
Siham Jamil Jassim د. سهام جميل جاسم                       

Abbasid history / third grade                    التاريخ العباسي /الصف الثاث 

                                                                      

 حركة ابراهيم بن عبد اهلل المحض :
 

 بمع ددا اد   الزكيددةتعدد ودد رب ابددراهيم بدن عبددد اهلل بملباددرب امتددادا لودد رب اسيدد  محمدد الدد  س     
 احددددب رادددتراك مم ادددو الدميدددة  ال ددددي اودددد كدددمن ابدددراهيم  لدددو ع دددد اسيددد   بمألاددد ان الوددد رتين 

 داعيدد  لددد   كدددمن عمددا هدددذا ارادددمس ان ت وددرا الو رتدددمن ادددو  ةدد   احدددد ادددو كدد   مدددن المدي دددة 
ان محمدد سدر    الر ايدما   الظر ي استم   امعة الا ر بي  مم .اذكر  بعدض   البارب ار

ةبدد   ةتدد  الددذ  اددمر  عميدد  اسيدد   ةددد يكدد ن اددبة ذلدد  تايماددية الادددب التددو اتبع ددم الم ادد ر 
 ذهدة ر ايدم  اسدرن ان 0الو رب ةبد   ةت دم المت د  عميد  مده اسيد  ابدراهيم  إلعالنضده اداع  

  0الم عد المحدد لمو رب باة الودر  الذ  اامب   عن تأسرابراهيم ه  الذ  
الددا ز اودد  ع ددد مودمدد  الددا الباددرب اكم دد  ز وتدد   تددأسرهبي مددم  اددب  ر ايددم  وملودد  اددبة      
   0عمم حم ل   األ ت مابدة  او ال ان ويمب م  تأتي 
م الم عددددد ا لدددا بددددملوب   رن محمدددد  ان كددددمن تودددد  الوملوددددة الوم يدددة يبدددد  ل دددم ان الددددر ايتين      

اسيددد  بملتعددددي   بأسبدددمريوددد م  المت ددد  عميددد  مددده اسيددد   ب حددد   اددد رين لك ددد   يادددتبعد وددددا ان ر
الوديددد الددذ  طددرا عمددا الم عددد سماددة  ان ارمددر عمددا دروددة كبيددرب مددن ارهميددة  السطدد رب بدد  
اكد  بعدض الر ايدم   ان محمدد اسبدر اسدمه بملم عدد الوديدد  طمدة م د  ان يعمدن الود رب  عمدا 

بملمدي دة عمدا اكودر  و رتد بعدد اادب عين مدن اعدالن اسيد   إلبدراهيموح ان هذا ارمر  اد  ارر 
اكودددر مدددن هدددذه المددددب بددددلي  ان سبدددر موتددد    يأسدددذ احتمدددم  رن البريدددد بدددين المدي دددة  البادددرب ر

 تدأسرتتوم ز اراب عين  من هذا  يتضدح  ل دم ان ادبة   ا  الا اسي  بمدب ر الزكيةال  س 
 م كددمن باددبة مرضدد  مضددمام الددا ز اودد  ا مدد و رتدد  بددالعالنيكددن باددبة تودددم اسيدد  ابددراهيم  لددم 

 عن اعالن و رت  .  تأسرهاتظمار الاببمن او 
امم اتومه م الايماو ا و لم تكدن عم يدة  0الم ماة  واراتراتيوتتميز البارب بم ةع م       

عبماية  او مي ل م . كمم تتميز بطمبع م العاكر  حيث ضم  ادو اراد  ع مادر بد يدة   ر



هدددم المومتمدددة العدددرة  هدددذه الاددد ة وعمت دددم تودددذة ومدددمهير مدددن ع مادددر مت  عدددة  ةدددد زاد هدددذا 
 التممز  من اعمليمت م الدي ية  ال كرية. 

