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ذذ

ذاملدتخلص

تعد حركة القرامطة من الحركات الباطنية التي شغمت التاريخ اإلسالمي ردحًا من 
ليا األثر الكبير في تعطيل المصالح والسياسات والفتوحات، سنة، وكان  ٖٓٓالزمن قارب 

م، والمالحظ أن حركاتيا العسكرية ٜٕٜىـ/ ٖٚٔكما أنيا امتدت لتشمل تعطيل الحج سنة 
اتجيت اتجاىين: األول: عسكري في صد الجيوش التي كان يرسميا الخمفاء من بني العباس، 

بما يسد حاجتيا من األموال، لذلك كانت مدينة والثاني: تمويمي اليدف منو تمويل تمك الحركة 
ىيت إحدى المدن التي تعرضت لميجمات التي اتخذت طابع السمب والنيب لسد حاجتيا. 
 وىذا البحث يسمط الضوء عمى أبرز معتقدات ىذه الفرقة وأعماليا وىجماتيا عمى مدينة ىيت.

  
Abstract 

Karamwtha was one of the most famous interior movements that troubled 
the Islamic history for more than 300 years. This movement had the powerful 
effect to breakdown or stops the public interests, politics, economy and it stopped 
the pilgrimage to Mecca at the year 317 A.H.\ 929 A.D. We noticed that the 
military movements of them had two directions: the first is to attack or defend 
armies of the Caliph, while the second direction was to financing their armies by 
attacking, and looting the rich cities like Hit. This paper wants to shed lights on 
these attacking on Hit.  

 
ذاملقدمة:

الحمد هلل، والصالة والسالم عمى محمد رسول اهلل وعمى آلو وصحبو ومن وااله، 
وبعد... ففي تاريخنا اإلسالمي ظيرت كثير من الفرق التي شتت أمر المسممين ومزقت 

لنصارى لم يألوا جيدًا في دس الدسائس، منذ وحدتيم، ألسباب كان أىميا عقائدي، فالييود وا
إلى المدينة، كما أن األقوام التي دخمت اإلسالم في العصور والعيود الالحقة  ىجرة النبي 
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لم تستطع أن تتخمى عن عقائدىا بل أبرزوىا في ثوب جديد أماًل في استعادة ممك قضى 
وانقضى عمى أيدي المسممين الفاتحين، فالمجوسية أرادت أن تطل برأسيا من جديد عمى يد 
الباطنيين، فقاموا ببث فتنة عمياء شعواء استمرت ردحًا من الزمن، ومن المالحظ عمى تمك 

يا قد استيمت أمرىا في أوقات ضعف الدولة اإلسالمية، وتنازع قادتيا الفتن والدسائس أن
وسالطينيا عمى الممك، وانتشار الجيل في شريحة واسعة من المسممين، فكم من ممك 
وسمطان لم يكن لو من الممك إال قبر وكفن، وكم ضاعت من طاقات وجيود ومبدعين وأموال 

أو ازدىار أو حفاظ عمى كل ىذا. إن اليدف من  ودماء لم تستثمر في بناء أو تقدم أو تطور
ىذا البحث إبراز جزء من أثر ىذه الفتنة عقائديًا، وسياسيًا، ودينيًا، واقتصاديًا، وقد اخترت ىذه 
الفرقة لما كان ليا من أثر في تشتت وحدة المسممين واستباحة أنفسيم وأمواليم وأعراضيم، 

قاًل اقتصاديًا وموقعًا استراتيجيًا عسكريًا في ذلك كما اخترت مدينة ىيت ألنيا كانت تمثل ث
الوقت، وبموازنة يسيرة واضحة بين أثر ىذه الفرقة وأعماليا في تاريخ المسممين، وما يتعرض 
بادات، بسبب تنازعيم عمى ممك سيبمى ويفنى، وتضيع  لو المسممون اليوم من تقتيل وتيجير وا 

وليتمنَّ اهلل دينو ولو كره الكافرون. ابتدأت ىذا طاقات وجيود كانت ستبني مجد ىذا الدين، 
البحث بمقدمة تمتيا ثالثة مباحث، كان األول استعراض لفرقة القرامطة من الناحية المغوية 
واالصطالحية، وبينت فييا عقائد ىذه الفرقة ومعتقداتيا. ثم انتقمت إلى المبحث الثاني ألعّرف 

ي، ثم عرجت في المبحث الثالث إلى نشوء ىذه الفرقة بمدينة ىيت وموقعيا الجغرافي والتاريخ
وأىم أعماليا العسكرية، وىجماتيا عمى مدينة ىيت. آماًل أن أكون قد قدمت شيئا يستمد من 
 تاريخ أمتنا ما يفيدنا في وقتنا الحاضر، فيذه ىي أىم عبرة من قراءة واستقراء التاريخ.

ذ:املبحثذاألول:ذمفهومذالقرامطةذوابرزذعقائدهم

ذأواًل:ذمفهومذالقرامطة

وَقْرَمَط في َخْطِوه ِإذا قاَرب ما  ،الُمتقاِرُب الَخْطوِ  في المغة: قرمطقال ابن منظور: )
والَقْرَمطُة في  ،والَقْرَمطة الُمقاَربُة بين الشيئين ،الَقْرَمطة في الخطو من آثار الِكَبرو  ،بين قدميو

ْرَمط البعيُر ِإذا قاَرَب ُخطاه والَقراِمطُة ِجيٌل واحدىم وقَ  ،الَخطِّ ِدقَُّة الكتابة وَتداني الحروف
 .(ٔ)(َقْرَمِطيّ 

إلى اإلمام إسماعيل بن زورًا انتسبت  ، وقدباطنيةالفرقة والقرامطة اسم من مسميات 
وحقيقتيا ىدم عقائد اإلسالم، لذلك قال أئمتنا  ،جعفر الصادق، ظاىرىا التشيع آلل البيت
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لذلك البد من أن نعمم أن جعفرًا و  ظاىرىم الرفض وباطنيم الكفر المحض.رحميم اهلل عنيم: 
يقول شيخ اإلسالم ابن  من كل الغالة. يءمن ىذه الفرقة وبر  يءبر  عميو السالمالصادق 

قد كذب عميو من األكاذيب ما ال يعممو إال  (3)عميو السالم وكذلك جعفر الصادق): (2)ةتيمي
 .(4)(برئ من ذلك -رحمو اهلل-اهلل... وغير ذلك مما يعمم العمماء أن جعفرًا 

 لمباطنية اإلسماعيمية ألقاب عديدة ىي كاآلتي:و 
 لزعميم أن لظواىر النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بواطن خفية وأسرار (٘)الباطنية :

شارات تخال المسممين ونبييم »ف الظاىر، فيم جعموا الظاىر لألغبياء والجيمة ورموز وا 
 . (ٙ)«اإلسماعيمية وأئمتيم»أما الباطن فيو لألذكياء والعقالء  ،«محمد 

 :عميو « (ٚ)محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق»ينتسبون زورًا وبيتانًا لـ اإلسماعيمية
الذي يزعمون أن أدوار األئمة انتيت بو، فادعوا نبوتو ونبوة أوالده من بعده، مع  السالم

  .(ٛ)(مات وال عقب لو -أي إسماعيل بن جعفر-أنو )أن أىل األنساب قالوا: 
 :جاج ىم القرامطة الذين استباحوا الحُ  ،(ٜ)نسبة إلى حمدان قرمط وأتباعو ولقبوا بالقرامطة

، وسبوا النساء وسفكوا الدماء، وكانوا مٜٕٜـ/ ى ٖٚٔعام وقتموىم، وعطموا الحج في 
 . (ٔٔ( )ٓٔ) اً نَ آمِ  انَ كَ  وُ مَ خَ دَ  نْ مَ وَ   يتيكمون بقولو تعالى:

 :نسبة العتقادىم بأمرين: ولقبوا بالسبعية 
األول: زعميم أن أدوار اإلمامة سبعة، وأن آخر الدور ىو السابع، وىو المراد 

 مستمرة ال نياية ليا.بالقيامة. وأن األدوار 
والثاني: زعموا أن تدابير العالم السفمي منوطة بالكواكب السبعة كزحل الذي يعتبر 
أعالىا ثم المشتري ثم الشمس ثم الزىرة ثم عطارد ثم القمر الذي ىو أدناىا، واعتقادىم ىنا 

 . (ٕٔ)ناتج عن تأثرىم بممحدة المنجمين وبالمذاىب الثنوية والمجوسية
إلى  أن عدد األئمة سبعة من عمي بن أبي طالب  ؛تسميتيم بالسبعية ومن أسباب
عشر إمامًا، فيم  اثناعشرية الذين عدد أئمتيم  يثنال، خالفًا لعميو السالم إسماعيل بن جعفر

، فاإلسماعيمية يرون أنو إسماعيل بن عميو السالم يختمفون باألئمة من بعد جعفر الصادق
عميو  عشرية فيم يرون أن اإلمام بعد جعفر الصادق ىو موسى الكاظم يثنالأما ا جعفر.
ىنا يكمن الخالف بينيما ويكفران بعضيما البعض، فاإلمامة عند اإلسماعيمية  .(ٖٔ)السالم
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إلى  عميو السالم عشرية ألنيم ال يؤمنون بموسى الكاظم االثنيتنقض اإلمامة عند الشيعة 
 اإلمام الثاني عشر.

 اإلباحي المجوسي الذي كانوا  لصبغيم ثيابيم بالحمرة أيام بابك الخرمي مرة:ولقبوا بالمح
 .(ٗٔ)تابعين لو، وقيل العتبارىم أن كل من يخالفيم في االعتقاد والرأي

 :نسبة إلبطاليم العقل والنظر العقمي، وأن طريق المعرفة ىو التعميم من  ولقبوا بالتعميمية
 .(٘ٔ)اإلمام المعصوم، لعمميم أن عقائدىم تخالف العقل فجعموا التعميم ىو طريقيم

 :باحة الشيوات  ولقبوا بالخرمية نسبة إلى أن حاصل مذىبيم راجع إلى إسقاط التكاليف وا 
جمية تعني الشيء المستمذ والمستطاب الذي أع «خرم»والممذات في المحرمات ولفظ 

كان لقبًا لممزدكية الذين ىم أىل اإلباحة من  «خرم»يفرح ويأنس بو اإلنسان عند رؤيتو، و
 .(ٙٔ)المجوس، إذ أباحوا النساء من المحارم وغير المحارم وأحموا المحرمات كميا

 :تمعون في ليمة ىم ونساؤىم والبابكية إباحيون إذ يج ،نسبة لبابك الخرمي ولقبوا بالبابكية
فيطفئون السرج، فيقع كل واحد عمى المرأة التي يصطادىا، وىذا الصيد يعتبرونو أطيب 

 .(ٚٔ)المباحات حتى لو كانت أمو أو أختو أو بنتو
ذثانوًاذ:ذعقائدهمذ:

 ينكرون وجود اهلل تعالى: أي أنيم مالحدة دىرية ينكرون الصانع. -1
ليس ىو موجود فيوصف وال )يقول محمد بن الرفنة اإلسماعيمي عن اهلل تعالى: 

 الذي )ويقول البغدادي:  ،(ٜٔ)(أنو ال موجود وال معدوم)ويقول الكرماني:  .(ٛٔ)(غائب فينعت
يصح عندي من دين الباطنية أنيم دىرية زنادقة، يقولون بقدم العالم وينكرون الرسل والشرائع 

 .(ٕٓ)(كميا
، متأثرين بالمجوس القائمين بإليين «العقل والنفس»يقولون بإليين قديمين ىما  -2

 .«النور والظممة»
ن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا إوذكر أصحاب التواريخ )يقول البغدادي: 

واعمم أن مذىبيم )ويقول الديممي:  (ٕٔ)(من أوالد المجوس، وكانوا مائمين إلى دين أسالفيم
 .(ٕٕ)(قوليم بإليين ىما السابق والتالي ءالردي

ويقال لمعقل )يقول السجستاني اإلسماعيمي عن العقل األول واصفًا إياه بأنو خالق: 
 .(ٖٕ)(األول ومعناه األولية التي ظيرت منيا المخموقات
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 ينفون صفات البارئ سبحانو وتعالى. -3
وال صفة.... وال يقال فيو سبحانو ال يدخل تحت اسم ): (ٕٗ)يقول المؤيد اإلسماعيمي

يقول أبو حامد  .(ٕ٘)(عميو حيًا وال قادرًا وال عالمًا وال عاقالً  وال كاماًل وال تامًا وال فاعالً 
في الجممة لنفي  -في تجريدىم لصفات اهلل تعالى  -وكأنيم يتطمعون ): (ٕٙ)الغزالي
 .(ٕٚ)(الصانع

يحوز شروط النبوة ليس خاتم لمنبيين، ألن النبوة مكتسبة لكل من  أن محمد  -4
 الفمسفية.

