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 من القرآن 

.(  فأَضنُب يٍ انسًبء يبءنٕالخ انشٚبح أسسهُبٔ ) من سورة الحجر       22اآلية   

.( ماء ثجاجا المعصراتو أنزلنا من ) من سورة النبأ          14اآلية   

   َخبف انصٕاػك َٔطًغ فٙ انًطش( انسذبة انضمبلُٚشٗء  ٔ طًؼب ٔ خٕفبْٕ انز٘ ٚشٚكى انجشق )   يٍ سٕسح انشػذ    12اٜٚخ 

.(طٕٓسإْٔ انز٘ أسسم انشٚبح ثششا ثٍٛ ٚذ٘ سدًزّ  ٔ أَضنُب يٍ انسًبء يبء ) يٍ سٕسح انفشلبٌ    48اٜٚخ   

فجؼذ خهك انًبء ٔ رشكٛم انغٕٛو َشٓذ يطشا سػذٚب ٔ  (..... انًبء انٗ األسض انجشص َسٕقأٔنى  ٚشٔا أَب ) يٍ سٕسح انسجذح    27اٜٚخ 

  .انجبلٙ ٚسبق انٗ  دٛش ٚشبء هللا ٔ أَذ رسًغ ػٍ انسذبثخ انًًطشح فبَٓب رزُمم يٍ يكبٌ انٗ يكبَذٛش رجش٘ انشٚبح
 من االنجيل  

( 13أرميا )يجعل البروق يلمع فيسقط المطر بكثرة    

  (مارتن الكتاب المقدس  )بروقه تعلن المطر          

(داربي الكتاب المقدس)  نهًطش (أثشاق) ٚخهك ثشٔلب   
 من التوراة

  لقوة خلق األمطار أكبر من قوة خلق العالم كله

 

ٔ انزٛبساد انٕٓائٛخ  (انسبخُخ ٔ انجبفخ)أنٛسذ انزٛبساد انٕٓائٛخ انصبػذح  

   سٚبدب ؟ رؼزجش فٛضٚبئٛب لٕربٌ يٛكبَٛكٛزبٌ يزؼبكسزبٌ (انجبسدح ٔ انجبفخ)انٓبثطخ 
   و لٕرٙ انزٛبساد انٕٓائٛخ انصبػذح ٔ انٓبثطخ ٚذذس اَضغبط       ادطصأ ػُذ 

 رؤد٘ انٗ كٓشثخ ٕٚنذ ثفؼم االدزكبن دشاسح                                         

انٓٛذسٔجٍٛ اٚجبثب ٔ األكسٛجٍٛ سهجب ٔ ْزا يب                                            

  َسًّٛ انشذٍ انكٓشثبئٛخ انًٕججخح ٔ انشذٍ

انسبنجخ ٔ ْٙ   فٙ انذمٛمخ رساد ْٛذسٔجٍٛ                                               

ٔ رساد أكسٛجسٍ يزأُٚخ نزا َشٖ إَٔٚبد                                    انٓٛذسٔجٍٛ 

 ٔ إَٔٚبد                                       األكسٛجٍٛ ٔ ( ْٙ األخف) فٙ األػهٗ

. إَٔٚبد األكسٛجٍٛ أسفم يُٓب  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 جضٚئبد إنٗ رزذهم انًذٛطبد يٛبِ فبٌ انجُفسجٛخ فٕق يب األشؼخ ثفؼم
 يٍ أخف كًَٕٓب                                        أكسٛجٍٛ رساد إنٗ ٔ ْٛذسٔجٍٛ

  انٓٛذسٔجٍٛ نجض٘ء ثبنُسجخ ط/كى 1.800  ثسشػخ  ٚصؼذاٌ فبًَٓب  انٕٓاء
 ،                     األكسٛجٍٛ   نزسح ثبنُسجخ ط/كى 720  ٔ                      

 ٔ ػهٛب طجمخ يكَٕب أخفٓب ألَّ  انغبصاد كم يٍ أػهٗ انٗ ٚصؼذ انٓٛذسٔجٍٛ
.أدَٗ طجمخ يكَٕب يُّ َسجٛب أصمم ألَّ األكسٛجٍٛ يُّ أسفم  

 فٙ انًبء ) فبخار المار ال يمكنه الصعود على شكل جسم مركب            
ألن أثاء ارتفاعه يتعرض أكثر الى األشعة الشمسية ذات   (انغبصٚخ انذبنخ

 ْزا ػهٗ ًٚكُُب ال  الطاقة العالية فيحدث له ما حدث لماء المحيطات اذن
             .يبء ثخبس ػٍ انزذذس انًسزٕٖ

 
 

  

  

 

hv + H2O  H2↗    ٔ O↗ 

  Escapes 

Escapes 

 

H2O 

www.u-helmich.de/bio/lexikon/P/photolyse-

wasser.html  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Photolyse 
www.google.dz/search?q=photolyse 
 

