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 م(905-868هــ = 292-254) الدولة الطىلىوية يف مصر والشام : -2

ان االتراك سيظروا عمى الخالفة العباسية مشذ عيد السعترم وان نفهذىم لم يقترر عمى 
 العاصسة فحدب بل تعداىا إلى الهاليات االسالمية االخرى بسا في ذلك مرر.

ن م، الذين كانها يرسمهن ولقد جرت العادة أن تسشح والية مرر اقظاعا ليؤالء الهالة االتراك 
 يشهب عشيم في حكم مرر .

 ومن ىؤالء الشهاب األتراك الذين حكسها مرر ، نذكر أحسد بن طهلهن 
يكن يربظو  مالفرصة ألحسد بن طهلهن كي يقيم في مرر دولة مدتقمة ول وىكذا اتيحت

 و سهى بعض السظاىر الذكمية التي أشرنا الييا آنفا وىي :فخاللبأ
 نقش اسم الخميفة عمى الدكة) الشقهد( .و الدعاء لمخميفة في الخظبة يهم الجسعة .

 ل جزء من الخراج )الدخل( لدار الخالفة .اارسو 
مظان ابن طهلهن عمى مرر وحدىا بل امتد نفهذه إلى بالد الذام شساال وإلى ولم يقترر س

ليبيا غربا ، ان احسد بن طهلهن لم يكف عن ارسال االمهال واليدايا الى كبار رجال الجيش 
 من مركزة ىشاك . ى والدولة في بغداد ، وىذا من غير شك قه 

 ىلىن: طاهم اعمال امحد به 
 : بشاء جيش لمدولة : 1

وقد بمغ   اعد احسد بن طهلهن جيذا قهيا اعتسد عميو في تشفيذ مذاريعو الدياسية والحربية .
يؤالء الجشهد ثكشات جديدة وىي مديشة لمن ضخامة ىذا الجيش ان احسد بن طهلهن بشي 

 القظائع شسالي الفداط .
 : مديشة القظائع : -2



فييا قررا ضخسا جعل أمامو  م(, وبشي870ىـ )256أسس ابن طهلهن ىذه السديشة في سشة 
ميدانا فديحا ليدتعرض فيو جيهشو، ثم اختط حهل القرر ثكشات جشهده وحاشيتو ، وجعل 
لكل فئة من جشهده قظعة خاصة بيا : فالجشهد الدهدان ليم قظعة، ولمجشهد الترك قظعة ، 

ة الذرقية ولمروم قظعة ، .... وىكذا . ولذا سسيت بالقظائع , ولقد شيد بن طهلهن في الجي
 من القظائع قشاطر لمسياه وال تزال بعض عقهدىا قائسة.

 
 جامع ابن طهلهن  -3

بشي احسد بن طهلهن بجهار القرر مدجده السعروف باسسو حتى اليهم . وقد انتيى من 
م( كسا ىه واضح من لهحة حجرية ال زالت مثبتة عمى احدى 879ىـ)265بشائو في سشة 

لم يبق من مديشة القظائع سهى جامع ابن طهلهن و ط الكهفي .دعامات السدجد ومشقهشة بالخ
  الذي بشي وقف اصهل الفن العراقي.

ومن األساليب الفشية العباسية . ويالحظ ذلك في سمم السئذنة الخارجي الذي يمتف حهليا 
بذكل دائري ، وىه يذبو في ذلك مئذنة السدجد الجامع بسديشة سامرا السذيهرة باسم السشارة 

 هية . السم
ولقد جعل ابن طهلهن في ىذا الجامع خزانة بيا بعض االدوية واالشربة التي قد يحتاج الييا 
السرمهن . كسا عين ليذا الجامع طبيبا خاصا السعاف السرمين في الحاالت الظارئة فيه 

 بسثابة طبيب اسعاف .
 السارستان او البيسارستان : -4

بشاه ابن طهلهن لسعالجة السرضى عمى اختالف  وىي كمسة فارسية بسعشى السدتذفى . وقد
حاالتيم ، والحق بو صيدلية لررف االدوية . فاذا دخل السريض ىذا السدتذفى ، وكان 
ابن طهلهن يظهف بأنحاء السدتذفى اسبهعيا ويتفقد االدوية واعسال االطباء ويذرف عمى 

 السرضى .
 االعسال الدفاعية واألسظهل :  -5

كذلك بشى و ي الذام ومرر مثل عكا ويافا ودمياط واالسكشدرية . حرن ثغهر مسمكتو ف
 رشا قهيا في جزيرة الروضة  وزوده بجسيع االسمحة والذخائر لالحتساء بو وقت الخظر .ح



