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 هـ132 – 41العصر األهىي 
٘وِِ ل-  ٘يِِ لتأسسِِالدول ٘سِِميال اِِمدلدبسِِٕلىسِِ ي لسوِِ ل ِِللم سسِِا ل41فِِعلمِِ ٕلدألم هِِِول

٘وِِ لمِِٖللمذِِْل ٘هِِ٘لسميِِ ل ِِٖلم ِِللذِِمول ِِٖلمىِِ ّولدت ِِمالهِِم لدول ٘يِِ ل ِِٖلس ِِعلسِِ ي ٖل مع 
  .م صم لوا

٘دىحي هه لولعىصنلدوعن عولفك ىالمن ي ل  وص .لتميها-  ٘ٚل    وٌ  علدو ل
٘وِِِِ ل-   لي ِِِِ لول   ِِِِ لمِِِِىإلمِِِِٖلدو يِِِِالل14م مِِِِٛ لحكِِِِٕل  واِِِِ لل91دسِِِِتمنالهِِِِم لدول

٘دىع. ٘تسع لمٖلدو يالدومن  دوس ي ىعل

   خلفاء الدولة األهىية 
 هعاوية بي أي سفياى:-1 

٘وِِللفِِعلمكِِ لفِِ ٘وِِ ول ٘م سِِولدول ٘ييٖل لدو ل ِِ ملدبمِِ ق ِِٔلدوا ِِن لولل15علدوسِِى لهِِ٘لسٔ٘
٘دوِله ملدحي ىِٛ ل ٘دويٛ لمل للمذْولدمتمللفعلسي ستهلمل لدولِيٖل ٘ميىهلم م ٖل ٖلم  ٖل
٘ىقِٔل ٘دوقعِ ململِ لدو ِتٖلول ولتمكِٖلمِٖلىذِنلدبمِٖل ٘ لدو ٌىلسحي ىٛ لس ٙن ٘مل لدوقس

٘دت علسي س لد ٘ف لسو للمذْول ل يٖلق  ئٔل  للدوذ ٕل//ددوع صم لمٖلدوك ٘دٖه ٖلوقيسِييوت
 ٘دويمىييٖل//

 o :ومن أهم أعماله اخلارجية 

٘لوولكلِّلمق ِ ل ِٖل-  ٘ن ٘فِتحل ِهنلق ِنيل لدو حني ل ٘دهتٕل  ومع ٓن سم للفتحلسنميىي ول
٘ح الفعلمال لذِنقٛ لسوِ ل ٘٘صلالدو ت ٘دٖلول ٘سسولمليى لدوقين ى فعلمل ل  ا لذم وعلدفنيقي ل

  نس ٖو
٘دوذٌن ل ومن أبرز أعماله الداخلية -  ٘ للىٍ ٕلدوحنول لمٖل٘عِعلس فعلدبس ٕلولسٔ٘

٘ند  . لسو لدو ٘ٙن ٘بي لدوعالولغينلىٍ ٕلدوحكٕلمٖلدوذ ٘ لل ٘دٖلدو  تٕولس  ىٍ ٕلدو نيلولسىذأللي
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٘فعلسى ل-  ٘وِ لل60ت ٘نلدول ٘فِعلماِلهم لسِ مالسمِ ٘يِ لدو ِ ىعل هِلف ل هلد ىهليهيلل ٕلمع 
٘دبعٌند  اول ٕلدىتقلالدو  ف لمٖلدو يالدوس ي ىعلى ٘ك نالدو تٖل ولس ي ٖس  لسو لس ٘لك يندل

٘دٖل ٖلدوحكسو لدو يالدوم ٘دىعلىس  لسو لمن ٘ييٖ. لن ٘ك هم لسم  ٕلول
لسو لمقللم تمنلدو -  ٘يٖ٘ ٘ف  ليهيللتلدم لدألم ٘ني ل-  ي ل علل ٘ندٖلدوس ل-فعلمىٌق لح

٘دٖل ِٖلدوحكِٕلل٘ه٘لم تمنلق لعلك ينولو ت  ْلمل لسمنلدو  ف و ٘تٕلدبت  ْلملِ لم  يعِ لمِن
٘فعلف ل هلد ىهلم للدوملٓ.لولمسلميٖولل لي  هِل64سى ل  ٘م لو ثلسٖلت

 هـ: 85 – 65عبد ادللك بي هرواى -2 
٘ندالول-  ٘دو ِِ ٘يِِ لألىِِهلتمكِِٖلمِِٖلدوقعِِ ململِِ لدو ِِتٖل ٘وِِ لدبم يعت ِِنلدوم سِِولدو ِِ ىعلولل

