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 مفهىم العلىم االجتماعية
 هوومصطلووشامص وودط صجاوو وصطصوود تصمم للوودتصم وومالصاوودجطصمط صصم   وودتص   وو   ص
ممادججصطصطم و صم عوا صطولص جياودلدص جموشصطولص وتأ دص جموترل ص اواص  دهلو ص ج و  صمصص,   اه

  جطصمط .
 مهوشصص,))ص جااومالص نأعودأل ص  لاأوشصإذً صطلشامص جااومالص  صمطد لو صاطاأودالص  معو ص

م اوالص جمود لوصمطودصلملو صاوهصطولص   صص, جمشصم مالصا   ع صك صطدجهص   و صادنأعودلصكدجو لل
لمل صاهص مغل هدص,صم االص جصغ   ل صمطدص,مريد  صمحاد وصمح كدتصمح  ل صمرم ل صم أ لدجل 

  صممصووود وصم أم ووود صعوووكدأشصم جااووومالص جعلدعووول صم جيدأمألووو صم ج   عووودتصدطووولصع   ووو صملوووأ
 كطدصلا ص االص  صمطدعصصعٌءصطلص جاامالص  صمطد ل .,  ج اع ل ص
 جاامالص  صمطد ل صهشصطلص كر ص ج   عدتص  مادشًدصادج   صم جطصمط ,ص لص نأعدلصهمص 

 طحم ص همطدط د.
 وو   تص  أعوودلصا ووك ص وودالصم جط اووشصم و  ص جااوومالص  صمطد لوو صإجوواصمأطلوو صط ود  تصمص 

ا ووك ص وودت,صمماطلوو صم لووهص  صمطوود شصمممعوول ص ا مووه,صكووشصلكووملص وود ً صمطأعووصطًدصطوو ص
أظدطهص جالئشصم  صمطد ش.صكطدصم   صجمأطلو ص و   تص جطعومااالص اواصمح لو صحدصودتصطصمطاوه,ص

 مميلَّشصط ك مه,صمادجمدجشصمحيل ص جمأطل ص ج دطا .
 ااوو صطأملوو ص جيوو لص,صمادجمح لوو طد لوو ص ووشص لوو ص جمأوومل لاوو  صموود لوص جااوومالص  صم 

وفي هذا   عصرذ   .دجالصرم  تص اطل صم ك ل صملأد ل  جطل  ي,صحلثص   ص جا  جعدا ص   

ميذد    )عر   عمصلومات و عتكنلوجيا( شهد حقل  عصلذو   ججتماعيذت ترذو  ت هامذت ت ذ 

  عت بيت و عتصلي .

 

  عتا يخ و عجغ  فيا.وسنقتر  في ها   عمق   على ِعلمي 

 



 lecture 1 العلوم الاجتماعية        فراس عبد الرحمنأ.ألاولى                       السنة : 

 
2 

 

 

 التاريخ
 وعل ج ػػؿتف كػػفتالبػػكؿتوػػ فتلكػػفتلقػػع ف وتكتدمػػـتلػػـتفق ػػؽتالوػػعلىكفترمػػمتقد فػػؼت لػػ  تل

 .وتكىكتأل تأىـتف كعتال د فةتاإلنسعنفةتكأق  يعالقع ف تىكترمـتال عضي
 فػػػعـتكالػػػ كؿتكالسػػػكاوؽتالتفزفػػػ ترػػػفتأ وػػػع ترػػػفتاأتظوووده الأنػػػوتفػػػيتفػػػوتاوػػػفت مػػػ كفتر  ت

وتكرمػـتوكف فػعتت قفػؽتقدمفػؿتلمكعننػعتتك وع نيػعكتنظػ تكتقلبفػؽتىػكت ادشأوهفػيتأ ػعتكاأل اثوت
 الكقعنعتكأسوعويعتر فؽ.

