريق (١٠) الكوفة. طريق (٩)

البرصة. طريق (١٣) القرى.
ووصف (ص٢٤٩)، للبشاري التقاسيم أحسن يف الطرق هذه تفاصيل وتجد

الهمداني. أحمد بن للحسن العرب جزيرة
وهي: كور ست وهي العراق: إقليم (ب)

«القادسية» مدنها ومن اإلسالمية، املدن أمهات من وهي «الكوفة»، وقصبتها الكوفة:
كربالء. قرب التمر» و«عني

«األبُلَّة» مدنها ومن أيًضا، اإلسالمية املدن كربيات من وهي «البرصة»، وقصبتها البرصة:
و«عبادان». ،Apolon كلمة من آتية ولعلها

«فم مدنها ومن أيًضا، اإلسالمية املدن كربيات من وهي «واسط»، وقصبتها واسط:
اإلمارة. كوت قرب الصلح»

«ديايل»، «النهروان» مدنها: ومن كرسوية، مدينة وهي «بغداد»، وقصبتها املدائن:
و«جرجرايا». و«جلوالء»، و«الدسكرة»،

و«بندنيجان». و«السريوان»، «خانقني»، املدائن: من وبها «حلوان»، وقصبتها حلوان:
فياض أبو و«األنبار» و«عكربا»، «الكرخ»، املدائن: من وبها «سامراء»، وقصبتها سامراء:
بابل، إقليم القديم يف يُسمى كان اإلقليم وهذا و«تكريت». و«هيت»، الفلوجة، قرب من
العباسيني ملك زهرة كان وقد العباسيني، عهد يف األول التقويم يف اسمه كان وهكذا
البشاري يقول الدنيا، أنهار أحسن من والفرات الدجلة ورافداه وأثراها، بلدانهم وأجمل
النفس تكون وبها للذهن، وأحدُّ القلب عىل وأخف األقاليم أظرف هو (ص٣٢):
رسيع الهواء رقيق بلد وواسط فبغداد مختلف، اإلقليم هذا وهواء أدق، والخاطر أطيب،
بالبرصة ويكون بخالفه، والكوفة انقلبرسيًعا، ثم وآذى الصيف يف ج توهَّ ربَّما االنقالب،
باهلل نعوذ والبطائح معتدلة، وحلوان فطاب، هبت ربما الشمال أن غري عظيم حرٌّ
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ارية، ونجَّ ومعتزلة وأشعرية مالكية وبها والشيعة، للحنابلة ببغداد والغلبة منها.
يفرطون غاليٌة وببغداد حنابلة، ثم وشيعة قدرية البرصة أهل وأكثر الشيعة، وبالكوفة

ومشبِّهٌة. معاوية حب يف
لهم كأنها وصارت فزاحموها بالدها، يف العرب عليها دخل نبطية اإلقليم هذا ة وأُمَّ
وبُعدها البادية من لُقْربها الكوفية، لغاتهم وأصح عربية، اإلقليم هذا لغة وأصبحت
العرب من اإلقليم من القسم بهذا نزلوا والذين فنبط، البطائح سكان وأما النبط، عن
األقاليم بهذه كان وقد والجزيرة، الشام عدا ما آَخر ُقطر بأي منهم الذين من أكثر
جاء فلما مستقلني، يكونوا لم أنهم إال بالشام، الغساسنة وملوك بالعراق، املناذرة ملوك
العراق كان كما األموية، الدولة مْهَد الشام وكان باإلقليَمني، امللك لهم اتسق اإلسالم

العباسية. الدولة مْهَد
إىل الُعذيب من وعرضه فرسًخا، ١٢٥ البحر إىل السن من طوًال العراق ومساحة

فرسًخا. ٨٠ حلوان عقبة
والفرات، دجلة بني ما وهو وآشور، وآثورا الجزيرة إقليم ويُسمى آقور: إقليم (ج)

وهي: كور ثالث وبها
و«سنجار» عفر» و«تل «الحديثة» مدنها ومن «املوصل»، وقصبتها ربيعة: ديار

عمر». ابن «جزيرة ناحية وبها و«ثمانني»، العني» و«رأس و«دارا» و«نصيبني»
و«حصن و«رسوج» و«الرافقة» «باجروان» مدن وبها «الرقة»، وقصبتها مرض: ديار

و«الرُّها». و«حران» مسلمة»
كيفا». و«حصن «ميَّافارقني» مدن وبها «آمد»، وقصبتها بكر: ديار

يت ُسمِّ العدنانيني من قبائل وسكنها اإلسالم، قبل الديار هذه العرب نزل وقد
قد وغريهم اآلشوريني من به كان َمن ألن محًضا؛ عربيٍّا اإلقليم هذا يُعترب ولذلك بهم؛
للشام ُمقاِرب ومناخه وأرمينية، الروم حدود إىل اإلقليم هذا وينتهي آثارهم، درست
ُسنَّة، أهله ومذاهب وزيتون، نخيل وبه وباردة، حارَّة مواضع وبه للعراق، ومشابه

للمعتزلة. وهي و«عانة»
وهي: كور ست وبه الشام: إقليم (د)

و«منبج»، و«سميساط»، و«بالس»، «أنطاكية»، مدنها: ومن «حلب»، وقصبتها قنرسين:
و«شيزر». و«حماة»، النعمان»، و«معرة و«إسكندرونة»، و«مرعش»، و«قنرسين»،
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و«الالذقية»، و«تدمر»، «سلمية»، مدنها: ومن «حمص»، وقصبتها حمص:
و«أنطرسوس».

و«بريوت»، و«صور»، و«صيدا»، «بانياس»، مدنها: ومن «دمشق»، وقصبتها دمشق:
و«بعلبك». و«طرابلس»،

و«بيسان»، و«عكَّا»، و«صور»، «َقَدس»، مدنها: ومن «طربية»، وقصبتها األردن:
و«أَذِْرَعات».

و«يافة»، و«عسقالن»، املقدس»، «بيت مدنها: ومن «الرَّملة»، وقصبتها فلسطني:
ان». و«عمَّ و«أريحا»، و«قيسارية»، و«أرسوف»،

و«أذرع»، و«تبوك»، و«معان»، «مآب»، مدنها: ومن «زغر»، أو «ُصَغر» وقصبتها الرشاة:
و«أيلة».

فيه، استقرَّ اإلسالم جاء وملا به، وملكوا اإلسالم قبل العرب سكنه اإلقليم وهذا
لها يُقال حدودها عىل التي واملدن الروم، بالد الشمال من وحدوده عربية، أهِله ولغُة
«حمص»، اإلقليم هذا مدن وأكربُ الروم، غارات لردِّ الجهاد يكون وعندها «الثغور»،
أميَّة، بني أيام امُللك ودار مرصالشام هي و«دمشق» خارج، من تُرى متعالية قلعة وفيه
مجتمع مال لهم يُْعَلم وال اليوم، للمسلمني يشء أحسن والجامع وآثارهم قصورهم وثَمَّ
إىل الرشاة من وسطه إالَّ الهواء متوسط إقليم وهو الدنيا، عجائب أحد وهو منه، أكثر
ونصف «طربيا» وأهل وُسنة، جماعة أهل مستقيمة ومذاهبهم الحر، بلد فإنه الحولة

خفية. يف هم وإنما للمعتزلة فيه ماء وال شيعة، و«عمان» و«قدس» «نابلس»
وهي: كور سبع وبه مرص: إقليم (ه)

و«العريش». و«الورادة»، ارة»، «البقَّ مدنها: ومن «الَفَرمة»، وقصبتها الِجفار:
و«القلزم». و«قاقوس»، «مشتول»، مدنها: ومن «بلبيس»، وقصبتها (الرشقية) الَحوف:
و«شهور»، و«سنهور»، «منهور»، مدنها: ومن (العباسة)، العباسية وقصبتها الريف:
و«دمرية». و«دقهلية»، الكبرية»، و«املحلة و«مليج»، و«شطنوف»، العسل»، و«بنها

و«الُربُلس»، و«مريوط»، «الرشيد»، مدنها: ومن «إسكندرية»، وقصبتها إسكندرية:
الحمام». و«ذات

29



االزدهار عرص

و«الجيزة»، «العزيزية»، مدنها: ومن املرص)، (وهو «الفسطاط» وقصبتها مقدونية:
شمس». و«عني

و«البلينا»، و«إخميم»، و«قوص»، «حلوان»، مدنها: ومن «أسوان»، وقصبته الصعيد:
و«بوصيم». و«الفيوم»،

املرصية. الصحراء يف واحات عدة وهي الواحات:
ملكتها التي األمم من كثري وسكنها قبطية، مرصية القديم يف اإلقليم هذا وأمة
كثري دخلها اإلسالم جاء وملا عربية، قبائل بالحوف وكان وغريهم، والرومان كاليونان

(الرشقية). بالحوف وأقاموا أميَّة، بني أيام منهم كثري دخلها ثم العرب، من
يتحدثون وذمتهم رخوة، ركيكة لغتهم أن غري العربي، اللسان أهلها عىل وغلب
والُفتْيَا مالكيون، أكثرهم أن غري الشام أهل مذاهب عىل اإلقليم هذا وأهل بالقبطية،

الفاطمي. املذهب عىل اليوَم
وهي: كور ثماني وهو املغرب: إقليم (و)

و«غافق». و«أجدابية»، و«طرابلس»، «رمادة»، املدن: من وبها «برقة»، وقصبتها برقة:
و«تونس»، و«سوسة»، «صفاقس»، املدن: من وبها «القريوان»، وقصبتها إفريقية:
و«قسنطينة». و«طربقة»، و«منستري»، زغناية»، بني و«جزيرة و«بنزرد»، و«بونية»،

و«شلف». و«وهران»، «مطماطة»، املدن: من وبها «تاهرت»، وقصبتها تاهرت:
و«تازروت»، و«أمصيل»، «درعة»، املدن: من وبها «سجلماسة»، وقصبتها سجلماسة:

األمري». و«دار
و«طنجة»، «البرصة»، املدن: من وبها «فاس»، وقصبتها األدنى: السوس فاس

و«سال». و«هوَّارة»، و«صنهاجة»، و«وزغة»،
و«تنديل». ة»، و«ماسَّ «أغنات»، مدنها: ومن «طرفانة»، وقصبتها األقىص: السوس

العبايس العهد يف أما أمية، لبني تابًعا األموي العهد يف وكان «قرطبة»، وقصبتها األندلس:
معروف. هو كما استقلَّ فقد

و«ماوز»، و«أطرابنش»، «الخالصة»، مدنها: ومن «بلرم»، وقصبتها صقلية: جزيرة
ومعادن الحر، مواضع وبه اإلقليم مرص هو والقريوان و«رسقوصة»، و«جرجنت»،
والفاطمية، والحنفية املالكية مذاهب: ثالثة فعىل املسلمون وأما اليهود، وكثري الربد،
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يُقارب آَخر لسان ولهم منغلقة، أنها إال عربية ولغتهم حنفيون، صقلية أهل وأكثر
دائم. جهاد يف اإلقليم هذا وأهل الرومي،
وهما: قسمان وهو املرشق: إقليم (ز)

هيطل. ويُسمى جيحون، نهر رشقي وهو النهر، وراء ما (١)
خراسان. بالد ويُسمى جيحون، نهر غربي (٢)

وهي: كور ست فهو النهر وراء أما
و«مرغينان». و«أوزكند»، آباد»، «نرص مدنها: ومن «أخسيكث»، وقصبتها فرغانة:

و«طراز»، و«ترار»، (باراب)، «فاراب» مدنها: ومن «إسبيجاب»، وقصبتها إسبيجاب:
و«بالسكون».

و«إيالق». و«غنَّاج»، و«بناكث»، «نكث»، مدنها: ومن «بنكث»، وقصبتها الشاش:
زمني». و«ساباط «كردكست»، مدنها: ومن «بنجكث»، وقصبتها أرشوسنة:

و«مزربان»، و«درغم»، و«مايمرغ»، «ورغرس»، مدنها: ومن «سمرقند»، وقصبتها الصغد:
و«قطوانة».

و«كش»، و«يخسون»، و«الطواويس»، «بيكند»، مدنها: ومن «بُخارى»، وقصبتها بُخارى:
و«نسف».

وهي: كور تسع فهي خراسان بالد وأما
و«الطالقان». «ولوالج»، مدنها: ومن «طوخارستان»، ناحية وبها «بلخ»، وقصبتها بلخ:

و«كاويل». و«كرديس»، «كابل»، مدينة وبها «غزنني»، قصبتها غزنني:
روذان». و«كش «جهالكان»، مدنها: ومن «بست»، وقصبتها بُست:
و«الطاق». «أكوين»، مدنها: ومن «زرنج»، وقصبتها سجستان:

و«بوشنج». و«كرُّوخ»، «باذغيس»، مدنها: ومن «هراة»، وقصبتها هراة:
و«فارياب». «أبناربروز»، مدنها: ومن «اليهودية»، وقصبتها جوزجان:

و«الطالقان». «مروروز»، ناحية وبها الشاهجان»، «مرو وقصبتها شاهجان: مرو
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و«أبيورد»، و«نسا»، و«طوس»، «بيهق»، مدنها: ومن «إيرانشهر»، وقصبتها نيسابور:
و«أسفراين».

و«طبس العناب»، و«طبس «تون»، مدنها: ومن «قاين»، وقصبتها قوهستان: قهستان،
التمر».

الذين هم خراسان وأهل خريات، وأكثرها اإلسالمية األقاليم أعمر من اإلقليم وهذا
الشيعة. من ومعظمهم العباسية، بالدولة قاموا

أول يف شملهم قد اإلسالم يكن ولم الرتكمان، من َفُجلُّهم النهر وراء ما أهل أما
األموية، الدولة عهد يف إالَّ النهر يتجاَوزوا ولم اإلقليم هذا العرب دخل العبايس، العهد
اللغة تتغلَّب ولم الباهيل، مسلم بن قتيبة يد عىل اج الحجَّ أيام فيه العرب فتوُح وكثرت

اإلقليم. هذا عىل العربية
وأما الشام، نمط عىل فإنهن التمر؛ وطبس وبست بسجستان إالَّ بارد إقليم وهو
وأصناف قليلة ونصارى يهود وبه وفقًها، علًما األقاليم أكثر وهو عراقي، فهواها بلخ
هاشميٍّا به ترى وال فيه، الرفعة غاية عىل هم السالم) (عليهم عيل وأوالد املجوس،
واملعتزلة هراة، ونواحي بسجستان الخوارج أن إال مستقيمة، ومذاهبهم غريبًا، إالَّ
وفرغانة بهراة جلبة وللكرامية الشافعية، ثم للحنفية اإلقليم يف والقلة بنيسابور،
الشاش أهل وأحسنهم مختلفة، وألوانهم مختلفة، وألسنتهم وسمرقند، وجوزجان

وفرغانة.
وهي: كور خمس وبه الديلم: إقليم (ح)

و«بسطام». «سمنان»، مدنها: ومن «الدامغان»، وقصبتها قومس:
و«آبسكون». «أسرتاباد»، مدنها: ومن «شهرستان»، وقصبتها جرجان:

و«سارية». «سالوس»، مدنها: ومن «آمل»، وقصبتها طربستان:
«بروان». وقصبتها الديلمان:

و«سمندر». «بلغار»، مدنها: ومن «أتل»، وقصبتها الخزر:
اإلقليم هذا أهل ومذاهب العباسيني، بعهد إالَّ فيه اإلسالم يْغَش لم اإلقليم وهذا
وشافعية، حنابلة والباقون حنفيون، طربستان أهل وبعض وجرجان فقومس مختلفة؛

جلبة. وطربستان بجرجان وللشيعة طربستان، وجبال بجرجان والكرامية
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وهي: كور، ثالث وهو الرحاب: إقليم (ط)
األبواب»، و«باب و«رشوان»، «تفليس»، مدنها: ومن «برذعة»، وقصبتها (أران): الران

و«مالزكرد».
و«سلماس»، و«خوي»، و«خالط»، «بدليس»، مدنها: ومن «أردبيل»، وقصبتها أرمينية:

و«قاليقال». و«مرند»، و«مراغة»، و«وأرمية»،
«موقان». مدنها: ومن «تربيز»، وقصبتها أذربيجان:

العهد يف إالَّ فيه اإلسالم يغَش ولم الفرس، واألرمن الكرد من كثري اإلقليم هذا ويف
كموقان البالد أنزه من مدن فيه الثمار، كثري اإلقليم وهذا قليلة، العربية واللغة العبايس،
ُسنَّة أهل وأهله دار، وللغازين فخر لإلسالم وهو العراق، شاكلت التي وتربيز وخالط
والغالب حنابلة، الحديث أهل أن إال مستقيمة، أهله ومذاهب وهيبة، وفصاحة وجماعة،

حنيفة. أبي مذهب بدبيل
وهي: كور ثالث وبه الجبال: إقليم (ي)

و«أَبهر». و«قزوين»، و«ساوه»، «آوه»، مدن: وبها «الري»، وقصبتها الري:
و«الدينور». و«نهاوند»، «قرماسني»، مدنها: ومن «همذان»، وقصبتها همذان:

«اليهودية». وقصبتها أصفهان:
معاوية، حب يف يفرطون حنابلة غواٍل إما وأهله نزيه، الرتبة غنيُّ اإلقليم وهذا
الدينور ويف حديث، أصحاب همذان وأهل أحناف، الغلبة الري ويف غالية، ارية نجَّ أو
غالية. شيعة قم وأهل القرآن، َخْلِق يف عصبيات والري الثوري، سفيان أصحاب بعض

وهي: كور سبع وفيه باألهواز، قديًما ويُعرف خوزستان: إقليم (ك)
والجبال. العراق تتاخم وهي السوس:
«جنديسابور». وقصبتها جنديسابور:

«تسرت». وقصبتها تسرت:
و«سوق و«زيدان»، «جوبك»، مدنها: ومن مكرم»، «عسكر وقصبتها مكرم: عسكر

الثالثاء».
والصغرى. الكربى و«مناذر» «تريي»، مدنها: ومن «األهواز»، وقصبتها األهواز:
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و«أجم». «آرزر»، مدنها: ومن العراق، تتاخم وهي «الدورق»، وقصبتها الدورق:
فارس. تتاخم وهي «رامهرمز»، وقصبتها رامهرمز:

والثمار الخريات كثري وهو الخوزي، باللسان يُعَرف خاص لسان اإلقليم ولهذا
ومذاهب نخيل، به املناخ، قبيح قذر الحرارة شديد وهو والنفط، والخري والعسل والسكر
حنفية وبه شيعة، األهواز ونصف حنابلة، والسوس معتزلة، اإلقليم وأكثر مختلفة، أهله

ومالكيون.
وهي: كور ست وبه فارس: إقليم (ل)

«أرجان». وقصبتها أرجان:
البحر. عىل ممتدة وهي «سرياف»، وقصبتها خرَّة: أردشري

«دارابجرد». وقصبتها دارابجرد:
و«فسا». «البيضاء»، مدنها: ومن «شرياز»، وقصبتها شرياز:

ز». و«توَّ و«النوبندجان»، «كازرون»، مدنها: ومن «شهرستان»، وقصبتها سابور:
الكور. أوسع وهي «إصطخر»، وقصبتها إصطخر:

والبُُسط واألكسية والحر الفواكه كثري مشاجر، وجباله معادن، ترابه اإلقليم وهذا
وأصحاب الحديث، أصحاب مذهب عىل فيه والعمل والقصب، والكتَّان والستور
اإلقليم وبهذا بسواحله، واملعتزلة والشيعة ومجالس، دروس وللداودية حنيفة، أبي

الفارسية. البالد يت ُسمِّ وبه األكراد من كبري عدٌد
وهي: كور خمس وفيه كرمان: إقليم (م)

و«زرند». و«كوغون»، «ماهان»، مدنها: ومن «بردسري»، وقصبتها بَْردسري:
«نرماسري». وقصبتها نرماسري:
«سريجان». وقصبتها سريجان:

فارس. تتاخم وهي «بَمُّ»، وقصبتها بَمُّ:
البحر. عىل وهي «جريفت»، وقصبتها جريفت:

صحيح، وهواؤه ومنسوجاته، فواكهه حيث من فارس إقليم يشاكل اإلقليم وهذا
جلبة «بم» بمدينة وللخوارج الحديث، فألهل «جريفت» إال للشافعي، الغالبة واملذاهب

وجامع.
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وهي: كور خمس وفيه السند: إقليم (ن)
و«خواش». «مشكة»، ومدنها: «بنجبور»، وقصبتها مكران:
«قندبيل». مدنه: ومن (قزدار)، «قصدار» وقصبتها ُطوران:

«َديْبل». مدنها: ومن «املنصورة»، وقصبتها السند:
«ويهند». وقصبتها ويهند:

«امللتان». بالد ويتبعه «قنُّوج»، وقصبتها قنُّوج:
وهو والنخيل، واملوز واألرزاز والخريات، والعقاقري والتجارات الذهب إقليم وهذا
وعلماؤه مرشكون، ذمته وأهل وسياسات، وإنصاف وعدل رفض به الحرارة، شديد
وليس شيعة، امللتان وأهل الداودية، بعض وفيه حديث، أهل مسلميه وأكثر قليلون،

حنابلة. وال معتزلة وال مالكية فيه

أمية، بني من العباسيون ورثها التي اإلمرباطورية أقاليم هي فهذه بعد؛ أما
واملبادئ اللغات متنوعة الشعوب، متعددة الخريات، كثرية األطراف، مرتامية مملكة وهي
وقوة، عزم إىل تحتاج إنها بل السهل، باليشء العظيم امللك هذا إدارة وليست واألهداف،
سيطرة أحسن اململكة هذه أجزاء عىل السيطرَة األَُوُل العباسيون الخلفاء استطاع وقد
وتقطَّعت عهدهم، يف األموُر فسدِت خلٌف بعدهم من خلف ثم األول، العبايس العرص يف

بعد. فيما ذلك تفصيل وسنرى أيديهم، عىل البالد أوصاُل
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الثاني الكتاب

اسيون العبَّ اخللفاء





األول الفصل

العباسالسفاح أبو

الحجة١٣٦ھ/٧٥٤م ١٣٢ه–ذو األول ربيع

هللا عبيد بنت ريطة وأمه عباس، بن هللا عبد بن عيل بن محمد بن هللا عبد العباس أبو
الحارثية. بن امَلَدا بن هللا عبد بن

والذكاء الدهاء من عظيم جانب عىل وكان بها، ونشأ ١٠٤ سنة الحميمة يف ولد
حليًما كريًما «كان الطقطقي: ابن وقال األخالق، وحسن والحياء والحلم والعزم والفهم
باألموال، سخيٍّا كريًما السفاح «كان دحية: ابن وقال األخالق.» َحَسَن الحياء كثري عاقًال،
األعداء، عىل سطوة ذا الشكيمة، صعَب العزيمة، ماَيض للرجال، متألًفا األخالق، حسن
وأكثر الطعام.» معهم يأكل وكان الناس، أعطيات يف زاد واألصحاب، لألولياء متواضًعا
القضاء يف الشكيمة وقوة والحزم األخالق بحسن وصفوه املؤرخني من عنه تحدثوا الذين
وكانت والجزيرة، الشام يف سيما وال أمية، بني أنصار بها يقوم كان التي الثورات عىل

وأحالفهم. أمية بني بقايا مع وخصوًصا والفتك، الشدَّة بحوادث مليئة حياته
مجلسه يف جالًسا السفاح العباس أبو «كان األغاني: يف األصفهاني الفرج أبو قال
لهم ثنيت وقد الوسائد، عىل أمية وبنو الكرايس، عىل دونه هاشم وبنو رسيره، عىل
عىل هاشم بنو ويجلس الرسير، عىل منهم والخلفاء هم يجلسون دولتهم أيام يف وكانوا
عىل راكٌب أسود حجازي رجٌل بالباب املؤمنني أمري يا فقال: الحاجب فدخل الكرايس،
يراك، حتى وجهه عن اللثام يحرس أالَّ ويحلف باسمه، يخرب وال يستأذن ملتثم نجيب
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حرس حوله أمية وبنو العباس أبي إىل نظر فلما فدخل يدخل، سديف موالي هذا قال:
يقول: وأنشأ وجهه عن اللثام

ال��ع��ب��اِس ب��ن��ي م��ن ب��ال��ب��ه��ال��ي��ل األس��اِس ث��اب��َت ال��م��ل��ك أص��ب��ح
ال��رُّواِس ال��ق��م��اِق��م وال��رءوس ق��دي��ًم��ا ال��م��ق��دم��ي��ن ب��ال��ص��دور
راِس ك��لِّ م��ن��ت��ه��ى رأس وي��ا مِّ ال��ذَّ م��ن ��ري��ن ال��ُم��ط��هَّ أم��ي��َر ي��ا
إي��ن��اِس ب��ع��د رج��وك أُن��اٍس ك��م وُه��داه��ا ه��اش��ٍم َم��ه��ديُّ أن��ت
وِغ��راِس رِق��ل��ة ك��ل واق��ط��ْع��ن ع��ث��اًرا ش��م��ٍس ع��ب��َد ت��ق��ي��ل��نَّ ال
واإلت��ع��اِس ال��ه��وان ب��داِر ال��ل��ُه أن��زل��ه��ا ب��ح��ي��ث أن��زل��وه��ا
ال��م��واس��ي ك��ح��زِّ م��ن��ُك��م وب��ه��م م��ن��ه��م ال��ت��ودُّد أظ��ه��ر خ��وُف��ه��م
األرج��اِس ش��أف��ة ب��ال��س��ي��ف ع��ن��ك واح��س��ْم ال��خ��ل��ي��ف��ة أي��ه��ا أق��ص��ه��م

امللك عبد بن سليمان ولد بعض فالتفت رعدة، َزمع وأصابه العباس أبي لون ري فتغَّ
الفواعل، بني يا وقال: عليهم العباس أبو أقبل ثم العبُد، وِهللا قتلنا فقال: منهم، رجل إىل
الخراسانية فأخذتهم خذوهم، تتلذذون! أحياء وأنتم سلفوا، قد أهيل من قتالكم أرى
عيل بن بداود استجار فإنه العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد أمر من كان ما إالَّ فأُْهِمدوا

السفاح.» من واستوهبه
بالتسامح الدول تأسيس يكون وال دولته، يؤسس أن يريد كان اح السفَّ أن والحقُّ
يكونوا أن اله عمَّ يويص وكان قويٍّا، حازًما هو كان فقد والقوة، بالعنف بل والرأفة،
هذا فتك فقد عيل؛ بن هللا عبد وعمه مسلم أبا وخصوًصا أشداء ُفتَّاًكا كانوا وهكذا كذلك،
قتل فإنه عيل بن سلمان وعمه ودرسها، أمية بني قبور ونبش ذريًعا، فتًكا الشام بأهل

واملدينة. مكة بأهل عيل بن داود عمه فعل وكذلك عظيمة، مقتلة البرصة أهل من
فهل «السفاح» وهو العباس، أبي عىل أُطلق الذي اللقب هذا نناقش أن هنا ونحبُّ
أو زمنه يف له معروًفا اللقب هذا كان وهل الدماء؟ سفحه لكثرة بذلك ب لقِّ أنه صحيح

ذلك؟ بعد حدث أنه
يقل لم ولكنه املبري»، السفاح «أنا األوىل: خطبه يف قال قد العباس أبا أن عرفنا
سيفرِّق جواد، معطاء بأنه نفسه وصف أراد وإنما الدماء، سفك أو سفح به ُمريًدا ذلك
العرب كان فقد لغويٍّا؛ الكلمة معنى أصل يؤيده املعنى وهذا طاعته، أهل يف األموال
من أحد يذكر ولم لألموال، متالف للنوق» اح «سفَّ بأنه الكريم يصفون الجاهلية يف
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هذا له والجهشياري قتيبة وابن واليعقوبي كالطربي بهم املوثوق القدامى املؤرخني
بعد فيما املؤرخون تناقله ثم املسعودي، هو متأخر كاتب عند نجده وإنما اللقب،
وملا خليفًة، خليفًة العباسيني الخلفاء عىل األلقاب يطلقون أخذوا حينما املسعودي، عن
يقول له، خطبة أول يف أوردها التي الكلمة إال به تلقب لقبًا العباس ألبي يجدوا لم
ب لقَّ خليفة أول «هو املنصور: عن حديثه يف النرباس) كتابه من (ص٤٢ دحية ابن
أي جعفر؛ أبي قبل العباسيني الخلفاء أن لنا يبني النص فهذا الخلفاء.» أبو وهو نفسه
جعفر، أبو هو ذلك صنع من أول وأن يتلقبون، يكونوا لم واألموي النبوي العرص يف
هو ألنه عيل؛ بن هللا عبد عمه فهو حقيقة «السفاح» لقب عليه يُطلق أن ينبغي من أما
الدينوري قتيبة ابن يقول إذ القديم، منذ بذلك ُوصف إنه حتى وسفح، وسفك فتك الذي
له يقال الذي عيل بن هللا عبد عمه وىلَّ العباس أبا أن «ذكروا عنه: الحديث معرض يف
هللا «عبد العباس بن هللا عبد بن عيل أوالد يعدد حني اليعقوبي ويسميه الشام.» سفاح

السفاح». وهو األصغر
كافة، األقاليم يف األمن فتوطَّد الجديدة، الدولة بتنظيم ابتدئ العباس أبي عهد ويف
األرسة من وأكثرهم لوالته بذلك العباس أبو َعِهَد وقد الجديد، للنظام البالد وأُخِضَعت

وأقاليمهم: الوالة هؤالء بأسماء قائمة وإليك شيعتها، ِكبار من أو العباسية
وأذربيجان. وأرمينية الجزيرة أمري كان املنصور: جعفر أبو

واليمامة. الحجاز عىل أمريًا كان عيل: بن داود
الشام. عىل أمريًا كان عيل: بن هللا عبد

وعمان. والبحرين وتوابعها البرصة عىل أمريًا كان عيل: بن سليمان
األهواز. عىل أمريًا كان عيل: بن إسماعيل

واملرشق. خراسان عىل أمريًا كان الخراساني: مسلم أبو
إفريقية. وشمال مرص عىل أمريًا كان العون: أبو

املفهوم باملعنى وزيًرا يكن لم وإن وهو ل، الخالَّ سلمة أبو أوَلُهم فكان وزراؤه: ا أمَّ
أمرها؛ ابتداء يف عليها واملنفق لها واملدير الدولة صاحب رأينا، كما كان، فإنما الكلمة من
وسلَّم إليه، األمور وفوض «استوزره» العباس ألبي األمر تمَّ وملا املياسري، من كان ألنه
عىل أمره خاتمة وكانت الطقطقي، ابن يقول كما محمد» آل «بوزير به ولقَّ الدواوين، إليه
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سلمة، أبي بعد الوزارَة َوِيلَ فيمن املؤرخون اختلف وقد سبق، فيما رأيناه الذي الشكل
سلمة) أبي بعد (أي بعده للسفاح وزر فيمن «اختلفوا الطقطقي: طباطبا ابن يقول
بعد استوزر السفاح «إن فقال: الصويل وأما «… الرحمن عبد وقيل: الجهم، أبو فقيل:

برمك.» بن خالد سلمة أبي
لم جديد أمر ألنها معناها؛ استقرَّ قد بعُد يكن لم «الوزارة» لفظة أن والحق
ذكر نجد مرة وأول الراشدين، عهد يف وال أمية بني عهد يف اإلسالمية النظم تعرفه
«وزير سلمة أبا الخراسانيون سمى حينما العبايس العهد يف رسمي بشكل املنصب هذا
عند الكريم القرآن يف وردت فقد قبل، من معروفة كانت الكلمة أن عىل محمد»، آل
األحاديث بعض يف ووردت أَِخي﴾، َهاُروَن * أَْهِيل ْن مِّ َوِزيًرا يلِّ ﴿َواْجَعل تعاىل: قوله
بعض يف وردت كما ملسو هيلع هللا ىلص النبي وزير كان بأنه الصديق بكر أبا تصف الرشيفة النبوية
بعض وجدنا األموي العرص ويف دِّيق، للصِّ كالوزير أو وزيًرا كان بأنه عمر تصف األخبار
مروان كاتب الحميد عبد وَصفوا وربما «الكاتب»، عىل «الوزير» لفظ يطلقون املؤرخني
االصطالحي املعنى — رأينا يف — به يُقصد يكن لم كله هذا ولكن «بالوزارة»، محمد بن
أو الرس أمانة من نوع بها أُريد وإنما العبايس، العرص يف الكلمة هذه به ُعرفت الذي

ذلك. شابه ما أو الكتابة أو االستشارة
الفارسية اإلدارية تراتيبهم من املنصب ذلك أخذوا إنما الخراسانيني أن ويظهر
املنصب هذا صاحب اسم وكان الوزاري، املنصب هذا مثل فيها كان التي الساسانية
رئيس أي الدولة»؛ عمال «كبري ومعناه فرمداز»، «بزرج أو داز» فرم «بزرك عندهم

وزرائها.1 ووزير رؤسائها
جانب إىل وكان الجديد، منصبه يف الساسانية تقاليد أعاد قد سلمة أبا أن ويظهر
الجاهلية واآلداب واألشعار األخبار عىل مطلًعا فصيًحا، وعامًلا بليًغا بالعربية كاتبًا ذلك
كلها املزايا بهذه فاستطاع ومروءة، يسار ذا الحجة حارض والتفسري، والجدل والسري
أن ويظهر والجهشياري، طباطبا ابن يذكر كما أمورها وينظم الوزارة منصب يوطِّد أن
الجهم وأبي برمك بن كخالد بعده جاء من جعلت قد سلمة أبو إليها صار التي النهاية

.L’lran sous les Sassanides. A. Christensen P. 109–112 وكتاب: ٨٦٩؛ :١ الطربي، تاريخ انظر 1
معروف، وناجي للدوري؛ اإلسالمية الحضارة وموجز ص٢١٠؛ الدوري، العزيز لعبد اإلسالمية والنظم

ص٨٥. والجهشياري، ص٣٥؛
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من كل «إن طباطبا: وابن الجهشياري وقال «الوزارة»، بلقب التلقب عن يتحاشون
سلمة.»2 ألبي جرى ملا نظًرا وزيًرا ى يُسمَّ أن يتجنب كان سلمة أبي بعد استوزر

اتخذ فقد «العاصمة»، أمر العباس أبي عهد يف إليها اإلشارة تجب التي األمور ومن
عن يفتش فأخذ أهلها، نوايا إىل مطمئنًا يكن لم ولكنه له، مستقرٍّا األمر أول «الكوفة»
«الهاشمية» فاتخذ وأصحابه، أنصاره ومسكن مقره ويجعلها فيها يستقر أخرى مدينة
١٣٤ھ، سنة يف «األنبار» إىل ذهب ثم «الحرية»، إىل منها انتقل ثم الكوفة، جوار إىل وهي
لنفسه عظيمة املدينة بأعىل مدينة بها فابتنى األنبار إقليم استطاب أنه قتيبة ابن ويذكر
قًرصا وسطها يف لنفسه وبنى الخراسان، أهل من أصحابه بني خطًطا وقسمها وجموعه،

خالفته. طول املدينة بتلك وأقام عاليًا،
شئون ونُظمت اإلسالمية األقاليم وترتبت الجديدة عاصمته يف األمور له استقرت وملا
املسلمني، عهد ويل فجعله املنصور، جعفر ألخيه بعده من باألمر يعهد أن رأى الدولة
بخاتمه عليه ختم عهًدا بذلك وكتب عيل، بن محمد بن موىس بن عيىس يكون بعده ومن
يف الُجدري بعلة باألنبار وفاته كانت ثم موىس، بن عيىس إىل ودفعه بيته، أهل وخواتيم
من الرابع العقد مطلع يف وهو فيها بقرصه وُدفن ١٣٦ھ/٧٥٤م، سنة الحجة ذي ١٣

العمر.

ص١٢٨. الطقطقي، البن الفخري وتاريخ ص١٠٢؛ للجهشياري، الوزراء كتاب 2
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١٣٦ھ–١٥٨ھ/٧٥٤–٧٧٥م الحجة ذو

مة. سالَّ اسمها ولٍد أمُّ وأمه عباس، بن هللا عبد بن عيل بن محمد بن هللا عبد جعفر أبو
وبرع الكتابة وأتقن ورواه، الحديث ووعى القرآن وحفظ ١٠١ھ سنة بالحميمة ُولد
رسول آلثار متبًعا العظيم هللا لكتاب حافًظا «وكان دحية: وابن اليعقوبي قال األدب، يف

بليًغا.» كاتبًا محدثًا فقيًها هللا،
عضده فشدَّ معه، كان رأينا كما الكوفة إىل الحميمة من العباس أبو أخوه انتقل وملا
فوطَّد وأذربيجان، وأرمينية الجزيرة إمرة وتوىل تدعيمه، عىل وعمل امللك بأعباء بالقيام
تُويف التي السنة يف الحج عىل أمريًا أخوه بعثه ثم نظام، أحسن عىل فيها الدولة أركان
موىس بن عيىس البيعة له فأخذ الحجاز، يف واملنصور ١٣٦ھ سنة السفاح فمات فيها،
األنبار دخل وملا راجًعا، جعفر أبو فقفل ويهنئه، يعزِّيه أخيه، بوفاة يُعلمه إليه وكتب

السنة. تلك من الحجة ذي يف بالخالفة العامة البيعة بويع
يسدَّ أن عليه وكان بعُد، تماًما ُوطدت قد دعائمها تكن ولم الخالفة املنصور توىل
فقد إياه، عيل بن هللا عبد عمه بمنافسة عليه انفتحت التي الثغرة «أوالهن» ثغرات: ثالث
واملوصل، والجزيرة والشام خراسان يف قوي نفوذ ذا الذكر نَِبيَه مهابًا جليًال سيًِّدا كان
وصولته يقوى سلطانه أخذ الذي مسلم أبي ثغرة و«ثانيهن» الخالفة، يف يطمع وكان
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السالم) (عليهم عيل آل من الطامحون وراءها يكمن التي الثغرة و«ثالثتهن» ، تَْشتَدُّ
الحسن بن هللا عبد بن محمد العلويني رأس عىل وكان معهم، الناس قلوب تزال ال الذين

الزكية. النفس بذي امللقب طالب أبي بن عيل بن الحسني بن
املسعودي ويروي السفاح، بعد الخالفة يف يطمح فكان عيل بن هللا عبد عمه أما
مروان قتل ملن بعده العهد والية جعل قد السفاح العباس أبا أن الذهب» «مروج يف
السفاح مات حني هللا عبد وكان قتله، الذي هو عيل بن هللا عبد األمري وكان محمد بن
جنده وجمع عصيانه أعلن املنصور بيعة وإعالن وفاته بلغته فلما الشام، عىل أمريًا
للشاميني الحركة هذه راقت وقد ذلك، عىل القادة فبايعه للمؤمنني، أمريًا بنفسه ونادى
صفوف بني يدب الخالف يروا أن ويرسهم قلوبهم، يف مرشبًا أمية بني حب زال ما الذين
مسامع هللا عبد حركة أخبار بلغت وملا ريحهم، فتذهب أنفسهم عىل وينقسموا العباسيني
أمرين: أحد يرجو وهو الشام، إىل وبعثه مسلم أبي بقيادة كبريًا جيًشا جنَّد املنصور
أخذ ألنه منه؛ املنصور فيتخلص مسلم أبو يُقتل أو املطلوب، وهو هللا عبد يُْقتَل أن إما
املورياني أيوب أبو قال بعد، فيما ذلك تفصيل سنرى كما وبطموحه، به ذرًعا يضيق
واحدة.»1 نرجو أنَّا إال عيل بن هللا لعبد منَّا تهمة أشد مسلم ألبي «نحن املنصور: وزير
كان املنصور ولكن املهمة، هذه من التخلُّص فأراد باملؤامرة شعر قد مسلم أبا فكأن
هللا عبد بني الحرب ودامت السفر، عىل مسلم أبا فاضَطرَّ يرتكه، لم أمر عىل عزم إذا
يف الفاصلة املعركة وكانت اآلمر، آخر يف هللا عبد وانخذل سنة، نصف قرابة مسلم وأبي
البرصة، أمري سليمان أخيه إىل والتجأ هللا عبد وهرب ١٣٧ھ، سنة اآلخرة جمادى ٧ يوم
إىل مسجونًا وظلَّ سجنه عىل فوافق عنه، ليعفو املنصور لدى وسعى نفسه عىل نه فأمَّ

السنة. تلك يف حبسه يف ومات ١٤٧ھ سنة
هو وبينما هللا، عبد فتنة عىل القضاء بعد سلطانه تعاظم فقد مسلم أبو ا وأمَّ
تعاظم عن إليه تكتب املنصور عيون أخذت أمريًا كان حيث خراسان2 إىل طريقه يف
والسخرية املؤمنني أمري بأوامر واالستهانة الخالف عىل وعزمه بنفسه، وغروره مسلم أبي
بهم املوثوق ائه أخصَّ أحد إليه فبعث بنفسه، ذلك يتحقق أن املنصور أراد وقد بكتبه،
أؤتمن وال الدماء عىل «أؤتََمُن للرسول: وقال مسلم، أبو فغضب الغنائم، عليه ليحيص

.١٦٠ :٩ الطربي، تاريخ 1

.١٦١ :٩ الطربي، تاريخ 2
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منعه أصحابه بعض أن لوال الرسول يقتل أن وأراد الخليفة عىل وتهجم األموال؟» عىل
إىل يصل أن قبل الطريق يف وهو إليه كتب املنصور إىل األمور هذه بلغت فلما ذلك، من
من مرص إىل ه فوجِّ خراسان، من لك خري فهي ومرص، الشام وليناك قد «إنَّا خراسان:
يوليني «هو وقال: مسلم أبو فغضب املؤمنني.» أمري بقرب فتكون بالشام، وأقم أحببت
وال الخليفة بكتاب آبه غري خراسان إىل طريقه يف وظلَّ يل؟» وخراسان ومرص، الشام
وكتب املدائن، إىل فتوجه به لإليقاع الدهاء استعمال إال يبَق لم أنه املنصور ورأى بأمره،
املؤمنني، ألمري يبَق لم «إنه يقول: مسلم أبو إليه فكتب إليه، يصري أن مسلم أبي إىل
يكون ما أخوف أن ساسان آل ملوك عن نروي كنَّا وقد منه، هللا أمكنه إالَّ عدوٍّا هللا، أكرمه
ما بعهدك لك الوفاء عىل حريصون قربك من نافرون فنحن الدهماء، سكنت إذا الوزراء
أرضاك فإن السالمة، تقاربها حيث بعيد؛ من أنها غري والطاعة بالسمع حريون وفيت،
من أبرمت ما نقضُت إرادتها نفسك تعطي أن إالَّ أبيت وإن عبيدك كأحسن كنا ذلك
كتابك، فهمت «قد إليه: وكتب غضبًا استشاط املنصور قرأه فلما بنفيس.» ضنٍّا عهدك
الدولة حبل اضطراب يتمنون الذين ُملوَكُهم، الَغَشَشِة الوزراء هؤالء صفة صفتك وليست
يف فأنت بهم؟ نفسك يت سوَّ فِلَم الجماعة، نظار انتثار يف راحتهم فإنما جرائمهم، لكثرة
مع وليس به، أنت ما عىل األمر هذا أعباء من حملت بما واضطالعك ومناصحتك طاعتك
موىس بن عيىس املؤمنني أمري إليك وحمل طاعة، وال سماع منك أوجبت التي الرشيطة
وبينك، ونزغاته الشيطان بني يحول أن هللا وأسأُل إليها، أصغيت إن إليها لتسكن رسالته

عليك.» فتحه الذي الباب من طبه من وأوكد أَقرب نيتك به يفسد بابًا يجد لم فإنه
أن وأمره البجيل، يزيد بن جرير وبعث موىس بن عيىس مع هذا كتابه أرسل وقد
أخذ إليه عيىس وصل فلما فليهدده، أبى فإن يمنِّيه، وأن كالم بألني مسلم أبا يكلم
إىل ارجع لجرير: فقال املنصور، إىل السفر عن فنهوه خاصته واستشار وقرأها الرسالة
لسُت لك: يقول أنه أبلغك أن أمرني املؤمنني أمري إن جرير: له فقال آتيه، فلن صاحبك
سواي، ألحد أمرك وكلُت إن تأتني ولم ا ُمشاقٍّ مضيَت إن محمد من بريء وأنا للعباس
القتحْمتُها النار اقتحْمَت ولو لخْضتُه، البحر ُخْضَت ولو بنفيس، وقتالك طلبَك أَُل لم وإن
وكان اضطرب، الكالم هذا مسلم أبو سمع فلما ذلك، قبل أموت أو أقتلك حتى وراءك
طول إيَّاها يولِّيه داود أبو وهو خراسان عىل مسلم أَبي خليفة إىل كتب قد جعفر أبو
نخرج لم «إنَّا يقول: مسلم أبي إىل داود أبو فكتب مسلم، بأبي صلته يقطع أن عىل عمره
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أدرك فلما بإذنه.»3 إالَّ ترجعن وال إمامك تخالفن فال نبيه، بيت وأهل هللا خلفاء ملعصية
بتوجهه املنصور علم وملا جعفر، أبو حيث املدائن قصَد أمره عىل مغلوب أنه مسلم أبو
مسلم أبو عليه دخل فلما يجفل، لئال يتلقونه القادة وكبار هاشم بني وجوه إليه بعث
كان فلما متعب، فإنه يومه يسرتيح بأن وأوصاه به ب ورحَّ السالم عليه فردَّ عليه وسلَّم
وراء ويخبئهم رجاله من بأربعة يجيء أن الرشطة رئيس نُهيك بن عثمان أمر الغد من
قصده سبب إىل الحديث بهما يبلغ أن إىل أشياء4 عن يسأله وأخذ استدعاه ثم الرسادق،
سمع فلما هللا، إال أحًدا أخاف أصبحت فما هذا دع مسلم: أبو فقال مراغًما، خراسان
يسكن أن أراد املنصور إن ثم فقتلوه، الرشطة فخرج عندئٍذ صفق هذه كلماته املنصور
عن الهدايا وألهتهم إليها فسكنوا والجوائز، واألموال الهدايا عليهم فوزع مسلم، أبي جند

قائًال: فخطبهم جعفر أبو ووقف صاحبهم، مقتل يف التفكري

غش تسرتوا وال املعصية، وحشة إىل الطاعة أُنِْس من تخرجوا ال الناس أيُّها
لسانه فلتات يف رسيرته وجلَّ عزَّ هللا أظهر إمامه غش من فإن األئمة،
حقه وإعالء به دينه بإعزاز بادر الذي إلمامه هللا وأبداها لسانه، وسقطات
نازعنا من إنَّه عليكم، حقه الدين نبخس ولم حقوقكم نبخسكم لم إنَّا بفلجه،
لنا وبايع بايعناه مسلم أبا وإن الغمد، هذا يف ما أوطأناه القميص هذا عروة
ألنفسنا عليه فحكمنا بنا هو نكث ثم دمه، لنا أباح بيعتنا نكث من أنه عىل

5… عليه الحق إقامة من له الحق رعاية تمنعنا ولم لنا، غريه عىل حكمه

عليه، فقىض مسلم أبي وراء الكامن الخطر من املنصور جعفر أبو تخلَّص وهكذا
منهم وخاصة طموحهم، ويخاف يخشاهم كان الذين العلويني سوى أمامه يبَق ولم

.١٦٤ :٩ الطربي، تاريخ 3
يف املنصور عىل ُمه تقدُّ (١) هي: مسلم أبي إىل املنصور وجهها التي التهم أن (١٦٦ :٩) الطربي يذكر 4
دون كثري بن سليمان قتْلُه (٢) العباس. أبي خرب جاءه حينما الرجوع يف إياه انتظاره وعدم الحج طريق
العباسية. عيل بنت ألمينة خطبته (٤) الخطبة. يف الخليفة اسم عىل السمه تقديمه (٣) الخليفة. استئذان
شئون يف تدخله (٧) خراسان. إىل الخروج يف مراوغته (٦) عباس. بن هللا عبد بن سليط إىل انتسابه (٥)

