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  سر اِهللا في النملِ   

  
  
  إعداد

  خادم القرآن الكرمي

  حامد شاكر العاني
  

 



 ٣

 

َألرضِ والَ طَائرٍ يطـري  اوما من دآبة في ﴿ :تعاىلاهللا قال  *

لَى بِجناحيه إِالَّ أُمم أَمثَالَكُم ما فَرطْنا في الْكتابِ من شيٍء ثُم إِ

  .)٣٨(األنعام  ﴾ربهِم يحشرونَ

  
  
  

ت شجرة نزل نيب من األنبياء حت(( :قال rعن النيب  tعن أيب هريرة   *

فأمر جبهازه فأخرج من حتتها مث أمر ببيتها فأحرق بالنار فـأوحى اهللا   ،فلدغته منلة
  .)١( ))إليه فهال منلة واحدة

  

                                                
  .    )  ٢٢٤١رقم احلديث ( ٤/١٧٥٩:  ) ، وصحيح مسلم٣١٤١رقم احلديث ( ٢/١٣٠٦صحيح البخاري :  )١(

 



 ٤

  

  حيمِالر محنِالر اِهللا سمِبِ  

  دمةاملق
ه رمحة للعاملني وعلى آله وصحابت احلمد هللا رب العاملني وأفضل الصالة وأمت التسليم على املبعوث     

   :وبعد .ومن سار على جهم إىل يوم الدينوالتابعني 
فلم يدع شاردة  ،أشكاهلا وجوانبها لبك ومنهج للحياة ن الكرمي يف حقيقته كتاب هداية القرآف     

  .ويسعد ساكنوها ألرضوذا امليزان تسعد ا ،هلا ميزاناً يتناسب معها أحصاها وعد وال واردة إالَّ
وال أن خنضعه لكي يناسب هذه النظريـة أو   ،والقرآن ال ميكن أن جنعله دائرة للتجارب العلمية     

يعتريـه  ال  ،ما يف القرآن صحيحكل بل من احلقائق اليت جيب أن يهتم ا مجيع الباحثني أن  ،خيالفها
   .نيوليس القرآن أيضاً حمط اجتهاد اتهد ،اخلطأ وال الشك

كتاب اهللا عز  هي يف احلقيقة موجودة يف علمية بل كل ما يتوصل إليه العلم احلديث من حقائق      
    .وجل
 :رضي اهللا عنهالصديق قد قال أبو بكر ف ،وال جيوز أن نقول بشيء وننسبه للقرآن وهو ليس منه     

وكذلك لـيس مـن    ،)١( )ال أعلمت يف كتاب اهللا ما وأي أرض تقلين إن تكلم ،اء تظلينمس أي(
  .القوانني الطبيعية يف احلياة والكونأو حىت تتبع  ،غايته معاجلة قضايا العلم التجرييب التفصيلية

مل يكن يف حسبان العـرب  فإنه  )٢( ﴾بلَى قَادرِين علَى أَنْ نسوي بنانه﴿ :قوله تعاىل ذلك المث    
ولكن ملا جاء  ،مبقدورهم أن يتوصلوا إىل سر هذه اآلية وليس ،حينما نزلت عليهم هذه اآلية األوائل

بل إن  ،وبفضل تطور آلة البحث توصلوا إىل أن البصمات ختتلف من شخص إىل آخر ،العلم احلديث
يف جمال القـانون  الباحثون البحث من هذا  واستفاد ،بصمات اليد الواحدة ختتلف من أصبع إىل آخر

  .الغامضة كشف كثري من اجلرائميتم به إىل ما وغريه 
ألن القرآن كالم اهللا ال يأتيه الباطل من بني يديـه وال مـن    ،ثابتةاحلقيقة القرآنية موجودة ف نإذ   

   .اليت مل يتوصل إليها السابقونولكن البحث العلمي كشف لنا هذه احلقيقة  ،خلفه
يف طـور  الكثري من احلقائق زال ال يو ،واليت هي يف متناول أيدينا كثريةقائق اليت مت اكتشافها احلف   

 ،رغم التطور الكبري يف وسائل العلم واملعرفـة  االبحث مل يستطع العلم احلديث التوصل إىل معرفته

                                                
 .     )٣٠١٠٣رقم احلديث ( ٦/١٣٦مصنف ابن أيب شيبة :  )١(
 .     ) ٤سورة القيامة اآلية ( )٢(
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ـ قـال   ،لتبقى حقيقة اإلعجاز القرآين قائمة إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليهـا وذلك   :اىلـتع
   .)١( ﴾حقفي اآلفَاقِ وفي أَنفُِسهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْياتنا سنرِيهِم آ﴿

النمل وما  مملكةاليت مت التوصل إليها من خالل البحوث والتنقيبات األخرى ومن احلقائق العلمية      
 عقول العلماء والباحثني ترـيدور يف أروقتها من أمور خارقة قل نظريها واليت.  

