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 لخصالم
البحث درس حجم الكون وسعته اهلائلة املستمرة يف التوسع على الدوام مع ما فيه من  

رائع، وربط ذلك حبجم اإلنسان الضئيل جدا وبكبري قدره عند اهلل تعاىل، ويف هذا دليل على مجال 
، وهو من العدم وأوجده وجعله هبذه الضخامة والعظمة والتمدد الكون عظمة اخلالق تعاىل الذي خلق

حبث جلى من التفسري املعاصر لونا مقبوال مستندا إىل حقائق العلم الثابتة باألرقام والصور املرصودة 
باألجهزة واآلالت، كاشفا بذلك إعجازا علميا فلكيا يبني أن القرآن كالم اهلل وأن حممدا صلى اهلل عليه 

 . وله املبلغ عنه يقيناوسلم رس
 
 

Abstract: 
 This research examined the size of the universe and its enormous 

capacity that continues to expand consistently with its magnificent beauty, 
and linked it to the very small human size and a great amount of Allah -
Almighty-, In this evidence of the greatness of the Almighty Creator who 
created the universe from scratch and created it with this magnitude, 
greatness and expansion, and it is a clear research of contemporary 
interpretation of an acceptable color based on the facts of science fixed by 
numbers and images monitored by devices and machines, revealing an 
astronomical scientific miracle that shows that the Qur’an is the word of 
God and that Muhammad May God’s prayers and peace be upon him. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هذا
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 المقدمة
 مبسمممممممممممممممممممممممممممممممال حممممممممممممممممممممممممممممممممدال مصممممممممممممممممممممممممممممممليا

 
 مسممممممممممممممممممممممممممممممممت فرا مسمممممممممممممممممممممممممممممممملما حمييمممممممممممممممممممممممممممممممما 

 
احلمد هلل على نعمه الساب ة وفضله العظيم أن خصنا بالعلم وشرفنا خبدمته، والصالة والسالم على 

 حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. ؛سيدنا ؛وقدوة املتعلمني ،إمام العلماء
 د:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممأما بع

نفاسة أوج كماهلا ألنه يعىن ببيان عظمة اخلالق بالنظر إىل عظم فإن البحث الذي بني أيدينا ميتلك من ال
تنسكب على وهو موضوع خصب ومتشعب وذو شؤون وشجون خملوقاته اليت أكربها الكون الواسع، 

وهدف البحث  أعتابه العربات، لتكون عظات بال ات ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
وصفت الكون يف سعته اهلائلة وحجمه  -بل آية واحدة حمددة –إبراز وجه جديد يف تفسري آيات 

 "قال دل جالله: واألرض خبلق الناس السماواتالكبري العظيم اخلطري.. فربنا تبارك وتعاىل قارن خلق 

 مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت
 من كتب فيه لكن يف غري مضمارومثة  وسوف يأتينا ذلك يف البحث.. ٥٧غافر: " جس

جددا  تإذ سلك ،، فلئن احتدت املسميات فالبون واسع بني مضامينهاهوخطت هومنهج هوسبيل الباحث
ذلك جبماله األخاذ  توربط ، مع سعته اخليالية،غري مسلوك يف عرض صفة الكون حبجم هائل جدا  

 اية واملخدوم يف ذا الكون. وال شك أن احلكمة يف ذلك مع ربطه باإلنسان الت الفاتن الساحر، مث بين
البحث مل يعَر من مصاعب يف مقدمتها ندرة املصادر واملراجع مع صعوبة االستفادة منها إال بشق 

 األنفس.
خطة البحث مث إن  ي لب عليه الوصف مع التحليل إن لزم األمر.فاملنهج الذي اختاره الباحث  اأم

-أو حجمه  الكون سعةاألول منهما يف واملبحث ، ئمة املصادروخامتة مع قا قائم على مقدمة ومبحثني
، أما الثاين ففي -الطول والعرض واالرتفاع أو العمق :إن صح التعبري ألننا نتعامل مع أبعاد ثالثة هي

مث اخلامتة اليت فيها نتائج البحث مشفوعة باملقرتحات والتوصيات، وأخريا  مجال الكون وخدمته لإلنسان.
املصادر واملراجع. واهلل تعاىل نسأل القبول واإلخالص وأن ينفع به الباحث مع القارئ، لكي يسد قائمة 

 ث رة يف مكتبتنا اإلسالمية. واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
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 تمهيد:ال
 يف هذا البحث يتم عالج عدد من األشياء املرتابطة، من: 

  ؛ فضال  عن الشمس مصدر طاقتنا الضوئية واحلراريةسعة الكون ومدى ضآلة حجم جمرتنا أمامه
العظيم  الكونحجم ، ناهيك عن أرضنا اليت ال حتسب أمام ومصدر سعادتنا ومسرية حياتنا

 ، وكذلكالكبري الواسع
  ، احلكمة من تسخري هذا الكون الكبري جدا  هلذا الكائن الص ري جدا 
  .مصحوبا  جبمال الكون 

 .يف البحث وبسبب كثرة تكرارها، للسنة الضوئية بم )سض( لالختصاررمز الباحث تنبيه مهم: 
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 أو سعته المبحث األول: حجم الكون
 -المطلب األول: مدخل: 

املتدبر يف قراءة التنزيل احلكيم ال شك أنه يعلم تفاصيل كثرية، منها أص ر األشياء وأكربها.. فالقرآن 
 خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل"األص ر بقوله تعاىل:املعجز أشار تلميحا  إىل 

وقال جل شأنه وعظم  .٦١يونس: " هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من

 يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث"سلطانه:
فهنا جند ما هو أص ر من الذرة، وهو ما مل يعرفه ، ٣سبأ: "  مم ام يل ىل مل

 مظ حط مضخض حض"األكرب، فقال:أشار إىل كذلك و العلماء إال يف العقود القليلة املاضية. 
النمل: "  زث رث يت ىت نت مت زت  رت"، وقال:  ١٢٩التوبة: "  مع جع

بل إنه يتمدد مصداقا  ، والكون الذي نعيش فيه واسع جدا ، وهو فضال  عن ذلك يتوسع باستمرار٢٦
ومل يعرف هذا األمر سوى هذا . ٤٧الذاريات: "  مق حق مف خف حف"تعاىل:لقوله 

عن احلجم  -بل أقل من حملة –بدأ البشر أخريا  يرون حملة  القرن حنييف العشرينات فقط من هذا 
احلقيقي للكون )1(. إذ يبلغ حجم الكون املرئي بأكمله حاليا  )100 مليار سض= 2710م(، وهو ما 

ومدهش ظاهريا ، إذ إنه أكرب من املسافة اليت  جدا  هائل ا حجم يفوق حجم جمرتنا مليون مرة، وهذ
75ليا  وهي )ميكننا رصدها فع , سنة منذ االنفجار العظيم، وال ميكن جتاوز هذا الرقم بسبب ( مليار 13

