
60

خامسالباب ال

الخاتمة

الخالصة.أ

بعض النقاط املهمة امليسرة للتسهيل يف الباحثملا جاء من األبواب السابقة، كتبتلخيصا 

:معرفتها إمجاال، فهي فيما يلي

، 56: سورة النساء: آيات ، وهي سبعالباحث كلمة اجللود ىف القرآن وجد .1

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

يف بيان معلومات القرآن تشريح علماء الوجد الباحث موقف علماء التفسري و .2

:لود، وهي اجلحول

فسر املفسرون اآليات الىت تتعلق باجللود ىف القرآن الكرمي من ناحية )1

.اللغوية، حيث حتويل إىل مرادفها لبالغة املعىن

اآلمل واجللد هم يعتقدون بأن اجللد اإلنسان مراكز علماء التشريح)2

.يتكلم، بعد يكتشفون بالتكنولوجي ىف القرن الواحد وعشرين

:ىف القرآن الكرمي، وهيعجاز العلمى حول اجللود ث االوجد الباح.3

مراكز اآلمل ىف اجللد)1

مراكز اإلحساس باألمل وغريه من أمناط اإلحساس إمنا ترتكز يف طبقات اجللد 

أن يف طبقة اجللد مراكز عصبية .اخلارجية بشكل أساسي دون بقية اجلسد
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وحتويله إىل “ Thermo-receptor”وظيفتها تلّقي اإلحساس باحلرارة 

.إحساس باألمل

اجللد يتكلم)2

إن هذا التشريح، ويقول العلماء"دي إن إي"وجد ىف اجللد رسم لشريط ال 

الشريط الوراثي املعقد يصدر ذبذبات صوتية بشكل مستمر، أي أن له لغة 

.

التوصياتاإلقتراحات و .ب

االقتراحات .1

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

: وذلك كما يلي , خاصة

للقارئني هلذا البحث أن يأيت باإلصالحات والتكميالت لكي يكون الباحثجوير .1

. هذا البحث وافيا للمطلوب أو أقرب إىل الكمال

.منكم أن تقوموا بالنصيحة الطيبة والنافعة يف كتابة هذا البحثالباحثرجوي.2

3.

.آمني يا رّب العاملني. لقرآنيةاليومية حىت صاروا أمة ا
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التوصيات.2

أوصي بنفسي وطالب املرحلة اجلامعية األوىل خصوصا بقسم التفسري واحلديث .1

،الذي أخربه اهللا يف كتابه الكرميإعجاز العلمىأن يقوم بالبحث العلمي عن ،الدويل

إلن القرآن هو كتاب اهللا املشتمل على املعلومات شىت والكون من األشياء اليت 

.جعلها اهللا داللة على وحدانيته وعظمته ىف الكون

موا أوصي طالب أن يقو ،يف القرآنث دراسة موضوعية عن اجللودإن هذا البح.2

.احلياةذكرها يف القرآن ودورها يفالذي األخرى بدراسة موضوعية فيكتب املكتشاف

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

.وم الدين واحلمد هللا رب العاملنيومن سلكه إىل ي