يقول العلماء حسب آخر األحباث إن النملة تنشأ ال تعلم شـيئاً مث  ( :يقول الدكتور الكحيل    
 ،تتعلم مجيع املهام الواجب القيام ا وفق برنامج شديد التعقيد يهـديها إىل الطريـق الصـحيح   

  .)٣() )٢( ﴾أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدىربنا الَّذي ﴿ة ا تعنيه اآليـمأليس هذا هو  :والسؤال
فقد حبـث يف   ،عامل العجيبالهذا سر اهللا يف مملكة النملة للتوصل إىل هلذا كان حبثنا يتركز على    

هذا الكائن احلي باحثون متخصصون حىت توصلوا جلياً إىل أن يف هذا املخلوق أسراراً عجيبة جيـب  
م حقيقة ال شك فيها أن هذا القرآن هو من عند اهللا تقدست أمساؤه وصفاته ليعل ،أن يعرفها اإلنسان

معتمداً يف حبثي هذا على جمموعة حبوث علمية  ،وفقرات مطالبوقد ضمنته  ،وليس من صنع البشر
ومن املؤلفات اليت تناولت هذا املخلـوق   ،مت احلصول عليها من مواقع االنترنت لعلماختصت ذا ا

  .العجيب يف تكوينه ،املعقد يف تركيبه ،هالبسيط يف ظاهر
  .واحلمد هللا رب العاملني ،سائالً املوىل عز وجل أن ينفع به آمني    

  
  

  المؤلف                                                                                
  
  

###  
  

  

                                                
 .     )٥٣سورة فصلت اآلية ( )١(
 .    ) ٥٠سورة طه اآلية ( )٢(
 .     ٨عامل النمل ص  أسرار –ينظر : موقع عبد الدائم الكحيل لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة  )٣(
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  املبحث األول

  والسنة النبوية الكريم يف القرآن ) لـالنم( 
  املطلب األول 

  النمل يف القرآن 
عـز وجـل يف   اهللا القرآن الكرمي يلفت أنظار الناس إىل سر من املعلوم لدى طالب العلم أن      

ولكن  ،وأتفههاللوهلة األوىل بأنه أضعف املخلوقات ووالنمل كما يراه اإلنسان  ،النملخملوقاته ومنها 
 هلذا ذكره اهللا تقدسـت أمسـاؤه   ،اهللا العظيم فيهعمق هذا املخلوق جيد سر غور وحينما يسرب يف 

) ألمهيـة  النملامساها (سورة وأفرد له آيات عديدة يف  ،وتدبريهمتحدياً به من ينكر عظمته وصفاته 
     .العجيبوسر هذا املخلوق 

لطَّيـرِ فَهـم   اسِ وِإلنالْجِن وٱوحشر لسلَيمانَ جنوده من ﴿ :يف سورة النملقال اهللا تعاىل        
وزونَ يي  `عادلَى وا عوى إِذَا أَتتا احها أَيلَةٌ يمن لِ قَالَتمـلُ النمالَ    لن كُمنـاكسلُـوا مخٱد

رب أَوزِعنِي أَنْ  فَتبسم ضاحكَاً من قَولها وقَالَ ` يحطمنكُم سلَيمانُ وجنوده وهم الَ يشعرونَ
 كتمنِع كُرلْاأَشخأَدو اهضرحاً تاللَ صمأَنْ أَعو يداللَى وعو لَيع تمعي أَنـي  لَّتف كتمحنِي بِر

 كادباعنيحال١( ﴾لص(.  
 ،ب رهيب مهيبوهو يف موك ،uهذه اآليات املباركات تصف لنا جيش نيب اهللا سليمان ف      

 ،فال واحد منهم يقدر على عصيانه وخمالفتـه  ،وإمرتهبقيادته من اجلن واإلنس والطري يتألف جيش 
 ،يف سريهم ونزوهلمغاية التنظيم وينظمون  ،يدبرون ويرد أوهلم على آخرهم ،)٢( ﴾فَهم يوزعونَ﴿

