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تصدير

كيالني كامل بقلم

العربية إىل نقلها آثرنا وقد «دوزي» املسترشق العالمة كتاب من مرتجمة فصول هذه
بعض يف أحيانًا آراءنا خالفت وإن — وهي كبري، أوروبي عالم تفكري وجهة لتبيان
بالطرح خليًقا اآلراء من نرضاه ال ما كل فليس فائقة، بعناية تُقرأ أن جديرة — مناحيها

واإلهمال.
سينا: البن «اإلشارات» لرشح مقدمته يف يقول الرازي الدين فخر العالمة كان وإذا

النقد.» غري والتفسري الرد، غري التقرير «إن
النقد.» غري أيًضا «والرتجمة بدورنا: نقول أن أجدرنا فما

املقام يقتضيه ما إال تعليق أو مناقشة بال املسترشق ذلك آراء نقل عىل اقترصت لهذا
إليه. حاجة يف القراء أكثر أن أعتقد ملا توضيح من

من نال حتى زيدون» ابن «ديوان يف الكتاب هذا من األول الفصل أنرش أكد لم أنني عىل
له. أقدره كنت مما أكثر القراء استحسان

ثم زيدون» ابن «ديوان رشح أُنِجز أن بعد كامًال القسم هذا بإظهار وعدت وقد
الرتدد عىل العزيمة تغلبت ثم الوعد، هذا إنجاز عن ومشاغله الزمن عوادي منعتني
وكيل الكتاب هذا ترجمة فأنجزت القراء، به وعدت ما ببعض أيف أن ورأيت والتسويف.
وعرصه». أدبه زيدون: «ابن وهو: القراء به وعدت الذي الثاني بالكتاب ألحقه أن يف أمل
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عىل العون هللا من أستمد وأنا حمديس». ابن «ديوان إظهار يف رشعت منه انتهيت فإذا
داد. والسَّ الرشد وأستلهمه الوعد، هذا إنجاز
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األول الفصل

الخالفة إلغاء بعد (1)

وأصبح األندلس بالد يف اإلسالمية الواليات عن العامة السلطة ظل تقلص عدة سنني منذ
يتفق أو عامة الواليات تلك أهل فيه يرغب مما السلطة تفكك يكن ولم بيدها، منها كل أمر

وآمالهم. ومصالحهم
وجزًعا املايض عىل أسًفا مداه أبعد إىل التفكري بهم وذهب التفكك لهذا جزعوا وقد

املستقبل.1 من
وحدهم، اإلفرنج ملوك إال البالد تلك يف والتفكك االنحالل هذا من ليستفيد يكن ولم
الصقالبة وحكم بينهم، فيما الجزيرة جنوب الرببر قواد اقتسم أن نتائجه من كان وقد
من املطامع ذوي بني مقسًما نهبًا األندلس بالد من ذلك بعد بقي ما وأصبح الرشق،
لهم سنحت ممن العريقة األرس بقايا من آخرين وبني البالد، تلك عىل املتوثبني املغريين
كانت التي واملنصور الثالث2 الرحمن عبد رضبات أمام الثبات عىل وساعدتهم الفرصة

األرستقراطية. إىل مصوبة
حكومتان وإشبيلية قرطبة الكبريتني املدينتني من تكون بأن كله ذلك انتهى وقد

شوريتان.

قرطبة (2)

إليه فأسندوا جهور3 ابن إىل —وعمدوا الخالفة إلغاء بعد أهلها كبار اجتمع فقد قرطبة أما
املنصب هذا لتقلد وكفايته بجدارته جميًعا عندهم مشهوًرا كان وقد التنفيذية، السلطة
ذي بادئ — رفض حتى قرارهم عليه يعرضون يكادوا لم ولكنهم بالحكم، واالضطالع
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ولكنه منتخبيه، جمهرة ذلك يف عليه ألح أن بعد قبله ثم السامي، املركز ذلك — بدء
بن محمود هما الشورى، مجلس يف له زميالن الحكم يف جانبه إىل يكون أن عليهم اشرتط

أرسته. أعضاء من وكانا حسن بن العزيز وعبد عباس
صوت إال الزميلني لهذين يكون أال رشط عىل ولكن طلب، ما إىل أصحابه فأجابه

فقط. استشاري
أحكامه يف متوخيًا الجديدة الشورية الحكومة تلك جهور ابن األول السفري حكم وقد
املظالم، ورفع األمن استتباب يف الفضل يرجع وإليه رشيًدا، مخلًصا وكان والسداد، العدل
واملظالم اإلِعنات من شيئًا يشكون ال وأصبحوا قرطبة أهل أمن حتى الحكم يتوىل يكد فلم

الجائرين. الرببر قساة من عليهم ترتى كانت التي
رأى ألنه وحدهم يَْفرن ببني واحتفظ الخدمة عن رصفهم أن به ُعني ما أول وكان

له. وطاعتهم والئهم من عرفه ملا سواهم عىل يعتمد أن عليه املستحيل من أن
بمظهر يظهر وكان وطنيٍّا، حرًسا الرببر من رسحهم الذين باآلخرين استبدل وقد
لهم: قال بعينه أمر تنفيذ إليه طلب فإذا الجمهوري، الحكم نظام استقرار يريد من
ألمره منفذ إال أنا وما الشورى، مجلس اختصاص من هو أمًرا أقرر أن شأني من «ليس

وقراراته.»
وأمر يتسلمه، أن أبى شخصه إىل موجه رسمي كتاب أو قصة عليه وردت كلما وكان

مستشاريه. إىل بتوجيهه
يكن لم أنه هذا إىل أضف الشورى. مجلس عىل عرضه قبل قراًرا ليصدر يكن ولم
دائًما، سكناه اعتاد الذي املتواضع مسكنه يف باقيًا فظل الحاكم، بمظهر البتة يتظاهر

الخالفة.4 قرص إىل ينتقل أن عىل فيه اإلقامة وآثر
— رفض وقد والريب الشكوك حولها تحوم ال قوية ثابتة نزاهته يف العقيدة وكانت
مقاًما الناس أكرب إىل بحراسته فعهد إمرته، وتحت داره يف املال بيت يكون أن — هذا مع

املدينة. يف احرتاًما وأكثرهم
غري عمًال يرتكب أال عليه قضت التي العامة املصلحة يؤثر — املال حبه عىل — وكان
درجة إىل به يصل يكاد حرًصا حريًصا بل مقتصًدا كان جهور ابن أن والحق رشيف.
جهوده من جهًدا يأل لم ذلك مع ولكنه قرطبة يف رجل أغنى أصبح حتى أثرى فقد البخل،

كافة. الناس عىل والرخاء اليرس توفري يف املحمودة
املمالك وبني بينه وتوثيقها الودية العالقات تحسني يف وسعه يف ما كل يبذل وكان
استتب حتى طويل وقت يمض فلم التوفيق وحالفه ذلك يف النجاح له ُكِتَب وقد املجاورة،
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قرطبة فأمَّ السبل، وأمنت الغذائية، املواد أسعار وهبطت والصناعة التجارة وانترشت األمن
أوقعوا حينما أحرقوها أو الرببر دمرها التي األحياء بناء أعادوا السكان من كثرية طوائف

املدينة. يف والسلب النهب

إشبيلية (3)

تسرتد لم القديمة الخالفة عاصمة قرطبة فإن بها، قام التي األعمال تلك مع أنه عىل
عناية بتاريخها سنعنى التي — إشبيلية أخذت الحني ذلك ومنذ السياسية، مكانتها

السيايس. املركز يف األول الشأن تحرز — خاصة
يجري بما متأثرة بقرطبة، الحظ مرتبطة — تزال ال بعيد أمد منذ — إشبيلية كانت
— التعاقب عىل — األموية الدولة مللوك خاضعة بالعاصمة، متأسية فيها، الحوادث من
يف السيِّئ أثرها قرطبة يف وقعت التي للثورة كان ذلك جراء ومن حمود، بني لدولة ثم
االلتجاء عىل األمري هذا فعول وطردوه، حمود بن قاسم عىل القرطبيون ثار فقد إشبيلية،
زيري بن محمد قيادة تحت الرببر من حامية ومعهما ولداه، بها يقيم حيث إشبيلية إىل

إيفورين. بني قبيلة من
ترك وقد معه، القادمني لجنوده مسكن مئة بإخالء يأمرهم اإلشبيليني إىل وأرسل
هم الذين قاسم جنود عن ُعِرَف ما إىل هذا إشبيلية. أهل نفوس يف سيئًا أثًرا األمر هذا

اللصوص. رشار من أنهم من جنسهم أبناء أفقر
يضجون الذي النري هذا من يتحرروا أن املمكن من أنه لإلشبيليني قرطبة أظهرت وقد
املقيمة الرببر حامية من خوفهم أن إال قرطبة، حذو يحذوا أن عىل فعولوا منه. بالشكوى
القاسم أبو قايضاملدينة نجح جهد وبعد أمانيهم. تحقيق وبني بينهم حال ظهرانيهم بني
السهل الهني من بأنه له رصح أن بعد جانبه إىل وضمه الحامية قائد استمالة يف عباد5 بن
وسارع ملساعدته، استعداده زيري ابن مناد حينئذ فأعلن إشبيلية، عىل ملًكا يصبح أن
ضد — أثرها عىل — السالح تقلدوا محالفة قرمونة بربر قائد وبني بينه فعقد القايض

قرصه. وحارصوا قاسم ولدي
إليه املدينة سكان يجتذب أن وحاول مغلقة، كانت التي إشبيلية إىل قاسم6 ووصل
اللذين ولديه عىل خيفة نفسه أوجسيف وملا املحاولة، هذه يف أخفق ولكنه الخالبة، بالوعود
من معه ومن هو — يجيل أن عهًدا نفسه عىل قطع املدينة، داخل للهالك معرضني كانا
فضمن وممتلكاتهما، وأموالهما ولديه إليه أسلموا ما إذا إشبيلية أرايض عن — الجند
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سنحت وثَم أدراجه، وعاد قاسم انسحب ذلك أثر وعىل الرشط، هذا تنفيذ اإلشبيليون له
الرببر. لرييضحامية فرصة أول للقايض

أن إال عليهم، يولونه حاكًما ليختاروا كبارها اجتمع حريتها عىل املدينة حصلت وملا
الحوادث تتمخض أن خشية مطمئنة، تكن لم والنفوس هادئة، تكن لم حينئذ الخواطر
املجرمني معاقبة يف لحظة يتوانون ال وحينئذ عليهم، الكرة حمود بنو يعيد أن أو ثورة، عن
عما املسئولية عبء عاتقه عىل يأخذ أن يف رغبة أية منهم أحد من تبد لم ولهذا الثائرين،

وقع.

عباد بنو (4)

ثروته حسدوا الذي وحده القايض عاتق عىل املسئولية عبء يلقوا أن عىل عامتهم واتفق
الثروة هذه فيها تصادر التي الساعة بدنو نفوسهم أعماق يف خفيٍّا رسوًرا واستشعروا

الطائلة.
من بصدره يجيش ما مع — وكان اململكة، حكم يتوىل أن القايض عىل فعرضوا
مناسب. غري وقت يف الحكم يتوىل أن إباء يف فرفض حازًما، حكيًما — وآمال مطامع
فقد ثروة، أكرب بحيازته امتاز أنه إال العريقة، بالسالالت النسب القايضمتصل يكن ولم
ملواهبه نظًرا االعتبار من سامية منزلة ذلك فوق له وكانت إشبيلية أرض ثلث يملك كان
العريقة السالالت ضمن أرسته تندمج أن املؤهالت هذه إىل يضمن أن يعوزه وكان العلمية،

القديمة.
عدد وجود إىل ماسة حاجة يف أنه يدرك وكان تدريًجا، — بعد فيما — ذلك له تم وقد
العظيمة األرستقراطية أن يف يشك ولم وجود، العدد لهذا وليس إمرته، تحت الجند من
تسنم إىل يسمو النسب، معروف غري مثله صعلوك عىل تثور أن بد ال إشبيلية يف املجيدة
أوشك عندما حقيقة هذا وقع وقد الواقع، يف هذا غري يشء ثمة يكن ولم الخالفة، ذروة

ألنفسهم. الخالفة يؤسسوا أن عباد بنو
قبل قديًما الحرية يحكمون كانوا الذين لخم ملوك ساللة من أنهم عباد آل زعم وثمة
لإلشادة الفرص يتحينون بطونهم إشباع يريدون الذين الشعراء وكان ملسو هيلع هللا ىلص محمد ظهور
واملتزلفني عباد بني ألن الزعم، هذا يربر ما يوجد لم أنه عىل املزعوم، العريق النسب بهذا
األرسة هذه يربط ما وكل ذلك، عىل الدليل يقيموا أن يستطيعوا لم يتملقونهم ومن إليهم
ولكن الحرية. ملوك إليها ينتسب التي اليمنية لخم قبيلة إىل تنتسب أنها الحرية بملوك
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بتاتًا، الحرية — يظهر ما عىل — يقطن لم آباؤهم منه تسلسل الذي عباد آل أرسة فرع
حمص. ناحية يف مرصوسوريا حدود عىل الواقعة العريش قرب أخريًا يقيمون كانوا بل
الحرية بملوك نسبهم يصلوا كي استطاعتهم يف ما بذلوا عباد آل أن من الرغم وعىل
عىل هذا عطاف وكان عطاف، والد نعيم من أبعد إىل به يصعدوا أن يستطيعوا لم فإنهم
حمص لجنود أعطيت حيث بلج مع إسبانيا إىل رحل وقد حمص، جنود من كتيبة رأس
هذه أصل عن انحدر وقد الكبري، الوادي ضفاف عىل وأقام إشبيلية، من مقربة أراضعىل
صالحني أناًسا املايض ظلمة من ببطء أخرجت أجيال سبعة من يقرب فيما فروع األرسة
— بيمينه خط الذي وهو مجدها، عنوان هو القايض والد وإسماعيل مقتصدين، عاملني

عباد.7 اسم — إشبيلية لنبالء الذهبية الصحيفة يف
كما ودين فقه رجل وكان والسيوف، األقالم حملة من إسماعيل كان فقد غرو وال
فيما — صار ثم الثاني، هشام حرس يف فرقة قيادة توىل فقد وطعان، حرب رجل كان
والورع والذكاء بالفقه واشتهر إلشبيلية، قاضيًا ثم الكبري، قرطبة ملجلس إماًما — بعد
غري يف شهرته عىل تربو النزاهة يف شهرته وكانت للكافة، النصح وإسداء العامة، وإرشاد
أن عن يتورع كان — والرشوة الفساد انتشار من الرغم عىل — فهو األمور، من ذلك
القرطبيون لقي وقد الكرم، غايات أبعد إىل كريًما وكان وزير، أو سلطان من هبة يقبل
أكرب يحرز أن جديًرا والصفات املزايا هذه كل فجعلته العرشة، وحسن الضيافة، كرم منه

الغرب. يف والسؤدد النبل ألقاب
١٠١٩م. سنة غضون يف هللا رحمة إىل تويف بصدده نحن الذي العهد وقبيل

وفضًال، خلًقا يدانيه ال كان وإن وأدبًا، علًما يماثله محمد القاسم أبو ابنه كان وربما
أبيه وفاة أثر عىل حدث وقد للجميل، وإنكار وتكرب وصلف وطمع أثرة ذا أناِنيٍّا كان فقد
إىل بالرجاء فتقدم غريه، عليه آثروا القوم ولكن القضاء، منصب يف يخلفه أن يف طمع أن

يؤمله. كان الذي القضاء منصب — قاسم بفضل — فنال حمود بن قاسم
الجميل. لهذا نكرانه كان كيف بعد فيما للحوادث املتتبع يرى وقد

قايضإشبيلية (5)

فيها الرأي وأصحاب إشبيلية نبالء أشار — بصدده نحن الذي — العهد هذا مفتح ويف
إليها يرمون التي الغاية أدرك وملا اململكة،8 عرش يتبوأ أن قايضإشبيلية القاسم أبي عىل
يف معه يرشك أن برشط إال إياه يولونه الذي الرشف هذا يقبل أن يستطيع ال أنه لهم أظهر
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الحكم، بأعباء االضطالع يف وأعوانه وزراءه يكونوا أن عىل بنفسه هو يعينهم أفراًدا الحكم
تقوم شورية هيئة منهم ستتألف الرأي يف معه يرشكهم الذين األشخاص هؤالء أن بحجة
مشاورتهم، بدون قرار أي يتخذ وال رأيهم، عن إال يصدر ال بحيث اململكة تدبري عىل
يحكم فال الشورى، قواعد عىل حكمه يكون أن من القايض اشرتطه ما اإلشبيليون فقبل
كرام بعض فعني واألعوان، الزمالء أولئك تعيني من اعتزمه ما إنفاذ إليه وطلبوا بمفرده،
من العيون وترمقهم األنظار إليهم تسمو كانت وآخرين حجاج ابن مثل العريقة األرس
العالم الزبيدي بكر كأبي املرص، سماء يف كواكب وأطلعهم العرص، أنجبهم الذين نرصائه
إىل همه انرصف ذلك من أراد ما له تم أن وبعد الثاني، هشام مؤدب الشهري النحوي
العرب من كثري لوائه تحت فانضوى الجند، وأرزاق أعطيات ورفع للمملكة، جيش تكوين
عىل حملة منهم وجرد القتال، عىل ودربهم املماليك من كبريًا عدًدا اشرتى ثم والرببر،
يف قرصين حارص وقد آخرين، أمراء إىل موجهة كانت الغالب الكثري يف وهي الشمال،
«األخوين» اسم عليهما وأطلق سور، يفصلهما صخور عىل متقابلني أُنشئا «فيزي» شمال
يقولون فهو القوم حرفه وقد «األخوين» اسم وهو العربي باسمهما اآلن معروفان وهما
موىس مع معاهدة عقدوا قد أسالفهم كان مسيحيون إسبانيون يقطنهما وكان «األڨوين»،
ملك حيازة يف عنه نتحدث العرصالذي يف يكونا لم القرصين هذين أن والظاهر نصري، بن
يدافعون كانوا الذين وأرغم عليهما القايض استوىل ولذلك مسلم، أمري حيازة يف وال ليون
نواة زادت وبذلك لوائه، تحت االنضواء عىل — فارس مئة ثالث زهاء وهم — عنهما
املمالك عىل لإلغارة يكفي ما الجند من لديه اجتمع وثمة فارس، مئة خمس فبلغت جيشه

إشبيلية. ضد قوية هجمات صد من لتمكنه تكن لم هذه حالته أن إال له، املتاخمة
بن يحيى الحمودي الخليفة جاء السنة هذه ففي :١٠٢٧ سنة له وقع ما وهذا
الضعف منتهى يف كان وملا إشبيلية، وحارصا هللا عبد بن محمد قرمونة بربر وأمري عيل
مستعدون أنهم وأعلنوا يحيى يفاوضون اإلشبيليون أخذ طويًال املقاومة يستطيع ال بحيث
الرشط هذا يحيى فقبل مدينتهم، الرببر يدخل أال رشط عىل عليهم، بسيادته لالعرتاف
إشبيلية ونبالء بعضأعيان يرسل أن — وإخالصهم لوفائهم —ضمانًا عليهم رشط ولكنه
يقدم أن منهم أحد يستطع فلم اإلشبيليني، والء بها يضمن رهائن عنده ليكونوا أوالدهم
الذي هو وحده والقايض شبهة، ألقل حياته عىل يقضون الذين الرببر من خشية ابنه
للقايض ما يعلم الخليفة وكان عباد. بنجله يحيى إىل أرسل إذ الطلب إجابة يف يرتدد لم
عىل الدال املجيد العمل هذا وبفضل لديه، رهينة ابنه بقبول فاكتفى والنفوذ الجاه من
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الحني— ذلك منذ — وأصبح عامة، اإلشبيليني القايضعند مكانة ازدادت للبالد اإلخالص
شكًال، بسيادته اعرتف الذي الخليفة جانب من وال الشعب، جانب من ال شيئًا يخىش ال

بالحكم. االنفراد من أمكنته قد السانحة الفرصة أن إليه وخيل
سوى معه يبق ولم وغريه، حجاج ابن مثل الحكم مجلس من أبعد قد كان وملا
اسمه خواصإشبيلية من رجًال وعني «زبيدي» ونفى خدمته عن يرصفهما أن رأى زميلني
ذكيٍّا هذا مع كان أنه إال املبادئ رجال من هذا «حبيب» يكن ولم للوزارة، رئيًسا «حبيب»

مصلحته. إىل منرصًفا ملواله، اإلخالص كلمة معاني بكل مخلًصا
حلت وقد باجة، عىل باالستيالء اململكة رقعة يف يزيد أن القايض أراد ذلك أثر وعىل
نشبت التي الحرب جراء من عرش التاسع القرن غضون يف املصائب املدينة بهذه أخريًا
ما وأحرقوا سلبًا، فيها وعاثوا منها، جزءًا الرببر وخرب نهبت إذ والخائنني. العرب بني
اتصل ملا ولكن منها، خرب ما تشييد يعيد أن القايض نية يف وكان طريقهم، يف صادفوه
«الذي محمد ابنه إمرة تحت جيوشه جرد القايض، بطليوسعزم أمري األفطس بن هللا بعبد
جاء الذي الوقت يف باجة عىل الجيوش هذه استيالء وتم املظفر» باسم بعد فيما خلفه
حصارها فبدأ قرمونة، أمري أبيه حليف وجيش إشبيلية، القايضبجيش بن إسماعيل فيه
الرغم وعىل والبحر، إيفرن بني الواقعة القرى يف والنهب بالسلب فرسانه وأمر الحال، يف
نخبة فقد أن بعد إذ كثريًا الحظ سيئ كان محمًدا فإن طيفور ابن به جاء الذي املدد من

قرمونة. إىل وأُرِسل أعدائه يدي بني أسريًا وقع املحاربني فرسانه
عىل باإلغارة يكتفيا فلم األمري، وحليفه القايض حماسة يف االنتصارات هذه زادت
كثريًا للدفاع تستخدم أن حكومتها فاضطرت أيًضا، قرطبة عىل أغارا بل وحدها بطليوس

سيدونا. والية بربر من
مع هدنة — شئت إن — ه سمِّ أو صلًحا وحليفه القايض أبرم الزمن من فرتة وبعد
أبلغه وملا (١٠٣٠ (مارس القايضيف برىض األرس من محمد أطلق وحينئذ األفطس، بني
القايض ويبلغ إشبيلية عىل طريقه يف يعرج أن عليه عرض رساحه إطالق نبأ قرمونة أمري
أظل أن أوثر «إني الرببر: ألمري قال القايض من اشمئزازه لفرط محمًدا ولكن شكره،
عيل وكان رساحي، بإطالق لغريك مدينًا كنت فإذا عيل، به أرشت بما أقوم أن عىل سجينك

سجني.» يف أنا حيث أبقى أن ل أفضِّ فإني الحق، لهذا وفاءً إشبيلية قايض أشكر أن
من مثله عظيم برجل يليق بما مشيًعا بطليوس إىل وأرسله شعوره األمري فاحرتم

والتكريم. اإلجالل واجب
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رشيفة، غري تعترب قد بطريقة هللا عبد انتقم ،١٠٣٤ سنة يف أي سنني؛ بضع وبعد
جنوده بأرضه تمر أن للقايض أباح بأن وذلك نالته، التي الشدائد تلك من لنفسه وثأر
إسماعيل كان وملا ليون، مملكة عىل لإلغارة طريقها يف ذاهبة وهي إسماعيل ابنه بقيادة
جنود من فقتل األفطس بني جيش باغته ليون حدود عن كثريًا يبعد ال مضيق يف وجنوده
إسماعيل وأفلت بالفرار، لياذهم عند الجيش فلول ليون فرسان وقتل كبريًا، عدًدا إشبيلية
لشبونة مدينة شطر وجهه موليًا كان وفيما رجاله، من يسري نفر ومعه املذبحة هذه من
أشد معه ومن هو ل تحمَّ — الغربية الشمالية الجهة من — أبيه مملكة حدود عىل الواقعة

الرضورية. املعيشة حاجات من الحرمان آالم
معلومات لدينا وليس بطليوس، ألمري األلد الخصم القايض صار اآلونة هذه ومنذ

وخصمه. بطليوس أمري بني ذلك بعد دارت التي املعارك عن تفصيلية
إلسبانيا عظيم خطر ذات نتائج لها يكن لم الحروب هذه أن فيه ريب ال ومما

ييل. فيما سنتناوله آخر حادث فيها تركه ما يضارع أثًرا فيها ترتك ولم املسلمة،
االعرتاف هذا ولكن عيل بن يحيى الحمودي الخليفة بسيادة اعرتف القايض إن قلنا
بال إشبيلية بحكم القايض قام فقد طويلة، مدة كذلك بقي وقد مجد، غري تعهًدا كان
باملحافظة يلزمه أن يستطيع ال بحيث الضعف من يحيى وكان رقابة، وال عليه سلطان
أمراء جميع حوله يضم ألن يحيى َق ُوفِّ إذ تدريًجا الحال هذه تبدلت وقد حقوقه، عىل
الزعامة هذه كانت أن بعد األفريقي الحزب عامة زعيم بحق اآلن فأصبح تقريبًا، الرببر
عبد بن محمد منها طرد التي قرمونة يف العام معسكره كان وملا مىض، فيما اسمية
املخيف الخطر هذا أوحى وقد واحد، آن يف وإشبيلية قرطبة تهدد جيوشه أصبحت هللا
والطمع الحرص يشبها لم لو وقيمتها خطرها لها وطنية بفكرة القايض إىل املحدق

والجشع. واألنانية
ال حتى واحد حاكم راية تحت والصقالبة العرب يجتمع أن الرضوري من رأى فقد

غزوها. لهم سبق التي األمالك اتخذوا الذين الرببر البالد يغزو
املصائب من بها حل ما التعرضملثل من بمنجاة البالد تجعل التي الوسيلة هي وهذه
يف الرغبة عنده فقويت الرضورة، بهذه نفسه أعماق من يشعر القايض وكان قبل، من
يف وهو األفريقي، للحزب املعادية العنارص جميع فيه يندمج كبري قوي حزب يتألف أن
تلك لنيل يذللها أن عليه يجب التي العقبات تكن ولم رئيسه، يكون أن يتمنى ذاته الوقت

عليه. بخافية الغاية
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كرامتهم يف يجرحون قرطبة وشيوخ العرب وأمراء الصقالبة ملوك أن يدرك كان فقد
يجعل ولم همته يثبط لم ذلك من شيئًا أن عىل عليهم، سلطانه يبسط أن يحاول رأوه متى

نفسه. إىل يترسب اليأس
يرمي التي الغاية إىل يصل أن ما حد إىل سيتمكن فهو ستخدمه، املصادفات أن عىل
نحو أي عىل — بعد فيما — وسنرى تحقيقه. عىل يعمل كان الذي املرشوع ويدرك إليها،

ذلك. له يتم

الثاني هشام (6)

إن وقلنا الثاني. سليمان عهد يف القرص من فر الثاني هشام التعس الخليفة أن أسلفنا
أحد. يعرفه ال مجهوًال آسيا يف مات أنه عىل تدلنا الظواهر أكثر

درت التي األموية بالدولة تعلقه لشدة مات أنه مصدق غري الشعب بقي فقد هذا ومع
يتلقون الشعب أفراد عامة وكان واملجد، الرشف حلل وكسته والرخاء، اليرس أخالف عليه
وشغف، باهتمام الحياة قيد عىل ببقائه منبئة الخارج من إليهم ترد كانت التي اإلشاعات
بعضأولئك أشاع وقد بآسيا، حياته تفاصيل عىل واقفون أنهم يزعمون كانوا أفراد وهناك
الزنوج فسلبه والنفائس، بالنقود مملوءة خريطة ومعه مكة إىل أوًال رحل أنه الزاعمني
رشابًا، وال طعاًما يتذوق ال يومني استمر أنه وزعموا معه، ما كل يرافقونه كانوا الذين
أن عىل الصلصال له يعجن أن عليه فعرض لحاله، ورثى له فرق فخار صانع رآه أن إىل
مىض قد إذ سلًفا، األجر يعطيه أن الفخار صانع فرجا ورغيًفا، درهًما اليوم يف يعطيه
العمل عن عجزه عىل — هشام استطاع ما ألي وبعد طعاًما، فيهما يذق لم يومان عليه

يومه. قوت يكسب أن —
بيت إىل ووصل فلسطني، إىل ذاهبة قافلة مع وسار فهرب، الحال هذه أنف أنه إال
دكان عىل وقف إذ املدينة، بعضطرق يف ليتنقل وإنه اإلمالق، حاالت أشد يف وهو املقدس
الصناعة؟» هذه تعرف «هل الحرصي: فسأله شديد، بانتباه عمله إىل ينظر وأخذ حرصي،
به أسد ما وأكسب أعيش أن إىل سبيل ال ألنه آسف وأنا «كال، محزونًا: فأجابه

الرمق.»
أجرك.» ولك الخيزران، إحضار يف إليك لحاجتي معي فابق «إذن الحرصي: فقال

الصناعة. هذه حذق حتى الحرصي عند وبقي مرسوًرا، فقبل
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سنة يف إسبانيا إىل عاد أنه ذلك بعد أذاعوا وقد سنني، بضع الحال هذه عىل زال وما
األمري فاضطر ،١٠٣٥ سنة إليها فوصل املرية إىل عنها تحول ثم مالقة ونزل ،١٠٣٣
التسيار. عصا بها ألقى حيث رباح قلعة إىل فرحل مملكته، حدود خارج إبعاده إىل زهري
أن — يظهر ما عىل — تستحق ال الشعب من وقبوًال رواًجا صادفت التي الرواية هذه
إشبيلية يهدد يحيى فيه كان الذي العهد يف أنه هو حقيقة وقع والذي الثقة، من شيئًا تنال
تمام الثاني هشاًما الخليفة يشبه خلف اسمه حرصي رجل رباح قلعة يف كان وقرطبة
ابن ومعهم هشام شيعة األمويون نفى وقد بعينه، هو أنه عىل دليل يقم لم ولكن الشبه،
وعدوه واألراجيف الروايات من «املزعوم» هشام حول دار ما املؤرخان حزم وابن حيان
مكان إىل يهتدوا أن مصلحتهم من كان وإن والقحة، والخداع السياسية الحيلة من رضبًا

سبيًال. ذلك إىل استطاعوا إن هشام
نفسه هو أنه يدعي أن يف هشام شبيه أنه كثريًا سمعه طرق حني خلف يرتدد ولم
معروف يكن لم خلًفا ألن رباح قلعة أهايل عىل الحيلة هذه جازت وقد الثاني، هشام الخليفة
بن إسماعيل أمريهم عىل وثاروا طاعته، يف دخلوا أنهم هذا من واألغرب عندهم، النسب
وأخرج مقاومتهم، مدة تطل ولم وحارصهم هذا فجاء طليطلة، أمري النون ذي دحمان

والخضوع. السكينة إىل وعادوا األهايل، ثائر فهدأ املدينة من املزعوم هشاًما

القايض دهاء (7)

بخربه، إشبيلية قايض علم حني بدء عىل عوًدا رجع بل الحد، هذا عند خلف دور ينته ولم
الذي وكان إشبيلية، إىل أحرضه هو إذا الرجل ذلك وراء من يجنيها التي الفائدة وعلم
أن كثريًا يرسه كان كما الرجل، شخصية عن النظر بقطع املوقف استغالل هو إنما يهمه
رئيس وهو ويكون الرببر، ضد حزبًا باسمه يكون أن ليستطيع هشام أنه الناس يرتيض
ووعده إشبيلية إىل املزعوم الخليفة دعوة إىل بادر ولهذا وزعيمه. الحزب هذا روح الوزراء
القايض قدمه إشبيلية إىل الحرصي حرض وملا شخصيته، إثبات يف نجح إذا بتعضيده
وعول السابق، الخليفة بعينه هو بأنه تقريبًا جميعهن فرصحن بالقرص، هشام نساء إىل
هشاًما بأن يعلنهم والصقالبة العرب وأمراء إشبيلية شيوخ إىل وبعث قولهن، القايضعىل
الخالفة. لقضية ومؤازرة حقوقه، عن دفاًعا معه السالح حمل إىل ويدعوهم عنده، الثاني
أمري هللا عبد بن محمد «هشام» بسيادة واعرتف بالنجاح، املسعى هذا هللا كلل وقد
وأمري دانية أمري ومجاهد بلنسية أمري العزيز وعبد إشبيلية إىل لجأ الذي املخلوع قرمونة

طرطوشة.
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إال الحياة، قيد عىل يزال ال أنه بالرسور مقرونًا علًما قرطبة يف الشعب عامة وعلم
ولم ينخدع، فلم الحكم، عىل حرًصا للخرب تصديًقا أقلهم كان جهور بن الحزم كبريهم أن
ومخالفة الشعب، إرادة مقاومة إىل سبيًال يجد لم ولكنه مساًغا، نفسه إىل الحيلة هذه تجد
يف يخىش كان ألنه واحد، حاكم راية تحت والصقالبة العرب اتحاد رضورة ورأى ميوله،
وسمحت أغراضمواطنيه، يناقض لم األسباب فلهذه قرطبة، الرببر يهاجم أن الحني ذلك

جديد. من الثاني لهشام البيعة تتجدد بأن نفسه
ضد يتسلح الصقلبي العربي الحزب كان بينما أنه الحوادث هذه نتيجة من وكان
موطنًا العمران، من بها يتصل ما تخريب يف ا مجدٍّ إشبيلية، محاًرصا هذا كان يحيى،
قرمونة بربر من — حوله امللتفني ولكن الخائن، القايض من الهائل االنتقام عىل النفس
السابق خليفتهم الثاني، هشام مع هواهم كان — رايته تحت االنضواء عىل أكرههم الذين

سائرة. وبينه بينهم املخابرة وكانت
القايضومحمد وأبلغوا إشبيلية، إىل خفية منهم فريق ذهب (١٠٣٥ (سنة أكتوبر ويف
القايض يدع ولم السكر، من يفيق يكاد ال ألنه يحيى مباغتة السهل من أن هللا، عبد بن
ومعه إسماعيل ابنه القايض ه وجَّ وهنا منها، يستفيدا أن دون تمر الفرصة هذه وحليفه
مع إسماعيل كمن سدوله الليل أرخى وعندما اإلشبييل، الجيش رأس هللاعىل عبد بن محمد
ظاهرها، إىل بالخروج يحيى ليغري قرمونة ملناوشة كوكبة وأرسل كمني، يف الجند أكثر
جيش رأس عىل عباد ابن مجيء بلغه حني — يحيى كان إذ هذه، خطته يف نجح وقد
هذا سعيدة، فرصة من لها «يا قائًال: وصاح رسيره عىل متكئًا وكان فنهض ثمًال، —
ضياع قبل جيادكم وامتطوا أسلحتكم خذوا الجند، أيها واآلن لزيارتي، مقبًال عباد ابن

الوقت.»
يعبئ ريثما يتمهل فلم برأسه، لعب قد النبيذ وكان فارس، آالف ثالثة يف وخرج
يشء. كل عنه يحجب كان الحالك الليل ظالم أن ذلك إىل يضاف خططه، وينظم جنده
يتقهقرون وأخذوا وعنف، بجلد فقابلوه املباغت، الهجوم بهذا منه اإلشبيليون وفوجئ

إسماعيل. فيه كمن الذي املكان نحو بنظام
قوات بكل انقضعليه إسماعيل فإن بنفسه، حتفه إىل يحيى سعى اللحظة هذه ومن
أكثر عىل القتل يأتي وكاد املعركة، يف نفسه يحيى وقتل التقهقر، إىل واضطره الجند،
بربر من املساكني هؤالء أغلب «إن له: وقال ذلك، دون هللا عبد بن محمد يحل لم لو رجاله
إياه.» واحتقارهم كراهتهم مع خدمته يف الدخول عىل الطاغية هذا أكرههم الذين قرمونة
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ظهر عىل قرمونة إىل هللا عبد بن محمد وخف تعقبهم برتك جنده وأمر عليهم فأبقى
بينه يحولوا أن املدينة أبواب عىل استولوا الذين يحيى زنوج وأراد ملكه، ليسرتد جواده
وسلَّم اإلمارة، قرص إىل وسار ثغرة، من دخولها عىل األهايل ساعده أن لوال الدخول وبني
سنة (نوفمرب يف ونفائس كنوز من القرص يف ما عىل واستوىل بنيه، إىل يحيى األمري نساء

١٠٣٥م).
الخرب وصل وعندما وقرطبة، إشبيلية يف عظيًما رسوًرا يحيى وفاة نبأ أحدث وقد
أصبح واآلن حوله كانوا من جميع حذوه وحذا هلل، شكًرا ساجًدا خر القايض مسامع إىل

حمود. بني جانب من شيئًا يخىش القايضال
الوقت يعوزه كان وقد مالقة، يف خليفة — يحيى أشقاء أحد — بإدريس نودي وقد
الرببر، زعماء قلوب وعود، من يقدمه وما نفوذه بقوة يكسب أن فيه يستطيع الذي الكايف
الزنوج نادى أن بعد الجزيرة يخضع أن استطاعته يف يعد لم ولهذا صفه، يف ليجعلهم

خليفة. محمد عمه بابن فيها
بقرص املزعوم الثاني وهشام هو يقيم بأن َهمَّ خدمته، الظروف القايضأن رأى وملا
وقفا الحكم، عن التخيل عدم عىل وتصميمه جهور، ابن يقظة أن إال قرطبة، يف الخالفة
سوى يكن لم املزعوم الخليفة أن قرطبة أهل إقناع يف نجح فقد طريقه، يف عثرة حجر
مجيئه عند القايض أن وعرف اإلمامة، من ألغي قد هشام اسم وأن مخادع ماكر رجل
مدينة عىل التغلب يستطيع ال وثمة وجهه، يف مغلقة أبوابها سيلقى قرطبة إىل بهشام

أتى. حيث من يعود أن فيضطر مثلها، حصينة منيعة
األمري وهو الصقلبي، األمري عند جيوشه تعسكر أن عىل — األمر بداية يف — وعول
أراد ومنذ املرية، أمري زهري هو األمري ذلك الثاني، بهشام االعرتاف أبى الذي الوحيد
وملا الحموديني. ينارص زهري بدأ أمالك، عدة وأقطعه األمري، عىل يهون أن قاسم الخليفة

به. باالعرتاف بادر خليفة بإدريس نودي
جيش زحف ثم الغرناطي َحيُّوس مع محالفة القايضعقد من مهدًدا اآلن صار وملا

التقهقر. إىل اضطره إذ حليفه وجنود بجنوده ملقابلته وذهب إشبيلية،
وكان أعدائه، حساب يحسب ولم بقوته، االعتداد يف بالغ قد القايض أن املحقق ومن
إشبيلية. — بدورها — وغرناطة املرية جيوش فيه تغزو الذي الوقت يخىشمجيء أن عليه
عدوه من أعدائه أحد يخلصه أن شاءت التي الحسنة املصادفات خدمته ما وكثريًا

اآلخر.
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اآلفاق، شهرتهما طبقت رجالن ظهر — عنه التحدث بصدد نحن الذي — العرص يف
يف األمور دفة تسيري بيديهما اللذان هما وكانا قاتًال، حقًدا لصاحبه يحمل كان وكالهما

صمويل. واليهودي عباس، ابن املغربي هما: الرجالن هذان واملرية. غرناطة
التلمود ودرس قرطبة يف ولد نغذلة، بن عبادة يدعى وكان هاليفي، صمويل فالربان
دراسة إىل ونجاح بجد انرصف ثم اليهودية، للجالية الروحي الرئيس هانوخ، الربان عىل
بعد — كان ثم العهد، ذلك إىل معروفة كانت التي العلوم بأكثر وتثقف العربي األدب
قرطبة، يف أوًال طويلة، مدة التجارة هذه يف وقىض صغريًا، بداًال — الدرس عن انقطاعه
ثم العاصمة، عىل سليمان بربر فيها استوىل التي الفرتة بعد بها أقام التي مالقة يف وثانيًا

الوضيع. املركز هذا من السعيدة الفرص بعض وانتشلته الحظ ساعفه
ملك جيوش وزير العريف بن القاسم أبي قرص من قريبًا كان حانوته أن ذلك
من لهم يعرض فيما موالهم يراسلوا أن الغالب يف القرص رجال عىل وكان غرناطة،
إليه تمس ما لهم ليحرر هذا صمويل إىل لجئوا الكتابة بفن جهالء ولكونهم الشئون،
أسلوب وأجزل بأبلغ مكتوبة ألفاها إذ الوزير إعجاب أثارت التي الرسائل تلك من الحاجة
علم وملا الرسائل، لتلك املنشئ عن يسأل أن مالقة إىل عودته عند الوزير حمل مما عربي،
وما حانوت، صاحب تبقى أن بك خليًقا «ليس بقوله: وخاطبه إليه، استقدمه اليهودي أنه
فإني رغبتك، ذلك عىل توفرت فإذا امللك، بالط يف ألالؤه يسطع كوكبًا تكون أن أجدرك

ا.» خاصٍّ ناموًسا يل متخذك
وازداد غرناطة، إىل عودته عند معه الوزير وصحبه شاكًرا، املنة هذه منه فتقبل
الذكاء نادر رجل عىل منه وقف إذ الدولة، شئون يف الحديث يبادله أخذ عندما به إعجابه
النصائح «إن اليهود: املؤرخني بعض قال حتى الرأي، سديد النظر، بعيد الرجال، بني
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هللا كالم يستوحي ملهم إنسان عن صادرة أقوال بمثابه كانت صمويل يسديها كان التي
ويستفرسه.»

يف األجل بدنو الوزير أحس وملا الثناء، بجميل ويخصه بها، يأخذ الوزير كان ولهذا
األمني وخادمه وزيره، عىل عميق حزن داخله وقد يعوده، امللك جاء فيه، مات الذي مرضه
النصائح تكن «لم للملك: وقال الفرصة هذه فانتهز يخلفه، من يجد وال سيفقده الذي
وحيًا كانت بل مني صادرة األخري العهد يف امللك أيها لك أبديها كنت التي الرشيدة واآلراء
نظرك فأقرص الخاص، نامويس يكون أن آثرت الذي اليهودي ذلك صمويل من أتلقاه

أزرك.» به وشد بيدك، هللا أخذ ووزيًرا، لك أبًا واتخذه عليه
الراحل، وزيره محل بالقرص1 صمويل وأحلَّ النصيحة، بهذه امللك حيوس عمل وقد

ومستشاره. امللك ناموس اليهودي هذا وصار
مباًرشا حكًما إسالمية دولة يف حكم يهودي رجل عن التاريخ يحدثك ال وربما

اإلسالمية. اململكة هذه يف إال مستشار وزير باسم ورصيًحا
لدى والحظوة االعتبار من بيشء — األرجح عىل — تمتع قد اليهود بعض أن عىل
لم التسامح ولكن املالية، وزارة عىل غالبًا يستعملونهم كانوا الذين املسلمني ملوك بعض
جهات يف األمر هذا جاز وإذا الوزراء، رئيس منصب يهودي يتوىل أن حد إىل باإلسالم يبلغ
حتى بها املقيمني اليهود عدد كثر التي املدينة تلك غرناطة يف ليجوز يكن فلم أخرى
يتدخلون كانوا فقد الثروة معظم أيديهم يف كانت وملا اليهود،2 مدينة اسم عليها أطلقوا

الدولة. شئون يف غالبًا
الصحراء من املوعودة األرض غري أخرى أرًضا هنا وجدوا اليهود أن القول وصفوة

حريب. وصخرة
السهل من يكن لم فإنه آخر، بأسلوب املنصب هذا إىل صمويل يفرسسمو أن ويصح
يكن لم أنه املحقق من إذ األول، الوزير منصب يقلده من عىل يعثر أن غرناطة، ملك عىل
العرب. من آخر إىل وال الرببر، من رجل إىل ال الخطري املنصب هذا يسند أن استطاعته يف
الغاية األدب يف بلغ قد أديبًا الوزير يكون أن — الحني ذلك يف — يؤثرون كانوا وقد
املبدع، بالنثر امللوك إىل ترسل التي الرسائل يحرر أن يستطيع كي البيان، ناصية وملك
عنده، املواهب هذه تتوافر أن يف يرغب غرناطة ملك كان وقد املمتع، الرائع واألسلوب
بذل بربري نصف كان وملا العظماء، من يكون أن عىل يعمل صعلوك مثل ذلك يف ومثله
يكون أن — نفسه أعماق من — يتمنى وكان املظهر، بهذا يظهر ال حتى وسعه يف ما كل
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انحدر التي الساللة أن — النسب ضعة إىل ينسب ال حتى — يزعم وكان وأدب، علم ذا
العرب.3 عنرص من كانت بل الرببر عنرص من تكن لم — صنهاجة وهي — منها

عند له نظري ال األدب بفنون مضطلع وزير من له بد ال كان االعتبارات هذه فلكل
بذلك؟ يظفر أن له أنى ولكن جريانه،

املدن عىل واالستيالء القتال هو واحًدا عمًال إال يحسنون ال كانوا عنده الذين الرببر إن
النطق عن ذلك بعد ويعجزون وتخريبها، ورصفها والذخائر األموال من فيها ما ونهب
لسلطانه يخضعون كانوا الذين والعرب القرآن، بلغة صحيح سطر كتابة أو الفصيح،
وخجًال، حمية ويضطربون غضبًا يرجفون وهم إال عاتقهم عىل النري هذا يحملون ال كانوا
فرأى الظروف ساعفته وقد جانبهم، يأمن أن يستطيع ال فهو رشيًفا، عمًال خيانته ويرون
لغة أرسار وفقه العلوم يف باالستبحار أنفسهم العرب علماء له شهد صمويل مثل يهوديٍّا
ينحرف ال كان بدينه، التمسك عىل حرصه مع أنه والحذق باملهارة له يشهد ومما العرب،
والنصوص الصيغ ومكاتباته رسائله يف يستعمل أن عن املسلمني ألساطني يكتب وهو
من أحرز قد الرجل هذا يكون أن بد فال املسلمني، كتاب عند املألوفة الدينية والعبارات
وقد — امللك يشعر لم ولهذا الكتابة، أراد كلما منه ينفق كان ثمينًا كنًزا العربية البالغة
االختيار هذا إىل ارتاحوا قد أنفسهم والعرب بخجل، — الوزارة رياسة منصة إىل رفعه
اضطراًرا أذعنوا فقد اليهود يف وارتيابهم تسامحهم عدم من الرغم وعىل عليه، ووافقوا
العلوم، بمختلف متحليًا كان أنه الحق ويف ومزاياه، ونبوغه صمويل بعبقرية واعرتفوا
لغات، سبع — ذلك فوق — يجيد الذي الفلكي املنطقي الريايض فهو فيها، العباب زاخر
ممن والكثري األدب، ورجال الشعراء يكرم ما كثريًا كان — عام بوجه — أنه هذا إىل أضف
مدحه من غمار يف دخل وقد عليه، والثناء ومدحه إطرائه يف يقرصوا لم بنواله، خصهم

منفائيل. الشاعر
واستنكار بفزع مقرونة إال املسلمون، يذكرها ال التي التالية بالكلمة إليه ووجه

عظيمني:

لم ما الحميدة والسجايا املزايا من شخصك يف جمعت الذي الفرد العلم «أيها
محبسه من الجود أطلقت من يا أنت منه، يسري بجزء إال الناس سائر يظفر
والغرب، الرشق يف منزلة وأرفعهم قدًرا الناس ألسمى إنك سجينًا، كان أن بعد

إلخ.» … كالنحاس الناس وسائر قيمة كالذهب فإنك
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أداها التي العديدة الخدمات فهي الحقيقي ذكائه آثار من العرب كرهه الذي وأما
جزءًا وعرشين اثنني يف وقعت للتلمود، مقدمة العربية باللغة نرش فقد العربي، لألدب
الثروة» «كتاب مادة وأوفرها الغراماطيق كتب أهم ومن بالغراماطيق، خاصة جعلها
الذي صمويل دين عىل كان ودراية، ثقافة وأكثرهم القضاة، أقىض من قاٍض صنفه
األوىل املرتبة يف الكتاب هذا وضع وقد عرش، الثاني القرن يف والبحوث باملعارف ازدهر
منوال عىل نسج وقد أيًضا، شاعًرا املؤلف هذا كان الغراماطيق، يف بحثت التي الكتب من
املختلسة والحكم العرب وأمثال بالكنايات مفعمة أشعاره كانت وملا سرياخ، وابن املزامري،
فقد املجيدون، الشعراء اخرتعها التي الشعرية واملعاني والفالسفة، الحكماء أقوال من
كان اليهود علماء أكرب أن عىل معانيه. تفهم — الخاصة عىل إال — العسري من أصبح

والتعليقات. والرشوح باملتون يستعن لم ما غوامضه فهم عليه يتعذر
العربية اللغة يف منهما شيوًعا أكثر العربية اللغة آداب يف والبحث التعمق كان وملا
الدراية من يعد بل وعيبًا، نقًصا يعد الغموضال كان لها، ونموذًجا منها، صورة هي التي

العلمية. والكفاية
اليهودية، بالشبيبة أبوية عناية ويُعنى اليهود، مصالح عىل يسهر صمويل وكان
يف وكان — وسخاء كرم عن — حاجاتهم يسد بما ويمدهم منهم، الحال رقيقي يتفقد
ال الذين التالميذ عىل جوائز نسخها يوزع فكان والتلمود، املشنا ينسخون كتاب خدمته
إسبانيا يف دينه أتباع لتقترصعىل وإحساناته وخرياته مكارمه تكن ولم رشاءها، يملكون
وقد وبغداد، املقدس وبيت وصقلية إفريقية يف أمثالهم إىل تتعداهم كانت بل فحسب،

وكرمه. معونته عىل يعتمدون وبلد صقع كل يف اليهود أصبح
واعرتافهم ووالئهم وحبهم إخالصهم عىل يربهنوا أن إىل غرناطة يف اليهود عمد لهذا
غرناطة. يهود أمري أو زعيم أي «ناغد» لقب فمنحوه دينهم، أبناء وعىل عليهم بالجميل له
يقظة الذكاء وتوقد العقل رجاحة إىل ضم فقد دولة ورئيس أمة زعيم كان وملا
فكان والرؤساء، الزعماء كبار مصافِّ يف جعلته ثابتة خلقية وصفات وحزًما، وتبًرصا

املحنك. السيايس الرجل صفات أعظم من العادة يف وهذه طويًال، ويفكر قليًال يتكلم
ودربة، وخربة حنكة عن منها يستفيد أن دون تمر يدعها فال الفرص يهتبل وكان
رذائلهم عىل بها يتغلب التي بالوسائل خبريًا وميولهم، الناس بأخالق عليًما وكان
مجالس ففي الطلعة، مرشق الهيئة حسن الهندام جميل — هذا فوق — وكان ورشورهم،
أظفاره نعومة منذ نشأ أنه إليه للناظر ليخيل حتى رشيًقا أنيًقا يبدو كان البديعة الحمراء
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يف ليفنن وال مثله، وحذق بلباقة الكالم ليجيد أحد يكن ولم الفاخرة، األناقة أحضان يف
فيمن ويندر مثله، محدثه مشاعر بيانه بقوة ويتملك محدثه ويتملق الحديث يف التظرف
نمط عىل يكونوا أال املجد ذروة إىل الحضيض من فجأة فرفعتهم الحظ عجلة بهم أرسعت
فينحط األول طبعه عليه يغلب منهم كثريًا فإن أغنياء، فأصبحوا فقراء، كانوا الذين أولئك
يف نشأ كمن كان بل أولئك، نمط عىل يكن لم وصمويل مفتون، وقح صعلوك درجة إىل

والدته. منذ واملجد السيادة
متأصًال نبيًال، خلًقا الكريمة سجاياه إىل أضاف فقد للجميع، محبٍّا عطف ذا كان وملا
الذي عمله من يخجل أن من بدًال — فهو الكاذب، االدِّعاء صفة عن التخيل هو نفسه، يف
يعلن وكان عليه، يعيبه ومن ملحدثه يعلنه كان — إخفائه عىل فيعمل قبل من يزاوله كان

رشيف. عمل إىل يعتزي أنه محدثه تقنع وبساطة رصاحة يف ذلك

وقد الخطر، عظيم الشهرة فائق رجًال كان فقد املرية أمري زهري وزير عباس ابن وأما
غريه: فيها يدانيه ال أشياء بأربعة اختص إنه عنه قالوا

اإلنشائي األسلوب (١)
الثروة (٢)
البخل (٣)
الكرب (٤)

عىل يربو بما قدروها وقد حرص، تحت تقع ال — الحقيقة عىل — ثروته فكانت
دوكا.4 ألف مئة خمس

بالخول ا غاصٍّ والرياش األثاث بأفخر مؤثثًا ملك كقرص — لفخامته — قرصه وكان
خليق هو ومما نادر، رائع جمال ذوات جميعهن َقيْنَة مئة خمس نحو فيه والعبيد،
زهاء املنفصلة الكراسات عدا تحوي كانت التي الفاخرة مكتبته هذا قرصه يف باإلعجاب
بهي كان فقد يشء، ينقصها يعد فلم الرجل لهذا السعادة تمت وقد مجلد، ألف مئة أربع
يرجع عريقة، أرسة من نسبه ينحدر الثالثني، عىل سنه أوفت قد شابٍّا، جميًال الطلعة

ملسو هيلع هللا ىلص. النبي نرصت التي العرب قبائل بعض إىل أصلها
قديًرا األدب بفنون عليًما كان وملا الذهب، من بحر يف يسبح الثراء لكثرة كان وقد
املحافل يف ذكره وتردد األدبية شهرته ذاعت ورقة، ولطف عذوبة يف آرائه عن التعبري عىل
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الخوف من شيئًا أن له يؤسف مما ولكن وتقديره. محبته عىل الناس وتوافر واألندية،
والشكوك الوساوس من ينتابه وأصبح مشاعره، عليه وتملك فؤاده، مأل قد واالرتباك
أهل وكان أولياؤه، وقل أعداؤه، كثر ذلك جراء ومن له، حد ال ما املفزعة واالضطرابات
زار أن مرة حدث فقد — وغطرسته لكربيائه — عليه نقمة الناس أشد من قرطبة
املمتازين قرطبة عظماء من رجل أكرب وزراية احتقار بكل فواجه زهري، مع مدينتهم
«إني قوله: العظيم ذلك به جبه مما وكان والعلمية، الخلقية وبمواهبهم أرومتهم بأصل

جاهل.» مأفون أو سائل، صعلوك سوى هذه مدينتكم يف أرى ال
والجنون، السفه حد إىل وصلت قد الجوفاء ودعواه الرجل هذا أوهام كانت الواقع ويف
كلهم أصبحوا قد كانوا «لنئ معناه: ما القول يف واإلغراق الغلو من شعره يف جاء وقد

إليه.» تسكن ولن ذلك يقنعها لن نفيس فإن عبيدي،
يلعب كان إذا وبخاصة مناسبة، كل وعند مجلس كل يف يرددها كان التي أبياته ومن
ينزل أو حويل، يحوم أن البتة ممنوع وهو جانبي، الشقاء أمن «قد مضمونه: ما الشطرنج

بساحتي.»
إثارة مبعث كانت القدر، بها ويجبه القضاء، بها يواجه كان التي القحة وهذه
الرأي عن به يعرب بما يجهر أن عىل جريئًا شاعًرا حمل مما ضده، والخواطر النفوس
ينام ال الذي القدر «ولكن يقول: حيث وذلك معناه، ضد إىل الثاني الشطر فأحال العام،

الشقاء.» راقد سيوقظ
كانت وربما اليهود. ويحتقر الرببر يكره أصبح ا، قحٍّ عربيٍّا عباس ابن كان وملا
الذي االنضمام ذلك الصقلبي، العربي الحزب إىل ملكه ينضم ال بأن ميوله عليه تقيض
وقد الحزب. هذا زعيم قايضإشبيلية بيد السجن غيابة زهري إيداع الالزمة، نتيجته تكون
كان يهوديٍّا وزيًرا له اتخذ الرببر، ملوك من ملًكا ملحالفته شديًدا زهري من امتعاضه كان
وعمل بمالقة الحموديني وزير بقية5 ابن مع تماأل وقد ذلك، يعلم وهو له، الكراهة شديد
ثم تفلح، لم ودسائس وشايات عدة الغرض هذا إلدراك اختلق بأن إسماعيل خلع عىل
أمري ملحمد مساعدته يقدم يجعله بأن غرناطة ملك مع ملكه يوقع أن إىل ذلك بعد عمد

هذه. محاولته يف نجح وقد حبوس، وعدو قرمونة
أعقب وقد 6١٠٣٨ سنة يوليو يف حبوس املحتوم األجل واىف الزمن من فرتة وبعد
يتبوأ أن اليهود وجماعة الرببر وأراد منه. أصغر وهو وبلقني، بكره، وهو باديس7 ولدين
إىل يميلون كانوا العرب، ومعهم إسماعيل، بينهم اليهود من وآخرون العرش، صغريهما
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يبادر لم لو أهلية، حرب تنشب أن من — الخالف لهذا — بد ال وكان باديس. جانب
مكرهني.8 أنصاُره حذوه فحذا طاعته، يف والدخول لباديس العرش عن التنازل إىل بلقني
وبني بينه املحالفة أركان لتوطيد وسعه يف ما كل بذل أنه الجديد األمري عمله عمل وأول
حرس يف وخرج املقابلة. عند تسويته تتم يشء كل بأن األخري هذا رصح وقد املرية، أمري
علم غري عىل باديس— مملكة حدود واجتاز األبصار، يستوقف ومنظر والعدة، العدد تام
— اللياقة من الخايل — العمل هذا فأثَّر غرناطة، أبواب عىل فجأة صار أن إىل — منه
وغمر فاخرة، وليمة معه وملن له وأولم حفاوة، بكل قابله فقد هذا ومع باديس. نفس يف
دارت التي املفاوضات فإن البالغة، الحفاوة هذه من الرغم وعىل والهدايا، بالعطايا أتباعه
وزيراهما وال األمريان يستطع لم إذ نتيجة، عن تسفر لم وطيد، تحالف عقد عىل بينهما،
باديس فعله ما مقابلة يف وكان يشء، عىل يتفقا أن مكانه) يف وزيًرا يزال ال إسماعيل (كان
بباديس، اجتمع حني عباس ابن وزيره بتأثري زهريًا،9 أمريهم أن بضيوفه، الحفاوة من
املرية، بأمري اإليقاع عىل النية يبيِّت وجعلته سيئًا، أثًرا نفسه يف تركت بعظمة أمامه تظاهر
من منه بدا ملا أيًضا بوزيره اإليقاع عىل وصمم وجفائه، لقحته كفاء يكون أدبًا وتأديبه
بينهما. للتوفيق محاولة آخر يبذل أن قواده، وأحد بلقني، أخوه عول حني وفظاظة عناد
وخاطبه عباس ابن مجلس حيث إىل الليل أقبل حني ذهب بلقني أن الخرب وتفصيل
وقد أمريه، اتفاق دون يحول الذي فأنت عقابه، واخش — الوزير أيها — هللا «اتق بقوله:
تدرك ولعلك بمشورتك، إال يعمل وال رأيك، عن إال يصدر ال بنانك، من لك أطوع رأيناه
نعمل كنا الذي الوقت يف الحظ، ومواتاة السعادة، من إليه وصلنا ما مبلغ ندرك مما أكثر
كنا ما إىل نعود أن جميًعا فواجبنا وإذن أعدائنا. جميع حسدنا لقد حتى متفقني، فيه
التي املعونة مبلغ هو بيننا، االتفاق عليه يتم لم الذي والرشط واملحالفة. االتفاق من عليه
ما وذلك — حظ من القدر له يخبؤه وما األمري هذا فلندع قرمونة. أمري محمًدا بها تمدون
نقطة بعد — يشء كل فإن الرشوط، جميع تسوية عىل هذا بعد لنتفق ثم — أمريك يريده

وسهل.» ميسور — هذه الخالف

امتهان وعن جهة، من قاهر وسلطان نفوذ عن تشف قاسية، بلهجة عباس ابن عليه فرد
من يعالجه أن وسفريه الرببر أمري أخو حاول وملا أخرى. جهة من عليه وزراية ملحدثه
ر «وفِّ له: قال بل ودموعه، بمعانقته فيه يؤثر فلم باكيًا، معانًقا إليه قام العاطفة، ناحية
ما وإن نفيس، يف أثر أي ترتك ال فإنها الفارغة، والعبارات الكاذبة، املظاهر هذه عليك
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ما تنفيذ عىل وأصحابك أنت تعمل لم فإذا اليوم، مسامعك عىل أعيده ما هو آنًفا، لك قلته
والندم.» الحرسة إىل يدعوكم ما عىل بعد فسأعمل نريد،

املجلس؟» إىل أحمله الذي جوابك هو هذا «هل بقوله: وأجابه الرد هذا بلقني فأحرج
لهجته يف وتزيد شئت، ما قويل يف تبالغ أن ولك شك. بدون هذا «هو عباس: ابن فقال

استطعت.» ما شدة

منعقد، ومجلسه باديس، إىل وعاد واالزدراء، اإلهانة من لحقه ملا وغضبًا حمية بلقني فبكى
فامتعض عنت. من وأصابه حديث، من عباس ابن وبني بينه دار ما بكل إليه فأفىض
جميًعا، فقوموا تحتمل. ال الرجل هذا وقاحة «إن وقال: شديًدا امتعاًضا صنهاجة باديس
ملًكا تصريون — تملكون وما — فإنكم وإال اململكة، كرامة عن للدفاع واحد رجل قومة

لغريكم.»
حماسة باديس أخيه من أشد بلقني، وظهر الغضب، هذا الغرناطيون شاطره وقد
نحو التدابري من يلزم ما الحال، يف املرية أهل يتخذ أن — عنف يف — إليه وطلب وغضبًا،

بذلك. عهًدا نفسه عىل فقطع وملكه، الطاغية هذا
عنها. له محيد ال قنطرة اجتياز من العودة، يف لزهري بد ال وكان

ولم واألوعار، املضايق تلك فاحتلوا جنوده وأرسل القنطرة، هذه بقطع باديس فأمر
كان ما إىل القديم والده صديق عود من ييئس ولم كأخيه، شديًدا زهري عىل حنقه يكن
الخطر إىل الخفاء يف ينبهه أن عىل عول ولهذا رشيفة، وميول سامية، عواطف من عليه
فوافاه رسوًال، زهري إىل وبعثه املرية، جند من الرببر من َحَرِيسٍّ إىل فعمد به، املحدق
من غًدا مالٍق أنك — أقول فيما صادق وأنا — موالي يا «أخربك ييل: بما إليه وأََرسَّ ليًال
أنواع ألشد تتعرضمعه ما عودتك، طريق يف القنطرة اجتزت أنت إذا واملصاعب، املخاوف
لجند الوقت يتسع أن قبل — الليلة منذ — للرحيل تخف أن فأنصحك والهالك. الخطر
كان تتبعوك، أنهم وحدث رسيًعا، نجوت وإذا الخناق. عليك ويضيقوا فيحتلوها غرناطة
تلحق أو املضايق، تلك عن بعيًدا األرض من براح يف معركة معهم تدبر أن استطاعتك يف

غائلتهم.» من مأمن يف فتكون قالعك بإحدى

إال اإلعجاب، موقع منه ووقعت قبوًال، زهري نفس من صادفت النصيحة هذه أن ويظهر
«ال له: فقال الحديث، بهذا زهري إىل الرجل أفىض أن وقت حاًرضا كان الذي عباس» «ابن

هكذا.» يحدثك أن الرجل هذا خيال يف جسم الذي هو الخوف فإن األمري، أيها عليك
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عرشين يف اشرتك الذي وأنا الكالم، هذا تقول أملثيل هذا؟ خوف «أي : الَحَرِيسُّ فصاح
غًدا الحادث معاينة عند — وسرتى واحدة؟ معركة حياتك يف تشهد لم أنك حني يف معركة

مغضبًا. وغادرهما نصحته.» حني األمري أغش لم أني —
جندي نصيحة رفض أنه كثري) إنهم سابًقا قلنا (وقد عباس ابن أعداء زعم وقد
بحكم االستئثار يف طمًعا زهري هالك إىل يرمي كان ألنه بل بها، استهان ألنه ال الرببر
عليها، ملًكا به فيُنادى الفرار، إىل هو ويركن املعركة يف زهري يقتل أن أمل عىل املرية
أمام سيفخر عباس ابن أن األقل عىل وسنرى الحقيقة، من ظل الزعم لهذا كان وربما

الرشك. يف وقع حتى زهريًا استدرج بأنه باديس
املجازات تلك وراء نفسه زهري ألفى (١٠٣٨ سنة أغسطس ١٥) التايل اليوم ويف
وعمهم شديًدا، ذعًرا جنوده فذعر غرناطة، جنود به أحاط وقد محصوًرا، واملضائق
خمس وكانوا الزنوج، من املشاة رتب حيث الذهن حارض فكان هو أما والكمد. الحزن
الفرسان رأس عىل يتقدم بأن هذيًال، القائد وأمر األندلسيني من واملشاة راجل، مئة
الفريقان، ويلتحم املعركة تبدأ تكد ولم باألمر، هذا فصدع العدو عىل وينقض الصقالبة
كبوة من أم رمح طعنة أمن سقوطه، سبب يعرف ولم جواده عن هذيل سقط حتى

فرسه؟

الزنوج خان املشئوم، الوقت هذا نفس ويف انتظام، بغري بالفرار الفرسان الذ ما ورسعان
لديه ما عىل استولوا أن بعد أعدائه، إىل وانضموا — عظيمة ثقة فيهم له وكانت — زهريًا
أخالط وهم األندلسيني سوى — الحال هذه عىل وهو — معه يبق ولم وسالح عدة من
طوًعا زهري وتبعهم بالهرب، أيًضا هؤالء فأرسع القتال. عىل مدربني غري الجند أردأ من

كرًها. أو
يسع لم غرناطة، بجند محتلة واملضايق الشعاب وأطراف مقطوًعا، الجرس كان وملا
السيوف، — أغلبهم يف — الغرناطيون فأعمل الجبال. برءوس يعتصموا أن إال الفارين
وحده. زهري وبقي العدد، هذا وطاح عميقة، مهاٍو يف تردَّى منهم، السيف ينله لم ومن

أوىص الذي باديس، بأوامر عمًال أرسى، — الجند غري من — الوظائف أرباب وأخذ
وقع وقد — يخافه ما أخوف أن رصح وقد عباس، ابن عدادهم ويف عليهم، باإلبقاء رجاله
«ُرحماك قائًال: وصاح عدًدا، وأكثرها الكتب ألنفس الحاوية مكتبته — أسريًا قبضتهم يف

كتبي؟» تصري مصري أي إىل وعونك، ربي
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ملككم، إىل «اذهبوا لهم: ويقول باديس إىل يسوقونه الذين بالجند يتوسل وجعل
تقوم ال كتبًا بينها من فإن شيئًا، منها يحرق ال وأن بكتبي كلها العناية يُْعنى أن وسلوه

ذهبًا.» بوزنها
مصلحتك خدمت قد أني تر «ألم بقوله: يخدعه أن أراد باديس، يدي بني َمثَل وملا
وأريد الصقالبة. من األرسى إىل بيده وأشار الكالب؟ هؤالء — حبائلك يف — أوقعت حني
واملحافظة كتبي، باستبقاء تأمر بأن وذلك صالحي، يف بدورك تسعى أن ذلك مقابلة يف

منها.» عيلَّ أعز يشء ال فإنه عليها،
وغيًظا، حنًقا الرشر منها يتطاير بأنظار يرمقونه املرية أرسى كان يخاطبه هو وفيما
— «أستحلفك لباديس: يقول أن عىل شبيب ابن وهو الجنود، رؤساء أحد الغيظ وحمل
من يُْفلت مملكتنا، أضاع الذي الخائن هذا تدع أال حليفك، النرص جعل بمن — موالي يا
يحل وما مرصعه، أشهد أن يل أتيح وإذا وقع. ما كل علينا جنى الذي وحده هو فإنه يدك،

بعده.» رأيس لترضب اختيار عن نفسه يقدم من أول فسأكون األليم، العذاب من به

رساحه. بإطالق وأمر الكلمات، لهذه سماعه عند لطيفة ابتسامة عن باديس ثغر فافرت
األرسى عامة ألن الجيش، أرسى من بحياته نجا الذي الوحيد هو هذا شبيب ابن وكان
امللكيني األرسى رساح أطلق أنه كما أعناقهم، لرضب التعاقب عىل الجالد تسلمهم الباقني

واالعتقال. األرس من الحال تلك عىل وحده عباس ابن وأبقى الوظائف، أرباب من

الجنوني، بإقدامه َمُه تََقحَّ الذي الشقاء من به حل ما مبلغ املتكرب الوزير هذا عرف واآلن
عباس ابن وأودع الشقاء. راقد ينام ال الذي القدر وأيقظ املرية، شاعر نبوءة وتحققت
أن وعرف رطًال، أربعني عن وزنها يقل ال وأغالل بسالسل وكبل الحمراء، قرص يف سجنه
هذا، ومع موته، بغري يرىض ال إسماعيل وأن عليه، غضبه اشتد قد محنق مغيظ باديس
ثالثني مقابل رساحه إطالق باديس عىل عرض إذ بصدره، يجيش األمل بعض كان فقد
يف يبتَّ أن دون شهران ومَىض االعتبار. بعني طلبه يف سينظر بأنه فأجاب دوكا، ألف
شأن يف متعارضة مطالبهم كثريون، باديس قرص عىل وفد املدة هذه غضون ويف أمره.
آخر رسول وتاله عباس ابن وبخاصة األرسى، إطالق يطلب كان قرطبة فرسول األرسى.
قتل بإلحاح وطلب ورسوله، بلنسية حاكم العزيز عبد صهر صمادح بن األحوص هو

عباس. ابن مقدمتهم ويف األرسى، جميع
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باالستيالء بادر قد العزيز عبد كان — الحوادث هذه وقوع أثر عىل — أنه ذلك ومنشأ
ألرسته، التابعني األمراء من كان زهريًا ألن إليه، تئول أن حقه من أن بدعوى املرية عىل
باديس يدر ولم الحق. هذا يف فينازعوه معه والذين عباس ابن رساح يطلق أن يخىش وهو
يتنازعان كانا منه، االنتقام وحب عباس، ابن ثروة يف الطمع فإن يميل، الجانبني أي إىل

فؤاده.
خارج جواديهما صهوتي عىل يتنزهان وأخوه باديس بينما ليلة، ذات مساء ويف
من عليه عباس ابن عرضه فيما برأيه له يرصح أن أخيه من باديس طلب إذ املدينة،
ما ضعف تكلفك حربًا عليك يثري أرسه، وتفك دنانريه، تقبل عندما «إنك له: فقال الفدية،

وشيًكا.» بحياته تودي أن يجب أنه وعندي الفداء، من تأخذه
وما أخطاءه، عليه يعدد وأخذ أسريه استدعاء إىل باديس بادر املتنزه من عاد وملا
من إليه يوجهه ملا بسمعه مصيخ مستسلم عباس وابن مقذعة، جافة ألفاظ من منه بدر

القول. جارح
أن عليك عزيز بكل موالي، يا إليك «أتوسل عباس: ابن قال كالمه، من امللك فرغ وملا

آالمي.» من وتنقذني ترحمني
اليوم.» آالمك من «سأريحك باديس: له فقال

الرجاء، من وشعاًعا بصيًصا اللون، املمتقع الحزين أسريه أسارير عىل باديس وملح
معاني كل فيها بابتسامة أنيابه عن وكرشَّ كالمه، استأنف ثم يسرية، لحظة فصمت

آالمك.» تزيد حيث إىل اآلن ذاهب محالة ال «إنك له: وقال والوحشية، االنتقام

وابتسامته باديساألخري كالم ومن عباس. ابن يفهمها ال التي الرببر بلغة أخيه مع وتراطن
قد األخرية ساعته أن يف شك عباس ابن عند يبق لم الغاضب، املروع وشكله الرهيبة،
زوجاتي، عىل وتشفق حياتي عىل تبقي أن باهلل «أستحلفك وقال: ركبتيه عىل فجثا دنت،

ألًفا.» ستني بل دوكا ألف ثالثني أقدم أن ولك الصغار، أوالدي وترحم
به وطعنه قصري رمح إىل عمد ثم شفة، ببنت ينبس ال لكالمه، مصغيًا باديس وكان
ولم بالطعنات، عليه وانهالوا القروي، بن عيل وتبعه بلقني أخوه حذوه وحذا صدره، يف
عرشة.10 السابعة الطعنة عند مرصعه يف برد أن بعد إال وتوسالته، استرصاخاته تنقطع

وقد املتعجرف، املتكرب الغني ذلك عباس، ابن بمقتل غرناطة يف الخرب ذاع ما ورسعان
إال أمامه يبق لم الذي إسماعيل رسوًرا الناس أعظم وكان عظيًما. اإلفريقيني رسور كان
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يف يعتاده خفي هاتف «إلسماعيل» وكان بقية. ابن هو لدود، وخصم خطري، واحد عدو
يف واليهود عاجًال. عباس بابن ويلحق حتفه سيلقى العدو هذا أن روعه يف ألقى قد الحلم،
املستقبل. عن بنبوءات نومهم يف وهم يلهمهم األرسار من ا رسٍّ أن يتوهمون كالعرب، هذا
«لقد معناها: هذا بالعربية أبيات ثالثة يردد هاتًفا نومه يف فسمع ليلة، ذات الحلم وعاده
ويتآمر يظاهره كان الذي اآلخر الوزير وهذا حوله، وامللتفون وشيعته عباس ابن هلك
وحمقهما ثرثرتهما عاقبة كانت فماذا ويداس، كالجلبان ويوطأ مثله، يقتل أن يوشك معه
الحمد اآلخر، يلحقه قليل وعما أحدهما، عىل الدائرة دارت لقد بقوتهما؟ واعتدادهما

والشكر.»

فيما الوزير هذا مقتل ذكر إىل وسنضطر — إسماعيل نبوءة تحققت سنني بضع وبعد
به يدرك غريبًا ا رسٍّ الشخص يف يجعل الحب، أو بالخوف، الشعور أن اآلن وصح — بعد

الغيبية. األمور بعض
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قصد وبدون مرغًما، — أدى قد كان عليه، وجنى زهريًا باديس فيه باغت الذي الوقت يف
عبد أن ذكرنا وقد كخليفة. املزعوم بهشام اعرتفا اللذين للحليفني جليلة خدمة — منه
يمد أن الواقع يف استطاعته يف يكن ولم املرية، إمارة عىل استوىل بلنسية، أمري العزيز1
كان الذي مجاهد2 إغارة ضد مملكته عن للدفاع الضطراره — إشبيلية قايض — حليفه
بينه حرب وقوع ليخىش القايض كان وما جاره مملكة اتساع — الحسد بعني — يرى

الناحية. هذه من فاطمأن املرية وبني
يف وكان بينهما، قام لنزاع قرمونة أمري بمحمد3 مبتدئًا الرببر مهاجمة يف يفكر وبدأ
إشعال عىل ويعمل الرسائل، ويبادلهم الغرناطيني، من فريق مع ا رسٍّ يتآمر نفسه الوقت

بها. الثورة نار

قطعه ما إىل هذا ويرجع باديس. من واستياء نفوًرا يظهرون غرناطة أهل من كثري وبدأ
صار ذلك أثر وعىل الحكم، توليه بدء يف معسولة، أماني من به ووعد عهود من نفسه عىل
عىل وعكف السفاك، اللئيم الخائن بمظهر ويظهر فشيئًا، شيئًا القلب غليظ قاسيًا يبدو
ثم بعض، إىل بعضهم ويشكو ويتأملون، يلومون الناس وأخذ منه، االستياء فعم الرشاب،

يتآمرون. فعادوا الرش ح رصَّ ثم ويتناجون، خفية يتمتمون أخذوا

الفتوح. أبو له يقال أفاقي رجل وروحها املؤامرة هذه زعيم وكان
جرجان. يف كانت عربية أرسة من إسبانيا عن بعيًدا ولد أنه الرجل هذا حديث ومن



اإلسالم تاريخ يف ونظرات الطوائف ملوك

مستبحًرا، عامًلا فكان ببغداد، أعالمها أشهر عىل والفلك والفلسفة األدب تلقى وقد
األصيل، الجواد يمتطي باسًال، وشجاًعا كميًا، فارًسا كان ذلك وفوق شاعًرا، وأديبًا

الصقيل. السيف وينتيض
مدة وبعد الراجح. عىل ثروة ليجني ١٠١٥ سنة إسبانيا أرض الفتوح أبو هبط
األدب، يف مباحثات بينهما وجرت لغويٍّا عامًلا األمري هذا وكان دانية، مجاهد بجناب اتصل

رسدينيا. أمري صف يف قاتل ثم النحو، يف «املجمل» برشح مًعا واشتغال
بواسطة املستقبل استكناه ويحاول العويصة الفلسفية املسائل يعالج كان ما وكثريًا
أوًال، األمري هذا به فرحب املنذر، مقر رسقسطة إىل رحل ثم الكواكب. وسري النجوم علم
ننقل الذي العربي املؤرخ رواه مما يؤخذ ولكن ابنه. بتأديب إليه وعهد صديًقا، اتخذه ثم
غنى يف أنه يوًما، املنذر أبلغه إذ األشخاص، معه وتغري تغري، قد العهد أن هنا، ها عنه

رسقسطة. يربح أن عليه وأن عنه،
فكان للتدريس، وجلس غرناطة، يف اإلقامة له تطيب حيث إىل الفتوح أبو فرحل
العمل هذا جانب إىل وكان الحماسة، ديوان وبخاصة القديم، الشعر عن محارضات يلقي
تنبأ حني لباديس كثريين أعداء خلق وقد باملستقبل، التنبؤ هو آخر، بعمل يقوم العلمي،
ويتبوءه عرشه، سيفقد باديس وأن امللك، يف يطمع عمه ابن يارس بأن النجوم، أحكام عىل

عاًما. ثالثني مكانه عمه ابن

املوعد حلول قبل باديس اكتشفها مؤامرة تدبري إىل وفق أن النبوءة هذه نتيجة وكانت
اململكة، خارج إىل الفرار من املؤامرة، وأركان ويارس، الفتوح أبو وتمكن لتنفيذها، املحدد
يف رشيكهم — ريب ال — كان الذي إشبيلية، قايض إىل ولجئوا باديس، انتقام من حذًرا

فيها. نصيبه كان حد أي إىل نعرف أن ومحال املؤامرة. هذه
إسماعيل، ابنه يقوده بأن العادة جرت الذي بجيشه القايض هاجم الفرتة هذه ويف
«إشبونة» مدينتا واضطرت باهًرا انتصاًرا فانترص قرمونة، أمري محمًدا خصمه

نفسها. قرمونة وحورصت التسليم، إىل و«أستيجة»
مالقة، أمري إدريس من والعون املدد طلب قرمونة، أمري بمحمد الضيق اشتد وملا
وزيره بقيادة — جنوده أرسل مريًضا، إدريس كان وملا طلبه. فلبيا كذلك، باديس ومن

بعضهما. إىل وانضما الجيشان، وتالحق بنفسه جيشه باديس وقاد — بقية ابن
عىل نفسه فوطن عددهم، ووفرة جنده، بسالة من الثقة كل واثًقا إسماعيل وكان
يدانيهما أو يفوقهما، خصمهما أن حسبا حني بقية4 وابن باديس، ولكن خصومه. منازلة
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فعاد برهة، قرمونة أمري ويرتكا ينسحبا، أن وآثرا القتال، يف معه يشتبكا أن أبيا عدًدا،
مالقة. إىل أدراجه أولهما

وكان الغرناطيني. أثر الحال يف إسماعيل واقتفى غرناطة، إىل بجنوده اآلخر ووصل
عىل رسوًال إليه أرسل ساعة، بنحو بقية ابن فارقه أن بعد أنه باديس، حظ حسن من
باديس إليه فطار إشبيلية، بجنود ملحة يف جيشه سحق وإال يستنجده الرسعة جناح
عدوهما، للقاء واالستعداد األهبة تمام عىل «أستيجة»، من مقربة عىل الجيشان ووقف

جأش. ورباطة بثبات
أمام بهم فإذا منهزًما، جيًشا يتعقبون إنما أنهم حسبوا إذ اإلشبيليون، وهم وقد

املعنوية. قوتهم املفاجأة تلك فأفقدتهم والعدد، العدة كامل جيش
الجيش تعبئة إسماعيل حاول وعبثًا االوىل، الصدمة عند االضطراب يفصفوفهم ووقع
إال اإلشبيليني يسع فلم املعركة، ضحية الذاهبني أول فكان الصفوف أمام وبرز للقتال،

للنجاة. طلبًا الفرار
معسكره يف هو وبينما املفاجئ، البسيط االنتصار هذا بعد الحال باديسناصية وملك
وكان أقدامه. عىل مرتاميًا أمامه انحنى قد الفتوح أبا وجد إذ دهشة عرته «أستيجة» قرب
خوًفا — غرناطة بمغادرة عجل حني أنه الخطرة، املحاولة تلك إىل الرجل هذا حدا الذي
وصل قد وكان وبنتيه، الصغري وولده زوجه أمر للقضاء ترك — باديس من نفسه عىل
بوساطة وأوالده زوجه القبضعىل فألقى الزنجي، «قوادم» إىل أرسل باديس أن علمه إىل
الغادة بزوجه الشغف شديد بأنه معروًفا وكان السجن. وأودعهم إليه، املقربني خواصه
دونهم. الحياة له تطيب ال بحيث وبنتيه، الصغري ابنه عىل الحنو كثري الفتية، األندلسية

يعلم وهو زلته، عن الصفح يلتمس فجاء شخصه، يف منهم باديس ينتقم أن خيش وقد
أمل عىل جاء والجربوت. الظلم من عليه جبل وما االنتقام، حب من عدوه طبع يف ركب ما
يف رشكائه رأس كان الذي الفار الزعيم والد عمه عىل عطفه ما عليه ويعطفه له، يرق أن

املؤامرة.
ورحمة حنانيك «موالي، الفتوح: أبو له قال باديس أمام الفتوح أبو جثا وحني

إيل.» عزي مما بريء أني معه تقطع ما لك أحقق وأنا أمامك، الجاني بعبدك
الرشر: منهما يتطاير وعيناه وجهه يف ورصخ وحنًقا، غيًظا يتميز باديس فكاد
الشقاق بذور بذرت لقد أمامي؟ تمثل أن — جرمك شناعة مع — هذا يا استطعت «كيف
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السهل من أنه أتحسب يداك! جنته مما بريء أنك تزعم اآلن جئتني ثم أرستي، أفراد بني
تخدعني؟» أن عليك

بإحسانك غمرتني أنك تنس وال رحمتني. ما إال عليك أُقسم «موالي، له: فقال
أن عيل الشاق العرس من نعمتها ربيب أنا التي البالد وهذه رعايتك، بحسن وشملتني
فإني الحديث موالي أكذب وال شقيٍّا. تعًسا أكون عنها فيه أبعد الذي الوقت ويف أفارقها.
أن وأخىش موالي، يعرفها صالت من بيننا تأكد ملا إال عمك، ابن مع فررت حني فررت ما
وأكرر بالفرار أعرتف موالي يدي بني ذا أنا وها الجرم، يف له كرشيك العقاب بي يحل
وصفحه، موالي عفو يف وأطمع بريء، أني وأؤكد الصداقة، محض إليه ألجأني الذي أن
مثيل، صغري عىل حقًدا الكبرية نفسه تحمل ال كريم وموىل عظيم كملك يعاملني أن وأنتظر

أهله.» أنت بما وعاملني أرستي، إيل ورد لهفتي، فارحم
أهلك إىل فارجع به، خليق أنت وبما تحب، كما — هللا شاء إن — «سأعاملك له: فقال

إليها.» عودتي عند شأنك يف وسأنظر بغرناطة،

غرناطة إىل وسار وهلة، ألول مراميه يدرك لم الذي الكالم هذا إىل الفتوح أبو واطمأن
— مواله ألمر تنفيذًا — الزنجي «قوادم» أرسل املدينة بظاهر كان وملا فارسان. يحرسه
زنجيٍّا وأردفوه جمًال، وأركبوه ولحيته رأسه وحلقوا عليه، القبض فألقوا غلمانه، بعض
ديارها خالل ويجوسبه املدينة أحياء به يطوف والجمل التتابع، عىل يصفعه استمر جلًدا
وجندي هو فيها لبث ضيقة غرفه من غرفة يف أودعوه حيث السجن إىل به أفضوا حتى

املؤامرة. يف رشكائه أحد وكان «أستيجة» معركة يف أرس الرببر من

يستطع ولم بيشء، الفتوح أبي أمر يف بت قد يكن ولم غرناطة إىل أيام بعد باديس وعاد
السبب يعرف ولم ذلك، دون حال بلقني أخاه ألن عباس بابن صنع كما به يصنع أن
عنه ودافع براءته، إظهار إىل عمد إذ الحد، هذا إىل الفيلسوف هذا بشأن يهتم جعله الذي
أبي أمر يف الفصل يف باديس تردد ولهذا االستياء. إىل ذلك يفيض أن خيف حتى قوة بكل
أخوه فأمر باديس أخيه مع كثريًا ذلك يقع كما بلقني مرة سكر أن حدث أن إىل الفتوح
السجن، يف له املرافق وزميله الفتوح أبي بإحضار — الرشاب غفوة يف وهو — بلقني
كواذب صدقتك «وهل له: وقال وتقريًعا، وإيالًما شنيًعا سبٍّا أشبعه نظره عليه وقع وحني

اآلن؟ عليك عادت التي الفائدة هي وما الكاذب، الخائن املنجم أيها الطوالع
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املعسولة الكواذب األماني ومنيته خدعته، الذي املغرور السافل ذلك أمريك تَعد ألم
طالعك نحس تر لم فلماذا عاًما، ثالثني الحكم يف سيظل وأنه سلطانه؟ تحت سأكون أني
هذه من بك حل ما تتفادى أن لك يتسنى كان حتى أمريك، طالع سعد لك بدا حني

يميني.» رهن األثيم األفاك أيها اآلن حياتك إن األليمة؟ املصائب

وطفله املعبودة، زوجته لقاء يف طمًعا إال بحياته غامر ما ألنه بكلمة الفتوح أبو ينبس فلم
بحياته املغامرة عىل أكرهته التي هي أهله نحو امللتهبة عاطفته وألن املحبوبتني، وبنتيه
يقني عىل صار وقد اآلن أما واألكاذيب. الحيل واخرتاع باديس إىل والتوسل واالستشفاع
باديس زئري وتلقى حواسه، إليه استعاد فقد قاتله، محالة ال الجبار الطاغية ذلك أن من

جأش. ورباطة بهدوء وزمجرته
باملظهر الرصني وخلقه املتني، طبعه وظهر وكرامتها، عزتها نفسه إىل واستعاد
من صمت وصمت ساخرة، مطمئنة ابتسامة شفتيه عىل وشاعت مليٍّا، فأطرق الحقيقي،
الغضب نار استعار من الهادئ الرشيف املوقف هذا زاد وقد وعزتها. نفسه بكرامة يشعر
غمده، من فاستله سيفه إىل فأرسع الغيظ، من يتميز وكاد وأزبد، فأرغى باديس عند
جعل مما أنينًا يظهر أو حراًكا يبدي أن دون الرضبة فتلقى ضحيته، صدر يف وأغمده
املوت ويستقبل األخري، النفس يلفظ وهو الرجل، هذا من املتعجب صيحة يصيح باديس
لغريه، عربة رمح عىل وارفعه رأسه، اقطع أن الجالد ونادى جأش، ورباطة عميق، بصمت
لجنب جنبًا األخري مرقدهما يف كالهما عدّواي يرقد كي عباس ابن جانب إىل جثته وادفن

الساعة. تقوم أن إىل

جاء «واآلن له: وقال األوىل، ضحيته من فرغ أن بعد األسري الجندي إىل والتفت
يصيح وجعل شديًدا، اضطرابًا واضطرب الرببري، فجزع الجندي.» أيها فاقرتب دورك
عىل ليبقي استطاعته يف ما بكل باديس يستغفر ركبتيه عىل وجثا ويستغيث، ويستشفع،
املنجم ذلك إىل تر ألم الشقي؟ أيها الحياء منك ذهب «هل له: قال باديس ولكن حياته،
تشف كلمة منه تبدر لم عزيًزا، كريًما فمات — ثبات بكل — املوت ى تلقَّ كيف الحكيم،
من الحد هذا إىل تصل البواسل الجند عداد يف معدود قديم جندي وأنت فكيف جبن، عن

هوادة.» وال رحمة تستحق ال إذن إنك الجبن؟
.(١٠٣٩ سنة أكتوبر ٢٠) يف عنقه ورضب
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جماعة ملقتله عباسوحزن ابن جانب إىل باديس أمر كما الرتاب الفتوح أبي جثة وريت ثم
العظيمني الرجلني هذين بقرب مروا كلما وصاروا غرناطة يف النابهني واألدباء العلماء
كريمني فماتا والذل، الضيم عىل يقيما أن أبيا حكيمني رجلني يضم قرب «هلل يتهامسون:

وحده.» هلل والبقاء واسعة. رحمة هللا رحمهما
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حزبه زعيم أصبح أن إىل فشيئًا شيئًا نفوذه يُقوي غرناطة وجبار صنهاجة طاغية أخذ
السيادة بمجرد إال بمالقة الحمودية للخالفة يعرتف يكن ولم الرببر1 رأس عىل السيايس
عليهم، السلطان لوزرائهم جعلوا حتى الضعف يف الغاية الحموديون بلغ وقد االسمية،
عن عوًضا وهم السم. دس أو السالح بتجريد إما بعض، إهالك إىل يعمد بعضهم وكان
يركنون كانوا أزرهم بهم فيشدوا األقوياء الرببر أمراء من أتباعهم إىل نظرهم يوجهوا أن
وسبتة، وطنجة، مالقة، يف بالحكم يظفروا أن يف السعادة كل السعادة ويرون الدعة، إىل

املنابر. عىل باسمهم تخطب التي البالد يف النفوذ فقدوا وإن

رأسهم وعىل الرببر كان غرناطة ففي ومالقة، غرناطة بالطي بني كبري خالف ثمة وكان
النظر، ووجهات الخطط يف تام وفاق عىل وهم لصالحهم يعملون إسماعيل باديسووزيره
مع مصالحهم تتنافر الذين الصقالبة لوجود ذلك، من النقيض عىل األمر كان مالقة ويف
واستعانة والتطاحن، التحاسد من أنفسهم للصقالبة وقع ما إىل هذا الرببر، مصالح
يف سببًا كانت التي هي بعينها العوامل وهذه النصارى، من بأعدائهم بعض عىل بعضهم

األموية. الدولة سقوط
فيه جرد الذي الوقت يف مريًضا كان األول إدريس الحمودي الخليفة أن حدث وقد
إسماعيل بمقتل الخرب إليه وصل أن بعد الروح أسلم وقد إشبيلية، جند عىل جيوشه
تعيني عىل الصقلبي الوزير مع الرببري الوزير فاختلف بيومني، «أستيجة» معركة يف
يف السلطة لتكون البكر، إدريس بن يحيى الخالفة عرش يتبوأ أن يريد فاألول الخليفة،
هذا كان وملا عليه. يقره وال ذلك يف يعارضه الصقلبي والوزير باألمر، هو وليقوم يده
ليجوز العدة وأعد يحيى عم ابن يحيى بن لحسن بالبيعة قام اإلفريقية املمتلكات وزير
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ثباته، وقلة لرتدده الرببر وزير الصقلبي الوزير لخطة أذعن وقد مالقة. إىل به البحر
الوقت يف للدفاع الالزم التدبري أهمل أن الحيطة أخذ يف والتواني الرتدد جراء من وكان
بالفرار فعجل مالقة، مياه يف مراسيه ألقى وقد اإلفريقي األسطول بغتة فرأى املناسب،

له. البيعة أخذ يريد كان الذي الخليفة مع

يف ويرغبه العفو، يمنحه الرببر وزير إىل وزيره أرسل ملكه بعاصمة حسن استقر وملا
اليهودي إسماعيل كان التي النبوءة تحققت وقد حتفه، ليلقى وعاد بكالمه، فوثق العودة،
الجريمة ارتكب الذي «نجاء» وهو أيًضا حسن لدولة املدبر قتل ذلك وبعد منامه، يف رآها
قتل فقد منه، يقتص بأن جديًرا كان حسنًا أن كما املؤرخني، بعض ذلك إىل ذهب كما
نفوذه، يف يزيد أن «نجاء» أراد الحني ذلك ومن املسكني، يحيى شقيقة زوجه بيد مسموًما
تكون وأن وحده، يده يف السلطة تكون أن يجب بالحكم مستأثر كملك ليكون أنه فرأى
بشقيق وزج الشباب، ريعان يف وهو حسن، ابن قتل إىل فعمد اسمية، الخليفة سيادة
كخليفة، الرببر عىل عرضنفسه ذلك من أراد ما له تم أن وبعد السجن، غياهب يف إدريس
ممض، ألم عىل ينطوون كانوا الرببر ولكن جانبه، إىل ليجتذبهم الرباقة بالوعود وأغراهم
يمس طمًعا الخالفة منصب يف وطمعه البالغة، جرأته جراء من الصدور، يف كامن وغيظ
وعىل والشك. الريبة يف يوقع مزيًفا احرتاًما الهاشمية للساللة يظهر كان فإنه بالدين،
الدوائر به يرتبصون وأخذوا منه، واالقتصاص عليه االنتقاض يف الرببر فكر ذلك أثر
تظاهروا الرش، وإضمار البغضة من عليه انطووا ما يخفوا ولكي الفرص، له ويتحينون
الطاعة عىل وبايعوه اليمني، له وأقسموا أمره، طوع بأنهم وصارحوه غرضه، إىل بإجابته
كان الذي الحمودي الخليفة محمد من الجزيرة انتزاع يف حينئذ «نجاء» ورغب والنرصة.
دارت التي األوىل املعارك يف حدث ولكن الفريقان، والتحم جيشه عليها وجرد يحكمها،
اإلمكان يف ليس وأنه برتاخ، يقاتلون الرببر أن الصقلبي الوزير الحظ أن العدو مع رحاها
عند ينفي أن واعتزم باالرتداد، للجنود أمره يصدر أن الحكمة من فرأى عليهم، التعويل
العنرص إليه يجذب وأن والريب، الشكوك حولهم تحوم الذين الرببر العاصمة إىل عودته
األلداء أعداءه ولكن ممكن، عدد أكرب الصقالبة من حوله يلف وأن املال، بقوة الصقلبي
وسط بالجيش مروره فرصة وانتهزوا إليه، يرمي ما وتبينوا خطته، عرفوا الرببر من

2.(١٠٤٣ سنة فرباير ٥) غرة يف وقتلوه عليه فانقضوا محصور، مضيق
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التي والرسور الفرح صيحات يخفوا أن الرببر يستطع لم الغاصب ذلك مقتل أثر وعىل
الصقالبة فأركن الجنود، بني الشديد االضطراب ووقع صدورهم. أعماق من تتصعد كانت
القتلة من فارسان وأرسع املقتول، زعيمهم أصاب ما مثل يصيبهم أن مخافة الفرار إىل
صوتهما: بأعىل يصيحان أخذا املدينة بلغا وملا جواديهما، عىل األرض ينهبان مالقة إىل

الغاصب.» املتوثب قتل لقد برشاكم: «برشاكم،
حسن شقيق إدريس إىل وعمدا قتيًال، فأردياه «نجاء» رشطة صاحب أدركا ثم
الصقالبة تاريخ من طويتصحيفة الحني ذلك ومن خليفة، وأقاماه السجن، من فأخرجاه
طويًال. تدم لم زمنًا البستها التي والطمأنينة فيها، استتبت التي السكينة أن عىل مالقة، يف
النفس، وديع كان ولكنه العقل، كبري الدهاء قوي الحقيقة يف الثاني إدريس يكن لم
ولو الخري، وفعل الرب عمل يف أوقاته جميع يرصف تقيٍّا، خريًا القلب، طيب الخلق، كريم
وقد الحاجة، ويشكو الفقر من ينئ واحد رجل بالده يف بقي ملا وحده بيده كان األمر أن
أوطانهم، إىل العودة من — وأحزابهم جنسياتهم كانت مهما — واملبعدين املنفيني مكن
وكان والسعايات. الوشايات إىل بسمعه يصيخ كان وما أمالكهم، من أخذ ما إليهم ورد
طبعه لرقة — وكان دوكا، مئة خمس يوم كل واملعوزين الفقراء عىل ينفق سمًحا جواًدا
جواريه يحجب وال إليهم، التحدث إىل ويميل الشعب، عامة عىل يعطف — قلبه وسذاجة

الخالفة. ورسوم امللك تقاليد عنه تنبو مما عنهم،

درجة إىل يرفعونهم الشعب عامة كان ملسو هيلع هللا ىلصفقد الرسول ساللة من «الحموديون» كان وملا
رسوًخا، الشعب عقيدة من يزيدوا ولكي آلهة. كأنصاف أعينهم يف ويرونهم التقديس،
يف أمامهم يظهرون كانوا لهم، واالحرتام املهابة قلوبهم ويشعروا محبتهم، ويكسبوا

باألرسار. أنفسهم حاطوا وقد النادرة، القليلة األوقات
أن إىل يضطر — املرعية التقاليد من والتحرر البساطة إىل ميله عىل إدريس— وكان
محدثيه عيون عن يختفي كان أنه ذلك ومن الخلفاء، من سلفه سنها التي بالقواعد يأخذ
هذا ينىس كان املجسمة البساطة مثال ولكونه حجاب. وراء من إال إنسان يكلمه فال
«إشبونة» من شاعًرا أن يوًما حدث فقد سلفه، عليه درج التي السنة هذه ويغفل التقليد،
محتده، وكرم أرومته، ورشف عنرصه، بطيب ويشيد كرمه، فيه يمتدح قصيده ينشده كان

قوله: األندلس جزيرة من الغربية الجهات أهل بلهجة فيه جاء وقد
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ال��ن��اظ��ري��ن ع��ي��ون ع��ن��ه��ا ف��ان��ث��ن��ت أش��رق��ت ل��م��ا ال��ش��م��س وك��أن
ال��م��ؤم��ن��ي��ن3 أم��ي��ر ح��م��وٍد ب��ن ع��ل��ي ب��ن ي��ح��ي��ى ب��ن إدري��س وج��ه
ال��م��س��ل��م��ي��ن وف��د ك��ان ألب��ي��ك��م ال��ورى خ��ي��ر ي��ا أح��م��د ب��ن��ي ي��ا
األم��ي��ن ال��روح ف��وق��ه��م ال��دج��ى ف��ي ف��اح��ت��ب��ى ع��ل��ي��ه ال��وح��ي ن��زل
م��ه��ي��ن م��اء م��ن ال��ن��اس وج��م��ي��ع وت��ق��ى ع��دل م��اء م��ن خ��ل��ق��وا
ال��ع��ال��م��ي��ن رب ن��ور م��ن إن��ه ن��ورك��م م��ن ن��ق��ت��ب��س ان��ظ��رون��ا

بقبول تسمح ال الخالفة رسوم وكانت ستار، وراء من مادحه إىل يستمع الخليفة وكان
«ارفع لحاجبه: وقال العادة، به تجر لم ما فعل الخليفة أن إال الشاعر، هذا رجاء

الستار.»
إىل ميلها ضحية ذهبت التي «جيوبيرت» عشيقة من حظٍّا أسعد الشاعر هذا فكان
يذهب سناه يكن لم وإن — الذي النور من املحيا ذلك عن ينبعث ما رأى حيث رؤيته،
أجمل إليه وينظر يجتليه من ذهن يف يطبع األقل عىل فهو — األنظار ويبهر باألبصار
نفسه يف أثًرا أحمد هذا كان وربما القلب، وطيب واإلحسان السماحة صور من صورة
التي الصفات تلك وشاهد األنوار، مشارق من مرشًقا الحسية صورته من عاين لو مما
مرسوًرا. شاكًرا وانرصف سنية بجائزة أجازه الخليفة أن املحقق ومن شعره. يف ذكرها

النفس سماحة إىل يضم كان إدريس أن الدولة وأمن الخالفة ملركز نظًرا له يؤسف ومما
استطاعته ففي واالستسالم، واملواتاة الضعف يف التناهي هو آخر وصًفا القلب، وطيب
الذين األمراء من أمريًا أن فلو كان، ما كائنًا منه ويطلب يراد ما بكل ويسلم يوافق أن
أو الخالفة قرص عن له ينزل أن إليه طلب — غريه أو كباديس — بحكمه يستظلون
ويمكنه وزيره يرسل أن ا ملحٍّ إليه بعثه باديس أن حدث وقد لفعل، آخر أمر أي يهبه
أنه باديس عليه يحقد الذي لوزيره إدريس فرصح نفسه، يف لضغينة به التنكيل من
طلبه، يرفض أن يستطيع ال حيث فاعل بد ال وأنه إليه يسلمه أن وطلب شأنه يف كاتبه
وقال: ألرسته، القديم األمني الخادم أنه إدريس عند له يشفع ولم لحكمه الوزير فأذعن
وما القضاء، به يأتي ملا أستسلم أن وعيلَّ الطاغية، هذا يريده ما تفعل أن موالي يا «لك
وقدم جأش ورباطة باستسالم وسأقابله غًدا حتفي مالق أني وسرتى القدر، يل يخبؤه

ثابتة.»
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يف به فأمر باديس مملكة حرضة غرناطة إىل إدريس وزير ووصل األمر، وقيض
وأوغر الرببر عليه أحفظ مما إدريس من الظاهر الضعف هذا وكان عنقه، فرضبت الحال
بنزعاته للشعب يبديه كان الذي وعطفه املفرط، لينه قبل من أغضبهم كما صدورهم،
الضعيف الخليفة هذا بغض عىل الرببر قلوب وانطوت الحالة تحرجت بهذا االشرتاكية.
يردعهم وال اللني، ويغريهم الضعف يطغيهم الزنوج أولئك كان وملا وكراهته، املستسلم
أرواح إلزهاق املشانق وتعليق بالسياط، جلودهم وإنضاج رقابهم، يف السيف إعمال إال
الخليفة ذلك عليه، وجرأة به وازدراء بالخليفة استخفاًفا إال ذلك يزدهم لم مجرميهم،
شامًال، ا عامٍّ االستياء كان إذا جرم فال زمنه، يف بالقتل أحد عىل حكٌم قط يَصدر لم الذي
رشطته صاحب ويطلق داخله، يف ثورة «إيرش» حصن رئيس يحدث أن يف غرابة وال
الذين الزنوج يثور أن يف وال خليفة، منهما البكر بمحمد وينادي إدريس عم ابني رساح
السواد أن عىل بينهم، يكون أن بمحمد ويهيبوا بمالقة، الخالفة قرص حرس يؤلفون
الداهم، والبالء املحدق الخطر ساعة يف خليفتهم عن يتخلوا لم مالقة أهل من األعظم
نجدته، إىل فسارعوا املحسن، الخريِّ خليفتهم عىل وعطًفا حبٍّا تفيض قلوبهم كانت إذ
كانوا أنهم ولو سبيًال ذلك إىل يجدوا فلم السالح، دار من األسلحة لهم تخرج أن وطلبوا
إدريس أبى وقد القرص، يف أحد الثائرين الزنوج من يبق لم الوقت ذلك يف السالح متقلدي
وخاطبهم العاطفة، هذه لهم وشكر للنائرة وإطفاء للدماء حقنًا السالح من يمكنهم أن

أجيل.» من دم يسفك أن يف أرغب ال فإني دوركم إىل «عودوا بقوله:
محله حل الذي إدريس مكان خليفة محمد إقامة سبيل يف عقبة أية تقم لم وبهذا

.(١٠٤٦–١٠٤٧) اآلخر مكان منهما كل تبادل وبهذا «إيرش»، حصن يف
يطيب باسلة، حسناء وهي ألمه، نزع بل سلفه، شاكلة عىل الجديد الخليفة يكن ولم
الدموية، املعارك وإدارة للقتال، االستعداد كثب عن تشاهد حيث الخالء يف العيش لها
ورصر كالمها، درر من الجند عىل تنثر وحيث املنيعة، الحصون عىل الحصار ورضب
شأًوا واإلقدام البسالة يف محمد بلغ وقد ونجدة، وشجاعة حماسة يلهبهم ما نقودها
أعوزت قد القوة كانت وإذا للدماء، سفاًكا القلب غليظ قاسيًا هذا مع وكان بعيًدا،
وقد نصيب، أوفر والقوة البأس من له كان الثورة) محدثي رأي (عىل محمًدا فإن إدريس
مملكة عىل ملكة يقيمها أن «جيوبيرت» من طلبت التي الضفدعة مثل ذلك يف مثله كان
أولئك والعبيد، الرببر جماعة هو «الفونتني» أسماه كما هذا الضفادع وعالم الضفادع،
صدروهم، يف اإلحن له وحملوا الرهيب، الخليفة عىل حنقوا حتى قليًال إال يلبثوا لم الذين

وجود. كال وجوده كان الذي املسالم الوادع سلفه عىل وندموا
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«إيرش» حصن رئيس مع يتفاوضون مدبروها ورشع مؤامرة، دبرت ما ورسعان
به ونادوا السجن، من الثاني إدريس فأخرجوا بسهولة إليهم االنضمام إىل سارع الذي

خليفة.

