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 الدولة األمـــویة
 :)60-41( معاویة رضى هللا عنھ

 
 40علي رضي هللا عنھ عام  استشھاد .1
 وقولھ: إنما أبكي لما فقد الناس من حلمھ وعلمھ وفضلھ وسوابقھ وخیره. بكاء معاویة على عليّ  .2
 .مبایعة اھل العراق للحسن، وخروجھ في جیش كثیف رغما عنھ لقتال معاویة .3
راق. إشاعة مقتل قیس بن سعد بن عبادة القائد، وشیوع الفوضى وطعن شك الحسن في إخالص أھل الع .4

 الحسن.
 إلحاح أھل الكوفة علیھ في الخروج. .5
 رؤیة معاویة للجیش واشفاقھ على المسلمین .6
 أرسل معاویة عبد هللا بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة إلى الحسن .7
 موافقة الحسن على الصلح .8
:"إن ابني ھذا سید ولعل هللا أن یصلح بھ بین   ول رسول هللا حدیث البخاري والترمذي الصحیح في ق .9

 طائفتین عظیمتین من المسلمین".
 "عام الجماعة" 41تسلیم األمر لمعاویة ودخولھ الكوفة في عام  .10
 على األغلب). 43وعمرو بن العاص مصر (حتى وفاتھ رضى هللا عنھ عام  تولیة المغیرة بن شعبة الكوفة .11
 بن كثیر 8ج 26فضائل عمرو ص  .12
 الحركات التي واجھھا معاویة: .13

a. الذین رفضوا مبدأ الصلح بین الحسن ومعاویة:الخوارج : 
i. حركة فروة بن نوفل في الكوفة 
ii. حركة المستورد بن علقمة في الكوفة 
iii.  قضاء المغیرة بن شعبة علیھما 
iv.  قتلھم جمیعا في والیة عبد الرحمن بن عبد هللا بن ثم  58حركة حیّان بن ظبیان عام

 ، وھو بن أم الحكم أخت معاویة.للكوفة عثمان
b. شّد علیھم معاویة لعلمھ بنوایاھم، وذھابھم للحسن لحثھ على الخروج، ورفض الحسن وافضالر :

 لذلك.
i. فلما مات رحمھ كان حلیما سموحا ال یلجأ للعنف إال على قدر الحاجة  المغیرة بن شعبة

  .50عام  زیاد بن أبیھ معاویة عیّن هللا،
ii.  وسمي ابن أبیھ الختالفھم في اسم أبیھ, فقیل ھو عبید الثقفي, وقیل ھو  :بن أبیھ ادزیھو

وتبناه عبید الثقفي  الطائفأبو سفیان. أمھ سمیة, كانت جاریة للحارث ابن كلدة الثقفي في 
أبو المغیرة. یقال إن أبا سفیان اعترف قبیل موتھ, بحضرة بعض الحارث بن كلدة مولى 

الشھود, بأنھ اجتمع بأمھ فحملت منھ, وقد وھب هللا زیاد براعة فائقة وبطولة نادرة مما 
لم یثبت إال في عھد معاویة سنة  حدا بأبي سفیان أن یعترف بأنھ أبوه, لكن نسب زیاد

ھـ حیث اعترف معاویة بأنھ أخوه لینتفع بمواھبھ, ومنذ ذلك الحین أصبح یطلق علیھ 44
بصري الحسن الزیاد بن أبي سفیان, ولكن اسم (زیاد بن أبیھ) كان ھو الغالب. وقد أنكر 

وغیره من الفقھاء ھذا االستلحاق لقول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (الولد للفراش 
وللعاھر الحجر) ولقولھ صلى هللا علیھ وسلم: من ادعى أبا في اإلسالم غیر أبیھ وھو 

یعلم أنھ غیر أبیھ فالجنة علیھ حرام. أدرك زیاد النبي صلى هللا علیھ وسلم ولم یره وأسلم 
أبي بكر. كان كاتبا بلیغا, كتب للمغیرة بن شعبة ثم ألبي موسى األشعري أیام في عھد 

كتب لعبد هللا بن عباس وناب عنھ بالبصرة أیام كان والیا علیھا في  البصرةوالیتھ على 
كان زیاد من مشاھیر الخطباء, وكان داھیة وقد حاول معاویة علي بن أبي طالب خالفة 

زیاد على  فلم یستطع, فلما قتل علي خشيعلي بن أبي طالب أن یستمیلھ إلیھ في حیاة 
نفسھ فاعتصم بفارس ولم یبایع, ورأى معاویة أن یتغلب علیھ بالحكمة فأرسل إلیھ 
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وما زال بھ حتى بایع بعد أن أرسل إلیھ معاویة كتاب أمان, فقدم إلیھ المغیرة بن شعبة 
وخراسان وسجستان, فجمع لھ بذلك العراقین, أي عراق  البصرةیة واستلحقھ. واله معاو

العرب وعراق العجم, وكان أول من جمع لھ العراقان, فأرسخ حكم بني أمیة في البالد 
. ھو أول من اتخذ العسس التي ولیھا وألزم الناس طاعتھم, وكان أفتك من الحجاج

والحرس في اإلسالم وأول من سارت الرجال بین یدیھ تحمل الحراب كما كانت تفعل 
األعاجم. طلب إلى معاویة أن یضم إلیھ الحجاز فضج أھل الحجاز وفزعوا, وأسرع إلیھ 

 رّد الخلیفة المھدي نسبھ فیما بعد. الموت فمات من ورم أصاب یده.
iii. رؤساء الكوفة، وھو لیس بصحابي وكان من ، 51، عام ديمقتل حجر بن عدّي الكن

ش علیھ ویطلب منھ تأدیة وكان یقوم للمغیرة فیشوّ نھ من التابعین وأصحاب علّي. ولك
م بھ. ثم جاء زیاد ففعل معھ حجر مثلما فعل مع المغیرة ـُ الحقوق وكان المغیرة یحل

یة. فأمر معاویة باستشھاد فتعاون علیھ زیاد حتى جاء بھ في القیود وأرسلھ إلى معاو
غب فشھد عدد من فضالء أبناء الشھود أنھ یغري بالثورة على األمیر وأنھ صاحب ش

ھ، وقیل أنھ طلب الوضوء والصالة فتوضأ وصلى خفیفا فقیل لھ ـالصحابة علیھ فأمر بقتل
في ذلك فقال: خفت أن یقال أنني أجزع من الموت. وقد عاتبت أم المؤمنین عائشة 

في حجر فقالت لھ: أین ذھب حلمك یا معاویة مع حجر! قال: ذھب عني حین  معاویة
غاب عني من قومي أمثالك یا أّماه. وقال: إن لي یوما طویال مع حجر أمام رب العالمین. 

 وقد غّسلوه ودفنوه في قیوده كما طلب. فقال الحسین: وهللا لقد حّجھم.
 عمال معاویة .14

a. بن عمرو ثم عتبة بن أبي سفیانفي مصر: عمرو بن العاص ثم عبد هللا  
b. في المدینة: مروان بن الحكم وسعید بن العاص 
c.  في البصرة ثم زیاد على الكوفة والبصرة بن أبیھ في العراق: المغیرة بن شعبة في الكوفة وزیاد

 .معا
 بیعة یزید: .15

a. نھایة الخالفة الراشدة وبدایة الملك 
b. ثم  جعلھ یفكر في إبقاء الخالفة في بني أمیة. خشیة الصراع مرة أخرى بین بني ھاشم وبني أمیة

ن للشام وھم أھل العصبیة للخلیفة أن یوالوه، وھو لم یفعل ما أجمع المسلمون أراد أن یولّي من یمكّ 
 على خالفھ بل ما لم یفعلھ الراشدون.

c. عمر) إیعاز المغیرة بن شعبة لھ بتولیة یزید (المغیرة أشار على عمر من قبل بتعیین عبد هللا بن 
d.  49عدم رغبة معاویة لفعل ذلك في حیاة الحسن. وفاة الحسن رضي هللا عنھ عام 
e. و األذد)  ومنھا أم یزید اعتماد معاویة على القبائل الیمنیة (كالب 
f. طلب معاویة استشارة الناس في أن یولّي خلفا لھ، فرضوا بذلك كما فعل أبي بكر 
g. لمدینة لم تقبل بذلك إذ ھي أرض الصحابة، فقام عندما سّمى یزید رضخت الشام والعراق، ولكن ا

عبد هللا بن الزبیر، عبد هللا بن عبد الرحمن بن خالد بن الولید، ضده عبد الرحمن بن أبي بكر، 
 عمر وعبد هللا بن عباس والحسین بن علّي رضي هللا عنھم أجمعین.

h. ضل فیزید آخر من یستحقھا.قالوا إن كان الحكم وراثیا فإن أیھم أحق بھا من یزید وإن كان لألف 
i. ذكروا قصة أن معاویة  قدوم معاویة للمدینة بنفسھ للحدیث مع المعارضة القویة وفشلھ في اقناعھم)

قدم للمدینة في ألف فارس لیرعب الصحابة ویأخذ البیعة بالقوة وھو خالف طبع معاویة، وأنھ أخذ 
 .)في وصیتھ من أنھم لم یبایعواالبیعة لھ وھؤالء تحت السیف في المسجد، وھذا مخالف لما 

j.  وتخلف أھل المدینة عنھا. 56تحضیره إلعالن البیعة ثم إعالنھا عام 
k. .ذھاب معاویة مرة أخرى للمدینة وكسبھ البیعة لیزید ولكن أبتاء الصحابة تركوا المدینة إلى مكة 
l. .توجھھ إلى مكة وكسبھ للمعارضة إال عبد هللا بن الزبیر والحسین بن علّي 

m. ھھ لیزید لقتال البیزنطیین حتى یعده للمسؤولیة.توجی 
 الفتوحات الخارجیة: .16

a. كانت سیاسة معاویة تثبیت الفتوحات أكثر من توسیعھا 
b.  :الجبھة الشرقیة 

http://history.al-islam.com/Names.asp?year=50%23n287
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i. المھلب بن أبي صفرة: واصل الفتوح إلى الھور 
ii. زیاد وابنھ عبید هللا: وصلوا إلى كابل وبعدھا 
iii. رب أھل السند والترك وكش وانتصر سعید بن عثمان بن عفان: تولى خراسان، وحا

 علیھم وفتح بخارى وسمرقند وترمذ.
c.  :الجبھة الغربیة  

i.  الدولة البیزنطیة مواقعھا في مصر والشام بعد معركة ذات الصوارى أیام عثمان خسرت
 وفي میاه البحر األبیض

ii.  :سیاسة معاویة 
 حمایة الحدود واإلستیالء على القسطنطینیة. .1
 ریات منتظمة للھجوم على العدو)الصوائف والشواتي (دو .2
أنشأ أول أسطول بحري إسالمي قوي لحمایة الشواطئ العربیة ومھاجمة العدو  .3

 في البحر وحمایة التجارة.
. وعزز 49حاصر القسطنطینیة بقیادة فضالة بن عبید هللا األنصاري عام  .4

 الحصار بإرسال جیش بقیادة یزید. 
ثم رجعوا ولكن كانت رسالة قویة حاصر المسلمون القسطنطینیة لعدة شھور  .5

 إلى البیزنطیین لصدھم عن محاولة الھجوم على المسلمین.
بعد صقلیة وقبرص فأحكم الحصار البحري حول  52فتح رودس عام  .6

 البیزنطیین.
 الحصار الثاني للقسطنطینیة: دام سبع سنات ولم یحقق نتائج حاسمة.  .7

d. :مرت بعدة مراحل: جبھة شمال أفریقیا 
i. األولى 

 مرو بن العاص بعد فتح مصر في عھد عمرع .1
 عبد هللا بن أبي السرح في عھد عثمانسعد بن   .2
 دیج في عھد معاویة ووصولھ إلى قرطاجنةخمعاویة بن  .3

ii. الثانیة : 
 تعیین عقبة بن نافع الفاتح العظیم للغرب األفریقي. .1
في تونس لتكون قاعدة للفتوحات ومنعا ألھل  50أنشأ القیروان في عام  .2

 من اإلرتداد. المغرب
 كان شدیدا على البربر مما جعل مھمة الفتوح أصعب والتوتر أشّد. .3
 عزل معاویة عقبة  .4

iii. الثالثة : 
 تعیین أبو المھاجر دینار األنصاري بدال من عقبة .1
 ھجومھ على البیزنطیین ومنعھ تألیبھم للبربر على المسلمین .2
 فتحھ للمغرب واستقرار اإلسالم بھا .3
لبربر وبین أبو المھاجر وانتصر المسلمون وأسلم دارت الحرب بین قائد ا .4

 كسیلة قائد البربر وقومھ.
iv. الرابعة : 

 أعاد یزید بن معاویة عقبة بن نافع لحكم أفریقیا وعزل أبو المھاجر. .1
 السیاسة اإلداریة: .17

a. أنشأ دیوان الخاتم لحفظ أسرار الخلیفة وتقاریر الوالة. 
b. ومیة.أنشأ دیوان البرید لتسھیل نقل الرسائل الحك 

 ھـ 60: عام رضي هللا عنھ وفاة معاویة .18
 

 :)64-06(بن أبي سفیان  د بن معاویةـــزیی
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لھ، وإرسالھ في الغزو، ووصیتھ لھ بالحرص من الحسین ومن بن الزبیر خاصة والرأفة تربیة معاویة  .1
 بالحسین إن قدر علیھ والشدة على بن الزبیر.

س یأھلھا فھو الئق بحفظ عصبیتھا، ولكنھ ولد بالشام وتمرّ  درؤیة معاویة إلبنھ شاعرا ذكیا مجاھدا، وق .2
، فقد اعتقد أنھ سیترك ذلك حین یجد الجّد وھي خدعة تنطلي على عرف عنھ اإلستھتار والكسل، وكأي أبِّ 

 أي اٍب محب إلبنھ یرى أنھ أعده لمھمتھ. 
 ولكن عین السخط تبدي المساوءا  ُوعین الرضى عن كل عیب كلیلة

 لثالث كوارث في عصره: مواجھة یزید .3
a. خروج الحسین وكربالء 
b. خروج أھل المدینة ووقعة الحّرة 
c. خروج عبد هللا بن الزبیر في مكة 

 خروج الحسین وبن الزبیر إلى مكة عند وفاة معاویة.  .4
 

 كارثة كربالء
 

 ورود رسائل عدیدة من الكوفة للحسین أنھم یریدون أن یبایعوه ویقاتلوا معھم .5
دخول مسلم على سلیمان بن الصرد  األمر.بن أبي طالب إلى الكوفة للتحقق من  لعقیمسلم بن إرسالھ  .6

 الخزاعّي.
نصح كافة الصحابة لھ بعدم الخروج على یزید إما ألنھ لن یصل إلى نتیجة لعدم الثقة بأھل العراق كابن  .7

حمن فإنھما قد عباس أو ألن الخروج على طاعة اإلمام غیر شرعیة كأبي سعید الخدري وعمرة بنت عبد الر
رویا لھ أحادیث الخروج على اإلمام المبایع وأنھ ال حجة لھ في الخروج ولكن الحسین كان یرى أن ھؤالء 
القوم من بني أمیة لم یأخذوا بیعة شرعیة وأنھم من الفاسدین وأنھم "تركوا طاعة الرحمن وأظھروا الفساد 

 رموا حاللھ وأنا أحق من خرج" الطبري.وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام هللا وح
مقاتل فظن أن األمر مستتب للحسین فأرسل لھ رسالة یحثھ على  12000توجھ مسلم بن عقیل للكوفة وبایعھ  .8

 الخروج.
تغاضى النعمان بن بشیر والى یزید على الكوفة عن ھذه الحركة ولم یستمع ألمر یزید بتشتیت أمرھم فعزلھ  .9

 بن جاریة من المجوس وضیع النسب.ھو وزیاد وھو من ھو في القسوة والشدة. یزید وولى عبید هللا بن
 اختباء مسلم في منزل ھانئ بن عروة من أشراف الكوفة. ھانئ یتأخر عن تھنئة عبید هللا على اإلمارة. .10
 إرسال عبید هللا لھانئ للحضور الیھ ورفض ھانئ تسلیم مسلم بن عقیل. .11
تل وتوجھ إلى دار الوالیة یحذر عبید هللا من قتل ھانئ، ولكن رجال خروج مسلم وجمعھ ألربعة آالف مقا .12

و وحید القبائل الذین كانوا مع عبید هللا في بیتھ، خّذلوا الرجال فانفضوا من حول مسلم فلم یأت اللیل إال وھ
با فأرسل عبید هللا من یأتي بھ فحاربھم حرفذھب إلى منزل لتأویھ صاحبتھ، ولكن ابنھا وشى بھا  شرید

طوه األمان فحملوه إلى عبید هللا، ثم دارت بینھما محادثة محزنة تدل على خساسة بن زیاد شدیدة ثم أع
وخبثھ ونبل مسلم وإیمانھ ثم طلب مسلم أن یوصي قبل قتلھ فأوصى بسداد دین علیھ في مكة وأن یرسلوا 

 وة.للحسین أن ال یخرج. ثم أمر بھ فقطع رأسھ رضى هللا عنھ وقتل ھانئ بن عر
قتل مسلم بن عقیل وھانئ بن عروة وموافقة یزید على ذلك، وتعلیماتھ لعبید هللا بعدم قتال الحسین إال إن بدأه  .13

 بالقتال.
لھ بعدم  بن عباسبیوم واحد متوجھا للكوفة رغم نصح (یوم عرفة) قبل مقتل مسلم  60عام خروج الحسین  .14

زبیر فقد استحسن فكرة الخروج ربما ألنھ كان أما بن ال الخروج وعدم تصدیقھ لرسول مسلم بن عقیل.
 یتشوق للقضاء على یزید وإعادة الخالفة راشدة.

 تلقى الحسین رسالة أخرى من أحد قادة عبید هللا إال أنھ لم یستمع لھا كذلك. .15
 بعد فترة اقتنع الحسین بعدم جدوى الخروج فأراد العودة إال أن إخوة مسلم أرادوا أخذ ثأره فطاوعھم. .16
سیوفھم مع بني أمیة، والحسین الفرزدق فسلم علیھ وقال: على ما تركت الناس؟ قال: قلوبھم معك لقي  .17

ولھ قصیدة مشھورة في مده  البیت آللمحبا  الفرزدقوكان  والقضاء ینزل من السماء وهللا یفعل ما یشاء.
 .أھل البیت قالھا رّدا على بن عبد الملك

 یعرفھ والحّل والحرمُ والبیت  ھذا الذي تعرف البطحاء وطأتھ
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 ھذا التقّي النقّي الطاھر العلمُ  ــــماس كلھــــر النــــھذا بن خی
 واـــهللا قد ختم اءُ ـه أنبیدّ ـــَ بج ـــھـة إن كنت جاھلـھذا بن فاطم

 ت والعجمُ رالعرب تعرف من أنك ـرهـــولك من ھذا بضائـــولیس ق
 

  علیھم من یذلھم حتى یكونوا أذل من قرم األمة.قال الحسین: إلن قتلني أھل الكوفة لیسلطن هللا .18
أن یعود وكان  وقد نصح لھ الحرّ بن یزید التمیمي.  لقي الحسین مقدمة جیش عبید هللا وعلى رأسھا الحرّ  .19

یصلى وراءه الفرائض، وقال لھ أن األوامر أن ألزمك حتى تدخل على عبید هللا. قال الحسین: دزن ذلك 
  في نفسك فإنك إن قاتلت قتلت، قال الحسین، أفبالموت تخوفني ثم أنشد:الموت، قال الحر: اتق هللا

 اــــإذا ما نوى حقا وجاھد مسلم  رئسأمضى وما بالموت عار على إم
 وفارق خوفا أن یعیش ویرغما  وآســــــى الرجال الصالحین بنفســـھ

، ومنع جنودھم الماء عن جیش عمر بن سعد بن أبي وقاص إلى لقاء الحسینبن زیاد ارسال عبید هللا  .20
 الحسین.

 عرض الحسین على عمر ثالث خالل: .21
a. أن یتركھ لیعود إلى مكة 
b. أن یأخذه إلى یذید یكلمھ 
c. أن یبعثھ إلى ثغر یقاتل الكفار 

موافقة عمر على ذلك ولكن شمر ذي الجوشن أبى إال أن یطیعوا ویعطوا البیعة لیزید وأرسل إلى عبید هللا  .22
 لیل.قیان فیتحدثا طوال الأن عمر والحسین یلت

على ین وجمیع من معھ إال ولده األصغربدأ البغاة بالقتال وكانت أحداث دامیة ال محل لھا انتھت بقتل الحس .23
 وبعض نساء القتلى. وزینب أخت الحسین.وفاطمة بنت الحسین زین العابدین

 أم المؤمنین أم سلمة.وماتت في ھذه السنة  .61قتل رضى هللا عنھ یوم الجمعة یوم عاشوراء عام  .24
 

 كارثة الحــّرة
 

 معاملة یزید الحسنة ألھل المدینة وتعیینھ عثمان بن محمد بن أبي سفیان والیا علیھا وكان رجال لینا. .25
 منھم عبد هللا بن حنظلة الغسیل استقبال یزید وفدا من أھل المدینة وإحسانھ الیھم .26
ة ومكة وامتناع عبد هللا بن عمر وعلى بن الحسین عن ذلك خلع أھل المدینة لیزید وتولیة عمالھم على المدین .27

 ونصحھم الناس بعدم الخروج. ولجوء بن الزبیر إلى مكة.
 حصر بني أمیة في بیت مروان بن الحكم. .28
وإال قاتلھم أیام  3ویمھلھم ارسال یزید مسلم بن عقبة على رأس الجیش لیدعوا الناس إلى العودة للبیعة  .29

 ام. ثم أن یتوجھ إلى مكة للقاء بن الزبیر.أی 3واستباح المدینة 
وقتل في المدینة عدد من  ایام وجرى فیھا من الشرور ما جرى فال حول وال قوة إال باہلل. 3استباحة المدینة  .30

 الصحابة منھم عبد هللا بن حنظلة وعمرو بن سنان.
 ولى الحصین بن نمیر مكانھ. وھلم مسلم بن عقبة ثم ت64عام توجھ مسلم بن عقبة لمكة لقتال بن الزبیر. .31
 اشتعال النار في أستار الكعبة قیل لضربھا بالمنجنیق وقیل ألن الناس كانوا یوقدون النار في الحرم للتدفئة. .32
 استمر القتال شھرین إلى أن جاءت األنباء بموت یزید. .33
تتون ولكن بن عرض الحثین على بن الزبیر أن یبایعھ على أن یأتي معھ إلى الشام حیث أن األمویین مش .34

 الزبیر رفض ترك مكة، وھو رأئ لیس بسدید.
عاما. روى عنھ حدیث من یرد هللا بھ  38یزید: بن معاویة وأمھ میسون من بني كلب. عاش حوالي  .35

خیرا..وقد كان فیھ علم وحلم وصاحب شعر إال أنھ كان یترك الصلوات بعض األوقات ویرتكب بعض 
 .ألحادیث التي رویت في لعنھ وأمره إلى هللالمحرمات فكان فاسقا ولكن لم تصح ا

یجب أن یفّرق بین حكم یزید وحكم الحكومات العلمانیة إذ أن حكم یزید وبني أمیة والعباسیون عامة كان  .36
الشرع المحكم فیھ ھو اإلسالم وإن ظلموا وجاروا وحّكموا الھوى في عدد من القضایا ولكن الحكومات 

 ضعیة دستورھا الحاكم ال الشریعة وھو الفارق بین اإلسالم والكفر.الو العلمانیة الیوم تتخذ األحكام
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 :)64( د بن معاویةـــزییمعاویة بن 
 

 .، وكان یكنى بأبي لیلىعاما في غالب الروایات وكان مریضا وضعیفا صحیا 18كان عمره  .1
. وقد قال للناس: أنھ أشھر)، وكان جمیل الصورة دیّناً  3لم یكن لھ شأن یلحظ في والیتھ القصیرة (حوالي  .2

یمكن أن یولّي علیھم من بعده، أو أن یترك لجنة من ستة أشخاص كما فعل عمر ولكنھ ال یرى من یستحق 
 األمر فتركھ مفتوحا للناس، ثم مات، رحمة هللا علیھ.

 حین وصل األمر لمروان قال:  .3
 والملك بعد أبي لیلى لمن غلبا  إني أرى فتنة تغلو مراجلھا

 عبد الرحمن وخالد بن یزید بن معاویة ممن تنافسا على الوالیة من بعده. كان أخواه .4
 

 حالة الحكم بعد معاویة الثاني
 

كم في حالة یرثى لھا، إذ لیس ھناك مرشح واضح للوالیة، وبني أمیة لیس بینھم من ترك معاویة الثاني الح .1
بعد رفضھ عرض الحّر بالذھاب إلى  یجمع علیھ الناس خاصة وبن الزبیر قد أخذ البیعة لنفسھ في الحجاز

 دمشق.
 إختالط والیة عبد هللا بن الزبیر ومروان بن الحكم. .2

 
 بن العوام عبد هللا بن الزبیر

 
 وفیھم مروان بن الحكم. طرد بن الزبیر بني أمیة من المدینة فتوجھوا إلى الشام .3
 أرسل أھل البصرة الیھ لیبایعوه بعد حروب بینھم مدة ستة أشھر. .4
 عبد هللا بن جعفر وعبد هللا بن علي بن أبي طالب. بایعھ .5
 لم یبایعھ بن عباس وال بن عمر وال محمد بن الحنفیة. .6
 عبد الرحمن بن یزید األنصارى بایعھ أھل الكوفة وولى علیھم .7
 بایعھ أھل مصر وعیّن علیھم عبد الرحمن بن جحدر .8
 بایعھ أھل الیمن وخراسان. .9

ألزرق وعبد هللا بن إباض ثم تركوه لّما علموا ما یقول في عثمان كان في جیشھ من الخوارج نافع بن ا .10
 وحسن سیرتھ وصالحھ.

كان والي دمشق في ھذا الوقت الضحاك بن قیس الفھرّي (من القیسیة، وھو بن أخي أبو عبیدة بن الجّراح)  .11
 وكان من صغار الصحابة (أخو فاطمة بنت قیس) وقد عزم على بیعة بن الزبیر.

بن بشیر إلبن الزبیر في حمص وزفر بن عبد هللا في قنسرین ونائل بن قیس في فلسطین وكاد  بایع النعمان .12
 مروان بن الحكم أن یبایع إلبن الزبیر إال أن عبید هللا بن زیاد والحصین بن نمیر أثنیاه.

، وھو ما في ھدم بن الزبیر الكعبة وأقامھا من جدید على ما أراده رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 64في عام  .13
وأدخل فیھا الحجر بناھا على ھیئتھا حدیث الصحیحین عن عائشة: لوال أن قومك حدیثو عھد بكفر،..."، ثم 

 وكساھا.وجعل لھا بابان 
كانت حركة الخوارج األزارقة قد اشتدت مرة أخرى وكادوا أن یستولوا على البصرة، فأرسل بن الزبیر  .14

اال عنیفا وقتل بن األزرق وانتصر المھلب بعد أن كاد ینھزم، وولى المھلب بن أبي صفرة الیھم فقاتلھم قت
الخوارج بعدھا قطري بن الفجاءة الشھیر. وعیّن بن الزبیر مصعبا على البصرة، وأرسل المھلب إلى 

 خراسان.
 

 )65( بن أمیة العاص أبي مروان بن الحكـم بن
 

 في شخص خالد بن یزید بن معاویة.في األردن  لبني أمیة  بایع حسان بن مالك (من الیمانیة) .15
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والءات ولكن استطاع مروان بن الحكم أن لحیث ظھرت الخالفات وا الجابیةأمیة وحلفاؤھم في  اجتمع بنو .16
وتعھد مروان  یكتسب البیعة لكبره وصحبتھ (ولد بعد عامین من الھجرة ومن المؤرخین من یعده صحابیا)

 .العاص لعمرو بن سعید بنأن تكون الخالفة من بعده 
حیث قتل  مرج راھطكان على مروان بن الحكم أن یحارب القیسیة حتى تجتمع لھ البیعة، وقد تقاتال في  .17

وقد روى أحمد عن الضحاك حدیث: إن  الضحاك رضى هللا عنھ ثم بعدھا النعمان بن بشیر رضى هللا عنھ.
وقال أنھ یعیش  د حنّكھ رسول هللا بین یدي الساعة فتنا كقطع اللیل المظلم...". أما النعمان بن بشیر فق

حمیدا ویموت شھیداً، وقد ولي الكوفة لمعاویة ونیابة حمص لھ، وھو الذي الن لمسلم بن عقیل في الكوفة 
 وأعاد أھل البیت إلى المدینة مكرّمین بأمر یزید.

ن الزبیر ھناك بعد معركة مرج راھط، استتب األمر لمروان في الشام ثم اتجھ إلى مصر فتغلب على عامل ب .18
 حیث أن غالب المصریین كان ھواھم أمویاً وھم عثمانیة. 

أعد مروان جیشین: جیش بقیادة عبید هللا لمقاتلة زفر بن الحارث الزبیري ، وآخر بقیادة حبیش بن دلجة  .19
تلة وتوجھ جیش عبید هللا للموصل في العراق لمقا المدینة تغلب علیھ.الزبیر بلقتال بن الزبیر إال أن جیش 

في عین الوردة التوابین أوال ثم أنھ انتھى لقتال المختار بعد تغیر الخریطة السیاسیة عبید هللا الزبیرین، فقاتل 
 للمنطقة كما سنرى.

أشھر. وقبل موتھ أخذ البیعة من القبائل الیمنیة  9مات مروان بن الحكم في ھذا الوقت بعد حكم دام حوالي  .20
 بد الملك من بعده بدال من خالد بن یزید لعدم مقدرتھ على مواجھة بن الزبیر.من الكلبیین أن یبایعوا ابنھ ع

ولھ حدیث في بیعة العقبة وروى لعمر وعثمان وكتب لھما، وروى عنھ  ومروان ولد في عھد النبي  .21
أكابر ابناء الصحابة كعبد هللا بن الزبیر والحسین بن علي وكان من مشایخ قریش وفضالئھا، وقد بكى بعد 

عركة مرج راھط أن وصل بھ الحال أن یقاتل في مثل عمره على والیة. وقد حلف أنھ ما كتب خطابا أیام م
عثمان كما حلف عثمان. وكان علي بن أبي طالب یوم الجمل یسأل عن سالمتھ دوما فسأل في ذلك فقال: إنھ 

 یعطفني لھ رحم ماّسة، وھو سید من شباب قریش. 
 

رضى هللا وھم لم یدعو إلمام ولكن للتوبة من خذالن الحسین  65عام سلیمان بن الصرد، : بقیادة نـابیة التوّ ـحرك
وأراد والي وقد جمعوا الناس في البصرة والكوفة وكاتبوا المدائن فاستجاب لھم والیھا سعد بن حذیفة بن الیمان، عنھ 

بالنخیلة  ثم التقوا في موعد محددأبوا ذلك.  الكوفة من قبل بن الزبیر، عبد هللا بن یزید األنصاري، أن یساعدھم ولكنھم
ألنھم قالوا أنھ ھو قاتل الحسین. ومروا في طریقھم وقتل عبید هللا  األمویینللخروج إلى مالقاة جیش  4000وكانوا 

فأراد زفر بن الحارث والى الزبیر أن یمدھم بعون  قرقیسیاءبكربالء وبكوا وقضوا الیوم ھناك ثم توجھوا إلى 
 فقتلوا جمیعا إال فلول ھربت إلى الكوفة. عین الوردةفي لكنھم رفضوا، ثم القوا جیش األمویین وعسكري 

 
وأول ظھوره كان حین استقبل مسلم بن عقیل في منزلھ. ثم لّما قتل  :ة المختار بن عبید هللا الثقفي الكذابـحرك

بن الزبیر اكة وأظھر الرغبة في التعاون مع رج إلى مسجنھ والي الكوفة حتى مقتل الحسین رضى هللا عنھ ثم خمسلم، 
محمد بن  بن الزبیر الذي لم یثق فیھ، فخرج إلى الكوفة بعد موت معاویة الثاني بن یزید وأعلن أنھ وليّ اثم اختلف مع 

ن من وأبتدع القول بالبداء (أي أن هللا یغیر رأیھ حین یشاء!) وذلك لیتمك الحنفیة والداعي لھ، دون إذن محمد لھ بذلك.
وأصبح تبدیل أقوالھ، وھو أول من استعمل كلمة "المھدي" في قاموس التشیع، وأظھر أنھ یأتیھ وحي من السماء، 

  القائد األول للشیعة في الكوفة.
 

 )86-65( بن الحكــم عبد الملك بن مروان
 

مشتعلة في العالم  خالفة عن بني أمیة وواجھ المشكالت التي كانتتولى عبد الملك بعد وفاة أبیھ مروان ال .1
 اإلسالمي من خالفة بن الزبیر وحركة المختار الكذاب.

  كان عبد الملك من الفقھاء العلماء العباد في المدینة وممن عرف بمالزمة العلماء دوما. .2
انقسمت الدولة اإلسالمیة في ھذا العھد إلى ثالث أقسام: الشام ومصر مع عبد الملك، والكوفة مع المختار  .3

 والبصرة مع بن الزبیر.والحجاز 
 حاول المختار اإلستیالء على البصرة ففشل أمام صالبة قائدھا مصعب بن الزبیر. .4
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. خرج ابراھیم بن األشتر النخعي لمالقاة عبید هللا وانتصر اقترب جیش األمویین من الموصل للقاء المختار .5
اللذان أشارا على مروان بعدم بیعة بن  حصین بن نمیر وھماالوقتل معھ  67ھ وقتل بن زیاد قبحھ هللا عام ھلی

 الزبیر.
وكذبھ عامر  استفحل أمر المختار خاصة بعد أن تكھن بالنصر على األمویین فصدقھ كثیر من الناس! .6

 الشعبّي.
 سار مصعب بن الزبیر لمالقاة المختار في الكوفة وقتل المختار لعنة هللا علیھ. .7
وقدم علیھ ابراھیم بن األشتر وأخذ أمانھ ورضى  بن الزبیر.وخضعت الكوفة والبصرة وما وراء النھرین ال .8

  .وشیكة وصارت المواجھة بینھ وبین عبد الملك حتمیة عنھ.
وأفقھھم وذو حلم عظیم وذكاء وثاب ال وكان أعلم الناس  68وفاة عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھ عام  .9

 یختلف علیھ اثنان.
وكان صحابیاً روى عن عائشة وبن عباس وعلّي ، أدیبا. ، 69عام قتل عبد الملك عمرو بن سعید بن العاص  .10

 وفي ھذه السنة مات أبو األسود الدؤلي صاحب علّي بن أبي طالب رحمة هللا علیھ.
بعد أن استمال كثیر من قواد مصعب  توجھ عبد الملك بنفسھ إلى حرب مصعب في الكوفة وانتصاره علیھ .11

وكان  .71ومقتل مصعب رضى هللا عنھ عام  ھذا الوضع. إلى صفھ، وعدم تحرك مصعب للتعامل مع
صحابیا روى عن أبیھ وأبي سعید الخدري، وكان جوادا كریما معطاءا، وكانت تحتھ سكینة بنت الحسین 

 الناس وأخوه عروة بن الزبیر عالم المدینة.وعائشة بنت طلحة وكانتا من أجمل 
قفي، طاغیة آخر على غرار زیاد وابنھ قبحھم هللا حمیعاً، تسییر عبد الملك جیش یقیادة الحجاج بن یوسف الث .12

 إلى مكة لحصار بن الزبیر.
حاصر الحجاج الطاغیة مكة أیاما وخرج بن عمر مع الحجاج، ثم رمى جیش الحجاج مكة بالمنجنیق وخرج  .13

یبق معھ إال  لم عبد هللا، حمزة وخبیب. حتى إذا ن الزبیر لیؤمنھم ففعل ومنھم ابنيلھ قوم كثیر من أتباع ب
القلیل، ذھب إلمھ، أسماء ذات النطاقین أخت عائشة وبنت الصدیق، رضى هللا علیھم أجمعین، فتكلم معھا 

إذ أنھ على الحق وھم على الباطل وأنھ  1كالما یدمى القلب، فشجعتھ على المثابرة والقتال في خطبة بلیغة
ضى هللا عنھ فقاتل حتى قتل، ومثّل بھ الحجاج لعنة رأمیر المؤمنین إنما طلب بھذا اآلخرة ال الدنیا، فخرج 

 هللا علیھ.
بعد حوالي تسع سنوات من خالفة بن الزبیر رضي هللا  72الفة لعبد الملك بن مروان عام بھذا صفت الخ .14

 عنھ.
من األمور الھامة أن الدولة األمویة لم تسوى في العطاء بین أھل العراق وبین أھل الشام وال بین العرب  .15

 موالي مما أثار حفیظة الطبقة الدنیا من أھل العراق.وال
 

 حركات الخوارج:  .16
a. رأینا كیف حاول نافع بن األزرق أن یستولي على البصرة ثم فشلھ وقضاء المھلب بن األزارقة :

 أبي صفرة علیھ.
b. وقضى على زعیمھم شبیب  77: كانوا یھددون البصرة بشكل عام، ثم قاتلھم الحجاج عام الصفریة

 .یدبن یز
c. بالیمامة: بزعامة نجدة بن عامر النجدّي: وقد قضى علیھم عبد الملك.النجدات : 

لمحاربة رتبیل  79وقد ندبھ الحجاج عام زعیم كندة ومن أشراف الكوفة. : حركة عبد الرحمن بن األشـعث .17
لقتال ملك كابل فخرج في جیش كبیر لمالقاة رتبیل واستطاع أن یدفعھ خارج كابل إال أنھ اضطر لوقف ا

حتى یریح الجنود ویأتیھ المدد. ولكن الحجاج لم یقنع بذلك وأرسل الیھ ان یالحق رتبیل، وقد كان بین 
طریقة إلبعادھم عن العراق،  الحجاج وبینھ حزازات، فاعتبرھا بن األشعث اھانة لھ، واعتبرھا جنوده
یھ من الجزیة إن انتصر على فخلعوا الحجاج، وبایعوا بن األشعث، الذي عقد معاھدة مع رتبیل أن یعف

الحجاج، وأن یحمیھ إن انھزم. ثم سار بن األشعث لمالقاة الحجاج، وھزمھ أوال واستولى على البصرة ثم 
أرجعھا الحجاج، ثم استولى على الكوفة ثم تواجھا في دیر الجماجم حیث وقت حرب ضروس ھزم فیھا بن 
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بعد ثورة دامت  فلما علم بن األشعث بذلك قتل نفسھ!ج رتبیل الذى سلّمھ بعد إلى الحجااألشعث وفّر إلى 
 .)85-81أربع سنوات (

 سیاسة عبد الملك الخارجیة: .18
a. مسلم بن قتیبة  المھلب أوال ثم لم یكن ھناك جھد حقیقّي حتى تولى الحجاج وبعث :الجبھة الشرقیة

 .86عام  الباھلى
b. فترة حروبھ الداخلیة لتوطین  صلحا مع البیزنطیین خالل: عقد عبد الملك الجبھة البیزنطیة

ثم ما زالت الھجمات تتبادل ھـ. 70جستنیان الثاني العھد فاجتاح بالد الشام عام  نقضخالفتھ. ثم 
وذلك بعد أن ضرب عبد الملك العملة اإلسالمیة بدال  85حتى  73بین البیزنطیین وعبد الملك منذ 

وعادوا بقیادة عبد الملك شخصیا، من البیزنطیة. وأخیرا تفوق المسلمون على البیزنطیین 
 لإلستیالء على أرمینیة وآسیا الصغرى.

c. مرت فتوحات ھذه المنطقة بمرحلتیھا الخامسة والسادسة. ففي المرحلة الخامسة،  :شمال أفریقیا
في عھد المسلمین في عھد الذي انتصر على كسیلة الذي ارتد بعد دخولھ قادھا زھیر بن قیس 

ولكن زھیر بن قیس قتل كذلك. ثم في المرحلة السادسة، تةلى حسان بن  معاویة. وقد قتل كسیلة
النعمان القیادة فحقق انتصارات كثیرة. إال أّن أمرأة یھودیة تدعى الكاھنة وحدت البربر 

والبیزنطیین تحت والیتھا وھزمت المسلمین عدة مرات فقبع حّسان ینتظر المدد من عبد الملك. 
البربر والبیزنطیین أرھقوا من حكم الكاھنة ففارقوھا والتحقوا بالمسلمین، وأخیراً جاءه المدد وكان 

وقد حاول البیزنطیون أن یستعیدوا قرطاجنة من أیدي  حتى ھزمھا حّسان وقتلھا لعنة هللا علیھا.
 یبا منھا "تونس".رحسان إال أنھم فشلوا في ذلك وھدمھا حسان وبنى ق

 ارتھ على خمسة دواوین: البرید، الخاتم، الجند، الخراج والرسائل.اشتملت إد :سیاسة عبد الملك اإلداریة .19
a. امل في ععّرب عبد الملك الدواوین وجعل اللغة العربیة التي ھي لغة القرآن لغة الت :تعریب اإلدارة

  الدولة وھو ما سھّل دخول الناس في اإلسالم وصبغ الدولة األمویة بصبغة عربیة محضة.
b. كما غیّر 74عام  امل في أرجاء الدولةعالملك نقدا إسالمیا لتوحید التأصدر عبد : تعریب النقد ،

وھذا ما قوي  طریقة عمل القراكیس الكتابیة التي كانت تحمل التثلیث إلى أن تحمل سورة التوحید.
 الدولة األمویة وحرر اقتصادھا.

روان أخو عبد الملك بعد أخیھ كان المفروض أن یتولى عبد العزیز بن موفاة عبد الملك وتولي ابنھ الولید:  .20
حسب توصیة مروان، إال أنھ مات قبل عبد الملك، فأخذ عبد الملك البیعة إلبنھ الولید بن عبد الملك. ثم توفي 

 .86عام 
  ):96-86(الولید بن عبد الملك 

 
 اءا للقرآنولي الولید الحكم وكان تقیا ورعا قرّ  .1
كان عاملھ على المدینة ابن عمھ عمر بن عبد العزیز بن عبد  كان مھتما بالعمارة فوّسع المسجد النبوي حین .2

 الملك. وأقام المسجد األموي في دمشق وأنفق فیھ األموال الطائلة.
 سیاستھ الداخلیة: .3

 : 95و  85بین  المشرق .1
i. في ما وراء النھر 

كانت ھناك ممالك عدیدة غیر مستقرة شرقا من خراسان وكان عدم اإلستقرار  .1
 مي، مما أدى إلى غزر ھذه األماكن. یھدد األمن اإلسال

أرسل الخلیفة التعلیمات للحجاج أن یعمل على فتح ھذه األماكن فعین قتیبة بن  .2
مسلم، أحد الفاتحین العظام. ففتح طخارستان ثم عاد وقاتل من خرج منھم 

 وأعاد اإلستقرار ھناك. 
إلى نقل  سنوات من الحرب. ثم فتح سمرقند وأدى ذلك 3فتح قتیبة بخارى بعد  .3

 صناعة الورق إلى الدولة اإلسالمیة ثم منھا إلى اوروبا في العصور الوسطى.
 فتح بعدھا الشاش وفرغانة ثم جاءه نعي الحجاج مما أضعف من معنویاتھ. .4
، زقد روى عنھ أنس بن مالك عن عبد الملك عن مروان 95مات الحجاج عام  .5

وكان سریع الولوغ في  عن عثمان بن عفان. وكان فصیحا بلیغا قارئا للقرآن
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سعید بن جبیر من أعالم التابعین بعد أن خلعھ  الدماء، ومن األعالم الذین قتلھم
 مع بن األشعث.

 مباحثات مسلم مع الصین وعدم غزوھا. .6
ii.  :السند 

مد بن القاسم، وكان في العشرین من عمره. ووصل إلى الھند تولى فتحھا مح .1
 وقاتل فیھا.

أتم فتح كافة إقلیم السند وتجھز لغزو كنوج  واصل محمد الفتوحات إلى أن .2
 ولكن جاءه نعي الحجاج ثم الولید فتوقفت الفتوحات.