٘سم للدبستقندنل للحكٕل ٖلسمي ولل ٘و ٌ٘٘  . سو لدول
 أعماله الداخلية:      

ل يٖل-  ٘دٖه ٘دويمىييٖ.دت  َلسي س لدوت  دوقيسييٖل
٘يٖولتعنيِِِال-  ٘د ٘دوِِل ٘دوم  ِِِول ٘دوٌِِندهل ٘لل//ل ٘وِِِ  لفقِِللمِِِنالدوسِِك ل//لدوىقِِِ تعنيِِالدول

٘تتكلٕلدولغ لدوعن ي لفقٌ. ٘و لتكتال ٘ موٓلسص حالكٔلم سس الدول ٘و ول  س  الدول
  ى لمس للق  لدوص ن .- 

 أعماله الخارجية:          
لولمذك ال-  ٕ٘لويت ُن  دولد لي .مقللصلحٛ لمعلدون
٘و لمل لمليى لقٌن   .-  ٘دست ٘دويٛ لمل لذم ٔلسفنيقي ل  ميٖلحس ٖل ٖلدوىعم ٖل
٘و لدبس مي .-  ٘للدول ٘دتعلمل لحل ٘دوذ ٘دئّل ٘دالدوص  ىٍٕلغه

 هـ: 96 -هـ  86الىليد بي عبد ادللك -3 
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٘دبى ِ هدالدوتِعلتحققِالفِعل ٘حِ ال ٘و لدإلسِ مي لوععٍِٕلدو ت ك ٖلمال له٘لدوعصنلدومه علولل
 مل لك ف لدوُصعل.مال ل

 أعماله الداخلية:- 

٘دو قِِندمولفقِِلل-  ٘ٚلدوع هِِ ال ٘حى ىِِهلملِِ لم ٘ت لِِ لموِِٓل عٌ ِِهل ٘نلدونميِِ ل دبهتمِِ ٕل ِِأم
٘دلٛد.ل,عليٖل لم ٛلق لميٖلولمُل  ٘ولعمي ٖلق
  ى ل يم نست ىٛ لولمنع .- 
  ى ل  معل ىعلسمي لدوك ينلفعللمذْ.- 
٘سمنل تمهيالدوكع  .-    ى لدومس للدألقص ل
٘نلسهما لقصنلممن لفعلدبنلٖ. ى لملللمٖل-   دوقص

 أعماله اخلارجية:- 

٘ح ال لن  لك ين .-  ٘دهتٕل  و ت ٘ي ل ٘ق  دت علسي س ل  ن ي لحكيم ل
٘ندملدوىاِنلىسِ  ل-  ٘ح الفِعل ِ للمِ ل ٘ندملىاِنل يحِدو ت ٘دقعِ ل ٘هِعلسوِ لدألندعِعلدو ل ٖ٘

منقىللمىٌقِِ ل لِِقدلفقِِللتِِٕلتعيِِيٖلقتي ِِ ل ِِٖلمسِِلٕلدو ِِ هلعلملِِ لهِِم لدو  اِِ ل٘سِِيٌنلملِِ لسِِ
٘ك ذمن. ل  ٘   ٙن

٘دويِ ٛللالفتوحات يف السند:-  ٘فِتحلمليىِ للتِٕلتعيِيٖلمحمِلل ِٖلق سِٕلدو ق ِعل ملِ لدوسِىلل

٘ويللمٖلفتحلهم لدومى ٌْلسو لىذنلدبس ٕل ٘ك ٖليالّلدو ٘ ى لفيا لمس لٛدل دولي ٔل"كندتذع"ل
٘و . ٘دنللسع في لولل ٘تأميٖلم ل ٘و لمٖل ا لدوذْن ٘للدول  ٘تأميٖلحل

٘دويٛ لملِ لسفنيقيِ يٖلمملفتح األندلس:-   ِلٛبلمِٖلحسِ ٖل ِٖلدوىعمِ ٖولل٘س ل ٖلىصينل

ل ِِٖلهيِِ لل  ِِتحلمليىِِ لٌى ِِ ٘ل فِِتمكٖلمِِٖلد عِِ َلدوق  ئِِٔلدو ِِ ئن و ٘دسِِتلٕللكلِِّلٌِِ ْن ف تحاِِ ل
٘ٙلمليى لس ت ل  نجلسيٌنته.٘ل ٘بيتا و  وٕلي ْلفعلذم ٔلسفنيقي لس
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لمٖلت  صٕلحك ٕلذ هلدو هين لدب ينيِ لحيِث-  ٘ويِ ٖللدست  للدومسلمٖ٘ دو يهىٌِعلسملِٖلي
٘دوِِعلٌى ِ لنغ تِهل ل-حِ كٕلسِ ت – ل ِٖلهيِ لل مسِِ مل لدومسِلميٖلفِعلفِِتحلدألىِلوولعِِللوٌِِ ْن

