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َلَفاءِ اْخلُ َنَواِدُر

َواْلَمأُْموُن اْلَمْهِديِّ بُْن إِبَْراِهيُم (1)

١

َهاُروَن أَِخيِه ابِْن — اْلَمأُْموِن إىل اْلِخَالَفُة آَلِت ا َلمَّ الرَِّشيِد، َهاُروَن أََخا اْلَمْهِديِّ بَْن إِبَْراِهيَم إِنَّ
َوأََقاَم ِلنَْفِسِه، اْلِخَالَفَة ِفيَها َعى َوادَّ « «الرَّيِّ بَْلَدِة إَِىل وذََهَب ذَِلَك، َعَىل يَُواِفْق َلْم — الرَّشيِد
َحتَّى اْلَجَماَعِة ِسْلِك ِيف َواِالنِْتَظاَم الطَّاَعَة ِمنُْه يَنْتَِظُر اْلَمأُْموُن أَِخيِه َوابُْن ، َسنَتنَْيِ نَْحَو ِفيَها

َعْوَدِتِه. ِمْن يَئَِس
بُْن إِبَْراِهيُم َفَخاَف َوَدَخَلَها؛ َواْفتَتََحَها َها وَحاَرصَ « «الرَّيِّ إَِىل ِبَجيِْشِه َوذََهَب َفَرِكَب

يَذَْهُب! أَيَْن إَِىل يَْدِري َال َوُهَو الظُّْهِر، ِعنَد َداِرِه ِمْن ًعا ُمْرسِ َوَخَرَج اْلَمْهِديِّ
ِيف َساِئًرا إِبَْراِهيُم َكاَن َوَفيَما ِدْرَهٍم، أَْلِف ِمائََة ِبِه أَتَاُه ِلَمْن َجَعَل َقْد اْلَمأُْموُن َوَكاَن
أَْمِري، ِيف النَّاُس يَْرتَاُب َرَجْعُت إِْن َفَقاَل: نَاِفٍذ، َغرْيَ َفَوَجَدُه ِفيِه، َفَمَىش ُزَقاًقا َرأَى الطَِّريِق

اْلِحيَلُة؟! َفَما نَاِفٍذ، َغرْيُ اِرُع َوالشَّ

٢

َلُه: َوُقْلُت إَليِه، ْمُت َفتََقدَّ بَيْتِِه، بَاِب َعَىل َواِقًفا أَْسَوَد َعبًْدا اِرِع الشَّ َصْدِر ِيف َفَرأَيُْت نََظْرُت ثُمَّ
نَِظيٍف بَيٍْت إَِىل َفَدَخْلُت اْلبَاَب، َوَفتََح نََعم. َقاَل: النََّهاِر؟ ِمَن َساَعًة ِفيِه أُِقيُم َمْوِضٌع ِعنَْدَك َهْل

َوذََهَب. اْلبَاَب َعَيلَّ اْلَعبُْد أَْغَلَق ثُمَّ نَِظيَفٌة، َوِوَساَدٌة َوِبَساٌط َحِصريٌ ِفيِه
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ِبَها َوَطِمَع ِبي، يَِجيئُُه ِلَمْن اْلَمأُْموُن َصَها َخصَّ الَِّتي ِباْلُمَكاَفأَِة َسِمَع أَنَُّه ِيل َفَخَطَر
اْلَعبُْد َجاءَِنَي إِذْ ذَِلَك ِيف أَُفكُِّر ُكنُْت َوبَينََما أَْمِري، ِيف َحاِئًرا َخاِئًفا َفبَِقيُت َعَيلَّ، ِليَُدلَُّه َوَخَرَج
اِل اْلَحمَّ َظْهِر َعْن َفأَنَْزَلَها َوَفاِكَهٍة، َوَلْحٍم ُخبٍْز ِمْن إَِليِه يَْحتَاُج َما ُكلَّ يَْحِمُل اٌل َحمَّ َوَمَعُه

اِر. الدَّ بَاَب َوَراءَُه َوأَْقَفَل َفَخَرَج . ِبَخرْيٍ اِْمِض َلُه: َوَقاَل
ُربََّما أَنََّك َوأَْعَلُم َفِقريٌ، َرُجٌل إِنِّي َمْوَالَي، يَا ِفَداَك ُجِعْلُت ِيل: َوَقاَل اْلَعبُْد َجاءَِني ثُمَّ

اْلبَيِْت. َخاِرِج ِمْن ِبأَْشيَاءَ َفأَتَيْتَُك َقذَاَرتِي؛ تََجنَّبَْت

٣

َلْم ِقْدًرا ِلنَْفِيس َفَطنَْخُت الطََّعاِم، إَِىل َعِظيَمٌة َحاَجٌة َوِبي اْلُجوِع َشِديَد َوُكنُْت إِبَْراِهيُم: َقاَل
َمْوَالَي يَا َلَك َهْل اْلَعبُْد: ِيلَ َقاَل الطََّعاِم، ِمَن انْتََهيُْت ا َفَلمَّ َحيَاِتي، ِيف ِمنَْها أََلذَّ أََكْلُت أَنِّي أَْدِر

ُمَؤانََسِتَك. ِيف أَْرَغُب َفِإنِّي بَأَْس، َال ُقْلُت: اْلَهمَّ؟ يُِزيُل اٍب َرشَ ِيف
َمْوَالَي يَا ِيل أَتَأْذَُن ِيل: َوَقاَل اْلَفاِكَهِة، بَْعَض ِيل َم َقدَّ ثُمَّ ُمَعطٍَّر، اٍب ِبَرشَ َوَجاءَِني َفَمَىض
أَْجُرسُ َال ِيل: َوَقاَل ُعوًدا، ِمنَْها َوأَْحَرضَ ِخَزانًَة، َفتََح ثُمَّ اِْجِلْس، َلُه: َفُقْلُت ِبَجاِنِبَك؟ ِباْلُجلُوِس
أَنِّي َعِلْمَت أَيَْن َوِمْن َلُه: َفُقْلُت أَُغنِّي؟ أَْن َمْوَالَي يَا ِيل تَْسَمُح َفَهْل اْلِغنَاءَ، ِمنَْك أَْطلَُب أَْن

اْلِغنَاءَ؟ أُْحِسُن
اْلَمْهِديِّ بَْن إِبَْراِهيَم َسيِِّدي أَنَْت أََلْسَت يَْخَفى، أَْن ِمْن أَْشَهُر َمْوَالَي ِهللا! ُسبَْحاَن َفَقاَل:

ِدْرَهٍم؟! أَْلِف ِمائََة َعَليِه َدلَُّه ِلَمْن اْلَمأُْموُن َجَعَل َوالَِّذي ِباْألَْمِس، َخِليَفتَنَا

٤

ِفَراَق تَذَكَّْرُت َوَقْد اْلُعوَد، َفتَنَاَوْلُت ُمُروءَتُُه، ِيل َوثَبُتَْت ، َعيْنَيَّ ِيف الرَُّجُل َعُظَم ذَِلَك َسِمْعُت ا َفَلمَّ
َفَغنَّيُْت: َوَوَطِني؛ َوأَْوَالِدي أَْهِيل

أَِس��ي��ُر َوْه��َو ��ْج��ِن ال��سِّ ِف��ي َوأََع��زَُّه أَْه��َل��ُه ِل��يُ��وُس��َف أَْه��َدى الَّ��ِذي َوَع��َس��ى
َق��ِدي��ُر اْل��َع��اَل��ِم��ي��َن َربُّ َوال��ل��ُه َش��ْم��َل��نَ��ا َويَ��ْج��َم��َع َل��نَ��ا يَ��ْس��تَ��ِج��ي��َب أَْن
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َهذَا أَْهِل َغرْيِ ِمْن ُكنُْت َوإِْن ِببَاِيل؟ َخَطَر َما أَُغنَِّي أَْن َمْوَالَي يَا ِيل أَتَأَذَُن َوَقاَل: َفَطِرَب،
َوأَنَْشَد: اْلُعوَد َفأََخذَ َوُمُروءَِتَك، أََدِبَك ِزيَاَدِة ِمْن َوَهذَا َفُقْلُت: ! اْلَفنِّ

َق��ِل��ي��ُل اْل��ِك��َراَم إِنَّ َل��َه��ا: َف��ُق��ْل��ُت َع��ِدي��ُدنَ��ا َق��ِل��ي��ٌل أَنَّ��ا تُ��َع��يِّ��ُرنَ��ا

َوُحْسِن الرَُّجِل َهذَا َكَرِم ِيف أَُفكُِّر َفُعْدُت اْلِعَشاءِ، بَْعَد إِالَّ أَْستَيِْقْظ َوَلْم َونِْمُت، َفَطِربُْت،
َوأَْسأَلَُك هللاَ، أَْستَْوِدُعَك َوُقْلُت: َلُه، ْمتُُه َفَقدَّ َدنَاِنريُ، ِفيِه َمِعي َكاَن ِكيًسا َوأََخذُْت َفُقْمُت أََدِبِه،

اْلَهِديََّة. َهِذِه ِمنِّي تَْقبََل أَْن
ِعنَْدُكْم، َلنَا َقْدَر َال َعاِليُك الصَّ نَْحُن إِنَّنَا َمْوَالَي، يَا َقاِئًال: َّ إَِيل َوأََعاَدَها أَْخذََها َفَرَفَض
اْلِغنَى، ِمَن أَْعَظُم َمنِْزِيل يَفَك َوتَْرشِ ُقْربََك إِنَّ الزََّماُن؟! إِيَّاُه َوَهبَنِي َما َعَىل ُمَكاَفأًَة آُخذُ َفَهْل

نَْفِيس! َلَقتَْلُت ِبَها َراَجْعتَِني َلْو َوِهللا

٥

أَْخَفى اْلَمَكاَن َهذَا إِنَّ َسيِِّدي، يَا ِيل: َقاَل اْلبَاِب إَِىل َوَصْلُت ا َوَلمَّ ْفُت، َوانَْرصَ اْلِكيَس َفأََعْدُت
اْلِكيِس. ِيف ا ِممَّ َف تَْرصِ أَْن ِط ِبَرشْ َلُه: َفُقْلُت َعنَْك. هللاُ يَُفِرَج أَْن إَِىل ِعنِْدي َفابَْق َغرْيِِه، ِمْن َلَك
ِمَن ْف يَْرصِ َلْم َوُهَو َعيٍْش، أَلذِّ ِيف اْلَحاَلِة ِتْلَك َعَىل َوأَنَا أَيَّاًما ِعنَْدُه َفأََقْمُت ِباْلَقبُوِل، َفتََظاَهَر

َشيْئًا. اْلِكيِس
ْعتُُه َوَودَّ النَِّساءِ ِزيَّ َفَلِبْسُت َعَليِه؛ التَثِْقيِل ِمَن َوِخْفُت بَيْتِِه ِيف اْلبََقاءِ ِمَن َفتََضايَْقُت
، اْلِجْرسَ ِألَْعُربَ َوِجئُْت َشِديٌد أَْمٌر اْلَخْوِف ِمَن َداَخَلِني الطَِّريِق ِيف ُت ِرصْ ا َفَلمَّ َوَخَرْجُت،
ُهَو َفَدَفْعتُُه َعَيلَّ، َوَقبََض اْلَمأُْموِن. َحاَجُة َهذَا َقاِئًال: َفَصاَح يَْخِدُمِني، َكاَن ُجنِْديٌّ َفنََظَرنِي

ُحْفَرٍة. ِيف َفَوَقَعا َوَفَرَسُه؛
َفَوَجْدُت َشاِرًعا َفَدَخْلُت ، اْلِجْرسَ َقَطْعُت َحتَّى اْلَمْيشِ ِيف ْعُت َفأَْرسَ َعَليِْه، النَّاُس َع َفتََجمَّ
ِفإنِّي َحيَاِتي؛ أَنِْقِذي النَِّساءِ، َسيَِّدَة يَا َلَها: َفُقْلُت ْهِليِز، الدِّ ِيف َواِقَفًة َواْمَرأًَة َمنِْزٍل بَاَب
َطَعاًما، ِيل َمْت َوَقدَّ َمْفُروَشٍة ُغْرَفٍة إَِيل َوأَْطَلَعتِْني َعِة، َوالسَّ الرَّْحِب َعَىل َفَقاَلْت: َخاِئٌف. َرُجٌل

أََحٌد. ِبَك َعِلَم َفَما تََخْف؛ َال َوَقاَلْت:
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َوإِذَا اْلبَاَب، َوَفتََحِت َفَخَرَجْت َشِديًدا؛ َطْرًقا يَْطُرُق ِباْلبَاِب إِذَا َكذَِلَك ِهَي َفبَيْنََما
َمَعُه َوَليَس ِثيَاِبِه، َعَىل يَِسيُل َوَدُمُه الرَّأِْس، َمْجُروُح َوُهَو اْلِجْرسِ َعَىل َدَفْعتُُه الِذي ِباْلُجنِْديِّ
ِبَما َوأَْخَربََها ِمنِّي، َوأَْفَلَت اْلِغنَى َعَىل َحَصْلُت إِنِّي َقاَل: أََصابََك؟ َماذَا َهذَا، يَا َفَقاَلْت: َفَرٌس.

