
 

 

 

تستفاد  والعبز التي دروس ال لتتعزف  "غزوتا بدر وأحد  : " درس عزيزي التلميذ )ة( أضع بين يديك 

 منها.

 : التحليل
 

 :واحد بدر غزوة تعريف-
 :غزوة بدر

 

سالم ولعت فً السابع عشر من رمضان، فً السنة الثانٌة ول غزوة فً اإلأهً 

م( وُسّمٌت فً المرآن بٌوم الفرلان ـ أي الٌوم الذي فرق فٌه هللا بٌن 426للهجرة، )

الكبرى وبدر المتال، ولعت بٌن المسلمٌن وكفار الحّك والباطل وتسمى كذلن بدر 

مكة)لرٌش( وكان عدُد المسلمٌن فً غزوة بدر ثالثمائة وبضعة عشر رجالً، معهم 

 .فََرسان وسبعون جمالً وكان تعداُد جٌش لرٌش ألَف رجٍل معهم مئتا فرس

 

 :حدأ  غزوة 

 

لهجرٌة ، واختلفوا فً لاتفمت كتب السٌرة على أنها كانت فً شوال من السنة الثالثة 

ل، وولعت فً الٌوم الذي ولعت فٌه. وأشهر األلوال أنه السبت ، للنصف من شوا

كانت لوات والمسلمٌن وكفار مكة)لرٌش( جمعت بٌن د، حُ أُ ذي الحنٌفة لرب جبل 
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 .فارس

 :سباب ونتائج غزوتي بدر واحدأهم أ

 

 :بدر غزوة ولوع سبب

لخروج من دٌارهم بمكة، والهجرة ى اإلن أبرز أسبابها اضطرار المسلمٌن كان م

إلى المدٌنة بعد أن نّكل الكفار بهم واغتصبوا ممتلكاتهم، ومنعوهم من أداء فرٌضة 

 

دروس وأنشطة تعليمية تعلمية عن بعد لضمان 

 استمرارية الدراسة

 المادة: التربية اإلسالمية

  . المستوى: الجذع المشترك العلمي



 

 

الحّج والعمرة. ولذلن أراد الرسول أن ٌُضعف من لوة لرٌش، بالتعرض لطرٌك 

م( 426. ففً الثامن من رمضان للعام الثانً الهجري )تجارتهم بٌن مكة والشام

بلغه من العٌون الذٌن بثَّهم أن لافلة كبٌرة لمرٌش ممبلة من الشام بصحبة أبً ُسفٌان 

زعٌم لرٌش، فاستشار أصحابه فً مصادرتها، فوافموا، وخرج فً ثالثمائة وبضعة 

ٌان بهذا التحرن، فتمّكن عشر رجالً من أصحابه لالستٌالء على المافلة. وَعلم أبو سف

من اإلفالت، وأرسل إلى أهل مكة بالخبر، فخرجوا من دٌارهم غاضبٌن فً نحو 

 .ألف رجل. فالتمى الفرٌمان على ماء ٌمال له بدر وولعت المعركة

 

 :نتائجها

انتصار المسلمٌن على المشركٌن وإعالء شؤن اإلسالم، ولوٌت شوكة المسلمٌن     

 .المدٌنة وما جاورهاوأصبحوا مرهوبٌن فً 

. واستشهد من المسلمٌن أربعة ل سبعٌن من المشركٌن وأسر سبعٌن اخرٌن،لتْ ـ  

كما أنها تركت فً نفوس أهل مكة المشركٌن أحزانًا وآالًما شدٌدة بسبب  رجالً  عشر

هزٌمتهم. كما أَن النصر المبٌن لد أبان حمٌمة ما فً نفوس الٌهود والمنافمٌن 

 .ٌنة من حمد وتآمر ضد دمحم وأَصحابهوالمشركٌن فً المد

 

 :احد غزوة ولوع سبب

كما أجمع على ذلن أهل السٌر ، هو أن لرٌشاً  لمد كان السبب المباشر لها ،      

أرادت أن تنتمم لمتالها فً بدر ، وتستعٌد مكانتها التً تزعزعت بٌن العرب بعد 

من بٌن األسباب األخرى الهامة التً ٌمكن استنتاجها من  وهزٌمتها فً بدر. 

تجارتهم طرق لأن لرٌشاً ترٌد أن تضع حدا لتهدٌد المسلمٌن مجرٌات األحداث ، 

 .إلى الشام ، والمضاء على المسلمٌن لبل أن ٌصبحوا لوة تهدد وجودهم

 

 :نتائجها

خسر المسلمون فً هذه الغزوة، ولد استشهد منهم سبعون رجالً، ولد كانت هذه 

لد و الغزوة ابتالًء للمسلمٌن، واختباراً لهم، فمد تم الكشف عن الكثٌر من المنافمٌن،



 

 

استغل الٌهود هذه الخسارة لنشر الفتن، والخالفات فً المدٌنة، كون مٌزان الموة 

 ألي طارئ ٌتهٌإون المسلمٌن، مّما جعل المسلمٌناختلف اآلن، وضعفت شوكة 

 :حدأو بدر غزوتي من المستفادة والعبر الدروس همأ

 :بدر غزوة 1 

 إلىعلٌه، لٌسعوا المسلمٌن إلى أوجه المصور األخاللً الذي ما زالوا انتباه لفت  - 

 .إصالح نفوسهم

 .النصر من عند هللا حتى ال ٌغتروا بؤنفسهم اإللرار بؤن – 

نت للمسلمٌن مبادئ وأسس الغنائم، وبٌنت لهم بعض لوانٌن الحرب والسلم التً لنَّ  -

تموم على األخالق والمثل العلٌا، ولررت لهم بنوًدا من لوانٌن الدولة اإلسالمٌة التً 

 .الذٌن ٌسكنون داخل حدودها، والذٌن ٌسكنون خارجها تمٌم الفرق بٌن المسلمٌن

 استشارة أهل التموى من أهل العلم بالدٌن وأهل الخبرة فً أمور الدنٌا– 

 علو منزلة النبً ملسو هيلع هللا ىلص عند الصحابة– 

 النصر من عند هللا العزٌز الحكٌم– 

 علو منزلة أهل بدر على غٌرهم من الصحابة – 

 لم غاٌة إسالمٌة سامٌةاالهتمام بالع– 

 :حدأ  غزوة-2

 المإمن الصادق من المنافك الكاذب كشف هللا عز وجل –  
حب الصحابة الشدٌد لرسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ، ولد ظهر ذلن بصورة عملٌة، حٌنما  – 

 ومن معه، –ملسو هيلع هللا ىلص  –حاصر المشركون رسول هللا 

 ، إال أن النصر والهزٌمة ال ٌتولفان علٌهما،شرعً مطلبد دَ إعداد العدة والعُ  –  

 .إٌثار الدنٌا على اآلخرة ٌُفمد األمة عون هللا ونصره وتؤٌٌده– 
ً إلى  –  ً وركونا إن النفوس تكتسب من العافٌة الدائمة والنصر والغنى طغٌانا

 العاجلة،

أصحابه فً لتال المشركٌن خارج  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص تمرٌر مبدأ الشورى، إذ استشار – 
 المدٌنة أوداخلها وأخذ برأي األغلبٌة

ُسولِ  –  ،إذ كان من -َصلَّى هللاُ َعلٌَِه وَسلَّمَ -اآلثار السٌئة لتمدٌم الرأي على لوِل الرَّ
عوامل الهزٌمة إصرار الصحابة على رأٌهم فً المتال خارج المدٌنة، فً الولت 

 .وجالذي كان الرسول ٌرى عدم الخر