 امتناع انتقال أي شيء أسرع من الضوء، لذا يبدو األمر مستحيال  )2(.
 =  (N)ه عة، رمز الطبي لوجود رقم ضخم شديد األمهية يفومتوازن متاما  إن الكون شاسع جدا  

(1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 = )1035 
اذب بني وى التجلى قعيقيس هذا الرقم قوة القوى الكهربائية اليت تربط الذرات ببعضها مقسوما  

 الذرات، فلو نقصت هذه األصفار قليال ، ملا:
 وجد إال كون ضئيل قصري العمر،  -
 شرة، كان لكائن أن ينمو إىل حجم أكرب من احل -
 .(3)كان ليوجد وقت كاٍف للتطور العضوي  -

                                                           

 .287: إسحق عظيموف، الكون -األرض -احلياة -( ينظر: البدايات؛ قصة نشوء اإلنسان1)
 .  390: ، ليزا راندل-الكون والعامل املعاصركيف تنري الفيزياء والتفكري العلمي   -( ينظر: الطرق على أبواب السماء2)
 . 17: القوى العظمى اليت تشكل الكون، تأليف: د. مارتن ريس /( فقط ستة أرقام3)
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جاء يف جملة الفضاء )1(: إن كل هذا العامل الواسع الذي نشاهده ليس إال ذرة ص رية، بل جزء ا ال حدود 

 خت حت:"اآلية الكرمية اليت تقولمعىن له من عامل أكثر عظمة. ومن هنا نقف على عمق 
 .٥٧غافر: " جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت

ونتساءل أفال يعد بيان مثل هذه األمور من قبل فرد أمي يف عصر نزول القرآن يف بقعة من أكثر بقاع 
بكواكبها التسع وأقمارها  -إن اجملموعة الشمسية  ؟! اللهم نعم.)أو إعجازا فلكيا( العامل تأخرا ، معجزة

تضم حنو  التبانة" اليت جمرتنا "دربهي جزء من  -العديدة وما تضمه من مذنبات مثل مذنب )هايل(
)100( ألف مليون جمموعة مشسية )2(، يف كل منها كواكب عديدة وأقمار كثرية ومذنبات وغبار  

( ألف 700، وأن الكون الفسيح يضم حنو ألف مليون جمرة، وأقرب اجملرات إلينا تبعد حنو )... اخلكوين
α Centauri =)ألفا سينتيورى :سض. وأقرب مشس إلينا هي تبعد عنا حنو أربع سض. فالكون : (

والعلماء يذكرون أمرا  عجيبا  يف  .مشحون باجملرات والكواكب، وكل كوكب له جماله الذي يسبح فيه.
 الكواكب التابعة هلا يتداخل بعضها يف بعض، وترقص نيحركة الكوكب، يذكرون أن اجملرات مبالي

كذا حىت خترج هذه اجملرة من جمال جارهتا، الكواكب حول نفسها وحول كواكب اجملرة األمِّ، وتظل ه
 خل"وسبحان العلي اخلالق القائل:خترج ومعها كل كواكبها. كل هذا وال يصطدم كوكب بكوكب.. 

الواقعة: " ىل مل خل  من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل

:إىل ما يأيت يقودناإن هذا  ٧٧ - ٧٥  

 ها، سعة الكون اهلائلة الضخمة الكربى حبيث ال نطيق استيعاهبا وال تصور  .1
دقة النظام السائد واجلاري والساري فيه، فجميع األجرام السماوية يف حركة دائبة مستمرة، حبيث ال 

 نئ مئ زئرئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ" جرم آخر، مصداقا  لقوله تعاىل:يصطدم جرم منها يف
)3(. واملعىن: ال يرى فيه ختالف وعدم تناسب يف رعاية احلكم، بل 

ىئ يئ رب زب" الملك: ٣  
 راعاها سبحانه يف كل خلقه.

 مجال الطبيعة والكون الذي نعيش فيه، وننعم خبرياته. .2

                                                           

 .32: عبد اهلل ال ديري ،م. نقال  عن: آيات الكون وأسرار الطبيعة يف القرآن1972، 56( جملة الفضاء، العدد: 1)
اإلنسان ينظر: حدها حيتمل وجود مائة مليون نظام مشس شبيه بنظامنا الشمسي. أن يف جمرتنا و  علماء الفلك( يرى 2)

 .292: ، د. عبد العليم عبد الرمحن خضريف الكون بني القرآن والعلم
دراسة يف اإلعجاز الفيزيائي للقرآن  -وآيات أخرى باملعىن ذاته جرى احلديث عنها يف: روعة البيئة ورعايتها (3)

 . 17: نس حسنيفاضل يو ، د. الكرمي
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   "واجملرات بنجومها، والنجوم بكواكبها، والكواكب بأقمارها مبثابة مصابيح للسماء الدنيا، قال تعاىل:

أي يف بطن السماء القريبة من األرض.  ٥الملك:  " ىف يث  ىث نث مث  

 -المطلب الثاني: النجوم والمجرات في مقارنات وأرقام: 
 ألجل عقد مقارنة بني اإلنسان والكون مثة تشبيهات عدة منها:

 كلية الرتبية/ جامعة  –لطلبة الصف الثالث يف قسم الفيزياء هذا املوضوع يف  كنت ألقي حماضرة
: أيها فقلتيف مقارنات رقمية وحجمية وصورية مستهال  بضرب مثل،  املوصل، فاسرتسلت

الطلبة كم يتصور الواحد منا حجمه يف هذا ال رفة )قاعة الدرس(؟ مث كم حجم هذا ال رفة مع 
هذه العمارة الكبرية )الكلية(، وأين الطالب من تلك البناية؟ مث ما حجم هذه البناية بالنسبة 

ا من تلك املدينة؟ بل ما قيمة مدينة كركوك مقابلة بالعراق الذي يضم ملدينة كركوك، وأين أحدن
حوايل عشرين حمافظة؟ والعراق كم يش ل من مساحة الوطن العريب، وعن قارة آسيا؟ وما سعة 

... ؟! ساوي أمام الشمستكم األرض   هالكرة األرضية العمالقة؟ وهذمع هذه القارة باملقارنة 
فما بالكم بالنجوم اخل، فأين ميكن أن نتذكر طالبا  أو درسا  أو أي أحد أمام الشمس؟! 

