
 

 هلرة األرضيةاملاء ميأل ثالثة أرباع ا

 َٔ آ١ٜ جتذٙ ٚأسٝا٥٘ بأَٛاد٘ ايبشش َعٞ تأٌَأغٞ اذتبٝب، 
ال ٜعًُٗا  آ١ٜ َٔ هلل ٚنِ َـٓٛعات٘ ٚعذا٥ب اهلل آٜات

 ططض أسباع ثالث١ ميأل األسو يف املا٤ إٔ ٚاعًِ ايهجري،
 بايٓظب١ ٚأٚدٜتٗا ٚطٗٛهلا َٚذْٗا يباهلا األسو فُا األسو

 نٌ َٔ املا٤ ٜعًٖٛا ععِٝ ًش يف ؿػري٠ نذضٜش٠ إال املا٤ إىل
 ي٘ ٚتعاىل طبشاْ٘ ايشب إَظاى ٚيٛال ،ايعًٛ ٚىبعٗا داْب
 ٚدعٌ ٚدَشٖا فأغشقٗا ،األسو ع٢ً يطفض َٚؼ٦ٝت٘ بكذست٘
 .ايعاملني سب ٖٛ إال إي٘ ال اهلل فتباسى طافًٗا، عايٝٗا

 احليتان من أعظم اهلائنات  يف اهبخار

ت عع١ُٝ اذتذِ َجٌ اذتٛت نا٥ٓا ايبشاس يف ، أسبيت يف اهلل 
ىٔ، ٜٚظبض  022األصسم ٜـٌ ىٛهلا إىل ثالثني َرتا ٜٚضٕ 

يف املا١٥  0إىل  3نًَٝٛرت يف ايظاع١، ٜٚأنٌ َا بني  02بظشع١ 
فُٔ ٜظتطٝع إٔ ىٔ يف ايّٝٛ ايٛاسذ 8َٔ ٚصْ٘ أٟ سٛايٞ 

َوَما ِمن َدآبٍَّة ِِف مْ٘ اهلل ايكا٥ٌ : إ، أسذ اذتٝتإٜٛفش غزا٤ 

َها َوُمْستَْوَدَعَفا ُكلٌّ ِِف إَرْ   ِرْزُقَفا َوَيْعَؾُم ُمْسَتَؼرَّ
ِ
ِض إَِّٓ َعَذ اّلّل

بنٍِي )هود(   .ص 6ط ٖٛد: هكَِتاٍب مُّ
 ايزٟ باذتًٝب تتػز٣ ؿػاّسا تًذ ايجذٜٝات بك١ٝ َجٌ اذتٝتإٚ 

 بتػز١ٜ ٜكّٛ ٚال ايظُو َععِ ٜبٝن األّ، بُٝٓا تذسٙ
 ملذ٠ ؿػريٖا حتٌُ ايعٓرب سٛت أْج٢ٚ ،ايَفْكع بعذ ايـػاس

 ىٔ 8ظ6 حنٛ األصسم اذتٛت ٚيٝذ ٚصٕ ٜبًؼٚ ،ػّٗشا 66
 ػذٜذ٠ األّ ٚاذتٛت ،أَتاس طبع١ ىٛي٘ ٜٚبًؼ ٚالدت٘ عٓذ

 بعذاألقٌ ع٢ً اّــع تشعاٙ فتعٌ ؿػريٖا؛ع٢ً اذتشق
ٚعُش  ايجذٜٝات نبك١ٝ ؿػاسٖٔ اذتٝتإ ٚتشكع ٚالدت٘،

َّا. 62اذتٛت األصسم سٛايٞ   عا
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 من عجائب املدووقات يف اهبخار

عذا٥ب ايبشاس ال تعذ ٚال حتـ٢ ْزنش فكط إغٛتٞ يف اهلل، 
 ٜكزف االمساى َٔ ْٛع ٖٛٚ ايطا٥ش ايظُويف ٖزا املكاّ 

 سٝح اهلٛا٤ ف٢ ٜٚٓضيل ايك٣ٛ ر١ًٜ َٔ ًشن١ املا٤ َٔ ْفظ١
 ٜٗض ٜطري ٚيه٢ ،نذٓاسني تعٌُ اييت ايهبري٠ ٘صعاْف ميذ

 صعٓف١ َٔ االطفٌ ادتض٤ فٝػطع بظشع١ ر١ًٜ ايطٝاس ايظُو
 يف  االستفاع ع٢ً ايظُو فٝظاعذ ١َٓ ٚخيشز املا٤ يف ايزٌٜ
 يًطريإ نبري٠ صعاْف اسبع١ ايطٝاس ايظُو ٜٚظتػذّ اهلٛا٤

