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 أ
�ة ا���ا���

ال(%امكة أسرة ش�&%ة، واكبت ظ�ور الدعوة العباسية منذ أواخر الع�د األموي، وسا�مت �� تأس�س 

ه)، وتو=ّ> رجال�ا املناصب الرفيعة �� اإلدارة والوزارة، ول�ا مسا�مات كب&%ة �� 132ا.-الفة العباسية سنة (

.AB�الذ ACDانت من املشارك&ن بقوة �� تأس�س العصر العباLضاري اإلسالمي، وO.التقدم ا  

فمن �م ال(%امكة؟ وما \� مسا�ما]Vم �� ا.Oضارة اإلسالمية؟ وملاذا Lانت VXايVWم املأسوTة عS> يد 

  �ارون الرشيد؟ ا.-ليفة

  :أ� ا���ا���

ذ�بت كتب التارTخ القديمة إ=> أن ال(%امكة "أسرة فارسية"، تنdسب إ=> جد�ا املعروف باسم (َبْرَمك)، 

 لعلم، وإنما \� لقب ديAi وراhي ملن يكون سادن املعبد عند الكرد والفرس 
ً
ول�ست Lلمة (برمك) �ذه اسما

وVsار( معبد سادن - ا.Oقيقي اسمھ pُعرف وال  –القدماء. وLان (برمك)  u ��) النُّ
ْ

vستانأف شما=�( بخراسان َبxغا 

مھ الب�ت ذاك سدانة ي�S من Lل وLان ،)اليوم
ّ
موال => حكمھ، وتحمل إليھ األ إ وترجع ألمره، وتنقاد امللوك، {عظ

، و\� {عAi (حارس، قّيم، Berوال�دايا. وLلمة (َبْرَمك) معّر�ة، و\� �� أصل�ا الكردي مّركبة من Lلمت&ن ( َبْر ) 

، و\� {عAi (الب�ت املقّدس، الب�ت األول، الب�ت األصل)، وLلمة (ماك) تفيد �� الكردية Makسادن) و (ماك) 

من  عدد كب&%  -شأن سائر اللغات ال�ندو أور�ية -أVXا األصل الذي تdشعب منھ الفروع. و�� اللغة الكردية 

د) 
ْ
الرأس الشامخ) و(َبْر َدف) ، و{عSerbilind ) Aiاألسماء ال�A تتكّون من اجتماع Lلمت&ن، مثل ( َسْر ِبِلن

Berdev         .كذا دواليك�(اللثام )، و Aiو{ع 

�ان،  ِ
ّ
ل

َ
 للشك، مؤرخ قديم وش�&% �و ابن خ

ً
ده، بما ال يدع مجاال

ّ
أما األصل الكردي لل(%امكة فقد أك

يات األعيان وأنباء أبناء الزمان)، فقد ذكر أنھ ينdسب إل�Vم، وأVXم من قبيلة (
َ
ري) َزْرزا صاحب كتاب (َوف

�ان
ّ
أن يقّرر �ذه املسألة التارTخية لوال أنھ  -و�و قاٍض قدير ومؤرخ ومحقق ش�&% -الكردية، وما Lان البن خل

 من ذلك؛ ثم إن املوضوع يتعلق ب£سبھ �و، واملثل يقول: أ�ل مكة أدرى  شعاVsا.
ً
  Lان متأكدا

ة فارسية" ف�و أمر ل�س بال¨§يب، و�و وأما ما يقال عن ال(%امكة �� كتب التارTخ القديمة بأVXم "أسر 

�ان نفسھ يقول عن ال(%امكة قبل إسالم�م بأVXم "فرس  ِ
ّ
ل

َ
 عS> عدم انتما©Vم إ=> الكرد، فابن خ

ً
ل�س دليال

ق �� تارTخ الشرق القديم أن Lلمة (فارACD) لم تكن {عAi االنتماء القومي 
ّ

مجوس". وdTبّ&ن ل�ل باحث محق

، وإنما \� {عAi انتماء
ً
. ومعروف أن الكرد Lانوا أOاب السلطة  حصرا

ً
 جدا

ً
 فضفاضا

ً
 وثقافيا

ً
 ودي£يا

ً
سياسيا

والنفوذ �� جنوب غر±ي آسيا قبل القرن السادس امليالدي، وأن نفوذ�م بلغ األوج �� ع�د امليدي&ن، وLان الفرس 
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 ل�م، ثم دالت دولة امليدي&ن، واستلم ج&%اVXم الفرس األخمي£يون السلطة حوا=� 
ً
ق.م)، و�ات  550سنة (تبعا

