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 :المأمون عيد في الداخمية والفتن الثورات استكمال
 :العقيمي شبث بن نصر فتنة -2•

 وذلك الجزيرة، بالد من الرقة في المأمون الخميفة ضد الثورة أعمن شريف عربي شبث بن نصر
 لممأمون بخئولتيم العرب عمى الفرس يفخر أن عميو عز فقد ، ىـ198 سنة المين مقتل عقب

 يد عمى المين قتل مع ترجح الفرس وكفة تميل العرب كفة أن رأى أنو  كما اختنا، ابن فيقولون
 واتخذ العربي، العنصر عن فييا يدافع ثورة قاد فقد ولذلك خراسان؛ من وجيوش الفرس من قواد
 انتصاراتو وتوالت أتباعة فكثر لثورتو مركًزا حمب شمالي كيسوم مدينة من
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 بنتيجة تنتيي لم لكنيا المعارك بينيم فدارت لمحاربتو الحسين بن طاىر المأمون إليو فأرسل
 بمحاربة وأمره ومصر، الرقة عمى طاىر بن اهلل عبد المأمون ولى ىـ206 سنة وفي حاسمة،

 عميو وضيق سنوات، ثالث لمدة قتالو في واستمر محاربتو، في اهلل عبد فجد شبث بن نصر
 بغداد في المأمون عمى فقدم ىـ،209 سنة اآلمان طمب إلى اضطره حتى كيسوم في الحصار

 .طاعتو في والدخول الخضوع معمًنا ىـ210 سنة
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 :مصر  في الثورات -3
السري بن اهلل عبيد ثورة : 

 كان ففريق والمأمون، المين بين الخالفات عدوى إلييا انتقمت إذ مضطربة مصر في الحوال  كانت
 وأوالده، الوالي الحكم بن السري بزعامة ثالث وفريق المأمون، يؤيد كان آخر وفريق المين يؤيد
 الخالفة لممأمون آلت فعندما بمصر، االستقالل بغية بآخر فريقا ويضرب الخاص لحسابو يعمل حيث
 مكان كل في االنتفاضات ونشبت عمييا، السيطرة يستطع ولم مضطربة، مصر في الوضاع كانت

 لوامر يستجيبوا ولم لنفسو، الضرائب بجباية الثائرين من كل وقام لثائر، منطقة كل وخضعت
 في سادت التي االضطرابات ىذه عمى بالقضاء "طاىر بن اهلل عبد" قائده المأمون فكمف الخميفة،

 أكثر نحو مصر
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 رأس عمى الحسين بن طاىر بن اهلل عبد قائدة المأمون الخميفة فأرسل سنوات، عشر من
 ، م826 /ىـ211 سنة الحكم بن السري بن اهلل عبيد ثورة عمى لمقضاء مصر إلى جيش
نياء والطاعة السمع إلى يدعوه  السري ابن إلى أرسل مصر إلى وصل وعندما  التمرد ىذا وا 
 بن اهلل عبيد فانيزم الطرفين بين االشتباك إلى المر وانتيى لو، االستجابة رفض ولكنو
 عيد طاىر بن اهلل عبد لو فكتب اآلمان طمب إلى فاضطر ، أصحابو من كثير وقتل السري
 .مصر وأشراف والفقياء الجند عميو وأشيد اآلمان
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 اإلسكندرية تحرير•

 بعد ىـ202 سنة بيا نزلوا الذين الندلسيين من لتحريرىا اإلسكندرية إلى طاىر بن اهلل عبد توجو 
  قرطبة ربض في بيا قامت ثورة إثر عمى ىشام بن الحكم المير منيا الندلس أمير بطردىم قام أن

 قمع من تمكن ولكنو ىشام بن الحكم بالمير اإلطاحة أرادوا حيث فييا شاركوا ممن ىؤالء  وكان
 مستغمين بيا اإلقامة آمميين اإلسكندرية إلى منيم طائفة فتوجيت الثورا، شمل وتفريق الثورة ىذه

