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الحیتان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحیتان - 010الموضوع :  -موضوعات علمیة من الخطب 

1986 -01-03  

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

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

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

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

  وحول الشھوات إلى جنات القربات .

  كم ھو وزن الحوت األزرق, وكم ھو طولھ, وكیف یولد ؟

أیھا األخوة المؤمنون, ھذه الحیتان التي تجوب 

المحیطات من آیات هللا الدالة على عظمتھ, 

الشيء الذي یلفت النظر، تقدیر بعض العلماء 

مسین ألف حوت لعددھا، أنھا تزید عن مئٍة وخ

في بعض األوقات، من نوعٍ واحد، وھو 

الحوت األزرق، ھذا الحوت الذي یزن مئةً 

وثالثین طناً، ویبلغ طولھ خمسةً وثالثین متراً، 

فلو ضربت وزن ھذا الحوت بعدد الحیتان، 

كیلو لكان الرقم مذھالً، لو قِسّم على أھل األرض, ألصاب كلُّ إنساٍن, من الستة آالف ملیون, أربع 

  غرامات ، في كل عام .

أیھا األخوة المؤمنون, یولد ھذا الحوت والدة، یصل طولھ حین الوالدة إلى سبعة أمتار، ویزن طنین، 

یستطیع الحوت أن یبقى في البحر أكثر من ثالثین دقیقة, ألن طریقة بناء جسم الحوت تجعل ھذا 

ن في عضالتھ، وفي دمھ، وف ن في  ي أنسجتھ،األوكسجین الذي استنشقھ یخزَّ وعشرة في المئة یخزَّ

  .رئتیھ
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  حركتھ في البحار :

أیھا األخوة, كیف یجوب ھذا الحوت الكرة 

ً في البحار، من الشمال إلى  األرضیة، طبعا

الجنوب، یذھب إلى القطبین، ویعود إلى خط 

ً كبیرة في  االستواء، وتعلمون أن ھناك فروقا

دھن تقیھ درجات الحرارة؟ قال: إن طبقةً من ال

من البرد، تصل سماكتھا إلى متر تحیطھ، فإذا 

ھ نحو خط االستواء، قلَّت: ھذه الكمیات  توجَّ

ً حیث المیاه الدافئة,  الدھنیة إلى النصف تقریبا

  وال یشبع الحوت بوجبٍة أقلَّ من أربعة طن، أي یسند بھا معدتھ كما یقولون .

ھا من األجھزة، ما في ھذا الحیوان الكبیر، ولكن لو نظرت إلى أحواض السمك، إلى أسماك صغیرة، فی

  على شكٍل مصغر، فتبارك هللا الخالَّق لما یشاء .

  وظیفة آیات هللا في الكون :

فالبحر وما فیھ من حیوانات، في البحر ما یزید 

عن ملیون نوع من السمك، ھذه كلھا خلقت لنا, 

  قال تعالى:

َر لَكُْم َما فِي السََّمَواتِ  َوَما فِي اْألَْرِض  ﴿َوَسخَّ

  َجِمیعاً ِمْنھُ﴾

  ]13[سورة الجاثیة اآلیة: 

  ﴿ُھَو الَِّذي َخلََق لَكُْم َما فِي اْألَْرِض َجِمیعاً﴾

  ]29[سورة البقرة اآلیة: 

  خلق هللا سبحانھ وتعالى ھذه اآلیات لوظیفتین, الوظیفة األولى؛ وظیفة داللیة، والثانیة دنیویة, قال تعالى:

  عَْلنَاَھا تَْذِكَرةً َوَمتَاعاً ِلْلُمْقِویَن﴾﴿نَْحُن جَ 

  ]73[سورة الواقعة اآلیة: 

  كل شيٍء خلقھ هللا عزَّ وجل فیھ تذكرة ومتاع .

   


