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 عهد أيب بكر الصديق رضي هللا عنه
*** 

 
  :بكر أيب خالفةنقاط يف 

  . اهبمصو  للمسلمني وإعادته وسلم عليه هللا صلى النيب موت عند موقفه •
 . األمر هلذا قريش ةأبخصي األنصار وإقناع اجلانبني إرضاء واستطاعته السقيفة بيعة •

  اخلاصة البيعة وهي
 ، استثارته حاول نم على وردوده الصحيح هو وهذا العامة البيعة يف له علي مبايعة •

  . وسلم عليه هللا صلى هللا سولر  جتهيز يف انشغاله بسبب اخلاصة البيعة يف وجوده عدم وكان
 . احلكيمة سياسته تثبت السقيفة يف بكر أيب خطبة •
  . املنصب هلذا أهلته الصديق بكر أيب فضائل •
 

  : أعماله
 :  أسامة بعث تسيري

  . الشام لفتح كطليعة الغارة شبه البعث غاية كان •
 هللا صلى صيتهو ل البعث بكر أبو فأنفذ ابجلرف امةوأس وسلم عليه هللا صلى موته •

  . بنفسه وشيعه الصحابة معارضة رغم وسلم عليه
  املسلمني من أحد يفقد ومل البعث جناح •

  : نتائجه ومن
  . املسلمني قوة من وخوفهم الردة أهل إرهاب .1
 . احلدود حلماية رابطة يرسلون وجعلهم الروم إرهاب .2
 املسلمني بني املعنوية الروح رفع .3
  

  : املرتدين حماربة
  خاصة ردة ، عامة ردة
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  : الردة أسباب
  ومؤمن نافقم قسمني األعراب وكون الناس من كثري قلوب ن مناإلميا متكن عدم .1
  القبلية الزعامات نفوسهم يف تشكل كانت الوفود األعراب مبايعة .2
  ويق حلاكم إذعان أو معاهدة جمرد مبايعته أمر يظن كان الوفود بعض .3
  الزعماء بعض من الشخصي الطموح .4
  اإلسالمية الدولة على اءالقض وحماولتها والنصرانية اليهودية من هزمةنامل القوى حتريض .5
 

 الردة :
  . اليهودي الصلييب النفوذ إعادة منها والغرض دينية من أكثر سياسية كانت •
  . يلاغت مث النبوة عهد يف وظهرت أوهلا نابليم العنسي األسود حركة •
 املسلمني وقتلوا فرتاجعوا بكر أبو وحارهبم ويهودية نصرانية قبائل مع سدياأل طليحة •
 يف فهزمه الوليد بن خالد فحاربه ابلنصرانية ثرامتأ وكان هائلة قوة لطليحة وأصبح قبائلهم يف
  عمر زمن يف وأسلم النصرانية كلب قبيلة إىل فهرب "بزاخة"
 بائلالق مض احلف قادهتم مع فكونت مهاقو  قادت النصرانية احلارث بنت سجاح •

 ابلقضاء عليها يضوق وتزوجها الكذاب مسيلمة إىل انضمت مث اجلزيرة مشال يف النصرانية
  . خالد بقيادة متيم بقية وعلى مسيلمة على

 عالقة له صرانيان والده كان والعدة العدد الكثرية حنيفة بين يف الكذاب مسيلمة •
 ومسح العبادات ضبع يف سدأف يةو نواملا النصرانية من خليطا مسيلمة فكان بفارس وطيدة

 هللا صلى أرسله الذي عنفوة بن الرجال الباطلة دعوته نشر على هنوأعا ، اجلنسية ابإلابحة
 تهو ق من زاد جاحس من وزواجه ، ابلرسالة له وشهد فتابعه حنيفة بين لتعليم وسلم عليه

 إىل هتقوا وصلتو  جهل أيب بن لعكرمة هبزميتهة صول وزاد أكرب بصورة األحزاب فتجمعت
 "املوت ةقديح" يف وحشي وقلته عليه فقضى اليمامة يف خالد مع واشتبك ألفا، ستني

 . املعركة لعنف املسلمني من كثري واستشهد
 فارس وكذلك ويدس بن الغرور وأيده ربيعة معظم ومعه البحرين يف ضبيعة بن مطاحل •

  .احلضرمي العالء عليهم قضى حىت
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  احلروب هلذه ئداقا عشر أحد بكر أبو سري وقد •
  : احلرب نتائج

  اإلسالم راية حتت العربية اجلزيرة شبه وحدة  .1
 للتفكيك داخليا العمل إىل اضطرهم مما الكتاب ألهل السياسي النفوذ على القضاء .2

  . القتايل العمل من أيسهم بعد
 

  : القرآن مجع
 بن زيد وأمر صدره هللا حفشر  بذلك عمر عليه أشار اليمامة مبوقعة القراء من كثري مقتل بعد

  حفظ مع لموس عليه هللا صلى النيب عهد يف كتب ما على واعتمد العمل بذلك اثبت
  . ضبطوه ما على بشاهدين إتياهنم بعداحلفاظ 

  . واحدة سنة يف اجلمع ومت
 
 : والروم فارس بدوليت اإلسالمية اجليوش اصطدام •

 خالد بكر بوأ لأرس ، للفرس التابعني العرب بنصارى اصطدم للمرتدين خالد تتبع بسبب
 وذلك البيزنطيني للروم التابعة ابملتنصرة فاصطدم احلجاز مشال إىل العاص بن سعيد بن

  .للتجسس للمدينة الوفود إرساهلم بسبب
 : الشام إىل اجليوش تسيري •
 :  لواقا كما وليس ريعةالش يف الدين نشر ةوأصال اإلسالمية الدولة عاملية ذلك على ثعالبا 

ل أي مرتد دخو  رفض ألنه املرتدين على القضاء بعد الفنت عن العرب يشغل أن بكر أبو أراد
 الطمع وهو النفسي العامل هناك وكذلكوهذا ليس فيه أتليف ألي من القبائل ،  احلروب يف
 كتب بكر أاب ألن االقتصادي العامل إنه املستشرقون قال كما وليس ، الشهادة يف

 رستم وقول العجم بالد يف جلنوده خالد وترغيب الروم غنائم يف ويرغبهم العرب يستنهض
 فكيف هلم عدوهم قول األخري والقول واهية أدلة وهذه العيش ضيق إال حيملكم مل للمغرية

 الذي هو اجلهاد على حثفهي  األقوال هذه وأما ، والباطل الكذب ولكنهبه ؟  يستشهدون
 يف املسلمني نظر وجهة ميثل ال ولكنه وحده للمغنم جياهد من هناك أن وصحيح األصل
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 بن عبدهللا ، حرام بن عمرو ، وعرجته اجلموح بن عمرو فهو ذلك ميثل ما وأما فتوحاهتم
 جيشه ترك الذي الوليد بن وخالد ، وأوالدها اخلنساء ، اجملاهد الصغري الشباب ، رواحة
 ويف ، هللا نصر يف طمعا والعدة العدد قلة مع أعدائهم لقائهم ويف ، هلل شاكرا ليحج وذهب

 كان القادسية يف أحد من ما أنه جابر وقول ، انسحبوا عندما محص ألهل اجلزية إرجاعهم
 ، الليل قيام وألداء األمة لرعاية اهنار  وال ليال ينام ال عمر جعل وما ، اآلخرة مع الدنيا يريد

 . أسري سلمأ كلما نياملسلم وتكبري
 بني اإلسالم ارانتش سرعة ذلك على والدليل والفكري املادي للتحرير الفتوحات كانت 

 وسلم عليه هللا صلى املصطفى هبا بشر عشوائية وليست مدروسة طةخ وكانت ، الشعوب
 خبطر هوعلم حسن تصرفهفل أفريقيا بالد يف للتوغل عمر ترك وأما ، مبعوله اخلندق حيفر وهو
 قواعد تكوين بعد إال الفتوحات يف توسع حيدث ومل ، انفع بن عقبة يد على تبني كما ذلك
 ويبدأ بثغر للفرس توجهابل خالدا بكر أبو أمر املنطلق هذا ومن ، الفتوح منها ينبعث ةاثبت

 مريياحل عالكال يذب وأمده للشام ابلتوجه العاص بن سعيد  بن وخالد ةبلاأل وهو اهلند
 العاص بن روعم ، لألردن حسنة بن شرحبيل : ألوية أربعة وعقد،  عقبة بن والوليد

 إذا العليا القيادة وله حلمص اجلراح بن عبيدة أبو ،لدمشق سفيان أيب بن يزيد ، لفلسطني
  .األربعة اجتمعت

 
  : وفاته •

 هـ 13 سنة محى عن ركب أبو تويف والعراق الشام اإلسالمية اجليوش فيه تطأ الذي الوقت ويف
  . بعده من أتعب لقد :عمر وقال املسلمني مال بيت إىل عنده ما ورد
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 رضي هللا عنه اخلطاب بن عمر عهد
*** 

  : خالفته
  فكتب به رضواف رعم يف الناس خالهلا استشار يوما عشر مخسة بكر أبيب احلمى استمرت

 بكر أبو أمر وقد ، فرضوا بذلك وأعلمهم الناس على شرفأ مث عمر فيه استخلف كتااب
 عمر وبويع االثنني يوم يفوتو  ، به يشغلوا وأال املوت فراش على وهو رثةحا بن املثىن مبد عمر
 سبااي رد ومنها هسياست وبني الناس خطب بعدها الثالاثء يوم املسجد يف العامة البيعة

 احلق يف شدته بنيو  ، والروم الفرس ضد مجيعا العرب طاقات ليجمع عشائرهم إىل املرتدين
 . مهب ورمحته املؤمنني على ولينه

 
  اإلسالمية الفتوحات

  : فتوحاهتم يف املسلمني انتصار أسباب
 . ابلشهادة أو ابلفتح مبشر فهو اجلندي نفس يف العقيدة قوة .1
  . األفذاذ املسلمني القادة من كبري عدد توفر .2
 . وجتانسها اإلسالمية القوات وحدة .3
 . حاهتمتو بف يرحبون جعلهم مما الشعوب على العادلة اإلسالم أحكام تطبيق .4
 قد أهنما ولو مافيه املذهبية واخلالفات تنافسهما بسبب العظيمتني القوتني ضعف .5

  الكثري والعدة . ابلعدد الضخمة اجليوش حشدوا
 
 : العراق حو فت

 حرب من خالد نتهىا وعندما العباد امسهم وكان املتنصرة العربية القبائل بعض هبا كان
 أبن غنم بن عياض ىلإ وكتب اجلنوب  من العراق خولبد بكر أبو أمره البحرين يف املرتدين

 وأمرمها احلرية يف يلتقيا نأ على كماشة يكف بني الفرس ليضعا الشمال من عليها يطبق
  . حروهبم يف مرتدا يشركا وأال الردة أهل قاتل من ابستنفار
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 مث احلرية ارىنص فعل وكذلك اجلزية على أهلها وصاحل السواد أرض بقرى خالد واصطدم
 جعل بلدا افتتح ماوكل البالد من كثريا فيها افتتح وشهرين سنة خالل يف معارك عدة خاض

  حسنة معاملة تعاملهم حامية فيها
 عاتبه بكر أبو علم وملا حاجا ملكة وذهب الساقة يف وختلف الكوفة إىل جبيشه خالد رجع مث
 فأمده ، املوت فراش على وهو ربك أاب فاستمد وحده املثىن وبقي الشام إىل ابلتحرك أمره مث

 حىت معارك عدة يف وانتصر استنفره حبي مر وكلما كبري عدد ومعه الثقفي عبيد أبيب عمر
 على جنودها الفرس وحشدت للفرات الشرقية الضفة على "ابملروحة" يعرف مكاان وصل
 ومحل راجلس فقطع ابملسلمني عبيد أبو فعرب بينهم جسرا صالواب ابن قدعف األخرى الضفة
 الراية املثىن فحمل عبيد أبو واستشهد املسلمون واهنزم اخليول فنفرت أبفياهلم عليهم الفرس

