
 مقدمة تعبير عن لمسة الجمال في تصميم الكون

ى التؤمل فً خلقه، ولو إل -جل عاله-الكون فؤبدع وجّمل وأحسَن التصوٌر والعناٌة، ودعانا  -سبحانُه وتعالى-خلَق هللا 

نظرَت حولك بعٌن متؤملة لقدرة هللا فً خلقه، لوجدت أنه سبحانه جعل الجمال فً كل ذرة من حولنا، والتؤمل فً خلق هللا 

ٌّن ناظرة للجمال، ال للقبح، وهو ما أكثرهُ حولنا، فإن  ٌعنً االستفاضة إلى التفاصٌل، واستخراج جمال الموجودات بع

ستجد الجمال فً أبسط األشٌاء ، ولكن ألن اإلنسان متطلع و ٌبحث عن الجدٌد فهو ٌحب أن ٌعرف أكثر  نظرت قرًٌبا منك

 .وٌكتشف ، وفً هذا إكتشاف لخلق هللا، ولن ٌقدر أحد على إدراِك كل خلق هللا، وكل هذا الُصنع البدٌع سبحانه

 تعبير عن لمسة الجمال في تصميم الكون

ٌّرة اآلتٌةفً موضوع التعبٌر سنتحدُث ع  :ن بدٌع وجمال صنعُه تعالى فً تصمٌم الكون وخلق حلقاته، على نحو الوت

 مظاهر جمال الكون

ٍء َوِكٌل   -سبحانه وتعالى-خلق هللا  ًْ ٍء ۖ َوُهَو َعلَٰى ُكلِّ َش ًْ ُ َخالُِق ُكلِّ َش لقه ، وجمٌع خ([1]هذا الكون بؤكمله، فقال تعالى: )هللاه

خلق هذا الكون وما فٌه بنظام محكم دقٌق، وأضفى علٌه لمسات  -سبحانه وتعالى-سبحانه متقن الصنع، وبدٌع الخلق، فاهلل 

جمالٌة ساحرة، تظهر فً كل ذرة فً مرمى هذا الكون الشاسع، وال تقتصَر على أي شًء من خلقه سبحانه دونما اآلخر، 

ا عن عظمة هللا الخالق المبدع، ومع هذا النظام المحكم الدقٌق البدٌع الصنع ٌجب أن وهذه اللمسة الجمالٌة تعبر دائًما وأبدً 

ًّ للخشوع والرجاء  .نقف متفكرٌن متؤملٌن إزاء كل هذه المظاهر، وهو ما ٌدع

 إبداع هللا في تناسق الكون

، والتناسق فً -سبحانه وتعالى- هذا الكون وأبدع فً خلقه، وهو دلٌل على عظمّته وقدرته -سبحانه وتعالى-لقد خلق هللا 

الكون من أبرز سمات الكون، فالنجوم والمجرات والكواكب والمذنبات تتحرك بانتظام دوَن أن تتصادم، وإذا نظرنا إلى 

تناسق خلق األرض وما حولها لوجدنا مطًرا ٌنزل لتتلقاه األرض فتنبت الزرع، وشمًسا تشرق وتسخن األرض فتإثر فً 

ٌاح لتسوق الغٌوم المحملة بالمطر، ولتحمل حبوب اللقاح لتثمر األشجار، وهكذا تتناسق مكونات النظام، جوها، وتحرك الر

 .-سبحانه وتعالى-فكل حركة تكمل أخرى، وكل شًء ٌسٌر بتقدٌر العلٌم الحكٌم 

 مظاهر إبداع هللا في خلق السماء

من الغٌوم، وانطالًقا إلى القمر، ثم صعوًدا إلى الكواكب  بدًءا -سبحانه وتعالى-السماء مالذ رحب للتؤمل فً عظمة إبداعه 

وتوابعها، ومروًرا بالنجوم، ووصوالً إلى المجرات، وكلما ازداد اإلنسان اطالًعا على حقائق الكون، ازداد قربه من ربه، 

َه ِمْن ِعَباِدهِ  ْخَشى اللـه ٌَ َما  ، ومن مظاهر إبداعه جل ([2]اْلُعلََماءُ  وٌنتج عنه خوف محمود منه سبحانه، حٌُث قال تعالى: )إِنه

