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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على رسول الله محمد األمين، وبعد :

في  االبتدائي  الخامس  الصف  وتلميذات  لتالميذ  اإلسالمية«  الدولة  تاريخ  كتاب»  فهذا 

طبعته الجديدة . والذي هدفنا فيه إلى تثقيف التلميذ والتلميذة بتاريخ أمتهم المجيد، من خالل 

تعريفهم بالخلفاء وقادتهم األبطال, وما حققوه من انتصارات باهرة, وإبراز أثر الدين اإلسالمي 

ومبادئه القويمة على سلوكهم .

وقد تم تقسيم المنهج على النحو التالي : 

٭  الفصل الدراسي األول : ويشمل بابين، هما :

- الباب األول : الخلفاء الراشدون.

)أبو بكر الصديق, عمر بن الخطاب, عثمان بن عفـان, علي بن أبي طالب ( رضي الله عنهم.

ــ  الباب الثاني : الفتوحات في عهد الخلفاء الراشـدين رضي الله عنهم.

 ٭  الفصل الدراسي الثاني : ويشمل أربعة أبواب، هي :                    

- الباب األول : الدولة األموية :

)معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما – الوليد بن عبد الملك – عمر بن عبد العزيز ( .

- الباب الثاني : الدولة العباسية :                

)أبو جعفر المنصور  ــ هارون الرشيد( .

-  الباب الثالث :الدولة األيوبية:

)صالح الدين األيوبي (.

ــ الباب الرابع : الحروب الصليبية
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موقُف المسلميَن مْن وفاِة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص :

 ٭ مَتى كانْت وفاُة  النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ؟ وَما سبُبها ؟ 

بّي ملسو هيلع هللا ىلص ؟  ٭ كيَف استقبَل المسلموَن وفاَة النَّ

 ٭ ما موقُف أبي بكٍر  بعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟

مر بكم في دراستِِكم لتاريِخ الصــِف الرابِع أنَّه عنَدما توفــي النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أصاَب المسـلميَن 

ـَد أْن تأكـَد مْن وفاِة الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص  ـ بِعِِِ ٍٍٍٍ ـ  الذهوُل, وَأَبى بعُضُهم تصديَق الَخـبِر، فأسرَع أبو بِكِرِِِِِ

ــ إلى المسـجِد وَخطَب  في المسلميَن قائاًل : ) مْن كاَن يعبُد محمدًا فإنَّ محمـدًا قد ماَت ، 

ومْن كــاَن يعــبُد اللَه فــإنَّ اللَه حـيٌّ ال يموُت(.  ثمَّ تـال قوَلُه  تعــالى:{ 

                                                                       |) سورة آل عمران آية  )١٤٤((.

    وقْد كاَن للرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص وظيفتاَن يؤديهما ألمتِِه :

أواًل : تبليغ الرسالِة، الَّتي ُاْختيَر لها ليكوَن مبلًغا عن الله تعالى، ومشرًعا ألمته .

ثانيًا : إمامة المسلمين، وجمع كلمتهم، وتوجيههم للخير، وإبعادهم عن الشر. 

 ٭ أيُّ هاتيِن الوظيفتيِن انتهْت بموِت النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ؟ولماذا ؟

الوظيفُة األوَلى انتهْت بموتِه ِملسو هيلع هللا ىلص، والوظيفُة الثانيُة البدَّ لها مْن خالفةِّ .   

 ٭  لمــــاذا؟ 

ِ  في المسلمين

هولهوَلُه  تعــالى:{ ول تـال قول تـال ق َّ(.  ثمَّ(.  ثمَّ ُ ال يموُت ال يموُت َ اللَه اللَه حـيٌّ َ اللَه اللَه فــإنَّ ومْن كــاَن يعــبُد

                                                                       |) سورة آل عمران آية  )١٤٤((.

اخللفـــاء الراشــــدون

متهــــــــيد



١١

الخلفــــاُء الراشـــدوَن :

يِق, وعمُر بُن الخطاِب, وعثماُن بُن عفاَن, وعلُي بُن أبى طالٍب رضى  هم : أبو بكٍرٍٍٍٍِِِِ الصدِّ
َموا فيها رضي الله عنهم  كـلَّ ما يـخدُم  الله عنهم. وقد استمرْت خالفتهم ثالثين عامًا, قـدَّ
اإلسالَم والمسلـميَن بإخالٍص مْن عاِم )١١هـ إلى عاِم ٤٠هـ (. قاَل الرسوُلملسو هيلع هللا ىلص :)عليُكم 

بسـنتِي وسـنِة الخلفاِء الراشـديَن المهـدييَن مْن بعدي عضوا عليـها بالنـواجِذ( .
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة واإلمام أحمد.

مفاهيــــــــــم

الخالفة : هَي رئاسٌة عامٌة ِفي ُأموِر الديِن والدنيا نيابًة عْن الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص.

اشدون : مفردَها : الراشُد . أي : المستقيُم َعلى طريِق الحِق . الرَّ

هـ : رمٌز للسنِة الهجريِة وتمثُل هجرَة الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص من مكَة إلى المدينِة.
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الفصل
أبوبكر الصديق   ) 11 ــ13هـ (األول

نشـــاط اســـتهاللي :
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أقرُأ الخَط الزمنيَّ في الشكل )١( ثمَّ أجيُب عِن األسئلِة التاليِة:
٭ متى بدَأ عهُد الخلفاِء الراشديَن رضي الله عنهم ؟

٭ ما اسُم أوِل خليفٍة للمسلميَن بعَد وفاِة الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ؟

٭ ما اسُم آخِر الخلفاِء الراشديَن رضي الله عنهم  ؟ 

٭ أي الخلفاء الراشدين أطوُل مدة في الخالفة  ؟
٭ أي الخلفاء الراشدين أقصر مدة في الخالفة ؟

شكل )1( خط زمني المتداد خالفة الخلفاء الراشدين

نســـُب الخليفِة أبي بكٍر  ومولـُدُه :

هَو عبُد اللِه بُن أبي قحافَة التيميِّ القرشيِّ , ولَد في مكةَ بعَد 
َب  ويُلقِّ بكٍر,  بأبي  وُكنَِّي  بسنتيِن وعدة أشهٍر,  ِملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ  والدِة 
َقُه  ُه بادَر بتصديِق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في رسالتِه  وصدَّ يِق ألنَّ بالصدِّ

في خبِر اإلسراِء والمعراِج. 
بّي ملسو هيلع هللا ىلص وُعْمِر أبى بكٍر   ؟   ٭ ما الفرُق بيَن ُعْمِر النَّ

مفــاهيـــــــــم

الكنية : ما صدر من األسماء 

بأب، أو أم مثال : أبوبكر.
للشخص،  صفة   : اللقب 

مثال : الصديق.
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مــؤذن  هو   رباح بن  بالل  إن 
الرســـــول ملسو هيلع هللا ىلص وهـــــو أول مــــن 
أســـــلـــم مـــن األحبــــــاش، 
ملسو هيلع هللا ىلص  الــــرسول  بشـــــره  وقــد 
لـــــه  قـــال  حيــث  بــالــجنـــة 
: » أني ســـمعت دف نــعــــلــيك 
بيـــن يــــــدي فـــي الجنـــــة « 
ــ   ١٠386  /  ١  ( البخـــاري  رواه 
.  )١9١٠/٤( ومسلم  ج3/١37١ 

إضافة 

حيـــــــــــاُتُه :

٭ إلى أين كانت الهجرة ؟
       وقْد بذَل أمواَلُه ِفي شراِء األرقاء ) العبيد ( وإعتاِقِهم 
كما   , رباِح  بِن  كبالِل   : وتعالَى  سبحاَنُه  اللِه  سبيِل  ِفي 
, َوكاَن لُه دوٌر بارٌز في الدعوِة  كان ينفق علَى المحتاجيَن 

.  ِة حتى وفاتِِه اإلسالميَّ

يِه الخالفة : َتولِّ

بعَد وفاِة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص اجتمَع المسلمـوَن )المهاجرون واألنصار ( في سقيفِة بني ساعده, وبعَد 
يِق  خلـيفًة للمسلميَن؛ عمـاًل  مشـاوراٍت بينُهُم اتفقوا على اختيـاِر أبي بكِر الصـدِّ

, وقْد عمَل بالتجارِة حتى أصبَح مْن أغنياِء  الفاضلِة    على األخالِق        شبَّ أبو بكر 
مكَة. وهو  أوُل مْن أسلَم  مَن الرجاِل، وصاحُب الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص في الهجرِة، وأحُد العشـرِة 

المبشريـَن بالجنـِة)١(. 

بن  أبوعبيدة  أبي طالب،  بن  علي  عفان،  بن  عثمان  الخطاب،  بن  عمر  الصديق،  أبوبكر   : هم  بالجنة  المبشرون  العشرة   )١(
الجراح، طلحة بن ُعَبْيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن زيد رضي الله عنهم.

بقـــولِِه تعــــــالى: {                                                                                          |
ي خليفَة رسوِل اللِه .  )سورة الشورى  آية) 38( ( وُسمِّ

٭ مْن  المهاجروَن ؟                                                    ٭ مْن  األنصاُر ؟

٭ أبين فائدًة مْن فوائِد التشاوِر في األمر .
٭ لماذا اتفَق المسلمون على اختياِر  أبى بكٍر  خليفًة للمسلميَن ؟

 تعــــــالى: {                                                                                          
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أهم أعمـــــُاُله :

:  ٍ أ -إرساُل جيش أسامَة بِن زيد
    كـان أوُل عمـــٍل قـاَم بـِه أبو بكـٍر   بعـَد 
 إر�سال جي�ش �أ�سامة بن زيد�  ،توليِه الخالفَة
وهو �لجي�ش �لذي كان الرسولملسو هيلع هللا ىلص قد جهزه قبيَل 
وفاتِه لقتاِل الروِم في بـالِد الشـاِم , َوقد عاَد هذا 
الجيُش منتصرا .أنظُر الخريطة في الشكل )٢( 

.

يِق  حتى رجعـوا  فقـاَتَلُهم أبو بكِر الصـدِّ
إلى اإلسالم، وتم القضاء على مدعي النبوة أنظُر الخريطة في الشكل  )3(.

مفــاهيـــــــــم
الـردة : الرجوع إلى الكفر بعد اإلسالم.

نبي مرسل  أنه  يزعم  الذي   : النبوة  مدعي 
من الله تعالى.

ب -   قتاُل  المرتديَن  :
القبائِل  بعُض  ْت  ارتدَّ ملسو هيلع هللا ىلص  بِّي  النَّ وفاِة  بعَد        
البعض  َعـى  ادَّ كما   , اإلســــالم  عِن  العربيَّــِة 
النبــوَة )١( ، وامتنَع البعُض اآلخُر عْن دفِع الزكاِة, 

، ُطَلْيحُة األْسِدي وغيرهم . اب، األْسَوُد الَعْنِسيُّ )١( مثل ُمَسْيِلَمُة الَكذَّ
)٢( أنظر المربع بعنوان حكمة الزكاة .

شكل )2( خريطة سري محلة أسامة بن زيد .

إضافة  حكمة الزكاة:
الزكاة أحد أركان اإلسالم وهي لفقراء المسلمين في أموال أغنيائهم وأحد موارد الدولة المسلمة 

في تحقيق التكافل بينهم.
واالمتناع من أداء الزكاة إما جحود لفرض وجوبها أو تهاون بركن الدين واستخفاف بحق المستضعفين 
من الفقراء والمساكين وغيرهم معصية. وال شك أن التهاون في أدائها تكريس للفقر ومصادرة وإلغاء لحق 
المحتاجين من أفراد األمة. ولذا شرعت الحرب على من منع الزكاة تحقيقا لما شرع من المقاصد الجليلة.
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     ج ــ جمُع القرآِن الكريِم :

يِق  بجمِع القرآِن الكريِم بعد استشهاد كثير من حفظة كتاب الله في  أمَر أبو بكِر الصدِّ

حروب الردة خوفًا عليِه مَن الضياِعِ لماذا ؟. قال تعالى :{                                               

                      | )سورة الحجر)آية 9(( .

٭ على ماذا تدلُّ هذِه اآليُة الكريمُة ؟

ى بِها عنَد قراءِة القرآِن الكريِم ؟ ٭ ما اآلداُب الَّتي يجُب أْن نتحلَّ

شكل )3( خريطة سري حروب الـردة .

                                               

                      

٭ أذكُر اثنين من قادة المسلمين الذين أسند إليهم أبوبكر  قيادة الجيوش لقتال المرتدين.

إضافة 
المسلمون مستسلمون ألمر الله ورسوله مؤمنون عن حب وطواعية ال إكراه لهم فيه.. فمن كفر بعد إسالمه 
فإنه بذلك مرتد معترض على الغاية من خلقه وهي العبادة، منكر أمر الله ورسوله بعد التصديق واإلقرار 
والتسليم... ورّدته تعني الخروج على نظام األمة التنكر لدستورها وال يخفى ما في ذلك من هالك المسلمين 
وتفريق صفهم، لذا شرع قتال المرتدين بعد إمهالهم الستتابتهم ودعوتهم واليقين بجالء الشبهات عنهم وإقامة 
الحجة عليهم زجرًا عن الردة وحفظًا لحق الله ورسوله ثم حفظًا لحق المسلمين في استقرارهم وسعادتهم.
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)١( سيأتي الحديث عنها بالتفصيل في الباب الثاني من هذا الكتاب .

