
  
 

 
 

Tel.: +971 3 781 1164   |   Fax: +971 3 782 9962   |   P.O Box: 82469   |   Al Ain – United Arab Emirates 
Email: info@inpsaa.com   |   Website: www.inpsaa.com 

Al Ittihad National Private School 

(Al Ain) 
 

Al Arabia For Education Development 

 لعربية المتحدةاالمارات ا –العين    |     82469صندوق بريد:     |    9962 782 3 971+فاكس:    |     1164 781 3 971+هاتف: 
 www.inpsaa.comالموقع االلكتروني:     |    info@inpsaa.comبريد الكتروني: 

 مدرسة االتحاد الوطنية الخاصة

(العين)  

 العربية لتطوير التعليم

z 

 

 السيرة النبوية (   (للمشاركة في مسابقة األسوة الحسنة  المقررات المطلوب حفظها

 م 2022-2021  -هـ 1443الدورة الثالثة   للعام

 9-8للصفوف 

 

 غزوة أحد :

 استعداد قريش لمعركة ناقمة :  

  : األحداث قبل غزوة أحد 

 كانت قريش تحترق غيظاً على المسلمين مما أصابهم في معركة بدر من مأساة الهزيمة . -

 خيبة أبو سفيان بعد غزوة السويق وما فقده من تموينات . -

 ما أصاب قريش في سرية زيد بن حارثة من الخسارة الفادحة . -

  : أكثر زعماء قريش تحمساً لخوض المعركة 

 ن أبي جهل / صفوان بن أمية / أبو سفيان بن حرب / عبد هللا بن أبي ربيعة عكرمة ب -

  : استعدادت قريش للمعركة 

 احتجزوا العير التي نجا بها أبو سفيان والتي كانت سبباً لمعركة بدر . -

 فتحوا باب التطوع لكل من أحب قتال المسلمين من األحابيش وكنانة وأهل تهامة . -

الذي كان قد أسر في بدر ومّن عليه الرسول  – أبو عزة.) وكان منهم : يض القبائل بأشعارهم استخدام الشعراء لتحر -

أغراه بالمال ليقوم بتحريض القبائل ضد المسلمين  صفوان بن أميةصلى هللا عليه وسلم بإطالق سراحه دون فدية _ لكن 

 (  مسافع بن عبد مناف الجمحي// والشاعر اآلخر : 

  : قوام جيش قريش وقيادته 

 مقاتل ( . 3000ثالثة آالف مقاتل ) عدد المشركين :  -

 ، واستصحبوهن ليكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم . امرأة 15عدد النساء :  -

( 700سبعمائة ) سالح الوقاية :  – (  فرس200مائتا) سالح الفرسان :  -  (  بعير3000ثالثة آالف) سالح النقليات :  -

 درع .

 يعاونه : عكرمة بن أبي جهل .  خالد بن الوليد. قائد الفرسان :  أبو سفيان بن حربالقائد العام :  -

 اللواء : كان إلى بني عبد الدار .   -

 

  : االستخبارات النبوية 

هللا عليه وسلم ضمنها يرقب حركات قريش واستعدادها ، أرسل برسالة إلى النبي صلى  العباس بن عبد المطلبكان  -

 جميع تفاصل الجيس.

وسلم الرسالة للرسول صلى هللا عليه وسلم   أيام 3كم في 500مسافة أسرع رسول العباس بإبالغ الرسالة حتى أنه قطع  -

 . مسجد قباءوهو في 

 ، فأمره بالكتمان . أبي بن كعبقرأ الرسلة للرسول صلى هللا عليه وسلم :  -

 ه وسلم إلى المدينة وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين واألنصار .عاد الرسول صلى هللا علي -

  : استعدادت المسلمين للطوارئ 

 إعالن النفير العام ، ال يفارق الرجال السالح حتى وهم في الصالة . -

بحراسة رسول هللا صلى هللا عليه  –سعد بن معاذ ، أسيد بن حضير ، سعد بن عبادة  –قامت مفرزة من األنصار فيهم  -

 وسلم ، فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السالح .

 قامت على مداخل المدينة مفرزات تحرسها، خوفا من أن يؤخذوا على غرة . -

 تتجول حول الطرق التي يحتمل أن يسلكها المشركون . –الكتشاف تحركات العدو  –قامت دوريات من المسلمين  -
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 ي إلى أسوار المدينة : الجيش المك 

، ثم  سلك وادي العقيقالمعتادة ، وعند االقتراب من المدينة :  الطريق الغربية الرئيسيةتابع جيش مكة سيره على :  -

  ) عنيين (انحرف منه ذات اليمين حتى نزل قريباً بجبل أحد في مكن يقال له 

 ه .3الجمعة السادس من شهر شوال سنة يوم  -

  : المجلس االستشاري ألخذ خطة الدفاع 

 عقد النبي صلى هللا عليه وسلم مجلساً استشارياً عسكرياً ، تبادل فيه الرأي الختيار الموقف . -

 ، وأن يتحصنوا بها . أن اليخرجوا من المدينةكان رأي النبي صلى هللا عليه وسلم :  -

 . لخروج لمالقاة قريشاخصوصا من فاتهم الخروج يوم بدر :  –وكان رأي األغلبية  -

 نزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : على رأي األغلبية ) الخروج لمالقاة قريش ( . -

  : تكتيب الجيش اإلسالمي وخروج إلى ساحة القتال 

 قّسم النبي صلى هللا عليه وسلم جيشه إلى ثالث كتائب :  -

o  العبدري . مصعب بن عمير: وأعطى لواءها  : كتيبة المهاجرين 

o  أسيد بن حضير: وأعطى لواءها : كتيبة األوس من األنصار . 

o  الحباب بن المنذر: وأعطى لواءها : كتيبة الخزرج من األنصار. 

 فارساً . 50دارع   و    100:  ( فيهم1000ألف مقاتل ) عدد المسلمين :  -

كانا يرغبون المساهمة في قتال رفض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مشاركة كتيبة من اليهود من حلفاء الخزرج  -

 المشركين .

 

  : استعراض الجيش 

استعرض الجيش، فرد من استصغره ولم يره مطيقاً  ) الشيخان (عندما وصل صلى هللا عليه وسلم  إلى مقام يقال له  -

 للقتال .

 كان ممن ردهم : عبد هللا بن عمر بن الخطاب / أسامة بن زيد / أسيد بن ظهير / زيد بن ثابت . -

على صغر سنهما ، وذلك أن رافع كان ماهراً في رماية النبل فأجازه ، فقال  سمرة بن جندب،   رافع بن خديجأجاز :  -

سمرة أنا أقوى من رافع ، أنا أصرعه ، فلما أخبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذك أمرهما أن يتصارعا أمامه 

 فتصارعا فصرع سمرة رافع فأجازه أيضاً .