 ل�م، واستمرت ا.Oال عS> ذلك أيام األرشاكي&ن والساساني&ن، وح�µ ظ�ور اإلسالم.
ً
  الكرد تبعا

وطوال تلك الع�ود Lان الفرس والكرد pش�لون عماد اإلم(%اطورTة الفارسية، وLان الشعبان متماثل&ن 

 ما يذكر املؤرخ اليوناxي �&%و�� العقيدة (الزردشdيھ)، وLان للكرد حضور كب&% �� مجاالت الد
ً
دوت فاع، وكث&%ا

ميال 
َ
وگ

ُ
ذلك خالل ا.Oمالت األخمي£ية، وTكفي أن نذكر املواقف البطولية لفرسان الكرد �� معركة گ

Gugamela- ) اد الفرسان  - ق.م) 331قرب أر�يل سنةLي، وxدارا الثالث واإلسكندر املكدو ACDب&ن امللك الفار

باليونان، وTقتلون اإلسكندر نفسھ، لوال تضعضع صفوف املقاتل&ن الفرس اآلخرTن، الكرد يOvقون ال�زTمة 

 أن الكرد حار�وا إ=> جانب الفرس �� الفتوحات اإلسالمية نفس�ا.
ً
  وجدير بالذكر أيضا

وجملة القول �� �ذا ا¾§ال أن ال£سبة (فارACD) \� xسبة سياسية وثقافية قبل أن تكون xسبة قومية، 

مر ا.§ديد وال بالفرTد، فنحن إ=> اليوم xعرف الكث&% من املشا�&% ع(% ال£سب السياسية، ف�ان و�ذا ل�س باأل 

، وكذلك األمر 
ً
 أو طاجيكيا

ً
 أو أرمنيا

ً
 أو قوقازTا

ً
يقال (العالم السوفيا{ي) أو (الروACD) وTكون الرجل أوكرانيا

  اليوم بال£سبة إ=> (الصيAi) و(األمر�Tي) وغ&%�ما.

u الواقعة �� شما=� وقد يقال: كيف 
ْ

vتكون األسرة ال(%مكية كردية، وتكون �� الوقت نفسھ من مدينة َب

  دولة أفغاxستان ا.Oالية؟

و�ذا أمر شرحھ يطول، وخالصتھ أن سدانة بيوت العبادة �� الديانة املي¿%ائية (قبل الديانة الزردشdية) 

 يدة الزردشdية، وتحّول امليدي&ن إل�Vا، أصبحتLانت موLلة إ=>  عض األسر امليدية العرTقة، و±عد ظ�ور العق

 <
ّ
 كما Lانت  عض األسر القرشية تتو=

ً
> أمور سدانة بيوت العبادة الزردشdية، تماما

ّ
تلك األسر امليدية تتو=

  سدانة الكعبة �� مكة قبل اإلسالم، وظلت تتو=> أمور�ا �� اإلسالم  عد أن اعتنقت الدين ا.§ديد.

u قبل اإلسال 
ْ

vانت َبLان من أقدس بيوت العبادة وL (ارVsالنو) م تا عة للدولة امليدية، و�ما أن ب�ت

الزردشdية قبل اإلسالم، فمن الطبي�Á أن يكون القيمون عل�Vا من امليدي&ن (أجداد الكرد)، ولم تتغّ&% ا.Oال 

ي&ن. &ن، أم ساسانعندما انتقلت الدولة من أيدي امليدي&ن إ=> أيدي الفرس سواء أLانوا أخمي£ي&ن أم أرشاكي

 ،µÂبن خالد، والفضل بن يح µÂحTخالد بن برمك، و :ACDصيات آل برمك، �� العصر العبا-Ã ومن أش�ر

؟
ً
  وجعفر بن يحµÂ. فماذا عVÄم جميعا

�ـ )، وLان أول من  90خالد بن برمك: pعّد خالد بن برمك املؤسس األول ألسرة ال(%امكة، ولد عام ( 