الخليفة.
.٢١٩ :٣ الذهب، مروج 5
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(عليه طالب أبي بن عيل بن الحسن بن الحسن بن هللا عبد بن محمد الزكية النفس ذا
هللا عبد بن محمد أخبار يتسقط أخذ حتى مسلم أبي من املنصور تخلَّص إن وما السالم)،
عيل بن الحسن بن الحسن بن هللا عبد سأل ١٤٠ھ سنة يف حج وملا الزكية، النفس ذي
الحسن أبناء يجمع أخذ ثم وصادره، فحبسه بأمرهما، علم عىل يكون أن فأنكر ابنيه عن
العراق إىل وساقهم عليهم وقسا جميًعا، فحبسهم رجًال عرش ثالثة منهم فأخذ عيل، بن
ذا هللا عبد بن محمد أخبارهم بلغت فلما أكثرهم، مات حتى وعذَّبهم باألغالل مقيدين
أخيه إىل وكتب ١٤٥ھ، سنة رجب يف املدينة أمري وطرد الحجاز يف ثار الزكية النفس
جهتني يف جعفر أبو ليفشل بالبرصة نفسه اليوم يف أيًضا هو يثور أن محمد بن إبراهيم
إىل قوته جعفر أبو فوجه حينئٍذ، بحركته القيام من يتمكن لم إبراهيم ولكن مختلفتني،
النفس ذي محمد إىل كتابًا وكتب «بغداد»، ببناء مشغوًال الحني ذلك يف وكان الحجاز،
َفَساًدا اْألَْرِض ِيف َويَْسَعْوَن َوَرُسوَلُه هللاَ يَُحاِربُوَن الَِّذيَن َجَزاءُ «﴿إِنََّما فيه: له يقول الزكية
عليك أقدر أن قبل من تبت إن نبيه وحق وميثاقه هللا عهد ولك ﴾… يَُصلَّبُوا أَْو يَُقتَّلُوا أَْن
أعطيك وأن شيعتك، وجميع وتابعك بايعك وَمن وإخوتك وولدك نفسك عىل أؤمنك أن
وإن الحاجات، من شئت ما لك وأقيض شئت، حيث البالد من أنزلك وأن درهم ألف ألف
بمكروه، منكم أحًدا أتبع ال ثم وأنصارك، وشيعتك بيتك أهل من سجني يف َمن أُطلق
أحببت.» ما واألمان والعهد امليثاق من لك يأخذ َمن إيلَّ فوجه بنفسك تتوثق أن شئت فإن

فيه: يقول كتابًا الزكية النفس ذو محمد إليه فكتب

َوِفْرَعْوَن ُموَىس نَبَِإ ِمْن َعَليَْك نَتْلُو * اْلُمِبنِي اْلِكتَاِب آيَاُت ِتْلَك * ﴿طسم بعد: أما
يَْستَْضِعُف ِشيًَعا أَْهَلَها َوَجَعَل اْألَْرِض ِيف َعَال ِفْرَعْوَن إِنَّ * يُْؤِمنُوَن ِلَقْوٍم ِباْلَحقِّ
َونُِريُد * اْلُمْفِسِديَن ِمَن َكاَن َُّه إِن ِنَساءَُهْم َويَْستَْحِيي أَبْنَاءَُهْم يُذَبُِّح ِمنُْهْم َطاِئَفًة
اْلَواِرثنَِي﴾ َونَْجَعَلُهُم ًة أَِئمَّ َونَْجَعَلُهْم اْألَْرِض ِيف اْستُْضِعُفوا الَِّذيَن َعَىل نَُمنَّ أَْن
حقنا، الحق أن تعلم وقد أعطيتني، الذي مثل األمان من عليك أعرض وأنا …
أبانا وأن بفضلنا، وخطبتموه بشيعتنا، فيه ونهضتم بنا طلبتموه إنما وأنكم
أحياء، ونحن دوننا ورثتموه فكيف واإلمام، الويص كان السالم) (عليه عليٍّا
بمثل يفخر وال فضلنا بمثل يمتُّ هاشم بني من أحٌد ليس أنه علمت وقد
ولك األوالد، أمهات يفَّ تُعرق ولم العجم تلدني لم … ونسبنا وحديثنا قديمنا
إالَّ أحببته، ما وكل وولدك نفسك عىل أؤمنك أن بيعتي يف دخلت إن هللا عهد
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فأنا ذلك، يف يلزمك ما علمت فقد معاَهد، أو ملسلم ا حقٍّ أو هللا حدود من ا حدٍّ
فأيُّ عيلَّ، عرضت الذي أمانك فأما األمان، بقبول وأحرى منك بالعهد أوىف
… مسلم أبي أمان أم عيل بن هللا عبد عمك أمان أم هبرية، ابن أأمان هو! أمان

فيه: يقول كتابًا جعفر أبو إليه فكتب

يجعل ولم والغوغاء، الجفاء به لتُِضلَّ بالنساء فخرك جلَّ فإذا كالمك بلغني
به وبدأ أبا العم جعل وقد واألولياء، كالَعَصبة اآلباء وال كالعمومة، النساء هللا
وعمومته ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا بعث وتعاىل تبارك هللا أن علمت ولقد األدنى، الوالد عىل
كان وما … أبوك أحدهما اثنان به وكفر أبي، أحدهما اثنان فأجابه أربعة،
ابنته، بنو ولكنكم النبيني وخاتم هللا رسوَل ولكن رجالكم من أحد أبا محمد
تورث فكيف تؤم، أن يجوز وال املرياث ز تَُجوِّ ال أنها غري قريبة لقرابة وإنها
بخرق معاوية إىل فسلمه الحسن إىل جدك أمر وأفىض ِقبَِلها، من اإلمامة
أمية بنو فقتلكم واحد غري منكم خرج ثم شيعته، يديه يف وأسلم ودراهم،
فأدركنا عليهم خرجنا حتى النخل، جذوع عىل وصلبوكم بالنار وحرقوكم

… أقداركم ورفعنا تدركوه لم إذ بثأركم؛

لم الذي مسلم ألبي انتقاًما الخراسانية يثور أن خاف هذا كتابه املنصور بعث وملا
عىل لجب بجيش كتابه أتبع يحبونهم، الذين عيلٍّ آلل ونرصة قليل، إالَّ قتله عىل يمِض
بني املعركة ودارت ١٤٥ھ، سنة رمضان ١٢ يف املدينة فوصل موىس بن عيىس رأسه
أن يلبث لم ولكنَّه الشجاعة، من رضوٌب الزكية النفس ذي محمد من وظهرت الفريقني
الخراسانيني، من كثري جمع ونرصه البرصة، يف هللا عبد بن إبراهيم أخوه فثار ُقتل،6
وخاف أمره فقوي يؤيدونه الكوفة أهل وكاتَبَُه ١٤٥ھ، سنة رمضان أواخر يف ذلك وكان
وكان إبراهيم، لقتال الحجاز يغادر أن موىس بن عيىس إىل فكتب حركته، مغبَّة املنصور
جيش به فالتقى الكوفة، نحو وسار واسًطا وفتح وفارس، األهواز عىل سيطر قد إبراهيم
إبراهيم فُهزم الكوفة، من فرسًخا عرش ستة عىل وهي «باخمري»، عند موىس بن عيىس

١٤٥ھ. سنة القعدة ذي من والعرشين الرابع يف جنده وتفرق

.٢٢١ :٣ املسعودي، وتاريخ ص١٤٣؛ الطالبيني، ومقاتل ص١١٩؛ الفخري، وتاريخ الطربي؛ تاريخ 6
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الخالص بهذا وابتهج قويني، خصمني من املنصور تخلَّص وإبراهيم محمد وبموت
فيها: جاء الخراسانية الشيعة أمام املناسبة تلك يف خطبة خطب فقد عظيًما، ابتهاًجا
َمن تبايعوا لم غرينا بايعتم ولم دولتنا، وأهل وأنصارنا شيعتنا أنتم خراسان، أهل «يا
إله ال والذي تركناهم، طالب أبي بن عيل َوَلِد ِمْن هؤالء بيتي أهل وإن منَّا، خري هو
عليه وحكم وتلطخ عيلٌّ فقام كثري، وال بقليل فيها لهم تعرض لم والخالفة هو، إالَّ
ما فوهللا الحسن، بعده من قام ثم الكلمة، عليه واختلفت األمة عنه فافرتقت الحكمان
أهل فخدعه الحسني بعده من قام ثم فقبلها، األموال عليه عرضت ثم برجل، فيها كان
فرصنا … رشفنا فأماتوا أمية بنو علينا وثب ثم بعده من قام ثم الكوفة، وأهل العراق
فأحيا وأنصاًرا، شيعة لنا هللا ابتعثكم حتى بالرشاة ومرة بالشام وتارة بالطائف تارة
استقرت فلما حقنا، وأظهر الباطل أهل بحقكم ودفع خراسان، أهَل بكم، وعزنا رشفنا
من وأكرمنا عليهم، به هللا َلنَا فضَّ ملا وبغيًا لنا، منهم وحسًدا ظلًما علينا وثبوا فينا األمور
والجبن.» الجهُل الَخلَّتَاِن َلِبئَْسِت … عدوهم عن وجبنًا علينا جهًال نبيه؛ ومرياث خالفته
أركان وتوطيد دولته شئون ترتيب إىل فانرصف للمنصور استقرت أن األمور لبثت ما ثم

١٥٨ھ. سنة الحجة ذي ٦ يف الحج طريق يف وهو أجله وافاه أن إىل إمرباطوريته

عهده يف اإلدارة (1)

جميًعا، العباسيني األمالك أبو فهو العباسية، للدولة الحقيقي املؤسس املنصور يعترب
الطامعني، إجماع عنها وأبعد اململكة، قواعد هددت التي الكربى الفتن قىضعىل الذي وهو
قام التي أعماله أجلِّ من وكان باألمر، القيام فأحسن شئونها إدارة إىل انرصف ثم
جيشها وتنظيم وإداراتها، دواوينها وتنظيم للدولة، جديدة عاصمة تأسيس ذلك يف بها

اآلتية: النقاط يف ذلك تفصيل وإليك املايل، وتنظيمها الخارجية، السياسية وعالقاتها

الجديدة العاصمة بناء (1-1)

لنفسه يبني أن عىل عزم املنصور جاء فلما عواصم، ثالث بني تنقل قد «السفاح» أن رأينا
موقع فاختار لجيشه، ومعسكًرا أنصاره ومسكن ملكه مقرَّ تكون جديدة عاصمة
التجارية الطريق عىل ولسيطرتها العراق، إقليم ولتوسطها دجلة، عىل لوقوعها «بغداد»
اختار ملَّا قال املنصور أن املؤرخني بعض ويروي والغرب، الرشق بني املوصلة الهامة
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يأتينا يشء، الصني وبني بينها ليس دجلة هذه صالح، معسكر موضع «هذا املوقع: هذا
الفرات وهذا ذلك، حول وما وأرمينية الجزيرة من املرية وتأتينا البحر، يف ما كل فيها

ذلك.» حول وما ة والرقَّ الشام من يشءٍ كل فيه يجيء
قريٌة َة ثمَّ وكان — بغداد أهل أن ص١١٩) التقاسيم، أحسن (يف املقديس ويذكر
فإنك بغداد؛ يف «تنزل للمنصور: قالوا — البابيل العهد إىل ترجع االسم بهذا تُعرف قديمة
الرشقي، الجانب يف وطسوجان الغربي، الجانب يف طسوجان طساسيج؛ أربعة بني تصري
و«كلواذي»، بوط» «نهر الرشقي يف واللذان و«بادوربا»، «قطربل» الغربي يف فاللذان
عامًرا، اآلخر كان عمارته وتأخرت طسوج أجدب فإن املاء، وقرب نخيل بني تكون فأنت
والبرصة، والهند الصني من السفن يف املرية تجيئك الرصاة عىل املؤمنني أمري يا وأنت
املرية وتجيئك الزاب، حتى بها اتصل وما أرمينية من املرية وتجيئك دجلة، يف وواسط
إال عدوك إليك يصل ال أنهارك بني وأنت دجلة، يف واملوصل والجزيرة آمد الروم، من
وأنت عدوك، إليك يَِصْل لم القناطر وأخربت الجرس أقطعت فإذا قنطرة، أو جرس عىل
متوسط وأنت العبور إىل احتاج إالَّ واملغرب املرشق من أحٌد يجيئك ال والفرات دجلة بني
7«… والجبل والرب البحر من قريب وأنت كله، والسواد واملوصل والكوفة وواسط للبرصة
لها وجعل الشكل، مدورة تكون أن وأمر املدينة، بتخطيط أمر ثم ذلك فأعجبه
أبرجة وعليه ذراًعا، ٣٥ السماء يف وُسْمُكه املدينة، سور وهو داخل أحدهما سورين
من السور وَعْرُض ُرشف، السور وعىل أذرع، خمسة السور فوق منها برج كل سمك،
ذراًعا، ستون وعرضه السورين بني فصيل الخارج من ويليه ذراًعا، عرشين نحو أسفله
البُعد متساوية أبواب أربعة للمدينة الخندق، ودونه الفصيل سور وهو األول السور ثم
األربعة اإلمرباطورية أطراف إىل وتسري الدائرة، مركز من فتبدأ أربعة، طرق إىل تؤدي
ورابع خراسان» «باب سماه وباب البرصة» «باب سماه وباب الكوفة»، «باب سماه فباب
الجامع. املسجد جانبه وإىل الخليفة، قرص يقوم املدينة قلب ويف الشام»، «باب سماه

يف السالم»، «دار اسم عليها أطلق التي الجديدة املدينة بناء يف الرشوع وكان
يورثها هلل األرض هلل، والحمد هللا، «بسم وقال: لبنة أول بيده الخليفة وضع ١٤٥ھ سنة
الخراج «وبلغ الطقطقي: ابن قال ابنوا.» قال: ثم للمتقني، والعاقبة عباده، من يشاء َمن
سنوات، خمس نحو البناء ودام درهم.»8 ألف وثالثني وثمانمائة ألف آالف أربعة عليها

ص١٧. ولسرتانج، ص٦؛ اليعقوبي، وتاريخ ص٦؛ الجوزي، البن بغداد ومناقب ٢٧٢؛ :٣ الطربي، 7
.٦ :١ البغدادي، الخطيب وتاريخ ٢٦٣؛ :٩ الطربي، وتاريخ ص١٤٠؛ الفخري، تاريخ 8
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والبنَّائني املهندسني املنصور لها استحرض وقد عامل، ألف مائة نحو فيها واشتغل
أربعة واختار والبرصة، وواسط والكوفة والجبل والروم واملوصل الشام من واملزخرفني
اإلمام حنيفة أبو منهم: العمل، عىل لإلرشاف والهندسة والعقل والدين الفضل أهل من
تحصني يف الفارسية بالطريقة مدينته تخطيط يف تأثر قد املنصور أن ويظهر األعظم،
سنة ويف الحاكم، إىل الوصول وتصعيب عنهم، واالبتعاد السكان أصناف وفصل املدن،
وبستانًا وخندًقا سواًرا لها وعمل املهدي، البنه الرصافة مدينة املنصور ابتنى ١٥٠ھ

إليها. املاء وأجرى
وبابل املدائن مجد ورثت حتى شأنها ويعظم وتتسع تنمو السالم دار وأخذت
تم وملا القديم، الرشق عواصم من مدينة تبلغه لم سموٍّا وسمت والحرية، وأور ونينوى
من الناس فقصدها فن، كل من والفضالء والحكماء العلماء املنصور فيها حرش بناؤها
يف نظري الدنيا يف لبغداد يكن «لم بغداد»: «تاريخ يف البغدادي الخطيب قال بلد، كل
وِعَظم وعوامها، خواصها وتميُّز وأعالقها؛ علمائها وكثرة أمرها وفخامة قدرها جاللة
وأسواقها ومحالِّها وشوارعها وروابيها ومنازلها ُدورها وكثرة أطرارها، وَسعة أقطارها،
مائها وعذوبة هوائها وطيب وخاناتها، وطرقها وحماماتها ومساجدها تها وأِزقَّ وسككها

«… وخريفها ربيعها وصحة وشتائها، صيفها واعتدال وأفيائها، ظاللها وبرد
الرشيد عهَدِي يف وبخاصة قصرية، فرتة يف عظيًما شأنًا بلغت بغداد أَن والحق
القسطنطينية. سوى بغداد بلغته ما بلغت القديم الرشق يف مدينة عن يُعرف ولم واملأمون،

العامة واإلدارات الدواوين تنظيم (2-1)

جديدة تقاليد ذا أصبح السلطان أن املنصور عهد يف التنظيم من املرء به يُِحسُّ ما أول
لكل مفتوًحا ودمشق املدينة يف قبلئٍذ الخليفة باب كان فقد قبل؛ من معروفة تكن لم
يف الخليفة قرص أما الدخول، أراد من لكل يستأذن حاجب إالَّ بابه عىل ليس قاصد،
السهل، باليشء الخليفة إىل الوصول يعد ولم وآداب، تقاليد ذا صار فقد السالم» «دار
ثم بهم، ويتصل النَّاس شئون يدير الوزير وأصبح عسريًا، أمًرا الخليفة رؤية وأصبحت
وصاحب القايض هم نفر؛ أربعة الوزير وراء من وكان أعماله، نتائج الخليفة إىل يرفع
فيها يُظهر جعفر ألبي قولًة الطربي ويروي الربيد، وصاحب الخراج وصاحب الرشطة
كان «ما قال: الدولة، أمور تدبري يف عليهم ويعتمد بهم يثق أربعة عىل العثور يف رغبته

53



االزدهار عرص

أركان هم … منهم أعفُّ بابي عىل يكون ال نفر أربعة بابي عىل يكون أن إىل أحوجني
القوي، من الضعيف ينصف رشطة وصاحب الئم، لومة هللا يف تأخذه ال فقاٍض امللك،
بريد صاحب والرابع غني، ظلمها عن فإني الرعية، يظلم وال يستقيص خراج وصاحب
حجب قد كان وإن الخليفة أن القول هذا من ويظهر الصحة.»9 عىل هؤالء بخرب يكتب
يف يغايل كان ربما بل دولته، أمور ومدبري وزيره يراقب ظلَّ أنه إال الناس عن نفسه
يف الطقطقي ابن قال بالناس، استبداًدا أو عليه سلطانًا للوزير يجعل ال حتى مراقبته
واستغنائه الستبداده طائلة؛ أيامه يف الوزارة تكن «لم املنصور: وزراء عن حديثه معرض
هيبة لها تصغر هيبته كانت وإنما دائًما، األمور يف يشاور كان أنه مع وكفايته، برأيه

رونق.»10 وال أبهة لهم يظهر فال وخوٍف، منه وجٍل عىل يزالون ال وكانوا الوزراء،
األهوازي، املورياني مخلد بن سليمان أيوب أبو هو الوزراء من له توىل من وأول
بثقافته أُعجب السفاح توىل فلما ودرَّبه، وهذَّبه فثقفه صغريًا اشرتاه قد املنصور وكان
حتى وخربة، ودهاء ذكاء من به يتمتع كان ِلما ينمو أمره أخذ ثم به، فاختص وذكائه
ييسء وأخذ فاحًشا ثراءً أُثري قد رآه ملا ولكنَّه وزارته، قلَّده الخالفة املنصور توىل إذا
أمور يونس بن الربيع وىلَّ ثم ١٥٣ھ، سنة يف قتله ثم أمواله وصادر عليه غضب السرية
األعمال،11 وإدارة بالحساب خبريًا فصيًحا َمِهيبًا لألمور منفذًا نبيًال عاقًال وكان وزارته

املنصور. هلك أن إىل وزارته يف فظل
الوزارة: تيل التي الكربى الوظائف ومن

فال الخليفة، عىل الدخول أَمر يتوىل كبريًا موظًفا «الحاجب» كان وقد الِحجابة: (أ)
منذ معروفة قديمة وظيفة والحجابة وبواسطته، طريقه عن إالَّ أحد يديه بني يَْمثُل
لهذه يصبح لم ولكن اب، حجَّ الراشدين وخلفائه للنبي كان فقد الرشيف، النبوي العهد
لها وجعل الحجابة، بأمر اهتم قد معاوية فإن األموي، العهد يف إالَّ تقاليد الوظيفة
أن روي فقد ونظموها، التقاليد تلك يف فزادوا َخَلَفه، َمْن ذلك توارث ثم وآدابًا، تقاليد

.٢٧٩ :٩ الطربي، تاريخ 9
ص١٥٠. الفخري، تاريخ 10
ص١٥٤. الفخري، تاريخ 11
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«املؤذن ثالثة: عن إالَّ بابي حجابة ولَّيتك قد حجابه: لصاحب قال مروان بن امللك عبد
الطعام.» وصاحب الربيد، وصاحب للصالة،

امللوك إىل الخلفاء عن الكتابة أمور يتوىل الذي هو «الكاتب» وكان الكتابة: (ب)
الراشدون جاء ثم ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عهد منذ الوظيفة هذه ُعرفت وقد وغريهم، واألمراء
يف امللك رقعة اتسعت ملا ولكن رسائله، كتابة أمر نفُسه الخليفة توىلَّ وربما فاستكتبوا،
تقاليد لهم وأصبحت ذلك، يتولون الذين هم الُكتَّاب أصبح العباس وبني أمية بني عهد

اآلداب. تاريخ كتب يف أخبارها لت فصِّ وآداب
األمن عىل للمحافظة الخليفة يختاره كبري قائٌد أمرها يتوىل وكان الرشطة: (ج)
القيام نفسه له ل تسوِّ من كل يد عىل والرضب الفساد، وأهل طَّار الشُّ من املدينة وحفظ
النبوي العهد منذ معروفة الوظيفة هذه كانت وقد بالبالد، والفساد العبث أو بجناية

موضعه. يف ًال مفصَّ ذلك بينَّا كما
والدنيوية الدينية ومشاكلهم الناس قضايا يف ينظر «القايض» كان وقد القضاء: (د)
كان فقد أمني، موثوق رجل املنصب لهذا يُختار وكان هللا، أنزل بما فيها فيقيض
يختارون أميَّة بنو وكان الرسول، عهد يف يقضون عنهم) هللا (ريض وعيل وعمر بكر أبو
محمد اإلمام الفقيه املنصور قضاة مشهوري ومن التابعني، أو الصحابة أفاضل للقضاء
وقد األعظم، اإلمام حنيفة أبي طبقة من وكان (١٤٨ھ)، ليىل أبي بن الرحمن عبد بن

ذلك. عن إليه فاعتذر القضاء حنيفة أبا يويل أن أراد املنصور كان
ونُبًال، فهًما رجاله أفضل لها فاختار األقاليم، يف بعماله أيًضا املنصور اهتمَّ وقد
وسليمان فارس، ه والَّ عيل بن فإسماعيل بيته، أهل من أكثرهم وكان وعدًال، ثقة وأكثرهم
قنرسين ه والَّ عيل بن وصالح الكوفة، ه والَّ موىس بن وعيىس البرصة، ه والَّ عيل بن
عماله ومن املدينة، ه والَّ سليمان بن وجعفر الجزيرة، ه والَّ محمد بن والعباس والعواصم،
أمري خزيمة بن وخازم اليمن، أمري زائدة بن ومعن إفريقية، أمري املهلبي حاتم بن يزيد
أن اله عمَّ من يطلب الخليفة وكان وفضالئهم، الرجال أكابر من كلهم وهؤالء أرمينية،
كل يف الربيد أصحاب وكان بالدهم، شئون وعن أحوالهم عن لة مفصَّ بتقارير إليه يبعثوا
يكتبون كما اآلخرين، املوظفني وكبار ال العمَّ هؤالء بأخبار إليه يبعثون الذين هم إقليم
كان وقد واالقتصاد، التجارة وشئون املال بيت وأحوال الغذائية املواد أسعار عن إليه
وعىل والقضاة، والنواب الرشطة ورجال الكتَّاب من آخرون موظفون أيًضا إقليم كل يف

الخليفة. لدى العاصمة يف كان الذي النمط
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وقياداته الجيش تنظيم (3-1)

الدولة حدود يحمي الذي هو ألنه كبريًا؛ اهتماًما وتقويته وتنظيمه بالجيش املنصور اهتم
فريقني: إىل منقسًما العباسية الدولة يف الجيش كان وقد كيانها، ويحفظ

األعاجم. من إليهم ومن الخراسانيني جيش هو األول: الفريق
تقوى لئالَّ الفريقني بني يوازن الخليفة كان وقد العرب، جيش هو الثاني: والفريق
سلَّط تعاظًما قائٍد من أحسَّ كلما وكان فساًدا، البالد يف فيعيث أحدهما شوكة
زائدة بن وَمْعن الخراساني، مسلم أبو هؤالء قادته مشهوري ومن يُذله، من عليه
الطائي، قحطبة بن والحسن الضبي، زهري بن واملسيب العالء، بن وعمرو الشيباني،
جنده أوضاع ليتبنيَّ والحني الحني بني جيوشه يعرض الخليفة وكان حاتم، بن ويزيد
ويسألهم وإرشاداته نصائحه إليهم ويوجه أحوالهم، من فسد يكون قد ما ويُصلح
فخًما، عرًضا الجيش عرض ١٥٨ھ سنة يف أنه املؤرخون روى وقد شئونهم، عن
وقادته بالجيش املنصور عناية عىل يدلُّنا إطنابًا وصفه يف وأطنب الطربيُّ عنه تحدث

وتقويته. وتنظيمه

الخارجية الدولة عالقات (4-1)

أيام منذ الجانبني بني قائًما النزاع وكان للبيزنطيني، ُمتَاِخَمة العربية اإلمرباطورية كانت
الجيوش إرسال هو أمويٍّا تقليًدا ورثوا كما العداوة هذه العبَّاسيون ورث وقد أمية، بني
و«الشواتي»، «الصوائف» تُسمى الجيوش هذه وكانت الروم، بالد لغزو وشتاء صيف كل
الجانبني بني الحروب تنقطع ولم الحروب، تلك مجال هي الصغرى آسيا بالد وكانت
املنصور عهد يف ُجدِّدت وقد قليلة، فرتات يف إال األموي العهد هذا حتى معاوية عهد منذ
غزت حني وخصوًصا ع، التوسُّ عىل أمره وطَّد أن بعد عزم ألنه بقوة؛ التقاليد هذه
تخريبًا فيها فعملت اإلسالمية، الثغور من وكانت «ملطية» ١٣٨ھ سنة يف الروم جيوش
عيل بن محمد بن العباس وأخاه عيل بن صالح عمه املنصور فبعث تقتيًال، أهلها ويف

الجانبني. بني سجاًال املعارك فدارت واملسلمني، للعرب لالنتقام
ولكنَّها تُويف، أن إىل كله املنصور عهد يف واملسلمني الروم بني الحروب تعددت ثم
من الدولة مقر نقل ألن أميَّة؛ بني أيام كانت كما والقوة االستعداد حيث من تكن لم
بإرسال يكتفون العباسيني جعل األبيض البحر عن العاصمة وبُعد بغداد إىل دمشق
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أن إىل البيزنطيون واطمأن تقليديٍّا، إرساًال التقليدية و«الشواتي» «الصوائف» هذه
كانت األمويون، كان كما القسطنطينية فتح إىل تهدف تعد لم الجديدة اإلسالمية الدولة
ولكن واملصيصة، وسيس كسميساط اإلسالمية الثغور عىل شديدة حمالت للبيزنطيني
طراز عىل ١٥٥ھ سنة الرافقة مدينة الفرات عىل بنى وقد باملرصاد، لهم كان املنصور
الجيوش تموين مركز لتكون والعرب؛ الخراسانيني من الجند لها ورتَّب بغداد، مدينة
كذلك اهتم البيزنطية الحدود بتحصني املنصور اهتم وكما غزواتها،12 يف اإلسالمية
بقيادة إفريقية شمال إىل الجيوش وبعث وإفريقية، واملرشق الشمال يف حدوده بتحصني
الباجي اليحصبي مغيث بن العالء وأغزى ١٥٥ھ، سنة يف القريوان ففتح حاتم بن يزيد
فتك الرحمن عبد ولكن ١٤٦ھ، سنة يف فثار األندلس يف الرحمن عبد عىل يثور أن عىل

طلبه. إىل املنصور يصل فلم به

املايل التنظيم (5-1)

الدوانيق، أبا ي سمِّ حتى الدانق عىل يحاسب كان وأنه ومقتصد، مايلٌّ بأنه املنصور اشتهر
أن الخطاب بن عمر عهد منذ العراق يف املتبع النظام كان فقد الخراج؛ بإصالح قام وقد
تبدُّل املنصور رأى وقد تزرع، لم أم أزرعت سواء األرض مقدار وعىل نقًدا الخراج يأخذ
نتاجها من جزءًا يأخذ بأن األرض تنبت مما املقاسمة نظام فوضع والظروف األحوال

لصاحبها. الباقي ويرتك
جياًدا نقوًدا أخذها ويف أوقاتها يف الرضائب جمع يف يتشدد املنصور كان وقد
أيديهم تحت بما األهلني مطالبتهم يف الخراج وأصحاب العمال يتشدد كان كما ِصحاًحا،
بيت يف املنصور خلَّف وقد اختالس، أو خيانة عنه تبلغه بمن والفتك الدولة موارد من
جسيم مبلغ وهو دينار، ألف ألف عرش وأربعة درهم ألف ألف ستمائة وفاته بعد املال

العربية. الدولة شئون تنظيم يف سعة عن ينفق أبيه بعد من املهدي جعل

والزندقة التمرد روح عىل للقضاء الدولة توجيه (6-1)

من يتبعها وما الفارسية القومية انتعاش عىل قويٍّا باعثًا العباسيني دولة ظهور كان
الدولة يقلبوا أن يف كثريًا الفرس ل أمَّ وقد األخرى، القومية واآلمال املجوسية إحياء

ص١٨٧. للبالذري، البلدان فتوح 12
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تلك بمثل أرادوها التي األمنية تلك تتحقق ولم خاب أملهم ولكن فارسية، إىل العربية
تتسرت ِفرق الدولة هذه أيام إيران يف نشأت أن الخيبة هذه جرَّاء من وكان العجلة،
عىل والقضاء اإلسالم هدم تريد ِفرق إالَّ الحقيقة يف هي وما االجتماعية، واملبادئ بالدين
كانت كلها ولكنَّها وأساليبها، مبادئها وتنوعت الِفرق هذه تعددت وقد العرب، كيان
وقد العرب، مجد وتقليص املجوسية وإعادة اإلسالم رصح دكُّ وهو واحد هدٍف ذات
كما فشلوا ولكنهم الهدف، هذا إىل ذريعة العباس وآل عيل آل يف يجدوا أن الفرس ل أمَّ

سنرى.
وهو «بهافريد» حركة هي الغرض هذا إىل تهدف قامت حركة أول أن ويظهر
جاء أنه زعم نيسابور، يف عنيفة عقلية بثورة العباس أبي عهد يف قام فاريس متنبئ
مجويس، أصٍل من هم الذين وبخاصة كثري، خلق له فاستجاب «زرادشت»، رسالة ليتمم
األمهات ونكاح امليتة وأكل الخمور تحريم ترك منها الزرادشتيَّة عىل تعديالت أدخل وقد
هللا، لتوحيد إحداهن اليوم يف صلوات سبع فرض ومنها األخ، وبنات واألخوات والبنات
ذلك مزج بل فحسب، دينيٍّا «بهافريد» يهدف يكن ولم ثنوي، دين الزرادشتية أن مع
درهم، «٤٠٠» تتجاوز أالَّ وإيجابه املهور، تحديد إىل كدعوته اجتماعية، إصالح بحركة
ذلك، إىل وما امللذات يف واإلفراط ْكر كالسُّ القبيحة العادات من كثري طرح إىل ودعوته
الزرادشتية طقوس يف بدَّل قد وجدوه ملا ولكنَّهم األمر، أول املجوس لدعوته س تحمَّ وقد
فقرَّروا بينهم أمرهم وتداولوا وهرابذتهم،13 موابذتهم فاجتمع مخالًفا، اعتربوه كثريًا
«بهافريد» إن له: فقالوا الخراساني مسلم أبي إىل منهم فريق ذهب حتى حركته، مقاومة
رجال كبار وقتل فقتله إليه حمله من فبعث املجوس، ودين اإلسالم دين أفسد قد
أن النديم ابن ويذكر بعده، البهافريني شأن وضعف أنصاره، من كبريًا وعدًدا دعوته

الرابع.14 القرن يف أيامه إىل موجودة كانت البهافريدية
إىل دينها مبادئ أرجعت طائفة وهي الخرَّمية»، «حركة الهدامة الحركات تلك ومن
مزجوا الَفِرح، الدِّين أي دينان»؛ «ُخرَّم قولهم من مأخوذ واسمها اإلباحي، مزدك مذهب
من فخرج وحلول، والنساء املال يف واشرتاكية تناسخ من باملزدكية اإلسالم تعاليم بعض

والزرامية.15 «الخداشية» الِفرقة هذه فروع ومن غريب، مزيج ذلك

الزرادشتي. الدين رجال وهم و«هربذ» «موبذ» وأحدهم 13

ص٢١٠. للبريوني، الباقية اآلثار أيًضا وراجع ص٤٨٣؛ النديم، البن الفهرس 14
.٢٤٨ :٨ الطربي، وتاريخ ص٧٨؛ للشهرستاني، والنَِّحل امللل انظر 15
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عهد يف أصبهان من بالقرب راوند يف ظهرت حركة وهي الراوندية» «الحركة ومنها
وقالت: أساسيٍّا، ً مبدأ اآللهة رتبة إىل ورفعهم امللوك تقديس مبدأ اتخذت وقد املنصور،
كانت هللا روح وإن فيه، وحلَّت إليه انتقلت األلوهية وإن إلهنا، هو املنصور جعفر أبا إن
محمد بن بإبراهيم حلَّت حتى عيل، يف حلت أن منذ تنقل تزال ما السالم) (عليه عيىس يف

قتلهم.16 ثم عليهم ضيَّق عنهم القول ذلك املنصور بلغ فلما املنصور، إىل ووصلت
نسبة بذلك يت سمِّ الراوندية، تشبه حركة وهي الخراساني» املقنَّع «حركة ومنها
من أو ذهب من قناًعا لوجهه اتخذ ألنه حكيم؛ بن هاشم واسمه املقنع، صاحبها إىل
وأباح أتباعه عن والحج والزكاة والصالة الصوم وأسقط األلوهية، وادَّعى أخرض حرير
أيام أمره فشا وقد اإلباحية، «َمْزدك» تعاليم إىل ودعا نسائهم، ونكاح اآلخرين أموال لهم

وأبادها.17 جماعته عىل فشدَّد املهدي
وإسحاق الربم، يوسف وحركة سري، أستاذ وحركة املجويس، سنباد حركة وهناك

بعد. سنبينه كما الغريبة الحركات من وغريها الرتك
الحركات هذه خلق يف كبريًا ضلًعا للعباسيني مسلم أبي لدعاية أن نعلم أن ويجب
فالخرَّمية مقتله؛ بعد سفرت ولكنَّها مسلم، أبي قتل قبل متسرتة فظهرت العقائدية،
وإماًما لحركتهم زعيًما قتله بعد مسلم أبا اتخذوا اليشء بعض أمرهم من عرفنا الذين
التي الثورات «إن براون: املسترشق ويقول ص٤٨٣)، النديم، البن الفهرست يقول (كما
وأستاذ ٧٥٤م سنة املجويس سنباد عهد من النبوة ُعو ُمدَّ قادها والتي إيران، يف كانت
وبابك ٨٣٣م سنة مزدك وعيل ٧٧٧م، سنة واملقنع الربم ويوسف ٧٦٦م سنة سري
املسعودي: ويقول مسلم.»18 أبي بذكرى مرتبطة األغلب عىل كانت ٨١٦م، سنة الخرمي
وهي الخرميَّة، اضطربت الجبال من وغريها خراسان إىل مسلم أبي مقتل نمى ملا «إنه

وإمامته.»19 مسلم بأبي القائلون وهم باملسلمية، تدعى التي الطائفة
مسلم أبي قتل بعد قام متنبئ فهو «براون» املسترشق إليه أشار الذي «سنباد» أما
عىل استوىل حتى أمره عظم وقد الكعبة، سيهدم وأنه العربي، امُللك نهاية عن معلنًا

.٣٠٦ :٩ الطربي، تاريخ 16
.١٣ :٦ األثري، ابن تاريخ 17

.٢٤٧ :١ الفارسية، اآلداب تاريخ 18
.٢٢٠ :٣ الذهب، مروج 19
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حزم ولوال مسلم، أبي خزائن من فيها كان ما عىل وقبض مسلم، أبي مقتل بعد الريِّ
الدولُة َلَلِقيَِت عجيبة برسعة تقوى كانت التي حركته عىل القضاء يف جعفر أبي الخليفة
وإسحاق «سنباد»، حركة دون الرتك» «إسحاق حركة وليست خطريًا، بالءً منه الفتية
وزعم هناك، ثار مسلم أبو ُقتل فلما أمريًا، الرتك بالد إىل بعثه مسلم، أبي أعوان أحد هو
حوله جمع قد إسحاق أن ويظهر اه، سمَّ وقٍت يف سيخرج وأنه يُقتل، لم مسلم أبا أن
لبثت ما التي بحركته وقام مسلم، أبا لقتلها الدولة عىل ثاروا الذين وهم «املبيضني» كل
يقبض أن استطاع خراسان وايل داود أبا أن ولوال وإيران، النهر وراء ما بالد ت عمَّ أن
«إن النديم: ابن ويقول املبيِّضة، اختفى ُقتل وملا خطرية، آثار للحركة لكان ويقتله عليه
وصفوة بلخ.»20 قرى بعض يف يعيش بعضهم وكان الثالث، القرن حتى ظلوا املبيِّضة
القضاء عىل فعمل املنصور، عهد يف ا جدٍّ قويت قد اإلسالم ضدَّ التمرد حركة أن القول
قام الذي هو املهدي الخليفة أن بعُد وسنرى ِفتَِنها، من اإلسالمية البيئة وإنقاذ عليها

املربم. القضاء الزنادقة عىل وقىض ذلك سبيل يف قومته

السياسية الخارجية العالقات توجيه (7-1)

دراسة أحواله فدرس الخارج إىل اتجه بل الداخلية، أحواله بتنظيم املنصور يكتِف لم
فوجه البيزنطيون، هم األقوياء خصومه أن الرابعة النقطة يف رأينا كما ووجد متفحص،
ن وحصَّ و«املصيصة» «مرعش» مدن بناء وأعاد جهتهم، من حدوده تحصني إىل ته همَّ
١٣٩ھ سنة يف أن البالذري ويذكر فقوَّاها، والدروب الجزيرة ثغور نحو اتجه ثم قالعهما،
وهو الدولة، ثغور أعظم بتحصني لالشتغال بلد كل من الصنَّاع بجمع املنصور أمر
وقالًعا، بيوتًا سكنوها الذين للجند بنى وأنه سنة، نصف يف ذلك له فتمَّ «ملطية»، مدينة
وعليها عرش خمسة إىل جنود عرشة من مكونة وهي — عرافة لكل … للجند «بنى كما
مقاتل آالف أربعة «ملطية» وأسكن … وإسطبل فوقهما وعليَّتني سفليني بيتني — عريف
الجند وأقطع السالح من ِشحنتها فيها ووضع ثغورهم، من ألنها الجزيرة؛ أهل من

امَلَزاَرع.»21

.٤٨٣ النديم، البن الفهرست 20
ص١٩٥–١٩٧. البلدان، فتوح 21
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«مدينة بناؤه البيزنطيني نحو حدوده تحصني أعمال من أيًضا املنصور فعله ومما
بغداد» «مدينة نمط عىل جعلها وقد ذلك، إىل أرشنا كما ١٥٥ھ سنة الفرات عىل الرافقة»
واملرية؛ والذخرية السالح من فيها وأكثر حصونها، وقوَّى الخراسانيني األجناد فيها ورتب
الخزر22 لبالد املتاخمة حدوده إىل اتجه ثم الروم، مع حروبه يف حركاته مقر لتكون
وأنزل واق»، و«باب و«املحمدية» «كمخ» مدينة بناء وجدد القالع، فيها وبنى فقواها

وذخريتها.23 أموالها وكثَّر األرايض وأقطعهم املقاتلة فيها
الخوارج يد عىل والحركات الثورات فيها تعجُّ بقعة إفريقية شمال أن رأى وملا
مقاتل ألف ٥٠ قوامه كبري جيش يف ١٥٤ھ سنة املهلبي حاتم بن بيزيد بعث والربابر،
إنه ويقال يفلح، لم ولكنه األندلس ملك استعادة وحاول القريوان، ودخل البالد د فمهَّ
فأجابه وفًدا، إليه وبعث القصري ببن امللك ٧٦٥م سنة يف املريوفنجيني الفرنج ملك راسل
عن قليلة معلوماتنا ولكن بينهما، العالقات توطيد عىل وَعِمَال مثله، وفد بإرسال هذا

أنتجته.24 وما الرحلة هذه نجاح مدى

الجديدة الدولة كيان تقوية عىل والفقهاء بالعلماء االستعانة (8-1)

أمية بني أيام كانوا وقد دولته، أركان تقوية عىل والفقهاء بالعلماء املنصور استعان
جاء فلما ودراساتهم، بحوثهم إىل منرصفني قليًال، إال الدولة دواوين عن بعيدين
مالك واإلمام حنيفة أبو األعظم اإلمام هؤالء ومن منهم، وأفادوا قربوهم العباس بنو

بعد. فيما سنفصله مما وغريهم ليىل أبي ابن واإلمام

عهده خاتمة (2)

بعيًدا املال، شئون وتنظيم والسياسة اإلدارة يف وحازًما قديًرا ملًكا رأينا كما املنصور كان
املسعودي: قال محمود، الجود حيث يجود كان ولكنه بالتقتري، موصوًفا اإلرساف عن
كان ما اليسري الحقري ويمنع حزًما، عطاؤه كان ما والخطري الجزيل يعطي «وكان

.١٠٧ :٣ اليعقوبي، تاريخ 22

.١٠٦ :٣ اليعقوبي، تاريخ 23
.Reinaud, Invasion des Sarasins en France p. 89, 92 كتاب: انظر 24
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ستمائة فيه وجدوا املال بيت يف ما وأحصوا مات ملا أنه رأينا وقد تضييًعا.»25 عطاؤه
ومن رجاله، قلَّ ماله قلَّ «من يقول: وكان دينار، ألف ألف عرش وأربعة درهم ألف ألف
استبيح ملكه اتضع ومن ملكه، اتََّضع عدوه عليه قوي ومن عدوه، عليه قوي رجاله قلَّ
املالية، أوالده ترصفات يراقب كان كما الشعراء، عطاء يف يرسف ال وكان ِحَماه.»26

اإلدارية. اله عمَّ وحركات
ويقظة، وبأًسا وعقًال وحكمة إدارة العباسيني خلفاء أعظم كان املنصور أن والحقُّ
ويُعنى أمورهم، ودخائل الناس أحوال عن والتنقيب بنفسه، ال العمَّ بمراقبة يهتم وكان
بالصالة ابتدأه اليوم يف استيقظ كان إذا إنه قالوا: الفاسد، ومنع السبل وبمحافظة باألمن
الظهر، وقت إىل وأحوالها األقاليم رسائل عىل فيطَّلع اإليوان إىل يخرج ثم القرآن، وقراءة
واملكاتبة اله عمَّ رسائل مطالعة إىل رجع ثم قليًال، واسرتاح قرصه دخل الظهر صىلَّ فإذا
إالَّ بيته ألهل جلس صالته صىلَّ فإذا العرص، وقت إىل عمله عليهم يجب بما إليهم
الثغور كتب من إليه ورد فيما نظر اآلخرة العشاء صىلَّ فإذا يسامره، أن أحب من
إىل قام الليل ثُلث مىض فإذا ذلك، من أراد فيما اره ُسمَّ شاور ثم واآلفاق، واألطراف
ووقف وضوءه فأسبغ فراشه من قام الثاني الثلث مىض فإذا سماره، وانرصف فراشه

دواليك. وهكذا … للناس يخرج ثم الفجر، مطلع حتى يصيل محرابه يف
والجد. والخلق والحزم الدين أهل من بالطه رجال كان املنصور كان وكما

قرب الطريق يف ع توجَّ لكنه الكريم النبي قرب ويزور يحج أن أراد ١٥٨ سنة ويف
ليلة فجر يف املنية وأدركته هناك فبقي الوجع عليه اشتد ميمون برئ إىل صار فلما الكوفة،
فأوصاه الربيع، ووزيره حاجبه إالَّ وفاته عند يحرضه ولم الحجة، ذي سادس السبت
بيعتهم وأخذ البيت أهل من معه َمن فاستدعى الصبح حتى ذلك الربيع وكتم أراد، بما
البيت أهل رأي واتفق فبايعوه، بالقادة دعا ثم بعده، من موىس بن لعيىس ثم للمهدي،
ملبايعة مكة إىل عيل بن سليمان بن ومحمد عيل بن محمد بن العباس يتوجه أن عىل
من له وكان املعالة، ثنية يف املنصور وُدفن كان، وهكذا الحجاز، أهل بيعة وأخذ املهدي

املهدي. محمد وأكربهم وبنت، الذكور من ثمانية الولد

.٢٣٢ :٢ الذهب، مروج 25

ص٣٠. النرباس، يف دحية عنه ونقله اليعقوبي، تاريخ 26
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املنصور بن املهدي

١٦٨ھ/ محرم ١٥٨ھ–٢٢ سنة الحجة ذو
٧٨٥ آب ٧٧٥–٤ األول ترشين

أروى وأمه املنصور، جعفر أبي بن املهدي محمد هو (1)
الحمريية منصور بنت

وبرز قريش، شبان ويتعلم يتثقف كان كما وتعلم ف فتثقَّ الحميمة يف ١٢٦ سنة ُولد
سنَّ بلغ وملا سنوات، عرش أبوه استُْخِلف ملا سنُّه وكانت طفولته، منذ وفضله نبوغه
َعَقبَة ولكنَّ بعده، من العهد يوليه أن أراد والقوة والحزم الفضل فيه أبوه ورأى الرشد
املنصور فرأى له، يتنازل أن يقبل لم العهد ويل موىس بن عيىس أن وهي سبيله، يف وقفت
سبيل، نفيس خلع إىل ليس وقال: عيىس فأبى ابنه، للمهدي ليتخىل يفاوضه أن األمر أول
وقيل: فوقه، ويجلسه قبله البنه يأذن وصار املباعدة، بعض وباعده املنصور عليه فتغريَّ
أخرى روايات وهناك نفسه، فخلع التلف نفسه عىل عيىس فخاف رشابًا يوًما سقاه إنه
بالخطر أحسَّ عيىس فإن يشء من يكن ومهما طباطبا، وابن األثري وابن الطربي ذكرها

املهدي. أمر إظهار عىل يعمل جعفر أبو وأخذ نفسه، يخلع أن عىل فاضطر
عىل للقضاء خراسان إىل بعثه جيٍش قيادة املهدي ابنه املنصور وىلَّ ١٤١ھ سنة ويف
ونجح، فغزاها «طربستان» بغزو أبوه أمره الفتنة عىل القضاء يف ق ُوفِّ فلما الفتن، بعض
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ريطة زوَّجه بغداد وصال وملا «قرمايسني»، من أبوه استقبله سنوات ثالث بعد عاد وملا
حافًال. زواًجا وكان السفاح، عمه بنت

