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للصف السادس من مرحلة التعليم األساسي

تاريخ العرب اإلسالمي

1442هـ / 2021م
طبعة تجريبية

اإلخراج الفني
الـــصـــور والــخــرائــط:
ـــف الــطــبــاعــي: الـــصـــــ
واإلخـــراج: التصميم 

حـــــــــســـــــــيـــــــــن الــــــــــــخــــــــــــوالنــــــــــــي.

صـــــــــــالـــــــــــح مـــــــقـــــــبـــــــل فـــــــــــــــــارع.

حـــــــــســـــــــيـــــــــن الــــــــــــخــــــــــــوالنــــــــــــي.

خـــــــــالـــــــــد أحـــــــــمـــــــــد الـــــعـــــلـــــفـــــي.

مراجعة لغوية
الـــدار اهلل  عبـــد  فــوؤاد  اأ. 

اإ�شـــــــراف
د. �شيف اهلل ح�شين الدريب

رُه فريق برئا�شة َطوَّ
د. مح�شــن اأحمد اأحمــد المذابي

المتابعة والتن�شيق
الــغــر�ــشــي يــحــيــى  اهلل  عــبــد  اأ. 
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ِديٌر َت�شْ

ْعِليِم  ِبَيِة َوالتَّ ْ  َوِزيُر التَّ
َرِئي�ُس اللَّْجَنِة الُعْلَيا ِلْلَمَناِهِج
اأ. يحيى بدر الدين احُلوِثي

اِهِريَن، َوَرِضَي  ٍد َوَعلَى آلِِه الطَّ الُم َعلَى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ اَلُة َوالسَّ ِ َربِّ الَعالَِميَن َوالصَّ الَحْمُد ِلَّ
ا َبْعُد:  ُه َعْن أَْصَحاِبِه الـُمْنَتَجِبيَن، أَمَّ اللَـّ

َراِسيَِّة َيْعِني َتْطِويَر الَعَملِيَِّة التَّْعلِيِميَِّة التََّعلُِّميَِّة َكلَِّها؛ لُِتَواِكَب التََّغيَُّر  إِنَّ َتْطِويَر الَمَناِهِج الدِّ
ِريَع ِفي الَجَواِنِب الُمْخَتلَِفِة لِْلَحَياِة، َوَهَذا َيْقَتِضي أَلَّ َيُكوَن َتْطويُر الَمَناِهِج َعَمالً َفْرِدّيًا،  السَّ
َوالُمْشِرُفوَن  َوالَباِحُثوَن  َواأَلَكاِديِميُّوَن  وَن  الُمْخَتصُّ الُعلََماُء  ِفيه  َيْشَتِرُك  َتَعاُوِنّيًا،  َعَمالً  َبْل 

ُهوَن َوالُمَعلُِّموَن َوأَْولَِياُء األُُموِر.  التَّْرَبِويُّوَن َوالُمَوجِّ
َشْخِصيََّة  ُل  ُتَشكِّ الَِّتي  لِيَمِة  السَّ الِخْبَراِت  لِِبَناِء  ِبالَمَناِهِج  َوالتَّْعلِيِم  التَّْرِبَيِة  َوَزاَرُة  َوَتْهَتمُّ 
التَّْرَبِوَيِة  اأَلْهَداِف  ِفي  َتَتَمثَُّل  َوالَِّتي  الَحِديَثُة،  الَمَناِهُج  َتَتَطلَُّبَها  الَِّتي  اأَلْبعاِد  ِوْفَق  الُمَتَعلِِّم 
التَّْقويِم  َوأَسالِيِب  َوالتََّعلُِّم،  التَّْعلِيِم  الُمَناِسَبِة ِفي  َوُمْجَتَمِعَنا، َواأَلسالِيِب  ِديِنَنا  َمَع  الُمْنَسِجَمِة 

ِحيَحِة.  ِد ِمْن َتَحقُِّق اأَلْهَداِف التَّْرَبويَِّة الصَّ الَكِفيلَِة ِبِحَراَسِة اأَلْجَياِل َوالتَّأَكُّ
َوَتْعِزيِز  التَّْعلِيِميِّ  الَواِقِع  ِدَراَسِة  ِخاَلِل:  ِمْن  الَمَناِهِج  َتْطِويِر  إِلَى   - ِبَعْوِن هللاِ   - َوَنْسَعى 
الَِّتي  الدِّراِسيَِّة  ِة  الَمادَّ َوَرْبِط  ْعِف،  الضَّ ِنَقاِط  َوُمَعالََجِة  الَمَناِهِج،  ِفي  الَمْوُجوَدِة  ِة  الُقوَّ ِنَقاِط 
اَها الُمَتَعلُِّم ِبالِبيَئِة الَِّتي َيِعيُش ِفيَها، َوَتْطِويِر أَسالِيِب التَّْدِريِس ِبَما َيَتَناَسُب َمَع ُمْسَتوى  َيَتلَقَّ
َبْيَنُهْم، َوَتْشِويِق الُمَتَعلِِّميَن لَِفْهِم الُمْحَتَوى َوالْرِتَقاِء  الُمَتَعلِِّميَن، َوُمَراَعاِة الُفُروِق الَفْرِديَِّة 

ِبُمْسَتَوَياِتِهُم التَّْحِصيلِيَِّة ِمْن َصفٍّ إِلَى َصفٍّ ِبَشْكٍل ُمْمِتٍع. 
َولَ َنْنَسى أَنَّ َتْنِفيَذ الَمَناِهِج لَْيَس ِمْن َمَهامِّ الُمَعلِِّم َوْحَدُه، َبْل لَ ُبدَّ أَْن َيُكوَن َعَمالً َتَعاُوِنّيًا 
َساُت الُمْجَتَمِع الَمَدِنيِّ ُكلَُّها.  ُه َوُمَؤسَّ َيْشَتِرُك ِفيِه الُمَعلُِّم َوالُمَتَعلُِّم َوَولِيُّ اأَلْمِر َوالُمِديُر َوالُمَوجِّ
َوَنْسأَُل هللاَ َتَعالَى أَْن َيْكُتَب أَْجَر الُمَؤلِِّفيَن َوُكلِّ َمْن َشاَرَك ِفي َتْطِويِر الَمَناِهِج، َوُكلِّ َمْن 
يَِّبَة َوأَْن َيْأُخَذ  ُيَشاِرُك ِفي َتْنِفيِذَها َعلَى أَْرِض الَواِقِع، َوَنْسأَلُُه َتَعالَى أَْن ُيَباِرَك َهِذِه الُجُهوَد الطَّ

ِبأَْيِدِيَنا لِِبَناِء اأَلْجَياِل ِبَناًء ُمَتكاِمالً.

k
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المؤلفون

الطاهرين،  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  ل  الحمد 

ورضي هللا عن أصحابه المنتجبين أما بعد:

إنطالقا من توجهات وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج الدراسية بصور مستمره 

المختلفة،  الحياة  جوانب  شتى  في  المتسارعه  والمتغيرات  الحياتيه  للتطورات  مواكبة 

أعزائنا التالميذ / التلميذات بين أيديكم كتاب التاريخ  للصف السادس من مرحلة التعليم 

األساسي، والذي سعينا من خالل تطويره إلى بناء الخبرات السليمة التي تشكل شخصية 

المتعلم وفق األبعاد التي تتطلبها المناهج الحديثة المتمثلة في األهداف التربوية المنسجمة 

مع مجتمعنا وبما يعزز الهوية الوطنية وحب الوطن.

وعليه فقد تم تنظيم الكتاب على شكل وحدات دراسية، وكل وحده تحتوي على عدد 

من الدروس التي تخدم الهداف المنشودة بما يناسب المرحلة العمرية والقدرات، وبعدها 

عناصر الدرس متضمنة الوسائل واألنشطة.

وقد حرص القائمون على التطوير باعتماد األسلوب السهل والواضح، جاعلين التنوع 

المحتوى وإستيعابه  فهم  للمساعدة في  التعليمية  بالوسائل  اإلستعانة  األساليب مع  في 

والوطنية  الدينية  القيم  التالميذ  لدى  تعزز  التي  السليمة  والقيم  المهارات  ينمي  وبما 

والخالقية التي ترتبط بحياة التالميذ والتلميذات اليومية في المنزل والمدرسة والحي.

                         نسأل من هللا الهدية والتوفيق،،،
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للصف السادستاريخ العرب اإلسالميللصف السادستاريخ العرب اإلسالمي

الوحدة    
الأولى

شبه الجزيرة العربية في 
العهد النبوي

أهداف الوحـدة:
نتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن:

األنبياء  خاتم  وجعله   )(محمد سيدنا  اهلل  إرس��ال  أهمية  تستخلص   -1
والمرسلين.

تصف شجاعة النبي)( في حمل مسؤولية الرسالة وما قدمه مع من   -2
معه من المؤمنين من تضحيات. 

تبين أهمية الدين في تغيير واقع المجتمعات إلى األفضل.   -3
توضح الخطر الذي يمثله اليهود على الدعوة اإلسالمية .  -4

 )( ال��رس��ول بها  ق��ام  التي  العسكرية  الجهادية  األع��م��ال  تعدد بعض   -5
لحماية دين اهلل وترسيخ دعائمه.

يوضح كيفية دخول اليمنيين في دين اهلل.  -6
7 - توضيح دور اليمنيين في العهد النبوي من خالل نماذج.

تتمثل الرسول صلوات اهلل على آله فى األدوار التي قام بها إلعالء دين اهلل.  -8
عنوان الدْرسالدْرس
الدعوة اإلسالمية في مكــة.األول
الدولة اإلسالمية في المدينة المنورة.الثاني
األعمال الجهادية العسكرية للرسول  .الثالث
انتشار اإلسالم خارج جزيرة العرب.الرابع

اليمن في العهد النبوي.الخامس
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الدولة اإلسالمية في المدينة المنورة.الثاني
األعمال الجهادية العسكرية للرسول  .الثالث
انتشار اإلسالم خارج جزيرة العرب.الرابع

اليمن في العهد النبوي.الخامس
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يتوقع منك في نهاية  هذا الدرس أن:
1- توضح أهمية رسل اهلل وأنبياءه.

2- تستخلص اه��م ال��ج��وان��ب ال��ت��ي ج���اءت بها 
دعوة اإلسالم.

3- تصف حكمة النبي في تنفيذ توجيهات اهلل 
عز وجل. 

4- تبين مراحل الدعوة. 
5- ت��ق��ت��دي ب��ال��رس��ول وأص��ح��اب��ه ف��ي تمسكهم 

بأيمانهم رغم التحديات.
6- ي��وض��ح أه��م��ي��ة ال��ث��ب��ات ب��ال��ح��ق م��ن خ��الل 

طريقة النبي في ذلك.

ع���ن���دم���ا ي���خ���ي���م ظ������الم ال��ج��ه��ل 
وتنتشر الرذائل ويسود الظلم تنحرف 
الفطرة البشرية عن مسارها السوى، 
هكذا ك��ان ح��ال العرب قبل اإلس��الم 
يسودهم الجهل وينتشر فيهم الظلم 
والفساد، ف��أردا اهلل ان يختص هذه 
كما  منهم  ب��رس��ول  ويشرفهم  األم��ة 
شرف األمم السابقة، فوقع االختيار 
اإلل��ه��ي على محمد ب��ن ع��ب��داهلل بن 

الدرس

األول
الدعوة اإلسالمية في مكــة

اشراقة النورأهداف الدرس

عبدالمطلب بن هاشم؛ ليكون رسول هذه االمة وقائدها ومخرجها من ظلمات 
الجهل والوثنية إلى نور العدل والتوحيد ومكارم االخالق. نزل الوحي على 
نبينا بواسطة جبريل )عليه السالم(، ليستلم مهام الدعوة إلى اهلل، وكان األمر 

الذي تلقاه نبينا من اهلل يحمل أهمية عظيمة؛ الن اهلل يعلم حالة العرب.
األمر اإللهي )إقرأ باسم ربك الذي خلق()سورة العلق(، فيه إشارة واضحة وجلية بأن 
مفتاح تغيير حال األمة مرتبط بالقراءة واالهتمام بالعلم المفيد الذي ينير العقول. 
يتحمل مشقة  وأن��ه س��وف  اإلل��ه��ي،  التكليف  أهمية  الكريم  أدرك رسولنا 
وعناء تغيير حال أمة بكاملها، فكان على قدر ذلك التكليف والتشريف، ولم 
يتنصل من حمل المسئولية وأداء المهمة، فتوالت عليه السور القرآنية التي 

سينطلق منها بثقافة قرآنية تؤسس لنهضة األمة.
8
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لقد نزل على سيدنا )ملسو هيلع هللا ىلص( قوله تعالى:چ ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  چ }المدثر:1{ 
يا محمد حان الوقت لتنقذ قومك من الظالل، وتدعوهم إلى توحيد اهلل وعبادته، 
وترك عبادة االصنام واألوثان التي ال تضر وال تنفع، كيف ستواجه قريش هذه 

الدعوة؟
الرسول الكريم يعلم أن قريًشا ستفقد صوابها حين تسمع هذه الدعوة، 
وأهمية  مهمته  ن��ج��اح  على  ي��ح��رص  كيف  الحكيم  ال��ق��ائ��د  م��ن  نتعلم  وه��ن��ا 

التخطيط لكل عمل يقوم به. 
المرحلة األولى:

قام النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( بنشر الدعوة من خالل العمل السري واختار األشخاص 
الموثوق بهم لكي يقوموا بمهماتهم على أكمل وجه، وبحبهم للرسول الكريم 

وتصديقهم وانقيادهم له لكل ما يقول استمر العمل السري ثالث سنوات.
المرحلة الثانية:

وعندما جاءت  الفرصة مواتبة،  كانت  بالدعوة حين  النبي )ملسو هيلع هللا ىلص(  جهر 

توجيهات اهلل بقوله تعالىچ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿچ  )سورة الحجر94( 
حيث بدأ الرسول بدعوة عشيرته، ثم أعلن على الناس دعوته ورسالته، فدعاهم 

إلى التصديق به واتباعه؛ ليرشدهم إلى طريق الهدى. 
للرسول  العداء  وأعلنت  اإلس��الم،  الرسول ورفضت  سخرت قريش من كالم 

والمؤمنين وبدأت مرحلة المواجهة بين دين اهلل وأعداء اهلل.
هنا نتعلم من القائد الحكيم أهمية اختيار الوقت المناسب لالنتقال من   • 

مرحلة إلى أخرى.
استمر الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم بالدعوة الجهرية عشر سنوات.

انطالق الدعوة
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إلى التصديق به واتباعه؛ ليرشدهم إلى طريق الهدى. 
للرسول  العداء  وأعلنت  اإلس��الم،  الرسول ورفضت  سخرت قريش من كالم 

والمؤمنين وبدأت مرحلة المواجهة بين دين اهلل وأعداء اهلل.
هنا نتعلم من القائد الحكيم أهمية اختيار الوقت المناسب لالنتقال من   • 

مرحلة إلى أخرى.
استمر الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم بالدعوة الجهرية عشر سنوات.
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للصف السادستاريخ العرب اإلسالميللصف السادستاريخ العرب اإلسالمي

ق���رر ك��ف��ار ق��ري��ش وك��ب��ار زعمائها 
م��ح��ارب��ة اإلس����الم، وم��واج��ه��ة ال��رس��ول 
وأص���ح���اب���ه ب��ك��ل م���ا ل��دي��ه��م م���ن ق���وة، 
وعقدوا االجتماعات ورسموا الخطط، 
لمنع انتشار اإلسالم خوًفا على مكانتهم 
التي  لألصنام  وتعصًبا  القبائل،  بين 

كانوا يعبدونها .
اس���ت���خ���دم���ت ق����ري����ش ع���������دًدا م��ن 

األساليب لمحاربة اإلسالم.
 شكل )1(تعذيب أمية بن خلف لبالل بن رباح

1- التعذيب وااليذاء:
وردع  لتعذيبهم  المستضعفين،   المسلمين  م��ن  ع���دًدا  ق��ري��ش  استهدفت   
االخرين، وكان من الذين تعرضوا للتعذيب الصحابي عمار بن ياسر، وأبوه 

وأمه سمية، وهم أسرة من أصول يمنية، وبالل بن رباح وغيرهم كثير.
 وقد انهزم طغيان قريش أمام صمود اولئك المستضعفين فاندهشت قريش 
من صبرهم على العذاب وعدم التفريط بإيمانهم ودينهم حتى لوكان نهاية 

ذلك الموت .
2-  التهديد: استخدمت قريش وسيلة التهديد للرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( والضغط 
على عمه أبي طالب؛ لتسليمه اليهم ولكن عمه )ابا طالب( رفض طلبهم.
بوسيلة  ف��ك��روا  السابقة  ب��ال��وس��ائ��ل  ق��ري��ش  فشلت  عندما  اإلغــراء:   -3
االغراء بالمال والجاه فذهبو مرة أخرى إلى عمه ابي طالب لكي يعرض 
علية تلك اإلغراءات، فذهب أبو طالب إلى الرسول - صلى اهلل عليه وآله 
- وأخبره بأن قريًشا تعرض عليه ما يريد من المال حتى يكون أغناهم 

أو ان يكون ملًكا في قريش مقابل ان يترك الدعوة إلى عبادة اهلل.

موقف قريش من الدعوة لإلسالم

10
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•  لماذا رفض الرسول المال والمنصب
بماذا تصف موقف ابوطالب   •

جديدة  وسيلة  فاستخدمت  ًّ��ا،  ق��وي��� أصبح  ال��رس��ول  ان  قريش  أدرك���ت   : المقاطعة   -4
للضغط عليه وكل من معه من بني هاشم، وبني عبدالمطلب، وقرروا محاصرتهم 

في شعب بني هاشم وكتبوا بذلك وثيقة )عهد( علقوها على جدار الكعبة.
وقد استمرت المقاطعة ثالث سنوات حتى اتفق ثالثة من قريش على إنهاء 

الحصار الظالم لبني هاشم، وذهبوا 
فوجدوا  المقاطعة،  وثيقة  لتمزيق 
ان االرض����ة ق��د أك��ل��ت��ه��ا، ول���م يتبق 

منها غير:)باسمك اللهم(

فكان رد الرسول قويًّا وصارًما حيث قال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
))واهلل يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن 

أترك هذا األمر ما تركته حتى يظهره اهلل، أو أهلك دونه((.
فقال عمه أبوطالب: اذهب يا بن اخي، فقل ما أحببت، فواهلل ال أسلمك 

لشيء أبًدا.

من بنود المقاطعة:
وال  هاشم،  بني  من  -أالَّيتزوجوا 

يزوجونهم.
أالَّ يتاجروا معهم وال يبيعوهم.  -
أالَّ يخالطوهم وال يجالسوهم.  -

شكل )2( وثيقة المقاطعة
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•  لماذا رفض الرسول المال والمنصب
بماذا تصف موقف ابوطالب   •

جديدة  وسيلة  فاستخدمت  ًّ��ا،  ق��وي��� أصبح  ال��رس��ول  ان  قريش  أدرك���ت   : المقاطعة   -4
للضغط عليه وكل من معه من بني هاشم، وبني عبدالمطلب، وقرروا محاصرتهم 

في شعب بني هاشم وكتبوا بذلك وثيقة )عهد( علقوها على جدار الكعبة.
وقد استمرت المقاطعة ثالث سنوات حتى اتفق ثالثة من قريش على إنهاء 

الحصار الظالم لبني هاشم، وذهبوا 
فوجدوا  المقاطعة،  وثيقة  لتمزيق 
ان االرض����ة ق��د أك��ل��ت��ه��ا، ول���م يتبق 

منها غير:)باسمك اللهم(

فكان رد الرسول قويًّا وصارًما حيث قال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
))واهلل يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن 

أترك هذا األمر ما تركته حتى يظهره اهلل، أو أهلك دونه((.
فقال عمه أبوطالب: اذهب يا بن اخي، فقل ما أحببت، فواهلل ال أسلمك 

لشيء أبًدا.

من بنود المقاطعة:
وال  هاشم،  بني  من  -أالَّيتزوجوا 

يزوجونهم.
أالَّ يتاجروا معهم وال يبيعوهم.  -
أالَّ يخالطوهم وال يجالسوهم.  -

شكل )2( وثيقة المقاطعة
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 ١- الهجرة األولى إلى الحبشة
إلى  بالهجرة  ع��دًدا منهم  الرسول وأصحابه أمر  حينما اشتد األذى على 
ً�ا من التعذيب، وقال لهم: )لو خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن  الحبشة؛ هرب�
فيها ملًكا ال يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل اهلل لكم فرًجا مما 

أنتم فيه( فهاجر اثنا عشر رجاًل وأربع نسوة.
انظر إلى الخريطة رقم )1( وحدد خ��طَّ سير المهاجرين من مكة إلى    •

الحبشة؟

شكل )3( خريطة شبه الجزيرة العربية في العهد النبوي وخط سير هجرة المسلمين إلى الحبشة.

الرسول يخطط لحماية أصحابه من األذى

12
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2-الهجرة الثانية إلى الحبشة
لم تتوقف قريش عن مالحقتها للمسلمين ومضايقتهم، فأشار الرسول � 
على الصحابة مرة أخرى بالهجرة إلى الحبشة، فهاجر ثالثة وثمانون رجاًل 
وثماني عشرة امرأة، وقد حاولت قريش استعادة المسلمين، فأرسلت وفًدا إلى 
النجاشي ملك الحبشة، برئاسة عمرو بن العاص لكن ملك الحبشة رفض طلب 

قريش، واقام المسلمون عند النجاشي في أحسن جواٍر.

نشر اإلسالم ودعوة القبائل

كانت همة الرسول العالية وحرصه على هداية الناس جعله يتخطى حدود 
قريش؛ ليعرض اإلسالم على القبائل المجاورة ويتمثل ذلك ب��:

الذهاب إلى الطائف: توجه الرسول � إلى مدينة الطائف، ودعا زعماءها   -1
وأهلها إلى عبادة اهلل، ولكنهم لم يس��������تجيبوا لدعوته وقابلوه باالس��������تهزاء، 

وامروا سفهاءهم أن يرموه بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتان.

شكل )4( رسم تخيلي يوضح وفد المسلمين ووفد كفار قريش أمام النجاشي

http://E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



12

للصف السادستاريخ العرب اإلسالميللصف السادستاريخ العرب اإلسالمي

2-الهجرة الثانية إلى الحبشة
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النجاشي ملك الحبشة، برئاسة عمرو بن العاص لكن ملك الحبشة رفض طلب 

قريش، واقام المسلمون عند النجاشي في أحسن جواٍر.

نشر اإلسالم ودعوة القبائل
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وامروا سفهاءهم أن يرموه بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتان.
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ما المراحل التي مرت بها الدعوة اإلسالمية في مكة؟  .1
كيف استقبلت قريش الدعوة إلى اإلسالم ؟  .2

ما اإلغراء الذي قدمته قريش للرسول  مقابل ترك الدعوة؟  .3
العبارة  أم��ام   )( العبارة الصحيحة، وعالمة أم��ام   )( َض��ع عالمة  -4

الخطأ فيما يأتي:
)   (  أ ( أرسل اهلل رسوله؛ ليخرج األمة من ظالم الجهل إلى نور الحق. 
)   (  ب( وافق أبو طالب بتسليم النبي  إلى قريش.   
)   (  ج�( قبل الرسول المال والمنصب مقابل ترك الدعوة إلى اهلل. 
)   (  د ( هاجر المسلمون إلى الحبشة هروب�ًا من بطش قريش. 

بطاقة 
تفكير

" الحصار وسيلة يستخدمها الظلمة والمستكبرين "
عصرنا  ف��ي  للحصار  نموذج�ًا  يشرح  أن  معلمك  م��ن  اطلب 

الحالي يشبه حصار المسلمين في شعب بني هاشم.