، وقد انضم إ=> صفوف املوا=� الذين نا�ضوا األموT&ن، وناصروا الدعوة اعتنق اإلسالم من ال(%امكة

العباسية، بل أصبح  عد فÈ%ة من أك(% الدعاة وأxشط النقباء الذين اعتمد عل�Vم القائد أبو مسلم ا.-راساxي 

ق ا�� دعوتھ للعباسي&ن، و�� جمع األنصار واملؤTدين. وملا زالت الدولة األموTة، و{ّسلم العباسيون 
ّ
لسلطة تأل

َمة 
َ
اح  عد اغتيال الوزTر أ±ي َسل

ّ
نجم خالد ال(%م�ي، فاستوزره ا.-ليفة العباACD األول أبو العباس السف

ل، ثم أقّره ا.-ليفة الثاxي أبو جعفر املنصور عS> وزارتھ، وظل �� منصبھ ذاك سنة و±عض السنة. وتمتع 
ّ
ا.-ال

 للسيادة والرTا
ً
 ذاخالد بصفات عالية، جعلتھ أ�ال

ً
، Ë-ي دة، إنھ Lان كرTما

ً
، جليال

ً
، نÌيال

ً
 فاضال

ً
، �ّمة، حكيما

ً
ا
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ال يبخل عS> أحد من قّصاده، و�و أول من أطلق عS> املستميح&ن (طالAB العون) اسم (الزّوار)، وLانوا من 

). وLان أبو عبيد هللا الوزTر يقول: "مارأيت أجمع من خالد، لھ جمال (و�� روا
ً
اال

ّ
احة) ية: فصقبـل pسّمون (سؤ

واد [جنو±ي العراق] ".   أ�ل الشام، وÃ§اعة أ�ل خراسان، وأدب أ�ل العراق، وكتابة أ�ل السَّ

 إلخماد�ا، 
ً
وح&ن xشÌت القالقل �� بالد فارس وإقليم ا.§بال ندب ا.-ليفة أبو جعفر املنصور خالدا

" :�Sه املوصل فأذر�يجان، يقول أحمد بن سوار املوص
ّ
نا خال فأفÑv �� ذلك، ثم وال

َ
dيب� 

ً
َد بن ما �بنا قط أم&%ا

برمك، من غ&% أن {شتد عقو�تھ، وال نرى منھ ج(%وتھ، ولكن �يبة Lانت لھ �� صدورنا ".  وLانت وفاة خالد سنة 

  �ـ ). 165�ـ) أو سنة ( 163(

 �ـ)، فعاpش أ�ـم أحداث الثورة العباسية، وشارك120يحµÂ بن خالد ال(%م�ي: ولد يحµÂ بن خالد سنة ( 

ه أبو جعفر املنصور والية أذر�يجان 
ّ
، فوال

ً
 وتدب&%ا

ً
 وحزما

ً
والده �� العمل .-لفا©Vا بإخالص، وLان مثل أبيھ عزما

ون hغور�م (جVØات املواج�ة مع األعداء) إال من يحوز ثقVWم، وLان يحµÂ  158سنة (
ّ
�ـ)، وLان العباسيون ال يول

  ل، واستمر �� أذر�يجان ح�µ تو�� املنصور.عند ثقة ا.-ليفة، فVÄض باألمر عS> الوجھ األكم

 إلخالصھ اختاره امل�دي ا.-ليفة العباACD الثالث ليكون مؤّدب ولده �ارون الرشيد وLاتبھ ووزTره، 
ً
ونظرا

ھ، فال يناديھ إال بقولھ: "يا أبِت"! وLانت العالقات حميمة ب&ن األسرت&ن العباسية وال(%مكية، 
ّ
وLان الرشيد ُيجل

زوج�A السفاح وخالد ابنة األخرى، وأرضعت ا.-&Úران (أم الرشيد) الفضل بن يحµÂ،  فأرضعت Lل من

  وأرضعت زوجة يحµÂ (أم الفضل) �ارون الرشيد.  