َفنَاَم. َلُه َوَفَرَشْت َرأَْسُه ِبَها َعَصبَْت ِعَصابًَة َلُه َفأَْخَرَجْت َلُه، َجَرى

٦

َعَليَْك، بَأَْس َال َفَقاَلْت: نََعْم. َلَها: َفُقْلُت ِة. اْلِقصَّ َصاِحُب أَنَْت أَنََّك أَُظنُّ َوَقاَلْت: َّ إَِيل َفَطَلَعْت
َوأََشاَرْت الرَُّجِل، َهذَا ِمْن َعَليَْك أََخاُف إِنِّي ِيل: َقاَلْت ثُمَّ أَيَّاٍم، ثََالثََة ِعنَْدَها َفأََقْمُت تََخْف. َفَال
َفَقاَلْت: اللَّيِل، إَِىل اْلُمْهَلَة َفَسأَْلتَُها ِبنَْفِسَك. تَنُْجَو أَْن َفأََرى َعنَْك، َفيُبَلَِّغ يََراَك ِلئَالَّ َزْوِجَها؛ إَِىل

ِبذَِلَك. بَأَْس َال
ا َفَلمَّ ِيل، َجاِريٍَة بَيِْت إَِىل َوأَتَيُْت ِعنِْدَها، ِمْن َوَخَرْجُت النَِّساءِ، ِزيَّ َلِبْسُت اللَّيُل َجاءَ ا َفَلمَّ
إَِىل ذَاِهبٌَة أَنََّها تُوِهُمِني َوِهَي َوَخَرَجْت، َسَالَمِتي َعَىل هللاَ َوَحَمَدِت َعْت َوتََوجَّ بََكْت َرأَتِْني

َخرْيًا. ِبَها َوَظنَنُْت يَاَفِة، ِبالضِّ ِلِالْهِتَماِم وِق السُّ
َمَعُه، َواْلَجاِريَُة ِبُجنُوِدِه، أَْقبََل َقْد اْلَمْوِصِيلَّ إِبَْراِهيَم َرأَيُْت َحتَّى َقِليٌل يَْمِض َوَلْم
َفَعَقَد اْلَمأُْموِن، إَِىل ِفيِه أَنَا الِذي ِبالزِّيِّ َفَحَملُونِي ِعيَانًا، اْلَمْوَت َفَرأَيُْت إَِليِْه، َفأَْسَلَمتِْني

إَِليِْه. َوأَْدَخَلِني ا َعامٍّ َمْجِلًسا
َلُه: َفُقْلُت َرَعاَك. َوَال هللاُ َحيَّاَك َال َفَقاَل: ِباْلِخَالَفِة، َعَليِْه َسلَّْمُت يََديِْه بنَْيَ َوَقْفُت ا َفَلمَّ
َوَقْد اْلِكَراِم، َشأِْن ِمْن اْلَعْفَو َوَلِكنَّ اْلِقَصاَص، يَْستَْوِجُب ذَنِْبي إِنَّ اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ يَا َمْهًال
َفِمْن تَْعُف َوإِْن َفِبَعْدِلَك، تَْقتُْل َفِإْن ذَنٍْب، ُكلِّ َفْوَق ذَنِْبي َجَعَل َكَما َعْفٍو، ُكلِّ َفْوَق َجَعَلَك

أَنَْشْدُت: ثُمَّ َفْضِلَك،

ِم��نْ��ُه أَْع��َظ��ُم َوأَنْ��َت َع��ْظ��ي��ٌم إَِل��يْ��َك ذَنْ��ِب��ي
َع��نْ��ُه1 ِب��ِح��ْل��ِم��َك َف��اْص��َف��ْح َال أَْو ��َك ِب��َح��قِّ َف��ُخ��ذْ
َف��ُك��نْ��ُه اْل��ِك��َراِم بَ��يْ��َن ِف��ْع��ِل��ي ِع��نْ��َد أَُك��ْن َل��ْم إِْن

َساَمَح. َصَفَح: 1
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َقاِئًال: َفَعاَجْلتُُه ،َّ إَِيل َونََظَر َرأَْسُه، اْلَمأُْموُن َفَرَفَع

أَْه��ُل ِل��ْل��َع��ْف��ِو َوأَنْ��َت َع��ِظ��ي��ًم��ا ذَنْ��بً��ا أَتَ��يْ��ُت
َف��َع��ْدُل َق��تَ��ْل��َت َوإِْن 2 َف��َم��نٌّ َع��َف��ْوَت ِف��ِإْن

َوَجِميِع اْلَحَسِن أَِبي َوأَِخيِه اْلَعبَّاِس إَِىل نََظَر ثُمَّ َوْجِهي، ِيف َوابْتََسَم اْلَمأُْموُن ِيلَ َفَرقَّ
ِبَقتِْيل. ِمنُْهْم ُكلٌّ َفأََشاَر أَْمِرِه؟ ِيف تََرْوَن َماذَا َلُهْم: َوَقاَل ِتِه، َخاصَّ ِمْن َحَرضَ َمْن

٧

َقتَْلتَُه إِْن اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ يَا َفَقاَل: أَْحَمُد؟ يَا تَُقوُل َماذَا َخاِلٍد: أَِبي بِْن َألَْحَمَد اْلَمأُْموُن َفَقاَل
َفأَْطَرَق ِمثِْلِه. َعْن َعَفا َقْد ِمثَْلَك نَِجْد َلْم َعنُْه َعَفْوَت َوإِْن ِمثَْلُه، َقتََل َقْد ِمثَْلَك َوَجْدنَا َفَقْد

َوأَنَْشَد: َرَفَعُه ثُمَّ َساَعًة، اْألَْرِض إَِىل َرأَْسُه اْلَمأُْموُن

َس��ْه��ِم��ي يُ��ِص��ي��بُ��ِن��ي َرَم��يْ��ُت ِف��إذَا أَِخ��ي اْألَِم��ي��َن َق��تَ��لُ��وا ُه��ُم َق��ْوِم��ي

بَأَْس َال اْلَمأُْموُن: َفَقاَل اْلُمْؤِمِننَي. أَِمريُ َوِهللا َعَفا َوُقْلُت: َفِرًحا، ُْت َوَكربَّ َرأِْيس، َفأَْحنَيُْت
أَْعَظُم َوَعْفُوَك اْلُعذَْر، ِمنَْك أَْطلَُب أَْن ِمْن أَْعَظُم ذَنِْبي اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ يَا َفُقْلُت: اُه. َعمَّ يَا َعَليَْك
َماَلَك إَِليَْك َوأََعْدُت َعنَْك َعَفْوُت َوَقْد َعَليَْك، َلْوَم َال اْلَمأُْموُن: َفَقاَل ِبُشْكٍر. َمَعُه أَنِْطَق أَْن ِمَن

َوأَنَْشْدُت: اْألَْرَض، َفَقبَّْلُت ُكلََّها؛ َوِضيَاَعَك

َدِم��ي3 َح��َق��نْ��َت َق��ْد َم��اِل��ي َك َردِّ َوَق��بْ��َل ِب��ِه َع��َل��يَّ تَ��بْ��َخ��ْل َوَل��ْم َم��اِل��ي َرَدْدَت

َوَقاَل: اْلَهَدايَا، ِيلَ َم َقدَّ ثُمَّ اْلَجَواِهِر. ِمَن أَْغَىل ُهَو َما اْلَكَالِم ِمَن إِنَّ اْلَمأُْموُن: َفَقاَل
أَِمريَ يَا نََصَحاَك إِنَُّهَما َلُه: َفُقْلُت ِبَقتِْلَك. َعَيلَّ أََشاَرا اْلَعبَّاَس وأَِخَي إِْسَحاَق أَبَا إِنَّ ، َعمُّ يَا

َكَرٌم. : َمنٌّ 2

َعنِّي. َعَفْوَت َدِمي: َحَقنَْت 3
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َعنَْك. َعَفْوُت َوَقْد َعَليَْك، َلوَم َال اْلَمأُْموُن: َفَقاَل

َمَراَرَة أُِذْقَك َوَلْم َعنَْك، َعَفْوُت َقْد اْلَمأُْموُن: َفَقاَل أَْهلُُه. أَنَْت ِبَما َفَعْلَت َوَلِكنََّك اْلُمْؤِمِننَي،
اِفِعنَي.4 الشَّ َشَفاَعِة

٨

َوَقبَّْلُت َسَجْدُت ِلَماذَا أَتَْدِري ، َعمُّ يَا ِيل: َوَقاَل َرأَْسُه َوَرَفَع اْألَْرَض َوَقبََّل َسَجَد اْلَمأُْموَن إِنَّ ثُمَّ
اْألَْرَض؟

َما َفَقاَل: َدْوَلِتَك. ِبَعُدوِّ الظََّفِر5 َعَىل َساَعَدَك الَِّذي تََعاَىل هللِ ُشْكًرا أَُظنُُّه نََعْم، َفُقْلُت:
َة ُمدَّ َلَك َجَرى ا َعمَّ اْآلَن ثِْني َفَحدِّ َعنَْك، اْلَعْفَو أَْلَهَمِنَي الَِّذي تََعاَىل هللِ ُشْكًرا َوَلِكْن َهذَا، أََرْدُت

اْخِتَفاِئَك.

إَِجاَرة. َشَفاَعة: 4

َعَليْه َقبََض ِبه: َظَفَر 5
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َفأََمَر َجاِريَتِي، َمَع ِيل َجَرى َوَما َواْمَرأَِتِه، َواْلُجنِْديِّ اْلَعبِْد َمَع ِيلَ َجَرى َما َلُه ْحُت َفَرشَ
َفَعْلِت َما َعَىل َحَمَلِك َما َلَها: َفَقاَل — اْلَجاِئَزَة تَنْتَِظُر َوَكانَْت — َجاِريَتِي َفَدَعا ِبِإْحَضاِرِهْم،
َفأََمَر َال. َقاَلْت: َوَزْوٌج؟ َوَلٌد َلِك َهْل اْلَمأُْموُن: َلَها َفَقاَل اْلَماِل. ِيف الرَّْغبَُة َفَقاَلْت: ِبَسيِِّدِك؟

َسْوٍط.6 ِمائََة ِبَها ِبَرضْ
الرَّْغبَُة َفَقاَل: َفَعَل؟ َما َعَىل َحَمَلُه َما : اْلُجنِْديَّ َفَسأََل َواْلَعبَْد، َواْمَرأَتَُه اْلُجنِْديَّ أَْحَرضَ ثُمَّ
ِبُدُخولَِها َوأََمَر َزْوَجتَُه أَْكَرَم ثُمَّ اْلُجنِْديَِّة. ِمَن ِبَطْرِدَك أََمْرنَا اْلَمأُْموُن: َلُه َفَقاَل اْلَماِل. ِيف
َما ُمُرْوءَِتَك ِمْن َظَهَر َلَقْد َوَقاَل: اْلَعبِْد إَِىل اْلتََفَت ثُمَّ اِت. ِلْلُمِهمَّ تَْصلُُح َهِذِه َوَقاَل: ُه، َقْرصَ
ُكلَّ ِدينَاٍر أَْلَف َلُه َص َوَخصَّ ِفيَها، ِبَما اْلُجنِْديِّ َداَر إَِليِه َوَسلََّم إِْكَراِمَك. ِيف اْلُمبَاَلَغَة يُوِجُب

َسنٍَة.
ِبِمثِْلَها.» اْلُمُروءَُة تُْجَزى أَْن بُدَّ َوَال اْلِكَراِم، ِشيَِم ِمْن «َواْلَعْفُو

َوالرَِّشيُد َجْعَفٌر (2)

ِبَقْلِبي َما تُِزيَل أَْن ِمنَْك أُِريُْد َوَقاَل: َجْعَفًرا، َفاْستَْدَعى َشِديًدا؛ أََرًقا َليَْلٍة ذَاَت الرَِّشيُْد أَِرَق
َخَلَق َوَقْد َضَجٌر، َقْلِبَك َعَىل يَُكوُن َكيَْف اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ يَا اْلَوِزيُر: َفَقاَل َجِر. الضَّ ِمَن
يَا ِهَي َوَما الرَِّشيُد: َفَقاَل َعَليَْها؟ َقاِدٌر َوأَنَْت اْلَمْهُموِم، َعِن اْلَهمَّ تُِزيُل َكِثريًَة أَْشيَاءَ هللاُ