عرض اإلس��الم على القبائل في موسم الحج: لقد كان الرسول � الكريم   -2
يستثمر كل الفرص لنشر دين اهلل، وفي موسم الحج تأتي إلى مكة وفود من كل 
القبائل، فكان الرسول يلتقي بهم ويعرض عليهم اإلسالم، ومن تلك القبائل: 

بني عامر بن صعصعة، وكندة، وسليم وقد أسلم بعض أبناء تلك القبائل.
واستمر الرسول في لقاءاته حتى التقى بستة أف��راد من الخزرج، وقد قبلوا 
دعوة اإلسالم، وهذا األمر مّهد الطريق لنشر اإلسالم في يثرب )المدينة 
جديد  عهد  وبداية  وأصحابه  للرسول  الهجرة  دار  ستكون  التي  المنورة( 

لإلسالم
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يقنعه  لكي  النجاشي  إل��ى  ال��ع��اص"  بن  "عمرو  مندوبها  قريش  أرسلت 
في  المسلمين  م��ن��دوب  م��ن  النجاشي  م��ك��ة. طلب  إل��ى  المسلمين  ب��أرج��اع 
الحبشة جعفر بن أبي طالب ان يرد على مزاعم قريش، فتقدم جعفر بكل 

ثقة وقال الحديث التالي :
أيها الملك، كنا قوم�ًا أهل جاهلية، نعبد األصنام ونأكل الميتة، ونأتي 
الفواحش ونقطع األرحام، ونسيئ الجوار، ويأكل القوى منا الضعيف، وبقينا 
وأمانته  وص��دق��ه  نسبه  نعرف  منا،  رس���واًل  إلينا  اهلل  بعث  ذل��ك حتى  على 
وعفافة...فدعانا إلى اهلل، لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا 
من دونه من الحجارة واألوثان...وقد أمرنا بصدق الحديث، وأداء األمانة، 
ال��دم��اء، ونهانا  المحارم وحقن  ال��ج��وار، والكف عن  ال��رح��م، وحسن  وصلة 
عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات. وأمرنا أن 
نعبد اهلل وحده وال نشرك به شيًئا، وأن نقيم الصالة ونؤتى الزكاة ونصوم 
رمضان....فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند اهلل، فحللنا 
ما أحل لنا وحرمنا ما حرم علينا، فما كان من قومنا - أيها الملك - إال 
إلى  العذاب؛ ليفتنونا عن ديننا، ويردونا  اعتدوا علينا، فعذبونا أشد  أنهم 
عبادة األوث���ان.... فلما ظلمونا وقهرونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين 
ب��الدك، واخترناك على من س��واك، ورغبنا فى ج��وارك  إل��ى  ديننا خرجنا 

ورجونا أاّل نظلم عندك.
استخرج من حديث جعفر األمور التي نهى عنها اإلسالم.  •
هل نجح المسلمون في اختيار من يمثلهم أمام النجاشي؟  •

نشاط
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يقنعه  لكي  النجاشي  إل��ى  ال��ع��اص"  بن  "عمرو  مندوبها  قريش  أرسلت 
في  المسلمين  م��ن��دوب  م��ن  النجاشي  م��ك��ة. طلب  إل��ى  المسلمين  ب��أرج��اع 
الحبشة جعفر بن أبي طالب ان يرد على مزاعم قريش، فتقدم جعفر بكل 

ثقة وقال الحديث التالي :
أيها الملك، كنا قوم�ًا أهل جاهلية، نعبد األصنام ونأكل الميتة، ونأتي 
الفواحش ونقطع األرحام، ونسيئ الجوار، ويأكل القوى منا الضعيف، وبقينا 
وأمانته  وص��دق��ه  نسبه  نعرف  منا،  رس���واًل  إلينا  اهلل  بعث  ذل��ك حتى  على 
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من دونه من الحجارة واألوثان...وقد أمرنا بصدق الحديث، وأداء األمانة، 
ال��دم��اء، ونهانا  المحارم وحقن  ال��ج��وار، والكف عن  ال��رح��م، وحسن  وصلة 
عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات. وأمرنا أن 
نعبد اهلل وحده وال نشرك به شيًئا، وأن نقيم الصالة ونؤتى الزكاة ونصوم 
رمضان....فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند اهلل، فحللنا 
ما أحل لنا وحرمنا ما حرم علينا، فما كان من قومنا - أيها الملك - إال 
إلى  العذاب؛ ليفتنونا عن ديننا، ويردونا  اعتدوا علينا، فعذبونا أشد  أنهم 
عبادة األوث���ان.... فلما ظلمونا وقهرونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين 
ب��الدك، واخترناك على من س��واك، ورغبنا فى ج��وارك  إل��ى  ديننا خرجنا 

ورجونا أاّل نظلم عندك.
استخرج من حديث جعفر األمور التي نهى عنها اإلسالم.  •
هل نجح المسلمون في اختيار من يمثلهم أمام النجاشي؟  •
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عندما التقى الرسول )( في 
موسم الحج والتجارة سنة 11 للبعثة 
ب��ع��دد س��ت��ة أف����راد م��ن ال���خ���زرج، ك��ان 
ال��دع��وة، ولهجرة  ذل��ك تمهيًدا لنشر 

المسلمين إلى المدينة المنورة.
• كيف تهيأت المدينة المنورة لهجرة 

المسلمين؟
1- بيعة العقبة األولى: 

اثنا  ج���اء  للبعثة   12 ال��س��ن��ة  ف��ي 
وال����خ����زرج،  ع��ش��ر رج�����اًل م���ن األوس 
فالتقوا بالرسول )( وبايعوه على: 

الدرس

الثاني
سالمية في المدينة المنورة الدولة الإ

يتوقع منك في نهاية هذا الدرس أن:

1- تقارن بين بيعة العقبة األولى والثانية 
من حيث العدد وبنود المبايعة. 

2- تذكر أسباب هجرة الرسول وأصحابه 
إلى المدينة. 

3- توضح موقف قريش من الهجرة إلى 
المدينة.

بناء   في  الرسول  4- تصف خطوات 
الدولة اإلسالمية.

5- تبين أه��م أع��م��ال ال��رس��ول  التي 
ق���ام ب��ه��ا ال���رس���ول  ع��ن��د وص��ول��ه 

المدينة.

مقدمات الهجرة إلى المدينةأهداف الدرس

أ- أن يؤمنوا باهلل وحده وال يشركوا به شيًئا.
ب- أن ال يسرقوا وال يزنوا.

فأرسل الرسول - صلى اهلل عليه وآله - وسلم معهم مصعب بن عمير، 
ليعلمهم تعاليم اإلسالم.

2- بيعة العقبة الثانية: 
في السنة 13 للبعثة جاء ثالثة وسبعون رجاًل وامرأتان، وبايعوا الرسول على: 

أ- السمع والطاعة.
ب- األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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قال تعالى: چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  چ )الحشر: ٨( .

بعد أن تمت بيعة العقبة األولى والثانية أذن الرسول صلى اهلل عليه وآله 
وسلم للمسلمين معه بالهجرة إلى المدينة .

أعد الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم خطة لخروجه بعد علمه بمؤامرة 
اختار  وتنفيذ، فقد  وتنظيم  بمرحلة تخطيط  لقتلة، ومرت  قريش وحلفائها 
الرسول -- عليًّا - كرم اهلل وجهه - وأعده اعداًدا عالًيا، فجعل منه الفداء، 
بأن يبيت في ف��راش النبي، فكان اإلم��ام علي راضًيا، حيث قام بهذا الواجب 
أكمل قيام. وصحب النبي أبا بكر معه، حيث جهز أبو بكر رحلتين ودلياًل، حتى 

ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ      چ  تعالى:  ق��ال  خروجه،  بأمر  قريش  تعلم  ال 
ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ    چ األنفال: )٣٠( .

وتمكن الرسول )( من الخروج من بينهم دون أن يراه أحد رغم الرقابة 
الشديدة على بيته، وراقبت قريش جميع الطرق، وأعلنت عن جائزة عظيمة لمن 
يأتي بمحمد وصاحبه أبي بكر، لكنها أخفقت في مرادهم، ألن اهلل حماه ونصر 
دينه، وبعد أيام وصل الرسول إلى قبا وبقي فيها 14 يوًما بنى خاللها )مسجد 
قباء( أول مسجد في اإلسالم، ثم واصل مسيره حتى وصل الركب الميمون إلى 

المدينة حيث استقبلوهم بالحفاوة والترحاب مرددين األناشيد. 
من  بأمر  الهجري  للتقويم  ب��داي��ة  المسلمون  اتخذها  الهجرة  وألهمية 

ج�- حماية الرسول ونصرته.
فتهيأت بذلك المدينة المنورة لهجرة الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم 

والمسلمين، فعم البشر وعظمت اآلمال.

هجرة المسلمين إلى المدينة

 هجرة الرسول
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قال تعالى: چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  چ )الحشر: ٨( .

بعد أن تمت بيعة العقبة األولى والثانية أذن الرسول صلى اهلل عليه وآله 
وسلم للمسلمين معه بالهجرة إلى المدينة .

أعد الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم خطة لخروجه بعد علمه بمؤامرة 
اختار  وتنفيذ، فقد  وتنظيم  بمرحلة تخطيط  لقتلة، ومرت  قريش وحلفائها 
الرسول -- عليًّا - كرم اهلل وجهه - وأعده اعداًدا عالًيا، فجعل منه الفداء، 
بأن يبيت في ف��راش النبي، فكان اإلم��ام علي راضًيا، حيث قام بهذا الواجب 
أكمل قيام. وصحب النبي أبا بكر معه، حيث جهز أبو بكر رحلتين ودلياًل، حتى 

ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ      چ  تعالى:  ق��ال  خروجه،  بأمر  قريش  تعلم  ال 
ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ    چ األنفال: )٣٠( .

وتمكن الرسول )( من الخروج من بينهم دون أن يراه أحد رغم الرقابة 
الشديدة على بيته، وراقبت قريش جميع الطرق، وأعلنت عن جائزة عظيمة لمن 
يأتي بمحمد وصاحبه أبي بكر، لكنها أخفقت في مرادهم، ألن اهلل حماه ونصر 
دينه، وبعد أيام وصل الرسول إلى قبا وبقي فيها 14 يوًما بنى خاللها )مسجد 
قباء( أول مسجد في اإلسالم، ثم واصل مسيره حتى وصل الركب الميمون إلى 

المدينة حيث استقبلوهم بالحفاوة والترحاب مرددين األناشيد. 
من  بأمر  الهجري  للتقويم  ب��داي��ة  المسلمون  اتخذها  الهجرة  وألهمية 

ج�- حماية الرسول ونصرته.
فتهيأت بذلك المدينة المنورة لهجرة الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم 

والمسلمين، فعم البشر وعظمت اآلمال.

هجرة المسلمين إلى المدينة

 هجرة الرسول
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شكل )1( خريطة هجرة الرسول  إلى المدينة

الخليفة عمر بن الخطاب حيث كانت 
يوم االثنين الثاني من ربيع األول سنة 
واس��ت��م��رت  622م  ال��م��واف��ق  للبعثة   14
قال  8ه���،  ع��ام  الهجرة حتى فتح مكة 
الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم: "ال 

هجرة بعد الفتح".
• ما موقف قريش من هجرة الرسول؟
• كيف استقبل الرسول  في المدينة؟

الحظ الخريطة شكل )2(، وأجب عن األسئلة التي تليها:

• بم سميت يثرب بعد هجرة الرسول  إليها؟ 
• من كان يسكن يثرب حين هاجر الرسول  إليها؟

شكل )2( خريطة توضح موقع المدينة المنورة

تأسيس بنيان الدولة اإلسالمية
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اكتسبت يثرب مكانتها المقدسة بعد هجرة الرسول )صلى اهلل عليه وآله 
كان  ال��م��ن��ورة(،  ب�)المدينة  فسميت  إسالمية  عاصمة  أول  فكانت  إليها  وس��ل��م( 
الرسول  فناصروا  والفروسية،  بالنخوة  امتازوا  الذين  والخزرج  األوس  يسكنها 
صلى اهلل عليه وآله وسلم، ثم جاورهم المهاجرون الذين هاجروا من مكة، وكان 

يقطن في يثرب أيًضا اليهود )بنو قينقاع – بنو النضير – بنو قريظة(.

قام الرسول ببناء المجتمع اإلسالمي، وإقامة الدولة اإلسالمية من خالل 
عدة أعمال أهمها: 

١- بناء المسجد: قام الرسول مع المسلمين ببناء أول مسجد في اإلسالم 
فكان أول ثمار الهجرة.

• أهمية المسجد: 
أ- تأدية الصالة. 

ب- يتعلم فيه المسلمون دين اهلل. 
ج- مركز لنشر اإلسالم. 

لنشر  والجيوش  السرايا  وإرس���ال  وتجهيز  ال��دول��ة،  د- مقر إلدارة شئون 
اإلسالم. 

المهاجرين  بين  وس��ل��م  وآل���ه  عليه  اهلل  ال��رس��ول صلى  آخ��ى  المؤاخاة:   -2
واألنصار، فصاروا بنعمة اهلل إخواًنا، وصور القرآن المحبة والوئام بينهم، 

فكانت أول خطوة لبناء المجتمع اإلسالمي. 
ال��دول��ة اإلسالمية في  فكانت ه��ذه األع��م��ال وغيرها التي أرس��ت ق��واع��د 

المدينة المنورة.
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اكتسبت يثرب مكانتها المقدسة بعد هجرة الرسول )صلى اهلل عليه وآله 
كان  ال��م��ن��ورة(،  ب�)المدينة  فسميت  إسالمية  عاصمة  أول  فكانت  إليها  وس��ل��م( 
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صلى اهلل عليه وآله وسلم، ثم جاورهم المهاجرون الذين هاجروا من مكة، وكان 

يقطن في يثرب أيًضا اليهود )بنو قينقاع – بنو النضير – بنو قريظة(.

قام الرسول ببناء المجتمع اإلسالمي، وإقامة الدولة اإلسالمية من خالل 
عدة أعمال أهمها: 

١- بناء المسجد: قام الرسول مع المسلمين ببناء أول مسجد في اإلسالم 
فكان أول ثمار الهجرة.

• أهمية المسجد: 
أ- تأدية الصالة. 

ب- يتعلم فيه المسلمون دين اهلل. 
ج- مركز لنشر اإلسالم. 

لنشر  والجيوش  السرايا  وإرس���ال  وتجهيز  ال��دول��ة،  د- مقر إلدارة شئون 
اإلسالم. 

المهاجرين  بين  وس��ل��م  وآل���ه  عليه  اهلل  ال��رس��ول صلى  آخ��ى  المؤاخاة:   -2
واألنصار، فصاروا بنعمة اهلل إخواًنا، وصور القرآن المحبة والوئام بينهم، 

فكانت أول خطوة لبناء المجتمع اإلسالمي. 
ال��دول��ة اإلسالمية في  فكانت ه��ذه األع��م��ال وغيرها التي أرس��ت ق��واع��د 

المدينة المنورة.
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1- أكمل الَفَراغ ِفي كلٍّ ِمم��ا َيْأِتي:
 أ ( عدد من بايع الرسول  في بيعة العقبة األولى ............. وفي 

بيعة العقبة الثانية ............. و ............
ب( من نام في فراش الرسول هو......................  

 ج�( األنصار هم .................. و ..................
  د(  كانت هجرة الرسول  في السنة............... من البعثة.

أهم بنود بيعة العقبة الثانية:  -2
 أ ( ............................................................................
 ب( ............................................................................
 ج�( ............................................................................

أعمال الرسول  في بناء الدولة اإلسالمية في المدينة:  -3
 أ ( ............................................................................
 ب( ............................................................................
 ج�( ............................................................................

أهمية المسجد في المدينة:  -4
.................................................................................
.................................................................................

نشاط
الفداء والتضحية.

تحدت عن موقف اإلمام علي كّرم اهلل وجهه في فداء الرسول بنفسه وروحه 
ليلة الهجرة.

20

للصف السادستاريخ العرب اإلسالميللصف السادستاريخ العرب اإلسالمي

قال تعالى: چ وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ          ېئ      ېئ   ۈئ    ۈئ  

یچ األحزاب:)٢١( . 
توجه الرسول صلى اهلل عليه وآله 
المنورة  للمدينة  هجرته  بعد  وس��ل��م 

المسلمين إلى ثالثة أهداف: 
أواًل: بناء أمة قرآنية منظمة. 

ثانًيا: بناء رجال لحمل دين اهلل 
وتبليغه.

م��ن خالل  اهلل  دي��ن  نشر  ثالًثا: 
تطبيق هدى اهلل. 

فظهر لمواجهة دين اهلل ورسوله 
عدد من األعداء الذين حاولوا طمس 

دين اهلل وهديه.
فمن هم أعداء الدولة اإلسالمية؟

الدرس

الثالث
جهاد الرســــول

أعداء الدولة اإلسالمية: 
1- قريش: العدو الذي ظهر لمواجهة الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم 

وكان في مكه، ثم واجهوه عندما هاجر إلى المدينة. 
2- اليهود : هم أشد عداوة للمسلمين وغدروا بهم رغم المعاهدات التي بينهم. 

. 3- النصارى : وهم الذين حاولوا مواجهة دين اهلل، ومجادلة النبي
4- األعراب المحيطون بالمدينة. 

5- الفرس والروم.

يتوقع منك في نهاية هذا الدرس أن:
1- تذكر أهم األهداف التي توجه رسول 

اهلل اليها بعد الهجرة. 

2- تحدد أعداء الدولة اإلسالمية. 

3- ت��وض��ح األس���ب���اب ال��م��ب��اش��رة ل��غ��زوات 
المسلمين. 

4- يعدد غزوات الرسول وبعض سراياه.

4- تقارن بين إمكانات جيش المسلمين وجيش 
المشركين وحلفائهم في االحزاب. 

5- توضح موقف اليهود من دين اهلل. 

6- تبين قائمة غزوات الرسول والمسلمين. 

أهداف الدرس
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تأمل الخريطة، ماذا تالحظ؟
نالحظ أن الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم قام بغزوات كثيرة لمواجهة  

األعداء، فما أشهر غزواته؟

 أشهر غزوات الرسول

أسباب فرض الجهاد وأساليبه

لماذا فرض اهلل الجهاد على المسلمين؟   • 
الجهاد هو بذل الجهد في سبيل اهلل وفي المجاالت كافة، قال تعالى:چ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       

ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  چ الحج:) ٣٩ - ٤٠(.
لقد فرض اهلل الجهاد ألسباب أهمها: 
1- رفع الظلم الذي وقع على المسلمين. 

2- إقامة دين اهلل وإقامة العدل. 
3- مواجهة أعداء اهلل. 

 ن أشهر مواقع غزوات الرسول شكل )1( خريطة تبّيِ

22
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الغزوة: هي التي خرج فيها الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم سواء حارب 
أو لم يحارب )عقد صلح(، وقد بلغ عددها 27 غزوة. 

السرية: هي البعثة أو الحملة التي كان الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم 
يرسلها من المدينة المنورة بقيادة أحد الصحابة، وقد بلغ عدد سرايا الرسول 

صل اهلل عليه وآله وسلم 73 سرية.
غزوة بدر الكبرى )2هــ(

لقد وطد اإلسالم يوم مبعث الرسول ووالدة الدولة اإلسالمية يوم انتصر 
المسلمون في بدر، حيث كان عدد المسلمين 314 مقاتاًل، وعدد المشركين ما 

بين )900 – 1000( مقاتل قتل من المشركين سبعون رجال.
غزوة الخندق أو األحزاب )5 هــ(: 

سميت باألحزاب لتجمع األع��داء لقتال الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم، 
وسميت بالخندق؛ المسلمين حصنوا جبهة القتال بخندق من الجهة الشمالية 
للمدينة، وقد كان عماًل هندسيًّا عظيًما، فحدثت المفاجأة للعدو بالخندق، وأرسل 
اهلل عليهم ريًحا، ففشلوا بحصارهم، وعادوا خائبين إلى ديارهم، فقال الرسول 
صلى اهلل عليه وآله وسلم : "لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزوهم". 

فتح مكة )8هــ(:
نتيجة نقض قريش بنود صلح الحديبية الذي كان بينهم وبين الرسول 
صلى اهلل عليه وآله وسلم في السنة )6ه��(، وقام الرسول صلى اهلل عليه وآله 
وسلم بمفاجأة المشركين بعشرة آالف مقاتل فدخل مكة وعفا عن جميع أهلها 
دون شروط ألنه المثل األعلى في القيادة والشجاعة وعبقرية الرأي الحكيم.    

ما أسباب مواجهة الرسول لليهود؟   • 
كان الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم كلما نقضت مجموعة من اليهود 

العهد خرج إليهم غازيا أو مقاتاًل أو محاصًرا. 
1. يهود بني قينقاع )2ه��( تم إبعادهم من المدينة، لكثرة شرورهم وغدرهم 

بمعاهدة الصلح. 
وال��غ��در  ال��رس��ول  أرادوا قتل  ت��م ط��رده��م حيث  النظير )4ه������(:  ي��ه��ود بني   .2
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بالمسلمين والكيد بهم. 
3. فتح خيبر )7ه��( كانوا يعملون في اإلغارة على المدينة فتم إفشال مخططهم وفتحها. 
4. يهود بني قريظة )5ه��( تم محاصرتهم، ومقاتلتهم لغدرهم ونقضهم لمعاهدة 

تمت بينهم وبين المسلمين. 
هذه أشهر غزوات الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم ضد قريش واليهود، 

فما أشهر غزواته ضد الروم؟
غزوة تبوك )9هــ(:

تعتبر غزوة تبوك التي تقع شمال الحجاز أشهر وآخر غزوة من غزوات 
ال��رس��ول ض��د ال���روم ال���ذي أص��اب��ه��م ال��خ��وف وال��رع��ب م��ن المسلمين، فخرج 
المسلمون مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وجعل على المدينة اإلمام 
علّيا - كرم اهلل وجهه-، وعندما علمت ال��روم بمقدمه صلوات اهلل عليه وآله 
وسلم تراجعت عن محاربته، وعقد صلى اهلل عليه وآله وسلم الصلح مع بعض 
القبائل منها أهل أيلة, وأهل جرباء وأذرح، ثم عاد إلى المدينة مع المسلمين.

أرس��ل الرسول صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم سرايا كثيرة لمواجهة أي عدو 
للدولة اإلسالمية، فما أهمها؟ 

سرية مؤتة: كانت في جماد األول سنة 8 ه�� ضد ال��روم، فأرسل الرسول 
صلى اهلل عليه وآله وسلم 3000 مقاتل، وأمر عليهم زيد بن حارثة، ثم قال: 
إن قتل زي��د فجعفر، وإن قتل جعفر فعبداهلل بن رواح���ة"، ونتيجة لقلة عدد 
المسلمين، وكثرة عدد المشركين الذين كان عددهم )100( ألف مقاتل استشهد 
القادة الثالثة. فأمر خالد بن الوليد بتبديل مواقع المقاتلة، فظن الروم أن 
المدد وصل إلى المسلمين، فهابوهم ولم يجرؤوا على مالحقتهم وعاد الجيش 

إلى المدينة.

 أشهر سرايا الرسول
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أجب عن األسئلة التالية: 
اذكر أهم األهداف التي توجه رسول اهلل إليها بعد هجرته إلى المدينة.  -1

. 2- من أعداء الدولة اإلسالمية في عهد الرسول
أذكر اشهر غزوات الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم.  -3

4- اذكر القادة الذين حددهم الرسول في سرية مؤته، وكيف انتهت المعركة.

نشاط
اليهود أهل غدر وخيانة في الماضي والحاضر، بين ذلك في كلمة صباحية 

حول غدر اليهود برسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم.
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الدرس

الرابع
سالم خارج شبه الجزيرة العربية انتشار الإ

سالم شكل )1( خريطة مواقع الممالك والقبائل التي أرسل إليها النبي  يدعوها إلى الإ

يتوقع منك في نهاية هذا الدرس أن:
1- تبين سر انتشار اإلسالم خارج شبه الجزيرة العربية. 
 . 2- تبين موقف الملوك واألمراء من رسائل النبي

3- تقدر دور الرسول  في نشر اإلسالم وتوسيع الدولة اإلسالمية. 
4- توضح الدروس والعبر من خطبة الوداع.
 5- توضح شعور المسلمين وفاة النبي

أهداف الدرس

نشر اإلسالم خارج

ة والمدينة  مكَّ
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المملكةالملك أو األمير
موقفه من رسالة النبي او القبيلة

رد ردًّا مؤدًبا، وأسلم بعد ذلك.الحبشة النجاشي
ومهرقل رد بالحسنى وأوهم مبعوث الرسول بأنه أسلم.الرُّ
مزق كتاب الرسول فدعا عليه بتمزيق ملكه.الفرسكسرى

رد بالحسنى وأرسل هدية للرسول .مصر المقوقس
قتل مبعوث الرسول .الغساسنةالحارث بن أبي شمر
أظهر استعداًدا لإلسالم إذا ُعيِّن حاكًما.اليمامةهوذة الحنفي

• ما سر انتشار اإلسالم؟ 
سر انتشار اإلسالم يكمن في التالي: 

- أنه دين الفطرة. 
- أخالق سيدنا محمد  التي مدحها القرآن مفتاح أساسي. 

