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 كلمة الناشر

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
التــار ه هــو ضــر يقــم عميــق وواســداا ه  علــم بدا تــه وما تــه وه مبد ــه ومن يــه وهــو اهلل 

بــــ  ان إلــــ  ر رب العــــاملني الــــذب منــــه البدا ــــةال واليــــه الن ا ــــة ه  الــــةال م مــــا  ــــال الــــ من 
الرجع 

 ا1
والتار ه هو: لفـ   ـدل علـل العلـم وعلـل مـالة العلـم يف آن معـاهاا فلفظـه  التـار ه   عـ  

 حوالث املاضي كما  ع  أ قاه العلم هبذه احلوالثاا
وه أن األل ــان التوحيد ــة  ــكلف منعطفــاه أساســياه يف ف ــم التــار ه و عر فــه بشــكل لقيــق 

 وصحيحاا
 عر ــف التــار هاا ألنــه ربــال ربطــاه ه ونفاــام لــه بــني اهلل  لقــد يلــق ل ــن احلنيــف  ــورة يف

 والتار ها
فجـات  هـذه األل ــان لتنفـي عــن التـار ه صـبةة املفاوــغة واحلـ  والةمــوض والتبع ـرال والــ   

 …ك رياه ما جندها عند متور ي اليونان والرومان م ال
ا يلقـه اهلل ومـا سـو  و بعاه هلذا التعر ف الد   فإننا جند ان املاضي يف حقيقتـه سـجل ملـ

وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنـا خيلقه وىل  وم الد ناا قال  عـاىل: 
قل اهلل يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إل  يوم القيامة.. …إال الدهر

 ا2
فسـيروا فـي األر  كما ان املاضي هو لرس وعربة للحاضر واملستقبلال قـال ع ووـل: 

كيف كان عاقبة الكافرينفانظروا  
 ا 3

ولراســة التــار ه ايســالمي هــو ضــرورة حقــار ةال وسلــ  لتكتشــف أســباب عــ  املســلمني 

                                                           
 ا8سورة العلق:  - 1
 ا43و 42سورة اجلا ية:  - 2
 ا33ورة النحل: ا وس131سورة آل عمران:  - 3
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 سابقاه و غيرهم اليومال فان لراسة التار ه ضرورة من أول البنات احلقاربا
كمـــا ان النظـــرة الســـليمة للتـــار ه  عطينـــا احلكـــم احلقيقـــي والاـــحيح للتشـــر د ايســـالمي 

  قــرن مــن الــ من وهــو وــار مــد األ ــام والليــا  وىل ان 12ن قبــل مــا    ــد عــن  الــذب أنــ ل ولو  
 ـــرث اهلل األرض ومـــن علي ـــا كمـــا ان التـــار ه هـــو نبـــد احلقـــارا ال و نبـــو  املعلومـــا  وسلـــ  

 بسبب  راكم اخلربا  اينسانية بعق ا فوق بعضا
ذب  ســتطيعه أو وبعقــ م  ــبه احلقــارة اينســانية ببنــات كبــريال فكــل لولــة  ــغ  و عمــر الــ

هتـدم كــذل ال ولكـل ونســان مكانـه ولوره في ــا و سـتمر سلــ  وىل ان  ـو  و ــغ   ـريه ليكمــل 
 ر قـهال وهكــذا وه ان كمـال احلقــارة اينسـانية وأام ــا  ـغ  لورهــا بعـدال واــن ننتظرهـا بفــار  

دل الاـــربال ألمـــا هـــي الـــ   نفـــي الشـــرور والظلـــم والفســـال عـــن ووـــه األرض و بـــ  اخلـــري والعـــ
 والاالح يف هذا الكون الفسيحا

وسلـــ  بقيـــالة واعيـــة  تم ـــل بايمـــام احلجـــة بـــن احلســـن  صـــلوا  اهلل عليـــه وآلـــه  وروـــال 
مؤمنــون وصلاــون كــل اي ــان واييــالر فري ــون األرض و عــين النــاس عــين اجلنــة يف هــذه 

 األرض الفسيحةا
 وه امــا هيع ــا أ بتــف هــذا والبشــر ة قــد وربــف كــل أنــوا  القــوانني واألحكــام والدســا ري

فشل اال والدستور اهسالمي والشر عة ايسالمية  راها واضحة للعيان اما أهل للتطبيـق يف كـل 
 زمان ومكانال وهي ود رة بالتطبيق ألما قالرة علل البنات الااحل لإلنسان واينسانيةا

 مـــن األســـ  فدراســـة التـــار ه واهعتبـــار بـــه هـــو يـــا أكـــد عليـــه الـــد ن ايســـالميال و عتـــرب
النظر ـــــة للفكـــــر اهوتمـــــاعي والسياســـــي واهقتاـــــالب علـــــل مـــــد  التـــــار ه كلـــــهال ووسا أرلنـــــا 

 اهستفالة من التار ه علينا ان ننظر وليه وكغنه  يت  نبض باحلياة واحلركةا
  وصينا هيعاه بوصية رائعة  تووـه هبـا وىل ايمـام احلسـن  وأمري املؤمنني ايمام علي 

  قول في ا:
ب اا وين وان مل أكن عمِّر  عمر من كان قبليال فقد نظر  يف أعمـاهلمال وفكـر   أب»

يف أيبـارهمال سـر  يف آ ـارهمال حـت عـد  كغحـدهم ـ بـل كـغين ـ  ـا انت ـي و   مـن أمـورهم 
عمــر  مــد أوهلــم وىل آيــرهمال فعرفــف صــفو سلــ  مــن كــدره ونفعــه مــن ضــررهال فاست لاــف 

 ا«وييف ل  هيلهال وصرفف عن  جم ولهل  من كل أمر خنيله  أو وليله ال و 
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وسن كم هي لراسة التار ه ضرور ة لإلنطالق من أوـل بنـات احلاضـر واستشـرا  املسـتقبل 
 بذا  الوصية قائاله:   وصي ولده البار ايمام احلسن اجملتىب  املنشول واملوعولال واألمري 

قبلــ  مــن األولــنيال  وأعــرض عليــه  القلــب  أيبــار املاضــينيال وسكــره  ــا أصــاب مــن كــان»
ا  مج البال ة: «اا؟وسر يف ل ارهم وآ ارهمال فانظر فيما فعلواال وعما انتقلواال وأ ن حلوا ن لوا

  ا14الفقر 31الكتاب 
ولكــــن كتـــــب التــــار ه بطبيعت ـــــا مطولـــــة وواســــعة قـــــد ه  ســـــتوعب ا الك ــــريونال ومـــــن هنـــــا 

باه أك ر من سب قبـل وهـذه فاقتاارها يف هذا العار ـ عار السرعة كما  وصف ـ أصبح مطلو 
م مـــة  قـــد علـــل عـــا ق العلمـــات األفاضـــل الـــذ ن  يـــ ون الاـــاحل مـــن الطـــاحلال فيعطونـــا الاـــاحل 

 و دعوا الفاسد لااحبه حت  و  يف مطاوب الورق وبني الافحا ا
وهــذا املل ــم لســماحة املروــد الــد ن األعلــل ايمــام الشــريازب ـ حفظــه اهلل ـ ايتــاره لنــا 

 الكتاب فقالا ليعطينا يالصة
فكم نقول: ان يف اللنب فوائد عظيمة وك رية وداهال أما وسا ما أرلنـا ان نسـت لم يالصـة 

 اللنب فعلينا يفقه بشدة وأيذ ال بدة منه فقالا
 ففائدة التل يم هي كفائدة ال بدة أاماها

وأبــرز حاحــة ايمــام ـ حفظــه اهلل ـ يف هــذا التل ــيم علــل ياــائم األمــة ايســالمية 
ر قوهتــا مــن حيــ  كانــف احلر ــا ال واأليــوةال واألمــة الواحــدةال وهــذا  عــ  ولقــات احلــدول ومظـاه

اجلةرافية والقيول املاطنعةال وونتقات اجلمارك وكل ما  عرقل احلركة والتجارة والبنات ضمن حدول 
 الدولة الكبرية كل ا وال   شمل عشرا  الدول من لول اليوما

وب الـذب ا بعـه احلكـام واألمـرات ـ اخللفـات ـ يف ولارة كمـا انـه ـ حفظـه اهلل ـ أوضـح األسـل
الــبالل ايســـالمية كل ــا منـــد األ ــام األوىل وحـــت اهميــار املفجـــد للدولــة ايســـالميةال مــد وبـــراز 
ايجيابيــا  الــ  كــان  تمتــد هبــا التشــر د اهســالميال والســلبيا  الــ    ــر  مــن احلكــام عــل 

 باب سقو  مامد  التار ه ايسالمي كله وكانف من أس
فالكتاب هيل ووليل وسو فائدة عظيمةال وعلل اجلميد لراسته لراسة متغنية وواعيةال وقد 

 قمنا بطباعة الكتاب ونشر   عميماه للفائدةاراوني من اهلل سبحانه السدال والر الا
 واحلمد هلل رب العاملنيا
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 مؤسسة المجتب  للتحقيق والنشر 
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 المقدمة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل رب العاملنيال والاالة والسالم علـل يـري يلقـه  مـد وآلـه الطـاهر نال ولعنـة اهلل 
 علل أعدائ م أهعني من اآلن وىل قيام  وم الد نا 

لبيـــان بعـــض مـــا كـــان يف بـــالل ايســـالم يف  )الحضـــارة اإلســـالمية(وبعـــد ف ـــذا  ل ـــيم 
لااحل منه مقرباه لألمة وىل سابق حاهلاال فرتود وىل سلـ  العـ ال مـد حـذ  الةابرال لعله  كون ا

 الدييل و رك  ري الااحل فان التار ه عربةاا 
نسغل اهلل سبحانه ان  عيد وىل املسلمني لولت م الواحدة العاملة بايسالم يف كل  ـؤونهال 

 وهو املستعان ا
 
 

 قم المقدسة 
 محمد الشيرازي 
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 فصل
 لهجريالقرن الرابع ا

 
يف القــرن الرابــد اهلجــرب  العا ــر املــياللب  عــال  اململكــة ايســالمية وىل مــا كانــف عليــه 
قبـل الفـتح ايسـالميال ونشــغ  في ـا لول صـةرية منفاــل بعقـ ا عـن بعــضال كمـا كـان احلــال 

 هـا 342لائماه يف  ار ه الشرقال وسا است نينا فرتا  قاريةال وقد مت هذا اهنقسام حوا  سنة 
كـــل رئـــي  علـــل ناحيتـــهال وانفـــرل هبـــاال فاـــار  فـــارس والـــرب وأصـــب ان واجلبـــل يف و ةلـــب  

أ دب ب  بو هال وكرمان يف  ـد  مـد بـن وليـاسال واملوصـل ول ـار ربيعـة ول ـار بكـر ول ـار مقـر 
يف أ ـــدب بـــ  محـــدانال وأصـــبحف ماـــر والشـــام يف  ـــد  مـــد بـــن  ةـــج اييشـــيدال واملةـــرب 

يف  د عبد الرمحن الناصر األموبال ويراسان يف  ـد ناـر  ووفر قية يف  د الفا مينيال واألندل 
بــن أمحــد الســاماينال واألهــواز و واســال والباــرة يف  ــد الرب ــد نيال واليمامــة والبحــر ن يف  ــد أ  

  اهر القرمطيال و ربستان ووروان يف  د الد لمال ومل  بق يف  د اخلليفة وه بةدال وأعماهلاا 
 دال  ل ومها ما اله يف األسهانا علل أن  بحاه لسيالة اخلليفة ببة

علـــل أن أصـــحاب األ ـــرا  أو ملـــوك الطوائـــف كـــانوا  عرتفـــون بالســـيالة العليـــا للدولـــةال 
 و قدمون لل ليفة الدعات يف املساودال و شرتون منه ألقاهبمال و رسلون وليه اهلدا ا يف كل عاما

 املـؤمنني أ ـذ لنفسـه أ قـاه وملا علم عبد الرمحن باألندل  أن العلو ني بإفر قية  لقبوا بـغمري
 هـاا 351لقب اخلالفةال و سمل بغمري املؤمنني يف سنة 

 
 المملكة الواحدة اإلسالمية 

ولكـن مل  كـن مـن  ــغن هـذا اهنقسـام و عـدل أمــرات املـؤمنني أن  ـؤلب وىل ضـيق يف معــ  
يــف ايســالم أو يف الــو ن ايســالميال بــل صــار  كــل هــذه األقــاليم  ؤلــف يلكــة واحــدةال ح

 يلكة ايسالم أيي اه هلا عن يلكة الكفرا
 ال حدود جغرافية
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 وقامف وحدة وسالمية ه  تقيد باحلدول السياسية اجلد دةا  
وكــان املســلم  ســتطيد أن  راــل يف لايــل حــدول هــذه اململكــة يف  ــل ل نــه واــف را تــهال 

يال وكـذل  جيـد  ـر عة وفي ا جيد الناس  عبدون ايله الواحد الـذب  عبـدهال و اـلون كمـا  اـل
 واحدة وعرفاه واحداهال وعالا  واحدةا 

 الحريات اإلسالمية 
وكان  وود يف هذه اململكة ايسالمية قـانون عملـي  قـمن للمسـلم حـق املـوا نال ضيـ  
 كون آمناه علل حر ته الش اية أن  س ا أحدال وضي  ه  ستطيد أحد أن  سرتقه علل أب 

 صورة من الاورا
 يفانالحرمان الشر 

وكان الن ا  علل أ د ما  كـون فيمـا  تعلـق  كـة واملد نـة مـن بـني األراضـي املقدسـةال ألن 
امتالك مــا أصــبح لــه  ــغن أكــرب مــن سب قبــلال فلــم  كــن  ووــد مــن قبــل مناســبة للبحــ  يف 
عالمــــة اخلليفــــة احلقيقــــيال أمــــا اآلن فقــــد   ــــر  مــــن  نا ــــا النــــ ا  حــــول هــــذا املناــــب نظر ــــة 

املــؤمنني احلقيقــي هــو مــن كــان ملكــاه للحــرمنيال وهــذه هــي النظر ــة الــ  ود ــدةال هــي أن أمــري 
 ا 2 ستند ولي ا اليوم يف و با  حق الع مانيني يف اخلالفة

وكــان العلو ــون يف هــذا النــ ا  علــل األراضــي املقدســة هــم اخلاــم ال الــ  الــذب  ــغ  آيــراه 
 نـة  ـال ووـاه عظـيمال ولـذل  فيفوز بالةنيمـةال وكـان احلسـنيون مـن م  تمتعـون لائمـاه حـول املد

اســــتطاعوا أن  فتحــــوا مكــــة حــــوا  منتاــــف القــــرن الرابــــد اهلجــــربال لون أن  عــــرتض علــــي م 
 الطرفان اآليرانال ومها العباسيون والفا ميونا 

 زحف الروم
ويف هذا العار جند يلكة ايسالم  عول من الناحية اجلةرافيـة وىل حـدولها األوىلال و فقـد 

بال وكان البحر األبـيض املتوسـال بعـد عاـر   ـارملان  قـد أصـبح ضـراه عربيـاهال يتلكاهتا يف الةر 
ـــدات  ـــل القـــرن الرابـــد أن اـــافظوا علـــل حـــدولهم الةربيـــة مـــن اعت واســـتطا  العباســـيون منـــذ أوائ

                                                           
ال ويليفـة رسـول اهلل  لـ م ان  عـني مـن قبــل اهلل ه خيفـل ان  أمـري املـؤمنني  هـو اللقـب اخلـار لإلمـام علــي بـن أ   الـب  - 2

كمـا هـو متـوا ر عنـد الفـر قنيال وقـد صـرح «اخللفات بعدب ا   عشـر»: نفسه وقد قال  ع وول وبنم من الرسول 
 واحدال أما  ري هؤهت فحكام حكموا البالل وليسوا خبلفاتا  بغحات هؤهت األ  ار واحد بعد
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 البوزنطينيال وكانف أيبار اهنتاارا   قرأ من أعلل املنابر ببةدالا 
باســتيالئ م علــل مد نــة ملطيــةال ويف م  143هـــ    312 ــري أن زحــف الــروم بــدأ ســنة  

م  وافف ويوش الروم وىل ل ار بكرال وبلةوا قـرب ناـيبنيال و لبـوا مـن 124هـ    331عام  
مســح بــه وو ــهال وصــار  صــورة  أهــل الرهــا أن  ــدفعوا ولــي م املنــد ل الــذب كــان املســيح 

تقـي يف سلـ  وو ه فيهال وسل  يف مقابل و الق عدل من أسر  املسـلمنيال وكو ـب اخلليفـة امل
فاستحقـر الووــوه مـن أهــل يلكتــه أليـذ رأ  ــمال وقـام وــدال عظــيم بيـن مال فــذكر الــبعض ون 
هذا املند ل منذ الدهر الطو ل يف كنيسة الرهاال مل  لتمسه مل  من ملوك الرومال وون يف لفعـه 

 ال وفيه صور ها ولي م  قاضة علل ايسالمال ألن املسلمني أحق  ند ل عيسل 
عيســــلال وهــــو الــــوز ر املســــن وس ساك: ون يــــالر املســــلمني مــــن األســــر فقــــال علــــي بــــن 

وويــراو م مــن لار الكفــرال مــد مــا  قاســونه مــن القــن  والقــر  أووــب وأحــقال ووافقــه هاعــة 
يـــن حقـــر علـــل قولـــهال وســـل م املنـــد ل وىل الـــرومال فحملـــوه وىل القســـطنطينيةال ويـــر  البطر ـــرك 

ولــة بــغهع م بــني  د ــه بالشــمد الك ــريال ومحــل وكبــار روــال الدولــة يســتقبالهال ومشــل أهــل الد
 وىل الكنيسة العظمل أونيا صوفياال ومن ا وىل البالطا 

م  فتحف بعلب  وبريو ال وأيذ  من بريو  صـورة املسـيح 112هـ    332ويف عام  
الــــ   نســــب ولي ـــــا اخلــــوارقال ونقلـــــف وىل الكنيســــة الـــــ  أسســــ ا ز ســـــكي  يف قاــــر الربنـــــ  

 بالقسطنطينيةا 
أهــل لمشــق فقــد اضــطروا وىل أن  فتــدوا أنفســ م بــدفد ســتني ألــف ل نــارال املومــا  أمــا

 للروم يف كل عاما 
 التقدم المستمر في الشرق

علــل أنـــه وسا كــان ســـلطان ايســـالم  نحســر عـــن بــالل يف الةـــربال فقـــد كــان  قابـــل سلـــ  
ت م  فتحــف بلويســتانال وكانــف حــ145هـــ    313 قدمــه املســتمر يف الشــرقا ففــي عــام  

 سل  احلني علل الو نيةا
م  أسلم من األ ـراك اـو مـن مـائ  ألـف يركـاةال وعلـل حـني 131هـ   321ويف سنة   

أنه يف أواير القـرن ال الـ  اهلجـرب كانـف  أسـبيجاب  آيـر مد نـة للمسـلمني يـا  لـي الـرتكال 
حـوض فإن ليول بةرايان يف سل  أمرات املسـلمني وعـل حـدول اململكـة ايسـالمية أتـد وىل 
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 مر التارميا و عترب املقدسي أن يلكة ايسالم  نت ي حدولها وىل كا ةرا 
م  كـــان أهـــل بـــالل يـــذ مســـلمنيال ويف سلـــ  الوقـــف  ـــر 1113هــــ   311ويف عـــام  

السلطان  مـول بـن سـبكتكنيال صـاحب   نـةال وأيقـد بـاللاه واسـعة مـن بـالل اهلنـد لسـلطان 
نــد أمــم  قطعــون أصــابع مال وكــان عنــد الســلطان ايســالمال وكانــف عالمــة ال قــة عنــد ملــوك اهل

  مول من أصابد من هالنه الك ريا
 من تاريخ بغداد

م  حــني 141هـــ    315أمــا بةــدال ف ــي الــ  قــد  نكــر  هلــا األ ــامال وسلــ  منــذ عــام  
أرهج ــا العيــارونال وعــا وا في ــا فســالاهال وأعملــوا في ــا الن ــب ألول مــرةال   صــار أمــرهم  تفــاقم  

ف احلكومــة وكانــف أســوأ أ ام ــا للســنوا  الــ  أفلــف في ــا ال مــام مــن  ــد احلكومــة كلمــا ضــعف
م ال 125ــ121هــ   332ـ  341فيما بني مقتل جبكم وليول ب  بو هال أب مـا بـني عـامي  

هــــ  341وكغمنـــا كـــان ســـقوط رأس القبـــة اخلقـــرات الـــ  يف قاـــر املناـــور  د نـــة الســـالم عـــام  
العباسال وكانف  ل  القبة  ـا  بةـدال وعلـم البلـد وكـان ليلـة  م  ورهاصاه بغفول جنم ب 121 

 سقو  ا مطر عظيم ورعد وبرق  د دا 
م  اســـتطا  ابـــن محـــدبال وهـــو لـــم   ـــر ببةـــدال علـــل رأس 124هــــ   331ويف ســـنة  

هاعــة مــن أصــحابهال أن  ن ــب أمــوال أهــل بةــدالال وكــان قــد أعــ  الســلطان أمــرهال ويلــد عليــه 
أن  اـــحح يف كـــل  ـــ ر لســـة عشـــر ألـــف ل نـــار يـــا  ســـرقه هـــو  ابـــن  ـــريزالال ووافقـــه علـــل

 وأصحابهال فكان  ستوفي ا و غيذ الرباتا  وروزا  اجل بذ  ا  ؤل ه أوهه فغوهها
وكان ابن  ريزال يف سل  الوقـف كا بـاه للقائـد الرتكـي املسـمل  ـوزونال فكـان أمـر احلكومـة 

رسـوا فيـه بالبوقـا  يف الليـلال وامتنـد يف  د هال ومقل علـل النـاس يف أ ـام ابـن محـدب وقـف اا
علي م النوم يوفاه من كبسا  هذا اللم وأصحابها ويلف املنازل ببةدال من أهل ـاال وصـاروا 
 طلبـون مــن  ســكن الـدار بــغورة  عطاهــا ليحفظ ـاال وأ لقــف عــدة محامـا ال و عطلــف أســواق 

كــانوا  لقــون النــار ومســاودا وأضــيف وىل هــذا مــا كــان بــني الســنيني والشــيعة مــن نــ ا  لائــمال ف
 بعق م علل بعض لائماها 
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 فتنة الكرخ
م  قامــف بــالكرن فتنــةال فغرســل الــوز ر حاوبــه لقتــال العامــةال  111هـــ   331ويف ســنة  

وكـــان  ـــد د العاـــبية للســـنةال فاضـــطر وىل ولقـــات النـــار يف أمـــاكن ك ـــرية ليققـــي علـــل الفتنـــةال 
يــه ســبعة عشــر ألــف ونســانال و ال ائــة فــاحرتق الكــرن حر قــاه عظيمــاهال وكــان عــدة مــن احــرتق ف

 لكانال و ال ة و ال ني مسجداهال ومن األموال ما ه االا 
 المقتدر العباسي

وبدأ الناس  نتقلون من اجلانب الةر  وىل اجلانب الشرقيال وه   ال هذا اجلانب وىل اليـوم 
 أعمر وأك ر سكاناها

م  مالـف نفـ  الـوز ر وىل  111  هــ 415ملا  قلف العلة علل اخلليفـة املكتفـي يف عـام  
  قليد املقتدرال وكان صبياه يف ال ال ة عشرةا 

ولقــد سحبـــح أحـــد الققـــاةال ألنـــه أ ـــا  ضـــمريه حـــني قـــالوا لـــه:  بـــا د للمقتـــدرال فقـــال: هـــو 
 صيبال وه جتوز املبا عة لها 

ل ولكن اجلماعة املتآمر ن أيطئوا التقد رال فإن أم املقتدرال وهـي أم ولـد روميـة قبقـف علـ
زمـــام األمـــر هـــي وأوليالهـــا بيـــد القـــوة واحلـــ مال فكانـــف  ـــو  و عـــ لال وحالـــف بـــني القـــوم وبـــني 

 ونت اب ما يف بيف املالا 
وقد لب  املقتدر علل عـرش اخلالفـة زهـات لسـة وعشـر ن عامـاهال اـف ونـاحي أمـهال وقـد 

لكـه  ومـاه أو يلد يف أ نات هذه املدة مر نيال فكان   ور عليـه بعـض قـواله و   لونـه عـن سـر ر م
 ومنيال    عول وليهال ومل خير  يف وين ليقا ل وه مرة واحدةال وقد قتل في اال وسلـ  أن قـواله 
 لبوا منه أن خير  مع م حملاربة مؤن ال فغىبال وما زالوا به حت يـر  مكرهـاهال وقـد و ـد  بـه 

النبو ـة  أمه أه  خير ال وكشفف عن  ـد ي اال وبكـفال ولكـن  لـب الققـاتال ف ـر  وعليـه الـربلة
الــ   توار  ــا اخللفــاتال وواب أصــحاب مــؤن ال فقــربه روــل مــن م مــن يلفــه ضــربة ســقال من ــا 
وىل األرضال فغضـــــجعه وسضـــــه بالســـــيفال وســـــلبف  يابـــــه والـــــربلة في ـــــا حـــــت ســـــراو لهال و ـــــرك 

 مكشو  العورة وىل أن مر به رول من األكرةال فسرت عور ه ضشينا
 القاهر العباسي

يليفـة بعـدهال وكـان القـوم قـد ا عظـوا ضكـم املقتـدر فعينـوا القـاهرال    انت ب أيوه القـاهر
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 وقالوا: هو ك لال وه أم لهال فنروو أن  ستقيم أمورنا معها 
وكان القاهر أهو ال  د د ايقـدام علـل سـف  الـدماتال  بـاه للمـالال قبـيح السياسـةال قليـل 

عـــاه بالشـــرابال ه  كـــال الر بـــة يف اصـــطنا  الروـــالال  ـــري مفكـــر يف عواقـــب األمـــورال وكـــان مول
  احو من السكرال وكان  سمد الةناتا 

وملا  لب منه أن  ش د علل نفسه باخللد أىب أن اـل الطـالبني مـن بيعتـهال ف لـد وحلـف 
 عيناهال ومل  سمل قبله أحد من اخللفات وملوك ايسالما 

لعـــه وحــل األعـــني هــذا عـــالة أيــذوها املســـلمون عـــن البــوزنطينيال   عـــاش القــاهر بعـــد ي
سبعة عشر عاماه يف لار اخلالفةال حت نقله املستكفي من اال وكان قـد بلـب بـه القـر والفقـر وىل 

 أن كان ملتفاه بقطن وبةال ويف روله قبقاب يشبا 
وقـــد يـــر  يف  ـــوم هعـــة وىل وـــامد املناـــور و طـــل وو ـــهال ووقـــف فعـــر   النـــاس نفســـه 

 طاه ألف لرهم ورله وىل لارهاوسغهلم أن  تادقوا عليهال فقام وليه أحد اهلا يني فغع
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 الراضي العباسي

م  ابـن أيـي القـاهر يليفـةال كـان لـه مـن 121ـ 133هــ 341ـ  344وملـا عـني  الراضـي  
العمر لسة وعشرون سنةال وكان مولعاه جبمد البلورال حت  قول الاو : ما رأ ـف البلـور عنـد 

ذل يف أ انـه مــا بــذلال حــت ملـ  أك ــر منــه عنـد الراضــيال وه عمــل ملــ  منـه مــا عمــلال وه بــ
اوتمد له من آلته ما مل جيتمد ملل  قـالال وقـد أولـد هبـدم القاـور يف لار اخلالفـة وبنـات  ريهـا 

 أو  ايريها بسا نيا
ومل جيــد أصــحاب الراضــي فيــه مــن العيــب وه أنــه كــان  ــؤ ر لذ ــه و ــ و ه علــل رأ ــهال وأنــه  

ئاه ه  ســتعملهال ووسا أكــل الشــيت كــان ر ــم مرضــه ه اتمــيال وكــان وسا وصــف لــه أ بــاله  ــي
القـــار مل  علم ـــمال ومـــا  وهـــو يف ال انيـــة وال ال ـــني مـــن العمـــرال وع ـــده مل  ســـلم مـــن ســـف  
الــدماتال فقــد احتــال علــل الــوز ر ابــن مقلــة بعــد  ركــه الــوزارةال حــت قــبض عليــه وســجنهال وقــبض 

س عليـهال فمـن م مـن علل هاعـة مـن أهلـه وأقاربـه يـن سـعل يف  قليـد األمـر لنفسـه وبا عـه النـا
 قتلهال ومن م من ضربه وسجنهال فما  يف سجنه ومن م من استرت  ول مد ها

 المتقي العباسي
  ار قــل عــرش اخلالفــة بعــده أيــوه املتقــيال وهــو يف السالســة والعشــر ن مــن العمــرال و ــل 

جـاةال البؤس حليفـاه لـه بعـد ار قائـه العـرشال ف ـو أول يليفـة  ـرك مد نـة السـالم يوفـاه و لبـاه للن
 وحلق باحلمدانينيال و ل  نتقل مع م يف اجل  رةال وهم    مون مرة بعد أير ا 

وقــد ا مــغن وىل موا يــق القائــد الرتكــي  ــوزونال وأمــن وانبــه بعــد أن اســتو ق منــه مــرة بعــد 
أير ال ولكن  وزون  در به ألول ستمائة ألف ل نار أيذها من أحـد  ـاليب عـرش اخلالفـةال 

إحقار اجلار ة الشرياز ة ححْسْنال فتولف حله بيد  الم ـا السـندبال فقبض عليه ويلعهال وأمر ب
 وعاش املتقي بعد يلعه أربعاه وعشر ن سنةال وما  بدارها
 المستكفي العباسي

  يلفه املستكفي بعد أن  آمر عليه مد  وزونال وسفر  بين ما ححْسْن اجلار ة الشـرياز ةال 
مرةال وكانــف أمــه أم روميــة  ســمل  اــنال وهــو فــار قل املســتكفي عــرش اخلالفــة بعــار هــذه املــؤا

 بني امرأة وشعة رفعته بدسائس ا وىل مناب اخلالفةال وبني الرتك الذ ن أصبحوا سالة بةدالا 
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وأيرياه وـات بنـو بو ـهال وملـا وـاتوا وليـه لي لعـوه رضـي أن خيلـد نفسـهال ولكنـه  ـرط علـي م 
ي هـو الـذب يل ـف املسـتكفيال فـغمر أن ه  قطعوا  يئاه مـن أعقـائهال  ـري أن املطيـد أيـا املتقـ

أن  سمل انتقاماه ألييهال و لب من  سملهال فلم  قدم علل سل  أحد وه يالم صـقليب كـان 
املستكفي قد است دمهال   وود عليه يف بعض أوقا ه فقربه مائ  سوط وحبسهال فكان هـذا 

 اخلالم حنقا عليهال فقال للمطيد: أنا أكحلهال وقام هبذه امل مةا 
لفات املتغيرون فلم  كن هلم عمـل بالفعـل يف ولارة الدولـةال فطـال لـذل  حكم ـمال أما اخل

فغما املطيد فإنـه يلـد نفسـه  ـري مسـتكرهال و ـرك وه ـة اخلالفـة هبنـه الطـائدال وسلـ  أن املطيـد  
كـان قـد نالــه فـاا قــد اهال وكـان  سـرتهال فظ ــر و عـذر  عليــه احلركـةال و قـل لســانهال فـرتك وه ــة 

:   يلــد الطــائد بعــد  ــان عشــرة ســنة مــن حكمــهال وقــبض عليــهال واعتقــل عنــد اخلالفــة هبنــه
 اخلليفة القالر مكرماهال حت ما  بعد ا ن  عشرة سنةا
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 الفاطميون

ـــت مال وهـــي  ـــالف صـــورة يلفـــات  ـــبعض يلفـــات بـــ  العبـــاس أ ـــام ولبـــار لول هـــذه صـــورة ل
ذا هــدوت السياســة احلازمــة الفــا ميني الــذ ن أيــذ جنم ــم وس ساك يف اهر فــا ا و قــا  وىل هــ

م  أعظـــم هـــؤهت اخللفـــاتال 113ــــ115هــــ   383ــــ335و مغنينت ــا يف ع ـــدهم وكـــان الع  ـــ   
ضرب أول م ل للفروسية العربية  ا  نطوب عليه من العفـو وكـرب القلـبال وهـي الـ  أ ـر  فيمـا 

وهر عــام بعــد  ــغ رياه كبــرياه يف الةــربال فقــد حــدث أن أحــد القــوال األ ــراك يــر  علــل  اعــة وــ
م وهــ م وــوهراهال فالتجــغ هــذا وىل عســقالنال فغلركــه الرتكــي وحاصــره مــدة  و لــة 115هـــ 335

حـــت  لـــب الاـــلحال فغوابـــهال وعل ـــق الرتكـــي ســـيفاه جمـــرلاه علـــل بـــاب حاـــن عســـقالنال ويـــر  
وـــوهر وأصـــحابه مـــن اـــف الســـيفال   ليلـــوا وىل ماـــرال فلـــم  ـــرض الع  ـــ  بالاـــلحال وســـار 

  مــه وأســرهال واســتنقذه مــن بــني  ــدب آســر هال بعــد أن كــال  ــو  ضــرباه بنفسـه حملاربــة الرتكــيال ف
ولكماهال وأم نه علل نفسهال ولفد وليه ياأهال واستسقل الرتكـي مـاتال فـغمر الع  ـ  بإحقـار قـدح 
 ــراب وــال بال فلمــا أ ــل بالقــدح  وقــف الرتكــي علــل الشــرب يوفــاه مــن أن  كــون يف القــدح 

قــدح و ــرب منـهال   أعطــاه ليشــربال وأفـرل لــه ييمــةال سـم قا ــلال و بـني للع  ــ  سلــ ال فغيـذ ال
و قدم بغن امل وليه هيد ما اتا  وليهال ومحله علل لوابهال وأمره بالركوب علل مركبهال وسـغله 
عن أناس ين  غن  هبم فالتم  وحقار قوم مـن أصـحابهال فـغ ل وليـه هبـم مـن بـني األسـار ال 

 وقواله وأمرائه بإكرام الرتكي وواللها وملا رود الع    وىل مار  قدم وىل وووه لولته 
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 الحكام بأمر اهلل العباسي

وأيـــرياه وـــات احلـــاكم بـــغمر اهللال وأ  ـــر مـــن العـــدل مـــا مل  ســـمد   لـــهال ولعمـــرب ون أهـــل 
يلكته ه   الون يف أ امه آمنني علل أمواهلم  ري مطمئنني علل نفوس مال ومل أتد  ده قـال وىل 

 ا5عظيم وعطا ا و  لة أيذ مال أحدال بل كان له وول
 

 األمراء
 

ومل  كــن ألمــرات اململكــة ايســالمية عالمــة أي ــ هم مــن اجل ــة الرحيــةال فكــان  ــد عل هلــم يف  
كــل و ــة مــد الــدعات حلاكم ــاال وسلــ  بعــد الــدعات لل ليفــةال أمــا يف العــراق فقــال حيــ  كــان 

اخلليفـة يف اخلطبـةال اخلليفة هو الذب  د ر أمورها بنفسه مـن  ـري وال فكـان ه  ـذكر أحـد مـد 
 ألن سل  كان  شعر بشيت من اهنتقار ملناب اخلليفةا

                                                           
هذا ما سكره ا  بن سعيد مد  دة هترجيه ضدهال وه خيفـل ان مـا سكـر يف حـال احلـاكم ه لليـل عليـه ألن مـا كتـب ومـا مـن  - 5

 قبل أعدائه املسيحيني أو ا  بن سعيد وهو مر بال باخلالفة العباسيةا
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 الفساد في بغداد

 
م ال وهو العام الذب فـتح فيـه 121هـ  331وقد بدأ ع د الفسال احلقيقي ببةدال عام   

الرب ــدب بةــدال وفــر فيــه اخلليفــة وىل املوصــلال وسلــ  أن الرب ــدب  لــم النــاس  لمــه املعــرو ال 
را  يف آزارال ويـبال أصـحاب األراضـي يـبال أهـل الذمـةال وو ـ ف علـل كـل كـر  مـن وافتتح اخل

احلنطة سبعني لرمهـاهال وأيـذ وـ تاه مـن مـال التجـار  اـباهال وفـر  آيـر الرب ـد ني وىل القرامطـة يف 
 ونوب و  رة العربا 

 البويهيون
 بو ــه   وـات وىل احلكــم البو  يــونال وكــان مـن أكــرب الاــفا  الــ    ـر  في ــا مقــدرة بــ 

أمـــم كـــانوا  ســـتطيعون هـــد املـــال مـــن كـــل ووـــهال وأن  ـــديروه حـــت  كـــون بـــني أ ـــد  م املـــال 
لائماهال وقد ساعدهم احل  يف سل  بغمور هي من عجيب اه فاقـا ال فيحكـل مـ اله ون علـي 
بــن بو ــه ملــا ليــل  ــرياز اوتمــد أصــحابه و ــالبوه باملــالال ومل  كــن معــه مــا  رضــي مال فغ ــر  

اللال وا تةل قلبه وا تم  ماه  د داهال فبينما هـو مسـتلق علـل   ـرهال وقـد يـال أمره علل اها
للفكر والتدبريال وس رأ  حية قد يروف من سقف اجملل  الذب كان فيه من موضد وليلف 
موضعاه آيرال ويا  أن  سقال عليهال وهو نائمال فغمرهم بفتح اال فوودوا في ـا عـدة صـنال ق 

 واله بعد أن أ فل أمره علل اهااللامن املال و ريهال فغنفق سل  يف ر 
 وكان السبب يف ار فا  علي بن بو ه حاحته و جاعته وسعة صدره وحسن سياستها 

 والافة ال انية الكرب  يا أ اف به بنو بو ه:
التقــافر الو يــق والطاعــة التامــةال وسلــ  يف أويــاهلم األوىل علــل األقــلال و روــد الفقــل يف  

ال   وفر  لعلي بن بو ه الذب لقب فيما بعد بعمال الدولةال وهو سل  وىل الافا  العظيمة 
 الذب  رود وليه الفقل فيما بلةه بيف ب  بو ه من قوة وع ةا 

ومــن أم لــة  ــاعت م والتــ ام م النظــام أن معـــ  الدولــةال وهــو أصــةر األيــوة ال ال ــةال وكـــان 
هـــ  قب ــل األرض 333عــام حاكمــاه علــل العــراق وس ساكال ملــا لقــي أيــاه عمــال الدولــة بغروــان  

بني  د هال وكان  قف قائماه عنـدهال فيـغمره بـاجللوس فـال  فعـلال وملـا مـا  األن األكـرب انتقلـف 
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الر اســة وىل أييــه ال ــاين ركــن الدولــة يف الــربال فكــان معــ  الدولــة ه خيــالف لــه أمــراهال وكــان ركــن 
وصـل ابنـهال وهـو علـل سـر ر  الدولة  غمره بإنفـاس اجليـوش فيفعـلال وملـا أ قـن معـ  الدولـة بـالتلف

املو ال بطاعة ركن الدولةال واستشار ه يف كل ما  عرض لـه مـن م ـمال وكـذل  ابـن عمـه عقـد 
 الدولة ألنه أسن منه وأقوم بالسياسةا

وقد  قب والد عقد الدولة علل ابنـهال وأمـره أن خيـر  مـن بةـدال و سـلم ا ألبنـات عمـهال 
 هباال وا ذ لنفسه هبا لاراها ف ر  من ا  اعةه ألبيهال بعد أن كان قد أقام

وأمــا ركــن الدولــة فقــد كــان حليمــاهال واســد الكــرمال حســن السياســة لرعا ــاه وونــدهال رلوفــاه 
 هبمال بعيد اهلمةال  تحر   من الظلمال و ند أصحابه منهال وقد أ   املؤريون علل عدله وكرمها

ال هـو الــذب م ال لون سـائر أعقـات أســر ه184هـــ  314وكـان عقـد الدولــة  املتـوب عـام 
  ل السيد احلاكم أ ياله حقيقياهال وقد يقعف لسلطانه يف آير أمـرهال الـبالل املمتـدة مـن ضـر 
اخل ر وىل كرمـان وعمـانال فـال بـد  أن  لقـب بشاهنشـاه  ملـ  امللـوك  ألول مـرة يف ايسـالمال 

ملـن بعد أن كان هذا اللقب  شعر من قبل بالتجرل علـل مقـام األلوهيـةال وقـد  ـل هـذا اللقـب 
 وات بعده من ملوك ب  بو هال فكان أ قاه وحيات لرسوم الشرق القد ةا 

وقد   ر السبل من اللاورال و ا أ ر العاب ني الذ ن كانوا  قطعون الطر ـقال واكـل أنـه 
لس علل اللاور يف وحد  القوافل بةال امل حلو   يبف بالسـمال فـغكلوا من ـا ف لكـواال 

 وكانف هذه مكيدة عجيبةا
النظـــام وىل صـــحرات و  ـــرة العـــرب ووىل صـــحرات كرمـــانال وكانـــف أ ـــ ر   اوف ـــاال  وأعـــال 

حت رفعف اجلبا ة عن قوافل احلـجال وزال مـا كـان جيـرب علي ـا مـن القبـائح وضـروب العسـفال 
وأقــام للحجــا  الســواقي يف الطر ــق واحتفــر هلــم اآلبــارال واســتفاض الينــابيد وألار الســور علــل 

ة بةـــدال وأســـواق اال وكانـــف صتلـــة قـــد أحـــرق بعقـــ اال ويـــرب وأمـــر بعمـــار  مد نـــة الرســـول 
الـــبعضال وابتـــدأ باملســـاود اجلامعـــةال وكانـــف يف ما ـــة اخلـــرابال وهـــدم مـــا كـــان مســـت دماه مـــن 
بنياماال وأعال بناتهاال وأل م أرباب العقارا  بالعمـارةال فمـن قاـر   ـده عـن سلـ  اقـرتض مـن 

ألوليــات واحلا ــية أن جيت ــد يف عمارهتــا بيــف املــالال وأمــر مــن كانــف لــه لار علــل الشــال مــن ا
واســـين اال وكـــان النـــاس قـــد اســـتطابوا هـــدم املنـــازل وبيـــد أنقاضـــ اال فغبطـــل هـــذه الســـنة وأعـــال 
عمــــارة بســــتان عرصــــة لار العبــــاس ابــــن احلســــني و ــــريهال فــــامتأل  اخلرابــــا  بــــال هر واخلقــــرة 
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ف ولي ــا الةــروس مــن والعمــارةال بعــد أن كانــف مــغو  الكــالب ومطــارح اجليــف واألقــذار وولبــ
فارس وسائر الباللال وكانف األمار ببةدال قد لفنف جمار  ا وعفف رسـوم اال ونشــغ ويـل مـن 
النــاس ه  عرف ــاال فــغمر ضفــر عمــداهتا ورواضــع اال وقــد كانــف علــل األمــار قنــا ر قــد هتــدمف 