َجْعَفُر؟
النُُّجوِم َعَىل َج َفنَتََفرَّ ؛ اْلَقْرصِ َهذَا َسْطِح َفْوِق إَِىل نَْطَلَع َحتَّى اْآلَن ِبنَا ُقْم َلُه: َفَقاَل

َطْلَعِتِه. َوُحْسِن َواْلَقَمِر َواْرتَِفاِعَها، َواْشِتبَاِكَها
اْلُمْؤِمِننَي، أََمريَ يَا َفَقاَل: ذِلَك. ِمْن ءٍ َيشْ إَِىل نَْفِيس تَِميُل َما َجْعَفُر، يَا الرَِّشيُد: َفَقاَل
َصْوَت َواْسَمْع اْألَْشَجاِر، ِتْلَك ُحْسِن َعىل ْج َوتََفرَّ اْلبُْستَاِن، َعَىل يُِطلُّ الَِّذي اْلَقْرصِ ُشبَّاَك اْفتَْح
َما َجْعَفُر، يَا َفَقاَل: اْألَْزَهاِر. ِتْلَك َرَواِئَح َوُشمَّ اْألَنَْهاِر،8 َهِديِر إَِىل َوانُْظْر اْألَْطيَاِر، تَْغِريِد7

ذَِلَك. ِمْن ءٍ َيشْ إَِىل نَْفِيس تَِميُل

ُكْربَاج. َسْوط: 6

ِغنَاء. تَْغِريد: 7
ِميَاِهَها. تََساُقِط َصْوُت اْألَنَْهاِر: َهِديُر 8
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ِتْلَك َعَىل َج تَتََفرَّ َحتَّى ِدْجَلَة َعَىل يُِطلُّ الِذي بَّاَك الشُّ اْفتَْح اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ يَا َفَقاَل:
ءٍ َيشْ إَِىل نَْفِيس تَِميُل َما الرَِّشيُد: َفَقاَل َمَواِيلَ. يُنِْشُد َوَهذَا ُق، يَُصفِّ َفَهذَا ِحنَي، َواْلَمالَّ اْلَمَراِكِب
إَِىل َونَنُْظَر ، اْلَخاصِّ اِالْصَطبِْل إَِىل نَنِْزَل َحتَّى اْلُمْؤِمِننَي أَِمريَ يَا ُقْم َجْعَفٌر: َقاَل ذَِلَك. ِمْن
َوأَْحَمَر، َوأَْشَقَر، أَْظَلَم، إِذَا َكالليِْل أَْسَوَد بنَْيَ َما أَْلَواِنَها ُحْسِن َعَىل َج َونَتََفرَّ اْلَعَرِبيَّاِت، اْلَخيِْل
ذَِلَك. ِمْن ءٍ َيشْ إَِىل نَْفِيس تَِميُل َما الرَِّشيُد: َفَقاَل اْلُعُقوَل. ُ تَُحريِّ َوأَْلَواٍن َوأَْصَفَر، َوأَبْيََض،

َقْد َوِهللا َفإنِّي َجْعَفٍر؛ َمْملُوِكَك ُعنُِق ُب َرضْ إِالَّ بَِقَي َما اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ يَا َجْعَفٌر: َفَقاَل
َجُر. الضَّ َعنُْه َوَزاَل نَْفُسُه، َوَطابَْت الرَِّشيُد، َفَضِحَك َمْوَالنَا. َهمِّ إَِزاَلِة َعْن َعَجْزُت

ِهللا.» ِبُقْدَرِة اْلُمْؤِمِن َصْدَر ُح تَْرشَ الطَِّبيَعِة «َمبَاِهُج

اِعُر الشَّ َونَِصيٌب اْلَمِلِك َعبِْد بُْن َمْسَلَمُة (3)

أََقاِرِبِه. أََحِد اْسَم َلُه َوذََكَر ُفَالنًا؟ َمَدْحَت َهْل اِعِر: الشَّ ِلنَِصيٍب اْلَمِلِك َعبِْد بُْن َمْسَلَمُة َقاَل
أَِمريَ يَا نََعْم، نَِصيٌب: َفَقاَل اْلَجَزاءِ؟ ِمَن َحَرَمَك َوَهْل ُمْسِلَمُة: َفَقاَل َفَعْلُت. َلَقْد نَِصيٌب: َفَقاَل

اْلُمْؤِمِننَي. أَِمريَ يَا َال، نَِصيٌب: َفَقاَل َهَجْوتَُه؟ َفَهْل َمْسَلَمُة: َقاَل اْلُمْؤِمِننَي.
ِبالذَّمِّ أََحقُّ ُكنُْت ِألَنِّي نَِصيٌب: َفَقاَل اْلَجَزاءَ؟ َحَرَمَك َوَقْد تَْفَعْل َلْم َولَِماذَا َمْسَلَمُة: َقاَل
َفَقاَل نَِصيُب. يَا اْسأَْلِني َوَقاَل: َمْسَلَمُة، ِبِه َفأُْعِجَب َمْدِحي. يَْستَِحقُّ َظنَنْتُُه ِألَنِّي ِمنُْه؛

اْلُمْؤِمِننَي. أَِمريَ يَا ِلَساِني ِمْن أَْجَوُد ِباْلَعَطاءِ َك َكفَّ إِنَّ نَِصيٌب:
نَْفِسِه.» ِبَلْوِم اْألَْوَىل َكاَن اْلَمِديَح يَْستَِحقُّ َال َمْن َمَدَح «َمْن

اِئُغ َوالصَّ اْلَمأُْموُن (4)

َفصٌّ يَِدِه َوِيف يَْوًما َعَليِه َدَخْلُت اْلَمأُْموِن، ِمَن ِحْلًما أَْعَظَم َرأَيُْت َما َقاَل: اْلَورَّاُق ُسَليَْماُن َث َحدَّ
َويَْستَْحِسنُُه، ِبيَِدِه يَُقلِّبُُه َوُهَو اْلَمْجِلُس، َلُه أََضاءَ َقْد ُشَعاٌع َلُه أَْحَمَر، يَاُقوٍت ِمْن ُمْستَِطيٌل
َوَعرََّفُه وَكذَا، َكذَا ِفيِه وأَْحِلْل َوَكذَا، َكذَا اْلَفصِّ ِبَهذَا اْصنَْع َلُه: َوَقاَل َصاِئٍغ ِبَرُجٍل َدَعا ثُمَّ

َف. َوانَْرصَ اِئُغ الصَّ َفأََخذَُه ِبِه، يَْعَمُل َكيَْف
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َخاِئٌف َوُهَو ِبِه َفأُِتَي اِئِغ، ِبالصَّ َفاْستَْدَعى َفتَذَكََّرُه أَيَّاٍم، ثََالثَِة بَْعَد اْلَمأُْموِن إَِىل ُعْدُت ثُمَّ
َفَفِهَم ِبَكَالٍم، يَنِْطْق َوَلْم الرَُّجُل َفاْرتَبََك ؟ ِباْلَفصِّ َفَعْلَت َما اْلَمأُْموُن: َفَقاَل َلْونُُه، اْصَفرَّ َوَقِد

بَالُُه. َ َهَدأ َحتَّى َعنُْه َوْجَهُه َفَوىلَّ َخَلٌل، ِفيِه َحَصَل أَنَُّه ِباْلَفَراَسِة اْلَمأُْموُن
َفأَْخَرَج اْألََماُن. َلَك َقاَل: اْلُمْؤِمِننَي. أَِمريَ يَا اْألََماَن َفَقاَل: اْلَقْوَل، َوأََعاَد إَِليِه اْلتََفَت ثُمَّ
تََرى. َكَما َفَصاَر نَْداِن، السِّ َعَىل يَِدي ِمْن َسَقَط اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ يَا َوَقاَل: ِقَطٍع، أَْربََع اْلَفصَّ
َُّه أَن َظنَنُْت َحتَّى اْلَكَالِم، ِيف َوأَْلَطَف َخَواِتَم. أَْربََع ِبِه اْصنَْع َعَليَْك، بَأَْس َال اْلَمأُْموُن: َفَقاَل
َهذَا ِقيَمُة َكْم أَتَْدُروَن َقاَل: ِعنِْدِه ِمْن الرَُّجُل َخَرَج ا َفَلمَّ ِقَطٍع، أَْربَِع َعَىل اْلَفصَّ يَْشتَِهَي َكاَن

أَْلًفا. يَن وَِعْرشِ ِبِمائٍَة الرَِّشيُد اْشَرتَاُه َقاَل: َال. ُقْلنَا: ؟ اْلَفصِّ
اْألَْخَالِق.» َسيُِّد «اْلِحْلُم

اْلَربَاِمَكِة َوَراِثي اْلَمأُْموُن (5)

١

ُخذْ ِيل: َفَقاَل ثُلُثُُه، اللَّيِْل ِمَن َمَىض َوَقْد َليَْلًة، اْلُمْؤِمِننَي أَِمريُ َطَلبَنِي اْلَمأُْموِن: َخاِدُم َقاَل
َواذَْهْب — اْلَخاِدُم ِدينَاٌر َواَآلَخُر ٍد، ُمَحمَّ بُْن َعِيلُّ أََحُدُهَما ِيل؛ اُهَما َوَسمَّ — َوُفَالنًا ُفَالنًا َمَعَك
ِشْعًرا َويُنِْشُد اْلَربَاِمَكِة، ُدوِر آثَاِر إَِىل َليًْال يَْحُرضُ َشيًخا أَنَّ بََلَغِني َفَقْد َلَك؛ أَُقوُل ِلَما ًعا ُمْرسِ
إَِىل تَِصلُوا َحتَّى َوِدينَاٌر وََعِيلٌّ أَنَْت َفاْمِض ُف، يَنَْرصِ ثُمَّ َعَليِْهْم َويَبِْكي َويَنُْدبُُهْم يَذُْكُرُهْم
أَبْيَاتًا َوأَنَْشَد َونََدَب َجاءَ َقْد يَْخ الشَّ َرأَيْتُُم َفِإذَا ُجْدَراِنَها، بَْعِض َوَراءَ َفاْستَِرتُوا اْلَخِربَاِت ِتْلَك

ِبِه. َفأْتُونِي
ِمْن َوُكْرِيسٌّ ِبَساٌط َوَمَعُه أَتَى َقْد ِبُغَالٍم َفإذَا اْلَخِربَاِت، أَتَيْنَا َحتَّى َوَمَضيْنَا َفأََخذْتُُهَما
َويَُقوُل يَبِْكي َوَجَعَل اْلُكْرِيسِّ َعَىل َفَجَلَس ُمَهذٌَّب، َلِطيٌف الطَّْلَعِة َجِميُل َشيٌْخ ِبُرْفَقِتِه َحِديٍد

اْألَبْيَاِت: َهِذِه

يَ��ْح��يَ��ى ِف��ي ِل��ْل��َخ��ِل��ي��َف��ِة ُم��نَ��اٍد َونَ��اَدى َج��ْع��َف��ًرا َج��نْ��َدَل9 ��يْ��َف ال��سَّ َرأَيْ��ُت ��ا َوَل��مَّ
نْ��يَ��ا ال��دُّ تَ��نْ��َف��ُع َال اْآلَن َوُق��ْل��ُت: َع��َل��يْ��ِه��ْم، ��ِف��ي تَ��أَسُّ َوَزاَد نْ��يَ��ا ال��دُّ َع��َل��ى بَ��َك��يْ��ُت

َقتََل. َجنَْدَل: 9
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َفَزًعا َفَفِزَع اْلُمْؤِمِننَي. أَِمريَ أَِجْب َلُه: َوُقْلنَا َعَليِْه، َقبَْضنَا َفَرَغ ا َفَلمَّ أََطاَلَها. أَبْيَاٍت َمَع
إَِيل َم تََقدَّ ثُمَّ َحيَاِتي. بَْعَدَها أَْضَمُن َال َفِإنِّي ِبَوِصيٍَّة؛ أُوِيصَ َحتَّى َدُعونِي َوَقاَل: َشِديًدا،
َوَقَف ا َفَلمَّ ِبِه، نَا ِرسْ ثُمَّ ُغَالِمِه، إَِىل َوَسلََّمَها َوِصيًَّة ِفيَها َوَكتََب َوَرَقًة َوأََخذَ َكاِكنِي الدَّ بَْعِض
َخَراِئِب ِيف تَْفَعلُُه َما اْلَربَاِمَكُة ِمنَْك اْستَْوَجبَْت َوِبَما أَنَْت؟ َمْن ِيل: َقاَل اْلُمْؤِمِننَي أَِمرِي يََدْي بنَْيَ