حاول احسد بن دولهن نقل الخالفة الى مرر عمى أثر الخالف الذي وقع بين الخميفة السعتسد -6
 لم يشجح في ذلك االمر. وبين أخيو وولي عيد السهقف اال أنو

 تقرب احسد بن طهلهن من االمهيين في االندلس فهطد عالقتو بيم . -7
ان عددا من عمساء االندلس رحمها إلى مرر فرحب بيم ابن طهلهن وعين بعزيم في و 

الغرباء من أىل السغرب واألندلس في مرر كاوا يدكشهن في جامع و مراكز الدولة اليامة , 
 جرى عمييم األرزاق في كل شير ، وجعل أحكاميم الييم.و ابن طهلهن ويدرسهن فيو 

وامتد حكسو ه( 282-270ابشو خسارويو ) خمف احسد بن طهلهن في والية مرر والذام 
رجل حرب بل كان شابا مترفا يسيل إلى حياة الدمم  اثشي عذرة سشة . لم يكن خسارويو

 والرخاء ، وليذا كادت الذام تزيع من ممكو في أوائل عيده . 
اال أن الظروف ساعدت خسارويو بتهطيد سمظاتو ، فأىتم بسديشة القظائع وصرف عمييا 

ديقة أمهاال كثيرة ، وحهل السيدان الذي امام القرر الى بدتان جسيل ،وجعل جزءًا مشو ح
 ه ،وىه في طريقو الى الذام .282لمحيهانات والظيهر السختمفة تهفي خساروية قتيال سشة 

 وهاية االمارة الطىلىوية -
كان مررع خسارويو في الهاقع بداية تفكك االمارة الظهلهنية واضسحالليا ، فقد 

وال أصبحت مرر مدرحًا الحداث داخمية دامية عرفت بهحدة االسرة الظهلهنية وعجمت بز 
نفهذىا ، فقد تهالى عمى الحكم اوالد خسارويو الذين لم يكن يتجاوز الهاحد مشيم الرابعة عذرة 

 من عسره .
وخمف خسارويو ولده ابه العداكر جيش كان صبيا وتشكر لكبار رجال دولتو ، فثار 

كانا  عميو الجشد وطالبهه بالتشازل عن الحكم ، فتارت ثائرتو وأقدم عمى قتل أثشين من أعسامو
محبهسين عشده ،ورمى برأسييسا الى الجشد ، فثار الجشد وىجسها عمى ابي العداكر جيش 

 وقتمهه ونيبها داره واحرقهىا وولها اخاه ىارون خسارويو في الحكم.
وكان ىارون ىذا صبيا ايزا ال يتجاوز الرابعة عذرة من عسره ، فشرب قادة 

بن ابي وكان من كبار رجال ابن طهلهن  الجيش من بيشيم وصيا عميو ىه ابه جعفر دمحم
.وىكذا تركزت الدمظة الفعمية بأيدي قادة الجيش الذين اصبح كل واحد مشيم يديظر عمى 

 فريق من الجيش ويخزع لو خزهعًا تامًا.



ه تهفي الخميفة السعتزد باهلل وبهيع بالخالفة بعده ولده ابه دمحم  288وفي سشة 
دىهرت العالقات مع الظهلهنيين في عيده فأرسل جيذا الى ولقبو بالسكتفى باهلل ، الذي ت

مرر ، فتقدم الى حسص ، فخرج اليو والي الذام من قبل ىارون واعمن طاعتو وخزهعو . 
ثم واصل الجيش العباسي زحفو الى فمدظين فاطاعو اميرىا ايزا ، فمسا وصمت ىذه 

ليتردى لالسظهل العباسي ، االخبار الى ىارون استعد لسهاجية السهقف ، وانقذ اسظهلو 
اال أنو أنيزم واستهلى العباسيهن عمى تشيس ودمياط ،وتقدمت سفشيم في الشيل متجية الى 
الفدظاط فهقع الخالف بين الجشد وأضظرب السهقف في مرر ، وانتيز اعداء ىارون 
تدىهر السهقف ،وادرك ىه ضعف مركزه وعجزه عن الهقهف في وجو العباسيين الذين 

عمى دخهل الفدظاط ، فمم يجد بدأ من التدميم وأرسل الى قائد الجيش العباسي  محد  اشرفها
بن سميسان الكاتب يظمب االمان  لشفدو واخهتو واىمو ،ودخل دمحم ين سميسان الفدظاط في 

ه وأمر بأحراق القظائع فأحرقت ، ودعى عمى السشابر لمخميفة  292ربيع االول سشة 
 قظت بذلك االمارة الظهلهنية بعد حكم استسر ثسانية وثالثهن سشة.السكتفي باهلل وحده ، وس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


