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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث 1.1

، يوم الدين رمحة للعادلٌن إىلأنزلو ربنا تبارك وتعاىل ىداية للخلق أمجعٌن و القرآن الكرًن 

  1.ادلتعبد بتالوتو كالم اهلل تعاىل ادلعجز ادلنزل على نبينا زلمد صلى اهلل عليو وسلمىو  و 

فإذا كان القرآن   ،ونتأمل دقيق ومتقن صنعو ،أمرنا اهلل سبحانو وتعاىل أن نتبدر سللوقاتو

أََفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن قال اهلل تعاىل:  2فإن الكون ىو كتاب اهلل ادلنظور. ،كتاب اهلل ادلقروء

يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى أََفاَل  :وتعاىل وقال سبحانو 3.ِمْن ِعْنِد َغًْنِ اللَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتاَلًفا َكِثًنًا

 4.قُ ُلوٍب أَقْ َفاذُلَا

واآليات الكونية يف كتاب اهلل يتعدى عددىا ألف آية صرحية باإلضافة إىل آيات أخرى 

عديدة تقرتب داللتها من الصراحة. وىذه اآليات الكونية ال ديكن لنا فهمها فهما كامال ىف إطار 

ذلك وضرورتو بل ال بد من توظيف احلقائق العلمية الثابتة من أجل  اللغة العربية وحدىا على أمهية

 5حتقيق ذلك.

وبعد ىذا الفهم نكتشف سبق القرآن الكرًن باإلشارة إىل العديد من حقائق العلم وىو ما 

 القرآن الكرًن. يعرف باسم اإلعجاز العلمى يف

                                                 
 .17م(، ص 2222-ى 1421)الرياض: مكتبة ادلعارف مباحث يف علوم القرآن، مناع القطان،  1
 .45م (، ص: 2222 -ه1423. )القاىرة : دار الشروقكيف نتعامل مع القرآنالقرضاوي، يوسف، 2
  .82سورة النساء : اآلية  3
 .24سورة زلمد : اآلية  4

 .47ص. ،كيف نتعامل مع القرآن ،، القرضاويادلرجع السابق5
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ع ا نو بأ عجاز العلمىاإلما مسي  منها ،يف عصرنا احلاضر من جوانب علميةصلد اكتشافات 

ن النظر إىل ىذا الكون قد أمر اهلل تعاىل بوسيلة أيبحث فيها العناصر اإلديانية األساسية. ، متعددة

 باصطالح اإلعجاز العلمى. صطالحاشتهر ىذا اإل ان رسولو قبل

تتعدد أوجو اإلعجاز يف كتاب اهلل بتعدد جوانب النظر فيو فكل آية من آياتو فيها إعجاز 

ظى وبياىن وكل رلموعة من اآليات وكل سورة من السور طالت أم قصرت مبا فيها من قواعد لف

عقدية أو أوامر تعبدية أو قيم أخالقية أو ضوابط سلوكية أو إشارات علمية إىل شيء من أشياء ىذا 

الكون الفسيح وما فيو من ظواىر وكائنات وكل تشريع وكل قصة وكل واقعة تارخيية وكل وسيلة 

بوية وكل نبوءة مستقبلية كل ذلك يفيض جبالل الربوبية ويتميز عن كل صياغة إنسانية ويشهد تر 

 6للقرآن بالتفرد كما يشهد بعجز اإلنسان عن أن يأتى بشيء من مثلو.

، ن الكرًن والسنة النبويةآإلعجاز العلمي يف القر ل مؤسسات إنشاء تكونتاألسباب فىذه 

 واالكتشافات النظرياتحتتمل من  حتميل اآليات ما ال زلاولةحىت وصل األمر عند بعضهم إىل 

  7.العلمية

وكان اإلكتشافات الذى جيده   ،قد أفاض ادلتحدثون عن أوجو  القرآن الكرًن اإلعجاز يف 

عن خلق السماوات و عن خلق اإلنسان، و عجاز العلمى عن علم الطب، اإل:  فيو كثًنة منها

قد اشتهر يف ، عن علم احليوان، وغًن ذلكو عن علم النبات، و عن علم األعصاب، و واألرض، 

 . أذوننا

 
                                                 