 وعلم ، نصرانيا كان ألنه للعرب محية الطائي زبري أبو اجليش ببقية اجعرت ال على وساعده
 بعض مع الفرس إىل وخرج البجلي عبدهللا بن جرير بقيادة الناس فاستنفر ابهلزمية عمر

 هذه ويف ، جلسرا يوم جبراحة متأثرا تويف حيث املثىن ختلف أن بعد فهزموهم العرب نصارىال
 يف خرج الذي يزدجرد عهد يف رستم يد على السواد أرض معظم الفرس استعاد الفرتة

 ميلك من لكل عاما نفريا املسلمني عمر فاستنفر ابملقدمة فيال ونثالث معهم ألفا  (120)
 أيب بن سعد فوىل ذلك بغري الصحابة عليه أشار ولكن بنفسه ابجليش املسري وأراد سالحا
 يونر والبد الصحابة فيهم ألفا (36) جيشه وصل أن بعد القادسية إىل ابجليش فسار وقاص
 ، ويرجعون سيملون العرب أن منهم ظنا أشهر أربعة فعسكروا ابهلجوم البدء الفرس وهاب
 ، أتتيهم اإلمدادات وكانت فيتزودون النواحي على اإلغارة يف الوقت قضوا املسلمني ولكن
 األول اليوم يف املسلمني إبل ونفرت االشتباك فوقع املسلمني رد يف ففشل سعدا رستم وراسل

 املسلمون ضرب الثالث اليوم ويف كفتهم فرجحت ايلتال اليوم يف فربقعوها الفيلة شكل من
 مصري حددت اليت احلامسة املعركة هذه يف للمسلمني النصر ومت عيوهنا وفقأوا الفيلة خراطيم
 من وكان ، الذمة السواد ملعظم وجعل العراق يف بسياسته يعلمه لسعد عمر وكتب العراق
  . اإلسالم العرب نصارى من كبري عدد دخول القادسية نتائج
 الفرس عاصمة للمدائن توجه مث ابلقادسية شهرين سعد قضى : املدائن فتح 

 يزدجرد وهرب الفرس ففر وعربوا ابرعة خبطة جسرا فأقاموا دجلة هنر عنهم فحجزهم
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 من تركوا كم" وقرأ مسجدا كسرى إيوان من سعد واختذ اجلزية على أهلها وأقام
  . عظيمة غنائم املسلمون موغن"  ... وعيون جنات

 عليهم فانتصر حوهلا خندقا واحتفروا جلوالء يف جتمعهم الفرس أعاد : جلوالء واقعة 
 أرض يف االنسياح يف التوقف عمر وأراد ناحلو  واحتل القعقاع وتقدم عتبة بن هاشم
  . فارس

 فأرسل هلرمزانا بقيادة األهواز انتقاض بسبب التوقف عمر يستطع مل : فارس فتح 
 انتزاع فيه قرر مؤمترا رديزدج وعقد . أسلم مث أسريا اهلرمزان ووقع تسرت يف وهزمه إليه

  دارهم عقر يف زوهموغ املسلمني من العراق
 فاصلة معركة خوض روقر  هناوند إىل فسار كبري جيش للفريزان جتمع : هناوند معركة 

 فحفر ريقانالف واصطدم املسلمني من عظيم جيش مع مقرن بن النعمان له فخرج
 وخبطة املسلمة لقواتا طريق يف املسامري ونثروا منها خيرجوا أن وأبوا خنادق الفرس
 شر وهزموهم ليهمع املسلمون فانقض فتبعوهم ابلفرار الفرس لموناملس أوهم ابرعة
 ، سلمنيامل أمام سائغة لقمة فارس بالد وأصبحت الفرس شوكة فقصمت هزمية

 وتوىل مقرن بن عمانالن فيها واستشهد السبب هلذا "الفتوح فتح" املعركة هذه ومسيت
 حىت سلمنيامل دةوقا هو فارس أرض يف انساح الذي اليمان بن حذيفة القيادة

 ، ابلوفاء الدالب أهل عرفهم الذين املسلمني أيدي يف أبسرها فارس بالد سقطت
  .وخامته اتجه يف طمعا انحط بيد قتل حىت طريدا فعاش فلفظوه ابلرتك يزدجرد وحلق

 
 اليت األربعة جليوشا مث أسامة بعث مث وسلم عليه هللا صلى عهده يفت بدأ : الشام فتوح

 حتت فاجتمعوا ةاملقاوم ولشدة تفرقهم بسبب كبرية صعوابت واجهت وقد بكر أبو أرسلها
 املاء ملحي أايم انيةمث بعد فوصل إليهم العراق من فتوجه خلالد بكر أبو وكتب واحدة قيادة
 مرج يف الغساسنة حفصب الصحراء وقطع ابهرا دليال واختذ كروشها ويف اجلمال على الالزم
  . صلحا ودخلت اهحاكم فأسلم صرىب شرحبيل مع وحاصر راهط



9 

 

 ضغط حتت فلسطني يف وخالد الريموك يف اإلسالمية القوات كانت : أجنادين 
 لقواتا وسحقت القتال دار حيث أجنادين يف مجيعا القوات فتجمعت شديد
  . ألنطاكية محص من مقره هرقل ونقل الرومية

 بلغ جيشا فكون لشاما بالد يف املسلمني تغلغل من احلد قيصر حاول : الريموك 
 فوحد ألفا 40 عددهم وكان الريموك يف املسلمني يفلق ابهان بقيادة ألفا 240

 إىل اجليش فقسم خالد أمريهم وكان العامة القيادة القادة وتناوب قيادهتم املسلمني
 القتال ودار الريح شديد قائظا يوما خالد واختار النساء بعض معهم واشرتك كراديس
  طينيةالقسطن إىل هرقل ورحل حامسا نصرا موناملسل وانتصر

 واستغلوا لةلي سبعني أبواهبا من دمشق اإلسالمية القوات حاصرت : دمشق فتح 
 وفتحوا لبوابنيا وقتلوا السور ومجاعة خالد وتسلق الفصح عيد يف الروم انشغال
 مبساكن ناملسلمو  ونزل اجلزية على الصلح ومت عبيدة أليب املدينة الروم فسلم األبواب

  . أهلها من هرقل إىل رحل من
 املسلمون تغلبف ابملياه األرض وأوحلوا الروم من ألف فيها اعتصم : فحل معركة 

 يفضلوهنمو  حكمهم يف رغبتهم يبدون للمسلمني أهلها وكتب وهزموهم ذلك على
  . الشام دبال يف الفتوحات واستمرت دينهم على كوهنم من ابلرغم الروم على

 دون فلسطني دبال فتح من أجنادين بعد العاص بن عمرو متكن : املقدس بيت فتح 
 عبيدة أاب عمر مرفأ القتال فيها ينقطع مل أشهر أربعة املقدس بيت حاصر مث قتال

 تسليمها بوطل "صفرونيوس" القدس بطريرك ورضخ احلصار فاشتد إليه ابلتوجه
 من معهم سكني ملن ذلكوك اجلزية على أماان هلم وكتب بنفسه موقد فوافق لعمر

 مث لصخرةا عند وصلى ابلكنيسة يصل فلم الصالة وقت وحان الروم أو اليهود
  . مسجدا اختذت

 حاصر وعندما ، والفرات دجلة هنري بني الواقعة املنطقة وهي : اجلزيرة فتح 
 معه ابملقاومة ووعدوه هبرقل املتنصرين اجلزيرة عرب اتصل محص املسلمون

 الروم وبني عرهبا بني الصلة لقطع اجلزيرة أرض يف ابالنسياح عمر فأمر ليستخلصها
 بالد افتتاح من املسلمني جيوش واستطاعت غنم بن لعياض العامة القيادة وجعل
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 من النصارى إبخراج هرقل عمر فهدد الروم بالد إىل بعضهم وارحتل يسر يف اجلزيرة
 بن الوليد وتوىل اجلزيرة بالد يف ماإلسال وانتشر ، فرجعوا خيرجهم مل إن املسلمني بالد
 عليهم وعني فعزله مندفعا كان ولكنه ابللني يعاملهم أن عمر وأراد عليهم عقبة

  .  حيان بن الفرات
  : مصر فتح

 على اخلالص متنواو  فرحوا املسلمني ابنتصار أقباطها مسع فلما مصر خريات الروم استغل
 من بقي من ومعه الروم قائد األرطبون إليها حبانس أن بعد مصر أمهية عمر وأدرك ، أيديهم
 الروم جيش إىل يصلوا أن قبل السلمون دمههم وقد املتنصرة العرب من مجاعة وكذلك اجلنود
  أربعة يف عمرو وتوجه فوافق مصر فتح ابلشام اجلابية وهو عمر على العاص بن عمرو اقرتح

ىت وصل إىل الفرما واشتبك مع آالف عن طريق الساحل إىل عدة بالد فاستوىل عليها ح
 املسلمني مبساعدة أيمرهم لألقباط بنيامني البطريرك وأرسلالروم وحاصرها شهرا فسقطت 

بقيادة األرطبون يف بلبيس يف قتال  الروم مع املسلمون واصطدم ، بعضهم فأجابه الروم على
 هزم مثط ابملسلمني ملدة شهر فهزموهم ورد عمرو ابنة املقوقس له مكرمة فازداد ترحيب القب

 حبصن وحتصنت الروم قوات ففرت مشس بعني فاصلة معركة يف الروم قائد ودورتي عمرو
املسلمون وجاءهتم اإلمدادات وملدة سبعة أشهر قام خالهلا املسلمون  فحاصره اببليون

أثناء احلصار مفاوضة  املقوقس وأراد جبوالت داخل مصر افتتحوا خالهلا العديد من البالد 
ملسلمني فوقعوا معاهدة سرية بتسليم مصر مقابل حريتهم الدينية واجلزية فرفضها هرقل ا

 وكرب مجاعة مع احلصن دخول هبا استطاع حيلة العوام بن الزبري صنع مث ، واضطهد املقوقس
الروم وافتتح احلصن وهو مركز الدفاع الرئيس مبصر ، وجاء  وضعف ابخلارج املسلمون وتبعه

 حبصوهنا حتصنوا حىت مرات عدة الروم مع ة فتوجه إليها املسلمون واشتبكوادور اإلسكندري
فأمت فتح مابقي  وتوجه القوات بعض عمرو فرتك احلصار وطال املسلمون فحاصرهم املنيعة

من الوجه البحري . وملا مات هرقل اضطربت األحوال فطلب الروم اهلدنة وانسحبوا من 
 بعض فأرسل القوات وبعض حذافة بن عبدهللا تركو  الفسطاط إىل عمرو املدينة فرجع

فجاءت قوات الروم واحتلتها مرة أخرى فعاد  ابإلسكندرية القوات بضعف يعلموهم ىالنصار 
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 عنده العهد نقض عمرو وافتتحها وسىب الذرية ولكن عثمان ردهم يف خالفته لعدم صحة
  . اجلزية عليه فرضوا يسلم مل ومن املسلمون كرب األسرى أحد أسلم كلما وكان

 العيون يف الرماة دأش من وكانوا النوبة بالد إىل انفع بن عقبة العاص بن عمرو أرسل مث
 غري على فصاحلهم سرحال أيب بن عبدهللا غزاها مث فانسحب ابلغة إصاابت املسلمني فأصابوا

  . الطعام املسلمون هلم ويقدم الرقيق يقدموا بل جزية
 

  :وطرابلس برقة فتح
 الرببر من قبيلة كنهايس وكان لربقة استطالعية لةمح يف انفع بن عقبة العاص بن عمرو أرسل
 جيشه قسم مث ةاجلزي مقابل فاستسلمت إليها بنفسه سار بعدها الروم على ساخطة قوية

 وأما ، عنوة حتفت حىت وحاصرها البلدان بعض ففتح طرابلس إىل أحدمها على سار قسمني
 افريقية حاكم فاختذ . ةكبري  ومنطقة فزان وافتتح اجلنوب إىل توجه بةعق فبقيادة اآلخر القسم