> ابنھ موµCD ال�ادي ا.-الفة، فأبقى يحµÂ عS> حالھ مع الرشيد، ثم بدا لل�ادي أن 
ّ
و±عد وفاة امل�دي تو=

البنھ الصغ&% جعفر، ووافقھ عS> ذلك القّواد، و�دأ ال�ادي ي£تقص  يخلع أخاه �ارون من والية الع�د، وTجعل�ا

م عليھ وال يقر�ھ، إال يحµÂ بن خالد 
ّ
 من شأنھ، فتجنّبھ الناس، ولم يكن أحد يجÈ%ئ أن pسل

ّ
الرشيد، وTحط

وولده، فإVXم ظلوا أوفياء ل�ارون، معّرض&ن أنفس�م لغضب ا.-ليفة ال�ادي، ولدساÞس ا.Oّساد وم�ائد�م.  

وذكر الط(%ي �� تارTخھ أنھ " ُس�Á إ=> ال�ادي بيحµÂ بن خالد، وقيل لھ: إنھ ل�س عليك من �ارون خالف، وإنما 

 µÂيح <Sال�ادي ع µCDّدْده بالقتل، وارمھ بالكفر. فأغضب ذلك موV[و ،µÂبن خالد، فا عث إ=> يح µÂُيفسده يح

 با.-لع، فقال 
ً
لھ يحµÂ: ال تفعل. فقال: أل�س يÈ%ك =� الAßء بن خالد ". وذكر الط(%ي أن �ارون طاب نفسا

 Vsا)، فقال يحµÂ: وأين �ذا 
ً
قا

ّ
واملريء؟! ف�ما pسعانAi، وأع�ش مع ابنة عAà (يقصد زوجتھ ُز�يدة وLان متعل

من ا.-الفة ؟! ومنعھ اإلجابة. وشرع ال�ادي يضايق يحµÂ، ثم Ë§نھ، وحاول التخلص منھ، لكن يحµÂ الÚÈم 

ث األيمان ا.Oق، ونÑá ا.-لي
ْ

ك
َ
: "يا أم&% املؤمن&ن، إنك إن حملت الناس عS> ن

ً
فة بما �و أصÑv، وقد قال لھ يوما

ْوكد لبيعتھ، فقال: 
َ
�انت عل�Vم أيماVXم، وإن تركVWم عS> بيعة أخيك، ثم باpعت .§عفر من  عده، Lان ذلك أ

> �ارون الرشيد  170صدقت ونOáت، و=� �� �ذا تدب&%".  ولم تطل خالفة ال�ادي، وتو�� سنة (
ّ
�ـ)، وتو=

ده الوزارة، وأطلق يده 
ّ
ا.-الفة بفضل حسن تدب&% يحµÂ وجرأتھ وشدة إخالصھ، وLافأه الرشيد عS> ذلك فقل

دتك أمر 
ّ
م، وقال: "يا أبِت، أنت أجلستAi ب(%كة رأيك، وحسن تدب&%ك، قد قل

َ
�� شؤون ا.-الفة، ودفع إليھ ا.-ات
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أحكم �� ذلك بما ترى من الصواب، واستعمل من رأيت، واعزل من رأيت". الرعية، وأخرجتھ من عنقي إليك، ف

ب بذلك �� اإلسالم.
ّ

ق
ُ
  ف�ان يحp µÂسµàّ ذا الوزارت&ن، و�و أول من ل

 �� 
ً
 عاما

ً
و�اشر يحµÂ األمور بحزم وعزم نادرTن، " ف�ان يجلس �و وابناه الفضل وجعفر للناس جلوسا

أمور الناس وحوائج�م، ال ُيãَ§ب أحد، وال ُيلقى ل�م سÈ% ". وLان يحL  µÂل يوم، إ=> انتصاف الVÄار، ينظرون ��

xعم الوزTر وxعم املدير؛ فقد ا�تّم  شؤون الرعية خ&% ا�تمام، وأمر بحفر األVXار، و�حمل القمح من مصر إ=> 

 <Sل األمصار، وع�وجوه أ <Sن واألنصار، وعTامل�اجر <Sرم&ن (مكة واملدينة)، "وأجرى عO.ل ا�ل الدين أ�أ

  واآلداب واملروءات، واتخذ كتات�ب لليتامى".

 pسابق 
ً
، صائب الرأي، حسن التدب&%، جوادا

ً
 لب�با

ً
أما عن Ã-صية يحµÂ فقد ذكرت األخبار أنھ Lان أرTبا

، {غµiّ الشعراء بفضائلھ وم�ارمھ، وا{سم بالوفاء واإلخالص، 
ً
 م�يبا

ً
، وقورا

ً
 عفيفا

ً
، حليما

ً
 وجودا

ً
الرTح كرما

و�الذLاء والكياسة، و�التصرف �� الشدائد بحكمة واقتدار، حاضر البدVåة، سرäع اإلجابة، متواضع النفس، 

