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  يــــــــــــــــور الوعــــــــــــــــام نـــــــــــــأم... اــــــــــــــد من تاريخنــــــــمشاه
 

 شخصيات حفــــــرت بصمتـــــــــــها.. ولهـــــم مــــــــا كسبــــــوا

 !!احــــــأبو العباس السف

  !!الخطيب البغدادي
  !!مــــــــــــــــــــــــعلي بن الجه

  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

 

     

  
 !!أبو العباس السفـاح  

  
 . ه���ة) 136 - 132(أول خلفاء ب	ي ال��اس 

) 136 - 108(ه) أب) ال��اس ع#"هللا ب% دمحم ب% علي ب% ع#"هللا ب% ال��اس ب% ع#" ال! ل� 
, وA)�ع ?ال<الفة في ال>)فة , ن;أ ف9ها , ي ناح5ة ال#لقاء في األردن م)ل)د ف, س	ة ) 28(وعاش , ه���ة 

 .وأمه ر� ة الCارث5ة

" �F<اله فانGفاح خ�ج لقFعة الKي أم5ة ما ال , ول!ا بلغ م�وان م�ا	فاح م% بFعة الKَل في م�اGِوُق
 Sى م% ال<الئVCKُ ,ى ال!غ�بVإلى أق Zوت)\"ت له ال!!ال" 

 "وال`ائ� ال!#�9, أنا الFفاح ال!#5ح : ".....م�اKعGه وم% خ #Gه في ال>)فة ح%9

وق#�ه على األرجح في , ومات ?ال�"رd , ه���ة ) 134(إنGقل إلى األن�ار وص�9ّها دار ال<الفة س	ة 
 .وعه" م% ?ع"ه ألخ5ه أبي جعف� ال!	V)ر , ق�ب الفل)جة ) هاش!5ة األن�ار(

 "وhان الFفاح س��عا  إلى سفZ ال"ماء"

G# هوم% خG" ب5ع	) ح�ب وم�وان : "...ه ع	ب �ا?ه إلى أن وثCهللا ن#5ه قام ?األم� أص j�k ول!ا
ورد عل9	ا حق	ا ل5!% على الoی% , فانGقm م	هm ?أی"ی	ا , فأملى هللا لهm ح9	ا حGى آسف)ه , ف�اروا واسGأث�وا

 ".إسqGعف)ا في األرض

حGى فZG أب) ال��اس , ة ب)ص�9 ال!��Vة وما أن ُقGَِل م�وان الC!ارعلى ی" صالح عm الFفاح في ق��
وما , إذ إرت>� إ?ادة ج!ا5uة ?Cقهm , وهm م% ال!Fل!9% , وtجG`هm ع% ?�sة أب9هm , الFفاح ب#	ي أم5ة 

 .حGى صارت ته!ة اإلنFGاب ل#	ي أم5ة ت#5ح القGل الف)رd لل	اس, أ?قى لهm ذ�hا 

وhأنه تف)�j إلهي لإلنGقام م% , ي دی	5ة وh!ا جاء في خ #Gه فأنه أع ى لهoا القGل ال!�وع معان
mم% حقه zF5ل ة وهي لFا ال(#VGی% إغoال. 

 .وه) نف| ال!فه)م الdo إت�عه غ�9ه في قGل ال	اس ?ال�!لة ع	"ما ی"خل)ن ال!"ن

 %9GالCفي ال d�;ل)ك ال�Fالة األولى أش" ض�اوة , فال ف�ق ب9% الCم% روح , بل أن ال Sل 	ألنها ت
 .ل`أر ال!���ح� اإلنGقام وا

 -  132(أول خلفـاء بني العباس  
. هجرية) 136

هو أبو العباس عبدهللا بن دمحم 
بن علي بن عبدهللا بن العباس  

 -  108(بن عبد المطلب  
) 28(وعاش  , هجرية  ) 136
مولود في ناحية البلقـاء  , سنة  

وبويع  , نشأ فيها  , في األردن  
وأمه ريطة  , بالخالفة في الكوفة  

الحارثية

ي الكوفة حين  من خطبته ف
, أنا السفـاح المبيح  : ".....مبايعته

والثائر المبير

وكان السفـاح سريعا  إلى سفك  "
"الدماء

ولما  : "...ومن خطبته عند بيعته
قبض هللا نبيه قـام باألمر أصحابه  
إلى أن وثب بنو حرب ومروان  