 ،ن من التنظيم  والتنسيقأعظم ما يكوبفهو حشد عسكري منظم وفق معايري  ،)٣(وحلهم وترحاهلم 
يسري بربكـة اهللا   هذا اجليش ،عسكري مهيباستعراض يف كأنه ول ،نياملنظممن اجلند هذا الركب 

إذا بنملة تصرخ بأعلى ما متلـك مـن   ف ،النمل وعند اقترابه من وادي ،دى أسفارهفي إحف ،وقوته
يا  : ال يعلم كنهها إالَّ خالقهاتقول بلغتهم اليت ،ممثلة عنهموكأا  ،وناصحة هلمصوت حمذرة قومها 

كم موكب سليمان نوأسرعوا إىل مساكنكم فادخلوها بسالم قبل أن يأتي ،أيها النمل خذوا حذركم
  .وهم ال يشعرونيسحقونكم وحيطمونكم ووكم بإقدامهم نؤفيط

                                                
     . ١٩و  ١٨و  ١٧سورة النمل اآليات  )١(
) اجليش إذا حبست أَوهلـم عـل   وزعت، يقال ( (وقال احلسن : البد للناس من (وازع) أي من سلطان يكفهم)قال الرازي :  )٢(

   .   ) وزعمادة ( ٧١٩. ينظر : الصحاح :  ﴾فَهم يوزعونَ﴿:  آخرهم قال اهللا تعاىل 
      . ٦٠٢ينظر : تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ص  )٣(
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 ،لصالة والسالمعليه اكانت تعرف بإهلام اهللا هلا بأن سليمان نيب من األنبياء  ولةؤاملسهذه النملة      
هلـذا   ،وأن جنده صاحلون ال يتعمدون إيذاء أي خملـوق  ،سبحانه وتعاىلوإمنا يعمل بوحي من اهللا 

  .نبهتهم مبا سيحدث هلم إن عصوها
ويكفي يف هداية النمل ما حكاه اهللا سبحانه يف القرآن عن النملة اليت مسـع  ( :قال ابن القيم     

يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ال حيطمنكم سـليمان   :قوهلاسليمان كالمها وخطاا ألصحاا ب
مث أتت باالسـم   ،فاستفتحت خطاا بالنداء الذي يسمعه من خاطبته ،وجنوده وهم ال يشعرون

املبهم مث أتبعته مبا يثبته من اسم اجلنس إرادة للعموم مث أمرم بأن يدخلوا مساكنهم فيتحصـنون  
ا الدخول وهو خشية أن يصيبهم معرة اجليش فـيحطمهم  مث أخربت عن سبب هذ ،من العسكر

وهذا مـن أعجـب    ،سليمان وجنوده مث اعتذرت عن نيب اهللا وجنوده وهم ال يشعرون بذلك
وتأمل كيف عظم اهللا سبحانه شأن النمل بقوله وحشر لسليمان جنوده من اجلن واإلنس  ،اهلداية

فأخرب أم بأمجعهم مروا على ذلك  ،النمل حىت إذا أتوا على وادي :مث قال ،فهم يوزعونوالطري 
    .)١( )الوادي ودل على أن ذلك الوادي معروفاً بالنمل كوادي السباع وحنوه

لقد سار موكب سليمان ( :العجيب سيد قطب (رمحه اهللا) واصفاً هذا املشهد اإلعجازي قالو     
 ،تضم صفوفه وتتالءم خطـاه و ،جيمع آخره على أوله ،من اجلن واإلنس والطري يف ترتيب ونظام

قالت  ،حىت لقد أضافه التعبري إىل النمل فسماه (وادي النمل) ،حىت إذا أتوا على واد كثري النمل
ومملكة النمل كمملكـة النحـل    ،منلة هلا صفة اإلشراف والتنظيم على النمل السارح يف الوادي

 ،يعجز البشر غالباً عن إتباع مثله ،وتؤدي كلها بنظام عجيب ،دقيقة التنظيم تتنوع فيها الوظائف
بالوسيلة اليت تتفاهم ا أمة  ،قالت هذه النملة للنمل ،وا من عقلٍ راقٍ وإدراك عالٍـعلى ما أوت

  . )٢() وباللغة املتعارفة ،النمل
وكيـف   ،فهم ما قالت تلكم النملةعليه الصالة والسالم مث من اإلعجاز أيضاً كيف أن سليمان      