 ؼتودضػػيـترمػػـتالقػػع ف تو نػػوات د فػػةتاللػػكا ثتالقػػيترعاػػيعتاإلنسػػعفتفػػيتاأز نػػةتكرػػ  ت
 ال قدعقوةتكالقيتقسقلؽتالوبعءتلققذك ىعتاأجفعؿ.

 ل اثت. ف تىكتكقعوةتالقع ف تكق كففتاال القأ عت 

 :  فروع التاريخ وأقسامه 
 .فق  عترمـتالقع ف تإلمتف رففت نفسفففتك فتىـتإلمتف كعتىعنكفةتأ  ل 
 1- :كرممتت,الوع زةتكال ؤى ةتالقع ف فةتف كزترممتالا صفعتت جمد لوص جعلدعش

 االل اثتالسفعسفةتكالدسك فةتلم كؿ.
 ف تكالق اجـت(الس تت–االسقد ع مت –ال ومك عسيتت–أقسعـتىذاتال  عت)تالقع ف تال سقك مت

 2-كفنبسـتإلمتات جمد لوص جحاد يص:ص 
 القع ف تاالجق عرياتفولثتفيتأصؿتال جق عتكرع اقوتكقبعلف ه- 
القع ف تاالققصع ماتفكضحتالقطك تاالققصع متفيتكؿت  لمةت فت  الؿت- 

 .قطك تال جق دعتتاإلنسعنفة
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اإلنسعنفةوتكالدبؿتالوا متالقع ف تال ك ماتفكضحتكفولثتفيتقطك تاأفكع ت- 
 كقجمفعقوتالدم فةتكال نفة.

 القع ف تال نيتاتف  ستقطك تال فتفيتال جق عتكال سـتكالز  فة.- 
  ستكؿت اكمةتقع ف فةتالقع ف تالجغ افياتلفثتأنوت فتالض ك متأفتق ت- 

 .جغ اففةتقع ف فعنتجغ اففعنوتككؿت اكمةت

 فىائد املعرفة التارخيية
كاللعض تاترمػـتالقػع ف تالتفػ  ستال عضػيتلذاقػوتوػؿتلػن يـت ػفتال كازنةتوففتال عضيت-1 

  اللوتاللعض تكننطمؽتنلكتال سقبوؿ.
فيـتفك ةتالقغففػ تكالقج فػ اتفعل وػع ئتكالبػفـتالقػيتقصػمحتفػيترصػ ت ػعوتالتقصػمحتفػيت-2 

 رص تآ  توت  عتفسق ريتكال ةتأفكع تج ف ة.
ترممت و أتالسووفةتكالقدمفؿوتقن فةتالق كف تالدم يتكالنب متاتإفتالقع ف تفيتجكى هتف-3  بـك

 كوعلقعليتالتو ت فتالقدمـتكالق  بتالسق الصتاللبعنؽتكج عتال دمك عتتكالنب تكالق كفب.
 قكضفحت ك تالادكبتفيتصنعتاللضع ات.-4 
 قن فةتالبفـتاأ القفةتكاإلنسعنفة.ت-5 
  قن فةتالادك تالكطنيتكالبك ي.-6 
 قطكف تلضع قيعتنلكتتتتتالقع ف تذاك ةتاأ ـوتف فت اللوتقسقطفعتكؿتأ ة-7 

 ال سقبوؿ.تتت
 جموود لوصم جالووم صصطوودص اوو  لووم صفنبسػػـتالقػػع ف تالواػػ متإلػػمتقسػػ ففت نفسػػفففتى ػػعات 

ال عصؿتوفني عتىكتا ق اعتالكقعوةتفيتسػك  تفػيتالدػ اؽتفػيت نصػؼتالل توتكت جمد ل ل 
 األؼتال اوعتقوؿتال فال .
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 ا قػػ اع قسػػوؽ القػػي الز نفػػةتاللبوػػة رمػػم فطمػػؽ  صػػطمح ىػػك  لووم صطوودص اوو ص جموود لوص:-1 
وتأمتأفتال صػ  تاأسعسػيتلم د فػةتالقع ف فػةتفػيتىػذهتالدصػك تىػكتابىػع تكالوبعفػعتالكقعوػة