 الجبھة البیزنطیة: .2
i. بقیادة  كانت سیاسة الولید كسیاسة أبیھ، إلضعاف الدولة البیزنطیة، فأرسل الجیوش

زنطیة، خاصة للتغلغل في الدولة البی مسلمة بن عبد الملك، أخیھ، والعباس بن الولید ابنھ،
وأن البیزنطیین عانوا من اإلنقسام الداخلي، ثم مات الولید وجاء سلیمان، وكذلك أختیر 

 ثیودوسیوس ملكا على البیزنطیین.
 شمال أفریقیا: .3

i.  بعد جھود حسان بن النعمان، تم تعیین موسى بن نصیر، مقاتل بطبعھ، ومعھ أربعة من
 أوالده. 

ii.  في المغرب وواصل فتح كافة المدن في الجنوب دعم موسى بن نصیر الوجود اإلسالمي
 والغرب. ثم بدأ غزو األندلس.

 األندلس:فتح  .4
i. :حالة األندلس السیاسیة 

كانت تحت الحكم البیزنطي عدة قرونن ثم سیطر علیھا الوندال األلمان، ثم  .1
 قبائل القوط في القرن السادس المیالدي.

بین لذریق أحد قواد كان ھناك صراع على السلطة بین أخیال بن الملك و .2
 الجیش لإلستیالء على السلطة.

 
ii.  اإلجتماعیةحالة األندلس: 

 كانت الحالة سیئة للغایة حیث كان ھناك العدید من الطبقات: .1
a. رجال الدین: أصحاب ثروات ال یلتزمون بقیمھم 
b. الطبقة الوسطى: صغار المالك مثقلون بالضرائب 
c. طبقة الشعب الدنیا: كأنھم عبید ألصحاب األرض 
d.  الیھود: مكروھون إلستغاللھم الناس بالربا واختالف العقیدة، فعانوا

 اإلضطھاد الشدید فقرروا اإلستعانة بالمسلمین.
iii.  الدینیةحالة األندلس: 

 كان اقسس على المذھب الكاثولیكي یضطھدون كل من عداھم من اإلعتقادات. .1
iv. :الفتح اإلسالمي 

حكم وقد وجدوا في المسلمین تحالف یولیان حاكم سبتة مع أخیال إلستعادة ال .1
 حلیفا قویاً.

یسألھ التصریح  على طنجة أرسل طارق بن زیاد عامل موسى بن نصیر .2
، وموافقة موسى بن نصیر على ذلك بعد استشارة الخلیفة بالتقدم لألندلس

 الولید.
تقدم طارق بقوة قوامھا سبعة آالف فأحرز انتصارا كبیرا ثم لحقھ موسى بن  .3

ألف، وأطبقوا على البالد بشكل الكماشة وفتحوا معظمھا  18نصیر بقوة قدرھا 
 والتقوا في طلیطلة عاصمة القوط واستقبل طارق موسى حین دخولھ لھا.

تحكى الروایات خالفا بین طارق بن زیاد وموسى بن نصیر ولكن ھو من قبیل  .4
 اختالف وجھات النظر. 
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 توقف الزحف بأمر الخلیفة وعاد موسى بن نصیر إلى دمشق. .5
 :وتعیین سلیمان وفاة الولید .4

أراد الولید أن یخلع سلیمان أخاه ویعینابنھ عبد العزیز ولكن لم یجبھ أحد إلى  .1
ذلك، واشار عیھ الحجاج ومسلم بن قتیبة أن یجعل سلیمان یخلع نفسھ، ولكنھ 

 مات قبل ان یتم لھ ذلك.
 

 ):99-96(ســلیمان بن عبد الملك 
 

ن تقیا ورعا فصیحا نششأ بالبادیة وأحب الغزو. روى حدیث اإلفك عن ابیھ كان أفضل أوالد عبد الملك، وكا .1
. وقد كان والیا على فلسطین ألخیھ الولید. وأخذ عمر بن عبد العزیز بن عمھ لھ البیعة عن عائشة عن جده

 في دمشق.
 السیاسة الداخلیة: .2

a. حكم السابق الذي اعتمد كان سلیمان متدینا ورغب في أن یوطد دعائم دكمھ بأن یغیّر من أسلوب ال
على أمثال الحجاج، فعزل كثیرا من العمال مثل قتیبة بن مسلم، وموسى بن نصیر ومحمد بن 

 القاسم، وعین بدال منھم والة آخرون بدعم من عمر بن عبد العزیز ورجاء بن حیوة.
b. ى أطلق سراح آالف من معارضي الحكم األموي كما زاد العطاء مما جعل المسلمون یثنون عل

 حكمھ.
c.  انتھى الحال بالفاتحین العظام في أیام الحجاج والولید إلى أن توفوا بشكل محزن، فقد قتل محمد بم

القاسم على ید عامل الخراج في العراق، وقتل قتیبة بن مسلم بعد أن خلع الخلیفة لظنھ أنھ سیعزلھ، 
ثم عفي عنھ وحج مع فقتلھ أتباعھ. أما موسى بن نصیر فقد حوسب على بعض مخالفات ارتكبھا 

 الخلیفة ومات في الطریق.
d. .بدأت في عھده الدعوة العباسیة على ید محمد بن عبد هللا بن العباس 

 
 السیاسة الخارجیة: .3

a. :الجبھة الشرقیة 
i.  لم یتم أي فتح جدید في ھذه الجبھة حیث استغل الخلیفة بقمع الثورات بعد أن توقف

 الزحف لما حدث للفاتحین األوائل.
b.  البیزنطیة:الجبھة 

i.  ،ثم الحقھا اھتم الخلیفة بفتح القسطنطینیة، فأرسل بعثة بقیادة عمر بن ھبیرة الفزاري
 بجیش كبیر بقیادة أخیھ مسلمة بن عبد الملك وھو من ألمع القواد العسكریین.

ii.  سفینة.  1800بنى جیشا بحریا كبیرا قوامھ 
iii.  على خطة مع والیھا على لغزو القسطنطینیة. حاصر عموریة واتفق 98تحرك الجیش عام

 أن یصبح الملك على البیزنطیین بعد فتحھا.
iv.  تمكن لیو من أن یصبح اإلمبراطور فتنكر إلتفاقھ مع المسلمین وقاوم الجیش الذي

 حاصر القسطنطینیة من البر والبحر.
v.  قاوم البیزنطیون مقاومة عنیفة واستطاعوا أن یحرقوا عددا كبیرا من السفن، ثم جاء

 شتاء قارس.
vi.  وعاد إلى دمشق، ودمر  99رفع المسلمون بقیادة مسلمة الحصار عن القسطنطینیة عام

 البیزنطیون غالب السفن المسلمة إال عشراً.
 وفاة سلیمان وأخذ البیعة لعمر بن عبد العزیز: .4

a.  ،فعھد سلیمان باألمر وكان على رأس جیش یغزو القسطنطینیة، مات داود بن سلیمان قبل وفاة أبیھ
عبد العزیز بن عمھ على أن تؤول الخالفة بعدھا إلى أخیھ ھشام بن عبد الملك. وتوفي  لعمر بن

 سلیمان وھو مرابط في سبیل هللا في قنسرین.
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 ):101-99( عــمر بن عبد العزیز
 
ھو بن عبد العزیز بم مروان، وأمھ ھي أم عاصم لیلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب فھو حفید : قبل والیة العھد. 1

ماً للغایة، تشترى لھ الحلة بألف دینار، إذ ھو شاباً منعّ كان عمر بن عبد العزیز قبل تولیھ العھد عمر بن الخطاب. 
نا ورعا حتى في شبابھ، وقد طلب من والده عبد العزیز الذي كان والیا على مصر ألخیھ ، وقد كان متدیّ سلیل ملوك
من التابعین. رافق التابعي الجلیل رجاء بن حیوة، وھو الذي ھا وفقھائھا یرسلھ إلى المدینة یتفقعھ على علمائالولید، أن 

تابعّي البال منازع: سیدنا وشیخنا، كما عاصر كبارا مثل عطاء بن أبي رباح  مكان یقول فیھ مكحول، إمام أھل الشا
طمة وواله على مدینة بالشام. وقد زّوجھ عمھ عبد الملك ابنتھ فاجلیل. وقد أخذ العلم عن الكثیر من تابعّي المدینة. ال

 :قیل في نسبھاوفاطمة ھي الوحیدة التي 
 

 والخلیفة زوجھاأخت الخلیفة  بنت الخلیفة والخلیفة جّدھا
 

والّه الولید بن عّمھ إمارة المدینة. بدال من ھشام بن إسماعیل المخزومّي الذي كان سیئ السیرة في أھلھا، فأحسن  ثم
مظالم مما جعل المدینة موئال للمظلومین الفاّرین من ظلم الحجاج. وھذا ما جعل الحجاج لھم عمر وأقام العدل ورد ال

فقربھ منھ یشكو للولید فعزل الولید عمر، فلم یتول أي عمل من بعدھا للولید حتى تولى سلیمان بن عبد الملك بن عّمھ، 
الحجاج بناء على توصیتھما. ثم حین مات واعتمد علیھ ورجاء بن حیوة، لدینھما ودینھ. لذلك عزل الكثیر من عمال 

أعلن عن بیعة  لمن سمّي في الخطاب، فبایعوا ثمسلیمان، أخذ رجاء خطاب التوصیة وجمع بني أمیة وأخذ بیعتھم 
 عمر بن عبد العزیز. 

 
أس كل روى أبي داود في سننھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال"إن هللا یبعث لھذه األمة على ر: عمر الخلیفة. 2

ة عمر یكانت تول. ، قال أحمد ھو عمر بن عبد العزیز على رأس المائة األولىمائة سنة من یجدد لھا أمر دینھا"
تحول عمر من حیاة الرفاھیة إلى الخالفة نقطة تحول في تاریخ عمر وفي تاریخ األمویین وفي التاریخ اإلسالمّي كلھ. 

ومن كلماتھ:    ھ فاطمة أن تبیع حلیھا وتتصدق بثمنھا في سبیل هللا.حیاة الزھادة والخشونة، حتى أنھ طلب من زوجت
الناس الخیر، ولذھب األمر بالمعروف  لو أن المرء الیأمر بالمعروف وال ینھٮعن المنكر حتٮیحكم أمر نفسھ، لتواكل

م" ویكثر البكاء. وقرأ والنھي عن المنكر ولقل الواعظون والساعون ہلل بالنصیحة". وكان یكثر من قول :اللھم سلّم سلّ 
بیتھ وتفرق الناس. والخالصة أنھ رجل یوما عنده "وإذا ألقوا منھا مكانا ضیقا مقرنین" بكى بكاء شدیدا ثم قام فدخل 

 كان في غایة الخشیة والورع.
 

أیام كانت سیاستھ العامة تتمشى مع رؤیتھ للدنیا ودور المرء فیھا ودور الحاكم فیھا. فعمل على إصالح ما اعوج 
 خلفاء بني أمیة قبلھ:

  
ن عبد الملك من حصار القسطنطینیة، لیصرف الجھد بانسحاب عمھ مسلمة ب: أمر السیاسة الخارجیة .1

 المكتسبات اإلسالمیة، وأن یدعو غیر المسلمین بالطرق السلمیة.في الحفاظ على 
 السیاسة الداخلیة: .2

a. أمر بالعدل واإلحسان..." وبھذا أعاد ترك لعن علي على المنابر واستبدل ذلك بقول: إن هللا ی
 الصالح والتقارب بین المسلمین.

b.   انفتح على الخوارج فأرسل إلى شوذب الخارجّي لیناظره، واقنع عدد من الخوارج بالعودة
 ، ومن تبقى اقتنعوا بعدم الخروج المسلح على الخالفة.لحظیرة الجماعة

c. وكتب إلى اإلمبراطور بعضم بالمال عمل على نشر الدعوة بین غیر المسلمین، بل وتألف ،
 لیو البیزنطي یدعوه لإلسالم ولكنھ مات قبل أن یأتیھ الرد.

d.  كان من العالمین بفائدة اإلدارة الرشیدة، فغیر الكثیر من الوسائل اإلداریة التي سادت أیام
ي الخلفاء من قبلھ، مما یساعد على توفیر الوقت والمال وسرعة التصرف وكان من وسائلھ ف

لقضاة على قدر كفاءتھم ال والئھم للخلیفة أو ذلك تعیین األكفاء من الوالة والعمال وا
الوالي.وكان مع ذلك یتابع أعمالھم وأمرھم بأن یأخذوا الناس بالسنة ال بالتھمة والشبھة كما 

واباه زیاد من قبل، وھو ما دفعھ إلى تبدیل العمال والوالة الذین اج وعبید هللا فعل الحج
 وعّيّ◌ن على المدینة محمد بن عمرو بن حزم. رجوا في مدرسة ھئالء الطغاة في اإلدارة.تخ
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e.  من أھم األمور التي قام بھا عمر ھو أنھ ألغى ما كانت علیھ السیاسة من قبل أن یستمر في
دفع الجزیة المسلمون الجدد الذین كانوا من أھل الجزیة قبل إسالمخھم. وقد كانت ھذه 

كثیر موارد الدولة المالیة رغم مخالفتھا لإلسالم. وھو ما ساعد على نشر السیاسة تتبع لت
كلمة الموالي "غیر العرب" بل ، كما أنھ لم یستعمل اإلسالم وقبول الناس لھ قبوال حسناً 

ما یمكن أن یعیرون بھ، وأن یجعل اإلسالم ھو استعمل كلمة المسلمون عامة لیرفع عن ھؤالء 
ر الوالة بنقص موارد الدولة نتیجة ھذه السیاسة، كتب لھم: إن هللا قد ولّما شع اساس المئاخاة.

 .بعث محمداً صلى هللا علیھ وسلم داعیا ولیس جابیا"
f.   أمر ببناء خانات على مسارات الطرق (بیوت استراحة) لیأوي الیھا المسافرون لیأكلوا

لیس عنده دابة بال ویستریحوا ویعتنى بدوابھم، ویطعم منھم من لیس معھ مال، ویحمل من 
 ).like the AAA and rest houses but for freeمقابل (

g. وقد كان بنو ھاشم انقسموا إلى فسمین، قسم من أبناء علي وأبنائھ وھم  :بدء دعوة بنى العباس
العلویون، وقسم من أبناء عبد هللا بن العباس وھم العباسیون وقد ظلوا طوال ھذه الفترة في المدینة وھم 

وفي ھذا العصر كانت ب كلھم یقال لھم أھل البیت إذ أن العباس عم النبي صلى هللا علیھ وسلم. أقار
 98الذي مات عام  3عبد هللا بن محمد بن الحنفیة المعروف بالمھديأي ھاشم قد آلت إلى  2قیادة الشیعة

عباس ومن بعده إلى  ولم یكن لھ عقب فآلت قیادة أھل البیت إلى أكبرھم سناً وھو علّي بن عبد هللا بن
، أرسل محمد بن علّى بن عبد هللا بن العباس رسال إلى رجاال في 100العام  وفي . ابنھ محمد بن عليّ 

ین نقیبا تفرقوا في اب عدد منھم وسّره ذلك فاختار سبعخراسان یدعوھم ألھل بیت العباس فاستج
 ة خاصة بعد وفاة عمر رضى هللا عنھ.القبائل یدعون لھ بعد أن بانت دالئل الضعف على الدولة األموی

h. علم أعالم المفسرین، وھو الذي امسك عبد هللا  المكي المخزومي ومات في ھذا العام مجاھد بن جبیر
 بن عمر بركابھ وقال: أود لو أن ابني سالما وغالمي نافعا یحفظون حفظك.

 
لتاسعةوالثالثین من عمره، قیل مات توفي عمر وھو في ا :ھـ101عام  وفاة عمر بن عبد العزیز رضى هللا عنھ

وقد كانت فترة حكمھ راشدة قدم فیھا الدلیل على أن الحاكم یمكن أن یكون راشدا إن  مسموما وقیل مات بمرض السل.
ولدا فقیل لھ دع لھم شیئا یتقوون بھ على الدنیا: قال أتركھم  12إراد وكان ذو توجھ اسالمي صحیح. وقد كان لھ 

وقد كان وجھھ مبیضا  تقیا كفاه هللا ومن كان منھم غیر ذلك فال أعینھ على فسقھ".، فإن من كان منھم لقضاء هللا تعالى
  حین الغسل خالف وجوه الخلفاء من قبلھ. فرضى هللا عنھ وأرضاه.

 
 ):105-101( ابن عبد الملك )الثاني(یزید 

 
سنة،  34وكان عمره ن عبد الملك، كانت وصیة سلیمان ب بویع لھ بالخالفة بعد عمر بن عبد العزیز كما .1

كماأقر  خط القیسیین ینصرف إلى العبث واللھو وقد سایر وأمھ عاتكة بنت یزید بن معاویة. وكان ضعیفا
 .سیاسة عمر في أول األمر

حارب على الجبھة الشرقیى أیام  بن أبي صفرة الیمني : أبوه المھلبالمھلب بن أبي صفرة یزید بن حركة .2
عنھ، كما حارب مع عبد هللا بن الزبیر الخوارج األزارقة وانتصر علیھم، وحاربھم في  معاویة رضي هللا

اك حزازات بین الحجاج وبین یزید بن المھلب أدت أیام عبد الملك بن مروان ثم توجھ إلى الشرق. كانت ھن
لملك. وفي ثم أعید إلى حكم العراق والشرق في عھد سلیمان بن عبد ا إلى عزل یزید عن والیة خراسان.

عھد عمر بن عبد العزیز تم عزلھ لتناقض سیاسة بني المھلب التي تقوم على األرستقراطیة العربیة مع نھج 
ى البصرة وبدأ في اثارة وقد فر یزید من سجنھ في أواخر عھد عمر، واستولى علعمر بن عبد العزیز. 

ثم استفحل أمره وساد الكوفة   مھاب.القالقل، كما رفض أن یخرج إلى خراسان كما نصحھ أخوه حبیب بن ال
 ورفع شعار الجھاد ضد أھل الشام (اصحاب الحجاج). وفارس واألھواز وكاد أن یسیطر على كل العراق

السیطرة على خراسان لعدم مناصرة قبیلتھ األزد لھ لرضائھم عن سیاسة ولم یتمكن یزید بن المھلب من 
فیھم بسیرتھ. أرسل الخلیفة مسلمة بن عبد الملك فواجھ یزید  وعمر واعتقادھم أن یزید بن عبد الملك سیسیر

ثم تحرك معاویة بن یزید بن المھلب لّما سمع وقتلھ في مكان یقال لھ العقر بجنود ال قبل لھ بھا بن المھلب 
                                                 

 وھم الشیعة الكیسانیة الذین خرجوا في عھد المختار الكذاب ودعوا لمحمد بن الحنفیة ورئیسھم بعد المختار عمرو بن كیسان. 2 
 المئرخون قصة لقاء سلیمان بن عبد الملك بأبي ھاشم ثم دس السم لھ وھي غیر صحیحة بل التقى بھشام بن عبد الملك أخو الخلیفة. ویذكر 3 
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بمقتل أبیھ فقتل عددا من أسراه فیھم عدي بن أرطأة رحمھ هللا، فجمع بقیة أھل المھلب وفیھم المضل بن 
وتولى  وقضى على الحركة.لب عمھ وخرج بھم إلى كرمان ثم تقاتلوا مع جیش أرسلھ مسلمة وقتلوا المھ

 مسلمة العراق وخراسان ألخیھ یزید.
عمر في درء األعداء والتوقف عن امتداد الفتح، وقد كانت  وقد سار یزید على نھج :السیاسة الخارجیة .3

 البیزنطیین.ھناك بعض الوقعات بین المسلمین والترك الدیلم و
وقف ضد المختار في الكوفة وكذبھ،وكان إمام  الشعبي الذي عامر بن شراحیل 104وتوفي في عھده عام  .4

 أھل الكوفة بال منازع وعلم من أعالم أھل السنة.
حیث أن  ولي یزید أخاه ھشام بن عبد الملك على أن یتولى ابنھ الولید بن یزید بعده :وفاة یزید بن عبد الملك .5

 عاما، وكان ضخم الجثة أبیض طویل القامة. 38یزید عن عمر . وتوفي عاما 15ن وقتھا عمره كا
 
 
 
 
 
 
 

 :)125-105(ھشام بن عبد الملك 
 

وكان حازما عاقال حكیما عالما عاما حین تولى الخالفة وعمر فیھا زھاء عشرین عاما.  34كان عمر ھشام  .1
كان أمینا على أموال هللا یجمعھا و دھورھا إلى حین.یرا وأوقف تاإلدارة فأصلح من أمور الدولة كث بفنون

 بحقھا وینفقھا بحقھا.
بدء تبدیل الوالة الذین لم یرض عن أحوالھم فعزل عن العراق وخراسان عمر بن ھبیرة الفزاري وعین  .2

كما غیر والي المدینة ومكة والطائف عبد الواحد بن عبد هللا النضري مكانھ خالد بن عبد هللا القسرّي. 
 ووضع مكانھ بن خالھ إبراھیم بن ھشام بن اسماعیل المخزومي.

 أحوال الدولة في عھد ھشام: .3
a. ساد الكوفة ھدوء متحفز نتیجة لسیاسة عبد الملك والحجاج العنیفة والتي لم تقض علیھم : العلویون

ن بن الحسین ب تماما. وقد انضم أنصار المختار إلى العلویین حتى زمن ھشام وتزعم زید بن على
ن یقبض علیھ بتھمة أكل ودیعة ولكنھ برء منھا وعاد  الشیعة في ھذا الوقت، وحاول ھشامأ 4علي
وقد كان أخوه محمد بن علي بن الحسین بن علي أبو جعفر المعروف  الكوفة لیدعو لنفسھ.إلى 

ر بالباقر تابعي جلیل غزیر العلم وكان أحد أعالم األمة روى عن عدد من الصحابة وروى عنھ كثی
 .، وھي الساللة التي خرجت منھا الشیعة اإلثني عشریةمن تابعي التابعین منھم ابنھ جعفر الصادق

في عھد ھشام. أما زید بن علي فھو رأس الشیعة الزیدیة،  115وكان ثقة كثیر الحدیث ومات عام 
 –كعادتھم  –ة وقد أراد أن یخرج إلى المدینة لیعیش فیھا إال أن أھل الكوف وكان عالما فقیھا ورعا.

خرجوا وراءه في أربعین ألفا وأقنعوه أن یعود معھم وأنھم یخرجون معھ. فعاد واجتمعوا حولھ، 
الصلت عاملھ على الكوفة أن یجمع الناس  إال أن والي العراق یوسف بن عمر أمر الحكم بن أبي

سین مع وحبس بعضھم، وتكررت مأساة الح ید وأن یھددھم ویتوعدھم إن خرجواعشیة خروج ز
من اصحابھ قم قتل رحمة هللا  280حفیده زیدـ وخذلتھ الكوفة واضطر أن یواجھ قوات الوالي في 

 ا أكثر منھا عسكریا.یھوكان أن كّون اتباعھ فرقة الزیدیة التي اتخذت اتجاھا فق علیھ.
b. لقتال واجھ ھشام المصاعب على ھذه الجبھة نتیجة تخاذل الكثیر من الوالة عن ا :الجبھة الشرقیة

وقد أدت سیاسة بعد أن استمرت حركة توقف الجھاد لعدة سنوات في عھد سلیمان وعمر والولید. 
فحاول الوالي أن یضع الخراج علیھم مرة أخرى رفع الخراج عمن أسلم حدیثا إلى تقلیل الخراج، 

ى. ثم ولكن ھذا جعل الموالي ینضمون إلى األتراك وطردوا المسلمین من أماكن كثیرة منھا بخار
استطاع ھشام أن یستعید بخارى ولكن كان البد من إحداث تغییرات كثیرة في نظم اإلدارة في 

                                                 
 البدایة والنھایة 329ص9راجع ج 4 
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من مرو مما جعلھم یتمردون عدد من القبائل العربیة التي رفضت القتال المشرق. وقد أخرج 
ي خراسان إلى العراق تحت قیادة خالد بن عبد هللا القسرثم ضم ھشام . 5الحارث بن سریحبقیادة 

وقد انتصر أسد على األتراك وعلى الحارث ثم مات فتولى بعده نصر بن  وولى علیھا أخیھ أسد.
یسار شیخ مضر، فوطد الوضع وجعل الخراج عن المسلمین وحملھ غیر المسلمین وجعل خراسان 

أنھ من المستحیل التوفیق بین  –بعد وفاة ھشام  –ولكن سنرى  في رخاء وأمن واستقرار.
 لعربیتین وأن متاعبھ ستبدأ بعد وفاة ھشام.العصبیتین ا

c. جعلت المسلمون یحجمون قوة الترك ھناك.كانت ھناك معارك كثیرة  :جبھة أرمینیا وأذربیجان 
d. حارب المسلمون على الجبھة البیزنطیة في آسیا الصغرى وأقام ھشام حصون  :الجبھة البیزنطیة

یزنطیون في معركة شرسة بقیادة لیو الثالث عدیدة لصد ھجمات البیزنطیین. وتالقى المسلمون والب
ن في والمسلمیوانتصر البیزنطیون نصرا كبیرا وكان ھذا الصراع ھو آخر لقاء بین البیزنطیون 

 عھد الدولة األمویة.
e. بسبب  124- 122بین عامي دا من األضطرابات عاشت جبھة شمال إفریقیا عھ :شمال إفریقیا

وكانت ثورات عارمة انتھت بالقضاء علیھا واستتباب األمر اشتطاط األمویین في جبایة المال، 
 لألمویین.

f. تتابعت محاوالت التوسع اإلسالمي في اسبانیا وما وراءھا: :األندلس 
فیما وراء مقاطعة سبتمانیا إال أنھ اصطدم بحاكم وقد توغل  :السمح بن مالك الخوالني .1

ي أن ینسب بشكل مشرف عام واستطاع عبد الرحمن الغافق أوكتانیا وقتل في المعركة.
100. 

 100عاد إلى مھاجمة سبتمانیا وتوغل في أوروبا حتى وصل إلى  :عنبسة بن سحیم .2
 .107میل عن باریس، ولكنھ ھزم بجیش الفرنجة واستشھد عنبسة عام 

: وھو من أشھر القواد الحربیین في جبھة األندلس. وقد ھاجم عبد الرحمن الغافقي .3
وبالفعل انتصر علیھ ولجأ إلى ذي أوقف محاولة السمح من قبل. الدوق حاكم أوكنانیا ال

الفرنجة. وبعد عدة مناوشات بین شارل حاكم الفرنجة الداھیة والغافقي، التقي الجیشان 
وانتصر فیھا شارل مارتل واستشھد في معركة شرسة ھي معركة بالط الشھداء 

ھذا توقف الزحف اإلسالمي وب الغلفقي ؤحمة هللا علیھ وعلى شھداء المسلمین جمیعا.
 في أوروبا إلى یومنا ھذا.

وفاة ھشام بن عبد الملك: حاول ھشام أن یولي ابنھ مسلمة بدال من الولید بن یزید ولكنھ فشل في ذلك. توفي  .4
 وتولى بعده الولید بن یزید. 125ھشام عام 

 
 ): 126 -125( (الولید الثاني) بن عبد الملك الولید بن یزید 

 
بن یزید بن عبد الملك، وسلیل الخلفاء. وتصف لنا كتب السیر أنھ عاش عیشة الھیة ویقال أن ید الول وھو .1

والمالحظ أن . عمھ ھشام قد ّسھل لھ ذلك كي یجعلھ ینسى المطالبة بالخالفة ویستطیع أن یعین ابنھ مسلمة
ألمینة التي یرددونھا عنھ المؤرخین الذین یرددون أغراض ھشام، ال یمكن أن یوفقوا بین الشخصیة العادلة ا

وبین مثل ھذه الشخصیة الشریرة التآمرة التي ال تبالي بأن تیسر سبل اللھو والمجون للولید لیستأثر ابنھ 
ومما یدل على ھذا أن الولید قد انتھج سیاسة خوا اإلسالم. مؤرّ بالخالفة! وھذا التوفیق ھو ما یعوز الكثیر من 

 أنھ البد وأنھ كان بصفة شخصیة ممن ینزع إلى اللھو خاصة ولیس في عادلة وكان رحیما بالمسلمین. إال
حیاتھ ما یصرف فیھ جھده، ولیس لدى ھشام ما یدعوه لردعھ. وال شك أن ھشاما قد حاول أن یأخذ البیعة 

  إلبنھ مسلمة، لكنھ لم یفلح وھو مما یدل على أن الولید لم یكن من السوء الذي یجعل من حولھ یبیعونھ لھشام.
الھوى، فعزل خالد بن عبد هللا القسري وسلمھ إلى یوسف بن عمر الثقفي الذي حاكمھ  قیسيّ الولید كان و .2

 ب علیھ العصبیة الیمنیة القویة.وقتلھ وكان ھذا مما الّ 
خرج ضد الولید في خراسان ولكن والي خراسان نصر بن سیّار : حركة یحي بن زید بن علي بن الحسین .3

 .125األنبار عام جیشا وقتلھ في سیّر 
                                                 

 والذي خرج معھ الجعد بن درھم وقتلھ خالد القسري بعد 5 
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: ھو بن عم الخلیفة، وقد قاد العصبیة الیمنیة ضد الخلیفة وسار إلى دمشق ثورة یزید بن الولید بن عبد الملك .4
تي عبر عنھا العباس بن الولید بن عبد الملك بقولھ: انت ھذه بدایة انحالل بني أمیة وأوانتصر علیھ وقتلھ. وك

 ن في ھالككم".یا بني مروان، إني ألظن أن هللا قد أذ
 

 ): 127 -126( )یزید الثالث( عبد الملك بن  الولید بن یزید 
 

یھ العدید من بني لتولى یزید بن الولید الحكم ویده مخضبة بدماء بن عمھ، فلم تصفو لھ الخالفة، فخرج ع .1
 أمیة.

a. ولكنھ : وكان قد سجن في عھد الولید الثاني ولم یقد ثورة مسلحة سلیمان بن ھشام بن عبد الملك
 كان یلعن الخلیفة في دمشق.

b. (حفید یزید بن معاویة): وقد قاد ثورة في حمص إال أن یزید  یزید بن خالد بن یزید بن معاویة
 وسجنھ. تغلب علیھ

c.  :خرج في أھل فلسطین ولكن انتصر عیھ یزیدیزید بن سلیمان بن عبد الملك 
d. خرج في األردن ولكن انتصر عیھ یزید.محمد بن عبد الملك : 

اتبع یزید سیاسة تغییر الورة فعزل یوسف بن عمر عن العراق ووالھا منصور بن جمھور، كما حاول عزل  .2
نصر بن سیّار عن خراسان ولكنھ امتنع علیھ، ولم یستطع الخلیفة تبدیلھ واستقل عن الدولة المركزیة إلى 

 حین.
یجان وأرمینیا واشتد أمره حتى وقد كان والیا على الجزیرة واذؤب: مروان بن محمد بن مروان بن الحكم .3

 .127قرر عزل الخلیفة. ولكن مات یزید فجأة عام 
 حین مات یزید الثالث، قام أخوه إبراھیم بن الولید، ولكن لم تتم لھ بیعة في خضم ھذا الواقع الممزق أشالءاً. .4

عصبیة إبراھیم یمنیة وكانت . الذي  ورفضھ مروان بن محمد وأعلن تأییده إلبني الولید الثاني الحكم وعثمان
 وعصبیة مروان قیسیة.

 زحف مروان إلى دمشق واستولى فیالطریق على العدید من المدن، فھرب إبراھیم من دمشق،  .5
 

 ): 132 -127( )الجعدي - الثاني مروان بن محمد بن مروان بن الحكم (مروان
 

ي كانت وصلت إلیھا دولة بني أمیة كان مروان بن محمد من الخلفاء األقویاء ذوي الھمة إال أن الظروف الت .1
 لم یسمح لھ بأن یصلح أة أن یمنع من انھیار الدولة.

 (معلم الجھم بن صفوان مؤسس الجھمیة).  6ه الجعد بن درھممعلم مروان ومرشدكان  .2
لى حّران معقل القیسیة عصبیتھ وھو ما جعلھ یخسر الشام كلھا وما ھو معروف من أن الشام نقل عاصمتھ إ .3

 األمویین وحامیة دولتھم.ھي درع 
مروان حزازات، ولكن مروان  : خرج أھل حمص علیھ بقیادة ثابت بن نعیم الذي كانت بینھ وبینحمص .4

 ولكن ثابت توجھ إلى فلسطین. على الحمصیین.انتصر
: وھي ناحیة بدمشق، خرج فیھا یزید بن خالد بن عبد هللا القسري ولكن مروان استطاع أن ینھي الغوطة .5

 وأن یقتل یزیداً.الحركة 
  وجھ مروان جیش لمالقاة ثابت بن نعیم واستطاع ان ینتصر علیھ وأن یقتلھ.: فلسطین .6
وكانوا قد استولوا على الكوفة والموصل ولكن مروان الثاني استطاع أن ینتصر علیھم وان  :الخوارج .7

 یستعید العراق والحجاز والیمن.
 الحركات العلویة:  .8

 127خرج عام فر بن ابي طالب (حفید جعفر بن أبي طالب أخو علي): عبد هللا بن معاویة بن جع
ینسحب إلى فارس تطاع أن واسلقتال أھل الشام في الحیرة، ولكن كعادة الشیعة فروا من المعركة 

                                                 
ة وخلق القرآن وقد أرسلھ ھشام بن عبد الملك إلى خالد القسري فضحى بھ یوم یقوم مذھبھ على الجبر ونفي الصفات وفناء النار والجن 6 

 العید، وقد أخذ عنھ مروان الثاني والجھم بن صفوان (الذي قتلھ نصر بن سیار بعد خروجھ مع الحارث بن سریح)
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اتھ التي لم تكن متجانسة، ال یجمعھا إلى العداء لمروان الثاني. وھزمتھ قوات حیث أعاد تجمیع قو
 العباسیین) قتلھ.  ولكن أبي مسلم الخراساني (داعیة ى سجستانمروان الثاني ففر إل

واشتدت شوكتھ واعتمد على العصبیة الیمنیة التي وكان والیا على العراق. : عبد هللا بن عمر بن عبد العزیز .9
رج الذین احتلوا ساءھا اعتماد الخلیفة على القیسیین، فأرسل مروان الثاني جیشا لقتالھ، ولكن خروج الخوا

 سل الجیوش إلیقاف زحفھم.رأن ی هاضطرلكوفة والموصل ا
حاول سلیمان أن یوقف زحف مروان في نھایة عصر یزید بن الولید، إال  :سلیمان بن ھشام بن عبد الملك .10

مروان إلظھار وحدة الصف األموي، ولكن بعد توجھ مروان لمالقاة الخوارج في أنھ لم یفلح، ثم عفا عنھ 
ان مرة أخرى وخلع بیعتھ واجتمع لھ جند غفیر فحاربھم مروان وانتصر علیھم وفر العراق، خرج علیھ سلیم

وقد كان الضحاك قد صالح بن عمر على أن یتركھ  سلیمان إلى العراق والتحق بحركة الضّحاك الخارجّي.
دون في الكوفة وأن یتوجھ لقتال مروان فإن فاز تبعھ بن عمر. فخرج الضحاك والقى جند مروان وقتل لیال 

 .128عام أن یعلم أھل معسكره
 

 أسباب سقوط الدولة األمویة:
 

 الصراعات داخل البیت األموي: .1
a. .المنافسة السفیانیة والمروانیة 
b. .خروج عمرو بن سعید بن العاص على عبد الملك بن مروان 
c.  خروج الولید بن یزید بن عبد الملك على یزید بن الولید بن عبد

 الملك.
d. روج سلیمان بن ھشام بن عبد الملك، ویزید بن قتل الخلیفة یزید، وخ

خالد بن یزید بن معاویة، ویزید بن سلیمان بن عبد الملك على الولید 
 بن یزید بن عبد الملك.

e.  خروج محمد بن عبد الملك بن مروان على یزید بن الولید بن عبد
 الملك.

f. .خروج مروان بن محمد بن مروان بن الحكم على یزید بن الولید 
g. بد هللا بن عمر بن عبد العزیز على مروان بن محمدخروج ع 
h. .خروج سلیمان بن ھشام بن عبد الملك على مروان بن محمد 

 توارث السلطة. .2
 التوصیة ألكثر من خلیفة. .3
 وأثرھا السیاسي واإلقتصادي واإلجتماعي. العصبیة العربیة ضد الموالي .4
5. . 
 (الیمانیة ضد القیسیة)  العصبیة القبلیة .6
 :بین ھبیةالخالفات المذ .7

a. األمویین من أھل السنة 
b. العباسیین والعلویین من الشیعة 
c. .الخوارج الذین ال ینتمون ألي منھما 

 
 : الدعوة العباسیة

 
 :دولة الخالفة العباسیةغروب شمس األمویین وقیام 

a. صلى هللا علیھ وسلم، السم، نسبة إلى العباس عم الرسولسمیت الدولة العباسیة بھذا ا 
العباسیة وخلیفتھا األول ھو أبو العباس عبد هللا بن محمد بن على بن عبد فمؤسس الدولة 

 ، وقد اشتھر أبو العباس بأبى العباس السفاحعباس بن عبد المطلب عم رسول هللاهللا بن 
وأنا السفاح" وتعني في العربیة المعطاء أنا الثائر المبید ألنھ قال في خطبة تنصیبھ "
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 . الفصیح
 

b. سیینظھور دعاة العبا: 
اعتمدت الدعوة العباسیة على السریة التامة في بدایاتھا نتیجة ما حدث من مآسي أھل 

وقد طوروا ھیكل للدعوة أصبح من أشھر الطرق التي استخدمت فیما بعد لنظر  البیت.
  .7الدعوات األخرى

عندما ضعفت الدولة األمویة، تطلع الناس إلى رجل یعود باألمة إلى الجادة والطریق 
صحیح، یرفع عنھم الظلم، ویقیم فیھم العدل، ویرھب بھم األعداء، فحسبوا أن أصلح ال

فى ھذا الشأن إلى "أبى ھاشم عبد  8الناس لھذا األمر، رجل یكون من بنى ھاشم، فكتبوا
هللا بن محمد بن الحنفیة بن على بن أبى طالب" أحد العلماء الثقات، وكان مقیًما بالشام 

فة األمویة.. وما لبث أمر تلك المكاتبة أن وصل الخلیفة األموى قریبًا من مركز الخال
بطش  -وكانت قد تقدمت بھ السِّنّ -"سلیمان بن عبد الملك"، فخشى أبو ھاشم على نفسھ 

اد بن عبد هللا  الخلیفة، فانتقل إلى "الحمیمة" من أرض الشام؛ حیث یقیم عمھ "علّي السَّجَّ
، فأوصى إلى "محمد بن على بن عبد یكن لھ عقب ولم بن عباس"، وھناك حضرتھ منیتھ

هللا بن عباس" بما كان من أمر الناس معھ، ودفع إلیھ الكتب التى كتبوھا إلیھ، وقال لھ: 
أنت صاحب ھذا األمر، وھو فى ولدك. ثم مات، وكان ذلك فى خالفة سلیمان بن عبد 

 .9إلى العباسیینوھذا أول انتقال الدعوة من العلویین م. 718ھـ/ 99الملك سنة 
وأخذ محمد العباسى فى تنفیذ ما أوصاه بھ أبوھاشم، فاتصل بالناس، واختار من بینھم 

دعاة یخرجون وینتشرون فى ربوع الدولة األمویة، یشھرون بھا وینتقدون عیوبھا، 
ویدعون إلى ضرورة أن یتولى أمر الخالفة رجل من آل البیت قادر على أن یمأل 

 تلك الدعوة صدى عند الناس ورواًجا. األرض عدال، ووجدت 
م، بعدما أوصى ابنھ 742ھـ/124ویموت محمد بن على بن عبد هللا بن عباس سنة 

 إبراھیم الملقب باإلمام بمواصلة المسیرة. 
c. إبراھیم اإلمام:  

وتأخذ الدعوة العباسیة عند إبراھیم اإلمام صورة أخرى غیر التى كانت علیھا قبل ذلك، 
ظمة، أما اآلن فقد صار لھا نظام، وقادة معلومون، من أمثال أبى سلمة فھى لم تكن من

كما اتخذت الحمیمة مركزا على الكوفة، وأبى مسلم الخراسانى على خراسان.  10الخالل
 لھا.

م، تقبل حتى یصدر أمر اإلمام العباسى "إبراھیم بن محمد" 747ھـ/ 129وما تكاد سنة 
وھو  ا للدعاة جمیًعا فى خراسان وما حولھاأن یكون "أبو مسلم الخراسانى" رئیسً 
، وكلَّفھ أن یجھر بالدعوة للعباسیین علنًا، وأن یعمل خراساني األصل بعد أن اعتذر غیره

 على جعل خراسان قاعدة لالنطالق بقواتھ ضد البیت األموى. 
 

d. :انتقال الخالفة إلى العباسیین  
یین فى عھد آخر خلفاء بنى أمیة صدر األمر إلى أبى مسلم بالجھر بالدعوة للعباس 

"مروان بن محمد"، ولم یلبث أبو مسلم أن دخل "مرو " عاصمة خراسان، وكاد أن 
یستولى علیھا إال أنھ لم یتمكن من ذلك ھذه المرة، وھنا أسرع الوالى على خراسان من 

 " یستغیث بمروان بن محمد ویطلب منھ مدًدا، وینبھنصر بن سیارقبل بنى أمیة، وھو "
 رجال الدولة إلى الخطر المحدق فیقول: 

ماِد َومیِ أ  ویُوشُك أن یَُكوَن لََھا ِضـَرامُ   َض نـــارٍ ــرى َخلََل الرَّ
                                                 

 النقباء، النظراء، الدعاة، دعاة الدعاة، العمال. 7 
 حد قواد المختار الكذاب وھو الذي تولى مبایعة أبناء بن الحنفیة بعد المختار.والذي كتب ھو عبد هللا بن كیسان، أ 8 
ه وینكر ھذه القصةالعدید من المؤرخین ویجعلونھا مختلقة لتبریر استیالء العباسیین على السلطة، وھو ما یؤكدونھ بأن أبي ھاشم قد استدعا 9 

 ھشام بن عبد الملك ال سلیمان.
 خالل كان مع العلویین فلّما ظھر أبو العباس السفاح أمر أبو مسلم بقتل الخالّل لخیانتھ.ولكن ھوى أبي سلمة ال 10 
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 وإن الحرَب مبدؤھا كـــــالمُ   اَر بالعودین تُْذكــــــىــــفإن الن
 ة أم نیـــــــــام؟ــــأأیقاظ أمی  رىـــفقلت من التعجب لیَت ِشع

أمیة بھذا األمر بسبب انشغالھم بصراعات أنصارھم القدماء بالشام، ولم یھتم بنو 
وا والیھم على خراسان بشىء، فأدرك أبو  وانشقاق زعماء األمویین على أنفسھم، ولم یمدُّ

مسلم الخراسانى أن الوالى األموى لن یصبر طویال، وأن "مرو" ستفتح یوًما ما قریبًا، 
بھم على "مرو" ففتحت لھ، وھرب والیھا "نصر  فأخذ یجمع العرب من حولھ، ثم انقضَّ 

 م. 748ھـ/ 130بن سیار" وكان ذلك سنة 
وواصل أبو مسلم فتوحاتھ، فدانت لھ "بلخ" و"سمرقند" و"طخارستان" و"الطبسین" 

وغیرھا، وتمكن من بسط سیطرتھ ونفوذه على خراسان جمیًعا، وراح یتطلع إلى 
وسنة نبیھ  -عز وجل-عة من أھلھ على كتاب هللاغیرھا، وكان كلما فتح مكانًا أخذ البی

یَنھُ  "وللرضا من آل محمد"، أى یبایعون إماّما مرضیًا عنھ من آل البیت من غیر أن یعِّ
وسمى نفسھ "امیر آل محمد" وكان نفوذه ال یبارى في المشرق وكان مثاال لمن جاء لھم. 