ٖزا ايٓٛع َٔ األمساى ٜظتػذّ أدٓشت٘ يًٗشٚب َٔ ٚ
األغطبٛط،  األعذا٤ ايزٜٔ ٜطاسدْٚ٘ يف ايبشاس ٚع٢ً سأطِٗ

 ثا١ْٝ 04 َٔ تكشب َذ٠ ٜطري ٚ طِ 04 ىٛي١ َتٛطط ٜبًؼٚ
 ف٢ ٜٚعٝؽ ،نظذنياأل ع٢ً يًشـٍٛ املا٤ ذغٌٜ بعذٖا
فُٔ ٖٝأ ٖزٙ األمساى  ،االبٝن ايبشش َجٌ ايذاف١٦ ايبشاس

ـَا ميزٟ قاٍ :ايًطريإ أٖٞ ايطبٝع١ أّ اهلل دٌ ٚعال  َربُّ

 َخْؾَؼُه ُثمَّ َهَدى
ٍ
ء  . ص42ط ى٘: هالَِّذي َأْعَطى ُكلَّ ََشْ

 اهعجيبة هجرة األمسان 

ٖٓاى أمساى تعٝؽ يف املٝاٙ املاذت١ ٚأمساى أسبيت يف اهلل، 
املٝاٙ  ٝٛدذ أمساى تعٝؽ يفع ريو فَتعٝؽ يف املٝاٙ ايعزب١ ٚ

 يفعٝؽ فٗٞ ت اذتٓؼإمسه١  املاذت١ ٚاملٝا٠ ايعزب١ َجٌ:
 ايعزب١املٝاٙ  يفكل٢ سٝاتٗا تَـش ٚ يف ١ايبشريات ايؼُايٝ

طٓٛات َٔ  62-0فرت٠ تـٌ َٔ بعذ ٚ ،ٚف٢ َٝاٙ ايبشش
 آالف ايهًَٝٛرتات سٝح ٠تظتعذ يًٗذش بكا٥ٗا يف املٝاٙ ايعزب١

ثِ إىل احملٝط تتششى اىل دبٌ ىاسم ٚ ع١ًُاملايًٝاٍ  يفختشز 
با٤ بايتًكٝض َٓتكً٘ اىل ًش ايظشداطٛ ٚ تكّٛ اآل األىًٓطٞ

ػٗش  يفٚتفشخ ٖزٙ االمساى ٠ ، متٛت بعذ ايتًكٝض َباػشٚ
 ش ــض ايبشــَرت حتت طط 022عاّ ع٢ً عُل  فرباٜش َٔ نٌ
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سٝح تكّٛ األىًٓطٞ احملٝط  يفايظشداطٛ ش ــً ٘ــَٓطك يف
بعذ ريو تـعذ ٚبٜٛلتٗا ع٢ً ٖزا ايعُل  بإيكا٤ْاخ اإل

طاع٘ َٔ ٚكع  00ٚتفكع غالٍ  ظطض املا٤يايبٜٛلات 
سسً٘  يفتٝاس ارتًٝر ايذاف٧ ٖزٙ ايريقات  ٚحيٌُ ،ايبٝن

 ألٚسبا ايكاسٟٝف ػٗشا ست٢ تـٌ اىل ايشؿ 00تظتػشم 
ع٢ً احملٝط ٚعٓذ ٚؿٍٛ ايريقات اىل َذغٌ ايبشش االبٝن 

تعشف باطِ اذتٓؼإ  ػفاف١املتٛطط تتشٍٛ اىل ٜشق٘ دٚدٜ٘ 
اجتاٙ َلاد يًتٝاس  يفْٗاس ٚايبشريات ٚتذغٌ األ ايضداد١ٝ

 3عُش  يفطِ  7:4سذاَٗا َٔ أيًبشح عٔ ايػزا٤ ٚتـٌ 
 ذانٔ املا٥ٌ يالؿفشاساي ايشَادٟتتشٍٛ يًٕٛ بعذٖا  طٓٛات

، ثِ طٓٛات  62:  0ايبشريات يفرتٙ  يفتظتكش بعذ ريو ثِ 
َع م:تتهشس دٚس٠ ايتهاثش َٔ دذٜذ فُٔ ٖذاٖا يزيو َأإََِلٌ مَّ