بما ذهب سجنه يف عاناه ما ألن أهلية؛ حرب إثارة عن إدريس يحجم لم اآلونة هذه ويف
وحماسة حمية أمه ألهبته وقد — محمًدا أن واتفق رشيفة، نزعات من نفسه يف كان
لم هذا ومع السالح، وضع إىل وألجأهم بهم ظفر حتى وشدة ببسالة خصومه قاتل —
وهما: الرببر، من اثنان هناك األمر وتوىل إلفريقية، أرسلوه بل لخصمه، إدريس يسلموا
وأخذا بالغني، وإكرام بحفاوة فقاباله طنجة رشطة وصاحب سبتة،4 رشطة صاحب
بالسلطة دونه استأثرا الرجلني ذينك أن عىل املنابر، عىل باسمه وخطبا البيعة يف له
ويحوالن كثب، عن يراقبانه والنفوذ بالسلطة االستئثار عىل لحرصهما وكانا الحقيقية،
لهما العداوة مضمري بعض تمكن وقد الشعب، من واقرتابه للجمهور، ظهوره دون
أن دون وحاال القرص يف اعتقالك اململوكني هذين إن للخليفة: يقولوا أن الرببر أمراء من
— لوداعته — إدريس ولكن منهما، نخلصك ونحن السلطة فخولنا بنفسك، الحكم تتوىل
يف أمرهما فصدر وزيريه، إىل الحديث من وبينهم بينه دار بما وأفىض اقرتاحهم، رفض

األمراء. أولئك بإبعاد الحال
من ثانية مرة إليه يدس ملا إدريس يصغي أن بإفريقية القائمان الرجالن وخيش
عند واستقر إليها، البحر فجاز األندلس إىل يرحل أن إليه فأوعزا والدسائس الوشايات
املنابر. عىل باسمه الخطبة ويقران كخليفة به يعرتفان يزاال لم أنهما عىل رندة5 صاحب
فقام ملساعدتهم، ينضم أن باديس من مالقة يف املتذمرون طلب األثناء هذه ويف
الجزيرة أمري بايعوا ثم صلًحا، معه أبرم ثم محمد عىل بدء ذي بادئ الحرب وأعلن
العهد هذا إىل باألندلس الخلفاء وكان خليفة، به ونادوا أيًضا، محمد واسمه الخرضاء،
صاحب ومحمد مالقة، يف ومحمد إشبيلية، يف بهشام املشبه املزعوم الخليفة وهم: أربعة،

رندة. يف املستقر الثاني إدريس ثم الجزيرة،
فكانا اآلخران أما والسلطان، النفوذ من يشء الحقيقة يف منهما الثنني يكن ولم
كل يتسمى أن وال الخالفة لقب يحمال أن يستحقان وال لهما، خطر ال صغريين أمريين

املؤمنني. بأمري منهما واحد
باسم له الداعون حوله من وانفض املحاولة، هذه يف فشل فقد الجزيرة أمري أما
.(١٠٤٨–١٠٤٩) وخجًال أىس قالئل أيام بعد ومات بالده، إىل بالعودة فعجل الخالفة،
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إدريس وتطلع بمالقة، القائم الخليفة محمد تويف سنوات خمس أو أربع وبعد
إدريس وأقيم املرة، هذه ينجح لم ولكنه الخالفة، منصب إىل أخيه أبناء أحد الثالث
سنة نحبه قىض أن إىل وطمأنينة هدوء يف فبقي تسامله أن األقدار وشاءت خليفة، الثاني

.(١٠٥٥)
آماله. عىل وقىض باديس فناوأه الحكم يف يخلفه أن آخر حمودي وأراد

يرى أن كره فقد للرببر، الحقيقي الرئيس هو غرناطة صاحب باديس كان وملا
عىل يقيض أن عىل النية عقد الحني ذلك ومن بحكمه، بالده تستظل خليفة أمامه
وأنفذ هذه، عزيمته أمىض وقد والياته، ضمن وأعمالها مالقة6 يدمج وأن الحموديني،

كبرية. عوائق يصادف أن دون مرشوعه
قد كان وملا لذلك، منهم كره عىل إال لسلطانه ليذعنوا يكونوا لم العرب أن إال
فكانوا الرببر أما بالباقني، يحفل لم الجذامي هللا عبد أبي الوزير أمثال جانبه إىل كسب
بربر من إخوانهم إىل ينضموا بأن تقيضعليهم الرضورة وبأن أمرائهم، بضعف مقتنعني
قوة يوم كل يزداد الذي العربي الحزب يواجهوا أن ويستطيعوا بهم، ليتقووا غرناطة،
ومرشوعاته خططه وأيدوا باديس نارصوا كله لهذا الجنوبي، الغربي الجانب يف وتوسًعا
غرناطة عىل ملًكا حوله والتفافهم الرببر عون بفضل باديس وأصبح يعارضوها، ولم
وإن وهم عليهم، والقضاء الحموديني نفي من وتمكن أعمال،7 من يتبعهما وما ومالقة
انتهى. قد كان األندلس يف مثلوه الذي دورهم أن إال إفريقية يف آخر دوًرا لعبوا قد كانوا
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ألن اضطررنا مالقة تاريخ عن اليسرية العجالة هذه يف الحوادث تسلسل نقطع لكيال
العربي الحزب أحدثه الذي التقدم عىل نظرة سنلقي كنا وملا يسرية، إملامة بالحوادث نلم

املاضية. السنني حوادث بعض إىل نعود أن واجبنا فمن املدة، هذه غضون يف
ابنه خلفه ١٠٤٢ سنة يناير أواخر يف إشبيلية قايض محمد القاسم أبو تويف ملا
األول الوزير أي بالحاجب حينئذ ولقب عمره، من والعرشين السادسة يف وكان عباد،
يطلق لم االسم هذا أن ولو املعتضد، باسم التاريخ يف ذلك بعد واشتهر الثاني، لهشام
اللبس يف يقع أن عساه مما تفاديًا اآلن عليه سنطلقه فإنا الزمن، من فرتة بعد إال عليه

تغيريه. عند
حقق قد الجزيرة، من الغربي الجنوب يف العربي للحزب الجديد الزعيم هذا إن
الشيخوخة تحققه لم ما القوية الحزبية الهيئات من لهيئة الفتية القوية بشخصيته
الشعبة زعيم باديس لخصمه الجدير املنافس الشئون كل يف كان فقد الضعيفة، اللدنة

املعارضة. الرببرية
جباًرا ظلوًما لئيًما غادًرا حقوًدا الشكوك كثري كمنافسه الجديد الزعيم هذا كان
وكان والدعارة، الخبث يف بزه قد أنه إال مثله، للخمر مدمنًا وكان للدماء، سفاًكا قاسيًا
يجتمع لم إنه حتى الشهوات، عن ينقطع وال اللذات يواصل الشهوة، جامح الطبيعة ثائر
قرصه دخل إنه يقال والرساري. الحظيات من قرصه يف اجتمع ما امللوك من قرصملك يف

الحسان. والصبايا الشواب من مئة ثمان — التتابع عىل —
فإن والشهوية، الرشيرة النزعات من كثري يف امللكني هذين بني التوافق من وبالرغم

كثرية. نواح يف متوافقة تكن لم وعاداتهما وميولهما أخالقهما
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ساخًرا آخر، يشء إىل منه الرببر خشونة إىل أقرب أو الرببر من كان الرببر فأمري
لها يرتك وال الحضارة، بأساليب يعنى ال والثقافة، الحصافة عن بعيًدا اللياقة، آداب من
العربي بالشعر ليمتدحوا الحمراء أبهاء أقدامهم لتطأ الشعراء يكن ولم البداوة، عادات

الرببر. رطانة غري يعرف ال ملًكا
الثقافة من مناسب بطرف أخذ قد ذلك، من النقيض عىل كان فقد املعتضد أما
يف جديًرا يكون حتى العلوم يف توسع قد — الحقيقة يف — يكن ولم الحسن، والتعليم
ودقة املواهب، من أوتي ولكنه عالم، لقب ويستحق العلماء مصاف يف يوضع أن زعمه
يعلم جعله ما الذاكرة، وقوة الذكاء، وحدة الذوق، وسالمة اإلحساس، ولطف الشعور،

عادي. رجل يعلمه ال ما
أخالقه، كنه عىل الوقوف أريد إذا قيمته له ومقطعات قصائد نظمه الذي وشعره
مكانة مواطنيه بني أكسبه قد الشعر هذا أن عىل واألدبية، اللغوية قيمته عن النظر بغض
بالعطاء الشعراء يغمر جواًدا أريحيٍّا بالفنون شغوًفا لألدب محبٍّا وكان مجيد1 شاعر
الظلم يف أساليبه وكانت الفخمة، القصور بتشييد شديد ولع له القليل، املديح عىل الكثري،
لقبه، لنفسه انتحل الذي بغداد خليفة منهج ذلك يف ينهج املهارة، من بيشء مقرونة
ربما بل شيئًا الخليفة هذا أمر من يعرف ال باديس كان بينما خطته، أحكامه يف واختط

فيه. كان الذي العرص يجهل كان
وجفاء لخشونته — باديس أن إال عرفت كما الخمر برشب مولًعا كان امللكني وكال
ال الجافية لرببريته وكان والجفاء، الوحشية رشابه مجلس يف تتمثل كانت — طبعه

معيبًا. إسفاًفا رشابه يف يسف أن الخجل يمنعه
وامللك الحاشية، الرقيق واإلنسان املهذب، املثقف الرجل ذلك وهو املعتضد أما
وكان واللطف، والدعة الرقة من بيشء إال األمر هذا عىل يقدم كان فما الشأن، العظيم
رشوط من رشابه مجلس يخلو ال التمييز، وقوة اإلحساس ولطف الذوق من به يمتاز ملا
وكان معتدلة، غري بطريقة الخمر يتعاطى وكان التنسيق، وحسن الذوق، وجمال اللياقة،
لطف يف آية تكون التي البديعة الخمريات النقيصة هذه امتداح يف ينشئون وندماؤه هو
أعمال مواصلة عىل الجسمانية قوته ساعدته وقد التعبري، ودقة الذوق وجمال الشعور،
كان وقد واللذات، الشهوات عىل وانكبابه الرشاب، إدمانه مع امللك بأعباء والقيام الدولة
التي األوقات يف شهواته عن يكف أن الدولة، ملهام وانرصافه للعمل، نشاطه آيات من
أوقات من ليوفر الطاقة جهد ذلك يف ويبذل كملك، دولته بمهام فيعنى العمل، يتطلبها

بلذاته. فيه ويلهو رشابه، إىل فيه يعود القوى واستجمام والراحة للهو وقتًا العمل
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الحسان وجواريه حرمه قلوب يف يلقيه كان ما مع — الجبار القايس هذا أن الغريب ومن
أولئك من حبالتهن يف يقع فيمن ينظم كان — املروعة املفزعة بنظراته والرعب الفزع من

واملتعة. اللذة والسالسة الرقة إىل تجمع أشعاًرا الحسان الغيد
الفاسد بني يفصل ما الفساد يف الشاسع البون من املعتضد وبني إذن باديس فبني
الرببري أن هنا به االعرتاف يجب مما ولكن الظريف، املتحرض والفاسد الخشن، املترببر
جانب عىل وشناعاته جرائمه يف باديس كان فقد نفس، وخبث فساًدا زميله من أقل كان
غريه نفس يف الخفية األفكار تتحسس الباحثة املتفرسة عينه بينا والرصاحة، النزاهة من
صوته. نربات أو وجهه، معارف يف ذلك يظهر أن دون مكنوناتها، عن لتكشف وتتبحثها

كان فقد إشبيلية ملك أما القتال، ساحة يف طاح بل فراشه يف غرناطة ملك يمت ولم
يتول لم ألنه وبسالة، شجاعة دونه — والحروب املعارك من كثري غمار خوضه عىل —
أن دأبه من وكان حياته، يف مرتني أو مرة سوى الحروب هذه يف الجيش قيادة بنفسه
عن بعيًدا خبائه يف منزو وهو لقواده، تنفيذها ويدع للمعارك، الحربية الخطط يضع

العرب. مؤرخي بعض ذلك روى كما القتال، خطوط
برسعة إحباطها يجعل مما سقيمة،2 جافة بأعدائه النكاية يف باديس حيل وكانت
ما لينها يف منها املخدوع يمس لينة دقيقة فكانت املعتضد حيل أما وسهًال، ميسوًرا
ويصعب فشلها، يندر كان ولهذا ناقع، السم أنيابها تحت الرقطاء الحية ظهر من يمس
هذا يف ويروون املعتضد، يف القوية الجوانب من الحيلة وسعة الدهاء وجانب إحباطها،
ضد املعتضد أوقعها التي املوقعة يف حدث أنه وذلك إيرادها، بنا يجدر حكاية الصدد
عىل فيها يقفه رسية رسائل املدينة هذه عرب من رجل مع يتبادل كان أنه قرمونة بربر
مضطرٍّا كان أحد، فيها يرتاب وال الرسائل، هذه تضبط ولكيال الرببر، وخطط حركات

والحذر. الحيطة من كثريًا يتخذ ألن
عىل معه اتفق قد كان جاسوسه، مع الرسائل تبادل من غرضه إىل يصل ولكي
بدو من القلب طيب ساذًجا رجًال قرصه إىل أشخص الخطة تلك عىل وبناء معينة، خطة
الثمينة الجبة هذه والبس الخلق، هذا رداءك «اخلع له: قال يديه بني مثل وملا إشبيلية
وهو الجبة الرجل فارتدى به.» آمرك ما بتنفيذ قمت إذا هدية لك أتركها التي الجميلة
عينه إىل املعتضد من رسالة خيطت قد جيبها بطانة يف أن يدر ولم ورسوًرا، بًرشا يفيض
بعملها، يكلفه التي األوامر كل وأمانة بدقة يؤدي ألن استعداده الرجل وأظهر بقرمونة،
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من ترحل أن عليك به: آمرك ملا إذن بسمعك «أصخ وقال: ذلك منه املعتضد فاستحسن
من تجمع أن بعد إال تدخلها فال بظاهرها، وكنت بسيطها حللت فإذا قرمونة، إىل اآلن
أال عليك ولكن الحطب، باعة مع السوق يف وتعرضها املدينة بها تدخل حزمة الحطب
الغريبة األوامر هذه رس الرجل جهل ومع دراهم.» خمسة ثمنها يف ينقدك ملن إال تبيعها
يكن ولم يحتطب، أخذ قرمونة من مقربة عىل كان وملا إشبيلية، وغادر الطاعة، إىل بادر
هناك أن إال جمعه، يستطيع كبريًا مقداًرا املتعود املحتطب يجمع وقد عادته، من ذلك

كبرية. وأخرى صغرية حزمة بني فرًقا
الصغرية الحزمة تلك األشجار فروع من جمعه مما يحمل املدينة الرجل دخل
الحزمة؟» هذه ثمن «كم وسأله: املارة أحد تلك حزمته عىل فوقف السوق، يف ليبيعها

الثمن دفعت شئت فإن منقوصة، غري كاملة دراهم خمسة «ثمنها البدوي: فأجابه
يف تشك ال لعلك «عجبًا، له: وقال الضحك يف الرجل فأغرب تركتها» شئت وإن وأخذتها،

اآلبنوس.» خشب من هذه حزمتك أن
الرائحة.» الذكي الهندي العود من هي بل «ال، فقال: آخر، وجاء

معه يمزح لها ثمنًا يطلبه ما وعرف الحقرية سلعته عىل وقف من كل أخذ وهكذا
منه. ساخًرا به هازئًا

باملغيب، الشمس وآذنت النهار، ميزان مال أن إىل السوق يف تلك حاله عىل وبقي
ينقده أن عىل معه واتفق الحطب، حزمة برشاء يتظاهر املعتضد عني حينئذ منه فدنا
حتى منزله إىل الرجل فتبعه كاهله، عىل يحملها منزله، إىل بها يتبعه أن قبل إذا ثمنها
«لقد الدار: صاحب له فقال للعودة، يتأهب قام الخمسة، الدراهم أخذ وملا هناك، وضعها

الساعة؟» تذهب أين فإىل أمسيت
إشبيلية.» إىل العودة من يل بد وال املدينة، أهل من ولست غريب، رجل «إني فأجابه:
هنا انزل الطريق؟ يف اللصوص عادية تأمن وهل الليلة، ممكنًا ذلك ترى «وهل له: فقال
حيث إىل غدوة بالسفر تبكر أن ويمكنك العشاء. طعام لك وسأقدم والسعة، الرحب عىل
والثناء، بالشكر البالغة الحفاوة تلك وقابل عليه، اقرتحه ما الرجل منه فقبل تريد.»
تناول أن وبعد وسخرية، سفه من بالنهار لقيه ما األكل وطيب الضيافة، كرم وأنساه
الليل، من هزيع إىل مضيفه مع يسمر أخذ الشهية، األكلة تلك من وفرغ العشاء، طعام

الحوار. هذا بينهما دار حيث
موطنك؟ وما قدمت البالد أي من خربني الكريم، الضيف أيها اآلن –
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هناك. فيه أقيم الذي موطني وحيث املزارع، حيث إشبيلية بسيط من قدمت –
تخاطر أن استطعت ألنك جريء مقدام شجاع — األخ أيها — أنك أرى إني –
بال هم والوحشية، القسوة من الرببر إليه وصل ما مبلغ أعلم وأنا هنا، إىل وتصل بنفسك
القوية األسباب من هناك يكون أن بد وال سهًال أمًرا ذلك ويرون قتلك، إىل يرسعون شك

الطريق. ألخطار والتعرض هنا، املجيء عىل حملك ما
من أحًدا أن أظن ولست املجيء، عىل حفزني ما القوية األسباب من هناك ليس –
بأذى. يصيبه أو الطريق يف مثيل أعزل لرجل يتعرض بلغ ما القسوة من بالًغا الناس

املكان حيث إىل املضيف فأخذه الضيف، جفن الكرى أثقل أن إىل يتحدثان زاال وما
أن «يحسن القرموني: له فقال جبته، يخلع أن دون ينام أن الفالح وهم لنومه، أعده الذي
الطقس حسنة دافئة الليلة هذه ألن مسرتيًحا، وتستيقظ مطمئنٍّا، تنام كي جبتك تخلع

ترى.» كما
يشعر ال أنه أيقن وملا عميق، نوم يف استغرق ما ورسعان بإشارته، الفالح فعمل
جواب وكتب وقرأها، فأخذها املعتضد رسالة وفيها بطانتها، وحل جبته تناول بحركته

كان. كما وخاطه املكان نفس يف ووضعه رسيًعا، الرسالة
كرمه له وشكر مضيفه ودع أن وبعد مبكًرا، الليلة تلك صبيحة يف الفالح واستيقظ
عىل استأذن التسيار عصا بها ألقى وملا إشبيلية، إىل راحًال أدراجه عاد ضيافته وحسن
وقال: رعايته، وجميل بلطفه، فغمره رحلته نبأ عليه وقص يديه، بني ومثل املعتضد
ما يلقي أن وأمر سنية.» جائزة عليه تستحق أنك وأرى ملرسور، هذا عملك من «إني
من فأحس كاملة، حلة عوضها ويكىس هذه، جبته يخلع وأن السفر، وعثاء من عليه
الرواية، محور هي التي جبته وترك الجديدة الثياب وأخذ وارتياح، برسور نفسه أعماق
لهم ويذكر ومعارفه، وجريانه ألهله امللك مع له وقع ما يروي مزهوٍّا القرص من وخرج
الترشيف كىس من ملكية كسوة من به أجازه ما وصلة عطف من امللك به اختصه ما
هذا سبب عىل يقف ولم املناصب، وأرباب الشأن وذوي الدولة لرجال إال تمنح ال التي
الحرب برد من وبريًدا جاسوًسا يشعر ال حيث من استخدم أنه يدر ولم امللكي، العطف
عثروا الرببر أن لو بحياته تودي كانت خطرية أنباء فيها رسالة األعداء بالد إىل يحمل

ريبة. أية حوله تحم لم ولكنه عليها،
والخدع الحيل باب يف يدخل ما كل يف الحيلة، واسع الدهاء عظيم املعتضد كان
به، اإليقاع يريد من القتناص ينصبها التي والفخاخ األرشاك يده متناول ويف السياسية،

53



اإلسالم تاريخ يف ونظرات الطوائف ملوك

الجانب يف ليختفي رسيًعا ومىض أحفظه إنسانًا أن ولو غضبه، كامن يثري ملن والويل
مكفوف رجل أموال استصفى إنه ويقال امللك، هذا انتقام ألدركه املعمور من الرشقي
يتكفف ا حاجٍّ مكة إىل فخرج الرجل يد يف منها بقي ما ونفد معظمها، وأخذ البرص،
به أفىض حيث ويلعنه ويسبه الظالم امللك ذلك عىل يدعو أخذ الحرم يف وهناك الناس،
به، ر ويشهِّ عليه يدعو وأنه خربه باملعتضد فاتصل االغرتاب. وذل املسألة ذل إىل ظلمه
الحج، فريضة ألداء مكة إىل الرحلة أزمع قد كان رعيته من إشبيليٍّا رجًال فاستدعى
الرضير، اإلشبييل ورأيت مكة إىل وصلت «إذا له: وقال مسمومة، دنانري فيها وأحرضعلبة
وملا باألمر، الرجل فصدع تفتحها.» أن واحذر السالم مني وأقرئه العطية بهذه فصله
املعتضد هدية «هذه وقال: العلبة، وأعطاه عرفه، حتى الرضير تفقد مكة إىل وصل
يفقرني كيف عجبًا! «يا وقال: لبه، فطار الدنانري من بداخلها ما وسوسة فسمع إليك.»

اليوم؟» بالحجاز ويغنيني أمس، بإشبيلية املعتضد
ويؤنبه، يخزه اآلن فضمريه الظلم، من به تحيفك ما تذكر «لعله الرجل: فأجابه
حقك ومن قيام، خري إيلَّ به عهد بما قمت وقد ومبلغ رسول أنا فإنما حال كل وعىل
غناك فيها والتي بها، تحلم تكن لم التي الثمينة الهدية هذه تقبل أن حظك وحسن

وسعادتك.»

إشبيلية، إىل عاد هو إذا للملك ووالءه شكره له وحمَّ شكره، يف وبالغ الرضير فاقتنع
ما بقدر يهرول كوخه إىل مرسًعا وخف وخارصته، ذراعه بني ووضعها العلبة أخذ ثم
ومكذب، مصدق بني وهو الحقري ذلك كوخه ودخل رضير، مكفوف حالة به تسمح
ذلك عن تسل وال دنانري، من ذهب كومة منها وأفرغ العلبة وفتح الباب، إرتاج وأحكم
والغنى بالثروة تواتيه السعيدة الفرصة وجد حني ورسوًرا، بًرشا قلبه طفح وقد األعمى
الدنانري تلك يديه بني يقلب أخذ األمرين، الفقر من وعانى الدهر، عاكسه أن بعد فجأة،
حاستي أن عىل اللذة، بتمام لشعر العمى بحكم مقفلتني تكونا لم عينيه أن ولو الربَّاقة،
تلك يقبض كان فقد واللذة، املتعة تلك من فاته ما عليه عوضتا قد والسمع اللمس
ويلهو بأذنه، رنينها ويتسمع بأنامله، ويتحسسها راحتيه، بها ويمأل بأصابعه الدنانري
كل واألحالم األماني به وذهبت الرسور، وعمه اللذة، غمرته وقد املرة، بعد املرة بعدها
يرخ ولم املحموم، يف الحمى رسيان جسمه يف ورسى فعله، به السم فعل أن إىل مذهب،
بفعل أمىس حتى املعتضد حبالة يف القضاء أوقعه الذي املسكني هذا عىل سدوله الليل

هامدة. جثة السم
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بألوان ترى قسوتهما كانت وإن البأس، شديد قاٍس كالهما واملعتضد فباديس إذن
يتعدى نادرة أحوال يف واملعتضد ضحاياه، بيده يقتل غضبه ثورة يف فباديس مختلفة،
يسمح صاحبه فيهما بز اللذين الشديدين وحنقه غضبه تأثري وتحت جالده، وظيفة عىل
لشفاء يتطلب يكن فلم باديس أما بالدم، تتلطخا أن منه كره عىل األرستقراطيتني ليديه
عىل القتيل رأس يعلق أن ذلك بعد دأبه ومن عدوه، دم يف يده انغماس من أزيد نفسه
من غضبه فإن عكسه عىل إشبيلية وأمري غلته، تربد وبهذا املدينة، يف به ليطاف رمح
عن لحظة يتوقف كان وما املوت، بعد ما إىل يتتبعه فهو القتل، مجرد يشفيه ال عدوه
الوحشية. لنزعاته إرضاءً املقفلة وصناديقها عيابها من وإخراجها قتاله أشالء إثارة

الخشب من نصب عىل أعدائه جماجم — املهدي3 بالخليفة أسوة — يضع وكان
اسم عليها يكتب بطاقة جمجمة كل أذن يف ويعلق قرصه، يف بحديقة األزهار جانب إىل
واالنرشاح الرسور نفسه يف تبعث القتىل، برءوس املثمرة الحديقة تلك وكانت صاحبها،
الرءوس تلك بني يكن لم أنه عىل أقواله، يف بذلك يرصح كان ما وكثريًا أمامه، رآها كلما
أولئك رءوس يحفظ كان ألنه األمراء، أعدائه من بهم فتك من رءوس عينيه قرة هي التي

القرص. من بعيد مكان يف أودعها قد مقفلة صناديق يف
نفسه يعترب كان القايس الوحيش املارد ذلك أن الدهشة عىل يبعث مما «إن ونقول:
عىل ليكون ا خاصٍّ تكوينًا ن كوِّ الذي «طيطوس» مثل أنه ويرى األمراء، بني الخري األمري

العبارات: هذه شعره يف يقوله مما وكان البرشي، الجنس سعادة يديه

األحزاب جميع عىل سلطاني يمتد أن اقتضت لو القدير موالي إرادة إن
األندلس، ربوع عىل السعادة لخيمت والصقالبة والرببر العرب من املختلفة
أزال ال أني وطمأنينتهم، وعزهم الناس سعادة يف األمل عندي يقوي مما وإن
وما السوي، الرصاط عن قط أنحرف لم وأني الجادة، سبيل معهم أسلك
وعلو نفيس ورشف عنرصي كرم عيل يوجبه بما إال رعاياي من أحًدا عاملت
املعتدين، رش عنهم أدفع أنفك ولست اإلنصاف، وحب العدل رعاية من همتي،
فوق وتنصب بساحتهم، تنزل التي املصائب أسباب وأزيل املفسدين، وغائلة

رءوسهم.»
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منفرًدا وأصبح الحكم، يف ومشاوره أبيه وزير «حبيب» حياة عىل املعتضد قىض أن بعد
وكانت قرمونة بربر بجريانه وبدأ الرببر، إىل عسكره وجه مشاور، وال له منازع ال وحده
واألهبة االستعداد قدم عىل يكن لم إذا أنه الوهم عنده ويجسم نفسية، هواجس تعتاده
عىل أنفسهم ووطنوا النية، عقدوا قد — شك بال — فإنهم عليهم، والقضاء أعدائه ملباغتة
من جيًال بأن تنبأ قد املنجمني بعض وكان عقبه، ومن منه اململكة وانتزاع به، اإليقاع
الظنون وهذه عباد، بني أيدي من انتزاعها يده عىل يكون مملكته خارج سيولد الناس
أمكنته كلما بالرببر يوقع أن يحاول تجعله برحت ما مذهب كل به تذهب كانت التي
والحروب الوقائع هذه استمرت وقد جرثومتهم، ويستأصل خرضاءهم، ليبيد الفرصة
فيه وقع كمني إىل واجتذب خدع حيث قرمونة، أمري محمد خاللها قتل طويلة مدة

الغربية. الجهة يف اململكة اتساع نتائجها من وكان (١٠٤٢–١٠٤٣)
ابن بعده هاجم ثم «مرتولة»2 عىل واستوىل طيفور1 ابن قهر (١٠٤٤) سنة ويف
أن يريد املعتضد دام وما عربيٍّا، كان بل الرببر من األخري هذا يكن ولم «لبلة» أمري يحيى
يحيى3 ابن عىل الخناق ضيق وملا يشء، أي قصده عن يقفه فليس مملكته، رقعة تتسع
غرناطة بربر إىل فلجأ املعتضد فصده ملعونته فتقدم بطليوس صاحب باملظفر استنجد
أمري ومحمد مالقة أمري ومحمد باديس إليه انضم قويٍّا حلًفا املعتضد ضد يؤلف وأنشأ
كرئيس أباه خلف الذي جهور بن الوليد أبا أن ذلك أثر عىل وحدث الخرضاء، الجزيرة
فلم الفريقني بني والصلح للتوفيق وسعه يف ما كل بذل (١٠٤٣) سنة قرطبة لجمهورية

أحد. البني ذات إلصالح أرسلهم الذين لرسله يستمع ولم عبثًا، سعيه وذهب يفلح،
جيوشهم شتات يجمعون ريثما إشبيلية عىل الزحف خطة الرببر من الحلفاء وأعد
منطقة يف املظفر وجود فرصة فانتهز ذلك املعتضد وعرف ببعض، بعضهم ويتصل
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األمر أول — فعمد وبالده، نفسه عن الدفاع يستطيع ال بحيث حلفائه عن بعيًدا نفوذه
«لبلة» عىل وزحف جيشه، رأس عىل عادته مخالًفا سار ثم بطليوس كورة تخريب إىل —
«األحمر»، إىل منهم فريًقا ورد املدينة، أبواب من مقربة عىل مضيق يف أعداءه وهجم
يتقهقر أن املعتضد اضطرت صادقة حملة بهم وحمل رجاله، لجمع وفق املظفر ولكن

حلفائه. إىل ينضم أن حينئذ املظفر وتمكن إشبيلية، نحو
من يحيى ابن خرج إلشبيلية التابعة البالد يف التخريب يوقع هو بينما ولكن
املظفر عاقبه وقد — منه كره عىل — حلفه يف ودخل املعتضد إىل وانضم هؤالء، حلف
«لبلة»4 كورة يف والنهب السلب وأعمل عنده، مودعة كانت التي أمواله عىل باالستيالء
هذا فعمد والتدمري، التخريب من بالده عىل إشفاًقا باملعتضد يحيى ابن فاسترصخ
عىل الهزيمة وتمت كمني إىل فاستدرجوهم بطليوس، جند ملقاتلة جنوده إرسال إىل
تخريب إىل عمد بل االنتصار بهذا يقتنع ولم التقهقر، إىل فاضطروا بطليوس، عسكر
من كل السالح يتقلد أن أمر بطليوس أمري ولكن إسماعيل، ابنه بواسطة «يابره» جهات
اتصلت وملا إشبيلية، جيوش هجمات صد من تمكن وبذلك الرعية، من القتال يستطيع
قرمونة بربر حاول وعبثًا العدو، ملنازلة رجاله سري قرمونة أمري إسحاق من اإلمدادات به
ومما عدوه، بقوة والجهل الغرور بدافع عليه صمم الذي عزمه عن بالعدول يقنعوه أن
ونحن عدده، وفرة وتجهل قدره، إشبيلية جيش تقدر ال — شك بال — «إنك له: قالوه
عىل ووقفنا العني، رأي رأيناه أننا عن فضًال أنباؤه إلينا وصلت فقد بذلك، منك أعرف
بمشورة يعمل أن عليه أبيا طبعه وحدة املظفر تحمس ولكن وعدة.» عدد من فيه ما
فقد باهًظا، ثمنًا كلفته التي الجرأة بدافع سبيله ومىضيف قوًال، لهم يصدق أو ناصحيه،
قتل من بني من وكان تقدير، أقل عىل قتيل آالف ثالثة تارًكا وتقهقر الهزيمة به حلَّت
إىل رأسه حملت وقد أبيه، جيش قيادة يتوىل كان الذي قرمونة أمري ابن املعركة هذه يف

الشاب. األمري هذا جد رأس مع صندوق يف فوضعها املعتضد،

مخيف، ومنظر مزعج، مظهر يف طويلة مدة بطليوس ظهرت املشئومة املعركة هذه بعد
مقفرة، وأسواقها مقفلة، حوانيتها دامت إذ الصدر، له وينقبض النفس، منه تستوحش
أن وبالء سوءًا الحالة زاد ومما أهلها، صفوة املستأصلة املعركة هذه يف قتل أن بعد
عىل بكلكلها املجاعة فأناخت الحصاد، ودمروا املزارع أتلفوا املعركة إبان اإلشبيليني
عنه وتخىل املجتاحة، الكارثة هذه بإزاء يشء عمل املظفر يستطع ولم اململكة، أنحاء
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ببالده، حلت التي النازلة هذه تخفيف عىل بهم يستعني أن عبثًا حاول أن بعد حلفاؤه
وندًما. غيًظا نفسه وتتآكل األرم، يحرق ببطليوس ساكنًا وظل

نفسه عزة عن ينزل أن يشأ لم وتحرجها الحالة سوء من فيه واقع هو ما ومع
تمام أظهر قد الظافر عدوه بينا جهور، ابن بواسطة رشيًفا صلًحا ويقبل وإبائها،

الصلح. هذا لقبول االستعداد
من ببالده ولحق خسارة، من أصابه ملا مكرتث غري أنه تظاهر بل بهذا يكتف ولم
وكن — قينات طلب يف قرطبة إىل أرسل الكاذب التظاهر هذا وبدافع ومجاعة، أزمة
من جانب عىل تكونا لم اثنتان له اشرتيت البحث عناء وبعد — نادرات الحني ذلك يف
املعروف وهو والخالعة، اللهو إىل املظفر لركون الناس ودهش الغناء. يف والرباعة الحسن
إىل يركن أنه كيف القوم يدرك ولم القينات، وسماع العبث عن والبعد والوقار، بالجد
أدركوا ولكنهم واالضمحالل، الخراب بمظهر بالده فيه تظهر الذي الوقت هذا يف اللهو
الوقت يف أنه لخصمه يظهر أن يريد املظفر أن علموا حني الغامض السلوك هذا يف الرس
— الخاطر مرتاح وهو — يستطيع كذلك له، مملوكة أشياء يبيع أن فيه يستطيع الذي

بهن. يلهو مغنيات يشرتي أن
وإبرام الخصمني بني للتوفيق جهوده جهور ابن واصل فقد كله هذا من وبالرغم
وتم بالنجاح، جهوده كللت ١٠٥١ سنة يوليو شهر ويف بينهما، عاجل رشيف صلح

واملعتضد. املظفر بني صلح عقد — طويلة مفاوضات بعد — بوساطته
عن انفصل الذي «لبلة» أمري يحيى ابن إىل قواته جميع املعتضد وجه وحينئذ
حربية، نزهة بمثابة كانت بل حربًا، الحملة هذه تكن ولم دونهم، وحيًدا وعاد حلفائه
تحول بل نفسه، عن حتى يدافع أن — املقاومة عن لضعفه — يحيى» «ابن يحاول ولم
وأرسل املعتضد عليه عطف وقد حياته، أيام سائر بها يقيض أن عىل وعول قرطبة، إىل

الطريق. يف له كحرس فرسانه من ثلة
الصغرية، «سالطس»5 جزيرة وعىل «ولبة» عىل حكمه باسًطا كان الذي األمري وأدرك
وجاء وقته، حان قد أنه واملمالك املسالك كتاب صاحب البكري العزيز عبد عبيد أبو وهو
املعتضد يهنئ فكتب إنقاذه، يمكن ما الغرق من ينقذ أن يؤمل كان فقد هذا ومع دوره،
عن له يتنازل وأن له، تبًعا ويكون حلفه، يف يدخل أن إليه ويطلب الجديد، بانتصاره
أرسته بني كانت التي الودية العالقات ويرشح «سالطس» له يرتك أن مقابل يف «ولبة»
واإلفضاء مقابلته، يريد بأنه وتظاهر إليه، به تقدم ما املعتضد فقبل عباد، آل أرسة وبني
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أال الرأي وصواب الحكمة من رأى العزيز عبد ولكن «ولبة»، إىل فسافر هام بحديث إليه
«ولبة» عىل يده فوضع املعتضد وجاء «سالطس»، إىل عنها يتحول وأن انتظاره يف يكون
العزيز عبد يربح أن دون ليحول رجاله من ثقة هناك وترك إشبيلية، إىل عائًدا وقفل

إليه. أحد ينتقل أو جزيرته،
عامل يفاوض ورشع بالحكمة، الذ حاله إليه وصلت ما العزيز عبد عرف وملا
الحربية وذخائره سفنه وباع قرطبة، إىل بالسفر له السماح يطلب «ولبة» عىل املعتضد

دوكا. آالف عرشة مقابل اإلشبييل لألمري
يستويل كي الرشك يف ليوقعه سفره إبان ويستدرجه يخونه أن املعتضد أراد وقد

أمواله. عىل
قرمونة أمري من طلبهم حراس بواسطة وتمكن قصده، إىل فطن العزيز عبد ولكن

مكروه. طريقه يف يصيبه أن دون قرطبة إىل يصل أن
فيها الحكم ييل كان حيث الصغرية، «شلب» والية ذلك بعد املعتضد هاجم ثم
اإلقليم، هذا يف املمتدة الجهات يملكون أجدادهم كان الذين وهم مرين بني من العرب
نفسه عن الدفاع يف «شلب» أمري واستمات املهمة، املراكز األمويني عهد يف تولوا وقد
إشبيلية جيش ولكن يموت، أو يسلم أال عىل عزيمته صحت وقد وشجاعة، إقدام بكل
بالغ عمره من عرشة الثالثة لبلوغه فقط اسمية قيادة املعتمد محمد يقوده كان الذي
أن اعتزم مرين ابن وكان عنوة. عليها استوىل أن إىل «شلب» عىل الحصار تضييق يف
واكتفى حياته له وهب منه تمكن أن بعد املعتضد أن إال الجيش، يف رأس بأكرب يفتك
«َشنْتََمِريَّة» عىل بالزحف أمره أصدر «شلب» عىل باالستيالء األمر تم أن وبعد بنفيه.
سليمان الخليفة كان كورة وهي االسم، بهذا اليوم إىل يسمى الذي الرأس من القريبة
الرببر، من أم العرب من أكان يعرف ال النسب مجهول وكان هارون، بن لسعيد أعطاها
بقيت األصليني. البالد سكان اإلسبانيني، من يكونون العادة يف أصلهم املجهول والرجال
خلفه ثم بها، فاستقل ربه، جوار إىل سليمان انتقل أن إىل هذا سعيد مع الجهة هذه
قصرية مقاومة إال منه تكن لم إشبيلية عسكر دهمه وحني محمد، ابنه وفاته بعد عليها
ابنه فيها الحكم ييل أن وأراد «شلب» إىل ضمها الكورة، هذه أخذ للمعتضد تم وملا املدى،

.(١٠٥٢) محمد
جزيرة من الغربية الجهة يف إشبيلية إمارة اتسعت الرسيعة االنتصارات وبهذه
كانوا الرببر من الجنوب أمراء ألن بعد؛ اتسعت قد تكن فلم الجنوبية الجهة أما األندلس،
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بخالفة مقرين أو بسيادته معرتفني الغالب، يف للمعتضد مساملني — الحني ذلك يف —
الثاني. هشام

من له تم ما وعد مملكته، رقعة بها اتسعت فتوحات من أصاب بما املعتضد يقنع لم
واالستيالء األمراء، أولئك قتل فكرة نفسه إىل فرست إليه، يطمح ملا بالنسبة قليًال ذلك
االعتدال سبيل يسلك أن رأى محقًقا الرسية أعماله نجاح يكون ولكي والياتهم، عىل
من اثنني مع «شلب» غزوة بعد فذهب جريئة، محاولة يف بنفسه يطوح ال حتى والحذر
رندة أمري قرة أبي وابن مرين بني أمري نوح ابن وهما أتباعه، من أمريين لزيارة الخدم
بنفسه املعتضد يلقي أن الدهشة عىل يبعث مما وإن لزيارتهما، آت أنه يعلنهما أن دون
أولئك له يكنه ما يعلم وهو رحمتهم تحت تبرص بدون نفسه ويضع هؤالء، مخالب بني
الجرأة تنقصه ال — املواقف هذه مثل يف — املعتضد أن والواقع وحقد، عداوة من الرببر
وتقدير نيات حسن من واثق للجميع، ومخاتلته خيانته من الرغم عىل وهو واإلقدام،
فرط عن نوح ابن له وأعرب وتجلة، حفاوة بكل مرين بني عند قوبل فقد له، الغري
غري عىل جاءت التي الزيارة هذه من السعيدة الظروف له هيأت بما وغبطته رسوره
له سيكون أنه جديد من له وحقق وفادته، إكرام يف وبالغ فاخرة، وليمة له وأولم انتظار،
التحايا، لسماع الزيارة هذه عىل يقدم لم املعتضد ولكن الدوام، عىل املخلص الويف التابع
ليعرف النبض جس وهو آخر، غرض إىل يرمي كان بل والوالء، والحب التكريم وألفاظ
أن الحظ قد إذ والجاه؟ النفوذ ذوي من أفراد بعض جانبه إىل يكسب أن يستطيع هل
التعويل يستطيع ال وأنه الرببر، نري من التخلص إىل صدورهم أعماق من يميلون العرب

الفرصة. سنوح عند عليهم
أن استطاع الكريمة واألحجار والتحف الهدايا من خادماه يحمله كان ما وبفضل

دسائسه. يف ريب أدنى نوح ابن يداخل أن دون الرببر، رجال من كثريين يرشو
فقوبل «ُرندة» إىل سفره استأنف الزيارة هذه نتائج من كثريًا املعتضد رس أن وبعد
الخفية وأعماله الرسية، حيله ونجحت والرتحيب، اإلجالل من هناك به قوبل ما بمثل
التحرر يف رغبة وأشد مرين، بني زمالئهم من تذمًرا أكثر كانوا هنا العرب ألن كثريًا، فيها

الرببر. حكم من
دبروا فقد نوح، بني من جرأة وأكثر عوًدا أصلب كانوا قرة بني أن والظاهر
تسلم أن الغريب االتفاق ومن اإلشارة، بمجرد انفجارها يكون رهيبة مؤامرة للمعتضد
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مرة حدث فقد الجريء، الخطر مرشوعه إنفاذ سبيل يف للخطر معرضة وهي حياته
إىل بميله — ذلك خالل — هو وأحس النبيذ يحتسون وأخذوا الطعام، معهم تناول أن
يف أنتم فخذوا النوم، إىل بحاجة وأحس بتعب، أشعر «إني لألمري: فقال والرقاد، الراحة
أعود ثم النوم، من قليًال حظٍّا وآخذ برهة، أسرتيح ريثما رشابكم، يف وامضوا حديثكم،
لحظة وبعد الراحة، وسائل له وأعدت طلبه إىل فأجيب املائدة.» حول معكم مجليس فآخذ
أن الجالسني من الرببر رجال بعض طلب عميق، سبات يف أنه مظهًرا متناوًما فيها كان
الرجل وقال الجميع، فصمت إليهم، به يفيض أن يريد خطري حديث إىل لحظة يصغوا
وقد املشحوذة، للسكني صفحته مد قد سمينًا كبًشا عندنا أن «يظهر خافت: بصوت
يف ما الفرصة هذه سبيل يف بذلنا أننا ولو إدراكه، عن بعيدين كنا سعيد حظ واتانا
من وأمكنكم بنفسه حرض قد الطاغية ذلك بينما شيئًا، ذلك يجد لم ذهب من األندلس
حياته عىل قضينا ما فإذا بعينه، الشيطان هو الرجل ذلك أن جميًعا تعلمون أنتم مقاتله،

البالد.» هذه يف السلطة أحد ينازعنا لم

ذلك قتل فكرة أن خفاء وال باللحظ، اإلشارة يتبادلون وأخذوا بالصمت، الجميع والذ
برسور تقابل املتعرجة، امللتوية طرقه ويعرفون ويزدرونه، يمقتونه الذي الشيطان
— أظفارهم نعومة منذ — وشبوا القسوة، عىل مرنوا الذين الرجال أولئك من وابتسام
عليها تلح ولم الدهشة، عالمات وجوههم عىل تبد لم لذلك الدماء، وسفك القتل عىل
املزاج معتدل واحد رجل جميًعا هؤالء بني من وكان واالشمئزاز، االستنكار أمارات
هو الرجل ذلك الدنيئة، والخيانة الخاطئة، الفكرة لهذه الدم رأسه يف غال قد والتفكري
امتعاًضا وأظهر الرشر، عينه من تطاير فقد رندة أمري أقارب أحد قرة أبي بن معاذ
تؤدة يف عليهم ورد الضيافة، وكرم للمروءة املنافية هذه لفكرتهم واحتقاًرا واشمئزاًزا
ترتكبوا أن القوم أيها «إياكم قائًال: قليًال ويخفضه منه يغض متهدج بصوت وثبات
جانبنا وأمن بنا وثق قد عندنا، ومجيئه لنا بزيارته األمري هذا إن الشنعاء، الفعلة هذه
ألن أهل غري بأنا يقطع أنه عىل يدل هذا ومسلكه له. ووفائنا إخالصنا عىل واعتمد
فينا، ظنه نحقق ألن يدعونا ما العنرص وطيب الرشف من ولدينا ذمته، نخفر أو نخونه،
حقوق قداسة بأقدامنا وطئنا أننا علموا إذا غًدا القبائل عنا تتحدث وبماذا بنا. وثقته
من عىل هللا ولعنة رشدكم، إىل وثوبوا مليٍّا، القوم أيها ففكروا ضيفنا؟ فقتلنا الضيافة،

الجريمة.» هذه بارتكاب يهم
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واجب من عليهم ردده ما وحرك عميًقا، أثًرا الرببر نفوس يف الكالم هذا ترك وقد
من الطغام أولئك أمثال عند يتنبه أن يندر حساًسا، وتًرا — قلوبهم يف — الضيافة

أفريقية. شعوب
سمع وقد — متناوًما كان وإن — تامة يقظة يف واملعتضد الفصل هذا مثلوا وقد
اآلخرين، نفوس يف معاذ كالم أحدثه الذي األثر حمد وملا الحديث، من بينهم دار ما كل
الجميع فوقف السماط. إىل ومىضرسيًعا يستيقظ، بدأ بأنه تظاهر النتيجة، إىل واطمأن
تدل حركاتهم وكانت والعطف. املودة وإظهار باالحرتام مقرونة قبًال وقبلوه وعانقوه
تلك من مهانتهم رس عىل ينطوون وأنهم به، هموا ملا مرتاحة تكن لم ضمائرهم أن عىل
األصدقاء، أيها «يجب فقال: املعتضد تكلم ثم بضيفهم. بالغدر فيها فكروا التي اللحظة
مبلغ لكم وأذكر حفاوتكم، لكم أشكر أن يفوتني وال إشبيلية إىل العودة أتعجل أن
هدايا بعض لكم أقدم أن بي يجمل وكان بي، وترحيبكم يل مقابلتكم بحسن رسوري
األسف جد آسف ولكني لكرمكم، وتقديري بفضلكم اعرتايف عىل عنوانًا تكون نفيسة
إحضار من بأس وال كادت، أو نفدت قد — خادماي يحملها كان التي — الهدايا ألن
أو ترشيف كىس من نفسه إليه تميل وما اسمه، منكم كل عيل وليمل وقرطاس، دواة
— الهدايا وسني التحف باب يف يدخل مما — ذلك غري أو عبيد أو جوار أو نقود رصر
الهدايا.» تلك نفيس من يخصه ما ليأخذ مملكتي بعاصمة استقراري عند إيل ولريسل
الثمينة، الهدايا بصنوف محملني وعادوا ترتى، رسلهم جاءته ملكه بحرضة استقر وملا
والرببر، املعتضد بني الحسنة والعالئق املتينة، الروابط توثقت وبذلك الفاخرة، والحلل

والسالم. والصفاء والوئام الوداد محلها وحل القديمة، واإلحن األحقاد وتنوسيت

إىل مرين» و«ابن رندة أمري انقضائها بعد املعتضد دعا أشهر ستة ذلك عىل مضت
له، استقبالهما وحسن إكرامهما بجميل منه اعرتاف أنها زعم لهما، أدبها فاخرة مأدبة
ثالثتهم األمراء فبادر و«رشيش»، «أركش» وأمريي خزرون، ابن الرببر من دعا وكذلك
وأعد بالغة، بحفاوة املعتضد فاستقبلهم (١٠٥٣) إشبيلية إىل ووصلوا الدعوة، إجابة إىل
إىل أتباعهم وأكابر دعاهم السفر وعثاء عنهم ألقوا أن وبعد والراحة. النعيم أسباب لهم
الرببر من ستني نحو وكانوا معه، الشاب معاذ إلبقاء سببًا وانتحل بحمامه، االستحمام
األول، الباب يف مالبسهم من تجردوا أن وبعد الستحمامهم، أعد الذي الحمام دخلوا
اإلسالمية، البالد يف نظائره من اآلن يوجد ملا مماثل وهو نفسه الحمام باب إىل تطرقوا
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زجاج من جوفاء كرات بأنصاف قبابه مكسوة امللون، بالرخام وجدرانه أرضه مغطاة
جوانبه ويف أعىل، إىل املاء تمج نافورة وسطه يف أسفل، إىل الضوء إلرسال صقيل غري
بارد، ماء منه يصب بعضها الجدران، يف بارزة وصنابري الساخن، باملاء مملوءة مغاطس

الغليان. درجة إىل وصل قد ساخن ماء منه يصب الحمام بمرجل متصل وبعضها
شعروا إذ املعتضد أسبابه لهم هيأ الذي النعيم بهذا يلتذون املستحمون وبينما
فلم عملهم، إىل منرصفني ادين وقَّ أو بنَّائني حركة ظنوها عادية غري خفيفة بحركة
أن إىل تتزايد قليلة برهة بعد الحرارة صارت ثم — وهلة ألول — اهتمامهم يعريوها
وكأنما اإلرتاج محكم فوجدوه يفتحونه، الباب فتلمسوا بالضيق، وأحسوا بالدوار شعروا

االختناق. نتيجة جميًعا ماتوا حتى قليًال إال يلبثوا وملا خلف، من عليهم بني
القلق إىل األمر به انتهى ثم والصحب األمراء عودة يرتقب طويًال معاذ ومكث
طويلة، مدة هكذا تأخروا أجله من الذي السبب عن املعتضد فسأل تجارس ثم والضجر،
بقوله: — الغضب فيه وشاع وجهه، اربد وقد — له ورصح بالسبب املعتضد إليه فأفىض
واستحقوا العقاب، استأهلوا فقد وعشريتك أهلك من الخونة أولئك أما عليك، خوف «ال
وثق بضيافتهم. كنت حني قتيل عىل لتآمرهم الحمام يف خنًقا هالكهم من بهم حل ما
الحديث من بينهم دار ما كل سمعت وقد قتيل، عىل تآمرهم إبان متناوًما كنت أنني
حييت ما أنىس ولست الصدد، هذا يف كالمك استحسنت كما الخطري، املوضوع هذا يف
هنا البقاء بني اآلن مخري وأنت به، طوقتني الذي الجميل هذا من به لك مدين أنا ما
العودة اخرتت وإذا وطنك، إىل العودة وبني — شئت إن — أملك ما جميع أقاسمك حيث

الهدايا.» ونفيس الجوائز بسني أغمرك أن مني فلك برندة، اإلقامة يف ورغبت
وكل الوطن، إىل موالي يا العودة «وكيف عميق: حزن عن يشف بصوت معاذ فقال
آمنًا بإشبيلية تقيم أن إذن «عليك املعتضد: فقال فقدتهم؟» من ذكرى يل يمثل فيه ما
وأمر معاذ إلقامة قرص إعداد عىل يعمل أن حاشيته رجال بعض وكلف شيئًا.» تخاف ال
يقرب وما جارية، وثالثني الجياد، صافنات من وعرشة نقًدا، الذهب من قطعة بألف له
دوكا آالف عرشة هذا فوق «وسأمنحك بقوله: إليه توجه ثم العبيد، من العدد هذا من

سنويٍّا.» مرتبًا

بهدايا يوم كل إليه يبعث فكان وعطفه، املعتضد عناية محل وهو بإشبيلية، معاذ وبقي
األحيان غالب يف وكان امللوك، خزائن يف إال توجد أن يندر اإلبداع، يف بالغة نفيسة غالية
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أنقذ الذي لهذا يجعل الدولة أعمال يف لالستشارة ومشرييه بوزرائه فيها يجتمع التي
والرأي. الشورى يف األول املكان حياته

بني صندوق يف القتىل رءوس ووضع الدور هذا تمثيل من املعتضد انتهى أن وبعد
لالستيالء جيًشا أرسل عليها، الرسور نظرات بإلقاء يتمتع كان التي ضحاياه رءوس
غري من مهمته يف الجيش نجح وقد أخرى. وجهات ورشيش وأركش مرين بني عىل
اشرتاهم الذين والخونة العرب، من الجهات تلك أهل مساعدة بفضل صعوبة يعاني أن
من يكن لم فيها أباه النرص أبو خلف حيث رندة عىل االستيالء أن إال باملال. املعتضد
عىل قائمة كانت وألنها غريها، من أكثر وعناء جهًدا املعتضد جيش كلف فقد السهل،

صعبًا. إليها الوصول تجعل وعرة وطرق وهاد بها تحيط شاهق جبل ربوة
سيوفهم. فيهم وأعملوا لقتالهم وتحمسوا الرببر عىل ثاروا العرب أن حدث ولكن
كان بينما إذ عميقة، هوة يف فرتدى — للنجاة طلبًا — الفرار نفسه النرص» «أبو وحاول

فهلك. قدمه به زلت السور يتسلق

إىل فبادر عظيًما، رسوًرا املعتضد نفس يف وحدها رندة عىل االستيالء أحدث وقد
وذهب تحصينها، من أراد ما له تم وملا عليه. كانت مما منعة أقوى وجعلها تحصينها،
«أنت مضمونه: شعًرا فيها ينظم جعلته وارتياح رسور نشوة تملكته ملعاينتها بنفسه
وقد اململكة، تاج يف درة أثمن رصت قد أنك شك وال الغاية، التحصني يف بلغت قد اآلن

السيوف.» وظبا الرماح، بأسنة البواسل جنودي عليك استوىل

65





السابع الفصل

كان ولذاته، شهواته عىل عاكًفا انتصاراته، بنشوة ثمًال املعتضد فيه كان الذي الوقت يف
به اتصلت حني — ثيابه شق أن الحزن به بلغ لقد حتى وأحزان، هموم حليف باديس
الرعد، زمجرة ويزمجر الغضب، صيحات يصيح أخذ — بالرببر حلَّت التي النكبة أنباء
يف تظلم الدنيا جعل أسود شعور وتملَّكه واالضطراب، والقلق الهياج عليه استوىل وقد
والوطن، الجنسية بدافع للثورة تحركوا برندة العرب عامة أن نفسه يف وقر وقد عينيه،

الرببر. من منافسيهم عىل للقضاء واحد رجل قومة وقاموا

بني مع حلف يف يدخلوا لم العرب من أتباعه أن روعه يف يدخل أن يستطيع الذي ومن
ليل تفارقه ال وكانت باله، الفكرة هذه شغلت لقد وبعرشه؟ به يأتمروا لم وأنهم عباد،
كان أنه حد إىل الغضب، هائج به يهيج ثم ذهول، نوبة تعتاده كانت إنه ويقال نهار،
تضطرم كانت وأحيانًا الغرباء، أَقلَّتُْه عربي كل ليبيدنَّ ويقسم شديًدا، صياًحا يصيح
إىل يعود ثم واألوهام، والشكوك واألحالم بالوساوس وتفيض جزًعا، وتذوب هلًعا، نفسه

صاعقة. عليه انقضت وكأنما األليم، الغامض املبهم السكون من األوىل حالته

أنه وذلك رهيبة، مروعة خطة تدبري يف يفكر أخذ العصبية النفسية الحالة هذه أثر عىل
الواليات يف ومنبثني اململكة داخل يف معه مقيمني العرب دام ما أنه بخلده يدور كان
من قليل يف — فعول واحدة، لحظة ملكه سالمة عىل يطمنئ أن له يتأتى فلن له، التابعة
شأفتهم واستئصال خرضائهم، إبادة عىل — العواقب يف التبرص وعدم السياسية الحنكة
للصالة باملسجد اجتماعهم عند الخطري الرأي هذا ينفذ أن عىل النية وعقد اململكة، من
اليهودي، إسماعيل وزيره يستشري أن دون أمًرا يربم ال وكان املقبل، الجمعة يوم من
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أم ريض — خطته تنفيذ عىل مصمم أنه وأعلمه برسه، إليه وأفىض بعزمه، له ح رصَّ فلما
يعدل أن عىل جهده وعمل عاقبتها، ووخامة الخطة، هذه شناعة الوزير له أظهر — أبى
عساه فيما ينظر وأن الفكرة، تنضج ريثما األمر يف يتمهل أن عليه وأشار عنها، األمري
سيتم يشء كل أن «لنسلم له: قاله مما وكان النتائج، من الخطري الرأي هذا عن ينجم أن
بقطع — العرب جميع عىل بالقضاء غرضك ستدرك أنك ولنفرض وتهوى، تريد ما عىل
اململكة خارج يف العرب أن يفوتك فهل — الخطر من العمل هذا عن ينجم ا عمَّ النظر
يلبثون أنهم بخلدك يدور وهل بزمالئهم؟ يحل وما إخوانهم مصاب عن يسكتون ال
أنهم لك أؤكد إني كال، جنسهم؟ أبناء لنجدة يتحركون ال وأنهم أماكنهم، يف ساكنني
تدافع بالدك إىل ويتدافعون القومية، والعصبية الشديد، الغضب بدافع إليك يسارعون

رأسك.» السيف يعلو أو السالح يلقون وال املضطربة، الهائجة األمواج

ولم باديس نفس يف يؤثر لم فإنه للواقع، ومطابقته للصواب، الكالم هذا مشاكلة ومع
ا رسٍّ الحديث من بينهما دار ما يكون بأن عهًدا إسماعيل عىل وأخذ رأيه، عن يرصفه

الجمعة. يوم عمله يجب ملا واالستعداد األهبة بأخذ أمره وأصدر مكتتًما،
عىل الجمعة يوم املسجد أمام املختلفة بأسلحتهم الجند جميع وكان األمر، وقيض
كان بل الخمول، موقف األمر هذا حيال إسماعيل يقف ولم للجيش، عام عرض هيئة
للصالة االجتماع بعدم لهم ونصحن تفريقهم، عىل عملن العرب زعماء إىل نسوة دس قد
بنصيحتهن فعملوا أثر، لهم يبدو فال اليوم هذا يف األنظار عن يختفوا وأن الجمعة، يوم
ال ممن العرب من يسري نفر سوى اليوم ذلك يف املسجد يحرض ولم حذرهم، وأخذوا
وأرسل الغيظ من يتميز فكاد خطته، فشل باديس وتحقق الشعب، عامة مع لهم خطر
امتناع «إن فقال: إليه، به أفىض الذي الرس إذاعة عىل يلومه وأخذ إسماعيل، طلب يف
جانبهم من االمتناع هذا وتفسري مذاع، لرس يكن لم الجمعة لصالة الحضور عن العرب
بينك فيه يكن لم وقت يف موجب سبب بال جندك حشدت أنك رأوا القوم فإن ظاهر،
تغضب أن من فعوًضا بالسوء، تقصدهم إنما أنك يف يشكوا فلم حرب، جريانك وبني
عىل وقفوا العرب أن فلو الحميدة، العاقبة هذه عىل (تعاىل) هللا تحمد أن يجب وتندم
أفال األمن، حبل بسببهم واضطرب لثاروا — والوقيعة الرش من — لهم تبيته كنت ما
تحمد الذي الوقت وسيجيء قليًال، األمر يف فرتوَّ هادئني؟ ساكنني اآلن تراهم أنك يرسك

عليه.» أطلعتك الذي رأيي فيه
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وزيره، إليه ذهب ما بصحة مقتنع غري الصواب وجه عنه غاب وقد باديس كان وربما
النهاية يف واعرتف أخريًا، اقتنع الرأي يف إسماعيل وأيَّد الرببر شيوخ أحد جاء حني ولكنه
رأي حني أنه إالَّ رعاياه، من العربي العنرص مالشاة يف يفكر يعد ولم مخطئًا، كان بأنه
وجاءوا غرناطة إىل لجئوا قد ورندة ورشيش وأركش مرين بني من اآلتني الرببر فلول
واليات واملهاجرين بجيشه ويغزو عدوه، من ينتقم أن اعتزم مأوى، فيها لهم يلتمسون

إشبيلية.»

حربًا كانت أنها عىل تدل الدالئل ولكن الحربية، املوقعة هذه عن تفصيالت عندنا وليس
جهة، من هذا جنسهم، ألبناء لالنتقام حماسة يلتهبون موتورين كانوا الرببر ألن دموية؛
لسائر كراهتهم من أكثر غرناطة لرببر كراهتهم كانت العرب فإن أخرى جهة ومن
وزراء بني يكون أن عىل لسكوتهم الدين، أعداء الرافضة من يعدونهم كانوا إذ الرببر،
بانتصارات يشيدون كانوا الذين إشبيلية شعراء بعض ويقول يهودي، رجل اململكة
اإلسالم، اسم ينتحلون الرببر من شعب رقاب يف سيفك أعملت «لقد معناه: ما املعتضد

اليهودية.» بغري يؤمنون وال
حملهم مما دينية حربًا العرب نظر يف تعد الغرناطيني مع الحرب كانت لهذا
أبناء يقيم حيث إىل واالرتداد التقهقر إىل اضطروهم حتى الشدة بمنتهى مقاتلتهم عىل
بالعودة املعتضد لهم يسمح لم إذ البائسني املهاجرين أولئك حال ساءت وقد جلدتهم،
ال التي األصلية مساكنهم إىل غرناطة عن يحلوا أن باديس رأى حني وبالدهم دورهم إىل
يشأ ولم سبتة إىل الزقاق بحر يجوزوا أن إىل فاضطروا إليها، العودة عن لهم مندوحة
حلوا، حيثما — يطردون كانوا وهكذا بقاء، فيها لهم يكون أن الجهة هذه أمري «سقوت»

جميًعا. هالكهم إىل أدى مما بإفريقية املجاعة فيه تفشت وقت يف — ارتحلوا وأينما
أمري حمود بن القاسم ضد جنده املعتضد وجه بالرببر حلت التي النكبة هذه وبعد
منه ويطلب املعتضد طاعة يف يدخل أن إال يسعه فلم الرببر أمراء أضعف وكان الجزيرة،

.(١٠٨٥) بها وأقام إليها فرحل قرطبة إىل يتحول أن له فأجاز العفو،

الذي التمثييل الدور إلتمام حان قد الوقت أن رأى الباهر االنتصار هذا للمعتضد تَمَّ وملا
املزعوم، الثاني هشاًما أن يعلن أن نفسه له فطوَّعت قبل، من بأبيه أسوة اآلن حتى لعبه

الحياة. قيد عىل يزال ال بوفاته قاطبة الناس وعلم مات قد والذي
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االسم، هذا بانتحال الخالفة مسألة إثارة إىل والده تدعو أسباب ثمة تكن لم أنه عىل
والعودة املايض، إىل الرجوع باستحالة — الحني ذلك يف — اقتنعوا قد جميًعا الناس فإن
يف أمل يبق لم بحيث سقطت قد الخالفة أن عىل التجارب دلت وقد الجماعة، نظام إىل
وال له، خطر ال شخص رباح قلعة يف أصبح فقد هذا وعىل قائمة، بعد فيما لها تقوم أن

فائدة. أية وجوده عىل يرتتب
عامة من ال — أحد يره ولم عديدة سنني من اختفى الذي الرجل هذا أن ويجوز
— بقتله فأمر منه تضايق قد املعتضد أن أو مات، قد القرص— حاشية من وال الشعب،
أمري ألن الصدد؛ هذا يف بيشء نجزم أن وسعنا يف وليس — األخبار بعض ذلك تحقق كما
جمع ١٠٥٩ سنة يف أنه حدث وقد الغامضة، باألرسار أعماله يحيط كيف يعرف إشبيلية
الوفاة خرب يذاع أالَّ أمر ولكنه أصابه، فالج من مات الذي هشاًما لهم ونعى الدولة، رجال
بدفن أمر فقد املجاورة، البالد مع سلم حالة يف وهو اآلن أما جريانه، مع حروب يف دام ما
باعتباره الجنازة يف هو ومىش الدولة، رجال فيه مىش باحتفال رباح قلعة أسري رفات
الخليفة هذا بنعي الُربُد وأرسل طيلسان، وبدون مرتجًال األول، الوزير أي: الحاجب؛
أحد يفكر ولم ليبايعوه، جديد خليفة اختيار إليهم وطلب األندلس، رشق يف حلفائه إىل
بالد كل عىل أمريًا يكون أن إليه عهد الراحل الخليفة أن فزعم الحال، بطبيعة ذلك يف
جهوده جميع وأن الغرض، هذا إدراك عىل يعمل كان أنه املحقق ومن بعده، من األندلس
القديمة، اململكة عاصمة قرطبة عىل لالستيالء اآلن نفسه توجهت وقد إليه، موجهة كانت
إغارات عدة أغاروا جنوده أن وذلك وخذالن، فشل من القدر له يَْخبَُؤُه كان ما يدر ولم
جيشه قائد إسماعيل ابنه أمر أنه ذلك إىل وانضم لقرطبة، التابعة الجهات بعض عىل
االستياء من بيشء أمره فقابل الرببر، نصفها دمر التي الزهراء مدينة عىل يستويل أن
من واالشمئزاز الكراهة يظهر زمن منذ بدأ قد وكان واالعرتاض، والتربم واالمتعاض
ويعرضه واألخطار، األهوال عىل به يقحم كان بأنه ويرميه وظلمه، قسوته ويشكو أبيه،
بالعدد يمده أن املنيعة، املعاقل وحصار الكبرية، املعارك يف يأبى كان إذ الهلكة، ملواقع
أفاقي رجل والبغض االستيالء عوامل نفسه يف حرك فقد هذا وفوق الجند، من الكايف
وكان باديس، عليها استوىل عندما مالقة من رحل قد كان الربزييل هللا عبد أبا يُدعى
وأوعز أبيه، عىل الثورة فكرة إسماعيل نفس يف فأثار أمري، ألي حاجبًا يكون أن يطمع
أتيحت وقد الخرضاء، كالجزيرة أخرى جهة يف مستقلة مملكة لنفسه يؤسس أن إليه
قرطبة عىل بالزحف فيه أمر الذي الوقت يف إسماعيل أظهر إذ النجاح أسباب للرجل
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يلزمه الذي بالعدد يمده أن أبيه من طلب ألنه والهياج؛ االمتعاض من يكون ما منتهى
للزحف يكفي ال الجند من معه ما بأن يقنعه أن إسماعيل حاول وعبثًا فأبى، الجند من
إذا وأنه سابًقا، ذلك فعل كما أهلها ملساعدة آٍت بد ال باديس وبأن كقرطبة، والية عىل
مضطرٍّا ويكون نارين، بني نفسه يضع حينئذ فإنه لهم، محالًفا دام ما ملعاونتهم جاء
ودعاه ابنه، عىل الغضب حاالت أشد يف كان بل إليه، املعتضد يصغ فلم عدوين، ملنازلة
الفعل حيز إىل القول حيز من ذلك يربز أن وشك عىل وكان بالقتل، وهدده بالجبان،
أن محالة ال مضطر فإني عيل، الخالف وأظهرت قويل، تطع لم «إذا بقوله: إليه وأفىض

عنقك.» برضب آمر

حرج ودفعه الغضب، هائج به وهاج نفسه، صميم يف إسماعيل الكلمات هذه فجرحت
ليشري الربزييل إىل جاء ولكنه لنفسه، رسمها التي الرهيبة الخطة يف امليض إىل املوقف
لتنفيذ الساعة حانت قد «إنه له: يقول أن هذا عىل السهل من فكان عمله، يمكن بما عليه

إليك.» بها أدليت التي الخطة
رؤساء بلغ إشبيلية من الجيش رأس عىل إسماعيل سفر من يومني ميض وبعد
هام. بأمر إليه ليفيض ملقابلته بالعودة فيه يأمره أن أبيه من نبأ عليه ورد قد أن الجند
يكن ولم إشبيلية إىل الحرس فرسان من فارًسا وثالثني الربزييل مع راجًعا وقفل
الواقع الزاهر قرص إىل تحول قد كان بل الحصني، اإلمارة بقرص الوقت هذا يف املعتضد
ليًال، عليه فاستوىل والحراس، الحامية قلة إسماعيل وآنس النهر، من املقابلة الضفة عىل
النهر أحد يعرب أن دون يحول ولكي البغال، ظهور عىل ونفائس كنوز من فيه ما وحمل
وتمكن الحصن، تجاه الراسية الزوارق بإغراق أمر الحادث أبيه إلبالغ الزاهر» «قرص إىل
الخرضاء، الجزيرة إىل طريقه يف يشء عىل يلوي ال ومىض القرص، ونساء والدته أخذ من
الحادث هذا نبأ يصل أن من والخوف الحذر وشدة التكتم، يف مبالغته من الرغم وعىل
العمل، هذا يرضه لم ألنه ولده؛ فرسان أحد من أبيه إىل الخرب ترسب أبيه، أسماع إىل

الحال. يف الحادث وأبلغه سباحة الكبري الوادي نهر فاقتحم
يف حصونه حكام إىل رسله وأرسل الفرسان، من كتائب أثره يف املعتضد فأنفذ
من إسماعيل وخيش وجهه، يف طريقه يف التي القصور أبواب فأوصدوا املناسب، الوقت
حصن صاحب وهو «حصادي» اسمه منهم واحد إىل فلجأ عليه، القصور أصحاب تألب
وحمايته، جواره يف يكون أن إليه وطلب شذونة قسم حدود عند جبل ربوة عىل قائم
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جماعة يف إليه وخرج الجبل، سفح خيله تربح ال أن عليه رشط ولكن يجريه، أن فقبل
الصلح يف وسيًطا يكون أن عليه وعرض والده، عىل الخالف بعدم له ونصح جنوده، من
ويعمل رأيه عند ينزل أن رأى ا، تامٍّ فشًال هذه محاولته يف فشل قد ولكونه بينهما،
إىل وأرسل بمكانته، يليق بما وعامله الحصن، معه يدخل أن له أذن وحينئذ بمشورته،
إليه وتوسل تلك، فعلته عىل وندم رشده، إىل ثاب إسماعيل أن فيه يذكر كتابًا املعتضد
إسماعيل فعاد عنه.» صفح قد «إنه يقول: إليه فأرسل عنه، ويصفح وساطته يقبل أن
رقاب برضب وأمر الرقابة، عليه َد شدَّ ولكنه أمالكه، جميع إليه والده ورد إشبيلية إىل
والده خيانة مبلغ وأدرك يده، يف فسقط بذلك إسماعيل وعلم معه، ومن هللا عبد أبي
يف الحيلة فأعمل املزعوم، الصفح من له نصبه الذي الرشك يف وقع قد أنه ووجد وغدره،
عىل — ليلة ذات — وجمعهم العبيد، من وطائفة الحراس، املال بقوة وكسب الخالص،
القرص من ناحية بهم ر وتسوَّ السالح وقلدهم والجرأة، الحماس فيهم ليبعث الرشاب
يف م صمَّ وقد نائًما، الساعة هذه يف والده يصادف أن يقدر وكان هينًا، إليها الوصول رأى
رأس عىل فجأة املعتضد ظهر ما رسعان ولكنه األخري، القضاء عليه يقيض أن املرة هذه
تعقبوهم الحامية جنود ولكن بالفرار، الذوا حتى املتآمرون عاينه أن إال هي وما حاميته،
ابنه فأخذ حد، أقىص إىل باملعتضد وصل قد الغضب وكان معتقلني، بهم جاءوا أن إىل
به وهاج أحد، مرصعه يشهد لم بحيث قتيًال بيده وأرداه القرص، من بعيد مكان إىل
وكم قرصه، بنساء وحتى وخدمه، وأصدقائه برشكائه وينكل يقتل فأخذ الغضب هائج
أن وبعد العلن. يف وقتل الرس يف وقتل رءوس، وقطع أنوف، وجدع وأرجل أيد ببرت أمر
شديد، تأنيب نفسه قرارة يف وتنبه عميق حزن تملكه غضبه، ثورة وسكنت غيظه ُشفي
ابنه أن الدائم، النفساني األلم وذلك التأنيب لهذا يشفع كان وما أليم، الضمري يف ووخز
قتله وحاول عليه، ثار فقد العقوبة، من به حلَّ بما جديًرا الحقيقة عىل آثًما كان القتيل
نساءه، ذلك مع رسق لقد حتى وكنوزه وأعالقه ذخائره ورسق مًعا، فشلتا محاولتني يف
عن وال ابنه، ارتكبها التي والجرائم الشناعات بهذه الترصيح عن لحظة يفرت ال وكان
وبخاصة أرسته يحب كان وقسوته جربوته مع فإنه حقيقيٍّا، حبٍّا يحبه كان بأنه التحدث
عن املدافع والقائد املجلس، يف الرأي السديد الرشيد العاقل فيه يرى كان الذي ابنه
وافاه إذا لعمله واملتمم شيخوخته، يف له الوحيد والعون القتال، ميادين يف اململكة حوزة
األماني. تلك كل عىل بنفسه وقىض اآلمال، تلك بيده حطم قد هو وها املحتوم، األجل

قال: إشبيلية وزراء بعض وحكى
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وزمالئي أنا دخلت الدامية، والفجيعة املحزنة، الكائنة لهذه الثالث اليوم يف
منظر يف الحزن، كآبة تعلوه مربًدا وجهه وكان مجلسه، يف املعتضد عىل
وهو فحييناه، وتقدمنا وفزًعا، هلًعا وارتعنا دهشة، فعرتنا فظيع، موحش
يصعد وجعل وتفحص، استثبات نظر إلينا فنظر نتبيَّنه، لم بكالم يجمجم
تنطقون ال بالكم «ما األسد: كزمجرة زمجرة يف قال ثم ويصوب، بنظره فينا
فاذهبوا وبالء، محنة من اآلن فيه أنا ما الباطن يف ليرسكم إنه األشقياء؟ أيها

املكان.» هذا من واخرجوا عني، بعيًدا

ذلة إىل اآلن الحديدية اإلرادة تلك وتحولت الوحيش، النشاط ذلك استحال وربما
كان والذي الصخر، من املقدود القلب ذلك وأصبح وهلة، ألول وانكسار وفتور وضعف
عىل يندمل داٍم بجرح أصيب قد وقسوته، لصالبته الصميم يف يطعن أن بمنجاة أنه يلوح
قرطبة جمهورية ترك الفرتة هذه ويف عميًقا، أثًرا يرتك أن بعد ولكن فشيئًا، شيئًا الزمن
لم وكذلك بها، دهشتها قدر عىل املفاجئة الطمأنينة هذه رستها وقد وطمأنينة، راحة يف
يف تتحرك األطماع تلك عادت ثم الواسعة، ومشاريعه الحربية خططه يف يفكر اآلن يعد
األهبة يعد فأخذ نفسه، يف والطمع الجشع عوامل تنبهت ثم محسوسة، غري بصفة نفسه

مالقة.1 عىل لالستيالء

أيامه، يلعنون وأخذوا سنني، منذ مالقة يف العرب كواهل أثقل قد باديس نري وكان
الغاشم الحكم هذا من الخالص يف اآلمال يعقدون وصاروا وظلمه، جربيته من ويئنون
يؤثرونه كانوا أنهم إال الظلم، يف مثله أنه من يقني عىل كانوا وإن وهم إشبيلية، أمري عىل
باديس كان مؤامرة ودبروا املعتضد، مع اتفقوا ولهذا جنسهم، من ألنه باديس عىل
يف إال دولته شئون وإغفاله الرشاب، عىل إلدمانه تحقيقها، عىل مساعد أول بتهاونه

نادرة. قليلة أوقات
إرضامها يف اشرتك ثورة، العاصمة يف شبت املؤامرة لتنفيذ موعًدا املرضوب اليوم ويف
بن املعتمد بقيادة إشبيلية جيوش الوقت نفس يف وتالحقت حصنًا، وعرشون خمسة
يف السيف ولعب غرة، عىل الرببر فأخذت الثائرين، ملساعدة الحدود فاجتازت املعتضد،
جميع فتح تم الزمن من أسبوع من أقل ويف الفرار، تعجل من إال منهم ينُج ولم رقابهم
وهو تسليم، بدون وحده بقي فإنه الرببر حامية به كان الذي مالقة حصن إال الوالية،
طويلة، مدة يقاوم أن استطاعته يف كان وملناعته جبل، قمة عىل لوقوعه منيع حصن
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حسب ما وهذا الحامية، أزر لشد فيجيء الفرصة باديس ينتهز أن يخىش كان وحينئٍذ
الحصن، يف َمن عىل الحصار يُشدِّد أن املعتمد عىل فأشاروا حساب، ألف الثورة زعماء له
النصائح هذه قيمة املعتمد يقدر ولم جيشه، يف الذين الرببر بجماعات كثريًا يثق وأالَّ
الجند رساح وأطلق الراحة، وآثر األمر، يف تهاون بل صاغية، أذنًا منه تلَق ولم الثمينة،
النساء، عن يبحثون وأخذوا الرشاب، عىل فعكفوا الحسن، املسلك بهذا أعجبوا الذين
أن من للمعتمد الرببر رؤساء قاله ما غرهم وقد يتهددهم، هناك خطر ال أنه العتقادهم
إىل خفي ميل بدافع الرببر من الخديعة هذه وكانت حاميته، ستسلم قليل ا عمَّ الحصن
هم الذين السودان أولئك فإن إشبيلية، جيوش عىل الشؤم من كثريًا ذلك جرَّ وقد باديس،
سانحة الفرصة بأن باديس فيه يخربون الوقت من متسًعا عندهم وجدوا الحصن، يف

عليه. والقضاء املعتمد عسكر ملباغتة
يف واألوعار الجبال بني مالقة إىل طريقها وشقت املسري، يف غرناطة جنود فجدت
قبل املعتمد عند يكون أن دون أهلها، من غفلة حني عىل املدينة ودخلت وحذر، رسعة
ولم العدو، ملالقاة الجيش يجمع أن يستطع فلم باقرتابهم، علم واحدة بلحظة دخولهم
عسكر يف بمذبحة قاموا غرناطة جند أن األمر يف ما وكل معركة، الجيشني بني تكن
أفلت وقد سكارى، نصفهم من أكثر كان والذين السالح، من عزًال كانوا الذين إشبيلية
من تخضع أن جميعها مالقة والية واضطرت رنده إىل بانسحابه أيديهم من املعتمد

باديس. لحكم جديد
وأن الهزيمة، هذه خرب إليه نمى حني وغضبه املعتضد حنق مبلغ هنا ولنتصور
نتيجة من وكان عظيمة، والية وفقد جيشه، فقد قد الحزم خطة وتضييعه بتهاونه ولده
يقيض أن َهمَّ وقد رنده حصن مسجوني مع املعتمد باعتقال أمره أصدر أن الغضب هذا

األول. ولده لقتله أصابه الذي الضمري وخز ناسيًا أيًضا، حياته يف الثاني ولده عىل
وملا والندم، والحرسة الغضب من والده إليه وصل ما مبلغ يجهل املعتمد وكان
والثناء، باملديح تفيض بقصيدة إليه بعث والده غضب مدى وعرف الحصن، يف استقر
بذل والشفقة، الرحمة فؤاده وتقتيض وصفحه، عطفه وتستجلب املعتضد، بكرم وتشيد
به وأَلمَّ حزن، من ساوره ما والده عن ليرصف استطاعته يف ما كل القصيدة هذه يف
انتصارات من مىض فيما أحرزه بما اإلخفاق وذلك املصاب هذا عن وليعزيه أَلٍم، من
صدر يف قوله املعاني لهذه األبيات أجمع ومن اململكة، رقعة بها اتسعت وفتوحات باهرة،

الرائية: قصيدته
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وال��ح��ذر ال��ب��ث ع��ل��ي��ك ي��ع��ي��د م��اذا ال��ف��ك��ر ب��ك ت��ذه��ب ال ف��ؤادك س��ك��ن
ت��ص��ط��ب��ر ال��خ��ط��ب ع��ن��د ك��ن��ت ف��ق��د واص��ب��ر ل��ه��ا ال��ب��ك��اء ت��رض��ى ال ج��ف��ون��ك وازج��ر
ال��ق��در ب��ه ي��أت��ي ل��م��ا م��رد ف��ال وط��ر ع��ن ع��اق ق��د ق��دٌر ي��ك��ن وإن
ال��ظ��ف��ر أش��ي��اع��ك وم��ن غ��زوت ف��ك��م واح��دة ال��ده��ر ف��ي ك��ب��وة ت��ك��ن وإن
ت��ن��ح��در ال��ع��ي��ن ش��ئ��ون م��ن وع��ب��رة ص��اع��دة ال��ق��ل��ب ش��غ��اف ف��ي زف��رة ك��م
ي��غ��ت��ف��ر ب��ال��ل��ه» ب��ـ«م��ع��ت��ض��د وثِ��ق خ��ائ��ف��ه أن��ت ��ا م��مَّ ال��ل��ه إل��ى ف��وِّض
ي��ن��ت��ص��ر وال��م��ن��ص��ور ي��دف��ع ف��ال��ل��ه زم��ن ع��دا إن خ��ط��وب ت��ُرْع��ك وال
ص��ب��روا م��ك��روه��ة أص��اب��ت��ه��م إذا ج��ل��د أول��ي ق��وم م��ن ف��إن��ك واص��ب��ر
وم��ف��ت��خ��ر م��ج��د ل��ه أب��وك ع��م��رو أب��و ال��ه��م��ام وال��م��ل��ك ج��دك م��ث��ل م��ن
وي��ح��ت��ق��ر ع��ط��اي��اه وي��س��ت��ق��ل م��ع��ت��ذًرا اآلالف ي��ه��ب س��م��ي��ذع
ال��ح��ج��ر إن��ه��ا ل��ق��ل��ن��ا ن��داه ل��وال ي��ق��بِّ��ل��ه��ا ج��ب��ار ك��ل ي��د ل��ه
وال��ظ��ف��ر ال��ن��اب ف��إن��ي ت��وه��ن��ن��ي ال م��ف��ت��رًس��ا األب��ط��ال ي��ق��ت��ل ض��ي��غ��ًم��ا ي��ا
ال��ذك��ر ال��ص��ارم ف��ه��و ع��ب��دك ح��دَّ ص��ن ص��ول��ت��ه األب��ط��ال ت��ح��ذر وف��ارًس��ا
وط��ر وان��ق��ض��ى م��راد ت��أت��ى إال ص��ف��ح��ت��ه ي��م��ن��اك ت��ش��م ل��م ال��ذي ه��و

ويصف الخائنني، الرببر عىل التبعة ويلقي نفسه، عن يعتذر أن هذه قصيدته يف حاول ثم
فقال: عليه غضبه جراء من تملكه الذي الحزن مبلغ أسلوب بأبدع

ي��ع��ت��ذر واف��اك ق��د ه��و وه��ا ع��ت��بً��ا ب��ه ي��س��ت��ح��ق ذن��بً��ا ع��ب��دك ي��أِت ل��م
غ��دروا إذ ال��م��أل��وف ع��دل��ك ل��ه��م وف��ى دغ��ل ذوي ق��وم ع��ل��ى إال ال��ذن��ب م��ا
ض��رر ص��رف��وا إن ون��ف��ع��ه��م ب��غ��ض، وح��ب��ه��م ، غ��شٌّ ن��ص��ي��ح��ت��ه��م ق��وم
ن��ظ��روا إن األل��ح��اظ ف��ي ال��ح��ق��د وي��ع��رف ن��ط��ق��وا إن األل��ف��اظ ف��ي ال��ب��غ��ض ي��م��ي��ز
ش��رر ال��ق��ل��ى ن��ار م��ن ذاك ف��إن��م��ا م��ق��ال��ه��م م��ن ن��ف��ٌث ال��ق��ل��َب ي��ح��رق إن
ال��خ��ِص��ر ال��س��ل��س��ل راح��ت��ي��ك وف��ي بَ��ْرح، ظ��م��أ ب��ه م��ظ��ل��وم دع��وة م��والي!
ال��س��ه��ر ب��ه��ا أودى م��ق��ل��ة وذي أس��ى، ت��م��ل��ك��ه ق��ل��ب أخ��ي ن��داء أج��ب
وت��ر وال ك��أس م��ا أع��ه��د ف��ل��س��ت ب��ه أَُس��رُّ ش��ي��ئً��ا زم��ن��ي م��ن أوَت ل��م
ح��ور وال غ��ن��ج خ��َل��دي س��ب��ى وال خ��ف��ر وال دل ت��م��ل��ك��ن��ي وال
أدخ��ر ل��ل��ده��ر ال��ذي ال��َع��ت��اد ف��ه��و — ب��ه ف��ج��ع��ت ال — ن��ف��س��ي راح��ة رض��اك
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ال��ف��ك��ر ق��ل��ب��ي ف��ي ع��ب��ث��ت ع��دم��ت��ه��ا ف��إذا ب��ه��ا أس��ل��و ال��ت��ي ال��ُم��دام وه��و
ال��ص��غ��ر س��ن��ي — ل��ع��م��ري — ي��ف��ارق ف��ل��م ورع وال زه��د م��ن ال��خ��م��ر ت��رك��ي م��ا
ال��ع��م��ُر ل��ي ي��ن��س��أ ف��ال ف��ي��ه أخ��ف��ق��ت ف��إن رض��اك، ف��ي س��اٍع أن��ا وإن��م��ا
ت��ن��ت��ث��ر وال��ه��ام ال��ق��ن��ا ف��ي ال��ُك��ل��ى ن��ظ��م ب��ه��ا أَُس��رُّ أخ��رى راح��ة ول��ي أج��ل
ال��ذك��ر ل��ه��ا ت��ف��ن��ى وال ال��ل��ي��ال��ي ت��ف��ن��ى واض��ح��ة األع��داء ف��ي ل��ي راح��ة ك��م
س��م��ر غ��ي��ره��ا ح��ي ك��ل ف��ي ف��ل��ي��س ف��ان��ت��ش��رت اآلف��اق ف��ي ال��ِع��ي��س ب��ه��ا س��ارت

∗∗∗
ال��ب��ص��ر وال أدن��اه��ا ال��وه��م ي��ب��ل��غ ال ش��ام��خ��ة ق��ع��س��اء ع��زة ذا زل��َت ال
وال��وزر ال��ك��ه��ف ف��ن��ع��م إل��ي��ه، آوي ل��ي رأي��ك ح��س��ن م��ن َوَزٌر ي��زل وال

املعتضد نفس يف — عباراته وانسجام معانيه وسمو بروعته — الشعر هذا أثر وقد
والورع بالصالح معروف رجل عليه عطفه كما ولده، عىل ويعطف تدريًجا، يرق وأخذ
فأباح جانبه، والن قلبه، لها رق التي والشفاعات التوسالت من أكثر رندة رجال من
سبيل ال بحيث يده من أفلتت قد مالقة ولكن عنه، وصفح إشبيلية، إىل العودة للمعتمد
حتى والحيطة واالستعداد األهبة يف وأخذ الحني ذلك من باديس» واستيقظ رجوعها، إىل
غرناطة ملك عن يقال ومما أخرى، مرة عليها واالنقضاض مباغتتها املعتضد» يحاول ال
الثائرين من لالنتقام مكان إىل مكان من ينتقل كان وأنه يرحم، ال غضبه ثورة يف كان أنه
عليه ثاروا الذين املساكني من اآلالف بحياة أودى وأنه بجالديه، محاط وهو والزعماء،
لحكمه الكارهني الثائرين من أحد يعد فلم وتنكيًال، وإحراًقا وتمثيًال، تقتيًال وأبادهم

ثانية. عليه الكرة إعادة يف يرغب

إلثارة سبيًال املستأصل والعذاب الشديدة املحنة هذه وسط يف عليه الناقمون ووجد
مات أن بعد فإنه النهاية، بلغ قد غرناطة بالط يف اليهود نفوذ أن آنسوا حيث الخواطر
ه وأعدَّ العلوم، من كثريًا بتعليمه حياته يف أبوه عني الذي يوسف ولده خلفه إسماعيل
الدولة، يف الوزراء كبري بمنصب اضطلع وقد بعده، الوزارة بأعباء للقيام ا تامٍّ إعداًدا
الذي والتواضع الجانب، لني يعوزه كان أنه إال والتثقيفية، العلمية املؤهالت كل ولديه
يوسف يكن ولم عنه. الجميع ورضا األمري صفح — املركز سمو مع — والده يكسب كان
إىل جواده ممتطيًا باديس أمريه بمظهر يظهر كان بل الناحية، هذه من أبيه شاكلة عىل
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يفرق ال إليهما الناظر إن حتى كشارته، اللبس يف وشارته ركابه، بإزاء وركابه جانبه،
ووزيره. األمري بني

عىل املتسلط املسيطر هو وكان امللك، فوق ملًكا الحقيقة يف يوسف كان لقد بل
وسلطانه نفوذه يستمر ولكي وبطالته، لهوه يف وانغماسه رشابه، عىل لعكوفه باديس
استغلهم قرصه، وفتيان نساء من وعيون بجواسيس باديس أحاط قد كان اململكة عىل

ذلك. يعلم وهو إال يتنفس أو ينبس باديس يكاد فال باإلحسان، وغمرهم باملال،

يحتقر مستهرتًا كان وأنه وأجداده، آبائه دين عىل يكن لم أنه إىل الناس من كثري وذهب
عىل حمالته يف — وكان فقط، باالسم إال يهوديٍّا يكن لم إنه وقالوا: جميًعا، األديان
منه، بالغض يجهر فكان املحمدي الدين أما بالطعن، يرصح يكاد ال — املوسوي الدين
أساء أنه ذلك إىل يضاف القرآن، آيات من كثريًا يحرف كان أنه إىل هذا أحكامه، ويعيب
وزهوه، وإعجابه وترفعه بكربيائه الجميع كرامة وجرح واليهود، بل والرببر العرب إىل
والظنون، الشبه من كثري حوله وحام العدل، رعايته وعدم إنصافه، وقلة الالدينية وآرائه
وحمل األلسنة من لكثري واستهدف وفضائح، مخاٍز وتذاع تهم إليه تعزى وأصبحت
ذاعت الذي األلبريي إسحاق أبو الزاهد بينهم معاداته، عىل املسلمني جمهرة من كثريًا