برامكة وآل طاھر بعده من الدول التي اعتمدت على الموروث المجوسي مثل ال
ولذلك إختار اإلمام إبراھیم قحطبة بن شبیب، شخصیة عربیة لتقود الثورة  والبویھیین.

وانتصر قحطبة على نصر بن سیار إال أنھ انھزم أمام یزید بن ھبیرة  في العراق العربي.
 األموي، ثم انتصر علیھ أبي سلمة الخالل وذخل الكوفة.

لوقت لإلنصراف للقضاء على حركة بني العباس لم یجدوا اوالواقع أن بنى أمیة 
، ال یعلمون من أمر القیادة الرئیسیة لھذه الدعوة العباسیة ألنشغالھم بحربھم الداخلیة

شیئًا، ولما وقع فى ید الخلیفة (مروان بن محمد) كتاب من "اإلمام إبراھیم العباسى" 
منشغال بتوطید سلطانھ  یحمل تعلیماتھ إلى الدعاة، ویكشف عن خطتھم وتنظیمھم، كان

المتزعزع وقمع الثائرین ضده، واكتفى الخلیفة "مروان بن محمد" بأن أرسل إلى القائم 
باألمر فى دمشق للقبض على اإلمام "إبراھیم بن محمد" "بالحمیمة" وإیداعھ فى 

فى  (ویقال أنھ قتل)  السجن، وتم القبض علیھ وأودع السجن، فظل بھ حبیًسا إلى أن مات
م. ولما علم "إبراھیم" بالمصیر الذى ینتظره، 750ھـ/132فة مروان بن محمد سنة خال

وعلم أن أنصاره ومؤیدیھ قد واصلوا انتصاراتھم، وأن الكوفة قد دانت لھم وصارت فى 
" باإلمامة طالبًا منھ أن یرحل إلى الكوفة ومعھ أھل أبى العباسقبضتھم أوصى ألخیھ "

مأمن من یین بھا وھو "أبو سلمة الخالل" فھناك یكون فى بیتھ؛ لینزل على داعى العباس
 .رقابة األمویین وسلطانھم

 
e. انتقال مركز الدعوة العباسیة إلى العراق : 

وقد حارب أبو مسلم الخراساني نصر بن سیّار وطرده من خراسان واستطاع قحطبة بن 
ة ولم تفلح شبیب أن یسیطر للعباسیین على العراق بعد أن ھزم قوات نصر المتراجع

نصر بن  فمات 131اإلمدادات التي أرسلھا مروان لنصر، وحدث أن وافتھ المنیة عام 
 .أبو العباسوسار إلى الكوفة  محسورا في جو الھزیمة. سیّار

 
f. 132 محمد بن علي بن عبد هللا بن العباس عبد هللا بن المبایعة ألبي العباس: 

تمت مبایعة أبى العباس خلیفة  -اس إلیھابعد قلیل من وصول آل العب-وھناك فى الكوفة 
للمسلمین، وتوجھ "أبو العباس" إلى مسجد الكوفة عقب مبایعتھ بالخالفة فى الثانى عشر 

م، وألقى على المأل خطبة كانت بمثابة اإلعالن 750ھـ/ 132من ربیع األول سنة 
 الرسمى عن قیام الدولة العباسیة، ومما جاء فى تلك الخطبة: 

 الذى اصطفى اإلسالم لنفسھ، وكرمھ وشرفھ وعظَّمھ، واختاره لنا، زعم "الحمد ہلل
الشامیة أن غیرنا أحق بالریاسة والسیاسة والخالفة منا، شاھت وجوھھم، بَِم ولم أیھا 

الناس؟ وبنا ھدى هللا الناس بعد ضاللتھم، وبصرھم بعد جھالتھم، وأنقذھم بعد ھلكتھم، 
أصلح بنا منھم ما كان فاسًدا، ورفع بنا الخسیسة، وأظھر بنا الحق، ودحض الباطل، و

وتمم النقیصة، وجمع الفرقة، حتى عاد الناس بعد العداوة أھل التعاطف والبر والمواساة 
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لمحمد (، -ِمنَّةً وبھجة -فى دنیاھم، وإخوانًا على سرر متقابلین فى آخرتھم، فتح هللا ذلك 
صحابھ، وأمرھم شورى بینھم، َحَوْوا مواریث فلما قبضھ هللا إلیھ، وقام باألمر من بعده أ

األمم، فعدلوا فیھا ووضعوھا مواضعھا وأعطوھا أھلھا، وخرجوا خماًصا منھا، ثم وثب 
وھا وتداولوھا، فجاروا فیھا واستأثروا بھا، وظلموا أھلھا،  بنو حرب وبنو مروان فابتزُّ

بأیدینا، وتدارك بنا أمتنا، َوَولَِى  وقد أملى هللا لھم حینًا حتى آسفوه، فلما آسفوه انتقم منھم
نصرنا والقیام بأمرنا، لَیُمنَّ بنا على الذین استضعفوا فى األرض، فختم بنا كما افتتح بنا، 

وإنى ألرجو أال یأتیكم الجور من حیث جاءكم الخیر، وال الفساد من حیث جاءكم 
فَّاح المبیح والثائر الصالح، وماتوفیقنا أھل البیت إال باہلل، فاستعدوا أیھا الناس ، فأنا السَّ

 أنھ كریم جواد) ". بالسفاح المنیح (یقصد 
ومن ھذه المقولة التصقت بھ صفة السفاح، فقیل أبو العباس السفاح، مع أنھ ما قصد ذلك 

 المعنى الذى شاع على األلسنة. 
 

g. أبي العباس السفاح العباسيجیش بین مروان بن محمد و اللقاء: 
حاسمة فى تاریخ األمم والشعوب، إن شمس األمویین الغاربة تؤذن یالھا من لحظات 

بالزوال، بینما شمس العباسیین فى صعود، وھذه ھى الدنیا، فیوم لنا ویوم علینا، واألیام 
 ُدَول. 

وكان اللقاء الحاسم بین األمویین والعباسیین على أحد فروع دجلة بالقرب من الموصل 
اب األعلى".   وھو "نھر الزَّ

جیش العباسیین یقوده عم الخلیفة، وھو "عبد هللا بن على"، بینما یقود جیش األمویین ف
 الخلیفة نفسھ "مروان بن محمد". 

م، ولم 750ھـ/ 132كان ذلك یوم السبت إلحدى عشرة لیلة خلت من جمادى اآلخرة سنة 
ردة "عبد یجد "مروان" أمام جحافل العباسیین إال أن یفر إلى "دمشق" مھزوًما أمام مطا

 هللا بن على". 
لقد راح یُطارده، فاستولى على "دمشق"، واستولى على مدن الشام واحدة بعد األخرى، 

وكان استسالم دمشق العاصمة معناه سقوط دولة بنى أمیة، وانتھاء عھدھا كعاصمة 
للدولة اإلسالمیة، لكن مروان قد فّر إلى مصر وتوجھ إلى صعیدھا، وقرب الفیوم، عند 

أُلقَِى القبُض علیھ، وقُتَِل بعدما ظل ھاربًا ثمانیة ثم وشى بھ غالمھ و "أبوصیر" قریة
. ومضى عھد، وأقبل عھد جدید، بعد أن قاتل المھاجمین أشھر، یفر من مكان إلى مكان

  م فاصال بین عھدین، وتاریًخا ال یُنسى.750ھـ/ 132وسیظل عام 
 

بلغ عدد خلفائھا نحو سبعة وثالثین خلیفة، تعاقبوا على م، وقد 750ھـ/ 132بدأت الدولة الجدیدة سنة 
م ؛ حیث 1100ھـ/ 656التوالى حكم ھذه الدولة التى طال عمرھا، واختلفت عصورھا، وامتدت حتى سنة 

 سقطت على أیدى التتار، بعد أن عاشت خمسة قرون وربع قرن ؛ اختلفت فیھا العصور قوة وضعفًا!
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 ةــالدولة العباسی
 

 :)136-132( بن العباس بن محمد بن علي بن عبد هللا السفاحأبو العباس  عبد هللا
 

، وكان بذلك أول خلفاء العباسیین.وكان كریما معطاءا حافظا لكلمتھ 132بایع الناس ألبي العباس عام  .1
 وقورا.

عمھ اسماعیل على بدأ عھده بالقضاء على البقیة من مقاومة األمویین، فعین عمھ سلیمان على البصرة، و .2
األھواز، وعمھ داوود على الكوفة وعمھ عبد هللا على جیش لقتال مروان الثاني، وأخیھ أبو جعفر المنصور 

 لقتال یزید بن ھبیرة.
، نصحھ ابا بن ھبیرة فأعطاه األمان، ثم لما وصل األمان إلى أبي العباسیزید لم یتمكن أبو جعفر من ھزیمة  .3

 من غدرات المنصور. مسلم بأن یقتلھ فقتلھ وھي
 بأن أرسل إلى أبو مسلم أن یقتلھ.قتل ابو العباس أبا سلمة الخالل الذي أراد أن یحّول الخالفة إلى الطالبیین،  .4
 األوضاع الخارجیة: .5

a. :الجبھة الصینیة 
i.  استطاع العباسیون أن یردوا الصینیین عن بالد ما وراء النھر وأن یؤمنوا خطوط

 تجارتھم إلى الھند.
b. كان نقل العاصمة من دمشق بعیدا عن الحدود البیزنطیة عامال في اضعلف : البیزنطیة الجبھة

المقاومة اإلسالمیة على الحدود الشامیة، مما دفع البیزنطیین إلى التجرأ على المدن اإلسالمیة في 
 . وقد تكون رد فعل عباسي ازدادالشام ووصلوا حتى الفرات وخربوا المدن والقالع التي اجتازوھا

تدریجیا فعادت حركة الصوائف والشواتي، وأرسل أبو العباس حمالت استردت ما استولى علیھ 
ثم أعد جیشا كبیرا بقیادة عمھ عبد هللا بن علي لغزو آسیا الصغرى إال أنھ مات قبل البیزنطیون. 
 إنفاذ الجیش.

 :الوزارة .6
a.  على ما قرره دعاتھم من كان نظام الوزارة نظاما قدیما في فارس فأخذ بھ العباسیون بناءا

 . وقد كانت نوعین: الخرسانیین
i. في ھذه الوزارة ھو الذي  والوزیر: وھي التي سادت في عصر قوة الخلفاء، وزارة تنفیذ

ومن أمثل ھؤالء: ابي مسلم الخرساني، وأبي سلمة الخالل،  یصل بین الخلیفة والشعب.
 ق بابي سلمة الخالل.ثم خالد بن برمك الذي رفض أن یسمى وریرا خسیة أن یلح

ii. وفیھا یتنازل الخلیفة للوزیر عن سلطاتھ في التشریع، فیكون الوزیر وزارة تفویض :
مفوضا إلتخاذ القرارات دون الرجوع إلى الخلیفة، وھو ما ساد في عصر ضعف الخلفاء 

 مثل آل برمك الذین استفحل أمرھم في عھد الرشید فقضى علیھم.
 .136ي وعھد إلى أخیھ المنصور عام مات بالجدر وفاة أبو العباس: .7
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 :)158-132(  بن محمد بن علي بن عبد هللا المنصورأبو جعفر عبد هللا 
 

وقد ولد في الحمیمة موطن أبیھ محمد بن علي، وقد كانت أمھ سالمة عربیة الصل، وقد حظي بالعلم وكان  .1
وحكم  اإلھتمام بالرعیة والثبات عند الشدائد.وقد عرف بالشدة والحزم وعدم التردد و أدیبا فصیحا عالما.

 عاما توطدت فیھا دولة بني العباس فكان ھو مؤسسھا الحقیقي. 26فترة طویلة 
 مشكالت محوریة: ثالثواجھ المنصور  .2

a. .خروج عمھ عبد هللا بن علي في أھل الشام 
i. یش كان مما أزعج عبد هللا بن علي میل أبو العباس والمنصور للفرس، فاستخدم الج

 العربي الذي أعده للقاء البیزنطین لقتال ابن أخیھ. وبایعھ الجند على الخالفة.
ii.  أرسل الیھ أبو مسلم الخرساني لقتالھ فقاتلھ في نصیبین وھزمھ ففر إلى أخیھ سلیمان بن

 .147عام  ثم قتلھعلي بالبصرة، ثم قبض علیھ المنصور وحبسھ 
b. :أبو  مسلم الخرساني 

i. دة القوة یین لما تعرضوا لھ من ظلم ایام األمویین، وإلعاتعاون الفرس مع العباس
وقد نشأت حركة قویة تسمى بالشعوبیة وھي معادیة للعرب  والعظمو لفارس كما كانت

 ومنھا الشاعر بشار بن برد.
ii.  حین راي الخرسانیون أن الدولة الجدیدة لم تحقق ما أرادوه وأنھا ال تزال تعتمد على

وقد حدثت بعض أمور عكرت صفو العالقة بین  ة، بدأ التذمر.العرب من أھل بیت الخلیف
 أبي جعفر وأبي مسلم منھا:

 والتي والّھا ابا العباس ألبي جعفر بدال من أبي مسلم. 136إمارة الحج عام  .1
 قلل من ھیبة المنصور وصار یقوي من مركزه أمام الناس .2
 لم یعطیھ البیعة مباشرة بعد وفاة السفاح. .3

iii. موجھة الیھ:كانت من التھم ال 
 أنھ خطب عمة المنصور وھو غیر مقبول ان تتزوج العباسیة غیر العباسي. .1
 أنھ إدعى النسب العباسي فزعم أنھ إبن سلیط بن عبد هللا بن عباس. .2
 قتلھ سلیمان بن كثیر نقیب النقباء وغیره من زعماء القبائل. .3
 قراره بمخالفة الخلیفة والسیر إلى خراسان بدال من مصر والشام. .4

iv.  ،فأراد أن یفصلھ عن جنده ومركز سلطتھ فواله مصر قرر المنصور التخلص منھ
والشام ولكن أبا مسلم لم ینخدع لذلك، ورفضھ، ثم دعاه المنصور لزیارتھ في المدائن 

ولكن ابا مسلم فطن للوقیعة ورفض الذھاب، إال أن المنصور أرسل الیھ یھددع ویوعده 
مسلم بالذھاب لمالقاة الخلیفة. ولما ذخل علیھ  واستطاع رسول المنصور أن یقنع أبا

جرت بینھما مجاورة سیاسیة كانت أقرب إلى المحاكمة منھا إلى المحاورة ثم خرج علیھ 
 .137عام  الجند وقتلوه

v.  الحركات الخارجیة نتیجة مقتل أبي مسلم: ظھرت عدة حركات مجوسیة قلبا وقالبا تدعو
المسلمین عامة مثل حركة سنباذ الذي أراد أن یھدم إلى اإلنتفاض على العباسیین بل على 

. ثم تبعتھا 137ولكن المنصور قضى علیھ بعد شھرین فقط من الحركة عام  الكعبة.
  حركات أخرى مثل الراوندیة وأستاذسیس، ولكن المنصور قضى علیھا جمیعا.

c. :خروج الطالبیین 
i. ي المدینةف النفس الزكیة بن عليّ  خروج محمد بن عبد هللا بن الحسن : 

جمع الطالبیین والعباسیین قبل سقوط الدولة كان والده عبد هللا بن الحسن قد  .1
األمویة، في األنبار واتفقوا على أن یولوا النفس الزكیة، فلما استلبھا أبو  

العباس ثم المنصور لم یرض عن ذلك وقرر الخروج، بعد أن أمضى وقتا 
روف المحیطة، وقد أفتى اإلمام مالك مختفیا لإلعداد، وقد أخطأ في تقدیر الظ

بالمدینة بأن ال بیعة لمكره، مما أعطاه غطاءاَ شرعیاَ. ولكن المنصور حاوره 
 في رسلئل عدیدة ثم قرر مواجھتھ وأرسل جیشا ھزمھ وقتلھ في رمضان.
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ii.  ّ11(أخو النفس الزكیة) خروج إبراھیم بن عبد هللا بن الحسن بن علي: 
أخیھ إبراھیم إلى البصرة للخروج في نفس الیوم إال كان النفس الزكیة قد أرسل  .1

أنھ كان مریضا فلم یخرج ھذا الیوم. وقد كان قد التف حولھ الكثیر ممن لم 
یرضون عن العباسیین ومنھم الزیدیة والمعتزلة والفقراء. واستطاع أن یسیطر 

 على األھواز والمدائن، إال أن المنصور سیطر بنفسھ على الكوفة ألھمیتھا.
، بقیادة عیسى بن موسى بن عم 145تالقي الجیش الطالبي والعباسي عام  .2

الخلیفة وكاد أن ینھزم لوال أن إبراھیم أصیب بسھم قتلھ فتشتت الجیش 
 .وانتصر العباسیون

 
ضعفت قبضة العباسیین في المغرب العربي نتیجة بعد مركز الخالفة عنھ مما أدى إلى  المغرب العربي: .3

رج، كانتا تناسبان اإلتجاه البربري في المغربن وھما الحركة اإلباضیة والتي أنشات خروج حركتین للخوا
دولة في مدینة تاھرت التي أسسھا مؤسس الدولة، وعّمرت مائة وثالثین عاما، وأخرى ھي إمارة سجلماسة 

ید الصفریة والتي عّمرت مائة وأربعین سنة. وقد حاول المنصور استعادة المغرب فاستطاع أن یستع
 القیروان إال أنھ لم یتجاوز أبعد من ذلك إلى داخل المغرب.

متمثال  إبان الصراع العباسي األموي فيعاشت األندلس جوا من اإلضطراب الدولة األمویة في األندلس:  .4
أثناء مطاردة العباسیین لألمویین و مما جعلھا مستعدة لتقبل أي تغییر لألصلح.، في الصراع اقیسي الیمني

ھـ استطاع أحد األمراء األمویین وھو عبد الرحمن بن معاویة بن ھشام بن عبد الملك بن  132 بعد عام
الدولة األمویة في  لقیاموعندما بدأ الدعوة  .وباسم صقر قریش مروان، الذي ُعرف باسم عبد الرحمن الداخل

التقى  لفھري. اوكذلك بیوسف بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن حبیب األندلس اصطدم بحاكم المغرب 
بعد أن عاونتھ العصبیة الیمنیة التي أرادت أن تنتقم لنفسھا من القیسیة  ھـ وانتصر الداخل138الجیشان في 

ا واستولى على قرطبة وأعلن قیام الدولة األمویة في األندلس والتي استمرت في حكمھ الموالیة للعباسیینن
لداخل بعد أن فشل في القضاء علیھ، وھو الذي إعجابھ با ر عنوقد كان المنصور یعبّ  أكثر من ثالثمائة عام.

 أسماه صقر قریش.
: عمل المنصور على مھادنة البیزنطیین وإعادة بناء الثغور والحصون التي البیزنطیون األوضاع الخارجیة: .5

بھا تھدمت، وستطاع أن یقوى الثغور الشامیة والعراقیة وأن ینشأ لھا نظاما خاصا لإلدارة والمال وأقام 
  اآلالف من المرابطین المقاتلین، فأوقف الھجوم البیزنطي.

وقد كان  .(مدینة السالم) من أھم منجزات المنصور ھي بناء عاصمة الخالفة ودرتھا بغداد :بنــاء بغداد .6
وكان بناؤھا من األھمیة  بنھر دجلة. 12ھا عند التقاء نھر الصراةؤالمنصور یحكم من عدة مدن حتى تم بنا

ز الطالبیین في الكوفة، ین بمكان إذ إنھا لیست عاصمة األمویین التقلیدیة دمشق، كما أنھا لیست مركللعباسی
یطت بالماء من كل وقد بنیت بغداد بشكل رائع یخدم الغرض الدفاعي وأح وھي مدخل للشرق الفارسي.

ناتین.وقیل أنھا تكلفت وقد بنى بھا قصره المعروف باسم قصر الخلد وأجرى الیھ ق جزیرة.ناحیة لجعلھا كال
                                                 

 :  اإلثنا عشر إماماً الذین یتخذھم الشیعة اإلمامیة أئمة لھم 11 
 17سلم ، الذي یلقبونھ بالمرتضى رابع الخلفاء الراشدین ، وصھر رسول هللا صلى هللا علیھ و –رضي هللا عنھ –_ علي بن أبي طالب 

 .ھ 40رمضان سنة 
 (ھ 50-3_ الحسن بن علي رضي هللا عنھما ، ویلقبونھ بالمجتبى( 

 ( .ھ 61 -4_ الحسین بن علي رضي هللا عنھما ویلقبونھ بالشھید ( 
 ) ویلقبونھ بالسجاد . ھـ95_  38_ علي زین العابدین بن الحسین ( 

 ـ ) ویلقبونھ بالباقر .ھ114_  57_ محمد الباقر بن علي زین العابدین ( 
 ) ویلقبونھ بالصادق . ھـ 148_  83_ جعفر الصادق بن محمد الباقر ( 

 ـ ) ویلقبونھ بالكاظم .ھ 183_  128_ موسى الكاظم بن جعفر الصادق ( 
 ) ویلقبونھ بالرضي . ھـ 203_  148_ علي الرضا بن موسى الكاظم ( 
 ) ویلقبونھ بالتقي . ھـ 220_  195_ محمد الجواد بن علي الرضا ( 
 ـ ) ویلقبونھ بالنقي .ھ 254ـ  212_ علي الھادي بن محمد الجواد ( 

 ) ویلقبونھ بالزكي ھـ 260ـ  232_ الحسن العسكري بن علي الھادي ( 
 ویلقبونھ بالحجة القائم المنتظر .… ) ـ  256_ محمد المھدي بن الحسن العسكري ( 

 
 مما أرقرق في الفرات دموعي ـــــــة أفما وجدتم في الصراة ملوح  في قولھ:وھو  الذي ذكره المتنبي  12 
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ملیون دیناراً. وظلت بغداد عاصمة الدنیا وحلیتھا وموطن علمائھا وفنھا ومعبر تجارتھا لقرون عدیدة  18
القریبة  13عدھا مدینة الرصافةفسبحان مالك الملك، یؤتي الملك من یشاء وینزع الملك ممن یشاء. ثم بنى ب

  منھا إلبنھ المھدي.
المنصور ال خالف في قوتھا وأنھ رجل یثبت عند الشدائد، لھ ذكاء ودھاء وشخصیة  :شخصیة المنصور .7

شدید كما كان یصرف وقتھ في النظر في شؤون الرعیة وتفقدأحوالھم والحكم بینھم. ولكن أُخذ علیھ غدرات 
مع ثالثك غدرتھ بأبي مسلم وغدرتھ بأبي ھبیرة بعد أن أعطاه األمان وغدرتھ بعمھ عبد هللا بن علي. ولكنھ 

ذلك كما یقول البعض أن الغدر لم یكن لھ طبعاً إذ أنھ أعطى أروى بنت منصور الحمیریة عھدا حین 
تزوجھا أن ال یتزوج غیرھا، ثم أمضى عشر سنوات حتى ماتت یستجلب الفقھاء لیجد مخرجا من ھذا العھد 

 ن فیھ حرص على المال.ذا خطب، وكاإوكان فصیحا بلیغا  ولم یمكنھ ذلك، فھذا رجل لم یكن الغدر طبعھ.
أحرم للحج ولكن المرض داھمھ في الطریق، فمات ، 158وفي عام عاماً  26كم دام حبعد  :وفاة المنصور .8

الذي كان من المفروض أن یتولى عیسى بن موسى بن عمھ  وأخذ كاتبھ الربیع البیعة لولده المھدي ومن بعده
بعد أن تعرض عیسى بن موسى  وسائر الدولة ، وتمت البیعة للمھدي في الحجازالخالفة بعد السفاح

 للترغیب والترھیب من قبل المنصور حتى یتولى ابنھ المھدي، فتنازل عیسى خوفا. وكان ولد المنصور
 ثمان وبنت واحدة.

 
 ):169-158(  بن محمد بن علي بن عبد هللا ) المنصور( عبد هللابن  المھديمحمد 

 
بعد أن ھذبھ وعلّمھ فنون  147أخذ المنصور لھ البیعة عام . 126الحمیمة عام أمھ أروى بنت منصور الحمیریة. ولد ب

الحكم والحرب. تزوج من بنت عمھ  ریطة بنت أبو العباس السفاح. وكان كریما ذكیا یراعي أحوال الرعیة وینفي 
 الحاجب.بن یونس بویع لھ بعد وفاة والده على ید الربیع  المظالم شدیدا على أھل اإللحاد.

 
تمیز عھده باإلصالح إذ اتخذ سیاسة اللین بعد سنوات العنف التي سادت عھد من قبلھ. وكان اعتناؤه بالعدل غایة في 

ض المظالم فیھا فال تضیع وال تتأخر. وجلس یراالحسن، إذ اتخذ بیتا لھ نافذة مغطاة بقضبان الحدید لیلقي الناس بمع
یعیش عیشة مترفة، فقد أعاد المنابر على ما كانت علیھ في عھد رسول ا للسنة وإن كان وكان محب بنفسھ للقضاء فیھا.

هللا صلى هللا علیھ وسلم، كما أنھ كان یعادي من یقع في الشیخین. وكان ال یشرب النبیذ وإن كان سّماره یشربونھ في 
ان قد حبس كذلك كان یحب األدب والشعر، ویحب العطاء للناس. وقد كحضرتھ وھو مباح في مذھب أبي حنیفة! 

موسى بن جعفر العلوي فكان في صالتھ یوما فقرأ "فھل عسیتم إن تولیتم..." فلما قضى الصالة أمر بموسى 
فأحضروه، فسألھ إني قد قرأت ھذه اآلیة فأخاف أن أكون قد قطعت رحمك فھل تعطیني میثاقا أنك ال تخرج علّي فقال 

 كما أطلق السجناء السیاسیین من زمن المنصور.د النبوي. كما وّسع في الحرم المكي والمسج موسى نعم فأطلقھ.
 

 : الوزارة - الوضع الداخلي .1
a.  اتخذت الوزارة في عھد المھدي وضعا ھاما، إذ أن المنصور كان : معاویة بن یسارأبو عبد هللا

الحكم، وكان لھ مستشارا قد عیّن المھدي وزیرا لھ یعتمد علیھ في كل شؤون الدولة لیدربھ على 
ھو معاویة بن یسار أعلم الناس وأكثرھم تبا (كانت وظیفة الكاتب ذات خطورة في ذاك الزمن) وكا

بالغة وفھما في عھده فكان المنصور یشیر على ابنھ باإلستماع الیھ واإلعتماد علیھ، فلما تولى 
وكان  ، وكان معاویة كفؤا لھذا وأھل لھالمھدي عینھ وزیرا واعتمد علیھ في اإلدارة لدرجة كبیرة

وألف أول كتاب في الخراج ، وقد اتبع سننا مرضیة في الخراج عفیفا أمینا ال یرتكب ما یشین
ثم حدث أن أوقع الربیع  وقواعده قبل أن یصنف أبو یوسف صاحب أبو حنیفة كتابھ "الخراج".

معاویة  ، فأبلغ المھدي أن أحد أبناءبمعاویة عند المھدي ألنھ لم یعبأ بھ في أحد المقابالت الحاجب
بعد أن  170زندیق ال یقرأ القرآن، فقتلھ المھدي، ثم استوحش معاویة من المھدي بعدھا ومات عام 

 .161خلعھ المھدي  عام 
b. مولى لألمویین وكان كاتبا لنصر بن سیّار في خراسان، داود بن طھمان : كان أبوه یعقوب بن داود

ثم حبسھ المنصور وأطلقھ وإبراھیم أخیھ، مع النفس الزكیة  یعقوبفلما ذھب ملك األمویین، خرج 
                                                 

 قتلننا من حیث ندرى وال تدرى عیون المھى بین الرصافة والجسر وھي التي ذكرھـا الحلّي في قولھ:  13 
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المھدي، ثم أراد أن یجد من یجمع علیھ أمر الزیدیة، فأوصى بھ أحد الھاشمیین الذین أمضوا زمنا 
وبلغ داود منزلة علیا جعلت من أھلیتھ وعلمھ. في الحبس معھ للخلیفة، فواله الوزارة لّما رأي 

 :حتى قال بشار بن بردھ شیعي على أن الوشاة بھ یوقعون بینھ وبین الخلیفة
 

 إن الخلیفـة یعقوب بن داود بني أمیة ھبــــــوا طال نومكـــم
 خلیفة هللا بین الناي والعود ضاعت خالفتكم یا قوم فالتمسوا

  
وشى السعاة عند الخلیفة أن یعقوب كان یساعد لكن ووكتب المھدي للناس أنھ اتخذه أخاً في هللا، 

وأن نفوذ یعقوب غایة في القوة ویمكنھ أن یجعل  لیستولي على الخالفة صدیقھ العلوي الھاشمي
، وكان أن أمر المھدي یعقوبا بأن یقتل ثائرا علویا، فمن علیھ الناس یثورون ضد المھدي بجرة قلم

 .166یعقوب بعد أن أبلغ المھدي بأنھ قتلھ، فعرف المھدي واسنوحش من یعقوب ثم عزلھ عام 
c. وكان من أھل بیت نصارى أسلموا وتوالھم العباسیون فكانوا أھل فضل : الفیض بن ابي صالح

وعلم وأدب، وكان الفیض جوادا سخیا عزیز النفس كبیر الھمة، استوزر للمھدي حتى وفاتھ، ولم 
 في عھد الرشید. 173یستخدمھ أحد بعد ذلك ومات ھام 

d. وعیّن كذلك "دیوان األزّمة".  انشأ المھدي دیواناً جدیدا یكون لصاحبھ الرقابة على كل الدواوین
 صاحبا لكل دیوان من قبل الحكومة.

 
 الحركات المعادیة للعباسیین: .2

 
a. كلمة كانت خاصة بأتباع المجوس والزرادشتیة والمانویة، ثم عّمت الملحدین الزندقة : الزنادقة

 وطوائف من الخلعاء والمّجان من المغنین والشعراء، كما شملت الشعوبیین.
b. ي الزندقة وأفكارھا التي تناھض اإلسالم وتدعو للثنویة (عبادة النور والظلمة) وقد حارب المھد

انتعشت ھذه الدعوة في عھد العباسییى لعدة عوامل منھا الحریة الفكریة التي سادت الدولة 
اإلسالمیة، وكذلك ما رآه الفرس من أن مخططھم للعودة إلى السیطرة على الدولة اإلسالمیة عن 

فلجؤوا إلى طریق نشر اإللحاد للقضاء على اإلسالم. وكان دة العباسیین لم تجدي نفعا، طریق مسان
المھدي من أشد الناس علیھم حتى أنھ أنشأ دیوانا خاصا بأھل اإللحاد وعیّن لھ مدیرا خاصا سّماه 

 "صاحب الزنادقة". 
c.  ى إدعاء ألوھیتھ خرج المقنّع في مرو بخراسان واعتمدت عل: 161-159الخرساني حركة المقنّع

أرسل الیھ سعید الخرشي وعلى القول بالتناسخ والحلول، واتبعھ الكثیر من الناس ولكن المھدي 
 .، وقیل شرب السم ھو  وكّل أھلھفحاربھ ولما علم أنھ سیھزم حرق نفسھ

d. شجع المھدي الحركات المناھضة لعبد الرحمن صقر قریش  :العالقة مع األمویین في األندلس
ھا حركة سلیمان بن یقظان الذي اتفق مع عبد الرحمن بن حبیب الفھري والي المغرب ومن أخطر

وحسین بن یحي األنصاري والي سرقسطة. والخطورة تكمن في أن سلیمان ھذا أرسل یستعین 
 بشارلمان للقضاء على عبد الرحمن، ولم یدرى أن استعانتھ بالكفار ھي من الرزایا التي ال تغتفر.

من استطاع أن یقضي على جیوش عبد الرحمن بن حبیب الفھري، ثم أعلن بعدھا ولكن عبد الرح
حسین بن یحي األنصاري خروجھ من المؤامرة ألنھ أدرك بشاعة الخیانة للمسلمین بالوالء للكفتر، 
وأغلق ابواب سرقسطة في وجھ قوات شارلمان، ثم قامت ثورة السكسون في ألمانیا ضد شارلمان، 

 لت الحملة ضد صقر قریش.فاضطر للعودة وفش
e. تولى لیو الرابع العھد في نفسالعام الذي تولى فیھ المھدي، واستمرت  :العالقة مع البیزنطیین

، ولكن لیو بدأ الحملة مرة أخرى األمور في سالم بینھما لفترة حتى أنھما تبادال إطالق األسرى
مھ العباس بن محمد وصلت ، فرد المھدي بحملة كبیرة بقیادة ع159عام على أرض المسلمین، 

بحملة غزت مرعش، فأرسل المھدي  إلى أنقرة. ثم أتبعھا بحملة بقیادة ثمامة بن الولید رد علیھا لیو
جیشا كبیرا بقیادة الحسن بن قحطبة وتغلغل في أراضي البیزنطیین فأثبت وجودا اسالمیا قویا، ثم 

م مات لیو وتولت زوجتھ ایرین الحكم وّجھ المھدي ابنھ ھارون (الرشید) قاصدا القسطنطینیة، ث
كوصیة على ابنھ قسطنطین، مما أضعف اإلمبراطوریة، فتصالحت مع ھارون على تؤدي الیھ 

 أعوام. 3وأن یستمر الصلح  جزیة وأن تسھل أمور التجارة
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بسبب حادث صید وقیل أنھ تناول السم بطریق الخطأ، وقد كان قبل  169توفي المھدي عام وفاة المھدي:  .3
 موتھ قد خلع عیسى بن موسى! وولى ابنھ الھادي ومن بعده ابنھ ھارون الرشید.

 
 ):170-169(  عبد هللا بن محمد بن علي بن عبد هللابن  ) المھدي( بن محمد  الھادي موسى

 
وكان قوي الجسم أدیبا سخیا ولكنھ نشأ مترفا وحمل على أخیھ الرشید وأمھ وأمھ أم ولد تدعى الخیزران.  .1

 ، وكان محباَ ألنھا نصحت أباه أن یولي الرشید بدال منھ لرفقھ بھا أكثر من الھادي ولشدة ذكائھ انالخیزر
وكان  وكانت فیھ حّدة وشراسة طبع. .للغناء فقّرب الیھ ابراھیم الموصلي وابنھ اسحاق المغنیان العراقیان

، وكانت أّمھ الخیزران الملك كما عرف عن سلیمان بن عبد ةشدید الغیرة على نسائھ كما ینبغي في السنّ 
تعودت من زمن أبیھ أن یكلّمھا الناس في حاجاتھم وأن تقضیھا لھم فكان یقصجھا القواد والصحاب الحوائج، 
فلّما ولي الھادي، منعھا من ذلك وكلمھا كالما شدیدا أن "لئن بلغني أنھ وقف ببابك أحد من قوادي أو أحد من 

ذن مالھ فمن شاء فلیلزم ذلك، ما ھذه المواكب التي تغدو وتروح إلى خاصتي أو خدمي ألضربن عنقھ وآلخ
بابك في كل یوم؟! اما لك مغزل یشغلك أو مصحف یذكرك، أو بیت یصونك؟! إیاك ثم إیاك فتحت بابك على 

 مسلم أو ذمّي، فانصرفت ال تعقل ما تطأ ولم تنطق عنده بعدھا بحلوة أو مرة".
ال یتوانى عن قتلھم ومنھم رجل یدعى یزدان بن باذان وكان قد شبّھ الحجاج كان كأبیھ شدیدا على الزنادقة  .2

 :ببقر یدوس على البیدر، فقال فیھ العالء بن الحداد الشاعر
 ووارث الكعبة والمنبــــر أیا أمین هللا في خلقـــــــھ
 یشبــھ الكعبة بالبیـــــــدر ماذا ترى في رجل كافـر

 ر والدوسررا تدوس البحم الناس إذا ما سعواویجعل 
 فأمر بھ الھادي فقتل. 
 

: انتھت الھدنة التي كانت بین الطالبیین وبین العباسیین بوفاة المھدي، فقام علیھم الھادي العالقة مع الطالبیین .3
 وقطع صالتھم وتجسس علیھم 

a. وكان ممن تطلع إلى الخالفة  :خروج الحسین بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي
اعتبر العباسیین ممن غصبوھا من الطالبیین. فخرج في المدینة واستولى علیھا ثم خرج إلى مكة و

لیستولى علیھا غیر أن المكیین لم یستجیبوا لھ. وأرسل الھادي جیشا قضى علیھ في مكان یدعى فخ 
حسین ي وإدریس ابنا عبد هللا بن الحسن (ابناء عم الیوسموه :قتیل فخ". وھرب من الطالبیین یح

 ي إلى المشرق.یوأسس إدریس دولة األدارسة في المغرب واتجھ یح بن علي)
أراد الھادي أن یخلع أخاه الرشید وأن یولى ابنھ جعفرا، ولكنھ لم یتمكن من ذلك وساعد الرشید  :وفاة الھادي .4

استدعاه وكان مالزما للرشید ف (ستأتي سیرة البرامكة في عھد الرشید) في ھذا یحیى بن خالد البرمكي
لجعفر بعد الرشید حتى ال  إجعلھا المؤمنین ال تفعل ولكن أمیرالھادي فقال لھ أرید أن أخلع الرشید، فقال یا 

 أیام وبایع الناس الرشید. 3یقول الناس أنك تالعبت بالمواثیق، فرضى عن ذلك ثم مرض ومات في 
 
 
 

 ):193-170(  علي بن عبد هللاعبد هللا بن محمد بن بن  ) المھدي( بن محمد) الرشید(ھارون 
 

صیتھ في اآلفاق  وذاع، واختلطت الحقائق فیھ باألساطیر والقصص، وتعتبر فترة حكمھ نادرة في التاریخ اإلسالمي
الغربیون وكان ذو شخصیة متناقضة ھي السمة العامة للشخصیة القویة الوثابة الذكیة فقد عرفت عنھ  وتقرب الیھ

م وحدة المزاج، وعرف عنھ التأثر الشدید وسرعة البكاء والرحمة والعطف، وھذا لیس غریبا الشدة والقسوة في اإلنتقا
في عالم النفس، فإن النفس تحتاج إلى موازنة لعواطفھا ومزاجھا، فإن كان فیھا إفراط في أمر من األمور یعتریھا في 

یذوب رحمة، وترى القاسي شفیقا  وقت من األوقات، احتاجت أن تعالجھ بضده في وقت آخر، فترى العنیف رحیما
 وكان معاصروه: . وأمھ الخیزران.یبكى ألقل األمور وھذه ھي سنّة هللا في خلقھ، وھكذا كان الرشید
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شارلمان في فرنسا، وإدریس بن عبد هللا بن الحسن في المفرب ومن بعده ابنھ إدریس، وعبد الرحمن الداخل في 
 في بیزنطة. األندلس وقسطنطین السادي (وأمھ ایرین)

 
: أراد الرشید أن یستمر في الھدنة التي كانت بین العباسیین والطالبیین في عھد أبیھ المھدي لفترة الطالبیون .1

 ولكن الطالبیین لم ینسوا ما استقر في عقیدتھم من أحقیتھم بالخالفة. 
a. أیام  عة فخ: وھو من الناجین من وق176عام  : في المشرقیحیى بن عبد هللا بن الحسن بن الحسن

یحیي بن بن وقد أراد الخروج على الرشید فسیّر لھ جیشا في خمسین ألفا بقیادة الفضل ، الھادي
ة الرشید الذي أكرمھ غای مع یحیىخالد البرمكي، فاستمال یحیى بن عبد هللا ورضي بالصلح وعاد 

أسباب نكبة دون أمر الرشید فكان من  جعفر ثم أطلقھ ھثم أمر جعفر فسجن إلى حین اإلكرام
 البرامكة.

b. واستطاع أن ینشأ دولة بمعاونة وتوجھ إلى المغرب، ریس بن عبد هللا بن الحسن بن احسن: إد
البربر، واشتدت قوتھ، وأراد غزو شمال أفریقیا فأرسل الرشید رجال إسمھ سلیمان بن جریر، 

ستمرت دولة ، وخلفھ بعده ابنھ إدریس من أحد جواریھ وا177عام  فتصنع لھ ثم سّمھ فمات
 األدارسة رغم الرشید.

c.  علي (زین العابدین) بن الحسین بن (الباقر) بن  محمدموسى (الكاظم) بن جعفر (الصادق) بن
: سادس أئمة الشیعة: عرف الرشید أن الناس یلتفون علي بن أبي طالب (رضى هللا عنھم أجمعین)

 .183حولھ فقبض علیھ وسجنھ حتى مات عام 
 

وكان بطال مغوارا شجاعاً، فاستولى على نصیبین  الولید بن طریف الشاريلخوارج : خرج من االخوارج .2
 :فأرسل الیھ الرشید یزید بن مزید الشیباني فحاوره وتالقى الجیشان وخرج الولید یرتجز

 قسورة ال یصطلى بناري  أنا الولید بن طریف الشاري
 جوركم أخرجني من داري

النھار ثم حانت فرصة لیزید فضربھ فأوقعھ عن حصانھ ثم تكالبوا  وبرز لھ یزید بن مزید، فتناجزا طول
 :الفارعة علیھ فقتلوه. وفیھ تقول أختھ

 ودھر ملّح بالكــــــــرام عنیفِ  أال یا لقومــــــي للنوائب والردى
 إلى حفـــــــرة ملحودة وسقیفِ  ھــذ یحملونــــــإوللیث كل اللیث 

 فتى كان للمعروف غیر عیوفِ  ترـأال قاتل هللا الحشا حیث أضم
 وفِ ــــوف لفھا بزحفرب زحــ ید بن مزیـــــــــدٍ فإن یك أوداه یز

 
ولّى الرشید علي بن عیسى بن ھامان أمر خراستن، ضد مشورة یحیى بن خالد وزیره، فاستبد : المشرق .3

ھ بأن ھذه الھدایا البد د فرضى عنھ مع أن یحیى أبلغبلناس وسلب أموالھم ووجھ الھدایا الكثیرة إلى الرشی
بن اللیث بن نصر بن سیّار (القائد األموي) واستفحل  عھذا راف ، ثم خرج على عليّ وأن تكون أتت من مظالم

أمره، فأرسل علي بن عیسى ابنھ عیسى لقتالھ فقتلھ رافع، ثم ظھر أن علي كان لھ مال كثیر مخبّأ لم یطلع 
یش كبیر بقیادة ھرثمة بن أعین الشھیر على أنھ لمساعدتھ لقتال فعلم أنھ خائن، فأرسل الیھ ج علیھ الرشید

واستفحل أمر رافع ھذا حتى  وأمره أن یعید األموال المغصوبة إلى أھلھا.رافع إال أنھ خلعھ وولى ھرثمة 
ولكنھ مات في طوس، وبقي رافع یھدد الدولة العباسیة إلى  193لقتالھ عام توجھ الرشید نفسھ إلى خراسان 

 المأمون ثم أطاعھ دون قتال.أیام 
 

وھي قصة خطیرة تبین مدى تغیّر أھواء الحكام وتبدل والءاتھم لمن یخدمھم حسب ما یبدو لھم  :البرامـــكة .4
الذي كان خالد البرمكي من أوضاع جدیدة. فاسرة البرامكة خدمت العباسیین زمنا طویال، ورأسھا ھو و

لعراق دون أن یكون وزیرا أیام أبو  العباس السفاح بعد مقتل یعمل مع أبو مسلم الخرساني، ثم تولى أمر ا
، في خالفة المھدي 163وواله الموصل حتى مات عام  وتركھ المنصور كذلك في منصبھأبو سلمة الخالل 

ممن تربى في ظل العباسیین وكان من أكثر الناس أدبا وعلما وإخالصا للرشید  یحیى بن خالدوكان ابنھ 
عھا وھو الذي أشار على الھادي أن یترك بیعة الرشید في موض 158عام  قبل أذربیجان وواله المنصور من

وقد قام مع أم الرشید الخیزران وأشار على الرشید أال یتنازل لجعفر بن الھادي بعد أن أوشك على ذلك. 
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ذلك الرشید وكانت تستشیر یحیى فیكل األمور ك بشؤون البیعة لھ بعد وفاة الھادي وعادت للخیزران قوتھا
وكان لیحیى أربعة أوالد ھم من درر الدنیا . الذي ضم لھ خاتم الخالفة فأصبح یسمى "صاحب الریاستین"

 وعیونھا: 
a. وھو من عمر الرشید، وقد أرسلھ الرشید لقتال یحیى بن عبد هللا بن الحسین،  :الفضل بن یحیى

وجعلھ معلما ووصیا  راما عظیمافاستطاع أن یستمیلھ دون قتال وعرف لھ ذلك الرشید، فأكرمھ إك
وواله خراسان ومدحھ الشعراء كما یمدحون الخلیفة ومن أشھرھم مروان بن أبي  على ابنھ األمین

 حفصة الشاعر وفیھ یقول:
 یبقى على جود كفیھ وال ذھــــــــبُ  إن الجواد بن یحیى الفضل ال ورقٍ 
 تعـــــــــــــــبُ  اللطالبین مداھا دونھ كم غایة في الندى والبأس أحرزھا
 إلى سوى الحق یدعوه وال الغضبُ  وال الرضا والرضا ہلل غایتـــــــــھ
 دبُ ـــــر لھ حـغیٌث مغیٌث وال بحـــ قد فاض عرفك حتى ما یعادلـــــھ

 
b. وكان قمة أبناء برمك، وكانت لھ منزلة عظیمة عند الرشید تحكیھا كتب السیر إذ  :جعفر بن یحیى

العباسة بنت المھدي حتى شاع أنھ زوجھا لھ مر أو حدیث إال ومعھ جعفر وأختھ كان ال یجلس لس
سرا حتى یمكن أن یدخل علیھا في حضرة الرشید بال مانع، وھو أمر أنكره العارفون بالسیر وإن 

وقد واله الرشید  وكان جوادا فصیحا بلیغا سخیا أكثر مما یحتملھ الوصف.كان في كتب األدب. 
م واله الشام بعد أن خرجت علیھ فاستطاع إخضاعھا ثم استشفع الرشید في . ث176مصر عام 

أھلھا أن ال ینتقم منھم. وقد جعلھ معلما إلبنھ المأمون وتنضح كتب األدب مثل األغاني وعیون 
 جعفر والعباسة والرشید ولیالیھم وقصصھم. واألمالي بأخباراألخبار 

c. تطاع أن یخمد ثورة الشامیین مع أخیھ جعفر وكان قائدا محنكا وشجاعا اس :موسى بن یحیى 
d. وكان بعید الھمة مقداما إال أنھ لم یكن مشھورا كإخوتھ :محمد بن یحیى 
e. وطبیعة الملك اإلستبداد كما وصفھ بن خلدون، والَملك ال یقبل الشركة وال یحتمل : نكبة البرامكة

لب علیھ في یوم من األیام، القرین مھما كان لھ علیھ من فضل فھو یخشى قوة من ساعده أن تنق
وقلیل من الوزراء والمساعدین من وعى ھذا الدرس فقلّص نفوذه طواعیة ولم یوغر صدر الملك 

معاویة بن یسار مع المھدي، إال أنھ لم ینج من بالء في قتل المھدي إلبنھ على الزندقة  علیھ، مثل
بن خالد من القوة بمكان عظیم، وقد كانت العالقة بین الرشید وبین عائلة یحیى  كما قیل لھ.