ات وأمهـــــل أمرهـــــاال فلـــــم  كـــــن  لـــــو مـــــن أن جيتـــــاز علي ـــــا الب ـــــائم والنســـــات واأل فـــــال والقـــــعف
فيســـقطونال فبنيـــف كل ـــا ود ــــدة و يقـــةال وعملـــف عمـــاله  كمــــاه وكـــذل  وـــر  أمـــر اجلســــر 
ببةــدالال فإنــه كــان ه جيتــاز عليــه وه امل ــا ر بنفســهال ه ســيما الراكــب لشــدة ضــيقه وضــعفه 
و  احم الناس عليه فـايتري  لـه السـفن الكبـار املتقنـةال وعـرض حـت صـار كالشـوار  الفسـيحة 

اا وأعيد ك ري من قنا ر أفواه األمارال وحـول مـن البال ـة قومـاه فغسـكن م وحا ن بالدراب  نا ا
 فارس وكرمان ف رعوا وعمروا الرب ةا

وىل بــالله مــا ه  ووــد هبــا مــن األصــنا ال فممــا نقلــه وىل كرمــان حــب النيــلال  وكــان  نقــل 
  كانـف وب  بشرياز لاراه عظيمـة  شـتمل علـل  ال ائـة وسـتني حجـرةال ووسـد الـدار الكبـرية الـ

للقائد سبكتكني ببةدالال وال   رك ا بعد وفا ـهال وأوـر  وىل بسـتانه املـات يف جمـر  عـال خيـرتق 
الاـحرات واألربـاضال واسـت دم الفيلـة يف نقـض هـذه الـدورال ورمـل حيطامـاال ويف لك األرضال 

قـدم وكان أول من استعمل الفيول يف القتالال وكان عازماه علل القيام  شروعا  بنات  ري مـا  
فما  قبل سل ال وكانف عال ـه أن  بـاكر ليـول احلمـامال فـإسا يـر  وصـلل الفجـر ليـل وليـه 
يواصهال فـإسا  روـل الن ـار سـغل عـن األيبـار الـوارلةال    تةـد ال والطبيـب قـائمال وهـو  سـغله 

وىل جملـــ   عـــن منـــافد األ عمـــة ومقـــارهاال    نـــام وىل الظ ـــرال فـــإسا انتبـــه صـــلل الظ ـــر ويـــر  
احة وىل أن  قي من الليل صدر    ـغوب وىل فرا ـهال وكـان قـد  علـم علـل أحسـن الندمات والر 

املعلمـــنيال وكـــان  فت ـــر  علميـــهال وكـــان اـــب العلـــم والعلمـــاتال وجيـــرب اجلرا ـــا  علـــل الفق ـــات 
 واحملد ني واملتكلمني واملفسر ن والنحاة والشعرات والنسابني واأل بات واحلس اب وامل ندسنيا

لم و تفــر  لــأللب يف أ ــام لولتــهال وقــد وودلــه يف  ــذكرة: وسا فر نــا مــن وكــان  تشــا ل بــالع
حـــل وقليــــدس كلــــه  اــــدقف بعشــــر ن ألــــف لرهــــمال ووسا فر نــــا مــــن كتــــاب أ  علــــي النحــــوب 
 ادقف خبمسني ألف لرهمال وكان اب الشـعر و عطـي الشـعراتال و ـؤ ر جمالسـة األلبـات علـل 

كـم علـل معانيـه بعـد التقـد ر لـهال وقـد سكـر لـه منالمة األمراتال وكان  قـول الشـعر و نشـدهال وا
 ال عاليب  عراه عربياه  نسب وليها
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وقــد أفــرل عقــد الدولــة يف لاره ألهــل اخلاــور واحلكمــات والفالســفة موضــعاه  قــرتب مــن 
جملسهال فكانوا جيتمعون فيـه للمفاوضـة آمنـني مـن السـف ات ورعـا  العامـةال وأمـر بـإلرار األرزاق 

ؤسنني واألئمـة والقـرات في ـاال ووقامـة اجلرا ـا  ملـن  ـغوب ولي ـا مـن الةربـات علل قو ام املساود واملـ
 كبرياه ببةدالا   0والقعفاتال وب  مارستاناه 

وجتـاوز  صـدقا ه أهـل امللـة وىل أهـل الذمـةال فـغسن للـوز ر ناـر بـن هـارون يف عمـارة البيــد 
 والد رةال وو الق األموال لفقرات أهل الذمةا 

ــر  بيــف بــ  ب و ــه بعــد عقــد الدولــة وــياله  اــلح للحكــمال واضــمحلف يف أوايــر ومل خيح
األمر موارلهم املاليةال وايتلف اململكة أ ام والل الدولةال وقطعف عنه املالة حت أير   يابه 
وآه ـــه وباع ـــا يف األســـواقال ويلـــف لاره مـــن حاوـــب وفـــراش وبـــوابال وصـــار أك ـــر األبـــواب 

  ام هنقطا  الطبالنيامةلقاهال وانقطد ضرب الطبل له يف أك ر األ
 أمراء الترك

وأما أمرات الرتك فيمـ ل م جبكـم واييشـيدال وملـا وـات جبكـم وىل بةـدال محـل معـه ك ـرياه مـن 
ضروب الةلظة ال  اقرتنف ضيا ه اجلند ةال وعندما ليـل واسـال  الـب أهل ـا باملـال وا ـتد يف 

 ه البعض اىل أنـه  فعـل مـا  عذ ب م حت كان  قد علل بطن الرول من م  ستاه فيه هرال فنب
ــره بغنــه يف بةــدال ولار اخلالفــة ه الــرب ووصــب انال وه  كــان  فعــل مــرلاو ج بغهــل اجلبــلال وسك 
اتمـل بةــدال هــذا األيــالقال وقــد أبةــض أهــل بةـدال جبكــم لقــبح ســري هال فلمــا   ــر ابــن رائــق 

 ـ تون بـبجكم سروا بـهال وأ  ـروا مـا يف أنفسـ م مـن بةـض جبكـمال فكـان العي ـارون والاـبيان  
وروالــه و قولــون: جبكــم حلقــوا ناــف ســبالهال فــإسا رأوا  ركيــاه عليــه قلنســوة صــاحوا بــه: قلنســوة 

  ريب! لي  أمرينا جبكما
ـــــي م  ـــــه يف الاـــــحرات و غيـــــذ معـــــه روـــــاهه ليعـــــاونوهال فيطبـــــق عل وكـــــان جبكـــــم  ـــــدفن أموال

بــــق علــــي م الاــــنال قال وامل ــــم علــــل بةــــال وىل وــــو  الاــــحراتال وبعــــد أن  ــــدفن املــــال  ط
الاــنال ق و عــول هبــمال فــال  ــدرون وىل أ ــن سهبــوا مــن أرض اهلل وه مــن أ ــن وــاتواال وكــان هــو 
 ت ذ لنفسه عالمـا    تـدب هبـاال وأصـل هـذا التاـر  راوـد وىل بسـا ة جبكـم و بطـه فيمـا 

 جي له من األمور  ري العسكر ةا 
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وتماع مـا  ر فـاهال وأما اييشيد فكانف فيه يالتان: السذاوة وحب التملـ ال فكـان ا
وقد بدأ  اـالرة هيـد العمـال األ نيـاتال أصـدقاته كـانوا أم أعـداتهال وأيـذ أمـواهلم يف هـدوت مـن 
وانبـــه وبـــرولال وك ـــري مـــن م كـــان  ســـتحق هـــذاال وقـــد ا ـــت ر  عنـــه  بتـــه للعنـــربال فكـــان فـــإسا 

يشرت ه الـذ ن وات  األوقا  ال    د  وليه في ا أير  من ي ائنه العنرب وباعه وىل التجارال ف
  دونه وليهال فيحال له ال من الوافرال    عول العنرب وليهال واكل عنه حكا ا   دل علل انـه 

 كان ه  غنف أن  غيذ ما  عجبه وسا ووده عند أحد من أصحابها 
وقـــد وقـــد لـــه مـــرةه أمـــر عجيـــبال وسلـــ  أن روـــاله مـــن أهـــل العـــراق صـــعد فـــوق زمـــ م  كـــة 

وهـو  قـول  : سـر وىل   ر بال ورأ ف البارحة رسول اهلل وصاح: معا ر الناس! أنا رول 
مارال والق  مد بن  ةجال وقل له ع   طلق  مـد بـن علـي املـالرابال فقـد أضـر بولـدبال   
سار  القافلة وىل مارال وسار الرول ووصل وىل ماـر وبلـب اييشـيد يـربهال فغحقـرهال وقـال 

قــال: مائــة ل نــارال فقــال: هــذه  ؟اــرفــغيربهال فقــال: كــم أنفقــف يف مســريك وىل م ؟و ــن رأ ــف
فإسا رأ ته  مائة ل نار من عندبال وعد وىل مكةال ومن يف املوضد الذب رأ ف فيه رسول اهلل 

: قد بل ةف رسالت  وىل  مد بن  ةـجال فقـال: بقـي   عنـده كـذا وكـذاال  فقل لرسول اهلل
هــ لال  سكـر رسـول اهلل  وسكـر  ـيئاه ك ـرياهال فــإسا لفعـه و  أ لقتـهال فقــال لـه الروـل: لــي  يف

وأقـف بـني  د ـه  قظـان بةـري  وأنا أير  وىل املد نـةال وأنفـق مـن مـا  وأسـري وىل رسـول اهلل 
منـــامال وأقـــول:  ـــا رســـول اهلل أل ـــف رســـالت  وىل  مـــد بـــن  ةـــجال فقـــال   كـــذا وكـــذاال وقـــام 

 أ لقــهال الروــلال فغمســكهال وقــال: حاــلنا يف اجلــدال ومنــا  ننــا بــ   نــاهال واآلن فمــا  ــربح حــت
 فغرسل وليه اييشيد من  وسال يف أمره وأ لقها 

ال رل ال قـــال: فســـغلف النـــيبوالعـــل روـــل كـــان اقطـــد انـــه رأ  النـــيب وربئيـــل وعليـــا 
 دبال فرلها و ال وانتب فال وقد عال ال وورل من لمياط كتاب بغن هاعة من املسـتور ن رأوه 

رة اهلل  عــاىل فيــهال   قيــل ون هـــذا مقطــو  اليــدال فغوصــله اييشـــيد وليــه وأكــربهال واســتعظم قـــد
 الرول لل   وكذبال وزالف الفتنةا
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ون أكــرب فــرق بــني ايمربا ور ــة ايســالمية وبــني أوروبــا الــ  كانــف كل ــا علــل املســيحية يف 
العاور الوسطل ووول عدل هائل من أهل الد انا  األير  بني املسلمنيال وأولئ  هم أهـل 

كـــان ووـــولهم مـــن أول األمـــر حـــائاله بـــني  ـــعوب ايســـالم وبـــني  كـــو ن وحـــدة الذمـــة الـــذ ن  
سياسيةال وقد  لف كنائ  الي ول والناار  وأل رهتم أوـ ات  ر بـةال واسـتند أهـل الذمـة وىل مـا  
كــــان بيــــن م وبــــني املســــلمني مــــن ع ــــول ومــــا منحــــوه مــــن حقــــوق فلــــم  رضــــوا باهنــــدما  يف 

لـل أن  ظـل لار ايســالم لائمـاه  ــري  امـة التكــو نال املسـلمنيال وقـد حــرر الي ـول والناــار  ع
حت ون املسلمني  لـوا لائمـاه  شـعرون أمـم أوانـب منتاـرون ه أهـل و ـنال وحـت ون الفكـرة 
ايقطاعية مل أفال وكانف احلاوة وىل املعيشة املشرتكة وما  نبةي أن  كون في ـا مـن وفـاق يـا 

  كــن معروفـاه يف أوروبـا يف العاـور الوســطلال أووـد مـن أول األمـر نوعــاه مـن التسـامح الـذب مل
ومظ ـــر هـــذا التســـامح نشـــوت علـــم مقارنـــة األل ـــانال أب لراســـة امللـــل والنحـــل علـــل ايتالف ـــاال 

 وايقبال علل هذا العلم بشةف عظيما
وكــــان  ةيــــري الــــد ن ه جيــــوز وه وسا كــــان ليــــوهه يف ايســــالمال فكانــــف الطوائــــف الد نيــــة 

ال  7م اهنفاالال وكان املسلم وسا ور د عـن ايسـالم عوقـب بالقتـلمنفالة بعق ا عن بعض أا
 كما أن قانون الدولة البوزنطية كان  ققي بقتل املسيحي وسا  ري  ل نها 

ومل  كن     او  بني املسلمني و ري املسلمنيال وسل  ألن القانون املسيحي مل  كن جييـ  
ل هــي وأوهلهــا وىل  ــري املــذهبال وه كــان للمــرأة الناــرانية أن  تــ و  بةــري ناــراينال لــئال  نتقــ

جيوز للناراينال ضسب قـانون الكنيسـة أن  تـ و  بةـري ناـرانية وه روـات ولياهلـا هـي وأوهلهـا 
 يف النارانيةا 

أمــا زوا  املســيحي مــن مســلمة فكــان مســتحيالهال علــل أنــه كــان يف الدولــة ايســالمية مــا 
اخلارال فكـان ه جيـوز للمسـيحي أن  ت ـولال  قمن لكل ل انة من ل انا  أهل الذمة كياما 

وه للي ولب أن  تنارال وه  كون  ةيري الد ن وه وسا كان سل  ليـوهه يف ايسـالمال ومل  كـن 
الناـــراين  ـــرث الي ـــولب وه العكـــ ال كمـــا مل  كـــن الي ـــولب أو الناـــراين  ـــرث املســـلمال وه 

                                                           
ذا بشروط قلما  ووـد كـل  لـ  الشـروطال فالعقوبـة أقـرب وىل الت و ـف مـن التطبيـقال وعنـدنا ان  وبـة املر ـد مقبولـة حـت وسا  ه - 7

 كان فطر اها 
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 ا0املسلم  ري املسلم   ول اه كان أو نارانياه 
ف ال اين من القرن الرابد اهلجرب صدر منشور كتب للاـابئني عـن اخلليفـةال أمـر ويف النا

فيــه ـ وىل وانــب صــيانت م وحراســت م والــذب عــن حــر  م ورفــد الظلــم عــن م واــو سلــ  ـ 
بالت ليــة بيــن م وبــني مــوار   مال و ــرك مــدايلت م ومشــاركت م في ــاال ألن أمــري املــؤمنني  ــر  يف 

ال وس  قــول يف األ ــر ال ابــف عنــه: امل ــالفني رأب رســول اهلل  موار ــ  الاــابئني و ــريهم مــن
 ا1ه  توارث أهل ملتني

ال وىل وانـــب الي ـــول 16ويف أ نـــات القـــرن الرابـــد اهلجـــرب اعـــرت  للمجـــوس بـــغمم أهـــل سمـــة
 والناار ال وكان هلمال كالي ول والناار ال رئي    ل م يف قار اخلالفة وعند احلكومةا

رئـــــي  املســـــيحيني الشـــــرقينيال بعـــــد أن ونتقـــــل مركـــــ  الدولـــــة  وصـــــار اجلـــــا ليق النســـــطوربال
ايسالمية وىل الشرقال هو الرئي  األكرب للناـرانيةال وكانـف  نت بـه الكنيسـة و اـالق اخلليفـة 

 علل انت ابهال و كتب له ع داه كما  كتب لكبار العمال واملتارفنيا 
ا أ ـــر يف  نظـــيم اجملتمـــد وقـــد كـــان انقســـام ايســـالم وىل يالفـــة ببةـــدال وأيـــر  بالقـــاهرة يـــ

الي ولبال ولذل  جند ببةدال رأس اجلـالو  الـذب لقبـه بعـض بسـيدناال ولكـن كلمتـه كانـف ه 
 ســرب وه  ــرقي الفــرا ال وجنــد يف القــاهرة رئيســاه آيــر  لقــب ســر هســارمي  أب أمــري األمــرات  

 وكان  عني  أحبار الي ول يف الشام ومارال أب يف حدول يلكة الفا مينيا 
م  الي ـول الـذ ن يف اململكـة ايسـالمية ـ 1135ر ر  بنيامني  وهو رحالة سافر عام و قد

بعـد صـر  النظـر عـن املةـرب ـ بنحـو  ال ائـة ألـف   ـولبال علـل حـني أن ر  بتاحيـا ـ وقـد 
سافر بعد صاحبه بعشـر ن عامـاه ـ  قـدر أن عـدل الي ـول يف العـراق وحـدها  بلـب سـتمائة ألـفال 

قام علل الشام يف القرن الرابد اهلجـرب ألن السياسـة الـ  وـر  علي ـا قـوال وه  نطبق هذه األر 
الاليبيني وزات الي ول كال   ف  الطائفة ايسرائيليةال و قدر بنيامني عدل سكان احلي اخلار 
بــــالي ول يف القــــدس بغربعــــة أنفــــ ال ومل جيــــد بتاحيــــا هنــــاك وه   اــــاه واحــــداهال و قــــول بــــا لو 

م  ونــه مل  كــن يف احلــي 1423يف يــرب  روــد  ارخيــه وىل أكتــوبر    11مارســيليوس وورويــوس
                                                           

 للمسغلة  فاصيل فق ية سكرنا بعق ا يف  الفقه   م ا  - 0
 هذا يف ايسالم والكفر علل  فايل فق يال ه مطلقاها - 1

 ما يف األيبارا ك  هذا يا قرره الرسول  - 16
11 - (Bailo Marsilius Georgius)ا 
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 اخلار بالبندقيني يف صور وه  سعة من  بان الي ولا 
واملــد نتان الوحيــد ان فيمــا بــني الفــرا  ولولــة اللتــان  قــول ابــن حوقــل ون أك ــر أهل مــا 

 ال وهبـا مـن البيـد ناار  مها الرها و كر فال وما مد نة قد ة البناتال وجتمد سـائر فـرق الناـار 
واحلـــوار نيال مل  تةـــري أبنيت ـــا و اقـــة وولـــداهال أمـــا  واألل ـــرة القد ـــة الـــ   قـــارب ع ـــد عيســـل 

م  111هــ  331اجملوس فكانوا ك ري ن بالعراقال وأك ر ما كـانوا يف ونـوب فـارسال ويف سـنة  
ور اجملـوسال وقعف فتنة عظيمة بين م وبـني عامـة  ـرياز مـن املسـلمنيال ومبـف يف هـذه الفتنـة ل

 وضربواال الاائبة عقد الدولة اخلرب وهد كل من له أ ر يف سل  وبالب يف  غل ب م وزورهما 
أما الاابئة فكان آير ع د ازلهر أمرهم فيه أواير القرن ال اينال يف ع د اخلليفة األمنيال 

م  نــة  ففـي سلــ  العاـر عــال  ــغن الو نيـة ضــران وىل الظ ـورال وقيــد  ال ــريان يف هيـد الشــوار 
 بةا  ال ياب والورول والر احني وباألوراس علل قروماال وسار يلف ا الروال بامل امريا

 حريات أهل الذمة
ومل  كــن يف التشــر د ايســالمي مــا  ةلــق لون أهــل الذمــة أب بــاب مــن أبــواب األعمــالال 

وأصـــحاب  وكــان قـــدم م راســـ اه يف الاـــنائد الـــ   ـــدر األربــاح الـــوافرةال فكـــانوا صـــيارفة وجتـــاراه 
ضـــيا  وأ بـــاتال بـــل ون أهـــل الذمـــة نظمـــوا أنفســـ م ضيـــ  كـــان معظـــم الاـــيارفة واجل ابـــذة يف 
الشام م اله   ولاهال علل حني كان أك ر األ بات والكتبة ناار ال وكان رئـي  الناـار  ببةـدال 
هــو  بيــب اخلليفــةال وكــان رلســات الي ــول وو ابــذهتم عنــدهال وكــان أصــةر لافعــي القــرائب هــم 

 اخليا ون والابا ون واألساكفة واخلرازون ومن ولي ما الي ول 
ومل  كــن احلكومــة ايســالمية  تــديل يف الشــعائر الد نيــة ألهــل الذمــةال بــل كــان  بلــب مــن 
بعــض اخللفــات أن اقــر مــواكب م وأعيــالهم و ــغمر باــيانت مال ويف حالــة انقطــا  املطــر كانــف 

رأســ م األســقفال والي ــول ومع ــم  احلكومــة  ــغمر بعمــل مواكــب  ســري في ــا الناــار ال وعلــل
 الناف ون يف األبواقا

وكــذل  ازلهــر  األل ــرة يف هــدوتال فمــن سلــ  الــد ر املســمل ل ــر قــ ال وهــذا الــد ر كــان  
 قــد علــل مســافة ســتة عشــر فرســ اه مــن بةــدالال منحــدراه يف اجلانــب الشــرقيال بينــه وبــني لولــة 

هبانــه واملتبتلــني فيــهال لكــل راهــب ميــل وناــفال وهــو ل ــر حســن نــ ه عــامرال وفيــه مائــة قال ــة لر 
قال ــةال وهــم  بتــاعون هــذه القــال  بيــن م مــن ألــف ل نــار وىل مــغ  ل نــار وىل لســني ل نــاراهال 
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وحول كل قال ة بستان فيـه مـن هيـد ال مـار والن ـل وال  تـونال و بـا   لتـه مـن مـغ  ل نـار وىل 
ال وعيـده الـذب جتتمـد النـاس لسني ل ناراهال وعليه سور عظـيم اـيال بـهال ويف وسـطهال مـر وـار

 وليه عيد الاليبا
 دكتاتور الكنيسة

علــل أن الكنيســة الرحيــة يف الدولــة الرومانيــة الشــرقية قــد سهبــف يف معالاهتــا للمســيحيني 
الذ ن خيالفون رواهلا يف التفكري أبعد يا سهـب وليـه ايسـالم بالنسـبة ألهـل الذمـةال فلمـا أعـال 

الشام يف القرن الرابد اهلجرب ـ العا ر املياللب ـ كان يا وعد بـه ايمربا ور نقفور افتتاح بالل 
أهل الشام وأم ن م به أن امي م من مقـا قة كنيسـة الدولـةال ولكنـه ر ـم هـذا األمـانال مل  ـغل 
و ــداه يف مقــا قة اليعقــوبينيال فاضــطرهم مــ اله وىل اخلــرو  مــن أنطاكيــةال ولــذل  جنــد مــؤريي 

لـ  عينــت م الدولـة يف أنطاكيـة بـغمم أضــل مـن فرعـون وأ ـد كفــراه اليعقـوبيني  اـفون البطارقـة ا
 باهلل من خبتنارا

و ملا أعيد فـتح ملطيـة أيـذ بطر ـرك اليعاقبـة وسـبعة مـن كبـار أسـاقفت م وىل القسـطنطينية  
وســجنوا هنــاكال ووضــد امللكــانيون أ ــد  م علــل الكنيســة الكــرب   لطيــةال فغمــا البطر ــرك فإنــه 

ول بلةار ــاال وكــذل  مــا  أحــد أصــحابه يف الســجنال وروــم ال الــ  أمــام مــا  منفيــاه علــل حــد
قاـــر ايمربا ـــورال وروــــد  ال ـــة عـــن املــــذهب اليعقـــو ال وأعيـــد  عميــــدهمال ولكـــن م مل جيــــدوا 

 السكينة ال   رووماال وصاروا موضد الس ر ة كغمم  يا نيا 
 ق م بعــــد ليــــول وأيــــرياه مل  ســــتطد رلســــات الكنيســــة الســــر انية أن  قيمــــوا يف مقــــر بطــــر 

املذهب امللكاينال وبعد أن أعيد  أنطاكية وىل املسيحيةال كما  قول امللكـانيونال فاضـطروا وىل 
 اهنتقال وىل آمد  لباه لتسامح أك ر يف بالل الكفارا 

ولقد منعف الكنيسة الرحية ناـار  أرمينيـة مـن اسـتعمال النـواقي ال وك ـرياه مـا كـان روـال 
بـــني الفـــرق الناـــرانية ملـــنع م مـــن املشـــاورا ال حـــت عـــني حـــاكم  الشـــر ة املســـلمون  تـــديلون

أنطاكيـة يف القــرن ال الــ  اهلجــرب روــاله  تقاضــل  ال ـني ل نــاراه مــن الناــار  يف الشــ رال وكــان 
 مقره قرب املذبحال وعمله أن  ند املت اصمني من قتل بعق م بعقاها 

ك وحشـــةال فلمـــا مـــا  هــــ  مـــا  أســـقف  نـــي ال وكـــان بينـــه وبـــني البطر ـــر 344ويف ســـنة  
ونقســم أهــل ماــر وأهــل  نــي  حــ بنيال أحــدهم مــد البطر ــرك واآليــر عليــهال وقــام لكــل حــ ب 



 

 41 

من احل بني  رض يف نارة هواهال حت كان األب ه  كلم وبنـه وه املـرأة  ا ـب بعل ـاال وكـان  
 كل فر ق  ستعني بالسلطان علل اآليرال حت ير  هاعـة مـن النـافر ن عـن البطر ـركال وسهبـوا

وىل اييشيد  مد بن  ةجال فووه مع م من يتم الكنيسـة اجلامعـة الـ  كـان األسـقف نـازهه 
 هبا ومند الاالة في ا وقبض علل األسقف والبطر ركا 

 أهل الذمة في بالد اإلسالم
م  أرال اخلليفة املـغمون أن  اـدر كتابـاه ألهـل الذمـة  قـمن هلـم 815هـ  411ويف سنة  

دبري كنائســ مال ضيــ   كــون لكــل فر ــق مــن م م مــا كانــف عقيــدهتمال حر ــة اهعتقــال وحر ــة  ــ
ولو كانوا عشرة أنف ال أن خيتاروا بطر ق مال و عرت  له بذل ال ولكن رلسات الكنـائ  هـاووا 

 وأحد وا  ةباهال فعدل املغمون عن وصدار الكتابا 
أوائــل وكــان أهــل الذمــة  عــاملون يف مارســتانا  بةــدال معاملــة املســلمنيال حــدث وبــات يف 

 القرن الرابدا 
 وكان مو ل املسلمني وأهل الذمة  دفنون كل علل حدةا 

ومل  كن  وود يف املدن ايسالمية أحيات صتاة للي ول والناار  ضي  ه  تعدوماال وون 
آ ــر أهــل كــل ل ــن أن  عيشــوا متقــاربنيال وكانــف األل ــرة املســيحية منتشــرة يف كــل أوــ ات بةــدال 

 ـــا ناحيـــةال وملـــا كـــان الشـــر  ايســـالمي ياصـــاه باملســـلمني فقـــد يلـــف حـــت كـــال  ه  لـــوا من
الدولــة ايســالمية بــني أهــل امللــل األيــر  وبــني  ــاكم م اخلاصــة هبــمال والــذب نعلمــه مــن أمــر 
هذه احملاكم أما كانف  ـاكم كنسـيةال وكـان رلسـات احملـاكم الروحيـون  قومـون في ـا مقـام كبـار 

من كتب القانونال ومل  قتاـر أحكـام م علـل مسـائل الـ وا  بـل  الققاة أ قاهال وقد كتبوا ك رياه 
كانف  شمل وىل وانب سل  مسائل املرياث وأك ر املنازعا  الـ   ـم املسـيحيني وحـدهم 
يــا ه  ـــغن للدولــة بـــها علــل أنـــه كــان جيـــوز للــذمي أن  لجـــغ للمحــاكم ايســـالميةال ومل  كـــن 

ال ولذل  ألف اجلا ليق  يمو يوس حوا  عام الكنائ  بطبيعة احلال  نظر وىل سل  بعني الرضا
م  كتابـــاه يف األحكـــام الققـــائية املســـيحية لكـــي  قطـــد كـــل عـــذر  تعلـــل بـــه 811هــــ  411 

 االناار  الذ ن  لجغون وىل احملاكم  ري النارانية بدعو  نقاان القوانني املسيحية
سجد بـني م  و  ققات مار يري بن نعيمال فكان  ققي يف امل138هـ  141ويف عام  

املســلمنيال   جيلــ  علــل بــاب املســجد بعــد العاــر علــل املعــار ال فيققــي بــني الناــار ال   
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 يام الققاة للناار   وماه اقرون فيه وىل منازل الققاة ليحكموا بين ما 
وه جند فيما انت ل ولينـا مـن القـوانني الـ  وضـعت ا البطارقـة سـو  عقوبـا  ل نيـة كنسـيةال 

النــاسال والقيــام علــل املســح والرمــال أمــام البيعــةال ولفــد كفــارة ماليــة للبيعــةال  فمن ــا التــوبيه أمــام
واملنــد مــن حقــورها ومــن التمتــد برســوم املباركــة الد نيــة عنــد املــو  ومــن الــدفن علــل الطر قــة 
النارانيةال ومن أم لة العقوبة أن الناراين الذب  قرب آير  ند من البيعـة ومـن رسـوم املباركـة 

 نال و قف كل  وم أحد علل املسح والرمالال وعليه أن  تاـدق علـل الفقـرات من القسي    ر 
 ضسب قدر ها 

 الجزية
وكــان أهــل الذمــةال ضكــم مــا كــانوا  تمتعــون بــه مــن  ســامح املســلمني مع ــم ومــن محــا ت م 
هلــمال  ــدفعون اجل  ــةالكل واحــد مــن م ضســب قدر ــهال وكــانوا  ــالث  بقــا :  ــدفد الــدنيا من ــا 

ال والوسـطل أربعـة وعشـر نال والعليـا  انيـة وأربعـني لرمهـاه يف السـنةال أو ل نـاراه أو ا   عشر لرمهاه 
ل نـــار ن أو  ال ـــة يف الـــبالل الـــ  عحْمل ت  ـــا الـــذهبال وكانـــف هـــذه اجل  ـــة أ ـــبه بقـــر بة للـــدفا  
الو  ال فكان ه  دفع ا وه الرول القالر علـل محـل السـالحال وه  ـدفع ا سوو العاهـا ال وه 

ون وأهــل الاــوامد وه وسا كــان هلــم  ســارال واكــي ابــن يرلاسبــه أن الــروم كــانوا  غيــذون املرتهبــ
مــن الي ــول واجملــوس ل نــاراه يف الســنةال وكــذل  فــرض الناــار  علــل املســلمني اجل  ــة ملــا فتحــوا 

ون »باللهمال علل أن  البية لافعي اجل  ة كـانوا  ـدفعون احلـد األلحال حـت أن بنيـامني  قـول: 
 ا« كل بالل ايسالم  دفعون ل ناراه واحداه الي ول يف

ون الي ول يف العـراق ه  ـدفعون  ـيئاه لل ليفـةال وومنـا  ـدفد الواحـد »وكذل   قول بتاحيا: 
 ا «من م يف كل عام ل ناراه واحداه لرأس اجلالو 

م ال وهـو يف مد نــة صــورال 1423يف أكتـوبر  ســنة  12واكـي بيلــومر سـيليوس وورويــوس
 بلب اخلامسة عشرة  دفد يف كل عام ل ناراه بوزنطياه لعاملنـاال وسلـ  يف عيـد ون كل   ولب مت

 القد سنيا
وكانــف اجل  ــة  ؤيــذ مقســطة علــل ســتة أوــ ات أو لســة أو أربعــة أو  ال ــة أو ا نــنيال وقــد 
ــــالعراق يف كــــل  ــــ رال وسلــــ  ألن عمــــال املســــلمني كــــانوا  تقاضــــون  فرضــــف يف أول األمــــر ب

                                                           
12 - Bailo Marsilius Georgius)ا  

 الجزية
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ذل  كان احلال يف األندل  يف القرن ال ال  اهلجربال ولكن يف عام مر باهتم يف كل   رال وك
م  صــدر أمــر اخلليفــة الطــائد بــغن  ؤيــذ اجل  ــة مــن أهــل الذمــة يف احملــرم مــن  113هـــ   333 

كــل ســـنة ضســب منـــازهلمال وأه  ؤيــذ مـــن النســـاتال وه يــن مل  بلـــب احللــمال وه مـــن سب ســـن 
 قري معدمال وه من راهب متبتلا عاليةال وه من سب عاهة بال ةال وه من ف

 وكانف العالة وار ة بإعطات براتة ملن  دفد اجل  ةا 
ومل  كــن أيــذ اجل  ــة أرحــم مــن  ريهــا مــن القــرائبال وون كانــف الشــر عة ايســالمية قــد 
أمــر  بعــدم القســوة يف ااــيل اال فقــد مــي يف ايســالم عــن ا بــا  األســاليب القد ــة القاســيةال 

أصــحاهبا مــاه  طيقــونال أو وقــامت م يف الشــم  وصــب ال  ــف علــل  مــن  عــذ بال أو  كليــف
 رلوس م واو سل ال وومنا أواز الفق ات حب  أهل الذمة حت  ؤلوهاا 

ــــة  ــــ  نعجــــب هلــــا ك ــــرة عــــدل العمــــال واملتاــــرفني  ــــري املســــلمني يف الدول ومــــن األمــــور ال
مال والشـــكو  مـــن ايســالميةال فكـــان الناـــار  هــم الـــذ ن اكمـــون املســـلمني يف بــالل ايســـال

 اكيم أهل الذمة يف أبشار املسلمني وأمواهلم  كو  قد ةا
وكـان بــني العــرب والقــبال مــن قلــة التفــاهم مـا كــان بــني اليونــان واملاــر ني مــن قبــلال وسلــ  
علل الر م من أن األقباط قـد أليلـوا منـذ أول األمـر يف احلـد  ال أحال ـ   وصـي في ـا النـيب 

 األحال ــ  مــا  بــني بكــل وــرأة الــدور الــذب  قــوم بــه الكت ــاب  باألقبــاط يــرياهال ومــن هــذه
وهــم  القــبال  أعــوانكم علــل عــدوكم »الناــار  يف الدولــة ايســالميةال ففــي حــد   سكــروه: 

وأعـوانكم علـل ل ـنكمال قـالوا: كيـف  كونـون أعوانـاه علـل ل ننـا  ـا رسـول اهللن قـال:  كفــونكم 
ألقباط هبذا الدور يـري قيـام حـت ون أك ـر الفـذ ا ولقد قام ا«أعمال الدنياال و تفر ون للعبالة

 ال  وقعف بني الناار  واملسلمني  ار نشغ  عن جترب املتارفني األقباطا 
وقــد أ  ــر يلفــات الفــا ميني األولــون ألهــل الذمــة  ســا اه نعجــب لــهال فقــد كــان لل لفــات 

مال وعظــم نفــوسهم حــت الفــا ميني أ بــات مــن الي ــولال ومل اــتج هــؤهت األ بــات وىل  ةيــري ل ــن 
صــار ه  عمــل  ــيت يف بــالط املعــ  وه  عونــة الي ــولال عــر  سلــ  الــوز ر الداهيــة ابــن كلــ  
الذب كان   ول اهال فغسلم وصار  تحي  وىل ويوانه يف الد ن من قبلال وكانف الن عة العقلية يف 

ناقشة العلنية بـني مذهب ايحاعيلية واعتقالهم بإمكان وقامة الدليل النظرب عليه يا م د للم
 املسلمني والناار  ألول مرة يف  ار ه ايسالما 
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ويف ع ـد الع  ــ  بــاهلل زال بــالط اخلليفـة يف وكــرام الناــار ال وسلــ  أنـه كــان للع  ــ  أصــ ار 
مسيحيون من م  أرست   يال السيدة ابنة الع    باهللال وقد صري بطر ركا علل بيف املقـدسال 

علـل القـاهرة وماـرال وكـان هلمـا هيعـاه  ـل لطيـف عنـد الع  ـ   وصري أيوه  أرمـانيوس  مطرانـاه 
 و قدم يف يلكتها 

علــل أن ك ــرياه يــن أســلموا ومنــا  ظــاهروا باهســالم  ظــاهراهال ومــن م  ســن بــن بــدوس الــذب 
م  وهو  لي بيف املال وس ساكال فقد قيل ونه ملـا قتـل ووـد أ لـف 1142هـ   215قتل  عام 

ن قـد  ـاهر عنـد وسـالمه أنـه أحقـر اخلـا ن ويتنـهال ومل  كـن مـن سلــ  ألنـه كـان ناـرانياهال وكـا
  يتا 
 

 الشيعة
 

ملا وات القرن الرابد اهلجرب كان ح ب اخلوار  قد فقد ما كان له من  غنال بعد أن كـان 
أقـــدم حـــ ب  نـــاوبت اخلالفـــة الرحيـــةال وأصـــبح اخلـــوار  مفـــرقني يف وســـال اململكـــة ايســـالميةال 

رية هلـــا مـــذهب ا اخلــارال وكـــان هلـــم يــرو  وحـــروب بـــد ار ربيعـــة  ؤلفــون هاعـــا  صـــةرية صــة
وعمـــان و ريهـــا يف أوائــــل القـــرن الرابــــدال ومل  كـــن هلــــم قـــوة وصــــولة وه يف األ ـــرا : يف بــــالل 
سجســتان ونــواحي هــراةال وكــذل  يف الةــربال حيــ  ليــل فــي م الرببــر املقيمــون علــل  ــا   

 مقيق وبل  ارقا 
باورة ألح وىل الاواب ون مذهب الشـيعة لـي  ـ كمـا  ولقد أبانف لنا مباح  فل ا وزن 

كان  عتقد البعض ـ رل فعل من وانب الروح اي رانية خيالف ايسـالمال ويـا  ؤ ـد أضـاث فل ـا 
وزن التوز د اجلةرايف للشـيعة يف القـرن الرابـدال وقـد أملـح اخلـوارزمي يف أوايـر القـرن الرابـد وىل أن 

أكــرب مركــ  للشــيعة حــت  وكانــف الكوفــةال وهبــا قــرب علــيالعــراق هــو املــو ن األول للتشــيدال 
 سل  الع دا

ويف  قـــون القـــرن الرابـــد ومتـــد مـــذهب الشـــيعة وىل الباـــرةال وهـــي املنـــاف  القـــدمي للكوفـــة 
وال  كان  قال عن ـا يف القـرن ال الـ : أمـا الباـرة وسـوالها فقـد  لـب علي ـا ع مـان وصـنائد 

 وأمـــا الكوفـــة وســـوالها فقـــد  لـــب علي ـــا علـــي  ع مـــان فلـــي  هبـــا مـــن  ـــيعتنا وه القليـــلال
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م  أن  ســترت حــت 124هـــ 331و ــيعتهال ويف الباــرة أضــطر أبــو بكــر الاــو   املتــوب عــام 
ال فطلبتــه اخلاصـة والعامــة لتقتلـهال ويف القــرن اخلـام  اهلجــرب  مـا  ألنـه رو  يــرباه يف علـي 

وكـــان  قدســـ ا  علـــي كـــان يف الباـــرة مـــا ه  قـــل عـــن  ال ـــة عشـــر مكانـــاه  تاـــل بـــذكر  
 عـــرض  الشـــيعةال بـــل كـــان  ووـــد يف املســـجد الكبـــري يف سلـــ  الوقـــف أ ـــر مـــن آ ـــار علـــي 

للنـــاسال وهـــو قطعـــة مـــن اخلشـــب  وهلـــا  ال ـــون سراعـــاه وعرضـــ ا لســـة أ ـــبار وحك ـــا أربعـــة 
وــات هبــا مــن اهلنــدال وكانــف الشــام منــذ أول األمــر  ربــة  ــري صــاحلة  أصــابدال  قــال ون عليــاه 

  ليــل لمشــقال وكــان 313ـ  415لعلــو نيال واكــل أن أبــا عبــد الــرمحن النســائي  لــدعوة ا
 تشيدال فسئل عن معاو ـة ومـا روب مـن فقـائله فقـال: أمـا  رضـي معاو ـة أن خيـر  رأسـاه بـرأس 

فمـا زالــوا  13«ه أ ــبد اهلل لـه بطنـاه »ويف روا ـة أنـه قــال: مـا أعـر  لـه فقـيلة وه  ؟حـت  فقـل
املســجد ولاســوه   لاســوهال   محــل وىل الرملــةال فمــا  وهــو منقــول  دفعونــه حــت أيروــوه مــن 

 بسبب سل  الدوسا
 وكان أهل  رب ة وناف نابل  وقدس وأك ر عمان  يعةا 

ور م قيـام الدولـة الفا ميـة نالحـ  ون حـ ب الشـيعة مل  تقـدم وه قلـيالهال ووسا كـان ناصـر 
قد وـات سلـ  مـن أن بـ  م   يعةال ف1131هـ  248يسرو قد وود أهل  رابل  يف عام  

عمــــارال وهــــم وحــــد  األســــرا  الاــــةرية الك ــــرية علــــل األ ــــرا ال كــــانوا هنــــاك علــــل مــــذهب 
 الشيعةا 

وكانف و  رة العرب  يعة كل ا عدا املدن الكرب  م ل مكـة وهتامـة وصـنعات وقـرحال وكـان 
 للشيعة  لبة يف بعض املدن أ قاه م ل عمان وهجر وصعدةا 

لـــي العـــراق كـــان ناـــف األهـــواز وهـــي القاـــبةال علـــل مـــذهب ويف بـــالل يوزســـتان الـــ   
الشــيعةال أمــا يف فــارس فكــان الشــيعة ك ــري ن علــل الســواحل الــ   تاــل ا اــاهه و يقــاه بــالعراق 

 وياوصاه بالعرب املتشيعنيا
وكان يف قم فرقة من الةالة وهم الةرابيةال ومذهب م أن املـال كلـه للبنـفال فلمـا و  علـي م 

هــم قــوم  ــذهبون وىل هــذه املقالــة ألوــل فا مــة و لناــف هــدلوه بالقتــلال قــاض حكــم للبنــف با
  سالم اهلل علي ا ا
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ابنــــــة ايمــــــام ال ــــــامن  م  لفنــــــف يف قــــــم الســــــيدة فا مــــــة 813هـــــــ   411ويف عــــــام  
 ال ألن قم كانف يف سل  الوقف أحب مكان  دفن الفرس فيه مو اهمال بعد مش دا الرضا

الشيعة افتتاح البالل ال   لك ا اليومال ولكنه كـان  ويف سل  العار مل  كن قد مت ملذهب
ســائراه يف أحســن  ر ــق  وصــله وىل سلــ ال بــل كــان اهضــط ال يــا  ســاعد هــذا املــذهب علــل 

 اهنتشارا 
  ون الطر قـــة الـــ  ســـار علي ـــا ابـــن بابو ـــه القمـــيال أكـــرب علمـــات الشـــيعة يف القـــرن الرابـــد 

