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 ه193 -170الخميفة العباسي ىارون الرشيد 

 ىو والده ىجرية170 سنة اليادي أخيو وفاة بعد الخالفة تولى الخامس، العباسي الخميفة ىو•

 أشير من يعد عطاء، بنت الخيزران ىي موأ المنصور، جعفر أبي الخميفة بن الميدي الخميفة

 ليا التصدي من تمكن التي واالضطرابات األحداث من كثير عيده في وقعت العباس، بني خمفاء

 :أبرزىا ومن السياسية حنكتو بفضل لو المخالفينو  المعارضين أيدي عمى والضرب
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 العمويين من موقفو :والأ
 في األدارسة دولة وتأسيس طالب ابي بن عمي بن الحسن بن الحسن بن اهلل عبد بن إدريس1.

 . عمييا لمقضاء ومحاوالتو الرشيد أنف رغم ىجرية 172 سنة االقصى المغرب

 عمي الثورة  واعالنو الديمم بالد في طالب ابي بن عمي بن الحسن بن الحسن بن عبداهلل بن يحي2.
 .منو الرشيد وموقف ىجرية176 سنة الرشيد

 الحسين بن العابدين زين عمي بن الباقر محمد بن اسماعيل بن الصادق جعفر بن الكاظم موسى 3.
 فأراد حولو والتفافيم لو الشيعة مبايعة بسبب الرشيد عميو قبض الذي طالب، أبي بن عمي بن

 .  مات حتى وحبسو لو منافستو القضاءعمى الرشيد
هنيه بهنىس نصر. الفرقه االولي عام تاريخ      إعداد د 08/4/2020  3 



 الخوارج، ثورات :ثانيا

 صفين في سفيان أبي بن ومعاوية طالب أبي بن عمي بين جري الذي القتال أثناء الخوارج ظير•

 في ثوراتيم ولكن العباس، وبني أمية بني خمفاء عمى الطائفة ىذه خروج واستمر ىجرية،37 سنة

 عمى السيل من كان لذلك السابقة؛ العصور في عمييا كانوا التي بالخطورة تكن لم الرشيد عيد

 : الرشيد عيد في ثوراتيم أىم ومن ثوراتيم، عمى القضاء الرشيد
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  .الحروري سعيد بن الفضل ثورة1.

 .الجزيرة في الخارجي  الصحصح ثورة2.

 . ىجرية178 سنة بالجزيرة  التغمبي طريف بن الوليد ثورة3.

 .خراسان في  ىجرية179 سنة السجستاني أترك بن حمزة ثورة4.
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 البرامكة :ثالثا•

 مدينة في النوبيار معبد خادم أو لسادن لقب وىو برمك  جدىم الى ينتسبون الفرس أشراف من أسرة •
  .إليو  يحجون والصين اليند مموك كان لمنار معبد وىو بمخ

 .السياسية األحداث مسرح عمى ظيورىم وبداية البرامكة أصل -1

 .الرشيد ىارون عيد في البرامكة السياسي الدور -2

 :أسبابيا ،  ىجرية 187 سنة البرامكة نكبة -3
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 . الرشيد دون لمدولة المالية الموارد عمى وسيطرتيم  والنفوذ، بالسمطة واستئثارىم نفوذىم زيادة  •

 من جندي  ألف خمسمائة  وقوامو برمك بن خالد بن يحي بن الفضل كونو الذي العباسية، جيش•
 وال الرشيد غضب أثار مما وحدىم البرامكة والئو وجعل ، الرشيد  رأي أخذ دون الفرس من العجم
 الوقوع وشيك مسمح انقالب أمام  أنو الرشيد  فشعر ، بغداد إلي الفضل استقدميم أن بعد سيما

 . وبدولتو بو لإلطاحة

 القديمة الفارسية  الممارسات الطقوس بعض احياء ومحاولتيم ، والمجوسية بالزندقة اتياميم•
 .اإلسالمية المبادىء في تتنافى التي
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 .لمعمويين البرامكة ميل•

  .وأوالده الرشيد دون البرامكة بيا ينعم كان التي والبذخ الترف حياة•

 .الربيع بن الفضل ووشايات سعايات•

 .البرمكي يحي بن جعفر مع الرشيد أخت  العباسة قصة•

•  
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   البرامكة عمى القضاء -4

 بن  جعفر رأس لقطع مسرور خادمو أرسل ىجرية 187 سنة المحرم في الحج من الرشيد عودة بعد •
 أمواليم ومصادرة وسجنيم جميعا البرامكة عمى بالقبض الميمة نفس في أمر كما البرمكي، يحي

 . وضياعيم وممتمكاتيم

 .أبنائو من ثةالثل بعده من عيدلا يةالبو  عيد أن بعد ىـ193 سنة رشيدلا توفي•
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