   ٔ أسسـهـُـــب انــشٚــــبح

 

فان قلنا أن األشعة الشمسية ما فوق البنفسجية ذات الطاقة العالية ال تصل إلى األرض فانظر هنا ما يقوله   

                                      Lloyd  

 

http://biologiedelapeau.fr/spip.php?mot162 

 

)16/29=0,55

( 

)2/29 = 0,06) 

 

 ػُذ ثهٕؽ َسجخ اَضغبط ٔ دشاسح كبفٛزٍٛ ٚمغ نمبح إَٔٚبد انٓٛذسٔجٍٛ ألَٕٚبد األكسٛجٍٛ

فٙ رفبػم كًٛبئٙ اَفجبس٘ يذط                                             ٔ اَذ رؼهى أٌ ػًهٛخ اصطُبع انًبء ْٙ اَفجبسٚخ                            

              صٕد ٔ ثؼذِ َسًغ (اَظش سشػخ انضٕء) ٔ يب ٚؼُٙ اَفجبس ٚؼُٙ ششاسح كٓشثبئٛخ ٔ ْٙ انجشق َشاِ فٙ أل انؼًهٛخ 

(.ٔ سشػخ َضٔنٓب ألم يٍ رارٙ انضٕء ٔ انصٕد )طشانى  ٔ أخٛشا َشٓذ دجبد( سشػخ انصٕد) االَفجبس ٔ ْٕ انشػذ  

.طٕٓس دزًب ألَّ ال ٚزكٌٕ اال يٍ انؼُصشٍٚ انًكٍَٕٛ نّفُٛشأ يبء   

أَظش كٛف ثؼذ انجشق ٚشٚكى انجشق  فزخبفٌٕ يٍ انصٕاػك ٔ رطًؼٌٕ فٙ انغٛش . ُْب َشٓذ أيطبسا سػذٚخ كًب ْٕ يؼٕٓد  

   . (ٚخهك )ٚشٗء انسذبة 
 

 )COMPRESSIONS    من فعل يعصرالمعصرات)

 

)FECONDATION اللقاح  )   

                              

                               
      

 

 

 نــٕالـــــخ
½ O2 + 2é

-
 + 2H

+
 H2O 

 

 

 يُبطك إنٗ رسٕلٓب انشٚبح انزكبصفثؼذ فٕاد انؼبصفخ، رجمٗ كًٛخ كجٛشح يٍ انًبء يؼهمخ ػهٗ شكم غٕٛو يًطشح ثفؼم 

 يخزهفخ يٍ  األسض

 7.200.000 ػبصفخ سػذٚخ فٙ انضبَٛخ ٚؼُٙ يٍ  5000  إنٗ 2000 سبػخ  دٕل األسض  يٍ 24ٚذذس فٙ انٕٛو خالل 

  فٙ انسبػخ    18.000.000 إنٗ

http://www.planetoscope.com/atmosphere/252-nombre-d-orages-dans-le-monde.html 

  دلٛمخ أٔ فٙ انسبػخ  / ثشق500.000 ٔ 200.000 ثٍٛ انذلٛمخ ٚؼُٙ ثشق فٙ 100ٔ كم خهٛخ سػذٚخ رذذس دٕانٙ 

. ثشق504.000.000   ٔ  30.000.000ثٍٛ                        

(http://www.astrosurf.com/luxorion/meteo-orages3-eclairs.htm) 

.يبءفكم ثشق دست َظشٚزٙ ْٕ دنٛم ػهٗ اصطُبع   
 

 

 

H2+ O  H2O        ؟    ء يـــــب  فـُـشـأح  نـمبدــب نـألكـسـٛـجـٛـٍ انٓـٛـذسٔجـٛـٍ  نـمـبح  ٚـؼـزـجـش  أال

 

فأَضنُب يٍ 

 انسًبء يبء

 

It makes the lightning shine and the rain falls in abundance (Jeremiah 13) 

His lightnings announce the rain (Martin Bible) 

He makes lightnings for the rain (Darby Bible) 

 

The measuring force of the rains is as powerful as the full force of the creation of the world 

 

أرأيت معنى أنزلنا يعني أنزلنا فالماء ال يصعد من 
.األرض ثم يعود بل يخلق حلقا جديدا في السماء  

 

  البرق و الرعد و المطر عملية واحدة غير أن علماء الشرق و الغرب يفرقون بين هذه الظواهر فال النقل و ال العقل يوافقان هذه التفرقة 

 

http://www.u-helmich.de/bio/lexikon/P/photolyse-wasser.html
http://www.u-helmich.de/bio/lexikon/P/photolyse-wasser.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photolyse
http://www.google.dz/search?q=photolyse
http://biologiedelapeau.fr/spip.php?mot162
http://www.planetoscope.com/atmosphere/252-nombre-d-orages-dans-le-monde.html
http://www.astrosurf.com/luxorion/meteo-orages3-eclairs.htm)

