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 ة الكتابةبيان أصلي  

 أنا الموقع لهذا البيان :

 فحري حسيني:      اإلسم

 2322200061:     رقم القيد

 م 2991ديسمبر  02: كافواس،   الرأس وتاريخ الميالدمسقط 

 العلوم اإلنسانيةأصول الدين و :     الكلية

 : علوم القرآن والتفسير المشروع الخاص    الشعبة

"الحيوانات في القرآن: دراسة أبين بيانا حقيقيا أن هذا البحث العلمي تحت الموضوع   

تي ليست من كتابات أو آراء اآلخر الاألصلية و  من حصول كتابتياعتبارية عن الحيوانات" 

ما نشأ البيان بأنها نسخة أو تقليد أو انتحال أو كتبها  اإن كان يومإدعيتها من كتابتي أو آرئي. و 

 قنونيا.أو  درجة التي تنال ألجله بطلت حكمياالعا أو بعضا منها فالبحث العلمي و اآلخر جمي

 م 0202 يناير 1 بنجرماسين،                

 ه  2220جمادى األولى  02              

 كاتب البيان،                           

 
 فحري حسيني   
  2322200061 
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 الموافقة

 الحيوانات في القرآن: دراسة اعتبارية عن الحيوانات

 إعداد:
 فحري حسيني

 2322200061رقم القيد: 

 

 وقد تمت الموافقة من المشرفين

 ليقدم إلى لجنة المناقشة 

 المشرف الثاني                   المشرف األول      

  

  الماجستير  ريوليذ محم د أدرياني          ج عبد الله كريم الماجستير ا األستاذ الدكتور الح  
 291023212994262224رقم التوظيف:     291120222940262220رقم التوظيف:  

 ،بمعلوم

 شعبة علوم القرآن والتفسيررئيس 

 

 الدكتور نور هدايت الماجستير          
 291124010222262220رقم التوظيف: 

 ه 2220 ادى األولىمج 02/ م 0202 يناير 1 التاريخ،



 

 ه

 

 القرار والحكم

. أمام : دراسة اعتبارية عن الحيوانات" "الحيوانات في القرآنذا البحث تحت العنوان تمت مناقشة ه  
ة بنجرماسين، لجنة المناقشة والحكم بكلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومي

 وقد تم قبولها شرطا للحصول على الدرجة الجامعية األولى (A) 41 على درجةخميس  وذلك في يوم

((S.Ag.   
 م 0202يناير  02 بنجرماسين،                  

 ه 2220رة جمادى اآلخ 9                      
 ،لجنة المناقشة

 الموقيع              االسم
      لماجستيرروانا اذكري ن الدكتور .2

 (رئيس اللجنة وعضو)
               لماجستيرا بصري .0

 (ل وعضوالمناقش األو  )
    عبد الله كريم الماجستيرالحاج  األستاذ الدكتور .6

 (المناقش الثاني وعضو)
        الماجستير يوليذر دريانيمحم د أ .2

  (المناقش الثالث وعضو)
       الماجستير شمسوني .1

 (مراسل المحكمة)
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 شعار
 اأْلَنْ َعاِم َلِعب َْرًة ... َوِإنَّ َلُكْم ِفي

 [02: مؤمنونال]    
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 ملخص البحث

 ،الحيوانات: دراسة اعتبارية عن  الحيوانات في القرآن ،2322200061حسيني:  فحري
العلوم لمشروع الخاص، كلية أصول الدين و التفسير االعلمي، شعبة علوم القرآن و  البحث

. المشرف األول: 0202بنجرماسين،  جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية ،اإلنسنية
ر ذمحم د أدرياني يوليالثاني األستاذ الدكتور الحاج عبد الله كريم الماجستر. المشرف 

 .الماجستير
 العبرة ،الحيوانات :ساسيةاألالكلمات 
 library)  ذا البحث بحث مكتبيهو ، الحيوانات الموضوعي و بحثهذا البحث ه

research) على المنهج الكيفي (method qualitative) ، يعني جمع البيانات من الكتب
البيانات وتكميل إعادة نظر  يعني إعادة نظر المتنوعة التى تتعلق بالموضوع، ثم تحرير البيانات،

 .بالبحث ، ثم تحليل البيانات باستخدام النظرية المتعلقةهنقصان
يحتوي  على ما يلي ، وهي: و  المذكورة في القرآنحيوانات يتناول هذا البحث عن ال