صفــــــــــــاُتُه

يق  بالعديِد مَن الصفاِت الحميدِة، مْنها : اتصَف أبو بكِر الصدِّ
١ -  قوُة العزيمِة .

٢ -   التواضُع.

3 -  الشجاعة.
٤ -   العطُف على الفقراِء والمساكيِن .

5 - البذُل والعطاُء والكرُم . 

       مرَض أبو بكٍر   وتوفَي في عاِم ١3هـ ، ودفَن في حجرِة أم المؤمنين عائشَة َرِضَي 
الله َعْنها بجواِر النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وعمُرُه ثالثة وستون عامًا.

٭ كْم سنًة استمرْت خالفُة أبى بكٍر  ؟

٭ من والد عائشة رضي الله عنها ؟

وفــــــــــــــــاُتُه

     د ــ بداية فتح العراق والشام :

العراق والشــام،  بدأت في عهد أبي بكر الصديقالفتوحات اإلســـالمية في بالد 

فسير ــ  ــ الجيوش لفتحها )١(.
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ا درست : س١ :   أكمُل الفراغاِت التاليَة بكلماٍت مناسبٍة ممَّ
.  ........ أ( استمرِت الخالفُة الراشدُة مدَة ....... عامًا وأوُل الخلفاِء الراشدين

يِق  على األخالِق الفاضلِة،ومنها : ........و……. و……….  . ب( شبَّ أبو بكِر الصدِّ
س٢ : كيف تم اختيار أبي بكر الصديقخليفة للمسلمين ؟

س3 :   أضُع عالمة )( أماَم العبارِة الصحيحِة وعالمَة ) × ( أماَم العبارِة الخاطئة :

يق ِ  بعَد والدِة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بسنتين وعدة شهور. ١ - ولَد أبو بكِر الصدِّ
٢ - أمَر أبو بكِر الصديِِّق  الصحابة بقتال المرتدين . 

ـ  3– توفَي أبو بكِر الصديق  في عام ١٤ه

س٤:   أذكُر السبب لما يأتي :
يِق.        أ( تلقيَب أبي بكِر بالصدِّ

       ب( جمَع أبي بكر الصديق  للقرآِن الكريِم . 
يِق  س5:)ُيَعدُّ إرساُل جيِش ُأَساَمَة بِن َزْيد  مْن أوِل األعماِل الَّتي قاَم بِها أبو بكِر الصدِّ

 بعَد خالفتِِه (. على ضوِء ما درسناه عْن هذا الجيِش أجيُب عما يأتي :
يِق  ؟ أ( مِن الَّذي أعدَّ جيَش أَساَمَة بِن َزْيٍد  قبَل أبي بكر ِالصدِّ

يِق  ؟  ب( لماذا توقَف إرساُل هذا الجيِش قبـَل خـالفِةِ أبى بكـِر الصـدِّ
ج( مـْن أيـَن خـرَج جـيُش أسامـَة  ؟

د ( أين كانت وجهة هذا الجيش ؟
هـ ( بأيِّ نتيجٍة رَجع هذا الجيُش ؟

األســـــــــــــــــــــــئلة 

)     (
)     (
)     (
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. )  يِق س6 : ) تمَّ جمُع القرآن ِالكريِم في عهِد أبي بكِر الصدِّ
ا يأتي : على ضوِء ذلك أجيُب عمَّ

أ ( أذكُر آيًة قرآنيًة تدلُّ على حفِظ اللِه سبحانُه وتعاَلى القرآِن الكريِم .
ب( أبين رأيي في هذا العمِل الَّذي قاَم بِه أبو بكِر  و الصحاُبه رضي الله عنهم . 

ج( ما الواجُب علينا مراعاتُه عنَد قراءِة القرآِن الكريِم ؟

وثيقـــــــــــة

١ ــ أقرأ الوثيقة اآلتية، وأجيُب عن األسئلة التي تليها :
عن أبي هريرة  قال:» قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص : من أصبح منكم اليوم صائًما ؟ : قال 
أبوبكر:أنا. قال فمن منكم أطعم اليوم مسكينًا ؟ : قال أبوبكر: أنا. قال : فمن عاد 
منكم اليوم مريضًا؟« قال أبوبكر: أنا . فقال رسول اللهملسو هيلع هللا ىلص : ما اجتمعن في امرئ إال 

دخل الجنة «. رواه مسلم ) ٢/7١3(.
١ ــ ما الخصال الحميدة التي وردت في النص ؟

٢ ــ هل كان صيام أبي بكر  صوم فريضة أم تطوع ؟
3 ــ من المسكين ؟

٤ ــ ما واجبنا نحو المسكين ؟
5 ــ ما اآلداب التي يجب اتباعها عند زيارة المريض ؟

6 ــ أي الخصال الواردة في النص حاولنا تطبيقها ؟
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٢ ــ َأستعيُن بالخريطِة شكل )3( وأكمُل الجدوَل التَّالِي :

المكان الذي توجه إليهالمكان الذي انطلق منهاســـــــم القــــــــــائد

١

 ٢

3

٤

5

6

 حذيفــــة بن محصــــن

خـــــــــالد بن ســـــــعيد

خــــــالد بــن الوليــــــــد

العـــالء بن الحضرمي

عمــــــرو بـن العــــــاص   

المهـــاجر بن أبي أميــــة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المنــــــــــــورة المــدينـــة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المنـــــــورة المــدينـــــــة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ن ُعــــــــــمــــــــــــــــا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مــــــة ليمـــــــــــــــا ا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

م
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الفصل
عمر بن اخلطــاب   ) 13ـــ23هـ (الثانى

نســـــُبه ومولــــدُه :

سوِل ملسو هيلع هللا ىلص بثالَث  ، ُولَِد بمكَة بعَد ميالِد الرَّ اِب بِن ُنَفْيِل الَعَدِويِّ الُقَرِشيِّ هَو ُعَمُر بُن الَخطَّ
ـَب بالفـاروِق )١( . ٍص، ويُلقَّ ـْ عشرَة سنًة . يُكـنَّى أبا َحف

اِب  ؟ ٭ في أيِّ سنٍة ُولَِد ُعَمُر بُن  الخطَّ

حيــــــــــــــــاتُه :
  اشتهَر بالقوِة والشجاعِة, لذلَك دَعا النَّبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَه سبحانُه وتعـالى أْن يهدَي ُعَمَر      
لإلسالم فاستجاَب اللُه لدعوِة  نبيِه فأسلم)٢( قبل الهجرة بخمس سنوات. وكان إلسالمه 

أثر كبير في رفع شأن اإلسالم.
     صحب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعد إسالمه. وشهد معه غزواته، وكان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يستِشره في كثير 

من األمور. وهَو أحُد العشرِة المبشريَن بالجنِة.

على  المسلميَن  بيَن  نزاٍع  وقوِع  مْن  ــ  مرِضِه  في  وهَو  ــ   يق الصدِّ بكِر  أبو  خاَف        
  اب  الَخطَّ بِن  ُعَمَر  اختياِر  في  عنهم  الله  رضي  الصحابَة  فاستشاَر   , وفاتِِه  بعَد  الخالفِة 
  اِب ي بأميِر المؤمنيَن, وكاَن ُعَمُر بُن الَخطَّ خليفًة للمسلمين, فوافُقوا، وتمْت البيعُة وُسمِّ

ي بأميِر المؤمنيِن . أوَل َمْن ُسمِّ

َتَولِّيـه الخـــالفة :

ق بين الحق والباطل. )١(الفاروق : ألنه فرَّ
)٢( عليالمعلم والمعلمة أن يسردا قصة إسالم عمر بن الخطاب  على التالميذ والتلميذات.
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أعمـــــــــــــــــاُله

اَم، ومصَر)١( . ١- َفتَح العراَق، وفارَس، والشَّ
به  ليؤرَخ  الهجريَّ  التَّاريَخ  وضَع  َمْن  أوُل   -٢

المسلموَن، وَجعَل بدايتُه شهُر ُمحرم. 
٭ ما الهجرُة المقصودُة هنا؟ 

َة بالترتيِب .  د األشهَر الهجريَّ  ٭ أعدِّ
ِة ؟ ٭ كْم عامًا مَضى حتى اآلَن على الهجرِة النبويَّ

ُل َمْن أدخَل نظاَم العسِس  لياًل . 3 ــ أوَّ
الدواوين في اإلسالِم وهـَي  َن  َمْن دوَّ ُل  أوَّ ــ   ٤

.)3( ديواُن الجنِد)٢( وديواُن الخراِجِ
الكوفــِة  مدينتي  بناُء  عهــِدِه  فـي  تمَّ  ــ   5
في  الفسطاِط  ومدينة   , العراِق  في  والبصــرِة 

مصَر. أنظُر الخريطة شكل )٤( .

)١( سيأتي الحديث عنها في الباب الثاني من هذا الكتاب.   )٢(،)3( سيأتي التعريف بهما في الباب الثالث من هذا الكتاب.

إضافة 
سعد  ها  واختطَّ الفرات،  نهر  على  تقع   : الكـوفـة 

.ابن أبي وَقاص
البصــرة : تقع في جنوب العراق، وبناها عتبة ابن 

.غزوان
بن  عمرو  وبناها  النيل،  نهر  على  تقع   : الفسطاط 
العاصمكان خيمته، وهي وسط القاهرة حاليًا، 
وبنى بها جامعًا كبيرًا باسمه، وال يزال يحمل اسمه 

حتى اليوم.

مفــاهيـــــــــم
البيعة : هي معاهدة اإلمام ونحوه على الطاعة.

ة وهي  العسـس : هم الرجال الذين يقومون بالعسَّ
الحراسة لياًل .

الدواوين : جمع ديوان وتعني السجل أو الدفتر.
الزهـــد : عدم تعلق المسلم بالدنيا.

 شكل )4( خريطة توضح مواقع املدن التي بنيت يف عهد عمر بن اخلطاب

الشامل

) (
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صفـــــــــــــاُته :

  ٭ أبين بعض صفات عمر بن الخطاب من خالل ما سبق من سيرته.
اِب  بالعديِد مَن الصفاِت الحميدِة, منها :   اتصَف ُعَمُر بُن الَخطَّ

١ ــ الشجاعُة.
٢ ــ الجرأُة .

3 ــ قوُل الحِق.
٤ــ الزهُد في الُدنيا.

5 ــ العدُل بيَن الناِس.
6 ــ  التواضُع.

وفـــــــــــاته :

 سنَة ٢3هـ مطعونًا على يِد مملوك فارسيٍّ كافٍر اسمُه فيروُز, ويعرف بأِبي  اسُتشِهَد 
 , المجوسيِّ لؤلؤَة  أبو  بأنَّه   : لُه  قيـَل  طعَنُه  ن  عمَّ   ُعَمُر سأَل  عندما  و   . المجوسيِّ لؤلؤَة 
فقـاَل :) الحمـُد للِه إْذ لم يقتْلني رجٌل سجَد للِه (. ودفَن في حجرِة أم المؤمنين عائشـَة 
رضى الله عنها إلى جوار النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأبي بكر, وقد استمرت خالفتُه عشَر سنين وستَة 

أشهٍر .  
٭ أيَن كانْت وفاُة الخليفِة أبِي بكٍر, والخليفِة عمَر رضي الله عنهما ؟
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األســـــــــــــــــــــــئلة 

س١ : أكمُل الفراغاِت التاليَة بكلماٍت مناسبٍة مما درست :
اِب بــ ........ وُولَِد بعَد ميالِد الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص بـــ .......... أ  ــ ُيكنَّى عمُر بُن الَخطَّ

اِب  أول من وضَع........... الهجري وأول من أدخل نظام  ب  ــ يعدُّ عمُر بُن الخطَّ
........... لياًل.

اِب  الخالفَة ؟ س٢ : كيَف توَلى عمُر بُن الخطَّ
ا : س3 : أختاُر اإلجابَة الصحيحَة مْن بيِن القوسيِن وأضُع تحَتها خطًّ

ِة شهر : ) صفٌر ، محرٌم ، رجٌب ( . أ  ــ بدايُة السنِة الهجريَّ
اِب  قبل الهجرة :) بخمس، بست، بثمان ( سنوات . ب  ــ أسلَم عمُر بُن الخطَّ

:  اِب ج ــ توَلى الخالفَة بعَد عمَر بِن الخطَّ
) علُي بُن أبي طالٍب ، معاويُة بُن أبي سفياَن ، عثماُن بُن عفاَن ( رضى اللـه عنهم.

اِب  أعمااًل جليلة( مْن خالِل هذِه العبارِة أبرُز  س٤ : ) شملْت خالفُة عمَر بِن الخطَّ
.  اِب أهَم األعماِل الَّتي قاَم بها ُعَمُر بُن الخطَّ

.س5 : أذكُر الصفات التي تميز بها عمر بن الخطاب

أمـــامي  التــي  الخريطــة  أنظــُر   : س6 
ثـــم أجيُب عما يأتي : 

  أ - مَن المدِن الَّتي بنيت فِي عهد عمر
........... و ..........

ب - أضـُع دائـرة حـول المدينــة التـي 
 .  ولد بها الخليفة  عمر بن الخطاب

الشامل

()
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يَة بالجدوِل التالِي : س 7 : أكمُل األشهَر الهجرَّ

ـ أبحث في أحِد ُكُتِب سيرِة عمر بن الخطاب  عن قصة إسالمه، ثم أكتُب عن تلك  ١ـ 
القصة بما ال يزيد عن عشرة أسطر.

