
 1الصفحة   إسالميةركات ح خ العربي ..اللكود من التاريحمد م
 

 عند ابن خلدون القرامطة واستبداد أمرهم وما استقّر لهم من الدولة 

 (140المجلد الرابع صفحة )ابن خلدون 

القرامطة في غاية االضطراب مختّلة العقائد والقواعد، منافية للشرائع واإلسالم في الكثير ودعوى  
رجل أظهر الزهد والتقّشف، وزعم أنه  ه278من مزاعمهم، وأّول من قام بها بسواد الكوفة سنة 

يدعو إلى المهدي وأن الصلوات المفروضة خمسون كل يوم، واستجاب له جمع كثير ولّقب قرمط 
وأصلها بالكاف. وكان يأخذ من كل من يجيب دعوته دينارا لإلمام. وجعل عليهم نقباء وسّماهم 

مل الناحية ففّر من محبسه ولم يوقف له الحوارّيين، وشغل الناس بذلك عن شئونهم وحبسه عا
 على خبر، فازداد أتباعه فتنة فيه ثم زعم أنه اّلذي بّشر به أحمد بن محمد بن الحنفّية.

وأن أحمد نبّي وفشا هذا المذهب في السواد وقرئ بينهم كتاب زعموا أنه جاءهم من داعيه 
 بللمته وتعالى باسمه المنجد وأوليائه المهدي نّصه بعد البسملة، يقول الفرج بن عثمان: الحمد ّللَ 

بأوليائه قل إن اوأهّلة مواقيت للناس، ظاهرها لتعلم عدد السنين والحساب والشهور واوأيام، 
اوألباب، وأنا اّلذي ال أسأل عّما أفعل،  وباطنها أوليائي الذين عّرفوا عبادي سبيلي اّتقوني يا أولي

بلو عبادي وأستخبر خلقي، فمن صبر على بالئي ومحنتي وأنا العليم الحليم، وأنا اّلذي أ
واختباري ألقيته في جنتي وأخلدته في نعمتي، ومن زال عن أمري وكّذب رسلي أخلدته مهانا في 
عذابي وأتممت أجلي وأظهرت على ألسنة رسلي، فأنا اّلذي ال يتكّبر علّي جبار إال وضعته، وال 

 أمره ودام على جهالته.  عزيز إال ذللته، فليس اّلذي أصّر على
وقاال لان نبااري علياه عاابفين وبااه مالمنين، أولئااك هام الكاافرون. ثاام يركاع ويقاول فااي ركوعاه مااّرتين 
سبحان رّبي ورّب العزة تعاالى عماا يصاف الماالمون، وفاي ساجوده   أعلاى ماّرتين   أعمام ماّرة، 

ل، والغسل مان الجناباة كالوضاوء، والصوم مشروع يوم المهرجان والنيروز والنبيذ حرام والخمر حال
 وال يلكل ذو ناب وال ذو مخلب. ومن خالف وحارب وجب قتله ومن لم يحارب أخذت منه الجزية 
انتهااى إلااى غياار ذلااك ماان دعاااوي شاانيعة متعارضااة يهاادم بعيااها بعيااا. وشاااهد علاايهم بالكااذب. 

 .واّلذي حملهم على ذلك إنما هو ما اشتهر بين الشيعة من أمر المهدي 
 ، عساه يستولي بذلك على حظ من الدنيا ينال بها صفقة.ومنهم من بنى أمره على الكذب 

وكان يسّمي نفسه القائم بالحق. وزعم بعض الناس أنه كان يرى رأي اوأزارقة من الخوارج. ثم 
محمد الطائّي صاحب الكوفة في العسابر فأوقع بهم وفتك بهم، وتتابعت  زحف إليه أحمد بن
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العسابر في السواد في طلبهم وأبادوهم، وفّر هو إلى أحياء العرب فلم يجبه أحد منهم، فاختفى 
في القفر في جّب بناه واتخذه لذلك، وجعل عليه باب حديد واتخذ بجانبه تنورا سحرا إن أرهقه 

ولما اختفى في الجب بعث أوالده في كاب بن دبرة بأنهم من ولد إسماعيل  الطلب فال يفطن له.
 اإلمام مستجيرون بهم. 