 لذلك سبيطلة مدينة ذواخت لينصروه الرببر من وتقرب تقدمهم من املسلمني ملنع االحتياطات
 عن املسلمني ديبع ال حىت له أيذن فلم أفريقية غزو يف عمر العاص بن عمرو فاستأذن
 فتمكن اإلسالم ىلإ يدعو برقة على عقبة وأقام مصر إىل بن عمرو ورجع ، كثريا قواعدهم

  . اإلسالم بنشر وانشغل عقبة فرتكه طرابلس استعادة من افريقية حاكم
 معارك يف حاكمها مع قابلفت أفريقية زوغ يف السرح أيب بن هللا عبد استأذنه عثمان توىل وملا

 فرقة فرقتني يشاجل متقسي ريالزب بن عبدهللا فاقرتح اآلخر يهاب فريق كل كان حيثفاترة 
  . ةأفريقي وخضعت النصر فتم ليال وأخرى هناراتقاتل 

 
 : عمر عهد يف والعطاء الدولة دواوين

 بذلك السجل يومس شياطني أو جمانني أصلها سجل معناها فارسية كلمة الديوان •
 أو بذلك اهنممك فسمي جمانني كسرى فحسبهم أنفسهم يف حيسبون ابحلساب يقوم من ألن

   . ابملسائل ومعرفتهم لنباهتهم
 ومن واخلرج الدخل يف واألموال األعمال من الدولة شئون حلفظ الديوان عمر واقتبس •

  . رواتبهم وتقدير وإحصائهم واجلنود العمال من هبا يقوم
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 الصحابة عضب فأمر عمر على رجل واقرتحه ديوان أول : والعطاء اجلند ديوان •
 حسب على كتابتهب وأمرهم عمر فرفضها اخلالفة على فكتبوهم ممنازهل على الناس بكتابة
 مث واجلهاد واهلجرة إلسالما يف السبق يف واألفضلية وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من القرابة
 حىت نياملسلم مجيع مشل حبيث يعول من يةافوك كفايته حسب واحد كل عطاء قدر

  . الذمة أهل يهمل ومل املولودين األطفال
 للقتال اجليش يتفرغ أن بذلك وهدف وعطاءاهتم اجلند أمساء فيه ودون اجلند ديوان أنشأ مث

 مال يف مسلم لك أحقية يرى عمر وكان ، أمره أول من ابلعربية وكتب بغريه ينشغل وال
 عنهم فضل مما ياءاألغن مال بعض أخذ يرى وكان العطاءات يف التوسعة ينوي وكان الدولة
 . العطاءات يف التسوية ينوي كان كما ، للفقراء ويعطيه

 فيها اليت البلد غةبل وكان خرج وما دخل ما الدولة حساابت ينتظم : اخلراج ديوان •
  . العجم من كتابه وكان

 فضول حفظ به وقصد ، مبهامه واجلند العطاء ديوان ليقوم وأنشأه : املال بيت •
 كان فقد بكر يبوأ وسلم عليه هللا صلى النيب عهد خبالف عهده يف زادت اليت األموال
  يومه من فيقسم قليال الفيء

 : املال بيت موارد •
 مخسه يوزع ركاب وال خيل إجياف غري من املسلمني وصل مال كل وهو : الفيء  .1

 يف فأصبحت وسلم ليهع هللا صلى هللا لرسول كانت الباقية أمخاس واألربعة اخلمس أهل على
 . املال بيت

 وإما املقاتلون لرجالا وهم األسرى ويشمل ابلقتال املسلمون بهأصا ما وهي : الغنيمة .2
 وهم والسيب ، املال بيت يصل الذي ابملال أنفسهم يفتدوا أو عليهم مين أو يسرتقوا أو يقتلوا

 . املنقولة موالواأل واألراضي ، الفداء أو عليهم املن كذلك وميكن واألطفال النساء
  . ملصارفه واخلمس للمقاتلني أربعة أمخاس مخسة تقسم والغنيمة 
  : إىل تنقسم واألرض األرض ضريبة وهو : اخلراج .3
 تقسم أو عمر فعل كما اجلنود ويرضى للمسلمني وقف وهي عنوة فتحت أرض •

  . خراجية وتصبح ألهلها تعاد أو ةعشري وتصبح
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 وهي لصوايفا أرض وهذه السلطان أمالك أو أهلها لفرار نو ملسلما اهملك أرض •
 .خراجية

 . عشرية وهي أهلها أبيدي تقر صلحا فتحت أرض •
 نتيجة نوكا املال يتب موارد أهم وهو األرض من خيرج مما حصة وإما مقدر شيء إما واخلراج
 تكون حصة منهم خذويؤ  أصحاهبا مع جبعلها مفتتحيها عمر أقنع اليت السواد أرض الفتتاح
 الشام يف بذلك قام مث منهم يقتنع مل من واسرتضى املسلمني مصاحل يف هبا ينفق املال لبيت
  : عليها خراج ال أراضي ثالثة وهناك ومصر

  . زكاهتا يدفعون حرب بدون أهلها أسلم اليت األرض •
  . عشرية عنوة املفتوحة املقسومة األرض •
 . احملاربني على املقسمة املغنومة األرض •

 . اخلراج يف طاقتهم فوق الذمة أهل حيمل أال عمر وحث
 عمر وقدرها فقط القادرين الرجال الذمة أهل من الرأس على شخصية ضريبة : زيةاجل -4

 . األايم تلك يف واحد مبعىن واخلراج اجلزية وكانت ابلرفق وتؤخذ أحواهلم حسب وقادته
ال  اخلراج أيخذ كان أنه ايفطنو  ومل أسلم ممن اجلزية أبخذ وغريه احلجاج املؤرخون اهتم ولذلك
 اجلزية .

 ومصارفها .اخليل جتارة على الزكاة عمر وفرض الشارع حدده معلوم جزء : اةالزك -5
  . عليها منصوص

 واحلريب %5 املعاهدعلى  احلرب دار من القادمة السلع على اجلمارك هي : العشور -6
 والتؤخذ من املسلمني فقط الزكاة . السنة يف مرة وهي 10%
  . اخلمس وفيه فيكتشف األرض حتت يوجد الذي املال وهو : الركاز -7
 املال بيت من دفع دين عليه كان وإذا املال بيت يرثها : له وارث ال من تركة -8

   "ه أعقل عنه وأرثهل وارث ال من وارث أان" حلديث
  : املال بيت مصارف •
 . وغريهم والعمال والوالة القضاة رواتب .1
  . السالح من وحاجتهم اجلند رواتب .2
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  .واملساجد واألهنار كالطرق العامة املنافع .3
  . واألسرى املسجونني نفقة .4
  . وغريهم للعلماء واملنح العطااي .5

  . ابملدينة املال لبيت يرسل بقي وما خراجه من إقليم كل نفقات وكانت
 

  األجناد وجتنيد األمصار متصري
  :األمصار متصري دواعي •
  . اهب يسرتحيون أماكن إىل اجلند واحتياج اإلسالمية الرقعة اتساع .1
  . الدعوة لنشر املفتوحة البالد يف إسالمية حياة إقامة ضرورة .2

 الروم مساكن لوجود جديدة مدن فيه تنب فلم الشام أما ومصر العراق يف املدن بنيت ولذلك
  .اهلاربني

 إببقاء بكر أيب عهد يف املسلمون نزهلا والفرات دجلة ملتقى عند تقع : البصرة مدينة .1
 ومعه هلا واليا زوانغ نب عتبة عني عمر توىل فلما الناحية هذه على له اوالي الوليد بن خالد

 وبىن واملرعى املاء من ريباق منزال منها فنزل فوافق متصريها يف عمر عتبة فاستشار رجل ثالمثائة
 مجعوا للغزو رحلوا كلماو  هناك املتوفر القصب من ومساكن منه قريبة لإلمارة ودارا مسجدا هبا

 موسى أيب إمارة يف للنبا من املباين فبنوا حريق أصابه حىت ، بنوه عادوا فإذا وهوحزم القصب
ا شوارع لوا هببائل وجععتبة مث بنوهاابحلجارة واآلجر وجعلوها خططا للق وفاة بعد األشعري

 يف الناس فرغب ، األبله هنر هبا واحتفر وبكل خطة رحبة فسيحة للقبور ومرابط للخيل
  . رخوة حجارة أي بصرة ذات ألهنا البصرة ومسيت . سكاهنا عدد وازداد سكناها

 وخومة بسبب اجلنود وجوه يف تغريا عمر وجد ، والفرات احلرية بني : الكوفة مدينة .2
 املكان الختيار وحذيفة سلمان وأرسل أبلهم ويوافق يوافقهم مكان ابختيار فأمر البالد هذه

 شيء أول وكان ابللنب وبنيت وحصباء رمل ذات ألهنا بذلك ومسيت الكوفة موضع فاختارا
 وبىن النبل مواقع وراء البناء وجعل فرمى زعنال شديد وسطه يف رام قام مث املسجد فيها بىن

 فارسية فرقة مث املسلمون نبو احملار  وسكنها ، ظلة املسجد جبوار وجعل عنده دارا لسعد
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 والنصارى اليهود من مجاعة هلاونز  ، ديلم ءمحرا سمواف ديلم يسمى نقيب هلم وكان منتأاست
  . الكوفة بنجرانية وعرفوا جنران من

  . عظيم شأن والبصرة للكوفة وأصبح
 بن هرمتة صرهام ، نينوى من قريبا دجلة هنر على العراق مشال : املوصل مدينة .3

  . العرب وسكنها هلا فرقد بن عتبة افتتاح بعد عمر أبمر عرفجة
 فسطاطه بنزع أمر يةاالسكندر  إىل املسري العاص بن وعمر  أراد ملا : الفسطاط مدينة .4

 أن عمر رفض ما بعد سكنا املوضع هذا اختذ رجع وملا فرتكها ابضت قد ميامة فيه فوجد
 ومزارع فضاء ضأر  وكانت ، حبر املسلمني جند وبني بينه يفصل لئال سكندريةاإل يسكن

 وبدأ املدينة يطبتخط سلمنيامل قادة من أربعة عمر وكلف ، اببليون حصن إال فيها ليس
 االتصال لسهولة كانامل هذا اختيار يف وفق وقد ، اآلن ابمسه املعروف مسجده ببناء عمرو

  .النيل على ولكونه البالد ولتوسطه ابخلالفة منه
 فالمه لعمر بذلك عمرو فكتب فسكنتها اجليزة مهدان قبيلة استحبت : اجليزة مدينة .5

  . فعال افيه وبقوا حصنا عليهم يبين أن تركها بواأ إن وأمره فاصل حبر لوجود
 
 : األجناد أما
 اجلند إلقامة ثكنات يوه اجلهات  كل يف املدن يف املقامة احلاميات على االسم هذا يطلقف 

 يف تدفع أن للقيادة ميكن حبيث معدة حصان (4000) حظرية كل يف للخيول وحظائر
 وومست يولللخ مراع هلا وخصصت نالفرسا من ألفا وثالثني ستة من أكثر قصري وقت

  "هللا سبيل يف جيش" سمو ب اخليول
 : األجناد وأشهر
 دمشق جند .1
  محس جند .2
  ينر سقن جند .3
  فلسطني جند .4
  األردن جند .5
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  . الصحابة قواد خرية من قائد منهم كل وعلى
 

  : اخلطاب بن عمر اغتيال
  : دواعيه من
  . عليه اايهمبق فحقد وهزميتهم والروم فارس ملك تقويض .1
 الكوفة إىل رانجن ومن آتمرهم يف استمرارهم بعد خيرب من الكتاب ألهل عمر إجالء .2

 هلم إسكانه من  لرغماب عليه حقدهم إىل أدى مما القرى ووادي فدك ومن الراب تعاطيهم بعد
  .بعضهم فبقي لألفراد وليس للتكتالت هؤ إجال وكان . الكوفة

 سلطاهنم ضياعل والكهنة حباراأل ضايق مما تابالك أهل عامة نم اإلسالم متكن .3
 . حيقدون وجعلهم الشخصية ومصاحلهم

 وأهله اإلسالم على وللقضاء العادل الرجل هذا على للقضاء املهزومة القوى هذه فاجتمعت 
  : إىل فلجأوا
  . داخليا الفنت لبث ابطنا كفره مع اإلسالم يف بعضهم دخول -1
 اخلطاب بن عمر الغتيال مؤامرة تدبري -2