 ساحل عمى ىؤالء أقام وقد اليجري، الثالث القرن مطمع منذ مصر في الوضاع اضطراب فرصة
 فتركوا منازليم عن أجموىم حتى أىميا وحاربوا اإلسكندرية، دخموا أن لبثوا ما ثم البداية في البحر
 اإلسكندرية في العربية القبائل الندلسيون أجمى كما ، وأمواليم ديارىم

هنيه بهنىس نصر. الفرقه االولي عام تاريخ      إعداد د 08/4/2020  6 



 لمدة استمرت اإلسكندرية في مستقمة أندلسية إمارة تأسيس من وتمكنوا ليم، كمو البمد فصار
 فحاصرىا ىـ212 سنة جيشة ومعو اإلسكندرية إلى طاىر بن اهلل عبد قدم حتى سنوات، عشر
 إليو أىميا من بقي من وخرج فاستسممت مًعا، والسطول الجيش استخدم حيث إسبوعين قرابة

 من يخرجوا أن عمى فصالحيم مصالحتو من بًدا يجدوا فمم الندلسيون أما باآلمان،
 اإلسكندرية من فأبحروا العباسية، لمخالفة التابعة غير البالد من أرادوا حيثما إلى اإلسكندرية

 عمييا فاستولوا البيزنطية لمدولة تابعة وكانت ، كريت أو إقريطش جزيرة إلى ىـ212 سنة
 .البيزنطية الدولة ضد إسالمية بحرية قاعدة أسسوا وىناك
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البشموريين ثورة: 

 والية أثناء (م831/ ىـ216) سنة ففي أخرى، مرة الولى سيرتيا إلى عادت االنتفاضات ولكن
 أو الشرقي الحوف سواء كميم البحري الوجو أىل ثار إذ مصر، عمى "منصور بن عيسى"

 "منصور بن عيسى" مصر والي إلييم وخرج الحكومة، عمال فطردوا ، والقبط العرب الغربي،
 البشموريين تمادي رأى فمما معو، بمن وتقيقر بمقاتمتيم لو طاقة ال أنو رأى ولكنو بجيوشو

 فمما جرى، بما يعممو "المأمون" إلى كتب فعميم عن يعودون ال وأنيم انتفاضتيم في القبط من
 "المأمون" عمم
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 بالمين البشموريين انتفاضة يخمد أن أوالً  المأمون وحاول بجيشو، بنفسو إلييم سار بذلك
 فييم الجند فأعمل البشموريين سمم أن إلى ضدىم قواتو جميع فركز ، يستجيبوا لم ولكنيم
 بقتل المأمون وحكم بالنار، مساكنيم وأحرقوا ونيبوىم  وكنائسيم، بيوتيم وىدموا السيف،
 ُيحمموا وأن الباقين عن السيف ُيرفع أن أمر ثم  أكثرىم، فسبى والطفال النساء وبيع الرجال
 استتب أن بعد مصر "المأمون" الخميفة وغادر والنساء، الرجال من بغداد مدينة إلى أسرى
 .المضطربة الرجاء جميع إلى اليدوء وعاد المر
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 :الُخّرمي باَبك حركة -4

  سنة أذربيجان منطقة في الخرمي بابك يدعى رجل قادىا وقد خطورة الحركات أكثر من تعد
 أو المستمذ تعنى (ُخّرم) كممة لن الممتع الدين وتعنى إباحية حركة ىي والخرمية ىـ،201
 إلى وتنقسم السماوية، الديان تعاليم كل وينبذ والنساء الموال يبيح فيو واإلباحية، المذة

 يدعى رجل إلى وتنسب اإلسالم قبل وكانت الكاسرة زمن في المزدكيو ىي الولى ، فرقتين
 كل يبيحون كانوا وىؤالء الخرمي، بابك إلى نسبة البابكية وىي اإلسالم بعد والثانية مزدك،

