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لباب الخامسا

الخاتمة

نتائج البحث .أ

الحديد فى القرآن ( دراسة لإلعجاز العلمي في القرآن إن هذا البحث بعنوان 

كان الباحث يركز حبثه يف غرز اآليات القرآنية املتعلقة باحلديد وقام بطريقة .الكريم))

املقارنة بني القرآن والعلوم الكونية واملكتشفات احلديثة. 

واآليات الكونية ىف كتاب اهللا يتعدى عددها ألف آية صرحية باإلضافة إىل آيات 

لكونية ال ميكن لنا فهمها فهما  أخرى عديدة تقرتب داللتها من الصراحة. وهذه اآليات ا

كامال ىف إطار اللغة العربية وحدها على أمهية ذلك وضرورته بل ال بد من توظيف احلقائق 

.العلمية الثابتة من أجل حتقيق ذلك

هذا البحث من البحوث املكتبية حيث كان الباحث يأيت بطريقة مجع املعلومات 

هذا البحث باملعلومات النافعة.والبيانات وكل األشياء اليت تغين خزائن 

اإلعجاز العلمي يف القرآن ال ميكن فهمه يف إطار اللغة العربية قط بل حيتاج إىل 

القرآن والعلوم الكونية هلما ضوابط وعالقة . املكتشفات احلديثة يف ترقية حقيقتهموقف 

احلديثة صالحية القرآن واملكتشفات لذلك ظهرت،قوية كالمها يقوي البعض بعضا

لإلعجاز العلمي يف القرآن حول احلديد يف القرآن.
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االقتراحات .ب

مث أود أن أقدم االقراحات للباحثني عامة وللمشتغلني يف جمال البحث العلمي خاصة, 

وذلك كما يلي : 

هذا البحث ال يتخلص من اخلطآت والنقاص لذلك أوجو للقارئني هلذا البحث أن .1

يأيت باإلصالحات والتكميالت لكي يكون هذا البحث وافيا للمطلوب أو أقرب إىل 

الكمال. 

بة أنا كعادة البشر ما زال يف أخطاءه لذلك أرجو منكم أن تقوموا بالنصيحة الطي.2

والنافعة يف كتابة هذا البحث.

والتوصيات.ت

أوصي بنفسي وطالب املرحلة اجلامعية األوىل خصوصا بقسم التفسري واحلديث .3

إلن ،الكون الذي أخربه اهللا يف كتابه الكرميعن العلميلبحثيقوم باأن،الدويل

من األشياء اليت جعلها اهللا املشتمل على املعلومات شىت والكونالقرآن هو كتاب اهللا

مته ىف الكون.داللة على وحدانيته وعظ

أوصي طالب أن يقوموا ،إن هذا البحث دراسة موضوعية عن احلديد يف القرآن.4

بدراسة موضوعية فيكتب املعادن األخرى واكتشاف أسرار ذكرها يف القرآن ودورها 

يف احلياة.

وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله واهللا تعاىل أعلم

وم الدين واحلمد هللا رب العاملنيوأصحابه ومن سلكه إىل ي
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