 .14م( ، ص:  2226دار التقوى للرتاث الطبعة األوىل  )، ادلوسوعة الكربى لإلعجاز العلمى ىف القرآن الكرًن ، حسن زلمد 6
 .138م(، ص: 2225)هنضة مصر: الطبعة السابعة  نتعامل مع القرآن؟،كيف الغزايل، زلمد،  7
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َوَما ِمْن َدابٍَّة يف اأْلَْرِض َواَل طَائٍِر َيِطًُن جِبََناَحْيِو ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم َما فَ رَّْطَنا قال اهلل تعاىل : 

ْم حُيَْشُرونَ   8.يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ُُثَّ ِإىَل َرِّبِه

سلوكيتها بدقة كبًنة، واستخدمت لذلك سلتلف درست درست اجلماعات احليوانية و 

 حىت األقمار الصناعية. وتوصل الدارسون إىل اكتشاف وجود مجاعات حيوانيةو التجهيزات ادلتطورة 

 9الثالثة ) اجملال اجلوي، وقشرة األرض، واجملال ادلاء(. حقيقية يف اجملال احليوى بأقسام

إىل بعض نعم اخلالق جل القرآن الكرًن يف ة موجزة، وتفصيالت موسع وردت إشارات

وىي احليوانات اجملرتة تعيش بعضها على ادلرعى، ويعتين ِّبا اإلنسان، فيفر ذلا ، عن األنعام ثناؤه

أفردت سورة و  12غذاء أساسو النبات والشجًنات. ومن ىذه احليوانات البقر والغنم وادلعاز وغًنىا.

 :منهاأقتصر  من ىذه النصوصو  ،سورة األنعامب كيم لذكر كثًن من أحكامها وأصنافهايف القرآن احل

وإن لكم يف  تعاىل:  وقال 11.واألنعام خلقها لكم فيها دفء  ومنافع ومنها تأكلون: قولو تعاىل

أيضاً:  وقال12.األنعام لعربة نسقيكم شلا يف بطونو من بٌن فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربٌن

وقال سبحانو أيضًا : اهلل الذي جعل 13.نسقيكم شلا يف بطوهنا ولكم فيها منافع كثًنة ومنها تأكلون

لكم األنعام لرتكبوا منها ومنها تأكلون * ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجتو يف صدوركم وعليها 

 14.وعلى الفلك حتملون

                                                 
 . 38سورة األنعام: اآلية :8
 .463م (، ص 2223حجر، الطبعة الثانية )مكتبة ابن ، موسوعة اإلعجاز العلمى ىف القرآن الكرًن والسنة ادلطهرة ،يوسف احلاج أمحد9

 .464  .م ( 2223حجر، الطبعة الثانية )مكتبة ابن ، الكرًن والسنة ادلطهرة موسوعة اإلعجاز العلمى ىف القرآن ، ادلرجع السابق10
 .5سورة النحل اآلية  11
 .66سورة النحل اآلية  12
 .21سورة ادلؤمنون اآلية  13
 .82    79سورة غافر ، اآليتان   14
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فما من شيئ خلقو اهلل تعاىل إال فيو إعجاز إن لكل ما خلق اهلل حيتاج إىل تأمل وتفكر، 

وقد ذكر اهلل تعاىل كلمة عربة وخصصها باألنعام، وىذا دليل على منا التوقف. وقدرة تستوجب

عظيم وأمهية أمر األنعام خلقا، وعظيم أمرىا بالنسبة لإلنسان، وكل ذلك حىت يتأمل اإلنسان 

وىذا كلو من نعم اهلل سبحانو على  إعجاز.مبخلوقات اهلل سبحانو من احليوانات وما فيها من 

ىذه األنعام مسخرة لإلنسان وكون  15.أمل تر أن اهلل سخر لكم ما يف األرضالبشر. يقول تعاىل: 

من األنعام وىي اإلبل والبقر  فقد جعل اهلل سبحانو لنا فيها فوائد عظيمة متعددة تلك احليوانات

 16.والضأن وادلعز

اآليات الكردية من و إليكالبقر، تشًن   لى ادلرعى اإلنسانتعيش ع ألنعامحبيث بعض او 

شلا جعلها علم اإلنتاج احليواين ىدفاً و إنتاج اللحوم واأللبان الغذائية، ومن استخدامها يف العمل، 

