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ملخص

القرآن فيالسمع والبصر والفؤاد مناسبة ترتيب كلمات : " هذا البحث موضوعه 
، فيفني أرميتا: ةالذي كتبه الطالب، ")لإلعجاز العلمي في القراندراسة (علم األعصاب الكريم ب

.11132203900ورقمه اجلامعي 

ملشكلة يف هذا ا".والفؤادالسمع والبصر " لماتكمنهاالقرآن الكرمييفاحملكية الكلمة
الكلمات يفالعلوم احلديثة  نظر يف القرآن الكرمي وكيف املفسرينكيف آراء: يهالبحث

كيف .)neurology(علم األعصاب ناحية، وخاصة من "السمع والبصر والفؤاد"الثالث 
تكون وجوه اإلعجاز العلمي من ذلك الرتتيب يف القران الكرمي؟

thematic(الباحثة منهج دراسة موضوعيةةاملشكلة، استخداملكشف هذه و 

reseach(. وغريهاوالكتب الطبية لتفسريكتب امبراجعة إىلوهذا البحث هو البحث املكتيب
.مبوضوع البحثاملتعلقة 

سبعة مرات تذكر " السمع والبصر والفؤاد"أن كلمة الباحثة وجدتتحبثما وبعد 
نعم  السمع والبصر والفؤاد هيإنأوال، : بشيئنينو املفسر شرح و. يف القرآن الكرمييف ستة سور 

إن ذكر ، اثاني. يوم القيامةتلك حاسات سيسأل عنها صاحبها ، و اليت منح اهللا على اإلنسانكبرية 
.نهاي) السمع والبصر والفؤاد(يب هذه الكلمات الثالثترت

تفصيال الرتتيبذلك أن علم األعصاب، من جانب وخصوصا علم احلديث الونظر 
أوال،. الكرمياإلعجاز العلمي يف القرآنويعرب ذلك ب" السمع والبصر والفؤاد" عن النظام التشريح 

الذي مت إنشاؤه يف اجلنني من حواس اإلنسانهوالسمع.إن تلك احلاسات من خلق اهللا العجيبة
وثانيا، من حيث كمية العصب البصري هو أكرب احلواس العصبية لديها .والفؤادالبصرقبلالبشري 
٪، ولكن كان اجلنني قادرا 12أكثر من ماالعصيب السمعيأن مع، يف جسم اإلنسان70٪

.يف اجلنني وليس قادرا على رؤية إال بعد والدةاألصواتعلى مساع 

وجوه اإلعجاز من لقسم األول ا: أما وجوه اإلعجاز العلمي فقسمت على قسمني

.واهللا أعلم.ناحية اللغة، والقسم الثاين وجوه اإلعجاز من ناحية علم األعصاب



د

شكر وتقدير

يا ربنا لك احلمد كله ولك الشكر كله كما .محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيدههللاحلمد 

وصل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا حممد وعلى اله وأصحابه ومن . أنعمت وباركت وفضلت

  .

: بعنوانتابة الرسالة العلمية وكبعد انتهائي يف الدراسة الرمسية هللا تعاىل فالشكر واحلمد 

دراسة (علم األعصاببالقرآن الكريم فيالسمع والبصر والفؤاد مناسبة ترتيب كلمات"

كشرط من الشروط الالزمة لنيل الشهادة العلمية يف هذه اجلامعة ")لإلعجاز العلمي في القران

.اإلسالمية احلكومية

:فأشكر شكرا عظيما لــــــــ

األستاذ الدكتور شريف قاسم اإلسالمية احلكومية الجامعة السلطان فضيلة مدير .1

.منذير حيتامي

شريف قاسم اإلسالمية احلكومية الامعة السلطان فضيلة عميدة كلية أصول الدين جل.2

.وياليالالدكتورة 

.دكتور أفريزال نورديث األستاذ فضيلة رئيس لقسم التفسري واحل.3



د

، الذي أرشدين يف كتابة هذا البحث، حممود املاجسترياألستاذ فيكري شرف فضيلة امل.4

.وبفضله استطعت إمتامه يف وقته

فضيلة املدرسني واملعلمني واملوظفني الذين قد بذلوا جهودهم يف عملية التعليم يف .5

شريف قاسم الجامعة السلطان يف ، عامةالفصل الدويل، خاصة، وكلية أصول الدين

.اإلسالمية احلكومية بيكنبارو

.الذين مل يدخروا وسعا يف توفري اجلو املالئم يل،وهم احملبوبنيإخويتو أيب وأمي.6

.والدعاء بالرمحة والغفران، وعلو املنزلة عند اهللا تعاىل

مباك أنيس، أكمى، : إىل إخواين وأخوايت احملبوبني الذين صاحبوين يف حزين وفرحي.7

ألفا، مونادي، حافظـ، ريالدي، شفين، أمينة، إحفظ، ديدي، حممودين، أبرار، ألفي، 

.، جزاكم اهللا خبري كثريبايو، علي، خري الناس، وإخواين وأخوايت يف املسكن الدويل

وأخريا، أوجه الشكر لكل من بذل جهده مساعدة يل يف أداء واجبايت ومن أعطاين .8

.القوة واحلماسة

- سبيل الرشادواهللا اهلادي إىل - 

25/3/2015بيكنبارو، 

ةالباحث

فيفين أرميتا
11132203900
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