  : ذلك يف ذكرت أو ذلك يف اشرتكت اليت الشخصيات من وكان 
 خرافات من كثريا املسلمني على يلقي وأخذ فأسلم يهوداي كان : األحبار كعب -أ

 النصارى جتمع ماكنأ يف جتول أن بعد عمر عهد يف أسلم وقد الباطلة واإلسرائيليات كتبهم
 له وكان العلمية هملكانت إعجاهبم وانل صحابةال عطف واكتسب . ابألحبار واتصل واليهود
 بن للمغرية فتسلل جيد فلم خطته ينفذ من عن حبث مث ، علمه وتبنوا كالمه نشروا تالميذ
 وكان الصناعات من ريلكث إتقاهنم حبجة اجملوسي لؤلؤة أاب ابستقدام عمر يقنع وجعله شعبه

 على وميسح ارهمصغ يلقى كان ندهناو  سيب قدم ملا أنه إذ عمر على وحقد فتنصر فارسيا
 وحيتاج ،صري )هذا مايرجحه شيخنا الدكتور مجيل امل . كبدى عمر أكل ويقول رؤوسهم
 لنظر (

 على حيقد وكان الكتابة الناس ليعلم سعد بهى أت احلرية أو جنران نصارى من : جفينة -ب
  . جنران نصارى إلجالئه عمر



17 

 

 مث حبيلة منه األمان على حصل أسريا عمر جاء ملا العظام الفرس قادة من : اهلرمزان -ت
  عمر إىل يتقرب وكان أسلم

  ابلتنفيذ قام الذي اجملوسي لؤلؤة أبو -ث
 وجود ويدعي ثبثال موته قبل وذلك ثالث بعد سيموت أبنه عمر خيرب األحبار كعب كان
 ستموت نكإ أقل أمل لويقو  نفسه عن التهمة ليبعد طعنه بعد عمر إىل  وجاء التوراة يف ذلك

  شهيدا
 طعن الذي وهو رأسان له خنجر ومعهم لؤلؤة وأيب واهلرمزان جفينة بني التقاءات هناك وكان

 أحد رآهم إذا رتبكوني وكانوا بكر أيب بن وعبدالرمحن عوف بن عبدالرمحن فيها رآهم عمر به
 . بكر أيب بن عبدالرمحن من فزعهم من منهم سقط اخلنجر نإ حىت

  . بذلك اعرتف اهلرمزان ابن نفإ وكذلك
 القضية على ارالست األحبار كعب وأسدل الصبح صالة يف عمر اجملوسي لؤلؤة أبو وقتل

 أدوات على ليقضي أبيه مبقتل خيربه عمر بن هللا لعبيد أرسل الذي أنه يستبعد ال ألنه وذلك
)كما تقدم  . نفسه لؤلؤة بوأ قتل قبل ومن وجفينة وابنته اهلرمزان هللا عبيد قتل وفعال املؤامرة

 هذا ترجيح شيخنا(
 بتكوين وأمر نياملسلم أوصى أن بعد اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري حياة انتهت وهكذا

 وبدفنه ابألنصارو  ديونه بسداد وأمر منهم خليفة ابختيار وأمرهم الستة الشورى أصحاب
  . صاحبيه جبوار

 عمر بن بدهللاع وجعل وعبدالرمحن وسعد وطلحة والزبري وعثمان علي : الشورى أصحاب
 الرمحن لعبد مراأل وجعل وعثمان علي يف االختيار احنصرو  اخلالف عند ومرجحا مستشارا

  . املسجد يف الناس هوابيع فبايعه عثمان فأرادوا ونساء رجاال املدينة أهل فسأل عوف بنا
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 رضي هللا عنه عثمانعهد 
*** 

 
 : وأعماله عثمان فتوحات

  العاص بن عمرو يد على سكندريةاإل ستعادةا .1
 . النوبة غزو .2
  اجلزر وبعض قربص فتح .3
 (وتونس اجلزائرة )أفريقي بقية فتح .4
  .الروم بالد على وغارات القسطنطينية مضيق غزو .5
 ذات معركة يف البيزنطيني على واالنتصار فيه والتوسع البحري األسطول إنشاء •

  .سرحال أيب بن هللا عبد بقيادة الصواري
  . الكرمي القرآن نسخ •
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 مويةألا الدولة
*** 

  : أمية بين اتريخ تشويه أسباب •
  العباسي العصر إىل التدوين أتخر .1
  . البيت لآل املسلمني قلوب يف الكامنة واحملبة عهدهم يف البيت آل نكبات .2
 . األمر ابدئ يف أمامه ووقوفهم ماإلسال يف أكثرهم أتخر .3
  . املؤرخون صوره كما عثمان فتنة يف احلكم بن مروان موقف .4
  ذلك بعد الفتوحات يف األنظار عن اختفاؤه مث اإلسالم يف وسبقه املشرقة علي صورة .5
  والنصارى اليهود ومؤامرات عثمان عهد أواخر يف الفنت .6
  . ومعاوية علي بني النزاع .7
  بعده من علي أنصار ماانل .8
  واحلجاج هللا عبيد وابنه كزايد والهتم بعض شدة .9

  مكة وحصار احلرة معركة .10
 
  : أمية بين اهتامات صور •
 وإغفال الماإلس أتخر مثل شأهنم من تقلل اليت األحداث على األضواء تسليط .1

  . الفتوحات يف همار أدو 
 ممن غريهم من اخلطأ جوانب إغفال مع عهدهم يف النكبات على األضواء تسليط .2

  . فيها تسبب
 اخلري جوانب وإغفال بشر منها يسلم ال اليت ألخطاءا بعض على األضواء تسليط .3

  .والتعصب البيت آل بكراهية وتصويرهم
 أو جبدية لعملا يستطيعوا فلم القصرية املدد ذوي اخللفاء حول الشائعات إشاعة .4

  . اهيموإبر  يزيد وابناه امللك عبد بن والوليد ، يزيد أمثال ابلضعف عرفوا
  . رمسية واثئقوك للكتابة مصادر عنهم أشاعوه اوم همئأعدا لقاءات من االختاذ .5
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 النصراين طلاألخ أمثال كالمهم من وأخذوا السموم لبث جماال الشعراء اختاذ .6
  . نيينمع شعراء إىل نسبت قصائد ووضعوا ىواألعش

  . نشرها يف عملوا أهنم وادعاء الفواحش من خمفيا كان ما نشر .7
  . تصح وال واهية أسانيدها كلها وهذه

  : التحقيقو 
 بقي ولكن لدنياا انفتاح بسبب الراشدي العصر عن ما نوعا احلال تدهور فعال أنه •

  . عالية اإلميان وروح مستمرا اجلهاد
 جمرد كان لب يصح ال طوائف إىل الناس تقسيم من املؤرخني عادة عليه جرت ما •

  . متاما خيتفي بعده مث لرأي أتييد
  . طلاب وأكثرها صحيحة االنتقادات بعض •
 
  : أمية بين فضائل •
 ومن للتابعني وىلاأل الطبقة من احلكم بن مروان كانو  ، جليال صحابيا معاوية كان .1

  . ويستشريهم الصحابة جيمع وكان األحاديث رواة
 وحدث لصحابةا من كثري من احلديث مسع العلم أهل من مروان بن عبدامللك كان •

  . وعبادة ونسك فقه اذ الغفري اجلم عنه
  . كراملن عن انهيا للغزو حمبا فصيحا دينا عبدامللك بن سليمان نكا •
  . الراشدين اخللفاء فخامس العزيز عبد بن عمر أما •
 شعبه بن واملغرية العاص بن عمرو والهتم فمن والفضل العلم أهل يقدمون كانوا .2 

 مسلمة بن حبيب مقادهت ومن وغريهم بشري بن والنعمان ةاأرط ر بنوبس عمرو بن وعبدهللا
 ومن اخلوالين إدريس ووأب بردة ووأب عبيد بن فضالة قضاهتم ومن احلارثي قيس بن وعبدهللا

  . وغريهم نصري بن وموسى والزهري حيوة بن رجاء مستشاريهم
 .خيافونه بل فيه يتدخلون وال عصرهم يف جدا نزيها القضاء كان .3
  . هذا يف واضح واحلديث وسلم عليه هللا صلى لقرنه التايل القرن أهل هم .4
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 اجليوش ويقودون . غراب األندلس إىل شرقا الصني من عهدهم يف الواسعة الفتوحات .5
  . وأبناؤهم هم أبنفسهم

 مع فيها قصورهم ويبنون والعمران الطرق ومتهيد األهنار وشق املوات األرض إحياؤهم .6
  . املمهدة األراضي حيث السكن على قدرهتم

 
  : األموية ةالدول تقسيم •

 ه41 سنة اجلماعة معا ملعاوية احلسن وتنازل هـ40 سنة عنه هللا رضي علي مقتل بعد قامت
  : نيأسرت يف سنة (91) واستمرت

  السفيانية األسرة .1
 60 – 41 معاوية -أ

  64 – 60 يزيد ابنه -ب
  املروانية األسرة .2
  86 – 73 مروان بن امللك عبد -أ

  96 – 86 ابنه الوليد -ب
  99 – 96 ابنه سليمان -ت
  101 – 99 مروان بن العزيز عبد بن عمر -ث
  105 – 101 امللك عبد بن يزيد -ج
 125 – 105  امللك عبد بن هشام -ح
 126 – 125  امللك عبد بن يزيد بن الوليد -خ
 127 – 126  امللك عبد بن الوليد بن يزيد -د
 132 – 127  مروان بن حممد بن مروان -ذ
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 رضي هللا عنه سفيان أيب بن معاويةعهد 
 هـ 41-60

*** 
  : وبيعته فضائله

  . الفتح عام أظهره حىت إسالمه يكتم وكان احلديبية عام أسلم .1
  . الوحي كتاب أحد .2
 . عمر عهد يف سواحلها وافتتح الشام فتح شهد .3
 من مافيه مع بحرال يف الغزو وأراد الشام بالد بقية له أضاف مث دمشق عمر واله .4

  . راض وهو عنه وتويف عمر فرفض املشقة
  . عهده يف الروم أرض وغزا عنه هللا رضي عثمان أقره .5
 ووقعت قربص مههاوأ الفتوحات فافتتح له فأذن البحر غزو يف عثمان استئذان أعاد .6

  . الصواري ذات معركةيف إمارته 
 بينهما احلروب تفجر  مانعث قتلة تسليمه لرفضه لعلي البيعة رفض عثمان مقتل بعد .7

  . احلق يريد كل
  . هـ 41 سنة اعةاجلم عام يف الناس عليه فاجتمع أبيه مقتل بعد احلسن له تنازل .8
 من سريته كانتو  . األمن استتباب بعد فيه املسلمني قوة وتركيز اجلهاد استأنف .9

  . السري أحسن
  :والته أشهر

  الوليد بن خالد بن الرمحن عبد : محص •
  . زايد بن هللا عبيد ابنه مث أبيه بنا زايد مث شعبة بن املغرية : الكوفة •
  أبيه بنا زايد : البصرة •
  زايد بن هللا عبيد:  خراسان •
  احلكم بن مروان:  املنورة املدينة •
 بن مسلمة مث خديج بن معاوية مث سفيان أيب بن عتبة مث العاص بن عمرو:  مصر •

  . أفريقية مع خملد
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  :هعهد يف الفتوحات
 طوروس جبال عند وقفوات قد املسلمون وكان اآلن األانضول بالد هي : الروم بالد -1

 والشوايت الصوائف نظام معاوية ورتب ، ومرسني ومرعش املصيصة حنو هناك الثغور وأقاموا
 ، الوليد بن خالد نب عبدالرمحن قوادها وأهم العدو قوة الستنزاف الغارات تنقطع ال حىت

  . األنصاري عبيد بن فضالة ، احلارثي قيس بن عبدهللا
 إىل تصل راتالغا كانت أن بعد مرتني حوصرت وأخريا القسطنطينية كان الغارات هدف
  (أنقرة) عمورية إىل أو منها قريب