، البغال، الكالب، المواشي، الجمال، الماعز، األبقار، الطيور، األسد، األسماك، الخيول، الحمار
ث، الضفادع، النمل، النحل، النمل، ، البراغيالسلوى، الهدهد، الغربان، الجنادباألبابيل، 

 ، الذباب.قرود، البعوض، الالذئاب، الخنازير ،العنكوت، الثعابين
في القرآن، كتبت كلمة حيوان بألفاظ مختلفة. يوضح استخدام هذه األلفاظ المختلفة و 

لى الرغم من أن لها معنى مختلًفا ، إال أنها أنه يوجد فيه سياق مختلف وكل له معنى مختلف. ع
في األساس من نفس النوع ، أي الحيوانات. األمر مجرد أن القرآن يسميه بأسماء مختلفة وفًقا 

، دابة، الصيد، نعاماأل لسياقات وأغراض محددة. وفيما يلي ذكر الحيوانات في القرآن وبيانه
 .َسُبعُ ، الوحوش، الميتة

ثر تفصيال عن تفسير الحيوانات. البحث هي الحصول على معرفة أكوالغرض من هذا 
، العنكبوت، البعوضة، النمل، إلبلاتخصيصا في الخمسة الحيوانات وهي:  في هذا البحثو 

. وكلهم يذكر بلفظ المختلف مع تفاصيل عشرين مرة في القرآن الكريم عاما ذكر اإلبلو  والطير
ب، الضمير، البدن، بحيرة، هام، وذكر الجمل الهيم، الركا ،العشار :الكلماتهي واحدة ذكر 

يتعلق قصة هي :  إلبلا ذكر السياقو  ذكر ناقة سبعة مرة.مرتين، واإلبل مرتين، و البعير مرتين، و 



 

 ح

 

 ث مرات، في القرآن ثال النمل ذكرو . نفسه و منفعهاصفة و ، القياس، يكون من العبارة، الصالح
ذكر و  ذكر النمل  في القرآن يتعلق بقصة سليمان.لواحد. و االيات اوكلهم ذكرت في السورة و 

مرتين  العنكبوتذكر و  البعوضة في القرآن مرة، وسياق ذكره أن الله ال يستحي خلق البعوضة مثال.
مثل ضربه الله تعالى للمشرِكين في ات خاذهم آلَهة من دون  سيقاق ذكره هو يدل علىو في القرآن، 

ورزقهم ويتمس كون بهم في الش دائد، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه  الله، يرجون نصرهم
ووهنه، فليس في أيدي هؤالء من آلهتهم إاَل كمن يتمس ك ببيت العنكبوت، فإن ه ال يجدي عنه 

في القرآن الكريم ثمانية  ذكر الطير. و شيئا، فلو علموا هذا الحال لما ات خذوا من دون الله أولِياء
كريم مختلفة. إما أن يكون قصة، وإما سياق ذكره في القرآن الو  لطيرالسياق ذكر ا. و عشر مرات

 إما أن يكون عبرة.أم يكون تشبيه، و 
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 كلمة التمهيد

 حيمحمن الر  بسم الله الر  

والصالة والسالم على  ،الحمد لله الذي هدانا لإلسالم وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا الله
نبيه محمد المصطفى، الذي تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، ال يضل سالكها، وال 
يهتدي تاركها، وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى، وزين الورى، ومن أحبهم إلى يوم الفناء وزوال 

 أما بعد: األرض والسماء.
نه أن يوفقني إلصابة الصواب فى النيات فأقول مستعينا بالله ومفوضا إليه، وسائال م

إال بالله  ونعم الوكيل وال حول وال قوةواألعمال واألقوال، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبي 
  العلي العظيم.

ذه السطور سأتناول شكرا للخالق المتعال العزيز الغفار الذى قد من علي ومن خالل ه
الحيوانات في القرآن: دراسة " معي تحت الموضوع :نعما ال تعد وال تحصي لتقديم بحث جا

وذلك تكليف الدراسية األكادمية التى ال بد للطالب أن يأخذىا ألنها من اعتبارية عن الحيوانات". 
بكلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية شعبة  (S.Ag)شروط الحصول على الشهادة الجامعية األولى 

 اري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.علوم القرآن والتفسير بجامعة أنتس
ذا امتدادا هات إلى رب البريات أن يجعل عملي وأقول هذه الكلمات دعوات ضارع  