ُكونَ  ُ َعَّمَّ ُيْْشِ  َتَعاََل اّللَّ
ِ

   . ص63ط ايٌُٓ : ه(36) اّللَّ

 من اجملوهرات  اهنفيسة  املستدرجة من اهبخار اهوؤهؤ

 سٝح َٔ ايهشمي١ األسذاس أمثٔ َٔ يًؤيؤابٝب، أغٞ اذت
ّٕٖٛٚٛ ايك١ُٝ   تبذأٚ يف ايبشاس احملاس أؿذاف داغٌ ٜته
. ايـذف١ داغٌ إىل غشٜب١ سبٝب١ تذغٌ عٓذَا بايتهٕٛ ايًؤيؤ٠
 سقٝك١ بطبكات اذتبٝب١ احملاس٠ تػطٞ طٓٛات، َذ٣ ٚع٢ً
،  ايًؤيؤ٠ بزيو َه١ْٛ ايًؤيؤ عشم تظ٢ُ َاد٠ َٔ عذٜذ٠
 ػهٌ ع٢ً َاٜأتٞ ٚأػٗشٖا يًٓظا٤، سًّٝا يؤ ٜـٓع َٓ٘ٚايًؤ
، فُٔ ٖٝأ ٖزٙ احملاس٠ يتهٜٛٔ ايًؤيؤ؟ ٚأقشاط ٚقال٥ذ عكٛد

ُكونَ م ُ َعَّمَّ ُيْْشِ  َتَعاََل اّللَّ
ِ

َع اّللَّ  . ص63ط ايٌُٓ : ه(36) َأإََِلٌ مَّ
 تأمى كيف جعى اهلل بني اهبخار املتجاورة برزًخا وحجرا

ــَٞ تأَــٌاألخ ايفاكــٌ،  ــف ع ــذ نٝ  ايبشــاس،تعــاىل  اهلل َ
 فـال  ستفٛظًا، َٚهاًْا سادضًا ابٝٓٗ ريو َع ٚدعٌ ، ٚغًطٗا

   آغش ع٢ً ٍشــً غـا٥ف ٚال ، ًش ع٢ً ًٍش ستتٜٛات تبػٞ
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 ٜعأٜ ٚمل شا٤،ايـش يف سٝات٘ عاؾ ايزٟ ستُذ عٓذ َٔ
 عٓذ َٔ ٖزا إٕ ٚػعب٘، ٚأَٛاد٘ ٚظًُات٘ ٚدتذ٘ ايبشش
 .اهلل دٜٔ يف ٚدغٌ اذتل ػٗاد٠ ػٗذ ثِ غبري عًِٝ

 إحبار اهسفن يف اهبخار

َٔ املعًّٛ إٔ ايظفٔ تظري يف املٝاٙ تبّعا يٓعش١ٜ أسبيت يف اهلل،  
تعاىل ألَش ايبشاس إٔ تبتًع  تظ٢ُ ْعش١ٜ ايطفٛ ٚيٛ ػا٤ اهلل

 بأَشٙتظتطٝع اإلًاس فٝٗا ٚيهٓ٘ طػش ايبشاس  ايظفٔ فال ٖزٙ
 قبٌ َٔ األَش ٚي٘ ،ٚامل١ٓ  اذتُذ ٖزٙ ايظفٔ فًً٘ فٝٗا تذشٟي

قاٍ تعاىل :  ٜعًُٕٛ ال ايٓاغ أنجش ٚيهٔ ، بعذ َٚٔ
ِخَر فِقِه َولَِتْبتَُغوا ِمْن َفْضؾِهِ م  . ص60طايٓشٌ: هَوَتَرى اْلُػْؾَك َمَوا

  ؟يف اهبخر إذا هاجت اهرياح من يستطيع أن ينجيم

 أمل: ي٘ قاٍ اهلل، عٔ ايظًف أسذ سدٌ طأٍيف اهلل،  إغٛتٞ
 إٔ َش٠ يو سذخ فٌٗ قاٍ ب٢ً،:  قاٍ ايبشش؟، تشنب

 َٔ أًَو ٚاْكطع قاٍ ، ْعِ قاٍ عاؿف١ عاايشٜ بهِ ٖادت
 ببايو غطش فٌٗ قاٍ ْعِ، قاٍ ، ايٓذا٠ٚٚطا٥ٌ  املالسني

 قاٍ  ،ْعِ قاٍ ػا٤، إٕ ٝوٜٓذ إٔ ٜظتطٝع َٔ ٖٓاى بإٔ
ُهَو الَِّذي م عًًُا، ػ٤ٞ نٌ ٚطع ٖٛ إال إي٘ ال اهلل ٖٛ فزاى

ُكْم ِِف اْلَزر َواْلبَْحِر َحتَّى إَِذا ُكـُتْم ِِف اْلُػْؾِك َوَجَرْيَن ِِبِم بِِريٍح  ُ ُيَسرر

ْ ِِبَا َجاءْْتَا ِريٌح َعاِصٌف َوَجاءُهُم اْدَْوُج  ِمن ُكلر َطقرَبٍة َوَفِرُحوا

يَن َلئِْن  ْ اّلّلَ ُُمْؾِِصنَي َلُه الدر ُْم ُأِحقَط ِِبِْم َدَعُوا ْ َأَّنَّ َمَؽاٍن َوَظـُّوا

اكِِريَن ) ( َفَؾَّمَّ َأنَجاُهْم إَِذا ُهْم 22َأنَجقَْتـَا ِمْن َهـِذِه َلـَُؽوَكنر ِمَن الشَّ