 بسر بقيادة حبرا ، زدياأل عوف بن سفيان بقيادة برا ، وحبرا برا 50 سنة األول احلصار -
 وابن الزبري وابن عمر نب هللا دبوع األنصاري أيوب أبو وفيه زيدي اجليش على وكان ةاأرط بن

  . أيوب أبو واستشهد عباس
 بن وجنادة قيس بن هللا دبع بقيادة وحبرا عبيد بن فضالة بقيادة برا 53 سنة الثاين احلصار -
 للروم داداتإم وجاءت اإلسالم أسطول فرقت ريح فهبت 57 سنة حىت واستمر أميه أيب
  .الفتح هللا يرد فلم
 من وأفاد املهرة الصناع قدمواست عكا يف السفن لصناعة دارا أمعاوية أسس : البحر يف -2

  مبصر الروضة جزيرة يف مث ، مالشا خشب
 السفن فيهما وصنع وطرابلس صور ميناء رمم  -
 افتتحها جربةو  يةصقل حنو املتوسط األبيض البحر جزر إىل املسلمني لنقل خطة اختذ -

 قرب إجية حبر رجز  مث ، كذلك كريت ، أمية أيب بن جنادة افتتحها سدرو  ، عبيد بن ةفضال
  .مرتني ابألسطول حوصرت اليت القسطنطينية

 خديج بن معاوية املغرب توىل ، مصر على واليا العاص بن عمرو عاد : أفريقية يف -3
 سرت منها مدن عدة فتح انفع بن وعقبة ،سوسة الزبري بن عبدهللا وفتح وقمونية بنزرت ففتح

 األوسط املغرب وصل خملد بن مسلمة ، السودان بالد من اور ك وفتح وانالقري  ومصر دانو و 
.  
 إىل النهر زايد بن هللابيد ع وقطع ، وقوهستان سجستان افتتاح ، الالن غزو : املشرق -4

  . غانستانأف يف حالفت وركز الغور وجبال السند صفرة يبأ بن املهلب غزا ، ىخبار  تالل
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  : معاوية أعمال من
  ابلربيد اهتم .1
  فيها يزاد ال حىت وحزمها الكتب فختم اخلامت ديوان أنشأ .2
  جديدة كسوة كسوهتا عند الكعبة بتجريد أذن .3
  الهاغتي وحماولة وقعت اليت االغتياالت بعد واحلرس املقصورة اختذ .4
  املئذنة استحدث .5
 من رجل رسهح وعلى الرومي سرجون هأمر  صاحب فكان والنصارى املوايل استخدم .6

  نصراين طبيبهو  املوايل
  العيد قبل اخلطبة وأحدث قاعدا خطب من أول .7
  . عليه املآخذ أكرب وهي حياته يف البنه البيعة أخذ من أول .8
 

  : ليزيد البيعة أخذ
 ى،الفوض تعود ال حىت استخالف بدون الناس ترك عدم تقتضي املصلحة أن إىل معاوية نظر

 من لكل تدين مصرو  القوة، إال حيكمهم ال فوضى والعراق نصرته وأهل بطانته الشام فوجد
 تتم هبا اليت وهي وبقيتهم ةالصحاب أبناء وهبا اإلسالم قلث مركز ألهنا ابملدينة فاهتم حيكمها،

 احلكم بن ملروان كتبف املدينة أهل من ليزيد البيعة أخذ الشاغل شغله فكان البيعة شرعية
 وابن بكر أيب بن الرمحن عبدو  الزبري وابن احلسني من املعارضة فوجد البيعة ليأخذ عليها الوايل
  . عمر وابن عباس
 من كان فما البيعة له وأخذ يزيد ابستخالفه كتااب الناس على قرأ 51 سنة معاوية حج فلما

 يبق مل إن يعتاب بعدك أحد على األمة اجتمعت إن منهم واحد كل قال أن إال النفر أولئك
 منهم البيعة فأخذت البصرة من زايد بن عبيدهللا ووفد الشام أهل من البيعة وأخذت ، غريي

.  
 العراق أهل هتييج من وحذره أصله ألهنم احلجاز أبهل يزيد أوصى الوفاة معاوية حضرت فلما
 خصوصا حلسنياب وأوصاه بيعته يقبلوا مل الذين من وحذره بطانته فهم الشام أبهل ينتصر وأن
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 ورضي واسعة رمحة هللا فرمحه الناس وأخرب املنرب قيس بن الضحاك فصعد هللا رمحه تويف مث .
  . وأرضاه عنه
 
 

 هـ 64-60 معاوية بن يزيدعهد 
*** 
 

  . نصرانية بيلةق وكانت كلب بين من حبدل بنت ميسون أمه •
  .جديد من عةيالب أخذت اخلليفة مات فإذا اخلالفة ملنصب ترشيح العهد والية •
  عمر وابن بكر أيب بن وعبدالرمحن الزبري وابن احلسني عدا يزيد األمصار ابيعت •
 ندميهو  كلب ينب من وأخواله الرومي سرجونمثل  دهائه لقلة حاشيته عليه تسلطت •

  الدمشقي يوحنا
 احلسني عدا ما فرنال بايعف البيعة له ليأخذ املدينة على واليه عقبة بن الوليد إىل كتب •

 . مكة إىل خرجا الزبري وابن
 

  : الدولة هزت حوادث ثالث عهده يف حدث
  : احلسني مقتل

 مسلم فبعث إليهم خرج إذا له مبناصرهتم العراق أهل من الرسائل احلسني على وفدت •
 وايل بشري بن مانالنع فعزل خربه وشاع ألف 12 من أكثر ابلكوفة فبايعه إليهم عقيل بن

 احلسني إىل وكتب روةع بن هانئ دار إىل مسلم فتحول ، زايد بن هللا عبيد وتوالها الكوفة
 وهانئ هو فقتل عليه فقبض مسلم عن الناس وتفرق هانئ فسجن هللا عبد وعلم ، ابلقدوم

  .يدري ال وهو واحد بيوم احلسني خمرج بعد
 احلنفية وابن عباس ابن وخصوصا اخلروج بعدم أحبائه من كثري احلسني نصح •

 . مجيعا بيته أهل وخرج يستجب فلم جعفر بن وعبدهللا
  . وخرج فضر  احلسني ولكن احلسني ليؤمن مكة لوايل كتب قد جعفر بن عبدهللا وكان
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 مسلم أخوة ولكن لعودةاب فهم اخلرب فأخربه يزيد بن احلر لقيه القادسية من اقرتب ملا •
 . معهم فسار الشهادة أو ابلثأر األخذ إال رفضوا عقيل بن
 سعد بن عمر لىع عرض وهناك كربالء إىل فعدل هللا عبيدخيل  طالئع حلسنيا لقي •

 : أمور ثالثة هللا ديعب جند قائد وقاص أيب بن
  يزيد إىل يسريه أن .1
  الثغور إىل يرسلوه أن .2
  أتى حيث من يعود أن .3

 إال يوافق أال عليه واأحل اجلوشن ذي بن مشر رأسهم وعلى الغوغاء ولكن هللا ديعب بذلك ففرح
 الذي وكان ابهوأصح احلسني واستشهد القتال فدار احلسني فرفض هو حكمه على نزل إذا

  . مشر قتله توىل
  . دينةامل وأوصلهم احلسني أهل وأكرم وأتسف بكى حدث مبا يزيد علم ملا •
  : على تقع قتله مسئولية •
  زايد بن هللا ديعب وحاشية يزيد حاشية .1
  لشمر لسماعه زايد بن هللا عبيد .2
  املدائن والية مقابل احلملة لتوليه سعد بن عمر لىع .3
 ظر شيخنا(. )وجهة ن  للنصائح يسمع ومل قليل نفر يف خرج حيث احلسني على .4
  . حاشيةتسريه  الذي الضعيف احلاكم مسئولية يزيد مسئولية .5
 

  : احلرة موقعة
 يزيد إىل لغسيلا حنظلة بن هللا عبد رأسه وعلى املدينة من وفد ذهب 62 عام يف •

  يزيد حباشية اتصلوا قد وأهنم يبدوا عادوا فلما فأكرمهم
 بن هللا عبد وابيعوا عوهخل مث فيه وطعنوا وانتقصوه له دين ال رجل عند من رجعنا قالوا •

  املوت على حنظلة
 بن عثمان وكان الوايل على ووثبوا فأبوا احلسني بن يوعل عمر بن عبدهللا عليهم أنكر •

 جيشا فأرسل يزيد فعلم احلكم بن مروان دار يف ةيأم بين حاصروا مث سفيان أيب بن حممد
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 فأبوا ثالاث فأمهلهم النصارى من عدد وفيه رفسم السلفويسميه   عقبة بن مسلم بقيادة
  . املدينة حرمة فيها نتهكتا اليت احلرة وقعة فكانت

 
 :  مكة حصار
 توجه احلرة وقعة انتهت اومل ، الناس يبايعه وأخذ احلسني مقتل بعد يزيد خلع الزبري ابن أعلن

 مكة فحاصر كوينالسمنري  بن احلصني اجلند فتوىل الطريق يف فمات ملكة عقبة بن مسرف
  . القتال فتوقف يزيد نعي جاء مث ابملنجنيق البيت وقذف

 
  : عهده يف

 له فكمن طلسأ جبال خالل من العودة وقرر احمليط حىت كلها املغرب بالد عقبة فتح
 ذلك ويعرف مجيعا معه ومن فاستشهد "هتوده" يف البيزنطيني مبساعدة الرببر زعيم لةكسي

  . عقبة بسيدي اآلن املكان
  
 

 هـ 73-64 الزبري بن هللا عبدعهد 
*** 

 
  : بيعته

 عليه وعرض معه تقابلف الزبري ابن استمالة أراد يزيد بوفاة منري بن احلصني علم ملا •
 فعاد فرفض احلرة وقعة ويف احلصار يف قتل من دماء يهدر وأن شامال إىل معه خيرج وأن البيعة

 . الشام إىل جبيشه احلصني
 منهم ونفر الشامض ر أ من جهات إالميتنع  ومل تقريبا البالد مجيع الزبري ابن ابيع •

 البيعة أصبحتف ، كلب بنو وخاصة اليمن من ورجال أمية بينبعض و  هللا وعبيد احلصني
 بن لكعبدامل ،(65-64) ماحلك بن مروان ، (64-64) الثاين عاويةم يعد ولذلك شرعية
  . خبلفاء وليسوا اإلمام على خارجني (73-65) مروان
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  : عهده يف الدولة أحوال
 األمر ثبت حىت نةساخ منطقة والشام مستقرة فاحلجاز استقرار عدم مدة خالفته مدة كانت

 واليمن وخراسان فريقيةإو  ومصر ، املتناقضني الوالة من كثريا شهدت والعراق أمية لبين فيها
  . أمية بين إىل هبدوء فيها األمر وانتقل الزبري ابن مع

  : الشام أحداث أهم
 عن ضعفه وبني موخطبه الناس يف نادىف الثاين معاوية البنه أوصى يزيد مات ملا •

 فأمراء امالش توانقسم ، شهور 3 بعد وذلك مات حىت خيرج ومل بيته دخل مث األمر ذلك
 بن حبدل فأراد خالد بن أمري األردن حسان بن مالك عدا ما الزبري ابن أرادوا مجيعا بالدها

 مبايعة يف احلكم نب نمروايزيد ابن أخته ميسون ومل يكن هذا رأي بين أمية مجيعا حيث فكر 
 فاجتمع ، فسهلن ابلبيعة صنيواحل هو وأقنعه العراق من فر زايد بن هللا عبيد أن إال الزبري ابن
  . العاص بن سعيد بن عمرول مث بعده من خلالد مث ملروان اخلالفة أن وقرروا ابجلابية أمية بنو
 زايد بن هللا يدوعب سعيد بن عمرو ومعه راهط مرج إىل ابلناس فسار ملروان بويع •

 لبين الشام يف األمر رواستق فهزمهم الفهري قيس بن الضحاك بقيادة الزبري ابن صارأن وقابل
  هـ 65 سنة أمية