فالخیزران أم الرشید أرضعت الفضل بن یحیى، كما كان یحیى بن خالد قائما بأمر الرشید فكان 
ولكن الفضل كان متشبھا بأبیھ في فضلھ فلم یكن یشرب النبیذ مع الرشید،  الرشید یدعوه أبي،

أقربھم ودا ومنادمة للرشید.  وكان جعفروقال: لو أعلم أن الماء ینقص من مروءتي ما شربتھ. 
وكان أبوه یحیى ینھاه عن مجالسة الرشید إلى ھذه الدرجة فھو  یعلم طبع الملوك، ولكن دون 

وقد احتار الناس في السبب الذي أوقع البرامكة في النكبة المشؤومة، فظنوا أنھا ولیدة جدوى. 
دثة یحیى بن عبد هللا بن الحسن الذي إال أنھا ولیدة أمور تراكمت، فقیل ھي بسبب حاحادثة بعینھا، 

الفضل أن یثنیھ عن القتال، ثم أخرجھ جعفر دون إذن الرشید أمر الرشید بحبسھ بعد أن استطاع 
والربیع بن یونس كان حاجبا للمنصور كما سبق الذي أعلمھ بذلك الفضل بن الربیع بن یونس. 

جعل المھدي یقتلھ وسبب خلعھ من وھو والذي دبر موضوع ابن یعقوب بن داود و لمھديلوكذلك 
كان ممن تطلع إلى القوة والسیطرة إال أن و من موالي العباسیین الفضل بن الربیعابنھ و، الوزارة

مال للخاتم وكان یحقد على آل برمك ا، فعینھ الرشید ح180الخیزران لم تمكنھ إلى أن ماتت عام 
في صّف العلویین ویفضلونھم علیھ من ھذه  وقر في نفس الرشید أن البرامكة یقفون وقد لمكانتھم.
وبدأت وقال البعض أنھ مجرد الملل یصیب الملوك من طول العشرة فیریدون التغییر. الواقعة. 

الرشید تتغیر ویلقي كالما ال یرضاه یحیى بن خالد ویجعلھ یستأذن علیھ بعد أن كان یدخل  معاملة
وقد كانت كذلك زبیدة زوج الرشید تكره جعفر ألنھ  علیھ بال استئذان، فعلم یحیى أن امرھم تغیّر.

كان یحسن لھ أمر المأمون دون ولدھا األمین، فخافت إن مات الرشید أن یوقع جعفر بین األخوین. 
أمر فقتل جعفر وحبس یحیى بن خالد وابنیھ الفضل وموسى، ، بعد أن حج الرشید، 186وفي عام 

ي عن المفّضل الضبّي الشاعر حین أتاه رسول وعن ھذه األخبار یحكى األغانوأطلق محمد. 
المھدي فامتقع وجھھ وتطھر ولبس ثوبین للموت، فلما دخل علیھ سألھ عن عدة أبیات شعریة ثم 
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وقال العتابي حین سألھ البعض: لم ال . 14سألھ عن حاجة لھ وأمر لھ  بثالثین ألف درھم لقضاء دینھ
شرة آالف في غیر شیئ، ویرمي من السور في تتقرب من السلطان بأدبك؟ ألني رأیتھ یعطي ع

وقد عیّن الرشید الفضل بن الربیع بن یونس وزیرا بعد  غیر شیئ، فال أدرى أي الرجلین أكون"!
 البرامكة حتى مات الرشید.

 
كان ھذا حال السیاسة، وإال فیجب أال ننسى أن األدب والفقھ والتجارة كانتا في : الحالة اإلجتماعیة والعلمیة .5

، ثم 179الرشید ى حال وأغنى مآل. فقد اشتھر في ھذا الزمان مالك بن أنس الذي توفي في عصر أعل
كما اشتھر في ھذاه العصور ما ال یحصى من الشعراء ،  204عام  الشافعي الذي توفي في عھد المأمون

الحّر ظھور العدید كما أتاح المناخ الفكرّي األفذاذ وأھل الحدیث والزھاد ممن ابتدأت بھم حركة الصوفیة، 
والجاحظ من رؤوس البدعة التي لم تصل إلى حد الكفر مثل واصل بن عطاء وعمرو بن عبید المعتزلیین، 

الذي قتلھ األدیب الفّذ ، كذلك عبد هللا بن المقفع 255-159المھتدي الذي ولد في عھد المھدي ومات في عھد 
صاحب كتاب كلیلة ودمنة واألدب الصغیر والكبیر المنصور على تھمة الذندقة التي لم تثبت علیھ، وھو 

أما عن الحالة اإلجتماعیة، فقد كانت بغداد  وغیرھا، وغیرھم ما ال یعد وال یحصى من العلماء واألدباء.
ملتقى الفقھ والعلم والدین، ومحط الفجور والغناء والفحش على السواء كأي مدنیة من المدنیات العظیمة. 

 زاھد متعبد ومنعھم من ھو مسیئ متعربد.من ھو  الناسفي وكان 
 

  :العالقات الخارجیة .6
a.  :اتسمت العالقة بین الرشید والدولة البیزنطیة بعدم اإلستقرار فقد نقض نقفور الدولة البیزنطیة

وكان ھزمھم الرشید في عھد أبیھ المھدي،  امبراطور البیزنطیین عھد ایرین وصلحھا، بعد أن
ذى أعطتھ الملكة "إرینى"، التى كانت تحكم الروم قبلھ، وأرسل إلى قد نقض العھد الور" ــ"نقف

ھارون الرشید رسالة یھدده فیھا: "من نقفور ملك الروم إلى ھارون ملك العرب: أما بعد؛ فإن 
خ (طائر خرافى یعرف بالقوة)، وأقامت نفسھا مقام البَْیدق  الملكة التى كانت قبلى أقامتك مقام الرَّ

یف)، فحملت إلیك من أموالھا ما كنت حقیقًا بحمل أضعافھ إلیھا، لكن ذلك (یعنى مقام الضع
لضعف النساء وحمقھن، فإذا قرأَت كتابى ھذا، فاردد ما حصل لك من أموالھا، وافتِد نفسك بما تقع 

 بھ المصادرة لك، وإال فالسیف بیننا وبینك". 
د أن ینظر إلیھ، فدعا بدواة وكتب إلى فلما قرأ الرشید الرسالة غضب غضبًا شدیًدا حتى لم یقدر أح

 نقفور ملك الروم رّدا على رسالتھ یقول: 
"بسم هللا الرحمن الرحیم: من ھارون أمیر المؤمنین إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك یابن 

 الكافرة، والجواب ما تراه دون أن تسمعھ، والسالم". 
نسى، فعاد إلى أداء الجزیة صاغًرا، بعد أن خضع أمام وقاد بنفسھ جیوًشا جرارة، ولقّنھ درًسا ال یُ 

 قوة المسلمین وعزة نفوسھم. 
وجاء فى فتوح البلدان للبالذرى: "وقد رأینا من اجتھاد أمیر المؤمنین ھارون فى الغزو، ونفاذ 

بصیرتھ فى الجھاد أمًرا عظیًما، وأقام من الصناعة (األسطول) مالم یقم قبلھ، وقسم األموال فى 
 ثغور والسواحل، وھزم الروم وقمعھم". ال

ھـ، فھزم الروم ھزیمة 181وسمى الرشید "جبار بنى العباس"؛ ألنھ أخرج ابنھ القاسم للغزو سنة 
منكرة، أدخلت الرعب فى قلوبھم، فصالحھ الروم على أن یرحل عنھم فى مقابل أن یعیدوا إلیھ كل 

 اء فى اإلسالم بین المسلمین والروم. من أسروھم من المسلمین قبل ذلك، وكان ھذا أول فد
وأرسل "على بن عیسى بن ماھان" لغزو بالد الترك، ففعل بھم مثلما فعل القاسم بن الرشید 

بالروم، وسبى عشرة آالف، وأسر ملكْین منھم. ثم غزا الرشید نفسھ الروم وافتتح ھرقلیة، وأخذ 
 الجزیة من ملك الروم.

 
b. :(شارلمان) القة الرشید بالفرنجة وملكھا شارلمان فقد قیل الكثیر عن البعثات أما ع دولة الفرنجة

في الوقوف مشتركة التى تبادالھا وأنھ كانت بینھما عالقة طیبة وأن ذلك لما كان لھما من مصلحة 
ولكن لم یثبت مویة مع البیزنطیین لذات السببب، كما تقاربت الدولة األضد األمویین في األندلس 
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عالقة بین ملك الفرنجة ھناك ، وأنھ كانت الرشید أھدى شارلمان فیال ھدیةبت أنھ وثمن ھذا الكثیر 
لى حجاج النصارى إلى بیت شارلمان ع أّمنق النصارى في بیت المقدس وأن الرشید یروبین بطر

"شارلمان" البطریرق امتاز عھد الرشید بمستوى رفیع من التسامح الدیني، فقد أھدى و، المقدس
المسیحیین في ذلك الوقت مفاتیح "كنیسة القیامة"، كما سمح لھ ببناء مستشفى فیھا، وھو إمبراطور 

ومكتبة جمعت كثیًرا من الدراسات المسیحیة، وقد كان ھذا التسامح سمة كل العصور اإلسالمیة 
 قاطبة.

 
قد كان : وقد كان الرشید من الشخصیات التاریخیة التي ال یجود الزمان بمثلھا كثیرا، فشخصیة الرشید .7

 9فحّج ثر الصالة یومیا، كما كان یحج عاما ویغزو في سبیل هللا عاماً، متدینا یلتزم بالتكالیف الشرعیة، 
رجل على نفقتھ في العام الذي ینشغل عنھ بالغزو مع فقھائھ وأسرھم، وقد قاد  300أعوام وكان یرسل 

 قف في المواقف الخطرة قبل جنوده.غزوات عدیدة بنفسھ على الدولة البیزنطیة وكان یقتحم الصعاب وی
ویمیل إلى أھل األدب والفقھ، ویكره المراء فى الدین، ویسرع الرجوع إلى رحاب الحق إذا ذكر. وكان 

حدث أنھ حبس أبا العتاھیة الشاعر، ووكَّل بھ رجال یكون قریبًا منھ لینظر ما یقول ویصنع، فكتب أبو 
 العتاھیة على الحائط:

 
 وما زال المسىء ھو الظلـومُ  لم لــــؤم ــــأما وهللا إن الظ

 د هللا تجتمع الخصــومـــوعن  إلى دیان یوم الدین نمضـى
 

وحج ذات  فجاء الرجل فأخبر ھارون الرشید، فبكى الرشید، وأطلق أبا العتاھیة واعتذر إلیھ واسترضاه.
سائلین، ویعلم ضمیر الصامتین، صّل مرة، فرآه الناس وقد تعلق بأستار الكعبة یقول: "یا من یملك حوائج ال

على محمد وعلى آل محمد، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا؛ یا من ال تضره الذنوب، وال تخفى علیھ 
العیوب، وال تنقصھ مغفرة الخطایا، صّل على محمد وعلى آل محمد، وِخره لى فى جمیع أمورى. یامن 

لحاجات، إن من حاجتى إلیك أن تغفر لى ذنوبى إذا توفیتنى، خشعت لھ األصوات بأنواع اللغات، یسألونھ ا
وُصیِّرت فى لحدى، وتفرق عنى أھلى وولوا؛ اللھم لك الحمد حمًدا یفضل كل حمد، كفضلك على جمیع 

الخلق؛ اللھم صّل على محمد وعلى آل محمد صالة تكون لھ رضا، وصّل علیھ صالة تكون لھ ذخًرا، 
اللھم أحینا سعداء، وتوفنا شھداء، واجعلنا سعداء مرزوقین، وال تجعلنا أشقیاء واجزه عنا الجزاء األوفى. 

 مرجومین".
 

وھو أصغر من أخیھ المأمون وذلك بتأثیر من أم األمین  175ة إلبنھ األمین عام وقد أخذ البیع :والیة العھد .8
بتأثیر من  183لد) عام زبیدة بنت جعفر بن المنصور ابنة عم الرشید، ثم بایع للمأمون بن مراجل (أم و

. وقد 186جعفر بن یحیى البرمكي ومن بعدھما القاسم المؤتمن بتأثیر من عبد الملك بن صالح مربیھ عام 
الجزیرة والثغور وكان األمین في  المؤتمنشرق، وولى ممال العخراسان وكافة أ المأمونولّى الرشید 

شید من الصراع بین ابنیھ فأخذ البیعة وعلّقھا في من عمره حین والّه أبوه العھد. وقد خشي الر الخامسة
 . ولكن ذلك لم یمنع ما حدث بینھما بعد.186الكعبة حین حّج عام 

 
 193: خرج الرشید إلى قتال رافع بن اللیث، ولكن المنیة وافتھ في طوس عام وفاة الرشید .9
 

 ):198-193( ) المھديھارون بن محمد ( )الرشید() بن ھارون األمینمحمد (
 

وقد استمر في ھو عربي أصیل. : تمت البیعة لھ بعد وفاة الرشید، وأمھ زبیدة ابنة عم الرشید، واألمین .1
 عاما!  28سنوات كانت كلھا حرب بینھ وبین أخیھ المأمون حتى قتل وعمره ال یتعدى  5الخالفة 

نشیر إلى أنھ كانت  فة. ومن الضرورى أن: تأزمت األمور بین األخوین بمجرد تولى األمین الخالاألزمة .2
 ھناك أسباب عدیدة أّدت إلى ھذا العداء القاتل بینھما، نذكرھا فیما یلي:

a. یقول بأحقیة  فاسداً رأیاً  وقد ارتكب الرشید أخطاءاَ عدة في ھذا األمر، أولھا أنھ اتبعَ  :والیة العھد
ر من غھو أصمن أّمھ عربیة على غیره، واستمع لوسوسة زبیدة في ھذا الشأن، فولى األمین و

المأمون، ولّما أراد أن یصلح ما فعل أعطى المأمون السیطرة على والیات كثیرة وقویة مّما أخیھ 
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بین من ھم أحریاء أن یمنعوه من أھل رحمھ من فارس إذ أن أمھ فارسیة. ولم ینفعھ ما قّواه ومنعھ 
الثا لھما فوّسع رقعة وأشھد علیھ الناس، ثم عیّن أخا ثوعلّقھ على الكعبة كتب من أمان وعھد 

ثم أمر آخر وقع فیھ الرشید وھو عدم كشفھ ألمر الفضل بن الربیع، الذي أغراه بنكب الخالف. 
البرامكة مع فضلھم وإخالصھم ثم تعیینھ بدال منھم، والفضل ھذا ھو من أفسد األمر من بعد بین 

بتعیین أبنائھم من بعدھم، األخوین، ثم أمر اشترك فیھ كل خلیفة بل كل صاحب ملك وھو انشغالھم 
فلم یعتبر منھم أحد بما في ذلك من خطر على األبناء للمنافسة بینھم من ناحیة وبین أبناء العائلة 

 من اتعظ بغیره. قلیلٌ الواحدة من جانب آخر، ولكن 
b. إذ تحیّزت لألمین وأثرھا واضح في الصراع الناشئ بین األخوین،  :العصبیة العربیة والفارسیة

بن یونس رغم أنھ أصال من موالى كیسان وكان جده  الفضل بن الربیععربیة تمثلت في عصبیة 
وعلى ووقف بجانب المأمون الخرسانیون  ، وكان الفضل وزیرا وناصحا لألمین،مولى لعثمان

وزیر وھو السرخسي، نسبة إلى مدینة (سرخس) بخراسان.  الفضل بن سھلأبو العباس رأسھم 
ھـ وكان مجوسیا، وكان  190اتصل بھ في حیاتھ وأسلم على یدیھ سنة  وصاحب تدبیره.المأمون 

وقد كان یحلم بإعادة القوة إلى خراسان وأن تنتقل العاصمة إلى مرو، حیث  حازما، من األكفاء.
  كان المنصور یتخذھا عاصمة لبعض الوقت قبل إنشاء بغداد.

c.  ھو وعلي بن عیسى بن ماھان الربیع : وتمثلت في النصیحة السیئة للفضل بن السیئةأثرالحاشیة
 لألمین أن یخلع أخاه المأمون ومن قبلھ أخیھ المؤتمن.

 
 النزاع بین األخوین: .3

 
a. بدأت بمحاولة كّل منھما أن یظھر الود  وكانت تتمثل في مكاتبات بینھما: السلمیة الفترة األولى

ألولى، بل إنھ قد صّرح بھذه الغدر منذ اللحظة اواألمان ألخیھ، إال أن األمین كان قد عزم على 
وما أن تمت البیعة لھ الربیع بعد أن حلف الیمین في مكة في حضرة أبیھ الرشید! النیة للفضل بن 

فأمر من كان مع المأمون في طوس حین وفاة  سلطتھحتى بدأ في محاولة سلب أخیھ المأمون من 
ثیر منھم مما أحزن المأمون ولكن ففعل الكأبیھ من القواد بالتوجھ إلى بغداد بعدتھم وعتادھم، 

ھ بأن األمر لم یخرج من یدھم بعد، وأنھ سیفعل كل ما یمكن لیضمن لھ والیة الفضل بن سھل أقنع
ثم استمرت المكاتبات بین األخوین، وأرسل المأمون العدید من الھدایا العظیمة ألخیھ داللة  العھد.

خلص من أخویھ، فنزع والیة العھد من أخیھ على والئھ لھ، ولكن األمین كان مدفوعا بفكرة الت
من والیات وأموال. فلما علم ذلك المأمون عرف أن ھذا األمر القاسم المؤتمن وأخذ ما في یدیھ 

ثم وسوس الفضل بن الربیع لألمین أن یرسل وفدا إلى أن ینتھى إلى نھایة غیر سعیدة، و البد
مین رفض العھد لموسى بن األمین، إال أن األ المأمون یدعوه إلى خلع نفسھ وأن یتنازل عن والیة

األمین غضب، وأشار علیھ الفضل أن یخلع أخاه عالنیة ثم بعث الفضل  وأبى ذلك، ولّما بلغ ذلك
إلى مكة فأحضر كتاب الرشید ومزقھ، وكان ذلك من األخطاء الجسیمة إذ أن والى مكة وكبارھا 

 الیھأرسل مین. وقبل أن یعلن األمین خلع أخیھ ممن شھدوا علیھ، فنزعوا یدھم من طاعة األ كانوا
أن یتنازل لھ عن بعض والیات الشرق لیدیرھا ھو ویعین علیھا بعض عمالھ، فأشار بعض حاشیة 

فرد الوفد، ثم حاول  أقنعھ بعدم الموافقةوالمأمون علیھ بالموافقة إال أن الفضل بن سھل رفض 
فأرسل إلى عامل المأمون على إحدى اسان األمین مرة أخرى أن یفرض سیطرتھ على كور خر

المدن أن یرسل لھ بعض الطرف ففعل، فعزلھ المأمون، ثم أمر األمین أن ال یدعو الخطباء 
للمأمون وأن یدعو إلبنھ موسى، وأعلن خلعھ، فخلعھ المأمون ومسح إسمھ من الكتب، وبدأ كل 

 ة إال باہلل.فریق یستعد للحرب التي أصبحت ال مفر منھا، وال حول وال قو
 

b. جھز األمین جیشا بقیادة علي بن عیسى بن ماھان لقتال المأمون، وكانت : الفترة الثانیة العسكریة
تلك غلطة أخرى من غلطاتھ، إذ أن الخرسانیون یكرھون عیسى منذ أن كان والیا علیھم أیام 

قرب مدینة  ، وأخرج المأمون جیشا بقیادة طاھر بن عیسى الخزاعي، وتالقى الجیشانالرشید
فجھز جیشا آخر الري وتقاتال قتاال شدیدا وانھزم جیش علي بن عیسى ثم قتل، وبلغ ذلك األمین، 

وأّمر علیھ عبد الرحمن بن جیلة األنباري وتالقى الجیشان وانھزم جیش عبد الرحمن، ثم حاول 
الشاري  بن طریف الولید (الذي قتل یزیدبن مزید بن  أحمداألمین أن یثیر نخوة العرب فأرسل إلى 
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فجھز لھ جیشا وأمره بالخروج فخرج وعسكر في حلوان، ولكن طاھر استطاع أن یبث الخارجي) 
جواسیس توقع بین جند أحمد حتى تقاتلوا فیما بینھم وانھزموا دون قتال طاھر، وكان المأمون قد 

وقد حاول األمین قائد الرشید) لمساعدة طاھر وحصار بغداد، أرسل جیشا بقیادة ھرثمة بن أعین (
واشتد  196كذلك أن یجّمع جیشا من العرب في الجزیرة إال أنھ لم یفلح، وحوصرت بغداد عام 

الحصار على أھلھا وخربت المدینة وانتشرت الجریمة إذ أن األمین استعان بالمساجین لتكوین 
داد ومنھم جیش فعاثوا فسادا، وكتب كثیر من الشعراء في وصف المعاناة التي عاناھا أھل بغ

 عمرو بن عبد الملك الوراق:
 

 نِ ــــرة العیــاً قـي زمانـــــألم تكون  نـــــمن ذا أصابك یا بغداد بالعی
 ن الزیـــنِ ـا مــــم قربھُم زینــــــك  مــــألم یكن فیك قوم كان مسكنھ

 نِ ــــــة البیـن لوعـماذا لقیت بھم م  صاح الغراب بھا بالبین فافترقت
 يـاء العین من عینـــــــإال تحدر م  مــــاً ما ذكرتھــــهللا قوم أستودع

 نِ ــــــوالدھر یصدع ما بین الفریقی  ر وصّدعھمـــــــكانوا ففرقھم دھ
 

ولّما فقد األمین مالھ وتعذر الحال في بغداد نصحھ الناس أن یطلب األمان لنفسھ وأن یسلم، فرضي أن یسلم 
لم أن طاھر ال یرحم، ولكن طاھر أرسل مجموعة من الخرسانیة قبعوا لھ عند نفسھ إلى ھرثمة إذ أنھ ع

  خروجھ في مركب ھرثمة وقتلوه.
 

ال شك أن األمین كان یضمر الغدر بأخیھ وأنھ لم یحفظ عھد أبیھ، ثم أنھ لم یلقي باال للحكم،  :خلق األمین .4
كان األمین یجلس للشراب والغناء ویبذر المال فبینما المأمون یجالس العلماء والفقھاء ویجدیر أمور والیاتھ، 
 بال حساب، فكانت نھایتھ ما كانت، وال حول وال قوة إال باہلل.

 
 
 
 
 
 

 ):218-198( ) المھدي) ھارون بن محمد (الرشید) بن ھارون (المأمونعبد هللا (
 

ثم  183ولي العھد عام : ھو عبد هللا المأمون بن ھارون الرشید وأمھ مراجل الفارسیة (أم ولد)ن المأمون .1
بعد مقتل أخیھ األمین. وكان محبا للعلم والعلماء، ولكن یجب التنویھ بخلفیتھ التي  198بویع بالخالفة عام 

تربى فیھا لمعرفة األسباب التي أدت إلى ما دار في زمانھ. فقد كان الرشید قد وضع المأمون في حجر جعفر 
لفضل بن سھل والزمھ ووجھھ. وقد كان كال من جعفر والفضل من البرمكي یربیھ ویرعاه، فلما مات تواله ا

 وال تقربا المتشیعین، وأصحاب الھوى العلوي، ویجب أن ندرك أن الھوى العلوي ھنا لیس محبة في سنة
فضة ممن تعصب للبیت العلوي ولكن ألن ذلك كان مدخال لھم إلعادة القوة إلى فارس إلى هللا فإن غالب الرا

من خالل النظرة إلى أوالد علي ورفعھم إلى  الفارسیة وجدت طریقھا إلى العقیدة اإلسالمیة دةالعقیحیث أن 
الخروج وكان أتباعھم ممن اختلط أمرھم، فأكثرھم  العلویة، وزینوا ألبناء عليّ  فتبنوا الدعوةمرتبة اآللھة 

الشعار األخضر وھو  واكذلك فال یخفى أنھم اتخذمن ذووا األھواء الرافضیة ومنھم من أخلص للدعوة. 
كان ھواه فھذا ھو الجو الذي أحاط بالمأمون  كانھ. وأبنائ شعار الفرس بدال من األبیض الذي كان لباس عليّ 

 وكان لذلك أكبر األثر على مجریات األحداث.علویا رغم أنھ عباسّي أصیل. 
بل النجاح لتولى ھ ھیأ لھ سسبق أن ذكرنا أن الفضل بن سھل كان الناصح األمین للمأمون، وأن :الحاشیة .2

الخالفة، إال أن ذلك كان لغرض الوصول إلى مطامعھ، وكان أن أراد المأمون أن یجازى الفضل فواله كل 
أمره وأصبح ھو ال قوة لھ وال أثر، وسماه "ذو الریاستین" أي ریاسة السیف والقلم، ولكن الفضل نصح 

كما كانت أھواؤه  لك تمھیداً لنقل الخالفة إلى مرو كما دبّرالمأمون أن یظل بخراسان وأن ال یعود لبغداد، وذ
الفارسیة ال تخفى إذ كان قد جعل لنفسھ كرسي ذو جناحان یجلس علیھ ویحملھ علیھ الرجال وھي عادة 
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وكان . وقد كتم عن المأمون كل مجریات األحداث في بغداد وفي أنحاء الدولة لیصرفھا بمعرفتھ. كسرویة
 ن ھرثمة بن أعین وطاھر بن الحسین. عد القائدین العظیمیأول ما فعل أن أب

 
 :الحركات المعادیة للعباسیین .3

a. بن إسماعیل من ولد الحسن بن  دعت إلى محمد بن إبراھیم وھي حركة علویة :حركة أبي السرایا
مؤسسھا أبو السرایا السري بن منصور الشیباني الصراع انتھز وقد ، علي، خرج في بالكوفة

ت حركتھ تتسم بإراقة ن األمین والمأمون وغلب على البصرة والحجاز والیمن ولكن كانالدائر بی
وقد أرسل الفضل بن سھل جیشا بقیادة زھیر بن المسیب فغلبھ أبو السرایا الذي كان  الدم والعنف

قائدا في جیش ھرثمة من بل ثم تركھ لّما تأخرت رواتبھ. ثم أرسل الفضل جیشا آخر بقیادة 
محمد المروزي ولكن أبو السرایا ھزمھ كذلك، ولّما علم الفضل بذلك لم یكن لھ بد من عبدوس بن 

ه استفحل مواجھة أبو السرایا خاصة وأن شرّ منھ  أن یدعو ھرثمة بن أعین مرة أخرى ویطلب
ومن معھ ممن ینتسب للطالبیین حتى أنھ خلع كسوة الكعبة  وضاق أھل مكة والمدینة بأفعالھ،

وكان قد قتل محمد بن إبراھیم وعین مكانھ  دیدة علیھا شعارات معادیة للعباسیینوكساھا بكسوة ج
وأخیرا التقى ھرثمة بجیش أبو السرایا حمد بن زید العلوي. ولد من أوالد علي ھو محمد بن م

فھزمھ وقتل أبو السرایا بفضل هللا سبحانھ ثم قوة ھرثمة وخبرتھ. ولكن الفضل لم یكن مخلصا في 
للساحة مرة أخرى فكان ال یزال یوغر صدر المأمون علیھ ویوھمھ أنھ یرید أن  دعوة ھرثمة

یخرج علیھ وأن ینصر علیھ غیره من بیت العباس، وصمم ھرثمة أن یرجع إلى خراسان لیقابل 
المأمون بنفسھ لیخبره بما یدور في مملكتھ ولكن المأمون كان قد انخدع بأقوال الفضل فما أن دخل 

  بض علیھ المأمون وقتلھ دون وجھ حق.ھرثمة خراسان ق
b. األمل في المأمون أرغموا محمد بن جعفر في الحجاز لّما فقد الناس  :محمد بن جعفر الصادق

إال أنھ لم یكن لھ من األمر  ،الصادق على أن یولى نفسھ وبایعوه بالخالفة في وقت أبو السرایا
 خلع نفسھ في مكة أمام الناس.ن من بعد حین انتھزم أبو السرایا واألما شیئ. ثم طلب

c. ضل كل من لفداد سوءا بعد مقتل األمین، وأمر اكانت األوضاع في بغداد تز: األوضاع في بغداد
ھرثمة وطاھر بالعودة إلى خراسان، إذ أنھ كان البد من وجود قائد قوي یمسك بزمام األمور فیھا، 

ء حتى خرج فیھا رجالن فشاعت الفوضى واضطربت األوضاع وعاش أھل بغداد أیاما سودا
خالد الدریوش وسھل بن أسس كّل منھما حركة إسالمیة لألمر بالمعروف والنھي عن المنكر ھما: 

ناس وكف الرعاع، إال أن الفرق ة السالمة األنصاري، فكون كل منھما فرقة من الرجال لحمای
كان یقصد إلى األمر  یقصد معاونة السلطات في تحقیق األمن، ولكن سھالً بینھما أن خالداً كان 

 بالمعروف بعامة حتى على السلطان.
d.  ّھو الذي  إذت معادیة للمأمون سوھي لیموسى الكاظم بن جعفر الصادق: الرضا بن  بیعة علي

علي الرضا من بعده، وقد كان قد نذر  عرفنا ھوى المأمون العلوي مما بلغ بھ أن یبایعتوالھا، فقد 
أخیھ األمین، فلما انتصر لم یكن أمامھ إال ذلك، ولبس الخضار أن یعید األمر للعلویین إن ظفر ب

ا لم یكن راغبا في وكتب البیعة لعلّي مما أثار حنق العباسیین وأھل بغداد عامة، كما أن علي الرض
سیاسة ح للمأمون وبیّن لھ تآمر الفضل واألوضاع في بغداد وسائر المملكة نتیجة ھذا األمر، فنص

قق من ھذا من قواده اآلخرین، فأخبروه بصحة ھذه األنباء، وبأن ھرثمة لم الفضل، وسألھ أن یتح
یرد إال إصالحا، بعد أن أّمنھم من بطش الفضل، فكان أن دبر المأمون قتل الفضل في حمامھ على 

ید عدد من خدمھ ویحكى أنھ قتل الخدم بعد ذلك حتى یثبت أنھ لم یوعز لھم بذلك، وعزى الحسن 
 وعینھ مكانھ، ثم خرج متوجھا إلى بغداد. بن سھل أخي الفضل

e. :وھو قائد عربي خرج على األمین لمیلھ إلى الفرس، وقوي أمره واضطر   حركة نصر بن شیث
ابنھ خراسان والرقة المأمون إلى أن یندب لحربھ طاھر بن الحسین بعد أن استرضاه وواله و

ر إلى اإلستسالم ولم یوافق ھا، فحاربھ طاھر وضیّق علیھ الخناق، حتى اضطومصر وما ورائ
 على متابعة العلویین في دعواھم لھواه العلوي ثم تركھ الخلیفة.

f.  :الزط ھم جماعة من الموالى الذین رزحوا تحت وطأة الحكم األموي أوال ثم الحكم حركة الزط
وقد وجدوا الفرصة سانحة للثورة في إبان صراع األخوین، ثم اشتدت شوكتھم  العباسي ثانیة
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وا من الحزق بمكان فكانوا یختفون في الجبال والبراري حین مواجھة الجیوش، ولم یستطع وكان
 ى أیام المعتصم أخیھ.المأمون أن یقضى علیھم حت

g. :ج السري بن الحكم العداوة بین ، حیت أجّ 206من عام  تْ دَ قامت في مصر اضطرابات بَ  مصر
ه المعتصم لیتصدى للثورة في أخا مصر اإلضطراب، فأرسل المأمون القیسیة والیمنیة، وساد

الصعید، ونجح في إخمادھا ولكن لم یقض علیھا تماما فتجددت اإلضطرابات مما جعل المأمون 
یتوجھ بنفسھ لمصر ویضع حدا لإلضطرابات ویسبى العدید من النصارى ویعزل صاحب الخراج 

 الذي تسبب في ھذه الثورة.
h.  :یعة سیاسیة المظھر، قصدت إلى ھدم العقیدة اإلسالمیة البابكیة حركة دینیة الطببابك الخّرمّي

وأن  لصالح عقیدة الفرس والمانویة القدیمة، آمن أتباعھا بالتناسخ، وبحل الحرمات وإباحة التمتع
یتبادلونھا! وأن الوحي لم ینقطع وأن كل من آمن بإلھ فھو ناج الرسل كلھم یحملون روحا واحدة 
، وقد اتبعھ الكثیر من الفرس وانتشرت دعوتھ في بالد 201م من أھل الجنة. وقد ظھر بابك عا

 حمالت المأمون في القضاء علیھا، حتى وفاتھ. فارس ولم تنجح
كانت فترة حكم المأمون أخصب الفترات التي مرت بالعصر  الحیاة الفكریة والعلمیة في أیام المأمون: .4

ویجالسھم في كل وقت، كما أنھ شّجع حركة العباسي إذ أنھ كان یشجع العلماء وینفق على طلبة العلم 
والرومانیة وكانت الدولة تشترى الكتب الترجمة من الیونانیة إلى العربیة فترجمت أمھات الكتب الیونانیة 

وقد أثرت الثقافات المختلفة في اإلتجاھات الفكریة اإلسالمیة ومنشأ البدع وتدفع فیھا الغالي من الثمن. 
كما تأثر اإلعتزال بالفكر  ، كما 15ورائدھا أفلوطین الجدیدةات الھندیة و باألفالطونیة فتأثرت الصوفیة بالثقاف

 اإلغریقي ومنشأ علم الكالم من المنطق الیوناني. وكان رواد حركة الترجمة حنین بن اسحاق وابنھ اسحاق
بني المنجم الذین ووثابت بن قّرة، كما كانت ھناك عائالت تتبنى العلم كبني شاكر (محمد وأحمد والحسن) 

وأبو  سلیمان ، كما ظھر الخوارزمّي الریاضي وانتقلت األعداد الھندیة إلى العرب، ولعوا بالفیزیاء والفلك
وقد برز في ھذا وأجرى المأمون التجارب إلثبات كرویة األرض ومدى ھذه الكرویة، المنطقي السجستاني، 

جاحظ المعتزلي، صاحب الحیوان والبیان والتبیین العصر ومثّلھ ثالثة من أقوى مفكرى اإلسالم وھم ال
أخبار الحمقى والمغفلین والبخالء وغیرھا مما یدل على موسوعیة فكره رغم اعتزالیتھ، وھو القائل بمبدأ و

مختلف الحدیث وغیرھما، الصرفة، وثانیھما: ابن قتیبة زعیم أھل السنة في عصره صاحب عیون األخبار و
األدیب العالم المؤرخ. وھذا اإلتجاه العلمي لدى المأمون مع خلفیتھ الفارسیة العلویة، ثم أبو حنیفة الدینورى 

جعلتھ ینحى منحى اإلعتزال ویضرب العالم اإلسالمي بما أصابھ بشلل سنّي تصدى لھ بن حنبل رحمة هللا 
نظر عدد من  یجب أن نبین ھنا أن العالقة بین اإلعتزال والمذھب الشیعي عالقة قدیمة ترجع فيعلیھ. و

المؤرخین إلى بدایة اإلعتزال الذي نشأ حول الحدیث عن مرتكب المعصیة ومكانتھ وھو سؤال كانت 
ویقصدون بھ موقف معاویة من علّي رضى هللا عنھما، وقد كان موقف الرافضة الطالبیة والرافضة یدیرونھ 

عدم تولیة علّي، إال أن المعتزلة وقفت واضح وھو تكفیر الفئة الباغیة، بل وتكفیر كل الصحابة تواطئھم على 
موقفا بین ذلك وبین أھل السنة الذین یجلّون الصحابة وھو أن مرتكب الكبیرة فاسق وھو في "منزلة بین 

المنزلتین" ال ھو كافر كما قالت الشیعة والخوارج، على تنافر ما بینھما، وال ھو مسلم عاص كما قالت أھل 
معتزلة مع الشیعة في رأیھم في الخالفة وأنھا حق ألھل البیت، كما تواطأت السنة. كذلك تواطأت أقوال ال

أقوالھم في موقفھم من النص والعقل فتوافقا على أن العقل مقدم على الشرع (عجبا للرافضة وھم أھل كل ما 
موقفھم  ھو لیس بمعقول في دینھم!!) وإنما قالت الشیعة بذلك لیمكنھم رّد األخبار الصحیحة التي ال توافق

من الصحابة، كما قالت بھ المعتزلة لیجارى أھواءھم في رّد النصوص التي تثبت مشیئة هللا سبحانھ وقضاؤه 
وقدره، وخلقھ لفعل العباد كما قال تعالى :" وهللا خلقكم وما تعملون" مع تسلیم أھل السنة بحریة اإلنسان في 

بل تتحق من خاللھا وبھا، ولیس ھذا موضع التفصیل في اإلختیار حریة ال تصادم مشیئة هللا وال تعلو علیھا 
ھذا األمر. اتتفقت إذن الشیعة والمعتزلة على أسس ومبادئ عامة، ثم التقتا معا سیاسیاً في عصر المأمون 

أحمد بن أبي دؤواد.  قاضیھالذي مال لإلعتزال كمذھب دیني، من خالل فتنة خلق القرآن، والتي تولى كبرھا 
بي دؤاد المأمون أن ینشر ھذا المذھب بالسیف وأن یمتحن العلماء في القول بخلق القرآن وھو وقد أقنع بن أ

ما دعا الیھ من قبل الجعد بن درھم ثم الجھم بن صفوان ومن بعدھما المعتزلة واصل بن عطاء وعمرو بن 

                                                 
تركز في مفھوم الفیض واإلشراق اإللھي على الوجود وأن الوجود ھو أفلوطین فیلسوف یوناني عاش بمصر ثم عاد إلى روما، وفلسفتھ ت 15 

 الخیر وأن الموجودات تتدرج في مراحل من العلیا إلى السفلى وھى فكرة وحدة الوجود.
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ومات دون السنة،  عبید. وامتحن المأمون الفقھاء في أرجاء الدولة فمنھم من خشي العاقبة ومنھم من ثبت
وعلى رأسھم إمام أھل السنة أحمد بن حنبل ناصر السنة فإنھ قد ثبت للفتنة وحبسھ المأمون وضربھ وظل 

في خالفة المعتصم ثم الواثق حتى جاء المتوكل فأمر بإخراجھ وأكرمھ وأعاد للسنة  مضروبا محبوسا
ماء الیوم على أنھم أنصار الحریة اإلنسانیة مكانتھا، ویا للعجب من ھؤالء الذین یتغنى بفضلھم أشباه العل

وھم الذین روعوا الناس وامتحنوھم في عقائدھم وأنكروا علیھم حریة اإلرادة التي أرادوا أن یجبروھم على 
 أن یؤمنوا باستقاللیتھا حتى عن مشیئة هللا وقدرتھ! ولكن البدجعة ھي البدعة، ال عقل لھا!

انا ھما الذین ثبتا في ھذه المحنة إال أن محمد مات بعدھا، كذلك امتحن وقد امتحن مع أحمد محمد بن نوح فك
. وقد 231البویطي صاحب الشافعي األشھر وأحضر من مصر وضرب في عھد الواثق ومات في السجن 

ضّج من ھذ المسألة الواثق وأصبحت مھزلة یتندر بھا المضحكون في مجالس الخلیفة مثل ما ورد عن عبادة 
خل على الواثق فقال لھ: أعظم هللا أجرك یا أمیر المؤمنین، قال: فیمن؟ قال: في القرآن فقد المضحك حین د

مات، قال الواثق: ویحك، أیموت القرآن؟ قال عبادة: یا أمیر المؤمنین، كل مخلوق یموت، باہلل علیك بما نقرأ 
ال شیخا جیئ بھ لیمتحن االن في صالتنا وفي التراویح، فضحك الواثق وقال: ویحك أمسك. كذلك فإن رج

فقال لھ ابن أبي دؤاد: ما تقول في خلق القرآن؟ قال: أسألك أنت، ھل ھذه المسألة مما علم رسول هللا 
وصحابتھ معھ؟ قال بن أبي دؤاد: نعم، قال الشیخ: أسألك هللا، ھل تكلموا فیھا أم تركوھا؟ قال بن أبي دؤاد: 

وصار الواثق یكرر: أال ولم یحر جواباً، م؟ فسكت بن ابي دؤاد سعك ما وسعھأفال یبل تركوھا، قال الشیخ: 
 یسعك ما وسعھم، وأطلق سراح الرجل.