سنة ويف باألمور، ويتمرس هناك الحكم عىل ليتمرن الريِّ إىل بعثه ١٤٧ھ سنة ويف
أمره ١٥٥ھ سنة ويف الحج، إمرة ه ووالَّ الرصافة مدينة ولجنوده له أبوه بنى ١٥١ھ
بنفسه لإلرشاف الرومية الحدود من بالقرب الرافقة مدينة بناء عىل بنفسه يرشف أن
يف فاستخلف املنية؛ أدركته حتى األمور مهام يوليه أبوه ظلَّ وهكذا الثغور، حفظ عىل
يسلكها كان التي العنف سياسة يغريِّ أن عهده أول منذ ورأى ١٥٨ھ، سنة الحجة ذي
ُخِضَدت قد وغريهم خراسانيني من والثوار توطدت قد كانت الدولة أركان ألن أبوه؛
سجن يف كانوا ممن كبريًا عدًدا فأطلق والعنف، الفتك إىل حاجة ثمة تبق فلم شوكتهم،

أخباره. بعض سنسمع الذي داود بن يعقوب أمثال والقادة الثوار كبار من أبيه
تاريخ صاحب ويذكر إليهم، فأرجعها أموالهم صادر قد أبوه كان َمن إىل التفت ثم
يشء كل أفردت قد إني بني «يا يقول: حني أبيه من بوصيَّة ذلك فعل املهدي أن الفخري
ُوليت فإذا أصحابه، أسماء عليه وكتبت واملصادرة، الجناية وجه عىل الناس من أخذته
وكان فأحبوه، املهدي فعل وهكذا «… ويحبوك الناس لك ليدعو أربابه عىل فأعده أنت
ثورة منذ أبوه منعها التي والطعام الحبوب بجرايات الحجاز إىل بعث معطاء كريًما
وأحسن الشام وزار حج، حينما كثرية أمواًال الحجازيني ومنح الزكية،1 النفس ذي محمد
رجال وكبار بيته أهل إىل التفت ثم األمويني، عهد ينسون ويجعلهم ليطمئنهم أهله إىل
إحسانه من وأكثر األقطاع، عليهم ووزع األموال فيهم ففرق الدعوة وأصحاب دولته
حبه عليهم ويفرض وخاصته رعيته قلوب يكتسب أن استطاع وهكذا العامة، وإىل إليهم
بني فيقيض القضاء مجلس يف بنفسه يجلس كان أنه عندهم سموٍّا وزاده به، واإلعجاب
والقصص الشكاوى فيه تُطرح كانت بيتًا اتخذ أنه عنه رووا وقد املظالم، ويَُردُّ الناس
قلوب به اجتذب الذي اإلصالح من نمط هذا وعدًال، ا حقٍّ يراه بما ويعمل عليها ويطلع
يف والحياض واملنازل القصور ببناء أمر أنه منها نذكر أخرى أنماط وهناك الناس،
من أول وهو واليمن، ومكة املدينة بني الربيد بتنظيم أمر كما مكة، إىل الحج طريق
املجذومني عىل باإلنفاق وأمر النبوي، واملسجد الحرام املسجد بتوسيع وأمر ذلك، فعل

.١٩ :٦ األثري، ابن تاريخ 1
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من ذلك وغري عليهم، اإلنفاق ن وحسَّ املسجونني أحوال بإصالح وأمر والشيوخ، واملرىض
مخلًدا. محبوبًا خليفة جعلته التي االجتماعية والعدالة اإلصالح أنماط

عهده يف اإلدارة (2)

املظاهر هناك السابقة، االجتماعية أعماله يف ذلك أثر رأينا كما منظًَّما إداريٍّا املهدي كان
منها: إدارته حسن عىل تدلُّ التي األخرى

وجوه أبناء من رجل خمسماية لنفسه فاصطفى امللكي الحرس أمور نظَّم أنه (١)
بذلك قصد ولعله الخاص، حرسه بمثابة وجعلهم الجليلة، األرزاق عليه أجرى العرب،
بعض أقصتهم ألنها العباسية؛ الدولة من ينفرون أخذوا الذين العرب وجوه يسرتيض أن
إليه العرب قلوب جذب هذا بعمله واألب األم العربي واملهدي األعاجم، وقرَّبت اإلقصاء،

املحطة. هذه يف عليهم واالعتماد العرب القادة وجوه أبناء من العدد هذا بانتخاب
منع أنه رأينا فقد املالية الدولة بأمور عنايته التنظيمية املظاهر تلك ومن (٢)
غرو وال والجبايات، الخراج أحوال بتنظيم وُعني أبوه صادرهم كان من وردَّ املصادرات،
هللا عبد كأبي العدول، األمناء الثقات املاليني من سنرى كما وزراءه ينتقي كان فإنه
باالقتصاد عليه ويشري املهدي أمور يضبط «كان الجهشياري: عنه يقول الذي يسار بن
اليشء؛ بعض املايل التوازن اختل داود بن يعقوب بعده استوزر ملا ولكنه األموال.» وحفظ
أموال يف لتفريطه عنه يتخىل الخليفة جعل مما متالًفا، مرسًفا كريًما كان يعقوب ألن
الرضائب، استصفاء يف وال األموال جمع يف رعيته عىل يقسو املهدي يكن ولم الدولة،
نقل أنه منها أموًرا؛ فاخرتع صناعته، يف ًما مقدَّ «كان الفخري: تاريخ صاحب يقول
وهذا يقاسم.»2 وال مقرًرا خراًجا الغالت عن يأخذ السلطان وكان املقاسمة، إىل الخراج
جمع يف الرعية عىل القسوة وعدم بالعدل املهدي شهرة يثبت أنه من الرغم عىل القول،
أبوه هو الخراج أمور ورتَّب املقاسمة سن الذي أن رأينا فقد خاطئ، قول هو الرضائب،
أن يريد الفخري تاريخ صاحب ولعل أبيه، َسنَن عىل ذلك يف هو سار وإنما املنصور،
هذا كان أن بعد اإلسالمية اململكة أرض يف املقاسمة نظام عمم الذي هو املهدي إن يقول

توزيعه. يف رحيًما كان وإنه فقط، السواد يف أبيه أيام محصوًرا النظام

ص١٥٩. الفخري، تاريخ 2
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يدلنا وهذا الخراج.»3 أهل عن العذاب برفع كتب املهدي «إن الجهشياري: ويقول
قبله.4 الخراج جمع يف متبعة كانت التي العنيفة للطرق إقراره عدم وعىل رأفته عىل

فإنه وأعمالها، وتنظيمها عددها يف أيامه اتسعت قد الدواوين أن املظاهر تلك ومن
دواوين وهي مرة، ألول ِة األِزمَّ دواوين أُْحِدثَت عهده ويف ترتيب، أحسن برتتيبها أمر
«أول الطربي: يقول تنظيمها، ورقابة الدولة دواوين كافة عىل أصحابها يرشف صغرية
له ُجِمَعت ملا أنه وذلك املهدي، خالفة يف بُزيع بن عمر هو الزَِّمام ديوان عمل من
دواوين فاتخذ ديوان، كل عىل له يكون بزمام إالَّ يضبطها ال هو فإذا تفكَّر الدواوين
هي أرى فيما الدواوين وهذه ١٦٢ھ.»5 سنة ذلك وكان رجًال، ديوان كل ووىلَّ األزمة
كل رسائل فيها ل تَُسجَّ مكاتب وهي األيام، هذه الوزارات يف الخاص» «باملكتب أشبه
للرقابة تنظيًما منها معاملة بكل الخاصة األجوبة تسجل كما وخالصتها، وأرقامها ديوان

املنظم. البالغ الرتتيب من النوع وهذا والضبط،
الخميس يوم جعل مرة ألول أنه من ذكروه ما الجديدة التنظيمية املظاهر تلك ومن
شئونهم ويقضوا أعمالهم من فيه ليسرتيحوا الدواوين؛ وكتَّاب للموظفني عطلة يوم

املعتصم.6 عرص إىل األمر هذا استمر وقد الخصوصية،

عهده يف والوزراء الوزارة (3)

اإلدارة عىل املرشف الرأس ألنها بالوزارة؛ ُعني اإلدارية، الدولة بأمور املهدي ُعني كما
أبيه؛ أو ه عمِّ عهد يف قبل من لها يكن لم عظيم شأن للوزارة صار عهده ويف العامة،
األمور بتدبري وزيره إىل عهد فقد هو أما يشء، كل يف نفسيهما عىل يعتمدان كانا ألنهما
الثقة تمام يسار بن معاوية هللا عبيد بأبي يثق كان أنه هو ذلك يف السبب ولعل كلها،

أموره. كافة فسلمه
خري باألمر فقام وإخالًصا، وعلًما عقًال وأكثرهم الرجال كبار من هللا عبيد أبو وكان
املهدي كاتب كان األشعريني، موايل من «هو الفخري: التاريخ صاحب عنه قال قيام،

ص١٤٢. والكتَّاب، الوزراء 3

.٣٤٢ :٩ األثري، ابن تاريخ 4
ص١٦٦. للجهشياري، والكتَّاب الوزراء 5
ص١٦٦. للجهشياري، والكتَّاب الوزراء 6
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املهدي، ابنه به آثر لكنه يستوزره، أن عىل عزم قد املنصور وكان … الخالفة قبل ونائبه
ويأمره فيه يوصيه يزال ال املنصور وكان قوًال، له يعيص ال املهدي أمور عىل غالبًا فكان
إليه فوَّض الخالفة رسير عىل املهدي وجلس املنصور مات فلما به، يشري ما بامتثال

7«… صناعته يف ًما مقدَّ وكان الدواوين، إليه وسلَّم اململكة تدبري
وبني بينه فأوقعوا الساعون سعى حتى مكانته عىل مستوليًا هللا عبيد أبو وظل
ألخبارهم، متتبًعا لهم مستقصيًا الزنادقة عىل اإلنكار شديد الخليفة أن رأوا فقد الخليفة،
هللا عبيد أبي مركز يف يطمح كان الذي الحاجب الربيع رأى وقد لهم، يغفر وال يرحمهم ال
يف يلقي أن يف هي هللا عبيد وأبي الخليفة بني بها الجو يفسد أن يستطيع وسيلة خري أن
كلمة فصادفت الزنادقة، يحمي وأنه مارق، زنديق هو هللا عبيد ألبي ابنًا أن الخليفة أُذُِن
مجلسه، إىل ويحرض هللا عبيد أبي بابن يمسك أن فأمر الخليفة، نفس من هًوى الربيع
أن تخربني ألم ألبيه: فقال يعرف، فلم القرآن من يشء عن الخليفة سأله حرض فلما
له: فقال فنسيه، مدَّة مذ فارقني ولكن املؤمنني، أمري يا بىل قال: القرآن؟ يحفظ ابنك
غريه الخليفة أمر ثم وارتعد، ووقع فعثر هللا عبيد أبو فقام بدمه، هللا إىل فتقرب قم
ووىل عزله حتى الحني، ذلك منذ ووزيره الخليفة بني الحالة وساءت الغالم، عنق برضب
أنه إال فاضًال عامًال وكان الحاجب، الربيع بمشاورة داود بن يعقوب هللا عبد أبا موضعه
بينه بذلك خصومه فسعى زيديٍّا الهوى علوي يعقوب وكان اللهو، من يتحرَّج ال كان

بقوله: فهجاه عليه بُْرد بن بشار وأغروا الخليفة، وبني

داوِد ب��ن ي��ع��ق��وُب ال��خ��ل��ي��ف��ة إن ن��وم��ُك��ُم ط��اَل ُه��بُّ��وا أم��يَّ��ة ب��ن��ي
وال��ع��وِد ال��ن��اي ب��ي��ن ال��ل��ه خ��ل��ي��ف��ة ف��ال��ت��م��س��وا ق��وم ي��ا خ��الف��ت��ك��م ض��اع��ت

حتى والهادي، املهدي َعْهَدِي طول فيه يزل فلم «املطبق»، يف وحبسه املهدي فنكبه
وكان النيسابوري، صالح أبي بن الفيض الوزارة وىلَّ املهدي عزله وملا الرشيد، أخرجه

املهدي. عهد انقضاء إىل وزارته يف يستمر أن بكرمه استطاع مفضاًال كريًما سخيٍّا
اًعا سمَّ كان ألنه املهدي؛ عهد يف كثرت قد والدسائس السعايات أن نالحظ أن ويجب
يعقوب نكَّب الذي وهو الحاجب، الربيع بسعاية يسار أبي ابن عزل الذي فهو لها،

عليه. خصومه بسعاية الشاعر اًرا بشَّ قتل الذي وهو عليه، خصومه لوشاية

ص١٥٨. الفخري، تاريخ 7
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العلم يف األْكَفاء من توالها بمن نظمها توطَّدت قد املهدي عهد يف الوزارة فإنَّ وبعُد؛
واملال. واإلدارة

عرصه يف االجتماعية األحوال (4)

وانرصاف اإلدارة وحسن العيش لرخاء املهدي؛ عهد يف اجتماعيٍّا الناس أوضاع استقرت
تحسنت أن كله ذلك جرَّاء من وكان والحروب، الفتن وقلة املعاشية أعمالهم إىل الناس
واملرح، اللهو وانترش والخريات الطمأنينة ت وعمَّ الناس، بني الثراء وفشا العامة األحوال
غريبة أفكاًرا يعلنون أخذوا والزنادقة اإلباحيني من طبقة بروز كله هذا استتبع وقد
مسلًما املهدي وكان أفكارهم، لنرش وسيلة واإلباحية الرتف مستغلني اإلسالم، روح عن
ويالحقهم الخناق واملالحدة الزنادقة هؤالء عىل يَُضيُِّق وأخذ ثائرته، فثارت متعصبًا
طلب يف ١٦٨ھ سنة يف جدَّ الخليفة «إن الطربي: يقول منهم، عليه يعثر بمن ويفتك
الزنادقة صاحب الكلواذي عمر سمى أنه كما وقتلهم، اآلفاق يف عنهم والبحث الزنادقة
ومن واملرقونية؛ والديصانية واملالحدة واإلباحيني املانوية هؤالء أكثر وكان وعريفهم.»
وصالح إياس، بن ومطيع زياد، بن ويحيى عجرد، وحماد العوجاء، أبي ابن أشهرهم
ِنَحِلِهم هدم عىل وعمل بهم وفتك الخليفة لهم انتصب ممن وغريهم القدوس، عبد بن
وقد عقيدتهم، ملهاجمة والرسائل الكتب من يؤلفوه أن اإلسالميني العلماء من طلب بما
املالحدة هؤالء عىل الرد يف واآلثار والكتب الرسائل من بعدد العربية املكتبة حفلت

فكرية. وفتن ثورات وقامت الشعوبيني، وإخوانهم والزنادقة

العقلية الحركات (5)

زمانه أهل أكرم «كان دحية: املؤرخ قال ويقرِّبهم، أهله ويُكرم العلم يُحب املهدي كان
وأخباره عنهم، وحلم والدين العلم أهل وأكرم املظلوم ونرص املظالم وقمع املعالم أحيا …
الفكرية الحركات يكره كان نفسه الوقت يف ولكنه مشهورة.»8 الثوري سفيان مع
وضعضعة العربية القومية هدم عىل الخفاء يف وتعمل الرأي بحرية تتظاهر التي العربية
ن ممَّ وغريهم والثنوية وامللحدين الزنادقة محاربته يف ذلك لنا ويتجىل اإلسالم، أركان

ص٣١. العباس، بني تاريخ يف النرباس 8
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أن زاعمني الشهادتني وراء ويتسرتون األنبياء، نبوة ينفون أو تعاىل، الخالق ينكرون
أفكارهم عىل واطَّلع كتبهم بعض قرأ أن بعد املهدي كرههم فقد الكفاية، ذلك يف
َمن سواء شملهم، وتشتيت حركتهم هدم عىل النية فعقد ومحاوراتهم، بأخبارهم وسمع
ستاًرا اإلسالم اتخذوا وموايل ُفْرًسا أو الباطلة، الدعوة بهذه انخدعوا عربًا منهم كان
واملجوسية واملزدكية واملانوية كاملندائية القديمة، عقائدهم وإحياء الباطلة مبادئهم لنرش

واليهودية. واملسيحية
الواليات يف ظهورها إىل أرشنا أن سبق التي املذهبية الثورات «إن بروكلمان: قال
قلب يف العقلية رعاياه حياة بالغة بشدة يراقب أن عىل الخليفة حملت قد الفارسية
تفرض تزال ال كانت الخالصة الزرادشتية ال املانوية أن والواقع أيًضا، اإلمرباطورية
لشعائره كليٍّا يرتاحوا لم ثم اإلسالم، يف حديثًا دخلوا الذين أولئك عىل الكبري سلطانها
للمنصور سبق ولقد املثقفة، الطبقات دين املانوية) (أي تكون كادت لقد بل الصارمة،
الفاريس واسمه — هذا هللا عبد وكان يُقتَل، أن الكاتب املقفع بن هللا بعبد أََمَر أْن نفسه
وشكوكه السلطان شبهات أثار … يوسف بن للحجاج الخراج يجمع رجل ابن — روزبة
رأينا كما أثقل الذي النشاط هذا والديني، السيايس الُفْرس نشاط يف مشاركته طريق من
القدوس عبد بن صالح املصري نفس لقي املهدي عهد ويف ظهره، وأَنَْقَض املنصور كاهل
ولقد الفرس، ثنوية إىل رصيحة دعوة بالبرصة الدينية أحاديثه يف دعا الذي الشاعر
الفقهية األوساط يف عليه الدعوة هذه أثارتها التي النقمة عاقبة يتفادى أن حاول
ليصلب الخالفة عاصمة إىل به ورجعوا تعقبوه املهدي رجال ولكن دمشق، إىل بالفرار
يُنسب من عىل شائًعا َعَلًما «زنديق» لفظ أصبح أن بعد الزندقة بتهمة (١٦٧ھ/٧٨٣م)
يُنْبَُز صفة الساسانيني عهد عىل كانت الكلمة هذه أن والحق العرص، ذلك يف البدعة إىل
تطلق وكانت (زند)، رشيد غري جديًدا تفسريًا «األبستاق»9 تفسري عىل يجرؤ من كل بها
الذي الرضير الشاعر برد بن بشار ُقتل نفسها السنة ويف خاصة، ومزدك ماني أتباع عىل
فحوايل أمر من يكن ومهما كأسالفه، للنار بتعبده شعره يف يُرصح أن عن يتورع لم
«العريف» يُدعى خاص عامل إىل الزنادقة مالحقة يف املهدي َعِهَد بالذات الوقت ذلك
املهدي قىض إذا حتى ثالث، سنوات طوال األمر أول ينشط ظلَّ العامل هذا إن ويقال
املذهبية اآلراء محاربة نحو هذا التفتيش» «ديوان همة وجهت خلفاؤه بعده من وجاء

الزرادشتيني. الفرس عند املقدس الكتاب وهو «األفستا» هو 9
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وإن ما، لسبب الحكومة تُزعج كانت آراء وهي نفسه، الفكري اإلسالم إطار ضمن أيًضا
ورضر.»10 أذًى أيما عىل ذلك عدا فيما تنطوي تكن لم

حني وخصوًصا أواخره، يف وكثروا األموي العرص يف ظهروا إنما الزنادقة أن والحق
ومجوسية ومزدكية ومرقونية ديصانية من القديمة النِّحل أرباب بعض باإلسالم تظاهر
وبخاصة القديمة وطقوسهم عقائدهم وإحياء اإلسالم هدم عىل يعملون وأخذوا وغريهم،
لقواعد مخالًفا تفسريًا وبتفسريه زرادشت به جاء الذي «األبستاق» بكتاب يتعلق ما
براون وينقل ،(١٥٩ :١) الفاريس» األدب «تاريخ كتابه يف براون يقوله ما هذا الدين،
وأنا الدوري، العزيز عبد الدكتور يفضله «زنديق» لكلمة آخر تخريًجا بيفان عن أيًضا
كانوا الذين ادهم وزهَّ املانوية أبرار أن هو التخريج ذلك وخالصة إليه، أميل أيًضا
فيها والزهد الدنيا ورفض والشهوة، الحرص وقمع املسكنة إيثار أنفسهم عىل يفرضون
واحد يوم قوت دون ما يشء اقتناء وتحريم أمكن، بما والتصدق الصوم ومواصلة
بالعربية يُدعون وكانوا واإلرشاد، للدعوة الدنيا يف التطواف وإدامة واحدة، سنة ولباس
فصارت «الزديق» هو الكلمة لهذه اآلرامي األصل ولعل «ِصدِّيق»، واحدهم دِّيقني» «الصِّ
املانوي عىل «زنديق» كلمة أُطلقت وهكذا «زنديق»، عىل ُعرِّبَت ثم «زنديك»، بالفارسية
ُمْلِحد كل عىل أُطلقت ثم اإلسالم، حدود عن خارج كل يف تُستعمل صارت ثم األمر، أول

بعد. فيما

الخارجية السياسية العالقات (6)

«أولهما» املهدي؛ زمن يف نالحظها أن بنا يجدر التي الخارجية العالقات من نوعان
الرومية. بالدولة عالقته «وثانيهما» األندلس، يف باألموية عالقته

عىل للقضاء يسعى جانبه من هو كان وقد طيبة، تكن فلم باألندلس عالقته أما
دون يحول كان بينهما ة قَّ الشُّ بُْعَد ولكنَّ الداخل، الرحمن عبد وهو األندلس يف منافسه
بخلفاء آبه غري الجديدة دولته شئون برتتيب مشغوًال الرحمن عبد وكان ذلك، إىل الوصول
مع للمسلمني، خليفًة نفسه تسمية «عىل يجرؤ فلم حسابًا لهم يحسب كان أنه إال بغداد؛
سيئة، جد فكانت الرومية بالدولة املهدي عالقة وأما ذلك»، إىل طموحة كانت نفسه أن

.١٥-١٦ :١ (الرتجمة)، اإلسالمية الشعوب تاريخ بروكلمان، 10
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و«الشواتي» «الصوائف» حمالت فريسل البيزنطيني، بالد يف التوغل عىل دوًما يعمل وكان
عاد ثم الروم، بالد فغزا ١٦٣ھ سنة يف هارون بابنه بعث وقد والغزو، للجهاد عام كل
البسفور، يف القسطنطينية تُُخوم بلغ حتى الروم بالد يف فتوغل ١٦٥ھ سنة الصائفة يف
عىل هارون تصالح أن عليه والوصية الطفل امللك أم Iren إيرين اإلمرباطورة واضطرت
ملدة الهدنة كتاب وكتبت وحزيران، نيسان يف سنة كل إليه تؤديها املال من كبرية مبالغ
حفصة أبي بن ملروان قصيدة يف الغزوات هذه إىل اإلشارة وردت وقد سنوات، ثالث

بها: هارون يمدح

س��وره��ا ال��ذُّل اك��ت��س��ى ح��ت��ى ال��َق��ن��ا إل��ي��ه��ا م��س��ن��ًدا ال��روم ب��ق��س��ط��ن��ط��ي��ن��ي��ة أط��ف��َت
ُق��ُدوره��ا تَ��غ��ل��ي وال��ح��رب ب��ج��زي��ت��ه��ا ُم��ل��وك��ه��ا أت��ت��َك ح��ت��ى رم��ت��ه��ا وم��ا

شملهم فشتت كثيف بجيش بدر بن يزيد ١٦٨ھ سنة لقيهم الهدنة الروم نقض وملا
أعقابهم. عىل وردهم

١٥٩ھ سنة يف أنه الخارجية املهدي عالقات عن حديثنا أثناء إليه اإلشارة تجدر ومما
قوامه البحر، يف البرصة من بجيش املسمعي شهاب بن امللك عبد فبعث الهند، فتح حاول
ونصبوا فحارصوها الهندي الساحل عىل «باربد» مدينة فقدموا رجل، آالف عرشة نحو

الفتح. يف اإليغال من يتمكنوا لم ولكنَّهم َعنْوة، فتحوها حتى مجانيقهم عليها

عهده خاتمة (7)

مكانة من له ما عىل تدلُّ التي الجليلة أعماله وبعض املهدي لحياة خاطفة صورة هذه
— غالبًا — وتَقدُّم ورفاء رخاء عهد كان عهده أن رأينا وقد العباسية، الدولة تاريخ يف
عهود من عهد حال كل عىل ولكنَّه ه، عمِّ عهد أو أبيه كعهد كبري خطر ذا يكن لم ولكنَّه
يكن لم إنه ثم الروم، غزو ويف الدولة تكوين يف االستمرار خطة يهمل لم ألنه القوَّة؛
رسوله ولسنة لدينه متعصبًا مسلًما كان وإنما حكمه، يف يجور كان وال لهوه، يف يرسف
لسنن تتبعه و«منها» والزنادقة، املالحدة عىل حملته «منها» أشياء: يف ذلك يف يتجىل ملسو هيلع هللا ىلص
املقاصري بنزع أمر أنه ذلك فمن البدع، من قبله الخلفاء سنَّ ما لكل ومخالفته هللا رسول
عليه، كان الذي الرسول منرب هيئة إىل منابرها بتغيري وأمر الجماعات، مساجد من
و«منها» األقاليم، إىل بذلك وكتب الرسول، عهد يف كانت الذي املقدار إىل درجاته وإرجاع
عنهما). هللا (ريض وعمر بكر أبي الخليفتني الشيخني يف يوقع من كل يعاقب كان أنه

71



االزدهار عرص

واملفسدين الثوار لقتال جرجان إىل كبري بجيش الخروج املهدي أراد ١٦٩ھ سنة يف
ليلة مات أن إىل هناك فبقي عليه، يشتدُّ باملرض أحسَّ «ماسبذان» إىل وصل فلما هناك،
البيعة وأُخذت صحبته يف كان ألنه هارون؛ ابنه عليه فصىل محرم، من لثماٍن الخميس

للهادي.
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الرابع الفصل

املهدي بن اهلادي

١٧٠ھ/ األول ١٦٩ھ–ربيع محرم ٢٢
٧٨٦م سنة أيلول ٨٧٥م–١٣ سنة آب ٤

املهدي. محمد بن الهادي موىس محمد أبو هو
ثم ١٥٩ھ سنة يف وأعتقها للمهدي ملًكا كانت الخيزران، واسمها ولٍد أمُّ هي وأمه
أبوه ه ووالَّ ١٤٤ھ، سنة الهادي ُولَِد والرشيد، الهادي ابنيه له ولدت أن بعد تزوجها
موىس بن عيىس من عهده والية نزع أن بعد سنة عرشة ست وله ١٦٠ھ سنة يف العهد

«الرشيد». هارون أخيه يف ثم فيه، وجعلها عيل بن
العسكرية القيادات عىل فدرَّبه شبابه، فجر منذ به العناية كثري أبوه ُعني وقد
وبالد جرجان أطراف يف واملخالفني الخارجني لقتال مرات وبعثه املدنية، والرياسات

املرشق.
كان كما بياض، العليا بشفته أفوه، الشعر أبيض جسيًما طويًال فتًى الهادي وكان
إقدام ذا الحس، مجتمع القلب جريء البطش شديد أيًِّدا شهًما كريًما غيوًرا متيقًظا
وأهلهما والفنَّ العلم يحب الواسعة، والثقافة والشعر لألدب محبٍّا وكان وحزم، وعزم

أبيه. مثل اق، والفسَّ واملالحدة الزنادقة يكره كما عطاءهم، ويكثر
ولو املؤمن، الكامل الشجاع النبيل املتزن العربي الفتى مثال كان أنه القول وصفوة
سنة. من قريبًا إال الخالفة يف يبَق لم ولكنه كثريًا، منه األمة ألفادت خالفته يف عهده طال
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املخالفني، ثورات لقمع جرجان بالد إىل طريقه يف وهو مات قد املهدي أن رأينا
وبالقضيب الخالفة بخاتم إليه وأرسل الهادي، ألخيه البيعة فأخذ هارون، ابنه معه وكان

والتهنئة. التعزية ضمنها ورسالة الطاهرة، النبوية والُربَْدة النبوي
مائعة، سنٌّ ترى كما وهي سنة، وعرشين خمًسا عمره كان الخالفة الهادي توىل وملا
فلم والدين، املعقول طور عن يخرج ذلك يف يكن لم ولكنَّه يلهو، قبًال كان كما فظلَّ
منيته أدركته ذلك عن اإلقالع أراد حني ثم مات، أن إىل شائبة وصم وال شائنة عنه تؤثر

عمره. فجر يف فمات

عهده يف العامة األحوال (1)

أمرين: سوى االنتباه يسرتعي ما سريته يف نجد ال ولذلك رأيت، كما الهادي عهد يَُطْل لم
وخالصة الزنادقة، عىل تضييقه و«ثانيهما» عليه، « «فخٍّ صاحب العلوي خروج «أولهما»
هللا عبد بن العزيز عبد بن عمر ١٦٩ھ سنة يف املدينة أمري أن «فخ» صاحب خروج قصة
من وجماعًة الزكية النفس ذي محمد بن الحسن أخذ الخطاب بن عمر بن هللا عبد بن
الحبال أعناقهم يف وجعل السكران، حدَّ برضبهم فأمر لهم، نبيذ عىل كانوا أصحابه
العفو يف فكلَّمه «املثلث» الحسن بن عيل بن الحسني إليه فذهب املدينة، يف بهم وِطيَف
فقبل بأًسا، بالنبيذ يرون ال العراق فقهاء ألن ترضبهم؛ أن لك ليس له: وقال عنهم،
للمراقبة، الرشطة إىل يوم كل يحرضون أي يوم؛ كل يُعَرُضوا أن عىل يُْطِلَقهم أن األمري
الحسن بن هللا عبد بن ويحيى عيل بن الحسني وكان محمد، بن الحسن منهم فهرب
فأغلظ بمكانه، معرفتهما فأنكرا مكانه، عن وسألهما عمر األمري فاستدعاهما كفيليه،
عليه يرضب أو عمر، باب يأتي حتى الليلة تلك ينام أالَّ هللا عبد بن يحيى وحلف لهما
إىل دعاك ما هللا سبحان الحسني: له قال خرجا فلما به، جاء أنه يعلم حتى داره باب
الحسني: فقال بالسيف، داره باب عليه أرضب حتى نمت ال وهللا يحيى: فقال هذا!
فقال: املوسم، أيام بمكة الخروج عىل االتفاق من أصحابنا وبني بيننا كان ما بهذا تفسد
الحسن ذهب النهار طلع فلما فخرجوا، أصحابه إىل ذهب ثم الليلة، الخروج من بدَّ ال
للمرتىض رسوله وسنة هللا كتاب عىل ويبايعونه يأتونه الناس وجعل املنرب عىل فجلس

محمد. آل من
مكة إىل وجماعته الحسني وتوجه ثورتهم وأعلنوا املال بيت جماعته انتهبت ثم

العباس. بني عىل كله الحجاز يف الثورة وأُْعِلنَت
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عيل بن سليمان بن محمد وىلَّ الهادي مسامع الفتنة هذه أخبار بلغت فلما
الجيشان فتالقى الحسني، ملحاربة به بعث كثيف جيش قيادة عباس بن هللا عبد بن
وأفلت العلويني، من كبري وعدد الحسني بمقتل املعركة وانتهت مكة، قرب « «َفخٍّ عند
هللا عبد بن إدريس «أولهما» اإلسالمي؛ التاريخ يف كبري شأن لهما كان اثنان املوت من
املغرب يف األدارسة دولة ومؤسس الزكية، النفس ذي محمد أخو الحسن، بن الحسن بن
أحوال له وكانت الديلم بالد إىل ذهب الذي هللا عبد بن يحيى أخوه و«الثاني» األقىص،

الرشيد. أيام عن كالمنا حني عليها وسنأتي وأخبار،
عليهم، والقضاء بتتبعهم أوصاه كان أباه أن فهي الزنادقة مع أخباره خالصة وأما
قتل وقد منهم، املانوية وبخاصة كتبهم، وتحريق بهم الفتك يف أبيه سرية سار ولذلك
كان بينما أنه عنه رووا الذي األديب الكاتب بازان بن يرذان منهم املانويَّة؛ من جماعة
فيه فقال البيدر، يف تدوس ببقرة إالَّ أَُشبُِّههم ما فقال: يهرولون الناس ورأى الحج يف

قوله: وفيها الهادي إىل وجهها أبياتًا األعجمي الحداد بن العالء

وال��م��ن��ب��ِر ال��ك��ع��ب��ِة ووارث خ��ل��ِق��ِه ف��ي ال��ل��ِه أم��ي��َن أي��ا
ب��ال��ب��ي��َدِر ال��ك��ع��ب��َة ي��ش��بِّ��ه ك��اف��ٍر رج��ٍل ف��ي ت��رى م��اذا
ْوِس��ِر ب��ال��دَّ ال��ب��رَّ ت��دوس ُح��ُم��ًرا س��ع��وا م��ا إذا ال��ن��اَس وي��ج��ع��ُل

بقتله. أمر قوله من وتأكد املهدي سمعها فلما
زنديق إليه ُقدِّم وقد الهادي، البنه يوًما قال املهدي أن تاريخه يف الطربي ويروي
لهذه فتجرَّد إليك األمر هذا صار إذا بني يا البنه: وقال بصلبه فأمر فأبى، فاستتابه
والعمل الدنيا يف والزهد الفواحش كاجتناب َحَسٍن ظاهر إىل الناس تدعو فإنها العصابة،
ثم بًا، وتحوُّ تحرًجا الهوامِّ قتل وترك املاء، ومسِّ اللحم تحريم إىل تُخرجها ثم لآلخرة،
هذا بعد تبيح ثم الظُّْلمة، و«الثاني» النور «أحدهما» اثنني؛ عبادة إىل هذه من تخرجها
َضاللة من تنقذهم الطرق، من األطفال ورسقة بالبول واالغتسال والبنات األخوات نكاح
ال هللا إىل بأمرهم وتقرَّب السيف فيها وجرِّد الخشب فيها فارفع النور، هداية إىل الظَُّلم
وقد «االثنني»، بقتل وأمرني بسيفني، قلَّدني املنام يف العباس جدَّك رأيت فإني له، رشيك
األقاليم يف عماله وأمر واملالحدة، الزنادقة من كبري بعدد ففتك أبيه، وصية الهادي ذ نفَّ

حركتهم. عىل والقضاء كتبهم وتحريق بتتبعهم
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عهده يف اإلدارية األحوال (2)

يف لهم يظهر أن عىل ويحرص بشعبه، صلته يقطع ال أن يحب جريئًا فتًى الهادي كان
عن الخليفة بُعد أن يعتقد وكان بنفسه، أمورهم ويدبر أحوالهم عىل ويطَّلع مناسبة كل

بالدولة. ُمِخلٌّ اإلدارة مرسح
عنِّي تحجب «ال أبيه: بعد حجابته ه والَّ الذي ربيع بن للفضل قال أنه رووا فقد
ذلك فإن باطًال، أصبته كشْفتُه إذا أمًرا إيلَّ تُْلِق وال الربكة، عني يزيل ذلك فإن الناس،

بالرعية.» ويرض بامللك يوقع
تُفتح األبواب فكانت النقرى،1 ال بالَجَفىل للناس ائذن عيل: بن لصالح مرة وقال
يُدركه حتى املظالم يف ينظر يزال فال أبيهم، بكرة عىل كلهم الناس فيدخل عهده يف
الناس من يكره كان كذلك بالناس صلته يقطع ال أن يحب الهادي كان وكما الليل،
أو وزيره أو أخاه املتداخل ذلك أكان سواء أحوالها، وإدارة دولته أمور يف يتداخلوا أن

أمه. أو حاجبه
شئون عىل تسلطت قد أبيه عهد يف كانت الخيزران أمه أن يذكرون واملؤرخون
رضاها، وتََطلُِّبِه لها واحرتامه إياها لحبه عنها يسكت املهدي وكان تُريد، ما تعمل الدولة،
الطقطقي وابن الطربي روى فقد ذلك، يعجبه لم سريتها عىل واستمرت الهادي ويل فلما
وتربم وتشفع وتنهى تأمر املهدي، دولة يف متسلطة كانت الخيزران أن األثري: وابن
كره — الغرية شديد وكان — الهادي ويل فلما بابها، إىل وتغدو تروح واملواكب وتنقض،
بابك، إىل وتروح تغدو أنها يبلغني التي املواكب هذه ما أماه، يا يوًما: لها وقال ذلك
قرابة من نَِفيٌّ أنا وإالَّ وهللا، يصونك؟ بيت أو يُذَكِّرك مصحف أو يشغلك مغزل لك أما
وألقبضن عنقه ألرضبن وخاصتي قوادي من أحد ببابك وقف أنه بلغني لنئ هللا، رسول

ماله.
أنت بل قالوا: وأمهاتكم؟ أنتم أم وأمي، أنا خري أيما لهم: وقال أصحابه إىل التفت ثم
وصنَعْت كذا، فالنة فعَلْت فيقال أمه؟ بخرب الرجال يتحدث أن يحب فأيكم قال: وأُمك،
فلما بحديثها، فتتحدثون أمي تأتون بالكم فما قال: ذلك، نحبُّ ال قالوا: كذا؟ فالن أم
قضت التي األسباب أحد كانت القصة هذه أن بعُد وسنرى عنها، انقطعوا ذلك سمعوا

عهده. وقرصت عليه

الخاصة. الدعوة والنقرى عامة، للناس الطعام دعوة الجفىل: 1
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عهده يف والوزراء الوزارة (3)

كان فروة، بأبي املكنَّى كيسان بن محمد بن يونس بن الربيع استوزر الهادي بُويع ملا
من علينا مرَّ فيما ذلك رأينا وقد مدبًِّرا، حاسبًا فصيًحا حازًما عاقًال للمنصور، وزيًرا
فأحسن وعلمه، وعقله لسنِّه استوزره الهادي استخلف فلما املنصور، عهد يف أخباره
أنه زعموا فيما قتله وسبب وقتله، عهده آخرة عليه غضب ولكنَّه األمور، ترصيف
عليه حبُّها فغلب الهادي، ابنه إىل املهدي فوهبها املهدي، إىل حسناء جارية أهدى كان
أعداء بذلك فضاق عنده، الربيع موالها مكانة عظمت الهادي توىل فلما أوالده، وأولدها
الربيع بنان طوع الخليفة أن الناس يف ويذيعون األقاويل، عليه يتقولون وأخذوا الربيع
يف مسموًما عسًال فسقاه منه التخلص عىل فعزم الهادي األخبار هذه وبلغت وجاريته،
إبراهيم وكان الحرَّاني، ذكوان بن إبراهيم الهادي استوزر مات وملا فهلك، ١٧٠ھ سنة
الروح خفيف إبراهيم وكان مؤدبه، مع عليه يدخل كان إذ َحَدٌث؛ وهو بالهادي اتصل قد
املهدي أخبارهما وبلغت عنه، البُعد عىل يصرب ال وصار وأَِلَفه الهادي فأحبه لطيًفا ذكيٍّا
الهادي من املهدي فطلب ينته، فلم صحبته عن فنهاه والضالل، الفساد ابنه عىل فخاف
فأرسله عهدي، خالفة من خلعتك وإالَّ إيلَّ به ابعث له: فقال يقبل، فلم إليه به يبعث أن
قتال إىل الخروج يريد وهو املهدي إىل فوصل ًال، مبجَّ معزًَّزا خاصيته بعض مع إليه
أمر ثم ألقتلك، وهللا قال: بىل، فقال: إبراهيم، أنت له: قال رآه فلما جرجان، يف الثوَّار
املهدي مات فلما سفرته، من يعد لم ولكنه يعود، حتى يحفظوه أن لهم قائًال جنوده
يف وتحكَّم عنده مكانته عظمت استوزره وملا استوزره، الربيع ومات الهادي واستخلف
يتمناه. فيما الدهر وعاكسه مواله بموت فوجئ إذ يطل؛ لم عهده ولكن يريد، كما الدولة

العهد والية (4)

البيعة أخذ قد هارون وأن الهادي، ابنه بعد هارون ابنه إىل بالخالفة عهد املهدي أن رأينا
أدركته حتى أبيه مع كان ألنه والقضيب؛ بالربدة إليه وبعث أبيهما وفاة بعد ألخيه
وجعلها هارون أخيه خلع يف يُفكر الهادي جعال قد واألنانية الطمع أن ويظهر الوفاة،
الهادي إن املؤرخون: يقول قبل، من عيىس بن موىس بقصة استظهر قد ولعله ولده، يف
القواد بعض ذلك عىل وافقه وقد جعفر، ابنه يف العهد وَوْضع هارون أخيه خلع يف فكَّر
هارون، قدر من تحطُّ كاذبة وأخباًرا أقاصيص الناس بني ينرشون فأخذوا والرؤساء،
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يرضون وال بهارون، يقبلون ال أنهم يعلنون الجامع املسجد يف يوًما وقفوا إنهم حتى
أولياء مع العادة هي كما هارون أمام بحريته يسار ال أن الهادي وأمر عليهم، بواليته

العهد.
والتسليم زيارته ومن بهارون االختالط من الناس يمنعون وأصحابه الهادي وأخذ
خالد بن يحيى سوى مخلص صديق املحنة تلك يف لهارون يكن ولم وقربه، عليه
هارون أيس فقد عزمه، ويُقوِّي الصمود عىل ويُشجعه ويُسليه يُفارقه ال فكان الربمكي،
وقال استدعاه الهادي إىل خالد بن يحيى أخبار بلغت وملا نفسه، بخلع يقبل أن وكاد
نكث عىل الناس حملت إن إنك املؤمنني أمري يا فقال: عنك، يبلغني الذي هذا ما له:
من ابنك لجعفر بايعت ثم هارون بيعة عىل تركتهم وإن أيمانهم، عليهم هانت األيمان
ولكنَّه تدبري، هذا يف ويل ونصحت، صدقت الهادي: له فقال لبيعته، أوكد ذلك كان بعده
وقواده صحابته ألن فكرته؛ عن يُقلع لم يحيى برأي واالقتناع النصح من الرغم عىل
أن أبى ملا هارون عىل غضبه واشتد ذلك، يف جدَّ حتى هارون خلع عىل يحرضونه ظلوُّا
الخروج يف استأِذْن لهارون: الربمكي يحيى فقال الخلع، عىل إكراهه فأراد نفسه، يخلع
يستعجله، الهادي إليه كتب هارون غيبة طالت وملا بذلك، له فأُذن فاستأذن الصيد، إىل
ودعا فيه لسانه يبسط وأخذ عليه سخطه الهادي فأعلن املعاذير، بشتى يعتذر وهارون
من أكثر يمهله لم رسيًعا مرًضا الهادي مرض أن حدث ثم وقذفه، شتمه إىل صحابته
الناس اتهم وقد الخالفة، ليتوىل هارون ورجع األزمة فانحلت مات، حتى أيام ثالثة
من إياها ومنعه عليها قسوته من رأينا ِلَما بطيء ِبُسمٍّ تُْه سمَّ بأنها الهادي أم الخيزران
عليه الهادي غضب اشتداد رأت فلما هارون، تُحب كانت وألنها الدولة، شئون يف التدخل

آباد». «عيىس مدينة يف الهادي موت وكان وسممته، فعلتها فعلت خلعه عىل وعزمه

خاتمته (5)

به تأبه لم ولكنها الدولة، شئون يف تتدخل ال أن أمه إىل طلب قد كان الهادي أن رأينا
منه التخلص عىل فعزمت آملها، ما وأسمعها ذرًعا بذلك فضاق األوىل سريتها عىل وظلَّت
أنها املؤرخني بعض ويروي ومرضه، ِه َسمِّ قصة يف رأينا ما منها وكان الحني، ذلك منذ
أن جواريها بعض أمرت العهد والية من هارون خلع أمر يف جدَّ قد الهادي رأت ملا
وكان املوصل، قرب آباد» «عيىس يف حريمه دار يف وقتلنه ذلك ففعلن نائم وهو يخنقه

٧٨٦م. سنة أيلول ١٧٠ھ/١٥ سنة األول ربيع ١٤ يوم يف ذلك
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جوفه، يف قرحة من معتالٍّ مات أنه وخالصتها الطربي، ذكرها ثالثة رواية وهناك
أمه؛ إىل الخليفة قتل يُنسب لئالَّ موته بعد َقْت لُفِّ قد الرواية هذه أن يل يظهر ولكنه
يُظهرها الرشيد كان التي الخيزران وبخاصة أمٍّ، من صدوره وقبح العمل هذا لشناعة
عليه، ه أمِّ غضبة بعد طويًال يَِعْش لم الخليفة فإن يشء من يكن ومهما اإلجالل، بمظاهر

أيام. وبعض وشهًرا سنة إال حكمه يَُدْم ولم أخيه، خلع محاولته وبعد
تُعلمه الربمكي يحيى إىل الهادي مرض أثناء بعثت الخيزران أن املؤرخون ويذكر
هارون قبل من للعمال الكتب وهيأ عدَّته يحيى فأعدَّ لألمر، فليستعد سيموت الهادي أن
إن وما أخيه، عهد عىل يَلُونه كانوا ما عىل هم والَّ قد وأنه حي، بعُد وهو الهادي بوفاة
يد عىل الهادي حياة انقضت وهكذا رسيًعا، الرب عىل الكتب تلك أُنفذت حتى الهادي مات
يف جديًدا مسلًكا تسلك اليوم ذلك منذ العباسية الدولة وأخذت املتآمرين، بعض أو أمه
القبيحة النتائج وسنرى والجواري، النساء سلطة فربزت والدسائس، املؤامرات من سبيٍل
التي مزاياه بعض ببيان الهادي عن القول نختم أن من لنا بدَّ وال بعد، فيما األمر لهذا
يٍّا َرسِ نبيًال فتًى كان أنه عىل يُْجِمُعون فاملؤرخون عنه، حديثنا أول منها يشء إىل أرشنا
العاِلم أعطى أنه ويروون والفن، والعلم لألدب محبٍّا الثقافة، واسع عامًلا غيوًرا يقًظا
الخارس سلًما أعطى أنه كما أعجبته، أبياتًا أنشده ألنه دينار؛ آالف ثالثة دأب ابن األديب

فيها: يقول التي لقصيدته درهم ألف ثالثمائة الشاعر املرتجم الفيلسوف

ال��َع��َرب دي��ِن��ه��ا أص��ل م��ا تَ��ْدِر ل��م أول��ك��م وف��ض��ل ُه��داك��م ل��وال

العلم يف وبسطة ونبًال عقًال هللا آتاه قريش فتيان من فتًى الهادي كان فقد بعد؛ أما
والفضة الذهب وينثر والعظمة، والجالل الفخامة مسلك بالخالفة يسلك فأخذ واملال،
قال وجاهه، ماله يف كبري نصيب والفن العلم ألهل كان وقد الخالفة، قدر من ليُعيل
املغنيان إبراهيم وأبوه املوصيل إسحاق «كان األغاني: كتاب يف األصفهاني الفرج أبو
كان فقد فضله، من وفرية بخريات وينعمان الهادي كنف يف يعيشان األشهران األديبان
األدباء املغنني مع أخباره من كثري األغاني ويف االستماع.» ويُحسن والطرب الغناء يُحب
عاش لو وهللا املوصيل: إسحاق قال وأهله، للفن تقديره عىل تدلنا الفن وأهل والشعراء

بالذهب. دورنا حيطان لبنينا الهادي لنا
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١٩٣ھ/ اآلخرة جمادى ١٧٠ھ–١٣ األول ربيع ١٤
٨٠٨م مارس ٧٨٦م–٢٤ أيلول ١٤

كما العربي، االزدهار عرص ودرة العباسية، للدولة الذهبي العرص هو وابنه الرشيد عرص
«كتاب سببها واملبالغة والتقديس التفخيم من مرشقة بهالة أُحيط قد الرشيد اسم أن
كثرية زاهية، األلوان غريبة هالة الخليفة هذا اسم حول نسج الذي وليلة» ليلة ألف
األدب نجوم لبعض أن يف شكَّ وال وعدله، وظلمه وسلمه وحربه وهزله جدِّه يف املبالغة
الهالة تلك نسج يف واضحة آثار به صلة لهم وكانت عرصه يف نبغوا الذين والفن والعلم
العتاهية وأبي نَُواس وأبي يوسف أبي والقايض عيينة بن وسفيان أنس بن مالك كاإلمام
قليًال نقف أن من إذن لنا بدَّ فال دولته، يف نبغوا الذين األعالم من وغريهم والربامكة

