
 مادة التربية االسالمية  ➢

 مستوى االولى باكالوريا ➢

 صلح الحديبية و فتح مكة دروس وعبر                    مدخل التزكية  ➢

 

 اهداف  الدرس 

 التدرب على تحليل احداث السيرة •

 تمثل القيم المستفادة من الفتح •

 تمثل قيم االسالم في الحرب •

 محاور الدرس         

 السياق و النتائج  –صلح الحديبية  /اوال •

 ثانيا/دواعي فتح مكة   •

 ثالتا/الدروس و العبر المستفادة من فتح مكة  •

 

 المحور االول/صلح الحديبية السياق و النتائج  

 لتعريف ا    

في ذي القعدة من السة السادسة  -الحديبية –هي معاهدة ابرمها الرسول صلى هللا عليه وسلم بنواحي مكة 

 للهجرة و بمقتضاه عقدت هدنة بين الطرفين مدتها عشر سنوات. 

 سياق صلح الحديبية      

 من ابرز اسبابها 

 الرؤية الصالحة  ➢

 التوجه صوب مكة المكرمة  ➢

 الرسول صلى هللا عليه و سلم عثمان بن عفان لبيان سبب خروج المسلمين ارسال ➢

 دعوة الرسول صلى هللا عليه و سلم صحابته الكرام لليعةعلى االنتصار له صلى هللا علية و سلم  ➢

 ارسال قريش سهيل بن عمرو لعقد الصلح مع المسلمين   ➢

 نتائج صلح الحديبية     

 من نتائج صلح الحديبية  

 ريش بالمسلمين كدولة لها كيانها و سيادتها  اعتراف ق •

 تفرغ المسلمين لمواجهة يهود خيبرالذين نقضوا العهد  •

 االنهماك في نشر الدعوة االسالمية بمراسلة الملوك و االمراء  •



   

 المحور الثاني/دواعي فتح مكة       

   دواعي فتح مكة-ا       

نقض قريش لمعاهدة الحديبية بدعم قبيلة بني بكر بالمال و السالح لالعتداء على قبيلة خزاعة و قتلت         

 رجال و هو ما اثار غضب المسلمين فتجهزوا لقتال قريش.  20منهم قرابة         

 النتائج -ب       

 انتشار عقيدة التوحيد في مكة و تحررها من الظلم والشرك ❖

 اعتناق سادة قريش لالسالم  ❖

 توافد القبائل على دين هللا افواجا   ❖

 د هللا بالنصر و دخول مكة فاتحينتقوية ايمان المسلمين بعدما تحقق و ع ❖

 المحور الثالث /الدروس و العبر المستفادة من فتح مكة        

 قبول شروط صلح الحديبية دليل على ان االسالم رسالة سلم و سالم .  ▪

عفو الرسول صلى هللا عليه و سلم عن كفار قريش و هو في موقف قوة دليل على ان االسالم   ▪

 دين العفو و التسامح . 

 التزام المسلمين ببنود صلح الحديبية دليل على ان االسالم دين الوفاء بالعهود.  ▪

 عدم ارغام قريش على اعتناق االسالم دليل على انه دين الحريات. ▪

           ....... ......................................................................................... 

        


