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 اللرامطت من الظهىر إلى الضلىط

 بللم : إياد العطيت

خ ألامت ؤلاظالمُت هجذ أن ألامت ِىذما جمش  بدالت مً المّٚ, والاهدذاس,      ئرا جدبّىا جاٍس

ت مصخىبت  ت مىد٘ش والدؽشرم, والخالٗ, والاخخالٗ, جٍهش ِلى ظاختها ٘ٛش وخش١اث ٢ٍ٘ش

ت مهىلت, وجىٝن هزه الٙٛش ِلى ألامت ب٣ل ٜىتها, وجداسبها في ١ل  ت و٠خل بؽٍش بٝىة ِع٢ٍش

ت, في مداولت منها إلنهاء وحىد ألامت ِلى ألاسك, مٙاـلها, ال٢ٙ ت منها, والّٝذًت, والّع٢ٍش ٍش

ت التي خاسبذ ألامت وما صالذ  ت والّٝذًت اإلاىد٘ش ومً لمً هزه الخش١اث والٙٛش ال٢ٍٙش

 فركت اللرامطت.جداسبها الى ًىمىا هزا, هي: 

ت اإلالخذة ِلىا  878٘ٙي ظىت     ت اإلاىد٘ش ت ُدعي لهزه الٜٙش في ال٣ى٘ت, ولٍّم ٘خىتهم هجٍش

ِلى ألامت, واظخمشاسها الى ًىمىا هزا, هخ٣لم الُىم بص يء مً الخٙفُل خى٥ وؽأتهم, 

ىال الى ظٝىه دولتهم, ونهاًت ٘خىتهم ٜبدهم هللا.  ومّخٝذاتهم, ـو

ىن    ت, هذامت, واصخابها مىا٘ٝىن صهادٜت, خىاسج ماٜس ت ملخذة, مىد٘ش والٝشامىت هي ٜ٘ش

ها مجىظُت مّادًت لإلظالم, هذ٘ها هذم الذًً, وسد الىاط ًِ ُِٝذة ًِ الذًً, أـىل

ٝائذهم بّذ أن دزشها ؤلاظالم .  الخىخُذ, وئِادتهم ئلى خ٢م اإلاجىط ِو

بىً ال٢ٙش, ٌاهشها الىالء ألهل البِذ, وباونها ال٢ٙش   
ُ
ٍهش ؤلاظالم وج

ُ
ت باوىُت, ج ٠ما أنها ٜ٘ش

جذد هٙعها وؤلالخاد, ومداسبت ؤلاظالم وأهله, واظخ
ُ
خ أن ج ت ِلى مش الخاٍس ىاِذ هزه الٜٙش

بّذ ١ل ظٝىه لها, وجخشج ِلُىا في ١ل مشة بىحه مخخلٚ, واظم حذًذ, ٘ٝشامىت ألامغ 

الزًً هخ٣لم ِنهم, لهم الُىم دِىة حذًذة ووحه مخخلٚ, واظم حذًذ, ول٢نهم ٌؽتر١ىن مْ 

٣٘اس, وه٢زا ١ان خالهم في أ٠ ر ٜشامىت ألامغ في ألاهذاٗ والاظتراجُجُاث, بل والّٝائذ وألا 

خه مخ٣لما ًِ ٘خىت الباوىُت في ِهذ  خ, ًٝى٥ ابً خلذون في جاٍس مً مشخلت مً مشاخل الخاٍس
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ت بّذ  494العلىان بش٠ُاٛس بً اإلال٤ ؼاه العلجىقي ِىذما أبادهم في أـٙهان ظىت   هجٍش

ت,  474هم ظىت ظىت ِلى ظٝىه دولت الٝشامىت في مذًىت ؤلاخعاء آخش مّاٜل 84مشوس  هجٍش

اسط وخشاظان وهم  الٝشامىت والذِىة بُّنها  ًٝى٥: "١ان هإالء الباوىُت ٜذ ٌهشوا بالّشاٛ ٘و

ت, و١ل  دِىتهم الا أنهم ظمىا في هزه ألاحُا٥ بالباوىُت, وؤلاظماُِلُت, واإلاالخذة, والٙذاٍو

ظماُِلُت الهدعاب اظم مً هزه ألاظماء له اِخباس, ٘الباوىُت ألنهم ًبىىىن دِىتهم, وؤلا 

دِىتهم في أـلها إلظماُِل ؤلامام بً حّٙش الفادٛ, وأما اإلاالخذة الن بذِتهم ١لها الخاد, 

ت النهم ًٙادون أهٙعهم باإلاا٥, والٝش  !", ئرن 1 امىت وعبت ئلى ٜشمي ميص ئ دِىتهموالٙذاٍو

ء, وجبٝى ٘هي دِىة واخذة, وأـلها واخذ, معخمشة لم جىٝىْ, جخٕير ٘يها الىحىه وألاظما

 ألا٣٘اس واإلاّخٝذاث, ١األ٘عى التي حٕير حلذها بين خين وآخش!.

بل بّثت الىبي ـلى هللا ِلُه     وهي دِىة مجىظُت, ٘ٝذ ١ان اإلاجىط ودولت ٘اسط ٜذًما ٜو

خٝاظمىن مْ ؤلامبراوىسٍت  وظلم ٌعُىشون ِلى معاخاث ٠بيرة مً ال٢شة ألاسلُت, ٍو

ىذما ُبّ ذ دولت ؤلاظالم الشوماهُت هٙىر ألاسك, ِو ٍى ث الىبي ـلى هللا ِلُه وظلم بشظالخه, ٜو

في ِهذ الخلٙاء, وُسخٝذ دولت اإلاجىط, واهدؽشث ُِٝذة ؤلاظالم في أـٝاُ ألاسك, واهذزشث 

مْ ؤلالخاد, أحمْ حماِت مً الىزيُت, واإلاجىط واإلالخذًً, ومً دان 
ُ
الّٝائذ الٙاظذة, ٜو

الىا: ٜذ زبذ ِىذها أن حمُْ ألاهبُاء ٠زبىا بذًً الٙالظٙت اإلاخٝذمين, ٘احمّىا آساء هم ٜو

ىا ِلى أممهم, وأٍِم ١ل بلُت ِلُىا هى مدمذ الّشبي "ـلى هللا ِلُه وظلم" ٘اهه جبْ  وجخٜش

ذ  مً الّشب الىٕام ٘خذِهم بىامىظه, ٘بزلىا أمىالهم وأهٙعهم وهفشوه وأخزوا ممال٢ىا, ٜو

هم مً هى مٝبل ِلى ٠عب ألامىا٥, ومنهم والذ مذتهم, وأما آلان ٘ٝذ حؽأل أجباِه, ٘من

ذ  ٢ٙش بّمهم بّما, ٜو لماؤهم ًخالِبىن بهم, ٍو ِلى حؽُِذ البيُان, ومنهم ِلى اإلاالهي, ِو

لّٙذ بفائشهم, ٘ىدً هىمْ في ئبىا٥ دًنهم, ئال أهىا ال ًم٢ىىا مداسبتهم ل٢ رتهم, ٘لِغ 
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ت من ٞ ئال إلوؽاء دِىة في الذًً, والاهخماء ئلى ٜ٘ش ت ألّٚ ِٝىال الىٍش هم, ولِغ ٘يهم ٜ٘ش

مً الشا٘مت ٘ىذخل ِليهم منها, وهز٠ش ٌلم ظلٙهم ألاؼشاٗ مً آ٥ هبيهم, ودّ٘هم ًِ 

خلهم, وما حشي ِليهم مً الز٥ ليعخّين بها, ٘خىاـشوا, وج٣اجٙىا, وجىا٘ٝىا,  خٝهم, ٜو

 . 8ئظماُِل بً حّٙش بً مدمذ الفادٛ واهدعبىا ئلى 

جُمُت: والٝشامىت بىىا أمشهم ِلى ش يء مً دًً اإلاجىط, وش يء مً ًٝى٥ ؼُخ ؤلاظالم بً    

ً هإالء الّٝل والىٙغ, وسجبىا  لُين الىىس والٍلمت, ِو دًً الفابئُت, ٘أخزوا ًِ هإالء ألـا

لهم دًًىا آخش لِغ هى هزا وال هزا, وحّلىا ِلى ٌاهشه مً ظُما الشا٘مت ما ًًٍ الجها٥ به 

ما هم صهادٜ ت مىا٘ٝىن, اخخاسوا رل٤ ألنَّ الجهل والهىي في الشا٘مت أ٠ ر مىه أنهم سا٘مت, وئهَّ

 .  3في ظائش أهل ألاهىاء

 هجريت . :49بدايت ظهىرهم في الكىفت صنت 

١اهذ بذاًتهم ٜذًمت في بالد ٘اسط وما خىلها, ول٢ً لم ًخم٢ىىا مً وؽش ِٝائذهم بين    

ىذما بذأث الذولت الّباظُت الىاط بعبب ٜىة الذولت ؤلاظالمُت وظىىتها في جل٤ اإلا ىاوٞ, ِو

بالمّٚ وؤلاهدذاس, وبذأث جٍهش بّن الاوؽٝاٜاث واظخٝال٥ الذو٥ واإلاىاوٞ ًِ دولت 

ت وبذأث بالذِىة ئلى مّخٝذاتها بؽ٣ل  الخال٘ت وبٝي اسجباوها بها ؼ٣لُا, خشحذ هزه الٜٙش

ت في ِهذ الخلُٙت الّباس ي  اإلاّخمذ ِلى هللا,  878ِلني في ظىت  معتهذ٘ين الجهلت, هجٍش

, وؼزار ألا٘اٛ .   ىاُ الىٛش  وأصخاب ألاهىاء, واللفىؿ, ٜو

و١اهذ بذاًت خشوحهم ِلى ًذ سحل ًذعى خمذان بً ألاؼّث اإلاّشوٗ بٝشمي, ٜذم مً   

عٚ  ت, وبذأ بيؽش ظمىمه بين الىاط, و١ان ًٍهش الضهذ, والخٝؽٚ, َو خىصظخان ئلى ال٣٘ى
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٢ ر  أ١ل مً ٠عب ًذه, ٍو الفالة, ٘أٜام ِلى رل٤ مذة, ٣٘ان ئرا ّٜذ ئلُه سحل الخىؿ, ٍو

را٠شه في أمش الذًً, وصهذه في الذهُا, وأِلمه أن الفالة اإلاٙشولت ِلى الىاط خمعين ـالة 

في ١ل ًىم ولُلت, ختى ٘ؽا رل٤ ِىه بمىلّه, زم أِلمهم أهه ًذِى ئلى ئمام مً آ٥ بِذ 

 .   4 ير الشظى٥, ٘لم ًض٥ ِلى رل٤ ختى اظخجاب له حمْ ٠ث

ين     وحّاٌم ؼأن هزا اللّين, واهدؽش خبره في الا٘اٛ, واحخمْ ئلُه ١ل الضهادٜت واإلاىد٘ش

خا٥ دولت  ذ اظخٕلىا لّٚ الذولت الّباظُت, واوؽٕالها في ٜخا٥ الضهج, ٜو وأِذاء الذًً, ٜو

, الفٙاس, التي خشحذ ِلى الخال٘ت الّباظُت آهزاٟ, وحّاهذوا ِلى لشب ؤلاظالم مً داخله

 بّذ أن عجضوا ِلى مىاحهخه في الخشوب والٝخا٥ .

 معتلداتهم .

ين وأهل الباول, في     باث اإلاىد٘ش لٝذ اظخدذر الٝشامىت دًىا خاـا بهم ًخماش ى مْ ٔس

ّت, وما حاءث به مً أخ٣ام للخٙاً ِلى اإلاجخمّاث اإلاعلمت,  اظخدال٥ الخشام, وئه٣اس الؽَش

 , ٘جمّىا مً اإلاجىظُت, والٙالظٙت, ومّخٝذاث الىزيُت وأظعىا لهم هزا الذًً اإلاىدٗش

جتهذون في صلضلت واظتهذ٘ىا الُجها٥ د ذِىن ِىام اإلاعلمين واليهىد والىفاسي, ٍو ون الّلماء, ٍو

دعا٥ مً اإلاني  الّٝائذ بالٝاء اإلادؽابه, و١ل ما ال ًٍهش للّٝى٥ مّىاه ُ٘ٝىلىن: ما مّنى الٔا

ىن ئلى حىاب هزه  دون البى٥؟, ولَم ١اهذ أبىاب الجىت زماهُت؟, وأبىاب الىاس ظبّت؟ زم ٌؽٜى

٢ذ العائل ظ٢خىا, وئن ألر ٜالىا: ِل٤ُ بالّهذ واإلاُثاٛ ِلى ٠خمان هزا ألاؼُاء, ٘ان ظ

ٝىلىن في ألاًمان  العش, ٘اهه الذس الثمين, ُ٘أخزون ِلُه الّهىد واإلاُثاٛ ِلى ٠خمان هزا, ٍو

"و١ل مال٤ ـذٜت, و١ل امشأة ل٤ والٞ زالزا ئن أخبرث بزل٤" زم ًخبروهه ببّن الص يء, 

ٝىلىن: هزا ال ٌّلمه ئال  ٝىلىن: هزا الٍاهش له باوً, ٍو  آ٥ سظى٥ هللا ـلى هللا ِلُه وظلم. ٍو
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ز٠شون له بّن ألا٘الل مً الذِاة, واإلافلخين  الن ٌّخٝذ ما هٝى٥, ول٢ىه ٌعتره, ٍو ٘و

 ول٢نهم في بلذان بُّذة ًفّب ِليهم الخىاـل مّهم والخأ٠ذ مً صخت خبرهم .

