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أ

ملخص

. يتناول هذا البحث اآليات القرآنية الكرمية اليت تضمن اإلشارة حول اجللود ىف القرآن

واتضح ذلك أن القرآن الكرمي قد أشار إىل أن فائدة من تبديل اجللود الكفار ىف النار ليذوق 

لعلمية املتعلقة باجللد كما يتضمن البحث احلقائق ا. سيشهد اجللود ىف يوم اآلخرة العذاب، و 

موافقة العلم احلديث ىف حقائقه .د، و اجللد يتكلم أو له لغةبأن مراكز اآلمل ىف اجللاإلنسان 

، تثبيت إلشارات القرآن الكرمي حول تلك احلقائق، وعدم تصادم احلقائق العلمية مع القرآن الكرمي

.ومكانلنا بأن كل ما جاء من القرآن الكرمي صحيح وصاحل لكل زمان

: ، والنحل 56: وهي سورة النساءاجللود، بكلمةوجد سبعة آيات يف القرآن الكرمي وقد 

. 22،21،20: ، وفصلت 23: ، والزمر20:، واحلج 80

ويعتمد منهج البحث على املنهج اإلستقرائي املوضوعي من حيث مفهوم العامة حول 

، مث يأتى مع آراء املفسرين فيهاعيةاجللود، ومجع اآليات حول اجللود ودراستها دراسة موضو 

مقارنة بني القرآن الكرمي وعلم ، وأخريا اليت تقدم علماء التشريحباحلقائق العلمية حول اجللود

.التشريح ىف احلقائق حول اجللود



ب

شكر وتقدير

بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا الذي حبب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق 

والعصيان واجعلنا من الراشدين والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وسّلم 

:أما بعد

َا {: وقال تعاىل .  1}َيْشُكُر لِنَـْفِسِه َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ َريبِّ َغِينٌّ َكِرٌمي َوَمْن َشَكَر فَِإمنَّ

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أيب هريرة قال : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

.2)من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا: (عليه وسلم

اعجاز " فبعون اهللا وعنايته قد أكمل الباحث هذا البحث العلمى حتت املوضوع

.فأكرر احلمد هللا وحده محدا كثريا على هذا اإلمتام". )دراسة موضوعية( جلودفيالالقرآن الكريم

قد واجه الباحث كثريا من الصعوبات إما من ناحية كفاية شخصية وإما من ناحية  

كفاية علمية، ولكن مبساعدة املساعدين وبعنايتهم استطاع الباحث على إمتام هذا البحث، 

:يف هذه الفرصة القيمة أراد الباحث ان يقدم الشكر والثناء إىللذلك 

فضيلة مديرجامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو األستاذ الدكتور حممد .1

.منذيرهتامي

40: سورة النمال 1
،  والترمذي في سننھ، كتاب البر 4811: ، ر255: ، ص4:أخرجھ أبو داود في سننھ كتاب األدب ، باب في شكر المعروف، ج2

: حسن صحیح، وأحمد في مسنده، ج: ، وقال عنھ1954: ، ر298: ، ص4: والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إلیك، ج
.، وجمیعھم من طریق أبي ھریرة رضي هللا عنھ مرفوعاً وھو حدیث صحیح492، 461، 388، 303، 295، 258: ، ص2



ب

فضيلة عميدة كلية أصول الدين الدكتورة  ويليال، وكالئها النائب األول والثاين والثالث .2

س مجال، والدكتور أغوس تيار، والدكتور حسب اهللا، مع أكفائهم الدكتور خريالنا: وهم

بكلية أصول الدين الذين وجهوا وبذلوا كل ماهلم من الفكرة والقوة لتقدم كلية أصول 

.الدين

و فضيلة رئيس قسم التفسري " ل نور ز يالدكتور أفر " فضيلة رئيس قسم التفسري واحلديث .3

الذي قاما كثريا مبساعدة " األستاذ نكسون حسني املاجستري"واحلديث للفصل الدوىل 

. الباحث و حتليل املشاكل سواء كانت تتعلق باألمور األكادمية أم غريها

الذي وجه الباحث كثريا "  املاجستريالدكتور مشهوري فوترا" فضيلة مشرف الرسالة .4

.

كمرشد أكادميي للباحث فأشكره على " األستاذ عبد الصمد املاجستري" إىل املكرم .5

.نصيحته والتشجيع منه والتوجيه للباحث طوال كتابة هذه الرسالة

واحلديث للفصل الدوىل بكلية مجيع املدرسني الذين علموىن علوما نافعة ىف قسم التفسري.6

.أصول الدين جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو

مجيع املوظفني ىف كلية أصول الدين جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية .7

.رياو

قسم التفسري واحلديث للفصل الدوىل بكلية 2011مجيع األصدقاء ىف الفصل سنة .8

.ن جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياوأصول الدي



ب

الذاىن ال حيسان " ارمشس نو كمسري"وأخصص هذه الرسالة احملرتمني الوالدين احملبوبني .9

التعب وامللل وهلما الدعاء اللهم اغفرهلما وارمحهما كما ربايين صغريا واجعل أعماهلما يف 

.ن عبادك الصاحلنيرضاك واجزهلما أحسن اجلزاء وادخلهما م

وأخريا، الشكر على كل من أبذل جهده مساعدة يل يف أداء واجبيت وإقامتها 

.جزاكم اهللا جزاءا وافيا. ومن أعطاين قوة احلماسة

".واحلمد هللا رب العلمني"

1436مجادى األول 18, بيكنبارو
ه

م  2015مارس 09

احفظنى ارحم
11132103841
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