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 : ه النبئلهجاقتل كعب بن األشرف  :  .  قبل أحد ً ًلها على لتال النب هونساء المسلمٌن + تحالفه مع لرٌش وتحرٌض . 
 ( ) أول غنٌمة باردة  = بدون لتال سرٌة زٌد بن حارثةق : ارتحوٌل قرٌش تجارتها إلى الع.           

  سرٌة زٌد بن حارثة ًخسارة لرٌش فالشرارة :  -        الثأر لٌوم بدرسببها :  *: ( هـ 3شوال  )د ح  أ  غزوة 

 فتح باب التطوع لحلفاء لرٌش من  - للثأر استعداد  نجا بها أبو سفٌان ٌوم بدر ا التًحجز العٌر ستعداد لها : * اال 

   التحرٌض على المتال : -المسلمٌن  تهامة وكنانة لغزو                        

 خرج إلى مكه لمناصرة لرٌش = أبو حنظلة الغسٌل (  )أبو عامر الراهب  .    الشاعر عزة  ًهجاء وتحرٌض أب .      

 !! ( لرشٌة ةعشر خمس) صطحاب النساء ا .     "  السوٌك ة" غزو ًف إخفالهأبو سفٌان بعد  .     

 ( ) ًلتل النب +تفرٌك المسلمٌن +  المفاجأه  ← الخطة ،   فارس  033درع ،  033مماتل ،  3333جٌش المشركٌن  :  *

 .. ستعدادات لرٌش لغزو المدٌنةبا هخبرلٌ   النبًٌرسل إلى  : العباس بن عبد المطلب*

    = رجال ) حد سٌفه( باب سٌفه ذ فً( ا) كسر   اثلم   ، ونمتلصحابه ٌ  أمن ا = نفر   ذبحت   ار  بم ← قبل المعركة ًرؤٌا النب* 

 درع حصٌنة = الدرع = المدٌنة أدخل ٌده فً ، بن عبد المطلب( ة) حمزصاب من أهله ٌ                                        

  :  رأٌان للقتال  ،ا  فارس 03درع ،  033مماتل ،  0333 جٌش المسلمٌن  : *    

 لمدٌنة والتحصن بها والمتال فٌهاعدم الخروج من ا ←بن سلول" ا رأي النبً و"عبد هللا بن أ بً   .                

  ةالخروج للمتال خارج المدٌن ←رأي أصحابه ) أخذ به النبً (  .                   

  (بترن رأٌه متعلال) بثلث الجٌش " بن سلول ا ًعبد هللا بن أب " نسحاب زعٌم المنافمٌنا القرب من أحد :ملحوظة :  ب      

 !! رٌاسة المدٌنة..، وعودته إلى وصحبه  ًجٌع لرٌش للمضاء على النبجٌش المسلمٌن ، وتش ًف حداث بلبلةإل                

  –المٌادة  وممرظهر الجٌش فً جبل أحد  -الوصول إلى أرض المعركة لبل جٌش المشركٌن  : خطة المعركة*    

   : ًخمسون من الرماة فوق جبل الرماة لتنفٌذ أوامر النب  - عٌنٌن() جبل معسكر المسلمٌن خلف جبل الرماة                    

    المسلمٌن  جٌشظهر  حماٌة.         خٌل المشركٌن بالنبل عند بدء الهجوم  حنض.                     

 "!!ادرة مولعهم عند النصر أو الهزٌمة  ".. وإن رأٌتم أصحابكم تتخطفهم الطٌر .عدم مغ.                    

 

 : جثم أحذ
 و١ٍِٛزشاد  4ٕٛسح ػٍٝ ثؼذ زٛاٌٟ اٌّ خ٠مغ خجً أزذ شّبي اٌّذ٠ٕ  -   

ً  ز  " أ  .   :  فضٍٗ  -     ِزفك ػ١ٍٗ(  ) ٗ " سج  ٕب ٚٔ  ج  س  ٠   ذ خج

 (= دسخخ أٚ سٚضخ )ٕخ "" خجً أزذ ػٍٝ رشػخ ِٓ رشع اٌد  .               