األباطيل. من الرجل هذا سرية وتنزيه الحقائق الستخالص متعمقني

أوليته (1)

إيران بالد من الريِّ يف باهلل، بالرشيد ب لُقِّ الذي املهدي محمد بن هارون جعفر أبو ُولد
ذكرنا، كما الخيزران هي الهادي أخيه وأم وأمه عليها، أمريًا أبوه كان ملَّا ١٤٥ھ سنة
األمور، معايل إىل وتطلًعا وفضًال وعزًما رجولة قريش فتيان يشب كما الرشيد شبَّ وقد
جماعة إىل وتأديبه بتدريسه وعهد أظفاره، نعومة منذ والفالح الخري أبوه فيه فتفرَّس

عرصه. علماء كبار من



االزدهار عرص

أمري ١٦٣ھ سنة يف فجعله والسيادة، القيادة عىل يدرِّبه أخذ ُعوُده َقِوَي وملا
الغزاة، تلك يف الحربية مواهبه فربزت عرشة، الثامنة يتجاوز لم ذاك إذ وعمره الصائفة،
فأرسله الَكرَّة أعاد ثم استقباله، وأحسن عظيًما فرًحا أبوه به فرح منصوًرا منها عاد وملا
علو عىل دلَّ باهًرا فوًزا املرة هذه يف فوزه وكان وغنم، ففاز الصائفة عىل ١٦٥ھ سنة يف
الصائفة للحمالت قياداته توالت وهكذا قيادته، وحزم إدارته وحسن الحرب يف كعبه
فسماه واإلدارة الرياسة عىل يدرِّبه أن رأى إنه ثم أبيه، عهد طول الروم بالد يف والشاتية
وإداراته قياداته يف نجمه ملع وملا إفريقية، أطراف إىل األنبار من كله املغرب عىل أمريًا
تنفيذ دون حال املهدي موت ولكن إليه، الهادي أخيه من العهد والية ينقل أن أبوه رأى

الفكرة. تلك
خمس وعمره ١٧٠ھ سنة األول ربيع ١٤ يف الهادي أخيه موت بعد الرشيد بُويع
العاقل الشيخ القديم صديقه إىل الدولة بأمور يعهد أن ا جدٍّ طبيعيٍّا وكان سنة، وعرشون
برمك، بن خالد بن يحيى وهو أال الحكم، إىل إيصاله يف خطريًا دوًرا لعب الذي الداهية
ودهائه الواسعة بمواهبه يحيى فقام رسه، وصاحب كاتبه ذلك قبل وكان فاستوزره

قيام. خري باألمر وذكائه
رسير عىل الرشيد جلس «ملا (ص١٧٣): الفخري» «التاريخ يف طباطبا ابن يقول
الدولة بأعباء فنهض الخالفة، قبل ووزيره كاتبه وكان خالد، بن يحيى استوزر اململكة
الخالفة رونق وأظهر األرض ر وعمَّ األموال جبى الخلل، وتدارك الثغور وسدَّ النهوض، أتمَّ
يحيى واستمر اآلراء.» صائب سديًدا لبيبًا أديبًا بليًغا كاتبًا وكان اململكة، ملهمات وتصدَّى
ويجلُّه يحرتمه كان الرشيد ألن كاملنفرد؛ أو بذلك منفرًدا تها َدفَّ وتسيري الدولة توجيه يف
يحيى زوجة ألن أبي؛ بيا إال يناديه ال كان إنه حتى عليه، فضله ويعرف به ويثق
الفضل الخيزران وأرضعت الفضل، ابنها بلبن هارون أرضعت كانت الفضل ابنه وأم
إليه ضمَّ ثم تفويض، وزارة وزارته فقلَّده بيحيى الرشيد وثق لهذا هارون، ابنها بلبان
يف وأعانه الوزارتان، له فاجتمعت الطويس، سليمان بن الفضل وفاة بعد الخاتم وزارة
فأحسنوا عقًال فضالء كلهم وكانوا وموىس، ومحمد وجعفر الفضل األربعة: أبناؤه العمل

بعد. فيما عنها سنتحدث التي النكبة تلك نُكبوا أن إىل األمور ترصيف

عرصه يف الداخلية األحوال (2)

الفخامة من درجاٍت إىل فيه العباسية الخالفة وصلت العهود، خري من الرشيد عهد كان
الفتن بعض ولوال أخرى، إسالمية دولة إليها تصل لم والعلم واملال والقوة والجالل
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أول كان الرشيد أن ويظهر أمثل، عًرصا لكان بعهده مرت التي السياسية واملشاكل
وكان إليهم، مطمئنًا بهم واثًقا عماله مع متساهًال دولته شئون إدارة يف متسامًحا أمره
كانوا، من كائنًا القائلون يقول ما فيه يستمع ولم إليه واطمأن ه والَّ بشخٍص وثق إذا
خالد بن يحيى وزيره خالفه خراسان أمور عيىس بن عيل تولية أراد حني أنه وسنرى
الرغم عىل قوله يسمع لم الرشيد ولكن وقسوته، الرجل شدة من يعرفه ملا ذلك يف
الرضائب زيادة من بلغه ما عيىس بن عيل قسوة عن بلغه وملا رأيه، بسداد وثوقه من
يعرف ملا تأييده عىل واستمر فيه، رأيه يُغري لم مضاعًفا الخراج بدفع الناس وإرهاق
شوَّهت التي الفتن بعض الصلبة الهارونية السياسة هذه أنتجت وقد اإلخالص، من عنه

بيانها: وإليك الزاهر، الرشيد عهد

بهم والفتك العلويني ثورات (1-2)

الرشيد عهد يف وخصوًصا يأملون كانوا ألنهم العباسيني؛ عهد يف العلويني ثورات كثرت
الرشيد، عرص إىل السفاح عهد منذ كثريًا عنتًا لقوا فقد قبًال، منه ُحرموا ما ينالوا أن
فرفع آبائه، أخطاء وإصالح فات، ما تدارك عهده أول يف أراد قد الرشيد أن ويظهر
إال مكرمني املدينة إىل َهم وسريَّ ببغداد، محجوزين كانوا العلويني من جماعة عن الَحْجر
عليهم، وأغدق إليهم وأحسن استبقاه، فإنه هللا، عبد بن هللا عبد بن الحسن بن العباس
عليه خرج َمن وأول الثورة، فكرة عاودتهم حتى املدينة إىل وصلوا أن لبثوا ما ولكنَّهم
ففرَّ «فخ» وقعة يف نجوا ممن وكان الحسن، بن الحسن بن هللا عبد بن يحيى هو منهم
أمريًا بنفسه ونادى ثار ١٧٩ھ سنة ويف أتباعه، فكثرت لنفسه يدعو وأخذ الديلم بالد إىل
لقتاله الربمكي خالد بن يحيى بن الفضل إليه ووجه منه الرشيد فغضب البالد، تلك عىل
أن وأعلمه االستسالم، يف به ورغَّ واستماله َكاتَبَه يحيى مقر من قرب وملا ألًفا، خمسني يف
الرشيد إليه يكتب أن عىل املصالحة يقبل أنه يحيى عليه فرد سوءًا، به يريد ال الرشيد
الرشيد فلبى هاشم، بني وجلة والقضاة الفقهاء عليه ويشهد بخطه، يكون أمانًا بنفسه

لقاءه.1 وأحسن فأتاه إليه به وبعث أراد الذي العهد إليه وكتب طلبه،
من أيًضا نجوا ن ممَّ وكان الحسن، بن هللا عبد بن إدريس منهم: عليه ثار وممن
ودخل إفريقية، شمال إىل ثم مرص إىل وذهب السابق، يحيى أخو وهو «فخ» وقعة

ص١٧٠. والفخري، ٥٤؛ :١٠ الطربي، انظر 1
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مبدأ ذلك وكان ١٧٢ھ، سنة يف وبايعوه حوله الناس فالتفَّ لنفسه ودعا األقىص، املغرب
الحيلة إىل فلجأ بقوته علم ولكنه به، الفتك الرشيد أراد وقد هناك، األدارسة دولة ظهور
الكاظم، جعفر بن موىس ومنهم ١٧٧ھ، سنة يف ه فسمَّ جرير بن سليمان إليه ودسَّ
يحملون الناس وأن الثورة، يريد أنه إليه به ُوِيشَ أنه األثري وابن الطربي روى فقد
العام ذلك يف يحج أن عىل وعزم الكاظم موىس من الرشيد فخاف أموالهم، ُخُمس إليه
عاقًال داهية رجًال منه رأى وكلمه، إليه استدعاه املدينة وصل فلما الكاظم، عىل ويحتال
أو ُقتل ثم شاهك، بن السندي دار يف فحبسه بغداد إىل قبة يف معه حمله ثم منه، فخاف
يف وُدفن صفحته وُطويت بذلك عدول وشهدت أنفه، حتف مات أنه للمأل وأظهر ُسمَّ،

بغداد. يف بالكاظمية اليوم املعروف مرقده

ماهان عيىسبن بن عيل فتنة (2-2)

ذلك؛ يف خالد بن يحيى معارضة من الرغم عىل خراسان، عىل عيىس بن عيلَّ الرشيُد وىلَّ
بظلمه الناس ضاق إمارته يف عيلٌّ استقر وملا إدارته، وفساد عيلٍّ أمر سوء من يعرفه ِلَما
الخليفة إىل بها يبعث كان التي واأللطاف األموال ولكن الخليفة، إىل يشتكون وأخذوا
الرشيد، إىل وكتبوا عيل عسف من الخراسانيون ضج ثم النظر، يغض تجعله كانت
اتُِّهم ما كل من نفسه فربأ بالري عيل فلقيه ١٨٩ھ، سنة إيران إىل وسار لقائه عىل فعزم
جرت ثم عليهم، ويَُضيِّق بالخراسانيني يفتك عيلٌّ أخذ العراق إىل الرشيد رجع وملا به،
أعني بن هرثمة إليه فبعث إرادته، وسوء الرجل طوية فساد من الرشيد بها تأكد حوادث
عيىس بن عيل أحسن َمْرَو هرثمة وصل وملا عليه، القبض أمر يف يتلطف أن وأوصاه
من كتاب عىل أطلعه ثم األمر، أول شيئًا هرثمة له يُظهر ولم قرصه، يف وأنزله استقباله
هو وقيَّده هرثمة به فأمسك الهرب، وأراد يده يف فأُْسِقَط مكانه، وتوليته بعزله الرشيد
بعث املؤمنني أمري وأن أمرهم، هو وتوليته عيل بعزل وأخربهم الناس يف وخطب وأوالده،
بلغت حتى مرو يف هرثمة استقر وما والشكر، بالتهليل أصواتهم فارتفعت لينصفهم، به
سيار، بن نرص بن الليث بن رافع بقيادة خراسان يف قامت كبرية ثورة أنباء أسماعه
إتمام يستطع فلم بطوس أدركته منيته ولكن ١٩٣ھ، سنة يف بنفسه هرثمة إليه فخرج
وبعثهم أموالهم استصفى كان هرثمة فإن وأوالده عيىس بن عيل وأما أجله، من خرج ما

فتكة. رش بهم ففتك الرشيد، إىل األغالل يف
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سيار نرصبن بن الليث بن رافع فتنة (3-2)

من هم رافع آل أن من ُعرف مما الرغم عىل رافع ثورة سبب يف املؤرخني أقوال اختلفت
وهو بحت، شخيص هو السبب أن يذكر فالطربي املخلصني؛ وأنصارهم العباسيني موايل
ويل ملا عيىس بن عيل إن قتيبة: ابن ويقول وثار، الحد عليه فأُقيم بالزنا اتُِّهَم رافًعا أن

رافع.2 عليه فخرج العرب من بها كان َمن عىل وتحامل السرية أساء خراسان
الخراسانيني من كبرية جموًعا يجمع أن استطاع رافًعا فإن السبب، يكن ومهما
لعب قد عيىس بن عيل ظلم أن يف شكَّ وال وأرشوسنة، وبلخ سمرقند عىل ويستويل والعرب
والصغانيان فرغانة أهل أن اليعقوبي واضح ابن ويذكر رافع، حركة نجاح يف كبريًا دوًرا
ظلم من وتخلًُّصا للعباسيني كرًها رافع حول التفوا كلهم وخوارزم وبخارى وأرشوسنة
حكَّام أن منها مركزه؛ قوَّت هذه غري أخرى أسباب لرافع اجتمعت وقد عيىس، بن عيل
الغزو خطر من لهم إنقاذًا العباسيني عىل رافع ثورة يف رأوا قد الرتك وبالد الشاش بالد
يعظم، رافع سلطان صار حتى تقوى أخذت التي االنفصالية حركته يف فأيَّدوه العبايس،
التي البالد ورجعت رافع استسلم املأمون عهد ويف قوية، تزال ما والفتنة الرشيد ومات

العباسية. الدولة حوزة إىل سطوته تحت كانت

الخوارج فتنة (4-2)

محمد بن مروان أيام تلقوها التي القوية الرضبات بعد مساملني ساكنني الخوارج كان
أن بعد يظهر ولكن العباسية، الدولة صدر يف مسلم أبي وأيام األموية، الدولة آخر يف
زمن أعقبت التي الفرتة خالل قواهم استجمعوا أنهم الجديدة الدولة يف ضعف آثار رأوا
ويف نشاطهم، تجديد عىل فعزموا وتسامحه عهده أول يف الرشيد تساهل ورأوا املهدي،
الجزيرة، أرض من نصيبني يف الرشاة الخوارج أحد طريف بن الوليد خرج ١٧٨ھ سنة
أرمينية بلغ حتى يتسع طريف سلطان وأخذ العبايس، الجيش وهزم بعاملها ففتك
مزيد بن يزيد بقيادة جيًشا إليه الرشيد فبعث نفسه، العراق يهدد وأخذ وأذربيجان،
فتولت ١٧٩ھ، سنة وليًدا يزيد وقتل جمعاهما فالتقى حركته، عىل للقضاء الشيباني

ص٣٨٧. الطوال، األخبار كتاب انظر 2
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عليها يتغلب أن يزيد فاستطاع قوية، عاقلة وكانت أخيها مكان أخته طريف بنت ليىل
الفتنة. هذه عىل يقيض أن من وتمكن

الشام فتن (5-2)

يف والحني الحني بني نارها تشب داخلية لفتن مرسًحا قديم زمن يف الشام بالد كانت
هذه روح أن ويظهر والقحطانية، العدنانية بني القبلية االنقسامات بسبب أمية عهد
الروح هذه العباسيون شجع وقد العبايس، العهد يف جديد من رأسها تمد أخذت الحركة
أن بعد يحسون أخذوا ولكنهم أمية، بني مع هواهم كان أقوياء خصوم من للتخلص
الجانبني بني تسيل أخذت الدماء ألن عنه؛ يُسكت أن من أجلُّ األمر أن الخطر عظم
االقتصادية واملواصالت التجارية الطرق وأصبحت مهدًدا، البالد أمن بات حتى بكثرة،
تلك ومن والفتنة، الفوىض لهذه حد وضع سبيل يف تُفكر الدولة فأخذت مضطربة،
راحة قلقل اشتباًكا واشتبكوا النزارية، ضد اليمانية قام حني ١٧٦ھ سنة فتنة الفتن
الخليفة، إىل وكتب الفتنة إخماد يستطع فلم عيىس بن موىس الشام عامل وكان البالد،
إىل األمن ليُعيد جيش رأس عىل الربمكي خالد بن يحيى بن موىس إليه الرشيد فأرسل
بني ويُصلح الهدوء يعيد أن فاستطاع عاقًال حازًما موىس وكان الثورة، ويهدئ نصابه
هذه مواقع ١٧٦ھ سنة حوادث يف الطربي ل فصَّ وقد والقحطانية، النزارية الطرفني
فقضت الجانبني، بني جديد من الثورة نشبت حتى فرتة تمِض ولم وأخبارها، الفتنة
حوادث وقعت ففيها ١٨٠ھ سنة كانت أن إىل ورابعة ثالثة تكررت ثم أيًضا، الدولة عليها
عىل ليقيض الربمكي خالد بن جعفر يبعث أن إىل الرشيد واضطر الجانبني، بني جسام
الدامية الحوادث نريان وإخماد الثورة تلك عىل بالقضاء ًقا وموفَّ بارًعا جعفر كان الثورة،
التي امَلِقيتة البدوية القبيلة العصبية روح أن والحق البالد، إىل الطمأنينة وإعادة فيها
هذه، أيامنا حتى باقية تََزْل لم ومذابح معارك سبب كانت الجانبني عىل تسيطر كانت
بني وقعت التي الثورة فيها يصف النمري منصور قالها مقطوعة إيراد من بأس وال

عليها: القضاء يف الربمكي جعفر جهود ويذكر ١٨٠ھ، سنة يف الجانبني

ن��اُره��ا تُ��خ��م��ُد ال��ش��ام أواُن ف��ه��ذا ف��ت��ن��ٍة ِن��ي��راُن ب��ال��ش��ام أُوق��دْت ل��ق��د
وش��راُره��ا ُش��ب��ان��ه��ا خ��ب��ت ع��ل��ي��ه��ا ب��رم��ٍك آل م��ن ال��ب��ح��ِر م��وُج ج��اش إذا
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وان��ج��ب��اُره��ا ص��دع��ه��ا تَ��َالق��ى وف��ي��ه ب��ج��ع��ف��ٍر ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ُر َرم��اه��ا
دم��اُره��ا ويُ��خ��ش��ى ج��دواه��ا ��ل ي��ؤمَّ غ��م��ام��ٌة م��ن��ك ب��ال��ش��اِم نَ��ش��أْت ل��ق��د …
بَ��واُره��ا أت��اه��ا أو ح��ي��اه��ا أت��اه��ا أه��ل��ه��ا وي��ل ي��ا ال��ش��ام أله��ل ف��ط��وب��ى
ِق��ط��اره��ا ف��ال��دم��اءُ وإالَّ وغ��ي��ٍث ن��ائ��ٍل َغ��م��ام��ة ك��ان��ت س��ال��م��وا ف��إن

اليمن فتنة (6-2)

اد حمَّ الوايل كان فقد ١٧٩ھ، سنة يف العباسية الدولة ضد قوية فتنة اليمن يف قامت
وبني بينهم املعارك ودامت عليه فثاروا به الناس ضاق عسوًفا، الجور شديد الرببري
املجيد عبد بن الهيثم عىل يقبض أن نهايتها يف حماد استطاع سنوات، تسع حماد
سرية بالسكان والسري حماد بعزل إال تهدأ لم الحالة ولكن الثورة، زعيم الهمذاني

صالحة.3

إفريقية فتنة (7-2)

عىل عصيانه وأعلن الطاعة عصا فشق األنباري عبدويه إفريقية يف وثب ١٧٨ھ سنة يف
النواحي شيوخ إليه ودعا صفرة أبي بن املهلب أهل من بها كان من وأخرج الرشيد،
بقطن إليه يبعث أن الرشيد اضطر حتى جماعته فكثرت له، وخضعوا إليه فقدموا
عبدويه إىل كتابًا الرشيد وزير خالد بن يحيى بعث كما زياد، بن ومنصور موىس بن
الطاعة، إىل عاد ما إذا عنه عفوه يف ويطمعه الخليفة، ألمر واالنصياع الخضوع يف يرغبه

ووصله.4 الرشيد عند له ضمن بما يحيى له فوىفَّ بغداد قدم ثم الطاعة إىل هذا فعاد
ذلك، وما األوىل، ملكه ِسِني يف الرشيد مملكة تعمُّ كانت الفتن أن القول وصفوة
كما بها يترصفون للعمال الدولة شئون وترك األمر إدارة يف لتساهله إالَّ نرى، فيما
عىل فقىض بنفسه، ملكه إدارة يتوىل أن عىل الرشيد عزم أن إىل ذلك ظلَّ وقد يريدون،

اململكة. شئون وانتظمت الجو، له فصفا الُحكم بزمام أعوانهم وعىل برمك آل

.١٤٣ :٣ اليعقوبي، تاريخ 3
.٦٢ :١٠ الطربي، تاريخ يف التفاصيل راجع 4
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عرصه يف الخارجية األحوال (3)

والروم املسلمون (1-3)

بنرش لعنايته البيزنطيني؛ لبالد املتاخمة اإلسالمية بالثغور كبريًا اهتماًما الرشيد اهتمَّ
من سنة تخلو تكد لم ولذلك أخرى، جهة من حدوده ولتقوية جهة، من اإلسالمي النفوذ
البيزنطيني. الروم عىل يشنُّه شاٍت أو صائٍف غزو من والعرشين الثالث حكمه سنوات

خطَّة له تكن لم والشواتي، الصوائف بهذه الرشيد عناية من الرغم عىل ويظهر
سنة ففي الداخلية، املشاكل لكثرة أوروبا؛ عىل واالستيالء الروم بالد لفتح مرسومة
اها وسمَّ الجزيرة عن الشامية الثغور بفصل أمر حكمه من األوىل السنة وهي ١٧٠ھ،
تابعة كانت أن بعد «منبج» قاعدتها مستقلة عسكرية منطقة وجعلها «العواصم»

للجزيرة.
الجزيرة عن كلها الثغور الرشيد عزل ١٧٠ھ، سنة أي «وفيها؛ الطربي: قال
يد عىل «طرطوس» عمرت وفيها «العواصم»، وسميت واحًدا، حيًِّزا وجعلها وقنرسين
بناء من الرشيد غرض أن يف شكَّ وال الناس، ونزلها الرتكي الخادم فرج سليم أبي
بالحدود تهتم خاصة عسكرية منطقة إيجاد هو العواصم منطقة إيجاد ويف املدينة هذه
يبيته ما ومعرفة بالحدود دائم اتصال عىل وتكون السنوية، والشواتي الصوائف ن وتموِّ

للمسلمني.» الروم
طريقها يف الصائفة تكون حتى الصيف يقدم يكاد فال سنوية الصوائف كانت وقد
واتخذت لذلك، بحريٍّا أسطوًال أعد بل الربي، بالغزو الرشيد يكتِف ولم والفتح، الغزو إىل
عن مجملة أخباًرا وإليك البحرية، العمارة لهذه مراكز وقربص ومرص الشام سواحل
عهد يف الروم بالد لغزو اإلسالمي الجيش بها قام التي البحرية والغزوات الصوائف أهمِّ

الرشيد:
إىل ومنها قربص، إىل مرص من اإلسالمي األسطول سار ٧٩٠م ١٧٤ھ/سنة سنة يف
الغلبة وكانت البيزنطي، األسطول قابلهم حيث الصغرى، آسيا يف البيزنطية السواحل

البيزنطي. البحر أمري فأرسوا للمسلمني،
حتى العبايس صالح بن امللك عبد الروم غزا الشاتية يف ١٨١ھ/٧٩٧م سنة ويف
الرشيد غزا السنة تلك ويف الصائفة، يف أيًضا ومشيها «مطمورة» وافتتح أنقرة بلغ
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السادس قسطنطني للقائه فتوجه الصفصافة»، «حصن َعنَْوًة فافتتح الروم أرض بنفسه
حصل أيًضا السنة تلك ويف «ريني»، العرب يسميها التي غسطة إيرين اإلمرباطورة ابن
١٨١ھ) سنة يف (أي «وفيها األثري: ابن يقول واملسلمني، الروم بني لألرسى فداء أول
القاسم وكان العباس بني أيام كان فداء أول وهو واملسلمني، الروم بني الفداء كان
١٢ طرطوس وبني بينه البحر جانب عىل باألمس الفداء وكان له، املتويلَ هو الرشيد بن

أكثر.»5 وقيل ٣٧٠٠ األرسى عدد وكان فرسًخا،
أن عىل ريني اإلمرباطورة وبني بينه صلًحا يعقد أن الرشيد َقِبَل ١٨٣ھ سنة ويف
الروم، عرش نقفور اإلمرباطور توىل حني ١٨٧ھ سنة إىل ذلك واستمر الجزية، تدفع
وحارصت ،Cerum َقرَّة حصن فحارص القاسم ابنه الرشيد وبعث الصلح عهد فنقض
أسريًا «٣٢٠» له يبذلون أنهم الروم إليه فبعث ُجهد، حتى سنان حصن ِفرقه إحدى
هذه يف موىس بن عيىس بن عيل ومات ذلك، إىل فأجابه عنهم، ورحيله الحصار فكه لقاء
أن عىل فعزم الداخلية أموره رتَّب قد نقفور كان القاسم رجع وملا الروم، بأرض الغزاة
وفيه ه نصَّ الطربي لنا حفظ الرشيد إىل كتابًا وكتب املسلمني، من جديًدا موقًفا يقف
التي امللكة فإن بعُد؛ أما العرب، ملك الرشيد هارون إىل الروم ملك نقفور «من يقول:
ما أموالها من إليك فحملت البيذق، مقام نفسها وأقامت الرخِّ مقام أقامتك قبيل كانت
كتابي قرأت فإذا وحمقهن، النساء ضعف ذلك ولكن إليها، أمثالها بحمل حقيًقا كنت
فالسيف وإالَّ لك، املصادرة به يقع بما نفسك وافتِد أموالها من ِقبََلَك حصل ما فاردد

(الطربي). وبينك»6 بيننا
هللا «بسم الكتاب: ظهر عىل وكتب بدواة ودعا الغضب استفزه الرشيد قرأه فلما
كتابك قرأُت قد الروم، كلب نقفور إىل املؤمنني أمري الرشيد هارون من الرحيم الرحمن
حتى لقتاله بنفسه سار ثم والسالم.» تسمعه ما دون تراه ما والجواب الكافرة، بن يا
عىل واملوادعة الصلح نقفور فطلب ورضب، وحرق وغنم ففتح هرقلة، بأبواب أناخ
ال وأن الروم، من حالم كل عىل واحًدا ديناًرا الجزية مقدار وجعل سنويٍّا يُؤديه خراج
نقض نقفور أن بلغه الرقة إىل وصل وملا الرشيد، فقبل املهدومة، الحصون نقفور يبني

.١٥٣ :٦ األثري، ابن تاريخ 5
.٩٢ :١٠ الطربي، تاريخ 6
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يقول ذلك ويف نقفور، بجند واإليقاع الرجوع عن ذلك يَثِْنِه فلم شديًدا الربد وكان العهد،
العتاهية: أبو

ريَّ��ا م��س��ت��م��ط��ٍر ك��ل ت��س��ق��ي وأص��ب��ح��ت َم��ْع��ن��يَّ��ا ب��ال��دي��ِن أص��ب��ح��َت ال��ُه��دى إم��اَم
وَم��ْه��ديَّ��ا رش��ي��ًدا ت��دع��ى ال��ذي ف��أن��ت ه��دى وم��ن رش��اٍد م��ن ��ا ُش��قَّ اس��م��ان ل��ك
غ��رب��يَّ��ا وأوس��ع��ت ش��رق��يٍّ��ا ف��أوس��ع��ت ال��ُع��ال ي��د وغ��ربً��ا ش��رًق��ا ل��ن��ا ب��س��ط��َت
ذم��يَّ��ا ل��ه��اروَن ن��ق��ف��وٌر ف��أص��ب��ح ب��ال��رِّض��ا ل��ه��ارون ال��دن��ي��ا ت��ح��ل��ب��ت

بأرض يبق «فلم الطربي: ويقول والروم، املسلمني بني الفداء كان ١٨٩ھ سنة ويف
ذلك: يف حفصة أبي بن مروان وقال ذُِكَر.»7 فيما فودي إالَّ مسلم الروم

ي��زوره��ا َح��م��ي��ٌم ف��ي��ه��ا م��ا م��ح��اب��س ل��ه��ا ُش��يِّ��دت ال��ت��ي األس��رى ب��ك وُف��كَّ��ت
ُق��ب��وره��ا ال��ُم��ش��رك��ي��ن ُس��ُج��وُن وق��ال��وا ف��ك��اُك��ه��ا ال��م��س��ل��م��ي��ن أع��ي��ا ح��ي��ن ع��ل��ى

يف الفتن بحوادث الخليفة اشتغال مستغالٍّ العهد نقفور نقض السنة تلك ويف
وفتح و«دبسة»، السوداء» و«كنيسة و«الصفصاف» «أنقرة» حصون بناء فأعاد خراسان،
األسالب تسرتجع أن استطاعت «املصيصة» حامية ولكن زربة»، و«عني «طرطوس»
إليه فتوجه العهد، لنقضه نقفور تأديب عىل الرشيد عزم ١٩٠ھ سنة ويف واألرسى،
ديوان ال ومن واملطوعة األتباع سوى مرتزق ألف ١٣٥ من كان أنه الطربي يذكر بجيش
فعسكر «الطوانة» نحو اتجه ثم شهر، حصار بعد أهلها وسبى «هرقلة» ففتح له،
الصقالبة» و«حصن و«ملقوبية» و«الصفصاف» «دبسة» حصون قواده وافتتح بها
مرص، حدود إىل البحر سواحل معيوف بن حميد ووىلَّ الكالع»، ذي و«حصن و«صملة»
الصلح يعرض أن نقفور واضطر والرقيق، األرسى من كبري عدد املسلمني يد يف ووقع
دينار، ألف خمسني بلده أهل وسائر وبطارقته عهده وويل رأسه، عن الجزية ويدفع
واشرتط «سنان»، حصن وال «صملة» وال الكالع» «ذي حصن الرشيد يخرِّب ال أن عىل

للمسلمني.8 دينار ألف ٣٠٠ نقفور يدفع وأن هرقلة، ر تعمَّ ال أن الرشيد

.٩٧ :١٠ الطربي، انظر 7

.٩٩ :١٠ الطربي، انظر 8
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من ألف ثالثون ومعه أعني بن هرثمَة الصائفة غزو الرشيد وىلَّ ١٩١ھ السنة ويف
إىل راجًعا قفل ثم الحدث، درب يف الحملة لوداع بنفسه الرشيد وتوجه الخراسانيني
ناجحة. حملة السنة هذه املسلمني حملة تكن ولم بالثغور، الكنائس بهدم وأمرهم الرقة،
قبل وذلك ،Podandos بالبدندون والروم املسلمني بني فداء وقع ١٩٣ھ سنة ويف

هللا. رحمه الرشيد وفاة

والفرنجة املسلمون (2-3)

نعرف وال الرشيد، إىل شارملان امللك من بعثة إيفاد بذكر الالتينية9 التاريخ كتب تنفرد
فإن معقوٍل، وِجدُّ الوقوع ممكن أنه مع الحادث لهذا العربية املصادر إهمال يف الرسَّ
كان ٨٠٠م سنة يف املقدَّسة الرومانية اإلمرباطورية وتأسيس روما يف شارملان تتويج
أحواله إىل ويتعرف املرشق، يف بزميله املغرب يف املقدَّس اإلمرباطور يتصل أن يقيض
إسالمية من الرشقية املصادر ولكن وأمريه، باملرشق صلة ذو أنه املسيحي العالم ويُِري
األخبار بعض لنا يكشف الزمن ولعل الوفادة، هذه عن شيئًا تذكر ال إسالمية وغري
وفدين أرسل شارملان أن فهي الالتينية الفرنجية املصادر يف ورد ما خالصة أما عنها،
بإرسال قابله الرشيد وأن ٨٠٢م، سنة يف والثاني ٧٩٧م، سنة كان أحدهما الرشيد؛ إىل

٨٠٧م. سنة والثاني ٨٠١م سنة يف أولهما وفدين:
املسيحيني أعيان من اثنان أشخاص؛ ثالثة من مكوَّنًا فكان األول شارملان وفد وأما
قد الوفد وأن إسحاق، اسمه يهودي مرتجم ومعهما و«سجموند»، فريد» «النت هما
يف وحده املرتجم ورجع الرسوالن خاللهما مات سنوات، ثالث اإلسالم ديار يف قىض
من مكونًا وكان شارملان، بالط إىل اإلسالمي الوفد ذهب ٨٠١م سنة ويف ٨٠٢م، سنة
سنة ويف األغلب، بن إبراهيم األمري عن ممثل مغربي والثاني فاريس أحدهما شخصني
القدس، يف القيامة لكنيسة هبات معه يحمل وكان الثاني، وفده شارملان أرسل ٨٠٢م

هي: الالتينية املصادر هذه 9

.Einhard-Vita Caroli إنبهارد تأليف شارملان حياة •
.Annales Regni Francorum الفرنسية امللكية األخبار وكتاب •
  .Vie de charlemagne éd. et. trad شارملان حياة ترجمة •

.L. Halphen Paris 1923 •
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شارملان مطالب الخليفة عىل عرضوا وعندما الرشيد، قصدوا الكنيسة زاروا بعدما وأنهم
ديار يف املسيحية املقدسة األماكن عىل اإلرشاف طلب يف تنحرص وكانت جميًعا، لبَّاها
الالتيني املؤرخ أينهارد أقوال أن هالفن الربوفسور ويرى فيها، النصارى وحماية اإلسالم
سنة يف الوفد هذا رجع وقد إمرباطوره، اسم تفخيم يف املبالغة كثري ألنه معقولة؛ غري
اسمه الرشيد عن رسول شارملان اإلمرباطور بالط ووصل ٨٠٧م سنة يف ثم ٨٠٦م،
هدايا الخليفة رسول مع وكان توما، املقدس بيت بطريق عن راهبان ومعه هللا، عبد
مائيَّة، وساعة وطيوب، وعطور زاهرة حريرية وأقمشة فاخرة ملونة صواٍن وهو نفيسة،

مة. مطعَّ نحاسية وأواٍن
املؤرخون ويرى الوفادات، تلك عن اإلفرنجية املصادر يف ورد ما خالصة هي هذه
األندلس، اسرتداد يف املعنوي بغداد خليفة تأييد ورائها من قصد شارملان أن األوروبيون
معه ليقفوا والقدس؛ واإلسكندرية أنطاكية يف املرشق بطارقة تأييده يف شارملان ورغبة
عىل ومنافسيه شارملان خصوم البيزنطيون يعضد كان الذي القسطنطينية بطريق ضد

الرومانية. اإلمرباطورية تاج مرياث
األندلس، يف األمويني أعدائه ضد مركزه تقوية بوفاداته قصد فإنه الرشيد أما
نفوذهم عىل والقضاء البيزنطيني، خصومه عىل القضاء يف ومعاونته عليهم، نفوذه وبسط

بالعرب. ِصَالتهم بتقوية والجزيرة الشام نصارى عند املعنوي
اإلفرنجية املصادر عنها تناقلته وما القديمة، اإلفرنجية املصادر يف ورد ما هذا
الحديثة املصادر أما كليٍّا، إهماًال القصة هذه فتهمل القديمة العربية املصادر أما الحديثة،
ر مدوَّ جميل األستاذ ومنهم العرب، املحدثني من جماعة ذكرها وقد إليها بعضها فتشري
دار الذي الحديث خالصة السالم» دار يف اإلسالم «حضارة اللطيف كتابه يف ذكر فقد
منه يقرئنا رسوٌل الفرنجة ملك من أتانا «إنَّا لقوله: شارملان إىل ورسوله الرشيد بني
نوجهك أن فرأينا ملَّته، من املقدس بيت إىل يحج بمن رعاياتنا جميل ويلتمس السالم،
التعصب من إليه فيها ترغب لغاية املودة سبيل يف يتقبلها أن إليه تروم بلطائف إليه
وافقنا فإذا الحروب، من بينهم واقع هو بما األندلس يمزِّقون الذين أمية بني عىل
الرسالة، هذه يف إليه إيفادك من املقصود فهو ديارهم عىل االستيالء من نروم ما عىل
من الحرب نفقة له ونرصف الفتح، يوم يف حقه نوفيه بأننا الجميل بالوعد إليه ْم وتقدَّ
من الظاملني خزائن تحوي ما ونقاسمه جنده عىل الواسعة األرزاق ونجري مالنا، بيت
لطائف يف وكان … رسوله به جاء الذي اليهودي هذا معك واستصحب والجوهر، املال
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املنسوج الويش من فاخرة وأقمشة املهدي، عند كان أبيض عظيم فيل األنربذور الخليفة
وأعواد وصندل ومسك والحجاز، اليمن من وأعطار طربستان، من ديباج وبُُسط بالذهب،
بالويش، امللبس الذهب من وكالليبه الحرير، بأنواع مجلل عظيم ورسداق الهند، من
وشطرنج بغداد، صناع عمل من وهي ونهار، ليل يف األوقات عىل تدل كبرية ومزولة

العاج.»10 من أدواته اتخذت قد الحسن بديع
«تاريخ يف ذكروا فقد ورفقاؤه، حتي فيليب الدكتور امُلْحَدِثني من أيًضا ذكرها وممن
اثنان؛ يتقاسمها العاملية السياسة زعامة فإذا طلع التاسع «القرن أن: املطول» العرب
أقوى كان الرشيد أن يف شكٍّ من وليس املرشق، يف الرشيد وهارون املغرب يف شارملان
ابتغى فقد املتبادلة، املصلحة فنتاج بينهما الودية العالقة أما ثقافة، وأرفعهما االثنني
يبتغي الرشيد كان كما بيزنطة؛ عدوته عىل به االستعانة الرشيد مصادقة من شارملان
أن الغرب كتَّاب وروى … األندلس» أَُمِويِّي أعدائه عىل به االستعانة شارملان مصادقة من
كتاب الرواية هذه ومصدر مراًرا، والهدايا السفراء تبادل إىل أدَّت االثنني بني املودة هذه
أما الصنع، دقيقة ساعة بينها بغداد من أخرى لهدايا أيًضا تعرض امللوك» «أخبار يف
… صحيح غري فهو شارملان إىل أرسله الرشيد أن يُروى الذي األنابيب ذي األرغن خرب
العاملي. البحث نفاه مما فإنها شارملان إىل املسيح قرب مفاتيح إهداء حكاية يف ُقْل كذلك
العربية، املصادر يف ذكر لها يرد أنه والسفارات الهدايا هذه أمر يف والغريب
ترد فلم بصددها نحن التي هذه أما دبلوماسية، ومجامالت مراسالت إىل إشارات فهناك
عدة عن كالًما األندليس) ربه عبد البن الفريد العقد كتاب (يعني العقد أورد وقد …
يحمل جاء الهند ملك لدن من وفًدا وذكر بيزنطة، وأباطرة أمية بني خلفاء بني مراسالت
وممن الوفد،11 ذلك لقيه الذي الفخم االستقبال ووصف الرشيد، إىل الفاخرة الهدايا
أن بعد فإنه األول»، العبايس «العرص عن كتابه يف الدوري العزيز عبد الدكتور ذكرها
املصادر «يكتنف خالصته: بما عليها علَّق األخبار هذه فيها وردت التي النصوص أورد
يُساعد ال مقتضب امللكية» «األخبار وهو األول فاملصدر واضطراب، غموض الالتينية
أخطاء الكتاب ويف اسمه، ورفع سيده تفخيم «أينهارد» قصد بينما الصالت، تعيني عىل
وقد األساطري، كتَّاب من فهو :St. Gall كال سانت الراهب أما عليه، يعتمد وال كثرية

ص٢٦٥. السالم، دار يف اإلسالم حضارة 10

.٣٧٠ :٢ املطول، العرب تاريخ 11

93



االزدهار عرص

وجود لنفي كافية حجة العربية املصادر سكوت مع النقطة هذه «بارتولد» األستاذ اعترب
وهل الرشيد، وضع يفهموا ولم شارملان، ظروف فهموا الباحثني أن يل يظهر ثم الصالت،
البيزنطيني عىل املنترص هو الرشيد كان فقد القبيل؟ هذا من صالت فتح يستوجب كان
عىل يُذكر خطًرا كانوا الشام مسيِحيِّي أن عىل دليل ال أنه كما … العالقات فتح قبل
يضع أن يمكن وهل شارملان؟ قوة يعرف الرشيد كان هل ثم عهده، يف الدولة سالمة
مسيحي مع يتفق أن املسلمني لخليفة يجوز وهل األندلس؟ السرتجاع الغريب بذلك ثقته
أن إىل فيه اضطر وقت يف الرشيد يُفكر أن املعقول من وهل األندلس؟ مسلمي لرضب
الدكتور يختم ثم 12«… واملغرب؟ «تونس» إفريقية مع الحقيقية سلطته عن فيه يتخىل
صالت ولكنَّها الصالت، من نوع وجود باحتمال ولنتائجها القصة لهذه مناقشته الدوري
صلة كانوا الذين العامليون اليهود التجار هم عنها املسئول وأن سياسية، ال تجارية
سفراء بأنهم ُعوا يَدَّ أن آنئٍذ التجار أساليب من أن وبخاصة … والرشق الغرب بني وصل

التجارية. مصالحهم لتسهيل
املؤرخني إهمال أن وهو واحًدا شيئًا إليه نضيف ولكننا الدوري، يراه ما نرى ونحن
هذه كانت إذا وبخاصة التجارية، باملسائل اكرتاثهم لعدم كان ربما القصة لهذه القدماء

نظرهم. يف لها كبري شأن ال دول مع التجارات

والصني والهند املسلمون (3-3)

الدولة عهد منذ األقىص والرشق املسلمني بني موجودة والفكرية التجارية الصلة كانت
الصالت وأخذت الوليد، خالفة يف للهجرة ٩٣ سنة الهند» «بالد افتتحت فقد العباسية،
«بالد يزورون املسلمون التجار كان كما فشيئًا، شيئًا اإلسالمي العالم وبني بينها تقوى
ربه عبد ابن فقال الصالت، تلك عن شيئًا العرب ُكتَّاب بعض إلينا حفظ وقد الصني»،
سيورية وكالب قلعية بسيوف الرشيد هارون إىل الهند ملك «بعث :(٢٦٠ :١) العقد يف
ولبسوا صفني، وا فصفُّ األتراك أمر بالهدية الرسل أتته فلما الهند، ثياب من وثياب
جئتم ما لهم: فقال عليه فدخلوا للرسل وأذن الحدق، إالَّ منهم يُرى ال حتى الحديد
التي السيورية الكالب إالَّ الهدية من يعجبه فلم بلدنا، كسوة أرشف هذه فقالوا: به؟

ص١٤٩. األول، العبايس العرص 12
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جائزتهم.» وأحسن كثرية وتحف بهدايا الرسل لهؤالء الرشيد أمر وقد باألسد، فتكت
والبالط العبايس البالط بني جرت عديدة سفارات أن القديمة الصينية التواريخ وتذكر
الصالت تلك أن ويظهر املسعودي، يقول كما للميالد والثامن السابع القرنني يف الصيني
التجارات أو العلمية الكتب بعض نقل إىل تعمد وثقافية تجارية صالت من أكثر تكن لم
(يف األندليس وصاعد أوروبا)، طبع املروج ،٢٩٠ :٨) املسعودي ويذكر االقتصادية،
رسالة ومعه بغداد إىل هندي عاِلم َقِدَم ١٥٤ھ سنة حوايل يف أن ص٤٩) األمم، طبقات
بأمر العربية إىل تُرجمت قد الرسالة هذه وأن ذانتا»، سد هند، «السند اسمها الفلك يف
أتحف قد الهندي العالم الرحالة ذلك أن كما الفزاري، إبراهيم بن محمد يد عىل املنصور
يسميها التي «األعداد» بواسطتها انترشت الرياضيات علوم يف برسالة اإلسالمي العاَلم
للميالد التاسع القرن ويف الهندية، األرقام العرب ويُسميها العربية، األرقام األوروبيون

العرشية.13 الكسور بنظام العربي العاَلم الهنود أتحف أيًضا

وقصتهم الربامكة (4)

الصوامع إحدى «نوبهار» يف بوذي معبد سادن لقب وهو «برمك»، إىل الربامكة ينتسب
امللك بعبد اتصل األمم، وثقافات الفرس بعلوم متبحًرا أديبًا عامًلا هذا وكان ببلخ، البوذية
مات،14 أن إىل وثقافاته خربته من يفيد بقربه واستبقاه عنده موقعه فحسن مروان بن
فقد خالد، اسمه العباسية الدولة صدر يف اسمه ملع نابغة غالم هذا لربمك كان وقد
مؤرخو روى وقد اإلمام، بإبراهيم اتصل ثم عباس، بن هللا عبد بن عيل بن بمحمد اتصل
الغنائم تقسيم يتوىل كان وأنه األُول، الدعوة رجال من كان أنه األولون العباسية الدعوة
يف ذلك الجهشياري يذكر كما خراسان، يف الخراج بتنظيم ُعهد وإليه قحطبة، عسكر يف

«ص٨٧».
ُقِتل بعدما الجند وديوان الخراج بديوان إليه عهد بالخالفة العباس أبو بويع وملا
الخالفة توىل ملا ثم وزير، اسم عليه يطلق لم وإن وزارته العباس أبو ه والَّ ثم سلمة، أبو
واليات عدة ه والَّ كما الخراج بديوان إليه وعهد دولته، أركان من ركنًا خالد صار املنصور

مواردها. وترتيب أمورها لتنظيم ودنباوند والريِّ وطربستان كفارس

.٤٦٢ ،٣٨٢ :٢ حتي، لفيليب املطول العرب تاريخ راجع 13

ص٣٨. لدحية، العباس بني تاريخ يف النرباس راجع 14
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الخليفة إليه وعهد الدولة، يف رفيعة خالد مكانة ظلَّت املهدي وويل املنصور مات وملا
وأُعيد الخيزران، له فشفعت الخليفة عليه غضب أن عتم ما ولكن فارس، بإمارة الجديد
طول ترعاه الخيزران كانت فقد ذلك؛ منذ تقوى بالعباسيني صلته وأخذت منصبه، إىل

١٦٥ھ/٧٨١م. سنة يف مات أن إىل عمره
من الفخري يذكر كما خالد كان وقد برمك، بن خالد حياة عن رسيعة ملحات هذه
تربيته أحسن غالم له وكان يقًظا، كريًما حازًما جليًال فاضًال العباسية، الدولة رجال
أديبًا لبيبًا بليًغا كاتبًا فاضًال مهذبًا فنشأ يحيى، واسمه الدولة شئون ملمارسة وإعداده
خلع الهادي أراد وملا إمارته، يف الرشيد البنه بالكتابة املهدي إليه عهد وقد جواًدا، سديًدا
كما — العهد والية يف الرشيد تثبيت يف ا هامٍّ دوًرا يحيى لعب العهد والية من الرشيد
وأعانه بخاتمه، إليه وعهد وزارته واله بالخالفة الرشيد بويع وملا له، فحفظها — أسلفنا
الرشيد أخا الفضل وكان و«جعفر»، «الفضل» طليعتهم ويف األربعة أوالُده أعماله يف

الفضل. أخالق وشدة أخالقه لسهولة الرشيد؛ قلب من أقرب جعفر وكان َرَضاًعا،
وتعاونيٍّا، واقتصاديٍّا سياسيٍّا العباسية الدولة دعائم تثبيت يف كبري فضٌل وللربامكة
دوره من كثري وبناء العراق، أنهار من كثري احتفار يف الفضل يرجع الفضل وإىل
أهل تقريب يف الفضل يرجع وإليه أديبًا، كاتبًا عامًلا فكان جعفر أما العامة، ومؤسساته

الدواوين. من واألدب العلم
مطلًقا حكًما ٧٨٦م ١٧٠ھ/سنة سنة منذ اإلسالمية اإلمرباطورية الربامكة حكم وقد
الخيزران وفاة قبل وخصوًصا الِعنان، لهم ُمطِلٌق والرشيد يشاءون، بما فيها يترصفون

بهم. وفتك فعلته فعل بهم ضاق إذا حتى ١٧٣ھ، سنة
غضبه سبب أما :(٧٩ :١٠) الطربي قال حتى الفتكة سبب يف املؤرخون ويختلف
ضاق الرشيد أن يزعم فمنهم فيه؛ مختلف فإنه عنده قتله الذي «جعفر» عىل أي عليه؛
كان وكلما غيًظا، نفسه فتَثُور دونه باألمر استبدادهم يرى كان وأنه ذرًعا، بترصفاتهم
الخاتم أخذ الرشيد أن يف هذا تجىلَّ وقد ذلك، دون الخيزران أمه تُحول إقصاءهم يريد
إني املهديِّ «وحق له: وقال الربيع بن الفضل عدوه إىل وسلَّمه يحيى من وفاتها يوم
من ومنهم أمرها.»15 فأطيع أمي فتمنعني وغريها التولية من باليشء الليل من ألهمُّ