ادخلوا مساكنكم كـي ال   :ألخرى أن هذا اجليش هو جيش سليمان حيث قالت للنملفهمت هي ا
وقد ال يصـدقها   ،هى الغرابة يف قياس البشرتإا يف من ،حيطمنكم سليمان وجنوده وهم ال يشعرون

   .عز وجل فوق كل هذاولكن قدرة اهللا  ،كثري من الناس
نملة وهش له وانشرح صدره بـإدراك مـا   فأدرك سليمان ما قالت ال( :سيد يف الظالل قال     
هش ملا قالت كما يهش الكبري للصغري الذي حياول النجاة مـن أذاه   ،ومبضمون ما قالت ،قالت

فهي نعمة اهللا عليه تصله ذه العـوامل احملجوبـة    ،وانشرح صدره إلدراكه ،وهو ال يضمر أذاه

                                                
 .     ٦٩ينظر : شفاء العليل ص  )١(
 .      ٦/٢٦٧ينظر : يف ظالل القرآن :  )٢(
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وانشرح صدره له ألنه عجيبـة مـن    ،املعزولة عن الناس الستغالق التفاهم بينها وقيام احلواجز
    .)١() وأن يفهم عنها النمل فيطيع ،العجائب أن يكون للنملة هذا اإلدراك

أي منلـة  والالفت للنظر أن العلماء وجدوا أن جمتمع النمل يستجيب ألي نداء يوجه إليه مـن       
 ،على الفور وبدون تلكؤ لدرجة أن النمل يليب النداء ،ولوامهما كان نوعها  من أي خطر هم حتذر

ويسحقهم هلذا استجاب النمل مبجرد مساع نداء النملة فدخلوا مساكنهم خمافة أن حيطمهم ويدوسهم 
   .سليمان وجنوده

  :ملةسليمان وخارقة الن خارقة
منطق النملة وهي لغة ال يفهما إالَّ وعلَّمه عليه السالم سليمان إىل اهللا جلت عظمته  وحىلقد أ     
للنملـة ال   وخارقـة  ،عليه السالم له فهي خارقة ،وأهلم النملة بأن هذا اجليش جيش سليمان ،لالنم

ذه املنح  وهو املتفرد ،ما كانيشاء من خملوقاته مىت شاء وأينمينحهما من ا إالَّ اهللا تعاىل ميقدر عليه
  .اخلارقة لعادة الناس

خارقة إدراك سـليمان لتحـذير    ،احدةنقف هنا أمام خارقتني ال خارقة و( :سيد قطب قال     
فأما األوىل فهـي ممـا علمـه اهللا     ،وخارقة إدراك النملة أن هذا سليمان وجنوده ،النملة لقومها

فاألمر بالقياس إليه أقرب من اخلارقة األخرى البادية يف مقالـة   ،وسليمان إنسان ونيب ،لسليمان
وقد يهرب النمل  ،حيطمون النمل إذا داسوه وأم ،فقد تدرك النملة أن هؤالء خلق أكرب ،النملة

أما أن تدرك النملة أن هذه الشخوص  ،من اخلطر حبكم ما أودع اهللا فيه من القوى احلافظة للحياة
وحتسـب يف عـداد    ،فتلك هي اخلارقة اخلاصة اليت خترج على املـألوف  ،هي سليمان وجنوده

   .)٢() اخلوارق يف مثل هذه احلال
لنا أن نبحث يف فال بد  .ومن منلة ضعيفة ،صدرت من نيب للعادة لمنا أا خارقتانإذن بعد أن ع     

  :تعريف اخلارقتني
 ،فهذه اخلارقة تكون له معجـزة  ،وهو سليمان عليه السالم من األنبياء أعطيت لنيب :اخلارقة األوىل

  .)عليهم السالم(واملعجزة ال تعطى إالَّ لألنبياء 
مبختلف أنواعها أمم أمثال بين  واحليوانات ،اتيوانمن احلحيوان لنملة وهي ت أعطي :الثانيةاخلارقة و

َألرضِ والَ طَائرٍ يطري افي  وما من دآبة﴿ :تعاىلاهللا قال هلا لغتها وهلا حياا ونظامها  ،واجلن البشر
فهي وحي  ،)٣( ﴾ثُم إِلَى ربهِم يحشرونَ بِ من شيٍءبِجناحيه إِالَّ أُمم أَمثَالَكُم ما فَرطْنا في الْكتا