 يعسكر انًسهًيٍ قثم انًعركح -3   جثم انرياج  -2 جثم أحذ    -1          

 يكاٌ انرياج -5    هللا يضرب قثح رسىل -4   

 انرفافارذذاد انًشركيٍ و -8  يكاٌ انًعركح -7  يعسكر انًشركيٍ -6      

 يهاجًح انًسهًيٍانىنيذ وخانذ تٍ       

                 احرًاؤهى تجثم أحذاَسحاب انًسهًيٍ و -9      

 )يسجذ حًزج( يسجذ سيذ انشهذاء -11      يقاتر انشهذاء -"11،11     

                                              يجًع خذياخ  -12  

                                         

 العام الثالث من الهجرة                                   0302تحدٌث ٌونٌه 
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                                                                                                              :  بٌن المسلمٌن   ةاورات سٌاسة إلٌقاع الفرق*من

                ًسفٌان لتفرٌك األنصار عن النب ًمناورات أب.             

   ًعن النب عامر الفاسك لتفرٌك األوسً ات أبمناور.              

 :    سٌر المعركة*    
 األمر بداٌة ًوفرارهم إلى معسكرهم فإلتماء الجٌشٌن  وهزٌمة المشركٌن  -

 بٌر !() بماء عشرة فمط مع لائدهم عبد هللا بن ج   ً: نزولهم لجمع الغنائم وعصٌانهم أوامر النب الرماة خطأ -

 !!( فوق جبل الرماة من)الخلف  بتطوٌك جٌش المسلمٌن من األمام وخالد بن الولٌد ٌموم  -

 مولف جٌش المسلمٌن من التطوٌك : -

 :منقطعة النظٌر(  ة) شجاع  ًموقف النب*           

 ص إلٌه المشركون لبل أصحابهبنفسه ، للثبات ومواصلة المتال ، فخل   ا، مخاطر   بأعلى صوته أصحابه ىناد              

 إال المرشٌان  استشهدوا؟ .."  عنا وله الجنة هممن ٌرد" .. مهاجرٌن (  0أنصار ،  0) كان حوله تسعة فمط من أصحابه )                

 ( ولاص " ًطلحة بن عبٌد هللا ، وسعد بن أب"                  

 ربع ضربات لمتله : أ : ًمحاوالت قتل النب  *        

 السفلى الٌمنى وأصابت شفته السفلى  ضربة كسرت رباعٌته .     ضربه شجت رأسه .                    

 ) على جانبه( وولع لشمه منها أكثر من شهر (  ى) أشتكبالسٌف   ضربة على عاتمه.                    

 ه ..ركبتا حشتج  ف ةحفر ًثم سمط فوجنته  ًضربة على رأسه أدخلت حلمتان من حلك المغفر ف .                   

 قتل النبً .. !!شاعة إ*         

ً   عمر، أبً بكر،مثل  هعن وأحاطت به دفاع ا ًسرعت إلى النبأطائفة .  :موقف المسلمٌن*                 جانه .. إلخد   ، أبً عبٌدةأبً  ، عل

 حمل النبً على ظهره وصعد به جبل   - رد النبل عن النبً بٌده حتى ش لت أصابعه ←طلحة بن عبٌد هللا  -   بطوالت نادرة :            

 أي وجبت له الجنة( .. قد أوجب طلحة " )=“دافع عن النبً حتى سقط مغشٌا علٌه فقال عنه النبً   - انسحاب الجٌش أحد أثناء             

 ترس على النبً بجسده لٌصد عنه النبل حتى صار ظهره كالق نفد ←أبو د جانة )صاحب العصابة الحمراء(  -           

 سعد فدان أبً وأمً .. " م  " .. ار   ←سعد بن أبً وقاص   -           

 عرفه الصحابة !! وجنة رسول هللا ، فصار أجمل أهتمك سرت ثنٌتاه وهو ٌنزع حلمتً المغفر من  ←أبو عبٌدة بن الجراح  -           

 ٌا رسول هللا .." نحري دون نحرن ، ووجهً لوجهن فداء" ..  ←أبو طلحة األنصاري  -           

 طارد عتبة بن أبً ولاص بعد أن شج رأس النبً حتى لتله ←ة ع  ت  ل  أبً ب  ب بن اط  ح   -           

 ٌمٌنا أو ٌسارا إال وهً تدافع دونً .." التفت   طعنة " .. ما ةعشر تًثنى أصٌبت باحت أخذت سٌفا تدافع به عن النبً ←أم عمارة  -           

 له النبًولعت عٌنه على خده فردها  ←قتادة بن النعمان  -           

  طائفة فرت إلى المدٌنة.             وفازت بالشهادة  طائفة واصلت المتال.                          