.٥٢ :١٠ الطربي، تاريخ 15
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يدها، وطلب الربمكي جعفر تجرأ التي الرشيد أخت العباسة قصة هو السبب إن قال:
«أعالم صاحب اإلتليدي فعل كما الروايات، فيها أُلَِّفت حتى العامة بني هذه راجت وقد
«الرشيد صاحب رباط وأنطون الرشيد» أخت «العباسة صاحب زيدان وجرجي الناس»
ثقة مؤرخ نفاها أن بعد فيها اإلطالة نريد وال «مرسحيته»، يف أباظة وعزيز والربامكة»
يحيى بن هللا عبيد «إن الربامكة: نكبة عن كالمه معرض يف قال حني كالجهشياري
الرشيد إيقاع سبب عن املتوكل خالفة يف الرشيد خادم الكبري مرسوًرا سأل خاقان بن
ما وهللا ال املرأة، أمر من كان فيما العامة تقوله ما تريد كأنك مرسور: فأجاب بالربامك،

خلدون. ابن املؤرخ أساسها من الفكرة نقض وقد أصل.» هذا من ليشء
فتحرَّج َعَلويٍّ بقتل جعفًرا كلَّف الرشيد أن هو ذلك سبب إن يقول: من ومنهم
له، ذنب ال ألنه أطلقته؛ نعم فقال: سأله الرشيد علم فلما سجنه، من وأطلقه جعفر

وبآله. به فتك حتى له فأرسها
الرشيد عند بهم يسعى يزال ما الذي هو الربيع بن الفضل إن يقول: من ومنهم

كرههم. حتى
االعتزالية. نزعتهم هو ذلك يف السبب أن يزعم من املحدثني املؤرخني ومن

املجد إعادة إىل وسعيهم الكرسوية، مبادئهم اكتشاف هو السبب أن يرى من ومنهم
دعاتها. وتأييد الشعوبية إىل وامليل الفاريس

نحبُّ فيها رأْيَنا نبنيِّ أن وقبل النكبة، لحديث تعرضوا من آلراء موجز عرٌض هذا
«خدابخش» مثل البعض يقول كما ارتجاًال فعلته فعل ما الرشيد أن إىل نشري أن
عن نقًال العقد يف ربه عبد ابن يقول قديم، زمن منذ ذلك ينوي كان ولكنه ر»، و«املدوَّ
الربامكة ترصفات يف بشكِّه أخربه الرشيد إن عباس: بن هللا عبد بن عيل بن إسحاق
(العقد، اليوم ذلك تاريخ من سنني ست بعد إياهم قتله كان ثم أمرهم، يف وشاوره
اإلدارة يف دونه الدولة بشئون الستبدادهم بهم فتك إنما الرشيد أن نراه والذي ،(٢٦٣ :٣
ص٥): (املقدمة، خلدون ابن ويقول ثانيًا، مواردها عىل لسيطرتهم ثم أوًال، والسياسة
حتى الجباية، أموال واحتجانهم الدولة عىل استبدادهم من كان ما الربامكة نكب «إنما
بعد منهم صودرت التي األموال أن عرفنا وإذا إليه.» يصل فال املال يطلب «الرشيد» كان
درهم، ألف وستني وستمائة (مليون) ألف ألف ثالثني من نحًوا النقد من بلغت النكبة
وإتقانها، أثمانها يف الخرافة حدَّ بلغت التي ورياشهم ودورهم ضياعهم ت غالَّ عدا هذا
بل ذلك، يف الرئييس السبب هي األموال تكن ولم األموال، من احتجنوه ما مبلغ لنا تبنيَّ
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ثمامة «إن :(٨٠ :١٠) تاريخه يف الطربي روى فقد استبدادهم، من يصحبها كان ما
إىل رسالة رفع الليث بن محمد أن أمره من خالد بن يحيى أنكر ما أول قال: أرشس بن
جعلته وقد شيئًا، هللا من عنك يغني ال خالد بن يحيى أن ويذكر فيها، يعظه الرشيد
فقلَت: وبالده، عباده يف عملت عما فسألك يديه، بني وقفت إذا أنت فكيف هللا، وبني بينك

بها؟» يرىض بحجٍة تحتج أتراك عبادك، أمور يحيى استكفيت إن رب يا
ا جدٍّ الرشيد تأثر وقد ومخلصيهم، القوم عقالء من هذا الليث بن محمد وكان
بعد ما إىل «املطبق» سجن يف ويسجنه له يكيد أن استطاع يحيى ولكن الرسالة، بهذه
ال قال: «أتحبني؟ طويل: حديث بعد له وقال سجنه من الرشيد أخرجه وملا النكبة،
حاسد قول سوى أتيت ذنب بال العيال وبني بيني وُحلت األكبال، رجيل يف وضعت وهللا؛
الربامكة عىل حملته سبب هذا من ترى فأنت وأهله.» اإللحاد ويحب وأهله، لإلسالم يكيد
الربامكة فإن الحق، بعض القول هذا ويف الفرس، ملالحدة وتقريبهم لإلسالم كيدهم هو
ذلك فمن عديدة، مواطن يف التعصب هذا ظهر وقد لفارسيتهم، متعصبني فرًسا كانوا
ضد متعصبني مجوًسا هؤالء وكان الدولة، يف سهل» «بني أقدام وطَّد خالد بن يحيى أن
يحيى حاول الكبرية املناصب يف ووضعهم العرب بعض تقريب الرشيد أراد وملا العرب،
الجيش قيادة الشيباني مزيد بن يزيد تولية عدم يحيى كمحاولة رأيه، تغيري وأوالده
الحسد أن أيًضا ننىس ال أن ويجب الشاري، طريف بن الوليد لقتال الخليفة بعثه الذي
شخصني؛ التبغيض هذا بطل وكان بالربامكة، الرشيد تبغيض يف كبريًا دوًرا لعب قد
ولقيام ترصفاتها، من لحدِّهم تكرههم كانت التي الرشيد زوجة زبيدة السيدة «أولهما»
الفضل هو و«الثاني» األمني، ابنه بعد بتوليته الرشيد لدى ونعيه املأمون بأمور جعفر
«وسعى :(٤١٢ :١ (الوفيات، َخلَِّكان ابن عنه قال الذي الرشيد حاجب الربيع بن
كاِتبُُهم ذلك عىل بها وماأله عليهم، قلبه فأوغر الرشيد مع باملجالسة وتمكن بهم، الفضل
هللا عبد بن يحيى جعفر أطلق فلما حركاتهم، يراقب الفضل وكان صبيح، بن إسماعيل
اجتمعت وملا الحني، ذلك منذ له ها وأرسَّ شديًدا غضبًا فغضب بذلك، الرشيد أخرب العلوي
الحج إىل فخرج بهم، للفتك رسمها التي الخطة تنفيذ عىل الرشيد عَزم األسباب هذه
أمر األنبار وصل فلما ١٨٧ھ، سنة ذلك وكان الكيد، لهم ينوي وهو معه، واصطحبهم
ومحمد الفضل وولديه بيحيى باإلحاطة أمر ثم سنة، ٣٧ عمره وكان جعفر، بقتل
ورقيقهم، ووكالئهم أموالهم بقبض البالد سائر إىل ليلته من وأرسل أموالهم، ومصادرة
اتهموا ملا ولكنهم االحرتام، من بيشء األمر أول سجنهم يف عوملوا وقد بسجنهم، أمر ثم
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وظلَّ عليهم ضيق الرشيد ضد عيل بن صالح بن امللك عبد مع السجن يف وهم باملؤامرة
وملا ١٩٣ھ، سنة مات أن إىل الفضل وكذلك ١٩٠ھ، سنة مات حتى سجنه يف يحيى
الربامكة من جماعة ووصل يحيى، ابنَْي وموىس محمًدا أطلق األمني إىل الخالفة أفضت
(الطربي، املأمون» أيام حالهم كان وكذلك وأكرمهم، املال ببعض والنساء الرجال من

ص٢٩٧). والجهشياري، ١٠٩؛ :١٠
ومعاٍد، منارص قسمني: رسدها يف املؤرخون انقسم وقد الربامكة، دولة انتهت وهكذا
عسريًا، أمًرا منها الحقائق استخراج وأصبح أخبارها تعقدت حتى أقواله يف يبالغ وكلٌّ
الثقافة وإحياء العباسية الدولة تنظيم يف تُنَكر ال آثاًرا للربامكة فإن يشء من يكن ومهما
الفارسية، العنرصية الروح إحياء منها: مساوئ؛ لهم أن كما الجود، وبث العلم ونرش
واالنقسامات التحزب عنارص وتقوية الدولة تجزئة عىل والعمل االستبداد، فكرة وتقوية
الدولة»، ركائز من انهدمت ركيزة أول كان بهم الفتك «أن املؤرخني بعض ويزعم فيها،
الذي اليشء ولكن به، عزيزة والدولة قوته أَْوِج يف كان الرشيد فإن فيه؛ مبالغ قوٌل وهذا
الحني ذلك منذ للدولة تكيد أخذت الفارسية العنارص أن هو هنا ها نقوله أن يمكن

بعد. سنرى كما واملأمون األمني بني الفتنة يف ذلك تجىل وقد هدمها، عىل وتعمل

عرصه يف اإلدارية األحوال (5)

الخراج اإلدارة، الوزارة، (1-5)

خالد بن يحيى إىل دولته وإدارة بوزارته عهد قد استخلف ما أول كان الرشيد أن رأينا
حازًما عامًال كاتبًا عامًلا هذا يحيى وكان الخالفة، قبل ونائبه كاتبه كان الذي الربمكي
األموال، وجبى الخلل، وتدارك الثغور، وسد النهوض، أتمَّ الدولة بأعباء نهض جواًدا،
وموىس الفضل أوالده وكان اململكة، ملهمات وتصدى الخالفة، رونق وأظهر األرض، ر وعمَّ
املركز يف ذلك أكان سواء واإلدارة، الوزارة أعمال يف يعاونونه وأوالدهم ومحمد وجعفر

األقاليم. يف أو
رضاًعا، الرشيد أخو وهو ١٤٨ھ، سنة ُولد وقد ورأسهم، أكربهم فكان «الفضل» أما
بالد وواله رعايته، تحت الرشيد جعله األمني ُولد وملا الوزارة، يف أبيه عن ينوب وكان
وكانوا بالناس، رءوًفا السرية محموَد نزيًها وكان وخراسان، وطربستان وجوزجان الري

الكبري». «الوزير وأباه الصغري» «الوزير يسمونه
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ه والَّ الرشيد، قلب من قريبًا الهمة عايلَ العلم جمَّ الخلق حسن فكان «جعفر» وأما
األمور. ترصيف فأحسن فيها الثورات لتهدئة مرات الشام إىل وبعثه خراسان، ثم مرص
الشام الرشيد ه والَّ وفروسيته، بنبله معروًفا وكان أشجعهم، فكان «موىس» وأما

أََخَويِْه. شهرة له يكن لم وإن والفضل، العدل الناس يف ونرش فيها، اإلدارة فأحسن
أمر إليه كان ولكن إلخوته، ما الشهرة من يكن ولم أصغرهم فكان «محمد» وأما

العامة. لدى مكانتهم وتثبيت الربامكة فضل وتبيني بالناس االتصال
كان الذي الربيع بن الفضل العباس أبي إىل بوزارته عهد الربامكة الرشيد نكب وملا
التدبري َحَسَن الدولة بشئون عارًفا وكان والرشيد، والهادي املهدي ثم للمنصور حاجبًا
من إليه يميل كان ِلما واألدبية العلمية الحركة ازدهرت عهده ويف العلم، وحب واإلدارة

الرشيد. مات أن إىل وزارته يف استمر وقد والعلم، األدب حب
إدارتهم، يف أو اله عمَّ محاسبة يف متشدًدا األمر أول يف يكن لم الرشيد أن ويظهر
ولكنَّه فساًدا، البالد يف عاث الذي ماهان بن عيىس بن عيل قصة من ذلك عىل أدل وال
و«موىس» و«جعفر» و«الفضل» «يحيى» كان وكذلك عنه، لرضاه عمله يف يبقيه كان
يريدون من إىل سائغة طعمة والبالد األموال يمنحون مطلًقا؛ ترصًفا األعمال يف يترصفون
إىل شخص ملَّا الفضل أن ١٧٨ھ حوادث يف الطربي ذكر فقد حسيب، أو رقيب دون
ولم له، اسرتضاءً جربيل بن إلبراهيم وخراجها سجستان والية منح عليها أمريًا خراسان
ذهبنا ما تُؤيد كثرية أخرى شواهد وهناك جليلة، وهدايا أمواًال زاده بل بذلك، يكتِف
نذكر باإلدارة عالقة لها أخرى بأشياء اهتم الرشيد فإن هذا من الرغم عىل ولكن إليه،

منها:

وأهله بالقضاء عنايته

اإلسالمية اإلمرباطورية أرجاء كل يف قضاة وأقام القضاة»، «قايض منصب استحدث فقد
القضاة، ونظام ص٢٢٥) خلدون، ابن (مقدمة العقود وكتابة الناس بني للقضاء العظمى
شئونهم نظم من أول هو الرشيد أن إال الراشدين، الخلفاء عهد إىل يرجع قديًما كان وإن
األعظم اإلمام صاحب يوسف أبي اإلمام إىل به وعهد القضاة، قايض منصب وأوجد
يف العدل» «وزير بمثابة هو هذا القضاة قايض منصب أن وأعتقد النعمان، حنيفة أبي
ويتوىل والدنيوية، الدينية الدولة مسائل يف يفتيه الخليفة جانب إىل يقيم كان فقد أيامنا،
الوقت هذا ويف عنه، فيها وينوبون لإلمرباطورية التابعة األمصار يف القضاة تسمية أمر
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والجنائية املدنية والقضايا الخصومات يف ينظرون كانوا أن فبعد القضاة، سلطة اتسعت
«بيت عىل واإلرشاف والِحْسبة، واملظالم والوصاية األوقاف قضايا يف يفصلون صاروا
ص٣٣٦؛ إبراهيم، حسن للدكتور اإلسالمية» «النظم كتاب (راجع األيتام وأموال املال»

ص٢٠٣). «ديمومبني»، وكتاب

واألقاليم العاصمة يف باألمن عنايته

واألقاليم، العاصمة يف الناس وطمأنينة األمن بحفظ كبريًا اهتماًما الرشيد اهتمَّ فقد
األمة بشئون يتعلق ما كل وأمانة برسعة إليه ينقلوا بأن األخبار أصحاب يُويص فكان
املرشف وكان مملكته، أرجاء يف يجري بما اطِّالع عىل ليكون وأحوالهم؛ الناس وأخبار
بنفسه الرشيد اختار وقد الرشطة»، «صاحب هو اإلدارة من الناحية هذه عىل املبارش
دهاة من كان فقد مالك»، بن هللا «عبد وهو والنبل بالنزاهة ُعرف رجًال املنصب لهذا
السالم، دار يف اإلسالم «حضارة صاحب قال والفضل، العلم وأصحاب وعقالئهم الرجال
هللا عبد بإمرة العيون فيها ودسَّ الوزراء صالح يف «نظر الرشيد: عن متحدثًا ص١٣٤»
واختالطهم، األغراب وفود من عليها يطرأ الذي الخلل ملالفاة الرشطة)؛ (صاحب مالك بن
عىل السالم وخيَّم أحيائها يف األمن وقع أن إىل الدروب ملحافظة بالليل العسس وأقام
وظيفة عن حديثه معرض يف (ص٢١٨)، املقدمة يف خلدون ابن ويقول أرباضها.»
يف الجرائم أحكام يقيم ملن العباسية الدولة يف وْضعها أصل «وكان الرشطة: صاحب
ال الجرائم يف تعرض التي التهم فإن استيفائها، بعد الحدود ثم أوًال، استبدائها حال
يُْكرهه بإقرار موجباتها استيفاء يف النظر وللسياسة حدودها، استيفاء يف إالَّ للرشع نََظَر
يقوم الذي فكان ذلك، يف العامة املصلحة توجبه ملا القرائن به ت احتفَّ إذا الحاكم عليه
الرشطة.» صاحب ويسمى القايض، عنه تنزَّه إذا بعده الحدود وباستيفاء االستبداء بهذا

العاصمة عمران بتنظيم عنايته

والفخامة العمران حيث من رفيعة درجة إىل عهده يف الكربى اإلسالمية العاصمة وصلت
محارضاته يف الخرضي الشيخ قال العامة، واملرافق الفخمة والقصور الجليلة الدور وكثرة
أما َفَخارها، ومنتهى مجدها قمة إىل الرشيد عرص يف بغداد «وصلت العبايس: العرص عن
الفخمة القصور فيها وبُنيت لعهدها، ُعرفت حارضة كل فاقت فقد العمران حيث من
قواعدها إحكام يف مهندسوها وتأنق الدنانري، من األلوف مئات بنائها عىل أُنفق التي
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ص١١٩): :١ بغداد، تاريخ (يف البغدادي الخطيب وقال بنائها.» وتشييد أمكنتها وتنظيم
ومنازعها دورها وكثرة أمرها، وفخامة قدرها جاللة يف نظري الدنيا يف لبغداد يكن «لم
وطرزها اماتها وحمَّ ومساجدها تها وأَِزقَّ وسككها وأسواقها ومحالِّها وشعوبها ودروبها
وشتائها صيفها واعتدال وأفيائها، ظاللها وبرد مائها وعذوبة هوائها وطيب وخاناتها،
وصف يف السالم» دار يف اإلسالم «حضارة صاحب أجاد وقد وخريفها.» ربيعها وصحة

إليه. فلريجْع بعدها وما ٢٧ صفحة يف املدينة

املالية الدولة موارد بتنظيم عنايته

الجباية، طرق يف ذلك أكان سواء رائًعا، ازدهاًرا الرشيد عهد يف املالية اإلدارة ازدهرت
يف الجهشياري ويذكر املصارف، تنظيم يف أو والرضائب الخراج قوانني تفنني يف أو
بلغت قد الرشيد عهد يف كانت الدولة موارد أن (ص٢٨٨) والكتَّاب» «الوزراء كتاب
بيت موارد من وغريه بالخراج اعتنى قد الرشيد أن يف ريب وال درهًما، ٥٣٠٣١٢٠٠٠
أُوتُوا الذين والفضالء األمناء من جماعة الناحية هذه لتنظيم فاختار خاصة، عناية املال
جميًعا هؤالء رأس عىل جعل وقد املالية، األمور تنظيم يف والعلم الخربة من وافًرا نصيبًا
إليه وطلب األعظم، اإلمام تلميذ يوسف أبو اإلمام القضاة قايض هو قادًرا، جليًال فقيًها
يكون كتابًا بذلك ويكتب يراه، كما وغريهما ورضائب خراج من املال بيت أمر يرتب أن
فألَّف املال، بيت أو الناس عىل غبن يقع ال حتى ذلك؛ يف أمينًا ومرجًعا موثوًقا قانونيٍّا
وهو أيدينا، بني — الحظ حسن من — يزال ما هذا «الخراج»، بكتاب املشهور كتابه
القارئ يقف أن وأحبُّ العرص، ذلك يف والحسابية املالية الشئون لدراسة أمني مصدر
النظام أسلوب عىل فنطلع الجليل، الكتاب هذا ملباحث فيها نعرض وقفة معي الكريم
مرجع أضحى الكتاب ألن تلته؛ التي والعهود الرشيد عهد يف اإلسالمية للدولة املايل

كلها. اإلسالمي التاريخ عصور خالل والُحكَّام الفقهاء
وهي: رئيسية مباحث عىل الخراج كتاب اشتمل

مصارف بيان مع الحنيف، الرشع أقرها كما أنواعها اختالف عىل الدولة موارد (١)
املوارد. تلك

الرضائب ودافعي املكلفني من األموال وجمع الجباية يف العادلة الحكيمة الطرق (٢)
واملكوس.
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والعمال الوالة بعض أهمله مما بها القيام املال بيت صاحب عىل التي الواجبات (٣)
الثالثة، املباحث يف يوسف أبو اإلمام رسده ما كل نورد أن هنا ها نستطيع وال السابقني،
اآلخران القسمان وأما الدولة، موارد من األول القسم عن ذكر ما بعض بإيجاز ونكتفي

التوسع. يريد من إليهما فلريجع

الغنائم. (أ) وهي: أقسام ثالثة يف تنحرص الرشعية الدولة موارد إن قال:
الصدقات. (ج) الخراج. (ب)

الغنائم ُخُمس (أ)

ونقد، وُكراع16 وسالح متاع من الحرب يف املرشكني من املسلمون أصابه ما كل وهي
أربعة ويوزع املال لبيت ُخُمًسا يستبقي أقسام خمسة إىل الغنائم هذه اإلمام ويقسم
له سهمان أسهم؛ ثالثة للفارس الحربية الحملة تلك يف املشاركني عىل الباقية األخماس
يف بقوله تعاىل هللا أراده ملا الخامس بالُخُمس ويحتفظ سهم، وللراجل لفرسه، وسهم
اْلُقْربَى َولِِذي َولِلرَُّسوِل ُخُمَسُه هلِلِ َفأَنَّ ءٍ َيشْ ِمْن َغِنْمتُْم ََّما أَن ﴿َواْعَلُموا األنفال: سورة

ِباهللِ﴾. آَمنْتُْم ُكنْتُْم إِْن ِبيِل السَّ َوابِْن َواْلَمَساِكنِي َواْليَتَاَمى

الخراج (ب)

العشور. وموارد الذمة أهل وجزية الخراجية األرض عىل وظف ما فيه ويدخل
أن هذا يف يوسف أبو قرره وقد الخراجية، األرايض عىل املوظَّف املال فهو الخراج أما
عىل ألصحابها األَرضني ترك عمر عهد يف فتحت ملا والشام الجزيرة وبالد العراق سواد
جريب، مليون ٣٦ فبلغت مسحها أن بعد املسلمني، مال لبيت عنها الخراج يدفعوا أن
األرض بحسب تختلف واألطعمة، الدراهم من معينة مقادير جريب كل عىل فوظَّف
وفاة ُقبيل السواد خراج جباية بلغت وقد جريب، لكل عرشة إىل درهمني من وغراسها،
قرَّره ما يوسف أبو يَر ولم درهم)، مليون (مائة درهم ألف ألف مائة مبلغ بعاٍم عمر
يف الناس مصلحة رأى إذا للخليفة يجوز أنه أفتى بل الزًما، أمًرا الخراج تحديد يف عمر

وجمال. وحمري وبغال خيل من املركوبة الحيوانات عىل يُطلق اسم الكراع: 16
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الرجوع يحسن مطولة بحوثًا الناحية هذه يف يوسف أبو بحث وقد يجيزها، أن املقاسمة
األمر. هذا يف التوسع يريد ملن إليها

من سكانها رءوس عىل املسلمون وضعها التي األموال فهي الذمة أهل جزية وأما
أما الحروب، يف عنهم والدفاع لهم املسلمني حماية مقابل املغلوبة، البالد يف املسلمني غري
كتاب كل عىل واجبة هؤالء عدا فيما الجزية يدفعها، فال الحروب يف منهم به يُستعان من
النصارى عامة وأطفال نجران، وسكان تغلب بني نصارى خال ما يهودي، أو نرصاني
زكاة، وأموالهم مواشيهم عىل وليس وَعَجَزتهم، ورهبانهم وشيوخهم ونسائهم واليهود
٤٨ ويدفعون األغنياء درجة (١) درجات: ثالث عىل الجزية أن يوسف أبو قرر وقد
ويدفعون العمال (٣) صحيًحا. درهًما ٢٤ ويدفعون املتوسطون (٢) صحيًحا. درهًما
مضاعفة. املسلمني زكاة منهم فتؤخذ ونجران تغلب نصارى أما صحيًحا. درهًما ١٢

عهد يف ُعرفت وال القرآن يذكرها لم موارد فهي الُعشور من الخراج موارد وأما
حينما األشعري موىس أبو وهو اله عمَّ أحُد إليه كتب ملا عمر أْحدثها ولكن الرسول،
منهم فيأخذون العدو أرض إىل يذهبون املسلمني من تجاًرا ِقبََلنَا «إن البرصة: يف كان
تجار من يأخذون كما أرضنا يف منهم أنت «خذ عمر: إليه فكتب تجاراتهم.» عىل العرش
كل من درهًما املسلمني من وخذ العرش، نصف الذمة أهل من وخذ أرضهم، يف املسلمني
وما دراهم خمسة ففيها مائتني كانت فإذا يشء، املائتني دون فيما وليس درهًما، أربعني

فبحسابه.» زاد
والعمال. والوالة القضاة رواتب (١) فهي: الخراج مال بيت مصارف وأما
وإصالح وحفرها األنهار َكْري (٣) املتطوعني. غري املجاهدين العسكر مرتبات (٢)
من واألرسى املسلمني من املسجونني نفقات (٥) الجديدة. الرتع حفر (٤) مجاريها.

املرشكني.

الصدقات (ج)

وأعشار التجارة وأموال والنقود األنعام من أموالهم زكاة املسلمني من يؤخذ ما وهي
هي الصدقات ومصارف الفقه، كتب يف مفصل هو ما عىل الخراجية، غري األرض
َعَليَْها َواْلَعاِمِلنَي َواْلَمَساِكنِي ِلْلُفَقَراءِ َدَقاُت الصَّ ﴿إِنََّما الكريمة: اآلية ذَكَرتْها أصناف ثمانية
ِهللا﴾. ِمَن َفِريَضًة ِبيِل السَّ َوابِْن ِهللا َسِبيِل َوِيف َواْلَغاِرِمنَي الرَِّقاِب َوِيف ُقلُوبُُهْم َواْلُمَؤلََّفِة
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اإلسالمي الرشع أقرَّه كما ومصارفها اإلسالمية الدولة ملوارد موجز عرٌض هو هذا
ذلك عىل نزيد أن هنا ها ونرى الخراج، يف كتابه يف يوسف أبو اإلمام وبيَّنه الحنيف،

فنقول: القطائع نظام وهو األرايض، بنظام عالقة له مايل نظام عن موجزة كلمة
اإلمام ويذكر املسلمني، من بفعالهم املمتازين لبعض اإلمام يمنحها أرض القطيعة
له تمَّ أن بعد عمر أن املبسوط» «كتاب يف والرسخيس الخراج» «كتاب يف يوسف أبو
ذلك بلغ وقد وقواده، وحاشيته لكرسى كان ما السواد أرض من اصطفى العراقي الفتح
اإلسالم، رجاالت من أراد من يُْقِطُعها كان جريب، (مليون) ألف آالف أربعة من نحًوا
مخريَّ واإلمام وارث، يد يف وال ألحد يكن لم الذي املال بمنزل «وذلك يوسف: أبو قال
ويرى الخراج.» أنهار من تسقى كانت إن َخراجيًة أو ُعرشيًة يجعلها أن القطائع يف
عمارة وال فيها ألحٍد ملك ال أراٍض اإلسالم ديار يف تبقى أن يصح ال أنه أيًضا يوسف أبو

للبالد. أعمر ذلك فإن اإلمام، يقطعها حتى
َمَواٌت» «أرٌض فهي بناء أو لزراعة فيها أثر ال أراٍض املفتوحة البالد يف كانت وإذا
صالح فيه بما يؤاجره أن وله أحب، من ذلك يُْقِطَع أن ولإلمام له، فهي أحياها وَمن
كانت وإذا اإلمام، بإذن إالَّ أحيا ما يملك ال األرض ُمحيي «إن حنيفة: أبو ويقول األرض،
وإن عنها، دفعه الخراج أرض يف كانت وإذا العرش، عنها أدَّى العرش أرض يف املوات من
واألرايض خراجية، فهي الخراج ماء إليها ساق إن أما عرش، أرَض كانت برئًا لها احتفر
بسري أو بأحد ترض أالَّ برشط أرضه تُالصق ملن فهي النهر يف الَجْزِر من تنكشف التي

واآلجام.» البطائح من عولج ما وكذلك السفن،

عرصه يف والثقافية العقلية الحياة (6)

العلم نواحي يف الرشيد عهد يف خاصة والعراق عامة اإلسالمية اإلمرباطورية ازدهرت
يلجئون العالم، يف الطالب قبلة عهده يف بغداد وصارت األخرى، الحضارة ومجايل والفن
الخطيب يقول والصناعة، والفلسفة والدين والفن العلم يف مواردها من لينهلوا إليها
قدرها جاللة يف نظري الدنيا يف لبغداد يكن «لم ص١١٩): ج١، بغداد، تاريخ (يف البغدادي
حضارة (يف الرشيد عهد عن املدور جميل ويقول وأعالمها.» علمائها وكثرة أمرها وفخامة
والقواد، واألمراء الوزراء من ببابه اجتمع أنه دولته برشف «وكفى ص١٤٣): اإلسالم،
واملغنِّني، والندماء والشعراء والوزراء واملحدثني، والخطباء واألدباء والفقهاء والعلماء
قاضيه، يوسف وأبا دولته، أعوان الربامكة فإن غريه، خليفة باب عىل يجتمع لم ما
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حفصة أبي بن ومروان جليُسه، أبيه عمَّ محمد بن والعباس جنده، أمري أعني بن وهرثمة
وإبراهيم حاجبه، الربيع بن والفضل نديمة، نواس وأبا محدثه، واألصمعي شاعره
والعلماء أطباؤه، ماسويه وبني وجربيل بختيشوع وابن مغنياه، ابنه وإسحاق املوصيل
يف شاعر ليُْطَلب إنه حتى سفر، وال حرض يف يفارقونه ال بابه عىل قيام كلهم واألدباء

نديم.» أو محدث من غريه مع ببابه فيجده الليل أطراف
هم الرشيد دولة يف ظهروا الذين والفن والحكمة الدين وأهل العلماء أن والحق
مراجع أضحت التي والفن العلم كتب تدوين يف الفضل إليهم يرجع الذين األئمة
وعظمت والفلسفية، العقلية الحركات ازدهرت عرصه ويف اإلسالمية، العربية الحضارة
أملع بالطه وكان الكتب، وتُْرِجَمت وأهله، بالعلم واهتمامهم الكتب بخزائن الناس عناية
املعمورة أنحاء من إليه يِفدون والحكماء والعلماء الشعراء وكانت الحني، ذلك يف بالط
رعايته، تحت املوسيقى وضع من أول كان وكذلك وتشجيعه، عطفه فيولِيهم كافة،
تتطور الحنفية املدرسة طفقت عهده ويف رشيفة، مهنة أصبحت حتى ظلِّه يف فارتقت
القايض. يوسف أبو رأسهم وعىل املذهب، علماء أيدي عىل النظامي شكلها اكتسبت حتى

عرصه يف االجتماعية الحياة (7)

واللهو والفخامة والرفاهية البذخ يف رفيعة درجة الرشيد عهد يف االجتماعية الحياة بلغت
الطبقات أبرز التجار وكبار والقواد الوزراء طبقات وكان عامة، بصورة والرقيِّ والغنى
والعلماء الكتَّاب من طبقات جانبهم إىل كانت كما العرص، ذلك يف ُوجدت التي املرتفة
سواد طبقات أما الحياة، منعمة البال ناعم عيًشا تعيش التجار ومتوسطي واألطباء
رخيص عيش لها يتوفر كان فطبقات وشطَّار، وأجناد وصنَّاع ال وعمَّ سوقة من الشعب
الفرج ألبي األغاني» «كتاب ق دقَّ ملن الخطوط واضحة الطبقات هذه وتتجىل مقبول،
«املويش» وكتاب النديم، البن «الفهرست» وكتاب وليلة»، ليلة «ألف وكتاب األصبهاني،
املفتوحة الشعوب امتزاج نتائج من وكان للنواجي، الكميت» «حلبة وكتاب النديم، للوشاء
اجتماعية طبقة وجود وتجارته والرقيق ي والتََّرسِّ الزوجات وتعدد العربي بالشعب
يف كانت التي الرفيعة العربية الطبقة عىل طغت والتقاليد، واألفكار العنارص مختلطة

األموي. والعرص الراشدي والعرص النبوي العرص
هذه يف النعيم من وافًرا قسًطا وبلغت تعلمت فقد الرقيقة، وخصوًصا املرأة، أما
يف بعُد َفَقَدتَْها واضحة، سيطرة اإلسالمي البيت عىل وسيطرت وتثقفت فتعلمت البيئة،
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الحرَّة املرأة أن باملالحظة جدير هو ومما تلته، التي والعصور العبايس االنحطاط عرص
منذ عليها ُفرض الذي الحجاب بسبب وذلك للرقيقة، كانت التي الحرية تلك لها تكن لم

فقط. القرآن وتعلُّم والحياكة والغزل أوالدها تربية عىل عملها َوَقَرصَ األموي العرص
األموي العرص يف عليه كان عما كثريًا يتبدَّل لم فإنه العرص هذا يف الناس لباس أما
كوفية أو وعمامة جبَّة أو عباءة من خارجي ورداء وقفطان، وقميص رسوال قبله؛ وما
القايض لهم رتَّبه خاص زيٌّ للعلماء ُجعل قد أنه هو الجديد الوحيد واليشء الرأس، عىل

الطيلسان.17 فوقها ومن العمامة وهو يوسف، أبو
خاصة رساويالت يلبسن وقد والصدريات، الثياب الشفوف؛ يلبسن فكنَّ النساء أما
نوع استحدث العبايس العرص ويف شعورهن، يسرت ما رءوسهن عىل يضعن وكنَّ بهن،
الرشيد، أخت علية السيدة هي اخرتعه من أول إن قيل: ، بهنَّ خاص الرأس أغطية من
ترصيعها يمكن دائرة أسفلها يف مقببة مزركشة حرير من قبعة َرَوْوا، ما عىل وهو،

والحيل. بالجواهر
عاليًا ا حدٍّ بلغت فقد والوجوه، األعيان دور وخاصة ورياشها، وأثاثها البيوت وأما
الرفاهية مظاهر واستكمال والزخرف، الجمال يف وفخامة البناء، يف سعة من الرتف يف
بة امُلذَهَّ واملصابيح املطرزة والدواوين البارعة والسجاجيد األنيقة الكرايس ففيها والراحة،
والزجاجية الفضية والطبخ والرشاب الطعام وأواني والرياحني، واألزهار الورود وأصص
بطرق بالثلج الصيف يف تَُربَّد واألعيان الوجوه منازل وكانت تة، واملكفَّ مة وامُلَطعَّ والعاجية

خاصة.18
بلغت ربما بل ومحتاجاتها، الراحة مظاهر استوفرت فقد الناس عامة دور وأما
بالفسيفساء وزينات وحمامات أواوين عىل تحتوي كانت أنها رووا فقد الرتف، من ا حدٍّ
تجىل كما األصباغ، ومدهش األخشاب وغايل املصور والجص والنقوش والزخارف
اللهو بمجايل اعتنوا بدورهم الناس اعتنى وكما وليلة»، ليلة ألف «كتاب لقارئ هذا
الظريفة، والطيور للحيوانات وتربية وقنص وصيد ترفيه سفرات من الرسور ومظاهر
الرياضية واأللعاب العامة واملهرجانات األعياد مواسم وإحياء ولعب لهو حفالت وإقامة

ص٢٠٦. لدوزي، املالبس قاموس انظر 17
.Dozy-Dictionnaire Détillé des noms des Vétéments p. 203

.١٣٩ :١ أصيبعة، أبي ابن كتاب انظر 18

107



االزدهار عرص

أجرى بديع يوم وصف املسعودي أورد وقد والرهانات، الخيول ومسابقات والسحرية
خيله فإذا الخيل إليه توافت حيث امليدان؛ صدر يف وجلس الرقة يف الخيول الرشيد فيه

بذلك. َفُرسَّ أوائلها يف

االقتصادية الحياة (8)

وهذا متقنًا، تنظيًما املالية املوارد وتنظيم االجتماعية الحياة رقي أسلفنا فيما رأينا
الحياة تكون حيث إال يكونان ال والحضارة فالرقي االقتصادية، الحياة وضع عىل يدلنا
وقفة وسنقف الصناعة، أو التجارة يف أو الزراعة يف سواء عاٍل، مستًوى ذات االقتصادية

التالية: األنواع هذه من نوع كل أمام قصرية
يوسف أبي اإلمام القضاة قايض إىل وطلبه بها الخليفة عناية رأينا فقد الزراعة: أما
القانون، ذلك وطبَّق فعل وقد فيها، هللا حكم ويبني األرض أحوال بدراسة يهتم أن
أيدي يف بقيت األرض ألن العرص؛ ذلك يف الزراعة وازدهرت الناس إليه واطمأن
أو السواد يف أهله هجره كان مما كبري قسم إىل الحياة وعادت السابقني، أصحابها
األرض لخصب الراِفَديِْن ملتقى بقاع إىل خاصة عناية الحكومة وجهت وقد الجزيرة،
كتاب ويف القديمة، والقساطل األقنية وأحيت الجديدة، األقنية فشقت املاء وكثرة هناك

هذا. عن دقيقة تفاصيل (ص١٦٦) حوقل البن واملمالك» «املسالك
والتمر وأرز، وشعري حنطة من الحبوب فهي الزراعية العراق إقليم موارد أما
الفواكه ذلك جانب إىل باإلضافة ينتج الجنوب وكان والقنب، والسمسم والقطن
بالد أرايض وهي العراق، ملوارد فهي خراسان إقليم موارد وأما والرياحني، والخضار
وهي بخارى، بالد أرضها أخصب فإن املرشق بالد وأما وخريات، غالًال وأكثرها العجم
وادي يقع وفيها ص٥٥٥)، املسالك، (كتاب اليعقوبي تعبري حد عىل اإلقليم ذلك جنة
الذي بوَّان شعب هي األوىل «إن يقولون: القدماء كان األربع، الدنيا جنان أحد العقد
من املمتدة وهي األبُلَّة بساتني والثالثة املشهورة، دمشق غوطة والثانية املتنبي، ذكره

األردن.» رشق جنوب إىل البرصة
والزيتون والفواكه والقطاني الحبوب فمواردها والجزيرة الشام بالد وأما

والورود.
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ترجم ما منها والطيوب، الزراعة كتب يف بالتأليف العرص هذا يف الناس اهتم وقد
«الفهرست» كتاب يف مفصل هو كما مرتجل هو ما ومنها والنبطية، اليونانية عن

بعدها). وما (ص٣١٧ النديم البن
العرص يف اإلسالمية الدولة أيام كانت ا عمَّ عظيًما رقيٍّا ارتقت فقد التجارة: وأما
القرن يف العربية الحضارة كتابه يف ميتز آدم املسترشق يقول واألموي، اإلسالمي

ج٢، ٣١١). ريدة، أبي األستاذ (ترجمة الرابع
فلما عليه، البيِّنة وطلب نسيه قد كان حديث أمامه ذُِكَر أنه عمر عن «يُحكى
ألهاني ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول أمر من عيلَّ أخفي عمر: قال الخدريُّ سعيد أبو به جاءه
التاجر إىل ينظرون ال األمويون وكان التجارة، إىل الخروج يعني األسواق، يف الصفق
كانوا ألنهم بل عمر، إليه أشار مما إشفاقهم عن ناشئًا هذا يكن ولم التقدير، بعني
تاريخهم، يف شأنًا للتجار نجد ال حتى القطائع، وأمراء الفرسان املحاربني من جيًال

كبريًا». انقالبًا الباب هذا يف الثالث القرن أحدث وقد
بعده وما الرشيد عرص يف التجارة ارتقت فقد حق، هذا ميتز األستاذ وكالم
طبقات إىل العرص هذا يف الناس وانقسم متمايزة، بارزة طبقات للتجار نجد وأصبحنا
الكبرية، التجارية والصناعات التجارة أهل كبار طبقة «أولها» متمايزة، تجارية
ومما والكسبة، السوقة طبقة و«ثالثتها» وأغنيائهم، الباعة كبار طبقة و«ثانيتها»
بيد العبايس العرص وأوائل األموي العرص يف كانت التجارة أن إليه اإلشارة تجدر
والعصور العرص هذا يف ولكن وزرادشتيني، وأقباط ونصارى يهود من الذمة أهل
— الكساد بعض الزراعة سوق كسدت أن بعد — يهتمون العرب أخذ تلته التي
التي االحتقار نظرة إليها ينظرون يعودوا فلم الضخمة، ومواردها التجارة رواج يف
العالم، يف مكانتها بغداد أخذت أن بعد وذلك األموي، العرص يف إليها ينظرونها كانوا
والهند، الرشق إىل تجارها وسافر الدنيا، يف العالم تجارات مجمع سوقها وأصبحت
عالقات عن يبحث عربي مصدر وأقدم املنصور، عهد منذ البالد تلك بأهل فاتصلوا
الربوفسور نرشه الذي سليمان» التاجر رحالت «بيان هو والهند بالصني العرب التجار
العالقات تلك عن يبحث عربي مصدر وأقدم ١٨١١م،19 سنة بباريس Langli النغيل

.Marchal-Islam in china 1910 p. 36 كتاب راجع 19
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أنواع أهم الحرير وكان امليالدي، عرش الثالث القرن يف ماركوبولو» «رحالت هو
العرب. بالد إىل الصينية التجارة

قديم، عهٍد منذ املغرب من كذلك امتد املرشق إىل بغداد تجار نشاط امتدَّ وكما
فكر وقد الغربية، وأوروبا واألندلس وأواسطها، إفريقية وشمال مرص بالد أعني
ولم هذا ،(٩٨ :٤ الذهب، (مروج املسعودي يذكر كما السويس قناة حفر يف الرشيد
إىل ارها تجَّ سافر فقد قليلة؛ الفولغا نهر وحوض الرشقية بأوروبا بغداد صالت تكن
البخور إليها يحملون وكانوا قزوين، وبحر األسود البحر طريق عن األصقاع هاتيك
البرصة ميناء وكانت والفوالذية،20 الزجاجية واألوائل واألواني واملنسوجات والسكَّر
املليون عن ينيف ما تجارها بعض دخل بلغ وربما الحني، ذلك يف إسالمي ميناء أعظم

سرياف.21 مدينة ميناء ذلك يف ويليها درهم،
األقاليم من إقليم لكل وكان تقدمها، يف والزراعة التجارة تبعت فقد الصناعة: وأما
السجاد حياكة يف برع املرشق فإقليم الصناعات، من أنواع يف خاصة براعة اإلسالمية
وبالد والديباج، والصوفية والحريرية القطنية وامللبوسات والعبي امُلوىش والنسيج
واألقمشة املخططة واملناديل املنسوجات صنع يف برعت الكوفة وخاصة العراق
والورق والتطريز الصابون معامل العراق يف كانت كما والقطنية، والحريرية الصوفية
املزخرفة واملوائد الصابون بصناعة اشتهرت الشام وبالد والزجاج، والخزف ار والَفخَّ
من ذلك وغري وزجاجية، ارية وَفخَّ معدنية من واملزهريات بالذهب املحالة والقناديل
والفسيفساء والخناجر السيوف صناعة يف بارعة خاصة دمشق وكانت البيتية، األواني
املعادن أو الخشب صناعات يف سواء واقتنتها، البيزنطي العهد عن ورثتها التي
قليًال عندها الوقوف بنا يجدر التي الهامة الصناعات ومن الحجارة، أو الزجاج أو
عن املسلمني جاءت صينية صناعة األصل يف وهي رائجة، صناعة وهي الورق، صناعة
منذ للورق معمل أول أُسس بغداد ويف ٨٧ھ/٧١٤م، سنة ُفتحت التي سمرقند، طريق
الرابع، القرن يف إفريقية ويف الثالث، القرن يف والشام مرص ويف الثاني، القرن فجر
إىل ترجع اليوم معروفة عربية مخطوطة أقدم ولعل فأوروبا، إسبانيا إىل انتقل ومنها

.٤٢٢ :٢ حتي، لفيليب املطول العرب تاريخ انظر 20
ص٤٢٦. املقديس، وكتاب ١٩٨؛ حوقل، ابن كتاب وكذلك ص١٣٨؛ لإلصطخري، املمالك كتاب انظر 21
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سنة القعدة ذي يف املكتوب م، سالَّ البن الحديث» غريب «كتاب وهي: الثالث القرن
ليدن. جامعة بمكتبة واملحفوظ ٢٥٢

وجوهرية، وفضية ذهبية من الصياغة صناعة الرفيعة العربية الصناعات ومن
عن والبحث الكريمة األحجار بعلم اهتموا قد القديم منذ العرب أن املعروف من وإن
ذلك، إىل وما وفريوز وأملاس وزمرد وأحمر أزرق وياقوت لؤلؤ من الثمينة الجواهر
يحرصون املسلمون واألرستقراطيون األغنياء كان وقد رسائل، العلم هذا يف وألفوا
الرشيد إن ويقال الحجارة، ونفائس وامَلُصوغات الجواهر اقتناء عىل األول القرن منذ
ولون كبري بحجم األحمر الياقوت من وهي األكارسة، لدى كانت جوهرة أجلَّ اقتنى
(٦٠٣ :٣ تاريخه، (يف الطربي يذكر كما دينار ألف أربعني ثمنها دفع وإنه صاٍف،
مثل بالليل ييضء كان الحجر هذا إن ويقال ،(٣٧٦ :٧ الذهب، مروج (يف واملسعودي
تاريخه، (يف الطربي ويذكر البيت، ذلك أرشق مظلم بيت يف ُوضع فإذا املنري، املصباح
من سقط رشاء عىل بغداد تجار بعض ساوم الربمكي خالد بن يحيى أن (٧٠٣ :٣
أن يف شكَّ وال ذلك، من بأكثر إال صاحبه يبيعه أن فأبى درهم ماليني بسبعة الجوهر
الحجارة مناجم وجود هو بها أصحابها وتفنُّن الصناعة هذه رقي عىل ساعد الذي
يف موجود والزيبق والفضة فالذهب اإلسالمية؛ اململكة أرجاء من كثري يف الكريمة
يف والرصاص النهر، وراء فيما واألملاس والالزورد والياقوت املرشق، وبالد خراسان
والحديد اليمن، يف والعقيق نيسابور يف والفريوز وعمان، البحرين يف واللؤلؤ كرمان،
والرخام وأصفهان، اليمن يف والكحل تربيز، يف والصلصال والرخام والشام، لبنان يف

الشام. يف والحديد والكربيت

خاتمته (9)

كان وما وتصدًقا، ًة وعفَّ ودينًا ومروءًة رجولًة العباس بني ِعْقِد واسطة الرشيد كان
سبيل يف جهاد ذا كان كما رشيًفا، بريئًا لهًوا تلهو أن لنفسه يبيح كان بل ا، جافٍّ متزمتًا
أول يف األمر تسييبه من عليه أُخذت الَهنَاِت بعض ولوال هللا، من خوًفا رسيعة ودمعة هللا
املأمون أن مع األمني إىل عهد فقد العهد، والية قصة يف عملته سوء ومن للربامكة، عهده
سماحه ومن للوشاة، استماعه ومن هاشم، وبني زبيدة إرادة عند نزوًال وأكرب، أحزم كان
لوال أقول: … الظاملة عماله طلبات لبعض إقراره ومن الدولة، شئون يف باملداخلة للنساء
وجود يندر فإنه اإلسالمية؛ الدولة تاريخ يف الكمال عرص الرشيد عرص لكان الَهنَات هذه
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واملروءة، الفضل ألهل وتشجيع وسياسية وعلم عقل من به هللا حباه ما يجمع شخص
ورفع سبيلها يف وجهاد مصالحها، عىل والحفاظ عليها والسهر الدولة بشئون وعناية
ما أما نراها، كما الحقيقية الرشيد هارون صورة هي هذه العالم، نظر يف الخالفة شأن
وليلة» ليلة ألف «كتاب سبَّبَُه خرافة فحديث واألسطوريني اص الُقصَّ بعض به يصوره
أو األوروبيني بعض بأقالم عهده عن ُكتبت التي واألقاصيص الروايات أصحاب وبعض
كانت فقد الرجل؛ حقيقة عرفنا بعدما ذلك إىل نلتفت أن ينبغي فال املشارقة، بعض
املؤمنني إمارة توىل أن منذ والعمل، بالخري وأحفلها الرجال سري أجلِّ من وسريته حياته
مات إذ سنة؛ وأربعون أربع إال العمر من له يكن ولم العمر، معية يف شابٍّا تُويف أن إىل
وشهرين سنة وعرشين ثالثًا خالفته دامت وقد ١٩٣ھ/٨٠٩م، سنة األوىل جمادى يف
رافع ثورة خرب بلغه عندما خراسان قاصًدا بغداد من خارًجا ذاك إذ وكان ونصًفا،
إىل وصل فلما بغداد، يف خليفته األمني وكان وصالح، املأمون ابناه معه وكان الليث، بن
سبقه كان املأمون ألن صالح؛ ابنه عليه وصىل هللا، رحمه فمات علته به اشتدت طوس
مسجد جانب إىل هناك معروًفا قربه يزال وال بطوس، أنفاسه لفظ حيث وُدفن مرو، إىل