 ـذكرنا بطر قـة علمـات املعت لـة الـذ ن  بح ـون عـن  12)كتاب العلل(اهلجربال يف كتابه املسمل 
 علل كل  يتا 

م   ــدعو يف يطبــة اجلمعــة 1141هـــ   241وكــان أحــد يطبــات الشــيعة ببةــدال يف عــام  
مكلـم  ال فيقـول: وعلـل أييـه أمـري املـؤمنني علـي بـن أ   الـب بعد الاالة علل النـيب 

 ة أصحاب الك فا اجلمجمةال و يي األموا ال البشرب ايهليال مكلم فتي
وسا نظــر ا الســمات محــراتال كغمــا لم »…م : 133هـــ   355 قــول القمــي  املتــوب عــام 

عبــيالال ورأ ــف الشــم  علــل احليطــانال كغمــا املالحــف املعاــفرةال فــاعلمي أن ســيد الشــ دات 
 ا «قد قتل احلسني 

 ال ف ــيوىل مــا  شــبه صــفا  الســيدة مــرمي  وكــذل  سهــب الشــيعة يف الســيدة فا مــة 
 قد حيف البتول م ل مرميا

  ؟أنه أواب من سغله: ما البتول و روب الشيعة عن النيب  
: البتـــول الـــ  مل  ـــر محـــرة قـــالال أب مل اـــضال فـــإن احلـــيض مكروهـــة يف بنـــا   فقـــال 

األنبياتا وكانف مالبـ  يلفـات الفـا ميني ويطبـائ م أبـيضا أمـا اللـون األيقـر الـذب  تميـ  
أول مـــن أمـــر با ـــاسه ســـلطان ماـــر  ـــعبان بـــن حســـني  املتـــوب عـــام بـــه العلو ـــون اليـــوم فـــإن 

 م ا1313هـ   118
م  كــان  قـد أيبــارا لبـ  أميــةال 132هــ   121و ـرو  أن عوانـة بــن احلكـم  املتــويف عـام 

م   عـ و 114هــ 311وعامة أيبار املدائ  مغيوسة عنهال ووسا كان أحـد الشـعرات حـوا   عـام
ت م باأليبارال فإن املقدسي اكي لنا أنه كان  وماه جبامد واسـالال أسا ري الشيعة وىل قلة معرف

                                                           
 ا علل الشرائد  للشيه الادوق  - 12
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: ون ووسا برول قد اوتمد عليه الناسال فدنا منـهال فـإسا هـو  ـروب حـد  اه بسـنده عـن النـيب 
  بيــــدهال   جيلــــوه علــــل النــــاس  ؟اهلل  ــــدين معاو ــــة  ــــوم القيامــــةال فيجلســــه وىل ونبــــهال و ةلفــــه  

 كالعروسا 
ا فقـال لــه املقدسـي: كــذبف  ـا ضــال!  قــال:  حاربتـه عليــاه  ؟سافقـال لـه املقدســي:  ـا

 فقال: يذوا هذا الرافقيال فغقبل الناس عليهال فعرفه بعض الكتبة ولفع م عنها
وكــذل  حكــل املقدســي أنــه كــال أن  ــبطن بــه ألنــه أنكــر علــل روــل مــن عحب ــال وصــف ان  

 قوله ون معاو ة نيب مرسلا
النــ ا ال ومقــل الوقــف الــذب جنــد فيــه يليفــة عباســياه  مل  اــبح موضــد علــل أن عليــاه  

ا حـت كـان م   ـد د الـبةض لعلـي وألهـل بيتـه831ـ 821هــ  421ـ 433م ـل املتوكـل  
من هلة ندمائه رول  شد علل بطنه اف  يابـه صـدةال و كشـف رأسـه وهـو أصـلدال و ـرقمال 

 ملتوكل  شرب و قح ا ا واو قول: قد أقبل األصلد البطني أمري املؤمننيال  ع  علياه 
بل جيعل سبب  وكانف احلكومة وسا أرال  أن  عاقب  يعياه ملذهبه مل  ذكر اسم علي

م  كتــب عامــة الشــيعة بــغمر معــ  134هـــ  351العقوبــة أنــه  ــتم أبــا بكــر وعمــرال ويف عــام  
الدولة علل املساود ما هذه صور ه: لعن اهلل معاو ة بن أ  سفيانال ولعن من  اـب فا مـة 

فلمــا وــات الاــباح  أن  ــدفن عنــد قــرب وــدهال ومــن نفــل أبــاسر كاهال ومــن منــد احلســن فــد 
 ـــاه بعـــض النـــاسال فغ ـــار الـــوز ر امل لـــيب علـــل معـــ  الدولـــة أن  كتـــب موضـــد احملـــو: لعـــن اهلل 

 ال وه  ذكر أحداه وه معاو ةال ففعل سل االظاملني آلل رسول اهلل 
  كـــن  ربط ـــا بعـــرش اخلالفـــة ببةـــدال رابطـــة وقـــد جلـــغ ك ـــري مـــن العلـــو ني وىل ماـــر الـــ  مل

م  كان املتوكل قـد حـب  الطـالبيني يف سـر مـن رأ ال 851هـ  433الطاعة التامةال ويف سنة  
وورل كتابـه وىل وا  ماــر بـإيرا  األ ــرا  العلــو ني ووعطـات الروــل مــن م  ال ـني ل نــاراه واملــرأة 

  وىل املد نـــةال ولكـــن ك ـــرياه مـــن العلـــو ني لســـة عشـــر ل نـــاراهال فقـــدموا العـــراقال   أمـــروا بـــاخلرو 
استطاعوا أن  فلتوا من هذا النظامال وسرعان ما  اروا وبا عوا واحداه من مال فورل كتـاب املنتاـر 
وىل وا  ماــر بــغه  قبــل علــوب ضــيعةال وه  ركــب فرســاهال وه  ســافر مــن الفســطاط وىل  ــر  

الواحـدال وون كانـف بـني أحـد الطـالبيني وبـني من أ راف اال وأن  نعوا من ا اس العبيد وه العبد 
أحد من سائر الناس ياومة فليقبل قول يام الطاليب فيهال وه  طالب سل  اخلام ببينهاا 
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هــ   ـورة للعلـو ني بعـد أيـر ال ويف القــرن  451فـال عجـب وسن نـر  ماـر  شـ د حـوا   عـام
أ ــــراض العلــــو ني الرابــــد اهلجــــرب بــــدأ  فــــذ املةــــرب  ســــتو  علــــل ماــــرال فوحــــد سلــــ  بــــني 

 السياسية وبني أ راض الشيعةا 
م  مبلةـــاه  ـــد داه يف العاصـــمةال 131هــــ  351وقـــد بلةـــف الفتنـــة يف  ـــوم عا ـــورات  ســـنة 

فنشـب القتــال بـني اجلنــد السـنيني مــن الســولان والـرتك وبــني الشـيعةال وكــان اجلنـول  ســغلون مــن 
سـولان املت يجـني بالطرقـا ال فإن مل  قل: معاو ة ضربوهال و ـا  أحـد ال ؟جيدونه: من يال 

وهـو  اـيح: معاو ـة يـال علـيال فتابعـه العامـةال وأصـبحف هـذه هـي صـيحة أهـل السـنة  اـر 
حــني  ر ــدون قتــال الشــيعةال وقــد حافظــف احلكومــة علــل النظــام بقــدر اســتطاعت اال ويف  عــام 

م  ضـرب أحـد كبـار الشـيعةال وحـب  حـت مـا  يف السـجنال وقـام علـل قـربه 132هـ   353
 بني اجلند وأصحابها قتال 

وملــــا ليــــل وــــوهر ماــــر وصــــار  احلكومــــة  ــــيعية كانــــف العامــــة عنــــد أقــــل و ــــارة هلــــم 
م  114هــ 331 ايحون صيحة السنة علل الشيعة من او: معاو ة يال عليال ففي سـنة  

قــبض علــل عجــوزء عميــات  نشــد يف الطر ــقال وحبســفال ففــ   هاعــة مــن الرعيــةال نــالوا بــذكر 
عاو ة يال املؤمنني ويال عليال فبع  ووهر ونال  يف اجلـامد العتيـق: الاحابةال وصاحوا: م

أقلــوا القــول ولعــوا الفقــولال فإنــا حبســنا العجــوز صــيانة هلــاال فــال  ــنطقن أحــد وه حلــف بــه »
 ال   أ لقف العجوزا «العقوبة املووعة

م   ـــةب هاعـــة مـــن الاـــيارفة الســـنيني 113هــــ   334بـــل أ قـــاه اكـــل أنـــه يف عـــام  
 ال هذا مد أن الايارفة أهدأ العناصر السياسيةا : معاو ة يال علي بن أ   الب وصاحوا

علــل أن حكومــة الفــا ميني كانــف  تــويل وانــب احلكمــة يف اجلملــةال ومل  كــن حكومــة 
متعاــبةال ولكن ــا وعلــف أحســن املناصــب يف الققــات وايفتــات للشــيعة وحــدهما وقــد بلــب مــن 

م  مـن اهحتفـال بعيـد ا ـذه أهـل السـنةال 113هــ  334ام  سا  ا أما مل أند العامـة يف  عـ
بعد عيد الةد ر عند الشـيعةال مقـاهاةه للشـيعة ونكا ـةه هلـمال وهـو اليـوم الـذب ليـل فيـه رسـول 

 الةار هو وأبو بكرال وبالةوا فيها اهلل 
اد نا املقدسي أنه مل جيـد الشـيعة وه يف أعلـل القاـبةال وكـذل  أهـل صـندفاا وكانـف يف 

علل احلـدول بـني اجل ائـر و ـون   ووـد أ قـاه مد نـة نقطـةال وهيـد أهل ـا  ـيعةال وكانـف  الةرب
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 سمل الكوفة الاةر ا علل أنـه بعـد التـدهور السياسـي للفـا ميني سـرعان مـا روعـف مووـة 
 هذا التيار الشيعيال حت مل  بق له أ را 

حلركـا  الروحيـة وكانف بةـدال هـي العاصـمة  عـ  الكلمـة احلقيقـيال وآ ـة سلـ  أن هيـد ا
يف يلكة ايسالم كانـف  ـتال م أمواو ـا يف بةـدالال وكـان هبـا جلميـد املـذاهب أناـارا ولكـن 
أكرب ح بني كانا هبا يف القرن الرابد اهلجرب مها احل بان املتشدلان يف التمس   ذهب ماال ومها 

هل ـا كل ـم احلنابلة والشيعةال وكان أناار الشيعة  سكنون بنـو  يـار حـول سـوق الكـرنال فغ
  يعة وماميه ه  وود في م س  ألبتةا

ور م ما قام به املتوكل من  شد د يف اضط ال الشـيعة يف القـرن ال الـ  اهلجـربال نالحـ  
م  علــل لعــن 811هـــ 482أن قــوهتم كانــف عظيمــة حــت أن اخلليفــة املعتقــد عــ م يف عــام  

ـــة علـــل املنـــابرال وأمـــر بإنشـــات كتـــاب يف سلـــ  وصـــلف ولينـــا صـــ ور هال ف وفـــه الـــوز ر مـــن معاو 
اضـطراب العامــةال فقــال املعتقــد: ون اضـطربف العامــة وضــعف في ــا السـيفال فقــال لــه الــوز ر: 
فما  اند بالطالبيني الذ ن هم يف كل ناحية خيروون و يل ولي م ك ري من الناس لقـرابت م مـن 

 ال ويف هذا الكتاب و رالهمال ووسا حد الناس كانوا ولي م أميلا الرسول 
م  هــم علــي بــن  لبــقال وهــو مــن القــوال الــرتكال مــرة أيــر  بــغن 133هـــ   341يف ســنة  و 

 لعن معاو ة ووبنه    د علل املنابرال فاضطربف العامةال وكان الربهبارب رئي  احلنابلة   ري الفذ 
 هو وأصحابها 
م  نـــولب يف وــانيب بةـــدال بــغه جيتمــد مـــن احلنابلــة نفســـان يف 135هـــ  343ويف عــام  

واحــدال وكــان سلــ  لك ــرة  شــر  م علــل النــاس وو قــاع م الفــذ املتاــلةال ويــر   وقيــد موضــد 
اخلليفــة الراضــي بكتــاب بــني فيــه أيطــات احلنابلــة و وعــدهم بالعقــابال وقــد وصــلف ولينــا صــورة 

 هذا الكتابال ف ـو  ـت م م بـالطعن علـل ييـار األمـة وبنسـبة  ـيعة أهـل بيـف رسـول اهلل 
اره يف الطرقـــا  واحملـــال وونكـــار ز ـــارة قبـــور األئمـــة  صـــلوا  اهلل وىل الكفـــرال وورصـــالهم باملكـــ

علــي م أهعــني ال والتشــنيد علــل زوارهــا بايبتــدا ال وأن احلنابلــة مــد ونكــارهم لــذل ال  تلفقــون 
ال وجيتمعـــون لقاـــد روـــل مـــن العـــوام لـــي  بـــذب  ـــر  وه نســـب وه ســـبب برســـول اهلل 

آيــر الكتــاب  قســم أمــري املــؤمنني بــاهلل لــئن مل  و ــغمرون ب  ــارة قــربه واخلشــو  لــد   ربتــهال ويف
 ناــر  احلنابلــة عــن مــذموم مــذهب م ليوســعن م ضــرباه و شــر داه وليســتعملن الســيف يف رقــاهبم 
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 والنار يف  اهلم ومنازهلما 
وكـــان احلمـــدانيون أول أســـرة  ـــيعية  ـــديلف يف أمـــور بةـــدالال وكـــان هـــذا التـــديل م ـــرياه 

سـعل يف البيعـة   دة  شـيعه وميلـه وىل علـي وأهـل بيتـه للعجبال سل  أن ابن محدان علل 
 و لوه يف النابا  هبن املعت  علل اارافه عن علي 

ولكن األحوال  ةري  ملا استوىل الـد لم علـل بةـدالال وكـانوا قـد ليلـوا يف ايسـالم حـد  اه 
سـتكفي علل  د أحد العلو نيال فلم  كد معـ  الدولـة  ـديل بةـدال حـت قـبض علـل اخلليفـة امل

وأن له عن عر ه علل صورة م ينةا وكان من األسباب الظاهرة يف سل  أن املستكفي كان قد 
 قبض علل الشافعي رئي  الشيعةا 

م  قامـــف فتنـــة بـــني العامـــة ببةـــدالال و عطلـــف اجلمعـــة  ســـاود 131هــــ  321ويف ســـنة  
 أهل السنة ه اال الفذال ومل  قم اجلمعة وه يف مسجد برا ا الشيعيا

 تم عاشوراءمآ
هـــــ  أمـــر معــــ  الدولـــة النــــاس أن اتفلـــوا بيــــوم عا ـــوراتال وهــــو أكـــرب عيــــد 354ويف عـــام  

للشيعةال وأن  ظ روا احلـ نا فغ لقـف األسـواق وعطـل البيـد والشـراتال ومل  ـذبح القاـابونال وه 
 به اهلراسـونال وه  ـرك النـاس أن  سـتقوا املـاتال وناـبف القبـاب يف األسـواقال وعلقـف علي ـا 

وحال ويروف النسات منشرا  الشعور مسـولا  الووـوهال قـد  ـققن  يـاهبن  ـدرن يف البلـد املس
 ا و نحن و لطمن وووه ن علل احلسني 
 بكربالتا  ويف هذا اليوم كان   ار قرب احلسني 

و اف البريوين ما ور  عليه بنو أمية من و  ار الفرح يف  وم عا وراتال ومـا كـان  ظ ـره 
 ا «ولذل  كره فيه العامة جتد د األواين وال ياب»ول:الشيعة من ح نال    ق

 عيد الغدير
ويف اليوم ال امن عشر من سب احلجة يف هذا العام وات عيد الةد ر  د ر يـم ال فاحتفـل 

 وىل علــي بــن أ   الــب  بــه الشــيعة ببةــدالال وزعمــوا أنــه اليــوم الــذب ع ــد فيــه الرســول 
الدولـةال علــل يـال  صـنيع م يف  ـوم عا ــوراتال  ال وفيـه أ  ـروا الســرور بـغمر معـ 15واسـت لفه

                                                           
ال ويف هـذا اليـوم نـ ل قولـه فـر قنيال راوـد موسـوعة الةـد ر للعالمـة األميـ  وهو كذل ال كما ورل يف متوا ر الروا ا  عند ال - 15

 ا 3ا سورة املائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا عاىل: 
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فناـــبوا القبـــاب وعلقـــوا ال يـــابال وأ  ـــروا ال  نـــةا ويف ليلتـــه أ ـــعلف النـــريان  جلـــ  الشـــر ةال 
 وضربف الدبالب والبوقا ال ويف صبيحته اروا هاله وبكروا وىل مقابر قر نا 

فلبســوا فيــه مــا جتــدل  أمــا بنــو أميــة فكــانوا قــد ا ــذوا  ــوم عا ــورات مــن قبــل  ــوم الســرورال 
و   نوا واكتحلوا وعيدوا وأقاموا الوهئم والقيافا  و عموا احلـالوا  والطيبـا ال ووـر  الرسـم 

 يف العامة علل سل  أ ام ملك مال وبقي في م بعد زواله عن ما
مـن  ـرك »م  مشـدلاه فـيمن  فـرح بيـوم عا ـورات: 133هـ  355 قول القمي  املتوب عام 

وم عا ــورات ققــل اهلل لــه حــوائج الــدنيا واآليــرةا ومــن كــان  ــوم عا ــورات الســعي يف حوائجــه  ــ
ومـن حـل  ـوم …  وم مايبته وح نه وبكائه جيعل اهلل ع  وول  وم القيامـة  ـوم فرحـه وسـروره

عا ورات  وم بركة والير  ن له  يئاه مل  بارك له فيما اليرال وحشر  وم القيامة مد    د وعبيـد 
 ا10«ن سعد  لعن م اهلل  وىل أسفل لرك من الناراهلل بن ز ال وعمر ب

  ون أهــل الســنة أرالوا أن  عملــوا ألنفســ م مــا  كــون بــإزات  ــوم عا ــوراتال فجعلــوا بعــده 
ب مانيـــة أ ـــام  ومـــاه نســـبوه وىل مقتـــل ماـــعب بـــن الـــ بريال وزاروا قـــربه يف مســـكنال كمـــا  ـــ ار قـــرب 

عــده ب مانيــة أ ــام  ومــاه العــوا أنــه اليــوم بكــربالتال وكــذل  عملــوا بــإزات  ــوم الةــد ر ب احلســني 
وأبــو بكــر يف الةــارال وعملــوا يف هــذا اليــوم مــا  عملــه الشــيعة يف  ــوم  الــذب ليــل فيــه النــيب 

الةــد را وكــان أول مــا عمــل أهــل الســنة سلــ  يف  ــوم اجلمعــة ألربــد بقــني مــن سب احلجــة عــام 
 م ا111هـ  381 

الرابــــد اهلجــــرب أن مشــــ د  م الكبــــري ن  ويــــا كــــان لــــه  ــــغن يف  ــــورا  الشــــيعة يف القــــرن
 املقدسني عندهم كانا بالعراقا

 م  وعل علل قرب علي 141هـ  311ون أبا اهليجات عبد اهلل بن محدان  املتوب عام 
حاــناه منيعــاهال وابتــ  علــل القــرب قبــة عظيمــة مربعــة األركــان هلــا بــاب مــن كــل وانــبال وســرتها 

 السامانيةا بفاير الستورال وفر  ا ب مني احلار 
وملا مرض الوز ر أبـو  مـد بـن سـ الن وا ـتد عليـه املـرض نـذر ون عـويفال بنـات سـور علـل 

م  وأول 1111هـــ 211ال فعــويفال فــغمر ببنــات ســور عليــه عــام  مشــ د أمــري املــؤمنني علــي 
هــــ 324مـــن لفـــن يف هـــذا املشـــ د مـــن العظمـــاتال فيمـــا أعلـــمال روـــل مـــن أهـــل الباـــرة عـــام  

                                                           
 ا41ال اجملل  141ال راود األما  للشيه الادوقال ر هذه روا ة عن ايمام الرضا  - 10
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م  فحمـل 184هــ  314ن فيه من األمرات عقد الدولة  املتـوب عـام م ا وأول من لف153 
وليــه بعــد أن كــان قــد لفــن بــدار امللــ  ببةــدالا وعقــد الدولــة هــذا هــو الــذب أمــر بإعــالة بنــات 

ال بعـــــــد أن كـــــــان اخلليفـــــــة املتوكـــــــل قـــــــد أمـــــــر يف عـــــــام tمشـــــــ د ايمـــــــام احلســـــــني بـــــــن علـــــــي 
 وبغن ارث و بذر و سقلا  م  هبدم قربه وهدم ما حوله من املنازل851هـ433 

م   ــويف أبــو العبــاس الكــايف الــوز ر بــالربال وكــان قــد وصــل قبــل 1111هـــ 311ويف عــام  
فكتـب ابنـه وىل العلـو ني أن  بيعـوه  ربـة خبمسـمائة ل نـارال  tمو ه أن  دفن يف مش د احلسـني 

عطيف للرول فقال الشر ف وس ساك: هذا رول التجغ وىل ووار ودبال وه آيذ لرتبته  ناهال وأ
بكــربالت قبــل  t ربــة مــن  ــري أن  ــدفد  ــيئاها ومل  اــل ولينــا وصــف لــدايل مشــ د احلســني 

وصـــف ابـــن بطولـــة لـــه يف القـــرن ال ـــامن اهلجـــربال أمـــا قبـــل سلـــ  فيـــذكر أن القـــرب كـــان  ةطـــل 
بقمــاش  ــار  ال وحولــه  ــو  مقــاتةا   ون عميــد الدولــة بــن بو ــه بــ  علــل قــرب ايمــام علــي 

 س حاناه ومسجداه مل  كن خبراسان أحسن منهابطو  tالرضا 
 

 11تعليقات
 

 من الرتهة ايجنلي  ة:  444 قول وولد     ر يف صفحة 
ون مــــن احلقــــائق األوليــــة أن مســــغلة اخلالفــــة قســــمف املســــلمني وىل فــــرقتني: أهــــل الســــنةال 

األولـنيال  والشيعةال وكان ألهل البيف فر ق  عـرت  سـراه ضقـوق مال حـت يف ع ـد اخللفـات ال ال ـة
ولكــن هــذا الفر ــق مل  كــن جيــاهر باخلاــاما وبعــد عاــر هــؤهت اخللفــات صــار  عــارض كــل مــن 

ال وكانف هذه املعارضة موو ة أول األمر وىل األمو نيال   وىل مـن tحكم من  ري أبنات علي 
بعــدهم يــن مل  تــوافر فــي م الشــروط الــ   ووب ــا الشــيعة يف ايمــامال وهــم حــني  بينــون ووــوه 

ي لـة يف سر ـة علـي وفا مـة  م يف هؤهت احلكام  قـررون احلقـوق الشـرعية ألبنـات النـيب النق
  وكمــا أمــم اهتمــوا اخللفــات ال ال ــة األولــني ســراه بــغمم مةتاــبون  ــاملونال فكــذل  عارضــوا

 النظام السياسي يف الدولة ايسالمية سراه وو راه يف كل العاورا

                                                           
امللحقــة بالفاــول هــي  ل ــيم لتعليقــا  املرحــوم العالمــة  يــدا خبــن اهلنــدب  علــل الرتهــة ايجنلي  ــة هلــذا  هــذه التعليقــا  - 17
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 نفيـذ أحكـام الشـر عة وفروضـ اال ومحا ـة حـدول  أووب أهل السنة  ناـيب يليفـة م متـه
بالل ايسالم والدفا  عن اال واي را  علل  عبئـة اجليـوشال وأيـذ مـا فـرض علـل املسـلمني يف 
أمواهلمال و قسيم  نائم احلرب بين م بالعدلال و ري سل  من امل امال وباييتاـار فاخلليفـة هـو 

رل يليفة ملن  قدمهال وخيتاره املسلمون بالطرق ي ل السلطة الققائية وايلار ة واحلربيةال وهو جم
 العال ة  باينت اب أو بتعيني سلفه له  لسياست مال وه  شرتط فيه أن  كون أعلم املسلمنيا

أما ايمام عند الشيعة ف و رئـي  املسـلمني ومعلم ـمال بفقـل مـا وهبـه اهلل مـن الاـفا ال 
 tعــن اهلل علــل اــو مــا كــان موســل ال وهــو اكــم و علــم متلقيــاه سلــ  وضكــم ورا تــه للنــيب 

 سمد كالم اهلل مـن الشـجرةال فكغنـه  تلقـل عـن اهلل رسـالة مسـتمرةال وهـو جيمـد وىل هـذه امل  ـة 
صــفا  ياصــة مــن  ــور فــوق  ــور اينســانا و ــ عم الشــيعة أن ورا ــة ايمامــة  نقلــف مــن آلم 

t ال حت انت ف وىل عبد املطلب ود النيب  وود عليt انقسـم النـور ال ومن عبد املطلب
 tال واآلير وىل أييه عبد املطلب والد علـي قسمنيال أحدمها انتقل وىل عبد اهلل والد النيب

 وىل سر تها  t  سار النور من علي 
وهـذا النـور الـذب يف روح ايمـام جيعلـه ومـام عاـرهال وجيعـل لـه قـو  روحانيـة جتـاوز حــدول 

ر الناسال ألنه مربأ من بواع  الشـرال متحـل القدرة اينسانيةال وروح ايمام أنقل من أرواح سائ
 بالفقائل ايهليةا 

 ذهب البعض وىل أن الفرق بني مذهب أهل السنة ومذهب الشـيعة أن األولـني  عرتفـون  
 بغن السنة أصل من أصول العقائد واألحكام الد نية بعد القرآنال وأن الشيعة  رفقون السنةا 

ف ـــم مـــذهب الشـــيعةال ومنشـــؤه ايـــتال   قـــول وولـــد     ـــر: ون هـــذا يطـــغ وـــوهرب يف 
التســمية بــني الفــر قنيال فلــي  بــني الشــيعة مــن  نكــر الســنةال بــل هــم  قــرون بالســنة الــ  محل ــا 
أهـــل البيـــفال  علـــي م الاـــالة والســـالم  و ـــذهبون وىل أن ياـــوم الشـــيعة  عتمـــدون يف أيـــذ 

ة ه  تلـف وه يف السنة علل الاحابة الةاصبنيا و  أحال   مشرتكة بني الشيعة وأهل السن
 السندا 

ويــا  ــدل أ قــاه علــل اعتــدال الشــيعة بالســنة النبو ــة أمــم كتبــوا الك ــري يف الســنة ومــا  تعلــق 
هباال وأمم وضعوا أحال   ك رية وأساعوهاال فالشـيعة ه  عارضـون أهـل السـنة باـفت م منكـر ن 

اخلاصــة الــذ ن  تــازون  للســنةال بــل باــفة أمــم أوليــات أهــل البيــف  علــي م الاــالة والســالم  أو
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 علل العامة الةارقني يف ضار العمل والقاللا 
ومـــــن اآلرات اخلا ئـــــة القـــــول بـــــغن منشـــــغ التشـــــيد  روـــــد وىل مـــــذاهب الفـــــرس و غ ريهـــــا يف 

ال هـو: وسلـ  أن 10ايسـالمال وهـذا نا ـ  عـن يطـغ  ـارخييال وقـد رفقـه فل ـا وزن يف ضـ  لـه
مل  نتشـــر بـــني  ـــري الســـاميني وه بعـــد   ـــور حركـــة التشـــيد نشـــغ  علـــل  ربـــة عربيـــة يالاـــةال و 

 امل تارا 
والشيعة هم أصحاب الفكر احلرال يالفاه ألهل السنة اجلامد نال وهو ما سهب وليـه أيـرياه 

  البارون كرالفو ا 
هـو  ـور  tوهذا الرأب ه  قبله من له علم  ذهب الشيعةال فمن املؤكد أن  قد   علي 

 وكل ما عدا هذا ف و  انوب املر بةا  اهعتقالا  الد نية عند الشيعةال

                                                           
 صـلل اهلل عليــه وآله  صــلل اهلل عليــه olitischen: O صــلل اهلل عليــه وآلــه -llhausen. Die Religiosوهـو:   - 10

  ا  arteien im Alten Islam صلل اهلل عليه وآله ositinsوآله 
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 إدارة الدولة

 
كانــف لولــة اخللفــات أ ــبه بااــال  تــغلف مــن وه ــا  ك ــريةال وخيتلــف و اقــة وأاســكاهال ومل 
 كن عالقة السلطة املرك  ة هبذه الوه ا   شر  علي ا لواو ـن وقليميـةال وومنـا كـان لكـل وه ـة 

 ل وان ببةدال  د ر  ؤوماا 
 هذه الدواو ن  تغلف من قسمني:  وكان كل من

األصــلال وهــو خيــتم بوضــد لقــرائب ومحل ــا وىل بيــف املــالال و راقبــة القــرائب  أولهمــا:
 و قو ة موارلهاال أب أن هذا القسم خيتم بايلارةا 

ـ  814هـــ    481ـ 411ال مــام أو ل ـوان املــالا وملــا وــات اخلليفــة املعتقــد   وثانيهمــا:
ا  كل ــاال وألــف من ــا ل وانــاه حــاه ل ــوان الــدارال لــه  ال ــة فــرو : م ال ضــم لواو ــن الوه ــ114

 ل وان املشرقال ول وان املةربال ول وان السوال  أب العراق ا 
وكذل  وضد هذا اخلليفة أزمة هذه الـدواو ن كل ـا يف  ـد رئـي  واحـدال   وعـل األصـول  

د اهلجـربال وولارة م ال ضي  وات القـرن الرابـ114هـ  311كل ا يف  د رئي  واحد يف سنة  
الدولة  نقسم وىل مـا  شـبه وزار ـني وحـدامها للدايليـةال وهـي ل ـوان األصـولال واأليـر  للماليـة 

 وهي ل وان األزمةا وكان كل ل وان كبري  نقسم أقساماه ك رية  سمل لواو ن أ قاه:
يف  ـ ل ـوان اجلـينال ولـه جملسـان: أحـدمها جملـ  التقر ـرال وال ـاين جملـ  املقابلـةا وجيـرب 1

األول أمر استحقاقا  الروالال ومعرفة أوقا  أعطياهتمال و قد ر أرزاق مال فغما ال اين في ـتم 
 بالنظر يف السجال ال و افح األحاتال واو سل ا 

ـ ل ــوان النفقــا  يف بةــدالال وأكــرب م امـــه حاوــا  لار اخلالفــةا وكــان اك ـــر أرض  2 
فــات والنفقــا ا وهــذا الــد وان  نقســم وىل العــراق مقــمناهال فكــان علــل املتقــمنني أن  قومــوا بالو 

 اجملال  اآل يةا
 : جمل  اجلاربال وخيتم بغمر استحقاقا  احلشما أ

جملــ  األنــ الال وهوالــذب  قــوم  حاســبة التجــار الــذ ن  قيمــون الو ــائف مــن اخلبــ   ب:
 واللحم واحليوانال واحللو  والفاك ةال و ري سل  من سائر صنو  ايقاما  واهن الا
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الكــرا ال وجيــرب فيــه أمــر علوفــة الكــرا  و ــريهال م ــل اخليــل والشــ ارب والــرباس ن  جملــ  ج:
والبةــال واحلمــري وايبــل و ــريه يــا  عتلــف مــن الطــري والــوحنال وجيــرب فيــه أمــر سياســة الكــرا  

 وعالوهال وأرزاق القوام والراضة واو سل ا
 اي ـــراق يف جملـــ  البنـــات واملرمـــةال وهـــو جملـــ   كـــرب و اـــةر علـــل حســـب اخللفـــات يف د:

البنــات أو اهكتفــات بيســريهال وجيــرب فيــه  اســبة الــ را  وامل ندســني وباعــة اجلــم واآلوــر والنــورة 
 واألسفيدا  وأصحاب السا  والنجار ن وامل وقني واملذهبني وسائر الانا ا 

جملــ  احلــوالثال وجيــرب يف أمــر النفقــا  احلال ــة  أب  ــري العال ــة  يف كــل ووــه مــن  هـــ:
 وووه اا
 جمل  اينشات والتحر را  :و
 جمل  النسها  ز:
ـ ل وان بيف املالال وهو يف بةدال  شر  علل ما  رل علـل بيـف املـال مـن األمـوال ومـا  3

خير  من سل  من وووه النفقا  واي القا ا وجيب أن أـر بـه الكتـب الـ  في ـا محـل مـالال 
لنافــذة وىل صـاحب هــذا الــد وان قبـل انت ائ ــا وىل لواو ن االلت بـف فيــهال وكـذل  ســائر الكتـب ا

 عالمة علل الكتب والاكاك واي القا ال  تفقدها الوز ر ويلفاله و راعوما و طالبون هباا 
ــ ل ــوان املاــالر نال وكانــف الو ــائق الــ   ــدفد  قتقــاها يف هــذا الــد وان  كتــب علــل  2 ـ

 نس تنيال وحدامها للد وان واألير  للوز را
ســمل يف ماــر علــل ع ــد الفــا ميني ل ــوان اينشــاتال وكــان ـــ ل ــوان الرســائلال وكــان   5 

صاحب هذا الد وان  ار يف أوائل القرن اخلام  اهلجرب  تقاضـل يف كـل  ـ ر  ال ـة آه  
ل نــارال عــدا مــا كــان  كتبــه مــن الســجال  والع ــولا  وكتــب التقليــدا ال فقــد كــان لــه علــل 

 سل  رسوم  ستوفي اا 
الكتب من هيد النواحيال وهو املنفذ هلا وىل مواضع اال ـ ل وان الرب دال و غ  لااحبه  0 

وهــو  تــوىل عــرض كتــب الرب ــد واأليبــار يف هيــد النــواحي علــل اخلليفــةال أو  عمــل ووامــد هلــاال 
ولـــه النظـــر يف أمـــر املـــر بني يف الســـك ال و نجيـــ  أرزاق ـــمال و قليـــد أصـــحاب اخلـــرائال يف ســـائر 

خلليفـةال عـن معرفـة الطـرق واملسـال  وىل هيــد األماـارال وه  ـ  لـهال بعـد أن  كـون  قـة عنـد ا
النواحيال ضي  جيد عنده اخلليفة مـن املعرفـة مـا اتـا  وليـه عنـد ونقـاس وـين أو  ـريها وكانـف 
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 معرفة األيبار ووبال  ا قد بلةف لروة عظيمة من الرقي يف الدولة ايسالميةا 
ليفـةال بعـد أن  راهـا صـاحب ـ ل وان التوقيدال ووليه  نت ي رقا  من  سغل  يئاه عند اخل 7 

ل ــوان الــدارال و قــتم املســغلة والرقعــةال و شــرح حاهلــاال ومــا لعلــه  كــون وــر  في ــاال وبعــد أن 
 سـتطلد صــاحب ل ــوان التوقيـد رأب اخلليفــة في ــاال و وقـد علي ــا خبطــه يف ل ـوان التوقيــد  رســل 

ســـل وىل وىل صـــاحب ل ـــوان الـــدار بنســـ ت ا أو اقتاـــار مـــا  قـــمنفال ومـــن ل ـــوان الـــدار  ر 
 اخل ا… صاحب الد وان الذب جترب فيه املسغلة  كاخلرا  أو القيا  أو املال أو النفقا  

ـ ل وان اخلـامتال وبـه أـر و  بـف فيـه الكتـب الـ  اتـا  وىل يتم ـا خبـامت اخلليفـةال وسلـ   0
 بعد أن  ر الكتاب علل لواو ن عدة وبعد املقابلةا 

من اخلليفة من لة جمل  اهسكدار يف ل وان اخلـرا   ـ ل وان الفضال ومن لة هذا الد وان 1 
مــــن املتــــو  لــــهال ألن ســــبيل الكتــــب الــــ   ــــرل مــــن العمــــال يف النــــواحي وىل اخلليفــــة أن  كــــون 
ابتدالها ويروو ا وىل الدواو ن منهال بعد فق ا وأيـذ ووامع ـا ليقرأهـا اخلليفـة و وقـد في ـا  ـا 

  راها 
األمـوال مـال الكسـور والكفا ـة والوقا ـةال ومـا جيـرب ـ ل ـوان اجل بـذةال وجيـرب فيـه مـن  16

جمر  سل  من  وابد أصول األموالال   ما    ده  رار اجل ابذة من الفقول علل هـذه التوابـد 
 بسبب وعنا  من عليه مالا 

 ـ ل وان الرب والادقا ا  11
ب وكان أصحاب الدواو ن يف أوائل القرن الرابد اهلجرب علل  الث  بقا ا وكان صاح

ل وان السوال  قـبض أعلـل مر ـب بـني أصـحاب الـدواو نال وهـو لسـمائة ل نـار يف كـل  ـ را 
م  بلةـف أرزاق أصـحاب الـدواو ن  114ـ  814هــ   481ــ411ويف ع ـد اخلليفـة املعتقـد  

كل ـــا مـــن أكـــابر الكتـــاب وىل اخلـــ ان والبـــوابني األعـــوانال و ـــن الاـــحف والقـــرا ي  والكا ـــد 
نار يف الش رال وسل  عدا ما كـان  قبقـه الـوزراتال وعـدا أرزاق كتـاب أربعة آه  وسبعمائة ل 

لواو ــن ايعطــات ويلفــائ م علــل جملــ  التفرقــة وأصــحاهبم وأعــوامم ويــ ان بيــف املــالال فــإن 
هــــؤهت  غيــــذون أرزاق ــــم يــــا  وفرونــــه مــــن أمــــوال الســــاقطني و ــــرم امل لــــني بــــدواهبما فكانــــف 

 لل مقدار  قظت م وعنا ت مااملر با  ال   تقاضاها هؤهت  توقف ع
 وكان علل رأس كل وه ة روالن: 
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 ـ األمري  وهو قائد اجلين ا1
ـــ والعامــلال و ســمل هــذا األيــري صــاحب اخلــرا ال ألن أكــرب واوبا ــه محــل يــرا  الوه ــة 2

وىل ي انــة الدولـــةال وهــو الـــذب  تـــوىل اينفــاق علـــل الوه ــة يـــا ااـــل لد ــه مـــن األمـــوالال ألن 
العامــة كانــف ه  تــوىل وه أمــر نفقــا  لار اخلالفــة والــدواو ن ومــا  تعلــق ببةــدالا ي انــة الدولــة 

وكــان األمــري خيا ــب يف املراســلة  ــا خيا ــب بــه العامــلال وكانــف منشــورا  الــوز ر  رســل لكــل 
من مــا يف وقــف واحــدا ولكــن األمــري كــان  تــاز علــل صــاحبه ألن لــه الاــالة بالنــاسال وهــذا 

 يعاه يف وه تهاجيعله رئي  املسلمني ه
م  يف آيـــر كتابـــه يف التـــار هال مـــن  823هــــ   441 املتـــوب عـــام  11و شـــكو ل ونيســـيوس

ك رة عدل العمـالال ألمـم هبـذه الك ـرة  ةتاـبون عـين الفقـري بكـل الوسـائلال ففـي مد نـة الرقـة 
 م الهال وهي مد نة صةرية علل مر الفرا  كان  وود: 

 ـ قاضا1
  طالب باخلرا  ووووه املالا  ـ وكا ب سلعة  عر  بالبندارال2
 ـ وصاحب وندا 3
 ـ وصاحب بر د  ن ي أيبار الوه ة لل ليفةا 2
 ـ ومتول للقيا  السلطانية  الاوايف ا5
ـــة 0  ـــ وصـــاحب معونـــةا وكـــان  ووـــد م ـــل هـــؤهت الـــوهة يف كـــل عمـــل مـــن أعمـــال الدول ـ

 السامانيةا 
ةة اهقتاــال ة املاليــةال فقــد كــان وملــا كانــف الاــبةة الةالبــة علــل عمــال الــدواو ن هــي الاــب

هبــد للواحــد مــن م مــن أن  تــوفر لد ــه بعــض ياــال التــاورال وكــان الفارســي أم ــر  ــاور يف 
اململكة ايسالميةا وه  ـ ال الكفا ـة ايلار ـة مورو ـة يف الفـرس وىل  ومنـا هـذاال فيحـد نا اخلبـري 

ن نفســه الاــالحية لكــل النمســاوب الــذب قــام بتنظــيم الرب ــد يف فــارس أن كــل فارســي اــ  مــ
عمـــلال وهــــو ه  ـــرتلل يف أن  ــــديل اليـــوم عمــــاله ولار ـــاه مــــدنياهال و قـــوم بــــهال    كـــون  ــــداه يف 
مناــب حــر ا وهــذه مــن ياــال الفــرس القد ــةال واكــل أنــه كــان لب تيــار بــن معــ  الدولــة  

مــن كا ــب فارســيال وكــان مســتولياه عليــهال   اقــق باجلند ــةال والعــل الشــجاعةال وأعــاره النــاس 

                                                           
11 - Dionysius Von Tellmachreا 
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 سل  ما مل  كن عندهال  قرباه وليهال   ع م أيرياه علل  قلد اجلين والتسمية بايسف سالرا
وكان لكل  يت  ن  بذل وياوصاه ملناصـب الـدواو نا وكـان العامـل مـت  قلـد املناـب 
حاول أن  سرتل ما يسره مستعيناه علل سل  باخليانـةال فكـان العمـال مـ اله  عينـون أرزاقـاه لقـوم 

ون وىل العمــلال وأرزاقــاه بغحــات قــوم مل خيلقــواال وكــانوا  قيــدون برســم الفق ــات والكتــاب ه اقــر 
مر بـــا  بغحـــات الةلمـــان والـــوكالت يف احلا ـــيةال وكـــانوا  اـــرفون الـــورق والقـــرا ي ال    بيعونـــه 

 فيحال هلم منه مالا 
 تعامل الناس مع أعوان السلطان

لسلطان والفساق فر قاه واحداهال كما هـد وكان أهل التقل يف سل  الوقف  عتربون عمال ا
الع ــد اجلد ــد بــني املــذنبني وآيــذب القــرائب اجلمركيــةا واكــل أنــه بلــب مــن ل ــن بعــض أهــل 
الور  أنه امتند من نقن فم لألمريال فـ ال يف األوـرة حـت بلةـف مائـة ل نـارال فـغىب الروـلال   

راهـمال فغيـذهاال وسلـ  وات وليه بعد سل   ـاور فغعطـاه علـل نقـن بعـض الفاـور عشـرة ل
 اوت الاه منه يف أه  غيذ احلراما 