ىن دِاتهم ُ٘ٝىلىن لهم: ئرا وحذث     مً جذِىه ٘احّل الدؽُْ دًى٤, أدخل و١اهىا ًـى

خلهم الخعين, وظبيهم ألهله,  ِلُه مً حهت ٌلم ألامت لّلي بً أبي والب ِلُه العالم, ٜو

ل بالشحّت, وأن ِلُا ٌّلم الُٕب, ٘ارا  ذي, وبني أمُت, وبني الّباط, ٜو والخبري مً جُم, ِو

ٙخه ِلى مثالب ِلي وولذه, وبُيذ له بىالن ما ِ يره مً جم٢ىذ مىه أٜو لُه أهل ملت مدمذ ٔو

الشظل ـالة سبي وحعلُمه ِليهم حمُّا, وئن ١ان يهىدًا ٘أدخل ِلُه مً حهت اهخٍاس اإلاعُذ, 

وأن اإلاعُذ هى مدمذ بً ئظماُِل بً حّٙش, وهى اإلاهذي, واوًّ في الىفاسي واإلاعلمين, 

مجىظُا  وئن ١ان هفشاهُا ٘ا٢ِغ, وئن ١ان ـابئُا ّ٘ل٤ُ بخٍُّم ال٣ىا٠ب, وئن ١ان

ُا ٘هم ِمذجىا ألها هخٙٞ وهم ِلى ئبىا٥ هىامِغ  ٘خٍُّم الىاس والىىس, وئن وحذث ُ٘لىظ٘ى

مش, زم أٌهش له  لى ٜذم الّالم, ومً أٌهشث له الدؽُْ ٘اٌهش له بٕن أبي ب٢ش ِو ألاهبُاء, ِو

شاك ًِ الؽهىاث, ومش بالفذٛ وألاماهت, وألامش  الّٙاٗ والخٝؽٚ وجٟش الذهُا وؤلِا

مش, وئن ١ان ظيُا ٘ا٢ِغ, وئن باإلاّ شوٗ, ٘ارا اظخٝش ِىذه رل٤ ٘ار٠ش له صلل أبي ب٢ش ِو

١ان مائال ئلى اإلاجىن والخالِت, ٘ٝشس ِىذه أن الّبادة بله, والىسُ خماٜت, وئهما الٙىىت في 

ذ ٌعخصخبىن مً له ـىث وُب بالٝشآن,  ماء الىوش مً الذهُا الٙاهُت, ٜو اجباُ اللزة, ٜو

ٝى٥:  ٘ارا ٜشأ ج٣لم لماء الضمان, وحها٥ الّامت, ٍو ذح في العالوين, ِو داِيهم, ووَِ ٜو

الٙشج مىخٍش ببر٠ت آ٥ الشظى٥ ـلى هللا ِلُه وظلم, وسبما ٜا٥: ئن هلل ِض وحل في ١لماجه 

 .5ًىلْ ِليها ئال مً احخباه هللا  أظشاسا ال 
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ٙها ابً الجىصي: أنهم ًٝىل    ىن بىحىد ئلهين ٜذًمين ومً ِٝائذهم ؤلالخادًت أًما ٠ما ـو

ال أو٥ لىحىدهما مً خُث الضمان, ئال أن أخذهما ِلت لىحىد الثاوي, واظم الّلت العابٞ, 

ذ ٌعمىن ألاو٥  واظم اإلاّلى٥ الخالي, وأن العابٞ خلٞ الّالم بىاظىت الخالي, ال بىٙعه, ٜو

ٚ بىحىد , وال ِذم, وال ِٝال, والثاوي هٙعا, وألاو٥ جاما, والثاوي هاٜفا, وألاو٥ ال ًـى

ذ  ىٗ, ٘هم ًإمىىن ئلى الىٙي, ألنهم لى ٜالىا مّذوم ما ٜبل منهم, ٜو , وال ٔير مـى ٗى مـى

ب مً مزهب الٙالظٙت, وهى أن الىبي ِباسة  ظمىا هزا الىٙي جنزيها, ومزهبهم في الىبىاث ٍٜش

ل  ًِ شخق ٘الذ ِلُه مً الّٝل العابٞ بىاظىت الثاوي ٜىة ٜذظُت ـاُ٘ت, وأن حبًر

باسة ًِ الّٝل الٙائن ِلُه, ال أهه شخق, وأن الٝشآن هى حّبير مدمذ ًِ اإلاّاٗس التي ِ

٘الذ ِلُه مً الّٝل, ٘عمي ٠الم هللا مجاصا, ألهه مش٠ب مً حهخه, وهزه الٝىة الٙائمت 

 ِلى الىبي, ال جُٙن ِلُه في أو٥ أمشه, وئهما جتربى ٠ىىٙت.

الىا: هزا الىٍام و      حّاٜب اللُل والنهاس, وجىلذ الخُىاهاث ال ًىٝط ي أبذا, أه٢شوا الُٝامت, ٜو

  6وأولىا الُٝامت بأنها سمض ئلى خشوج ؤلامام, ولم ًثبخىا الخؽش وال اليؽش, وال الجىت وال الىاس 

زهبىن به ئلى  ل ومزهب يهذمىن به ُِٝذة الخىخُذ, ٍو ولهم في ١ل آًت أو خذًث هبىي جأٍو

ذيهم الجذد ختى ؤلالخاد وئه٣اس هللا ووحىده, وخل ٝه وجذبيره, وال ًيؽشون هزه الّٝائذ بين مٍش

 ًخىزٝىا جماما مً والئه واوٕماظه في هزا اإلاعدىْٝ الشرًل .

 هجريت. 4:8اهتشارهم في البحرين في عهد الخليفت العباس ي املعتضد باهلل صنت 

ت في ٘اسط, ول٢ً في     بلها دِىتهم العٍش ت, ٜو ت  886ظىت ١ان ٌهىسهم الّلني في ال٣٘ى هجٍش

ً, وهى مً أبشص شخفُاتهم الزًً  ٌهش لهم سحل ٌّٗش بأبي ظُّذ الجىابي في هاخُت البدٍش

ت, واحخمْ  ذ اظخجاب لذِىة الٝشامىت التي ١اهذ في ال٣٘ى ت, ٜو ظاهمىا في جأظِغ هزه الٜٙش
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خل ٘يها خلٞ ٠ثير, و١ان ٜاـذ ا ئلُه خلٞ ٠ثير, ختى ٜىي ِىده واؼخذ, ٘عاس ئلى الٝىُٚ ٜو

ل بّن سحاالجه ئلى لىاحي البفشة, ٢٘خب والي البفشة وهى أخمذ الىازٝي  البفشة, ختى ـو

ئلى الخلُٙت ٌعأله اإلاذد لٝخالهم, ٘أمش اإلاّخمذ باهلل ٜائذه الّع٢شي الّباط بً ِمشو 

ل الّباط بً ِمشو  8444بالخجهيز لٝخا٥ الٝشامىت, وأسظل مّه ٜشابت  ىذما ـو مٝاجل, ِو

ين لٝخا٥ هإالء اإلاالخذة الزًً ِاالبفشة أهمم ئل زىا في ألاسك ُه ٠ثير مً أهلها مخىِى

ى  ٘عادا, مً أهل البفشة لٝخا٥ أبي ظُّذ الجىابي,  ن وظاس الّباط بجِؽه ومّه اإلاخىِى

وداس بُنهم ٜخا٥ ؼذًذ ئلى اللُل, وفي ـباح الُىم الخالي ِادوا ٘اٜخخلىا ختى انهضم حِؾ 

بِث ما بٝي مً الجِؾ مْ ٜائذهم الّباط, زم أمش بهم الّباط بً ِمشو, وأظش هزا الخ

هم أمام ِين ٜائذ الجِؾ الّباط بً ِمشو, ومنهم مً اِخبره مً  خل حمُْ ألاظشي زم خٜش ُٝ ٘

ىجى ٜائذه لىخذه !.  العجائب أن ًٝخل ـبرا حِؾ ١امل ٍو

ٙشون منها مً     هى٥ ما ظمّىا والىشبذ البفشة بأهلها بّذ هزه اإلاٝخلت و١ادوا ٌٕادسونها ٍو

هم ألظشي اإلاعلمين, ٘مىّهم  وسأوا مً ئحشام وئ٘عاد ووخؽُت هإالء اإلاالخذة بّذ ٜخلهم وخٜش

 مً رل٤ والي البفشة أخمذ الىازٝي .

ق له     ا٥ له: امن ئلى ـاخب٤, ٜو وبٝي الّباط بً ِمشو ِىذ الجىابي أًاما زم أولٝه, ٜو

له ا٥ له: أـو ئلى ـاخب٤ اإلاّخمذ باهلل ٘ان لي ُ٘ه أظشاسا,  ما سأًذ, وأِىاه ٠خابا مخخىما ٜو

٘اهىلٞ ووـل ئلى بّن العىاخل وس٠ب البدش ٘ىافى ألابلت, زم ظاس منها ئلى بٕذاد, ٘ذخل 

ِلى الخلُٙت اإلاّخمذ ّ٘اجبه الخلُٙت, زم أِىاه الّباط ال٢خاب, ٘ٝا٥ اإلاّخمذ: وهللا لِغ 

خذ ُ٘ه ش يء, وئهما أساد أن ٌّلمني أوي أسظلخ٤ ئلُه ف ي ٠ثير مً الجىىد, ٘شدٟ ألي ٘شدا, ٘و

 ال٢خاب ٘لم ًجذ ُ٘ه ؼِئا م٢خىبا !.
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وبذأث دِىة الٝشامىت جىدؽش في ١ل م٣ان, وبذأ ًىمم ئليهم مً هى ِلى ؼا١لتهم, و٠برث    

٘خىتهم وخا٘هم الىاط, ألنهم بال سخمت وال دًً وال ًىحذ لابي وال سادُ لهم ئال العُٚ وهم 

خالهم والٝماء مىدؽشون في أـٝاُ  فّب خفشهم في م٣ان ٜو ألاسك لِغ لهم سأط, ٍو

مت حِؾ الّباط بً ِمشو وما خفل لجِؽه مً ٜخل  ِليهم, بخاـت بّذ أن اهدؽش خبر هٍض

.  وخٛش

ازىا ٘يها ٘عادا, و١ان سئِعهم  889وفي ظىت      ت ِو ت اهدؽش الٝشامىت في ظىاد ال٣٘ى هجٍش

ه ِع٢ش الخلُٙت اإلاّخمذ باهلل, ٘دمل وحماِت مّه سحل ًٝا٥ له, ابً أبي الٙىاسط, ٍ٘ٙش ب

ىا, وأما ابً أبي الٙىاسط ٘ٝلّذ  ئلى بٕذاد, ّ٘زبىا بأهىاُ الّزاب, زم ـلبىا وأخٜش

ألشاظه, زم ؼذ في ئخذي ًذًه ب٢شة, وفي ألاخشي صخشة, وسّ٘ذ الب٢شة, ٘لم ًض٥ ِلى خاله 

ذ الٍهش, زم ٜىّذ ًذاه وسحاله, ولشبذ ِىٝه   . 7ئلى ٜو

 هجريت . 2;4ملتل اللعين اللرمطي يحيى بن زكرويه في عهد املكتفي باهلل صنت 

خله البي الٙىاسط أخذ     اة الخلُٙت اإلاّخمذ باهلل الزي أخمذ هاس هإالء اإلاالخذة, ٜو بّذ ٘و

