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كان يف اتمع الفارسي من أداوت اللهو واون ، وساعد على ذلك ما دفعـت   ورث اتمع العباسي كل ما
حىت الثمالة ، وكان من أسباب  اخلمر  كؤوسإليه الثورة العباسية من حرية مسرفة ، فقد مضى الناس حيتسون 

نبذة كنبيذ التمر والزبيب املطبوخ فشربه أنواعا من األانتشارها وإقبال الناس عليها أن حلل بعض فقهاء العراق 
حيـث   الس اخلمـر جم وا أنشد  ننواس من بني أشهر الشعراء الذي واخللفاء وتبعهم الناس يف ذلك ، ويعترب أب

  سـلـا يف الغأسـدميك قد نعس          يسقيك كنبـــه نيقول: 
  سـبها قَـشارب فـي كـف ـها        عاعا كأن شرفًــص       

جلواري واإلماء واملغنني ، فإن مساجد بغداد كانت عامرة بالعباد ودور النخاسة اكتظت باانات احلوإذا كانت 
وتعدى الوعظ  ر باهللا واليوم اآلخركان يف كل ركن منها حلقة لواعظ يذكِّوهل التقوى والصالح أوالنساك و

عمرو بن عبيد يف وعظه للمنصور وابن السماك يف وعظـه هلـارون    نإىل اخللفاء على حنو ما هو معروف ع
" الدنيا كلها قليل والذي بقى منها يف جنب املاضي قليل والذي لك من الباقي قليل ومل يد ومن كالمه الرش

               . يبق من قليلك إال القليل"
  .بتصرف "شوقي ضيف من كتاب تاريخ األدب العريب " العصر العباسي األول                                   
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