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الباب األول

المقدمة

خلفية البحث.أ

كثرية، ومصادر هذه املعلومات تنحصر يف إىل معلوماتيفتقر اإلنسان يف حياته 

لقد من اهللا علينا بدين اإلسالم القائم و . اإلخبار النقلى، و النظر العقلى: أمرين 

والتزاما، وعمال وفقها، و إميانا معهما فريضة على املسلمني، فهماهلذا كان التعامل.عليهما

وسلوكا، ودعوة و تعليما، وخصوصا بعد أن ساء تعامل املسلمني يف عصور التخلف مع 

.1

مي تدخل ىف مسمى مسيناه باإلعجاز العلمن جوانب علمية أو ما القرآنعظمة 

ذا الكون وفيتأثر ىف أفعال البشر بدأ باألمر على النظر إىل ه. العناصر اإلميانية األساسية

هذا هو عظمة ،بوغ هذا االعتقاد وكأنه يتماس بهقد صوره قبل نالقرآنويصري اعتقادا و 

. القرآن

واآليات الكونية ىف كتاب اهللا يتعدى . من تلك العظمة وجدنا فيه اآليات الكونية

وهذه . ها من الصراحةعددها ألف آية صرحية باإلضافة إىل آيات أخرى عديدة تقرتب داللت

اآليات ال ميكن لنا فهمها فهما كامال ىف إطار اللغة العربية وحدها على أمهية ذلك وضرورته 

2.بل ال بد من توظيف احلقائق العلمية الثابتة من أجل حتقيق ذلك

9الشروق ، ص دار : القاهرة، كيف نتعامل مع سنة النبوية، )ه1968(يوسف القرضاوي1
47ص.دار الشروق: القاهرة . القرآنكيف نتعامل مع ، )م2002- ه1423(يوسف القرضاوي2
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مل يرتك األوائل لألواخر إال كبري جهد ىف تفسري كتاب اهللا، والكشف عن لذلك

معانيه ومراميه، 

واآلخرة، فتناولوه من أول نزوله بدراستهم التفسريية التحليلية، دراسة سارت مع الزمن على 

تدرج ملحوظ، وتلون بألوان خمتلفة مرَّت كلها، أو مرَّ على التحقيق ما وصلنا إليه ىف 

علمهمن.خمتلف العلومالتطور السريع يفومع رأينا.لواسعة املستفيضةدراستنا وقراءتنا ا

.املتطورةمن األدواتاالكتشافاتمنمنوهاقد ثبتل،األعصاب

، "السمع والبصروالفؤاد"الكلمات اجند اآليات اليت تذكر فيهالكرميالقرآنيف و

عمق سنشهد انتشار مماثلة يفنابعض، وعندما نظر بلكن يف بعض أحيان يفصلها بعضها 

الرتكيز على هي هذه الدراسة ف. الفؤادو صربالقبل كلمة السمع يقع يف البداية، لكلمة

علينا أن نسأل هل من ذكر .دراسة اآليات اليت تذكر اجلمل الثالث يف أية واحدة فقط

العلم األعصاب؟ا و وما هي مناسبة بينهالعبارة لديه داللة خاصة؟

واحدة وفكتبت أيةأما عدد اآليات اليت تذكرفيه كلمات السمع والبصر والفؤاد يف 

:3الباحثة ستة اآليات ما يلى

السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم َال تـَْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم .1

4َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َواْألَْفِئَدةَ 

ُهَمْسئُـ السَّْمَعَواْلَبَصَرَواْلُفَؤادَ َوَالتـَْقُفَمالَْيَسَلَكِبِهِعْلٌمِإنَّ .2 ُولَِئَكَكانـََعنـْ 5َوَال ُكألُّ

361ص . دار احلديث: القاهرة. الكرميالقرآناملعجم املفرس أللفاظ ، )1364(حممد فؤاد عبد الباقي3
78سورة النحل األية 4
36:سورة اإلسراء 5
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6.قَِليًال َما َتْشُكُرونَ السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدةَ َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأ َلُكُم .3

قَِليًال َما السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدةَ ُمثَّ َسوَّاُه َونـََفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه َوَجَعَل َلُكُم .4

7َتْشُكُرونَ 

8.قَِليًال َما َتْشُكُرونَ السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدةَ ُقْل ُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم .5

ُهْم َمسًْعا َوأَْبَصارًا َوأَْفِئَدةً َوَلَقْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما ِإْن َمكَّنَّاُكْم ِفيِه َوَجَعْلَنا َهلُْم .6 َفَما َأْغَىن َعنـْ

ِمْن َشْيٍء ِإْذ َكانُوا َجيَْحُدوَن بَِآيَاِت اللَِّه َوَحاَق َمسُْعُهْم َوَال أَْبَصارُُهْم َوَال أَْفِئَدتـُُهمْ 