باليهود. اإلغراء يف قصيدته
نفسه يرى البالد يف ملركز يتطلع أن نفسه له فسوَّلت الرجل، بهذا الشباب عصف
فرحل آماله يوسف فخيب عليه، للحصول أهًال — والورع الزهد يف وسابقته ملنصبه —
قصيدته فيهم ينظم أن عىل حفزه ما ولليهود له والكراهة الحقد من نفسه يف يحمل وهو

مطلعها: يف يقول التي

ال��ع��ري��ن وأس��د ال��زم��ان ب��دور أج��م��ع��ي��ن ل��ص��ن��ه��اج��ة ق��ل أال
ودي��ن زل��ف��ى ال��ن��ص��ي��ح��ة ي��ع��د م��ش��ف��ق ِم��َق��ة ذي م��ق��ال��ة
ال��ش��ام��ت��ي��ن أع��ي��ن ب��ه��ا ت��َق��ر ذل��ة س��ي��دك��م ذل ل��ق��د
ال��م��ؤم��ن��ي��ن م��ن ك��ان ش��اء ول��و ك��اف��ًرا ك��ات��ب��ه ت��خ��ي��ر
األرذل��ي��ن م��ن وك��ان��وا وت��اه��وا، وان��ت��َخ��ْوا ب��ه ال��ي��ه��ود ف��ع��ز

ومنها:
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ال��م��ش��رك��ي��ن م��ن ق��رد ألرذل راه��ب راغ��ب م��س��ل��م ف��ك��م
ال��م��ع��ي��ن ي��ق��وم م��ن��ا ول��ك��نَّ س��ع��ي��ه��م م��ن ذل��ك ك��ان وم��ا
ال��م��ت��ق��ي��ن2 ال��خ��ي��رة ال��ق��ادة م��ن ب��األُل��ى ف��ي��ه��م اق��ت��دى ف��ه��ال
ال��س��اف��ل��ي��ن أس��ف��ل ورده��م ي��س��ت��أه��ل��ون ح��ي��ث وأن��زل��ه��م
ال��ص��ال��ح��ي��ن ع��ل��ى ي��س��ت��ط��ي��ل��وا ول��م ب��أع��الم��ن��ا ي��س��ت��خ��ف��وا ف��ل��م

السلطان: يخاطب ومنها

ال��ي��ق��ي��ن ن��ف��س ب��ظ��ن��ك ت��ص��ي��ب ح��اذق ام��رؤ أن��ت أب��ادي��س3
ال��ق��رون؟ م��ن��ه��ا ت��ض��رب األرض وف��ي ي��ع��ب��ث��ون م��ا ع��ن��ك خ��ف��ي ف��ك��ي��ف
ال��ع��ال��م��ي��ن؟ إل��ى ب��غ��ض��وك وق��د ال��زن��ا ف��راخ ت��ح��ب وك��ي��ف
ي��ه��دم��ون؟ وه��م ت��ب��ن��ي ك��ن��ت إذا ال��م��رت��ق��ى ل��ك ي��ت��م وك��ي��ف
ال��ق��ري��ن؟ ب��ئ��س وه��و وق��ارن��ت��ه، ف��اس��ق إل��ى اس��ت��ن��م��ت وك��ي��ف

ومنها:

ع��اب��ث��ي��ن ب��ه��ا أراه��م ف��ك��ن��ت ب��غ��رن��اط��ة ح��ل��ل��ت وإن��ي
أم��ي��ن م��ك��ان ب��ك��ل ف��م��ن��ه��م وأع��م��ال��ه��ا ق��س��م��وه��ا وق��د

ومنها:

خ��ئ��ون أم��ي��ن ي��ك��ون وك��ي��ف س��رك��م ع��ل��ى أم��ن��اك��م وه��م
ي��أك��ل��ون. إذ ويُ��دنَ��ْون ف��يُ��ْق��َص��ى، دره��ًم��ا غ��ي��ره��م وي��أك��ل
ي��ن��ك��رون! وم��ا ي��م��ن��ع��ون ف��م��ا رب��ك��م إل��ى ن��اه��ض��وك��م وق��د

ومنها:

ال��ع��ي��ون ن��م��ي��ر إل��ي��ه��ا وأج��رى داره ق��رده��م ورخ��م
ق��ائ��م��ون ب��اب��ه ع��ل��ى ون��ح��ن ع��ن��ده ح��وائ��ج��ن��ا وص��ارت
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راج��ع��ون4 رب��ن��ا إل��ى ف��إن��ا دي��ن��ن��ا وم��ن م��ن��ا وي��ض��ح��ك

∗∗∗
ال��ص��ادق��ي��ن م��ن ك��ن��ت ك��م��ال��ك إن��ه م��ال��ه ف��ي ق��ل��ت ول��و
س��م��ي��ن ك��ب��ش ف��ه��و ب��ه وض��حِّ ُق��رب��ة ذب��ح��ه إل��ى ف��ب��ادر
ث��م��ي��ن ِع��ل��ق ك��ل ك��ن��زوا ف��ق��د ره��ط��ه ع��ن ال��ض��غ��ط ت��رف��ع وال
ي��ج��م��ع��ون ب��م��ا أح��ق ف��أن��ت م��ال��ه��م وخ��ذ ع��راه��م وف��رق
ي��ع��ب��ث��ون ت��رك��ه��م ف��ي ال��غ��در ب��ل غ��درة ق��ت��ل��ه��م ت��ح��س��ب��ْن وال
ال��ن��اك��ث��ي��ن ع��ل��ى نُ��الم ف��ك��ي��ف ع��ه��ده��م — ع��ن��دن��ا — ن��ك��ث��وا ف��ق��د
ظ��اه��رون وه��م خ��م��ول ون��ح��ن ��ة ه��مَّ ل��ن��ا ت��ك��ون وك��ي��ف
م��ح��س��ن��ون وه��م أس��أن��ا ك��أنَّ��ا ب��ي��ن��ه��م م��ن األذل��ة ون��ح��ن
ي��ف��ع��ل��ون ب��م��ا ره��ي��ن ف��أن��ت ب��أف��ع��ال��ه��م ف��ي��ن��ا ت��رَض ف��ال
ال��م��ف��ل��ح��ون ه��م اإلل��ه ف��ح��زب ح��زب��ه ف��ي إل��ه��ك وراق��ب

أنها كما الغاية، بالًغا لها حد ال ثقة أواله الذي باديس نفس يف القصيدة هذه أثر وكان
املؤامرة زعماء وأذاع ليقتُلنَّه، وحلفوا لالنتقام، فثاروا الرببر، نفوس يف عميًقا تأثريًا أثرت
وبينه الغرناطيني بني العالقة وكانت املرية أمري املعتصم لواء تحت انضوى اليهودي أن
التي الفائدة ما تصديًقا: أقل كانوا ممن الناس بعض يتساءل وقد سلم. ال حرب عالقة
التام السلطان صاحب وجعله قياده، إليه وسلم به، وثق ملًكا خيانته من يوسف يجنيها
عىل االستيالء من املعتصم يمكن أن يريد اليهودي أن حينئٍذ أشاعوا لقد اململكة؟ يف دونه
أن نبني ألن حاجة يف ولسنا مكانه، العرش ويتبوأ باديس فيقتل هو يعود ثم اململكة،
أن رأينا الواقع إىل نظرنا وإذا املحضة، والوشايات األراجيف قبيل من اإلشاعات هذه كل
عىل واالستيالء الحكم، عن اليهودي إبعاد إىل تدعو التي األسباب خلق يودون كانوا الرببر
حوزتهم، يف كانت لو أن ويتمنَّْون عليها، يحسدونهم وثروات أموال من اليهود يملكه ما
وهاجموا جميًعا، ثاروا باليهود الفتك تربر التي باألسباب ظفروا قد أنهم وجدوا وملا
وسوَّد فحم بيت يف اختفى أنه فزعموا اليهودي، طلب يف ودخلوا العامة، مع اإلمارة قرص
املدينة.5 باب عىل وصلبوه وقتلوه فعرفوه صورته، عليهم ويلبس يتنكر أن يريد وجهه،
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عظيمة، مقتلة منهم يوم يف فقتل اليهود، سائر قتل إىل ذلك بعد صنهاجة عمدت ثم
العداوة ضحية ذهبوا يهودي آالف أربعة منهم ُقتل من عدد بلغ وقد دورهم، ونهبت

.(١٠٦٦ سنة ديسمرب ٣٠) الدينية
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حمي فقد الجنوبية، البالد يف منها خريًا اإلسالمية إسبانيا أنحاء بقية يف الحال تكن لم
وسط عىل يطغى الفتن سيل وأخذ الخالفية، الشئون بقايا جرَّاء من النزاع وطيس
شبه يف املنبثة اإلسالمية املمالك جميع أمامه يجرف كاد حتى وغربيها ورشقيها الجزيرة

الجزيرة.
مشغولون بالدهم بشئون وهم قرن نصف املسيحية املمالك عىل مىض قد وكان
«فردينند» فاستطاع تتحول، ١٠٥٥م سنة يف الحال وبدأت اإلسالمية، املمالك غزو عن
ما عىل — كانوا الذين املسلمني، لقتال جيوشه جميع يوجه أن وليون قشتالة ملك
حليف الفوز أصبح وهكذا جدية، مقاومة خصومهم يقاوموا أن يستطيعون ال — يظهر
يكن لم ما الدينية والغرية القومية، والَحِميَّة الحربي، الروح من لهم كان فقد املسيحيني،
املظفر من فانتزع متالحقة، وانتصاراته رسيعة، «فردينند» حروب فكانت املسلمني، عند
واملعاقل الحصون جميع ُقْسطة» «َرسْ ملك من وأخذ مدينتني ١٠٥٧م سنة بََطْليَْوس ملك
وملا بجيوشه، وزحف طليطلة صاحب املأمون عىل الغارة وشن الجنوب، يف تقع التي
«فردينند» إىل يتقدم أن الحكمة من رأى فقد للعدو، يثبت أن من أضعف املأمون كان
والءه، عليه ويعرض الكريمة، واألحجار والفضة الذهب من الثمينة بالهدايا قدومه عند

ورسقسطة. بََطْليَْوس مِلَكا قبل من ذلك فعل كما الجزية له ويؤدي

إشبيلية، قرى «فردينند» أحرق (١٠٦٥) سنة ففي املعتضد، دور — هؤالء بعد — وجاء
— املعتضد جعل مما والضعف السوء حاالت أشد يف جميعها اإلسالمية املمالك وباتت
اإلتاوة إعطاء يف املأمون حذو يحذو أن الحكمة من يرى — األندلس ملوك أقوى وهو
وملا ملكه، عىل يبقيه أن إليه وتوسل ثمينة هدايا إليه وقدم معسكره إىل فمىض لفردينند،
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متهدم وأنه شيبًا رأسه واشتعال الجبني، ن وتغضُّ الشيخوخة، جالل املعتضد من رأى
من واألربعني السابعة يعد ملا املعتضد وكان والخبث، املكر عن بمنجاة أنه له الح القوى،
الضمري وتأنيب الظلم، وفرط العمل، وكثرة والجشع، الطمع وشدة الهموم ولكن عمره،
الشيخوخة مظاهر وجهه معارف عىل وأبدى لونه، أحال قد أولئك، كل — يَُظنُّ ما عىل —
ولكن نفسه، يف شيخوخته وأثرت قشتالة ملك رحمه إذا غرابة فال الكهولة، إبان يف
الفقهاء، فيها ويستفتي مملكته أهل يستشري أن ورأى اإلتاوة، دفع إىل يرتح لم هذا
عليه، يعرضونه ما الرأي من يقرروا وأن الرشوط، من يكون فيما رأيهم لريى فجمعهم
يرسلهم رسل إىل يسلم وأن سنوية، جزية إشبيلية ملك يدفع أن عىل كلمتهم فاجتمعت
االضطهاد عرص يف استشهدت التي العذراء «جوست» القديسة جثمان «فردينند» إليه

الروماني.
أوفد ليون إىل وصل وملا بعسكره، «فردينند» وانسحب الرشطني، املعتضد فقبل
عليهما وأوجب «استورقه» أسقف و«أردو» العاصمة أسقف «الڤينوس» إشبيلية إىل

أمرين:
القديسة. جثمان نقل األول:

الجزية. مسألة تسوية والثاني:
أجريت التي التنقيب أعمال تسفر لم حيث — له زميلني مع — «الڤينوس» وأسف
«إنكما لرفيقيه: يقول أن «الڤينوس» حمل مما نتيجة، عن القديسة رفات عىل للعثور
الشاقة، الرحلة هذه من فسنعود اإللهية الرحمة تسعفنا لم إذا أنه تريان األخوان، أيها
سبحانه املوىل نستلهم أن من لنا بد ال أنه والظاهر أمل، من عليها علقناه ما كل ضاع وقد
الدفني، الرفات هذا إىل الهداية فيها نسأله أيام ثالثة والصيام بالصالة إليه ونتجه وتعاىل،
عاهدوا الذي العهد هذا عىل وبناء األرض.» خبايا يف عنه نبحث الذي الثمني، والكنز
«الڤينوس» صحة يف ذلك أثر حتى داعني مصلني صائمني أيام ثالثة أمضوا عليه هللا
األسقف جمع الرابع اليوم صبيحة ويف إشبيلية، إىل قدم منذ وبخاصة معتلة، وكانت
والفشل، بالخيبة هذه رحلتنا من نرتد أن تشأ لم هللا رحمة «إن لهم: وقال ثانية، رفاقه
ونفذ أمره، تم فقد قلوبنا، صميم من هللا نشكر أن املحبوبون الرفاق أيها علينا فواجب
التي «جوست» القديسة رفات عن قدًرا يقل ال ما وطنكم إىل ستحملون بأنكم قضاؤه
حمل الذي «إيزيدور» السعيد جثمان هو ذلك األرض، هذه من إخراجها علينا هللا حرم
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كنت وقد كلها، إسبانيا — ومنشآته ببالغته — زان والذي البالد، هذه إىل األسقفي التاج
قواي، خانتني ولكن هلل، وأصيل وأدعو أبتهل ساهًرا الليلة أقيض أن اإلخوان، أيها اعتزمت
فرأيت النوم، من ِسنة فأخذتني مبلغه، اإلعياء مني بلغ حتى لحظة أجلس كدت فما
أجله، من ورفقاؤك أنت جئت ما عرفت «لقد يل: يقول الرهبان سمة عليه شيًخا كأن
ربوعها عىل فيخيم «جوست» القديسة رفات من املدينة تحرم أن اإللهية اإلرادة أبت وقد
ال حتى بكم رحمة جثماني يهبكم أن إال اإللهي اللطف أبى كما األلم، وينتابها الحزن،
املشاق.» أجلها من تكبدتم طاملا التي األمنية هذه من أصفار بأيٍد ورفقاؤك أنت تعود

وانتهيت املدينة، هذه قساوسة كبري بدأت «أنا قال: أنت؟» تكون «ومن فقلت:
— الكلمات هذه إثر عىل — عني شبحه واختفى «إيزيدور».» أنا كلها، إسبانيا طبيب
كانت إن وثالث مثنى عيلَّ الرؤيا هذه يعيد أن ودعوته هلل، شاكًرا فصليت واستيقظت
عباراته نفس إيلَّ يوجه منهما كل يف الشيخ كان مرتني؛ الرؤيا فعاودتني لدنه، من وحيًا
يده يف بعصا عليه رضب وقد قربه، موضع أراني أن الثالثة املرة يف وزاد بعينها، األوىل
يخدعك، شبح أنني خلدك يف يقعن وال جثماني، تجد هنا، هنا، «هنا، يقول: وهو ثالثًا
حتى موضعه من ينقل يكاد ال رفاتي أن ذلك وآية الحق، هو به أنبأتك ما أن وستوقن
بتاج متوًَّجا عاملنا إىل وتأتي تموت، ثم شفاؤه، األطباء نطس عىل يستعيص داء بك ينزل

الصالحني.» الربرة
الكلمات.» هذه أتم أن بعد واختفى

نقل يف واستأذنه رؤياه، عليه وقص املعتضد قرص إىل وزمالؤه «الڤينوس» وذهب
«جوست». القديسة رفات نقل عن عوًضا «إيزدور» رفات

الساخر املتشكك الرجل ذلك غريبًا، أثًرا املعتضد نفس يف األسقف كالم ترك وقد
أصغى قد الدهاء باب من ولكنه وامُللك، الخمر، هما اثنني: شيئني بغري يدين ال الذي
حزن عن تشف بلهجة كالمه من فرغ أن بعد له قال وقد األسقف، كالم إىل باهتمام
بعد يل يبقى فماذا «إيزيدور» رفات أعطيتك إن فإني األسف جد آسف «إني عميق:
ب فنقِّ قم أردت، ما وليكن رغباتك، تنفيذ عن أمتنع ال الوقور الشيخ أيها أني عىل ذلك؟
أجله.» من ذلك بعد يساورني ا ممَّ الرغم عىل فيه الراقد رفات وانقل القرب، عن وابحث
املسيحيني، شفقة من يستفيد يعرفكيف املاكر، والثعلب الداهية، العربي ذلك وكان

نفسه. مع خال إذا الشفقة هذه فرط من يسخر كان أنه ولو

83



اإلسالم تاريخ يف ونظرات الطوائف ملوك

شديد بأنه يتظاهر أن فرأى األداء، واجبة جزية عليه أن نفسه من أحس وقد
من إخراجها يعدل والتي كارًها، مرغًما إال فيها يفرط ال التي «إيزيدور» ببقايا االهتمام

جسده. من روحه انتزاع قرصه

عليه ألح ما إذا الذي املدين فعل يفعل فكان لفائدته، املوقف هذا استغالل عىل وعول
يف ويغايل النادر الخالد األثر ذلك الحساب يف يدخل كيف عرف وأحرجوه، دائنوه
أراد عندما فإنه النهاية، إىل دوره املعتضد لعب وهكذا قبوله، عىل دائنيه ويحمل ثمنه،
وحمل إشبيلية ملبارحة األهبة يأخذ أن «الڤينوس» زميله أخريًا تويف وقد «استورجه»
املحىل الديباج من غطاء التابوت عىل ووضع املعتضد جاء مركب يف «إيزيدور» رفات
وهو الحرسات، ويتصنع الزفرات، يصعد وجعل البديعة العربية والكتابات بالنقوش
أوثق من بلدينا بني ما تدري وأنت املبجل، «إيزيدور» يا املدينة تربح ذا أنت «ها يقول:

والعالئق.» املودة روابط
أحد فاضطر املسلمني، عىل وأشدها األعوام أسوأ من (١٠٦٤) التايل العام وكان
ستة الحصار عليه شدد أن بعد «فردينند» حكم عىل والنزول االستسالم إىل أمرائهم
يغادر وأن املدافعني، من آالف خمسة للظافر يعطى أن الصلح رشوط وقضت أشهر،
فقد ذلك عن وفضًال لسفرهم، النقود من يلزمهم بما إال مزودين غري مساكنهم الباقون

بالدهم. عن يجلوا بأن و«منتاجو» «دويرو» بني النازلني املسلمني جميع أمر
املرتاخي الضعيف ذلك وعليها بلنسية، مملكة إىل قوته ذلك بعد «فردينند» ه ووجَّ

.(١٠٦١) سنة العزيز عبد أباه خلف الذي املظفر» امللك «عبد
أن رأوا — منيعة وجدوها أن بعد — ولكنهم العاصمة، «القشتاليون» وحارص
البلنسيون فخرج باالنسحاب، فتظاهروا الحامية، من العاصمة ليخلو الحيلة إىل يلجئوا
قد الجرأة هذه أن عىل سهل، أمر االنتصار أن يظنون وهم يتعقبونهم، العيد ثياب يف
إىل بلنسية من املؤدية الطريق من بالقرب القشتاليون باغتهم فقد باهًظا، ثمنًا كلفتهم
قلعة عىل االستيالء وكان سابح، ظهر عىل ملكهم ونجا رجالهم، أكثر وقتلوا «مورس»

مروعة. أخرى نكبة بعد الرشقي الشمال يف القالع أهم من وهي «باريسرتو»
دي «غليوم يقوده كان النورمنديني من جيش يد يف القلعة هذه سقطت وقد
القصري أي «أوركوني» اسم الفروسية روايات يف عليه ويطلق البابا، قواد كبري منرتي»
اإلبقاء رشيطة عىل الحامية جنود سلم فقد أليمة، خاتمة املقهورين خاتمة وكانت األنف،
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يكن ولم أبيهم، بكرة عىل ُقتلوا الحصن من — خرجوا حني — ولكنهم حياتهم، عىل
يتأهبون هم وبينما حياتهم، عىل أيًضا أمنوهم فقد الجند، حظ من أحسن العامة حظ
القلق عليه واستوىل عددهم، كثرة فراعه منرتي» دي «غليوم نظر إذ املدينة، من للرحيل
وأعمل متقاربة، صفوًفا يصفوهم أن رجاله وأمر الخروج من فمنعهم واالضطراب،
البقية أمر ثم رجل، آالف ستة منهم قتل أن بعد إال املذبحة عن يكف ولم القتل، فيهم
— واقتسموا النورمنديون وذهب وولده، زوجه ومعه منزله إىل كلٌّ يعود أن الباقية
كما — منزًال لنفسه فارس كل وأصاب أيديهم، إليه وصلت يشء كل — بينهم فيما
أزواج من املنزل يف ما كل له فكان — العهد ذلك يف العرب مؤرخي بعض ذلك روى
أراد ما الدار برب يفعل أن واألرس االستيالء بحكم له وكان ومتاع، ونقود وأوالد وبنات
أن َعساه بما واالعرتاف لإلذعان يضطره حتى التعذيب وصنوف القهر، رضوب من
نحبه يقيض أن للمسلم الكثري الخري من وكان وأموال، مقتنيات من أخفاه قد يكون
والعذاب والتربيح األلم من يطيق ال بما مقرونة كانت حياته ألن التعذيب؛ هذا خالل
كانوا أنهم للمسلمني والفضيحة والعار النكاية من هؤالء يفعله كان ما أشد ومن املطرد،
منهم، مرأى وعىل وإخوتهم وآبائهم أزواجهن أمام والبنات الزوجات أعراض يهتكون
املخزية، الفاضحة املناظر هذه شهود عىل ليكرهوهم واألغالل بالسالسل موثقون وهم
صياحهم غري املحزنة املخزية الحالة هذه بإزاء يملكون ال املساكني األرسى أولئك وكان
قلوبهم، بإزائها تتحطم كانت التي املناظر تلك من وتأثًرا هلًعا الغزيرة دموعهم وإسبال

مرائرهم. لها وتنشق

«غليوم» غادر أن املسلمني حظ حسن من كان فقد طويًال، الحوادث هذه تدم ولم
ولم وأموال، مغانم من أصابوه بما ينعمون حيث بالدهم، إىل عائدين إسبانيا وجنوده
االستيالء من رسقسطة ملك املنذر الفرصة أمكنت وقد ضعيفة، حامية غري املدينة يف يبَق

التالية. السنة ربيع يف عليها فاستوىل فارس مئة بخمس املعتضد أمده حيث عليها
صاحب مركز كان ولذلك بلنسية؛ عىل لالستيالء جهوده يواصل «فردينند» وكان
استطاعته يف بما أمدَّه املأمون صهره أن من بالرغم والخطورة الحرج نهاية يف املدينة هذه
إىل للعودة واضطراره مرض«فردينند» الضيق هذا عنه س نفَّ الذي ولكن الكايف، املدد من
يهدأ ولم فزعه، يسكن ولم رسوره، يُدم لم — املفاجئ عدوه سفر بعد — أنه عىل ليون،
حصونه، بعض اعتقله أن بعد مملكته يف وأدمجها اململكة، من صهره خلعه فقد روعه،
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ثم يسرية الزمن من برهة غري الرهيب املفزع والعدو املريض العاهل هذا عىل يمض ولم
وقدوة حسنًا، مثاًال «فردينند» كان وقد الصعداء، بموته املسلمون فتنفس نحبه، قىض
الجيب، ونقاء الضمري وسالمة والتقوى واإلقدام البسالة يف امللوك من لغريه صالحة
بالعودة أرسع حني أنه وذلك رائعة، حسنة بخاتمة الرائعة، الحافلة حياته وختمت
الكنيسة، إىل — فوره من — فذهب ديسمرب ٢٤ السبت يوم ليون إىل وصل بالده إىل
بضع فيه فلبث قرصه ودخل «إيزيدور»، القديس روح إىل وهبها صلوات فيها وصىل
دنت، قد األخرية ساعته وأن حان، قد حينه أن اليقني درجة إىل يشعر وبدأ ساعات،
عيد ليلة يحيون القساوسة كان حيث الكنيسة إىل — سدوله الليل أرخى حني — فعاد
تلك سحر يف األخرية الصالة يرتلون كانوا وبينما الشجية، وأنغامهم برتتيالتهم امليالد
«فردينند» شارك الحني، ذلك يف متبًعا كان حسبما طليطلة يف الطقوس نظام عىل الليلة،
طلوع عند — إليهم وطلب بأصواتهم، الضعيف صوته ومزج صلواتهم، يف القساوسة
فأقيم قواه، خارت املقدس القربان رس نال أن وبعد «القداس»، يُسمعوه أن — الفجر
صبيحة ويف الحاشية، رجال بعض عىل معتمًدا مستمسك غري يميش وهو رسيره، إىل
وجثا والتاج، امللكي املعطف فخلع الكنيسة إىل وأخذ امللكية، مالبسه ارتدى التايل اليوم
امللوك، ملك أنت رب، يا وامللك القوة «لك واضح: بصوت وقال املذبح، أمام ركبتيه عىل
شاءت ما وليته الذي امللك من أعطيتني ما إليك رادٌّ إنني واألرض، السموات ملك لك
أدران من وخلصته طهرته الذي روحي رحمتك وسيع يف تدخل أن إليك ضارع إرادتك،

العالم.» هذا
أحد يده عليه وأََمرَّ ذنوبه، من ويستغفر بالبكاء، يجأر األحجار عىل سجد ثم
املوت يرتقب وأخذ برماد، رأسه وغطي باملسوح، وسجي األخرية، املسحة فنال القساوسة

وطمأنينة. ويقينًا إيمانًا مملوء وهو
محياه تعلو فكانت الهادئة األخرية الرقدة رقد أو الروح، أسلم «الثالثاء» الغد ويف

مرشقة. وادعة ابتسامة
مات فقد األوىل،1 من شأنًا أقل الحال بطبيعة هي أخرى وفاة الوفاة هذه وأعقبت
أدمج قد وفاته من عامني قبل وكان (١٠٦٩) سنة فرباير ٢٨ السبت يوم املعتضد
إشبيلية من رجًال يده يف بخنجر طعن إذ جديدة، قتل جريمة واقرتف مملكته، يف قرمونة

حفص. أبا يُدعى
الذي التاج ذلك إىل يوًما ستمتد القشتاليني أيدي أن املعتضد بخلد يدور كان وما

والغدر. والخيانة الحيلة بقوة رأسه عىل وضعه
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نبوءة تحققت وقد السوداء، واألفكار باملخاوف، رأسه امتألت حياته سني آخر ويف
القائلة النبوءة وهي آنًفا، ذلك إىل أرشنا كما املنجمني، من ميالده يف الناظرين بعض
أن إىل دائًما متجهة فكرته وكانت مملكته، عرش يثلون البالد خارج يولدون ناًسا إن
حتى بهم زال وما بجواره، املقيمني الرببر من الربازلة هم عليها سيقضون الذين أولئك
بدأ ولكنه التنجيم، مخاوف عىل وتغلب الكواكب، حكم قهر أنه إليه وخيل جميًعا، أفناهم
نزحت املضيق عىل األندلس لرب املقابلة العدوة ففي هذا، وهمه يف مخدوًعا كان أنه يرى
شدة ويف مدهشة، رسعة يف فاتحني إفريقية عىل وزحفوا الصحراء، من الرببر من طائفة
عليهم أطلق الذين الرببر هم هؤالء فتوحاتهم، يف األمة سلف عليه كان ما تشبه بأس
إلسبانيا الفاتحون أنهم ويتوقع املعتضد بظهورهم يتنبأ كان الذين وهم املرابطني، اسم
من بحال يستطيع وال األقوام، أولئك جانب من املخاوف تساوره وكانت املستقبل، يف

جهتهم. من تنتابه كانت التي األوهام يبدد أو الفكرة يمحص أن األحوال
طالئع «إن فيه: له يقول سبتة صاحب «سقوت» من كتاب يوم ذات عليه وورد
«كيف وزرائه: أحد له قال حتى النبأ لهذا فاهتم مراكش رحبة يف عسكرت املرابطني
الخرض.» البحر وأمواج الغرب املهامه وبينهم وبيننا ويقلقك النبأ هذا موالي يا يزعجك
يوًما إلينا سيصلون أنهم من يقني عىل «إني حزين: مختنق بصوت املعتضد فقال
أن وُمْرُه الجزيرة، حاكم إىل فورك من فاكتب اليوم، ذلك هول بنفسك تشهد وربما ما،
وأن واالستعداد، األهبة تمام وعىل اليقظة، شديد يكون وأن طارق، جبل تحصني يف يزيد

املجاز.» وراء من املرابطني ألولئك حركة كل كثب عن يراقب
به ستحل منا من شعري «ليت ويقول: ويصوب بنيه يف بنظره يصعد أخذ ثم
أحمل الذي — فداك هللا جعلني — أنا بل «ال املعتمد: ولده فقال أنا؟» أم أنتم النكبة

عظمت.» مهما كائنة كل عنك
يترسب والضعف جسمه، يف املرضيدب وأخذ حاله، ساءت أيام بخمسة موته وقبل
األبيات، من شاء بما يغنيه أن وأمره الصقلب، من وكان مغنيه أحد فاستدعى عقله، إىل
يوقع هذا فأخذ النغم، توقيع مع ويتفق املغني، يختاره بما التفاؤل إىل يرمي وكان
بهذا اللغات أغنى من العربية واللغة واحد، آٍن يف واأللم الحزن الطرب إىل تجمع ألحانًا

النوع.
الحياة أن معنى حول يدور الغناء عليه يوقع أن للمغني اتفق الذي الشعر وكان
نحتيس أن ينبغي وأنه عاجلة، وشيكة نهاية إىل وأنها الزوال، رسيعة الرسور وأوقات

املزن. بابنة الكرم ابنة ونمزج املدام،
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أن االتفاق غريب ومن أبيات، خمسة من تتألف املغني لحنها التي القطعة وكانت
إىل يضاف سماعها، بعد املعتضد عاشها التي األيام عدد بعينه هو األبيات، هذه عدد
يف املعتضد جرح فرباير ٢٦ الخميس يوم يف أي سماعها عىل يومني مرور بعد أنه ذلك
فُرزئ لبنيه، الحب شديد — قلبه قساوة عىل — كان وقد داميًا، جرًحا البنوية عاطفته
وقلبه الجمعة، يوم قربها إىل وشيعها العبادة، درجة إىل يحبها كان التي ابنته بموت

حزنًا.2 ر يتسعَّ
القرص ودخل أليًما، رأسه يف وجًعا شكا الجنازة من وعاد الرتاب ووريت أن وبعد
املعتضد ولكن بالفصد طبيبه عليه وأشار بحياته، يودي كاد دموي نزيف اعرتاه وفيه
حيث بوفاته عجلت التي األسباب من هذا فكان الغد، إىل الفصد فأرجأ طبيبه عىل تمرَّد

األخري. النفس لفظ ثم لسانه، فانحبس الثاني اليوم يف النزيف اشتد
التايل! الفصل يف للقارئ سنقدمه الذي املعتمد ابنه وخلفه
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أو عرشة الحادية يف وهو الصغرية الواليات بعض أبوه وقلده (١٠٤٠) عام املعتمد ولد
«شلب» فحارص إشبيلية جيش قيادة ه والَّ يسرية برهة وبعد عمره، من عرشة الثانية
من بأزيد املعتمد سن عن تعلو ال سنه كانت أفاق فتى به اتصل لها محارص هو وفيما
عمار ابن هو الفتى ذلك بعد، فيما شأنه ونبه به، باتصاله الحظ واتاه وقد سنني، تسع
من الرياسة يف له حظَّ ال الذكر، خامل بيت يف «شلب» أعمال من قرية يف مولده كان
أهلها، من جماعة عىل األدب فنون وتعلم صغريًا، هذه «شلب» مدينة يف نشأ الدهر، قديم
األندلس أنحاء يجوب برح وما الشعر، صناعة يف وبرع بها، فتأدب قرطبة إىل رحل ثم
والعطاء، األريحية فيه يتوسم من كل بها يسرتفد املدح، قصائد وينظم بالشعر، يتكسب
يرون الذين عرصه شعراء من النابهون يفعل كما السوقة، دون امللوك بشعره يخص ال

العظماء. من والنابهني امللوك غري يف الشعر ينظموا أن عليهم الزراية من
يلبسه وبما ملبسه ورثاثة هذه بنزعته املغمور، والشاعر الناشئ الشاب هذا كان
عليه ويعطف أناس، وجهه يف ويبش له يهش صغرية، وقلنسوة طويلة صوف جبة من

آخرون. لحاله ويرثي
الغنى، من حظٍّا أوتوا الذين أولئك من برسي يظفر أن السعادة من يعد وكان
وخطره، قيمته له الذي شعره من به يمدحه ما مقابل ليعطيه الثراء، من نصيبًا ونالوا

فيها. يزهد وال بها، يقنع املال من أوتي ا ممَّ فضلة
فيه ه مسَّ وقت يف «شلب» ورد أنه سفراته: بعض يف له حدث ما ظريف ومن
ها مسَّ والتي علفها، يجد لم التي دابته سوى يملك ال وهو الضنك، وأجهده الضيق،
رحله يف يالزمه الذي األمني الرفيق ذلك أمر يف يصنع فماذا مثله، الضنى ها وشفَّ الجوع،
وجوه من رجل إىل بشعره يبعث أن من ا بدٍّ ير لم وشدائده، آالمه يف ويشاركه وأسفاره،
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شعره منزلة فكانت الشعر، بصناعة له علم وال األدب، من له حظَّ ال باملدينة، السوق أهل
يف ما يتذوق لم وإن والرجل إليه، بها ووجه شعريًا، املخالة له مأل أن التاجر ذلك عند
أحد لسان عىل ُمِدَح قد نفسه رأى إذ بها، مزهوٍّا كان فإنه الشعر، حالوة من القصيدة

الصالت. أَجلِّ من به وصله ما أن رأى عمار ابن وكذلك الشعراء،
الحد، هذا إىل وسقوطه املنزلة يف عمار ابن إِسفاف تبني التي الحالة هذه بعد
— إليه األمر صار حني — املعتمد جعله أن إىل الجد صعود به وانتهى الحظ ساعده

وحشم. وعبيد ضخم موكب يف يومئٍذ فدخلها وأعمالها، «شلب» عىل واليًا
املرحة واألوقات الجميلة واأليام الساحرة، اإلقامة تلك املعتمد ذاكرة من تمح لم
املدينة تلك كانت وحيث الشعر، يقرضون أهلها معظم كان حيث بشلب قضاها التي

الربتغال. بفردوس اآلن حتى تعرف زالت وما
وساوس بعض له وقعت وقد بعد، للحب تفتَّح قد املعتمد قلب يكن لم اآلونة تلك يف
وإىل فيها، لالسرتسال مجاًال قلبه يف تدع أن دون تالشت أن تلبث لم غرامية وتخيالت
ويستسلم عمار ابن وزيره وبني بينه التي امللتهبة الصداقة بعهد يحتفظ كان هذا جانب

لحظة. آخر إىل آخر ميل أي يزاحمها لم التي القاهرة العاطفة لهذه
السعادة، ونضارة العيش، وغضارة الرتف، بحبوحة يف األمري نشأة عمار ابن يَنشأ لم
وتقل األيام تكافحه — حياته فجر منذ — ذلك من النقيض عىل نشأ بل امللك، وفخامة
الحال، ة وِرقَّ اآلمال، بخيبة القاسية الظروف وترميه وعزمه، همته من وتثبط غربه، من
كان هذا فوق ولكنه وشبابًا، فتوة وأقل وضحًكا، رسوًرا وأقل مرًحا، أقل لهذا فكان

نواحيه. بعض يف ساخًرا مرتابًا شاكٍّا
بحضورهم الناس يعلن واملؤذن الجمعة، يوم املسجد إىل ذهبَا الصديقني أن حدث
فأجازه، وثانيًا فأجازه، الشعر من شطًرا صديقه عىل املعتمد فطرح الصالة، وقت
إلقراره املغفرة للمؤذن يرجو املعتمد أن حول تدور الشعر معاني وكانت فأجازه، وثالثًا
مطابقة يف ويشك املؤذن، من شعره يف يسخر عمار وابن بالرسالة، وتصديقه بالشهادة

الجنان. عليه ينطوي ملا باللسان، إقراره
حيث بالناس ثقته وعدم شكِّه، مبلغ لنا يفرس وهو غريبًا، عمار ابن من يعد هذا إن
األمري له يكنها التي البالغة الحميمة الصداقة يف حتى يشك كان ولهذا وخربهم، عرفهم
ما يزيل أن األمري بها يحاول كان التي املحاوالت كل تنفع لم والتي نفسه، يف الشاب
تتطلب التي واألوقات األنس مجالس يف وخاصة وريب، شكوك من صديقه بنفس علق

حزينًا. يائًسا فيها يرى كان فإنه والرسور املرح
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والتمحيص، بالتحقيق حِريَّة غريبة، ونادرة عجيبة، حادثة الصدد هذا يف ويروون
عىل تقوم القصة هذه ألن الحقيقة، من ظالٍّ لها أن — حال كل عىل — يظهر ولكن

أنفسهما. عمار1 وابن املعتمد عن تروى التي القيمة الشهادات صحتها
فوق ومالطفته إكرامه يف وبالغ ليلة، ذات معه ليسمر عمار ابن دعا املعتمد إن قيل
عىل الليلة تلك معه ينام أن واستحلفه املعتمد استبقاه املجلس ارفض ملا فإنه العادة،
عتَّم ما ولكنه إرادته، عىل نزوًال واستسلم مكرًها فقبل ذلك، يف عليه وألح واحد، وساد
واحد فراش عىل معه تنام الذي هذا إن التعس! أيها له: يقول هاتًفا سمع حتى نام أن
ع، املروِّ الحلم هذا قاوم ولكنه الرعب، تملكه وقد فزًعا نومه من فهب قاتلك. محالة ال
الحلم ذلك فعاوده ثانية، رقد ثم النبيذ، تأثري إىل وعزاها السوداء الفكرة تلك وطارد

وثالثة. ثانية مرة املشئوم
وحي وأنه سوء، نذير هذا أن أيقن املتكررة األحالم هذه تكذيب يستطع لم وملا
بعيًدا، وذهب حركة، يُحدث أن دون برفق مرقده من فنهض الطبيعة، فوق سماوي
تُفتح حينما بالهرب اللياذ عىل النية عاقًدا القرص دهليز يف ونام حصري، يف نفسه وأدرج

إفريقية. إىل منه ليبحر ثغر أول من يركب أن واعتزم القرص، أبواب الصباح يف
خدم جميع فوافاه بالخدم، فصاح جانبه، إىل صاحبه يجد فلم املعتمد واستيقظ
بني يتقدمهم واملعتمد القرص، جوانب من جانب كل يف عنه يبحثون وأخذوا القرص،
نفس ويف أحد؟ منه خرج هل لينظر يفتحه أن يريد القرص باب إىل وجاز مصباح، يديه
شيئًا كأن املعتمد فرأى قرسية، حركة عمار ابن تحرك فيها يمر كان التي اللحظة تلك

الحصري.» داخل يف يتحرك الذي هذا «ما فصاح: يتحرك،
عليه ليس لها يُرثى حالة يف وهو الحصري داخل من فأخرجوه إليه الخدم فسارع
برأسه وأطرق خجًال، وجهه احمرَّ وقد أعضاؤه، ترتجف فوقف رسوال، غري مالبسه من
بكر؟!» أبا يا هكذا تزعجنا أن حملك الذي «ما وقال: بالبكاء، املعتمد فأجهش األرض، إىل
مجلسه إىل برفق وأخذه الغريب، املسلك هذا رس صديقه من يتبني أن املعتمد وأراد
ينجح. فلم الرس هذا كشف يحاول طويلة مدة ولبث ترتجف، زالت ما وأعضاؤه الخاص،
لبلوغه الخجل أشد وخجل شديًدا، اضطرابًا أعصابه اضطربت فقد عمار ابن أما
الرعب، عليه واستوىل الخوف، هذا مع تملكه وقد والسخرية، اإلسفاف من الحد هذا إىل

يبكي. وتارة يضحك، مرة فكان
فتبسم تفصيًال، املسألة برس املعتمد إىل أفىض اضطرابه، وسكن أعصابه، هدأت وملا
إال يُك لم لك حصل ما «إن وقال: متودًدا متحبِّبًا عليها وضغط بيده وأمسك ضاحًكا،
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فقد املخ إىل املتصاعدة الخمر أبخرة ِفعل ومن — العزيز الصديق أيها — الخمر بتأثري
أحالم، أضغاث إال الحقيقة يف هي وما االنزعاج، لك سبَّب ما ترى أن إىل بتأثريها أسلمتك
— إني ما، يوًما أقتلك بأن تحدثني نفيس أن خلدك يف يدور وهل األمر، يف ما كل وهذا
فإنما قتلتك إن أني ثق حياتي، مصباح وأطفئ روحي، أنتزع فإنما — ذلك فعلت إن
السيئة، الوساوس هذه أثر وتمحو السوداء، األفكار هذه تزيل أن يجب واآلن نفيس، أقتل

بعد.» فيما بها تتحدث تعود فال نفسك، من الشيطانية واألحالم
أن عىل الحني ذلك منذ عمار ابن وعمل املسلمني: العرب مؤرخي بعض قال وقد
تتحقق، الرؤيا بدأت أن إىل ذلك عىل والليايل األيام ومرت فنسيها، الحادثة هذه يتناىس

ييل: فيما عليك سنقصه ما ووقع
إذا إال منها يفرتقان ال «شلب» يف يجتمعان أنهما الصديقني هذين عادة جرت
الرسور أنواع كل الظريفة األنيقة العاصمة يف لهما يتوافر حيث إشبيلية إىل غادراها
إىل يختلفان كانا ما وكثريًا عليهما، ينم ال زي يف خرجا إليها خرجا فإذا واللهو، واملرح
يف ونساء رجاًال الناس برؤية والتلهي للتنزه الكبري الوادي ضفاف عىل القطة» «مرج
تكون أن قدر التي تلك َرشك يف وهلة ألول املعتمد وقع وهنالك األفيح، النزه املكان ذلك
عىل — القطة» «مرج يف يسرتيضان وصديقه هو كان بينما أنه وذلك الحياة، يف رشيكته
البيتني: هذين املعتمد فارتجل واطرد د فتجعَّ املاء متن عىل النسيم مر إذ — عادتهما

واطَّ��رد ال��ن��س��ي��م ق��ي��ص ب��ت��ر ال��ن��ه��ر ت��ج��ع��د
وس��رد2 ن��س��ًج��ا داود أح��ك��م��ه��ا س��اب��غ��ة

حديثهما تسمع جارية منهما مقربة عىل وكانت البيتني، يجيز أن عمار ابن يستطع ولم
بقولها: البيتني فأجازت

ج��م��د م��اء أن��ه��ا ل��و ال��وغ��ى ي��وم ف��ي ت��ص��ل��ح
زرد3 وم��ن ح��ل��ق م��ن ن��س��ج��ت ق��د ت��ح��س��ب��ه��ا

شاعًرا — الشعر ارتجال وموهبة الخاطر رسعة يف — تفوق فتاة رأى إذ املعتمد فعجب
ومنظرها الفاتن، جمالها فراعُه ناظريه، بها وحدق إليها والتفت عمار، كابن الصيت ذائع
يلبث ولم فقبلت القرص، إىل الخصيان أحد مع تذهب أن رفق يف إليها وطلب الساحر،

الحسناء. الفتاة تلك طلع ليستطلع القرص إىل بالعودة سارع أن
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أيها «أنا فأجابت: تنتسبني؟» َمن وإىل أنت؟ «من املعتمد: فسألها الفتاة وحرضت
مملوكة ألنني «روميكيا» باسم ينادوني بأن العادة جرت وإن اعتماد جاريتك األمري،

بدالة.» عميل بحكم وأنا «روميك»،
متزوجة؟» أنت هل «خربيني، –

مليكي.» يا «كال –
بك.» وأقرتن بل موالك، من أشرتيك أن أريد ألنني حسن «هذا –

يعرته ولم تغيري، عليه يطرأ لم متواصًال ثابتًا حبٍّا املعتمد أحبها الوقت هذا ومن
وكانوا ورقة، وظرف أدب من يعجبه ما كل محاسنها إىل أضافت وقد زوال، أو نقص
بينها املقارنة تكون وقد العرص، ذلك أديبة القرطبية» دة «والَّ صف يف أحيانًا يضعونها
فهي األخرى، الوجوه بعض من صحيحة وغري الوجوه، بعض من صحيحة دة والَّ وبني
عرصها، أدباء تُساجل كانت التي «والدة» درجة إىل واألدب املعرفة يف تسُم لم وإن
ورسعة والتندر، والذكاء، املحادثة لطف يف دونها تكن لم فإنها منهم، الكثري عىل وتتفوق
حد إىل سنها لصغر الذاتية، محاسنها يف عليها فاقت ربما بل الجواب، وحضور الخاطر،

الغرارة. حد إىل طبعها وسذاجة الطفولة،
له أصبحت أن بعد سعادته وكانت ولباقة، ونشاط مرح من عليه هي ما إىل هذا
من ييأس ال وكان — ثمن من كلَّفه ما ذلك كلَّفه — وأهوائها ميولها موافقة يف زوجة
بقلبها، يمر خاطر أيَّ أن يعلم فإنه وميولها، نزعاتها وإشباع مرضاتها، يوافق ما عمل

تنفذ. أو عنها تتحول أن يمكن ال برأسها، تستقر فكرة أو
بقرطبة القرص رشفات خالل من تطل كانت أنها فرباير شهر أيام من يوم يف حدث
يندر التي املدينة تلك يف نادر منظر وهذا املطر، مع تتساقط الثلج قطع إىل فنظرت
الورد عىل الغمام حب تساقط خديها عىل تتساقط دموعها فأخذت الثلج، مشاهدة فيها

املودودة؟» الحبيبة أيتها بك «ماذا لهفة: يف املعتمد فسألها النارض،
ظالم ترحم، ال قاٍس أنك بي الذي بي؟ الذي ما «تسألني تنتحب: وهي فأجابت
األشجار، بغُصون العالقة اللينة الناصعة الثلج قطع إىل انظر الطبع، وحيش غشوم
يلني متى رائعة؟ هي وكم بديعة هي كم األزهار، جفون يف الحائر كالدمع الواقفة
يكثر بلد إىل شتاء كل يف أذهب وترتكني والسعادة، الطمأنينة أسباب يل وتخلق فؤادك،

الفاتنة؟» ومباهجها الساحرة، الطبيعة بمجايل التمتع عيل لتوفر الثلج، سقوط فيه
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هذا سيكون وسعادتي، هنائي مصدر ويا حياتي، ربيع يا تحزني «ال لها: فقال
يف هنا بمشاهدته سترسين أنك صادًقا وعًدا أعدك بل القادم، الشتاء يف أمامك املنظر

املكان.» هذا نفس
قرطبة، بقرص امُلحدقة الحدائق يف اللوز أشجار تغرس أن الحال يف أمره وأصدر
الثلج من كقطع اعتماد عني يف البيضاء زهراتها فتبدو الجليد فصل يف تزدهر أن وقدَّر

إليه. وتميل يعجبها الذي وهو الشجر، أغصان تجلل

اللبن، لرضب طني فيه معجن يف أرجلهن وضعن قد املمتهنات من نسوة مرة ورأت
يبكيك؟» الذي «وما وسألها: املعتمد نفس يف ذلك فأثَّر البكاء، إىل هذا فدفعها

أن أيام املرحة الطليقة الحرة الحياة من انتزعتني ومنذ لتعسة، إني «آه له: فقالت
مثقلة املقطبة، الحياة أسرية العابس، القرص هذا سجينة وأنا الحقري بكوخي أنعم كنت
النهر، شاطئ عند الالتي النسوة هؤالء إىل انظر اململة، القرص وعادات التقاليد، بسالسل
الطني، أعجن مثلهن القدمني عارية كنت ليتني بالطني، منتعالت أرجلهن إىل وانظر
أريد.» ما أفعل أن بها أستطيع التي الحرية وأعطيت والسلطان، الغنى حرمت وليتني
ستستطيعني.» قليل ا عمَّ إنك «بل لطيفة: ابتسامة شفتيه عىل شاعت وقد فأجابها
املسك من عظيم مقدار بإحضار وأمر القرص، فناء إىل نفسها اللحظة يف ونزل
ويداف الورد، بماء يمزج أن وأمر معجن، يف كله ذلك ووضع األعطار، وبعض والعنرب
ُكنَّ الالتي النسوة معجن يف كانت التي تلك حجم يف عجينة منه صارت أن إىل ويسحق،
«لتتفضيل لها: وقال اعتماد إىل صعد ذلك من أراد ما كل له تهيأ وملا اللبن، يرضبن

انتظارك.» يف الطني معجن فإن وجواريك، أنت القرص، فناء إىل بالنزول
يعجن ورصن نعالهن، وجواريها هي وخلعت القرص، ساحة إىل األمرية فنزلت

ورسور. مرح يف وُهنَّ املدوف املسكي الطني ذلك بأقدامهن
طائلة، وأمواًال باهًظا ثمنًا املعتمد كلَّف قد الرغبة هذه تحقيق أن فيه ريب ال ا وممَّ
أهواؤها تنتهي ال زوجته أن لوال الحادثة، هذه عن يغيض أن استطاعته يف كان وقد
شيئًا طلبت أن يوم ذات حدث وقد رغباتها، تنفيذ بغري ترىض وال حد، عند وميولها
شفقة بكل جديرة إني «آه! قائلة: وصاحت فغضبت، تنفيذه، امللك استطاعة يف يكن لم
يشء أي البتة معي تفعل لم أنك هللا ويشهد حظٍّا، النساء أتعس ريب بال وإنني ورحمة،

إرضائي.» فيه
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الطني؟» يوم «وال والعذوبة: والرقة الحب معنى فيه بصوت لها فقال
جوابا. تحر ولم الخجل حمرة وجنتيها فعلت

هذه اسم يمقتون كانوا الدين رجال أن أسلفت ما إىل أضيف أن مضطرٍّا وأراني
وكره باشمئزاز مصحوبًا إال ألسنتهم عىل يجرونه وال الحركة، الرسيعة النزقة األمرية
زوجها، وبني والهداية الصالح بني يحول الذي الوحيد الحائل يعدونها وكانوا ديني،
تطوح تكاد واللذات الرسور من عاصفة وراء انقطاع بدون يدفعه الذي الفذ والعامل
لهو عىل التبعة ألقوا الجمعة، يوم املصلني من خالية املساجد رأوا كلما وكانوا باململكة،
من تسخر النزق، وشبابها الطائش، صباها بحكم اعتماد وكانت بها، وفتنته املعتمد
الفقهاء أولئك أن روعها يف تقدر كانت وما لجلبتهم، تكرتث وال الشيوخ، أولئك صيحة

ما. يوًما رهيبني سيصبحون
محالٍّ قلبه من حلَّ الذي عمار ابن صديقه عن ليشغله لها املعتمد حب يكن ولم

كبريًا.
أن الشوق فحداه كاملعتاد، صديقه مع للتنزه وانرصف عنها، نأى أن مرة واتفق

اآلتية: الستة األبيات ضمنها رسالة إليها يرسل

ال��ف��ؤاِد ص��م��ي��م ف��ي وح��اض��رة ن��اظ��ري ع��ن ال��ش��خ��ص أغ��ائ��ب��ة ا
ال��س��ه��اد وق��در ال��ش��ئ��ون ودم��ع ال��ش��ج��ون ب��ق��در ال��س��الم ع��ل��ي��ك ع
ال��ق��ي��اد س��ه��ل ودي وص��ادف��ت ال��م��رام ص��ع��ب م��ن��ي ت��م��ل��ك��ت ت
م��رادي أُع��ط��ى أن��ي ل��ي��ت ف��ي��ا ح��ي��ن ك��ل ف��ي ل��ق��ي��اك م��رادي م
ال��ب��ع��اد ل��ط��ول ت��س��ت��ح��ي��ل��ي وال ب��ي��ن��ن��ا م��ا ال��ع��ه��د ع��ل��ى أق��ي��م��ي ا
اع��ت��م��اد ح��روف ف��ي��ه وألَّ��ف��ت ط��ي��ه ف��ي ال��ح��ل��و اس��م��ك دس��س��ُت د

األخري.4 البيت يف اسمها بذكر اعتماد اسم فيها طرز التي الستة األبيات هذه ختم وقد
وشاء هللا شاء إن برؤيتك ألتمىلَّ عجل عىل إليك «سأعود بقوله: إليها كتابه ختم ثم
إليه كتب اعتماد، إىل املعتمد كتاب من األخرية الجملة عمار ابن سمع فلما عمار. ابن
ولست أمره، عن أحيد ولن موالي، مرضاة غري يف مأرب يل «ليس اآلتي: املعنى يف أبياتًا

أطع.» تشاء بما فمرني الالمع، بضوئه يهتدي كالساري إال
بحياة يشعر كان لهذا فإنه والحب، الصداقة بني متوزًعا الشاب األمري قلب كان وملا
عمار ابن رأى املعتضد ألن رسيًعا؛ ترنَّقت وقد طويًال، يُدم لم صفوها أن إال ناعمة، لذيذة
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انقض وقد عمار، ابن بنفي وحكم بينهما، بالتفرقة فقىض املعتمد ابنه عىل استوىل قد
وقد يصنع، ماذا منهما كل يدِر ولم الصاعقة انقضاض كليهما الصديقني عىل النبأ هذا
ذلك وعىل عنه، ُعدوله إىل سبيل وال فيه، رجوعه يمكن ال أمًرا أمىض إذا املعتضد أن علما
إىل رسقسطة وبخاصة الشمال، مدن يف متنقًال املحزنة نفيه أعوام وقىض عمار، ابن نُفي

عمره.5 من والعرشين التاسعة يف وكان أباه، الحكم عىل املعتمد خلف أن
فاستدعاه، الشباب عهد أول من صحبه الذي القديم وصديقه صاحبه إىل فسارع

املختلفة. الدولة مناصب من يريده ما اختيار إليه وترك
به، ونشأ فيه ولد الذي اإلقليم ذلك «شلب»، عىل واليًا يكون أن عمار ابن فطلب
سيكون الحالة هذه يف أنه من بالرغم الوالية هذه ويعطيه طلبه يلبي أن إال يسعه فلم
التي املحبوبة األيام تلك ذكريات بنفسه جاشت الحميم صديقه ودَّع أن وبعد عنه، بعيًدا
البديعة، ومعاهدها آثارها يتمثل جعلته خلجات بخاطره وجالت «شلب» يف مًعا قضياها

الجديد: عمله مقر إىل ه توجَّ وقد عمار، ابن يخاطب فقال

أدري ك��م��ا ال��وص��ال ع��ه��ُد ه��ل وس��ل��ه��نَّ ب��ك��ر أب��ا ب��ِش��ْل��ب أوط��ان��ي ح��يِّ أال
ال��ق��ص��ر ذل��ك إل��ى ش��وق أب��ًدا ل��ه ف��ت��ى ع��ن «ال��ش��راج��ي��ب» ق��ص��ر ع��ل��ى وس��ل��م
ِخ��در م��ن ون��اه��ي��ك غ��ي��ل، م��ن ف��ن��اه��ي��ك ن��واع��م وب��ي��ض آس��اد، م��ن��ازل
ال��خ��ص��ر م��ج��دب��ة األرداف ب��م��خ��ص��ب��ة ج��ن��ح��ه��ا أن��ع��م ِب��تُّ ق��د ل��ي��ل��ة وك��م
ال��س��م��ر واألس��ل ال��ب��ي��ض ال��ص��ف��اح ف��ع��ال ب��م��ه��ج��ت��ي ف��اع��الت وس��م��ر وب��ي��ض
ال��ب��در م��ن��ع��ط��ف م��ث��ل س��وار ب��ذات ق��ط��ع��تُ��ه ل��ه��ًوا ال��ن��ه��ر ب��س��دِّ ول��ي��ل
ال��زه��ر ع��ن ال��ِك��َم��اُم ان��ش��قَّ ك��م��ا ن��ض��ي��ر م��ن��ع��م ب��اٍن غ��ص��ن ع��ن بُ��رده��ا ن��ض��ت

القصور من غريه بمحاسنه مباٍه الساحات، مرشق الحسن، يف متناٍه هذا وقرصالرشاجيب
الشامخات.

من موكبه وبلغ وحشم عبيد به يحفُّ فخم موكب يف «شلب» عمار ابن ودخل
ض خفَّ ولكنه عليها، واليًا كان أن أيام نفسه املعتمد موكب يبلغه لم ما والجالل األبهة
واالعرتاف التقدير، وحسن النبل، عىل يدل بعمل وأتى كربيائه، من وطامن غلوائه، من
وأعطاه محنته، أيام يف واساه الذي التاجر عن سأل املدينة دخوله وقت فإنه بالجميل،
عينها املخالة بتلك احتفظ قد عمار ابن وكان ، حيٌّ إنه فقالوا: هو؟ أَحيٌّ بغلته، علف
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التاجر إىل بها وبعث دراهم هو فمألها بغلته، لعلف شعريًا مألها قد التاجر كان التي
تربًا.» لك مألناها لكنَّا برٍّا، مألتها كنت «لو له: قل لرسوله، وقال

ليقيم فاستدعاه دونه البقاء يستطع لم املعتمد ألن تطل؛ لم مدة عليها واليًا وبقي
وزرائه. كبري وعيَّنه بقرصه،
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الفحول، الشعراء ملتقى إشبيلية قرص فأصبح بالشعر، مفتونني ووزيره املعتمد كان
فقد مكافأته، أو الخليفة رفد يف لهم َحظَّ وال امليدان، هذا يف مجال للمتشاعرين يكن ولم
األسلوب يتذوق وكان الشاعرية، خصب الحس، دقيق املالحظة بارع اًدا نقَّ الخليفة كان
موقع وتعرف الشعراء عىل الحكم يف فيصًال رأيه وكان الشعور، الصادق الشاعر تذوق
مجلسه من وأدناه عليه أقبل موهوب بشاعر الخليفة ظفر فإذا قصيدهم، يف لفظ كل

إغراًقا. بكرمه وأغرقه
البيتني: هذين — يوم ذات — سمع ولقد

ب��ال ع��ل��ى إلن��س��ان ي��م��ر وال أح��د ف��ي ت��ل��ف��ي��ه ف��م��ا ال��وف��اء ق��لَّ
م��ث��ق��ال أل��ف ع��ن ح��دث��وا م��ا م��ث��ل أو م��غ��رب��ة ع��ن��ق��اء ع��ن��ده��م ك��أن��ه

البيتان؟» هذان «ملن املعتمد: فسأل
وهبون.»1 بن الجليل لعبد «هما فأجابوه:

الوالء بواجب لنا يقوم ممن املربزين الشعراء من شاعًرا أن كيف املعتمد: فصاح
الجليل عبد بإعطاء الحال يف وبادر خرافة، حديث مثقال ألف منحة أن يعد والخدمة،
أن بعد قرصه عىل وفد الصقالبة، من الظرفاء أحد أن أخرى مرة وحدث مثقال. مئة
مسكوكات من ذهبية بقطع لديه جيء أن وصادف النورمندي «روچيه» البالد عىل غلب
تكفه، لم ضخامتها عىل املنحة هذه أن ويظهر بدرتني، الصقلبي منها فنفح الرضب، دار
عىل الرخام من مصنوع نادر تمثال إىل عينيه يمد أن الطمع وحركه الرغبة فحفزته
امللحة رغبته ينفذ أن الصقيل ذلك وأراد الثمينة، بالجواهر مطعوم صغري جمل صورة
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أقوى وال شكرها، عن أعجز التي العظيمة املنحة بهذه نفحتني قد امللك، أيها «إنك فقال:
داري.» إىل يحملها جمل إىل حاجة يف لعظمها وأجدني حملها، عىل

وما به وشأنك الجمل، «دونك الطريفة: املحاولة هذه أعجبته وقد املعتمد له فقال
تريد.»

بكل إعجابًا ويفيض أريحية، يهتز املعتمد أن فيه املرء يرتاب ال الذي املحقق ومن
ا وممَّ الطريق، قطاع من ا لصٍّ كان ولو غريه، أو كان شاعًرا الفؤاد ذكي البديهة حارض
حدثوني وقد — السنجابي والبازي السنجابي، البازي حكاية ذلك صحة عىل دليًال يقوم
أوقع قد عظيًما بالء وكان عرصه، يف لص أكرب طويلة مدة برح ما — اللقب بهذا عنه
فقىض العدالة، قبضة يف املتاح القدر أوقعه أن إىل البوادي سكان يف والرهبة الرعب
به حلَّ ما ليشهدوا األعظم، الطريق يف الفالحني من مرأى عىل يصلب أن املعتمد عليه
خانقة، والحرارة قائًظا، بالصلب فيه عليه حكم الذي اليوم كان وملا ونكال، خزي من
اللص عليها صلب التي الخشبة بأسفل وقف قد وكان بالطريق، الناس مرور قل فقد
نفذ إذا ترتكنا من عىل أبتاه «يا صارخات: ويقلن حارة بدموع يبكينه وبناته زوجته
عىل — السنجابي البازي وكان جوًعا.» بعدك سنموت شك بال إننا القضاء، سهم فيك
مصريها فكرة نفسه فتوزعت أرسته، عىل والحنو الشفقة يف غاية — وفظاعته وحشيته

واملرتبة. الفاقة إىل وصريورتها الشقاء، إىل
القماش من عدلني بغل عىل يحمل الدار غريب تاجر اللحظة هذه يف عليه ومر
أيها «إني له: وقال فاستوقفه، القريبة القرية يف ليبيعها جاء أخرى بضائع وبعض
يل تقوم أن وسعك ويف لها، يرثى حالة ويف املواقف، أسوأ من موقف يف ترى كما السيد،

العوائد.» وأجزل الفوائد، بأجدى غريك قبل عليك تعود جليلة بخدمة
بها؟» لك أقوم التي الخدمة تلك تكون أن عىس «وما التاجر: فسأله

هناك؟» البعيد الجب ذلك تعرف «هل –
أعرفه.» «نعم –

نفيس وتركت الغفلة فيها عيلَّ استولت التي اللحظة يف أني فاعلم ا، جدٍّ «حسن –
فإذا الجب، ذلك يف الذهب من مثقال مئة ألقيت امللعونني، الرشطة أولئك قبضة يف أقع
أهبك فإني استخراجها، يف وسعك يف ما كل وتبذل تنطلق، أن ورضيت نفسك سمحت
تفرغ حتى بغلك حراسة عىل يقمن وبناتي زوجتي هي وها بها، ظفرت متى نصفها

الجوع.» مخالب من أرسة إنقاذ فيه الذي العمل هذا من
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الجب حافة عند وربط فمىضرسيًعا، الربح، عىل الحصول شهوة التاجر واستهوت
السنجابي البازي أرسع البرئ يف اختفى وملا قاعه، إىل وصل حتى فيه نفسه ودىل حبًال،
واهربن والبنات، أنت مرسعة وخفي البغل وخذي الحبل، واقطعي «أرسعي لزوجته: وقال

األنظار.» عن واختفني جميًعا
فوجد حنني بخفي البرئ من التاجر وطلع البرص، ملح من أقل يف هذا كل وتمَّ
فجعل بهن، اللحاق يستطيع ال أنه وأدرك معها، وبناتها املرأة استقلت قد بضاعته
من بسيط ويف العميق، الجب ذلك يف هباء ذهبت صيحاته ولكون كاملأخوذ، يصيح
إلنقاذه، يتقدم أحًدا يجد أن دون طويل وقت مىض فقد مغيث، وال به أنيس ال األرض
طبقات يف الغور البعيد القرار ذلك من إلنقاذه الناس وتالحق سجنه، من خرج ألي وبعد
سوء يشكو وهو الجب، ذلك يف تدليه سبب عن دهشة يف يسألونه وهم السفلية الجب
الحارة، الغزيرة دموعه الضائعة بضاعته إثر يف ويرسل املشئوم، حظه ويندب الطالع،
الخبث يف النهاية البالغ املصلوب اللص ذلك عىل املتتابعة ولعناته غضبه جام ويصب
بلغ حتى املدينة يف الناس وتناقله الخرب ذاع ما ورسعان والخديعة، واملكر والدناءة
خشبة فوق من السنجابي البازي بإنزال الحال يف أمره أصدر الذي نفسه املعتمد أسماع

حرضته. يف به واإلتيان الصلب،
ال الذي املحقق «من قال: ثم وصعد بنظره فيه صوب املعتمد يدي بني مثل وملا
الذي املوت ترقب إن إذ اآلن، حتى عرف خبيث ماكر وأدهى محتال، أكرب أنك فيه ريب
واإليقاع السيئ، املكر إىل الرهيب الوقت هذا يف االلتجاء عىل يصدك لم بك، واقع محالة ال

حبالتك.» يف املسكني التاجر بذلك
بها يشعر التي تلك لذة أية علمت لو إنك امللك! موالي يا «عفًوا اللص: فأجابه
عن امللكي هذا معطفك وألقيت رأسك، عن التاج هذا لوضعت ا، لصٍّ يكون عندما اإلنسان

مثيل.» ا لصٍّ إال كنت وملا منكبيك،
أَِصْخ ولكن خبيث، داٍه لص من عليك هللا لعنة «أال وقال: الضحك، يف امللك فأغرب
وهبتك أني هب هازًال، ال ا جادٍّ معك حديثي يف وسأكون مليٍّا، إليك ألتحدث بسمعك إيلَّ
طريق من العيش أسباب وبناتك لزوجك وهيأت السليبة، حريتك إليك ورددت الحياة،
نفسك، من تصلح أكنت عوز من سداًدا ولعيالك لك يكون راتبًا عليك وأجريت رشيف،

املمقوتة؟» الحقرية الخطرة املهنة هذه عن وتعدل ورشدك، عقلك إىل وتثوب
فعله، استطاعته يف ما كل يفعل — حياته إنقاذ سبيل يف — اإلنسان «إن فقال:
وصالحي استقامتي عىل متوقًفا — عندي يشء أثمن وهي — حياتي إنقاذ كان وإذا
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ظنك عند أكون أن صادًقا وعًدا امللك، أيها أعدك فإني واملفاسد، الرشور عن وابتعادي
هذا؟» مني يرسك فهل بي،

الرهبة وأوقع رشطته، رئيس املعتمد عينه حني بوعده السنجابي البازي بر وقد
كان الذي الخوف وبدل باألمس، زمالءه كانوا الذين اللصوص أولئك نفوس يف والرعب

أمنًا. قبُل من الفالحني ينتاب
القليل إال الدولة مهام يف يرصف ال والرسور، واملرح الرتف حياة يف املعتمد مىض ثم
نفسه، غالط إذا اإلنسان «إن معناه: ما — شعره بعض يف — يقول كان وقد وقته، من

يكونه.» فلن عاقًال يكون أن وأراد
وكان وماله، وقته من كثريًا تستنفدان الكثرية والوالئم املمدود، السماط وكان
يجعله كان ما وهذا الحسان، والغيد القيان، مع قرصه داخل وقته من بقي ما يرصف
حب يف زهد أنه هذا معنى وليس والعشق، والخالعة الظرف أهل بمظهر يظهر دائًما

بحبها. مدلًها بها مفتونًا ذلك من العكس عىل كان فقد اعتماد
يستطيع اإلسالمية البيئات يف الحب له يخضع الذي الغريب للقانون تبًعا ولكن
بعض عن الغرض لهذا يغيض أن — حظيته عند بالخيانة يُرمى أالَّ أراد إذا — الرجل
توجه أو تقوله ما تجد أن دون الفينة، بعد الفينة بعشيقاته يتصل وأن الغرامية، ميوله
قلبه. عىل املهيمنة زوجها عند الحظية وحدها بأنها موقنة هذا مع وهي لوًما، فيه إليه
وجد معها رشب إذا وكان بديعة، فاتنة الحسناء املحبوبة الرومية زوجه كانت وقد

غريها. مع بها العادة تجِر لم لذيذة ونكهة رائحة للنبيذ
أشعار ملطالعة وتفرَّغ لهوه، مجالس من فرغ إذا إليه تجلس «لونان» وكانت
قامت النافذة، من أشعتها الشمس أرسلت فإذا شعًرا، هو يقرض أن أراد أو املتقدمني
بني من الشمس يكسف ال «إنه — امللك يقول كما — لعلمها الشمس وبني بينه لتحول

القمر.» غري الكواكب
الطبع، رشسة املراس، صعبة الفريدة، والحسناء الثمينة، اللؤلؤة هذه كانت وملا
يوافق ما بتحقيق غضبها تسكني يف عناء كل املعتمد ويتحمل تغضب ما كثريًا كانت فقد
فردت إليها، يعتذر فكتب مرة، عليه غضبت أنها ذلك ومن مرامها، مع ويتفق هواها،
الكتابة، رسم به يقيض كما الكتاب، صدر يف اسمها تضع لم ولكنها حسنًا ردٍّا عليه
طبًقا باسمها، الكتاب بدأت لكانت وإال بعد، تصفح لم بأنها وحكم لذلك، املعتمد فأسف
من حرف كل وأتعشق اسمها، أعبد أنني تعرف إنها وقال: العادة، يف معروف هو ملا
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يف قدرت وقد عيلَّ، غاضبة تزال ال إذن إنها إيلَّ؟ جوابها به تصدر لم بالها فما حروفه،
تقبيله يف ألن يراه؛ أال فاستحسنت الطرس، عىل رؤيته بمجرد االسم سيقبل أنه نفسها
املحبوبة والغادة الساحرة الشيطانة هذه تكون أن أظرف وما به، أََلمَّ سقم من شفاءه
عليه يتفضل أن يرجوه بالدعاء، مواله إىل امللك توجه فقد مًعا، والدواء الداء سبب هي
هذه رسيره عند دائًما يرى حتى سقمه، يطيل أن وهي النعم، أسبغ من يعدها بنعمة

الشفتني. األرجوانية الخدين، املوردة الظبية
إتمام عن عينيه أغمض قد املعتمد أن إليه يخيل من مخدوًعا يكون فقد (وبعد)
األقل عىل هو عمل فقد عندهما، ما األطماع من عنده يكن لم وإن ألنه وجده؛ أبيه أعمال
قرطبة ضم حكمه، من الثانية السنة يف أنه ذلك فمن ففشال، يعماله أن عبثًا حاوال ما
كثريًا، ساعدته قد الظروف وأن الطريق، له مهد الذي هو والده أن ننكر وال مملكته، إىل
الوليد أبو الجمهورية رئيس تنازل سنوات بست ذلك قبل فيما أي (١٠٦٤) سنة ففي
لولده وعهد امللك وعبد الرحمن عبد لولديه الرياسة عن — لشيخوخته — جهور بن
يعده كان الذي — الثاني ولده إىل وعهد واإلدارية، املالية بالشئون يتعلق ما بكل األكرب
املاهر الوزير وزارة طوال حسنًا منهًجا يشء كل نهج وقد العامة، بالقيادة — ضعيًفا
الرهبة تبعث شخصيته وكانت العهد، لهذا اململكة رجل الوزير هذا كان فقد السقا، ابن
يعملون كانوا أم ظاهرين أكانوا سواء األلداء، الجمهورية أعداء جميع نفوس يف واالحرتام
يجب غرضه تحقيق إىل يصل لكي أنه أدرك الذي نفسه، املعتمد مقدمتهم ويف الخفاء، يف

الوزير. هذا بإسقاط يبدأ أن أوًال

التهم من كثري حوله يحول ريبة موضع جعله بأن جهور بن امللك عبد وبني بينه فسعى
السقا ابن عىل بالقضاء النهاية يف أفضت التي السعاية هذه يف نجح وقد والشكوك،
انفرط حيث الجمهورية، عىل العواقب وأوخم األثر، أسوأ الحادث لهذا كان وقد باملوت،
امللك عبد وأصبح الجيش، من والجند القواد من السقا، البن املوالني بخروج عقدها
من بقي بما يحتفظ وبقي وتهاونه، وقسوته لفظاعته إليهم بغيًضا الرعية، عند ممقوتًا
صاحب املأمون فجاء سلطته أركان تزعزعت أن إىل قديمه، عىل قائًما الجمهورية نظم

.(١٠٧٠) سنة خريف يف قرطبة وحارص طليطلة
عنده يبَق ولم جيش، بال أصبح ألنه نفسه عن به يدافع ما امللك عبد يجد لم وملَّا
رغبته، فحقق نجدته، يطلب املعتمد إىل عمد للغاية، سيئة حالة يف فارس مئتي سوى
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انسحاب يكن ولم لالنسحاب، طليطلة جيش معها اضطر كبرية، نجدات إليه وأرسل
الخفاء يف يعملون أخذوا إشبيلية جند رؤساء فان خذالنًا، كان بالعكس بل فوًزا، عدوه
وبني بينهم فيما االتفاق وتم إليهم، بها املعتمد أفىض التي الرسية الخطط تنفيذ عىل
طي يف املؤامرة واستمرت إشبيلية، ملك بسيادة واالعرتاف امللك عبد خلع عىل القرطبيني
من السابع اليوم صبيحة يف حدث أن إىل له الجند بيَّته ما يدري ال امللك وعبد الكتمان،
تصاعدت أن بالدهم، إىل عائدون أنهم إشبيلية عسكر وإعالن بعسكره، املأمون ارتداد
بوادر وهلة ألول أذنيه وطرقت بالعصيان، منذرة الرحيل أهبة عىل وهم الجنود صيحات
ويف بقرصه، الشعب وعامة هم أحاطوا قد لنجدته، جاءوا الذين الجند فإذا ونظر الرش،
ملًكا باملعتمد ونادوا أرسته، أفراد وسائر أبيه، وعىل عليه قبضوا الطرف ارتداد من أرسع
الوليد أبو يبَق ولم «شلطيش» جزيرة يف واعتقلوا أرسى، جهور آل وأخذ قرطبة عىل

يوًما. أربعني سوى النكبة هذه بعد الحياة قيد عىل الشيخ
وخطب الصيد، امللوك شأي ملك بحديث الفتح هذا عن الشاعر امللك تحدَّث وقد
يقول: حيث وذلك غريه، عىل امتنعت كما عليه تمتنع فلم واألسل بالبيض الحسناء قرطبة

ال��دول م��ه��دي��ة ج��اءت��ك��ُم ه��ي��ه��ات ال��ب��ط��ل األص��ي��د ب��ش��أِو ل��ل��م��ل��وك م��ن
واألس��ل ب��ال��ب��ي��ض — ي��خ��ط��ب��ه��ا ج��اء م��ن م��ن��ع��ت إذا — ال��ح��س��ن��اء ق��رط��ب��ة خ��ط��ب��ُت
وال��ح��ل��ل ال��ح��ل��ي س��ريِّ ف��ي ف��أص��ب��ح��ت ل��ه��ا ع��رض��ت ح��ت��ى ع��اط��ًال غ��دت وك��م
ال��وج��ل م��أت��م ف��ي ب��ه ال��م��ل��وك ك��ل ع��رس ق��ص��ره��ا ف��ي ل��ن��ا ال��م��ل��وك ع��رس
م��ش��ت��م��ل ال��ب��أس ب��درع ل��ي��ث ه��ج��وم ل��ك��م أب��ا ال ق��ري��ب ع��ن ف��راق��ب��وا

قرطبة عىل االستيالء عىل مصمًما كان ألنه وذلك هزيمة، يعد وقع ما أن املأمون ير ولم
ثمن.2 من ذلك كلفه مهما أخرى فرصة يف

بسيط فخرب السادس األذفونش حليفه برفقة جاء حتى الزمن من قليل يمض ولم
الرومية حظيته من املعتمد أبناء أحد الشاب املدينة حاكم عباًدا ولكنَّ حولها، وما املدينة
عىل عكاشة ابن أخذ فقد عليها، لالستيالء الدسائس من يدبر ا عمَّ غافًال كان الحسناء
فاتك فظيع رجل هذا عكاشة وابن ينشدها، التي املدينة أخذ للمأمون يضمن أن عهدته
ذكي فارس هذا مع وهو والجبل، بالوعر املتحرمني اللصوص من ذلك قبل وكان سفاح،
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لعب ألنه جيدة؛ معرفة وعرفها قرطبة خرب قد فإنه ذلك وفوق الشأن نابه القلب، حديد
سبق. فيما ا هامٍّ دوًرا فيها

لقرطبة، املؤامرات وينشئ الدسائس يخلق بدأ الحصون، لبعض حاكًما عني فلما
الكثري أن لوال هذه، مثل جريئة مخاطرة يف يغامر أن عليه السهل الهني من يكن ولم
امللتوية. العوجاء الرديئة الخطط ومن األعمال، سري من مستائني كانوا املواطنني من

يف ولكنه األمل، ويحدوه البرش، مخايل عليه تبدو كانت عباًدا األمري أن الحق ويف
وحده ويضطلع الحكم، َة أِزمَّ بنفسه يتوىل أن استطاعته يف يكن لم الصغرية السن هذه
يظهر الذي مارتن بن محمد الحامية رئيس يد يف السلطة كانت لذلك اململكة، بأعباء
حمل مما قاسيًا، دمويٍّا وفاتًكا باسًال، جنديٍّا الرجل هذا كان مسيحي، أصل من أنه
سكان من الكثري حول والريب الشكوك حامت وقد ويبغضوه، يمقتوه أن القرطبيني

الخفية. بمحاوالته واتصال عكاشة، بابن عالقة لهم تكون أن يف قرطبة
الخفية، وتدبرياته أعماله عىل الستار إلقاء يف ا تامٍّ نجاًحا ينجح لم األخري هذا أن عىل
كثريًا كان اللصوصية، يف سابقة له الذي الرجل هذا أن املدينة حراس أحد الَحَظ فقد
الريبة، عىل حمل ا ممَّ الحامية؛ جنود بعض ويحادث ليًال املدينة أبواب عىل يرتدد ما
ولكن الحادث، عباًدا وأبلغ الحريس هذا سارع وقد حوله، تحوم القوية الشبهة وجعل
بن محمد الحامية رئيس عىل املبلغ وأحال للحادث، يأبه ولم باألمر كثريًا يُْعَن لم األمري
واحد كل فكان تواكلوا، أنهم والنتيجة درجته، دون حريسصغري عىل أحاله وهذا مارتن
يف يُتخذ ولم بواجبه، أحد يقم ولم والتدبري، الحيطة التخاذ اآلخر عاتق عىل املسألة يلقي

حازم. تدبري املسألة

أن إىل الفرص وتحني الرتبص عن يكف ولم ليلة، كل يف للتجسس عكاشة ابن ونشط
شاتية ليلة يف ورجاله هو املدينة دخول من (١٠٧٥) سنة يناير يف الفرصة، أمكنته
الحراس، عنه غاب وقد عباد قرص وبادر والعواصف، الرياح شديدة الظالم، حالكة
إىل أرسع بالباب املوكل الحريس أن لوال القرص، باب عليه يقتحم أن وشك عىل وكان
عىل بنفسه وخرج والعبيد، السودان من العدد قليلة رشذمة ونفر فنهض األمري إيقاظ
أكره حتى وبأس ببسالة األبطال دفاع ودافع وجهه، يف والوقوف عدوه ملالقاة سنة صغر
أحد فابتدره قدمه به زلت وهنا يطاردهم، وأخذ القرص، دهليز عن يجلوا أن املهاجمني
ألنه بالعراء، عارية العام الطريق يف جثته وبقيت فقتله، عليه وانقض العصابة، رجال
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عكاشة ابن وانفتل ثيابه، الرتداء يكفي ما الوقت من يجد لم بغتة، نومه من أوقظ حني
ظن كبري عنده كان وال الرجل، هذا خلد يف يدر ولم الحامية، رئيس دار يقصد برجاله
بني وهو داره فيها عليه اقتحموا التي اللحظة تلك مثل يف ويهاجم عليه يُعتدى أنه يف
يكد فلم شجاعة، الحدث األمري ذلك عباد دون وكان الحسان، الغيد ورقص القيان، شدو
ما رسعان ولكنه فيه، اختبأ مخبأ إىل سارع حتى داره، فناء يف السيوف صلصلة يسمع

املساء. يف وقتل عليه، فقبض كشف حني عرف
املدينة بأنحاء يطوف عكاشة ابن كان بينما الفجر إسفار قبل الصبح غلس ويف
الصالة لتأدية ذاهبًا األئمة بعض كان إليه لالنضمام يدعوهم والنبالء العظماء دور عىل
فرحم والوحل، الطني بني األرض عىل ملقاة الحياة فارق وقد عباد جثة فرأى املسجد، يف
حتى لسبيله يميض الشيخ يكد ولم العاري، جسمه عىل ورماها ثيابه ونزع مرصعه،
إبان يف الكربى املدن يف يحدث ما نحو عىل والرسور الفرح صيحات بني عكاشة ابن جاء
ترفع وأن عنقه من رأسه بفصل أمر حتى الحالة بهذه وهو عباد عىل وقف وما الثورات،
السالح، ألقوا حتى الحامية جنود ذلك ير ولم املدينة، أنحاء يف بها ويطاف رمح، عىل

الهرب. يف وجدوا الفرار، إىل وركنوا
وكان للمأمون، البيعة يأخذ وبدأ الجامع، باملسجد قرطبة أهل عكاشة ابن جمع ثم
عظيًما الخوف كان وملا والوفاء، اإلخالص له يكن باملعتمد متعلًقا يزال ال منهم كثري

البيعة.3 عن يتخلف أن أحد يستطع لم وشامًال
اإلعجاب بمنتهى يتظاهر وهو قرطبة ودخل بنفسه املأمون جاء ثم أيام ومرت
ليظن حتى بالئه، حسن عىل والثناء به، والحفاوة إكرامه يف ويبالغ عكاشة البن والتقدير
اللص فيه ويرى املقت، كل يمقته الواقع يف وهو لها، حد ال ثقة أواله قد أنه رآه من
وأن دمه، سفك غري خصمه من يرضيه ال الذي والفاتك األثيم، املجرم والقايس القديم،
يبحث املأمون أخذ كله لهذا الحدث؛ عباد ذبح يف فعل كما بيده، الحمام كأس يسقيه
أن غري من خلسة الخطر خصمه عىل للقضاء بها يتذرع حيلة أو به، يتعلل سبب عن
ما كثريًا كان بل نفسه، يف مكتتًما حديثًا ذلك يجعل لم ولكنه ضجة، اململكة يف يحدث
ذات مجلسه من انرصف عكاشة ابن إن حتى وجلساءه، خواصه الرأي بهذا يكاشف
الرشر، منهما يتطاير عينني من حادة بنظرات ويتبعه الزفرات، يصعد هذا وجعل يوم،
عنه، يدافع أن عكاشة البن املوالني بعض وأراد ونحًسا، شؤًما أعقبت بكلمات ويجمجم
الجوفاء، الكلمات هذه عنك دع املأمون: فقال الخالل، وجميل الفعال، بحسن ويصفه
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أن خليق غري رخيصة، إال نظره يف امللوك حياة يرى وال بالجميل، يحتفظ ال رجًال فإن
خدمتهم. يف يبقى أو ثقتهم، ينال

انقضاء بعد أي مسموًما ُقِتَل حتى شهور ستة قرطبة املأمون دخول عىل يمِض ولم
يمكن هل ولكن مجلسه، عىل املرتددين أحد بقتله اتهم وقد (١٠٧٥) سنة يونيو شهر

العقل. يصدقه يكاد ال ما هذا الجريمة؟ هذه يف يد عكاشة البن تكون أالَّ
قرص إىل وننتقل الحوادث، من أعقبه وما قرطبة عىل االستيالء حديث اآلن ولنرتك
املشئوم الخرب ذلك إليه نمى حني املعتمد حال إليه وصلت ما مبلغ ولنتصور إشبيلية،
التي الحسناء الرومية رسيته من له املرزوق عباد ابنه وموت قرطبة، سقوط املزدوج:
تجيش كانت املقتول ابنه بثأر واألخذ االنتقام، نزعة أن ومع شديًدا، ولًعا بحبها أولع
نفسه أعماق يف يحسه تقدير وهو آخر، شعور الشعور هذا جانب إىل كان فقد بصدره،
وألقاه رداءه، النبيلة العاطفة بدافع فنزع مقتوًال عباد عىل مر الذي الفقيه الشيخ لذلك
عىل النبيل الشيخ ذلك مكافأة فرصة له تُتَْح لم إذ يأسف وهو العاري، جثمانه عىل

فيقول: األليمة الذكرى هذه نفسه يف تتحرك كانت ما وكثريًا صنيعه، حسن

م��ح��ض م��اج��ٍد ع��ن س��ل ق��د أن��ه س��وى رداءه ع��ل��ي��ه أل��ق��ى م��ن أدر ول��م

وليثأر قرطبة ليسرتد بذله الذي العظيم املجهود ذلك فيها ضاع سنني ثالث ومضت
٤ الثالثاء يوم يف عنوة عليها االستيالء له هللا قيض أن إىل عكاشة ابن من املقتول لولده
عكاشة ابن كان قرطبة باب من املعتمد فيه دخل الذي الوقت ويف ،(١٠٧٨) سنة سبتمرب
يف خيالة الحال يف بعث بل يده من يفلت املعتمد يرتكه ولم اآلخر، الباب من بارحها قد
ملك من الصفح يف له مطمع ال أنه وأيقن الطلب، أدركه وملا به، اللحاق من تمكنوا أثره
قتال وقاتلهم أعدائه عىل فَكرَّ رخيصة، حياته يبيع أالَّ األقل عىل أراد ابنه، بقتل موتور
وإىل خشبة عىل فصلبت بجثته املعتمد وأمر العدد، وفرة ضحية ذهب أن إىل املستميت،

كلب. جانبها
الكبري الوادي بني املمتدة وأراضيها طليطلة كورة فتح قرطبة وفتح غزو وأعقب
بني نقارن أن حاولنا لو ونحن باهًرا، كبريًا نجاًحا يعد الحقيقة يف وهذا آنه، ووادي
مع ولكنه سلطان، وامتداد نفوذًا وأكثرهم الطوائف، ملوك أقوى لرأيناه وغريه املعتمد
أوًال فأما اإلتاوة، يؤدي أن أيًضا عليه هو كان إذ استقالًال، منهم أكثر يكن لم هذا
غالسيا، مللك يدفعها فكان ثانيًا وأما «فردينند»، أوالد ثالث «لغرسية» يدفعها فكان
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الشقيقني مملكة عىل استوىل أن حني من السادس، لألذفونش يدفعها فكان ثالثًا وأما
يقنع ال هو إذ اإلتاوة، طلب يف متعبًا مزعًجا ملًكا األذفونش وكان و«غرسية» «سانكو»
عىل يفرضرضائب الفينة بعد الفينة يف كان بل فحسب، سنوية إتاوة من يتقاضاه بما
باالستيالء هددهم وإال يؤدوها، لم فإن جزية، العرب ملوك أبناء لها يدفع التي املمالك

بالدهم. عىل
املسلمني عىل فاستوىل إشبيلية بالد لغزو به وتقدم قويٍّا، جيًشا جمع أنه مرة وحدث
الغاية، البالغ الضعف من عليه كانوا ملا وذلك الوصف، يفوق حزن وشملهم الرعب،
رجل هو عمار ابن الوزراء كبري وكان أنفسهم، عن الدفاع يستطيعون ال كانوا بحيث
ملالقاة إشبييل جيش جمع أن يعلم وكان قلبه، إىل اليأس يترسب ال الذي الوحيد الدهاء

كاذب. وحلم باطل، وهم البالد، عن وردهم املسيحية، الجيوش
السهل من وأن خيمته، عىل يرتدد كان ما كثريًا ألنه يعرفه األذفونش أن رأى ولكنه
وعىل والدهاء، الحيلة بقوة عليه يتغلب أن الخاصة وامليول الطمع من عنه عرف ملا عليه
للحرب األهبة وأخذ التسلح، يف الوقت يضيع أن يشأ ولم عمار ابن ل عوَّ الناحية هذه
والفخامة اإلتقان يف غاية شطرنج رقعة ومعه العدو، معسكر عىل يرتدد وأخذ والقتال،
وأرضيتها والصندل، والعود اآلبنوس من صورها وكانت امللوك، عند نظري لها يوجد ال
عىل األذفونش أسماع إىل وصل حتى الشطرنج خرب وذاع بالذهب، مموهة اإلبداع يف غاية

وسأله: عمار ابن األذفونش فطلب إليه، املقربني من نبيل لسان
الشطرنج؟ لعب تجيد هل –

فيه: طبقة وكان عمار ابن فأجابه
الشطرنج. لعبة أجيد أني أصدقائي بني عني اشتهر –

النظري. معدوم بديًعا شطرنًجا عندك إن يل قيل –
ذاك. هو نعم –

أراه؟ أن يمكن هل –
الشطرنج كان غلبتني فإذا مًعا، نلعب أن رشيطة عىل ولكن ذلك، من مانع ال –
وجيء الرشط، قِبل خاصته وبني بينه وحوار مراجعة وبعد حكمي، فيل غلبتك وإذا لك،
من وصاح صنعه، ودقة لجماله ودهشته األذفونش إعجاب موضع فكان بالشطرنج
يف أن قط ببايل خطر ما «وِهللا وقال: لصنعه، واستحسانًا له إكباًرا وصلَّب دهشته فرط

العجيبة.» الفنية الدقة هذه بمثل شطرنج صنع يف يبدع أن إنسان وسع
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ما عيلَّ «أعد عمار: البن قال ثم بالشطرنج إعجابه اشتد وقد النظر، ينعم وظل
ال «إني األذفونش: فقال األوىل عبارته عمار ابن فأعاد عيل.» اشرتطته ما واذكر قلت،
أجيبك أن استطاعتي يف ليس أمًرا تسألني أن تستطيع إنك مجهول، رشط عىل ألعب

إليه.»
وقال: خيمته إىل تحمل أن وأمر الشطرنج رقعة وطوى بفتور عمار ابن فأجابه
اتفاق دون االثنان وانفصل الرشط.» هذا عىل إال ألعب ال أنا تريد، وما امللك أيها «شأنك
الحيلة هذه إتمام إىل الوصول وبني بينه اليأس يحل ولم امللل، عمار ابن يدرك ولم
ال الدور ربح إذا بأنه إليهم وأَرسَّ القشتاليني، نبالء بعض إىل عمد فقد السياسية،
عونه، يف وكانوا األمر، األذفونش عىل هونوا إذا طائلة بمبالغ ووعدهم مستحيًال، يطلب
املسلم، الوزير من واستوثقوا الذهب، بريق ألبابهم وخلب الرباقة، الوعود هذه فاستهوتهم
اللعب إىل امليل شديد األذفونش وكان صفه، يف يكونوا بأن عهًدا أنفسهم عىل وقطعوا
معه، يلعب أن له فحسنوا الشطرنج، عىل الحصول يف رغبة يتحرق نفسه من لثقته
النصارى ملوك ملك وأنت الطلب؟! يف اشتط مهما هذا يطلب أن عىس ماذا له: وقالوا
بشطرنج ظفرت عليه وفزت غلبته ومتى العجز، بمظهر هؤالء أمام تظهر أن ينبغي فال

صوابه. إىل نرده فإنا الطلب يف واشتط خرست أنك وهب امللوك، عليه يحسدك
عىل أنه يبلغه عمار ابن إىل فبعث عليه، به أشاروا بما اقتنع حتى به زالوا وما
ولكن حسن، فقال: نلعب»، فهيا رشطك قبلت «قد له: قال حرض وملا ملالعبته، استعداد
عىل شهود بمثابة ليكونوا القشتاليني، نبالء من سماهم لرجال وفالن فالن ليحرض
مطعن ال ظاهًرا غلبًا عمار ابن ِبَغَلب الدور انتهى أن إىل يلعبان وأخذا امللك فقبل اللعب،
أريد.» ما الرشط حسب أطلب أن يل «اآلن وقال: امللك إىل عمار ابن فالتفت ألحد، فيه

وتكف مملكتك، إىل تعود أن «أطلب قال: تطلب؟» فماذا شك، «بال امللك: فأجابه
القتال.» عن

واسعة، خطوات يخطو وهو خيمته، يف ويجيء يذهب وأخذ األذفونش هائج فهاج
النبالء لجماعة قال ثم والقلق، الهياج حاالت أشد يف وهو قائًما، نهض ثم جلس، ثم
وهذا السبب، كنتم وأنتم الرشك، يف وقعت قد ذا أنا «ها به: غرروا الذين القشتاليني من
ثمرة أجني اآلن وأنا طمأنتموني، أنكم لوال الرجل، هذا طلبات من أخافه كنت ما أخوف

املمقوتة.» مشورتكم
الرجل، لهذا به التزمت رشط من يعنيني الذي «وما قال: لحظات دام صمت وبعد

زحفي.» وسأواصل البتة، هذا مثل بأمر أحفل ال أنا
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ومساًسا نفسك، عىل العهد من قطعته ا عمَّ رجوًعا هذا يف «إن القشتاليون: فقال
نقضت أنك — النصارى ملوك ملك وأنت — عنك الناس يتحدث أن تحب وهل بالرشف،

قولك؟» يف ورجعت عهدك،
«سأيف لهم: يقول أن النهاية يف نفسه وسمحت األذفونش ثائرة هدأت ألٍي وبعد
الجزية آخذ أن بعد إال بجنودي أرجع ال ولكني به، وعدت ما وأنجز الرشط، بمضمون

مرتني.» العام هذا عن
تريد.» ما امللك أيها «سيكون عمار: ابن فقال

الخوف من املسلمني هللا نجى وهكذا الجزيتني، مبلغ إليه فحمل عمار ابن وبادر
ومهارته. الكبري الوزير هذا بتدبري
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عادية ورد األذفونش مخالب من إشبيلية مملكة إنقاذ من إليه وفق بما عمار ابن يقنع لم
أطماعه واتجهت رقعتها، وتتسع اململكة حدود تمتد أن يف رغب بل عنها، الطاغية هذا
ولكنها بلنسية مملكة من ثم زهري مملكة من قسًما قبل من كانت التي مرسية والية إىل
ملكها، طاهر بن الرحمن عبد أبو وكان اآلن، عنه نتحدث الذي العرص يف مستقلة كانت
الغنى، طائل ملًكا وكان قيس، قبيلة إىل ينتسب عربي أصل من وهو لشئونها، واملدبر
مثقًفا — الطائل غناه مع — وكان اململكة، نصف حوزته يف دخل قد الثروة، ضخم
ا ممَّ والجند، الخيل كثري يكن لم املزايا هذه كل مع ولكنه الرأي، حصيف الذهن، خصب

عمار. ابن ذلك الحظ وقد وسهًال، ميسوًرا بالده عىل االستيالء جعل
الثاني برينجيه» ريمون برشلونة دي «الكونت ملقابلة بمرسية مر (١٠٧٨) سنة ويف
عىل عرج وإنما شعره، لغزاره نظًرا كذلك سمي وإنما توب» دي «كاب باسم املعروف
هذه يهتبل ولكي الجهة، بهذه مر أجله من الذي الحقيقي السبب ليخفي الكونت هذا
يف كانوا أنهم علم الذين مرسية مملكة أعيان بعض مع الصداقة بروابط ارتبط الفرصة
ضمائرهم اشرتى متى واالنقالب للخيانة استعداد عىل أنهم أو طاهر ابن من استياء حالة

باملال.
مساعدته لقاء ذهبًا مثقال آالف عرشة عليه عرض «ريمون» حرضة يف كان وملا
ابن يكون أن عىل معه وتعاقد االقرتاح، الكونت فقبل مرسية لفتح عنده من بجنود
وسلم عليه، املتفق املبلغ يصله حتى عنده، رهينة إشبيلية جيش قيادة يتوىل الذي املعتمد
يجهل املعتمد وكان املعاهدة، رشوط لتنفيذ وضمان كرهينة عمار البن أخيه ابن الكونت
كان عمار وابن املبلغ، لوصول وضمانًا الكونت، عند رهينة ابنه يجعل الذي االتفاق نص
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النص، هذا تطبيق من للخوف محل فال املعني، الوقت يف املبلغ وصول من يقني عىل
املحدد. الوقت يف يصل املبلغ دام ما «ريمون» عند رهينة بقاءه يوجب ما ثمة وليس

املتحد الجيش وزحف «ريمون» بجنود إشبيلية جنود واجتمعت االتفاق، وتم
املرضوب األجل ترك التهاون، املعتمد عادة من كان وملا املستقلة، مرسية والية ملهاجمة
خدعه، عمار ابن أن الكونت عند فرتجح موعده، يف املبلغ يصل أن دون يمر للدفع موعًدا
إشبيلية جيش قائد املعتمد وابن عمار ابن عىل القبض بإلقاء وأمر غضبًا، فاستشاط

االندحار. إىل واضطر فُهزم إنقاذهما، إشبيلية جيش وحاول
أبطأ وقد وحاشيته، الكونت أخي ابن مع مرسية إىل طريقه يف يزال ال املعتمد وكان
فيضانه إبان يف النهر وكان اليانع» «الوادي ضفاف بعد جاوز قد يكن فلم السفر، به
ومعهم للنهر، األخرى الضفة عىل جيشه فلول بعض صادفه وثمة عربه، قد يكن فلم
املعتمد وأبلغا النهر، بجواديهما فاقتحما عمار ابن من رسالة إليه يحمالن فارسان
خالص يتعجل أن منه يريد إليه بعثهما األخري هذا وأن ولوزيره، البنه «ريمون» اعتقال
فلم هو، حيث يبقى أن إليه وأشار االتفاق، رشوط بتنفيذ رساحهما، وإطالق السجينني،
ابن ووضع ولده، مصري عىل وقلق صربًا، يطق ولم الكارثة هذه احتمال عىل فؤاده يقو