ت هاحذ مشة أخشي ٘خىت الٝشامىت, في ِهذ الخلُٙت اإلا٢خٙي باهلل,  أهم ُٜاداتهم الّع٢ٍش

ت  ازىا في ألاسك ٘عادا, و١ان ِليهم ًديى ْبً ص٠شوٍه ْبً مهشوٍه, اإلا٢نى بأبي وخشحىا في الٜش ِو

ل ئلى دمؽٞ, ٘داـش  اِظم, اإلاّشوٗ بالؽُخ وواـل هزا اللّين معيره بالجُىػ ختى ـو
َ
ٝ

ْ
ال

خل ٜائذه بؽير, وفي 
ُ
ان ما انهضم ٜو خل منهم خلٝا ٠ثيرا, وجفذي له الجِؾ ول٢ً ظِش أهلها ٜو

 ًّ خل ِلى باب دمؽٞ هزه اإلاّاٟس م
ُ
هللا ِلى اإلاعلمين ٘ٝخلىا هزا اللّين ًديى بً ص٠شوٍه, ٜ

خل ٜائذهم .  بّذ أن ٠عش حُىػ اإلاعلمين ٜو
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وبّذ هالٟ ًديى الٝشمىي أو١ل الٝشامىت أمشهم ئلى أخُه, الخعين بً ص٠شوٍه, وحعمى    

وادعى أهه باظم أخمذ بً ِبذ هللا و٠نى هٙعه بأبي الّباط, اإلاّشوٗ بفاخب الؽامت, 

ذ ؼى٠خه ووـل ئلى دمؽٞ ٘فالخه أهلها ِلى  اإلاهذي, وأهه مً ولذ ِلي بً أبي والب, ٍ٘ٝى

ش يء ٘اهفٗش ِنهم, زم ـاس ئلى أوشاٗ خمق ٘خٕلب ِليهم وخىب له ِلى مىابشها وحعمى 

ا ِلى أهٙعهم, زم ظاس ئلى  خدىا له بابها خ٘ى باإلاهذي, زم ـاس ئلى خمق, ٘أواِه أهلها, ٘و

يرها, ٘ٝخل أهلها وظبى اليعاء والفبُان, وظاس ئلى ظلمُت ٘داسبه خماة وم ّشة الىّمان ٔو

بُان ال٢خاجِب, زم  أهلها, زم وادِهم ودخلها ٘ٝخل مً بها مً بني هاؼم, زم ٜخل البهائم ـو

عخبُذ وهء اليعاء, وسبما أخز اإلاشأة  خُٚ العبُل, َو عبي ٍو خشج ئلى ما خى٥ رل٤ ًٝخل َو

 م, ٘خأحى بىلذ ٘ال ًذسي مً أيهم هى, ٘يهىأ به حمُّهم .٘ىوئها حماِت منه

 هجريت . 2;4خروج الخليفت املكتفي باهلل من بغداد إلى الشام وكتل صاحب الشامت صنت 

لى الخلُٙت اإلا٢خٙي باهلل ٌؽ٣ىن ئلُه خالهم, وما ّ٘ل بهم هإالء اإلاالخذة, ئ٠خب أهل الؽام    

 ٛ للجِؾ للخشوج ومٝاجلت الٝشامىت .٘تهُأ الخلُٙت لٝخالهم, وأولٞ ألاسصا

ت, وبذأ     ل ختى اظخٝش في الٜش خشج الخلُٙت بىٙعه ِلى ساط الجِؾ مً بٕذاد مشوسا باإلاـى

ًشظل الجُىػ واخذا جلى ألاخش إلاالٜاة الٝشمىي الخعين بً ص٠شوٍه اإلاذعي أهه اإلاهذي, واهه 

شظل ٠خبه  ًُ ئلى اجباِه ٢ُ٘خب ٘يها: "مً ِبذ مً ولذ ِلي بً أبي والب, ختى بذأ هزا اللّين 

ه, الىاـش لذًً هللا, الٝائم بأمش هللا, الخا٠م بد٢م 
َّ
ْخَمذ ْبً ِبذ هللا اإلاهذي اإلاىفىس بالل

َ
هللا أ

ُه ِلُه 
َّ
ى الل

َّ
ل ـَ ِه 

َّ
م هللا, اإلاخخاس مً ولذ َسُظى٥ الل هللا, الذاعي ئلى ٠خاب هللا, الزاب ًِ خٍش

 وظلم" .



11 
 

ذ ١لٚ الخلُٙت الٝ   خا٥ الٝشمىي ٜو ائذ الّع٢شي مدمذ بً ظلُمان لُٝادة الجُىػ ٜو

ب  ـاخب الؽامت, ٘عاس مدمذ بً ظلُمان بالجِؾ ختى لٝي ـاخب الؽامت في م٣ان ٍٜش

مً خماة, والخٝى الجِؽان و١اهذ بُنهم خشب ٍُِمت, ومّاٟس ؼشظت, انهضم ٘يها حِؾ 

 ٛ ظش منهم خلٞ ٠ثير, وجٙش
ُ
خلىا ؼش ٜخلت, وأ

ُ
الباٜىن في البىادي, وجبّهم أصخاب  الٝشامىت, ٜو

 الخلُٙت .

٘لما ساي ـاخب الؽامت ما خل بجِؽه هشب مْ خاـخه وخمل ما اظخىاُ أن ًدمله مً    

ت ختى  ت, وأسظل الخلُٙت اإلا٢خٙي باهلل في أزشه وهى حالغ في الٜش ش باججاه ال٣٘ى ألامىا٥ ٘و

ت  .اظخىاِىا أن ًٝبمىا ِلُه, وخمل بُٝىد ئلى الخلُٙت في   الٜش

ٙش اإلاعلمىن بهإالء اإلاالخذة ٘ٝخلىا منهم خلٝا ٠ثيرا وأظشوا منهم مثلهم,    اهتهذ اإلاّاٟس ٌو

ت  ظش ٠بيرهم اللّين الٝشمىي الخعين بً ص٠شوٍه ـاخب الؽامت, ٕ٘ادس اإلا٢خٙي باهلل الٜش
ُ
وأ

لى سأظهم ـاخب الؽامت باججاه بٕذاد .  ِلى ساط الجِؾ ومّه ألاظشي ِو

دخل الٝشمىي بٕذاد ِلى ُ٘ل, زم أمش اإلا٢خٙي باهلل بدبعهم ئلى أن ًٝذم ٜائذه الّع٢شي    
ُ
وأ

مدمذ بً ظلُمان الى بٕذاد, ألهه بٝي في ولب بّن سؤوط الٝشامىت, وعجل اإلا٢خٙي بالعير 

ئلى بٕذاد, ٘م٢ً هللا إلادمذ بً ظلُمان أن ًٍٙش بجماِت مً أُِانهم وسؤظائهم, واخمشهم 

٘أمش اإلا٢خٙي بٝىْ أًذيهم, وأسحلهم, ولشب أِىاٜهم بّذ رل٤, وأخشحىا مً  ئلى بٕذاد,

ص ي 
ُ
ىّذ ًذاه, و١ىي, ٕ٘ ّل بهم رل٤, ولشب ـاخب الؽامت مائتي ظىه, ٜو

ُ
الخبغ, ٘و

ٕممها,  ِلُه, وأخزوا خؽبا وحّلىا ُ٘ه هاسا, وولّىه ِلى خىاـشه, ٘جّل ًٙخذ ُِىه َو
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فب ِلى ٘لما خا٘ىا مىجه لشبىا ِىٝه, وسّ٘ىا 
ُ
سأظه ِلى خؽبت, ٢٘بر الىاط لزل٤, وه

 .  8 الجعش  في بٕذاد

 هجريت. 6;4كبير اللرامطت زكرويه بن مهرويه يهسم جيش الخليفت املكتفي باهلل صنت 

١ان ص٠شوٍه وهى مً ٠باس ُٜاداتهم, وأوالده الزًً ٜخلىا ِلى ما ر٠شهاه أًما مً أهم ُٜاداث    

ه ئال خاـخه و١ان ئرا حذ به الىلب الٝشامىت, مخخُٙا لعىىاث وٍى لت في م٣ان مخٙي ال ٌّ٘ش

خٝا٥ دخل الجب أو البئر, و١ان ِلى الجب باب خذًذ مد٢م الّمل,  وخاٗ ِلى هٙعه مً الِا

امذ امشأة حسجشه, ٘ال  و١ان ص٠شوٍه ئرا خاٗ الىلب حّل جىىسا هىاٟ ِلى باب الجب, ٜو

باقي ٜىاده وحِؽه الزي أبُذ في الؽام ًٙىً ئلُه أخذ, وبّذ مٝخل ولذًه اإلاز١ىسًٍ و 

خىىا به ٘أخشحىه وخملىه ِلى أًذيهم, وظمىه ولي 
ُ
ت, ِمذ ئلُه خاـخه ودِاجه الزًً ٘ وال٣٘ى

هللا, ختى سجذوا له, ٘ٝا٥ لهم: ان الٝاظم بً أخمذ مً أٍِم الىاط ِليهم رمت ومىت, وأهه 

ذهم, وبلٕىا آمالهم, سدهم ئلى الذًً بّذ خشوحهم ِىه, وأنهم ئن امخثلىا أوامش  ه أهجض مِى

وسمض لهم سمىصا ر٠ش ٘يها آًاث مً الٝشآن هٝلها ًِ الىحه الزي أهضلذ ُ٘ه, ٘اِتٗر له مً 

 سسخ خب ال٢ٙش في ٜلبه أهه سئِعهم و٠هٙهم, وأًٝىىا بالىفش وبلٓى ألامل.

ه ٜذظُت زم ظاس بهم ص٠شوٍه وهى مذجىب ِنهم ال ًبرصوهه ألخذ ٍّ٘مىا مً ؼأهه, وحّلىا ل  

 خاـت مً حهلهم و٠ٙشهم .

ت له لٝخا٥    و١ان الخلُٙت اإلا٢خٙي باهلل ٜذ أسظل خيرة ُٜاداجه بّذ اظخٕازت والي ال٣٘ى

الٝشامىت, ٘خشج ئليهم حِؾ الخلُٙت ٘لٝيهم في ـىان وهي نهاًت بالد الؽام, ولألظٚ انهضم 

ىم ص٠شوٍه الٝشمىي مً حِؾ الخلُٙت و٠ ر ٘يهم الٝخل وألاظش, ٘لم ٌعلم منهم ئال الٝلُ ل, ٔو

ّت ئلى بٕذاد أٍِمها  الجِؾ الص يء الٍُّم ختى جٝىي به حِؽه, وإلاا وسد خبر هزه الٜى
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شاب بني  الخلُٙت والىاط, وهذب ئلى الٝشامىت مدمذ بً ئسخاٛ بً ٠ىذاج, ولم ئلُه مً ألِا

يرهم أ٠ ر مً ألٙي سحل, وأِىاهم ألاسصاٛ, وسخل ص٠شوٍه مً م٣اهه ئ لى نهش اإلاثيُت ؼِبان ٔو

 . 9لىتن الٝخلى 

 هجريت.  6;4اللرمطي زكرويه يغير على كىافل الحجاج في عهد املكتفي باهلل صنت 

ٞ الدجاج, واظخىاُ أن    بّذ اإلاّش٠ت التي اهخفش ٘يها هزا الخبِث خشج بجِؽه لُٝىْ وٍش

شاظان, وهم ِائذون مً م٢ت بّذ أداء ٍ٘شمت الدج, ٘ٝ
ُ
ٞ حجاج أهل خ خلهم ٌّترك وٍش

ىمىا ١ل ألامىا٥ وألامخّت ٣٘ان حملت ما ٜخلىا  حمُّهم, ولم ًىج منهم أخذ, وظبىا اليعاء ٔو

ىا أمىالا ٍُِمت و٠بيرة, و١اهذ وعاء الٝشامىت  84في هزه الخادزت ٜشابت ا٥  ألٚ خاج, وظٜش

ًىًٙ بين الٝخلى مً الدجاج باإلااء ـٙت أنهً ٌعٝين الجشحى ٘مً ١لمهً مً الجشحى ٜخلىه 

بذ أصواحهًأحهو  , وبّذ أن اهتهىا مً ٜخل ٜا٘لت الدجاج, هفبىا 14ضن ِلُه لّنهً هللا ٜو

ىذ  ّلىا بها ما ّ٘لىا باألولى, ٍّ٘م هزا ِىذ الخلُٙت اإلا٢خٙي باهلل ِو ٠مُىا لٝا٘لت أخشي ٘و

ل الجِؾ الى  ذ ـو ذ أهٙز ئليهم الخلُٙت الجِؾ ٜبل هزه الخىادر ٜو الىاط حمُّا, ٜو

ُٚ بً ج٢ين مْ  الٝادظُت, وبّذ هزه ألاخباس, أمذهم بجِؾ ٠بير ومهى٥ وحّل ِلُه ـو

 حماِت مً الٝىاد والّعا٠ش إلنهاء ٘خىت الٝشامىت و٠بيرهم ص٠شوٍه  .