 إنكار النبوات والطعن باألنبياء والمرسمين عمييم السالم. -5
 .(ٕٛ)ألوىية األئمة -6

في زمانو مقام اهلل بقيامو مقام النبي الذي  -أي األئمة  -وكل منيم )يقول الكرماني: 
الربوبية، فصار ربًا القائم نال بحرفو الراء مرتبة )ويقول السجستاني: . (ٜٕ)(ىو القائم مقام اهلل

كذلك موالنا عمي عميو السالم واحد في فضمو أحد فرد صمد ال )ويقول الحامدي:  .(لألرض
بأنو اهلل ): ويقول الحامدي في موضع آخر عن عمي  .(شريك لو فيو ليس لو كفوًا أحد

ي فِ  يْ ذِ الّ  وَ ىُ وَ ويقول الداعي إدريس القرشي عن قولو تعالى:  .(الخالق البارئ المصور
يعني أمير المؤمنين لقيامو في أرض الشريعة وكونو وصي ) :(ٖٓ)وٌ لَ إِ  ضِ رْ ي األَ فِ وَ  وٌ لَ إِ  اءِ مَ السَّ 

 .(ٖٔ)(صاحب الدور
أنا األول، وأنا اآلخر، وأنا )قال وىو عمى المنبر:  يقول المؤيد بالدين أن عميًا 

سماءىا، وأنا الذي دحوت أرضيا، الظاىر، وأنا الباطن، وأنا بكل شيء عميم، وأنا الذي رفعت 
 .(ٕٖ)(وأنا أنبت أشجارىا، وأنا الذي أجريت أنيارىا
وقد قال سيدنا جعفر بن منصور اليمن أعال اهلل )ويقول الداعي إدريس القرشي: 

قدسو: إن موالنا الصادق صموات اهلل عميو روى عن موالنا عمي أنو قال: إن لي منزلة لم 
ن الربوبية اإلليية لتختر عمى قموب البشر تخطر عمى قمب بشر، وحدًا ل م يبمغ معرفتو أحد، وا 
لم تخطر عمى قمب بشر، والربوبية  أي أن منزلة عمي  .(فيعرفيا أىل الحقائق منيم

  .(ٖٖ)واإللوىية قد خطرت عمى قموب البشر، إذن فعمي أرفع من مقام الربوبية واإللوىية
 .حرصيم عمى قتل آل البيت ألنيم أدل الناس عمى محمد  -7
نكار اليوم اآلخر. -8  تناسخ األرواح وا 
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إذ يقول كما )قد قال بتناسخ األرواح:  عميو السالمزعموا أن جعفر الصادق كما 
نما يمكن أن يكون قردًا أو خنزيرًا  نو ليمقاك الرجل في بدنو وأنت تظن أنو آدمي، وا  يزعمون: وا 

وكل من يخرج من األصالب من أصمو )، وفي موضع آخر زعموا أنو قال: (أو دباً أو كمبًا 
الذي خمق منو ثم يكرر سبع كرات في سبع أبدان، والمؤمن ينسخ نسخًا والكافر يمسخ مسخًا 

 .(ٖٗ)(في أصناف المسوخية
 إسقاط التكاليف الشرعية وأن اإلسالم نسخ بدعوة أئمتيم. -9

 اإلباحية ونكاح المحارم. -11
وكتمان األسرار، فيم أصحاب تنظيم سري خطير جدًا ييدف لنشر الدعوة  ةيالتق -11

 والقضاء عمى اإلسالم.
 نظرية الفيض اإلليي األفالطونية. -12
 قدم العالم أي أن ال أول لو وأنو غير مخموق مما يعني إنكار الخالق. -13
 األدوار واألكوار حتى ينسخوا الدين اإلسالمي. -14
 الكممة والموجوس الفمسفي. -15
 ثل والمثول األفالطونية.الم -16
 والفالسفة القدماء. سرمزية الحروف واألعداد متأثرين بفيثاغور  -17
 يطعنون بالصحابة رضي اهلل عنيم أجمعين. -18

 من تأويالتيم الباطنية:و 
 الصالة: مواالة األئمة. -
 الزكاة: إخراج العمم الباطني لمن يستحق. -
 كشفيا.الصوم: ىو الستر والكتمان: أي ستر األسرار وعدم  -
أما ما نعرفو عن ىذه األركان في الظاىر فيي  دمان خدمتو.ا  الحج: زيارة اإلمام و  -

 .لألغبياء والجيالء وىم المسممين ونبييم سيدنا محمد 
الزنا: ىو كشف سر اإلمام أما الزنا المتعارف عميو فيو ما يعرف بالظاىر وأنو  -

 مباح..... إلخ.
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تبدأ من التفرس ثم التأنيس ، (ٖ٘)شريعة اإلسالمحيميم في الدعوة لمذىبيم لنسخ و 
والتشكيك والتعميق والربط والتدليس والتأسيس والمواثيق باإليمان والعيود، وآخرىا الخمع 

 فيصير المدعو في ىذه المرحمة النيائية كافرًا ممحدًا زنديقًا.  واالنسالخ من ربقة اإلسالم،
ذاملبحثذالثاني:ذالتعروفذمبدونةذهوت:

ََ  ٖٛ،   ََٖٖ  ٘ٔ»تقع ىيت في القسم الغربي من العراق، بين دائرتي عرض 
( شرقا. أما الحدود اإلدارية لمقضاء،  ََٖٗ  ٘ٔ،  ٕٗشماال، وبين خطي طول ) « ٖٗ

فيحده من جية الشمال قضاء حديثة، وقسم من قضاء تكريت في محافظة صالح الدين، ومن 
ق قضاء تكريت حيث تشكل بحيرة الثرثار معظم جية الجنوب قضاء الرمادي، ومن جية الشر 

الحدود، أما من جية الغرب فيتقاسم الحدود معو قضاء الرطبة وقضاء عنو. بيذا يمثل قضاء 
التابعة لمحافظة األنبار، إذ يشغل موقعًا ممتازًا عمى جانبي  (ٖٙ)ىيت أحد األقضية الثمانية

البرية، إذ يبعد عن مركز المحافظة نحو  نير الفرات، وعند بداية السيل الرسوبي وعمى الطرق
 .(ٖٚ)كم، ويربط العراق بالحدود األردنية من جية وبالحدود السورية من جية أخرى« ٓٙ»

قال ابن سعيد المغربي:  عمى الفرات بقرب البادية. كبيرة عمييا سورمدينة ىيت: و 
لييا) منتيى الحد، حيث  وتقع مدينة ىيت عمى غربي الفرات، وىي أيضًا من مدن الجزيرة وا 

الطول ثمان وستون درجة وثالثون دقيقة والعرض أربع وثالثون درجة، وىي بمد خيرات 
وعمى فراسخ من ىيت عيوٌن تدعى العرق تجري ىذا المجرى ، وقال البالذري: )(ٖٛ)(ونخيل

 . (ٜٖ)(أعشارىا إلى صاحب ىيت
ور بينو وبين العرب وخندق سابور في برية الكوفة حفره سابأما ياقوت فيقول عنيا: )

خوفا من شرىم قالوا كانت ىيت وعانات مضافة إلى طسوج األنبار فمما ممك أنوشروان بمغو 
طوائف من األعراب يغيرون عمى ما قرب من السواد إلى البادية فأمر بتجديد سور مدينة  أنّ 

تعرف بالنسر كان سابور ذو األكتاف بناىا وجعميا مسمحة تحفظ ما قرب من البادية وأمر 
بحفر خندق من ىيت يشق طف البادية إلى كاظمة مما يمي البصرة وينفذ إلى البحر وبنى 

اسق ونظمو بالمسالح ليكون ذلك مانعا ألىل البادية من السواد فخرجت عميو المناظر والجو 
ىيت وعانات بسبب ذلك الخندق من طسوج شاه فيروز ألن عانات كانت قرى مضمومة إلى 

 .(ٓٗ)(ىيت
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ألنيا في ىوة من  اً ىيت ىيت بالكسر وآخره تاء مثناة قال ابن السكيت سميت ىيتُ و 
أي ىوة  ،«في ظممات تحتين ىيت: »(ٔٗ)رؤبة قبميا وقال األرض انقمبت الواو ياء النكسار ما

 ،واألصل فييا ىوت ،سميت ىيت ألنيا في ىوة من األرض :وقال أبو بكر ،من األرض
وىذا مذىب أىل المغة والنحو وذكر أىل األثر  ،فصارت الواو ياء لسكونيا وانكسار ما قبميا

بمندى بن مالك بن دعر بن بويب بن أنيا سميت باسم بانييا وىو ىيت بن السبندى ويقال ال
وىي بمدة عمى الفرات من نواحي بغداد فوق األنبار  ،عنقا بن مدين بن إبراىيم عميو السالم

ذات نخل كثير وخيرات واسعة وىي مجاورة لمبرية طوليا من جية المغرب تسع وستون درجة 
في  فذ إلييا سعد جيشاً وعرضيا اثنتان وثالثون درجة ونصف وربع وىي في اإلقميم الثالث أن

وامتد منو فواقع منو أىل قرقيسيا فقال عمرو بن مالك الزىري تطاولت  مٖٚٙىـ/ٙٔسنة 
أيامي بييت فمم أحم وسرت إلى قرقيسيا سير حازم فجئتيم في غرة فاحتويتيا عمى غبن من 

 محمد بن أىميا بالصوارم وبيا قبر عبد اهلل بن المبارك رحمو اهلل وفييا يقول أبو عبد اهلل
 :شاعر سيف الدولة صدقة بن مزيد (ٕٗ)خميفة السنبسي

 فأنظر رستاقيا والقصورا فمن لي بييت وأبياتيا
 ومنبتيا الروض غضا نضيرا فيا حبذا تيك من بمدة
 رياح السمائم فييا اليجيرا وبرد ثراىا إذا قابمت

ن كنت ذا نعمة ني وا   أجاور بالنيل بحرا غزيرا وا 
 وأصرف عن ذاك قمبا ذكورا نأيياأحن إلييا عمى 

 إذا قابمت بالضجيج السكورا حنين نواعيرىا في الدجى
 منوط ألعجزىا أن تدورا ولو أن ما بي بأعوادىا
 ذيول الخالعة طفال غريرا بالد نشأت بيا ساحبا