واألغالل. السالسل يف «ريمون» شقيق
فأطلق «جاين» جوار يف عمار ابن فيها دخل أيام، عرشة الحال هذه عىل ومىض
وتلطف غضبه، من تفاديًا يديه بني املثول يستطع لم ولكنه املعتمد إىل وجاء رساحه،

يقول: إليه فأرسل

ص��ع��ب م��رك��ب ع��ل��ى أم��ري م��ن ص��رت ف��ق��د ال��رك��ب ع��ن أع��وج أم ق��ص��ًدا أأس��ل��ك
ال��ق��رب ف��ي ال��ح��ظ أم ح��ظ��ي ف��أج��ع��ل��ه راح��ت��ي ال��ب��ع��د أف��ي أدري ال وأص��ب��ح��ت
ع��ق��ب��ي ع��ل��ى ن��ك��ص��ت ��بْ��ه أت��ع��قَّ وإن ال��ه��وى م��ع م��ش��ي��ت أم��ري ف��ي ان��ق��دت إذا
ك��رب��ي م��ن ي��زح��زح م��ا ح��ال ك��ل ع��ل��ى م��ؤث��ر ب��أن��ك أدري أن��ن��ي ع��ل��ى
ق��ل��ب��ي ف��ي ل��ك ال��ذي ل��ل��ح��ب وأرج��وك دم��ي ف��ي ل��ك ال��ذي ل��ل��ح��ق أه��اب��ك
ال��ع��ض��ب ال��ص��ارم ص��ف��ح��ة ب��ك��ف��ي وت��ن��ب��و ال��دج��ى ق��م��ر ل��ذا وج��ه��ي ف��ي أي��ظ��ل��م
َح��ْس��ِب م��ن — ان��ت��ص��اح��ك غ��ي��ر — ل��ه ول��ي��س ن��ص��ح��ه ش��اه��د أن��ت ف��ي��م��ن ح��ن��ان��ي��ك
وال��ع��ج��ب ال��ع��ج��ز إل��ى رأي ب��ه ي��ض��اف ل��ط��ال��ب بَ��ْغ��ٌي ف��ي��ه ش��ي��ئً��ا ج��ئ��ت وم��ا
غ��رب��ي م��ن وك��س��رت ح��دِّي ب��ه��ا ف��ل��ل��ت ل��م��ل��م��ة أس��ل��م��ت��ن��ي أن��ن��ي س��وى
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ق��رب��ي م��ن آن��س ع��ن��ك ب��ع��دي ت��ري��ن��ي ب��ه ق��ض��ت ف��ي��م��ا األي��ام أغ��رب وم��ا
ال��رط��ب ال��غ��ُص��ن ف��ي ال��م��اء ج��ري��ان ج��رت ال��ت��ي ع��وارف��ك ل��وال إن��ه أم��ا
ذن��ب��ي ج��رى ف��ي��م��ا ال��ذن��ب إن ق��ل��ت وال األذى م��ن أس��وم م��ا ن��ف��س��ي س��م��ت ل��م��ا
ال��ع��ذب ت��ج��اوزك م��ن س��ق��يَ��ا وأس��أل ض��راع��ة ل��دي��ك ال��رح��م��ى س��أس��ت��م��ن��ح
ق��ل��ب��ي!» ع��ل��ى ال��ن��س��ي��م ب��رد «ي��ا س��أه��ت��ف: َح��ْرَج��ٌف س��م��ائ��ك م��ن ن��ف��ح��ت��ن��ي ف��إن

لم فيه، وقعا ما الراشد وابنه عمار ابن عىل جرَّ الذي هو أنه يشعر املعتمد كان وملا
األبيات:1 بهذه عليه ورد له ورق عمار ابن بصداقة واحتفظ غضبه، يف يسرتسل

ذن��ب��ي إل��ى يُ��ض��اف ال ع��ن��دي وس��ع��ي��ك ال��ع��ت��ب م��ن ت��راح ال��ع��ت��ب��ى ل��ك ل��دي
ال��ح��ب م��ن ف��ي��ك ن��دري��ه م��ا وأن��س��ك وح��ش��ة ت��ص��ي��ب��ك أن ع��ل��ي��ن��ا وأع��زز
ال��ق��ل��ب ف��ي ال��م��م��ك��ن ف��ه��و غ��ي��ره إِل��ى ه وت��ع��دَّ ب��ي، ال��ظ��ن س��وء ع��ن��ك ف��دع
ح��س��ب��ي ب��ي وع��ل��م��ك ت��أن��ي��ًس��ا ف��راج��ع��ت ج��ان��ب ��ش ت��وحُّ أب��دى ق��د ق��ري��ض��ك
ال��ل��ب م��ش��ت��رك ال��ش��ع��ر ي��ع��ان��ي وك��ي��ف س��ل��وة ل��ك ب��ه أب��غ��ي ت��ك��ل��ف��ت��ه

يقدم أن ورجاه تقبيلهما، يريد امللك قدَمي إىل وأهوى األبيات، لهذه عمار ابن واطمأنَّ
ابنه رساح يطلق أن نظري يف االتفاق حسب ذهبًا، اآلالف والعرشة أخيه ابن للكونت
يقبل ولم الطلب، يف فاشتط عليه، املتفق املبلغ من أكثر يف طمع «ريمون» ولكن الراشد،

ذهبًا. ألًفا ثالثني طلب بل املرشوطة، اآلالف عرشة
تركيبها يف أدخل مسكوكات برضب فأمر املطلوب، املبلغ كل يحمل املعتمد يكن ولم
وأطلق فقبلها، الغش من فيها ما مبلغ «ريمون» يدرك لم حظه ولحسن زائفة، عنارص

املعتمد. ابن الراشد رساح

املنطوية األوىل ومحاولته بالخذالن، الشبيه نجاحه من الرغم عىل — عمار ابن زال وما
من عليه تواردت كتبًا أن زعم وقد أخذها، يف طامًعا مرسية إىل متطلًعا — اإلخفاق عىل
للمعتمد يحسن وأخذ املحقق، النجاح يف األمل عظيم عنده تبعث مرسية زعماء كبار
إىل وصوله وعند لحصارها، إشبييل جيش رأس عىل يذهب أن له سمح حتى غزوها
وأمىس املدينة، جند من الخيالة إليه ينضم حتى ساعة وعرشين أربًعا فيها بقي قرطبة
واألمري كلها، ليلته يحادثه وبات املدينة، عىل الحاكم املعتمد ابن قرص يف بها وجوده ليلة
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الفجر، انبثق أن إىل نحوه قوية بجاذبية شاعر ذكائه، بوفرة معجب بحديثه، مرسور
قد ليلة «هذه معناه: ما وارتجل إليه فنظر الفجر، بطلوع يعلن الخصيان أحد فجاء
مرشقة الجبني وضاءة دامت وقد حبور، يف وقطعناها رسور، يف األمري مع أمضيناها
بالفجر تعني فماذا صبح، باألمري كلها ليلة فهي املضية، وغرته البهية، بطلعته املحيا،

األحمق؟» أيها
الحصن هذا عىل أطلقوا بلج حصن إىل وصل أن إىل الصباح يف السري واستأنف
عىل وكان للميالد، الثامن القرن يف املكان هذا يف نزلوا الذين الشام عرب من زعيم اسم
للنزول ودعاه استقباله، إىل فبادر رشيق ابن يدعى بلج قبيلة من عربي رجل الحصن
جعله ما والرسور، املرح وأسباب والفخامة الحفاوة من ورأى الدعوة، فقبل بقرصه،
الجيش وصل أن إىل الجديد صديقه مع سار بل وضعها، الرجل يسئ لم بالغة ثقة يواليه
وكانت سلمت حتى طويًال الحصار يدم ولم «موال»، عىل الحصار ورضب مرسية إىل
ابن جعل مما لهم فادحة خسارة سقوطها فكان مرسية، أهل إىل املؤن وصول طريق
الفرسان من كتيبة حراسة يف «موال» ترك وقد التسليم، وشك عىل أنها يف يشك ال عمار

إشبيلية. إىل الجيش بسائر وعاد رشيق ابن بقيادة
رشيق ابن ومساعده عضده كتب عليه وردت حتى التسيار عصا بها يلقي يكد ولم
من أهلها من طائفة وأن بليًغا، رضًرا مرسية بأهل أرضت قد املجاعة أن فيها يخربه
يف مهمة مراكز عىل الحصول لقاء املحارصين يساعدوا أن قبلوا والجاه النفوذ ذوي
بعد أو غًدا األخبار إلينا «سرتد حينئٍذ: عمار ابن فقال نافعة، نادرة هدايا وعىل الدولة،
فإن أمنيته، وتحققت نبوءته، صدقت وقد سلمت.» قد مرسية حامية بأن مبرشة غد
واعتقل وتسلمها رشيق ابن فدخل أبوابها، فتحوا قد املدينة أهل من الخونة من فريًقا

للمعتمد. األهايل جميع بيعة وأخذ طاهر ابن

يأذن أن املعتمد إىل وطلب رسوًرا، قلبه فامتأل رشيق ابن يد عىل تم ما عمار ابن وبلغ
املرسيني من جماعة يغمر أن واعتزم بذلك، له اإلذن يف يرتدد فلم بمرسية، اللحاق يف له
امللكية، اإلصطبالت من أخذها ولجمها برسوجها الخيل من عدًدا معه فصحب بالهدايا،
بلغ وقد والثياب، النفسية بالحلل ملئت صناديق حملها البغال من عدًدا إليها وأضاف
دق بني حافل موكب يف مرسية إىل طريقه يف وسار مئتني، زهاء والبغال األفراس عدد
الصناديق من فيها ويدع بها، يمر مدينة كل عىل يعرج وكان اإلعالم، وخفق الطبول،

أهلها. برسم هو ما امللكية
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فخم استقبال له أجري الغد ويف عادي، بمظهر إليها وصوله يوم يف مرسية ودخل
الذي مثل مرشًفا تاًجا رأسه عىل وضع وقد الفاتحني، امللوك بروز املدينة ألهل فيه برز
رقاع عىل يوقع فكان اململكة، بأمر يستبد بدأ وقد الكربى، الحفالت يف مواله عادة يلبسه

املعتمد. اسم ويغفل به، خاص بتوقيع الشكوى
بشئون واالستبداد بالنفس واالعتداد واإلعجاب الزهو عىل الدال الشاذ املسلك هذا إن
ولكنه فيه، واعتقاده املعتمد رأي وهذا مواله، عىل كثائر عمار ابن جعل الجديدة اململكة
وبدأ النفس، يف كامن وحزن ليأس استسلم بل عليه، الحانق الغاضب بمظهر يظهر لم
تالىش قد سنة وعرشين خمس إىل عهده ابتداء يرجع الذي اللذيذ الصداقة حلم أن يشعر
وظهوره القديمة، عمار ابن فصداقة الكاذب؛ القلبي امليل ذلك يف مخدوًعا كان وأنه اآلن،
األيام، تطاول صداقته ُعرا يفصم ال الذي الحميم والصديق الويف، الخل بمظهر دائًما
كذب سوى يكن لم إذن أولئك كل والغايات، العلل من املجرد النزيه املخلص والصاحب

ونفاق. وخبث ورياء

الحد، هذا إىل به الظن وإساءة وتجريحه عمار ابن تأثيم يف واهًما كان املعتمد ولعل
تكن لم نعمته وويل مواله عىل الثورة فكرة األثيمة الخاطئة الفكرة أن فيه ريب ال ومما
زهوه هو املعتمد جانب من حوله تحوم والشكوك الريب جعل والذي البتة، بخاطره لتمر
وعدم املودة، وفتور الخلق، ضعف من يكن ولم الجنون، حد إىل به بلغ الذي املفرط
طوَّقه وما يٍد، من عنده له ما وينىس املعتمد صداقة يدفع بحيث النعمة، بأثر الشعور
يدل صادًقا حبٍّا مليكه يحب كان أنه أحد فيه يرتاب ال الذي الواقع بل جميل، من به

والوالء. واإلخالص بالحب تفيض أشعار من عليه تغريه بعد فيه نظمه ما عليه
عن والظنون التهم هذه بها يدفع كان التي وقصائده الكثرية، أشعاره نطقت وقد
ومنها عليه، األشياء ألعز حبه وأن يتحول، لم طبعه وأن يتغري، لم والءه بأن نفسه،
القوي الصادق حبه من الشعور، وصدق التأثري، قوة يف بكثري أقل جنبيه، بني التي نفسه

للمعتمد.
ساعة االجتماع لهما هيأت كانت لو الظروف هذه غري ظروًفا لعل يدرينا وما
قلبان فيها ويتناجى نفسه، بدخيلة إليه ويفيض صاحبه، إىل فيها منهما كل يتحدث
هذين بني للتوفيق كافية، لكانت أتيحت لو الساعة هذه لعل يدرينا ما ائتلفا، طاملا
عىل امللك صدر أوغرت التي واملخاوف الوساوس تلك عىل والقضاء املتمازجني، الروحني
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والحسد الحقد يحمل وأن بينهما الُخلف مسافة تتسع أن األسف بواعث من إن وزيره؟
وكل عمل كل وتأويل له، والدس والسعاية عمار بابن لإليقاع اإلشبيليني من جماعة
باملظهر دائًما وإظهاره والوقيعة، الخبث عىل ينطوي تأويًال عنه تصدر حركة وكل كالم

الشنيع. البشع

كثريًا، شعره يف يذكرهم الذين وهم وعقله، املعتمد لب عىل استولوا الجبناء الحسدة هؤالء
الوليد أبي الكبري الشاعر ابن وزيره بينهم ومن عليه، مليكه قلب تغيري إليهم وينسب
إيغار يف األكرب السبب إليه يرجع والذي القرص، يف نفوذ أكرب له كان الذي زيدون بن
بإذنه، مرسية دخل حني من والريب الشكوك أنواع بكل وإحاطته عليه، املعتمد صدر
خطًرا، هذا من أقل ليس آخر خصم وهناك بينهما، القطيعة أسباب خلق من هذا وتمكن
دخوله أثر عىل عمار ابن كان وقد طاهر ابن وصديق بلنسية ملك العزيز عبد ابن وهو
أنواع بكل إليه ويستميله املخلوع مرسية صاحب طاهر ابن يصطنع أن يحاول مرسية
ما منها ليختار الفاخرة الحلل من كثريًا عليه عرض رسوًال أرسل وقد والتكريم، الحفاوة
من جسمه هزل قد — الناري ومزاجه طبعه، لحدة — طاهر ابن وكان ويعجبه، يروقه
له: وقل عمار ابن وموالك سيدك إىل «ارجع قال: الرسول جاءه فلما واليته، فقد جراء
وقد الحقرية.» الصغرية والقلنسوة الطويلة، الصوف جبة سوى هداياه من أقبل ال إنني
الندم بنان يعض وأخذ يده، يف فسقط وحاشيته، خواصه بني وهو الرسالة هذه بلغته
زيه إىل هذا بكالمه يرمي وأنه طاهر ابن يقوله ما مغزى عمار ابن وأدرك ا، وغمٍّ أسًفا
يبغي أشعاره ينشده كان أن وأيام وخموله، بؤسه أيام يلبسه كان الذي املزري املضحك
لنفسه ينتقم أن عىل وأرص له، يغتفرها ولم نفسه يف عمار ابن ها أرسَّ وقد التكسب، بها
وقد زهوه، من وغضت غلوائه، من وخفضت رشفه، ثلمت التي األليمة الرضبة هذه من
قلعة يف فسجن به وأمر جهته، من نواياه وتحولت طاهر ابن من الجرأة هذه أحفظته

«منتاجو».

فقبل السجن، من وإخراجه طاهر ابن شأن يف املعتمد يراسل العزيز عبد ابن وأخذ
أن وأبى املعتمد أمر عمار ابن فأهمل رساحه، إطالق يف األكرب وزيره إىل وبعث رجاءه،
ومىض الفرار، من وتمكن السجن، من إخراجه عىل العزيز عبد ابن وساعد اعتقاله، يفك
هذه يف ونظم ه وغمَّ عمار ابن ذلك فغاظ العزيز، عبد ابن حماية يف بها ليقيم بلنسية إىل
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العزيز عبد ابن ملكهم عىل والخالف الثورة عىل بلنسية أهل فيه يحرض شعًرا املناسبة
نزل ما عنهم يرفع كان ملك أي آخر، بملك عنه واالستعاضة نريه، خلع عىل فيه ويحثهم
بأشنع حرمه ويرمي مقذًعا، هجًوا فيه يهجوه وظل ظلم، من بهم وحل حيف، من بهم
وسلب العزيز عبد بني قصور بهدم القصيدة آخر يف ويغريهم القذف، وأفظع السباب،

األبد. وعار الدهر، بخزي ناطقة آثاًرا خرائبها وترك وكنوزهم، أموالهم
عمار ابن يف ينظم ألن وحفزته عليه، حنقه فضاعفت باملعتمد األشعار هذه واتصلت
وحاله وخموله، بؤسه أيام يف حاله بني ويقارن أوليته، فيه يذكر صاخبًا هازئًا شعًرا
بهذه العزيز عبد بنو ورس السلطان، نعمته ويل فيها ينازع درجة إىل وصل وقد اآلن
شعًرا ينظم فوره من وبدأ شديًدا، ا غمٍّ لذلك فاغتم عمار ابن أما يقدر، ال رسوًرا القصيدة
اعتماد مع املعتمد لشأن فيه وعرض واملثالب بالهجاء حشاه املعتمد شعر فيه يناقض
التي القصيدة هذه عىل أحًدا يطلع ولم وفضائحه، عيوبه عن وكشف زوجاته، وقذف
يهودي بينهم ومن بهم يثق الذين أصدقائه من نفر سوى غضبه ثورة يف وهو نظمها

عنده. متهًما يكن ولم أيًضا، به يثق كان العزيز عبد البن يتجسس
بنفس مكتوبة القصيدة من نسخة عىل عناء وأقل كلفة بأيرس اليهودي حصل وقد
من املعتمد إىل كتابًا الحال يف كتب وهذا بلنسية صاحب لألمري وقدمها عمار ابن خط

الزاجل. الحمام بواسطة إليه وأرسله القصيدة، طيه

بينهما التوفيق أصبح والقصيدة الرسالة عىل املعتمد فيها اطلع التي اللحظة هذه ومن
عمار البن يغتفروا أن جميًعا مكنتهم يف بنوهما وال اعتماد وال املعتمد فال مستحيًال، أمًرا
ذا ومن أحد، منها يقيله ال عثرة وعثر بعدها، له قيام ال كبوة فيها كبا التي السقطة هذه
ابن حني حان وقد الفاحش، والعهر الجارح، السباب ذلك عار يمحو أن يستطيع الذي
بنفسه، منه االقتصاص يبارش الذي هو املعتمد وليس منه، االقتصاص وقت وجاء عمار

باملرصاد. له وهم بذلك له تعهدوا قد آخرون هناك بل
يدور ملا يفطن أو لألمر ليكرتث يكن ولم ولذاته، مباهجه إىل عمار ابن وانرصف
خصمه بمساعدة ويخونه املجن، ظهر له سيقلب رشيق ابن أن حسابه يف يقدر أو حوله،
ومىض الفرصة، فاتت أن بعد ولكن لألمر، وفطن رشده إىل ثاب وقد بلنسية ملك العنيف
وثورة هياج حال يف جاءوا — رشيق ابن بتحريض — والجند إال يشعر فلم الوقت،
أن الظرف هذا يف عمار ابن استطاعة يف يكن ولم املتأخرة، بأعطياتهم مطالبني وصخب
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عن عجز هو إذا املعتمد إىل بتسليمه فتوعدوه طلبوه، ما إىل يجيبهم أو نهمتهم، يشبع
التهديد هذا أمام ا بدٍّ ير ولم بالهالك، وأيقن رجفة، عرته وهنا يطلبون، بما لهم الوفاء

بالفرار. اللياذ إىل ويسارع أيديهم، من يفلت أن إال والوعيد
بلنسية فتح عىل عونًا منه وليجد به، ليحتمي األذفونش إىل — فراره بعد — والتجأ
دبر كالمه وجعل أمله، األذفونش خيب أن بعد قدره، فيما واهًما كان أنه له ظهر وقد
له، قدَّمها التي والهدايا األموال لقاء كان رشيق ابن جانب إىل ميله أن له وبان أذنه،
األول فاللص لصوص، جماعة أنكم إال فيكم أرى ال «أنا بقوله: األذفونش كاشفه وقد
رسقه ما الثاني من فسلب الثالث وجاء رسقه، ما األول من فرسق الثاني وجاء رسق، قد

األول.» من

بخدمة اتصل وهناك رسقسطة إىل فتحول ليون يف يتحقق أمله أن عمار ابن يََر لم
قرص يف يراه كان ما — امللك وأبهة الروعة من — قرصه يف ير لم ولكنه املقتدر صاحبها
من ويحط السيايس، مركزه من يغض عمل يف وزهد هناك، البقاء من فأنف إشبيلية
فقوبل املقتدر شقيق املظفر الحكم عىل يقوم حيث «الردة» إىل فمىض االجتماعية، قيمته
الخارجي، العالم عن وانقطاًعا عزلة أكثر «الردة» يف سيكون أنه له بدا ثم بالغة، بحفاوة

اململكة. عرش عىل املقتدر أباه املؤتمن خلف حيث رسقسطة إىل فعاد

بالفشل، يشعر وجعله والسآمة، امللل من كثريًا عمار ابن أورث والتقلقل االضطراب هذا
سوداء بسحابة الطالع سوء جلله وقد ومستقبله، حارضه إىل ينظر وتركه األمل، وخيبة
— املنحوسة والساعات املنكودة، األوقات هذه تضاعيف يف — يتلمس فكان مظلمة،
أن وعرف وامللل، الكسل فيها ويزايل واأللم، الفتور نفسه عن بها يطرد مريحة لحظة
يف إليه يعهد أن منه فطلب املؤتمن عىل وتمرد حصنه، يف امتنع الحصون أصحاب أحد
منيًعا وكان الحصن، إىل ووصل الفرسان، من قليلة رسية يف فخرج وقهره إخضاعه
هو الحصن بدخول له يسمح أن ورجاه الحصن، صاحب فراسل جبل، قمة عىل لقيامه
وكان الظن، به يسئ ولم نيته، حسن يف الحصن صاحب يشك ولم خدمه، من ورجالن
جنبًا ويماشيه يصافحه القرص صاحب عاينا إذا أنهما تابعيه إىل أوعز قد عمار ابن
وسلم القرص، صاحب وقتل الحيلة وتمت سيفيهما، صدره يف فأغمدا إليه سارعا لجنب،
عمار ابن وأراد يقدر، ال رسوًرا ذلك من املؤتمن ورس عليهم، التبعة إلقاء من الجناة
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أنه فظن السيايس، نشاطه حمى فيها يجدد أخرى، فتكة الفتكة هذه إىل يضيف أن
عىل يستويل أن للمؤتمن يكفل والغدر الختل عىل املنطوي الوحيش األسلوب هذا بنفس

«شقورة».
تسلقه، يتعذر جبل قمة عىل لقيامها سابقتها، من مناعة أشد القلعة هذه وكانت
قد املقتدر نرى بينما باستقاللها، احتفظت إليها، الوصول طريق وتوعر وملناعتها،
أراد نحبه قىض وملا الزمن، من ردًحا الدولة رساج امتلكها التي دانية عىل استوىل
امللوك لبعض ويعطوها «شقورة» يف يساوموا أن بنيه، عىل األوصياء وهم سهيل بنو
استخلص التي الطريقة بنفس له يستخلصها أن املؤتمن إىل عمار ابن فعهد املجاورين،
سهيل، بني إىل الجند من وثلة هو سار الخطرة الخطة هذه ولتنفيذ املتقدم، الحصن بها
نصبه الذي الرشك يف يوقعهم أن عن عوًضا ولكن بمقابلته، يسمحوا أن منهم وطلب
إليهم أساء ممن النفر أولئك ألن وذلك الرشك، ذلك يف نفسه هو يقع أن له قدر فقد لهم،

العداء. وقومهم وناصبهم مرسية يف عمار ابن
أحد بلغه وإذا والتعرج، الوعورة كثري كان املنيع الحصن هذا إىل الوصول وطريق
وصل وقد ساعديه، بقوة داخله يف واالستقرار إليه، الوصول عىل يستعني أن بد فال
ارتداد من أقل ويف الخطر، الرهيب املكان ذلك إىل األوىل املغامرة يف ورشيكاه عامر ابن
به أحاط حتى األرض عىل قدماه تستقر كادت وما الحصن، أعىل إىل جذبوه الطرف
مرسعني، فانحدرا بالسهم، الرماة قتلهما وإال الهرب، يف يجدا أن بزميليه وصاحوا الجند،
يبغون فركبوا أسريًا، وقع عمار ابن أن الجند وأبلغا رسقسطة أتيا حتى يعدوان وطفقا
فعادوا الجو، عقاب من أمنع الحصن ورأوا املرتقى، صعب املكان وجدوا ولكنهم نجدته،
بني أعدائه مخالب من وإنقاذه نجدته إىل سبيل ال أنه أيقنوا أن بعد أتوا، حيث من
وبقي منه، له خالص ال سجن غيابات يف وأودعوه الحصن، يف اعتقلوه الذين سهيل
ثمن، أغىل يدفع من وقته ملوك من اعتقاله فك يف يبذل حتى لديهم الرشاء سوم عىل
يف الرايض ابنه فأرسل فيه، الصفقة له وتمت ثمنه، دفع يف غاىل الذي هو املعتمد وكان
ال حتى االحتياط يف يبالغوا أن وأمرهم «شقورة» صاحب من ألخذه الحرس من جماعة
بالسالسل مكبًال التاعس الوزير ودخلها أسريًا، قرطبة إىل به وجاءوا أيديهم، من يفلت
طافوا أن وبعد تبن، عديل بني بغًال أركبوه وقد العمامة، منزوع الرأس حارس واألغالل
بني مثل حيث القرص أدخلوه والسخرية، التعاسة من الحال هذه عىل املدينة أنحاء يف به
ويحيص عليه، أياديه يعدد وأخذ وسبٍّا، وإقذاًعا وتقريًعا، لوًما عليه فانهال املعتمد يدي
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كالمه، من املعتمد فرغ أن إىل شفة، ببنت ينبس ال الرأس، مطرق وهو جرائمه عليه
لشهدت أنكرته ولو موالي، يقوله مما شيئًا أنكر «ال قال: أن عمار ابن جواب من فكان

فاصفح.» وزللت فأقل، عثرت ولكن ينطق، عمن فضًال الجمادات، به عيلَّ
تُمحى.» ال وزلة تقال، ال عثرة إنها «هيهات! املعتمد: فقال

منه نلن وإنما جارح، وسباب شائن، لفظ بكل ويرمينه به، يعبثن القرص نساء وجعل
فأحرض به أمر ثم القرص، أمريات من وغريها اعتماد بها هجا التي القصيدة تلك بسبب
باب عىل غرفة يف وجعل ولعناتهم، وسخريتهم وسبابهم الجمهور هزء بني إشبيلية إىل
عليه مرت فقد هذا كل ومع واعتقاله، حبسه فيه طال «باملبارك» املعروف املعتمد قرص
أمامه يفتح كان الذي هو ابنه والراشد املعتمد عفو ينال أن فيها يؤمل كان ظروف
قصائد من إليه يبعثه كان ما لكثرة عليه وعطف األمري هذا له رق وقد األمل، طريق
وغريه الراشد من املعتمد إىل الرسائل ترد كانت ما وكثريًا واالعتذار، بالتنصل يحشوها
وهو إليهم يكتبه كان بما يحفزهم كان الذي وهو عنه، العفو طلب يف الدولة رجال من
عنه يمنع أن فأمر الرسائل، من عليه يرد ما كثرة املعتمد عىل ثقل أن إىل سجنه، يف
يف كتب طلبهما، كان ورقتني — املعتمد بأمر — أعطي وقد الكتابة، من به يتمكن ما
االنتهاء عقب املساء يف إليه رفعت وقد إليه، بها يتوسل التي املشهورة قصيدته إحداهما
بعض يف وهو ليًال إليه به فأتي به فأمر رقة، عليه أدركته يديه بني أنشدت وملا وليمة، من
جديد من عليه ويعيب مننه عليه يعدد فجعل قيوده، يف يرسف فجاء أنسه، مجالس
كل واجتالب الدمع، وهمالن البكاء، إال جوابه كان فما النعمة، وجحود الجميل، إنكار
يستعطفه به زال فما والحنان، الرأفة املعتمد قلب يف يزرع أن يمكن ما وكل الرقة، ألفاظ
بكالم وخاطبه والصحبة، الصداقة قديم من بينهما كان وما سابقته، عليه عطفته حتى
كان أنه يدِر ولم اليشء، بعض فاطمأن ترصيًحا، عليه يدل وال تلويًحا، الصفح عىل يدل
التي القديمة الذكريات ببعض محتفًظا كان وإن فهو نحوه، املعتمد شعور يف مخدوًعا
وعطف، ميل هو ما بني بعيدة مسافة هناك أن إال لحاله يرثي وتجعله عليه، تعطفه
السعادة وأن سيواتيه، الحظ أن يف خطأ الظن عنده وقوي وصفح، عفو هو ما وبني
املعتمد أن فيه يخربه الرايض إىل بكتاب فبعث رسوره، يكتم أن يستطع ولم ستعاوده،

بالخالص. وعده قد
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ويضمرون عمار ابن يكرهون قوم — الكتاب إليه وصل حني الرايض— بحرضة وكان
وزراء من زيدون وابن عيىس ابن وعرفه املدينة، يف الخرب ذاع ما ورسعان الرش، له
الصدر، ضيق تلك ليلته بات قد الفكر، مرشد واجم زيدون وابن املرجفون وكثر املعتمد
بل ال االعتبار، من األول املحل عمار البن ويكون منزلته فتسقط الخرب، يتحقق أن يخىش
الوقت يف كعادته القرص إىل يذهب أن يستطع لم هذه ليلته صباح ويف عنده، املوت هو
عنه فرسي استقبال، أحسن واستقبل القرص، فدخل املعتمد إليه أرسل أن إىل املحدد،
كثر وقد يتغري، لم بإزائه موقفه وأن عمار ابن عىل ناقًما يزال ال املعتمد أن علم حني
أقبح املدينة يف ونرشوه عمار وابن املعتمد بني دار ما حول اإلشاعات وتوالت اإلرجاف،
«هل له: وقال عمار، البن فأرسل املعتمد، أحفظت قبيحة بزيادات عليه وعلقوا نرش،

البارحة؟» وبينك بيني كان بما أحًدا أخربت
له: وقل إليه، اذهب خصيانه: ألحد املعتمد فقال اإلنكار، كل عمار ابن فأنكر
الخارج؟» يف أذاعه الذي فما مكتتًما، ا رسٍّ بيننًا كان أمس وبينك بيني دار الذي «الحديث
ألحد يقل لم إنه ويقول إنكاره، عىل عمار ابن «يرص يقول: الخيصوعاد إليه فذهب
إحداهما يف كتبت أمس طلبتهما اللتان «الورقتان له: وقل إليه، ُعد املعتمد: فقال شيئًا.»

باألخرى؟» صنعت فماذا القصيدة،
القصيدة.» فيها سوَّد إنه «يقول: وقال: الخيص فعاد

إذن!» باملسودة «عيلَّ املعتمد: فقال

العربة: تخنقه متهدج بصوت قال بل إنكاره، يف يتمادى أن عمار ابن يستطع لم وهنا
من امللك موالنا به وعدني ما فيها له أذكر الرايض موالي إىل فيها كتبت األخرى «الورقة

عني.» اإلفراج
إليه وصعد مغضبًا، وقام املعتمد، عروق يف الدم غال الرهيب االعرتاف هذا أثر وعىل
هذه عىل عمار ابن عاينه فلما األذفونش له أهداها كان الحرب آالت من قاتلة أداة وبيده
أن إىل تثقله وقيوده فزحف قاتله، شك ال أنه أيقن العصبية والثورة الغضب من الحال

بدموعه. ويبللهما يقبلهما، املعتمد قدمي عىل ارتمى

حتى يرضبه يزل ولم يده، يف بالسالح فعاله سبيًال، قلبه إىل لتعرف الشفقة تكن ولم
برد.
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الكائنة هذه أثرت وقد عمار ابن حياة بها ختمت التي األليمة الفاجعة هي هذه
العربية. إسبانيا يف أثرها املحزنة

طليطلة يف وقعت التي الخطرية الحوادث فإن بعده، املعتمد مدة تطل ولم
مجرى إىل السياسة دفة حولت القشتاليني جيوش أحرزتها التي املتوالية واالنتصارات

آخر.2
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تردد ال قاطًعا عزًما و«ناڤار» و«غاليسيا» وقشتالة ليون ملك السادس األذفونش اعتزم
يستطيع بحيث الضعف من وخصومه القوة من كان وقد الجزيرة، شبه يفتح أن فيه
اإلتاوات من يجمع ريثما االنتظار، آثر بل الفتح يتعجل ولم ذلك، من اعتزمه ما إتمام
عدة لتكون عنده يدخرها كثرية أمواًال األندلس ملوك عىل يفرضها كان التي والجزى

أنظاره. إليها توجهت التي الكثرية أطماعه إلدراك ووسيلة للحرب،
أن همه يكن ولم العارصة، اآللة تحت املسلمني امللوك يضع أن أوًال أراد هذا وعىل
بعد امللوك أولئك عصارة من يأخذ أن أراد بل والنبيذ، التفاح رشاب اآللة بهذه يعترص

والذهب. الفضة سائل سحقهم
فقد طليطلة ملك «القادر» الجزية له يؤدون كانوا الذين امللوك أضعف كان وربما
وأضحوكة الخصيان، ألعوبة أصبح حتى القرص ونعيم الحياة، ترف امللك بهذا أرض
هو وحده واألذفونش وتجريده، سلبه يف اآلخر منهم الواحد ينافس كان الذين الجريان

عنه. ويدافع يحميه من بمظهر يظهر كان الذي
إىل فلجأ قيادهم، له يسلس لم واملغارم الظلم من رعيته به يرهق كان ما ولفداحة
لتأييده بجنود إليه يبعث أن فوعده زمامهم، يملك أن يستطيع ال أنه إليه يشكو األذفونش
رجال كبار من املال هذا يجمع أن القادر وأراد املال، من طائل مبلغ مقابل وحمايته
لتدفعن فأقسم شيئًا، يعطوه أن فأبوا باألمر، وكاشفهم الغرض لهذا فدعاهم اململكة
نخلعك حينئٍذ «إننا فأجابوه: األذفونش عند رهائن أبنائكم دفع عىل غًدا لتُكرهن أو املال،

ذلك.» من تتمكن أن قبل
القادر واضطر بطليوس ملك للمتوكل قيادهم الحني ذلك من الطليطليون وسلم
معه فاتفق مساعدته، ويطلب وده، يخطب األذفونش إىل جديد من والتجأ ليًال، للهرب
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فلم قليل، املال من إليه حمله ما أن ووجد ملكه، إليه ويعيد طليطلة لحصار يذهب أن عىل
الذي القدر هذا من بأزيد بعد فيما يطالبه ثم الحصون، بعض يعطيه أن واشرتط يقبله،
وبعث سنتني، ودامت (١٠٨٠) سنة الحرب وبدأت األشياء، هذه بكل القادر فالتزم معه،
مؤلََّفة البعثة وكانت السنوية، الجزية بدفع يطالبه املعتمد إىل رسله كعادته اإلمرباطور
بينه بالسفارة شبيب ابن اسمه الجماعة بني من يهودي إىل عهد الفرسان من جماعة من
ورضبت والنصارى، املسلمني بني وسطاء كانوا العهد لذلك اليهود ألن وذلك املعتمد؛ وبني
أبو الوزارتني ذو رأسهم وعىل إليهم رسله املعتمد وأرسل املدينة، بظاهر خيامها البعثة
ذلك يف الحالة لسوء دفعه، يجب ا ممَّ أقل وكانت املطلوبة، اإلتاوة يحمل زيدون بن بكر
العادة، فوق رضائب املبلغ لسداد رعيته عىل فرض قد املعتمد أن من الرغم عىل الوقت
أقبل بحيث والغباء البالهة من «أتراني له: وقال الوزير، إليه دفعه ما اليهودي يقبل فلم
وسيكون عينًا، ذهبًا إال أتسلمه وال املطلوب، املبلغ دون أتسلم ال إني الزائفة؟ النقود هذه

زائًفا.» ماًال ال ومدنًا حصونًا املقبل العام يف املدفوع

وأمر غضبًا فاستشاط رجاله، وكبار سفرائه، أمام اليهودي به فاه ما باملعتمد واتصل
فأودعهم النصارى من بالرسل أمر حتى عنده حصلوا وما القرص، إىل وصحبه يحمل أن
عىل يتيه برهة قبل كان الذي اليهودي فرائص فارتعدت يُصلب، أن وباليهودي السجن،
جسمي بوزن منك حياتي أفتدي إني موالي! يا «عفًوا وقال: وكربًا، صلًفا ورجاله املعتمد

ذهبًا.»
منك قبلت ما نفسك تفتدي أن عىل كلها بإسبانيا جئتني لو «وهللا املعتمد: فقال

فداء.»
اليهودي. صلب تم وهكذا

من لهم لينتقمن القديسني وبأرواح بإلهه فأقسم بفرسانه، حل ما األذفونش وبلغ
لهذا اإلسبانيون وكان داره، عقر يف وليحرصنه إشبيلية يف وليغزونه مروًعا، انتقاًما عدوه
عىل واستولوا عليهم فتكالبوا املسلمني كلمة تفرق من كان بما الغرة اهتبلوا قد العهد
املجاز فرضة بلغ حتى القرى ويخرب املعاقل يفتح بجيوشه األذفونش وسار حصونهم،
مقدمتهم ويف الجزى، أنواع الطوائف ملوك عىل ورضب طارق، جبل عىل طريف من
أولئك يد عىل سنة كل يف املعتاد منه طلب أن إىل — صاغر وهو — له يؤديها كان املعتمد
الفرسان أولئك وأودع منكًسا، اليهودي املعتمد فصلب اليهودي، وزيره ومعهم الفرسان
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الخمسني، زهاء وهم القشتاليني فرسانه ليرتك األذفونش يكن ولم السجن، غيابات يف
طلب يف ويتلطف خالصهم، عىل يعمل أن دون خطئهم، حساب عىل السجن يف يعذبون
حصن إليه يرد أن فاشرتط ذلك، يف املعتمد إىل فأرسل حياتهم، عىل خوًفا عنهم اإلفراج
جماعة عاد وما وأطلقهم، إليه، الحصن ورد الرشط فقبل رساحهم، إطالق نظري يف املدور
طريقه يف وسار تهديده، وإمضاء وعيده، بتنفيذ األذفونش قام حتى املسيحيني الفرسان
الوقت لهم يتسع لم من املسلمني من وأرس وقتل القرى، وأحرق فغنم إشبيلية لحصار
زال وما شذونة إقليم وخرب أيام، ثالثة إشبيلية وحارص املنيعة، الحصون إىل لاللتجاء
وهو البحر أمواج فرسه بحوافر ومس طريف وبلغ الرمال وطئ حتى بجيوشه يزحف

إسبانيا.» حدود آخر إىل وصلنا قد وبها املجاز أرض يف اآلن «نحن يقول:
القادر مملكة مقر طليطلة إىل بجيوشه ووجه طماعيته، وأرىض بقسمه، وبر
أن املتوكل فاضطر بلنسية، أهل عىل يظاهره أن عىل معه اتفق وكان منه، وتسلمها
عام منهم الرغم عىل له أبوابها أهلها ففتح بلنسية، عىل له ويتخىل القادر وجه من يفر
له وقال اإلمرباطور، يرتَِضها فلم لألذفونش وقدمها طائلة، أمواًال منهم فجمع (١٠٨٤)

يكفي.» ال «هذا وامتعاض: بفتور
أيًضا: فقال وجده، أبيه عن والنفائس الكنوز من ورثه ما ذلك فوق إليها فأضاف
له فقال املال، من يكفيه ما له يجمع ريثما مهلة يعطيه أن فرجاه يكفي.» ال «هذا
وهكذا مطلوب.» هو ملا كضمان أرتهنها أخرى حصونًا تعطيني حتى «كال األذفونش:
حصونه وبدد ومرياثه، ثروته ومزَّق وتليده، طارفه وأضاع يملك، ما كل يف القادر سلم
يصنع؟ أن عساه فماذا وإال مرغم، مستسلم وهو ديناًرا، ديناًرا وذهبه حصنًا، حصنًا
الطاعة عدم عىل تدل منه تبدر حركة وأقل بالقتل، يتهدده املصلت األذفونش سيف إن
ويرهقها الرعية، أموال يستنزف أن من ا بدٍّ ير فلم رأسه، عىل به يهوي تجعله واإلذعان
ِقبَل ال أنه بلنسية أهل ورأى أيديها، يف الباقية الثمالة عىل ويأتي واملغارم املظالم بأنواع
ووحدانًا، زرافات الصارخ الظلم هذا وجه من ففروا الفادحة، املغارم هذه بسدِّ لهم
حمل كلما فإنه وغريبًا، شاذٍّا أمامه القادر موقف وكان رسقسطة أرض إىل وهاجروا
طلباته تزايد يف سببًا ذلك كان مرضاته، يف يجدي ذلك أن منه ظنٍّا املال من قدًرا إليه
يشء، قبله ليس أن له وأقسم إليه، يقدمه ما يجد ولم املال، معني نضب أن إىل امللحة،
بعد بعرشه متعلق والقادر هذا كل حولها، وما املدينة بسيط وخرب فوره، من فقام
هذا عن النهاية يف عدل ولكنه والسقوط، لالنحالل وتداعى السوس، قوائمه يف نخر أن

الكاذب. التعلق
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يتخىل أن مضطر بأنه له فرصح استقباله، يف هو وكان األذفونش حرض أن مرة وحدث
التالية: الرشوط األذفونش فوضع العرش، عن متنازل وأنه طليطلة عن له

البقاء حرية وللسكان اململكة، وحراسة الطليطليني حياة حفظ اإلمرباطور يتوىل •
شاءوا. جهة أي إىل الهجرة أو

مقدًما. يعطوها أن برشط عليهم املفروضة الجزية بدفع إال يطالبهم ال •
املسجد. شئون عىل القيام لهم يرتك •

بلنسية. عىل ملًكا يكون بأن للقادر يتعهد •

(١٠٨٥) سنة مايو ٢٥ يوم ويف اإلمرباطور، وقبلها الرشوط، هذه عىل االتفاق وتم
والكربياء والعظمة األبهة يف بلغ الحني ذلك ومن القديمة،1 القوط مملكة عاصمة دخل
منهم يبَق لم إذ واستكانتهم املسلمني ملوك اتضاع األخرى الناحية من يقابله كان مبلًغا
له ورصحوا والهدايا، الطرف إليه ويحملون يهنئونه إليه الوفود بإيفاد بادر إال أحد
الجزى، ودفع الرضائب لتحصيل لألموال كجباة سلطانه حدود داخل يكونون بأنهم
أدنى يعريهم ال — والنرصانية اإلسالمية الديانتني ملوك ملك وهو — األذفونش وكان
ومن لهم، احتقاره يخفي وال بهم، االستهانة يعلن كان لقد حتى عليه، لهوانهم اهتمام
يف وصادف فاخرة، هدية بنفسه إليه ليقدم عليه وفد الربزاليني ملك الدولة حسام أن ذلك
وأالعيبه، بتنزيته لتسليته رائضه يرقصه قرد أمامه كان أن فيها عليه دخل التي اللحظة
القرد هذا «دونك منه: والسخرية عليه الزراية يف غاية هي بلهجة األذفونش له فقال
يف ورأى اإلهانة، بهذه اإلحساس عن بعيًدا املسلم األمري وكان عوًضا.» هديتك من فخذه
أخذ يريد ال األذفونش أن عىل ودليًال الصداقة، اكتساب إىل ذريعة املناسبة لهذه القرد

بالده.
منهما وكل امللك، يتنازعان العزيز2 عبد ابنا وكان بلنسية دور جاء طليطلة وبعد
وفريق رسقسطة، مللك بلنسية إعطاء عىل يعمل كان ثالث فريق وهناك وأنصار، شيعة له
ولم جميًعا، هؤالء دون األخري الفريق حليف الفوز وكان للقادر، تعطى أن يريد رابع
رجال أحد بقيادة قشتايل جيش خلفه وكان املطلوبة، الصفات عىل حائًزا القادر يكن
اليوم يف يكلفهم ا ممَّ لجنوده، الطعام بتقديم بلنسية أهل يقوم أن إال يعوزه ال األذفونش
حاجة يف ليس بأنه القادر يقنعوا أن عبثًا وحاولوا نقًدا، ذهبية قطعة مئة ست الواحد

أمانة. بكل بنرصته ويقومون أزره يشدون داموا ما الجيش هذا إىل
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يمقتونه أنهم يعلم وهو الوعود، بهذه يثِق بحيث السذاجة من يكن لم القادر ولكن
الجيش إبقاء عىل عول ولهذا أمانيها، بعد تنَس لم القديمة األحزاب وأن ويبغضونه،
تقع الذي والقسم املدينة، كاهل أثقل الجيش هذا نفقات بتوفري يقوم ولكي القشتايل،
أعمال من الرغم وعىل طائلة، مبالغ والعظماء النبالء من وأخذ العادة، فوق برضيبة فيه
ضغط تأثري تحت — وطالبه القشتايل، الجيش قائد جاءه الفظيعة واإلرهاق االضطهاد
بتحقيق يقوم أن استطاعته يف يكن ولم الجند، أعطيات من املتأخر يعطيه أن — شديد
من بسيط يف اململكة حدود داخل مقيمني القشتاليون يظل أن حينئٍذ فاقرتح الطلب، هذا
الواسعة األرايض هذه من لهم أقطعه ما يزرعون وأخذوا ذلك، فقبلوا لهم، يقطعه األرض
والسلب بالغزو واكتفوا املجاورة، البالد عىل الغارة عىل ذلك بعد دأبوا ثم العبيد، بواسطة
العرب شذاذ من إليهم انضم بمن جنودهم عدد وازداد األرض، واستنبات الزراعة عن
اإلجرام، ومعتادي والفسدة، األرقاء جماعات من لوائهم تحت انضوى وبمن وحثالتهم،
العصابات هذه عىل يمض ولم املسيحي، الدين واعتنقوا دينه، عن منهم الكثري وارتد
فمن والحزن، األسف عىل تبعث شهرة والقسوة بالفظاعة اشتهرت حتى طويل وقت
وكثريًا النساء، أعراض عىل ويعتدون الرجال، يقتلون كانوا أنهم العصابات هذه فظاعة
من بشواء أو النبيذ، من بجرعة أو الخبز، من برغيف املسلم األسري يبيعون كانوا ما
فظيًعا؛ تمثيًال باملال نفسه يفتدي أن يستطيع ال الذي باألسري يمثلون وكانوا السمك،

جسمه. فمزقت الضارية الكالب عليه أطلقوا أو عينيه، سملوا أو لسانه سلوا فربما
أن سوى للقادر يكن ولم األذفونش ونفوذ سلطان تحت الحقيقة يف بلنسية وكانت
ضم وكان للقشتاليني، ملًكا كان اململكة أرض من كبريًا قسًما أن مع ملك، لقب يحمل

فمه. بها ينطق واحدة كلمة رهن ممالكه إىل اململكة هذه
هذه حارص اإلمرباطور فإن التسليم، شفا عىل أصبحت أيًضا رسقسطة أن ويظهر

عليها. ليستولني وأقسم املدينة
مقيم «غرسية» اسمه األذفونش قواد من قائد إسبانيا من اآلخر الطرف يف وكان
يغفل ولم املرية مملكة عىل غاراته يواصل وهو «لورقة» عن كثريًا يبعد ال حصن يف
أصبحوا حتى (١٠٨٥) عام ربيع يف القشتاليني عسكر زحف بدليل أيًضا، غرناطة غزو
ذلك كان وأيَّا هناك، املسلمني مع معارك أجروا وقد غرناطة رشقي من ميل بعد عىل
تالشت كانت املسلمني عند املعنوية والقوة محيًقا، كان والبالء عظيًما، كان الخطر فإن
إىل املسلمني من خمسة بنسبة وال حتى املسيحيني مع يتكافئوا أن يمكن وال وذهبت،
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من جندي مئة أربع من مؤلفة املرية عسكر من كتيبة أن ذلك أمثلة ومن منهم، واحد
القشتاليني. جنود من جنديٍّا ثمانني أمام األدبار ولوا الجند، صفوة

من إليه وصلوا ما مع — وشأنهم تركوا لو إسبانيا عرب أن فيه ريب ال ومما
لإلمرباطور الخضوع إما أمرين: أحد يختاروا أن بني أمرهم لدار — والضعف التفكك
الرأي وكان وجماعات، طوائف البالد من الهجرة وإما يشء، كل به يفقدون خضوًعا
ذلك عىل حرض وقد والدين، والعرض بالرشف فراًرا البالد من الهجرة الواقع يف السائد
أخطار وتحذيرهم البالد مغادرة عىل الناس حض يف القصائد ونظموا شعرائهم من كثري

حصيف. عاقل لنفسه يرضاه ال الذي الهالك من له يعرضهم وما البقاء،
الحيل. أبواب وجوههم يف ُسدَّت أن بعد إليها يلجئون حيلة آخر هي الهجرة وكانت
األمل نور من بصيص هناك كان فقد إليه، داع ثمة يكن لم هذا يأسهم أن عىل
أن وسعهم يف وكان الحالكة، الغمة هذه وكشف والفشل، الخيبة ظلمة من الخالص يف
الباقي الوحيد األمل فيه ورأوا ذلك، يف فكروا وقد إفريقية، من والغوث النجدة يلتمسوا
لم التي القوية والعزائم السليمة الطباع ذوي الشجعان البواسل أولئك يد عىل لنجاتهم

والهوان. الخور يفسدها
الوخيمة؛ عواقبه وخشوا عارضوه، حتى االقرتاح هذا يسمعون يكادوا لم أنهم عىل
خشوا وقد وشجاعتهم، بسالتهم ينسيهم ما العرب أولئك وحشية من يعرفون كانوا ألنهم
وقتالهم. املسيحيني مناوأة يف يفكروا أن قبل دورهم ونهب أموالهم سلب إىل يلجئوا أن
وهم املرابطني، إىل ورجاؤهم أملهم واتجه الخاطئ، الرأي هذا إنفاذ عن عدلوا وثمة

البالد. هذه مرسح عىل دور أول بتمثيل قاموا الذين الصحراء بربر من جماعة
هذا إىل الدعوة فيهم بث وقد باإلسالم، العهد حديثي املرابطون أولئك كان وقد
ووهبوا معه، وتحمسوا له فدانوا سجلماسة من وهو اإلسالم دعاة أحد الجديد الدين
ملكهم وأصبح وقت، أرسع يف الفتوحات لهم فتمت الجهاد عىل وأقبلوا لطاعته، نفوسهم

الجزائر. بالد إىل السنغال من يرتامى عنه نتحدث الذي العرص هذا يف الفسيح،
أما الدين، لرجال سيما ال البرش ثغور عن تفرت إسبانيا إىل استدعائهم فكرة وكانت
القليل أن عىل طويًال، األمر هذا يف ترددوا فقد ذلك، عكس عىل فكانوا واألمراء امللوك
ملك تاشفني بن يوسف مع وعالقات مكاتبات يف دخال قد كانا واملتوكل املعتمد مثل منهم
األندلس ملوك أن عىل املسيحيني، مناوأة عىل يساعدهما أن مرة غري ورجواه املرابطني،
القتلة القساة هؤالء دخول إىل امليل قلييل كانوا واملتوكل املعتمد ضمنهم ويف استثناء، بال
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خطريًا منافًسا تاشفني) (ابن يف يرون وكانوا جزيرتهم، الصحراء سكان من املتعصبني
وظهريًا. عونًا منه أكثر

املرابطني استدعاء وصار يوم، عن يوًما ويتزايد يتفاقم النرصانية خطر وأصبح
منه، مناص ال أمًرا بالجزيرة املحدق الخطر هذا لدرء الوحيدة الوسيلة هذه إىل وااللتجاء
أبان الراشد ابنه أن من بالرغم إليه، وذهب الرأي، هذا إىل املعتمد فمال عنه، معدى وال
أنه فأراه عدوه، عىل وظاهروه بالده يف رشكوه هم إذا الخطر من له مستهدف هو ما له
تتهمني أن أريد ال آخر أمر أي عن النظر بقطع أنا له: وقال الحقيقة، هذه يجهل ال
عىل اسمي يُلعن أن أحب وال الكفار، أيدي يف غنيمة األندلس تركت بأني املقبلة األجيال
إفريقية بالد يف اًال جمَّ أكون أن قلبي كل من آلثرت الخيار يل ترك ولو املسلمني، منابر

قشتالة.3 يف خنازير راعي أكون أن عىل
غرناطة، ملك هللا وعبد بََطْليَْوس ملك املتوكل جاريه إىل بها أفىض خطته أبرم وملا
إشبيلية إىل قاضييهما يرسال أن منهما وطلب االقرتاح، هذا إنفاذ يف كاه يَْرشَ أن ورجاهما
أبا غرناطة قايض هللا4 عبد وأوفد مقانا، بن إسحاق أبا بطليوس قايض املتوكل فأوفد

زيدون. بن بكر أبو الوزير جميًعا هؤالء إىل وانضم أدهم ابن إليهما وانضم جعفر،
لسان عىل ودعوته يوسف ملفاوضة وذهبوا العدوة، بر إىل جميًعا هؤالء وأبحر
رشوًطا، عليه يعرضوا أن عليهم وكان جيش، رأس عىل إسبانيا إىل للعبور ملوكهم
املكان يعني أن واجبًا كان كما مجهوًال، عندنا بقي ذلك أن إال عهًدا، بذلك عليه ويقطعوا
فيه ينزل الذي املكان يكون أن بكر أبو فاقرتح البحر، من يوسف فيه سينزل الذي
يتخىل أن بعد الخرضاء الجزيرة يف نزوله يكون أن يوسف وآثر طارق، جبل بعسكره
االتفاق حق إليه مخوًال يكن لم الذي الطلب، هذا املعتمد وزير نظر يف يُرْق ولم عنها، له
ويجيبهم يراوغهم فكان بفتور، السفراء أولئك يعامل يوسف كان ذلك أثر وعىل عليه،
عليها وقع التي املسائل تحديد يجهلون وهم بالدهم إىل عادوا ولذلك مبهمة، أجوبة
لم أنه كما إسبانيا، دخول عىل باالتفاق عهًدا يقطع لم فهو الرأي، عليها واستقر االتفاق

الدخول. بعدم يرصح
خرجوا وقد مقاصده، يف ويرتابون نواياه، يف يشكُّون األندلس ملوك صار وكذلك
األمر يف ارتيابهم أن عىل رعاياهم، وتستنكفها دولهم، تستنكرها بحالة املشكل هذا من

أساس.5 عىل قائًما كان
الدين، ورجال الفقهاء مشورة بعد إال عمل عىل يقدم أال يوسف عادة من وكان
كان وإن القشتاليني، بقتال أوًال يبدأ أن عليه فأشاروا عمله، يجب فيما فاستشارهم
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الحق له كان له يخلوها أن أبوا وإن الخرضاء، الجزيرة له يُخلوا أن السبيل هذا يف يعوزه
سبتة مدينة من باإلبحار جيوشه من عدة أمر الفتوى بهذه لألمر تزود وملا أخذها، يف
جنوده، من كثيف بجيش مكتنفة تكون وأن الجزيرة إىل والعبور السفن، بعض عىل
عىل حاكًما الرايض وكان املدينة، نفس من الجيش إليه يحتاج وما املؤن تقدم أن ورسم
لم اآلن تواجهه التي الحالة ألن باحتمالها، له قبل ال وارتباك حرية يف فوقع الجزيرة،
كان ولكنه املؤن، من املرابطني جيش يحتاجه ما تقديم من يمتنع ولم يتوقعها، يكن

لذلك. الحال دعت متى بالقوة القوة لدفاع استعداد عىل
إشبيلية صوب وأطلقها حمامة، جناح يف ربطها رسالة والده إىل كتب فقد ذلك وعدا
يف بَتَّ وقد الرسعة، جناح عىل أبيه جواب إليه فورد األوامر، منه يتلقى ريثما وتربص
يشعر فإنه ومثريًا، ا جافٍّ يوسف مسلك يكن مهما أنه ورأى إمهال، وال تردد بال األمر
تقابل أن إال يبَق ولم عقبيه، عىل ينكص أن يستطيع ال حتى امليض، يف أمعن قد بأنه
الحال يف أصدر أن إال هو وما واالطمئنان، االرتياح بمظاهر الجريئة السيئة اللعبة هذه

رندة. إىل واالنسحاب الجزيرة بإخالء ولده إىل أمره
املدينة بتحصني أوًال فعني أخريًا، نفسه يوسف ووصلها بالجزيرة، الجنود وتالحقت
سار ثم كافية، حامية فيها وترك والذخائر، باملؤن وزودها حسنة، حالة يف صارت حتى
وملا مملكته، رجال أعاظم به تحفُّ الستقباله املعتمد وجاء إشبيلية إىل جيوشه معظم يف
اإلخالص عواطف كل فيه تجلت عناًقا وتعانقا فأبى يده يقبل أن املعتمد َهمَّ تالقيا،
مثل يف املتبعة امللكية العادات املعتمد يغفل ولم املشرتك، العدو بلقاء والرسور، والحب
وقد دولته، ورجال الكريم ضيفه بمقام تليق فاخرة هدايا تقديم من الظروف هذه
قدم ما أثر عىل شك يخامره ولم املرابطني، جنوده عىل ووزعها مغتبًطا، شاكًرا تقبلها

الثروة. ووفور الغنى، تزايد من الذروة، يف إسبانيا أن الهدايا سني من إليه
ملك امللك عبد باديس ابنا هناك وافاهما وقد إشبيلية من مقربة عىل امللكان فوقف
ومع فارس، مئة ثالث األول مع وكان املرابطني، إىل وانضما مالقة ملك وتميم غرناطة
بنفسه مجيئه عن واعتذر الفرسان، من كتيبة املرية ملك املعتصم وأرسل مئتان، ثانيهما
بطليوس طريق عن الجيش زحف أيام ثمانية ميض وبعد له، البدو نصارى ملجاورة
فاجأهم وقد إال قليًال يتقدموا ولم طليطلة إىل زحفوا ثم وجيوشه، باملتوكل التقى حيث

العدو.
بدخول فيه علم الذي الوقت ذلك يف رسقسطة محاًرصا يزال ال األذفونش وكان
دخول حادث يجهل املحارصة املدينة هذه ملك أن إليه خيل وقد إسبانيا املرابطني
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ولكن الحصار، عنه لريفع كثرية أمواًال منه يطلب إليه فبعث البالد، هذه إىل املرابطني
واحًدا. درهًما يعطه فلم مثله، العظيم النبأ هذا عىل وقف قد كان املستعني

أن اآلخرين مساعديه وإىل إيڤارو إىل أرسل أن بعد طليطلة إىل األذفونش عاد ثم
كثري به كان الذي الجيش وحدات تجمعت وملا جيشه، إىل لينضموا بجيوشهم يجيئوا
والتقى العدو، بالد يف القتال رحى تدور أن يريد كان إذ زحف، الفرنسيني الفرسان من
عند يعرف مكان من بالقرب واقع بطليوس عن يبعد ال مكان يف وحلفائهم باملرابطني

الياس». «سكر باسم املسيحيني وعند «بالزالقة» املسلمني
إىل فيه يدعوه يوسف من كتاب وافاه حتى خيامه رضب من انتهى قد يكن ولم
هذا من االستياء جد فاستاء الحرب، أو الجزية، أو اإلسالم، إما ثالث: خصال إحدى
أتوقع كنت ما إني فيه: يقول بكتاب عليه يرد أن العرب من كتابه أحد وكلف الكتاب،
عيل يعرضوا أن مضت، سنني منذ الجزية يعطونني كانوا الذين باملسلمني الحد يصل أن
العقوبة يُنزل أن استطاعته يف جيًشا لديَّ فإن هذا ومع الجارحة، االقرتاحات هذه مثل

األعداء. من البالغة الوقاحة هذه عىل
رآه يوسف سمعه وملا األندلسيني، الكتاب أحد عليه بالرد اشتغل الكتاب وصل وملا
سرتاه.» يكون «الذي العبارة: هذه اإلمرباطور كتاب حاشية يف يكتب بأن فاكتفى مطوًال

إليه.6 الرد بهذا وبعث
العهد، ذلك يف العادة تقيض كانت وبذلك املعركة، وقت تحديد إال هذا بعد يبق ولم
يف أرسل األذفونش ولكن (١٠٨٦) سنة أكتوبر ٢٢ الخميس يوم موعًدا لها رضبوا وقد
إذن فأقرتح عيدنا، واألحد عيدكم، يوم وهو الجمعة «غًدا يقول: املسلمني إىل اليوم نفس
حيلة فيه رأى املعتمد ولكن االقرتاح، هذا يوسف فقبل االثنني.» يوم املعركة تكون أن

سياسية.
فكانوا املرابطون أما األوىل، للهجمات معرضني الجيش مقدمة يف األندلسيون وكان
حتى والحذر الحيطة الجيش مقدمة تتخذ أن من بدٌّ يكن فلم الجبال، تسرتهم املؤخرة يف
والخواطر األفكار وكانت العدو، حركات ترتقب املسلمني طالئع وأخذت العدو، يباغتها ال
الساعة ودنت حرًجا الوقت وأصبح منجميه، يستشري ينفك ال واملعتمد وانزعاج، قلق يف
مستقبل نتيجتها عىل يتوقف التي الفاصلة املعركة رحى فيها ستدور التي الحاسمة
بني — يظن ما عىل — ترتاوح كانت إذ عدًدا أوفر القشتاليني جيوش وكانت إسبانيا،

ألًفا. عرشين تعدو ال املسلمني خصومهم جيوش بينما ألًفا، ستني إىل خمسني
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أن طالئعه بعض أبلغه فقد تتحقق، املعتمد مخاوف بدأت الفجر طلوع ومع
ألن جيشه ويستهدف الخطر، شفا عىل مركزه يصبح هذا وعىل يقرتب، املسيحي الجيش
يتقدم أن يستحثه يوسف إىل فبعث القتال، ساحة من املرابطون يقرتب أن قبل يسحق
وضع قد يوسف كان وقد الكايف، الكبري باملدد األقل عىل يوافيه أن أو عجل، عىل بجيوشه
يصيب بما االهتمام قليل وكان طلبه، تلبية إىل يبادر فلم عنها، التحول يستطيع ال خطة
جميًعا هؤالء نصيب كان إذا يهمني «وماذا قائًال: املناسبة لهذه صاح وقد األندلسيني،

أعداء.» جميًعا إنهم الهالك،
فقد اإلشبيليون، أما وحدهم، أنفسهم وجدوا حيث الفرار إال األندلسيني يسع ولم
واإلقدام، والبسالة للشجاعة مثًال — ويده وجهه يف جرح الذي ملكهم غرار عىل — كانوا
عسكر من نجدة ملساعدتهم وصلت أن إىل العنيفة، صدماته وقاوموا للعدو، فصمدوا
حني دهشة أشد اإلشبيليون دهش وقد توازنًا، أقل املعركة صارت وحينئٍذ املرابطني،
عىل يزهى بحيث الكثرة من يكن لم وصل الذي املدد ألن متقهقًرا؛ يقاتل العدو رأوا
يف الفضل أن والحقيقة األعداء، عىل االنتصار يف الفضل صاحب يكون بأن الجيش سائر

املدد. وصول ملجرد يكن لم الجيش تقهقر
خطة ينفذ بدأ باألندلسيني التحم القشتايل الجيش أن يوسف رأى ملا وقع: ما وإليك
حتى الكايف القليل املدد إال املعتمد إىل يرسل لم ولذلك الخلف، من مباغتته وهي وضعها،
من جزء بأكرب زحف حني الحربية الخطة هذه تنفيذ إىل وفق ثم األعداء، يسحقه ال
املعسكر، بحراسة املوكلني الجنود يف هائلة مذبحة وأجرى األذفونش معسكر عىل جيشه
الجنود أمامه يحتوش وهو القشتاليني، ظهر عىل وانقض فاحرتق، فيه النار وأشعل

الفارين.
الخلف، من باغته الذي الجيش أن ورأى نارين، بني نفسه األذفونش وجد قد وإذ
وحمي إليه، الرئيسية قوته يحول أن اضطر مواجهته، يف الذي الجيش من عديًدا أضخم
يجول يوسف وكان املتحاربني، الفريقني بني سجاًال الحرب وكانت املعركة، وطيس
أيها تشجعوا «أن بهم: يهيب وهو املسلمني، من املقاتلة صفوف بني جواده صهوة عىل

الشهادة.» أحرز ملن وطوبى تنتظركم، والجنة أمامكم، هللا أعداء املسلمون،
ميدان من أمكنتهم وأخذوا صفوفهم، فنظموا الفارون األندلسيون عاد ما ورسعان
عىل فحملوا السودان من االحتياطي حرسه يوسف جرد ثم املعتمد، أزر لشد القتال

بالعجائب. فيها أتوا منكرة حملة أخرى ناحية من القشتاليني
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فخذه، يف فجرحه يده يف بخنجر وطعنه األذفونش من الدنو من زنجي وتمكن
النرص كان ثم وطيسها، حمي التي املعركة يتنازعان املتحاربان والفريقان الليل، وأقبل
القتال ميدان يف ملًقى املسيحيني من األعظم الفريق وكان املسلمني، حليف النهاية يف
عناء كبري مع الفرار من نفسه األذفونش وتمكن بالفرار، الباقون والذ وجريح، قتيل بني

.(١٠٨٦) سنة أكتوبر (٥) جنده من فارس مئة خمس به يحيط
ليجني األعداء بالد إىل بجيوشه ويزحف الفارِّين، يتعقب أن معتزًما يوسف وكان
مع إفريقية إىل وعاد األكرب، ابنه وفاة نبأ بلغه حني ذلك عن عدل ولكنه انتصاره، ثمرات
جندي. آالف ثالثة من مؤلًفا املرابطني من جيًشا املعتمد إمرة تحت وترك الجند، عامة
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عباد) (بنو إشبيلية

(١٠٢٣–١٠٤٢) (القايض) إسماعيل بن محمد القاسم أبو •
(١٠٤٢–١٠٦٩) املعتضد محمد: بن عباد َعْمرو أبو •
(١٠٦٩–١٠٩١) املعتمد عباد: بن محمد القاسم أبو •

جهور) (بنو قرطبة

(ديسمرب)–١٠٤٣) ١٠٣١) جهور بن محمد بن جهور الحزم أبو •
(١٠٤٣–١٠٦٤) جهور بن محمد الوليد أبو •

(١٠٦٤–١٠٧٠) امللك عبد •

إشبيلية. ملوك حكم إىل قرطبة ضمت ثم

حمود) (بنو مالقة

(١٠٣٥–١٠٣٩) األول إدريس •
(١٠٣٩) األول إدريس بن يحيى •

(١٠٣٩–١٠٤١) عيل بن يحيى الخليفة بن حسن •
(١٠٤١–١٠٤٣) نجاء الصقلبي: •
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حمود

عيل الخليفة

يحيى الخليفة

يحيى

حسن يحيى الثاني حسن الثالث

إدريس األول

إدريس الثاني
(والرابع والسابع)

محمد األول
(والخامس)

محمد الثاني
(والثامن)

إدريس الثالث
(والسادس)

(١٠٤٣–١٠٤٧) الثاني إدريس •
(١٠٤٧–١٠٥٣) األول إلدريس الثاني االبن األول محمد •

(١٠٥٣) الثالث إدريس •
(١٠٥٣–١٠٥٥) الثانية) (للمرة الثاني إدريس •

(١٠٥٥–١٠٥٧) األول) إدريس أنجال (رابع الثاني محمد •

غرناطة. مملكة إىل مالقة ضمت ثم

حمود) (بنو الجزيرة

((٩) ١٠٣٥–١٠٤٨) حمود بن القاسم الخليفة بن محمد •
((٩)–١٠٥٨ ١٠٤٨) ابنه القاسم •

إشبيلية. مملكة إىل «الجزيرة» ضمت ثم
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زيري) (بنو غرناطة

(١٠١٩ سنة (حتى زيري بن زاوي •
(١٠١٩–١٠٣٨) حبوس •
(١٠٣٨–١٠٧٣) باديس •
(١٠٧٣–١٠٩٠) هللا عبد •

برزال) (بنو قرمونة

ييل: كما هي ص٢١٦) ج٢ (عباد خلدون البن تبًعا امللوك أسماء

إسحاق •
ابنه هللا عبد •

((٣) ١٠٤٢ سنة (حتى هللا عبد بن محمد •
((٣)–١٠٦٧ ١٠٤٢) املستظهر العزيز •

بسام: وابن حيان ابن عن

هشام فيه كان الذي العهد يف قرمونة حكم هللا، عبد بن محمد أي هللا عبد ابن
كان الذي نفسه املؤلف يقول ما وعىل ١٠٢٩–١٠٣١ قرطبة متوليًا الثالث

هللا. عبد بن محمد خليفته وكان خلدون ابن من أكثر للثقة أهًال
.١٠٥٠ سنة حكم الذي إسحاق ابنه

قال: إذ أخطأ قد األوىل» الطبعة ص٢٨٦ أبحاثي «يف األبَّار ابن أن ويظهر
.١٠٥١ سنة حيٍّا يزال ال كان هللا، عبد بن محمد إن

ُرندة

((٥)–١٠٥٣ ١٠١٤) قرَّة أبي بن نور أبو •
(١٠٥٣) (ولده) النرص أبو •

إشبيلية. مملكة إىل «ُرندة» ضمت ثم
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مورور

((٢) (٤)–١٠٤١ ١٠١٣) نوح •
((٢)–١٠٥٣ ١٠٤١) وابنه محمد مناد أبو •

إشبيلية. مملكة إىل «مورو» ضمت ثم

أركش

(١٠٥٣ سنة (حتى خزرون ابن •

إشبيلية. مملكة إىل أركش ضمت ثم

ولبة

((٢) ١٠١١ سنة (من أيوب بن محمد زيد أبو •
(١٠٥١ سنة (إىل العزيز عبد املصعب أبو •

إشبيلية. مملكة إىل «ولبة» ضمت ثم

نبلة

((٢)١٠٢٣–١٠٤١) اليعقوبي يحيى بن أحمد العباس أبو •
شقيقه محمد، •

(١٠٥١ سنة (حتى السابقني أخي بن يحيى بن خلف بن فتح •

إشبيلية. مملكة إىل نبلة ضمت ثم

مزين) (بنو «شلب»

(١٠٢٨–١٠٥٠) مزين بن سعيد بن بكر أبو •
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((٢)١٠٥١ سنة (إىل عيىس االصباغ أبو •

إشبيلية. مملكة إىل «شلب» ضمت وقد

شنتَمرية

(١٠١٦–١٠٤٣) هارون بن سعيد عثمان أبو •
(١٠٤٣–١٠٥٢) (ولده) محمد •

إشبيلية. مملكة إىل شنتمرية ضمت ثم

مرتلة

(١٠٤٤ سنة (إىل طيفور ابن •

إشبيلية. مملكة إىل مرتلة ضمت ثم

بَطْليَْوس

سابور •

األفطس: بنو وبعدئذ

األول املنصور مسلمة بن محمد بن هللا عبد محمد أبو •
(١٠٦٨ سنة (حتى املظفر محمد بكر أبو •

الثاني املنصور يحيى •
(١٠٩٤ سنة (حتى املتوكل عمر •

طليطلة

(١٠٣٦ سنة (حتى يعيش بن محمد بن يعيش •
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النون: ذي بنو وبعدئٍذ

(١٠٣٦–١٠٣٨) الظافر إسماعيل •
(١٠٣٨–١٠٧٥) املأمون يحيى الحسن أبو •

(١٠٧٥–١٠٨٥) القادر يحيى بن إسماعيل بن يحيى •

ُقْسَطة َرسَ

(١٠٣٩ سنة (حتى يحيى1 بن املنذر •

هود: بنو وبعدهم

((٧) ١٠٣٩–١٠٤٦) األول املستعني محمد بن سليمان أيوب أبو •
((٧)–١٠٨١ ١٠٤٦) املقتدر أحمد •
(١٠٨١–١٠٨٥) املؤتمن يوسف •

(١٠٨٥–١١١٠) الثاني املستعني أحمد •
(١١١٠) الدولة عماد امللك عبد •

رزين) (بنو السهلة

(١٠١١ سنة (من رزين بن خلف بن األول هذيل محمد أبو •
شقيقه خلف، بن األول امللك عبد مروان أبو •

السابق نجل الدولة عز الثاني هذيل محمد أبو •
(١١٠٣ سنة (إىل يحيى الدولة حسام الثاني امللك عبد مروان أبو •

قاسم) (بنو الُفنْت

(١٠٣٠ سنة (إىل الدولة نظام الفهري قاسم بن األول هللا عبد •
الدولة يُمن محمد •

((٩) ١٠٤٨ سنة (إىل الدولة عضد أحمد •
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((٩)–١٠٩٢ ١٠٤٨) السابق شقيق الدولة، جناح الثاني هللا عبد •

بلنسية

واملظفر مبارك، الصقلبيان: •
«ُطرُطوشة» صاحب لبيب الصقلبي •

(١٠٢١–١٠٦١) املنصور العزيز عبد •
(١٠٦١–١٠٦٥) املظفر امللك عبد •

طليطلة. ململكة بلنسية ضمت ثم

(١٠٦٥–١٠٧٥) (طليطلة) املأمون •

طليطلة. عن بلنسية انفصلت ثم

(١٠٧٥–١٠٨٥) العزيز عبد بن بكر أبو •
(١٠٨٥) (ولده) عثمان القايض •

(١٠٨٥–١٠٩٢) سابًقا) طليطلة (ملك القادر •
(١٠٩٢–١٠٩٤) جحاف ابن رئيسها جمهورية بلنسية صارت ثم •

دانية

((٥) ١٠٤٤ سنة (إىل موفق مجاهد الجيش أبو •
((٥)–١٠٧٦ ١٠٤٤) الدولة إقبال عيل •

رسقسطة. مملكة إىل دانية وضمت رسقسطة صاحب املقتدر خلعه

(١٠٧٦–١٠٨١) (رسقسطة) املقتدر •

ودانية. وطرطوشة، الردة، منذر: الحاجب نصيب فكان ولديه، بني مملكته يقسم املقتدر

(١٠٨١–١٠٩١) املنذر الحاجب •
بطري بني وصاية تحت ولده •
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مرسية

((٧)–١٠٢٨ ١٠١٦) (املرية) خريان •
(١٠٢٨–١٠٣٨) (املرية) زهري •

(١٠٣٨–١٠٦١) بلنسية املنصور العزيز عبد •
(١٠٦١–١٠٦٥) بلنسية املظفر امللك عبد •

وتويف الثالثة امللوك هؤالء عهد يف ملرسية حاكًما طاهر بن أحمد بكر أبو كان •
(١٠٦٣–١٠٧٨) محمد الرحمن عبد أبو ولده وخلفه ١٠٦٣ سنة

(إشبيلية) املعتمد •
عمار ابن •

(١٠٩٠ سنة (إىل رشيق ابن •

املرية

(١٠٢٨ سنة (إىل خريان •
(١٠٢٨–١٠٣٨) زهري •

(١٠٣٨–١٠٤١) (بلنسية) املنصور العزيز عبد •

صمادح: بنو وبعدهم

(١٠٤١–١٠٥١) األحوص أبو •
(١٠٥١–١٠٩١) املعتصم محمد •

(١٠٩١) الدولة عز •
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األول الفصل

فقد باألندلس، األموية الخالفة أمر اضمحل أن بعد الطوائف ملوك نشأت (1)
بربر وحالفوا العامرية، الدولة وأسسوا وأعقابه، عامر أبي بن املنصور باألمر استبد
فانقرضت ذلك بعد الفتنة ثارت ثم العرب، دون من مواقفهم يف بهم واستعانوا صنهاجة
حمود بنو تدهور ثم ثانية، أمية لبني وأديل دورهم الثائرون وانتهب العامريني دولة
يف بأمر منهم واحد كل وقام الرببر وأعيان العرب وكبار والوزراء واملوايل األمراء وثبَّ
بن محمد بن جهور محمد أبو األمر ويل حتى اضطراب يف األمن حبل زال وما ناحية.
بنو وويل البالد، رؤساء إىل األمر وصار األموية الدولة بساط وانطوى قرطبة، يف جهور

األندلس. وغرب إشبيلية عباد
الفرنجة ملوك إىل والتجئوا بعض عىل بعضهم بتغلب الطوائف ملوك اشتغل وقد
املرابطني. دولة األندلس بالد يف وأقام تاشفني بن يوسف جاءهم حتى بهم مستنرصين
عدة أنقاضها عىل وظهر العظيمة، الثالث الرحمن عبد إمرباطورية تفرقت (2)
«نيكلسون» األستاذ يقول كما — واملصادفات الظروف أنشأتها «دويالت» صغرية ممالك

املظفرين. القادة بعض يحكمها وكان —
بتاريخ امليالدي عرش الحادي القرن يف إسبانيا تشبيه يف «نيكلسون» أصاب وقد
بينهما. ا جدٍّ كبريًا — يقول كما — الشبه وجه كان فقد عرش، الخامس القرن يف إيطاليا
يطلق كان الذين القادة بأولئك أشبه األندلس بالد اقتسموا الذين القادة هؤالء وكان
قطنوا الذين عباد بني ملوك بينهم من وكان “Condottieri” اسم إيطاليا يف عليهم
الطوائف». «ملوك اسم: املسلمني كتاب عليهم أطلق الذين امللوك أقوى وهم إشبيلية.
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عجز تشكو كانت إسبانيا أن وعىل سيايس، تدهور عرص كان العرص ذلك أن وعىل
من مثله إىل يصل لم مستوى إىل األيام تلك يف املجتمع وصل فقد االقتصادية، مواردها

قبل.
الشوط أمامنا فيها نستعرض أن نستطيع علنا لحظة نقف أن بنا يجدر وهنا
أزهى يعد الذي العرص ذلك يف النجاح طريق يف والعلوم اآلداب قطعته الذي املدى البعيد

أوروبا. يف اإلسالمي االحتالل عصور
حضارتهم تفوق قديمة حضارة سحرتهم قد آسيا يف الفاتحني العرب ترى فبينما
جبل مضيق يعربون يكادوا لم تراهم إذ فيهم، أثرها وظهر لها فأذعنوا له نهاية ال بما

تماًما. اآلية انعكست حتى — الغرب يف — طارق
املسيحيني من آالف أيديهم يف وقع الجزيرة شبه عىل تغلبوا أن بعد أنهم ذلك
الحكومة وأحسنت املسلمني، كنف يف املسيحيون أولئك عاش وقد فتحوها، جهة كل من
ويف الجيش يف عالية مناصب إىل رفعتهم ما وكثريًا الدينية، الحرية ومنحتهم معاملتهم،

افتتانًا. بها وافتتن اإلسالمية الحضارة منهم كثري فاعتنق امللك، بالط
يف يولول — للميالد التاسع القرن أواسط يف قرطبة كاهن — الفارو رأينا حتى
وأساطريهم العرب أشعار مطالعة إىل انرصافهم دينه أبناء من شاكيًا العرص، ذلك أوائل
تفنيدها إىل بذلك يقصدون ال وهم وفالسفتهم، املسلمني الهوتي كتابات بدراسة وهيامهم
يتساءل الفارو وكان صحيح. رائع عربي بأسلوب خوالجهم عن التعبري إىل يقصدون بل
التفاسري يقرأ جنسنا أبناء من واحًدا يقابل أن األيام هذه يف إلنسان يتاح «أنى قائًال:
األنبياء وسري األناجيل فصول منهم يدرس الذي ذا ومن املقدسة؟ للكتب الالتينية

والحواريني؟
العرب، كتابات وإال العربية إال يعرفون ال املواهب ذوي الشبان كل إن حرستاه: وا
القتنائها الطائل املال ينفقون أنهم كما منتهاها، بالغة بحماسة ويدرسونها يقرءونها فهم
باإلعجاب. جديرة اآلداب تلك أن يذيعون — وجدوا حيثما — لرتاهم وإنك مكاتبهم، يف
وأجابوك جانبهم ازور املسيحية الكتب عن تحدثهم وأخذت ذلك عن تجاوزت فإذا

قيمة.» وال لها خطر ال تافهة أسفار «إنها بازدراء:
منهم آالف بني العثور ليندر حتى أنفسهم املسيحيون نيس لقد عليهم! حرستاه وا
عىل مقبول، بأسلوب التينية رسالة أصدقائه أحد إىل يحرر أن يستطيع واحد فرد عىل
حني وعىل رائع، عربي بأسلوب نفوسهم يف عما اإلبانة عىل قادرة جمهرتهم ترى حني

144



الهوامش

أنفسهم.» العرب معه فاقوا حد إىل وصل قد العربي الشعر قرض يف حذقهم ترى
أن والتشكك الجدل عن يرتفع فمما إغراق، من الكاهن هذا كالم يف يكن ومهما
خدموا الذين اليهود بها افتتن كما اإلسبان، املسيحيني بألباب أخذت قد اإلسالمية الثقافة
عمهم أبناء وبلغة بلغتهم أنشئوها التي وكتاباتهم العديدة بمساعداتهم والفلسفة الشعر

العرب.
— تماًما استعربوا فقد باإلسالم دانوا الذين اإلسبانيني من والصابئون املولدون أما

العربي. األدب بهم ازدان من أشهر نبغ هؤالء ومن — قليلة أجيال بعد

يف رأيناها التي الخصائص نفس اإلجمال عىل — أوروبا يف — العربي للشعر كان وقد
الرشق. يف له املعارص الشعر

يحرروا أن بغداد أساطني يستطع لم التي والقيود عليها املصطلح األوزان فإن
وإشبيلية. قرطبة يف — هي كما — ظلت ربقتها من أنفسهم

كذلك إسبانيا يف تأثر فقد الفارسية، باآلداب الرشق يف العربي الشعر تأثر وكما
فشيئًا. شيئًا واندماجهم والساميني اآلريني باتحاد

ميزات أمتع ولعل بعد، آدابهم يف ظهرت جديدة عنارص إدخال يف سببًا ذلك فكان
النسيب، يف مثله وجود يندر الذي الرقيق العاطفي الوجدان ذلك هي األندليس الشعر
فروسية تصوير عىل يقترص ال وجدان وهو الحب، عن أغانيهم يف كثريًا ظهر والذي
الطبيعة بمحاسن جديًدا إحساًسا تحسبه أن حد إىل ذلك يتخطى بل الوسطى، القرون

جملته. التي
عليهم يسهل ال قد الذين اآلريني من الكثريين عىل الشعر ذلك فهم سهل امليزة ولهذه
األندليس» األدب تاريخ يف «نظرات كتاب انظر املتنبي. قصائد أو املعلقات روح تفهم

للمرتجم.
رئيس وكان الحكم، مقاليد عىل جهور بن محمد بن جهور الحزم أبو استوىل (3)

أمية. بني فتنة أيام بها الجماعة
واستوىل باألمر جهور استبد باألندلس أمية بني خلفاء آخر الجند خلع وملا قالوا:
إىل أمرهم إليه فأسندوا الفضل، أهل سنن عىل وكان ٤٢٢هـ. سنة بقرطبة اململكة عىل

٤٣٥هـ. سنة هلك أن إىل أمرهم فدبر عليه، اقترصوا ثم خليفة، يوجد أن
سنة أهلها خلعه حتى قرطبة، عىل زال وما جهور بن محمد الوليد أبو ابنه وخلفه
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املعتمد وزحف عنها، فأخرجوه السرية، فأساء الوليد بن امللك عبد ابنه فأعقبه ٤٦١هـ،
٤٨٤هـ. سنة فملكها قرطبة عىل عباد بن

املعجب: كتاب صاحب قال (4)

لإلمارة، يصلح من عقبهم من يبق ولم باألندلس، أمية بني دعوة انقطعت وملا
بن محمد ابن جهور قرطبة ملك تدبري عىل استوىل الرياسة، به تليق من وال
وزراء آباؤه كان البيت، رشيف الرياسة قديم وهو الحزم، أبا ويكنى: جهور،
وحصافة الغور، وبعد بالدهاء، موصوف وهو والعامرية، الحكمية الدولة
ذلك، قبل الكائنة الفتن يف — دهائه من — يدخل ولم التدبري، وحسن العقل،
الجو له خال فلما والعفاف، والتدين النزاهة ويظهر عنها، يتصاون وكان
فتوىل عليها وثب الفرصة وأمكنته الرؤساء، من النادي وأقفر الفناء، وصفر
ما عىل جريًا ظاهًرا اإلمارة رتبة إىل ينتقل ولم بحمايتها. واضطلع أمرها،
جعل أنه وذلك إليه، يسبق لم تدبريًا دبرها بل العفاف سنن إظهار من قدمنا
إليه فيسلم إمارته عىل الناس يتفق من يجيء أن إىل للموضع ممسًكا نفسه
الدولة أيام عليه كانت ما عىل القصور تلك عىل والحشم البوابني ورتب ذلك،
رجال بأيدي السلطانية األموال من يرتفع ما وجعل إليها، داره عن يتحول ولم
أرزاقهم وجعل له، جنًدا األسواق أهل وصري عليهم. املرشف وهو لذلك رتبهم
األموال ورءوس ربحها يأخذون عليهم محصاة بأيديهم تكون أموال رءوس
وفرق لها، حفظهم كيف وقت كل يف ويراعون بها يؤخذون محفوظة باقية
يف أمر دهمهم إذا حتى والبيوت الدكاكني يف بتفرقته وأمرهم عليهم، السالح
أبو وكان دكانه. أو بيته من كان حيث معه واحد كل سالح كان نهار أو ليل
وهو الصالحني. طريقة عىل جاريًا املرىض ويعود الجنائز، يشهد هذا الحزم
أيامه يف وقرطبة وادًعا آمنًا وكان املتغلبني، امللوك تدبري األمور يدبر ذلك مع
صفر غرة يف مات أن إىل ذلك عىل أمره واستمر خائف، كل فيه يأمن حرًما
سنة عرشة أربع — مات أن إىل استوىل منذ — تدبريه مدة فكانت ،٤٣٥ سنة
بن محمد الوليد أبو ابنه بعده قرطبة أمر من يتوىل كان ما ويل ثم وأشهًرا،
من بيشء مخل غري أبيه سنن عىل التدبري وحسن السياسة يف فجرى جهور،
عليها فغلب ،٤٤٣ سنة من شوال سلخ يف املذكور الوليد أبو مات أن إىل ذلك
طليطلة صاحب النون ذي بن باملأمون امللقب األمري — جرت أمور بعد —
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بابن يعرف رجًال الرببر من بعده فيها وخلف مات، أن إىل يسرية مدة فدبرها
األمري منها وأخرجه عليها غلبه أن إىل بها فكان موىس، اسمه أظن عكاشة
هللا شاء إن بيانه يأتي ما عىل عباد بن محمد القاسم أبو هللا بحول الظافر
عليها املعتمد غلبة وبعد للملك، داًرا وكونها قرطبة أخبار آخر فهذا (تعاىل)،

إلشبيلية. تبًعا صارت

يأتي: ما بشكوال البن الصلة كتاب يف وجاء

عبد بن يحيى بن الغمر بن محمد بن هللا عبد بن جهور بن محمد بن جهور
الحزم. أبا يكنى: قرطبة، رئيس عبيدة أبي بن الغافر

والقايض األصييل، محمد وأبي الهمذاني، بن عباس بكر أبي عن روى
ابن زكريا يحيى وأبي القاسم، بن خلف القاسم وأبي مفرج، بن هللا عبد أبي
محمد هللا عبد أبو عنه أخذ وقد عنهم، العلم وأخذ منهم وسمع وغريهم، األشج
الحزم أبا يعني وهو األكابر، الشيوخ من ثقة حدثنا فقال: الفقيه، عتاب بن
إىل فيها، بالرياسة فألفها هذا الحزم أبي إىل قرطبة أهل تدبري صار ثم هذا.
وصىل بداره، ودفن ٤٣٥ سنة من املحرم من بقني لسبع الخميس يوم تويف أن
يوم سنه وكانت بعده. من األمر متويل جهور بن محمد الوليد أبو ابنه عليه

.٣٦٤ سنة املحرم أول مولده وكان سنة. وسبعني إحدى وفاته
جهور بن محمد بن جهور الحسن أبو عليها فاستوىل قرطبة «أما قالوا:
يشء يف يدخل ولم والعقل، بالدهاء موصوًفا العامرية، الدولة وزراء من وكان
الفرصة وأمكنته الجو خال فلما عنها، يتصاون كان بل هذا قبل الفتن من
رتبها بل ظاهًرا اإلمارة رتبة إىل ينتقل ولم بحمايتها، وقام فتوىل عليها وثب
يستحقه من يجيء أن إىل للبلد حاٍم أنه وأظهر إليه، يسبق لم تدبريًا ودبرها
إليها، داره عن يتحول ولم اإلمارة قصور أبواب عىل والحشم البوابني ورتب

له. رتبهم رجال بأيدي السلطانية األموال من يتحصل ما ودعا
طريق عىل األفراح ويحرض املرىض، ويعود الجنازة، يشهد جهور وكان
فأمن الجانب. مأمون وكان امللوك تدبري األمور يدبر ذلك مع وهو الصالحني،
وقام مئة، وأربع وثالثني خمس سنة مات أن إىل كذلك وبقي أيامه، يف الناس

مات.» أن إىل التدبري هذا عىل جهور بن محمد الوليد أبو بعده باألمر
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املطمح: يف وجاء

بيت أهل جهور وبنو جهور بن محمد بن جهور الحزم أبو األجل الوزير
يف أمجدهم هذا الحزم وأبو فزارة يف هبرية ابن كاشتهار اشتهروا وزارة
بحور يف ووقع فراضها، الفنون متون ركب امللمات؛ يف وأنجدهم املكرمات،
رعش، وال اللسان طائش ال منكمش، غري منبسط وهو فخاضها، املحن
فلما باستقالله، واعرتفت بجالله، فرشفت العامرية الدولة يف وزر كان وقد
تدبري ألخالفه وخىل مدتها، التدبري من تحيز واعرتضت الفتن وعاقت انقرضت
لالنفراد، مظهر غري ويدبر، الوزراء أولئك مع يقبل وجعل وشدتها، الرياسة
ما وسوغت مداها، الفتنة بلغت أن إىل الطراد، ذلك ميدان يف مترصف وال
وملا الفتنة، يف ويسعى ويخب الرياسة يف يجد كان من وذهب رداها، شاءت
بعضهم عىل ومعتمًدا بهم ا مستمدٍّ راسل اإلقبال ذلك وأدبر الوبال، ارتفع
تقديم عليهم وعرض وذويها، الخالفة أهل عىل وتداهيًا وتمويًها منه تخييًال
التياثها، برسعة ثقة يشام، خلبه برق قرطبة ألهل منه وأومض هشام، املعتمد
ذلك مع وتوجهوا استدعائه، إىل وأجابوا دعائه، إىل وأنابوا انتكاثها، وتعجيل
واضطرابات كثرية، فتن بعد فدخلوها إملام، أحسن بقرطبة وأملوا اإلمام،
واضطرب نبذ حتى يسري غري يبق فلم مسفر، والجلد مقفر، والبلد مستثرية،
وارتفعت األموية، الدولة وانقضت وانتزع، امللك من واختطف فخلع، أمره
والعزم، بالجد ودبرها الحزم، أبو ذلك عند قرطبة عىل واستوىل العلوية، الدولة
الجو له وخال وطائفها، الفتنة تلك طارق ورفع خائفها، آمن ضبًطا وضبطها
وانجىل حالتها، أكمل عىل قرطبة له فعادت واألوطار، اللبانات واقتىض فطار،
تويف أن إىل مورقة، فيها اآلمال وغصون مرشقة، به تزل ولم جاللتها، نور به
وتليد، طارف عىل منه واشتمل الوليد، أبي ابنه إىل األمر فانتقل ،٤٣٥ سنة
وقد املثال. نادر وعلم األمثال بها سارت وحلم ووقار أدب الحزم ألبي وكان

الورد: تفضيل يف قوله وذلك الئق. هو ما شعره من أثبت

ال��ج��ائ��د ال��س��ح��اب م��اء س��ق��ى م��ا ك��ى وأذ ع��ي��ن��ي، رأت م��ا أح��س��ن ال��ورد
ش��واه��د وه��ي ت��ن��ق��اد ف��ت��ذل��ل��ت ل��ح��س��ن��ه ال��ري��اض ن��واوي��ر خ��ض��ع��ت
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ح��اس��د وه��ذا م��ي��ت ف��ذا ي��زه��و، أغ��ص��ان��ه ف��ي ال��ورد ت��ب��دى وإذا
ال��واف��د ف��ن��ع��م ص��ف��ح��ت��ه ل��ط��ل��وع م��ب��ش��ًرا ال��رب��ي��ع وق��ع أت��ى وإذا
ش��اه��د ال��ن��ب��وة م��ن ع��ل��ي��ه خ��ب��ر ب��اس��م��ه ك��ال��م��ب��ش��ر ال��م��ب��ش��ر ل��ي��س
خ��وال��د ف��ه��ن ع��وارف��ه ب��ق��ي��ت أوراق��ه م��ن ال��ورد ت��ع��رى وإذا

عن حمود بن القاسم فرار بعد بإشبيلية إسماعيل القاسم أبو القايض استبد (5)
بن القاسم عليها واله الذي زيري ابن من قرطبة ينتزع أن القايض استطاع وقد قرطبة
ولقب عباد ابنه عليها فخلفه ٤٣٣هـ سنة مات القايضحتى شأن يعظم زال وما حمود
األندلس، بغرب املمالك أكثر عىل تغلب حتى شأنه وعظم أيامه وطالت باملعتضد نفسه

٤٦١هـ. سنة ومات
من بقرطبة الخالفة دار عىل استوىل حتى شأنه يعظم زال وما املعتمد، ابنه فخلفه
عىل تاشفني بن يوسف غلبه حتى الطوائف ملوك بني املعتمد أمر وعظم جهور ابن يد

٤٨٤هـ. سنة األندلس
املسمى األموي املستعني جماعة جملة يف كانا حمود بن وعيل حمود بن القاسم (6)
للقاسم املستعني عقد فاس من حمود بني دولة انقرضت أن وبعد الحكم، بن سليمان
قليل وبعد طنجة. عىل حمود بن لعيل وعقد األندلس من الخرضاء الجزيرة عىل حمود بن
ناس، فبايعه بعهد، له كتب قد األموي هشاًما أن وزعم الخالفة إىل هذا عيل نفس سمت
وبقي هللا، لدين بالنارص نفسه ولقب ٤٠٧ سنة قرطبة دخل ثم فملكها، مالقة إىل وأجاز

الحمام. يف ٤٠٨ سنة صقالبته قتله حتى كذلك
نفسه ولقب — طنجة يف حينئذ وكان — حمود بن القاسم أخوه مكانه فويل
ولقب ٤١٢ سنة فملكها قرطبة إىل وزحف — عيل أخيه ابن — يحيى غلبه ثم باملأمون،
فقتل. فرسه به وكبا بإشبيلية عباد ابن حارص حتى شأنه يعظم زال وما باملعتيل، نفسه

بقرطبة. حمود بني دولة بقتله وانتهت
إلسماعيل. الثالث الجد عباد وكان (7)

ييل: ما املعجب كتاب يف جاء (8)

والقاسم حمود بن عيل أعني الفاطميني طاعة يف كانت فإنها إشبيلية أحوال أما
تقدم ما عىل بينهم دائًرا األمر كان أيام حمود، بن عيل بن ويحيى حمود، بن

ذكره.
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حمود بن القاسم وهرب قرطبة، إىل بالرببر عيل بن يحيى زحف فلما
أمر أجمع بها مقيمني والحسن محمد ابناه كان وقد إشبيلية، وقصد منها،
القاسم وصول قبل عنها والحسن محمد إخراج عىل رأيهم واتفق إشبيلية، أهل
عىل واتفقوا أيًضا، البلد دخول فمنعوه القاسم وجاء فأخرجوهما، أبيهما
بعد اختيارهم فتوارد كلمتهم به وتجتمع أمرهم، إليه يرجع منهم رجل تقديم
بن إسماعيل بن محمد القاسم أبي القايض عىل التدبري وتنقيح الرأي محض
همته، وعلو صدره، وسعة عقله، حصافة من يعلمونه كانوا ملا اللخمي عباد
عاقبة وخاف االستبداد، فتهيب ذلك، من رأوه ما عليه فعرضوا تدبريه، وحسن
لهم سماهم رجاًال أنفسهم من له يختاروا أن عىل إال ذلك وأبى أوًال، االنفراد
إال حدثًا يحدث وال دونهم، أمًرا يقطع ال ورشكاء ووزراء أعوانًا له يكونون
الزبيدي، الحسن بن محمد بكر أبو الوزير هم املسمون وهؤالء بمشورتهم،
ذهبت آخرون ورجال الهوزني، عيىس األصبع وأبو األلهاني، يريم بن ومحمد
أراد، ما إىل وأجابوه ذلك ففعلوا وبيوتهم، قبائلهم أعرف وال أسماؤهم عني
الولد من له وكان وزرائه، من املذكورون وهؤالء إشبيلية، أمر يدبر يزل ولم
إسماعيل فأما عمرو، أبا يكنى وعباد الوليد، أبا يكنى األكرب وهو إسماعيل
الرببر كان ما عىل التغلب يف أمل ألبيه حدث أن بعد الرببر، لقاء إىل فخرج
فالتقى إشبيلية، جند من بعسكر إشبيلية من القريبة الحصون من يملكونه
وقطع قتيل، أول وكان عساكره. إسماعيل فأسلمت صنهاجة وصاحب هو
األمر وبقي تقدم، كما الفاطمي عيل بن إدريس إىل مالقة إىل به وسري رأسه
صالًحا مصلًحا وكان تدبري، أحسن األمور يدبر القاسم أبو والقايض كذلك،