 الصع قةوتأمتأنوتالتفكج تففوتكىعنؽتقع ف فةت كقكوة.
 إلمتر ةتأقسعـتأى يعتاىذهتالدصك تقنبسـت

اأ كاتتإلنسػػعفتففػػوتاسػػق  ـتا القع ف فػػةوتىػػكتأقػػ ـتالدصػك ت  جالوو ص جحصوو يص جيوو لال:- 
 مفكفتسنةوتكج تتففوتأنػكاعتت2.5فو أت نذتلكاليتت,واكؿت عصمصف تكل اللج فةتواكؿترعـ

ألؼتسنةتؽ.تت12  ىعتاالنسعفتالدعقؿتفيتاكموتاللعليت نذتآر ف ةت فتالجنستالوا موتكعفت
 ـت.

, عتكىكترص تاالسقب ا تكاكقاعؼتالز ارةتكقػ جففتاللفكانػت جال ص جحص يص جح لث:- 
كال ػ ؽتوػففتىػذاتالدصػػ تكسػعوبوتأفتاإلنسػعفتاسػق  ـتففػػوتاأ كاتتاللج فػةتال سػبكلةتىن سػػفعنوت

 فيتلففتكعنتتغف ت سبكلةتفيتالدص تالذمتسوبو.
تقـتاكقاػعؼتالنلػعسففوت رعـتؽ.ـوت3000فو أت نذتلكاليتت جال ص جحص يص جأحدعش:- 
  فت(.أكغعت-وتكأو زت  اكزهتفيتسك فعتفيت) أستا  اكالنع تكالو كنز

 
 نقصػؼتاألػؼت نػذت  ػعتظيػك تالكىػعنؽتال كقكوػةىػذهتالدصػك تقو أت  جالم ص جمد ل ل : -2 

 كقنبسـتإلمتىالىةترصك ا, ال اوعتقوؿتال فال 
اتوػػػ أتت ػػػعتا قػػػ اعتالكقعوػػػةتكانقيػػػتت ػػػعتسػػػبكطت ك ػػػعتت جالوووم ص جمد ل لووو ص جي لطووو - 

ـتوتكفػيت476رعص ةتاال و اطك فةتال ك عنفةترممتف تالبوعنؿتالج  عنفةتالو و فةترػعـت
 ىذاتالدص تظي تتاال و اطك فعت.

لقػػػػػمتفػػػػػقحتـت476 رػػػػػعـتاتوػػػػ أتت ػػػػػعتسػػػػػبكطت ك ػػػػع جالوووووم ص جمد ل لووووو ص جمعوووووشا- 
وتك ػػعتف كػػفترػػ تـ1453ل ػػعقحترػػعـتالبسػطنطفنفةترمػػمتفػػ تالسػػمطعفتالدى ػػعنيت ل ػػ تا

ظيػك تاالسػالـتكانقاػع ت كلقػوتفػيتو افػةتالبػ فتالسػعوعتال ػفال متو افػةتليػذهتالدصػػك ت
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فػػيتنيعفػػةتف كػػفترػػ تاكقاػػعؼتأ  فكػػعتكالدػػعلـتالج فػػ تتأفضػػعنتكنيعفػػةتلمدصػػك تالب ف ػػةوت
 كو افةتلمدصك تالل فىة. را تال فال متنيعفةنتليذهتالدصك الب فتال ع ست

اتو أتت عتفقحتالبسػطنطفنفةتأكت ػعتاكقاػعؼتت جمد ل ل ص جح لر صم جطادل و جالم ص- 
كقبسػػـتإلػػمتقسػػػ ففتكذلػػؾتوسػػوبتغنعىػػػعتت,ك ػػعتقػػزاؿت سػػػق  ة،تأ  فكػػعتكالدػػعلـتالج فػػػ ت