 :عالهُ فً خلق السماء ما ٌؤتً

 إبداع هللا في خلق النجوم والكواكب

النجوم، وجعلها أعداًدا هائلة ٌصعُب بل ٌستحٌل إدراَك عددها، وجعل فً المجرة مجموعة  -سبحانه وتعالى-خلق هللا 

جمعة، وٌوجد فً الكون الذي رصده العلماء آالف المالٌٌن من المجرات، فمن قال إن عدد النجوم هائلة من النجوم الُمت

ٌبلغ حجم األرض  -فً المتوسط-كعدد رمال األرض لم ٌبالغ فً وصفه، والمدهش فً األمر أن حجم كل نجمة منها 

 .ملٌون مرة

 إبداع هللا في تعاقب الليل والنهار

األرض كروٌة تدور حول نفسها، وٌنتج عن هذا الدوران تعاقب اللٌل والنهار، وهذا من رحمته  -سبحانه وتعالى-خلق هللا 

سبحانه، فالنهار وقت النشاط والكد والعمل، واللٌل وقت الراحة والهدوء والسكٌنة، فلو كان النهار دائًما لكدت األجسام 

ه الخالق المبدع الذي عنده كل شًء بمقدار، ودوران وتعبت ولم تستقر، ولو كان اللٌل دائما لتعطلت شإون الناس، ولكن

ٌُذهب السآمة من النفوس، وتكرار حدوث ذلك كل ٌوم ٌذكر  األرض حول الشمس ٌنتج عنه الفصول األربعة، وكل هذا 

 .-سبحانه وتعالى-بخالق ذلك 

 مظاهر إبداع هللا في خلق األرض



فً خلق األرض موجود فً كل ذرة وفً كل حركة وفً كل سكون وفً كل انتظام فٌها، ومن نظر  -جل عاله-إبداع هللا 

بالعظمة والحكمة واإلبداع،  -سبحانه وتعالى-إلى كل شًء حوله بعٌن المتفكر سٌصل إلى حقٌقة واحدة مفادها تفرده 

واختالف أشكال البشر والمخلوقات تدل على ذلك، ومن مظاهر فالبحار والجبال والزروع والحٌوانات وتعاقب الفصول 

 :إبداعه سبحانه فً خلق األرض

 إبداع هللا في خلق البحار

فً خلق البحار أنه جعلها طبقات متدرجة فً النزول، فؤولى تلك الطبقات وأعالها طبقة الموج  -سبحانه وتعالى-من آٌاته 

األعماق شًٌئا فشًٌئا ٌؤخذ ضوء الشمس باالختفاء روًٌدا روًٌدا، حتى إذا وصلنا  التً تفصل البحر عن الهواء، وبالنزول إلى

 -سبحانه وتعالى-م تقرًٌبا نصطدم بؤمواج أخرى ٌبدأ عندها ضوء الشمس بالتالشً، وكله ٌتطابق مع قوله 0ٓٓإلى عمق 

ْغَشاهُ َمْوج  مِّ  ٌَ  ًٍّ ن َفْوقِِه َسَحاب  ُظلَُمات  َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض فً سورة النور: )أَْو َكُظلَُماٍت فًِ َبْحٍر لُّجِّ  .([3]ن َفْوقِِه َمْوج  مِّ

 إبداع هللا في خلق الجبال

فً خلق الجبال أنه خلقها على على شكل أوتاد مغروزة فً األرض، بحٌث ٌظهر  -سبحانه وتعالى-من مظاهر إبداعه 

ح األرض، وبقٌة جسم الجبل مدفونة تحت سطحها، وٌحقق هذا الشكل للجبل وظٌفة تثبٌت جزء ٌسٌر من الجبل على سط

القشرة األرضٌة من الحركة، وهذا ما ٌنطبق على كثٌر من اآلٌات القرآنٌة التً شبهت الجبال باألوتاد: )َواْلِجَباَل 