٘سِ  ,ح كما لوِمنيْ ٘دفقِ لم ل ِٖلهيِ لل  ِتحلدألىِلوولمىِملمِ ٕل ٘ عِللم ٘حق90ِْ ِلسلٌِ ْن لٗول
٘قذِتلمقع اِ لم صِمتإفتحل ٗو92فعلم ٕللنيْممل لولٛدلك يندٛلنل دىتص ل و دٌليٌلِ ل ِٕلغنى ٌِ ل

٘دوِعلدفنيقيِ ل  ٕل٘صٔلسو لدألىلوو ٘غينه و ٘سِ ل ِٖلىصِينلسيل ل ٘حلم ومذِ نكتهلفِعلتلِٓلدو تِ
 .دوعٍيم 
٘ويلل عل لحمِ المسِكني لملِ لدو  اِ لدإلسِ مي ل اِلّلفِتحلدوقسٌِىٌيىي لسبل-  ق ٕلدو

٘فعلفعلم ٕل ٘ت ٘قالوٕلُيسع هول  ٗ.96سٖلدو

 هـ. 99-96سليواى بي عبدادللك -4 
 o٘هِ٘لتميهلمال لفعلنغ تهل َ٘لس يِهل فِتحلمليىِ لدوقسٌِىٌيىي لدوذِليل للفِعلدكمِ ٔلمذِن

٘نيِِِ لدو يهىٌيِِِ  ٕلسوِِِ لمِِِنجللد ِِِْولم صِِِم لدبم ندٌ إللدن لدوعمليِِِ الل ل اِِِ سقِِِ ٕلمعسِِِكنل٘ل ولفقِِِلع
٘فعلق ٔلسٖليحقْلهلفه.ل,دوعسكني ل ى سه  سبلسىهلت

 هـ. 101 – 99عور بي عبدالعزيز بي هرواى بي احلكن   -5 
 oندذليٖوقال   مولدو ل  ملدو. 
 o .ل لممنل ٖلدو ٌ المٖلى حي لسمه  
 o٘نلدولد ليِِ لوِِموٓلسهمِِٔل ٘نغ تِِهلدو  محِِ لفِِعلسصِِ حلدألمِِ ٘د ل ٘تقِِ ٘نمِِهلدوذِِليلل تميِِهل 

٘غٔلك ينٛدلفعللدألمم ٔلدوعسكني لدو  ن ي  لدولد لي ولفأمنلق ل لدو ي٘ىل علٕلدوت لولذ ٖ٘ ولت نُّ
 سندععلدو للدٖلدوم تتح .

 أعواله:
٘ب لدوميٖل-  لدو ٘ٙ.مميىإلسل هول٘لمٔه ٘دوتق ٘ب لدومتميهيٖل  وك  م ل  يٖلدو
 د تي نلدوقع  لدألك  م.- 
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٘ح .-   مىعلدوعنالمٖلدستم ٓلدألندععلفعلدو  للدوم ت
 مىعلس ملدو هي لمٖلغينلدوعنال عللسس مإ.- 
لدو نىسِي لملِ ليِللدوسِمحل ِٖل-  سهٕلدألمم ٔلدوعسِكني لفِعلماِل لهِ٘لفِتحلمليىِ لىِ ن ٖ٘

٘بىع.  م وٓلدو 

 هـ. 105/125هشام بي عبدادللك    -6 
 o٘هِِ٘لذىِِمدٓلفِِعلمليىِِ لدونصِِ ف لدسِِتلٕلدو  فِِ ل عِِللمِِ٘الس يِِهليهيِِل ل-قِِنالدونقِِ ل–ول

٘ويهلول  ف .  ٘دستمنلمقيمٛ ل ا ل عللت
 oٕ ٍ٘دبىت ليتسٕل  ولق ل  ممٔلمل لدوقع ململ لدو س لول٘لتأسيول ا هلدلدٚن
 oل ٘تميِِهل ِ وحٕه ٘دوسي سِِ لدو  ن يِِ ل ٘حِِ ال ٘يِِ لدهِتٕل  و ت ٘حلدو ل ٘غل ِِالمليِِهلدوِِن ٘دوذِِل ل

٘دٖل ٘ب لدوعٍ ٕلف علدو  ا لدوذنقي ل نهلسهٕلق ئليٖلهم لمن ٘دو ٘ نهلفعلمال لمللٛدلمٖلدوق ل ل
٘دتيِِهلدوذِِاين ل ٘فِِعلماِِل لفِِعل ىِِ٘الفنىسِِ لحِِل المعنكِِ ل  ٘مسِِلم ل ِِٖلم ِِلدوملٓدل  ِٖلمحمِِلل