وعأل اثتالسفعسفةتكال نجزاتتاللضع فةتكى عتاتالقع ف تالل فثتكالقػع ف تال دعصػ وت
ك فػػةتفتنقػػعن ل ػػعتأف زقػػوتىػػذهتالىػػك ةت ػػفتـت1789كف صػػؿتوفني ػػعتالىػػك ةتال  نسػػفةترػػعـت

 .كوف ةتفيتج فعتأنلعءتالدعلـ

  االص جمد لوص أ ص جا  ص شص جالم ص جمعشا

 قب ـتىذاتالدمـتكىف انترن تالد بتر عتىكتفيتأك وعتفيتقمؾتالدصك .

تارق ػػػ ترػػػ بتالاػػػ عؿتلػػػـتفكػػػفتىنػػػعؾترمػػػـتقػػػع ف تو دنػػػمتالكم ػػػةوتكان ػػػعتقوػػػؿتاإلسػػػالـ
فػػػيتنبػػػؿتأ وػػػع ىـترمػػػمتال كافػػػةتالاػػػ كفةتالقػػػيتكصػػػمقنعترمػػػمتاػػػكؿتقصػػػعن تت)اللجػػػعز(

وتأ ػػعترػػ بتالجنػػكبتفبػػ ت كنػػكاتأ وػػع ىـتوعسػػق  اـتالنبػػكشترمػػمت ق  قػػة اػػد فةتكأ وػػع 
 ج  افتالبصك تكال دعو .

كلػػػـتفسػػػق  ـتالدػػػ بتقوػػػؿتاإلسػػػالـتقػػػع ف تأكتقبػػػكفـت دػػػففوتوػػػؿتكػػػعنكاتفؤ  ػػػكفتوعأىمػػػةت
تكاللكا ثتال ي ة فيتلفعقيـوتأ عتود تاإلسالـتفب تقػـتارق ػع تالقبػكفـتاليجػ موتتكالنجـك
ت1ـتوتكقدع ؿت622 فت كةتال ك  ةتإلمتال  فنةتفيترعـتتالذمتفو أتويج ةتال سكؿت

 ق.

كقدػػك تناػػ ةترمػػـتالقػػع ف ترنػػ تالدػػ بتكال سػػم ففتإلػػمتالبػػ فتالىػػعنيتاليجػػ م تالىػػع فت
 كقض فتقفع ففاكظي تتر ةتأنكاعتلمكقعوةتالقع ف فة.تال فال موت

 اأكؿاتقع ف تأ وع تالجعىمفةتأكتقع ف تالد بتقوؿتاإلسالـ
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مػػمتأ وػػع تال سػػكؿتكأر علػػوتالىػػعنياتقفػػع تاأ وػػع تاإلسػػال فةوتكقػػ ت كػػزتىػػذاتالقفػػع تر
 كأقكالوتكغزكاقووتكذلؾتلنبميعتإلمتاأجفعؿتالنعانة.

 واخللفاء الراشديه  تاريخ الرسىل

 نسبتال سكؿت:نػعؼتوػفترو تاهللتوفترو تال طمبتوفتىعاـتوفت ىكت ل  توفترو ت 
 ػػفتقوفمػػةتكىػػكت, وتكفدػػك تفػػيتنسػػووتإلػػمتإسػػ عرفؿتوػػفتإوػػ اىفـترمفي ػػعتالسػػالـوػػفتكػػالبتقصػػي

 . وتأفضعنتق افةق فشوتكال قوتآ نةتونتتكىب
  قكففػتتكال قػوتكىػكتفػيتر ػ تسػتتسػنكاتتكىكترػعـتال فػؿوتت,ـ570رعـتتفقفـتاأبتكل