 العزيز عبد مث امللك عبد لولديه فأوصى حكمه من أشهر تسعة بعد مروان تويف •
  احلائط عرض اجلابية مبؤمتر وضرب

  . يهإل البالد بقية مض وحاول والده هنج على فسار امللك لعبد بويع •
 كل مهل يدفع أن على امللك عبد فصاحلهم للفرقة نتيجة املسلمني بضعف الروم شعر •

 أاثرت اليت نياملردي فرقة يسحب أن على وذلك الشام على منهم خوفا دينار ألف مجعة
  . فيها العصاة إخضاع من امللك عبد فتمكن الشام جبال يف الرعب

 بن مصعب عم والتقى العراق إىلش جي رأس على امللك عبد خرج هـ 71 عام يف •
  .العراق يف له وبويع فهزمه الزبري
 : جازاحل أحداث أهم

 أماان له وكتب مكة إىل يوسف بن احلجاج أرسل العراق على عبدامللك استيالء بعد •
 مث فتقاتل عرفة إىل السرااي يرسل وأخذ الطائف ونزل كثيف جبيش فسار أطاعوه إن ألهلها
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 ابن ليحاصر املدد وطلب مكة دخول يف يستأذنه امللك عبد إىل احلجاج فأرسل ، ترجع
 املكي عمرو بن طارق عليه مددا له وأرسل فوافق الناس وخذله جنده قل حيث الزبري

 ابملنجنيق هباضر و  مكة عن واملاء الغذاء ومنع يوما عشر وسبعة أشهر ستة الزبري ابن فحاصر
 كان إن ملضياب هيعل فأشارت رأيها وأخذ مساءأ ألمه ذلك فشكا الزبري ابن عن الناس وختلى
 كلها األمصار وأصبحت عنه هللا رضي قتل حىت اتلفق وخرج قتله على وصربها احلق على

  هـ 73 سنة مروان بن امللك عبد يد يف
 واعرتف جزاؤه هذا نفكا احلرم يف أحلد الزبري ابن أن هلم وبني مكة أهل يف احلجاج وخطب

  . بفضله له
  : مصر
 هابن وأبقى زبريال بن عبدهللا وايل من فتسلمها مصر إىل 65 سنة احلكم بن مروان سار

  . للشام ورجع عليها واليا عبدالعزيز
 ومصر املؤمنني مريأ خليج على قنطرة وبىن النيل مقياس فبىن حسنة سرية عبدالعزيز فسار

  . حلوان
  : فريقيةإ

 فريقيةإ يف الفوضى تواثر  استشهد حىت اجلهاد القريوان على عقبة خليفة قيس بن زهري اتبع
 . "تونس" ومصر قرطاجه وافتتح الفتح فأعاد النعمان بن حسان امللك عبد فأرسل
  : العراق
 أرادوااحلسني   يعةش من مجاعة وهم عنه هللا رضي ردص بن سليمان بزعامة : التوابني حركة
 يف وأخذوا ألفا عشرين يف سليمان خرج يزيد مات وملا هـ64-61من أمرهم فكتمواه ل الثأر

  . معه من زموه فاستشهد الوردة عني يف زايد بن هللا عبيد مع التقى حىت النقصان
 زمن خارجيا كان انتهازيةقلقة  شخصية املختار كان : الثقفي عبيد بن املختار حركة

 أرسله أنه وادعى املهدي أبنه احلنفية بنا حملمد ابلدعوة تظاهر مث شيعيا مث زبرياي مث احلسني
 تهشرط قائد وكان احلسني بثأر واواند األشقر بن إبراهيم واجتذب التوابني من مجاعة واستمال
 السكينة أن زعم بكرسي وأتى النبوة املختار وادعى السبئية من وهم الكيسانية فسموا كيسان

 قرب زايد بن هللا عبيد هزمية من األشقر بن إبراهيم متكن ، علي كرسي ومساه فيه زلنت
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 إبراهيم استمال الذي بامصع أخاه الزبري ناب فأرسل املنطقة وتوىل وقتله 67 سنة املوصل
 مصعب على امللك عبد قضي مث ، حركته وانتهت وقتله املختار وهزم صفرة أيب بن واملهلب

 . له وبويع مسكن معركة يف
  : الزبري ابن أعمال من
 قومك أن لوال" ائشةلع قال عندما  وسلم عليه هللا صلى النيب يريد كان كما الكعبة بناء
 وجعلت إبراهيم دقواع على وبنيتها احلجر فيها وألدخلت بةالكع هلدمت بكفر عهد يثوحد
 ، قال كما أو "... راآلخ من وخيرجون أحدمها من الناس يدخل غربيا واباب شرقيا اباب هلا

 ابألنطاع هتاكسو  كانت أن بعد ابحلرير وكساها احلديث يف كما ابألرض ابهبا وألصق
 . واملسوح

  : عامة نظرة
 حساب على لتوسعا من امللك عبد متكن األمور بسياسة لزبريا ابن دراية قلة بسبب •

  . البالد مجيع على استوىل حىت الزبري ابن خالفة
 وال اآلخر الفريق بفضل يعرتف الفريقني من كل كان األحداث هذه من ابلرغم •

 مروان بكى فقد . هعن فدافع احلق أنه يرى الذي رأيه منهما لكل وكان اإلسالم من خيرجه
 حبا الزبري بن صعبم حيب امللك عبد وكان الزبري ابن بفضل احلجاج واعرتف راهط رجم بعد

  . امللك بينهما فرق حىت شديدا
 حرمات ستباحواا الذين اخلوارج عدا ما الشرع حدود جبميع متمسكا اجملتمع كان •

  . املسلمني
 
  

 هـ86-73 مروان بن امللك عبدعهد 
*** 

 وقعة حىت دينةامل يف وجلس املغرب فتح يف شرتكوا خالفته قبل الفقهاء من كان •
  . 73 عام مةاأل عليه واجتمعت والده بعد 65 عام له وبويع الشام إىل فسار احلرة

 .العظيمة واملشاريع ابالستقرار عهده متيز •
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 : زمنه يف األعمال أهم
 على حممول لالشك مثمن حجري بناء وهي : القدس يف املشرفة الصخرة قبة بناء .1

 عرج وسلم عليه هللا صلى النيب نإ يقال اليت الصخرة وسطها ويف دائرية نصف وعقود ةأعمد
  . منها

 اليت وكذلك وعرهبا عمر عهد يف كانت اليت الدواوين بتطوير قام : الدواوين تعريب .2
 يف وينظمها الرمسية الرسائل على ويشرف والكتابة الرسائل ديوان مثل عمر بعد جدت

 الربيد وديوان هاختم بدون الرسائل خيرج ال الذي اخلامت ديوان ، برياضأ هلا يقال سجالت
 عماهلا بقاء األمصار بلغات الدواوين بقاء أضرار من وكان ، الرسائل وصول يسهل الذي

 اخطر  األجانب استعمال يف أن كما تعلمها يف التفكري إىل يؤدي مما لغتهم وبقاء األجانب
 الشام يف فتم األخطار هذه على قضى تعريبها فإن ذلكول الدولة أخبار بسر ت يف اسياسي
  هـ 86 ومصر هـ 82 والعراق هـ 81

 نقوش إضافة عمرومية وال الفارسية العمالت عمر أقر : اإلسالمية العمالت سك .3
 إسالمية اننريد ضربت معاوية عهد ويف إسالمية دراهم ضربت عثمان عهد ويف ، إسالمية
 العمالت جبوار هكل ذلك وكان ، إسالمية دراهم منه أبمر مصعب وأخوه الزبري ابن وضرب
 الذهبية الداننري بفضر  خالصة إسالمية بعملة التعامل مت عبدامللك عهد يف أما ، األخرى

  . إسالمية كتاابت عليه وكتب 77 عام
 مث وسداه الثوب مةحل يف ينسج الذي النقش أو الكتابة تعين فارسية كلمة : الطراز .4

 بدور ملصانعا ومسيت اإلسالم دول يف النسيج صناعة وازدهرت ، الثياب عملصان جعلت
  هاوغري  الكعبة كسوة يف ذلك من واستفيد اإلسالمي الطراز وأدخل الطراز

 بسبب وحراب لماس العاملية السياسة يف وحتكمت الدول سادت : الدولية العالقات .5
  .الدعوة مسري وعاد االستقرار

 :الفتوحو  الغزو
 الغزو يتوىل اجلزيرة أمري مروان بن حممد وكان ، والشوايت الصوائف توالت : الروم دبال -أ

 من خرجوا ،أرمينيا  يف الوليد بن عثمان هزمهم العام نفس ويف ، 73 سنة فغزاهم ابغال
 أنطاكية إىل الروم فوصل الطاعون بسبب 79 عام الغزو توقف ، 75 سنة مرعش جهات
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 سنة الروم بالد غزا مسلمة ، 84 صائفا املصيصة بنفسه عبدامللك غزا الفرصة، انتهاز وأرادوا
89  

  84 سنة صقلية جزيرة رافع بن عطاء : البحر يف -ب
 الروم لكثرة امللك عبد واستمد برقة إىل القريوان عن قيس بن زهري تراجع : فريقيةإ يف -ج
 غارة زهري واستشهد ، 69 سنة لهتوق كسيلة فهزم كبرية بقوة دهمفأ الرببر وقوة أفريقية يف
 حسان امللك عبد سلفأر  فريقيةأ بتخريب وقامت الرببر الكاهنة زعمتتو  ، برقة على يةمرو 
 فاهنزم "الكاهنة" وحن وتوجه الروم وهزم تونس فمصر فريقيةأ على واليا 73 سنة النعمان بن
 على وقسوا قرطاجة ىلإ أبسطوهلم الروم وعاد ، ابالنتظار امللك عبد فأمره عظيم ءبال بعد

 وأحسن 82 نةس الكاهن على فقضى 81 عام حسان إىل جندة امللك عبد فأرسل املسلمني
 وسك الدواوين ودون ، سفا إىل برا وصل مث ، قرطاجة وافتتح الروم وهزم فأسلموا الرببر إىل

  . اإلسالم ونشر العملة
 يعودون مث يغزوهنا املسلمون كان ، جيحون هنر وراء اليت البالد وهي : النهر وراء ما -د

  عبدهللا بن يةوأم ، واملفضل ويزيد حبيب وأوالده املهلب قيادة حتت النهر خلف إىل
 سنة ويف ، كثريا املسلمون غزاه وقد "بيلتر " ملكهم أمر اشتهر : سجستان شرق -ه

 بن مدحم بن عبدالرمحن فغزاه بكرة أيب بن هللا عبيد أمريهم وقتل املسلمني هاجم  79
 هزميته بعد إليه فالتجأ احلجاج ضد حركته أوقفه ولكن بالده يف وتوغل 80 سنة األشعث

  . بالده يف توغلهم عدم مقابل للمسلمني مبلغا يدفع رتبيل وكان
 ، الراشدين اخللفاء عهد يف وصلت وقد ، "داهر" حاكمهم اشتهر : السند -و

 إليه أرسلف العهد ينقض وكان داهر يسلمهم فلم املسلمات بعض القراصنة واختطفت
  .كبري جيش رأس على القاسم بن حممد احلجاج
  : األمصار متصري

  مصر يف مروان بن عبدالعزيز : حلوان -أ
 افريقية يف النعمان بن حسان : تونس -ب
 العراق يف يوسف بن احلجاج :واسط -ت
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  : املناهضة احلركات
 إال الدولة صفو عكري ومل املصاحف ونقطت ، والعلم هالفق وازدهر والصناعة التجارة نشطت

  حركات:
 مهوواجه وزوجه زيدي بن شبيب مث مسرح بن صاحل بقيادة املشرق يف الصفرية اخلوارج •

  . وأوالده املهلب
 مروان بن حممد وواجههم والبحرين اليمامة يف والنجدات وازحاأل يف األزارقة اخلوارج •
.  
 نتائجها من نوكا "اجلماجم دير" يف احلجاج هزمه ذيال األشعث بن الرمحن عبد •

  . العلماء من وغريه جبري بن سعيد مقتل
 
 