 دبسِِِ معلم ِِِلدونحمٖ مِِِِدلدستذِِِاللفياِِِ لق ئِِِللدو ِِِيىل732/هِِِِلل114" ِِِ ٌلدوذِِِالدم"لمِِِ ٕل
٘وِال ميِعلل,دوغ فقع لفعلهِم لدومعنكِ لوتح لسىهلو٘لدىتصنلدومسلمٖ٘ ٘كم لق ٔل عًلدوم ن ٖ٘

٘ن  لسو لمس  ل.   كى ئولس

 ه132-125الخلفاء المتأخرون وسقوط الدولة األموية -7 
٘دٖل ِِٖلمحمِِللل ِِ ٔلهِِم لدومِِل لسن ِِعل ل ِِ مولكِِ ٖلذ ِِنهٕللحكِِٕل ٘هِِ٘لهِِِل132-127مِِن ول

٘وِ لفِعلماِل علدميِ ل نل ل  مل ىذ لفِعلمعنكِ لدوِهدالمِ ٕلُهِلحيِثل,٘سِقٌالدول هِِل132ٕه
٘دوس ٘دوحىكِ ل ٘دوىذِ ٌل ٘يِ ل   ِن لدوعسِكني لدوك يِن لولسبلسٖلم ٕلدوع  سييٖلنغِٕلسىِهلتميِهل  وحي
٘تا لفعلمصن س ٘دوم دمندالسو لمن ٘٘صلالدومذ كٔل ٘و لقللس مالك ينٛدلق لهل  . ٘ع َلدول

 :أسباب سقىط الدولة االهىية 
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ِِِ لدوى  مِِِ لمِِِٖلدوصِِِندم الدوق ليِِِ لدوعصِِِ ي ل-1  ٘ي ِِِ لدبم ٘و دبىقسِِِ م الدولد ليِِِ لفِِِعلدول
٘دىتقِِِ ٔلهِِِم لدو  فِِِ السوِِِ لدومىِِِ ٌْل ٘ل لدوصِِِندَلدوق لِِِعلدوقيسِِِعلدويمِِِ ىعل ٘ ذِِِكٔل ِِِ يلمِِِ

 دوم تتح لمل لسيليإ.
٘ند -2  ل ل  ملسو لدوحكٕلبلسهلي تٌ يْلىٍ ٕل ل,وإل٘بلقلن ل لدوحكٕلمم لسلٙلسو ل٘صٔ٘
٘دٖل ِِٖللكيهيِل ٘دلق ِٔلمِن ٘يهيِللدوىِ قيلدوِميٖلحكمِ ٘ويِلل ِٖليهيِلل ِٖلم ِللدوملِٓل ٘دو ٘يِ ل  ِٖلمع 
 محمل.

٘نلفِِعل-3  لسٖليندفِِْلموِِٓلتٌِِ ٘ ِِ ٔلفتِِن لقصِِين للٖ٘ ٘يِِ ل ذِِكٔلك يِِنل ٘وِِ لدألم دتسِِ َلدول
٘دإللدن .  ىٍٕلدوحكٕل

٘سٌِِِندّل-4  ٘دومسِِِ ف الدوك يِِِن ل ِِِلٛدلدوتِِِعلت صِِِٔل ِِِيٖلدوع صِِِم ل لدإلمِِِلدلل دتسِِِ َل ٌٌِِِ٘
٘و .  دول

٘ن لدوع  سي ل إلدن ل-5  ٘ك ٖلذ نه لدو  ٘دوتىٍيٕل ٘دوعىّل ٘ ل ٘ندالدولد لي لدوتعلتميهال  وق دو 
٘دو ٘ئلدوم ٘تم ٘يِ علدو نولدوى قميٖلمل لدو  فِ لدأل٘تىٍيٕل ٘دوعليغيِنلدوعِنا لسمل ,م ممِللدومِ

٘ندالدوق ئم لعله للمام ل ٘دبىعم ٕلسو لدو  ٘و ل ٘دبعٌند  اللد ٔلدول لدئمٛ لمل للمٕلدو تٖل
٘ىا . ٘ندالس٘لو  ك ٖلس الهم لدو 

 
 العصر العباسي

 م 1258 – 750هـ /  656 – 132
 

لسو  لدبسٕلىس ٛ  ٘هٕل ُلدولعى  سمعل امد ٘و لع  ولدل لفعلسصلإلل؛ل  ملدول ٘لٖ٘ ٘يع
لسو لدوع  ول ٖلم للدومٌلال للفعلدو لدي لك ٖلدوع  سيٖ٘ ( .يلمٕلدونسٔ٘ ٘دوٖ٘ م

