
مثّ حترك خالل .  ماليني سنة ضوئية من األرض  10شاهد درب التبانة على بعد  
طويلة  الفضاء حنو األرض يف عملية تكبري متوالية حتى تصل إىل شجرة بلّوط      

فلوريدا , تاالهاسيفقط خارج مباين معمل اال املغناطيسي العايل القومي يف   
 ابدأ االنتقال من احلجم الفعلي لورقة يف العامل الدقيق الذي يكشف  , بعد ذلك.

يف كون , إيه و أخريا   .إن.الدي, الكروماتني, نواة اخللية , حوائط خلية الورقة
.اإللكترونات األصغر من ذرة و الربوتونات  

View the Milky Way at 10 million light years from the Earth. Then 
move through space towards the Earth in successive orders of 

magnitude until you reach a tall oak tree just outside the buildings 
of the National High Magnetic Field Laboratory in Tallahassee, 

Florida. After that, begin to move from the actual size of a leaf into 
a microscopic world that reveals leaf cell walls, the cell nucleus, 
chromatin, DNA and finally, into the subatomic universe of 

electrons and protons .

AMAZING



}  ربو اتاومالسضِ واَألر رغَي ضلُ اَألردبت موارِيالْقَه داحالْو واْ للّهسورة إبراهيم) 48( }ز

} ضالْأَرو اتاوموا أَنَّ السكَفَر ينالَّذ ري لَماء كُلَّ      أَوالْم نا ملْنعجا وماهقْنقًا فَفَتتا رتونَ   كَاننمؤأَفَلَا ي يٍء حيش {  
سورة األنبياء) 30(

}مي السَء فبالْخ رِجخي يالَّذ لَّهوا لدجسونَ      أَلَّا ينلعا تمفُونَ وخا تم لَمعيضِ والْأَرو اتسورة النمل) 25( }او

سورة العنكبوت) 44( }لك لَآيةً لِّلْمؤمنِنيخلَق اللَّه السماوات والْأَرض بِالْحق إِنَّ في ذَ {

}     اتاوملْقِ السي خإِنَّ ف
واَألرضِ واختالَف اللَّيلِ  

والنهارِ آليات لِّأُولي  
سورة آل عمران) 190( }األلْبابِ

And they (Jews, 
Christians and pagans) 

say: Allâh has begotten a 
son (children or offspring) 
Glory be to Him (Exalted 
be He above all that they 
associate with Him) Nay, 
to Him belongs all that is 
in the heavens and on 
earth, and all surrender 

with obedience (in 
worship) to Him

Verily! In the creation 
of the heavens and the 
earth, and in the 
alternation of night and 
day, there are indeed 
signs for men of 
understanding
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} ولَا وزأَن ت ضالْأَرو اتاومالس ِسكمي إِنَّ اللَّه   إِن هدعن بم دأَح نا ممكَهسا إِنْ أَمالَتن زكَانَ  لَئ ه

سورة فاطر  ) 41( }حليما غَفُورا 

 الشمس والْقَمر علَى النهارِ ويكَور النهار علَى اللَّيلِ وسخرخلَق السماوات والْأَرض بِالْحق يكَور اللَّيلَ {
 فَّارالْغ زِيزالْع وى أَلَا همسلٍ مأَجرِي لجسورة الزمر ) 5(} كُلٌّ ي

}  ضا قَبيعمج ضالْأَرو رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدمو    ينِهمبِي اتطْوِيم اتماوالسو ةاميالْق موي هالَى   تعتو هانحبس 
سورة الزمر  ) 67( } عما يشرِكُونَ



}     يالْح وإِالَّ ه الَ إِلَه اللّه
    موالَ نةٌ ونس ذُهأْخالَ ت ومالْقَي
لَّه ما في السماوات وما في      
  فَعشي ين ذَا الَّذضِ ماَألر
    نيا بم لَمعي إِالَّ بِإِذْنِه هدنع

أَيديهِم وما خلْفَهم والَ     
يحيطُونَ بِشيٍء من علْمه إِالَّ   

 هيسكُر عساء وا شبِم
السماوات واَألرض والَ 

      يلالْع وها ومفْظُهح هودؤي
يمظسورة البقرة) 255(} الْع

} بِالْحق ضاَألرو اتاومالس لَقخ أَنَّ اللّه رت أَلَم   يددلْقٍ جبِخ أْتيو كُمبذْهأْ يشسورة إبراهيم) 19( } إِن ي
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}إِلَى اللّهضِ وي اَألرا فمو اتاومي السا فم لّهلووراُألم عجرسورة آل عمران) 109(} ت

نا ما هِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات واَألرضِ رب     الَّذين يذْكُرونَ اللّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِ  {
سورة آل عمران ) 191( }خلَقْت هذا باطالً سبحانك فَقنا عذَاب النارِ    

سورة يوسف) 105( }هم عنها معرِضونَ  من آية في السماوات واَألرضِ يمرونَ علَيها و  وكَأَين{

ثُم استوى علَى الْعرشِ وسخر الشمس والْقَمر اللّه الَّذي رفَع السماوات بِغيرِ عمد ترونها   {
سورة الرعد) 2( }يات لَعلَّكُم بِلقَاء ربكُم توقنونَ   كُلٌّ يجرِي َألجلٍ مسمى يدبر اَألمر يفَصلُ اآل   