.٤٣٩ سنة شهور يف مات أن إىل

يأتي: ما الرابع) (القسم للعيني الجمان عقد كتاب ويف

اللخمي، عباد بن إسماعيل بن محمد قاضيها عليها فاستوىل إشبيلية وأما
بن هشام املؤيد أمر ظهر الوقت هذا ويف املنذر، بن النعمان ولد من وهو
منها سار ثم بمالقة ظهوره وكان خربه، وانقطع اختفى قد وكان الحكم،
رباح قلعة وقصد منها، وأخرجه العامري زهري صاحبها، فخافه املرية، إىل
وضعفوا فحاربهم النون، ذي بن إسماعيل صاحبها إليهم فسار أهلها، فأطاعه
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بن إسماعيل بن محمد القاسم أبو القايض فاستدعاه فأخرجوه، مقاومته عن
وكتب بواجبه، وقام إليه فسار بنرصه، وقام أمره وأذاع بإشبيلية، إليه عباد
املحرم يف بيعته وجرت له، وخطبوا أكثرهم فأجاب األندلس، ملوك إىل بظهوره
بأن العامري زهري إىل جيًشا سري عباًدا إن ثم مئة، وأربع وعرشين تسع سنة
إليه فسار غرناطة، صاحب الصنهاجي حيوس زهري فاستنجد للمؤيد، يخطب
زهري وأقام قتال، العسكرين بني يكن ولم عباد، ابن عساكر فعادت بجيشه
هو واجتمع باديس، ابنه بعده وويل فمات، مالقة إىل حيوس وجاء ببأسه،
فقتل واقتتال قاعدة، بينهما تستقر فلم وحيوس، زهري كان كما ليتفقا وزهري
مع إسماعيل وابنه عباد ابن عسكر والتقى أصحابه، من كثري وجمع زهري،
قتاًال واقتتلوا بطنجة سبتة صاحب الفلوي إدريس وعسكر حيوس، بن باديس
بعده وويل عباد بن القاسم أبو القايض بعده مات ثم إسماعيل، فقتل شديًدا،
واشتغل املؤيد، وفاة وأظهر ويل ما فضبط باهلل، املعتضد ولقب عمرو، أبو ابنه
ولقب محمد القاسم أبو ابنه بعده وويل مات أن إىل كذلك وبقي إشبيلية بأمر
األندلس، من كثريًا وملك سلطانه، وشمخ ملكه، يف فاتسع هللا، عىل باملعتمد
يحيى إىل لها ملكه خرب فبلغ باهلل، الظافر ابنه عليها ووىل أيًضا، قرطبة وملك
عكاشة، بن جرير له فضمن عليهما فحسده طليطلة، صاحب النون ذي بن
بعض يف أن فاتفق الفرصة، ينتظر وهو ذلك يف يسعى فأقام قرطبة إىل وسار
الظافر فخرج جرير فثار وبرق ورعد شديد ريح ومعه عظيم مطر جاء الليايل
عن ودفعهم عليهم فحمل السن، صغري وكان والحرس، العبيد من معه فيمن
الخرب يبلغ ولم شخصفقتله عليه فوثب فسقط، بعضكراته يف عثر ثم الباب،
وأشياعه، أصحابه بجرير وتالحق ملك قد والقرص إال البلد وأهل األجناد إىل
تلك عىل فأبرصه قرطبة، أهل بعض عليه فمر األرض، عىل ملقى الظافر وترك

البيت: بهذا يتمثل ذكر إذا أبوه وكان عليه، وألقاه رداءه فنزع الحالة،

م��ح��ض م��اج��د ع��ن س��ل ق��د أن��ه س��وى رداءه ع��ل��ي��ه أل��ق��ى م��ن أدر ول��م

املأمون ولده وترك إليه ملكها عاد حتى أخذها يف يسعى املعتمد يزل ولم
كثرية حروب بعد فيها وقتل تاشفني بن يوسف أخذها حتى بها فأقام فيها،

(تعاىل). هللا شاء إن ذكرها يأتي
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مات أن إىل «أغمات» يف مسجونًا وبقي املعتمد، أبيه من إشبيلية وأخذت
— واملعتمد والرايض، واملأمون، الرشيد، — جميعهم وأوالدهم هذا وكان بها

شعراء. علماء وجده وأبوه

الثاني الفصل

مونك. م. مقال ص٢٠٣–٢٠٥ ١٦ الجزء من الرابعة السلسلة اآلسيوية املجلة (1)
الرازي. تاريخ ص٣٧ ورازيس مورو كرونيكادل (2)

ص١٢٢. ج١ بسام ابن — حيان ابن (3)
ص٩٢. اآلسيوية املجلة (4)

وهذا موىس أبي ابن يسميه رشح) ص٢١٢ اآلسيوية املجلة (يف عزرا بن موىس (5)
نقل من أخطأ وقد بقية ابن الوزير عىل الحمودي أطلقه الذي االسم هو الحقيقة يف
كتبها التي «أبي» كلمة محا إذ ص٤٣) املؤلف هذا طبعتي (انظر الواحد» «عبد مخطوط

أوًال.
ص٣٤. ج٢٢ عباد (6)

يأتي: ما ص٨٦ ج٢ «دوزي» العالمة بتحقيق املغرب» «البيان كتاب يف جاء (7)

بأبي الفتكة استوعب عندما حيان ابن قال والقسوة، الجربية يف أخباره ومن
عباد، ابن إىل ورجوعها وقتله، بها املنتزي رندة أمري اليفرني نور أبي بن نرص
حرض أنه التجار: أصادقه من عنده ثقة عن الفقيه الوسنشاني بكر أبو حكى
نرص أبي عىل حدث أيام الجبار حبوس بن باديس حرضة غرناطة مدينة
داء من وهاج وقعد بالحادثة قام باديس أمريها وأن حدث، ما تاكرنا صاحب
صرب ال التي رساريه وهجر إعواله، وأعلن أثوابه، وشق سكن، قد ما عصبيته
عىل األندلس أهل من رعيته تمالؤ الجيشة نفسه وأوهمته بالده وجفا عنهن له
جميًعا حرضته أهل عىل السيف حمل نفسه له فسولت نرص، أبا دها الذي مثل
ودبر نفسه، فرييح وعبيده برابرته ويخلص ينفدهم وكيما لهم مستحًرضا
من الجمعة أيام ألقرب الجامع بمسجدهم اجتماعهم عند إليهم ذلك يأتي أن
أمًرا يقطع ال الذي دولته مدبر إسماعيل اليهودي وزيره وشاور همومه، قوة
فنهاه عليه، يوافقه لم هو إن عزمه يف مصمًما برسه مستكتًما مستخليًا دونه
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إىل وصلت هبك له: وقال الروية ومحض األناة وسأله فيه رأيه وخطَّأ ذلك عن
اإلحاطة عىل تقدر فلن الخطر، من استباحتهم يف ما عىل بحرضتك ممن إرادتك
عن الذهول إىل يطمئنون أتراهم أعمالك، وبسائط حرضتك أهل من بجميعهم
عليك ينتظمون سوف إال وهللا أراهم ما موضعهم؟ يف واالستقرار مصابهم
عليه الكتمان وأخذ نصيحته فرد وجندك، أنت لججها يف يغزونك جموع يف
يوم الفتكة يوم لركوبه والتعبئة السالح يف الجند باعرتاض عارضه إىل وتقدم
من لهن معارف إىل نسوان دس اليهودي أن وذكر البلد، فارتج الجمعة تلك
بإخفاء ويأمرهم يومهم املسجد حضور عن ينهاهم بغرناطة املسلمني زعماء
من نفر إال يأته ولم الجمعة شهود عن الناس فتخلف الخرب وفشا أنفسهم،
إىل وجاء القادمني، وأغفال الرببر مشيخة من أتاهم بمن وانفردوا عامتهم،
يشك ولم عضده يف وفت فساءه قرصه حوايل السالح يف والجيش الخرب باديس
«ومن وقال: به قرفه ما فأنكر برسه البوح وقلده وأحرضوزيره رسه، فشو يف
التعبئة يف جيشك وجميع جندك اسرتكبت قد وأنت الحذر الناس عىل ينكر أين
تريدهم، أنك عىل القوم حرس هناك فمن إليك، وثب لعدو وال ذكرته لسفر ال
سيدي يا نظرك فأعد إثارهم، ووقاك نفارهم، يف الصنع لك هللا أجمل وقد
موايل من شيخ وزيره فنصح نصحي.» وغبطة رأيي عاقبة تحمد فسوف
بيشء التعريف ويجري صدره. هللا ورشح ألي بعد لذلك فانعطف صنهاجة
املغرب»: بـ«البيان املسمى كتابه يف املراكيش عذارى ابن قال وزيره أمور من
من ومترصفني عماًال اليهودي نغذالة ابن ووزيره أبيه كاتب باديس «أمىض
حيان: ابن قال املسلمني.» عىل واستطالوا أيامه يف الجاه واكتسبوا ملته أهل
الرجال أكمل من هدايته من عنه هللا زوى ما عىل ذلته يف اللعني هذا «وكان
وبسًطا لنفسه وملًكا ومكًرا ودهاء وزكانة ودماثة وذكاءً وفهًما وحلًما علًما
رجل من بحلمه لحقودهم واستسالًال لعدوه ومداراة بزمانه ومعرفة خلقه من
كتبه وقرأ فيه ونظر العربي باللسان وشغف بالعلمني واعتنى بالقلمني كتب
بالعربي صاحبه وعن عنه يكتب وصار ولسانه يده فانطلقت أصوله، وطالع
محمد رسوله عىل والصالة (تعاىل) هلل التحميد فصول من إليه احتاج فيما
عن ينشئه فيما يقرص وال يزيد ما فضائله، وذكر اإلسالم لدين والتزكية ملسو هيلع هللا ىلص
وتقدم الرياضية األوائل علوم يف السجيح لذلك فجمع اإلسالم، كتاب أوسط
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ويفوق واملنطق، الهندسة يف ويشارك النجومية، للمعرفة بالتدقيق منتحليها
للسباب نافيًا ذكائه، مع الكالم قليل غاية، عىل منه مسئول كل الجدل يف
سنة ملحرم الثاني العرش يف هلك للكتب، جّماعة التفكر، دائم ذكائه، مع
وتفاقدوه خاضعني أعناقهم عىل نعشه يهود فحمل مئة، وأربع وخمسني تسع
عىل حسني بأبي املكنى يوسف ولده حمل قد وكان معولني، وبكوه جازعني
ويدارسونه، يعلمونه ناحية كل من واألدباء املعلمني إليه وجمع الكتب مطالعة
باديس ابن مخدومه ابن لكتابة حركة ألول ورشحه الكتابة بصناعة وأعلقه
أدناه الوقت هذا يف إسماعيل هلك فلما هلكته، قواعد فمهد ملكانه، املرتشح

أبيه.» عن بخدمته واالستعاضة به االغتباط وأظهر إليه باديس
قال اإلرسائييل) نغذالة بن إسماعيل بن يوسف اليهودي مقتل (ذكر
قدر وال اليهودية ذل يعرف لم يوسف يسمى له ابنًا «وترك البيان: صاحب
املال وجمع األحوال يف االجتهاد يف فأخذ الذهن حاد الوجه جميل وكان الذمة،
أمريه، عند منزلته فزادت األعمال، عىل اليهود واستعمال األموال واستخراج
يكاد فال باإلحسان، يشغلهم وفتيان نساء من قرصه يف عيون عليه له وكانت
اتهامه من بلقني ذكر يف ذكره تقدم ما ووقع ذلك، يعلم وهو إال يتنفس باديس
هذا وفتك وخدامه، جواريه من الكثري أبيه عند به التهمة (…) وتوليه بسمه
بمزاحمته منه (…) شعر بالقائد يدعى والوجاهة الخدمة يف تلوله له بقريب
الزاهد قصيدة وذاعت ألسنتهم به فشغلت للناس، واستهدف شهرية فتكة إياه
بعوث غرناطة عىل أغارت أن واتفق بهم، اإلغراء يف األلبريي إسحاق أبي
األمري مجهزها إىل الصنهاجي األمر ليعيد باستدعائه إنها تقول صمادحية
رشابه. عىل عاكف بطالته يف منغمس الحال هذا يف وباديس املرية، بمدينة
العامة مع اليهودي دار إىل فراحوا صنهاجة من رهطه إىل األمر هذا ونمى
التنكري، يروم وجهه وسود فحم بيت يف — زعموا — فاختفى عليه، فدخلوا
يومه يف اليهود من وقتل غرناطة، مدينة باب عىل وصلبوه عرفوه، ملا فقتلوه

مئة.» وأربع وخمسني تسع سنة وذلك دورهم، ونهبت عظيمة مقتلة
أمام عندهم بتواتر ينقلونه اليهود من أصًال يعرف أبيه وقرب اليوم وقربه
الجرم، جافية كدان حجار الحدة عىل الطريق يعرتض غلوة عىل البرية باب
أخباره ببعض أتينا وإنما معروف، واألدب والظرف والرتف الرقة من ومكانه

األجلة. واألفراد األدباء أعالم يف ذكره من يمنع ال ممن لكونه
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ص٢٠٦–٢٠٨. اآلسيوية املجلة (8)
تخربت «فلما نصه: ما العامري الصقلبي خريان أخبار يف املغرب» «البيان يف (9)
إليه وانضوى وأعمالها املرية مدينة عىل هذا خريان انتزى األمة، عصا وانشقت الخالفة
إىل املرية أمر فدبر قال: أن إىل … وخصيانهم فحولهم عامر أبي بن محمد فتيان جميع
العامري الفتى زهري صاحبه إىل فيها األمر وصار مئة، وأربع عرشة تسع سنة هلك أن
وصل حتى كثيف جيش يف غرناطة مدينة إىل وتحرك أعوام، عرشة نحو بعده من فوليها
بينهم فوقعت حبوس، بن باديس أمريهم مع صنهاجة من جمع إليه فخرج بابها إىل
وكثري أمريهم زهري وقتل الصقالبة، جيش وانهزم لصنهاجة، فيها الظفر كان حرب

منهم.»
يأتي: ما املغرب» «البيان يف جاء (10)

إىل املرية من مملكته أطناب امتدت قد فكان الذكر، املتقدم الفتى زهري وأما
طليطلة. عمل أول من «الفج» إىل وراءها وما «بياسة» إىل يليها وما شاطبة

جاره عىل حبوس بن باديس فساد سبب «وكان خلف: بن حيان قال
محمد لكاشحه مواالته عامر أبي بن املنصور فتى الفتى زهري الحلف القديم

الزناتي. هللا عبد بن
رضم عقبه يف باقية كلمة وخلفها عداوته، من حبوس ذلك عىل ومىض
معاتبًا رسوله باديس إليه فأرسل باملذكور، تمسكه فتمادى بعد. نارها زهري
واغرت الحزم وضيع باديس نحو مقبًال زهري فسارع املحالفة، تجديد مستدعيًا
من العامل إىل الضخم األمري بمجيء يشء أشبه وصار بالكثرة، ووثق بالعجب،
وأعرض الحزم، وجوه من ذلك وغري بالنظراء، االلتقاء رسوم ترك قد عماله،
عادته جرت الذي الحد تجاوز حتى سوطه ضاربًا وأقبل كله، ذلك عن زهري
خلف واألوعار املضايق وصري إذنه، دون باديس عمل من عنده بالوقوف

غرناطة. باب إىل صار حتى البلد واقتحم فيها، يفكر وال ظهره

أنكر وقد جمعه، يف حبوس بن باديس إليه خرج غرناطة إىل زهري وصل وملا
عليه وأوسع والتكريم بالجميل فبدأه قبضته، يف حاصًال وعده عليه، اقتحامه
فوقعت طمأنينتهم، وثبت اغرتارهم مكن بما والقضيم، القرى يف رجاله وعىل
بينهما فنشأ دولتهما، رجال من حرضهما ومن وباديس زهري بني املناظرة
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عباس بن أحمد ووزيره التشطط، عىل زهري وحمل وهلة، ألول خالف عارض
القتال عىل ذلك عند باديس فعزم زهري به يعرض ما ترصيح يف الفرى يفري
محيد ال قنطرة وقطع كتائبه، ونصب مراكبه، فأقام صنهاجة، قومه ووافقه
البكر، راغية عن ليلته له تتمخض وبات يشعر، ال زهري والخائن عنها، لزهري
راجعني القوم رجة إال يرعه فلم محكمة، تعبئة عن صبيحتها باديس وغاداه
وهول شتيت، أمر من لك فيا وأصحابه، زهري فدهش طبولهم بخفق إليه
إال ورحاله! روحه بني همه ووزع وماله نفسه بني املرء بال قسم مفاجئ،
فثبت للحرب، ينتصب وقام استتمه، لو الثبات تدبري أحسن زهريًا أمريهم أن
املوايل من أصحابه وجوه يف الصقلبي هذيًال خليفته وقدم معسكره، قلب يف
رأوه فلما صنهاجة الستقبال وغريهم الصقلب وعشريته الفحول، العامريني
وراءهم، من لهم يثبت لم خضدوها متى وأنهم وشوكته، حماته أنهم علموا
هللا حكم حتى قليًال إال يكن فلم مليٍّا، القتال بينهما واشتد الفريقان فاختلف
عربته، عباده قلوب يف ويجدد قدرته، هللا لريي عدًدا الطائفتني ألقل بالظهور
إىل لوقته هذيل وسيق أصحابه، وانهزم هذيل قائدهم الصدمة يف فنكص
عىل ففر ملرصعه زهري نظر أن إال هو فما عنقه، برضب فعجل أسريًا باديس
أصحابه وانهزم الفرار به ولج فئة، إىل انحاز وال ثقة يستصحب فلم وجهه
باذلني القوم أكتاف زناتة من ولفها صنهاجة وركبت يشء، عىل يلوون ال خلفه
عليه، قدروا أحد عىل يبقوا فلم اإلفناء، وإيثار العصبية بصدق فيهم السيف
أجاءهم شامخة، وأجبل وعرة، شعاب يف أخذوا أمة وأبادوا االعتداء، فأساءوا
أمريهم وأودى السبيل هذه عىل وتقطعوا فر، من حتف فكانت السيف، إليها
صنهاجة مع وانقلبوا وهلة، أول غدروه سودانه وكان مرصعه، وجهل زهري

مئة. خمس يقاربون وكانوا
والغلمان والعدة والحلية واألسلحة والخزائن املال من باديس رجال وغنم
قوم عىل باديس فظفر الوصف، به يحيط ال ما األموال أنواع وسائر والخيام
حملة اإلسار وشمل بالقتل، والقواد الفرسان عىل فجعل زهري رجال وجوه من
فأمر الثائرة، لهذه لحر الجار عباس بن أحمد الكبري وزيره وفيهم األقالم
إال دونه األقالم حملة دماء عن باديس وعف دمه، يف الولوغ وشفاؤه بحبسه،

وغريهما. والباجي حزم ابن وأطلق الحرب، يف منهم أصيب من

156



الهوامش

إليه وجه أن إىل األرسى من جماعة مع عباس ابن قتل أرجأ قد باديس وكان
عباس» «ابن شأن يف مؤكًدا جماعتهم يف شافًعا رسوًال جهور بن الحزم أبو
يف يعطى كان ما عظيم عىل قتله يف الشفاء وآثر الخالص، من أبعدهم فكان
التي الدار عىل مر فلما بلقني أخيه مع ركبانه بعض من يوًما فانرصف فديته.
بني أقيم حتى قيوده يف يرسف فأقبل إليه بإخراجه أمر عباس ابن فيها كان
هو مما راحته ويسأله يتلطف وأحمد بذنوبه، وتبكيته سبه عىل فأقبل يديه،
فبان منه.» أشد هو ما إىل وتنتقل األلم، هذا من تسرتيح «اليوم له: فقال فيه،
املال، عدد له ويضعف لباديس الرضاعة يكثر فجعل املوت، وجه منه ألحمد
جسده وووري فعلق، رأسه. بحز وأمر فيه، فوكزه مزراقه وهز غضبه فآثر

السبيل. هذه عىل عباس وابن زهري فمىض القرص، خارج

مشارًكا املعرفة، قوي األدب، غزير الخط، مليح الكتابة حسن عباس ابن وكان
عبد أن وبلغني لألدوات. جامًعا الخاطر، ذكي الجواب، حارض العلوم، يف
يتخلص أن وخاف املرية، عىل حصل ملا دمه عىل سعى عامر أبي بن العزيز
فقتله قتله، يف يومئذ املرية صاحب صمادح ابن أكد وكذلك عليه، فيكدرها

عنه.» صمادح ابن انرصاف

الثالث الفصل

سنة املتوىف املنصور عامر أبي بن محمد بن الرحمن عبد بن العزيز عبد هو (1)
٤٥٢هـ.

ومنورقة (ميورقة الرشقية والجزائر داينة صاحب العامري مجاهد هو (2)
ويابسة).

سنة وتويف ٤٠٤هـ سنة بقرمونة بويع برزال بن هللا عبد بن محمد هو (3)
٤٣٤هـ.

األثري: ابن قال (4)

بابن املعروف موىس أبي بن أحمد جعفر أبو رجع عيل بن يحيى قتل ملا
وهي مالقة، فأتيا العلويني، دولة مدبرا وهما الصقلبي، الخادم ونجا بقية
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وطلباه وطنجة، سبته له وكان عيل، بن إدريس أخاه فخاطبا مملكتهم دار
مكانه املقتول يحيى بن حسن يجعل أن عىل بالخالفة وبايعاه مالقة إىل فأتى
سبتة إىل ونجا يحيى بن حسن وسار فبايعاه، ذلك إىل فأجابهما بسبتة،
إحدى أو ثالثني سنة إىل كذلك فبقي باهلل، باملتأيد إدريس وتلقب وطنجة،
يف إسماعيل ولده عباد بن القاسم أبو القايض فسري مئة، وأربع وثالثني
و«أستيجة» «إشبونة» أيًضا وأخذ قرمونة فأخذ البالد، تلك عىل ليتغلب عسكر
فأتاه صنهاجة، صاحب حبوس بن باديس وإىل إدريس إىل صاحبها فأرسل
دولته، مدبر بقية ابن يقوده بعسكر إدريس وأمده بنفسه، صنهاجة صاحب
ليأخذ ا مجدٍّ إسماعيل فسار عنه فعادوا عباد، بن إسماعيل عىل يجرسوا فلم
بساعة، ذلك قبل إدريس عسكر فارقهم وقد فأدركهم الطريق، صنهاجة عىل
يلبث فلم عباد، بن إسماعيل وقاتلوا فعادوا ردهم من صنهاجة فأرسلت
قد إدريس وكان إدريس إىل رأسه وحمل فقتل وأسلموه انهزموا أن أصحابه
أتاه فلما مريض، وهو به يحتمي جبل إىل مالقة عن وانتقل بالهالك يقن
وكان وحسنًا، ومحمًدا يحيى الولد من وترك ومات. يومني بعده عاش الرسول
بن القاسم ابني والحسن محمًدا عمه ابن حبس قد املقتول عيل بن يحيى
إليهما الناس ودعا بهما املوكل أخرجهما إدريس مات فلما بالجزيرة، حمود
الجزيرة محمد فملك إليهم، أبيهما مليل الناس قبل خاصة السودان فبايعهما
وحج. الدنيا وترك تنسك فإنه القاسم بن الحسن وأما بالخالفة، يتسم ولم
إليها فسار بمالقة، والده موت بعد إدريس بن يحيى أقام قد بقية ابن وكان
ودخلها بقية ابن فهرب يحيى. بن والحسن هو سبتة من الصقلبي نجا
عمه ابن وقتل الحسن، فقتله حرض حتى بقية ابن فاستماال ونجا، الحسن
نجا ورجع باهلل، باملستنرص ولقب بالخالفة، الناس وبايعه إدريس، بن يحيى
حسن فبقي بالشطيفي، يعرف له نائبًا املستنرص الحسن مع وترك سبتة إىل
زوجته إن فقيل مئة، وأربع وثالثني أربع سنة مات ثم سنتني، من نحًوا كذلك
اعتقل املستنرص مات فلما يحيى. أخيها عىل أسًفا سمته إدريس عمه ابنة
محو عىل وعزم مالقة إىل سبتة من نجا وسار يحيى، بن إدريس الشطيفي
عندهم فعظم ذلك عىل الرببر وأظهر لنفسه، البالد يضبط وأن العلويني، أمر
وتسمى بالخالفة وبايعوه يحيى بن إدريس وأخرجوا الشطيفي وقتلوا فقتلوه
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كل ورد دينار، مئة بالخمس جمعة كل يتصدق الصدقة كثري وكان «بالعايل»،
شعر له اللقاء حسن متأدبًا وكان أمالكهم. عليهم وأعاد وطنه عن مطرود
منهم طلب من وكل عنهم، نساءه يحجب وال األرذال يصحب كان أنه إال جيد،
وزيره وطلبوا حصون عدة صنهاجة منه فأخذت أعطاه. بالده من حصنًا
وكان فقتلوه، إليهم فسلمه ليقتلوه عفان بن موىس أبيه صاحب أمره ومدبر
«إيرش»، حصن يف عيل بن إدريس ابني والحسن محمًدا عمه ابني اعتقل قد
محمد عمه ابن وبايع عليه، خالف آرائه اضطراب بأبرش ثقته رأى فلما
وطلبوا السودان من عنده من يحيى بن باديس وثار عيل. بن إدريس بن
وثالثني اثنتني سنة له وبايع األمر، إدريس إليه وسلم إليهم فجاء محمًدا
ولقبه عهده، الحسن أخاه ووىل باملهدي وتلقب محمد فاعتقله مئة، وأربع
فراسلوا وخافوه، الرببر فهابه وجرأة شجاعة املهدي من فظهرت السامي،
له وخطب له وبايع وأخرجه إخراجه إىل فأجابهم يحيى بن بإدريس املوكل
املهدي إن ثم وأربعني. ست سنة تويف أن إىل وبقي بالخالفة، وطنجة بسبتة
غمارة جبال إىل العدوة إىل فسار عنه فنفاه أنكره ما السامي أخيه من رأى
محمد خاطبوا الرببر إن ثم فبايعوه. ويعظمونهم للعلويني ينقادون وأهلها
أيًضا، باملهدي وتسمى بالخالفة وبايعوه إليه واجتمعوا بالجزيرة القاسم بن
املؤمنني أمري يسمى كلهم أربعة والفضيحة، األخلوقة غاية يف األمر فصار
إىل وعاد عنه، الربابر فرجعت فرسًخا، ثالثون مقدارها األرض من رقعة يف
وبقي بالخالفة، يتسم ولم القاسم ابنه الجزيرة فوىل أيام. بعد فمات الجزيرة
بن إدريس وكان وأربعني، خمس سنة مات أن إىل بمالقة إدريس بن محمد
إدريس بن محمد تويف فلما بتاكرنا يفرن بني عند «بالعايل» املعروف يحيى

صنهاجة. إىل انتقلت ثم فملكها مالقة يحيى بن إدريس قصد عيل بن

فيه. نحن بما شديًدا اتصاًال التصاله هنا الفصل هذا نقلنا وقد

الرابع الفصل

بني الداء واستحكام بقرطبة املبرية الفتنة بعد مئة وأربع وثالثني خمس سنة يف (1)
أمراء انحاز أخرى، جهة من الصقالبة وهم األصليني واألندلسيني والعرب جهة من الرببر
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صاحب الجذامي هود بن سليمان زعيمهم حزب حزبني: وصاروا الرببر وملوك األندلس
عامر أبي بن العزيز وعبد طرطوشة، صاحب الصقلبي مقاتل معه وكان األعىل، الثغر
ابن وكان الوسطى، الجهات يف األعمال أصحاب الوالة من تحتهما ومن بلنسية، صاحب
الجانب هذا رؤساء من وغريهما «شقورة» صاحب رفيل بن وسعيد املرية، صاحب معن
األندلسيون وهم — جميًعا هؤالء وكان قرطبة، صاحب جهور بن محمد إىل منضمني
لحزب املناوئ األصليني السكان حزب يمثلون واحد ورأي واحد نمط عىل — األصليون
الصنهاجي حبوس بن باديس الربابرة زعيم عىل متظاهرين الثغريون هؤالء وكان الرببر،
يدعو ومن مالقة صاحب يحيى بن إدريس وعىل الرببر، من حزبه وعىل غرناطة صاحب
إلدريس يدعون الرببر أمراء من ظاهره ومن باديس وكان لهشام، يدعون وكانوا إليه،

بمالقة. إمامهم الحسني حمود بن عيل بن يحيى بن

صاحب العامري كمجاهد والفرقة االنحياز إىل املسارعني األندلس ملوك من آخر وحزب
األندلس، غربي يف الرؤساء من بعمله يتصل ومن بطليوس، األفطسصاحب وكابن دانية،
ومن قرمونة صاحب الربزايل محمد بن وإسحاق طليطلة، صاحب النون ذي بن ويحيى
عباد حول يلتفون واحد، ونمط واحد غرار عىل هؤالء وكل الرؤساء، صغار من تبعه
خليفة املنصوب بهشام املشبه للحرصي بدعوته ويدعون إشبيلية، صاحب املعتضد
فيما ويتعاون مظاهرة، أتم ضده عىل يتظاهر الحزبني من حزب كل وكان بإشبيلية.
التي والفرق الجماعات هي هذه املفاجئة، للحوادث واالستعداد عدوه، مدافعة عىل بينه

الصقلبي. العربي والحزب الرببري، الحزب الحزبني: من كل إىل تنضم كانت
ص٢٢٤». «ج١ بسام ابن يف موجود التاريخ هذا (2)

يف العباسيني عادة عىل الناس عن احتجب العلوي يحيى بن إدريس توىل ملا (3)
أولها: يف يقول التي قصيدته اإلشبوني الرحمن عبد أنشده حتى كذلك ولبث الرشق

ال��م��ع��ي��ن؟ ب��ال��م��اء ع��ي��ن��اك ه��م��ل��ت أن��دري��ن م��ن الئ��ح ال��ب��رق
الع��ب��ي��ن ب��أي��دي ك��م��خ��اري��ق ع��اري��ة أس��ي��اف��ه ل��ع��ب��ت
وأن��ي��ن زف��رات وب��ق��ل��ب��ي وح��ن��ي��ن زج��ر ال��رع��د ول��ص��وت
ال��ع��اذل��ي��ن» ق��ول أس��م��ع ال «وي��ك، ع��اذل��ت��ي — ال��دج��ى ف��ي — وأن��اج��ي
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ال��ع��اش��ق��ي��ن ل��دي��ن ه��ذي��ن إن وض��ن��ى س��ق��ام م��ن خ��وف��ت��ن��ي

قوله: بلغ فلما

ال��ع��ال��م��ي��ن رب ن��ور م��ن إن��ه ن��ورك��م م��ن ن��ق��ت��ب��س ان��ظ��رون��ا

سنوات سبع األندلس العلوية الدولة حكمت وقد الحجاب. برفع إدريسصاحبه أمر
وعاد ثالثة. ملوكها وعدد طالب أبي بن عيل إىل وتنتمي سبتة عاصمتها وكانت فقط
الطوائف. ملوك وخلفها أمية بني دولة سقطت ثم أخرى مرة أمية بني إىل بعدها األمر
برها بني الزقاق بحر طرف عىل واقعة الرببر بالد قواعد من مشهورة بلدة (4)
زند. عىل كف كدخول فيه داخلة وهي البحر، يف مسافة أقرب األندلس جزيرة وبني
بالحساب الناس أعلم من كان السبتي مرانة ابن منهم العلم أهل من جماعة إليها ينسب
ثالثة سبتة أهل من عندي يكون أن «اشتهيت يقول: املعتمد وكان والهندسة، والفرائض
يف طنجة وتقع الفريض». مرانة وابن الكاتب، عطاء وابن الخطيب، غازي ابن نفر:

الغربي. املحيط شاطئ عىل منها الجنوب
ومالقة. إشبيلية بني األندلس من الغربية الجهة يف حصني معقل هي (5)

املعروف وهو الزقاق، بحر ساحل عىل واقعة رية أعمال من باألندلس مدينة هي (6)
األخرى العدوة من قبالتها وتقع طارق. جبل بمضيق اآلن واملعروف املجاز، ببحر قديًما

سبتة. مدينة املغرب ببالد
الحسنية الدولة أخبار من طرف اختصار إىل الحاجة بمسيس هنا نحن (7)

والتهم: وتعاقب تسلسلهم بها ويتسق ونسبهم، حالهم بها يعرف الحمودية
بن عيل بن حمود بن ميمون بن حمود بن عيل باألندلس هاشم بني ملوك فأول
طالب أبي بن عيل بن الحسن بن حسن بن هللا عبد بن إدريس بن إدريس بن هللا عبيد
إليه فانحاز األموي الخليفة هشام بثأر لألخذ مالقة إىل سبتة من خرج عنه، هللا ريض
صنهاجة، من عمه وبنو وإخوته ماكسن بن وحبوس زيري، بن وزاوي الصقلبي، خريان
ودخل وهزمه هشام قاتل سليمان بهم فحارب الناس، جماعة من هؤالء إىل انضم ومن
قرصه بحمام صقالبته قتله أن إىل خليفة وبقي املؤمنني، بأمري وتسمى بقرطبة، القرص
األوىل املرة مرتني: ويل حمود، بن القاسم أخوه بقرطبة بعده الخالفة وويل .(٤٠٨) سنة
بعد والثانية حمود، بن عيل بن يحيى أخيه ابن وخلعه فر أن إىل بها وبقي (٤١٢) سنة
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هؤالء وبعد حمود، بن عيل بن إدريس أخيه ابن عند محبوًسا وتويف يحيى، أخيه ابن
بقرطبة. حمود بني دولة انقرضت

عمه أما مالقة استوطن األوىل خالفته يف قرطبة من حمود بن يحيى خرج وملا
فزحف برشيش، فاستقر وجهه، يف أبوابها أهلها فأوصد إشبيلية إىل منها فخرج القاسم
رشيش صارت وبذلك مالقة، يف وسجنهم بنيه معه وأرس وأرسه هذا، يحيى أخيه ابن إليه
عنده سجينًا القاسم عمه وبقي بالخالفة، له وخطبوا طاعته، يف وسبتة واملرية، ومالقة،
وملا (٤٢٧) سنة بقرمونة قتل أن إىل خليفة فبقي عيل بن يحيى أما خنًقا، قتله أن إىل
فبايعه لنفسه، ودعا مالقة دخل حمود بن عيل بن إدريس أخيه إىل مقتله خرب وصل
سنة ومالقة سبتة صاحب هذا إدريس وتويف صنهاجة، وقبيلته ماكسن بن حبوس
بن حسن بن يحيى ولده بعده قام تويف وملا بسبتة، عيل بن حسن أخوه فبويع (٤٣١)
بن حسن تويف ثم بسبتة وقتله فخلعه عيل بن يحيى بن حسن عمه ابن عليه قام ثم عيل،
نجاء» الفوز «أبو قائده به فقام بسبتة، صغريًا ولًدا وترك مسموًما، بمالقة هذا يحيى
بن يحيى أخوال قتله الطريق بعض يف كان وملا الخرضاء، الجزيرة إىل البحر فجاز
وأخرجوا موىس، بن جعفر أبا الوزير فقتلوا مالقة إىل منهم قوم ونهض ومواليه، حسن
باسم له وخطبوا الرببر، أمراء فبايعه سجنه، من حمود بن عيل بن يحيى بن إدريس
بن عيل بن إدريس بن محمد عمه ابن بمالقة عليه قدم ثم (٤٣٤) سنة وذلك الخالفة
باديس إليه فوجه للدماء سفاًكا وكان بالخالفة، له وبويع (٤٣٨) سنة وخلعه محمود،
الرببر فخلعه محمد، ولده فويل (٤٤٤) سنة يف فمات مسموم عراقي بكأس حبوس بن
ثم القاسم ابنه فبايعوا القاسم، بن محمد ومات محمود، بن القاسم بن محمد وأقاموا
محمد بن القاسم منها وأخرج الخرضاء، الجزيرة عىل إشبيلية صاحب عباد ابن تغلب
الحموديني دولة ودالت األندلس، من ذريتهم انقرضت وبخروجه حمود، بن القاسم بن

سنة. ٥٨ مدتهم وكانت بها،

الخامس الفصل

وأشعاره وأخباره املعتضد (1)
يف املعجب كتاب عن املعتضد أخبار من طرًفا — يسري بترصف — هنا ننقل
عما نقًال ومقطوعاته قصائده من بنبذة ذلك نتبع ثم للمراكيش، املغرب أخبار تلخيص
(ص٢٧٠) زيدون» ابن «ديوان رشح يف واملعتمد» «املعتضد امللكني شعر من أثبتناه
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يكون حتى «دوزي» كالم من (٧ ،٦ ،٥) بالفصول مساس له ملا وإثباتًا للفائدة، تتميًما
يحلل التي التحليلية والعبارات التاريخية، الحوادث من فيها به يمر مما بينة عىل القارئ
باديس ومنافسه املعتضد هما الطوائف ملوك من عظيمني ملكني نفسية «دوزي» بها

وثيًقا. اتصاًال فيه نحن بما التصاله والزًما رضوريٍّا نراه ما وذلك

املعتضد

وفاة بعد وأعمالها إشبيلية أمور ويل عباد، بن إسماعيل بن محمد بن عباد عمرو أبو هو
أوًال أبيه سنن عىل وجرى (٤٣٩)هـ سنة إسماعيل بن محمد القاسم أبي القايض أبيه
يقطع ال ورشكاء ووزراء أعوان من منتخب مجلس وبني بينه شورى الحكم جعل من
وكان وحده، باململكة يستبد أن له بدا ثم بمشورتهم، إال حدثًا يحدث وال دونهم، أمًرا
املقادير، هذا مع وواتته دهاء، ذا الهمة بعيد النفس شجاع القلب حديد صارًما شهًما
ومنهم صربًا، قتله من فمنهم واحًدا واحًدا الحكم يف رشكائه إبعاد عىل يعمل يزل فلم
االستبداد من أراده ما له تم أن إىل وفقًرا، خموًال أماته من ومنهم البالد، عن نفاه من
هشام إليه وقع أنه ادعى أنه السياسة يف ودهائه حيله ومن باهلل، باملعتضد وتلقب باألمر،
رآه ما الحيلة، هذه تدبري عىل حمله الذي وكان باهلل، املستنرص الحكم بن باهلل املؤيد
من ظهر من بظهور سمعوا ألنهم عليه، العامة قيام وخاف إشبيلية أهل اضطراب من
خليفة، بغري بقاءهم فاستقبحوا واملعتد، واملستكفي، كاملستظهر، بقرطبة أمية بني أمراء
وذكر ذلك، من ادعاه ما فادعى يقيمونه، من أمية بني أوالد من يطلبون أنهم وبلغه
الحاجب بصورة نفسه وصور حشمه، من خواص له وشهد بقرصه، عنده هشاًما أن
أن إىل سنني أمره من ذلك فاستمر املنابر، عىل له بالدعاء وأمر ألموره واملنفذ لهشام،
فيما املذكور هشام له عهده بعهٍد واستظهر (٤٥٥) سنة يف رعيته إىل ونعاه موته، أظهر
املمالك، يدوخ هذا املعتضد يزل ولم األندلس، جزيرة جميع عىل بعده األمري وأنه زعم،
جللها قرصه ساحة يف خشبًا اتخذ قد وكان األندلس، أقطار جميع من امللوك له وتدين
مثل يف يقول: وكان القصور، يف تكون التي األشجار عن عوًضا والرؤساء امللوك برءوس

املتنزهون! فليتنزه البستان هذا
وحدة قلب، وشجاعة ورصامة شهامة عرصه أوحد كان أنه الرجل هذا أمر وجملة
يف استوى قد وكان العباس، بني ملوك من املنصور جعفر بأبي يشبهونه كانوا نفس،
صربًا، عهده لوالية املرشح أوالده وأكرب ابنه قتل منذ سيما ال والبعيد، القريب مخافته
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مضمونها أخبار عنه يبلغه كان إسماعيل، واسمه املذكور، ولده أن ذلك سبب وكان
ذلك أدى أن إىل الوالد تغافل ويتغافل املعتضد، فيتغاىض وفاته، وتمني حياته، استطالة
عبداء يف أبوه فيه الذي القرص سور وتسور ليلة املذكور إسماعيل سكر أن إىل التغافل
وأخذ إسماعيل، أصحاب فهرب والحرس، البوابون فانتبه بأبيه، الفتك ورام معه، وأراذل
بعثهم وإنما معهم يكن لم إسماعيل إن وقيل وجهها، عىل بالكائنة وأخرب فأقر، بعضهم
ابنه عىل املعتضد فقبض أعلم، فاهلل سنيٍّا، جعًال املعتضد أباه قتل ملن وجعل ذلك، عىل
حينئذ. هابه إال خاصته من أحد يبق فلم عنقه ورضب أمواله، واستصفى هذا، إسماعيل
بادية من الرجل هذا وكان بها، عليه يدعو كان بمكة، أعمى رجًال قتل أنه وبلغني
باقي وذهب األعمى، الرجل لهذا مال بعض عىل يده وضع قد املعتضد وكان إشبيلية،
ذلك، عنه بلغه أن إىل بها املعتضد عىل يدعو يزل فلم مكة، إىل ورحل افتقر، حتى ماله
تفتح «ال وقال: بالسم، مطلية دنانري فيه ا ُحقٍّ وناوله الحج يريد من بعض فاستدعى
ومعه الرجل سافر أن فاتفق عنَّا.» عليه وسلِّم بمكة، األعمى فالن إىل تدفعه حتى هذا
فأنكر املعتضد، عند من هذا وقال: الحق إليه ودفع األعمى لقي مكة وصل فحني الُحق،
الرجل يزل فلم بالحجاز!» عيل ويتصدق بإشبيلية، يظلمني «كيف وقال: األعمى. ذلك
دينار إىل وعمد الحق، فتح أن فعله يشء أول فكان الحق، وأخذ سكن أن إىل يخفضه
السم، منه تمكن أن إىل بيده، سائرها يقلب وجعل فمه يف فوضعه الدنانري تلك من
بالحجاز، رجل بقتل يعتني املغرب، بقاصية لرجل فاعجب مات، حتى الليل جاء فما
فكان طليطلة، إىل منه فر إشبيلية، أهل من املؤذنني من رجًال الصورة هذه عىل وقتل
يزل فلم غريه، مملكة يف صار إذ غائلته أمن قد أنه مقدًرا األسحار يف بها عليه يدعو
املتغلبني من يناوئه من أكرب وكان برأسه. وجاءه قتله من بعث أن إىل الحيلة فيه يعمل
من وأعمالها بقرمونة الذين برزال وبنو صنهاجة الرببر: عليه وأشدهم له، املجاورين
استزلهم، أن إىل أخرى الجيوش ويجهز تارة، الحيلة يرصف يزل فلم إشبيلية، نواحي
أمورها، له وصفت البالد تلك جميع عن ونفاهم أمرهم، منتظم وشتت كلمتهم، ففرق
أراد وقد — املعتضد حيلة لطف من بلغ الرببر، بأخبار له يكتب بقرمونة عني له كان
استدعى أن — أمره بعض يف كتابًا بقرمونة له عينًا جعله الذي الرجل ذلك إىل يكتب أن
جبة وألبسه ثيابك.» «اخلع له: وقال الغفلة كثري البله شديد إشبيلية بادية من رجًال
فاجمع بقربها وصلت فإذا قرمونة إىل «اخرج له: وقال عليه. وخاط كتابًا جيبها يف جعل
ملن إال تبعها وال الحطب، أصحاب يقف حيث وقف البلد، بها وادخل حطب حزمة
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فخرج بقرمونة، الذي صاحبه مع كله هذا قرر قد وكان دراهم.» بخمسة منك يشرتيها
قبل يكن ولم الحطب، من حزمة جمع قرمونة من قرب فلما املعتضد، أمره كما البدوي
الحطابني، موقف يف ووقف البلد بها ودخل صغرية، حزمة فجمع جمعه، يعاني هذا
دراهم بخمسة إال أبيعها ال قال فإذا حزمته. منه ويسومون عليه، يمرون الناس فجعل
والناس الليل، أجنه أن إىل كذلك يزل فلم عنه، ومر منه القول هذا يسمع من ضحك
أشبه وما هندي، عود هو بل ال اآلخر: ويقول آبنوس، هذا يقول: فبعضهم منه، يسخرون
«بخمسة فقال: هذه.» حزمتك تبيع «بكم له: فقال املعتضد. صاحب به مر حتى هذا
حتى يديه بني والرجل يحملها، فقام البيت.» إىل فاحملها اشرتيتها، «قد فقال: دراهم.»
قال باالنرصاف، وهمَّ أخذها فلما الدراهم، الخمسة إليه ودفع الحزمة، فوضع بيته بلغ
أصبحت فإذا عندي، الليلة فبت الطريق خوف علمت وقد الوقت، هذا يف تريد «أين له:
«من يعرفه: ال كأنه وسأله طعاًما له وقدم بيته إىل فأدخله فأجابه منزلك.» إىل رجعت

إشبيلية.» بادية من «أنا فقال: أنت؟» أين
وشئونهم، الرببر نكد علمت وقد املوضع هذا إىل بك جاء الذي ما أخي «يا قال:
املعتضد أن له يظهر ولم الحاجة.» هذا عىل «حملتني فقال: عليهم؟» الدماء وهوان
له: قال عليه النوم غلبة رأى فلما النوم، أخذه أن إىل يحادثه الرجل يزل فلم أرسله،
وأخذ ونام، الرجل فتجرد لجسمك.» وأروح لنومك، أهنأ فهو هذا ثوبك من «تجرد
يف وجعله جوابه وكتب فقرأه، الكتاب واستخرج جيبها، ففتق الجبة املعتضد صاحب
إشبيلية إىل ورجع جبته، لبس الرجل أصبح فلما كان، كما عليه وخاط الجبة، جيب
الجبة.» هذه «اخلع له: فقال املعتضد. عىل فأدخل واستأذن اإلمارة، دار باب وقصد
ولم عليه، خلع قد أنه يرى فرًحا عنده من وخرج البدوي بها فرح حسانًا، ثيابًا وكساه
أراد ما وتمم فقرأه، الجبة جيب من الكتاب املعتضد وأخذ جاء؟ بم وال ذهب فيم يعلم
أكثرها إىل يسبق لم غريبة، وحيل عجيبة، آراء أمره وإحكام ملكه، تدبري يف وله أمره. من

بسطها. التلخيص حد عن ويخرج تعدادها، يطول
أبي ابنه إىل بعده عهد املؤيد، لقبه قد وكان تقدم، كما إسماعيل ابنه قتل وملا
فحسنت هللا عىل باملعتمد ولقبه عباد، بن إسماعيل بن محمد بن عباد بن محمد القاسم

وفاته. وبعد أبيه حياة يف هذا القاسم أبي سرية
.(٤٦٤) سنة من رجب شهر يف باهلل املعتضد وتويف
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أشعاره

شغفه يصف عباد بن محمد بن عباد عمرو أبو هللا بفضل املنصور باهلل املعتضد قال
شطرين: زمنه وتقسيمه املناوئ، للعدو ومناوأته النديم، يهوى ملا وحبه املدامة بذكر

الخمر: وإدمان واللهو للمرح وشطر امللك، لتدبري شطر

ل��ف��ع��ال — ال��ن��دام��ى ي��ه��وى ل��م��ا — وإن��ي ق��وال — ب��ال��م��دام��ة — إن��ي ل��ع��م��رك
آص��ال ول��ل��ط��ي��ب أس��ح��ار، ف��ل��ل��رأي وراح��ة ك��د ب��ي��ن زم��ان��ي ق��س��م��ت
أخ��ت��ال ال��ري��اس��ة ب��س��اح��ات وأض��ح��ي ع��اك��ًف��ا وال��ل��ه��و ال��ل��ذات ع��ل��ى ف��أم��س��ي
ل��م��ح��ت��ال ال��م��ع��ال��ي ف��ي إن��ي ال��م��ج��د؛ م��ن ب��غ��ي��ت��ي أغ��ف��ل اإلدم��ان ع��ل��ى ول��س��ت
ال��ح��ال ب��ي ت��ن��ام أن ع��ي��ن��ي أس��ه��د ض��ل��ة ال��م��ج��د ع��ن أق��وام ن��ام إذا
وأف��ع��ال م��ق��ال م��ن��ي ب��دا ي��روق م��ن��ط��ق ال��ن��اس م��ن أق��واًم��ا راق وإن

يتغزل: وقال

ال��خ��ل��د ج��ن��ة ف��ي م��ن��ه وع��ي��ن��ي س��ع��ي��ًرا، ب��ح��ب��ه ف��ؤادي ي��ص��ل��ي م��ن ال��ل��ه رع��ى
ال��ق��د غ��ص��ن��ي��ة ال��ردف��ي��ن ك��ث��ي��ب��ة ال��س��ن��ا ش��م��س��ي��ة ال��ع��ي��ن��ي��ن غ��زال��ي��ة
ال��وج��د م��ن ل��ق��ي��ت ق��د م��ا وأع��ل��م��ت��ه��ا ب��م��دام��ع��ي ح��ب��ه��ا إل��ي��ه��ا ش��ك��وت
ي��ع��دي ق��د ال��م��ب��رح ال��ش��وق وذو ف��أع��دى — س��ال��م وه��و — ق��ل��ب��ه��ا ق��ل��ب��ي ف��ص��ادف
ال��ص��ل��د م��ن ال��ن��م��ي��ر ال��م��اء ي��ن��ب��ع وق��د ب��خ��ده��ا ع��ل��ي — ك��ادت وم��ا — ف��ج��ادت
ال��ورد ع��ل��ى األق��اح��ي ن��وار أف��ض��ل إن��ن��ي ث��ن��اي��اك ه��ات��ي ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت
ت��ب��دي ك��م��ا م��ن��ه��ا أم��ل��ت ال��ذي ت��ع��ي��د ف��ان��ث��ن��ت ب��ج��س��م��ك ج��س��م��ي ع��ل��ى وم��ي��ل��ي
ال��زن��د م��ن ك��ال��ش��رار وم��ث��ن��ى ف��رادى ب��ي��ن��ن��ا ال��ش��وق أروي��ا ول��ث��ًم��ا ع��ن��اًق��ا
ال��ع��ه��د م��ذم��وم��ة غ��ي��ر ت��ق��ض��ت ل��دي وق��ت��ه��ا أق��ص��ر ك��ان م��ا س��اع��ة ف��ي��ا

العزم: ومضاء والسخاء بالكرم يتمدح وقال

م��اض��ي��ا ع��زم��ي ج��ردت ق��د ك��ن��ت وإن وم��اض��يً��ا ح��دي��ثً��ا ح��ال��ي��ن��ا ال��ل��ه رع��ى
ق��اض��ي��ا ال��س��ه��م ص��ائ��ب م��ن��ي وي��رم��ي��ن ت��روم��ن��ي ت��زال ال ل��ل��ي��ال��ي ف��م��ا

166



الهوامش

ع��اري��ا ال��دن��ي��ات ل��ب��س م��ن زل��ت وم��ا ت��ط��ي��ع��ن��ي ال��خ��ط��وب أن ع��ل��م��ت وق��د
ب��ال��ي��ا ك��ان م��ا ال��ج��ود م��ن��ه��ا ي��ج��دد ج��دي��دة ث��ي��ابً��ا ال��دن��ي��ا ف��ي أج��دد
ب��ب��ال��ي��ا ق��ط ال��ن��اس ب��خ��ل م��ر وال م��ه��ج��ت��ي ب��خ��اط��ر ب��خ��ل ل��ي م��ر ف��م��ا
وم��ال��ي��ا ن��ف��س��ي ال��ح��م��د ع��ن��د وب��ذل��ي ط��ارف��ي إت��الف ال��م��ج��د ف��ي ح��ب��ذا أال

مالقه: املعتمد ابنه عىل دخل حني وقال

م��ع��ان ف��ي ال��م��م��ال��ك ف��ق��ت ف��ق��د ال��زم��ان ف��ائ��دة أن��ت أري��ة!
ت��وان ب��ال اإلل��ه ف��أدن��اك ب��ع��ي��د ب��ل��د م��ن رم��ن��اك وق��د
ال��ط��ع��ان ع��ل��ى ال��ك��م��اة ووط��ن��ا وح��زًم��ا ع��زًم��ا ج��ه��دن��ا ب��ذل��ن��ا
ال��س��ن��ان م��ع ال��ح��س��ام وأع��م��ل��ن��ا وال��م��س��اع��ي ال��ع��زائ��م وأج��ه��دن��ا
ال��ه��وان ب��ع��د ل��ه��م وإع��زازي ان��ت��ص��اري م��ال��ق��ة أه��ل ل��يُ��ه��ن��ئ
ل��ب��ان��ي درت أن ال��خ��ي��ر رض��اع ج��م��ي��ًع��ا وي��ن��م��ي��ه��م س��ي��ن��ق��ذه��م
األم��ان��ي ث��م��ر أج��ن��ي��ه��م ك��م��ا ال��م��ع��ال��ي درج ذرا وأرق��ي��ه��م
ج��ن��ان��ي ل��ه��م ي��ج��ن م��ا إل��ي��ه��م ل��س��ان��ي ي��ب��دي ال��ذي وأض��ع��اف
ال��ع��ن��ان م��لء ض��ي��م��ه��م ف��ي ج��رى ك��ف��ر ذل م��ن أع��ت��ق��ه��م أل��م
ال��م��ث��ان��ي ال��س��ب��ع ذل��ة ف��ط��ال��ت أع��زت م��ح��رف��ة وت��وراة
ال��ي��م��ان��ي ال��ع��ض��ب س��ؤل��ه ف��أدرك ي��م��ان ع��زم ب��ي ث��ار أن إل��ى
ال��ب��ي��ان س��ح��ر ق��ض��اؤه��ا ف��ك��ان خ��اط��ب��ات ال��ص��وارم وأن��ض��ي��ت
ال��م��ب��ان��ي م��ه��دوم ال��ف��س��ق وآب ال��م��غ��ان��ي م��ع��م��ور ال��ب��ر ف��ع��اد
ب��األذان ال��م��س��ام��ع وش��ن��ف��ت ي��ص��ل��ي ج��ام��ع��ه��م إم��ام وق��ام

بني — «دوزي» يقول كما — يكسبه لم وإن وهو املعتضد، شعر من اخرتناه ما هذا
والجزالة، املتانة عن وبعده والطالوة، الديباجة من لخلوه مجيد، شاعر مكانة معارصيه
فيه فإن الفحل، الشعر مستوى إىل به تسمو التي األدبية املرتبة بلوغ عن وتقصريه
لذلك إهماله، ينبغي وال إغفاله، معها يصح ال ما املؤرخ بها ينتفع التي الشواهد من
قصائده تضاعيف من ويستخرج املعتضد، أبيات خالل من يستشف «دوزي» ترى
مناوئه وبني بينه الفرق وجوه ويتعرف وأخالقه، وعاداته صفاته من الكثري ومقطعاته

ومنازعات. حروب يف عاشا متجاورين كملكني بينهما املوازنة عند باديس وعدوه
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لذكر فيه عرض فصل ضمن العقيان، قالئد كتابه يف خاقان، بن الفتح يقول (2)
وفصه: بنصه ييل ما واملعتضد باديس

رسمها وطمس اإلمامة ركن ووهى نجمها، وخوى الخالفة عرش ثل وملا
األضغاث، وصحت البغاث، استنرس بلوى، العافية وعادت دعوى، امللك وصار
رقاتها، من املنابر وخلت ناسه، يف أحد كل وثار كناسه، يف الظبي واستأسد
يف عاثيًا بغرناطة حبوس بن باديس وكان أوقاتها، مقيمي الجمع وفقدت
ويجري مراقب، غري هللا عىل يجرتئ وطريقه، العدل سنن عن عادًال فريقه،
إساءته وسبقت لسانه، سنانه حجب قد للعواقب، ملتفت غري شاء ما إىل
من إال املاء رشب وال ندم، عىل ذنب من يبت لم رجل من ناهيك إحسانه،
يف متقًدا زال وما وابتكر، راح من وأجرم ومكر، كاد من أحزن دم، قليب
عىل إال جار له يبيت وال عجل، وال بريث يرام ال لنواحيه، مفتقًدا مناحيه،
لهوه ميدان يف وجرى واستكفاه، اليهود أحد إىل أمره وكل أن إىل وجل،
واصطباح، غبوق يف وهمه الصباح، مصباح من أضيع وأمره استوفاه، حتى
ملقح باهلل املعتضد عىل الخرب فسقط الهاتك. يد يف وسرته للفاتك، مراد وبالده
وأخذ العقبان، أجنحة تحت الطري صاد الذي والرضب، الطعن ومنتج الحرب،
طرفه إليها ورد وسنانه، سهمه مالقة إىل فسدد الثعبان، فم من الفريسة
هللا رسول عزيمة عليها وعزم الحرض، إىل سابور تصميم إليها وصمم وبنانه،
وعليه األمواج، املتالطم األفواج، املتزاحم جيشه إليها ووجه النرض، عىل ملسو هيلع هللا ىلص
العادي، األسد وحمام األعادي، سهام املعتمد ابنه املحتل، وحتفه املستل، سيفه
امتنعت فإنها قصبتها إال صهوتها، وأمطته صفقتها، أعطته عليها أطل فلما
أثناء ويف نكاحها، أمضوا وال سفاحها، يرضوا لم املغاربة السودان من بطائفة
أصحاه خربًا ذلك من باديس إىل طريوا ودفاعهم، مجادلتهم وخالل امتناعهم،
ترمي كانت التي كتيبته حينه من فأخرج صبوته، عن ولحاه نشوته، من
زنده، وموري جنده، قائد الناية ابن وعليها القصد، القنا عن تنثني وال بالزبد،
مساورتهم، عن ولووه املمتنعني بتنفيس برابره املعتمد عىل أشار كان وقد
استنزالهم، يف وأطمعوه نزالهم، من ومنعوه ومباكرتهم، مراوحتهم عن وثنوه
انتهاز عن فعدل املغارب. أولئك عىل وأتقى األقارب، عىل أبقى ذلك كان وإنما
ولعبه، لهوه عىل واإلناخة تعبه، من االسرتاحة إىل غصتهم، وإبراء فرصتهم،
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غشيه وقد إال أمىس فما اللذات، وطراد الفتيات، ارتياد يف أصحابه وتفرق
سحيق، مكان من وُمناٍد رحيق، بنيرصيع وأصحابه سيلها، عليه وسال ليلها،
املعاقل أحد إىل وأوى ولجام، طمرة برأس ونجا رأيه، وبال سعيه، فخاب
إىل وإصاخته القصبة، ألهل بتنفيسه عليه املعتضد فحقد الحسام، من أعرى

إليه: فكتب القيص، تنكيل ونكله بالعيص، ورضبه العصبة، تلك

ج��ري��ح��ا ب��ه ق��ل��ب��ي أص��ب��ح داء إل��ي��ك أش��ك��و م��والي
م��س��ي��ح��ا ال��رض��ا إل��ي ف��اب��ع��ث س��ق��اًم��ا زادن��ي ق��د س��خ��ط��ك

حني — إليه كتب قبل كان وقد ونفح، رضاه عرف له وعبق وصفح، عنه فعفا
بالرببر له ويعرض يسليه، — مسجونًا إليه نجا الذي باملوضع باملقام أمره

فيه: حصل مما ويستعطفه

وال��ح��ذر ال��ب��ث ع��ل��ي��ك ي��ع��ي��د م��اذا ال��ف��ك��ر ب��ك ت��ذه��ب ال ف��ؤادك س��كِّ��ن
ال��ق��در ب��ه ي��أت��ي ل��م��ا م��رد ف��ال وط��ر ع��ن ع��اق ق��د ق��در ي��ك��ن ف��إن
ال��ظ��ف��ر أش��ي��اع��ك وم��ن غ��زوت ف��ك��م واح��دة ال��ده��ر ف��ي خ��ي��ب��ة ت��ك��ن وإن
ال��ذك��ر ال��ص��ارم ف��ه��و ع��ب��دك ح��د ص��ن ص��ول��ت��ه األب��ط��ال ت��ح��ذر ف��ارًس��ا ي��ا
ك��در ب��ه��ا آم��ال��ي م��ورد وغ��ال ت��ع��ل��م��ه��ا أن��ت ص��روف أخ��ل��ف��ت��ن��ي ق��د
م��ن��ك��س��ر وال��ط��رف م��ن��خ��ف��ض، وال��ص��وت دام��ع��ة وال��ع��ي��ن ج��ازع��ة، ف��ال��ن��ف��س
ال��ك��ب��ر ي��ب��ل��غ��ن��ي ول��م رأًس��ا وش��ب��ت س��ق��م م��ن ب��ال��ج��س��م وم��ا ل��ونً��ا ح��ل��ت ق��د
ي��ع��ت��ذر ن��اداك ق��د ه��و وه��ا ع��ت��بً��ا ب��ه ي��س��ت��ح��ق ذن��بً��ا ع��ب��دك ي��أت ل��م
غ��دروا إذ ال��م��أل��وف ع��دل��ك ل��ه��م وف��ى دغ��ل ذوي ق��وم ع��ل��ى إال ال��ذن��ب م��ا
ض��رر ص��رف��وا إن ون��ف��ع��ه��م ب��غ��ض، وح��ب��ه��م غ��ش، ن��ص��ي��ح��ت��ه��م ق��وم
ن��ظ��روا إن األل��ح��اظ ف��ي ال��ح��ق��د وي��ع��رف ن��ط��ق��وا إن األل��ف��اظ ف��ي ال��ب��غ��ض ي��م��ي��ز

املرابطني ونزول والرايض املأمون وولديه املعتمد عن الفصل هذا يف ذكره ما آخر إىل
ناقصة الفتح رواها قد املعتضد ألبيه هذه املعتمد ورائية عباد، آل دولة وزوال بقرطبة

زيدون». ابن «ديوان رشحنا من امللكني شعر يف مثبتة بتمامها وهي ترى، كما
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كان املعتضد أن املعجب كتاب صاحب يروي حني عىل «دوزي» يشبهه هكذا (3)
تحت الهامش إىل (ارجع العباس بني ملوك من املنصور جعفر بأبي يشبهونه الناس

الفصل). هذا أول وأشعاره» أخباره «املعتضد عنوان

السادس الفصل

إشبيلية حرب يف مًعا هزما وقد األقطش، بن محمد حليف «مرتولة» أمري هو (1)
١٠٣٠م. عام حوايل

١٠٤٤م. عام طيفور ابن من املعتضد انتزعها اليانع الوادي نهر عىل مدينة هي (2)
عىل االستيالء يف رغبة املعتضد حاربه وقد الجنس، عربي وهو «نيبال» أمري هو (3)

أراد. عما املعتضد وردوا فنرصوه بالرببر، يحيى ابن فاستعان مدينته
اليانع. والوادي الكبري الوادي نهري بني تقع األندلس جنوب يف مدينة «لبلة»: (4)

صغرية. جزيرة «سالطس»: (5)

السابع الفصل

«دوزي» كتبه بما يكون ما أمس هي فصول بسام البن الذخرية كتاب يف (1)
اختصار مع عنه «دوزي» كتبه ملا كاألصل هو ما ييل فيما منها وسنذكر املعتضد، عن

فنقول: املقام يقتضيه حسبما وحذف

أفىض عباد، بن محمد القاسم أبي القايض الوزارتني ذي بن عباد باهلل املعتضد
قطب باملعتضد: ثم الدولة، بفخر وتسمى (٤٣٣)هـ سنة أبيه بعد األمر إليه
وال حصيد، وال قائم له يثبت لم رجل من املحنة، غاية ومنتهى الفتنة، رحى
الطَىل فرس وأسد متناقض، وهو األمور أبرم جبار بعيد، وال قريب عليه سلم
غري وهم أقرانه، فكفى إلب، عليه يشء وكل حرب، والناس ثار رابض، وهو
وكثر بلده، واتسع يده، طالت حتى وقاعد، قائم بني شأنه، وضبط واحد،
ملك األيام ثغرة يف طعنة «حبيب» أبيه وزير بقتل أمره افتتح وعدده، عديده
وأخذ ويخرق، يفري استمر خلفه، من به رشد جبابرة من وجباًرا كفه، بها
ال سم حربه خوان، رابية كل وعىل ميدان، ناحية كل يف وهو ويفرق، يجمع

مأمون. غري رش وسلمه يخطئ، ال وسهم يبطئ،
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فقال: حيان ابن وذكره

قرطبة طرق وستني إحدى سنة اآلخرة لجمادى خلت لست األربعاء يوم وعيش
وشهاب امللوك، أسد وقته، يف األندلس أمراء جماعة زعيم عباد املعتضد نعي
الشنيعة، والحوادث البديعة، األنباء وذو األوتار، ومدرك العار، وداحض الفتنة،
مراميه من بسهم هللا فرماه األبية، والسطوة العلية، والهمم املبرية، والوقائع
يف كان ما وأطمع سمائه، إىل كان ما وأرقى اعتالئه، يف كان ما أحمد املصمية
فتوفاه لها، كفاء ال بفتنة الذيل تشمريه عند لها محتفًزا الجزيرة، عىل االحتواء

… اإليجاز وحية األمد، قصرية ذبحة علة من فراشه عىل هللا
سنة اآلخرة جمادى غرة االثنني يوم القايض أبيه موت بعد واليته وكانت
وستني، إحدى سنة اآلخرة جمادى من السبت يوم نحبه وقىض وثالثني، ثالث
مر عىل — عليه حمل فلقد خطاياه، هللا تغمد بعده، األحد يوم عشية ودفن
واإلخفار بالظنة، واألخذ املثلة، يف الحدود وتجاوز القسوة، فرط يف األيام
عليها، يقوم دليل بصدقها للعالم أكثرها يف يبد لم شنيعة، حكايات — بالذمة
القسوة، شدة من يربأ فلم معيبها من برئ ومهما ذكرها، يف ينساغ فالقول
واشجة. رحم ذوي فيها يحاسن لم جبلة من سجايا الطاعة، عىل االتهام وسوء
العباسيني، أشداء أحد املتوكل بن أحمد أبي بن أحمد سرية تقيل كان وقد
الدولة، انهدمت وبفقده عليها، باملنتزين وسطا باملرشق اململكة نرش ضم الذي
التي السياسية، أخباره نظره بفضل وطالع املعتضدية، سمته عباد فحمل
صالبة يف الرياسة أمد عىل االحتواء إذ هادية، مثله النظر أهل عند أضحت
فضًال بها، سمع من تذعر بمهوالت منها فجاء الشظي، وصناعة العيص،
انطوى وقد داللة، غري من أمثالها الشهم األمري هذا إىل نسبوا عاينها، عمن
التي دولته يف عباد يقرص ولم بها، للمكافأة إرصاده وتقرر عليها، هللا علم
امللوك، وكياد الحروب، شب فيها شغله أكثر وصري األسنة، أطراف فوق مهدها
والعدد امللوكية، األمور من األوىف حظه توافر من التالد، وإحراز البالد، وإهراج
واكتىس املغلة، العمارات واعتمر القصور، فابتنى الرياسية، واآلالت السلطانية،
واقتنى السابحة، الخيول وارتبط السنية، األعالق يف وغاىل الفاخرة، املالبس
طبقاتهم فساس فرقة، كل من تنقاهم الذادة، الرجال واتخذ الروقة، الغلمان
عىل بالوعيد والوفاء العمال، صدق عىل الزيادة وضمان األعطية، إدرار بني ما
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منهم فخرج األندلس، ملوك من أنداده عىل أعيت سياسة العدو، من النكال
أن الغرابة يف املتناهية أخباره نادر من أقتاله، بهم أباد حروب مساعري رجاًال
عن مرتفه مشاهدتها، عن لغائب وإنه العاتية، األمم تلك أهل من بغيته نال
إىل مىش إن ما قرصه، جوف من لحيلها منفذ أريكته، فوق مدبر مكابدتها،
داخلها يدبر عريسته لزم ثم اثنتني، أو مرة غري أقتاله من مغلوب أو عدو
يزال فال الرسور، لتميل ليله وأخلص والتدبري، اإلبرام يف نهاره جرد أموره،
أعدائه من ألنابيبها التي األرواح، بقبض عليها ويحيا الراح، كئوس عليه تدار
مقرطة إليه، املهداة رءوسهم من ثمًرا وقت كل تطلع حديقة قرصه بباب
يذعرون والخلق ملعاينتها، نفسه ترتاح بحاملها، املنوهة األسماء برقاع اآلذان
بقوة لهوه نشاط ومبتدع كيده، بإجالة ليله نعيم واصل وهو التماحها، من
دهاة من أحد سرب إن ما وعني، سمع قلب كل وعىل شوين، شأن كل يف له أيده،
إىل ابتدائه منذ دأبه، ذلك يزل لم مكره، أمن وال قعره، أدرك وال غوره، رجاله

انتهائه.
بقرطبة، الجماعة مفرق باملهتدي، امللقب الجبار عبد بن محمد وكان
املطلعة الحديقة هذه مثل اتخاذ إىل عباًدا سبق قد املبرية، الفتنة تلك ومبتعث
رءوس إرسال من العامري الخيص «واضح» له أكثر أيام أعدائه لرءوس
فوق منها فغرس سالم، مدينة باب بهم وأصلح وقعة، ألول عليه الخارجني
طويلة عريضة، هول حديقة قرصه حذاء النهر بشط لها املعلية الخشب

للنظارة. شغًال املسطورة، الصفوف عدد جمة الخطة،

أولها: قصيدة من الحسني بن صاعد قول مثل شعراؤه، وذكرتها

ال��رءوس ث��م��ر أط��ل��ع��ت ح��دائ��ق ال��ن��ف��وس م��ب��ه��ج��ة ال��ع��ي��ن ج��الء
ال��غ��روس ت��ل��ك م��ن ال��ه��ام��ات ج��ن��ى — ال��م��س��اع��ي م��ه��دي — ال��ل��ه ه��ن��اك
األن��ي��س أن��س روائ��ه ك��ري��ه ج��م��ي��ًال وح��ًش��ا ق��ب��ل��ه��ا أر ف��ل��م
ال��ط��روس ب��أب��ن��اء م��ل��ئ��ت إذا م��ن��ه��ا األس��م��اع ي��م��أل ف��م��اذا

بخزانة مباهاة ذعًرا البرش قلوب املالئة الحديقة هذه وراء لعباد كان وقد
هام أودعها قرصه، جوف (يف) مكنونة جوهره، خزانة من لديه أكرم بلوى،
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شهاب الربزييل، هللا عبد بن محمد رأس منها بسيفه، أبادهم الذين امللوك
رءوسهم قرن الذين وغريهم، نوح بن خزرون ابن الحجاب، ورءوس الفتنة،
فخص الرفعة! تلك إىل سابقهم حمود، بن عيل بن يحيى الخليفة إمامهم برأس
وتنظيفها تطييبها، يف وبالغ املمزقة، جسومهم إذالة بعد بالصون رءوسهم
تجيب ثاوية عنده فبقيت لها، الحافظة املصاون وأودعها للكرامة، ال للثواء

حيان). ابن كالم (انتهى اعتباًرا سائلها

وتمام الصورة، جمال من أيًضا أوتي عباد وكان حيان: ابن قال بسام: ابن قال ثم
الحس، وصدق الخاطر، وحضور الذهن، وثقوب البنان، وسباطة الهيئة، وفخامة الخلقة،
أدنى السلطان إىل به الهوى ميل قبل اآلداب يف ذلك مع ونظر نظرائه، عىل به فاق ما
لها، تعهد غري من علقها وافرة قطعة عىل ذهنه لثقوب منه حصل طبع بأذكى نظر
أعطته صحائفها، اقتناء يف منافسة وال مطالعتها، من إكثار وال غمارها يف إمعان وال
يف طالوة، ذات الشعر من قطع وقرض الكالم، تحبري من شاء ما ذلك عىل نتيجتها
الخالل هذه جمع للرباعة، األدباء واكتتبها اإلرادة، فيها وبلغ الطبيعة، فيها أمدته معاٍن
أفعاله، جميع يف عباد ابن وأخبار السحاب. بها بارى كف جود إىل والباطنة الظاهرة
التدبري أحكام يف تجرده عىل وكان بعيدة، غريبة وخافياته عالنياته أنحائه؛ ورضوب
إىل ذلك يف فانتهى أجناسهن، يف وخلط اتخاذهن، يف فاستوسع بالنساء كلف ذا لسلطانه
من نحًوا خاصة الرسيات صنوفهن من خلف إنه قيل نظرائه. من أحد يبلغه لم مدى
عيل أخت العامري مجاهد بنت حالئله من الفذة لديه الحظية حرته إىل جارية سبعني
له كان أنه ذكر عليه، وقوته النكاح يف لتوسعه عباد نسل ففشا دانية، أمري مجاهد بن

كالمه). (انتهى مثلهم اإلناث ومن عرشين، من نحو الولد ذكور من

العرب أمراء من وغريه املظفر مع عباد حروب

عند «لبلة» صاحب يحيى ابن أن واملظفر: عباد تفاسد من ظهر ما وأول حيان: ابن قال
وعطل يده، ووصل له، وانزعج فأجاره، األفطس بن باملظفر استجار عليه عباد هجوم
فتنة نار يوقد خلفه، ملا مضيًعا يحيى، البن ناًرصا «لبلة» إىل وأقبل جيشه، وجمع ثغره،
يف وحرك عنه، عباد ابن ودافع يحيى، ابن عىل بنفسه نزل حتى عنها، غنى يف كان
يف وتقدموا أمرهم، عاقبة يف ناظرين غري إليه فسارعوا جماعة الربابرة حلفائه من ذلك
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تدور ورحاهم إشبيلية إىل وتقدم أمرهم به فانتظم (؟) بالقاسم محمد يعسوبهم تحريك
لرأيه، يسلمون النائبة، يف ومفزعهم الجىل، يف مدرههم حبوس بن باديس قريعهم عىل
التقلقل يف عادته عىل تلك حركتهم من جهور ابن الوزير فأشفق بركنه، ويزدحمون
الدائلني من كان ما إال عامتهم إىل رسله ثقات وأرسل حربهم يف جهده وجهد ألمثالها،
تنكبها فإنه عمورية، دائل مالقة صاحب إدريس بن ومحمد املروانية، داعية عباد منهم
رسله وصلت فلما دعوة، كل عىل متوقعني قرطبة وجماعة هو كان إذ الظنة، من بعاًدا
سوء من ويخوفهم األمثال، لهم يرضب جهور ابن يزل ولم لجاًجا، إال زادهم ما إليهم
الراسية، األطواد منهم يحدو وتذكرة، وعًظا فرعون آل كمؤمن فيهم صار حتى العاقبة
خروجه عباد ابن عند أصبح فلما العناد، ميدان يف القوم واستن الضارية، الحيات ويرقي
بلد عىل رضبت جياد جرد لخلطائه منتظًرا يحيى بن عيل عن دفع بجيشه لـ«لبلة»
نهض ثم الذنوب، وقرفت القلوب، نكأت فعالت وفعلت وأنجدت، وغارت األفطس، ابن
استهما صعبة عظيمة وقعة بابها عىل بينهما فجرت للقائه، «لبلة» إىل بنفسه عباد ابن
وخاض الدبر، فوىل األفطس ابن عىل أوًال وكانت األبلمة، شق واحد مكان يف النرص فيها
منهم وأصاب رحاله فكشف عباد ابن عىل له رجعت ثم كثري […] مخاضة دون واديها
نظر يف وعاثوا بحلفائه، وتجمع الرشق إىل وجاز قرطبة […] ولحق افرتقوا ثم نفًرا
بعد يحيى ابن واىل ثم الجاهلية عرص مثل يف الناس وأمىس […] وانقطعت إشبيلية،
ماله من عليه ائتمنه كان فيما وخانه املظفر، فكاشفه ذلك، إىل دفعته لرضورة كله، ذلك
املظفر خيل ورضبت العصمة، بينهم فانبتت املعتضد حرب يف تورطه أيام عنده وأودعه
وكان املظفر خيل مع واقتتلت خيله، به فلحق املعتضد فاستغاث «لبلة» صاحب عىل
ابن أن تخرب (أخبار) عنها فتصدر بينهما، االصطالح إىل رسله يوايل ما كثريًا جهور ابن
بينهما: املحفوظة النوادر ومن القطيعة، يف اللجاج قعود بامتطاء املالم إىل أقرب األفطس
ضمها حصون عدة وفتح بلده، بغري وأربعني اثنتني سنة شهور يف حربه واىل املعتضد أن
املجاعة يف رعيته وأوقع غالتها، أفسد واسعة عمارات ودمر برحاله، وشدها عمله، إىل
ركنه، هدت التي للحادثة استكانة دونه فما واحًدا شربًا دفاعه عن املظفر وعجز الطويلة،
يشكو وجعل فارًسا، خيله من يخرج ولم بطليوس بحصنه فاعتصم رجاله، حماة وأفنت
وَكرَّ وطره بالده تدويخ من املعتضد قىض فلما نصريًا، وال ظهريًا يجد فال حلفائه إىل به
رسول أن وذلك غريبة: بقرطبة يومئٍذ علينا وردت العام، من شوال يف إشبيلية إىل راجًعا
الشماتة بذلك نافيًا بهن يأنس ملهيات وصائف يلتمس عليه الوقائع هذه إثر يف املظفر
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بقرطبة عدمن قد وكن ذلك، عن رسوله له فبعث بمثله، عادة له تكن ولم نفسه، عن
وأقام له فاشرتاهما فيهما، طائل ال التجار بعض عند ملهيتني صبيتني له فوجد يومئٍذ،
مدة فأقام الطرق، جميع املعتضد خيل لقطع يستطع، فلم بهما الخروج يلتمس رسوله
نفسه به شهر مما يعجبون النُّهى وأولو بهما ومىض كثيفة، بخيل شيع أن إىل بقرطبة
وعىل لألزرة، العاقدة الرجال فحول عىل النساء ألطهار املحرمة الحروب أيام البطالة من
عىل حمله الذي وما األعجوبة هذه عىل وبحثت واملعرفة، األدب من لنفسه يدعيه كان ما
الرحيم عبد قينة الجتالب الظفر، بعد املرتاح املعتضد كاشحه ناغى به فإذا اإلفك؟ هذا
فوجهت صنعتها، يف بالحذق له وصفت ملا اشتد وقد يومئٍذ، وفاته إثر قرطبة من الوزير
شغل لفي أنه العالم علم وقد امللهيات، وطلب الفراغ، إظهار يف املظفر فتقيله نحوه
العاملني، أفنيا حتى القطيعة يف وتباريا الغي، يف يومئذ األمريين هذين شأو فامتد عنهن،
أمري جهور من بسعي وأربعني ثالث سنة األول ربيع يف الصلح بينهما هللا سنى أن إىل
فلما هنالك، اللجاجة يمتطي واملظفر ذلك، يف ورسل كتب بعد بينهم كعادته قرطبة
وابن يحيى كابن بالغرب األصاغر األمراء حرب إىل املعتضد فرغ بينهما، الحال سكنت
جملة وضمها أمالكهم فضبط أتيح) (ما الظفر من له وأتيح والبكري، مرين وابن هارون
األدنى املجاز فرضة الخرضاء، الجزيرة صاحب حمود بن القاسم إىل يده مد ثم عمله إىل
الدهر، قدم عىل مأتاها قبلها ومن فتحها، منها كان التي العدوة أرض إىل األندلس من
شوكة، الربابرة األمراء أضعف عمله، وجاللة نباهته عىل الفتى هذا وجد ملا أنه وذلك
الربغواطي «سقوت» سبتة وصاحب باألندلس، حلفاؤه القاسم […] صمد رجاًال وأقلهم
بقرطبة لحق أن إىل أمره، وايل أمان عىل ونزل يده، يف سقط حتى […] حمود ابن موىل
أتيح وقد وخمسني إحدى سنة كانت فلما املخلوعني، […] جهور ابن كنف تحت وسكنها
أعماله جميع يف منابره بصموت بقرطبة عندنا األنباء اتصلت أتيح، ما الظفر من له
من منابره عىل له الدعاء اتصل الذي الرجعة صاحب الحكم بن هشام إمامة ذكر عن
ظهور غري من الحجب غياهب يف بالحياة إليه يومئ السنة، هذه آخر إىل والده قيام عهد
رشق أمراء من باملعتضد ائتىس من عند مرفوعة كله ذلك عىل ودعوته عامة، وال لخاصة
فنعى حرضته وجوه دعا أنه فذكر عباد، ابن عليها األعناق قاطع قطعها أن إىل األندلس
التي الحال أن ووصف زمانية، علة من وفاته تقدم إليهم وكشف هشاًما، إمامهم لهم
الدانني األندلس أمراء من عليه تظاهر من وبني بينه الفتنة اشتداد من بسبيلها كان
فلما بقسطه، للحزم إعطاء لدفنه، والشهرة اإلمام هذا بوفاة البوح عن يومئٍذ عاقته منه،
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يف بصائرهم شحذ عىل بكالمه — زعموا — وعطف بالحق، الترصيح وجب الحال سكنت
دعوة تحت كان من خاطب أنه وذكر الجاهلية، امليتة عن والفرار اإلمامة بحبل التمسك
الدعوة فارتفعت منه، التعوض إىل داعيًا له، ناعيًا األندلس أمراء من هشام املنعي هذا
إن — تكون وعساها الثالثة، امليتة االسم هذا لحامل امليتة هذه وصارت الوقت، ذلك منذ
نفخة قبل الكفن ومزق الرتاب، من انتفض ثم مات، وكم ُقِتَل، فكم الصادقة. — هللا شاء
الجبار عبد بن هشام بن محمد خالعيه أول يد يف مات كان فقد الواقعة، ووقعة الصور
خالعه قتله ثم مديدة ودال عامر، بني فتى الصقلبي واضح بيد نرش ثم عالنية، ودفن
املنتزي الحسني حمود بن عيل راصده استمر ثم خفية، ودفنه املستعني سليمان الثاني
حيٍّا نجم أن يلبث فلم حقيقة، خلناها التي الدفنة ودفنه الدولة، عىل بثأره الطلب يذكي
الثالثة، امليتة هذه عليه وقعت أن إىل قرنًا ودال ملًكا، هنالك فبقي حقب بعد بإشبيلية
إال وليس واحًدا؟ مائتها كان إذا املتواليات امليتات هذه بني الفرق يف ونعتقد نقول فما
(انتهى الصالح فيه ملا االئتالف يف املسلمني لعامة الدعاء إخالص غري أدلة عليها السيوف

حيان). ابن كالم من بسام ابن لخصه ما
فصدم الربازلة، من يليه كان فيمن بعد يده املعتضد غمس ثم بسام): ابن (قال
وبني بينه الحرب نار تسعرت عندما كان وقد بعمرهم، زيدهم ورضب برشهم، رشهم
بسيوفهم ليقتلهم بعطن، حوله رضبوا حتى لهم ومتح دخن، عىل هادنهم الغرب، رؤساء
بدأ ما أول كان […] الغرب قواعد ناصية بشلب قدمه استقرت فلما حتوفهم، إىل […]
إليه مقدمة وال نظمها كتيبة غري يف مورور بكورة كان املنتزي نوح ابن الحاجب عىل
يرصف الذي الخطر، ركوب عىل تجاًرسا يديه، بني األموال ويحمالن عليه، ينهبان […]
من دم يبايل ال رجل من هذا نوح ابن إىل فخلص تصيب؟ أم أتخطئ يدري ال وهو القدر،
من ذلك عىل وحمل ألمره، وتضاءل بره، يف نوح ابن فبالغ صنع، بيشء يحفى وال تجرع،
حماة وجوه يف ماله صميم من يوًما املعتضد وفض االستنامة، وجوه وأتم […] عىل فعله
ابن إىل صار ثم جيوبهم، به واستنصح قلوبهم، به استمال ما رجاله، ورءوس نوح ابن
من أراد ملا وجعلها يًدا. عليهم أعتد فتلك نعلها، له وحذا مثلها، فسامه برندة قرة أبي
نية من عليه يطلع أن وأراد أمره، يف بالرأي أشار أجنادهم أحد كان وقد أمًدا، مكروههم
وجعل املعتضد ففهمها رشه، من باالسرتاحة لهم ورمز بغدره، يومئٍذ فراطنهم مكره،
مديدة بعد واستفاد بطائلها، حىل حتى إحنه، ديوان يف وأثبتها أذنه، دبر الكلمة تلك
مركزه، من صدره وساعة الغرة، من تمكنه ألول املذكورين الحاجبني وجأجأ قائلها، من
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عليهما وتطفل الشفرة، إىل الحائن مجيء وجاءا الجمرة، عىل الفراش تهافت فتهافتا
له وواًها الوفادة، تحزه لم وافًدا أبوه بأركش، وقته كان املنتزي، خزرون بن الحائن
واستمر السيوف، عامتهم يف وحكم الحتوف، الكل فجرع الشهادة، بطائل يحل لم قتيًال
بطارفهم وألوى بالدهم، عىل تغلب حتى أخراهم، وتتبع بقاياهم، حرب عىل ذلك بعد
وقد الديوان، هذا غرض عن خارجة هي حيان، ابن استوفاها طويلة أخبار يف وتالدهم،
الذي والسبب الغاية، الستقصاء املجموع هذا يتسع ال إذ الكفاية، فيه بما منها أملعت
أخربه كان بمولده نظر من بعض أن بهم، التمرس عىل ويبعثه بطلبهم، يغريه كان
فكان سكانها، غري من الجزيرة عىل يطرءون قوم أيدي عىل يكون دولته انقضاء أن
وجوه نكالهم يف فأعمل عامر، ابن عهد يف عليها الطارئون الربازلة تلك أنهم يشك ال
وبني وزرائه، بعض يوًما عليه دخل أن واتفق رياسته، أيام بقتالهم وشغل سياسته،
القوم أن يذكر بسبتة يومئٍذ املنتزي «سقوت» كتاب فإذا النظر، فيه أطال قد كتاب يديه
الوزير ذلك له فقال مراكش رحبة مقدمتهم وصلت قد باملرابطني، املدعوين املتلثمني
اللجج ودونهم (؟) فمه الحجاج ومات ماذا؟ فكان وحلوها مراكش؟ رحبة وأين املذكور:
وهللا هو املعتضد: له فقال العظام، والجماهري واأليام، والليايل الغرب، واملهامه الخرض،
عىل عامله يعني — فالن إىل اكتب فسرتاه، حياة بك طالت إن وأخشاه، أتوقعه الذي
ووضع تحصينه، يف يريش وأخذ أمري، يأتيه حتى طارق جبل باحرتاس — الجزيرة
والعيون، األرصاد إليها تهتدي وال الحصون، تقيها ال عزائم وهلل وعيونه. هنالك أرصاده

مرضوب. وميقات مكتوب أمد يشء ولكل
«ابن فرجع فيه: يقول األفطس ابن عن فصًال آخر موضع يف أيًضا بسام ابن وكتب
ابنه عباد ابن ه وجَّ وعرشين، خمس سنة يف كان فلما عباد، ابن مقاومة إىل األفطس»
أوغل فلما األفطس، ابن وبني بينه معاقدة تحت العدو أرض إىل عسكر مع إسماعيل
رجال بجميع بادر به، الغدر يرس األفطس وابن «غاليسيا» أرض يريد ببلده إسماعيل
حتى تدبريه، من بيشء عباد ابن يعلم ولم أفوله، طريق يف ضيق شعب (؟) ورصده تعده
وجرت له، عسكره جميع وأسلم لنفسه. بالنجاة إسماعيل فبادر األنشوطة، يف حصل
بلحومها، واالغتذاء خيله ذبح إىل فيها لجأ شدة أصحابه من جملة مع مهربه يف عليه
األفطس ابن فاصطلم املحيط، البحر ساحل من عمله آخر لشبونة مدينة إىل بذمائه ونجا
منهم كثري عىل النصارى من العدو رسعان ووقع بمثله، يسمع لم اصطالًما عسكره
إىل عداوتهما بها بقيت شنيعة، حادثة وكانت أمة، منهم وقتلوا اقتناًصا، فاقتنصوهم
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وقتهما. آخر
الجزيرة أخبار يف الذخرية كتاب من الثاني القسم من نقلها تخرينا فصول هذه
كما وهي الفصل، هذا يف املعتضد عن «دوزي» العالمة كتبه بما لعالقتها بسام، البن

للفائدة. وإتماًما اإليضاح، يف زيادة نقلها آثرنا كتبه ملا كاألصل املقارنة، عند يلوح
املتقني»، الخرية القادة من «باألىل قوله: يف الركاكة من كثري يشء البيت هذا يف (2)

البديعة. املنطقية الشعرية الصورة تلك تتمة من تاليه يف ملا مغتفرة ولكنها
يتحدث الذي غرناطة، صاحب حبوس، بن باديس هو وباديس للنداء الهمزة (3)
خلدون: ابن قال شديدة، حروب املعتضد وبني بينه وكانت الفصل، هذا يف «دوزي» عنه
ثم الذمي، نغذلة بن إسماعيل سلطانه عىل واستوىل أبيه بعد غرناطة ملك باديس «ويل
سنة باديس وتويف اليهود، من خلًقا معه وقتل مئة وأربع وخمسني تسع سنة وقتل نكبه

ص٩٤). إىل (ارجع مئة.» وأربع وستني سبع
عن الدينية العاطفة استفزاز يف الشيطاني أسلوبه البيت هذا يف القارئ يرى (4)
منه. السخرية إىل اليهودي بذلك وأدَّى ضعف من الدين أصاب ما عىل التفجع طريق

اليهود مذبحة (5)
أنشأها التي القصيدة عىل تعليًقا األندليس» األدب تاريخ يف «نظرات كتابنا يف ذكرنا

يأتي: ما الفقيه إسحاق أبو

العقيدة تمكن آثار من واضًحا فعليٍّا أثًرا نبني أن ذكرناه ما كل بعد يفوتنا وال
العاطفة واستفزاز ترصيفها، عىل قادًرا محرًكا وجدت متى نفوسأصحابها، يف
ورؤية الفقيه إسحاق أبي قصيدة عىل رسيعة نظرة إلقاء فإن فيها؛ الدينية
ذلك، إثبات يف وحده ليكفي الجمهور، نفوس يف أحدثته الذي العظيم أثرها
يف السبب كانت أنها وكيف العظيم، الديني التحمس مبلغ فيها لرتى وإنك
وتدمري أموالهم ونهب يهودي، آالف أربعة من أكثر عىل يربي ما عىل القضاء
الخامس القرن يف الهائلة املذبحة تلك حدوث يف السبب وكانت منازلهم،

٤٥٩هـ. سنة الهجري
وىش الوزير اليهودي نغذلة بن يوسف أن قولها إىل صاحبها دعا وقد
قالوا: بالده، عن السلطان فأقصاه — القصيدة هذه قائل — إسحاق بأبي
وكان اإلسالمية، الدينية اآلراء بعض لتسفيه تعرض قد الوزير ذلك وكان
تلك إنشاء إىل دافًعا ذلك من إسحاق أبو فوجد النفوذ، واسع الخطر عظيم
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التأثري يف أفلح وبراهني، حجًجا وأفعمها تحريًضا مألها وقد البليغة، القصيدة
االحتثاث رضوب يف يتفنن زال وما رغباته، إنفاذ عىل وحملهم العامة عىل بها
فقتله الوزير ذلك عىل وهجم حماسة، الساذج الجمهور اشتعل حتى والتهييج
مواهبه كل بذل اسحق أبا أن يف شك من وليس نفسه، السلطان قرص يف
الدين انتاب ما عىل الشديد التفجع وإظهار الدينية النغمة عىل الرضب يف
املعاني وتدفق واتساقها األدلة اطراد فيها يوايل كيف وعرف به، التهاون من
حماسة يتطري فخم بكالم وخوالجه أغراضه عن التعبري يف دقة مع وغزارتها

صارخ: وشعر ناًرا، ويتأجج

ب��رك��ان ي��زف��ر م��ث��ل��م��ا ق��ائ��ل��ه ق��ل��ب م��ن خ��ارج

(خصومه) اليهود أولئك قتل أن سامعيها يوهم أن قائله استطاع وبهذا
كانوا إن وأنهم عنه، السكوت يصح ال حتم وواجب أدائه، من مناص ال فرض
ال حتى الحال، يف يتداركوه أن خليقون فهم مىض، فيما به القيام عن غفلوا
تنقض أو األرض، بهم فيخسف غضبه، بهم يحيق أو هللا، لعنة عليهم تصب
أخفى تستفز التي الوسائل من وسيلة ناظمها يرتك لم وكذلك السماء، عليهم
للعقيدة التعصب نغمات من نغمة وال استخدمها، إال الكامنة الدينية العواطف
لسهولته يصل كاد رشيق سهل بأسلوب ذلك كل وتريتها، عىل رضب إال الدينية
شئت وإن وأبدعه الشعر أجمل من أنه مع األبيات، بعض يف الركاكة حد إىل

وأروعه. فقل:

الربيء وأخذ باليهود الفتك إىل البليغة القصيدة هذه الناس استفزت وهكذا
إليها أرشنا التي الكبرية املذبحة تلك نتائجها من وكان امليسء، بذنب منهم
ينتقم كيف عرف الذي — ناظمها — إسحاق أبو إال بجريرتها يؤخذ ال والتي

عنه. الدفاع يف املتفاني بمظهر والتظاهر للدين التشيع طريق عن لنفسه

الثامن الفصل

«دوزي». يرى هكذا (1)
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التالية: القصيدة بهذه زيدون ابن رثاها ماتت ملا (2)

وع��زاء ش��ك��ًرا ف��اق��ن وس��اء ال��ده��ر س��رك
ن��م��اء ال��ش��ك��ر واق��ت��ض��ى أج��ًرا ال��ص��ب��ر أف��اد ك��م
واج��ت��ب��اء إل��ًف��ا ـ��ق��ود ال��م��ف��ـ ع��ل��ى ت��أس إن أن��ت
إب��اء ال��رزء ـ��ت��م��ل واح��ـ غ��ي��رة ع��ن ف��اس��ل
ال��ب��ق��اء م��ل��ي��ت ـ��ص��ور» «ال��م��ن��ـ ال��م��ع��ت��ض��د أي��ه��ا
وع��الء ع��زٍّا ي��ام األ م��ع وت��زي��دت
غ��ن��اء ال ع��ن��اء ن ال��ح��ز ي��ك��س��ب��ن��ا إن��م��ا
ال��دواء أع��ي��ا ق��د ـ��م��وت ال��ـ داء أَنَّ ط��ب أن��ت
األن��ب��ي��اء غ��ال ـ��خ��ط��ب ال��ـ ذاك إن ، ف��ت��أسَّ
ش��اء ال��ل��ه م��ا إذا ـ��ل��ى األع��ـ ال��م��أل وس��ي��ف��ن��ى
ال��ه��داء ك��ان دف��ن��ه��ا ع��روس ه��دي ح��ب��ذا
س��واء ش��ك��ل��ي��ن ـ��م��زن ال��ـ وم��ا ح��ي��نً��ا ع��م��رت
ث��ن��اء ال��م��س��ك أرج ف��وج��دن��ا ول��ت ث��م
وذك��اء وف��ض��ًال تً��ا وإخ��ب��ا ت��ق��وى ج��م��ع��ت
رواء ال��ع��ذب ـ��ك��وث��ر ال��ـ ج��م��ام م��ن س��ت��وف��ى
ال��ش��ه��داء ـ��س��ع��داء ال��ـ األت��ق��ي��اء ت��ل��ق��ى ح��ي��ث
ف��داء م��ن��ك غ��دت أن ع��ل��ي��ه��ا الق��ت م��ا ه��ان
ف��ن��اء ع��م��وا وإن ـ��ق��ى ت��ب��ـ أن أح��ب��اب��ك غ��ن��م
رداء ال��س��ع��د واس��ح��ب م��الء ال��ص��ن��ع ف��ال��ب��س
واألول��ي��اء ره��م أع��م��ا األع��داء ورث

خليفة. الرحمن وعبد املرتجم رشح زيدون» ابن «ديوان من ص(٧٥) انظر

التاسع الفصل

بكر أبو الوزير هو املراكيش: عن نقًال أخباره، من وطرف نشأته عمار: ابن (1)
القاسم أبي طريقة عىل املجيدين الشعراء أحد كان العصامية، النفس ذو عمار بن محمد
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شعره. من كثري يف منه منزًعا أحىل كان وربما األندليس هانئ بن محمد
أهل من سنّي أدركته ممن أحًدا أر ولم األندلس أهل بني يدور ديوان ولشعره
فشبهه بعضهم تغاىل وربما لشعره، مؤثًرا له مقدًما رأيته إال عنهم أخذت الذين اآلداب
من بها كتب التي قصيدته فيها أجاد التي املشهورة قصائده فمن وهيهات، الطيب بأبي
فنفاه، أمره من كثري عن شغله ألنه املعتمد وبني بينه باهلل املعتضد فرق حني رسقسطة

وهي:

ال��ح��م��ائ��م ن��واح م��ا وإال وف��يَّ ال��غ��م��ائ��م ب��ك��اء م��ا وإال ع��ل��يَّ
ص��ارم ص��ف��ح��ة ال��ب��رق وه��زَّ ل��ث��أر، ط��ال��ب ص��رخ��ة ال��رع��د أث��ار وع��ن��ي
م��آت��م ف��ي ل��ه ق��ام��ت وال ل��غ��ي��ري، ح��داده��ا ال��ن��ج��وم زه��ر ل��ب��س��ت وم��ا

باهلل: املعتضد يمدح يقول القصيدة هذه ويف

غ��ارم ح��م��ال��ة أو س��ي��ف ح��م��ي��ل��ة م��ق��ل��ًدا إال ال��ل��ه ي��راه أن أبَ��ى