 .(ٖٗ)وقد نسب إلييا قوم من أىل العمم
أما قديما، فقد تعددت الروايات عن أصميا وأصل تسميتيا واسم بانييا وعمرىا، إال أن 
كل تمك الروايات ال تستند إلى الدليل العممي والتوثيق التاريخي، فكل ما قيل ىو ضرب من 
التخمين إال أن من الميم أن نذكر أن مدينة ىيت ورد ليا ذكر في المدونات األكدية، ففييا 

ق.م( الذي وحد بالد ما بين النيرين قد  ٖٕٙٔ-ٖٕٔٚأن الممك األكدي سرجون )إشارة إلى 
. (ٗٗ)، ومنيا انطمق لتوسيع مممكتو في سوريا«انجدا»مر بييت وانحنى لمصالة أمام اإللو 
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ق.م من ممتمكات الدولة األكدية، إال  ٕٕٓٔوأصبحت عند قيام اإلمبراطورية السومرية سنة 
ة في نياية األلف الثالث قبل الميالد جعل ممتمكاتيا الغربية ومنيا أن سقوط تمك اإلمبراطوري

 ىيت عرضة ليجمات القوى األخرى المناوئة ليا، مثل مممكة ماري ومممكة أشنونا وغيرىا.
 ٓ٘ٚٔ-ٕٜٚٔوفي عيد الدولة البابمية، والسيما في عصر ممكيا العظيم حمورابي )

ومدن الفرات والجزيرة، وبيذا أصبحت ىيت  ق.م(، الذي استطاع أن يوسع نفوذه فشمل ىيت
من المدن الميمة في ىذه الدولة، وقيل إن الممك حمورابي ذكرىا في مسمتو القانونية بقولو: 
)أنا األول بين المموك، المسيطر عمى مناطق نير الفرات، بأمر من خالقو اإللو داكان الذي 

 .(٘ٗ)ىا...(وغير « ىيت»أحسن عمى سكان مدينة ميرا ومدينة توتول 
وعند ظيور اآلشوريين واجيوا منافسًا كبيرًا ليم، وىم الساللة البابمية الرابعة، ودامت 
الحروب بينيم مدة طويمة، أصبحت ىيت خالل في مدة حكم الممك تكالت بالصر األول 

ق.م( جزءًا من اإلمبراطورية اآلشورية الناىضة واستمرت ىذه اإلمبراطورية  ٚٓٓٔ-٘ٔٔٔ)
م مدن وأقاليم عدة ، إال أن اليزائم التي لحقت بمموكيا المتأخرين أدت إلى انفصال قوية تحك

مدن عدة من سيطرتيم، فأصبحت مدينة ىيت تحت حكم اآلراميين القادمين من الجزيرة 
 . (ٙٗ)الفراتية مدة من الزمن

ق.م(  ٔٔٛ-ٕٗٛالسابع ) وفي العصور اآلشورية المتأخرة في عيد الممك شمشي
أصبحت ىيت من مدن آشور، واتخذ ىذا الممك مدينة بقة الواقعة جنوب غرب ىيت قاعدة لو 

 .(ٚٗ)لصد اليجمات الطامعة في ممكو
ق.م( حممة  ٕٙ٘-ٗٓٙوفي عيد الساللة الحادية عشرة البابمية قاد نبوخذ نصر )

مالو أنو حفر ترعة من مدينة ىيت واحتل مدن الفرات، ومنيا التوسع في بالد الشام، ومن أع
عمى رأس الخميج العربي، ومن ىيت نقل القير لبناء الجنائن المعمقة، وظمت مدينة ىيت 

 .(ٛٗ)ق.م( ٜٖ٘إحدى ممتمكات اإلمبراطورية البابمية حتى سقوطيا سنة )
أما في القرون الميالدية التي سبقت ظيور اإلسالم، فقد انتشرت الديانة المسيحية 

تالمذة السيد المسيح عميو السالم، وكانت مدينة ىيت من ضمن المدن التي دخمت بجيود 
المسيحية، وفي ىذه المرحمة شيدت ىيت قصة الصراع الطويل والمرير بين اإلمبراطوريتين 
الساسانية الفارسية والرومانية، إذ كانت مدينة ىيت آخر حدود الدولة الساسانية وأول مدن 

 .(ٜٗ)الرومانية الشام التابعة لمدولة
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م تعرضت مدينة ىيت لمدمار والتخريب عندما مر بيا اإلمبراطور ٖٖٙففي سنة 
، ويصف المؤرخ الروماني أميانوس مشيمينوس المرافق (ٓ٘)الروماني غازيا المدن الساسانية

لتمك الحممة مدينة ىيت بأنيا عامرة، إال أنيا خالية من السكان، مميئة بالحبوب والغالل 
 .(ٔ٘)وقام الجيش بحرقيا وقتل النساء، ويوجد في مدينة معبد أقيم عمى قمة عالية...والممح، 

أما الساسانيون فإنيم اىتموا بمدينة ىيت وما يمييا ضمن حدودىم، ففي عيد سابور 
م( حفر خندقا من ىيت يشق البادية عمى كاظمة، حتى يحفظ ىذه المدن ٖٛٛ-ٖٖٛالثالث )

 .(ٕ٘)ذلك الخندق المناظر والجواسق والمسالحمن ىجمات األعراب، وبنى عمى 
بقي عمينا أن نذكر أن الخط العربي ابتكر في ىيت أو حوالييا، وضعو ثالثة رجال 

 .(ٖ٘)من قبيمة طي القحطانية، وىم: مرامر بن مرة، وأسمم بن سدرة، وعامر بن جدرة
 قال البمدانيون المسممون فييا:

ونخيل وخيرات كثيرة، وطيب اليواء والتربة بميدة طيبة عمى الفرات ذات أشجار ىيت 
 . (ٗ٘)وعذوبة الماء ورياض مؤنقة

ولعل ىذا التعريف بيذه المدينة قد أعطى ميزتيا بالنسبة لبغداد في ذاك الوقت إذ 
كانت تعد بوابة الشام لمخارج من العراق، وبوابة العراق وبغداد لمداخل إلييا، كما أن موقعيا 

ر والجزيرة وبغداد قد أعطاىا موقعًا عسكريًا واستراتيجيًا يجعميا تسيطر المتميز بين البر والني
عمى طرق المواصالت في ذاك الوقت، كما أن خيراتيا الوفيرة وما ينقل إلييا من خيرات قراىا 
جعميا مركزا اقتصاديا ميما في تمويل أسواق بغداد بما تحتاجو من بضائع وسمع تقيم لمناس 

 حياتيم االقتصادية.
ذاملبحثذالثالث:ذهجماتذالقرامطةذعلىذمدونةذهوتذيفذالعصرذالعباسي:

م، عمى يد رجل  ٜٔٛىـ/ ٕٛٚم أو  ٖٚٛىـ/ٕٓٙابتدأت فتنة القرامطة منذ سنة 
عرف في سواد الكوفة اسمو حمدان أو الفرج بن عثمان أو الفرج بن يحيى، وقرمط لقب لو، 

وكثر أتباعو ، تمال إليو بعض الناسوالتقشف واس فكان يظير الزىدم،  ٔٚٛىـ/ ٕٛ٘سنة 
، (ٙ٘)الجنابي وأبو سعيد الحسن بن بيرام (٘٘)سبيمو، فكان منيم زكرويو بن ميرويو والسالكون

الباطنية. وتداخمت كتب  والنصيرية وغيرىما من طوائف اإلسماعيميةواندمج أكثرىم في 
 مٜ٘ٓىـ/ ٖٜٕالرحبة سنة قبض عميو عامل  رجح أنو ىو الذيألالتاريخ، بأخبار دعاتو. وا
/ ىـٗٙ٘عام حتى انتيت سنة  ٖٓٓ، إال أن فتنتو استمرت قرابة وقتمو المكتفي باهلل العباسي



ذذد.ذصاحلذهاوسذخملفذالدلومي

ذ

هجماتذالقرامطةذعلىذمدونةذهوتذيفذالعصرذ

ذالعباسيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ

) ٔٛٔ ) 
 

م عندما أزال صالح الدين األيوبي دولة الفاطميين من مصر، إال أن بقايا عقائدىم ال ٛٙٔٔ
 .(ٚ٘)تزال مبثوثة في فكر طوائف تسمى البيرة في اليند والنصيرية وغيرىم

ىـ/ ٕٛٚأي سنة » ىذه الطائفة تحركت في ىذه السنة نّ قال ابن كثير عنيم: )إ
ثم استفحل أمرىم وتفاقم الحال بيم كما سنذكره حتى آل بيم الحال إلى أن دخموا  «مٜٔٛ

المسجد الحرام فسفكوا دم الحجيج في وسط المسجد حول الكعبة وكسروا الحجر األسود 
ثم لم يزل عندىم ،  لى بالدىم في سنة سبع عشرة وثالثمائةواقتمعوه من موضعو وذىبوا بو إ
عن موضعو من البيت ثنتين وعشرين سنة فإنا  فمكث غائباً ، إلى سنة تسع وثالثين وثالثمائة

نا إليو راجعون  .(ٛ٘)(هلل وا 
وقد ىاجم القرامطة البالد اإلسالمية، والمدن اآلمنة، وقتموا ونيبوا وسمبوا، ولم يسمم 

في وقت غمب الضعف الدولة العباسية وتناثرت أجزاؤىا بفعل عوامل سياسية  من شرىم أحد
واقتصادية واجتماعية . إال أن من الواضح واستنادًا إلى فكرىم وعقائدىم أنيم استباحوا دماء 

 المسممين حتى في أيام الحج، ولم يكن ليم عيد وال ذمة. 
ثم قصد دمشق، ثير بقولو: )فمن غدرىم باألمان الذي أعطوه ما أشار إليو ابن األ

صالح بن الفضل، فيزمو القرامطة، وأثخنوا فييم، ثم أمنوىم  فخرج إلييم نائب ابن كيغمغ، وىو
فقصدوا  ا،وفضوا عسكره، وساروا إلى دمشق، فمنعيم أىمي اً وغدروىم باألمان، وقتموا صالح

بن إبراىيم بن طبرية، وانضاف إليو جماعة من جند دمشق افتتنوا بو، فواقعيم يوسف 
خميفة أحمد بن كيغمغ باألردن، فيزموه، وبذلوا لو األمان، وغدروا بو، وقتموه،  بغامردي، وىو

 . (ٜ٘)(ونيبوا طبرية، وقتموا خمقًا كثيرًا من أىميا وسبوا النساء
م قال ابن ٜٕٜىـ/ٖٚٔأما أفظع وقعاتيم وأشنعيا وأقبحيا فيو ما فعموه في مكة سنة 

فييا خرج ركب العراق وأمير ىم  :سود إلى بالدىمألالقرامطة الحجر اذكر أخذ كثير: )
منصور الديممي فوصموا إلى مكة سالمين، وتوافت الركوب ىناك من كل مكان وجانب وفج، 
فما شعروا إال بالقرمطي قد خرج عمييم في جماعتو يوم التروية، فانتيب أمواليم واستباح 

وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خمقا قتاليم، فقتل في رحاب مكة وشعابيا 
كثيرا، وجمس أميرىم أبو طاىر لعنو اهلل عمى باب الكعبة، والرجال تصرع حولو، والسيوف 
تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشير الحرام في يوم التروية، الذي ىو من أشرف 

 ، وىو يقول: األيام
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 مق وأفنييم أناخمق الخي اهلل وباهلل أنابأنا 
بل يقتمون  فكان الناس يفرون منيم فيتعمقون بأستار الكعبة فال يجدي ذلك عنيم شيئا.

