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أ

ملخص

لإلعجاز العلمي في القرآن (دراسة الحديد في القرآن"هذا البحث موضوعه :
الفصل طالب يف،11032103907، ورقمه اجلامعي أري جوين أريانتواه قدمالذي ،")الكريم

شريف قاسم اإلسالمية الجامعة السلطان الدويل لقسم التفسري واحلديث، كلية أصول الدين، 
ىف قسم التفسري اجلامعية األوىلدرجة الطلبات احلصول على تهذا البحث استكماال مليكون و احلكومية.
واحلديث.

جيمع. و احلديد يف القرآن الكرمياإلعجاز العلمي حول عن حبث الباحث يف هذا البحث 

تلك مث حيللواملكتشفات العلمية عن املعلومات القرآنية تفاسري املفسريين القدماء واملعاصرينالباحث

. التفاسري واملكتشفات العلمية

, وجيمع املوضوعي والتحليلينهج املسلك الباحث يحيث،البحث املكتيبهووهذا البحث 

يف وكيانهاحلديداإلعجاز العلمي حول الباحث أيضا املعلومات والبيانات املتعلقة بالبحث ملعرفة 

. القرآن

ن واألحاديث آوالبيانات من خالل دليل من القر مث حيلل ويرجح الباحث تلك املعلومات 

وأقوال العلماء فيها. 

تطابق احلقائق العلمية اليت أثبتت حديثا لفرتات وكيفية نزول احلديد ونتيجة هذا البحث، أن

مع النص القرآين الذي جاء قبل التشخيص العلمي 

كما وردت ىف قد حبثوا وكشفوا حقائق احلديدء التفسري قدميا وحديثا علماوكان مبئات السنني.

لذلك ظهر اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي. .نيةآيات القر اآل

وأن يعصمنا من اخلطأ والزلل.،ونسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا ىف القول والعمل



ب

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Besi Dalam Al-Qur’an Studi Kemukjizatan Ilmiah

Al-Qur’an Al-Karim. Yang diajukan oleh Ari Joni Arianto, dengan Nomor Induk

Mahasiswa (NIM) 11032103907 Mahasiswa Tafsir Hadist Kelas Internasinal,

Fakultas Ushuluddin Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Dan penelitian ini

diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 (S1).

Dalam pembahasan ini, peneliti membahas tentang bagaimana kemukjizatan

ilmiah Al-Quran Seputar Logam Besi Yang Terdapat Penyebutannya didalam A-

Quran, kemudian peneliti mengutip penpenafsiran para ahli tafsir klasik dan

kontemporer serta penemuan-penemuan ilmiah lalu mengkombinasikan penafsiran

tersebut dengan penemuan-penemuan kontemporer tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan menggunakan metode

tematik dan analisis. Dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan besi

menurut para ahli tafsir dan penemuan-penemuan ilmiah. Kemudian

mengkombinasikannya berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran, Hadis-hadist dan

pendapat Ulama.

Hasil penelitian ini adalah sesungguhnya Ilmu-ilmu Sains dan Penemuan-

penemuan Ilmiah Kontemporer Telah Mengungkapkan Sisi kemukjizatan ilmiah

Al-Quran tentang besi yang merupakan salah satu ayat-ayat sains (kauniyah) yang

berupa unsur logam yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia dan

peradabannya sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran empat belas abad

yang lalu.
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شكر وتقدير

وما انتهى منه على ما ،نعمهكلوأمحده على،أشكر اهللا  سبحانه وتعاىل على ما يسر

الحديد في "أنعمه علّي من النعم حىت قضيت الدراسة الرمسية وكتابة البحث العلمي حتت املوضوع:

.")لإلعجاز العلمي في القرآن الكريمدراسة (القرآن 

حصول للالشروط من كتابة هذا البحث العلمي لتوفريوبعد, فبعونه تعاىل وتوفيقه انتهيت 

جامعة كلية أصول الدينيف قسم التفسري واحلديث الفصل الدويلعلى الدرجة اجلامعية األوىل 

.باكن باروشريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالالسلطان 

ويف هذه املناسبة أريد أن أقدم شكرا جزيال وتقديرا عظيما إىل كل من ساعدين وأعاين 

القيمة. ومن بني هؤالء : باملساعدات الكثرية وأرشدين بالتوجيهات

حممد األستاذ الدكتور، املكرم شريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالجامعة السلطان مدير فضيلة .1

نذير ومساعديه.

ةاألستاذشريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالامعة السلطان جلكلية أصول الدين ةفضيلة عميد.2

سلمني ييلي ومساعديها. ةالدكتور 

.األستاذ نكسون حسني املاجستريالتفسري واحلديث للمستوى الدويلقسمفضيلة رئيس .3

ا أرشدين يف كتابة هذقد املاجستري الذياحلاج أغوستيار عباسستاذ الدكتور فضيلة املشرف األ.4

، وبفضله استطعت إمتامه يف وقته.البحث



ج

فصل الدويل التعليم ىف الالذين قد بذلوا جهودهم ىف عملية فنيفضيلة املدرسني واملعلمني واملوظّ .5

كنا شريف قاسم اإلسالمية احلكومية بالجامعة السلطان ىف و ، عامةوكلية أصول الدينخاصة،

.بارو

رئيس مكتبة كلية ، و شريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالجامعة السلطان فضيلة رئيس مكتبة .6

مر جوبونعيوحيزي ابنذلك، أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري لوالدي العزيزين (وفوق كل.7

)حممد قاسمبونسوا بنت غاديو

وأخريا، وأشكر لكل من بذل جهده ومساعدته يل ىف أداء واجبايت ومن أعطاين القوة واحلماسة .8

اجلزاء ويثيبهم على خري من األصدقاء والزمالء والصحابة أمجعني, فأسأل اهللا أن جيزي اجلميع 

ما قدموا

30/5/2014، باروكنا ب

الباحث

أري جوني أريانتوا

11032103907
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