 ر وتأوكتطعلب.تدعشتفيتكنؼتج هتىـترن ف
 أر علوتقوؿتاإلسالـا 

 طعلبتإلمتالاعـتفيتالقجع ة.تك افؽتر وتأو   -1 
 أر ع وتفيتل بتال جع .تاع ؾ-2 
  فت  فجةتونتت كفم .قزكجت-3 
 القلكفـتفيتكضعتاللج تاأسك تأىنعءتونعءتالكدوة.-4 
وتكوػػػ أتفواػػػ تفػػػيتسػػػفتاأ ودػػػففتالػػػكليتكوػػػ ءتالػػػ ركةتاتنػػػزؿتالػػػكليتترمػػػمتال سػػػكؿ-5 

 :  ط حامللكانبس تتال ركةتإلمتتلم ففتالج ف وتكف ركتالنعس

 .س فةتكاسق  تتىالثتسنكاتتاأكلم   

   .و أتتو   ت فتاهللترزتكجؿترمنفة  الىعنفة 

ترمػػمال ػػكؼت  نيػػعاتلدػػ ةتأسػػوعبكقػػ تالقػػتت ركقػػوت دع ضػػةتاػػ ف ةت ػػفتقوػػؿتقػػ فشت- 
 البومفة.وتكال كؼت فتان ىع تزرع عقيـت فتالزكاؿت دقب اقيـتكنظ يـتاالجق عرفة
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ىنػػيتتكلعكلػػتللػػعؽتاأذلتوعل سػػم ففوتا تل ػػ اتتر فػػ ةتكتتفشتققػػؿتال سػػكؿتلعكلػػتتقػػ ت- 
 بعطدػةتونػيتىعاػـتك  ع سػةتك ػعتر ػ تتقػ فشتإلػمتت, كل عفقػوتر وتأويتطعلبترفت سعن قو

 .رمفيـتالضغطتاالققصع م
قكففػػػتتزكجقػػػوت  فجػػػةتت-قوػػػؿتاليجػػػ ةتوػػػىالثتسػػػنكاتأمتت-كفػػػيتالدػػػعـتالدعاػػػ تلمودىػػػة- 
ر ػػػ تكػػعفتكت ,ودػػػعـتاللػػزفكسػػ يتىػػذاتالدػػعـت)أكوػػػ تسػػن ففتك ػػؤاز ففتلػػػو(وتطعلػػبتتككر ػػوتأوػػ

 سنة.ت50سكؿتآنذاؾت تال

  هجرة الرسىل  م:622إىل املدينة عام 
سػػنةتو فبػػةتأوػػكتت 53 ىػػعج تسػػ انتإلػػمتال  فنػػةتفػػيتالسػػنةتالىعلىػػةتراػػ ت ػػفتالودىػػةتكر ػػ هتآنػػذاؾ

 كرسك فةار هتقنظف فةت وك تالص فؽوتكود تكصكلوتقعـتو ر عؿ
و سـت دعلـتال جق عتالج ف وتكارق  تنظعـتال ؤا ػعةت أر علوتالقنظف فةتاتو أتال سكؿت-1 

وتك ػػعتالقػػيتكاجيقػوتوػففتال يػػعج ففتكاأنصػع تكذلػػؾتويػ ؼتالقغمػػبترمػمتال اػػعكؿتاالققصػع فة
وتك ػعتنظػـتاللفػعةتالدع ػةتفػيتال  فنػةتوػففتاأىػعليتوكضػدوتل  ػعتل  تلبكؽتككاجوعتتال سػم فف

وػت)الصلف ة(وتكويعتل   تتكاجوعتتكلبكؽتكؿتطػ ؼت ػفتاأطػ اؼتالبعطنػةتويػعوتكقدػ تتفد ؼ
 .ىذهتالصلف ةتالنكاةتاأكلمتلقاكؿتال كلةتاإلسال فةتاأكلمتال نظ ةتوبفع ةت ل  