9َكانُوا بِِه َيْستَـْهزِئُونَ 

عن القرآنقد أشار علم األعصاب على ما يبدو ليست جديدة،الكشفكان 

نيفال بد لكل املسلم.مجيع االجتاهاتمفتاحالعلوم يف اوجودهوجوده دليل على أن

. ممارساته لفرتة أطول اإلستكشاف والكشف عن احلقائق العلمية الواردة فيه

الكرمي و السنة القرآناإلعجاز العلمي يف األسباب فيتكوين مؤسسات هاهيو 

يف حماولة إلثباتالعلم احلديثمعاآليات التيالميكن ان . النبوية

السمع "كلماتومن نتائجها هو اإلعجاز العلمى يف10.يثبتالنظرياتواالكتشافاتالعلمية

.من ناحية علم األعصابالكرميالقرآنيف " والفؤادوالبصر

87سورة املؤمنون األية 6
9: السجدة سورة 7
23سورة امللك األية 8
26سورة األحقاف األية 9

.218ص. 1طبعة .امليزان: باندونغ. ب يف عصرناكتاالقرآن، )2008(حممد غزايل10
(Muhammad al-Ghozali(2008), Al-Quran Kitab Zaman Kita. Bandung: Mizan. Cet. ke-1 hal
218).
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توضيح مصطلحات البحث.ب

يف "السمع والبصر و الفؤاد"مناسبة ترتيب كلمات: بحثالاوأما املوضوع من هذ

".)القرآندراسة لإلعجاز العلمي يف (الكرمي بعلم األعصاب القرآن

:فيه كما يأيتةمعاين اإصطالحات املوجوداالباحثةأوضح

11.أي ثبت واستقر يف املقام الصعب. من كلمة رتب: ترتيب 

اللفظة الدلة على : و عند النحاة . مجع من كلمة، و هي اللفظة الواحدة: كلمات 

12.معىن مفرد الوضع، سواء أكان حرفا واحدا كالم اجلر أم أكثر

13.:السمع 

14.أي العني، فيه قوة اإلبصار وقوة اإلدراكج أبصار : البصر 

يرى بعض اللغويني أن القلب والفؤاد مبعىن واحد، ويرى بعضهم . ج األفئدة: الفؤاد 

ورأَيت بعَض العرب ُيَسمِّي حلمَة الَقْلِب ُكلها، : قال اَألزهري « أن أحدمها أخص من اآلخر، 

وال أُْنِكر َأن يكون الَقْلُب : أَرهم يـَْفرُِقوَن بينهما؛ قالومل: قـَْلباً وفـَُؤاداً، قال: 

َوُروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أَنه « : ، وقال ابن منظور 15هي الَعَلقة السوداُء يف جوفه

.356ص . م2004مكتبة الشروق الدولي، : القاھرة. الوسیطمجمع اللغة العربیة، المعجم 11
.826المصدر السابق، ص 12
479املصدر السابق، ص 13
.89املصدر السابق، ص 14
وزعم بعضهم أن الفؤاد غشاء القلب وأن 196:ص1قال اخلطايب يف غريب احلديث جو . 687، ص 1ج .دار صادر:بيروت،لسان العرب،ابن منظور15

.يداؤهالقلب حبته وسو 
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اللِّني، أَتاكم أَهل الَيمن، هم أََرقُّ قلوباً، وأَْلَنيُ أَفئدًة ، فَوَصَف القلوَب بالرِّقة، واألَْفِئَدة ب: قال

16َأَصْبُت َحبََّة قلبه، وُسَوْيداَء قلبه: ولذلك قالوا ، وكَأنَّ الَقْلَب َأَخصُّ من الفَؤاد يف االستعمال

قرأ ، يقرأ ، ( يقال . اسم ملا جيمع ويضم بعضه إىل بعض: لغة: القرآن

.مبعىن اجلمع والضم: قرأ ) قرآناً فهو مقروء

تعاىل املعجز املنزل على نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، هو كالم اهللا : اصطالحا

17.املكتوب يف املصاحف، املنقول إلينا نقًال متواتراً، املتعبد بتالوته

فرع من فروع العلم البيولوجيا عن دراسة اجلهاز العصيب لإلنسان : علم األعصاب 

يشكل كل من اجلهاز العصيب والذاكرة والتعلمو (والدماغ واألسس البيولوجيا للوعي واإلدراك 

ونشأ هذا العلم يف قرن عشرين على يد . والدماغ األسس لفيزيائية لعلمية التعلم اإلنساىن