                                                
 .     ٦/٢٦٧ينظر : يف ظالل القرآن    )١(
 .     ٦/٢٦٨ينظر : يف ظالل القرآن    )٢(
 .      ٣٨سورة األنعام اآلية   )١(
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كما وكما أن اهللا عز وجل أوحى إىل النحل أوحى إىل تلك النملة  ،أو إهلام منه سبحانه لتلك النملة
 ﴾رِ ومما يعرِشونَلشجالْجِبالِ بيوتاً ومن اتخذّي من اى ربك إِلَى النحلِ أَن وأَوح﴿ :تعاىل يف قوله

 ،وغريها من املخلوقات كناقة صاحل ،يواناتولكن ختتلف املعجزة عن اإلهلام أو الوحي للح ،)١(
   .واالختالف هنا من حيث املوحى إليه ،أي عصاه األرض اليت أكلت منسأت سليمان بةآود

مة واإلهلام وفيما يأيت تعريف كل املعجزة والكرا :على ثالثة أنواعملوحى إليه من اهللا عز وجل وا     
   :واحدة منها

   :عجزةاملُ فأما
وتأييداً  تعزيزاًعليهم الصالة والسالم ألنبيائه ورسله عز وجل فهي أمر خارق للعادة مينحها اهللا      

فاهللا سبحانه لكمال عدله ورمحته وإحسانه  .ويكون مقروناً بدعوى النبوة ،ورساالم لصدق نبوم
إالَّ ومعه آية تدل على صدقه فيما أخرب وال رسوالً مل يبعث نبياً  ،وإقامة احلجة ،حمبته للعذْروحكمته و

نات وأَنزلْنا معهم الْكتاب والْميزانَ ليقُوم الناس أَرسلْنا رسلَنا بِالْبي لَقَد﴿ :تعاىلاهللا به قال 
طس٢( ﴾بِالْق(.  

أن ال يقدر عليها إِالَّ اهللا ( :وهي ،يب يف مقدمة تفسريه عن شروط املعجزة بأا مخسةقال القرط     
وأن تقع على وفق  ،وأن يستشهد ا مدعي الرسالة على اهللا عز وجل ،وأن خترق العادة ا ،تعاىل

  .  )٣( )وأن ال يأيت أحد مبثل ما أتى به املتحدي ،مراد التحدي ا ودعواه

    :وأما الكرامة

وحي  هذاويدخل يف  .)٤(من قبل شخص غري مقارن لدعوى النبوة فهي ظهور أمر خارق للعادة      
والذي عنده علم الكتـاب   ،واخلضر ،ومرمي ،كأم موسى ،كما ذكرهم القرآن اهللا عز وجل ألوليائه

  .فهو إهلام وتسخري وإرشاد ،يف قصة سليمان مع عرش ملكة سبأ )٥(
 ،)٦( ﴾ن الْكتابِمعنده علْم ﴿ :جرى بعض املفسرين وراء قوله تعاىل ولقد( :قال سيد قطب     

وقال بعضهم غـري هـذا    ،إنه كان يعرف اسم اهللا األعظم :وقال بعضهم ،التوراة :فقال بعضهم

                                                
 .    )  ٦٨سورة النحل اآلية ( )٢(
 .    ) ٢٥سورة احلديد اآلية ( )٣(
 .    ينظر : تفسري القرطيب : املقدمة   )٤(
ينظر : التعريفات للجرجاين  . كما عليه السحرة والكهان واملشعوذون فما ال يكون مقروناً باإلميان والعمل الصاحل يكون استدرجاً )٥(

 .  ١٠٥ص 
)١( تفسري سورة النمل ، اآلية   -ف أو جربيل أو ملك آخر . ينظر : تفسري كلمات القرآن للشيخ حسنني حممد خملوف قيل : امسه آص
)٤٠ (    . 
 .     )  ٤٠سورة النمل اآلية ( )٢(
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أيسر من هذا كله حني ننظر إليه مبنظار واألمر  ،وليس فيما قيل تفسري وال تعليل مستيقن ،وذاك
وكم يف  ،وكم فيه من قوى ال نستخدمها ،يف هذا الكون من أسرار كذلك ال نعلمهافكم  ،الواقع

فحيثما أراد اهللا هدى من يريد إىل أحـد   ،ال تدي إليهاالنفس البشرية من أسرار كذلك وقوى 
وجـرت   ،هذه األسرار وإىل واحدة من هذه القوى فجاءت اخلارقة اليت ال تقع يف مألوف احلياة