فـأملى هللا لهم  , فجاروا واستأثروا
فـانتقم منهم  , حينا حتى آسفوه  

ورد علينا حقنا ليمن  , ا  بأيدين
على الذين إستضعفوا في  
األرض

فتك أبو العباس السفـاح ببني  
, وإجتثهم عن بكرة أبيهم  , أمية  

إذ إرتكب  , وهم من المسلمين  
وما أبقى  , إبادة جماعية بحقهم  

حتى صارت تهمة  , لهم ذكرا  
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�اوز األرAع س	)ات Gی mه ل!sأن ح mغ�Aقه , و 	ان مh �5Fه , ل>% ال�وف�ض , وسفZ ال"ماء م	ه
حGى ت!�قz ال�الد الGي hانz تzC إم�ة , وhان مGأجج الGفاعالت ش"ی" الV)الت , اإلرادة ?الق)ة دی"نه 

و�	>#هm , أخo ال	اس ?العFف وصار ?sل ق � قائK m, وتقz!F م!الZ األرض ع"ة أقFام ", ب	ي أم5ة 
 ".?القه�

 S;دماء م�وعة في دم Zعلى سف z!5kي ال��اس أ	دماء أش" ت�و�عا في , ف"ولة ب ZفF? zهGنtو
 .?غ"اد

ول)ال , وtن!ا إعG!" ال� � غاKة ووس9لة في الmsC , فأب) ال��اس الFفاح لqK mع أسFا ل#	اء ال"ولة 
 !!وفاته ال!��sة إلنGهz دولGه على ی"ه

  

اإلنتساب لبني أمية تبيح القتل  
.الفوري للناس

جاوز األربع  برغم أن حكمه لم يت
لكن السيف كان  , سنوات  

, وسفك الدماء منهجه  , منطقه  
, وفرض اإلرادة بالقوة ديدنه  

وكان متأجج التفـاعالت شديد  
حتى تمزقت البالد  , الصوالت  

 التي كانت تحت إمرة بني أمية

  !!الخطيب البغدادي
 

 dال�غ"اد �ال!;ه)ر ?ال< 9 zأح!" ب% علي ب% ثاب �s? (أب ,)ة) 463 - 392��� .ه

 .ن;أ في ق��ة غ�ب ?غ"اد hان وال"ه خ �9ا وtماما ف9ها, م�رخ ع�Aي 

واجGه" ?أخoه حGى صار , فانغ�س �5ه ح� العلm , وق" إعG	ى وال"ه بGعل5!ه م	o الVغ� وحّف�ه الق�آن 
 .وtن>� على مV	فاته الGي أنارت م�9Fة األج5ال, عل!ا م% أعالم األمة 

, وت	قل ب9% دم;S وص)ر وz9A ال!ق"س , وساف� إلى نF5اب)ر وأصفهان , تعلm في ?غ"اد وال��Vة 
 mوم"ن ?الد ال;ام \ل�ا للعل 

 : وم% م�لفاته

, ش�ف اصCاب الC"ی� , ال�امع آلداب ال;5خ والFامع , ال>فاKة في علm ال�واKة , تأر�خ ?غ"اد 
,  إقVGاء العلm الع!ل, " العلm تق99, الف�5ه وال!Gفقه , مFألة في الVفات , ال�حلة في \ل� الC"ی� 

 .وغ�9ها 

 :أساتoته

أبي سع9" ب% دمحم , أب) حازم ع!� ب% أح!" الع#"وd , أبي حام" اإلسف�ای9	ي, أح!" ب% دمحم ال#�قاني 
أب) ,   صاع" ب% دمحم اإلسG)اني  , أبي ?�s أح!" ب% الFC% ال�Cشي , ب% م)سى ب% الفqل ب% ساذان 

 dاألزه� mوآخ��, القاس%. 

 :تالمoته

أب) الFC% , أب) القاسm ال	9F� , ال!�ارك ب% ال 9)رd , أب) الفqل ب% خ�9ون , أب) ن�V ب% ماك)ال 
 .وغ�9هm, ع#" ال>��m ب% ح!�ة , ب% سع9" 

 :م% شع�ه

وفعله ...فال"ه� أس�ع ش9ئ في تقل�ه , وال للoة وقz ع�لz ف�حا ... ال ت�� % أخا ال"ن5ا ب�خ�فها " 
 "وmh تقل" س5فا م% ?ه ذ?Cا...كm شارAا عFال �5ه م	G9ه, " وضCا ب9% لل<لS ق

, وله اك`� م% خ!Gh %9Fا?ا , غ��� الGأل�5 , ضل5عا ?الC"ی� , ال< 9� ال�غ"ادd عارف ?األدب .
mالعل �ان رحالة في \لhو. 