 .([4]أَْوَتاًدا

 لمسة الجمال في تصميم الكون

 :ٌتجلى ظاهًرا جمال تصمٌم الكون فً أمور أبسطها ما ٌؤّتً

 خلق السماوات السبع

السماوات السبع، ورفعها دون عمد تمسكها، حٌُث قال هللا تعالى: )الهِذي َخلََق َسْبَع َسَمَواٍت ِطَباقاً  -سبحانه وتعالى-خلق هللا 

ْحَمِن ِمْن َتَفاُوٍت َفاْرجِ  ، كما خلق األرض، وجعل علٌها جمٌع البٌئات ([5]ِع اْلَبَصَر َهْل َتَرى ِمْن فُُطورٍ َما َتَرى فًِ َخْلِق الره

 .الصحراوٌة والرطبة والمعتدلة واالستوائٌة

 خلق الماء

ة على كوكب الماء، وجعلُه أساًسا للحٌاة، وجعل منه كل شًء حً، وبدونه ال تكون هناك حٌا -سبحانه وتعالى-خلق هللا 

األرض، فال ٌستطٌع اإلنسان وال الحٌوان وال النبات العٌش بدونه، كما جعله فً أشكال عدٌدة، فٌكون الماء سائالً فً 

المسطحات المائٌة المختلفة من األنهار والبحار والمحٌطات والٌنابٌع، وٌكون صلًبا على شكل جلٌد فً القطب الشمالً 

 .ضٌة وفً بعض الدول خالل فصل الشتاءوالقطب الجنوبً من الكرة األر

 خلق الكائنات الحية

الكائنات الحٌة بمختلف أشكالها، وأنواعها، وسبل تكاثرها، وآلٌة تكٌفها، فخلق اإلنسان أسمى  -سبحانه وتعالى-خلق هللا 

ذات األلوان الممٌزة، الكائنات الحٌة، فؤبدع فً خلقه وشكله الجمٌل الذي ال ٌستطٌع أحد مضاهته، وخلق الطٌور الجمٌلة 

وخلق األسماك والكائنات البحرٌة التً تعٌش تحت الماء، كما خلق الزواحف والحشرات الصغٌرة وذات األشكال الممٌزة 

 .والجمٌلة وكذلك باقً الكائنات الحٌة

 خلق اإلنسان

ك، وجعل فٌه كافة الحواس اإلنسان فً أحسن صورة وتقوٌم، ومٌزه بالعقل والفهم واإلدرا -سبحانه وتعالى-خلق هللا 

واألعضاء التً تمكنه من رإٌة جمال الكون وسماع األصوات الرائعة فٌه، كما جعل له العقل لٌتدبر وٌتفكر فً هذا الكون 

 .العظٌم

 خلق النباتات



لطبٌة، ونباتات النباتات بؤشكال وألوان وروائح مختلفة، وجعل منها النباتات العطرة، والنباتات ا -سبحانه وتعالى-خلق هللا 

الزٌنة، ووجدت الحدائق الخضراء التً تحتوي على أنواع مختلفة من الزهور الممٌزة والمختلفة فً ألوانها وأنواعها، 

 .وخصوًصا بوجود العصافٌر الجمٌلة التً تخرج أصواًتا ونغمات جمٌلة

 خاتمة تعبير عن لمسة الجمال في تصميم الكون

ن بكل ما فٌه من أحٌاء وجمادات، فخلق الكواكب والنجوم واإلنسان والحٌوان والنباتات الكو -سبحانه وتعالى-خلق هللا 

واآلالف الهائلة غٌرها والتً لم ٌصل إلٌها اإلنسان، وكلما تمعنا وتؤملنا فً خلقه جل عالهُ توصلنا إلى عظٌم صنعه، 

تقدٌر، وجعل لكل شًء من مخلوقاته نظام  وإبداعه خلقه، وبروز حكمته التً سبقت كل شًء، فقد قّدر هللا خلقه أحسن

دقٌق ٌمشً علٌه بؤفضل صورة، وٌظهر هذا فً أبسط األشٌاء الموجودة فً الكون إلى أعقدها، فسبحانه رب العزة الذي 

 .خلق كل شًء فؤحسن خلقه وأبدع فٌه وأودع فٌه سره الكبٌر

  

 