 ضتالجيػػع ترمػمتال سػػم ففتفػيتالسػػنةتالىعنفػةتلميجػػ ةوتك ػفتأىػػـتأر علػوتالدسػػك فةتاتف ػ-2 
 : اأر عؿتالدسك فةتفيتري تال سكؿت

 رممتال ا كفف.تأكؿتنص ترسك ملبؽتال سم ففتففيعتتـتات624 /ىػت2غزكةتو  تات-6 
تـتات سػػ تال سػػم كفتال د كػػةتل  ػػعل قيـتأكا ػػ تال سػػكؿت625 /ىػػػػت3غػػزكةتألػػ تات-7 

 كالناغعليـتوعلغنعنـ.
قلعل ػػعنت ػػفتالبوعنػػؿتالد وفػػةتوزرع ػػػةتتـتاتكاجػػوتال سػػم كفت627/ىػػػتت5كةتال نػػ ؽتاغػػزت-8 

 ول  ت ن ؽتلكؿتال  فنةتككعفتالنص تلم سم فف.تق فشوتف   تال سكؿت
وتكق ػػػ ـتال سػػػكؿتفػػػيتىػػػذاتالصػػػمحتودػػػضتبػػػ تصػػػمحتالل فوفػػػةـتر ت628/ىػػػػػت6كفػػػيترػػػعـت-9 

القنػػعزالتتلبػػ فشوتكذلػػؾتويػػ ؼتالق ػػ غتلمػػ ركةوتفكػػعفتصػػمحتالل فوفػػةتف صػػةتل ػػقحتآفػػعؽتج فػػ ةت
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وإ سػػعؿتال سػػعنؿتإلػػمتال مػػكؾتكاللكػػعـتفػػ ركىـتإلػػمتتوػػ أتال سػػكؿف, لم سػػم ففتكلػػ فنيـتالج فػػ 
 اإلسالـ.
ودػ تأفتنبضػتتتوكذلؾعؿ كةت كفتقق فتفقحتال سم كفتتق كف ـتا630 /ىػ8فقحت كةت-10 

وتكقػػعؿتليػػـت بكلقػػوتالاػػيف ةاتسػػكعنيعتوقسػػع حتك لوػػةتقػػ فشتصػػمحتالل فوفػػةوتكرع ػػؿتال سػػكؿ
 ."اذىوكاتف نقـتالط مبعء"

 لػػـتفسػػقب ت ل ػػ تفػػيت كػػةتودػػ تفقليػػعترمػػمتالػػ غـت ػػفت كعنقيػػعتفػػيتقموػػووتت
ن ػػعترػػع تلم  فنػػةتال نػػك ةتكفػػعءنتأىميػػعتاأنصػػع تالػػذففتاسػػقبومكهتكىػػكتضػػدفؼتفػػيت كا 

 و افةتال ركة.
 قكفيتال سكؿتودػ تأفتت,ـ633 القػيتقبعوػؿتلميجػ ةتفيتالسنةتاللع فةترا ت

ودػػػ تأفتكضػػعتأسػػػستوتكتقػػيتق ػػػ  تليػػعتأفتقنفػػػ تأ جػػعءتاأ ضأكقػػ تاػػدمةتل سػػػالـتال
 ال كلةتالقيتق   تليعتأفتقلكـت نعطؽتكاسدةت فتأسفعتكاف فبفعتكأك وع.

 تاريخ العصر الراشدي
 وكفعةت ل  و أتنتترعص ةتال كلػةتال  فنػةتىػتوتككعت40رعـتتفيىػتكانقيمتت11رعـتت
 كلكـت الؿتىذاتالدص تأ ودةت م عءتىـتوعلق قفبا, ال نك ة

 أتى تكر الصديق:-1 

فػيتالجػ تالسػعوعتتنسوواترو اهللتوفترى عفتالب ايتالقف يوتفمقبيت ػعتنسػبتال سػكؿت- 
 كدبتوفت  ة.