فقال .حدد الرسول صلى اهلل عليو وسلم أن أفضل أنواع اللنب وأنفعو ىو لنب البقرو  .جوىريًا لو

شفاء فعليكم بألبان البقر  إن اهلل عز وجل مل يضع داء إال وضع لو  : عليو وسلمرسول اهلل صلى اهلل 

  17.من كل الشجر ترم    فإهنا 

فقصتها معروفة مع نيب اهلل موسى وبين إسرائيل وقد  ذكر يف الديانات السماويةأما البقرة 

بعد  286عدد آياهتا سورة مدنية، و وىي  سورة البقرةتفصيال يف الكرًن ذكرىا اهلل يف القرآن 

البسملة، وىي أطول سور القرآن الكرًن على اإلطالق، وقد مسيت ِّبذا اإلسم لورود اإلشارة فيها 

تعاىل على يدي نبيو موسى عليو وسالم حٌن تعرض عجزة ال ي أجراىا اهلل سبحانو و دلإىل تلك ا
                                                 

 . 65سورة احلج اآلية:  15
ويف، الدكتو، 16  :   بًنوت –صيدا ) ، آيات اهلل  يف خلق احليوانات الربية والبحرية وبعثها وحساِّبا ادلوسوعة الكونية الكربى/ماىر أمحد الصَّ

 .125 123-، ص:2، ج(ى  1428-م2227، الطبعة األوىل ادلكتبة العصرية
17

   .315،ص.:4(، جالرسالة )مؤسسةمسند اإلمام أمحد بن حنبل،بن حنبل،  أمحد 

file://wiki/Ø³Ù�Ø±Ø©_Ø§Ù�Ø¨Ù�Ø±Ø©
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شخص من بين إسرائيل يف زمانو للقتل ومل يعرف قاتلو، فأوحى اهلل تعاىل إىل عبده موسى أن يأمر 

ا قاتلو، ُث ديوت، إحقاق خيربىم عنيت جبزء منها فيحي بإذن اهلل، و قومو بذبح بقرة، وأن يضربوا ادل

  18شهادة اهلل سبحانو وتعاىل بالقدرة على إحياء ادلوتى.للحق، و 

يعتقد اذلندوس ، اذلندوسلدى  مقدسة ، وبعضهالبقرة من احليوانات قدسية خاصةاكان و 

 19ال يذحبوهنا وال يأكلون حلومها.بقار حيوانات مقدسة يعبودوهنا و يف اذلند أن األ

القرآن من  البقرة يفأريد أن أحبث حبثا عميقا عن  وبناء على خلفية البحث ذكر أعاله

  ."اإلعجاز العلمى في القرآن الكريم عن البقرة" بعنوان حيث اإلعجاز العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 164، ص.(م 2226 دار ادلعرفة:  لبنان -بًنوت) احليوان يف القرآن الكرًن -اإلعجاز العلمىمن آيات زغلول راغب، األستاذ الدكتور،  18
وعة للنشر و التوزيع: )الرياض ،رئيس ادلؤسسة: الدكتور أمحد مهدي وأصحاب جلنتو ،ادلوسوعة العربيةالعادلية19 الطبعة ، مؤسسة أعمال ادلوس

 .83، ص: 1،ج( م1999الثانية 

file://wiki/Ø¨Ù�Ø±Ø©_Ù�Ù�Ø¯Ø³Ø©
file://wiki/Ù�Ù�Ø¯Ù�Ø³Ù�Ø©
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 ختيار الموضوعاأسباب  1.1

 يلى :   أسباب اختيار ىذا ادلوضوع ماومن أىم 

اإلنسانية منذ القدًن  ا دور كبًن يف احلوائجذلاألنعام الكثًنة ادلوجودة يف األرض و من  البقرة (1

 .البقرةمن إحدى أمساء سوره سورة الكرًن القرآن يف إىل زماننا احلاضر بل 

  كثًنة.  منافع ة حيوان حتصل عليوإن البقر  (1

ذكر يف ة ال ي تالبقر  ىااوإحد من احليوان النقلية ادلتحدثة حول اآليات الكونية دلةوجود األل (3

 لنتائج.من أىم ا االقرآن الكرًن، إذا حبث عنه

ىو فرع من فروع العلم و علم احليوان دراسة عن البقرة حيتاج إىل األدلة العلمية احلديثة منها  (4

ودا يف عهد الرسول حٌن ، حيث مل يكن موجالبيولوجيا ال ي يتطور تطورا  يف ىذا العصر

 ن للمسلمٌن وغًن ادلسلمٌن.فهما واضحا، لكي يتجلى صدق القرآ ننزول القرآ

مصادر اإلسالم األساسية، فالبحث يف حجيتو من حيث قوتو  الكرًن ىو أحدالقرآن إن  (5

 ومعرفة معانيها من األمور ادلهمة لتقوية اإلديان إليو.