- سماحة اإلسالم.
- بساطة تعاليمه ووضوحها. 

• متى بدأ الرسول في نشر اإلسالم خارج الجزيرة العربية: 
بعد أن عقد الرسول  صلح الحديبية مع قريش في السنة السادسة 

للهجرة قام بتوجيه الرسائل إلى الملوك واألمراء يدعوهم إلى اإلسالم.
انظر الخريطة شكل )1( واجب عن األسئلة التالية:

ما موقف ملوك وأمراء الدول من رسائل الرسول ؟  • 

ما داللة إرسال النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم إلى الملوك واألمراء؟   • 
كان قرار الرسول )ص( أن يبلغ دين اهلل اإلسالم خارج حدود جزيرة العرب 
بطريقة سلمية فلم ينشر اإلسالم بالسيف، لكنه انتشر رغم المقاومة الشرسة 
ورفضها  والقبائل  الممالك  بعض  قبلها  ب��أن  النتيجة  وك��ان��ت  واج��ه��ت��ه،  التي 

اآلخرون.
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المملكةالملك أو األمير
موقفه من رسالة النبي او القبيلة

رد ردًّا مؤدًبا، وأسلم بعد ذلك.الحبشة النجاشي
ومهرقل رد بالحسنى وأوهم مبعوث الرسول بأنه أسلم.الرُّ
مزق كتاب الرسول فدعا عليه بتمزيق ملكه.الفرسكسرى

رد بالحسنى وأرسل هدية للرسول .مصر المقوقس
قتل مبعوث الرسول .الغساسنةالحارث بن أبي شمر
أظهر استعداًدا لإلسالم إذا ُعيِّن حاكًما.اليمامةهوذة الحنفي

• ما سر انتشار اإلسالم؟ 
سر انتشار اإلسالم يكمن في التالي: 

- أنه دين الفطرة. 
- أخالق سيدنا محمد  التي مدحها القرآن مفتاح أساسي. 

- سماحة اإلسالم.
- بساطة تعاليمه ووضوحها. 

• متى بدأ الرسول في نشر اإلسالم خارج الجزيرة العربية: 
بعد أن عقد الرسول  صلح الحديبية مع قريش في السنة السادسة 

للهجرة قام بتوجيه الرسائل إلى الملوك واألمراء يدعوهم إلى اإلسالم.
انظر الخريطة شكل )1( واجب عن األسئلة التالية:

ما موقف ملوك وأمراء الدول من رسائل الرسول ؟  • 

ما داللة إرسال النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم إلى الملوك واألمراء؟   • 
كان قرار الرسول )ص( أن يبلغ دين اهلل اإلسالم خارج حدود جزيرة العرب 
بطريقة سلمية فلم ينشر اإلسالم بالسيف، لكنه انتشر رغم المقاومة الشرسة 
ورفضها  والقبائل  الممالك  بعض  قبلها  ب��أن  النتيجة  وك��ان��ت  واج��ه��ت��ه،  التي 

اآلخرون.
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في السنة 10 ه�� خرج الرسول صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم ومن معه من 
المسلمين ألداء فريضة الحج، وفي عرفات ألقى النبي خطبة الوداع فكان منها 

دروس وعبر ومواعظ، ومنها هذه التوجيهات: 
حرمة الدماء.   -1

2- تحريم عادات الجاهلية وأخالقها المذمومة. 
3- التوصية بالنساء خيًرا. 

4- مبدأ المساواة والتمسك بكتاب اهلل وعترته أهل بيته )الثقلين(. 
5- التحذيرات من الفتن بين المسلمين. 

ثم عاد النبي  متوجًها إلى المدينة فوصل إلى حجه فجمع الناس, وأعلن 
الرسول الكريم   وهو ممسك بيد علي - كرم اهلل وجهه - قائاًل )) من كنت 
مواله فهذا علي مواله (( ثم نزل قول اهلل تعالى: )اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 

عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا(.
ما الدروس والعبر المستفادة من خطبة الوداع؟   • 

إلى ماذا يشير قوله تعالى: ) اليوم أكملت لكم دينكم ..(؟   • 

ب��ع��د أن ع���اد ال��رس��ول ص��ل��ى اهلل عليه وآل���ه وس��ل��م م��ن ح��ج��ة ال����وداع إل��ى 
المدينة لم تمضي إآل أصل ثالثة شهور حتى أصيب بالحمى ومرض مرًضا 
شديًدا وعندما اشتد عليه المرض أدرك أنه سيلقى الرفيق األعلى، فقد أدى 
األمانة وبلغ الرسالة، فقال: "مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء الصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق األعلى، اللهم 

الرفيق األعلى، اللهم الرفيق األعلى. 
توفي الرسول يوم االثنين 12 ربيع األول سنة 11 هجرية.

ة الوداع حجَّ

  وفاة النبي
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بّين سر انتشار االسالم خارج الجزيرة العربية؟  -1
.........................................................................................
.........................................................................................

.  اذكر نموذجين من ردود الملوك على رسائل الرسول  -2
.........................................................................................
.........................................................................................

متى كانت حجة الوداع ؟  -3
.........................................................................................

اذكر أهم التوجيهات التي ذكرها النبي في خطبة الوداع.  -4
.........................................................................................
.........................................................................................

العبارة  أم��ام   )( الصحيحة، وعالمة العبارة  أم��ام   )( َض��ع عالمة  -5
الخطأ فيما يأتي:

)   ( أ ( كان من أسباب انتشار اإلسالم أنه دين الفطرة.  
)   ( كل الملوك وافقوا على دخول اإلسالم بالرسائل.   ب ( 
)   ( ج�( وقف النبي  في.... وأعلن:)من كنت مواله فهذا علي مواله( 
)   ( د ( كانت حجة الوداع السنة الثانية للهجرة.   

نشاط
شارك مع زمالئك بكتابة لوحة فيها تعليمات النبي للمسلمين في خطبة 

الوداع وقوموا بتعليقها في الفصل.
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بّين سر انتشار االسالم خارج الجزيرة العربية؟  -1
.........................................................................................
.........................................................................................

.  اذكر نموذجين من ردود الملوك على رسائل الرسول  -2
.........................................................................................
.........................................................................................

متى كانت حجة الوداع ؟  -3
.........................................................................................

اذكر أهم التوجيهات التي ذكرها النبي في خطبة الوداع.  -4
.........................................................................................
.........................................................................................

العبارة  أم��ام   )( الصحيحة، وعالمة العبارة  أم��ام   )( َض��ع عالمة  -5
الخطأ فيما يأتي:

)   ( أ ( كان من أسباب انتشار اإلسالم أنه دين الفطرة.  
)   ( كل الملوك وافقوا على دخول اإلسالم بالرسائل.   ب ( 
)   ( ج�( وقف النبي  في.... وأعلن:)من كنت مواله فهذا علي مواله( 
)   ( د ( كانت حجة الوداع السنة الثانية للهجرة.   

نشاط
شارك مع زمالئك بكتابة لوحة فيها تعليمات النبي للمسلمين في خطبة 

الوداع وقوموا بتعليقها في الفصل.
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الدرس

الخامس
اليمن في العهد النبوي

يتوقع منك في نهاية هذا الدرس أن:
1- تبين دور اليمنيين في تلبية الدعوة اإلسالمية. 

1- توضح مساهمة اليمنيين في تثبيت الدعوة اإلسالمية. 
3- تقدير اليمنيين لدور الرسول في تبليغ الرسالة.

4 - توضح الدور الذي قام به اإلمام علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل في اليمن.

أهداف الدرس

كانت اليمن أكثر احتياجا إلى تلبية دعوة اإلسالم وااللتفاف حول رسول 
اهلل  فسارعت وفودها  المؤمنة في وقت مبكر  وأسلم أهل اليمن برسالة 
من رسول اهلل ، فقد أسلم آل ياسر وفيهم أول شهيدين في اإلسالم، 
وأس��ل��م المقداد أول ف��ارس ببدر وأس��ل��م أب��و موسى األش��ع��ري وه��اج��ر إلى 

الحبشة ثم إلى المدينة المنورة. 
وقد احتفى الرسول  بوفود اليمن والثناء عليهم والترحيب بهم فبعث 
الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم علًيا بن أبي طالب سنة )8ه�( إلى اليمن 
فأسلمت همدان، وتتابعت القبائل في إسالمها، فبارك النبي إسالم القبائل 
اليمنية، ثم تتابعت بعوث النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم حيث بعث معاذ 
بن جبل إلى اليمن ثم عاد وبعث علًيا بن أبي طالب كرم اهلل وجهه، فكانوا 
خير معلمين للناس أمور دينهم، فهبوا للجهاد مع الرسول، االمتثال له، 
مما جعل أهل اليمن هم أهل النجدة والنخوة والدين، فقال الرسول صلى 

اهلل عليه وآله وسلم: ) اإليمان يمان والحكمة يمانية(.
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اذكر أدوار رسل رسول اهلل  إلى اليمن.؟  -1

كيف أسلم أهل اليمن.  -2

. حدد مكانةأهل اليمن عند رسول اهلل  -3

4 - كان لليمنيين دور في الجهاد مع الرسول  بين ذلك.

http://E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



30

للصف السادستاريخ العرب اإلسالميللصف السادستاريخ العرب اإلسالمي

اذكر أدوار رسل رسول اهلل  إلى اليمن.؟  -1

كيف أسلم أهل اليمن.  -2

. حدد مكانةأهل اليمن عند رسول اهلل  -3

4 - كان لليمنيين دور في الجهاد مع الرسول  بين ذلك.
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ما المراحل التي مرت بها الدعوة اإلسالمية في مكة؟  -1
2- من نام في فراش النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم ليلة الهجرة؟

اذكر بنود بيعة العقبة الثانية.  -3
من الذي أشار على النبي بحفر خندق حول المدينة ؟  -4

ماذا قال الرسول  عندما جمع الناس في غدير خم؟  -5
6 - كيف أسلم أهل اليمن؟

7 - من هم رسل رسول اهلل  إلى اليمن.
8- أكمل الفراغ بكلمة مناسبة:

أ- استمرت مقاطعة قريش للرسول ومن معه لمدة................... في 
شعب ..........................

ب- األنصار هم قبيلة.......................وقبيلة.........................
ج- أول م��ع��رك��ة ب��ي��ن ال��م��س��ل��م��ي��ن وال��ك��ف��ار ك��ان��ت م�����ع�����رك�����ة..............

سنة................... هجرية
.............و...........  ال���وداع  ف��ي خطبة   � ال��رس��ول  وص��اي��ا  م��ن  د- 

و......................
9- َضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة 

الخطأ فيما يأتي:
)   ( أ ( استخدمت قريش أسلوب التعذيب لرد المسلمين عن دينهم. 
)   ( المدينة المنورة كانت تسمى بيثرب قبل الهجرة.   ب ( 
)   ( ج�( خلف الرسول  على المدينة في تبوك علّيا بن أبي طالب. 

د ( ق���ام ال���رس���ول ب��ت��وج��ي��ه ال��رس��ائ��ل ل��ل��م��ل��وك ف���ي ال��س��ن��ة األول�����ى من 
)   ( الهجرة.       

تقويم الوحدة
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الوحدة 
الثانية

الدولة العربية اإلسالمية حتى 
نهاية العصر العباسي الثاني

عنوان الدْرسالدْرس
عهد الخلفاء واألئمة الراشديناألول
الفتوحات اإلسالمية في عهد الخلفاء.الثاني
اليمن في عهد الخفاء واألئمة الراشدين.الثالث
الدولة العربية اإلسالمية في عهد األمويين.الرابع

اليمن في العهدين األموي والعباسي. الخامس

أهداف الوحـدة:
نتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن:

١- تبين دور الخلفاء واالئمة الراشدين في بناء الدولة العربية اإلسالمية.
3- تحدد األحداث التاريخية والزمنية في الدولة العربية اإلسالمية في عهد 

الخلفاء.
4- تبين مراحل اتساع الدولة العربية اإلسالمية في عهد الخلفاء الراشدين. 

المقدمة: 
ب��ال��ق��رآن،  يتحركون  بكتابه  والمتمسكين  اهلل،  بنهج  القائمين  س��ن��رى 
وينطلقون وفق توجيهاته، يبلغون رساالت اهلل وال يخشون أحًدا إاّل اهلل، فهم  
يحررون  معلمين  فاتحين  البالد  آف��اق  في  ويسيحون  األرض  في  ينسابون 
إلى  ب��ه، ويرشدونها  اه��ت��دوا  ال��ذي  بنور اهلل  ت��ح��رروا، ويهدونها  األم��م كما 
سعادة الدنيا واآلخرة وال يغلون وال يظلمون، وال يعتدون فهم عون للمظلوم، 

ونصرة للمستضعفين في األرض.
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الوحدة 
الثانية

الدولة العربية اإلسالمية حتى 
نهاية العصر العباسي الثاني

عنوان الدْرسالدْرس
عهد الخلفاء واألئمة الراشديناألول
الفتوحات اإلسالمية في عهد الخلفاء.الثاني
اليمن في عهد الخفاء واألئمة الراشدين.الثالث
الدولة العربية اإلسالمية في عهد األمويين.الرابع

اليمن في العهدين األموي والعباسي. الخامس

أهداف الوحـدة:
نتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن:

١- تبين دور الخلفاء واالئمة الراشدين في بناء الدولة العربية اإلسالمية.
3- تحدد األحداث التاريخية والزمنية في الدولة العربية اإلسالمية في عهد 

الخلفاء.
4- تبين مراحل اتساع الدولة العربية اإلسالمية في عهد الخلفاء الراشدين. 

المقدمة: 
ب��ال��ق��رآن،  يتحركون  بكتابه  والمتمسكين  اهلل،  بنهج  القائمين  س��ن��رى 
وينطلقون وفق توجيهاته، يبلغون رساالت اهلل وال يخشون أحًدا إاّل اهلل، فهم  
يحررون  معلمين  فاتحين  البالد  آف��اق  في  ويسيحون  األرض  في  ينسابون 
إلى  ب��ه، ويرشدونها  اه��ت��دوا  ال��ذي  بنور اهلل  ت��ح��رروا، ويهدونها  األم��م كما 
سعادة الدنيا واآلخرة وال يغلون وال يظلمون، وال يعتدون فهم عون للمظلوم، 

ونصرة للمستضعفين في األرض.
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أب����و ب��ك��ر ال��ص��دي��ق ه���و ع��ب��داهلل 
بن ابي قحافة ولد ونشأ بمكة، كان 
رفيًقا وصاحًبا لرسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم وصحبه في هجرته 
وشهد معه الغزوات وتوفي سنة )١3 
ه���(، وقد سمي بالصديق ألنه يصدق 
الرسول )�( في كل أمور الدعوة 

اإلسالمية.
 •  من هو الخليفة أبو بكر الصديق؟

 •  كم استمرت خالفته؟

الدرس 

األول
ئمة الراشدين عهد الخلفاء والأ

الخالفة: 

النبي  الشرع  صاحب  عن  نيابة  هي 

في  وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  محمد 

والخليفة  الدنيا،  وسياسة  الدين  حفظ 

له الطاعة من جميع المسلمين. 

ويشترط في الخليفة خمسة شروط هي 

سالمة   – الكفاءة   – العدالة   – )العلم 

عضاء – النسب القرشي(. الحواس والأ

الخليفة أبي بكر الصديق 11هـ - 13هـ
يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:

1- تعرف كل من الخالفة والخليفة. 
2- ت��ص��ف ط��ري��ق��ة ت���ول���ي ال��خ��ل��ف��اء 

واألئمة الراشدون الخالفة. 
3- توضح خطورة حركة الردة التي 
وقعت بعد وفاة الرسول  على 

حياة المسلمين. 
4- تقدر أهمية األعمال التي قام بها 

الخلفاء واألئمة الراشدون. 
5- ت��ب��ي��ن اس����ب����اب م��ق��ت��ل ال��خ��ل��ف��اء 

الثالثة واإلمام الحسن.

أهداف الدرس

وبعد مبايعته قال في خطبته »أما بعد أيها الناس، فأني قدوليت عليكم، ولست 
بخيركم فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق آمانة، والكذب خيانة، 
والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي منكم ضعيف عندي حتى 
ي��دع ق��وم الجهاد ف��ي سبيل اهلل إال أصابهم اهلل  أخ��ذ الحق منه إن ش��اء اهلل، وال 

بالذل، وال تشيع الفاحشة في قوم قط إال عمهم 
اهلل بالبالء، أطيعوني ما أطعت اهلل ورسوله فإذا 

عصيت اهلل ورسوله فال طاعة لي عليكم«.
ومن أهم أعماله: 

1- حروب الردة ومنها: 
- ك���ان رأى أه���ل ال����ردة م��ن��ع ال���زك���اة دون 

غيرها.
النبوة  ادع���وا  لمن  المسلمين  بعض  ات��ب��اع   -
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دة شكل )1( اتجاه الجيوش للقضاء على أبرز حركات الّرِ

مثل مسيلمة الكذاب وسجاح واألسود العنسي. 
- رجوع بعض المسلمين إلى الجاهلية وعدم االحتكام إلى الشريعة. 

جهز أبوبكر ثالثة جيوش للقضاء على حركة الردة جيش إلى دومة الجندل 
للقضاء على سجاح وجيش إلى اليمامة للقضاء على مسيلمة الكذاب، وجيش 
إلى صنعاء للقضاء على االسود العنسي، وأنفذ جيش أسامة بن زيد إلى الشام.

- - تجهيز الجيوش لفتح الشام: 

ولد عمر بن الخطاب بمكة وكان جريًئا وشجاًعا، واختارته قريش لإلصالح 
بين القبائل، واسلم عمر في السنة السادسة للبعثة.

أ  (  خالفته:
استشار أبو بكر بعض الصحابة في اختيار عمر خليفة للمسلمين من بعده، 
وخالفة عمر في سنة ١3ه��، ووفاته )مقتله( في ذي الحجة سنة 23ه���، حيث 
طعنه أبو لؤلؤة غالم المغيرة بن شعبة وهو قائم يصلي في الجامع، واستمرت 

الخليفة عمر بن الخطاب
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دة شكل )1( اتجاه الجيوش للقضاء على أبرز حركات الّرِ

مثل مسيلمة الكذاب وسجاح واألسود العنسي. 
- رجوع بعض المسلمين إلى الجاهلية وعدم االحتكام إلى الشريعة. 

جهز أبوبكر ثالثة جيوش للقضاء على حركة الردة جيش إلى دومة الجندل 
للقضاء على سجاح وجيش إلى اليمامة للقضاء على مسيلمة الكذاب، وجيش 
إلى صنعاء للقضاء على االسود العنسي، وأنفذ جيش أسامة بن زيد إلى الشام.

- - تجهيز الجيوش لفتح الشام: 

ولد عمر بن الخطاب بمكة وكان جريًئا وشجاًعا، واختارته قريش لإلصالح 
بين القبائل، واسلم عمر في السنة السادسة للبعثة.

أ  (  خالفته:
استشار أبو بكر بعض الصحابة في اختيار عمر خليفة للمسلمين من بعده، 
وخالفة عمر في سنة ١3ه��، ووفاته )مقتله( في ذي الحجة سنة 23ه���، حيث 
طعنه أبو لؤلؤة غالم المغيرة بن شعبة وهو قائم يصلي في الجامع، واستمرت 
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من ذي الحجة )23ه�( إلى ذي الحجة سنة )35ه�(. 
تزوج من ابنتي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم رقية ثم أم كلثوم. 

ولد بمكة واشتغل بالتجارة وك��ان من كبار األغنياء قبل اإلس��الم وبعده، 
ال��رس��ول صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم في غ��زوات��ه كلها، واشتهر بالكرم  ش��ارك 

والسخاء والحياء.

 أ ( خالفته:
بينهم  الخطاب ستة من الصحابة الختيار خليفة له من  رش��ح عمر بن 
وهم )علي بن ابي طالب - عثمان بن عفان - طلحة بن عبيد اهلل - الزبير 
بن العوام - سعد بن ابي وقاص - عبدالرحمن بن عوف(، ثم الحسن بن علي، 

وعبداهلل بن عباس.
قتل  حتى  ع��اًم��ا،   ١2 المسلمين  خالفة  على  استمر  عثمان  مبايعة  وبعد 
مظلوًما، ويرجع ذلك إلى أن عثمان كان يحب قومه بني أمية، وكان كثيًرا ما 
يولي بني أمية، وكان يجيء من أمرائه ما ينكره أصحاب رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم وكان عثمان يستعتب فيهم فال يعزلهم، وقتل عثمان على يد 

رجل مجهول.

خالفته ١0 سنوات، وقد تميزت فترة حكم عمر بن الخطاب بالعدل والمساوة 
بين جميع المسلمين دون تمييز بين غني وفقير أو نسب أو حاكم أو محكوم.

ب(  أهم أعماله:
١- بناء المدن الجديدة في البلدان المفتوحة مثل الكوفة في العراق والفسطاط 

في مصر. 
2- إنشاء ديوان بيت المال. 

ما أهم أعمال عمر رضي اهلل عنه؟  • 

الخليفة عثمان بن عفان
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أهم أعمال عثمان بن عفان:
١ - بناء اسطول بحري إسالمي، وكان يمثل أول قوة بحرية للمسلمين والتي 
صدت األساطيل البيزنطية عن سواحل كل من مصر والشام وقد انتصر 
الصواري   ذات  معركة  في  البيزنطيين  على  اإلسالمي  البحري  األسطول 

عام 24ه� - 626م .

ولد بمكة داخل الكعبة، واإلمام علي كرم اهلل وجهه رابع الخلفاء الراشدين،  
العالمين رضي  نساء  بالمؤاخاة، وصهره على فاطمة سيدة  رس��ول اهلل  وأخ��و 
اهلل عنها، وأحد العلماء الربانيين، والشجعان المشهورين والزهاد المذكورين، 
والخطباء المعروفين، وأحد من جمع القرآن وعرضه على رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم، وأبو السبطين الحسن والحسين، وأول من أسلم وعمره عشر 
سنوات، ولم يسجد لصنم؛ لذلك يقال له »كرم اهلل وجهه«، وفدى النبي صلى 
اهلل عليه وآله وسلم بأن نام في فراش الرسول  ليلة الهجرة، وسلم األمانات 
ألصحابها، وأعطاه الرسول الراية يوم خيبر، وأخبر بأن الرأية ستعطى لرجل 
يحب اهلل ورسوله وبحبه اهلل ورسوله أن الفتح يكون على يديه، وفي غدير خمه 
عند االنصراف من حجة الوداع, قال الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم:)من 

كنت مواله، فهذا علّي مواله(. 
ومما روى فيه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : )من آذى عليا فقد 
آذاني، ومن أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب اهلل، ومن بغض 

علًيا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض اهلل(. 
- حب علي من اإليمان وبغضه نفاق.

- يا علي إنك تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. 
- علي مع القرآن والقرآن مع علي ال يفترقان حتى يردا علي الحوض.

خالفة علي بن أبي طالب

http://E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



36

للصف السادستاريخ العرب اإلسالميللصف السادستاريخ العرب اإلسالمي

أهم أعمال عثمان بن عفان:
١ - بناء اسطول بحري إسالمي، وكان يمثل أول قوة بحرية للمسلمين والتي 
صدت األساطيل البيزنطية عن سواحل كل من مصر والشام وقد انتصر 
الصواري   ذات  معركة  في  البيزنطيين  على  اإلسالمي  البحري  األسطول 

عام 24ه� - 626م .