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت  
, المشهور بالخطيب البغدادي  

.هجرية) 463 -  392(
نشأ في قرية غرب  , مؤرخ عربي  

بغداد كان والده خطيبا وإماما
.فيها

: من مؤلفـاته
الكفـاية في علم  , تأريخ بغداد  

الجامع آلداب الشيخ  , الرواية  
شرف اصحاب الحديث  , والسامع  

, الرحلة في طلب الحديث  , 
الفقيه  , مسألة في الصفـات  

إقتصاء  , تقييد العلم  , والمتفقه  
 وغيرها,  العلم العمل

:من شعره
... ال تغبطن أخا الدنيا بزخرفها  " 

, وال للذة وقت عجلت فرحا  
فـالدهر أسرع شيئ في تقـلبه  

, وفعله بين للخلق قد وضحا  ...
وكم  ...كم شاربا عسال فيه منيته

"تقـلد سيفـا من به ذبحا

كان من العلماء المتبحرين  
, الواسعي اإلطالغ  , الحافظين  

ومواظيا على طلب العلم والعمل  
أمينا ومخلصا لعلمه ولطالبه  و , به  
وتجشم عناء الترحال طلبا للعلم  , 
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, ?ه  وم)ا�5ا على \ل� العلm والع!ل, ال)اسعي اإل\الغ , كان م% العل!اء ال!��C�G% الCاف�%9 
, ف�اب ال!�اك� الGي ف9ها عل!اء , وت�;m ع	اء ال�Gحال \ل�ا للعلm , وأم9	ا وم<لVا لعل!ه ول ال?ه 

mه	ع oو�أخ mهFال� .ل5

mاد وال<�9ّ ?العل� .وق"م ق"وة حF	ة في العلm والGعلm والع!ل ال

�علZ ت�5� أج)اء و , م% أك!ل ال!V	فات الGأر�<5ة وأش!لها , " تأر�خ ?غ"اد"وُ�ع" Ghا?ه ال!)س)عي �
ر أح"اثها �5ه   .وه) ال>Gاب الdo أذاع شه�ته وت<ل" ?ه, ?غ"اد أKام ص)َّ

 !!ف5CGة ألفoاذ أمة ث��ة ?�!ان العق)ل

  

تأريخ  "ُيعد كتابه الموسوعي  
من أكمل المصنفـات  , " بغداد

ويجعلك  , التأريخية وأشملها  
تعيش أجواء بغداد أيام صوَّر  

وهو الكتاب  , أحداثها فيه  
الذي أذاع شهرته وتخلد به

  !!مــــــــــــــــعلي بن الجه
 

ول" في , وh	G9ه أب) الFC% ,  ه���ة )  249 -  188(, م5الدKة ) 863-803(ي ب% ال�هm عل
وtهmG ?ال`قافة الع�5Aة ووه� , ج!عz ب9% العلm واألدب وال)جاهة وال`�اء , م% أس�ة ع�5Aة ق��;5ة , ?غ"اد 

  .ومال إلى مoه� أهل الC"ی� وأع�ض ع% مoه� ال!ع�Gلة, نفFه لل;ع� 

 

, ه���ة ) 227-218(وفي خالفة ال!عmVG , ه���ة ) 218- 198(خالفة ال!أم)ن ب"أت شه�ته في 
  .وله ق9V"ة K!"ح ال!عmVG لفGح ع!)ر�ة, ت)لى دی)ان م�الm حل)ان 

 

 Sه ) 232-227(وفي خالفة ال)اثG9ص zة قل شع�ه وخف��� )232ل>	ه ب�غ في خالفة ال!h(Gل , ه
�الGFه م	ف�دا الdo إتoCه خل5ال ون"K!ا و�, ه���ة  ) 247 -!K |أت , أن"Aل وh(G!م!ا أغاض ن"ماء ال

و��ho أنه ُقGِل , فأغq#)ا ال!h(Gل عل5ه فF�Cه ونفاه وأم� ?�ل"ه ثm عفا ع	ه , ال"سائ| تCاك ض"ه 
 .?ع" أن إع�Gضه ج!ع م% أع"ائه م% األع�اب ال>ل#99% وأع"اء أف>اره ال"ی	5ة, م�اه"ا في س#9ل هللا 

Gى فqة سام�اء و�#"و أنه ق" أم	ة م% ح5اته في م"ی� ,mی% عاص�هoق���ا م% خلفائها ال. 