   نقّي السرTرة، غ&% متغطرس،

، وال أحلم 
ً
يقابل املس�ئ&ن إليھ بالصفح والعفو، قال عبد الصمد بن ع�S: "ما رأيت أكرم من يحµÂ نفسا

  سوء
ً
ع يحµÂ بقدر كب&% من الثقافة واألدب، قال عنھ ياقوت  منھ، جعل عS> نفسھ أال ي�ا�ç أحدا

ّ
فو�ّ>". وتمت

 وفصاحة و�الغة". وTتجS> �ذا بوضوح �� أقوالھ ووصاياه 
ً
�� (م¨§م األدباء): " Lان من أكمل أ�ل زمانھ أدبا

ل
ْ

اب وعّمال وأعوان، فاستعينوا باألشراف، وإياكم وِسف
ّ
ناس، ة الومواقفھ. فقد قال لولده: "ال بد لكم من كت

 ". وLان يقول:وف عند�م أش�ر، والشكر مVÄم أك¿%فإن النعمة عS> األشراف أبقى، و\� Vsم أحسن، واملعر 

 
ً
ابھ: "إن استطعتم أن تكون كتبكم Lالتوقيعات اختصارا

ّ
م Lّل قوم بما يف�مون". وTقول لكت

ّ
�ل

ُ
"البالغة أن ت

 ينكره ل
ً
، وح�ى لھ عن فافعلوا".  وLان يحµÂ إذا رأى من الرشيد ش�ئا

ً
م pستقبلھ باإلن�ار، وضرب لھ أمثاال

ور) ملك الروم �دنة 
ُ

ف
ْ

 -امللوك وا.-لفاء ما يوجب مفارقھ ما أنكره، ومثال ذلك أنھ Lانت ب&ن الرشيد و (ِنق

µÂرجع باللوم عليھ، ملا   -بإشارٍة من يحTعّرف الرشيَد ذلك في£تقم لھ، وpُ أن µÂونكث نقفور وغدر، وكره يح

،  Lان من
ً
ي، أن يقول �� ذلك شعرا

ّ
مشورتھ عليھ بمصا.Oتھ، فأمر عبد هللا بن محمد الشاعر املعروف بامل�

  وT£شده الرشيد. فقال:        

 الَبـــواِر تدوُر 
ُ
فوُر فعليھ دائرة

ْ
ھ ِنق

َ
  نقَض الذي أعطـاك

تٌح أتاَك بھ اإللــُھ كبــ&ُ% 
َ
 ِشر أمــ&َ% املؤمن&ن! فإنھ ف

َ
  أ

ي، وVXض نحو الروم، فقال الرشيد 
ّ
ليحµÂ:  قد علمت أنك احتلت �� إسما�é �ذا ا.-(% عS> لسان امل�

لة، وأمر �ذا ا.Oدث مش�ور �� كتب التارTخ.
ْ
  فافتتح ِ�َرق

�ـ)، و�و والرشيد أخوان من 148الفضل بن يحµÂ: ولد الفضل قبيل مولد الرشيد  سبعة أيام سنة ( 

 عن الصغائر، الرضاع كما سيق الذكر. وLان أقرب األ 
ً
 عقل، وُعزوفا

َ
 خلق، ورجاحة

َ
بناء إ=> أبيھ، سماحة

 إ=> درجة فاقت ا.Oد، وLان �� Lل األعمال ال�A أسندت إليھ 
ً
  عظائم األمور، وLان أك¿% ال(%امكة كرما

ً
وا�تماما
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، وTنوب عن والده �� جالئل األعمال، فأطلق الناس عليھ لقب (الوزTر الصغ&%). وتم&ّ 
ً
 نزVåا

ً
فضل Ú الكفؤا

ّي (قرب ط�ران اليوم) سنة  َ(ِ%ستان، وُجْرجان، والرَّ
َ
ه الرشيد إقليم ا.§بال، وط

ّ
بالë§اعة والقوة، وقد وال

يلم سنة (176( ف بھ، 186�ـ)، وح&ن ثار يحµÂ بن عبد هللا العلوي �� بالد الدَّ
ّ
�ـ) ندب لھ الفضل، ف�اتبھ، وتلط