ولد بمكة داخل الكعبة، واإلمام علي كرم اهلل وجهه رابع الخلفاء الراشدين،  
العالمين رضي  نساء  بالمؤاخاة، وصهره على فاطمة سيدة  رس��ول اهلل  وأخ��و 
اهلل عنها، وأحد العلماء الربانيين، والشجعان المشهورين والزهاد المذكورين، 
والخطباء المعروفين، وأحد من جمع القرآن وعرضه على رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم، وأبو السبطين الحسن والحسين، وأول من أسلم وعمره عشر 
سنوات، ولم يسجد لصنم؛ لذلك يقال له »كرم اهلل وجهه«، وفدى النبي صلى 
اهلل عليه وآله وسلم بأن نام في فراش الرسول  ليلة الهجرة، وسلم األمانات 
ألصحابها، وأعطاه الرسول الراية يوم خيبر، وأخبر بأن الرأية ستعطى لرجل 
يحب اهلل ورسوله وبحبه اهلل ورسوله أن الفتح يكون على يديه، وفي غدير خمه 
عند االنصراف من حجة الوداع, قال الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم:)من 

كنت مواله، فهذا علّي مواله(. 
ومما روى فيه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : )من آذى عليا فقد 
آذاني، ومن أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب اهلل، ومن بغض 

علًيا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض اهلل(. 
- حب علي من اإليمان وبغضه نفاق.

- يا علي إنك تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. 
- علي مع القرآن والقرآن مع علي ال يفترقان حتى يردا علي الحوض.

خالفة علي بن أبي طالب
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مبايعة اإلمام علي  بالخالفة:

بها من  ك��ان  فبايعه من  المنورة  بالمدينة  بعد مقتل عثمان  بالخالفة  بويع 
الصحابة والمسلمين، وقد أصروا على توليته. 

وبسبب حب الدنيا والتكالب من بني أمية السيطرة على بالد اإلسالم، فأحدثوا 
أكذوبة االقتصاص من قتلة عثمان، فكانت مدخاًل ألن يأتي معاوية لالستيالء على 
دولة اإلسالم، فواجهه اإلمام علْي - كرم اهلل وجهه - بأن يقاتل في مواطن: صفين 
ثم جاء مع معاوية بعض المحبين له والمعاونين لدولته فحدثت الجمل والنهروان 
الرحمن بن ملجم  الشقي عبد  بيد   - ك��رم اهلل وجهه   - قتله  تمالؤوا على  حتى 
المرادي. واستشهد اإلمام علي عليه السالم في ١9 رمضان سنة 40 ه��، واستمرت 

خالفته أكثر من أربع سنوات وتسعة أشهر.
أهم أدواره في الغزوات والفتوحات:
١- نام على فراش النبي )( ليلة الهجرة.

2- شهد مع رسول اهلل )( المواطن كلها إاّل تبوك، فقد خلفه رسول )( على 
المدينة، وتوجه وساًما خالًدا بقوله: )أما ترضى أن تكون مني بمذلة هارون بن 

موسى إاّل أنه ال نبي بعدي(.
3 - قتل عمرو ود العامري، وقال له رسول اهلل )برز اإليمان كله للشرك كله(.

4 - حمل الباب يوم خيبر على ظهره حتى صعد المسلمون ففتحوها، وقال له رسول 
اهلل )(: ألعطين الرأية غًدا لرجل يحب اهلل ورسوله ويحبه اهلل ورسوله.

4 - قتاله للناكثين والمارقين والقاسطين.
5 - لم يصل إلى مستوى شجاعته وقوته وتفوقه في القتال أحد رضي اهلل عنه 

وكرم اهلل وجهه...
وقد كان شديًدا في تطبيق شرع اهلل وأحكامه، مما أثار عليه أصحاب المصالح 

38

للصف السادستاريخ العرب اإلسالميللصف السادستاريخ العرب اإلسالمي

والوالة، ولشدة انحرافهم عن منهج اهلل الذي كان اإلمام علي - كرم اهلل وجهه - 
يجسده حركة وانتماًء.. 

 •  كيف تولى الخالفة اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم؟
 •  كيف انتهت خالفة اإلمام علي عليه السالم؟

 •   من الخليفة الخامس؟

نسبه وفضله: 
هو الحسن بن علي بن ابي طالب، أبومحمد سبط رسول اهلل صلى اهلل عليه 
المدينة على  أه��ل  بايعه   ) م��ن )سنة 40ه���  وآل��ه وسلم وريحانته، فترة خالفته  
الخالفة، وفي 25 ربيع أول  سنة 4١ه� لم يتركه معاوية في شأنه بل عمل كل حيله 
في النيل من اإلمام الحسن - رضي اهلل عنه- حتى عقدا صلًحا مالبث معاوية بأن 

تآمر في قتله ونقض معاوية ذلك الصلح ، وتولى يزيد بعد معاوية فسار سيرة 
ابيه وأفسد في األمر كثيًرا.

وكان الحسن شبيًها بالنبي صلى اهلل عليه وآله وسلم وسماه النبي الحسن وعق 
عنه يوم سابع مولده، وهو رابع أهل الكساء.

وردت عدة أحاديث نبوية في فضائل الحسن والحسين مثل: )الحسن والحسين 
أسماء من أسماء أهل الجنة( و)الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة(.

- " اللهم إني أحبه فأحبه".
خالفته:

ولي اإلمام الحسن بن علي الخالفة بعد استشهاد أبيه بمبايعة أهل الكوفة، 
فأقام فيها ستة أشهر وأياًما، ثم سار عليه معاوية بجيش الى الكوفة لمقاتلته. 

 اإلمام الحسن بن علي
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والوالة، ولشدة انحرافهم عن منهج اهلل الذي كان اإلمام علي - كرم اهلل وجهه - 
يجسده حركة وانتماًء.. 

 •  كيف تولى الخالفة اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم؟
 •  كيف انتهت خالفة اإلمام علي عليه السالم؟

 •   من الخليفة الخامس؟

نسبه وفضله: 
هو الحسن بن علي بن ابي طالب، أبومحمد سبط رسول اهلل صلى اهلل عليه 
المدينة على  أه��ل  بايعه   ) م��ن )سنة 40ه���  وآل��ه وسلم وريحانته، فترة خالفته  
الخالفة، وفي 25 ربيع أول  سنة 4١ه� لم يتركه معاوية في شأنه بل عمل كل حيله 
في النيل من اإلمام الحسن - رضي اهلل عنه- حتى عقدا صلًحا مالبث معاوية بأن 

تآمر في قتله ونقض معاوية ذلك الصلح ، وتولى يزيد بعد معاوية فسار سيرة 
ابيه وأفسد في األمر كثيًرا.

وكان الحسن شبيًها بالنبي صلى اهلل عليه وآله وسلم وسماه النبي الحسن وعق 
عنه يوم سابع مولده، وهو رابع أهل الكساء.

وردت عدة أحاديث نبوية في فضائل الحسن والحسين مثل: )الحسن والحسين 
أسماء من أسماء أهل الجنة( و)الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة(.

- " اللهم إني أحبه فأحبه".
خالفته:

ولي اإلمام الحسن بن علي الخالفة بعد استشهاد أبيه بمبايعة أهل الكوفة، 
فأقام فيها ستة أشهر وأياًما، ثم سار عليه معاوية بجيش الى الكوفة لمقاتلته. 

 اإلمام الحسن بن علي
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توفي الحسن مسموًما، سمته زوجته جعدة بنت األشعث بن قيس بأمر من 
معاوية، فدست السم في طعام الحسن فمات. 

وقد كان استشهاد اإلمام الحسن سنة 4١ه��، نقض معاوية الصلح الذي عقدا 
مع اإلمام الحسن رضي اهلل عنه بأمر تولية ابنه يزيد ولًيا للعهد، وبموت اإلمام 
األمة،  وبنيه، وسيطروا على مقاليد  أبي سفيان  بن  لمعاوية  الجو  الحسن خال 
وكانوا أهل جور وظلم ووراثة، فحدثت بعد ذلك ثورات خالدة كثورة اإلمام الحسين 

رضي اهلل عنه ضد الطاغية يزيد بن معاوية.
ب��ن عبد الملك فأئمة الحق ال يرمنون بالذل  ث��ورة اإلم���ام زي��د ض��د هشام 

للطغاه والمستكبرين.
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كيف تولي الخليفة عمر بن الخطاب مقاليد المسلمين؟   -2
3- ما أثر االسطول البحري الذي بناه عثمان بن عفان؟ 

 )( 4- كانت منزلة اإلمام علي- كرم اهلل وجهه- عظيمة عند رسول اهلل
وضح ذلك؟ 

كيف نقض معاوية بن أبي سفيان صلح اإلمام الحسن؟ وعالَم يدل ذلك؟   -5

بطاقة 
ثورات أئمة الحق ال تتوقف أمام طغيان الظالمين، بين تفكير

موقف اإلمام الحسين بن علي رضي اهلل عنه في مواجهة 
يزيد  ))معركة كربالء((.

نشاط

اذكر أربعة أحاديث في فضائل اإلمام علي - كرم اهلل وجهه.

1- أكمل ما يلي:
أ ( واجه اإلمام علي معاوية وغيره في حروب: ..............و...........

.و.............
 ................................. أس��م��ه:  ال��ص��دي��ق،  بكر  أب��و  الخليفة  ب( 

وأستمرت خالفته........... سنة.
ج�( أهم األعمال التي قام بها عمر بن الخطاب:1- ........................ 

...........................-2
د( استشهد اإلمام علي - كرم اهلل وجهه- سنة ............... وقد قاتل 

............. و ........ و ............
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ب��ع��د االن��ت��ه��اء م��ن ح����روب ال���ردة 
كتب أب��و بكر الصديق إل��ى أه��ل مكة 
وال���ط���ائ���ف وال���ي���م���ن وج��م��ي��ع ال��ع��رب 
للجهاد،  يستنهضهم  والحجاز  بنجد 
وي��رغ��ب��ه��م ف��ي��ه بقصد ن��ش��ر اإلس���الم 
وبالمقابل فقد  العرب.  خ��ارج جزيرة 
دع��ا اإلس��الم إل��ى حرية العقيدة فلم 
ي���ك���ره أح������ًدا م���ن أه����ل ال���ك���ت���اب على 

اعتناقه بل فرض عليهم الجزية. 

الدرس

الثاني

سالمية في عهد الخلفاء  الفتوحات العربية والإ
ئمة الراشدين والأ

يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:

ال����ف����ت����وح����ات  أس������ب������اب  ت�����وض�����ح   -1
اإلسالمية. 

2- ت��ب��ي��ن ال���خ���ي���ارات ال���ت���ي وض��ع��ه��ا 
ال�����ف�����ات�����ح�����ون ف������ي ال����ف����ت����وح����ات 

اإلسالمية. 

3- ت��ع��ت��ز ب��م��ش��ارك��ة ال��ي��م��ن��ي��ي��ن في 
الفتوحات اإلسالمية. 

أهداف الدرس

وفي العام ١3 ه���� كان مرحلة الجيوش المتعددة حيث ودفعت جيوش الروم 
إلى الخلف والتقهقر، ثم مرحلة المعارك الكبرى والفاصلة في سنة ١3 – ١6 
الشام،  وفتح مدن  دمشق،  وفتح  اليرموك،  ومعركة  أجنادين،  وهي معركة  ه�� 
وفتح بيت المقدس، ومدن فلسطين سنة ١6ه��، وفتح سواحل الشام الجنوبية، 
وتمثل ذلك في معركة حصن بابليون، وعقد صلح مع المقوقس سنة 20ه��، 
وفتح جنوب مصر، وفتح االسكندرية سنة 2١ه��، وه��ذا كله في عهد عمر بن 

الخطاب. 
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فتوح العراق وفارس والجزيرة وأرمينية:  -1
كان فتح جنوب العراق في سنة ١2ه��، في عهد أبي بكر وبقية العراق في 
سنة ١3 – ١5ه� نتج عن ذلك إزالة دولة المناذرة وفتح عاصمتهم، ثم موقعة 
القادسية سنة ١5ه��، وسقوط عاصمة الفرس سنة )١5-١6ه��( في عهد عمر، ثم 

ضم بقية بالد فارس سنة 3١ه� في عهد عثمان . 
فتح طرابلس الغرب:  -2

وكان في عهد عمر بن الخطاب فقد فتحت االسكندرية سنة 2١ه�، وطرابلس 
الغرب سنة 23ه�.

دور أهل اليمن في الفتوحات اإلسالمية:  -3
استجاب أهل اليمن لدعوة الجهاد، حيث وفدت القبائل من حمير، وهمدان، 
وم��راد،  زبيد،  من  واألشعريين  وخ��والن،  واألزد،  وكندة، وحضرموت،  ومذحج، 

وغيرهم من قبائل اليمن. 
وكان بعضهم قد خرج بنسائه وأوالده وأمواله قاصدين الجهاد في سبيل 

اهلل وابتغاء مرظاته. 
وقد شاركوا في المعارك الفاصلة كالقادسية في العراق، واليرموك في الشام، 
وبابليون في مصر، وكان قادة الجيوش اإلسالمية معظمهم من اليمنيين، وكان 
لمشاركة اليمنيين أكبر األثر لدعم وتقوية شوكة اإلسالم وعامل قوة كبيرة له.

أثر الفتوحات العربية واإلسالمية على أهل البالد المفتوحة:   -4

ال��روم من  لقد عانى أهل البالد المفتوحة من أكاسرة الفرس وقياصرة 
فرض الضرائب والقسوة والطغيان، وعندما فتح المسلمون تلك البلدان صار 
أهلها أحراًرا من عبودية العباد وأصبحوا عبيًدا هلل، وعاملوهم بسماحة اإلسالم، 

وتحقق لهم األمن في أنفسهم ودينهم وأموالهم. 
 •  كيف عامل المسلمون أهل البالد المفتوحة؟ 

 •  ما أثر الفتوحات اإلسالمية على البلدان المفتوحة؟
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١- وضح هدف المسلمين من فتح األمصار؟ 
.................................................................................
 .................................................................................
.................................................................................

2- ماذا يطلب المسلمون من أهل البالد التي يصلون إليها قبل الحرب؟
.................................................................................
 .................................................................................

3- تحدث عن أهم مراحل فتح الشام، وبالد فارس؟ 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

4- ما الدور الذي قام به اليمنيون في مشاركتهم في الفتوحات اإلسالمية.
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

نشاط
قراءة قصة وتاريخ معركة من معارك الفتوحات اإلسالمية، ثم قم بتحليلها 

واكتب رايك فيها. 
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بذل اليمنيون جهوًدا ال تنكر في 
حماية دي��ن اهلل وال���ذود عن حياضه، 
فمنهم من شارك الفتوحات اإلسالمية 

كما أشرناه في الدرس السابق.

ل��م ي��ك��ن ال��ي��م��ن م���ع���زواًل ع��ن ما 
ي���ج���ري م����ن أح�������داث ف����ي ال���ج���زي���رة 
العربية، فقد ظهر في اليمن األسود 
ال��ع��ن��س��ي وج���م���ع ال����زع����ام����ات ح���ول���ه، 
قبائل  من  وبعض  مذحج  خصوًصا 
أن  بحجة  وغيرهم  وحمير  همدان 
أمورهم  مقاليد  في  ستتحكم  قريًشا 

الدرس

الثالث
اليمن في عهد الخلفاء واألئمة 

الراشدين

بعد موت الرسول� وظهر مسيلمة الكذاب وسجاح.
وقد جهز الخليفة أبو بكر ثالثة جيوش إلى اليمن: جيش�ًا إلى تهامة 
اليمن بقيادة سويد بن مقرن المازني، وجيش�ًا إلى نجد وإلى المهرة بقيادة 
عكرمة بن أبي جهل، وجيش�ًا ثالًثا بقيادة المهاجرين إلى شمال اليمن، وقتل 

األسود العنسي على إثرها.

يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
ف��ي  ال���ي���م���ن���ي���ي���ن  دور  ت����ب����ي����ن   -١
عهدالخلفاء واألئمة الراشدين. 
ب��ه اليمنيون في  ق��ام  2- توضح م��ا 
تقوية أركان الدولة اإلسالمية. 
3- تبين مواقف اليمنيين من حروب 

الردة. 
4- توضح تأثير اليمنيين في أحداث 

مقتل عثمان. 
ال��ص��راع  ن��ت��ائ��ج  أه���م  تستخلص   -5
بين اإلم��ام علي ومعاوية، ودور 

اليمنيين في ذلك. 

أهداف الدرس

الردة في اليمن

من نتائج:

توحد اليمن - ثبات التصور اإلسالمي - بروز قيادات يمانية - الطاعة - 
الثقة بالقيادة.
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لقد خرج اليمنيون بنسائهم وأوالدهم وأموالهم بعد طلب الخليفة أبو بكر 
المشاركة في جيوش  إلى  اليمن أنس بن مالك لدفعهم  إلى أهل  حيث بعث 
الفتوح، وقد استنفر عمر بن الخطاب أهل اليمن إلى الشام ثم إلى العراق، 
الجهاد  اليمنيين في ميادين  ألف مجاهٍد، وأظهر  أكثر من عشرين  وجمعوا 
بسالة وشجاعه، قتااًل وإدارة وقيادة وجندية وتضحية ودعوة وبياًنا في إيضاح 

ما يقاتلون من أجله. 

دور اليمنيون في الفتوحات اإلسالمية

نتائج الفتوح

١- استقرار أهل اليمن في البلدان المفتوحة حرًصا على تثبيت أوضاع الثغور. 
واإلداري��ة  والسياسية  العسكرية  المناصب  تولت  قيادية  شخصيات  ظهور   -2
والقضائية على مستوى الدولة اإلسالمية كلها، وهناك شخصيات يمنية 
منهم  وك���ان  اإلس��الم��ي��ة،  ال��ح��ض��ارة  ف��ي  العلمية  الحركة  مقاليد  تسلمت 
رجال من كبار الصحابة والتابعين ومشاركتهم في دفة األحداث إبان حكم 

الراشدين واألئمة. 

ع��ف��ان، وسيطره بعض  ب��ن  ف��ي عهد عثمان  أمية  بني  س��اد ظهور  عندما 
الفاسدين على رقاب الناس مثل الحكم بن أبي... فأرسل الخلفية عثمان بن 
عفان إل��ى أه��ل اليمن يبين لهم دواف��ع ه��ذه األح���داث، وأن��ه قد صبر عليهم 
سنتين ولكن دون جدوى حتى فوجئ بغاراتهم على المدينة المنورة، وحصاره 

ثم قتله.

أحداث مقتل عثمان في اليمن
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فسارع بعض قبائل أهل اليمن لنجدته.
 وقد انضم أهل اليمن تحت لواء الخليفة الراشد على بن أبي طالب كرم 
اهلل وجهه الذي يسمعون عنه الكثير فمكانته في اإلسالم كبيرة ، وله تقديره 
الكبير في نفوسهم ، وقد أرسل عبيد اهلل بن العباس والًيا على اليمن من 

قبله.
اليمنية لمشاركة أمير المؤمنين معارك ضد  القبائل  وقد خرجت أكثر 
المسلمين   ودي��ار  اإلس��الم  والدفاع عن  كلها  والقاسطين  والمارقين  الناكثين 
،وفي عام )40ه�( تغير الحال وانقلب إلى وضع هائج ويرجع ذلك إلى أحداث 

عدة منها:
وأبناء بني أميه على تولي مقاليد دولة  أب��ي سفيان  ح��رص معاوية بن 

اإلسالم والمسلمين ، وهؤالء معروف فسادهم وإفسادهم.
- ملحوظة: التحكيم ك��ان خدعة وق��د بين اإلم��ام علي ذل��ك فال حاجة 

لتبني أقوال كاذبي التاريخ .
وقد قال اإلم��ام علي في أهل اليمن في صفين : يا معشر همدان أنتم 

درعي ورمحي، وما نصرتم إال اهلل ورسوله وما أجبتم غيره.
فأجابه ررؤساء همدان من أمثال: سعيد بن قيس ، وزياد بن كعب األرحبي 
قائلين : أجبنا اهلل ورسوله وأجبناك، نصرنا اهلل ورسوله ثم إياك، وما قاتلنا 

معك من ليس مثلك قادم بنا حيث شئت.
وهناك أمثلة لمن قدموا أنفسهم ف��داًء لإلمام علي وأه��ل بيته ومنهم: 
)حجر بن عدي الكندي وأصحابه، ومالك بن األشتر النخعي الذي كان اليد 
اليمنى ل��إلم��ام علي حتى أن اإلم���ام علي بكى عليه ي��وم وف��ات��ه وق��ال كلمته 

المشهورة: لقد كان مالك مني كما كنت من رسول اهلل � .
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١- مالدور الذي قام به اليمنيون في عهد الخلفاء واألئمة الراشدين ؟
2- تحدث عن دور أهل همدان في وقوفهم مع اإلمام علي كرم اهلل وجهه.

بطاقة 
ال��ق��در استشهد م��ع اإلم���ام علي في تفكير ال��ق��رن��ي تابعي جليل  أوي���س 

صفين ، اكتب ملخصاً لقصة هذا الرجل التابعي مع عمر بن 
الخطاب وقتاله مع اإلمام علي حتى استشهد رحمه اهلل تعالى 

نشاط
قال الشاعر: ولو كنت بواباً على باب جنة      لقلت لهمدان اخلوا بسالم

بين موقف أهل همدان في حروبهم مع اإلمام علي كرم اهلل وجهه.
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تنسب الدولة األموية إلى أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن 
كالب، وهو جد مؤسس الدولة األموية 
معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية 

الذي أسلم في يوم الفتح سنة 8 ه��. 
والياً  أب��ي سفيان  ك��ان معاوية بن 
ع��ل��ى ب����الد ال���ش���ام ف���ي ع��ه��د ع��م��ر بن 
ال���خ���ط���اب ، ف��م��ه��د ل���إلس���ت���ي���الء ع��ل��ى 

الدرس

الرابع

سالمية  الدولة العربية الإ
مويين

أ
في عهد ال

الدولة وعندما قتل عثمان بن عفان أظهر معاوية تمردا علىً تولية اإلمام علي 
بن أبي طالب. 

ولما استشهد اإلمام علي كرم اهلل وجهه وطد معاوية ملكه من خالل صلح 
اإلمام الحسن ، ثم نقض ذلك الصلح ، كان ساعياً إلى اصطناع الملك ، شديد 
الحرص على تولية ابنه يزيد من بعده، ظهر ذلك واضًحا عندما نجح في قتل 
اإلمام الحسن بالسم وسجوده لموته، ورغم معارضة أهل المدينة فقد أوعز 

ألصحابه بالبيعة ليزيد وليا للعهد. 
وقد أسس الحكم الوراثي الذي كان جديداً على المسلمين ، وقد أحاط 
معاوية نفسه بأبهة الملوك ، مقلًدا بذلك ملوك الفرس والروم، ومعاوية أول 
من ولى الموالي والنصارى في المناصب، وأول من أدخل نظام المقصورة في 
المسجد خوًفا من أن يقتل كما قتل عمر وعلي رضي اهلل عنهما في المسجد. 
وك���ان م��ن أش��ه��ر م��ل��وك ب��ن��ي أم��ي��ة ف��ي ال��ح��ك��م ب��ع��د م��ع��اوي��ة : عبدالملك 

نسبة الدولة األموية وتأسيسها

يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
١- ت��ص��ف ن���ظ���ام ال��ح��ك��م ف���ي عهد 

األمويين. 
2- تسمي اشهر ملوك بني أمية. 

التي قام بها  3- تبين أهم األعمال 
ملوك الدولة األموية. 

 4- ت���ع���دد اس���ب���اب س���ق���وط ال���دول���ة 
األمويه. 

أهداف الدرس

http://E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



48

للصف السادستاريخ العرب اإلسالميللصف السادستاريخ العرب اإلسالمي

تنسب الدولة األموية إلى أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن 
كالب، وهو جد مؤسس الدولة األموية 
معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية 

الذي أسلم في يوم الفتح سنة 8 ه��. 
والياً  أب��ي سفيان  ك��ان معاوية بن 
ع��ل��ى ب����الد ال���ش���ام ف���ي ع��ه��د ع��م��ر بن 
ال���خ���ط���اب ، ف��م��ه��د ل���إلس���ت���ي���الء ع��ل��ى 

الدرس

الرابع

سالمية  الدولة العربية الإ
مويين

أ
في عهد ال

الدولة وعندما قتل عثمان بن عفان أظهر معاوية تمردا علىً تولية اإلمام علي 
بن أبي طالب. 