 ..              دنسحاب السرٌع إلى شعب جبل أحباال  ←  إنقاذ الجٌش*    

 ..!! أحد ، والمسلمون  والنبً مختبئون فً شعاب بٌن سٌدنا عمر وأبً سفٌان ←  بعد المعركة حوار ما *   
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"كعب بن مالن"لم ٌمت  ًأول من عرف أن النب.  ٌالحظ :    

ً  ( هذا رسول هللا ..  ٌا معشر المسلمٌن .. أبشروا غفر .. فنادٌت  زهران خلف الم  عٌنٌه ت   عرفت   )..        ألصمت !!  فأشار إل

 .من أثر جروحهم .. مسلمون خلفه لعود ا، وصلى الً   لاعداى النبى ٌوم أحد الظهر صل  .        

  

 قتلى الفرٌقٌن : *  

 المسلمون : -

 اعزشٙذ فٟ ٘زٖ اٌغضٚح عجؼْٛ سخال ِٓ خ١شح صسبثخ سعٛي هللا - 

 ]٠ٙٛدٞ ٚازذٚ ِٓ اٌّٙبخش٠ٓ ، 4ِٓ األٔصبس،  56 [           

 ن ..(اذبمر البطون ، وفكء العٌون ، وجدع األنوف ، وصلم اآلنساء لرٌش ) = التمثٌل بالشهداء من   -              
      ٚوبْ  ٚوفٕٛا فٟ ث١بثُٙ ، دْٚ أْ ٠صٍٝ ػ١ٍُٙ )؟( ، ٌُ ٠غغٍُٙ ،ِش إٌجٟ ثذفٓ اٌشٙذاء ثذِبئُٙ ٚأ -            

َ فار ٌٍمشآْ ؟ أخزًا أوثش ُِٕٙ فٟ ثٛة ٚازذ ثُ ٠مٛي أ٠ّٙب ٠ذفٓ اٌشخ١ٍٓ         ا أش١ش ئٌٝ ٚازذ ِّٕٙب ل ذ  

 ٠جؼثٗ  ٓ خش٠ر ٠ دشذ فٟ عج١ً هللا ئال ٚهللاِب ِ .. ٠مٛي "..أٔب ش١ٙذ ػٍٝ ٘إالءاٌٍسذ ، ٚ فٟ      

 اٌش٠ر س٠ر اٌّغه.."ٌْٛ اٌذَ ، ٚاٌم١بِخ ٠ ذِٟ خشزٗ ، اٌٍْٛ  ٠َٛ      

 قريم 73 – 22انًشركىٌ : يٍ  -     

   يٍ شهذاء أحذ :

ً  ًزج ح   *      ة :ه  ط  تٍ عثذ ان
 ْ لزٍٗ غذًسا اٌؼجذ اٌسجشٟ "ٚزشٟ" أاٌشضبػخ ، اعزشٙذ ٠َٛ أزذ ثؼذ  ٟخٖٛ فأٚ ػُ سعٛي هللا .     

 وبٔذ رش٠ذ اٌثأس  ٟاٌزعف١بْ ثٓ زشة(  ٟ)صٚخخ أثٕ٘ذ ثٕذ ػزجخ " " ثا٠ؼبر ِٓ خش٠اٌساٌّبي ٚ ٟطّؼًب ف        
 لزً ػذدًا ِٓ أٍ٘ٙب ٠َٛ ثذس  ِٕٗ ثؼذ أْ        
 ٚا ػ١ٕٗ..( إفم)ثمشٚا ثطٕٗ ، ٚثؼذ لزٍٗ  ً ثٗ اٌّششوِْٛث   .      