 العمالقة؟
 "قال "مارتن ريس eRees Martin  (1)  :البداية مع صورة فوتوغرافية مقربا  الصورة لألذهان

 التقطت من مسافة بضعة أمتار، مث املشهد نفسه من نقاط أبعد – لرجل وامرأة –عادية 
فأبعد، كل نقطة أبعد عن سابقتها بعشرة مرات؛ الصورة الثانية والثالثة تظهران أهنما يف حديقة 
عامة، والرابعة تظهر بعض املباين املرتفعة، والتالية تظهر املدينة كلها، واليت بعدها تظهر أفق 
 األرض مع استدارة الكوكب، مث صورة  كوكب األرض بقاراهتا واحمليطات وسحب ب الفه
احليوي كمجرد ملعة رقيقة، وقفزات أخرى سرتينا النظام الشمسي الداخلي، وفيه تدور األرض 

ه، مث حول الشمس، وهي أبعد عنها من عطارد والزهرة، والتالية سرتينا النظام الشمسي بأكمل
بعد أربع صور أخرى تظهر مشسنا كنجم وسط جرياهنا من النجوم، وبعد ثالث صور أخرى 

من جنوم متشاهبة يف القرص املسطح جملرتنا درب التبانة، متتد على مسافة  سنرى مليارات
املرأة بعد ثالث قفزات جديدة ستظهر جمرة درب التبانة مع جمرة  ،سضعشرات آالف 

. ومن مسافة أبعد تظهران من بني مئات اجملرات اليت متثل األطراف Andromeda املسلسلة
ليس إال تكتال   "وجفري "مث خطوة أخرى سرتينا أن  ،Virgoو جاخلارجية لتكتل جمرات فري 

                                                           

بعد سلسلة من البحوث اليت أجراها، إىل أن الكون مل يأت من عدم الفلكي الربيطاين  ئيالفيزياعامل هذا ال( خلص 1)
 م،2017 /5 /1ينظر: مقال: عامل فيزياء بريطاين: حبوثي أثبتت أن اهلل خلق الكون،  وأنه من صنع اخلالق فعال .

https://arabic.rt.com/world/876262 
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( قفزة، كل 25لكننا احتجنا ) ..متواضعا ، مث تنتهي السلسلة وال ميتد أفقنا ألبعد من ذلك
منها أكرب من سابقتها بعشرة مرات، حىت نصل إىل حدود كوننا املشاهد، بداية من مقياس 

 .(1))بشري( هو بضعة أمتار 

  حق مف"عاىل:وله تاهلل املسند أثناء إلقاء حماضرته اجلميلة عن قوكذلك افرتض د. عبد 

 فقال ما معناه:  ٢٥٥البقرة:  " جكحك مق

بينما مساحة املسجد اجلامع يف احلي ( 2)( 2م2500لنفرض أن مساحة مسجد احلي )
، ولكنه ص ري مبقارنته باملسجد (4)( 2م40,000ومساحة مصلى العيد يف البلد )، (3) (2م10,000)

حيث يكرب املسجد النبوي مصلى العيد أضعافا ! وحنن مل نربح يف ، (5)( 2م302,500النبوي الشريف )
( فإهنا تكرب املسجد النبوي 2كم  500مضمار سياق وسباق املقارنات، فباعتبار مساحة املدينة املنورة )

( مرة! وقارة 6200بم )( أكرب من املدينة املنورة 2كم  3,100,000( مرة! واجلزيرة العربية )1667بم )
( مرة! فأين موقع 11( مرة! أما كوكب األرض فأكرب من آسيا بم )14آسيا أكرب من اجلزيرة العربية بم )

مسجد احلي من كوكب األرض؟! إذ إن مساحة األرض تكرب مساحة مسجد احلي بم 
أكرب ( مرة! والشمس 1321( مرة. وكوكب املشرتي أكرب من األرض بم )204,028.800.000)

! فسبحان (6)( مليون وثالمثائة ألف مرة 1300000من املشرتي بألف مرة، وأكرب من األرض بم )
 اخلالق العظيم.

ال اية يف الضآلة بالنظر يف تلك األرقام نكون على يقني بأن اإلنسان يف حجمه املادي احلسي 
 .العظيمة جدا جداليس شيئا يذكر أمام تلك األجرام والص ر 

فإن األرض ستكون حبجم رأس القلم فقط!  افرتاضا الشمس حبجم كرة السلة قدرناأننا لو هنا نفرتض و 

٢٧النازعات: "   نث مثزث رث يت ىت نت"قال تعاىل:  

 
 

                                                           

 .21-20فقط ستة أرقام: ينظر: ( 1)
 .( دومن واحد2)
 .دوامنأربعة (  3)
 دومنا 16( 4)

 .دومنا   121( 5)
هم، 1429وسع كرسيه السموات واألرض، مقال: د. عبد اهلل عبد الرمحن املسند، السعودية، رمضان/ ينظر: ( 6)

http://www.almisnid.com/almisnid/article-27.htmlالعلم وآفاق املستقبل، إسحق ، 
 .257-256عظيموف: 
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 :ل اآليتجلدو اكما يف   ..والشمس العظيمة املهيبة جنم متواضع مبقارنتها بنجوم أخرى
 

 أكبر من... ... مرة اسم النجم ت
 األرض الشمس باإلنكليزي بالعريب

 مليون Sirius 8 10 الشعرى اليمانية  .1
 مليون Pollux 512 663 اهلنعة  .2
 بليون 40 ألف Arcturus 30 السماك الرامح  .3
 بليون 400 ألف Rigel 343 رجل اجلوزاء  .4
 ترليون 355 مليون Betelgeuse 274 بيت اجلوزاء  .5
 ..... مليون Antares 343 قلب العقرب  .6
 ...... مليون  261بليون و VY Canis Majoris 9 أكرب جنم مكتشف  .7

 
= . ويساوي سض 600؟ يبعد عنا Antaresالنجم األمحر العمالق قلب العقرب 

حل مكان الشمس البتلع كال  من: عطارد ه كم(! ولو فرض أن  5,676,480,000,000,000)
 ( مرة!10,000أشد إشعاعا  من الشمس بم ) والزهرة واألرض واملريخ وما بينهما من فضاء ومساء، وهو

( آالف 5الذي يبعد عنا ) VY Canis Majorisوأما أكرب جنم مكتشف حىت اآلن فهو 
ولو فرض أن هذا النجم حل مكان مشسنا البتلع املشرتي، ولوصل إىل حدود مدار زحل! حىت  سض.

النجم العمالق، ولو فرض أننا ( ساعات ليكمل دورة واحدة حول حميط 8إن الضوء يست رق أكثر من )
. بال توقف الست رقت سنة من أجل الدوران على حميط األرض فقط، عة( كم/ سا5نسري بسرعة )

( ألف سنة! من أجل الطواف حول 217( سنوات من أجل الدوران حول حميط الشمس! و)104و)
 . Majoris  (1)ماجروس

 الضخامة؟! لكن ما احلكمة يف وجود النجوم العماليق اخليالية 
كأن هندسة السماء الكونية اقتضت وجودها ألجل التوازن يف اجلاذبية الذي مينع السماء 

 مل  يك ىك مك لك"من أن تنهار: ، ٧الذاريات: "  ىل مل خل "احملبوكة:
٤١فاطر: "  ىي ني مي زي  ريٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل ىل  

                                                           

 .86الندوي: علي شفيق ( ينظر: اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي، حممد 1)
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وللخالق أمور يفوق إدراكنا وفهمنا.    