باهلل: املعتضد بها يمدح قصيدة يف قوله نسيبه جيد ومن

أواره ف��اس��ت��ع��ذب��وه ون��ع��ي��م��ه ع��اره ف��اس��ت��ش��ع��روه ال��ه��وى ج��اء
أح��راره ح��ك��م��ه ف��ي ع��ب��دان��ه إن��م��ا ع��زٍّا، — ال��ح��ب ف��ي — ت��ط��ل��ب��وا ال
إض��راره وح��ب��ذا ح��ب��ذاه ي��ا ف��أج��ب��ت��ه��م: ال��ه��وى ب��ك أض��رَّ ق��ال��وا:
ي��خ��ت��اره وم��ا ف��خ��ل��وه زيٍّ��ا ل��ج��س��م��ه ال��س��ق��ام اخ��ت��ار ه��و ق��ل��ب��ي
ش��ف��اره ت��رق أن ال��م��ه��ن��د ش��رف وإن��م��ا ب��ال��ن��ح��ول، ع��ي��رت��م��ون��ي
س��راره ال��ه��الل ح��ج��ب ول��رب��م��ا آل��ف��ت��ه م��ن ل��ف��راق وش��م��تُّ��م
غ��راره؟ ع��اد ال��ن��وم ذاك أن أو ن��س��ي��م��ه؟ ه��ب ال��س��ل��وان أح��س��ب��ت��م
أن��ص��اره إذن دم��ع��ي م��ن خ��ذل��ت��ه ال��ج��وى ح��رب م��ن ال��ق��ل��ب أع��ي��ا ك��ان إن

شاء إن — وأنا األندلس، أهل بجمعها ُعني عجيبة أخبار املعتمد مع هذا عمار والبن
رسمته، الذي الحد عن يخرج وال التزمته، الذي بالرشط يخل ال ما منها مورد — هللا
أخبار إىل عنايتي رصفت قد سني حداثة يف كنت ألني ذلك؛ من خاطري عىل بقي حسبما

اآلداب. من تضمنته ملا املعتمد مع هذا عمار ابن
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هللا شاء إن موردها وأنا يسرية نبذة إال فيها أُْلِف فلم حفظي خزانة فتشت وقد
من «شلب» من أصله بكر، أبا يكنى عمار بن محمد هو هذا عمار فابن وجل): (عز
له ليس البيت خامل كان بها، آبائه ومولد مولده «شنبوس» لها يقال أعمالها من قرية
ورد أحد، بها منهم زكا وال حظ، — حديثه وال الدهر قديم يف — الرياسة يف ألسالفه وال
يوسف الحجاج أبو منهم جماعة عىل اآلداب علم وتعلم بها فنشأ طفًال «شلب» مدينة
قصاراه فكان الشعر صناعة يف ومهر بها فتأدب قرطبة إىل رحل ثم األعلم عيىس بن
بل غريهم، دون امللوك بمدحه يخص ال مسرتفًدا األندلس يف يجول يزل فلم به، التكسب
أنَّه وذلك ظريف، خرب ذلك يف وله سوقة أو ملك من استعطف من وال أخذ ممن يبايل ال
من رجل إىل بشعر فكتب علفها، يجد ال دابة إال يملك ال «شلب» سفراته بعض يف ورد
إليه، بها ه ووجَّ شعريًا املخالة له مأل أن الرجل ذلك عند قدره فكان السوق، أهل وجوه
عمار ابن حال علت أن عىل اتفق ثم الجوائز، وأسنى الصالت أََجلِّ من عمار ابن فرآها
«شلب» مدينة هللا عىل املعتمد واله أن إىل أمره وانتهى البخت، به ونهض الجد، وساعده
وحشم، عبيد وجملة ضخم، موكب يف عمار ابن فدخلها إليه، األمر أفىض ما أول وأعمالها
أول فكان باهلل، املعتضد أبيه أيام وليها حني هللا عىل املعتمد يظهرها لم نخوة وأظهر

حي؟» أهو فالن صنع «ما فقال: الشعري، صاحب صاحبه الرجل عنه سأله يشء
«نعم.» قالوا:

مألتها لو له «قل لرسوله: وقال دراهم مألها أن بعد بعينها بمخالته إليه فأرسل
األندلس بالد يف التقلب من ذكرناها التي الحال عىل عمار ابن يزل ولم تربًا.» ملألناها برٍّا
بقصيدته فامتدحه عمرو، أبي باهلل املعتضد عىل ورد أن إىل واالستعطاف لالستجداء

أولها: التي املشهورة

ال��س��رى ع��ن ال��ع��ن��ان ص��رف ق��د وال��ن��ج��م ان��ب��رى ق��د ف��ال��ن��س��ي��م ال��زج��اج��ة أدر
ال��ع��ن��ب��را م��نَّ��ا ال��ل��ي��ل اس��ت��رد ل��م��ا ك��اف��وره ل��ن��ا أه��دى ق��د وال��ص��ب��ح

املعتضد: يمدح يقول وفيها

األغ��ب��را ال��رداء ل��ب��س ق��د وال��ج��و ك��ف��ه ن��ائ��ل ال��م��خ��ض��ر ع��ب��اد
ال��ق��رى ن��ار إل��ى إال ال��وغ��ى ن��ار م��ن ي��ن��ف��ك ال ال��م��ج��د، زن��د ق��داح
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م��ج��وه��را وال��ح��س��ام أج��رد وال��ط��رف ك��اع��بً��ا ال��خ��ري��دة ي��ه��ب أن ي��خ��ت��ار

بالرببر: املعتضد أوقعها وقعة وصفه يف يقول القصيدة هذه ويف

ب��رب��َرا ��ْوا ت��س��مَّ وإن ال��ي��ه��ود إال ت��ع��ت��ق��د ل��م أم��ة ب��س��ي��ف��ك ش��ق��ي��ت
م��ث��م��را ي��ع��ش��ق ال��غ��ص��ن رأي��ت ل��م��ا ك��م��ات��ه��م رءوس م��ن رم��ح��ك أث��م��رت
أح��م��را ي��ل��ب��س ال��ح��س��ن ع��ه��دت ل��م��ا ن��ح��وره��م دم��اء م��ن س��ي��ف��ك وخ��ض��ب��ت

قوله: وهو بمثله متأخر وال ملتقدم أسمع لم بيت القصيدة هذه أبيات ومن

م��ن��ب��را ي��م��ي��ن��ك ك��ان��ت إن — ال��ح��رب ف��ي — خ��ط��ب��ًة زي��اٍد م��ن أف��ص��ح ال��س��ي��ف

وأمر ومركب، وثياب بمال له وأمر استحسنها القصيدة هذه املعتضَد أنشد وملا
شاب، ذاك إذ وهو هللا عىل باملعتمد تعلق ثم كذلك، فكان الشعراء ديوان يف يكتب أن
ألزق عمار ابن صار أن إىل وتتأكد، تقوى له خدمته ومرات تتزيد، معه حاله تزل فلم
عنه يستغني ال املعتمد كان وريده، حبل من إليه وأدنى قصه، شعرات من باملعتمد
فاستوزر أبيه، قبل من «شلب» هللا عىل املعتمد ويل أن اتفق ثم نهار، وال ليل من ساعة
شديدة، غلبة عمار ابن عليه فغلب أموره، جميع إليه وسلم الوالية، تلك يف هذا عمار ابن
بالده عن عمار ابن ونفى بينهما، التفريق املعتضد أمر فاقتىض عنهما، السمعة وساءت
تويف أن إىل األندلس بالد أقايص يف مغرتبًا عمار ابن يزل فلم إليه، اإليماء تقدم ما حسب
فيه يشارك ال فيما يشاركه كان حتى تقريب أشد وقرَّبه املعتمد فاستدعاه باهلل، املعتضد
استدعاه املعتمد أن وذلك عجيب، خرب بشلب كونهما أيام معه وله أباه، وال أخاه الرجل
التحفي يف زاد الليلة تلك يف أنه إال به، جارية العادة كانت ما عىل أنسه مجلس إىل ليلة
عىل معي رأسك لتضعن عليه املعتمد أقسم النوم وقت جاء فلما املعتاد، عىل له والرب به
املسكني أيها تغرت ال يقول: النوم يف هاتف فهتف عمار: ابن قال ذلك، فكان واحد وساد
بي فهتف عدت، ثم وتعوذت فزًعا نومي من فانتبهت قال: حني. بعد ولو سيقتلك إنه
أثوابي من فتجردت فانتبهت ثالثة فسمعته عدت، ثم فانتبهت األوىل حالته عىل الهاتف
إذا أني عىل أزمعت وقد به، مستخفيًا القرص دهليز وقصدت الحرص بعض يف والتففت
بعض يف فأكون العدوة بالد وأقصد فأركبه البحر آتي حتى مستخفيًا خرجت أصبحت
يف له فطلبت بطلبي فأمر يجدني، فلم فافتقدني املعتمد فانتبه أموت، حتى الرببر جبال
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هو فكان يديه، بني تُحمل والشمعة سيفه عىل يتوكأ بنفسه هو وخرج القرص نواحي
الحصري إزاء فوقف فتح هل الباب يفتقد القرص دهليز أتى أنه وذلك عيل، وقع الذي
الحصري؟» هذا يف يتحرك هذا «ما وقال: بي فأحس حركة مني فكانت فيه كنت الذي
دموًعا، عيناه فاضت رآني فلما الرساويل إال عيل ليس عريانًا فخرجت فنفض به أمر ثم
عليه فقصصت صدقته، أن من ا بدٍّ أر فلم هذا؟» عىل حملك الذي ما بكر أبا «يا وقال:
الخمر.» آثار هذه أحالم، أضغاث بكر أبا «يا وقال: فضحك آخرها إىل أولها من قصتي
فتشكر كنفيس؟» إال عندي أنت وهل نفسه؟ يقتل أحًدا أرأيت أقتلك؟ «وكيف يل: قال ثم
والليايل األيام ذلك عىل ومرت فنسيه، األمر وتناىس البقاء بطول له ودعا عمار ابن له
نفسه املعتمد وقتله عمار ابن رؤيا فصدقت إليه، اإليماء سيأتي ما أمره من كان أن إىل
كانت وهي «شلب» والية عمار ابن سأله ذكرناه كما املعتمد إىل األمر أفىض وملا قال، كما
جميع إليه جعل والية أنبه إياها، ه ووالَّ ذلك إىل املعتمد فأجابه تقدم، كما ومنشأه بلده
إليه، املعتمد شوق اشتد أن إىل عليها عمار ابن والية فاستمرت وداخلها، خارجها أمورها
شبيهة حالته فكانت واستوزره، عنها وعزله فاستدعاه عنه، الصرب احتمال عن وضعف
لكل ويؤهله جليل أمر لكل يعده املعتمد يزل ولم الرشيد، مع يحيى بن جعفر بحال
كالسكة فيه وكان به اضطلع إال أمر به يُناط ال هذا مع عمار ابن فكان عالية، رتبة
ابن عنده ذكر إذا األذفنش الروم ملك كان حتى األندلس بالد يف أمره واشتهر املحماة،
وقرطبة إشبيلية قصد عن رده الذي هو عمار ابن وكان الجزيرة» رجل «هو قال: عمار
فخافه فيها، طامًعا املعتمد بالد يقصد ضخمة جيوش يف خرج أنه وذلك وأعمالهما،
فتوىل دفاعه، عن ضعفهم وتيقنوا منه، رعبًا الجهات تلك أهل صدور وامتألت الناس
اإلتقان غاية يف شطرنج سفرة أقام أنه وذلك تدبري، وأيرس حيلة بألطف رده عمار ابن
والصندل الرطب والعود اآلبنوس من صورها جعل مثلها، ملك عند يكن لم واإلبداع
األذفنش إىل رسوًال املعتمد عند من فخرج اإلتقان، غاية يف أرضها وجعل بالذهب، ها وحالَّ
دولته وجوه وأمر إكرامه يف وبالغ قدومه األذفنش فأعظم املسلمني بالد أول يف فلقيه
بعض فرآها السفرة تلك عمار ابن فأظهر حوائجه، يف واملسارعة خبائه، إىل بالرتدد
بالشطرنج، مولًعا — األذفنش أعني — العلج وكان إليه، خربها فنقل األذفنش خواص
عالية طبقة فيه عمار ابن وكان الشطرنج؟ يف أنت كيف سأله: عمار ابن لقي فلما
نعم. عمار: ابن قال اإلتقان، غاية يف سفرة عندك أن بلغني له: فقال منه، بمكانه فأخربه
أن عىل بها آتيك أنا له: قل لرتجمانه: عمار ابن فقال رؤيتها؟ إىل السبيل كيف فقال:
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لننظر هلمها األذفنش: له فقال حكمي. فيل غلبتك وإن لك، فهي غلبتني فإن معك ألعب
ظننت ما وقال: صلب العلج يدي بني وضعت فلما بها جاء من عمار ابن فأمر إليها.
الكالم عليه فأعاد قلت؟ كيف عمار: البن قال ثم الحد. هذا إىل يبلغ الشطرنج إتقان أن
ال يشء ولعله هو ما أدري ال مجهول حكم عىل معك ألعب ال األذفنش: له فقال األول
ابن وكشف فطويت بالسفرة وأمر الوجه. هذا عىل إال ألعب ال عمار: ابن فقال يمكنني.
عظيمة أمواًال لهم وجعل األذفنش، دولة وجوه من بهم وثق لرجال أراده ما رس عمار
فيما خاصته وشاور بالسفرة العلج نفس فتعلقت ففعلوا أمره، عىل يؤازروه أن عىل
مثلها، ملك عند ليس سفرة عندك كانت غلبته إن له: وقالوا عليه فهونوا عمار ابن رسمه
منه، يُطلب يشء عن العجز امللك إظهار عنده وقبحوا يحتكم، أن عساه فما غلبك وإن
حتى به يزالوا ولم ذلك. عن برده لك فنحن يمكن ال ما عمار ابن طلب إن له: وقالوا
له فقال رسمته. ما قبلت قد له: فقال السفرة. ومعه فجاء عمار ابن إىل وأرسل أجاب،
وافتتحا فحرضوا بهم األذفنش فأمر له، سماهم شهوًدا وبينك بيني فاجعل عمار: ابن
األذفنش فغلب فيها، أحد له يقوم ال األندلس يف طبقة ذكرنا كما عمار ابن وكان يلعبان،
ابن له قال الغلبة حقت فلما مطعن، فيها للعلج يكن لم الحارضين لجميع ظاهرة غلبة
بالدك. إىل هنا ها من ترجع أن قال: هو؟ فما نعم، قال: حكمي؟ يل أن صح هل عمار:
عيل هوَّنتموه حتى هذا من أخاف كنت قد لخواصه: وقال وقعد، وقام العلج وجه فاسود
كيف له: وقالوا عليه، ذلك فقبحوا بوجهه، والتمادي بالنكث وهم القول، لهذا أمثال يف
وقال: سكن، حتى به يزالوا فلم وقتك. يف النصارى ملوك ملك وأنت الغدر بك يجمل
وجاء لك. كله هذا عمار: ابن فقال السنة، هذه خالف عامني إتاوة آخذ حتى أرجع ال
عمار ابن ورجع املسلمني، عن دفاعه وحسن بحوله، ودفعه بأسه، هللا وكف أراد، بما
التغلب يف أمل له حدث املعتمد إن ثم به. رسوًرا املعتمد نفس امتألت وقد إشبيلية، إىل
بن محمد الرحمن عبد أبي بيد وكانت بتدمري، تعرف التي وهي وأعمالها، مرسية عىل
له وتكفل عظيمة، جيوًشا املعتمد فجهز ألمرها، واملدبر عليها املتغلب هو كان طاهر،
ببني مرسية من خرج حني طاهر ابن فلحق عنها، طاهر ابن وإخراج بأخذها عمار ابن

هللا). (رحمه مات أن إىل بها فكان ببلنسية، العزيز عبد
نفسه حدثته — ذكرنا كما طاهر بني ملك دار — مرسية عىل عمار ابن تغلب وملا
يرصف يزل فلم لنفسه، البالد تلك يضبط وأن بأمره يستبد أن رأيه سوء له وسول
إىل بلنسية ملك يف وطمع وأعمالها، مرسية له ودانت بعضه، له تم أن إىل ذلك يف الحيلة
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بها، الجند عرفاء من أبوه كان رشيق ابن له يقال مرسية أهل من رجل عليه قام أن
العامة معه وقامت نفسه إىل هذا رشيق ابن فدعا أمره، لبعض خرج قد عمار ابن وكان

الجند. وبعض
أياًما معه بمن فحارصها دونه أبوابها غلقت وقد املدينة، حتى يركض فجاء
يتوجه، أين وال يصنع، ما يدري ال حائًرا فبقي دخولها عىل يقدر ولم عليه، فامتنعت
فهرب ملجأ الهروب إال ير فلم طاعته، من يده وخلع عليه قيامه املعتمد بلغ كان وقد

غائلته. وخافوا عليهم ثقل حتى عندهم فأقام برسقسطة، هود ببني لحق حتى
تزل ولم بالدهم، عن فأخرجوه نعمته، وويل صاحبه مع فعل ما عيونهم يف وبغضه
املنعة غاية يف األندلس حصون من حصن يف وقع أن إىل تشنؤه، وملوكها تتقاذفه، البالد
نزله، وأحسن وفادته فأكرم مبارك ابن له يقال رجًال عليه املتغلب كان «شقورة» يدعى
ذلك عمار ابن رأى فلما سجنه، يف وجعله وقيَّده عليه فقبض رأي أيام بعد له بدا ثم
فما عليهم، وتعرضني عندك، بكوني األندلس ملوك إىل تكتب أن عليك «ال له: قال منه

إليه.» بي ووجهت ماًال لك جعل رغبة أشدهم كان فمن يفَّ، يرغب َمن إال منهم
وكتب فيه، رغب إال األندلس ملوك من أحد عىل عرضه فما ذلك مبارك ابن ففعل

عمار: ابن يقول ذلك ويف املعتمد، إىل كتب فيمن

ال��م��ال م��ن ب��أن��واع رأس��ي ع��ل��ى ي��ن��ادى ال��س��وق ف��ي أص��ب��ح��ت
ال��غ��ال��ي ب��ال��ث��م��ن ��ن��ي ض��مَّ م��ن م��ال��ه ع��ل��ى ج��ار م��ا وال��ل��ِه

فاستدعى عليه فتعذرت بها يستنظف نورة استدعى وقد عمار ابن يقول السجن هذا ويف
ذلك: يف فقال بها فأتي موىس

ب��وس��ى ك��ل ع��ل��ى أرب��ت ع��ن��دي «ش��ق��ورة» ب��وس��ى
م��وس��ى أط��ل��ب وظ��ل��ت ف��ي��ه��ا ه��ارون ف��ق��دت

أن بعد مبارك ابن يد من عمار ابن تسلم من رجاله من هللا عىل املعتمد وبعث
عليه االحتياط يف يزيدوا أن عمار ابن تسلموا الذين املعتمد وأمر وخيل، بمال إليه بعث
عمار ابن فدخلها بها املعتمد كون ذلك ووافق قرطبة، وافوا حتى به فخرجوا وتقييده،

للناس. ظاهرة وقيوده تبن عديل بني بغل عىل وأسوأه دخول أشنع
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تلك عىل إليه ينظروا حتى وعامتهم خاصتهم الناس بإخراج أمر املعتمد كان وقد
وأعيانهم أهلها وجوه إليه وخرج له، اهتزَّت قرطبة دخل إذا هذا قبل كان وقد الحال،
ال وغريهم السالم، عمار ابن عليه يرد أو يده، تقبيل إىل يصل من فالسعيد ورؤساؤهم،
الوصول يستطيع ال بُعد عىل إليه ينظر من ومنهم ثوبه، طرف أو ركابه تقبيل إىل يصل
العزة بعد ذكرنا كما قرطبة عمار ابن فدخل الدول. ومديل األحوال، محيل فسبحان إليه،
عليه. الذي ثوبه إال يملك ال فقريًا خائًفا ذليًال الفارعة والرياسة الشامخ، وامللك القعساء،
ما به املوكلني بعض وأخرب أمتعه، به كان ما ومنع وهبه، ما سلبه من فسبحان
الناس يرانا بحيث قرطبة من قربنا ملا قال: فطنته ورسعة ذكائه فرط من معه لهم اتفق
عن العمامة أزال ا، معتمٍّ وكان عمار ابن رآه فلما يقصدنا، يركض البلد من فارس خرج
فمىش، الصف يف معنا ودخل عمار ابن إىل فنظر إلينا وصل حتى الفارس، فجاء رأسه،
فعلمنا إليه»، أصل أن قبل الرجل هذا صنعه فيه جئت «الذي فقال: جاء؟ فيم فسألناه
يف يرسف ذكرت التي الحالة عىل هللا عىل املعتمد عىل فأدخل عمامته، ليزيل أرسل أنه
مطرق — كله ذلك يف — عمار وابن ونعمه أياديه عليه يعدد املعتمد فجعل قيوده،
أنكر «ما قال: أن عمار ابن جواب من فكان املعتمد، كالم انقىض أن إىل ينبس ال الرأس
ن عمَّ فضًال الجمادات به عيلَّ لشهدت أنكرته ولو — هللا أبقاه — موالنا يذكره ا ممَّ شيئًا

فاصفح.» وزللُت فأقل، عثرُت ولكن ينطق،
إشبيلية إىل النهر يف فأحرض به وأمر تقال.» ال عثرة إنها «هيهات، املعتمد: فقال
قرص باب عىل غرفة يف وجعل قرطبة عليها دخل التي الحال عىل إشبيلية به فدخل

هذا. وقتنا إىل باٍق وهو املبارك بالقرص املعروف املعتمد
لنزع الدهر إىل بها َل تُُوسِّ لو قصائد السجن هذا يف عنه كتبت هناك، سجنه فطال
وتمائم تسمع، لم ودعوات تنجح، لم رقى فكانت دوره، عن لكف الفلك وإىل جوره، عن

قوله: فمنها تنفع، لم

وأوض��ح أج��ل��ى ع��اق��ب��ت إن وع��ذرك وأس��ج��ح أن��دى — ع��اف��ي��ت إن — س��ج��اي��اك
ت��ج��ن��ح ال��ل��ه م��ن األدن��ى إل��ى ف��أن��ت م��زي��ة ال��خ��ط��ت��ي��ن ب��ي��ن ك��ان وإن
وأف��ص��ح��وا ع��ل��ي��ك أث��ن��وا ول��و ع��داي ت��ط��ع ال ب��رأي��ك أخ��ذي ف��ي ح��ن��ان��ي��ك!
وي��م��رح ف��ي��ه ال��ي��وم ع��دوي ي��خ��وض م��ا غ��ي��ر ع��ن��دك أن رج��ائ��ي ف��إن
ف��ي��ص��ب��ح ال��خ��ط��اي��ا ل��ي��ل ف��ي ي��ك��رَّان وخ��دم��ة ودٍّا أس��ل��ف��ت وق��د ال ول��م
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ت��ص��ل��ح ث��م��ة األع��م��ال ت��ف��س��د أم��ا م��ف��س��د أع��م��اق أع��ق��ب��ت ق��د وه��ب��ن��ي
م��ف��تَّ��ح ب��اب ال��ل��ه روح ن��ح��و ل��ه رض��ى م��ن وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي ب��م��ا أق��ل��ن��ي
وت��م��ص��ح ت��م��ح��و م��ن��ك رح��م��ى ب��ه��ب��ة س��ل��ك��ت��ه��ا ج��رم آث��ار ع��ل��ى وع��ف
ي��رش��ح ف��ي��ه ب��ال��ذي إن��اء ف��ك��ل ورأي��ه��م ال��وش��اة ق��ول ت��ل��ت��ف��ت وال
م��وش��ح ال��ع��زي��ز ع��ب��د ب��ن��ي ي��زور أت��ى وق��د ح��دي��ث أم��ري ف��ي س��ي��أت��ي��ك
وأج��رح آس��و أن��ف��ك ال ث��ب��ت إذا ف��إن��ن��ي ع��ل��م��ت، م��ا إال ذاك وم��ا
وص��رح��وا ب��ال��ش��م��ات ت��ج��اه��ي أش��اروا درُّه��م ل��ل��ه در ال ب��ه��م ك��أن��ي
وي��ص��ف��ح» ف��الن ي��ع��ف��و «وق��د ف��ق��ل��ت: ب��ف��ع��ل��ه» ف��الن «س��ي��ج��زي��ه وق��ال��وا:
��ح م��ت��ص��حِّ واض��ح ذن��ب��ي أن س��وى ي��ت��زي��دوا أن ال��واش��ون ع��س��ى وم��اذا
ف��ي��س��ف��ح ع��ن��ه��ا ال��ذن��ب ي��زل ص��ف��اة ل��ح��ل��م��ه أن غ��ي��ر ذن��ب، ل��ي ن��ع��م
ف��ي��ن��زح ع��ل��يَّ أو ف��ي��دن��و إل��يَّ ال��ه��وى ب��ه دار ك��ي��ف س��الم ع��ل��ي��ه
م��ب��رح إل��ي��ه ش��وق ول��ي أم��وت ف��إن��ن��ي ال��س��ل��و — م��ت إن — وي��ه��ن��ي��ه
ي��ج��ل��ح ال��ح��م��ام أن ل��و س��ت��ن��ف��ع ت��م��ي��م��ة — ه��واه م��ن — ض��ل��وع��ي وب��ي��ن

البغداديني، من رجل بحرضته كان يديه بني وأنشدت القصيدة هذه املعتمد بلغت ملا
املعنى؟» بهذا أراد «ماذا ويقول: «… ضلوعي «وبني البيت: عىل يزري فجعل

ملا والوفاء، املروءة هللا سلبه لنئ «أما قال: أن هللا) (رحمه املعتمد جواب من فكان
وهو: خفي طرف من «الهذيل» بيت إىل نظر إنما والذكاء. الفطنة أعدمه

ت��ن��ف��ع» ال ت��م��ي��م��ة ك��ل أل��ف��ي��ت أظ��ف��اره��ا أن��ش��ب��ت ال��م��ن��ي��ة وإذا

.٤٧٩ سنة شهور يف صربًا قتله أن إىل املعتمد بسجن هذا عمار ابن يزل ولم
إنشادها تقدم التي بالقصيدة إليه كتب سجنه طال ملا أنه قتله خرب وتلخيص
يرسف به فأتي أنسه مجالس بعض يف وهو ليًال إليه فوجه الرقة، بعض املعتمد فأدركت
عذر، وال جواب عمار البن يكن فلم قبله، وأياديه عليه مننه يعدد املعتمد فجعل قيوده، يف
ما كل األلفاظ من ويستجلب عطفيه ويمسح للمعتمد يرتقق وجعل البكاء يف أخذ أنه غري
املعتمد وعطفت ذلك، من أراد ما بعض له فتم املعتمد، قلب يف الرأفة له يزرع أنه يقدر
وأمر ترصيًحا ال تعريًضا عنه العفو يتضمن قوًال له فقال حرمته. وقديم سابقته عليه
باهلل الرايض ابنه إىل املعتمد مع له دار بما فوره من عمار ابن فكتب محبسه، إىل برده

188



الهوامش

الرايض قرأ فلما قديمة. إحن عمار ابن وبني بينهم كانت قوم وبحرضته الكتاب فوافاه
موالنا علم أين «ومن له: فقالوا سيتخلص.» إال عمار ابن أرى «ما لهم: قال الكتاب
بالخالص.» وعده قد املعتمد موالنا أن فيه يخربني عمار ابن كتاب «هذا فقال: بذلك؟»
ابن حديث نرشوا الرايض مجلس من قاموا فلما غريه، يبطنون وهم الفرح القوم فأظهر
املعتمد فبلغ ذكرها، عن الكتاب هذا ُصنُْت قبيحة زيادات فيه وزادوا نرش أقبح عمار
البارحة؟» وبينك بيني كان بما أحًدا أخربت «هل له: وقال عمار ابن إىل فأرسل ذلك،

اللتان الورقتان له: «قل للرسول: املعتمد فقال اإلنكار، كل عمار ابن فأنكر
فيها بيَّض أنه فادعى باألخرى؟» فعلت فما القصيدة، إحداهما يف كتبت استدعيتهما
وبيده حنًقا املعتمد فخرج جوابًا، يحر فلم املسودة.» «هلم املعتمد: فقال القصيدة،
عمار ابن فجعل قاتله، أنه علم رآه فلما عمار ابن فيها التي الغرفة صعد حتى الطربزين
فعاله يشء يثنيه ال واملعتمد يقبلهما، املعتمد قدمي عىل انكب حتى تثقله وقيوده يزحف
وتكفينه بغسله فأمر املعتمد ورجع برد، حتى يرضبه يزل ولم يده، يف الذي بالطربزين

املبارك. بالقرص ودفنه عليه وصىل

خاطري. عىل بقي ما حسب ملخًصا عمار ابن خرب من إلينا انتهى ما فهذا
حاول إذ ابنه الرشيد عىل النرصاني تقبض حني املعتمد إىل قوله شعره مختار ومن

مرسية: أمر

ال��رك��ب م��ع أع��وج أم ع��زم��ي ف��أن��ض��ي ص��ح��ب��ي إل��ى أص��ي��خ أم ظ��ن��ي أص��دق
ذن��ب��ي م��ن ت��ع��رض ق��د م��ا ي��ع��ث��ره��ا م��ودة إل��ي��ك ب��ي ل��ت��ف��ه��و وإن��ي
ع��ق��ب��ي ع��ل��ى ن��ك��ص��ت أت��ع��ق��ب��ه وإن ال��ه��وى م��ع م��ش��ي��ت رأي ف��ي ان��ق��دُت إذا
ق��رب��ي م��ن آن��س ع��ن��ك ب��ع��دي ت��ري��ن��ي ب��ه ق��ض��ت ف��ي��م��ا األي��ام أغ��رب وم��ا
ق��ل��ب��ي ف��ي ل��ك ال��ذي ل��ل��ح��ب وأرج��وك دم��ي ف��ي ل��ك ال��ذي ل��ل��ح��ق أه��اب��ك
س��رب��ي ل��ن��ائ��ب��ة ي��رت��ع ل��م ال��ده��ر إل��ى ب��ب��ع��ض��ه��ا أم��ت ل��و ح��س��ن��ات ول��ي
غ��رب��ي م��ن ت��ف��ل��ل أن ي��وًم��ا غ��رو ف��ال ض��ري��ب��ة م��ن ب��ي ي��م��ن��اي ف��رت ق��د وك��م
غ��رب إل��ى ش��رق ب��ي��ن م��ا ي��ط��ب��ق��ه��ا ن��ث��ا م��ن وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي م��ا ب��د وال
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ع��ت��ب��ي م��ن ت��خ��ف��ف أن إال ي��ب��َق ف��ل��م س��ج��ي��ة م��ن��ك ال��ع��ف��و أن ش��ك وال

هللا: عىل املعتمد فأجابه

ال��ع��ت��ب م��ن ح��ج��ابً��ا ال��ع��ت��ب��ى ت��ل��ق��ك ورد ال��رح��ب م��ن ع��ن��دي اع��ت��دت م��ا إل��ى ت��ق��دم
ال��ص��ح��ب ع��ل��ى رءوًم��ا ال��ج��ان��ي ع��ن ص��ف��وًح��ا ب��ل��وت��ه ق��د ال��ذي ت��ل��َق ت��ل��ق��ن��ي م��ت��ى
ذن��ب��ي م��ن ك��ان إن ك��ان ��ا ع��مَّ وأع��رض ال��رض��ا م��ن ع��ه��دت م��ا م��ن��ي س��أول��ي��ك
ش��ع��ب��ي م��ن األذم��ة ن��س��ي��ان ص��ار وال ق��س��وة ق��ل��ب��ي ال��رح��م��ن أش��ع��ر ف��م��ا
ال��ل��ب م��ش��ت��رك ال��ش��ع��ر ي��ع��ان��ي ف��ل��ي��س س��ل��وة ل��ك ب��ه أب��غ��ي ت��ك��ل��ف��ت��ه

نظًما. ترجمتهما إىل فاضطررنا البيتني، هذين أصل عىل نعثر لم (2)
نظمهما. إىل فاضطررنا البيتني، هذين أصل عىل نعثر لم (3)

قوله: منها اعتماد يف أشعار وللمعتمد (4)

ال��ج��اه��ُل ال��ح��ل��ي��َم ي��ث��ن��ي وه��ل س��ف��ًه��ا ب��الب��ل ال��ف��ؤاد وف��ي ت��ل��وم ب��ك��رْت
ع��اذل ع��ن��ه��ا ه��واي ي��رد ال م��ن ع��اش��ق ف��إن��ي ك��ف��ي ه��ذه! ي��ا
راح��ل ه��و وال ب��ه، ض��اق ال��ق��ل��ب ال س��اك��ن ال��ج��وان��ح ف��ي اع��ت��م��اد ح��ب
ال��ب��اس��ل ال��ه��زب��ر ي��روِّْع��ك ل��م أو «م��ح��م��د» ف��ؤاد س��ل��ب��ت ظ��ب��ي��ة ي��ا
دالئ��ل ع��ل��ي ل��ه ه��واك ف��ع��ل��ى م��غ��رم ب��ك ه��ائ��م أن��ي ش��ك م��ن
ن��اح��ل وج��س��م س��ح��ائ��ب��ه��ا ه��ط��ل��ت وم��دام��ع ص��ف��رة ك��س��ت��ه ل��ون

وقوله:

أغ��ي��د أه��ي��ف دار ع��ن ��ن��ي ع��قَّ وك��م ت��ل��ددي ف��ي��ك دار ك��م ال��ن��وى أداَر
ال��م��س��رد ال��ن��س��ي��ج ف��ي األع��ادي ك��م��اة دون��ه ت��ع��رض ق��د ل��و ب��ه ح��ل��ف��ت
ال��م��ه��ن��د ح��د م��ث��ل وع��زًم��ا م��رادي ف��ان��ق��ض��ى ال��م��ه��ن��د ل��ل��ض��رب ل��ج��ردت
��د م��ح��مَّ ف��ؤاد م��ن اع��ت��م��اد م��ح��ل خ��ل��ي��ل��ه ف��ؤاد ف��ي خ��ل ح��ل ف��م��ا
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ي��د ب��ال وت��رم��ي ق��ت��ل ب��ال وت��ص��م��ي ظ��ب��ا ب��ال ت��ردي األق��دار ول��ك��ن��ه��ا

وزيره قول ذلك عىل يدل كما عمره، من الثالثني يف وهو الحكم املعتمد ويل (5)
تهنئته: يف زيدون ابن وشاعره

ال��ح��ج��ى أول��ي — ق��ب��ل — ال��س��ب��ع��ون أُع��ط��ت وم��ا
وال��ع��ش��ر ع��ش��روك أع��ط��اك وم��ا اإلرب، م��ن

العارش الفصل

ييل: ما املجيد الشاعر هذا عن املعجب كتاب يف جاء (1)

يف قاعد أنا «بينما امللك: عبد مروان أبي وزير ابن بكر أبو الوزير قال
الناسخ فجاء األغاني كتاب يل يكتب أن أمرته ناسخ رجل وعندي دارنا دهليز
به؟» معك ألقابل منه كتبت الذي األصل «أين له: فقلت كتبها التي بالكراريس
رجل علينا الدهليز دخل إذ ذلك يف معه أنا فبينما معي.» به أتيت «ما قال:
غري من الثها قد عمامة رأسه وعىل صوف أكثرها غليظة ثياب عليه الهيئة بذ
وقال: وقعد، فسلم البادية أهل سكان بعض من رأيته ملا فحسبته لها، إتقان
بعد هذا نائم، هو له: فقلت مروان.» أبي الوزير عىل يل استأذن بني! «يا
رأيت وما الصبا، نزوة ذلك عىل حملتني — التكلف غاية جوابه تكلفت أن
الذي الكتاب هذا «ما وقال: ساعة عني سكت ثم — الرجل هيئة خشونة من
فإني اسمه أعرف أن «أحب قال: عنه؟» سؤالك «ما له: فقلت بأيديكما؟»
بلغ أين «إىل فقال: األغاني.» كتاب «هو فقلت: الكتب.» أسماء أعرف كنت
به السخرية طريق عىل معه أتحدث وجعلت كذا» «موضع قلت: منه؟» الكاتب
األصل منه «طلبت فقلت: يكتب؟» ال لكاتبك «وما فقال: قالبه، عىل والضحك
بني «يا فقال: معي.» به أجئ لم فقال األوراق، هذه ألعارض منه يكتب الذي
هذا أحفظ «كنت فقال: األصل؟» وأين «بماذا فقلت: وعارض.» كراريسك خذ
بني «يا قال: تبسمي رأى فلما قوله من فتبسمت صباي.» مدة يف الكتاب
نحو هكذا فاءً وال واًوا أخطأ إن فوهللا يقرأ، وجعل عليه فأمسكت عيل.» أمسك
سواء، كله ذلك يف حفظه فرأيت وآخره الشعر وسط يف له أخذت ثم كراسني،
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له ووصفت الخرب، فأخربته أبي عىل دخلت حتى مرسًعا وقمت عجبي فاشتد
يوسعني وهو يديه بني وأنا نفسه عىل يرفق ال فوره من هو كما فقام الرجل،
«يا ويقول: ويديه رأسه يقبل وجعل وعانقه الرجل عىل ترامى حتى لوًما
والرجل يسبني وجعل الساعة.» إال الخلف هذا أعلمني ما فوهللا اعذرني موالي
ثم األدب.» حسن يف عذره فما عرفك ما «هبه يقول: وأبي عرفني.» «ما يقول:
بني وأبي الرجل خرج ثم طويًال، فتحدثَا به، وخال مجلسه وأكرم الدار أدخله
عليه وحلت فأرسجت يركبها التي بدابته وأمر الباب، بلغ حتى حافيًا يديه
الذي الرجل هذا «من ألبي: قلت انفصل فلما أبًدا، إليه ترجع ال ثم لريكبها
وسيدها األندلس أديب هذا ويحك! «اسكت! يل: فقال التعظيم؟» هذا عظمته
كتاب محفوظاته أيرس عبدون» بن املجيد عبد محمد «أبو هذا األدب علم يف

ا.هـ. قريحته؟» وجودة خاطره ذكاء يف حفظه وما األغاني،

ص٣٥٣». األندليس» األدب تاريخ يف «نظرات كتابنا إىل «ارجع
األندلس ملوك أخبار يف املغرب، «البيان كتاب من هنا نثبتها فصول هذه (2)

قال: يليها وما ص٢٥٥) (ج٣ واملغرب»

من رأوه الذي يف قرطبة أهل خوض كثر مئة وأربع وخمسني ستٍّ سنة يف
كبري الرحمن عبد ابنه باإلمارة: االنتصاف يف جهور بن الوليد أبي ولدي تنافس
عن كشف الذي عوًدا، وأصلبهم فؤاًدا، أشهمهم امللك عبد وأخوه جماعتهم،
سلطانهم من توىل كان ما لهم فاستدرك السقاء، ابن مركسهم غمة وجوههم
فيما الرحمن عبد أخاه نازع ثم ملكهم، أوتاد ثبتت التي الفتكة به بفتكته

به. التفرد من إليه ذهب

فتمسك الرحمن، عبد بإيثار حلفائه بعض أبيهما عىل أشار كان وقد
الرياسة قسمة إىل فمال امللك عبد الصغري ولده إرضاء من بحظه الشيخ
وأنشد يشاء، ملن أمره يقيضهللا لألمر، أحدهما ناصب غري حياته، مدة بينهما

الجزيري: قول
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األص��غ��ر ك��ح��ب وال ال��ب��ن��ي��ن ح��ب ل��ه س��م��ا ال��ش��ب��اب ف��ق��د ال��ف��ت��ى وإذا

النظر امللك عبد إىل وجعل والجباية، اإلرشاف يف فقدمه الرحمن لعبد نظر ثم
التقسيم هذا منه فرضيا أعطياتهم، عىل واإلرشاف لفرضهم، والتويل الجند، يف

املستقيم. الرصاط عىل وأقامهما

الجهورية.» الدولة أخبار من حيان ابن كتاب يف وجدته ما انتهى هنا «إىل بسام: ابن وقال
من أمكن ما وغريه بسام ابن كالم من أذكر أنا وها املغرب»): «البيان مؤلف (قال

أوًال: فأقول هللا، شاء إن أخبارهم بقية

ال ما جهور بني دولة مدبر السقاء ابن أمر من قلبه خامر املعتضد عباد كان
من وفرًقا سريته، بحسن رشًقا حلم، وال سفه يدعه ال وما كتم، وال بوح يسعه
االستقالل من هذا السقاء ابن كان فقد جهور، آلل وحسًدا مريرته، استمرار
عباد فدس الحساد، ويغيظ األنداد، يخيف بحيث لسلطانه، والضبط بمكانه،
يف ألقى من السقاء ابن وإىل الفتك، عىل جرسه من جهور بن امللك عبد إىل
لعبد خال وملَّا جرى، بما بينهما القدر جرى حتى وبرى، راش امللك، حب روعه
عباد ووجد والنزال، الطعن وطلب وأطال، أعرض السقاء ابن بعد الجو امللك
بني افتقار من دنياه، من كثريًا عليه ونغص ذكراه، أَرسَّ طاملا يشء إىل السبيل
ألول امللك عبد عن وانقبض وأمره، نهيه يدي بني ترصفهم نرصه، إىل جهور
ويصطنعهم برفقه، يرفههم السقاء ابن كان الذين ُحماته باألمر استبداده

بحذقه.

املال، إنفاق عليه ن هوَّ ما بقرطبة الشغف من النون ذي ابن وخامر
املنون، عباًدا وغالت السنون، ومضت والرتحال، الحل وتكلف األثقال، واحتمال
بعدها اثنتني سنة كان فلما وستني، إحدى سنة املعتمد ابنه إىل األمر وصار
فاحتاج مكره، عنها ينام وال رشه، يغبها ال وكان قرطبة إىل النون ذي ابن دلف
كان ا عمَّ وعجزه لديه، من النفضاض املعتمد استمداد إىل جهور بن امللك عبد
قواده، أكابر عىل أجناده بجمهور املعتمد فأمده إليه، قرطبة أمر من أسند
قرطبة فوافوا وإيراده، إصداره سبيل لهم ونهج بمراده، إليهم تقدم وقد
تزدحم وأعينهم حماها، يحمون أياًما بها وأقاموا الرشقي بربضها ونزلوا
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النون ذي ابن شمل فلما إليه، تنجذب وأفواههم جناها، عن ويذبون عليه،
عنها الرحيل يف أخذ قضاه، وما وطره قرطبة غزو من وقىض واحتواه، سفره
العباديون هتك حتى خيله، سنابك غبار تمزق وال ليله، سدفة انقشعت فما
مظهرين غلسوا ثم بالقفول متحدثني باتوا العظيم، األمر وركبوا الحريم،
وشكرهم توديعهم، إىل البكرة عىل عازم لتشييعهم، متأهب امللك وعبد للرحيل،
بالرباءة أصواتهم وارتفاع بقرصه، إحداقهم إال يرعه فلم صنيعهم، حسن عىل
ليل عن صبحها ناجذ له وافرت عقيم، يوم عن ليلة له تمخضت وقد أمره، من

شتيم. وأسد مسوم، أسود بني هنالك أنصاره من ومىش بهيم،

ت��ص��ي��دا ف��ي��م��ا ال��ض��رغ��ام ت��ص��ي��ده ب��ازه ل��ل��ص��ي��د ال��ض��رغ��ام ي��ج��ع��ل وم��ن

لوقتهم وبالغوا بيته، أهل وجميع وأخواته، امللك عبد عىل للحني فقبض
بقية الوليد أبو الشيخ وأخرج ذممه، وإخفار نعمه، وإزالة لحرمه، االنتهاك يف
الباطل مغلوب الشدق، مفلوج الشق، مائل ذاك إذ وكان األندلس، أرشاف

ذمة. وال إلٌّ فيه ُرِعَي وال حرمة، له تحفظ لم والحق،
هجني، مركب عىل منها خارًجا قرطبة قنطرة به وسط ملا أنه بلغني
الدعاء، يف يبتهل وأخذ السماء، إىل يديه رفع الحاسدين، عيون منها تقر وحاله
لنا.» فأجبه علينا، الدعاء فينا أجبت كما «اللهم قوله: عنه حفظ مما فكان

مدال النعمة، مزال «شلطيش» بجزيرة نكبته من يوًما أربعني بعد مات ثم
الحدثان يأخذهم املعتمد أيام بقية هناك أقاموا بها، ساقته وأقرت الحرمة،

يرفعهم. مما أكثر الزمان ويخفضهم ويدعهم
هللا). (رحمه بسام ابن كالم انتهى

الرحمن عبد بابنيه جهور بن الوليد أبو نوَّه وخمسني ستٍّ سنة ويف الوراق): (وقال
ألول مجده أثل أن امللك عبد يلبث فلم إليهما، منه تفويض دون بهما واستعان امللك وعبد
بإشبيلية زاره ذلك وبعد أمره، من كان بما فكاتبه عباد، املعتضد إىل باالقرتاب ظهوره
حتى آماله، وبعدت همته، زادت وقد قرطبة إىل وانرصف كثريًا، إكراًما املعتضد فأكرمه
بطانة له وكان منزله، سجنه جعل أن إىل دونه باألمر واستبد األمر، عىل وغلبه أخاه فاق
باألذى، الناس عىل تسلط لهم فكان له، خالق ال ومن الناس، وسقاط السفال من سوء
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النون ذي بن يحيى املأمون البائسة قرطبة غزا أن إىل الدناءة، من واٍد كل يف بهم يهيم
فأمدَّه عباد بن املعتمد حليفه جهور بن امللك عبد ذلك عند فاستجاش طليطلة صاحب
النون ذي وابن قرطبة أهل بني القتال فوقع قرطبة منهم امتألت حتى وحشوده، بجنوده

عنهم. أقلع أن إىل أياًما
املغرب»): «البيان صاحب (قال

ابن يخلعوا أن عىل الرس يف أهلها اجتمع قرطبة عن النون ذي ابن أقلع وملا
ضجروا ملا بأجمعهم وقاموا وأحكموه، أمرهم فأبرموا عباد ابن ويولوا جهور
صبيحة يف وثاروا الناس، عىل السفلة وحاشيته هو وتعديه جهور ابن جور من
وكانوا دونه، جهور ابن أصحاب وقام عباد ابن قواد مع فيه اتفقوا الذي اليوم
يف جهور بن امللك عبد الخائن واستوى قرطبة أهل عليهم فغلب قليلة، طائفة
الوليد أبي دولة فكانت جهور، بني ملك وانقرض عباد ابن قائد مرتني ابن يد

ونصًفا. أشهر وستة سنة وعرشين ستٍّا بقرطبة جهور بن

قال: الرؤساء». سياسة يف «األنباء كتاب ومن

عبد ابنه عهده لويل قرطبة أهل عىل العهد جهور بن الوليد أبو أخذ ملا
ذا نفسه ى سمَّ حتى وتعاطى وتعاظم واعتَدى، جار قرطبة عىل ه ووالَّ امللك
بهذا قرطبة منرب يف له وخطب هللا بفضل الظافر باهلل املنصور السيادتني
حصن ملك حتى عليه وتضييقه له، النون ذي ابن نكاية عليه هللا فسلط كله،
مقدمة إليه ه فوجَّ عباد بن محمد باملعتمد فاستغاث بقرطبة، وحارصه املدور
نجاح بن خلف قائديه مع فارس ألف إثرهم يف جدد ثم فارس، مئة ثالث يف
مغتاًظا، منحوبًا النون ذي ابن فانرصف قرطبة فدخلوا مرتني بن ومحمد
رعيته وكراهية رجاله، وقلة عقله، وضعف امللك عبد حال عباد ابن فاستبان

أنفه. الكلب لحسة من أرسع ملكه زوال فكان فيه، الطمع فلحقهم فيه،
ثواء، أكرم عنها النون ذي رحيل بعد بقرطبة العبادي العسكر وثوى
أال هللا ويناشدونهم فيه، هم ما عىل ويطالعونهم شجوهم، يبثونهم وأهلها
ويحبسوا جهور بن امللك عبد أمريهم الظالم الغوي عىل يقبضوا حتى يربحوا
تعبئة عىل املؤرخ األحد يوم عيش فأصبحوا عباد ابن سلطانهم عىل البلد
الجند يف التقدم وأرسعا ضبطه، من الباب عىل القائدان قدم ثم سفرهم،
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داره، غرفة فوق وخويصته هو فاستوى جهور بن امللك عبد دار إىل والعامة
املتصل السقف من داره إىل وتوصلوا جهة، كل من فأتوه عليهم، الجند وتكاثر
كالجراد وأسفلها أعالها الناس من جموع وغشيها قعرها، إىل منه ونزلوا به،
قرصه عليه احتوى ما جميع فصريوا النهب، عىل العامة فتقدمت املنترش،
أبو الشيخ وأما أعالقها، نفيس عىل مخازنه أقايص وفضوا رسيع، كحريق
عليه فاقتحمها وكرائمه، ببناته املقصورة إىل فأوى القرص رب والده الوليد
أسريًا، وأضحى أمريًا، فأصبح عندهم، ما ونهبوا فجردوهم النصارى من قوم
نسائه، وعىل نفسه عىل أغلقها علية إىل صعد أن إىل ابنه بالغوي الحال وآل
للقائدين طائًعا ونزل األمان، فطلب عليه، فيها ليقبضوا إليه، الجند فارتقى
يف بالسيف بالنداء وأعلن الناس، من أحد تخطي عن باملنع مرتني ابن وبادر
املخلوع، دار إىل الرجوع مرتني ابن وأرسع النهب، وارتفع الفسقة، فكف ذلك
حرضة إىل ليومهما الغوي إخراج يف النظر وقدما نجاح ابن حارصه وقد
عطفا ثم وطائفته، أخيه مع الناس أعني عىل أخرجه من به فوكال إشبيلية
فصريوا ونسائه، بناته من معه ومن والدهم الضليل الشيخ شأن يف النظر عىل
وصل أن إىل األمور يف للنظر الجلوس القائدان والتزم صغرى، دار يف جميعهم

فملكها. قرطبة عباد ابن

عباراتها يف أصلحنا وقد الفائدة، من فيها وملا هنا، بما لعالقتها الفصول هذه نقلنا
النظر. صدق عليها ودلنا التأمل، إليها أرشدنا محرفة كلمات

الرتباطه خاقان، بن للفتح العقيان، قالئد من التايل الفصل هذا هنا نثبت (3)
املعتمد: يف كالم بعد الفتح قال «دوزي»، بكالم

يخطبها زال وما عمله، أشهى أمرها روم وكان أمله، منتهى قرطبة وكانت
إال لها يكن ولم قائد، منازلها يف يكن لم إذ واليها ومواصلة أهليها بمداخلة
الخالفة رسم طموس من وأنفتهم خلفائها، بدعوة الستمساكهم ومكائد، حيل
ووصل دارتها، قطب يف وحصل فلكها وأطلعه تملكها، له اتفق وحني وعنائها،

البسيط: من قال وإدارتها، رياستها تدبري إىل

ال��دول م��ه��دي��ة ج��اءت��ك��م ه��ي��ه��ات ال��ب��ط��ل األص��ي��د ب��ش��أو ل��ل��م��ل��وك م��ن
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واألس��ل ب��ال��ب��ي��ض — ي��خ��ط��ب��ه��ا ج��اء م��ن م��ن��ع��ت إذا — ال��ح��س��ن��اء ق��رط��ب��ة خ��ط��ب��ُت
وال��ح��ل��ل ال��ح��ل��ي س��ري ف��ي ف��أص��ب��ح��ت ل��ه��ا ع��رض��ت ح��ت��ى ع��اط��ًال غ��دت وك��م
ال��وج��ل م��أت��م ف��ي ب��ه ال��م��ل��وك ك��ل ع��رس ق��ص��ره��ا ف��ي ل��ن��ا ال��م��ل��وك ع��رس
م��ش��ت��م��ل ال��ب��أس ب��درع ل��ي��ث ه��ج��وم ل��ك��م أب��ا ال ق��ري��ب ع��ن ف��راق��ب��وا

ه ووالَّ زمامها، الظافر ابنه أعطى بملكه، واتسمت سلكه، يف انتظمت وملا
بكثرة وحملها ومداه، أمده عىل وزاد نداه، فيها فأفاض وإبرامها، نقضها
املكر عن غافًال وناهيًا، آمًرا فيها يزل ولم فنائه، عن بأعبائها واشتغل حبائه
كم وهيهات انتقده، وال رواه ما بهم واغرتار اعتقده، بأهلها ظن حسن ساهيًا،
أذلوه، وعزيز سلوه، عرش من وكم بذمائه، ودفنوه دمائه، يف كفنوه ملك من
منفرًدا الظافر فربز وويًال، حربًا إليها وجرَّ ليًال عكاشة ابن فيها ثار أن إىل
جبينه، نور الظلماء يف وهاديه يمينه، يف وسيفه حماته، عن عاريًا كماته، من
أكثر فدفعهم بردائه، الحسن وألحفه بأندائه، الشباب بلله كما غالًما كان فإنه
لها يقل لم عثرة منه أمكنتهم حتى وخيله، رجله تالحق منه منع وقد ليلته،
الحماء، وسط مغربٍّا بالظلماء، ملتحًفا فرتك سعى، وال منها استقل وال لعا،
بمرصعه فمر السندس، بعد الحندس، ويسرته املواكب، بعد الكواكب، تحرسه
أعرى وهو ومىض، عليه كان ما ذهب وقد املغلسني الجامع أئمة أحد سحًرا
أقنع سرتًا به وسرته ونضاه، مكنبيه عن رداءه فخلع املنتىض، الحسام من
يده له فتشكر يعرف وال الصنيعة، تلك رب يعلم ال وأصبح وأرضاه، املجد
بالعويل رفع لوعته، الجوى وسعر رصعته، تذكر إذا املعتمد فكان الرفيعة،

وأنشد: نداءه

رداءه ع��ل��ي��ه أل��ق��ى م��ن أدر ول��م

علم عىل كنار يرشق وهو رمح سن عىل ورفع رأسه، حز الغد من كان وملا
واألنصار، الحماة وتحققته األبصار، رمقته فلما بألم، ناظر كل نفس ويرشق
ومنهم وخاله، فراره اختار من فمنهم أجنحتهم، للفرار وسووا أسلحتهم، رموا
ونصب ثاره، بطلب رثائه عن املعتمد وشغل رجاله، حينه إىل به أتت من
مفرقه عن البحث إىل تأبينه عن وعدل وعثاره، عكاشة ابن لوقوع الحبائل
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يف إليه إشارته إال شافية، للوعته كلمة وال قافية، فيه له تحفظ فلم وجبينه،
القول بنا ينتهي التي النائرة أول يف املقتولني والرايض املأمون أخويه تأبني

(طويل): قال فإنه عربها، ونص خربها، رسد إىل

ع��م��ري م��ن ت��ط��اول م��ا وأب��ك��ي س��أب��ك��ي ال��ص��ب��ر إل��ى س��ب��ي��ل ال ص��ب��ًرا ي��ق��ول��ون
ال��ب��در ص��ف��ح��ة وس��ط��ه ل��ه��ًف��ا ي��خ��م��ش��ن ل��ي��ل��ة ك��ل م��أت��م ف��ي زه��ره��ا ن��رى
ع��ذر م��ن ال��ص��ب��ر ف��ي ل��ل��ق��ل��ب م��ا ص��ب��ر وي��ا وذا ذا أث��ك��ل��ن ن��ج��م��ي��ن ع��ل��ى ي��ن��ح��ن
ال��ده��ر م��دى ال��ب��ك��اء ف��ي ي��ع��ذر ب��ص��ن��وي��ه م��ص��اب��ه ال��غ��م��ام ف��ل��ي��ب��ك ال��ده��ر م��دى
ال��ق��ط��ر أخ��و ف��ي��ه ح��ل ق��ب��ر ك��ل ع��ل��ى دم��ع��ه��ا ق��ص��ر واك��ف س��ح��اب ب��ع��ي��ن
ال��ج��م��ر م��ن ف��ؤادي ف��ي م��م��ا ي��س��ع��ر ك��أن��م��ا ح��ت��ى ال��ن��ار ذك��ى وب��رق
ص��ب��ر م��ن ال��ك��واك��ب ب��ع��د ف��ه��ل ي��زي��د ش��ق��ي��ق��ه ث��م «ال��ف��ت��ح» ال��ك��وك��ب��ان ه��وى
أج��ري ف��ي زاد ق��د ال��ل��ه ب��ي��زي��د ك��م��ا رح��م��ة ب��اب ل��ي ف��ت��ح��ت ل��ق��د أف��ت��ح!
ال��غ��در إل��ى ن��ك��ص��ت ق��د وف��يٍّ��ا وأدع��ى أم��ت ول��م ع��ن��ي ال��م��ق��دار ب��ك��م��ا ه��وى
ق��دري ص��غ��رت أن األي��ام ت��ل��ب��ث ول��م ص��غ��ي��رة ب��ع��ُد وال��س��ن ت��ول��ي��ت��م��ا
األس��ر ف��ي أب��ص��رت��م��ان��ي أن��ت��م��ا إذا ال��ث��رى ف��ي ال��ع��ود الخ��ت��رت��م��ا ع��دت��م��ا ف��ل��و
وال��ن��ق��ر ب��ال��ح��س ال��ع��ي��ن ف��ت��ب��ك��ي ث��ق��ي��ًال ن��ش��ي��ده ال��ح��دي��د س��م��ع��ي ع��ل��ى ي��ع��ي��د
ال��ص��در ال��م��ض��رم��ة ال��ث��ك��ل��ى وأم��ك��م��ا ع��ل��ي��ك��م��ا ال��ه��ال��ك��ات األخ��وات م��ع��ي
ال��زج��ر إل��ى ف��ت��ص��غ��ي ال��ت��ق��وى وي��زج��ره��ا م��ث��ل��ه ل��ل��ق��ط��ر ل��ي��س ب��دم��ع ف��ت��ب��ك��ي
ن��ص��ري ودع��ن��ي ودع��ت م��ذ ال��ن��ص��ر أب��ا خ��ال��ًدا ال��ب��ث أورث��ت��ن��ي خ��ال��د أب��ا
ع��م��رو أب��ي ث��ك��ل ال��ده��ر ط��ول ت��ج��دد ح��س��رة ال��ق��ل��ب أودع م��ا وق��ب��ل��ك��م��ا

الحاديعرش الفصل

الوجه من قريبًا آخر وجًها األبيات هذه سبب يف العقيان قالئد صاحب ذكر (1)
بها يرفع أن وأراد فمه، مرسية عىل املعتمد فغر وملا فقال: هنا، «دوزي» ذكره الذي
ونبذ غرضه، طاهر ابن وجعل وخدمه، خوله مالكها ويتخذ قدمه، بها ويثبت علمه،
ير فلم أنجاده، وسرب أعواده، عجم رجاله، وقلة مجاله، لضيق ورفضه، له الوفاء ذمام
واعتقاًدا ينتقده، لم رأيًا عمار ابن إال جيشه، أمر يطوقه شهًما وال لعرشه، يفوقه سهًما
وانتصاًرا سعيه، لقبح وموازاة لبغيه، مجازاة أسلفه، ما وقضاء أخلفه، وظنٍّا يفتقده، لم
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وحصل إليها، وصل ا فلمَّ جنبًا، املواالة مضجع عن يثن ولم ذنبًا، يجِن لم ملن هللا من
من ذكره وأنزل وخلعه، املعتمد عهد نبذ اسمها، لنفسه وصحح ختمها، وفض عليها،
العقيلة لتلك وصار فعًال، حكاه رجل رشيق ابن من له فقيَّض أطلعه، بعدما منابرها
غبشان، أبي من أخرس وتركه الحبشان، من يزن ذي ابن اقتصاص منه فاقتص بعًال،
وقضاء أقطاره، افتقاد إىل هو وخرج وأمره، نهيه وقلده جمره، أوقد ريثما إال كان وما
األبلق صاحب امتناع بمرسية له وامتنع الورد، األسد ثورة له ثار حتى أوطاره، بعض
أمره استبهم وملا غلطته، عىل نفسه الحيًا غبطته، ظل من ضاحيًا عمار ابن فبقي الفرد،
فخاف املعتمد إىل الرجوع أراد كسريًا، مهيًضا الوافر جناحه وعاد تفسريًا، له يعلم ولم
إليه: فكتب صدره، عنده عهده ما بفقد فضاق عنه القعود عىل وعزم غدره، يوبقه أن

ص��ع��ب م��رك��ب ع��ل��ى أم��ري م��ن ص��رت ف��ق��د ال��رك��ب ع��ن أع��وج أم ق��ص��ًدا أأس��ل��ك

القصيدة. آخر إىل
الصفح عىل وعزم وأخفق، عليه حقده نوء وأقشع وأشفق، املعتمد له فرقَّ قال: ثم

مراجًعا: إليه فكتب املعاوز، تلك له باإلغضاء يرفع وأن والتجاوز، عنه

ال��ع��ت��ب م��ن ت��راح ال��ع��ت��ب��ى ل��ك ل��دي

السابقة. عمار ابن أبيات أثبت كما كتابه، يف «دوزي» أثبتها التي األبيات آخر إىل
الكتاب. هامش يف املعتمد مع عمار ابن أخبار عن كتبناه ما إىل ارجع (2)

الثانيعرش الفصل

الطوائف ملوك من النون ذي بني ملوك آخر القادر عهد يف طليطلة سقطت (1)
عباد بن املعتمد غلبوا حتى غاية، أقىص االستفحال من إبانها يف دولتهم بلغت وقد
دولتهم أدرك أن إىل عامر أبي ابن يد من بلنسية ونزعوا عباًدا ولده وقتلوا قرطبة عىل

هذا. النون ذي بن القادر عهد يف واالنحالل الضعف
عىل التفجع يف شعرائهم بعض يقول ذلك ويف طليطلة عىل منهم األذفونش واستوىل

طليطلة:
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ث��غ��ور ب��ئ��س��ت ب��ع��دم��ا س��روًرا، ال��ث��غ��ور ت��ب��ت��س��م ك��ي��ف ل��ث��ك��ل��ك
ال��ث��ب��ور ف��ات��ص��ل ال��دي��ن، ث��ب��ي��ر م��ن��ه ه��د م��ص��اب وأب��ي أم��ا
ظ��ه��ور» ل��ه ال��ك��اش��ح��ي��ن «أم��ي��ر ق��ال��وا: ح��ي��ن ظ��ه��ور ق��ص��م��ت ل��ق��د
ال��س��رور ل��ط��ي��ت��ه ع��ن��ا م��ض��ى ب��ع��ي��ش م��س��روًرا ال��ده��ر ف��ي ت��رى
ت��دور إذ ال��دوائ��ر ع��ل��ى ي��دور ش��ه��م ال��ن��ف��س أب��ي ب��ه��ا أل��ي��س
ال��ن��ف��ور وم��ض��ى ع��ت��وه��ا وزال غ��ل��بً��ا ك��ن رق��اب خ��ض��ع��ت ل��ق��د
غ��ي��ور ف��ت��ى ال��ح��ري��م ف��ي وس��ام��ح ذل ال��ق��وم ع��زي��ز ع��ل��ى وه��ان
ك��ب��ي��ر ن��ب��أ ذا إن ح��م��اه��ا م��ن��ه��ا ال��ض��د أب��اح ط��ل��ي��ط��ل��ة
وال��س��دي��ر ال��خ��ورن��ق م��ن��ه��ا وال ك��س��رى إي��وان م��ث��ال��ه��ا ف��ل��ي��س
ع��س��ي��ر وم��ط��ل��ب��ه��ا ت��ن��اول��ه��ا ب��ع��ي��د م��ح��س��ن��ة م��ح��ص��ن��ة
ال��ق��دي��ر ش��اء ك��م��ا ف��ذل��ل��ـ��ه ص��ع��بً��ا ل��ل��دي��ن م��ع��ق��ًال ت��ك أل��م
م��ص��ي��ر ب��ه��م س��اء ح��ي��ث ف��ص��اروا ج��م��ي��ًع��ا م��ن��ه��ا أه��ل��ه��ا وأخ��رج
ت��ن��ي��ر ط��م��س��ت ال��ت��ي م��ع��ال��م��ه��ا وع��ل��م إي��م��ان دار وك��ان��ت
ي��ط��ي��ر وال ي��ق��ر ه��ذا ع��ل��ى ق��ل��ب أي ك��ن��ائ��س! م��س��اج��ده��ا
ال��ده��ور ت��ك��ررت م��ا ي��ك��رر ح��زنً��ا أس��ف��اه ي��ا أس��ف��اه ف��ي��ا
ال��ن��ش��ور ب��ه ي��ك��ون ي��وم إل��ى ي��ط��وى ل��ي��س ح��س��ن ك��ل وي��ن��ش��ر
ال��ق��ص��ور م��س��اك��ن��ه��ا م��ص��ون��ات ك��ان��ت ال��ط��رف ق��اص��رات أدي��ل��ت
ف��ت��ور ل��واح��ظ��ه ف��ي ل��س��رب ان��ت��ظ��ار ف��ي ف��ت��ور وأدرك��ه��ا
ال��ق��ب��ور ال��ك��ل ع��ل��ى ان��ض��م��ت ل��و أول��ى وب��ال��ف��ت��ي��ات ب��ن��ا وك��ان
ق��ري��ر م��غ��ل��ول ي��ص��ح وك��ي��ف ع��ي��ن ب��ح��ال��ت��ه��ن س��خ��ن��ت ل��ق��د
ح��ض��ور وأش��ج��ان ب��أح��زان إنَّ��ا اإلخ��وان ع��ن غ��ب��ن��ا ل��ئ��ن
ال��ن��ذور وف��ت ف��ق��د ب��م��ه��ل��ك��ه��م ف��ي��ه��م ل��ألي��ام ُك��نَّ ن��ذور
ال��ن��ك��ي��ر ال��ل��ه م��ن وج��اءه��م أدرك��ت��ه��م ال��ع��ق��وب��ة ق��ل��ن��ا ف��إن
ي��ج��ور م��ن ي��س��ل��م وك��ي��ف ن��ج��ور م��ن��ه��م وأش��د م��ث��ل��ه��م ف��إن��ا

ومنها:

ال��ن��س��ور ال��ق��ت��ل��ى ع��ل��ى ح��ام��ت ف��ق��د وان��ص��روه��ا ال��دي��ان��ة ث��أر خ��ذوا
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ال��ن��ح��ور ع��ن��ه م��ض��اربً��ا ت��ه��اب ع��ض��ب ك��ل وس��لُّ��وا ت��ه��ن��وا وال
ت��ج��وروا أو ت��ج��اروا أن م��ن ب��ك��م أول��ى ف��ال��م��وت ك��ل��ك��م وم��وت��وا
ال��ص��ب��ور؟ ال��ق��ل��ب ع��ل��ي��ه��م��ا ي��الم وام��ت��ح��ان س��ب��ي ب��ع��د أص��ب��ًرا
ن��زور م��ق��الة ال��ص��ق��ر وأم ول��ود م��ذك��ار ال��ص��ب��ر ف��أم

ومنها:

وال��م��س��ي��ر» ال��ت��ح��ول أي��ن «إل��ى ق��ال��وا: ال��ن��اس ب��أن ح��زنً��ا ك��ف��ى
دور ال��ب��ح��ر وراء ل��ن��ا ول��ي��س ع��ن��ه��ا ون��ف��ر دورن��ا أن��ت��رك
ال��ب��ك��ور ف��ي��ع��ج��ب��ن��ا ن��ب��اك��ره��ا ح��س��نً��ا ت��روق ال��ض��ي��اع ث��م وال
ح��رور وال ه��ن��اك ق��ر ف��ال م��اء وخ��ري��ر وارف وظ��ل
ن��م��ي��ر ج��داول��ه��ا م��ن وي��ش��رب ط��ري ف��واك��ه��ه��ا م��ن وي��ؤك��ل
ع��ش��ور ص��ائ��ق��ة ك��ل وي��ؤخ��ذ ش��ه��ر ك��ل ف��ي م��غ��رم ي��ؤدي
ال��غ��رور ب��ال��ل��ه ال��ق��وم وغ��ر ي��ق��ي��ن ف��ال ال��ي��ق��ي��ن ذه��ب ل��ق��د
م��ش��ي��ر؟ ب��ه أش��ار وم��ا رأوه؟ م��اذا — ل��ل��ه ي��ا — ب��ال��رق رض��وا
ال��غ��زي��ر ال��دم��ع ال��ج��وى ي��ن��ف��ي ف��م��ا ع��ل��ي��ه دًم��ا ف��اب��ِك اإلس��الم م��ض��ى
ت��س��ي��ر وال ت��ح��ط ال ح��ي��ارى ف��الة ف��ي رف��اًق��ا وان��دب ونُ��ح
ال��ك��س��ي��ر ال��ع��ظ��م ي��ج��ب��ر أن ع��س��ى وح��ارب س��ل��م، إل��ى ت��ج��ن��ح وال
ب��ص��ي��ر إال م��ن��ه��م إن وم��ا ج��م��ي��ًع��ا م��راش��دن��ا ع��ن أنَ��ع��م��ى
وخ��ي��ر ك��رم ل��ن��ا م��ا ول��ك��ن خ��ي��ًرا ك��ان ث��ب��ت��ن��ا أنَّ��ا ول��و
ك��ث��ي��ر ع��دد ب��ن��اف��ع ف��ل��ي��س ج��م��ي��ل ص��ب��ر ي��ك��ن ل��م م��ا إذا

عذارى البن واملغرب» األندلس ملوك أخبار يف املغرب «البيان كتاب يف جاء (2)
محمد املنصور بن الرحمن عبد بن العزيز عبد هو قال: خلف بن حيان عن املراكيش
قد عنهم مجاهد ذهاب عند العامريون املوايل وكان املنصور، لقبه وكان عامر، أبي بن
يعرتفون أنفسهم من أمريًا يقدموا أن يف فتشاوروا مشيختهم، من نفر إىل أمرهم أسندوا
وكان امللك عبد بن محمد عمه ابن عىل له إيثاًرا موالهم، ابن العزيز عبد عىل فاتفقوا له،
التدبري، له فأحكم يحيى بن منذر كنف يف برسقسطة، العزيز وعبد بقرطبة، مقيًما
العزيز عبد وكان رياستهم، وقلدوه أفواًجا، املوايل فاستقبله ببلنسية، فلحق ا، رسٍّ وخرج
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بيته، أهل من للممتحنني رحمة هللا ابتعثه لقرابته، وأحفظهم لرحمه، أوصلهم من هذا
ملوك أعيا مبلًغا ذلك من بلغ حتى مدته، طول الفقري ونعش الكسري، وجرب فآواهم،
وذكره حسنة، هدية مع حمود بن القاسم بقرطبة الخليفة حينه ألول وخاطب زمانه،
أربعة خدمته عىل واشتمل سلطانه، فتوطد السابقتني، ذا املؤتمن فسماه سلفه، بذمام
عبد وابن عباس وابن طالوت ابن وهم: األربع، الطبائع الناس سماهم حتى الكتاب، من
فنال بوزارته اتصل حتى تسمو، حاله تزل ولم رسائله، كاتب التاكرني وابن العزيز
يف فتويف مئة وأربع وخمسني اثنتني سنة إىل العزيز عبد إمارة وطالت دنياه، من جسيًما

وأعمالها. شقر وجزيرة وشاطبة ومرسية بلنسية صاحب وهو منها، الحجة ذي
مات، أن إىل بها واستبدَّ مرسية طاهر ابن فملك ببلنسية، املظفر ولده أمر وضعف

طاهر. بن محمد ابنه بها ملكه فورث
العزيز عبد أبيه أصحاب اجتمع امللك، عبد ابنه ويل عامر أبي بن العزيز عبد وبعد
املشهور، العزيز عبد ابن الوزير لدولته واملدير والده، كاتب بأمره له وقام تأمريه، عىل
معونته الكاتب هذا فأحسن بالرجاحة، مشهوًرا وكان القرطبي روتش بابن معرفته مع
الرجال، وقلة املال، لعدم ركنه، ضعف عىل أمره واستقر سلطانه، تمهيد وتوىل شأنه، عىل
امللك عبد املؤمر هذا يف الدولة تلك مدبر الشهم، الكاتب هذا وراعى األعمال، أكثر وفساد
امرأته، أبا امللك عبد صهر كان إذ النون ذي بن يحيى املأمون األمري من صهره مكان
فانزعج فيه، طمع من كل عنه الزائد ثلمه، سد عىل له املعني أبيه، مصاب يف له املساهم
صهره من للدنو أعماله، من «كونكة» قلعة إىل طليطلة حرضته من الحادثة نزول عند
كثيف، جيس يف بلنسية إىل مثنى ابن وبالكاتب خاصته، من قائد بإنفاذ وبادر امللك عبد

عليه. الدهماء فسكنت ركنه، وشد امللك عبد مع باملقام أمرهم
وأرضه، لسمائه مبك وال الشأن، عديم وال املكان، فقيد غري أبوه، العزيز عبد ومىض
ذلك يف إرسافه صار حتى صلتهم، يف لتناهيه عامر، أبي آل من رحمه ذو إال به فجع ما
أمراء أطول وهو وتويف مأثورة، أخبار ذلك يف له لذمه، وأجلبها لجنده األشياء أرض من
األشياء. قبل األول بالبقاء، املنفرد فسبحان حجة، أربعني وتملكها إمارة، مدة األندلس
الخنازير.» رعي من خري الجمال «رعي هي: العربي النص يف املعتمد عبارة (3)
«الروض كتاب صاحب رواه بتلخيصما بدأه وقد رساج بني ملوك آخر كتاب يف جاء وقد
الشتغاله الرضيبة دفع يف املعتمد تأخر فقال: عنده من بكالم عليه عقب ثم املعطار»
يطلب وأرسل غضبًا، األذفونش استشاط أرسلها فلما املرية، صاحب صمادح ابن بغزو
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لتلد قرطبة جامع الحامل امرأته دخول يف وسأل التجني، يف وأمعن الحصون بعض منه
معظمة منه الغربي الجانب يف كانت كنيسة ملكان واألساقفة القسيسني إشارة حسب فيه
بناها التي هي هذه والزهراء قرطبة، مدينة غربي الزهراء قرص يف تنزل وأن عندهم،
والحوض الصايف، واملرمر امللون، الرخام إليها وجلب بنائها، يف وأمعن هللا لدين النارص
الجامع من الكنسية وفضيلة الزهراء نسيم بني األذفونشة لتلد ذلك إلخ؛ … املشهور
إجابة عباد ابن فأبى األذفونش وزير هو يهوديٍّا السفارة هذه صاحب وكان املذكور،
بمحربة املعتمد فرضبه القول، من له غلظ بما أيأسه حتى عليه وألح فراجعه التماسه،
يف واستفتى بقرطبة، منكوًسا فُصلب به، وأمر حلقه، يف دماغه فأنزل يديه بني كانت
الرسول لتعدي ذلك بجواز بالفتيا الفقيه الطالع بن محمد فبادر الفقهاء، الفعلة جواز
العدو، منابذة عن املعتمد يكسل أن من خوًفا بذلك بادر إنما بأنه واحتج الرسالة، حدود
وجرد داره، عقر يف وليحرصنه بإشبيلية، ليغزونه بآلهته فأقسم األذفونش الخرب وبلغ
بنفسه، قيادته توىل والثاني فإشبيلية، فلبلة باجه كورة إىل زحف أحدهما جيشني له
أيام ويف األعظم، النهر ضفة عىل عباد ابن قرص قبالة لوائه تحت الجيشان التقى حتى
الحر، واشتد الذباب، مجليس يف مقامي بطول «كثر زاريًا: عباد ابن إىل كتب هناك مقامه
فوقع وجهي.» عن الذباب بها وأطرد نفيس، عىل بها أروح بمروحة قرصك من فأتحفني
وسأنظر وإعجابك، خيالءك وفهمت كتابك، «قرأت الرقعة: ظهر يف بخطه عباد ابن له

(تعاىل).» هللا شاء إن عليك تروح ال منك، تروح اللمطية، الجلود من مراوح يف لك
العدو، ملجاهدة الرببر استنفار عىل عزمه الناس يف وفشا عباد ابن توقيع وشاع
ومنهم كاتبه، من ومنهم لألمر، وتشاوروا اهتموا الطوائف، ملوك أقرانه بذلك علم فلما
ابن فأجابهم واحد.» غمد يف يجتمعان ال والسيفان عقيم، امللك «إن قائلني: شافهه، من
ليوسف مأكوًال يكون أن أي الخنازير» رعي من خري الجمال «رعي السائرة: بكلمته عباد
يرعى عنده أسريًا لألذفونش ممزًقا كونه من خري الصحراء، يف جماله يرعى تاشفني، بن
يقني، حالة حالني، عىل أمري من إني قوم «يا آخر: قوًال لعذاله وقال قشتالة، يف خنازيره
أو األذفونش إىل استندت إن فإني الشك، حالة فأما إحداهما، من يل بد وال شك، وحالة
إن فإني اليقني، حالة وأما يفعل، ال أن ويمكن يل، يفي أن املمكن فمن تاشفني ابن إىل
حالة وهذه هللا، أسخطت األذفونش إىل استندت وإن هللا، أُريض تاشفني ابن إىل استندت

يسخطه.» ما إىل يريضهللا ما أدع فلماذا يقني،
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بطليوس صاحب األفطس» بن «املتوكل من كالٍّ أمر االستجاشة، عىل املعتمد عزم وملا
بحرضته، الجماعة قايض منهما كل يوفد أن غرناطة صاحب حبوس بن هللا وعبد
فلما زمانه، أهل أعقل وكان أدهم بن هللا عبيد بكر أبا بقرطبة الجماعة واستحرضقايض
القضاة إىل وأسند زيدون بن بكر أبا وزيره إليهم أضاف بإشبيلية، القضاة عنده اجتمع
ما زيدون ابن وزيره إىل وأسند الجهاد، يف وترغيبه تاشفني ابن وعظ من بهم يليق ما
يِف ولم باألوىل يوسف وىف «وقد السلطانية العقود إبرام من السفارة تلك يف منه بد ال

بالثانية».
املسلمني وفود عليه تفد تزل لم األندلس دول الضعف اعرتاء منذ تاشفني ابن وكان
أرسع حتى عباد ابن رسل وفدت فما بالبكاء، مجهشني مستعطفني البحر، وراء من
الجزيرة وامتألت أثرها، عىل وأجاز الخرضاء، بالجزيرة وأنزلها العساكر، وحشد اإلجابة،
ما منها فعرب الجمال، بعبور أمر أنه خلكان ابن رواية وعىل واملتطوعة، باملجاهدين
قط جمًال رأوا الجزيرة أهل يكن ولم السماء عنان إىل رغاؤها وارتفع الجزيرة، أغص
عبور يف ليوسف وكان رغائها، ومن الجمال، رؤية من تجمح الخيل فصارت خيلهم، وال
تجمع الفرنج خيل وكانت الحرب، عند عسكره بها يحدق فكان مصيب، رأي الجمال

منها.

ملناهضته، املسلمني أمراء تألُّب األذفونش وبلغ الجزيرة، يف بحشوده يوسف نزل وملا
صلبانهم، واألساقفة القسيسون ورفع وراءها، وما يليها وما بالده، أهل جميع استنفر
«إن عباد: ابن إىل األذفونش وبعث يحىصعدده، ال ما والجاللقة اإلفرنجة من له واجتمع
يف وألقاكم بقي، فيما العناء أكفيه وأنا البحار، وخاض املشقة، تجشم يوسف صاحبكم
الدائرة، عليه دارت إن أنه املسلمني ديار إىل الدلوف يف مقصده وكان بكم.» رفًقا بالدكم
النكاية عىل أقدر كان عليهم، كانت وإن معتصم، ومدائنه معاقله من ورائه من له كان

عقرتهم.» يف فيهم
يف له يغلظ املسلمني، غزاة بعض له أنشأه كتابًا يوسف إىل كتب إنه قيل ومما
كاتبه — األذفونش من بالعربية أعلم يكن ولم — تاشفني ابن فأمر ويتوعده، القول،
يوسف قرأه، فلما وأجاد، فكتب مجيًدا كاتبًا وكان يجاوبه، أن القصرية بن بكر أبا
املعتمد وأخذ سرتاه»، يكون «الذي ظهره: عىل وكتب األذفونش كتاب وأخذ استطاله،

والضيافات. األقوات املرابطني لجيوش يجلبون األندلس وأمراء
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وعندما أصحابه، وجوه يف للقائه عباد ابن خرج إشبيلية من املسلمني أمري قرب وملا
هللا إىل وتوسال والرحمة، بالصرب وتواصيا هللا، أنعم شكرا ثم وتعانقا، تصافحا تالقيا،

بطليوس. كلها الجيوش ووافت لوجهه، خالًصا سعيهما يجعل أن
محالت يف عيونه املعتمد أذكى الفريقان، تدانى وملا الطاغية، بزحف الخرب وجاءهم
األذفونش إىل كتب قد يوسف وكان املكان، لجهلهم املكايد من عليهم خوًفا الصحراويني
فامتأل نَّة، السُّ هي كما السيف، أو الجزية أو اإلسالم وهي الثالث إحدى إىل يدعوه
من الفقهاء وقام املوت، عىل وتبايعوا صلبانهم، ورفعوا األساقفة وقامت غيًظا، األذفونش
وأصبح الكتاب، بقوارع وصدعوا والثبات، الصرب عىل وحضوا ووعظوا املقابلة، الجهة
عيدكم، وهو الجمعة، يوم «غًدا له: يقول عباد ابن إىل األذفونش فبعث الخميس، يوم

السبت.» يوم وهو بينهما لقاؤنا فليكن عيدنا، واألحد
الجمعة، يوم باملسلمني ليفتك خديعة وأنها بذلك يوسف السلطان عباد ابن فأعلم
أحمد العباس أبو الناسك الفقيه واستيقظ الجمعة، ليلة طول اإلسالمي الجيش فانتبه
فبرشه النوم، يف الليلة تلك ملسو هيلع هللا ىلص النبي رأى إنه يقول: مرسوًرا فرًحا القرطبي رميلة بن
عباد ابن إىل ذلك وانتهى بالطيب، رأسه ودهن وترضع ودعا فتأهب والشهادة، بالفتح

يخربه. يوسف إىل فبعث
األذفونش محلة عىل أرشفا أنهما يخربان املعتمد طالئع من فارسان الليل يف وجاء
قد يقولون: محلتهم، داخل من العيون وجاءت األسنة، وصليل الجيوش، ضوضاء وسمعا
وهؤالء الحروب، هذه مسعر عباد «ابن ألصحابه: يقول الطاغية فسمعنا السمع اسرتقنا
البالد، جاهلون فهم — الحرب يف وبصائر حفاظ ذوي كانوا وإن — الصحراويون

الصحراويون.» عليكم هان لكم انكشف فإن الحملة، وأصدقوه عباد، ابن فاقصدوا
األذفونش جنود غشيته الجواب ورود وقبل املسلمني، أمري يعرف عباد ابن فأرسل
املعتمد وصرب املوت، عىل الناس وتبايع الوطيس، وحمي الحرب، وهاجت جهة، كل من
وأثخن أصحابه، بعض وانكشف النجدة، يف يوسف واستبطأ ألحد، مثله يعهد لم صربًا

أفراس. ثالثة تحته وعقرت جراحات،
وكان عائشة، ابن داود — املرابطني قواد من — عليه أقبل الحال تلك عىل هو وبينما
الفضاء، مألت قد طبوله وأصوات بجموعه، يوسف وأقبل خناقه، عن فنفس األبطال، من
مراكزهم، إىل فردهم بجنده، تاشفني ابن فصدمهم جيشه، بمعظم أذفونش إليه فنهد
فتزلزلت الواحد، الرجل حملة جميًعا وحملوا عباد ابن شمل — بيوسف — وانتظم
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عباد ابن أصحاب من املنكشفون وتراجع العثري، من الجو وأظلم خيلهم، بحوافر األرض
إىل والفر، الكر وتناوبا الجمعان، تصادم بل وقيل: األذفونش فانكشف الحملة، وتجددت
وسيوف اللمط، بدرق آالف أربعة نحو منهم فرتجل السودان، من حشمه يوسف أمر أن
وانتىضخنجًرا عنانه، وقبضعىل به، لصق أسود األذفونش وأدرك الزان، ومزاريق الهند،
املسلمني، عىل السكينة هللا وأنزل النرص، ريح وهبت درعه، حلق فهتك فخذه، يف أثبته
بخمس — األذفونش واعتصم واألرس، القتل فيه فشا وقد جانب، كل من العدو وانكشف
من القتل أباد وقد الظالم، تخييم بعد منها انسابوا عالية بربوة — قومه من فارس مئة
ذلك يف واستشهد عليها، يؤذنون مآذن رءوسهم من املسلمون وجعل أمة، اإلسبانيول
املصمودي، امللك عبد مروان أبو مراكش وقايض ملسو هيلع هللا ىلص، النبي ه برشَّ كما رميلة ابن اليوم

األعيان. من وغريهما
أمري عنها فتعفف الغنائم، جمعت حتى أيام، أربعة باملوضع العساكر وأقامت
العدوة بر من الكتب وحرضت إشبيلية إىل جميًعا وعادوا األندلس، ألهل إيثاًرا املسلمني،
الزالقة وقعة وهذه املعتمد، وودعه البحر فعرب بالرجوع، عزمه تقتيض تاشفني، ابن إىل

والنرصانية. اإلسالم بني الوقائع من التواريخ حملته ما أشهر من الشهرية
هللا عبد حفيديه بني وفاته بعد مملكته فقسمت ١٠٨٣م، عام باديس تويف (4)

«دوزي» مالقة. والثاني غرناطة األول نصيب فكان وتميم
واملعتمد تاشفني بن يوسف (5)

سنة كانت وملا يأتي: ما للمراكيش املغرب أخبار تلخيص يف املعجب كتاب يف جاء
مستنًرصا تاشفني، بن يوسف إىل مراكش مدينة قاصًدا البحر، هللا عىل املعتمد جاز ٤٧٩
حاجته، عن وسأله نزل، أكرم وأنزله لقاء، أحسن املذكور يوسف فلقيه الروم، عىل به
ليستعني ورجل بخيل إياه، املسلمني أمري إمداد يريد وأنه الروم، غزو يريد أنه فذكر
أول وأنا له: وقال إليه، دعاه ما إىل إجابته املذكور املسلمني أمري فأرسع حربه، يف بهم

بنفيس. أنا إال أحد األمر هذا يتوىل وال الدين، هذا لنرصة منتدب
يدر ولم طلبته، يف إياه املسلمني أمري بإسعاف مرسوًرا األندلس إىل املعتمد فرجع
فراس: أبو قال كما فكان عليه، أنه يدِر ولم له، يحسب سيًفا وسلَّ تدبريه، يف تدمريه أن

ال��ف��وائ��د وج��وه م��ن ال��رزاي��ا أت��ت��ه ع��دة ل��ل��م��رء ال��ل��ه غ��ي��ر ك��ان إذا
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ل��ل��ش��دائ��د ع��دة ي��راه��ا وك��ان ح��ذي��ف��ة ح��ت��ف ال��ح��ن��ف��اء ج��رت ك��م��ا

وذلك األندلس جزيرة إىل العبور، أهبة يف تاشفني بن يوسف املسلمني أمري فأخذ
القواد، من استنفاره عىل قدر من فاستنفر املذكورة، السنة من األوىل جمادى شهر يف
من كثري عدد يف فارس آالف سبعة نحو له فاجتمع الرببر، قبائل ووجوه الجند، وأعيان
املعروفة املدينة فنزل سبتة مدينة من عبوره وكان ضخم، بعسكر البحر فعرب الرْجل،
ما فوق وإكرامه، بره من وأظهر وطنه، أهل وجوه يف املعتمد وتلقاه الخرضاء، بالجزيرة
يظنه لم ما امللوكية والذخائر والتحف، الهدايا من إليه وقدم املسلمني، أمري يظنه كان

ملك. عند يوسف
إنه ثم االندلس، جزيرة مملكة إىل التشوف يوسف نفس يف أوقع ما أول هذا فكان
دار إشبيلية دخول املعتمد وسأله األندلس، رشقي قاصًدا بجيوشه الخرضاء عن فصل
عليه فأبى قصده يقصد ثم السفر، وعثاء عنه تزول حتى أياًما، فيها ليسرتيح ملكه

وجهه.» توجهت العدو كان ما فحيث العدو، جهاد ناويًا جئت «إنما وقال:
فلما «الليط»، بحصن يعرف املسلمني حصون من لحصن محاًرصا األذفونش وكان
الرببر، بهم ليلقى عساكره، مستنفًرا بالده، إىل راجًعا الحصن عن أقلع الرببر عبور بلغه
بني واإلصالح املحارص، الحصن ذلك يقصد األندلس رشقي إىل املذكور يوسف وتوجه
يف ذكره تقدم قد رشيق ابن له يقال مرسية عىل تغلب كان رجل وبني هللا عىل املعتمد
عن رشيق ابن له يخرج أن عىل املسلمني، أمري يوسف بينهما فأصلح عمار، ابن أخبار
والية، أضخم إشبيلية جهة يف ويوليه له، جعله ماًال ذلك عن املعتمد ويعوضه مرسية
املسلمني أمري يوسف ولقي وأعمالها، مرسية املعتمد وتسلم ذلك، إىل رشيق ابن فأجابه
صاحب صمادح بن واملعتصم غرناطة كصاحب طريقه، عليهم كان الذين األندلس ملوك
جنده استعرض املذكور يوسف إن ثم بلنسية صاحب بكر أبو العزيز عبد وابن املرية
من له جئنا ملا «هلم هللا: عىل للمعتمد فقال يرسه، ما منهم فرأى الرقة حصن عىل

العدو.» وقصد الجهاد،
ويصغر مراكش، إىل ويتشوق األندلس، بجزيرة اإلقامة من التأفف يظهر وجعل
نراها، أن قبل عظيًما عندنا الجزيرة هذه أمر «كان أوقاته: أكثر يف ويقول األندلس، قدر

الوصف.» دون وقعت رأيناها فلما
طليطلة مدينة قاصًدا يديه بني املعتمد فخرج ارتغاء، يف يرسحسًوا كله ذلك يف وهو
سائر من للجهاد الناس وانتدب األندلس، أقطار من ضخم جيش أيًضا للمعتمد واجتمع
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وسالح، ورجال خيل من عليه قدروا بما واملعتمد يوسف الجزيرة ملوك وأمد الجهات،
بأول والعدو هم والتقوا ألًفا، عرشين زهاء واملرتزقة، املتطوعة من املسلمني عدد فتكامل
أقايص يف يدع ولم والكبري، الصغري استنفر قد — هللا لعنه — األذفنش وكان الروم، بالد
كان وإنما والشجر، الشوك يجر وجاء استنهضه، إال النهوض عىل يقدر من مملكته

عليهم. والتهيب األندلس، جزيرة عن الربابرة تشوف قطع األعظم، مقصوده
يف أحقر كانوا وهم اإلتاوة، إليه يؤدي إال أحد منهم يكن فلم األندلس، ملوك فأما

لهم. يحتفل أن من وأقل عينه
عظيًما أمًرا وأصحابه يوسف رأى والنصارى املسلمني من الجمعان تراءى وملا
أظن كنت «ما للمعتمد: فقال قوة، وظهور وخيل، سالح وجودة عدد كثرة من هالهم

الحد.» هذا يبلغ — هللا لعنه — الخنزير هذا
صدق من منهم فظهر ويذكرهم، يعظهم من لهم وندب أصحابه، يوسف وجمع
وكان واملسلمون، يوسف به رس ما الشهادة واستسهال الجهاد عىل والحرص النية،
تقرير يف بينهم الرسل فاختلفت رمضان، من عرش الثاني وهو الخميس يوم ترائيهم
والسبت لكم، «الجمعة هللا: لعنه األذفونش قول من فكان الفريقان، ليستعد الزحف يوم
واألحد عنهم، بنا غنى فال منهم، العسكر خدم وأكثر وكتابنا، وزراؤنا وهم لليهود
مخادعة — هللا لعنه — وقصد الزحف.» من نريده ما كان االثنني يوم كان فإذا لنا،
لصالة املسلمون تأهب الجمعة يوم كان فلما قصد، ما له يتم فلم واغتيالهم، املسلمني،
تغدر، ال امللوك أن عىل األمر تاشفني بن يوسف وبنى للقتال، عندهم أمارة وال الجمعة،
هو فركب بالحزم أخذ فإنه املعتمد فأما للصالة، الزينة ثياب يف وأصحابه هو فخرج
تطيب ما يوم فهذا أصحابك، يف «صل املسلمني: ألمري وقال السالح، شاكي وأصحابه
باملسلمني.» الفتك أضمر قد إال الخنزير هذا أظن وما ورائكم، من أنا وها فيه، نفيس
من الخيل وجوههم يف ثارت األوىل الركعة قعدوا فلما الصالة، يف وأصحابه يوسف فأخذ
الفرصة، انتهز قد أنه يظن أصحابه، يف — هللا لعنه — األذفونش وحمل النصارى، جهة
قبله، من ألحد يشهد لم غناء اليوم ذلك فأغنى الناس، وراء من وأصحابه املعتمد وإذا
يوسف فأظهر الفريقان، واختلط الخيل، متون عىل فاستووا سالحهم، املرابطون وأخذ
وهزم املعتمد، يحسبه يكن لم ما والثبات البالء وحسن الصرب من وأصحابه تاشفني بن
يف — هللا لعنه — األذفونش ونجا وجه، كل يف يتعقبونهم املسلمون واتبعهم العدو، هللا
وأعىل دينه، فيه هللا أعزَّ باألندلس، املشهورة الفتوح أحد هذا فكان أصحابه، من تسعة
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يف أنها يقدر كان أن بعد الجزيرة، عن — هللا لعنه — األذفونش طمع وقطع كلمته،
الوقعة هذه وتسمى املسلمني، أمري نية بحسن كله وذلك له، خدم رءوسها وأن ملكه،

الزالقة. وقعة عندهم
شهر من عرش الثالث الجمعة يوم يف — ذكرنا كما — عدوهم املسلمني لقاء وكان

.٤٨٠ سنة يف الكائن رمضان
وبهم، لهم مفتوًحا منصورين املشهد ذلك عن وأصحابه تاشفني بن يوسف ورجع
يف له الدعاء وكثر به، والتربك املسلمني بأمري التيمن وأظهروا االندلس، أهل بهم فرس
فيها، طمًعا زاده ما — األندلس بجزيرة — الثناء من له وانترش املنابر وعىل املساجد،
اإلتاوة وأخذهم عليها، النصارى استيالء من التالف بصدد قبله كانت األندلس أن وذلك

قاطبة. ملوكها من
له ونشأ إعظامه، الناس أظهر املسلمني، أمري يد عىل وهزمه العدو، هللا قهر فلما
يريد وهو والتنزه، التفرج طريق عىل األندلس يف يجول أن أحب إنه ثم الصدور، يف الود
املعتمد إعظام يظهر كله، ذلك خالل ويف أحب، ما ذلك من ونال فيها، فجال ذلك، غري
عند وواقفون أمره، وتحت الرجل، هذا ضيافة يف نحن «إنما مرصًحا: ويقول وإجالله،

يحده.» ما
تقريب واشتد عنده، وحظي الجزيرة، ملوك من املسلمني بأمري اختص ممن وكان
وكان املرية، صاحب املعتصم صمادح بن معن بن محمد يحيى أبو له املسلمني أمري
من الجزيرة ملوك يف يكن لم عليه، النفاسة كثري للمعتمد الحسد قديم هذا املعتصم

قبيحة. مراسالت األوقات بعض يف بينهما كانت وربما غريه، يناوئه
ذلك مثل فعل من املعتمد ويمنع منه، وينال مجالسه يف يعيبه املعتصم وكان
عبور قبل — املعتصم كان وقد ملوكيته، وشدة رسيرته، وطهارة نفسه، ونزاهة مروءته،
أحوال ويطالع مملكته، عىل يتطوف األندلس رشق إىل توجه — بيسري املسلمني أمري

ورعيته. عماله
وعزم نبيًال، لقاء وتلقاه أصحابه، وجوه يف إليه خرج املعتصم بالد أول دانى فلما
يف يجتمعا أن عىل مراودة، طول بعد اتفقا ثم ذلك، املعتمد فأبى بالده، ليدخلن عليه
الظاهر يف — واصطلحا ذلك فكان املعتمد بالد حدود وآخر املعتصم بالد حدود أول
املعدة امللوكية والذخائر السلطانية، اآلالت من وأظهر إكرامه، يف املعتصم واحتفل —
وصان ذلك، من املعتمد هللا أعاذ وقد لغمه، مثريًا للمعتمد، مكمًدا ظنه ما األنس، ملجالس
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ضيافته يف عنده املعتمد أقام أن بعد افرتقا ثم منه، بفضله وعصمه عنه، الكريم خلقه
وبني بينه ما يزل ولم مراكش، إىل عرب ذلك وبأثر بالده إىل املعتمد ورجع أسابيع، ثالثة
فاخرة، بهدايا املعتصم فلقيه ذكرنا، كما املسلمني أمري عرب أن إىل معموًرا، املعتصم
يقول وكان تقريب، أشد املسلمني أمري قربه حتى خدمته، يف وتلطف جليلة، وتحف

واملعتصم. املعتمد يعني الجزيرة، رجال هذان ألصحابه:
املسلمني، أمري عند عليه املعتمد ثناء إياه املسلمني أمري تقريب أسباب أكرب وكان

فضل. بكل عنده إياه ووصفه
أمري من املعتصم تمكن اشتد وملا به، وصفه ما أكثر من بعيًدا املعتصم يكن ولم
ذلك له حسن بينهما، ما وإفساد املعتمد عىل قلبه تغيري يف يسعى أن له بدا املسلمني،
مفعوًال، كان أمًرا وليقيضهللا األمور، بعواقب برصه وضعف رسيرته، ودنس رأيه، سوء
من أراده فيما املعتصم فرشع أسبابًا، له هيَّأ أمرا هللا أراد وإذا ميقاته، القدر وليبلغ
جملة من فكان شهر، الذي بالسالح وقتيل حفر، التي البرئ يف ساقط أنه يدر ولم ذلك،
ال وأنه كربه، وفرط بنفسه، املعتمد عجب عنده يقرر جعل أن املسلمني، أمري إىل ألقى ما
إقامة «طالت املعتصم: له قال وقد األيام، بعض يف له قال أنه وزعم له، كفًؤا أحًدا يرى
ليلة بها أقام ما أصبعي، له عوجت ولو — املسلمني أمري يعني — بالجزيرة الرجل هذا
هم إنما وأصحابه، املسكني هذا يشء وأي غائلته، تخاف وكأنك أصحابه، وال هو واحدة
البالد هذه إىل بهم جئنا السعر، من وغالء العيش، من جهد يف بالدهم يف كانوا قوم
القول هذا أمثال إىل بالدهم.» إىل عنها أخرجناهم شبعوا فإذا وائتجاًرا، حسبة نطعمهم
من أرادوه ما بلغوا أن إىل األندلس، وجوه من قوم ذلك عىل وأعانه أمرهم، تحقري من