٘ٚل لولحكٕلدألم ٘دل٘م يلٖ٘ ٘و لل,سو لمع نعتا ل عللسٖلعع ا ٕلتح ٘تح وّلدوع  سيٖ٘
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٘دوعل ٘ييٖغينلدوعنالدوميٖلمُلمعلدوم ٘دل مى هعتإلوألم ٘دوعلدو نولفعللِنف ٘ للدوم دل٘
٘ن لمل لدوع  سييٖلحلي ٛ ل ٘ لسني لول  ٘ لساللم ٘دإلس مي ل ٘س ٌلدوعن ي ل ٘ٛبلفعلدأل مق 

٘ييٖل.  دألم

٘حققالى  لدىٌلقا ٘ن لدوع  سي لمٖل ندس ٖل ٘و لدوذنقعلدلح الدو  لدول ك ين لفعلٌّن
ِله132دألمل لم ٕلدو  صل ل يٖلدوٌنفيٖلفعلدوعندْلقنالىانلدوهدال٘ك ىالدومعنك ل

٘ييٖل750/  ٘سميال معنك لدوهدال؛لحيثلدىتصنلدوحل  ململ لدألم ٘دلتقلمإلٕل ٘ت  ع
٘ٚل ٘فّنلدو لي  لدألم  بق لحت هلهى ٓلفعلىا ي لدوع ٕل.حيثلسو لمصنلسو للمذْلدل

٘تأسسالدو  ف لدوع  سي ل ٘ي ل ٘دت مال٘ موٓلتٕلدإلٌ ح ل  و  ف لدألم مل لدىق عا ل
٘دسع ل ٘و لمى ٌْل ٘ذملالهم لدول دمتلالمٖل  للم لمٖل غلدللم صم ل ليل لوا لدل

ل٘ندملدوىانل ٘دو نتغ ٔلغن ٛ  ل س  ىي  ٘د  لسو لدومحيٌلدألٌلسعل ٘مٖل   ٔل٘دوسىللذنقٛ  ؛ل
ل ٘سنميىي  ل و ٘٘ن لٌ لحت  ٘  ٛلذم ٛب ل ى لدواىلٚ لمليل لدومحيٌ  ٛ ٘ لذع ل٘عما د
 ٘حع ندالغىي ل.

 مسات اخلالفة العباسية التي هيزتها عي سابقتها األهىية : 
ٕ٘لل– 1 ٘دهتم ٕلوذنقي لدتنكيهه لمل لدوت    وىس  لوألندععلدإلس مي لدوتعلحكمتا لدل

ل لسلٙلدوع  سيٖ٘ لدإلس معلسك نلمٖلدوغن علمم  لدوذنقعلمٖلدوع وٕ سو لتأ نل  وقسٕ
 دو  ف ل  وحع ندالدوذنقي لسك نلمٖلدوغن ي ل.

٘ملل– 2 لمل لدومغنالدوعن علمم لسلٙلسو لىذ لمستقل لععّلق ع لدوع  سيٖ٘ لٔ٘
٘ك ٖلسك نل ٘دى ص وهلتلني يٛ لمىإل؛ل لدو  ف لدو  ٌمي لفعلمصنل.فيهل  هم لدولٔ٘

٘جلدألىلوولمٖلق ع لدوع  سييٖلل– 3 ٘دستمندنلد ن ٚلفيا لوحكٕلدألم٘لدلمىملدو لدي ل
٘نل ٘ي لسو ل  ف لسس مي .فيا لدومٚلتٌ  مٖلسم ن لسم
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٘للدوع وٕلدإلس معلل– 4  ٘ ٘دحل ل.ملٕل ٘و ل ٘ل  تحالسلٌ ل  ف ل

لفعلدوم  بالك ف لل– 5 ٘تأوقا  لدوعصنل لدوعن ي لفعلهمد لدوحع ن  ٘ج ٘ملىع ٘ىذ ل د
لحع ني  لدوملٖلمندكه لمٖ لدوعليل ٘دذتا ن ل لمتعلل  لمٖ لدوعليل ٘ن ا لٍ٘ وم و  الدد

 ٘دوتن م الدوعلمي ل.