 هـ 96 – 86 عبدامللك بن الوليدعهد 
*** 

 
  : والده أعمال يف فاستمر هادئة دولة تسلم •

 :أعماله ومن
 أخذ دمشق فتحت وملا يوحنا كنيسة موضعه كان : بدمشق األموي املسجد بناء .1

 عدة اآلخر النصف نع عوضهم الوليد جاء فلما عنوة املفتوح للجزء اتبعا سلمونامل نصفها
  .األموي اجلامع كلها وجعلها كنائس

  األقصى املسجد بناء .2
  النبوي املسجد عيتوس .3
 كل وأعطى اصاخ مشفى له وبىن ألواسي ال لكي ذومنياجمل أعطى : داخلية أعمال .4

 . ديوهنم وقضى القرآن محلة وأكرم قائدا ضرير ولكل خادما مقعد
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 : عهده يف الفتوحات
 فاجته احلجاج يد على شرقامل دأوه ، الفقهاء من بطانة واختذ املدينة عبدالعزيز بن عمر توىل

  . اخلطاب بن عمر زمن إليه وصلت ما إىل وصلت اليت للفتوحات الناس
 الوليد أخيه ناءوأب مسلمة ةيادق حتت والشوايت الصوائف استمرت : الروم بالد يف -أ

 ، هـ 89 سنة هرقليةو  عمورية والعباس مسلمة ففتح ومروان وعمر وعبدالعزيز العباس ومنهم
 عبدالعزيز ومعه اهموغز  القسطنطينية خليج إىل فوصلوا هـ 92 سنة الروم وعمر مسلمة وغزا
  . الباب وصال حىت أذربيجان انحية من
 جزر حتبوأص هـ 89 سنة ومنيورقة ميورقة ، فيها وتوسعوا صقلية دخلوا :البحر يف -ب

  . إسالمية تقريبا البحر
 بني اإلسالم ونشر األقصى املغرب يف املسلمني أقدام نصري بن موسى وطد : فريقيةأ -ج

 . الرببر
 مهد مث نصري بن موسى من بطلب األندلس وضع زايد بن طارق درس : األندلس -د

 ألفا عشر ابثين اقالزق حبرز جا مث األندلس حكام الندالو  بيد وكانت سبتة فدخل لفتحها
 كةل وادي يف زمهفه القوط ملك لوذريق مع واصطدم 92 سنة (طارق جبل) اجلزيرة شبه إىل
 جبال ىتح فوصلوا عبيدة أيب بن وحبيب نصري بن موسى وحلقه قرطبة ودخل (شريش)

  (فرنسا) الغال بالد جنوب بروفانس مقاطعة ودخلوا الربانس
 ملكها وأسر بيكند فافتتح الباهلي مسلم بن قتيبة غزاها : تركستان : النهر وراء ما -ج

 سنة طشقند ، 93 سنة مسرقند ، 90 سنة خبارى مث 89 سنة منها بالد عدة مث 87 سنة
 وتبلغ ، للشروط فخضع الصني ملك وراسل الشرقية برتكستان 96 سنة وكاشغر ، 94

 .2كم ماليني 5 افتتح ما مساحة
 الديبل وفتح هـ 90 عام ملكها داهر فقتل القاسم بن حممد الفتح قاد :السند بالد -ح

  . اليوم ذلك ذمن إسالمية وأصبحت 94 سنة نامللتا ففتح توسع مث اليوم كراتشي مكان
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 هـ 99 – 96 امللك عبد بن سليمانعهد 
*** 

 
 إىل انتقل مث ابلقدس ةمابإلقا وهم الرملة وتوىل البادية على يرتدد وكان ابلشام نشأ •

 ، لوقتها الصالة قامةإب أمر ، العزيز عبد بن بعمر يستعني وكان ، احلجاج والة عزل ، دمشق
  . الغناء عن ينهى وكان ، األموي املسجد بناء وأكمل

  : األحداث أهم
 أمريا إبقاءه لبيط كتااب إليه فأرسل نفسه على مسلم بن قتيبة خاف : خراسان يف .1
 اخلليفة خلع وأعلن لتعج اخلطاب وصول قبل ولكنه يريد مبا سليمان فأجابه لطاعةا خيلع أو

 بن يزيد خراسان وتوىل وداألس أيب بن وكيع وقتله عليه فقاموا فعنفهم جييبوه فلم اجلند ومجع
  . املهلب

 فعزل نفسه نع راودها أبنه القاسم بن حممد داهر بنت يتاص اهتمت : السند يف .2
  . سراحه فأطلق يتاص اعرتفتو  ، بواسط وسجن

 يرجع أال أمرهو  إليها مسلمة أخاه سليمان وجه 98 عام يف : طينيةالقسطن حصار .3
 وحاصرها ، واملوصل رةواجلزي الشام أهل من ألفا 120 يف برا فحاصرها هأيتي أو يفتحها حىت
 ووعده مسلمنيلل حبيلة األرمين نليو  الروم أرسل ، وأفريقية مصر أهل يف هبرية بن عمرو حبرا

 ، وضعفوا ألمورا عليهم فضاقت القتال يف ليجدوا زادال حبرق املسلمني فأقنع مبلكهم
 على وهم ومات تاءللش إمدادهم من يتمكن ومل رابطام راهط مرج يف الفتح ينتظر وسليمان

  . ذلك
 مرة فغزاهم نقضواف أهلها وصاحل 98 سنة هلبامل بن يزيد غزامها : وطربستان جرجان .4
  . الفتح متف نيةاث
 بن عبدالعزيز وىلوت للشام زايد بن وطارق نصري بن موسى عاد : واألندلس أفريقية .5

  . القريوان موسى بن عبدهللا ، األندلس موسى
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 ، املظامل ورفع اءالعلم من شورى جملس ألف : الداخلية موسى بن العزيز عبد أعمال •
 النصارى قربو  لوذريق أرملة زوجوت ، والرببر العرب مسلمي بني التزاوج على وشجع

 . هـ 97 ةسن الفجر صالة يف وهو وقتل ابلتنصر ظلما فاهتم اإلسالم يف ليدخلهم
 
 

 هـ 101_  99 العزيز عبد بن عمرعهد 
*** 

 
  . بذلك هل فكتب حيوة بن رجاء نصيحة على نزوال سليمان عمه ابن إليه عهد •
 ووىل ، مللكا عبد أايم حلب لأعما ويل ، اخلطاب بن عمر جده ، ابملدينة ولد •

  . لسليمان وزيرا وصار ، الوليد أايم املدينة
  . للخلفاء انصحا كان •

  : الداخلية أعماله
 بيت من طاءع أيخذ أن ورفض جدا وتقشف املال بيتإىل  زوجته وجواهرد حلي ر  •

  عمر أيخذ كان ما خذ له ليق عندما يكفيين مايل وقال املال
 . شاء حيث ءيشا ملن اهلجرة أابح •
  زخرفتها وترك املساجد وأقام اآلابر وحفر والطرق األراضي أصلح •
  . هلم غيظا اهابقأف منهاوفد رومي فاغتاظ  ارهز ف األموي املسجد زخرفة إبزالة هم •
 األرض بيع ومنع ، جواخلرا  الرؤوس جزية بني ميزو  املال لبيت املغتصبة األراضي رد •

 ه 100 سنة بعد
 . ويعتقهم فيقار  يشرتي فكان الزكاة أيخذ من جيد فلم صالحاتهإب الفقر على قضى •
  . اخليانة عن نيهمغلي عماله رواتب رفع •
 . والشعراء الشعر أتثري من وحد ، احلاشية من الكتاب أهل أقصى •
 إمساعيل مع وأرسل موافأسل واهلند الرببر وراسل عهده يف الداخلي اإلسالمي الفتح مت •

  . واألندلسيني روالربب اهلنود بني للدعوة فقهاء عشرة هاجرامل أيب بن هللا عبيد بن
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  : اخلارجية أعماله
  . املسلمني على إبقاء احلصار بفك وأمره املدد مسلمة إىل أرسل •
 مهلفقات النعمان بن حامت فأرسل املسلمني من مجاعة وقتلوا أذربيجان على الرتك أغار •

 . وردهم
 على وزحف الربانس جبال فاخرتق رنساف األندلس أمري مالك بن السمح غزا •

 جيش يف يتانياكأ دوق له فخرج "طلوشة" وحاصر ، ايتانيأك لىع وأغار وبروفانس سبتمانيا
 إىل فانسحب الغافقي الرمحن عبد اإلمارة وتوىل السمح فاستشهد احلرب ودارت كبري

  "انربونة"
  العباسية الدعوة فكرة منهز  يف وبدأت األربعني يتجاوز ومل عمر تويف

 
 

 هـ 105_  101 امللك عبد بن يزيدعهد 
*** 

 
 أوالمها على مات وقيل وسالمة بابةح جباريتني احلكم عن شغل وقيل رفاهية يف ولد •

  .ماتت عندما كمدا
  . السوء قرانء رتكهي فلم العزيز عبد بن عمر بسرية السري وينوي العلماء جيالس كان •
  : عهده يف
  احلكمي هللا عبد بن اجلراح قيادةب الالن بالد يف غزوات •
 ووصل ليون على واستوىل سبتمانيا يف الفتح وركز فرنسا سحيم بن عنبسة دخل •

  . سويسرا
  . صقلية يزيد بن حممد غزا •
  . مسلمة عليها قضى للخوارج حركات •
  يزيد بن الوليد ابنه مث هشام ألخيه عهد وقد تويف •
 



38 

 

 هـ 125_  100  امللك عبد بن هشامعهد 
*** 

 
  جاهدوا إذا الإ عطاء هلم يعطى وال أبناءه وخصوصا للجهاد مروان بين يرسل كان •

 : داخليا
 زيد ثورة ، العراق يف جللخوار  حركات ، أرحياء مبدينة اهتم ، الرصافة مصر ، األراضي أعمر 

  . خراسان يف سراي تنتشر بدأت اليت العباسية الدعوة ، ابلكوفة علي بن
 . وماعم هادئة الدولة

  : خارجيا
  البطال بدهللاع ، هشام بن معاوية ، مسلمة بقيادة الروم إلرهاب والشوايت الصوائف

  عبيدة أيب بن حبيب بقيادة اثنية مرة صقلية غزو •
  احلباب بن هللا عبد بقيادة يانسردي جزيرة غزو  •
 األمر توىل ، قاعدته إىل عودته أثناء سحيم بن عنبسة استشهد : األندلس يف •

 فدارت ابلفرجنة تانياأكي دوق فاستعان املسلمون عند تراجع ما واستعاد الغافقي عبدالرمحن
 املسلمون وانسحب نالرمح عبد فاستشهد الرمحن وعبد مارتل شارل بني الشهداء بالط معركة
  .ليال

  : فيها اهلزمية أسباب
 . قواعدهم عن املسلمني بعد .1
 العهد حديثي الرببر جعل مما مارتل شال مجهافها املسلمون محلها اليت الغنائم كثرة .2

  . إليها يسارعون ابإلسالم
  اإلسالمية احلملة دليل خيانة .3
  الغافقي الرمحن عبد استشهاد .4
  اخليول إلرهاب الذائب جلود الفرجنة لبس .5
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 ( أشهر وثالثة ةنسهـ ) 125 _  126 يزيد بن الوليدعهد 
*** 

 
 هشام مات لماف هشام بن مسلمة ابنه وليةوت خلعه على هشام فعزم مستهرتا كان •

  . األمر ابدئ يف حسنة سرية فسار الوليد الناس ابيع
 بالد أو الشام ىلإ نقلهم بني أهلها وخري قربص يزيد بن الغمر أخوه أايمه يف غزا •

  الروم إىل والبعض قربص إىل بعضهم فذهب لتقلبهم الروم
 . سيار بن نصر ايمأ خبراسان علي بن زيد بن حيىي قتل عهده يف •
 ببيعته لنفسه وأساء ، ريالقس عبدهللا بن خالد وقتل ةاليماني وإىل عمه أبناء إىل أساء •