وكــان بعــض النــاس ه  ســلم علــل عامــل الســلطان  ــا جتــرب بــه العــالة مــن قــول: الســالم 
عليكمال بل كان البعض  قول والاه أو مست  ئاه:  ب من عمل السلطانا وقد  اب روـل مـرة 

 التوبةال فسماه الناس املر دامن عمل السلطانال    لب لتقليده عماله وليالهال فكسر 
أمــا ماــالرة العمــال فإننــا نعــر  مــن ماــدر وــد ر بال قــة أن اييشــيدال صــاحب ماــرال 
وكــان روــاله ماليــاه مــاهراهال هــو أول مــن نكــب عمالــه وكتابــه مــراراها ف ــو مؤســ  نظــام ماــالرة 

لــه  العمــال وفــرض األمــوال علــي ما وكــان العامــل وسا صــولر و قــل عليــه عــبت املاــالرة  ــرب 
 أصحابهال وهعوا ماهه للت فيف عنها 

وقد بدأ الت افـف الشـد د علـل األلقـابال والتكلـف يف أسـاليب املكا بـا ا وقـد بـدأ هـذا 
يف القرن الرابدال وبقـي وىل اليـوما ويف املكا بـا  الرحيـة كانـف  ووـه عنا ـة كبـرية وىل العنوانـا  

ان خيتم اخلطاب و وقـد عليـه يف و عظيم  غن امل ا ب ووىل ايس اب يف سل ال علل حني ك
 وجيازا

ويف ع ــد املقتــدر كانــف  ةلــق الــدواو ن يف لار اخلالفــة  ــومي اجلمعــة وال ال ــاتال وقــد أمــر 
م  بـذل  ألن  ـوم اجلمعـة  ـوم صـالةال وكـان ابـهال 114ـ  813هــ   481ـ  411املقتـدر  
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ســـبو  وىل الراحـــة ألن مؤلبـــه كـــان  اـــرفه فيـــه عـــن مكتبـــهال وألن النـــاس اتـــاوون يف وســـال األ
 والنظر يف أمورهمال والتشا ل  ا خيا ما
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 الوزارة الوزراء

 
  ــر مناــب الــوز ر يف ع ــد اخللفــات األولــني مــن بــ  العبــاسا أمــا يف ع ــد بــ  أميــة فلــم 
 كن الوزارة مقننة القواعدال وه مقـررة القـواننيال وكـان سوو اآلرات مـن مستشـارب امللـ   قومـون 

 الواحد من م  سمل كا باه أو مشرياها  مقام الوزراتال وكان
ويف أول القرن الرابد اهلجرب انتقم ايتاار الوز رال فغيذ اخلليفة منه القـيا  العباسـية 
الــ  كانــف وقطاعــاه  ــد ره الــوزراتال وااــل منــه مائــــة وســبعون ألــف ل نــارال وأوــرب للــوز ر رزق 

 را علــل أنــه كــان للــوز ر  ابــف قــدره لســة آه  ل نــارال   صــار  ســبعة آه  يف كــل  ــ
مكــان يتــاز بــني ســائر روــال الــدواو نال فكــان  عطــل لكــل ولــد مــن أوهله لســمائة ل نــار يف  

 كل   رال وهو مبلب  ساوب مر ب وز را
أكــرب  ةــري  ســرتعي النظــر يف ولارة الدولــة أننــا جنـــد الــوز ر قــد صــار مقــدماه علــل هيـــد   و

د أن الدولـة قامـف يف األصـل علـل أسـاس حـر ال القوالال مد أنـه لـي  وه رئـي  الكتـابال ومـ
وكــان هــذا الوضــد اجلد ــد وحيــاته لنظــام التــدر  يف املناصــب وىل أن  نت ــي بــرئي  أعلــلال وهــو 

 النظام القوب الذب كان مووولاه يف  ار ه الشرق القدميا 
ة ويف أول القرن الرابد كان رسم الوز ر يف لباسه هو رسم سائر العمالال فكان  لب  لراعـ

وقميااه ومبطنة ويفاهال وكان السوال هو اللباس الرحيا أما يف أ ـام اهحتفـاه  الرحيـة فكـان 
 ر دب  ياب املوكبال وهي قبات وسيف  نطقةال ومد هذا عمامة سـولاتال وهـي اجلـ ت الـذب ه 

  ن عه الوز ر من لباسه الذب  لبسه عالةا 
هــي رســم الــوزارةال عنــد  قليــدهال فريكــب وكــان اخلليفــة خيلــد علــل الــوز ر هــذه ال يــابال الــ  

الوز ر مـن لاره وىل لار اخلالفـةال وبـني  د ـه احلجـاب والقـوال والةلمـانال    عـول وىل لارهال وهـم 
 معها 
ـــوز ر وىل لاره حقـــر النـــاس علـــل  بقـــاهتم للســـالم والت نئـــةا وكـــان اخلليفـــة   ووسا وصـــل ال

 ا  رسل له ماهه و ياباه و يباه و عاماه وأ ربة و لجاه 
ويف م ل جمل  الوز ر كان الكتاب جيلسون أمام الوز رال كل يف مكانهال ومعه لوا ـهال وكـان 
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 رئي  هؤهت الكتاب جيل  متقدماه علي ما 
وكان الوز ر اتف  باورة من الو ائق امل مةال و قع ا يف هلة سجال هال وكانف هذه مت 

الفرا  الوزارة بعد علـي بـن عيسـل عـام  ع لال  نقل وىل لار من خيلفه يف الوزارةا وملا  قلد ابن
م  كــال  هــذه الســجال  أن  بلــب ســقف اخل انــة الــ  كانــف في ــاال و ــذكر 113هـــ   312 

ون بعض الرقا  اهلامة السر ة كانف اف  يف سفال يي ران  كتب عليه خبال الـوز ر مـا اـتف  
 به من امل ما ال وكان السفال خيتم خبتم الوز را 

ر الوز ر ك ـري مـن الروـال حلراسـت اال وقـد بلـب مـن ك ـرهتم أنـه كـان وكان  قف علل باب لا
ر ـــا أيـــذ مـــن م  ال ـــون روـــاله يف وقـــف واحـــدال وأنفـــذوا يف أمـــر م ـــما وكـــان يف جملـــ  الـــوز ر 
 لمان مسلحون  سريون بني  دب الوووه من الناسال وخيروون بني  دب الوز ر لائمـاهال جيـرون 

 سيوف مال والناس  شاهدومما
وز ر يف لار اخلالفـة لار مفـرلة جيلـ  في ـاال واخلـوار واحلوا ـي بـني  د ـهال حـت وكانف للـ

  ستدعيه اخلليفةا 
وكــان للــوز ر يف األوقــا  الــ   كــون في ــا بــدار اخلالفــة نائــب  قــوم يف الــدار مل ــم عســاه 

  عرضال وكان للوز ر من بني يدم اخلليفة قوم  عول علي م يف مراعاة أيبارها 
الــذب  عــني وز ــرهال وكــان يف العــالة  قــر وز ــر اخلليفــة الســابق يف مناــب  وكــان اخلليفــة هــو

م  أرال اخلليفة أن خيتار لنفسه وز ـراهال و لـب مـن أحـد  قا ـه 114هـ  311الوزارةال ويف عام  
قبــول الــوزارة فــامتند لكــرب ســنهال فغرســل وليــه اخلليفــة أحــات روــال ك ــري ن لري ــح مــن م مــن  ــراه 

اف اسم كل واحد من م  ا رآهال وأ ار بتعيـني روـل كـان قاضـياهال فظـن أهاله للوزارةال فكتب 
اخلليفة أن وز ره  شه ومل خيلم يف الناحال وملا سئل اخلليفة يف سل  قال لعمرب ونه القاضـي 
عــامل  قــةال وه أنــ  لــو فعلــف سلــ  هفتقــحف عنــد ملــوك ايســالم والكفــرال ألنــ  أكــون بــني 

بغما يالية من كا ب  اـلح للـوزارةال فياـةر األمـر يف نفوسـ مال أمر ن: وما أن  ـحتحاور يلك  
 أو أن  عدلف عن الوزرات وىل أصحاب الطيال ال فغنسب وىل سوت اهيتيارا

وكانــف املناصــب أحيانــاه ورا يــةال فقــد سكــر أن الــوز ر ابــن مقلــة يلفــه ابنــهال وهــو يف ال امنــة 
أبيــهال ولــه مــن العمــر وحــد  وعشــرون عشــرةال وكــذل   ــوىل أبــو الفــتح بــن العميــد الــوزارة بعــد 

سنةال وقـد و  الـوزارة مـن آل ياقـان أربعـة وزرات يف سـبعني عامـاهال وكـذل   قلـد أربعـة مـن بـ  
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الفـــرا  الـــوزارة يف لســـني ســـنةال وكـــان ابـــن العميـــد وز ـــراه لعمـــال الدولـــة رأس أســـرة بـــ  بو ـــد 
نو وهبال وأصل م من ناـار  ومؤس  يلكت مال وكان ابنه وحفيده وز ر ن لركن الدولةا أما ب

 العراقال فقد  وارث عشرة من م أرقل مناصب الدولةال وكان أربعة من م وزراتا 
ويـــا    ـــد األمـــر يطـــورة أن أهـــم عمـــل للـــوز ر هـــو ولارة ماليـــة الـــباللال ف ـــو الـــذب  عمـــل 

 الديل واخلر ال و فرض القرائب أو  سقط اال واال األموال من النواحيا 
ن استعفوا أو ع لوا يف القرن الرابد ومنا فشلوا أمام الاعوبا  املاليةا ويف وهيد الوزرات الذ 

م  حد الوز ر أبو الفقل السـلمي وهـو يف لاره ليلـةه ولبـة اخليـلال وعلـم 132هـ   332عام  
أن  و ات العسكر قد اوتمعوا  ؤلبون و لقون عليه الذنب يف  ـغيري أرزاق ـمال فـدعا بـاحلالقال 

تسل  ات ساينال ولب  الكفنال ومل   ل ليلته  اليال   ليـل اجلنـد عليـه فحلق له رأسهال وا 
 وقتلوهال وهو ساودا

م  أهـم سـنة يف  ـار ه الـوزراتال ففـي هـذا الوقـف ليـل بنـو 123هــ   332وكانف سـنة  
 بو ه بةدال وقام كا ب األمري الذب  لب علل األمور مقام الوز رال وبطل رسم الوزارةا 
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 يين الوزارة عند الفاطم

أما عند الفا ميني فكان اسم الوز ر  ري مقبول يف أول األمرال وكان قاضـي الققـاة أوـل 
أرباب الو ائف عندهمال ومل  ت ذ يلفالهم وزرات وه يف ع د اخلليفـة الفـا مي ال ـاينال الع  ـ  

 باهللا 
فـةال ومل  كن م مة الـوز ر وسا كـان وز ـراه ألحـد أمـرات األ ـرا  هـي بعين ـا م مـة وز ـر اخلال

وقـــد لقـــب الـــوز ر الفقـــل بـــن ســـ لال وز ـــر املـــغمونال مـــن بـــني وزرات الدولـــة األولـــني بلقـــب سب 
 الر استنيال ور ا كان سل  ألنه كان يبرياه بشؤون السيف والقلما 

وقـد أحــدث عقــد الدولـة يف مناــب الــوزارة أنـه ا ــذ وز ــر ن معـاهال ومل  كــن الــوز ران علــل 
  د لااحبهاوفاقال بل كان كل واحد  دبر املكا

وملـــــــا وـــــــات هبـــــــات الدولـــــــة وـــــــر  علـــــــل رســـــــم أبيـــــــه فعـــــــني وهـــــــو بشـــــــريازال وز ـــــــر ن عـــــــام 
م ال ووعــل أحــدمها مــدبراه ألمــور العــراقا وملــا مــا  الاــاحب ابــن عبــال ســنة 114هـــ 384 
م ال بعـــد أن لبــر أمـــور الــوزارة بفـــارس أحســن  ـــدبريال وقعــف مســـاومة  ـــائنة 112هـــ  382 

الـــوهة أرســـل خيطـــب الـــوزارة و قـــمن  انيـــة آه  ألـــف حـــول هـــذا املناـــبال وسلـــ  أن أحـــد 
لرهم فبذل الوز ر الذب كان يف الوزارةال وس ساك سـتة آه  ألـف لرهـم علـل وقـراره يف الـوزارةال 
فغ رك السلطان ف ر الدولة بين ما يف الوزارةال وسامح كال من ما بغلفي ألـف لرهـم مـن هلـة 

علــل أن جيلســا يف لســف واحــد و كــون التوقيــد  مابــذلال وهــد بين مــا يف النظــرال ور ــب أمرمهــا
هلــذا  ومــاه والعالمــة لكيــرال وكانــا  تقارعــان علــل مــن خيــر  لقيــالة اجليــوشال   ســعف بين مــا 

 السعاةال ولبر أحدمها لكير فقتلها
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 وزير الوزراء

م ال أكرم أمري بةـدال وز ـرهال فـغمر بـغن  قـرب الـدبالب أمـام 1141هـ  211وكان عام  
قـــا  الاـــالةال وهـــو مـــا كـــان  نفـــرل بـــه الســـلطان وحـــدهال وكـــذل  لقبـــه بلقـــب وز ـــر لاره يف أو 

 الوزراتا
 ثروة الوزراء

ومـــن الـــوزرات علـــي بـــن الفـــرا ال وهـــو الـــذب يلـــف أيـــاه العبـــاس يف مناـــب الـــوزارة عـــام 
م ا وكــان علـــي حــني  قلـــد الــوزارة يف اخلامســـة واخلمســني مـــن العمــرا وكـــان 111هـــ  413 

ومـا حعنـا بـوز ر ولـ  يف الـوزارة وهـو  لـ  مـن العـني  »حت  قـول الاـو :وز راه واسد ال روة 
اوقــد   ــر يف مناــبه «والــورق والقــيا  واأل ــاث مــا اــيال بعشــرة آه  ألــف  ــري ابــن الفــرا 

 ظ ر الف امة التامةال فكان جيرب علل لسة آه  ونسـان مـا بـني مائـة ل نـار يف الشـ ر وىل 
ات يف كـل سـنة مـن سـ  وزار ـه عشـر ن ألـف لرهـم رحـاه هلـمال لسة لراهـمال وكـان  طلـق للشـعر 

سو  ما  ال م بـه متفرقـاهال وعنـد مـدا م و ـاهال وكـان فـيمن  ـدعل وىل  عامـه كـل  ـوم  سـعة  
 كتابال هم ياصة كتابهال وكان من م أربعة ناار ا 
 مطابخ الوزراء

يف لاره  وكانــــف ألــــوان الطعــــام  وضــــد و رفــــد علــــل مائد ــــه أك ــــر مــــن ســــاعتنيال وكــــان لــــه
 مطب ان: 

 ـ مطبه اخلاصةال وه  كن أن اال ما كان  ديله من احليوان لك ر ها 1
ـ ومطبه العامةال الذب خيتم  ا  قـدم وىل احلجـاب املقيمـني بالـدار و فـرق منـه للروالـة 2

والبــوابني وأصــا ر الكتــاب و لمــان أصــحاب الــدواو نال وكــان  قــدم وىل هــذا املطــبه كــل  ــوم 
مــن الةــنمال و ال ــون وــد اهال ومائتــا قطعــة لواوــاه حانــاهال وفــرار ج ماــدرةال ومائــة  ســعون رأســاه 

قطعة لراواهال اااوهناك يبازون خيب ون اخلب  لـياله ومـاراهال وقـوم  عملـون احللـوات عمـاله متاـالهال 
ولار كبــرية للشــرابال وفي ــا ماس ــان جيعــل في ــا املــات املــربلال و ســقل منــه هيــد مــن  ر ــد الشــرب 

الة والفرسان واألعـوان واخلـ انال ومـن جيـرب جمـراهم مـن األ بـا  والةلمـانال وكـان بالـدار من الرو
مــ مال  في ــا املــات الشــد د الــربلا وبرســم ي انــة الشــراب يــدم نظــا  علــي م ال يــاب الدبيقيــة 
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الســر ةال ويف  ــد كــل واحــد مــن م قــدح فيــه ســكنجبني أو وــالب وصــوض وكــوز مــاتال ومنــد ل 
يـفال فـال  رتكـون أحـداه يـن اقـر الـدار مـن القـوال واخلـدم السـلطانيني من منال ـل الشـراب نظ

والكتاب والعمال وه عرضوا سلـ  عليـها وكانـف لاره مد نـة بـذاهتاال حـت كـان هبـا فووـان مـن 
اخليا نيا وكان يف وانب الدار ألرا  ك رية ألصحاب احلوائج واملتظلمنيال حت ه  لت م أحـد 

سل ال وملـا يلـد علـل هـذا الـوز ر يلـد الـوزارة زال يف سلـ  اليـوم  ـن من م مؤونة ملا  بتاعه من 
الشمد قريا ـاه يف كـل مـنال وزال سـعر القـرا ي  لك ـرة اسـتعماله هلمـاال وألنـه كـان مـن رحـه أه 

 خير  أحد من لاره وقف العشات وه ومعه  عة منو ة ولر  مناوربا 
ر ل  لجاهال ور  رحه مدة وزار ه أن  وقد سقي يف لاره يف سل  اليوم والليلة أربعون ألف

م ال ا ــذ 143هـــ 311 عطــي كــل مــن خيــر  مــن لاره عنــد اصــفرار الشــم   عــةا ويف عــام  
 ابن الفرا  مارستاناه ببةدالال وكان  نفق عليه مائ  ل نار من ماله يف كل   را 
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 الوزير علي بن عيس 

العج  يف بيف املال باهقتاـال وكان علي بن عيسل متمسكاه بالوقارال وحاول أن  تدارك 
يف األمور الاةريةال فغنقم أرزاق العمال واجلندال وأسـقال مـا كـان  فـرق علـل القـوال والفرسـان 
يف كـــل عيـــدال وكـــان سلـــ  مـــن  ـــاة وىل عـــدة بعـــرانال وحـــاول أن  نـــد مـــن امتـــدال األ ـــدب وىل 

بــن عيســل!  ــةلف األمـوال العامــةا ولكــن ابــن الفــرا   ـند عليــهال بقولــه:  ــا أبــا احلسـن علــي 
نفســ  بــغيالق اململكــة والنظــر يف علوفــة الــبال واحلطيطــة مــن أرزاق النــاسال ومــا جيــرب هــذا 
اجملـر  مـن الاــةار املسـت جنا ال لعمــارة بيـدر واحــد أصـلح للســلطان وأعـول عليــه مـن  ــوفريك 
مــا  قربــف بــه وليــها وكــان  ــوفر مــن األ ــيات الاــةريةال واكــل أنــه ققــل مــرة ســاعة  نــا ر يف 

فـة الـبال حـت ون املتـو  لكيـل العلوفـة سـغل كا بـه عـن رزقـه يف الشـ رال وووـد أنـه  تقاضـل علو 
قــد نظــر الــوز ر يف أك ــر مــن ســاعة لتــوفري مــا ه  بلــب مــا »عــن الســاعة عشــر ن ل نــاراه فقــال: 

 ا«استحقه من الرز ق
 الوزير أبو علي الخاقاني

دة ســنتنيال وسلــ  بــني وزارة ابـــن وقــد و  أبــو علــي  مــد بــن عبــد اهلل اخلاقــاين الــوزارة مــ
الفــرا  وعلـــي بــن عيســـلا وكــان اخلاقـــاين مت لقــاه عاميـــاه وكانــف  ر قتـــه ك ــرة التوليـــة والعـــ لال 
فكان  عني يف املناب الواحد رواهه ك ري ن واحـداه بعـد واحـدال ومل  كـن سلـ  عـن قلـة  قـد ر 

واحــد  د نــة حلــوان للمســئوليةال بــل ليغيــذ مــن كــل مــن م ر ــوةا واكــل أنــه اوتمــد يف يــان 
 بالعراق  سبعة أنف ال وقد قلد اخلاقاين كل واحد من م ماه الكوفة يف عشر ن  وماهال واوتمد 
باملوصل لسة آيرون قد قلدهم مناباه آيرال وهنـاك  شـاكوا مـا بـذلوه عـن  قليـدهما و ـذكر 

 أن اخلاقاين قلد عمالة بالور اه يف أحد عشر   راه أحد عشر عامالها 
 

 حامد بن عباسالوزير 
م ال فقــد كـان علــل يــال  118هــ  313أمـا حامــد بـن العبــاس الـذب و  الــوزارة عــام  

 ريه من الوزرات وملا نا ر حامد بن العباس ابن الفرا  بعد ع له أفحن له يف القولال فقال له 
بح ابن الفرا : لي  ما أنف فيه بيدراه  قسمهال وأكارا  شتمه والق حليته و قربهال وعـاماله  ـذ
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لابته و علق رأس ا يف عنقهال فإمنـا هـذه الـدار لار يليفـةا وقـد أ  ـر مـن األهبـة مـا  ظ ـره سوو 
اجملـد احلــد   ه املؤ ـلال فكــان لـه ألــف وسـبعمائة حاوــب وأربعمائـة يلــوك املـون الســالحال 
لكل واحد من م يالي ال وكان املالحون يف حراقته من اخلايان البيضال وهـم أ لـل اخلاـيان 

ا وقد ور  بينه وبني مفلح األسول كالم مرةال فقال له حامد: لقد مهمف أن أ ـرتب مائـة  ناه 
 يالم أسول وأحي م مفلحاه وأهب م لةلماينا

وكـان حامــد بــن العبـاس مل  تــور  مــن يـ ن احلبــوب يف العــراق ويوزسـتان وأصــف انال بعــد 
ارال وأل  سلــ  وىل أن كــان قــد ضــمن هــذه الــبالل  ــال  دفعــه لل ليفــةال حــت ار فعــف األســع

 اضطراب العامة و ورهتم عليه حت فسه القمانا
 الوزير ابن مقلة

م  واســتطا  أن جيمــد ك ــرياه مــن 885هـــ  414أمــا الــوز ر ابــن مقلــةال ولــد يف بةــدال عــام  
املال يف سنني قليلةال ووزر ل ال ة يلفات يف أوائل القرن الرابدال وب  لنفسه لاراه عظيمة يف بقعة 

قا  مد نة السالما وكان  عتقد بالنجومال فجمد املنجمنيال حـت ايتـاروا لـه وقـف من أحسن ب
البنا ة فوضد أساس الدار بني املةرب والعشاتال وكان له بستان كبري أنشغه بال خنلال وعمل لـه 
 بكة ابر سمال وكانف  فرن فيه الطيور ال  ه  فرن وه يف الشجر كالقمارب والدباسي واهل ار 

البـل والطـواو  ال وكـان فيـه مـن الةـ ال والبقـر البدو ـة والنعـام وايبـل ومحـري الـوحنا والببب والب
وكــان اــاول أن جيــرب التــ او  بــني احليــوانال وبشــر مــرة بــغن  ــائراه ضر ــاه وقــد علــل  ــائر بــربال 

 فغزووا وباضا وأفقساال فغعطل من بش ر بذل  مائة ل نارا
ال و ت مـه املؤريـون باي قـا  بـني القـاهر وكان ابن مقلـة صـاحب مـؤامرا ال ور ئـاه يف سلـ 

م  ووندهال وبغنه  حذ نياهتمال وهد كلمـت م علـل قاـد القـاهر والفتـ  بـها 132هـ  344 
وقــد ســعل عنــد جبكــم وعنــد اخلليفــة الراضــي علــل ابــن رائــق الــذب كــان يف سلــ  احلــني قابقــاه 

ملكة قبض علـل ضـيا  ابـن علل زمام األمور ببةدالال سل  ألن ابن رائق ملا صار وليه  دبري امل
مقلــةا ولكــن اخلليفــة احتــال حــت قــبض عليــه وســلمه هبــن رائــقال وسلــ  علــل الــر م مــن أنــه 
استشـــار املنجمـــني يف ايتيـــار الوقـــف للقـــات اخلليفـــةا واســـتقر األمـــر علـــل معاقبتـــه بقطـــد  ـــده 

ن يـال ابـن اليم ال ومن نكد الدنياال كما  قول ال عـاليبال أن م ـل هـذه اليـد النفيسـة  قطـدال أل
مقلــة كــان مــن أحســن يطــوط الــدنياال وهــو أكــرب مؤســ  للكتابــة العربيــة اجلد ــدة الــ   لــف 
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مستعملة  ول القرن الرابد اهلجربا علل أن وبن مقلـة بـدهه مـن أن  كتـب بيـده اليسـر  كـان 
 شد القلم علـل سـاعده األ ـن و كتـبال  ـري أنـهال ر ـم مـا حـل بـهال واصـل سـعا ا ه ولسائسـه 

ن سل ال فقطد لسانه بعد  الث سننيال وبقي يف احلب  مدة  و لةال حـت مـا ا  ري راود ع
وقد وصف املؤريون حال هذا الرول يف آيـر أ امـهال بعـد القـوة وحيـاة األهبـةال فيقـال ونـه كـان 
ه جيد من خيدمهال حت كان  ستقي املات بنفسـه مـن البئـرال فيجـذب حبـل الـدلو بيـده اليسـر  

    سكه بفيها 
 ن العباس الخصيبيالوزير اب

ومــن وزرات القــرن أبــو العبـــاس اخلاــييبال وكــان  واصــل  ـــرب النبيــذ بالليــل والنــوم يف أ ـــام 
وزار ــه كل ــاال وكــان  نتبــه صمــوراه ه فقــل فيـــه للعمــلال فيــرتك فــض الكتــب الــوارلة مــن عمـــال 

ارة ملـا  ـرل اخلرا  وقراتهتا والتوقيد علي ا وويراو اال وىل الدواو نا وكانف  عمل له ووامد صت
مـــن الكتـــب امل مـــةال فتعـــرض عليـــه وسا انتبـــهال فر ـــا قرأهـــاال ور ـــا مل  قرأهـــاا فيقرلهـــا أبـــو الفـــر  
وسرائيل الناـراينال و وقـد في ـا ضسـب مـا  ـر ا وكـان اخلاـييب مشـةوهه بالشـراب واللعـبال وه 

 اسن  يئاه  ري املاالرا ا
 الوزير الصاحب ابن عباد

لقــــرن الرابــــد ابــــن عبــــال امللقــــب بالاــــاحب الــــذب ولــــد عــــام وكــــغن أ ــــ ر الــــوزرات أوايــــر ا
م ال وز ــر بــ  بو ــه بــالربا وكــان يف بــدت أمــره 115ـ  138هـــ  385هـــ  و ــويف عــام  343 

معلماه يف قر ةال    رقف به احلالال بعد أن كان من صةار الكتـابال وىل أن بلـب مناـب الـوز ر 
وزره والــذب أنشــغ لــه ابــن عبــال يلكتــه ه املــدبر ألمــور امللــ ال وكــان األمــري الشــاب الــذب اســت

خيالفه يف أمر من األمورال بل حكمه يف كل  يتال وكان جيله بكل ضروب ايولال وملا مـا  
الاــــاحب عمــــل لــــه مــــا  عمــــل للملــــوكال فحقــــر وناز ــــه صدومــــه ف ــــر الدولــــة وهيــــد أعيــــان 

وا األرض اململكـــةال وقـــد  ـــريوا لباســـ مال فلمـــا يـــر  نعشـــه صـــاح النـــاس صـــيحة واحـــدةال وقبلـــ
 لنعشهال ومشل ف ر الدولة أمامهال وقعد للع ات أ اماها

وكان ابن عبال من األلبات ومن املعنيني بغهل األلبا وكان الااحب  عجبه اخلـ  ياصـة 
وكان  ك ر من وهدائهال فنظر أبو القاسـم ال عفـراين الشـاعر  ومـاه وىل مـن يف لار الاـاحب مـن 

لفــايرة امللونــةال فكتــب قاــيدة  طلــب في ــا كســوة مــن اخلــدم واحلا ــيةال فووــد علــي م اخلــ وز ا
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 اخل  قال في ا:
 وحا ية الدار  شون يف

 ضروب من اخل  وه أنا  
 

فقال الااحبا قرأ  يف أيبار معن بن زائدة أن رواله قال له: امحل  أ  ا األمري! فغمر 
مركوبــاه  ــري هــذا لــه بناقــة وفــرس وبةلــة ومحــار ووار ــةال   قــال: لــو علمــف أن اهلل  عــاىل يلــق 

حلملت  عليهال وقد أمرنا ل  من اخل  جببة وقميم ولراعة وسراو ل وعمامـة ومنـد ل ومطـر  
 ورلات وووربال ولو علمنا لباساه آير  ت ذ من اخل  ألعطيناكها
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 المسائل المالية

 
ومل  كـــن يف الدولـــة ايســـالمية كل ـــا ضـــرائب  ابتـــة ونافـــذة علـــل اـــو واحـــد وه القـــرائب 

مية اخلالاة وهي: ضر بة رلوس أهل الذمة من الي ول والناار ال وال كاة املفروضة علل ايسال
ا وكانف هذه اسب علل أساس الش ورال  غما  غن أوور األروات واملستةال  26املسلمني

واألرض املقطعــــة وســــائر مــــا جيــــرب علــــل املشــــاهرا ا وكانــــف هــــذه القــــرائب الشــــ ر ة جتــــرب 
التقـــومي اهلـــال   عمـــل بـــه يف الواقـــد يف املـــدن الكبـــرية الـــ   قـــل  ضســـب الســـنة اهلالليـــةال وكـــان

اعتمالها علل ال راعةن أما يف األرض ال راعية فلم  كن بد من أن  تمشل نظـام القـرائب مـد 
 حال ال را  وأوقا  الةرس واحلاالال أب أنه مل  كن بد من السري  بقاه للسنة الشمسيةا

رب فيمــا  تعلــق باملــال أن لواو ــن اخلــرا  يف الوه ــا   ويــا ايــتم بــه نظــام املســلمني ايلا
كانــف  قــوم مقــام يــ ائن للدولــةال فكانــف  ســتوب مــن مــال اخلــرا  النفقــا  الرا بــة وأعطيــا  

؛ ولـــذل  فـــإن ي انـــة بةـــدال  21اجلنـــدال   امـــل مـــا  تبقـــل وىل بيـــف املـــال العـــام  د نـــة الســـالم
ن الـدواو ن وبــاجل ت الشـرقي مـن بةـدالال ألنــه  كانـف ه  عـ  وه بـدار اخلالفــة وحاواهتـا وبشـؤو 

كـان ضســب رسـم يــار  ابعــاه لـدار اخلالفــة؛ أمــا اجلانـب الةــر ال وهــو بةـدال احلقيقــةال فكــان 
 و تاه من عمالة بالور اا

وكانــف ســيطرة العملــةال وهــي الســيطرة الــ  مــن  ــغما الققــات علــل ســائر القــيم األيــر  
 علل قيمت ا النقد ةال سبباه يف زوال ك ري من القرائبا املتدروةال ووعل قيمة األ يات متوقفة 
م  أن  رســل مــد اخلــرا  أو اهلد ــة أ ــيات 114هـــ  311وقــد وــر  العــالة حــوا  عــام  

م  أرســل مــد مــال ماــر  ــي  لــه ضــر  111هـــ  411 ر فــة  ر بــة عــن املــغلو ؛ ففــي عــام  
السـلطانال وفي ـا  م  وصـلف هـدا ا صـاحب عمـان وىل113هـ  311الب اللنبال ويف سنة  

                                                           
 بايضافة وىل اخلم  واخلرا   م ا - 26
وسا وـــاتهتم وبا ــا  األماـــار واآلفـــاق  ـــغ ي م مــد كـــل وبا ـــة عشـــرة روــال مـــن ووـــوه النـــاس  «وكانــف العـــالة ون اخللفـــات  - 21

وأونالهــاال فــال  ــديل بيــف املــال مــن اجلبا ــة ل نــار وه لرهــم حــت الــف الوفــد بــاهلل الــذب هولــه وه هــو مــا في ــا ل نــار وه 
 ا  »ل البلد من املقا لة والذر ةال بعد أن أيذ كل سب حق حقهلرهم وه أيذ ضقهال وأنه فقل عن أعطيا  أه
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هـ  ورل  من عمـان أ قـاه هـدا ا وليلـةال في ـا  ـائر 315ببةة بيقات و  ال أسولال ويف سنة  
 أسول  تكلم بالفارسية واهلند ة أفاح من الببةات وفي ا  بات سولا

وكـــان اـــدث أن  ر ـــب صـــةار أربـــاب القـــيا  يف ايفـــال  مـــن عـــبت اخلـــرا  العـــالبال 
 الكربات األقو ـاتال فكانـف جتـر  بغحـائ مال وخيفـف عـن أهل ـا فاعتالوا أن  لجئوا ضياع م وىل

اخلــرا ال فيــدفعون العشــر فقــالال كمــا هــو احلــال يف ايقطاعــا ؛ ولكن ــا  بقــل يف أ ــدب أهل ــا 
 تبا عومـــا و توار ومـــاال وون كانـــف بغحـــات مـــن أجلئوهـــا ولـــي ما وهـــذه التلجئـــة نظـــام قـــدميال وقـــد 

زنطيني كبــار أصــحاب القــيا ال واكــل أمــا كانــف أووــدها يف ماــر علــل ع ــد الرومــان البــو 
مووــــولة يف ع ــــد األمــــو نيال   صــــار  اصــــطالحاه قائمــــاه بذا ــــه بــــني مواضــــعا  الكتــــاب يف 
لواو ن اخلرا  خبراسانال وأصبح هلا قسم يار هبا يف القرن الرابـد اهلجـربال وكانـف  ـائعة يف 

 فارس بنو  يار لنقل اخلرا  في اا 
 رل وىل بيف املال ألاس املعالن والركازال واملال الدفون من لفائن  ومن وووه األموال ال 

اجلاهليــةال ولــ  ســيب البحــر يــا  قــذ  بــه و ســت ر  منــهال م ــل العنــرب واحلليــةال ومن ــا أ ــان 
األبــاق مــن العبيــدال ومــا  ؤيــذ مــن اللاــور مــن األمــوال واألمتعــةال وسا مل  ــغ  لــذل   الــب 

  من  و  وه خيلف وار اه لها وكان ه  ؤيذ لبيـف املـال  ستحقهال ومن ا ما  ؤيذ من موار 
 وه من مرياث املسلمنيا 

 
  ديوان المواريث !

ويف القـــرن ال الـــ  اهلجـــرب أنشـــ  ل ـــوان يـــار  ســـمل ل ـــوان املوار ـــ ال وسلـــ  يف ع ـــد 
م ا وكــان هــذا الــد وان جمــاهه واســعاه لظلــم 814ـ  831هـــ  411ـ  453اخلليفــة املعتمــد  

يعنــا  يف مــوار   م وأيــذ مــا مل جتــر بــه الســنةا  قــول ابــن املعتــ  قــرب أوايــر القــرن النــاس وا
 ال ال   شكو ما جيرب علل أصحاب املوار  : 

 وويــــــــل مــــــــن مــــــــات أبــــــــوه موســــــــرا  
 

ـــــــــــــيش هـــــــــــــذا محكمـــــــــــــا مشـــــــــــــهرا     أل
 وطـــــــــاا فـــــــــي دار الـــــــــبالء ســـــــــجنه 

 
 وقيـــــــــــل مـــــــــــن يـــــــــــدري بأنـــــــــــ  ابنـــــــــــه 
ـــــــــي  ـــــــــي ومـــــــــن يعرفن  فقـــــــــاا: جيران

 
ــــــــــــــــوا ســــــــــــــــباله  ــــــــــــــــي فنتف ــــــــــــــــ  فن  حت
 وأســـــــــــرفوا فـــــــــــي لكمـــــــــــه ودفعـــــــــــه 

 
 وانطلقــــــــــــت أكفهــــــــــــم فــــــــــــي  ــــــــــــفعه 
 ولــــــم يــــــزا فــــــي أضــــــيق الحبــــــوس 

 
ــــــــــــالكيش  ــــــــــــ  لهــــــــــــم ب ــــــــــــ  إاا رم  حت
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 وكان ك ري من احلكام ااولون أن  عتربوا الرتكة من  ري وارثال ليستولوا علي اا
 م  أنـه1111هــ 211وكان من  اسن أعمال عميـد اجليـوش حـاكم بةـدال املتـوب عـام  

محل وليه مرة مال ك ري قد يلفه بعض التجار املار نيال وقيـل لـه: لـي  للميـف وارثال فقـال: 
ه  ديل ي انة السلطان مـا لـي  هلـا؛  ـرتك وىل أن  اـح يـربه؛ فلمـا كـان بعـد مـدة وـات أن 
للميــــف بكتــــاب مــــن ماــــر بغنــــه مســــتحق للرتكــــةال فقاــــد بــــاب عميــــد اجليــــوش وأوصــــل وليــــه 

ا وصل التاور وىل مار أ  ر الدعات لهال فقج الناس بالدعات له الكتابال فققل حاوتها ومل
 وال نات عليهال وبلب عميد اجليوش اخلرب فسر بها
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 من جور الحكام

وك رياه ما كان  ؤيذ و ت من مال األ نيات يف حياهتمال وقد نشـغ هـذا الرسـم مـن أن بعـض 
رواع ـاال وهـذا  ـبيه  ـا فعلـه العمال كانوا  ستولون علـل األمـوال بةـري حـقال    قـطرون وىل و

نابليون األول حني أل م قواله من سوب اليسار العظيم أن  دفعوا لل  انة مبالب كبـريةا علـل أن 
هيد التجار الذ ن كانف  بت  أمواهلم كانف هلم معامال  مد الدولـة أصـابوا من ـا مـاهه وفـرياهال 

 ر احلكومة يف ع د املعتمداأو علل األقل  ن هبم سل ا  قول ابن املعت  يف وصفه جلو 
 وتــــــــــــــــاجر اي جــــــــــــــــوهر ومــــــــــــــــاا

 
 كـــــــــــــان مـــــــــــــن اهلل بحســـــــــــــن حــــــــــــــاا 
ـــــــــــدك للســـــــــــلطان  ـــــــــــه: عن  قيـــــــــــل ل

 
ــــــــــــــــــــــــة األثمــــــــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــــــــع  الي  ودائ
ـــــــــه  ـــــــــدي ل  فقـــــــــاا: ال واهلل مـــــــــا عن

 
  ـــــــــــــــــــغيرة مـــــــــــــــــــن اا وال جليلـــــــــــــــــــة 
 وإنمـــــــــــا ربحـــــــــــت فـــــــــــي التجـــــــــــارة 

 
 ولــــــــم أكــــــــن فــــــــي المــــــــاا اا خســــــــارة 
ــــــــــــــــــدخان التــــــــــــــــــبن  ــــــــــــــــــدخنوه ب  ف

 
 لــــــــــــــــــــــــبنوأوقــــــــــــــــــــــــدوه ب قــــــــــــــــــــــــاا ال 
 حتــــــــ  إاا مــــــــل الحيــــــــاة وضــــــــجر 

 
 وقــــاا: ليــــت المــــاا جمعــــا  فــــي ســــقر 
 أعطــــــــاهموا مـــــــــا طلبـــــــــوا  فأطلقـــــــــا 

 
 يســـــــــتعمل المشـــــــــي ويمشـــــــــي العنقـــــــــا 
م  وأ قن أن القوم قا لوه وأنه ه  نجو مـن مال 113هـ  333وملا اعتقل ابن العميد عام   

ائعـه وكنـوز أبيـه وسيـائرهال وون بذل مالهال أير  مـن ويبـه رقعـة في ـا  بـف مـا ه ااـل مـن ول
فغلقاهــا يف كــانون نــار بــني  د ــهال وقــال للموكــل بــه: وصــند مــا أنــف صــاندال فــواهلل ه  اــل مــن 
أموا  املستورة وىل صاحب  ل نـار واحـد؛ فمـا زال  عرضـه علـل العـذاب وىل أن  لـف مـن  ـري 

 أن خيربهم بشيتا 
لارهال وحفـر أمـاكن في ـاال فحاـل وملا صح عند اخلليفة املتقي قتل جبكم ركب املتقـي وىل 

له من مال جبكم ما    ـد علـل ألفـي ألـف عينـاه وورقـاهال   أمـر بةسـل الـرتابال فـغير  منـه سـتة 
و ال ون ألـف لرهـما ولكـن جبكـم كـان قـد لفـن أموالـه يف الاـحراتال ومل  قتاـر علـل مـا لفنـه 

دل عليــه يف وقــف يف البيــو ؛ فكــان النــاس  تحــد ون بغنــه  قتــل مــن  عاونــه يف سلــ ال لــئال  ــ
آيرال وبلب جبكم ما  قوله الناسال فغنكر سل ال وحكل لسنان بن  ابف ما كان  فعله وسا أرال 
لفـــن مـــال يف الاـــحرات: كـــان اقـــر وىل لاره بةـــاهه علي ـــا صـــنال ق فار ـــةال فيجعـــل املـــال يف 
بعق اال و ديل مـن  ر ـد أن  كـون معـه مـن املسـاعد ن يف الـبعض اآليـرال و طبـق علـي م؛   
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 غيـــذ مقـــول قطـــار البةـــال بنفســـهال و ســـري وىل حيـــ   ر ـــدال    فـــتح عـــن الروـــالال فيحفـــرونال 
و دفن املـال؛ وبعـد سلـ   ـرل الروـال وىل الاـنال ق و طبق ـا علـي م و عـولال فـال  ـدرب الروـال 
وىل أ ــن سهبــوا مــن أرض اهلل وه مــن أ ــن أ ــواال وكــان هــو جيعــل لنفســه عالمــا    تــدب هبــا؛ 

تة  عــن القتــلال وأقســم ل ابــف أنــه مل  قتــل أحــداه مــن أوــل لفــن املــالال وأن وهبــذه الطر قــة اســ
 سل  من  شنيد الناسا

وكــان أحــد األ نيــات وسا مــا  وــر مو ــه النكبــة ألهلــه ولكــل مــن  تاــل بــه مــن الكتــاب 
واجل ابذة واألصدقات؛ فكانوا   ربون و سترتون و تنعون من  سليم الوصية للحكومةال حت ه 

مكان الرتكة ووووه ـا؛ وقـد حـدث م ـل هـذا عنـد وفـاة أحـد العلـو ني وىل أن  قـرر هتتدب وىل 
 أمر الرتكة أيرياه علل لسني ألف ل نار امل وىل اخل انة صلحاه علل الرتكةا 

 من جور الحكام
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 ال جمارك في اإلسالم 

والرســوم اجلمركيــة  ــري وــائ ة يف الشــر عة ايســالميةال وسا لققنــا النظــر يف أحكام ــاا ور ــم 
ن مراصـــد املكـــوس كانـــف منتشـــرة يف كـــل مكـــانا وقـــد حـــاول الفق ـــات أن الـــوا هـــذه هـــذا فـــإ

املســـغلة بـــغن اعتـــربوا القـــرائب اجلمركيـــة لايلـــة ضـــمن ال كـــاةال وهـــذا بالنســـبة للمســـلمني علـــل 
األقل؛ ومن هذا نشغ  فكرة أن التاور  ستطيد أن  طو  عاماه كاماله أ نما  ـات مـن حـدول 

لفــد املكــ  مــرة واحــدةال وهــو العشــرال وأنــه هبــد لــه أ قــاه أن  الــبالل معفــل مــن املكــوس مــت
  دفد ضر بة ما معه من عني املال علل معدل ربد العشرا 

وكانف التعر فة اجلمركية يف الواقد صتلفةال فكـان  ؤيـذ يف وـدة عـن كـل محـل مـن احلنطـة 
ســفال  ناــف ل نــار وكيــل مــن فــرل ال املــةال وعلــل ســفال  يــاب الشــطوب  ال ــة لنــانريال وعلــل

الــدبيقي ل نــارانال وعــن محــل الاــو  ل نــارانال وكــان  ؤيــذ بــالقل م  الســو    عــن كــل محــل 
لرهــم؛ وكانــف  فــرض رســوم يف املــواين العربيــة األيــر ا ولكــن املكــوس كانــف أقــل يــا  قــدمال 
وكانــف القــرائب  ؤيــذ بايســكندر ة علــل املراكــب اآل يــة مــن الةــرب وبالفرمــا علــل مراكــب 

ر ملـــوك العـــرب علـــل ايـــتالف م مراصـــد بر ـــة  ـــدفد ولي ـــا القـــرائب علـــل الشـــاما وكـــان لاـــةا
 فــاو  يف القيمــة؛ فكــان بعقــ م  غيــذ ناــف ل نــار عــن كــل محــلال وأك ــرهم كــان ه  غيــذ 

 عن احلمل وه لرمهاها
أما العراق فكانـف ك ـرية املراصـد يف الـرب والبحـر والن ـر؛ وكانـف الباـرة مشـ ورة بتفتـين  

يف ع ـد املقدسـي كـان علـل بـاب الباـرة عنـد حـدول يلكـة اخلليفـة صعب و وكا  منكرةا و 
مـــن حـــدول بـــالل القرامطـــة ل ـــوان للقرامطـــة ول ـــوان آيـــر للـــد لمال حـــت لقـــد كـــان  ؤيـــذ علـــل 
الةنمة الواحـدة أربعـة لراهـم  أب ضـعف  ن ـا ا وكـان الـد وان ه  فـتح وه سـاعة مـن الن ـارا 

القســم التجــارب يف أصــف انال  ال ــون لرمهــاها وكــان  ؤيــذ مــن كــل محــل ليــل الي ول ــةال وهــي 
وكـان اخلــرا  يف  ــوران  ؤيـذ عــن احلمــل سـتة لراهــم وسا ليــل وكـذل  وسا يــر ال ومــن الرقيــق 
ا نــا عشــر وسا ليــل حســبال وون كــان مــن اــو اهلنــد فعشــرون مــن احلمــلال وون كــان مــن قبــل 

 السند فعلل حسب القيما 
 الدوا مل  المسلمين
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ملقــررة أن الدولــة ايســالمية ملــ  للمســلمنيال فقــد ققــي منــذ أول وملــا كــان مــن األمــور ا
ع ـــد ايســـالم بالفاـــل بـــني بيـــف املـــال العـــام وبـــني ي انـــة اخلليفـــةال وهـــي املســـماة بيـــف مـــال 
اخلاصة؛ ولكن ملـا كـان الـذب  تـوىل اينفـاق مـن هـا ني اخلـ انتني روـاله واحـداه ه  قـدم حسـاباه 

 لق بقمريهاألحدال فقد كان انفااهلما مسغلة  تع
م  عرض الوز ر علل املقتـدر مـا كـان مـن العجـ  وهـو سـبعمائة  131هـ  311ويف عام  

ألف ل نارال وقال له: لي    معول وه علل ما  طلقه أمري املؤمنني ألنفقهال فعظم سلـ  علـل 
املقتدرال وكتب أحد املطلعـني للـوزارة وليـه رقعـة  قـمن في ـا القيـام جبميـد النفقـا  مـن  ـري أن 

طلــب منــه  ــيئاهال وأن  ســت ر  ســو  سلــ  ألــف ألــف ل نــار  ــذهب وىل بيــف مــال اخلاصــةال  
فقلـده اخلليفـة الـوزارةال ولكنــه عـ ل يف العـام التــا ال وووـد أنـه احتـال بــغن أضـا  وىل مـا  قــدر 
حاـــوله مـــن النـــواحي أمـــوال نـــواح قـــد يروـــف عـــن  ـــد الســـلطان بتةلـــب مـــن  ةلـــب علي ـــاال 

 ند واحلا يةا وأسقال من النفقا  ز الا  اجل
 نفقات موسم الحج و...