 فٟ لجش ٚازذ ، خسش "  " ػجذ هللا ثٓأِش ثذفٕٗ ِغ اثٓ أخزٗ سأٖ إٌجٟ زضْ زضًٔب شذ٠ذًا ، ٚ ػٕذِب.       
ثٍٓ  ٚلبي )إٌشغ=اٌش١ٙك(ػٍٝ خٕبصرٗ ثبو١ًب ززٝ ٔشغ ِٓ اٌجىبء  ٚٚلف          ِ  " ٚهللا ٌئٓ ظفشد ثمش٠ش أل
 ثٗ "ثغجؼ١ٓ ُِٕٙ " ، فٕضي لٌٛٗ رؼبٌٝ " ٚئْ ػبلجزُ فؼبلجٛا ثّثً ِب ػٛلجزُ           
 " .. ِٓ ثىبئٗ ػٍٝ زّضح١ًب لظ أشذ ِب سأ٠ٕب إٌجٟ ثبو" ػٓ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد .       
        

  ير :ً  ة تٍ ع  صع  ي  * 

    ، ٚئْ غطٟ ثٙب ثذد سخالٖ ثٙب سأعٗ ٟف١ٗ ئال ثشدح ئْ غط ٠ٖٛ ىفٕ ٌُ ٠دذٚا ِب ، عف١ش فٟ اإلعالَأٚي  .
   ..   ػٍٝ سخ١ٍٗ)ٔجبد ط١ت اٌشائسخ(  ِٓ اإلرخش ٟءٚضغ شٚإٌجٟ  ثزغط١خ سأعٗ ،   سخالٖ ثذا سأعٗ ، فأِش   

   لجـً اٌٙدشح ِٓ اٌجؼثخ (  21)ُ األٔصبس اإلعالَ ثؼذ ث١ؼخ اٌؼمجخ األٌٚٝ ؼٍ  ئٌٟ اٌّذ٠ٕخ ١ٌ   أسعٍٗ إٌجٟ. 

٘ٛ ٠ذافغ ػٓ إٌجٟ ٚ ٠َٛ أزذ ، ٚاعزشٙذ سًّ اٌٍٛاءوبْ ٠ .

      

  

 ش :ح  عثذ هللا تٍ ج  *

 ْ أٌمٝ اٌؼذٚ أ، دػب هللا لجً اٌّؼشوخ " اٌٍُٙ ئٟٔ ألغُ ػ١ٍه )اٌغ١ذح أ١ِّخ ثٕذ ػجذ اٌّطٍت( ثٓ ػّخ إٌجٟ ا
 ٕغ ثه ؟ ثٟ ٘زا فزمٛي ف١ُ ص   ٠ّٚثٍْٛ ثٟ فأٌمبن ِمزٛال ٚلذ صٕغ ٠ٟٚجمشْٚ ثطٕ ٕٟغذًا ف١مزٍٛٔ
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   .. شٙذٚاعز   ٚلذ زمك هللا ٌٗ لغّٗ، .. "  فألٛي ف١ه ٠ب سة

 يع :ت  عذ تٍ انر  س  *    
 ح ثؼذ اٌٙدش "ػجذ اٌشزّٓ ثٓ ػٛف"ث١ٓ آخٝ إٌجٟ  ث١ٕٗ ٚ. 
   األز١بء أَ فٟ األِٛاد؟ "  " ِٓ ٠ٕظش ٌٟ ِب فؼً عؼذ ثٓ اٌشث١غ .. أفٟ ٟإٌجثؼذ اٌّؼشوخ لبي . 
     ٛ  ثٗ سِك فغأٌٗ : خش٠ًسب ٚعظ اٌمزٍٝ ٚ سخً ٖخذف

 لً ٌٗ  . أثٍغ سعٛي هللا ػٕٟ اٌغالَ ، ٚفٟ األِٛاد. ثًٔذ أَ فٟ األِٛاد ؟  " فمبي " " أفٟ األز١بء أ
 ص اٌّششوْٛ ئٌٝ س ٌىُ ػٕذ هللا ئْ خٍ  ػزال  " ِٓ األٔصبس ً ٌمِٟٛٚل   .. ئٟٔ أخذ س٠ر اٌدٕخ    
 فبضذ سٚزٗ ٚ .. " .. ف١ىُ ػ١ٓ رطشفسعٛي هللا ٚ   