وىم كذلك، ويطوفون فيقتمون في الطواف، وقد كان بعض أىل الحديث يومئذ يطوف، فمما 
 قضى طوافو أخذتو السيوف، فمما وجب أنشد وىو كذلك:

 الكيف ال يدرون كم لبثواكفتية  ترى المحبين صرعى في ديارىم 
القبيحة، أمر  األفاعيلفمما قضى القرمطي لعنو اهلل أمره وفعل ما فعل بالحجيج من 

 أن تدفن القتمى في بئر زمزم، ودفن كثيرا منيم في أماكنيم من الحرم، وفي المسجد الحرام.
ا ولم يكفنوا ولم ويا حبذا تمك القتمة وتمك الضجعة، وذلك المدفن والمكان، ومع ىذا لم يغسمو 

وىدم قبة زمزم وأمر بقمع باب الكعبة ونزع  مر.ألنيم محرمون شيداء في نفس األيصل عمييم 
كسوتيا عنيا، وشققيا بين أصحابو، وأمر رجال أن يصعد إلى ميزاب الكعبة فيقتمعو، فسقط 

ع الحجر ثم أمر بأن يقم .فعند ذلك انكف الخبيث عن الميزاب عمى أم رأسو فمات إلى النار.
بابيل، أين الحجارة من سجيل؟ ألسود فجاءه رجل فضربو بمثقل في يده وقال: أين الطير األا

سود وأخذوه حين راحوا معيم إلى بالدىم، فمكث عندىم ثنتين وعشرين سنة ألثم قمع الحجر ا
نا إليو راجعونحتى ردوه، كما سنذكره في سنة تسع وثالثين وثال  . (ٓٙ)(ثمائة فإنا هلل وا 

 أما ما ييمنا في خصوص بحثنا، فيو ىجمات القرامطة عمى مدينة ىيت فمنيا:
 م: 914ىـ/ 292ىجوم سنة 

فييا التف عمى أخي الحسين القرمطي المعروف بذي الشامة الذي قتل في التي قبميا 
ثم قصد طبرية فامتنعوا  خالئق من القرامطة بطريق الفرات فعاث بيم في األرض فساداً 

إلى  من األموال ثم كر راجعاً  كثيراً  من الرجال وأخذ شيئاً  كثيراً  فقتل بيا خمقاً فدخميا قيرا 
البادية ودخمت فرقة أخرى منيم إلى ىيت فقتموا أىميا إال القميل وأخذوا منيا أمواال جزيمة 

فقاتموىم وأخذوا رئيسيم فضربت  حمموىا عمى ثالثة آالف بعير فبعث إلييم المكتفي جيشاً 
  .(ٔٙ)عنقو

 م:915ىـ/ 293ويفصل الطبري الخبر إال أنو يذكره في حوادث سنة 
ورد الخبر أن أخًا لمحسين بن زكرويو المعروف بصاحب الشامة ظير بالدالية من 
طريق الفرات في نفر، وأنو اجتمع إليو نفر من األعراب والمتمصصة، فسار بيم نحو دمشق 

، فندب لمخروج إليو الحسين بن حمدان عمى طريق البر، وعاث بتمك الناحية، وحارب أىميا
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بن حمدون، فخرج في جماعة كثيرة من الجند، وكان مصير ىذا القرمطي إلى دمشق في 
ثم ورد الخبر أن ىذا القرمطي صار إلى طبرية فامتنعوا من  جمادى األولى من ىذه السنة.

بيا، وانصرف إلى إدخالو، فحاربيم حتى دخميا، فقتل عامة من بيا من الرجال والنساء، وني
فذكر عن محمد بن داود بن الجراح أنو قال: أنفذ زكرويو بن ميرويو بعد ...  ناحية البادية.

ما قتل ابنو صاحب الشامة رجاًل كان يعمم الصبيان بقرية تدعى الزابوقة من عمل الفموجة، 
أحياء كمب يسمى عبد اهلل بن سعيد، ويكنى أبا غانم، فتسمى نصرًا ليعمى أمره، فدار عمى 

يدعى عمى رأيو، فمم يقبمو منيم أحد سوى رجل من بني زياد، يسمى مقداد بن الكيال، فإنو 
استغوى لو طوائف من األصبغيين المنتميين إلى الفواطم وسواقط من العميصيين وصعاليك 

وكانوا قد صاروا إلييا، فدافعيم أىميا عنيا، فقصدوا نحو طبرية ، ... من سائر بطون كمب
نة جند األردن، ولحق بيم جماعة افتتنت من الجند بدمشق، فواقعيم يوسف بن إبراىيم بن مدي

بن كيغمغ عمى األردن، فكسروه وبذلوا األمان لو، ثم غدروا بو، فقتموه  بغامردي عامل أحمد
ونيبوا مدينة األردن، وسبوا النساء، وقتموا طائفة من أىميا، فأنفذ السمطان الحسين بن حمدان 

يم ووجوىًا من القواد، فورد دمشق وقد دخل أعداء اهلل طبرية، فمما اتصل خبره بيم عطفوا لطمب
نحو السماوة، وتبعيم الحسين يطمبيم في برية السماوة، وىم يتنقمون من ماء إلى ماء، 
ويعورونو حتى لجئوا إلى الماءين المعروفين بالدمعانة والحالة، وانقطع الحسين من اتباعيم 

القرامطة مع غاوييم المسمى نصرًا إلى قرية ىيت،  وأسرى اء، فعاد إلى الرحبة.لعدمو الم
ضيا، وقتل من بلتسع بقين من شعبان مع طموع الشمس، فنيب ر  (ٕٙ)ونفصبحوىا وأىميا غارّ 

قدر عميو من أىميا، وأحرق المنازل، وانتيب السفن التي في الفرات في غرضتيا، وقتل من 
اء مائتي نفس ما بين رجل وامرأة وصبي، وأخذ ما قدر عميو من زى -فيما قيل-أىل البمد 

ثالثة آالف راجمة، كانت معو زىاء مائتي كر حنطة  -فيما قيل-األموال والمتاع، وأوقر 
بالمعدل ومن البر والعطر والسقط جميع ما احتاج إليو، وأقام بيا بقية اليوم الذي دخميا والذي 

  .(ٖٙ)لى البريةبعده، ثم رحل عنيا بعد المغرب إ
نما أصاب ذلك من ربضيا، وتحصن منو أىل المدينة بسورىا، فشخص محمد بن  وا 
إسحاق بن كنداجيق إلى ىيت في جماعة من القواد في جيش كثيف بسبب ىذا القرمطي، ثم 

وذكر عن محمد بن داود، أنو قال: إن القرامطة صبحوا ىيت  تبعو بعد أيام مؤنس الخازن.
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، فحماىم اهلل منو بسورىا، ثم عجل السمطان محمد بن إسحاق بن كنداجيق وأىميا غارون
 . (ٗٙ)نحوىم، فمم يقيموا بيا إال ثالثًا، حتى قرب محمد بن إسحاق منيم، فيربوا منو

 ويذكر الذىبي ىذا اليجوم بقولو:
اهلل بن سعيد كان يعمم  فبعث القرامطة جيشا إلى بصرى صحبة رجل يقال لو عبد

الصبيان فقصد بصرى وأذرعات والبثنية فحاربو أىميا ثم أمنيم فمما أن تمكن منيم قتل 
المقاتمة وسبى الذرية ورام الدخول إلى دمشق فحاربو نائب دمشق أحمد بن كنغمغ وىو صالح 

رف بن الفضل فيزمو القرمطي وقتل صالح فيمن قتل وحاصر دمشق فمم يمكنو فتحيا فانص
كما ذكرنا ثم ساروا إلى ىيت ففعموا بيا  كثيراً  إلى طبرية فقتموا أكثر أىميا ونيبوا منيا شيئاً 

ذلك كما تقدم ثم ساروا إلى الكوفة في يوم عيد األضحى كما ذكرنا كل ذلك بإشارة زكرويو بن 
د ميرويو وىو مختف في بمده بين ظيراني قوم من القرامطة فإذا جاءه الطمب نزل بئرا ق

اتخذىا ليختفي فييا وعمى بابو تنور فتقوم امرأة فتسجره وتخبز فيو فال يشعر بو أصال وال 
يدري أحد أين ىو فبعث الخميفة إليو جيشا فقاتميم زكرويو بنفسو ومن أطاعو فيزم جيش 

فتقوى بو واشتد أمره فندب الخميفة إليو جيشا آخر  جداً  كثيراً  الخميفة وغنم من أمواليم شيئاً 
 .(٘ٙ)يفا فكان من أمرهكث

 :(ٙٙ)م927ىـ/ 315ىجوم سنة 
خمسمائة ألف دينار وكان في بيت المال  -أي لمخميفة)المقتدر(– لوأم الخميفة بذلت 

 مثميا فسمميا الخميفة إلى الوزير ليصرفيا في تجييز الجيوش لقتال القرامطة فجيز جيشاً 
نحوىم فمما سمعوا بو أخذوا عميو أربعين ألف مقاتل مع أمير يقال لو بمبق فسار مكون من 

نا  الطرقات فأراد دخول بغداد فمم يمكنو ثم التقوا معو فمم يمبث بمبق وجيشو أن انيزم فإنا هلل وا 
في خيمة فجعل ينظر إلى محل الوقعة  إليو راجعون وكان يوسف بن أبي الساج معيم مقيداً 

ورجع القرمطي من ناحية بغداد فمما رجع القرمطي قال أردت أن تيرب فأمر بو فضربت عنقو 
 إلى األنبار ثم انصرف إلى ىيت فأكثر أىل بغداد الصدقة وكذلك الخميفة وأمو والوزير شكراً 

  .(ٚٙ)ن بغدادهلل عمى صرفو ع
 عن ىذا اليجوم: (ٛٙ)قال الذىبي
م أعاد القرامطة الكرة لمياجمة ىيت، إال أنيم فشموا، قال ٕٜٚىـ/ ٖ٘ٔوفي سنة 

القرمطي إلى ىيت فدخل مؤنس بالعسكر إلى األنبار، وقدم ىارون بن وسار الذىبي: )
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في جيش إلى ىيت، فسبقا القرمطي وصعدا عمى سورىا،  (ٓٚ)، وسعيد بن حمدان(ٜٙ)غريب
ساللم وزحف، فمم يقدر عمى نقبيا، وقتموا من  فقويت قموب أىميا وحصنوىا. فعمل القرمطي

وورد من ىيت  ... أصحابو جماعة، فرحل عنيا إلى البرية. وتصدق المقتدر وأمو بمال.
نصر الحاجب ومعو ثالثة عشر من القرامطة، فأمر المقتدر ليم بخمع وقال: لكونيم خامروا 

 .(عمى القرمطي
في تسعمائة فارس وثالثمائة راجل،  موى (ٔٚ)الرقةالقرامطة قصد يقول ابن األثير: 
ودفعو أىميا عنيا: فسار مؤنس من بغداد إلى الرقة فأتاىا بعد  ،(ٕٚ)فقتل فييا جماعة بالربض

، (ٖٚ)من خواص أصحابو الدرداءثم أتى ىيت، فرموه بالحجارة، فقتموا أبا  انصراف أبي طاىر.
 .(ٗٚ)قيل قتمتو امرأة بأن ألقت عميو لبنة من فوق السور

حدثنا شاىد عيان عمى ىذا اليجوم وىو المسعودي إذ يقول: )وسار إلى ىيت في وي
وعبر أصحابو  -وأنا يومئذ بيا منحدرا من الشام أريد مدينة السالم–ثقمتو فنزل عمييا وحصرىا 