18.كاغال. سنتياغو رامون ي

أسباب اختيار الموضوع.ج

: إىل اختيار هذا املوضوع مايلى باحثةالومن أهم األسباب اليت دفعت

الكرمي هو إحدى مصادر اإلسالم األساسية، فالبحث يف حجيته من حيث القرآنن إ.1

.قوته ومعرفة معانيها من األمور املهمة

.687، ص 1ج دار صادر:بيروت،لسان العرب،ابن منظور16
.21الطبعة الثانية، ص . مكتبة المعارف:،الرياضالقرآن، مباحث في علوم )م2000/هـ 1421(مناع القطان17
.2013ديفا فريس، : ، جغجاكرتاإيان هرننتو، العلوم الطبيةكاملة مناألعصاب18

(Iyan Hernanta,IlmuKedokteran lengkap tentang Neurosains, Jogjakarta: Divapress, 2013).
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يف " السمع و البصر و الفؤاد"ت اأراء علماء التفسري يف كلممعىن و مناسبة بنيعرفة م.2

.القرآنأنه من دليل على حقيقة الكرمي ومناسبتها بالعلم األعصابالقرآن

، من فروع العلم البيولوجيا اليت يتطور تطورا  يف هذا العصراألعصاب هو فرععلم .3

فهما واضحا، لكي يتجلى القرآنحيث مل يكن موجودا يف عهد الرسول حني نزول 

.للمسلمني وغري املسلمنيالقرآنصدق 

.هتحديدالبحث و حدود. د

:حدود البحث. 1

:هذا البحث فيما يأيت ة الباحثتبناء على ذلك حدد

.وأراء املفسرين فيهاالقرآنمناسبة  ترتيب كلمات السمع والبصر والفؤاد يف ) 1

.أسرار  ترتيب كلمة السمع والبصر والفؤاد من ناحية علم األعصاب) 2

:تحديد البحث. 2

الكرمي عند العلماء القرآنكلمة السمع والبصر والفؤاد يف ترتيب  ما هي مناسبة )1

املفسرين ؟

ترتيب كلمة السمع والبصر والفؤاد من ناحية علم األعصاب ؟وأسرارما ه)2

.أهداف البحث و فوائده.  ه

:أهداف البحث. 1
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القرآنكلمة السمع والبصر والفؤاد يف يف مناسبة ترتيبملعرفة أراء علماء التفسري )1

.الكرمي

.علم األعصابيف رتتيب كلمات السمع البصر والفؤاد  املميزات لملعرفة)2

السمع والبصر والفؤادمن ترتيب ذكر كلماتما بينه اهللا تعاىل ملعرفة املميزات  )3

.الكرميالقرآننستفيدمنه العلم من ناحية اإلعجاز العلم يف ول

:فوائد البحث. 2

:فوائد كثرية منها منهبعد معرفة أهداف البحث، سنجد

. علم التفسريجمالتوفري آفاق املعرفة اإلسالمية يف)1

فيما يتعلق  وخباصة الكرمي القرآنيف زيادة العلوم أو املعلومات عن املعجزات العلمية )2

.بعلم األعصاب

الدراسات السابقة. و

يتعلق جتد البحوث اليتالباحثة من املالحظات و الدراسات اليت قامت

الكرمي و مناسبتها بعلم األعصاب، القرآنيف  "  السمع والبصر والفؤاد"ات مبناسبة كلم

:منها

اإلعجاز العلمي للقران يف السمع والبصر : صادق ابن الشيف اهلاليل يف كتابه . د.حبث أ.1

من املالحظ يف هذه اآليات الكونية أن كلمة السمع قد سبقت البصر إن: قال. والفؤاد

وبال استثناء،قد تبدو اإلجابة عن هذا السؤال وللوهلة األوىل وعلى ضوء املعلومات األولية 

فمن املعلوم فيزيولوجيا أن العصب . اليت نعرفها عن هذين احلسني صعبة وعسرية الفهم
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مليون ليف عصىب بينما ال حيتوى العصب السمعى إال البصر الواحد حيتوى على أكثر من 

كما أن من املعروف فيزيولوجيا أن ثلثًا عدد األعصاب . على ثالثني ألف ليف فقط

احلسية يف اجلسم هي أعصاب بصرية، وال يرد إىل اجلسم من جمموعة املعلومات احلسية عن 

ريق اجلهاز البصري بينما يرد إىل اجلسم عن ط% 12طريق اجلهاز السمعي أكثر من 

19.من جمموع املعلومات احلسية%70حوايل 

يتكلم فيه عن اإلعجاز . 36يف سورة اإلسراء األية القرآناعجاز يف كتابه . م.مهزة م.2

.العلمي يف تلك األية إمجاال

يف حواس اإلنسان دراسة يف األنف واألذن القرآناعجاز يف كتابهحممد كمال عبد العزيز .3

