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الباب األول

المقدمة

خلفية البحث.أ

هو معجزة الرسول و 1.املتعبدبتالوته- صلىاللهعليهوسلم-القران هوكالماللهاملنزلعلىمحمد

الكربى، وقد أعجز العرب وهم أهل الفصاحة مبا تضّمنه من فصاحة وبالغة، وأنباء الغيب، وأخبار 

2.حمكم دقيق صاحل لكل زمان ومكاناألمم السابقة، وما حواه القرآن من إعجاز علمي وتشريع 

. أن كل ما جاء يف القرآن هو احلق: كل ما شاهدناه حىت اآلن يثبت حقيقة واحدة جلية

فاحلقائق حول املوضوعات العلمية واملعلومات اليت وردت فيه عن املستقبل هي حقائق يستحيل أن 

ما نظرنا إىل املستوى العلمي تكون معروفة يف الزمن الذي أعلنتها اآليات الكرمية خاصة إذا 

3.ي الذي كان سائداً يف ذلك الزمنوالتكنولوج

أسلوب القرآن الذي ال يضاهى، واحلكم العظيمة اليت حيتويها تساهم يف إثبات كونه منزًال 

إحدى هذه املسامهات هي واقع وجود جمموعة من احلقائق العلمية اليت .من عند اهللا سبحانه وتعاىل

يف القرآن الكرمي قبل عشرين قد ذكرت الواحد و مل نستطع اكتشافها إال من خالل تكنولوجيا القرن

رمي ليس كتاب علوم، ولكن مع ذلك فإن هناك الكثري من احلقائق بالطبع القرآن الك.عاما1400
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العلمية اليت عرب عنها بدقة وعمق يف آيات القرآن مل يتم اكتشافها إال من خالل تكنولوجيا القرن

. عشرينالواحد و 

خاليا أن 4علم التشريحكشف .يف القرن الواحد وعشريناحلقائق العلميةو اجللد احد من 

وتتحرك من الطبقات الداخلية إىل السطح اخلارجي مث متوت وتتبدل، ويبدل اجللد كل اجللد تنمو 

ل أعصاب كشف أن كو .دوخالل شهر تتبدل كل خاليا اجلل،ألف خلية جلدية40دقيقة حبدود 

. وكشف أن مراكز األمل يف اجللد. داإلحساس موجودة حتت اجلل

كله حساس أينما ضربته يتأمل ،حىت تقدم الناس من قبل كانوا يتصورون أن جسم اإلنسان  

بدليل انك .ليس اجلسم كله حساسا ،بل اجللد فقط، ال:يح فجاء حبقيقة خمتلفة ،وقال علم التشر 

.ن جلد اإلنسان إىل اللحم ال يتأملن تدخل مألو جئت بإبرة وو 

ْلَناُهْم ِإنَّ الَِّذيَن  ":قول اهللا تعلى بدليل و  َكَفُروا بِآيَاتَِنا َسْوَف ُنْصِليِهْم نَارًا ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم بَدَّ

َرَها لَِيُذوُقوا اْلَعَذاَب ِإنَّ اللََّه َكاَن َعزِيزًا َحِكيًما 5."ُجُلوًدا َغيـْ

التشرحيية احلديثة، لذلك يبدل اهللا واإلحساس ترتكز يف اجللد ، وهذا ما كشفت عنه الدراسات

.جلود الكفار كلما نضجت يوم القيامة، ليستمر األمل

.2، جامعة امللك سعود ، ص ينيضعلم التشريح للرياهيثم داود ، . د. عضاء وأجهزة جسم االنسان املختلفةالذي يبحث يف معرفة أعلم ال: هو 4
56سورة النساء اآلية 5
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ن أعصاب ترتكز يف اجللد ،ووجدوا أووضعهلداجلعلماء التشرحيشرحوا

ن أعصاب أن أعصاب متعددة ومتنوعة فمنها ما حيس باحلرارة ،ومنها ما حيس بالربودة ،ووجدوا أ

.لربودة ال توجد إال يف اجللد فقطاإلحساس باحلرارة وا

:آيات وكما يليبعيف القرآن الكرمي يف سلودكر اجلوقد ورد ذ 

َرهَ (  ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغيـْ ا ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاتَِنا َسْوَف ُنْصِليِهْم نَارًا ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ

6)اْلَعَذاَب ِإنَّ اللََّه َكاَن َعزِيزًا َحِكيًمالَِيُذوُقوا 

َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن بـُُيوِتُكْم َسَكًنا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن ُجُلوِد اْألَنـَْعاِم بـُُيوتًا َتْسَتِخفُّونـََها يـَْوَم ( 

7)رَِها أَثَاثًا َوَمَتاًعا ِإَىل ِحنيٍ ظَْعِنُكْم َويـَْوَم ِإقَاَمِتُكْم َوِمْن َأْصَواِفَها َوأَْوبَارَِها َوَأْشَعا

8)دُ ُيْصَهُر بِهِ ( 

ُمثَّ ( 

َوقـُُلوبـُُهْم ِإَىل ِذْكِر اللَِّه َذِلَك ُهَدى اللَِّه يـَْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن تَِلُني ُجُلوُدُهْم 

9)َهادٍ 

10)َحىتَّ ِإَذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم َمسُْعُهْم َوأَْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ (

56سورة النساء اآلية 6
80سورة النحل اآلية 7
20سورة احلج اآلية 8
23سورة الزمر اآلية 9

20سورة فصلت اآلية 10



4

َنا قَاُلوا أَْنطََقَنا اللَُّه الَِّذي أَْنَطَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو َخَلَقُكْم أَوََّل َوقَاُلوا(  ِجلُُلوِدِهْم ِملَ َشِهْدُمتْ َعَليـْ