 بخط يده، وقدم يحµÂ  واستمالھ إ=> الصÑv، فأجابھ يحµÂ العلوي إ=>
ً
ما أراد، عS> أن يكتب لھ الرشيد أمانا

ه الرشيد خراسان سنة (
ّ
�ـ)، 178بن عبد هللا �� Oبة الفضل إ=>  غداد، ولقيھ الرشيد ب�ل ما أحب. ووال

فأحسن الس&%ة Vsا، وأزال الظلم، و�Vs µiا املساجد وا.Oياض والر�اط، وأسقط الضرائب السابقة عن الناس، 

اه وزاد 
ّ

د األمر Vsا للعباسي&ن، ثم عاد إ=> العراق، فتلق
ّ
اب، ووط

ّ
�� عطايا ا.§ند، وأكرم الزّوار والقواد والكت

، ثم نقل�ا إ=> أخيھ 
ً
الرشيد بحفاوة بالغة، وأمر الشعراء وا.-طباء بمدحھ وذكر فضلھ، وأسند إليھ الوزارة حينا

ه بالد املغرب من األنبار ح�µ إفرTقية، ف
ّ
ë-ص إ=> عملھ Vsا، فأزال ا.§ور، و±سط العدل، وأشاع جعفر، ووال

 للكث&% من أشعار العرب رواية 
ً
الرخاء واألمن �� الرعية. وLان الفضل عS> درجة كب&%ة من العلم واألدب، حافظا

 من نوادر الفضل وطرائفھ ومواقفھ 
ً
ودراية، ولھ محاوالت إبداعية �� �ذا امليدان، وقد أوردت املصادر كث&%ا

  لشعراء واألدباء.مع ا

  جعفر بن یحیى:
�ـ)، وا�تم بھ والده، وأحسن 151�و ثاxي أوالد يحµÂ بن خالد، ولد �� خالفة أ±ي جعفر املنصور سنة (

> {عليمھ وتثقيفھ، ح�µ بلغ م�انة عالية �� العلم واألدب. 
ّ
تر��تھ، وع�د بھ إ=> القاACí أ±ي يوسف pعقوب، فتو=

، جليل املÚîلة، وLانت لھ مÚîلة خاصة عند الرشيد، وLان من جلسائھ وندمائھ وLان عا=� ال�مة، نافذ البص&%ة

املقر�&ن، وLان يأxس بھ أك¿% من أخيھ الفضل، وLان والده يحµÂ يخµCï عليھ من تلك العالقة، وTخاف سوء 

من  هعاقبVWا عليھ وعS> آل برمك معھ، فحاول أن يثAi ابنھ عن ذلك، فلم يفÑv، وأفÑá للرشيد عما يخامر 

ه 
ّ
 بجعفر، ونقل إليھ الوزارة من أخيھ الفضل كما أسلفنا، ووال

ً
قا

ّ
خوف، فلم pعبأ بھ الرشيد، بل ازداد {عل

  �ـ)، ح�µ أصبح الوزTر األول لv-الفة، واملتصّرف �� Lل شؤوVXا.176شؤون مصر سنة (

 بحصافة رأيھ، ورجاحة عقلھ، وح&ن �اجت
ً
الثورة عS>  وLان الرشيد pعتمد عليھ �� ا.-طوب، ثقة

�ـ)، واستعرت ن&%اVXا ب&ن القبائل، ندب ل�ا الرشيد ل�ا جعفر عS> رأس حملة 180الشام سنة ( العباسي&ن ببالد

 <Sق الرشيد بھ، وأسند إليھ م�ّمة اإلشراف ع
ّ
عسكرTة، فأخمد الثورة، وxشر األمن واالستقرار، فازداد {عل

<Sولده األم&ن ليدّبر أمره، كما أسند اإلشراف ع .µÂولده املأمون إ=> الفضل بن يح  

مامة بن أشرس 
ُ
، حاضر البدVåة، صاحب كرم وأرTحية، وصفھ ث

ً
 بليغا

ً
، وأديبا

ً
 أرTبا

ً
وLان جعفر سياسيا

أحد مفكري املعÚÈلة، فقال: "Lان جعفر بن يحµÂ أنطق الناس، قد جمع ال�دوء والتمّ�ل، وا.§زالة وا.Oالوة، 

 pغنيھ عن اإلعادة، ال 
ً
ف، وال يتðv§v، وال يdنحنح ... وLان من أعلم الناس با.-(% وإف�اما