  هجريت . 6;4ملتل اللعين زكرويه بن مهرويه صنت 

ازىا في ألاسك ٘عادا     اظخٙدل أمش الٝشامىت ٠ثيرا واهدؽشث ٘خىتهم في ١ل اإلاّمىسة, ِو

 
ُ
زٝل الىاط بهم, وخا٘ىا ؼشهم, ٘لم ٌعلم منهم أخذ, ختى ٜىا٘ل حجاج بِذ هللا الخشام لم وأ

خلىا أهلها, ونهبىا أمىالهم, ٘أسظل اإلا٢خٙي باهلل الجِؾ الزي  حعلم منهم, ٘ٝذ أٔاسوا ِليها ٜو
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ر٠شهاه ٘لٝيهم ص٠شوٍه, ومً مّه مً الٝشامىت, ٘اٜخخلىا ًىمهم, زم حجض بُنهم اللُل, وباجىا 

 ًخداسظىن, زم ب٢شوا للٝخا٥, ٘اٜخخلىا ٜخاال ؼذًذا, ٘ٝخل مً الٝشامىت مٝخلت ٍُِمت.

ووـل ِع٢ش الخلُٙت ئلى ِذو هللا ص٠شوٍه, ٘مشبه أخذ الجىىد وهى مى٥ بالعُٚ ِلى   

سأظه, ٘بلٕذ المشبت دمأه, وأخزه أظيرا, وأخز خلُٙخه وحماِت مً خىاـه وأٜشبائه, 

يهم ابىه, و١اجبه,  ىم الجىذ ِلى ما في ِع٢ش الٝشامىت .٘و  وصوحخه, ٔو

اػ ص٠شوٍه خمعت أًام زم ماث مً أزش لشبت العُٚ لّىه هللا, ُ٘عيرث حثخه الىدىت    ِو

ْ بهم  وألاظشي اإلاالخذة الزًً ١اهىا مّه ئلى بٕذاد, وانهضم حماِت مً أصخابه ئلى الؽام, ٘أٜو

مً اليعاء والفبُان, وخمل سأط الخعين بً خمذان, ٘ٝخلهم حمُّا, وأخزوا حماِت 

شاظان, ختى ال ًخاٗ الدجاج مشة أخشي, وجدبْ الخلُٙت الٝشامىت بالّشاٛ, 
ُ
ص٠شوٍه ئلى خ

ً وماث بّمهم في الخبغ  . 11٘ٝخل بّمهم, وخبغ آخٍش

  هجريت . 523ملتل اللعين أبى صعيد الجنابي اللرمطي صنت 

اإلاّخمذ باهلل الزي اباد حِؾ اإلاعلمين  ٜذ جٝذم ر٠ش اللّين ابى ظُّذ الجىابي في خال٘ت   

ولم ًىج مً الجِؾ ئال ٜائذه ٘أسظله ئلى الخلُٙت اإلاّخمذ باهلل بّذ أن ٜخل الجِؾ ـبرا في 

ً, ليروي له جٙاـُل ابادة حِؾ الخلُٙت, وبٝي في جل٤ الىاخُت ختى هزا  هاخُت البدٍش

خ, مخٕلبا ِلى مذًىت هجش خل -العّىدًت مداٍ٘ت ؤلاخعاء الُىم في  -الخاٍس
ُ
, وفي هزه العىت ٜ

خله أخذ خذمه ًذعى الّفّلبّي في الخمام, ل٣ىهه أساده ِلى الٙاخؽت, ٘لّما  هزا اللّين, ٜو

دخل ئلُه ٜخله, وما صا٥ ًّٙل رل٤ بىاخٍذ جلى واخٍذ خّتى ٜخل أسبّت مً أُِانهم, زّم دِا 

عاء, واحخمّىا ِل
ّ
ذ 18ى الخادم ٘ٝخلىه بالخامغ, ٘لّما سأي الٝخلى ـاح, ٘فاخذ الي , ٜو
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ٕش أبى واهش  بى ظُّذ ِهذ ئلى ابىه ظُّذ ٘لم ًمىلْ باألمش ٕ٘لبه ِلُه أخىه ألـا
َ
اَن أ

َ
١

لى أبُه لّان هللا جترا .  ظلُمان ْبً أبي ظُّذ, ِلُه ِو

 هجريت . 533دخىل أبى طاهر اللرمطي إلى البصرة وتخريبها في صنت 

بّذ مٝخل اللّين أبى ظُّذ الجىابي, وجىلي ابىه أبى واهش ظلُمان مً بّذه, وهم ما صالىا في    

ً, أٔاس  هزا اللّين أبى واهش الٝشمىي في ظىت  ت ِلى مذًىت البفشة  311هاخُت البدٍش هجٍش

ذ السخش ومّه ٜشابت  ّذ ِلى ألاظىاس,  1744في ٜو ٘اسط مً اصخابه, وهفب العاللم, ـو

خذ ألابىاب, ووشح بين ١ل مفشاِين زم هض٥ الب خل البىابين الزًً ١اهىا ِلى ألابىاب, ٘و لذ, ٜو

منها خص ى وسمال ١ان مّه ِلى الجما٥؛ لئال ًم٢ً ٔلٞ ألابىاب, وولْ العُٚ في أهل 

البفشة, وأخٛش اإلاشبذ والجامْ ومسجذ ولخت, وهشب الىاط, وألٝىا باهٙعهم في اإلااء ٕ٘ٛش 

ًىما ًىٝل ِلى حماله ١ل ما ٜذس ِلُه مً ألامخّت  17بالبفشة  مٍّمهم, وأٜام الٝشمىي

 ً  .  13واليعاء والفبُان, وخشج ِنها بما أخزه واهفٗش ئلى بلذه في البدٍش

 هجريت.  534أبى طاهر اللرمطي يغير على كافلت الحجاج في عهد امللتدر باهلل صنت 

ٍمذ ٘خىت هزا اللّين الٝشمىي, ٘بّذ أن أٔاس ِلى ال    خل وظبى وخشب اإلاذًىت, ِو بفشة ٜو

ً, خشج مشة أخشي في ظىت  اد ئلى دًاسه في هجش ٜشب البدٍش ت ٘أٔاس ِلى ٜىا٘ل  318ِو هجٍش

الدجاج الّائذًً مً م٢ت بّذ جأدًتهم مىاظ٤ الدج, ٘أٔاس ِليها و١ان ٘يها ٠ثير مً أُِان 

ْ بهم وأخزهم, وأظشوا أبا الهُجاء  يها أمىا٥ ٠ثيرة, ٘أٜو بً خمذون, وأخمذ بً بٕذاد, ٘و

٠ؽمشد, وأخمذ بً بذس ِم والذة اإلاٝخذس, وأخز أبى واهش اللّين ابل الدجاج حمُّها وما أساد 

اد ئلى هجش وجٟش الدجاج في مىالّهم, ٘ماث  مً ألامخّت, وألامىا٥, واليعاء, والفبُان, ِو
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, واهٝلبذ , ووـل الخبر ئلى بٕذاد ٘هاحذ الىاط في الؽى 14أ٠ رهم حىِا, ومً خش الؽمغ اُس

, وخملً ابً الٙشاث وصٍش  بٕذاد سأظا ِلى ِٝب, وخشحذ اليعاء مً روي الدجاج في الؽىاُس

ذ اتهم الىصٍش بمهادهت وم٣اجبت اللّين الٝشمىي .  اإلاٝخذس الخٝفير, ختى سمُىه بالدجاسة, ٜو

ب ًىم ال    جمّت, و١اهذ ـىسة ٍُّ٘ت ؼيُّت, و٠عش الّامت مىابش الجىامْ, وظىدوا اإلاداٍس

ولّٙذ هٙغ ابً الٙشاث الىصٍش, وخمش ِىذ اإلاٝخذس لُأخز أمشه ُ٘ما ًّٙله, وخمش هفش 

ا٥ له: العاِت جٝى٥ أي ش يء هفىْ, وما  الخاحب اإلاؽىسة ٘اهبعي لعاهه ِلى ابً الٙشاث, ٜو

شلتها للضوا٥ في الباوً  ذ أس١ان الذولت, ِو ِض باإلاُل مْ ١ل ِذو ًٍهش هى الشأي بّذ أن ِص

, و١ان بين هفش الخاحب والىصٍش ابً الٙشاث ِذاوة ٌاهشة وجىا٘غ, 15ومهادهخه ه,وم٣اجبخ

والذولت في أؼذ مشاخل لّٙها, ٘ٝذ ٠ رث ٘يها الشؼىة, واإلادعىبُت والخىا٘غ بين ِمالها 

ووصسائها, وظُىشة الخذم واإلاىالي واليعاء ِلى ٜشاساث الذولت, ٘اظخٕل الٝشامىت والٙاومُىن 

ازىا في ألاسك   ٘عادا وال خى٥ وال ٜىة ئال باهلل. لّٚ الذولت, ِو

ِخٝل الىصٍش ابً الٙشاث مْ أوالده وجم مفادسة ١ل أمىاله وأمال٠ه, وهشب ابىه    
ُ
زم ا

اإلادعً, وبّذ ٘ترة ٜبن ِلُه, و١اهذ مؽىسة الخاحب والٝائذ مإوغ بٝخل ابً الٙشاث 

 وولذه اإلادعً ٘أحابهم اإلاٝخذس باهلل وأمش بٝخلهم ٘زبدىا ربدا .

 هجريت. 534طاهر اللرمطي يغير على الكىفت صنت أبى 

في خادزت الدجاج الّائذًً مً م٢ت ئلى بٕذاد, ٜذ ر٠شها أن اللّين الٝشمىي ٜخل منهم    

ذ ١لم ابى الهُجاء الٝشمىي في  خلٝا ٠ثيرا,وأظش منهم اًما, ومً لمً ألاظشي أبى الهُجاء, ٜو

ّال أولٞ الٝشمىي الاظشي  اوالٛ ألاظشي وئسظالهم ئلى الخلُٙت لّله ٌعلمه بّن اإلاذن, ٘و

                                                           
14
 . 691ص  \ 6الكامل فً التارٌخ البن األثٌر .   
15
 . 691ص  \ 6البن األثٌر . الكامل فً التارٌخ   



16 
 

ومً لمنهم ابى الهُجاء وأسظل مّهم سظى٥ ئلى بٕذاد, وولب مً الخلُٙت أن ٌعلمه البفشة 

 وألاهىاص ٘لم ًجبه ئلى رل٤ الخلُٙت .