املعتمد. عىل املسلمني أمري يوسف قلب تغري
يقيمونها مدة ولهم له وحدَّ أجًال، وألصحابه لنفسه رضب املسلمني أمري كان وقد
لخاطره، وتسكينًا املعتمد لقلب تطييبًا ذلك فعل وإنما عليها، يزيدون ال الجزيرة يف
وتغريت صدره وغر وقد العدوة، إىل املسلمني أمري عرب قاربت، أو املدة تلك انقضت فلما

نفسه:

غ��دي��ره��ا ص��ف��ًوا ك��ان ت��ك��در ل��م إذا ق��رارة ف��ي ن��ط��ف��ة إال ال��ن��ف��س وم��ا

— للمعتمد وظهرت مملكتها، إىل وتشوفه الجزيرة، يف طمعه من ذكرنا ما مع هذا
نفسه ويف مراكش إىل املسلمني أمري ورجع عليه، غري أنه بها عرف أشياء — عبوره قبل
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«كنت أصحابه: وجوه من ثقاته لبعض قال أنَّه فبلغني املقعد، املقيم الجزيرة أمر من
الحيلة فكيف مملكتي، عيني يف صغرت البالد تلك رأيت فلما شيئًا، ملكت قد أني أظن

تحصيلها؟» يف
صلحاء من رجال يف يستأذنونه املعتمد يراسلوا أن عىل أصحابه، ورأي رأيه فاتفق
املصاقبة الحصون ببعض والكون العدو، ومجاهدة باألندلس، الرباط يف رغبوا أصحابهم
ذلك عىل وافقه أن بعد لهم، فأذن بذلك، املعتمد إىل وكتبوا ففعلوا، يموتوا، أن إىل للروم
قوم يكون أن بذلك وأصحابه يوسف أراد وإنما الثغور، صاحب املتوكل األفطس ابن
إظهار أو بدعوتهم، قيام من أمر كان فإذا بالدها، يف بالجزيرة مبثوثني شيعتهم من

أعوانًا. — لهم بلد كل يف — وجدوا ململكتهم،
وأصحابه، يوسف حب أرشبت قد — ذكرنا كما — األندلس أهل قلوب كانت وقد
يسمى قرابته من رجًال عليهم وأمر انتخبهم، رجاًال أصحابه خيار من يوسف فجهز
فقال الجزيرة، ملوك من املعتمد وقصد املذكور، بلجني فجاز أراده، ما إليه وأَرسَّ بلجني

بالكون؟» تأمرني «أين له:
فنزل لهم، اختارها التي الحصون ببعض ينزله من أصحابه من املعتمد معه فوجه
مبدؤها وكان املعتمد عىل الفتنة ثارت أن إىل هناك وأقاموا وأصحابه، هو أنزلوه حيث
مقدمة دون العدوة، من لطنجة املقابلة طريف جزيرة بأخذ ٤٨٣ سنة من شوال يف
أهلها وقلوب بالده، وانتثرت ملتئمة، وأهواؤها جموعه، فتشعبت ذلك، توجب ظاهرة
املسلمني، أمري بدعوة فيها ونادوا طريف جزيرة املرابطون أخذ وملا منتظمة، محبته عىل
إىل الحصون يف الكائنون ذكرهم قدمنا الذين القوم وزحف األندلس، يف ذلك انترش
أكرب من وهو ذكره، تقدم وقد باملأمون، امللقب املعتمد بن عباد وفيها فحارصوها، قرطبة
جلًدا نفسه عن الدفاع يف وأظهر عذًرا، أبىل أن بعد هذا عباد وقتل البيت، فدخلوا ولده،
واستمرت واملحنة، اإلحنة فزادت ،٤٨٤ سنة يف الكائن صفر مستهل يف وذلك وصربًا،
بما املعتمد فأعلم طائفة، إشبيلية بحرضة الثورة عىل وأجمعت الفتنة، — غلوائها يف —
وأغري اعتقادها، سوء عنده وأثبت مرادها، عن له وكشف املذكورة الطائفة اعتقدته
ذلك له فأبى حرمها، وكشف حريمها، هتك عىل وحض دمها، وسفك أديمها، بتمزيق
وصحة اليقني، حسن من هللا حباه وما الجميل، ومذهبه األصيل، ورأيه األثيل، مجده
املذكورة، السنة من رجب منتصف الثالثاء يوم الغرة أمكنتهم أن إىل والدين، العقل
سيفه قرصه من هو فربز مستنرس، غري بغاثًا واستنرسوا مستنرص، غري بجيش فقاموا
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املدينة أبواب من باب عىل فلقي عليه، درع وال له درقة ال جسده عىل ترف وغاللته بيديه،
الفارس فرماه السالح، شاكي النجدة، مشهور الداخلني، من فارًسا الفرج» «باب يسمى
تحت من وخرج بغاللته، الرمح فالتوى السنان، شفرة طويل القناة، أنابيب قصري برمح
الفارس، عاتق عىل سيفه هو وصب عنه، — بفضله — ودفعه منه هللا وعصمه إبطه،
عنها، لألسوار املتسنمون ونزل الجموع، تلك وانهزمت رصيًعا، فخر أضالعه، إىل فشقه

تنفس. قد الخناق أن إشبيلية أهل وظن
من ويئس واديه، من البلد عىل فظهر القوم، عاودهم اليوم ذلك عرص كان فلما
عندها فانقطع شوانيه، يف النار وشبت وشانيه، حاسده األمل فيه وبلغ ناديه، سكنى
جهة من عليها ظهر الذي وكان والحول، أهلها أيدي من القوة وذهبت والقول، العمل
يسرية، أياًما الحال والتوت سجوت» «بني موىل حمامة أبي بالقائد يعرف رجل الرب
بعساكر املسلمني أمري أخي ابن وهو تاشفني بن بكر أبي بن سري األمري ورد أن إىل
الجزع، خامرهم قد األيام هذه خالل يف والناس وافرة، الرعية من وحشود متظاهرة،
مجرى ويتولون سباحة، النهر ويعربون سياحة، السبل يقطعون الهلع، قلوبهم وخالط
املقيمون بالعهد، واملوفون الحياة، عىل حرًصا األسوار، رشفات من ويرتامون األقدار،
من رجب من خلت ليلة وعرشين إلحدى األحد يوم كان أن إىل ثابتون، الود رصيح عىل
واتسع الواقع، األمر حم فيه الكربى، والطامة العظمى، الكائنة يوم وهذا املذكورة، السنة
الفريقان جد أن بعد وباديه، حارضه وأصيب واديه، من البلد ودخل الراقع، عىل الخرق
وبأسه، — هللا رحمة — املعتمد دفاع من وظهر النزال، يف الفئتان واجتهدت القتال، يف
املعتمد يقول ذلك ويف إليه، لخلق تناٍه وال عليه، مزيد ال ما بنفسه، املوت عىل وتراميه

حسريًا: أسريًا بالعدوة نزل بعدما

ال��ص��دي��ع ال��ق��ل��ب ون��ه��ن��ه ال��دم��وع ت��م��اس��ك��ت ل��م��ا
خ��ض��وع ل��ه��م م��ن��ك ف��ل��ي��ب��ُد س��ي��اس��ة ال��خ��ض��وع ق��ال��وا
ال��ن��ق��ي��ع ال��س��م ف��م��ي ع��ل��ى ع ال��خ��ض��و ط��ع��م م��ن وأل��ذ
ال��ج��م��وع وت��س��ل��م��ن��ي م��ل��ك��ي ال��دن��ى ع��ن��ي ت��س��ت��ل��ب إن
ال��ض��ل��وع ال��ق��ل��ب ت��س��ل��م ل��م ض��ل��وع��ه ب��ي��ن ف��ال��ق��ل��ب
ال��رف��ي��ع؟ ال��ش��رف أي��س��ل��ب ع، ال��ط��ب��ا ش��رف أس��ت��ل��ب ل��م
ال��دروع ت��ح��ص��ن��ن��ي أال ن��زال��ه��م ي��وم رم��ت ق��د
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دف��وع ش��يء ال��ح��ش��ى ع��ن ـ��ص ال��ق��م��ي��ـ س��وى ل��ي��س وب��رزت
ال��ن��ج��ي��ع ب��ه��ا ي��س��ي��ل إذا ـ��ل ت��س��ي��ـ ك��ي ن��ف��س��ي وب��ذل��ت
وال��خ��ش��وع ذل��ي ب��ه��واي ي��ك��ن ل��م ت��أخ��ر أج��ل��ي
ال��رج��وع أم��ل��ي م��ن وك��ان ل، ال��ق��ت��ا إل��ى ق��ط س��رت م��ا
ال��ف��روع ت��ت��ب��ع��ه واألص��ل م��ن��ه��م أن��ا األل��ى ش��ي��م

قصور وانتهبت لبًدا، وال سبًدا أهلها من ألحد الرببر يرتك ولم البلد، يف الغارة فشنت
والرايض باهلل املعتمد ابنيه مخاطبة عىل وجرب باليد، قبًضا هو وأخذ قبيًحا، نهبًا املعتمد
يصل لم بهما يمتنعا أن شاءا لو املشهورة، األندلس معاقل من بمعقلني وكانا باهلل
السيدة وكتبت هللا) (رحمه فكتب مارتلة واآلخر رندة يسمى الحصنني، أحد إليهما، أحد
بثبوتهما، مسرتهن منهم الكل دم أن معلمني مسرتحمني، مستعطفني، أمهما، الكربى
عواطف عطفتهما ثم أبيهما، بعد الناس، من أحد يد يف يديهما وضع وأبيا الذل، من فأنفا
بدينه، منهما كل فتمسك وجل)، (عز هللا بحق املقرتنة أبويهما حقوق يف ونظرا الرحمة،

محكمة. ومواثيق مربمة، عهود بعد الحصنني عن ونزال دنياه، ونبذ
يملكه. كان ما كل عىل نزوله عند قبض إليه، الواصل القائد فإن باهلل املعتمد فأما
باملعتمد ورحل جسده، وأخفي غيلة، ُقتل قرصه من خروجه فعند باهلل الرايض وأما
وحل السفني، فركب زاد، بلغة ذلك من يصحب ولم أمواله، جميع استئصال بعد وآله،
الحرصي بها ولقيه أياًما، بها فأقام بطنجة العدوة من نزوله فكان الدفني، محل بالعدوة
أشعاًرا إليه فرفع اإللحاف، وإفراط الكدية قبح من عادته سوء عىل معه فجرى الشاعر،
يكن ولم إليه، وصوله عند استجدها قصيدة ذلك إىل وأضاف بها، مدحه كان قد قديمة
مثقاًال، وثالثني ستة من أكثر — بلغني فيما — به زود مما اليوم ذلك يف املعتمد عند
بها ووجه حفظي، من سقطت قلتها، من يعتذر شعر بقطعة معها وكتب عليها فطبع
هذا كان عليه، وخفته خاطره، عىل الشعر سهولة عىل القطعة عن يجاوبه فلم إليه،
قليل كان أنه إال خاطًرا، الشعر يف الناس أرسع األعمى — الحرصي أعني — الرجل

أولها: بقطعة الجواب عىل هللا عىل املعتمد فحركه منه الجيد

ص��واب��ه أح��ص��ى وم��ا م ال��ع��ل��ـ ج��م��ع ق��د ل��م��ن ق��ل
ج��واب��ه ف��ت��ن��ظ��رن��ا ش��ع��ر ال��ص��رة ف��ي ك��ان
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ث��واب��ه؟ ال��ش��ع��ر ج��ل��ب ف��ه��الَّ أث��ب��ن��اك ق��د

مع هللا) (رحمه املعتمد صنع ما الكدية أهل وملحفي الشعراء، بزعانفة اتصل وملا
هللا: رحمه ذلك يف فقال عميق، فج كل من وقصدوه طريق، بكل له تعرضوا الحرصي

م��ذه��ب أب��ع��د اإلغ��راب م��ن ذه��ب��وا وال��م��غ��رب — ك��ل��ه��م — ط��ن��ج��ة ش��ع��راء
واع��ج��ب ف��اع��ج��ب ألح��ق ب��س��ؤال��ه��م وإن��ه األس��ي��ر م��ن ال��ع��س��ي��ر س��أل��وا
ال��م��ط��ل��ب ف��ي س��اواه��م ال��ح��ش��ا ط��ي ل��خ��م��ي��ة وع��زة ال��ح��ي��اء ل��وال
ي��رك��ب ارك��ب ب��ب��اب��ه ال��ص��ري��خ ن��ادى وإن ي��ج��زل ال��ن��دى س��ئ��ل إن ك��ان ق��د

هللا): (رحمه املعنى هذا يف وله

ن��زع��ا ن��ف��ي��ًس��ا أع��ط��ى ك��ل��م��ا ص��ن��ع��ا ف��م��اذا ال��ده��ر ق��ب��ح
ل��ع��ا ي��ه��وي م��ن ك��ل ي��ن��ادي أن ع��ادت��ه ب��م��ن ظ��ل��ًم��ا ه��وى ق��د

ومنها:

ال��ط��م��ع��ا ذاك ال��ي��أس أزال ق��د ن��ائ��ل��ه ف��ي ي��ط��م��ع ل��م��ن ق��ل
ال��ض��ي��ع��ا ال��ع��ف��اة ال��ل��ه ج��ب��ر دع��وة إال ي��م��ل��ك ال راح

إىل انتقل ثم ذكرها، تقدم التي الحال عىل أياًما هللا) (رحمه بطنجة املعتمد وأقام
بها فأقاموا «أغمات» إىل بتسيريهم األمر، نفذ أن إىل أشهًرا، بها فأقام «مكناسة» مدينة
شهور يف وفاته وكانت هناك، معروف فقربه بها، ودفن هللا) (رحمه املعتمد تويف أن إىل

سنة. وخمسون إحدى تويف يوم وسنه أعلم، فاهلل ٨ سنة وقيل ٨٧ سنة
يأتي: ما الطيب» «نفح كتاب يف وجاء

يعرف كبري رجل بمالقة فأخذ ٤٨٦ سنة إىل بـ«أغمات» مأسوًرا بقي إنه ثم
«منت حصن إىل وذهبوا السجن فنقبوا له أصحاب مع فسجن خلف بابن

يرضوه. ولم قائدها فأخرجوا ليًال ميور»
بن الجبار عبد هو فإذا فسألوه، رجل عليهم طلع إذ كذلك هم وبينما
أقبل ثم الحصن يف فبقي الرايض، أنه الناس وظن أنفسهم عىل فولوه املعتمد
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قريبًا الشجرة بمرىس فانكرس الزرقاء ابن بمركب ويعرف املغرب من مركب
بذلك فاتسعت وعدة، طعام من فيه وما وطبوله بنوده فأخذوا الحصن من
أركش وأهل الجزيرة أهل خاطبها ثم إليه الجبار عبد أم ووصلت حالتهم
املعتمد بثقاف أمر تاشفني ابن إىل الجبار عبد خرب بلغ وملا ،٤٨٨ سنة فدخلها

يقول: ذلك ويف الحديد يف

ت��رح��م��ا أو ت��ش��ف��ق أن أب��ي��ت م��س��ل��ًم��ا ت��ع��ل��م��ن��ي أم��ا ق��ي��دي
ه��ش��م��ا وق��د ال��ق��ل��ب ف��ي��ن��ث��ن��ي ه��اش��م أب��و ف��ي��ك ي��ب��ص��رن��ي

بن الجبار عبد ثورة قضية الفتح ساق وقد ،٤٨٨ سنة هللا) (رحمه تويف أن إىل وبقي
آمنًا، يكن لم وإن رسب، له يروع ال برهة بالعدوة وأقام فقال: البارعة بعبارته املعتمد
كان معقل بأركش بنيه أحد ثار أن إىل كامنًا، ضلوعه يف كان وإن كرب، له يثور وال
عيش، معه يمكن ال وبطاح، بسائط عىل ظاهًرا للراح، األنامل مجاورة إلشبيلية مجاوًرا
من املتسع عليهم وضيق وراح، باملكاره أهلها عىل فغدا جيش، منازلته من يتمكن وال
طرف يرتد أن قبل عليه، هللا رحمة بكر أبي بن سيف األمري نحوه فسار والرباح، جهاتها
متوعر، وأمره مستعر، وجمره تنمر، قد ورضه تشمر، قد ورشه فوجده إليه، استقامته
نضاله، آالت أعد وما ونازله عضاله، قبل داءه وتدارك حبوته، للحزم وحل عدوته، فنزل
ال محصوًرا فبقي قطر كل مسالكه من وأفرغ قطر، كل من الجيوش إليه وانحشدت
أحد عرضه حتى شهوًرا وامتسك وهم، أو نفس إال عنه ينفذ وال سهم، إال له يشد
جانب إىل فدفن موضعه، يف قتيًال وخرَّ مطلعه، يف فهوى فأصماه، فرماه بسهم الرماة،
اشتد حتى وزرائه، من طائفة مع ممتنعني أهله وبقي تغريره، عاقبة وأمن رسيره،
منهم فنزلت الهجوع، أجفانهم وأغب الجوع، هم وعمَّ النرص، عنهم وارتدَّ الحرص، عليهم
شقي، من التنعم يف ورغب بقي، من فتبعهم خافتة، بأنفاس وولَّت متهافتة، طائفة
السيف، وتقسمهم الحيف، فوسمهم املمات، غصة يف وحصلوا امللمات، قبضة إىل فوصلوا
فاعتقل فسد، حتى والبعض الكل صالح يرج ولم األسد، سورة خيفت الشبل، زأر وملا
أساوًدا، أركبوه وحني وفناءها، الخطوب ساحة وأحل وأثناءها، الحال تلك خالل املعتمد

قال: معاوًدا، له بات حزنًا وأورثوه
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واألب��دان األرواح ع��ل��ى ث��ق��ل��ت األل��ح��ان أغ��م��ات��ي��ة غ��نَّ��ت��ك
ك��ال��ث��ع��ب��ان ال��ق��ي��د ع��ل��ي��ك ف��غ��دا ال��وغ��ى ف��ي رم��ح��ك ك��ال��ث��ع��ب��ان ك��ان ق��د
ل��ل��ع��ان��ي رح��م��ة ال م��ت��ع��ط��ًف��ا ت��م��دد ك��ل ي��ح��م��ي��ك م��ت��م��دًدا
ال��رح��م��ن إل��ى ي��ش��ك��و م��ن خ��اب م��ا ب��ث��ه ي��ش��ك��و ال��رح��م��ن إل��ى ق��ل��ب��ي
ش��ان��ي ع��ن ش��أن��ه أغ��ن��ى ك��ان م��ا وم��ك��ان��ه ش��أن��ه ع��ن س��ائ��ًال ي��ا
وق��ي��ان م��ق��اص��ر أي ب��ع��د م��ن ق��ص��ره وذل��ك ق��ي��ن��ت��ه، ه��ات��ي��ك

حربه، تسامله ولم كربه، وتمادى يؤانسه، كان من عن وبعد يجالسه، من فقد وملا
قال:

ت��م��ادي��ا إال ال��س��ود ال��خ��ط��وب وت��أب��ى ف��رح��ة ال��ش��ج��ي��ة ل��ل��ن��ف��س ت��ؤم��ل
ال��ل��ي��ال��ي��ا ال��م��ل��وك ق��ب��ل ص��ح��ب��ت ك��م��ا ص��ح��ب��ت��ه��ا أص��ف��ى زاه��ي��ك ف��ي ل��ي��ال��ي��ك
األم��ان��ي��ا ال��م��ن��اي��ا ن��س��خ وب��ع��ده��م��ا ن��اس��خ ل��ذل��ك ذا وب��ؤس ن��ع��ي��م

وأطبقته همومه، وأقلقته وشدته، الكبل قسوة عليه واشتدت مدته، الثقاف يف امتدت وملا
قال: الجون لياليه وطالت الشجون، عليه وتوالت غمومه،

إق��الق��ا األرض ج��ه��ات ع��م��م��ن ق��د ب��ل آف��اق��ا ط��ب��ق��ن ق��د أس��رك أن��ب��اء
إش��راق��ا ت��ن��ع��اك ش��رق��ه��ا أت��ت ح��ت��ى ق��دم ل��ه��ا ت��ط��وى ال ال��غ��رب م��ن س��رت
وأح��داق��ا آم��اًق��ا ال��دم��ع وأغ��رق وأف��ئ��دة أك��ب��اًدا ال��ف��ج��ع ف��أح��رق
ض��اق��ا ق��د ال��ق��ي��د ع��ل��ي��ك إن وق��ي��ل: ل��ه��ا ن��ع��ي��ت إذ ال��م��ع��ال��ي ص��در ض��اق ق��د
س��ب��اق��ا ول��ل��س��ب��اق ل��ل��غ��ال��ب��ي��ن غ��ل��ب ذا ال��ده��ر وك��ن��ت غ��ل��ب��ت أنَّ��ى
ط��راق��ا ل��ألع��داء ع��زم��ي وك��ان ط��وارق��ه��ا أذل��ت��ن��ي ال��خ��ط��وب ق��ل��ت
أرم��اق��ا األخ��ط��ار ل��ذوي ان��ب��رت إذا ت��ارك��ة ال��ده��ر ص��روف رأي��ت م��ت��ى

أثار، ما عليه املسلمني أمري حقد من وأثار ثار، حيث ابنه ثار ملا به: أثق من يل وقال
فعله من يتشكى وجعل متورًطا، الرش أنشوطة يف صار قد أنه وعلم مفرًطا، جزًعا جزع
ما وهللا أمتحن، أن يل وريض للمحن، بي «عرض ويقول: ويتألم، منه ويتوجع ويتظلم،
تهللت وقد رأسه ورفع أطرق ثم بعدي.» ويتحيفه بعدي، أتخلفه من انكشاف إال أبكي
قد أنه فعلمت وتطلع، السماء إىل وتشوف استجمع، قد ورأيته مرسته، وظللته أرسته،
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وتلتفت دائرة، تنداح ما بمقدار إال كان فما أوطانه، إىل وأوبة سلطانه، إىل عودة رجا
قال: حتى حائرة، مقلة

ال��ح��ن��ي��ن ط��وي��ل ك��ف ه��ز إذا ج��ف��ن��ه ف��ي ال��س��ي��ف ي��ه��ل��ك ك��ذا
ي��م��ي��ن��ي ن��ج��ي��ع م��ن ت��روه ول��م أع��ت��ق��ل��ه ل��م ال��رم��ح ي��ع��ط��ش ك��ذا
ك��م��ي��ن ف��ي غ��رة م��رت��ق��بً��ا ـ��م ال��ش��ك��ي��ـ ع��ل��ك ال��ط��رف ي��م��ن��ع ك��ذا
ع��ري��ن ف��ي ف��رائ��س��ه��ا ت��راع��ي ل��ي��وث ف��ي��ه ال��ف��وارس ك��أن
ال��وت��ي��ن س��م��ات م��ن ب��ه ��ا م��مَّ ـ��ي ال��م��ش��رف��ـ ي��رح��م ش��رف أال
دف��ي��ن داء ك��ل م��ن وي��ش��ف��ي��ه ال��س��م��ه��ري ي��ن��ع��ش ك��رم أال
األن��ي��ن ض��ع��ي��ف ال��ح��ن��ي��ن ش��دي��د م��ح��ن��ي��ة الب��ن ح��ن��ة أال
م��ع��ي��ن ك��فء ص��در ت��ب��وئ��ه ض��م��ة ص��دره��ا م��ن ي��ؤم��ل

واتسقوا، الطغيان سلك يف وانتظموا وفسقوا، فيها عاثوا قد فاس أهل من طائفة وكانت
باإلمارة، وتلقبوا والبنات، أمهاتهم حجور من البنني وأخذوا السنات، أهلها جفون ومنعوا
بإفراط رسومها وتدثر أيديهم، عىل تقفر كادت حتى اإلمارة، نفوسهم السوأى وأركبوا
رضبًا، وأوجعهم جمرهم، وأطفأ أمرهم، هللا) (رحمه املسلمني أمري تدارك أن إىل تعديهم،
إذ واملعتمد امللمات، جوانح وضمتهم بـ«أغمات» وسجنهم وكربًا، حزنًا شاء ما وأقطعهم
أن سجانهم، إىل فرغبوا برية، أو مذنبة شعرية، طائفة فيهم وكانت هناك، معتقل ذاك،
فكان عينه، ذلك يف لهم وغمض وبينه، بينهم ما فخىل أشجانهم، من املعتمد إىل يسرتيحوا
بجواه، إليهم ويسرتيح مؤانستهم، أثر ويجد بمجالستهم، يتسىل هللا) (رحمه املعتمد
مبهم لهم وانفرج وثاقهم، من وانطلقوا فيهم شفع أن إىل ونجواه برسه إليهم ويبوح
فدخلوا كالوبل، بدمع ويبكي الكبل، ضيق من يشتكي مجلسه يف املعتمد وبقي أغالقهم،

فقال: متوجعني، بثه ومن مودعني عليه

ال��خ��د ب��ه وي��ف��ن��ى ي��ف��ن��ى أن آن ل��ق��د راح��ة ال��خ��د ف��ي ال��دم��ع الن��س��ك��اب أم��ا
ال��ف��رد ال��ص��م��د ع��اف��اك��م ق��د م��ن��ه ب��م��ا ل��م��ب��ت��ل��ى ف��اس آل ي��ا دع��وة ه��ب��وا
ب��ع��د ف��ك��ه��ا ي��ح��ن ل��م ق��ي��ود ع��ل��يَّ وال��ت��وت «أغ��م��ات» س��ج��ن م��ن ت��خ��ل��ص��ت��م
ف��األس��د وال��ب��ط��ش األي��د وأم��ا ت��ل��وى ف��أس��اود خ��ل��ق��ه��ا أم ال��ده��م م��ن
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س��ع��د خ��ان��ن��ي ق��د ك��ان إن س��ع��ادت��ه ل��ك��ل��ك��م ودام��ت ال��ن��ع��م��ى ف��ه��ن��ئ��ت��م
ال��ح��م��د وأم��رك��م أم��ري ف��ي ول��ل��ه واح��ًدا وخ��ل��ف��ت ج��م��اع��ات خ��رج��ت��م

األيام من بها تعلق وال جناح، لها يعلق لم قطا رسب اعتقاله موضع يف عليه ومر
الجو، يف تمرح وهي األراك، وال البشام أعوزها وال األرشاك، أفراخها عن عاقها وال جناح،
واألغالق، الرقباء من حبته دون وما الوثاق، من فيه هو ا ممَّ فتنكد النَّو، مواقع يف وترسح
نعيم إىل وافتقارهن بناته يف وفكر وخبله، وجده من ويعانيه كبله، من يقاسيه وما

فقال: وشهدنه، حرضنه وحبور عهدنه،

ك��ب��ل وال ي��ع��وق س��ج��ن ال س��وارح ب��ي م��ررن إذ ال��ق��ط��ا س��رب إل��ى ب��ك��ي��ت
ش��ك��ل ل��ه��ا ش��ك��ل��ي أن ح��ن��ي��نً��ا ول��ك��ن ح��س��ادة ال��م��ع��ي��د وال��ل��ه ت��ك ول��م
ث��ك��ل ي��ب��ك��ي��ه��م��ا ع��ي��ن��اي وال وج��ي��ع ال��ح��ش��ا وال ص��دي��ع ش��م��ل��ي ال ف��أس��رح
أه��ل أه��ل��ه��ا ع��ن ال��ب��ع��د م��ن��ه��ا ذاق وال ج��م��ي��ع��ه��ا ي��ف��رق ل��م أن ل��ه��ا ه��ن��ي��ئً��ا
ال��ق��ف��ل ص��ل��ص��ل أو ال��س��ج��ن ب��اب اه��ت��ز إذا ق��ل��وب��ه��ا ت��ط��ي��ر م��ث��ل��ي ت��ب��ت ل��م وأن
ق��ب��ل م��ن ال��خ��ل��ق ج��ب��ل��ة ف��ي ال��ذي وص��ف��ت وإن��م��ا ي��ع��ت��ري��ه ��ا م��مَّ ذاك وم��ا
ح��ب��ل س��اق��ه ف��ي ال��ع��ي��ش ي��ح��ب س��واي ت��ش��وف ال��ح��م��ام ل��ق��ي��ا إل��ى ل��ن��ف��س��ي
وال��ظ��ل ال��م��اء خ��ان��ه��ا ف��راخ��ي ف��إن ف��راخ��ه��ا ف��ي ال��ق��ط��ا ال��ل��ه ع��ص��م أال

درها، املرتضعني دولته شعراء أحد وهو اللبانة بن بكر أبو األديب زاره الحال هذا ويف
يف ويجوزه واإلحسان، بالشفوف يميزه هللا) (رحمه املعتمد وكان دررها، املنتجعني
عليه والتوت األسود، عض بساقيه عضت قد الكبل وحلقات رآه فلما الشان، هذا فرسان
ما بعد بدم، ممزوًجا إال دمًعا يريق وال قدم، إعمال يطيق ال وهو السود، األساود التواء
األندية، منه وترشق األولوية، عليه تخفق وحرير، جنة ووسط ورسير، منرب فوق عهده
أوامره من الدهر ويرتاع ساحته، بحلول األقدار وترشف راحته، من األمطار وتكف
فيها ويثري األكباد، يلهب مقال بكل ندبه يضاهيه، أو يقارنه أن النرس ويقرص ونواهيه،
بكاء أو أربد، مراثي من للكبد وأصدع معبد، أناشيد من أبدع عباد، بن الحارث لوعة
فمن ساحبًا، الوفاء لذيول فيها وغدا الحبًا، طريًقا لالختفاء فيها سلك باملربد، الرمة ذي

قوله: ذلك
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م��ات��وا ق��د وال��ن��اس أق��ف��رت ق��د ف��األرض وس��اك��ن��ه��ا ال��دن��ي��ا م��ن ي��دي��ك ان��ف��ض
«أغ��م��ات» ال��ع��ل��وي ال��ع��ال��م س��ري��رة ك��ت��م��ت ق��د ال��س��ف��ل��ي ل��ع��ال��م��ه��ا وق��ل
راي��ات ل��ل��ع��ز ف��وق��ه ت��زل ل��م م��ن م��ذل��ت��ه��ا ب��ل ال م��ظ��ل��ت��ه��ا ط��وت
ه��ن��ي��دات وع��ط��اي��اه ه��ن��دي��ة أن��ص��ل��ه وال��ب��أس ال��ن��دى ب��ي��ن ك��ان م��ن
م��ص��ي��ب��ات ن��ب��ل م��ص��ي��ب��ات��ه ده��ر س��اب��غ��ة ت��س��ت��ره ل��م ح��ي��ث م��ن رم��اه
ح��ي��ات ال��روض��ات ف��ي ت��ن��ك��ر وك��ي��ف ب��ه ال��ق��ي��ود ال��ت��واءات إال أن��ك��رت
أش��ت��ات األن��واع ف��إذا وب��ي��ن��ه��ا ل��ه ع��ق��دن ه��م��اي��ي��ن ب��ي��ن غ��ل��ط��ت
ال��ذؤاب��ات رج��ل��ي��ه ن��ح��و رأس��ه م��ن ع��ك��س��ت ف��ل��م ذؤاب��ات ه��ن وق��ل��ت
آالت ال��م��ج��د ل��ث��ق��اف ب��ه��ا إذا أع��ن��ت��ه أو ق��ن��اة م��ن ح��س��ب��ت��ه��ا
ع��ادات ال��ل��ي��ث ف��ل��ع��دوى ع��ذرت��ه��م ع��ادي��ة م��ن��ه ف��خ��اف��وا ل��ي��ثً��ا دروه
ال��ج��م��ادات ح��ت��ى ب��دع��وت��ه ق��ام��ت آون��ة ب��ع��ض ع��ن��ه ي��ف��رج ك��ان ل��و
ال��م��ح��ي��ط��ات ال��س��ب��ع ال��دارة ك��ن��ق��ط��ة ل��ه ت��ج��يء ع��ه��دن��اه م��ح��ي��ط ب��ح��ر
ه��االت األف��ق ف��ي ل��ه��ا م��ا أه��ل��ة ف��إن��ه��م ع��ب��اٍد آِل ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
وروح��ات ف��ي��ه��ا ب��ك��ر ل��ن��ا ك��ان��ت ب��م��ن��زل��ة م��ن��ه��م وغ��دا ال��ح��ي��ا راح
أن��ب��ات األذه��ان ف��ي أوق��دت��ه��ن ق��د س��رًج��ا أق��ط��اره��ا ع��ل��ى ك��أن أرض
دوح��ات األن��ش��ام م��ن ظ��ل��ل��ت��ه��ا ق��د رب��ى ري��اض وادي��ه��ا ش��اط��ئ وف��وق
ول��ب��ات أس��الك ال��ح��س��ن وغ��اي��ة ب��ل��ب��ت��ه��ا س��ل��ك وادي��ه��ا ك��أن
س��ورات ال��راح ق��ب��ل ف��ي ل��ه��ا ك��ان��ت ص��ور ع��ل��ى ب��ع��ب��ري��ه ش��رب��ت ن��ه��ر
راح��ات ال��راح أله��ل ال��خ��ل��ي��ج وف��ي ب��ه ل��ل��خ��ل��ي��ج أس��م��و ك��ن��ت ورب��م��ا
ج��ن��ي��ات غ��روس��ات ال��ن��ع��ي��م م��ن م��ن��اب��ت��ه��ا ��ت ج��فَّ ال وب��ال��غ��روس��ات

بني تنقسم ونفسه والعثرات، النكبات بني يرتدد وخلده بالزفرات، تتوقد كبده تزل ولم
من وأريح بـ«أغمات» فدفن أمنيته، بها وجاءته منيته، شفته أن إىل والحرسات، األشجان
األخالق، مكارم ورفعت عالها من املفاخر وأفردت حالها، من املآثر وعطلت األزمات، تلك
وبعد مرصه، يف عربة أبًدا وصار عرصه، يف عربة أمره وصار األعالق، نفائس وكسدت
كان فلما بسببه، املنى إىل املتوصل به، املتصل شاعره الصمد عبد بن بكر أبو وافاه أيام
انفصالهم عند قربه عىل قام وضحا، متواٍر كل وظهر ضحى، الناس وانترش العيد يوم
عىل وخر والتزمه، بقربه طاف أن بعد وقال وحالهم، بزينتهم واختيالهم مصالهم، من

ولثمه: تربه
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ع��وادي — ال��س��م��اع ع��ن — ع��دت��ك ق��د أم ف��أن��ادي أس��ام��ع ال��م��ل��وك م��ل��ك
األع��ي��اد ف��ي ك��ن��ت ق��د ك��م��ا ف��ي��ه��ا ت��ك��ن ف��ل��م ال��ق��ص��ور م��ن��ك خ��ل��ت ل��م��ا
اإلن��ش��اد م��وض��ع ق��ب��رك وت��خ��ذت خ��اض��ًع��ا ل��ك ال��ث��رى ه��ذا ف��ي أق��ب��ل��ت

وأحفلوا، إليه الناس فانحرش وشادها، اللواعج بها وبنى إنشادها، أطال قصيدة وهي
للبكاء مديمني الحجيج، طواف به مطيفني نهارهم أكثر وأقاموا وأعولوا، لبكائه وبكوا
وهذه شئونهم، بفيض مآقيهم وأقرحوا عيونهم، ماء نزفوا وقد انرصفوا ثم والعجيج،
تطرق طيٍّا، نرش كل تألو وال حيٍّا، تدع ال واأليام وجيش، ملك كل وغاية عيش، كل نهاية
مشيد كل وترمي ونهي، أمر ذي كل وتصمي جمع، كل مناياها وتفرق سمع، كل رزاياها

الحقيقة. تلك يف مجازها ولوت الشقيقة، بن النعمان طوت ما قبله ومن بوهي،
املناسبة عباد بن املعتمد أخبار يف يدخل ا ممَّ الفتح كالم من جلبه قصدنا ما انتهى
أنه به عرف من بعض قال ولذا كالعيان، الخرب وليس الغاية كله الفتح وكالم مر، ملا
املعتمد وأخبار — هللا سامحه — بنثره كتبه يف ذكرهم الذين الشعراء يفضح أن أراد

مخلدات. بالغرب اآلن إىل وآثاره مجلدات، تحتمل هللا) (رحمه
الغريب» عىل «الصالة جنازته عىل للصالة الدعاء يف قولهم الغريب النادر من وكان
وزهرائها، وقرطبة وأنحائها، إشبيلية عىل وحكمه سلكه، وانتظام ملكه، اتساع بعد
«أغمات» إىل الخطيب بن الوزير الدين لسان توجه وقد إغرائها، يف الدنيا شأن وهكذا
الشهرية أبياته قربه عىل وأنشده املهمات، من ذلك ورأى هللا) (رحمه املعتمد قرب لزيارة

الوسيم. املحيا من وأبهج النسيم، من أرق هو الذي نظمه جملة يف ذكرتها التي
كنت حني — هللا رحمهما — أوالده أم والرميكية املعتمد قرب أنا زرت وقد قلت
من عنه وسألت املذكور القرب أمر عيلَّ وعمي وألف، عرشة عام باهلل املحروسة بمراكش
ملوك من ملك قرب هذا يل: وقال السن، يف طعن شيخ إليه هداني حتى له، معرفته تظن
حسبما ربوة يف فرأيته مطمنئ، غري خفاًقا بحبها قلبه كان التي حظيته وقرب األندلس،
وادِّكار، خشية املحل ذلك يف يل وحصلت باألبيات، هللا) (رحمه الخطيب ابن وصفه
وارث غريه إله ال يشاء من ملكه يؤتي من فسبحان اآليات، رضوب يف األفكار بي وذهبت

الوارثني. خري وهو عليها ومن األرض
املشهورة: رائيته مطلع يف عبدون ابن الوزير قول أحسن وما
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وال��ص��ور األش��ب��اح ع��ل��ى ال��ب��ك��اء ف��م��ا ب��األث��ر ال��ع��ي��ن ب��ع��د ي��ف��ج��ع ال��ده��ر

القائل: وهو

ب��ادي ال��ن��ه��ى أف��ق ف��ي ش��ي��ب��ك ف��ص��ب��ح أِف��ْق ال��ش��ب��اب ف��ك��ر ف��ي ال��ل��ي��ل ن��ائ��م ي��ا
ب��إف��س��اد وإص��الًح��ا ب��ج��ه��ل ع��ل��ًم��ا ن��اس��خ��ة ال��ده��ر أي��دي ع��ن��ان��ك ع��ض��ت
ع��ب��اد آل ل��ل��رزاي��ا وع��ب��دت م��س��ل��م��ة آل ل��ل��م��ن��اي��ا وأس��ل��م��ت
��اد وقَّ ال��م��ج��د س��م��اء ف��ي ب��ك��وك��ب ق��وادم��ه��ا خ��ان��ت��ه��ا م��ن��ك ه��وت ل��ق��د

ومنها:

ب��غ��داد ش��ول ب��ل ال ال��ل��ه أس��ت��غ��ف��ر ق��رط��ب��ة ش��ول ي��ح��ي��ي ك��ان وم��ال��ك
ووراد رواد ب��ي��ن م��ا ف��ب��ت��ن زه��ًرا وال��ع��ال ن��ط��اًق��ا ال��ع��ل��وم ش��ق

بن جعفر الحسن أبي قول وهي منهم العظة قصيدة من مدحهم يف القصيدة هذه وأين
اللورقي: الحاج بن إبراهيم

ع��ب��اد آل ف��ي ال��م��ع��روف ع��دم إذا أه��ل��ه��ا وم��ع��روف ال��دن��ي��ا ع��ن ت��ع��زَّ
زاد ب��ال ارت��ح��ل��ت ث��م ق��رى ب��غ��ي��ر أش��ه��ر ث��الث��ة ض��ي��ًف��ا ب��ه��م ح��ل��ل��ت

العظماء من أساء، ن عمَّ فضًال أحسن من لسانهم من يسلم لم الشعراء أن عىل يدلك وهذا
فيهم: غانم بن محمد أبي قول أمدح وما والرؤساء،

اآلف��اق ع��ل��ى ب��اٍق وض��ي��اؤه��ا ال��ث��رى ف��ي ش��م��س غ��روب ال��غ��روب وم��ن

يف منتماها بقية «هذه قوله: عباد وبني املعتمد لذكر عرض حني املطمح يف وجاء
تلك جو من ومطلعهم السماء، ماء بن املنذر وجدهم ضخم، مفخر إىل ومرتماها لخم،
ربع وعمروا الزهر، أعبق عن منهم وتنفس الدهر، بهم أنس ملوك عباد وبنو السماء،
اإلرهاب كاهل وتبوأ وأقعد، أقام من أحد و«معتضدهم» والهلك، بالحياة وأمروا امللك،
طود، كل وهز بعود، وزاحم فريسته، مكائد من وافرتس عريسته، من وافرتش واقتعد،
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وأحد األمالك، أجود كان و«معتمدهم» وإشارة، بومي وختل وشارة، زي ذي كل وأخمل
العقائل: بمنادمة دولته خواص منادمة عن ُشِغَل وقد القائل وهو األفالك، تلك نريات

ال��م��ط��ر م��س��ت��أخ��ر إل��ى أرض ح��ن��ي��ن ك��رم م��ن اع��ت��دت م��ا إل��ى ح��ن��ن��ت ل��ق��د
ب��ال��ب��در ال��ش��رب أك��ف ف��ي م��ح��ف��وف��ة ب��ه��ا ال��س��م��اح أرض خ��ل��ًع��ا ف��ه��ات��ه��ا

فريقه: إىل طريقه يف حن وقد القائل وهو

أغ��ي��د أه��ي��ف دار ع��ن ع��ق��ت��ن��ي وك��م ت��ل��ذذي ف��ي��ك ط��ال ك��م ال��ن��وى أدار
ال��م��س��رد ال��ن��س��ي��ج ف��ي األع��ادي ك��م��اة دون��ه ت��ع��رض ق��د ل��و ب��ه ح��ل��ف��ت
ال��م��ه��ن��د ح��د م��ث��ل م��ا وع��ز م��رادي ف��ان��ق��ض��ى ال��م��ه��ن��د ل��ل��ض��رب ل��ج��ردت

امللك لهم اقتنص الذي وهو مجدهم، سفر وبه جدهم، هذا القاسم أبو والقايض
من وأضحى جبابر، أيدي من الرياسة أخذ فإنه الوافر، بالحظ منه واختصهم النافر،
إليها وامتد أسماعهم، إليها وأصاخت أطماعهم، بها أناخت عندما أكابر، أعيان ظاللها
العبدى، بيت هجا حتى فمه عليها وفغر الجيد، زانها أجياًدا وأتلعوا اليد، مستحقيها من
وأعاربها، عجمها عنها وأبعد بها، وغار سنامها فاقتعد وتبدى، تحرض من لها وتصدى
ولم القضاء، رسم يمح فلم مختصة، صفة به سمته وغدت حصة، بأوفر امللك من وفاز
حتى غرته، ويجلو حوزته يحمي زال وما واملضاء، النفوذ ذلك مع امللك سمة يتسم
نمق روض يف منه وحل املعتضد ابنه إىل وانتقل اآلجام، تلك منه وخلت الرجام، حوته
غايات أبعد إىل وارتمى باهلل، «باملعتضد» وتسمى واله، يدم ولم فيه يعمر ولم ونضد، له
ذلك أثناء وتصور املنهل، ذلك كدر النفوس اقتضاء يف بطش لوال وأواله، أناله بما الجود
اختطاف أعداءه يخطف رابًضا، عليها وللوثوب قابًضا، لألرواح زال وما والنهل، القل
املعتمد ابنه إىل امللك أفىض أن إىل واملكر، بالدهاء منهم وينتصف الوكر، من الطائر
لحق به وندى ونجده، باس أي منه وتقلد مجده، وأحمد الرمد، طرف منه فاكتحل
سرية وال حسنة، فيها منه تعدم لم سنة، وعرشين ثالثة امللك يف وأقام رسنه، وجر مناه،
فأقام اعتقل، حيث إىل فنقل، أوطانه، من به وذهب سلطانه، عىل غلب أن إىل مستحسنة،

«أغمات». برية ووارته مات، أن إىل كذلك
ويبعثه حني، كل يرتجله ونظم مبيض، ومذهب غض، أدب جده للقايض وكان

النيلوفر: يصف ذلك فمن الرياحني، من أعطر
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واألرج ال��ف��وح ف��ي م��خ��ب��ره وط��ي��ب ال��ب��ه��ج ال��ن��ي��ل��وف��ر ن��دى ن��اظ��ري��ن ي��ا
ال��ث��ب��ج م��ن ��ا ف��صٍّ وس��ط��ه أح��ك��م��وا ق��د ت��أل��ق��ه ف��ي در ج��ام ك��أن��ه

«نقفور». لإلمرباطور كتاب عىل تقريبًا الرد هذا مثل الرشيد هارون الخليفة رد (6)

وعواصمهم الطوائف ملوك

يكن لم إنه قلت إذ حق عىل كنت أنني حيان البن صحيحة رواية من يؤخذ (1)
سنة قتل الذي هو امللك وأن املنذر، وهو األرسة، هذه من واحد ملك سوى لرسقسطة

«دوزي» ابنه. وليس ١٠٣٩
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اجلاهلية العربيف ديانة

سواء امليالدي السابع القرن من األول النصف يف املعتادة طريقه يف سائًرا يشء كل كان
الفارسية. اإلمرباطورية أو البيزانطية اإلمرباطورية يف

آسيا تملُّك يف والطمع الرغبة سببه دائم، نزاع يف اململكتان هاتان كانت جرم وال
فتمتلئ والخراج الرضائب لهما تُجبى مزدهرتني، — ظاهرهما يف — وكانتا الغربية،
انغمس اللذان — واألبهة الرتف أصبح حتى الحكام، ثروة وتتضخم باملال، الخزائن

األمثال. مرضب — العواصم سكان فيهما
اململكتني هاتني كيان يف يرسي كان فقد كاذبًا، مظهًرا إال يكن لم ذلك كل أن عىل
ما بسبب أركانهما تقويض عىل دائبًا عظامهما يف ينخر السوس وظل كمني، داء
تلك من نجمت التي الفواجع من حدث ما إىل هذا مهلكني، وجور عسف من أظهرتاه
متصلة سلسلة — الحقيقة عىل — كانت التي املفجعة األدوار من لعبته وما األرسات،

الشعواء. الدينية والفتن االضطهادات من الحلقات
شعبًا أحد، يعرفها يكاد ال التي الصحراء تلك بني من فجأة يظهر شعبًا رأينا وثَمَّ
منه قبيلة كل تناوئ مقسًما، نهبًا ظل أن بعد الحياة، مرسح عىل دوره يمثل بدأ جديًدا
شمله ويجمع يتَّحد رأيناه قد ها الطاحنة، الحرب وتقع النزاع فيحتدم األخرى، القبيلة

األوىل. للمرة الشتيت
النجاح عىل وساعدته الحرية حب نفسه تملك الذي الناهض الشعب هو ذلكم
كما أخالقه، يف نبيًال لباسه، يف مخشوشنًا طعامه، يف متقشًفا كان فقد النبيلة، صفاته

النكتة. حارض البديهة رسيع طروبًا كان
ال رشس1 غضوب قاٍس فهو مرة استثرته فإذا أريحيٍّا، النفس رشيف كان ولقد

يشء. انتقامه عن يرده وال ثأره، أخذ عن يني
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ظل أن بعد الفرس إمرباطورية — واحدة لحظة يف — قلب الذي الشعب هو ذلكم
ضواحيهم، أجمل «قسطنطني» خلفاء من وانتزع عدة، قرونًا عظامها يف ينخر السوس
بقية — ذلك بعد — يهدد ورشع قدميه، تحت العهد حديثة جرمانية مملكة سحق ثم

أوروبا.
املعمورة من اآلخر الجانب يف وانتصاره فتوحه يوايل نفسه الوقت ذلك يف كان بينما

الهماليا. إىل الظافرة جيوشه وصلت حتى
كان بل — األخرى الشعوب من كغريه — فحسب فاتًحا الشعب ذلك يكن لم
الثنوية2 يناوئ فقام جديد، دين إىل داعيًا كان أيًضا، به ومبًرشا جديد دين إىل داعيًا
لم خالًصا توحيًدا الناس إىل حامًال والبدع، الخرافات أفسدتها التي واملسيحية الفارسية
اإلنسانية عرش نحو هذه أيامنا يف عددهم بلغ حتى الناس من املاليني به دان أن يلبث

كلها.

أول ولعل العام، تاريخه ويف فيه الكالم محاولة عاتقنا عىل أخذنا الذي الدين هو ذلك
نما ثم سبقته، التي الديانة من تفرع وكيف نشأ؟ «ممَّ السؤال: هذا هو لنا يعرض ما

إليه؟» وصل ما إىل وصل حتى
الحق يشء؟ كل قبل عليه اإلجابة بنا يجدر الذي السؤال هذا عىل نجيب فكيف
يف حتى — اعرتضتني فقد لها، مثيل ال حرية يف وقعت حتى لهذا أعرض أكد لم أنني
املوضوع، هذا لبحث أتصدى أن قبل ألتوقعها أكن لم صعوبة — األوىل الخطوة هذه

البيان. وإليك

ديانة عن للكالم تصدوا الذين الباحثني بعض به قام ملا وتقديري إجاليل عىل — إنني
ا بدٍّ أرى وال أقرر — واجتهادهم بفطنتهم إعجابي وعىل اإلسالم، وأصل القديمة العرب
توضح أن تستطع لم ألنها قط، تكفيني ال الطريفة البحوث هذه أن املصارحة: من
سالًكا — جديد من — البحث إعادة إىل مضطرٍّا رأيتني لذلك قبل؛ من أكثر األمور هذه
نتيجة، إىل وصلت وقد اليوم، إىل الباحثني من غريي نهجه ملا مخالفة أخرى طريًقا
يف — أنها إال صفحات، بضع يف أرسدها أن وسعي يف وليس لها، املدهوشني أول أنا

وأهميتها. خطرها لها أخرى نتائج بعدة مرتبطة — وأساسها جوهرها
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اليوم إىل السائدة اآلراء كل — الخط طول عىل — مناقضة بحوثي نتائج كانت وملا
يدعمها ال مسلمة قضايا للناس يلقي أال اإلنسان، عىل يقيض والعلم عنها، لغرابتها
الصحيحة واألدلة الناهضة، العلمية الحجج من متني أساس عىل تقوم وال برهان،

األصلية. مصادرها من املستقاة

أدع��ي��اء! أص��ح��اب��ه��ا — ب��ي��ن��ات ع��ل��ي��ه��ا ي��ق��ي��م��وا ل��م م��ا — وال��دع��اوى

فر3 السِّ هذا لقارئ بالنسبة أجنبية مصادر هي أعنيها التي األصلية املصادر كانت وملا
يف اآلن نصنع ماذا ولكن آخر.4 مستقل ِسفر يف الرأي ذلك تفصيل إىل مضطرٍّا رأيتني

الفصل؟ هذا

وبني بينها نوائم أن يف رغبة فيها مبدِّلني وصلتنا، التي اآلراء ببعض نجتزئ أن إما
إىل سبيل ال البحث مناهج من متباينني منهجني ألن محال؛ فهذا الخاصة، آرائنا
فليس فيها، غناء ال التي الطريقة هذه عقم عن فضًال هذا بينهما، والتوفيق التقائهما

الحقيقة. من جزء تعرف من فائدة أية ثَمَّ
الفكرة أتبع أن هو املأزق، هذا من واحًدا مخرًجا إالَّ أجد فلم الفكر، أعملت لذلك
الصدد، هذا يف النتائج من الباحثون إليه وصل ما وذكر رسدها عىل مقتًرصا املقررة،
وترجمة اإلسالمي للتاريخ واستيعابًا درًسا وأوفاهم الباحثني أقرب «سپرنجر» سيما ال

النبي.
وال لبًسا يحتمل ال رصيح أسلوب يف — اآلن منذ — أقرر أن جدير أنني عىل
بما واملؤاخذة، التبعة عبء عاتقي عن أرفع أن الطريقة بهذه استطعت إن أنني تأويًال،
السادس القرن يف العرب عليها كان التي الدينية الحال وصف من الفصل هذا يف أقرره

الفصول. بقية يف أقرره فيما شأني ذلك يكون فلن امليالدي،

يصعب ال التي األسباب من غريها دفعني كما السابقة، االعتبارات هذه دفعتني وقد
من قدرتي يف ما بأقىص السابق الزمن ذلك ذكر عىل االقتصار إىل فهمها القارئ عىل
هذا عن أِحْد فلم بالدهم، يف ونشأتها األوىل العرب ديانة تبيان يف التزمته الذي اإليجاز

أنملة. قيد الرشط
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األوىل العرب ديانة

كذواتهم ال ذاتًا له أن ويعتقدون — (تعاىل) هللا هو — أعىل بكائن يؤمنون العرب كان
حظوظها اختلفت وإن — بارئها هو — كائنات من يحويه وما بالعالم، محيط وأنه
املنزهة الذات وأنه واألرض.5 السموات خالق بأنه يدينون وكانوا والعصيان، الطاعة من
املطر عليهم يرسل الذي هو وأنه العالم، مدبر أنه يف يمارون وال لحكمتها، َحدَّ ال التي

السماء:6 من
التي كتلك هياكل، وال كهان له ليس أن أيًضا ويعتقدون هذا يعتقدون كانوا

أوثانهم. بها خصوا

والجن العرب

ذلك إىل دفعتهم وقد ويمجدونهم، الجن يعظمون رأيناهم سواه إىل ذلك تركنا فإذا
هذه رؤية فيتمثلون كاملة، أسابيع فيها يضلون ما كثريًا التي وجبالهم صحاريهم
الجوع ألم من فيها يكابدونه ما التصورات هذه نفوسهم يف ويُثَبُِّت الغريبة، العوالم
املهلكة، وسوافيها الالفح، وهوائها املحرقة، الصحراء شمس من يحتملونه وما والعطش،
أن حد إىل الروع بهم ليصل حتى الفجائية، الجو تقلبات من يعانونه ما إىل هذا
صور وعىل عدة، أشكال يف ذواتهم ويبرصون الجن أصوات يسمعون أنهم يتخيلوا
من جزءًا تشغل أجسامهم بأن يعتقدون وكانوا املعجب،7 ومنها السخيف منها شتى،
تكوينهم؛ يف عنا يختلفون ولكنهم ينترشون، وأنهم — أجسامنا تشغله كما — الفضاء
شذوذًا، إال اإلنسانية العني تراها ال ثَمَّ ومن الهواء،8 أو النار من مخلوقة أجسامهم ألنَّ
عليهم وجب فقد كذلك كانوا ومن والخري، الرش رضوب من كثريًا يأتوا أن قدرتهم ويف
هذه تحقيق إىل الوصول عليهم سهل ا وممَّ ويقدسوهم، ويمجدوهم إليهم يتحببوا أن

به. ا خاصٍّ موطنًا جني لكل أن اعتقادهم الغاية
شجرة.9 يف وثالث نصب يف وذلك حجر يف فهذا

وتكل بعينه، جني تمجيد عىل — أحيانًا قبائل عدة أو — قبيلة تجمع وكانت
تقوم الفئة هذه وكانت رغباته، وتلبية رعايته أمُر بها منوط بعينها أرسة إىل به العناية
تؤدي كما تمثِّلُه، التي الصورة أو الشجرة أو الحجر يف سواء شأنه، وتعظيم بحراسته
سمع وربما محراِبه، يف تقيمها التي الدينية والطقوس الكهنوتية املراسيم من ه حقَّ له
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الكهنة أن الواضح ومن األحيان، من كثري يف ذلك يحدث كما — صوت النصب لذلك
أنها الناس إليهام األصوات تلك إحداث عىل بالحيلة مرنوا قد الوثن بحراسة القائمني
من ذلك يعدون العرب وكان غريه، عن يميزه به خاص صوت منها لكل وكان تتكلم،

أوثانهم. إىل يعزونها التي واملعجزات الخوارق
ما بأقىص وتفرده بذكره، وتشيد صنمها، عىل قبيلة كل تحرص كانت كذلك
وال عنه، ينضحون الكهان وكان امللكية، من نوًعا فيه ترى ألنها حب، من تستطيع
ألنفسهم يطلبونها — الحقيقة عىل — كانوا وإن النصب، لذلك القرابني طلب يف ينون

(تعاىل). هللا باسم لهم املغانم ويجرون
وجه عىل املفرسين وأقوال القرآن، من بسهولة نستخلصه أن نستطيع ما هذا
ذلك يعزون النبي حياة ترجمة درس يف تخصصوا الذين املؤرخني أحد أن عىل اإلجمال،
باسمها. تعرف منه ناحية يف اليمن تقطن كانت التي وهي وحدها، «خوالن» قبيلة إىل
— الفصال10 أو الرب من وهي — اآللهة إىل القرابني تقدم حني عادتهم، من وكان
السبيل وأبناء املعوزين نصيب من وهذا هللا، عىل وقف أحدهما قسمني، يقسموها أن
الكهنة نصيب من وهو النصب، عىل وقف واآلخر القبيلة، أهل عىل ضيوًفا يحلون الذي

وحدهم.
به استأثروا النفائس، بعض — املصادفة بطريق — األول القسم يف وقع فإذا

هلل.11 األدنى النصيب مكانه ووضعوا الوثن، نصيب من وجعلوه
األرباب تلك أن يعتقدون كانوا لقد باهلل؟ الصغرية األرباب هذه عالقة ما ولكن
يحكم كما الناس تحكم فهي تماًما، األصل من الفروع كمثل منه مثلها وأن هللا،12 بنات
األرباب تلك يف يرون كانوا وثمة الحكم، سلطان مليكه يخوله أن بعد اإلقليم حاكم

هللا.13 وبني الناس بني وسائط

والكعبة مكة

القرن منتصف يف قريش بنتها وقد العرب، بالد أواسِط يف الثقافة حارضة مكة وكانت
سبع نحو فيه اتساع أقىص ليبلغ حتى الضيق، شديد رميل واٍد يف امليالدي، الخامس
جد جبال وتكتنفه — خطوة مئة عن يزيد فال فيه مكان أضيق أما — خطوة مئة

مئة. وخمس قدم مئتي بني ارتفاعها يرتاوح عارية
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هو ذلك حوزته، يف ويقع يملكه من كل به يفخر الذي املحراب املدينة هذه يف
وأُعيد جدد وإن بكثري، نفسها املدينة من أقدم وهو الشأن14 الجليلة الكعبة محراب
وقد الصقل، يهذبها لم بحجارة مبنية حوائط أربع من مؤلف وهو مرات، عدة بناؤه
من بقطعة أو بريطة15 غطيت وقد املالط، يتخللها أن دون بعض إىل بعضها رصف

قدم. مئتي فتبلغ مساحتها وأما الرجل، ارتفاع عن يزيد فال ارتفاعها أما القماش،
من األول النصف منذ أصنامها، بني الرئييس الكبري الصنم اسم هبل16 وكان
يف ُهبَل وكان الرؤساء،18 بعض الخارج من جلبه عقيقي17 تمثال وهو الثالث، القرن
— كانت بل للقرشيني، ملًكا تكن فلم نفسها الكعبة أما قريش، لقبيلة ربٍّا العهد ذلك
السياسية املصلحة وشائج بها تربطهم التي القبائل ألكثر مشاًعا ملًكا — الحقيقة عىل

عندهم. عاملية صبغة للكعبة وكان العامة،
الكعبة املحراب ذلك يف تعبده الذي صنمها القبائل تلك من قبيلة كل وضعت وقد
وقد سائًدا، الديني التسامح وكان ربٍّا، وستني مئة ثالث بها التي األرباب عدد بلغ حتى
من ذكره أسلفنا ما عىل زيادة — الكعبة يف ترى كنت فقد حدوده، أعظم إىل بهم وصل
عيىس. طفلها مع العذراء وصورة املالئكة، وصورة الخليل إبراهيم صورة — األصنام

األسود الحجر

يزعم الذي الحجر وهو األسود الحجر يقدسون كما شيئًا، يقدسون ال كانوا أنهم عىل
الكعبة، يف حدث الذي الحريق توايل من اسودَّ ثم أبيض، أمره أول كان أنه املسلمون
اإلسالمي، التاريخ يف خطريًا دوًرا — اإلسالم قابل يف — بعد فيما الحجر هذا لعب وقد
بعض يف وسنذكر مقدًسا، حجًرا — هذه أيامنا حتى — املسلمون يعده زال وال
عن املسلمني من والالهوت الكالم علماء بعض يرويها أقاصيص بعض التالية الفصول

الحجر. هذا
من قطعة أنه فذكر شاهدوه، الذين األوروبيني السائحني بعض لنا وصفه وقد
قطع جهاته بعض يف وتبدو بلورية، نقط أنحائه يف تلمع الربكاني، البازلت حجر
ظالل بأسفله أحمر تارة لونها «فيلسبار» اسم عليه يطلقون الذي النوع من صغرية

السواد. إىل يميل أسمر وتارة قاتمة،
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مؤلًفا األيام هذه يف غدا حتى مرة من أكثر فكرس مختلفة، ظروف تعاورته وقد
الرجوم من حجر أنه عىل والكثريون بعض، إىل بعضها مضموم قطعة عرشة اثنتي من

السماء. من الساقطة

جاورها ما فقدسوا لها، إجاللهم وزاد التقديس19 حد بهم بلغ فقد الكعبة، احرتامهم أما
— يكتنفها ما أصبح وثم — القداسة مسحة الكعبة عليها خلعت التي — البقاع من
يصطاد أو فيها، بسواه يفتك أن كان من لكائن يجوز ال حراًما — فراسخ عدة بُعد إىل

لها. احرتاًما حيوانها من
الشعائر لتأدية األنحاء، شتى من الناس من ضخم جمهور عام كل يف الكعبة ويؤم

فيها. املقدسة الدينية

األصنام20 عبادة

الفساد فيها ودب امليالد، من السادس القرن يف األول معناها فقدت فقد العبادة أما
تدين — العقل يمجها التي — واألوهام الخرافات من طائفة فأصبحت جوهرها، وتغري

املبطلني. من طائفة بها
ملسو هيلع هللا ىلص:21 محمد معارصي أحد قال

نجده، أن علينا عزَّ فإذا عبدناه، — جميل حجر عىل عثرنا إذا — «كنا
ومتى الزمن، من مدة درور ناقة لبن سقيناه ثم إنشاء، الرمل من أنشأناه

املكان!» ذلك يف دمنا ما ذلك نفعل نزال ال ثم عبدناه، ذلك لنا تم

عظيم جانب عىل — ذلك من العكس عىل — كانت الناس من كبرية طائفة هناك ولكن
من أيديهم، صنع من هي أرباب يف عقيدة عندهم يكن فلم والحضارة، الرقي من

الخشب! أو الحجارة
إىل ويحجون األرباب، تلك يمجدون — أمرهم ظاهر يف — الناس كان ولقد
دماءها ويريقون هياكلها، يف القرابني ويذبحون السنوية، بمواسمها ويحتفون محرابها،
كانوا لقد بل الخشب، من أم الحجر من أكانت سواء يعبدونها، التي اآللهة تلك عىل
مستقبل بوساطتها ويكتشفوا الربكات، منها ليلتمسوا أمر، حزبهم كلما إليها يلجئون

الغامض. أمرهم
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فقد ذلك، عدا فيما أما املظاهر، من القدر هذا عىل تِزد لم فيها عقيدتهم أن عىل
يشء إذاعة عىل جرؤت إذا أو نبوءتها، تتحقق لم إذا آلهتهم تحطيم يف يرتددون ال كانوا

الدنايا. من اقرتفوه ا ممَّ إذاعته ويخشون يكرهونه
تكشفت إذا له قربانًا نعجة يذبح أن األصنام ألحد فينذر كارثة بأحدهم تنزل وقد
بغزال — عنده قيمة وهي — النعجة يستبدل حتى الخطر22 عنه يزول يكاد فال غمته،
يكاد ال املعبود ذلك أن معتقد وهو ذلك يفعل بيده، يصطاده أن من أكثر ثمنه يكلفه ال

والغزال!23 النعجة بني يفرق
رغباتهم، توافق لم ما عندهم، خطر لها يكن لم اآللهة نبوءات أن ذلك إىل أضف

األمور. من عليه قادمون هم بما التفاؤل، من إليه يقصدون ا عمَّ وتعرب
وهو الخلصة»24 «ذا فأتى قتله، ممن ألبيه يثأر أن اعتزم أعرابيٍّا أن ذلك يؤيد
يقرتع وبدأ — عليه قادم هو فيما ليستشريه — األبيض الحجر من الشكل مربع نصب
الثاني ويف طريقه، يف بامليض أمًرا األول السهم يف فرأى — ذلك يف العرب عادة عىل —
الكرة وأعاد النتيجة، هذه ترضه فلم والرتيث، باالنتظار أمًرا الثالث ويف ذلك، عن نهيًا
وجه يف بالسهام وألقى فغضب الثالث، املرات يف واحدة النتيجة فكانت أخرى، بعد مرة

عوَّقتني!»25 ما قتل أبوك كان لو أمك، بظر «مصصت له: وقال الصنم
ولم رغباتهم، مع أوامرها تعارضت وكلما األسباب، ألتفه يغضبون كانوا كذلك

والتحقري. بالسباب عليها انهالوا الكالم، من سماعه يودون ا عمَّ تعرب
يف صنم وهو — املعبود قبيلته سعدصنم عىل ملكان26 بني من رجل وأقبل
كانوا وبينما به، التربك يريد عليه ليقفها بها جاء إبله الرجل مع وكان — الصحراء
فغضب هاربة، وولَّت اإلبل نفرت — عادتهم حسب — العتائر27 دماء عليه يريقون
ثم إبيل.» عيلَّ أنفرت إلًها فيك هللا بارك «ال وقال: به فرمى حجًرا، وتناول صاحبها،

يقول: وهو عنه وانرصف جمعها، حتى طلبها يف خرج

«س��ع��د» م��ن ن��ح��ن س��ع��دف��ال ف��ش��ت��ت��ن��ا ش��م��ل��ن��ا س��ع��دل��ي��ج��م��ع إل��ى أت��ي��ن��ا
رش��د؟ وال ل��غ��ي ي��دع��ى ال األرض م��ن ب��ت��ن��وف��ة ص��خ��رة س��ع��دإال وه��ل

جديرون ونحن يأكلونها، كانوا إذ آللهتهم، احرتاًما الناس أقل أنفسهم حنيفة بنو وكان
العجوة من — بعينه — نوع من آلهتهم يصنعون كانوا فقد ذلك، يف عذرهم نقرر أن

أكلوها. ومجاعة قحط يف وقعوا فلما والزبد، اللبن ومن
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أكرب كان فقد جديٍّا، اعتقاًدا األرباب تلك يف تعتقد تكن لم العرب أن يتضح هنا ومن
راسخة قوية عقيدة أيًضا عندهم له يكن لم هللا أن عىل (تعاىل)، هللا هو يحرتمونه يشء
يدعون كهان له يكن لم إذا كثريًا، شيئًا عنه يعرفون ال كانوا ألنهم نفوسهم؛ قرارة يف
قدره ما لهم ويوضحون إرادته ويذيعون وطاعته، عبادته يف ويرغبونهم إليه، الناس

ورش. خري من

البعث عقيدة

بحياة يؤمن كان من فمنهم االختالف، شديدي كانوا واحدة، عقيدة عىل الناس يكن ولم
اإلنسان، بعث يف االعتقاد حد عند يقف وال اآلخر، باليوم ويدين الحياة، هذه بعد ثانية

أيًضا. الحيوان ببعث يدين بل
يوم لريكبها قربه، عىل تموت يرتكها أو جانبه إىل راحلته يدفن كان ثَمَّ ومن

قدميه. عىل السري عناء يتكبد فال القيامة،
كل يف يدينون وكانوا منها، ويسخر البعث بفكرة يستهزئ كان سوادهم أن عىل

القائل: برأي مكان

ع��م��رو أم ي��ا خ��راف��ة ح��دي��ث ح��ش��ر ث��م م��وت، ث��م ح��ي��اة،

نفوس إىل ملحببة — البعث فكرة — الفكرة هذه فإن للعجب، موضوع هذا يف وليس
من يقبلوها لم أنفسهم اليهود أن ذلك، وآية الساميني، عند الغرابة شديدة اآلريني،
جماعة أن عىل امليالدي، التاريخ أوائل يف نقل لم إن ترشيدهم،28 بعد إال الفرس
قط.29 تقبلها ولم البعث، فكرة رفضت قد — العدد كبرية وهي — نفسها الصدوقيني
الفكرة، هذه إىل دعاهم حني إال العرب من جدية مقاومة ملسو هيلع هللا ىلص محمد يلق لم كذلك
يعنيه ال — هذه أيامنا إىل — البدوي زال وما بصحتها، اإليمان بوجوب فيهم ونادى

له.30 يكرتث وال البعث، أمر

واليهودية املسيحية

ذلك أقررنا ومتى متني، أساس عىل ترتكز ال واهية، كانت األوىل العرب ديانة إن قلنا
هذا دينهم غري — آخر دينًا يقبلوا أن العرب عىل اليسري من كان أنه نفرض أن سهل

مثًال. اليهودية أو باملسيحية فيدينوا —
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يف نفسه السبب لهذا املسيحية انترشت فقد ما؛ حد إىل ولكن صحيح، كالم وهذا
شيئًا لقيت حيث — شماًال — سوريا ويف — جنوبًا — الحبشة بالد يف انترشت جهتني،
سينا جزيرة شبه ودانت مبكر، وقت يف نجران مدينة يف كذلك انترصت وقد القبول، من
األديرة من كثري عىل خفاًقا النرصانية علم وأصبح سوريا، عرب تنرصَّ كما باملسيحية،

والكنائس.
املظاهر من مظهًرا إال — تقريبًا مكان أي يف — يكن لم كله النجاح هذا أن عىل

الحقائق. من حقيقة ال
القح العربي جرثومة نبتت حيث جزيرتهم قلب ويف العرب، بالد أواسط يف أما
له ضعيًفا أثًرا إال ثَمَّ لنرى نكن ولم املسيحي، للدين الدعاية فيها تنجح فلم وأرومته،

معدوًما. — نقل لم إن —
وبما معجزات، من تحويه بما عام وجه عىل — الزمن ذلك يف املسيحية وكانت
عن بعيدة الجاذبية، قليلة — مصلوب رب من بذلك يتصل وما التثليث، عقيدة من فيها

الذكي. الساخر العربي نفس يف التأثري
الثالث املنذر تنصري إىل سعوا الذين لألساقفة حدث فيما واضًحا تراه ما ذلك وآية
بانتباه، يقولون ما إىل ليصغي املنذر وإن — امليالد من ٥١٣ عام حوايل — الحرية ملك
عىل بدت حتى منها ينتهي يكد ولم كلمات، بضع إليه فأََرسَّ قواده، أحد عليه دخل إذ
متلطًفا متأدبًا يسأله القساوسة أحد إليه فتقدم العميق، الحزن أمارات امللك أسارير
مات، قد املالئكة رئيس أن علمت لقد سيئ! خرب من له «يا امللك: فأجابه أشجاه، ا عمَّ

عليه!» حرستا فوا
املالئكة فإن بذلك، أخربك من ك غشَّ وقد األمري، أيها محاٌل «هذا القسيس: فقال

الفناء!» عليهم يستحيل خالدون
يموت؟» ذاته هللا بأن تقنعني أن وتريد تقول؟ ما «أحق امللك: فأجابه

رحلت فقد املسيحية، حظ من أكثر فهو إليها، العرب اجتذاب يف اليهودية حظ أما
فألحق عليه، ثاروا الذي «أدريان» اإلمرباطور رشدهم أن بعد اليهود من كبرية جمهرة
فدان فيها، دعايتهم وبثوا لهم، ً ملجأ العرب بالد يف فوجدوا شملهم، وشتت األذى، بهم

العربية. الجزيرة سكان من عدة قبائل باليهودية
صارت وقد ا، حقٍّ لليهودية أخلصوا الذين املتهودون وحدهم هم هؤالء ولعل

الرسمي. اليمن دين — ما زمن يف — نفسها اليهودية
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اليهودية ألن عليها؛ العرب إقبال وقل — الزمن مرور عىل — ضعفت أنها عىل
مألى أنها ذلك فال! قاطبة للناس ا عامٍّ دينًا تكون أن أما مختاًرا، شعبًا إال تالئم ال
وليس املقدس، بيت خرب أن بعد اليهود بها تعلق التي الغامضة واآلمال بالشكايات

املجد! إىل الطموح الشعب طبيعته تالئم مما هذا
دين إىل بحاجة يشعرون كانوا العرب سواد إن نقول أن الرأي أصالة من وليس
ستتيحها التي املناسبات من كثري يف سنراه كما الحر البدوي ذلك — العربي فإن آخر،
سبيل يف بذلت محاولة كل أن كما بطبعه، متدينًا ليس — دراسته أثناء الفرص لنا

التام. الفشل نصيبها كان كذلك جعله
يف يسبح ال فهو شعره، يف حتى الحقائق بغري يُعنى ال مادي، عميل رجل فالعربي
اإلنسان يعتمد التي الدينية، واملعميات األلغاز بتلك األخذ إىل يميل وال والوهم، الخيال

التعقل. عىل اعتماده من أكثر التخيل عىل استيعابها يف

ضعيفة كانت بل ومشاعرهم، نفوسهم عىل مهيمنة تكن لم ألفوها، التي العرب ديانة إن
علينا الحق من كان فإذا حال، كل عىل سوادهم دين كانت ولكنها الخطر، قليلة األثر،
أيًضا نقرر أن علينا الحق فمن األرباب، بتلك يؤمنوا لم منهم املستنريين أن نعرتف أن

عليها. للقضاء كافيًا يكن لم بها إيمانهم عدم أن
يسخروا أن يبالون ال البدو كان فقد العقيدة، إىل مضطرٍّا يكن لم أحًدا أن والحق
جد بقلوب بها، والرضر األذى إلحاق يف يرتددون وال يعبدونها، التي أربابهم من حتى
أجدادهم بها يدين عبادة عىل — االعتبارات هذه كل بعد — القضاء أن بيد مغتبطة،
دين يرتكوا أن من أنفة القومي، كربياءهم نفوسهم يف يثري كان قبل، من وآباؤهم

وإكبار. إجالل بكل يفردونهم كانوا الذين أسالفهم
يف البدو نظر يف هي كما — القديم العربي نظر يف كانت الديانة أن القول وجماع
دينًا يذكرون نراهم نكاد ال الجاهلية شعراء أن ذلك وآية له، خطر ال أمر — هذه أيامنا
اآللهة أسماء استثنينا إذا — فيها نر لم أناشيدهم فتشنا ولو أشعارهم، يف عقيدة أو
لعبادتهم ذكر عىل فيها تعثر تكاد ال مقتضبة، عبارات إال — املختلفة الشعائر وبعض

القديمة.
وراء مسائل من بيشء أذهانهم يشغلوا ولم الحارضة، للحياة العرب عاش لقد

عنه. ويصدرون الشعور ذلك يف يتابعونهم مؤمنوهم وكان الطبيعة،
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— قاعدة كل شأن — شواذ القاعدة لهذه وجدت فقد االعتبارات، هذه كل ومع
اختلفت وإن هللا بوحدانية يدينون الذين العرب متألهي من شتَّى جماعات وجود فإن
له أمًرا كان — املسيحية أو باليهودية بعضهم ِلتََديُّن — نحلهم وتباينت وجهاتهم
يبثون يفتئون ال املتألهون أولئك كان إذ نفوسهم، يف أثره وله العرب، عند خطره

العرب. من حولهم فيمن عقائدهم

الحنيفية

إليمان وآثاًرا دالئَل الشعراء لبعض امليالدي السادس القرن أواخر يف رأينا ثَمَّ ومن
أيديهم تصنعه ما عىل املرتتبة بالتبعة يقًظا شعوًرا منهم ورأينا هللا، بوحدانية عميق
كانوا وقد الحنفاء،31 طائفة هي — الرأي هذا ترى التي — الفئة وهذه رش، أو خري من
الصائبة يفعل كما بعينه مذهب يضمهم وال آرصة، أية تربطهم ال األنحاء، شتى يف

أيًضا! الحنفاء أنفسهم يسمون كانوا الذين إبراهيم إىل املنتسبون
واملسيحية اليهودية رفض يف واحد رأي — الحنفاء من — الطائفتني لهاتني وكان
— والنصارى اليهود من عرفوه الذي — هذا وإبراهيم «إبراهيم»، بدين واالعرتاف مًعا،
مكة. يف الكعبة بنى الذي وهو إسماعيل جدهم والد فهو إليه، ينسبون الذي األصل هو
العرب لهؤالء اإلقناع سهلة املحجة، واضحة رشيدة، سمحة الحنفاء رشيعته وكانت
ينقصها ولم قاطبة، العرب دين تكون ألن صالحة — جوهرها يف وهي — العمليني
ذات روحية هيئة لها تكون وأن مستقرة، ثابتة عقيدة تكون أن إال الغاية هذه لبلوغ

كذلك. أنها عىل تفهم أو السماء، من منزلة تكون وأن دينية، سيادة

الحنيفية، نقص ليتمم به القيام عاتقه عىل ملسو هيلع هللا ىلص محمد أخذ الذي العظيم العمل هو وهذا
لم العرب ألن مصاعبه؛ ضوعفت قد — صعوبة من فيه ما عىل — العمل هذا ولكن
بطبيعتهم ينفرون — ذلك إىل — كانوا بل فحسب، الدين إىل حاجة غري يف يكونوا
الغامضة الفروض يكرهون كانوا كما ومراسمها، العبادة مظاهر من مظهر كل من

الطبيعة. وراء بما تتصل التي واملعميات
العقبات. هذه عىل للتغلب يتزعزع ال ويقني جازم إقناع من بد وال
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لدوزي) «اإلسالم» كتاب: من آخر (فصل

الحرج، يف غاية الساعة فكانت يخلفه، خليفة يعني ولم له، ولًدا يرتك ولم النبي مات
وفاته خرب انترش وقد والظروف، الحوادث نهب مهدًدا نفسه اإلسالم كيان وأصبح
أصابتهم وكأنما املخلصني، أصدقائه عىل شديد وقع له وكان لها، مثيل ال برسعة
لن خالًدا يحسبه قسًما قسمني: الناس وكان املروع، النبأ هذا بلغهم حني صاعقة
وكان مديًدا، وعمًرا طويلة حياة له يؤمل بل الرسعة، بهذه موته يتوقع ال وقسًما يموت،

األمل. هذا يؤمل ممن — خاصة — عمر
عائشة مخدع عمر دخل يسري، بزمن أنفاسه آخر وأسلم النبي، مات أن وبعد
وهو — مليٍّا سيده محيَّا وتأمل — به مسجاة النبي جثة كانت الذي — الغطاء فرفع
فلم طبيعيٍّا، سكونًا فرأى حوله ما إىل ونظر هادئًا، يشء كل فرأى — األبدية نومته يف

غيبوبة!» يف هو بل النبي، يمت لم «كال وصاح: املروع، النبأ ذلك يصدق يعد
«كال، عمر: فيه رصخ فقد خطئه، إىل يرشده أن عبثًا فحاول حاًرضا، املغرية وكان
أدخال قد الرشيرة نفسك وفساد طويتك خبث ولكن يمت، لم هللا رسول إن تكذب، بل
أهل ويبيد املنافقني، عىل يقيض أن قبل النبي يموت ولن الخاطئ، الوهم هذا روعك يف

الرشك.»
زعم «لقد الناس: من تجمهر فيمن فصاح املسجد، إىل توِّه من عمر ذهب ثم
لم محمًدا إن أال يتقوَّلون، ما وبئس مات، قد محمًدا أن املرجفون، وأرجف الزاعمون،
إىل رجع ثم يوًما، أربعني قومه عن غاب إذ موىس فعل كما ربه، للقاء ذهب وإنما يمت
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اجرتأ من كل ليعاقبن ثم كذلك، النبي ليعودن ووِهللا عودته، من يئسوا أن بعد أصحابه
القول!» هذا قول عىل

— كانوا فقد ذلك، يف غرو وال عليه، نوا أمَّ حتى قوله الحارضون يسمع يكد ولم
يكن فلم عمر فيه يخطبهم الذي املكان نفس يف محمًدا يرون — جدٍّا يسري زمن إىل

عمر. يقوله ما تصديق من أحب
كالم إىل قصرية هنيهة وأصغى املسجد، فاخرتق اللحظة هذه يف بكر أبو وجاء
أيًضا، النبي جثة أمام ووقف عائشة مخدع إىل أرسع ثم وحماسة، عاطفة املتأجج عمر
صاح ثم — األبدية نومته يف مستغرق وهو — صاحبه وجه وقبَّل عنها، الغطاء فرفع

وميتًا.» حيٍّا «طبت قائًال:
من به تمىلَّ طاملا الذي الوجه ذلك أسارير وتأمل وأناة، بتؤدة النبي رأس ورفع
وأمي، أنت بأبي املحبوب، الصديق أيها عليك أسفاه فوا مت، لقد «نعم، قال: ثم قبل،
تجرعت، ما املوت غصص من وتجرعت قاسيت، ما الِحمام غمرات من قاسيت فقد

أخرى!» مرة الكأس هذه تتجرع أن من هللا عىل ألكرم وإنك
سجاه ثم أخرى، مرة رفيقه وقبل — وسادته عىل — برفق النبي رأس وضع ثم
وهو حماسة، يتأجج يزال ال عمر فوجد املسجد، إىل — أدراجه — ورجع بغطائه
من هدئ عمر! يا «حسبك فيه: فصاح يمت، لم الرسول أن ليقنعهم الناس يخطب
بكر أبو فوىلَّ الناس، يخطب وطفق عمر إليه يصغ فلم أنت!» حيث واجلس ثائرتك
— (تعاىل) قال «أما بكر: أبو لهم فقال عمر وتركوا عليه، فأقبلوا الناس، شطر وجهه

يِّتُوَن﴾؟ مَّ َوإِنَُّهم َميٌِّت ﴿إِنََّك لنبيه: — آياته محكم يف
َخَلْت َقْد َرُسوٌل إِالَّ ٌد ُمَحمَّ ﴿َوَما أحد موقعة بعد — أخرى آية يف (تعاىل) قال أما

أَْعَقاِبُكْم﴾؟ َعَىلٰ انَقَلبْتُْم ُقِتَل أَْو اَت مَّ أََفِإن ۚ الرُُّسُل َقبِْلِه ِمن
حي هللا فإن هللا يعبد كان ومن مات، قد محمًدا فإن محمًدا يعبد كان من إن أال

يموت!» ال

ذهل فقد بكر، أبي قول من سمعوه ما بعد منه أفاقوا حلم، يف الناس كان وكأنما
الرزين بكر أبو بها ذكرهم إذا حتى القرآنية اآليات هذه عن الخطب فداحة من الناس

بعد. النبي يروا لن أنهم جميًعا أيقنوا
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الخليفة انتخاب

فال يخلفه، من يعني ولم مات، قد محمًدا أن وهي حلها، من بد ال خطرية عقدة بقيت
األمري؟ هذا يعني الذي من ولكن لهم، أمري انتخاب عن إذن مندوحة
تحقيقه؟ إىل سبيل من فهل حسن، هذا املسلمني؟ كل أيعيِّنه

رهيبة أزمة أمامه اإلنسان يرى أن السهل من وكان عصيبًا، الوقت كان لقد
يقترص أن يتعني إذن اإلسالم؟ عن ترتد أن تلبث لن القبائل من وجمهرة وشيكة،
وثَم قاطبة، العرب قبائل بني والسلطان الصدارة لها التي القبيلة عىل الخليفة انتخاب

يختارون؟ فمن وانترص، اإلسالم بهم عزَّ الذين املدينة» «أهل األنصار اجتمع
«الخزرج»، رئيس عبادة بن سعد النبيل الفارس فأمامهم والحرية، للرتدد مجال ال
مرض من شفاؤه تم قد حينئٍذ يكن ولم — يختاروه أن املألوف الطبيعي من كان وقد
من ضعيًفا وكان املدنيني، جمهور إىل ُمَدوَّجا ُمَدثًَّرا فحملوه — به أََلمَّ قد كان خطري

يقول. ما يردد أصحابه أحد فقام صوته، إبالغهم يستطع فلم املرض، أثر
وأن القبائل، من اإلسالم دخل من أول بأنهم أصحابه عبادة بن سعد ذكر وقد

قاطبة. العرب عىل بالزعامة جديرون لذلك وأنهم بعد، بهم إال تتم لم نرصته
ونادوا شديدة، حماسة له جمهورهم وأظهر والتحبيذ، باالستحسان كالمه فقابلوا
رفض من خوفها أبدت منهم قليلة فئة ولكن هللا، لرسول خليفة — الحال يف — به
ذلك، من علينا «ال أصحابهم: فأجابهم عنه، رضائهم وعدم الرأي، هذا املهاجرين
— نذعن فلن عنَّا، وافرتقوا أمريًا، لكم فاختاروا أمريًا، لنا اخرتنا لقد حينئٍذ: لهم سنقول

اخرتناه.» الذي أمرينا لغري — ما بحال
رسعة من قدرته يف ما بأقىص عليهم أقبل حتى النبأ، هذا بكر أبا يبلغ يكد ولم
أبو فمنعه للكالم، عمر انربى حتى يصلون، كادوا وما — عبيدة وأبو عمر ومعه —
حتى «تريث له: وقال واندفاعه، تحمسه من خشية — فعل فيما الحق كل وله — بكر

بعدي؟» شئت ما قل ثم أتكلم،

من به قاموا بما للمدنيني فاعرتف — تواضع بكل — الناس يخطب بكر أبو وبدأ
لقرابتهم بالخالفة، املهاجرين جدارة — هذا إىل — لهم أظهر ثم لإلسالم، جليلة خدمات
ألوانًا سبيله يف لقوا وقد باإلسالم، دان من أول ألنهم ثم أرسته، من وكونهم الرسول من

صابرين. كله ذلك واحتملوا النكال، من ورضوبًا العسف، من
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منكم.» والوزراء منَّا، األمري فليكن املرتبة، هذه يف تلوننا «فأنتم قال: ثم
أمري!» ومنكم أمري، منا «بل فأجابوه:

تختارون، بمن العرب تعرتف ولن أمريين، نويل أن ومحال «كال، عمر: فصاح
ذلك، رفض ومن للنبي، قريبًا يكون أن إال ألحد يخضعوا ولن قبيلتكم، من نبيهم فليس

إرغاًما.» قبوله عىل أرغمناه
عبيدة: أبو لهم يقل لم لو خصومة، ينقلب اللجاج وكاد الكالم، وطيس وحمي
التفرقة، يف ساٍع أول األن تكونوا فال للنبي، معني وأول لإلسالم، نارش أول كنتم «لقد

اإلسالمية!» الوحدة وتشتيت
من املكيني للمهاجرين ما فقرر — ومنافسه «سعد» قريب — «بشري» قام وهنا
يبلغ لم األثر ولكن «الخزرج»، من فئة نفوس يف كالمه فأثر املسلمني، أعناق يف الحقوق
بينها كان ما بسبب «األوس» قبيلة وهي األخرى، املدنية القبيلة نفوس يف إال أشده،
به يرضون وال «سعد»، إىل يرتاحون ال جعلهم قديم، نفور من «الخزرج» قبيلة وبني
فلما بالخالفة، وجدارتهم املهاجرين حق يقررون — لحظة منذ — وكانوا عليهم، أمريًا

األنصار. عىل املهاجرين وظاهروا رأيهم عىل ثبتوا عبيدة أبي كالم سمعوا
وأبا عمر بيده وأمسك انتهازها إىل بكر أبو فأرسع مالئمة، فرصة سنحت وبذلك
واحد: نفس يف فصاحا بالخالفة، ملبايعته منهما واحد اختيار إىل املدنيني داعيًا عبيدة،

والطاعة.» الخضوع عىل لك ونقسم نبايعك، يدك فامدد منَّا، خري أنت «بل
بمبايعته أرسع الذي بشري يد وهي بكر، أبي يد إىل ثالثة يد يديهما بني وامتدت
وعلت الزحام، واشتد أفواًجا، يبايعونه املسلمون وأقبل منهجه، «األوس» نهج ثم معهما،
الدعوة، يناوئ أن الخزرجي حباب وأراد الدهشة، بأصوات فاختلطت الفرح، صيحات

يده. من عمر فانتزعه سيفه، واستل بالحرب، مهدًدا فرصخ
أصبح فقد الحد، هذا عند وقف األمر وليت هباء، تتبدد الخالفة يف سعدآماله ورأى
محفته يف وهو — تسحقه فكادت الجموع، عليه تكأكأت حني خطر يف سعدنفسه
بوجوب املسلمني جمهرة يقنعوا أن أصحابه حاول وعبثًا — عليها محموًال كان التي
من الرغم عىل — النعوت بأقبح ووصفه إهانته، عن يتورع لم نفسه عمر فإن احرتامه،
وأنقذه عنه، الجموع هذه فصد بكر أبو تداركه وقد — القدر جليل أعزل خصم أنه

ورشهم. أذاهم من
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كما الشاملة الفوىض هذه وسط — النبي خليفة — الخليفة انتخاب تم فقد وإذن
وقد بعد، فيما املدني املسجد يف الناس من مأل عىل نفسه، عمر الحقيقة بهذه اعرتف

الخليفة.» اختيار وحسن العرب، «زعامة أمرين: الفوز بهذا املكيون كسب
الخليفة اختيار أمر ترك ولو لنبيهم، صديق أخلص كان رجًال أمورهم ولَّوا فقد
اإليمان، متانة — الرسول حبه إىل — جمع أنه ذلك سواه؛ يختار ال فقد الرسول، إىل
بكر أبو نجح الصفات وبهذه ونرصته، اإلسالم إعزاز يف العزيمة وصدق اليقني، وقوة
عصيبًا، كان الوقت أن الحق ويف تكتنفه، كانت التي والعقبات املصاعب عىل التغلب يف
منذ العرب ترتقبه كانت الذي — النبي موت كان فقد الحرج، يف غاية الظروف وكانت
— الثائرين ترى كنت ولقد مكان، كل يف بالثورة مؤذنًا — الصرب بفارغ طويل زمن
لقد حتى رجحان، أيما كفتهم رجحت وقد والتمرد، الثورة علم رافعني — ذهبت حيثما
من عليها فتقاطروا املدينة، إال ملجأ أمامهم هؤالء يجد فلم بالدهم، من والتهم طردوا

أذاهم. من فيها يحتمون فج كل
وأعدت املطرودين، والعمال الوالة بعض املدينة عىل يفد حتى يوم يمر ال وكان

لحصارها. عدتها للمدينة املجاورة القبائل
إىل جيشه أرسل أن بعد به، يحاربهم جيش لديه وليس بكر أبو يقاومهم فكيف
الحال، خطورة رأوا الذين املسلمني نصيحة برغم النبي ألمر تنفيذًا ليفتحها سوريا
أمر ما أخالف «لن لهم: فقال حينئٍذ، الفتح فكرة تنفيذ عن يعدل أن عليه ألحوا ولقد
تحقيق من يل بد وال واملتمردين، للثائرين نهبًا نفسها املدينة أصبحت ولو النبي، به

مشيئته!»
تدل مما أقل خطر — الحقيقة عىل — أنه عىل باديًا، العظيم الخطر ترى ثَمَّ ومن
بما بل ورجال، عدة من لديه بما تقاس ال الحقيقية الخصم قوة فإن ظواهره، عليه
ويخوض إليها يتطلع سامية غاية من تحقيقه إىل يصبو وبما معنوية، قوة من عنده

والنفيس. النفس سبيلها يف باذًال أجلها، من الحرب غمار
الحرب؟ إرضام إىل يدفعهم حافز وأي الثائرون؟ إليها يسعى التي الغاية هي فما
البعثة؟ قبل عليه كانوا الذي القديم كإيمانهم قلوبهم، أعماق يف متوشج وثيق إيمان أهو

الحاسم! انتصارهم يف شك ثمة كان ملا ذلك، كان لو
القديم دينهم لينرصوا اآلن يحاربون ال فإنهم يكن، لم ذلك من شيئًا ولكن

احتماله. يطيقون ال ألنهم الجديد دينهم عىل يثورون هم بل ويؤيدوه،
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بجالئل اإلتيان إىل ويحفزهم حماستهم يلهب الذي القوي بالسبب هذا وليس
املتمردة القبائل رؤساء كان فقد واألبطال، البطولة يخلق الذي بالسبب هو وال األعمال،
حسبوا سخيفة فكرة إىل فلجأ املعنوية، بضعف الشعور كل شاعرين — أنفسهم —
بهذه إال ينجح لم محمًدا أن إليهم وخيل النبوة! َعُوا فادَّ القوة، تلك إليهم تعيد أنها

تقليده. فأرادوا الفكرة،
مؤمنًا كان أنه ذلك — دعوته بث يف نجاحه رس هو — واحًدا أمًرا نسوا ولكنهم

نجاح. يتم ال وبغريه يعوزهم الذي هو وهذا الجازم، املستيقن إيمان إليه يدعو بما
دماء من فيهما أريق ما عىل — الشعواء الحرب وتلك الهائلة، الثورة تلك وكانت
سخيفة ظاهرة — اإلسالم بها عز التي غزواتهم يف املسلمون أتاه بما قورنت إذا غزيرة
الجدية الرواية هذه تمثيل قلبوا كيف — قصد غري عن — اإلنسان فيها يتمثل مضحكة،

وعبثًا! مهزلة وأصحابه النبي مثلها التي
اليمامة؟ يف النبي دور مثل الذي مسيلمة ترى أال

لغري يصلح ال الذي السمج املشعوذ ذلك التعس، السوقي الدجال ذلك ترى أال
به يقلد سخيًفا قرآنًا ينشئ تراه أال الفوهة؟ ضيقة زجاجة يف بيضة وإدخال التدجيل
حتى دعوته ينرش يكاد وال شاءوا، أنى الخمور رشب يف ألتباعه يرخص ثم محمًدا،

النبوة؟ وتنازعه «سجاح» فتحارصه الحظ، سوء يصادفه

لنفسها الدعوة تبث وجاءت النهرين بالد يف نشأت مسيحية كانت فقد هذه «سجاح» أما
مسيلمة؟ يصنع فماذا — عظيم جيش رأس عىل —

هدايا إليها فأرسل — فعل وقد — املساملة طريقة إىل يلجأ أن إال أمامه ليس
الحوار.1 بينهما وطال محادثته، إىل ودعاها فاخرة،

رأيته «لقد لهم: فقالت مسيلمة يف رأيها عن سألوها قومها إىل «سجاح» عادت وملا
منه!» فتزوجت ا حقٍّ نبيٍّا

الزواج؟» مهر من شيئًا إلينا أهدى «وهل التميميون: فسألها
بحال ذلك نقبل ولن مهر! بال نبيتنا نزوج أن علينا «عاٌر لها: فقالوا «ال». فقالت:

ما!»
لم الرسول جاءه فلما — متحصنًا خائًفا مسيلمة وكان — بذلك إليه فأرسلت
إىل «عد له: وقال إليه، فاطمأن أجله، من جاء الذي الغرض عرف حتى له، يأذن
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الصلوات من — التميميني عن رفع قد هللا رسول حبيب بن مسيلمة أن فأخربهم قومك،
حتى عليه وساروا بذلك، التميميون فرح ولقد والعشاء.» الصبح صالتي — الخمس

جديد. من اإلسالم إىل عادوا أن بعد

إذا غرو فال عنها، يدافعون جدية عقيدة لهم ليس التائبني، هؤالء أن ترى ثَمَّ ومن
— هوادة يعرف ال العزيمة، صلب اإلرادة، قوي اإليمان وثيق بكر كأبي رجل قهرهم
من قليل عن لهم لتنازل يهادنهم أن بكر أبو شاء ولو رحمة! وال — أنفوهم إرغام يف
فقد — األقل عىل حيادهم ضمن أو — القبائل من كثري مساعدة بذلك فكسب مطالبه،
إيتاء من يعفيهم أن رشيطة عىل عليهم، املفروضة الصالة إقامة عىل باملواظبة وعدوه
وقال شديد، بإباء رأيهم فرفض منهم، ذلك يقبل أن املسلمني أعيان ونصحه الزكاة،
البعض ويرفض ببعضه يأخذ أن ألحد وليس يتجزأ، ال واحد قانون اإلسالم «إن لهم:2

اآلخر.»
منحه يف سببًا الردة أهل عىل الشديد الحقد وذلك الحازم، اإلرصار هذا كان وقد

نتصور. ا ممَّ أكرب قوة

كان الذي طلحة يهاجمه بدأ حتى له، املجاورة القبائل إخضاع من ينتهي يكد ولم
الحرب فريقب املعركة، دخول عن يجبن ثم كغريه، النبوة يدعي جاء وقد قبل، من بطًال
أو السماء، من وحي ينزل أن يؤمل كأنما عباءته، يف مدثًرا — امليدان عن بعيد وهو —
تنهزم بدأت إذ املعجزة؛ وقعت ثم طويًال، زمنًا ذلك ترقب وقد خارقة، معجزة تحدث
امتطى ثم استطعتم.» إن حذوي «احتذوا جنده: يف صاح وحينئٍذ انهزام، أشنع قبيلته

فراره. يف وأمعن العنان، له وأطلق جواده،

الدماء أن الحق ويف هائلة، مروعة معركة املسلمون اصطالها التي املعركة تلك وكانت
نشبت التي الطاحنة الحروب تلك يف أريق ا ممَّ أكثر كانت الحرب، هذه يف أريقت التي
اقرتف وقد الرومانية، واإلمرباطورية املسلمني بني ثم والفرس املسلمني بني بعد فيما
فكانوا قط، اإلسالم يعرفها لم ُشنًَعا الردة» «حرب الحرب هذه يف الفظائع من العرب
رحمة، وال ذلك يف هوادة ال القتل، جزاؤها الردة ألن به، ونكلوا تعقبوه العدو انهزم إذا
وال والنار، بالحديد الكفرة بإبادة «عليك بقوله: يأمره خالد إىل بكر أبو بعث وقد

قط.» رحمة فيهم تأخذنك
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ومزقهم — مقاتل آالف عرشة زهاء عددهم وكان — مسيلمة أصحاب انهزم ولقد
الدماء! يف كلها العرب بالد وغرقت ممزق، رش املسلمون

منصوًرا، مؤيًدا — مكان كل يف الناشبة — املعارك تلك من خرج قد اإلسالم ولكن
االعرتاف بوجوب خذالنهم أقنعهم فقد — كرًها أو طوًعا — ذلك بعد العرب به ودان
يعرف الذي الخائف فاعرتاف املؤمن، املستيقن اعرتاف يكن لم إن اإلسالمي، بالدين

مقاومة. أي معها تجدي ال التي العظيمة الدين هذا قوة

النرص بعد

مهاجمة إىل الدماء، إىل الظامئني البدو هؤالء ه وجَّ حتى بكر أبي انتصار يتم يكد ولم
وحدها األمور ظواهر إىل ينظر من عند العمل وهذا الرومانية، واإلمرباطورية فارس

وتعقل. رزانة — الحقيقة عىل — ولكنه وتهور، جرأة
العرب يشغل أن وهي يتبعها، كان التي النبي خطة عىل هذا يف بكر أبو سار وإنما
يربطهم ما خري أن رأى وقد لذلك، كافيًا وقتًا لهم يدع وال خضوعهم، يف التفكري عن
الغنائم. من ذلك يجره وما الحربية، واالنتصارات الفتح طريق عن إال يكون ال باإلسالم

الردة عقاب كان فقد قائمة، بعدها للمرتدين تقم ولم الردة، حروب انتهت وهكذا
صفوة استثنينا إذا — ونحن الحد، هذا عند ووقفوا باإلسالم الناس تظاهر وهنا القتل،
— بسبب إليهم يمتون من وبعض واألنصار املهاجرين من املؤلفة ونواتهم املسلمني،
الذين العرب أما القلة، يف غاية عدًدا إال وتعاليمه القرآن يعرف من ذلك بعد نجد لم
من يعرفون ال — الهجرة من قرن ميض بعد حتى — ظلوا فقد أفريقيا، استوطنوا
فإنهم مرص، استوطنوا الذين أولئك أما الخمر، بتحريم أتى دين أنه من أكثر اإلسالم
الوثنية، أيام إال يذكرون ال وكانوا قط، أنفسهم به شغلوا أو اإلسالم عن تحدثوا ما

والحنني. بالثناء الطيبة وعهودها

من نصيبه واحد كل وأخذ (٦٣٥م) القادسية موقعة يف الفرس عىل العرب انترص وملا
املؤمنني أمري — عمر الخليفة فكتب بعد، تقسم لم وافرة أخرى نفائس بقيت الغنائم،

القرآن. من قسط أوفر يحفظ من عىل الغنائم باقي بتوزيع القائد يأمر — حينئٍذ
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بن عمرو فسأل والفوز، النرص بفضلهم تم الذين الجهاد أبطال إليه القائد فجمع
بالد يف باإلسالم دنت ألنني يشء، «ال فأجابه: القرآن من يحفظه ا عمَّ النبيل يكرب معد

به.»3 االشتغال وعن القرآن عن العديدة الحروب رصفتني ثم اليمن،
بأوفر ذلك من حظي «ليس جوابه: فكان يسأله، طائف بن برش إىل القائد فالتفت

الرحيم».» الرحمن هللا «بسم عمرو: حظ من
القرآن! من يحفظه ما كل هو هذا كان وقد

املظفرة املتوالية فتوحاته أثناء يف قوية معارضة يلَق لم وإن — اإلسالم أن ذلك، عىل زد
الجديد الدين هذا ألصحاب يغفروا لم العربية األرستقراطية وطبقة مكة رساة فإن —
املوحدون أراد الذي السلطان ذلك عن يرضوا ولم أحرزوه، الذي الفوز هذا ومؤسسيه

عليهم. ظله يبسطوا أن
أنها أمرها ظاهر املسائل من مسألة عىل الشعب بني املنازعات تقوم كانت ولقد
فقد ذلك، غري — وجوهرها حقيقتها يف — وهي عقيدة، أو بمبدأ لها عالقة ال شخصية
غايته بها يربر تكأة منه ليتخذ عنه يناضل ومبدأ حوله يحوم غرًضا النزاع يتخذ كان

الشغب. من
عمر وفاة بعد الخالفة توىل حني — الخلفاء ثالث — عثمان بحادث ذلك بدأ وقد
ضعيف العريكة، لني حليًما وكان عاًما، سبعني حينئٍذ عثمان سن وكانت (٦٤٤م)
اإلرادة ضعيف كان إنه أي أمية، بني ورجال ورساتها مكة وأعيان أرسته أمام اإلرادة
مجال إسالمهم يف فكان أسلموا، ثم عاًما، عرشين العداء محمًدا ناصبوا من كل أمام
الكربى املأساة وانتهت املناصب أرفع عثمان بفضل نالوا ولقد والحذر، للظنون واسع

عثمان. املسن الشيخ خليفتهم بقتل
فقد مكان، كل يف به االعرتاف يتم لم ولكن محمد عم ابن عيل بعده الخالفة ويل ثم
سفيان أبي بن معاوية واليها رأسها وعىل الحسام امتشاق إىل متحمسة سوريا هبت
من يناوئونه كانوا الذين لإلسالم، املعادين جمهرة انتصار هو حينئٍذ انتصاره وكان
من — الحرب نريان أشعلوا فقد لهم، يخضعوا لم ا حقٍّ املسلمني أن عىل قلوبهم، صميم
الحسني قام ولقد بعده، من الخالفة ويل الذي معاوية ابن األول يزيد زمن يف — جديد
التي القليلة وفئته هو رصع ولكنه بالخالفة، يطالب — لعيل األصغر االبن وهو —
صحابي ابن وهو — الزبري بن هللا عبد قام ثَمَّ ومن كربالء4 موقعة يف تنارصه كانت
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الخليفة، به يحفل ال كاملة سنة وظل الثورة، علم رافًعا مكة إىل — الرسول صحابة من
ير فلم البلدان، من غريها إىل مكة يغادر ملَّا أنه ذلك لشأنه؛ استصغاًرا إليه يلتفت وال
وشأنه، يرتكه أن الحزامة من أن ورأى أجله، من يناوئه أن يستحق خطًرا الخليفة له
ثمة تكن فلم — حاجة بال — قبل من أثار ا ممَّ أكثر املسلمني حفيظة عليه يثري ال حتى
حرًما — الوثنية زمن يف حتى — كانت بقاع يف الدماء إراقة إىل تضطره قاهرة رضورة

بسوء. أحد يمسه ال مقدًسا
الصرب قوس يف يبَق لم فلما صربه، عيل حتى يزيد صرب فقد ا، حدٍّ يشء لكل ولكنَّ
امتزج رفض فلما يبايعه، أن — األخرية للمرة — الزبري بن هللا عبد إىل طلب منزع،
يديه بني به يُؤتَى حتى طاعة الثائر هذا من يقبل لن أنه وأقسم بالغضب الخليفة
— الرسيرة طيب وكان — قسمه عىل ندم الخليفة ثائرة هدأت وملا باألغالل، مكبًال
يرسل أن عىل استقر ثم هللا، عبد كربياء يمس أن دون قسمه يف بها يرب وسيلة يف ففكر
برسل إليه وبعث — شاء إذا — تحتها ليخفيه فاخرة حلة ومعه الفضة من غالٍّ إليه
عبد ولكن مكة بلغوا حتى دمشق ملكه مقر من فساروا ثمينة، هدايا معهم يحملون
إقناعه إىل يتوصلوا أن الرسل حاول وعبثًا الهدايا، تلك يقبل أن — بطبعه — رفض هللا
لن كان من كائنًا أن يعتقد كان ألنه عناده، عىل هللا عبد أرص فقد رأيه، عن وإنزاله
وكان املقدسة، البقاع تلك يف وهو معه والشدة العنف إىل يلجأ أن — ما بحال — يفكر
عىل يقدم ولن معه يعنُف لن الخليفة أن برصاحة الرسل له أكد وقد طمأنينته، رس هذا

العمل. ذلك مثل
إىل سبقه فقد ونقمته، الخليفة لغضب تعرض من أول يكن لم هللا عبد أن عىل
بينهم وقعت فقد الحني، ذلك يف عليهم مهيمنة الرش روح وكانت املدينة، ثوار ذلك
الوايل وأراد األرايض، بعض تملك عىل النزاع بسبب خصومة — حينئٍذ — الوايل وبني
وأعيانها املدينة رساة فنصح — يزيد الخليفة أخت ابن وكان — الخالف أسباب إزالة
وفادتهم وأكرم مقابلة أحسن الخليفة قابلهم ذهبوا فلما الخليفة، بالط إىل يذهبوا أن
غري — ونبله أدبه عىل — كان يزيًدا ولكن إليه، يستميلهم أن يف رغبة معهم وتلطف
آراء منه فبدرت األعظم، املسلمني خليفة وهو يمثله كان الذي الدين احرتام بروح مشبع
عادوا فلما املدينة، أهل يقدسها التي الدين أصول بعض صدمت — قصد غري عن —
متأثرين مواطنيهم عند ويذمونه بالخليفة يشهرون وأخذوا ساخطني عادوا بالدهم إىل
بني نهاره ويرصف األوتار، عىل ويعزف الخمر، يرشب «إنه لهم: وقالوا الغضب بعامل
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بني جلس الليل جن فإذا — املقت أشد ذلك يمقت محمد كان وقد — الصيد كالب
الطرق.» وقطاع اللصوص

من أدناهم كرب فلما وترعرع، يزيد بينهم نشأ الذين واألعراب البدو بذلك يعنون
مجلسه.