 نظرية وإمنا هي مشاهدة حقيقية.إن هذه األرقام اليت ذكرت ليست 
أي ما يعادل  ؛سضائة ألف طول جمرة التبانة مب الكون والفلك املتخصصون يقدر علماء

945,424,051,200,000,000  كم )تسعمائة ومخس وأربعني كوادرليون )1( وأربعمائة وأربع 
وعشرين ترليون )2( وإحدى ومخسني بليون )3( ومائيت مليون )4(  كم( ويقدر عدد جنومها بني 200 - 

بليون جنم. ويف السماء الدنيا باليني اجملرات وكل جمرة حتتوي على باليني النجوم!! والعلماء كلما  400
طوروا مناظريهم العمالقة اكتشفوا املزيد والكثري من اجملرات العظيمة.. وحجم السماء أكرب وأعظم من 

 بل وال حىت احلاسب اآليل.. ويكفي أن نذكر هنا أن يستوعبه العقل البشري أو يدركه الذهن اإلنساين
 3سض. بينما تقدر املسافة الوسطية بني كل جمرتني بم  30,000أن متوسط قطر اجملرات يساوي 

فجعلها واسعة ،  ٢٨النازعات: "  يف ىف يث :"مليون سض! فعندها ندرك قوله تعاىل

 نت مت زت رت  يب ىب  "األرجاء ممتدة البناء حلكمة شاءها خالق األرض والسماء:
. وعلى مستوى الكون املكتشف واملنظور )فقط( فإن أحدث تقدير علمي ١٦األنبياء: "  ىت

:بليون سض أي 156لعرض الكون يقدر بم   

 كم.  1,474,861,519,872,000,000,000,000
 (7)ومثامنائة وواحد وستني كونتليون  (6)وأربعمائة وأربع وسبعني سكستليون ( 5))واحد سبتليون 

  سبحانك يا عظيم. ثنني وسبعني ترليون كم!(.اومخسمائة وتسع عشرة كوادرليون ومثامنائة و 
 -المطلب الثالث: الكرسي والعرش: 

 مف"خملوق يتيم يكرب السماوات واألرض؟ ومل يشاهده من البشر أحد، ومل خيلق مثله يف الوجود أبدا ، 

٢٥٥البقرة: "  حكجك مق حق  

 
                                                           

 ( صفرا .15( كوادرليون: هو عدد يساوي مليون مليار، واحد وجبانبه األمين )1)
 ( صفرا .12انبه )( ترليون: واحد وجب2)
 ( أصفار.9( بليون: واحد وجبانبه )3)
 ( أصفار.6( مليون: واحد وجبانبه )4)
 ( صفرا .24( السبتليون: واحد وجبانبه )5)
 ( صفرا .21( سكستليون: واحد وجبانبه )6)
 ( صفرا .18( كونتليون: واحد وجبانبه )7)
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يِّ »والعرش أعظم وأكرب من الكرسي، قال احلبيب عليه الصالة والسالم:  َما السََّماَواُت السَّْبُع يفي اْلُكْرسي
يِّ َكَفْضلي تيْلَك اْلَفاَلةي َعَلى تيْلَك احْلَْلقَ   .(1)« ةي إيالَّ َكَحْلَقٍة يفي أَْرٍض َفاَلٍة، َوَفْضُل اْلَعْرشي َعَلى اْلُكْرسي

بعد املقارنات  نا! وهل جيوز ليف حينا أو منطقتنا نامساحة مسجد نا متاما  نسيههنا  فإننا وبالتأكيد
بكرسي الرمحن!؟  ناأو حىت مسائ ناأو جمرت ناأو مشس ناأو كوكب ناقارن مساحة مسجدنالعظيمة السالفة أن 

١٨٠الصافات: "  جم هل مل خل حل جل  "فضال  عن عرش الرمحن!؟   

٨٢الزخرف: "  زن رن  مم ام يل ىل مل يك  " و   

٢٢األنبياء:  " مع جع  مظ حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس حس" و   

 املتجربفضال  عن حجم ساكنها اإلنسان  -هبذه املقارنات تيسرت لنا معرفة حجم األرض الص ري جدا    
الذي وصفه اخلالق العظيم بالعظمة ومن فوقه العرش العظيم،  يف كوننا الواسع الشاسع جدا  جدا . -
٨٦المؤمنون: "   حط مض خض حض جض مص خص حص"قال:ف  

 نثمث زث رث  "وعامل العرش ال يعلمه إال اهلل، وحيمله يف اآلخرة مثانية من املالئكة، قال تعاىل: 
١٧الحاقة: "   يق ىق يف ىف يث ىث  

أُذيَن يل أن ُأحدَِّث عن َمَلٍك »: رضي اهلل عنه فيما يروي جابر بن عبد اهلل ملسو هيلع هللا ىلصهم النيبِّ ، يصف أحدَ  
هنا يعرب . (2) «من مَحَلة العرش: إن ما بني َشحمةي أُذنيه إىل عاتيقيه َمسريُة سبع مئةي عامميْن مالئكةي اهلل 

، وهو ما جاء من بعد قرون كحقيقة علمية ملسو هيلع هللا ىلصعن املسافة بالزمن، وهذا مألوف يف حديثه  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
"الزمكان" يف " املسافة بالزمن يف األبعاد األربعة Albert Einstein آينشتاينألربت حني ربط "

فلنعرف حجمنا حنن بين آدم، فالكوكب الذي نعيش فيه يكاد يكون ال حجم له يف  ..نظريته النسبية
، فإن كوكب املشرتي يفوق حجمه حجم األرض بألف وثالمثائة (3)هذا الكون الواسع إذا ما قيس ب ريه 

سبق، ومثة )جنوم يف هذا الكون هلا أما الشمس فأكرب منها مبليون وثالمثائة مرة، كما تبني فيما (4)مرة 

                                                           

 /1: سلسلة األحاديث الصحيحة[؛ وصححه األلباين. ينظر: 136] //181 /7: ( اإلبانة الكربى البن بطة1)
226. 