ثم دعوا إلى دعوتهم أثناء ذلك وكانوا ثالثة يحيى وحسين وعلي فلم يجبهم أحد الى ذلك إاّل بنو 
القليص بن ضميم بن علّي بن جناب، فبايعوا ليحيى على أنه يحيى ابن عبد   بن محمد بن 

  وأنه إسماعيل اإلمام وكّنوه أبا القاسم ولّقبوه الشيخ. ثم حّول اسمه واّدعى أنه محمد بن عبد 
مأمورة ومن تبعها منصور، فزحف إليه سبك مولى بان يلتم هذا االسم، وأّن ناقته التي يركبها 

المعتيد في العسابر فهزمها، وقتل فسار إليه محمد بن أحمد الطائي في العسابر فانهزمت 
ائه تحّل القرامطة وجيء ببعيهم أسيرا فاحتيره المعتيد وقال: هل تزعمون أن روي   وأنبي

فيلم فتعصملم من الزلل، وتوفقكم لصالح العمل، فقال له: يا هذا أرأيت لو حّلت روي إبليس فما 
ينفعك فاترك ما ال يعنيك إلى ما يعنيك. فقال له: قل فيما يعنيني! فقال له: قبض رسول   

قبض أبو بلر  صلى   عليه وسلم وأبوكم العّباس حي فلم يطلب هذا اوأمر وال بايعه أحد، ثم
واستخلف عمر وهو يرى العّباس ولم يعهد إليه عمر وال جعله من أهل الشورى، وكانوا ستة 
وفيهم اوأقرب واوأبعد، وهذا إجماع منهم على دفع جّدك عنها، فبماذا تستحّقون أنتم الخالفة؟ 

 فأمر المعتيد به فعّذب وخلعت عمامه ثم قطع مّرتين ثم قتل.

دمشق وعليهاا طفام ماولى ابان طولاون سانة تساعين، واستصار  باابن  زحف القرامطة إلىوبعد فترة 
ساّيده بمصاار، فجااءت العسااابر إلماداده فقاااتلهم مارارا وقتاال يحياى باان ذكروياه المسااّمى بالشايخ فااي 
خلااق ماان أصااحابه، واجتمااع فّلهاام علااى أخيااه الحسااين وتسااّمى أحمااد أبااا العّباااس وكاناات فااي وجهااه 

الشاامة المهادي أميار المالمنين، وأتااه ابان عّماه عيساى بان  شامة يزعم أنهاا مقدساة، فلّقاب صااحب
مهادي وهاو عبااد   بان أحمااد بان محمااد بان إساماعيل اإلمااام ولقباه المااّدثر، وعهاد إليااه، وزعام أنااه 

 المذكور في القرآن ولّقب غالما من أهله المطّوق.
حوه علاى ماال ثم دعا الناس فأجابه كثير من أهل البوادي وساار إلاى دمشاق فحاصارها حتاى صاال 

 .واستباحها جميعا. ثم إلى سلمّيةودفعوه له. ثم سارا إلى حمص وحماة والمعّرة وبعلبّك، 
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باابعض ذخيرتااه،  وقتاال ماانهم خلااق ماان أصااحاب القرمطااّي ونجااا ابنااه أبااو القاساامخاارج الملتفااي إليااه 
وسار هو مستخفيا إلى ناحياة الكوفاة ومعاه الماّدثر والمطاّوق وغاالم لاه، وانتهاوا إلاى الّرحباة فوشاى 

إلاى بغاداد فقطعهام بعاد أن  هامبهم إلى العامل فقبض علايهم، وبعاث بهام إلاى الملتفاي بالرّقاة ورجع
إلاى ناحيااة يحيااى ضارب صااحب الشااامة ماائتي سااوا. وأّماا علااّي بان ذكروياه ففااّر بعاد مقتاال أخياه 

مان القرامطاة فاساتباي طبرياة. ثام لماا اتّابعهم الحساين بان حمادان فاّر إلاى  نفارالفرات، واجتمع إلياه 
، وقصااد صاانعاء فهاارب عنهااا اباان يعفاار اوتغّلااب علااى كثياار ماان ماادنهالاايمن، واجتمااع إليااه دعاااتهم 

لرساي، وناازل بناي زيااد بان بياد، وماات فاستباحها وتجافى عن صعدة لذّمة العلوّية بينه وبين بناي ا
 في نواحي اليمن، 

إلايهم مان أصاحابه عباد   بان ساعيد ويساّمى  وفي خالل ذلك بعث أبوه ذكرويه إلى بناي القلايص 
لشااايخ مقااابالن، وأن إماماااه بأناااه أوحاااى إلياااه باااأن صااااحب الشاااامة وأخااااه اأبااا غاااانم فجااااءهم بلتاباااه 

طاااب أبااو غااانم علااى إحياااء كلااب فاااجتمع إليااه جماعااة و يمهاار ماان بعاادهما ويمااد اوأر  عاادال، 
وقتال بعياهم وساار إلاى اوأردن فقتال منهم، وقصد الشام فاستباي بصارى وأذرعاات، وناازل دمشاق 

عاملها، ونهب طبرّياة وبعاث الملتفاي الحساين بان حمادان فاي العساابر ففاّر أباو غاانم إلاى الساماوة 
 وقتلوه، وافترق جمعهم وذلك سنة ثالث وتسعين. واتبعته العسابر 