الذين كانوا في جانب األنبار عمى أطواف اتخذوىا في الموضع المعروف بفم بقة أسفل ىيت، 
ع أىل ىيت يوم األحد لثمان خمون من ذي الحجة من ىذه السنة، وكان فاجتمعوا منو فواق

عبر إلييا من المساء ىارون بن غريب الخال، وأبو العالء سعيد بن حمدان، ويونس غالم 
األصمعي وغيرىم من األولياء فكان القتال بينيم فوق السور واحترقت لو عدة دبابات، وعاد 

ين صبيحة الوقعة، إلى رحبة مالك بن طوق وارتفعت من إلى معسكره وارتحل عنيا يوم االثن
ذا ىو قد ضرب  معسكره نار عظيمة عند السحر قبل رحيمو فظننا أنو يريد معاودة الحرب، وا 

 .(٘ٚ)ثقمتو بالنار لكثرة الذرية والثقمة وقمة الظير(
ىـ/ ؟؟؟ ٕٙٔذكر ابن خمدون اليجوم األول عمى مدينة ىيت في خالل أحداث سنة 

اث غارات القرامطة مستعرضا عبثيم واستيتارىم بدماء المسممين، وبعد أحداث في أحد
إلى  -أي القرمطي–ىـ يقول ابن خمدون: )ثم سار أبو طاىر ٕٙٔاستمرت سنوات قبل عام 

الرقة وقاتميا ثالثا، وبعث السرايا إلى رأس عين وكفرتوثا وسنجار فاستأمنوا إلييم، وخرج 
لعسكر وقصد الرقة، فسار أبو طاىر عنيا إلى الرحبة ووصميا مؤنس المظفر من بغداد في ا

 .(ٙٚ)مؤنس، وسار القرامطة إلى ىيت فامتنعت عمييم، فساروا إلى الكوفة(
ىـ في خالفة المقتدر باهلل ٖٙٔوذلك ليس بصحيح، إذ إن ىذا اليجوم كان في سنة 

 العباسي، ولعل ذلك سقط من سقطات الطباعة.
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م يذكر اليمذاني: )استيدى القرامطة في ىذه السنة ٜٗٙىـ/ ٖٖ٘وفي أحداث سنة 
من سيف الدولة حديدًا، فقمع أبواب الرقة وسد مكانيا، وأخذ كل حديد بديار مضر حتى 

 . (ٚٚ)صنجات البقالين والباعة وأحدره في الفرات إلى ىيت، وحممو منيا إلى البرية(
ذاخلامتة:ذ

الحمد هلل الذي أنعم فأتم، ونسألو الزيادة فيما أنعم فأكرم، والصالة والسالم عمى سيدنا 
 محمد الخاتم، وعمى آلو وصحبو وسمم... وبعد... 

ففي ىذه العجالة السريعة، استعرضنا نبذة عن عقائد ىذه الفرقة الضالة التي 
ييم إال وال ذمة، ومن المالحظ استباحت المسممين في أنفسيم وأمواليم وأعراضيم، ولم ترقب ف

أنيا ابتدأت ظيورىا في وقت عم فيو الجيل وتفككت الدولة وضعفت ىيبة الدولة، فابن األثير 
في الكامل في التاريخ يذكر أن المكتفي قد شتمو الجند، فإلى أي درجة وصمت تمك 

قتصادية األوضاع! ومن المالحظ كذلك أن تركيز اليجمات عمى مدينة ىيت كان ألسباب ا
آالف بعير، مع أنيم لم يصموا  ٖٓٓٓتمويمية، فإن ما أخذوه في أحد اليجمات قد حمموه عمى 

إال إلى ربض المدينة بسبب مناعة أسوارىا، مما يعطي فكرة عن اتساع خيراتيا ونشاطيا 
 االقتصادي الكبير في تمك المدة، وقد نالت المدينة بعض المآسي إذ استباحوىا تقتيال وتشريدا
ونيبا وسمبا وسبيا في مرات أخرى، وفي بعضيا كانت أسوار المدينة صامدة في وجو الغزاة، 
كما نممس اشتراك الجميع في صد اليجمات القرمطية، إذ إن أبا الدرداء القرمطي قتمتو امرأة 
بأن ألقت عميو رحى من فوق السور فيمك، مما يعكس صورة عن مدى ترابط وتكاتف أىل 

 دفاع عن مدينتيم. المدينة في ال
أسأل اهلل أن أكون قد وفقت في نقل ىذه الفكرة إلى قمب القارئ الكريم، لنستفيد من 

 ماضينا في تجنب عثرات حاضرنا، إنو نعم المولى ونعم النصير.
 
ذ

ذ

ذ

ذ
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ذاهلوامشذ:

                                                 

، دار صـادر، ٔ، لسان العـرب، طم( ٖٔٔٔىـ/ٔٔٚ)ت  ابن منظور،  محمد بن مكرم األفريقي المصري( ٔ)
بقـرمط لــ)قرمطتو « حمـدان»وقد سمي داعي القرامطـة ومبتـدئ أمـرىم  .ٖٚٚ/ٚ« قرمط»بيروت، بال ت: مادة 

(، الفـرق مٖٚٓٔىــ/ٜٕٗ) البغدادي، أبو منصور عبد القاىر بن طاىر بن محمدفي خطو أو خطوه(، ينظر: 
 . ٕٙٙ/ٔ: مٜٚٚٔ، دار اآلفاق الجديدة، بيروت ، ٕية ، طبين الفرق وبيان الفرقة الناج

م( أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحمـيم بـن عبـد السـالم ابـن عبـد ٕٖٛٔ-ٖٕٙٔ ىــ/ٕٛٚ-ٔٙٙابن تيمية ) (ٕ)
إلـى دمشـق  سالم. ولد في حران وتحول بو أبوهإلالقاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي ، شيخ ا اهلل بن أبي

فتعصـب عميـو جماعــة مـن أىميـا فســجن  وطمـب إلــى مصـر مـن أجــل فتـوى أفتـى بيـا، فقصــدىا، ،فنبـغ واشـتير
ىـــ/ ٕٓٚ، واعتقــل بيــا ســنة مٕٖٔٔىـــ/ ٕٔٚفســافر إلــى دمشــق ســنة  ثــم أطمــق ،ســكندريةإلمــدة، ونقــل إلــى ا

البحـث فـي  ومات معتقال بقمعة دمشق، فخرجت دمشق كميا في جنازتو. كان كثيـر وأطمق، ثم أعيد، م،ٕٖٓٔ
ولـو صول، فصيح المسان، قممو ولسـانو متقاربـان. ألوا آية في التفسير ،فنون الحكمة، داعية إصالح في الدين

 ،ىــ(ٛٙٚ ت) أبو محمد عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد بن عمي بـن سـميمان، اليافعيمصنفات كثيرة . ينظر: 
دار الكتــب ،ٔط ،خميــل المنصــور، ، تــحمــرآة الجنــان وعبــرة اليقظــان فــي معرفــة مــا يعتبــر مــن حــوادث الزمــان

شـير ألعـالم قـاموس تـراجم ألا، خير الـدين . الزركميٛٗٔ/ٗ،م ٜٜٚٔ -ىـ  ٚٔٗٔ ،لبنان ،العممية، بيروت 
-ٖٔٗ/ٔم : ٜٓٛٔ، ٘، دار العمـم لمماليـن، بيـروت، طوالمستشـرقين الرجال والنساء مـن العـرب والمسـتعربين

ٖٕٗ. 
م( جعفـر بـن محمـد البـاقر بـن عمـي زيـن العابـدين ٘ٙٚ-ٜٜٙىــ/ٛٗٔ–ٓٛ) عميـو السـالم جعفر الصـادق (ٖ)
ـــد ألا الحســـين الســـبط، الياشـــمي القرشـــي، أبـــو عبـــد اهلل، الممقـــب بالصـــادق: ســـادس بـــن ئمـــة االثنـــي عشـــر عن
مامــان أبــو حنيفــة إلرفيعــة فــي العمــم. أخــذ عنــو جماعــة، مــنيم ا ولــو منزلــة ،ماميــة. كــان مــن أجــالء التــابعينإلا

بنــي العبــاس وكــان جريئــا  لــو أخبــار مــع الخمفــاء مــن ،نــو لــم يعــرف عنــو الكــذب قــطألصــادق ولقــب بال ومالــك.
كتـاب، ورد ذكرىـا فـي كشـف الظنـون، يقـال إن جـابر بـن حيـان  لـو رسـائل مجموعـة فـي ،عمييم صداعا بـالحق

إبــــراىيم أبـــو العبـــاس شـــمس الــــدين أحمـــد بـــن محمـــد بـــن ،ابــــن خمكـــان  .مولـــده ووفاتـــو بالمدينـــة قـــام بجمعيـــا.
 ٔ،جٜٓٓٔ ،بيـروت –دار صادر  ، ٔ،طإحسان عباس ، تح،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ىـ(ٔٛٙت)

 .ٕٕٖ-ٕٖٔ/ٗ :خير الدين الزركمي :األعالمينظر:  .ٕٖٚ،ص
 تحقيـق:، منيـاج السـنة النبويـةم(، ٕٖٚٔ/ ىــٕٛٚ)ت  أحمد بن عبد الحميم بـن تيميـة الحرانـي: بن تيميةا (ٗ)

 .ٜٙ/ٛ: مٜٙٛٔ/ىـٙٓٗٔ الرياض،، جامعة اإلمام محمد بن سعود ،ٔ، طد سالممحمد رشا
 .ٜٙ/ٛ :منياج السنة النبوية: تيمية ابن (٘)
عبــد : تحقيــق ،فضــائح الباطنيــةم(، ٔٔٔٔىـــ/ ٘ٓ٘)ت محمــد بــن محمــد بــن محمــد  أبــو حامــد ،الغزالــي (ٙ)

 .ٕٙٙ/ٔ :الفرق بين الفرق :نظري ،ٔٔ/ٔ ، بال ت :الكويت ،مؤسسة دار الكتب الثقافية ،الرحمن بدوي
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ليو  ، الياشمي القرشي: جدعميو السالم إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر (ٚ) الخمفاء الفاطميين. وا 
مامتـو بعـد أبيـو، إصل، وتميزت عن االثنـي عشـرية بـأن قالـت بألا وىي من فرق الشيعة في ،سماعيميةإلنسبة ا
التـاريخ مـا يـدل  . ولـيس فيمـا بـين أيـدينا مـن كتـبعميـو السـالم أخيـو موسـى الكـاظممامـة إعشرية تقـول ب واالثنا

سماعيمية من يرى أن أبـاه أظيـر موتـو تقيـة إلوالده. وفي ا عمى أنو كان في حياتو شيئا مذكورا. توفي في حياة
الــوافي  ،ـ(ىــٗٙٚ تصــالح الــدين خميــل بــن أيبــك بــن عبــد اهلل )،الصــفدي   .يقصــده العباســيون بالقتــل حتـى ال
 .ٕٙ/ٜ،مٕٓٓٓ،ىـٕٓٗٔبيروت -دار إحياء التراث  ،أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ،تح، بالوفيات

 .ٚٗ/ٔ :فضائح الباطنيةالغزالي،  (ٛ)
 .ٕٙٙ/ٔالمصدر نفسو:  (ٜ)