ولما استشهد اإلمام علي كرم اهلل وجهه وطد معاوية ملكه من خالل صلح 
اإلمام الحسن ، ثم نقض ذلك الصلح ، كان ساعياً إلى اصطناع الملك ، شديد 
الحرص على تولية ابنه يزيد من بعده، ظهر ذلك واضًحا عندما نجح في قتل 
اإلمام الحسن بالسم وسجوده لموته، ورغم معارضة أهل المدينة فقد أوعز 

ألصحابه بالبيعة ليزيد وليا للعهد. 
وقد أسس الحكم الوراثي الذي كان جديداً على المسلمين ، وقد أحاط 
معاوية نفسه بأبهة الملوك ، مقلًدا بذلك ملوك الفرس والروم، ومعاوية أول 
من ولى الموالي والنصارى في المناصب، وأول من أدخل نظام المقصورة في 
المسجد خوًفا من أن يقتل كما قتل عمر وعلي رضي اهلل عنهما في المسجد. 
وك���ان م��ن أش��ه��ر م��ل��وك ب��ن��ي أم��ي��ة ف��ي ال��ح��ك��م ب��ع��د م��ع��اوي��ة : عبدالملك 

نسبة الدولة األموية وتأسيسها

يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
١- ت��ص��ف ن���ظ���ام ال��ح��ك��م ف���ي عهد 

األمويين. 
2- تسمي اشهر ملوك بني أمية. 

التي قام بها  3- تبين أهم األعمال 
ملوك الدولة األموية. 

 4- ت���ع���دد اس���ب���اب س���ق���وط ال���دول���ة 
األمويه. 

أهداف الدرس

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

لعام
ة ا

دار
اإل



49

للصف السادستاريخ العرب اإلسالميللصف السادستاريخ العرب اإلسالمي

وبحر  السند  في  شرًقا  األمويين  عهد  في  اإلسالمية  الدولة  نفوذ  امتد 
الخزر )بحر قزوين حالًيا( ، وغرًبا حتى وصلت إلى المحيط األطلسي وقد تم 

فتح بالد األندلس )أسبانيا حالًيا( إلى جنوب فرنسا.
وق��د وص��ل��ت ال��دول��ة اإلس��الم��ي��ة إل��ى أق��ص��ى اتساعها ف��ي عهد ه��ش��ام بن 

عبدالملك،

ة مويَّ ولة الأ شكل )1( خريطة اتساع الدَّ

بن م��روان سنة )65- 86ه���(، والوليد بن عبدالملك )86-96ه����(، وسليمان بن 
عبدالملك )96-99ه�(، وعمر بن عبدالعزيز سنة )99-١0١ه�( الذي أشتهر بالعدل 

بين المسلمين، وهشام بن عبدالملك )١05-١25ه�(.

اسباب سقوط الدولة األموية
كان سقوط الدولة األموية سنة )١32ه�(؛ وذلك ألسباب منها: 

١- خروجها في كثير من مبادئها عن العدل ، والفساد الديني واألخالقي 
، مما أدى إلى ظهور ثورة اإلمام الحسين ووقوفه ضد يزيد بن معاوية سنة 
6١ه� في ثورة كربالء حيث أدى طغيان بني أمية إلى قتل ابن بنت رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم ثم بعد زمن ليس بطويل ، وما زال الظلم فاشياً 
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١- متى أستولى معاوية بن أبي سفيان على مقاليد حكماألمة اإلسالمية؟ 
 2- إلى من ينتسب بنو أمية؟ 

كم استمرت الدولة األموي��ة؟  -3
العبارة الصحيحة بين األق��واس قرين كل عبارة فيما  ا تحت  ضع خطًّ  -4

يأتي: 
أ( من اشتهر بالعدل من ملوك بني أمية هو:   

)عمر بن عبدالعزيز - معاوية - عبدالملك بن مروان(.    
البيت ضد طغيان يني أمية ومنها واقعة كربالء  ث��ورات آل  ب( توالت   

وكانت تحت قيادة: 

)الحسن بن علي  – الحسين بن علي – العباس بن عبد المطلب(.    

بين الناس من بني أمية حتى ظهر اإلمام زيد بن علي  في عهد هشام بن عبد 
الملك .. وهكذا

2- العصبية القبلية. 
3- ظهور الحركات المناوئة كالخوارج. 

4- توارث الحكم.
5- تنظيم العباسيين ثورة أدت إلى القضاء عليهم. 
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عندما استقر األمر لبني أمية في 
ال��ش��ام ، واالت��ج��اه إل��ى ال��ع��راق وبعض 
األمصار األخرى ، فقد قاموا باالتجاه 
كان  والة  لليمن  واخ��ت��اروا  اليمن  نحو 
أغلبهم من الظلمة والمجرمين ومنهم 
محمد بن يوسف الثقفي أخو الحجاج 
الذي كانت إدارته مشبعة باالنتقام من 
ثارات اليمن ، ووقوفهم في صف الحق 

مع آل البيت.
وقد كانت أول ث��ورات اليمن ضد 
األمويين هي تلك التي قام بها سليمان 
ب�  م���ن ص����رد األزدي وأس���م���ى ج��ي��ش��ه 
)التوابين( ثأًرا للحسين بن علي في 

الدرس

الخامس

موي 
أ
اليمن في العهدين ال

والعباسي

كربالء، وتكفيًرا عن عدم نصرته في حياته.
، وث��ورة عبدالرحمن بن األشعث وق��د كانت  ث��ورة محمد بن األشعث  ثم 

أوضاع اليمن في اضطراب طوال العهد األموي.
من دمشق إلى بغداد سبعون سنة مع العباسيين من سنة )13٥-2٠٥هـ(

عندما خرج األمر من يد األمويين في دمشق إلى يد العباسيين في العراق 
التي هاجروا  الجديدة في تلك األمصار  اليمانيون بمواطنهم  انشغل  وحينها 

إليها أثناء اشتراكهم في الفتوحات اإلسالمية.
 في الوقت الذي لم يعد هناك اهتمام بتعليم األمة لشئون دينها ودنياها ، 
والحرص على تحقيق التكافل االجتماعي برد الزكاة من األغنياء إلى الفقراء 

، ومتابعة إلقامة العدل ، ووجود والة الجور في العهدين األموي والعباسي.

يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
في  األمويين  ال���والة  تبين حكم   -١

اليمن. 
2- تبين حكم الوالة العباسيين في 

اليمن. 
3- ت���ذك���ر أه�����م أع������الم األم������ة م��ن 

اليمنيين بالداخل والخارج. 
اليمنيين  ث��ورات  أه��م  4- تستخلص 
ض���د ال��ح��ك��م األم������وي وال��ح��ك��م 

العباسي. 
5- تحدد موقف اليمنيين من الحكم 

األموي والعباسي. 

أهداف الدرس
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ال هادًيا  ا جابياً  والًيا جديدَّ العام  أو نصف  العام  اليمن تستقبل في  كانت 
ومتعسًفا ال منصًفا ، ومن أشهر ال��والة األمويين الطغاة مثل: بسر بن أرطأة 
ومحمد بن يوسف الثقفي  وابنه، ومن أشهر الوالة العباسيين الطغاة في اليمن 
أمثال: معن بن زائدة ، وحمادة البربري ، وإسحاق بن موسى ، وهذا أشبه بثالوث 

بني أمية من الوالة في اليمن السابق ذكرهم.
وقد أوغلوا في اليمن قتاًل وذبًحا وتشريًدا وفتًكا مثل قتلى الجند، وحضرموت 

وصنعاء وقاموا أيًضا بقتل كثير من الناس والبطش بأموالهم.
وقد كان في اليمن أعالم األمة من اليمنيين بالداخل والخارج أمثال: مالك 
، واب��ن إسحاق  ، وإبراهيم النخعي  أن��س األصبحي ، وعبدالرحمن األوزع��ي  بن 
السبيعي ، أما في الداخل فكان اإلمام الشافعي ممن يؤمون اليمن طلًبا للعلم 
- بعد أن تلقى دراسته على يد العالمة اليمني مسلم بن خالد الزنجي ، وقد 
كانت والية الشافعي بنجران، وقد قال عبارته المشهورة: ال بد من صنعاء ولو 
طال السفر .: ونقصد القاضي إلي هجرة دبر - وعبدالرزاق بن همام الصنعاني 

وموسى بن طارق اللحجي وغيرهم.

١- من أشهر الوالة األمويين والعباسيين على اليمن؟
2- كيف قاوم اليمنيون بطش وتعسف الوالة ؟

3- اذكر ثالثة من أعالم األمة في الداخل والخارج من اليمنيين .
4- اذكر أهم الثورات اليمنية ضد الوالة األمويين والعباسيين.

بطاقة 
لماذا تم تجاهل دور اليمنيين في المشاركة في تقوية تفكير

الدولة العربية اإلسالمية .

نشاط
ضع جدواًل وضح فيه دور اليمنيين في العهدين األموي والعباسي.
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ال هادًيا  ا جابياً  والًيا جديدَّ العام  أو نصف  العام  اليمن تستقبل في  كانت 
ومتعسًفا ال منصًفا ، ومن أشهر ال��والة األمويين الطغاة مثل: بسر بن أرطأة 
ومحمد بن يوسف الثقفي  وابنه، ومن أشهر الوالة العباسيين الطغاة في اليمن 
أمثال: معن بن زائدة ، وحمادة البربري ، وإسحاق بن موسى ، وهذا أشبه بثالوث 

بني أمية من الوالة في اليمن السابق ذكرهم.
وقد أوغلوا في اليمن قتاًل وذبًحا وتشريًدا وفتًكا مثل قتلى الجند، وحضرموت 

وصنعاء وقاموا أيًضا بقتل كثير من الناس والبطش بأموالهم.
وقد كان في اليمن أعالم األمة من اليمنيين بالداخل والخارج أمثال: مالك 
، واب��ن إسحاق  ، وإبراهيم النخعي  أن��س األصبحي ، وعبدالرحمن األوزع��ي  بن 
السبيعي ، أما في الداخل فكان اإلمام الشافعي ممن يؤمون اليمن طلًبا للعلم 
- بعد أن تلقى دراسته على يد العالمة اليمني مسلم بن خالد الزنجي ، وقد 
كانت والية الشافعي بنجران، وقد قال عبارته المشهورة: ال بد من صنعاء ولو 
طال السفر .: ونقصد القاضي إلي هجرة دبر - وعبدالرزاق بن همام الصنعاني 

وموسى بن طارق اللحجي وغيرهم.

١- من أشهر الوالة األمويين والعباسيين على اليمن؟
2- كيف قاوم اليمنيون بطش وتعسف الوالة ؟

3- اذكر ثالثة من أعالم األمة في الداخل والخارج من اليمنيين .
4- اذكر أهم الثورات اليمنية ضد الوالة األمويين والعباسيين.

بطاقة 
لماذا تم تجاهل دور اليمنيين في المشاركة في تقوية تفكير

الدولة العربية اإلسالمية .

نشاط
ضع جدواًل وضح فيه دور اليمنيين في العهدين األموي والعباسي.
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تقويم الوحدة
١- وضح دور الخلفاء واألئمة الراشدين في بناء الدولة العربية اإلسالمية.

2- بين أسباب سقوط الدولة األموية؟
3- استخلص أسباب الخالف بين األمويين والعباسيين .

4- كيف توسعت الدولة العربية اإلسالمية في عهد الخلفاء وأسباب ذلك ؟
5- ما الدور الذي قام به اليمنيون في تقوية الدولة وانتشار اإلسالم في بقية 

األمصار .
6- من أشهر الوالة األمويين والعباسيين األشد فتًكا وبطًشا باليمنيين ؟ 

٧- علل :
  ١(  إقبال الناس على اإلسالم في البالد المفتوحة . 

   2( بقاء اليمنيين في ثغور اإلسالم .
8- اكتب نبذة عن :

  ١( اإلمام الحسن بن علي بن أبي طالب .
  2( الخلفية األموي العادل .

9- في عهد من ؟
  - حدثت موقعتي الجمل وصفين .

1٠- متى ؟

   - استشهد اإلمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، وكيف تم ذلك؟
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الوحدة 
الثالثة

دول مستقلة في العصر العباسي

عنوان الدْرسالدْرس
دولة األدارسة في المغرب.األول
العلويون في طبرستان.الثاني
األيوبيون.الثالث

أهداف الوحـدة:
نتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن:

والعلويين في  المغرب،  األدارس���ة في  دول��ة  الخريطة موقع  1- تحدد على 
طبرستان واأليوبيين في مصر. 

2- تذكر أسباب قيام دول��ة األدارس��ة في المغرب، والعلويون في طبرستان 
واأليوبيين في مصر. 

3- تبين دور األدارسة في المغرب والعلويين في طبرستان وكذلك األيوبيين 
في نشر اإلسالم والتصدي للصليبيين الغزاة. 

54
http://E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



54

للصف السادستاريخ العرب اإلسالميللصف السادستاريخ العرب اإلسالمي

الوحدة 
الثالثة

دول مستقلة في العصر العباسي

عنوان الدْرسالدْرس
دولة األدارسة في المغرب.األول
العلويون في طبرستان.الثاني
األيوبيون.الثالث

أهداف الوحـدة:
نتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن:

والعلويين في  المغرب،  األدارس���ة في  دول��ة  الخريطة موقع  1- تحدد على 
طبرستان واأليوبيين في مصر. 

2- تذكر أسباب قيام دول��ة األدارس��ة في المغرب، والعلويون في طبرستان 
واأليوبيين في مصر. 

3- تبين دور األدارسة في المغرب والعلويين في طبرستان وكذلك األيوبيين 
في نشر اإلسالم والتصدي للصليبيين الغزاة. 
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ق���ام أه���ل ال��ب��ي��ت م��ن ذري���ة النبي 
ص��ل��وات اهلل ع��ل��ي��ه وآل����ه وس��ل��م وعلى 
الظلم  ب��ال��ث��ورات ض��د  تاريخهم  م��دى 
وال��ط��غ��ي��ان ف��ي زم��ن بني أم��ي��ة وزم��ن 
ال���ع���ب���اس���ي���ي���ن، ف���ق���د ث�����ار م��ن��ه��م ع��ل��ى 
المنصور العباسي 145ه�/ 762م محمد 
بن عبداهلل النفس الزكية في المدينة 

الدرس 

األول
دارسة في المغرب 

أ
دولة ال

)173هـ - 375هــ / 789م – 985م(

من الثورة إلى التمكين
يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:

1- تعين موقع المغرب األقصى في الخريطة.
2- تبين دور إدريس األول في معركة 

فخ ومتى وقعت. 
3- ت���ع���دد أه����م ال���م���دن ال���ت���ي ب��ن��اه��ا 

األدارسة.
4- أن تستخلص الدروس من معاناة 

ادريس األول.

أهداف الدرس

وإبراهيم بن عبداهلل في البصرة.
البيت في  أه��ل  العباسيون مذبحة رهيبة بحق  ارتكب  العام 169ه���  وف��ي 
موقعة فخ، بالقرب من مكة، كان وعلى رأسهم الشهيد الحسين بن علي بن 
الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الملقب بالفخي، وقد 
شارك إدريس بن عبداهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب )إدريس 
األول( في هذه المعركة، وقد نجا من القتل، وحفظه اهلل من بطش العباسيين 
بعد المعركة حيث اختلط بالحجاح.  وعندما اشتد العباسيون في طلب أهل 
البيت عليهم السالم والبحث عنهم وخاصة إدريس بن عبداهلل مكث متخفياً 
بمكة، وعندما ضيقوا عليه الخناق فكر في الخروج مع مولى له يسمى  راشًدا 
واختلط بحجاج مصر، ومن مصر انتقل إدريس بن عبداهلل إلى المغرب بعد 
المقام بمدينة وليلى  المرور ببرقة والقيروان وتلمسان وطنجة، واستقر به 
المغربية 172ه�/ 788م واستمرت هذه الرحلة ثالث سنوات اختلطت بالتعب 
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بعد وصول اإلمام إدريس بن عبداهلل إلى مدينة وليلي في ربيع األول سنة 
172ه����/788م ونزوله على إسحاق بن عبداهلل األورب��ي شيخ قبيلة أورب��ه الذي 
أجاره وأكرمه، فأقام عنده ستة أشهر، تمكن من نشر دعوته بين البربر، وتمت 
بيعة  ذل��ك  وتبع  وأحكامهم،  بأمورهم وصالتهم  يقوم  وإم��ام��اً،  قائًدا  مبايعته 
قبائل أخرى في وليلي وما حولها، وكان أكثر سكان المغرب األقصى على دين 

النصرانية واليهودية والمجوسية وقد قامت دعوته على اآلتي: 
- دعا إلى كتاب وسنة رسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم.

- العدل في الرعية. 
- األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- إحياء السنة. 
- رفع المظالم واألخذ بيد المظلوم. 

وفي فترة وجيزة أقبلت طالئع البربر إلى االستجابة لإلمام إدريس بن 
عبداهلل، وأخذوا يدخلون في دين اهلل أفواجا، وتمكن من إرساء قواعد الدولة 
فكون جيًشا افتتح به بقية بالد المغرب األقصى إلى مدينة ماسة وفتح تلمسان 
في العام 173ه�، ودخل تلمسان فاتًحا، وبايعه أهلها، وقد أسس فيها مسجًدا، 
ونجح في بناء إسالم المغرب وعروبته، فنشر العدل والمساواة، وأسس دولة 

إسالمية في المغرب األقصى استمرت لثالثة قرون.

دعوة إدريس بن عبد اهلل: 

والمشقة والتفاني والتحمل في سبيل اهلل، وما يجب أن يكون المؤمن عليه من 
الثقة باهلل سبحانه وتعالى والتفاني في سبيل الدعوة إلى اهلل، كما تجلى في 
هذه الرحلة قوة وصالبة إيمان اإلمام إدريس بن عبداهلل عليه السالم وثقته 

بربه، وإخالص الرجل المؤمن ألخيه المتمثل في موقف راشد.
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بعد وصول اإلمام إدريس بن عبداهلل إلى مدينة وليلي في ربيع األول سنة 
172ه����/788م ونزوله على إسحاق بن عبداهلل األورب��ي شيخ قبيلة أورب��ه الذي 
أجاره وأكرمه، فأقام عنده ستة أشهر، تمكن من نشر دعوته بين البربر، وتمت 
بيعة  ذل��ك  وتبع  وأحكامهم،  بأمورهم وصالتهم  يقوم  وإم��ام��اً،  قائًدا  مبايعته 
قبائل أخرى في وليلي وما حولها، وكان أكثر سكان المغرب األقصى على دين 

النصرانية واليهودية والمجوسية وقد قامت دعوته على اآلتي: 
- دعا إلى كتاب وسنة رسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم.

- العدل في الرعية. 
- األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- إحياء السنة. 
- رفع المظالم واألخذ بيد المظلوم. 

وفي فترة وجيزة أقبلت طالئع البربر إلى االستجابة لإلمام إدريس بن 
عبداهلل، وأخذوا يدخلون في دين اهلل أفواجا، وتمكن من إرساء قواعد الدولة 
فكون جيًشا افتتح به بقية بالد المغرب األقصى إلى مدينة ماسة وفتح تلمسان 
في العام 173ه�، ودخل تلمسان فاتًحا، وبايعه أهلها، وقد أسس فيها مسجًدا، 
ونجح في بناء إسالم المغرب وعروبته، فنشر العدل والمساواة، وأسس دولة 

إسالمية في المغرب األقصى استمرت لثالثة قرون.

دعوة إدريس بن عبد اهلل: 

والمشقة والتفاني والتحمل في سبيل اهلل، وما يجب أن يكون المؤمن عليه من 
الثقة باهلل سبحانه وتعالى والتفاني في سبيل الدعوة إلى اهلل، كما تجلى في 
هذه الرحلة قوة وصالبة إيمان اإلمام إدريس بن عبداهلل عليه السالم وثقته 

بربه، وإخالص الرجل المؤمن ألخيه المتمثل في موقف راشد.
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تنامى إلى سمع ه��ارون الرشيد الخليفة العباسي ما فعله اإلم��ام إدريس 
في المغرب ووالء قبائل البربر له، فخاف خوًفا شديًدا، وتم إرسال من يقوم 
بقتله بالسم، وتم ذلك، وانتقل إلى جوار ربه شهيًدا في العام 177ه�، وكان قد  
رسخ العدل ومبادئ اإلسالم في نفوس البربر، وهذا كان له دور في تماسك 
الدولة إلى أن تولى بعده ابنه إدري��س الثاني )إدري��س بن إدري��س( عام 186ه� 
وهذا اإلمام بايعه معظم بالد المغرب األقصى، ويعد المؤسس الثاني لدولة 
اإلدارسة والمؤسس الحقيقي لها، وبنى مدينة فاس المغربية عام 193ه�، وقد 
وازده��رت  والمكتبات،  المدارس  فأنشأ  بالتعليم،  واهتم  واإلس��الم،  العدل  نشر 
الحركة العلمية وازدهرت التجارة، وتوفي في مدينة فاس العام 213ه��، وعمره 
ست وثالثين سنة، واستمر أوالده من بعده أبرزهم محمد بن إدريس الثاني، 

ويحيى بن ادريس بن عمر بن إدريس الثالث الذي اشتهر بالعدل.  

المنجزات الحضارية والثقافية لألدارسة

موقف الخالفة العباسية

من أهم منجزات األدارسة في المغرب ما يلي:
 - في المجال العلمي:

- نشر اإلسالم وتعاليمه في أقصى أفريقيا. 
- تحقق للمغرب األقصى تقدم حضاري ملموس تمثل في إقامة المدارس 

الكثيرة والمكتبات وبناء المدن. 
- في المجال االقتصادي:

 ازدهرت التجارة، واستخراج المعادن كالذهب والفضة. 
- إقامة مشاريع عمرانية كبيرة كمدينة فاس وزلول ومدينة األقالم، وبناء 
عالمية  ال��ذي حاز شهرة  القرويين  الشرقاء ومسجد  كثيرة كمسجد  مساجد 
في المجال العلمي، واصبح مركًزا للعلوم اإلسالمية واألدبية والتاريخية في 
المغرب، وإليهم )األدارسة( يرجع الفضل في حمل مشعل الثقافة والعلوم في 
تلك الرقعة الغربية لدولة اإلسالم، ولوال الحروب التي شنت عليها من قبل 

الدولة العباسية والدولة األموية في األندلس لكان لها شأن أبعد من هذا. 
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1- متى وقعت معركة فخ؟
2- إلى ماذا دعى اإلمام إدريس بن عبداهلل؟ 

العبارة  أم��ام   )( الصحيحة، وعالمة العبارة  أم��ام   )( َض��ع عالمة  -3
الخطأ فيما يأتي:

)    (  أ ( تأسست دولة األدارسة في مصر.    
)    (  ب( عملت دولة األدارسة على نشر اإلسالم.   
)    (  ج�( المؤسس الحقيقي لدولة األدارسة هو إدريس الثاني.  

بطاقة 
معاناة تفكير عن  تحدث  العباسيين  لظلم  البيت  أه��ل  تعرض 

إدريس بن عبداهلل اثناء هروبه إلى المغرب األقصى؟

  أحد مساجد المغرب
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تنسب هذه الدولة إلى أوالد اإلمام علي 
بن أبي طالب كرم اهلل وجهه. 

انظر الخريطة شكل )1( ثم أجب عن 
األسئلة التالية: 

- حدد موقع طبرستان. 
- أه���م م��دن��ه��ا ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا دول��ة 

العلويين في طبرستان.