وكــان جيـــب علـــل اخلليفــة ضكـــم أنـــه الــرئي  الروحـــي للمســـلمني أن  قــوم بنفقـــا  موســـم 
احلــجال ونفقــا  الةــ وا  الاــائفةال وفــدات أســر  املســلمنيال والقيــام بنفقــا  الرســل الــوارل نال 

فةال فكان  ؤيـذ مـن وسل  من بيف مال اخلاصةا أما العطا ا وكل ما  تعلق بنفقا  لار اخلال
 بيف املال العاما 

 
 أمواا بيت الماا

وعنــدنا بيــان  روــد وىل أول القــرن الرابــد مشــتمل علــل ووــوه األمــوال الــ  امــل وىل بيــف 
 مال اخلاصةا 

ـ األمــوال امل لفــة الــ   رتك ــا اآلبــات ألبنــائ م يف بيــف املــالا و قــال ون الر ــيد يلــف  1
 ة وأربعون ألف ألف ل نارا أكرب مقدار من املالال وهو  اني

ـ مـــال اخلـــرا  والقـــيا  العامـــة الـــذب  ر فـــد مـــن أعمـــال فـــارس وكرمـــان بعـــد وســـقاط  2 
م  134ـ  111هـــ  341هـــ وىل 411النفقــا ؛ وبلــب مقــدار سلــ  يف كــل ســنة منــذ عــام  

 ال ــة وعشــر ن ألــف ألـــف لرهــمال من ــا أربعـــة آه  ألــف لرهــم كانـــف امــل وىل بيــف مـــال 
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 باقيال وهو  سعة عشر ألف ألف لرهمال وىل بيف مال اخلاصةاالعامةال وال
ـ أمــوال ماــر والشــامال وكانــف و  ــة أهــل الذمــة مــ اله امــل وىل بيــف مــال اخلليفــة  3 

 باعتباره أمري املؤمننيال ه وىل بيف مال العامة؛ وهذا اب لل ليفة نظر اها
 والكتـاب والعمـال ومـا ااـل ـ املال الذب  ؤيذ من املاالرة ألموال الوزرات املعـ ولني 2 

 من ار فا  ضيعاهتمال واملال الذب  ؤيذ من الرتكا ا 
ـ مــا كــان امــل وىل بيــف مــال اخلاصــة مــن أمــوال القــيا  واخلــرا  بالســوال واألهــواز  5 

 واملشرق واملةربا 
ـ مـــا كـــان  ستفقـــله اخللفـــاتال فكـــان كـــل مـــن اخلليفتـــني األيـــري ن يف القـــرن ال الـــ   0 

ا املعتقد واملكتفي   ستفقل يف السنة ألف ألـف ل نـارال وكـان سـبيل املقتـدر أن اهلجرب  ومه
 ستفقــل م ل ــا فيكــون مبلةــه يف لــ  وعشــر ن ســنة لســة وعشــر ن ألــف ألــف ل نــار أعــ  

 اواه من ناف ما يلفه الر يدا ولكن املقتدر أ لف كل هذه األموال الطائلةا
 

 الضرائب  ير الشرعية 
مني  عتـــربون كـــل مـــا زال عـــن القـــرائب الشـــرعية  وهـــي عشـــر األرض وكـــان فق ـــات املســـل

 ضرائب  ري قانونيةا 22وال كاة وو  ة أهل الذمة 
م  أن  قــــد علــــل ال يـــــاب 185هـــــ  315وملــــا عــــ م صماــــام الدولــــة ببةــــدال يف عــــام  

ايبر سـم والقطـن املبيعـة ضـر بة مقـدارها عشـر الـ من اوتمـد النـاس يف وـامد املناـورال وع مـوا 
 قطد الاالةال وكال البلد  فتذال فاعفوا من سل ا  علل

م  أر ـــد مـــرة أيـــر  وضـــد العشـــر علـــل مـــا  عمـــل مـــن ال يـــاب 118هــــ  381ويف عـــام  
األبر ســميا  والقطنيــا   د نــة الســالمال ف ــار النــاس وقاــدوا املســجد اجلــامد باملد نــة ومنعــوا 

ائمال واحــرتق مــا كــان في ــا مــن اخلطبــة والاــالةال وأحرقــوا لار احلمــو ال فلــم  بــق في ــا وــدار قــ
 حسبانا  الدواو ن؛ وقبض علل هاعة من العامة اهتموا  ا ور  وعوقبواا 

ومل  قتار أمر القرائب علل ألوا  الـرت ال بـل  عـداها وىل القـرور ا ال ففرضـف ضـر بة 
م  يا ــب الــد نورب ال اهــد امللــ  يف وزالــة ضــرائب 1133هـــ   245علــل امللــحا ويف ســنة  

                                                           
 و قا  ولي ا اخلم   م ا - 22
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أعلمـــه مـــا  اـــيب النـــاس مـــن األس  بـــذل  فغوـــاب امللـــ   لبـــهال وكتـــب برفـــد هـــذه امللـــحال و 
القرائب منشوراه قربت يف اجلوامدال وكتـب علـل أبواهبـا بلعـن مـن  تعـرض يعـالة هـذه اجلبابـةال 

 وكان ار فاع ا ألفي ل نار يف كل سنةا 
امدال وهـو وكان بيف املال يف كل من هذ ن القطر ن ومها الشام وماـر  قـوم باملسـجد اجلـ

 ــبه قبــة مر فعــة  مولــة علــل أســا ني؛ ولبيــف املــال بــاب حد ــد وأقفــالال والاــعول وليــه علــل 
قنطرة من اخلشبال ووسا صليف العشات اآليرة أير  الناس كل ـم مـن املسـجدال حـت ه  بقـل 

 فيه أحدال   أ لقف أبوابهال وسل  لووول بيف املال فيها 
قـــد الدولـــةال أعظـــم حكـــام القـــرن الرابـــدال مـــن وقـــد ار فعـــف اجلبابـــة يف فـــارس يف ع ـــد ع

م ا أب أن ز الة الديل  118هـ  313ال وسل  يف عام  111ال151ال4وىل  511ال881ال1
كانف  قرب مـن السـدسا وقـد كـان يف اسـتطاعة عقـد الدولـة أن  نفـق عـن سـعة ألن ليلـه 

 يف السنة كان  ال ائة ولسة وعشر ن ألف ألف لرهما
م األحـــوال  ظ ـــر أمـــرهم بـــغن  كونـــوا ضـــامنني للـــبالل الـــ  وكـــان أمـــرات األ ـــرا  يف معظـــ

اكموماال ومل  ظ روا يف صورة أصحاب ايقطاعا  كمـا كـان احلـال يف ايمربا ور ـة اجلرمانيـة 
املقدســةال وكــانوا  توصــلون وىل امللــ  بــغن  بتــدئوا بــاحتالل املــدن واألقــاليم  اــباه؛    قــا لون 

م بايمـارة يف مقابـل مـال  قـمنون ألاتهال وكانـف أم ـال علي ا عسكر اخلليفةال حت  عـرت  هلـ
هذه القمانا  ال   ؤيذ كرهاه  ؤ ل احلكومـة صـفقة سـيئة بالنسـبة للقـمانا  األيـر ا ويف 

م  ضمن ابن أ  السا  أرمينية وأسربيجـان قبـل أن  ـؤوه وىل السـامانيني 111هـ  413سنة  
الديل الذب كانف  دفعه هـذه الـبالل منـذ  ائة وعشر ن ألف ل نارال وهو ما  قرب من عشر 

م  فتح عمال الدولة بن بو ـه وقلـيم فـارسال و لب ـا ضـماناه 132هـ 344مائة سنةا ويف سنة  
من اخلليفةال علـل أن  ـدفد وليـه ألـف ألـف لرهـمال علـل حـني أمـا كانـف  ـؤ  مـن مـال اخلـرا  

امـاه  انيـة عشـر ألـف م  وىل مـا بعـد سلـ  بعشـر ن ع111هــ  441والقيا  وحده منذ عام  
ألف لرهما وكذل  كان ضمان عمان يف أوائل القرن الرابد  انني ألف ل نارا وكـان يراو ـا 

 اف ايلارة املبا رة قبل سل   ائة عام  ال ائة ألف ل نارا 
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 من سياسة المستبدين

 ا23وكان استعمال الوسائل القاسية يف اايل اخلرا  من الوسائل املعروفة قد اه 
م  بـغمم قـوم مـن 815هــ  411ول ونيسيوس  اف وباة اخلرا  يف العراق حوا  عـام  

العراق والبارة والعاقوهتال وهم عتاة لي  يف قلوهبم رمحة وه و انال  ر من األفاعيال  قربون 
 الناس وابسوممال و علقون الرول البد ن من سرا  واحد حت  كال  و ا 

ف األمري عبد اهلل بـن املعتـ  ايلارة يف ع ـد الـوز ر ابـن بلبـلال  ويف أواير القرن ال ال  وص
 كيف كانف جتىب أموال اخلرا  من  ري رمحة:
 فكـــــــــــم وكـــــــــــم مـــــــــــن رجـــــــــــل نبيـــــــــــل

 
ــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــة ومركــــــــــــــــــــب جلي  اي هيب

ــــــــــــــــــــــــاألعوان  ــــــــــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــــــــــه يعت  رأيت
 

 إلــــــــــــ  الحبــــــــــــوس وإلــــــــــــ  الــــــــــــديوان 
 حتــــــــ  أقــــــــيم فــــــــي جحــــــــيم الهــــــــاجره 

 
 ورأســــــــــــــــه كم ــــــــــــــــل قــــــــــــــــدر فــــــــــــــــائره 

ــــــــــــــــده ح  ــــــــــــــــوا فــــــــــــــــي ي ــــــــــــــــاالوجعل  ب
 

ــــــــــــــب يقطــــــــــــــع األو ــــــــــــــاال   مــــــــــــــن قن
 وعلقـــــــــــــوه فـــــــــــــي عـــــــــــــرى الجـــــــــــــدار 

 
ــــــــــــــــــدار  ــــــــــــــــــرادة فــــــــــــــــــي ال  كأنــــــــــــــــــه ب

 و ــــــــــــفقوا قفــــــــــــاه  ــــــــــــفق الطبــــــــــــل 
 

 نصـــــــــــــــبا  بعـــــــــــــــين شـــــــــــــــامت وخـــــــــــــــل 
 إاا اســــــــتغار مــــــــن ســــــــعير الشــــــــمش 

 
ـــــــــــــــــــــرفش  ـــــــــــــــــــــه مســـــــــــــــــــــتخرج ب  أجاب

ـــــــــــــه الزيتـــــــــــــا   و ـــــــــــــب ســـــــــــــجان علي

 
ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــزة كميت  و ــــــــــــــــــار بعــــــــــــــــــد ب

 حتــــــــــــ  إاا طــــــــــــاا عليــــــــــــه الجهــــــــــــد 
 

 ولـــــــــــــــــم يمـــــــــــــــــن ممـــــــــــــــــا أراد بـــــــــــــــــد 
 قـــــــــاا ائـــــــــذنوا لـــــــــي اســـــــــأا التجـــــــــارا 

 
 قرضـــــــــــــــــــــا  وإال بعـــــــــــــــــــــتهم عقـــــــــــــــــــــارا   

 وأجلــــــــــــــــــــــوني خمســــــــــــــــــــــة أيامــــــــــــــــــــــا   
 

 وطوقـــــــــــــــــــــوني منكمـــــــــــــــــــــو إنعامـــــــــــــــــــــا   
 فضـــــــــــــــــــايقوا وجعلوهـــــــــــــــــــا أربعـــــــــــــــــــة 

 
 ولــــــــــم يؤمــــــــــل فــــــــــي الكــــــــــالم منفعــــــــــه 

 وجـــــــــــــــــــاءه المعينـــــــــــــــــــون الفجـــــــــــــــــــرة 
 

 وأقرضـــــــــــــــــــــوه واحـــــــــــــــــــــدا  بعشـــــــــــــــــــــره 
 وكتبـــــــــــــوا  ــــــــــــــكا  ببيـــــــــــــع الضــــــــــــــيعة 

 
 وحلفــــــــــــــــــــــــوه بيمــــــــــــــــــــــــين البيعــــــــــــــــــــــــة 

 ى مـــــــــــا عليـــــــــــه وخـــــــــــرج ثـــــــــــم تـــــــــــأد 
 

ـــــرج  ـــــرب الف ـــــي ق ـــــم يكـــــن يطمـــــع ف  ول
 وجـــــــــــــــــــاءه األعــــــــــــــــــــوان يســــــــــــــــــــألونه 

 
 كــــــــــــــــــــــــأنهم كــــــــــــــــــــــــانوا يدللونــــــــــــــــــــــــه 

 وإن تلكـــــــــــــــــــأ أخـــــــــــــــــــذوا عمامتـــــــــــــــــــه 
 

 وجمشـــــــــــــــــــوا أخدعـــــــــــــــــــه وهامتــــــــــــــــــــه 
 

                                                           
لكـــــن رل العنـــــف األمو ـــــون والعباســـــيون  tوعلـــــي   صـــــلل اهلل عليـــــه وآلـــــه لكـــــن أبطلـــــه ايســـــالم كمـــــا يف ســـــرية الرســـــول  -23

 والع مانيون م ا
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 فـــــــــــــــــاعن زاا كـــــــــــــــــل ااك أجمـــــــــــــــــع

 
 وأ ـــــــــــــبي الجـــــــــــــور بعـــــــــــــدا يقمـــــــــــــع 

 سلــ  وكــان التعــذ ب أ ــد يــا كــان اســرتلالاه ألمــوال الدولــةال وأيــم مــا كــان  ســتعمل يف 
القيــول احلد د ــة ال قيلــة يف األروــلال والقــرب املتلــفال والتعليــق مــن اليــد الواحــدةال وقــد عــذب 
اخلليفــة القـــاهر أم املقتــدر أييـــه وســلفه علـــل عـــرش اخلالفــةال فقـــرهباال وعلق ــا برول ـــا لت ـــر  

ن ماهلاال وال أوقاف اال و وكل يف بيع اال فامتنعفال ووكلف يف بيد أمالك ا لون أو قاف اال ولك
القاهر أر م ا علل ما أرالال وكتب وقراراه من ا بذل ال وأحقر الققـاة للشـ الة علـل  وكيل ـاال 
واســـتل مف الشـــ الة أن  روهـــا رأب العـــنيا وقـــد اـــدث القاضـــيان اللـــذان رأ اهـــا هبـــذه القاـــة 

 فقاه: 
ضــرب وملــا رأ ناهــا رأ نــا عجــوزاه رقيقــة احلــال حــرات اللــون وىل البيــاض والاــفرةال وعلي ــا أ ــر 

  د دال فما انتفعنا بغنفسنا سل  اليومال فكراه يف  قلب ال مانال و ار  احلد انا
  عــذب آيــرون بــغن  ــرز  يف أ ــافريهم أ ــرا  القاــبال أو بالقــرب علــل رلوســ م  

بالدبابي ال وقد وصف  اهد عيان كيف ويت بغحد املاالر ن من  بسه  رسف يف قيولهال 
 شكو ما أصابه من املكارهال وفرائاه  حرعداووعل  … وعليه وبة لنسة و عره  و ل

ور ــا أمعــن املطــالبون يف التعــذ ب فغلبســوا فر ســت م وبــة صــو  مدهونــة بــالنفال أو  ــات  
 األكار ا 

م  ليل جبكم الرتكي وأصحابه العـراقال فاعتقـل النـاسال وا ـتد 133هـ  345ويف سنة  
اجلمـرال حـت قـال لـه روـل أرال يف مطالبت م باملال وعذهبمال فكان  قد علل بطومم أ سا  

أنف مطالب  ل ال ومر ح نفس  خلدمة                                                                                                  أن  سرب ما يف نفسه من  لب العراق: أ  ا األمري
نفسـ  يف أمرنـا علـل م ـل مـا   اخلالفةال أه  علم أن هذا وسا حد بـه أوحـن منـ ن وقـد محلـف

كان  عمله مرلاو ج بغهل اجلبلال وهذه بةدال ولار اخلالفة ه الرب وأصب انال وه اتمل هذه 
 األيالقا

وحــدث أبــو احلســن علــي بــن احلســني بــن عبــد األعلــل قــال: كنــف ضقــرة أ  احلســن ابــن 
وس رفـد رأسـهال م ال وهـو وـال   عمـلال 111ـ 118هــ  411ـ 413الفـرا  يف وزار ـه األوىل  

و ــرك العمــل مــن  ــدهال وقــال: أر ــد روــاله ه  ــؤمن بــاهلل وه بــاليوم اآليــر  طيعــ  حــق الطاعــةال 
ـــه أحســـنف وليـــه وحســـاناه  ظ ـــر عليـــه وأ نيتـــه  ؟فغنفـــذه يف م ـــم  ال فـــإسا بلـــب فيـــه مـــا أرحـــه ل

فغمس  من حقرال وو ب رول  ك  بغ  مناورال أن هبن أ   بيب حاوب ابن الفرا ال 
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قــال: أر ــ ق مائــة  ؟قــال: أفعــل وأز ــدال قــال: كــم  ر ــ ق ؟ل: أنــا أ  ــا الــوز رال قــال: و فعــلفقــا
وعشــر ن ل نــاراها قــال: وقعــوا لــه بالقــعفال وقــال: ســل حوائجــ ال فســغله أ ــيات أوابــه ولي ــاال 
فلمــا فــر  مــن سلــ  قــال: يــذ  ــوقيعي وامــض وىل ل ــوان اخلــرا  وأوصــله وىل كــا يب اجلماعـــةال 

ا علـــل  مـــد بـــن وعفــر بـــن احلجـــا ال و البـــه بـــغلات املـــالال وأ لفـــه وىل أن و الب مــا بـــإيرا  مـــ
  ست ر  هيعهال وه  سمد له حجة وه أ له ألبتها 

ف ـــر  وأيـــذ مـــن روالـــة البـــاب  ال ـــني روـــالهال فقلـــف  احلـــاكي  أليـــرون وأمقـــني وىل 
اـور فـديل أبـو من… الد وان حت أنظر مـا  ـؤول وليـه احلـال؛ ف روـف وصـر  وىل الـد وان 

هذا وىل الاقر بن  مـد وعبيـد اهلل بـن  مـد الكلـوساينال ومهـا صـاحبا اجمللـ   ـركةال فلـم جيـد 
الكلوساين ووود الاقر بن  مـدال فغوصـل وليـه التوقيـدال وقـال لـه أيـر  مـا علـل ابـن احلجـا ال 
فقال: عليه من باب واحد ألف ألـف لرهـمال فطالبـه بـذل  وىل أن نفـر  مـن العمـل بسـائر مـا 

وكـــان  مـــد بـــن وعفـــر مـــن عمـــال أ  احلســـن علـــي بـــن عيســـلال قـــال: فغحقـــر ابـــن  ل مـــها 
احلجــا ال و ــتمهال وافــرت  عليــهال وابــن احلجــا   ســتعطفهال وخيقــد لــهال   أمــر بتجر ــده وو قــا  
املكــروه بــهال فــغوقدال وهــو يف سلــ  كلــه  قــول:  كفــيال اهلل؛   أمــر أبــو مناــور بناــب لقــلال 

ل و ـد  فيـه  ـد ابـن احلجـا ال ورفـد وىل أعلـل الـدقلال فنحابال ووعل يف رأسه بكرة في ا حب
وهــو  ســتةي  و قــول:  كفــيال اهللا فمــازال معلقــاهال وأبــو مناــور  قــول لــه: املــال املــالال وهــو 
 سغله حطه وونظاره وىل أن  واقف الكت اب علل ما أير  عليهال وهو ه  سمد منـهال وقـد قعـد 

ن  بلـــب ابـــن الفـــرا  فعلـــهال فلمـــا اـــف الـــدقل وايـــتلالال و قـــب مـــن  ـــري  قـــبال اعتمـــالاه أل
ضجر قال ملن  س  احلبال: أرسلوا ابن الفاعلـة  وعنـده أمـم  توق فـون وه  فعلـون ال فغرسـلوه 
ملا رأوه عليه من احلدة والةقبال وواب ابن احلجا  وىل األرضال وكان بد ناه حينـاهال فوقـد علـل 

مةشـــياه عليـــهال فححمـــل أبـــو عنـــق ابـــن مناـــور فـــدق اال ويـــر  علـــل وو ـــهال وســـقال ابـــن احلجـــا  
مناـــور وىل من لـــه يف  مـــل فمـــا  يف الطر ـــقال ورحل  ابـــن احلجـــا  وىل  بســـهال وقـــد  لـــم مـــن 
التلفال وعجب من حقر يا رأ ا وكتب صاحب اخلرب بالاـورة وىل ابـن الفـرا ال فـورل عليـه 
 من ــا أعظــم مــورلال وبكــر  عرفــان زووــة ابــن احلجــا  وىل موســل بــن يلــف حــت أوصــل ا وىل
ابــن الفــرا ال فقــرر  أمــره علــل مائــة ألـــف ل نــار ســل مف ببعقــ ا وعــدة وقراهــا مــن  ســـو   
كــو يال وجنــم البــاقيال وأ لــق ابــن احلجــا ال وكــان النــاس  عجبــون مــن قــول ابــن الفــرا :  أر ــد 
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رواله ه  ؤمن باهلل وه باليوم اآلير  طيع  ال ومل  ـحْبس ال علل الناس أصـنا  العـذاب واملكـاره 
  و ون ات ا أقبح مو احت كانوا 
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 رسوم دار الخالفة

كان اللـون الـذب ا ـذه اخللفـات يف القـرن الرابـد اهلجـرب  ـعاراه هلـم السـوال والبيـاض؛ فلمـا 
م  لقتـــال مـــؤن ال وهـــي الركبـــة الـــ  قحتـــل في ـــا 134هــــ  341ركـــب اخلليفـــة املقتـــدر يف عـــام  

ل لبـاس وموكـبال فكـان عليـه يفتـان وأ فق من عاقبت ـا و ـفاقاه كبـرياهال يـر  مـن لاره يف أكمـ
ل بـــا  فقـــي وعمامـــة ســـولاتال وعلـــل كتفيـــه وصـــدره و  ـــره الـــربلة النبو ـــةال وهـــو متقلـــد بـــذب 

ال ومحائلـــــه ألم أمحـــــرال ويف  ـــــده اليمـــــ  اخلـــــامت  صـــــلل اهلل عليـــــه وآلـــــه الفقـــــار ســـــيف الرســـــول 
والققيب؛ وسار بني  د ه و  ع ده ابنه أبو أمحد عبد الواحدال وعليه يفتان ل بـا  وعمامـة 

ا وكانف عالة يلفات العباسيني يف القرن ال ال  والرابد أن  لبسوا قلنسوة  ـدلة وقبـاتال بيقات
وكالمهـا أسـولال وكـان هـذا هـو لبـاس ووـوه رعيــت م أ قـاهال وكـان السـوال هـو كـذل  لـون اخلرقــة 
الــ  كانــف اقــر في ــا الاــدقة كــل  ــوم صــالة الاــبح لتفر ق ــا علــل احملتــاونيا وكــذل  كــان 

 ااهلل عليه وآله  صلل سولال عليه بالكتابة البيقات:  مد رسول اهلل علم اخلالفة أ
أما يلفات الفا ميني  ار فكان لباس م البياضال وهـو  ـعار العلـو ني؛ وكانـف ألـو ت م  

بيقـــاتال وعلي ـــا أحيانـــاه أهلـــة مـــن سهـــبال يف كـــل من ـــا صـــورة ســـبد مـــن الـــد با  األمحـــر؛ وقـــد 
  ب  ا أحد الشعرات بشقائق النعمانا 

اخلليفة أن  عقد لوات نفسه علل الرسم املعرو  يف سل ال وأن  تسلم وكانف  ر قة  تو ج 
 يامت اخلالفة ين  كون سل  معها وهذا  تو ج علل الطر قة العربية البسيطةا 
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 لباس الحاشية

وكــان لبــاس احلا ــية الرحــي يف القــرن ال الــ  اهلجــرب أمحــر اللــون يف العــالة؛ فيحكــل أن 
رهال وأمـر بقـرب لراهـم؛ وصـبب من ـا األمحـر واألصـفرال   أمـر املتوكل  رب  وماه يف أحد قاو 

احلا ـية أن  عـد كــل واحـد مـن م قبــاته ود ـداه وقلنســوة علـل يـال  لــون اآليـر وقلنســو ه؛   
 أمر بن ر الدراهم كما  ن ر الورلال وحوله الندمات واخلدم وقو ا 

ســــوال وبعقــــ م أمــــا يف القــــرن الرابــــد فكــــان الةلمــــان عنــــد ســــاعا  اهســــتقبال بعقــــ م ب
 ببياضا 

وكـــان امـــل علـــل رأس يلفـــات العباســـيني والفـــا ميني  ســـة اخلالفـــةال و ســـمل يف ماـــر 
 مظلةا

وكــان مــن عالمــا  ســيالة اخلليفــة ببةــدال أن  قــرب علــل بــاب لاره بــالطبول والــدبالب 
 واألبواق يف أوقا  الالوا  اخلم ا 

 القاب الخلفاء
وهــو اللقــب املشــ ور: أمــري املــؤمنني؛ علــل أنــه  و ـل لقــب اخلليفــة بســيطاه كبســا ة لباســهال

منذ أ ام اخلليفة العباسـي ال ـاين صـار اخلليفـة  سـمل باسـم فيـه نسـبة وىل اهلل؛ وكـان ا ـاس هـذا 
 اللقب أول عمل  قوم به بعد البيعة لها 

م  أول مـن أيـر  يف سكـر 1131ـ 111هــ   244ـ  381وكـان كا ـب اخلليفـة القـالر  
 قرة املقدسة النبو ةال ايرتاعاه وعله قربة فاار سنةا اخلليفة وصفه باحل

وكـــان األمـــرات وكبـــار أصـــحاب املناصـــب والعمـــال  ت ـــالكون هيعـــاه علـــل األلقـــاب هتالكـــاه 
 د داهال وكانوا هيعاه  لقبون بغلقاب منسوبة وىل الدولة م ل و  الدولةال وعمال الدولةال ومعني 

 الدولةال وع  الدولةال واو سل ا
ألقـــاب كاسبـــة في ـــا معارضـــة لـــروح ايســـالم وجتـــرل علـــل مقـــام األلوهيـــةال م ـــل:      ـــر 

األوحــدال وكــايف الكفــاةال وأوحــد الكفــاةال ووــاوز نفــر هــذا احلــدال فســموا أنفســ م بــغمري العــامل 
 وسيد األمراتا

م  ز ــــد يف ألقــــاب وــــالل الدولــــة  اهنشــــاه األعظــــم ملــــ  1131هـــــ 241ويف ســــنة  
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لقـــدمي؛ فنفـــر العامـــة مـــن سلـــ ال ورمـــوا اخلطبـــات الـــذ ن سكـــروه يف امللـــوكال وهـــو اللقـــب الـــو   ا
املساود باآلورال ووقعف فتنـة؛ ومـد أن الفق ـات أفتـوا بـغن هـذه األحـات ومنـا  عتـرب في ـا القاـد 
والنيةال وأن مل  امللوك معناه مل  ملوك األرضال ولي  فيه ما  ووب النكري وه املما لة بـني 

لقــب وــائ  كمــا وــاز أن  قــال: كــايف الكفــاةال وقاضــي الققــاةال امل لــوق واخلــالقال وأن هــذا ال
فإن ك ري ن من أهل اجلد والتـدقيق مل  رضـوا بـهال وسكـروا أن القاضـي املـاورلب منـد مـن وـوازهال 
حت أل  سل  وىل أن انقطد عن يدمة والل الدولة بعد أن كان صتااه بها ومل  رض هالل 

م ؛ 1111هـــ 311ع ــده بالةالــب بــاهلل يف عــام   الاــا  عــن  لقيــب القــالر بــاهلل ابنــه وو 
وهـو  ــذكر بعــد حكا تـه هلــذا  لــ  العبــارة املعروفـة الــ  كانــف مكتوبـة علــل قاــر احلمــرات:  ه 

  الب وه اهلل وحده ه  ر   له ا
م  بعـــ  لل ليفـــة 1131هــــ 243وبعـــد أن لقـــب أمـــري بةـــدال  الـــ  الدولـــة يف ســـنة   

ل التلقيـبال وون كـان قـد أحـب أن  لقـب أوهه    رسـل اا وكانـف ألطافاه ك رية؛ وقد أرسل ا قبـ
هذه اهلدا ا ألفي ل نار؛ و ال ني ألف لرهمال وعشرة أ واب ي ال ومائة  وب ل بـا  مر فعـةال و 
مائــة أيــر  لومــاال وعشــر ن منــاه عــولاهال وعشــرة أمنــات كــافوراهال وألــف م قــال عنــرباه وألــف م قــال 

 أرسل أ قاه هدا ا أير  لبعض روال احلا يةا مسكاهال و ال ائة مب ر صي ال و 
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 خطاب الخليفة

ويف هذا العار أ قاه ار قف صور األلب يف حقرة اخللفـات حـت صـار  علـل رسـم بقـي 
هــــ  خيا ـــب كمـــا 411يف وـــوهره مســـتمراه  ـــول العاـــورا كـــان اخلليفـــة املـــغمون حـــوا  ســـنة  

ة املقتـــدر عــالة حــوا  عـــام خيا ــب أب روــل آيــر بلفـــ  أنــفا وكــذل  كـــان خيا ــب اخلليفــ
هــــ ال وون كانـــف  ســـتعمل وس ساك  ر قـــة اخلطـــاب بقـــمري الةائـــب وىل وانـــب سلـــ ال 311 

فكـان  قـال أمــري املـؤمنني أمـر بكيــف وكيـفا ويف أوايــر القـرن ال الـ  مل  كــن مـن الســائب أن 
 خيا ب أب رول   ل هذه البسا ةا

ـــل األر  ـــرون يف  قبي ض أمـــام امل لـــوقني اوـــرتات علـــل وكـــان األولـــون مـــن مســـلمي العـــرب  
حقوق اهلل؛ وملا قدم علل املقتدر باهلل رسل مل  الروم أعفاهم من  قبيل البساط لئال  طالب 

هـ  ملـا لقـي اييشـيد اخلليفـة املتقـي 331املسلمون   ل هذا يف بوزنطةال علل أنه حوا  عام  
ني  ـدب اخلليفــة علـل ســبيل يف الرقـة  روـل عــن بعـد ومشـل كــالةالم بسـيفه ومنطقتـه ووعبتــه بـ

 اخلدمةال وقبل األرض مراراها 
وكان األمرات يف صا باهتم الرحيـة وفيمـا بيـن م  تكلمـون عـن اخلليفـةال أمـري املـؤمننيال بكـل 
احرتامال و عربون يف كالم م عنه  وهناال و قـد الواحـد مـن م نفسـه مـن اخلليفـة موضـد املـوىل؛ 

كتـا  وموهنـا أمـري »ه بـالكالم عـن اخلليفـة مـن اـو: وكان أحدهم وسا كتـب آليـر افتـتح كتابـ
 ال وكان كل  يت  نسب وىل أمرها «املؤمنني سامل موفور واهلل علل سل   مول مشكور
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 الموظفون في دار الخالفة

هــــــ  481ـ 411وكانـــــف حا ـــــية لار اخلالفـــــة ونفقـــــاهتم يف ع ـــــد اخلليفـــــة املعتقـــــد  
 م  كما  لي:111ـ814 

 الفةا أمرات بيف اخل :1
أصــحاب النوبــة مــن الروالــةال وأرزاق ــم يف كــل  ــوم ألــف ل نــارال من ــا ســبعمائة ل نــار  :2

للبيقانال وهم البوابونال و ال ائة للسولانال وأك رهم يالي  اخللفاتا ومن رح ـم أن  نوبـوا يف 
 ماا  باب اخلاصة وحوا  القارا وهلم و يفة يب   ي ون هبا لقلة أرزاق ما 

ملعتقــونال وهــم يف الةالــب ياليــ  اخللفــات؛ ومــن م خيتــار احلجــابال وعــدهتم الةلمــان ا :3
لسة وعشرونال ويلفات احلجـابال وكـانوا اـو لسـمائةا وملـا قتـل املقتـدر كـان معـه روـل مـن 

م  أنشــ  ألول مــرة 121هـــ 341يلفــات احلجــاب  ــرح نفســه عليــه فــذبح أ قــاها ويف ســنة  
 مناب حاوب احلجابا

رس مست لاــون للموكــب ومالزمــة الــدار والــديول أوقــا  ولــوس اخلتــارونال وهــم حــ :2
اخلليفــــةال واملقــــام مــــن أول الن ــــار وىل آيــــرها وكــــان ونــــد كــــل قائــــد ببةــــدال  ــــا فــــي م ياليكــــه 
املســـــلحون  ؤلفـــــون وحـــــدة قائمـــــة بـــــذاهتا؛ فايتـــــار اخلليفـــــة مـــــن قيـــــالة مـــــن عـــــر  بالشـــــ امة 

 والشجاعةال وحوا بغحات قوالهما
املرسومني خبدمة الدار والرسائل اخلاصة والقرات وأصحاب األيبار  أصنا  أير  من :5

واملـــؤسنني واملنجمـــني والفنجـــاميني والفـــرانقيني واألناـــار واحلـــرس وأصـــحاب األعـــالم والبـــوقيني 
وامل ـــــرقني واملقـــــحكني والطبـــــالني والســـــقا ني والطبـــــايني واخلبـــــاز ن وي نـــــة الســـــرو  وعمـــــال 

ل ـ وأصــحاب الاــيد واملالحــني يف الطيــارا ال ويدمــة ايصــطبال  اخلمســة ـ يامســ ا لإلبــ
 املشاعل واأل باتا 

احلــرمال وأرزاق ــن يف اليــوم مائــة ل نــار؛ ولــي  عنــدنا معرفــة لقيقــة بعــدلهنا وقــد سكــر  :0
 اخلوارزمي ما زعمه البعض من أن املتوكل كان له ا نا عشر ألف سر ةا 

عشــر ألفــاه مــن اخلــدم اخلاــيانال م  أحــد 114هـــ 311وكــان يف لار املقتــدر حــوا  عــام  
 ويف روا ة أير  أنه كان هبا سبعة آه  يالم وسبعمائة حاوبا 
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وكانــف نفقــا  لار اخلالفــة عظيمــة وــداه؛ فكانــف نفقــا  املطــابه وامل ــاب  عشــرة آه  
ل نار يف الش را وكان  طلق يف كل   ر يف هلة نفقـا  املطـبه لـ من املسـ  وحـده  ال ائـة 

 اخلليفة مل  كن  غكل  عاماه فيه مس ال وه  طرح له وه اليسري يف اخلشكنانجال نارال مد أن 
وملــا قعــد القــاهر يف اخلالفــة أ  ــر مــن اجلــد واهيتاــار والقناعــة مــا هابــه بــه النــاسال فلمــا 
عرضف عليه صنو  األلوان واحللوات والفاك ة ال  كانف  وضد بني أ دب اخللفات يف كل  وم 

  قتار من الطعام علل ا   عشر لوناها  استك رهاال فغمر بغن
 وكان  قدم لةريه يف كل  وم  ال ون لوناه من حلوات فاقتار علل ما  كفيها 

م  أن  ن ـب لار اخلالفـة بعـد مو ـه أو يلعـه حـت 125هـ 332وور  العالة منذ عام  
م  ملــــا يلــــد الطــــائد حــــول مــــا كــــان يف لار 111هـــــ  381ه  بقــــل في ــــا  ــــيتا ويف ســــنة  

خلالفـــــة مـــــن املـــــال وال يـــــاب واألواين واملاـــــا  والفـــــروش واآله  والريـــــام واخلشـــــب والســـــا  ا
 والتما يل واألبواب والشبابي  والرصار حت يلف لار اخلالفةا

 األشراف
كــان الشــر  والســيالة نتيجــة للمــال وللســيطرة السياســيةال ومهــا  ــيئان يف  ا ــة الــدناتةا 

صـــاه لم األم ومهـــاهه  ـــد داهال وسهبـــف قلـــة اهكـــرتاث وقـــد أمهـــل املســـلمون مســـغلة الـــدم وياو 
بذل  وىل حد أن هيد اخللفات يف القرنني ال ال  والرابد لل جرة كانوا أبنات ووار من الـرتك أو 

 الروم؛ وكال رول أسول يف أوائل القرن ال ال  اهلجرب أن  ر قي وىل عرش اخلالفةا
ال باقياه وىل عاـرنا هـذاال وسلـ  يف قرابـة علل أن ايسالم أوود نوعاه من  ر  الدم ه    

أو بـــ  ها ـــم أو أهـــل بيـــف رســـول اهلل  علـــي م أفقـــل الاـــالة   صـــلل اهلل عليـــه وآلـــه النـــيب 
 صــلل اهلل   بايتاــار؛ وكــانوا  غيــذونال باعتبــارهم قرابــة النــيب  والســالم  أو  أهــل البيــف 

 ا22ال را باه من احلكومةال وكذل  حرمف علي م الادقة هم وموالي معليه وآله 
 تــوهه نقيــب م الــذب  عينــه اخلليفــةا وكــان هلــم نقيــب ه يف ققــات مســتقل هبــم 25وكــان هلــم

ــــــل واســــــال والكوفــــــة والباــــــرة واألهــــــوازا ويف ســــــنة  بةــــــدال فقــــــالال بــــــل يف املــــــدن الكــــــرب  م 
                                                           

ر مــن األحكــام الشــرعية وه اــرمي ال كــاة لكــن هــذا الشــر  ومنــا هــو ملاــلحة ايســالم واملســلمني فقــال ه همتيــاز هلــم يف أمــ - 22
 وحلية اخلم  و ما أ به سل ال كما قرر يف الفقها  م ا

 يف بعض األوقا  ه مطلقاها - 25
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م  كانف نقابة الطالبيني  ار للشاعر أ  القاسم أمحد بن  مد بن وحاعيـل 131هـ 351 
من كبار روال لار اخلالفةا وقد انت ل   با باا وكان نقيب العلو ني يف ع د الفا ميني أ قاه 