ت متربفا بالدجاج الجذد الزًً خشحىا مً بٕذاد     ذ ال٣٘ى ٘خشج الٝشمىي اللّين ًٍش

ٞ م٢ت, ٘لما ظاس  ٜاـذًً م٢ت, و١ان حّٙش بً وسٜاء الؽِباوي مخٝلذا أِما٥ ال٣ى٘ت ووٍش

ا مً اللّين الٝشمىي, ومّه  سحل مً  1444الدجاج مً بٕذاد ظاس  حّٙش بين أًذيهم خ٘ى

بني ؼِبان, وظاس مْ الدجاج مً أصخاب العلىان زمل ـاخب البدش, وحني الفٙىاوي, 

يرهم, في  ٚ العب٢شي ٔو هش الٝشمىي حّٙشا الؽِباوي, ٘ٝاجله آالٗ سحل, ٘لٝي أبى وا 6ووٍش

حّٙش, ٘بِىما هى ًٝاجله ئر ولْ حمْ مً الٝشامىت ًِ ًمُىه, ٘انهضم مً بين أًذيهم ٘لٝي 

ت ومّهم ِع٢ش الخلُٙت, وجبّهم أبى  ذ اهدذسث مً الّٝبت, ٘شدهم ئلى ال٣٘ى الٝا٘لت ألاولى ٜو

خل ت, ٘ٝاجلهم, ٘انهضم ِع٢ش الخلُٙت, ٜو منهم, وأظش حىُا الفٙىاوي,  واهش ئلى باب ال٣٘ى

ت, ودخلها أبى واهش, وأٜام  ت ًذخل  6وهشب الباٜىن والدجاج مً ال٣٘ى أًام بٍاهش ال٣٘ى

البلذ نهاسا ُُ٘ٝم في الجامْ ئلى اللُل, زم ًخشج ًبِذ في ِع٢شه, وخمل منها ما ٜذس ِلى خمله 

اد ئلى مذًىت هجش, وخاٗ أهل بٕذ ير رل٤, ِو اد واهخٝل الىاط ئلى مً ألامىا٥ والثُاب ٔو

 . 16الجاهب الؽشقي, ولم ًذج في هزه العىت مً الىاط أخذ 

 هجريت. 535اعتراض أصحاب اللرمطي كافلت الحجاج صنت 

ٍِم خىش الٝشامىت, واظخٙدل أمشهم ولم حّذ الذولت ٜادسة ِلى ئنهاء ٘خىتهم, وماصا٥    

ٕير ِلى الدجاج, ٠ما ظىت, ًٝىد الج 17اللّين أبى واهش الٝشمىي وهى ؼاب ِمشه  ُىػ َو

ٞ ِلى  313ّ٘ل في مىاظم الدج اإلاالُت, وفي ظىت  ىْ الىٍش ت, خشج هزا اللّين ٜو هجٍش
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حجاج هزا اإلاىظم, ٘ٝاجلهم أصخاب الخلُٙت, ٘انهضمىا, وولْ الٝشامىت ِلى الخاج ٜىُّت, 

 .  17٘أخزوها, و٠ٙىا ِنهم, ٘عاسوا ئلى م٢ت  -مبلٖ مً اإلاا٥-

 هجريت . 537للرمطي العراق في عهد الخليفت امللتدر باهلل صنت دخىل أبى طاهر ا

لٝذ جٙلخذ ٘خىت الٝشامىت ًِ العُىشة, ولم ٌّذ باظخىاِت الذولت الّباظُت أن جنهيها أو    

جٝط ي ِليها, و١لما جٝذمذ ألاًام جىظْ هٙىرهم ومل٣ىا ٠ثيرا مً اإلاذن, واظخىلىا ِلى ٠ثير 

ذ اجخزوا مً ألامىا٥ واإلاخاُ, ومً باب  آخش ٢ً ر اجباِهم مً اللفىؿ وأصخاب الاهىاء, ٜو

ٕيرون زم ٌّىدون ئلى هجش, وما صا٥ الؽاب الفٕير أبى  مً مذًىت هجش مٝشا لهم, ًفىلىن َو

ت, تهُا الٝشامىت لذخى٥ الّشاٛ  315واهش الٝشمىي ِلى سأط هإالء اإلاالخذة, وفي ظىت  هجٍش

ى٥ الٝشامىت ئلى دًاسهم, وجٝذم حِؾ  وحهضوا أهٙعهم لزل٤, وخاٗ أهل بٕذاد مً ـو

ت, ومّه ألٚ ٘اسط, وخمعمائت مً الشاحلت  الٝشامىت بُٝادة ابى واهش الٝشمىي هدى ال٣٘ى

٘ٝي, و١لٚ الخلُٝت ًىظٚ بً أبي العاج بُٝادة الجِؾ وأمشه بالخشوج إلاٝاجلت الٝشامىت, 

 ً بأ٘مل ِذة, وسٔم وحهض له حِؽا ٍُِما ٜىامه ِؽشون الٚ بين ٘اسط وساحل, مجهٍض

ت هشب ِنها ِما٥  ى٥ الٝشمىي ئلى ال٣٘ى ىس ـو هزا الٙاٛس في الّذة والّذد بين الجِؽين, ٘و

اَن ُبّث لُىظٚ أمير الجِؾ مائت ٠ش مً  الذُٜٞ وألٚ ٠ش مً الؽّير, 
َ
ذ ١ الخلُٙت, ٜو

ت  لذ مإنهم, وظبٞ الٝشمىي ئلى ال٣٘ى ىُظٚ وحِؽه ٜو ًُ ٘أخزها الٝشمىي ٘ٝىي بها ولّٚ 

ٝى٥ له: ئن أوّذ وئال  ىُظٚ ئلُه ًىزسه ٍو ًُ ىُظٚ بُىم, ٘دا٥ بِىه وبُنها, وبّث  ًُ ٜبل 

ىُظٚ ِع٢ش أبي  ًُ ت, وإلاا ِاًً  ّذ الخشب بُنهما ِلى باب ال٣٘ى ٘الخشب ٘أبى أن ًىُْ, ٜ٘ى

ا٥َ: مً هإالء ال٢الب ختى أ٢٘ش ٘يهم؟ .
َ
 واهش اخخٝشه, َوٜ
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أظش ًىظٚ أمير الجِؾ, زم ٜىْ سأظه, واظخىاُ اللّين أن يهضم حِؾ الخلُٙت     , ٍو

ُل لبّن أصخاب الٝشمىي: ٠ُٚ حٕلبىن مْ  ىائم ٠ثيرة, ٜو واظخىلى ِلى أمىا٥ ٍُِمت, ٔو

, ووسد الخبر ئلى 18ٜلخ٢م؟ ٘ٝالىا: هدً هٝذس العالمت في الثبىث, وهإالء ًٝذسونها في الهشب 

ا ؼذًذا,  ضمىا ِلى الهشب ئلى خلىان بٕذاد بزل٤, ٘خاٗ الخاؿ والّام مً الٝشامىت خ٘ى ِو

 . 19وهمزان, ودخل اإلانهضمىن بٕذاد, أ٠ رهم سحالت, خٙاة, ِشاة  

ت باججاه الاهباس, ٘ٝىْ ألاهالي الجعش, وبّذ مداوالث مً      ادس الٝشمىي أبى واهش ال٣٘ى ٔو

زا الٝشمىي هجر في الّبىس وأِاد سبي الجعش والعُىشة ِلى ألاهباس والاظدُالء ِليها, وهى به

ٙذ ِاحضة أن  الّذد الٝلُل مً حىىده, مٝابل ألّاٗ مماِٙت مً حُىػ اإلاعلمين التي ٜو

جفذ الٝشمىي أو تهضمه, وهي خالت ح٢ّغ الدؽشرم والمّٚ والهىان التي ١اهذ حِّؽها 

ذ, ختى ٜا٥ الخلُٙت اإلاٝخذس باهلل: لًّ هللا هُٙا وزماهين ألٙا  الذولت الّباظُت في رل٤ الٜى

 لٙين وظبّمائت! .ٌعجضون ًِ أ

وبّذ أن ظُىش الٝشمىي ِلى ألاهباس لم ًبٞ بِىه وبين بٕذاد داس الخال٘ت ومٝش خ٢م الخلُٙت    

ئال الٝلُل, وهى ِاصم ِلى دخىلها, وحهض هٙعه وحِؽه لزل٤, وإلاا وسد الخبر بّبىس أبي واهش 

سا, وهى ِلى مؽاٗس ئلى ألاهباس, خشج هفش الخاحب في ِع٢ش حشاس, وظاسوا ختى بلٕىا نهش صبا

ب خالُا, وهي أوشاٗ بٕذاد الٕشبُت, ٘أؼاس أبى  ٗى مً ٜماء أبي ٍٔش بٕذاد, ِىذ هاخُت ِٜٝش

الهُجاء بً خمذان بٝىْ الٝىىشة التي ِلُه, ٘ٝىّىها, وظاس أبى واهش ومً مّه هدىهم, 

ت, وأساد الٝشامىت الّبىس, وإلاا أؼ٘ش ىا ِلى ِع٢ش ٘بلٕىا نهش صباسا ِىذ الٝىىشة ٘شآوها مٝىِى

الخلُٙت هشب منهم خلٞ ٠ثير ئلى بٕذاد مً ٔير أن ًلٝىهم, ٘لما سأي ابً خمذان رل٤ ٜا٥ 
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إلاإوغ أمير الجِؾ: ٠ُٚ سأًذ ما أؼشث به ِل٢ُم؟ ٘ىهللا لى ِبر الٝشامىت النهش إلنهضم ١ل 

 مً م٤ّ وألخزوا بٕذاد, وإلاا سأي الٝشامىت رل٤, ِادوا ئلى ألاهباس .

بأهلها, وخشج الىاط هائمين ِلى وحىههم, خائٙين مً الٝشامىت, الزًً  اسججذ بٕذاد   

اـبدىا ِلى مؽاٗس بٕذاد مً حهتها الٕشبُت, وأٔلبهم ٜذ خضم أمخّخه وحمْ أمىاله إلإادسة 

 بٕذاد باججاه واظي وخشاظان .

فذ الٝشامىت مذًىت هُذ, و١ان الخلُٙت اإلاٝخذس باهلل ٜذ ظير ئليها ظُّذ بً خمذا    ن, ٜو

ب, ٘لما بلٕها الٝشامىت سأوا ِع٢ش الخلُٙت ٜذ ظبٝهم ٘ٝاجلىهم ِلى العىس,  وهاسون بً ٍٔش

 .84٘ٝخلىا مً الٝشامىت حماِت ٠ثيرة, ّ٘ادوا ِنها  

ت, و١لما مشوا ِلى     ل والؽام زم ئلى الٜش زم ظاس الٝشامىت مً ألاهباس وهُذ باججاه اإلاـى

ى مىا ما ٘يها مً أمىا٥ ومخاُ, ختى ٍِم أمشهم مذًىت ٜاجلىا أهلها, وظبىا وعاءهم, ٔو

 وأـبذ خىشهم يهذد حمُْ بلذان اإلاعلمين .

 هجريت . 538الدعىة العلنيت لللرامطت في العراق صنت 

اهدؽشث دِىة الٝشامىت في ٔالب بلذان اإلاعلمين, و١ان لهم ٠ثير مً ألاجباُ الزًً لم    

ا مً الٝخل, ول٢ً بّذ أن جم ٢ً الٝشمىي أبى واهش, وانهضم أمامه حُىػ ٌّلىىا مزهبهم خ٘ى

ث بً معّىد" واحخمْ  الخلُٙت في أ٠ ر مً مىوً, خشج سحل مً أجباِه في واظي ًذعى "خٍش

له ٜشابت ِؽشة آالٗ سحل, وخشج سحل زان في ِين جمش ًذعى "ِِس ى بً مىس ى" واحخمْ له 

اجلىا ِما٥ الخال٘ت ووشدوهم وحبىا الخشاج لهم, ٘عي ر لهم الخلُٙت الجُىػ ئلى خلٞ ٠ثير, ٜو

ٝخلىا مً الٝشامىت خلٝا ٠ثيرا  الىاخُخين, واظخىاِذ حُىػ الخال٘ت أن تهضم الجمّين, ٍو
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 316وأظشوا ألّا٘هم, ٘سخٝىهم واهتهذ دِىتهم في هزًً البلذًً بّذ هزه اإلاّش٠ت في ظىت 

ت .  هجٍش

 هجريت . 539أبى طاهر اللرمطي يدخل مكت ويضرق الحجر ألاصىد صنت 

خشج هزه اإلاشة اللّين في م٢ت, بّذ أن خشج الدجاج مً بٕذاد ًٝفذون م٢ت لخأدًت    

لىا م٢ت ظاإلاين  317مىاظ٤ الدج, و١ان أمير الدج في ظىت  ت مىفىس الذًلمي, ٘ـى هجٍش

ىىا أنهم ظلمىا مً الٝشامىت, ٘ٝذ اِخادوا أن  واحخمّذ لهم الدجُج مً ١ل م٣ان, ٌو

ٞ الز  هاب أو الّىدة .يهاحمىن الدجاج في وٍش

ًٝى٥ ابً ٠ثير: ٘ما ؼّشوا ئال بالٝشمىي ٜذ خشج ِليهم في حماِخه ًىم التروٍت, ٘اهتهب     

أمىالهم, واظدباح ٜخالهم, ٘ٝخل الىاط في سخاب م٢ت وؼّابها ختى في اإلاسجذ الخشام وفي 

ِلى باب  -لّىه هللا  -حٗى ال٢ّبت, وحلغ أميرهم أبى واهش ظلُمان بً أبي ظُّذ الجىابي 

ال٢ّبت, والشحا٥ جفُش خىله في اإلاسجذ الخشام في الؽهش الخشام, زم في ًىم التروٍت, الزي هى 

 مً أؼٗش ألاًام, وهى ًٝى٥:

 أها باهلل وباهلل أها * ًخلٞ الخلٞ وأ٘ىيهم أها.