ت,وكػؿتاػيءتفبعنتأنوتكعفتف صػ ؽتال سػكؿت  ت فتال جعؿوتكلببتص تتكعفتاكؿت فتأسمـ- 
 وا هتو فتاهللتق تارقبوت فتالنع .توعلدقفؽتأفتال سكؿتببتك عتل ت
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ىػػتوتككػعفت13اسػق  تلقػمتكفعقػوترػعـتىػػتكت11سػنةتتودػ تكفػعةتال سػكؿتقسمـتال الفػةت- 
 أو زتأر علوتود تقكلفوتال الفةا

.إ -1    سعؿتجفشتأسع ةتوفتفزف تل لع وةتال ـك
  لع وةتال  ق فف. -2 

كػعفتأو زىػعاتتؾقل ف تالد اؽت فتال ػ ستكانقصػ تفػيترػ ةت دػع توتكمؼت عل توفتالكلف -3 
 ال زا وتذاتتالسالسؿ.

 الاعـتكىياأ سؿتأ ودةتجفكشتلقل ف توال ت-4 
 فزف توفتأويتس فعفتإلمت  اؽ.جفشت 
 فتلسنةتإلمتاأ  ف.وا لوفؿتجفشت 
 أوكتروف ةتوفتالج احتإلمتل ص.جفشت 
 ر  كتوفتالدعصتإلمتفمسطفف.جفشت 
تاأ فػ تق كػفكقػ تت,ىـتأ  ت عل توفتالكلف توعلقكجوتإلمتوال تالاعـتكقفع ةتىػذهتالجفػكش- 

تود ت   دع ؾتأو زىعات)تأجنع ففتكالف  كؾ(تر ة فتقل ف توال تالاعـت فتال ـك
 . مف ةتلوتلفككفترن  عتاد تأوكتوك تالص فؽتو نكتأجموت احتر  توفتال طعب- 

 هـ: 23 -هـ 13عمر ته اخلطاب -2 
نسوواتر  توفتال طعبتوفتن فػؿتوػفتروػ تالدزفػزتالب اػيتالدػ كموتفمقبػيت ػعتال سػكؿت- 

 لق  فبػػوتوػػففتاللػػػؽترنػػ  عتأسػػمـتفػػيت كػػػةت ػػعتجػػ ى عتكدػػبتوػػػفتلػػؤموتكقػػ تلبػػبتوعل ػػػع كؽت
 كالوعطؿ.
ز ةهتل سالـتكال سم ففوتكود تقكلفػوتال الفػةتسػنةت-  ىػػت13كعفت  كؿتر  توفتال طعبتر 
  فتأو زىعا ,عؿتقنظف فةتكرسك فةتكا  ا فةت ي ةقعـتو ر 
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  :أعماله العسكرية 

كمؼتأوػكتروفػ ةتوػفتالجػ احتتلفث , فتالوفزنطفففت  فتوال تالاعـتفيتري هتقـتقل ف - 
)فقحتل صتكت  اػؽتكلمػبتكانطعكفػة(تتقعن انترممتالجفشتكلبؽتر ةتانقصع اتت فتأى يعتا

ىػػتودػ ت د كػةتالف  ػكؾتت15كق تقلبؽتفػيتريػ تر ػ توػفتال طػعبتقل فػ توفػتتال بػ ستسػنةت
 الايف ة.
رمػمتفػ تر ػ كتوػفتالدػعصتوقكمفػؼت ػفتال مف ػةوت ال قكلعتتفيت صػ فيتري هتو أتت- 

 الد فشتكاالسكن  فة. لفثتقـتقل ف ت  فنة
تكمػؼتككمػؼتال ىنػمتوػفتلع ىػةتوقل فػ تالدػ اؽتىػـ , ؿتالجفػكشتإلػمتالدػ اؽع سػكقػعوعتا- 