الرضا  في طریق عودة المأمون إلى بغداد، قتل الفضل بن سھل، ثم مات عليّ : عودة المأمون إلى بغداد .5
المأمون أن یظل مخلصا  ، ودفنھ المأمون وصلى علیھ، واتھمتھ الرافضة أنھ سّمھ. وقد حاول203فجأة عام 

للعلویین والبسا للخضار إال أن أھل بغداد وعلمائھا وبني ھاشم أبوا علیھ ذلك فخلعھ ولبس السواد شعار 
 العباسیین مرة أخرى.

a. مثلھ إذ أنفق الحسن على ھذا  التاریخ وھو زواج لم یر :زواجھ بوران بنت الحسن بن سھل
 ن ھذا الحفل. ملیونا درھم، وتحكى العجائب ع 50الزواج 

قاد المأمون وابنھ العباس عدة حمالت على الدولة البیزنطیة وفتحوا عدة مدن إال أن الحالة  :البیزنطیون .6
 ل الثاني كلیھما بالمشاكل الداخلیة.یالعامة كانت إلى الخمود على ھذه الجبھة إلنشغال المأمون ومیخائ

ذ بھ حتى أنھ عفا عن الفضل بن ـویلتكان یحب العفو : كان المأمون مثاال في الحلم والعفو، وخلق المأمون .7
الربیع الذي تسبب في كل ھذه المآسي بینھ وبین أخیھ وسجد ہلل شكرا أنھ سبحانھ ألھمھ العفو  عنھ، وكان 
میاال إلى اإلقناع في الجدل كما كان ال ینخدع بالریاء وال یحبھ، وكان شاعرا یفھم الشعر ویقّدره، ویبتدر 

یدیھ بقوافي األبیات، حكي أن عمارة بن عقیل حكى عن عبد هللا بن أبي السبط أنھ قال فیھ  الشعراء بین
  شعرا لم یتحرك لھ المأمون جاء فیھ

 مشاغیل بالدین والناس بالدنیا أمون مشتغالأضحى إمام الھدى الم
 بد العزیز بن الولیدال جریر في عفقال لھ عمارة وهللا إنك جعلتھ من عجائز المحاریب! ھال قلت فیھ ما ق 

 وال عرض الدنیا عن الدین شاغلھ في الدنیا مّضیع نصیبھفال ھو 
أو  ، ولم یبایع إلبنھ العباسوھو أصغر منھ بتسعة أعوام بایع المأمون أخاه المعتصم قبل وفاتھ :وفاة المأمون .8

 .218! وتوفي وھو في الغزو ببالد البیزنطیین ودفن في طرسوس عام إلثنین من بعده
 

 ):227-218( ) المھدي) بن محمد (الرشید) بن ھارون (المعتصم( محمد
 

، كان ال یحسن الكتابة ولكنھ كان شجاعا وأمھ تركیة octaginist : ویلقب بالمثمنالمعتصم أبو إسحاق .1
 كان مستبدا عادال عطوفا قویا شجاعا ال یخشى األعداء.مولعا بالعمارة والزراعة. مقداماً، 

 وزراء المعتصم:  .2
a.  وكان كاتبا للمعتصم قبل الخالفة ثم أحسن  وھو نصراني أسلم :مروان بن ماسرخسالفضل بن

األمر عقب وفاة المأمون بأخذ البیعة في بغداد للمعتصم وتنظیم األمور لھ، إال أنھ كان مستھترا 
ال: بالمعتصم وال یطیعھ في كثیر من األمر، حتى أن مضحك المعتصم قال لھ یوما: إنك ال تفلح! ق

لم؟ قال: إن أمرك ال یتجاوز أذنك بل الخلیفة الفضل بن مروان. قال وما الذي ال یطیعني فیھ؟ قال: 
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أمرت لي بعطاء منذ شھرین ولم یصلني، فأسرھا لمعتصم وكان في نفسھ الكثیر من الفضل، فعیّن 
 على الفضل حراسا وحاسبھ وأھلھ على مالھم، ثم حبسھ حتى مات. 

b. وكان عامیا ال یعرف كثیرا من الكتابة، فاحتاج المعتصم لمن یعینھ إذ : سانيأحمد بن عمار الخر
 ھو ونفسھ ضعیف العلم فقال: خلیفة أمي ووزیر عامي! ثم خلعھ وعیّن الزیات.

c.  وھو من أشھر الوزراء والكتاب في كافة العصور،  :الزیاتالمعروف بابن محمد بن عبد الملك
معنى الكأل فلم یعرف فقال الزیات: الكأل ھو  بن عمار عن منصور بعد أن سأل أحمدوقد عینھ ال

اتات ـوالعشب، فإن كان رطبا فھو الخأل وإن یبس فھو الحشیش ثم استرسل في تقسیم أنواع النب
وكان الزیات من الشعراء وكان أجود من یمتب ولھ أسلوب خاص عجب بھ المعتصم واستوزره. فأ

 ا قالھ في ابن لھ ماتت أمھ وھو بن ثمان:بھ اصطنعھ وعرف عنھ، ومن جمیل شعره م
 ــانِ ــــــبالبل قلب دائم الخفقــــ وبات وحیدا في الفراش تجیبــھ
 انِ ـــــجلید فمن للصبر بابن ثم فھبني أطلت الصبر عنھا ألنني

 ضعیف القوى ال یعرف الصبر جســمھ وال یأتسي بالناس في الحدثانِ 
 وقد مدحھ الكثیر من الشعراء  

d. ولم یكن وزیرا ولكنھ كان أقوى من الوزراء لدى المعتصم وقد أوصى د بن أبي دؤادأحم :
بأن یحسن الیھ وأن یقربھ ویستشیره، وكان أحمد عربیا قویا شجاعا حلیما المأمون اخیھ المعتصم 

عالما ال یشینھ إال ما وقع فیھ من اإلعتزال وفتنة القرآن، وجل من لھ الكمال. وكان یعین المعتصم 
على حدتھ، وكان المعتصم یطیعھ طاعة تامة وال یرد لھ أمر مھما كان، وحكى أن األفشین، قائد 

المعتصمن كان فیھ كراھة للشاعر المعروف أبي دلف القاسم بن عیسى العجلي، فدبر لھ مكیدة 
وأراد قتلھ فسمع بھا أحمد فخرج مسرعا إلى محل األفشین ولم یتوجھ إلى المعتصم أوال إذ خشي 

ن یفوت الوقت فقال لإلفشین/ جئتك من المعتصم وھو یرید أن تبعث لھ ابي دلف قبل أن تمسھ أ
بسوء وأشھد من حضر أنھ أدى الرسالة وابي دلف حي یرزق، ثم خرج لتوه إلى المعتصم فأخبره 

 بما فعل فأجازه وعنّف األفشین على فعلتھ.
  :قواد جیوش المعتصم .3

a. شركسي، أبلى بالء حسنا في عھد المأمون في حرب بابك  وھو تركي :حیدر بن كاوس األفشین
د حارب بابك وھزمھ واستعمل ھر والء وشجاعة في خدمة المعتصم، وق، بعد أن أظ220عام 

وأرسلھ إلى الخلیفة في مدینتھ الجدیدة  223خططا ماھرة بینت تمرسھ بالحرب حتى ھزمھ عام 
وقد حاول أن یستغل زال زندیقا على دینھ القدیم ثم أن األفشین ھذا كان ال ی سامراء، فقطع رأسھ.

وبین عائلة طاھر بن الحسین لیوقع بینھم فیولیھ المعتصم  مازیارالعداوة بین أحد ملوك الشرق 
خراسان بدال منھم ولكن المعتصم علم بمكیدتھ وأنھ شجع مازیار على الثورة فأرسل جیوشا 

 .226وحبس حتى مات عام ثم قبض على األفشین وقتلھ للقضاء على مازیار 
b. اشتراه المعتصم من مواله ورقاه لما علم شجاعتھ وكان أحد قواد الفرق الثالثة التي ھاجمت  :إیتاخ

 .235 عموریة، وكان بیده الجیش والبرید والحجابة ودار الخالفة، وقتل في أول عھد المتوكل
c. ریة وزوجھ ابنة اإلفشین تركي اشتراه المعتصم ورقّاه وكان على رأس الجیش في عمو :أشناس

 .230وظل كذلك ایام الواثق حتى مات 
ویتحمل المعصم ما حّل بالدولة من اضطراب نتیجة اإلعتماد على األتراك  :خطأ المعتصم في جلب األتراك .4

سوء العالقة بین العباسیین وتسییرھم أمور الدولة وھي دولة عربیة أصیلة وكان ما كان من أمر 
عدم ثقة المعتصم بالعرب مما أدى إلى محاوالت إغتیالھ على ید العباس بن المأمون، وكذلك  والخرسابیین

وقد أدى ھذا األمر إلى ظھور الدول  عن الدولة. األغرابفأبعد العرب والفرس وأوقع الدولة في ید الترك 
 اإلنفصالیة عن الدولة والتي ظھرت في عھد المعتصم ثم تكرست عقب مقتل المتوكل.

a. الذي ثار على الدولة ألن جندیا تركیا أراد أن ینزل في بیتھ في غیبتھ فمنعتھ  لمبرقعأبي حرب ا
إمرأة أبي حرب فضربھا بالسوط ولما عاد أبو حرب، قتل الجندي ولبس برقعا وخرج فاجتمع معھ 

 ناس فأرسل الیھ المعتصم جیشا فأسره.
 :األحوال الداخلیة .5

a. لي الرضا، وكان زوجا إلبنة أخیھ المأمون، أم مات في عھده محمد الجواد بن ع :الطالبیون
الفضل، فحملت إلى بیت عمھا وأكرمھا، وتولى اإلمامة أبو والحسن علي الھادي بن محمد الجواد 
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من الزیدیة محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن خرج في أیام المعتصم وكان عمره سبع سنوات. و
والى خراسان فھزمھ وحبسھ المعتصمحتى عام  فأرسل الیھ عبد هللا بن طاھرعلي بن الحسین. 

  فھرب ولم یظھر بعدھا. 219
b. لم یكن قد انقضى على بناء بغداد قرن واحد حتى عرضت للمعتصم فكرة بناء : بناء سامراء

عاصمة جدیدة، بعدما ضاقت بغداد بجنده األتراك الذین أكثر من استخدامھم في الجیش، ولم تسلم 
واختار المعتصم لعاصمتھ الجدیدة  تى أكثر الناس الشكوى من سلوكھم.العاصمة من مضایقاتھم، ح

كم رأسا من شمال بغداد، شرقي نھر دجلة، وشرع في تخطیط عاصمتھ سنة  130مكانا یبعد 
م) وبعث إلیھا بالمھندسین والبنّاءین وأھل المھن من الحدادین والنجارین وغیرھم، 836ھـ= 221(

وُعني الخلیفة بتخطیط المدینة وتقسیمھا  وكل ما یحتاج إلیھ البناء.وحمل إلیھا األخشاب والرخام 
باعتبارھا مركزا حضاریا ومعسكرا لجیشھ، ففصل الجیش ودواوین الدولة عن السكان، واھتم 

كم، وكان  19بفصل فرق الجیش بعضھا عن بعض، وامتدت المدینة على ضفة دجلة الغربیة نحو 
شق عدة شوارع متوازیة على طول النھر، یتصل بعضھا ببعض تخطیط المدینة رائعا، یتجلى في 

عن طریق دروب عدة، وكان أھم شوارع المدینة بعد شارع "الخلیج" الذي على دجلة "الشارع 
 كم من الجنوب إلى الشمال بعرض مائة متر تقریبا. 19األعظم"، وكان یمتد في عھد المعتصم 

وُعنِي المعتصم بزراعة القسم الغربي من دجلة تجاه المدینة، وشجع قادتھ على المساھمة في 
الزراعة، وحرص أن تكون عاصمتھ الجدیدة مجمعا للصناعات المعروفة في عھده، واھتم ببناء 

األسواق، وجعل كل تجارة منفردة مثلما ھو الحال في أسواق بغداد، وجعل شارع الخلیج الذي 
وكانت المدینة الجدیدة جمیلة بقصورھا الضخمة  ة رصیفًا ومرسى لسفن التجارة.على دجل

ومبانیھا الرائعة وشوارعھا المتسعة، ومسجدھا الجامع وغیره من المساجد، فدعیت بـ"ُسّر َمن 
وتكشف اآلثار الباقیة من سامراء عن مدى التقدم  رأى"، وزاد إقبال الناس على السكنى بھا.

  اري الذي كانت علیھ الخالفة العباسیة في القرن الثالث الھجري.العمراني والحض
c. ك ــاستغل الروم انشغال الخلیفة المعتصم في القضاء على فتنة باب: عموریة وامعتصماه.. فتح

الخرمي، وجھزوا جیشا ضخما قاده ملك الروم، بلغ أكثر من مائة ألف جندي، ھاجم شمال الشام 
ْطرة" التي تقع على الثغور، وكانت تخرج منھا الغزوات ضد الروم، والجزیرة، ودخل مدینة "ِزبَ 

وقتل الجیش الرومي من بداخل حصون المدینة من الرجال، وانتقل إلى "ملطیة" المجاورة فأغار 
علیھا، وعلى كثیر من الحصون، ومثّل بمن صار في یده من المسلمین، وَسَمَل أعینھم، وقطع 

وصلت ھذه األبناء المروعة إلى  سلمات فیما قیل أكثر من ألف امرأة.آذانھم وأنوفھم، وسبى من الم
أسماع الخلیفة، وحكى الھاربون الفظائع التي ارتكبھا الروم مع السكان العزل؛ فتحرك على الفور، 

ویذكر بعض الرواة أن  ر واالستعداد للحرب.ـوأمر بعمامة الغزاة فاعتم بھا ونادى لساعتھ بالنفی
في أسر الروم قالت: وامعتصماه، فنُقل إلیھ ذلك الحدیث، وفي یده قََدح یرید أن  امرأة ممن وقعت

وخرج المعتصم على رأس جیش كبیر، وجھّزه  یشرب ما فیھ، فوضعھ، ونادى باالستعداد للحرب.
بما لم یعّده أحد من قبلھ من السالح والمؤن وآالت الحرب والحصار، حتى وصل إلى منطقة 

ھـ= أبریل 223وشھ مدینة أنقرة ثم اتجھت إلى عموریة في (جمادى األولى الثغور، ودّمرت جی
م) وضربت حصارا على المدینة المنیعة دام نصف عام تقریبا، ذاقت خاللھ األھوال حتى 838

م) 838من أغسطس  13ھـ= 223من رمضان سنة  17استسلمت المدینة، ودخلھا المسلمون في (
ا، وغنم المسلمون غنائم عظیمة، وأمر الخلیفة المعتصم بھدم أسوار بعد أن قُتل من أھلھا ثالثون ألف

المدینة المنیعة وأبوابھا وكان لھذا االنتصار الكبیر صداه في بالد المسلمین، وخّصھ كبار الشعراء 
 منھا:بقصائد المدح، ویأتي في مقدمة ذلك، بائیة أبي تمام الخالدة 

 واللعبِ  الجد بین الـحد حـده  فـي      الكتب من أنـباء أصـدق  الـسیف
 والـریبِ  الـشك جـالء  مـتونھن      في الصحائف سود ال الصفائح بیض
 الشھبِ  السبعة في ال الخمیسین  بین      المعة األرماح شـھب فـي والـعلم

 كذب؟ ومن فیھا زخرفٍ  من صاغوه      اــوم النجوم أین بـل الـروایة أیـن
 أورجبِ  ارـاألصف صفر في عـنھن      مـجلفةً  یـاماأل زعـموا اً ــــعجـائب
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 الذنبِ  ذو الغربي الـكوكبُ  بـدا إذا      مظلمةٍ  دھیاء من الـناس  وخّوفوا
 بِ ـــــمنقل غـیر أو مـنلقباً  كان  مـا      مـرتبةً  الـعلیا ـــرجاألب وصـیّروا
ب فيو منھا فلكٍ  فـي دار مـا      غافلةُ  وھي عنھا باألمر  یقضون ط  ق

 لبِ ـــوالص باألوثان ماحل تـخف لم      ھِ ــــموقع قبل أمـراً  قـط بینت لـو
 الخطبِ  من نثر أو الشعر من  نـظم      بھ یحیط أن تعالى الـفتوح  فـتح

 القشبِ  أثوابھا فـي األرض وتـبرز      لـھ الـسماء أبواب تـفتح  فـتح
 الحلبِ  معولة حـفالً  منىالـ  عـنك      انصرفت عموریة وقعة  یـایوم

 صببِ  في الشرك ودار والـمشركین      صعد في اإلسالم بني جد  قیتأب
 بِ ـالتع مـن جـسرٍ  عـلى إالّ  ـالتن      ترھا فلم الكبرى لراحةبا  بصرت 

 العربِ  أوجھ وجلت الوجوه فـرص      مُ ھُ كاسمِ  المصفرِّ  األصفر بین  أبقیت

 ھـ.223عام  ة بعد أن ھزم ثیوفل امبراطور الرومكذلك فقد فتح المعتصم أنقر  
 
 
 

، وولى ابنھ ھارون الواثق من بعده وقد رثاه بن الزیات 227مات المعتصم مریضا عام  المعتصم: وفاة .6
 بقولھ

 علیك أید بالتراب والطین  قد قلت إذ غیبوك واصطفقت
 دینإذھب فنعم الحفیظ كنت عـلـــــــــــــــى الدنیا ونعم الظھیر لل

 مثلك إال بمثـــــل ھارون  ال جبر هللا أمة فقـــــــــدت
 

 ):232-227( ) الرشید) بن ھارون (المعتصم)  بن محمد (الواثقھارون (
 

إسمھا قراطیس، وقد كان كثیر األكل والشرب صاحب معروف یعطف على أھلھ أم ولد : أمھ رومیة قــالواث .1
لماء والفقھاء، استمر على ما كان علیھ أبوه وّعمھ من إعتزال یحب الجلوس للعلماء ویھوى الحدیث مع الع

حتى  بل كانت أكثر حدة من ایام ابیھ ألن المعتصم لم یكن رجل علم وكالم، وأما الواثق فكان كعمھ المأمون
 ، فزادت أزمة خلق القرآن حّدة في عھده.أنھ لقب بالمأمون الصغیر

الملك بن الزیات رغم أنھ كان حلف أیام ابیھ أن ینكبھ كنكبة  لم یستوزر غیر محمد بن عبد :وزراء الواثق .2
 البرامكة، إال أنھ وجد أنھ افضل من یسوس الدولة فابقاه وكفّر عن یمینھ.

قامت في عھده حركات لألعراب قریب من المدینة من بني سلیم، ثم من فزارة وبني مرة  :الحركات الداخلیة .3
ن الحجیج وطرق التجارة، ثم ھرب قیادة بغا األكبر فھزمھم وأمّ وبني نمیر. فأرسل جیشا من ممالیكھ ب

وكادوا أن ینتصروا على بغا ولكن حدث أمر ل بني نمیر ـقات 232الخارجین من فزارة وبني مرة، وفي عام 
یر أنھ كمین وأنھ أوقع بھم فانھزموا أرسلھا لإلغارة فظنت بنو نمبغا قد ن مباغت أن عادت فرسان كا

وقد كان حّكام الوالیات ذووا سلطة تكاد تكون  ) رجل إلى البصرة.2300سرى  (حوالي وأخذھم بغا أ
مستقلة فكان عبد هللا بن طاھر حاكما لخراسان وطبرستان وكرمان، وكان اشناس حاكما على الجزیرة 

 والشام ومصر والغرب، وكان إیتاخ حاكما على السند ودجلة.
بموتھ ت سنوات، وقد مرض باإلستسقاء ثم توفي، ولم یعیّن أحدا، وكان حكم الواثق أقل من س :وفاة الواثق .4

أیام كان الخلفاء لھم سیطرة وقوة ووقت كانوا یقودون الجیوش ویفتكون  انتھى العھد العباسي األول،
 باألعداء داخلیا وخارجیا.
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 العباســــي الثانـــــي العصر
 عھد سیطرة األتراك

 
 السیاسي:تحلیل الوضع 

 
التي ال ة وبین الخالفة اإلسمیة وكان عھد الواثق ھو مفرق الطریق بین الخالفة العباسیة التي تتمتع باإلستقالل والق

دور لھا إال الدعاء باسمھا في الخطب ورسم الخلیفة على النقود. وكان ھذا نتیجة اعتماد الواثق على العنصر التركي 
ن أمھ تركیة وللخطر الذي استشعره من العنصرین العربي متمثال في حركات سس ذلك المعتصم أباه ألأبعد أن 

ه وعمھ وجده قد تخلصا منھا من قبل بنكبة البرامكة ي الموالي للعلویین والذي كان أبوالعلویین والعنصر الفارس
م أرادوا البقاء في لى الوالیات التي تحت حكمھم، ثم إنھسیطر القادة األتراك عوعائلة سھل. وقد أدى ھذا إلى أن 

ا الوقت) لیظلوا على علم بمجریات األمور والتخطیط ألمور الدولة، فعینوا نوابا لھم مما أدى ذالعاصمة (سامراء في ھ
إلى أمور منھا أن ھؤالء النواب قد بالغوا في جبایة األموال حتى یرضوا رؤسائھم من األتراك، ثم بدأت النزعات 

م ألول بادرة ممن یظھر القوة والقدرة على اإلنفصال، فأدى ھذا إلى ظھور الدولة اإلنفصالیة تظھر في والیاتھ
استقالل دولة  عالطاھریة والصفریة والسامانیة في الشرق والدولة الطولونیة واإلخشیدیة ثم الفاطمیة في مصر، ھذا م

ل على أن تظل مرتبطة اسمیا المغرب والدولة األمویة في األندلس. وقد حرصت ھذه الدو األغالبة واألدارسة في
بالخالفة العباسیة ألنھ لم تكن لھا مقومات تجعلھا تدعى الخالفة لنفسھا دون العباسیین كما أن ذلك یقوى أمرھا أمام 

 العامة.
 

 ):247-232( ) الرشید) بن ھارون (المعتصم)  بن محمد (المتوكلجعفر (
 
التركیة بدال من محمد بن الواثق الذى وقد عینتھ القوى ع. وأمھ أم ولد من خوارزم اسمھا شجا وھو أخو الواثق، .1

 أراد أن یستخلفھ الزیات وأحمد بن ابي دؤاد. 
 وزراء المتوكل: .2

a. وقد كرھھ المتوكل لما كان یبدیھ من عدم مباالة بھ أیام أخیھ الواثق، كما : محمد بن عبد الملك الزیات
قبض علیھ ونكبھ فأخذ كل أموالھ وعقاراتھ وسجنھ أنھ أراد أن یعین محمد بن الواثق، فتركھ عاما ثم 

 .233وعذبھ حتى مات عام 
b.  :ولم یلبث إال قلیال ثم حبسھ وصادر أموالھ.أحمد بن خالد أبا الوزیر 
c. ثم صرفھ  236وكان من أھل الفضل والعلم وظل وزیرا حتى عام : محمد بن الفضل الجرجرائي

 ابا!أراد أن یستوزر شبوالمتوكل ألنھ مّل الشیوخ 
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d. اب على الخراج في غایة ان الكتّ كوقد . : وظل وزیره حتى مات المتوكلعبید هللا بن یحي بن خاقان
 ، ممامن الفساد حتى أن أخو الخلیفة كان یرشیھم لیصرفوا لھ رزقھ فما بالك بالفرد العادي من الناس

قبض علیھ ویستولى على أدى إلى تكثّر ھؤالء من األموال إلى أن یشى أحدھم باآلخر عند الخلیفة فی
 مالھ. 

e. وقد كان عطوفا على المتوكل في عھد أخیھ، فحفظ لھ المتوكل ذلك أول األمر  :أحمد بن ابي دؤاد
وعینھ قاضى القضاة، ولكن ھذا لم یدم، إذ أنھ مرض ولم یقدر على العمل فقام ابنھ ابو الولید بعملھ 

 16بوه وأخذ مالھم وأخذ منھم رقعة بتسلیم ولكنھ لم یكن نزیھا كوالده فغضب المتوكل، وسجنھ وأ
 ملیون درھم، ثم باعوا كل ما یملكون ومات أبو الولید في الحبس وبعده ابوه أحمد بعشرین یوما.

 
وأنھ أمر بھدم قبر الحسین وزرعھ إال ناصبیا یدین بكراھة علّي رضى هللا عنھ،  كان المتوكل قیل أن :العلویون .3

أنھ قد كان  وبنوه، كما بتھ للسنة ورغبتھ في القضاء على التشیع ومظاھر تألیھ عليّ أن ذلك یمكن إرجاعھ غلى مح
وحكى أنھ أحمد بن حنبل وكرمھ والظاھر أنھ كان یخشى العلویین وخروجھم.  قد أنھى مشكلة خلق القرآن وأعزّ 

لكاظم، وھو واإلمام ا ین في ایامھ علّي الھادي بن محمد الجواد بن علّي الرضا بن موسىیقد سمع أن ولي العلو
وسیق لھ ولكنھم لم یجدوا عنده شیئا ثم قال لھ المتوكل: أنشدني  فقیّدأن لھ أموال كثیرة وأتباع، فأمر بھ ، العاشر

 شعرا فقال:
 لـــــغلب الرجال فما أغنتھم القل مــباتوا على قلل األجبال تحرسھ
 واـــــنزلفأودعوا حفرا یا بئسما  مـــواسنزلوا بعد غز عن معاقلھ

 لــــــاین األسرة والتیجان والحل رواــناداھم صارخ من بعد ما قب
 من دونھا تضرب األستار والكلل ــــةأین الوجوه التي كانت منعم

 لــــتلك الوجوه علیھا الدود یقتت فأفصح القبر عنھم حین ساءلھم
 وافأصبحوا بعد طول األكل قد أُكل واــقد طالما أكلوا دھرا وما شرب
 ففارقوا الدور واألھلین وانتقلوا مـــوطالما عّمروا دورا لتحصنھ

 واـفخلفوھا على األعداء وارتحل رواــوطالما كنزوا األموال وادخ
 وساكنوھا إلى األجداث قد رحلوا ةــــوأصبحت منازلھم قفرا معطل

 
 فبكى المتوكل ووصلھ وتركھ. 

 
فبدأ في   آل الیھ أمر الخالفة فأراد أن یعید األمر لید الخلیفة. وقد أدرك المتوكل ما: الجیش وسیطرة األتراك .4

التفكیر في الخالص من سیطرة األتراك فبدأ بإیتاخ الذي كان یسمى السلطان، وكان قد علم أنھ ال یمكن أن یقضى 
تى وصل وافق المتوكل وخرج إیتاخ حومن زین لھ الخروج للحج، إیتاخ علیھ في سامراء بین قواتھ، فأوعز إلى 

یعطى العطایا والصالت، فدخل بغداد ثم حیل بینھ وبین بغداد فقالوا لھ أن المتوكل یریده أن یدخل بغداد وأن 
 .235بھا ومعھ ولداه وكاتبھ، وظل في ھذا الحبس حتى مات عام  بیتغلمانھ، واعتقل في 

ب لعامل المعتصم في الیمن ولما ائنوھي بالیمن وبدأت في أواخر عھد المتوكل، وكان جدھم  :الدولة الیعفریة .5
 .387حتى  247مات قام ابنھ یعفر فتولى أمره واستقل بالدولة واستمرت دولتھم من 

د المتوكل، فكان فیھا ستة حروب ظلت الحروب بین المسلمین والبیزنطیین دائرة في عھ :العالقات الخارجیة .6
 یین.سر بعضھم بعضا ثم یفتدون أسرى المسلمین بالعلوج البیزنطیأ

ا یرصدون لھ. وقد كان ؤا حدث ما حدث من فتك المتوكل بإیتاخ، استشعر األتراك الخطر فبدلمّ  :والیة العھد .7
أوصى إلبنھ محمد المنتصر ثم محمد المعتز ثم ابراھیم المؤید من بعده. وقسم البالد بینھمن فأعطى المنتصر 

سان وما وراءھا من بالد المشرق، وأعطى مصر وما وراءھا من أعمال شمال إفریقیا، وأعطى المعتز خرا
 دمشق واألردن وفلسطین، وكتب بینھم كتابا مثل كتاب الرشید! المؤید 

عبید هللا بن خاقان وكان ھواھم مع وزیره الفتح بن خاقان وندیمھ انقسمت الحاشیة إلى قسمین،  :مقتل المتوكل .8
وأفھموه أن ولكن القواد األتراك وقفوا مع المنتصر  المعتز فأوعزوا ألبیھ أن یقدمھ على أخیھ األكبر المنتصر،

مر المعتز بالصالة بدال منھ، مما أوغر علیھ صدر المنتصر، فة خاصة وأنھ مرض یوما فأوالده سینزع عنھ الخال
بالمتوكل ومعھ الفتح بن خاقان، وقد قال في  وفتكفقام بغا األصغر بالتوجھ إلى قصر الخالفة ومع عشرة جنود 

 الجھم الشاعر: بن ذلك علي



 

 مسودة في التاریخ اإلسالمي
طارق عبد الحلیمد    

 

 

H - June 26, pm 
All printed material is a property of Dar Al-Arqam and holds copy rights. 
 

41 

 
 وأعظــــــم آفات الملوك عبیدھا  عبید أمیر المؤمنین قتلنــــــھ

 سیبلى على وجھ الزمان جدیدھا   ةـبني ھاشم صبرا لكل مصیب
 

 یعّرض بغدر المنتصر بأبیھ: وقال البحتري
 

 ن عجب أن ولَِي العھد غادرهـــــــــفم  درهــــــــد أضمر غـــــأكان ولي العھ
  ـرهـــــــاء منابــــــوال حملت ذاك الدع  ملك الباقي تراث الذي مضــــــــىال ف

 
 
 

 ):248-247() الرشید) بن ھارون (المعتصم)  بن محمد (المتوكلر (ـجعفبن  المنتصرمحمد 
 

ولم یدم ملكھ إال ستة اشھر ھي التي عاما حین ولي الخالفة،  25وكان عمره أمھ رومیة اسمھا حبشیة.  .1
 نمھا بالمعاونة على مقتل أبیھ! غ

 عبید هللا بن خاقان. ندم على نفيوكان مغفال شریرا ال حیاء لھ،وكان قد  أحمد بن الخصیباستوزر  .2
المعتز والمؤید ففعل خوفا منھم، رغم كراھتھ للترك وكان یسمیھم أشار األتراك علیھ أن ینزع الوالیة من  .3

 "قتلة الخلفاء".
 بالنار.تولیھ الخالفة في ألم ممض كان یوقظھ من نومھ ویرى أباه في المنام یبشره عاش حیاتھ القصیرة بعد  .4

فكان ذلك مما أدى إلى  بشیرویھ بن كسرى قاتل أبیھ الذي لم یدم ملكھ إال ستة أشھر، وكان الناس یقرنونھ 
 .248أن ضعف جسمھ جدا ومرض ومات في مرضھ عام 

 
 ):252-248( ) الرشید) بن ھارون (مالمعتص( بن محمد بن محمد المستعینأحمد 

 
 كلرفضوا أن یعینوا أي من ولد المتوعینھ األتراك بعد أن أمھ صقلیة اسمھا مخارق. إبن عّم المنتصر،  .1

ولم یخالفھم إال بغا األكبر إذ قال: "نجیئ بمن نھابھ ونفرقھ فنبقى معھ، وغن جئنا  حتى ال یأخذ بثأر والدھم.
 فقتلنا أنفسنا" وھو ما حدث من بعد أن انشق األتراك بعضھم على بعض. بمن یخافنا حسد بعضنا بعضا

 لم یكن لھ أي شیئ من النفوذ حتى قل الشاعر: .2
 بین وصیف وبغا خلیفة في قفــص

 اـــكما تقول الببغـ ــھیقول ما قاال ل
 :العلویون .3

a.  ل المستعین واجتمع معھ عدد من الناس فأرس: خرج بالكوفة یحیي بن عمر بن یحیى بن الحسین
 من قبل محمد بن عبد هللا بن طاھر من خراسان فھزمھ وقتل یحیى حین سقط من مركبھ. جیشاً 

b. طبرستان بعد أن عجز محمد بن وقد استطاع أن یستقل ب: محمد بن اسماعیل نالحسن بن زید ب
وكذلك فشل وساعده الدیلم ودخلوا في طاعتھ وكان منھم بني بویھ من بعد، عن ھزیمتھ  طاھر

 .355وصیف قائد المستعین من ھزیمتھ، وأقام الدولة الزیدیة التي استمرت مائة عام حتى عام 
c. یتزعمھا رجل یدعي أنھ من نسل زید بن  البصرةثورة في  249وقد بدأت عام  :بدایة ثورة الزنج

 الحسین كما سنبین بعد.
ركي وقد كان أراد أن یقتل فاتفق بفا ووصیف على قتل باغر التأنفسھم انقسم األتراك على الجیش:  .4

حتى عفى عنھم ولكنھ رفض أن یذھب  المستعین، فعرف ذلك المستعین فقبض علیھم فصاروا یتذللون لھ
معھم إلى سامراء فغضبوا واتفقوا على خلعھ وتأمیر المعتز وبالفعل بایعوه في سامراء ووقف أھل بغداد من 

جیشا لحرب المستعین بقیادة أخیھ الموفق طلحة أبي  العباسیین وموالیھم بجانب المستعین، وجھز المعتز
، ثم بدا لمحمد بن عبد هللا بن 251واستمرت الحرب على أسوار بغداد وحولھا عاما كامال  أحمد بن المتوكل

طاھر أن یأخذ جانب السلم فكاتب المعتز، وظنت العامة أنھ خلع المستعین، ولكن المستعین ذكر لھم أن 
اعتھ، إال أن عبید هللا بن خاقان، حذر المستعین وكّره الیھ بن طاھر فلم یكن منھ إال أن محمدا ال یزال في ط
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 تسلم للمعتز ویشترط شروطا لحیاتھ، وذھب إلى البصرة، إال أن األتراك خشوا من تركھ حیا فقتلوهسی
الشاعر في ، ومما قال مؤسس الدولة الطولونیة بعد أحمد بن طولونبمشاركة المعتز وكان من قتلھ ھو 

 ذلك"
 عـیخلوسیقتل التالي لھ أو  ـــــدخلع الخلیفة أحمد بن محم
 عـــــأحد بملك منھم یستمت ـــرىویزول ملك بني أبیھ فال ی

 في قتل أعبدكم طریق مھیع أیھا بني العباس إن سبیلكــــــم
 م الحیاة تمزقا ال یرقعبكــــ اكـــــــــــم فتمزقـــتم دنیــرقعت

 
 

 ):255-252( ) الرشید) بن ھارون (المعتصم) بن محمد (المتوكلبن جعفر( لمعتزامحمد 
 

وھو محمد بن المتوكل أمھ أم ولد اسمھا قبیحة. ولم تتم لھ الوالیة بعد أخیھ المنتصر ألنھ خلعھ ھو وأخیھ  .1
 المؤید وولى المستعین، وحكم ثالث سنوات.

 فة نفسھا، وتحكم القادة العسكریین األتراك.یكن لھم شأن إلنحطاط قدر الخال : لموزراء المعتز .2
a. لم یكن بشیئ واختلف األتراك بسببھ فعزلھ المعتز.: جعفر بن محمود اإلسكافي 
b. وعزل بنفس سبب سالفھ :عیسى بن فرخنشاه 
c. ثم اتھمھ صالح بن  255واستمر وزیرا حتى عام وكان كاتبا حاذقاً،  :أحمد بن إسرائیل األنباري

ك على أنھ ال یعطیھم أعطیاتھم، فأخذه وقیده ولم ینفع استشفاع الخلیفة وال وضیف من قواد األترا
 أمھ فیھ، ثم عیّن اإلسكافي مرة أخرى رغم أنف المعتز.

وقامت  مات في عھده علي الرضا وتولى بعده الحسن العسكري (لسكنھ في مدینة عسكر).العلویون:  .3
 كرنا.المشرق على ید الحسن بن زید كما ذ للزیدیة دولة في

ورد الیھما  ذین ساعدا علیھ المستعینلاألتراك والجیش: اضطر المعتز إلى أن یعید بغا ووصیف ال .4
 ثمأموالھما، ثم قامت المغاربة فضربوا األتراك واشتدوا علیھم حتى أصلح بینھما جعفر بن عبد الواحد، 

تراك طلبوا أرزاقھم واتھموا بغا استطاع األتراك أن یقتلوا قادة المغاربة وعادت لھم السیادة. ثم إن األ
بغا المعتز على الذھاب إلى بغداد لیكون بین أنصار العباسیین  حضّ وووصیف بمنعھا عنھم وقتلوا وصیفاً. 

حیث كانت بغداد بمأمن من ھذه الفتن ألسباب منھا أن األتراك غلف القلوب لم یكونوا بھا وأن محمد بن 
وكما غدر المعتز بالمستعین، غدر بأخویھ آمر مع صالح بن وصیف. المعتز تطاھر كان حاكما قویا، ثم إن 

الموفق بن المتوكل الذي قاد الجیش وحاصر المستعین لصالح إبراھیم المؤید فسجنھ وقتلھ، وسجن أبي أحمد 
 المعتز!

ھم ل وصیف واألتراك معھ المعتز أن یدفعوكالعادة السائدة في تلك األیام، طالب صالح بن نھایة المعتز:  .5
أمواال، ولم یكن عند المعتز ماال یعطیھ فطلب من أمھ أن تعطیھ من ثروتھا الطائلة فأبت، فدخلوا علیھ 

نفسھ ثم منعوا المعتز وأوقفوه في الحّر ثم جاؤوا بقاضي القضاة فخلع وجّروه من رجلھ وضربوه بالدبابیس 
 لشاعر:ا مات، وال حول وال قوة إال باہلل، وقال عنھ الطعام والشراب حتى

 
 وعـــواندبي خیر فاجع مفج  عین ال تبخلي بسفح الدموع

 ریعــــخانھ الناصح الشفیق ونالتــــــــــــــــھ أكف الردى بحتف س
 خلعتـــھ أفدیھ من مخـــلوع  ـــھـــبكر الترك ناقمین علیـــ

 ه كریم األخالق غیر جزوع  وـــقتلوه ظلمــــا وجورا فألف
 

 ):256-255) ( الرشید) بن ھارون (المعتصم) بن محمد (الواثق(ھارون  بن  المھتديمحمد 
 

وقد حاول أن یصلح ھو محمد المھتدي بن الواثق، وأمھ أم ولد رومیة اسمھا فرب (وھو ابن عم المعتز).  .1
 بین األتراك والمعتز إال أنھ لم یقدر على ذلك فقبل الخالفة.

 وزراء المھتدي:  .2
a. وقد أقره فترة ثم عزلھ.: محمود اإلسكافيبن  جعفر 
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b. وھو من عائلة كانت دائما في صنعة الكتابة منذ عھد البرامكة، ثم : سلیمان بن وھب بن سعید
كانوا كتابا للمأمون ثم للمعتصم، ولعائلة سھل من بعد ذلك، وكان سلیمان كاتب الدنیا وعاقلھا 

 ومدحھ الشعراء كالبحترى فقال فیھ:
 تریھ كل خفّي وھو وإعالن ـــاكأن آراؤه والحــــزم یتبعھــ

 وإن تنم عینھ فالقلب یقظان ما غاب عن عینھ فالقلب یكلؤه
الء على األموال وأخذ أموال من العمال مقابل یوكان العمال والوزراء یزینون للخلیفة اإلست

 تعیینھم تحت اسم اإلرتفاق وھي رشوة واضحة.
ن زید العلوي، وكان یكره صالح بن وصیف لما : وكان موسى بن بغا في حرب مع الحسن بخلع المھتدي .3

رجع إلى سامراء وأخذ عھد الخلیفة أال یناصر صالح ثم قتل صالحا بعد أحداث ثم فعلھ من خلع المعتز 
ي جسیمة. ثم كان ما كان من المعھود، إذ طلبت الجنود الرواتب فلم یقدر المھتدي علیھا، وكانت الجنود ھ

ة الخالفة في الخالص من الرؤوس ولكن المھتدي لم یفعل ذلك، رصالتي ثارت بالمطالبة وسنحت ف
 .256زم وخلعوه ثم قتلوه عام أنھ ھُ فاجتمعت ضده األتراك وحاربھم مع المغاربة إال 

 
 ):279-256( ) الرشید) بن ھارون (المعتصم) بن محمد (المتوكلبن جعفر (  المعتمدأحمد 

 
. وقد 279عاما حتى مات عام  23اسمھا أم ولد فتیان. وقد حكم أخو المعتز بن المتوكل، وأمھ كوفیة  وھو .1

فعین أخاه أبا  طالبت جنود األتراك أن یعین الخلیفة إخوتھ على الجیوش لیضمنوا عطایاھموتمت مبایعتھ 
اك فیما بینھم، وكان قائدا عظیما وقد أفاد الخالفة أكثر أحمد الموفق طلحة على الجیش لیمنع خالفات األتر

ینار فلم د 300الخلفاء رغم أنھ لم یتولھا بنفسھ، وكان ھو مصرف األمور حتى أن الخلیفة أراد فادھا مما أ
 وكان ھو الذي یولي الوزراء ویعزلھم ألن في یده قوة الجیش. یجدھا!

 
 وزراء المعتمد:  .2

a. حین وقع عن دابتھ. 263وكان من فضالء الناس وقد مات عام : عبید هللا بن یحي بن خاقان 
b. وكان من أفضل من كتب وكان كاتبا للموفق كذلك فاجتمعت لھ الوظیقتان.  :حسن بن مخلدال

 العربیة، وكان أمینا ضابطاً، ولم یلبث أن اختلف مع موسى بن بغا فھرب إلى بغداد.
c. فھرب ولكن وكان وزیرا للمھتدى كما اسلفنا. ثم كان أن غضب علیھ المعتمد  :سلیمان بن وھب

 .272وحبسھ حتى مات عام  265رة، ثم غضب علیھ الموفّق! فعزلھ عام الموفق أعاده للوزا
d. وھو  عربي، وكان نسبھ عربي مغمور وینتسب لشیبان، فمدحھ ابن  :أبي صقر اسماعیل بن بلبل

 الرومي بقصیدة نونیة فیھا:
 كال لعمري ولكن منھ شیبان  قالوا أبا الصقر من شیبان قلت لھم

  كما علـت برسول هللا عدنان  شرفـــــاكم من أب عال بابــــــن لھ 
  

فلم یقبل، وكان  فاعتقد أن ھذا ذّم وحاول أن یفھمھ بن الرومي عبثا ما في التجدید في ھذا الشعر
 مثل قولھ: فأقذعھجاه  كریما متجمال، ولكن بن الرومي

 
 ـقـخّر صریعا بعد تحلی مھال أبا الصقر فكم طائـــر
 نھا هللا منك بتطلیقفصا زوجت نعمى لم تكن كفؤھا

  
 كسابقیھ وصودرت أموالھأبي صفر ثم خلع 

e. 272وكان من كبار الوزراء وكتب للموفق ثم قبض علیھ وعلى أبنائھ عام : صاعد بن مخلد. 
 