 ن أحد والمدينة : المبيت بي 

 في مكان استعراض الجيش أدركهم المساء ، فصلى المغرب ، قم صلى العشاء وبات هناك . -

 .   محمد بن مسلمة. قائدهم :  رجالً لحراسة المعسكر 50انتخب  -

 حراسة النبي صلى هللا عليه وسلم . ذكوان بن عبد قيستولى :  -

  : تمرد عبد هللا بن أبي وأصحابه 

بثالثمائة مقاتل . متظاهراً باالحتجاج بأن الرسول صلى هللا  –تمرد عبد هللا بن أبي المنافق ، فانسحب بنحو ثلث العسكر  -

 عليه وسلم ترك رأيه وأطاع غيره .

 هدفه الرئيسي من هذا التمرد :  -

 أن يحدث بلبلة واضطراب في جيش المسلمين على مرأى ومسمع من عدوهم . 

 الجيش عن النبي صلى هللا عليه وسلم وتنهار معنويات من يبقى معه .حتى ينحاز عامة  

 حتى يتشجع العدو وتعلو همته لرؤية هذا المنظر، ويكون أسرع إلى القضاء على المسلمين . 

 ويصحو بعد ذلك الجو لعودة الرياسة إلى هذا المنافق وأصحابه . 

أن تفشال ، ولكن هللا توالهما فثبتتا ، ونزلت اآليات  (خزرج بنو سلمة من ال)  (بني حارثة من األوس )  همت طائفتان  -

 بحقهم ، قال تعالى : )) إذ همت طائفتان منكم أن تفشال .... (( .

 تذكير هؤالء المنافقين بواجبهم ، دون جدوى . عبد هللا بن حرامحاول  -

 لوا قاتلوا في سبيل هللا أو ادفعوا .... (( ونزل بحق المنافقين قول هللا تعالى : )) وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعا -
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  : بقية الجيش اإلسالمي إلى أحد 

 ليواصل سيره نحو العدو . –مقاتل  700 –قام النبي صلى هللا عليه وسلم ببقية الجيش وهم  -

 كان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة . -

 بنا على القوم من كثب من طريق ال يمر بنا عليهم .فقال صلى هللا عليه وسلم : من رجل يخرج  -

 فقال : أبوخثمة : أنا يا رسول هللا ، ثم اختار طريقاً إلى أحد يمر بحرة بني حارثة ومزارعهم . -

وكان منافقاً ضريراً فلما أحس بالجيش قام يحثو التراب في وجوه  –مربع بن قيظي  –مر الجيش في هذا الطريق بحائط  -

 المسلمين .

فذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى نزل الشعب من جبل أحد وفي عدوة الوادي فعسكر بجيشه مستقبالً المدينة ن -

 وجاعالً ظهره إلى هضاب جبل أحد .

 

  : خطة الدفاع 

 عبأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيشه وهيأهم صفوفاً للقتال . -

 . عبد هللا بن جبير، قائدهم :  مقاتالً  50انتخب فصيلة من الرماة، قوامها :  -

  –عرف فيما بعد بجبل الرماة  – التمركز على جبل يقع على الضفة الجنوبية من وادي قناةأمرهم  :   -

 . منع قدوم المشركين من خلف صفوف المسلمينالهدف :  -

 وكلفهم:  بعدم ترك أماكنهم ) سواء انتصر المسلمين أو انكسروا ( . -

 ، يسانده : المقداد بن األسود ، الزبير بن العوامالميسرة :    المنذر بن عمروبقية الجيش : الميمنة :  -

 . نخبة ممتازة من شجعان المسلمينمقدمة الصفوف :  -

 مهمة الزبير : الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد . -

 : تجلت عبقرية قيادة النبي صلى هللا عليه وسلم العسكريم من خالل  -

 . اختيار أفضل موضع من ميدان المعركة 

 . حمى ظهره ويمينه بارتفاعات الجبل 

 ) حمى ميسرته وظهره حين يحتدم القتال ) اختار موضوع مرتفع يحتمي به 

 . ألجأ العدو إلى اختيار موضع منخفض 

  . عوض النقص العددي في رجاله باختيار نخبة ممتازة من أصحابه الشجعان البارزين 

 ه . 3صباح يوم السبت السابع من شهر شوال سنة تمت تعبئة الجيش النبوي :  -

 الرسول صلى هللا عليه وسلم ينفث روح البسالة في الجيش  : 

 نهى الرسول صلى هللا عليه وسلم الناس عن األخذ في القتال حتى يأمرهم . -

 حرض أصحابه على القتال، وحثهم  على المصابرة والجالد عند اللقاء . -

جرد صلى هللا عليه وسلم سيفاً باتراً ونادى أصحابه : من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ فقام إليه رجال ليأخذوه منهم : علي  -

 بن أبي طالب ، الزبير بن العوام ، عمر بن الخطاب ...

ب به وجه العدو ، فقال : وما حقه يا رسول هللا ، قال صلى هللا عليه وسلم : أن تضر أبو دجانة سماك بن خرشةقام إليه  -

 حتى ينحني ، قال أنا أخذخ بحقه يا رسول هللا فأعطاه إياه .

كان أبو دجانة رجالً شجاعاً يختال عند الحرب، وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل حتى  -

 الموت .

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة وجعل يتبختر بين الصفوف . وحينئذ قال  -

 إنها لمشية يبغضها هللا إال في مثل هذا الموطن .

 . تعبئة الجيس المكي : جيش المشركين 

  عكرمة بن أبي جهلالميسرة :     خالد بن الوليدالميمنة :     أبو سفيان بن حربالقيادة العامة :  -

  مفرزة من بني عبد الدار.  اللواء :  أبي ربيعة عبد هللا بنالرماة :         صفوان بن أميةالمشاة :  -

  : مناورات سياسية من قبل قريش : حاولت قريش إيقاع الفرقة بين صفوف المسلمين 

  : فرد  خلوا بيننا وبين ابن عمنا ففنصرف عنكمإلى األنصار يقول : لهم  أرسل أبو سفيانالمحاولة األولى.

 عليه األنصار رداً عنيفاً .
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  : كان رأس  – واسمه عبد عمرو بن صيفي –أبا عامر الفاسق خرج إليهم عميل فاسق _ المحاولة الثانية

األوس في الجاهلية ، ) لما جاء اإلسالم جاهر بالعداوة ، وخرج إلى قريش يؤلبهم على رسول هللا صلى هللا 

عشر األوس أنا أبة عامر ، فقالوا : عليه وسلم ، ووعد قريش بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ( فخرج ونادى / يا م

 ال أنعم هللا بك علينا يافاسق .

 وهكذا فشلت قريش في محاوالتها للتفرقة بين صفوف المسلمين . -

  : جهود نسوة قريش في التحميس 

 قامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة في المعركة ، تقودهن : هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان . -

 ،ويستنهضن الرجال ويحرضن على القتال .يضربن بالدفوف  -

  : أول وقود الحرب 

.كان من أشجع فرسان قريش يسميه  طلحة بن أبي طلحة العبدريأول وقود المعركة : حامل لواء المشركين :  -

 المسلمون  كبش الكتيبة .