 ر :ض  س تٍ انُ  َ  أ  *  
 ثؼًضب ِٓ اٌصسبثخ  ظلذ لزً ، سأٜ أٔ ٌّٟب أش١غ ٠َٛ أزذ أْ إٌج -( )خبدَ سعٛي هللا ػُ أٔظ ثٓ ِبٌه 
 ٚٚ٘ٓ فغأٌُٙ " ِب ٠دٍغىُ؟ " لبٌٛا ل زً سعٛي هللا ، فمبي:"  فّبرا رصٕؼْٛ ثبٌس١بح  ٠دٍظ فٟ زضْ

  ٠مٛي أٔظ ثٓ ِبٌه ٚخذٔب ثٗ ٠ِٛئز عجؼ١ٓ  -ل زً ػٍٝ ِب ِبد ػ١ٍٗ .." ثُ لبرً ززٝ ؟ فّٛرٛا ثؼذٖ
ب)أزذ أصبثؼٗ(  طؼٕخ فّب ػشفٗ ئال أخزٗ ػشفزٗ ِٓ ثٕبٔٗ        ًِ  .. ألْ خغذٖ وبْ لذ شٖٛ رّب

 ىح :ً  عًرو تٍ انج   *
 لبٌٛا ٌٗ أزذ ، ٚأسادٚا ِٕؼٗ ِٓ اٌمزبي ٚ وبْ سخال أػشًخب شذ٠ذ اٌؼشج ٌٗ أسثؼخ أثٕبء أشذاء خشخٛا ٠َٛ

 ألسخٛ أْ أطأ ثؼشخزٟ ٘زٖ فٟ اٌدٕخ " فأخجشٖ إٌجٟ  شبو١ًب ٚلبي : " ٚهللا ئٟٔ أٔذ ِؼزٚس، فأرٝ إٌجٟ
 لبي ثؼذ اٌمزبي ِش ػ١ٍٗ إٌجٟ ٚ -اعزشٙذ أٚالدٖ أْ ٠زشوٖٛ ، فخشج ِؼُٙ ٚ أِشأْ ال خٙبد ػ١ٍٗ ، ٚ

 اٌدٕخ " ٟ" وأٟٔ أٔظش ئ١ٌه رّشٟ ثشخٍه ٘زٖ صس١سخ ف 

 اٌ :ُ  يانك تٍ س   *
     ، سفض أْ ٠ّح اٌذَز١ٓ خشذ ززٝ أٔمبٖ ٚ ٚاٌذ أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ ، اِزص اٌذَ ِٓ ٚخٕخ سعٛي هللا

 زً ش١ٙذًافم   .. ِٓ أساد أْ ٠ٕظش ئٌٝ سخً ِٓ أً٘ اٌدٕخ ف١ٍٕظش ئٌٝ ٘زا ""  لبي ػٕٗ إٌجٟٚ       

 ير :ث  عثذ هللا تٍ ج   *
   أال ٠زشوٛ٘ب أثذا عٛاًء سأٚا ٘ض٠ّخ ٚشذد ػ١ٍُٙ أْ ٠ٍضِٛا أِبوُٕٙ ٚ جٟأ١ِش اٌشِبح ، اٌز٠ٓ ٚصبُ٘ إٌ

 ظٕٛا اٌّششو١ٓ اخزٍفٛا ث١ُٕٙ ، ٚفشاس ا ٔصش اٌّغ١ٍّٓ فٟ أٚي اٌّؼشوخ ٌٚىُٕٙ ٌّب سأٚأٚ ٔصًشا ، ٚ
 سغجٛا فٟ اٌغٕبئُ فزشن وث١ش ُِٕٙ ِٛالؼُٙ ػٍٝ خجً اٌشِبح ، ٌىٓ ػجذ هللا ثٓ خج١ش أْ اٌسشة أزٙذ ٚ

 ثجذ فٟ ِىبٔٗ ِغ ػذد ٠غ١ش ُِٕٙ  لبئال :" ال أخبٚص أِش سعٛي هللا " فمزً ش١ٙذًا ِغ أصسبثٗ