 )ظهور ذكرويه ومقتله(
ثم اجتمع القرامطة إلى ذكرويه وأخرجوه من الجب اّلذي كان مختفيا فيه منذ عشرين سنة، 
وحير عنده دعاتهم فاستخلف عليهم أحمد بن القاسم بن أحمد، وعّرفهم بما له عليهم من المّنة، 

مره، ورمز لهم في ذلك بآيات من القرآن حّرف تأويلها، وسار وهو وأن رشادهم في امتثال أ
محتجب يدعونه السّيد وال يرونه، والقاسم يباشر اوأمور ويتواّلها، وبعث الملتفي عسابره فهزمهم 

وا اآلبار والمياه في تلك وطمّ القرامطة بالسواد، وغنموا معسلرهم، وساروا العترا  الحاج 
. ونهب القرامطة الحاج وقتلوهم بعد أن قاتلوهم ثالثا على غير ماء فاستسلموا، وغنم النواحي

ثم حاصر القرامطة بقية الحاج في حمص، قيل أموالهم وأموال التّجار وأموال بني طولون 
وأدركوا القرامطة فقاتلوهم يومين، ثم هزموهم وضرب ذكرويه فامتنعوا، وجّهز الملتفي العسابر 

فسيق شلوه إلى بغداد، أسيرا وبخليفة القاسم وابنه وكاتبه وزوجته،  على رأسه فانهشم وجيء به
 وصلب وبعث برأسه إلى خراسان من أجل الحاج الذين نهبهم من أهلها

 ( ٤ج  ٨من ابن خلدون م )
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 )خبر قرامطة البحرين ودولة بني الجنابي منها( 

من البحرين رجل تسمى بيحيى بن المهدي وزعم أنه رسول من المهدي،  ه جاء 281وفي سنة 
الخبر  نتشرفجمع الشيعة وأقرأهم كتاب المهدي، و وأنه قد قرب خروجه وقصد من أهل القطيف 

في سائر قرى البحرين فأجابوا كّلهم، وفيهم أبو سعيد الجنابي واسمه الحسن بن بهرام وكان من 
عممائهم. ثم غاب عنهم يحيى بن المهدي مّدة ورجع بلتاب المهدي يشلرهم على إجابتهم 

عن كل رجل فدفعوها. ثم غاب وجاء بلتاب آخر دنانير وثالثين  ويأمرهم أن يدفعوا ليحيى ستة
عيد الجنابي الدعوة يدفعوا إليه خمس أموالهم فدفعوا، وقام يترّدد في قبائل قيس. ثم أظهر أبو س

 ، واجتمع إليه القرامطة واوأعراب، وسار إلى القطيف طالبا البصرة بالبحرين
وأسره على بن عمر فانهزم وخرج للقاء الجنابّي ومن معه،  وبعث المعتمد علّي بن عمر الغنويّ 

 معسلره وحرق اوأسرى بالنار.وى على الجنابّي واحت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5الصفحة   إسالميةركات ح خ العربي ..اللكود من التاريحمد م
 

فلعله كما ذكره  خبر قرامطة البحرين ملّخصا من كالم الطبري ومن كتاب ابن سعيد في 
به وثار اوأببر سعيد فلم  وكان أبو سعيد يمهد البنه ه 308قال: كان ابتداء أمر القرامطة سنة 

به أخوه اوأصغر الماهر سليمان فقتله، وقام بأمرهم وبايعه العقدانية وجاءه كتاب عبيد   
 المهدي بالوالية. 

وفي سنة ست وثمانين وصل أبو القاسم القائم إلى مصر، واستدعى أبا طاهر القرمطي وانتمره 
المقتدر فهزمه ورجع إلى المهدّية. ثم سار أبو  فأعجله ملنس الخادم عن انتماره وسار من قبل

الطاهر سنة سبع إلى البصرة فاستباحها ورجع واضطربت بغداد، وأمر المقتدر بإصالي ما تثّلم 
من سورها. ثم زحف إليها أبو الطاهر سنة إحدى عشرة فاستباحها وخّرب الجامع وتركها خربة. 

بهم وهزم قّواد السلطان الذين كانوا معهم، وأسر ثم خرج سنة اثنتي عشرة العترا  الحاج فأوقع 
 أميرهم أبا النجاء بن حمدون واستصفى النساء والصبيان وترك الباقي بالبرّية فهلكوا. 

وأقام ابو طاهر بالبحرين وهو يتعاهد العراق والشام بالغزو حتى ضربت له اإلتاوة ببغداد وبدمشق 
في الوالية عليهم وكّنوه أبا منصور، وهو اّلذي رّد الحجر ابنه استقّر أحمد  أبو طاهر وبعد موت

 .اوأسود إلى ملانه
ثم هلك أبو منصور سنة تسع وخمسين يقال مسموما على يد شيعة سابور، وولي ابنه أبو علّي 

ب اوأعصم، وقيل اوأغنم فطالت مّدته وعممت وقائعه ونفى جمعا كثيرا من الحسن بن أحمد ويلقّ 
ولد أبي طاهر، يقال اجتمع منهم بجزيرة أوال نحو من ثالثمائة، وحّم هذا اوأعصم بنفسه ولم 

 يتعّر  للحاج وال أنكر الخطبة للمطيع. 