مشهد. مدينة يف الرضا موىس بن عيل اإلمام
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الرشيد األمنيبن

١٩٣ھ–١٩٨ھ/٨١٣م

أوليته (1)

جعفر بنت زبيدة وأمه الرشيد، هارون بن األمني محمد موىس وأبو هللا عبد أبو هو
به ُعني ١٧٥ھ، سنة يف العهد أبوه ه ووالَّ ١٧١ھ سنة ولد املنصور، جعفر أبي بن
أظفاره؛ نعومة من والقيادة والسيادة بالحكم ومرَّساه وعلماه فثقفاه زائدة عناية والداه
واألدب العلم يف عرصهما إماما واألحمر الكسائي وكان نبيًال، كريًما بليًغا فصيًحا فشبَّ
األمني ابنَه سلَّمه حني أوصاه الرشيد أن األحمر ويحدثنا وتعليمه، تهذيبه عىل يرشفان
ْهُه وَفقِّ القرآن فأقِرئْه وفهمه؛ أدبه وأحسن دينه، يفسد ما تعلمه «ال بقوله: ليؤدبه
يحدثنا كما ذلك فعل وقد وأخبارهم.»1 الناس بأيام وأخربه الشعر، وروِّه الدين يف
الفضل إىل باألمني عهد الرشيد إن ويقول: ،(٣٠٨ ،٣٠٧ :٣ الذهب، مروج (يف املسعودي
والبطش، والشدة القوة نهاية يف كان األمني وإن والسياسة، اإلدارة عىل ليدربه يحيى بن
فقد واإللحاد، الزندقة يكره وهو فشبَّ دينيٍّا، توجيًها وجهوه قد أساتذته أن ويظهر
الزنادقة أمر يف متشدًدا كان األمني أن يفيد ما (٢٢٠ :١٠ تاريخه، (يف الطربي روى
والحبس.»2 بالقتل وتتبعهم الجهميَّة أقىص األمني «إن القيم: ابن ويقول بهم، والفتك

ص١٨٧. الفخري، وتاريخ ٢٢؛ :٢ للتنوخي، الشدة بعد الفرج 1
.٢٣١ ج١، القيم، البن املرسلة الصواعق 2
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الفقه أئمة من جماعة به واعتنى فاضلة نشأة نشأ األمني فإن يشء، من يكن ومهما
عمن حكيناه فيما ذلك لنا يتجىل وقد عرصه، يف والسياسة والتأديب والدين والعلم

وإدارته. خالفته يف الرشيد وترصفه سريته يف ذلك لنا سيتجىل كما ترجموه،

بيعته (2)

موىل ويه حمُّ فكتب ذلك، تفصيل بنا مرَّ وقد طوس، يف عاصمته عن بعيًدا الرشيد مات
املؤمنني، أمري بوفاة يعلمه ببغداد الربيد صاحب إىل بطوس الربيد وصاحب الرشيدي
من األمني وتحول بالخلد، قرصه يف بالخالفة وهنَّاه وعزَّاه األمني محمد عىل هذا فدخل
وكان اليوم ذلك يف الجامع املسجد إىل الناس ودعا باملدينة، جعفر أبي قرص إىل قرصه
عليه، وأثنى هللا فحمد املنرب صعد الصالة ُقضيت فلما بهم، وصىلَّ فحرضوا جمعة، يوم
األسود ن وأمَّ اآلمال وبسط خريًا ووعدهم والناس، نفسه وعزَّى للناس الرشيد ونعى
ووكل قرصه ودخل نزل ثم وقوَّاده، ومواليه وخاصته بيته أهل جلَّة فبايعه واألبيض،
السنديَّ أمر ثم فبايعوه، العامة بيعة بأخذ املنصور جعفر أبي بن سلمان األمري أبيه عمَّ
برزق لهم وأمر السالم، بمدينة هم ممن الجند وأمراء األجناد مبايعة بأخذ شاهك بن
ورد إذا فيه: له يقول كتابًا خراسان يف املأمون أخيه إىل وبعث منحة، يوًما عرش أربعة
وخذ والعزم، الحزم ذي قيام أمرك يف فقم فقدك، من هللا أعاذه أخيك، كتاب عليك
للقاسم ثم لنفسك، ثم ألخيك، وعامتك وخاصتك وجندك قوادك من ِقبََلَك َمْن عىل البيعة
ثغورك ال عمَّ إىل واكتب … املؤمنني أمري جعلها التي الرشيطة عىل املؤمنني، أمري ابن
له الدنيا يرَض لم هللا أن وأعلمهم املؤمنني، بأمري املصيبة من طرقك بما جندك وأمراء
البيعة يأخذوا أن َوأُْمْرُهم … محموًدا مغبوًطا وجنته وراحته روحه إىل قبضه حتى ثوابًا

القاسم. أخيه إىل ذلك مثل وكتب ١٩٣ھ،3 سنة شوال يف أجنادهم عىل
دار ودخل مرو إىل فرجع سمرقند، يريد مرو، قرب أبيه نعي بلغه فقد املأمون أما
وبقي شهًرا، عرش اثني رزق الجند وأعطى لنفسه، ثم ألخيه وبايع أباه نعى ثم اإلمارة،
إىل قيام خري أخيه للخليفة عليه يجب بما وقائًما بإمارته، مستقالٍّ األخبار ب يرتقَّ هناك

األخوين. بني الفتنة جرت أن

.١٢٤ :١٠ الطربي، تاريخ 3
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األخوين بني الفتنة (3)

عىل وحثَّه باألمني الرشيد وزير يونس بن الربيع بن الفضل خال ١٩٤ھ سنة فجر يف
الناطق وتسميته موىس ابنه إىل ورصفها العهد، والية من والقاسم املأمون أخويه خلع
فإن أخويك، والقاسم هللا بعبد املؤمنني أمري يا تنتظر ما له: قاله مما وكان بالحق،
األمني فأعجبت واحٍد، بعد واحًدا بعدك أدخال وإنما قبلهما، متقدمة لك كانت البيعة
وللمأمون له الدعاء بعد باآلخرة ملوىس بالدعاء األمصار يف اله عمَّ إىل وكتب الفكرة هذه
وملا الجزيرة، ديار يف إمارته عن القاسم أخاه فعزل خطته يبدأ أن رأى ثم والقاسم،
اسمه وأسقط عنه الربيد فقطع أخوه بيَّته ما علم املأمون مسامع األخبار هذه بلغت
سهل بن الفضل وزيره أخذ ثم بالخالفة، يَتََسمَّ ولم «إماًما» نفسه وسمى الخطبة، من
ربع عنهم فحط الخراسانيني، بني الدعوة له وينرش أخيه عىل الثورة إعالن عىل يشجعه
اختنا ابن ويقولون أخيه، عىل ويحملون يؤيدونه وأخذوا بذلك نفوسهم وَطابت الخراج
أخاه يراوغ املأمون وصار ص٢٧٨)، للجهشياري، الوزراء (كتاب هللا رسول عم وابن
وإعادة املصالحة بوجوب يوهمه التعظم ورسائل الجليلة بالهدايا إليه فبعث ويداريه؛
الهدايا، من إليه أخوه بعثه ما وردَّ خطته يف استمر األمني ولكن إمارته، إىل القاسم
أحد صبح بن القاسم فحذَّره مملكته؛ أجزاء بعض عن يتنازل أن يطالبه إليه وكتب
وفد مع بغداد إىل الحضور إليه يطلب للمأمون كتب األمني إن ثم ذلك، من مستشاريه
.(١٤٧ :١٠ (الطربي، ذلك من فمنعه السفر يف الفضل وزيره املأمون فاستشار سماه؛
عىل األرض هذه ني والَّ الرشيد اإلمام «إن فيها: جاء رسالة املأمون إىل األمني وبعث
ُزْلُت أو بها أخللُت ومتى جنودها، من وضعف سدها من ووهي عدوها، من َكَلب حني
املؤمنني أمري إىل رضره يصل بما عليها أعدائها وغلبة فيها األمور انتقاض آمن لم عنها
إليه وكتب الكرَّة عليه أعاد خراسان، يف بقائه عىل مرصٌّ املأمون أن األمني تأكد وملا 4«…
إضعاف بذلك قاصًدا — له اها سمَّ — خراسان يف كور بعض عن بالتنازل يُطالبه ثانية
الخليفة طلب بإجابة جميًعا عليه فأشاروا رجاله املأمون فشاور أمره، وتهوين املأمون
بلغني «قد فيه: يقول كتابًا الخليفة إىل وكتب رأيه عىل املأمون ووافقه وزيره، الفضل إال
وجعل العقد، يف الرشيد أثبته مما اها سمَّ مواضع عن التجايف يسأل املؤمنني أمري كتاب

ص٢٩٠. للدينوري، الطوال األخبار كتاب 4
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كتب بما يطلع لم علمُت ما الحال من علم لو املؤمنني أمري أن ألعلم وإني … إيلَّ أمره
.(١٣٣ :١٠ (الطربي، البيان» بعد القبول من ثقة عىل أنا ثم إيلَّ، بمسألته

الكتابة جدد األمني إن ثم الحدود، حراسة يف يشتد أخذ األمني إىل رسالته أرسل وملَّا
بالتشنيع أوصاه وفد مع الرسالة وبعث مملكته، أجزاء بعض عن بالتنازل واملطالبة إليه
تبعثني فال …» يقول: أخيه إىل وكتب اغتاظ الرسالة املأمون قرأ فلما املأمون، عىل
يف الحق حكم بما واْرَض قطيعتك، عىل وال بطاعتك مذعن وأنا مخالفتك، عىل أبي بن يا

.(١٣٤ :١٠ (الطربي، الحق» به أنزلني الذي باملكان أكن أمرك
فقد بعد؛ «أما يقول: املأمون إىل وكتب ا، جدٍّ غضب الرسالة هذه األمني قرأ فلما
ال نار لحراق متعرًضا ظلها، من لك يكن فيما عليك، هللا لنعمة محافًظا كتابك، بلغني
بخارج فليس متقدم مني تقدم قد كان وإن أودع، كان الطاعة عن ولحظك بها، لك ِقبََل
،(١٣٤ :١٠ الطربي، (تاريخ «… رعيتك من العامة عىل راجًعا كان إذا نفعك مواضع من
«فأوىل فيها: له قال اللهجة شديدة برسالة أخيه إىل وبعث رأيه يغريِّ لم املأمون ولكن
طاعته، بر من به وعد ما وأما نفسه، يف ويعطي به يأخذ ثم أمره يف الحق يدبر أن به
ثقة موضع للمتبنيِّ فأبقى فعله يف الحق فارقه أحد فهل بمخالفته، الوطأة من وأوعد
يُفاوض بوفد الرسالة هذه عىل األمني فأجاب ،(١٣٤ :١٠ الطربي، (تاريخ بقوله؟»
رشَّ وُردَّ خائبًا رجع الوفد ولكن العهد؛ والية يف عليه موىس تقديم ويف الصلح يف أخاه
فهذا «اسكت عيىس: بن موىس بن العباس الوفد رئيس يف سهل بن الفضل وصاح ردٍّ،
العهد والية من أخاه خلع األمني مسامع األخبار هذه بلغت فلما وشيعته.» أخواله بني
عيىس بن عيل وجعل موىس، البنه البيعة وعقد محاربته، ووجوب عصيانه أمر وأعلن
ورؤساء وقواد ومواليه بيته أهل من القوم وجوه جمع ثم أمره، صاحب ماهان بن
سنة شعبان من الُجَمع أيام أحد ذلك وكان بالشماسية، املقصورة يف الخراسانية األجناد
الفضل ومعه املحراب يف موىس ابنه وبقي املقصورة دخل ثم الجمعة فصىل ١٩٥ھ،
(املأمون) هللا عبد أحدثه ما فيه يعلمهم األمني من كتابًا عليهم فقرأ فقام الربيع، بن
من ليس ذلك وأن باإلمامة، يه وتسمِّ لنفسه والدعاء املؤمنني أمري عن الربيد َقْطِعِه ِمْن
يف ألحد حقَّ ال أنه الفضل ذكر ثم العقد، يف عليه الرشيد أبوه رشطها التي الرشوط
األمري إن قال: ثم يشاء، من بعده يوليها فهو األمني املؤمنني ألمري إالَّ واإلمامة الخالفة
آالف بثالثة ماله صلب من خراسان أهل معارش لكم أمر قد املؤمنني أمري ابن موىس
بقيادة جيًشا يهيئ الفضل أخذ االجتماع انتهى وملا بينهم، األموال ووزع درهم، ألف
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جمادى يف عيىس بن عيل سار يشء كل تمَّ وملا املأمون، لحرب ماهان بن عيىس بن عيل
أربعني زهاء جيشه وكان النهروان، إىل األمني فودعه املأمون للقاء ١٩٥ھ سنة من اآلخرة
بعث الذي الجيش لقيه الريَّ وصل وملا ،(١٣٩ :١٠ (التاريخ، الطربي رواية عىل ألف،
عيىس بن عيل وُقتل لطاهر الغلبة وكانت الحسني، بن طاهر بقيادة للقائه املأمون به

ُقتل. فيمن
وأمر عليه، وأثنى ذلك عىل هللا حمد املأمون يدي بني عيىس بن عيل رأس ُوضع وملا

بالخالفة. عليه وسلموا فهنَّئوه قادته عليه دخل ثم خراسان، يف بالرأس يُطاف أن
أخيه خادم نوفل إىل وبعث صوابه، طاش هذه السوء أخبار بلغته ملا فإنه األمني أما
وقبض األموال فصادر بغداد، يف وضياعه أمواله ووكيل وولده أهله يف وقيِِّمِه املأمون
ألًفا عرشين يف همذان فنزل األبناوي جبلة بن الرحمن عبد وجه ثم والضياع، األهل عىل
شديًدا، قتاًال وتقاتلوا خراسان عند والتقوا طاهر إليه وزحف الحسني، بن طاهر ملقاتلة
ألصحابه: الرحمن عبد فقال يتغلب، أن طاهر كاد حتى الجانبني بني القتىل وكثرت
وال مطاولة بأصحاب وليسوا لعجم إنهم السيوف، وألفاف امللوك أبناء األبناء، معرش «يا
بيديه ويقاتل رايًة، رايًة جنوده عىل يمرُّ وجعل وأمي.» أبي فداكم لهم فاصربوا خري،
عىل يحمل أن استطاع طاهر أصحاب بعض ولكن له، يتم أن الظفر وكاد شديًدا، قتاًال
إىل فاضطروهم األبناء عىل طاهر أصحاب هجم ثم فقتله، الرحمن عبد َعَلم أصحاب
طلب عليهم الحصار اشتدَّ إذا حتى فيها طاهر فحارصهم همذان؛ إىل والدخول الهروب

املعركة. انتهت وهكذا طاهر، فأمنه األمان الرحمن عبد
طاهر عىل وأنعم كثريًا املأمون فرح خراسان إىل هذه طاهر انتصار أخبار بلغت وملا
وسائر قزوين من األمني عمال يطرد الحسني بن طاهر أخذ ثم اليمينني»، «ذي بلقب
بجيشه، للفتك جديد من يتآمر رآه حني آباد أسد مدينة يف الرحمن عبد قتل ثم الجبال،
خربها بلغ فلما قة، ُمَوفَّ ظافرة إليهما وما حلوان بلغت حتى طاهر جيوش سارت ثم
يف الطربي قال دولته، لشئون مهمًال كان ألنه فشل؛ ولكنه املوقف يُنقذ أن أراد األمني
عن قال األبناوي الرحمن عبد مقتل بلغه ملا الربيع بن الفضل «إن ١٩٦ھ: سنة حوادث
مكيدة، وال رأي إمضاء يف يروَّى وال نعمة زوال يف يُفكر ال الظربان نوم «ينام األمني:
ق وفوَّ ساقه، عن هللا عبد ر شمَّ وقد لهوه، يف يجري فهو قدحه، وَشَغَلُه كأسه ألهاه وقد
املنايا له عبَّى قد القاصد، واملوت النافذ بالحتف الدار بعد عىل يرميه أسهمه، أصيب له

اسرتجع.» ثم السيوف.» وشفار الرماح أسنَّة يف البالء له وناط الخيل، متون عىل

117



االزدهار عرص

حلوان إىل قحطبة بن حميد بن هللا وعبد مزيد بن أحمد بعث فإنه األمني أما
طاهر سار ثم الظافر، طاهر جيش أمام تقهقرا ولكنهما طاهر، ولقتال املوقف لتدارك
قادته أحد املهلب أحمد وبعث فدخلها، واسط نحو وسار األمني، عامل فقتل األهواز إىل
هللا، عبد بن امُلطَّلب املوصل أمري إىل كتب ثم ١٩٦ھ، سنة رجب يف فدخلها الكوفة نحو
عىل فوافقاه األمني محمد ويخلعا املأمون يبايعا أن املهدي، بن املنصور البرصة وأمري
املأمون، بيعة وأعلن فدخلها الحجاز عىل أمريًا موىس بن عيىس بن داود بعث ثم ذلك،
ثم للمأمون، البيعة وأعلن فدخلها اليمن عىل أمريًا البجيل جرير بن يزيد بعث وكذلك
نهر عىل فعسكر ببغداد لإلحاطة توجه ثم عليها، فاستوىل املدائن عىل لالستيالء جموعه
خمسة نحو منهم وهرب بالحصار، ذرًعا جنده ضاق حتى عليه إقامته وطالت رصرص،
للقاء قويٍّا جيًشا وجيَّش ومناهم، ووعدهم بهم ففرح األمني، جيش إىل انضموا آالف
كل عىل يمر جعل ثم كراديَس، كراديَس أصحابه طاهر فعبَّى رصرص، نهر عىل طاهر
منهم، استأمن من استئمان يمنعنكم وال كثرتهم، يغرَّنكم ال لهم: فيقول منهم كردوس
فتقدموا بالتقدم أمرهم ثم واليقني، العرب مع والفتح والثبات، الصدق مع النرص فإن
ووزعها وذخائره خزائنه فأخرج األمني محمد الخرب وبلغ أمامهم، بغداد أهل وانهزم

للقتال. بغداد أهل من الناس عىل
وَمنَّْوُهم إليهم، الناس واستمالوا األمني عىل الجوَّ فأفسدوا بغداد طاهر عيون دخلت
ت وعمَّ فائدة، فيهم أنفقها التي أمواله أفادته وال نفًعا، األمني عمل يُْجِد فلم األمانيَّ
طَّار الشُّ معهم وثار البلد، يف وعاثوا السجون املسجونون ونقب بغداد مدينة يف الفوىض
املسيب بن وزهري أعني بن وهرثمة الحسني بن طاهر وضيَّق األمني، واختل ار والدعَّ
ثم فأمنهم، الطاهر واستأمنوا جمعهم فتفرق بغداد؛ وأهل وجنده األمني عىل الخناق
١٩٧ھ، سنة من اآلخرة جمادى يف ذلك وكان ربًضا، ربًضا املدينة أرباض يحتل أخذ
البالء واشتد فيها، األسعار فغلت عنها، واملرية األقوات ومنع نفسها املدينة حارص ثم
ليحموه الناس يف األموال من عنده بقي ما يُفرق فأخذ بالهالك، األمني وأيقن بالناس
األرزاق الناس وطلب خزائنه من األموال نفدت وحني وخذلوه، فأخذوها معه ويستميتوا

يعطيهم. ما عنده يجدوا فلم لهم
قتل هللا أن «وددت قال: ذلك األمني رأى «وملا :(١٩ :١٠ تاريخه، (يف الطربي قال
فرييدون هؤالء أما علينا، وممن معنا ممن عدو إالَّ منهم فما منهم، الناس وأراح الفريقني
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بنفسه، فيها قاتل قوية حملة حمل طاهًرا إن ثم نفيس.» فرييدون أولئك وأما مايل،
املدورة، املدينة قصد ثم منزله، لزم ملن باألمان فنادى مناديه وأمر قًرسا، املدينة فدخل
زبيدة وأمه األمني محمد وكان الخلد، وقرص زبيدة وبقرص بها فأحاط جعفر، أبي مدينة
معه بقي من فاستشار وماءه، زاده فقد حتى بها فتحصن جعفر، أبي مدينة يف وولده
فريض أعني، بن هرثمة من األمان يطلب أن بعضهم عليه فأشار يفعل، فيما رجاله من
يكون أن إال أبى بذلك طاهر علم وملا طلبه، إىل هذا فأجابه بذلك، هرثمة إىل وكتب
إىل يدفن وأن هرثمة، إىل يخرج أن عىل وقواده هو واتفق األمني فرفض إليه، االستسالم
وكمَن لألمر فاستعد به، يمكرون أنهم طاهر علم ثم والربدة، والقضيب الخاتم طاهر
يف تنتظره هرثمة حرَّاقة كانت حيث إىل متخفيًا األمني خرج فلما جنوده، القرص حول
الحرَّاقة فرموا طاهر أصحاب عليه خرج حتى قليًال إالَّ به تسري تكد ولم فركبها النهر،
الهرب من وتمكن األمني وسبح وهرثمة، األمني وغرق غرقوها، حتى والحجارة بالسهام

بغداد. يف دار إىل وااللتجاء
وقف رآهم فلما السيوف، وبيدهم عليه دخلوا الخراسانيني من طاهر جماعة ولكن
يف هللاَ هللاَ املأمون، أخو أنا هارون ابن أنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عم ابن «أنا وقال: وجههم يف
الدنداني قريش غالم خمارويه واسمه منهم واحد إليه وتقدم كله، ذلك يُِفْدُه فلم دمي.»
من ذبًحا فذبحوه اآلخرون هجم ثم رأسه، مقدم فأصاب بالسيف فرضبه طاهر، موىل
املأمون إىل به وبعث رفعه ثم األنبار، باب عىل فنصبه طاهر، إىل رأسه وأخذوا قفاه،
يقول كتابًا إليه وكتب مصعب، بن الحسن بن محمد مع والخاتم، والقضيب الربدة مع
َر قدَّ فيما كان والسلطان، وامللك والجالل العزة ذي املتعايل هلل فالحمد بعُد؛ «أما فيه:
فتنته يف وارتكاسه بعهده وإنقاضه ببيعته، املخلوع انتكاُث فأبرَم ودبَّر فأَْحَكَم، هللا
هللا جند إحاطة يف املؤمنني أمري إىل كتب وقد يداه، كسبت بما القتل عليه وقضاؤه
االستيالء له تم كيف رسد ثم «… ومسالكها وطرقها بأفواهها وأخذهم والخلد، باملدينة
طاهًرا ولكن األمني، استئمان أراد أعني بن هرثمة أن وكيف وإرباضها، كلها املدينة عىل
له وشكر بذلك املأمون ففرح األمر، وفساد والفشل املكيدة من خوًفا ذلك عىل يوافقه لم

وجهده.»5 سعيه

.٢٠٣ :١٠ الطربي، تاريخ انظر 5
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ونتائجها وأسبابها الفتنة معنى (4)

إجمالها يمكن متعددة عوامل األخوين بني الرحم وشائج مزَّقت التي الفتنة لهذه كان
ييل: فيما

بعده، من الثالثة ألوالده الرشيد كتبه قد كان الذي العهد نصوص إىل رجعنا إذا (١)
ا تامٍّ استقالًال الرشقية والواليات بخراسان املأمون استقالل ألن طبيعي؛ غري عمًال نجده
االنفصال يف يفكر يجعله أحوالها، عىل والسيطرة البالد تلك بخريات التمتع حق يخوِّله
بجنوب محدَّدة بقعة يف الخليفة سلطان حرص إن ثم بغداد، يف الخليفة سلطان عن
من للخالفة يكون أن ينبغي ما مع — ومرص العربية الجزيرة وشبه والشام العراق
تحت ليست أخرى أقاليم عىل سيطرته فرض يف يطمع يجعله — وعزَّة وقوة سلطان
الدولة أجزاء كل عىل «األكمل» السلطان صاحب الرشعي» «الخليفة هو ألنه ترصفه؛

عماله؟ من عامًال ل يحوِّ أو منطقه يف قائًدا ي يسمِّ أن يستطيع ال فكيف اإلسالمية،
العباسيني الخلفاء لقوة أجلها من العباسيني ساعدوا التي غايتهم يف الفرس فشل (٢)
فارسية، أمه ألن أختهم؛ ابن املأمون وخصوًصا األخوين بني الفتنة هذه فانتهزوا األولني،
شجع سهل بن الفضل «إن ص٢٦٦): والكتَّاب، الوزراء كتاب (يف الجهشياري يقول
فإن األمني أما عنقهم، يف وبيعته أخواله يف نازل ألنه أخيه؛ وجه يف الوقوف عىل املأمون
ما التي الفارسية العنارص بعض مع عامة بصورة والعرب الهاشميني من كانوا جماعته

شخصية.» ملنافع إال معه تعمل كانت
يف خطريًا دوًرا لعبت قد كانت واملستوزرين الوزراء من الطامعني مطامح أن (٣)
أو أخيه خلع عىل األمني يشجع الربيع بن الفضل كان كما األخوين، بني الفرقة إيقاع

إمارته. أوصال وتقطع به الفتك
ورغبة الة فعَّ يٌد له القوي الَحِذر الداهية الخطر الرجل الربيع بن الفضل أن (٤)
رأينا، كما والربامكة الرشيد بني أوقع الذي فهو العباس، بني ملك إفساد يف واضحة
عاكسه حني األمني عن تخىلَّ الذي وهو نرى، كما واملأمون األمني بني أوقع الذي وهو
لسريته العود وأراد جديد من فظهر للمأمون، األمر استقر أن إىل عليه، وأخنى الدهر
أن واضطره وأهمله فأبعده يُخدع أن من أقوى كان املأمون ولكن للمأمون، فنافق األوىل

٢٠٨ھ. سنة طوس يف مات حتى العاصمة عن بعيًدا أيامه أواخر يقيض
وعدم كانوا، ما كائنًا بعدهم، من أوالدهم إىل الخالفة نقل يف الخلفاء مطامع أن (٥)
عىل وافتئاتًا استئثاًرا واألحزم األفضل واختيارهم العهد والية يف ألربابه الحق إعطائهم
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نَر ولم قواها، وشتتت الدولة مركز ضعضعت التي الفتن من لكثري سببًا كان الحق،
ولده ووضع عمٍّ وابن أٍخ أو عمٍّ من الحق صاحب لخلع يسعى كان إال ولد له خليفة
لهؤالء كافية كانت السابقة والِعرب الدروس أن مع األمة، خري ذلك يف مراٍع غري موضعه

يعتربون. كانوا ما ولكنَّهم االعتبار، يف الخلفاء
املادية النتائج فمن كثري، يشء واملعنوية املادية النتائج من الفتنة لهذه كان (٦)
تحفها وشتَّتت نفائسها وبعثرت القصور، ثروة عىل وأتت املال، بيت ضعضعت أنها
تجاراتهم يف واألهلني بالعاصمة لحق الذي العام الرضر عن فضًال هذا معاملها، وأفسدت
بني العصبية نار جديد من أحيت أنها فهي املعنوية النتائج أما وبيوتهم، ومرافقهم
جذعة الفتنة وعادت خاصة، بصورة العرب وبني عامة، بصورة الفرس من الخراسانيني

العربية. اإلمرباطورية أركان قلقل ما مفاسدها من والعروبة اإلسالم فلقي
أن هو والخري رأينا، ما األمر هذا يف فالرش ورش، خري من ناحيتان خطر أمر لكل (٧)
يف أو األمني تأييد يف سواء رائًعا، أدبيٍّا نتاًجا فأنتجوا الشعراء قرائح أذكت الفتنة هذه
األدبية واآلثار الرائعة والقصائد املقطوعات يف ذلك تجىلَّ وقد املأمون، وتأييد عليه الحمل
طباطبا وابن األثري وابن واليعقوبي الطربي أمثال املؤرخون لنا حفظها التي الجميلة
والشعبي السيايس األدب عن صورة يعطينا ما تواريخهم يف لنا حفظوا مما وغريهم،

والدرس. بالبحث جدير وهو العرص، لذلك

خاتمته (5)

سلوكه واتهم بقسوة عليه حمل من فمنهم كبريًا؛ اختالًفا األمني أمر يف الناس اختلفت
وهم — ومنهم ولهو، وإرساف فسق من التهم بشتَّى قذفه ومواهبه، أخالقه يف وطعن
مدبًِّرا حازًما كان ويرسف، يلهو كان وإن إنه، وقالوا: عليه، وأثنى عنه دافع من — قليل
ألخيه تقرُّبًا تاريخه، شوهوا كما أمره، عليه أفسدوا الذين هم األعاجم ولكن أريبًا، عاقًال
األثري كابن مدقق ملؤرخ أعجب وأنا أخرى، جهة من العربي للجانب وحطٍّا جهة، من
ذكره يُستحسن مما سريته يف شيئًا لألمني نجد «لم الغريبة: الكلمة هذه األمني عن يقول
مؤرخ من القايس الحكم هذا يصدر فكيف نذكرها.» حتى تجربة أو معدلة أو حلم من
املأمونية الدعاية ولكن التاريخ، بحقائق الخبري األمور بدقائق العالم وهو األثري كابن
يذكر فالطربي الظالم، الحكم ذلك يحكم فجعلته استهوته التي هي الشعوبية واألباطيل
الدولة.» بشئون النظر يف الطويلة الليايل يقيض كان األمني «إن :(١٤٥ :١٠ تاريخه، (يف
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عليه تغلب أن بعد والدهاء باملقدرة له يعرتف وقاتله األلد خصمه الحسني بن وطاهر
،(٣٠٨ :٣ للمسعودي، الذهب (مروج مخذول» ولكنه بالضعيف، ليس «إنه فيقول:
ماهان بن عيىس بن عيل بعث حني األمني أن (١٥٠ :١٠ التاريخ، (يف يذكر والطربي
العبث من جندك «امنع قاله: فمما وحزم، وإدارة عقل عىل تدلُّ وصيَّة أوصاه أخيه ِلقتال
عيل بن يحيى الري وولِّ النساء، وانتهاك الشجر وقطع القرى أهل عىل والغارة بالرعية
كل وولِّ خراجها، من يجيء مما أرزاقهم جنده إىل ليدفع وُمْره كثيًفا، جنًدا إليه واضمم
فأظهر ووجوهها خراسان أهل من إليك خرج ومن أصحابك، من رجًال عنها ترجل كورة
الخراج.» ربع خراسان أهل عن َوَضْع بأخيه، أًخا تُعاقب وال جائزته، وأحسن إكرامه

وقبح حاشيته وفساد طالعه سوء ولكن ومزايا، مواهب ذا كان األمني فإن وبعد؛
الشاعر: قال وقديًما الغالب، مع دوًما والناس مساوئ، إىل محاسنه نقلت قد خاتمته

ال��َه��بَ��ُل ال��ُم��خ��ط��ئ وألم ي��ش��ت��ه��ي م��ا َل��ُه ق��ائ��ل��ون خ��ي��ًرا يَ��ل��َق م��ن وال��ن��اُس
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السابع الفصل

الرشيد بن املأمون

١٩٨–٢١٨ھ/٨١٤–٨٣٣م

أوليته (1)

١٧ھ سنة ُولد مراجل، اسمها فارسيٌة ولٍد أمُّ ه وأمُّ الرشيد، هارون بن املأمون هللا عبد هو
محمد أبي إىل فعهد طفولته، بعد أبوه به اعتنى وقد الخالفة، أبوه فيه ويل الذي اليوم يف
عهد كما وتهذيبه، بتعليمه واألصمعي الكسائي وإىل املشهور القارئ النحوي اليزيدي
كثريًا وروى الكريم القرآن وحفظ طفولته منذ مواهبه فربزت األمني، أخيه بتهذيب إليهم
يف وبرع وأخبارهم، وآدابهم العرب علوم عىل االطِّالع وأجاد القديم، العربي الشعر من
والعقائد والفلسفة الحكمة علوم درس كما وكالم، وتفسري وفقه حديث من الدين علوم

اإلسالمية. القديمة
يحيى بن جعفر إليه وضم األمني، أخيه بعد العهد أبوه ه والَّ ١٨٣ھ سنة ويف
عىل ويتدرب الحكم ليمارس بعُد شاب وهو خراسان واله ثم ويثقفه، ليدرِّبه الربمكي
كان أبوه مات وملا العهد، كتاب يف أبوه إياها منحها التي السلطة بمقتىض السياسة
بحثنا يف فصلناها التي والفتن الحوادث تلك أخيه وبني بينه فجرت خراسان، يف يزال ما

األمني. عن
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أمور من أعقبها وما بيعته (2)

٨١٤م سنة أيلول ١٩٨ھ/٥ سنة محرم ٢٥ يف أخيه مقتل يوم العامة البيعة املأمون بُويع
استوزره الذي الرسخيس سهل بن الفضل هو للدولة املدبر وكان مرو، يف ذلك وكان
عمله يجب عمل أول أن الفضل رأى وقد عنده، الرأي ومتويل دولته صاحب وجعله
خوًفا العراق من أعني بن وهرثمة الحسني بن طاهر إخراج هو الفتنة انتهت أن بعد
نرص ملحاربة الرِّقة إىل يشخص أن الخليفة لسان عىل طاهر إىل فكتب مطامعهما، من
هرثمة إىل وكتب واملغرب، والشام والجزيرة املوصل ه والَّ قد الخليفة وأن شبث، بن
أن والحق بالعراق، الفضل أخي سهل بن الحسن إىل عهد قد وأنه خراسان إىل يدعوه
هذا يف زادت شوائع وشاعت األمر، أول عنها الخليفة لغيبة اضطربت قد العراق أحوال
ال قرصه يف حجبه قد وأنه املأمون، أمر عىل غلب قد سهل بن الفضل أن منها االضطراب
الشوائع لهذه فثار عربي، عنرص كل عىل سيقيض وأنه دونه، األمور يربم وأنه أحد، يراه
الحسن، وبأخيه سهل بن بالفضل ون يستخفُّ وأخذوا العراق، يف الدولة ووجوه هاشم بنو
سنرى كما بغداد إىل خراسان من املأمون جاء حتى البالد يف والفتن الفوىض ت وعمَّ

بعد. فيما ذلك تفصيل

الداخلية األحوال (3)

العاصمة نقل يف سهل بن الفضل فكَّر خليفة باملأمون واملناداة األمني مقتل بعد
عامة العراقيون األمر لهذا فاضطرب تَُه، ُعدَّ لذلك يُِعدُّ وأخذ خراسان، يف املرشق إىل
هناك، إىل الخالفة حارضة نقل سهل بن الفضل يعلن أن وخافوا خاصة، والهاشميون
املأمون من تردهم التي ورسائله بأوامره ويستهينون خططه عليه يفسدون فأخذوا

منها: نذكر فتن عدة فحدثت الفضل، ووزيره

عىل بالكوفة العلوي الحسن بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد خروج (١)
الكوفة عىل فاستوىل الشيباني، منصور بن الرسي الرسايا أبي القائد بتشجيع الخالفة
محمًدا أن إال الفتنة، هذه أمر وعُظَم املنصور، جعفر أبي بن سليمان عاملها وطرد
البيت آل من غالًما مكانه الرسايا أبو فوىلَّ ١٩٩ھ سنة رجب يف فجأة مات أن يلبث لم
وعظم السالم) (عليه الحسني بن عيل بن زيد بن محمد بن محمد هو حدثًا، العلوي
الرسايا أبو رضب حتى سهل بن الحسن جيش عىل وقضوا الرسايا، وأبي العلويني أمر

124



الرشيد بن املأمون

ا َصفٍّ َسِبيلِِه ِيف يَُقاِتلُوَن الَِّذيَن يُِحبُّ هللاَ ﴿إِنَّ تعاىل: قوله عليها ونقش بالكوفة الدراهم
إىل سهل بن الفضل كتب يعظم الرسايا أبي أمر أخذ وملا َمْرُصوٌص﴾، بُنْيَاٌن َكأَنَُّهْم
سنة شعبان يف ذلك وكان الرسايا، أبا به يحارب جيش لقيادة يدعوه أعني بن هرثمة
واضطر الكوفة ففتح عليه؛ وتغلب الرسايا أبي للقاء ه وتوجَّ الدعوة هرثمة فلبَّى ١٩٩ھ،
ببغداد، وُصِلب به أمسك ثم إيران، إىل ولجأ دولته فاضمحلت الهرب، إىل الرسايا أبا
الحسن بن الحسني مكة عىل وىلَّ كان ألنه الحجاز؛ يف أثر أسوأ الرسايا أبي لحركة وكان
العباسيني، ِقبل من أمريًا عيىس بن داود بها وكان عيل، بن الحسني بن عيل بن عيل بن
«أمر عليهما: كتب جديدين ثوبني وكساها العباسية كسوتها من الكعبة وجرَّد فطرده
أن وأمر الحرام، هللا بيت لكسوة محمد آل داعية الرسايا أبو األصغر أبي بن األصغر به
ثم ،«١٩٩ سنة وكتب كسوتهم، من ليطهر العباس، ولد من الظلمة كسوة عنها تطرح
فأخذه مال من الكعبة خزانة يف ما إىل وعمد أصحابه، بني عليها كانت التي الكسوة م قسَّ
أهل من أحد عند وأتباعهم العباس لبني بوديعة يسمع ولم حركته، يف به ليستعني
ينضموا لم ممن الناس فيها عذَّب العذاب» «دار سماها دار له وكانت أخذها، إال مكة
وعسف عسفه وزاد بسببه، كثري خلٌق والحجاز العراق من هرب حتى حركته، لواء تحت
عىل كان الذي الذهب حكُّوا إنهم حتى أموالهم وصادروا وظلموهم الناس عىل جماعته
الساج وخشب زمزم شبابيك عىل كان الذي الحديد وقلعوا الحرام، املسجد أساطني
الرسايا، أبي صلب بلغه حتى الحال تلك عىل العلوي زال وما البخس، بالثمن فباعوه
أن الصادق جعفر بن محمد إىل وطلبوا وغريهم العلويني أنصاره وبعض هو فاجتمع
يشء األمر من له يكن ولم ذلك إىل فأجابهم بالخالفة، يبايعوه أن عىل حركتهم إىل ينضم
واألعراض، األموال عىل تعدوا حتى سرية أسوأ عىل بالناس وساروا واالسم، املظاهر إالَّ

حركتهم. عىل وقىض وهزمهم، بهم فتك جيًشا أعني بن هرثمة إليهم فبعث
بالناس وفتكه عليه واستيالؤه باليمن العلوي جعفر بن موىس بن إبراهيم خروج (٢)
حوايل اليمن عىل االستيالء سبيل يف الناس من قتل من لكثرة الجزار ي سمِّ حتى فيه،
الحج موسم فرصة وانتهز اليمن، عىل وسيطر أمره قوي ٢٠٠ھ سنة ويف ١٩٩ھ، سنة
بأداء يتظاهرون الحجاز إىل كثيف جند عىل طالب أبي بن عقيل ولد بعض فبعث
إىل العقييل وصل فلما الرشيد، بن إسحاق يومئٍذ العبايس الحج أمري وكان الفريضة،
الكعبة طيب وأوائل الرشيفة الكسوة قافلة ومرَّت الحجاز، يف عامر بن بستان منطقة
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مكة دخلوا حتى التجار، من معها كان من أموال وأخذوا نهبوها، الحرمني أهل وأموال
أن من وتمكن وِطيبَها، الكعبة كسوة وأعاد قهرهم جنًدا الحج أمري إليهم فبعث عراة،

الفتنة. هذه عىل يقيض
الطربي روى فقد أعني، بن هرثمة لقتله سهل بن الحسن عىل ببغداد الجند ثورة (٣)
خراسان؛ يف املأمون إىل يتوجه أن قصد والحجاز العراق يف الفتن سكَّن أن بعد هرثمة أن
عن لبعده الحسن وأخيه سهل بن الفضل بسبب قامت إنما كلها الفتن هذه أن له ليبني
الطريق يف وهو إليه بعثه كتابًا املأمون فاستكتب هرثمة بغرض الفضل علم وقد العراق،
مقابلة بعد إالَّ يرجع أن هرثمة فأبى والحجاز، الشام إمارة ويولِّيه بالعودة فيه يأمره
الفضل إن ثم مغضب، وهو وخرج استقباله يُحسن لم الخليفة عىل دخل وملا الخليفة،
القصة هذه أخبار فبلغت مات، حتى بطنه وديس عنقه فُوِجئَْت ِغيلة يقتله من له هيأ
وأجمع السبب هو ألنه وأنصاره؛ سهل بن الحسن عىل هرثمة جنود وثار بغداد أهل
ولكنه املهدي، بن املنصور وتولية املأمون خلع عىل العاصمة يف الهاشميني ورأي رأيهم
أنهم وحلفوا للمأمون، يدعو وأن ببغداد أمريًا يكون أن فطالبوه ذلك، قبول عليهم أبى
بغداد، إمارة وتوىلَّ فقبل عليهم، أمريًا سهل بن الحسن املجويس بن باملجويس يرضون ال
فتن فكثرت الفساد، أهل من ويحميها أمنها يصون قوي جيش البلد يف يكن لم ولكن
يختاروا أن إىل البلد أهل واضطر والصغار، النساء عىل التعدي وعمَّ ار، والدعَّ الشطَّار
وحفظها، املدينة بأمر إليه يعهدون الشعب أوساط من انتقوه أمينًا شخصا بينهم من
حفظ عىل فعمل محبوبًا قويٍّا يٍّا َرسِ وكان الدريوش»، «خالد اسمه رجًال لذلك وانتقوا
آخر رجل ذلك يف وعاونه الشطَّار، ومحاربة املنكر عن والنهي باملعروف واألمر املدينة
الرجلني هذين أتباع وكثرت األنصاري، سالمة بن سهل وهو واملروءة بالفضل ُعرف
أهلها استطاع وَلَما والطامعون، املفسدون ولخرَّبها باملدينة الفوىض ت لعمَّ لوالهما اللذين

واملجرمني. ار الدعَّ من أنفسهم يحموا أن
فقد الصادق، جعفر بن موىس بن لعيل املأمون مبايعة بسبب العراقيني فتنة (٤)
عهده لوالية اختار قد سهل، بن الفضل بتدبري املأمون، أن تفيد أخبار بغداد وردت
اه وسمَّ السالم)، (عليه الصادق جعفر بن موىس بن عيل اإلمام وهو عيل، آل من رجًال
الخرضة ولبس العباس بني شعار السواد بخلع جنده وأمر محمد»، آل من «الرضا
بذلك العراقيون سمع فلما اآلفاق، إىل بذلك وكتب الجديدة، للدولة شعاًرا اختارها التي
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إمام يكون أن يعجبهم الفرس ألن الفاريس؛ سهل بن الفضل عمل من كله هذا أن وعلموا
هذه وأخذت العراق، يف عظيمة فتنة فوقعت ذلك، سبيل يف قاتلوا وطاملا علويٍّا، املسلمني
عمه وتولية املأمون خلع عىل العراقيني رأي فأجمع ٢٠٢ھ، سنة كانت حتى تقوى الفتنة
كله السواد عىل إبراهيم نفوذ وامتد املأمون وُخِلع بذلك، إبراهيم فقبل املهدي، بن إبراهيم
والجانب الهادي، بن للعباس بغداد من الرشقي الجانب ووىلَّ باملدائن، وعسكر والكوفة،

الهادي. بن إلسحاق الغربي
عىل عزم صحتها من وتأكد املأمون إىل األخبار هذه الرضا موىس بن عيل أبلغ وملا
وقادة دولته وجوه معه مستصحبًا بنفسه، الفتنة تلك عىل للقضاء بغداد إىل الرحيل
يف ذلك وكان الحمام، يف وهو مات قد الفضل أن الناس سمع رسخس وصل وملا جنده،
موىس، بن عيل فيها مات طوس بلغ إذا حتى طريقه يف املأمون استمر ثم ٢٠٢ھ، سنة
يمكن ما كل عنه ناٍف وهو بغداد يدخل أن يريد ألنه منهما؛ تخلص املأمون أن ويظهر
اقرتابًا زاد كلما وكان العراق، قاصًدا الريِّ إىل سار ثم البغداديني، غضب عليه يثري أن
الحسن وكاتبوا قواده عنه انفضَّ حتى املهدي، بن إبراهيم عىل الخطر زاد بغداد من
الهرب، من ا بدٍّ إبراهيم يَر فلم املهدي، بن إبراهيم ويخلعوا بغداد إليه ليسلموا سهل بن
أهل تلقاه النهروان إىل املأمون وصل وملا ٢٠٣ھ، سنة الحجة ذي ١٧ ليلة واختفى
يعود أن وأهله خاصته كلَّمه ثم أيام، ثمانية الناس فلبسها بالخرضة، وهم والقادة بيته
ظفر ٢١٠ سنة ويف الفعيل، املأمون ملك ابتدأ الحني ذلك ومن لبسه، فرجع السواد إىل

املطبق. سجن يف فحبسه املهدي بن بإبراهيم
القاطنني عقيل بني أرشاف من شبث كان فقد العقييل، شبث بن نرص فتنة (٥)
مقتله بلغه فلما األمني، يحب وكان كله، الشام يف مرص قبائل وشيخ حلب، شمايل
سنة يف ثار الدولة أمر زمام األعاجم واألمراء القواد واستالم العراق، يف العرب وانخذال
شمال عىل وتغلب بغداد، إىل يُْرَسل أن منطقته خراج فمنع املأمونية، الدولة عىل ١٩٨ھ
فوىلَّ سهل بن الفضل أخباره وبلغت الفرات، وعرب سميساط بلغ حتى والجزيرة الشام
من يسري أن وأمره أسلفنا، كما واملغرب، والشام والجزيرة املوصل عىل الحسني بن طاهر
فتغلب حلب، شمايل يكسوم بنواحي الفاصلة املعركة وكانت فالتقيا، شبث، للقاء فوره
له: وقال رجاالته بعض فأتاه شبث أمر وعظم للرقة، الرتاجع إىل طاهر واضطر شبث
فيقول السوادات أوالد لبعض أبايع ال فقال: ألمرك، أحزم كان عيل آل لبعض بايعت لو
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وإنما أمرهم، أدبر قوم أولئك فقال: أمية، بني بعض بايع له: فقال ورزقني، خلقني إنه
العجم. عليهم يَُقدِّمون ألنهم العرب؛ عن محاماًة حاربتهم وإنما العباس، بني يف هو

عزيمته يجدد أن الحسني بن طاهر بن هللا عبد أمر بغداد إىل املأمون شخص وملا
السياسية لآلداب الحاوي الرائع الكتاب ذلك هللا عبد ابنه إىل طاهر وكتب نرص، قتال يف
بني وشاع به، ويعمل يحفظه أن امرئ كل عىل يجب مما واألخالق، واإلدارة والرياسية
أعجب قرأه فلما عليه، يقرأ أن فدعاه املأمون خربه وبلغ وحفظوه، كتبوه حتى الناس
والتدبري والدين الدنيا أمر من شيئًا طاهر) لقب (وهو الطيب أبو أبقى ما له: وقال به
وأمر وأوىص أحكم، وقد إال الخالفة وتقويم الخلفاء وطاعة اللسان وحفظ والسياسة
للقاء طاهر بن هللا عبد وخرج ،(٢٥٨ :١٠ الطربي، (انظر ال العمَّ جميع إىل به فكتب
شعر وملا لذاك، وتارة لهذا الغلب يكون كان تارًة سنوات، خمس القتال واستمر نرص،
أوًال فرفض بساطه وطأ حتى املأمون، يجبه فلم األمان طلب والضعف باالنخذال نرص
مدينة طاهر بن هللا عبد وخرَّب ٢١٠ھ، سنة صفر يف بغداد ودخل فأمنه، اضطر ثم
جعفر أبي مدينة يف شبث بن نرص عىل الجربية اإلقامة املأمون فرض ثم مقره، يكسوم

املنصور.
أو «زيكان» أو «النَّور» ْوَن يَُسمَّ الناس أخالط من ل ُرحَّ قوم هم الزط: فتنة (٦)
أثناء الفساد فيها وعاثوا البرصة، طريق عىل غلبوا أنهم أمرهم من وكان … «الكاولية»
ِلما تخشاهم باتت الناس أن حدِّ إىل أمرهم قوي ٢٠٥ھ سنة ويف األخوين، بني الفتنة
إليهم بعث ببغداد املأمون أمر استقر وملا مزعجة، وغارات مخيفة أعمال من به قاموا
يف عادوا أن يلبثوا لم ولكنهم واألهوار، الرباري يف ففرقهم الجلودي، يزيد بن عيىس
فتفرقوا ماسجور بن داود إليهم فبعث فساًدا البالد يف يعيثون فتجمعوا ٢٠٦ھ، سنة
والقرى الصحاري يف يتفرقون الجنود عليهم ضيَّقت إذا كانوا أنهم ويظهر جديد، من
ويَْفِتُكون ويعيثون ويتفرقون يتجمعون هكذا ظلوا وقد محاربتهم، فتصعب والدساكر
مقتل منهم وقتل ٢١٩ھ سنة يف بهم يفتك من إليهم فبعث املعتصم، عهد جاء حتى

املتوكل. أيام يف بعُد الظهور إىل عادوا ثم مدة أخبارهم فانقطعت عظيمة،
«البند» كورة يف ٢٠١ھ/٨١٦م سنة يف الخرَّمي بابك خرج : الخرَّميِّ بابك فتنة (٧)
إىل والدعوة اإلسالم عىل الثورة فأعلن «أذربيجان»، قرب «مازندران» يف إيران شمايل
والبغدادي الفهرست»، «كتاب يف النديم ابن ل فصَّ وقد مزدك، دين وإحياء الفرس دين
(األولون) الخرمدينية أو الخرَّمية موجزه: وهذا بابك إليه دعا ما الِفرق، كتاب يف
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عىل واالعتكاف اللذات تناول ملتابعيه أباح الذي مزدك وصاحبهم املحمرة، أيًضا ون ويسمُّ
حاربهم وقد القتل، وتحريم واملال، والحرم الطعام يف الناس بني واملشاركة الشهوات،
نسبة البابكية يسمونهم واملتأخرون صاحبهم، وقتل ظهروا ملا أنورشوان كرسى امللك
دين يجدِّد وإنه إله، إنه يقول وكان الثالث، القرن أوائل يف ظهر الذي الخرمي بابك إىل

بهم. والفتك ومحاربتهم مخالفيهم قتل ألتباعه يبيح ولكنه املحمرة،
وكثرت أمره فقوي تستقر، لم والبالد «مرو»، يف بعُد واملأمون بحركته بابك ظهر
معاذ بن يحيى بعث بغداد املأمون دخل وملا وعيثه، بحركته الناس وضاق أنصاره
عيىس رأسه عىل ثاٍن بجيش الجيش فعزَّز عليهم القضاء يف يفلح فلم هؤالء، ملحاربة
بابك، فأرسه اإلسكايف الجنيد بن أحمد رأسه عىل بجيش فثلَّث يفلح، فلم محمد بن
يقوى سلطانه وأخذ ،٢١٤ سنة يف بابك فقتله الطويس حميد بن محمد املأمون فبعث
بابك وفتنة املأمون مات حتى و«ماسبذان» و«أصفهان» و«همذان» «أذربيجان» يف
له: قاله ومما بالخرمية، بالفتك املعتصم أخاه أوىص الوفاة حرضته وملا أوجها، يف
من والجنود والسالح باألموال َواْكنُْفُه وَجَلد، ورصامة جزامة ذا َفأَْغِزِهْم «والخرمية
واعمل وأوليائك، أنصارك من معك بمن لهم فتجرد مدتهم طالت فإن والرجالة، الفرسان
فيما أمرهم التفصيل بعد وسنرى عليه»، هللا ثواب راجيًا فيه، النية مقدم عمَل ذلك يف

بعد.