الخطـــاب  بن  والتلمــيذات قـول عمـــر  التالميذ  المعلم والمعلمة مع  يناقش  ــ   ٢
 بعـد طعــنة مـن قبـل أبو لؤلؤة المجوسي ) الحمد للـه إذ لم يقتلني رجل سجد للـه ( .

األشـهُر 
الهجريَُّة

محرٌم
ربيُع

 األوِل
ُجماَدى 
اآلخرة

شعباٌن
ذو 

القعدِة
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نسُبه ومولدُه :

 الفصل
عثامن بن عفان   ) 23 ــ35هـ (الثالث

توليِه الخالِفة :

       هَو عثماُن بُن عفاَن بِن أبي العاِص األموي القرشي, ولَد بعَد ميالِد الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص  بخمِس 
َة ، فلما  ب بذي الُنْوَرين ِ؛ ألنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص زوجه ابنته ُرَقيَّ سنواٍت، كنيُته  ) أبو َعْمرو ( ، و يُلقَّ

توفيت زوجه ابنته أمِّ َكْلُثْوٍم .

حيـــــــــــاُتُه :

وأنفَق الكثيَر مْن أمواله في سبيِل اللِه, كالمشاركِة في  تجهيِز جيِش العسرة ) غزوُة َتُبْوٍك 
(. واشترَك في جميِع الغزواِت مع الرسوِل  ملسو هيلع هللا ىلص عدا غزوِة بدٍر)١(.

٭ أذكر بعَض غزواِت الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص .

)١( النشغاله بتمريض زوجته رقية َرِضَي الله َعْنها.
)٢( عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم .

مفــاهيـــــــــم

هـــم   : الوحــي  ُكتَّــاب 
من  ينزل  ما  يكتبون  الذيـــــن 

القرآن على الرسولملسو هيلع هللا ىلص.

ُكتَّاِب الوحي  كاَن مَن السابقيَن إلى اإلسالِم، و أحَد 
بالجنِة،  المبشريَن  العشرِة  الرسوِلملسو هيلع هللا ىلص،  وأحَد  في عهِد 

وهاجَر الهجرتيِن . ٭ ما هما الهجرتان ؟

اِب  قبَل وفاتِه قْد دعا إلى جعِل الخالفِة في الستِة الباقيَن)٢( مِن      كاَن عمُر بُن الخطَّ
العشرِة المبشريَن بالجنِة، وبعَد وفاتِِه اجتمَع الستة, وتشاوروا فيما بينُهم، واتفُقوا على اختياِر 

عثماَن بِن عفـاَن  للخـالفِة .
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أهم أعمــــــــالُه :

١- فتح إفريقية ) تونس ( وبالد النوبة)١( . 
٢- كتابُة القرآِن الكريِم  في مصحف واحد , ألنَُّه خشَي مْن اختالِف المسلمين في قراءِة 
منه  نسخًا  أرسَل  و   , الفتوحاِت  نتيجَة  ِة  اإلسالميَّ الدولِة  رقعِة  اتساِع  بسبِب  الكريِم  القراِن 

.)٢( للبلداِن , وُعِرَف بالمصحِف العثمانيِّ
٭ أذكُر اآليَة الكريمَة الَّتي تدلُّ على حفِظ اللِه تعاَلى لكتابِه الكريِم .

3- توسعة المسجِد الحراِم والمسجد النبوي.)3( بعَد أْن ضاقَا بجموِع المصليَن .

)١( تقع بالد النوبة شمال السودان، وسيتم الحديث عنها في الباب الثاني من هذا الكتاب.
)٢(  يشير المعلم والمعلمة إلى جهود حكومة المملكة العربية السعودية في طباعة المصحف الشريف وتوزيعه، على البالد اإلسالمية.

)3( يشير المعلم والمعلمة إلى جهود حكومة المملكة العربية السعودية في توسعة الحرمين الشريفين.

صفـــــــــــــــاته :

بــن عــفـــان  اتصــف عثمـــــان 

 بالعديد من الصفات الحميدة منها :ـ

١ ــ الكرم والبذل والعطاء .

٢ ــ الحلم ولين الطبع.

3 ــ الحياء، وقد اشتهر بهذه الصفة.

وفــــــــــــاُته :

 أسُتْشِهَد عثماُن بُن عفاَن  في المدينِة المنورِة عاَم 35هـ وعمُرُه 8٢ عامًا , ومدُة خالفتـِه 
)اثنا عشَر ( عامًا . 

أقرُأ الوثيقة اآلتية، وأجيُب عن األسئلة التي تليها :
منُه  تســتِحي  رجٍل  مْن  أســتِحي  أال   ( ملسو هيلع هللا ىلص  الرسوُل   قاَل 
املالئكُة ( رواه مسلم ) ٤ ، ١866 ( نزَل هذا الَقــوُل يف فضِل 

ح ما يأيت : عثامَن . عىل ضوِء ذلَك أوضِّ
١ ــ املقصوَد مْن هذا القوِل .

٢ ــ الصفَة التي برزْت فيه .
3 ــ حديثًا يدلُّ عىل فضِل هذه الصفة.

٤ ــ رأَيي يف متسِك املسلم ِبِذه الصفِة .

وثيـــــــــــقة
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األســـــــــــــــــــــــئلة 

س١ : ما نـسَب الخليفـِة عثمـاَن   ؟
س٢ : ما السبب لما يأتي ؟

اَن   بذي النورين . أ  ــ تلقيب عثمـاُن بُن عـفَّ
اَن   في مصحف واحد. ب ــ كتابة القرآِن الكريِم في عهِد عثماَن بِن عفَّ

ج ــ توسعَة عثمان بن عفان  للمسجِد النبوي.
س3 : ُأَصحح الكلماِت الَّتي تحتَها خط :

اَن  في جميِع الغزواِت عدا غزوَة أحٍد . أ ــ اشترَك عثماُن بُن عفَّ

.  الخالفَة بعَد أبي بكِر الصديق  اَن ب ــ تولَّى عثماُن بُن عفَّ

اَن  ١7عامًا  . ج  ــ مدَة خالفِة عثماَن بِن عفَّ
س٤ : كيف تم اختيار عثمان بن عفان  خليفة للمسلمين ؟

س5: ما رأيك في صفة الحياء التي اشتهر بها عثمان بن عفان ؟ ولماذا ؟
س6: ما الفرَق بيَن ما عمَله الخليفُة أبو بكِر الصديِق والخليفُة عثماُن بُن عفاَن  ليتم 

حفُظ القرآن الكريِم؟

- قاَل الرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص ) من يحفر بئر رومه فله الجنة( فحفرها عثمان . وقالملسو هيلع هللا ىلص : » من جهز 
جيش العسرة فله الجنة« فجهزه عثمان رواه البخاري )١35١/3( على ضوِء هذا :

اَن  ؟  َر النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عثماَن بَن عفَّ        أ ــ بماذَا بشَّ
       ب ــ ما األعماُل الَّتي يجُب أْن نقوم بِها لتقوَدنا إلى الجنِة ؟
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الفصل
عيل بن أيب طالب   ) 35ـــ 40هـ (الرابع

نســـُبُه ومولـــدُه :

هو عليُّ بُن أِبي طالِب بِن عبِد المطلِب الهاشمي القرشي، كنيته أبو الحسن، ولد بعد ميالد 
الرسولملسو هيلع هللا ىلص بثالثين سنة، ابن عم الرسولملسو هيلع هللا ىلص، وتزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها.

حيـــــــــــاُتُه :

تَربـى عـليُّ بـُن أبِي طــالٍب  في بيـِت 
الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص فنهَل مْن علِمه، واهتدى بهديه، 
بن  علي  كـان  ملسو هيلع هللا ىلص  الرســول  بعــث  ولمــا 
الصبياِن  مَن  أســلَم  مْن  أوَل   طالب أبـي 
قدم  وقد  عمره،  من  عشرة  الثالثة  دون  وهو 
نفسه فداء للرسولملسو هيلع هللا ىلص يوم أن بات في فراشه 

ليلة الهجرة.

)١( ألن الرسولملسو هيلع هللا ىلص استخلفة في المدينة على أهله .

٭ إلي أين كانت الهجرة ؟
 وهو أحُد العشرِة المبشـرين بالجنِة، شهَد جميَع غزواِت الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص عدا غزوِةَ تبوٍك 

)١(، وهو أحُد ُكتَّاب الوِحي, وتوَلى القضاَء في عهِد الرسول ِملسو هيلع هللا ىلص في اليمِن  .

وثيـــــــــــقة

أقرأ الوثيقة اآلتية وأجيُب عن األسئلة التي تليها :
تكــون  أن  ترضــى  أمــا   « ملسو هيلع هللا ىلص  النبـى  قـال 
البخاري  رواه  موسـى«  مـن  هـارون  بمـنزلة  منــي 

)١359/3( على ضوء ذلك أجيُب عما يأتي :
أ ــ على ماذا يدل هذا الحديث ؟

ب ــ من موسى ؟
ج ــ وما هذه المنزلة ؟
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تولِّيــِه الخــــالفة :
بعَد وفاِة عثماَن بِن عفاَن , اجتمَع الصحابُة مَن المهاجريَن واألنصاِر , وتشاوروا في 
أمِر اختيار خليفٍة للمسلميَن، فوقَع االختياُر عَلى عليِّ بِن أبي طالٍب ، فبايَعُه الصحابُة 

رضى الله عنهم في المدينِة المنورة.

أهـمُّ أعمـــــالِِه :

الكوفِة  المدينِة إلى  َنَقل عاصمة الخالفِة مَن   -١
بالعراِق، وذلَك لكثرِة أنصارِه فيها , وليكوَن قريبًا 

مَن  الَّذيَن خرجوا على الخالفِة .
٢-نظم الشرطَة وأطلَق على رئيِسها صاحَب الشرطِة. 

أنظر   . النهرواِن  معركِة  في  الخوارَج  3-قاتل 
الخريطة شكل )5(

صفـــــــــــاُتُه :
اشتهر علي بن أبي طالب  بالصفات التالية : ــ
١ ــ الشــجاعـة.               ٢ ــ التضحيِة.

3 ــ الفـصاحِة .               ٤ ــ الذكـــــاِء.
5 ــ العدِل في األحكاِم .

وفـــــــــاُتُه :

مفــاهيـــــــــم

الخليفة  عليهم  يعتمد  الذين  الجند  هم   : الشرطة 
الجناة  على  والقبض  األمن،  حفظ  في  الوالي  أو 

والمفسدين.
المسلمين خرجت على علي  : فرقة من  الخوارج 

ابن أبي طالب  بعد معركة صفين .

        اسُتشِهَد عليُّ بُن أبي طالٍب  على يد ِأحِد الخوارِج وهَو  عبُد الرحمن ِبن ملجِم سنَة 
)٤٠هـ( , بعَد أْن قَضى أربَع سنواٍت وتسعَة أشهِر في الخالفِة , وُدِفَن  بالكوفِة, وعمُرُه ثالثة 

وستون عامًا. وبوفـاِة عليِّ  انتَهى عصُر الخلفاِء الراشديَن .

شكل )5( خريطـة توضـح موقـع
 املدينة املنورة، الكوفة ، النهروان .

الشامل
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س١ :   أضُع عالمة )(أمام اإلجابة الصحيحة من بين الخيارات التالية :

أ  ــ أوُل مْن أسلَم مَن الصبياِن :

     أبو بكِر الصديِق         عليُّ بُن أبِي طالٍب          عثماُن بن عفاَن رضى الله عنهم.

ب  ــ شهَد عليُّ بُن أَبي طالٍب   جميَع الغزواِت مَع الرسوِل عدا غزوة :

                      أحد                             مؤتة                              تبوك . 

ج ــ تزوج علي بن أبي طالب   ابنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص :

             فاطمة                          أم كلثوم                       رقية .
الرسوِل  مَع  بموقٍف بطوليٍّ  الهجرِة  يوِم   في  أبِي طالٍب  بُن  الخليفُة عليُّ  قاَم  س٢: 

ملسو هيلع هللا ىلص  . 
     على ضوِء ذلَك أجيُب :

أ  ــ ما هَذا الموقُف ؟

ب ــ ما الصفُة الَّتي برزْت فِي هذا الموقِف  ؟

ِة يدلُّ على هذِه الصفِة . ج ــ أكتُب موقفًا بطوليًا مْن حياتِي اليوميَّ

س3 :  ما سبُب نقِل عليُّ بُن أبي طالٍب  الخالفَة مَن المدينِة المنورِة إلى الكوفِة ؟

س٤ :   ما أهمُّ أعماِل الخليفِة عليِّ بِن أبِي طالٍب  ؟

س5 : كيف تم اختيار علي بن أبي طالبخليفة للمسلمين ؟

.س6 : أذكُر ثالثًا من الصفات التي اشتهر بها علي بن أبي طالب

األســـــــــــــــــــــــئلة 
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ُد عليــها : المدينة المنـورة,  س7 : أمامي خريطـُة الجزيرِة العربيَّــِة وبــالُد العــراِق أحدِّ
الكوفَة , النهرواَن .