  . )١() حيث ال ميلك من مل يرد اهللا أن جيريها على يديه أن جيريها ،بريه وتسخريهبإذن اهللا وتد

    :وأما النوع الثالث فهو اإلهلام أو اإلحياء
عليه السـالم  مبعىن أن اهللا أرشد تلك النملة إىل أن هذا هو سليمان  ،وهو اإلرشاد أو التسخري     

ولكن قد ال يشـعرون يف سـحق    ،يف األرضر وأم صاحلون وال يبغون اإلفساد والدما ،وجيشه
  .)٢(وحتطيم مجاعة النمل 

أن أهل األحنف بن قيس لقوا من النمل شـدة فـأمر   ( :ونقل ابن القيم يف شفاء العليل قوله     
لتنتهن أو ليحـرقن علـيكن    :األحنف بكرسي فوضع عند تنورين فجلس عليه مث تشهد مث قال

     .)٣( )فذهنب :قال ،ونفعل

    :لقول النملة عليه الصالة والسالم بسم سليمانتيف ب سبال
ليس من باب السخرية  ،السالم تبسم ضاحكاً لقوهلاالصالة هنا يبني لنا القرآن أن سليمان عليه      

 ،أن أهلمه مساع قوهلاسبحانه وتعاىل  إمنا تبسمه كان للنعمة اليت أنعمها عليه خالقه ومواله ،واالمتهان
وجه دعاءه إىل اهللا  هذه النعمة عليهوبعد  ،اهتمام وإخالص تلك النملة لشعبها النملوكذلك لغرية و

لتلك القرية من النمل وهم ال  هر قومها من مغبة سحق جيشألن حتذِّ ،عز وجل الذي أهلم هذه النملة
أَوزِعنِـي أَنْ أَشـكُر    فَتبسم ضاحكَاً من قَولها وقَالَ رب﴿ :خمرباً عنهتعاىل حيث قال  ،يشعرون

نِي بِرحمتك في عبـادك  نِعمتك ٱلَّتي أَنعمت علَي وعلَى والدي وأَنْ أَعملَ صالحاً ترضاه وأَدخلْ
   .﴾لصالحنيا

ليمي منطـق  أي أهلمين أن أشكر نعمتك اليت مننت ا علي من تع( :يف تفسريه قال ابن كثري     
  .)٤() الطري واحليوان وعلى والدي باإلسالم لك واإلميان بك

                                                
 .      ٦/٢٧٤ينظر : يف ظالل القرآن :  )٣(
 .    ) ٦٨حل ، اآلية (تفسري سورة الن -ينظر : تفسري كلمات القرآن للشيخ حسنني حممد خملوف  )٤(
 .     ٦٩ينظر : شفاء العليل  ص  )٥(
 .      ٣/٣٤٧ينظر : تفسري القرآن العظيم البن كثري :  )١(
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. وسرعان ما هزته هـذه  .﴾فَتبسم ضاحكَاً من قَولها﴿أدرك سليمان هذا ( :قال سيد قطب     
وفتح بينه وبني تلك العـوامل   ،وردت قلبه إىل ربه الذي أنعم عليه بنعمة املعرفة اخلارقة ،املشاهدة

  .)١( )حملجوبة املعزولة من خلقها
إعجاباً منه ( :﴾فَتبسم ضاحكَاً من قَولها﴿عن قوله تعاىلقال الشيخ السعدي يف تفسريه و     

 ،األدب الكامل ،وهذا حال األنبياء عليهم الصالة والسالم .وحسن تعبريها ،بفصاحتها ونصحها
جلُّ ضحكه  rكما كان الرسول  ،إالَّ إىل التبسموأن ال يبلغ م الضحك  ،والتعجب يف موضعه

 ،فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء األدب ، وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه ،التبسم
  .)٢() والرسل منـزهون عن ذلك ،يدل على شراسة اخللق واجلربوت

يف  والقهقهـة  ،هقهـة إما أن يكون تبسماً أو ق ،الضحكف :السعدي ومما تقدم من قول الشيخ     
إمنا حيرك  ،من غري أن يصدر صوتاًيف الضحك والتبسم  ،)٣(قَه قَه  :وهي أن تقول ،معروفة الضحك

الم عند مساعه قول النملـة  وهذا ما كان عليه سليمان عليه الس ،معامل وجهه مشرياً إىل أنه مسرور
  .لقومها

    :﴾الَ يحطمنكُم﴿ :لكلمةاملدلول اللغوي والعلمي 
) و فاحنَطَمره (ـ) أي كسضرب) من باب (حطَمه) (حطم( :يف خمتار الصحاحقال الرازي      