الدوصلي ي لل– 6 لقنىيٖلمٖلدودوح٘ن لدوعصنلهم ٖلدوتعلدستمنالمل  فعلىا ي لهمد
٘مصن. ٘ذملالمعٍٕلمى ٌْل   للدوذ ٕل

 دوريي رئيسيني هوا : إىلالعباسية  الدولةقسن ادلؤرخىى 
ل.1  ٘نلدوع  سعلدألٔ٘  هِل232هِل/لل132دول
٘نلدوع  سعلدو  ىعل.2   هِلل656هِل/لل232دول

٘ولع وٕلدإلس مع٘ه٘لدوعصنلدومه علو الدور العباسي األول : ٘و لدوع  سي ل ؛لحيثللل

٘ لدوسي  ٘دب تم معل.تمّ ٔل هلدوق ٘دوتم هجلدو ق فعل  سي ل

٘وإللدوحكٕللمل ليهتى ٘الف  عبد اهلل بن محمدالسفاح أبو العباس تسعل ل  ملك ٖلس
٘تمكٖل  وا لمٖل ٘دال ٘ييٖل ذكٔلدومٚلحكٕلمل لسن علسى دوقع ململ لسملدئهلدألم

 سو لدألىلوول. للدونحمٖلدولد ٔلدومٚلفّنلم؛ل  ست ى ملك مٔل

ل  ٘ لس  لت   له٘لدوم سولدوحقيقعلو أبو جعفر المنصور ٕ ٘  ىعلم له ل٘يعل ل ٘و  لل
للقع ل  وا لمل لمى فسيهلم ٕلل22صمتا ل غلدللدلحكٕلقند  ل٘م  ٌ٘٘ فعلدو  ف ل

٘ىذنلدألمٖلفيا ل. ٘و ل  سنك ٖلدول

ل لت   ل هارون الرشيد ٕ ل ل  م لسذان لحيث٘ه٘ لدوع  سي  ٘و  لفعل٘ل دول ٘و  صلالدول
٘جل ٘دهله نه ل.مال لسو لس ٘تا ل  ق
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٘و لدوع  سي ل األمين والمأمون والمعتصم ٕلدىتقلالدو  ف لسو لس ى ئهل ٘قللدذتانالدول
٘فعلمالل المأمونفعلمالل ىيالمليى لس مندمل ُل المعتصم  حنك لفكني لمٍيم لدل

٘قللسُل٘ل لمٖلنسٙل لسص حالمنكهٛدلول لي  ل؛ل ٘ عللٌلْلمليا لدسٕليلُسنَّ  س المٍمتا ل
٘د ٘ف تهل ل هلد ىهل ل.٘ه٘للْدو ٘نلدألٔ٘  س نل ل  ملدول

سيٌنالفيهلدوعى صنلدإلس مي ل٘ه٘لدوعصنلدومٚلل:الدور العباسي الثاني 

٘يقسٕل ٘لل غينلدوعن ي لمل لدوحكٕل   سو ل    لما

 هـ : 334 -هـ  232الٌفىذ الرتكي  عهد – 1

لمٖلسل ٔلدألتندٓلسك ٖلدومعتصٕل ٘قللدهلدللٔ٘ ٘تإل ٘ق فعلدو يىل س الدحتندفإل
٘و ل ٘مهٕلفعلدول ٘كٔلى  ٘دلدو لي  لدومت ٘قتل ٘دلمل لدو لي  ل ٘ للدو لي  ل٘تمنل ٘قللس دل

٘دلل؛لملولحللمٖلتسلٌلدألتندٓدوندععلمىصالسمينلدألمند ٘تإلحت لف٘دستمن علسٌ
٘يهل تمكٖلسحملل ٘ملدألتندٓل.ٖل   مٖلدوقع ململ لى 

 هيزات عصر الٌفىذ الرتكي : 

٘نلدوق ل لدألتندٓل.-  ٘ىم٘لل  ععّلذأٖلدو لي  ل
 سهم الم وي لك ين ل.حل٘ثل- 
٘و لدوحملدىي ل-  ٘و لدوع  سي لم ٔلدول ٘ي المستقل لمٖلدول ٘ملل  .فعل  للدوذ ٕىذ
٘ند عل.-  ٘هدن لسو لذ هل لمىصالدو  تحٔ٘

 هـ : 447 -هـ  334عهد الٌفىذ البىيهي  – 2

٘يهلمىصال ٘قللسمينلدألمندملفعلماللدو لي  لدوع  سعلدومستك علتسلٕلسحملل ٖل  دل
٘ياييٖلدو ل  مل نّل انلفعلمالهٕلللدو  دوع  سييٖلمٖلكٔلذعململدلسوق  إلدلٍ٘
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ل ٘و لدإلقٌ َلدوعسكٚن ٘قعلماملدولف َلمٖلدول ٘و لدوع  سي ل٘ ٘دلدولف َلمٖلدول ٘سهمل
 مل لدوحملدىييٖل.