م ال ونـر  135هــ 352ولينا كتاب بتقليد أ  أمحد احلسني بـن موسـل نقابـة الطـالبيني سـنة  
مــن هــذا الكتــاب أن النقيــب هــو الــذب اكــم أ قــاه يف النــ ا  بــني الطــالبيني وبــني ســائر رعيــة 

 اخلليفةا
الــذ ن وصــلوا وىل  ال وهــم العباســيون صــلل اهلل عليــه وآلــه وكــان الفرعــان املربو ــان بــالنيب 

الر اسةال والطالبيون الذ ن مل  بلةوهاال خيقعون هيعاه لنقيب واحد حت القرن الرابدا ويف آير 
 هذا القرن صار لكل فر ق من م نقيب يارا 

ومل  كن للعلو ني  ـارة  تميـ ون هبـاال كمـا  ـدل علـل سلـ  احلكا ـة الـ  أورلهـا عر ـب بـن 
الطربب ؛ أما اللون األيقر فلم جيعل  ارة هلم وه أيـرياه  سعيد القر يب يف كتابه  صلة  ار ه

 ا20يف القرن ال امن اهلجرب
م  أحاـــي عـــدل العباســـينيال فكـــانوا  ال ـــة و ال ـــني ألفـــاهال علـــل 842هــــ 411ويف ســـنة  

حــني أن اجلــاح  حــوا  سلــ  الوقــف  قــول: لون آل أ   الــب أحاــوا منــذ أعــوام وحاــلواال 
 ا27 ائةل فكانوا قر باه من ألفني و ال

م  أن  سـتو  علـل 125هــ  332وحاول  مد بن اخلليفة املسـتكفي الـذب يلـد سـنة  
 الدولةال مستعيناه  ا وات يف األيبار من   ور امل دب  عجل اهلل  عاىل فروه الشر ف ا 

 غمر بـاملعرو  و ن ـل عـن املنكـرال »فظ ر  لعو ه بني اخلار والعامال والعل أنااره أنه 
ال فتطلعــف وليـــه نفــوس العامـــةال «�املســـلمني وجيــدل مــا عفـــا مــن رســـوم الــد ن وجياهــد أعــدات

ووعل لعا ه  غيذون له البيعة علل الرول بعد الروـلا فمـن كـان مـن أهـل السـنة قـالوا لـه ونـه 
عباســـيال ومـــن كـــان مـــن أهـــل التشـــيد قـــالوا لـــه ونـــه علـــوبال وليـــل هاعـــة مـــن ووـــوه الكتـــاب 

ق ك ــــري مــــن الــــد لم والــــرتك والعــــربا وكــــان فــــي م وأما ــــل النــــاس يف هــــذا األمــــرال وليــــل يلــــ

                                                           
كانف عالة فارسية ه عـالة علو ـةال   مل  لتـ م   tسكرنا يف بعض الكتب ون  ارة األيقر ال  وعل ا املغمون لإلمام الرضا  - 20

 اtم  بعد الرضا هبا األئمة  علي م السال
بعـض مـن يف زماننـا ـ وحاـاتا  قر بـاه ـ فكـانوا زهـات  مـن ولـده علـي وفا مـة  احاـل السـالة وهـم سرارب رسـول اهلل  - 27

 لسني مليونا
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سبكتكني القائد العجميال وكان  تشيدال فقال له الدعاة: ون الرول علوب؛ ووعدوه بغن  فلد 
ومرة األمراتال فاستجاب للدعوة؛     ر لسبكتكني أن الرول عباسي ه علوبال فتةـري  نيتـه 

تيــار وعلــل أييــه وأســلم ما لل ليفــة و اــوره باــورة احملتــال؛   انت ــل أمــره بــغن قــبض عليــه خب
املطيـــد هلل؛ فـــغمر جبـــد  أنـــف صـــاحب الـــدعوةال وقطـــد أسن أييـــه وحبســـ ما؛   هربـــا ويفـــي 

 أمرمهاا
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 المبرات
ال فكـان أمحـد بـن أ   صـلل اهلل عليـه وآلـه وكانف أول ما  عطل املـربا  وىل أقـارب النـيب 

ب  اـر يف ع ـد هــ  جيـر 321 عقوب بن  وسف بن وبراهيم املعرو  بابن الدا ة  املتـوب عـام 
ابن  ولون اجلرا ا  علل األ را  الطالبينيال ومـن م مـن كـان  نـال مـائ  ل نـار يف كـل سـنةا 
وكان الوز ر علي بن عيسل يف أوائل القرن الرابد  نفق كـل سـنة أربعـني ألـف لرهـم يف صـال  

 الطالبيني والعباسيني وأوهل األناار وامل اور ن ويف مااحل احلرمنيا 
وىل قلـــة وـــارب بـــ  ها ـــمال وهـــو ربـــد ل نـــار يف الشـــ رال علمنـــا أمـــم هبـــد أن  ووسا نظرنـــا

 كونـــوا هيعـــاه علـــو ني وعباســـيني يف فاقـــة  ـــد دة؛ وجنـــد أحـــد اهلـــا يني  شـــتةل عينـــاه جبمـــد 
 األيبارا 

ويا اكل عـن كـافور اييشـيدب صـاحب ماـر أنـه وقفـف لـه امـرأة يف  ر قـة وصـاحف 
ا أحــد روالــه لفعــاه عنيفــاهال فســقطف؛ فا تــاي وأمــر بقطــد  ــده؛ بــه: ارمحــ   رمحــ  اهللال فــدفع 

فقامف  شفد له؛ فتعجب من مكرمت اال وقال: اسغلوها عـن أصـل اال فمـا  كـون وه مـن بيـف 
عظيم؛ فسئلفال فإسا هبا علو ة؛ فعظـم األمـر علـل كـافور وقـال قـد أ فلنـا الشـيطان عـن نسـات 

   وألر علي ن ايحسان واجلرا ا ا األ را ؛ وأحسن ولي ا و فقد سائر نسات األ را
وكان كلما قوب أمر الشيعة ببةدال وأ  روا اهحتفال بغعيالهمال قابل العباسـيون السـنيون 
سل  بن وض من وانب م وفعلوا م ل ما  فعله الشيعة؛ وأكرب من كان  فعل سل  السنيون يف 

 باب البارةا
بسـبب نـ ا  علـوب وعباسـي ـ  م  وقعـف فتنـة عظيمـة ببةـدال ـ131هـ 351وحوا  عام  

فقبض الوز ر امل ليب احلازم علل ك ري من م ريب الفتنة من العباسـيني ووعل ـم يف زوارق مطبقـة 
 مسمرة وأنفذهم للحب  يف بعض مدن العراقا

م  أن  قــد حــداه هلــذا العــداوة 1114هـــ  314وقــد أرال القائــد عميــد اجليــوش يف ســنة  
ببةــدالال فقــد أرســل يلــال الفتنــة القائمــةال فطلــب ال ــوار مــن القد ــة بــني أهــل الســنة والشــيعة 

العلــو ني والعباســينيال فكــانوا وسا وقعــوا أمــر أن  قــرن العلــوب بالعباســي و ةرقــا مــاراه  شــ د مــن 
 الناسا
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ـــال فـــارسال  وقـــد عمـــل اجلميـــد علـــل يدمـــة ققـــية العلـــو نيال فغنشـــغوا لولـــة علو ـــة يف وب
ال ووعلوها عاصمة البالل املقدسةال واستطاعوا بدهات أن وفتحوا مكة بعد منتاف القرن الرابد

  ستةلوا املنافسة الشد دة القائمة بني القاهرة وبةدال ملالحة هذا املرك  اجلد دا
 من ملوك الشيعة

وكــان امللــوك اجلــدل يف الةــرب والشــرق وهــم احلمــدانيون والبو  يــون علــل مــذهب الشــيعة؛ 
ب علـل أبنائـه  كر ـاه كبـرياه؛ واكـل أن  يـا أسـب  صـلل اهلل عليـه وآلـه وكان ازل ال التكـرمي للنـيب 

كــافور اييشــيدب كــان  ومــاه يف موكــبال فســقال منــه ســو ه؛ فناولــه و ــاه أحــد الشــرفاتال فقبــل 
 صـلل اهلل عليـه عيف و  واهلل نفسيال فما بعد أن ناول  ولد رسول اهللن» ده  كراه وقال له: 

أهل ــا  ا وكـان اييشــيد خيلـف أبـاه  ةجـا علــل  رب ـةال وكـان«سـو ي  ا ـة  تشــر  هلـا وآلـه 
 يعة؛ وكان هبا أبو الطيب العلوب ووه البلد  رفاه وملكاه وقـوةه؛ فكتـب اييشـيد ألبيـه  ـذكر 

 أنه لي  له أمر وه مي مد أ  الطيبا 
هــ  هعـرتاض القرامطـة؛ فكـا ب م 341هــ حـت عـام 311وكان احلج قد  عطـل منـذ عـام  

ل األمر بتس يل سبيل احلجا وكـذل   أحد العلو نيال وكانوا خيشونه لشجاعته وكرمهال حت انت 
كـان العلو ــون هـم الــذ ن  توسـطون عــالة فيمـا  قــوم مـن ياــوما  يف بيـو  الشــيعة مـن بــ  
محـــدان وبـــ  بو ـــه؛ ووسا عرفنـــا مـــا كـــان  عـــول علـــل العلـــو ني مـــن هـــذا التوســـالال اســـتطعنا أن 

مـوقف م بـإزات  نستنبال مقدار ما حلق م من اخلسارة حينما اضطرهتم حكومة بةدال أن اـدلوا
 احلقيقينيا  tالفا مينيال وأن  نبذوهم وه  عتربوهم من أبنات علي

م  صدر كتاب من األمري هبات الدولة بغن  قـا  وىل الرضـل 1114هـ  213ويف سنة  
املوسوب النظر يف أمور هيد الطالبيني جبميد الباللال ووعله نقيب النقباتال ومل  بلب سل  أحـد 

 ا من أهل البيف
 قيقالر 

كــان و ــاس الرقيــق منتشــراه عنــد الي ــول والناــار  واملســلمنيال وقــد اســتلفف نظــر املســلمني 
أن الي ــول والناــار  ه جيــوز هلــم أن  تمتعــوا بإمــائ م وسلــ  ألن القــانون املســيحي يف الشــرق  
كـان  عتــرب اقــرتاب الروــل مــن أمتـه زنــا عقابــه املنــد مــن البيعـة؛ واــق لل ووــة يف هــذه احلالــة أن 

بيــد اجلار ــة و قاــي ا عــن البيــفال ووسا محلــف اجلار ــة مــن ســيدها املســيحي  فــاله فإنــه  نشــغ  
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 امل عار والده ال اينا رقيقاه 
أمـا يف ايسـالم فـإن الطفــل الـذب  ولـد للمســلم مـن أمتـه  كــون حـراهال وه جيـوز للروــل أن 

ر  ايســالمي أن  بيــد األمــة أم الولــد؛   هــي  اــبح حــرة بعــد مــو  زوو ــا؛ وه جيــوز يف الشــ
  شرتك روالن يف أمة يف وقف واحدا 

ويف القــرن الرابــد اهلجــرب كانــف ماــر وونــوب و  ــرة العــرب و ــال وفر قيــة أكــرب أســواق 
الرقيـــق األســـول؛ وكانـــف قوافـــل هـــذه الـــبالل جتلـــب الـــذهب والعبيـــد مـــن اجلنـــوب؛ وكـــان الـــ من 

 هما اجلارب للعبد حوا  منتاف القرن ال اين اهلجرب مائ  لر 
ووسا كــان اجملتمــد  عــ  بالشــعر اجليــد وباملوســيقي اجلميلــة أك ــر يــا  عــ  بةريمهــا مــن ألــوان 

 الفنال عظمف فيه قيمة الةلمان واجلوارب املوهوبني املتعلمنيا
وكــان يف ع ــد الر ــيد ببةــدال مةــن مشــ ور قــد  تفــق عنــده ووــول  ــانني وار ــة ييوانــه  

ا وكانف  شرت  اجلار ـة مـن هـؤهت بـغلف ل نـار وىل ألفـنيا  ولعومن عنده لتعليم ن فن الةنات
وقـد اـدث أن  كـون بيـف الن ـاس مكانـاه  ك ـر  شـيانه الشـعراتا وكـان معظـم القيـان الالئــي 

 هـ  وواربال وقليل من ن أحرارا313ارتفن الةنات ببةدال يف سنة  
ـ  ا ــرت  ابــن هــ345وكــان للمشــ ورا  مــن حــذاق املةنيــا  أ ــان كبــرية؛ فحــوا  عــام   

رائــق أمــري العــراق وار ــة مولــدة كانــف هبنــة ابــن محــدون النــدمي؛ وكانــف حــرات موصــوفة ضســن 
الةنــاتال فا ــرتاها ابــن رائــق مــن موالي ــا ب ال ــة عشــر ألــف ل نــارال وأعطــل مــن للــه علي ــا ألــف 

 ل نار؛ واكي الاو  أن ابن رائق ا رتاها بغربعة عشر ألف ل نارا 
اخلدم البيض ار فاعاه ياصاه حينما يربف ال ةـور الةربيـةال وانقطـد عبيـد  وقد ار فعف أ ان

األنــدل  يف القــرن الرابــدال وكــال  نقــب املاــدر الوحيــد البــاقي للرقيــقال وهــو بوزنطــة وأرمينيــةا 
ويــا زال يف سلـــ  أن أهــل اململكـــة ايســـالمية مــن املســـلمني والذمـــة مل  كــن جيـــوز أن  ســـرتقوا 

نية؛ ومل  كـن ايوـرام سـبباه  كفـي حلرمـامم مـن حـر ت م كمـا هـو احلـال بووه من الوووه القانو 
عند  ري املسلمنيا وكذل  كان ارم علل اآلبات املسلمني أن  بيعوا أوهلهمال كما كـان احلـال 

 عند الي ول م اله؛ فإمم كانوا وسا احتاووا باعوا أوهلهم الاةار  ري البالةنيا 
ة فقــد اقتاــر املســلمون يف العبيــد البــيض علــل الــرتك وعلــل أمــا يف ســائر اململكــة ايســالمي

 الاقالبةال وهم اجلن  الذب ه  نفذ معينها 
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 وكان الاقالبة  قدمون علل الرتكال حت قال اخلوارزمي:
و ست دم الرتكي عند  يبة الاقليبا وأكرب مـا كـان جيلـب مـن بلةـارال وهـي قاـبة البلةـار 

كــانوا  ؤيــذون مــن هنــاك وىل وقلــيم ويحــونال وكانــف الــذ ن  قطنــون حــول مــر الفلجــاال رقيــق  
حرقند أكرب سوق هلم وهي مش ورة بغن يري رقيق ما ورات الن ر ما كان مـن  ربيت ـاا وكـان يف 
أهــل حرقنــد هــالال وكــان هلــم حســن  ع ــد ألنفســ م  ــا زالوا بــه علــل أهــل يراســان؛ وكانــف 

ان أهل ــا  ت ــذون سلــ  صــناعة هلــم بلــدهم لــذل  مشــ ورة بغمــا مركــ  للرتبيــة والت ــذ بال وكــ
  عيشون من ا كما هو احلال اليوم يف ونيف ولوزانا

أما الطر ق ال اين الذب كـان  ـغ  منـه رقيـق الاـقالبةال فقـد كـان خيـرتق أملانيـا وىل األنـدل  
 ووىل املواينت البحر ة بإ طاليا وفرنساا

جيلــب كلــه  قر بــاه مــن الشــرق وكــان أ لــب جتــار العبيــد يف أوروبــا مــن الي ــولال وكــان الرقيــق 
ا ومـن اجللـي أن اسـتقرار واليـا    ول ـة يف 20األورو ال كما هو احلـال اليـوم يف جتـارة النسـات

 مدن مقا عة سكسونيا الشرقية م ل مد نة جمد بور  ومرز بور  كان راوعاه و  جتارة الرقيقا 
وكانـف هـذه الـبالل بسـبب  والطر ق ال ال  لتجارة الرقيق  سري من بالل الرقيق يف الةـرب ـ

حروهبـا مـد األملـان ك ـرية اينتـا  هلـذه البقـاعة اينسـانية ـ و تجـه اـو الشـرق رأسـاه مـاراه  د نـة 
 برا  وبولونيا وروسياا

ومن عالة الن اسني أن  طولوا الشعور بغن  الوا يف  رف ا من ونس اال وأن    لوا روائح 
اومهـــاال وأن جيلـــوا األســـنان بالســـواك وباأل ـــنان األنـــف بالســـعوط بـــدهن البنفســـج والنيلـــوفر و 

والسكر وسحيق الاي  أو الفحم أو امللح املدقوق؛ وكانوا    لون الشـع  يف أصـول األ فـار 
 بةسل ا باخلل والعسل واملرن  أو لهن الورل واللوز املرا 

ا ومــن وصــا ا الن اســني للجــوارب أن  تــربون للمشــرتب  ــارة وخيتفــني منــه أيــر ال فــإن هــذ
مالــ  للقلــوبال وأن  ــدار ن املشــا ه والنــافرب الطبــا  و ســتملن مال و تجنــنب الشــبابال و تــنعن 
علــي م ليــتمكن مــن قلــوهبما وكــان اجلــوارب خيقــنب حــواوب ن بالرامــ ال وأ ــراف ن ون كانــف 
اجلار ــة بيقــات باخلقــاب األمحــرال وون كانــف صــفرات باألســولال وجيــرون الاــناعة جمــر  الطبيعــة 

                                                           
أم لـة علـل  Insolentia Judaeorumيف كتابـه  Agobard of Lyon)سكـر األسـقف اووبـارلال أسـقف مد نـة ليـون   - 20

سرقون أبنات الناار  الفرنسيني أو االون علي م  ـرات مـن الناـار  أنفسـ م و بيعـومم للمسـلمني أن بعض الي ول كانوا  
 يف أسبانياا
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 بالقدايف كشف القد 
وقـد وـر  العـالة منـذ العاـر األول لإلسـالم بــغه  سـمل العبيـد عبيـداهال بـل  سـمل العبــد 

ا  صـلل اهلل عليـه وآلـه فته واألمة فتاةه؛ وقد نسب هذا ـ كمـا نسـب ك ـري  ـريه ـ وىل أمـر النـيب 
 صــلل اهلل عليــه وكــان مــن التقــو  و ــر  الــنف  أه  قــرب الروــل عبــده؛ و ــرو  عــن النــيب 

 21ا«فده وضرب عبده ر الناس من أكل وحده ومند ر »أنه قال:  وآله 
إنمــا المؤمنــون إخــوة ويف القــرن الرابــد اهلجــرب و ــذ الــبعض مــن قولــه  عــاىل:

نقــداه  36
  وو ونه ملن  قرب عبدهال وكذل  قال الشاعر: 
 إن كنـــــــــــــــــــــــت تطلـــــــــــــــــــــــب فضـــــــــــــــــــــــال  

 
 إاا اكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت ومجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا   

 فكـــــــــــــــــــــــــــــن لعبـــــــــــــــــــــــــــــدك خـــــــــــــــــــــــــــــال   
 

 وكــــــــــــــــــــــــــن لخلــــــــــــــــــــــــــ  عبــــــــــــــــــــــــــدا   
ــــذل  وــــات يف وصــــف روــــل مــــن أ ــــرا  الــــيمن وسكــــر هيــــل ي  اــــاله  حــــوا  عــــام ول

م  أنه مل  كن  قرب يلوكاه أبداها وقد حدث يف أول ع د األمو ني أن امرأة 1113هـ 511
مــن محــري كانــف  اــر وــدعف أنــف أمــة هلــاال فققــل عبــد الــرمحن بــن حجــرية قاضــي ماــر 

 بعتق اال وققل بوهئ ا للمسلمني  عقلون عن ا و ربوماا
وسلــــ  أن الواحــــد مــــن م كــــان  ســــتطيد أن  وكــــان يف ايســــالم مبــــدأ يف ماــــلحة الرقيــــق؛

 شـــرتب حر تـــه بـــدفد قـــدر مـــن املـــال؛ وقـــد كـــان للعبـــد أو اجلار ـــة احلـــق يف أن  شـــتةل مســـتقاله 
بالعمــل الــذب  ر ــده؛ فيحــد نا املســعولب مــ اله عــن عبــد ييــاط كــان عليــه ملــوهه ضــر بة قــدرها 

وكـــذل  كـــان مـــن الـــرب لرمهـــان  ـــدفع ا لـــه كـــل  ـــومال و تاـــر  بعـــدها يف حوائجـــه  ـــا  بقـــلا 
 والعالا  احملمولة أن  وصي اينسان قبل يا ه بعتق بعض العبيد الذ ن  لك ما

وكان أرقـل العبيـد مكانـة هـم محلـة السـالح مـن م؛ وسلـ  ألن مـن م مـن كـانوا قـوالاه كبـاراه 
م ل مؤن  وووهر؛ بل من م من كان حاكماه م ل كـافور  اـر وسـبكتكني يف بـالل األفةـانا 

ع ــد العباســيني األولــني جنــد عبــداه  ركيــاه  تــوىل ومــارة ماــرال وهــو اــ  بــن لاول اخلرســي  ومنــذ
 هـ ا 132ـ 134الذب وىل ايمارة من سنة  

وعلل الر م من كل الظرو  املالئمة والقمانا  القانونية واملكانة احلسنة الـ   تمتـد هبـا 
رقيـــق عنـــد املســـلمني يف العاــــور رقيـــق البيـــو  يف الشـــرق اليـــوم فـــال  نبةــــي أن ناـــور مركـــ  ال
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الوســـطل  اـــو راه    ـــده هبـــاتال وكانـــف ســـائر وه ـــا  ايســـالم يف القـــرن الرابـــد  اصـــة بالعبيـــد 
 األباق وكان معظم العبيد األب اق يا  شتةلون بال راعةا

 
 31تعليقات

 
وللرق سببان ووهر ان: الفقر واحلـربال واحلـرب أقوامهـا؛ وكـذل  كـان الـرق عنـد املسـلمني 

 يجة للحروب يف الةالبانت
واحلــرب والــرق متاــالن ا اــاهه و يقــاه يف الع ــد القــدميال فنجــد يف التــوراة  عــدل وصــحاح 

قـــائاله: انتقم نقمـــة لبـــ  وســـرائيل مـــن املـــد انيني ؛ ويف  t : أن الـــرب  كلـــم موســـل 4آ ـــة 31
وسـىب بنـو  …اآل ة السابعة وما بعدها:  فتجندوا علل مد انال كما أمر الرب وقتلوا كل سكـر 

 وسرائيل نسات مد ان وأ فاهلم ا 
 45أما فيما خيتم باألوانبال فقد أبيح لب  وسرائيل أن  سـتعبدوهمال  هو ـني وصـحاح 

وأمــــا عبيــــدك وومــــالك الــــذ ن  كونــــون لــــ ال فمــــن الشــــعوب الــــذ ن »ومــــا بعــــدها :  22آ ــــة 
ني عندكمال من م  قتنونال حولكمال من م  قتنون عبيداه وومات؛ وأ قاه من أبنات املستو نني النازل

ومــن عشــائرهم الــذ ن عنــدكم الــذ ن  لــدومم يف أرضــكم فيكونــون ملكــاه لكــمال و ســتملكومم 
ألبنـــائكم مـــن بعـــدكم مـــرياث ملـــ ال  ســـتعبدومم وىل الـــدهر؛ وأمـــا ايـــو كم بنـــو وســـرائيل فـــال 

 ا « تسلال ونسان علل أييه بعنف
فــون  ائفــة مــن الرقيــقال مــ ل م م ــل مــن وكمــا أن أبنــات ايمــات اململوكــة عنــد املســلمني  ؤل 

ال «الـذب  ولـد يف البيــف» شـرت  باملـالال فكـذل  جنـد يف الع ـد القــدمي هـذ ن اهصـطالحني: 
ــــد «الــــذب  شــــرت  باملــــال»و ــــد عنــــد الي ــــولال كمــــا هــــو احلــــال عن ال وهــــذا  ــــدل علــــل أن العبي

ا وملا كان العبيد املسلمنيال  تكا رون بالنسلال و نطبق هذا بالطبد علل هيد من  تجر بالرقيق
 ملكاه ألصحاهبمال فغبنالهم مل  هلم أ قاها

ومــــن ووــــوه التطــــابق األيــــر  بــــني ايســــالم والع ــــد القــــدميال وعــــل الــــرق مقاــــوراه علــــل 
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 وما بعدها :  31آ ة  45األوانب عن الد نال ففي التوراة  هو ني وصحاح 
  ـل  كـون عنـدك وىل ووسا افتقر أيـوكال وبيـد لـ ال فـال  سـتعبده اسـتعبال عبـدال كـغوري ن»

سنة اليوبيل خيدم عندكال   خير  من عندك هو وبنوه معه و عول وىل عشري ه ووىل مل  آبائهال 
ألمم عبيـدب الـذب أيـروت م مـن أرض ماـرال ه  بـاعون بيـد العبيـدال ه  تسـلال عليـه بعنـف 

 ا«بل اين وهل 
 وكذل  احلال عند املسلمنيال فال جيوز هلم أن  سرتقوا املؤمننيا

ولكــن األمــر عنــد البــابليني كــان علــل يــال  سلــ ال فلــم  كونــوا  بــالون أن  كــون الرقيــق  
 من م أو من  ريهمال فكان الرول  بيد أبنه احلقيقي أو املتب  وسا أورم يف حق أبيها

وكذل  كان ال و  يف حل من أن  ت لم من زووته املشاكسة بغن  بيع اا وكان العدو  
 ة العبدا املغسور عندهم  عامل معامل
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 تو ية القرآن بالعبيد

ااأوصـــل القـــرآن بالعـــدل والرمحـــة يف معاملـــة األرامـــل واليتـــامل؛ وهـــو  وصـــي   ـــل هـــذا يف 
 معاملة الرقيقال وسل  ألن احلر والعبد كلي ما عبال اهللال ف ما متساو ان؛ وات يف القرآن: 

م علـ  مـا واهلل فضل بعضكم عل  بعض في الـرزق فمـا الـذين فضـلوا بـرادي رزقهـ
 ملكت أيمانهم فهم فيه سواء  أفبنعمة اهلل يجحدون

 ا32
ـــ  ووـــات أ قـــاه:  ـــذي القرب ـــدين إحســـانا  وب واعبـــدوا اهلل وال تشـــركوا بـــه شـــييا  وبالوال

واليتام  والمساكين والجار اي القرب  والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السـبيل 
ال  فخورا  وما ملكت أيمانكم إن اهلل ال يحب من كان مختا

  ا33
 بالعبيد تو ية النبي 

يف احلد  : العبيــــد ويــــوانكمال فــــغ عموهم يــــا   صــــلل اهلل عليــــه وآلــــه وقــــد قــــال النــــيب 
  غكلون ا 
:  ويــوانكم يــولكمال وعل ــم اهلل اــف أ ــد كمال فمــن كــان  صــلل اهلل عليــه وآلــه وقــال 

أيــــوه اــــف  ــــده فليطعمــــه يــــا  غكــــلال وليلبســــه يــــا  لــــب ال وه  كلفــــوهم مــــا  ةلــــب مال فــــإن  
 كلفتموهم فغعينوهم ا

مل  لـب الـرقال فإنـه قـد أمـر  ـا  قـمن لألرقـات حسـن   صـلل اهلل عليـه وآلـه سا كان النيب وو
بـربت مـن سلـ ؛   صـلل اهلل عليـه وآلـه املعاملة؛ ووسا كان املسلمون خيـالفون عـن أمـرهال فـالنيب 

ولو أن املسلمني أ اعوا ما أمرهم به نبي م يف معاملت م ملا ملكف أ ـاممال لكـان حـال الرقيـق 
 عند املسلمني أحسن منه عند  ريهما 

ا لو نظرنا وىل معاملة الرقيق يف هلت ا ضسب الشـر  ايسـالمي لووـدناها عاللـة؛ علل أنن
فقد كانف عقوبة األمة ال انية أقل من عقوبة احلرةال ألما  عترب أقل سنباه بسبب ما  نقا ا من 

 حر ةا وقد أوصل الشر  بالعنا ة بالعبيدال وعدم  كليف م ما ه  طيقونا 
م ـــل ســـائر املمتلكـــا ال فكـــان  ســـتطيد املســـلم أن  بيـــد مـــا وكـــان الرقيـــق  نتقـــل ملكيتـــه 
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ملكف  ينهال وه وسا كانف وار ة قد ولد  منهال وكان  ندر أن  نكر أبوة ولدهال حت جيوز له 
 بيع اا

ون الشر  ايسالمي مل  كتف بتشـد د الوصـية يف حسـن معاملـة الرقيـقال بـل مكـن العبيـد 
م أهـــاله لـــذل ؛ وقـــد حبـــب ايســـالمال يف عتـــق مـــن اســـتعالة حـــر ت مال وسا كـــانوا ضســـن ســـريهت

والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمـانكم فكـاتبوهم إن علمـتم الرقيق؛ وات يف القرآن:
 ا  32فيهم خيرا  وآتوهم من ماا اهلل الذي آتاكم

و تلف  ر قه هذا التحر ر يف بالل ايسالم؛ فكان من الناس مـن  عتـقال كرمـاه منـهال عتقـاه  
ن م من كان  طلقه علل أن  دفد له مقداراه مـن املـال فيمـا بعـدال و كـون هـذا بعقـد كاماله؛ وم

مكتوبال أو بكالم  فاهي  ش د عليه روالنال أو بغن  عطي الرول ململوكه و يقة  ـرائه مـن 
مالكه قبلهال وقد أنح للعبد حر تـه وسا أل   ـرو اه متفقـاه علي ـا أو  ـو  مالكـه  البـاها وجيـوز 

ب لــ  مالــه ملــن ملكــف  ينــهال وه    ــد عــن ال لــ ال ووه أيــذ الور ــة ال  ــالة؛  أن  وصــي الروــل
 وقد وعل القرآن عتق رقاب الرقيق كفارة لذنوب ك ريةال وقربة من أحسن القربا 

ووسا كان الع د القدمي قـد  عـرض لتحر ـر العبيـد الي ـول الـذ ن صـاروا أرقـات بسـبب الـد نا 
 ا35ق هلته فإن ايسالم قد  عرض لتحر ر الرقي
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 العلماء

 
يف القــرن ال الــ  اهلجــرب صــار األلبــات الــذ ن نشــغوا حــول اخللفــات ويف قاــورهم و علمــوا 
األلب علل  قاليد الفروسـيةال ألبـات مـن  ـراز ود ـدال  لمـون بكـل  ـيت و شـب ون يف عاـرنا 

بــني الاــحفيني  ــري املت ااــني الــذ ن  تكلمــون يف هيــد األمــورا وهلــذا جنــد العلمــات  فرقــون 
من أرال أن  كون عاملاه فليطلـب فنـاه واحـداه؛ ومـن  »أنفس م وبني األلباتال حت قال ابن قتيبة:

 ا«أرال  كون أل باه فليتسد يف العلوم
ومـــن التةـــريا  األيـــر  أن علـــم الفقـــه أيـــ  عـــن  ـــريه مـــن علـــوم الـــد نال وأصـــبح العلمـــات 

لبــــة العلــــم املتكســــبني  قاــــدون فــــر قني: الفق ــــاتال والعلمــــات علــــل احلقيقــــةا وكانــــف  البيــــة  
الفق ــاتال ألن الفق ــات هــم محلــة علــوم الشــر عة والعبــالا ال فكــان هبــد ملــن  ر ــد  ــو  الققــات 

 واخلطابة يف املساود من التتلمذ علي ما
وكــان مــوض علـــم الكــالم بعــد أن  لـــم مــن قيـــول علــم الفقــهال وكـــذل    ــور األفكـــار 

 لمات وىل لروة عالية من اهحرتام والتقد را اجلد دة يف سل  العار يا رفد  غن الع
وكــان صــاحب العلــوم الدنيو ـــة  ســمل كا بــاهال وكــان  تميـــ  عــن العلمــات يف لباســهال فكـــان 
العلمــات  لبســون الطيلســانال وكــانوا يف يراســان  ظ ــرون متطلســني متحنكــني؛ وكانــف فــارس 

يراســــان كانــــف ونــــة  مركــــ  الكتــــابال وكــــانوا يف مد نــــة  ــــرياز  حرفعــــون علــــل العلمــــاتا ولكــــن
 العلماتال وه   ال العلمات هبا وىل اليوم  تمتعون جباه واحرتام هنظري هلما يف سائر الباللا 

ومن أم لـة سلـ  أن أحـد العلمـات ال هـال ليـل يراسـانال ف ـر  أهل ـا بنسـائ م وأوهلهـم 
 ســـحون أرلانـــهال و غيـــذون  ـــراب نعليـــه و ستشـــفون بـــها وكـــان خيـــر  مـــن كـــل بلـــد أصـــحاب 
البقــائد بقــائع م و ن رومــاال مــا بــني حلــو  وفاك ــة و يــاب وفــرات و ــري سلــ ال وهــو  ن ــاهمال 
حـت وصــلوا وىل األسـاكفةال فجعلــوا  ن ـرون املتاعــا  وهـي  قــد علـل رلوس النــاس؛ ويـر  وليــه 
صوفيا  البلد  ساض ن وألقين ا وليهال وكـان قاـدهن أن  لمسـ ا فتحاـل هلـن الربكـةال فكـان 

 د يف حق ن ما قادن يف حقها تربك هبن و قا
 المكتبات
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وكان يف كل وامد كبري مكتبةال ألنه كان من عالة العلمات أن  وقفوا كتب م علل اجلـامدا 
و قـــال: ون ي انـــة الكتـــب  ـــرو كانـــف اـــوب كتـــب   لوـــرلال ألنـــه محل ـــا ولي ـــا و رك ـــاا وكـــان 

ال ــة الكبــار  اــر امللــوك  فــايرون جبمــد الكتــب حــت كــان لكــل ملــ  مــن ملــوك ايســالم ال 
وقر بــة وبةــدال يف أوايــر القــرن الرابــد ولــد  ــد د بالكتــب؛ فكــان احلكــم صــاحب األنــدل  
 بع  رواهه وىل هيد بالل املشرق ليشـرتوا لـه الكتـب عنـد أول   ورهـا؛ وكـان ف ـرس مكتبتـه 

أمـا  تغلف من أربعة وأربعني كراسةال كل من ا عشرون ورقةال ومل  كن هبـا سـو  أحـات الكتـبا 
م  ي انـة كتـب كبـرية؛ فـغير  مـن 113هــ 383يف مار فكانف لل ليفة الع     املتـوب عـام 

اخل انـــة مائـــة نســـ ة من ـــاا وقـــد أرال املتـــغيرون أن  قـــدروا عـــدل مـــا كانـــف  شـــتمل عليـــه هـــذه 
 اخل انةال فيقول املقر  ب: وما كانف  شتمل علل ألف وستمائة ألف كتابا 

ن الكتـــب يف الةــرب علــل ســـبيل املقارنــة: كــان يف مكتبـــة ولنــذكر مــا كـــان يف بعــض يــ ائ
الكا درائيه  د نة كنستان  يف القرن التاسد املـياللب  ال ائـة وسـتة ولسـون كتابـاهال ويف مكتبـة 

م  مـــا    ـــد علـــل املائـــة بقليـــلال ويف ي انـــة كتـــب الكا درائيـــة يف 1134ل ـــر البنـــدكتيني عـــام  
 ن كتاباه فقالام  ستة و سعو 1131مد نة بامرب  سنة  

وقد عمل علي بن ا  املـنجمال وكـان يـن وـال  اخللفـاتال حـوا  منتاـف القـرن ال الـ  
اهلجربال ي انة كتب عظيمة يف ضيعتهال وحاها ي انة احلكمـة؛ وكـان  قاـدها النـاس مـن كـل 
بلـــدال فيقيمـــون في ـــا و تعلمـــون من ـــا صـــنو  العلـــم؛ والكتـــب مبذولـــة هلـــم والاـــيانة مشـــتملة 

 لنفقة يف سل  من مال علي  ن ا ا علي مال وا
فقــدم أبــو معشــر املــنجم مــن يراســان  ر ــد احلــجال وهــو وس ساك ه اســن كبــري  ــيت مــن 

 النجوم؛ فوصفف له اخل انة؛ فمقل ورآهاال وهاله أمرها؛ فغقام هباا
م  مب قوم من الةـ اة لار الـوز ر أ  الفقـل ابـن العميـد بـالربال 135هـ 355ويف سنة  

  وىل لاره لـياله مل جيـد في ـا مـا جيلـ  عليـهال وه كـوزاه واحـد  شـرب فيـه؛ وكـان ابـن فلما انار 
 مسكو ه املؤرن يف سل  احلني يازناه لكتب ابن العميد؛ وهو  قم علينا القاةال فيقول:

 فغنفذ وليه أبو مح ة العلوب فر اه وآلةال وا تةل قلب الـوز ر ابـن العميـد بـدفا رهال ومل  كـن 
ن اال وكانف ك ريةال في ا كل علـم وكـل نـو  مـن أنـوا  احلكـم واآللابال امـل  يت أع  عليه م

علـل مائـة وقـرال فلمــا رآين سـغل  عن ـا فقلــف: هـي ضاهلـا مل أسسـ ا  ــدال فسـرب عنـهال وقــال: 
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أ ــ د أنــ  ميمــون النقيبــة؛ أمــا ســائر اخلــ ائن فيووــد من ــا عــوضال وهــذه اخل انــة هــي الــ  ه 
 ــــهال وقــــال: بــــاكر هبــــا  ــــداه وىل املوضــــد الفــــالين ففعلــــفال عــــوض من ــــا؛ ورأ تــــه قــــد أســــفر وو

 وسلمف بغهع ا من بني هيد ماله ا
وقــــــد اســــــتدعل الســــــلطان نــــــوح بــــــن مناــــــور الســــــاماين الاــــــاحب بــــــن عبــــــال  املتــــــوب  
م  ليوليه وزار هال فكان يا اعتذر بـه أنـه ه  سـتطيد محـل أموالـهال وأن عنـده مـن  112هـ 382

لــل أربعمائــة هــل أو أك ــرال وكــان ف ــرس كتبــه  قــد يف عشــرة كتــب العلــم ياصــة مــا امــل ع
جملدا ال وملا ورل السلطان  مول الرب است ر  من بيف كتب الااحب كل ما كان يف علـم 
الكالم وأمر ضرقهال وكذل  مل جيد البريوين من قبلال وه الفرلوسي من  مول هذا مشجعاه وه 

 حامياها 
ر مناــــــبهال كــــــان الــــــوز ر ابــــــن عبــــــال املتــــــوب عــــــام وملــــــا  ــــــوىل قاضــــــي الققــــــاة عبــــــد اجلبــــــا

م  هــو الــذب أنشــغ لــه الع ــد وكتبــه لــه خبطــه واعتــ  ب يرفتــهال و قــال ونــه كــان 113هـــ 383 
ســبعمائة ســطر كــل ســطر ورقــة حرقنــدبال ولــه  ــال  أبنــوس  طبــق كاألســطوانة الةليظــة؛ وقــد 

هــدا ا أيــر  كــان من ــا أهــدب هــذا الع ــد يف القــرن اخلــام  اهلجــرب للــوز ر نظــام امللــ  مــد 
ماــحف خبــال أحــد الكتــاب اجملــول ن بــاخلال الواضــحال وقــد كتــب كا بــه ايــتال  القــرات بــني 
ســــطوره بــــاحلمرةال و فســــري  ر بــــه باخلقــــرةال ووعرابــــه بال رقــــةال وكتــــب بالــــذهب عالمــــا  علــــل 
اآل ــا  الــ   اــلح لالنت اعــا  يف الع ــول واملكا بــا  وآ ــا  الوعــد والوعيــدال ومــا  كتــب يف 

 تعازب والت ايناال
 المؤسسات العلمية 

علـــل أنـــه قـــد   ـــر  وىل وانـــب لور الكتـــب مؤسســـا  علميـــة أيـــر     ـــد علـــل لور 
الكتــب بــالتعليمال أو علــل األقــل بــإورات األرزاق علــل مــن  الزم ــا؛ فيحكــل عــن أىب القاســم 

  م  أنـه أسـ135هــ 343وعفر بن  مد بـن محـدان املوصـلي الفقيـه الشـافعي املتـوب عـام  
لاراه للعلــم يف بلــدهال ووعــل في ــا ي انــة كتــب مــن هيــد العلــوم وقفــاه علــل كــل  الــب لعلــمال ه 

  ند أحد من ليوهلاال ووسا واتها  ر ب  طلب األلبال وكان معسراهال أعطاه ورقاه وورقاها 
م  يف مد نـة نيسـابور لاراه للعلـم 135هــ 352وقد عمل القاضي ابن حبـان  املتـوب عـام 

ومساكن للةربات الذ ن  طلبـون العلـم وأوـر  هلـم األرزاق؛ ومل  كـن الكتـب  عـار وي انة كتب 
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 يار  اخل انةا 
هـ  أسـ  أبـو ناـر سـابور بـن أرل ـري وز ـر بـ  بو ـه لاراه للعلـم يف الكـرن 383ويف سنة  

 ــر  بةــدالال ونقــل ولي ــا كتبــاه ك ــرية ا ــرتاها وهع ــا؛ وكــان هبــا مائــة نســ ة مــن القــرآن بغ ــدب 
النســانال هــذا وىل عشــرة آه  وأربعمائــة جملــد أيــر  معظم ــا خبــال أصــحاهبا أو مــن  أحســن

الكتب الذب كان  لك ا روال مش ورون؛ ورل  النظر يف أمرها ومراعاهتا واهحتياط علي ا وىل 
 رولني من العلو ني  عاومما أحد الققاةا

و ني والشــاعر م  نقيــب العلــ1115هـــ 213وكــذل  ا ــذ الشــر ف الرضــي  املتــوب عــام 
 املش ور لاراه حاها لار العلمال وفتح ا لطلبة العلمال وعني هلم هيد ما اتاوون وليها

و دل جمرل اسم هذه املؤسسا  علل الفرق بين ـا وبـني لور الكتـب القد ـة؛ فكانـف لار 
الكتـــب قـــد اه  ســـمل ي انـــة احلكمـــةال وهـــي ي انـــة كتـــب لـــي   ـــري؛ أمـــا املؤسســـا  اجلد ـــدة 

 ر العلمال وي انة الكتب و ت من اافتسمل لو 
وقد أنشئف يف مار أ قـاه م ـل هـذه الـدور؛ فقـد ا ـرت  الع  ـ  بـاهلل اخلليفـة الفـا مي يف 

