
صبر السابقين األولين في الدعوة إلى ا� (في رحاب التربية  « مدخل االقتداء  « »  التربية اإلسالمية: األولى إعدادي  

اإلسالمية)

 صبر السابقين األولين في الدعوة إلى ا� (في رحاب التربية اإلسالمية)



الوضعية المشكلة

ربى النبي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه رضي ا� عنهم على الصبر والثبات على الحق، فقدموا حياتهم وأموالهم ابتغاء مرضاة ا�، ودفاعا عن دينه،

وإظهارا لعقيدة التوحيد.

فما هي صور هذه التضحيات؟

وما الغاية التي كانوا يرجون تحقيقها؟

وماذا كان جزاؤهم عند ا� تعالى؟

النصوص المؤطرة للدرس

ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى َقاَل ا��

اٍت َتْجِري َتْحَتَها اال�ْنَهاُر َعد� لَُهْم َجن� ُ َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َوا� ِضَي ا�� ْحَسانٍ ر� َبُعوُهم ِبا� ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواال�نَصاِر َوال�ِذيَن ات� اِبُقوَن اال�و� ﴿َوالس�

َبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم﴾. َخاِلِديَن ِفيَها ا�

[سورة التوبة، اآلية: 101]

ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى َقاَل ا��

ِعيِم﴾. اِت الن� ُبوَن  ِفي َجن� ْولَِئَك اْلُمَقر� اِبُقوَن  ا� اِبُقوَن الس� ﴿َوالس�

[سورة الواقعة ، اآليات: 10 –  12]

توثيق النصوص والتعريف بها

التعريف بسـورة التوبة

سـورة التوبة: مدنية ماعدا اآليتان 182 و129 فمكيتان، عدد آياتها 129 آية، ترتيبها 9 في المصحف الشريف، نزلت بعد “سورة

المائدة”، سميت بهذا االسم لما فيها من توبة ا� على النبي ملسو هيلع هللا ىلص والمهاجرين واألنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وعلى الثالثة

الذين خلفوا في غزوة تبوك، وهي تعنى بجانب التشريع، لهذه السورة الكريمة هدفان أساسيان، هما: بيان القانون اإلسالمي في معاملة

المشركين وأهل الكتاب، وإظهار ما كانت عليه النفوس حينما استنفرهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لغزو الروم.

التعريف بسورة الواقعة

سورة الواقعة: مكية، وعدد آياتها 96 آية، ترتيبها 56 في المصحف الشريف، نزلت بعد “سورة طه”، تصور هذه السورة الكريمة أحوال

يوم القيامة، وما يكون بين يدي الساعة من أهوال وانقسام الناس إلى ثالث طوائف، أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، والسابقون.

نشاط الفهم وشرح المفردات

شرح المفردات والعبارات

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-alaola-iadadi
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-alaola-iadadi#section-2961
https://www.alloschool.com/element/93462


السابقون األولون: الذين سبقوا من األمة إلى اإليمان والهجرة، والجهاد، وإقامة دين ا�.

الذين اتبعوهم: في االعتقاد واألقوال واألعمال.

المقربون: المقربون عند ا� الفائزون بجناته.

السابقون السابقون: المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا.

مضامين النصوص األساسية

ثناء ا� تعالى على الصحابة السابقين إلى اإلسالم من المهاجرين واألنصار ومن صار على هديهم، ورضاه تعالى عنهم، ووعده لهم

وبالخلود في جنات النعيم.

إبراز ا� تعالى أن جنات النعيم هي جزاء السابقين إلى فعل الخيرات والمبادرين إليها.

السابقون االولون وصفاتهم

السابقون األولون هم مجموعة من الصحابة كانت لهم أولوية السبق في الدخول إلى اإلسالم، من المهاجرين الذين سبقوا إلى اإليمان

في مكة، أو من األنصار الذين سبقوا إلى نصرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص في المدينة وإيوائه، فكان أول من أسلم من النساء زوجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص خديجة

رضي ا� عنها، ومن الرجال أبو بكر الصديق رضي ا� عنه، ومن الشباب علي بن أبي طالب رضي ا� عنه، وأسلم من غير العرب بالل

بن رباح وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، كما أسلمت أسر بأكملها كأسرة ياسر وابنه عمار وزوجته سمية رضي ا� عنهم، وقد تميز

هؤالء باإلخالص � تعالى، والصبر على المعاناة، وصدق اإليمان، ومحبتهم الشديدة للرسول ملسو هيلع هللا ىلص وطاعتهم الخالصة له، والتضحية

بالنفس والمال في سبيل نصرته ملسو هيلع هللا ىلص وإعالء دينه.