  توضيح مصطلحات البحث 3.1

 .)اإلعجاز العلمى في القرآن الكريم عن البقرة(هوفوأما ادلوضوع من ىذا البحث: 

 لفهم ادلراد ِّبذا ادلوضوع فيو فيما يلي: ةسأوضح معاين اإلصطالحات ادلوجود
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 الضعف أو عدم القدرة وىو مصدر :اإلعجاز لغة: مشتق من العجز. والعجزاإلعجاز : 

ظهار إنو إعجاز فقال : ) وعرف الزنداين اإل22.أعجز مبعىن الفوت والسبق

هم بعجز البشر عن ييدأمور على أظهار إب صلى اهلل عليو وسلمصدق الرسل 

 21.معارضتها

والعلم ىو إدراك األشياء على حقائقها أو ىو صفة ينكشف ِّبا  بياء النسبة  العلمي : 

 22.انكشافاً تاماً  ادلطلوب

 23.(تفيد وقوع الشيء يف الداخل )الظرفيةحروف اجلر ىي من في : 

، يقرأ ، قرآنًا فهو مقروء(  اسم دلا جيمع ويضم بعضو إىل بعض. يقال ) قرألغة:  : القرآن

اصطالحا: ىو كالم اهلل تعاىل ادلعجز ادلنزل على و 24.مبعىن اجلمع والضم: قرأ

نبينا زلمد صلى اهلل عليو وسلم، ادلكتوب يف ادلصاحف، ادلنقول إلينا نقالً 

 25.متواتراً، ادلتعبد بتالوتو ادلتحدي بأقصر سورة منو

 الكريم : 
ُ

 عِطي الذي ال ينَفذُ من َصفات اهلل تعاىل وَأمسائو  وىو الكثًُن اخلًن اجلواُد ادل

 26.عطاؤه

                                                 
 . 372ص. 5ج. ،م ( 2222،بًنوت : دار صادر) ،العربلسان  ،ابن منظور22
وفمرب  9ادلوافق  1426صفر  26تاريخ  42السنة االوىل . عدد :  ،رللة ادلسلمون21  . 1985ن
 .343ص:  ،ادلرجع السابق ،ابن منظور22
 .165ص: 2ج. ،م ( 2228بًنوت: ادلكتبة العصرية ) أوصح ادلسالك إىل ألفية ابن مالك ،ابن ىشام األنصاري23

 .128م (،ص:  2222بًنوت : دار صادر،  )، لسان العرب،  زلمد بن مكرم ابن منظور 24
 .2ص:  1. جاألثر األمين لتعليم القرآن الكرًن على الفرد واجملتم"عبد العزيز الريس ". 25
 . 781ص:  ،2ج.  ،( 2225   ،بًنوت : دار الدعوة) ،ادلعجم الوسيط ،إبراىيم مصطفى وأصحابو 26
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ورد يف لسان العرب : البقر اسم جنس، البقرة من األىلي والوحشي يكون ادلذكر : البقرة

وادلؤنث ويقع على الذكر و األنثى، واجلمع بقرات وبقر وأبقار وأمساء اجلمع 

 27.مثل بقر وباقر وبقًن وبيقور وباقور وباقورة وبواقر

 حدود البحث و تحديده  4.1

 البحث: حدود 1.4.1

لكن حدد من احليوانات  ورد العديد من اآليات يف القرآن الكرًن ال ي تذكر فيو

 ".العجلالبقر و "  اتسميهبيف بعض أحيان  ةلبقر ا كلمةو  ة.لبقر ا من إحدى األنعام وىيالباحث 

 مرة يف 19رلموعة ىذه الكلمات تذكر يف القرآن الكرًن بتعدد متنوعة، و ىذه الكلمات صلد و 