م  لاراه وىل وانب اجلـامد األزهـرال ووعل ـا خلمـ  و ال ـني مـن العلمـاتا 188هـ  318سنة  
الة حـــت صـــالة وكـــان هـــؤهت  عقـــدون جمالســـ م العلميـــة باملســـجد يف كـــل  ـــوم هعـــة بعـــد الاـــ

العاــرا فاجلامعــة األزهر ــة الــ  هــي أكــرب مع ــد علمــي وســالمي اليــوم نشــغ  يف القــرن الرابــد 
 اهلجربا

وكان الوز ر ابن كل  اب أهل العلم واأللب و قرهبم؛ وكان جيرب بغمر الع    بـاهلل ألـف 
يفـة احلـاكم بـغمر ل نار يف كل   ر علل هاعة من أهل العلم والوراقني واجمللـد نا   وـات اخلل

هــ  الــدار امللقبـة بــدار العلـم بالقــاهرةال ومحـل الكتــب ولي ـا مــن يــ ائن 315اهلل ففـتح يف ســنة  
القاور املعمورة وليل سـائر النـاس ولي ـا  قـرلون و نسـ ونال وأقـيم هلـا يـ ان وبوابـونال ور ـب 

احلــرب واألقــالم في ــا قــوم  درســون للنــاس العلــوم؛ وكــان يف هــذه الــدار مــا اتــا  النــاس وليــه مــن 
واحملابر والورقال وقد بقيف هذه الدار وىل أن أبطل ـا األفقـل بـن أمـري اجليـوشا وكانـف معظـم 
لروس الفقه والكالم  عطل يف املسجدال واملستمعون علل هيئة حلقة بني  دب املدرسا وكـان 

اقـرتب هذا  ت ـذ مكانـه وىل وانـب أسـطوانة يف املسـجد مسـتنداه ولي ـا بظ ـره ون أمكـن؛ ووسا 
 أحد من هذه احللقة حد الندات: لوروا وووهكم وىل اجملل ا
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وقــد أحاــل املقدســي يف املســجد اجلــامد بالقــاهرة وقــف العشــات مائــة وعشــرة جملســاه مــن 
 جمال  العلما

وكان عدل الطـالب  عـر  بإحاـات  ـابرهم الـ   قـعوما أمـام م والـ  كانـف أهـم عتـال 
 الطالبا

الطربب بةدال قاده احلنابلةال فسغلوه عن أمحـد بـن حنبـلال وعـن وملا قدم  مد بن ور ر  
حد   اجللوس علل العرش فقال: أما أمحد فال  عد يالفه؛ فو بوا ورمـوه  حـابرهم  اضـبنيا 
وكــــان وسا مــــا  العــــامل كســــر  الميــــذه احملــــابر واألقــــالمال و ــــافوا يف البلــــد نــــائحني مبــــالةني يف 

باه أ قاه؛ كسر منربهال وا ـرتكف نيسـابور كل ـا يف حـ ن الاياح؛ فلما ما  اجلو  ال وكان يطي
العلمات عليهال فلم  فتح األبواب يف البلدال ووضعف املنال ل علل الرلوس عاماه ضي  مـا اوـرتأ 

 أحد علل سرت رأسها 
 وكان الطلبة اقرون كتب م يف  يت  سمل قارورةا 

يمال وك ـرياه مـا كـان املتكلمـون وكان ايمالت فيما مقل مـن ال مـان  عتـرب أعلـل مرا ـب التعلـ
واللةو ــون يف القــرن ال الــ  اهلجــرب  تبعــون  ر قــة ايمــالت ياصــةال وقــد أملــل أبــو علــي القــا  
ل  جملدا ال وكان املستملي  كتب أول القائمة:  جمل  أمـاله  ـي نا فـالن جبـامد كـذا يف 

  وم كذا ا
ملؤسسـا  العلميـة؛ سلـ  أنـه ملـا وكان  ةري  ر قة التعلـيم سـبباه يف وجيـال نـو  ود ـد مـن ا 

انتشــر   ر قــة التــدر   نشــغ  املــدارسال ولعــل مــن أكــرب األســباب يف سلــ  أن املســاود مل 
 كــن اســن  اياــ ا للتــدر    ــا  تبعــه مــن منــا رة ووــدل قــد خيــر  بغصــحابه أحيانــاه عــن 

د ـدة الـ  األلب الذب جتب مراعا ه للمسجد؛ فالقرن الرابد هو الـذب أ  ـر هـذه املعاهـد اجل
بقيــف وىل أ امنــاا و ــدل جممــو  األيبــار الــ  انت ــف ولينــا علــل أن نيســابور كانــف م ــد هــذه 

 املعاهدال وكانف أكرب مراك  العلم يف يراسانا 
علــل أنــه كــان بنيســابور روــل مــن كبــار األئمــة واو  الر اســةال وهــو أبــو بكــر البيــ  املتــوب 

درسة علل باب لارهال ووقف علي ا هلـة مـن م ال وقد ب  ألهل العلم م1131هـ 241عام  
 ماله الك ريا وكان هذا الرول من كبار املدرسني واملنا ر ن بنيسابورا

وكــان املســتملي يف اجملــال  الكبــرية جيلــ  علــل مقعــد مر فــد ليستناــف احلاضــر ن وليعيــد 
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الاــالة كــالم املــدرس حــت  ســمعه مــن كــان بعيــداه عنــها وكــان العــامل  بتــد  لرســه ضمــد اهلل و 
علل نبيه بعد قراتة قار  حسن الاو   يئاه من القـرآن    ـدعو للبلـد وللسـامعنيا وبعـد أن 

؛    قــــــول  ستناــــــف املســــــتملي النــــــاس  بــــــدأ كالمــــــه باســــــم اهلل وبالاــــــالة علــــــل النــــــيب 
  ؟للمحدث: من أو ما سكر  رمح  اهلل

صــــة: فيســــتحب علــــل أن التحــــد   كــــان  عتــــرب نوعــــاه مــــن العبــــالة اتــــا  وىل آلاب يا
للمحــــدث قبــــل أن جيلــــ  للحــــد   أن  تط ــــر و تطيــــب و ســــرح حليتــــهال وأن جيلــــ  متمكنــــاه 

 بوقارال فإن رفد أحد احلاضر ن صو ه زورهال وعليه أن  قبل علل احلاضر ن كل ما 
وقد رو ف لنا من القرن الرابد هذه احلكا ة التالية: ملا ع م الااحب بن عبال علـل ومـالت 

يـر   ومـاه متطلســاه متحنكـاه بـ ب أهــل العلـم فقـال: قــد علمـتم قــدمي يف  احلـد  ؛ وهـو وز ــرال
العلمال فغقروا له بذل ال وأنا متلب  هبذا األمرال وهيد ما أنفقتـه مـن صـةرب وىل وقـ  هـذا مـن 
مــال أ  ووــدبال ومــد هــذا ه أيلــو مـــن  بعــا  أ ــ د اهلل وأ ــ دكم أين  ائــب وىل اهلل مـــن 

أحــاه بيــف التوبــةال ولبــ  أســبوعاه علــل سلــ ال   أيــذ يطــوط  سنــب أسنبتــه؛ وا ــذ لنفســه بيتــاه 
الفق ــات باــحة  وبتــهال   يــر  وقعــد لإلمــالت وحقــر اخللــق الك ــريال وكــان املســتملي الواحــد 

  نقا  وليه ستةال كل  بلب صاحبهال فكتب الناس حت القاضي عبد اجلبارا
م  أنــه كــان  طلــق 142هـــ 314واكــل عــن الــوز ر أ  احلســن بــن الفــرا   املتــوب عــام 

للشعرات يف كل سنة من س  وزار ه عشر ن ألف لرهم رحـاه هلـمال سـو  مـا  اـل م بـه متفرقـاهال 
وعنــد مــدا م و ــاه؛ فلمــا كــان يف وزار ــه األيــرية  ــذكر  ــالب احلــد  ال وقــال: لعــل الواحــد 
 مــن م  ب ــل علــل نفســه بــدانق ولونــه و اــر  سلــ  يف  ــن ورق وحــربال وأنــا أحــق  راعــاهتم

 ومعاونت م علل أمرهمال وأ لق هلم من ي انته عشر ن ألف لرهما 
وكــان العــامل وسا مل  كـــن فقي ــاه صــاحب مناـــبال ومل جيــد مــا  عـــين منــهال ا ــتةل بنســـه 

 م ا112هـ 332الكتب كما حكي عن أ  زكر ا ا  بن عدب املتوب عام  
ارصــون علــل ســالمة  وقــد قيــل ون مــن آفــا  العلــم ييانــة الــوراقنيا وكــان العلمــات الــذ ن

 العلم  نس ون كتب م بغنفس م ون استطاعواا ومل  كن حرفة التعليم  در  يئاه ك رياها
م   ـــويف أبـــو العبـــاس األصـــمال وكـــان مـــن أكـــرب علمـــات يراســـان 151هــــ 323ويف ســـنة  

و د ي م؛ وقد   ـر بـه الاـمم وهـو ابـن  ال ـني سـنةال   اسـتحكم حـت كـان ه  سـمد ميـق 
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ن وسا سهــــب وىل املســــجد للتحــــد   ووــــد الســــكة قــــد امــــتأل  بالنــــاسال وكــــانوا احلمــــارال وكــــا
 قومــون لــه واملونــه علــل عــوا ق م وىل مســجدها وكــان ه  غيــذ  ــيئاه علــل التحــد  ال وومنــا  

 كان  ورق و غكل من كسب  دها 
م  أنـــه قـــال: 118هــــ 388وحكـــي عـــن أ  بكـــر اجلـــوزقي  ـــدث نيســـابور  املتـــوب عـــام 

 د   مائة ألف لرهم ما كسبف به لرمهاه ا أنفقف يف احل
أما وسا كان أحد معلم صبيان أو معلم كتابال فمع  هـذا عـين مـر وحرفـة  تقـرةا ولعـل  
ك رياه يا حلق املعلمـني مـن ضـروب اهسـت  ات ومنـا  قـد و ـه علـل الروا ـا  اليونانيـة اهل ليـة؛ ألن 

 املعلم في ا كان من الش ايا  املقحكةا
معلــم أوــره أحيانــاه عــدا املــال أ ــيات يــا  غكلــه النــاس و نتفعــون بــهال ولــذل   وكــان  ــدفد لل

كانف  ر فان املعلم  م اله  قرب يف اهيتال  و دة التفاو ال ألن لر فان املعلمل  تلف 
 ا30ضسب ايتال  آبات الابيان يف الة  والفقرال واجلول والب ل

 نية فكانوا أحسن حاهها أما املعلمون الذ ن  ؤلبون األوهل يف البيو  الة
م  احتفــل أبـو القاسـم بــن الـوز ر اخلاقـاين بــديول ابنـه الكتــابال 114هــ 311ويف سـنة  

فـدعا مــن القـوال والرلســات هاعـة بلةــوا  ال ـني نفســاهال وأمـر الــداعي بإعطـات املعلــم ألـف ل نــار؛ 
 وأكرم الناسال وأكلواا 

وكانوا فر قني: فق ات وعلمات؛ و  فر ـق وكان العلمات الكبار  غيذون أرزاقاه من السلطانال 
 الـــ  أك ـــر رزقـــاهال وهـــم النـــدمات الـــذ ن جيالســـون احلقـــرة؛ وكـــان الـــبعض  غيـــذ رزقـــاه يف هـــذه 

هــ  فقـد كـان لـه رزق يف النـدمات ورزق يف الفق ـات 311الطوائف كل ـاال كال وـا  املتـوب عـام  
 لـــة عظيمـــةا وقـــد أوـــر  اخلليفـــة ورزق يف العلمـــاتال ومبلـــب سلـــ   ال ائـــة ل نـــارال وكانـــف لـــه من

هـــ  لســني ل نــاراه يف كــل  ــ ر حينمــا قــدم بةــدال 341املقتــدر علــل ابــن لر ــد املتــوب عــام  
فقـــــرياها وكـــــذل  أوـــــر  ســـــيف الدولـــــة بـــــن محـــــدان صـــــاحب حلـــــب علـــــل أ  ناـــــر الفـــــارا  

 م  أربعة لراهم كل  ومال فاقتار علي اا 151هـ331الفيلسو  الرتكي املتوب عام  
رياه ليــل علمــات ايســالم يف ما ــة هــذا العاــر يف هلــة العظمــات وأصــحاب األلقــابال وأيــ

                                                           
مـا  مد معلم ولـدهال بايضـافة وىل tهذا علل يال  ايسالم الذب وعل للمعلم من لة رفيعة كما  دل قاة ايمام احلسني  - 30

 لل علل فقل التعليما
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م  بنيسابور أول مـن لقـب بـني العلمـات 1141هـ 218وكان األسفرا ي  األصةر املتوب عام  
 بــركن الــد ن ا ويف سلــ  العاــر   ــر لقــب علــل ســبيل التكــرمي وهــو لقــب   ــيه ايســالم  

بعدال وكان   وره عند فر قني صتلفنيال وسل  أن أهل السـنة يف  الذب صار له  غن كبري فيما
يراســان لقبــوا بــه أحــد علمــائ مال ف ــار  نفــوس اجملســمة  د نــة هــرا  وعمــدوا وىل  ــيه هلــم 

 ألف كتاباه يف سم الكالم فلقبوه بها
م  ك ـرة 1111هــ 311وقد أ ر  يف عقل اجلوهرب صاحب املعجم املش ور  املتوب عام

صــنف كتــاب الاــحاح يف اللةــة حــت وصــل وىل بــاب القــالال   اعرت ــه وسوســةال عملــهال فقــد 
فانتقل وىل اجلامد القدمي بنيسابورال فاعد وىل سـطحه وقـال: أ  ـا النـاس اين عملـف يف الـدنيا 
 ـــيئاه مل أحســـبق وليـــهال فســـغعمل لكيـــرة  ـــيئاه مل أســـبق وليـــهال وضـــم  وىل ونبيـــه ماـــراع ي بـــاب 

 اه عالياه من اجلامد وزعم انه  طريال فوقد فما او غبط ما ضبلال وصعد مكان
 

 علوم الدين
 القرن الرابد اهلجرب مر علم الكالم ايسالمي أو علم العقائد يف أهم ألوار حيا ها

ومن و ة أيـر  كـان الاـوفية ياـوماه ألـدات جلميـد الفق ـاتال ومل  قنعـوا قـال مـن التشـنيد 
ذب  سمونه علم الدنيا  عبـرياه قاسـياه؛ ومـن أم لـة علي م؛ وقد عربوا عن احتقارهم لعلم الفقه ال

؛ ف ـو  قـول: tم  أيذاه عن السيد املسيح 113هـ   383سل  ما  قوله املكي  املتوب عام 
:  م ــل علمــات الســوت م ــل صــ رة وقعــف علــل فــم الن ــرال ه هــي  شــرب tورو نــا عــن عيســل 

يا قعـدوا علـل  ر ـق اآليـرةال فـال هـم املاتال وه  رتك املات خيلم وىل ال ر ؛ وكـذل  علمـات الـدن
نفذواال وه  ركوا العبال  سلكون وىل اهلل ع  وول؛ قال: وم ل علمات السوت كم ل قنـاة احلـنال 

  اهرها حسن وبا ن ا نذال وم ل القبور املشيدة  اهرها عامر وبا ن ا عظام املو ل ا
 ومــام ه ــور املســلمني وقــد انتاــر الاــوفية يف هــذا البــاب؛ ففــي القــرن التــا  وــات الةــ ا 

 املتغير نال فجاهر بغن علم الفقه علم لنيوب ه ل  ا
وجند بني الاوفية  وائف ك رية  رفض العلوم هلـةال حـت أنـه اكـل عـن أ  عبـد اهلل بـن  

م  أنــه كــان  وصــي النــاس بــغن  شــتةلوا بــالعلم وه  ةــرتوا 181هـــ 311يفيــف املتــوب عــام  
 بكالم الاوفيةا
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قبــــال علــــل لراســــة القــــرآن واحلــــد  ال ألن سلــــ  واوــــب مــــن أول الواوبــــا  وقــــد زال اي
املفروضـة علــل كــل مســلم ومســلمةا ولكــن نشــغ يف القــرن الرابــد رســم ود ــدال وهــو الــذب جييــ  
لإلنسان روا ة احلد   من  ري لقـات روالـهال ومـن  ـري ووـازة مكتوبـة  ولـه حـق الروا ـة؛ وهبـذا 

كــان  قــوم هبــا  ــالب احلــد   مــن قبــل للقــات روالــها   حلــف لراســة الكتــب  ــل األســفار الــ 
م  أن  كون وماماه متيقظاه حافظاه 158هـ 321وقد استطا  ابن  ون  الافدب املتوب عام  

يف احلد  ال وون كان مل  رحلال وه حد بةـري ماـرا وكـان م ـل العـامل الـذب  طلـب باحلـد   
  الـــ   ـــغوب ولي ـــا املســـافرون أو يف م ـــل التـــاور أو عامـــل الســـلطان يف ك ـــرة  شـــيانه لل انـــا

  وافه يف السك ؛ وهذا بقي  غنه يف احلركة والتجوال زماناه  و الها 
م   ـــويف ابـــن منـــدة  ياأـــة الرحـــالني  الـــذ ن رحلـــوا لســـما  1115هــــ   315ويف ســـنة  

 احلد  ؛ وقد هد ألفاه وسبعمائة حد  ال ورود وىل و نه ومعه أربعون وقراه من الكتبا
م : لعلنـا كتبنـا عـن ألـف  ـيه 135هــ   352أبو حامت السمرقندب  املتـوب عـام  و قول

هــــ   241مـــا بـــني الشـــاش وايســـكندر ةا و ـــرو  عـــن أ   عقـــوب السريســـي  املتـــوب عـــام 
م  أنه  لب احلد   فـغك رال حـت زال عـدل  ـيويه علـل ألـف ومـائ   ـيها علـل أن 1131

ة للعلــم عنــد أهــل القــرون الــ  وــات  بعــدهال مل الةــ ا  علــل  ــ ر ه ومــد أنــه صــار أكــرب حجــ
 سافر يف  لب العلم وه قلياله: فقد ير  من بلـده  ـوسال وحـد جبروـان يف الشـمالال ولرس 
 يف نيسابورال وكانف أكرب مد نة علمية يف بالله؛ وهذا كل ما عر  من أسفاره لطلب العلما

ان  عــــدون مــــن أعظــــم روــــال علــــل أن احملــــد ني كــــانوا  عتــــربون أكــــرب العلمــــات  ــــغناه؛ وكــــ
ايســـالمال وه  فـــو  املـــؤريني سكـــر وفـــاهتم وىل وانـــب القليلـــني الـــذ ن خيتـــارون سكـــرهم؛ وهـــم 
 قاــــون احلكا ــــا  العجيبــــة الــــ   ــــدل علــــل مقــــدرهتم يف احلفــــ ا فيحكــــل أن عبــــد اهلل بــــن 

م  كـان  ـدث العـراقال وكـان اـدث يف لار 148هــ 313سليمان بن األ ـع   املتـوب عـام 
وز ر علــي بــن عيســلال وقــد ناــب لــه الســلطان منــرباه حــدث عليــه؛ وقــد يــر  وىل سجســتان الــ

فسغله أهل ا أن اد  م فقال: ما معي أصلال فقالوا: ابن أ  لاول وأصول! فغملي علي م مـن 
حفظــــه  ال ــــني ألــــف حــــد  ال فلمــــا قــــدم بةــــدالال قــــال البةــــدال ون: مقــــل ابــــن أ  لاول وىل 

جــوا فيجــاه لنــانري وىل سجســتان لتكتــب هلــم النســ ة فكتبــفال سجســتان ولعــب بالنــاسال   في  
 وويت هبا وعرضف علل احلفاي ف طغوه يف ستة أحال   مل  كن أيطغ وه  يف  ال ة من اا
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أمــا مـــن حيـــ  الســـرعة يف  علـــم احلـــد   فنســتطيد معرفـــة سلـــ  يـــا حكـــي عـــن اخلطيـــب 
 لسة أ اما البةدالب أنه قرأ صحيح الب ارب علل كر ة امحد املروزب يف

وكـــذل    ـــر  يف القـــرن الرابـــد كتـــب ود ـــدة  عـــاا  اـــحيفا  احلـــد  ال ومن ـــا كتـــب 
 لل طيب وللدار قط ا

وقــد اعتــ  نقــال احلــد   منــذ أول األمــر  عرفــة روــال احلــد   وضــبال أحــائ م واحلكــم  
علـــي م بـــغمم  قـــا  أو ضـــعفاتال   نظـــروا يف األســـاس الـــذب  نبـــ  عليـــه هـــذا احلكـــمال أعـــ  

 لافا  ال  جيب  وفرها يف احملدث ال قةال وهو ما  عر  باجلرح والتعد لا ا
وقــد أل  هبـــم حــاوت م وىل الســـند املتاــل أن  تجـــاوزوا البحــ  يف حيـــاة الــرواة واحلكـــم 
علي مال وىل عمل  ار ه كامل هلم؛ وهكذا وود    ـوار ه  القـرن ال الـ  اهلجـرب م ـل  ـار ه 

 431م ال وم ل الطبقا  الكرب  هبن سعد املتوب عـام  811هـ 453الب ارب املتوب عام  
 م  ال  روعي يف  غليف ا ال مان واملكانا825هـ  

وكـــذل    ـــر   ــــوار ه املـــدنال وهـــي املؤلفــــا  الـــ    ـــر  يف القــــرنني ال الـــ  والرابــــد  
 م 1115هـ 213لل جرةال وأ ل كماهلا يف  ار ه نيسابور الذب ألفه النيسابورب املتوب عام  

والذب  ر  السـبكي أنـه  شـتمل علـل  ـراوم أوب وأكمـل مـن  ـراوم اخلطيـب البةـدالبال ويف 
ــــار ه أصــــف ان أل  نعــــيم املتــــوب عــــام   ــــار ه بةــــدال لل طيــــب 1138هـــــ  231  م ال ويف  

 م ا1111هـ 233البةدالب املتوب عام  
سـحاق املتـوب علل أن الدراسا  التارخيية مل  كن  مولة عند العلماتال واكل عن ابن و

م  أنه سغل أحد التالميذ الذ ن  درسون التار ه مست  ئاه به: من الذب  113هـ 1151عام  
كــان امــل لــوات اجلــالو ؛ أمــا اآلن فيحكــي لنــا أبــو القاســم ال جنــي عــن احملــد ني الــذ ن حــد 

بـن من م يف أول القرن الرابد اهلجـرب قااـاه  ارخييـة  قـة م ـل أيبـار املبيقـةال ومقتـل حجـر 
 عدب زعيم الشيعةال وكتاب صفنيال وكتاب اجلمل واوهاا

وكــذل  وضــعف األصــول الــ   بــ  علي ــا نقــد احلــد   و كامــل بنالهــا يف القــرن الرابــدال 
 وأيذ  ماطلحاهتا من هذا العار أ قاها

 قراء القرآن
قدســي أمــا الــدور ال ــاين يف الناحيــة العلميــة الد نيــة فقــد قــام بــه مقرئــو القــرآنال وجنــد أن امل
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 م اله ه  ةفل يف كالمه عن البالل ال  وصف ا عن سكر أصحاب القراتا  في اا 
وقـد قامــف حــوا  هــذا الوقـف يالفــا   ــد دة حــول قـراته القــرآنال و ــديلف احلكومــةال 
فاضط د  بعض أصحاب القراتا ؛ م اله ضرب الوز ر أبو علـي بـن مقلـة ابـن  ـنبوس املتـوب 

 طره أن  تربأ من قراتا  قرأ هباا م  بالسوط واض131هـ 348عام  
وزعم العطار أن كل ما صح يف العربية من كلما   وافـق يـال املاـحف فقراتهتـا وـائ ة؛ 
و اعف عنه هـذه القـراتا  الةر بـةال فغنكرهـا أهـل العلـم ووصـل األمـر وىل السـلطانال فغحقـره 

 بــــف هاعــــة مــــن واســــتتابه ضقــــرة القــــرات والفق ــــاتال فــــغسعن بالتوبــــة وكتــــب  قــــر بتوبتــــهال وأ
 احلاضر ن يطو  م يف احملقر بالش الةا

وكمـــا أن املـــذاهب الفق يـــة األربعـــة حلـــف  ـــل  ريهـــاال فكـــذل  حلـــف احلـــرو  الســـبعة 
الشـــرعية املتفـــق علي ـــا  ـــل القـــراتا  الشـــاسة يف القـــرن الرابـــد اهلجـــرب؛ ويف هـــذا القـــرن أ قـــاه 

   ر  كتب فيما حي بالقراتا  ال مانا 
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 التفسير

أن وواز  فسري القرآن مل  كن أمراه مسلماه بـه يف القـرن الرابـد لون اسـتيفات  ـرو ه؛ علل 
فيحكــي لنـــا الطــربب  مـــن أم لـــة التحــر  يف سلـــ   أن الشــعيب مـــر علـــل الســدبال وهـــو  فســـر 

 القرآن فقال:  ألن  قرب علل وست  بالطبل يري ل  من جملس  هذا ا 
  د رول ماحفاه وقد كتب عنـد كـل آ ـة وخيربنا السمرقندب أن عمر بن اخلطاب رأ  يف

  فسريهاال فدعل  قراض فقرضها 
ونقل السيو ي عن األصمعي م اله أنه كان  د د التغلهال فكان ه  فسر  يئاه مـن القـرآن 

 وه  يئاه من اللةة له نظري وا تقاق يف القرآنال وكذل  احلد   ارواها 
ياوصــاه ابــن عبــاسال كــانوا  فســرون علــل أن الطــربب قــد سكــر أم لــة علــل أن الاــحابةال و 

 القرآن  فسرياه  مولاها
م ال وهـو عـامل 115هــ   385وقد ألف أبو احلسن علـي بـن عيسـل الرمـاين املتـوب عـام  

بــــالكالم والفقــــه والنحــــو واللةــــةال  فســــرياه للقــــرآن؛ وقــــد بلــــب مــــن قيمــــة هــــذا التفســــري أنــــه قيــــل 
  ؟ رك لنا علي ابن عيسل  يئاه للااحب ابن عبال: هال صنفف  فسرياه! فقال: وهل 

م   فسـرياه  قـد يف 134هــ 351وكذل  ألف أبو بكر النقاش املعت   املتوب ببةدال عـام  
 ا   عشر ألف ورقةا 

م   فســرياه  قــد يف 118هـــ 388وكــذل  صــنف أبــو بكــر ايلفــوب املاــرب املتــوب عــام  
 مائة وعشر ن جملدا

د الســالم القــ و    ــيه املعت لــة ببةــدال املتــوب عــام ومل  ــ ل عليــه يف عظــم التــغليف وه عبــ 
 م  فإنه ألف  فسرياه يف  ال ائة جملد من ا سبعة جملدا  يف الفااةا 1111هـ 283 

ـــالقرآن و روـــد وليـــه ضيـــ  كـــان  و ملـــا كانـــف كـــل فرقـــة مـــن الفـــرق يف هـــذا العاـــر  عتـــد ب
ت ــاال فقــد كــان هبــد للقــرآنال  ماــدرها األكــرب لالستشــ ال ومســتولع ا الــذب  تســلح بــه يف ألل

 ككل كتاب مقدسال أن  تعرض لك ري من التكلف والتفسريا
أمــــا املفســـــرون العلمـــــات فكـــــانوا علـــــل يـــــال  سلـــــ ؛ ومـــــن م أبـــــو ز ـــــد البل ـــــي  املتـــــوب 

م  الـــذب  تلمـــذ للكنـــدب ببةـــدالال وأيـــذ عنـــه الفلســـفة والتنجـــيم والطـــب 132هــــ 344عـــام
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 قـال يف القــرآن مـن  غو ـل بعيــد وه  قـول وه بالظــاهر  وعلـوم الطبيعـةا كــان البل ـي  تنـ ه عمــا
 املستفيض من التفسري والتغو ل؛ وقد بني سل  يف كتابه املسمل نظم القرآنا

وكـذل  كـان هبـد للةــو ني مـن التـدقيق يف األلفـايال حــت أمكـن وضـد ماـطلحا  ل نيــة 
 ياصة  تمي  عن اللةة املغلوفةا

الي ول ـة واملســيحية املــذكورة يف القــرآن ميــداناه ياصــاه وقـد كانــف القاــم القد ــة العربيــة و 
 هيتال  ون ا   د دا

أما املعج ا  الوحيدة ال  ووه العلمات ولي ا اهتمام مال فيما عدا القرآنال ف ـي معجـ ا  
؛ وهي وون مل  ـرل يف القـرآنال فقـد سكـر يف األحال ـ  الـ  هعـف  صلل اهلل عليه وآله  مد 

 ا 37 ايف القرن ال ال  اهلجرب او املائتني من
وقد حاول بعض العقليني أن  ؤولوا هذه املعج ا ؛ فم اله قالوا ون أباار من اوتمد مـن 

مل  عــم حقيقــةال بــل هــم أعمــاهم احلقــد   صــلل اهلل عليــه وآلــه قــر ن ليلــة الــدار للفتــ  بــالنيب 
والةي  والةقـبا ومل  كـن وبلـي  هـو الـذب كلـم املتـآمر ن ليعيـن م بـالرأبال بـل هـو روـل يـن 

 ا عمل بعمل وبلي  فسمي بذل 
ويف القرن ال ال  اهلجرب كان أهل السنة  نظرون وىل املعت لة بعني الكراهية واهحتقـار؛   
يـــر  األ ـــعرب حـــوا  آيـــر القـــرن ال الـــ  علـــل املعت لـــةال بعـــد أن كـــان مـــن مال وبـــدأ اـــارهبم 

 بسالح ما
ولكـــن احلنابلـــة كـــانوا خياصـــمون األ ـــعربال فيقـــول ابـــن اجلـــوزب ون األ ـــعرب  ـــل معت ليـــاه 

 ماهالائ
م  يف ابتـدات حالـه  ـذهب 1142هــ   215وكان القاضـي عبـد اجلبـار بـالرب   ـويف سـنة 

يف األصــول مــذهب األ ــعر ةال   انتقــل وىل ياــوم م ـ املعت لــة ـ ووليــه انت ــف الر اســة فــي م 
حت صار  ي  م وعامل م  ري مدافدا وكان الااحب بن عبال قـد أحسـن وليـه وقدمـه ووهه 

 الاـاحب قــال عبـد اجلبـار: ه أر  الـرتحم عليـهال ألنــه مـا  مـن  ـري  وبــة الققـات؛ فلمـا  ـويف
   ر  منه؛ فنسب عبد اجلبار وىل قلة الوفاتا

ووقــــــــد بســــــــبب هتيــــــــيج احلنابلــــــــة قتــــــــال يف الشــــــــوار ال واضــــــــطر القشــــــــريب املتــــــــوب عــــــــام 

                                                           
 سكر بعق ا يف القرآنال وهي أك ر من املائتني بك ريا  م ا - 37
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م  وىل  ـرك بةـدالا ومـن هـذه احلال ـة أرن ابـن عسـاكر مبـدأ وقـو  اهاـرا  1141هــ 512 
 احلنابلة واأل اعرةا ومل  نتشر مذهب األ اعرةال وهو املذهب الكالمي اجلد د الـذب قـدر بني

لـــه أن  اـــري مـــذهب ه ـــور املســـلمني وه انتشـــاراه بطيئـــاه يف اململكـــة ايســـالميةال ففـــي أقاـــل 
املشــرق كــان املا ر د ــة  نافســون األ ــاعرةال وسلــ  علــل الــر م يــا بــني الفــر قني مــن  شــابه يف 

هبال وكــان هبــد لأل ــاعرة أ قــاه أن  ــدرأوا هجمــا  احلنابلــة الــذ ن كــان  ــي  م أصــل املــذ
م   لعن أبا احلسن األ عرب أمـام املـأل و نـال مـن األ ـاعرةال وأن 1111هـ 211 حوا  عام 

 قاوموا أ قاه هجما  الكرامية الذ ن ا بوا علل األ اعرةال ورفعـوا أمـرهم وىل السـلطان  مـول 
لي  نبياه اليـوم وأن   صلل اهلل عليه وآله ن األ اعرة  عتقدون أن النيب بن سبكتكني مدعني أ

 رسالته انقطعف  و هال ومل  كن هذا معتقداه األ اعرةا
وكانــف احلكومــة يف أوائــل القــرن اخلــام  اهلجــرب  تــديل نوعــاه مــن التــديل الرحــي لفــض 

ةال م  أصــدر اخلليفــة القــالر كتابــاه ضــد املعت لــ1111هـــ 218املنازعــا  املذهبيــةال ففــي عــام  
فغمرهم برتك الكالم والتدر   واملنا رة يف اهعت ال واملقاه  امل الفة لإلسالمال وأنـذرهم ـ ون 

 يالفوا أمره ـ ضلول النكال والعقوبةا 
وامت ل السلطان  مـول يف   نـة أمـر أمـري املـؤمنني واسـذ بسـنته يف قتـل امل ـالفني ونفـي م 

 ا«سنة يف ايسالموصار سل  »وحبس مال أمر بلعن م علل املنابرال
م  1121هــ 233وصدر يف بةدال كتاب آير حـي اهعتقـال القـالربال وسلـ  يف سـنة  

وقــرت يف الــدواو نال  وكتــب الفق ــات يطــو  م فيــه أن هــذا اعتقــال املســلمني ومــن يالفــه فقــد 
فســق وكفــر ال وكــان هــذا أول اعتقــال رحــي  علنــه اخلليفــةال وكــان معــ  سلــ  ما ــة  طــور علــم 

 الكالما
وكــان  ســامح املســلمني يف حيــاهتم مــد الي ــول والناــار ؛ وهــو التســامح الــذب مل  ســمد 
  له يف العاور الوسطل سبباه يف أن حلق  باح  علم الكالم  ـيت مل  كـن قـال مـن مظـاهر 

 العاور الوسطلال وهو علم مقارنة املللا
 

 المذاهب الفقهية
د ايسـالمي؛ فيقـال أنـه يف هـذا القـرن كان القرن الرابد أهم نقطة فاصـلة يف  ـار ه التشـر 
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وقف التكو ن املستقل للتشر د ايسالمي املب  علل اهوت ال املطلـق وعلـل احلكـم بـالرأب يف 
 ف م القرآن واحلد  ا

ومقل عار اهبتكار يف التشر دال واعترب العلمات األولـون كاملعاـومنيال وأصـبح الفقيـه ه 
ائل الاةرية؛ وهذا  شبه مـا حـدث عنـد الي ـول مـن  ستطيد وصدار حكمه اخلار وه يف املس

جمــيت الربــانيني الــذ ن كــان قاــاراهم التنــاقن يف آرات القــدماتال وسلــ  بعــد مقــي ع ــد علمــات 
 الكتاب الذ ن  علمون الكتاب واق هلم اهوت الا

وكان أهم املذاهب بني أصحاب احلد  : احلنابلةال واألوزاعية وال ور ةا ومل  كن احلنابلـة  
 سلـــ  ـ يالفـــاه ملـــا صـــار وليـــه احلـــال فيمـــا بعـــد ـ  عتـــربون مـــن هلـــة الفق ـــاتال ويف ســـنة يف
ــــة أصــــحاب 118هـــــ 313  ــــة وال ور  م  سكــــر أصــــحاب املــــذاهب فكــــانوا: الشــــافعية واملالكي

سفيان ال ـوربال واحلنفيـة والداوول ـةا ويف أوايـر القـرن الرابـد كـانوا: احلنفيـة واملالكيـة والشـافعية 
ومل  ذكر احلنابلـة بـني الفق ـات يف هـا ني املـد ني؛ وملـا  ـويف  مـد بـن ور ـر الطـربب والداوول ةال 

م  لفــن بــداره لــيالهال ألن العامــة اوتمعــف ومنعــف مــن لفنــه مــاراه وكــان 143هـــ  311عــام  
سل  بتغ ري احلنابلة؛ وقد  عاب عليـه هـؤهتال ألنـه هـد كتابـاه سكـر فيـه ايـتال  الفق ـاتال ومل 

بــن حنبــلال فســئل يف سلــ  فقــال: مل  كــن فقي ــاهال وومنــا كــان  ــد اها ومل  نــل   ــذكر فيــه أمحــد
 ا30احلنابلة اهعرتا  بغمم فق ات وه أيرياه 

م  مــذهباه كــان لــه  ــغنال وهــو 883هـــ 411وقــد أســ  لاوول األصــف اين  املتــوب عــام 
وكـان بـني مذهب الظاهر ة؛ وقد عظـم  ـغن هـذا املـذهب يف الشـرق يف القـرن الرابـد اهلجـربال 

أ باعــه ك ــري مــن أصــحاب اجلــاه بــإ رانا وكــان الداوول ــة بفــارس  تقلــدون األعمــال والققــاتال 
 وكانف هلم الةلبةا

ـــــــوب عـــــــام  ـــــــار ه املت ـــــــر الطـــــــربب صـــــــاحب الت ـــــــن ور  ـــــــو وعفـــــــر  مـــــــد ب وقـــــــد أســـــــ  أب
م  مـذهباه ياصـاه بــهال وقـد  ـل النــاس بعـد مو ـه عــدة  ـ ور جيتمعـون للاــالة 143هــ 311 

م ال 131هــ 351ياله وماراها وكان للطربب صاحب  سمل ابن  جرة و ويف سـنة  علل قربه ل
وقـد نـاه  التسـعني؛ وكــان ور ـرب املـذهبال   يـالف أســتاسه وأصـبح خيتـار لنفسـهال وه  قــد 

                                                           
 ال ماـر Kernهـ كما  قول الة ا ال انظر كتاب  ايـتال  الفق ـات  حملمـد بـن ور ـر الطـرببال  بعـة كـرن  511حوا  عام  - 30

 ا12م ال ر 1114هـ  1341 
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 ألحد من األئمة أصالها
وبايهال استقر  املذاهب الفق ية الكرب  يف سل  العار و و د  أركاما علـل النحـو 

 ه اليومال ومل  ربز مذهب ايمام أمحد يار  العراق وه يف القرن الرابد اهلجرباالذب جند
أمــا يف بةــدال فقــد كــان احلنابلــةال لون ســائر أهــل الســنةال أكــرب مــن أقلــق بــال احلكومــة؛   
ومــم ا ــتدوا يف  اربــة الشـــيعة ببةــدال؛ وقــد بنــوا ببةـــدال مســجداه ووعلــوه  ر قــاه وىل املشـــا بة 

م أمــــرهم حــــت أرهجــــوا بةــــدالال واســــتظ روا بالعميــــان الــــذ ن كــــانوا  ــــغوون وىل والفتنــــة؛   عظــــ
م  وسا مر هبـم  ـافعي املـذهب أ ـروا بـه العميـان 135هـ 343املساودال وكانوا م اله يف عام  

فيقــربونه بعاــي م حــت  كــال  ــو ا ولكــن م اليــروا أ ــد  قــب م للشــيعةال وملــن ياصــم م 
الفق ـات قـدرة علـل النظـر والشـةبال وها ـان اخلاـلتان مـن  من املتكلمني؛ وكان الشافعية أ ـد

 ضمن اخلاال ال  وصف م هبا املقدسيا 
ومل  ظ ر املنافسة بني املذاهب يف صورة  د دة وه يف القرن التا  عندما فنيـف املـذاهب 
الاـــةر ال وبقيـــف املـــذاهب الكـــرب  وحـــدها يف ميـــدان اخلـــال ؛ عنـــد سلـــ  قو ـــف املنافســـةال 

 املذاهب  ستعني بعق م علل بعض بالسلطانال ياوصاه يف املشرقاوصار أصحاب 
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 القضاة

مل  فكـــر املســـلمون وه قلـــياله يف املبـــدأ الـــذب  ققـــي بالفاـــل األساســـي بـــني الســـلطتني: 
الققائية والتنفيذ ةال وكان هذا أ قاه هو  غن أوروبا املسيحية حت أحدث العاورا فقد كان 

لمنيال وكــذل  كــان يليفتــه مــن بعــدهال هــو القاضــي األعلــل للمســ  صــلل اهلل عليــه وآلــه النــيب 
ـــه علـــل الـــبالل  با ـــرون هـــذه الســـلطة بالنيابـــة عنـــه؛   ون ك ـــرة الواوبـــا   طلبـــف  وكـــان وه 
اهستعانة ببعض الققاةال كما اكل عن امل تارال فإنه كان جيل  للققات بنفسـهال وقـد نشـال 

ذا السبب نفسه مل يف سل  وأحسنال حت ك ر  عليه األعمال فاضطر وىل  عيني الققاةا وهل
ادل ايتاار القاضي بالنسبة هيتاار الوا  اد داه لقيقاها وقد احتف  الوا  لنفسه  ـا 
كـــان  عجـــ  عنـــه القاضـــي؛ ووسا مل  قبـــل الـــوا  حكـــم القاضـــي مل  كـــن أمـــام القاضـــي وه أن 

  نار  عن احلكم و عت ل أو جيل  يف من له مقرباه علل األقلا
حـق اخلليفـة حـت يف العاـور السـيئةال باعتبـار أن الققـات آيـر مـا  و ل  عيني الققاة من

م ال وولـ  علــل عــرش 122هـــ  333بقـي مــن املناصــب اهلامـة؛ وملــا بو ــد للمسـتكفي عــام  
اخلالفــةال ســغل عــن الققــاة وكشــف عــن أمــر الشــ ول باحلقــرةال فــغمر بإســقاط بعقــ م وقبــول 

 بعق ما 
خللفــات األولــني مــن بــ  العبــاسال فقــد  وقــد عظــم  ــغن الققــاة وقــوب مركــ هم منــذ ع ــد ا

كانــف العــالة أن الــوهة اقــرون الققــاة وىل جمالســ م؛ فلمــا قــدم  مــد بــن مســروق الكنــدب 
م  أرســـل وليـــه األمـــري عبـــد اهلل بـــن 113هــــ 111قاضـــياه علـــل ماـــر مـــن قبـــل الر ـــيد عـــام  

علــف  ــا  املســيب  ــغمره ضقــور جملســهال فقــال: لــو كنــف  قــدمف وليــ  يف هــذا لفعلــف بــ  وف
كــذا وكــذاال فــانقطد سلــ  عــن الققــاة مــن  ومئــذا بــل جنــد أن اآل ــة قــد انعكســف يف القــرن 
ال الـــ  اهلجـــربال فكـــان الـــوهة اقـــرون جملـــ  القاضـــي يف كـــل صـــباح وىل أ ـــام القاضـــي ابـــن 

م ال فكان آير من ركب وليه األمراتال ألنه كان ه  قوم لألمري وسا 121هـ 341حربو ه عام  
 أ اها