ولم یكن لھ أبن فاختلفت  ھـ ودفن بسامراء، 260للشیعة عام  11مات الحسن العسكري، اإلمام العلویون:  .3
العسكري، وأنھ دخل سردابا في سامراء وأنھ سیخرج لتولى  بن لھ ابنا ھو محمدالشیعة من بعده وادعوا 

وقد  عقولھم.لسرداب!! فسبحان من سلب ھؤالء ھذا ا دالوالیة ونشر العدل! وھم ینتظرونھ كل عام عن
 وساقوھا في ابنھ عبد هللا األفطح،حتى جعفر الصادق انقسمت الشیعة بعد فمنھم من قال أن اإلمامة سبعة 

ومنھم من ساقھا في ابنھ اسماعیل وھم  ھم من قال إنھا في ابنھ محمدیوما بعد أبیھ، ومن 70م یعش إال وھو ل
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وقد اضطروا بالقول باإلمام المستور  وھم یتفقون مع اإلثنى عشریة على اإلئمة الستة األولى.اإلسماعیلیة.
وھو مذھب سابق لإلسالم یقول باإللھین ، ةالدیصانیلعدم قیام أحد من ولد اسماعیل بالدعوة! وتبعوا مذھب 

الظلمة والنور كالمانیة، وقیل أن الكثیر من قیادات الدولة العباسیة كانوا من أتباع الدیصانیة، مثل عائلة 
وغیرھم، یمكن أن یكون ھذا الكالم أشیع من جانب أعداء  البرامكة إال محمد بن یحیى، وأبناء سھل

 إلى من وقف ضدھا من ھؤالء لإلساءةة وعمالھا أو  من جانب الدولة العباسیة إلى الدولالعباسیین لإلساءة 
. وكان من تداعیات ھذا األمر ظھور قوتین كان لھما أخطر األثر في التاریخ اإلسالمي، أولھما وهللا أعلم

یصانیة، میمون القداح، وكان ھو وابوه من الد نالتي كان داعیھا عبد هللا ب الدولة الفاطمیةمنظمة: ھي 
  لعنة هللا علیھم وكان أول ظھورھم في الكوفة كما سنبین بعد. القرامطةي دعوة وثانیھما غیر منظمة وھ

 
وھي ثورة توالھا رجل غیر معروف النسب زعم أنھ محمد بن علي من أبناء زید بن علي بن  ثورة الزنج: .4

وذھب إلى بغداد لیدعو المستعین، م ایا 249ودعا الناس الى طاعتھ واتبعھ ناس كثیرون في عام الحسین، 
لنفسھ سرا ثم عاد إلى البصرة حیث خطرت لھ فكرة أن یستعین بالزنوج الذین یعملون في السباخ حول 

، وكانوا یعانون األمریّن من األتراك وحالتھم أیام المعتز 255مستنقعات البصرة، فبدأ في الدعوة بینھم عام 
، ودخل البصرة عام 256ثم دخل األبلة فأحرقھا عام . ج على الخالفةجعلھم ینضمون ألى خارتاإلجتماعیة 

 .270عدیدة إلى أن انتصر علیھ عام  وأصابھا ببالء عظیم، ثم أخیرا تصدى لھ الموفق وحاربھ أعواماً  258
 

 ظھرت ثالثة دول متعاقبة:  المشرق وأحوالھ: .5
a.  :یوالون العباسیین ویتمتعون بحكم  اھر أمراء الشرق منذ عھد المأمون، وكانوال طآكان آل طاھر

. وكانوا محمد بن طاھر بن عبد هللا بن طاھرشبھ ذاتي. وكان أمیرھم في عھد المعتمد ھو 
 یسیطرون على بالد خراسان وما وراء النھر. واستمروا على ذلك حتى قضى علیھم الصفّاریون.

b. :ي تصفیر النحاس)  ثم جمع (كان یعمل ف یعقوب بن اللیث الصفّارورئیسھا  الدولة الصفّاریة
، بمساعدة رجل یدعى صالح بن النضر الكناني عمرو هالناس من حولھ في سجستان ھو وأخو

، في عھد المعتز 255في شیراز عام وحارب علي بن الحسین وھو مشھور بحربھ للخوارج. 
د المعتمد، ثم في عھوانتصر علیھ وأراد أن یجعلھ الخلیفة على أعمال خراسان بدال من آل طاھر. 

بعد أن عجزت الخالفة عن مساعدتھم، وسجن محمد  259عام  دخل خراسان واستسلم لھ آل طاھر
أن یثبتھ على ما استولى علیھ من  القائم بالخالفة حقیقةوأرسل للموفق الذي ھو بن طاھر وآل بیتھ. 

زیدیة وتغلب ملم آل طاھر إال أن الموفق رفض. ثم واجھ یعقوب الحسن بن زید صاحب الدولة ال
علیھ في طبرستان، ولجأ الموفق للحیلة فأقره على ما أراد من أعمال إال أن یعقوب رفض وطلب 

أن یدخل سامراء بجیشھ لیقابل الخلیفة، فعلم الموفق أنھا الحرب، فجمع جیشھ ونقل الخلیفة إلى 
لّما رأؤوا أنھم  بغداد وقاد الخلیفة الحرب بنفسھ وتواجھ الجیشان وانھزم كثیر من عسكر یعقوب

محمد بن طاھر من أسره، وواله أعمال المشرق وأمر بلعن  وأطلق الخلیفةنفسھ.  یحاربون الخلیفة
وتولى أخاه عمرو مكانھ  265یعقوب على المنابر.  وعاد یعقوب إلى فارس فضبطھا ثم مات عام 

ه ثم غضب علیھ مرة وكان أدھي منھ فصانع الخلیفة وأظھر والءه لھ. فأقره الخلیفة على ما بید
لّما استشعر طموحاتھ مثل أخیھ، فأمر بلعنھ مرة أخرى ثم استرضاه عمرو  272أخرى عام 

باألموال فرضى عنھ وظل ذلك األمر إلى أن حدثت الحرب بینھ وبین السامانیین الذین قضوا على 
 الصفّاریین من بعد.

c.  كان  ىنتسب إلى أسد بن سامان، الذوھي أسرة فارسیة عریقة ت السامانیون: -الدولة السامانیة
وكان الده أحمد، ونوح والیاس ویحیى طاھر في خراسان وما یلیھا وكان أو آللیتولى األعمال 

النفس، وكان ابنھ نصر واسماعیل بینھما مشاحنات أدت إلى أن انتصر اسماعیل  ا غنيّ ــأحمد عفیف
على عمرو بن اللیث الصفاري.  ى األعمال، وكان اسماعیل ھو الذي انتصرلفأكرم أخاه وتو

ین نشب الخالف بین ابناء البیت ح 389لوكھم عبد الملك بن نوح عام مودامت دولتھم حتى آخر 
) 331-301وكان نصر بن أحمد الثاني ( الساماني وتغلب علیھم بنو بویھ مؤسسوا الدولة البویھیة.
 ) قضى علیھم.343-331میّاال لدعوة اإلسماعیلیة إال أن ابنھ نوح بن نصر األول (

 
ه مولى للمأمون، أھداه نوح بن ؤسسھا ھو أحمد بن طولون، وكان ابو: ومالدولة الطولونیة مال أفریقیا:ش .6

، ثم كان ھو الذي تولى قتل المستعین للمعتز. وقد واله 220، وولد لھ أحمد عام 200أسد الساماني الیھ عام 
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ھ من شجاعة وحسن إدارة، وكان حافظا للقرآن حسن السیرة. لما كان ل 254عام  القائد التركي بایباك مصر
 262ثم أراد الموفق أخو المعتمد أن یعزلھ عام  وكان یدعى لھ في مصر بعد الخلیفة منذ أیام المھدي.

أّمره المعتمد على طرسوس  363وأرسل جیشا یحاربھ ولكن الجیش لم یحارب لنقص األموال، وفي عام 
فدخلت الشام والثغور في مملكتھ ووصلت إلى الفرات، وأصبح ملك العباسیین ال  لیحمیھا من البیزنطیین،

واستطاع أن یثبت ملكھ وخلفھ ابنھ خمارویھ  270یتجاوز العراق والجزیرة.وتوفي أحمد بن طولون عام 
رویھ واعتراف الدولة العباسیة بوالیتھ ووطد عالقتھ بالعباسیین حتى أنھ زّوج ابنتھ "قطر الندى" بنت خما

حین غزا المكتفي  292شیبان بن أحمد بن طولون عام  واستمرت مملكة الطواونیون حتىللخلیفة المعتضد. 
 عاماً. 38، ولم تعمر إال مصر وأنھى عھد الطولونیین

 
المفوض ومن المعتمد واسمھ  الخلیفة بالخالفة حقیقة، فقد عیّن ابنلّما كان الموفق ھو القائم  :والیة العھد .7

وقدم نفسھ علیھ  المفوض لضعفھ، فخلع أبو العباس 278المعتضد أبو العباس، ومات الموفق عام نھ اببعده 
إثر أكلة أكلھا ولم یكن بشیئ في حیاتھ بل مجرد استمتاع بالغناء  278في حیاة المعتمد. ومات المعتمد عام 

 والرقص والشراب.
 

-279() الرشید) بن ھارون (المعتصمد () بن محمالمتوكلبن الموفق طلحة بن جعفر ( المعتضد أحمد
289:( 

 
ألبیھ في حروبھ، فكان كفئا قویا، وكان زوجا أمھ أم ولد إسمھا ضرار. وقد حكم تسع سنوات وكان مساعدا  .1

 لقطر الندى بنت خمارویھ من الطولونیین في مصر.
 : وزراء المعتضد .2

a. القاسم بن عبید هللازر ابنھ : وقد ظّل وزیرا لھ حتى مات فاستوعبید هللا بن سلیمان بن وھب 
بن بلبل قد استخرج خراج اسماعیل ومات وھوو وزیرا لھ. وقد كانت خزانة الدولة مفلسة إذ أن 

لھ من حولھ أن یطلق في الدولة أي قدر من المال، فنصح عامین في عام أیام المعتمد فلم یكن 
ن یؤدوا الیھ مبلغا یومیا ومبلغا سراح بعض ذوي النفوذ، كابني الفرات وأن یأخذ علیھم مكتوبا بأ

 شھریا! ففعل.
: وقد كانت الخوارج ومعھم جمع من العرب قد ساءت العالقة بینھم وبین اإلضطرابات مع العرب والخوارج .3

العباسیین إذ أن ھؤالء أسقطوھم من العطایا واألرزاق، وقد كان بنو شیبان ھم األكثر ثورة، وقد حاربھم 
رجل خارجي یدعى ھارون الشاري (كلمة الشاري تعني الذي باع  أن خرج علیھ المعتضد عدة مرات. وكان

، ولما قویت شوكتھ أرسل هللا، أي یبیع نفسھ) مرضاةنفسھ ہلل، قال تعالي: ومن الناس من یشرى نفسھ ابتغاء 
ة طلوع ، فانتصر علیھم وخلع علیھ الخلیفة أرزاقا، وكان ھذا بدایالحسین بن حمدانالمعتضد جیشا بقیادة 

 ، وھو جدھم.الدولة الحمدانیةنجم 
واعتنقوا الدیصانیة، وظھر أمرھم سبق أن ذكرنا ما كان من القرامطة، وأنھم ظھروا في الكوفة  :القرامطة .4

ل، ثم أرسل إلى وأرسل المعتضد جیشا فحاربھم وأشاع فیھم القت 287في البحرین، وقد ھاجموا البصرة عام 
إسمھ أبو الفوارس وقتلھ. ثم كان أنھم لما أحسوا بالتضییق علیھم في الكوفة خرج قائد لھم الكوفة جیشا فأسر 

داعیھم زكرویھ فدعا إلبنھ المعروف بالشیخ على أنھ من نسل اسماعیل بن جعفر الصادق! ودعوا للبیعة  
 بني وبرة من بني كلب فأجابھ بعضھم وزعموا أن لھم مائة ألف تابع وداعیة وسمي أتباع الشیخ ھذا

والعراق، ثم توجھوا إلى الشام فحاربوا خمارویھ  وقد كانت لھم وقعات في البحرین. من القرامطة الفاطمیون
وھزموا جیشھ، وكان دعاة الفاطمیین ینشطون في مصر والیمن في ھذه األیام فكانت ھذه الدعوة منتشرة في 

  وفي حرب ومجابھة من أتباع القرامطة.كافة األنحاء في سریة من ناحیة الفاطمیین من أتباع میمون القداح 
اریون یقیادة عمرو بن اللیث وبین السامانیین بقیادة اسماعیل بن صفّ لدارت صراعات كثیرة بین ا :المشرق .5

ثم  .290وانتھت دولتھم عام  أحمد انتصر فیھا اسماعیل وانتھت بسجن عمرو ثم قتلھ في أول عھد المكتفي
 یدیین وانھزم الزیدیین وانتھت دولتھم على ید أحمد بن اسماعیل الساماني.دارت معارك بین السامانیین والز

وكانت عالقة المصاھرة بین خمارویھ والمعتضد بزواج األخیر من قطر الندى ابنة األول.  :مصر والشام .6
وقد كان جھازھا خیالیا بل بنى لھا أبوھا قصرا في كل مرحلة من مراحل السفر بین مصر وبغداد وجھزه 

ما یلزم ومن جھازھا ألف ھون ذھب وسریر مكون من أربع قطع من ذھب وقوائم ذھب معلق في كل  بكل
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قائمة مشبك ذھب بھ جوھرة ال تقدر بثمن! فسبحان هللا العظیم. ثم كان أن قتل خمارویھ، ولم یكن ابنھ في 
من قبلھ على الشام والثغور قوتھ فقتلھ الجنود وعینوا ھارون أخیھ بدال منھ، وطلبوا من المعتضد تعیین والي 

 .292وانتھت دولتھم عام  ففعل، وبذلك قوي نفوذه ھناك لضعف الطولونیین
وال شك أن المعتضد أعاد للخالفة بعض قوتھا رغم أنھ كان دموي عنیف، وذلك  :إصالحات المعتضد .7

ارة عن نظام یوفق وھو عبلشجاعتھ. ومن أھم ما فعل ھو استعمالھ للتقویم المعتضدي في الشھور العربیة، 
سنة لیتفق  32بین السنة القمریة والشمسیة لما یحتاج الیھ في جمع الخراج وذلك بإسقاط سنة خراجیة كل 

التقویمین. وقد ھجر المعتضد سامراء إلى بغداد فخربت بعد جمال وروعة وفي ذلك یقول بن المعتز (وھو 
 بن الخلیفة المعتز وكان شاعرا مجیدا):

 وما لشیئ دوام  ـــراقد أقفرت سامــ
 كأنّھا آجــــــــم  فالنقض یحمل منھا
 تسل من العظام  ماتت كما مـات فیل

 
 وخلفھ ابنھ المكتفي. 289وفاة المعتضد: توفي المعتضد عام  .8

 
) بن المعتصم) بن محمد (المتوكلبن الموفق طلحة بن جعفر ( )المعتضد(بن أحمد  المكتفيعلي 

 :)295-289( ) الرشیدھارون (
 

وقد تدھورت األحوال في عھده نظرا للغدر الذي وقع من الوزراء بل وتعدى إلى وأمھ نركیة إسمھا جیجك.  .1
 بعض القضاة الذین مكنوا مثل ھذا الغدر ونقض العھود.

بن  یحي : وقد ساعد ھذا الجو الملیئ بالغدر على سعة انتشار دعوة القرامطة، وسار داعیھمالقرامطة .2
إلى العراق والشام وخّرب القرى والمدن في طریقھ واجتمع على قتالھ  289لشیخ عام ذكرویھ المعروف با

ھارون بن خمارویھ وقتل یحیى ھذا وتولى بعده أخاه الحسین بن ذكرویھ وسمى بذى الشامة وانتصر على 
وشاع القتل في المسلمین في تلك  291-289المصریین ودعى لھ على المنابر في حمص وبالد الشام 

واحي. ثم أرسل المكتفي طلیعة جیشھ بقیادة أبا األغر في عشرة آالف فارس ولكن القرمطي غلب علیھم الن
وسار المكتفي إلى الرقة  وقتل منھم عددا كبیرا ودخل الباقي حلب ولم یتمكن القرمطي من دخولھا علیھم.

ذاك الھرب ولكن قبض  بجانب حلب وأرسل الجیش بقیادة محمد بن سلیمان وانتصر على ذي الشامة وحاول
علیھ وأعدم مع األسرى من جیشھ. ولكن رأس الفتنة ذكرویھ كان ال یزال حیّا، فبعث من یدعو لھ مرة 

وقتل خلق كثیر ثم سار إلى القادسیة ثم أغاروا على حجاج  293أخرى وجنّد الجنود وھاجم الكوفة عام 
یھم المكتفي في جیش عظیم وقاتلھم وأسر فقتلوھم وأخذوا أموالھم فسار ال 294العراق وخراسان عام 

وھكذا أوشكت ھذه الدعوة الخبیثة على الزوال بعد قتل رأسھا  ذكرویھ ومات بعد خمسة أیام من الواقعة. 
وأوالده، ولكن بقي الجنابي بالبحرین، وھو الذي تولى الدعوة لھم أول ظھورھم، ولم یكن لھ شأن في عھد 

 عھد المقتدر كما سنرى.المكتفي، ولكن ظھرت خبائثھ في 
استقرت بالد المشرق في ید اسماعیل بن أحمد الساماني وكان حازما عاقال، ورضى عنھ المكتفي المشرق:  .3

وثبتھ الخلیفة على ما بیده وھو الذي قضى على الدولة  فتولى إبنھ أحمد بن إسماعیل 295حتى توفي عام 
 الزیدیة.

وآخر أمرائھا شیبان بن أحمد  292عام  كما ذكرنا في عھد المكتفيوقد انتھى أمر دولة الطولونیین  المغرب: .4
  ي عبد هللا الشیعي.أببن طولون، وكذلك انتھى عھد دولة األغالبة في المغرب على ید داعیة الفاطمیین 

a. بن عبد هللا بن الحسن الذي فّر في عھد سھا إدریس ھي التي أسّ  : 364-172 دولة األدارسة
التي و الشیعیة (التي ساندھاالبربر وھم من السنة) خ" وأّسس دولة األدارسةالھادي عقب موقعة "ف

 الدولة الفاطمیة.  أنھتھاإستمرت مناوئة للعباسیین حتى 
b. ھارون الرشید، أراد أن ینغص على األدارسة فولى على المغرب  :296-184: دولة األغالبة

 وكانت عاصمتھا القیروان ھم الخراجعلى أن یكون تابعا للعباسیین ویرسل ل بن األغلب إبراھیم
وامتدت في عھد حفیده زیادة هللا إلى صقلیة التي فتحت على ید اإلمام أسد بن الفرات، ، (تونس)

  حین فتحوا القیروان. 296ھا الفاطمیون عام دولة األغالبة كذلك حتى قضى علی واستمرت
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c. :خمارویھ وتصارع أفرادھا وسیطرة وكانت في آخر عھدھا بالقوة بعد إغتیال  الدولة الطولونیة
 وأنھى حكمھم. 292الجند علیھا فغزاھا المكتفي عام 

بقیادة رستم بن برد واستردوا أسرى  تدھورت وغزا المسلمون الروم مرتینبدأت العالقات حسنة ثم  الروم: .5
 من أیدیھم

ن أحدا عیّ قد المكتفي  لم یكنو وتولى أخوه المقتدر بن المعتضد. 295توفي المكتفي عام  وفاة المكتفي: .6
، فسایر مرة وزرائھ ومنھم داود بن الجراح وعلي بن الحسن بن الفرات، فاستشار علیّا فیمن العھد لوالیة

یولي، فقال: عبد هللا بن المعتز وھو رجل ذو خلق وعقل وادب، ولكن بن الفرات أشار علیھ بعد إلحاح أن 
 عاما). 13جعفر المقتدر بن المعتضد رغم صغر سنھ (یعیّن 

 
) بن المعتصم) بن محمد (المتوكلبن الموفق طلحة بن جعفر ( )المعتضدبن أحمد ( المقتدرجعفر 

 ):320-295( ) الرشیدھارون (
 

عاما حتى قتل، وكان معاصرا لعبد الرحمن الناصر في األندلس وھو  24وقد حكم أمھ أم ولد إسمھا شغب.  .1
أول خلفاء الفاطمیین  ة،كما یعاصره عبید هللا المھدي في مصرلدولأول من تسمى بأمیر المؤمنین في تلك ا

 الدیصانیین، كما كان معاصره في الشرق أحمد بن إسماعیل الساماني. 
بن الجراح وعدد من القادة فخلعت المقتدر وعینت بن المعتز وقد رضي بذلك  قامت حركة تزعمھا عليّ  .2

نصار المقتدر معھ للدفاع عن الخالفة وھزموا أنصار على أن ال یكون ھناك سفك دماء. ثم حدث أن وقفت أ
ھ. ونظرا لصغر سنھ واستھتاره لم بن المعتز وصار ھرج وفوضى في بغداد وقبض على بن المعتز وقتل

 یكن للخالفة أیة ھیبة وسیطرت أمھ ومربیتھ على األمور. 
 : وزراء المقتدر .3

قف مع بن المعتز واستمر على ذلك وقد نظم الشرطة واألمن وقبض على من و :بن الفرات عليّ  .1
 طلب منھ الخلیفة ماال فلم یعطھ لھ فأوقع بھ وقبض علیھ وصادر مالھ ودیاره.ثالث سنوات ثم 

وقد حاول إرضاء الخلیفة بإعطائھ المال من بیت مال العامة حتى  :محمد بن عبید هللا بن خاقان .2
 الخلیفة بتغییره بعد أكثر من عام واحد.خربت األمور واستدانت الدولة وھو و ما أدى إلى أن یقوم 

وكان رجال عفیفاعاقال یرید اإلصالح، ولكنھ راي الدیون الطائلة التي تثقل كاھل  :علي بن عیسى .3
الدیوان وأن بن الخاقان قد وقّع علیھا كلھا كدیون ألصحابھا ومنھم من ھم من خواص الخلیفة 

ما وقّع علیھ أصحاب الخاقان ولم یوقعھا  فأراد أن یصارح الخلیفة وأن یسقط من ھذه الدیون
بنفسھ، فقالوا لھ: اسأل الخاقان نفسھ عن التوقیعات التي بیده فابقیھا وما بید حاشیتھ فأسقطھا، ففعل 
فقال بن خاقان إنھا كلھا من توقیعھ، حرصا على عالقاتھ مع الحاشیة، فحفظوا لھ الجمیل واضطر 

كتب إلى أم الخلیفة یستأذنھا في ترك الوزارة، ولكن لم  علي بن عیسى أن یعمل على السداد، ثم
 یزالوا بھ حتى قبض علیھ وأودع السجن فال حول وال قوة إال باہلل.

وأعطى الخلیفة والحاشیة ما أرادوا ثم إن حكومة وخرج بن الفرات من السجن  :علي بن الفرات .4
وغیر ذلك فقبض علیھ مرة أخرى بعد النساء لم تتركھ بل أشاعوا أنھ ولى ابنھ األعمال والدواوین 

 عام واحد.
وكان جاھال لیس بشیئ فأحضر علي بن عیسى من السجن وجعلھ نائبا لھ  :حامد بن العباس .5

فصارت األمور بیدیھ، ثم إنھ أحضر بن الفرات من السجن لیسألھ عن اشیاء فجرت محادثة أساء 
نتیجة أن حامد وقواده كانوا یخزنون مة فیھا بن الفرات الیھ وأظھر معایبھ. وقد قامت ثورة للعا

الغلة فحارب الخلیفة العامة وأوقف الفتنة ثم أمر ببیع الغلة التي خزنھا حامد وقواده. ثم إن علي بن 
عبسى كان قد شدد على الناس فضجروا منھ وأوقعوا بھ فقبض علیھ الخلیفة وفّر حامد ثم قتلتھ 

 الوزارة للمرة الثالثة. الحاشیة بعد، وأطلق سراح بن الفرات وتولى
وتولى الوزارة مرة ثالثة إال أن حرب القرامطة أوقعت العامة في مصائب كثیرة  :علي بن الفرات .6

 فرات تبعاتھا فقبض علیھ مرة اخرى ثم قتل ھو وابنھ المحسن شر قتلة.تحمل بن ال
قعت بھ العامة ولم یكن حظھ خیر من غیره، فقد أو :عبد هللا بن محمد بن عبید هللا بن خاقان .7

 وصودرت أموالھ وابنھ عبد الوھاب
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وكان سّكیرا ال یبالي بشي وأھمل الدواوین فعزلھ المقتدر وأعاد علي بن  :أبو العباس الخصیبي .8
 عیسى.

إال أن األوضاع لم تتغیر من سیطرة الحاشیة  وقد أجرى الكثیر من اإلصالحاتعلي بن عیسى:  .9
 وسجن. 316عام  والنساء فاغروا بھ الخلیفة فقبض علیھ

وكان كاتبا بارعا كما كان مرتشیا قدیرا! وكانت بینھ وبین مؤنس المظفر القائد أبو علي بن مقلة:  .10
 غضب المقتدر على مؤنس قعزل أبو  علي. مودة فكان یعاونھ إلى أن

ولم تدم وزارتھ طویال إذ أن الخلیفة جعل معھ علي بن عیسى لیشرف على  سلیمان بن الحسن: .11
 ، ثم ضاقت بھ الحال وقبض علیھ بعد أربعة عشر شھرا.الدواوین

ولم یعزل عن ضعف ولكن لغباء المقتدر وقلة عقلھ إذ دخلت علیھ حیلة أن  أبو القاسم الكلوذاني: .12
من بني العباس فعزل أبو  18ھناك كتاب قدیم تصف الحسین بن القاسم وأنھ سیستوزر لإلمام 

 القاسم وولى الحسین!
ولم یكن على علم بأعمال الوزارة فازدادت األحوال اضطرابا فعزلھ المقتدر  الحسین بن القاسم: .13

 بعد سبعة شھور.
 وھو آخرھم، وبقي فیالوزارة حتى مات المقتدر. الفضل بن حجر: .14

 
: ذكرنا أن أمر القرامطة آل إلى ھزیمتھم في الشام والعراق ومقتل أبي الشامة بن ذكرویھ ثم مقتل القرامطة .4

ولكن الجنابي زعیمھم والقائم بأمرھم عاث في البحرین الفساد ثم قتل عام . 293مكتفي عام أیام ال ذكرویھ
الحجاج، وأخذ القوافل المتوجھة  ھفقوي واشتدت غزواتھ للبصرة وقتل، وتولى ابنھ سلیمان الجنابي. 301

القرمطي على  ولىإال أنھ ھزم واست، فقاتلھم والى الكوفة جعفر بن ورقاء الشیباني، 311إلى بغداد عام 
الساج،  أبي، وھزموا جیش الخلیفة بقیادة یوسف بن 315الكوفة ودخلھا ثم خرج منھا وعاد لدخولھا عام 

ھـ فلم یرع حرمتھا واستباحھا  317وعاثوا الفساد بعدھا في الجزیرة والعراق، حتى توجھوا إلى مكة عام 
بین اصحابھن وأخذ الحجر األسود معھ إلى وقتل الحجیج وألقاھم في زمزم وخلع كسوة الكعبة ووزعھا 

س الفاطمیین أرسل الیھ یعاتبھ ویلعنھ تى أن المھدي عبید هللا العلوي رأالبحرین وكانت المقتلة عظیمة ح
إلى مكة كفر والعار إلى األبد وھو  صحیح، فلما وصلھ ھذا الكتاب أعاد ویقول أنھ وصم دولتھم الشیعیة بال

 وبقي أمر القرامطة ظاھرا إلى حین. .ولكنھ لم یعد الحجر األسود بعض األموال إلى أصحابھا
 

 وقد كانت الدول المستقلة ظاھرة في أنحاء الدولة العباسیة لضعفھا: :إنقسام الدولة أیام المقتدر .5
 المعتمد. وقد تحدثنا عنھا من قبل ونشاتھا في عھد في المشرق :الدولة السامانیة .1
 المعتضدأیام  بدأ ظھوررؤوسھاوكان وھم من تغلب، في الموصل : 399- 319 :الدولة الحمدانیة .2

 لدولة الحمدانيكسیف ا، ومنھم من اشتھر بالشجاعة الحسین بن حمدانوجدھم  كما ذكرنا من قبل
وكان مركزھا  المشھورة، وقد توطدت في عھد المتقي. وفیھ قال قصیدتھ المتنبيوھو صاحب 

رب تغلب، وقد انتصروا للخلیفة ضد األتراك فعزز الموصل وھواھا مع العرب إذ انھم من ع
لكن األتراك طردوھم من بغداد فعادوا إلى الموصل. األخوین سیف الدولة وناصر الدولة، و

سیف الدولة أن یتغلب على اإلخشیدیین في حلب وأن ینقل ملكھ ھناك وكان مجلسھ واستطاع 
، وكان ابن عمھ الشاعر رابي وغیرھممجلس علم یحضره المتنبي واألصفھاني وابن نباتة والفا

 ، القائل:16المشھور أبو فراس الحمداني
 بحالـــي تشعرینأیا جارتا ھل   ــةـــبقربي حمامـــ ناحتأقول وقد 

 الــــبب الھموموال خطرت منك   وىــة النذقت طارقـ مامعاذ الھوى 
 ـيـعالطــرك الھموم تاتعالي أش  أیا جارتا ما أنصـــف الدھر بیننـــا

 ىـویسكت محزون ویھتف سال  ةــــــــأیضحك مأسور وتبكي طلیق
 كذلك

 
 رــأما للھوى نھي علیك وال أم صبرــأراك عصي الدمع شیمتك ال

 ولكن مثلي ال یذاع لھ ســــــر ــةـــنعم أنا مشتاق وعندي لوعــ
                                                 

 وكان أمیرا عالما أدیبا جھبذا فارسا وقد أسره الروم وافتداه سیف الدولة، وكان عاشقا ألخت سیف الدولة 16 
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 رـوأذللت دمعا من خالئقھ الكب إذا اللیل أضواني بسطت ید الھوى
 إذا ھي أذكتھا الصبابة والفكـر ضیئ النار بین جوانحـــــيتكاد ت
 طرــــــفال نزل الق إذا مت ظمآنا ي بالوصل والموت دونـــــھـمعللت

 وھل لشجى مثلي على حالھ نكر تسائلني من أنت وھي علیمــــــــة
 ر!ــــــــقتیلك، قالت: أیھم فھم كث فقلت كما شاءت وشاء لھا الھوى

 رـولم تسألي عني وعندك بي خب لو شئت لم تتعنتـــــي فقلت لھـــا
 رــفقلت: معاذ هللا بل أنت ال الدھ اـفقالت: لقد أزرى بك الدھر بعدن

 إلى القلب ولكن الھوى للبلى جسر وما كان لإلحــــــزان لوالك مسلكٌ 
 رــــإذا لبین أنساني ألّح بي الھج ةـــــــــوقلبت أمرى ال أرالي راح

 رـلیعرف من أنكتھ البدو والحض كریني یا ابنة العم إنــــــــھفال تن
 إذا زلزلت األقدام واستنزل النصر وال تنكریني إنني غیر منكـــــــــر

 معـــــــــّودة أن ال یخل بھا النصر ــــــةل كتیبكار لرّ ــــــــــــوإني لج
 

فكتب المتنبي قصیدتھ حقا نصرا سا وانتصر علیھم 349، 345، 343في أعوام ثم إنھ غزا الروم 
في مدح سیف الدولة. وقد استطاع أن یرد كید البیزنطیین كذلك استطاع أن یخرجھم من  17ةالشھیر

                                                 
 17  
  الَمكـاِرمُ  الِكـرامِ  قَـْدرِ  َعـلَى وتَــأتِي       الَعزائِمُ  تَأتِي الَعـزمِ  أَھـلِ   قَـْدرِ   َعـلَى 
  الَعظـائِمُ  الَعِظیـمِ  َعیـنِ  فـي وتَصُغـر       ِصغاُرھا الّصِغـیرِ  َعیـنِ  فـي  وتَعظُـمُ  
  الَخضاِرمُ  الُجیوشُ  عنـھُ  َعَجـَزتْ   وقـد       َھّمـھُ  الَجـیشَ  الَدولَـةِ   َسـیفُ   یُكـلّفُ  
ِعیــھِ  ال مــا  وذلِــكَ        نَفسھِ  دَ ِعنـ مـا النـاسِ  ِعنـدَ   ویَطلـب    الَضـراِغمُ  تَدَّ
یرِ   أَتـمُّ   یُفــّدي    والقَشـاِعمُ  أَحداثُھــا الفَــال نُســورُ        ِسـالَحھ ُعمـًرا الطـَّ
ھـا  َومــا    والقَــوائِمُ  أَســیافُھُ  ُخــلِقَتْ   وقــد       َمخـالِب بَِغـیرِ  َخـْلقٌ  َضرَّ
  الَغمــائِمُ  الســـاقِیَینِ  أَي  وتَعلَـــمُ        لَونَھا تَعـِرفُ  الَحـمراءُ  الَحـَدثُ   َھـلِ  
  الَجمـاِجمُ  سـقتھا منھـا َدنــا  فَلمــا       نُزولـھِ  قَبـلَ  الُغـرُّ  الَغمــامُ  َســقَتھا 
  ُمتَالِطـمُ  َحولَھــا الَمنایــا  وَمــوجُ        القَنـا یَقـَرعُ  والقَنـا فــأَعلَى بَناھــا 
  تَمـائِمُ  َعلَیھـا القتَـلَى  ُجـثَثِ   وِمــن       فـأَصبََحت الُجـنونِ  ِمثـلُ  بِھـا  َوكـانَ  
  راِغمُ  والَدھـرُ  بـالَخطّيِّ   الـِدینِ   عـلى       فردْدتھــا ســاقَھا َدھــرٍ   طَِریــدةُ  
  َغـواِرمُ  ِمنـكَ  یَـأُخذنَ  لِمــا  وُھــنَّ        أَخذتَـھُ  شـيءٍ  ُكـلَّ  اللیـالِي  تُفِیــتُ  
  الَجوازمُ  َعلَیـھِ  تُلقَـى أن قَبـلَ   َضـىمَ        ُمضاِرًعـا فِعـالً  تَنِویـھِ  مـا  كـانَ   إذا 
ـي  َوكـیفَ     وَدعـائِمُ  لھــا آَســاسٌ  الطَعــنُ  َوذا       َھدَمھا والروسُ  الـُرومُ  تَُرجِّ
  ظـالِمُ  عـاشَ  وال َمظلُـومٌ   مـاتَ   فمـا       َحـواِكمٌ  والَمنایــا حاَكُموھــا  وقــد 
ونَ   أَتَــوكَ     قَـوائِمُ  لَُھـنَّ  مــا بِِجیــادٍ   َســَرْوا       كأنّمــا َحــِدیدَ ال یَُجــرُّ
  والَعمــائِمُ  ِمثلِھــا مــن ثِیـــابُُھمُ        ِمنُھـمُ  البِیـضُ  تُعـَرفِ  لـم بََرقُـوا  إِذا 
  مُ زمـاز منـھُ  الَجــوزاءِ  أُذنِ   وفــي       َزحفُھُ  والَغربِ  األرضِ  بَِشـرقِ   َخـِمیسٌ  
ـةٍ  لِســنٍ  ُكــل فیــھِ  تََجــّمع    التَراِجـمُ  إِال الُحــدَّاثُ  یُفِھــمُ   فمــا       وأَمُّ
بَ  َوقـــتٌ  فلِلّـــھِ     ُضبـاِرمُ  أو صـارمٌ  إِال  یَبــقَ   فلــم       نــاُرهُ  الِغشَّ  ذوَّ
  یُصـاِدمُ  ال َمـن الفُرسـان  مـنَ   وفَـرَّ        والقَنـا الـِدرعَ  یَقطَـعُ  ال مـا  تَقَطــع 
َدى َجـفنِ  فـي كـأَنكَ        لِواقِفٍ  َشكٌّ  الَمـوتِ  فـي  َومـا  َوقَفـتَ     نـائِمُ  َوْھـوَ  الـرَّ
ــاحٌ  وَوجــُھكَ        َھِزیمـةً  َكـْلَمى األَبطـالُ  بِـكَ   تَُمــرُّ     باِسـمُ  وثَْغــُركَ  َوضَّ
  عـالِمُ  یببـالغَ  أَنـتَ  قَـومٍ  قـولِ  إلـى       والنَُھـى الَشـجاعةِ  ِمقـدارَ  تجــاَوزتَ  
  والقَـواِدمُ  تحتَھـا الَخــوافِي  تَُمــوتُ        َضّمةً  القَلـبِ  عـلى َجنـاَحیھم َضَممـتَ  
اتِ  إلـى  َوصـارَ        غائبٌ  والنَصرُ  الھامـاتِ  أَتَـى بَِضـربٍ     قـاِدمُ  والنَصـرُ  اللبـَّ
اتِ   َحــقَرتَ     شـاتِمُ  لِلـُرمحِ  السـیف كـأنَّ  وَحــتى       طََرحتَھـا َحـتَّى الُرَدینیـَّ
  الَصـواِرمُ  الِخفـافُ  البِیـض  َمفاتیُحـھُ        فإنَّمـا الَجـلِیلَ  الفَتـحَ   طَلَـبَ   وَمــن 
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، ثم ھاجم نقفور ملك الروم عام  ،خرج منھا سیف الدولةو 351ھاجم البیزنطیون الشام عام وحلب. 
اآلالف  البیزنطیون وقتل،  356مات عام  حیث أن سیف الدولة ولم یمنعھ أحد 358و  354وعام  353

 ، ولكن لم یكن في قوة أبیھ فضعفت الدولة 356 تولى سعد الدولةو األطفال والبنات والنساء وسبوا
 .388الفاطمیین بعد اعتراف عامل حلب بسیطرة الفاطمیین علیھا عام وانتھت على أیدي 

 .افي البحرین وما كان من بشاعاتھم كما أسلفنالقرامطة:  .3
وقد بدأت كما أسلفنا بدعوة عبد هللا بن میمون القداح، ثم في مصر وشمال إفریقیا : الدولة الفاطمیة .4

الذي كّون جیشا كبیرا ثم دعا عبید هللا أن یحضر الشیعّي وداعیتھ عبد هللا  المھديّ المھدي عبید هللا 
ة قبض على عبید هللا األغالبة، ثم إن أمیر سلجماسإلى المغرب التي استولى علیھا من دولة 

وسجنھ وھو في طریقھ للقیروان ولكن عبد هللا الشیعي أخذ جیشا كبیرا من أتباعھ البربر وحرره 
واستولى على سلجماسة واعلنت الدولة الفاطمیة في القیروان، ثم جاء من نسل عبید هللا المعز لدین 

نقل الخالفة إلى القاھرة التي ، ثم 359هللا الفاطمي الذي أرسل قائده جوھر الصقلي ففتح مصر 
واستمرت دولة الفاطمیین الشیعیة اإلسماعیلیة الدیصانیة حتى قضى علیھا القائد  بناھا المعز.

 وظھرت الدولة األیوبیة. 567عظیم صالح الدین األیوبي عام السني ال
الموصل أیام ناصر  ت جفوة بین المقتدر وبین قائد جیشھ مؤنس المظفر فاستولى علىعوقد وققتل المقتدر:  .6

أوقعوا غاربة من عددا من البربر والار علیھ البعض بالخروج للقتال ولكالدولة الحمداني وسار إلى بغداد وأش
 فقتلوه وتركوه ملقى عار حتى ستره أحد الناس ودفنھ وال حول وال قوة إال باہلل. بھ

 
 
 
 

) بن المعتصم) بن محمد (متوكلالبن الموفق طلحة بن جعفر ( )المعتضد(بن أحمد  القاھرمحمد 
 ):322-320( ) الرشیدھارون (

 

                                                                                                                                                 
ـھِ  األَُحــیِدبِ  فَــوقَ   نَــثَرتَُھمُ     الـَدراِھمُ  الَعـُروسِ  فَـوقَ  نُـثِرت َكمـا       ُكلـِّ
  الَمطاِعمُ  الُوكـورِ  َحـولَ   َكـثَُرت  وقـد       الذَُّرى على الُوكورَ  الخـیلُ  بِـكَ  تَـُدوسُ  
اتِھــا       زرتَھـا أَنـكَ  الفُتـخِ  فِــراخُ   تَظُــنَّ   ـالِدمُ  الِعتــاقُ  َوْھــيَ  بِأُمَّ   الصَّ
  األَراقـمُ  الَصعیـد فـي تَتَمشَّـى َكمــا       بِبُطُونِھــا َمَشـــیتَھا َزلِقَـــت  إِذا 
مسـتُق ذا یـومٍ   ُكـلِّ   أَفِــي    الئِـمُ  لِلَوجـھِ  اِإلقـدامِ  عــلى  قَفــاهُ        ُمقـِدمٌ  الدُّ
  البھـائِمُ  اللیُـوث ِریـحَ   َعـرفَتْ   وقـد       یَُذوقَـھ حـتّى اللّیـث ریــحَ  أَیُنِكــر 
  الَغواشـمُ  األَمـیرِ   َحـمالتُ   وبـالِصھرِ        صھـِرهِ  وابـنِ  بِابنِـھِ   فََجَعتـھُ   وقــد 
  والَمعـاِصمُ  ھــاُمُھم شــغلتھا  لَِمــا       الظُبى فَوتِھِ  في األَصحابَ  یَشُكرُ   َمَضـى 
  أَعـاِجمُ  الُسـیُوفِ  أَصـواتَ  أَنَّ  عــلى       فیِھـمِ  الَمشــرفیَّةِ  َصــوتَ   ویفَھــمُ  
  غـانِمُ  ِمنـكَ  نجـا َمغنومــاً   ولِكــنَّ        َجھالـةٍ  َعـن ال أَعطـاكَ  بمـا  یَُســرُّ  
  ھـازمُ  لِلِشــْركِ  التَّوِحــیدُ   ولِكــنكَ        ــیِرهلِنَظِ  ھاِزًمــا ملِیًكــا َولســتَ  
فُ   نیــا وتَفتِخــرُ        َربیعــةٌ  ال بِــھِ  َعدنــانٌ  تَشــرَّ   الَعـواِصمُ  ال بِــھِ  الدُّ
ذي الـُدرِّ  فـى الَحـمدُ  لَـكَ   ـيَ  ُمعطیــھ  فـــإِنَّكَ        لَفظُھُ  لِيَ  الـَّ   نــاِظمُ  وإنـِّ
ى    نـاِدمُ  أَنـتَ  وال َمذُمـومٌ   أَنــا  فَــال       الَوغى في َعطایـاكَ  بـي لَتَعـدو وإِنـِّ
ـارٍ  ُكــلِّ  عــلى    الَغمـاِغمُ  ِمسـَمَعیھِ  فــي َوقََعــتْ   إِذا       بِِرجلِـھِ  إلیھـا طَیـَّ
ـیفُ  أَیُّھــا  أًال  ذي السَّ   عـاِصمُ  ِمنـھُ  وال ُمرتــابٌ  فیــھِ  َوال       ُمغَمـداً  لَیسَ  الـَّ
  سـالِمُ  أَنــكَ  واِإلســالمِ   َوراِجــیكَ        والُعلَى والَمجـدِ  لھـامِ ا لَِضـربِ   َھنِیئـا 
حـمنُ  یَقِـي ال  ولِـم   دائِـمُ  بِـكَ  الِعــَدى ھــامَ  وتَفلِیقُــھُ        َوقَى ما َحـّدیكِ  الرَّ
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http://almotanaby.ajeeb.com/explain.asp?Id_art=226&art_beet=410&beets=460&explainId=0
http://almotanaby.ajeeb.com/explain.asp?Id_art=226&art_beet=410&beets=460&explainId=0
http://almotanaby.ajeeb.com/explain.asp?Id_art=226&art_beet=420&beets=460&explainId=0
http://almotanaby.ajeeb.com/explain.asp?Id_art=226&art_beet=420&beets=460&explainId=0
http://almotanaby.ajeeb.com/explain.asp?Id_art=226&art_beet=430&beets=460&explainId=0
http://almotanaby.ajeeb.com/explain.asp?Id_art=226&art_beet=430&beets=460&explainId=0
http://almotanaby.ajeeb.com/explain.asp?Id_art=226&art_beet=440&beets=460&explainId=0
http://almotanaby.ajeeb.com/explain.asp?Id_art=226&art_beet=440&beets=460&explainId=0
http://almotanaby.ajeeb.com/explain.asp?Id_art=226&art_beet=450&beets=460&explainId=0
http://almotanaby.ajeeb.com/explain.asp?Id_art=226&art_beet=450&beets=460&explainId=0
http://almotanaby.ajeeb.com/explain.asp?Id_art=226&art_beet=460&beets=460&explainId=0
http://almotanaby.ajeeb.com/explain.asp?Id_art=226&art_beet=460&beets=460&explainId=0
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وقد بدأ والیتھ . وھو أخو المكتفي وبایعھ مؤنس على مضض لعلمھ بخبثھ وشره أمھ أم ولد اسمھا قتول .1
فعلقھا وضربھا  ن األكلبالظلم فأحضر أم المكتفي لیأخذ مالھا وكانت قد جزعت كثیرا لقتل ابنھا وامتنعت ع

تاعھا دونمالھا وقالت لو وكان عندي مال لما تركت ابني یقتل. ثم ھرب بقیة أھل المقتدر خوفا وأقرت على م
 من القتل.

وھو ما لم یرض محمد بن یاقوت عامین قضاھا في قتل من وااله ومن وقف ضده فقرب كانت والیة القاھر .2
یعا. وعلم الناس انھ دموي القواد یتآمرون للقضاء علیھ ولكنھ خدعھم وقبض علیھم وقتلھم جم مؤنس فبدأ

وبقي ضده وزیره أبا علي بن بقلة الذي كان یدبر لقتلھ حتى تمكن من الھجوم على فندم من ساعده من قبل. 
 بیتھ فقبض علیھ وسملت عیونھ وانتھى أمره وكان محبا للغناء والمغنیات، فال حول وال قوة إال باہلل.

