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شهر رمضان  أهم األحداث التاريخية في  

 زبور على داوود .. (، ال  على عيسى ، اإلنجيل   على موسى براهيم ، التوراة إصحف   ) وغيره من الكتب السماوية  بمكة يبدء نزول القرآن على النب (1
   

 "   بو جهل" أمة فرعون ال  تل فيها  ق   ، والتي ى مشركي مكةول نصر للمسلمين عل أ   ( هـ2رمضان 17)  غزوة بدر (  2       

 ه(5شوال ) ا لغزوة الخندق ستعداد( البدء في حفر الخندق ا3       

 (  هـ 8 رمضان 10) فتح مكة  (4

 ه(9) والالت بالطائف ،  )على حدود الحرم المكي( وادى نخلةبأكبر صنم كانت تعبده العرب  ←  ( هـ8 )  " ى ز  للع   هدم خالد بن الوليد " (5
 (   ّي"حعمرو بن ل  " من الشام ة , أول من جلبها إلى مك صنام = التماثيل وال  ،   حجارةال=  الوثان) الفرق بين 

 )خرجوا في رجب وعادوا  في رمضان( )أخر، وأبعد ، وأشق غزوة خرج فيها النبي(  بين المسلمين والروم بالشام  ←(    هـ9 )وكغزوة  تب (6
 ن" على الفرسن عمان بن م قرّ ن بقيادة " الو انتصر فيها المسلم ←ه(  21)موقعة نهاوند (7

ستولى على  ابعد أن    "  حيرةالب  "  وط فى موقعة  قائد الق  يق"  وزدر "ر  هزم    أن  بقيادة "طارق بن زياد" بعد   ←   ( هـ92) فتح الندلس  بداية (8
 (عاصمة الندلس " ةل  ط  ي  ل  ط  " " ثم  اطةرن  غ   "و  " بة رط  ق   "فتح بعدهاتم  ) ".. البحر من ورائكم والعدو أمامكم"  أحرق سفنه وقال كلمته المشهورة , و مضيق جبل طارق 

 بقيادة القائد الشاب "محمد بن القاسم الثقفي" ←ه( 95)  )باكستان( فتح بالد السند (9

 أول دولة اسالمية قوية في الندلس( )إلى الندلس لتأسيس "الدولة الموية في الندلس"  البحر (   صقر قريش ) عبور "عبد الرحمن الداخل"  (10

مسقط رأس ) "    طرةب  ز    وفيل" ملك الروم على مدينة "تي  هجم "  بعد أن  ،  العباسى  عتصم" الخليفةعلى يد "الم      ( هـ223  ) يةور  م  ح ع  فت (11
  مرأة عند سبيها صاحتاوعندما بلغ المعتصم الخبر وعلم أن    ،   ل بهمث  ى نساءها وم  ب  وس    هارجالفهدم حصونها وقتل    ،   ( المعتصم 

 أزال معالمها دك حصونها و ف (" تيوفيل مسقط رأس ") " وريةم  ع  " خرج إلى ف" لبيك .. لبيك"   نهض على الفور قائالا صماه" وامعت   …وامعتصماه"
 " قائد لفونسأ " على " " يوسف بن تاشفين  سندلالمسلمون المرابطون فى ال انتصر فيها  ( هـ479) )بالقرب من البرتغال(  " قة ل  الز  " ة موقع (12

 ! ألف مقاتل 180البالغ  الفرنجة جيش 
بقيادة ملك فرنسا "لويس التاسع"  على الشرق  انتصر فيها المصريون على الحملة الصليبية السابعة      ه(   647)   معركة المنصورة (13

  ألف مقاتل إلى ميناء دمياط ، وامتد القتال إلى مدينة المنصورة حيث تم أسر ملك فرنسا في دار" ابن   110الذي جاء بجيش قوامه  
 ..  ألف دينار ذهب 40 ه بؤ لقمان" بالمنصورة حتى تم فدا

بفلسطين  (14 جالوت"  "عين  بقيادة     (  ه658  ) موقعة  المسلمون  فيها  مصر سل"  زط  ق    "انتصر  فى  المماليك  المغول،    طان   على 
 .  توحيد مصر والشام  و،     والتي أدت إلى انحسار المد المغولي سالماه "إا و .. سالماه إا" و  ( بعد أن صاح بأعلى صوته)التتار

 مصر    فيطان المماليك لس " الظاهر بيبرس" بقيادة    ( هـ 666)  " من أيدى الصليبيين " بفلسطين انطاكية إمارة تحرير  (15

   [ أخر حصن تحرر من أيدى الصليبيين و  سقط فى أيدى الصليبيين إسالمى  أنطاكية أول حصن ]      
 بعد احتالل اليهود لها   ( 1973أكتوبر 6)  "بارليف " قناة السويس وتحطيم خطل  يةإلى الضفة الشرق  عبور القوات المصرية (16

البترول إلى أوروبا والبحرين والمارات بوقف    وقيام كل من السعودية والكويت وقطر  ،  (1967)منذ حرب  مدة سبع سنوات تصدير 
 يل .. المتحدة المريكية تضامنا مع مصر و سوريا في حربهما ضد اسرائ والوليات

     
 أشهر الوفيات في رمضان :

 –ه(  40)مقتل علي بن أبي طالب  -ه(11) السيدة فاطمة  -ه(  2) السيدة رقية -من البعثة(10)السيدة خديجة وعمه أبو طالب البيت النبوي ) -

 (  ه( 208) ن أبي طالب  الحسن بن علي ب السيدة نفيسة بنت حسن النور بن زيد بن  –ه( 59)  السيدة أم سلمة  -( ه57)   السيدة عائشة
 = فقيه المناسك بمكة ه(  114)عطاء بن رباح   -         ه ( 43)عمرو بن العاص بمصر  -

 المشهور ب"صحيح البخاري"  وسننه وأيامه " ملسو هيلع هللا ىلصختصر من حديث رسول هللا  سند الم  " الجامع الصحيح الم  صاحب  ه(256)البخاري   اإلمام   -              

 الطبيب المشهور والعالم بالفلسفة والمنطقه(  428)بن سينا ا   -              