لوالدي   الذين مازاال صابرين مخلصين داعيين إلى الله أن يرزقني التوفيق والعناية لبحث هذا 
استعراضا بذكر أسمائهم، غير أني البحث العلمي وكتبه، ثم إلى من له يد المساعدة والمساهمة 

 أخص بالذكر رسميا الحسيا:
الدكتور عرفان نور الماجستير، عميد كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية بجامعة  .2

الكريم دق لهذا البحث العلمي، فأسأل الله الحكومية، حيث يص سالميةأنتساري اإل
الدارين  اتيننى بعلومه فى هخرى، وأن ينفعاأللدنيا و السعادة فى ا هالمنان أن يرزق

 آمين.



 

 ي

 

دايت الماجستير رئيس شعبة علوم القرآن والتفسير، وبصري الماجستير هالدكتور نور  .0
رئيس مشروع الخاص، بكلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية بجامعة أنتساري 

 اإلسالمية الحكومية.
 محم د أدريانيكريم الماجستير المشرف األول، و   ج عبد اللها الدكتور الحاألستاذ  .6

للباحث يد المساعدات الَذين قد بسطا  .المشرف الثاني الماجستير رذيولي
اإلقتراحات والمعلومات وغير ذالك والعنايات واإلرشادات والتوصيات والتوجيهات و 

 في هذا البحث العلمي.
 إال   جزاء لكما ال تي،اوَ مَ رْ حَ  أميالمحترمين: أبي بحرالدين و  سماحة والدي  الحنين .2

السماء  عز وجل الذين دعوا لي، ذلك يشق حجب السماء، ليبلغ رب للهعلى ا
لهما  للهيغفر ا لوالدي أن للهوتعالى، منكما بالتوفيق والهداية، وأقول وأدعوا ا هسبحان

مقاما  للهيبعثهما ا ياني صغيرا ودعوالي كل يوم وليلة عسى أنرب  ويرحمهما كما 
 .محمودا

المحاضرات بكلية أصول الدين والعلوم الشكر الجزيل لجميع المحاضرين و  وال أفوت .1
 اإلنسنية واألخص في المشروع الخاص.

ذا البحث العلمي، فما هاحث من النقصان والخطأ في كتابة وال يفوت الب
هذا البحث أحسن للقارئين أن يقترحوا للباحث باقتراحات إصالحية. عسى الله أن ينفع 

 للباحث وللقارئين عامة، آمين. العلمي
 م 0202 يناير 1 بنجرماسين،

 ه 2220جمادى األولى  02                
 كاتب البيان،               

 فحري حسيني       
      2322200061       



 

 ك

 

 المحتويات
 أ ...........................................................................الغالف

 ب................................................................. صفحة الموضوع

 ج ................................................................ بيان أصلية الكتابة

 د .......................................................................... الموافقة

 ه ..................................................................... الحكمالقرار 

 و ............................................................................ شعار

 ز ....................................................................مخلص البحث

 ط .................................................................... كلمة التمهيد

 ك ...................................................................... المحتويات

 الباب األول  : المقدمة
 2 ......................................................... بواعث البحث .أ
 1 .......................................................... تعبير المسألة .ب

 1 ....................................................... ج.     تحديد الموضوع

 3 ............................................... أهداف البحث و أهمياته     .د

 1 ..................................................... الدراسات السابقة     .ه

 22 ........................................................ منهج البحث     .و

 20 ........................................................ ترتيب البحث     .ز

 ن آالحيوانات في القر عن الباب الثاني : البحث النظرى 
 26 ..................................................... تعريف الحيوانات .أ



 

 ل

 

 26 ............................................... ذكر الحيوانات في القرآن .ب
 29 .......................................................الحيوانات أقسام .ج

 06 ..................................................... تصنيف الحيوانات .د

 03 ........................................... الحيوانات المذكورة في القرآنه.     

 نآثالث  : تفسير الحيوانات في القر الباب ال
 04 ................................................................ اإلبل .أ
 22 ................................................................ النمل .ب

 24 ............................................................. البعوضة .ج

 12 ............................................................ العنكبوت .د

 13 ................................................................ يرالط .ه

 الخاتمةالباب الربع  :  
 32 .................................................................. النتائج .أ

 32 ............................................................... التوصيات .ب
 31 ................................................................... المراجعقائمة 

12 .................................................................. ترجمة الباحث