 .ٜٚسورة آل عمران، اآلية  (ٓٔ)
 .ٕٙٙ/ٔ، فضائح الباطنية: الغزالي (ٔٔ)
 .ٙٔ/ٔ المصدر نفسو: (ٕٔ)
 .ٗٗ: .، الباطنية عبر التاريخ، موقع المكتبة الشاممة عمى اإلنترنتعبد الرحمن بن سفرالحوالي،  (ٖٔ)
 .ٚٔ/ٔ، فضائح الباطنية: الغزالي (ٗٔ)
 (،مٖ٘ٔٔىـــ/ٛٗ٘)محمــد بــن عبــد الكــريم بــن أبــي بكــر أحمــد ، الشيرســتاني، ٚٔ/ٔالمصــدر نفســو :  (٘ٔ)

، الباطنيـة عبـر ، الحـواليٜٓٔ/ٔىــ : ٗٓٗٔبيـروت،  ،دار المعرفـة ،تحقيق محمد سـيد كيالنـي ،الممل والنحل
 .ٗٗالتاريخ: 

، الفـرق اإلسـالمية أصول وتـاريخ، مصطفى بن محمد بن مصطفى.٘ٗٔ/ٔالبغدادي، الفرق بين الفرق:  (ٙٔ)
  .٘الحوالي، الباطنية عبر التاريخ:  ،ٙٗ: مٖٕٓٓ/ىـٕٗٗٔ
 .ٗٗبر التاريخ: الحوالي، الباطنية ع ،ٚٔ/ٔ، فضائح الباطنية: الغزالي (ٚٔ)
يـان تمبــيس الجيميـة فــي ، بم(ٕٖٚٔ/ ىـــٕٛٚ)ت  عبـد الحمــيم الحرانـيبــن أبـو العبــاس أحمـد ابـن تيميــة،  (ٛٔ)

، مكـــة المكرمـــة ،مطبعـــة الحكومـــة، ٔ، ط: محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن قاســـم، تحقيـــقتأســـيس بـــدعيم الكالميـــة
 .ٖٕٓ/ٔىـ : ٕٜٖٔ
 .ٖٛٗ/ٔالمصدر نفسو:  (ٜٔ)
 .ٕٛٚ/ٔالفرق بين الفرق:  ،البغدادي (ٕٓ)
 .ٜٕٙ/ٔالمصدر نفسو :  (ٕٔ)
 .ٓٗ/ٔ، فضائح الباطنية: الغزالي (ٕٕ)
 .ٕٜ/ٔالشيرستاني، الممل والنحل:   (ٖٕ)
م(، ٛٚٓٔـ/ ىــٓٚٗت ىبــة اهلل بــن موســى بــن داود الشــيرازي الســمماني، أبــو نصــر، المؤيــد فــي الــدين ) (ٕٗ)

بيــو، ثـم لـو القيـام بـدعوة الفــاطميين ألوكـان ، ولـد وتعمـم بشـيراز، سـماعيمية وكتابيــاإلمـن زعمـاء ا ،داعـي الـدعاة
 وأقــام مــدة فــي حمــة منصــور.م، ٗٗٓٔـ/ ىــٖٙٗىــواز ســنة ألواضــطر إلــى مغادرتيــا، فخــرج متنكــرا إلــى ا فييــا.
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نشـــاء، وتقـــدم إلـــى أن صـــار إليـــو أمـــر الـــدعوة إلوتوجـــو إلـــى مصـــر، فخـــدم المستنصـــر الفـــاطمي، فـــي ديـــوان ا
وعــاد إلــى ، ثــم نحــي وأبعــد إلــى الشــام بــواب.ألولقــب بــداعي الــدعاة وبــاب ا م،ٛ٘ٓٔىـــ/ ٓ٘ٗالفاطميــة ســنة 

، الزركمــي. ينظــر: كثيــرة ولــو تصــانيف، مصــر فتــوفي فييــا، عــن نحــو ثمــانين عامــا، وصــمى عميــو المستنصــر
 . ٙٚ-٘ٚ/ٛ :األعالم

 .ٕ٘/ٔالفرق بين الفرق:  ،البغدادي (ٕ٘)
-ٛ٘ٓٔ ـ/ىــ٘ٓ٘-ٓ٘ٗبــن أحمــد الطوســي، الشــافعي، الغزالــي )حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــو  (ٕٙ)
تفقـو ببمـده أوال، ثـم تحـول إلـى نيسـابور فـي مرافقـة جماعـة مـن ، م(، صاحب التصانيف، والذكاء المفـرطٔٔٔٔ

الطمبـــة، فـــالزم إمـــام الحـــرمين، فبـــرع فـــي الفقـــو فـــي مـــدة قريبـــة، وميـــر فـــي الكـــالم والجـــدل، حتـــى صـــار عـــين 
مبــة، وشــرع فــي التصــنيف، فمــا أعجــب ذلــك شــيخو أبــا المعــالي، ثــم ســار أبــو حامــد إلــى المنــاظرين، وأعــاد لمط

المخــيم الســمطاني، فأقبــل عميــو نظــام الممــك الــوزير، وســر بوجــوده، ونــاظر الكبــار بحضــرتو، فــانبير لــو، وشــاع 
حمـد بـن شـمس الـدين م ،لـذىبيام. ينظـر: ٔٔٔٔىــ/ ٘ٓ٘، توفي سـنة أمره، فواله النظام تدريس نظامية بغداد

، ٜط ،ســدألحســين او  طاألرنــاؤو ق شــعيب يــحق، تالنــبالء أعــالمســير م(، ٖٚٗٔـ/ ىــٛٗٚ)ت أحمــد بــن عثمــان 
 .ٕٕ/ٚ :األعالم، الزركمي ،ٖٕٖ/ٜٔ :مٖٜٜٔـ/ىٖٔٗٔ، بيروت، مؤسسة الرسالة

 .ٓ٘ٔ/ٔالغزالي، فضائح الباطنية:   (ٕٚ)
 .ٗٙ/ٕ، الفرق اإلسالمية: مصطفى بن محمد مصطفى (ٕٛ)
، موقـع المكتبـة الشـاممة عمـى شـبكة نبذة مختصـرة عـن فرقـة الباطنيـة اإلسـماعيمية البيـرة، سممان ،العنزي (ٜٕ)

 .٘/ٔ اإلنترنت. :
 .ٗٛسورة الزخرف، اآلية  (ٖٓ)
 .٘/ٔ :نبذة مختصرة عن فرقة الباطنية اإلسماعيمية البيرة، العنزي (ٖٔ)
 .٘/ٔ المرجع نفسو : (ٕٖ)
نبـــذة مختصـــرة عـــن فرقـــة الباطنيـــة ، العنـــزي، ٗٙ/ٕمصـــطفى بـــن محمـــد مصـــطفى، الفـــرق اإلســـالمية:  (ٖٖ)

 .٘/ٔ :اإلسماعيمية البيرة
 .ٙ/ٔ :نبذة مختصرة عن فرقة الباطنية اإلسماعيمية البيرة، العنزي (ٖٗ)
 .ٙ/ٔ المرجع نفسو: (ٖ٘)
 م.ٕٚٓٓأصبحت عشرة أقضية بعد عام  (ٖٙ)
-ٜٚٛٔالتحميل الجغرافي لتوزيع سكان قضاء ىيت وحركتيم المكانية لممدة  سالم،الييتي، نادية طالب  (ٖٚ)
، جامعـــة األنبـــار/ كميـــة التربيـــة لمعمـــوم غيـــر منشـــورةدراســـة فـــي الجغرافيـــة الســـكانية، رســـالة ماجســـتير  ٕٚٓٓ

 ٕٕم :ٕٓٔٓاإلنسانية، 
موقــع المكتبــة الشــاممة  ،االجغرافيــم( ،  ٕٙٛٔىـــ/٘ٛٙ، أبوالحســن عمــي بــن موســى )بــن ســعيد المغربــيا (ٖٛ)

 .ٖٗ/ٔ عمى شبكة اإلنترنت:
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 .ٕٓٓ/ٔ: فتوح البمدان، الذريلبا (ٜٖ)
 .ٕٜٖ/ٕ :معجم البمدان، ياقوت الحموي (ٓٗ)
الجحـــاف، أو أبـــو محمـــد: راجـــز، مـــن  رؤبـــة بـــن عبـــد اهلل العجـــاج بـــن رؤبـــة التميمـــي الســـعدي، أبـــوىـــو  (ٔٗ)

 والعباســية. كــان أكثــر مقامــو فــي البصــرة، وأخــذ عنــو األمويــةالــدولتين  الفصــحاء المشــيورين، مــن مخضــرمي
ىــ/ ٘ٗٔسـنة  مـات فـي الباديـة، وقـد أسـن أعيان أىل المغة، وكانوا يحتجون بشعره ويقولـون بإمامتـو فـي المغـة.

 :األعـالم، الزركمـي : ينظـر:مـات رؤبـة: دفنـا الشـعر والمغـة والفصـاحة قـال الخميـل لمـا ،م. لو ديوان رجـزٕٙٚ
ٙ/ٜٚ. 

 م(: شـاعر قائـد.ٕٔٔٔـ/ىـ٘ٔ٘ت ) محمد بن خميفة بن حسين، أبـو عبـد اهلل النميـري السنبسـي االنبـاري (ٕٗ)
 أقام بالحمة، عند سيف الدولة صدقة بن منصور، فكان شاعره وشاعر ابنو دبيس بن صدقة. ،أصمو من ىيت

بــن  نســبتو إلــى ســنبس .مٗٓٔٔـ/ ىــٜٛٗقــال ابــن الــدبيثي: قــدم بغــداد غيــر مــرة وكتــب النــاس مــن شــعره ســنة 
 .ٙٔٔ/ٙ :األعالم، الزركمي ينظر:. يءمعاوية، من ط

 .ٕٔٗ/٘ :معجم البمدان،  ياقوت الحموي  (ٖٗ)
م: ٜٜٛٔ، نــدوة ىيـت فــي التــراث،  بغــداد، مدينـة ىيــت فــي المصـادر المســمارية ،األعظمـي، محمــد طــو (ٗٗ)
ٛ٘. 