 
) بن محمد المتوكلبن الموفق طلحة بن جعفر ( )عتضدالمبن أحمد ( المقتدرجعفر  بن الراضىأحمد 

 ):329-322( ) الرشید) بن ھارون (المعتصم(
 

أمھ أم ولد اسمھا ظلوم. وھو أخو المعتضد وعم القاھر والمكتفي. وكانت أیامھ حوالي سبعة سنوات، كلھا  .1
 صراع بین األمراء الذین یریدون اإلستیالء على السلطة. 

مقلة  إلبنومحمد بن یاقوت الحاجب، وكانت الغلبة  بن مقلةأبا علي  الوزیر أوال بینالوزراء: كان الصراع  .2
فض ونصح د الخلیفة أن یولي علي بن عیسى فرإلى حین ثم وشى بھ یاقوت فسجن ھو وأخوه المظفر، ثم أرا

عده ، ومن بكرخيأبا جعفر الثم استوزر ، ولكنھ لم یتمكن من شیئ فسجن، عبد الرحمن بن عیسىبأخیھ 
 ، ولم یفعال شبئا. سلیمان بن الحسن

على فارس. فلم  18كانت البصرة تحت والیة محمد بن رائق واألھواز تحت البریدي بعد أن تغلب بنى بویھ .3
یكن ھناك موارد للدولة، فعیّن الراضى بن رائق أمیرا لألمراء عسى أن یمكنھ تحسین األحوال، واستوزر 

بن رائق أن یتقرب من البریدي فأرسل الیھ یستوزره وضم الیھ البصرة، ثم أراد . جعفر بن الفراتبن رائق 
ولكن ذلك زاد من قوة البریدي وأخذ البصرة عنوة، فحاربھ بن رائق وغرقت سفن البریدي وھرب إلى 

ثم وقع األھواز ثم استعان بعماد الدولة بن بویھ الذي استولى على األھواز وتراجع البریدي إلى البصرة. 
ن ناصر الدولة الحمداني وبین الراضي فسار األخیر لحربھ ثم اتفقا على الصلح وأن یرسل ناصر خالف بی

درھم إلى الخلیفة، وعاد الخلیفة ومعھ قائده بن بجكم للقاء بن رائق في بغداد بعد أن سمعا  500000الدولة 
 أنھ استولى علیھا ثم صالحاه على أن یحكم بعض دیار العراق.

لحنابلة وطأة شدیدة في بغداد فقد شكلوا ھیئات لألمر بالمعروف والنھي عن المنكر ومنعوا : كان لالحنابلة .4
الرجال أن یسیروا في الطرقات إال مع نساء ممن ھم حرم لھم، وھدموا القباب واألضرحة واعتدوا على 

الخلیفة من المغنیات وكروا ٮالت المعازف واشتدت وطأتھم وكان رئیسھم اإلمام البربھاري. وقد حذرھم 
 تھییج العامة. 

وقائدھم أبو طاھر كان ال یزال متمسكا بالحجر  : وكان ال یزال القرامطة في عھده على قوتھمالقرامطة .5
 .323قتلوا الحجیج كعادتھم عام األسود في البحرین. ثم 

ى الخالفة إل: وقد ظھرت الدولة اإلخشیدیة في مصر عقب انھیار الطولونیون بھا وعودتھا الدولة اإلخشیدیة .6
استولى على  محمد بن طغج اإلخشیدأن  فكان ،ثم ضعف قبضتھم علیھا ایام المقتدر العباسیة أیام المعتضد

عام  وكانت بین بن رائق وبین اإلخشید معارك انتھت بأن ترك اإلخشیدیون الشام إلبن رائق حتى قتل الحكم 
واستمرت  327عام وكان منشأ الدولة اإلخشیدیة  اإلخشید الشام. وضمّ  على ید ناصر الدولة الحمداني 330

، إال أن الحاكم الفعلي بعد اإلخشید كان كافور الوصي في بنیھ حتى أبو الفوارس أحمد بن علي بن اإلخشید
على ابني اإلخشید الحدثین، وقد كان قائدا شجاعا ومدحھ المتنبي إال أن كافورا لم یعطیھ ما أراد فذمھ ذّما 

 قبیحا فقال:
 

 إن العبید ألنجاس مناكیـــــد تشترى العبد إال والعصا معھ ال
 آباؤه الصید أم أجداده السود من علّم األسود المخصي تكرمة

                                                 
ثم استولى على  322عیما من الدیلم واستولى على األھواز ثم فارس وأقام دولة البویھیین الشیعة عام ومؤسسھا علي بن بویھ وكان ز 18 

 حین قضى علیھا السالجقة بدخولھم بغداد. 447، واستمرت الدولة البویھیة حتى عام 334بغداد 
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 سیا الصغرى، ویجاور دولة الحمدانیینآحكم اإلخشیدیین إلى الجزیرة وبالد النوبة والشام وحدود  ووصل

ب الداخلیة عن صّد ھجوم البیزنطیین، ثم استقرت وكانت بینھم حروب أدت إلى انشغال سیف الدولة بالحر
وانتھت الدولة على أیام أبو الفوارس الذي . الحال بین الحمدانیین واإلخشیدیین فتفرغ سیف الدولة لصدھم

 .357عام  عاما بإستیالء الفاطمیین علیھا 11كان عمره 
 وان شعر.، ولم یولي أحدا وكان أدیبا لھ دی329مات الراضي عام  وفاة الراضى: .7

 
) بن المتوكلجعفر (بن بن الموفق طلحة  )المعتضدبن أحمد ( )المقتدر(جعفر بن   المتقى إبراھیم
 ):333-329( ) الرشید) بن ھارون (المعتصممحمد (

 
وكانت والیتھ أربعة سنوات استولى فیھا قائد دیلمي على إمرة األمراء التي أمھ أم ولد إسمھا خلوب.  .1

الشام متقي إلى بن رائق بفأرسل ال م یلبث إال أن ظھر ضعفھھ كورتكین ولكنھ لاستحدثھا الراضى اسم
فحضر لبغداد وھزم كورتكین. ثم إن البریدي عرف ضعف الخلیفة وبن رائق لما وقع من حرب بین الدیلم 

موصل واألتراك، فقرر السیر إلى بغداد فاستنجد الخلیفة بناصر الدولة وأخیھ سیف الدولة الحمدانیین من ال
فحضرا لنصرتھ، وولى ناصر الدولة إمرة األمراء. وانتصر سیف الدولة على البریدي بعد معارك وتبعھ 
إلى واسط إال أن ناصر الدولة لم یسعفھ بمال، فجاء بنو بویھ وأخرجوا سیف الدولة من واسط فرجع إلى 

مراء. ثم ظھر قائد تركي اسمھ بغداد ثم عاد مع ناصر الدولة ومعھما الخلیفة إلى الموصل وترك إمرة األ
استولى على بغداد وحارب الحمدانیین وھزمھم وأخرجھم من الموصل فتوجھوا إلى نصیبین وتوزون، 

ألرض بین یدیك، فوافق ب منھ الرجوع وأمنھ وقال لھ أقبل اومعھم الخلیفة، فأرسل توزون إلى الخلیفة یطل
اأنذا وفیت بوعدي ثم أمر بھ قبّل األرض بین یدیھ وقال: ھالخلیفة، فلما عاد إلى بغداد، ركع أمامھ توزون و

 فقتل وال حول وال قوة إال باہلل.
 
 

 )447-334( العصر العباسي الثالث: عصر البویھیین
 
 

 ):334-333(  )جعفر (المتوكل الموفق طلحة بن بن) المعتضدأحمد (بن علي (المكتفي)  بن  المستكفيعبد هللا 
 

وھو الممھد للعصر العباسي بویھ على الحكم وسیطرتھم على الخالفة سیطرة تامة، وھو عصر إستیالء بني  .1
 ر خالفة المستكفي إال عاما واحدا.لم تستم الثالث المعروف بعصر البویھیین.

 الدولة البویھیة: .2
a. وقد وكان سّكانھا من عرق أرفع من الفرس. ھي بالد تقع على جنوب غرب بحر الخزر، : الدیلم

ن بینھم وبین بني طاھر اون فیما فتحوا من بالد فارس وظّل أھلھا على وثنیتھم، ثم كفتحھا المسلم
الحسن بن زید مضایقات فلم یرضوا على عمالھم، فأرادوا أن یدینوا ألحد ممن لھ دین، فجاء الیھم 

وتولى أخیھ  271ثم بعد أن توفي الحسن عام ، 19أیام المستعین وسیطر على طبرستان كما تقدم
دخل الیھم ف، وخرجت طبرستان من أیدیھم بعد انتصار أحمد الساماني علي الزیدیة ن قویاولم یك

وأراد أن یھاجم طبرستان إال أنھم كانوا یحبون ، فدعاھم إلى اإلسالم الحسن بن علي األطروش
والیھا الساماني عبد هللا بن محمد بن نوح، فلم یوافقوه ثم تبدل الوالي بعد وفاة بن نوح، فأساء 

وولي من  304السیرة فخرجوا مع األطروش واستولوا على طبرستان، وتوفي األطروش عام 
بعده ابناه ثم ماتوا بعد معارك مع السامانیة وظھر قائد دیلمي ھو أسفار وعظمت جیوشھ وأراد أن 

السعید  واسمھیامھا جیشا بقیادة والي خراسان في بغداد فأرسل الخلیفة المقتدر أیحارب الخلیفة 
وكان كریما  مردویجصالح السعید أسفار على ما بیدیھ. ثم خرج على أسفار أحد قواده وھو ف

                                                 
 44راجع ص  19 
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ووصل حتى شجاعا فتبعتھ الدیلم وعظمت جیوشھ جدا، وأثبتھ المقتدر على أصبھان واألھواز 
حلوان على حدود العراق. ثم قدم على مردویخ قادة من الدیلم منھم علي وأحمد والحسن أوالد 

علیھم وأرسلھم لیكونوا عمالھ على الكرج وغیرھا إال أنھ أرسل إلى اخیھ وشكمیر أن  بویھ، فخلع
عن طریق أحد خاصتھ  علّي بن بویھال ینفذھم غلى أعمالھم لخشیتھ منھم، ولكن خطابھ وصل إلى 

فأسرع إلى محل والیتھ وأحسن إلى الناس وأصلح األمور فقویت شوكتھ وحاول مردویخ أن ینال 
لحیلة وبالحرب فلم یقدر واتسع ملكھ واستولى على شیراز واصطخر وجرجان، وراسل منھ شرا با

وأراد  الخلیفة الراضى ووزیره بن بقلة فصالحوه على ألف ألف درھم سنویا وأقروه على ملكھ.
ثم إن  حا على أن یدعو بن بویھ لمردویج في الخطب.بن بویھ ولكنھما اصطلمردویج أن یحارب 

ت جیوشھ فذھبت فرقة إلى بن ألنھ فضل الدیلم علیھم، فانقسم 322مردویج عام األتراك اغتالوا 
تمردین بقیادة بجكم التركي. وأصبحت القوى وشكمیر أخیھ وفرقة إلى الترك الم بویھ وفرقة إلى

في المشرق ثالث: بني بویھ في فارس، ووشكمیر في الري، والسامانیة في خراسان وما وراء 
ثم استطاع علّي أن ردویخ بعد قتلھ ولحق بأخیھ علّي. ن بن بویھ من سجن موقد نجا الحسالنھر. 

أحمد بن بویھ إلى بغداد وبھا أخیھ األھواز ثم استولى على واسط وسار یھزم بجكم ویستولي على 
علّي بن بویھ عماد الخلیفة المكتفي فقابلھ وتعاھدا وتبایعا على الخالفة والسلطنة، ولقب المكتفي 

 على العراق. وأحمد معز الدولةوھو على الري  والحسن ركن الدولةو على فارس وھ الدولة
وخرجت سلطة الخالفة حقیقة من ید الخلیفة في ھذا الوقت لحساب بني بویھ، وھو بدایة العصر 
العباسي الثالث، وقد فّكر بني بویھ في إزالة العباسیین بالمرة من الخالفة وإعطائھا لعلوي ولكن 

وھم بأن یتركوا ھؤالء ألن الناس ال یبالون إن قتلوھم ألنھم یرونھم على الباطل، خواصھم نصح
  أما إذا نصبت علویا إذا أمر الناس قتلوا بني بویھ أنفسھم ألنھم یرونھم على الحق.

 
معز الدولة المستكفي ألنھ اتھمھ بأنھ یرید خلعھ بعد أربعین یوما فقط من تنصبیھ  أحمد: خلع خلع المستكفي .3

 لطاناً س
 

بن جعفر (المقتدر) بن علي (المكتفي) بن أحمد (المعتضد) بن الموفق طلحة بن جعفر (المتوكل)  المطیعالفضل 
 )334-363:( 
 

 عاما ولكن السلطة الحقیقیة والسلطان الفعلي كان لمعز الدولة أحمد بن بویھ.  29وقد بقي خلیفة  .1
 سالطین بني بویھ:  .2

a. ن عھده خراب على العراق، إذ أنھ:وكا: معز الدولة أحمد بن بویھ 
i.  فأقطع جنوده األراضي فقل عزم الفالحین على العمل واستبد الجنود  سیاسة اإلقطاعبدأ

 بالمال.
ii. حیث أنھ فضل الترك على الدیلم، رغم أنھ من الدیلم، إال أنھم أرادوا أن  :العنصریة

م على الدیلم ، فكانت حرب انتصر فیھا بقوة التترك فرفعھ335یثوروا علیھ عام 
 وازدادوا تخریبا

iii. شر ذلك أن بغداد كانت موئل السنة والجماعة، فجاء بني بویھ فأرادوا ن :الفتنة الدینیة
ویة والصحابة وأم المؤمنین في المساجد، وأمر الرفض وعلق معز الدولة شتم معا

محرم والخروج بالسواد وأن یضرب الناس أنفسھم ندما على  10بإغالق الدكاكین في 
موت الحسین، فكان أول من ابتدع ھذا الصنیع، كذلك أعلن اإلحتفال بعید غدیر خم في 

 ذي الحجة. 12
 

ثم أن ناصر الدولة الحمداني ھاجم بغداد وكاد أن یستولي علیھا إال أن معز الدولة خدعھ وھزمھ 
لموصل سار معز الدولة إلى ا 337واضطر ناصر الدولة أن یصالحھ على مال یؤدیھ، ثم في عام 

للسیطرة علیھا فخرج منھا ناصر الدولة إلى نصیبین. وكاد معز الدولة أن یقضى علیھ إال أنھ تلقى 
من أخیھ ركن الدولة مكتوبا أن السامانیین ھاجموا جرجان والري واستنجد بھ، فصالح معز الدولة 

لدولة لم یوف بما ثم إن ناصر ا ناصر الدولة على أن یدعو ألبناء بویھ في البالد التي تحت یده.
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وطرده من الموصل ثم من نصیبین فسارع إلى أخیھ سیف  347ضمن، فھاجمھ معز الدولة عام 
 الدولة في حلب یستنجد بھ، فكاتب سیف الدولة المعز وضمن لھ البالد بنفسھ.

iv. وقد أراد أن یستقل بھا عدة مرات، ثم سار معز الدولة إلیھا وملكھا البریدي في البصرة :
 رد منھا القرامطة، وانتصرت علیھم البصرة بفضل الوزیر المھلبي.بعد أن ط

v. وقد جمع وقد قام في أرض تسمى البطائح بین واسط والبصرة.  :عمران بن شاھین
ولّما اشتدت قوتھ ألرسل الیھ عمران ھذا الیھ لصوصا وقطعوا الطریق إلى البصرة، 
عد دعائھ إلى شیراز لضبطھا بمعز الدولة جیشا فكاد أن یھزمھ لوال أنھ اضطر إلى است

وفاة أخیھ األكبر عماد الدولة، ثم أرسل الیھ جیش آخر ولكنھ انھزم فاضطر إلى 
إلى  329مصالحتھ ثم قویت شوكتھ واستمرت سیطرتھ على البطائح لحین وفاتھ من 

 على البطائح.السالجقة حین استولى  384ثم خلفھ من بعده من عائلتھ حتى عام  369
b. بعد أن أعطى إمرة األمراء إلى ابنھ بختیار ولكنھ  356: توفي معز الدولة عام لدولةوفاة معز ا

 . 367منھ ابن عمھ عضد الدولة بن ركن الدولة في عام  اكان صغیرا ضعیفا فأخذھ
c. وكانت الحال في عھده أسوأ من عھد أبیھ ألنھ كان مستھترا یحب اللھو والنساء  :عز الدولة بختیار

وقامت  كتّاب أبیھ مع فضلھما وكذلك أوحش منھ سبكتكین القائد التركي الكبیروالغناء، وخاصم 
عاما منھا سبع في خالفة  11. ودام في اإلمارة علیھ العامة لشدة تشیعھ ووقوفھ ضد أھل السنّة.

 الطائع.المطیع وأربعة في خالفة 
 

مكتفي) بن أحمد (المعتضد) بن الموفق بن الفضل (المطیع) بن جعفر (المقتدر) بن علي (ال  الطائععبد الكریم 
 ):381-363طلحة بن جعفر (المتوكل) ( 

 
وكان بختیار ال یزال على إمارة األمراء وكان أمره سنة.  17واستمر فیھا  363تولى الطائع الخالفة عام  .1

أكرم بعد أن أثبت بختار عجزه، و 367عام  إلى زوال. ثم جاء عضد الدولة فأزاح بن عّمھ وتولى اإلمارة
 إحتراما للخلیفة وأمر بتجدید قصره وحمایة إقطاعھ. – 366ابن ركن الدولة الذي توفي عام  –عضد الدولة 

 دولة بني بویھ:  .2
a. وقد استولى على العراق بعد خلع بختیار وقبض على الوزیر محمد بن بقیة : عضد الدولة البویھي

 ري:األنبا أبو الحسینوقتلھ وعلقھ مصلوبا وفیھ یقول الشاعر 
 لحق أنت إحدى المعجزات علو في الحیاة وفي الممات

وال یقبل  كان حازما عاقال جوادا ثاقب الرأي یعطى في موضع العطاء ویمنع في وقت المنع .1
 ، مع حبھ للعب وغلوه في مدحھ نفسھ حتى قال عن نفسھ:الرشاوى أو الوساطة

 ملك األمالك غالّب القدر عضد الدولة بن ركنھا
لدولة على بغداد ثم على الموصل وأزال عنھا ملك الحمدانیین. وسیطر على استولى عضد ا .2

العراق بأسرھا والجزیرة وفارس واألھواز وأقر سعد الدولة بن سیف الدولة الحمداني على 
إال أنھ فرض ضرائب شدیدة على األعمال وقسا في  حلب وفتح دیار ربیعة وبكر ومضر.

 فخلفھ ابنھ صمصام الدولة. 372ام جمع المال في أخریات عمره. وتوفي ع
b. ل األكراد الذین ـبَ في عھده اضطراب من قِ  وكان 373وولي عام : صمصام الدولة البویھي

استولى زعیمھم شجاع بن دوستك على دیار بكر بعد موت عضد الدولة وقوي أمره حتى فكر في 
مصالحتھ على بعض غزو بغداد فجھز لھ صمصام الدولة جیشا عظیما وھزمھ ثم انتھى األمر ب

شرف الدولة أمیر فارس الذي جھز جیشا لیغزو بغداد دیار بكر. وفي ھذ األثناء كانت القطیعة مع 
وبالفعل استولى على األھواز من أخیھ تاج الدولة ثم سار إلى بغداد وقبض على صمصام الدولة 

 .376وأزاحھ وتولى إمرة األمراء عام 
c. الذي دام أكثر قلیال من سنتین اضطرابات بین الترك  كانت في عھده :شرف الدولة البویھي

 وكان أمینا ال یحب الوساطات. .379وتوفي عام والدیلم استطاع تھدئتھا 
d. احتاج إلى المال فسار إلى دار  381، ثم في عام 379وقد تولى اإلمارة عام  :بھاء الدولة البویھي

منھ لیقبلھ على عاداتھم جذبھ من ردائھ وأنزلھ الخلیفة مظھرا أنھ یرید أن یجدد البیعة لھ، ولما دنا 
وبویع بالخالفة للقادر  عن سریره والطائع یردد ال حول وال قوة إال باہلل، ثم أتى بالقاضي فخلعھ
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یقول الشریف  سنة!. وفي الطائع 41واستمر فیھا  381عام أحمد بن اسحاق بن عم الطائع 
 الرضي:

 
 أدنوه في النجوى ویدنینيإلى  من بعد ما كان رب الملك مبتسما
 لقد تقارب بین العز والھـــــون أمسیت أرحم من قد بّت أغبطــــھ
 یا قرب ما عاد بالضراء یبكیني ومنظر كان بالسراء یضحكنـــــي

 نـقد ضّل والّج أبواب السالطی ر بالسلطان ثانیــــــةـھیھات أغت
 

لمكتفي) بن أحمد (المعتضد) بن الموفق طلحة بن جعفر بن جعفر (المقتدر) بن علي (ا اسحاقبن  القادر أحمد
 ):422-381(المتوكل) ( 

 
وفي عھده ظھرت دول عربیة كثیرة وھو ثالث خلیفة عباسي لم یكن أباه خلیفة. وأمھ أم ولد اسمھا دمنة،  .1

 منھا:كمااستمرت عدة دول من السابق ذكرھا 
a. الزیادیة.على أنقاض الدولى  412في الیمن عام  الدولة النجاحیة 
b. زوج ابنة سیف الدولة "ست 380في دیار بكر على ید الحسین بن مروان عام  دولة األكراد ،

ثم أحمد بن مروان  402، ثم تولى بعده أخیھ أبو منصور بن مروان حتى 387الناس" ومات عام 
نصر ، ثم من بعده ابنھ نظام الدولة 453الذي حسنت سیرتھ جدا وأمنت الثغور في عھده حتى عام 

 على ید السالجقة. 489بن أحمد حتى انتھت سیطرتھم عام 
c. حتى انتھت  489بالموصل واستمرت حتى عام ، 286: محمد بن المسیب العقیلي الدولة العقیلیة

 ید السالجقة. 489 عام
d. أبو الفضائل الذي كان  ابنھ 382عھد عام  ثم بن سیف الدولة : في حلب سعد الدولةالحمدانیین

وكان الحمدانیون یخطبون باسم الحاكم  ى لؤلؤ تربیتھ وسیطر على الحكم الفعلي.صغیراً، وتول
ولم یكن لھم وجود حقیقي بعد ذلك حتى قضي علیھم عام بأمر هللا في مصر على ما اتفقوا علیھ. 

388. 
e. ورأسھا صالح بن مرداس الذي اتفق مع حسان أمیر طیئ وسنان بن علیان  :دولة بني مرداس

صالح حلب. وقد أنشأ یتولى  سنان دمشق، وأن یتولى حسان الرملة إلى مصر، وعلى أن یتولى 
جیشا  420حتى أرسل الظاھر بن الحاكم الفاطمي عام  414دولة بني مرداس التي استمرت من 

حین وقعت الحرب بین  472حارب صالح وقتلھ وھرب ابنھ نصر وملك حلب حتى عام 
 المرداسیین والعقیلیین وانتھت دولتھم.

f. إال أنھم  الصفّاریین من قبل،وكانت ھذه الدولة قد قضت على في المشرق:  الدولة السامانیة
وقد  تعرضوا للكثیر من الضغط من قبل البویھیین وغیرھم من أصحاب السیطرة في المشرق. 

وخلفھ ابنھ منصور بن نوح وتحالف مع  387الذي مات عام حتى نوح بن منصور  ملكھمظلوا في 
ولكنھ خانھ وخلعھ وعیّن بدال منھ أخیھ الصغیر عبد الملك بن منصور الذي ھو آخر  قائد جنده

 128وعّمرت الدولة السامانیة  .389لذین قضت علیھم قوة السبكتیكیین عام ملوك السامانیین ا
متعددة كما دافعوا عن الثغور ضد الوثنیین إال أنھم لالصناعات اعاما، وكان من أھم إنجازاتھا 

ھم من الفرس عملوا على إحیاء اللغة الفارسیة والثقافة الفارسیة، رغم أنھم لم یخرجوا یوما بحكم أن
 عن إطار الدولة العباسیة وطاعة الخلفاء.

g. :الذي واله نوح بن وھي التي ورثت دولة السامانیین، ورأسھا سبكتكین،  الدولة السبكتكینیة
ه الذین ثاروا علیھ واستعانوا بفخر ، ةطلب منھ المساعدة ضد قواد384منصور خراسان عام 

الدولة بن بویھ، وتحارب الجیشان وانھزم قواد نوح، وسیطر ھو وسبكتكین على خراسان وعیّن 
، وسیطر بعده ابنھ 387ابنھ محمود على بخارى. وكان سبكتكین عادال حسن السیرة ومات عام 
ده عھد رخاء وأمن، وفتح محمود بن سبكتكین على الملك وسیطر على خراسان وغزنة وكان عھ

ھ األكبر لم إلى ابنھ محمد إال أن مسعود، أخیوعھد  421الكثیر من بالد الھند، ثم مات محمود عام 
كین ھو صاحب خراسان وغالب یرض بذلك واستولى على الحكم وتوفي القادر ومسعود بن سبكت

 على ید الدولة الغوریة. 582المشرق، ولم تنتھ الدولة إال عام 
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 : تكملة –لة البویھیة الدو .2
a.  :403وھو الذي ولى القادر وكان عصره مضطربا ومات عام بھاء الدولة البویھي. 
b. ولم یكن عھده خیرا من عھد أبیھ فخلعھ أخوه: وھو ابن بھاء الدولة، أبو شجاع سلطان الدولة 
c. وقد كان أفضل من أخیھ وأبیھ واصطلح مھ أبو شجاع أن یتولى ھو :أبو علي شرف الدولة 

 416العراق وأن یقوم أبو شجاع على فارس وكرمان. وتوفي عام 
d. وقد تنازع ھو وابن أخیھ ابو كالیجار السلطة حتى وفاة : أبو طاھر جالل الدولة بن بھاء الدولة

 القادر.
وف ناھیا عن المنكر وقد صنف كتابا في عقیدة أھل در خیّرا حسن السیرة آمرا بالمعركان القا :وفاة القادر .3

 .422، وقد استعاد بغض قوة الخالفة لضعف البویھیین وحربھم فیما بینھم. ومات عام السنة
 
 

 )656-447( ةــالعصر العباسي الرابع: عصر السالجق
 
 

بن أحمد (القادر) بن اسحاق بن جعفر (المقتدر) بن علي (المكتفي) بن أحمد  20القائمأبو جعفر عبد هللا 
 ):467-432(المتوكل) ( (المعتضد) بن الموفق طلحة بن جعفر 

 
 وكان السلطان في أول عھده لجالل الدین البویھي. عاما.  44وقد ظل القائم في الخالفة  .1
 : نھایة الدولة البویھیة .2

a. وكانت كل حیاتھ منازعات مع بن  435وقد ظل في السلطنة حتى مات عام  :جالل الدولة البویھي
 ، ولم یكن لھ من األمر شیئ كذلك. أخیھ كالیجار

b. وقد استقرت لھ األمور بعد وفاة عمھ، وكان عھده مضطربا كذلك حتى مات  :محي الدولة كالیجار
 .440عام 

c. وقد أبى الخلیفة أن یلقبھ بالملك الرحیم أوال ألنھا من  :أبو ونصر خسرو فیروز الملك الرحیم
رة حین سقطت الدولة تحت سیط 447صفات هللا ثم خضع لذلك. واستمر في الملك حتى عام 

 السالجقة بقیادة طغرلبك.
d. ولة البویھیة أیة إنجازات رغم اتساع رقعتھا وطول مدتھا ولم تكن للد :تقییم عام للدولة البویھیة

لما شابھا من بدعة التشیع وما حاولوا أن یفرضوه على العامة من أھل السنة في بغداد. كماأنھم 
 الھ.زووھو من أھم أسباب نھایة الملك و حاربوا بعضھم بعضا

 
با وقربھ نجیوقد كان سلجوق  .سلجوق بن تقاق، وینتسبون إلى ونالسنیّ  وھم من التركستان :السالجقة .3

ملك الترك الوثني ولكنھ خشي منھ فحاول قتلھ فھاجر بأھلھ واعتنق اإلسالم، وساعد أحد ملوك السامانیة 
. وبعد حروب محمد طغرلبكن ل وموسى. ومنھم كایأرسالن ومیكائ ھم ضد الترك، وكان لھ أوالد ثالثة

على  431و 429ومعارك استمرت سنوات عدیدة، دارت مع السبكتكیین وغیرھم، انتصر طغرلبك عام 
مسعود بن سبكتكین، وملك نیسابور وجرجان وطبرستان وخوارزم، ووصل إلى حدود العراق، ولم یكن 

الخطباء وقبض على الملك الرحیم  بعد أن خطب لھ 448كالیجار البویھي بھ قوة لصده، فدخل بغداد عام 
 آخر ملوك البویھیین. وكانت ھناك عدة بیوت من السالجقة ینتمون إلى بطون مختلفة ھي:

 
a.  وانتھت دولتھم على ید شاھات خوارزم. 522 إلى 429من واستمرت : العظامالسالجقة 
b. وانتھت دولتھم على ید الغز التركمان. 583إلى  432: من سالجقة كرمان 
c. على ید شاھات خوارزم. 590إلى  511: من ة العراق وكردستانسالجق 
d. وانتھت على ید الدولة النوریة. 511إلى  487: من بیت ألب أرسالن، من سالجقة سوریا 

                                                 
 26رقم  20 
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e. مدة وانتھت على ید األتراك العثمانیین والمغول. وھم أطولھم 700إلى  470: من سالجقة الروم 
 

i. ة حتى أن الخلیفة تزوج السلطان وبین الخلیف وقد حسنت العالقة بین: محمد بن طغرلبك
ة السالجقة وتدینھم بإحترام الخلفاء خالفا ـ، وذلك یرجع إلى سنیّ طغرلبك من أھل بیت

. ثم إن طغرلبك أراد أن یناسب الخلیفة فأرسل یخطب ابنتھ لیكون لھ للشیعة البویھیین
ف، وكبر ھذا على الخلیفة من قبلھ، وھو النسب الشری بذلك ما لم یكن ألحد من السالطین

إذ ال سابقة لھذا في بیت الخالفة. ثم قبل وبالغ طغرلبك في اإلحترام والتبجیل للخلیفة 
وابنتھ، حتى أنھ ظل یدخل علیھا وھي على سریرھا ال تنكشف فیسلم ویخدم ثم ینصرف. 

 فحاربھ وترك بغداد، مما أدى إلى أن استولى 470وقد خرج علیھ أخیھ إبراھیم عام 
واستنجد  ، وحكمھا عاما كامالمن اتباع بني بویھ الشیعي علیھا من یدعى البساسیري

ولكنھم لم یكونوا یثقون بھ بشكل كامل فتركوه  بالفاطمیین لنصرتھ على السالجقة،
وكان الخلیفة القائم أیامھا قد خرج في ذمة  451لمواجھة السلطان بمفرده فقتل عام 

بالموصل، وأرسل السلطان اإلمام بن فورك  عقیليرئیس العرب قریش بن بدران ال
وعاد القائم  لطان وإحضاره مرة أخرى إلى بغداد،المعروف من األشاعرة لحمایة الس

، وھو  العام الذي توفي فیھ طغرلبك. وفي ھذه السنین عاش الجویني 455إلى بغداد عام 
 وغیره من أعالم اإلئمة وقد كتب غیاث األمم بأمر القائم.

ii.  وكان عادال تحسنت األحوال في أیامھ، وكان  :(بن میكائیل) الدولة ألب أرسالنعضد
في معركة  464محاربا مقداماً حارب الروم في أرمینیة وھزمھم ھزیمة منكرة عام 

وقد استوزر نظام الملك وكان عظیما نال البالد علي یدیھ الخیر العمیم، وبنى مالذكرد. 
ثم نیة ومنھا النظامیة التي كان بھا الجویني ثم الغزالي. العدید من المدارس العلمیة الدی

حین عیّن ابنھ ملكشاه دون إذن الخلیفة حتى أن  الخلیفة القادرساءت العالقة بینھ وبین 
. وتولى  467، ومات من بعده القادر عام 465الخلیفة فكر في خلعھ إال أنھ مات عام 

عھد المقتدي (حفید القائم، إذ القائم وبدایة نھایة عھد بن ألب أرسالن السلطنة في  ملكشاه
 أنھ لم یكن لھ ولد حّي وقتھا).

 
 
 
 

بن أحمد (القادر) بن اسحاق بن جعفر  )القائم(عبد هللا  بن بن أبي العباس محمد  21المقتديعبد هللا أبوالقاسم 
 ):487-467) ( (المقتدر) بن علي (المكتفي) بن أحمد (المعتضد) بن الموفق طلحة بن جعفر (المتوكل

 
منع المغنیات من دخول وھو من خیرة بني العباس، وكان قوي النفس متدینا عاما.  19كانت خالفة المقتدي  .1

 بغداد ومنع اللھو واجتماع الرجال والنساء.
 السالجقة:  .2

a.  عادال منصفا شجاعا مقداما، وقد بلغ قسطنطینیة في فتوحاتھ. وكان ملكشاه بن ألب أرسالن: وكان
ل أعمالھ استوزاره الوزیر نظام الملك، وكان من العلماء األجواد وكان یسمع الحدیث من أفض

ویدرسھ، وبنى العدید من المدارس وأجرى على أھلھا األعطیات. وقد كان طغرلبك قد أمر بلعن 
الرافضة في بالده، وأضاف إلیھم وزیره عمید الدولة لعن األشاعرة! فأوقف نظام الملك ذلك وأعاد 

وكان ینظر فیالمصالح ویرتب األوقاف، ني إلى بالده بعد أن ھجرھا خوفا من السلطان. الجوی
وكان نظام الملك صاحبا للغزالي وقرینا لھ، وكان شافعیا أشعریا. فكان غرة في جبین السالجقة. 

 33، ومن الغرائب أن ملكشاه مات بعده ب485وقد مات نظام الملك مقتوال بید أحد المالحین عام 
ا! وقد اتسع ملك ملكشاه اتساعا عظیما حتى خطب لھ من أقاصي الصین إلى أقاصى الشام. یوم

وكان لھ أربعة أوالد فطلبت أمھم من الخلیفة المقتدي تولیة محمود، وكانت مشیئة هللا أسرع الیھ 

                                                 
 27رقم  21 
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، ومن ساعتھا وقع 488من توقیع القرار إذ مات المقتدي فجأء وھو یقرأ التوصیة لمحمود! عام 
 سالجقة یما وقع فیھ أسالفھم من صراع دموي داخلي أدٮإلى إنھاء دولتھم.ال

 
 

بن محمد (المقتدي) بن عبد هللا (القائم) بن أحمد (القادر) بن اسحاق بن جعفر  22المستظھرأبوالعباس أحمد 
 ):512-487(المقتدر) بن علي (المكتفي) بن أحمد (المعتضد) بن الموفق طلحة بن جعفر (المتوكل) ( 

 
 

 وقد ولي في عھده اثنان من السالجقة كما سیأتي.عاماً.  24ودامت خالفتھ حوال من  .1
 : السالجقة .2

a.  :وقد استوزر الحسین بن نظام الملك ولم یكن كفئا، وتفرغ للھو واللعب بركیاروق بن ملكشاه
ركیاروق والفساد، ثم استوزر عبد هللا بن نظام الملك وكان كفؤا كأبیھ، وكان من نتیجة استھتار ب

ثم . 497إلى  492اربا خمسة سنوات من ن في السلطنة فتحأن طمع عمھ تتش بن ألب أرسال
 . 497استقر األمر بینھما على الصلح إال أن بركیاروق لم یلبث أن مات عام 

b. ومع شجاعتھ وعدلھ إال أنھ لم یحالفھ التوفیق في اختیار عمالھ، واستمر في محمد بن ملكشاه :
محمود بن وتولى من بعده  ، قبل وفاة المستظھر بعام واحد.511ا حتى توفي عام عام 27السلطنة 

 محمد بن ملكشاه. 
 

الحسن ": ظھرت حركاة خطیرة للباطنیة بمناصرة الفاطمیین وكان على رأس دعاتھا الحشاشون الباطنیة .3
باسم الحشاشون، وقد عرفت دعوتھم بالسریة الشدیدة والتكتم التام، وعرفوا في التاریخ " بن الصباح

، واستولى الحسن على مناطق في شمال إیران وأغار على الدولة المعروف بالحشیش لتناولھم المخدر
حیث " assasainsالسلجوقیة واستعمل أسلوب إغتیال رؤوساء السنة ومن ھنا جاءت الكلمة اإلنجلیزیة "

واستولى على قلعة ألموت. وقد غتالین. وتعنى المنقلھا الصلیبیون إلى أوروبا على أنھا اسم ھذه الطائفة، 
قضى ھوالكو من بعد على فرعھم في فارس واستعاد القلعة المشھورة، وقضى الظاھر بیبرس علي فرعھم 

 في الشام من بعد.
: أمر آخر بدأ في ھذا العھد، وھو ما عرفھ التاریخ باسم الحروب الصلیبیة، حین أجج الحروب الصلیبیة .4

مشاعر المسیحیین وما دعا الیھ بطرس الراھب قد حشد أولئك لحرب المسلمین من  البابا أوربانس الثاني
حین حارب ملك الروم الشام وقتل أھلھا قتال فظیعا، ثم كان من قوة  462الغرب، وھو ما بدأت تباشیره عام 

 في فدخلت القدس، على ما یأتي بعد إن شاء هللا 491ألب أرسالن أن ردھم مدحورین، ثم عاد الجیوش عام 
 قصة الحروب الصلیبیة.

: كذلك فقد ساعدت الحروب التي قامت بین أفراد البیت السلجوقي أن بدأت ظاھرة أدت إلى ةـــاألتابك .5
تكون ما عرف بدول األتابكة. وكلمة أت بك معناھا مربي األمیر، وأصلھم موالي مت الترك قد جلبھم 

جھدھم لمناصب رفیعة، وقد استأثر ھؤالء األمراء بما سالطین السالجقة لتربیة أوالدھم، ثم ترقوا بفضل 
ومنھم  تحت أیدیھم ولم یتمكن السالجقة من الوقوف بوجھھم فسلموا لھم السلطة في أماكن عدیدة من البالد.

أتابكة الموصل وھم بیت زنكي المشھور بالشجاعة والحرب، وانتھت دولتھم أیام اسماعیل بن لؤلؤ على ید 
(وھم فرع آل زنكي برئاسة نور الدین محمود الذى  ثم كانت ھناك أتابكة دمشق، وسوریا. 660المغول عام 

والجزیرة وأذربیجان وأربل، وقد قضى المغول  استقل عن أخیھ بعد موت أبیھما عماد الدین في الموصل)
 علیھم جمیعا.

أخرى ولقبوا  كذلك قامت مجموعة أخرى من نواب السالطین باإلستئثار باقوة في أماكن: الشاھات .6
وأولھم محمد بن أنوشكین وعلى یدیھم انتھت دولة بالشاھات (جمع شاه) واشتھر منھم شاھات خوارزم 

. 628السالجقة في خراسان، وكان ابنھ محمد عادال فاضال كریما واستمرت دولتھم حتى أزالھا المغول عام 
  وشاھات أرمینیا. وكان الشاھات واألتابكة ھم ورثة السالجقة.
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وأصلھم من الغور بین ھراة وغزنة وھي بالد صحراویة موحشة، وقد قامت على أطالل  :لدولة الغوریةا .7
. وأسسھا قطب الدین محمد بن ومكانھا في أفغانستان وكالھما من ملوك الھند العظام الدولة السبكتكینیة

كتكیني وانتصر ملوك ، ثم قامت الحرب بین البیت الغوري وأصحاب غزنة من البیت السب543الحسین عام 
على ید غیاث الدین  582غزنة السبكتكینیون، إال أنھ الغوریون عادوا فاتصروا علیھم وقضوا علیھم عام 

وقد كان  .686الذي أطلق علیھ لقب أمیر المؤمنین. ومن أشھر ملوكھم شھاب الدین الغوري المتوفي عام 
 في. لھم دور عظیم في حرب الصلیبیین الثانیة في عھد المقت

 
 

بن محمد (المقتدي) بن عبد هللا (القائم) بن أحمد  )المستظھر(أحمد بن  23المسترشدأبو منصور الفضل 
(القادر) بن اسحاق بن جعفر (المقتدر) بن علي (المكتفي) بن أحمد (المعتضد) بن الموفق طلحة بن جعفر 

 ):529-512(المتوكل) ( 
 

 یدي الباطنیة لعنة هللا علیھم.عاما. ولكنھ قتل على أ 17وقد دامت خالفتھ  .1
 : السالجقة .2

a. وقد ولي بعد أبیھ، ولكنھ دخل في حرب ضد عمھ سنجر بن ملكشاه محمد بن ملكشاه نمحمود ب :
ولكنھ ، 514عام الذي النتصر علیھ ثم أعاده إلى الوالیة. ثم خرج عیھ أخوه مسعود بن محمد 

جع قلعة ألموت من ید الحسن بن الصباح وقد ھزم السلطان محمود الباطنیة وأر ھزمھ ثم أكرمھ.
 ، وكان عفیفا حلیما شجاعا.525. ثم توفي عام 524عام 

b. وقد ولي بعد أبیھ محمود إال أن عمھ مسعود قام ضده وھزمھ وخطب داوود بن محمود بن محمد :
 لھ في بغداد.

c. طنة وعاتبھ لما ولي مسعود لم یعجب ذلك شنجر أخیھ فحاربھ وأزالھ عن السل: مسعود بن ملكشاه
ثم أقام مكانھ طغرل إبن أخیھ، ولكن مسعود عاد مرة أخرى وحارب طغرل وانتصر علیھ وعادت 

ثم إن الخلیفة المسترشد أراد أن یعید للخالفة ھیبتھا فتجھز لقتال مسعود،  السلطنة لھ في بغداد.
اطنیة إغتالوه عام ولكنھ انھزم لقلة العصبیة في جیشھ، ثم اتفق مع مسعود على الصلح، إال أن الب

529. 
 

بن أحمد (المستظھر) بن محمد (المقتدي) بن عبد هللا  )المسترشد(بن الفضل  24الراشدمنصور الأبو جعفر 
(القائم) بن أحمد (القادر) بن اسحاق بن جعفر (المقتدر) بن علي (المكتفي) بن أحمد (المعتضد) بن الموفق طلحة 

 ):530-529بن جعفر (المتوكل) ( 
 

ذلك أنھ أراد أن یثأر ألبیھ فجمع حولھ العدید من الجند بعد المسترشد ودامت خالفتھ عدة شھور فقط. ولي  .1
، 541" صاحب الموصل الشھیر المتوفي عام عماد الدین زنكي"والقواد إال أنھم تفرقوا من حولھ بما فیھم 

 وكان من األتابكة التي انتشرت دولھم من حول بغداد في ھذا الزمان.
 : جقةالسال .2

a. حین علم مسعود بنوایا الراشد، عاد إلى بغداد وخرج منھا الخلیفة مع عماد مسعود بن ملكشاه :
 الدین، وخلعھ مسعود وولي بعده المقتفي.

 
 

بن أحمد (المستظھر) بن محمد (المقتدي) بن عبد هللا (القائم) بن أحمد (القادر)  25المقتفيأبو عبد هللا الحسین 
مقتدر) بن علي (المكتفي) بن أحمد (المعتضد) بن الموفق طلحة بن جعفر (المتوكل) بن اسحاق بن جعفر (ال

 )530-555:( 
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عاما، وصاھره السلطان مسعود، وقد طرد السالجقة من بغداد بعد وفاة السلطان  26 وقد كانت خالفتھ .1

 مسعود.
 : السالجقة .2

a. وكان 547ت عام عاما حتى ما 16: وقد عاش مسعود في عصر المقتفي مسعود بن ملكشاه ،
وولي  ى الدور الرئیسي لدولة السالجقة، وورثتھا دول األتابكة.ھجوادا عفیفا متبسطا. وبموتھ انت

بعده ابن أخیھ ملكشاه بن محمود، إال أن أخاه محمد بن محمود أراد أن یسلبھ ملكھ، وكان مقیما 
ووانفرد الخلیفة للمرة  بأصفھان وبالفعل سیطر محمد على أصفھان واستولى ملكشاه على ھمذان.

