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انجذاب النبات   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  انجذاب النبات. - 304الموضوع :  -موضوعات علمیة من الخطب 

1995 -04-28  

الحمد � رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین, اللھم ال علم لنا إال ما  

وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطالً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین, أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن 

  نات القربات .وحول الشھوات إلى ج

  جاذبیة النبات :

أیھا األخوة الكرام, أٌخ كریم من رّواد ھذا المسجد، وھو أستاذٌ في الجامعة أھداني في األسبوع الماضي  

كتاباً عن النبات، وھو كتاٌب مقرر في كلیة العلوم، تصفحتھ قبل أیام، وجدت فیھ العجب العجاب، في 

  بات .ھذا الكتاب موضوعٌ معنوٌن بانجذاب الن

النبات ینجذب إلى ماذا؟ ھل النبات یعقل؟ النبات ینجذب إلى الضوء، فلو وضعت نباتاً في غرفٍة، ولھذه  

لك النافذة التي یأتي منھا الغرفة نافذةٌ واحدة، ترى أن أغصان النبات، وأوراق النبات، تتجھ إلى ت

  .الضوء

ث تواجھ كلُّھا أشعة الشمس، فقلَّما تتداخل لكن األدق من ذلك أن أوراق الشجر تنتظم بشكٍل رائع بحی 

أوراق األشجار فیما بینھا، وإذا تداخلت ففي حٍد أدنى من التداخل، ال بدَّ من أن تتجھ أوراق األشجار 

  جمیعھا إلى أشعة الشمس, من أودع في ھذا النبات ھذه الخاصة؟ هللا عز وجل .

بوب، فإذا بالجذر یتجھ نحو األسفل، وبالساق یتجھ شيٌء آخر؛ جاؤوا بنباٍت ووضعوه بشكٍل أفقي في أن 

نحو األعلى، الجذر یتجھ نحو الرطوبة والماء، والساق یتجھ نحو الشمس والھواء، ما الذي جعل ھذا 

  النبات بجزئیھ، جزٍء یتجھ نحو أشعة الشمس، وجزٍء یتجھ نحو األرض؟ هللا عز وجل .

تجھ نحو الماء، وھناك أشجاٌر یصلُّ طول جذورھا إلى ثالثین أیھا األخوة الكرام, ھو أنَّ جذور النبات ت 

ً عن الماء، من أودع في النبات ھذه الخاصة؟ الساقُّ یتجھ نحو األعلى، والجذر یتجھ نحو  متراً بحثا

األسفل، فلو كان الماء في طرٍف في التربة دون طرف التجھت الجذور نحو الماء وھي في باطن 

جھاً نحو األعلى، وكان الضوء من جھٍة أخرى أي من جھٍة واحدة، التجھت األرض، ولو كان الساق مت
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األغصان نحو الضوء، ھل المادة عاقلة؟ إنَّ ظاھرة النبات وحدھا تلفت النظر، إنَّ ظاھرة النبات وحدھا 

تعدُّ آیةٌ من آیات هللا, وحدھا الدالة على عظمتھ، االنجذاب نحو الضوء، واالنجذاب نحو األرض 

  ر، ونحو السماء للفروع، واالنجذاب نحو الماء .للجذو

  كیف یستھلك النبات الماء, وعالم تدل ھذه الظاھرة ؟

أیھا األخوة, فھناكَّ ظاھرةٌ في النبات یقشعر منھا الجلد؛ وھي أنَّ النبات إذا عطش ینبغي أن یستھلك  

ألوراق یستھلك ماء األغصان، ماء الجذور, ولكنھ ال یستھلك إال ماء األوراق، وبعد أن یستھلك ماء ا

وبعد أن یستھلك ماء األغصان یستھلك ماء الفروع، وبعد أن یستھلك ماء الفروع یستھلك ماء الجذع، 

وبعد أن یستھلك ماء الجذع یستھلك ماء الجذور، وآخر ماٍء یستھلكھ النبات حینما یمنع من الري ماء 

ثیرة, وقد تشحُّ السماء بماء األمطار، لكنَّ ھذا النبات الجذور، فقد ینسى الفالح أن یسقي الشجرة أیاماً ك

ال یستھلك إال الماء الذي ال یضرُّ وجوده، آخر ماٍء یستھلكھ النبات، ماء الجذور، فإذا استھلك ماء 

  الجذور، ویبست الجذور، یبس النبات ومات، أیة حكمٍة وراء ھذه القاعدة، كما قال هللا تعالى:

  ا فِي السََّمَواِت َواْألَْرِض﴾﴿قُِل اْنظُُروا َماذَ 

  ]101[سورة یونس اآلیة: 

كلُّ شيٍء في األرض یدلُّ على عظمة هللا، ویدلُّ على حكمة هللا، ویدل على علم هللا ، ویدلُّ على رحمة  

  هللا، ویدلُّ على فضل هللا عزَّ جلَّ .

 