وصححه احلافظ ابن حجر يف: فتح  ،[4727] //109 /7: كتاب السنة، باب يف اجلهميةسنن أيب داود،  ( 2)
 . 17 /13؛ والسيوطي يف: الدر املنثور يف التفسري باملأثور: 665 /8الباري شرح صحيح البخاري: 

؛ http://iswy.co/e146on، موقع طريق اإلسالم، 2014 /15/12اجملرات تشهد بعظمة اخلالق، يف( 3)
 .408، 195: أل از ومفرقات وغرائب، تأليف: كريستوفر ياردوجسكي، فرانكلني بوتر -عجائب الفيزياء

 .25: ، دعاء قنديلحماضرات يف علم الفلكينظر: ( 4)
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يكاد يشبه  Antaresإن مشسنا إذا قورنت بمنجم ، بل (1)أحجام تفوق حجم الشمس مباليني املرات 
سض من نظامنا الشمسي، كما نرى ذلك يف الصور املعروضة يف  600النقطة ال غري، ويبعد مقدار 

 الصفحات القادمة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .25: الفلك علم يف حماضرات( 1)
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 تعالى الثاني: حجم اإلنسان وقيمته عند خالقهالمبحث 
 -: ىتعال كبير قدره عند اهللمع   جسما   المطلب األول: ضآلة حجم اإلنسان

اإلنسان املخلوق الضعيف بتلك األرقام جسم حجم  عند مقارنةال شك أننا نصاب بالذهول 
وضع ): Arthur Stanley Eddington " إدجنتونستانلي آرثر "يقول اجلبارة اهلائلة جدا. 

اإلنسان بالنسبة للكون مثل: دودة داخل فاكهة، داخل حقيبة، داخل غرفة، داخل سفينة، وحتاول تلك 
 -حنن البشر  -. وهو قول مجيل، وتشبيه رائع، ووصف دقيق عّنا (1) (الدودة معرفة ما جيري يف احمليط

يف الصورة حمدقني ما يكون حني منعن النظر وعن مسكننا الصَّ ري بل الصًَّ ريِّ جدا  جدا . ويكون أبلغ 
 ( وما بعدها.1رقم )

إننا نقع بني الكون من جانب، والعامل املص ر من جانب، حجمنا متوسط بني الشمس اليت قطرها 
 .(2)مليار مرت من ناحية، وجزيء يقارب جزء ا من مليار جزء من املرت من ناحية أخرى 

وعمره بأحجامنا وأعمارنا، عسى أن ندرك ضآلة هذا اإلنسان لو أننا تيسر لنا أن نقارن حجمه 
، وأنه بالفعل ال يساوي شيئا  أمام عظمة اخلالق تبارك -حاشا الرسل واألنبياء والصاحلني -املتجرب املتكرب

وتعاىل... إنه كون عظيم توجد فيه مسافات شاسعة ال يتصورها عقل، تتجمع فيه النجوم بشكل رائع 
، وقد خلق هذا العدد اهلائل من اجملرات والنجوم عز شأنه البارئ املصور قاخلال صنع اهلليدل على إتقان 

ولكن امللحدين يقولون إن األرض ال تشكل إال "ذرة" ص رية من حجم  ،ليؤكد لنا أن اهلل أعظم وأكرب
نزل  الكرمي قرآنإن ال واجلواب املنطقي هلذا التساؤل هو: ؟!الكون، فلماذا تُعطى هذه األمهية يف القرآن

للسكىن والتمتع، وجعلها وما بين هلم هذه الدار ف ليخاطب عقولنا، ولوال األرض ملا ُوجد اإلنسان أصال !
، وأجالهم َعن فلما انقضت مدة السكىنوالتذكر،  التأمل حبسن عليه واالستداللفييها لالعتبار والتفكر 

، وإظهار تلك األهوال، بأن يف إحالة األحوال يعلمهم أن فأرادالدار وخرهبا النتقال الساكن منها، 
جالله وعظم شأنه  جلحكمته وعظمة ربوبيته،  وهنايةقدرته  لكمال بيانا   العظيمالصنع  ذلكوإبداء 

(3).  
إن الكون يف األدب اإلسالمي آية من آيات اهلل الكربى، وصورة من صور قدرته العظمى، وشاهد كما 

تعاىل، فقد سخر الكون  سبحانه و على وجوده تعاىل، والطبيعة تربز القدرة العلية كثمرة من مثرات فضله 

                                                           

م، 2016 /2 /7رحلة شيقة إىل أعماق الكون ال امض واملدهش، سفيان الصنهاجي، عامل اإلبداع، ( 1)
https://maalomatmofida.blogspot.com/2016/02/blog- post_60.html 

 .22( فقط ستة أرقام: 2)
 .164 -163 /2: قيمالابن ( مفتاح دار السعادة، 3)
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كله لإلنسان بشهادة القرآن )1(. هذا وقد سجل أدب الطبيعة أمسى آيات األدب الرصني على مر 
العصور األدبية. فالكون كله يشارك اإلنسان يف أمسى حاالته، ويشاطره أفراحه وأتراحه، ويسبح حبمد اهلل  

 جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت  "كما يسبح اإلنسان، قال تعاىل:
)2(. واإلنسمان يف األدب 

حس خس  مس حص خصمص جض حض خض مض " النور: ٤١  
اإلسالمي جسمد وروح، تكتمل إنسانيتمه هبمما: )قبضة من طني األرض، ونفخة من روح اهلل(، فليس 

للتصور اإلسالمي أن يبخس الروح حقها مرضاة للجسد، وال اجلسد حقه ليزيد من حق الروح، ويصور 
 الشاعر "عمر هباء الدين األمريي" )ت: 1992( هذين اجلانبني، يقو ل )3(:

ممممممممممْيه وحممممممممممني         عيثْمممممممممممرَي مرب مممممممممممن التمُمممممممممميُمَ شِّ
 تذبمممممذَب بمممممني المممممروح والطمممممنيي عنصمممممري

 مممممممممممما  تركممممممممُت شممممممممراعي يف الُعبمممممممماب مسلِّ 
 ووجهمممممممت أعمممممممماقي وروحمممممممي وطيَنتممممممممي

     طمممممماف بقلمممممميب طممممممائف  مممممممن سكينمممممممممممممة و 
 

 مهي مممممممممممْميف تييممم هُ َممممممرضمممممني يعْ ب علمممممى األيممممدي  
 مهمممممممممممممممممممليميُع وحي رديممممه وال المممممر  يُ  فممممال الطمممممنيُ 

 مممممممممممممه          ممممممممممممممممممْزجيتمُ لعمممممممممّل ريمممممماَح اهلل بممممممالّلطفي 
 مممممممممممهممممممممتوجبممم إىل اهلل أرجممممممممو عنمممممممده خممممممري  

 مهمممممممممممممممممممممممميَعممممممممز  علمممممى عقلمممممي اكتنمممممماُه معاني
 

( جلزء ص ري من جمرتنا درب التبانة ملنطقة تسمى 1واآلن فلنتأمل الصورة ) M13 وهي عبارة عن ،
سض، وهذا التجمع هو واحد من  25000جتمع للنجوم حيوي أكثر من مائة ألف جنم، ويبعد عنا 

جتمعا  يف جمرتنا، إن كل جنم من هذه النجوم هو مشس كشمسنا أو أكرب منها، وهذه الشموس  150
تقرتب من بعضها إىل مركز العنقود وتصطدم )4(، وهناك جنوم متوت، وجنوم ختلق نتيجة االصطدامات، 

لذلك عندما نرى مثل هذا املشهد  ..على وفق نظام مهيب ال يعلم حقيقته إال اخلالق تبارك وتعاىل
املهيب جيب أن نتذكر عظمة اخلالق تبارك وتعاىل، وباملقابل نتذكر ضآلة حجمنا أمام هذا الكون! 