واختلف القواد من بعده حتى ولوا  554وتوفي السلطان محمد عام  .منذ أیام المعتضد األولى ببغداد
 .أرسالن بن طغرل

في  من األتابكة : وقد قامت في عھد المقتفي حین رأى الروم أن محمود نور الدینالحروب الصلیبیة الثانیة .3
فسار ملك المانیا وملك فرنسا إلى دمشق وبیت المقدس ووقف في وجھھم وما أصابھم بھ من خسائر، الشام 

واستولى  .543بعد أن حاصروھا عام  547أتابكة الموصل ونور الدین زنكي فردھم عن دمشق خائبین عام 
 نور الدین على دمشق.

 . 555وقد توفي المقتفي عام  :وفاة المقتفي .4
 
 
 
 
 
 

بن أحمد (المستظھر) بن محمد (المقتدي) بن عبد هللا (القائم) بن  )فيالمقتبن ( 26المستنجدأبو المظفر یوسف 
) بن علي (المكتفي) بن أحمد (المعتضد) بن الموفق طلحة بن جعفر أحمد (القادر) بن اسحاق بن جعفر (المقتدر

 ):566-555(المتوكل) ( 
 

ة في عھده في خراسان العراق، وكان األمر للسالجق وكان منفردا بالحكم فيعاما.  11كانت خالفتھ  .1
 ألرسالن بن طفرل. وكان دیّنا شجاعا أزال حكم اإلقطاعیات وأعادھا إلى الخراج.

 وفاة المستنجد: وقد ولي بعده ابنھ المستضیئ. .2
1.  

 
) بن أحمد (المستظھر) بن محمد (المقتدي) بن بن (المقتفي )المستنجد(بن   27المستضیئأبو محمد الحسن 

) بن علي (المكتفي) بن أحمد (المعتضد) بن الموفق د (القادر) بن اسحاق بن جعفر (المقتدرعبد هللا (القائم) بن أحم
 ):575-566طلحة بن جعفر (المتوكل) ( 

 
وكان عادال حسن السیرة فعاش محمودا سعیدا سنوات.  9وكانت خالفتھ أمھ أم ولد أرمینیة اسمھا غضة.  .1

 ومات سعیدا.
في سوریا قاھر الصلیبیین وصاحب الملك العادل الكبیر "لدین زنكينور ا"مات في عھده السلطان العظیم  .2

والد صالح الدین حاكما على دمشق ثم أرسل جیشا لقتال الفاطمیین في مصر  أیوبوحلب. وھو الذى عیّن 
 ت ھذه ھيثم عیّن صالح الدین على وزارة مصر وكان صالح الدین األیوبيبقیادة عز الدین شیركوه ومعھ 

 لدولة األیوبیة.انجم بدایة 
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بن الحسن (المستضیئ)  بن (المستنجد) بن (المقتفي) بن أحمد (المستظھر) بن  28الناصرأبو العباس أحمد 

محمد (المقتدي) بن عبد هللا (القائم) بن أحمد (القادر) بن اسحاق بن جعفر (المقتدر) بن علي (المكتفي) بن أحمد 
 ):622-575كل) ( (المعتضد) بن الموفق طلحة بن جعفر (المتو

 
وھي أطول مدة في خلفاء بني العباس قبل  عاما 47ودامت خالفتھ أمھ أم ولد تركیة اسمھا زمرد.  .1

. وكانت الخالفة عاما 50عاما وعبد الرحمن الناصر األموي باألندلس وولي  60المستنصر الذي ولي 
نكبة الكبرى التي أصابت العالم أیامھا في أوج تفردھا بالسلطة في العراق. وحدثت في نھایة أیامھ ال

 اإلسالمي وھي غزو المغول ألطراف العالم اإلسالمي توطئة لغزو بغداد وانھیار الخالفة العباسیة.
قامت الخالفات بین الناصر وبین أحد شاھات خوارزم ھو عالء الدین خوازمشاه، وحارب الخلیفة الناصر  .2

نھر ولكنھ ھزم، وأراد ابنھ قطب الدین خوارزمشاه عام الذي طمع فیالسیطرة على بالد الري وما وراء ال
أن یخطب باسمھ في بغداد ولكن الخلیفة أبى ذلك. وقد قال بعض المؤرخین أن الناصر ھو الذي كاتب  596

صر بھ على خوارزمشاه، وكان مراده أن یشغل خوارزمشاه بحرب جنكیز خان ولكن قدر جنكیز خان لیستن
 هللا كان نافذا.

وھم من سكان منغولیا شمال الصین، وكان قائدھم تموجین محاربا عظیما جمع حولھ قبائل  :ولـالمغ .3
المغول وحارب الترك. ووضع لھم قانون یحكمون بھ ھو "الیساق" وفیھ شرائع عدة استشفھا من قوانین ما 

رماد جاوره من حضارات، وفیھا قتل الزاني سواء محصن أو غیر محصن وقتل من بال على الماء أو ال
ومن خسر في تجارة أعطیھا ثالث مرات، وأن من ذبح كذبح المسلمین قتل! وقد ظھر المغول على مسرح 

 . 549عام  جنكیز خاناألحداث وولد 
، ولكن أحد والة خوارزمشاه 612كانت ھناك معاھدة بین خوارزمشاه وجنكیز خان للتجارة في عام  وقد

رسل إلى خوارزمشاه أن ھؤالء جواسیس فقتلھم وأخذ مالھم، في مال بعض التجار المغول فأ 615طمھ عام 
، وقد حاول جنكیز خان أن یتالفى الحرب، فأرسل إلى خوارزمشاه أن یرسل إلیھ ھذا الوالى لیعاقبھ، فأبى 

خان فكانت ھذه ھي القاصمة، فسار جنكیز خان في جحافل عظیمة واستولى تل رسول جنكیزوق خوارزمشاه
األرض، فأصبحت كأن لم تغن باألمس، وامتد ملك بعد أن كانت من جنان  29وخربھا 616عام  على بخارى

جنكیز خان من الصین إلى حدود العراق وإلى روسیا، وقّسم ھذه الممالك الشاسعة بین أوالده األربعة، ثم 
 بعد عامین من وفاة الناصر. 624مات عام 

 
 

المستضیئ)  بن (المستنجد) بن (المقتفي) بن أحمد بن الحسن ( )الناصر(أحمد  بن  30الظاھرنصر محمد أبو 
(المستظھر) بن محمد (المقتدي) بن عبد هللا (القائم) بن أحمد (القادر) بن اسحاق بن جعفر (المقتدر) بن علي 

 ):623-622(المكتفي) بن أحمد (المعتضد) بن الموفق طلحة بن جعفر (المتوكل) ( 
 

یة في العدل واإلحسان والتقوى، وقد جدد عھد العمرین. ولكن قدره كانت خالفتھ أقل من عام واحد. وكان آ .1
 لم یمھلھ إال عاما واحدا استقرت فیھ البالد على أحسن حال وزال الفساد والباطل.

 ولي من بعده ابنھ المستنصر. .2
 
 

ن بن أحمد (الناصر) بن الحسن (المستضیئ)  بن (المستنجد) ببن محمد (الظاھر)   31المستنصر جعفرأبو 
) بن عبد هللا (القائم) بن أحمد (القادر) بن اسحاق بن جعفر (المقتفي) بن أحمد (المستظھر) بن محمد (المقتدي

 ):640-623(المقتدر) بن علي (المكتفي) بن أحمد (المعتضد) بن الموفق طلحة بن جعفر (المتوكل) ( 
                                                 

 34 رقم 28 
 وبعدھا 399ص 10بن األثیر ج 29 
 35رقم  30 
 36رقم  31 
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ینفق في سبیل هللا ویستوى عنده  عاما، وكان كأبیھ عدال جوادا صاحب دین وتقوى 17وقد دامت خالفتھ  .1

الفقر والغنى. وقد كانت حال المسلمین أیامھا أشبھ ما تكون حالنا الیوم فكرھوا الجھاد وثبطھم هللا وانشغلوا 
في باب ذكر "ملك التتر براغة" مانّصھ: وفي ھذه  628 باللھو واللعب، یقول ابن األثیر في أحداث عام

یجان، فامتنع أھلھا، ثم أذعن أھلھا بالتسلیم على أمان طلبوه، فبذلوا لھم السنة حصر الترك مراغة من أذرب
األمان، وتسلموا البلد، وقتلوا فیھ إال أنھم لم یكثروا القتل، وجعلوا في البلد شحنة، وعظم حینئذ شأن التتر، 

فما نرى في واشتد خوف الناس منھم بأذربیجان، فاہلل تعالى ینصر اإلسالم والمسلمین نصراً من عنده، 
ملوك اإلسالم من لھ رغبة في الجھاد، وال في نصرة الدین بل كّل منھم مقبل على لھوه ولعبھ وظلم رعیتھ، 

إال أن  ،  "32}واتقوا فتنة ال تصیبن الذین ظلموا منكم خاصة{وھذا أخوف عندي من العدو، وقد قال تعالى: 
جملة، وأما ما نحن فیھ فمروق كامل وخروج تام مقنن مقیدین بالشریعة على ال كانوا ال یزالون ھؤالء الحكام
  على أحكامھا.

وقد كان آخر ملوك السالجقة ، في عھد المستنصر، 626: وقد مات جنكیز خان لعنة هللا علیھ عام المغـول .2
جالل الدین مكبرتي ھو الملك على أقطار األرض، وكان قد قضى على كل من فیھ رمق من ریاسة،  

ر ملكھ ولم یكن ھناك من بعده من یذود عن حیاض اإلسالم، وقتل جالل الدین وحیدا وكان فانتزع منھ التت
 فاسداً یحب الصبیان.

 
 
 

(الظاھر) بن أحمد (الناصر) بن الحسن  أبي جعفر (المستنصر) بن محمدبن   33المستعصم أحمد عبد هللاأبو 
) بن عبد هللا (القائم) بن أحمد بن محمد (المقتدي(المستضیئ)  بن (المستنجد) بن (المقتفي) بن أحمد (المستظھر) 

(القادر) بن اسحاق بن جعفر (المقتدر) بن علي (المكتفي) بن أحمد (المعتضد) بن الموفق طلحة بن جعفر 
 ):656-640(المتوكل) ( 

 
ال أنھ وقد وصفھ المؤرخون بأنھ كان عفیفا دینا إعاماً.  16وھو آخر خلفاء الدولة العباسیة. ومدة خالفتھ  .1

 ضعیف الشخصیة مطموع فیھ. 
 سـقوط بغداد: .2

a.  استوزر المستعصم بن العلقمي الشیعي، وكان ینتصر ألھل مذھبھ، وكان أھل السنة یؤدبون
الشیعة من وقت لوقت، فراسل بن العلقمي ھوالكوخان حفید جنكیزخان، وكان ھو ملك المغول في 

الكو بجیوش جرارة قاصدة بغداد فوصلتھا خان. وسار ھوتولي بن جنكیزھذا الزمان، بعد والده 
وزیر  الشیعي "نصیر الدین الطوسي" مع في ذلك تآمروقد ، 656في منتصف المحرم عام 

ھوالكو الذي قتل الخلیفة والقضاة بعد سقوط بغداد وشفى غّل نفسھ من أھل السنة وانتصر ألتباعھ 
اللھفان، وبن تیمیة في الفتاوى).  من الرافضة المبتدعة منھم وأھل الكفر (بن القیم في إغاثة

 ونصیر الدین الطوسى ھذا ھو الذي یترحم علیھ إمام الضالل الخمیني!
 
 
 

 و)ـ(ھوالك 656عام نھایة الدولة العباسیة على أیدى التتار 
 
 
 
 
 

                                                 
 .493ص 10بن األثیر ج 32 
 37رقم  33 
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 قـــملح
 

 الحروب الصلیبیــــة
 

 القدس اإلسالمیة: 
 

تم فتح الشام وفلسطین، وجاء الخلیفة بنفسھ لتسلم القدس سنة  -ضي هللا عنھر -فة عمر بن الخطابفي عھد الخلی
في غایة األھمیة معتنقي النصرانیة والیھودیة كما ھي  والقدس مدینة ھامة من الوجھة الدینیة لدى م.637ھـ/ 16

سامح فقد فتحوا أبواب . لقد فتحت ھذه المدینة، وأصبح المسلمون سادتھا، وألنھم قد تعلموا من دینھم التللمسلمین
 المدینة للحجاج المسیحیین یأتون ویعودون في سالم وأمان.

 
بمستوى رفیع من التسامح الدیني،  )29راجع ص ( وبقیت ھذه الّسنة تقلیًدا تبعھ الخلفاء من بعده، فقد امتاز عھد الرشید

مفاتیح "كنیسة  ،سیحیین في ذلك الوقت"شارلمان" إمبراطور المللملك  سمح بأن یھدى بابا المسیحیین في القدس فقد
القیامة"، كما سمح لھ ببناء مستشفى فیھا، ومكتبة جمعت كثیًرا من الدراسات المسیحیة، وقد كان ھذا التسامح سمة كل 

 العصور اإلسالمیة قاطبة.
 

 بدایة الحروب الصلیبیة: 
 

عداء اإلسالم بعد استیالئھم على الخالفة العباسیة یقفون موقفًا سلبیّا من أ) كعادة الشیعة في كل وقت(كان البویھیون 
م على غزو الشام، فقد خرج ملك الروم في ثالث مائة ألف مقاتل، 1070ھـ/ 462ببغداد؛ مما شجع ملك الروم سنة 

 ونزل على "َمْنبح" وأحرق القرى بینھا وبین أرض الروم، وقتل رجالھم، وَسبَى نساءھم وأوالدھم.
  

حلب فزًعا عظیًما، ولم یكد العام ینتھي حتى عاود ملك الروم ھجماتھ بجیش كثیر العدد والعدة وفزع المسلمون في 
" من أرمینیا، ولكن "ألب أرسالن السلجوقي" سار كرد مالذیرید القضاء على اإلسالم والمسلمین، حتى وصل إلى "

قائال : "إنني أقاتل محتسبًا صابًرا، فإن سلمت إلیھ في خمسة عشر ألفًا، وكلھ إیمان باہلل، ویقین بأن هللا ناصر دینھ، 
 فبنعمة من هللا تعالي، وإن كانت الشھادة (الموت في سبیل هللا) فإن ابني "ملكشاه" ولي عھدي!

 
وأشار الفقیھ "أبو نصر البخاري" أن یكون یوم الجمعة بعد الصالة ھو موعد اللقاء مع األعداء، بعد أن یدعو جمیع 
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في سبیل هللا على المنابر، وصلى بھم الفقیھ البخاري، وبكى السلطان، فبكى الناس لبكائھ، ودعا  الخطباء للمجاھدین
ودعوا معھ، ثم قال لھم : من أراد االنصراف فلینصرف، فما ھھنا سلطان یأمر وینھي. ثم أخرج السلطان كفنھ لیراه 

 ففعلوا مثلھ.  -لیحفزھم على االستشھاد-جنوده 
 

َغ وجھَھ في التراب، ودعا -عز وجل-روم، فلما اقترب السلطان منھم نزل عن فرسھ، وسجد ہللوبدأ الزحف إلى ال وَمرَّ
هللا، وطلب منھ النصر على أعدائھ، وأخذ في التضرع والبكاء، ثم ركب فرسھ، وھجم على العدو فحملت العساكر 

النصر من عند هللا ینصر من یشاء، وھو معھ، وكان نصر هللا على الرغم من قلة عدد المسلمین وكثرة أعدائھم، لكن 
 القوي العزیز. 

 
وشاء هللا أن  كان أرسالن، رحمھ هللا، عادالً رحیًما مقّرا بأنعم هللا علیھ، یتصدق على الفقراء، وال سیما في رمضان.

دى نفسھ بألف یقتل المسلمون من الروم عدًدا كبیًرا حتى امتألت الساحة بجثث القتلى منھم، وأُسر ملك الروم، وافت
ألف وخمسمائة ألف دینار، كما افتدى قواده، وكان موقف أرسالن قویّا، یستمد قوتھ من عزة المسلم الذى یستمد عزتھ 
من عزة هللا سبحانھ، فقد فرض أرسالن على ملك الروم أن یرد كل أسیر مسلم في أیدي الروم، وشرط علیھ أن یرسل 

 ت. إلیھ عساكر الروم عند طلبھا في أي وق
م، من المعارك الحاسمة التي أدت إلى ھزیمة 1071ھـ/ 463وكانت موقعة "مالذكرد" ھذه بین السالجقة والروم سنة 

 ساحقة مروعة للروم، وذلك رغم التفاوت الكبیر بین القوتین، إذ لم تزد قوات أرسالن على عشر قوات الصلیبیین.
 

 اجتماع كلیرمونت: 
 

با یدعو إلى اجتماع عام في با ویستغیث بھا، فراح الباوھم) بأوركود أباطرتھم (ملوقد أدى ذلك إلى أن یستنجد أح
مونت" بفرنسا ویدعو المجتمعین إلى غزو الشرق اإلسالمي، وتخلیص األراضي المقدسة من الترك، وتخلیص "كلیر

ھم وغزو الشرق أراضي اإلمبراطوریة البیزنطیة من األعداء الغاصبین، وراح یحث األمراء على توسیع أمالك
الغني، فماذا كانت النتیجة؟ وكیف كانت ھزیمة "مالذ كرد" سببًا في قیام الحروب الصلیبیة؟ وفي أثناء ھذه الحروب 

 ظھر خطر المغول، فكیف واجھت البالد إعصار المغول، والحروب الصلیبیة؟
 

 استیالء الصلیبیین على القدس:: 492-487 الحملة الصلیبیة األولى
 

م؛ تجمعت قوات الصلیبیین في القسطنطینیة، وبعد أن تم إعدادھا عبرت البسفور إلى الشام، 1097ھـ/ 491 وفي عام
م، عند "ضورلیوم"، ولكن ھزم فیھا السالجقة، ثم استولى الصلیبیون 1097ودارت بینھم وبین السالجقة معركة عام 

تولوا على الرھا في إقلیم الجزیرة الشمالي، وأسسوا على أنطاكیة في شمالي الشام، وأسسوا بھا أول إمارة لھم، ثم اس
 إمارتھم الثانیة واتجھوا إلى مدینة القدس وبھا بیت المقدس.

 
وأمام أربعین ألف مقاتل، لم یستطع جیش الفاطمیین فك حصارھم للمدینة الذي استمر شھًرا كامال، ودخلوھا في 

یھا مذبحة قضوا على سكانھا جمیًعا رجاال ونساًء وأطفاال م، وأقاموا ف1099یولیو  15  -ھـ 492 النھایة في سنة
 وكھوال، واستباحوا مدینة القدس أسبوًعا یقتلون ویدمرون حتى قتلوا في ساحة األقصى فقط سبعین ألفًا من المسلمین .

ة النعمان"، وقتل بھا مائة ألف،ٍ وأشعل النار فیھا،  ثم أقاموا دولتھم ویذكر أن ریموند القائد الصلیبي احتل "َمَعرَّ
الكبرى المعروفة باسم مملكة القدس. وفي ھذه الحملة، ظلت بعض مدن الشام الھامة مثل حلب ودمشق في أیدي 

 لقد تم االستیالء على القدس، وشعر الصلیبیون أنھم حققوا واجبھم الدیني باستعادة المدینة المقدسة. المسلمین .
 

 بع إمارات:وقد قسم الصلیبیون ھذا اإلقلیم إلى أر
 
ھا . 1 م، وتشمل أعالي نھري دجلة والفرات، وتقرب حدودھا الجنوبیة الغربیة من 1098ھـ/ 492إمارة الرُّ

 حلب، وكانت عاصمتھا الرھا التي توجد في بعض الخرائط باسم إدریّسا .
 
 أما الثانیة فھي إمارة أنطاكیة، وتقع في اإلقلیم الشمالي جنوب غرب إمارة الرھا .. 2
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 ثم تلیھا جنوبًا إمارة طرابلس وھي تقع في شریط ضیق على الساحل وھي أصغر ھذه اإلمارات .. 3
 
أما الرابعة فھي مملكة القدس، وتمتد حدودھا الشرقیة من قرب بیروت الحالیة، ثم تتبع نھر األردن حیث . 4

 تتسع قلیال، وتتجھ جنوبًا إلى خلیج العقبة، وكانت عاصمتھا القدس نفسھا .
 

وكان لكل إمارة من ھذه اإلمارات أمیر أو حاكم یحكمھا، لقد استولوا على القدس، وھا ھو ذا نصرھم قد تم، وھا ھي 
 ذي أوربا كلھا في فرح متزاید، ولكن الخالفات بینھم قد عادت كأشد ما تكون بعد أن تم لھم النصر .

 
 
 
 
 

 الصلیبیین:انتصار نور الدین على : 549-507 الحملة الصلیبیة الثانیة
 

ولم یكن قد مات -وبرغم اآلالم التي عانى منھا المسلمون تحت مطارق الصلیب، وبحار الدماء والحقد، عاد اإلسالم
یشعل صدور المسلمین، فھبوا جنوًدا ہلل كما كانوا، وقیض هللا لھذه األمة رجال تركیّا ھو "عماد الدین زنكي"  -یوًما

 ا بالعودة إلى هللا. كیف كان ذلك؟الذي عرف أن طریق النصر یبدأ دائمً 
 

عندما انقسمت دولة السالجقة بعد "ملكشاه" استطاع أحد ممالیكھ األتراك وھو عماد الدین زنكي أن یستقل بإقلیم 
 . وكّون دولة من دول األتابكة الموصل

 
ء على عاصمتھا رغم ، وتمكن من االستیالEdessa "الرھاوما لبثت قوة ھذا الرجل أن تضاعفت فقام بھجوم على "

م. وكان لسقوط "الرھا" في أوربا ِھزة عنیفة أدت إلى الدعوة إلى حملة صلیبیة 1144ھـ/539مناعة أسوارھا سنة 
 أخري.

 
بن عماد الدین زنكي عبء الجھاد والدفاع عن أرض اإلسالم بعد استشھاد أبیھ عماد الدین  نور الدین محمودویحمل 

أتباع المذھب اإلسماعیلي (المعروفون باسم الحشاشین الباطنیة)، ویعید نور الدین  م، على ید أحد1146/ھـ541 عام
فتح الرھا التي سارع الصلیبیون إلى احتاللھا بعد استشھاد أبیھ، ویعود مظفًرا إلى حلب، ومن ھناك یستعد للقاء 

على أجزاء منھا، ویقبض على الصلیبیین، ویھزمھم بالقرب من دمشق، بل ویھاجم بعد ذلك إمارة إنطاكیة ویستولي 
أمیرھا بوھیموند وجماعة من أكابر أمراء الصلیبیین، واستطاع أن یخضع باقي مدن الرھا التي لم تكن قد خضعت من 

لحكمھم بعدما رأوا عدلھ وشجاعتھ، فتكونت جبھة إسالمیة واحدة تمتد من  دمشقثم توج جھوده لما دعاه أھل  قبل.
كم أنت عظیم یا نور الدین، لقد أضأت للمسلمین طریقھم؛ فعرفوا  أخیھ في الموصل.حلب إلى دمشق ویدعمھا ملك 
 كیف یكون الجھاد والتضحیة. 

 
 موقف مصر من الصلیبیین:

 
كانت مصر في ذلك الوقت تحت سلطان الفاطمیین الذین كانوا وقتذاك في أقصى حاالت الضعف، فقد كانت السلطة 

انوا یعملون على اختیار الخلیفة من ضعفاء الفاطمیین حتى یضمنوا سیطرتھم الدائمة الفعلیة في أیدي الوزراء الذین ك
على مصر! وكانت مصر شدیدة األھمیة للصلیبیین ولدولة نور الدین. إن وقوعھا في أیدي الصلیبیین یقویھم، ویمدھم 

اجمھم قوات المسلمین من بموارد ال حصر لھا. ووقوعھا في ید نور الدین یضع الصلیبیین في موقف حرج حیث تھ
ثالث جھات : الشرق، والجنوب، والجنوب الغربي، كما أن موارد نور الدین وجیوشھ سوف تعظم وتتضخم إن ھو 

 استولى على مصر، فكیف السبیل إلیھا؟
 

الفرص. فقد عرف أن قیادة مصر في ذلك الوقت كانت في أیدي الوزراء، وكان  أحسنلقد ھیأت األقدار لنور الدین 
أكبر المتنافسین الوزیران: "شاور" و"ضرغام"، وقد اضطر "شاور" إلى الھروب إلى نور الدین واالستنجاد بھ حین 
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ھزمھ "ضرغام" وأوشك أن یفتك بھ. وبلغ "نور الدین" أن جیًشا من الصلیبیین كان یتجھ نحو مصر لیسبقھ إلیھا. 
شیركوه" یصحبھ ابن أخیھ صالح الدین، ودخل جیش  فتحرك نور الدین على عجل، وجھز جیًشا بقیادة "أسد الدین

م، وسرعان ما انتصر على قوات "ضرغام" وأعاد "شاور" إلى السلطة، ترى 1164ھـ/560نور الدین مصر عام 
ھل یقدِّر "شاور" ما قام بھ تجاھھ نور الدین وقائد جیشھ أسد الدین شیركوه ؟ ال، بل أراد أن یتخلص من أسد الدین 

 أحس أنھما یقاسمانھ النفوذ. وجیشھ عندما
 

 الوزیر الفاطمي یستنجد بالصلیبیین:
 

ھناك تكون كارثة بكل ما في الكلمة من معني! لقد استعان شاور بجیش الصلیبیین الذي كان یرابط على الحدود، 
 وسرعان ما استجاب جیش الصلیبیین لشاور فدخل مصر، واشتبك مع جیوش نور الدین!

لما لم ترجح كفة أحد الفریقین اتفقا على أن یرحال مًعا عن مصر، وسرعان ما جال جیش نور واشتد القتال، ولكن 
 م .1167ھـ/ 563الدین وجیش الصلیبیین . ولكن جیش نور الدین عاد إلى مصر ثانیة في عام 

 
 

ولكن شیركوه وعند ذلك أرسل "شاور" یستنجد بملك القدس المسیحي الذي أرسل جیوشھ لمحاربة أسد الدین شیركوه، 
ب علیھا ابن أخیھ صالح الدین الذي أظھر مواھبھ الحربیة في  ھزم الصلیبیین، واستولى على اإلسكندریة التي نصَّ

الدفاع عن اإلسكندریة. وعلى الرغم من انتصارات شیركوه المؤقتة فإنھ شعر أال سبیل أمامھ لالحتفاظ بمصر، فاتفق 
الفریقین عنھا. ولكن الصلیبیین نقضوا العھد حین أعدوا حملة دخلت مصر مع الصلیبیین للمرة الثانیة على جالء 

 بغرض االستیالء علیھا، وقد استولوا على "بلبیس" وأعملوا في سكانھا القتل والنھب.
 

 انتصار شیركوه وصالح الدین على الصلیبیین: : 587-582 الحملة الصلیبیة الثالثة
 

م، یقوده شیركوه، 1169ھـ/564بنور الدین الذي أرسل جیشھ للمرة الثالثة سنة وھنا أرسل الخلیفة الفاطمي مستنجًدا 
وصالح الدین، وسرعان ما تم النصر على حملة الصلیبیین في مصر، وانسحبت تاركة النفوذ والسیطرة لجیش 

 شیركوه .
 

وُعیّن "شیركوه"  وأُعدم.وقد حاول شاور العودة إلى سیاستھ القدیمة، والتخلص من شیركوه؛ ولكنھ فشل وقُبض علیھ 
وزیًرا للخلیفة الفاطمي بدال من شاور. وعندما مات شیركوه خلفھ في الوزارة وقیادة الجیوش ابن أخیھ صالح الدین 

م، وقد تركزت في ید صالح الدین جمیع السلطات، وتمر األیام وصالح الدین 1169ھـ/564یوسف بن أیوب سنة 
م بعد أن ألغي صالح 1171ھـ/567یتھ، ویموت الخلیفة الفاطمي العاضد سنة یتألق نجمھ، وتظھر مع األیام عبقر

 الدین الخالفة الفاطمیة، وتصبح السلطة الفعلیة والنفوذ الحقیقي في یده، یقبض علیھما بید من حدید.
 

قوي وراح الصلیبیون یفكرون، لقد خلصت مصر لقوات المسلمین، وأصبحت في ید ھذا الرجل الحدیدي الذي سیوحد 
 المسلمین ویحطم قوي الصلیبیین، وإن غًدا لناظره قریب.

 
ظل صالح الدین حاكًما على مصر زمنًا طویال یدعو للخلیفة العباسي ولنور الدین من بعده. وتأسست الدولة األیوبیة 

 م على ید صالح الدین األیوبي.1174ھـ/569بمصر بعد وفاة نور الدین محمود 
 

شیعة، أما األیوبیون فھم من أھل السنة، ومن أجل ھذا راح صالح الدین یلغي مظاھر الخالفة لقد كان الفاطمیون من ال
نِّیة التي رفضت كل ُمْعتَقَد  الفاطمیة ورسومھا، ویُعطل معاھد الدعوة الشیعیة وطقوسھا. وعادت السنة إلى مصر.. السُّ

ور الدین، ویخضع لھ أمیر الموصل سنة دخیل على ما جاءھا بھ نبیھا وتمر األیام فیرث صالح الدین دولة ن
  م.1168ھـ/583

 
لقد كانت دولة نور الدین تضم ما بین المسلمین من الشام والحجاز والیمن، كما ضمت أجزاء من شمال إفریقیة. 

فأصبحت دولة صالح الدین تضم شمالي العراق، وشرقي الشام، ثم الحجاز والیمن ومصر وبعض شمالي إفریقیة. لقد 
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ا أكبر اتحاد للقوي اإلسالمیة في ذلك الوقت الذي كانت فیھ الدولة العباسیة مفككة ضعیفة ال سلطان لھا. وإن كان ھذ
 بینھا وبین الدویالت الصلیبیة غًدا قریبًا تسترد فیھ األرض وتحمي العرض.

 
میة، ولكنھم نقضوا وفي بعض الفترات كان صالح الدین یعقد معاھدات مع الصلیبیین لیتفرغ لتوحید الجھة اإلسال

العھد، ذلك أن رجنلد (أنارط) أمیر الكرك الصلیبي نقض ھذه المعاھدة، وقام الصلیبیون ببعض االستفزازات للمسلمین 
منھا أن رجنلد ھذا أعد أسطوال یعبث بشواطئ الحجاز ویھاجم الحجاج المسلمین، ودأب على مھاجمة القوافل 

 بین الفریقین، وتقدمت قوات صالح الدین من دمشق، ووجھتھا القدس.ال مفر إذن من وقوع الحرب  اإلسالمیة.
 

 
 : ھـ583 موقعة حطین

 
كان نصر هللا المبین حیث التقت جیوش المسلمین بجیوش الصلیبیین في "حطین" وكان ذلك في عام 

 م.1187ھـ/583
جیشان، وانجلت واشتبك ال. جمعوھم من كل دویالت الصلیبیین لقد جمع الصلیبیون عشرین ألف مقاتل

المعركة عن نصر ساحق لصالح الدین مع تدمیر تام لجیش أعدائھ .لم یكن أمام جیش صالح الدین بعد 
معركة حطین إال أن یتقدم نحو القدس، وقبل أن یتقدم نحوھا استسلم لھ حصن "طبریة"، وفتح "عكا" 

ھا اتجھ صالح الدین إلى واستولى على "الناصریة" و"قیساریة" و"حیفا" و"صیدا" و"بیروت"، وبعد
 القدس.

 
 استرداد القدس: 

 
ولكن الصلیبیین تحصنوا بداخلھا، فاتخذ صالح الدین جبل الزیتون مركًزا لجیوشھ، ورمى أسوار المدینة بالحجارة 
، عن طریق المجانیق التي أمامھا، ففر المدافعون، وتقدم المسلمون ینقبون األسوار، فاستسلم الفرنجة، وطلبوا الصلح

فقبل صالح الدین، واتفق الطرفان على أن یخرج الفرنجة سالمین من المدینة على أن یدفع الرجل عشرة دنانیر، 
والمرأة خمسة، والصبي دینارین، ووفى المسلمون لھم بھذا الوعد، وكان ضمن من خرجوا البطریرك األكبر یحمل 

 ون قد غنموھا في فتوحاتھم.(الكنائس) وذخائر المساجد التي كان الصلیبی أموال البِیَع
 

 رحمة صالح الدین: 
 

وفي ھذه األثناء، قال بعض المسلمین لصالح الدین : إن ھذا البطریرك یقوى بھذا المال على حرب المسلمین! فأجاب 
 صالح الدین: اإلسالم ال یعرف الغدر، وقد أّمنا وعلینا الوفاء. وخرج الرجل بھذه األموال.

 
لنبیالت واألمیرات قلن لصالح الدین وھن یغادرن بیت المقدس: "أیھا السلطان! لقد مننت ویروى أن مجموعة من ا

علینا بالحیاة، ولكن كیف نعیش وأزواجنا وأوالدنا في أسرك؟! وإذا كنا ندع ھذه البالد إلى األبد فمن سیكون معنا من 
 الدنا، فإنك إن لم تفعل أسلمتنا للعار والجوع".الرجال للحمایة والسعي والمعاش؟! أیھا السلطان! ھَْب لنا أزواجنا وأو

فتأثر صالح الدین بذلك، فوھب لھن رجالھن، رحمك هللا یا صالح الدین، فقد كنت مثاال للرحمة والعفو وحسن الخلق، 
 وكنت مثاال حسنًا لمبادئ الحضارة اإلسالمیة وعظمة اإلسالم.

 
 ذم الصلیبیین الذین دنسوا األرض، واعتدوا على العرض.البطل الفاتح لیطھر البالد والعباد من شرا ویتقدم

وتقدم جیش البطل صالح الدین بل جیش اإلسالم والمسلمین؛ لیستولي على معظم مستعمرات الصلیبیین ومناطقھم 
 الھامة .

 
 وقد ساعد على نجاح ھذه الحمالت أن معظم حامیات الصلیبیین لقیت حتفھا في حطین .
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م، ولم یَْبَق في أیدي الصلیبیین من كل أرض سوریا وفلسطین سوى صور وأنطاكیة 1189ھـ/586ویجيء عام 

 وطرابلس وبعض مدن وقالع صغیرة مبعثرة ھنا وھناك.
 

والحق أن ھذه األماكن الساحلیة التي استھان المسلمون بھا وتركوھا في أیدي الصلیبیین كانت سببًا في كثیر من 
، فقد تجمع فیھا الصلیبیون الفارون من األماكن األخرى، وقاموا بمھاجمة البالد المتاعب للدولة اإلسالمیة بعد ذلك

اإلسالمیة المجاورة، واستولوا على بعضھا وساعدوا الحمالت الصلیبیة الثالثة التي جاءت من الغرب وكبدت 
 المسلمین خسائر فادحة.

 
 لحرب الصلیبیة:ملوك أوربا یقودون ا: 597-586 والخامسة الحملة الصلیبیة الرابعة

 
فقد كان لھذه االنتصارات وعلى رأسھا سقوط القدس صدى مؤلم في أوربا أدى إلى إثارة الحماس مرة أخري، 

وتصاعدت صیحات إنقاذ األراضي المقدسة تتردد في أرجاء أوربا. واتجھت الكنیسة إلى جمع الضرائب للحروب 
وأعلن البابا أن من لم یستطع أن یخرج بنفسھ وتبرع بالمال الصلیبیة، وشجعت الناس على الخروج لقتال المسلمین، 

ُغفرت لھ ذنوبھ، ثم تطور ھذا األمر إلى إصدار صكوك الغفران لكل من یتبرع لھذه الحرب، أو یخرج فیھا. وتم تعبئة 
دریك عدد من الحمالت یقودھا ملك إنجلترا "ریتشارد" الملقب بقلب األسد، و"فیلیب أوغسطس" ملك فرنسا، و"فری

 بربوسا" ملك األلمان.
 

لقد كانت الحملة التى قادھا فردریك فاشلة، وذلك ألن قائدھا نفسھ قد غرق في نھر بأرمینیة، فعاد معظم جیشھ من 
 حیث أتي، ولم یصل منھ إلى األراضي المقدسة سوى عدد قلیل. وھكذا وقع عبء الحرب على ریتشارد وفیلیب.

لصلیبیون یجمعون قواتھم، ویحاولون القیام بعمل مضاد لحركات صالح الدین.. وقبل وصول ھذین األخیرین، أخذ ا
فوجھوا قواتھم لتحاصر عكا من البر، وأساطیلھم لتحاصرھا من البحر، وكان في استطاعة صالح الدین أن یقضي 

  على الجیش الصلیبي لوال وصول ریتشارد وجیوشھ في ذلك الوقت.
 

م) ضرب فیھا الفریقان 1191-1189ھـ/ 588-586دة عامین كاملین من سنة (وقد طال الحصار البحري البري م
 أسمى أمثلة الشجاعة، وأخیًرا سقطت عكا في أیدي الصلیبیین.

 
 الصلیبیون یقتلون األسري:

 
ألف  200وتوصل الجانبان إلى اتفاق یطلق بمقتضاه الصلیبیون سراح حامیة عكا، شریطة أن یدفع صالح الدین 

 قطعة ذھبیة.
 

أسیر، وھذه نقطة سوداء  2700وقد حدث أن تأخر دفع المبلغ المتفق علیھ، فأمر ریتشارد بإعدام كل أسراه، وعددھم 
 في تاریخھ، یقابلھا من جانب صالح الدین نبل عظیم في معاملة أسراه؛ حیث كان یتعامل معھم بالرحمة والتسامح.

 
یة، بدال من سوریا وقرروا القضاء على البیزنطیین، وكانت وفي الحملة الخامسة، قد توجھ الصلیبیون للقسطنطین

النتیجة أم وقعت الحرب بینھ المسیحیین أنفسھم مما دعا البابا للنداء لوقف القتال، وانتھت الحملة الخامسة دون 
 التعرض للمسلمین.

 
 صلح الرملة: 

 
وخاف على ملكھ في أوربا، فجرت بینھ وبین استمرت المناوشات البسیطة بین الفریقین، ولكن ریتشارد َملَّ الحرب، 

كتبھ ریتشارد إلى صالح الدین یقول: إن  صالح الدین مشاورات ومراسالت، ومن أھم ما جاء في ھذه المراسالت ما
المسلمین والفرنج قد ھلكوا وخربت دیارھم، وتلفت األموال واألرواح، ولیس ھناك حدیث سوى القدس والصلیب، 
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نا ما ننزل عنھ، والصلیب خشبة عندكم ال مقدار لھ، وھو عندنا عظیم؛ فیَُمّن بھ السلطان علینا ونستریح والقدس ُمتََعبَّدُ 
 من ھذا العناء.

 
فأجاب صالح الدین: القدس لنا كما ھو لكم، وھو عندنا أعظم مما ھو عندكم، فإنھ مسرى نبینا ومجتمع المالئكة، فال 

ا واستیالؤكم كان طارئًا علیھا لضعف المسلمین، وأما الصلیب فھالكھ عندنا تتصور أن ننزل عنھ، وأما البالد فھي لن
 قُربة عظیمة فال یجوز أن نفرط فیھ إال لمصلحة أوفي منھ.

 
م، وشروطھ: ترك أراضي 1192ھـ/589وقد أدت ھذه المفاوضات إلى عقد اتفاق بین الجانبین وھو صلح الرملة سنة 

ویافا وعسقالن، في حین أصبح داخل البالد لصالح الدین على أن یسمح  الساحل للصلیبیین، ومنھا صور وعكا
 للمسیحیین بالحج إلى بیت المقدس، وأن یتعھد بحمایتھم.

 
 من الصلیبیین: األیوبیین موقف 

 
م، حكمت أسرتھ من بعده، فحكم أخوه العادل مصر ومعظم أجزاء الشام، 1192ھـ/589ولما مات صالح الدین سنة 

ھـ، ثم انسحبوا منھا 615الكامل الذي سقطت دمیاط في عھده في ید الصلیبیین لما ھاجموا مصر سنة وخلفھ ابنھ 
ھـ، بعد الصلح مع الملك الكامل، فقد قطع 618مدحورین.. بعد ھزیمة فادحة أدت بھم إلى الجالء عن مصر سنة 

 لبوا الصلح.المصریون جسر النیل فغرقت األرض بالمیاه وأوشك الصلیبیون علي الھالك، فط
 

 : أسر ملك فرنسا: ھجوم دمیاط و614-612 السادسةالحملة الصلیبیة 
 

واحتلوھا وساروا إلى القاھرة إال أن المصریین أوقعوا بھم في النیل أیام الملك الكامل ثم ھاجم الصلیبیون دمیاط 
 وقطعوا خطوط إمداداتھم وھزموھم ھزیمة منكرة. 

 
 

 :644-624 منةالحملة الصلیبیة السابعة والثا
 

كان الصراع دائرا بین أبناء الدولة األیوبیة فلم یستطیعوا قائد الحملة السابعة فریدریك اإلمبراطور األلماني  وقد كان
واتفق البابا وأعلن نفسھ ملكا لھا. أن یكونوا قوة كافیة للوقوف في وجھ فریدریك، فاستولى على القدس بغیر إذن من 

الكامل على ھدنة مع فریدریك لمدة عشر سنوات حتى یتمكن الكامل من اإنتصار على خصمھ األیوبیون بقیادة الملك 
  مما أجج الغضب في العالم اإلسالمي لفقد مكتسبات صالح الدین.

 
ھـ، ولكنھ 647تعرضت مصر أیضا لحملة صلیبیة قادھا ملك فرنسا لویس التاسع الذي استولى على دمیاط سنة  ثم

ال بالسالسل إلى المنصورة حیث سجن في دار قاضیھا ابن لقمان، وكان ذلك بفضل حكمة وقیادة وقع أسیًرا فحمل مكب
ركن الدین بیبرس للقوات المصریة، وافتدى نفسھ بتسلیم دمیاط للمسلمین ودفع فدیة مالیة، وعادت دمیاط إلى 

 ھـ .648األیوبیین سنة 
 

غیرھا من مدن الشام، لم یقف الممالیك البرجیة مكتوفي األیدي؛ وأمام التھدید الدائم من قبل الصلیبیین لإلسكندریة و
بل راحوا یفكرون في قطع دابر الصلیبیین "بقبرص" وكان لھم ما أرادوا، حتى تمكنوا في عھد األشرف بَْرِسباي سنة 

م یفك م، ول1427ھـ/830م، من ھذا األمل، وأسروا ملك الصلیبیین الذي ظل أسیًرا بمصر حتى سنة 1426ھـ/ 829
 أسره إال بعد دفع جزیة كبیرة على أن یعترف بسیادة الممالیك علي قبرص!

 
م، وھي السنة التي آل فیھا حكم 1517ھـ/ 923وتظل لمصر السیادة على قبرص في عھد الممالیك البرجیة حتى سنة 

 البالد إلى العثمانیین، وسقطت دولة الممالیك البرجیة. 
 

 : نتائج الحروب الصلیبیة



 

 مسودة في التاریخ اإلسالمي
طارق عبد الحلیمد    
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ذا فشلت الحروب الصلیبیة، ولكن برغم الفشل السیاسي والحربي للحمالت الصلیبیة فإن ھذه الحروب كان لھا وبھ

نتائج بالغة األثر؛ منھا اتساع تجارة أوربا وبخاصة "جنوا" و"البندقیة" و"بیزا" مع موانئ الشام. ولم یقتصر ھذا 
ضي المقدسة، بل استمر حتى بعد أن أجلوا عن اإلقلیم كلھ. االتساع على الفترة التي سیطر فیھا الصلیبیون على األرا

 با.وأور كما ساعدت علٮانتقال الحضارة اإلسالمیة إلى