 ىي:و  .ةيأ 19

 67/68/69/72/71 : البقرة البقر يف ثالث سور منها يفكلمة بقرة، وبقرات، و  (1

 مرات 9. وعدد الورود 144/146:  األنعام، و 43/46ويوسف: 

 :ست سور منها: يف سورة البقرة عجل يف عجل وعجال و الوكلمة  (1

، وسورة ىود 152/148سورة األعراف :و  153سورة النساء :و  51/54/92/93

 مرات. 12، وأما عدد الورود 26سورة الذاريات: ، و  69وسورة طو : ، 69: 

وبناء على خلفية البحث ادلذكورة أعاله فاحلدود  بعد ادلالزمة والقراءة يف عدة الكتب

 عجاز العلمى.اإلها تذكر عن من أكثرالبقرة ألن  كلمةذلذا البحث يرتكز على  

 
                                                 

  .458ص:  1ج (،2222دار صادر الطبعة األوىل،  -)بًنوت   لسان العرب،ابن منظور زلمد بن مكرم، 27
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 تحديد البحث: 1.4.1

 أما حتديد البحث من ىذه ادلسألة فهي: 

 ؟يف البقرة ينادلفسر  تفاسًنكيف تكون  (1

  جاز العلمي يف البقرة وعالقتها يف اآليات القرآنية؟عاإل كونتوكيف  (1

  فوائدهالبحث و داف أه 5.1

 منها : حثاف البىدأ 1.5.1

 عرفة ادلعجزة العلمية يف القرآن الكرًن حول البقرة. م .1

  .لقرآن الكرًنعن البقرة يف اعاصرة ادلكتشفات معرفة آراء ادلفسرين من ادلو  .2

 .لإلنسانالبقرة معرفة منافع و  .3

 فوائد البحث منها: 2.5.1

 وسيلة من وسائل لزيادة كنوز العلوم اإلسالمية. .1

 تطبيق النظريات ال ي درست يف رلال العلوم األكدديية خاصة علوم القرآن. .2

تكميل شرط من شروط ادلقررة للحصول على درجة اجلامعية األوىل يف يف قسم  .3

علوم القرآن والتفسًن ادلستوى الدوىل كلية أصول الدين جامعة السلطان الشريف 

 قاسم اإلسالمية احلكومية.   
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 الدراسات السابقة 6.1

 ، منها:ن الكرًنآيف  القر لبقرة اب ادلتعلقة ثو البح ىناك

 الق  رآن الكرًن والسن  ة ادلطهرة. يف س     وعة اإلعج   از الع  لمي يفمو  أمح  د، يفيوسف احل  اج  (1

درست وجود لكتاب درست اجلماعات احليوانية ودرست سلوكيتها بدقة كبًنة. و ىذا ا

 .لكن ال يتكلم بالبقرة تفصيال اجملال احليوى ادلتنوعة يفمجاعات حيوانية حقيقية 

ن القرآن قد يقرر أ فيو يتكلم .بو مباحث يف إعجاز القرآنكتا  يفمسلم  فيالدكتور مصط (2

كل جانب من جوانب   يفدقة من احلقائق الىت يقررىا أمهية و  حقائق عن احليوان التقل يف

تسخًن ىذه الكون احلياة، فهو يلتفت النظر إىل ادلنافع الىت حيصل عليها اإلنسان من 

 .الم عن البقرةوال يطيل فيو الك احيو الدواب من جامع الن

فيو عن  تتحدث ،السنة النبوية يف كتابو اإلعجاز العلمى يفرضا صلح بن أمحد الدكتور  (3

ىذا الكتاب  يفوإحداىا البقرة،  فيو غذاء اللنب األنعام أنيذكر األطعمة واألشربة، و 

 .على سبيل اإلمجال اللنبعن  يتكلم 

يف خلق احليوانات الربية ماىر أمحد الصَّويف، ادلوسوعة الكونية الكربى آيات اهلل  رالدكتو  (4

 ، قد حتدث يف ىذا الكتاب عن البقرة بصفة عامة.والبحرية وبعثها وحساِّبا

ىو يبجث فيو كثًنا عن و  حليوان ،ا كتابو اإلعجاز العلمى يف  الدكتور السيد اجلميلي يف (5