ُدوِرِهْم؟
ثََك أَُحدِّ أَْن ِيل َفأْذَْن ِعنِْدي، َخِطريًَة أَيَِدَي ِلْلَربَاِمَكِة إِنَّ اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ يَا يُْخ: الشَّ َقاَل
اْلُملُوِك، أَْوَالِد ِمْن اْلُمِغريَِة بُْن اْلُمنِْذُر أَنَا اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ يَا َفَقاَل: ُقْل. َقاَل: َمَعُهْم. ِبَحاِيل
اْألَْهُل َعَيلَّ أََشاَر َرأِْيس، َمْسَقِط بَيِْع إَِىل َواْحتَْجُت يُْن الدَّ َرِكبَنِي ا َفَلمَّ ِنْعَمِتي، َعنِّي َزاَلْت َوَقْد

اْلَربَاِمَكِة. إَِىل ِباْلُخُروِج

٢

َدَخْلنَا َحتَّى يُوَهُب أَْو يُبَاُع َما َمَعنَا َوَليَْس أَْهِيل، ِمْن َرُجًال ثََالِثنَي َمَع ِدَمْشَق ِمْن َفَخَرْجُت
ِعنَْدُهْم، ءَ َيشْ َال ِجيَاًعا َوتََرْكتُُهْم أَْعَدْدتَُها، ِبثِيَاٍب َفاْستََرتُْت اْلَمَساِجِد بَْعِض ِيف َونََزْلنَا بَْغَداَد،
َوِيف ِباْلُجلُوِس يَُغصُّ ُمَزْخَرٍف ِبَجاِمٍع أَنَا َفِإذَا اْلَربَاِمَكِة، َعِن َساِئًال بَْغَداَد َشَواِرَع َوَدَخْلُت
اْلَمْسِجَد َوَدَخْلُت اْلَقْوِم، ِيف َفُطْفُت َخاِدَماِن، اْلبَاِب وََعَىل َوِزينٍَة، ِزيٍّ ِبأَْحَسِن َشيٌْخ َجاِنِبِه
تَُكْن َلْم ََّها ِألَن ِمنِّي؛ يَِسيُل َواْلَعَرُق أُْخَرى، ُر َوأَُؤخِّ ِرْجًال ُم أَُقدِّ َوأَنَا أَيِْديِهْم، بنَْيَ َوَجَلْسُت
َخاِلٍد، بِْن يَْحيَى َداَر َفَدَخلُوا َمَعُهْم، َوأَنَا َفَقاُموا اْلَقْوَم؛ يَْدُعو ُمْقِبًال ِباْلَخاِدِم َوإِذَا َصنَْعِتي،
يََديِْه َوبنَْيَ َوَواِحًدا، ِمائًَة نَا يَُعدُّ َوُهَو َفَسلَّْمنَا بُْستَاٍن، َوَسَط َلُه ِبَدكٍَّة َوإِذَا َمَعُهْم، َفَدَخْلُت

أَْوَالِدِه. ِمْن ٌة َعَرشَ
اْلَقاِيضَ َفَرأَيُْت ِصينِيٌَّة، َخاِدٍم َكلِّ َوَمَع أَْقبَلُوا، َقْد َخاِدًما َعَرشَ َواثْنَْي ِبِمائٍَة َوإِذَا
ُل اْألَوَّ يَُقوُم آبَاِطِهْم، تَْحَت َواِنَي الصَّ َويَْجَعلُوَن أَْكَماِمِهْم، ِيف نَاِنريَ الدَّ يَُصبُّوَن َواْلَمَشاِيَخ
َوأََخذْتَُها، ُت َفَجَرسْ اْلَخاِدُم؛ َفَغَمَزنِي ينِيَِّة، الصِّ أَْخِذ َعَىل أَْجُرسُ َال َوْحِدي بَِقيُت َحتَّى ُل َفاْألَوَّ
أُْمنََع أَْن َمَخاَفَة َوَراءِي؛ إَِىل ُت أَتََلفَّ َوأَنَا َوُقْمُت يَِدي، ِيف ينِيََّة َوالصِّ ي ُكمِّ ِيف الذََّهَب َوَجَعْلُت
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الرَُّجِل؛ ِبَهذَا اِئِْتِني ِلْلَخاِدِم: َفَقاَل يَُالِحُظِني، َويَْحيَى اِر الدَّ َصْحِن إَِىل َفَوَصْلُت الذََّهاِب، ِمَن
ِتي. ِقصَّ َعَليِه َفَقَصْصُت َوِشَماًال؟ يَِمينًا ُت تَتََلفَّ أََراَك ِيل َما َفَقاَل: ِبي، َفأَتَى

ُخذُْه َغِريٌب، َرُجٌل َهذَا ، بُنَيَّ يَا َلُه: َفَقاَل ِبِه، َفأَتَاُه ُموَىس؛ ِبَوَلِدي اِئِْتِني ِلْلَخاِدِم: َفَقاَل
َفأَْكَرَمِني َلُه، َداٍر إَِىل َوأَْدَخَلِني ، يََديَّ َعَىل َوَلُدُه ُموَىس َفَقبََض َونِْعَمِتَك. ِبنَْفِسَك َواْحَفْظُه إَِليَْك
ِبأَِخيِه َدَعا أَْصبََح ا َفَلمَّ وٍر، ُرسُ َوأَتَمِّ َعيٍْش أََلذِّ ِيف َوَليَْلِتي يَْوِمي ِعنَْدُه َوأََقْمُت اْإلِْكَراِم، َغايََة
أَِمرِي بَيِْت ِيف اْشِتَغاِيل َعِلْمَت َوَقْد اْلَفتَى، َهذَا َعَىل ِباْلَعْطِف أََمَرنِي اْلَوِزيُر َلُه: َوَقاَل اْلَعبَّاِس
ِألَِخيِه َسلََّمِني اْلَغِد َوِيف اْإلِْكَراِم، َغايََة َوأَْكَرَمِني ذَِلَك َفَفَعَل َوأَْكِرْمُه، ِعنَْدَك َفاْقبَْلُه اْلُمْؤِمِننَي،
ِعيَاِيل، َعْن َشيْئًا أَْعِرُف َال أَيَّاٍم ِة َعَرشَ َة ُمدَّ ِتبَاًعا يَتََداَولُونَِني اْلَقْوِم أَيِْدي ِيف أََزْل َوَلْم أَْحَمَد،

أَْحيَاءً. أَْم ُهْم أَْمَواتًا

٣

إَِىل َفاْخُرْج ُقْم َفَقالُوا: اْلَخَدِم، ِمَن َجَماَعٌة َوَمَعُه َخاِدٌم َجاءَِني َعَرشَ اْلَحاِدَي اليَْوُم َكاَن ا َفَلمَّ
َّا َوإِن هللِ إِنَّا اْلَحاَلِة، َهِذِه َعَىل َوأَْخُرُج ينِيَُّة، َوالصِّ نَاِنريُ الدَّ ُسِلبَِت َويَْالُه! َفُقْلُت: ِبَسَالٍم. ِعيَاِلَك
اْألَِخريَ، اْلَخاِدُم َرَفَع ا َفَلمَّ الرَّاِبُع، ثُمَّ الثَّاِلُث ثُمَّ الثَّاِني ثُمَّ ُل اْألَوَّ ْرتُ السِّ َفُرِفَع َراِجُعوَن! إَِليِْه
ِبِه، تَأُْمُرنِي َما َجِميِع ِبَقَضاءِ َمأُْموٌر َفِإنِّي إِيلَّ؛ َفاْرَفْعَها اْلَحَواِئِج ِمَن َلَك َكاَن َمْهَما ِيل: َقاَل
النَّدِّ َراِئَحُة ِمنََها َواْستَْقبََلتِْني َونُوًرا، ُحْسنًا ْمِس َكالشَّ ُحْجَرًة َرأَيُْت اْألَِخريُ ْرتُ السِّ ُرِفَع ا َفَلمَّ

اْلِمْسِك. َونََفَحاُت َواْلُعوِد
َوَمنُْشوًرا ِدينَاٍر آَالِف َة َعَرشَ َّ إَِيل َوَحَمَل اْلَحِريِر، ِيف يَتََقلَّبُوَن َوِعيَاِيل ِبِصبْيَاِني َوإِذَا
اْلُمْؤِمِننَي أَِمريَ يَا َوأََقْمُت نَاِنرِي. الدَّ ِمَن ِفيَها ِبَما أََخذْتَُها ُكنُْت الِتي ينِيََّة الصِّ َوتِْلَك ِبَضيَْعتنَْيِ
َغِريٌب. َرُجٌل أَْم أَنَا اْلَربَاِمَكِة أَِمَن النَّاُس يَْعَلُم َال َسنًَة، َة َعْرشَ ثََالَث ُدوِرِهْم ِيف اْلَربَاِمَكِة َمَع
َخَراٍج10 ِبَدْفِع َمْسَعَدَة بُْن َعْمُرو أَْلَزَمِني الرَِّشيِد ِمَن نََزَل َما ِبِهْم َونََزَل اْلبَِليَُّة َدَهتُْهُم ا َفَلمَّ
أَْقِصُد اللَّيِْل آِخِر ِيف ُكنُْت ْهُر الدَّ َعَيلَّ تََحاَمَل ا َفَلمَّ ِبِه، َدْخلُُهَما يَِفي َال يَْعتنَْيِ الضَّ َهاتنَْيِ َعَىل

إِْحَساِنِهْم. َعَىل َوأَبِْكي َّ إَِيل ُصنِْعِهْم ُحْسَن َوأَذُْكُر َفأَنُْدبُُهْم ُدوِرِهْم، َخِربَاِت

يبَة. َرضِ َخَراج: 10
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يبَاِج. َوالدِّ اْلَحِريِر ِيف يَتََقلَّبُوَن َوِعيَاِيل ِبِصبْيَاِني َوإِذَا

الرَُّجَل؟ َهذَا أَتَْعِرُف َلُه: َقاَل ِبِه، أُِتَي ا َفَلمَّ َمْسَعَدَة، بِْن ِبَعْمِرو اِئْتُونِي اْلَمأُْموُن: َقاَل
َما ُكلَّ إَِليِْه ُردَّ َلُه: َفَقاَل َوَكذَا. َكذَا َقاَل اْلَربَاِمَكِة، َصنَاِئِع بَْعُض ُهَو اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ يَا َقاَل:

الرَُّجِل. نَِحيُب11 َعَال َولِْلَحاِل بَْعِدِه. ِمْن َوِألَْوَالِدِه َلُه ِليَُكوَن ِتِه؛ ُمدَّ ِيف ِمنُْه أََخذْتَُه
َقاَل: يُبِْكيَك؟ َفَما إَِليَْك، أَْحَسنَّا َقْد َهذَا، يَا َلُه: َقاَل بَُكاِئِه؛ َكثَْرَة اْلَمأُْموُن َرأَى ا َفَلمَّ
َلَما َوأَنُْدبَُهْم َفأَبِْكيَُهْم َخِربَاِتِهْم آِت َلْم َلْو اْلَربَاِمَكِة، َصِنيِع ِمْن أَيًْضا َوَهذَا اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ يَا

َفَعَل. َما ِبي َفَفَعَل اْلُمْؤِمِننَي، أَِمرِي إَِىل َخَربِي اتََّصَل
َوَقاَل: اْلُحْزُن، َعَليِْه َوَظَهَر اْلَمأُْموِن، َعَربَاُت12 َفاَضْت َحتَّى َكَالِمِه ِمْن يَنْتَِهي َكاَد َفَما
َوِإلِْحَساِنِهم يَُوىفَّ َوَلُهم يُْشَكُر َوإِيَّاُهم يُبَْكى ِمثِْلِهم َفَعَىل اْلَربَاِمَكِة، َصِنيِع ِمْن َهذَا َلَعْمِري،

يُذَْكُر.
إِْحَسانُُه.» َشَمَلُهْم َمْن بنَْيَ َحيٌّ َوِذْكُرُه اْلَكِريُم «يَُموُت

بَُكاء. نَِحيب: 11
ُدُموع. َعَربَات: 12
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اْلُكَرَماءِ َوأََحُد الرَِّشيُد َهاُروُن (6)