                                                           

؛ الكون واإلنسان يف التصور اإلسالمي، د. حامد صادق 22تحي الظاهر: ( األدب اإلسممممالمي، أد. عبد اهلل ف1)
 .87-85قنييب: 

؛ القول املقبول يف 108-107: ، أد. أمحد شوقي إبراهيم؛ ينظر: تسبيح الكون22األدب اإلسممممالمي:  (2)
 .32: ، حممد الشيخ طه الباليساينملسو هيلع هللا ىلصمعجزات الرسول 

 .23األدب اإلسممممالمي: ؛ 96 -95األمريي: مع اهلل )ديوان( عمر هباء الدين ( 3)
هنا . أما وال يصطدم كوكب بكوكبتتداخل مث خترج  اجملرات بكواكبها :قد يقال كالمكم فيه تناقض، مرة تقولون( 4)

ا بإرادة حكيمة االصطدام مقصودجند هذا باصطدام النجوم؟ وهذا سؤال سديد والرد عليه أوجه منه، فهنا  ونتقول
، وهذه سنة كونية معروفة كما عند اهلرمةالقدمية والدة جنوم جديدة فتية قوية، بالتخلص من النجوم مفادها 

الكائنات احلية ومنها البشر فإهنم ميوتون ويولد غريهم، ولو افرتضنا عدم املوت المتألت األرض بالبشر، وملا بقي 
 .فيها مكان هلم يسعهم مجيعا فضال عن األقوات..
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 12الرتيليون واحد جبانبه هو أقل من: جزء من مئة تريليون تريليون )فطول اإلنسان مقارنة بأبعاد الكون 
ون فيبلغ أقل من: جزء من مئة مليون. إن هذه األعداد تثبت صفرا (، أما عمر اإلنسان مقارنة بعمر الك

 حت  "يقينا  عظم خلق السموات واألرض، بل إن هذا يف احلقيقة مبثابة تفسري معاصر لقوله تعاىل:
 مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت
وأعلم! وأجل واهلل تعاىل أكرب وأعظم .٥٧غافر: "جس  

 ،ساع واجلمالة واالتضخامكما أهنا تتسم بال  إن السماء حتيط باألرض، فرياها اإلنسان دائما ،
رض، تش ل ماء واألمة للساملرسو  الضخمةهذه الصورة الكونية وإن  ..مما يؤثر يف حس اإلنسان ووجدانه

. لق الناسخيل على  دلمساحة واسعة يف املكان، كما حتتل مكانة واسعة يف احلس والشعور، وهي أكرب
حلس، لكي بل يف االتقاو السياق، عن طريق التجاور يف التعبري، وتتفاعل صورة السماوات واألرض يف 

 . تزداد الصورة ضخامة واتساعا  يف احلس والشعور واخليال
ضآلة البشر أمام خلق  سيالحظ حينئذبني هذه الصورة الكونية الضخمة، والصورة البشرية،  قورن ولئن

السماوات واألرض )1(. ومتضي الصورة القرآنية يف رسم املشاهد الكونية، وهي يف حالة تسبيح هلل اخلالق 

 ىك مك  ":، حىت تلقي يف حّس اإلنسان الرهبة واخلشوع أمام هذه املشاهد يقول اهلل تعاىلسبحانه
 نيمي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك

 .)2(
 ىي يي جئ حئ " اإلسراء: ٤٤  

إن صورة هذا التسبيح الكوين على هذا النحو املثري تدّل على الصانع وعلى قدرته، وحكمته، فكأهنا 
تنطق بذلك، وكأهنا تنزه اهلل عز وجل مما ال جيوز عليه من الشركاء وغريها )3(. و هنا يف هذا املوضع محل 

أن التسبيح هو على احلقيقة  رأىو ابن املنري قوله هذا، رّد الزخمشري الصورة على التشبيه واجملاز، لكن 
وليس جمازا  )4(. فالصورة هنا، تربز الطبيعة، وهي خاضعة هلل، وملتزمة بقوانينه اليت وضعها هلا، فهي 

والتسبيح يضفي  ،والسري على سننه الكونية ،دائمة التسبيح له، من خالل هذا اخلضوع لقوانينه املوضوعة
هذه املشاهد خملوقات حّية تنطق وتتكلم وتسّبح، وذلك إلحياء  على املشهد الكوين حياة وحركة، وكأنّ 

                                                           

  حيث أشار إىل احلكمة فيها. .162هم(: 1379: تالنورسي )، رات االعجاز يف مظان االجيارإشا: ( ينظر1)
، ، فيزياء العقل البشري والعامل من منظورين202 /1: عبد السالم الراغبوظيفة الصورة الفنية يف القرآن، : ينظر (2)

 .26: روجر بنروز
 .670 /2: هم(538، الزخمشري )ت: الكشاف: ينظر( 3)
 .670 /2اإلنصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزال الوارد يف هامش الكشاف:  ينظر:( 4)
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مشاهد الطبيعة يف حس اإلنسان وشعوره، كي يتجاوب معها يف حركة التسبيح الكونية، وال يشذ مبفرده 
عن هذا التسبيح اجلماعي للكون من حوله )1(. وقد احتوى القرآن العزيز على تصوير مشاهد الكون 

من هذه وأحقر يقارن اإلنسان بني خلقه وبينها ليشعر أن خلقه أهون وأص ر جل أن الضخمة، أل

 يف ىف يث ىث  نث مثزث رث يت ىت نت  ":املشاهد اليت يراها فوقه، يقول اهلل تعاىل
، فالصورة هذه توحي بضآلة خلق اإلنسان إىل جانب هذه الصورة الكونية  ٢٨ - ٢٧النازعات: " 

الضخمة، املتجاوزة يف التعبري لصورة اإلنسان، لتحقيق هذا ال رض من التصوير )2(. لكن اإلنسان مع 
 يك ىك  مك لك اك يق ىق"ص ره وضآلته هو الكائن املكرم عند اهلل، قال تعاىل:

اإلسراء: "  ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل

 ىئ نئ مئ زئ  "وهو القائم على قدميه يف أحسن صورة، وأمجل هيكل وقوام، قال تعاىل: .٧٠
  ٰه مه جه  " اهلل تعاىل األرض، قال جل شأنه: لذلك استخلفه. ٤التين: "  رب يئ

 مش هس مس هث مثهت مت هب  مب هئ مئ هي مي خي حي جي

  هل مل خل حل :" ستعمره فيها، قال جل وعالوا  ١٦٥األنعام: " مك لك هش

  مخ جخ مح  "وآتاه من كل ما سأل، قال جل جالله:،  ٦١هود: " حم جم
 جع مظحط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس
 مك  لك خك حك جك مق حق مفخف حف جف  مغ جغ مع

 خم حمجم يل ىل مل خل  خم حم جم هل مل خلحل جل

فاإلنسان  .٣٤ - ٣٢إبراهيم: " جه ين ىن من خنحن جن  يم ىم مم
خملوق شريف مكرم، خلق خلقا  مستقال  من اهلل عز وجل مباشرة، وفيه نفخة من روحه، وهو من أول 
تصويره يف أحسن تقومي، وهو من ربه يف املنزلة اليت أسجد له هبا مالئكته )3(. فَاللَُّهمَّ يَا َمْن َلُه النمِّْعَمُة، 

                                                           

 .32: ملسو هيلع هللا ىلص؛ القول املقبول يف معجزات الرسول 150، 49؛ ينظر: تسبيح الكون: 202 /1: : م. سينظر( 1)
 .250 /1وظيفة الصورة الفنية يف القرآن: ينظر: ( 2)
 .189: د. هباء األمري، ( االنفجار الكبري3)
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ي ثَمَناء  َعلَ َوَلُه اْلَفْضُل، َوَلُه الثمََّناُء  َْمديَك اَل حُنْصي َك احلََْسُن، ُسْبَحاَنَك َوحبي ْيَك. أَْنَت َكَما أَثْمنَمْيَت َعَلى نَمْفسي
ُرَك، َواَل إيَلَه إيالَّ أَْنَت، َواَل َحْوَل  َواَل قُموََّة إيالَّ بيَك.َعزَّ َجاُرَك، َوَجلَّ ثَمَناُؤَك، َوتَمَبارََكْت َأمْسَاُؤَك، َواَل إيَلَه َغيمْ  

 -المطلب الثاني: الملك: 
 :كتوضح إيضاحا ال يدع جماال للريبة والتشكهناك مفاهيم أربعة ال بد أن 

           الكون  .1
             الكرسي  .2
            العرش  .3
 مللك. ا .4

ا ب يقتصر فيه مبن ال يات، وألحتديد هذه املفاهيم حتديدا  دقيقا ، ألهتا م يبحبال ال نستطيع  إننا
 نقول: أن ولكن حناول على قدر تصورنا  صاحب ال يب سبحانه وتعاىل.أخرب 

واحدة يف « حصاة»ولعل نسبة األرض إىل الكواكب يف السماء ال يزيد عن نسبة  ،السموات كون واسع
 حق مف خف حف "جمموع احلصى الذي ميكن أن يبين مدينة من أكرب مدن العامل. قال تعاىل:

٤٧الذاريات: "  مق  

 حق مف"قال تعاىل: منها كلها مجيعا، ومع اتساع السماء وكثرة اجملرات فيها فالكرسي أعظم  

٢٥٥البقرة: "  حكجك مق  

لعرش العظيم، فالسموات السبع واألرض وما بينهما: بالنسبة لعرش وبني االكون الواسع بني  قورنولو  
الرمحن فاملخيلة اإلنسانية مهما الرمحن كحلقة ملقاة على ظهر جبل. هذا هو العرش، أما تصور ملك 

 مل خل "قال تعاىل: .اتسعت، وأطلقت لنفسه حرية التصور فلن تستطيع أن تتصور حقيقة ملك اهلل
فمن علم سعة امللك فال يضيق يف تصوره أن يدرك   ١الملك: "  ىم مم خم حم جم يل ىل

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ"مكانا للنار ألن ملك اهلل أكرب بكثري من السموات واألرض:

 ىت نت مت زت رت  يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئمئ

يت رث زث مث " الشورى: ١٨. هذا ويف يوم القيامة تبدل األرض غري األرض والسموات 
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)1(.. وجل من قال - وقوله احلق-:"  ري زي مي ني ىي ييجئ  حئ خئ 

٤٨إبراهيم: "  هئ مئ  

 

 جمال الكون في القرآن الكريم:: الثالثالمطلب 
القرآن الكرمي الطبيعة يف كثري من آياته، حيث عرض كثريا من مشاهدها، ولفت الّنظر إىل كثري من  ذكر

فإذا كان وحسنها وإشراقها بإذن رهبا تعاىل.  دقائقها، ووضع األيدي واألنظار على ما خفي من مجاهلا
الواحد األحد، فإنّه يلفت الّنظر أيضا إىل كتاب هلل القرآن الكرمي املنمزل يأخذ بيد اإلنسان ليوصله إىل 

الكون، فالّناظر يف هذا العامل الكوين الفسيح يدرك بسرعة أن  مشاهد أال وهوآخر مجيل مفتوح 
ء ا باألرض حىت أركان الفضاء اإلنسان يعيش يف فضاء فيّن وبيئة واسعة هبية هي آية من اجلمال بد

ومن ذلك  ..احمليط بكل شيءهلل املمتدة جبماهلا الزاخر يف اجملهول تسري يف رونق ال رابة الزاهي إىل علم 

" خم حم جم يل ىل مل خل  "عن الّسماء:وتعاىل قوله سبحانه 
الواسع،  ، فهذه اللفتة القرآنية توحي بأّن اجلمال هو مقصود اخلالق من خلق هذا الكون  ١٦الحجر: 

وليست الّضخامة وال الّدقّة وحدمها، وأّن ال اية من الزينة هي استمتاع العني برؤيتها، وجعل األرض احلية 
ال ينفي اخللل عن الّسماء فحسب، بل يتحدى الكرمي فالقرآن  تتنفس باجلمال نيَعما  ال حتصى.