تنظيُم الشرطِة, وبذلَك يتضُح َمدى     ــ مْن أبرز أعماِل الخليفِة علي بن أبي طالب 
ُح ما يأتي : اهتماُم المسلميَن بالشرطِة، َعلى ضوِء ذلَك أوضِّ

أ  ــ الَخدماُت التي تقدُمها الشرطُة ِفي وطني , يكتفى بثالث فقط .
ب ــ دوري نحو الشرطة .

الشامل





الباب الثاني

الفتوحات فى عهد الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم
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أنظُر الخريطة في الشكل )6( ثم أحدُد الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين رضي  ٭ 
الله عنهم غربًا وشرقًا وشمااًل وجنوًبا.

قال تعالى : { 
                                       |  )سورة التوبة )آية ٤١((.

 ٭ إلى ماذا تدعو هذِه اآليُة الكريمُة ؟

ريض اهلل عنهمالفتوحات يف عهد اخللفاء الراشدين

عزَم أبو بكٍر على فتِح العراِق)١( لينشَر بيَن سكانِها الدين اإلسالميَّ , واختار خالَد ابَن 
الوليِد  ليكــوَن قائـدًا لجيـش المسلميَن، فأخـَذ خالٌد   بفتـِح مدِن العـراِق،

)١( الواقعة تحت حكم اإلمبراطورية الفارسية.

فتُح العراِق ) بالُد فارٍس ( :

شكل )6( خريطة امتداد الفتوحات يف عهد اخللفاء الراشدين ريض اهلل عنهم

ا وجنوبا وجنوبا. الله عنهم غربا وشرقا وشماال
قال تعالى : {

                                       |  )سورة التوبة )آية ٤١((.
ُ ُ اآليُة اآليُة

الشامل
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كتابًا  تسلم  ذلك  أثناء  األخرى،  تلَو  الواحدِة 

الشاِم،  إلى  بالتوجِه  فيه  يأمره  بكر  أبي  من 

.    حاِرثَة  المُثَنيبَن  العراِق  في  عنه  وأناَب 

اِب  أرسَل  وعندما تولى الخالفَة ُعَمر ُبُن الخطَّ

 ،   َوَقاٍص  أبِي  ِبِن  َسْعد  بقيادِة  إضافيًا  جيشًا  

القادسيِة)١( عاَم ١5هـ،  الفرَس في معركِة  فهزَم 

الفرس  عاصمة  المدائن  إلى  المسلمون  اتجه  ثم 

مـــع  المسلمون  التقى  كما  عليها,  وسيطروا 

الفــــرس في معركــِة نهـــــاونَد عـــــام٢١هـ  

فتُح الشاِم وفلسطيَن ) بالُد الروِم ( : 

)١( غرب نهر الفرات.

٭ ما المعركُة الَّتي حدثْت في عهِد الرسـوِل ملسو هيلع هللا ىلص  في بالد الشام ؟

ه الرسـوُل ملسو هيلع هللا ىلص  لقتال الروم في بالد الشام ؟  ـَذي أعـدَّ ٭ ما الجـيُش اّل

ِف هذا الجيِش في عهِد الرسوِل  ملسو هيلع هللا ىلص  ؟ ٭ ما سبُب توقُّ

٭ مِن الَّذي أْنَفَذ هذا الجيَش؟ 

٭ ما نتيجة تنفيذ هذا الجيش ؟

    بدأْت المناوشاُت بيَن المسلميَن والروِم منُذ عهِد الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص  . واْسُتْكِمَلْت الفتوحاُت 

يت بفتِح الُفُتْوِح ألنَّها قضْت  على الحكم الفارسيِّ , وتمَّ بِها  وانتصَر فيها المسلموَن، وسمَّ
فتُح البالد الفارسية . أنظُر الخريطة في الشكل) 7( .  

شكل )7( خريطة فتح بالد فارس



36

.  الثانُي : بقــــيادِة َيِزْيَد بِن أبي ُســــْفَياَن

َه أربعَة جيوٍش لفتِح بالِد الشاِم ـ أنظر الخريطة في  في عهِد أبي بكِر الصديِق  حيُث وجَّ
الشكل )8 ( ــ هي : 

. اِح األوُل : بقيادِة أبِي ُعَبْيَدَة بِن الَجرَّ

.  الثالُث : بقيادِة َشْرَحبْيَل بِن َحسَنَة

. الرابع : بقـــــيادِة عْمِرو بِن الَعاِص

وصلْت جيوُش المسلميَن إلى بالِد الشاِم وفلسطيَن سنَة ١3هـ فوقعْت معارُك كثيرٌة، 
ها : أهمُّ

١ ــ معركُة َأْجَناِدْيَن )١( سنَة ١3هـ
وكانت بيَن المسلميَن بقيادِة خالد بن الوليد  والروِم وانتصَر فيها المسلمون.

٢ ــ فتــُح دمشـــــــَق ســـــنَة ١٤ هـ
اِح  حاصَرها المسلموَن لمدِة سبعيَن يومًا، واستطاَع خالٌد بمساعدِة َأبِي ُعَبْيَدَة بِن الـَجرَّ

وا فتَحها   اقتحاَم أسـواِر دمشَق وفتحها و تابَع المسلموَن زحَفهم إلى مدِن الشاِم وأتمُّ
جمـيعًا .

)١( من أراضي فلسطين.

شكل )8( خريطة فتح بالد الروم

الشامل
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٭ في عهِد َمْن ِمَن الخلفاِء كاَن فتُح دمشَق ؟

3 ــ معرُكة الَيْرُمْوِك )١( سنَة ١5 هـ
اِح   والروِم بقيادِة ِهَرْقَل, وقد كلف  وكانت بيَن المسلميَن بقيادِة أبِي ُعَبْيَدَة بِن الَجرَّ

عدِدهم  قلِة  رغَم  المسلمون  فانتصر  المسلمين  جيش  بتنظيم  الوليد  بن  خالد  عبيدة  أبو 

وعتاِدهم. 

٭ ما سبُب انتصار المسلميَن ؟ 

٤ ــ فتُح بيِت المقدس سنِة ١6 
ـــــَه َعْمــــــــُرْو بــُن الَعــــــــاِص  إلـــى القــــــدس ِوحاصـــــَرها ,  توجَّ

اِب   لتســـلم المفاتيح  فـطــــلَب ســــكاُنهـا الصلَح، واشــترطوا قدوَم ُعَمَر بِن اَلَخـطَّ

ي  وعـــند وصــوله إلى القــدس صــلى بالمســجد األقصـى واختـط فيها مسجدًا ُسمِّ

باسمه   وعامــَل ســكاَنها معــاملًة حســـنةً .

الخليـفَة     فتُح ِمْصـــَر :  اســـتأذَن القـــائُد   عمـــــــرو  بـــــن العــــــاص 

ـِي فتـــِح مصَر ونشــِر اإلســالِم بيَن سكانِها، فأذَن لُه . عمُر  بن  الخطــــاِب   ف

، ودخـــَل مصــــَر، وَأخـــَذ   وانطـلَق عمرو بن العاص  بالجيِش اإلســــــالميِّ

يفتــــُح مدنَها الواحــدُة تلو األخرى، وبذلَك َتمَّ فتُح مصَر سنة ٢٠هـ . أنظُر الخريطـــة 

في الشـــكل )9(.

)١( عند وادي اليرموك شمال نهر األردن بالقرب من هضبة الجوالن.
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شكل )9( خريطة لفتح مرص

شكل )10( خريطة لفتح تونس وبالد النوبة

الشامل

 فتح إفريقية )تونس(

وبالد النوبة : 

سنة   عفان بن  عثماُن  أرسَل 

ابن  الله  عبد  بقيادة  جيشًا  ٢6هـ. 

إلى  ــرح   السَّ أبـي  بــن  ســعد 

. َكما  َفَفــتحَها  إفريقـيَّة )تونـس( 

فتَح بالد النوبِة سنة 3١ هـ . أنظُر 

الخريطِة في الشـــكل )١٠(.
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وثيـــــــــــقة

أقرُأ الوثيقة اآلتية، وأجيُب عن األسئلة التي تليها :

بعد معركِة اليرموِك اجتمَع هرقُل بجنودِه وَقال لهم : ويلكم، َأخبروني عن هؤالء القوِم 

الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرًا مثلكم؟ قالوا : َبلى . قال : أفأنتم أكثْر أم هْم ؟ قالوا : بْل نحُن 

أكثر منهم أضعافًا في كل موطن. َقال : فما بالكم تنهزمون؟ فقال شيٌخ من عظمائهم : من أجل 

أنهم يقومون الليَل ويصوموَن النهاَر، ويوفون بالعهِد، ويأمرون بالمعروِف، وينهون عن المنكِر، 

ويتناصحون بينهم، ومن أجل أنَّا نشرُب الخمَر ، ونرتكب الحراَم، وننقض العهَد، ونغضُب 

ونظلُم، ونأمُر بالسخِط، وننهى عما يرضي الله، ونفسُد في األرِض. فقال : أنَت صدقتني.

١ ــ َمْن هرقل ؟

٢ ــ أيهما أكثر : جيش الروِم، أم جيش المسلميَن ؟

3 ــ بماذا وَصَف الجيش المسلم ؟

٤ ــ بم وَصَف الشيُخ قوَمُه ؟

5 ــ ما الواجُب علينا فعله لتحقيِق النجاِح في دراستنا ؟



٤٠

األســـــــــــــــــــــــئلة 

.ــ خالد بن الوليد

.ــ سعد بن أبي وقاص

. ــ عبد الله بن سعد بن أبي السرح

.ــ المثنى بن حارثة

.ــ يزيد بن أبي سفيان

س١ :   أكمُل الفراغاِت التاليَة بكلمات مناسبة مما درست :

أــ أمَر أبو بكٍر  ............ بالتوجِه إلى الشام فأناَب عنُه في العراق........

ـ مْن أهمِّ المعارِك الَّتي حدثْت بيَن المسلميَن والفرِس في العراِق معركُة..........  بـ 

عاَم )١5هـ( ومعركُة ................ عاَم )٢١هـ ( .

ج ــ تمَّ فتُح بيِت المقدِس سنة ........ وتمَّ تسليُم مفاتيَحه إلى الخليفِة .........

س٢:   ما السبب لما يأتي ؟

أ ــ َعْزُم أبي بكِر الصديُق   على فتِح العراِق .

ب ــ تسمية معركِة نهاونَد بفتِح الفتوِح .

س3 : من قادة الجيوش اإلسالمية التي أرسلها أبو بكر لفتح بالد الشام؟

س ٤ : أختاُر للعمود )أ( ما يناسبه في العمود )ب( :

أبوبكر  أرسلهم  الذين  األربعِة  القادِة  أحُد  ــ   ١

اِم........... الصديق  لفتح بالد الشَّ

ـ أنـاَبه الصديق عن خــالـــِد بـــن الوليـــِد  ٢ـ 

 علــــى العراِق...................

3 ــ ُهِزَم الفرُس في معركِة القادسيِة .......

٤ ــ قائُد معركِة أجنادين.................

العمـــــــود )ب(العمـــــــود )اأ(
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ِة في عهِد الخلفاِء الراشديَن  ُد على خريطِة العالِم العربيِّ حدوَد الدولِة اإلسالميَّ س5 : أحدِّ
رضي الله عنهم.

ـفِّ ُأعـد بـرنـامجـًا في اإلذاعــِة المدرســيِة مـن عــدة حلقات  ـ بالتعــاون مع الصَّ ١ـ 

عن فتوحات الخلفاِء الراشدين مع مراعاِة اآلتي:

أ ــ اختياُر عنواٍن مناسٍب للبرنامج .

ب ــ أن تعدَّ كُل حلقٍة في ورقة مستقلٍة بحيث ال تتجاوز عشرة أسطٍر.

٢ ــ في ضوء دراستك السابقة عن فتوحات الخلفاء الراشدين، ما مقترحاتك الستعادة 

األمة اإلسالمية مكانتها وقوتها ؟ يكتفى بأربعة مقترحات فقط.

بحر القلزم

بحـر الروم

األسود

قزوين

...
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الفصل الدراسي الثاني





الباب الأول

الـدولـــة األمـــويــة
الفصـل األول : معاوية بن أبي سفيان.
الفصـل الثاني : الوليد بن عبد الملك.

الفصل الثالث : عمر بن عبد العزيز .
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نشـــــاط اســـــتهاللي :

ــ أنظُر إلى شكل )١١( ثم أكمُل العبارات التالية :

ِة .................... ومدُة حكمِهِ ................. ُل خلفاِء الدولِة اأُلَمِويَّ ٭ أوَّ
 ٭ عدد ُخلفاء الدولة األموية ..................خليفة .
ُة .............. عامًا .  ٭ استمرت خالفة الدولُة اأُلَمِويَّ
 ٭ آخر ُخلفاء الدولة األموية .........................

شكل )11( رسم شجري خللفاء الدولة األموية .