٣٘ان الىاط ًٙشون ُ٘خّلٝىن بأظخاس ال٢ّبت, ٘ال ًجذي رل٤ ِنهم ؼِئا, بل ًٝخلىن وهم     

ىن ُ٘ٝخلىن في الىىاٗ, زم أمش الٝشمىي  ٠زل٤, ى٘ى أن جذً٘ الٝخلى ببئر  -لّىه هللا  -ٍو

صمضم, ودً٘ ٠ثيرا منهم في أما٠نهم, وهذم ٜبت صمضم, وأمش بٝلْ باب ال٢ّبت, وهُض ٠عىتها ِنها, 

وؼٝٝها بين أصخابه, وأمش سحال أن ًفّذ ئلى ميزاب ال٢ّبت, ٘أساد أن ًٝخلّه, ٘عٝي ِلى أم 

ت, ٘اه٢ٚ اللّين ِىذ رل٤ ًِ اإلايزاب, زم أمش بأن سأظه,  اس ئلى أمه الهاٍو ٘ماث لّىه هللا ـو

ا٥: أًً الىير ألابابُل؟ أًً  ًٝلْ الدجش ألاظىد, وحاءه سحل ٘مشب الدجش بمثٝل في ًذه, ٜو
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ٍمه  -الدجاسة مً سجُل؟ زم ٜلْ الدجش ألاظىد  ه هللا و٠شمه ِو وأخزوه مّهم خين  -ؼ٘ش

 .  81ظىت ختى سدوه  88دهم, ٣٘ان ِىذهم ساخىا ئلى بال 

 هجريت . 545خروج أبى طاهر اللرمطي على الحجاج في عهد الخليفت الراض ي باهلل صنت 

ت خمش مىظم الدج ٘خشج الدجاج مً بٕذاد ٜاـذًً بِذ هللا  383وفي ظىت     هجٍش

ٝهم ئلى م٢ت اِترلهم اللّين  الخشام لخأدًت اإلاىاظ٤, و١ان ِليهم لإلإ ٔالم اإلاتهؽم, وفي وٍش

شاب, ٘داسبه ٘انهضم لإلإ   أبى واهش الٝشمىي, ولم ٢ًً ِىذ لإلإ خبر مىه, وئهما ٌىه مً ألِا

ُبى واهش الٝخل في الدجاج ونهب أمىالهم ومخاِهم, وسحْ وبه ِذة لشباث 
َ
وحشاخاث, وأ٠ ر أ

مً هجا منهم ئلى بٕذاد, وئلغي مىظم الدج في هزه العىت بعبب الخادزت, والتي ج٢شسث في 

أ٠ ر مً مىظم ِلى ًذ هزا اللّين الٝشمىي, ولم ٢ًً باظخىاِت الذولت ـذه أو الٝماء 

ذ ٍِم هزا ألامش ِلى  الخلُٙت الشاض ي باهلل, ول٢ً ًبذو لم ج٢ً له الٝذسة والعلىت ِلُه, ٜو

ال٣املت في ججهيز الجُىػ وحعيرها لٝخا٥ هزا الٝشمىي الزي ِار في ألاسك الٙعاد, ًٝى٥ 

 و١ان ًٝى٥: لى ١ان لي ما٥ ٠ما٥ 
ً
ام أًاما الفىلي: وها٥ الشاض ي مً رل٤ أمش ٍُِم, ـو

ىلبه بالجِؾ وألامىا٥ ختى ٜخله إلاا سلِذ وهللا اإلا٢خٙي خين ّ٘ل ص٠شوٍه بالخاج ما ّ٘ل, ٘

ىص  ً. ول٢ً ما خُلتي في حىذ معخدثين, ٜذ مل٣ىا ألامش دووي ِو ئال أن أخشج بىٙس ي ئلى البدٍش

 .  88ما٥, واهخشاٛ هُبت, ئلى هللا أؼخ٣ي وبه اظدىفش 

 هجريت . 548اكتتال اللرامطت فيما بينهم صنت 

ت اٜخخل الٝش  386وفي ظىت      ذ ١لٙهم هزا الاٜخخا٥ هجٍش امىت لّنهم هللا ُ٘ما بُنهم, ٜو

٘ٝذان ٠ثير مً الٝادة والخىاؿ, و١اهذ مً هخائجه اهدُاصهم وبٝائهم في مٝشهم بمذًىت هجش 
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ذ أوسد  ً ولم ًخشحىا منها في ِهذ الخلُٙت الشاض ي باهلل ٜو مً العّىدًت ٜشب خذود البدٍش

خ ا لٝفت ١املت هىسدها ل٢م هىا ٠ما حاءث في ال٢خاب ًٝى٥ ابً ألازير  في ٠خابه ال٣امل في الخاٍس

ت 386أي ظىت -ابً ألازير: في هزه العىت  خل بّمهم بّما,  -هجٍش ٘عذ خا٥ الٝشامىت, ٜو

وظبب رل٤ أهه ١ان سحل منهم ًٝا٥ له ابً ظىبر, وهى مً خىاؿ أبي ظُّذ الٝشمىي 

٤, ّ٘مذ ابً ظىبر ئلى واإلاىلّين ِلى ظشه, و١ان له ِذو مً الٝشامىت اظمه أبى خٙ ق الؽٍش

ذ مى٤ أن جٝخل ِذوي أبا خٙق,  ا٥ له: ئرا مل٢خ٤ أمش الٝشامىت, أٍس سحل مً أـبهان, ٜو

الماث ١ان ًز٠ش أنها في  اهذه ِلُه, ٘أولّه ِلى أظشاس أبي ظُّذ, ِو ٘أحابه ئلى رل٤ ِو

بى واهش: هزا ـاخبهم الزي ًذِىن ئلُه, ٘دمش ِىذ أوالد أبي ظُّذ, ور٠ش لهم رل٤, ٘ٝا٥ أ

الزي ًذِى ئلُه, ٘أواِىه, وداهىا له, ختى ١ان ًأمش الشحل بٝخل أخُه ُ٘ٝخله, و١ان ئرا ٠شه 

أمش بٝخله.  سحال ًٝى٥ له ئهه مٍشن, ٌّني أهه ٜذ ؼ٤ في دًىه, ٍو

ذ ٜخله لُخٙشد باإلال٤, ٘ٝا٥ إلخىجه: لٝذ أخىأها في هزا      بهاوي ًٍش وبلٖ أبا واهش أن ألـا

ما, ٘اهٍش ئلُه لُبرأ, ٘دمشوا وأضجّىا والذجه الشحل, وظأ ٠ؽٚ خاله, ٘ٝا٥ له: ئن لىا مٍش

ن ال ًبرأ ٘اٜخلىه, ٘ٝالىا له: ٠زبذ, هزه والذجه,  ىىها باصاس, ٘لما سآها ٜا٥: ئن هزا اإلاٍش ٔو

زم ٜخلىه بّذ أن ٜخل منهم خلٝا ٠ثيرا مً ٍِمائهم وشجّانهم. و١ان هزا ظبب جمع٢هم 

 . 83ٜفذ البالد, وؤلا٘عاد ٘يها بمذًىت هجش, وجٟش 

 هجريت . 549حجاج العراق يدفعىن املكىش إلى اللرامطت في صنت 

ل بها الخا٥ خين الىشث أن      وهزه خالت أخشي ح٢ّغ لّٚ الذولت الّباظُت واًً ـو

جذْ٘ اإلا٢غ للٝشامىت لِعمدىا لدجاج أهل الّشاٛ باإلاشوس  ئلى بِذ هللا الخشام وجادًت 

لي ِمش ْبً ًديى الّلىي ئلى الٝشامىت, الزًً  387٘ٙي ظىت  مىاظ٤ الدج, َِ ُبى 
َ
ت ٠خب أ هجٍش
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ٞ الدج, و١اهىا ًدبىهه لصجاِخه و٠شمه, وظألهم أن ًأرهىا للدجُج لِعير  ٌعُىشون ِلى وٍش

ّىيهم مً ١ل حمل خمغ دهاهير, ومً اإلادمل ظبّت دهاهير, ٘أرهىا لهم, ٘ذج الىاط  بهم َو

 .  84الخاج  وهي أو٥ ظىت م٢غ ٘يها

 هجريت . 554وفاة أبي طاهر صليمان بن أبي صعيد اللرمطي صنت 

ذ     وفي هزا العىت اساح هللا البالد والّباد مً هزا اللّين الزي ِار في ألاسك ٘عادا, ٜو

جٝذمذ ظيرجه وما ّ٘له في بالد اإلاعلمين, ختى ظٛش الدجش ألاظىد مً م٢ت وخمله مّه ئلى 

أبى واهش  هزا ٜام باألمش مً بّذه في الٝشامىت ئخىجه الثالزت ؛ وهم  بلذه في هجش, وإلاا ماث

أبى الّباط الٙمل, وأبى الٝاظم ظُّذ, وأبى ٌّٝىب ًىظٚ, بىى أبي ظُّذ الجىابي, لّنهم 

هللا, و١ان أبى الّباط لُّٚ البذن, مٝبال ِلى ٜشاءة ال٢خب, و١ان أبى ٌّٝىب مٝبال ِلى 

الثالزت واخذة ال ًخخلٙىن في ش يء, و١ان لهم ظبّت مً الىصساء اللهى واللّب, ومْ هزا ١لمت 

 .  85مخٙٝىن أًما, ٜبدهم هللا أحمّين 

 هجريت . ;55اللرامطت يعيدون الحجر ألاصىد إلى مكت صنت 

ىا الدجش الاظىد مً م٣اهه في م٢ت, وهٝله ئلى مٝشهم      لٝذ جٝذم خبر الٝشامىت ِىذما ظٜش

ذ ٘ؽلذ ١ل اإلاداوالث الظترحاِه, ختى بز٥ وداس خ٢مهم في مذًىت هجش ٜ ً, ٜو شب البدٍش

ألٚ دًىاس ٘لم ًىا٘ٝىا ِلى ئِادجه, ولم ٌعخىْ أخذ أن  54لهم الٝائذ التر١ي بج٢م في خُنها 

ت, أي بّذ  339ٌعترحّه منهم ال بالٝىة وال مٙاداة باإلاا٥, واظخمش بدىصتهم ختى ِام   88هجٍش

خه .  ظىت مً ظٜش
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لٝىه ِلى ألاظىىاهت العابّت مً حامّه,  ليراه ه 339وفي ظىت     ت خملىه ئلى ال٣ى٘ت ِو جٍش

ذ سددهاه بأمش مً أمشها  الىاط, و٠خب ئخىة أبي واهش ٠خابا ُ٘ه: ئها أخزها هزا الدجش بأمش, ٜو

بأخزه, لُخم حج الىاط ومىاظ٢هم, زم أسظلىه ئلى م٢ت بٕير ش يء, ٘ٙشح اإلاعلمىن بزل٤ ٘شخا 

 .86ؼذًذا  

 هجريت . 563مان واللرامطت يغيرون على البصرة صنت صاحب ع  

اظخمشث الٙتن في هزه اإلاشخلت, و١ان البٝاء لألٜىي وال٣ل ٌععى للعُىشة ِلى اإلاذن    

عخٕل لّٚ  وجىظّت ممل٢خه وظلىاهه, والجمُْ ًداو٥ أن ٌعدثمش الٍشوٗ لفالخه, َو

ت اظخٕل ًىظٚ بً  341الذولت الّباظُت, لِعخىلي ِلى الىالًاث واإلاذن, وفي ظىت  هجٍش

هي والٝشامىت ِىذما ولب  مان الخالٗ الزي خفل بين مّض الذولت البٍى ُِ وحُه الزي ًد٢م 

الٝشامىت مً مّض الذولت أن ٌعخأرنهم ئرا ظاس بجِؽه في البر ِبر ألاساض ي التي ٌعُىشون 

خٕل ًىظٚ ِليها, ٘ىبخهم مّض الذولت ووِذهم أن ًٙخذ بلذانهم بّذ أن ًٙخذ البفشة, ٘اظ

بً وحُه هزا الخالٗ و٠خب ئلى الٝشامىت ًىلب منهم أن ًمذوه بالشحا٥ مً هاخُت البر 

ذًين, ٘اظخجابىا له الٝشامىت  لِعخىلىا ِلى البفشة, التي اظخىلى ِليها مّض الذولت ووشد البًر

 وخشج أبى ٌّٝىب الٝشمىي بجِؽه معاهذا ًىظٚ بً وحُه .