ـ حالْو( ،حتطم ما تلقى) من أمساء النار ألا ةمطَحالْو ( ،) التكسريالتحطيم) و (تحطَّم( ) مـا  امطَ
   .سليمان وجنودهويهلكَنكُم م نكُأي ال يكَِسر :﴾الَ يحطمنكُم﴿قوهلا  .)٤(تكسر من اليبس 

هذا ما نعم  :وجواب ذلك .قابل للكسر ؟ شيئاًهل أن يف النمل  :والسؤال الذي يطرح نفسه     
مل يكن لديهم القدرة العلمية  rففي زمن ترتل القرآن على حبيب احلق حممد  ،أثبته العلم احلديث

فقد  ،ات سوى ما يفهمونه من لغتهمعلى فهم ودراسة تركيب جسم النملة أو معرفة أي معلوم
إذ أثبتت  الكرمي وصدق اهللا العظيم وصدق رسوله ،عرفوا أن التحطيم ال يقع إالَّ على شيٍء يابس
 :يسمى جداً صلب اًخارجي اًعظمي الدراسات العلمية أن للنمل هيكالً

(EXOSKELETON)، ا تتحطم وتتكسرلذلك قال  ،فالنملة لدى تعرضها ألي ضغط فإ
 – )٥(مل االسترايل احيث اكتشف الع ،فهذه الكلمة هلا شأا العلمي ﴾الَ يحطمنكُم﴿ :تعاىلاهللا 

                                                
 .      ٦/٢٦٨ينظر : يف ظالل القرآن   )٢(
 .      ٦٠٣ينظر : تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ص  )٣(
 .    )  قهقه، مادة ( ٥٥٤ينظر : خمتار الصحاح ص  )٤(
 .    )   ح ط ممادة ( ١٤٣خمتار الصحاح ص   )٥(
) على االنترنت ، جاء فيها : فهل تعلمون مل استخدمت كلمة حيطمنكم ؟ منتدى أخوات طريق اإلسالموالقصة كاملة يف موقع ( )١(

 حىت تثبت حجتهم بأن الدين اإلسـالمي  قبل أعوام قليلة اجتمع جمموعة من علماء الكفار يف سبيل البحث عن خطأ يف كتاب اهللا تعاىل
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أي ليس له مرونة  ،أن جسم النملة مغلف بغالف صلب جداً قابل للتحطم –الذي أشهر إسالمه 
قيقة بكلمة ولذلك جاء البيان اإلهلي ليتحدث عن هذه احل ،بل يتكسر كالزجاج ،جتعله ينحين مثالً

﴿كُمنمطحفهي من املعجزات اخلالدة هلذا الكتاب العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال  ﴾الَ ي
  .)١(من خلفه ترتيل من حكيم محيد

كما تبني الدراسات اجلديدة يف علم تشريح احلشرات أن النملـة  ( :الكحيلاألستاذ ويقول      
ولذلك فإن النملة عندما تواجـه عـدواً    ،جسدها من األخطارتتمتع بغالف صلب وقوي حيمي 

وهي على شجرة مثالً ترمي بنفسها وتطري طرياناً موجهاً وترتلق انزالقاً على النباتات جتنباً لتحطم 
 ،ولذلك حذرت النملة رفيقاا بكلمة (ال حيطمنكم سـليمان وجنـوده )   ،هذا الغالف الصلب

  .)٢() فإن غالفها اخلارجي يتحطم كما يتحطم الزجاج ألنك عندما تدوس على منلة مثالً

  :﴾ينِعزِوأَ﴿ اللغوي لكلمة املدلول
ألجـل أن   uسليمان  وعقل ) إىل كل ما هو كامن يف وجدان وقلبأوزعينتشري كلمة (     

وأختار القرآن هذه الكلمة للداللة على أن سليمان عرب عـن   ،يشكر اهللا عز وجل على نعمائه عليه
يف مضمون ما وذه يتحقق اإلعجاز البالغي للقرآن  ،نه ذه اللفظة اليت تعد من جوامع الكلمكوام

كان خيتلج يف صدر هذا النيب حينما مسع قول النملة وهي ختاطب قومها حمذرة إياهم من ازرة اليت 
  .إن بقوا يف بطن الوادي مكشوفنيستقع عليهم 

) هـو أي  فَاتزعأي كفَّه ( مثل وضعه يضعه وضعاًوزعاً) زعه (ي) وزعه) (وزع( :قال الرازي     
ه(و .كَفعزاه بهأَو(و .) بالشيء أَغْرتعزوته (ٱسكْرين) اهللا شعزفأَو ( ينمه فأَلْهتملْهتأي ٱس)٣(.   