١

َوُجوِدِه، ِلَكَرِمِه َكِثريًَة؛ أَْحيَانًا آِتيِه ُكنُْت َرُجًال اْألَيَّاِم بَْعِض ِيف َقَصْدُت َقاَل: اْألَْصَمِعيُّ َحَكى
، أَْصَمِعيُّ يَا َوِهللا ِيل: َوَقاَل إَِليِْه، ُخوِل الدُّ ِمَن َفَمنََعِني بَوَّابًا، بَاِبِه َعَىل َوَجْدُت َداَرُه أَتَيُْت ا َفَلمَّ
َفُقْلُت يِق. الضِّ ِمَن ِفيِه ُهَو َوَما يَِدِه، َوُقُصوِر َحاِلِه ِة ِلِرقَّ إِالَّ ِمثَْلَك ِألَْمنََع بَاِبِه َعَىل أَْوَقَفِني َما
َوَقَلًما َوَرَقًة ِيل َفأَْحَرضَ َوَطاَعًة. َسْمًعا َفَقاَل: إَِليِه؟ أَتُوِصلَُها ُرْقَعًة،13 َلُه أَْكتَُب أَْن أُِريُد َلُه:

ِشْعًرا: َلُه َوَكتَبُْت َفأََخذُْت َوَدَواًة،

ال��لَّ��ِئ��ي��ِم َع��َل��ى اْل��َك��ِري��ِم َف��ْض��ُل َف��َم��ا ِح��َج��اٌب َل��ُه اْل��َك��ِري��ُم َك��اَن إِذَا

َفَفَعَل إَِليِْه. الرُّْقَعَة َهِذِه أَْوِصْل َلُه: َوُقْلُت اْلَحاِجِب، إَِىل َوَدَفْعتَُها الرُّْقَعَة َطَويُْت ثُمَّ
ِشْعًرا: َجَوابًا ِشْعِري تَْحَت َكتََب َوَقْد َعيْنَِها ِبالرُّْقَعِة َّ إَِيل َعاَد ثُمَّ َقِليًال ِبالرُّْقَعِة َوَمَىض

اْل��َغ��ِري��ِم َع��ِن ِب��اْل��ِح��َج��اِب ��َب تَ��َح��جَّ َم��اٍل َق��ِل��ي��َل اْل��َك��ِري��ُم َك��اَن إِذَا

َفُقْلُت ِبيَِدِه، َما ِقلَِّة َمْع َسَخاِئِه ِمْن بُْت َفتََعجَّ ِدينَاٍر، َخْمُسِمائَِة ِفيَها ٌة ُرصَّ الرُّْقَعِة َوَمَع
اْلِخَالَفِة، َقْرصَ أَتَيُْت َحتَّى َفانَْطَلْقُت ، اْلَخَربِ ِبَهذَا الرَِّشيَد َهاُروَن 14 َألُتِْحَفنَّ َوِهللا، نَْفِيس: ِيف

ِباْلِخَالَفِة. َعَليِْه َفَسلَّْمُت َوَدَخْلُت َفاْستَأْذَنُْت

٢

بَْعِد ِمْن اْألَْحيَاءِ أَْكَرِم ِمْن َرُجٍل ِعنِْد ِمْن ُقْلُت: ؟ أَْصَمِعيُّ يَا أَيَْن ِمْن ِيل: َقاَل رَآِني ا َفَلمَّ
َة َّ الرصُّ َرأَى ا َفَلمَّ اْلَخَربَ، َعَليِْه ْدُت َوَرسَ َة َّ الرصُّ َلُه َفَدَفْعُت ُهَو؟ َوَمْن َقاَل: اْلُمْؤِمِننَي. أَِمرِي

َوَرَقة. ُرْقَعة: 13

َم. َقدَّ أَتَْحَف: 14
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أَْن أَْستَِحي إِنِّي اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ يَا َوِهللا َفُقْلُت: الرَُّجِل. ِمَن ِيل بُدَّ َوَال َماِيل بَيِْت ِمْن َهِذِه َقاَل:
َوَقاَل ِتِه، َخاصَّ بَْعِض إَِىل اْلتََفَت ثُمَّ ذَِلَك. َك يَُغمُّ َال َفَقاَل: إَِليِْه. ِبِإْرَساِلَك َكَدِرِه َسبََب أَُكوَن
َوْلتَُكْن اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ أَِجْب ِلَصاِحِبِه: َوُقْل َفاْدُخْل، َداًرا أََراَك َفِإذَا ، اْألَْصَمِعيِّ َمَع اِْمِض َلُه:

تُْزِعَجُه. أَْن َغرْيِ ِمْن ِبَلَطاَفٍة َلُه َدْعَوتَُك

اْلُمؤِمِننَي. أَِمريُ أََعاَدِني َكَما إِالَّ َقاِصِدي أُِعيَد أَْن تََعاَىل ِهللا ِمَن اْستََحيُْت َوَلِكنِّي

َوَسلََّم اْلُمْؤِمِننَي، أَِمرِي َعَىل َوَدَخَل َفَجاءَ الرَُّجَل، َوَدَعْونَا َفَمَضيْنَا، : اْألَْصَمِعيُّ َقاَل
َة ِرقَّ َلنَا َوَشَكْوَت ِباْألَْمِس، َلنَا َوَقْفَت الَِّذي أَنَْت أََلْسَت الرَِّشيُد: َهاُروُن َلُه َفَقاَل ِباْلِخَالَفِة،
ِلتُْصِلَح َة؛ َّ الرصُّ َهِذِه َلَك َوَوَهبْنَا َفَرِحْمنَاَك، اِالْحِتيَاِج؛ ِمَن َشِديٍد ِضيٍق ِيف إِنََّك َوُقْلَت: َحاِلَك،

َلُه؟ َفَدَفْعتََها ْعِر؛ الشِّ ِمَن ِببَيٍْت اْألَْصَمِعيُّ َقَصَدَك َوَقْد َحاَلَك، ِبَها
ِة ِرقَّ ِمْن اْلُمْؤِمِننَي ِألَِمرِي َشَكْوتُُه ِفيَما َكذَبُْت َما َوِهللا اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ يَا نََعْم، َفَقاَل:
أَِمريُ أََعاَدِني َكَما إِالَّ َقاِصِدي أُِعيَد أَْن تََعاَىل ِهللا ِمَن اْستََحيُْت َوَلِكنِّي اْحِتيَاِجي! ِة َوِشدَّ َحاِيل

اْلَمْؤِمِننَي.
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ِبإْكَراِمِه بَاَلَغ ثُمَّ ِمنَْك. أَْكَرَم اْلَعَرُب َوَلَدِت َفَما أَتَاَك! بَْطٍن َدرُّ هللِ الرَِّشيُد: َهاُروُن َفَقاَل
ِتِه. َخاصَّ ِمْن َوَجَعَلُه 15 َعَليِْه َوَخَلَع

هللاُ.» أَْغنَاُه َفْقِرِه رْغَم ِباْلِكَراِم تََشبََّه «َمْن

َطْهَماَن بُْن َوإِبَْراِهيُم اْلَمْهِديُّ (7)

ِيف يَْوًما َفُسِئَل ِبذَِلَك، يَْسَخُر َوَكاَن َفاِخَرٌة، اْلَماِل بَيِْت ِمْن َجَرايٌَة َطْهَماَن بِْن ِإلِبَْراِهيَم َكاَن
َمْسأََلًة! تُْحِسُن َوَال َوَكذَا، َكذَا يَْوٍم ُكلِّ ِيف تَأُْخذُ َفَقالُوا: أَْدِري. َال َفَقاَل: اْلَخِليَفِة، َمْجِلِس
َما يَْفنَى َوَال اْلَماِل، بَيُْت َلَفِنَي أُْحِسُن َال َما َعَىل آُخذُ َوَلْو أُْحِسُن، َما َعَىل أََخذُْت إِنََّما َفَقاَل:

َجَرايَتِِه. ِيف َوَزاَد ِبَجاِئَزٍة َلُه َوأََمَر َجَوابُُه، اْلُمْؤِمِننَي أَِمريَ َفأَْعَجَب أَْدِري. َال

اِعُر الشَّ اْلَعتَاِهيَِة َوأَبُو اْلَمْهِديُّ (8)

َفَدَخْلنَا َعَليِْه، ُخوِل الدُّ ِيف ِللنَّاِس اْلَمْهِديُّ اْلَخِليَفُة أَِذَن اْلَمْشُهوُر: اِعُر الشَّ ْلِميُّ السِّ أَْشَجُع َقاَل
َهذَا؟ َمْن ِيل: َفَقاَل اُر بَشَّ ِبَجنِْبي َجَلَس أَْن َفاتََّفَق ِباْلُجلُوِس، َفأُِمْرنَا اْلَعتَاِهيَِة، أَِبي َمَع
َفأََمَرُه َقاَل: َسيَْفَعُل. أَْحَسبُُه َفُقْلُت: اْلَمْحَفِل؟ َهذَا ِيف يُنِْشُد أَتَُراُه َفَقاَل: اْلَعتَاِهيَِة. أَبُو َفُقْلُت:

َفأَنَْشَد: ؛ اْلَمْهِديُّ

أَذْيَ��اَل��َه��ا تُ��َج��رُِّر إَِل��يْ��ِه ُم��نْ��َق��اَدًة اْل��ِخ��َالَف��ُة أَتَ��تْ��ُه
َل��َه��ا إِالَّ يَ��ْص��لُ��ُح يَ��ُك َوَل��ْم َل��ُه إِالَّ تَ��ْص��لُ��ُح تَ��ُك َف��َل��ْم
ِزْل��َزاَل��َه��ا اْألَْرُض َل��ُزْل��ِزَل��ِت َغ��يْ��ُرُه أََح��ٌد َراَم��َه��ا َوَل��ْو
أَْع��َم��اَل��َه��ا ال��ل��ُه َق��ِب��َل َل��َم��ا اْل��ُق��لُ��وِب َج��ِم��ي��ُع تُ��ِط��ْع��ُه َل��ْم َوَل��ْو

أَْشَجُع: َقاَل ِفَراِشِه؟ َعْن اْلَخِليَفُة َطاَر َهْل أَْشَجُع! يَا َويَْحَك انُْظْر، اٌر: بَشَّ ِيل َفَقاَل
اْلَعتَاِهيَِة. أَِبي َغرْيُ ِبَجاِئَزٍة اْلَمْجِلِس ذَِلَك َعْن أََحٌد َف انَْرصَ َما َفَوِهللا،

َعَليِه. أَنَْعَم َعَليِه: َخَلَع 15
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اْلَمأُْموِن ذََكاءُ (9)

َوَقاَل َخاِدًما َفَدَعا َوَلِدَها، اْألَِمنِي ُدْوَن ِلْلَمأُْموِن َمْدِحِه ِيف الرَِّشيَد َعاتَبَِت َجْعَفٍر أُمَّ أَنَّ ُحِكَي
إِذَا ِبي تَْفَعُل َما اْلَخْلَوِة: َعَىل ِمنُْهَما َواِحٍد ِلُكلِّ يَُقوُل َخاِدًما َواْلَمأُْموِن اْألَِمنِي إَِىل ْه َوجِّ َلُه:

َوَماًال. أَْرًضا أُْعِطيَك ِلْلَخاِدِم: َفَقاَل اْألَِمنُي ا َفأَمَّ إَِليَْك؟ اْلِخَالَفُة أَْفَضِت16
ِبَك أَْفَعُل ا َعمَّ أَتَْسأَلُِني َوَقاَل: يََديِْه بنَْيَ َكانَْت ِبَدَواٍة اْلَخاِدِم إَِىل َقاَم ِفإنَُّه اْلَمأُْموُن ا َوأَمَّ
َلُه. ِفَداءً َجِميًعا نَُكوَن أَْن َألَْرُجو إِنِّي اْلَعاَلِمنَي؟! َربِّ َوَخِليَفُة اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريُ يَُموُت يَْوَم

اْلَجَواِب. َعِن َفَسَكتَْت تََريَْن؟ َكيَْف َجْعَفٍر: ِألُمِّ الرَِّشيُد َفَقاَل
َواْآلِخَرِة.» نْيَا الدُّ ِيف اْلَجَزاءَ اْستََحقَّ ِبَواِلَديِْه بَرَّ «َمْن

َواْلُمتََوكُِّل ِهللا ُعبَيُْد (10)

إَِليِْه: َفَكتََب َخَربَُه، يَتََعرَُّف اْلُمتََوكُِّل إَِليِْه َفأَْرَسَل يَواِن، الدِّ َعِن يَْحيَى بُْن ِهللا ُعبَيُْد َ أَبَْطأ

يْ��ِن َوال��دَّ اْإلِْف��َالِس ِم��َن َم��َك��انَ��يْ��ِن ِم��ْن َع��ِل��ي��ٌل
َه��ذَيْ��ِن ُش��ْغ��ُل َوَح��ْس��ِب��ي ُش��ْغ��ٌل ِل��ي َه��ذَيْ��ِن َف��ِف��ي

ِدينَاٍر. ِبأَْلِف إَِليِْه َفبََعَث

ُدَالَمَة َوأَبُو اْلَمْهِديُّ (11)

اْلَخيُْزَراِن َعَىل َوتَأِْتَي َفيَنِْعيََها، اْلَمْهِديَّ ُهَو يَأِْتَي أَْن َعَىل ُدَالَمَة أُمِّ َمْع ُدَالَمَة أَبُو َ تََواَطأ
يَبِْكي. َوُهَو اْلَمْهِديَّ ُدَالَمَة أَبُو َفأَتَى َفتَنِْعيَُه.