ل الخبر إلاّض الذول    ىذما ـو ت أسظل وصٍشه اإلاهلبي, الزي ١ان في ألاهىاص, و١ان الخعً بً ِو

ه بّذ أن جىفي أبى حّٙش مدمذ بً أخمذ  مدمذ اإلاهلبي ٜذ اظخلم وصاسة مّض الذولت بً بٍى

ت, ٘عجل الىصٍش بالجُىػ مً ألاهىاص  ودخل  339الفُمشي, وصٍشه العابٞ في ظىت  هجٍش

لذولت بالّعا٠ش وما ًدخاج ئلُه, وجداسب هى البفشة ٜبل بً وحُه والٝشامىت, وأمذه مّض ا
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ٙش اإلاهلبي  , وأظش حماِت مً أصخابه وظبى ٠ثيرا 87وابً وحُه أًاما, زم انهضم ابً وحُه, ٌو

اد بً وحُه ئلى  88مً مشا٠به, ٘عاٜها مّه في دحلت, ودخل بها ئلى بٕذاد في أبهت ٍُِمت , ِو

مان و٠زل٤ ِاد الٝشمىي ئلى بلذجه هجش . ُِ 

 هجريت. 582اللرامطت تتحالف مع بختيار البىيهي على كتال الفاطميين في الشام صنت 

أـبدذ الذولت الّباظُت ممىشبت, ومخخلت أس١انها, وجمىج ٘يها الٙتن مً ١ل حاهب,    

ذ الذو٥ التي اظخٝلذ ًِ الخال٘ت ومداسبتها, وبذأث  ٍى والّٚ ما ٘يها مش٠ضها وظلىاهه, ٜو

ِليها والا٘تها ئلى دولتها, ٠ما ّ٘ل الّبُذًىن أخيرا واظدُالئهم ِلى  بٕضو اإلاذن وظُىشتها

الؽام بّذ أن ظُىشوا ِلى مفش بُٝادة ألامير حّٙش بً ٘الح, و١ان ِلى الؽام الخعً بً 

 وغج, ٘ٝاجله وأظشه واظخىلى ِلى الؽام .

لٝىا ألهه ١    ان ٜذ جٝشس بُنهم إلاا بلٕهم اظدُالء حّٙش بً ٘الح ِلى الؽام أهمهم وأصعجهم ٜو

وبين ابً وغج أن ًدمل ئليهم ١ل ظىت زلثمائت ألٚ دًىاس, ٘لما مل٢ها حّٙش ِلمىا أن اإلاا٥ 

لً ًأجيهم بّذها, ّ٘ضمىا ِلى ٜفذ الؽام, و١ان ِليهم الخعين بً أخمذ بً بهشام الٝشمىي, 

رل٤, واظخٝش ٘أسظل ئلى ِض الذولت بخخُاس ًىلب مىه اإلاعاِذة بالعالح واإلاا٥, ٘أحابه ئلى 

لىا " ئلى  ً ئلى الؽام خمل الزي اظخٝش, ٘لما ـو ت ظائٍش لىا ئلى ال٣٘ى الخا٥ أنهم ئرا ـو

ل ئليهم رل٤, وظاسوا ئلى دمؽٞ. ت أـو  ال٣٘ى

وبلٖ خبرهم ئلى حّٙش بً ٘الح ٘اظتهان بهم ولم ًدترص منهم, ٘لم ٌؽّش بهم ختى ٠بعىه     

خلىه وأخزوا ماله وظالخه ود وابه, ومل٣ىا دمؽٞ, وأمىىا أهلها, وظاسوا ئلى بٍاهش دمؽٞ ٜو
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ذون مفش ٘احخمْ مّهم خلٞ ٠ثير, 89حمُْ ما بُنهما الشملت, واظخىلىا ِلى , ومنها خشحىا ًٍش

 وجٝاجلىا مّهم أًاما ٘لم ٌعخىُّىا أن ًذخلىا ّ٘ادوا ئلى الؽام وظ٢ىىا الشملت .

اة و١اهذ الٝشامىت ٜذ ولذ ِليها ًىظٚ بً أبي ظُّذ اإلالٝ    ب أبي ٌّٝىب الٝشمىي, بّذ ٘و

أخُه ظُّذ بً أبي ظُّذ الٝشمىي اإلالٝب بأبي الٝاظم, ولم ًبٞ مً أوالد أبي ظُّذ الجىابي 

ٝذ الٝشامىت ألامش مً بّذ أبي ٌّٝىب لعخت هٙش مً أوالدهم  ٔير ابي ٌّٝىب اإلاز١ىس, ِو

 ؼش٠ت بُنهم .

 يت .هجر  585وكع الحرب بين الفاطميين واللرامطت في  صنت 

بّذ أن اظخىلى اإلاّض لذًً هللا الٙاومي ِلى مفش واظخٝش له الخ٢م هىاٟ, ظاس ئلُه     

الٝشامىت بجُىؼهم, بُٝادة الخعً بً أخمذ, ٘لما ظمْ بهم الّلىي, ٠خب ئلُه ٠خابا ًز٠ش 

ُ٘ه ٘مل هٙعه وأهل بِخه, وأن الذِىة واخذة, وأن الٝشامىت ئهما ١اهذ دِىتهم ئلُه, وئلى 

ل ٠خاب٤ الزي ٜل آبائه  مً ٜبله, ووٍِه وبالٖ, وتهذده, وظير ال٢خاب ئلُه, ٢٘خب حىابه: ـو

 جدفُله و٠ ر جٙمُله, وهدً ظائشون ئل٤ُ ِلى أزشه, والعالم .

و٠ ر حِؾ الٝشامىت واهمم ئلُه خعان بً الجشاح الىائي, أمير الّشب بالؽام, ومّه حمْ    

ٞ ١لمت الجِؾ الٝشمىي, ٍُِم, ٘لم ٌعخىْ الّلىي سد الجِؾ أو ٜخا له, ّ٘مذ ئلى خُلت جٍٙش

٢٘خب ئلى خعان بً الجشاح, ووِذه أن ًشظل له مئت الٚ دًىاس ئرا خز٥ حِؾ الّلىي 

ل ئلُه اإلاا٥ اإلاٝشس انهضم بالىاط .  وخشج مىه, ٘دلٚ أهه ئرا ـو

ئلُه, ول٢ً اإلاّض خذِه ٘ف٤ له الذهاهير مً مادة الىداط والبغ ِليهً الزهب, وخملهً     

ٙش بمّع٢شهم وأخزوا  ش مً الٝشمىي, ولّٚ حِؽه, ٘هضمهم اإلاّض, ٌو ٘خزله في اإلاّش٠ت ٘و
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ش  مً ُ٘ه أظشي, و١اهىا هدى ألٚ وخمعمائت أظير, ٘مشبذ أِىاٜهم, ونهب ما في اإلاّع٢ش, ٘و

 . 34مىت مً خُث أجىا مً حهت ؤلاخعاء الٝشا

  هجريت . 585نت فرار اللرامطت من الشام واصتيالء الفاطميين عليها ص

مت التي لخٝذ بالٝشامىت في مفش ِلى ًذ الٙاومُين, أسظل اإلاّض لذًً  هللا      بّذ الهٍض

ليهم أبى الهُجاء الٝشمىي,  الٙاومي, حِؽا ئلى دمؽٞ و١ان ٌعُىش ِليها الٝشامىت ِو

٘داـشها الٝائذ الٙاومي خفاسا ؼذًذا, ٘علمذ له بذون ٜخا٥, واِخٝل ابى الهُجاء 

 ي واسظل ئلى مفش مُٝذا, واـبدذ دمؽٞ بُذ الٙاومُين .الٝشمى

 هجريت . 597دخىل اللرامطت الكىفت صنت 

ت دخل ١ل مً ئسخاٛ وحّٙش وهما مً العخت الزًً ر٠شهاهم مً  375في ظىت      هجٍش

ىة واجباُ ٠ ر, ختى  ظاداث الٝشامىت ئلى ال٣ى٘ت, وظُىشوا ِلى اإلاذًىت, و١اهذ لهم هُبت ٜو

ٝىّىن لهم ألاساض ي أن ِمذ  الذولت وبخخُاس أصخاب الذولت البىيهُت ٜذًما ١اهىا يهابىنهم ٍو

ّىىهم الّىاًا .  َو

ه ًخد٢م جد٢م الىصساء ٘ٝبن      و١ان للٝشامىت في بٕذاد هائب لهم ٌّٗش بأبي ب٢ش بً ؼاهٍى

ت ٠خب ئليهما ـمفام الذولت  هي, ٘لما وسد الٝشامىت ال٣٘ى ِلُه ـمفام الذولت البٍى

عألهما ًِ ظبب خش٠تهما, ٘ز٠شا أن ٜبن هائبهم هى العبب في ٜفذهم بالده,  ًخلىٙهما َو

 وبثا أصخابهما وحبُا اإلاا٥.

, وهى مً أ١ابشهم, ٘أسظل ـمفام 31ئلى الجامّين ووـل أبى ِٜغ الخعً بً اإلاىزس    

اجلىه ٘انهضم ِنهم, وأظش أبى  ِٜغ  الذولت الّعا٠ش ومّهم الّشب ّ٘بروا الٙشاث ئلُه ٜو
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وحماِت مً ٜىادهم ٘ٝخلىا ّ٘اد الٝشامىت وظيروا حِؽا آخش في ِذد ٠بير ٘الخٝىا هم 

خل  مت الٝشامىت, ٜو ّت بهٍض هي بالجامّين أًما, واهتهذ الٜى عا٠ش ـمفام الذولت البٍى ِو

ت سخل  يره, وأظش حماِت منهم, ونهب ظىادهم, ٘لما بلٖ اإلانهضمىن ئلى ال٣٘ى مٝذمهم ٔو

 الّع٢ش ئلى الٝادظُت ٘لم ًذس١ىهم وصا٥ مً خُيئز هامىظهم الٝشامىت وجبّهم 

38 ,ً , واه٢ٙى ؼشهم في هزه اإلاىاوٞ, واهدفش جىاحذهم في مذًىت هجش ِلى خذود البدٍش

بت مً جىاحذهم .  ول٢ً ما صالىا أًما ٌؽ٣لىن خىشا ِلى البفشة واإلاذن الٍٝش

 جريت .ه 597إغارة اللرامطت بليادة اسحاق وجعفر على البصرة صنت 

بت منهم, ٣٘اهىا ٌعخٕلىن الٙشآ ألامني أو     اظخمش خىش الٝشامىت ِلى حمُْ البلذان الٍٝش

ُّثىن  , ُٕ٘يرون ِلى اإلاذن والىالًاث ُ٘نهبىا ألامىا٥ َو ئوؽٕا٥ الجُىػ في الخشوب واإلاّاٟس

ت أٔاسث حماِت مً الٝشامىت ِلى مذًىت البفشة   375في ألاسك الٙعاد, وفي ظىت  هجٍش

ُٝادة ئسخاٛ وحّٙش, في حمُى ٠ثيرة, ٘أٜامىا الخىبت لؽٗش الذولت, وَحَبىا البالد مً ب

 ً ادوا ئلى هجش دًاسهم ٜشب البدٍش ا ٘هضمهم, ِو
ً

ْمفام الذولت حِؽ ـَ   33ألامىا٥, ٘بّث ئليهم 

 هجريت . 5:7مرة أخري تغير اللرامطت على البصرة في عهد اللادر باهلل صنت 

الٝشامىت مً العُىشة ِلى مذًىت البفشة, ول٢نهم ٌّلمىن أنهم لً  لم جىٝىْ مداوالث   

ٌعخىُّىا الخمش٠ض ٘يها والعُىشة ِليها بؽ٣ل ١امل, ًمىّهم منها اإلاعلمىن ألهمُت اإلاذًىت 

٢خٙىن بنهب ألامىا٥ وؤلالشاس  ّت, ٍو للذولت ؤلاظالمُت, ٘انهم ٌعخخذمىن ج٢خ٤ُ ؤلأاسة العَش

ٍت جدٟش الٝشامىت مً دًاسهم في مذًىت هجش باججاه البفشة, هجش  385باإلاذًىت, وفي ظىت 

لم أهل البفشة بزل٤, ٢٘خبىا ئلى الخلُٙت الٝادس بأمش هللا ٌعدىجذوهه, وهشب مً اإلاذًىت  ِو
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ا مً الٝشامىت إلاا ٌّلمىهه مً وخؽُت هإالء اإلالّىهين في خالت  الشحا٥ واليعاء وألاوٙا٥ خ٘ى

هي بمّالجت ألامش, ٘جهض ئليهم بهاء جم٢نهم مً اإلاذًىت, ٘أمش الخلُٙ ت العلىان بهاء الذولت البٍى

خالهم, ٘لما ِلم الٝشامىت بخجهض بٕذاد حِؽا لٝخالهم سحّىا ئلى  الذولت حِؽا للمعير ئليهم ٜو

بالدهم خائبين, وبذاث الٝشامىت بّذ هزه ألاخذار بالمّٚ والاه٢ٙاء في مىاوٝهم, وختى 

شة الىاط مً دِىتهم, الا٘ت ئلى مالخٝتهم مً ٜبل مىاوٝهم بذأث جمُٞ ِليهم, لىٙ

 البىيهُين زم العالوين العالحٝت.