 خرج وهو راكب على جمل ، يدعو إلى المبارزة ، فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته . -

 ، ولم يمهله بل وثب حتى صار معه على جمله فألقاه عنه وذبحه بسيفه .الزبير تقدم إليه -

 رأى  النبي صلى هللا عليه وسلم هذا الصرع فكبر وكبر المسلمون  -

 إن لكل نبي حوارياً ، وحواري الزبير .أثنى النبي لصى هللا عليه وسلم على الزبير ، وقال في حقه :  -

  حملته : ثقل الكعركة حول اللواء وإبادة 

 . لواء المشركيناندلعت نيران المعركة واشتد القتال، وكان ثقل المعركة يدور حول :  -

 حمل لواء المشركين بعد طلحة أخوه : أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة ، فقتله حمزة بن عبد المطلب. -

 ثم رفع اللواء : أبو سعد بين أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرته . -

 ثم رفع اللواء : مسافع بن طلحة بن أبي طلحة ، فرماه عاصم بن ثابت بسهم فقتله . -

 وهكذا حتى قتل عشرة من بني عبد الدار من حملة اللواء ولم يبق منهم أحد يحمل اللواء . -

للواء ) صواب ( فحمل اللواء وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات ، وبعد أن قتل سقط ا –اسمه -فتقدم غالم لهم حبشي  -

 على األرض ، ولم يبق أحد يحمله فبقي ساقطاً .

  : القتال في بقية النقاط 

 انطلق المسلمون خالل جنود المشركين انطالق الفيضان تتقطع أمامه السدود . -

 أمت كان ذلك شغاراً لهم يوم أحد . –وهم يقولون : أمت  -

عليه وسلم فقاتل حتى أمعن في الناس وجعل ال يلقى  أقبل أبو دجانة معلماً بعصابته آخذاً بسيف رسول هللا صلى هللا -

 مشركاً إال قتله .

وقاتل حمزة بن عبد المطلب قتال الليوث المهتاجة، فقد اندفع إلى قلب جيش المشركين ينكشف عنه األبطال كما تتطاير  -

 األوراق أمام الريح .

  : مصرع أسد هللا حمزة بن عبد المطلب 

كان وحشي غالماً لجبير بن مطعم ، وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر تله : سبب ق -وحشي بن حربقاتله :  -

 ، فلما سارت قريش إلى أحد ، قال جبير لوحشي : إنك إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق .

  :  أبو عامر هو الراهب الذي سمي بالفاسق (  حنظلة بن أبي عامرهو حنظلة الغسيل  (. 

عهد بالعرس، فلما سمع هواتف الحرب ، وهو على امرأته انخلع من أحضانها وقام من فوره إلى  كان حنظلة حديث -

 الجهاد.

 كاد أن يقتل قائد المشركين : أبو سفيان لوال أن أتاح هللا له الشهادة . -

 . شداد بن األسودقاتله :  -

 : تصدوا لهجمات خالد بن لجيش اإلسالمي ، كان لهم يد بيضاء في إدارة دفة القتال لصالح ا نصيب الرماة في المعركة

 الوليد ثالث مرات .

 : سيطر الجيش اإلسالمي على الموقف ، وأخذت صفوف المشركين تتبدد وتأخذ باالنسحاب  الهزيمة تنزل بالمشركين

 والفرار .

  : لما رأى الرماة الغلبة للمسلمين ، قال بعضهم لبعض الغنيمة الغنيمة ، ثم غادر أربعون منهم غلطة الرماة الفظيعة

 وهكذا خلت ظهور المسلمين .مواقعهم ، وبقي قائدهم عبد هللا بن جبير وتسعة من أصحابه : 
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 : خالد بن الوليد وخطة التطويق  

بسرعة حتى وصل إلى مؤخرة الجيش اإلسالمي ، فقتل عبد هللا بن جبير فرصة نزول الرماة ، فاستدار  خالد بن الوليدانتهز  -

 . وأصحابه ، ثم انقض على المسلمين من خلفهم

 عرفت قريش بالتطور الجديد ، فانقلبت على المسلمين . -

 فرفعت لواء المشركين ، فالتف حوله المشركون . – عمرة بنت علقمة الحارثية -أسرعت أمرأة من قريش وهي :  -

 أحيط المسلمون من األمام ومن الخلف . -

  : موقف الرسول صلى هللا عليه وسلم الباسل إزاء عمل التطويق 

 يراقب مجالدة المسلمين . –تسعة نفر من أصحابه  –كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في مفرزة صغيرة  -      

 بوغت بفرسان خالد بن الوليد مباغتة كاملة ، فكان أمامه طريقان :  -      

 * أن ينجوا بنفسه وبأصحابه التسعة إلى ملجأ مأمون ، ويترك جيشه إألى مصيره المقدور .       

 .* أن يخاطر بنفسه ، فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله        

 رفع صوته ينادي أصحابه : عباد هللا    وسلم وشجاعته : تجلت عبقرية الرسول صلى هللا عليه  -       

في هذا               لكنه ناداهم مخاطراً بنفسهوهو يعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه المسلمون ،        

 الظرف الدقيق ، وفعالً فقد علم به المشركون فخلصوا إليه قبل أن يصل إليه المسلمون 

  المسلمين في الموقف :تبدد  

 - 2(  –وبعضهم صعد الجبل  –) بعضهم فر إلى المدينة حتى دخلها طائفة أخذت طريق الفرار، وتركت ساحة القتال  -1

، وحدث داخل صفوفها ارتباك شديد خصوصا بعد سمع إشاعة مقتل ورجعت طائفة فاختلطت بالمشركين، والتبس العسكران 

آخرون فكروا باالتصال بن أبي سلول ليأخذ لهم  –النبي صلى هللا عليه وسلم ) توقف بعضهم عن القتال وألقى بأسلحته 

 األمان من أبي سفيان ( .

يه وسلم ، قال : ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا قال ما تنتظروف ؟ فقالوا : قتل رسول هللا صلى هللا عل أنس بن بالنضر : -

 فموتوا على ما مات عليه صلى هللا عليه وسلم ثم مضى فقاتل حتى قتل .

قال يا معشر األنصار إن كان محمد قد قتل، فإن هللا حي ال يموت ، قاتلوا على دينكم .. فحمل مع نفر من  ثابت بن الدحداح : -

 وليد ، فما زال يقاتلهم حتى قتله خالد بالرمح .األصناء على كتيبة خالد بن ال

 * بمثل هذا االستيسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين الروح المعنوية . 

، وفي مقدمتهم : أبو بكر الصديق وعمر بن طائفة ثالثة : لم يكن همهم إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحمايته  -3

 الخطاب وعلي بن أبي طالب .

  : احتدام القتال حول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 لما بدأت قريش عمل التطويق لم يكن مع الرسول صلى هللا عليه وسلم إالّ تسعة نفر . -

 سبعة من األنصار واثنان من المهاجرين . -

 جرى بين المشركين وبين هؤالء النفر التسعة عراك عنيف ظهرت فيه نوادر الحب والبسالة . -

 . عمارة بن يزيد بن السكنعة من األنصار هو آخر السب -

 وقد قاما ببطولة نادة . سعد بن أبي وقاص –طلحة بين عبيد هللا المهاجرين هما :  -

 محاوالت القضاء على الرسول صلى هللا عليه وسلم :  -

 رماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع لشقه وأصيب في جبهته . 