ل ةدد  الددذ  كم دد  ا دو ا الك اددة ال اةده ان الباددرب كم دد  مدن العاددر ارمدد   تستمدي عددن      
كم دد  الباددرب ذا  الاددم   الايماددو اركوددر تم  ددم ت ددمهض  الك اددةالموم مددة العم يددة تتبمدد ر اددو 

 لكددن الضددر را  الايماددية 0كدد  اددمطة  لددم يوددم م ا ادديطرب ارم يدد ن احاددة بدد  كدد  ادديطرب 
  ار يدد   ارمزوددة الاساددية لممت  ددذين  زعمددمه العاددمفر هددو التددو داعدد  بعددض اراسددمذ  الوبمفدد

باددبة تادديه الباددرب  إلبددراهيمالدا ال ةدد ي الددا وم ددة ابدراهيم الحادد و  لددم تكددن مدد ازرب البادرب 
 .   نلمعبماييلمعم يين ب  بابة معمرضت م 

لدددم يعمدددن ابدددراهيم حركتددد  اربعدددد  اددد رين توريبدددم مدددن وددد رب اسيددد  محمدددد  تستمدددي الر ايدددم       
ريضدم  بملوددر   تود   مادمدر اسدرن اتو   بعض م ا   كمن م التأسيرالتمريسية او ابة هذا 

 ا    لم يكن ماتعدا  ر مطمف م الا  ره  اي خ الوبمف  . 
 كددمن ابددراهيم د ن ادد  ةمودددم  اعتبددرا ايدد  وددد رب عمميددة ليادد  اددو محم دددم اددو ذلدد  ال ةددد        

ارعتبمر م ةي اهد  البادرب  المتومدة  الكويدر   ة     عطي  الح  اذا اسذ م ب ظر لعم م  ودر م
السطيدرب  رن السمي دة الدذ    تمفو اتك ن ل    تأسيرلتردد  لكن ابراهيم ادر  بعد مدب ان أ  ا

  0كمن عما عمم ب و د ابراهيم او البارب بدا يتربص ب  ال رص  يعزز ة ات  او البارب 
ان  هدددد  كدددمن معددد  عادددر ن رودددال مدددن اتبمعددد  ار 541ودددمر ابدددراهيم ادددو رمضدددمن اددد ة        

مددن العددرة  4000اليدد  عدددد مددن الاددي خ مدده ةبددمفم م حتددا بمدد  عدددد دي ا دد   ا ضددم اددرعمن مددم
 الباريين .      ةد ت اد  الدا  د ع مدن الت دمهم مده  الدو البادرب اد يمن بدن معم يدة الم مبدو 

هيم مددم  وددد ايدد  بددين اتبمعدد  مم حددم  ابددر إرمددمرب  بيدد  المددم  حيددث ةاددم الددذ  تسمددا لدد  عددن دار ا
اددديطر عمدددا البادددرب باددد  لة  اسدددر  م  دددم محمددددا  وع دددرا اب دددو درهمدددم لكددد   احدددد ودددم  10ل دددم 

 اميممن بن عمو . 
تعد و رب البارب اسطر ود رب ومب د  السمي دة ابدم وع در حيدث اادتطمع ابدراهيم  ان ياديطر      

عمددا الباددرب  يمددد   دد ذه الددا ارةددمليم الموددم رب مودد  ارهدد از  اددمرس  كرمددمن كاددكر   ااددط.                 
 يحضدر ن لود رب اي دم  لكدن اودراها  السمي دة  إلبدراهيماتبمع ابدراهيم يبود ن الدعميدة   اةالك او 

اوددط الددا  5000حملدد  د ن ذلدد   اموددد اعمددن السمي ددة م دده التودد ا   ةاددم و ددده  البددمل  عددددهم 
الد ريددة اددو المدي ددة  اددو الميدد  كددمن السمي ددة ياددع   ددمرا اددو م ددمط   بأعمددم وددالث كتمفددة تودد م 



لمعادكر ليد هم الكد ايين بكودرب عددد وياد    ادو الادبم  البدمكر كدمن يدأمر كتمفدة مستم ة مدن ا
 من و ده ان تدس  المدي ة  كأ  م  تعزيزا  وديدب  ةد ةدم  الي  من السمر  . 