  هـ : 656 -هـ  447الٌفىذ السلجىقي عهد  – 3
٘مٖلسمٍٕلسى  هدتإلفعلهمدلدوعصنلسيٌنل س ٌيٖلدوس  ق لمل لدوحكٕلفعل غلدللدل

٘فعلىا ي لل؛ل  للدوذ ٕ ٔلموذاين لفعلذد ملكنللمنك لدىتص نهٕلمل لدو يهىٌييٖلفعلمع
٘مهٕلمىملم ٕلهمدلدوعاللدستع للدو ل  ملدوع  سييٖل ٘ى   هِل.ل590سلٌتإل

 : ةسقىط الدولة العباسي

ل لدأل ين  لمندحلا  لفع ٘حلتا  ل ٘تمهقا ل لهي تا  ل٘ع ما لدوع  سي  ٘و  لدول دلعع ا
٘بتهللدللويولوهلغ٘سص حلدو لي  لفعل  ٘دص حل لدوليىي لفقٌل مٖلدوسلٌ لسبلدوذ ٖ٘

ل ٘بي الذ ه لدو ل  قع لفع لدوق  ئٔل٘دت  مه  ٘ لق ٘ل لصع لموٓلمع لتهدمٖ لد لمىه مستقليٖ
٘وي ل لمٖلمىٌق لمىغ ٘وي لدو ن ني لدوق لم لمٖلدوذْن ٘وي لدومغ ٘ذكلالهم لدوق  ئٔلدومغ

ل لك ين  لنمالم ومي   ٘ ٘دقتن المٖلدوع صم للذىمدٓل؛ق لدإلس معل ٘دكتسحالدوذْن
٘قتٔل لي تا لمٕلل1258هِل/لل656٘قللتمكىالفعلم ٕلل غلدللد ٘تلمينه ل ٘وا ل ٖلل 

حندْلدوك ينلمٖلكت ا لدوعلمي دل  إلع ف لسو لتلمينلمع وما ل٘دوك ينلمٖلملم ئا ل  .٘د 

 أسباب سقىط اخلالفة العباسية : 
٘ند  لدوحكٕل.ل– 1  دوصندَل يٖلسفندللدو يالدوع  سعلمل ل
٘ندالدوعليل ل. – 2 ٘دو   دبعند  الدولد لي ل
لدومستقل لمٖلدوع صم لل– 3 ٘ملدولٔ٘ ٘دت  ملكٔلمىا لسي س لمى نل لىذ  . غلدلل
٘و ل. – 4 ٘نلدول ٘سيٌنتإلمل لدم ٘ملدألم  ٕل  هي ل لى 
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٘دبقتص لي لل– 5 ٘ملدأل٘ع َلدب تم مي ل الس ٘يذكٔل  يلفعلماللدوح٘ن دل
الدوتعلدستىهفالل؛دوصلي ي ل ٘مصنلذىمدٓل.تلٓلدوح٘ن  ٌ ق ال  للدوذ ٕل

 
 

 الدولة األهىية يف األًدلس 
٘ي ل ٘ييٖلدوميٖلُكتعالوإلك ٖلم للدونحمٖل ٖلمع   ٖلهذ ٕل ٖلم للدوملٓلمٖلدألم

ل ٘غ لدوى    ل لد لدوع  سي  ٘ن  لدو  ٘دىتق ٕ ٘مىا  نمٖل ٌىل لسو لمصنل لهن ٛ  سو للدوذ ٕ
لل ٔ لدألىلووللدومغنال ٕ ٘تمكُ٘وقِّال  ولد ٔ ل لمٖلد ٘له م ل لمك م لمٖ لملكه ل م  ٖ

٘ي ل ا ل٘مٖل ٕلتأسيولل,ا فيدو م م الدإلس مي ل و لمدست ٘و لدألم هِل/لل138م ٕلدول
٘دت ملمٖلقٌن  لم صمٛ لوهل.ا ل سٖلدىتصنلمل لدىص نلدوع  سييٖلل عل ٕل756  دل

٘س  ال٘ ا ل٘ععلسسول للسنك ىا لدل ٌ٘٘ ٘و ل ٘ذ  م لى لن ل؛لومدلدستحْلدول قلن لف ئق ل
ل لقنيى" ل"صقن ٘نلوقا لدومىص ل ع ن لس ٘ لدوع  سع لدو لي    ٘ لمل لمليه لسٌلقه دومٚ

