
ذكر بعض اليات الكونية
 الحمد لله الملك الحق المبين الذي أبان لعباده من آياته ما به عبرة للمعتبرين وهداية للمهتدين

وأشهد أن ل إله إل ا وحده ل

 شريك له، إله الولين والخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى ا 
.عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما

: أما بعد

 اتق22وا ا22 تع22الى واحم22دوه عل22ى م22ا أراك22م م22ن آي22اته الدال22ة عل22ى وح22دانيته: أيه''ا الن''اس
 وعل22ى كم22ال رب22وبيته ف22إن ف22ي ك22ل ش22يء ل22ه آي22ة ت22دل عل22ى أن22ه إل22ه واح22د كام22ل العل22م
 والق2درة والرحم2ة فم2ن آي2اته خل2ق الس2ماوات والرض فم2ن نظ2ر إل2ى الس2ماء ف2ي حس2نها

 أأنت2م أش2د خلق2ا أم : وكماله'ا وارتفاعه'ا وقوته'ا ع'رف ب'ذلك تم'ام ق'درته تع'الى

  ].28-27:النازع''ات[ رف22ع س22مكها فس22واها الس22ماء بناه22ا 

 فارجع البصر هل  ].47:الذاريات[ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون 

 ث22م ارج22ع البص22ر كرتي22ن ينقل22ب إلي22ك البص22ر خاس22ئا وه22و حس22يرت22رى م22ن فط22ور 

 أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما ]. 4-3:الملك[ 

]. 6:ق[ لها من فروج 

 وم22ن نظ22ر إل22ى الرض كي22ف مه22دها ا22 وس22لك لن22ا فيه22ا س22بل وجع22ل فيه22ا رواس22ي م22ن
 فوقه22ا وب22ارك فيه22ا وق22در فيه22ا أقواته22ا ويس22رها لعب22اده فجعله22ا له22م ذل22ول يمش22ون ف22ي
 مناكبه2ا وي2أكلون م2ن رزق2ه فيحرث2ون ويزرع2ون ويس2تخرجون منه2ا الم2اء فيس2قون ويش2ربون
 :وكي''ف جعله''ا ا'' تع''الى ق''رارا للخل''ق ل تض''طرب به''م ول تزل''زل به''م إل ب''إذن ا''

 وفي الرض قطع متجاورات  ،وفي الرض آيات للموقنين  

. 4:الرع'د[   مختلف2ة ف2ي ذاته2ا وص2فاتها ومنافعه2ا وف2ي الرض جن2ات م2ن أعن2اب]
 وزرع ونخي2ل ص2نوان وغي2ر ص2نوان يس2قى بم2اء واح2د ونفض2ل بعض2ها عل2ى بع2ض ف2ي الك2ل،

. فمن تأمل ذلك علم كمال قدرة ا تعالى ورحمته بعباده

 وم22ن آي22اته م22ا ب22ث ا22 تع22الى ف22ي الس22ماوات والرض م22ن داب22ة فف22ي الس22ماء ملئكت22ه ل
 يحص2يهم إل ا2 تع2الى م2ا م2ن موض2ع أرب2ع أص2ابع إل وفي2ه مل2ك ق2ائم لل2ه تع2الى أو راك2ع أو



 س22اجد يط22وف منه22م ك22ل ي22وم ب22البيت المعم22ور ف22ي الس22ماء الس22ابعة س22بعون أل22ف مل22ك ل
 يع22ودون إلي22ه إل22ى ي22وم القيام22ة، وف22ي الرض م22ن أجن22اس ال22دواب وأنواعه22ا م22ا ل يfحeص22dى
 أجناس22ه فض22ل ع22ن أن22واعه وأف22راده، ه22ذه ال22دواب مختلف22ة الجن22اس والش22كال والح22وال
 فمنه22ا الن22افع للعب22اد ال22ذي ب22ه يعرف22ون كم22ال نعم22ة ا22 عليه22م ومنه22ا الض22ار ال22ذي يع22رف
 النس22ان ب22ه ق22در نفس22ه وض22عفه أم22ام خل22ق ا22 وه22ذه ال22دواب المنتش22رة ف22ي ال22براري

 تس2بح ل2ه : والبح'ار تس'بح بحم'د ا' وتق'دس ل'ه وتش'هد بتوحي'ده ورب'وبيته
 الس22ماوات الس22بع والرض وم22ن فيه22ن وإن م22ن ش22يء إل يس22بح بحم22ده ولك22ن ل تفقه22ون