َماًال. َلُه َفَدَفَع تَْجِهيِزَها.17 إَِىل أَْحتَاُج َوإِنِّي ُدَالَمَة، أُمُّ َماتَْت َفَقاَل: بَالَُك؟ َما َلُه: َفَقاَل
ِبَماٍل َلَها َوأََمَرْت ْت َفاْغتَمَّ ِلَسِبيلِِه.18 َمَىض ُدَالَمَة أَبَا إِنَّ َوَقاَلْت: اْلَخيُْزَراَن ُدَالَمَة أُمُّ َوأَتَْت

إَِليِْه. أَتَْت إَِليِْه: أَْفَضْت 16
اْلَكَفَن. اْلَميِِّت إِْلبَاُس التَّْجِهيُز: 17

َماَت. ِلَسِبيلِِه: َمَىض 18
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إِنَّ اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ يَا َلُه: َقاَلْت اْلَخيُْزَراِن َعَىل اْلَمْهِديُّ َدَخَل ا َوَلمَّ َوِطيبًا. ِثيَابًا َوأَْعَطتَْها
َفأَْعَطيْتَُها اَعَة، السَّ ِعنِْدَي َكانَْت ُدَالَمَة َوأُمُّ اْلُمْؤِمِننَي! أَِمريَ هللاُ أَبَْقى ِلَسِبيلِِه، َمَىض ُدَالَمَة أَبَا
َوأَْعَطيْتُُه اَعَة، السَّ ُدَالَمَة أَبُو ِعنِْدي َوَكاَن َماتَْت، ُدَالَمَة أُمَّ إِنَّ : اْلَمْهِديُّ َفَقاَل ِلَزْوِجَها. التَّْجِهيَز

تَْجِهيِزَها. نََفَقَة
أَْرِض ِيف َطِريَحاِن ِبِهَما َفِإذَا اْلَمْهِديُّ َفنََظَر إَِليِْهَما، ذََهبَا َحتَّى َقا يَُصدِّ َوَلْم َفَعِجبَا
اْلُمْؤِمِننَي. أَِمريَ يَا ُدَالَمَة أَبُو بَْل َقاَلْت: َزْوِجَها. َقبَْل َماتَْت ُدَالَمَة أُمَّ أَنَّ ِمْن بُدَّ َال َفَقاَل: اِر، الدَّ
أَنَّ ِيف ِبَرشَ أُْقِسُم : اْلَمْهِديُّ َقاَل اْلِخَصاُم اْشتَدَّ ا َفَلمَّ اَعَة؟! السَّ َرأَيْتُُه َوَقْد ذَِلَك َوَكيَْف َقاَل:
َقبِْيل َماتَْت ُدَالَمَة أُمُّ َوَقاَل: ُدَالَمَة أَبُو َفنََهَض ِدْرَهٍم. آَالِف َخْمَسَة اْلَحِقيَقِة َعَىل أَْطَلَعِني ِلَمْن

اْلَماَل. إَِليِْه َوَدَفَع ، اْلَمْهِديُّ َفَضِحَك اْلُمْؤِمِننَي. أَِمريَ يَا

ِبِه اْستََجاَر ِلَرُجٍل َمْعٍن إَِجاَرُة (12)

١

َمَع َدْوَلِتِه ِبَفَساِد يَْسَعى َكاَن َرُجٍل َعَىل ِباْلَقبِْض أََمَر اْلَمنُْصوَر اْلُمْؤِمِننَي أَِمريَ أَنَّ ُرِوَي
الرَُّجَل إِنَّ ثُمَّ ِدْرَهٍم، أَْلِف ِمائََة ِبِه َجاءَ أَْو َعَليِْه َدلَّ ِلَمْن َوَجَعَل اْلُكوَفِة، أَْهِل ِمْن اْلَخَواِرِج
اْلُكوَفِة أَْهِل ِمْن َرُجٌل َرآُه نََواِحيَها بَْعِض ِيف ُمْختَِفيًا يَْمِيش ُهَو َفبَيْنََما بَْغَداَد، ِيف َظَهَر

اْلُمْؤِمِننَي. أَِمرِي َطَلُب َهذَا َوَقاَل: ِثيَاِبِه، ِبَمَجاِمِع َفأََخذَ َفَعَرَفُه،
بُْن َمْعُن َفإذَا َفاْلتََفَت اْلَخيِْل؛ َحَواِفِر َوْقَع َسِمَع إِذْ اْلَحاَلِة َهِذِه َعَىل الرَُّجُل َفبَيْنََما
َوَقاَل ِبِه اْلُمتََعلِِّق الرَُّجِل إَِىل َمْعٌن َفاْلتََفَت هللاُ! أََجاَرَك أَِجْرنِي، َلُه: َوَقاَل ِبِه َفاْستََغاَث َزاِئَدَة،
ِلَمْن َوَجَعَل َعَليِْه، بَاْلَقبِْض أََمَرُه الَِّذي اْلُمْؤِمِننَي أَِمرِي َطَلُب إِنَُّه َلُه: َفَقاَل َوَهذَا؟ َشأْنَُك َما َلُه:
َعَليَْها. الرَُّجَل َواْحِمِل َدابَّتَِك، َعْن انِْزْل ِلُغَالِمِه: َوَقاَل َدْعُه. َفَقاَل: ِدْرَهٍم. أَْلِف ِمائََة َعَليِْه َدلَّ
أَِمرِي 19 بُْغيَِة َوبنَْيَ بَيْنِي أَيَُحاُل َوَقاَل: ِبالنَّاِس، َواْستََجاَر َخ، َوَرصَ ِبِه، اْلُمتََعلُِّق الرَُّجُل َفَصاَح

ِعنِْدي. أَنَُّه َوأَْخِربُْه اْلُمْؤِمِننَي ِألَِمرِي َفُقْل اذَْهْب َمْعٌن: َلُه َفَقاَل اْلُمْؤِمِننَي؟

َطَلب. بُْغيَة: 19
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ا َفَلمَّ اَعِة، السَّ ِيف َمْعٍن ِبِإْحَضاِر اْلَمنُْصوُر َفأََمَر َوأَْخَربَُه، اْلَمنُْصوِر إَِىل الرَُّجُل َفانَْطَلَق20
َمْن َوَجِميَع َوَحاِشيَتِِه َوأََقاِرِبِه َوأَْوَالِدِه بَيْتِِه أَْهِل َجِميَع َدَعا َمْعٍن، إَِىل اْلَمنُْصوِر أَْمُر َوَصَل
تَْطِرُف. َعنْيٌ َوِفيُكْم أَبًَدا َمْكُروٌه الرَُّجِل َهذَا إَِىل يَِصَل ِبأَالَّ َعَليُْكْم أُْقِسُم َلُهْم: َوَقاَل ِبِه، يَلُوذُ

٢

َمْعُن. يَا َلَك أََجْرنَاُه َقْد َلُه: َوَقاَل َرأَْسُه، َرَفَع ثُمَّ َساَعًة، اْلَمنُْصوُر َفأَْطَرَق

َلُه: َوَقاَل َالَم، السَّ اْلَمنُْصوُر َعَليِْه يَُردَّ َفَلْم َعَليِْه، َوَسلََّم َفَدَخَل اْلَمنُْصوِر إَِىل َساَر إنَّه ثُمَّ
اْشتَدَّ َوَقِد أَيًْضا؟! َونََعْم اْلَمنُْصوُر: َفَقاَل اْلُمْؤِمِننَي. أَِمريَ يَا نََعْم، َقاَل: َعَيلَّ؟ ُ أَتَتََجرَّأ َمْعُن، يَا

ذََهَب. انَْطَلَق: 20
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ِجَهاِدي! َوُحْسُن بََالِئي َدْوَلِتُكْم ِيف َم تََقدَّ َمرٍَّة ِمْن َكْم اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ يَا َمْعٌن: َفَقاَل َغَضبُُه.
ِبي اْستََجاَر َواِحٌد َرُجٌل ِيل يُْوَهَب ِبأَْن أَْهًال َرأَيْتُُمونِي أََفَما ِبَدِمي! َخاَطْرُت َمرٍَّة ِمْن َوَكْم
بنَْيَ أَنَا َها ِشئَْت، ِبَما َفُمْر ُهَو؟ َوَكذَِلَك اْلُمْؤِمِننَي، أَِمرِي َعِبيِد ِمْن َعبٌْد أَنِّي ِبَوْهِمِه النَّاِس، بنَْيَ

يََديَْك.
َقْد َلُه: َوَقاَل اْلَغَضِب، ِمَن ِبِه َما َسَكَن َوَقْد َرأَْسُه َرَفَع ثُمَّ َساَعًة، اْلَمنُْصوُر َفأَْطَرَق21
َلُه َفيَأُْمَر اْألَْجَريِْن، بنَْيَ يَْجَمَع أَْن اْلُمْؤِمِننَي أَِمريُ َرأَى إِْن َمْعٌن: َلُه َفَقاَل َمْعُن. يَا َلَك أََجْرنَاُه

ِدْرَهٍم. أَْلِف ِبَخْمِسنَي َلُه أََمْرنَا َقْد اْلَمنُْصوُر: َفَقاَل َوأَْغنَاُه. أَْحيَاُه َقْد َفيَُكوُن ِبُمَكاَفأٍَة
ذَنَْب َوإِنَّ الرَِّعيَِّة، ِجنَايَاِت َقْدِر َعَىل اْلُخَلَفاءِ ِصَالِت إِنَّ اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ يَا َمْعٌن: َلُه َفَقاَل
ْلَها َعجِّ َمْعٌن: َلُه َفَقاَل ِدْرَهٍم. أَْلِف ِبِمائَِة َلُه أََمْرنَا َقْد َقاَل: اْلَعَطاءَ. َلُه َفأَْجِزْل َعِظيٌم، الرَُّجِل
َمنِْزَلُه، َوأَتَى َف، َوانَْرصَ َفَحَمَلَها ِبتَْعِجيلَِها َفأََمَر َعاِجلُُه. اْلِربِّ َخرْيَ َفِإنَّ اْلُمْؤِمِننَي؛ أَِمريَ يَا
أُُموِرِهْم ِيف اْلُخَلَفاءِ َوُمَخاَلَفَة َوإِيَّاَك ِبأَْهِلَك، َواْلَحْق ُمَكاَفأَتََك، ُخذْ َرُجُل، يَا ِللرَُّجِل: َوَقاَل

َهِذِه. بَْعَد

َوَدْرَواُس ِهَشاٌم (13)

ُجْمَلِتِهْم َوِيف اْألَْحيَاءِ ِمَن النَّاِس ُوُجوُه إَِليِْه َفَدَخَل َعِظيَمٌة؛ َمَجاَعٌة ِهَشاٍم َعْهِد ِيف َحَصَلْت
ُدُخوِل ِيف َالِئٍم نَْظَرَة َصاِحِبِه إَِىل ِهَشاٌم َفنََظَر ُصْوٍف، ُجبَُّة وََعَليِْه اْلِعِجيلُّ َحِبيٍب بُْن َدْرَواُس
َعنَاُه، َُّه أَن َفَعِلَم َحِكيًما َدْرَواُس َوَكاَن ُخوَل؟ الدُّ أََراَد َمْن ُكلُّ َعَيلَّ أَيَْدُخُل َوَقاَل: إَِليِْه، َدْرَواَس
تََمكُِّني َقْدِري َوَرَفَع َفِني َرشَّ َوَلَقْد َعَليَْك، ُدُخوِيل َلَك أََخلَّ َما اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ يَا َدْرَواُس: َفَقاَل
َفَقاَل تََكلَّْمُت. اْلَكَالِم ِيف أَِذنَْت َفِإْن َعنُْه، َعَدلُوا ِألَْمٍر َدَخلُوا النَّاَس َرأَيُْت َوَقْد َمْجِلِسَك، ِمْن
َعَليْنَا تَتَابََعْت اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ يَا َفَقاَل: َغرْيََك. اْلَقْوِم َصاِحُب َرأَى َفَما تََكلَّْم؛ َدرَُّك! هللِ ِهَشاٌم:
اْلُمخَّ َفأَتَْعبَِت الثَّاِلثَُة ا َوأَمَّ اللَّْحَم، َفأََكَلِت الثَّاِنيَُة ا َوأَمَّ ْحَم، الشَّ َفأَذَابَِت اْألُوَىل ا أَمَّ ثََالٌث، ُسنُوٌن
َلُهْم تَُكْن َوإِْن ِهللا، ِعبَاِد َعَىل ِبَها َفاْعِطُفوا هللِ تَُكْن ِفإْن أَْمَواٌل، أَيِْديُكْم ِيف َوهللِ اْلَعْظَم، ِت َوَمصَّ
ِقنَي، اْلُمتََصدِّ يَْجِزي هللاَ َفِإنَّ َعَليِْهم؛ ِبَها ُقوا َفتََصدَّ َلُكْم تَُكْن َوإِْن َعنُْهم، تَْحُجبُونََها َفَعَالَم

