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فضل رسولي محمد � على األنبياء السابقين

الدرس الثاني الحديث الشريف

تمهيد:
نحن نؤمن بجميع األنبياء والرسل وال نفرق بين أحد منهم، فهم هادون مهديون إلى سبل 

الخير.
وال نفّضل أحًدا على أحد إال ما فضله اهلل  قال تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پپ  پ  ڀ  ڀ       ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ ﴾)1).
وما أخبرنا به الصادق المصدوق  نبينا محمد �.

ُف على حديث فضل رسولي محمد �. 1- َأَتعرَّ
بِِسٍت: أعطيت جوامع  األنبياء  ْلُت على  ُفضِّ  « قال:   � اهلل  أن رسول  أبي هريرة   عن 
ْت لي الغنائم، وجعلت لي األرض طهوًرا ومسجًدا، وأرسلت  الكلم، ونصرت بالرعب، وُأِحلَّ

ة، وُختَِم بي النَّبيون «)2(. إلى الخلق كافَّ

د الحديث الشريف مع مجموعتي بالتَّناوب مع بقية   نشاط 1   أُردِّ
مهارة الترديدالمجموعات.

)1( سورة البقرة: 253
)2( صحيح مسلم  كتاب: المساجد ومواضع الصالة.
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ُف على راوي الحديث الشريف: 2- َأَتَعرَّ
عبدالرمحن بن صخر الدويس.اسمه

أبو هريرة.شهرته
أسلم سنة سبع للهجرة.إسالمه

كان أكثر الصحابة حفًظا للحديث ورواية له، ولزم صحبة النبي � فروى عنه 5374 حديًثا.مأثره
ولد سنة 21 قبل اهلجرة.والدته
تويف سنة 59 للهجرة يف املدينة املنورة.وفاته

أ - من خالل البطاقة التعريفية، أحسب عمرالصحابي  نشاط 2
     أبي هريرة  حينما توفي.

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

مهارة االستنباط

  نشاط 2
الحديثة المكتبة  إلــى  ــع  أرج صديقي:   ب-  المعجم 

بكثرة رواية  أبي هريرة   ز  َتميُّ وأبحث عن سبب 
الحديث الشريف.

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

مهارة البحث

.........................................................................................................................................................................................................
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ُح تزكية اهلل  لرسولنا محمد �.   3- ُأَوضِّ

اختاره اهلل  وزكاه عىل خلقه أمجعني.

قال تعاىل عنه: ﴿ ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ ﴾)1). زكاه يف َعْقِله

قال تعاىل عنه: ﴿ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ ﴾)2).زكاه يف ُنْطِقه

قال تعاىل عنه: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ   ٹ ﴾)3).زكاه يف ِعْلِمه

ه قال تعاىل عنه: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ  ۀ ﴾)4).زكاه يف َبَصِ

قال تعاىل عنه: ﴿ ڍ  ڍ ڌ    ڌ  ڎ  ڎ ﴾)5).زكاه يف َقْلبِه

قال تعاىل عنه: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾)6).زكاه يف ِذْكِره

قال تعاىل عنه: ﴿ ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں ﴾)7). زكاه يف ُخُلِقه

فالواجب علينا أن نقتدي برسولنا حممد � يف أخالقه وأقواله وتصفاته.

)1( سورة النجم 2
)2( سورة النجم: 4-3

)3( سورة النجم: 5
)4( سورة النجم: 17
)5( سورة النجم: 11
)6( سورة الشرح: 4

)7( سورة القلم: 4
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َأبَحُث عبر المصادر المتاحة عن أقوال في تزكية  نشاط 3
مهارة التوسعالنبي �.

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

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

4 - َأْشَرُح الفضائل الواردة في الحديث الشريف.
لُه بها على سائر األنبياء والمرسلين   أخبرنا نبينا محمد � عما أعطاه اهلل  من ميزات َفضَّ

 وهي: 
أ - ُأْعِطْيُت َجَواِمَع الَكِلم.

إن اهلل  يجمع له األمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب      
التي قبله، أو يتكلم بالكالم القليل يجمع به المعاني الكثيرة.

عب مسيرة شهر. ب- ُنصْرُت بالرُّ
عب والخوف في قلوب أعدائه مسافة مسيرة شهر. إن اهلل  يلقي الرُّ

قال تعالى: ﴿ ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   
ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ     ڃ  چ چ ﴾)1).