الدرس

الثاني

مام الناصر  العلويون في طبرستان )الإ

طروش( )230هـ- 304هـ / 849م – 923م(.
أ
ال

يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
1- ت���ح���دد ع���ل���ى ال���خ���ري���ط���ة ال��م��ن��اط��ق 
العلويين  دول���ة  فيها  توسعت  ال��ت��ي 

بطبرستان. 
الناصر  ع��ن  مختصرة  ن��ب��ذة  تعطي   -2

األطروش. 
3- ت��ع��دد األع��م��ال ال��ت��ي ق��ام بها اإلم��ام 

الناصر األطروش.
4- تقدر دور أهل البيت في نشر اإلسالم.

أهداف الدرس
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خريطة شكل توضح طبرستان وأهم مدنها
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= من مؤسس دولة العلويين ، وكم استمرت؟ 
اإلمام الناصر الحسن بن علي الملقب باألطروش:  -1

أب��و محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن  هو 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم، ولد بالمدينة المنورة سنة 230ه��/ 
849م، وتربى بها، وتلقى العلوم على يد آبائه من أهل البيت عليهم السالم، ثم 
انتقل إلى العراق، وقرأ على يد محمد بن منصور المرادي وعلي بن الحسن بن 
يحيى، انتقل بعدها إلى طبرستان )شمال إيران حالًيا(، ونزل على الحسن بن زيد 
)يصل نسبه إلى علي بن أبي طالب( الذي أنشأ دولة إسالمية مستقلة في الري 
وطبرستان، ولما توفي تولى مكانه أخوه محمد بن زيد، فبقي الناصر األطروش 
يعاونه في إدارة حكم البالد، إلى أن استشهد بجرجان، فاستلم الحكم من بعده، 

فحكم البالد بالعدل، ووسع رقعت الدولة في عهده.
ب��الد الديلم، وك��ان أهلها مجوًسا  إل��ى  ثم اتجه اإلم��ام الناصر األط���روش 
إن عددهم وص��ل مليون  اإلس���الم، فاسلم منهم خلق كثير قيل:  إل��ى  فدعاهم 
شخص، وتبعهم قبائل جيالن، وبدأ نشاطه الدعوى والعسكري، وبقي بينهم أربع 
عشرة سنة ينشر اإلسالم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وينشر العدل حتى 
ذكر المؤرخون : لم ير الناس مثل عدل األطروش وحسن سيرته وإقامته للحق 

وأسس جيًشا وبنى المدارس والمساجد إلقامة دين اهلل.

2- فتح طبرستان عام 301هــ:
والًيا  الصعلوك  ابن  وك��ان  العباسية،  الدولة  كانت طبرستان تحت سيطرة 

عليها، وكان معروًفا بسوء سيرته وظلمه للعباد. 
ع��زم اإلم��ام الناصر على فتحها، والتف حوله بقية الديلم وس��ار بهم إلى 
شالوس على شاطئ بحر قزوين، والتقى اإلمام الناصر األطروش وقائد الجيوش 
الخراسانية محمد بن علي والمعروف بصعلوك بقرب شالوس ودارت المعركة 
سنة 301ه��، وكان النصر حليف اإلمام الناصر، رغم عدم تكافؤ المعركة حيث 
كان عدد الخراسانيين ثالثين ألفاً، وعدد جيش اإلمام الناصر ما بين السبعة 
أل��ف ال��ى العشرة أل��ف مقاتل، ودخ��ل مدينة آم��ل عاصمة طبرستان، ودان��ت له 
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جميع بلدان جيالن وديلمان، واستقر بطبرستان إلى أن توفي بها في مدينة آمل 
عام 304ه��، وقبره مشهور فيها.

3- أهم الحكام واألئمة في دولة العلويين بطبرستان:
تولى على ع��رش ه��ذه ال��دول��ة حكام ع��دول ينتمون إل��ى أه��ل البيت عليهم 

السالم والمذهب الزيدي من أهمهم: 
1- اإلمام الناصر األطروش وقد تقدم ذكره. 

2- اإلمام الداعي لدين اهلل الحسن بن القاسم، والذي كان يضرب بعدله المثل، حتى قيل: )عدل الداعي(. 
3- اإلمام المؤيد باهلل أحمد بن الحسين الهاروني. 

4- اإلمام الناطق بالحق أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني.
5- )اإلمام أبو طالب األخير( يحي بن أحمد بن الحسين )المؤيد باهلل(.

4-األسس والمبادئ التي قامت عليها دولة العلويين في طبرستان:
قامت دولة العلويين في طبرستان على مبادئ قامت عليها الدول الزيدية 
سواء في اليمن أو طبرستان أو المغرب األقصى، فقد عملت على العمل بكتاب 
اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم الصحيحة، والعدل في الرعية، 
واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها، وقد عاش اإلمام الناصر األطروش 
حياته مقتديا بالرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم قواًل وعماًل، واستطاع أن 
والمغني،  البساط،  كتاب  أشهرها  تحصى  ال  بمؤلفات  اإلسالمي  الفكر  يثري 

والمسفر والصفي، وكتاب التفسير.

٥-المنجزات الثقافية والعلمية للعلويين في طبرستان:
ال��دع��اة من أه��ل البيت عليهم السالم حريصين على نشر اإلس��الم،  ك��ان 
المظلوم، ولهذا استطاع  الظلم ونصرة  وإقامة شريعة اهلل في االرض، ودف��ع 
الحسن ب��ن زي��د ومحمد ب��ن زي��د، وم��ن بعد اإلم���ام الناصر الحسن ب��ن علي 
األطروش أن يهتموا بالعلم فبنوا المدارس والمجالس العلمية، وكان لهم دور 
أث��روا الفكر اإلسالمي بأنواع  في تخرج الكثير من العلماء والفقهاء، وبذلك 
العلوم، وكان لهم دور في بناء دولة إسالمية، ونشر اإلسالم وعدله في الشرق 
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اإلسالمي وأقاموا حكم اهلل وشريعته في األرض.هذه الحضارة العريقة عملت 
على تحرير اإلنسان من ظلم الطواغيت، ولهذا ال زال ذكر وآثار اإلمام الناصر 
األطروش الى اليوم شاهدة عليه؛ نتيجة لنهجه القائم على طاعة اهلل سبحانه 
وتعالى ورسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السالم، وتواضعه 

الجم، ويعتبر قدوة وأسوة لمن ينشد رضى اهلل سبحانه وتعالى.

1- صل العبارة في العمود ) أ (، بما يناسبها من العمود )ب(:

)ب() أ (
 قامت دولة العلويين في طبرستان بشمال أفريقيا  

 حكم اإلمام الناصر األطروش إيران
 عاصمة طبرستان هيبالعدل

آمل
2- متى ولد اإلمام األطروش، وأين؟ 

3- علل: عزم اإلمام الناصر على فتح طبرستان. 
4- تحدث عن معركة شالوس؟ 

اإلم��ام  بعد  والديلم  الجيل  العلويين في  أئمة  أسماء ثالثة من  اذك��ر   -5
الناصر األطروش 

http://E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



62

للصف السادستاريخ العرب اإلسالميللصف السادستاريخ العرب اإلسالمي

اإلسالمي وأقاموا حكم اهلل وشريعته في األرض.هذه الحضارة العريقة عملت 
على تحرير اإلنسان من ظلم الطواغيت، ولهذا ال زال ذكر وآثار اإلمام الناصر 
األطروش الى اليوم شاهدة عليه؛ نتيجة لنهجه القائم على طاعة اهلل سبحانه 
وتعالى ورسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السالم، وتواضعه 

الجم، ويعتبر قدوة وأسوة لمن ينشد رضى اهلل سبحانه وتعالى.

1- صل العبارة في العمود ) أ (، بما يناسبها من العمود )ب(:

)ب() أ (
 قامت دولة العلويين في طبرستان بشمال أفريقيا  

 حكم اإلمام الناصر األطروش إيران
 عاصمة طبرستان هيبالعدل

آمل
2- متى ولد اإلمام األطروش، وأين؟ 

3- علل: عزم اإلمام الناصر على فتح طبرستان. 
4- تحدث عن معركة شالوس؟ 

اإلم��ام  بعد  والديلم  الجيل  العلويين في  أئمة  أسماء ثالثة من  اذك��ر   -5
الناصر األطروش 

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

لعام
ة ا

دار
اإل



63

للصف السادستاريخ العرب اإلسالميللصف السادستاريخ العرب اإلسالمي

ه����ي إح�������دى ال��������دول ال��م��س��ت��ق��ل��ة 
ن��ش��أت بمصر  العباسية،  ال��دول��ة  ع��ن 
وام����ت����دت ل��ت��ش��م��ل ال����ش����ام وال���ح���ج���از 
واليمن والنوبة وبعض أجزاء المغرب 
العربي، ويعتبر صالح الدين األيوبي 
هو مؤسس الدولة األيوبية عام 564ه� 

/1168م.

الدرس

الثالث
يوبية )564- 648ه(

أ
الدولة ال

الدولة األيوبية يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
المناطق  الخريطة  على  ت��ح��دد   -1
ال����ت����ي وص����ل����ت إل���ي���ه���ا ال����دول����ة 

األيوبية. 
سيطرة  بعد  اليمن  ح��ال��ة  تبين   -2

األيوبيين عليها. 
مقاومة  في  اليمنيين  دور  تقدر   -3

المحتل.

أهداف الدرس

وه��و ص��الح الدين يوسف بن أي��وب ول��د في تكريت )شمال ال��ع��راق( عام 
532ه��/1137م، وينتمي إلى إحدى القبائل الكردية، نشأ صالح الدين في بالد 

الشام، وتعلم بها العلوم الدينية. 
إل��ى مصر، وه��ن��اك عين وزي���ًرا للخليفة  ال��دي��ن زنكي بالذهاب  ن��ور  كلفه 
الفاطمي العاضد لدين اهلل، ونائًبا عن السلطان نورالدين محمود في مصر. 
بعد  بيده، واستطاع ذلك  السلطات  أن يكون كل  الدين على  عمل صالح 
وفاة نورالدين زنكي عام 568م، توجه إلى الشام فدخل دمشق وحمص ثم حلب 

وبذلك أصبح صالح الدين سلطاًنا على مصر وبالد الشام. 
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يوبية وأماكن نفوذها.       شكل )1( خريطة الدولة الأ

كان األيوبيون قد احتلوا اليمن سنة 569ه�� حيث وجه صالح الدين األيوبي 
أخ��اه ت��وران شاه إلى اليمن، وتمكن من دخولها، وع��اد إلى مصر عام 571ه��، 
ف��أرس��ل ص��الح ال��دي��ن أخ��اه طغتكين، فملك اليمن وع��اث ف��ي األرض ف��س��اًدا، 
وعاش الناس حالة من االضطراب، وقد قام اإلمام عبداهلل بن حمزة باألمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، وواجه األيوبيين وخاض معارك ضدهم وانتصر 
عليهم، هذا اإلمام قضى حياته في الدعوة والعمل والجهاد بهمة وصبر، وكما 
دام  ال��ذي  الجيل والديلم، بعد سقوط حكم األيوبيين  الدعاة في  بأمر  اهتم 

ثمانية وخمسون سنة. 

نفوذ األيوبيون والسيطرة على اليمن
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إل��ى ب��الد الحجاز واليمن إض��اف��ة إل��ى مصر  ال��دول��ة األيوبية  عندما ام��ت��دت 
والشام كانت الحمالت الصليبية قد احتلت بالد الشام ومنها فلسطين، وتحاول مد 
نفوذها إلى الشام، فعمل صالح الدين على التصدي لهم، وانتصر عليهم بمعركة 
حطين عام 583ه��، وبعد ثالثة أشهر تمكن من دخول بيت المقدس في 27 رجب 
583ه�� الموافق 2 أكتوبر 1187م، وبذلك تم تحرير القدس وفلسطين وعودتها إلى 

ا. المسلمين في العام 583 بعد احتالل صليبي دام قرابة التسعين عاًمً

1- من مؤسس الدولة األيوبية؟ 
2- ما المناطق التي وصل إليها النفوذ األيوبي؟ 

أم��ام العبارة   )( أم��ام العبارة الصحيحة، وعالمة  )( 3-  ضع عالمة
الخطأ فيما يأتي:

)    ( أ ( تصدى اإلمام عبداهلل بن حمزة لأليوبيين في اليمن. 
ب( ك���ان���ت م��ع��رك��ة ح��ط��ي��ن ه���ي ال��م��ع��رك��ة األه�����م ب��ي��ن ص����الح ال��دي��ن 

)    ( والصليبيين. 
)    ( ج�( لم تدخل مصر ضمن نفوذ الدولة األيوبية. 
)    ( د ( توفي نورالدين زنكي العام 560ه�.  

صالح الدين وتحرير فلسطين

نشاط
يطلب المعلم من التالميذ الكتابة عن وضع اليمن أثناء سيطرة األيوبيين 
على اليمن، ودور اإلمام عبد اهلل بن حمزة في مواجهة األيوبيين في 
الحفاظ على هوية اليمن العربية اإلسالمية وعرضها في مجلة حائطية.
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1- َضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة الخطأ 
فيما يأتي: 

          )   ( أ ( استطاع إدريس بن عبداهلل فتح تلمسان في العام 173ه��.  
 )   ( ب( قامت دولة العلويين في طبرستان على الظلم.  

لدخول  فاصلة  والصليبيين  الدين  بين ص��الح  معركة حطين  كانت  ج���( 
)   ( األيوبيين بيت المقدس وفلسطين.  
)   ( د ( يعد اإلمام الناصر األطروش من أئمة العدل في طبرستان. 

2-  ماذا ترتب على:
أ  ( معركة فخ في العام 169ه�.

..........................................................................  -
ب (قيام دولة العلويين في طبرستان.

...........................................................................  -
ج�( انتصار صالح الدين في معركة حطين العام 583ه�.

...........................................................................  -
3-  َعلِّل ما يأتي:

أ  ( استشهاد اإلمام إدريس بن عبداهلل مسموًما:
...........................................................................  -
...........................................................................  -

ب ( قيام دولة العلويين في طبرستان:
...........................................................................  -

           ...........................................................................  -
ج� ( خروج األيوبيين من اليمن:

...........................................................................  -

...........................................................................  -

تقويم الوحدة

http://E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



66

للصف السادستاريخ العرب اإلسالميللصف السادستاريخ العرب اإلسالمي

1- َضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة الخطأ 
فيما يأتي: 

          )   ( أ ( استطاع إدريس بن عبداهلل فتح تلمسان في العام 173ه��.  
 )   ( ب( قامت دولة العلويين في طبرستان على الظلم.  

لدخول  فاصلة  والصليبيين  الدين  بين ص��الح  معركة حطين  كانت  ج���( 
)   ( األيوبيين بيت المقدس وفلسطين.  
)   ( د ( يعد اإلمام الناصر األطروش من أئمة العدل في طبرستان. 

2-  ماذا ترتب على:
أ  ( معركة فخ في العام 169ه�.

..........................................................................  -
ب (قيام دولة العلويين في طبرستان.

...........................................................................  -
ج�( انتصار صالح الدين في معركة حطين العام 583ه�.

...........................................................................  -
3-  َعلِّل ما يأتي:

أ  ( استشهاد اإلمام إدريس بن عبداهلل مسموًما:
...........................................................................  -
...........................................................................  -

ب ( قيام دولة العلويين في طبرستان:
...........................................................................  -

           ...........................................................................  -
ج� ( خروج األيوبيين من اليمن:

...........................................................................  -

...........................................................................  -

تقويم الوحدة

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

لعام
ة ا

دار
اإل



67

للصف السادستاريخ العرب اإلسالميللصف السادستاريخ العرب اإلسالمي

الوحدة 
الرابعة

الدول المستقلة في العصر 
العباسي في اليمن.

عنوان الدْرسالدْرس
الدولة الزيدية.األول
الدولة الصليحية.الثاني
الدولة النجاحية.الثالث

أهداف الوحـدة:
نتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن:

العباسية  ال��دول��ة  ع��ن  المستقل��ة  ال��دوي��ات  م��واق��ع  الخريطة  على  ت��ح��دد   .1
وعواصمها. 

تذكر أسباب قيام الدويات المستقل��ة عن الدولة العباسية.  .2
تذكر إنجازات كل دولة مستقلة.   .3

تتعرف على أسباب إنهيار الدول المستقلة في اليمن.  .4
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ما سبب تسميتها بالدولة الزيدية؟   -1
سميت الدولة الزيدية بهذا االسم نسبة إلى اإلمام زيد بن علي ؛ وهو إمام 
من أئمة أهل البيت، وتحرك بكتاب اهلل في مواجهة أهل الباطل، حيث أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر، وباين الظالمين مع ارتباطه وأعزه النبي صلوات 

اهلل عليه وعلى آله،

تأمل في الخارطة رقم )1( ثم   -
حدد موقع مدينة صعدة نجران حوث 

ذمار.

الدرس

األول
تأسيس الدولة الزيدية في اليمن      

من- 284هـ ـ 298ه

ن موقع وعاصمة الدولة الزيدية شكل )1( خريطة تبّيِ

نشأة الدولة الزيدية يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
ت���ع���رف ال����دول����ة ال���زي���دي���ة ب��ه��ذا   -1

اإلسم.
تحدد عاصمة الدولة الزيدية.  -2
تعرف مؤسس الدولة الزيدبة.  -3

أهداف الدرس
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نشأة الدولة الزيدية يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
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أهداف الدرس
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من هو مؤسس الدولة الزيدية في اليمن؟  -2
هو اإلمام يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي، ينتهي نسبه إلى اإلمام 

الحسن بن اإلمام علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه.

كيف تأسست الدولة الزيدية؟     -3
إلى  اليمنيين  تفريق  على  وعملوا  اليمن،  على  العباسية  ال��دول��ة  والة  ت��ن��ازع 
حتى  والفتن  وال��ح��روب  الصراعات  بينها  تكثر  متنافرة  متناحرة  وقبائل  مجاميع 
ضاق بهم الحال، فتوجهت مجموعة منهم إلى الّرس بالقرب من المدينة المنورة 
قاصدين اإلمام يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي الذي تلقب باإلمام الهادي إلى 
الحق، لما بلغهم من علمه وزهده وشجاعته وقوته في الحق ،وطلبوا منه المجيء 

معهم إلى اليمن، فاستجاب لهم بما يمليه عليه واجب المسؤولية. 
وص��ل اإلم���ام ال��ه��ادي إل��ى اليمن سنة 280 ه��� وم��ا إن ب��دأ ف��ي ح��ل الخافات 
بعض  تنفيذ  رفضوا  اهلل حتى  رس��ول  وسنة  اهلل  كتاب  على  الحكم  مبدأ  وتأسيس 

األحكام الشرعية وبعد أن يأس من إقناعهم قرر أن يعود إلى الحجاز.
باليمنيين  تفتك  الفتن  واستمرت  وال��ح��روب،  الصراعات  اشتدت  رحيله  وبعد 
،وسالت دماء اليمنيين في كل مكان، ولم يجدوا أمامهم أي حل سوى الذهاب من 
الحسين مرة  الحق يحيى بن  إلى  الهادي  باإلمام  الحجاز، واالستعانة  إلى  جديد 
أخرى للعودة إليهم، فاستجاب لهم بعد أن أخذ منهم العهود على السمع والطاعة، 
واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان ذلك سنة 284ه�،  وظل اإلمام الهادي في 
اليمن حتى توفاه اهلل في 20 ذي الحجة سنة298 ودفن إلى جوار مسجده المشهور 

في مدينة صعدة والذي يعد من أهم المعالم التاريخية.

ماهي عاصمة الدولة الزيدية؟  -4
جعل اإلمام الهادي إلى الحق صعدة عاصمة لدولته، حيث كان أهل صعدة 
وما جاورها كخوالن من أقوى المناصرين لإلمام الهادي ثم امتد حكم اإلمام 
الهادي وأوالده ومن جاء بعده من أئمة الزيدية حتى وصل إلى معظم المناطق 
اليمنية.يكثر فيها أتباعه ومؤيدوه،وامتد نفوذه ليشمل معظم المناطق اليمنية.
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5 - ماهي عالقة الدولة الزيدية بالدول األخرى.
تعتبر الدولة الزيدية هي الدولة اليمنية الوحيدة التي كانت دولة مستقلة ولم 

يكن لها ارتباط مع الدول األخرى،وكذلك ليس لها عاقة بالدولة العباسية 
6- ما أهم إنجازات اإلمام الهادي؟

اليمن  كانت  التي  المضطربة  السياسية  واألوض��اع  الصعبة  الظروف  رغم 
تعاني منها خال تلك الفترة إال أن اإلم��ام يحيى بن الحسين استطاع خال 

فترة وجيزة من حكمه أن يحقق الكثير من المنجزات أهمها:
•  توحيد اليمن من نجران أقصى الشمال إلى عدن أقصى الجنوب.

المصالحة بين القبائل، وإنهاء القتال وحالة التوتر بينها.  •
االهتمام بالتعليم وتشجيع العلماء.  •

إقامة العدل وتحقيق العدالة االجتماعية والمساواة بين الناس.  •
تقديم نموذج مشرق لعاقة الحاكم بالشعب، وتقديم المشورة للحاكم.  •

7- من تولى الحكم بعد وفاة اإلمام الهادي؟
بعد وفاة اإلمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي انتقل الحكم إلى 
ولده محمد الذي لقب )المرتضى( وكان عالماً تقيًّا زاهداً لكنه ما لبث أن تنازل 
عن الحكم سنة 301ه� مفضا التفرغ للعلم ونشر المعرفة، وتولى بعده أخوه أحمد 
الذي تلقب )بالناصر( واستمر حكمه الى وفاته عام 325ه�، ثم تعاقب أئمة وأعام 

الهدى من آل البيت واحداً تلو آخر، فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات .
8 - هل انتهت الدولة الزيدية في اليمن بوفاة مؤسسها؟

استمر حكم أئمة الدولة الزيدية في اليمن خال فترات تاريخية متقطعة حينا 
ومتواصلة حيناً أخر عبر كثير من األئمة الذين تولوا حكم اليمن يتقلص نفوذهم 
تارة، لينحصر في مناطق معينة، ويمتد نفوذهم تارة أخرى ليشمل معظم مناطق 

اليمن حتى قامت ثورة 1962م.
ويعد اإلم��ام محمد البدر آخر ملوك الدولة المتوكلية اليمنية والتي هي في 
امتدادها الزيدي، وكان بعد اإلمام أحمد بن يحيى، وأبيه اإلمام يحيى حميدالدين.
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ومتواصلة حيناً أخر عبر كثير من األئمة الذين تولوا حكم اليمن يتقلص نفوذهم 
تارة، لينحصر في مناطق معينة، ويمتد نفوذهم تارة أخرى ليشمل معظم مناطق 

اليمن حتى قامت ثورة 1962م.
ويعد اإلم��ام محمد البدر آخر ملوك الدولة المتوكلية اليمنية والتي هي في 
امتدادها الزيدي، وكان بعد اإلمام أحمد بن يحيى، وأبيه اإلمام يحيى حميدالدين.
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من مؤسس الدولة الزيدية؟  -1
دخل اإلمام الهادي اليمن مرتين ، اذكرهما مع ذكر اسباب كل دخول.  -2

العبارة  أم��ام   )( العبارة الصحيحة، وعامة أم��ام   )( َض��ع عامة  -3
الخطأ فيما يأتي:

)    (  أ ( اقتصر نفوذ الدولة الزيدية على مدينة صعدة.  
 ب(تمكن اإلمام الهادي من المصالحة بين القبائل اليمنية وإنهاء حالة 
)    ( التوتر بينها.   

التاريخية في مدينة  المعالم  الهادي من أهم   ج�( يعتبر جامع اإلم��ام 
)    ( صعدة. 
 د ( انتهت الدولة الزيدية في اليمن بوفاة مؤسسها اإلمام الهادي  يحيى 
)    ( بن الحسين بن القاسم الرسي.    
)    ( ه�( كانت الدولة الزيدية ترتبط بالخافة الفاطمية في مصر. 