11)َمرٍَّة َوإِلَْيِه تـُْرَجُعونَ 

ُكْم َوَلِكْن ظَنَـْنُتْم َأنَّ اللََّه َوَما ُكْنُتْم َتْسَتِرتُوَن َأْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َمسُْعُكْم َوَال أَْبَصارُُكْم َوَال ُجُلودُ (

12)َال يـَْعَلُم َكِثريًا ِممَّا تـَْعَمُلونَ 

احلقائق حية اإلعجاز العلمي و امن ن،حية املختلفةان نيف القرآمندو اجللكلمةملا نظرت

: ومسيته يف القرآن دو عن اجللعلمياحبثا أكتبأريد أن للناس،هامنافعحية الفوائد و ا، ومن نالعلمية

.")دراسة موضوعية( اعجاز القرآن الكريم فى الجلود"

المصطلحات الواردة في البحثبيان.ب

:ومن  املصطلحات املوجودة يف هذا البحث 

املعجز بلفظه املتعبد بتالوته املنقول بالتواتر كالم اهللا املنزل علي نبيه حممد : القرآن .1

.إيل آخر الناساملكتوب يف املصاحف من أول سورة الفاحتة 

.ماجللد هو االطار اخلارجى للجسو ،13املَْسك من مجيع احليوان:مجع اجللد، أي : الجلود .2

14.مأخوذ من درس يدرس مبعىن البحث عن الشيء حبثا دقيقا:دراسة.3

15.تكلم عن ناحية واحدة من نواحيه املتشعبة املتعددة:موضوعية.4

21سورة فصلت اآلية 11
22سورة فصلت اآلية 12
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حدود البحث وتحديده. ج

: على خلفية البحث املذكورة أعاله فاحلدود هلذا البحث يرتكز على ما يلي بناء 

حدود البحث.1

من ضأن كلمة اجللود ىف القرآن الكرمي ورد ىف سبع آيات، يت: وحدود هذا البحث 

ورد ىف ست آيات، وجلود األنعام فأما جلود اإلنسان . فيه جلود اإلنسان وجلود األنعام

.ىف هذا البحث، حدد الباحث ىف جلود اإلنسان فقطو .رد ىف آية واحدةو 

حتديد البحث.2

:فهي ما يليوأما حتديد هذا البحث،

؟ لوداجليفرة القرآن كيف نظ)1

؟ لوداجلحوليف بيان معلومات القرآن تشريحعلماء الوكيف موقف علماء التفسري و )2

؟ االعجاز العلمى حول جلود اإلنسانوكيف )3

وعضالمو أسباب اختيار . د

:هذا املوضوع فيما يليومن األسباب اختيار 

.األدلة النقلية حول اجللود.1

.احلقائق العلمية يف قرن الواحد وعشرين حول اجللود.2

أهمية البحث وأغراضه.  ه

:ألغراضومن ا

.لود اإلنسانالقرآن حول اجليفعلميةالعجزة اململعرفة .1
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.لقرآن الكرميعن اجللود يف اعاصرة املكتشفات اململعرفة موقف املفسرين من.2

.ملعرفة منافع اجللود لإلنسان.3

الدراسات السابقة.  و

.قد حبث املفسرون حول اجللود يف القرآن، ولكنهم يشرحون من ناحية اللغوية فقط.1

حممد الفه " من عجائب اخللق يف جسم اإلنسان"كتاب يف العلماء التشريح منقد حبث.2

.وبيانه عامة فقطلدتعريف اجلهذا الكتاب يشتمل على، ولكناجلاويشإمساعيل 

. دألفه " تركيب اجللد بينة علمية"قد حبث العلماء من ناحية اعجاز العلمي يف الكتاب .3

إعجاز العلمي يف القرآنمن خالللديشتمل على اجلكتابهذا الولكن ، حممد دودح

.فقط

منهج البحث.ز

فالباحث جيمع البيانات واملعلومات مبساعدة . استخدم الباحث يف هذا البحث حبثا مكتبيا

:سيكون املنهج املتبع يف هذا البحث فيما يأيت. 

املنهج اإلستقرائي.1

وسيكون هذا البحث باستقراء الكتب املطبوعة املتعلقة مبوضوع البحث خاصة كتب

.طب واعجاز العلمي وعلم التشريح ال

املنهج املوضوعي.2
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تبويبا موضوعيا، والرجوع إىل كتب لودات اهللا عز وجل اليت تتعلق باجلوذلك ببحث آي

.ياتقدميا وحديثا يف بيان معاين اآلالتفسري

البحث خطة. ح

: هذا البحث على مخسة أبواب فتشتمل

مقّدمة : الباب األول  

، وحدود البحث وحتديده، بيان املصطلحات الواردة يف البحثو ،خلفية البحث: فتشتمل على 

خطةو ،ومنهج البحثالدراسات السابقة، و ، وأمهية البحث وأغراضه،وأسباباختيار املوضوع

.البحث

.دو جلالعنعامة دراسة :الباب الثاني 

.اجللودتعريف .أ

.اجللود و .ب

.فوائد اجللود.ج

الجلود في القرآن الكريم وأراء المفسرين فيها:الباب الثالث

.اآليات الواردة يف اجللود.أ

.املفسرين يف اجللودأراء .ب

فى الجلوداعجاز القرآن الكريم:الباب الرابع
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.اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي حول اجللود.أ

.احلقائق العلمية حول اجللود عند علماء التشريح.ب

.الكرمي وعلم التشريح يف اجللودقارنة بني القرآن امل.  ج

الخاتمة: الباب الخامس

.اخلالصة.أ

.التوصياتاإلقرتاحات و .ب