اْلُمْحِسِننَي. أَْجَر يُِضيُع َوَال

َسَكَت. أَْطَرَق: 21

23



الخلفاء نوادر

ِيف َمْت َفُقسِّ ِدينَاٍر، أَْلِف ِبِمائَِة َوأََمَر ثََالٍث. ِمْن َواِحَدًة تََرْكَت َما أَنَْت! هللِ ِهَشاٌم: َفَقاَل
اْلُمْسِلِمنَي ِمَن َرُجٍل أَِلُكلِّ اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ يَا َفَقاَل: ِدْرَهٍم. أَْلِف ِبِمائَِة ِلَدْرَواَس َوأََمَر النَّاِس،

َك. ذَمِّ َعَىل يَبَْعُث ِفيَما ِيل َحاَجَة َال َفَقاَل: اْلَماِل. بَيُْت ِبذَِلَك يََقوُم َوَال َال، َقاَل: ِمثْلَُها؟
أَْحيَاءِ ِمْن ِتْسَعٍة ِيف ِدْرَهٍم أَْلَف ِتْسِعنَي َم َفَقسَّ إَِليِْه، َفبُِعَث ِبذَِلَك، أََمَر َداِرِه إَِىل َعاَد ا َفَلمَّ
يَُعلُِّم ِمثِْلِه َصِنيَع إِنَّ َدرُُّه! هللِ َفَقاَل: ِهَشاًما، ذَِلَك َفبََلَغ ِدْرَهٍم، آَالِف َة َعَرشَ َوأَبَْقى اْلَعَرِب

اْلَعَداَلَة. النَّاَس
اْلَعَداَلِة.» ُعنَْواُن اْلَعَطاءِ ِيف «اْلُمَساَواُة

َخاِلًقا ِلْلَعاَلِم إِنَّ (14)

اتََّفَق َقِد اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ يَا َوَقاَل: الرَّشيِد، َهاُروَن إَِىل َجاءَ ِهللا ُوُجوَد يُنِْكُر َرُجًال أَنَّ ُحِكَي
أَْن َفُمْرُه َهُؤَالءِ ِمْن َفاِضًال َكاَن َفَمْن َصاِنًعا، ِلْلَعاَلِم أَنَّ َعَىل َحنيَفَة، أَِبي ِمثُْل َك َعْرصِ ُعَلَماءُ

َصاِنٌع. ِلْلَعاَلِم َليَْس َُّه أَن َوأُثِْبَت يََديَْك، بنَْيَ َمَعُه أَبَْحَث َحتَّى ُهنَا، َها يَْحُرضَ
إَماَم يَا َوَقاَل: اْلُعَلَماءِ، أَْفَضَل َكاَن َُّه ِألَن َحِنيَفَة؛ أَِبي إَِىل الرَِّشيُد َهاُروُن َفأَْرَسَل
اْلُمنَاَظَرِة. إىل َويَْدُعوَك اِنِع، الصَّ نَْفَي ِعي يَدَّ وُهو َكاِفٌر إَليْنَا َجاءَ َقْد َُّه أَن اْعَلْم اْلُمْسِلِمنَي،
َحِنيَفَة، أَبُو َقاَل ِبَما َوأَْخَربَ اْلَخِليَفِة َرُسوُل َفَجاءَ الظُّْهِر. بَْعَد أَذَْهُب َحِنيَفَة: أَبُو َفَقاَل
َوأَْجَلَسُه ِبِه َوَجاءَ َهاُروُن َفاْستَْقبََلُه الرَِّشيِد، َهاُروَن إَِىل َوأَتَى َحِنيَفَة أَبُو َفَقاَم ثَاِنيًا، َفأَْرَسَل

َواْألَْعيَاُن. اْألََكاِبُر اْجتََمَع َوَقِد ْدِر، الصَّ ِيف
ِيل َحَصَل َقْد َحِنيَفَة: أَبُو َفَقاَل َمِجيئَِك؟ ِيف أَبَْطأَْت ِلَم َحِنيَفَة، أَبَا يَا اْلَكاِفُر: َفَقاَل
َجنِْب إَِىل َوِجئُْت َمنِْزِيل ِمْن َفَخَرْجُت ِدْجَلَة، َوَراءَ بَيتِي أَنَّ َوذَِلَك أَبَْطأُْت، َفِلذَِلَك َعِجيٌب؛ أَْمٌر
ا َفَلمَّ أَْلَواُحَها، اْفَرتََقْت َقِد ُمَقطََّعًة َعِتيَقًة َسِفينًَة ِدْجَلَة ِبَجنِْب َفَرأَيُْت أَْعُربََها، َحتَّى ِدْجَلَة
َوَصاَرِت ِببَْعٍض، بَْعُضَها َل َوتََوصَّ َواْجتََمعْت َوتََحرََّكْت اْألَْلَواُح اْضطَربَِت َعَليَْها بَِرصي َوَقَع

ُهنَا. َها َوِجئُْت اْلَماءَ وََعَربُْت َعَليَْها َفَقَعْدُت َعاِمٍل، َعَمِل َوَال اٍر نَجَّ ِبَال َصِحيَحًة ِفينَُة السَّ
َسِمْعتُْم َفَهْل َزَماِنُكْم، َوأَْفَضُل إَِماُمُكْم يَُقوُل َما اْألَْعيَاُن أَيَُّها اْسَمُعوا اْلَكاِفُر: َفَقاَل
َمْحٌض َكِذٌب َفُهَو اٍر، نَجَّ َعَمِل ِبَال اْلَمْكُسوَرُة ِفينَُة السَّ تَْحُصُل َكيَْف َهذَا؟ ِمْن أَْكذََب َكَالًما
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ِبَال َفِينَُة السَّ تَْحُصِل َلم إذَا اْلَكاِفُر، أَيَُّها َحِنيَفَة: أَبُو َفَقاَل ُعَلَماِئُكْم. أَْفَضِل ِمْن َظَهَر َقْد
بََعَدِم تَُقوُل َكيَْف أَْم َصاِنٍع، َغرْيِ ِمْن اْلَعاَلُم َهذَا يَْحُصَل أَْن يَُجوُز َفَكيَْف اٍر، َونجَّ َصاِنٍع

َفَقتَلُوُه. اْلَكاِفِر ُعنُِق ِب ِبَرضْ الرَِّشيُد أََمَر ذَِلَك َفِعنَْد اِنِع؟ الصَّ ُوُجوِد
َصاِنِعِه.» َعَظَمِة َعَىل تَُدلُّ اْلَكْوِن َهذَا َعَظَمَة «إِنَّ

اَهُة َ الرشَّ (15)

اْلَحْلَوى، َمِت ُقدِّ ثُمَّ ِمنُْه، َفأََكلُوا الطََّعاُم َم َفُقدِّ اِج، اْلَحجَّ ِعنَْد النَّاِس بَْعِض َمَع أَْعَراِبيٌّ َحَرضَ
ُعنَُقُه. بُْت َرضَ اْلَحْلَوى ِمَن أََكَل َمْن َفَقاَل: لُْقَمًة، ِمنَْها أََكَل َحتَّى اْألَْعَراِبيَّ اُج اْلَحجَّ َفَرتََك
أَيَُّها َقاَل: ثُمَّ اْلَحْلَوى، إَِىل َوتَاَرًة اِج اْلَحجَّ إَِىل تَاَرًة ينُْظُر اْألَْعَراِبيُّ َوبَِقَي أَْكِلَها، َعْن َفاْمتَنَُعوا

َعَليِْه. َوأَنَْعَم اُج اْلَحجَّ َفَضِحَك ِباْألَْكِل؛ َ َوابْتََدأ َخرْيًا، ِبأَْوَالِدي أُوِصيَك اْألَِمريُ،

َواْلَخِليَفُة اِعُر الشَّ اْألَْعَراِبيُّ (16)

ِبَها ذَاِهبًا َفاِرَغٌة، َجرٌَّة ِبيَِدِه َفِقريٌ َشاِعٌر َفَصاَدَفُهم ، ِمْرصَ ُشَعَراءَ اْلُخَلَفاءِ بَْعُض اْستَْدَعى
َواْإلِنَْعاِم إِْكَراِمِهْم ِيف َفبَاَلَغ اْلِخَالَفِة، َداِر إَِىل َوَصلُوا أَْن إَِىل َفتَِبَعُهْم َماءً، ِليَْمَألََها اْلبَْحِر؛ إَِىل
َوَما أَنَْت َمْن َوَقاَل: اْلَقِديَمِة، ِثيَاِبِه إَِىل َونََظَر َكِتِفِه، َعَىل َواْلَجرََّة الرَُّجَل ذَِلَك َوَرأَى َعَليِْهْم،

َفأَنَْشَد: َحاَجتَُك؟

ِب��َج��رَّتِ��ي أَتَ��يْ��ُت ال��طَّ��اِم��ي23 بَ��ْح��ِرَك إَِل��ى ِرَح��اَل��ُه��ْم22 َش��دُّوا اْل��َق��ْوَم َرأَيْ��ُت ��ا َوَل��مَّ

َهذَا َوَقاَل: يَن، اْلَحاِرضِ بَْعُض َفَحَسَدُه ًة؛ َوِفضَّ ذََهبًا اْلَجرََّة َلُه اْمَلئُوا اْلَخليَفُة: َفَقاَل
َوَضيََّعُه. أَتَْلَفُه َوُربََّما اْلَماِل، َهذَا ِقيَمَة يَْعِرُف َال َمْجنُوٌن َفِقريٌ َرُجٌل

َرَكاِئبَُهْم. وا أََعدُّ ِرَحاَلُهْم: َشدُّوا 22

اْلَفاِئُض. الطَّاِمي: 23
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َما َق َفَفرَّ اْلبَاِب، إَِىل َوَخَرَج ذََهبًا َلُه َفُمِلئَْت َشاءَ، َما ِبِه يَْفَعُل َمالُُه ُهَو اْلَخِليَفُة: َفَقاَل
َفَقاَل: ذَِلَك، َعَىل وََعاتَبَُه َفاْستَْدَعاُه ذَِلَك اْلَخِليَفَة َوبََلَغ ِبَها،

نَ��ُج��وُد اْل��َخ��يِّ��ِري��َن ِب��َم��اِل َونَ��ْح��ُن ِب��َم��اِل��ِه��ْم اْل��َخ��يِّ��ُروَن َع��َل��يْ��نَ��ا يَ��ُج��وُد

أَْمثَاِلَها.» ِة ِبَعَرشَ «اْلَحَسنَُة َوَقاَل: َمرَّاٍت، َعَرشَ َلُه َ تُْمَأل أَْن َوأََمَر ذَِلَك، َفأَْعَجبَُه

اْمَرأٍَة نَبَاَهُة (17)

اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ يَا َلُه: َوَقاَلْت اْلَربَاِمَكِة، ِنَساءِ ِمْن اْمَرأٌَة يَْوًما الرَِّشيِد َهاُروَن َعَىل َدَخَلْت
َلَها: َفَقاَل ِرْفَعًة! هللاُ َزاَدَك َفأَْقَسْطَت،25 َحَكْمَت َلَقْد أَْعَطاَك! ِبَما َوَفرََّحَك َعيْنَيَْك، هللاُ 24 أََقرَّ
أَْمَواَلُهْم. َوأََخذَْت ِرَجاَلُهْم، َقتَْلَت الَِّذيَن بَْرَمٍك آِل ِمْن َلُه: َقاَلْت اْلَمْرأَُة؟ أَيَّتَُها تَُكوننَِي َمْن

