بسم هللا الرحمن الرحيم
الحيتان
الحمد هلل رب العالمٌن ،والصالة والسالم على سٌدنا محمد الصادق الوعد األمٌن ،اللهم ال علم لنا إال
ما علمتنا إنك أنت العلٌم الحكٌم ،اللهم علمنا ما ٌنفعنا ،وانفعنا بما علمتنا ،وزدنا علما ،وأرنا الحق حقا،
وارزقنا اتباعه ،وأرنا الباطل باطال ،وارزقنا اجتنابه ،واجعلنا ممن ٌستمعون القول فٌتبعون أحسنه ،وأدخلنا
برحمتك فً عبادك الصالحٌن ،أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ،ومن وحول
الشهوات إلى جنات القربات .
كم هو وزن الحوت األزرق ،وكم هو طوله ،وكيف يولد ؟
أٌها األخوة المؤمنون ،هذه الحٌتان التً تجوب المحٌطات من آٌات هللا الدالة على عظمته ،الشًء
الذي ٌلفت النظر ،تقدٌر بعض العلماء لعددها ،أنها تزٌد عن مئ ٍة وخمسٌن ألف حوت فً بعض األوقات،
نوع واحد ،وهو الحوت األزرق ،هذا الحوت الذي ٌزن مئة وثالثٌن طنا ،وٌبلغ طوله خمسة وثالثٌن
من ٍ
مترا ،فلو ضربت وزن هذا الحوت بعدد الحٌتان ،لكان الرقم مذهال ،لو قسِّم على أهل األرض ،ألصاب
إنسان ،من الستة آالف ملٌون ،أربع كٌلو غرامات  ،فً كل عام .
ك ُّل
ٍ
أٌها األخوة المؤمنونٌ ،ولد هذا الحوت والدةٌ ،صل
طوله حٌن الوالدة إلى سبعة أمتار ،وٌزن طنٌنٌ ،ستطٌع
الحوت أن ٌبقى فً البحر أكثر من ثالثٌن دقٌقة ،ألن
طرٌقة بناء جسم الحوت تجعل هذا األوكسجٌن الذي
َّ
ٌخزن فً عضالته ،وفً دمه ،وفً أنسجته،
استنشقه
وعشرة فً المئة َّ
ٌخزن فً رئتٌه .
حركته في البحار :
أٌها األخوة ،كٌف ٌجوب هذا الحوت الكرة األرضٌة ،طبعا
فً البحار ،من الشمال إلى الجنوبٌ ،ذهب إلى القطبٌن،
وٌعود إلى خط االستواء ،وتعلمون أن هناك فروقا كبٌرة فً
درجات الحرارة؟ قال :إن طبقة من الدهن تقٌه من البرد،
تصل سماكتها إلى متر تحٌطه ،فإذا توجَّ ه نحو خط االستواء،
قلَّت :هذه الكمٌات الدهنٌة إلى النصف تقرٌبا حٌث المٌاه
الدافئة ،وال ٌشبع الحوت بوجب ٍة أق َّل من أربعة طن ،أي ٌسند بها معدته كما ٌقولون .

لو نظرت إلى أحواض السمك ،إلى أسماك
صغٌرة ،فٌها من األجهزة ،ما فً هذا الحٌوان الكبٌر،
شكل مصغر ،فتبارك هللا الخالَّق لما ٌشاء .
ولكن على
ٍ

وظيفة آيات هللا في الكون:

فالبحر وما فٌه من حٌواناات ،فاً البحار ماا ٌزٌاد عان
ملٌون نوع من السمك ،هذه كلها خلقت لنا،
قال تعالى:
س َم َوا ِ
ض َجمِيعا ً ِم ْن ُه﴾
ت َو َما فِي ْاألَ ْر ِ
س َّخ َر لَ ُك ْم َما فِي ال َّ
﴿ َو َ
[سورة الجاثية اآلية]31 :

ض َجمِيعا ً﴾
﴿ه َُو الَّذِي َخلَ َق لَ ُك ْم َما فِي ْاألَ ْر ِ
[سورة البقرة اآلية]92 :

خلق هللا سبحانه وتعالى هذه اآلٌات لوظٌفتٌن ،الوظٌفة األولى؛ وظٌفة داللٌة ،والثانٌة دنٌوٌة،
قال تعالى:
﴿ َن ْحنُ َج َع ْل َناهَا َت ْذك َِر ًة َو َم َتاعا ً لِ ْل ُم ْق ِوينَ ﴾
[سورة الواقعة اآلية]31 :

كل شً ٍء خلقه هللا َّ
عز وجل فٌه تذكرة ومتاع .
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