وال "البحرين" إحدي معاكل اللرامطت صنت 
 
 هجريت . 6:7اصتيالء أبا البهلىل على جسيرة أ

لم ًبٝى للٝشامىت ٜىة ج٢ٙي أن ٌٕيروا بها أو ٌعىىا ِلى اإلاذن ؤلاظالمُت ٠ما ّ٘لىا ٜذًما    

يرها, وبُٝذ ٜىتهم مدفىسة في مّاٜلهم الٝذًمت في مذًىت في ال٣٘ى ت والبفشة وألاهباس ٔو

وا٥ 
ُ
شة أ ً الُىم-هجش, و١اهذ لهم حٍض شة ِلى الٝشامىت  -وهي دولت البدٍش ٘ثاس أهل هزه الجٍض

وأمشوا ِليهم سحل منهم ًذعى أبا البهلى٥ ِضام بً مدمذ بً ًىظٚ بً الضحاج, وبّذ أن جمل٤ 

شة خىب  شة للذولت الٙاومُت في الجٍض بها للخلُٙت الٝائم بأمش هللا, و١اهذ الخىبت في الجٍض

 مفش .

ا لشد      
ً

شة, بّثىا ئلُه حِؽ ً وجمل٤ ابا البهلى٥ للجٍض وبّذ أن ظمْ الٝشامىت باخذار البدٍش

ًً, سا٘م ين اإلاذًىت ئليهم ٘هضمىه أهل اإلاذًىت, و١ان أبى البهلى٥ وأخىه أبى الىلُذ مً أهل الّذِ

ا واؼخذ ِىدهما  شة ِليهما ختى ٍٜى حعلي الٝشاوت, ولهم ٜبى٥ ِىذ الاهالي, ٘احخمْ أهُل الجٍض

ً, ول٢ً ما صا٥ للٝشامىت ٜىة هىاٟ, ولهم هائب  شة البدٍش واـبدا ٜىة ال ٌعتهان بها في حٍض

شة, ٘أمشوه بأن ًفادس أمىا٥ ألاهالي ٘امخىْ هائبهم ّ٘ضلىه, وبّثىا بىا لي ووالي داخل الجٍض

حذًذ وامشوه أن ٌّخٝل ابا البهلى٥ وأخاه ومً ًىا٘ٝهما بالشاي, ٘أحخمْ ٠باس ووحهاء اإلاذًىت 
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ئلى أبا البهلى٥ ختى بلٖ حىذه ٜشابت زالزين الٚ مٝاجل ٘ضخٙىا ِلى الىالي الجذًذ ٘ٝاجلىه 

شة . خلىا ٠ثيرا مً أجباِه وولى هى هاسبا خاسج الجٍض  ٜو

بى ِبذ هللا بً َظْىَبر و١ان ٜذ بّث أخذ أوالده ئلى ِمان لخمل و١ان وصٍش الٝشامىت اهزٟ أ    

ت بها ِلى ٜخا٥ أبا البهلى٥, ٘عمْ بالخبر أبى البهلى٥ ٘أِذ له ٠مُىا مد٢ما  اإلاا٥ والعالح للخٍٝى

 مً اصخابه ـبًرا, وأخز ما ١ان مّه مً اإلاا٥ وهى ٜشابت 
ً

خل مّه أسبّين سحال ٘ٝخله ٜو

 ئلى زالزت آالٗ سمذ, ٘ٙشَّٛ اإلاا٥ والعالَح ِلى ِع٢شه وحىذه .الخمعت آالٗ دًىاس ئلا٘ت 

ان      شة الزًً احخمّىا ئلى أبي البهلى٥ سحل ًذعى ابً أبي الٍّش و١ان مً الٝادة ووحهاء الجٍض

ل الخبر ئلى الىصٍش  وهى سئِغ ِلى ٜبُلخه, وله ؼأن ٠بير ِىذهم, ومىاُ ألامش ٘يهم, ٘لما ـو

ولذه ورهاب اإلاا٥ والعالح, أؼخذ ٔمبه ِلى أبي البهلى٥, ٢٘خب ئلى الٝشمىي بً ظىبر بمٝخل 

شة, وبز٥ له أمىا٥ ٍُِمت في خا٥ اهٝلب ِلى أبي البهلى٥  ان ٌّذه ئماسة الجٍض ابً أبي الٍّش

ا٥ لهم: ال واٜت لىا بمٝاجلت  ؽيرجه ٜو ان وحمْ أهله ِو اس في حاهبه, ٘ٝبل ِشله الٍّش ـو

ان بىٝن الٝشامىت, بل ًجب ِلُىا أن نه ادنهم, ٘ٝالىا له اجباِه هدً جبْ لشأ٤ً, ٘بذأ الٍّش

ىٙاٗ مْ الٝشامىت .  جدالٙه مْ أبي البهلى٥, والـا

ؽيرجه واظدؽاسهم في ألامش, ٘ٝالىا له ال واٜت لىا      ىذما ظمْ البهلى٥ حمْ أًما أهله ِو ِو

ىة وحىىده ٠ ر, ول٢ً أؼاسوا  ان ٘هى رو ظىىة ٜو ِلُه بٝخله ُٔلت بمٝاجلت ابً أبي الٍّش

 ُ٘ىٙن ٜىمه مً بّذه, واخ٢مىا خىت ٘أخالىه وهى ٌعبذ في ِين ماء لهم .

ان ٜذ خا١ىا خىت للخخلق مً أبي البهلى٥, وهي أن      و١ان الىصٍش بً ظىبر وابً أبي الٍّش

ٝمىن  شة, وآلاخش ًخشج بجىىده مً الذاخل ٍو ٞ البدش ئلى الجٍض الىصٍش ًأحي بجىىده ًِ وٍش
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شة هائبا للٝشامىت, ول٢ً هللا  ِلى أبي ان ئماسة الجٍض عخلم ابً أبي الٍّش البهلى٥ ومً مّه, َو

 خُب ظّيهم, وؼدذ حمّهم.

خل,     
ُ
ان ٜذ ٜ شة وما ِلم أن ابً أبي الٍّش ٞ البدش باججاه الجٍض ّال جدٟش بً ظىبر ًِ وٍش ٘و

الٝبائل الّشبُت و١ان مّه ٠ثير مً العًٙ مدملت بالشحا٥ والخُل, و١ان مّه بّن أبىاء 

ش هى ئلى  ّذ الخشب في البدش مْ البهلى٥, ٘انهضم حِؾ بً ظىبر ٘و أخزهم ٜهشا ئلى الخشب, ٜ٘ى

ىم البهلى٥ ١ل العًٙ وما ِليها مً الخُل والعالح, وأظش الّشب الزًً مّه,  العاخل, ٔو

ٙ ش بأسبّين ٘دلٙىا له أن بً ظىبر حاء بهم ٜهشا ولم ٣ًىهىا لهم هُت لٝخالهم ٘اظخأمنهم, ٌو

ه, واظخىصس 
ُ
ىي أمُشه, واهخٍم خال ُخه, ٜو ذ بشئذ رمَّ اد ٜو سحال مً الٝشامىت ٘ٝخلهم ـبرا, ِو

, ٣٘اهذ هزه لشبت ٠بيرة ٜفمذ ٌهش الٝشامىت 34ا الىلُذ, و٠خب ئلى بٕذاد بالٙخذأخاه أب

 بخشوج مّٝل مً أهم مّاٜلهم مً بين أًذيهم واهتهاء دِىتهم ُ٘ه, وبُٝذ دِىتهم مدفىسة

 في مذًىت "هجش" ألاخعاء في العّىدًت .

 هجريت . 692انهيار دولت اللرامطت على يد ألامير أرتم بك في مدينت "هجر" صنت 

مذًىت هجش أو مداٍ٘ت ألاخعاء الُىم في العّىدًت ١اهذ آخش مّاٜل دولت الٝشامىت ِليهم     

يها أهتهذ دِىتهم بهزا الاظم وهزه الذِىة  ختى خشحىا ِلى ألامت في وحىه لّائً هللا جترا, ٘و

 أخشي ٘لم جىٝىْ ٘خنهم ئلى ًىمىا هزا .

لها  ظىت      ت,  469ظاس ألامير أسجٞ ب٤ ٜاـذا مذًىت ألاخعاء مّٝلهم الاخير ختى ـو هجٍش

ووحذ ٘يها ٜلّت ًخمش٠ض ٘يها الٝشامىت, ٣٘اجبىه وساظلىه أن ًبزلىا له ِؽشة ألاٗ دًىاس وج٣ىن 

خلُٙت الّباس ي الٝائم بأمش هللا, والعلىان العلجىقي مل٤ ؼاه بً الخىبت في مذًىتهم لل

ع٢شهم,  هم ِو ادة جشجِب ـٙ٘ى خا اِل ٢عبىا ٜو العلىان ألب أسظالن, وأسادوا أن ًخذِىه ٍو
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٘ىا٘ٞ ألامير ِلى ولبهم, وولبىا مىه أن ًبخّذ ًِ مذًىتهم ٜلُال ختى ٌعخىُّىا أن ًجمّىا 

ىه سهائً
َ
, ٘شخل ِنهم, ٘خشحىا ئلى آباس ٔاممت في بعاجُنهم مملىءة اإلاا٥ مً ألاهالي, وأِى

خل بّن  لم ألامير أسجٞ ب٤ أنهم خذِىه, ّ٘اد ئليهم, ٜو بالىّام, ٘ىٝلىها ئلى البلذ, ِو

ىاد, وُنهبذ الٝشي,  الشهائً الزًً ١اهىا ِىذه, وابٝى منهم مً له سأي ومىّٙت, وأخشب العَّ

ًْ مّه مً النهب, وبٝي  474مداـشا للمذًىت ختى م٢ىه هللا منهم في ظىت  وامخألث أًذي َم

ِز بالدهم 
ْ
ت, وأسظل ألامير أسجٞ ب٤ ئلى الخلُٙت مً ألاخعاء باظخٍهاسه ِلى الٝشامىت وأخ هجٍش

شأه, وخشج جىُْٜ الخلُٙت ٌؽ٢شه, وأِىي  ىُمِتهم, زم خمش ألامير أسجٞ ب٤ في الذًىان ٜو ٔو

هزه ألاخذار في ألاخعاء اهتهذ دِىتهم, وانهاسث  الٙشط بمش٠ب رهب واإلاىجٛى وزُاًبا , وبّذ

دولتهم في هزه البلذان, ول٢ً لم جيخهي ٘خىتهم ئلى ألابذ, ّ٘ادوا بّذ ٘ترة وخشحىا في خشاظان 

ذ جفذي لهم العالوين العالحٝت ب٣ل ٜىة وخضم . ىا باظم الباوىُت, ٜو ٘ش  وأـٙهان ِو

ت ختى ظٝىه دولتهم ِلى ًذ العالحٝت ه ١878اهذ ٘ترة ٘خىتهم مىز بذاًت ٌهىسهم في      جٍش

ازىا في  474ظىت  اب الىاط, ِو ت بلٕذ مئت وأزىين وحعّين ظىت, حعلىىا ٘يها ِلى ٜس هجٍش

ألاسك الٙعاد, ٍِمذ ٘خىتهم, و٠بر ؼشهم, وصاد ٘عادهم في ألاسك, ٘لم ٌعلم مً ؼشهم 

خلهم ؼش ٜخ اٜا, ِلى ما بؽش, وال شجش, وال حجش,  ختى أرن هللا بضوا٥ مل٢هم, ٜو لت حضاءا ٘و

ىه بدٞ ألامت.  اٜت٘ر

و١ان مً أبشص ُٜاداتهم الزًً لّبىا دوسا مهما في جشظُخ ٜىاِذ دولتهم, خمذان بً ألاؼّث     

اإلاّشوٗ بٝشمي, و ص٠شوٍه بً مهشوٍه, وأوالده, ًديى بً ص٠شوٍه, والثاوي الخعين بً ص٠شوٍه 

والده أبى واهش ظلُمان, زم اخىجه الثالزت مً اإلالٝب بفاخب الؽامت, وأبى ظُّذ الجىابي, وأ

بّذه؛ وهم أبى الّباط الٙمل, وأبى الٝاظم ظُّذ, وأبى ٌّٝىب ًىظٚ, ١لهم أبىاء ألبي 

يرهم ٠ثير.  ظُّذ الجىابي, و٠زل٤ أبى الهُجاء الٝشمىي ٔو