قاضــي أبــو حامــد أمحــد بــن  مــد بــن أمحــد اهســفرائي  قاضــي بةــدال املتــوب عــام وكــان ال
م  رفيد اجلاه يف الدنيا؛ وقد وقد من اخلليفة ما أووب أن كتب وليـه الشـيه 1115هـ 213 
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أبو حامد:  اعلم أن  لسف بقالر علل ع   عن وه   ال  وهني ا اهلل  عاىلال وأنا أقـدر أن 
 لمتني أو  الث أع ل  عن يالفت  اأكتب وىل يراسان بك

ويا  دل علل رهبة مناب الققات واحرتامه يف سل  الع د أننا جند األمـرات والـوزرات ك ـرياه 
مـــا  ســـاقون وىل الســـجنال وه اكـــل م ـــل سلـــ  وه عـــن قليـــل مـــن الققـــاةال ومل  ـــف يف أ نـــات 

 السجن وه قاض واحدا 
لنظر ــة  رمـــق مناـــب الققـــات بعـــني الرضـــا؛ علــل أن لوائـــر الفق ـــات مل  كـــن مـــن الناحيـــة ا

وجنـــــد الكـــــالم يف قبـــــول الققـــــات وعـــــدم قبولـــــه  تـــــد حـــــت وىل القـــــرن الرابـــــد اهلجـــــربال و قـــــول 
م : ايتلف الناس يف قبول الققاتال قـال بعقـ م : ه 185هـ 315السمرقندب املتوب عام  

بةـري  لـب منـه فـال  نبةي أن  قبل وسا كان  اـلح لـذل  األمـرا وقـال بعقـ م: وسا و  روـل 
بــغس بــغن  قبــل وسا كــان  اــلح لــذل  األمــرا وقــد احــتج مــن كــره سلــ  بغحال ــ  رو ــف عــن 

 من  غما أن  رهب الققاة حت العالل من ما  صلل اهلل عليه وآله النيب 
م   ـوىل ققـات ماــر عبـد الـرمحن بـن حجــريةال فلمـا بلـب أبـاه سلــ  381هــ 11ويف سـنة  

 و رو  أنه قال:  هل  اب  وأهل  ا قال:  ونا هلل وونا وليه راوعونال هل  الرول ال
واكل لنا من ور  املسلمني ويوف م من وه ـة الققـات أن أبـا قالبـة مـ اله لعـي للققـاتال 
ف ـرب مـن العــراق حـت أ ـل الشــامال فوافـق سلـ  عــ ل قاضـي ا؛ ف ـرب وايتفــل حـت أ ـل بــالل 

 اليمامةا
سف القاضي من أول وقد حكل الطربب أن قوماه من أهل احلد   ااموا حد   أ   و 

  لبة الرأب عليه مد صحبة السلطان و قلده الققاتا 
ويف ع د اخلليفة امل دب أل م قاضي املد نة وه ة الققات بعـد أن أ ـر  عليـه وا  املد نـة 
بقـرب السـياطا وكـان القاضــي  ـر   قـد و  الققــات حـوا  هـذا العاــر بعـد  ـغبال وسهــب 

النقـــد فقـــال لـــه الاـــرييف: ونـــ  مل  بـــد بـــه بـــ اهال فقـــال لـــه  وىل الاـــرييف ليغيـــذ رزقـــهال فقـــا قه يف
  ر  : بل واهلل بعف أك ر من الب ال بعف به ل  ا

 بل اكل عن بعض العلمات أنه أ  ر اجلنون هرباه من  و  مناب الققاتا 
واكي لنا أبو  الب املكي أن وحاعيل بن وسحاق القاضي كان من علمات أهـل الـدنياال 

ت وعقالئ ــم؛ وكــان مؤاييــاه أل  احلســن بــن أ  الــورلال وكــان هــذا مــن أهــل ومــن ســالة الفقــال
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املعرفــةال فلمــا و  وحاعيــل الققــات هجــره ابـــن أ  الــورلال   ونــه اضــطر وىل أن ليــل عليـــه يف 
 ــ الةال فقــرب ابــن أ  الــورل علــل كتــف وحاعيــل القاضــي وقــال:  ــا وحاعيــل علــم أولســ  

ال:  ا وحاعيل علم أولس  هذا اجمللـ  لقـد كـان اجل ـل هذا علل كتف وحاعيل القاضي وق
 يرياه منه؛ فوضد وحاعيل رلاه علل وو ه وبكل حت بل ها

وملــا صــر  أبــو عمــرو بــن عبــد الواحــد عــن ققــات الباــرةال وحــل  لــه أبــو احلســن ابــن أ  
 م  قال العافرب الشاعر:1111هـ  311الشوارب وسل  يف عام  

ــــــــــــــــــــف  عنــــــــــــــــــــدي حــــــــــــــــــــديث ظري
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بم لـ  ه يتغن
ـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــوا: اكرهون  فـــــــــــــــــــــــذا يق

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا: اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترحنا   واا يق

 ويكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبان جميعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــا   فمــــــــــــــــــــــــــــــن يصــــــــــــــــــــــــــــــدق منـ
وقد امتند قاضي املد نـة يف ع ـد امل ـدب أن  غيـذ رزقـاهال ألنـه مل  ـرل أن  اـيب مـاهه مـن  

 هذا املناب الذب  كرهها 
نة وملـــــــا و  ققـــــــات الققـــــــاة ببةـــــــدال  مـــــــد بـــــــن صـــــــاحل بـــــــن أم  ـــــــيبان اهلـــــــا ي يف ســـــــ

م  وكــان  تفقــه ملالــ ال ا ــرتط عنــد  ــو  مناــبه  ــرو اه من ــا أه  تنــاول علــل 114هـــ 333 
 الققات أوراهال وه  قبل  فاعة يف فعل ماه جيوزال وه يف و با  حقال وه  ةري ملبوسها

م  كــب  اللاــور لار أحــد الققــاة ببةــدالال وأيــذوا هيــد مــا  125هـــ 332ويف ســنة  
ئاه مــذكوراهال ألنــه كــان مشــ وراه بــالفقر؛ وكــانوا  قــدرون أن للقاضــي كــان يف من لــه ومل  كــن  ــي

 ماههال فقربوه ليست رووه منهال ف رب وىل السطوح ورمل بنفسه وىل ما واوره فسقال فما ا
م   قلد أبو بشر عمـر بـن أكـ م الققـات ببةـدالال علـل أه  غيـذ 133هـ 354ويف سنة  

 رزقاها 
مة وقميم بينه وبني أييهال وسا ير  ساك قعـد هـذا وكان للقاضي أ  الطيب الطربب عما

 يف البيفال ووسا ير  هذا احتا  سل  أن  قعدا
ــــــــوب عــــــــام  ــــــــو بكــــــــر  مــــــــد بــــــــن املظفــــــــر الشــــــــامي قاضــــــــي ققــــــــاة بةــــــــدال املت وكــــــــان أب

م  زاهــداه ورعــاه؛ وقــد  ــرط عنــد  ــو  الققــات أه  غيــذ رزقــاه؛ وكــان لــه كــرات 1115هـــ 288 
نافال وكان من سل  قو هال وكان له عمامة مـن الكتـان وقمـيم بيف قدره يف الش ر ل نار و 

من القطن اخلشن؛ وكان له كي  امل فيه فتيف اخلب ال فإسا أرال األكل وعل من الفتيـف يف 
 قاعتهال ووضد عليه قلياله من املات وأكل منها
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م  أول قــاض  اــر 138هـــ 141وقــد كــان القاضــي  وبــة بــن منــر احلقــرمي املتــوب عــام  
ده علل األحباس؛ وومنا كانف األحبـاس يف أ ـدب أهل ـا وأ ـدب أوصـيائ مال فـغرال  وبـة وضد  

 أن  قد  ده علي ا حفظاه هلاال فلم  ف حت صار  األحباس ل واناه عظيماها
ــــد  ومل  ــــديل يف ايتاــــار القاضــــي النظــــر يف املوار ــــ  باــــورة مائيــــة وه يف القــــرن الراب

علـل سـجون الـبالل الـ   لـي ققـاتهاال وايـتم الققـاة  اهلجربال   صار وليه أيرياه اي ـرا 
مــن سلــ   ــا حــي  حبــوس الققــاة ال وهــي اخلاصــة  ــن اــب  لــد ن عليــهال وسلــ  يف مقابــل 

  حبوس املعونة  ال  اب  في ا أصحاب اجلنا ا ا 
وكانـــف عـــالة املتحـــاكمني أن  تقـــدموا للقاضـــي برقـــا  يف الرقعـــة من ـــا اســـم املـــدعي واســـم 

؛ وكان الكا ب  غيذ هذه الرقعة عند باب املسجد قبل جميت القاضيال وه  ـ ال يامه وأبيه
 غيذها حت اقـر القاضـيال ووسا كانـف الرقـا  ك ـرية ه  قـدر القاضـي أن  ـدعو هبـا كل ـا يف 

  ومال فرق ا يف كل  وم لسني رقعة أو أك ر من سل  علل قدر  اقته يف اجللوس والاربا
علنيـــة؛ وقـــد ياصـــم روـــل املـــغمون مـــرةال وأسن املـــغمون  وكانـــف ولســـا  القاضـــي للحكـــم

للقاضــي اــ  بــن أكــ م يف الققــات بين مــا يف لار اخلالفــة؛ فقــال القاضــي: فــإين أبــدأ بالعامــة 
أوهه لياـح اجمللـ  للققـاتال   أمـر بفـتح البـاب وقعـد يف ناحيـة مـن لار اخلالفـةال وأسن للعامـة 

 ا بالناسال   ققل بني اخلليفة ويامها يف الديول ونال  املنالب وأيذ الرقا  ولع
ومــن أوــل أن ولســا  الققــات كانــف علنيــةال فقــد كــان القاضــي يف أول األمــر جيلــ  يف 
مكــان ه  نــد أحــد مــن املســلمني مــن الــديول وليــهال وهــو املســجد اجلــامد حيــ  كــان جيلــ  

قـــات يف مســـتنداه وىل أســـطوانة مـــن أســـا ني املســـجد؛ وكـــذل  كـــان القاضـــي جيلـــ  أحيانـــاه للق
م  أنــه كــان لــه 138هـــ 141لارهال واكــل عــن يــري بــن نعــيم الــذب  ــوىل ققــات ماــر عــام  

جمل   شر  علل الطر ق علل باب لارهال فكان جيل  فيه فيسمد مـا جيـرب بـني اخلاـوم مـن 
 الكالما

م  وعـل جملسـه يف 834هـ  411وملا و  القاضي هارون بن عبد اهلل ققات مار سنة  
ملسجدال واسـتدبر القبلـةال وأسـند   ـره جبـدار املسـجدال وا ـذ جملسـاه للاـيف الشتات يف مقدم ا

 يف صحن املسجد وأسند   ره للحائال الةر ا
وكان املتحاكمون وىل القاضـي يف العاـر األول  بسـطون ققـيت م وهـم وقـو  بـني  د ـهال 
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اصـم ابـن وقد أ ل األمـري األمـوب عبـد امللـ  بـن مـروان الناـريب وىل القاضـي يـري بـن نعـيم خي
عم له فقعد علل مفرش القاضيال فقال له القاضي: قم مـد ابـن عمـ ال فةقـب األمـريال وقـام 

 ومل خياصما
 ا31  صار الرسم أن جيل  امل تامون بني  دب القاضي صفاه متساو ن

وقــد وقــد بــني أم امل ــدب وبــني أ  وعفــر املناــور ياــومة؛ فقالــف: ه أرضــل وه ضكــم 
قاضـياه علـل ماـر مـن قبـل امل ـدب؛ فحمـل وىل العـراق للحكـم  وث بن سـليمانال وكـان هـذا 

بين مــاال فوكلــف أم امل ــدب عن ــا وكــياله ولــ  أمــام القاضــي فطلــب القاضــي مــن اخلليفــة أن 
 ساوب يامه يف جملسه فااال عن فر هال وول  مد اخلام؛ وبعـد النظـر يف الققـية حكـم 

 القاضي ألم امل دب علل اخلليفةا
 لبح  يف هيد األمور الاةرية ال  قد  ؤ ر علل عدالة القاضيا وقد  عرض أهل النظر ل

وكــذل   ـــدل أهـــل العدالـــة علـــل القاضـــي يف أه  ـــؤ ر علـــل املت اصـــمني أقـــل  ـــغ ريال فـــال 
  ايح علل أحدهم ليست ر  منه ايوابة ال   ر دهاا

وجيـال ومنذ ع ـد اخلليفـة املناـور   ـر أكـرب مـا  سـتلفف النظـر يف النظـام الققـائيال وهـو 
هاعـــة مـــن الشـــ ولال الــــدائمني أمـــام القاضـــيال وخيربنــــا الكنـــدب وهـــو مــــؤرن  قـــةال عـــن نشــــغة 
الشـ ولال فيقــول: كــان الققــاة وسا  ـ د عنــدهم أحــدال وكــان معروفـاه بالســالمةال قبلــه القاضــيال 
وون كــان  ــري معــرو  هبــا أوقــفال وون كــان الشــاهد جم ــوهه ه  عــر  ســئل عنــه وريانــهال فمــا 

 ا26و  ر عمل بهسكروه من يري أ
وجنــد يف ع ــد الققــات يف كتــاب اخلــرا  لقدامــة بــن وعفــر: ون الت بــف يف  ــ الة الشــ ول 
واملبالةـــة يف املســـغلة عـــن مال والفحـــم عـــن ووـــوه عـــدالت مال والبحـــ  عـــن حـــاههتمال مـــن أهـــم 
واوبا  القاضيال وكان  نوب عن القاضي  اهد يف كل  كمة من احملـاكم اخلمـ  الاـةر  

 عتباره قاضياه مستقاله اكم يف الققا ا الاةريةاليحكم في ا با
وقــد أوصــل اخلليفــة الطــائد يف ع ــده لقاضــي الققــاة أ   مــد بــن معــرو ال وهــو الع ــد 

م ال وصـــية متكـــررة بايك ـــار مـــن  ـــالوة القـــرآنال وأن 113هــــ   333الـــذب كتبـــه الاـــا  يف  

                                                           
  كن العالة وقو  اخلاومال وأمنا حدث هذا يف ما بعدا م  مل tوأمري املؤمنني علي   صلل اهلل عليه وآله يف زمن الرسول  - 31
 ا صلل اهلل عليه وآله روب هذا عن رسول اهلل  - 26
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اال وبــاجللوس لل اــومال وفــتح  ت ــذ ومامــاه   تــدب بآ ا ــهال وباحملافظــة علــل الاــلوا  يف أوقاهتــ
بابــه هلــم علــل العمــومال وأن  ــوازب بــني الفــر قني املتحــاكمني وليــهال وه اــا  مليــاه علــل سمــيال 
وأمــره بالقاــد يف مشــيتهال وبــالةض مــن صــو هال وحــذ  الفقــول مــن لفظــهال وأن خيفــف مــن 

حملاضـــرا  حركا ـــه ولفتا ـــهال و تـــوب مـــن ســـائر ونبا ـــه وو ا ـــهال وأن  ستاـــحب كا بـــاه لربـــاه با
والسجال ال مـاهراه يف الققـا ا واحلكومـة  ـري مقاـر عـن الققـاة املسـتور ن والشـ ول املقبـولني 
يف   ــارة س لــه ونقــات ويبــهال وحاوبــاه ســد داه ر ــيداه ه  ســف وىل لنيئــةال وه  قبــل ر ــوةال وه 

يــه  لــتم  وعــالهال ويلفــات  ــرل ولــي م مــا بعــد مــن العمــل عــن مقــرهال وأعجــ ه أن  تــوىل النظــر ف
بنفســهال ووعــل لكــل مــن هــذه الطوائــف رزقــاه  كفــه و كفيــهال وأن  بحــ  عــن أل ــان الشــ ول 
و فحــــم عــــن أمــــانت م؛ وأمــــره أن  قــــبال مــــا جيــــرب يف عملــــه مــــن الوقــــو  ال ابتــــة يف ل ــــوان 
حكمــهال واتــاط علــل أمــوال األ تــام و ســندها وىل أعــف وأو ــق القــوام؛ وأمــره ون ورل عليــه أمــر 

رله وىل كتاب اهللال فإن وود فيه احلكم ووه ففي السـنةال فـإن ألركـه ووه  عييه الفال فيه أن  
استفت سوب الفقه والف م وأهل الدرا ةال وأمره أه  نقض حكماه حكم به من كان قبله وه وسا  

 كان يارواه عن ايها  وأنكره هيد العلماتال عند سل   نققه نققاه  شيد و ذ دا 
هاعة العلمات الذ ن ه خيقعون لسلطة أير  هو احملكمة  وهذا ايها  الذب  نعقد من

ايسـالمية العليــاال وهــؤهت العلمــات الـذ ن  بــدون رأ  ــم يف ميــدان األحكـام الققــائية اهلامــة هــم 
املظ ــر الــذب أ بتــف فيــه الد قرا يــة ايســالمية ووولهــاال ألن احلكــم األعلــل هنــا  اــدر عــن 

 هاعة املسلمنيا 
بــا  الــ   روــد وىل أوائــل القــرن الرابــد اهلجــرب أنــه كــان  اــر قــاض وجنــد يف صــور امل ا 

واحدال وأن فارس واألهواز كانا جيمعان لقاض واحدا وكـان القاضـي عبـد اجلبـار قاضـي ققـاة 
م  121هــ 333ب  بو ه جيمد بني ققات الـرب ومهـذان واجلبـالا وكـان قاضـي مكـة يف سـنة  

كـان ر ـا هـد ققـات الـد ار املاـر ة وأونـال الشـام   له ققات مار و ريهاا ويف ع د الفا ميني
وبـــالل املةـــرب لقـــاض واحـــدا وجنـــد يف الع ـــد الـــذب كتـــب لقاضـــي الققـــاة  مـــد بـــن صـــاحل 

م  ما جيعله قاضياه علل اململكة ايسالمية كل ـا  قر بـاه مـن الـبالل 112هـ 333اهلا ي سنة  
لـبالل ع ـد وليـه يف  اـفح أحـواهلم الواقعة  رب وبال فارس وىل ماـرال وكـان اتـه حكـام يف ا

 واستشرا  ما جيرب من األحكام يف سائر النواحيا
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وكـــان هنـــاك وىل وانـــب الققـــات النظـــر يف املظـــاملال وكـــان النـــا ر يف املظـــامل  نظـــر يف كـــل 
 حكم  عج  عنه القاضيال فينظر فيه من هو أقو  منه  داه ا وكـان الققـات والنظـر يف املظـامل 

يف هيـد الـبالل ايسـالميةا ولكـن ايتاـار كـل مـن هـذ ن الققـات ن مل  قومان ونبـاه جلنـب 
ادل اد داه لقيقاه؛ وكانف املسغلة اهلامة لائماه هي هذه: أ  ما أقو : سلطان ايسالم الذب 

  ؟  له القاضيال أم السلطة الدنيو ة
 نظـر يف  وكانـف األمـور املتعلقـة باحلـدول  قـدم وىل صـاحب املظـاملا وكـان القاضـي أحيانـاه 

املظــاملال وكـــان قاضــي الققـــاة بنــو  يـــار  نظــر يف املظـــامل بــدار الســـلطانال وكــان الـــوز ر هـــو 
 الذب  عني أصحاب املظامل يف الباللا

وقــد حــاول روــال الشــر  مــر ني يف القــرن الرابــد اهلجــرب أن  شــرفوا علــل أعمــال الشــر ة؛ 
صــاحب الشــر ة ببةــدال بــغن  م  أمــر اخلليفــة املقتــدر  نــاه الطولــوين118هـــ 313ففــي ســنة  

لــ  يف كــل ربــد مــن األربــا  في ــا  ســمد مــن النــاس  المــاهتمال و فــ  يف مســائل م حــت ه  جيح
جيرب علل أحد  لم؛ فكان هؤهت الفق ات   ابـة أصـحاب الشـر ة مـن الفق ـات  شـرفون علـل 

 أعمال الشر ة لتكون مطابقة لفتواهما
ة ويف كـل بلــد  ـاهد ن مــن العـدولال وأمــر وكـذل  ناـب اخلليفــة احلـاكم  اــر يف الشـر 

أه  قــام علــل سب ور ــرة أو مر كــب ور ــة حــد وه بعــد أن  اــح عنــد س نــ  الشــاهد ن أنــه 
 مستووب لذل ا

م  أن مــا  روــل  اــر و ــرك مــاهه وــ  الهال ومل 1131هـــ 231وقــد حــدث حــوا  ســنة  
لك ـــرة ماهلـــاال ومـــن خيلـــف ســـو  بنـــف واحـــدة؛ فور ـــف هيـــد املـــالال و طـــاول النـــاس لت وو ـــا 

هلــت م القاضــي عبــد احلــاكم ابــن ســعيد الفــارقي؛ فامتنعــف عليــهال فحنــق علي ــاال وأقــام أربعــة 
 ــ ول بغمــا ســفي ةال وأيــذ ماهلــا؛ ف ربــف وىل الــوز رال وعرفتــه  ــا فعلــه القاضــيال فعمــل  قــراه 

ولــده  بر ـدها وأ ــ د عليــهال وأمــر بإحقــار القاضــي؛ فغحقــر م انــاهال وأيــذ املــال منــهال وأنيــب
عنــــه يف األحكــــامال ولــــ م لاره فلــــم خيــــر  من ــــا؛   قــــبض الــــوز ر علــــل الشــــ ول الــــذ ن  ــــ دوا 

 بسف  اال فغولع م السجنال ويلد علل من   د هلا بالر دا 
وقد لاوم أمحد بن  ولون صاحب ماـر النظـر يف املظـامل بكـل عنا ـةالحت اسـتة  النـاس 

  انار  وىل من له ومل  تقـدم وليـه أحـدا  عن القاضيال وحت كان القاضي ر ا نع  يف  لهال
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 ومل  كن يف مار قاض يف سل  الع د سبد سننيال فكان كل  يت  رل وىل النا ر يف املظاملا
وكذل  كان كافور اييشـيدب األسـول جيلـ  للمظـامل حـت كـان القاضـي كـاحملجور عليـه 

 لك رة ولوس كافور للمظاملا 
م  أن 134هـــ 341دث أحيانــاه حــوا  عــام  وكانــف الظالمــا   قــدم مكتوبــةال وكــان اــ

  رمل الرقعة يف ورق املظامل أمام القاضي يف اجملل ا 
وكانف األحكام  ادر مكتوبةال وقد ور  بعض هذه التوقيعا  جمر  الناور األلبيـة 

 املش ورة ال   ؤ ر حلسن اا
 وكان خيام يف لار اخلالفة  وم يف األسبو  لسما  املظاملا

 يفة املغمون م اله يام  وم األحد للنظر يف املظاملاويف عار اخلل
 وكان أمحد بن  ولون  ار جيل  لذل   ومني يف األسبو ا 

وكـــان اييشـــيد جيلـــ  للمظـــامل كـــل  ـــوم أربعـــات؛ وبعـــده كـــان كـــافور جيلـــ  كـــل ســـبفال 
 واقر عنده الوز ر وسائر الفق ات والققاة والش ول ووووه البلدا 

 م ا831ـ838هـ  453ـ 455ت امل دب وآيره امل تدب  وأول من ول  من اخللفا
 

 علم اللغة
فتح القرن الرابد اهلجرب فتحاه ود داه يف كل من الناحيتني الرئيسـيتني لعلـوم اللةـة العربيـةال 

 ومها: النحوال وعمل املعاوما
كـــان هـــؤهت العلمـــات املتقـــدمون  قـــعون معـــارف م بعقـــ ا وىل وانـــب بعـــضال مفككـــة ه 

وكـان اهتمـام م  ناـب علـل اجل ئيـا : علـل حال ـة واحـدةال أو صـورة مـن صـور رباط بين اال 
م ال 818هــ 485التعبري واحدةال أو كلمة واحدةال كما جند سلـ  يف كتـاب املـربل  املتـوب عـام

م  وهـــي كتـــب مؤلفـــة مـــن علـــوم اللةـــة ومـــن 131هــــ 353بـــل يف كتـــب القـــا   املتـــوب ســـنة 
ن عبــد الواحــد اللةــوب املعــرو  بةــالم  علــب   ــويف القاـم والتــار هال وكــان أبــو عمــر  مــد بــ

م  جيعل كالمه ضسـب أسـئلة احلاضـر نا فمـ اله كـان  سـغله بعقـ م: أ  ـا 153هـ 325سنة 
 ا؟الشيه ما القنطرة عند العرب

أمـا أئمـة اللةــة يف القـرن الرابــد اهلجـرب فقـد  ــعروا باحلاوـة وىل مــن ج  سـريون عليــهال ووىل 
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 ر قة منظمةا ناول مالة ض  م علل  
وكــذل    ــر  يف القــرن الرابــد لراســة ود ــة لال ــتقاق اللةــوبال وبقيــف عاــراه  ــو الهال 

م ا وكانـــف أمـــه 1114هــــ 314وكـــان أســـتاس هـــذه الدراســـة ابـــن وـــ  املوصـــلي  املتـــوب عـــام 
وار ـــة روميـــةال وهـــو الـــذب  نســـب وليـــه ابتـــدا  مبحـــ  ود ـــد يف علـــم اللةـــةال وهـــو املســـمل 

البحــ  الــذب ه  ــ ال  ــؤ   ــره وىل اليــومال والــذب خيــتم  ــالة الكلمــة  با ـتقاق األكــربال وهــو
 لون هيئت ا؛ ومل  كن لعلمات اللةة من العرب ونتا  أعظم من هذاا

 
 األدب

ون ايــتالط لم األمــة العربيــة ونقــوب قــوة الطبقــة العليــا في ــاال الــ  كانــف بيــدها القيــالةال 
غلف من أوناس صتلطـةال كـل هـذه  تجلـل أوضـح وبروز الشعوب الشرقية القد ة ال  كانف  ت

مــا  كــون يف األلبال وأيــذ  األســاليب البدو ــة اخلشــنة  فســح اجملــال للعبــارا  اللينــةال ومــال 
 الناس وىل األوزان القارية مياله نندهن لها

وأصــبح ميــل الشــعرات وىل أن  بع ــوا يف النفــوس مــا  رفع ــا وىل آفــاق احليــاة القو ــة أقــل مــن 
 يذ ألباب الناس  الة ود دة لأللبال و عان لقيقة وعبارا  وأييلة هيلةاميل م وىل أ

 ـ الن ر 1
كان التقد ر وايوالل للكالم املن ورال وىل وانـب  قـد ر الشـعرال سلـ  التقـد ر الـذب هـو 
مبدأ كل ن ر ويدال أكرب فقيلة للعرب القدمات؛ وهم قد فاقوا يف سل  هيـد الشـعوبال فكـان 

 وىل وانب الشعرات  ساوومم يف املكانةا  يف كل قبيلة يطبات
ـــــــه أصـــــــاب أهـــــــل مكـــــــة ســـــــنة  ـــــــاس للفـــــــ  احلســـــــن أن ـــــــب مـــــــن  ـــــــدة  قـــــــد ر الن ـــــــد بل وق

م  سيل مـا  بسـببه يلـق ك ـريال فكتـب وا  املد نـة وىل اخلليفـة املـغمون  البـاه 843هـ 418 
ك ـــريةال عطفـــه ومعونتـــه ملـــن وـــر  الســـيل أمـــواهلم وهـــدم بنيـــامم؛ فغنفـــذ وىل أهـــل مكـــة أمـــواهه  

وكتب مد سل  كتابـاه حسـن العبـارةال فكـان كتابـه أسـر وىل أهـل مكـة مـن األمـوال الـ  أنفـذها 
 ولي م

وكـــذل  كـــان وصـــف حيـــاة املـــدن مـــن املوضـــوعا  الـــ  أحـــب اجلـــاح  معاجلت ـــاا وهـــذا 
م  والذب اكـي الك ـري مـن احلكا ـا  الطر فـة عـن لمامـة 831هـ 455األل ب  املتوب عام 
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عيناه واحظتنيال وكان وده أسول ـ هو أبو الن ر العـر  اجلد ـد و عتـربه ال عـاليب يلقته ـ كانف 
 أول كتاب الن را

علل أن املسيحيني الذ ن ليلوا يف ايسالم وكان هلم الشغن األكرب يف سلـ  الع ـد كـانوا 
قـــد ألفـــوا وســـتعمال الســـجد يف مـــواعظ م الد نيـــة؛ وكـــذل   ظ ـــر أنـــه حـــوا  منتاـــف القـــرن 

هلجـــرب ليـــل الســـجد عنـــد املســـلمني يف اخلطـــب الرحيـــةال وجنـــد ك ـــرياه منـــه يف كتـــاب ال الـــ  ا
 ا21وو ه اخلليفة للمسلمنيال وون مل  كن كله مسجوعاه 

ورسائل القرن الرابد اهلجرب هي ألق آ ة من ازلهار الفن ايسـالمي؛ ومالهتـا هـي أنفـ  
ن اجلميلــة الــ  صــنعت ا أ ــدب مــا عاجلتــه  ــد الفنــانال وهــي اللةــة؛ ولــو مل  اــل ولينــا آ ــا  الفــ

الفنــانني يف سلــ  الع ــد مــن ال وــا  واملعــالن هســتطعنا أن نــر  يف هــذه الرســائل مبلــب  قــد ر 
املســــلمني للر ــــاقة الرقيقــــةال وامــــتالك م لناصــــية البيــــان يف صــــور ه الاــــعبةال و العــــب م بــــذل  

نوا مـن أسـا ذة البيـان  العباه؛ ولـي  مـن  ـض اه فـاق أن ك ـرياه مـن الـوزرات يف سلـ  الع ـد كـا
وأعالمــهال ولــذل  اســتطاعف رســائل م أن  نــال مــن التقــد ر مــا وعل ــا يليقــة أن  نشــر كتبــاه 

 للناسا
 ـ الشعر 2

كانـف مـدن العـراق الكـرب  م ـداه لشـعر احملــد ني؛ أمـا قائـدهم فيعتـرب بشـار بـن بـرل الــذب 
 م ا182هـ   138نشغ بالبارةال و ويف عام  

اللـنبال وقـد ولـد بشـار أعمـلال علـل أن بشـاراه قاـد بةـدال وأنشـد  وكان أبوه  ياناه  قـرب
قاــائده أمــام اخلليفــة امل ــدب؛ و قــال ونــه ألــف ا ــ  عشــر ألــف قاــيدة مــن الشــعرال وهــو مــن 

 ا22أحسن ما  ؤ ر
ومـــن  ـــعر بشـــار الـــذب  عتـــرب  مســـتحد اه  وم ـــاهه للمعـــاين املبتكـــرة والشـــعر اجليـــد قولـــه يف 

 رال لاو  امرأة  كلمف معه:وصف حبهال وهو املكفو  البا
                                                           

 اtوأمري املؤمنني علي   صلل اهلل عليه وآله بل جند هذا أك ر ما  كون يف كالم الرسول  - 21
وقــد قتــل بشــارال وهــو  نــاه  الســتني أو نيــف علــل الســبعني؛ وقــد نكبــه الــدهر بفقــد هيــد أصــدقائه قبــل سلــ ا وقــد قــال يف  - 22

أ ــعاره ونــه مل  بــق وه النــاس الــذ ن ه  عرفــون مــا هــو الكــالم؛ وقــد سم امل ــدبال فســعي بــه وليــهال وقيــل لــه ونــه زنــد ق؛ فــغمر 
بقربه ضرب التلف حت ما ؛ فغلقيف و ته بالبطيحةال فحمله املات وىل   لولة الباـرة؛ فغيـذ ولفـنال وأيروـف وناز ـه 

 ما  فاح؛ رل ف  سري يلف وناز ه و ايح: وا سيداه وا سيداهافما  بع ا أحد وه أمة له سوال سند ة عجمات 
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 يــــا قــــوم أانــــي لــــبعض الحــــي عاشــــقة
 

 واألان تعشــــــق قبــــــل العــــــين أحيانــــــا   
قــــالوا: بمــــن ال تــــرى تهــــذي  فقلــــت  

 لهم:
 األان كـــالعين تـــوفي القلـــب مـــا كانـــا 
 وهو    د هذا املع  بسا ة ولقة يف صورة أير  لهال حي   قول:  

ـــــن كعـــــب إا تعلقهـــــا ـــــل ب ـــــت عقي  قال
 

 بــــه مــــن حبهــــا أثــــر:قلبــــي  وأمســــ   
 أتــ   ولــم ترهــا  تهــذي! فقلــت لهــم: 

 
ــــرى البصــــر  ــــرى مــــا ال ي  إن الفــــؤاد ي
 م :813هـ 481واعترب من  البد د  قول ابن الرومي  املتوب عام   

ـــــــــــــــه طـــــــــــــــرة  يجـــــــــــــــذب مـــــــــــــــن نقرت
 

ـــــــــه  ـــــــــ  مـــــــــدى يقصـــــــــر عـــــــــن نيل  إل
 فوجهــــــــــــــه يأخــــــــــــــذ مــــــــــــــن رأســــــــــــــه 

 
 أخــــــــذ نهــــــــار الصــــــــيف مــــــــن ليلــــــــه 
 وىل لون الشاعر األسول وهال بياض ولد الرأسا وهو  شري بالليل والن ار 

 وك رياه ما  كون يف  عر هؤهت الشعرات ابتكار كبري فمن سل  قول أ  نواس: 
 تقــــوا  ــــداة البــــين إحــــدى نســــائهم

 
ـــــد الحـــــري  فســـــر! ولـــــ    ـــــي الكب ل

 الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر
 

 وقـــــــــد خضـــــــــبتها عبـــــــــرة  فلـــــــــدمعها
 

 علـــ  خـــدها خـــد وفـــي نحرهـــا نحـــر 
 أو قول ابن املعت :  

 نظــــــــر إلــــــــ  حســــــــن هــــــــالا بــــــــداأ
 

 يهتـــــــــــــ  مـــــــــــــن أنـــــــــــــواره الحندســـــــــــــا 
ـــــــن فضـــــــة  ـــــــد  ـــــــي  م  كمنجـــــــل ق

 
ـــــــدج  نرجســـــــا   يحصـــــــد مـــــــن زهـــــــر ال
 أو قول ابن الرومي: 

 وقد نشـرت أيـدي السـحاب مطارفـا  
 

ــــا وهــــي خضــــر علــــ    ــــ  األر  دكن عل
 األر 

 
 يطرزهـــــــــا قـــــــــوس الغمـــــــــام بأ ـــــــــفر

 
ـــيض   علـــ  أحمـــر فـــي أخضـــر وســـ  مب
ــــاا خــــود أقبلــــت فــــي    ــــلكأاي  الئ

 
 مصـــــبغة  والـــــبعض أقصـــــر مـــــن بعـــــض 
 و قول الانوبرب يف وصف سر ر من الشقيق أحاط به ورل أبيض:  

 قــــــــــــد أحــــــــــــدق الــــــــــــورد بالشــــــــــــقيق
 

 خــــــــــــــــــــــالا بســــــــــــــــــــــتان  األنيـــــــــــــــــــــــق 
 أنمــــــــــــــــــا حولــــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــوه كـــــــــــــــــــ 

 
 مستشـــــــــــــــــــــرقات إلـــــــــــــــــــــ  حريــــــــــــــــــــــق 

 و قول:  
ــــــــــــــــــــــــ  وكـــــــــــــــــــــــأن محمـــــــــــــــــــــــر الشقي

 
 ق إاا تصـــــــــــــــــــــــــــــوب أو تصـــــــــــــــــــــــــــــعد 

 أعــــــــــــــــــــــــالم يــــــــــــــــــــــــاقوت نشــــــــــــــــــــــــر 
 

ـــــــــــن علـــــــــــ  بســـــــــــا    مـــــــــــن زبرجـــــــــــد ـ
 والانوبرب  شبه بركة  وضد  افهال  شبي اه ه خيلو من  طر  ومبالةةال فيقول:  

ـــــــــن رقـــــــــة  يـــــــــر أن  هـــــــــي الجـــــــــو م
 

 مكــــــــــــان الطيــــــــــــور يطيــــــــــــر الســــــــــــم  
 و قول يف وحد  أ اين الربيد:  
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 إن كـــان فـــي الصـــيف ريحـــان وفاكهـــة
 
 

 واألر  مســـــــــــــتوقد والجـــــــــــــو تنــــــــــــــور 
 وان يكن في الخريـف النخـل مخترقـا   

 
ــــــــــرور  ــــــــــة والجـــــــــــو مق  فــــــــــاألر  عريان

 وإن يكـــن فـــي الشـــتاء الغيـــث متصـــال   
 
 

ـــــــاألر  محصـــــــورة والجــــــــو مأســـــــور   ف
ـــــع المســـــتنير إاا  ـــــدهر إال الربي ـــــا ال  م

 
 جـــــــــاء الربيـــــــــع أتـــــــــاك النـــــــــور والنـــــــــور 

ــــــــــــؤة  ــــــــــــة والجـــــــــــــو لؤل  واألر  ياقوت
 

 والنبــــــــــــت فيــــــــــــروزج والمــــــــــــاء بلـــــــــــــور 
ـــــال  ـــــع! ف ـــــ  الربي ـــــارك اهلل! مـــــا أحل  تب

 
 قايســـــــــــه بالصـــــــــــيف مغـــــــــــرورتغـــــــــــرر ف 

 مـــن شـــم طيـــب جنيـــات الربيـــع يقــــل 
 

 ال المســــ  مســــ  وال الكــــافور كــــافور 
وكان أكرب هؤهت الشـعرات الشـعبيني  ـري مـدافد ابـن احلجـا  الـذب كـان ببةـدالال و ـويف عـام  

 م ا وكان ايفاه ولذل   قول:1111هـ 311 
 ال تخــــــــــافي علــــــــــي دقــــــــــة كشــــــــــحي

 
ــــــــــــــــــالقفزان    ال تكــــــــــــــــــاا الرجــــــــــــــــــاا ب

 د قال مدافعاه عن نفسهال ملا ير  هارباه من  رمائه:وق 
 هربــــــــــت مــــــــــن وطنــــــــــي إلــــــــــ  بلــــــــــد

 
ـــــــــاري  ـــــــــه منق  قـــــــــد  ـــــــــفر الجـــــــــو  في

ــــــو  ــــــر الخســــــيش  ول ــــــوم: ف  يقــــــوا ق
 
 

ــــــــــــر فــــــــــــرار  ــــــــــــ  كــــــــــــان  ي  كــــــــــــان فت
 ال عيــــب ال عيــــب فــــي الفـــــرار فقــــد 

 
 
 

ـــــــــــر نبـــــــــــي الهـــــــــــدى إلـــــــــــ  الغــــــــــــار   ف
 آل يتني مفت راه:و ظ ر أنه قال يف سل  الوقف العايب هذ ن البيتني ا 

 قد قلت لما  دا مدحي  فما شـكروا
 

ـــــــــالواوال شـــــــــعروا   وراح امـــــــــي  فمـــــــــا ب
 علـــــي نحـــــت القـــــوافي مـــــن معادنهـــــا 

 
 ومــــــــــا علــــــــــي إاا لــــــــــم تفهــــــــــم البقــــــــــر 

أمـــا املتنـــيب الـــذب  روـــد أصـــله وىل العـــراق أ قـــاهال والـــذب نشـــغ يف الشـــامال فنجـــده  تمســـ   
 ات احملد نيابطر قة العرب القدماتال يالفاه هلؤهت الشعر 

وكــان املتنــيب ك ــري األيــذ مــن ابــن املعتــ  علــل  ركــه ايقــرار بــالنظر يف  ــعر احملــد نيا وقــد 
 عالاه  عرات العراق كابن سكرةال وابن لنك ال وابن احلجا ا

م   نسـج علـل منـوال 118هــ 351وكذل  كـان أبـو فـراس الشـاعر الشـامي  املتـوب عـام 
ما نراه فيه قلة  عرضـه يف قاـائدهال أو بـاألحر  أنـه مل القدماتال مل اد عن سل  قالا وأ رب 

ــــ  كانــــف نا ــــبة يف  ــــرب اململكــــة  ــــذكر احلــــروب الشــــعوات ال  ــــرل أن  تعــــرض يف قاــــائدهال ل
ايسالمية؛ ونظراه ألنه كان ابـن يـال سـيف الدولـة األمـري احلمـداينال فالبـد أن  كـون قـد ساق 

 الك ري من أ ر حوالث سل  العارا 
م  ببةــدال؛ وكــان يف ال ال ــني مــن عمــرهال ملــا 111هـــ 331لرضــي عــام  وولــد الشــر ف ا 
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ما  ابـن احلجـا ؛ وكـان الرضـي  ـاعراه عظيمـاهال وقـد ايتـار مـن  ـعر ابـن احلجـا  كتابـاه حـاه 
احلســن مــن  ــعر احلســنيا وكــان الشــر ف الرضــي ســيداه كبــرياه ااــدر مــن  ــجرة عظيمــة عر قــة 

م   ــوىل 1111هـــ 211هيعــاهال فلمــا مــا  يف ســنة  النســبال فقــد كــان أبــوه نقيبــاه للعلــو ني 
الرضي مناب أبيه و هيد ما كان  تقلده و ع د به وليـهال وون مل  كـن الشـر ف أكـرب ويو ـها 
وكانف لاره م ال األهبة يف املظ رال وقد ا ذ لاراه لطلبة العلـم حاهـا لار العلـمال وهيـغ هلـم في ـا 

ه ه قبل من أحد  يئاهال وقـد رفـض هد ـة مـن وز ـر؛ ما اتاوون وليها وكان الرضي مش وراه بغن
 ومن  عره:

 أروم انتصــــــافي مــــــن رجــــــاا أباعــــــد
 

 ونفســـي أعــــدى لـــي مــــن النـــاس أجمــــع  
 و قول: 

 إاا لم تكن نفـش الفتـ  مـن  ـديقه
 

ـــــا    ـــــر مطلب ـــــة الغي ـــــي خل ـــــال يحـــــدثن ف  ف
 و قول:  

 إنمـــــا العـــــي  نومـــــة  وقـــــالوا: تعلـــــل 
 
 

 تقضــــ   ويمضــــي طــــارق الهــــم أجمــــع  
ــــــه  ــــــا  ســــــاكنا  لحمدت ــــــو كــــــان نوم  ول

 
ــــــــــــــــه نــــــــــــــــوم مــــــــــــــــرو  مفــــــــــــــــز    ولكن

  
ومل  كـن خيــر  مــن فــم هـذا الروــل النبيــل حقيقــة كلمــة واحـدة مــن الكلمــا  القبيحــة الــ  

  تلف  هبا العامةا
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