 ال اةددددده ان عددددددد وددددديش السمي دددددة كدددددمن اددددددير وددددددا حيدددددث كدددددمن ةدددددد ادددددر  لومددددده بعدددددض      
ارضطرابم  او ارمي ية  الر   ااريويم   الحومز  هدذا وعمد   ادو م ةدي حدر  وددا  لكدن تدردد 

اعطدددا السمي دددة ال رادددة لومددده ة اتددد  المت رةدددة  يعمددد   الك ادددةابدددراهيم  ادددو ار وضدددمض  عمدددا 
ياددا بدن م اددا بملتعويدد  بدملرو ع الددا العددرا  بعدد ةضددمف  عمددا بادرعة . حيددث امدر السمي ددة ع

 كدذل  اراد  مادمم بدن ةتيبدة البددمهمو  مكدة محم لتد  الت ود   حد   الزكيدةود رب محمدد ذ  الد  س 
من الر  ليعزز وع ر بدن ادميممن ادو البادرب  ةدد اادتطمع مادمم البدمهمو بمدم لد  مدن   د ذ ادو 

عبمايين كمم ااتطمع سمزم بدن سزيمدة بمدم ع دده مدن البارب ان يكاة ةبيمة بمهم  الا وم ة ال
ابدراهيم  تدأورو د  ان يايطر عما اره از  يطرد م  م ال الو الذ   اب  ابراهيم  ةد  4000

 لدم يتبعد   الك ادة ادمم عمدا الت ود   حد   المد م ين بموت  اسي  محمد  لكدن اعمدن   اد  اميدر
م ح كدة  توربدة بدملحرة  ممدن كدم  ا من ا امره  ةد  اح  بعدض اتبمعد  ممدن ل د 50000ار

بمبمغتدة السمي دة  الوضدمه عميد   لكدن ابدراهيم  الك ادةيعرا ن اةار الطر  غيدر المطر ةدة الدا 
متددأورا بمومليتدد  الدي يددة  بددبعض الاسادديم  الدي يددة التددو ح لدد  راددض مبمغتددة السمي ددة  الوضددمه 

 اددمه  ارط دم   ادمم عمددا يدذهة ضدحيت م ال الك اددةعميد  رن ذلد  ربمدم ادن الددا مودزرب ادو 
 م او ة الويش العبماو  و م ل و .

و دددد  حيدددث ا ددددحر  51000 ادددو بدددمسمر  ةمبددد  ابدددراهيم عيادددا بدددن م ادددا  معددد           
ان ام د عياا بن م ادا  كتيبدة معد   الت دمي وع در  ار لا ار الو لةالويش العبماو او 

الددا التراودده لحددرب م كدد   طر هاضدد محمددد ب ددو اددميممن مددن السمددي عمددا ودديش ابددراهيم بحيددث 
 الا التومه وم ية بويمدب حميد بن ةحطبد  الطدمفو  لدذل   نالعبماييذل  اعطا الموم  لممومتمة 

 هكدددذا  100كدددمن عمدددا ابدددراهيم ان يحدددمرة ادددو وب تدددين  بددددأ اتبمعددد  بدددمل رة  لدددم يبددد  معددد  ار
هدددد  ةدددد 541اددد ة   ذ  الوعددددب 51الوم يدددة   ةتددد  باددد م طدددمفش ادددو  الو لدددةهيم ادددو اا ددددحر ابدددر 

وم ارام  الا مار  ارةدمليم ارسدرن  الك اةارا  راا  الا ابو وع ر حيث عرض  او ا   
 اعمددن عياددا ارمددمن بعددد ا ت ددمه المعركددة حددمر  لكددن ارمددمن لددم يطبدد  ذلدد  رن بعددض اتبددمع 

 ابراهيم الذين امم ا ا  ا م بعد ارممن ةتم ا .
 



 ؟ممهو اابمة اا  الو ربس/ 
الكمايددددة  ال راددددةممددددم اعطددددا  الزكيددددةي م عددددد و رتدددد  مدددده م عددددد ودددد رب اسيدددد  الدددد  س اسددددتال 05

لمم ا ر لموضمه عما الو رتين ال احدب تم  ارسرن  ل  اعم   الو رتمن او ان  احد لكدمن مدن 
 المحتم   ومهمم .

ضدددعي اسادددية ابدددراهيم عادددكريم  ايماددديم  تدددردده ادددو اتسدددمذ الودددرارا  الحمزمدددة  الادددريعة 05
 عددم اطالعد  بملمسططدم  العادكرية اطالعدم  اادعم  ظدرا  المت ةعدةاحتممر  الحدرة لم او ة 

ل ددم  عدددم اسددذه ب اددمفح اع ا دد  مددن روددم    مممراددت لومددة توربتدد  الحربيددة  براعددة ساددم  اي ددم 
 .الك اةالحرة بمر وضمض المبمغ  عما 

العادددكرية  بمإلمددددادا امكم دددم  الد لدددة ال اادددعة  ةددددرت م عمدددا ارادددم  الويددد ش  تو يزهدددم  00
 المت اامة  استيمر الومدب المسماين ل م  ااتومر اغمة ويش ابراهيم الا ا ة الو د المحمرة.

