




ة لبعدها عن مركز الخالفة األموي

.ثرليتسنى له التحرك بحرية أك







التنظيم الدقيق والسرية التامة في بدابة الدعوة . 1.

نجاحها في حشد المناصرين. 2 .

ضعف حكام الدولة األموية في هذا التوقيت. 3 .





ولة هي مدينة تجمع بين حصانة الموقع وسهولة االتصال بأطراف الد

ومخططة على شكل مستدير ومنظمة تنظيماً دقيقاً 

في المقدرة اإلدارية ، عني بالمظالم ، عامل رعيته بالحسنى ، قلت المشاكل والفتن

عهده ، ركز خالفته على القيام باألعمال العمرانية والخيرية 



.العناية بالعلم والعلماء

المدارس. 1

الجامعات. 2

المكتبات. 3



العباس بن عبد 

المطلب

مروالحميمة

السرية

اعالن الدعوة

القوة واالزدهار

الضعف واالنحسار
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إلسالم لم تتحمل الخالفة العباسية في عصرها الثاني مهمة نشر ا

أركانها وذلك لضعف الخالفة العباسية في عصرها الثاني وتفتت

وذلك مما أدى إلى انفصال الدويالت عنها













هاد عودة المسلمين الى التمسك بالدين وبث روح الج

ت والوحدة تحت قيادة موحدة ونبذ الفرقة التي كان

.اقعتفكك وحدة المسلمين واالنتصار في بعض المو

.لقطع اإلمدادات التي تأتي من البحر





ضعف الخالفه العباسية

محاولة السيطرة على مراكز الحضارة 

اإلسالمية

تفكك وحدة المسلمين خاصة في بالد الشام

سوء األحوال االقتصادية واالجتماعية في أوروبا

.ألحقت بالعالم االسالمي  الدمار والخراب

توقف نمو الحضارة االسالمية بسبب 

.االنشغال بالحروب

.عودة الكثير من المسلمين للتمسك بالدين االسالمي

ظهور مدن وقرى وحصون وقالع لم تكن موجودة في 

.العالم االسالمي

لجهاد  أدرك بعض المسلمين خطر الفرقة واالنقسام وبدأت بوادر االفاقة والوحدة ورفع راية ا

.وانضوى المسلمون تحتها بزعامات بارزة من أمثال عماد الدين زنكي وصالح الدين

.عاملوهم باالعتدال والرحمة والتسامح والوفاء لهم باألمان الذي أعطاهم إياه صالح الدين

العصر العباسي األول

العصر العباسي التاني

الصوائف

العواصمالشواتي

زية إنزال هزائم ساحقة بالبيزنطيين وإجبار اإلمبراطورة البيزنطية على دفع الج

.للمسلمين وفتح مدينة عمورية







ضعف المسلمين وتفكك وحدتهم وضعف الخليفه

بدادهم العباسي المستعصم باهلل وتسلط الوزراء واست

بشؤن البالد، الخيانات التي بدرت من بعض 

وقيام وحدات سياسية على ( ابن العلقمي)الوزراء

.حساب الخالفه العباسية





.رفع راية الجهاد وقتال المغول

.على مشورة من يثق برأيهم من العلماء ورجال الدولة



عام524هـ656هـ132

ألن اتساع رقعة الدولة العباسية كان مرتبط مع ضعف 

.الخلفاء في العصر العباسي الثاني













في القرن السابع الهجري



رامية استطاع جنكيز خان أن يوحد قبائل المغول تحت سيطرته ويؤسس دولة قوية مت

.  األطراف

هـ 656قاد هوالكو جيشاً اجتاح به بغداد ودمرها وأسقط الخالفة العباسية عام 

.الميةوقتل آخر خلفائها المستعصم باهلل وقضى على أغلب العلوم والمعارف اإلس

. الطبيعة الحربية للمغول واعتمادهم على حياة التنقل والغزو بحثاً عن الموارد•

. عداء المغول للدين اإلسالمي المنتشر في أواسط آسيا•

أوقفت الزحف المغولي على العالم اإلسالمي والعالم أجمع. 1.

عامالً مساعداً على دخول عدد كبير من المغول في اإلسالم. 2 .

مشاركتهم فيما بعد في الدفاع عن اإلسالم وعن بالد المسلمين. 3.

ألنهم رأوا مباديء اإلسالم السمحة في معركة عين جالوت





ؤثرة عن غياب القوى السياسية الم، قوة المؤسسين األوائل للدولة العثمانية، انهيار الدولة السلجوقية

.الساحة في هذا التوقيت
عثمان بن أرطغرل



محمد الثاني الملقب بمحمد الفاتح

.السلطان سليم األول







.ضعف الوازع الديني وعدم قيام العلماء بواجبهم الدعوي

.ألن البعد عن هللا يؤدي الى ضيق العيش وتردي األوضاع وسوء األحوال وكثرة المشاكل



ضعف الوازع الديني وعدم قيام العلماء بواجبهم الدعوي. 1 .

ضعف الخلفاء المتأخرين وميلهم للترف. 2 .

. اتساع مساحة الدولة وتوع عناصر المجتمع3.

. تردي أوضاع الجيش، وتدخله في شؤون الدولة اإلدارية والسياسية4.

بسبب التضييق عليهم والسيما التجار منهم. 1

رفعوا شكواهم الى السلطان العثماني ولم يستجب لهم. 2

امتداد الدولة العثمانية في أراضي آسيا الصغرى وأوروبا. 1.

اهتموا باألعمال الحضارية مثل انشاء المساجد. 2.

تأسيس فرقة . .العسكرية( االنكشارية)3

ها وصف العثمانيون الدولة السعودية بصفات خاطئة ومنها وصف

.ن منهابالوهابية لتشويه مباديء الدولة السعودية وتنفير المسلمي















4

1

2

2

5

5



سنوات4هـ                     136

سنة23هـ                     193

سنة22هـ                      158



ة تقدموا لما أغار البيزنطيون على مدينة زبطرة وأحدثوا بها مذبحة كبيرة قاد العباسيون حملة عسكري

.بها إلى مدينة عمورية أحصن مدنهم ففتحوها وهكذا حفظ العباسيون للدولة اإلسالمية هيبتها