 الزهري ، فشجه في جبهته .تقدم إليه عبد هللا بن شهاب  

 جاء عبد هللا بن قمئة فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة شكا ألجلها أكثر من شهر . 

 ثم ضرب على وجنته صلى هللا عليه وسلم ضربة عنيفة حتى دخلت حلقتان من المغفر في وجنته . 

 وفي الصحيح : أنه صلى هللا عليه وسلم كسرت رباعيته ، وشج في رأسه . 

 تجمع الصحابة حول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان منهم :أبو بكر الصديق / عمر بن الخطاب /ثم  -

أبو دجانة / مصعب بن عمير /علي بن أبي طالب /  أم عمارة نسيبة بنت كعب / سهل بن حنيف / مالك بن سنان / قتادة  

 بن النعمان .... 
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  : البطوالت النادرة 

 نفسه بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويرفع صدره ليقيه عن سهام العدو .يسور  أبو طلحة : -

 قام أمام النبي صلى هللا عليه وسلم فترس عليه بظهره ، والنبل تقع عليه وهو ال يتحرك .أبو دجانة :  -

 فضربه بالسيف حتى طرح رأسه –الذي كسر الرباعية الشريفة  –تبع عتبة بن أبي وقاص حاطب بن أبي بلتعة :  -

 أحد الرماة األبطال ، قام بدور فعال في ذود المشركين .سهل بن حنيف :  -

أصيبت يومئذ عينه حتى وقعت على وجنته ، فردها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده فكانت أحين قتادة بن النعمان :  -

 عينيه وأحدهما .

 يومئذ فهتم ، وجرح عشرين جرحا ، أصابه بعضها في رجله فعرج .قاتل حتى أصيب فوه عبد الرحمن بن عوف :  -

امتص الدم من وجنته صلى هللا عليه وسلم حتى أنقاه ، ثم أدبر يقاتل حتى استشهد ) قال صلى هللا عليه مالك بن سنان :  -

 وسلم من أراد أن ينظر إألى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا ( 

 ، بقيت تقاتل حتى أصابها اثنا عشر جرحاً .اعترضت البن قمئةأم عمارة :  -

قاتل بضراوة وكان اللواء بيده ، قطعت يده اليمنى ، فحمل الواء باليسرى ، ثم قطعت اليسرى ثم برك مصعب بن عمير :  -

 .ابن قمئة على اللواء بصدرخ وعنقه حتى قتل . وكان الذي قتله : 

 لمعركة : إشاعة مقتل النبي صلى هللا عليه وسلم وأثره على ا 

كان يظنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لشبهه به ، فانصرف ابن قمئة إلى   –مصعب بن عمير  –لما قتل ابن قمئة  -

 قريش وصاح إن محمداً قد قتل .

 عندها شاع خبر مقتل النبي صلى هللا عليه وسلم بين صفوف المشركين والمسلمين . -

 بعض الصحابة ممن لم يكن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .انهارت معنويات  على المسلمين :األثر :  -

 خفت هجماتهم ، لظنهم أنهم حققوا مرادهم ، فاشتغل الكثير منهم بتمثيل قتلى المسلمين . على المشركين :

   : الرسول صلى هللا عليه وسلم يواصل المعركة وينقذ الموقف 

 علي بن أبي طالب .لما قتل مصعب أعطى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللواء  -

 استطاع الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يشق الطريق إلى جيشه المطوق، فأقبل إليهم وعرفه كعب بن مالك . -

 الذ إليه المسلمون حتى تجمع حوله حوالي ثالثين رجالً من الصحابة . -

 هللا صلى هللا عليه وسلم في االنسحاب المنظم إلى شعب الجبل .بعد هذا التجمع أخذ رسول  -

 اشتد هجوم المشركين لعرقلة االنسحاب . -

 أثناء القتال كان المسلمون يأخذهم النعاس أمنة من هللا ، قال أبو طلحة كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد .... -

لبقية الجيش طريقاً إألى هذا المقام المأمون .  استطاع الرسول صلى هللا عليه وسلم الوصول إلى شعب الجبل وشق -

 وفشلت عبقرية خالد أمام عبقرية الرسول صلى هللا عليه وسلم .

 : تناول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة و طعنه في عنقه ، فمات من  مقتل أبي بن خلف

 أثرها وهم عائدون إلى مكة .

  أثناء انسحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى الجبل عرضت له صخرة من  هللا عليه وسلم :طلحة ينهض بالنبي صلى

 ، فنهض به حتى استوى عليها وقال أوجب طلحة أي الجنة .  طلحة بن عبيد هللاالجبل لم يستطع تجاوزها ، فجلس تحته 

 : عليه وسلم رجعوا إلى مقرهم وأخذوا لما كانت قريش على شبه اليقين من قتل النبي صلى هللا  تشويه الشهداء

 يستعدون للرجوع إلى مكة .

 بدأو يمثلون بقتلى المسلمين:  يقطعون اآلذان واألنوف ويبقرون البطون _ بقرت هند بنت عتبة كبد حمزة والكتها  -

ة ؟ أفيكم عمر لما تكامل تهيؤ المشكرين لالنصرف أشرف أبو سفيان على الجبل ونادى أفيكم محمد ؟ أفيكم ابن أبي قحاف -

 الني النبي صلى هللا عليه وسلم منعهم من اإلجابة . –؟ ولم يجيبه أحد 

 شمت أبو سفيان بعد نهاية المعركة وتوعد المسلمين : إن موعدكم بدر العام القادم . -

 أرسل النبي صلى هللا عليه وسلم علي بن أبي طالب ليتثبت من موقف المشركين وخروجهم إلى مكة . -

 لى والجرحى : تفقد القت 

 :  استشهد وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم . سعد بن الربيع -

وكان قبل يعرضون عليه اإلسالم فيأباه، فذكروه لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال هو من  – عمرو بن ثابت –األصيرم  -

 أهل الجنة ) قال أبو هريرة لم يصل هلل صالة قط ( 

: كان يقاتل على أحساب قومه، وجودوه قد أثبتته الجراح فاحتملوه إلى دار فلما اشتد به الجراح نحر نفسه وكان  قزمان -

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إذا ذكر له : إنه من أهل النار .
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نصر محمد عليكم حق ...وقال إن أصبت من يهود بني ثعلبة ، قال لقومه : يا معشر يهود وهللا لقد علمتم أن  مخيريق : -

 فمالي لمحمد يصنع به ما شاء ، قال عنه النبي صلى هللا عليه وسلم : مخيريق خير يهود .

 : جمع الشهداء ودفنهم 

 أشرف النبي صلى هللا عليه وسلم على دفن الشهداء ، وكان يدفن االثنين والثالثة في قبر واحد. -

فقدوا نعش حنظلة ، فتفقدوه فوجدوه في ناحية فوق األرض يقطر ماء ، فأخبر الرسول صلى هللا عليه وسلم بأن المالئكة  -

 . حنظلة : غسيل المالئكةتغسله ، ومن هنا سمي 

 : استووا بعدما انكفأ المشركون قال الرسول صلى هللا عليه وسلم :  الرسول صلى هللا عليه وسلم يثني على ربه عز وجل

 حتى أثني على ربي عز وجل ، فصاروا خلفه صفوفا وبدأ بالدعاء .