 .ٙٔٔم : ٕٜ٘ٔاد، ، الشرائع العراقية القديمة، مطبعة شفيق، بغدفوزي رشيد  (٘ٗ)
 .ٙٔٔ فوزي رشيد، الشرائع العراقية القديمة،  (ٙٗ)
 .ٓٚ٘موسيل ألو، الفرات األوسط ، مطبعة المثنى، بغداد، د.ت :  (ٚٗ)
 .ٚٔٔفوزي رشيد، الشرائع العراقية القديمة،  (ٛٗ)
 .ٛٔٔ فوزي رشيد، الشرائع العراقية القديمة، (ٜٗ)
 .ٜٜٖم : ٜٛٗٔآثر، إيران في عيد الساسانيين، مطبعة مصطفى البابي الحمبي وشركاؤه،  كريستنسن (ٓ٘)
 .ٕ٘ٔم : ٜٛٚٔ، دار آفاق عربية، ٕ، العددٚٔمجمة سومر: المجمد  (ٔ٘)
، بـال بيـروت ،دار الفكر ،معجم البمدان م (،ٕٕٛٔىـ/ٕٙٙ) تبن عبد اهلل  أبو عبد اهلل ،الحمويياقوت  (ٕ٘)
 .ٜٛ٘/ٗت : 
ـــن جـــابر )ت  (ٖ٘) ـــبالذري، أحمـــد بـــن يحيـــى ب ـــدان، منشـــورات مكتبـــة اليـــالل، ٕٜٛىــــ/ ٜٕٚال م(، فتـــوح البم

 .ٜٚٗم : ٜٛٛٔبيروت، 
 ،دار صـــادر ،آثـــار الـــبالد وأخبـــار العبـــاد، م (ٖٕٓٔىــــ/ٕٛٙن محمـــد بـــن محمـــود ) ، زكريـــا بـــالقزوينـــي (ٗ٘)

نحــو ت أحمــد بــن أبــي بكــر البنــاء )محمــد بــن شــمس الــدين أبــو عبــد اهلل  ،المقدســي، ٕٔٔ/ٔ بيــروت، د.ت  :
م، ٜٜٓٔىــــ/ٕٖٚٔ، ٕ، أحســـن التقاســـيم فـــي معرفـــة األقـــاليم، مطبعـــة بريـــل، ليـــدن، طم(ٜٜٓنحـــو / ىــــٖٓٛ

 .ٖٗ/ٔ م :ٜٗٙٔأعادت طبعو مكتبة المثنى، بغداد، 



ذذد.ذصاحلذهاوسذخملفذالدلومي

ذ

هجماتذالقرامطةذعلىذمدونةذهوتذيفذالعصرذ

ذالعباسيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ

) ٜٔٔ ) 
 

                                                                                                                                        

م(، المعــروف بصــاحب الشــامة، أو صــاحب الخــال: ثــائر ٜٗٓـ/ىــٜٕٔالحســين بــن زكرويــو القرمطــي ) (٘٘)
وىـو محاصـر  خرج عمى أمراء بني العباس بالشـام، مـع أخ لـو، وقتـل أخـوه، كان ينتمي إلى الطالبيين، قرمطي

وقـاد ، ، وقام الحسين بعده وتسمى بأحمد، وأظيـر شـامة فـي وجيـو، زعـم أنيـا آيتـومٕٜٓـ/ ىٜٕٓلدمشق سنة 
 «المــدثر»، ولقبــو أصــحاب أخيــو، ولقــب نفســو بالميــدي أميــر المــؤمنين، وعيــد إلــى ابــن عــم لــو اســمو عبــد اهلل

 .قبض عميـو المكتفـي بعـد معركـة حاميـة قـرب حمـص، وضـرب عنقـو ببغـداد وزعم أنو المدثر الذي في القرآن.
 .ٖٕٛ/ٕ :األعالم: الزركمي ، ينظر:والمؤرخون يعرفونو بصاحب )الشامة( ويذكرونو باسمو )الحسين(

كان دقاقا، مـن  ر القرامطة ومعمن مذىبيم.كبي ،م(ٜٗٔـ/ىٖٔٓ ت) الحسن بن بيرام الجنابي، أبو سعيد (ٙ٘)
فحاربــو  وجعــل يــدعو العــرب إلــى نحمتــو، فعظــم أمــره. أىــل جنابــة بفــارس ونفــي منيــا، فأقــام فــي البحــرين تــاجرا.

حسـاء والقطيـف وسـائر إلاسـتولى عمـى ىجـر وا وصـافاه وكـان أصـحابو يسـمونو السـيد. الخميفة، فظفر الحسـن.
ــو خــادم لــو صــقمبي فــي الحمــام، بيجــر.  يــة.وكــان شــجاعا، داى بــالد البحــرين.  :األعــالم :الزركمــيينظــر: قتم

ٕ/ٔٛ٘. 
وبيان موقف  تنتسب إلى اإلسالمفرق معاصرة  ،غالب بن عمي، عواجي، ٖٕ٘/ٔٔاألعالم:  الزركمي ، (ٚ٘)

 .ٗٔ/ٕ ، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، بال ت :اإلسالم منيا
 م(ٕٕٚٔىــ/ ٗٚٚالفداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر البصـري الدمشـقي )ت ابن كثير، عماد الدين أبو  (ٛ٘)

 .ٖٙ/ٔٔ ، بالت :بيروت، مكتبة المعارف ،البداية والنياية
م(، الكامل فـي ٕٖٕٔىـ/ ٖٓٙاين األثير، عز الدين أبي الحسن عمي بن أبي الكرم محمد الشباني )ت  (ٜ٘)

 .ٖٛٙ/ٖ ىـ/م،ٖٔٗٔتاب العربي، بيروت، ، تحقيق: عمر عبد السالم التدمري، دار الكالتاريخ
 .ٕٛٔ/ٔٔ: البداية والنيايةابن كثير،   (ٓٙ)
 .ٓٓٔ/ٔٔ المصدر نفسو، (ٔٙ)
وَغــوَّر القــوم َتْغــويرًا  ،والتَّْغــِوير الَقْيمولــة يقــال غــوِّروا َأي انزلــوا لمقائمــة ،غــار النيــار َأي اشــتّد حــّرهغــاّرون:  (ٕٙ)

 .ٖٗ/٘ «غور»مادة : لسان العربينظر: ابن منظور،  ،والتغوير نوم ذلك الوقت ،دخموا في القائمة
 ،دار الكتــب العمميــة، والممــوك لرســلتــاريخ ا م(،ٕٕٜىــ/ ٖٓٔ)ت محمــد بــن جريــر  أبــو جعفــر ،الطبـري (ٖٙ)
 ،  ٖٗ/ٙ ىـ:ٚٓٗٔ، ٔ، طبيروت
ـ/ ىـٛٗٚ)ت شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان  لـذىبي،ا .ٖٗ/ٙ، والممـوك لرسلتاريخ ا ،الطبري (ٗٙ)
دار الكتـــاب ، ٔ، طتحقيـــق: عمــر عبــد الســالم تــدمري ،تــاريخ اإلســالم ووفيــات المشــاىير واألعــالمم(، ٖٚٗٔ
 .ٕٖٕ/٘ :مٜٚٛٔ/ىـٚٓٗٔ، بيروت، العربي
 .ٗ٘ٔ/ٔٔ: البداية والنياية؛ ابن كثير، ٕٖٕ/٘ :تاريخ اإلسالم، ذىبيال (٘ٙ)
 .ٖ٘ٙ/٘: تاريخ اإلسالم، ذىبيال (ٙٙ)
 .ٕٗ/ٙ :تاريخ الرسل والمموك ،لطبريا (ٚٙ)
 .ٖٚٙ/٘ :تاريخ اإلسالم: لذىبيا (ٛٙ)



ذجملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ3102)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاجمللدذاألول

 

 (ٜٕٔ ( 
 

                                                                                                                                        

الخميفــة المقتــدر بــاهلل، فعــرف بــابن  ىــارون بــن غريــب: قائــد، مــن والة العصــر العباســي. كــان أبــوه خــال (ٜٙ)
أعمال أبيو، وخمع عميـو،  فقمده المقتدر ينتدبو الخميفة لمميمات، إلى أن مات أبوه الخال. وكانت إقامتو ببغداد،

وقاتـل القرامطـة فـي واسـط سـنة  م،ٕٜٓىــ/ ٖٛٓثـورة ببغـداد سـنة  وعقد لو المواء بـذلك. وكانـت لـو يـد فـي قمـع
وولـي بـالد الجبـل  رأسـا. ٓٚٔسرى إلى بغداد عمى الجمال ومعيم ألجماعة منيم وأرسل ا فقتل مٕٜٛىـ/ٖٙٔ

مرداويج الـديممي بنـواحي ىمـذان، فـانيزم ىـارون. وعـاد  فقاتموم ٖٜٔىـ/ ٜٖٔوعقد لو عمى أعمال فارس سنة 
واستفحل أمر مؤنس الخادم الخارج عمى الخميفـة فيـاجم بغـداد، وبـرز م ٕٖٜ ىـ/ٕٖٓأوائل سنة  إلى بغداد في

برجالـو، قبـل المعركـة بأنـو ال ثقـة لـو  بعسكره وقـواده، وىـارون مـن مقـدمييم، إال أن ىـذا أخبـر المقتـدر المقتدر،
الكوفــة وقصـبتيا الــدينور. وخمــع القــاىر  مــاه وقتــل المقتــدر. وبويــع القـاىر فــواله وقمـوبيم مــع مــؤنس. ولــم يقاتـل.

مـن القـواد،  ورأى ىارون أنو أحق بالدولـة مـن غيـره مٖٜٗ/ ٕٕٖوولي الخالفة الراضي باهلل ابن المقتدر سنة 
رزاق. وزحــف مــن الــدينور إلــى خــانقين. وأراد ألا فــي لقرابتــو مــن الراضــي، فكاتــب بعــض القــواد يعــدىم الزيــادة

ســنة  رأســو إلــى بغــداد فقاتمــو القــواد المتغمبــون، بعــد أن اســتأذنوا الراضــي، وقتمــوه، وحممــوا دخــول بغــداد عنــوة،
 ،ىـــ(ٕ٘ٛ تأبــو الفضــل أحمــد بــن عمــي بــن محمــد بــن أحمــد ) ،حجــر العســقالنيابــن  . ينظــر:مٖٜٗىـــ/ٕٕٖ

ــــاب فــــي األلقــــاب الريــــاض، ،مكتبــــة الرشــــد  ،ٔط ،عبــــد العزيــــز محمــــد بــــن صــــالح الســــديري،تــــح،  نزىــــة األلب
 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٚٔ :األعالم، الزركمي.ٖٕٔ/ٔم،ٜٜٛٔ،ىـٜٓٗٔ
 .ٜٛٔ/ٔٔ، البداية والنياية: ي خالفة المقتدر، ينظر: ابن كثيرسعيد بن حمدان: والي الموصل ف (ٓٚ)
وىـي مدينـة ، ل األرض المينـة التـرابيـوق ،ا رقاقالرقة كل أرض إلى جنب واد ينبسط عمييا الماء وجمعي (ٔٚ)

مشيورة عمى الفرات بينيا وبين حران ثالثة أيام معدودة في بـالد الجزيـرة ألنيـا مـن جانـب الفـرات الشـرقي يقـال 
جيشــا عميــو عيــاض بــن  مٖٛٙىــ/ٚٔوالـي الكوفــة فــي ســنة   ليـا الرقــة البيضــاء أرســل سـعد بــن أبــي وقــاص

أىل الرقة خبره فقالوا أنتم بين العراق والشام وقد استولى عمييا المسممون فما بقـاؤكم  فقدم الجزيرة فبمغ غنم 
-ٛ٘/ ٖ: معجـم البمـدان: ينظـر: يـاقوت الحمـوي، مع ىؤالء فبعثوا إلى عياض بن غنم في الصمح فقبمـو مـنيم

ٙٓ. 
قال أبـو منصـور  ،ويقال لزوجة الرجل ربضو، الربض بالتحريك وآخره ضاد ىو في األصل حريم الشيء (ٕٚ)

 ،أساس المدينة والبناء والـربض مـا حولـو مـن خـارج األول مضـموم والثـاني بالتحريـك :الربض فيما قال بعضيم
نما نذكر ما أضيف فصار كالعمم  وقال بعضيم ىما لغتان األرابض كثيرة جدا وقل ما تخمو مدينة من ربض وا 

ليــو وىــو يســمى الرقــة وىــو كــان ربضــا لمرافقــة فغمــب ربــض الرافقــة قــد نســب إ، و أو نســب إلييــا أحــد مــن العممــاء
 .ٕ٘/ٖ :معجم البمدان، . ينظر: ياقوت الحمويعمى اسم المدينة

المنـتظم فـي تـاريخ الممـوك  م (،ٕٓٓٔىـ/ ٜٚ٘) أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد ،بن الجوزيا (ٖٚ)
 .ٙٔ/ٖٔىـ: ٖٛ٘ٔبيروت ،  ،دار صادر، ٔط ،واألمم
 .ٕ٘ٚ/ٔالفرق بين الفرق: ، البغدادي (ٗٚ)
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: عبـد م(، التنبيو واإلشراف، تحقيقٜٚ٘ ىـ/ٖٙٗالمسعودي، أبو الحسن عمي بن الحسين بن عمي )ت  (٘ٚ)
 .ٖٖٖ/ٔاهلل إسماعيل الصاوي، دار الصاوي، القاىرة، د.ت : 

ديــوان  م(،٘ٓٗٔىـــ/ ٛٓٛابــن خمــدون، عبــد الــرحمن بــن محمــد ابــن خمــدون الحضــرمي اإلشــبيمي )ت  (ٙٚ)
: خميل شـحادة، ىم من ذوي السمطان األكبر، تحقيقلمبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصر ا
 .ٔٚٗ/ٖم: ٜٛٛٔىـ/ٛٓٗٔ، دار الفكر، بيروت، ٕط

م(، تكممــة تــاريخ ٕٚٔٔىـــ/ ٕٔ٘، أبــو الحســن محمــد بــن عبــد الممــك بــن إبــراىيم بــن أحمــد )ت اليمـذاني (ٚٚ)
 .ٚٛٔ/ٔم : ٜٛ٘ٔ، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ٔكنعان، ط ، تحقيق: ألبرت يوسفالطبري

 
 

ذثبتذاملصادرذواملراجع

ذـذالقرآنذالكرومذ.