ّ
يتحÌّس، وال يتوق

البا�ر، والشعر النادر، واملثل السائر، والفصاحة التامة ".  وحسبھ �� �ذا ا¾§ال أنھ صاحب التوقيعات 

مات، يضّمVÄا حّل تلك املشكال 
ّ
 عS> ما pعرض عليھ من ش�اوى وتظل

ً
ت، ح�µ قيل: الش�&%ة، Lان يكتVØا {عليقا

ع ليلة واحدة بحضرة الرشيد أك¿% من ألف توقيع، لم يخرج ف�Vا عS> موجب الفقھ وا.Oق واإلنصاف. 
ّ
إنھ وق
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وقد فÈن األدباء بتوقيعاتھ، وتتلمذوا عS> ما Vsا من بالغة و�يان. وTضاف إ=> �ذا ما قّدمھ جعفر لOvياة األدبية، 

أس�م بھ من ا¾§الس والندوات ال�L Aان يحضر�ا العلماء واألدباء، وما بذلھ من {ë§يع لألدباء والشعراء، وما 

  وتدار ف�Vا ا¾Oاورات واملناظرات، وTُ£شد ف�Vا الشعر. 

  نكبة البرامكة:  

قال يحµÂ بن خالد ذات مرة: "ال أرحام ب&ن امللوك و�&ن أحد".  وLأنھ Lان يdنـّبأ بما يمكن أن يحدث ألسرتھ 

عشرة سنة، ومّر بنا أنھ Lان شديد القلق عS> ما ب&ن الرشيد وابنھ جعفر من العالقة ال�A ظلت �� السلطة سبع 

.Ñvأن يجعل تلك العالقة طبيعية فلم يف 
ً
  ا.Oميمة، وأنھ حاول جا�دا

 وقعت الواقعة �� ليلة ظلماء، وأصبح الناس وإذا جعفر مقتول، ُرفع رأسھ عS> ا.§سر األوسط 
ً
وأخ&%ا

طر جسده نصف&
ُ

 عS> ا.§سر األسفل، وإذا يحµÂ بن خالد ببغداد، وش
ٌ

 عS> ا.§سر األعS>، ونصف
ٌ

ن؛ ُرفع نصف

وولده الفضل �� أعماق الò§ن، و�اتت Lل دور�م وقصور�م وأموال�م وعقارا]Vم مصادرة من قبل الدولة. 

 عد�ا ا أوحدث Lل ذلك بأمر صديق�م ا.Oميم ا.-ليفة الرشيد. فلم Lان ذلك ؟!  �ا �نا تختلف الروايات ... أم

عن التصديق فAó تلك الرواية ال�A تذكر أن الرشيد Lان ال يص(% عن جعفر وعن أختھ عّباسة ب£ت امل�دي، 

وLان ُيحضر�ما إذا جلس للشراب، وقال .§عفر: أزّوجك�ا ليحّل لك النظر إل�Vا إذا أحضرُ]Vا مجلACô، وطلب 

، إليھ أال يمس�ا، وال يكون ما بيVÄما ما ب&ن الرجل وزوجھ، 
ً
، وولدت عّباسة غالما

ً
لكن جعفر وعّباسة تزّوجا سرا

فخافت عS> نفس�ا من الرشيد، فأرسلت بالغالم إ=> مكة مع حواضن لھ. لكن إحدى جواري عّباسة نقلت 

  ا.-(% إ=> الرشيد، فغضب لذلك، وLانت النكبة.