التددو ايددد  الودد رب  ا سرطدد   تحدد  ل اف ددم اكددمن م ةددي ابددراهيم متحيددزا  المتبمي ددةالع ماددر  04
أييددهم لد  عمط يدم ة ا  تمد  الوممعدة اضدال عدن ان اغمدة الدذين ايدد ه كدمن تمبين را  هذه الكت

ااددتيمف م عمددا الحكددم العبماددو لاددبة ا   إلعددالن متومبددم ا  مددن الددذين  وددد ا اددو الودد رب مت  اددم 
 رههدم   مدم  وضدت ا ود موال ةبمف  بمهم  التدو كم د   مدن ا افد  مدن ايدد ابدراهيم ادرعمن ألسر

 0ل  بمورد مراامة مامم بن ةتيبة البمهمو ل م 
اددمد  بدددأ  تظ ددر اددو الباددرب م ددذ تمدد  ال تددرب  لددذل  اددمن اهم ددم ان عالفددم ار تعددمش ارةت 01

كتومر كم  ا يحبذ ن اراتورار  يتو ب ن ك  مم مدن ادأ   ان يويدر مادمك  ايمادية  يددع  الدا 
 .  بأربمح مالحرة التو تذهة بتومرت م 

 
 :  تمفج الو رب

الادددال   ادددو ع دددد ةضددد  الوددد رب عمدددا اسدددر طمددد   ال دددرع الحاددد و ادددو  يددد  السالادددة بوددد ب  05
 الم ا ر .

اتبددمع ايماددة الاددده ضددد الع ماددر التددو ااددترك  مدده ابددراهيم اددو و رتدد  حيددث ةددمم الدد الو  05
محمددد بددن اددميممن بددن عمددو ب ددمه عمددا طمددة السمي ددة بت ددديم د ر  اتددالي باددمتين بعددض هددذه 

 الع مار  اغتيم  البعض ارسر .



هدددد  لحددد   اضدددرار واددديمة بمددد اد 541اادددتمرار ت ةدددي الب دددمه ادددو بددددداد حتدددا اددد ر اددد ة  00
الب ددمه المتر كددة اددو اددمحة العمدد  حيددث تددم احددرا  مدد اد الب ددمه حددين ا تاددر ابددراهيم اددو بدايددة 

 المعركة س ام من  ة ع م بيد العد .
 براهيم.أ اسي   الزكيةلود اتسذ السمي ة اب  وع ر لوة الم ا ر بعد ا دحمر محمد ال  س  01
 

 المامدر  المراوه
 ر ت الكمم  او التمريخابن اروي -5
 ابن كوير ت البداية  ال  مية -5
 الطبر  ت تمريخ الرا   المم   -0
 ابن الو ز  ت الم تظم او تمريخ المم   -4
 ابن سمكمن ت  ايم  ارعيمن -1
 اليعو بو ن تمريخ اليعو بو -6
 ابن سيمط ت تمريخ سمي   بن سيمط -7
 ابن ةتيبة ت عي ن ارسبمر -8
 ت المستار او اسبمر البار اب  ال دا -9

 اب  ال ر  ارا  م و ت ارغم و-50
 حموو سمي  ت كاي الظ  ن او معراة اراممو  ال   ن-55
 الذهبو ت تمريخ اراالم-55
 الاي طو ت تمريخ السم مه-50
 الماع د  ت مر   الذهبو-54
 الموريز  تكتمة الام  -51
 الوموا د ت ابح ارعاا-56
 الد لة العربية  او ط م ل م زن ت -57
 ادم متز ت الحضمرب اراالمية-58
 امكر ماط ا التمريخ العبماو-59
 امر   عمر ا ز ت السالاة العبماية-50



 بمرت لدت تمريخ الحضمرب اراالمية-55
 بر كمممن ت تمريخ الاع ة اراالمية-55
 حان ابراهيم حان تتمريخ اراالم-50
 البدداد  ت تمريخ بدداد -54
 عبد العزيز الد ر  تالعار العبماو ار  -51
 
 

 
 
 

 