يتكقػػعصتالػػذمتانقصػػ ترمػػمتال ػػ ستفػػيت د كػػةتالبع سػػفةوتكلػػ  تالدػػ اؽوتىػػـتقػػعوعتوػػسػػد توػػفتأ
ل ػػ ةترػػع تتالدػػ بتتالقػػي ال ع سػػفةسػػد توػػفتأوػػيتكقػػعصتإلػػمتوػػال تفػػع ستك  ػػ تاإل و اطك فػػةت

 .طكفمة

 أعماله التنظيمية:

فػةتلػعكـتوتك ػعتقسـتال كلةتإلمتر ةتكالفػعتتوسػوبتاقسػعريعتالكوفػ تكرػففترمػمتكػؿتكال- 
كجوعفةتال  اجتكنظعـتاللسوةوتك عتأنا تر ةت كاكفػفت ػفتأو زىػعت فػكافتتأل ثت نعصبتالبضعة

 الدطعءوتكالجن وتكال  اج.
وتػىػ23 فتال جكسيتأوكتلؤلؤةتال ع سػيتسػنةتتأى تطدنةرممتتقكفيتر  توفتال طعبت- 

كق تاكؿتقوؿتكفعقوتلجنةت فتسقةتأا عصتال قفع ت مف ةتكق تكقعتاال قفع ترمػمترى ػعفتوػفت
 ر عف.
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 هـ:35 -هـ  24عثمان ته عفان    -3 
ىػػكترى ػػعفتوػػفتر ػػعفتوػػفتأوػػيتالدػػعصوتاأ ػػكمتالب اػػيوتلبػػبتوػػذمتالنػػك ففتتنسبب ه :- 

 قعـتود ةتأر عؿتكعفتأو زىعاق فزتوك  وتالا ف وتكتوتكق تلزكاجوت فتاونقيتال سكؿ

 أعماله العسكرية:- 

 هتوتكوػ أتفػيتريػأ  فنفػعكفػقحتت, أصولتتوال تفع ستو ك ميػعتقلػتتسػفط تتال سػم فف- 
ذاتتالقػػػيتانقصػػػ تففيػػػعتال سػػػم كفتفػػػيتريػػػ هتىػػػيت د كػػػةتقل فػػػ تلفوفػػػعوتك ػػػفتأىػػػـتال دػػػع ؾت

تالوفػزنطفففـت655ىػت ت35الصكا مت  أكؿت د كػةتول فػةتف كضػيعتال سػم ففكىػيت ,ضػ تالػ ـك
تإلػمتالولػ تالد وػيتىػـت فيتالول تال قكسطوتكرممتأى ىػعتقلػكؿتاسػـتىػذاتالولػ ت ػفتولػ تالػ ـك

 الول تالد ويتال قكسط.

 هـ:40 -هـ 35علي ته أب طالة    -4 
كأ ػػعـترفنفػػووتتق وػػمترمػػمتفػػ تالنوػػيتت, كزكجتاونقػػوتفعط ػػةت, اوػػفترػػـتال سػػكؿىػػكت- 

وتفبػػ تنػػعزؿتأاػػ ت جػػعؿتقػػ فشتقػػكةتك ػػفتوفػػنيـتر ػػ توػػفتك تالدػػع  متفػػيتتككػػعفتاػػجعرعنت بػػ ا عنت
نػػعـتفػػيتتغػػزكةتال نػػ ؽوتكىػػكتأكؿت ػػفتأسػػمـت ػػفتال قفػػةوتكرنػػ  عتى ػػتتقػػ فشتوبقػػؿتال سػػكؿ

ىػػت40ف ااوتوتكرممتال غـت فتاجعرقوتكذكعنوتاي تتفق ةت الفقوت اكالتتر فػ ةوتق قػؿترػعـت
  فتال كا ج.رممتف ترو تال ل فتوفت مجـتال  ا متكىكت

 ر ؿترممتنبؿترعص ةتال كلةت فتال  فنةتال نك ةتإلمتالككفةتفيتالد اؽ.- 

 

                