 :)أتى سعذ تٍ خيثًح( خيثًح * 
 لبي :" سأ٠ذ اثٕٟ فٟ فدبء ئٌٝ إٌجٟ لجً غضٚح أزذ ٚ ،ؼذ ثٓ خ١ثّخ فٟ غضٚح ثذس اعزشٙذ اثٕٗ ع
 ثٕب رشافمٕب فٟ اٌدٕخ ، فمذ  ك  ٌس  ا٠مٛي زغٓ صٛسح ، ٠غشذ فٟ ثّبس اٌدٕخ ٚأٔٙبس٘ب ِٕٚبِٟ فٟ أ

   سق  ٠ب سعٛي هللا ِشزبلًب ٌشؤ٠زٗ ، ٚلذ وجشد عٕٟ ، ٌٚمذ أصجسذ ٚخذد ِب ٚػذٟٔ سثٟ زمًب .. " ٚ
 زً ش١ٙذًا فم   ، فذػب ٌٗ إٌجٟ ،ِشافمخ اثٕٟ شصلٕٟ اٌشٙبدح ، ٚأزججذ ٌمبء سثٟ ، فبدع هللا أْ ٠ػظّٟ ، ٚ

   :)عًرو تٍ ثاتد( و ير  ص  ال   * 
 ػٕذِب روشٖٚ ٌشعٛي ِغ سعٛي هللا فمبرً ززٝ اعزشٙذ ٌُٚ ٠صً صالح لظ ، ٚخشج أعٍُ ٠َٛ أزذ ، ٚ

 لبي :" ٘ٛ ِٓ أً٘ اٌدٕخ " هللا
 

 :)حُظهح انغسيم( حُظهح تٍ عاير  *
 أصسبثٗ أْ اٌّالئىخ وبٔذ رغغٍٗ ، ثُ لبي :"  وخ ٠مطش ِٕٗ اٌّبء ، فأخجش إٌجٟٚخذٚا ٔؼشٗ ثؼذ اٌّؼش 

  ٌُّٟ ٠غزغً ِٓ اٌدٕبثخ .. فغ  اِشأرٗ ثأٔٗ أعشع ئٌٝ اٌّؼشوخ ٚ فأخجشرُٙ ؟ "  عٍٛا أٍ٘ٗ ِب شأٔٗ
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   "زٕظٍخ اٌغغ١ً"

 ٍ :ك  انس  عًارج تٍ يزيذ تٍ  *   
 اشزذاد اٌمزبي ، فضزف ززٝ رٛعذ لذَ سعٛي هللا ، ِٚبد ٚخذٖ  عمظ ثدٛاس سعٛي هللا ِذافؼًب ػٕذٖ ػٕذ

 أسضبٖ ، سضٟ هللا ػٕٗ ٚ ػٍٝ لذِٗ

عثذ هللا تٍ عًرو تٍ حراو :*    

أزاذا ئال ِآ ٚساء زدابة  ؟ ِاب وٍاُ هللا هللا " ػ١ٍٗ ، لبي ٌٗ إٌجٟ: أال أخجشن ػٕذ ثىبء اثٕٗ " خبثش ثٓ ػجذ  
فأ لزاً ف١اه ثب١ٔاخ .. فمابي : ئٔاٗ لاذ  فمبي : سدٟٔ ئٌاٝ اٌاذ١ٔبوفبزب فمبي : ػجذٞ عٍٕٟ أػطه ؟  ثبنأ ٚلذ وٍُ هللا

 ائٟ ، فٕضٌذسة أثٍغ ِٓ ٚس ٠شخؼْٛ " ، فمبي ٠ب عجك ِٕٟ اٌمٛي " . . أُٔٙ ئ١ٌٙب ال
 أز١بء  ػٕذ سثُٙ ٠ ضسلْٛ "  عج١ً هللا أِٛارب ، ثًرسغجٓ اٌز٠ٓ ل زٍٛا فٟ  " ٚال 

                                                             
ز٠فخ ثٓ ا١ٌّبْ(جاتريم تٍ س  ح  *   .. لزٍٗ اٌّغٍّْٛ خطأ :)أثٛ ز 

 ".. " ِخ١ش٠ك خ١ش ٠ٙٛد :ػٕٗ إٌجٟ لبيا١ٌٙٛد ، خشج ِغ إٌجٟ ٠َٛ أزذ ٚلبرً ِؼٗ ززٝ لزً ٚوبْ ِٓ   يق :ير  خ  ي   * 