  : نوادر من الحب والتفاني من المؤمنات الصادقات 

 توفي أخوها وخالها وزوجها فصبرت واحتسبت .حمنة بنت جحش :  -

 صلى هللا عليه وسلم ؟ أصيب زوجها وأخوها وأبوها ، فلما نعوا إليها قالت : فما فعل رسول هللاامرأة من بني دينار :  -

 هينة (  –قاال : خيراً  قالت : كل مصيبة بعده جلل ) صغيرة 

: عزاها الرسول صلى هللا عليه وسلم بابنها عمرو بن معاذ ، فقالت : أما إذا رأيتك سالماً فقد اشتويت أم سعد بن معاذ  -

 المصيبة ) أي استقللتها ( .

 ه .3يوم السبت السابع من شهر شوال سنة : نة عاد النبي صلى هللا عليه وسلم إلى المدي -

 من المهاجرين . 4 –من األوس ( رجل من اليهود  24من الخزرج   41 –من األنصار  65) 70: عدد قتلى المسلمين  -

  37وفي رواية   22 عدد قتلى المشركين : -

المدينة ، ويحرسون الرسول صلى هللا بات المسلمون في حالة طوارئ / يحرسون أنقاب  ه : 3شوال سنة  8ليلة األحد  -

 عليه وسلم .

  : غزوة حمراء األسد 

حرص الرسول صلى هللا عليه وسلم على عدم عودة المشركين لغزو المدينة، بعد غزوة أحد ، فقرر أن يقوم  السبب : -

 بعملية المطاردة .

 ه  3شوال سنة  8وقت الخروج :  -

 حمراء األسد .عسكر جيس المسلمين في :  -

جاء إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وأعلن إسالمه ، فأمره الرسول صلى هللا عليه وسلم أن معبد بن أبي معبد الخزاعي :  -

 يلحق أبا سفيان ويخذله .

 ه .3شوال سنة  9/10/11يوم األحد واإلثنين والثالثاء واألربعاء مكث جيش المسلمين :  -

 أبا عزة الجمحي ، وأمر بقتله  :أخذ الرسول صلى هللا عليه وسلم قبل الرجوع  -

 معاوية بن المغيرة.: حكم الرسول صلى هللا عليه وسلم بالقتل على جاسوس من جواسيس مكة وهو -

  هل كانت غزو أحد هزيمة للمسلمين : ال تعتبر ذلك ، ألنها كانت سجال بين الطرفين ، ولم تحقق قريش مبتغاها : القضاء

 على اإلسالم ، بل كل ما نجحوا فيه إلحاق خسائر بالمسلمين 

 سارعت قريش باالنسحاب  –لم تأخذ قريش غنائم  –األدلة على ذلك : لم يؤسر أحد من المسلمين 

 آية من سورة آل عمران .60حول موضوع المعركة نزلت  -

  : الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة 

 تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية . ) مخالفة الرماة أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم ( . -

 تمييز الصادق من غيره .) كشفت حقيقة المنافقين ( . -

 شموخ النفس .أن في تأخير النصر في بعض المواطن كسر ل -

 أن هللا هيأ لعباده منازل في دار كرامته ال تبلغها أعمالهم فقيض لهم أسباب االبتالء . -

 السرايا والبعوث بين أحد واألحزاب

  : سرية أبي سلمة 

أن طلحة وسلمة ابني خويلد سارا في قومهما يدون بني أسد بن خزيمة إلى حرب المسلمين ، فسارع الرسول سببها :  -

 عليه وسلم إلى بعث سرية . صلى هللا

 أبو سلمة .القائد :  -     150عدد الصحابة :  -

باغت أبو سلمة بني أسد في ديارهم ، فتشتتو في األمر ، فاصاب المصلون إبالً وشاء فاستاقوها وعادو إلى  أحداثها : -

 المدينة سالمين لم يلقوا حرباً .
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 . ـه 4هالل المحرم سنة  زمنها : -

  : بعث عبد هللا بن أنيس 

عبد هللا بن يحشد الجموع لحرب المسلمين ، فأرسل إليه النبي صلى هللا عليه وسلم  خالد بن سفيان الهذليالسبب :  -

 ليقضي عليه . أنيس

 ليلة ، عاد يوم السبت لسبع بعقين من المحرم . 18مدة غياب عبد هللا بن أنيس :  -

 قتل خالد وجاء برأسه .النتيجة :  -

أعطى النبي صلى هللا عليه وسلم عبد هللا عصا وقال له : هذه بيني وبينك يوم القيامة، فما حضرته الوفاة أو صى أن  -

 تجعل في أكفانه .

  : ه 4شهر صفر السنة بعث الرجيع 

، وذكروا أن فيهم إسالماً وسألوا أن يبعث معهم  عضل وقارةقدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفد من السبب :  -

 من يعلمهم الدين .

 ستة نفر وفي رواية أنهم عشرة .بعث النبي صلى هللا عليه وسلم معهم :  -

 مرثد بن أبي مرثد الغنوي .  وفي رواية : عاصم بن ثابت .األمير :  -

استصرخوا عليهم حياً من هذيل يقال لهم  –غ وجدة وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بين راب – بالرجيعلما كانوا  الحدث : -

 أسروهما وباعوهما في مكة . خبيب وزيد بن الدثنةبنو لحيان ، فغدروا بهم وقتلوهم إال : 

 عقبة بن الحارث .قاتله : أول من سن الركعتين عند القتل .  : خبيب -

أيسرك أن محمداً عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك ؟ فقال : ال وهللا ما يسرني أني في أهلي وأن  قال له أبو سفيان : -

 محمداً في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه ، رئي وهو أسير يأكل قطفاً من العنب وما بمكة ثمرة .

 ابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه . زيد بن الدثنة : -

  : ه 4ر صفر السنة شهمأساة بئر معونة 

السبب :  أن أبا البراء عامر بن مالك قدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة فدعاه إلى اإلسالم فلم يسلم ولم يبعد . فقال  -

 يارسول هللا لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك . وأنا جار لهم .

  المنذر بن عمرو.  أمّر عليهم :  70وفي الصحيح أنهم  40العدد :  -

بكتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  حرام بن ملحانبعثوا  –عندما نزلوا بئر معونة _ أرض بين بني عامر وحرة بني سليم  -

 ، فلم ينظر في الكتاب وقتل حرام بن ملحان . عامر بن الطفيلإلى 

 ألجل جوار أبي براء . ثم استنفر بني عامر إلى قتال الباقين فلم يجيبوه -

( فجاؤوا حتى أحاطوا بأصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم فقتلوهم ، إألا  عصية ورعل وذكوانفاستنفر بني سليم فأجابته : )  -

 كعب بن زيد فإنه ارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق .

، فرأى الطير تحوم على موضع الوقعة ، فنزل المنذر فقاتل كان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة في سرح المسلمين  -

 حتى قتل ، وأسر عمرو بن أمية .