  ام يل ىل"ذا اجلمال بقوله:تعاىل ههلل فاالنسجام يف الكون هو سّر مجاله. وقد صّور  ،الناظرين
 يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ
األنعام: "  مص خص حص  مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مثهت مت

 مئخئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  " ، وقوله: ٩٩

 مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ

 حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح  مج حج

. ٢٨ - ٢٧فاطر: "  مض خض  

                                                           

 .25: حممود حممد غريب، حىت ال خنطئ فهم القرآنينظر: ( 1)
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احلّي املتجّدد يريب يف اإلنسان الّذوق اإلنسايّن على مجالية التوحيد، ممّا تعجز األقالم فهذا اجلمال 
نعم إن القرآن  !!!؟هاواأللوان عن جتسيد هذه الّصورة احلّية الّنابضة، وأّي ريشة يف األرض قادرة على رمس

يستتبعه اإلحساس جبمال  والّتذوق العابر الذيالفاحص إىل مجال الكون بالّنظر  األنظاريوجه العزيز 
الّشكل الذي يضيء الذهن ويوقظ احلواّس ومنافذ الّروح من خالل صور مجالية كونية كما يف قوله 

، ٧ - ٦الصافات: "  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي"تعاىل:

"  يك  ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث  ىث نث مث"وقوله:

–ألن إدراك مجال الوجود هو أقرب وأصدق وسيلة إلدراك مجال خالق الوجود وذكر القرآن  .٥الملك: 
وظيفتان: وظيفة مجالية، ومشهد الّنجوم يف  هلاأّن املصابيح اّليت زين اهلل تعاىل هبا الّسماء الدنيا  -هنا

 هيالّسماء مجيل مجاال  يأخذ بالقلوب، وهو مجال متجّدد تتعّدد ألوانه بتعّدد أوقاته. والوظيفة الثانية 
رجم الشياطني يف صورة شهب حتفظ الّسماء من كّل شيطان متمّرد وتدفعه عن االستماع إىل ما يدور 

 يف املأل األعلى )1(. 

األشكال،  فكار الواأل أيضا ينطوي على مجال من نوع آخر خفي حمله املعاين ال املباينوهذا 
 ز احلد وبلوغث وجتاو العببأال وهو مجال األرواح الطيبة اليت ال تسمح للشياطني )األرواح الشريرة( 

 السماء أو الدنو منها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

؛ 18؛ اإلسالم والفنون اجلميلة، حممد عمارة: 29-28عبد اجلواد احملص: أد. ، ( ينظر: اجلمال يف القرآن الكرمي1)
؛ األصول اجلمالية والفلسفية للفن اإلسالمي، أنصار حممد: 26-25منهج الفن اإلسالمي، حممد قطب: 

 .27-24؛ مفهوم اجلمال يف الفكر اإلسالمي، د. مجيل السورجي: 328
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 الخاتمة
 توصل البحث إىل مجلة من النتائج املهمة اليت تستخلص فيما يأيت: 

 درس البحث سعة الكون وحجمه اهلائل. (1
 الكون حجمه كبري وعظيم وواسع ويتسع باستمرار على الدوام، وهو أمر مهول.ف (2
 للكون مجال فاتن يأخذ باأللباب ويسحر العيون. (3
 جدا.اإلنسان ضئيل جدا جدا يف هذا الكون الكبري جدا  (4
األرض  ليعمرَ الكون كله مسخر هلذا املخلوق الضعيف املعروف باإلنسان تشريفا له وتكرميا  (5

 ويستخلفها يف خريه ولصاحل جمتمعه اإلنساين.
والكبري العظيم دليل قاطع  عسامسك اخلتام وختام الكالم يكمن يف أن هذا الكون الشاسع الو  (6

 .واله، ويف ذلك عربة للمعتربينعلى عظمة خالقه الواحد األحد جل جالله وعم ن
 إعجاز القرآن الكرمي يف الفيزياء والكون والفلك. تربزذه األحباث هبيقرتح الباحث ضرورة القيام  (7
يوصي الباحث بعقد ندوات ومؤمترات ترعى هذا اجلانب، وحيث طلبة الدراسات العليا الختيار  (8

 .العظيم يف نشر حقائق القرآن الكرمي هلا شأهنا يف رسائل املاجستري والدكتوراه موضوعات
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 لحقالم
  :يف هذا امللحق جمموعة من الصور جتسد عظمة الكون وحجمه اهلائل

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 M13زء ص ري من جمرتنا درب التبانة ملنطقة تسمى جل -1صورة رقم 
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 (1) حجم األرض بالنسبة للمشرتي -2صورة رقم 
 

 

 
 

 ، ية كواكب اجملموعة الشمسيةاألرض بالنسبة لبق حجم -3صورة رقم 
 

 

                                                           

؛ ينظر: 105-101 /1( هذه الصور أخذت من: الكتاب الرباين املعجز والعلم احلديث، د. عابد توفيق اهلامشي: 1)
 .50موسوعة الفيزياء الكونية والعلوم الفضائية، إعداد: علي موال: 
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 جم األرض بالنسبة حلجم الشمسح -4صورة رقم 

 
 

 
 

 حجم الشمس الضئيل بالنسبة حلجم جنوم أخرى -5صورة رقم 
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 مبقياس رسم حقيقي تضم جنوما  عمالقة مقارنة بنجوم قزمية كشمسنا  -6صورة رقم 
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)قلب  Antares حقيقي توضح حجم مشسنا مقابل جنم أنتريسمبقياس رسم  -7صورة رقم 
 العقرب( .. 

 

 
 

. Antares و السماك الرامح يمبقياس رسم حقيقي جتمع مشسنا مقارنة بمنجم -8صورة رقم 
واخلط املتقطع ميثل مدار املريخ افرتاضا  وكيف سيصبح داخل جرم النجم العمالق لو حلَّ مكان مشسنا 

 من باب أوىل Antaresبينما مدار األرض والزهرة وعطارد ستكون داخلة يف حجم 
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 مبقياس رسم حقيقي تضم عدة جنوم عمالقة مع قزمية كشمسنا -9صورة رقم 
 
 

 
 

 مقارنة مبقياس رسم حقيقي بني مشسنا وأكرب جنم مكتشف يف الكون -10صورة رقم 
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 قطر األرض باملقارنة مع قطر الشمس -11صورة رقم 
 
 

 
 

 الشمس مع درب التبانة -12صورة رقم 
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 (1)حجام النجوم أصورة توضح تصاعديا  ترتيب 

 
 

******************************************* 
جرام رض األعالتدرج يف  انفيديو يصور ملقطعي ويف هناية هذا البحث حيسن وضع رابط 

  -: على النحو اآليتالسماوية، من الكوكب والنجم واجملرة... اخل... 
تاريخ النشر  morn1415صاحب القناة  Star Size Comparison 2عنوان الفيديو  -

 رابط الفيديو: 10/11/2017
https://www.youtube.com/watch?v=GoW8Tf7hTGA 

نشر تاريخ ال Harry Evettصاحب القناة  Universe Size Comparison 3Dعنوان الفيديو  -
01/08/2016 

https://www.youtube.com/watch?v=vZczJfkYwMQ 
                                                           

 .87(، ترمجة، إمساعيل حقي3هوايت، سلسلة كل شيء عن )تأليف: آن ترى ( النجوم، 1)
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