 م( .ٕٖٕٔىـ/ ٖٓٙابن األثير، عز الدين أبي الحسن عمي بن أبي الكرم محمد الشباني )ت *
 م.ٕٓٔٓىـ/ٖٔٗٔالكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السالم التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت،  -ٔ
 ، محمد طو.األعظمي*
 م.ٜٜٛٔـ مدينة ىيت في المصادر المسمارية ، ندوة ىيت في التراث،  بغداد، ٕ

 موسيل،ألو.
 الفرات األوسط ، مطبعة المثنى، بغداد، د.ت. -ٖ
 . م (ٖٚٓٔىـ/ٜٕٗ)  عبد القاىر بن طاىر بن محمد أبو منصور ،البغدادي *
 م .ٜٚٚٔ،  بيروت ،دار اآلفاق الجديدة، ٕ، ط قة الناجيةالفرق بين الفرق وبيان الفر  -ٗ
 م( .ٕٜٛىـ/ ٜٕٚالبالذري ، أحمد بن يحيى بن جابر )ت *
 م.ٜٛٛٔفتوح البمدان ، منشورات مكتبة اليالل، بيروت،  -٘
 م( .ٕٖٚٔ/ ىـٕٛٚ)ت عبد الحميم الحرانيبن أبو العباس أحمد ابن تيمية،  *
مطبعـة ، ٔ، ط: محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن قاسـم، تحقيـقتأسـيس بـدعيم الكالميـةيان تمبيس الجيمية في ب -ٙ

 ىـ.ٕٜٖٔمكة المكرمة ،  ،الحكومة
جامعــــة اإلمـــام محمــــد بــــن ســــعود، الريــــاض، ، ٔ، طمحمـــد رشــــاد ســــالم وتحقيــــق:، منيـــاج الســــنة النبويــــة  -ٚ

 .مٜٙٛٔ/ىـٙٓٗٔ
 . م (ٕٓٓٔىـ/ ٜٚ٘) بن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمدا*
 ىـ.ٖٛ٘ٔ، ٔطبيروت  ،دار صادر ،المنتظم في تاريخ المموك واألمم -ٛ 

 .ىـ(ٕ٘ٛ تأبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد )،حجر العسقالني * ابن 
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الريـــاض، ،مكتبـــة الرشـــد  ،ٔ،طعبـــد العزيـــز محمـــد بـــن صـــالح الســـديري،تـــح،  نزىـــة األلبـــاب فـــي األلقـــاب -ٜ
 ٜٜٛٔ-ىـٜٓٗٔ

 بد الرحمن بن سفر .الحوالي، ع*
 .الباطنية عبر التاريخ، موقع المكتبة الشاممة عمى اإلنترنت -ٓٔ
 ىـ(ٔٛٙتأبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراىيم )،ابن خمكان * 
 .ٜٓٓٔ ،بيروت –دار صادر  ، ٔ،طإحسان عباس ،تح،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  - ٔٔ
 م( .٘ٓٗٔىـ/ ٛٓٛابن خمدون ، عبد الرحمن بن محمد ابن خمدون الحضرمي اإلشبيمي )ت  *

ديوان المبتـدأ والخبـر فـي تـاريخ العـرب والعجـم والبربـر ومـن عاصـرىم مـن ذوي السـمطان األكبـر، تحقيـق  -ٕٔ
 م.ٜٛٛٔ-ىـٛٓٗٔ، دار الفكر، بيروت، ٕخميل شحادة ، ط

 م(.ٖٚٗٔـ/ ىٛٗٚ)ت بن عثمان شمس الدين محمد بن أحمد  لذىبي ،ا *
، دار الكتـاب العربـي،  ٔ، طتحقيق: عمر عبد السالم تدمري ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم -ٖٔ

 م.ٜٚٛٔ/ىـٚٓٗٔ،  بيروت
ـــــحق، ت النـــــبالء أعـــــالمســـــير -ٗٔ ، بيـــــروت، مؤسســـــة الرســـــالة، ٜط ،ســـــدألحســـــين ا و رنـــــؤوطألق شـــــعيب اي

 .مٖٜٜٔـ/ىٖٔٗٔ
 ير الدين الزركمي ، خ *

، دار العمـم لمماليـن، والمستشـرقين شير الرجـال والنسـاء مـن العـرب والمسـتعربينألعالم قاموس تراجم ألا -٘ٔ
 م.ٜٓٛٔ، ٘بيروت، ط

 م( . ٕٙٛٔىـ/٘ٛٙ، أبو الحسن عمي بن موسى )بن سعيد المغربيا*
 موقع المكتبة الشاممة عمى شبكة اإلنترنت. ،الجغرافيا -ٙٔ

 م ( .ٖ٘ٔٔىـ/ٛٗ٘، )محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد ، *الشيرستاني 
 ىـ.ٗٓٗٔبيروت،  ،دار المعرفة ،تحقيق محمد سيد كيالني ،الممل والنحل -ٚٔ
 م(.ٕٕٜىـ/ ٖٓٔ)ت محمد بن جرير  أبو جعفر ، الطبري *

 ىـ.ٚٓٗٔ، ٔ، طبيروت ،دار الكتب العممية، والمموك لرسلتاريخ ا -ٛٔ
 . سممان ،*العنزي

 ، موقع المكتبة الشاممة عمى شبكة اإلنترنت.نبذة مختصرة عن فرقة الباطنية اإلسماعيمية البيرة -ٜٔ
 . غالب بن عمي، *عواجي 

، الجامعـة اإلسـالمية، المدينـة المنـورة، بـال  وبيان موقـف اإلسـالم منيـا تنتسب إلى اإلسالمفرق معاصرة  -ٕٓ
 ت.

 م(. ٔٔٔٔىـ/ ٘ٓ٘)ت محمد بن محمد بن محمد  أبو حامد ،*الغزالي
 ، بال ت.الكويت ،مؤسسة دار الكتب الثقافية ،عبد الرحمن بدوي :تحقيق ، فضائح الباطنية -ٕٔ
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 رشيد، فوزي . *
 م.ٕٜ٘ٔالشرائع العراقية القديمة، مطبعة شفيق، بغداد،  -ٕٕ
 م ( .ٖٕٓٔىـ/ٕٛٙالقزويني ، زكريا بن محمد بن محمود )  *

 ،دار صادر ،بيروت ، د.ت .بادآثار البالد وأخبار الع -ٖٕ
  م(.ٕٕٚٔىـ/ ٗٚٚابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصري الدمشقي )ت  *

 ، بالت.بيروت، مكتبة المعارف،  ،البداية والنياية-ٕٗ
 كريستنسن ،آثر. *

 .مٜٛٗٔإيران في عيد الساسانيين، مطبعة مصطفى البابي الحمبي وشركاؤه،  -ٕ٘
 مٜٛٚٔ، دار آفاق عربية، ٕ، العددٚٔمجمة سومر: المجمد  -ٕٙ
 م(.ٜٚ٘ىـ/ ٖٙٗالمسعودي ، أبو الحسن عمي بن الحسين بن عمي )ت  *

 التنبيو واإلشراف تصحيح عبد اهلل إسماعيل الصاوي، دار الصاوي، القاىرة، د.ت . -ٕٚ
 .*مصطفى بن محمد بن مصطفى

 .مٖٕٓٓ-ىـٕٗٗٔ، الفرق اإلسالمية أصول وتاريخ -ٕٛ
 .م(ٜٜٓنحو / ىـٖٓٛنحو ت محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء )شمس الدين أبو عبد اهلل  ،*المقدسي

م، أعــادت طبعـو مكتبــة ٜٜٓٔ-ىــٕٖٚٔ، ٕأحسـن التقاسـيم فــي معرفـة األقــاليم، مطبعـة بريـل، ليــدن، ط -ٜٕ
 م.ٜٗٙٔالمثنى، بغداد، 

 م(.ٔٗٗٔىـ/ ٘ٗٛالمقريزي، أحمد بن عمي )ت *
ـــ -ٖٓ ، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القــاىرة، ٕ، ط «المــواعظ واالعتبــار بــذكر الخطــط واآلثــار»الخطــط المعروفــة ب

 م.ٜٚٛٔ
 م( . ٖٔٔٔىـ/ٔٔٚ)ت  محمد بن مكرم األفريقي المصري ابن منظور،  *

 ، بال ت. بيروت، دار صادر،  ٔ، طلسان العرب -ٖٔ
 م(.ٕٚٔٔىـ/ ٕٔ٘إبراىيم بن أحمد )ت  اليمذاني ، أبو الحسن محمد بن عبد الممك بن *

 م.ٜٛ٘ٔ، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ٔتكممة تاريخ الطبري ، تحقيق: ألبرت يوسف كنعان، ط -ٕٖ
 الييتي ، نادية طالب سالم.  *

دراسة في الجغرافيـة  ٕٚٓٓ-ٜٚٛٔالتحميل الجغرافي لتوزيع سكان قضاء ىيت وحركتيم المكانية لممدة  -ٖٖ
 م.ٕٓٔٓ، جامعة األنبار/ كمية التربية لمعموم اإلنسانية، غير منشورةرسالة ماجستير  السكانية،

 ىـ(ٗٙٚ تصالح الدين خميل بن أيبك بن عبد اهلل )،الصفدي *
 مٕٓٓٓ،ىـٕٓٗٔبيروت -دار إحياء التراث ، أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ، تح،الوافي بالوفيات -ٖٗ
 .ىـ(ٛٙٚ ت) بد اهلل بن أسعد بن عمي بن سميمانأبو محمد عفيف الدين ع، اليافعي*
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دار ، ٔط ،خميــل المنصــور، تــح ،مــرآة الجنــان وعبــرة اليقظــان فــي معرفــة مــا يعتبــر مــن حــوادث الزمــان -ٖ٘
 .م ٜٜٚٔ -ىـ  ٚٔٗٔ ،لبنان ،الكتب العممية، بيروت 

 . م (ٕٕٛٔىـ/ٕٙٙ) تبن عبد اهلل  أبو عبد اهلل الحموي ،*ياقوت 
 ، بال ت.بيروت ،دار الفكر ،معجم البمدان -ٖٙ