 )فتنة القرامطة مع المعز العلوّي( 
إلاى الكوفاة ورجعاوا ورجعوا إلى دعوة العلوّية ومحاربة بني بويه، قام بأمر القرامطة جعفر وإسحاق 

فملكوهااا. وبعااث صمصااام الدولااة باان بويااه العسااابر إلاايهم فهاازمهم علااى الفاارات وقتاال ماانهم خلاااق 
وإسااحاق وطمااع كاال منهمااا فااي الرئاسااة علااى صاااحبه،  واتبعااوهم إلااى القادسااية. ثاام اختلااف جعفاار

علاايهم، وملااك ن الثعلبااي وافتاارق أماارهم وتالشاات دعااوتهم إلااى أن اسااتولى اوأصااغر باان أبااي الحساا
علاى أعادائهم  باالعرب يساتنجدون  في البحرين  كان القرامطة، و اوأحساء من أيديهم وأذهب دولتهم 
ّبما يحاربونهم ويقاطعونهم في بعاض اوأوقاات، وكاان أعمام قباائلهم ويستعينون بهم في حروبهم، ور 

 هنالك بنو ثعلب وبنو عقيل وبنو سليم، وأظهرهم في الكثرة والعّزة بنو ثعلب
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 فيما ذكره البيهقي القرامطة 

هم بالعراق ثم قيل ل قرامطةوكانوا يدعون ، هو مذهب القرامطة وهم غالة الرافيةاإلسماعيلية 
باطنّية، ثم اإلسماعيلية، ثم النزارّية لما حدث من عهد المستييء العلوّي البنه نزار، وقتله 

، وفشت أذيتهم باوأمصار بما كانوا يعتقدونه من استباحة الدماء، فكانوا يقاتلون شيعتهم بمصر، 
 الناس ويجتمع لذلك جموع منهم يلمنون في البيوت ويتوّصلون إلى مقاصدهم من ذلك. 

نّصاه: ماا يقااول الساادة الفقهااء أئمااة  ولماا اشاتّد اوأمار بهاام ساألوا فتاوى الفقهاااء فاي أمارهم وكتباوا مااا
الدين في قوم يلمنون باّلَل واليوم اآلخر وكتبه ورسله، وأّن ما جااء باه محماد صاّلى   علياه وساّلم 
حق وصدق، وإنما يخالفون في اإلمام هل يجوز للسالطان مسااعدتهم ومراعااتهم وأن يقبال طااعتهم 

 وبحرسهم من كل أذى أم ال؟ 
فأجاااب أبثاار الفقهاااء بجااواز ذلااك، وتوّقااف بعيااهم وجمعااوا للمناااظرة، فقااال الساامنجاني ماان كبااار 
الشاااافعّية: يجاااب قتاااالهم وال يجاااوز إقااارارهم بملاااانهم وال يااانفعهم الاااتلّفظ بالشاااهادتين، فاااإّنهم ال يااارون 

  ذلك.مخالفة إمامهم إذا خالف أحلام الشرع، وبذلك تباي دماؤهم إجماعا، وطالت المناظرة في 
، وأسر أبا الهيجاء بن حمدان إلى أن اعترضه أبو طاهر القرمطيّ وبقي ركب العراق يتعاهد ملة 

والد سيف الدولة وجماعة معه، وقتل الحّجاج وترك النساء والصبيان بالقفر فهلكوا، وانقطع الحاج 
أبو طاهر القرمطي فنهب الحاج، وقتلهم حتى في الكعبة  وعمدمن العراق بسبب القرامطة. 

والحرم، وامتد زمزم بالقتل، والحّجاج يصيحون: كيف يقتل جيران  ؟ فيقول: ليس بجار من 
رسوله اآلية. وكان يخطب لعبيد خالف أوامر   ونواهيه. ويتلو: إنما جزاء الذين يحاربون   و 

 .  المهدي صاحب إفريقية. ثم قلع الحجر اوأسود وحمله إلى اوأحساء وقلع باب البيت وحمله
الفاطمي سنة سبع وعشرين من وانقطع الحم من العراق بعدها إلى أن كاتب أبو علي يحيى 
وأخذ الملس من يأخذه منهم. العراق أبا طاهر القرمطي أن يطلق السبيل للحّجاج على ملس 

 ( ٤ج  ٩ابن خلدون م ) الحّجاج ولم يعهد مثله في اإلسالم. 