  4- صل العبارة في العمود ) أ (، بما يناسبها من العمود )ب(:
)ب() أ (

ألخيه اإلمام الناصر أحمد مؤسس الدولة الزيدية في اليمن
من أشهر المعالم التاريخية في اليمناستمرت الدولة الزيدية في اليمن

حتى قيام ثورة 1962ميعتبر جامع اإلمام الهادي إلى الحق
اإلمام الهادي يحيى بن الحسينتنازل اإلمام محمد المرتضى
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مام الهادي في صعدة شكل )2( جامع الإ

نشاط
ف��ي صعدة،  ب��ن الحسين  ال��ه��ادي يحيى  اجمع معلومات ع��ن جامع اإلم���ام 

ودونها في دفترك وقدمها لزمائك في إذاعة المدرسة.
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مام الهادي في صعدة شكل )2( جامع الإ

نشاط
ف��ي صعدة،  ب��ن الحسين  ال��ه��ادي يحيى  اجمع معلومات ع��ن جامع اإلم���ام 

ودونها في دفترك وقدمها لزمائك في إذاعة المدرسة.
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الدولة الصليحية )439-532هـ(

شكل )1( خريطة تبين موقع عاصمتي الدولة الصليحية

نشأة الدولة الصليحية

يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
تعرف من مؤسس الدولة الصليحية.  -1

أن تذكر الظروف التي ساعدت على قيام الدولة الصليحية.  -2
أن تحدد موقع مدينة صنعاء ومدينة زبيد على الخارطة.  -3

أن تصف أهم إنجازات الدولة الصليحية.  -4
أن تتعرف على شخصية السيدة سيدة بنت أحمد الصليحي.   -5

أهداف الدرس

الدرس
الثاني
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من مؤسس الدولة الصليحية؟   -1
بعد سقوط دول��ة بني زي��اد والتي استمرت من )203 ه� - 412ه���( قامت 
ال��ذي مكنته  الصليحي  يد مؤسسها علي بن محمد  الصليحية على  ال��دول��ة 
خبرته ومعرفته بالناس، والتي اكتسبها من خال عمله كمرشد للحجاج من 
اليمن إلى مكة من استمالة الناس  إليه، وبدأ عمله كداعية في اليمن للخليفة 
الفاطمي في مصر بعد أن كتب إليه يستأذنه في إعان الدعوة من منطقة 

حراز) صنعاء( التي كان يقيم بها.

ما الظروف التي ساعدت على قيام الدولة الصليحية؟  -2
كانت اليمن خال العقدين الرابع والخامس الهجري تعاني من التفكك 
التي تغذيها العصبية  الداخلية  السياسي، نتيجة الصراعات  وعدم االستقرار 
القبلية والمذهبية، وتصارع القوى المتعاصرة مع بعضها حيث تبادلت النصر 
والهزيمة، فما إن تسقط أسرة حاكمة حتى تحل أخرى  محلها إلى أن يتمكن 
ال��ت��دخ��ات واألط��م��اع  إل��ى  بعضها م��ن السيطرة على البعض األخ���ر إض��اف��ة 
التي كانت ترى في اليمن, وموقعه الجغرافي ما يحقق أحامها  الخارجية 

ويحمي مصالحها.  

كيف تمكن علي بن محمد الصليحي من توسيع دولته؟  -3
لتأسيس  الحربية  المعارك  الكثير من  الصليحي  بن محمد  علي  خ��اض 

دولته مع كل من:
الدولة الزيدية في صعدة وما جاورها.  •

وأل حاتم في صنعاء وما حولها.  •
وأل زريع في عدن.  •

وبني نجاح في زبيد وسهل تهامة.   •
 واستطاع أن يحقق الوحدة السياسية لليمن وأن يمد نفوذه إلى حضرموت جنوبا 

وإلى مكة المكرمة شماال لمكانتها المقدسة لكن ذلك لم يستمر سوى مدة يسيرة.
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من مؤسس الدولة الصليحية؟   -1
بعد سقوط دول��ة بني زي��اد والتي استمرت من )203 ه� - 412ه���( قامت 
ال��ذي مكنته  الصليحي  يد مؤسسها علي بن محمد  الصليحية على  ال��دول��ة 
خبرته ومعرفته بالناس، والتي اكتسبها من خال عمله كمرشد للحجاج من 
اليمن إلى مكة من استمالة الناس  إليه، وبدأ عمله كداعية في اليمن للخليفة 
الفاطمي في مصر بعد أن كتب إليه يستأذنه في إعان الدعوة من منطقة 

حراز) صنعاء( التي كان يقيم بها.

ما الظروف التي ساعدت على قيام الدولة الصليحية؟  -2
كانت اليمن خال العقدين الرابع والخامس الهجري تعاني من التفكك 
التي تغذيها العصبية  الداخلية  السياسي، نتيجة الصراعات  وعدم االستقرار 
القبلية والمذهبية، وتصارع القوى المتعاصرة مع بعضها حيث تبادلت النصر 
والهزيمة، فما إن تسقط أسرة حاكمة حتى تحل أخرى  محلها إلى أن يتمكن 
ال��ت��دخ��ات واألط��م��اع  إل��ى  بعضها م��ن السيطرة على البعض األخ���ر إض��اف��ة 
التي كانت ترى في اليمن, وموقعه الجغرافي ما يحقق أحامها  الخارجية 

ويحمي مصالحها.  

كيف تمكن علي بن محمد الصليحي من توسيع دولته؟  -3
لتأسيس  الحربية  المعارك  الكثير من  الصليحي  بن محمد  علي  خ��اض 

دولته مع كل من:
الدولة الزيدية في صعدة وما جاورها.  •

وأل حاتم في صنعاء وما حولها.  •
وأل زريع في عدن.  •

وبني نجاح في زبيد وسهل تهامة.   •
 واستطاع أن يحقق الوحدة السياسية لليمن وأن يمد نفوذه إلى حضرموت جنوبا 

وإلى مكة المكرمة شماال لمكانتها المقدسة لكن ذلك لم يستمر سوى مدة يسيرة.
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كيف كانت نهاية علي بن محمد الصليحي؟  -4
تمكن سعيد األح��ول بن نجاح من االنتقام لوالده وقتل علي بن محمد 
الصليحي ومن معه وهو في طريقه إلى الحج وأسر زوجته أسماء بنت شهاب.

كيف انتقلت السلطة إلى المكرم بن علي الصليحي؟  •
وهو أحد أبناء علي بن محمد الصليحي عينه والده نائبا له على صنعاء 
عندما ذهب الى الحج وعندما علم بمقتل والده توجه بجيشه إلى زبيد وأعاد 

فرض سلطة الدولة الصليحية عليها وعلى ساحل تهامة.
وبعد أن تمكن المكرم من القضاء على الفتن واالضطرابات قام بتغيير 
عاصمة الدولة الصليحية من صنعاء إلى جبلة وذلك بناء على مشورة زوجته 

سيدة بنت أحمد الصليحي.

أهم إنجازات الدولة الصليحية؟  -5
توحيد اليمن سياسيا.  -

بناء القصور وتشييد الدور.  -
شق الطرقات وتعبيدها.  -

االهتمام بالري وإنشاء السواقي.  -
توسعة وترميم الجامع الكبير بصنعاء.  -

نهاية الدولة الصليحية   -6
بنت  زوجته سيدة  وكانت  بالمرض  الصليحي  بن علي  المكرم  وف��اة  بعد 
أحمد الصليحي والتي اشتهرت بلقب أروى بنت أحمد تقوم بمساعدته في إدارة 
التعامل مع  شؤن الباد وقد اشتهرت بالذكاء والدهاء وحسن التصرف في 
القضايا الصعبة وبعد وفاة زوجها المكرم كانت أول امرأة حاكمة في اليمن 

بعد اإلسام وبوفاتها انتهت الدولة الصليحية.

76
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من هو مؤسس الدولة الصليحية؟  -1
ما هي مناطق نفوذ الدولة الصليحية؟  -2

ما هي العاصمة الثانية للدولة الصليحية؟  -3
من هي أول امرأة حكمت في اليمن بعد اإلسام؟  -4

5- صل العبارة في العمود ) أ (، بما يناسبها من العمود )ب(:
)ب() أ (

في عهد المكرم بن علي الصليحيعلي بن محمد الصليحي
قام بشق الطرق وتعبيدهاجبلة عاصمة الدولة الصليحية

شكل )2( الجامع الكبير بمدينة جبلة

نشاط
اجمع معلومات حول ما تبقى من أثار سيدة بنت أحمد الصليحي )أروى( 

في مدينة جبلة التاريخية ودونها في دفترك 
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من هو مؤسس الدولة الصليحية؟  -1
ما هي مناطق نفوذ الدولة الصليحية؟  -2

ما هي العاصمة الثانية للدولة الصليحية؟  -3
من هي أول امرأة حكمت في اليمن بعد اإلسام؟  -4

5- صل العبارة في العمود ) أ (، بما يناسبها من العمود )ب(:
)ب() أ (

في عهد المكرم بن علي الصليحيعلي بن محمد الصليحي
قام بشق الطرق وتعبيدهاجبلة عاصمة الدولة الصليحية

شكل )2( الجامع الكبير بمدينة جبلة

نشاط
اجمع معلومات حول ما تبقى من أثار سيدة بنت أحمد الصليحي )أروى( 

في مدينة جبلة التاريخية ودونها في دفترك 
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 )1( الخريطة شكل  ف��ي  ت��أم��ل   -
وحدد عليها موقع مدينة زبيد.

1- ما عاصمة دولة بني نجاح؟
اختار بني نجاح زبيد عاصمة لهم.

2- من هو مؤسس دولة بني نجاح؟
م���ؤس���س دول�����ة ب��ن��ي ن���ج���اح هو   •

الدرس 

الثالث
دولة بني نجاح )412-553هـ(

ن موقع وعاصمة دولة بني نجاح شكل )1( خريطة تبّيِ

نشأة دولة بني نجاح
يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:

تعرف بني نجاح.  -1
ت��ح��دد ع��ل��ى ال���خ���ارط���ة ع��اص��م��ة   -2

دولة بني نجاح.
تسمي أهم شخصيات دولة بني   -3

نجاح.
ت��ذك��ر أس��ب��اب س��ق��وط دول���ة بني   -4

نجاح.

أهداف الدرس

األمير نجاح الذي كان مولى لدى مرجان الحبشي الذي كان حاجبا لدى أمير 
بني زياد.
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كيف تأسست الدولة النجاحية؟  -3
بعد وف��اة الحسن بن سامة وه��و مولى من موالي بني زي��اد ال��ذي كان 
الخليفة المأمون قد عينهم والة على زبيد انتقلت الوالية في اليمن إلى األمير 
عبد اهلل بن أبي الجيش أل زياد وكان ال يزال طفا صغيرا يعيش تحت كفالة 
عمته ويساعدها في ذلك عبد حبشي من عبيد الحسن بن سامه اسمه مرجان. 

وكان لمرجان عبدين حبشيين أحدهما يسمى نجاح واألخر يسمى نفيس.
وأصبح مرجان هو الحاكم الفعلي بعد أن تمكن من قتل األمير عبد اهلل 

بن أبي الجيش وعمته بمساعدة نفيس.
وانتقم نجاح من مرجان ونفيس وقتلهما وأعلن نفسه واليا على زبيد بعد 
أن حصل على موافقة الخليفة العباسي وأسس الدولة النجاحية التي تنسب 

اليه. وكان له عشرة أبناء أشهرهم معارك وسعيد األحول وجياش.
-  ما عاقة الدولة الصليحية بدولة بني نجاح؟ 

بعد وفاة نجاح مؤسس الدولة النجاحية انتقل الحكم إلى ابنه معارك بن 
نجاح فقرر علي بن محمد الصليحي مهاجمته وغادر بجيشه صنعاء متوجها 
إلى زبيد عاصمة بني نجاح بعد أن استخلف ابنه المكرم على صنعاء وبعد معارك 
شديدة تمكن الصليحي من االستياء على زبيد بينما هرب منها أوالد نجاح. 

كيف استعاد بني نجاح سيطرتهم على زبيد؟  -4
وبعد أن تمكن علي الصليحي من السيطرة على زبيد قرر أن يذهب الى 
الحج مصطحبا زوجته السيدة أسماء بنت شهاب ومجموعة كبيرة من وزراء 
ابناء نجاح )سعيد  إل��ى مكة كمن له  ال��دول��ة الصليحية وف��ي طريقه  وأم���راء 
األح��ول وأخ��وه جياش ( ومعهم مجموعة من أعوانهم وتمكنوا من قتله مع 

الكثير من رجاله وعادوا بزوجته أسيرة معهم إلى مدينة زبيد.
وحين بلغ ذلك أبنه المكرم الذي كان أبوه قد إستخلفه حاكما على صنعاء 
اليمنية التي غضبت لوقوع  القبائل  الكثير من أعوانه ومن  بعد سفره جمع 
امرأة عربية في األسر وتمكنوا من الهجوم على زبيد وتخليصها من األسر، 
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كيف تأسست الدولة النجاحية؟  -3
بعد وف��اة الحسن بن سامة وه��و مولى من موالي بني زي��اد ال��ذي كان 
الخليفة المأمون قد عينهم والة على زبيد انتقلت الوالية في اليمن إلى األمير 
عبد اهلل بن أبي الجيش أل زياد وكان ال يزال طفا صغيرا يعيش تحت كفالة 
عمته ويساعدها في ذلك عبد حبشي من عبيد الحسن بن سامه اسمه مرجان. 

وكان لمرجان عبدين حبشيين أحدهما يسمى نجاح واألخر يسمى نفيس.
وأصبح مرجان هو الحاكم الفعلي بعد أن تمكن من قتل األمير عبد اهلل 

بن أبي الجيش وعمته بمساعدة نفيس.
وانتقم نجاح من مرجان ونفيس وقتلهما وأعلن نفسه واليا على زبيد بعد 
أن حصل على موافقة الخليفة العباسي وأسس الدولة النجاحية التي تنسب 

اليه. وكان له عشرة أبناء أشهرهم معارك وسعيد األحول وجياش.
-  ما عاقة الدولة الصليحية بدولة بني نجاح؟ 

بعد وفاة نجاح مؤسس الدولة النجاحية انتقل الحكم إلى ابنه معارك بن 
نجاح فقرر علي بن محمد الصليحي مهاجمته وغادر بجيشه صنعاء متوجها 
إلى زبيد عاصمة بني نجاح بعد أن استخلف ابنه المكرم على صنعاء وبعد معارك 
شديدة تمكن الصليحي من االستياء على زبيد بينما هرب منها أوالد نجاح. 

كيف استعاد بني نجاح سيطرتهم على زبيد؟  -4
وبعد أن تمكن علي الصليحي من السيطرة على زبيد قرر أن يذهب الى 
الحج مصطحبا زوجته السيدة أسماء بنت شهاب ومجموعة كبيرة من وزراء 
ابناء نجاح )سعيد  إل��ى مكة كمن له  ال��دول��ة الصليحية وف��ي طريقه  وأم���راء 
األح��ول وأخ��وه جياش ( ومعهم مجموعة من أعوانهم وتمكنوا من قتله مع 

الكثير من رجاله وعادوا بزوجته أسيرة معهم إلى مدينة زبيد.
وحين بلغ ذلك أبنه المكرم الذي كان أبوه قد إستخلفه حاكما على صنعاء 
اليمنية التي غضبت لوقوع  القبائل  الكثير من أعوانه ومن  بعد سفره جمع 
امرأة عربية في األسر وتمكنوا من الهجوم على زبيد وتخليصها من األسر، 
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وعين المكرم الصليحي أسعد بن شهاب واليا على زبيد.
لكن جياش بن نجاح ما لبث أن تمكن من مهاجمة زبيد مرة أخرى واستولى 
انتقلت  وفاته  وبعد  لها  حاكما  واصبح  منها  شهاب  بن  أسعد  ف��رار  بعد  عليها 

واليتها إلى أوالده وأحفاده.

نهاية دولة بني نجاح:  -5
وكان أخرهم حفيده فاتك بن محمد بن فاتك بن جياش الذي كان يميل 
إلى اللهو والطرب فتمكن اإلمام أحمد بن سليمان أحد أئمة الدولة الزيدية من 

قتله وبموته انتهت دولة بني نجاح.

شكل )2( مدينة زبيد التاريخية
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من هو مؤسس دولة بني نجاح؟  -1
ماهي عاصمة دولة بني نجاح؟  -2

العبارة  أم��ام   )( العبارة الصحيحة، وعامة أم��ام   )( َض��ع عامة  -3
الخطأ فيما يأتي:

)   ( أ ( بعد وفاة نجاح انتقل الحكم إلى علي بن محمد الصليحي. 
ب( ساعدت القبائل اليمنية المكرم بن علي الصليحي على تخليص أمه 

)   ( أسماء بنت شهاب من أسر بني نجاح.    
)   ( ج�( حكم جياش بن نجاح زبيد بعد موت أبيه نجاح.  
)   ( د ( انتهت الدولة النجاحية بنهاية فاتك بن محمد.  

نشاط
التاريخية ومتى تم تسجيلها في سجل  اجمع معلومات حول مدينة زبيد 

التراث العالمي.
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)   ( أسماء بنت شهاب من أسر بني نجاح.    
)   ( ج�( حكم جياش بن نجاح زبيد بعد موت أبيه نجاح.  
)   ( د ( انتهت الدولة النجاحية بنهاية فاتك بن محمد.  

نشاط
التاريخية ومتى تم تسجيلها في سجل  اجمع معلومات حول مدينة زبيد 

التراث العالمي.

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

لعام
ة ا

دار
اإل



81

للصف السادستاريخ العرب اإلسالميللصف السادستاريخ العرب اإلسالمي

تقويم الوحدة
من هو مؤسس الدولة الزيدية؟  -1

من هو مؤسس الدولة الصليحية؟  -2
من هو مؤسس دولة بني نجاح؟  -3

4-َضع عامة )( أمام العبارة الصحيحة، وعامة )( أمام العبارة الخطأ 
فيما يأتي: 

          )   ( أ ( بدأ علي بن محمد الصليحي دعوته في جبل حراز.  
 )   ( ب( الساجقة هم إحدى القبائل الفارسية.  
)   ( ج�( استطاع صاح الدين القضاء على الدولة الفاطمية.  
)   ( س الدولة الزيدية في اليمن هو اإلمام الهادي.   د ( مؤسِّ

5-  أَُعلِّل ما يأتي:
أ  ( انفصال الدويات عن الدولة العباسية:

د من هو: 6-  أَُحدِّ
طغرل بك. ................................................................. أ  ( 
ب ( السيدة )أروى( بنت أحمد. ...............................................

7-  ماذا ترتب على:
أ  ( انتصار المسلمين في موقعة حطين.

...........................................................................  -
ب ( دخول الساجقة بغداد.

...........................................................................  -
ج�( انتصار المماليك على المغول في معركة عين جالوت.

...........................................................................  -
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الوحدة 
الخام�سة

مظاهر الحضارة اإلسالمية

عنوان الدْرسالدْرس
أسس الحضارة اإلسالميةاألول
المظاهر االجتماعية والثقافيةالثاني
الفن المعماري اإلسالميالثالث
التجارة والصناعة للدولة اإلسالمية.الرابع

دور اليمنيين في الحضارة اإلسالمية.الخامس

أهداف الوحـدة:
نتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن:

1- تستخلص أهم األسس التي قامت عليها الحضارة اإلسالمية. 
2- توضح العلوم والفنون التي ازدهرت في الدولة اإلسالمية. 

3- تقدر إسهام اليمنيين في الحضارة اإلسالمية ومكانة المرأة في اإلسالم.
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أهداف الوحـدة:
نتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن:

1- تستخلص أهم األسس التي قامت عليها الحضارة اإلسالمية. 
2- توضح العلوم والفنون التي ازدهرت في الدولة اإلسالمية. 

3- تقدر إسهام اليمنيين في الحضارة اإلسالمية ومكانة المرأة في اإلسالم.
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ه������ي م������ا ق�����دم�����ه اإلس�����������الم م��ن 
قيم  البشري من  للمجتمع  إن��ج��ازات 
وم���ب���ادئ ع��ل��ى اس���اس إك����رام اإلن��س��ان 
وال��ن��ه��وض ب���ه، وت��ح��ق��ي��ق رق��ي��ه فقد 
األعظم  الرسول  مدينة  انطلقت من 
محمد صلى اهلل عليه وآله في جميع 
والعمرانية  الفكرية  الحياة  ج��وان��ب 
والصناعية والزراعية والثقافية. إلخ.

الدرس 

األول
سالمية أسس الحضارة الإ

تعريف الحضارة اإلسالمية
يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:

1- تعرف الحضارة اإلسالمية. 
2- تعدد أسس الحضارة اإلسالمية. 

3- تبين مكانة العلم في اإلسالم. 
بناء  ف��ي  المسلمين  دور  ت��وض��ح   -4

الحضارة اإلسالمية. 
5- تذكر بعض وسائل بناء الحضارة 

اإلسالمية. 

أهداف الدرس

  األسس التي قامت عليها الحضارة اإلسالمية: 
النبوية  األح��ادي��ث  األول،  المصدر  وه��و  الكريم،  بالقرآن  ممثلة  العقيدة:   -1

الشريفة من أقوال النبي وأفعاله وتقريراته. 
)السياسية  الحياة  مجاالت  جميع  في  شامل  نظام  هو  اإلسالمية:  النظم   -2
ازده���رت فهيا  بيئة  وج��ود  االجتماعية( حيث عملت على  االقتصادية –   -

الحضارة اإلسالمية. 
3- اللغة العربية: نزل بها القرآن الكريم مما ساعد على انتشارها وهي من أقدم 
اللغات في العالم، ولغة العلم في تدريس العلوم أو تأليف الكتب، واستوعبت 
معظم العلوم في الحضارات السابقة ك���: )الحضارة اليونيانية – الهندية ( 

وأصبحت جزًءا من الحضارة اإلسالمية. 
- ما هي أهم االسس في بناء الحضارة اإلسالمية وما اللغة التي نزل بها القرآن الكريم؟ 
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1- عرف الحضارة اإلسالمية؟ 

2- عدد أهم األسس التي قامت عليها الحضارة اإلسالمية؟.

3- بين أهم الوسائل التي اتبعها المسلمون في بناء الحضارة اإلسالمية؟
نشاط

أكتب عدة اسطر مستعينا بمعلمك عن أهمية العلم والتعليم؟

وهي ما يأتي: 
1- االهتمام بالعلم والعمل : قال تعالى:چ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئچ 
)الزمر: ٩(، وقال تعالى: چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې چ )التوبة: ١٠٥(.

إل��ى طلب العلم ووع���د ط��ال��ب العلم  ن��الح��ظ أن اآلي���ات القرآنية دع��ت 
باألجر الكبير، وكذلك أمرت المسلمين بالعمل والسعي إلعمار األرض التي 

سخرها اهلل لهم. 
وال��م��دارس،  ال��ع��ل��م،  م��راك��ز  م��ن  إن��ش��اء كثير  بالعلم والتعليم:  االه��ت��م��ام   -2
والمساجد، وتشجيعهم على ترجمة بعض الكتب اليونانية والهندية إلى 
اللغة العربية، وإنشاء بعض المكتبات العام، وبهذه الطرق واألساليب تم 
بناء الحضارة اإلسالمية )الفكرية، والعمرانية، والزراعية، والصناعية، 

والثقافية.. إلخ(.
- كيف حث اإلسالم على طلب العلم والتعليم. 

وسائل بناء الحضارة اإلسالمية
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2- عدد أهم األسس التي قامت عليها الحضارة اإلسالمية؟.

3- بين أهم الوسائل التي اتبعها المسلمون في بناء الحضارة اإلسالمية؟
نشاط

أكتب عدة اسطر مستعينا بمعلمك عن أهمية العلم والتعليم؟

وهي ما يأتي: 
1- االهتمام بالعلم والعمل : قال تعالى:چ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئچ 
)الزمر: ٩(، وقال تعالى: چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې چ )التوبة: ١٠٥(.

إل��ى طلب العلم ووع���د ط��ال��ب العلم  ن��الح��ظ أن اآلي���ات القرآنية دع��ت 
باألجر الكبير، وكذلك أمرت المسلمين بالعمل والسعي إلعمار األرض التي 

سخرها اهلل لهم. 
وال��م��دارس،  ال��ع��ل��م،  م��راك��ز  م��ن  إن��ش��اء كثير  بالعلم والتعليم:  االه��ت��م��ام   -2
والمساجد، وتشجيعهم على ترجمة بعض الكتب اليونانية والهندية إلى 
اللغة العربية، وإنشاء بعض المكتبات العام، وبهذه الطرق واألساليب تم 
بناء الحضارة اإلسالمية )الفكرية، والعمرانية، والزراعية، والصناعية، 

والثقافية.. إلخ(.
- كيف حث اإلسالم على طلب العلم والتعليم. 