َا الـَّ  ََّم َبْغقُُؽْم َعَذ َأنُػِسُؽم َيْبُغوَن ِِف إَْرِض بَِغْرِ اْْلَقر َيا َأُّيُّ اُس إِكَّ

ْكقَا ُثمَّ إَِلقـَا َمْرِجُعُؽْم َفـُـَبرئُُؽم بََِّم ُكـُتْم َتْعَؿُؾوَن  َتاَع اْْلَقَاِة الدُّ مَّ

 .  ص03-00طايفشقإ:  ه(26)
 للمزيد ارجع: لدعوة للتأمل للشيخ: على عبد اخلالق القرني   

 واملوسوعة العربية العاملية 

 5 6 

ُْوِِل الـَُّفى ) م ، ًٜتكٝإ عٓذَا ٕر َياٍت  َٔ ه  (45إِنَّ ِِف َذلَِك 
 تشدع ايبشش مبٝاٙ تًتكٞ عٓذَا أْٗاس إٜشإ يف ،ص40طى٘:

  شاألَاصٕٚــْٚٗ ، اـَٓٗ دا٤ت اييت زتاسٜٗا إىل عا٥ذ٠ َٝاٖٗا

 َٔ َرتات ٛــايهًٝ مل٦ات زب١ـــع األىًظٞ احملٝط َٝاٙ جيعٌ
 احملٝط َٝاٙ ٚتًتكٞ األىًظٞ، احملٝط مبٝاٙ خيتًط فال فٝ٘ َـب٘

 أطفٌ األبٝن ايبشش َٝاٙ فتبك٢ األبٝن ايبشش مبٝاٙ األىًظٞ
 ايزٟ فتباسى رتفتٗا، احملٝط َٝاٙ ٚتعًٛ ًَشٗا ٚيهجش٠ يجكًٗا

اْلبَْحَرْيِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َوَهَذا ِمْؾٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل َبقْـَُفََّم  َمَرَج  م

ُْجورًا )َبْرزَ  ً َّمَّ  ٖٛ إال إي٘ ال، ف ص43ط ايفشقإ: ه(46خًا َوِحْجرا
  . ٜؼشنٕٛ عُا ٚتعاىل طبشاْ٘

 اهبخارأعماق  يف  اهعاتية تأمى األمواج املظومة

 إال أسذ حيـٝٗا إٔ َٔ أععِ ايبشش عذا٥ب، إغٛتٞ يف اهلل
القرن  َٔ ايجاْٞ ايٓـف َٔ ايبشاس عًُا٤ نؼف اهلل،

 إرا سايه١، َع١ًُ دُٖا٤ عات١ٝ أَٛادًا اسايبش يف إٔ ايعؼشٜٔ
 ططض عٔ َرتًا طتني عُل فع٢ً ٜشاٖا ٜهذ مل ٜذٙ املش٤ أغشز
 ال أْٓا مبع٢ٓ ايبشاس، يف َعًًُا ػ٤ٞ نٌ ٜـبض ايبشش

 ططض عٔ َرتًا طتني تبعذ أعُام يف األػٝا٤ سؤ١ٜ ْظتطٝع
 أعُام يف تعٝؽ اييت ايبشش١ٜ األسٝا٤ اهلل صٚد ٚيزيو ايبشش،

 يف ْٛسًا ي٘ اهلل جيعٌ مل َٚٔ يٓفظٗا تٛيذٙ بٓٛس ايًذ١ٝ بشاساي
 اهلل إٔ املهتؼفٕٛ ٖؤال٤ ْظٞ ْٛس، َٔ ي٘ فُا ايعًُات تًو

 ٚآباؤِٖ خيًكٛا إٔ قبٌ قٛي٘ يف ايعًُات تًو رنشتعاىل 
ن م فكاٍ: ٚأدذادِٖ ريٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج مر َأْو َكُظُؾََّمٍت ِِف َبْحٍر ُّلُّ

ن َفْوِقِه َسَحاٌب ُظُؾََّمٌت َبْعُضَفا َفْوَق َبْعٍض إَِذا َأْخَرَج  َفْوِقِه َمْوٌج  مر

ُ َلُه ُكورًا َفََّم َلُه ِمن كُّوٍر ) ْ ََيَْعِل اّللَّ َها َوَمن َلَّ   ه (54َيَدُه ََلْ َيَؽْد َيَرا

َِ ، ص02ط ايٓٛس: ٔ  يعامل اآل١ٜ ٖزٙ َع٢ٓ ُتِشِد  ايبشـاس  عًُـا٤  َـ
 يٝع ٖزا إٕ، فكاٍ:  ػ٤ٞ ع٢ً أْ٘ ٚظٔ ريو يف عُشٙ أف٢ٓ
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