 رجع عمرو بن أمية إلى النبي صلى هللا عليه وسلم حامالً أنباء المصاب الفادح . -

ا عمرو ) وإذ معهما أثناء عودة عمرو بن أمية نزل تحت ظل شجرة، وجاء رجالن من بني كالب فنزال معه ، فلما ناما فتك بهم -

 عهد من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يشعر به ( 

 تألم النبي صلى هللا عليه وسلم تألماً شديداً، حتى دعا على هؤالء األقوام ، وفي رواية دعا ثالثين صباحاً . -

  غزوة بني النضير :

خروج النبي صلى هللا عليه وسلم في نفر من أصحابه وكلهمهم أن يعينوه في دية الكالبيين اللذين قتلهما عمرو السبب:  -

 بن أمية الضمري ، فقالوا نفعل يا أبا القاسم اجلس هنا حتى نقضي حاجتك 

لرحى فيلقيها على رأسه وخال اليهود بعضهم إلى بعض وتآمروا على قتل النبي صلى هللا عليه وسلم ، وقالوا أيكم يأذخ ا -

 : أنا . عمرو بن جحاش، فقال 

 نزل جبريل فأخبر النبي صلى هللا عليه وسلم بالمؤامرة ، فعاد مسرعاً إلى المدينة . -

بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم : اخرجوا من المدينة وال تساكنوني بها،  -

 وقد أجلتكم عشراً .

بدأو يتجهزون للرحيل ، بيد أن رئيس المنافقين عبد هللا بن أبي سلول بعث إليهم أن اثبتوا وتمنعوا موقف بني النضير :  -

فإن معي ألفين يدخلون معكم حصنكم ، وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان ، فعادت لليهود ثقتهم وطه رئيسهم حيي 

 : يقول إنا ال نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك . بن أخطب فبعث إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم

 التفاصيل : عندما سمع الرسول صلى هللا عليه وسلم جواب حيي بن أخطب ، كبر وكبر أصحابه ثم نهض لمناجزة القوم . -
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: فرض عليهم * عند الوصول علي بن أبي طالب   * حامل اللواء : عبد هللا بن أم مكتوم     استعمل على المدينة : *  -

 ست ليال وقيل خمسة عشر ليلة .* مدة الحصار : الحصار .  

 اعتزلت قريظة بني النضير ، وخانهم ابن سلول . -

 قذف هللا في قلوبهم الرعب، فأرسلوا للرسول صلى هللا عليه وسلم نحن نخرج من المدينة . -

 ح .يخرجوا بنفوسهم وذراريهم وأن لهم ما حملت اإلبل إالّ السال الحكم : -

 رحل أكثرهم وأكابرهم كحيي بن أخطب وسالم بن أبي الحقيق إلى خيبر ، وذهبت طائفة منهم إلى الشام . -

 أبو سعد بن وهب . -يامين بن عمرو    أسلم منهم رجالن : -

 قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سالح بني النضير واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم  الغنائم : -

 السالح : خمسين درعاً ، وخمسين بيضة ، وثالثمائة وأربعين سيفاً .كان من 

ألن هللا : ولم يخمسها : خالصة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضعها حيث يشاء كانت أموال بني النضير وأرضهم  -

 أفاءها عليه .

أبو دجانة وسهل بن حنيف األنصاريين قّسمها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين المهاجرين األولين ، إال أنه أعطى  -

 لفقرهما .

 كان ينفق منها على أهلى نفقة سنة ، ثم يجعل ما بقي في السالح والكراع عدة في سبيل هللا . -

 م 625ه اغسطس  4ربيع األول سنة  كانت غزوة بني النضير في : -

بين جواز  –بين أحكام الفئ  –افقين سورة الحشر ) وصف طرد اليهود ، فضح مسلك المن أنزل هللا في هذه الغزوة : -

 القطع وحرق األشجار في أرض العدز للمصالح الحربية .... ( 

  غزوة األحزاب :

  : تحريض اليهود أحزاب الكفر على النبي صلى هللا عليه وسلم والمسلمين .السبب 

  : سنة خمسة من الهجرة في شوال .وقتها 

  :  خرج عشرون رجالً من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش يحرضونهم على غزو قصة التآمر والتحريض

 المسلمين فأجابتهم قريش  * خرج نفس الوفد إلى غطفان فدعاهم إلى ما دعا قريش فاستجابوا 

 * ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فأجابهم من أجاب .

  :  خروج األحزاب وعددهم 

وافاهم : بني سليم   4000قريش وكنانة وحلفاؤهم من تهامة .   قائدهم : أبو سفيان .  عددهم : وب : خرجت من الجن -

 بمر الظهران .

قبائل غطفان : بنو فزارة ، قائدهم : عيينة بن حصن // بنور مرة ، قائدهم : الحارث بن عوف // خرجت من الشرق :  -

 بنو أسد وغيرها .بنو أشجع ، قائدهم : مسعر بن رخيلة ، كما خرجت 

 مقاتل . 10000 العدد اإلجمالي لألحزاب : -

 نقلت استخبارات المدينة إلى قيادتها خبر هذا الزحف العظيم  رد فعل المسلمين : -

 * عقد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجلس استشاري .

  حفر خندقالقرار :      سلمان الفارسي* اتفقوا على قرار قدمه الصحابي : 

أسرع المسلمون بحفر الخندق ، وكل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى كل عشرة رجال أن يحفروا من الخندق أربعين ذراعاً ،  -

 وكان صلى هللا عليه وسلم يحثهم ويساعدهم في ذلك .

 عمل المسلمون بجد ونشاط وهم يقاسون من شدة الجوع .

كل 80لمدينة كانت تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل من ألن ا السبب :    جهة الشمال مكان حفر الخندق : -

 جانب سوى الشمال .

  وقع في حفر الخندق آيات من أعالم النبوة : -

دع جابر بن عبد هللا النبي صلى هللا عليه وسلم إلى وليمة سراً أن يأتي في نفر من أصحابه ، فقام  * تكثير طعام جابر :

فأكلوا من ذلك الطعام وشبعوا وبقيت برمة اللحم تغط به كما  1000لم بجمع أهل الخندق وكانوا النبي صلى هللا عليه وس

 هي .

قام الرسول صلى هللا عليه وسلم فأخذ المعول وضرب الضربة  * الصخرة التي اعترضت الصحابة أثناء حفر الخندق :

آخر فكبر وقال أعطيت فارس ، فضرب الثالثة فقطع  األولى وقال هللا أكبر أعطيت مفاتيح الشام .. ثم ضرب الثانية فقط

 بقية الحجر وقال هللا أكبر أعطيت مفاتيح اليمن .

 واصل السملمون حفر الخندق حتى تكامل حسب الخطة وقبل أن يصل جيش األحزاب . -
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 نقمي .بذنب نزلوا :  6000: غطفان ومن تبعهم بمجمع األسيال من رومة . نزلت :   4000: أقبلت قريش  -

 تزعزت قلوبهم لرؤية هذا الحشد .: موقف المنافقون وضعاف النفوس  -

 جعلوا ظهورهم إلى جبل سلع ، والخندق بينهم وبين األحزاب .تحصنهم :    3000 عدد المسلمين : -

 فجعلوا في آطام المدينة .أمر بالنساء والذراري : ابن أم مكتوم .        *  استخلف على المدينة : -

 . تفاجأت األحزاب بوجود الخندق ، ولم تستطع اقتحام المدينة فالتجأوا إلى فرض الحصار حزاب من الخندق :موقف األ -

 .حاول المشركون إيجاد نقطة ضعيفة في الخندق لينحدروا منها، والمسلمون يرشقونهم بالنبل أياماً  -

ضرار بن الخطاب اقتحام مكان ضيق من الخندق ،  –عكرمة بن أبي جهل  –: عمرو بن ود استطاعت جماعة فيها  -

 فتصدى لهم علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموها .

: فانتدب له علي بن أبي طالب ، فتجاوال وتصاوال حتى قتله علي دعا عمرو بن ود النبي صلى هللا عليه وسلم للمبارزة  -

 م الباقون .رضي هللا عنه ، وانهز

 فات بعض الصلوات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والمسلمون .ألجل االشتغال بمكافحة اقتحام المشركين :  -

 لم يجر بينهما قتال مباشر ، بل اقتصروا على المراماة والمناضلة .لما كان الخندق حائالً بين الجيشين :  -

 من المشركين . 10المسلمين  من  6: قتل رجال من الجيشين في هذه المراماة  -

 رضي هللا عنه . سعد بن معاذفي هذه المراماة رمي :  -

يطلب منه نقض العد  –سيد بني قريظة  –انطلق كبي مجرمي بني النضير إلى كعب بن أسد القرضي  خيانة بني قريظة : -

 لمسلمينمع المسلمين فرفض كعب ، فما زال حيي بكعب حتى أطاعه ، فنقض كعب بن أسد عهده مع ا

أدلة على خيانتهم :*  كان رجل منهم يطوف حول فارع حصن حسان بن ثابت ، وقامت صفية بنت عبد المطلب بقتله ،  -

 ويبدوا أن اليهود ظنوا أن اآلطام والحصون منيعة فلم يجترءوا على القيام بذلك مرة أخرى .

 * يمدون الغزاة ) األحزاب ( بالمؤن .

موقف الرسول صلى هللا عليه وسلم عند سماع خبر خيانة بني قريظة : بادر إلى تحقيقه حتى يستجلي موقف بني             -     

 قريظهة ويجابهه بما يجب من الناحية العسكرية .

ق ما بلغنا عن هؤالء بعث لتحقيق الخبر : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد هللا بن رواحة، فقال : انطلقوا حتى تنظروا أح -

 القوم أم ال ؟ فإن كان حقاً فالحنوا لي لحناً أعرفه .

  بعض مواقف المنافقين : -

 * قال بعضهم : كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر ، وأحدنا اليوم ال يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط .

 رج ، فنرجع إلى دارنا .* وقال آخرون : إن بيوتنا عورة من العدو فأذن لنا أن نخ

أن يصالح عيينة بن حص والحارث بن سعد بن عبادة ( :  –استشار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السعدين ) سعد بن معاذ  -

عوف رئيسي غطغان على ثلث ثمار المدينة حتى ينصرفوا لقومهما . فقاال : يا رسول هللا إن كان أمراً أمرك هللا به فسمعاً وطاعة 

 إن كان شيء تصنعه لنا فال حاجة لنا فيه ، فصوب رأيهما . ، و

 بن عامر األشجعي :  نعيم بن مسعود 

 جاء إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال : يا رسول هللا إني قد أسلمت وإن قومي ال يعلمون بإسالمي ، فمرني بما شئت -

 ما استطعت ، فإن الحرب خدعة .قال صلى هللا عليه وسلم : إنما أنت رجل واحد ، فخذل عنا  -

 فرق صفوف األحزاب ، واالتفاق مع يهود بني قريظة .العمل الذي قام به  : 

ذهب إلى بني قريظة وحرضهم على أن يأخذوا خمسين من خيرة رجال قريش كرهائن ، حتى ال يتركهم األحزاب إن الطريقة : 

 كانت الغلبة للمسلمين .

ل لهم إن يهود بني قريظة ندموا على نقض العهد مع المسلمين ، وإنهم راسلوهم على أن يأخذوا ثم ذهب إلى قريش وغطفان : وقا

 منكن رهائن يدفعونهم إليهم ، ثم يوالونه عليكم ، فإن سألوكم ال تعطوهم .

  : مظاهر النصر 

 . دبت الفرقة في صفوف المشركين وسرى بينهم التخاذل 

  تقوض خيامهم . فجعلت الريحأرسل هللا عليهم جنداً من 

  يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب . المالئكةأرسل هللا عليهم جنداً من 

 يأتيه بخبر األحزاب .فأخبره برحيل القوم .  حذيفة بن اليمان: أرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -

 .رد هللا األحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى هللا المؤمنين القتال  -

 : شهراً أو نحو شهر .كثها المشركون المدة التي م -
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 تخاذل المشركين وأن أية قوة من قوات العرب ال تستطيع استئصال المسلمين النتيجة التي أفرزتها غزوة األحزاب :  -

 اآلن نغزوهم وال يغزونا ، نحن نسير إليهم .قال صلى هللا عليه وسلم حين أجلى هللا األحزاب :  -

 

 غزوة بني قريظة

 خمساً وعشرين ليلة .* دام الحصار : ه    5ذي القعدة سنة وقعت الغزوة في :  -

في اليوم الذي رجع فيه صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة ، جاءه جبريل وهو يغتسل في بيت أم سلمة ، فقال : أوقد  -

ي سائر أمامك أزلزل بهم وضعت السالح ، فإن المالئكة لم تضع أسلحتها ، فانهض بمن معاك إألى بني قريظة ، فإن

حصونهم ، فأمر النبي صلى هللا عليه وسلم مؤذنا فأذن في الناس : من كان سامعاً مطيعاً فال يصلين العصر إأل ببني 

 قريظة .

 3000عدد المسلمين : -علي بن أبي طالب  أعطى الراية :  -ابن أم مكتوم      استعمل على المدينة :  -

 وفرضوا عليهم الحصار .نازلوا حصون بني قريظة  -

بعثوا إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم : أن أرسل إلينا أبا لبابة نستشيره ، ةكان حليفاً لهم ، قالوا يا أبا لبابة أترى أن  -

 ننزل على حكم محمد ، فقال نعم وأشارلهم إلى حلقه يقول إن الذبح .

في المسجد وحلف أن ال يحله إأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم علم أبا لباة أنه خان هللا ورسوله ، فذهب وربط نفسه  -

 بيده ، وأنه ال يدخل أرض بين قريظة أبداً .

 :نزل يهود بني قريظة على حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -

ي  فأمر صلى هللا عليه وسلم باعتقال الرجال ، فوضعت القيود على أيديهم تحت إشراف محمد بن مسلمة األنصار 

 وجعلت النساء والذراري بمعزل عن الرجال في ناحية .