الخارجية األحوال (4)

الخارجية الدولة بشئون يهتم فلم العاصمة عن بعيًدا عهده أول يف املأمون كان
غزوهم، يف ابنه سياسة يجدد أن عىل عزم بغداد إىل عاد أن بعد ولكنه بالروم، وخصوًصا
صعب، بن إبراهيم بن إسحاق العاصمة عىل واستخلف لقتالهم ٢٠٥ھ سنة يف ه فتوجَّ
عبَّأ وهناك القوي، اإلسالمي الثغر وهي فطرطوس، فأنطاكية فمنبج املوصل إىل فسار
املسلمني األرسى اشرتى ثم بهدمه، وأمر قرة حصن ففتح الروم بالد إىل وسار قواه
ثم و«سنان»، «سندس» حصون لفتح قواده بعث ثم ديناًرا، منهم كالٍّ وأعطى وأعتقهم،
ملك ميخائيل بن تيوفيل أن علم مرص يف هو وبينما ومرص، الشام بالد إىل راجًعا قفل
خلدون، ابن تاريخ (انظر القتل يف وأثخن و«املصيصة» «طرطوس» عىل هجم قد الروم
هرقلة، مدينة وأخضع ملكهم وأخضع وقاتلهم الروم بالد إىل املأمون فرجع (٢٥٦ :٣

129



االزدهار عرص

وتاريخ ١٩٢؛ :٣ اليعقوبي، (تاريخ واملطامري القالع وهدم الحصون من عدًدا وافتتح
عىل والقالع الحصون إليه يعيد وأن الصلح، تيوفيل إليه وطلب ،(٢٨١ :١٠ الطربي،
يجبه فلم آالف، سبعة عددهم كان الذين املسلمني واألرسى دينار ألف مائة يعطيه أن

.(١٩٢ :٣ اليعقوبي، (تاريخ حربه استمرار عىل عازًما طلبه عىل املأمون
لؤلؤة» «حصن فحارص مرة ثالث تيوفيل بالد غزو املأمون جدد ٢١٧ھ سنة ويف
وأرسوه، الروم فاختدعه عجيًفا قائده عليها وخلف عنها رحل ثم أشهر، ثالثة من أكثر
يف بهما أوىل املختلَفنْيِ اجتماع فإن بعُد؛ «أما فيه: يقول كتابًا املأمون إىل تيوفيل وكتب
تحوزه حظٍّا غريك إىل يصل لحظٍّ تدع أن حريٍّا ولسَت عليهما، بالرضر عاد مما الرأي
راغبًا املساملة، إىل داعيًا إليك كتبت كنت وقد إخبارك، عن كاٍف علمك ويف نفسك، إىل
وحزبًا، وليٍّا واحد لكل واحد كلُّ ويكون عنَّا، الحرب أوزار لنضع املهادنة؛ فضيلة يف
أبيت فإن والبيضة، الطرق وأمن املستأرس وفك املتاجر يف والفسح املرافق إنضال مع
فأجابه وَرِجَلها.» خيلها عليك شانٌّ أسدادها، عليك آخذ غمارها، إليك لخائض فإني
املوادعة، من إليه ودعوت الهدنة، من سألت فيما كتابك «بلغني فيه: يقول بكتاب املأمون
وفك املرافق واتصال املتاجر فسح من به استعطفت مما والشدة، اللني من فيه وخلطت
يف بالحظ واألخذ التؤدة إعمال من إليه رجعت ما فلوال والقتال، القتل ورفع األسارى
لجعلت مغبته، يف أوثره ما إصالح يف إالَّ مستقبله يف الرأي أعتقد ال وأن الفكرة، تقليب
ويتقربون ثكلكم، عن ينازعونكم والبصرية والنجدة البأس أهل من تحمل خيًال جوابك
الدعاء من الحجة عليك بها هللا يثبت التي باملوعظة إليك أتقدم أني غري بدمائكم، هللا إىل
وتثبت ذمة توجب ففدية أبيت فإن الحنيفية، والرشيعة الوحدانية إىل معك وملن لك
واإلغراق والقول اإلبالغ عن يغني ما لقوَّتنا املعاينة يقني ففي ذلك تركت وإن نظرة،
ن حصَّ ٢١٨ھ سنة أول ويف الروم، بالد لفتح التفكري يف املأمون رشع ثم الصفة.»1 يف
يف القواد ويجمع القوت يخزن وأخذ فراسخ، ثالثة عىل سورها وجعل «الطونة» مدينة
لحرب استعداًدا العرب وبالد وخراسان ومرص والشام العراق من والثغور العواصم
من بهم فآتي العرب إىل ه أَُوجِّ وقال عمورية، لحصار «استعد اليعقوبي: يقول طويلة؛
إمرباطور بلغ فلما القسطنطينية»، أخرِّب حتى مفتوحة مدينة كل أنزلهم ثم البوادي،

.٢٨٣ :١٠ الطربي، تاريخ 1
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يستعد طرسوس ونزل الروم بالد وقصد املأمون، فرفض بينهما مهادنة طلب ذلك الروم
هللا. رحمه فجأة وافاه أجله ولكن الكربى، الحرب لحملة

اإلدارية األحوال (5)

الوزارة (1-5)

قسمني؛ إىل الوزارَة واإلدارة السلطانية األحكام كتب وأصحاب املسلمون الفقهاء يقسم
منفذًا الوزير فيها يكون التي هي التنفيذ» «وزارة أما تفويض»، و«وزارة تنفيذ» «وزارة
لم إنه أي نفسه؛ تلقاء من الدولة بشئون الترصف له فليس وَحْسب، الخليفة ألوامر
عهد إىل األَُوِل العباسيني عهد يف الوزير كان وهكذا والناس، الخليفة بني وسيًطا إالَّ يكن
فيها الخليفة يعهد التي وهي تفويض» «وزارة إىل األمر انقلب فقد ذلك بعد أما الهادي،
املاوردي أورد وقد إليه، الرجوع دون بأموالها والترصف دولته أمور إليه يفوض رجل إىل
ييل: فيما نلخصه الوزارتني، أحوال فيه استوىف بحثًا السلطانية» «األحكام القيِّم كتابه يف

التفويض وزارة

وليس اجتهاده، عىل وإمضائها برأيه األمور تدبري إليه يفوض من اإلمام يستوزر أن
أَْهِيل ِمْن َوِزيًرا ِيل ﴿َواْجَعْل موىس: عن حكايًة تعاىل قال فقد الوزارة، هذه جواز يمتنع
كان النبوة يف ذلك جاء فإذا أَْمِري﴾، ِيف ْكُه َوأَْرشِ * أَْزِري ِبِه اْشُدْد * أَِخي َهاُروَن *
ويعترب يُقلَُّدها، فيمن تتوفر أن يجب التي الرشوط املاَوْرِديُّ د عدَّ وقد أَْجَوَز، الوزارة يف
االجتهاد، ُمنفذ اآلراء مميضُّ ألنه وحده؛ النسب إال اإلمامة2 رشوط الوزارة هذه تقليد يف
من يكون أن وهو زائد رشط إىل فيها ويحتاج املجتهدين، صفات عىل يكون أن فاقتىض
بتفصيلهما، ومعرفة بهما خربة والخراج، الحرِب أْمَرِي من إليه ُوكل فيما الكفاية أهل
وزير: اختبار يف كتب عنه هللا ريض املأمون أن ُحكي فيهما، ومستنيب لهما مبارش فإنه
طرائقه، يف واستقامة أخالقه يف عفة ذا الخري لخصال جامًعا رجًال ألموري التمست «إني

العمل، يف يَُؤثِّر مما واألعضاء الحواس سالمة الكفاية، العدالة، العلم، اإليمان، هي: اإلمامة رشوط 2

ونقًصا. زيادة الرشوط هذه يف تختلف اإلسالمية والِفرق والنسب،
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مهمات ُقلَِّد وإن بها، قام األرسار عىل ائْتُِمن إِن التجارب، وأحكمته اآلداب هذَّبَتْه قد
له اللمحة، وتضنيه اللحظة وتكفيه العلم، ويُنِْطُقه الِحْلم يُْسِكتُه فيها، نهض األمور
وإن شكر، إليه أُحسن إْن الفقهاء، وفهم العلماء وتواضع الحكماء وأنَاُة األمراء، صولة
بخالبة الرجال قلوب يسرتقُّ غده، بحرمان يومه نصيب يبيع ال صرب، باإلساءة ابتُيل
بعض ووصف فأوجزها، الرشوط هذه الشعراء بعض جمع وقد بيانه.» وحسن لسانه

فقال: العباسية الدولة الوزراء

األم��وُر ال��ن��اس ع��ل��ى اش��ت��ب��ه��ت إذا س��واءُ وف��ك��رتُ��ه ب��دي��ه��تُ��ه
وال��م��ش��ي��ُر ال��م��ش��اوُر أع��ي��ا إذا ي��وًم��ا ال��ده��ر ي��ك��ون م��ا وأح��َزُم
األم��وُر ال��ه��مِّ م��ن ض��اق��ت إذا ات��س��اع ل��ل��ه��مِّ ف��ي��ه وص��دٌر

عىل مقصور فيها النظر ألن أقل؛ ورشوطها أضعف فحكمها التنفيذ» «وزارة أما
أمر، ما عنه يؤدي والوالة، الرعايا وبني بينه وسيط الوزير وهذا وتدبريه، اإلمام رأي
ويعرض الجيوش، وتجهيز الوالة بتقليد ويخرب حكم، ما ويُْمِيض ذكر، ما عنه وينفذ

أوصاف: سبعة فيه ويراعى ُمِلمٍّ، حدث من َد وتجدَّ مهم من ورد ما عليه
فيما يسلم أن والرابع الطمع، قلة والثالث اللهجة، صدق والثاني األمانة، أحدها
وعنه، للخليفة يؤديه ملا ذَكوًرا يكون أن الخامس وشحناء، عداوة من الناس وبني بينه

األهواء. أهل من يكون أالَّ السابع والفطنة، الذكاء السادس
فوَّض فقد تفويض، وزارة مرو، يف كان أيام األول، املأمون عهد يف الوزارة وكانت
يف يده فأطلق الحكم إىل إيصاله يف الفضل له كان الذي سهل بن الفضل إىل أمرها
للفضل بذلك املأمون وكتب التدبري، ورياسة الحرب رياسة الرياستني؛ ذا اه وسمَّ الدولة
فرأيت سلطاني، وإقامة هللا طاعة عىل إياي بمعاونتك فضُل يا «أَْغنَيَْت فيه: قال توقيًعا
من عليه أنت ملا ولعقبك لك عطاء العراق بأرض السيب أقطعتك وقد … أُْغِنيََك أن
ذلك بعد لك جعلت وقد وحقي، هللا حق من به قمت ولَِما رعيتي، أموال عن النزاهة
به أمرتُك ما لزمَت ما أحد مرتبة تتقدمك وال منه، فيُسمع يشء كل يف يقول من مرتبة
قد الفضل أن ويظهر 3«… بقيامها ويل أنت دولٍة بصالح والقيام ونبيه، هلل العمل من

ص٣٠٦. للجهشياري، والُكتَّاب الوزراء كتاب 3
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واليًا أخاه وجعل ، ووىلَّ فعزل نفسه، املأمون عىل حتى الدولة، يف يشء كل عىل استوىل
األكارسة بمذاهب وتظاهر العرب، وأبعد الفرس وقرَّب بغداد، عىل مسيطًرا العراق عىل
«كان ص٣١٦): والكتاب، الوزراء كتاب (يف الجهشياري يقول ومظاهرهم، وطرائقهم
يزال فال املأمون عىل الدخول أراد إذا فيه ويُحَمل مجنَّح، كريسٍّ عىل يجلس الرياستني ذو
وحمل فمىش عنه ونزل الكريس، ُوِضَع وقعت فإذا املأمون، عني عليه تقع حتى يُحَمل
عليه ويقعد ويعود الرياستني، ذو عليه يسلم ثم املأمون، يدي بني يوضع حتى الكريس
يُحَمل كان وزرائها من وزيًرا فإن األكارسة، مذهب ذلك يف الرياستني ذو ذهب وإنما …

عليه.» أيديها بني ويقعد الكريس ذلك مثل يف
مخالب وتقويته ديارهم يف العرب أظافر وتقليم خراسان، يف املأمون بقاء أن والحقُّ
املأمون يقتله لم ولو وية، الِكْرسَ للدولة وإحياء الفارسية للسياسة تأييد إال هو ما الفرس،
ولم رهبوته، تحت لظلَّ رأينا الذي الشكل عىل الحيلة بطريق ٢٠٢ سنة شعبان يف
قصرية، ملدة الحسن أخاه فاستوزر بأرسته، له صلة يقطع أن قتله بعد حتى يستطع
الحسن، عزل حني األرسة لهذه له صلة آخر قطع ثم ترضية، بوران ببنته وتزوج
الناس قلوب جذب ومدبريهم، الوزراء خيار من وكان األحول، خالد أبي بن أحمد ووىل
فكان الطعام، يف رشاهته سوى عيب فيه يكن ولم األمور، سياسة وأحسن إمامه، نحو
املأمون فوىلَّ ٢١١ھ، سنة مات أن إىل ذلك عليه أُخذ وقد املآكل، يف إليه يرتقبون الناس
فأحبه فضًال، وأكثرهم خطٍّا وأجودهم الكتَّاب خرية من وكان الكاتب، يوسف ابَن وزارته
فعزله، عليه الخليفة قلب فأفسدوا حسدوه بطانته بعض ولكن ونبله، لفضله املأمون
وامُلَحدِّثني، والفقهاء العلماء جلة من وكان التميمي، أكثم بن يحيى القايض استوزر ثم
مع الوزارة أمر أكثم بن يحيى تولية أن ويظهر الوزارة، مع القضاة قضاء له وجمع
كتابه يف يذكره لم طباطبا ابن إن حتى الوزارة، من أكثر بالقضاء يشتهر جعلته القضاء
أحمد وزارة بعد الرازي ثابت بن يحيى وزارة ذكر وإنما املأمون، وزراء ِعداد يف الفخري
ق محمَّ أهوج أنه إال بالحساب، حاذًقا كاتبًا الرازي يحيى بن ثابت وكان يوسف، بن
الخراساني، سويد بن يزداد بن محمد بعده ها فوالَّ وزارته، تَُطْل ولم الغضب، رسيع
أن ويظهر وزيره، وهو ومات أموره جميع املأمون إليه فوَّض حاسبًا، بارًعا أديبًا وكان
واطمأنَّ سويد ابن فاختار عليه، يعتمد كفء بوزير يستعني أن أراد أمره آخر يف املأمون
واإلدارة واألمانة الُخلق حسن من به يتمتع كان ملا وزارته إليه فوَّض إنه حتى إليه،

البارعة. والسياسة الوافر والعلم الحسنة
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الخراج (2-5)

بكتاب مستنريًا أبيه سرية عىل ورضائب وجباية َخَراج من املالية األمور يف املأمون سار
لحسن املال بيت وانتعش عهده يف اقتصاديٍّا البالد فازدهرت يوسف، أبي القايض اإلمام
قيِّمة وثيقة تاريخه يف خلدون ابن لنا حفظ وقد الجباية، أمور وترتيب الخليفة سرية
املأمون عهد يف اإلسالمية األقاليم د عدَّ الدولة جراب كتاب عن نقًال املقدمة يف ذكرها ا جدٍّ
الوثيقة تلك نص إيراد من بأس وال والعروض، والدنانري الدراهم من جبايتها ومقدار
ومواردها الدولة غنى عن حقيقية صورة تعطينا وألنها النفيسة، التاريخية لقيمتها
يُحمل بما عمل الحميد عبد بن محمد بن أحمد بخط «ُوِجَد خلدون: ابن قال وموازنتها،

الدولة: جراب من نََقْلتُه النواحي جميع من املأمون أيام ببغداد املال بيت إىل

والعروض.* بالدراهم املأمون عرص يف العباسية الدولة موارد مقدار جدول

العروض من الجباية الدراهم من الجباية األقاليم

الختم طني من رطًال ٢٤٠ نجرانية حلة ٢٠٠ درهم ٢٧٨٠٠٠٠٠ السواد

  درهم ١١٦٠٠٠٠٠ َكْسَكر

  درهم ٢٠٨٠٠٠٠٠ دجلة كور

  درهم ٤٨٠٠٠٠٠ حلوان

سكر رطل ٣٠٠٠٠ درهم ٢٥٠٠٠٠٠٠ األهواز

زيت رطل ألف ٢٠ ورد، ماء قارورة ألف ٣٠
أسود

درهم ٢٧٠٠٠٠٠٠ فارس

تمر رطل ألف و٢٠ يماني ثوب ٥٠٠٠ درهم ٤٢٠٠٠٠٠ كرمان

  درهم ٤٠٠٠٠٠ مكران

هندي عود رطل ١٥٠ درهم ١١٥٠٠٠٠٠ يليه وما السند

٢٠٠٠ فانيذ سكر رطل و٢٠ معني ثوب ٢٠٠
برذون و٤٠٠٠ فضة نقرة

درهم ٤٠٠٠٠٠٠ سجستان

134



الرشيد بن املأمون

العروض من الجباية الدراهم من الجباية األقاليم

متاع ثوب و٢٠٠٠٠ رقيق رأس ١٠٠٠
إهليلج رطل و٣٠٠٠٠

درهم ٢٨٠٠٠٠٠٠ خراسان

أبريسم شقة ١٠٠٠ درهم ١٢٠٠٠٠٠٠ ُجرجان

فضة نقرة ٥٠٠٠ درهم ١٠٠٠٠٠٠ َقوْمس

٥٠٠ كساء و٢٠٠ طربي قرش قطعة ٦٠٠
جام و٣٠٠ منديل و٣٠٠ ثوب

درهم ٦٣٠٠٠٠٠ ودنباوند والرويان طربستان

عسل رطل ألف ٢٠ درهم ١٢٠٠٠٠٠٠ الري

عسل رطل و١٢٠٠٠ رمان ُرب رطل ١٠٠٠ درهم ١١٣٠٠٠٠٠ همذان

  ٢٠٧٧٠٠٠٠٠ املجموع

أصلها». يف قوتها نسبة عىل كلها الدولة آثار «إن عنوانه: فصل يف ص٢١٠، خلدون، ابن مقدمة انظر *

والعروض. بالدراهم املأمون الخليفة عرص يف العباسية الدولة موارد جدول بقية

العروض من الجباية الدراهم من الجباية األقاليم

  درهم ١٠٧٠٠٠٠٠ والكوفة البرصة بني ما
  درهم ٤٠٠٠٠٠٠ والدينور ماسبذان
  درهم ٦٧٠٠٠٠٠ شهرزور

أبيض عسل رطل ألف ٢٠ درهم ٢٤٠٠٠٠٠٠ إليها وما املوصل
  درهم ٤٠٠٠٠٠٠ أذربيجان

بُزاة ١٠ عسل، زق ألف و١٢ رقيق رأس ١٠٠٠
كساء و٢٠

درهم ٣٤٠٠٠٠٠٠ الفرات وعمل الجزيرة

رطل آالف ١٠ رقم، رطل و٥٣٠ محفور قسط ٢٠
بغل و٢٠٠ سونج رطل آالف ١٠ املسايح* من

مهًرا و٣٠

درهم ١٣٠٠٠٠٠٠ أرمينية
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العروض من الجباية الدراهم من الجباية األقاليم

  درهم ١٠٠٠٠٠٠ برقة
بساًطا ١٢٠ درهم ١٣٠٠٠٠٠٠ إفريقية

  ٩٦٤٠٠٠٠٠ املجموع
  ٣٠٤١٠٠٠٠٠ العام املجموع

املجفف. السمك من نوع السورما: أو املسايح *

والعروض. بالدنانري املأمون الخليفة عرص يف العباسية الدولة موارد مقدار جدول

العروض من الجباية الدنانري من الجباية األقاليم

زبيب حمل ١٠٠٠ دينار ٤٠٠٠٠٠ قنرسين
  دينار ٤٢٠٠٠٠ دمشق
  دينار ٩٧٠٠٠ األردن

زيت رطل ٣٠٠٠٠٠ دينار ٣١٠٠٠٠ فلسطني
  دينار ٢٩٢٠٠٠٠ مرص

يذكر] [لم املتاع سوى دينار ٣٧٠٠٠٠ اليمن
  دينار ٣٠٠٠٠٠ الحجاز

  ٤٨١٧٠٠٠ املجموع

السابقة الثالثة الجداول مناقشة

كل ثروة لنا تبني كما اإلسالمية، األقاليم من املأخوذ املال مقدار لنا تبني الجداول هذه
البضائع أنواع لنا وتبني الثروات، بنسبة تُؤخذ كانت الرضائب ألن األقاليم؛ هذه من إقليم
عن لنا تكشف املذكورة والجداول املذكورة، األقاليم من إقليم كل يف متوفرة كانت التي
الكربى اإلسالمية العاصمة يف ويظهر املال، بيت إىل ترد كانت التي الضخمة الثروة مقدار
حضارة كتاب (يف ر املدوَّ جميل قال فقد العباسية، الدولة عهد أغنى الرشيد عهد أن
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أنه الخلفاء الدول من دولة دخل عن يُسمع لم «إنه ص١٧٨): السالم، دار يف اإلسالم
يسلك كان أنه مع الرشيد) زمن (أي زمنه يف املال بيت إىل يحمل الذي القدر تجاوز
وإن ميرستهم، قدر عىل إالَّ الخراج عليهم يرضب وال العادل الحاكم مسلك الرعية مع
فقد العربي، املغرب من سابًقا املال بيت إىل يحمل كان مما القليل، عنه زال قد كان
من الروم عليها غلب كان التي النرصانية بلدان عىل ُفرض مما بالقليل عنه استعاض

والُعشور.» كالخراج املسلمني من أخذها يصح ال التي األموال
وإدارة جيش من العامة الدولة مصالح يف كلها األموال هذه ينفق املأمون وكان

والحضارة. للعلم ونرش وعمارة

عهده يف العقلية الحياة (6)

الرائع الذهبي العرص فهو املأمون، عرص يف نواحيها بكافة العقلية الحياة ارتفعت
بذرها كان التي البذرة أن إال ذلك وما ا، حقٍّ االزدهار عرص وهو اإلسالمية، للحضارة
إن ثم وثمراتها، أُُكَلها وآتت عهده يف ازدهرت قد والرشيد املهديُّ وتعهدها املنصور
عن ينقب كان كما عليهم، ويغدق أهله ويقرب العلم يحب عامًلا كان نفسه املأمون
ويغدق ترجمتها، عىل ويعمل فيجمعها عامة، بصورة وأجنبية يونانية من املخطوطات

املرتجمني. عىل
الحكماء» «تاريخ يف أصيبعة أبي وابن «الفهرست» يف النديم ابن لنا حفظ وقد
هذه نرش وعىل عليهم، ينفقه كان وما املرتجمني أسماءَ الحكماء» «طبقات يف والقفطي

املعربات.
بلغت فقد وشعر وأدب ولغة وكالم وحديث وأصول فقه من اإلسالمية العلوم أما
وقد التصنيف، وأئمة التأليف عمدة كانوا كبار أئمة رجاالتها من ونبغ عهده، يف أَْوَجَها

العلم. فروع من فرع كل يف املفيدة التصانيف من آالًفا العربية للمكتبة خلَّفوا
وقد وطبية، ورياضية وفلسفية طبيعية من اليونانية العلوم يف األمر كان وكذلك
رجًال كأنَّ منامه يف رأى املأمون «إن ص٢٤٣): الفهرست، كتاب (يف النديم ابن حكى
وكأني رسيره، عىل جالٌس الحاجب، مقرون الجبهة واسع بحمرة، مرشبًا اللون أبيض
وقلت: به، فرسرت أرسطاليس، أنا قال: أنت؟ من فقلت: هيبة، منه ملئت وقد يديه بني
ماذا؟ ثم قلت: العقل، نه حسَّ ما قال: الحسن؟ ما قلت: َسْل، قال: أسألك؟ الحكيم أيها
ماذا؟ ثم قلت: الجمهور، عند َحُسَن ما قال: ماذا؟ ثم قلت: الرشع، نه حسَّ ما قال:

137



االزدهار عرص

منهم فيها املأمون طلب مراسالت، الروم وملوك املأمون بني وكانت ثم.» ال ثم قال:
األربعة؛ املرتجمني إليهم وبعث ذلك، إىل فأجابوه األولني علوم مختار من عندهم ما إنفاذ
الحكمة، بيت صاحب وسلما البطريق، بن ويحيى ماسويه، بن ويوحنا مطر، بن الحجاج
املأمون عهد ويف ونرشه، ترجمته يف ورشعوا العلمية الكتب بعض واختاروا فسافروا
الكتب من كثريًا فنقلوا عنايتَُه، الدخيلة بالعلوم اعتنوا األغنياء العلماء من جماعة ُوِجَدت
إىل إسحاق بن حنني أنفذوا الذين وهم املنجم، شاكر أبناء والحسن ومحمد أحمد أمثال؛
حسن بن حبيش للمرتجم ووظفوا وترجمتها، الرومية العلمية الكتب لجلب الروم بالد
نحًوا الشهر يف عليهم ينفقون وكانوا بالرتجمة، لالهتمام املال من مبالغ قرَّة بن وثابت
وتحقيقها.» األوائل بعلوم مغرًما كان املأمون «إن خلكان: ابن قال دينار، «٥٠٠» من
وأخويه موىس بن محمد بني بعناية األرضية الكرة دورة مباحث حقق الذي هو
والهندسة واملوسيقى والنجوم والحكمة الفلسفة علوم يف األعالم األئمة والحسن أحمد
املأمون لدى رفيع مكان لهم كان الذين الكبار الفالسفة ومن «امليكانيكا»، الِحيل وعلم

قيس. بن األشعث حفيد الكندي إسحاق بن يعقوب العرب فيلسوف
نقل يف كبريًا فضًال وأنطاكية حرَّان يف السوريني للفالسفة أن ننىس ال أن ويجب
الحكمة» «بيت املسماة الضخمة كتبه دار يف املأمون جمع وقد العربية، إىل األولني علوم
أمام األبواب مفتوحة الخزانة هذه وكانت إسالمية، وغري إسالمية من وآثاره العلم كنوز
البحث؛ أمور عن بعيًدا الخليفة يكن ولم والتحقيق، الدراسة يريدون الذين العلماء
الدينيون الفالسفة استطاع وقد العلمية، الكنوز هذه تضمنته فيما واملناقشة وكالدراسة
التوحيدية؛ الفلسفية باملناقشات لالهتمام الخليفة شوق يثريوا أن باملعتزلة املعروفون
الرسمية العقيدة جعله إنه حتى القرآن بخلق القول يف ومذهبهم نظرياتهم فاعتنق
درجة إىل ذلك يف بالغ وقد بها، القول يرفضون الذين جميع بامتحان وأمر للدولة،
وغريه حنبل بن أحمد كاإلمام أنكروها الذين العلماء من جماعة اضطهد حتى التعصب،

القرآن. بخلق يؤمنوا أن يستطيعوا لم ممن
عرص كان (ص٢٣٥): العرب» «تاريخ كتابه يف عيل أمري السيد الهندي املؤرخ يقول
اإلسالمي العرص ، ِبَحقٍّ فُسمي، اإلطالق، وجه عىل العربية الحضارة عصور أملع املأمون
زاخرة كنوًزا تركت قد الحكم يف قضاها التي سنة العرشين أن يف مشاحة وال الذهبي،
بل واآلداب، العلوم من معينة ناحية عىل النهضة هذه تقترص ولم الفكرية، الثروة من
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أباح بل ا، خاصٍّ جنًسا أو مذهبًا يُْؤثِر ال املأمون وكان والثقافات، التفكري نواحي شملت
مجلًسا أنشأ كما أديانهم، اختالف عىل املتعلمني لجميع الحكومة مناصب يف االستخدام
املسلمني يضم الديوان هذا وأصبح الطوائف، جميع ممثيل من يتألف للدولة استشاريٍّا
والفكر واألدب العلم دولة أحيا أنه والحق سواء،4 حدٍّ عىل والصابئني واملسيحيني واليهود
والفالسفة العلم بأهل يعجُّ بالطه وكان واملحاورات، املناظرات يعقد وكان والرتجمة،
ما ولوال والقسطنطينية، أثينا معاهد يف كانت التي الزاهرة العقلية الحركات أحيوا الذين
الحركة لكانت به االعتقاد عىل الناس وَحْمل املعتزلة، ملذهب تحمسه شدة من عليه أُخذ
املذهب لهذا تحمسه ولكن شائبة، تشوبها ال حركة عرصه يف ازدهرت التي العقلية

الغريب. املنصب هذا يذهب جعله استهواه الذي العقيل

عرصه يف االجتماعية الحياة (7)

واملأمون، األمني ابْنَيْه أيام الرشيد عرص يف وصفناها التي االجتماعية الحياة استمرت
االجتماعية الحياة مظاهر بعض أفسدت قد األخوين بني وقعت التي الفتنة أن يف شكَّ وال
بعض قالها التي الشعرية املقطوعات بعض إيراد من ذلك عىل أدل وال اإلفساد، بعض

أشعارهم. الطربي لنا حفظ ممن للفتنة، املعارصين الشعراء
األمني محمد وتشاغل مدينته يف الوضع اضطراب رأى ملَّا بغداد أهل من شاعر قال

ابنه:5 مبايعة عىل الناس وبحمله تحته طائل ال بما واهتمامه أحوالها، يف النظر عن

ال��ُم��ش��ي��ْر وج��ه��ُل اإلِم��ام وف��س��ُق ال��وزي��ْر غ��شُّ ال��خ��الف��َة أض��اع
ال��ُغ��روْر ط��رق ال��م��س��ال��ك وش��رُّ غ��روْر ط��ري��ق إالَّ ذاك وم��ا
األم��ي��ْر ح��ت��ُف ف��ي��ِه م��ا يُ��ري��داِن م��ش��ي��ٌر وب��ك��ٌر وزي��ٌر ف��ف��ض��ٌل
��ِغ��ي��ْر ال��صَّ ف��ي��ن��ا ل��ل��طِّ��ف��ل ن��ب��اي��ُع أنَّ��ن��ا وذَا ذَا م��ن وأع��ج��ُب
ال��َح��ق��ي��ْر ال��َوض��ي��ُع ف��ي��ه��ا ��ع تَ��رفَّ ك��ال��ج��ب��اِل ِف��ت��ٌن ول��ك��نَّ��ه��ا
��بُ��وْر ال��صَّ َص��بْ��ر ض��اق ق��د ك��ان وإن ك��ب��ي��ْر َخ��يْ��ر ��ب��ر ال��صَّ ف��ف��ي َف��ص��ب��ًرا

ص٢٣٥. اإلسالمية، الحضارة تاريخ مخترص 4

.١٤٣ :١٠ الطربي، تاريخ 5
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لألمني:6 الحسني بن طاهر حصار أثناء بغداد أهل بعض وقال

ال��َغ��اِل��يَ��ْه ِس��وى ال��ُج��ن��د ش��تَّ��َت م��ا نَ��ْف��ِس��ِه ف��ي ال��ل��َه ل��ألم��ي��ِن ق��ل
ال��َك��اِف��يَ��ْه ِة وال��ع��دَّ ِب��ُرْس��ِل��ِه ط��اِه��ًرا تَ��ِق��ي ن��ف��س��ي وط��اه��ٌر،
ال��بَ��اِغ��يَ��ْه ل��ل��ِف��ئَ��ِة ُم��ق��ات��ًال ��ِه ك��فِّ ف��ي ال��ُم��ل��ك زم��اُم أض��ح��ى
ف��اِش��يَ��ْه ُخ��ب��ث��ه م��ن ع��ي��وبُ��ه ن��ك��ثُ��ُه أس��َل��م��ه ن��اك��ثً��ا ي��ا
َض��اِريَ��ْه أُس��ٍد ف��ي م��س��ت��ك��ل��بً��ا اِت��ِه ب��ش��دَّ ال��ل��ي��ُث ج��اءك ق��د
ال��َه��اِويَ��ْه أِو ال��ن��اِر إل��ى إالَّ ِم��ثْ��ِل��ِه ِم��ن َم��ْه��َرَب وال ف��اه��رْب

قتل ويذكر بغداد مدينة اضطراب يصف الغربي الجانب أهل من شاعر وقال
والحجارة:7 باملنجنيق الناس

ُق��ِب��َرا إِذْ ال��َق��ت��ي��َل رأَي��َت ف��ق��د وال��َح��َج��را ال��م��ن��ج��ن��ي��َق تَ��ْق��َرِب ال
ال��َخ��بَ��َرا وَخ��لَّ��َف َق��ت��ي��ًال راَح َخ��بَ��ٌر ي��ُف��وت��ُه ال ك��ي ب��اك��ر
تَ��ذََرا وَل��ْم تُ��بْ��ِق��ي��ا ل��م ��اَك َك��فَّ َف��َع��ل��ْت م��ا ال��َم��ن��ج��ن��ي��ِق ص��اح��َب ي��ا
ال��َق��َدَرا ال��ه��وى يَ��غ��ِل��َب ل��ن ه��ي��ه��اَت ُق��ِدَرا ال��ذي س��وى َه��َواُه َك��اَن

آخر: وقال

ش��ف��ي��ْق غ��ي��ُر ك��لُّ��ك��م ال��َم��ن��ج��ن��ي��ْق رم��اَة ي��ا
ص��دي��ق غ��ي��َر أو ك��ان ص��دي��ًق��ا ت��ب��ال��ون م��ا
ال��طَّ��ري��ق ُم��رَّاَر ت��رم��ون م��ا ت��درون وي��ل��ك��م
ال��وري��ق ك��ال��غ��ص��ن وه��ي دلٍّ ذات خ��وٍد ُربَّ
أَن��ي��ق ع��ي��ٍش وِم��ن َه��ا دن��ي��ا َج��ْوف م��ن أخ��رج��ْت
ال��َح��ِري��ْق ي��وَم أب��رزْت ا بُ��دٍّ ذاَك م��ن ت��ج��د ل��م

.١٧٣ :١٠ الطربي، تاريخ 6

.١٧٤ :١٠ الطربي، تاريخ 7
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العرتي:8 وقال

ال��َع��يْ��ِن ُق��رَّة زم��انً��ا ت��ك��ون��ي أل��م ب��ال��َع��يْ��ِن ب��غ��داُد ي��ا أَص��ابَ��ِك ذا َم��ْن
ال��زَّيْ��ِن م��ن زي��نً��ا ق��رب��ه��م وك��ان م��س��ك��نُ��ُه��ْم َك��اَن ق��وم ف��ي��ك ي��ك��ن أَل��م
ال��بَ��يْ��ِن َل��وَع��ِة م��ن ِب��ِه��ْم ل��ق��ي��ِت م��اذَا ف��اف��ت��رُق��وا ب��ال��بَ��ي��ن ب��ه��م ال��ُغ��راب ص��اَح
َع��يْ��ِن��ي ِم��ْن ال��َع��يْ��ِن م��اءُ ت��ح��دَّر إالَّ ذك��رتُ��ُه��ُم م��ا ق��وًم��ا ال��ل��ه أس��ت��ودع

الخليع:9 الحسني وقال

َم��اذَا أْم ب��غ��داَد ج��اِن��بَ��ْي ع��ن إغ��ذَاذَا ال��رِّح��ل��ة أت��س��رع
ُش��ذَّاذَا ال��ِف��ت��ن��ِة أول��ي إل��ى أَلَّ��ف��ت َق��ْد اْل��ِف��ت��نَ��ة تَ��َر أََل��ْم
َه��ذَا وال ذَاَك ال رأي ع��ن ِع��م��رانَ��ه��ا بَ��غ��داُد وان��ت��ق��ض��ت
الذَا ب��م��ن الذت ُع��ق��وب��ٌة أه��لُ��ه��ا أب��ي��د ق��د وَح��ْرًق��ا َه��ْدًم��ا
بَ��ْغ��َداذَا ال��ق��لَّ��ة ف��ي ب��غ��داُد تَ��ُع��ْد ل��ْم إن ال��ح��االت أح��س��َن م��ا

يصف الشعر عيون من بيتًا وثالثني وخمسة مائة يف رائعة قصيدة الخزيمي وقال
وفوىض، خراب من والعمرانية االجتماعية حالتها إليه آلت وما بغداد يف األمر اضطراب

أبياتها: بعض وإليك ،(١٧٦–١٨١ :١٠) تاريخه يف الطربي ذكرها

َع��َواِث��ُرَه��ا ِب��َه��ا وتَ��ْع��ث��ْر ـ��داد ب��ب��غ��ـ ال��زم��اُن ي��ل��ع��ِب وَل��ْم ق��ال��وا
وح��اض��ُره��ا ل��ل��َف��ت��ى ُم��َه��وَّل ـ��ه��ا ب��ادي��ـ ال��َع��روِس م��ث��ُل ه��َي إِذ
َدَس��اِك��ُره��ا م��خ��ض��رًَّة ـ��الُك األم��ـ غ��رس ال��ت��ي ال��ق��رى رأَي��َت وه��ل
م��ح��اِج��ُرَه��ا دم��ي��ت ق��د ـ��ح��اِن وال��ري��ـ وال��ن��خ��ِل ب��ال��ُك��روم َم��ح��ُف��وف��ًة
َم��َف��اِخ��ُرَه��ا بَ��ِل��يَ��ْت ق��د ـ��س��اِن اإلن��ـ م��ن َخ��َالي��ا أص��ب��ح��ْت ف��ِإنَّ��ه��ا
زاِئ��ُرَه��ا ال��رُّس��وَم م��ن��ه��ا يُ��ن��ك��ُر ب��ه��ا ال��ك��الُب ت��ع��وي خ��الءً َق��ْف��ًرا

.١٧٥ :١٠ الطربي، تاريخ 8

.١٧٥ :١٠ الطربي، تاريخ 9
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ه��اج��ُرَه��ا وال��س��روُر ل��ه��ا إِل��ًف��ا ي��ف��ارُق��ه��ا م��ا ال��ب��ؤُس وأص��ب��َح
َح��نَ��اِج��ُرَه��ا ان��ت��َه��ت ح��ي��ُث يَ��ج��بُ��ُن وزاِم��ُرَه��ا ��اُص��ه��ا رقَّ ف��أي��َن
س��اِع��ره��ا ب��ال��َج��ح��ي��م يُ��س��ع��ُره��ا خ��ال��ي��ًة ال��ِح��َم��اِر ك��ج��وِف أم��س��ْت
دواِئ��ُره��ا أه��ِل��ه��ا ع��ل��ى دارت م��م��ل��ك��ٍة داَر ب��غ��داَد ب��ؤَس ي��ا
ك��ب��ائ��ُره��ا ب��ه��ا أح��اط��ْت ل��م��ا ع��اَق��ب��ه��ا ث��مَّ ال��ل��ُه أم��ه��َل��ه��ا
تُ��س��اِوُرَه��ا أص��ب��ح��ْت الَّ��ت��ي ل��ح��رِب وب��ا وال��ح��ري��ق وال��ق��ذِف ب��ال��خ��س��ِف
ف��اِج��ُرَه��ا ��اَك ال��ن��سَّ وع��زََّر ـ��ف��ض��ِل ال��ـ ِب��ِذي واس��ت��خ��فَّ ال��دي��ُن ب��ه��ا رقَّ
َم��َخ��اِدُرَه��ا واس��تُ��ْع��ب��دت ب��ال��رغ��ِم َس��يِّ��ِدِه أن��َف ال��ع��ب��ُد وخ��طَّ��م
وع��ائ��ُره��ا ع��يَّ��اُره��ا « «يَ��ْس��تَ��نُّ م��ع��طَّ��ل��ٌة أس��واُق��ه��ا وال��ك��رُخ
تُ��س��اِوُره��ا ُغ��ل��بً��ا ِغ��ي��ٍل آس��اَد س��واِق��ِط��ه��ا م��ن ال��ح��رُب أخ��رج��ِت
َخ��نَ��اِج��ُره��ا م��س��ن��ون��ًة ب��ال��ت��رِك ��ِت��ه��ا أزقَّ ف��ي ت��س��ت��نُّ وال��خ��ي��ل
ع��اِم��ُرَه��ا ل��ل��ُدَخ��ان وه��اب��يً��ا ط��راِئ��ِق��َه��ا ف��ي وال��ن��اُر وال��ن��ف��ُط
ح��رائ��ُره��ا خ��الخ��ي��ل��ه��ا أب��دت وَق��ْد ال��رج��اُل ب��ه��ا ت��ع��دو وال��نَّ��ه��ب
س��ات��ُره��ا ل��ل��ُع��ي��ون أب��رزه��ا َق��ْد األزق��ِة وس��ط م��ع��ص��وص��ب��اٍت
َم��َح��اِج��ُرَه��ا أه��ِل��ه��ا ف��ي ت��ب��ُد ل��م م��خ��بَّ��أة ��ح��ى ال��ضُّ َرُق��ود ك��لُّ
غ��دائ��ُرَه��ا م��ن��ش��ورًة ل��ل��ن��اِس ب��رَزْت م��ك��ن��ون��ٍة خ��دٍر ب��ي��ض��ة
تُ��ب��ادُره��ا خ��ل��ِف��ه��ا م��ن وال��ن��اُر واِل��ه��ًة ال��ط��ري��ق أي��َن ت��س��أل
ب��اه��ُره��ا وال��ُج��ه��د ت��س��ع��ى ال��طُّ��ْرِق ف��ي م��ول��ول��ًة ال��ث��ك��ل��ى رأي��َت ه��ْل ي��ا
يُ��س��اِوُرَه��ا ط��ع��ن��ٌة ص��دِره ف��ي واح��ُده��ا ع��ل��ي��ه ن��ع��ٍش إِث��ِر ف��ي

االجتماعية حياتها استعادت أن عتمت ما ولكن الفتنة، إبَّان بغداد أهل كان هكذا
إىل الخليفة عناية وتوجهت املهدَّمة، واألسواق الدور بناء فأعيد املأمون، عهد يف املرحة
والجسور امات والحمَّ والكتاتيب كاملسجد العامة؛ املؤسسات من تهدَّم ما بناء إعادة
ورجع قبلئٍذ، عليه كان ما مثل إىل املدينة بناء عاد حتى واألفران، والخانات والقناطر
أفراحهم يف ورجاله بيته وآل بالخليفة تشبًها سابًقا عليه كان ما إىل البغاددة عند الرتف
بناء حفلة أمام قصرية وقفة نقف أن من بأس وال وأعيادهم، ومواسمهم وحفالتهم
:١٠ (التاريخ، الطربي قال ،٢١٠ سنة رمضان يف سهل بن الحسن بنت ببوران املأمون
فيه فصب ذهب بجمام فأُِتَي برشاب دعا أيديهم وغسلوا اإلفطار من فرغوا ملا :(٢٧٣
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يرشب يكن لم ألنه الحسن؛ عنه فتباطأ الحسن إىل رشاب فيه بجام يده ومدَّ ورشب،
ذهب، صينية يف كانت درَّة ألف جدتها عليها نثرت معها املأمون جلس وملا ذلك، قبل
عليهم، ذلك املأمون فأنكر ذهب تور يف منٍّا أربعون فيها عنرب شمعة الليلة تلك يف وأوقد
لجميع يوم كل يف له يعدُّ يوًما، عرش سبعة الحسن عند املأمون وأقام رسف، هذا وقال:
ووصلهم، وحملهم مراتبهم عىل الُقوَّاد عىل الحسن وخلع إليه، يحتاج ما جميع معه من
منرصفه عند عبَّاد بن غسان املأمون وأمر درهم، مليون خمسني عليه النفقة مبلغ وكان
ففرَّقها فجلس الصلح»، «فم وأقطعه فارس مال من ماليني عرشة للحسن يدفع أن
القواد عىل ونثرها ضياعه أسماء فيها رقاًعا الحسن وكتب وخدمه، وأصحابه قواده يف
يكن ولم فتسلمها، بعث ضيعة اسم فيها رقعة يده يف وقعت فمن هاشم، بني وعىل
األرض مال كان فقد الَحَسن، من ومواسمهم أفراحهم يف إرساًفا أقل البغاددة وجوه
األهلني عىل يوزعونه بدورهم وهم والقادة، الجند عىل الخليفة فيوزعه بغداد، يف ينصبُّ
والفرش والرياش املتاع واقتنوا والجنان، والبساتني والدور القصور وبنوا أثروا الذين
والخيول واملراكب والطيب والرشاب والطعام والصيد الزينة وآالت والغلمان، والديباج
و«أعالم الكميت» و«حلبة «األغاني» كتب: فيه حفل مما ذلك وغري واملالبس والحيل

وليلة». ليلة و«ألف األسواق» و«تزيني و«املستطرف» املخلوقات» و«أعجب الناس»

عرصه يف االقتصادية الحياة (8)

وتجارة، وصناعة زراعة من االقتصادية الحياة عن شيئًا بالرشيد الخاص الفصل يف كتبنا
له. مكمل فإنه الفصل، ذلك يف بيانه أهملنا ما بعض نبنيِّ أن الفصل هذا يف ونريد

اله وعمَّ وزراءه وأوىص باألرض، العناية عىل الناس املأمون شجع فقد الزراعة: أما
يف الناس عىل التشديد وعدم األقنية، وشق األنهار وكري املاء ونواظم بالريِّ يُْعنَوا أن
الرشيد عىل اقرتح قد يوسف أبو القايض وكان األَرِضني، بأصحاب والرفق الجباية،
الرشيد فقبل باملائة، خمسني أي النصف؛ عىل مقاسمة وجْعله الخراج، مقدار إنقاص
يؤخذ كان الذي الُعْرش بحذف الخراج مقدار الرشيد أنقص ١٧٢ھ سنة ويف اقرتاحه،
طوال هذا عىل الجباية واستمرت ،(٥١ :١٠ (التاريخ، الطربي يذكر كما النصف بعد
بالخمسني السواد أهل مقاسمة جعل فإنه ٢٠٤ھ، سنة إىل واملأمون واألمني الرشيد عهد
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وملا مقاطعاتها،11 عن الخراج ربع حط خراسان عىل عامله إىل وطلب النصف،10 بدل
٢١٠ھ سنة والقحطانية النزارية بني وقعت التي الفتنة لتهدئة طاهر بن هللا عبد بُعث
:٢ (التاريخ، اليعقوبي يذكر كما الشامية، البالد بعض عن الخراج حطِّ يف له أذن بالشام
بأخذ أي كالسواد؛ جعله أنه ظننا وأغلب املحطوط، املبلغ ذلك لنا يَُعنيِّ ال ولكنه (١٩١
سنة يف املأمون كان وملا األرض، ألصحاب األخماس ثالثة وإبقاء املال لبيت الُخمسنِي
، والريِّ واألهواز العراق من احني مسَّ أيدي عىل األرايض تُْمَسح أن طلب بدمشق ٢١٤ھ
بحسن اله عمَّ وأوىص باألهلني، إجحاف دون املستحقة الرضائب عليها فرض ثم فُمِسَحت
اإلشارة من بدَّ وال هذا؛ الناس،12 عن األذى وكفِّ املئونة وتخفيف الجباية، يف السرية
الخراج ُجباة أن وهو ،Dionysius ديونيسيوس املؤرخ عن ميتز األستاذ ينقله نَصٍّ إىل
ُعتاة وهم والعاقول، والبرصة العراق من قوم هم ٢٠٠ھ/٨١٥م عام حوايل العراق يف
ويعلقون ويحبسونهم الناس يرضبون األفاعي من رشٌّ إيمان، وال رحمة قلوبهم يف ليس
كانوا املأمون عمال بعض أن يف شكَّ وال يموت، يكاد حتى واحد ذراع من البدين الرجل
فقد وَظَلمة، دين جالَّ من زمان يَْخُل ولم املزارعني، عىل القاسية األحكام هذه يطبقون
ِقبل من مرص وايل عيىس بن موىس بن العباس أن (٩٩ :٢ (الخطط، املقريزي ذكر
عليه. فثاروا الجميع وتهدد وعسفها الرعية عىل تحامل قد والصالت الخراج عىل املأمون
يف وبخاصة أَْوَجَها، األول العبايس العرص أيام العراق يف بلغت فقد التجارة: وأما
يف البالد أوغلت حني وخصوًصا تجاري رقيٌّ الزراعي الرقيَّ استتبع فقد املأمون، عرص
أو فردية وتجارية مالية مؤسسات وقيام التجارة توسع إىل اإليغال هذا أدى وقد الرتف،
أن طبيعيٍّا وكان والخراج، السلطانية األحكام وُكتب الفقه كتب يف أثرها نجد جماعية

الصريفة. دور تنمو
لها والبحرية بحرية، ا وإمَّ برِّية ا إمَّ فهي يومئٍذ املعروفة التجارية الطرق وأما
فسيالن، الهند، فموانئ البرصة، خليج عىل فسرياف البرصة، أوَّلهما: مشهوران؛ طريقان
طريق وثانيها: خانقو، العرب يسميها كان التي فكانتون فكمبوديا، فسومطرة، فخليج،

موازبيق.13 حتى الرشقية إفريقية ساحل إىل يسري ثم وعدن، وجدَّة القلزم من مبدؤه

ص١٩٢. الفخري، تاريخ 10
ص٢٦٩. للجهشياري، الوزراء كتاب 11

.٤٩ :١ العربي، العلمي املجمع محارضات 12

.٣٦١ :٢ ميتز، تأليف الرابع، القرن يف العربية الحضارة 13
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اآلتية: الطرق وأشهرها كثرية فطرقها الربية التجارة ا أمَّ

ونيسابور، والري وقزوين همذان فإىل حلوان، إىل بغداد من ويبدأ الرشق: طريق (١)
وخوارزم. وسمرقند وبخارى فمرو

فاألندلس إفريقية، فمرصفشمايل فالشام ة الرقَّ إىل بغداد من ويبدأ الغرب: طريق (٢)
اإلفرنج. وبالد

فأوروبا الروم فبالد فحلب فالجزيرة املوصل إىل بغداد من الشمال: طريق (٣)
الرشقية.