يتكلم فيه عن اإلعجاز العلمي يف األذن .واحلديثالقرآنء الطب وعلوم واحلنجرة يف ضو 

( ومت ذلك بدراسة عن األنف و احلنجرة و سنة والطب،القرآنسة السمع بني وحا

(THT20.ومل يذكر عن البصر والفؤاد

فيه عن يتكلم. 21احلقائق اليت تكشف عن جوهر احلياةمث حبث هارون حيىي يف كتابه .4

.عصيبمن الناحية الالكهربائية يف السمع والبصر والفؤادإشارات 

على تطويراخلاليا يذكر فيه22.العلوم الطبيةكاملة يف األعصابيف كتابه إيان هرنانتا،.5

.البشريةووظائفهااخلاليا العصبية الدماغيةو 

.اإلعجاز العلمي للقران يف السمع والبصر والفؤاد: املقالة العلمية.)م2201. ( صادق شايف اهلاليل. د.أ19
: الرياض ، واحلديثالقرآنيف حواس اإلنسان دراسة يف األنف واألذن واحلنجرة يف ضوء الطب وعلوم القرآناعجاز ،)م2000(حممد كمال عبد العزيز20

.املكتية الساعي
.ذكرى: بندوغاملرتجم تينا رمحة و فاين ديانا فوسفا ساري،اليت تكشف عنجوهر احلياة، احلقائق )م2004( هارون حيىي21

( Harun Yahya, Fakta-fakta yang mengungkap hakikat hidup, Bandung: Dzikra, 2004).
.ديفا فريس: غجاكرتاو ، جاألعصابفي، العلوم الطبيةكاملة )م2013(إيان هرننتو22
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منهج البحث. ز

مجع وهوالبحث املكتيب فهوستخدمها الباحثة يف هذا البحث تأما املنهج الذى 

:دم الباحثة األشياء اآلتيةخفألجل ذلك تست23.التارخيية وغري ذلك

مصدر البيانات.1

:مصدر البيانات يف هذا البحث ينقسم إىل قسمني

.الكرمي و كتب التفسريالقرآنمصدر البيانات الرئيسي هو )أ

والكتب بالسمع والبصر والفؤادمصدر البيانات الفرعي هو الكتب املتعلقة )ب

.بعلم األعصاباملتعلقة 

منهج جمع البيانات.2

:وأما منهج مجع البيانات املستخدم يف هذا البحث فهي

يف  " السمع والبصر والفؤاد"ترتيب كلمات مبطالعة كتب التفسري الىت تبحث عن )أ

.الىت تدل على أراء املفسرينومناسبتها بعلم األعصابقرآنال

مبطالعة الكتب املناسبة مبسألة هذا البحث معتمدة على الكتب املوجودة يف جامعة )ب

.شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياوالسلطان ال

(Iyan Hernanta,IlmuKedokteran Lengkap tentang Neurosains, Jogjakarta: Divapress, 2013).
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السمع "مناسبة  ترتيب كلمات البحث واجلمع عن املعجزة العلمية املوجودة يف)ج

."والبصر والفؤاد

هيكل البحث. ح

:ويشتمل هذا البحث على مخسة أبواب 

:ما يليتتكون على ، مقدمة: الباب األول

خلفية البحث، .أ

توضيح املصطلحات البحث.ب

وأسباب اختيار املوضوع.  ج

حدود البحث وحتديده.د

فوائدهالبحث و هدافأ.ه

الدراسات السابقة.و

البحثمنهج.ز

.هيكل البحث.ح

دراسة عامة عن اإلعجاز العلمي: الباب الثاني

مفهوم اإلعجاز العلمي.أ

وضوابطههقواعد.ب

أراء العلماء حول اإلعجاز العلمي.  ج 
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.السمع والبصر والفؤادعن ترتيب ذكر كلماتواألطباءاملفسرينأقوال: الباب الثالث

.الكرميالقرآنكلمات السمع والبصر والفؤاد يف ترتيب ذكر  املفسرينفي أقوال.أ

.السمع والبصر والفؤادكلماتأسرار ترتيب ذكراألطباء  يف بري أقواخل.ب

يف السمع تحليل البيانات عن قول المفسرين واألطباء في مناسبة ترتيب كلمات :الباب الرابع

.هوجوه اإلعجاز العلمي فيو والبصر والفؤاد

قول املفسرين واألطباء يف مناسبة ترتيب كلمات يف السمع والبصر حتليل البيانات عن .أ

.والفؤاد

وجوه اإلعجاز العلمي يف ترتيب ذكر كلمات السمع والبصر والفؤاد .ب

اإلعجاز العلمي يف ترتيب ذكر كلمات السمع والبصر والفؤاد من ناحية علم )أ

.األعصاب

.والفؤاد من ناحية اللغةاإلعجاز العلمي يف ترتيب ذكر كلمات السمع والبصر )ب

.هو االختتام الذى يتكون من خالصة البحث واإلقرتاحات:  الباب الخامس 