 قامت األوس إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا له هؤالء موالينا فأحسن فيهم :  -

 فقال : أال ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ قالوا : بلي  قال :فذاك إلى سعد بن معاذ 

 يخرج: بسبب الجرح الذي أصابه في األحزاب .أرسل إلى  سعد بن معاذ ، وكان بالمدينة لم  -

 أن يقتل الرجال ، وتسبى الذرية ، وتقسم األموالحكم سعد في بني قريظة :  -

 قال صلى هللا عليه وسلم في حكم سعد : لقد حكمت فيهم بحكم هللا من فوق سبع سماوات . -

، وحفرت لهم خنادق  امرأة من بني النجار دار بنت الحارثفي  فحبست بنو قريظةأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -

 في سوق المدينة ، وضربت في تلك الخنادق أعناقهم .

 ما بين الستمائة إلى السبعمائة .كان عددهم :  -

 والد صفية أم المؤمنين رضي هللا عنها . حيي بن أخطبشيطان بني النضير قتل مع بني قريظة :  -

 ت الرحى على خالد بين سويد فقتلته ، فقتلت ألجل ذلك .كانت قد طرحقتل من نسائهم امرأة واحدة :  -

 أنزل هللا تعالى في غزوة األحزاب وبني قريظة آيات من سورة األحزاب ، علق فيها على أهم جزئيات الوقعة . -

  غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع

 ه .6شعبان سنة الوقت :  -

رئيس بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار  سار في قومه ومن  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بلغه أن السبب : -

 تبعه من العرب لحرب المسلمين .

 أحداث الغزوة :  -

 : لتحقيق الخبر . بريدة بن الحصيب األسلمي بعث الرسول صلى هللا عليه وسلم ، 

  : لليلتين خلتا من شعبانأسرع في الخروج ، وكان خروجه : بعد تأكد الخبر . 

  جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها .خرج معه 

  : زيد ين حارثة ، وقيل : أبا ذر  ، وقيل : ثميلة بن عبد هللا الليثي .استعمل على المدينة 

 . كان الحارث أرسل عيناً ليأتيه بخبر المسلمين ، فألقى المسلمون عليه القبض وقتلوه 

  وسلم وقتله عينه ، خافوا خوفاً شديداً وتفرق من كان معهم من لما بلغ الحارث مسير رسول هللا صلى هللا عليه

 العرب .

 . وصل المسلمون إلى الُمريسيع : اسم لماء من مياههم في ناحية قديد إلى الساحل 
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    حامل راية األنصار : سعد بن عبادة . -حامل راية المسلمين : أبو بكر الصديق 

 ى هللا عليه وسلم فحملوا حملة رجل واحد فكانت النصرة .تراموا بالنيل ساعة ، ثم أمر النبي صل 

  انهزم المشركون ، وقتل من قتل ، وسبى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النساء والذراري والنعم والشاء 

 . لم يقتل من المسلمين إال رجل واحد، قتله رجل من األنصار ظناً منه أنه من العدو 

  : سيد القوم ، وقعت في سهم ثابت بن قيس ، فكاتبها ، فأدى عنها  ت الحارثجويرية بنكان من جملة السبي

 وتزوجها .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 . فأعتق المسلمون بسبب هذا الزواج مائة من أهل بيت المصطلق قد أسلموا وقالوا : أصهار رسول هللا 

 دور المنافقين قبل غزوة بني المصطلق :  

كان شديد الحقد على اإلسالم ، ألن األوس والخزرج كانوا اتفقوا على سيادته وكانوا  هللا بن سلولعبد رأس المنافقين  -

ينظمون له الخرز ليتوجوه إذ دخل فيهم اإلسالم فصرفهم عنه ، فكان يرى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي 

 استلبه ملكه .

اتصاالته ببني النضير يحرضهم  –الخيانة والغدر يوم أحد  –اع تدخل في أمر بني قينق -ظهر حقده في مواطن كثيرة :  -

 إثارة القلق واالضطراب  في غزوة األحزاب . –ضد المسلمين 

القيم وإنما السبب :  ليس هو التفوق المادي وكثرة السالحجميع أعداء المسلمين كانوا يعرفوان أن غلبة اإلسالم  -

 هللا صلى هللا عليه وسلم . واألخالق والمثل ومنبع هذا الفيض هو رسول

شن حرب دعائية واسعة ضد هذا الدين ، وأن يجعلوا شخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم هدف هنا قرر األعداء :  -

 لهذه الدعاية .

 ظهرت خطتهم بعد غزوة األحزاب ، حينما تزوج الرسول صلى هللا عليه وسلم من زينب بن جحش . -

 ثلمتين إلثارة المشاغب :  –حسب زعمهم  –وجد المنافقون  -

 أن زوجته هذه كانت الخامسة ، والقرآن لم يكن أذن بالزواج بأكثر من أربع ؟ فكيف صح له هذا الزواج ؟ . أ

 فالزواج بها من أكبر الكبائر . -متبناه –أن زينب كانت زوجة ابنه  . ب

 دور المنافقين في غزوة بني المصطلق :  

   المدينة ليخرجن األعز منها األذل (قول المنافقين : ) لئن رجعنا إلى -1

بعد الفراغ من الغزو كان الصحابة مقيمون على المريسيع ، مع عمر بن الخطاب أجير يقال له جهجاه الغفاري ، فازدحم هو 

وسنان بن وبر الجهني على الماء فاقتتال ، فصرخ الجهني يا معشر األنصار ، وصرخ جهجاه : يا معشر المهاجرين ، فقال 

 ول هللا صلى هللا عليه وسلم : أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ؟ دعوها فإنها منتنة .رس

 الحادثة وأراد تحريض األنصار على المهاجرين وقال ،قولته : لئن رجعنا .....  ابن سلول* استغل رئيس المنافقين : 

ر الجيش بالمسير رغم أنه لم يكن وقت مسير ، ثم أم* تجلت حكمة الرسول صلى هللا عليه وسلم في معالجة األمر من خالل : 

 مشى بالناس يومهم حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح : ليشغل الناس عن الحديث .

الرسل صلى هللا عليه وسلم  يقول : كيف يا عمر إذا تحدث عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يطلب اإلذن في قتل ابن سلول :  -

 الناس أن محمداً يقتل أصحابه .

 عبد هللا بن عبد هللا بن أبي سلول : ابن المنافق عبد هللا بن سلول ، صحابي جليل ، تبرأ من أبيه . -

 حديث اإلفك : -2

أن عائشة كانت مع النبي صلى هللا عليه وسلم في هذه الغزوة بقرعة أصابتها ، ولما كانوا في استراحة نزلت لقضاء  -

فرجعت تلتمسه ، وعند عوتها وجدت القوم رحلوا ، فجلست تنتظر ، وإذا حاجتها ، قم عادت ففقدت عقداً الختها 

 بصفوان بن المعطل يراها ، فأناخ لها لها الراحلة ولحق بالقوم .

 استغل زعيم المنافقين : ابن سلول الحادثة وبدأ يتحديث بحديث اإلفك . -

 إلى نزلت آيات ببراءة السيدة عائشة رضي هللا عنها . -

 حمنة بنت جحش . –حسان بن ثابت  –ك : مسطح بن أثاثة جلد من أهل اإلف -

 افتضح بعد الحادثة رأس المنافقين افتضاحاً لم يستطع بعدها أن يرفع رأسه . -
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