 فنادى الوليد بن يزيد عمه ابن سرا الناس فبايع الشهوات يف وأسرف الرشد يبلغا ومل البنيه
  . الوليد تلوافق مللكا عبد بن احلجاج بن العزيز عبد بقيادة مجاعة فأرسل دمشق ودخل خبلعه

 سيوف ووهنت ، ةالعباسي الدعوة هافاستغلت ومين قيس بني العصبية زمنه يف اشدت •
  . نفسها إىل توجهت حني أميه بين
 
 

 شهر(أ ستة) هـ 126 – 126 الوليد بن يزيدعهد 
*** 

  
 صقوالنا األشج يقال وكان ابلناقص فسمي الوليد أعطيات وأنقص صاحلا كان •

  . عمر ابألشج يرادو  مروان بين أعدال
 فلسطني أهل ومثلهم الوليد بثأر وطالبوا محص أهل فثار مروان بين يف الفنت انتشرت •

 وسار ، فبايعوا معليه وانتصر جيشا إليهم فأرسل امللك عبد بن حممد األردن أهل وابيع
  . ابيع حران بلغ افلم الوليد بدم للمطالبة وأذربيجان أرمينيا من بناس حممد بن مروان

 وأصبحت ، انخراس يف سيار بن نصر يالقيس الوايل ضد اليمانية الكرماين حرك •
  . منتنة عصبية
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 يوما(  70 ) هـ 127 – 127 الوليد بن إبراهيمعهد 
*** 

 
 . لنفسه البيعة بوطل دمشق إىل حممد بن مروان ماسار بعد فهرب يزيد بعد له بويع •
 اجلبال إىل فرو  فهزم طالب أيب بن جعفر بن معاوية بن هللا عبد الكوفة يف خرج •

  . عليها فغلب
 اشتدت الفتنة بني بين مروان . •
 
 

 هـ 132 – 127 مروان بن حممد بن مروان
*** 

  
 اشتهر ، درهم بن اجلعد ملؤدبه نسبة عديوابجل احلروب يف جلرأته ابحلمار لقب •

  105 سنة قونية وفتح اخلالفة قبل الروم أرض يف بغزواته
 هشامن ب وسليمان مإبراهي وأمن هبا فأقام حران إىل رجع ابلشام أموره تاستقر  ملا •

  وابيعه رمتد أهل يف جاءه الذي
 فلسطني يف نعيم بن بتاث مث بدمشق الغوطة مث محص يف احلركات ضده قامت •

 تدمر يف اجلند فبايع ، اخلوارج على لقضاءاب اشتغل مث ، ذلك له فتم عليها ابلقضاء فاشتغل
 . تدمر إىل سليمان ففر فيهاه وهزم مروانإليه  فعاد قنسرين إىل ارفس سليمان

ن هبرية بن عمر يد بوقعت العصبية يف العراق وهدأت لالنشغال ابخلوارج ، وليها يز  •
 بن علي بن هللا عبد وفيهم منهم وأسر فهزمهمفقاتل أنصار عبد هللا بن معاوية يف اجلبال 

  . عباس بن عبدهللا
 فثارت لكرماينوا سيار بن نصر الوايل ففارق خراسان فرجع حريس بن احلارث أمن •

  . العباسية الدعوة فأعلن مسلم أيب إىل أنصاره فانضم الكرماين نصر وقتل الفتنة
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 واليمانية لقيسيةا وبني األندلس ويف والرببر العرب بني أفريقية يف الفنت اشتدت •
  . اخلوارج أمر وقوى واحلجازيني والشاميني

 
 األموية الدولة طسقو  أسباب

 الفناء عوامل ولكن أمية بين عهد يف ةنياملد وازدهرت اإلسالم وانتشر الدولة اتسعت -
 داخلها إىل توجهت فلما ابملرصاد هلا أمية بين سيوف وكانت الداخل من تعمل كانت

 : العوامل هذه ومن الدولة سقطت
  . اخلالفة ذهبت القوة ذهبت فلما ابلقوة اخلالفة على همؤ استيال .1
 واألعراب النصارى اءالشعر  زايدهتا يف وأسهم وربيعة ومين قيس بني القبلية العصبية .2

 واألندلس اسانوخر  الدولة قلب الشام يف وظهرت والفرزدق وجرير واألعشى األخطل حنو
  . جناحيها

 . ليهمع للقضاء الدولة وجهد وقت واستنفاذهم املستمرة اخلوارج حركات .3
 البيت آل حب حتت وختفت اهلدم عناصر فآوت التقية يف عتقادهموا الشيعة ظهور .4

  . اخلرافات لبث خصبة أرضا فيها ةينار والنص اليهودية ووجدت ، الكاذب
 ولتحكيم واحد من ألكثر العهد والية ولنظام سبق ملا نتيجة األموي البيت انشقاق .5

  . القادة يف أهواءهم اخللفاء بعض
  . صاحلها يف وينيلألم املضادة اجلهات استقطبت اليت العباسية الدعوة تنظيم دقة .6
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 العباسية الدولة
*** 

 ابلعلم واشتغل عباس ناب أبنائه ومن ابخلالفةع يطم ومل املطلب عبد بن العباس إىل تنسب_ 
 بن حممد أوالده ومن ردناأل جنوب احلميمة قرية األمويون أقطعه هللا عبد بن علي أبنائه ومن
 . أبيه حياة يف الدعوة يديه على تبدأ الذي علي
 بن مصعب فقضى يةالسبئ عن املتفرعة الكيسانية ظهرت ومروان معاوية بن يزيد عهد يف_ 

 إليها ودعا احلنفية ابن دحمم بن هاشم أبو تبناها اليت فكرهتم بقيت ولكن املختار على الزبري
 منو  ابلدعاة عرفهو  الدعوة أبسرار العباسي علي بن حممد إىل دىلأ ةتمني حانت مالف سرا

 : أدوار بثالثة العباسية الدعوة مرت احلني ذلك
 . راسانخ للدعوة واختار الدعاة على تعرفهـ  100 – 98 من األول الدور .1
 حتت نقيبا 12 أرسل :(السرية الدعوة مرحلة)  ـه 127 _ 100 من الثاين الدور .2

  . حممد آل ربوزي لقب الذي اخلالل سلمة أبو النقباء أشهر ومن داعية 70 نقيب كل
  "البيت آل نم الرضا" حنو جذابة شعارات إىل األمصار مجيع يف تدعو اخلالاي كانت

 . لدهائه عليه عتمدوا اخلراساين مسلم أاب فأرسل إبراهيم ابنه فخلفه علي بن حممد تويف
 129 عام وةالدع اخلراساين مسلم أبو أظهر  : (للدعوة يةلمالع املرحلة) الثالث الدور .3
 بن نصر حماوالت ابلفشل ءتفبا اليمانية زعيم الكرماين واستمال نيةاواليم املوايل واستمال هـ

 زعيم الشيباين ذلكك مسلم أبو استمال أن بعد العصبية على القضاءيف  خراسان وايل سيار
 زعيم مروان اكتشفو  ابخلوارج مشغوال كان ولكنه يستنجده مروان إىل نصر فأرسل اخلوارج

  الكوفة إىل احلميمة من العباسية األسرة ورحلت سجنه يف ومات  عليه فقبض إبراهيم وةالدع
 يف لعباسينيل األمر ووطد والشيباين الكرماين على مث نصر على مسلم أبو قضى •

 . خراسان
 احلسن هابن فتوىل فتويف العراق وايل هبرية بن يزيد ملواجهة شبيب بن قحطبة توجه •

 . واسط إىل يزيد وفر القيادة
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 فبويع لسفاحا العباس أبو وظهر اسينيبللع الكوفة القسري خالد بن حممد سلم •
  هـ 132 سنة ابخلالفة

 ابز ال معركة يف عليه رفانتص حممد بن مروان ملنازلة علي بن عبدهللا العباس أبو أرسل •
  . دولتهم وقامت العباسيون قتله حيث مصر إىل مروان وفر هـ 132 سنة

  
 

 ـه 232 _ 132األول العصر
 والنهضة االزدهار عصر

*** 
  : مميزاته

 التزاوج ذلك لىععد وسا اإلسالم مع التعريب رسا حيث اإلسالمية العربية الصبغة .1
 بنشر ساملدار  وقامت ، القبلية العصبيات به انتهى جيال أنشأ مما البالد وأهل العرب بني

 والقريوان واملوصل ةوالكوف بصرةوال والفسطاط ودمشق واملدينة مكة يف اإلسالمية الثقافة
  .ونيسابور ومرو وفاس وتونس

  . الشعوبية إىل والدعاة الزاندقة على القضاء .2
 بوحدهتا لةالدو  واحتفظت أبنفسهم اجليوش وقادوا قوية شخصيات وذو  اخللفاء .3

 ، تونس يف ألغالبةا ، املغرب يف األدارسة دولة ، ساألندل إمارة قامت ذلك من وابلرغم
 . خراسان يف هريةالطا

 ضربوا بشيء منهم سواأح وإذا منهم وزراءهم اخللفاء واختاذ يةناإليرا العناصر تقدم .4
 من واملأمون لربامكةا من والرشيد مسلم أيب من املنصور ختلص يفسر وهذا أيديهم على بقوة
  . سهل ابن
 املساجد فبنيت ملالا وتدفق ينكاسال التضخم بسبب املدن يف الكبري العمراين التوسع .5

  . ونيسابور وقرطبة والقريوان كبغداد الزاهرة املدن وظهرت واحلمامات واحلوانيت
  : ألسباب النواحي مجيع يف العلمية احلركة تقدم .6
  العلم على اإلسالم حلث املسلمني استجابة -أ
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 . ابلعلماء اخللفاء وعناية املساجد يف التعليم تطور -ب
  بغداد يف حلكمةا زانةكخ املكتبات إنشاء -ج
  العلماء ورحلة الرتاث تدوين -د
 والنساخ الورق صناعة انتشار -ه
  الفلسفات دخول مثل املساوئ بعض هلا وكان الرتمجة حركة اتساع -و
 مما التجارة ازدهار ، ادناملع استخراج ، الري ديوان إنشاء ، االقتصادية احلياة ازدهار .7

 والغربية الشرقية أفريقية لوسواح واملاليو ندونيسياإو  والفلبني نيالص يف اإلسالم نشر إىل أدى
  . والبلغار وفنلنده وسيرباي الروس وبالد أفريقيا ووسط

 
 : العصر هذا خلفاء أهم
 ، األمني حممد ، دالرشي هارون ، املهدي حممد املنصور، جعفر أبو ، السفاح العباس أبو
  . رشيدال بن حممد املعتصم ، املأمون هللاعبد
 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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 ـه 555 _ 447 الرابع العصر
 السلجوقي النفوذ عصر

*** 
  : مميزاته

 الناحية وتغلبت السلطان اسم عليهم وأطلق السالجقة يد على الرتكي النفوذ عودة .1
 . اخلليفة مبوافقة السلطنة الرجل يتوىل وكان العسكرية

 ومن الصغرى آسيا يف اإلسالم ونشر الروم ضد اجلهاد راية ومحل احلربية القوة إحياء .2
 ديو رومانس دض رسالنأ ألب السلطان قادها "زكريتنم" معركة خاضوها اليت احلامسة املعارك
 وأسر هزمية شر الروم فهزموا وإمياان عقيدة قوة وأثبتوا ألف 200 مقابل يف ألفا عشر مخسة

  : نتائجها ومن االمرباطور
  . الصغرى آسيا يف اإلسالم النتشار السبيل متهيد -أ

  تهحلماي ابلصليبني االمرباطور استعان حيث الصليبية احلروب أسباب من سبب -ب
 على تغلب الذي الغزايل وظهر ، اإلسالمي العامل يف السين املذهب سيادة عادت .3

  . الفالسفة
 . تقدمها العلمية احلركة واصلت .4
  .والتجارة والصناعة الزراعة نشطت .5
  . مساعيليةاإل ظهرت ولكن ةالقرامط دولة أهنوا .6
 
 

ن  خ ر آ   حمد لله رت  العالمي 
ال
ات  و ن  دوي  ه الت  د من  هد   ما وج 
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