       "( )= عصبٌة وحمٌة نما لاتلت إال عن أحساب لومً إلاتل لتال األبطال ، ولما اشتد جرحه لال : "  قزمان :*  
 ثم نحر نفسه !! فمال عنه النبً " هو من اهل النار "              

 

 )غسٌل المالئكة(غ سل "حنظلة بن عامر" .. غسلته المالئكة  ←أشهر غ سل *   ٌالحظ :    

 رجلٌه .. إذخر غطىع مٌر" .. ب رد لصٌر غطى رأسه و كفن "م صعب بن ←أشهر كفن  *                

 كراما لها ..إلبر "فاطمة بنت أسد" زوجة أبً طالب .. رلد النبً فً لبرها  ←أشهر لبر   *               

 وا األرض من لبل ..جنازته سبعون ألف ملن لم ٌطؤل فً جنازة "سعد بن معاذ" .. نز ←أشهر جنازة *                

 

  لألسباب األتٌة :حد نصرا حقٌقٌا لقرٌش ألم تعتبر غزوة *   
 . لم ٌتمكن الجٌش المكً من احتالل المعسكر اإلسالمً              
 معركة ، بل اجتمعت حول لٌادتها . عدم فرار األغلبٌة العظمى من جٌش المسلمٌن من أرض ال              
 . عدم ولوع أسرى من جٌش المسلمٌن               
 غنائم من جٌش المسلمٌن أي ى. عدم حصول جٌش المشركٌن عل              
 لامتهم ٌومٌن أو ثالثة إ.  ترن جٌش المشركٌن ساحة المعركة لبل جٌش المسلمٌن ، وعدم               

 بأرض المعركة كدأب المنتصرٌن                  
 . لم ٌجرؤ جٌش المشركٌن على مهاجمة المدٌنة ونهبها بالرغم من لربها وكونها مفتوحة وخالٌة              

 فادحة  لحاق خسائرنصرا حمٌمٌا لمرٌش ، بل مجرد إلذا لم تعتبر غزوة أحد  ، نمن المماتلٌ               
 بالمسلمٌن ..                

 
 آل عمران تتحدث عن غزوة أحد نزلت ستون آٌة من سورة*    

 

 : رزّخ ٌغضٚح أزذ( غزوج حًراء السذ( 
 خشٚج إٌجٟ ثبٌّغ١ٍّٓ فٟ خشازُٙ خٍف خ١ش اٌّششو١ٓ خٛفب ِٓ ػٛدرُٙ ِشح  .  
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        ػٍٝ اٌّغ١ٍّٓ رسم١ك ٔصش زم١مٟ ئخفبلُٙ فٟأخشٜ ٌغضٚ اٌّذ٠ٕخ ثؼذ     

   . ز١ٍخ "ِؼجذ" اثٓ "أَ ِؼجذ" ػٍٝ لش٠ش ، ز١ٍخ أثٟ عف١بْ ػٍٝ إٌجٟ ٚأصسبثٗ ٚٔضٚي  

   "  ٓ ٙ   لبي   اٌز٠ ٌ  ُ   ْ ٛ   ُ  ؼ  ٔ  ٚ   ب هللا  ٕ  ج  غ  ز   ب ٚلبٌٛا  ُ ئ٠ّبًٔ ٘  ُ فضاد  ٘  ٛ  ش  ُ فبخ  ٌى   ٛا  ؼ  ّ  إٌبط  لذ خ   إٌبط  ئ ً  و  اٌ ١ " 
 

 : انثيد انُثىي 
زافخ ثٓ ٚائً اٌغّٟٙ " )ثؼذ اعزشٙبد صٚخٙب ٚاخٗ ِٓ اٌغ١ذح "زفصخ ثٕذ ػّش" ص  -                                ٠َٛ أزذ (" ز 

 ٚاٌغ١ذح فبطّخ ١ِٟالد اٌسغٓ ثٓ ػٍ  -   
                                                                         

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