الدولــــة األمويـــــــــة  ) 40 ــ 132هـ (

العـــــــــاص

احلـــــــــــــكم

حــــــــــرب

أبو ســـــفيان

عبد العـــزيز

أمية بن عبد شمس

مروان بن احلكم
64 ـــــ 65 هـ

4
معاوية بن أيب سفيان

41 ـــــ 60هـ

1

يزيد بن معاوية
60 ـــــ 64 هـ

2

معاوية بن يزيد
64هـ  ـــــ 64 هـ

3

عبد امللك بن مروان 
65ـــــ 86 هـ

5
حممـــــــــــــد

مروان بن حممد
127 ـــــ 132هـ

14

هشــــام
105ـــــ 125هـ

10
يزيد الثاين

101ـــــ 105هـ

9
ســــــــــــليامن
96 ـــــ 99هـ

7
الوليــــــــد

86 ـــــ 96هـ

6 عمر بن عبد العزيز
99 ـــــ 101 هـ

8

معــــــــــاوية الوليد الثاين
125 ــــ 136هـ

11
يزيد الثالث

126 ـــــ 126هـ

12

إبراهيم
126ـــــ 127هـ

عبد الرمحن الداخل13
مؤسس الدولة األموية يف األندلس

نســــب األمـويـني
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ِة : قياُم الدولِة األَمِويَّ

عن  عنهما  الله  رضي  طالب  أبي  بن  علي  بن  الحسن  تنازل  بعد  األمويُة  الدولُة  قامت 
الخالفة لمعاوية بن أبي سفيان سنة ٤١هـ وقد ُعِرَف ذلَك العام بعام الجماعِة الجتماِع 

المسلمين ومبايعتهم لمعاوية بن أبي سفيان.
وسميْت الدولُة األمويُة بهذا االسِم نسبة إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وحكمْت 
لمدة 9١ عامًا، حكَم خالل هذِه المدة أربع عشرة خليفًة، آخرهم مروان بن محمد الذي 

ُهِزَم في معركة الزاِب الكبيِر أمام العباسيين.أنظُر الخريطة في الشكل )١٢( .
 ٭ أيَن وصلت الدولُة األمويُة غربًا وشرقًا ؟

٭ في أيِّ عاٍم انتهِت الدولة ُاألمويُة ؟

شكل رقم )12( 
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 الفصل
معاوية بن أيب سفيان   )41 ــ 60هـ(األول

نســــُبُه ومولــــُدُه :

ة قبَل بعثة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بسنتين.  ، ُولَِد فِي مكَّ هَو ُمَعاِوَيُة بُن أبِي ُسْفَياَن بُن حرِب األَمِويِّ

حيـــــــــاُتُه :
َة مَع والدِه أبِي ُســْفَياَن رضــي الله عنهــما وقْد منـَح الرســوُل  أسـلَم يوَم فتــِح مكَّ

ملسو هيلع هللا ىلص أبا ُسفياَن َشَرَفا عظيـمًا عند إسالمه . ٭ ما ُهَو ؟ 
ِة فِي عهِد أبِي بكِر  ،وكاَن واليًا علَى الشاِم)١( في  اشترك في قيادَة الجيوِش اإلسالميَّ

خالفة ُعَمَر وُعْثَماَن رضي الله عنهما .

أهـــمُّ أعمـــــالِِه :

١ــ نقَل مقرَّ الخالفِة مَن الكوفِة إلَى دمشَق لكثرِة أنصاِره فِي دمشَق,ولَتَوُسِط َمْوِقعَها. 
٢ــ استحدث نظام الوراثة في الحكم، ٭ ما معنى نظام الوراثة ؟ فأخذ البيعة البنه يزيد 

ليكون خليفة من بعده .
٭  على ماذا كان يعتمد مبدأ الخالفة فِي العهِد الراشِديِّ ؟

حدوِد  عْن  للدفاِع  ِة  الحربيَّ السفِن  مَن  كبيٍر  بعدٍد  اإلسالميِّ  األسطوَل  ز  عزَّ ـ  3ـ
ِة . َـّ ِة الشماليَّة ضدَّ هجماِت الدولِة البيزنطي الدولـِة اإلسالميَّ

)١( تمثل فلسطين واألردن ولبنان وسوريا اآلن.
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 ٤ــ أنشأ نظاَم البريِد.

5 ــ أنشأ ديوان الخاتم.

رتَّــــــــــب  6ــ 

الصـــــــوائـِف   جـــيـــــــــوَش 

٭لماذا  والشـــــــــواتِي.  

االسم؟ بهذا  سميت 

7ــ فتَح عددًا مَن الجزِر البحــــرية, 

وأرســـَل جيشــــــًا لحـصـــاِر الُقْس

ـــَطْنــِطــْيـنِــيَّة)١( عاصمُة الروم .

مفــاهيـــــــــم

الوراثِة،  على  يعتمُد  حكٍم  نظاُم   : الوراثي  الحكِم  نظاُم 
بمقتضاه يتوارُث األبناَء أو األخوة الحكم.

األسطول : مجموعٌة من السفِن تستخدُم للحرِب أو التنقِل.
( ألن  العباءة   ( أى  البردِة  كلمٌة عربيٌة مشتقٌة من   : البــريد 
الرسل الذيَن كانوا يحملوَن الرسائَل من بلٍد إلى آخَر كانوا 

يلبسوَن بردة حمراء للداللة عليهم.
ديوان الخاتم : يقوُم بختِم الرسائل؛ منعًا للتزوير فيها.

الصوائف والشواتي : حمالٌت عسكريٌة كان يجهزها الخلفاء 
للجهاد والفتح في فصلي الصيف والشتاِء. لماذا؟

)١( هي استنبول حاليًا في تركيا .

صفــــــــــاُتُه :

فصيحًا  كاَن  التدبيِر,  وحسِن  والحلِم,  والحزِم,  والعقِل,  والدهاِء,  السياسِة  بحسِن  اشتهَر 
بليغًا.

وفـــــــــــــاُتُه :

, ٭ كم مدة خالفته ؟  ُتوِفَي ُمَعْاِوَية ُبُن أبِي ُسْفَياَن رضي الله عنهما بدمشَق عاَم )6٠هـ( 
توَلى بعَدُه ابنُه يزيُد .
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األســـــــــــــــــــــــئلة 

س١ : أكمُل الفراغاِت التاليَة بكلمات مناسبة مما درست :

ةَ  بِن ............ بِن....................ب ــ بدَأ   ُة إلَى أميَّ  أ  ــ ُتنسُب الدولُة األمويَّ

العصُر األمويُّ فِي عاِم .............. واستمرَّ ................ عامًا.  

ج ــ استحدث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما نظام ...................... 

في الحكم .

س٢ :   مْن مؤسُس الدولِة األَمِويَِّة

س3 :   ما السبب لما يأتي ؟

أ ــ تسمية عام ٤١ هـ بعام الجماعة.

ب ــ اختياَر ُمَعْاِوَية بِن أبِي ُسْفَياَن رضي الله عنهما  دمشَق عاصمًة لخالفتِه .

جـ ــ معرفَة معاوية لبالِد الشاِم .

 س٤ :  أقارن بيَن طريقة اختيار الخليفة فِي العهِد الراشديِّ واألَمِويَّ .

د ثالثة  س5 : لقْد قـاَم ُمَعْاِوَيـُة بُن أبِي ُسْفَيانَ رضي الله عنهما بالعديِد مَن األعماِل . أعدِّ

مْنَها .

تِي أثارْت إعجابي.  س6 : أذكُر أهمَّ صفاِت معاويَة بِن أبِي ُسْفَياَن رضي الله عنهما الَّ

ُ
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رقم )١( :
ِة ؟ ى الحـاكُم فِي المملكِةِِ العربيَّــِة السـعوديَّ أ  ــ ماَذا ُيَسمَّ

ِة وراثي أم ال ؟ ِة السعوديَّ ب ــ هْل الحكُم فِي الممـلكِة العربيَّ
 رقم )٢( :

ِة  السـعوديَّ ـِة  العربيَّ للممـلكِة  ِة  البريديَّ الطـوابِع  جمـِع  فِي  الصف  مَع  أشترك  ــ   ١

يَة هذِه الطوابِع .  ٍة  مع بيان أهمِّ وألصقها فِي لوحٍة حائطيَّ
٢ــ أتعاون مع الصف فـي عمـل رسـم شـجري لنسب خلفاء الدولـة األمويـة على 

قطعة من الورق المقوى.
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الفصل
الوليد بن عبد امللك )86  ــ 96هـ(الثاين

نســــُبُه ومولــــُدُه :

نشـــاط استهاللي :
ا يأتِي : من خالِل الرجوِع إلى الشكِل )١١( ُأجيُب عمَّ

 ٭  ما نسُب الخليفِة الَولِْيِد بِن َعْبِد الَمِلِك ؟
ِة ؟  ٭  ما ترتيُب الخليفِة الَولِْيِد بِن َعْبِد الَمِلِك بيَن خلفاِء الدولِة األَمِويَّ

ُة حكمِه ؟  ٭  ما مدَّ
 ٭  ما صلُة القرابِة بيَنُه وبيَن ُمَعاِوَيةَ    ؟

 . المنورة عاَم )5٠ هـ(  بالمدينة  َولِـَد  الَحَكِم،  بِن  َمْرَواَن  بِن  الَمِلِك  َعْبِد  بُن  الَولِْيُد  هَو 
توَلى الخالفَة بعَد وفاة أبيِه سنة 86هـ .

أهـم أعمــــــاُلُه :

١( أمـَر بشـِق الطـرِق وحفـِر اآلباِر .
المـســـجـِد  بنــــاَء  د  جــدَّ  )٢
)١( بالمدينــــِة المنـــورِة  أنظر  النـبــويِّ

الصــورة في الشكل )١3( .

)١( يشيد المعلم والمعلمة بدور وجهود الحكومة السعودية في توسعة وتطوير المسجد النبوي.

شكل )13( صورة حديثة للمسجد النبوي .
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والمســـجِد األقَصــى . أنظُر 

الصورة في الشـكل )١٤( ، كما بنـى 

الجـــــامع األمـــوي بدمشـــق . 

أنظُر الصورة في الشكل )١5(.

3(  أمـــــَر ببــنــــــــاِء 

المــدارِس والمســتـشـــفيــــاِت 

مـــع بـنـــاِء المـــالِجــئ لأليتاِم 

والمقعديَن.

ـَع العـلــمـــــاَء  ٤( شـــــجَّ

والفـقــــهاَء  وحفظَة القرآِن الكريِم .
٭ ما الهدُف من إنشاِء المدارِس ؟ 

٭ ما الهدُف مْن إنشاِء المستشفياِت ؟

أثناَء  اتباُعها  الواجُب  اآلداُب  ما  ٭ 

زيارِة المريِض ؟

تِـي  الَّ المراكـــِز  بعـــَض  أذكر  ٭ 

ـِـــك  وطن في  ـــَصْت  ُخصِّ

لالهتـــماِم باأليتــاِم والعجزِة .

الممـــلكُة  شـــجعْت  كيَف  ٭ 

والفقهاَء   العلماَء  السعوديُة  العربيُة 

وحفظة القراِن الكريِم.

شكل )14( صورة حديثة للمسجد األقىص .

شكل )15( صورة حديثة للجامع األموي .

إضافة 
األرض  ِفي  بنَي  مسجٌد  ثاني  األقصَى  المسجُد 
لحديث أبى ذرقال:» قلُت يا رسول اللِه أي مسجد 
وضَع في األرض أول؟ قال : المسجُد الحراِم، قال 
: قلت ثم أي ؟، قال : المسجُد األقصى. قلت : كم 
كان بينهما ؟، قال : أربعون سنة « أخرجه البخاري 

. )١٢3١ / 3 (
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فتـــــــــــوحـاُتُه :

ُمْسـِلِم  بِن  ُقَتْيَبَة   ( بقـيادِة   )١( الَنَهـِرِ  َوَراِء  وما  ُخَراَســاَن  في  االنتصـاراِت  ١- تحقيـُق 
الَباِهليِّ (, اّلذي وصـَل حدوَد الصـيِن , وأرغَم ملَكـها على دفِع الجـزيِة . أنظُر الخريطة في 

الشكل )١6( .
الخريطة في  أنظُر   . الَثَقـِفيِّ  الَقاَسـِم  بن  ُمَحَمِد  القائِد   يِد  الِسـْنِد)٢( على  بالِد  ٢- فتُح 

الشكل )١6( . 
٭ ما معنى الجزية ؟

)١( بعض الجمهوريات اإلسالمية طاجكستان، أوزبكستان، تركمانستان، قرقيزيا.
)٢( جزء من باكستان حاليًا.

شكل رقم )16(
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3- فتُح األندلِس على يِد طارِق بِن زياِد , حيُث ساَر بالجيِش عبَر المضيِق البحريِّ الَّذي 
ه، وانتصَر المسلموَن, وُقتَِل  ي باسِمه , فتقابَل مْع ُلْوَذِرْيَق عام )9٢هـ( في معركة وادي َلكَّ ُسمِّ

ُلْوَذِرْيَق, فتمَّ فتُح مدِن األندلِس الواحدَة تلَو األْخَرى, مـثُل ُقْرُطَبَة وَغْرَناَطـَة وُطَلْيـِطَلَة . 
وكانْت هِذِه الفتوحاِت سببًا في نشِر اإلسالِم . أنظُر الخريطة في الشكل )١7( .

٭ أيَن يقُع مضيُق جبِل طارٍق ؟

٭ ما مدة   عمره؟،  كان  كم  ٭  اللُه عام 96هـ بدمشَق  ُتوفَي الوليد بن عبد الملك رحَمُه 
خالفته ؟, تولى بعَدُه أخوُه ُسَلْيماَن بُن َعْبِد الملِك ، فمكث في الحكم سنتين وثمانية أشهر 

ثم جاء بعده الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز.