َماِلَها. ِبَردِّ َوأََمَر َعَليِْك، َفَمْرُدوٌد اْلَماُل ا َوأَمَّ ِهللا، أَْمُر ِبِهْم نََفذَ َفَقْد الرَِّجاُل ا أَمَّ َقاَل:
َقاَل: اْلُمْؤِمِننَي؟ أَِمريَ يَا ُهَو َوَما َقالُوا: َعِظيًما. ُدَعاءً َعَليْنَا َدَعْت إِنََّها ِلُجَلَساِئِه: َوَقاَل
َقْد َفتَُكوُن اْلَحَرَكِة ِمَن اْلَعنْيُ َسَكنَِت َوإِذَا َحَرَكتَُهَما، أَْسَكَن أَْي َعيْنَيَْك، هللاُ أََقرَّ َقْولَِها: َفِمْن
إِذَا ﴿َحتَّى يَُقوُل: إِذْ اْلُقْرآِن َقْوِل ِمْن أََخذَتُْه أَْعَطاَك، ِبَما هللاُ َفرََّحَك َقْولَِها: َوِمْن َعِميَْت،
ا ﴿َوأَمَّ تََعاَىل: َقْولِِه ِمْن أََخذَتُْه َفأَْقَسْطَت، َحَكْمَت َوَقْولَُها: بَْغتًَة﴾، أََخذْنَاُهْم أُوتُوا ِبَما َفِرُحوا
اْلُهبُوُط. يَُكوُن الرِّْفَعِة بَْعَد أَْي: ِرْفَعًة، هللاُ َزاَدَك َوَقْولَُها: َحَطبًا﴾، ِلَجَهنََّم َفَكانُوا اْلَقاِسُطوَن

اْلبََدِويُّ يُْخ َوالشَّ الرَِّشيُد َهاُروُن (18)

اْلَربَْمِكيُّ َوَجْعَفٌر النَِّديُم يَْعُقوَب َوأَبُو ُهَو اْألَيَّاِم، ِمَن يَْوًما الرَِّشيُد َهاُروُن اْلُمْؤِمِننَي أَِمريُ َخَرَج
الرَِّشيُد َهاُروُن َفَقاَل َلُه، ِحَماٍر َعَىل ُمتَِّكئًا َشيًْخا َفَرأَْوا َحَراءِ، الصَّ ِيف َوَساُروا نَُواٍس، وأَبُو

ُهَو. أَيَْن ِمْن يَْخ الشَّ َهذَا اْسأَْل ِلَجْعَفٍر:

أَْسَكَن. : أََقرَّ 24
َعَدْلَت. أَْقَسْطَت: 25

26
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َسرْيَُك؟ أَيَْن َوإَِىل َجْعَفٌر: َلُه َقاَل ِة. اْلبَْرصَ ِمَن َقاَل: ِجئَْت؟ أَيَْن ِمْن َجْعَفٌر: َلُه َفَقاَل
الرَِّشيُد: َهاُروُن َفَقاَل ِلَعيْنِي. َدَواءً أَْلتَِمُس َقاَل: ِفيَها؟ تَْصنَُع َوَما َلُه: َقاَل بَْغَداَد. إَِىل َقاَل:
تَُماِزَحُه. أَْن َعَليَْك ي ِبَحقِّ َفَقاَل: أَْكَرُه. َما ِمنُْه أَْسَمُع َماَزْحتُُه إِذَا َفَقاَل: َماِزْحُه. َجْعَفُر، يَا
هللاُ َلُه: َفَقاَل ِبِه؟ تَُكاِفئُِني الَِّذي َفَما يَنَْفُعَك، َدَواءً َلَك َوَصْفُت إِْن يِْخ: ِللشَّ َجْعَفٌر َفَقاَل
َهذَا َلَك أَِصَف َحتَّى إيلَّ أَنِْصْت َفَقاَل: ُمَكاَفأَِتي. ِمْن َلَك َخرْيٌ ُهَو ِبَما َعنِّي يَُكاِفئَُك تََعاَىل

ُهَو؟ َوَما َلُه: َفَقاَل َغرْيََك. ِألََحٍد أَِصُفُه َال الَِّذي َواءَ الدَّ
ْمِس، الشَّ ُشَعاِع ِمْن أََواٍق َوثََالَث الرِّيِح، ُهبُوِب ِمْن أََواٍق ثََالَث َلَك ُخذْ َجْعَفٌر: َلُه َفَقاَل
اْلَهَواءِ ِيف َوَضْعَها اْلَجِميَع، َواْجَمِع اِج، َ الرسِّ نُوِر ِمْن أََواٍق َوثََالَث اْلَقَمِر، َزْهِر ِمْن أََواٍق َوثََالَث
َفَضْعَها َدَقْقتََها َفِإذَا أَْشُهٍر، ثََالثََة َها وُدقَّ َقْعٍر ِبَال َهاِوٍن ِيف َضْعَها ذَِلَك بَْعَد ثُمَّ أَْشُهٍر، ثََالثََة
يَْوٍم ُكلِّ ِيف َواءَ الدَّ َهذَا اْستَْعِمْل ثُمَّ أَْشُهٍر، ثََالثََة اْلَهَواءِ ِيف اْلِوَعاءَ َوَضِع َمْشُقوٍق ِوَعاءٍ ِيف

هللاُ. َشاءَ إِْن تَُعاَىف َفِإنَّك ذَِلَك، َعَىل َواْستَِمرَّ النَّْوِم، ِعنَْد َدَراِهَم ثََالثََة
َعىل َلَك ُمَكاَفأًَة الَّلْطَمَة َهِذِه ِمنِّي ُخذْ هللاُ، َعَفاَك َال َقاَل: َجْعَفٍر َكَالَم يُْخ الشَّ َسِمَع ا َفَلمَّ
اْستَْلَقى، َحتَّى الرَِّشيُد َهاُروُن َفَضِحَك َرأِْسِه. أُمِّ َعَىل بٍَة ِبَرضْ َوبَاَدَرُه َواءَ، الدَّ َهذَا َوْصِفَك

ِدْرَهٍم. آَالِف ِبثََالثَِة الرَُّجِل ِلذَِلَك َوأََمَر
يُْرِضيِه.» َال َكَالًما سِمَع يَْعِنيِه، َال َكَالًما َقاَل «َمْن

اْلَخطَّاِب بُْن وَُعَمُر َقيَْرصَ َرُسوُل (19)

اْلَمِدينََة َدَخَل ا َفَلمَّ أَْفَعاَلُه، َويَُشاِهَد أَْحَواَلُه، ِليَنُْظَر اْلَخطَّاِب؛ بِْن ُعَمَر إَِىل َرُسوًال َقيَْرصُ أَْرَسَل
اْلَمِدينَِة. َظاِهِر إَِىل َخَرَج َقْد أَِمريٌ َلنَا بَْل َمِلٌك، َلنَا َما َفَقالُوا: َمِلُكُكْم؟ أَيَْن َوَقاَل: أَْهَلَها َسأََل
َوَضَع َوَقْد ، اْلَحارِّ الرَّْمِل َفْوَق اْألَْرِض َعَىل ْمِس الشَّ ِيف نَاِئًما َفَرآُه َطَلِبِه، ِيف الرَُّسوُل َفَخَرَج

اْألَْرَض. بَلَّ أَْن إَِىل َجِبينِِه ِمْن يَْسُقُط َواْلَعَرُق َكاْلِوَساَدِة، ًة ُرصَّ
َال اْلُملُوِك َجِميُع يَُكوُن َرُجٌل َوَقاَل: َقْلِبِه، ِيف اْلُخُشوُع َوَقَع اْلَحاَلِة؛ َهِذِه َعَىل َرآُه ا َفَلمَّ
َوَمِلُكنَا َفِنْمَت، َفأَِمنَْت؛ َعَدْلَت؛ ُعَمُر يَا َوَلِكنََّك َحالُه! َهِذِه َوتَُكوُن َهيْبَتِِه، ِيف َقَراٌر َلُهْم يَِقرُّ

َخاِئًفا. َساِهًرا يََزاُل َال َُّه أَن َجَرَم َفَال يَُجوُر،
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َوَمْعٌن َجْعَفٍر أَبُو (20)

أَِمريَ يَا َطاَعِتَك ِيف َقاَل: َمْعُن. يَا َكُربَْت َلُه: َفَقاَل َجْعَفٍر أَِبي َعَىل َزاِئَدَة بُْن َمْعُن َدَخَل
َقاَل: َلبَِقيًَّة. ِفيَك َوإِنَّ َقاَل: اْلُمْؤِمِننَي. أَِمريَ يَا أَْعَداِئَك َعَىل َقاَل: تَتََجلَُّد. َوإِنََّك َقاَل: اْلُمْؤِمِننَي.
أَُميََّة؟ بَنِي َدْوَلُة أَْم أََدْوَلتُنَا أَبَْغُض، أَْو إَِليَْك أََحبُّ ْوَلتنَْيِ الدَّ أَيُّ َقاَل: اْلُمْؤِمِننَي. أَِمريَ يَا َلَك ِهَي
َزاَد َوإِْن ،َّ إَِيل أََحبَّ َدْوَلتَُك َكانَْت ِبرِِّهْم َعَىل ِبرَُّك26 َزاَد إِْن اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريَ يَا إَِليَْك ذَِلَك َقاَل:

َصَدْقَت. َقاَل: .َّ إَِيل أََحبَّ َدْوَلتُُهْم َكانَْت ِبرَِّك َعَىل ِبرُُّهْم

اْلَمِلِك َوَعبُْد ُعْرَوُة (21)

نيَا، الدُّ َعِن ُمْعِرًضا ُعْرَوُة َوَكاَن بُْستَاٍن، إَِىل َمْرَواَن بِْن اْلَمِلِك َعبِْد َمَع الزُّبرَْيِ بُْن ُعْرَوُة َدَخَل
َوِهللا أَنَْت اْلَمِلِك: َعبُْد َلُه َفَقاَل اْلبُْستَاَن! َهذَا أَْحَسَن َما َقاَل: َرأَى َما اْلبُْستَاِن ِيف َرأَى َفِحنَي

يَْوٍم. كلَّ أُُكَلَك تُْؤتِي َوأَنَْت َعاٍم، ُكلَّ أُُكَلُه يُْؤتِي ِألَنَُّه ِمنُْه؛ أَْحَسُن

اُح فَّ السَّ َواْلَخِليَفُة ُدَالَمَة أَبُو (22)

َسْلِني اْلَخِليَفُة: َلُه َفَقاَل اْألَيَّاِم، بَْعِض ِيف اِح فَّ السَّ يََدِي بنَْيَ َواِقًفا اِعُر الشَّ ُدَالَمَة أَبُو َكاَن
أَتََصيَُّد َدابًَّة َوأُِريُد َفَقاَل: إيَّاُه. أَْعُطوُه َفَقاَل: َصيٍْد. َكْلَب أَُريُد ُدَالَمَة: أَبُو َلُه َفَقاَل َحاَجتََك.
َقاَل: ُغَالًما. أَْعُطوُه َقاَل: ِبِه. َويَِصيُد اْلَكْلَب، يَُقوُد وَُغَالًما َقاَل: إيَّاَها. أَْعُطوُه َقاَل: َعَليَْها.
اْلُمْؤِمِننَي أَِمريَ يَا َهُؤَالءِ َقاَل: َجاِريًَة. أَْعُطوُه َقاَل: ِمنُْه. َوتُْطِعُمنَا يَْد الصَّ تُصِلُح َوَجاِريًَة
يَُكْن َلْم َوإْن َقاَل: تَْجَمُعُهْم. َداًرا أَْعُطوُه َفَقاَل: يَْسُكنُونََها. َداٍر ِمْن َلُهْم بُدَّ َفَال َعِبيُدَك،
أَِمريَ يَا اْلَغاِمَرُة َوَما َقاَل: َغاِمَرٍة. ِضيَاٍع َعْرشَ َوَهبْتَُك َقاَل: يَِعيُشوَن؟ أَيَْن َفِمْن َضيَْعٌة، َلُهْم
ِمْن َغاِمَرٍة َضيَعٍة ِمائََة اْلُمْؤِمِننَي أَِمريَ يَا أَْقَطْعتَُك َقْد َقاَل: ِفيَها. نَبَاَت َال َما َقاَل: اْلُمْؤِمِننَي؟

َعاِمَرًة. ُكلََّها اْجَعلُوَها َوَقاَل: ِمنُْه، َفَضِحَك أَسٍد. بَنِي َفيَاِيف

َالُح. الصَّ اْلِربُّ: 26
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