 :وم% شع�ه الق9V"ة ال!;ه)رة

"�F�أع"ن لي ال;)ق الق"mK , جل#% اله)� م% ح�9 أدرd وال أدرd ...ع9)ن ال!ها ب9% ال�صافة وال
  ".سل)ت ول>% زدن ج!�ا على ج!�...ولm أك%

 

 :وله ق9V"ة K!"ح ف9ها ال!h(Gل م لعها

%Fهللا وجها إذا أح S#�, ب"ا عل5ه حلة ت�ه� ...خل	اس على م	ال �#� ...وأخ 	ال في و\أة ال!G>K ,
  ".�هللا م% ی	�V ی	�V...فأم� هللا إمام اله"�

 

 .وال�d�GC في مق"مGهm, وت#"و وhأنها م% تلفS9 أع"ائه , وقVة وصفه لل!h(Gل ?ال>ل� م;s)ك بها 

م% �hار ...أنh zال"ل) ال ع"م	اك دل)ا, في ق�اع ال< )ب وhال5G| ...أنh zال>ل� في حف�Z لل)د"

) 863- 803(علي بن الجهم  
)  249 -  188(, ميالدية  

, لحسن  وكنيته أبو ا,  هجرية  
من أسرة  , ولد في بغداد  

جمعت بين العلم  , عربية قريشية  
, واألدب والوجاهة والثراء  

وإهتم بالثقـافة العربية ووهب  
ومال إلى مذهب  , نفسه للشعر  

أهل الحديث وأعرض عن  
مذهب المعتزلة

 -  232(في خالفة المتوكل  
الذي إتحذه  , هجرية  ) 247

خليال ونديما ويأنس يمجالسته  
مما أغاض ندماء  , فردا  من

المتوكل وبدأت الدسائس  
فـأغضبوا المتوكل  , تحاك ضده  

عليه فحبسه ونفـاه وأمر بجلده  
ثم عفـا عنه  

:من شعره القصيدة المشهورة
عيون المها بين الرصافة  "
جلبن الهوى من حيث  ...والجسر

أعدن لي  , أدري وال أدري  
سلوت  ...الشوق القديم ولم أكن
على جمرولكن زدن جمرا  

له قصيدة يمدح فيها المتوكل  
:مطلعها
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  ".ال"ال h#�9 الoن)ب

 

وعلي ب% ال�هm شاع� مع�وف م% ب	ي : "في Ghا?ه ?غ"اد م"ی	ة الFالم, Kق)ل إب% الف�5ه اله!"اني 
 dها , سامة ب% ل�F5قل)ا إلى ?غ"اد ?ع" تأسGإن mوأشغل أب)ه وأخ)ه ع"ة, كان آ?اؤه م% ع�ب خ�اسان ث 

م5اال , وhان واسع اإل\الع في فلFفة اإلغ��S وأشعار الع�ب , وق" ن;أ في ?غ"اد , م	اص� في ال"ولة 
وhان شاع�ا م!Gازا ومق�Aا إلى , وق" شغل ?عj األع!ال في ال"ولة وساف� إلى بل"ان h`�9ة , إلى الC"ی� 

�9ة ثm غq� عل5ه ال)اثS وق" ن�m ?!"حهm قVائ" h`, ال!أم)ن وال!عmVG وخVه ال)اثs!? Sانة خاصة 
ثm أ\لS س�احه فعاد إلى ?غ"اد وtع�Gل ال5Cاة العامة م	�Vفا , فF�Cه وصادر أم)اله ونفاه إلى خ�اسان 

  ".إلى ال;ع� واألن|

 

, ل>	ه غq� عل5ه , ف9#"و أن ال!h(Gل ق" \ل�ه لs5)ن ن"K!ه , وtن صح ما ذ�hه إب% الف�5ه اله!"اني 
 Sان أخف , م`ل!ا فعل معه أخ)ه ال)اثh ه�qل , ل>% غh(G!" ال	له ع zة ق" شفعC5#ا , وُ�قال أن ُق!Aور

%9GالCل له في الV�9 �5!ا ح#h ع"وه الل"ود دور d�GCلل�. 

  !!فال;اع� ن;أ في ?غ"اد وتعلm ف9ها ف>�5 ی)صف ?ال#"اوة وال�لف؟

بدا  ...أحسن خلق هللا وجها إذا
وأخطب الناس  , عليه حلة تزهر  
يختال في وطأة  ...على منبر

فـأمر هللا إمام  , المنبر  
وهللا من ينصر ينصر...الهدى

كان شاعرا ممتازا ومقربا إلى  
المأمون والمعتصم وخصه الواثق  

ظم  وقد ن, بمكانة خاصة  
بمدحهم قصائد كثيرة ثم غضب  
عليه الواثق فحبسه وصادر  

ثم  , أمواله ونفـاه إلى خراسان  
أطلق سراحه فعاد إلى بغداد  
وإعتزل الحياة العامة منصرفـا إلى  

".الشعر واألنس

:إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow13-160321.pdf  

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 لكترونيالمتجر اال

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
 "الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

 العضوية  اهــــــداء
 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

  ) الشرفية عضوية" (  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
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