شكل رقم ) 17( 

وفــــاُتُه :
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األســـــــــــــــــــــــئلة 

ا درست  : س١ :   أكمُل العباراِت التاليَة بكلماٍت مناسبٍة ممَّ

أ ــ بنى الوليد  بن عبد الملك الجامع ............... في .................

ب ــ تمَّ فتُح بالِد الِسْنِد على يِد القائِد ..................................        

جـ ــ ُتوفي الَولِْيُد بُن عبِد الملِك في .............. سنة ............... هـ .

س ٢ : أذكر ثالثة من األعمال التي قام بها الوليد بن عبد الملك .

س3 : أتحدُث بأسلوبي بما ال يزيد عن ستة أسطر عْن فتِح بالِد األندلِس .

س٤ : أكتُب أسماء المواقع التالية في األماكن المناسبة من الخريطة التي أمامي :

أ( بـالَد الســـــــنِد.                 ب( الشـــام .                   ج( الجزيرة العربية .

د( بالَد األندلِس .                 هـ( خراسـان .

الشامل
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ا يأتِي الصفاِت الَّتي اتصَف بها الَولِْيُد بُن عبِد الملِك :  س5 : أستنتُج ممَّ
أ  ــ تشجيُعُه لـَحَفَظِة القرآِن الكريِم .

ب  ــ وصوُل الفتوحاِت في عهِده إلى حدود الصيِن. 

١ــ أشترك مع الصف في جمِع صوٍر عِن المسجِد النبويِّ قديمٍة وحديثٍة، مع ترتيَبها 
حسَب التسلسِل التاريخيِّ لها, وأضعها في لوحٍة وأعلقها في الفـصل .

ن صورة الجامع األموي التي أمامي . ٢ ــ ألوِّ
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 الفصل
ُعَمُر بُن عبِد الَعزيز  )99 ــ 101هـ(الثالث

نســــُبُه ومولــــُدُه :

بُعَمَر بِن  َمْرَواَن بِن الحَكِم، يتصُل نسُبُه مْن جهِة أمِه )١(  الَعِزْيِز بِن      هو ُعَمُر بُن عبِد 
.اِب الخطَّ

اِب  ؟ ٭ ما  صلُة القرابِة بيَنُه وبيَن ُعَمَر بِن الخطَّ
ولَد في المدينِة المنورِة سنَة )6٢هـ(, توَلى الخالفَة بعد ابِن عمِه ُسَلْيماَن بِن عبِد الملِك 

سنِة 99هـ .

أهم أعمــــــــــاُلُه :

١( أمَر ببناِء دوِر الضيافِة والخاناِت)٢( على الطرق المختلفة ,٭ لماذا ؟
٢( أمَر بإلغاِء الجزيِة )3( عمن أسلم من أهل البلدان المفتوحة.

الحدوِد  إقامِة  في  العماُل  يتساهَل  لئال  مراجعتِه  بعَد  إال  القتِل  ُحْكِم  تنفيِذ  عْن  نَهى   )3
حسَب أهوائِهم.

٤( ألفَّ مجلسًا للشورَى مَن العلماِء واألشراِف ألخِذ رأيِِهم فِي جميِع القضايا.
5( شجع الناس على حفظ القرآن الكريم، وأمر بتدوين الحديث النبوي وجمعه.

)١( أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. عليالمعلم والمعلمة اإلشارة للقصة الشهيرة المرتبطة 
بجده عمر بن الخطاب واستنباط أهم الفوائد منها .

)٢( االستراحات والفنادق حاليًا.
)3( على المعلم والمعلمة توضيح معنى الجزية وممن تؤخذ وسبب فرضها.
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6( أمَر بزياِدة رواتِب الموظفيَن ليقطَع أسباَب الرشوِة .
٭ ما هي الرشوة ؟٭ ما حكم الرشوة في اإلسالم ؟ ٭ ما الدليل  على ذلك من السنة الشريفة ؟

صفـــــــــــــــاُتُه :

وفــــــــــاُتُه :

كاَن متواضعًا محبا للعدِل واالستقامِة، زاهدًا في الدنَيا، مقباًل على العبادة ,كاَن سياسيا 
حكيمًا , شديَد الحـرِص علَى المســلميَن. والجتماِع هذِه الصفاِت فِي الخليفِة ُعَمَر بِن عبِد 

ُه بعض  المؤرخوَنََ  خامَس الخلفاِء الراشديَن. العزيِز عدَّ

ُتْوِفي ُعَمُر بُن عبِد العزيِز سنة ١٠١هـ وعمرُه تسعة وثالثون عامًا , بعَد أْن َتولَّى الخالفَة 
سنتيَن وخمسَة أشهٍر , تولَّى الخالفة بعَدُه َيِزْيُد بُن عبِد الملِك . 

وثيـــــــــــقة

أقرُأ الوثيقة اآلتية، وأجيُب عن األسئلة التي تليها :

قال ُعَمُر بُن َعْبِد الَعزْيِز عند توليه الخالفة :
َها الناُس : من أطاَع الله وجبت طاعتُه، ومن عصى الله فال طاعَة لُه، أطيعوني ما  » أيُّ

أطعُت الله، فإن عصيته فال طاعَة لي عليكم « .
١ ــ إَلى ماذا َيدعُو عمر بن عبد العزيِز في خطبتِه ؟

٢ ــ أستشهُد بدليٍل من القرآِن الكريِم على وجوِب طاعة ولي األمِر في غير معصيِة 
اللـِه.

3 ــ ما الواجُب علينا فعله نحو الوالديِن والمعلميَن والمعلماِت ؟  
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األســـــــــــــــــــــــئلة 

 س١ : ما ترتيب الخليفة ُعَمُر بُن َعبِد العِزْيِز بين خلفاء بني أمية ؟
س٢ : أذكر ثالثًة مَن  األعماِل الَّتي قاَم بَها ُعَمُر بُن َعبِد العِزْيِز .

س3 : أضُع عالمة )( أماَم اإلجابة الصحيحِة من بين الخيارات التالية :
أ ــ يتصل نسب عمر بن عبد العزيز من جهة أمه بالخليفة

أبي بكر الصديق
 عمر بن الخطاب

معاوية بن أبى سفيان رضي الله عنهما 
ب ــ أمر عمر بن عبد العزيز بإنشاء :

دور للضيافة على الطرق
عالمات بارزة على الطرق

مساجد على الطرق
د ــ تولى عمر بن عبد العزيز الخالفة بعد :

يزيد بن عبد الملك
الوليد بن عبد الملك

سليمان بن عبد الملك
س٤ : ما أهمَّ الصفاِت الَّتي اشتهَر بَها ُعَمُر بُن َعبِد العِزْيِز ؟ 

ُل َما يأتِي : س5 : أعلِّ
أ  ــ أمَر ُعَمُر بُن َعبِد العِزيِز بمراجعَته قبَل تنفيِذ حكَم القتِل .

ب ــ أمَر ُعَمُر بُن َعبِد العِزيِز بزيادَة رواتِب الموظفيَن .
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١ ــ أرجُع إلى مكتبـة المدرســة ثم أكتُب فيَما ال يزيـُد عْن خمسـِة أسـطٍر شــرحًا  
إلحدَى الصفاِت الَّتي اتصَف بَها ُعَمُر بُن َعْبِد العِزْيِز مَع االستشهاِد بالدرِس .

فِّ ِفي رسِم مخطط إلحدى االستراحاِت التي أقترُح إنشاءها  ٢ ــ أشترُك مع الصَّ
على أحد الطرِق السريعِة، مع بيان جميع المرافق التي أرى أهميتها.





الباب الثاني

الـدولـــة العبـاسـية
الفصــل األول : أبو جعفر المنصور .

الفصــل الثاني : هارون الرشيد .
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الدولة العباســــية ) 132 ــ 656هـ(

نشاط استهاللي :

شكل )18( رسم شجري ألهم خلفاء الدولة العباسية.

نسب العباسيين

إبـراهيـــــــــم

هاشـــم

عبد املطلب

عبد اهلل أبو طالب محـــــزة العبــــــاس

عبد اهلل

عــيل

حممـــــــد

)2( املنصور : 136 ــ 158هـ )1( أبو العباس 132 ــ 136هـ

)3( املهدي: 158 ــ 169هـ

)5( الرشيد : 170ــ 193هـ )4( اهلادى : 169 ــ 170هـ

)8( املعتصم باهلل: 218ــ 227هـ )7( املأمون : 198ــ 218هـ )6( األمني : 193ــ 198هـ

)9( الواثـــق : 227 ــ 232هـ

حممد ملسو هيلع هللا ىلص 
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ِة : قياُم الدولِة العبَّاسيَّ

ِة . ُد تْسَعًة ِمْن خلفاِء الدولِة العبَّاسيَّ ٭ ُأحدِّ

لِب عمِّ الرسوِل   , أما مؤسُس   سميت بهذا االسم نسبة إلَى العباس ِبِن عبِد المطَّ
الدولِة العبَّاسيَّة وأوُل خلفائِها : فهو  أُبو العبَّاِس عبد الله بن محمد الَّذي ُبْويَِع بالخالفِة بعَد 
, بلغ عدُد خلفائِها سبعة  مقـتِل آخـِر خلفاِء بنِي أميَّـة ) مرواَن بِن محمٍد ( عـاَم )١3٢هـ( 
وثالثيَن خليفــًة آخُرُهم َالُمْســــَتْعِصُم باللــِه , وقْد انْتهــْت هذه الدولـــُة عاَم) 656هـ( 

علَى يِد المغوِل. أنظُر الرسم الشجري في الشكل )١8(.
ُة ؟  ٭ كْم سنًة دامْت الخالفُة العبَّاسيَّ

ُد امتداد الدولة العباسية على الخريطة في الشكل )١9( ؟ ٭ أحدِّ

شكل )19( خريطة الدولة العباسية يف أقىص اتساعها.
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الفصل 
أبو جعفر املنصور ) 136 ــ 158هـ(األول

 مْن خالِل الرسم الشجري في الشكِل )١9( أجيب عما يلي:
ٍة تولَّى أُبو جعفِر المنصوِر الخالفَة ؟  ٭  فِي أيِّ سنٍة هجريَّ

ِة ؟  ٭  ما ترتيُب أبِي جعفِر المنصوِر مْن خلفاِء الدولِة العبَّاسيَّ
 ٭  ما نسب الخليفة أبي جعفر المنصور ؟

نســــــُبُه ومولـــــُدُه :
، ُولَِد سنَة )95هـ( فِي َاْلُحَمْيَمة )١(  أُبو جعفِر المنصوِر هو عبُد اللِه بِن محمٍد بِن عليِّ
بالقرِب مَن العقبِة, وُبويَِع بالخالفِة بعَد أخيِه أبي العباس وقْد ثبََّت أركاَن الدولِة ,ووضَع ُأسَس 

ِة . النظاِم فيَها ، لذلَك يعد المؤسَس الحقيِقي للدولِة العبَّاسيَّ

أهــمُّ أعمــــــاُلُه :

واتخذَها   ,)٢( بغداَد  مدينَة  بنَى   -١

العبَّاســـيَّـِة.  للدولـــــِة  عاصـــمًة 

أنظُر المخطط في الشكل )٢٠( .

؟  ِة  اأُلمويَّ الدولـــِة  عاصمُة  مَا  ٭   

وأيَن تقُع ؟

)١( مدينة تقع بالقرب من العقبة نشأت بها الدعوة السرية للدولة العباسية.
)٢( وسميت دار السالم، المدينة المدورة، مدينة السالم، مدينة المنصور.

شكل )20( خمطط ملدينة بغداد .
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٭ ما اسُم النهِر الَّذي قامْت علَى ضفافِه مدينُة بغداَد ؟

٭ فِي أيِّ دولٍة تقُع مدينُة بغداَد حاليًا ؟
٢- توسعُة المسجِد الحراِم .

3- تشجيع العلماِء علَى التأليِف والترجمِة .
٭ ما مجاالُت تشجيِع حكومتَِنا للعلِم والتعليِم ؟

٤- تشجيُع الصناعِة واالهتماِم بالزراعِة .
5- تنظيُم البريِد تنظيمًا دقيقًا واستخدامُه فِي مراقبِة ومحاسبِة والتِه .

٭ َمْن الخلفاُء السابقون الذيَن اهتُموا بالبريِد ؟

6- نشر األمِن والطمأنينِة فِي جميِع أنحاِء الدولِة.
 ٭  َمْن المسؤوُل عْن األمِن فِي وطننِا ؟ 

 ٭ هْل للمواطِن دوٌر فِي تحقيِق األمِن ؟ كيف ذلك.

صفـــــــــــــــاُتـُه :

وفـــــــــــــــــــاُتـُه :

كاَن أبوجعفر المنصور ذا رأِي صائٍب، وقورًا ، حسَن الُخلِق، كاَن أعظَم الخلفاِء العبَّاسييَن 
ًا فِي الحِق، مّيااًل للنظاِم، حريصًا علَى أمواِل  ِة، كاَن قويَّ ًة وبأسًا، واهتمامًا بمصالِح الرعيَّ شدَّ

الدولِة .

ة وعمُره ثالثة وستون عامًا  ُتوفَي سنَة )١58هـ( وهَو فِي الطريِق إلَىَ الحِج ، ودفَن فِي مكَّ
وقْد َأوصَى بالخالفِة البنِه المهدِي .

ت خالفته ؟ ٭ كْم سنًة استمرَّ
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ُح الكلماِت الَّتي تحَتها خٌط فيما يلي : ـ س١ : أصحِّ
أ ــ مؤسس الدولة العباسية وأول خلفائها هو : أبو جعفر المنصور .

