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 لباب الخامسا

 الخاتمة

 الخالصة  5.1

 يركز الباحث كان((. عن البقرة الكرمي القرآن يف العلمي إلعجازا) بعنوان البحث ىذا إن

 وادلكتشفاتالكرمي  القرآن بني ادلقارنة بطريقة وقام لبقرةبا ادلتعلقة القرآنية اآليات غرز يف حبثو

 .بعلم احليوان احلديثة

مرتني، وىي  اجلمع وبصيغة مرات، سبعة اإلفراد بصيغة مرات، 9القرآن  يف البقرة كلمة

 لفظ وقد جاء .733/737:  واألنعام ،34/37 :ويوسف 76/76/79/67/67:  يف سورة البقرة

 وسورة 714: النساء وسورة 17/13/99/94:  البقرة مرات، وىي سورة العجل ولد البقرة عشر

ورلموعة ىذه . 97: الذاريات وسورة ، 79:  وط وسورة ،79:  ىود وسورة ،719/736: األعراف

  سور. 6أية، ويف  79 مرة يف 79الكلمات تذكر 

إمجاال  معرفتها يف للتسهيل ادليسرة ادلهمة النقاط ومن هناية ىذا البحث أقدم بعض

 :يلي فيما السابقة، فهي األبواب من جاء دلا وتلخيصا

 ذكر اليت اتاحليوان إحدى يوى  الكرمي القرآن يف بالبقرة تتعلق الىت اآليات ادلفسرون فسر .1

البقرة من خلق قد ن اهلل وإ .خلقو بعظمة علينا تعاىل اهلل ويظهر كتابو يف تعاىل اهلل

ادلخلوق قد جاء  ىذهادلخلوق. و  م اهلل تعاىل إىل ىذهنعم كبرية الذي أنع افيهاحليوانات 

 .مبنفعة كبرية يف حياة اإلنسان
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 :وىي ، وعالقتها يف اآليات القرآنية البقرة حول العلمى عجازاإل الباحث وجد .9

 يف أكولة وحلوبة البقرة العلمى اإلعجاز . أ

 الذي يشرب ويطعمو اللنب واللحم منها عجيبا، أخذ اهلل البقرة خلقا خلق قدو 

 يعتقدون ىم احليوان علماءو . آية من آيات اهلل يف ىذا الكونوىي  اإلنسان

للجسم  الضرورية الغذائية ادلواد مجيع حيوي كامل غذاءالبقرة ذلا  حلمو  لنب بأن

 بعد وفيتامينات معدنية وأمالح وبروتينات ودىنيات سكارايات من ،اإلنسان

 .وعشرين الواحد القرن يف افهم العلميكتشا 

  الغاز إلنتاجو  للنبات يف منافع البقرة العلمى اإلعجاز . ب

كثرية قد بني اهلل سبحانو يف القرآن الكرمي أن ىذه   رة من احليوانات نعمهاقالب

احليوان مل ختلق لذاهتا بل خلقت من أجل اإلنسان على األرض والدليل على 

فوائدىا يف اآلية، وأطلقت ادلنافع لعمومها وليس ذلك أن اهلل سبحانو ذكر 

 منافع البقرة (urine)بول  يف تجدو   ف علماء احليوان بأنكتشا  خلصوصها.

ف يف تشاكو  ،فيد يف الوقاية والنمو ومصادر األغذية للنباتأن بوذلا تللنبات 

 الغاز إلنتاج البقرة روث يف عالية مقوية صفات وجود (feses)روث البقرة 

 احليوان علماء يقول، (metana) ادليثان غاز من حتتوي أكثر( bio gas)احليوي

 يف مهاااستخد الناس عييستط واحلرارة والكهرباء وقودلل روثهايف  ادليثان غازإن 

 .النور وادلستند الطبخ
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 االقتراحات  5.1

مث أود أن أقدم االقراحات للباحثني عامة وللمشتغلني يف رلال البحث العلمي خاصة، 

 وذلك كما يلي : 

ىذا البحث ال يتخلص من اخلطآت والنقاص لذلك أوجو للقارئني ذلذا  7.9.1

البحث أن يأيت باإلصالحات والتكميالت لكي يكون ىذا البحث وافيا 

 للمطلوب أو أقرب إىل الكمال. 

كعادة البشر ما زال يف أخطاءه لذلك أرجو منكم أن تقوموا   الباحث 9.9.1

 بالنصيحة الطيبة والنافعة يف كتابة ىذا البحث.

 والتوصيات 5.1

علوم القرآن نفسي وطالب ادلرحلة اجلامعية األوىل خصوصا بقسم أوصي  7.4.1

أن يقوم بالبحث العلمي عن الكون الذي أخربه اهلل يف كتابو  ،التفسري الدويلو 

ىو كتاب اهلل ادلشتمل على ادلعلومات شىت والكون  الكرمي ن القرآنأل ،الكرمي

 الكون. و يفمن األشياء اليت جعلها اهلل داللة على وحدانيتو وعظمت

أوصي طالب أن  ،الكرمي إن ىذا البحث دراسة موضوعية عن البقرة يف القرآن 9.4.1

األخرى واكتشاف أسرار ذكرىا يف  احليوانيقوموا بدراسة موضوعية فيكتب 

 ا يف احلياة.القرآن ودورى

واهلل تعاىل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد صلى اهلل عليو وسلم وعلى آلو وأصحابو  

 ومن سلكو إىل يوم الدين واحلمد هلل رب العادلني.