٘مقلنتهل ٘ي لفعلدألىلوولدمتندفٛ لمىهل ذ  متهل ٘و لدألم  .مل لتأسيولدول

 إىل أربعة عصىر وهي :ويٌقسن احلكن العربي يف األًدلس 

 ؛لحيثلك ىالدألىلوولتت عللمذْل.٘ه٘لق ٔلم عملم للدونحمٖلدولد ٔلعصر الوالة :  – 1

 دولد ٔل.لٖ لسلمعلم للدونحم: عصر اإلمارة  – 2

٘ي لفعلدألىلوولسع فٛ لاخلالفة : عصر  - 3 ول  ف لدوع  سي لفعلحيثلتٕلسم ٖلدو  ف لدألم

٘نٛدل ٌيندٛل ٘ك ٖلموٓلتٌ ٘دو  ف لدو  ٌمي لفعلمصنل؛ل ٘دلفعلت نيقل  غلدلل دومسلميٖلدوميٖلدمت ل
٘د  . حلليت علوهلدوع وٕلدإلس معلكلهمل ل لي  ل
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٘نلك ينٛدل٘فعلهمدلدوعصنل ٘تٌ ٘و لفعلدوع وٕل.صعللى ٕلدألىلوولدوعلمعل ٘وتهلدأل  ٘سص حالل

٘ي المتى هم لفيم ل يىا لودحيثلدىقسٕل عصر ملوك الطوائف : – 4 لفعلدألىلوولسو لمل لل مسلمٖ٘

٘ي ال لهم لدول لدل؛لدىتاال سقٌ٘ ٘دحل لتل٘لدأل ٙن ٘دو نتغ ٔل لمل ليللدإلس  ٖل ٌُنللدومسلمٖ٘ ٘
٘ك ٖلذ نه لمليى لغنى ٌ ل ل/لحيثلسقٌال ىا ي لمىا ل لدوت سعلدوا ٚن دو  مولمذنلدوقٖن

لدمتللحكٕللمي لٚ ٘ موٓليكٖ٘ لوألىلوولدل ل.٘دوعلحدوعنالدومسلمٖ٘   م ىي لقنٖ٘

 عصر احلروب الصليبية
 م 1291 – 1096هـ /  690 – 489

لدل ٘دوذْن لقنىيدستمنالهم لدوحنل٘هعلسحلٙلمندحٔلدوصندَل يٖلدوغنال ٖل٘المل 
لدوهمٖ ٘ عل,مٖ ٘ن لدوغنالدأل ل لسه  َ٘ ل  م ٘د لهح  لحيثلسىإ ٘حم المليل ل؛ ل ك ين 

ل لمل  ل الّلدوسيٌن  لمىٍم  ٘غين ل لدوعن عمىٍم  ٘ الّلتحنينل يندالدومذْن ل د
٘دو ٘تذتالدوع وٕلدوق نلدومقلول قلولمٖلدومسلميٖلمستغليٖلععّلدو  ف لدوع  سي ل

٘ي ال.دإلس معل٘ل  دىقس مهلسو لمل لل
٘مصنتم لالسحلد ا ل ل  للدوذ ٕل ل  ًل  وا لدوٌنفيٖلل,مل لسًن ٘مع ٓن سحلدثل

للدمي  ٘حذيتإ ل لمل  لدوصلي يٖ٘ ل  وا  ل نهٖ ل ؛ ٘مل  ل لوللم م غعإل٘تعٌذإ
 ٘ىقمتإلمل لدوعنالدومسلميٖل.

المٖلتأسيولسن علكي ى ال ٘دلفعل لدي لهم لدوح٘ن  :ذ ٕلهعلل يل لفعل  للدوتمكى
 سم ن لدونه - 
 ىٌ كي لد سم ن - 
٘ىتي لٌند لول-   ك
 مملك لدوقلو- 
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٘ىعلفعلنلبلي تلّلك يّ ٔلكي ىٛ لمستقٛ لم٘كٔلمٖلهم لدوكي ى ال ٛدلمٖلدوكي ٖلدوصاي
 .فلسٌيٖل

الك ٖلدوىصنلألصح الدوحْلد ٘دوىتي  لهعلٌنللدومغتص يٖلل٘فعلىا ي لهم لدوح٘ن
ل ل  بىاي ن لكي ى تإ ل لسا لحيث ل؛ لألصح  ا  لدألًن ٘ل  لدوليٖل٘م لص ح ليل مل 

ل لم ٕ لدوذاين  لحٌيٖ لمعنك  ل عل ٘ ع لل583دألي ل/ لدوعغٌلل1187هِ ٘دستمن ل لد ٕ
ل ٘لهٕ  ٘ لدىتا ل لسو لسٖ لمٖلمكدإلس معلمليإ نلهٕ لدومم ويٓلٌ٘ لذ نلمل ليل  

 .ٕلل1291هِل/لل690م ٕل مع قلإلفعل  للدوذ ٕ