، Vsذا 
ً
 وðãT عاما

ً
التصّرف ا.-ارج عS> وال يصدق املرء أن يقوم ا.-ليفة الرشيد، الذي pغزو عاما

 Aتلك ال� Aóب. وأما أقرب الروايات إ=> التصديق فTالشراب ب&ن أختھ ورجل غر <Sالعقيدة والعرف، فيجمع ع

 ونقل�ا الط(%ي �� تارTخھ، فقد أرجع ال&Úيدي -وLان من أعلم الناس بأخبار ال(%امكة  -ذكر�ا أبو محمد ال&Úيدي 

ة يحµÂ بن عبد هللا العلوي، فقد مّر بنا أنھ ثار عS> الرشيد �� بالد سÌب قتل جعفر ونكبة ال(%امكة إ=> مسأل

الديلم، فندب لھ الرشيد الفضل بن يحµÂ، ف�اتبھ، واستأمنھ بكتاب من الرشيد نفسھ، وقدم بھ إ=>  غداد، 

 ،فدفعھ الرشيد إ=> جعفر فحÌسھ. ثم دعا جعفر بيحµÂ العلوي �� ليلة من الليا=�، فسألھ عن ACõء من أمره

 محـمد صS> هللا عليھ وسلم، فوهللا 
ً
فقال يحµÂ العلوي: " اتق هللا �� أمري، وال تتعّرض أن يكون خصمك غدا

 ". فرّق عليھ جعفر، وسمح لھ بالذ�اب حيث pشاء من بالد هللا، وأرسل معھ 
ً
، وال أوت�ت محدثا

ً
ما أحدثت حدثا

 .§عفر باملرصاد، فنقلوا ا.-(% إ=> -ل(%امكة منافس ا -من يبلغھ مأمنھ، وLان جواس�س الفضل بن الر�يع 

  الرشيد، وعندما تأكد ا.-ليفة من ذلك، فتك بجعفر، ونكب ال(%امكة.

أجل ذلكم �و ا.-(% الذي يقبلھ املنطق، ومع ذلك ال xعتقد أن موقف جعفر من الثائر العلوي Lان 

  -فيما يبدو لنا  -السÌب الوحيد لنكبة ال(%امكة، وإنما Lانت 
ّ

ة ال�A قصمت ظ�ر البع&%، وثمة عوامل القـش

  اجتمعت وتضافرت إليصال Lل من الرشيد وال(%امكة إ=> تلك الVÄاية غ&% السعيدة.  
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�ناك عامل ACö-Ã يتمثل �� الرشيد نفسھ، فاملؤرخون يذكرون أنھ صار خليفة بفضل ال(%امكة، 

مور الدولة ب&ن أيدVåم، ومنح�م سلطات و�ذا ما أقّر بھ الرشيد نفسھ كما مر، وLافأ�م عS> ذلك بأن ترك أ

 للتصرف �� شؤون ا.Oكم، ونdيجة لذلك، و�مرور األعوام، وجد نفسھ عS> �امش ا.Oياة 
ً
واسعة جدا

الوجوه و�م أ�ل العقد وا.Oل، وما Lان .-ليفة مثلھ أن يقبل باستمرار  السياسية واالجتماعية، فال(%امكة �م

S> نفسھ من نفوذ ال(%امكة، أو �كذا أو÷� إليھ، ورأى أن يتغّدى Vsم ذاك الوضع، ولعل الرشيد بات يخاف ع

وا �م بھ، و�ذا ما سبق للسفاح أن فعلھ بأ±ي سلمة ا.-الل، وما فعلھ أبو جعفر املنصور ب�ل 
ّ

قبل أن يتعش

كة، ممن عمھ عبد هللا بن ع�S، و�قائده أ±ي مسلم ا.-راساxي. و�� الوقت نفسھ Lان ثمة تياران منا�ضان لل(%ا

ة ممث�S الثقاف -أول�ما عر±ي، ومن رجالھ األصم�Á (ص£يع ال(%امكة أنفس�م)، وقد رأى �ؤالء أن ال(%امكة 

استأثروا بالسلطة، وزحزحوا العنصر العر±ي إ=> املرتبة الثانية. والتيار الثاxي فارACD يمثلھ الفضل  -الفارسية

امكة من الفرس. وقد سÁ> التياران ب�ل ما أوتيا من د�اء بن الر�يع أحد وزراء العباسي&ن، واملنافس األول لل(% 

 µÂآراء والده يح <Sم �� ذاك خروج جعفر ع�م، وساعدVللنيل من نفوذ ال(%امكة، و{غي&% رأي الرشيد ف�

 VXاية نتLا و�كذا …السديدة، فانتµó األمر بھ إ=> القتل، ومات Lل من والده يحµÂ وأخيھ الفضل �� الò§ن

  .الثالثة ا.Oلقة �� اللقاء وإ=>. الÈ%اجيدية ال(%امكة
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