ب ــ بنَى أبُو جعفِر المنصوِر مدينَة َاْلُحمْيَمَة، واتخذها عاصمة للدولة العباسية .
جـ ــ ُتوِفي أُبو جعفِر المنصوِر عاَم ١58هـ وهَو فِي طريقِه للتجارِة .
س٢: أقارُن بين الدولة األموية والدولة العباسية حسب الجدول التالي :

س3 : أذكُر ثالثًة مْن أعماِل أبي جعفِر المنصوِر . 
ُح مْن  ِة رقم )١9( وأوضِّ  س٤ : أنظُر إلى الشكل الشجرّي ألهم خلفاء الدولِة العبَّاسيَّ

خاللِه :
أ  ــ نسَب أبي جعفِر المنصوِر .                 ب  ــ ترتيَبُه بيَن الخلفاِء العباسييَن .

ج  ــ مدَة خالفتِِه .
س5 : ما النتيجة المترتبُة علَى :

أ  ــ بناِء مدينِة بغداَد .
ب  ــ تنظيِم البريِد تنظيمًا دقيقًا فِي عهِد أبي جعفِر المنصوِر .

جـ ــ تثبيت أبي جعفر المنصور ألركان الدولة، ووضع أسس النظام فيها .

األســـــــــــــــــــــــئلة 

التســـمية ســـبب 

خلفــــائهـــا أول 

خلفــــــائها عـــدد 

خلفـــــــائها آخـــر 

الدولـــــة العبا�ســـــية الدولـــــة الأمــــــــويــة وجه المقـــــارنة
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َة الخليفِة أبي جعفِر المنصوِر في سطرين . س6 :  أصُف بأسلوبي شخصيَّ
س7 : علَى الخريطة التاليِة أرسُم دائرًة حمراَء حوَل مقرِّ الخالفِة الراشدِة فِي عهِد 
أبي بكٍر وُعَمَر وُعْثَماَن   , ودائرة زرقاء حوَل مقرِّ الخالفِة الراشدِة فِي عهِد علِي بِن 
مقرِّ  حوَل  أسوَد  مربعًا  و  ِة،  األمويَّ الخالفِة   مقرِّ  حوَل  خضراَء  ودائرًة   ، طالٍب  أبي 

ِة . الخالفِة العبَّاسيَّ

س8 : مْن أكوُن :
ِة.                                                  )              (  أ- أنا آخُر خلفاِء الدولِة العبَّاسيَّ

ب-  ُبويْعُت بالخالفِة بعَد أخِي أبي العباس.                                 )               ( 
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أ  - تمّيَز الخليفُة أبُو جعفِر المنصوِر بحرصِه علَى تحقيِق النظاِمِ فِي دولته 
أذكُر ثالثَة أموِر تحقُق النظاَم في ِفصلي .

ب ــ أكمُل المربعاِت الخاليَة فيَما يأتِي :  
١ــ مدينٌة أنشأَها أُبو جعفِر المنصور .

٢ــ الركُن الخامُس مْن أركاِن اإلسالِم .
تِي تقوُم بنقِل الرسائِل .  3 ــ الجهُة الَّ

تِي ولَد َبها أُبو جعفِر المنصوِر . ٤ــ المدينُة الَّ
5ــ أحُد الِحَرِف التَّي  اهتمَّ َبها المنصوُر .

5

4

1
23
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الفصل 
هـارون الرشـــيد ) 170ـــ 193هـ(الثاين

نســـــُبُه ومولـــُدُه :

هاروَن الرشيُد بن المهدِي، ُولَِد فِي الرِي)١( سنَة )١٤6هـ( وتولَّى الخالفة سنة ١7٠هـ 
بعد وفاة أخيِه الهادِي .

حيــــــــــــاته :

أهمُّ  كاَنَ  و   , ِة  الخيريَّ أعمالِها  لكثرِة  عاليٍة  منـزلٍة  ذاَت  وكانْت   , ُزَبْيَدَة  السيدِة  مَن  تزوَج 
عهده  تمّيز  ِة،  العبَّاسيَّ الدولِة  خلفاِء  أفضِل  مْن  الرشيُد  ويعدُّ   ،) ُزَبْيَدَة)٢(  عيُن   ( َها  مشاريِعِ

بالخيِر والرخاِء حيث كانت تفيض خزائن الدولة باألموال من الخراج والجزية.
٭ ما الفرق بين الخراج والجزية؟

وعرف بالشجاعة حيث عهد إليه أبوه قيادة جيوش المسلمين ضد الروم فأحرز انتصارات 
باهرة، وهو ما زال دون العشرين من عمره؛ لذلك لقبه والده بالرشيد.

)١( الري : تقع في شمال إيران حاليًا.                              )٢( تقع في مكة المكرمة لسقاية الحجيج.  

أهم أعمـــــــــاُلُه :

مها :  كاَن عهُده مليئًا باإلصالحاِت الَّتي مْن أهِّ
بأمور  وا  استبدُّ ألنهم  البرامكِةِ  علَى  القضاُء   -١

الدولِة، وقربوا إليهم المنحرفين عن العقيدة.
٢- تأسيُس بيِت الحكمِة؛ وذلَك الهتمامِه بالعلِم 

والعلماِء . 

إضافة 
البرامكة : أسرة فارسية األصل تنسب إلى برمك 
وقلدهم  الرشيد،  قربهم  البرمكية،  األسرة  جد 
أعلى المناصب ، ولما تجاوزوا الحد في التعدي 
بأمور  واالستبداد  الخليفة  صالحيات  على 
الرعية ، قرر الرشيد التخلص منهم بقتل بعضهم 

، وسجن الباقين .
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3- حفُر الترِع,وتحسيُن طرق الرِي .
٤- تمهيُد الطرِق وبناِء الجسوِر.

5- إنشاُء المستشفياِت.

فتــــــــوحـاُتــــــــــُه :

صفــــــــــــــــــــاته :

عرف الرشيد بالفصاحة، والشجاعة، والكرم، وكان كثير التواضع للعلماء، مشجعًا لهم. 
وكان يحج سنة ويغزو سنة. كما كان تقيًا يخشى الله.

وفـــــــــــــــــــــــــــ

اتجَه هاروُن الرشيُد لقمِع ثورِة فِي خراساَن، إال أنَّه اشتدَّ عليِه المرُض، وُتوفي ِفي مدينِة 
ُطوس)١( وُدِفَن فيِها عاَم )١93هـ( وعمره ثمانية وأربعون عامًا .

٭ كْم مدة خالفتِِه ؟  

البيزنطييَن  لهجماِت  يِه  تصدِّ َها  أهمِّ مْن  كـاَن 
ِة، ومن الحمالت التي  علَى حـدوِد الدولِة اإلسالميَّ
عهده  في  البيزنطية  للدولة  الرشيد  هارون  وجهها 
آيرين «  كانت ضد » نقفور « خليفة األمبراطورة » 
إليه  الرشيد أن يرد  الهدنة؛ وطلب من  حيث نقض 
آيرين «، أنزل هارون الرشيد  التي دفعتها »  الجزية 
البيزنطيين، واضطر » نقفور« إلى  الهزيمة بجيوش 

طلب الهدنة ودفع الجزية.

)١( مدينة مشهد حاليًا تقع شمال شرقي إيران.

إضافة 
هــارون  إلــى  نقفـــور  أرســل 
الرشــــيد  خطابًا كان مما ورد فيه : ) 
ملك  الرشيد  إلى  الروم  نقفورملك  من 
العرب .... وإنى عامل على طرق بالدك 
والهجوم على أمصارك ، أو تؤدي إلي 

ما كانت المرأة تؤديه إليك ... (
)من  الرشيد  هارون  جواب  وكان 
كلب  نقفور  إلي  المؤمنين  أمير  هارون 
الروم ، فقد قرأت كتابك، والجواب ما 

تراه ال ما تسمعه ... والسالم (.

مفــاهيـــــــــم

بيت الحكمة : مكتبة في بغداد.
الترع :  مجاري المياه.

الجسور : طرق فوق األنهار تنشأ للعبور عليها .
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األســـــــــــــــــــــــئلة 

س١ : أكمُل الفراغاِت التاليَة بكلمات مناسبة مما درست :

أ ــ يعدُّ هاروُن الرشيُد مْن أشهِر خلفاِء الدولِة ........... ُولَِد فِي مدينة ............

تِي قاَم بَها هاروُن الرشيُد تمهيُد..........وبناُء........... ب  ــ مَن األعماِل الَّ

ج ــ أنزل هاروُن الرشيد الهزيمة بجيوش البيزنطيين.واضطر نقفور إلى طلب .......   

و.............

س٢ : ما المشروُع الخيريُّ الَّذي قامْت بِه السيدُة ُزَبْيَدُة ؟

س3: ما األخالَق الَّتي اتصَف بَها هاروُن الرشيُد ؟

ُح الكلماِت الَّتي تحَتها خطٌّ : س٤ : أصحِّ

أ  ــ تولَّى هاروُن الرشيُد الخالَفة بعَد أخيِه المهدِي .

َس هاروُن الرشيُد بيَت الحكمِة وذلَك الهتمامِه بالصناعِة . ب ــ أسَّ

ج  ــ قيادُة هاروَن الرشيِد للجيوِش يدُل علَى تواضِعه .

س5: ما السبب لما يأتي ؟

أ ــ إطالق الخليفة المهدي على ابنه هارون لقب » الرشيد « .

ب ــ امتالء خزائِن الدولِة في عهِد هاروِن الرشيِد باألمواِل .

جـ  ــ قضاء هارون الرشيد على البرامكة .



7٤

ُة بالمرافِق و المنشآِت عبَر السنواِت , واستمرَّ هذا  ١ ــ ) لقْد اهتمِت الدولُة اإلسالميَّ
ِة ( .  االهتماُم إلَى عهِد المملكِة العربيَّة السعوديَّ

   علَى ضوِء ذلَك أذكُر مثااًل مْن منطقتي عْن :
أ  ــ الطرِق السريعِة .
ب  ــ المستشفياِت .

ج  ــ الجامعاِت  أو الكليات .
ُد ــ من وجهة نظري ــ ثالثة أعمال خيرية يمكن أن أقدمها لحجاج بيت  ٢ ــ أحدِّ

اللـه الحرام، سواء كان ذلك داخل المشاعر المقدسة أو خارجها.



الباب الثالث

الـدولـــة األيوبيـــة
         ــ صالح الدين األيوبي .
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الدولــــــــة األيوبيــــــة

ِة : قياُم الدولِة األيوبيَّ

وقد تمـــكن صــالح الــدين 

الديـــن  نجـــم  ابن  األيوبي، 

وقوته  شـــجاعته  بفضل  أيوب 

ِة،  من تأســيِس الدولــــِة األيوبيَّ

الزنكية  الدولة  أنقاض  على 

مدِّ  فِي  ونجَح  هـ(،   57٠( سنة 

فشــملت  دولته  وامتدت  نفوذِه 

والحــجاِز  الشــام  وبالد  مصر 

الخــريطــــة  أنظـــُر  واليمــن 

فــي الشـكل )٢١(.

أصبحْت  َمْن  حمايِة  تحَت  ٭ 

سُة ؟ األماكُن المقدَّ

ُتنسُب الدولُة األيوبيُة إلَى نجِم الديِن أيوب، وهو من أسرة كردية ويعدُّ هو وأخوُه أسُد 
ِة. الديِن شيرُكوه من خيرة القادِة المسلمين فِي  حروبهم ضد الصليبيين زمن الدولِة الزنكيَّ

شكل )21( خريطة  للدولة األيوبية يف أقىص اتساعها .
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بيَن  تمَّ تقسيُم دولته  , حيُث  الديِن األيوبيِّ بعَد وفاِة صالِح  ُة  الدولُة األيوبيَّ وقْد ضعفِت 
أوالدِه وإخوانـِه وغـيِرهم مْن فـروِع األســرِة , وبسبِب الخصـوماِت بينُهم انهـارِت الدولُة، 

َها دولُة المماليِك .  وحلْت محلَّ
ِة ؟ ٭ مْن مؤسُس الدولِة األيوبيَّ

مفــاهيـــــــــم

األكـــــــراُد : شعٌب مسلٌم يسكنوَن العراَق وإيراَن وجنوب تركيا.
ها من الصليبييَن سنة 539هـ . ولة الزنكيُة : وتنسُب إلى عماد الدين زنكي، الذي َتمكن ِمن استرداد الرَّ الدَّ

الصليـبـيـون : هم الـذين ُيدينـون بالنصـرانيـــة، وسـموا بذلـك ألنهـم اتخـذوا الصلـيـَب شـارًة لهــم .
دولة الممــاليـــك : دولٌة حكمْت مصَر بعد الدولِة األيوبيِة، وكان لحكامها فضـٌل كبـيٌر في قتاِل الصلـيـبـيـيـَن.
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نســــــــُبُه 

صــــالح الدين األيوبي

 ، هـ   53٤ ســنة   )١( تكـريت  فـي  أيوب  الدين  نجـم  بن  يوسـف  الدين  صالح  ولـد 
ويعـد صالح الدين األيوبي مؤسس الدولة األيوبية .