ومما الحج، طريق وهو فاليمن فالحجاز الكوفة إىل بغداد من الجنوب: طريق (٤)
يف كبريًا دوًرا لعبوا قد العموم عىل الذمة وأهل واليهود النصارى أن اإلشارة تجدر
وأوروبا والصني إسبانيا إىل وبخاصة العربية التجارة تنظيم ويف العربية، التجارة تقدم

والغربية. الرشقية

وهي: أنواع عىل فكانت التجاري التبادل أساليب أما

البالد تصدرها أخرى ببضائع املجلوبة البضائع باستبدال وذلك التقايض (١)
اإلسالمية.

األجنبية. العمالت أو العربية بالعمالت الرشاء (٢)
والصكوك. املالية السفاتج استعمال (٣)

عن يختلف بعضها أن عىل والفضية، الذهبية العمالت اإلسالم بالد يف شاعت وقد
يف األمر كان وكذلك الفضية، الدراهم الغالبة عملتها كانت والغرب فارس فبالد بعض،
الدنانري استعمال األكثر فكان إفريقية وشمال واليمن والحجاز ومرص الشام أما العراق،
ويف الدراهم، هي العراق يف العملة أن الخراج» «كتاب يف آدم بن يحيى ويذكر الذهبية،
ال الدراهم فتستعمل واملرشق فارس بالد أما أيًضا، الدينار مرص ويف الدينار، الشام

خلدون. ابن عن نقلناها التي الجداول يف ذلك الحظنا وقد الدنانري،
األكثر عىل والدرهم بالدراهم، تكون ما أكثر الخالفة مال بيت معامالت وكانت
«٤٨» والطسوج طسوًجا، «٢٤» والقرياط قرياًطا، «١٢» والدانق دوانق، «٦» يساوي
والرابع الثالث القرنني يف كان وقد وجنًسا، وقيمًة وكبريًا صغريًا فيختلف الدينار أما حبَّة،

درهًما. «٢٤» نحو يساوي
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ثم خاصة واملرصيون العراقيون فهم العرص ذلك يف بالتجارة الناس أشهر أما
الناس أبعد «وقالوا: (ص٢٩٠): البلدان» «كتاب يف الهمذاني الفقيه ابن يقول اليمنيون،

حمريي.» أو برصي الكسب يف نُجعة
هي العرص ذلك التجارة يف بغداد تيل كانت التي الوحيدة التجارية واملدينة
بالدها، يف السيدة هي اإلسالمية التجارة «صارت ميتز:14 املسترشق قال اإلسكندرية،
وبغداد اإلسكندرية وكانت والبالد، البحار كل تجوب وقوافلهم املسلمني سفن وكانت
وكان األقل، عىل الكمالية للبضائع العرص، ذلك يف للعالم األسعار تقرران اللتان هما
القرن يف املسلمني عند ْوَن يَُسمَّ بفرنسا بروفانس مقاطعة من يأتون الذين اليهود التجار
بني يسافرون بأنهم املسلمون وصفهم وقد البحر»، «تجار وهو مجرد باسٍم الثالث
الفائق والخبز والديباج والجواري والغلمان الخدم «فرنجة» من ويحملون والغرب الرشق
تجاراتهم ويحملون الَفَرما، إىل ويخرجون «فرنجة» من البحر فريكبون والسمور، والِفَراء
يمضون ثم والجار، جدة إىل القلزم من الرشقي البحر يركبون ثم القلزم، إىل الظهور عىل
وغري والدارصيني والكافور والُعود امِلْسك الصني من فيحملون والصني، والهند السند إىل
عدلوا فربما الغربي، البحر ويركبون الَفَرما، إىل يتحوَّلون ثم القلزم إىل ويرجعون ذلك،
وإن «الفرنجة»، بالد إىل بها صاروا وربما للروم، فباعوها القسطنطينية إىل بتجارتهم
فركبوا الفرات إىل برٍّا وساروا بأنطاكية فخرجوا الغربي البحر يف تجاراتهم حملوا شاءوا
والفارسية واإلفرنجية العربية يتكلمون وكانوا والصني، والهند عمان إىل األبلَّة إىل دجلة
معلوم هو ومما «الرذانية»، أو «الراهدانية» لهم يقال الذي اليهود تجار وهم والرومية،
يلعبوا أن استطاعوا قد والنصارى اليهود ولكن املضاربة، حرَّم كما الربا حرَّم اإلسالم أن
واملضاربات الفاحش الربا بعمليات يقومون الرشيد عهد منذ وكانوا كبريًا، دوًرا هذا يف
تاجران املأمون عرص يف كان أنه (٤٥٨ (ج٥،  األدباء معجم يف ياقوت ذكر فقد البالغة،
اتََّضع ثم درهم، ألف آالف عرشة ربح عىل فأرشفا العراق، ت غالَّ رشاء يف متواخيان

ألف.» آالف ستة فخرسا السعر
األقاليم وكانت قبًال، عليه كانت كما املأمون عرص يف ظلَّت فقد الصناعة: وأما
العالم أن ونضيف الرشيد، عرص يف عنها تحدثنا التي الصناعات تنتج اإلسالمية
البرصي والخز املوصيل كالشاش املنسوجات ببعض الحني هذا يف اشتهر اإلسالمي

.٣١٤ :٢ ميتز، تأليف الرابع، القرن يف العربية الحضارة 14
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اقتضت التي املزركشة الثياب من ذلك وغري الكوفية؛ والعمائم البغدادي والسقالطون
واحد كل ألن وعلماء؛ ورؤساء وجنود وقادة ووزراء نبالء من السكان طبقات وجودها
الطراز» «دار تُسمى به خاصة نسيج دار للخليفة وكان خاص، زيٍّ ذا كان هؤالء من
يف وُوِجَدت الخالفة، وألقاب باألدعية املطرَّزة املنقوشة الخليفية املنسوجات فيه تصنع
الحديد وصناعات الجميل، املنقوش الخزف كصناعات بارعة أخرى صناعات العراق
وامِلزوالت، الدقاقة والساعات الفلكية واآلالت الكريمة والجواهر والذهب والفضة والفوالذ
النهرية والحرَّاقات السفن وصناعات واملكفتة، مة واملطعَّ املنقوشة النجارة وصناعات
الخمور وصناعات والطيوب، واألدهان والعطور والزيت الصابون وصناعات والبحرية،

ذلك. إىل وما والكحول واألنبذة
من يتبعها وما الوراقة صناعة الرشيد عرص يف ازدهرت التي الصناعات ومن
التأليف بحر «طما ص٤٩٨): املقدمة، (يف خلدون ابن قال والزخرفة، والتجليد النسخ
يحيى بن الفضل فأشار ذلك، عن الرق وضاق وصكوكه السلطان ترسل وكثر والتدوين،
بعده من الناس واتخذه وصكوكه، السلطان رسائل فيه وكتب وصنعه، الكاغد بصناعة

شاءت.» ما صناعته يف اإلجادة وبلغت والعلمية، السلطانية ملكتوباتهم صحًفا
الصناعات من ذلك إىل وما ووراقة، وتعدين وحياكة نسج من الصناعة فإن وبعُد؛
عواصم غدت حتى للهجرة، الثالث القرن يف أْوَجَها بلغت قد الحضارة تقتضيها التي
ظلَّ وقد والصناعة، للتجارة عامليني مركزين أهمَّ واإلسكندرية، بغداد وبخاصة اإلسالم،

العربي. امُلْلك اضمحل أن إىل الزمن من طويلة حقبة ذلك

خاتمته (9)

ويقول وحكمائهم، ومثقفيهم وعقالئهم العباسيني خلفاء أفاضل من املأمون كان
يكن ولم الخدائع، عليه تجوز وال األماني تخدعه ال التدبري َحسن «كان إنه: املسعودي
سهل آلل السلطة وتركه فرتة، استخالفه بعد باألمر تهاونه سوى بيشء حكمه يف يُعاب
األثري: ابن وقال العرب.»15 وتبعيده األعاجم تقريبه عليه يُعاب كما يريدون، ما يفعلون
نظرت كما الشام لعرب انظر املؤمنني أمري يا وقال: مراًرا بالشام للمأمون رجل «تعرَّض

.٣٠٤ :١ الذهب، مروج 15
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أرى وأنا إال خيلها ظهور من قيًسا أنزلُت ما وهللا عيلَّ، أكثرت له: فقال خراسان، لعجم
ما فوهللا اليمن وأما شبث)، ابن فتنة يف بسببهم (يعني واحد درهم مايل بيت يف يبَق لم أنه
أشياعه، من تكون حتى السفياني تنتظر فساداتها قضاعة وأما قط، أحبتني وال أحببتها
أحدهما وخرج إالَّ اثنان يخرج ولم مرض، من نبيه بعث منذ ربها عىل فساخطة ربيعة وأما
املؤمنني أمري من عجيب وقول غريب، جواب نرى كما وهو بك.»16 هللا َفَعَل اْعِرْف سائًسا،
القول. هذا يقول وجعلته أفسدته ما عليه غلبت األعجمية السياسة ولكنَّها الحكيم، العاقل
له ُفِسَح ولو الشأن، عظيم خليفة حال كل عىل املأمون فإن يشء من يكن ومهما
لفتح عدته يُِعدُّ وهو أجله بدنوِّ شعر حني أنه يف شكَّ وال أعظم، شأنه لكان أجله يف
فلذلك قويٍّا، إنسانًا فيه الخليفة يكون أن يجب عهٍد عىل قادمة البالد أن القسطنطينية،
وقد وحزمه، عقله عىل تدلُّ بوصية فأوصاه املعتصم، أخيه إىل عنه وتجاوز ابنه تناىس
هارون بن هللا عبد عليه شهد ما «هذا قوله:17 فيها جاء ومما ها، نصَّ الطربي لنا حفظ
حرضه ومن يشهد أن نفسه عىل جميعهم أشهدهم حرضه، من بحرضة املؤمنني أمري
سواه وما خالق وأنه غريه، ألمر مدبِّر وال ملكه، يف له رشيك ال وحده وجلَّ عزَّ هللا أن
يف أخيك بسرية وخذ ترى، بما واتَِّعْظ مني ادُن املعتصم) (هو إسحاق أبا يا مخلوق،
وال وعذابه، عقابه من الخائف هلل املريد عمل هللا طوقكها إذا الخالفة يف واعمل القرآن،
ل وعجِّ العوامَّ، العوامَّ الرعية، أمر تغفل وال املوت، بك نزل قد فكأْن ومهلته، باهلل تغرتَّ
تغفل فال بساحتهم أنت الذين القوم هؤالء وانظر ملكك، دار إىل والقدوَم عني الرحلَة
تلقي وزيًرا بعدي تتخذنَّ وال ورصامة، حزامة ذا َفأَْغِزِهْم والخرَّمية وقت، كل يف عنهم
سريته، وخبث الناس معاملة يف أكثم بن يحيى به نكبني ما علمت فقد شيئًا؛ إليه
عن وتجاوز صحبتهم، فأحسن طالب أبي بن عيل املؤمنني أمري من عمك ولد وهؤالء
حقوقهم فإن محلها، عند سنة كل يف تغفلها فال وِصَالتهم محسنهم، من واقبل مسيئهم
ختمت التي اجة الوهَّ الشمعة نور وانطفأ روحه أسلم ثم هذا «… شتَّى وجوه من تجب
أضاع خلفاء بعده من وخلف العربي، االزدهار وعرص القوي املرشق العباسيني عهد
عليها وتسلط األقاليم، بعض فاستقلت تتخبط، البالد وتركوا السلطان، هيبة منهم كثري

واإلسالم. العرب ملك أفسدوا ودياملة تُْرك من غريبة عنارص

.١٤٦ :٦ األثري، ابن تاريخ 16
.٢٩٤ :١٠ الطربي، تاريخ 17
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الرشيد بن املعتصم

٢٢٧ھ/٨٣٣–٨٤٢م األول ربيع ٢١٨–١٨ رجب ١٩

أوليته (1)

تركية ولد أم وأمه ١٧٩ھ، سنة ُولد الرشيد، بن باهلل املعتصم محمد إسحاق أبو هو
حبٍّا وال العلم إىل ميًال كإخوته يكن ولم أمه، ورعاية أبيه كنف يف نشأ ماردة، اسمها
َخلَِّكان: ابن ويقول يقرأ،1 وال يكتب ال أميٍّا كان أنه املؤرخني بعض زعم حتى ألهله
الجندية كانت فيه البارزة الصفة أن عىل املؤرخون ويُْجِمع الكتابة.» ضعيف كان «إنه
(ص٧٣): والحدائق» «العيون صاحب وقال غري، ليس والقوة والفروسية والشجاعة
العمود يلوي «كان اإلربيل: وقال خطوات.»2 ويميش رطل ألف يحمل القوة غزير «كان
هذه تكن ومهما كتابته.»3 فيمحو بأصبعه الدينار عىل ويشتد طوًقا يعيده حتى الحديد
ريب وال وشجاعته، بقوته مشهوًرا كان الرجل أن عىل تدلُّ فإنها مبالغتها يف الروايات
قوته تجلت وقد العسكرية، والروح والقوة والعنف بالشجاعة ُعرفوا قوم خئولته فإن
التي الفتن عىل القضاء ويف فتوحه ويف أخيه خالفة أيام حروبه يف العسكرية ومواهبه

سنرى. كما عهده يف وقعت

.١٨٤٩ سنة ليدن، طبعة الحقائق، بأخبار والحدائق العيون كتاب 1

.١٨٤٩ سنة ليدن، طبعة الحقائق، بأخبار والحدائق العيون كتاب 2

ص١٦٢. اإلربيل، لقنيتو املسبوك الذهب خالصة 3
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أحداث من أعقبها وما بيعته (2)

العرب وخاصة والرؤساء األجناد بعض أن ويظهر بعده، باألمر إليه عهد املأمون أن رأينا
ومحبوبًا، ومتعلًما عاقًال فتًى كان ألنه املأمون؛ بن العباس أخيه ابن مبايعة أرادوا منهم
عمه، بايع نفسه العباس ولكن تركيٍّا، كان املعتصم هوى فإن العرب، لدى وبخاصة
رجب ١٩ يف املأمون أخوه فيه مات الذي اليوم يف املعتصم بُويع وقد الشغب، هذا وحسم
من وخوًفا أخيه، لوصية تنفيذًا بغداد إىل فوره من ورجع الروم، ببالد وهو ،٢١٨
حصون من طوانة بمدينة بناه قد املأمون كان ما بهدم أمر أن بعد والفتنة، االنشقاق
عىل يقدر لم ما وأحرق الحربية، واآلالت واملتاع السالح من عليه قدر ما وحمل وقالع،
بغداد ودخل بالدهم، إىل والناس العمال من املأمون أحرضهم كان من ورصف حمله،
وزارته ووىلَّ دولته، أمور يرتب فأخذ املأمون، بن العباس ومعه ٢١٨ھ سنة رمضان يف
خرب بلغه حتى ببغداد يستقر يكد ولم مروان، بن الفضل وهو الوزارة قبل كاتبه إىل
وفتن بثوق عهده يف وجرت بهم، والفتك للقائهم ة العدَّ يعدُّ فأخذ وثورتهم، الخرَّمية
تفصيلها إىل سنعرض قة موفَّ جوالت الروم ببالد له كان كما باملرصاد، لها كان كثرية

بعد. فيما

الداخلية األحوال (3)

حزمه ولكنَّ الداخيل، الوضع أقلقت وحركات وفتن ثورات عدَّة املعتصم عهد يف وقعت
الفتن: لبعض موجز ييل وفيما جميعها، عليها قىض

عمر بن عيل بن القاسم بن محمد اإلمام املعتصم عىل ثار ٢١٩ھ: سنة يف (١)
الطالقان إقليم إىل منها فخرج بالكوفة مقيًما وكان العلوي، الزيدي الحسني بن عيل بن
هللا عبد به فاهتمَّ كثريًا الناس إليه واجتمع محمد»، آل من «الرىض إىل يدعو بخراسان
تمكَّن ثم القاسم، بن محمد فيها انهزم وحروب حوادث الطرفني بني وجرت طاهر، بن
ولم الهرب من تمكن ثم بسامرَّا، فحبسه املعتصم إىل فأرسله طاهر بن هللا عبد منه

سيعود. وأنه يمت، لم حيٌّ أنه الزيدية ِفرق بعض تزعم الذي وهو خرب، له يُعرف
يف والسامية) اآلرية الشعوب أخالط من قوم (وهم الزط أمر قوي الزط: ثورة (٢)
بني طريقهم السابلة عىل ويقطعون الفساد، األرض يف يعيثون وأخذوا ٢١٩ھ، سنة
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السفن،4 من إليها يُحمل كان ما جميع بغداد عن انقطع حتى وبغداد، وواسط البرصة
عجيف القائد املعتصم إليهم فبعث باهلة، وموايل األُبَّاق العبيد من كثري إليهم انضم وقد
ويخرجون، فيها يدخلون كانوا التي األنهار أفواه سدَّ بأن بالبطيحة فحرصهم عتبة بن
من نحًوا وأرس شخص، ثالثمائة من قريب منهم نفر قتل من فتمكن بشدة حاربهم ثم
إىل فأجابهم وأموالهم دمائهم عىل له استأمنوا حتى عليهم الخناق وضيَّق خمسمائة،

شخص. ألف وعرشين سبعة من نحًوا كان عددهم أن الطربي ويذكر ذلك،
أخرجه القارنيني األمراء آخر قارن بن يزديار ماه هو القارني: مازيار ثورة (٣)
بمحمد، وتسمى يديه، عىل وأسلم املأمون إىل فالتجأ طربستان، من شريويه بن شهريار
يف شهريار خصمه مات حينما خلعه أن يلبث لم سطحيٍّا، إسالًما كان إسالمه ولكنَّ
شهريار، بن سابور وطرد فذهب واالها، وما طربستان عىل املأمون ه فوالَّ ٢١٠ھ، سنة

الجبال. عىل واستوىل وقتله فأرسه به لحق ثم
بثورته األفشني قيام فرصة وانتهز استقالله، إعالن عىل عزم املازيار أمر قوي وملَّا
القول أعلن املازيار أن ويظهر عصيانه، وأعلن األفشني فأيد الطاهريني، األمراء ضد
األفشني عىل أقرَّ املازيار «إن املسعودي: وقال القديم، دينه إىل ورجوعه لإلسالم برتكه
من عليه اتفقوا ودين عليه، اجتمعوا كانوا ملذهب والعصيان الخروج عىل بعثه أنه
يف البغدادي ويقول وُعذِّر.»6 َكَفَر «إنه البالذري: ويقول واملجوس.»5 الثنوية مذاهب
املازيار أعلن وملا املحمرة.» من خرميٍّا كان املازيار «إن (ص٢٥٢): الِفَرق» بني «الَفرُق
أهل من الفالحني عىل ووزعها ومواليهم، العرب أمالك عىل واستوىل الطاعة خلع ثورته
أبحتكم قد «إني بقوله: العرب من أصحابها قتل عىل الفالحني غرى إنه بل البالد، تلك
ما خذوا ثم ذلك، قبل جميعهم الضياع أرباب فاقتلوا وحرمهم، الضياع أرباب منازل
ترمي خرميَّة فارسيَّة املازيار ثورة أن لنا يوضح وهذا والحرم.»7 املنازل من لكم وهبت
وعمَّ اإليرانيني من كبري عدٌد اعتنقها وقد اإلسالمي، والدين العربي السلطان هدم إىل
الحسني، بن الحسن إليهم يبعث أن إىل الخليفة واضطر الديار، خالل فعاثوا بالؤهم،

ص٣٨٣. للبالذري، البلدان فتوح انظر 4
.١٦ :٤ الذهب، مروج 5

ص٢٤٧. البلدان، فتوح 6

.٣٥٣ :١٠ الطربي، تاريخ 7

151



االزدهار عرص

للقضاء طاهر بن هللا عبد ليعاونوا كبرية بجيوش إبراهيم، بن ومحمد جبلة، بن حيان
سامراء إىل فأُرِسل وأرسه، عليه السيطرة من العبايس الجيش استطاع وهكذا عليهم،

.٢٢٤ سنة بابك جانب إىل وُصلب
عهده يف ظهر الخرَّمي بابك أن املأمون عن بحثنا يف ذكرنا الخرَّمي: بابك حركة (٤)
جَماعة املأمون إليه فبعث ا جدٍّ تعاظم أمره وأن الخرَّمية، دين إىل الناس يدعو وأخذ
و«همذان» «أذربيجان» إىل ممتد بابك وسلطان املأمون ومات بهم، ففتك قوَّاده كبار من
ذا فأغزهم «والخرمية بقوله: املعتصم أوىص املأمون وأن و«ماسبذان»، و«أصفهان»
فإن والرجالة، الفرسان من والجنود والسالح باألموال َواْكنُْفُه َوَجَلٍد، ورصامة حزامة
شوكة َخْضِد يف تَه ِهمَّ املعتصم فبذل كان، وهكذا معك.» بمن لهم فتجرَّد مدتهم طالت
قائًدا بابك لحرب فاختار دعوته، تروقها التي الفارسية البالد عىل يسيطر لئال بابك؛
وبعثه أرشوسنة، ملوك لقب وهو باألفشني، امللقب األرشوسني كاوس بن حيدر هو كبريًا
فأتى خرج ثم القوي، خصمه للقاء واستعد أمره األفشني فنظم ٢٢٠ھ، سنة يف إليه
واستطاع بهم، ففتك األفشني حصون أحد «أرشق» يف بينهما وقعة أول وكانت أردبيل
٢٢١ھ سنة ويف طويلة، مدَّة االثنني بني الحروب واستمرت موقان، ودخل اإلفالت هو
وأرسته، وأخاه بابك أرس ثم بابك، قلعة وهي «البذ» عىل االستيالء األفشني استطاع
لبث وما مشهوًدا، يوًما عليها دخوله وكان سامراء، إىل األصفاد يف مقرَّنني بهم وذهب
َمن عدد أن الطربي يروي الذي الطاغية، الثائر هذا عىل ُقيض وهكذا وُصلب، ُقتل أن
املسلمات األسريات عدد وأن مسلم، ٢٥٠٠٠٠ كان سنة عرشين يف املسلمني من قتلهم
ممن اإلحصاء أدركه من «إن املسعودي:8 ويقول ،٧٦٠٠ سجنه من استُنِْقذَْن اللواتي
من وغريهم والقواد األمراء من واملعتصم املأمون جيوش من سنة ٢٢ يف بابك قتله
اإلحصاء وإن ذلك، من أكثر وقيل ألف، خمسمائة املقلل القول يف الناس طبقات سائر
عىل يطلع كان ألنه نظن؛ فيما الصواب إىل أقرب الطربي وتقدير كثرًة.» به يحيط ال

الرسمية. الوثائق
عىل دوًرا لعبوا الذين الكبار املعتصم قواد من األفشني كان األفشني: فتنة (٥)
فقد بأرشوسنة، االستقالل يف طمع الرجل أن ويظهر العبايس، العرص يف السياسة مرسح
يجتمع وال هدية، تأتيه ال كان بابك يحارب كان ملا األفشني أن طاهر بن هللا عبد عرف

.٣٠٥ :٤ الذهب، مروج 8
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وبني بينه كانت قد مراسالت بأن املعتصم علم ثم ا، رسٍّ موطنه إىل أرسله إال مال له
ويف األفشني، يف ظنونه وساءت فكتمها، املراسالت تلك عىل الخليفة واطلع الثائر، املازيار
وأمري األفشني بني منكجور أن الخليفة إىل أذربيجان يف الربيد صاحب كتب ٢٢٥ھ سنة
يعرتف، لم ذلك عن سئل ملا ولكنَّه بابك، محاربة يف عظيمة أمواًال احتجن قد أذربيجان
طريق عن أرمينية إىل الهرب وأراد بذلك فأحسَّ األفشني عىل وقتئٍذ املعتصم أراد وملا
مؤامرته واكتُشفت يُوفق، فلم الخليفة لقتل بمؤامرة القيام أراد ثم ق، يُوفَّ فلم املوصل
عليا محكمة املعتصم عقد ثم ٢٢٥ھ، سنة الحجة ذي رابع يف وُسجن عليه فُقبض
دؤاد أبي بن أحمد وعضوية الزيات امللك عبد بن محمد الوزير برئاسة األفشني ملناظرة
العيون وصاحب الطربي لنا حفظ وقد مصعب، بن إبراهيم بن وإسحاق القضاة قايض
عيىس بن هارون عن املحرض: ذلك خالصة ييل وفيما الجلسة، هذه محرض والحدائق
إبراهيم بن وإسحاق دؤاد أبي بن أحمد وفيها املعتصم دار «شهدت قال: املنصور بن
من قوم فأُْحِرضَ الشديد، بالحبس بعُد يكن ولم باألفشني وأُتي امللك، عبد بن ومحمد
ولد إال املراتب أصحاب من أحد بالدار يُْرتَك ولم عليه، هو بما األفشني لتبكيت الوجوه
ناقشه التي املواد أما … امللك» عبد بن محمد له امُلنَاِظر وكان الناس، ورصف املنصور

ييل: فيما إجمالها فيمكن فيها

أصنام بيت حوَّال ألنهما فأجاب: أرشوسنة، يف مسجد وإمام مؤذِّنًا َجْلده عن ُسئل (١)
دينهم. عىل الروم برتك الصغد ملوك مع االتفاق ينايف وهذا مسجد، إىل

أن مع والديباج والجوهر والفضة بالذهب مزيَّن وهو عنده، ُوجد كتاب عن ُسئل (٢)
باألدب أستمتع فكنت امللوك، آداب فيه أبيه، من ورثه كتاب إنه فأجاب: باهلل، كفًرا فيه

ودمنة. كليلة ككتاب ذلك سوى ما وأترك
لتلك شاهًدا يَْحُرض أن إليه ُطلب وقد الفرس، عند الدين رجل (وهو املوبذ قال (٣)
لحًما، أرطب أنها ويزعم أكلها، عىل ويحملني املخنوقة، يأكل كان هذا إن املناظرة):
نصفيها بني يميش ثم بالسيف، وسطها يرضب أربعاء يوم كل سوداء شاة يقتل وكان
أكلت حتى أكرهه يشء كل يف القوم لهؤالء دخلت قد إني يوًما: قال وإنه لحمها، ويأكل
شعرة عني تسقط لم الغاية لهذه أني غري النعل، ولبست الجمل وركبت الزيت، لهم
يتكلم الذي هذا عن خربوني قال: كالمه األفشني سمع فلما يختتن)، ولم كرب أنه (يعني
إىل التفت ثم شهادته؟ قبولكم معنى فما قال: ال، قالوا: دينه؟ يف هو أثقة الكالم، بهذا
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أهلها، وإىل إليها ومييل باألعجمية وأخربك رسي، وأَبُثُّك إيلَّ أدخلك كنت له: وقال املوبذ
إليك. أرسرته ا رسٍّ عيلَّ أفشيت إذا عهدك، يف بالكريم وال دينك يف بالثقة فلسَت

إن عليه): شهد ن ممَّ وهو الصغد، ملوك أحد (وهو تركش، بن املرزبان قال (٤)
فقال فالن»، بن فالن عبده من اآللهة إله «إىل يكتبون رسائلهم يف كانوا أرشوسنة أهل
أضع أن فكرهت اإلسالم، أدخل أن قبل ويل وجدي، ألبي القوم عادة وهذه نعم، األفشني:

طاعتهم. عيلَّ فتفسد دونهم نفيس
تمام وبه ذلك من منعك فما قال ال، فقال: أنت؟ أمطَّهر دؤاد: أبي ابن له قال (٥)

هذا! أعلم أكن لم قال: اإلسالم؟

له، يًصا خصِّ املبنيِّ الشديد السجن إىل سيق حتى بذنبه واعرتف قوله أتمَّ إن وما
حتى رشاب وال طعام بدون فيه فبقي باملنارة، شبيًها مرتفًعا وكان الجوسق لداخل

حركتها. رأس عىل وُقيض الفتنة، هذه انتهت وبذلك ٢٢٦ھ، سنة جوًعا فيه مات

الخارجية األحوال (4)

فور معهم حروبه بإتمام املعتصم أخاه فأوىص الروم، يحارب وهو املأمون مات
بابك أن ويُروى وبابك، مازيار كفتنة داخلية فتن باملعتصم مرَّت ولكن استخالفه،
بابه عىل يبَق ولم إيلَّ جيشه أعظم ه وجَّ قد العرب ملك إن له: يقول الروم َمِلَك َكاتََب
يقال عظيم جيش يف خرج حتى تيوفيل بن ميخائيل يلبث فلم الفرصة، فاغتنم أحد،
إىل مىض ثم وأحرقها، النساء وسبى أهلها وقتل «زبطرة» فأتى ألف، مائة عدده إن
فسأل: املعتصم مسامع األخبار هذه وبلغت نساءها، وسبى أهلها عىل فأغار «ملطية»
ز فتجهَّ تيوفيل، رأس مسقط وهي «عمورية»، له: فقالوا أمنع؟ أو أعظم الروم بالد أيُّ
عىل وجعل والخيول، والجيش واآللة والُعَدد السالح من قبله خليفة يتجهزه لم جهاًزا
يف بنفسه هو وسار دينار، بن هللا عبد امليرسة وعىل أيتاخ امليمنة وعىل أشناس املقدمة
نصف كان إنه يقال ضخم جيش يف ٢٢٣ھ سنة األوىل جمادى يف ذلك وكان الطليعة،
«طرسوس»، إىل هو وسار أمامه األفشني أرسل «رسوج» إىل وصل وملا جندي، مليون
األفشني انترص ثم مليخائيل األمر أول النرص كان ميخائيل، بجيش األفشني جيش والتقى
فدخالها «أنقرة» إىل سارا فإنهما أشناس ومعه املعتصم أما ميخائيل، جيش وتفرق
ِفرق؛ ثالث إىل قسمه ثم جيشه، فضم باملعتصم بعدئٍذ األفشني واجتمع مقاومة، أية دون
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نفسه، الخليفة وفيها بالقلب الثانية والِفرقة أشناس، وعليها بامليرسة األوىل الفرقة
الِفرق هذه فسارت فرسخان، قسم كل بني وكان األفشني، وعليها بامليمنة الثالثة والِفرقة
وبني بينهم القتال فاشتدَّ بقوة، محصنة وكانت ٢٢٣ھ سنة «عمورية» بلغت حتى الثالث
ثم كثرية، مغانم فيها وغنموا املدينة املسلمون واقتحم وثُِلمت، األسوار ورضبت الروم
اكتشف «سامراء» إىل عودته طريق يف املعتصم كان وبينما «طرطوس»، إىل املعتصم عاد
فسجن املأمون، بن العباس واستخالف الخليفة الغتيال القادة بعض رتبها دنيئة مؤامرة
وقد مشهوًدا، عيًدا دخوله يوم كان سامراء املعتصم دخل وملا القادة، وقتل العباس

الخالدة: بقصيدته اليوم هذا الطائي تمام أبو سجل

وال��ل��ع��ب ال��ِج��دِّ ب��ي��ن ال��ح��دُّ ه ح��دِّ ف��ي ال��ُك��تْ��ب م��ن أن��ب��اءً أص��دق ال��س��ي��ف

خليجها عىل والنزول «القسطنطينية» إىل املسري أراد املعتصم أن املسعودي ويذكر
يطلب والفرنجة وإيطاليا البندقية ملوَك ميخائيل فكاتب وبحًرا، برٍّا فتحها يف والحيلة
بالد مغادرة فقرر إليها أرشنا التي املؤامرة عىل اطَّلع قد املعتصم وكان النجدة،9 إليهم
واستمرت الروم، يد يف القسطنطينية وظلَّت الفكرة، فشلت وهكذا سامراء، إىل الروم
له يتم ولم املعتصم، مات أن إىل غزوات شكل عىل ذلك بعد املسلمني وبني بينهم الحرب

«القسطنطينية». الرومية العاصمة فتح

اإلدارية األحوال (5)

الخراج الجيش، الوزارة،

األحوال له يرصف مدبِّر وزير من له بدَّ ال فكان رأينا، كما الثقافة محدود املعتصم كان
إال يكن ولم الَربَداني، مروان بن الفضل الخالفة قبل كاتبه وزارته توىل وقد اإلدارية،
كان ولكنه باألمور،10 جهوًال السرية رديء وكان معرفة، وال عنده علم ال عاميٍّا رجًال
:(٣١٢ :١٠ (التاريخ، الطربي قال حتى الخليفة، أمور عىل يسيطر أن استطاع داهية
يف وال منازعته، عن فضًال مالحظته يف يطمع أحد يكن لم الذي املحل قلبه من «وحلَّ

.٣٠١ :٢ حتي، فيليب املطول، العرب تاريخ 9
.٤١٤ :١ خلكان، ابن ووفيات ص٢٠٦؛ الفخري، تاريخ 10
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(ص١٣): والحدائق العيون صاحب ويقول وحكمه.» وإرادته ونهيه أمره يف االعرتاض
والنهي واألمر الخالفة صاحب هذا الفضل صار املعتصم إىل الخالفة أفضت «فلما
األهلني معاملة وييسء األموال يكنز أخذ قد هذا الفضل أن ويظهر بحكمه.» والدواوين
حتى الخليفة عند له يكيدون فأخذوا إدارته، وقبح ترصفاته سوء من الناس ضجَّ حتى
شاذي، بن عمار بن أحمد وىلَّ عزله وملا نفسه،11 عن وعف أمواله وصادر عليه غضب
فعزله، الوزارة يف قليًال إال يلبث لم ولكنَّه كريم، غني رجل أنه إال طحانًا عاميٍّا وكان
والذكاء بالفهم الذائع الصيت صاحب الكاتب العالم األديب الزيات امللك عبد محمد ها ووالَّ
والفضل الظاهر األدب أهل من «كان خلكان:12 ابن قال والرياسة، واألدب والشعر
الدولة أمور وضبط هيبتها، للوزارة فأعاد واللغة، بالنحو عامًلا بليًغا فاضًال أديبًا الباهر،
غليظ ظامًلا متكربًا جباًرا كان ولكنَّه أرضابه، من تقدمه ملن يكن لم نهوًضا بها ونهض
ما عىل العلماء األفاضل العبايس العهد وزراء آخر أنه والحق الخلق.» إىل مبَغًضا القلب
سليمان مثل قليًال إال جليل قدر أو فضٍل بذي بعده تحَظ لم الوزارة فإن عيوب، من فيه

املعتمد. وزير بلبل بن الصقر وأبي املهتدي، وزير وهب بن
ألنه أو عسكريٍّا، كان املعتصم ألن العهد؛ هذا يف أمره عظم فقد الجيش: وأما
وثوقه لعدم وفرغانة؛ أرشوسنة مقاطعتَْي يف وخاصة األتراك، املوايل من يستكثر أخذ
واألتراك املغاربة كثر وملا الجندية، عن يُْقِصيهم أخذ الذي والعرب األبناء بالخراسانيني
لهم فبنى خاصة، مدينة لهم يبني أن قرر سريتهم، لسوء الناس بهم وتأذى بغداد يف
سامراء: بناء أراد ملا قال املعتصم «إن (ص٢١٠): الفخري صاحب قال «سامراء»، مدينة
عساكر من رابني فإن بها، وأعسكر مدينة، فيه وأبني إليه أخرج موضًعا يل اطلبوا
موضع فاختاروا املاء، ويف الرب يف آتيه أن عىل قادًرا وكنت بنجوة، كنت حادث بغداد
الصناعات أرباب وسائر ارين والنجَّ والحدادين والبنَّائني الَفَعَلة لها وأشخص سامراء،
يعمل من بلد كل من «أَقَدَم ص٣١): البلدان، كتاب (يف اليعقوبي ويقول واملهندسني.»
ووزنه املياه وهندسة والنخل والزرع العمارة من مهمة يعالج أو األعمال، من عمًال
وغريها، القراطيس يعمل من مرص من وحمل األرض، من بمواضعه والعلم واستنباطه
يعمل من الكوفة من وحمل والُحرص، والخزف الزجاج يعمل من البرصة من وحمل

ص٣٠٧. الفخري، تاريخ 11
.٥٤ :٢ األعيان، وفيات 12
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فبناها بمدينته اهتم أنه والحقُّ وصناعة.» مهنة كل أهل من البلدان سائر ومن األدهان،
ضخًما، وقًرصا جامًعا مسجًدا فيها وجعل والقصور الخطط فيها وشاد حسن، نمط عىل
لو بغداد وضارعت اإلسالمية، الحواجز أعظم من صارت حتى تتوسع املدينة وأخذت
ورجعت مات أن املعتصم عتم ما ولكن للدولة، عاصمة طويلة فرتة تستمر أن لها أتيح

فشيئًا. شيئًا يأفل سامراء نجم فأخذ بغداد، إىل العاصمة
وقد املأمون، عهد يف عليه كانت عما العهد هذا يف الدولة موارد نقصت الخراج:
خالصته نورد «الخراج» عن كتابه يف ذكره ثبتًا جعفر بن ُقدامة الكاتب املؤرخ لنا حفظ

اآلتية: الجداول يف

بالدراهم. املعتصم عرص يف العباسية الدولة موارد مقدار جدول

الدراهم من الجباية األقاليم

درهًما ١١٤٤٥٧٦٥٠ السواد
درهم ٢٣٠٠٠٠٠٠ األهواز
درهم ٢٤٠٠٠٠٠٠ فارس
درهم ٦٠٠٠٠٠٠ كرمان
درهم ١٠٠٠٠٠٠ مكران
درهم ١٠٠٠٠٠٠٠ أجهان
درهم ١٠٠٠٠٠٠ سجستان
درهم ٣٧٠٠٠٠٠٠ خراسان
درهم ٩٠٠٠٠٠٠ حلوان
درهم ٩٨٠٠٠٠٠ املاهني
درهم ١٧٠٠٠٠٠ همذان
درهم ١٢٠٠٠٠٠ ماسبذان
درهم ١٠٠٠٠٠٠ قذف مهرجان
درهم ٣١٠٠٠٠٠ األيغارين
درهم ٣٠٠٠٠٠٠ وقاشان قم
درهم ٤٠٠٠٠٠٠ أذربيجان
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االزدهار عرص

الدراهم من الجباية األقاليم

درهم ٢٠٠٨٠٠٠٠ ودنباوند الري
درهم ٣٢٠٠٠٠٠ وبازيدي قردي
درهم ٩٦٣٥٠٠٠ ربيعة ديار
درهم ٢٠٠٠٠٠٠ وميافارقني أرزن
درهم ١٠٠٠٠٠ طروان
درهم ٢٠٠٠٠٠٠ آمد
درهم ٦٠٠٠٠٠ مرض ديار
درهم ٢٩٠٠٠٠٠ الفرات طريق أعمال
درهم ١٨٢٨٠٠٠ وأبهر وزنجان وقزوين
درهم ١١٥٠٠٠٠ قومس
درهم ٤٠٠٠٠٠٠ جرجان
درهم ٤٢٨٠٧٠٠ طربستان
درهم ٩٠٠٠٠٠ والطريهان تكريت
درهم ٢٧٥٠٠٠٠ والصامغان شهرزور
درهم ٦٣٠٠٠٠٠ املوصل

٤١٦٤٣٧٠٠ املجموع

بالدنانري. املعتصم عرص يف العباسية الدولة موارد مقدار جدول

الدنانري من الجباية األقاليم

دينار ٣٦٠٠٠٠ والعواصم قنرسين
دينار ٢١٨٠٠٠ حمص جند
دينار ١١٠٠٠٠ دمشق جند
دينار ١٠٩٠٠٠ األردن جند
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الرشيد بن املعتصم

الدنانري من الجباية األقاليم

دينار ٢٩٥٠٠٠٠ فلسطني جند
دينار ٢٢٥٠٠٠٠ واإلسكندرية مرص
دينار ١٠٠٠٠٠ الرشيفني الحرمني بالد
دينار ٦٠٠٠٠٠ اليمن
دينار ٥١٠٠٠٠ والبحرين اليمامة
دينار ٣٠٠٠٠٠ ُعمان

٧٥٠٧٠٠٠ املجموع

خاتمته (6)

يف فهو العباسية؛ الدولة يف الضعف عرص بهم يبتدئ الذين الخلفاء أول املعتصم كان
وحزمه شجاعته ولوال عسوف، خراجه ويف لوزرائه، مستسلم إدارته ويف محدودة ثقافة
عادي خليفة الحق يف وهو تُذكر، مزية له كان ملا الروم بالد يف بها وقف التي وحروبه
وصفه فقد دؤاد، أبي بن أحمد وزيره إال والكتَّاب املؤرخني من عليه يثني من نَر لم
لصلة مجروحة الشهادة هذه أن إال العرشة، وجميل الجانب ولني األخالق وسعة بالعقل
بهم، الدولة أمر وإفساده األتراك من إكثاره الرجل عن يُذكر مما وإن به، القوية الرجل

هللا. رحمه بسامراء وُدفن ٢٢٧ھ، سنة األول ربيع يف املعتصم ومات
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