 :وك''ل ه''ذه ال''دواب رزقه''ا عل''ى خالقه''ا وبارئه''ا ].44:الس''راء[ تس22بيحهم 

 وم22ا م22ن داب22ة ف22ي الرض إل عل22ى ا22 رزقه22ا ويعل22م مس22تقرها ومس22تودعها 

]. 6:هود[ 

 وم2ن آي2اته تع2الى اللي2ل والنه2ار، اللي2ل جعل2ه ا2 تع2الى س2كنا للعب2اد يس2كنون في2ه وين2امون
 :ويس''تريحون، والنه''ار جعل''ه ا'' تع''الى معاش''ا للن''اس يبتغ''ون في''ه م''ن فض''ل ا''

 قل أرأيتم إن جعل ا عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير ا يأتيكم 

 ق2ل أرأيت2م إن جع2ل ا2 عليك2م النه2ار س2رمدا إل2ى ي2وم القيام2ةبض2ياء أفل تس2معون 

 ومن رحمته جعل لكم الليلمن إله غير ا يأتيكم بليل تسكنون فيه أفل تبصرون 

]. 73-71:القصص[ والنهار لتسكنوا فيها ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 

 وم2ن آي2ات ا2 تع2الى الش2مس والقم2ر حي2ث يجري2ان ف2ي فلكهم2ا من2ذ خلقهم2ا ا2 تع2الى
 ح22تى ي22أذن بخ22راب الع22الم يجري22ان بس22ير منتظ22م ل تغي22ر فيه22ا ول انح22راف ول فس22اد ول

 والقم2روالش2مس تج2ري لمس2تقر له2ا ذل2ك تق2دير العزي2ز العلي2م  : اختلف

 ل الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولقدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 

. 40-38:ي'س[ اللي2ل س2ابق النه2ار وك2ل ف2ي فل2ك يس2بحون   وم2ن آي2اته تع2الى ه2ذه]
 الك22واكب والنج22وم العظيم22ة ال22تي ل يحص22يها ك22ثرة ول يعلمه22ا عظم22ة إل ا22 تع22الى فمنه22ا
 الس22يارات ومنه22ا الث22وابت ومنه22ا المتص22احبات ال22تي ل ت22زال مقترن22ة ومنه22ا المتفارق22ات ال22تي
 تجتم22ع أحيان22ا وتف22ترق أحيان22ا تس22ير ب22أمر ا22 تع22الى وت22دبيره زين22ة للس22ماء ورجوم22ا
 للش2ياطين وعلم2ات يهت2دى به2ا ف2الكون كل2ه م2ن آي2ات ا2 جمل2ة وتفص2يل ه2و ال2ذي خلق2ه



 ل2ه وح2ده ل ي2دبر الك2ون نفس2ه ول ي2دبره أح2د غي2ر ا2 يق2ول ا2 تع2الى مبرهن2اوه'و الم'دبر 

 أم خلق22واأم خfلق22وا م22ن غي22ر ش22يء أم ه22م الخ22القون  : عل''ى ذل''ك

. 36-35:الط'ور[ الس2ماوات والرض ب2ل ل يوقن2ون   نع2م فالع2الم ل2م يخل2ق نفس2ه]
 ول2م يك22ن مخلوق22ا م22ن غي2ر ش22يء ب2ل ل ب2د ل22ه م22ن خ22الق يخلق22ه ويق22وم ب22أمره وه22و ا22

 ل2و ح2fدoثتم بقص2ر مش2يد مكتم2ل البن2اء ق2د: س'بحانه ل خ'الق غي'ره ول رب س'واه، أيه'ا الن'اس
 بن2ى نفس2ه لقلت2م ه2ذه م2ن أك2بر المح2ال ول2و قي2ل لك2م إن ه2ذا القص2ر وج2د ص2دفة لقلت2م
 ه2ذا أبل2غ مح2ال إذن فه2ذا الك2ون الواس2ع ك2ون الع2الم العل2وي والع2الم الس2فلي ل يمك2ن أن
 يوج2د نفس2ه ول يمك2ن أن يوج2د ص2دفة بل موج2د ب2ل ل ب2د ل2ه م2ن موج2د واح2د علي2م ق2ادر

. وهو ا سبحانه وتعالى

 إن ف2ي الس2ماوات والرض لي2ات للم2ؤمنين : أع'وذ ب'ال م'ن الش'يطان الرجي'م

. 3:الجاثي'ة[   فب2أي ح2ديث بع2د ا2 وآي2اته يؤمن2ون : إل'ى ق'وله تع'الى]

]. 6:الجاثية[ 

بارك ا لي ولكم في القرآن العظ