نشـــــــــــــأُته :

نشـَأ فِي دمشـَق، و قضَى الفـترَة األوَلى مْن حياتِه فِي تعلِم الديِن، فكاَن فقيهًا فِي الديِن، 
ِة . م الفروسيَّ وحافظًا للقرآِن الكريِم، والشعِر, كما تعلَّ

١ ــ  معركُة حطيَن )٢( :

حقوَق  يعيَد  أن  الديِن  صالُح  حرَص 

بالِد  في  المسلوبِة  ومقدساتهم  المسلميَن 

الصليبيِّ  )أرناط(  لمهاجمِة  ونتيجًة  الشاِم 

أمـــير ِحصــن الكــرِك قوافــل المســلمين 

التجــاريِة والحجــاِج القــادمين من مكــة 

المكرمِة قـــاَم صــالُح الديِن بالتحرِك نحو 

الصليبييَن الذين اجتمعوا في مكاٍن يقـال له 

ِحطين. أنظُر الخريطة في الشكل ) ٢٢( 

)١( تقع بين بغداد والموصل.                                       )٢( تقع شمال القدس.
شكل )22( خريطة  ملعركة حطني .

دوُر صالِح الديِن األيوبيِّ فِي حرِب الصليبيَن :
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أرنــاط  بقتل  انتصارا كبـيرا فـي عـام )583هـ( ثم قام  ينتـصر عليهـم  واســتطاع أن 
بيده ألعماله السيئة ضد المسلمين. 

٢ ــ إستعادة بيت المقدس :
بيُت  ا  أمَّ الصليبيون,  يحتلها  التي كان  ِة  الفلسطينيَّ المدِن  استرجاع  تم  بعد معركة حطين 

ه صالُح الديِن إليِه فحاصرُه , وعندَما يئَس الصليبيوَن مَن الصموِد طلُبوا  المقدِس فقْد توجَّ

األماَن مقابَل تسليِم القدِس , فأعطاُهم صالُح الديِن األماِن، وأمهَلهم أربعيَن يومًا للخروِج، 

وكاَن صالُح الديِن متسامحًا وكريمًا معُهم , وعاملُهم معاملًة حسنًة.٭ لماَذا ؟

٭ مْن الخليفُة الراشد الَّذي تسلَم مفاتيَح القدِس بعَد حصاِرها مدًة مَن الزمِن ؟

٭  كيف كانت معاملَة هذا الخليفِة لسكاِن القدِس ؟

٭ َما االحتالُل الَّذي تتعرُض لُه فلسطيُن فِي الوقِت الحاضِر ؟

٭ أصُف المعاناَة الَّتي يعانِيَها الشعُب الفلسطينِيِّ مْن ِقبِل هذا العدواِن .

3 ــ صلُح الرملِة :
لقد حاول الصليبيون أن يعيدوا مدينة بيت المقدس لذا أرسلوا حملة صليبية ثالثة سنة 
585هـ بقيادة ثالثة من أكبر ملوك أوروبا )١( ولكنهم فشلوا في إعادتها للصليبيين، فتم عقد 

صلح الرملة سنَة )588هـ( . 
وكانت أهمُّ شروِطه :

١ -   أْن تستمر بيت المقدس بيد المسلمين علَى أْن يكوَن للنصارَى حريَّة زياَرتِِه .
َة مْن حيفا إلَى صوِر . ٢ -   أْن يكوَن للصليبيينَ المنطقَة الساحليَّ

)١( قادة أوروبا في الحملة الصليبية الثالثة : إمبراطور ألمانيا، وملك انجلترا، وملك فرنسا.
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أخــــــــــالُقُه :

تميََّز صالُح الديِن األيوبيُّ بالعدِل , حيُث ينصُف الناَس مْن نفِسِهِ , ويساوَي فِي القضاِء بيَنُه 
وبيَن أضعِف رعيتِه , كَما اشتهَر بالتسامِح , والكرِم , والزهِد , والقناعِة , والشجاعِة .

وفــــــــــــاُتُه :

.  ُتوِفَي صالُح الديِن فِي دمشَق عاَم )589هـ( وُدِفَن بجواِر الجامِع األمويِّ
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األســـــــــــــــــــــــئلة 

ِة ؟ س١ : مْن مؤسُس الدولِة األيوبيَّ
ُح الكلماِت الَّتي تحَتها خطٌّ : س٢ : أصحِّ

ِة فِي الحروِبِ الصليبيَِّة صالُح الديِن األيوبُي . أ ــ مْن أشهِر قادِةِ الدولِة الزنكيَّ

ب ــ مْن شروِط ُصْلِح الَرْمَلِة أن تستمر بيت المقدس بيد الصليبيين.

ُة . ها الدولُة الِزْنِكيَّ ُة وانهارْت فحلَّت محلََّ ج ــ ضعفِت الدولُة األيوبيَّ
ُث عْن نشأِة صالِح الديِن األيوبيِّ . س3 : أتحدَّ

س٤ : ما السبب لما يأتي ؟
ِة بعَد وفاِة صالِح الديِن األيوبيِّ . أ ــ َضْعف الدولِة األيوبيَّ

يَن . ب ــ حدوث معركِة حطِّ
ج ــ َقْتل صالِح الديِن األيوبيِّ َأْرَناَط الصليبي.

س5 : علَى ماذَا تدلُّ انتصاراُت صالِح الديِن األيوبيِّ ؟

١ ــ أكتُب في خمسِة أسطٍر ــ موقفي من :
أ ــ ُجهود صالح الديِن األيوبي في محاربِة الصليبييَن.

ب ــ األحداث الحاليَّة فِي فلسطين .
فِّ أقوُم بما يلي : ٢ ــ بالتعاون مع الصَّ

أ ــ أجمُع بعض الصوِر المعبرِة عما يجري في فلسطيَن اآلن.
ب ــ أكتُب تعليقًا مناسبًا تحت كلِّ صورة.





الباب الرابع
الحـروب الصلـيـبـيـــة
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الحــــروب الصليبيــــــة

نشــاط اسـتهاللي :

أنظُر الخريطة  التي أمامي في الشكل )٢3( ثمَّ أجيُب عما يلي :
٭ ما عنواُن الخريطة ؟ ..........................

٭ انطلقْت األسهُم فِي الخريطة مْن قارِة ......................إلى الشرِق اإلسالميِّ 
ُة ؟  ٭ مْن أيَن جاءت الحمالُت الصليبيَّ

٭ إلى أين اتجهت الحمالت الصليبية ؟
٭ فِي أيِّ دولِة تقُع القدُس ؟

شكل )23(  خريطة للحروب الصليبية .
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هَي عدُة حمالٍت عسكرية شنها نصارَى أوروبَّا علَى فتراٍت متعاقبٍة علَى المشرِق العربيِّ 
سِة فِي فلسطيَن مَن المسلميَن . اإلسالميِّ , بحجِة تخليِص األراضِي المقدَّ

٭ ولكن ما الهدُف الحقيقيُّ مْن هذِه الحمالِت ؟

ِة : الهدُف الحقيقيُّ للحمالِت الصليبيَّ
وذات  المتنــوعة  وثرواتَِها  بخـيراتَِها،  الغنيَّــِة  اإلســالميِّ  المشــرِق  بالِد  اســتعمار 

الموقع االستراتيجي الهام :

سبب تسميتها بالحروب الصليبية :
الجنود  ألنَّ  االسِم  بهذا  ُة  الصليبيَّ الحروُب  يْت  ُسمِّ
 . الصليب  إشارة  صدورهم  على  يضعون  كانوا  األوروبيين 
أنظُر الصورة في   . النصارى  ُس لدَى جميِع  المقدَّ الرمُز  وُهو 

الشكل )٢٤(.

ـِة : أهـمُّ أســــباِب الحـروِب الصلـــيبيَّ

١ ــ طمُع ملوِك وأمراِء أوروبَّا فِي السيطرِة علَى ثرواِت المشرِق اإلسالميِّ وخيراتِه.
٢ ــ ضعف المسلمين وتفرق كلمتهم.

3ــ  رغبُة النصارَى األوروبييَن في تأسيس
 إمـارات لهـــــم في الدولــــة اإلســــالمية.

٭ لماَذا بيُت المقدِس بالذاِت ؟
ِة. ٤ ــ خوف النصاري مْن امتداِد اإلسالِم  إلَى البالِد األوروبيَّ

شكل )24(  صور من أنواع الصليب .

تعـــــريُف الحـــــــروِب 

مفــاهيـــــــــم

نصارى أوروبا : هم الذين يدينون بالنصرانية 
)المسيحية( ويتخذون الصليب شعارًا لهم .
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ِة : مدُة الحروِب الصليبيَّ
َهْت هذِه  , وقْد ُوجِّ ٭ كم سنة يساوي القرن ؟  استمرْت هذِهِِِِ الحروُب قرنيِن مَن الزماِن 

الحمالُت إلَى بالِد الشاِم ومصَر وتونَس .
ُة ؟ ٭ كْم سنًة استمرْت الحروُب الصليبيَّ

الحمـــالُت الصليبيَّــــُة :

ها : ِة  ثمانِي حمالٍت أهمُّ    كاَن عدُد الحمالِت الصليبيَّ

الحمـــــــلُة األولــــــــَى :
الحمـــلة  هــذه  قـوات  اســـتطاعت 
أن تحقق انتصارات متتالية على المسلمين 
 ,ِ المقدس  بيِت  احتالل  ِفيها  تمَّ  حيُث 
ٍة وممـلكة  وإقــامُة ثــالث إمـاراٍت صليبيَّ
الَرَهـــا،  إمـــارة   : وهــَي  واحـــدة 
َطَرْاُبلس،  وإمارة  َأْنَطاكَية،  وإمــــارة 

ومملكة بيُت المْقِدِس .
د اإلمارات الثالث علَى الخريطة  ٭ أحدِّ

في الشكل رقم )٢5(. 
بأعمـــاٍل   الصلـيـبـيـوُن  قـــاَم 
ٍة ضَد المسلميَن فِي بيِت المقدِس،  وحشـــيَّ
والممتلكات  لألموال  ونهٍب  سلٍب  مْن 

وقتٍل للشيوِخ والنساِء واألطفاِل.
شكل )25(  اإلمارات الصليبية التي تكونت 

نتيجة احلملة الصليبية األوىل.
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الحمـــــــلُة الثانيــــــُة :
نجَح نوُر الديِن محموُد زنكيِّ )١( فِي القضاِء علَى معظِم رجالِها . 

الحمـــــــلُة الثالثـــــُة :
َجاءْت لتعيَد بيَت المقدِس الذي استرجعه صالح الدين األيوبيِّ من الصليبييَن، ولكن 

َهذِه الحملُة َفشلْت بعد أن تصدى لها صالُح الديِن وفيها َتمَّ عقُد ُصلِح الرملِة كما ذكرنا 

سابقًا .

٭ أناقُش مع معلمي ــ معلمتي ــ أحداث

 الحملِة كما سبق لي دراستها.

)١( بطل مسلم جاهد الصليبيين، وقد أسس أبوه الدولة الزنكية في الموصل.

نهاية الحروب الصليبية :

الممــاليِك  دولــــُة   اســـتطاعْت  لقــــْد 

التـي َأعقــبْت الدولُة األيوبيِة أن يطهــروا البـــالَد 

من  أخرجوهم  عندما  الصليبييَن  بقايا  من  اإلسالميِة 

آخِر معقٍل لهم وهو َعـكا عام69٠ هـ.

إضافة 
من نتائج الحروب الصليبية :

أهمية  جديد  من  المسلموَن  أدرَك  ــ   ١
الخطِر  لمواجهِة  بينهم  فيما  الوحدِة 

الخارجي.
ـ نقل الصليبيوَن جوانب من الحضارِة  ٢ـ 

العربيِة اإلسالميِة إلى أوروبا.
3 ــ ازدهاُر النشاِط التجاريِّ بين الشرق 

والغرب.
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األســـــــــــــــــــــــئلة 
َة ؟ س١ :  ما الحروَب الصليبيَّ

ِة ؟  يْت هذِه الحروُب بالصليبيَّ س٢: لماَذا ُسمِّ
ِة ؟  س3 : ما أسباب قياَم الحروِب الصليبيَّ

س٤ : أقـــاِرُن بيَن موقِف صـــالِح الديِن األيـوبيِّ مَن الصليــبييَن  عنَد دخولِِه القـدَس 
, و موقِف الصليبييَن مَن المسلميَن بعَد االستيالِء علَى بيِت المقدِس .

ُة ؟ س5 : كْم عامًا استمرِت الحروُب الصليبيَّ
س6 : أكمُل الفراغاِت التالية بكلمات مناسبة مما درست :

المشرِق اإلسالميِّ  بالِد   ............ هَو  ِة  الصليبيَّ للحمالِت  الحقيقيُّ  الهدُف  ــ  أ  
الغنيِة بــ ............ و ............. المتنوعِة وذاِت................. الهاِم . 

ِة ...................حمالِتٍِ . ب  ــ عدُد الحمالِت  الصليبيَّ
البالِد  فِي  ٍة  صليبيَّ إماراٍت  ثالث  تأسيُس  األوَلى  ِة  الصليبيَّ الحملِة  نتائِج   مْن  ــ  ج  
 .................... وإمارة    ................. إمارة  وهَي  واحدة،  ومملكة  العربيَّـِة 

وإمارة  .................. ومملكة  ................ 

َها الصليبيون في  د عليها المدَن الَّتي احتلَّ أرسُم خريطة لإلمارات الصليبية، وأحدِّ
الحملة الصليبية األولى .
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