وسائل بناء الحضارة اإلسالمية
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على  اإلس��الم��ي:  المجتمع  تكوين 
رك��ائ��ز دي��ن��ي��ة ه���ي: ال��ت��ق��وى – م��ب��ادئ 
اإلسالم وتعاليمه السامية – األخالق 
في  االجتماعية  ال��ع��دال��ة   – الحميدة 

بناء الفرد والمجتمع.
أهم الخصائص: 

1- قام ببناء الفرد والمجتمع. 
2- بناء الفرد بإيمانه وتقواه،

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ   تعالى:چ  ق��ال       
ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  چ)الحجرات: ١٣(. 

الدرس

الثاني
المظاهر الجتماعية والثقافية

3- المساواة بين األفراد. 
4- قامت على األخوة والرحمة والصدق واألمانة.

كيف كانت نوع العالقة بين افراد المجتمع اإلسالمي؟ 
مكانة المرأة في المجتمع االسالمي جعل االسالم للمرأة مكانة عظيمة 

رفع من شأنها في المجتمع عكس ما كان عليه في الجاهلية عند العرب. 
- الحقوق التي أعطاها اإلسالم للمرأة ما يأتي: 

1- جعلها شقيقة للرجل "النساء شقائق الرجال" حديث شريف. 
2- حث المرأة على طلب العلم والتعليم، قال رسول اهلل "طلب العلم فريضة 

على كل مسلم ومسلمة" حديث شريف. 

المظاهر االجتماعية

يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
ال��م��ج��ت��م��ع  خ����ص����ائ����ص  ت����ح����دد   -1

اإلسالمي. 
2- توضح مكانه المرأة في المجتمع 

اإلسالمي. 
3- تبين العوامل المؤثرة في تقدم 
العلوم في الحضارة اإلسالمية. 
4- تذكر أهمية ظهور علم الجغرافيا. 
ت���ع���رف ع���ل���م ال��ت��ف��س��ي��ر – ع��ل��م   -5

الحديث – علم الفقه. 
6- تذكر دور العلماء المسلمين في 

تقدم العلوم. 

أهداف الدرس
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المظاهر الثقافية

3- لها الحق في إبداء الراي – لها حرية التصرف في مالها وأن تمتلك العقار 
ما يمتلكه الرجل بحكم شخصيتها المستقلة. 

4- أن تتحمل المسئولية الموكلة لها مثل الرجل "كلكم راع وكلكم مسئولون عن 
رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها" حديث شريف. 

المظاهر الثقافية كثيرة منها: 

1- العلوم االسالمية: كانت للمسلمين حاجة في البالد المفتوحة مثل : مصر 
– العراق – فارس – شمال أفريقيا – الشام، لفهم آيات القرآن الكريم 

واألحاديث النبوية من أقوال النبي وأفعاله وتقريراته. 
أ- أهم العلوم االسالمية: 

لها أهمية كبيرة في : 

1- علم التفسير: هو تسهيل وتوضيح الشيء وبيان معناه، وهو علم اهتم به 
المسلمون لفهم آيات القرآن الكريم والعمل بها. 

2- علم الحديث هو العلم الذي يعني بمعرفة كل ما ورد عن النبي صلوات اهلل 
عليه وآهل من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية أو تقرير. 

3- علم الفقه: هو العلم الذي يهتم من خالله فهم األحكام الشرعية في كل 
واقعة من آيات القرآن الكريم واألحاديث النبوية. 

- لماذا اهتم المسلمون بعلم الفقه؟ 
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رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها" حديث شريف. 

المظاهر الثقافية كثيرة منها: 

1- العلوم االسالمية: كانت للمسلمين حاجة في البالد المفتوحة مثل : مصر 
– العراق – فارس – شمال أفريقيا – الشام، لفهم آيات القرآن الكريم 

واألحاديث النبوية من أقوال النبي وأفعاله وتقريراته. 
أ- أهم العلوم االسالمية: 

لها أهمية كبيرة في : 

1- علم التفسير: هو تسهيل وتوضيح الشيء وبيان معناه، وهو علم اهتم به 
المسلمون لفهم آيات القرآن الكريم والعمل بها. 

2- علم الحديث هو العلم الذي يعني بمعرفة كل ما ورد عن النبي صلوات اهلل 
عليه وآهل من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية أو تقرير. 

3- علم الفقه: هو العلم الذي يهتم من خالله فهم األحكام الشرعية في كل 
واقعة من آيات القرآن الكريم واألحاديث النبوية. 

- لماذا اهتم المسلمون بعلم الفقه؟ 
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1- اكتب ثالث من خصائص المجتمع اإلسالمي؟ 
2- عدد ثالثة من الحقوق التي منحها اإلسالم للمرأة؟ 

3- بين أهم العلوم اإلسالمية؟ 

نشاط

أكتب في عدة أسطر مستعينا بأسرتك عن الحقوق التي أعطاها اإلسالم للمرأة

ب- علوم اللغة العربية: 

اهتم المسلمون بعلوم اللغة العربية وذلك بوضع ضوابط حتى ال تتداخل 
اللغة العامية في البالد المفتوحة فتضيع بعض مفرداتها وألفاظها، وقاموا 

بوضع قواعد للنحو واألدب ومعاجم المفردات للغة العربية وتنقيطها. 
جـ - علم التاريخ والجغرافيا: 

1- علم التاريخ : ألهميته بمعرفة سيرة الرسول محمد صلوات اهلل عليه وآله 
وصحابته األخيار الراشدين. 

المفتوحة  بالبالد  والمسلمين  ال��ع��رب  العلماء  لمعرفة  الجغرافيا:  علم   -2
واهتمامهم ومعرفة طرق التجارة والحج والقبلة.
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برز دور اليمنيين في فن العمارة 
ف��ب��ن��وا ال���ب���ي���وت وال����م����دن وس��اع��ده��م 
ال��م��وق��ع ف��ي ب��ن��ائ��ه��ا س���واء ك���ان ذل��ك 
أو  ال��ودي��ان  أو  الجبل  أو  السهل  ف��ي 
الصحراء أيًضا، وتوافر البناء وحياة 
الحضر التي عاشوها، أما العرب في 
فقد  العربية  الجزيرة  وشمال  وسط 
أثر عليهم حياة البدو بخالف عرب 
اهتموا  ال��ذي��ن  والغساسنة  ال��م��ن��اذرة 

ببناء القصور.

الدرس

الثالث
ســـالمي الفن المعمـــاري الإ

العوامل المؤثرة في العمارة اإلسالمية
يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:

1- ت��ب��ي��ن ال��ع��وام��ل ال��ت��ي أث����رت في 
الفن المعماري اإلسالمي. 

ال���ف���ن  ب���ع���ض م�����ج�����االت  ت����ع����دد   -2
المعماري اإلسالمي. 

3- تسمي بعض المساجد التي بناها 
المسلمون. 

في  المدينة  بناء  عناصر  تحدد   -4
الدولة اإلسالمية. 

5- تبين أهمية تأثير المسلمين على 
فن العمارة. 

أهداف الدرس

ما أسباب تطور الفن المعماري اإلسالمي 
برزت في ازدهار فن العمار في الدولة اإلسالمية عدة عوامل أهمها: 

1- كان للمسلمين دور في مالمح فن العمارة في البالد المفتوحة وهي دمج 
فن العمارة العربية مع البلدان األخرى أكسبتها طابًعا حضارًيا جمياًل. 

2- زيادة واردات وصادرات الدولة اإلسالمية أدت إلى ازدهار الطرق التجارية 
البرية والبحرية وتأمينها واعفائهم من الضرائب الى بناء المساجد والقصور 

والقالع والحصون. 
3- غنى المسلمين وثرائهم أدى إلى اهتمامهم ببناء البيوت الجميلة والكبيرة.
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اهتم المسلمون بفن العمارة مثل : 
- المساجد: أهتم ببناء المساجد في عهد الرسول محمد صلوات اهلل عليه 
بنيت  وال��زه��د حيث  بالبساطة  التاريخ  وج��ه  ع��ل  أفضل عصر  آل��ه  وعلى 
المآذن  بناء  فيها  ودخلت  النخل حيث تطورت  بسعف  اللبن وسقفت  من 
والمحاريب المجوفة، وألحقت غرف خاصة بالمؤذن وغرف لطلبة العلم 
مثل: الجامع الكبير بصنعاء، والمسجد األموي بسوريا، والمسجد األقصى 

ببيت المقدس.

1- توافر المياه العذبة للناس دون عناء. 
2- تخطيط الطرق والشوارع وتوسعها. 

3- بناء المسجد وسط المدينة يسهل لجميع سكانها أداء فرائض الصالة دون عناء. 
4- توفراألسواق في المدينة لقضاء حوائجهم بسهولة. 
5- أن تحاط المدينة بسور يؤمنها من هجمات األعداء. 

شروط بناء المدن اإلسالمية

مجاالت الفن المعماري اإلسالمي

- كيف تم بناء المدن االسالمية في البالد المفتوحة وما أشهر المدن 
التي بناها المسلمون؟ 

كان للمسلمين دور كبير في البالد المفتوحة حيث اختطوا ألنفسهم مدناً 
ومن أشهرها الكوفة والبصرة والفسطاط والقيروان وواسط وبغداد وسامراء. 
وقد اهتم المسلمون في بناء المدينة فجعلوا المسجد في وسط المدينة 

وإلى جانبه دار إمارة المسلمين وتحدد شوارعها وأسواقها وبيوتها.
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1 -  اذكر أربعة شروط عند بناء المدينة اإلسالمية؟ 
2 -  أين يبنى المسجد الجامع في المدينة ولماذا؟ 

3 - عدد ثالثة من عوامل ازدهار الفن المعماري اإلسالمي؟ 
........................................................................  .1
........................................................................  .2
........................................................................  .3

4 -  أصل العبارة في العمود ) أ (، بما يناسبها من العمود )ب(:
)ب() أ (

1- المساجد1- من الزيادات التي أُدخلت على عمارة المساجد
2- المآذن 2- من مجاالت الفن المعماري اإلسالمي 

3- الخط3- من شروط بناء المدن اإلسالمية تعيين
4- البساطة4- تمي��زت عمارة المساجد في بدايتها ب�

5- الطرق

نشاط

يقوم التالميذ بجمع صور لمساجد إسالمية وتعليقها وعرضها مع المعلم في الصف. 

http://E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



90

للصف السادستاريخ العرب اإلسالميللصف السادستاريخ العرب اإلسالمي

1 -  اذكر أربعة شروط عند بناء المدينة اإلسالمية؟ 
2 -  أين يبنى المسجد الجامع في المدينة ولماذا؟ 

3 - عدد ثالثة من عوامل ازدهار الفن المعماري اإلسالمي؟ 
........................................................................  .1
........................................................................  .2
........................................................................  .3

4 -  أصل العبارة في العمود ) أ (، بما يناسبها من العمود )ب(:
)ب() أ (

1- المساجد1- من الزيادات التي أُدخلت على عمارة المساجد
2- المآذن 2- من مجاالت الفن المعماري اإلسالمي 

3- الخط3- من شروط بناء المدن اإلسالمية تعيين
4- البساطة4- تمي��زت عمارة المساجد في بدايتها ب�

5- الطرق

نشاط
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ب���س���ب���ب ات�����س�����اع م���س���اح���ة ال���ب���الد 
ال�����خ�����اض�����ع�����ة ل�����ل�����دول�����ة اإلس�����الم�����ي�����ة 
واإلستقرار األمني فيها أدت إلى كثرة 
األم����وال وال��ث��روات وت��ن��وع المحاصيل 
الزراعية والسيطرة على طرق التجارة 
ال��ب��ري��ة وال��ب��ح��ري��ة وال��ت��ب��ادل التجاري 
جعلها تهتم بالتجارة على أوسع نطاق 

ورفع العائد االقتصادي. 

الدرس

الرابع
سالمية التجارة والصناعة للدولة الإ

التجارة

الظروف التي ساعدت على ازدهار التجارة

يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
1- ت���ذك���ر ال���ع���وام���ل ال���ت���ي س��اع��دت 
ع��ل��ى ازده�������ار ال���ت���ج���ارة ل��ل��دول��ة 

اإلسالمية. 
2- توضح أهمية التجارة في الدولة 

اإلسالمية. 
3- تبين أه��م ال��ص��ادرات من السلع 
التجارية في الدولة اإلسالمية. 
4- ت���ع���رف ب���ع���ض ال���ص���ن���اع���ات ف��ي 

الدولة اإلسالمية. 

أهداف الدرس

1- توفر األمن واالستقرار. 
2- توفير المرافق التجارية واستخدام الدليل والمرافقين للقوافل. 

3- اهتمت الدولة اإلسالمية بتشجيع التجارة. 
4- تنوع المحاصيل الزراعية وتعدد األسواق. 

5- تحكمها على طرق التجارة العالمية، البرية والبحرية بين الشرق والغرب. 
6- إعفاء التجار من الجمارك بين الواليات. 
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أهم الفوائد: 
1- ثراء الدولة اإلسالمية وتقدم علم الجغرافيا. 

2- تقدم المجتمع اإلسالمي وازدهاره. 
3- انتشار اللغة العربية في كثير من البلدان المفتوحة وفي مناطق لم تصلها 

الجيوش مثل أندونيسيا وماليزيا. 
4- معرفتهم إلى كثير من المعارف والعلوم التي ساهمت في ازدهار الحضارة 

اإلسالمية. 
5- دخول مجتمعات أخرى في اإلسالم مثل جنوب وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا 

وشمال ووسط أفريقيا.

سالمية ن الطرق التجارية في الدولة الإ شكل )1( خريطة تبّيِ
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ازده��رت الصناعة في الدولة اإلسالمية بسبب ازده��ار التجارة مما أدى إلى 
التقدم العلمي انعكس تأثيره إلى تقدم الصناعات ومن أهمها: 

السيوف - الزجاج الخزفي - العقاقير الطبية - الحلي - الجلد - البسط - 
السفن.

1- ما العوامل التي ساعدت على ازدهار التجارة؟ 
2- عدد أشهر الصناعات في الدولة اإلسالمية؟ 

نشاط

أن يكلف المعلم التالميذ بجمع صور لبعض الصناعات وتعليقها في الفصل. 

الصناعة
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ت��ح��ول��ت ال��ي��م��ن إل���ى م��رك��ز علمي 
واس������ع ف����ي ظ����ل ال����دول����ة اإلس���الم���ي���ة 
المتعلمون سواء كانوا من  إليها  يأتي 
مشايخ أو من طالب من أنحاء الدولة 
اإلس��الم��ي��ة، م��ث��ل ال��ع��ل��م��اء: أح��م��د بن 
حنبل – محمد بن إدريس الشافعي – 
يحيى بن معين – إسحاق بن رهويه. 
حيث وقد تخرج الكثير من العلماء 

الدرس

الخامس
سالمية دور اليمنيين في الحضارة الإ

- وهب بن منبه في التاريخ ألف كتاب الزهر األنيق في قصة يوسف الصديق 
توفي 114ه�. 

- ابن سمرة الجعدي في التاريخ ألف كتاب طبقات فقهاء اليمن توفي سنة 586 ه��. 
العرب  ك��ت��اب صفة ج��زي��رة  أل��ف  وال��ع��ل��وم  الجغرافيا  ف��ي  ال��ه��م��دان��ي  الحسن   -

والجوهرتين واإلكليل توفي سنة 334ه�. 
- محمد بن راشد األزدي في الحديث ألف كتاب الجامع توفي سنة 53ه�.

- عبدالرزاق الصنعاني في الحديث ألف كتاب المصنف توفي سنة 211ه�. 

مكانة اليمن العلمية
يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:

1- تعدد بعض مراكز العلم في اليمن. 
زاروا  الذين  العلماء  بعض  تسمي   -2

مراكز العلم في اليمن. 
3- ت���ع���دد أش���ه���ر ال��ع��ل��م��اء ال��ي��م��ن��ي��ي��ن 
ف���ي ال����دول����ة اإلس���الم���ي���ة وأش��ه��ر 

مؤلفاتهم. 
4- ت��ب��ي��ن إس����ه����ام����ات ال��ي��م��ن��ي��ي��ن ف��ي 

الحضارة اإلسالمية. 

أهداف الدرس

عبدالرزاق  أمثال:  العلم  نشر  في  اإلسالمية  الدولة  يجوبون  الذين  اليمنيين 
الصنعاني – طاووس اليماني – عبداهلل بن عمر العودي – 

ومن أشهر مراكز تعدد اإلشعاع في اليمن بسبب الهجر العلمية ما يأتي منها: 
زبيد – صعدة – الجند – عدن – تريم حضرموت – كوكبان – صنعاء – ذمار.

أشهر العلماء اليمنيين في الدولة اإلسالمية
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ت��ح��ول��ت ال��ي��م��ن إل���ى م��رك��ز علمي 
واس������ع ف����ي ظ����ل ال����دول����ة اإلس���الم���ي���ة 
المتعلمون سواء كانوا من  إليها  يأتي 
مشايخ أو من طالب من أنحاء الدولة 
اإلس��الم��ي��ة، م��ث��ل ال��ع��ل��م��اء: أح��م��د بن 
حنبل – محمد بن إدريس الشافعي – 
يحيى بن معين – إسحاق بن رهويه. 
حيث وقد تخرج الكثير من العلماء 

الدرس

الخامس
سالمية دور اليمنيين في الحضارة الإ

- وهب بن منبه في التاريخ ألف كتاب الزهر األنيق في قصة يوسف الصديق 
توفي 114ه�. 

- ابن سمرة الجعدي في التاريخ ألف كتاب طبقات فقهاء اليمن توفي سنة 586 ه��. 
العرب  ك��ت��اب صفة ج��زي��رة  أل��ف  وال��ع��ل��وم  الجغرافيا  ف��ي  ال��ه��م��دان��ي  الحسن   -

والجوهرتين واإلكليل توفي سنة 334ه�. 
- محمد بن راشد األزدي في الحديث ألف كتاب الجامع توفي سنة 53ه�.

- عبدالرزاق الصنعاني في الحديث ألف كتاب المصنف توفي سنة 211ه�. 

مكانة اليمن العلمية
يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:

1- تعدد بعض مراكز العلم في اليمن. 
زاروا  الذين  العلماء  بعض  تسمي   -2

مراكز العلم في اليمن. 
3- ت���ع���دد أش���ه���ر ال��ع��ل��م��اء ال��ي��م��ن��ي��ي��ن 
ف���ي ال����دول����ة اإلس���الم���ي���ة وأش��ه��ر 

مؤلفاتهم. 
4- ت��ب��ي��ن إس����ه����ام����ات ال��ي��م��ن��ي��ي��ن ف��ي 

الحضارة اإلسالمية. 

أهداف الدرس

عبدالرزاق  أمثال:  العلم  نشر  في  اإلسالمية  الدولة  يجوبون  الذين  اليمنيين 
الصنعاني – طاووس اليماني – عبداهلل بن عمر العودي – 

ومن أشهر مراكز تعدد اإلشعاع في اليمن بسبب الهجر العلمية ما يأتي منها: 
زبيد – صعدة – الجند – عدن – تريم حضرموت – كوكبان – صنعاء – ذمار.

أشهر العلماء اليمنيين في الدولة اإلسالمية
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- همام بن منبه في الحديث ألف كتاب الجامع المشهور في السنن توفي 132ه��. 
- اإلمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين في الفقه ألف كتاب األحكام في 

الحالل والحرام توفي 298ه�. 
- موسى بن أحمد في الفقه ألف كتاب غرار الوامض في علم الفرائض توفي 621ه�. 

- نشوان الحميري في علوم اللغة ألف كتاب شمس العلوم توفي 573ه�.
- اإلمام يحيى بن حمزة، مؤلفاته كتاب االنتصار في الرد على علماء األنصار.

- اإلمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى ، مؤلفاته: كتاب األزهار.
- المنصور باهلل عبداهلل بن حمزة، مؤلفاته: كتاب الشافي. 

- ابن عيدروس الزبيدي - محمد بن محمد بن عبدالرزاق الزبيدي - تاج العروس.
القاسم بن محمد: مؤلفاته األس��اس في أص��ول الدين- االعتصام  - اإلم��ام 

بحبل اهلل المتين- شرح كافية ابن الحاجب.
- الفقيه يوسف صاحب تذكرة الحفاظ، وغيرهم.
*  كيف أصبحت اليمن مركز إشعاع علمي؟   

*   من أشهر العلماء اليمنيين في ظل الدولة اإلسالمية؟   

1- اذكر بعض علماء المسلمين الذين زاروا اليمن ؟ 
2- عدد المراكز العلمية في اليمن؟ 

3- تسمي العلماء اليمنيين في الفقه؟ 
1-  أصل العبارة في العمود ) أ (، بما يناسبها من العمود )ب(:

)ب() أ (
بن سمر الجعديمؤلف كتاب فقهاء اليمن
األحكام في الحالل والحرامالهادي يحيى بن الحسين
محمد بن محمد الزبيديكتاب تاج العروس لمؤلفه

نشاط
يكلف المعلم التالميذ بجمع بعض الصور للمراكز العلمية في اليمن ثم 

تعليقها في الصف. 
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للصف السادستاريخ العرب اإلسالميللصف السادستاريخ العرب اإلسالمي تقويم الوحدة
العبارة  أم��ام   )( الصحيحة، وعالمة العبارة  أم��ام   )( َض��ع عالمة  -3

الخطأ فيما يأتي:
أ (من أهم وسائل بناء الحضارة اإلسالمية االهتمام بالعلم  

)   ( والتعليم.  
)   ( ب( أهتم اإلسالم برابطة النسب واألرض.    
)   ( ج�( من شروط بناء المدن توافر المياه العذبة.   
)   ( د ( نشوان الحميري ألف كتاب الجامع.    

2- اذكر اسماء ثالثة من: 
أ- مؤلفات في الجغرافيا والعلوم والتاريخ. 

ب- أشهر علماء اليمن في ظل الدولة اإلسالمية. 
ج�- مراكز إسالمية اشتهرت بها اليمن. 

3-  صل العبارة في العمود ) أ (، بما يناسبها من العمود )ب(:
)ب() أ (

ال��وس��ائ��ل ال��ت��ي اه��ت��م��ت ب��ه��ا ال��دول��ة 
األحكام الشرعيةاإلسالمية للعلم والتعليم إنشاء
الكيمياءمن المراكز العلمية في اليمن

ال����ف����ق����ه: ي��������درس ال�����ق�����رآن ال���ك���ري���م 
المدارسواألحاديث النبوية من أجل استخراج

زبيد
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للصف السادستاريخ العرب اإلسالميللصف السادستاريخ العرب اإلسالمي تقويم الوحدة
العبارة  أم��ام   )( الصحيحة، وعالمة العبارة  أم��ام   )( َض��ع عالمة  -3

الخطأ فيما يأتي:
أ (من أهم وسائل بناء الحضارة اإلسالمية االهتمام بالعلم  

)   ( والتعليم.  
)   ( ب( أهتم اإلسالم برابطة النسب واألرض.    
)   ( ج�( من شروط بناء المدن توافر المياه العذبة.   
)   ( د ( نشوان الحميري ألف كتاب الجامع.    

2- اذكر اسماء ثالثة من: 
أ- مؤلفات في الجغرافيا والعلوم والتاريخ. 

ب- أشهر علماء اليمن في ظل الدولة اإلسالمية. 
ج�- مراكز إسالمية اشتهرت بها اليمن. 

3-  صل العبارة في العمود ) أ (، بما يناسبها من العمود )ب(:
)ب() أ (

ال��وس��ائ��ل ال��ت��ي اه��ت��م��ت ب��ه��ا ال��دول��ة 
األحكام الشرعيةاإلسالمية للعلم والتعليم إنشاء
الكيمياءمن المراكز العلمية في اليمن

ال����ف����ق����ه: ي��������درس ال�����ق�����رآن ال���ك���ري���م 
المدارسواألحاديث النبوية من أجل استخراج

زبيد
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