 .والموال النساء في المشاركة إلى ويدعون محرم ىو ما
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لتف أذربيجان في الخرمي بابك أتباع كثر  ، بالبابكية عرفوا الذين التباع من كثير حولو وا 
 الجيوش من كثير المأمون إليو أرسل  لذربيجان، المجاورة المناطق في وأفكاره أراؤه وانتشرت
 بن اهلل عبد إلى المأمون الخميفة فعيد ثورتو، قمع في تنجح لم ولكنيا ثورتو عمى لمقضاء
 معارك الطرفين بين ووقعت أذربيجان إلى القوات فقاد بابك لحرب الجيوش بقيادة طاىر
 طاىر بن اهلل عبد ولكن ، أذربيجان جبال إلى التقيقر عمى بابك أثرىا عمى أجبر متعددة
 إلى وأفكاره بابك أراء تسرب ولمنع الخوارج لخطر لمتصدي خراسان إلى الرجوع إلى اضطر
 . بابك ثورة عمى القضاء من يتمكن أن دون المأمون وتوفي ىـ،215 سنة خراسان
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 :الزط ثورة -5

 جت الفارسية لمكممة معرب اسم والزط العباسية، الخالفة ىددت التي الثورات من الزط ثورة تعد
 البالد، وأفسدوا فييا وعاثوا البصرة طريق عمى غمبوا الذين الناس أخالط من قوم وىم ،

 واستولوا تجمعوا ، الفارسي العربي الخميج شواطيء  يسكنون كانوا آسيا ىنود من وأصميم
 ولى ببغداد لممأمون المر استقر وعندما والمأمون، المين بين الفتنة أيام البصرة طريق عمى

 ىـ،205 سنة وذلك الزط بمحاربة وكمفة وأذربيجان، أرمينية خالد أبي بن محمد بن عيسى
 واليمامة دجمة وكور البصرة وأعمال الزط، محاربة ماسحور بن داود ولى ىـ206 سنة وفي

 .ثورتيم عمى القضاء يستطع لم المأمون أن غير ، والبحرين
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 :القرآن خمق محنة -6

 أعتنق قد المأمون الخميفة وكان المعتزلة، أثارتيا التي المسائل إحدى ىي القرآن خمق مسألة
 سنة في إال إتباعة عمى الناس يحمل لم أنو غير القرآن، بخمق القول وأظير المعتزلة فكر
 القضاة يمتحن أن منو يطمب بغداد عمى نائبو إلي كتب إذ وفاتو، قبيل (م832/ىـ218)

 ذلك بعد مات المأمون أن عمى بخمقو يقر ال من ويعاقب القرآن خمق في المحدثين و والفقياء
 -227) الواثق ثم المعتصم أخوه بعده من المر ىذا فحمل شيور، أربعة بنحو
 (م846-841/ىـ232

هنيه بهنىس نصر. الفرقه االولي عام تاريخ      إعداد د 08/4/2020  13 



 كان ما وبقدر العمماء، من كثير قتل كما القرآن، بخمق القول عن امتنعوا ممن كثير عذب وقد
 كممة اصبحت وقد يعارضونيا، والشعب العمماء كان المسألة ىذه في يتشددون الخمفاء
 العذاب، من كثير ذلك سبيل فى والقوا القرآن، بخمق القول فى العمماء اختبار تعنى المحنة
 العباسى المتوكل الخميفة تولى ولما محاكمة، موضوع كميا اإلسالمية الدولة أصبحت حتى
 .المحنة ىذه وأبطل أىميا ونصر السنة إلي الميل أظير
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 :المأمون وفاة

 بدار ودفن ، طرسوس مدينة من بالقرب بالحمى إصابتو إثر عمى ىـ 218 سنة المأمون توفي
 وقد يوًما، وعشرين وثالثة أشير وخمسة سنة عشرين خالفتو وكانت ، الرشيد خادم خاقان
 .باهلل المعتصم اسحاق أبو لخيو بعده من بالخالفة عيد
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