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  :مدخل متهيدي

  .قائق علمية تتضمن إعجازا نبو�وردت يف أحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إشارات حل
  هي بعض صور هذا اإلعجاز؟ فما 
صوص    :املؤطرة للدرسالن

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

I - اDصوص وقراء   :دراسة الن
صوص -  1   :توثيق الن

  :التعريف Kيب هريرة –أ 
كان امسه عبد مشس   قبل اهلجرة، 19هو عبد الّرمحن بن صخر الدوسي امللقب Kيب هريرة، ولد يف مدينة احلجاز يف عام  :أبو هريرة

عامراً، لُّقب Kيب هريرة، أسلم أبو هريرة ملسو هيلع هللا ىلص عاما، وقد مساه الرسول  16أبو األسود يف اجلاهلية، اعتنق اإلسالم بينما كان يبلغ من العمر 
صحابةملسو هيلع هللا ىلصوشهد غزوة خيرب مع الرسول  روايًة  ، كما صحبه حوايل أربع سنوات، ويعد معجزة من معجزات النبوة، هلذا كان من أكثر ال

 57عاما، حيث أخذ هللا أمانته يف عام  47بــ ملسو هيلع هللا ىلص للحديث، كان أبو هريرة تقّياً ورعًا، مل يكن يرد اإلساءة kإلساءة، ُتويف أبو هريرة بعد الرسول 
  .عاما، ودفن يف البقيع 78هـ، وقد كان يبلغ من العمر ما يقارب 

  :إلمام مسلمkالتعريف  –ب 
هــ، 261هـ وتويف سنة  206هو اإلمام أبو احلسن مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي، أحد أئمة احلديث، ولد عام  :اإلمام مسلم

صحيح"اشتهر بكتابه    ."ال
  :إلمام البخاريkالتعريف  -ج 

ولد ببخارى سنة  هو أبو عبد هللا دمحم بن إمساعيل البخاري، من أهم علماء احلديث عند أهل السنة واجلماعة، :اإلمام البخاري
صحيح"ه، صاحب كتاب 194 صحاح، والذي أمجع علماء أهل السنة واجلماعة أنه أصح الكتب "اجلامع ال ، الذي يعترب أوثق الكتب الستة ال

  .بعد القرآن الكرمي
II  - صوص   :فهم الن

 :مدلوالت األلفاظ والعبارات – 1
o ما ينظف به :طهورا.  
o طراف لسانه :ولغK شرب.  

النبوية السنة في اإلعجاز من صور  
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o لينزعه :ليطرحه.  
o ما يسبب املرض من جراثيم وغريها :داء.  

صوصاستخالص  – 2  :املضامني األساسية للن
 .إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن حقيقة علمية وهي ضرورة غسل اإل�ء سبع مرات إحداهن kلرتاب عند ولغ الكلب فيه �
 .كله مث ليطرحه الحتواء جناحني األول حيمل الداء والثاين حيمل الدواء  أمره ملسو هيلع هللا ىلص كل من سقط الذkب يف شرابه، أن يغمسه �

III - حتليل حماور الدرس ومناقشتها:  
  :اإلعجاز يف السنة النبوية -  1

صر الذي عاش فيه، مما يؤكد أنه مل يتكلم من تلقاء نفسه ،ملسو هيلع هللا ىلص لقد أخرب� النيب   يف سنته الشريفة عن حقائق علمية تفوق مستوى الع
 : وإمنا كان بوحي إليه من السماء، وبذلك أعجز مشركي قريش، ومن صور اإلعجاز فيها

 . Kمور غيبية، مثال مراحل البعثملسو هيلع هللا ىلص كإخباره   :اإلعجاز الغييب �
صاحتهملسو هيلع هللا ىلص الذي يظهر يف أسلوب الرسول  :اإلعجاز البياين �  . وف
  .ذكره حلقائق علمية توصل إليها العلم حديثا :اإلعجاز العلمي �

  :دواعي اإلعجاز يف السنة النبويةمن  -  2
  .ملسو هيلع هللا ىلصإثبات نبوة دمحم  �
صديق رسالته �   .ت
  .التأكيد على أ¡ا وحي من عند هللا تعاىل �
  .التذكري بوجوب العمل ¤ا �

  :اإلعجاز يف السنة النبويةمن صور  -  3
  :اإلعجاز الطيب يف السنة النبوية -أ 

حيث أخرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن حقائق مل يتوصل إليها العلماء  اإلعجاز، اليت تدل علىلقد ورد يف السنة النبوية جمموعة من احلقائق العلمية 
صة يف هذا الباب ،إال يف اآلونة األخرية ص   :، ميكن أن نذكريف السنة ، ومن بني األمور املعجزةبفضل جتار¤م والتحاليل املتخ

َطُهوُر ِإَ�ِء َأَحدُِكْم ِإَذا َوَلَغ ِفيِه اْلَكْلُب َأْن يـَْغِسَلُه َسْبَع َمرَّاٍت ُأوالُهنَّ «خرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث فقد أ :الطيب يف السنة اإلعجاز �
، حيث ثبت علميا أن غسل اإل�ء kملاء وحده ال يكفي للقضاء على اجلراثيم اليت أفرزها لعاب الكلب عن حقائق طبية،» kِلتـَُّرابِ 

  .بل البد من الرتاب الحتوائه على مواد مبيدة للمكروkت
  :´كيد العلم للحقائق الواردة يف حديث الذkب –ب 

إن غمس الذkب بعد وقوعه يف الشراب يدخل عامل أثبتت التجارب العلمية احلديثة أن هناك خاصية يف جناحي الذkب، حيث 
األمر الذي يؤدي إىل القضاء على اجلراثيم، فقد أثبت العلم احلديث صدق هذه احلقيقة اليت أخرب ¤ا النيب  الشفاء املوجود يف اجلناح اآلخر،

صر احلديث   .منذ قرون، حيث ميثل ذلك إعجازا نبو� يف الع
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