بنوها التي التهم هذه فوق — إليه وعزوا جاحد، وأنه قط، يصيل ال أنه ذلك عىل وزادوا
ا ممَّ ذكرها كان وإن وجود، وال لها أساس ال أخرى تهًما — متني أو واٍه أساس عىل

األثر. بعيدة وأحقاًدا حفائظ املدينة أهل من خصومه نفس يف يثري
املسجد انقلب ثم ومن أموي، بكل تُلصق تهمة كل تصديق إىل يميلون كانوا وقد
— قاطبة املدينة أهل واجتمع يزيد وأتباع يزيد عىل اللعنات فيه تصب عجيبًا مرسًحا
صائًحا: به فيلقي مالبسه من يشء من يتجرد منهم واحد كل فرشع — صاخبون وهم

«نعيل». أو «عمامتي»، أو هذا»، قبائي أخلع كما يزيد أخلع «إني
فقد لهم، جديد خليفة تعيني عن وصدوا األمويني من املدينة يف من كل طردوا ثم
ال كذلك أهلها كان كما بأهلها، يعرتفوا أن يحبون ال املدينة يف الذين القرشيون كان
خلع يتم حتى الخليفة تعيني يف يرتيثوا أن عىل رأيهم فقر بهم، يعرتفوا أن يحبون

يزيد!
هذا عواقب يتبرصوا فلم — رشد يحدوه ال — جنوني عداء عليهم واستحوذ
كلها. العظيمة اإلسالمية اإلمرباطورية جيوش أمام واحدة مدينة تقف وكيف االندفاع
سيده أوفده ثم الخليفة، بالط يف عاش قد وكان — املدنيني أحد عبثًا حاول ولقد
يعريون ال فأصبحوا أعماهم الغضب ولكن ملواطنيه الخطر حقيقة يبني أن — املدينة إىل

نية. بحسن إليهم تقدم موعظة أية إىل يصيخون وال التفاتًا الناصحني

بقيادته عهد جيًشا إليهم فأرسل القوة، إىل االلتجاء إىل مضطر أنه الخليفة رأى وحينئٍذ
ألهل يرتك أن فأمره — اإلسالم إىل منه الوثنية إىل أقرب «مسلم» وكان — «مسلم» إىل
ودمر هاجمهم — ذلك بعد — يخضعوا أن أبوا فإذا فيها، يفكرون أيام ثالثة املدينة
يزيد عبيد بأنهم املواثيق فيها من عىل أخذ ثم أخرى، أيام ثالثة يف تدمريًا مدينتهم

رقبته. قطعت يفعل أن أحدهم رفض فإذا ذلك عىل يقسموا أن وأمرهم
وأعدوا الخضوع من أنفة ثائرين هبوا حتى رسالته املدينة أهل يبلغ يكد ولم
سنة الحرة موقعة وكانت — نادرين وصرب بشدة الفريقان وجاهد العدو، للقاء عدتهم
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يذكي متحمسني املدينة أهل وكان متكافئة، الفريقني من الخسائر وظهرت — ٦٨٣م
أعداءهم وأن املختارون، أنهم الثابت واعتقادهم الشديد تعصبهم والقوة الحرارة فيهم
خصومهم أن من يقني عىل وكانوا سواء، كالوثنيني هللا عند هم — سوريا جيش من —
بال — سالكون فإنهم هم أما هللا، من بغضب وباءوا اللعنات عليهم صبت ماتوا إذا

واألبرار. الشهداء مسالك — شك
عنه، الخيانة كشفت حتى طويًال، زمنًا األقدار كف يف معلًقا الحرب مصري وبقي
فدخل العدو، جيوش من لفرقة املدينة أبواب أحد ففتحت املدنيني من أرسة ارتشت فقد
أفواههم، من النرص صيحات — فجأة — خلفهم من املدينة أهل وسمع السوريون
كل وصار العدو، قبضة يف املدينة وأصبحت والغلبة، الفوز يف لديهم أمل كل فضاع
أهل فهجم بها، املحدق الخطر يف تفكر لم جمهرتهم أن عىل مستحيًال، أو عبثًا هجوم

به! يبيعوها أن استطاعوا ثمن بأغىل حياتهم وباعوا فرادى أعدائهم عىل املدينة
الصحابة، من وعرشون وأربعة القرآن حفظة من مئة سبع القتىل بني من وكان
حرب يف نرصوه أن بعد حارب قد النبي مع حاربوا الذين الصحابة من أحد يكن ولم

املشئوم. اليوم هذا شهدوا حتى املكيني عىل بدر
يف ربطوها خيلهم فيه يربطون مكانًا يجدوا لم فلما سوريا فرسان املدينة ودخل
النبي سماه طاملا الذي املكان نفس يف أي — ومنربه النبي قرب بني — املدينة مسجد

الفردوس». جنان من «جنة نفسه:

ممن أحد ينُج ولم وأطفال، نساء من فيها من كل وسبَْوا أيام ثالثة يف املدينة نهبوا ثم
يزيد. عبيد من عبًدا يكون أن أقسم أن بعد إال — أكثرهم فر وقد — أهلها من بقَي
حل يف يكون وأن وموالهم، سيدهم يزيد الخليفة يكون أن عىل جميًعا أقسموا وهكذا
ما كل يف الحق له يكون أن أقسموا كما بيع، أو عتق من شاء، بما فيهم الترصف من

وأزواج. وأوالد نساء من أيمانهم تملك
أرهقوهم قد أمية بني وأن معذبون مضطهدون أنهم اإلسالم مؤسيس أبناء رأى وملا
انضموا حيث إىل منهم الكثريون فهاجر املهاجرة، إال وسيلة أمامهم يجدوا لم إرهاًقا،

إسبانيا. يف العرب جيش إىل — بعد فيما — أغلبهم انضم ثم إفريقية، جيش إىل
إربته، تحقيق عن عاقه املوت ولكن مكة، بإخضاع أيًضا مكلًفا «مسلم» وكان
قيادة فتوىل ذلك، يحقق أن عاتقه عىل — جيشه رجال أحد وهو — «الحصني» فأخذ
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عمدها حطم حتى والصخور، بالحجارة الكعبة ويقذف مكة يحارص وبدأ الجيش،
نكبة أول املرة هذه يف األسود الحجر ولقي جملة، إحراقها يف أخريًا نجح ثم وقواعدها،

أجزاء. أربعة فتحطم النار، مقاومة يطق لم ألنه به؛ حاقت
من أعقبه وما يزيد موت ذلك دون حال فقد إخضاعها، يتم لم مكة أن عىل
وبهذا سوريا، إىل توٍّا بالجيش والرجوع الحصار رفع إىل الجيش اضطرت التي الفوىض

أيًضا. وخارجها مكة يف الخالفة أمر له واستتب قوته، الزبري بن هللا عبد استعاد
امللك عبد الخالفة توىل أن بعد جديد من األمر لهم تم أن لبثوا ما األمويني ولكن
فلما الزبري بن هللا عبد وفيها ثائرة، وحدها مكة إال يتبقَّ ولم له، كلها البالد وخضعت
املقدسة، البقاع تلك إىل فذهب الحجاج، بقيادة جيًشا إليها ه وجَّ ذلك امللك عبد رأى
كان وبينما دكٍّا، ليدكها والحجارة بالصخور الكعبة يرمي وطفق املدينة، وحارص
جنديٍّا، عرش اثني النار فأحرقت شديدة عاصفة هبت — يوم ذات — بالنار يقذفها
رجال فأحجم املقدس، املكان ذلك حرمة انتهاك عىل هللا من عقابًا ذلك يف الجيش فرأى

ذلك. عن وكفوا الحجاج

ووضعه حجًرا بيده فأخذ املنجنيق إىل وتقدم مالبسه، بعض وخلع الحجاج فاغتاظ
حدث ما معنى فليس الفهم، أخطأتم «لقد يقول: وهو ذلك، بعد حباله حرك ثم فيه،
لهذه رأيت وكم ولدت، ففيها البالد، هذه بطبيعة لخبري إنني أال فهمتموه، ما هو

تحىص!» ال أشباًها العاصفة
بن هللا عبد مات أن بعد أخذت ثم أشهر، عدة بقوة عليها الحصار يشدد وظل

٦٩٢م. سنة الزبري
لهم ت تمَّ أن بعد إال صدورهم تثلج ولم لإلسالم املناوئة الفئة هذه تهدأ لم وهكذا
املقدستني املدينتني أهل وإذالل معامله بتقويض وظفروا الدين هذا أنصار عىل الغَلبة
املجاهدين ساللة وتحقري الكعبة، وإحراق لخيلهم إصطبًال املدينة مسجد وتحويل

وانترص. اإلسالم بهم َعزَّ الذين األولني

عىل وأكرهت اضطراًرا اإلسالم إىل اْضُطرَّت التي — العربية األقلية تلك عرفت وقد
االنتقام فرصة لها سنحت حني لنفسها تثأر كيف — إكراًها الدين هذا يف الدخول

املكلومة. صدورها غلة به وشفت مضاعًفا الفوز ثمن فتقاضتهم
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الرجعية أنصار

بني خلفاء وكان للوثنية، واالنتصار الرجعية فيه تتمثَّل عهًدا إال األمويني عهد يكن ولم
يخلصون وال الدين هذا بنُرصة يُْعنَْون ال — منهم النادر القليل إال — أنفسهم أمية
بهذا اإلزراء يف حدٍّ كل — الخلفاء هؤالء أحد وهو — الثاني الوليد تجاوز وقد له،
جواريه، ِبِصالِت الجماعة َصالة عن فاعتاض َمدى، أبعد إىل استهتاره به وطوح الدين،
إسالم عن راضيًا يكن ولم بالنشاب5 هللا كتاب تخريق عن يحجم ولم رساريه، ومغازلة
وبربر وفرس وأقباط سوريني من أفواًجا الدين هذا يف دخلت التي الجديدة الشعوب
القانون كان فقد الدولة، خزانة عىل مستطريًا ا رشٍّ ذلك يف يرى كان ألنه إفريقية؛ شمال
أسلموا فإذا اإلسالمي، الحكم ظل يف يعيشون الذين املسلمني غري عىل الرضائب يفرض

القانون. عليهم فرضها التي الرضيبة تلك أداء من وأعفوا الجزية عنهم سقطت
الدين، هذا يف الدخول عىل الناس وشجع اإلسالم، انتشار عىل ذلك ساعد وقد
كل عىل املال آثروا الذين الناس من ماليني باإلسالم وداَن العقيدة عىل املصلحة وتغلبت

يشء.
فقل املال، بيت أرهق قد والشعوب الجماهري هذه بني اإلسالم انتشار أن والحق
يف مرص يف الخراج كان فقد تقريبًا، الجزية مضاعفة إىل الخليفة اضطر حتى اإليراد
معاوية خالفة يف قليل زمن بعد إليه وصل ما نصف من أكثر عثمان الخليفة عهد
منهم فريق وكان اإلسالم، يف دخلوا األقباط من كبرية جمهرة أن ذلك يف السبب وكان
الجزية دفع من هربًا له دينًا ارتضاه آخر وفريق يعتقده، أن غري من باإلسالم يتظاهر
لم بأنهم متعللني الرضيبة تلك من يُعفوهم أال الخلفاء رأى وثمة عليه، املفروضة
أحكام بتنفيذ يقومون ال وأنهم منها، إعفائهم يف طمًعا إال الدين هذا حظرية يدخلوا

بتعاليمه. واألخذ الدين

العزيز عبد بن عمر

ذلك — العزيز عبد بن عمر — الثاني عمر الخليفة إال الخلفاء هؤالء بني من يشذ ولم
فيه وزهد املال، احتقر والذي يشء، كل عىل اإلسالم نرصة آثر الذي التقي الورع املسلم
به ويدين اإلسالم ينترش أن إال يهمه ال فأصبح باإليمان، قلبه امتأل أن بعد الزهد، كل

إنسان. كل
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الذي النظام يهدم ألنه الجديد املبدأ هذا عىل النزول يرتضون عماله يكن ولم
املال. بيت رصح ويقوض ألفوه،

هذا عىل الحال دامت «لو يقول: — املعنى هذا يف — عماله أحد إليه كتب وقد
دخلها.» كل الدولة تفقد وبذلك أحد، منهم يشذ ولم مسيحي، كل باإلسالم لدان املنوال
نسعى غاية لنا فليست كلها، السعادة أسباب يل لتمت ذلك تم «لو عمر: فأجابه
إليه وداعيًا باإلسالم مبًرشا نبيه هللا بعث وقد كافة، الناس بني الدين هذا نرش إال إليها

للرضائب.» جابيًا وال للمال، محصًال يبعثه ولم
هذا عىل الفرس إقبال إليه شكا الذي خراسان عامل أجاب كما عامله أجاب وهكذا
وال اإلسالم يدخلون أنهم ذلك وآية الرضائب، دفع من فراًرا بل فيه، رغبة عن ال الدين

يُْختَنُون.
ليفرض يرسله ولم الحق، الدين إىل الناس ليهدي نبيه هللا أرسل «لقد عمر: فأجابه

الختان.» عليهم
أكثر أن يجهل يكن ولم الرشيعة، أصول تطبيق يف صارًما يكن لم بهذا وهو
وهو — يرى كان ذلك عىل ولكنه والصدق، اإلخالص ينقصهم كان باإلسالم دانوا من
ظل يف سينشئون وأحفادهم باإلسالم املتظاهرين هؤالء أبناء أن — رآه فيما حق عىل
مسلمني فيصبحون دماؤهم وترشبه الدين، هذا أحضان يف ويشبون واملسلمني، اإلسالم
أنفسهم. املسلمني من خري هو من منهم ظهر وربما كلمته، وينرصون اإلسالم يخدمون
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أوىل يتعدَّ لم األمويني عهد يف كان فقد أفواًجا، الدين يف دخلوا الذين هؤالء سواد أما
عن املأثور الحديث يفرسها مراتب ثالث الدين لهذا فإن اإلسالم، وهي الدين هذا مراتب

النبي.
إليه، وجلس وحياه ، عربيٍّ زي يف — يوم ذات — جاءه جربيل أن حدَّث: فقد

هللا؟»1 رسول يا اإلسالم «ما وسأله: النبي، ركبة مست حتى ركبته وأدنى
وإقامة هللا، رسول وأني هللا إال إله ال أن شهادة هو «اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص: محمد فأجابه

سبيًال». إليه استطاع من البيت وحج رمضان، وصوم الزكاة، وإيتاء الصالة،
اإليمان؟» وما «صدقت، له: فقال

الخري يف وقضائه ورسله، وكتبه ومالئكته باهلل تؤمن أن هو «اإليمان له: فقال
والرش.»

اإلحسان؟» وما «صدقت، له: فقال
يراك». فإنه تراه ال كنت فإن تراه، كأنك هللا تعبد أن «هو له: فقال

الخمس قواعده مراعاة وهو بحت، خارجي إيمان عىل يدل اإلسالم أن ترى وثمة
الجوهرية.

منهم كثريًا أن عىل املرتبة، هذه إىل وصلوا قد أمية بني عهد يف املسلمون كان وقد
الوحي. ينكر ولكنه باهلل، يؤمن كان

ُقولُوا ـِٰكن َوَل تُْؤِمنُوا لَّْم ُقل آَمنَّا اْألَْعَراُب ﴿َقاَلِت بقوله: القرآن ذلك إىل أشار وقد
ُقلُوِبُكْم﴾.2 ِيف اْإلِيَماُن يَْدُخِل ا َوَلمَّ أَْسَلْمنَا
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نرش يف قليل جهد من بذلوه ما وعىل وخلفائهم العرب بني ذلك يف خالف كل وعىل
فإننا له، الرتويج من بدًال وإذاعته، انتشاره محاربة يف عادتهم عىل للتغلب الدين هذا
ظاهرة وهذه غزوها، التي الشعوب تلك بني مدهشة برسعة انترش قد اإلسالم أن نرى
إىل سبيل ال ا مسترسٍّ لغًزا — وهلة ألول — تبدو وهي قبل، من مثيًال العالم لها يََر لم
فيه. الدخول عىل أحًدا يُكِره لم الجديد الدين هذا أن عرفنا إذا سيما ال وتعليله، حله

الجزية قاعدة للمسلمني وضع وقد واإلغضاء، بالتسامح يأمر ملسو هيلع هللا ىلص محمد كان وقد
فمنحهم ونصارى، يهود من املنزلة الكتب أهل من به يِدن لم من كل عىل وفرضها
فمنح تسامحه يف وزاد الجزية، من عليهم فرضه ما يدفعوا أن عىل الدينية حريتهم

املرشكني. من البحرين إقليم يقطنون ملن امليزة هذه
إفريقية شمال بربر فاعترب أخرى، جديدة خطوة فخطا عثمان بعده من وجاء

البحرين. إقليم وسكان والنصارى كاليهود
معلومات إال القديمة الرببر هؤالء ديانة عن شيئًا — الحقيقة عىل — نعرف ولسنا
هذه عن يشء كل نجهل إننا قلنا إذا الصواب نعدو ولن شيئًا، تغني ال ضئيلة تافهة

القديمة. الديانة
للحكم مقياًسا ذلك من واتخذنا وخلقه الشعب طبع عىل بالحكم أخذنا إذا أننا عىل
تكون أن إىل أقرب كانت القديمة الرببر ديانة أن نستنتج أن استطعنا ديانته عىل

إلهية. تكون أن إىل منها كهنوتية
كتاب أهل يكونوا لم الرببر أن يف للشك مجال ثمة فليس أمر، من يكن ومهما
يف وصل قد الديني التسامح أن — ووضوح جالء يف — نرى هذا وعىل قط، مقدس

النبي. إليه يرمي كان ما عىل أربى إنه نقل لم إن مداه، آخر إىل الطريق هذه
بالشعوب والرب العام والخري التيسري يتوخى كان اإلسالمي الحكم أن هذا إىل أضف
مذاهب إىل ينتمي الرشق يف املسيحيني سواد كان فقد النصارى، سيما ال املحكومة
جاء فلما إرهاًقا، أصحابها أرهق ما وإعناتها القسطنطينية حكومة اضطهاد من لقيت
دينهم عىل البقاء يف التامة الحرية لهم ترك — واإلخاء التسامح طبيعته ومن — اإلسالم
عىل الحقوق، يف بينهم وسوَّى بحمايته، وظللهم األديان، من غريه عىل يؤثرونه داموا ما

ِنَحلهم. وشتى مذاهبهم اختالف
فلما الروماني، لإلمرباطور فادحة رضائب دفع إىل مضطرين كانوا أنهم تنَس وال
ومتى أحًدا، ترهق ال معتدلة جزية إال عليهم يفرض ولم منها، أعفاهم اإلسالم جاء
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الرومان حكم عىل املسلمني حكم إيثارهم من وعجبك دهشتك زالت األسباب هذه عرفت
والتألب مناوأتهم من بدًال قلوبهم بكل فتوحاتهم يف العرب مساعدة إىل واندفاعهم

عليهم.

اإلسالم انتشار أسباب

يف الدخول إىل حفزهم يشء وأي دينهم؟ عىل يبقوا لم بالهم فما كذلك، ذلك كان وإذا
ال إسالمهم أن يعلمون وهم فيه، الدخول عىل يكرهوا أن غري من الجديد الدين هذا

ملوكهم؟ إليه يرتاح
إىل — آنًفا — أملعنا وقد النتيجة، هذه إىل الوصول عىل عدة أسباب تضافرت لقد
اعتدالها عىل — الجزية من إعفاءهم ألن أسلموا؛ إذا املادية الفائدة من عليهم يعود ما

اإلسالم. يف يرغبهم ا ممَّ كان —
من لهم وأصبح أسلموا إذا الشخصية الكرامة من به يشعرون ما هذا إىل أضف

للمسلمني. ما الحقوق
عىل — كانوا فقد شيئًا، ذلك عىل يزيدوا لم ولكنهم متسامحني، املسلمون كان نعم
النرصاني إىل ينظرون بل واحد، صف يف واملسلم املسيحي يضعون ال — تسامحهم

منحط. جنس إىل ينظرون كما
لهم يسمح فلم طياته، بني ومهانتهم إذاللهم يحوي قانونًا لهم عمر سن وقد

الصغرية. األديرة بناء حتى حرمهم بل واملعابد، الكنائس بإنشاء
فقد منه، رش هو ما إىل — قليل بعد — اه تعدَّ بل الحد، هذا عند األمر يقف ولم
هذا بتنفيذ املسلمون يتمسك لم وإن — تهدم التي الكنائس بناء تجديد عليهم حظر
شاءوا وقت أي يف الكنائس يدخلوا أن للمسلمني القانون أباح وقد — دائًما الرشط
ليل املسلمني من للمسافرين أبوابها يفتحوا أن املسيحيني عىل وحتم نهاًرا، أو ليًال
عليهم وحظر يوم، كل يف مرات ثالث لضيوفهم الطعام يقدموا أن عليهم ورشط نهار،
كما املسلمني، شوارع يف املقدسة الكتب يبيعوا وأن كنائسهم، عىل الصلبان يرفعوا أن
كانت إذا مرتفع بصوت الكنائس يف الدينية األناشيد وترتيل الصالة إقامة عليهم حظر
وسكون، صمت يف قبورهم إىل موتاهم يشيعوا أن وأمرهم املسلمني، بيوت من قريبة

اإلسالمية. األحياء إىل وصلوا متى أمامهم شموًعا يوقدوا وأال
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اإلسالم، إىل عنه يتحول ملن سوء بأي والتعرض لدينهم التعصب عليهم حرَّم كما
عىل وجب املسلم جلس فإذا مناسبة، أو فرصة كل يف املسلمني احرتام عليهم وفرض

يقوم. أن املسيحي
للناظر ليتميزوا املسلمني بزي يتزيوا وال بأزيائهم يحتفظوا أن عليهم ورشط
بالعربية يتحدثوا أن عليهم وحرم وسطه، إىل الزنار شد من مسيحيٍّا يُْعِف ولم عنهم،

أختامهم. عىل ينقشوها أو
مسلًما يستخدموا أو سالًحا يتقلدوا أو رسوًجا لخيولهم يتخذوا أن لهم يُِبْح ولم

عندهم.

أحوال يف إال — األمر أول يف — بحذافريها تطبق تكن لم الرشوط هذه أن ريب وال
التسامح من كبري جانب عىل كانوا تنفيذها بهم املنوط الوالة ألن نادرة؛ استثنائية
إىل التسامح بهم وصل وقد القاسية، الرشوط هذه بتنفيذ يبالوا فلم والرحمة، والعدل
تعفيهم املسيحيني وبني بينهم — األحايني بعض يف — معاهدات يربمون كانوا انهم حد

األمور. هذه أكثر تنفيذ من

ملركز مماثًال يكون يكاد املسلمني عند املسيحيني مركز كان فقد أمر من يكن ومهما
الوسطى. القرون إبان أوروبا يف اليهود

سادتهم كان فقد الناس، من األعظم السواد فيه يضعهم يزال ال الذي املركز وهو
إىل مسلم يتحدث فال األنجاس، من ويعدونهم واحتقار باشمئزاز إليهم ينظرون
يدنس ال كي مالمسته من حذًرا بعد عن إال — األخص عىل — قسيس أو مسيحي

ثوبه.3

يدين حني عندنا اليهودي يتطهر كما رجسه من تطهر باإلسالم املسيحي دان ومتى
املسلم. مع املساواة قدم عىل ما حد إىل يصبح ثم َدُه، نَُعمِّ أن بعد باملسيحية

املسيحي إىل ينظرون ال أرستقراطيون دائًما العرب مسلمي ألن ما حدٍّ إىل أقول
إسالم أن عىل حالق، من إال يخاطبونه وال السيد، نظرة إال — إسالمه بعد حتى —
بتحقيق كفيل وحده والزمن بالعزة، والشعور الكرامة إىل األوىل الخطوة كان املسيحي
ما بكل يتمتع أصيًال مسلًما يصبح أن املسيحي ابن يلبث ولن الخطوات، من يليها ما

وكربياء. عزة من العربي به يتمتع

258



اإلسالم قواعد

اإلسالم معجزة

عسريًا يكن لم اإلسالم إىل املسيحية من واملرصيني السوريني انتقال أن هذا إىل أضف
يف الجهل ألن يشء؛ كل دينهم أمور من يجهلون — الحقيقة عىل — كانوا فقد ا شاقٍّ
— املسيحية أصول من كثريًا اإلسالم اقتبس وقد بجرانه، ضاربًا كان العصور تلك
القرون يف ذائعة كانت الحساب عقيدة أن تنَس وال — مبارش غري أو مباًرشا اقتباًسا
أن بد ال الغالب بأن يؤمنون وكانوا الناس، نفوس يف األثر أكرب لها كان وقد الوسطى،
محمًدا أن من القساوسة قاله ما صح «لو مدهوشني: يتساءلون وكانوا حق، عىل يكون
إحداها وتتلو ترتى أتباعه فتوحات بال وما انتصاره، نعلل فكيف كذاب، منافق نبي
عىل ذلك يدل ال وكيف حد؟ عند تقف ال الشعوب عىل انتصاراتهم بال وما األخرى،

الرسول؟» هذا معجزة
قريبة، بمعجزة سيتم املسلمني خذالن أن — أمرهم أول — يعتقدون كانوا ولقد
هذه وانتظروا مناسبة، ألقل تحدث كانت التي الكنيسة معجزات عن سمعوا طاملا فقد
املعجزة تلك انتظارهم ولكن املسلمني، غزوات من املسيحية البالد تخلص التي املعجزة

املعجزة. هذه وقوع حاولوا وعبثًا الرياح، أدراج صربهم وذهب طال قد
يف وغلت الكنيسة له روَّجت طاملا الذي املعجزة، بوقوع االعتقاد أصبح وهكذا

بنفوذها. وطوحت بها حاقت نكبة أكرب له الدعاية
ذلك يف ا حقٍّ حدثت قد — املعجزات نقل لم إن — املعجزة أن ذلك من وأعجب
أروع معجزة وأي أنفسهم؟ القديسون يتوهمه كان مما أعظم معجزات وكانت العرص،
الدنيا إىل ظهر ثم الخمول، من غيابة يف قليل زمن إىل كان شعبًا نرى أن من وأعجب
قطر عىل وينترص الفسيحة، األرجاء يغزو وهو لها مثيل ال برسعة يتقدم وظل فجأة،
وصوب، حدب كل من دينه عىل وتقبل والوالء، بالطاعة البالد له فتدين قطر بعد

مكرهة. غري راضية
يف الرغبة أو الشخصية الفائدة إىل اإلسالم عىل املسيحيني إقبال عزونا أننا ولو
من كثريًا أن املحقق الثابت من أن نقرر أن جديرون فنحن والضعة، الذل من التخلص

وإيمان. عقيدة عن باإلسالم دانوا املسيحيني
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الفرس دين

به وآمنوا أفواًجا فيه ودخلوا الجديد الدين هذا عىل أقبلوا الفرس أن ذلك من وأهم
ويقني. ثقة عن مخلصني

ِزْرواسرت أسسها قد الربهمية انشقاق من نشأت التي العتيقة الفارسية الديانة فإن
خضعت أن بعد وقداستها قوتها فقدت قد الكهان، من خلفه من بفضل انتشارها وزاد

للعرب. فارس بالد
الدولة، دين الدين هذا يصبح فلم قبل، من الفرس بالد «اإلسكندر» غزا ولقد

الصدمة. هذه بعد ينهض أن يستطع لم أنه ويظهر
جادة األرسة هذه دأبت فقد ساسان، بني عند وعونًا نصريًا وجد أنه جرم وال
تستميل أن واستطاعت املسيحي، امليالد بعد الثالث القرن يف العرش عىل االستيالء يف

املجوسية. بإعادة عهًدا نفسها عىل أخذت أن بعد وتأييدها منارصتها إىل الشعب
املذبح أن كما املذبح، عون يف العرش «إن يقول: ما كثريًا األرسة هذه رئيس وكان

العرش.» عون يف
كهنة وبني بينهم وثيقة معاهدة بعقد إال سالًما أيًضا خلفوه من يجد ولم

الزِّْرواسرت.
لها؛ قوية حياة قط تجد لم املجوسية فإن امللوك، هؤالء حماية من الرغم وعىل
إغريق إدخالها يف نجح جديدة وأفكار وآراء قوية خارجية بمؤثرات ُشِعَر ألنه ذلك
من فالسفة حوله قبل إذ األمر هذا يف التبرص قليل أنورشوان كرسى وكان ومسيحيون،
وأرستطاليس. أفالطون كتب برتجمة وأمر جوستانيان، يضطهدهم كان الذين اإلغريق
مبعوثون ذهب — والهند اإلغريق حكم عهد يف كان ولعله — قليل زمن وبعد
من رسول بوذا إن يقولون: وكانوا فارس، أرجاء يف تعاليمهم ينرشون البوذيني4 من
الحياة لهذه يعيش أالَّ هو اإلنسان واجب وإن واملخلوقات، الخالق بني ووسيط هللا عند

للسماء.5 يعيش بل الدنيا،
لرتقية إصالحية عنارص إدخال إىل ترمي كانت التي الشيع هذه نشأت وهكذا
إليها فأضافت املجوسية، ديانة يف جديدة اعتقادات — طياتها يف — ومزجت االجتماع،
لإلنسان هللا به أوحى الذي والوحي الرباهمة6 معتقدات من وهو التناسخ، أو التقمص
العيل هللا هو وأنه محدود، غري الزمن أن واعتقاد البوذيني، معتقدات من وهو األول،

إلخ. … الحاكم7 امللك شخص يف يتقمص (تعاىل) هللا بأن واإليمان األعظم،
النِّحل. من كثري امللل هذه عن تفرع وقد أيًضا، البوذيني اعتقاد من وهذا
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التقت حيث الدينية، التخرصات من لكثري مرسًحا كانت الفرس بالد أن القول وجماع
البالد هذه يف ووجدت املتباينة، النِّحل من وأمشاج املختلفة املذاهب من أخالط فيها

الزدهارها. خصبًا حقًال
آثرت فئة بينهم فظهرت املنتظرة الطبيعية بالنتيجة املقدمات هذه انتهت وقد
من قديم دين وهو الطبيعيني، من فئة وظهرت عقيدة، كل فأنكرت العقل، تحكيم
جماح وكبح النفس، قهر إىل والدعوة التعذيب، حب تعاليمهم من وكان الفرس، أديان

والجلد. الصرب عىل ورياضتها اإلنسانية النفس ترقية عىل والعمل الشهوات
بينما الروح وخلود هللا بقدرة ويدينون أعىل بكائن — ذلك إىل — يؤمنون وكانوا

الحرية. من مدى أقىص ألنفسهم يبيحون الفكر أحرار وهم ذلك، يعتقد ال غريهم
الذين املبتدعني هؤالء هدم عىل يتألبوا أن مجتمعني والكهنة امللوك حاول وعبثًا
بالسيف ويبيدوهم الجرآء، املستبسلني أولئك عىل يقضوا وأن الدينية، البدع يروجون

والنار.
وكانت والحكومة، الدين رجال ضد الثورة نار شبوب االضطهاد هذا نتيجة فكانت
تابًعا منها كبري قسم كان التي فارس بالد غزو العرب عىل سهل مما الثورة هذه

الرومانية. لإلمرباطورية
الفريقني أحد فإن نفسها، الكنيسة انقسام الهوة، ووسع الخطر ضاعف ا وممَّ
«ميدي» يف أي اإلمرباطورية، من الغربي القسم يف قوة أكرب كانوا الذين املجوس وهم

املقدسة. بنصوصه وتشبَّثُوا «أڤستا» بكتاب تمسكوا «فارس» ويف
األخذ إىل وذهبوا «بكنزيان» يف وسوادهم الزنادقة فريق وهو الثاني الفريق وقام

املقدس. «أڤستا» لكتاب املجازي التفسري وهو «الزند»، بكتاب
يبَق فلم بالقرآن، — ذلك بعد — الفرس سواد تمسك كما كثريون به تمسك وقد

عدًدا. األقلون إال القديم األول باملذهب يدين من فارس بالد يف

— املجوسية ديانة ضاعت حيث العرب فتحها عندما الفارسية البالد حال كانت هكذا
يقدر ولم العرص، هذا بعد كبوتها من القيام لها يُتَْح فلم أبديٍّا، ضياًعا — جديد من

للحكومة. دينًا تعود أن لها
ألن بد؛ ذلك من يكن ولم الديانة، هذه عىل قضت رضبة أكرب الفتح كان ولقد
اآلخر. بسقوط رهنًا أحدهما سقوط وكان وثيًقا، اتحاًدا متحدين كانا والعرش الكنيسة
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مؤمنني ظلوا الفارسيني من كثريًا فإن برسعة، عليها يُْقَض لم املجوسية أن عىل
عدد ولكن للنار، معبد من — العارش القرن إىل — فارس بالد يف قرية تخل ولم بها،
يف وامللحدون املتدينون ودخل يوم، بعد يوًما النقص يف آخذًا كان الدين هذا إىل املنتمني
به فدان عليه، واإلقبال ترويجه إىل الشخصية املصلحة وانضمت أفواًجا، اإلسالم دين

الجزية. دفع من ليعفى — باملسيحي أسوة — الفاريس
ولم املجيد، بماضيه مختال مزُهوٌّ وهو الكرامة إىل يطمح كان أنه هذا إىل أضف
باإلسالم دان إذا إال اإلسالمي، الفتح بعد واالمتهان الزراية من ينجو أن وسعه يف يكن
يكن ولم الحكم، يف يُساهم أن استطاع وحده وبهذا موفورين، وكربياءه كرامته ليحفظ

العسري. باألمر — آنًفا أسلفنا كما — اإلسالم إىل االنتقال
عىل غريبة كلها تكن لم اآلراء، من محيط يف «فارس» بالد إىل اإلسالم انتقل وهكذا
مشرتكة أصوًال تحويان الديانتان كانت فقد لها، مألوفة العكس عىل كانت بل البالد، هذه
مثل وِشيَِعِهم، امللحدين ِنَحِل مع فيها يلتقي كثرية اتصال نقط لإلسالم وكان بينهما،
وقد املزدكيون، به يدين الذي «ُمْزُدك» ومذهب املانويون، به يدين الذي «ماني» مذهب

اإلسالم. فيهما أثر كما املذهبني هذين يف املسيحية أثرت
نهض فقد اإلسالمي، الدين عىل النفع جليل الخطر عظيم الفارسيني إسالم وكان
الفرس نرى فإننا بالدين، اكرتاث قلة العرب مسلمي من رأينا ولنئ ما، حدٍّ إىل باإلسالم

الدين. هذا لنرصة وحماسة غرية يلتهبون — ذلك عكس عىل —
العويصة، البحوث ومعاناة العلوم، ممارسة — ذلك إىل — الفارسيون ألف وقد
اإلسالمي، «الالهوت» أساس واضعو بينهم من ظهر أسلموا فلما التمحيص، عىل وطبعوا
وأعودهم والدين الحديث استظهروا الذين الحفاظ أغلب «إن خلدون: ابن املؤرخ قال وقد
القرآن درس عىل وتوفروا الفارسية، إىل نقلوها وقد الفرس، من كانوا اإلسالم، عىل نفًعا

فيه.» والتفقه تفسريه يف وبرعوا

العالم، يف الخطر عظيمة قوة — الفرس بفضل — أصبح قد اإلسالم أن نرى ثَمَّ ومن
وحدهم. العرب جهود بفضل الذروة هذه إىل يصل أن له ليتاح يكن ولم

تاريخ مماثًال — ونموِّه وانتشاره نشأته تاريخ أعني — اإلسالم تاريخ كان ولقد
الربَْهمية، ورصعتها مهدها يف وماتت الهند، يف البُوذيَّة نشأت فقد واملسيحية، البوذية
أخرى بالد يف انترشت — ذلك مع — ولكنها نضالها، يف لها تَْصُمد أن البوذية تطق ولم

«الجنج». وراء وما واليابان، والترت وسيالن كالصني
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يف وا ولجُّ اليهود، أنكرها فقد مهدها، يف بالحياة تظفر لم املسيحية أن نرى كذلك
ودان موطنها خارج ذاعت قد ذلك عىل ولكنها — املوسوية وليدة أنها مع — مناوأتها
الجرماني الشعب وهو ثالث شعب بها وفتن اسميٍّا، تدينهم كان وإن الرومان، بها

وترحيب. إقبال كل ظهرانَيِْه بني لقيت حيث
ذلك عىل — يحوي كان وإن ونفعها مبادئه واستقامة اإلسالم خطر ننكر ولسنا
رأينا وثمة اعتقادهم، يف مخلصني يكونوا لم به دانوا من أكثر فإن جسيًما، رضًرا —
وإن باإلسالم، معتقدين غري وهم إليها، ويأوون الكنائس أبواب يطرقون منهم كثريًا

الضيافة. وحسن الوفادة كرم من يلقونه فيما رغبة به تظاهروا
ا ممَّ أيرس اإلسالم أن يرى فريًقا فريقني، اإلسالم حظرية يف الداخلون كان ولقد
مما أصعب أنه يرى وفريًقا إليه، نفوسهم تطمح ما به املؤمنني يمنح ال ألنه يطلبون

إليه. يحتاجون مما أكثر عليهم يفرض ألنه يطيقون
اإلسالم جاء فلما — معقًدا دينًا ألفوا وقد — األول الفريق من فكانوا الفرس فأما
ألفوه ا عمَّ بعيدة الجفاف شديدة جافة تعاليمه ورأوا ألفوه، ا ممَّ وأبسط أيرس وجدوه

بهيج. خصب خيال من
فيه ما عىل — العرس شديد ا شاقٍّ الدين هذا وجدوا فقد األحرار املفكرين سواد أما
عليهم يفرض دام ما ا، شاقٍّ عسريًا آخر دين كل وجدوا وهكذا — وتسهيل تيسري من

الديانات. من غريه عن وال اإلسالم عن يرضوا فلم القيود، بعض
التعاليم اقتباس إىل ترمي إحداهما اإلسالمية، الشيع يف باديتني نزعتني نرى وثم
أوامره أكثر من للتخلص الفرص انتهاز إىل تنزع والثانية األخرى، األديان من الدينية

وأهوائهم. رغباتهم وفق يصبح حتى أحكامه نصوص وتحوير ونواهيه،

كيف الجاحدون عرف فقد جنب، إىل جنبًا أحيانًا تمشيان النزعتان هاتان وكانت
السياسية واملآرب الشخصية املصالح وتضافرت العقيدة، يف املتشددين من يستفيدون
يف وفكروا االستعباد، نري من للتخلص وسيلة كل يسلكوا أن الفرس ورأى ذلك، عىل

فارس. استقالل عىل العمل مواصلة
أكثر سياسية لغاية تنشأ زمن كل يف والنِّحل يع الشِّ نرى الدنيا يف مكان كل ويف
خطًرا أعظمها إىل تشري بل املذاهب، هذه جميع التالية الفصول تحوي وال دينية، منها
النزعات نتتبع أن وبحسبنا والنحل، الشيع تاريخ نذكر أن همنا من فليس أثًرا، وأكربها

له. خطر ال ما منها مغفلني السياسية
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وقرروا اإلسالم عن دينية باعتبارات مدفوعني الصدد هذا يف املسلمون املؤلفون كتب وقد
وال — تقليدي اخرتاع إىل لجئوا اإلسالم يف قوية الشبهة قامت فإذا نقرره، ما عكس
وسبعني ثالث إىل أمتي «تنقسم قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن مقتضاه من — تقليدي أنه جرم

ناجية.» وواحدة هالكة منها وسبعون اثنتان شعبة
وسبعون إحدى ولليهود شعبة، سبعون للزِّْرواسرت كان أنه هذا إىل أضافوا وقد
من يحويه ما عدة إىل الدين عظمة قياس إىل ذهبوا ثم سبعون، وللمسيحية شعبة،

شعب.
وهو املقدس: العدد فإن رمزية، قيمة إىل مردها غريبة نعدها التي البدعة وهذه
نظًرا متداوًال — العصور أقدم منذ — آسيا يف كان وسبعني اثنني إىل سبعني من يبدأ

الرمزية. لقيمته
القمرية السنة أيام خمس هو سبعني فعدد الفلك، إىل ذلك أصل الباحثون رد وقد

الشمسية. السنة أيام خمس هو وسبعني اثنني وعدد القديمة،
— أعرف فيما «ياسنا» كتاب ويف املجوسية، الديانة من الفكرة هذه أخذت وقد
التقسيم وذلك بابًا، وسبعني اثنني يحوي الكتاب فهذا — العدد هذا فيه ذكر مثال أقدم
يف البابني فإن وتقدير؛ خربة عن وضع بل جزاًفا، يكن لم — «هوج» يقول كما —
ال عرش الثامن والباب متشابهان، والسبعون والثاني والستون الواحد وهما الكتاب هذا

«ياسنا».8 كتاب يف «الغطاس» قسم من أشعار غري يحوي
(خمس بابًا سبعني إىل األمر أول يف قسموه «ياسنا» كتاب أن ترى أخرى وبعبارة
بعد الكتاب هذا فقسموا طويل، زمن التقسيم هذا عىل مىض ثم القمرية) السنة أيام
فيه نفي الذي العهد ويف الشمسية) السنة أيام (خمس بابًا وسبعني اثنني إىل ذلك

األخرى. األفكار جمهرة من غريها مع اليهود إىل الفكرة هذه ترسبت «بابليون»
املسلمني. إىل اليهود من — الزمن مع — ذلك بعد انتقلت ثم

الرموز تلك ينسبوا أن خلقاء كانوا وقد الفكرة، هذه أصل يجهلون املسلمون وكان
التي األربعة مصادرها إىل ينسبوها أن أجدرهم كان ما بل «ياسنا»، كتاب إىل العددية
هذا وحدهم إليهم ينسبوا أن عناهم وقد (٧٢) رقم من أكرب عدًدا وأصبحت عنها أخذت

الرقم.
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وإن بحرفيتها، نتشبث وأال األرقام بهذه نأخذ أال جديرين أصبحنا ذلك أقررنا ومتى
ذلك لهم تم وقد بصحتها، ويؤمنوا بها يتشبثوا أن إال املسلمني من الالهوت رجال أَبَى

الرقم. هذا إىل اإلسالمية بالفرق يصلوا أن واجبهم من ورأوا
هذا خطل عىل تقفهم أن جديرة كانت والتفكري الروية لحظات من لحظة أن عىل
رجال من وهو — نقول ما صحة عىل للتدليل مثًال الشهرستاني ولنأخذ وأََفِنه. الرأي
ويمعن يرتيث أن أجدره كان وما (٧٣) الرقم بهذا تأثر فقد — عرش الثاني القرن
الحوادث أثبتت كما — والنقص للزيادة عرضة العدد هذا أن ليعلم الروية ويطيل الفكر
إىل ذلك جره وقد الرقم، بهذا التشبث أثر ولكنه — املستقبل يف النظرية هذه صحة
إىل أقل) وال أكثر ال ٧٣) الرقم بهذا تمسكه به يصل ولم الخطر، قليلة تافهة نتيجة

موفقة. محمودة غاية
الذين الباحثني من بعده جاء من أمنه كما والزلل العثار ألمن الروية أطال أنه ولو

الخالب. الرقم هذا أبصارهم يبهر لم

قد به التشبث إىل دفعهم الذي املأفون الرأي وهذا (٧٣) الخاطئ الرقم هذا أن والحق
وأدخلت بعيد، مدى إىل اإلسالم تاريخ شوهت ُمْعتََسَفة نتائج إىل بهما أخذ بمن وصال

ه. ويُْرسَ بساطته أفسد ما والغموض التعقيد ألوان من فيه
رأى كما — ورأوا الشهرستاني، بعد جاءوا مؤلفون — الحظ لحسن — وجد وقد

ونَِحًال.9 ِمَلًال قسمني، فيجعلوها الشيع هذه يميزوا أن — الشهرستاني
الفروع. من عنها نشأ وما األصلية املذاهب ندرك أصبحنا التمييز وبهذا
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الجاهلية يف العرب ديانة

الشاعر: يقول املعنى هذا ويف (1)

خ��ش��ن��ان — خ��اش��ن��ت��ه إن — اه وح��دَّ م��ت��ن��ه الن — الي��ن��ت��ه إن — وك��ال��س��ي��ف

اثنني أصلني — الشهرستاني يقول كما — أثبتوا الذين املجوس دين الثنوية (2)
ويسمون والفساد، والصالح والرض، والنفع والرش، الخري يقتسمان قديمني، مؤثرين
يدينون من رأي وهذا و«إهرمن» «يزدان» وبالفارسية: الظلمة، والثاني: النور، أحدهما:
الدولة: سيف بها مدح قصيدة من قوله يف ذلك إىل املتنبي أشار وقد واملانوية، بالثنوية

ت��ك��ذب ال��م��ان��وي��ة أن ت��خ��ب��ر ي��د م��ن ع��ن��دك ال��ل��ي��ل ل��ظ��الم وك��م

األوربيني. يعني (3)
مكة». يف «اإلرسائيليون «دوزي»: كتاب إىل ارجع (4)

كما بيده كلها الكون شئون أن ويعتقدون هللا بوجود يعتقدون العرب كان (5)
َليَُقولُنَّ َواْألَْرَض َماَواِت السَّ َخَلَق ْن مَّ َسأَْلتَُهم ﴿َوَلِنئ قوله: يف الكريم الكتاب يف ترى
هلل َسيَُقولُوَن * تَْعَلُموَن ُكنتُْم إِن ِفيَها َوَمن اْألَْرُض لَِّمِن ﴿ُقل أخرى: آية يف وقوله هللا﴾
َسيَُقولُوَن * اْلَعِظيِم اْلَعْرِش َوَربُّ بِْع السَّ َماَواِت السَّ رَّبُّ َمن ُقْل * تَذَكَُّروَن أََفَال ُقْل ۚ
ُكنتُْم إِن َعَليِْه يَُجاُر َوَال يُِجريُ َوُهَو ءٍ َيشْ ُكلِّ َمَلُكوُت ِبيَِدِه َمن ُقْل * تَتَُّقوَن أََفَال ُقْل ۚ هلِلِ

تُْسَحُروَن﴾. َفأَنَّٰى ُقْل ۚ هلِلِ َسيَُقولُوَن * تَْعَلُموَن
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َواْألَبَْصاَر ْمَع السَّ يَْمِلُك ن أَمَّ َواْألَْرِض َماءِ السَّ َن مِّ يَْرُزُقُكم َمن ﴿ُقْل (تعاىل): قال (6)
هللا َفَسيَُقولُوَن اْألَْمَر يَُدبُِّر َوَمن اْلَحيِّ ِمَن اْلَميَِّت َويُْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيَّ يُْخِرُج َوَمن

تَتَُّقوَن﴾. أََفَال َفُقْل
الغفران: رسالة يف جني، لسان عىل العالء أبو قال (7)

ع��ص��ف��ورا ال��ع��ي��ن أب��ص��رت��ن��ي ورب��م��ا ن��ك��ارت��ه ف��ي ص��ل أن��ا ف��ت��ارة
ع��ورا وال ُح��وًال ال ق��ط ن��ك��ن ول��م ع��ور ذوي أو ُح��وًال ل��إلن��س ن��ل��وح

الجن عن بعضاألساطري (8)
ما أجمل ولعل الجن، عن الرائعة األساطري رواية يف وشعراؤهم العرب رواة افتن
ابن بني الغفران رسالة يف العالء أبو تخيلها التي البديعة القصة تلك هو ذلك يف قرأناه
هذه ويف يوم ألف أساطري كتاب يف أثبتناها وقد الجن شيوخ أدباء من وشيخ القارح
كلها، العربية يف النظري منقطع إنه قلنا إذا نغايل ال ممتًعا حواًرا القارئُ يرى القصة
بعض القارح ابن عىل يقص وهو — الجني قول القصة تلك من نختاره ما أجمل ومن

األوىل: الدار يف له حدث ما

«ي��غ��ب��ورا» ب��ن��ت أخ��رى وب��ال��ص��ي��ن خ��وًدا، ق��رط��ب��ة أت��راب م��ن آل��ف وك��ن��ت
ال��ن��ورا أس��ت��وض��ح أن ق��ب��ل ل��ي��ل��ة ف��ي م��ك��ت��رث غ��ي��ر وه��ذي ت��ل��ك أزور
م��ذع��ورا ول��ه��اَن وغ��ادرت��ه إال ب��ش��ر وال ب��وح��ش��يٍّ أم��ر وال

يقول: أن إىل

وط��ن��ب��ورا وم��زم��اًرا ع��وًدا ي��زج��ون ب��آب��دة أع��روه��م ال��ش��رب وأح��ض��ر
م��س��رورا إب��ل��ي��س ب��ه ي��ظ��ل ف��ع��ل ل��ه��م ي��ك��ون ح��ت��ى أف��ارق��ه��م ف��ال
ال��زورا ي��ش��ه��د وح��ت��ى ي��خ��ون ح��ت��ى أم��ان��ت��ه، ع��ن — خ��ت��ًال — ال��ع��دل وأص��رف

القصيدة. آخر إىل
علينا يغلب آدم بني يا مثلكم «ولسنا قوله: القارح البن الجني ذلك ذكره ومما

نار.» من مارج من وخلقنا مسنون حمأ من ألنكم والرطوبة النسيان
ومساحة الهيئة علم من البقر تعرف كما إال النظيم من البرش يعرف «وهل وقوله:
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لنا وإن القائلون، يعدوها ما قلَّ املوزون من جنًسا عرش خمسة لهم وإنما األرض،
اإلنس.» بها سمع ما أوزان آلالف

لسان ذلك بعد ولنا اإلنسية األلسن بجميع عارًفا يكون أن ألحدنا بد «وال وقوله:
األنيس.» يعرفه ال

ينسبه مما كثريًا شيئًا — أخرى قصيدة يف — القارح ابن عىل الجني قص وقد
قوله: ذلك فمن الجن، إىل الناس

ح��دي��س ظ��ن س��وء ع��ن ب��ي��ت��ه��ا م��ن م��ط��رودة ال��ح��س��ن��اء ون��خ��رج
ب��ال��دس��ي��س» ي��ك��ن ل��م ن��ص��ي��ًح��ا واق��ب��ل ب��ت��ط��ل��ي��ق��ه��ا ت��ق��ن��ع «ال ن��ق��ول:
ت��ع��ي��س ب��ج��د ال��وج��د م��ن ع��اد غ��ي��ره إل��ى ص��ارت إذا ح��ت��ى
غ��ري��س م��دام ف��ي ك��در ث��غ��ًرا — زوج��ت وق��د — م��ن��ه��ا ن��ذك��ره

يقول: القصيدة هذه ويف

ح��ب��ي��س غ��اٍو ك��ل م��ن��ه��ا ن��ط��ل��ق ك��ي س��ل��ي��م��ان ج��ن ون��ف��ت��ري
ال��ن��س��ي��س غ��ي��ر م��ن��ه ت��غ��ادر ف��ل��م رص��ص��ت ق��ارورة ف��ي ص��ي��ر

الجن عصاة من إخوانهم عن باحثني البالد أنحاء يجوبون أنهم بذلك يعني
ال حتى بالرصاص سدادها أحكم قوارير يف سليمان هللا نبي سجنهم الذين الغاوين

الرمق. إال الطويل الحبس ذلك منهم يبَق فلم الفرار، إىل سبيًال يجدوا
هنا إثباتها من بأس ال موجزة إشارة ذلك إىل — الغفران رسالة يف — أرشنا وقد

القراء: لفائدة

النبي وسليمان الجن أساطري

من إليه فنسب — التاريخ أزمنة أقدم منذ — وانترشت والجن، سليمان أخبار شاعت
خاتمه إىل ونسب املختلفة، لغاتهم ومعرفة الجن تسخري عىل املطلقة القدرة الخوارق
قدرة بساطه إىل عزي كما تحىص، ال معجزات — النقش من عليه بما املشهور —

العقل. يتصورها يكاد ال برسعة الجو يف يحمله بما الطريان عىل خارقة
التواتر، ونسقها الخيال أنضجها أمور عدة عىل األخبار تلك تجمع كادت وقد
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تتفاوت شتى خدمات منهم ويتطلب الجان عىل يهيمن كان النبي سليمان أن ذلك فمن
مشهوًرا يكون بعينه جني إال إنفاذه يستطيع ال هام أمر له يعن وقد ويًرسا، صعوبة
جبهته ختم أو به نكل وإال فذاك، دعوته لبى فإذا إليه، فريسل الخارقة، بقدرته
قمقم أو مرصصة قارورة يف سجنه أو توٍّا، فأحرقه — خاتمه عىل الذي — بالنقش
واألغالل بالسالسل أوثقه أن بعد الصخر من طويل عمود يف سجنه وربما النحاس، من

بخاتمه. وختمه
إذالل عىل لسليمان القيمة بمساعداته برخيا بن آصف الحكيم وزيره اشتهر ولقد

ألوامره. وإخضاعهم الجن
يف الناس وافتن كثري، يشء — والخاصة العامة بني — األساطري تلك من ذاع وقد
بالذكر نخص — عدة مصادر األساطري ولهذه متباينة، وطرق شتى بأساليب رواياتها
أخصب من نعدهما رئيسيني مصدرين — العرب رواة وأقاصيص روايات عدا — منها
يزن». ذي بن «سيف وأسطورة يوم» وألف ليلة ألف «أساطري وهما وأغناها املصادر
أنواط» «ذات شجرة الجاهلية يف العرب يعظمها كان التي األشجار ومن (9)

الشعراء: بعض يقول وفيها

أن��واط» «ذات إل��ي��ه رف��ض��ن��ا ك��م��ا أع��ادي��ن��ا ي��ك��ف��ي��ن��ا ال��م��ه��ي��م��ن ل��ن��ا

لزومياته: يف العالء أبو يقول الشجرة هذه ويف

ال��ح��ج��را ي��ع��ب��د أن إل��ى ي��ن��ال وق��د ف��ي��رف��ع��ه��م أق��واًم��ا ي��درك وال��ح��ظ
ال��ش��ج��را — ع��الت��ه��ا ع��ل��ى — ت��ب��اي��ن ول��م ق��ب��ائ��ل��ه��ا أن��واط» «ذات وش��رف��ت

للحجر. العرب عبادة من «دوزي» ذكره ما إىل إشارة أيًضا البيتني هذين ويف
الشاعر: قال الصغرية، الجمال (10)

األج��ل ق��ري��ب��ة إال أب��ت��اع وال ب��ال��ف��ص��ال، ال��ع��وذ أم��ت��ع ال

ـٰذَا َه َفَقالُوا نَِصيبًا َواْألَنَْعاِم اْلَحْرِث ِمَن َ ذََرأ ا ِممَّ هللِ ﴿َوَجَعلُوا (تعاىل): قال (11)
يَِصُل َفُهَو هلِلِ َكاَن َوَما ۖ ِهللا إَِىل يَِصُل َفَال َكاِئِهْم ِلُرشَ َكاَن َفَما ۖ َكاِئنَا ِلُرشَ ذَا ـٰ َوَه ِبَزْعِمِهْم هلِلِ

يَْحُكُموَن﴾. َما َساءَ ۗ َكاِئِهْم ُرشَ إَِىلٰ
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َوَلَقْد ۚ نََسبًا اْلِجنَِّة َوبنَْيَ بَيْنَُه ﴿َوَجَعلُوا قوله: الكريم القرآن يف جاء ومما (12)
هلل ﴿َويَْجَعلُوَن وقوله: يَِصُفوَن﴾، ا َعمَّ ِهللا ُسبَْحاَن * وَن َلُمْحَرضُ َُّهْم إِن اْلِجنَُّة َعِلَمِت
ِن ـٰ الرَّْحَم ِعبَاُد ُهْم الَِّذيَن اْلَمَالِئَكَة ﴿َوَجَعلُوا وقوله: يَْشتَُهوَن﴾ ا مَّ َوَلُهم ُسبَْحانَُه اْلبَنَاِت
َما ُن ـٰ الرَّْحَم َشاءَ َلْو َوَقالُوا * َويُْسأَلُوَن َشَهاَدتُُهْم َستُْكتَُب ۚ َخْلَقُهْم أََشِهُدوا ۚ إِنَاثًا

يَْخُرُصوَن﴾. إِالَّ ُهْم إِْن ۖ ِعْلٍم ِمْن ِبٰذَِلَك َلُهم ا مَّ ۗ َعبَْدنَاُهم
بعض يتوهم كما — لذاتها األصنام يعبدوا لم العرب أن عىل القرآن ينص (13)
تَذَُرنَّ َال ﴿َوَقالُوا (تعاىل): قوله تفسري يف عباس» بن هللا «عبد ذكر وقد — الناس
أطلقوها التي األسماء هذه إن ا﴾ َونَْرسً َويَُعوَق يَُغوَث َوَال ُسَواًعا َوَال ا َودٍّ تَذَُرنَّ َوَال آِلَهتَُكْم
صورناهم أنَّا لو عشائرهم: فقالت ماتوا، صالحني، قوم أسماء إال ليست أوثانهم عىل
حتى فصوروهم بهم، االقتداء وحسن العبادة، عىل وتنشيط لنا، تذكري ذلك يف ليكون

(املرتجم) عبدوهم. األمد بهم تطاول إذا
«دوزي» األضالع. منتظم مكعب شكل عىل بعيد من تُرى ألنها كذلك سميت (14)

مالءة. (15)
أعظمها وكان وحولها، الكعبة جوف يف أصنام لقريش «كان الكلبي: ابن قال (16)

(املرتجم) هبل».
اليد مكسور إنسان صورة عىل أحمر، عقيق من كان «إنه الكلبي: ابن روى (17)

(املرتجم) الذهب.» من يًدا له فجعلوا كذلك، قريش أدركته اليمنى،
خزيمة. هبل له يقال وكان مدركة بن خزيمة نصبه من أول وكان قالوا: (18)

(املرتجم)
إبراهيم بن إسماعيل سكن ملا «أنه األصنام: كتابه يف الكلبي ابن روى (19)
بها كان من ونفوا مكة، ملئوا حتى كثريون أوالد بها له ولد مكة، السالم) (عليه
بعضهم وأخرج والعداوات، الحروب بينهم ووقعت مكة، عليهم وضاقت العماليق، من

املعاش.» التماس األرض يف فتفسحوا بعًضا،
الحرم، حجارة من حجًرا معه احتمل إال ظاعن مكة من يظعن ال «وكان قال:
كطوافهم به وطافوا وضعوه حلوا فحيثما بمكة، وصبابة وصيانة للكعبة تعظيًما
ومكة الكعبة يعظمون بعد وهم له، وحبٍّا بالحرم وصبابة بها، منهم تيمنًا بالكعبة،
واالعتمار.» والحج الكعبة تعظيم من إسماعيل أبيهم إرث عىل ويعتمرون ويحجون

(املرتجم)
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من أول وإنه لحي، بن عمرو هو األصنام عبادة أدخل من أول «إن قالوا: (20)
أنه ذلك يف السبب أن األصنام كتاب يف جاء وقد األوثان، ونصب إسماعيل دين غريَّ
فأتاها برأت، أتيتها إن «حمة» الشام من البلقاء إن له: فقيل شديًدا، مرًضا مرض
«نستسقي فقالوا: هذه؟» «ما فقال: األصنام، يعبدون أهلها ووجد فربأ، بها فاستحم
مكة بها فقدم ففعلوا، منها يعطوه أن فسألهم العدو.» عىل بها ونستنرص املطر، بها

(املرتجم) الكعبة.» حول ونصبها
مسند ويف ص١١٩ قتيبة ابن كتاب يف ترجمته تجد العطاردي رجاء أبو هو (21)

«دوزي» ص٣٦٤. الدارمي
أبلغ وليس — وأزمانهم أديانهم اختالف عىل — الناس أغلب حال هو هذا (22)
أَْو َقاِعًدا أَْو ِلَجنِبِه َدَعانَا ُّ الرضُّ اْإلِنَساَن َمسَّ ﴿َوإِذَا (تعاىل): قوله من املعنى هذا أداء يف
دريد ابن يقول ذلك ويف ُه﴾ سَّ مَّ ُرضٍّ إَِىلٰ يَْدُعنَا لَّْم َكأَن َمرَّ ُه ُرضَّ َعنُْه َكَشْفنَا ا َفَلمَّ َقاِئًما

الرائعة: مقصورته يف

ف��ارت��ع��ى أخ��ل��ى ل��ل��س��ارب ق��ي��ل ق��د ك��م��ا — ل��ل��ه ك��ف��ران وال — ن��ح��ن
َوَل��ه��ا ت��م��ادى ع��ن��ه، تَ��ط��اَم��نَ��ْت وإن ِري��َع، نَ��بْ��أًَة أح��س إذا

وصوفها بلبنها ينتفعون كانوا ألنهم العرب، عند كبرية قيمة للنعجة كان (23)
متهكًما: زوجته يهدد العرب أحد قول أجمل وما ولحمها،

ب��خ��روف ألش��رب��ن غ��ض��ب��ت ول��ئ��ن ب��ص��وف ش��رب��ت ألن ع��ل��ي غ��ض��ب��ت
س��ح��وف اإلن��اء م��ال��ئ��ة ك��وم��اء ب��ن��ع��ج��ة ألش��رب��ن غ��ض��ب��ت ول��ئ��ن

عليها منقوًشا بيضاء، مروة — الكلبي ابن يقول فيما — الخلصة» «ذو كان (24)
وكان مكة، من ليال سبع مسرية عىل واليمن، مكة بني «بتبالة» وكانت التاج، كهيئة
و«بجيلة» «خثعم» لها وتهدي تعظمها وكانت أعرص بن باهلة من أمامة بنو سدنتها
العرب من ببالدهم كان ومن هوازن من العرب بطون من قاربهم ومن الرشاه» و«أزد

(املرتجم) تعظمه. جميًعا العرب وكانت قال: «بتبالة»،
بذي مر أسد بني عىل الغارة يريد أقبل ملا حجر، بن القيس امرأ إن قالوا: (25)
ثالث عنده فاستقسم — واملرتبص» والناهي «اآلمر أقداح ثالثة له وكانت — الخلصة
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الجملة، هذه وقال الصنم، وجه يف بها ورضب القداح، فكرس الناهي، فخرج مرات،
ذلك. من بأشنع — أخرى رواية يف — وتُروى

بهم! فظفر أسد بني غزا ثم أخفره، من أول القيس امرؤ فكان قالوا:
الخلصة، ذا فأتى بثأره، الطلب فأراد قتل، قد أبوه كان رجًال أن أخرى رواية ويف

فقال: ذلك، عن ينهاه السهم فخرج باألزالم، عنده فاستقسم

ال��م��ق��ب��ورا ش��ي��خ��ك وك��ان م��ث��ل��ي، ال��م��وت��ورا ال��خ��ل��ص��ة» «ذا ي��ا ك��ن��ت ل��و
زورا ال��ع��داة ق��ت��ل ع��ن ت��ن��ه ل��م

وتلك جدة، بساحل كنانة، ابني وملكان ملالك «وكان الكلبي: ابن قال (26)
عليه ليقفها له بإبل منهم رجل فأقبل طويلة، صخرة سعدوكان له يقال صنم الناحية،
يف فذهبت — الدماء عليه يهراق وكان — منه نفرت منه أدناها فلما فيها، بذلك يتربك
إلًها فيك هللا بارك «ال وقال: به، فرماه حجًرا، فتناول وأسف عليه، وتفرقت وجه كل

(األبيات). يقول وهو وانرصف طلبها يف خرج ثم إبيل.» عيلَّ أنفرت
أصنامهم. عند يذبحونها التي الغنم ذبائح عىل يطلقونه كانوا الذي االسم هو (27)
توىل فقد بابل! جالء باسم املؤرخني عند ونفيهم اليهود ترشيد يعرف (28)
آنيته وأخذ ورضبه املقدس، بيت عن اليهود وأجىل (٦٠٦ق.م.) عام يف «بختنرص»
منهم فريق وذهب مرشد، كل اليهود ورشد عام، مئة نحو مخربًا مكث وقد الثمينة،
مرة اليهود فنكب «طيطوس» جاء (٢١ب.م.) عام ويف «مادي». وبالد بابل إىل أرسى
كتب وقد فلسطني يف اإلقامة عليهم وحرم شملهم، وشتت املقدس بيت وهدم أخرى

(املرتجم) املوقعة. تلك يف لهم حدث وما اليهود، عن كتابه املؤرخ «يوسيفوس»
الصدوقيون (29)

بعض رأي يف — تنسب وهي الجديد، العهد وقت يف ظهرت اليهود من فرقة
زمن يف املقدس بيت أحبار من أرستقراطية، أرسة من وهو «صدقيا» إىل — املؤرخني
معناها التي العربية الكلمة إىل منسوبون أنهم آخرين رأي ويف السالم)، (عليه سليمان
أنهم هي: الصدوقيني مميزات وأهم العربية، الكلمة من الحروف قريبة وهي «الحق»
كل ويرفضون املكتوبة، التوراة بغري يعرتفون ال كانوا وأنهم األرستقراطية، حزب كانوا
كما السالم) (عليه موىس عن املروية الشفوية األحاديث من عليها زيد مما عداها ما
النساخ. فيها أدخلها التي والرشوح، التفاسري من إليها أضيف ما كل يرفضون كانوا
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اليهودية، الديانة عليها بنيت التي األسس بأهم اإليمان الصدوقيون رفض ولهذا
— وكانوا اآلخرة، الدار يف الجزاء فكرة وال الخلود، فكرة يقبلوا ولم بالبعث، يؤمنوا فلم
املستيقن الجازم تقرير — ويقررون األرواح، ويجحدون املالئكة ينكرون — ذلك إىل
بحرية متمتع وأنه — معاٍن من الكلمة هذه تحويه ما بأوسع — مخري اإلنسان أن —
ثمرة — هذا عىل — وشقاوته سعادته وأن رش، أو خري من يفعله ما كل يف اإلرادة

عمله. ونتاج غرسه
كما والشياطني، املالئكة وجود ينكروا لم الصدوقيني، أن املؤرخني بعض ويرى
عبارتهم فهم يف الدقة تحري عدم سببه الوهم هذا وأن أقوالهم، من الذهن إىل يتبادر
والشياطني للمالئكة يكون أن الصدوقيون أنكر وإنَّما فهمها، الكثريين عىل التبس التي
املؤرخ يفهمها أن يجب والشياطني املالئكة إنكارهم فعبارة اإلنسان، أعمال يف دخل

بها. اقرتنت التي والقرينة فيها قيلت التي املناسبة يتعرف أن بعد
بهما امتاز اللتان العقيدة وقوة اإليمان حرارة الصدوقيني ينقص كان ولقد
الجزاء، من فيها يتوقعونه وما اآلخرة، الدار عىل آمالهم يعقدون كانوا الذين الفريسيون
لم ذلك أن نقرر أن علينا يقيض اإلنصاف أن عىل الدنيوية، باالعتبارات يحفلوا فلم
إىل وسيلة واتخذوها املبادئ، بهذه تاجروا قد وأنهم معتقداتهم، ظاهر يف إال يكن
املجاز سبيل عىل — هذا اسمهم من يطلقون خصومهم أصبح حتى والرياء، املداهنة
ويفضل اللباب، عن بالقشور ويستغني اللفظ بظاهر يُعنى أو ينافق من لكل صفة —

لذاتها. املقصودة الخالصة الحقيقة جوهر عىل واملظاهر، املصطلحات
ذكرهم ورد وقد الصدوقيني عىل بالقضاء مصحوبًا اليهودية الدولة سقوط وكان
الحقيقة. تعرف يريد ملن اجتالؤها يسهل ال غامضة «التلمود» عبارة ولكن «التلمود» يف
وهي: فرق، خمس إىل اليهود — والنحل امللل كتاب يف — «حزم» ابن قسم وقد

املقدس بيت من وهي — نابلس هي القدس مدينة إن يقولون وهم السامرية: (١)
غري توراة ولهم يعظمونه، وال املقدس لبيت حرمة يعرفون وال — ميًال عرش ثمانية عىل
(عليه موىس بعد إرسائيل بني يف كانت نبوة كل ويبطلون اليهود، سائر بأيدي التي
وأشعيا وسليمان وداود «شمعون بنبوة فيكذبون السالم)، (عليه يوشع وبعد السالم)
البتة، بالبعث يقرون وال وغريهم، وأرميا» وزكريا وحبقوق وعاموص وإلياس واليشع

عنها. الخروج يستحلون ال بالشام وهم
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سائر بني من يقولون وهم «صدوق» له يقال رجل إىل وينسبون الصدوقية: (٢)
اليمن. بجهة وكانوا — ذلك عن هللا تعاىل — هللا ابن هو العزير إن اليهود

العراس اليهود وتسميهم اليهودي، الداودي عانان أصحاب وهم والعنانية: (٣)
ويتربءون األنبياء، كتب يف جاء وما التوراة رشائع يتعدون ال إنهم وقولهم واملس،
األندلس من وهم والشام، ومرص بالعراق الفرق وهذه ويكذبونهم، األحبار قول من

وطليربة. بطليطلة
جمهور وهم ومذاهبهم األحبار بأقوال القائلون وهم األشعنية، وهم والربانية: (٤)

اليهود.
كان اليهود من رجل — األصبهاني عيىس أبي أصحاب وهم والعيسوية: (٥)
مريم ابن عيىس بنبوة يقولون وهم عيىس بن محمد كان اسمه أن وبلغني — بأصبهان

ملسو هيلع هللا ىلص. ومحمد
اإلنجيل يف جاء ما عىل — إرسائيل بني إىل وجل) (عز هللا بعثه عيىس إن ويقولون
برشائع (تعاىل) هللا أرسله نبي ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا إن ويقولون إرسائيل، بني أنبياء أحد وأنه —
بني يف نبيٍّا «أيوب» كان كما العرب سائر وإىل السالم، عليهم إسماعيل بني إىل القرآن
(املرتجم) اليهود. فرق جميع من بإقرار «مواب» بني يف نبيٍّا «بلعام» كان وكما عيص،

قريش سادات «إن يقول: العلماء وبعض الغفران: رسالة يف العالء أبو قال (30)
شاعرهم: يقول ذلك ويف بذلك، أجدرهم وما زنادقة»، كانوا

ب��ال��س��الم ب��ك��ر أم ف��ح��ي��وا ب��ك��ر أم ب��ال��ت��ح��ي��ة أل��م��ت
ال��ك��رام وال��ق��وم األح��س��اب م��ن — ب��در ط��وي — ب��ال��ط��وي وك��ائ��ن
ه��ش��ام أخ��ي ب��ع��د ال��ك��أس ع��ل��ى ت��ك��ري ال ب��ك��ر أم ي��ا أال
ال��م��دام ش��راب األق��رام م��ن ق��رًم��ا وك��ان أب��ي��ه أخ��ي وب��ع��د
ال��ص��ي��ام ش��ه��ر ت��ارك ب��أن��ي ع��ن��ي ال��رح��م��ن م��ب��ل��غ م��ن أال
ال��ط��ع��ام م��ن األن��ي��س ش��ب��ع ف��ق��د م��ن��ك��ب��ي��ه زاي��ل ال��رأس م��ا إذا
وه��ام؟ أص��داء ح��ي��اة وك��ي��ف س��ن��ح��ي��ا أن ك��ب��ش��ة» «اب��ن أي��وع��دن��ا
ع��ظ��ام��ي؟ ب��ل��ي��ت إذا وت��ح��ي��ي��ن��ي ع��ن��ي ال��م��وت ت��رد أن أت��ت��رك

عند إال له يأسف وال للِحمام، وراءها يستبسل من إال الدعاوى هذه مثل يدعي «وال
(املرتجم) اهـ. إملام.»
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أو ملحد األصل يف معناها «حنيف» كلمة أن إىل سربنجر األستاذ يذهب (31)
املقام يتسع وليس باحث، يقبلها ال ومغاالة إرساًفا التفسري هذا يف أن وعندي كافر،
هذا من األخرية الفصول بعض يف سأبينها التي والحنفاء الحنيفية حقيقة إلظهار

«دوزي» الفصل. هذا أوائل يف كتبته ما عىل القارئ بإحالة اآلن فْألكتِف الكتاب،

الحنيفية

شديًدا، اضطرابًا معانيها يف الرشاح واضطرب الكلمة هذه تفسري يف الناس اختلف
تطورت فقد ذلك يف العذر ولهم النقيض، إىل النقيض من فيه الخلف مسافة بلغت
اللذين والشك الحرية سبب التطور هذا فكان — الزمن بمرور — الكلمة هذه معاني
لهذه مختلفة معاني وغريه العرب» «لسان صاحب ذكر وقد املفرسين، أكثر فيهما وقع
ذلك، يف وكتبوه قالوه، ما رسد يف التوسع مجال هنا وليس صلة، تربطها ال الكلمة
«كلمة كلها: اآلراء تلك بني يالئم فهم وهو بإيجاز، نفهمه الذي معناها برشح فلنجتزئ
طريق إىل الناس سواد ألفه الذي السوي املعبَّد الطريق عن املائل معناها أصل الحنيف
الرشك من قومه عليه كان ما خالف فقد السالم، عليه إبراهيم فعله ما هو وهذا آخر،
ثم «الحنيف» اسم قومه عليه فأطلق التوحيد، طريق إىل سنتهم عن ومال والوثنية،
دخلها ورشيعته إبراهيم مذهب ولكن حنيفيته يف فاتبعوه أبنائه من بعده من خلفه
فوجد وعقائدهم، نحلهم يف أتباعه تباين ثَمَّ ومن والبدع، واألوهام الضالالت من كثري
الحنيفية، باسم لنفسه احتفظ منهم كالٍّ ولكن والوثني، واملرشك الحق املؤمن منهم
إىل حاجة يف الحنيفية لفظة وجد اإلسالم جاء فلما الحنفاء، لفظة أنفسهم عىل وأطلقوا
إنه عنه فقال احرتس، بل بالحنيفية، السالم) (عليه إبراهيم بوصف يكتِف فلم تحديد،

مسلًما.» حنيًفا كان
تفسري يف عبده محمد اإلمام األستاذ قول هو الكلمة هذه به تختم ما خري ولعل

ِكنَي﴾. اْلُمْرشِ ِمَن َكاَن َوَما َحِنيًفا إِبَْراِهيَم ِملََّة بَْل ﴿ُقْل اآلية:
ما هي الحنيفية إن اإلفرنج: من بالعربية املشتغلني بعض «قال قال: ما وإليك
الجاهلية: زمن يف النصارى: بعض بقول ذلك عىل واحتجوا الرشك، من العرب عليه كان
بعض ناظرت وقد باللغة، الجهل من جاءت لفلسفة وإنها حنيًفا.» أكون هذا فعلت «إن
يجمع اآلن وهو النرصاني، ذلك عبارة إال به يحتج ما يجد فلم هذا، يف اإلفرنج علماء
كلمة يف دليل وال يستعملونها، كانوا كيف لينظر املادة هذه من العرب عن نقل ما كل
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الرباءة بكلمته، مراده وإنما الرشك، عىل — لغة — تدل الكلمة أن عىل العربي النرصاني
أيًضا، الحنفاء أنفسهم يسمون كانوا العرب بعض أن وذلك مطلًقا، العرب دين من
طرأت ثم حقيقة، إبراهيم ملة عىل كانوا سلفهم أن الدعوى هو التسمية هذه يف والسبب
بعضها فنسوا وأعمالها، ملتهم أحكام وأنستهم عقيدتهم عن فأخذتهم الوثنية عليهم

كالحج. ووصفه أصله، عن آخر ببعض وخرجوا باملرة،
وتكذيب الواهمني وهم من احرتاس — اآلية آخر يف — إبراهيم عن الرشك ونفي

(املرتجم) ا.هـ. املدعني.» لدعوى

النبي وفاة بعد

أكثر يعرفها طريفة قصة بنبوته سجاًحا مسيلمة بها أقنع التي املحادثة لهذه (1)
(املرتجم) املقام. هذا يف لذكرها حاجة وال القراء

حتى الناس أقاتل أن «أمرت ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال قد أليس عمر: له قال (2)
وحسابهم بحقها، إال وأموالهم دماءهم مني عصموا قالوها فإذا هللا، إال إله ال يقولوا:

هللا!» عىل
بني أفرق ال وِهللا حقها، من الزكاة وهذه بحقها»؟ «إال يقل ألم بكر: أبو له فقال
إىل يؤدونه كانوا — بعري عقال منعوني لو وهللا بينهما، هللا جمع وقد والزكاة، الصالة

(املرتجم) عليه.» لقاتلتهم — ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
يكرب: معد بن عمرو يقول هذا ويف (3)

ال��دن��ان��ي��ر تُ��ع��ط��ى إذ س��وي��ة وال ن��ف��ذ ل��ه ط��ع��ن ف��ي ال��س��وي��ة نُ��ع��َط��ى

(املرتجم)

الكميت: يقول ذلك ويف (4)

م��ن��ص��ل ع��ل��ي��ه��م ي��ش��ه��ر ول��م ح��س��ي��نً��ا وظ��ل��ه ال��ف��رات م��اء م��ن ي��ح��ل��ئ��ن
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ال��م��ت��ب��ق��ل! ي��خ��ت��ل��ي م��ا ألس��ي��اف��ه��م ح��ول��ه وال��ب��ه��ال��ي��ل ح��س��ي��نً��ا ك��أنَّ

(املرتجم)

(املرتجم) الخلفاء». «مصارع كتابنا يف الوليد» «مرصع إىل ارجع (5)

اإلسالم قواعد

ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عند نحن «بينما قال: عنه) هللا (ريض الخطاب بن عمر عن (1)
يرى ال الشعر، سواد شديد الثياب، بياض شديد رجل علينا طلع إذ — يوم ذات —
ركبته، إىل ركبتيه فأسند ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل جلس حتى أحد، منَّا يعرفه وال السفر، أثر عليه
ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال اإلسالم؟ عن أخربني محمد، يا وقال: فخذيه، عىل يه كفَّ ووضع
الزكاة، وتؤتي الصالة، وتقيم هللا، رسول محمًدا وأن هللا، إال إله ال أن تشهد أن «اإلسالم

سبيًال.» إليه استطعت إن البيت وتحج رمضان] [وتصوم
«صدقت.» قال:

ويصدقه.» يسأله منه «فعجبنا قال:
اإليمان.» عن «فأخربني قال:

خريه بالقدر وتؤمن اآلخر، واليوم ورسله، وكتبه ومالئكته باهلل تؤمن «أن قال:
ورشه.»

«صدقت.» قال:
اإلحسان.» عن «فأخربني قال:

يراك.» فإنه تراه تكن لم فإن تراه، كأنَّك هللا تعبد «أن قال:
الساعة.» عن «فأخربني قال:

السائل.» من بأعلم عنها املسئول «ما قال:
أماراتها.» عن «فأخربني قال:

يف يتطاولون الشاء رعاء العالة العراة الحفاة ترى وأن ربتها، األمة تلد «أن قال:
ُل َويُنَزِّ اَعِة السَّ ِعْلُم ِعنَدُه هللاَ ﴿إِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص: النبي تال ثم هللا، إال يعلمهن ال خمس يف البنيان،

اْألَْرَحاِم﴾.» ِيف َما َويَْعَلُم اْلَغيَْث
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دينهم.» الناس يعلم جاء جربيل «هذا فقال: شيئًا، يروا فلم «ردوه». فقال أدبر، ثم
وغريهما. ومسلم البخاري أخرجه

علينا طلع إذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عند يوم ذات نحن «بينما الحديث: روايات بعض ويف
منا يعرفه وال السفر، أثر عليه يرى ال الشعر، سواد شديد الثياب بياض شديد رجل
فخذيه، عىل كفيه ووضع ركبتيه، إىل ركبتيه وأسند ملسو هيلع هللا ىلص، النبي إىل جلس حتى أحد
بالبعث، وتؤمن ورسله، وبلقائه ومالئكته باهلل تؤمن أن اإليمان قال: اإليمان؟ ما فقال:
الزكاة وتؤدي الصالة، وتقيم به، ترشك وال هللا، تعبد أن اإلسالم قال: االسالم؟ ما قال:
اإلحسان؟ ما قال: سبيًال، إليه استطعت إن البيت وتحج رمضان، وتصوم املفروضة،
املسئول ما قال: الساعة؟ متى قال: يراك، فإنه تره لم فإن تراه، كأنك هللا تعبد أن قال:
رعاة تطاول وإذا ربها، األمة ولدت إذا أرشاطها، عن وسأخربك السائل، من بأعلم عنها
َويُنَزُِّل اَعِة السَّ ِعْلُم ِعنَدُه هللاَ ﴿إِنَّ هللا، إال يعلمهن ال خمس يف البنيان يف البهم اإلبل
شيئًا، يروا فلم عيلَّ، ردوه فقال: الرجل، انرصف ثم … اْألَْرَحاِم﴾ ِيف َما َويَْعَلُم اْلَغيَْث

دينهم.» الناس ليعلم جاء جربيل هذا فقال:
(عليه النبي إىل انتهى حتى الناس وتخطَّى جاء السالم) (عليه جربيل أن واملعنى
باب من ذلك فعل أو تأدبًا، منه يتعلم من يدي بني املتعلم كهيئة وجلس السالم)،
استغربوا ولذلك األعراب، جفاة من أنه يظنوا حتى الحارضين عىل أمره تعمية يف املبالغة
أهل من ليس أنه مع السفر أثر عليه وليس ماشيًا جاء وأنه الناس، تخطَّى أنه منه
هذه من واملقصود هذا» نعرف «ما فقالوا: رأوه حني بعض إىل بعضهم نظر وقد البلد،
أموًرا الصحابة ليتعلم والسالم) الصالة (عليه النبي ويجيبه جربيل يسأل أن القصة
هو اإليمان أن ومعلوم اإليمان، عن بسؤاله أوًال بدأ ألنه وذلك وجماعه، الدين جملة هي
من صفة بكل موصوف وأنه العدم، عليه يجوز ال وأنه (تعاىل)، هللا بوجود التصديق
عن منزه والحياة، والبرص والسمع والكالم واإلرادة والقدرة العلم من الكمال صفات
سبحانه وبأنه النقص، صفات كل وعن والتحيز، الجسمانية وعن الصفات، هذه أضداد
الترصفات، من شاء بما فيها يترصف املخلوقات جميع خالق وأنه صمد، حق فرد واحد
تفصيًال املالئكة بجميع التصديق ثم يشاء، ما خلقه يف ويحكم يريد ما ملكه يف يفعل
بجميع التصديق وكذلك اسمه، يعرف لم بمن وإجماًال أسمائهم، تعيني عرف بمن
فيما صادقون أنهم واعتقاد نعلمه، لم بمن وإجماًال اسمه، علمنا بمن تفصيًال الرسل
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عن بلغوا وأنهم صدقهم، عىل الدالة باملعجزات أيَّدهم وأنه (تعاىل)، هللا عن به أخربوا
وال جميًعا بهم نؤمن ببيانه، أمرهم ما للمكلفني بينوا وأنهم للخلق، بتبليغه أمروا ما هللا
وبالقدر وبالبعث، اآلخرة، يف ورؤيته (تعاىل) هللا بلقاء ونصدق منهم، أحد بني نفرق
بأصول الجازم والتصديق بالباطن، االعتقاد هو فاإليمان اإليمان هو هذا ورشه، خريه
فهو اإلسالم أما القلب، بأعمال يتعلق فهو الرشيف، الرشع وقواعد اإلسالمية، الرشيعة
القلب خشوع من فيها بما كالصالة بالجوارح املتعلقة الظاهرة األعمال وامتثال االنقياد
واإلسالم اإليمان حقيقة بني فرَّق قد والحديث والحج، والصيام وكالزكاة والجوارح
عىل أَْسَلْمنَا﴾ ُقولُوا ـِٰكن َوَل تُْؤِمنُوا لَّْم ﴿ُقل (تعاىل): قوله يف اآلية بينهما فرقت كما
الباطنة لالعتقادات اسم هو الذي واإليمان الظاهرة، لألعمال اسم هو الذي االسالم أن
بكل مًعا وهما اآلخر، اسم عليه يطلق أن يصح عليه ويشتمل يتناوله بما منهما كل
جملة منها ترتكب التي التفصيلية كاألجزاء واعتقادات أعمال من عليه يصدقان ما
الناس ليعلم جاء جربيل «هذا الحديث: يف جاء ولهذا وقوامه، جماعه يكون وبها الدين

دينهم.»
قوي إذا العبد أن وذلك وكملتها، حسنتها إذا العبادة أحسنت من (واإلحسان)
عمله عىل شهيد أحواله كل يف عليه مطلع أنه وأيقن املوىل، عظمة دائًما تمثل إيمانه
يراه هللا أن علم أنواعها، اختالف عىل املعايص من معصية بفعل َهمَّ فاذا وقت، كل يف
فيكف الصدور، تخفي وما األعني خائنة يعلم وأنه املعصية فيها ارتكب حالة أي عىل
أن نفسه قرارة يف يحس يجعله الذي اليقيني الدليل لقيام عنها ويرجع املعصية عن
حركة من منه يصدر ما كل ويف عمله كل يف إليه ناظر وأنه حق موجود (تعاىل) هللا
يرتك أن يستطيع ال وكذلك املنكرات، جميع وبني بينه بذلك علمه فيحول سكون، أو
بمقام لجهلهم ضيعوها إنما للفرائض املضيعني فإن بها تهاونًا عليه الواجبة العبادات
بالربوبية، إقرارهم وعدم وجحدهم األمور، وقدر اآلمر بقدر معرفتهم وعدم األلوهية
عبادة تعبده أي يراك.» فإنه تره لم فإن تراه، كأنك هللا تعبد «أن الحديث: يقول ولذلك
عبادته يف دام ما صفته وتلك حاله هذه ومن (تعاىل)، هللا ويراه (تعاىل) هللا يرى من
فعله، إال اآلداب ومراعاة والجوارح القلب وحفظ واإلخالص الخضوع من شيئًا يرتك ال
يشء وبيان الساعة، عن والسؤال اآلخر، وباليوم بالغيب، اإليمان أيًضا الحديث ويف
لعلوم كالجامع — عليه اشتمل بما — الحديث هذا فأصبح وعالماتها، أرشاطها من

(املرتجم) كلها. الرشيعة
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عىل الجواب جعل وأنه هللا كالم هو القرآن بأن القارئ نذكر أن يفوتنا ال (2)
«دوزي» ملسو هيلع هللا ىلص. محمد نبيه لسان

ص١٠٩). (ج٢ إسبانيا» يف املسلمني «تاريخ «دوزي» كتاب إىل ارجع (3)
بصحة اليوم إىل الفارسيني من كثري يسلم الذي «بورنوف» عن املعروف من (4)

«دوزي» امليالد». قبل ٥٤٤ سنة مات بوذا «إن قوله:
«دوزي» ص٩٠. الهند عن مذكراته يف املسعودي قاله ما هذا (5)

(املرتجم) (ج٢). الغفران رسالة إىل ارجع (6)
«دوزي» إنسان. شكل يف إلًها يعدونه التيبت يف اليوم إىل يزال ال أنه تنس ال (7)
وما الفكرة، هذه أصل عىل به نستدل مثال أقدم ألنه الخطر عظيم املثال هذا (8)
«هوج» اطلع ولو شنيدر»، «سنني جمعها التي الفنية املجموعة إىل يضاف بأن أجدره
هذا لتفسري تصدَّى حني الخطأ من فيه وقع فيما الوقوع ألمن «شنيدر» كتاب عىل
العدد مضاعفات إىل — عنه للكالم عرض حني — الرقم هذا نسب فقد العددي، الرمز

العالم. خلق فيها تم التي األيام عدد عىل يدل ستة رقم بأن ذلك وعلل (٦)
املذاهب: نشأة يف املعري العالء أبو قال (9)

إك��ف��اره��ا — غ��ي��ره��ا ل��م��ض��م��ر — ت��ب��دي ش��ري��ع��ة ف��ك��ل م��ل��ًال غ��دت ن��ح��ل

(املرتجم)
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