)1( سورة آل عمران: 151
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  نشاط 4
أ -  َأبحُث في إحدى وسائط البحث عن قصة هرقل مع أبي 
  � الرسول  انتصر  كيف  خاللها  من  ألتعرف  سفيان، 

مهارة البحثعلى هرقل بالرعب ، ثمَّ وأُلخصها في حدود ثالثة أسطر.

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

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

.........................................................................................................................................................................................................
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ْت لي الغنائم، ولم تحل ألحد قبلي. ج- ُأِحلَّ
 الغنائم هي ما أخذه المسلمون من الكفار نتيجة القتال، كاألموال واألسلحة وغيرها، ومن 
رحمة اهلل  بهذه األمة أن أحل لها الغنائم ليستفيدوا منها، بخالف األمم السابقة التي كانت 

تحرق غنائمهم بنار من السماء فلم يستفيدوا منها.
د- وُجِعَلْت لي األرض طهوًرا ومسجًدا.

. األصل في األرض أنها طاهرة مطهرة إال ما استثني منها، فأيما رجل أدركته الصالة َفْلُيَصلِّ
بخالف األمم السابقة فإنه ال يجوز لهم أن يؤدوا العبادة إال في أماكن محدودة ومخصوصة، 

وال يطهرهم إال الماء فقط.

هـ - ُأرسلت إلى الخلق كافة.
ُبِعَث نبينا محمد � إلى الناس كافة، بخالف األنبياء السابقين فإن دعوتهم كانت خاصة 

بأقوامهم، قال تعالى: ﴿ۀ ہ  ہ ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے ے  
ۓ ۓ﴾)1(.

)1( سورة سبأ: 28
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روي عن جابر بن عبداهلل قال: قال النبي �: » إنه ليس شيء بين السماء واألرض إال يعلم 
أنِّى َرُسوُل هللِ، إالَّ عاِصَي الجن واإلنس «)1(.

و- وُختَِم بي النَّبيون.
ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   وئ  ۇئ  ۇئ   ې  ى ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     ﴿ تعالى:  قال 

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ﴾)2(.
خاتم: أي آخراألنبياء وال نبي بعده حتى تقوم الساعة.

ب - َأْبَحُث عن فضائل أخرى لم تذكر للنبي �.  نشاط 4
مهارة التوسع والبحث

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

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

)1( مسند اإلمام أحمد  مسند جابر بن عبداهلل  حديث: 14556.
)2( سورة األحزاب: 40
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: مُت مع إِخواني من الدرس أنَّ َتعلَّ

1- أفضل األنبياء محمد �.
2- األصل في األرض الطهارة إال ما استثني منها.

3- النبي محمد � ُأْرِسَل إلى الخلق كافة، وهو خاتم األنبياء والمرسلين.
4 - القيمة المستفادة:..................................................................................................................

5 - المظاهر السلوكية: 
  أ  -..........................................................................................................................................
ب -.........................................................................................................................................
جـ -.........................................................................................................................................
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السؤال األول: أكمل كتابة الحديث الشريف.
عن أبي هريرة  أن رسول اهلل � قال: » فضلت على األنبياء بست «:

أعطيت ................................................................................................................................................................................... .

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

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

السؤال الثاني: اكتب المصطلح المناسب لكل مما يأتي:
  أ  - ) ...................................................... ( الكالم القليل يجمع به المعاني الكثيرة.

ب-  ) ...................................................... ( األموال واألسلحة وغيرها التي كانت تؤخذ من الكفار 
والمقاتلين بعد المعركة في الجهاد.

السؤال الثالث: أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها من كلمات:
1- أفضل األنبياء سيدنا .............................................................................................................................................. .
2- األصل في األرض ........................................................................................................ إال ما استثني منها.

السؤال الرابع: أكمل الخريطة الذهنية التي توضح ميزات وفضائل رسولنا محمد �.

ختم به
....................................

ُأْعطي جوامع
....................................

نصر بالـ.................

مسيرة.....................

َل ُفضِّ
على األنبياء

بِِستٍ

أرسل إلى
....................................

كافة

جعلت األرض
....................................

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

وأحلت له
....................................

ولم تحل ألحد
قبله
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