 إمجاال. احليواناإلعجاز العلمي يف  عن يتكلم، و ةادلملكة احليواني
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على سبيل  احليواناتعن  البحث اإلعجاز العلمى يفإن ىذه الكتب مجيعا قد سبقو 

أما و  ،األدلة العلمية احلديثة من خالل علم احليوانلقرآن الكرًن بل  ةالبقر يف اإلمجال ومل خيصصو 

 احقيقتهو  االقرآن الكرًن مناسبته يف ةالبقر حول  بحث عن اإلعجاز العلمى خاصةيالباحث س

 األدلة العلمية احلديثة .ب

 منهج البحث 7.1

مبساعدة ادلاديات  اتىو مجع البيانات وادلعلوم ،البحث ادلكتيب الباحث واستخدم وادلنهج

 .ىاكتب القصص التارخيية وغًن ات و الوثيقت و اجملالو  منها الكتب ،ادلتنوعة

جامعة أصدرتو كلية أصول الدين  الدليل الذي كتاب  واعتمدت يف كتابة ىذا البحث على

 : السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah(Makalah, Sinopsis, Proposal, dan 

Skripsi) Edisi Revisi, Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, 2015.  

 

  بياناتالدر امص 8.1

 ىذا البحث ينقسم إىل قسمٌن :در البيانات يف امص

كتب تفاسًن   وكتب التفاسًن، منها: ،ىو القرآن الكرًن ةدر البيانات الرئيسيامص القسم األول:

 ادلتقدمٌن وادلتأخرين.

 يف توفرةىو الكتب ادلتعلقة عن ادلعجزة العلمية ادل ةدر البيانات الفرعيامص القسم الثاني:

 .البقرةعن أو األدلة العلمية خاصة بعلم احليوان  مناسبة
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 بياناتالمنهج جمع  9.1

 مجع بيانات ادلستخدم يف ىذا البحث:

  أوٌن، إما من كتب علماء ادلتقدمةلبقر عن ا اتمطالعة كتب التفسًن الىت تبحث اآلي (1

 نيادلتأخر 

سلطان الجامعة  يف مكتبة  توفرةعلى الكتب ادل البحث معتمدذا اذل مطالعة الكتب ادلناسبة (2

 رياو.بشريف قاسم اإلسالمية احلكومية ال

من و   PDFالعلمية أو الكتب بشكل  تالبحث واجلمع عن ىذه ادلسألة من ادلقاال (3

 .نرتنيتقع اإلامو 

 البحث خطة 1..1

 على مخسة أبواب : يشتملالبحث  اىذ

   خلفية البحث، وأسباب اختيار ادلوضوع، وتوضيح  منتتكون ، مقدمة:  الباب األول

، والدراسات هفوئدالبحث و  دافأىو مصطلحات البحث، وحدود البحث وحتديده، 

 وىيكل البحث.، بياناتالمنهج مجع ، و مصدر البياناتو  السابقة، ومنهج البحث،

 الفصل األول :ٌنىذا الباب يشتمل على فصول، دراسة عامة حول البقرة : الباب الثاني

 البقرة بٌن اذلنود واإلسالم. فهي الفصل الثاينأما و ، تعريف البقرة وما يتعلق ِّباىي 
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ىذا الباب يشتمل على  التفاسير في المعاني والحقائق عن البقرة،: الباب الثالث     

يذكر  والفصل الثاين ىيفيو اآليات الواردة بذكر البقرة،  يذكر: الفصل األول ىي ٌنلفص

 تفاسًن ادلفسرين حول البقرة. فيو

ىذا الباب يشتمل على ثالثة فصول : علمي حول البقرة، اإلعجاز ال: الباب الرابع

 لفصل الثاين ىياو ، يف القرآن الكرًناإلعجاز العلمي التعريف بيذكر فيو  الفصل األول ىي

يذكر فيو  ية حول البقرة عند علماء احليوان، والفصل الثالث ىييذكر فيو احلقائق العلم

 .يف القرآن الكرًناإلعجاز العلمي حول البقرة حتقيق 

 خالصة البحث واإلقرتاحاتت ذكر يف ىذا الباب األخًن ، الخاتمة: الباب الخامس

بوضع فهرس ادلصادر وادلراجع حسب ترتيب احلروف  ووالتوصيات من ىذا البحث. وأمتمت

 : ادلراجع العربية وادلراجع األجنبية.ومها ،اذلجائية

 