صور من معاناتهم وصبرهم على الحق

أمية بن خلف يضع في عنق بالل حبال ويسلمه للصبيان ليطوفوا به في جبال مكة، وكان يضربه ويجوعه وإذا حميت الظهيرة

َحٌد». َحٌد ا� يطرحه في الرمضاء ويضع الصخرة العظيمة على ظهره ويقال له ستترك هكذا حتى تكفر بإله محمد، فال يقول إال «ا�

أم مصعب بن عمير تمنعه الطعام والشراب لترده عن اإلسالم ثم طردته من بيتها.

صهيب بن سنان الرومي يعذب حتى يفقد وعيه وال يدري ما يقول.

كان عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية لما أسلما قيدهم أبو جهل في شدة حر شمس الظهيرة وظل يعذبهم عذابا شديدا حتى

ُة»، واشتد بهم العذاب حتى مات ياسر من شدة العذاب، وطعن ْبِشُروا آَل َياِسٍر؛ َمْوِعُدكُُم اْلَجن� مر بهم رسول ا� ملسو هيلع هللا ىلص، فقال لهم: «ا�

أبو جهل سمية بنت خياط بالرمح في قلبها فماتت، فكانت أول شهيدة في اإلسالم، وشددوا العذاب بعمار وكان صغيرا، فتارة

يضعون الصخر الحامي على صدره، وبالحرق وبإغراقه في الماء تارة أخرى حتى يفقد وعيه، وقالوا له: لن نتركك حتى تسب

محمدا.

كانت أم أنمار بنت سباع الخزاعية تعذب الصحابي الجليل خباب بن األرت بالكي بالنار.

ضرب أبو بكر في مكة ضربا شديدا دفاعا عن رسول ا� ملسو هيلع هللا ىلص من اعتداء المشركين حتى أن عتبة بن ربيعة جعل يضرب أبا بكر

بنعليه على وجهه حتى ما يعرف وجهه من أنفه.

قاطعت قريش بني هاشم مقاطعة شاملة ومنعوا جميع القبائل من التعامل معهم، واستمر الحصار حوالي ثالث سنوات، وانقطع

عنهم الطعام حتى أنهم لجأوا إلى أكل أوراق النبات والجلود، إال أنهم ثبتوا عن دينهم ورفضوا كل اإلغراءات ولم يزدهم العذاب إال

صبرا وثباتا، ليقينهم بصدق رسالة التوحيد وضالل شرك المشركين، فكافأهم ا� تعالى باألجر العظيم وبوأهم المكان المحمود في

جنات النعيم.

الدروس والعبر المستفادة

للصحابة رضوان ا� عليهم الفضل في نشر عقيدة التوحيد والتمكين لشريعة اإلسالم.

أقتدي بالصحابة رضوان ا� عليهم في صدق إيمانهم وإخالصهم لربهم، وفي محبتهم وطاعتهم للرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

أتمثل تضحيات الصحابة رضوان ا� عليهم بأنفسهم وأموالهم، وأقتدي بهم إلعالء كلمة اإلسالم.



الصحابة مثال رائع في استقبال المحن والشدائد بقلوب راضية مؤمنة، واثقة من نصر ا� تعالى في الدنيا، واألجر الكريم في

اآلخرة.

أدرك أن عاقبة الصبر محمودة، وجزاؤه عند ا� عظيم، فأصبر على مشاق الحياة ومتاعبها، مؤمنا بقدر ا� راضيا بقضائه.

أصبر وأتحمل األذى في سبيل اإليمان والحق، اعتقادا وعمال أسوة بالسابقين األولين من الصحابة الكرام، ألن ذلك من أعظم

الطاعات والقربات.

أحسن عالقتي وصلتي با� إقتداء بالصحابة رضي ا� عنهم.