  
  

                                                                                                                                       
) وهنا اعتـرم  حيطمنكمدين ال صحة فيه ، وبدءوا يقلبون املصحف الشريف ، ويدرسون آياته حىت وصلوا إىل آية النمل وعند لفظة (

شيم والتكسري فكيف ) من التحطيم والتهحيطمنكمالغبطة والسرور ، فها قد وجدوا يف نظرهم ما يسيء لإلسالم ، فقالوا : إن الكلمة (
كَبـرت كَلمـةً   يكون لنملة أن تتحطم !!! فهي ليست من مادة قابلة للتحطم !!! إذن فالكلمة مل تأت يف موضعها ، هكذا قـالوا ﴿ 

احداً على لسان مسـلم  وبدءوا ينشرون اكتشافهم الذي اعتربوه عظيماً ومل جيدوا ولو رداً و ﴾تخرج من أَفواههِم إنْ يقُولُونَ إالَّ كَذباً
، وبعد أعوام مضت من اكتشافهم ظهر عامل استرايل أجرى حبوثاً طويلة على تلك املخلوقة الضعيفة ليجد ما ال يتوقعه إنسـان علـى   

من مادة الزجاج !!! ، ولذلك ورد اللفظ املناسـب يف   –أجهل قيمتها  –وجه األرض ، لقد وجد أن النملة حتتوي على نسبة كبرية 
  ﴾ .  أَالَ يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخبِريه املناسب وعلى أثر هذا أعلن العامل االسترايل إسالمه فسبحان اهللا العزيز احلكيم ... ﴿مكان

وقـع علـى   بقلم األستاذ عبد الدائم الكحيل ، امل  ٢اإلعجاز يف احلشرات :  -ينظر : موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة  )٢(
  .   det&id=102 http://www.55a.net/firas/arabic/prin...owاالنترنت :  

 .     ٣نظام املرور عند النمل ص  –ينظر : موقع عبد الدائم الكحيل لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة  )٣(
 .    )   وزع، مادة ( ٧١٩حاح : ينظر : خمتار الص )٤(
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  :﴾أَوزِعنِي﴿ مدلول كلمة يفاملفسرين أقوال 
 ،حرض عليه :يقول ،أوزع فالن بفالنيف كالم العرب  :ل ابن زيد قالقا( :قال الطربي     

أي أهلمين وحرضين على أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى  :أوزعين :وقال ابن زيد
  . )١() وأوزعين أن أعمل بطاعتك وما ترضاه :يقول ﴾اهضراً تحالص لَمعأَ نْأَو﴿ :وقوله ،والدي

   .)٢() أي أهلمين :أوزعين( :وقال ابن كثري     
نِـي عمـا   كُفَّ :فكأنه قال ،أصله من وزعأهلمين أي أهلمين ذلك و :أوزعين( :وقال القرطيب     

  .)٣() يسخط
 ،شكر نعمـك عنـدي   أزعأي اجعلين  :حقيقة أوزعين :قال يف الكشاف( :ويف فتح القدير     

) امنعين أن أكفر نعمتـك  :قال الزجاج ،لكوأكفه وأرتبطه ال ينفلت عين حىت ال أنفك شاكراً 
)٤( .  

رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك ٱلَّتـي  ﴿ :واجته إىل ربه يف إنابة يتوسل إليه( :قال سيد قطبو     
يداللَى وعو لَيع تمعذا النداء القريب املباشر املتصل.﴾أَن (رب) ..(أوزعين) امجعين كلي .. 

ع جوارحي ومشاعري ولساين وجناين وخواطري وخلجايت وكلمـايت وعبـارايت وأعمـايل    امج
وآخرها على أوهلا (وهو املدلول  ،امجـع طاقايت كلها أوهلا على آخرها .وتوجهايت. امجعين كلي

  .)٥()  ..اللغوي لكلمة أوزعين) لتكون كلها يف شكر نعمتك علي وعلى والدي
فهي جامعة لكل تعبري يعرب به عـن   ،ما يبهر البلغاءن اإلعجاز البالغي ) فيها مأوزعينفكلمة (     

وقد تكررت هذه اللفظـة   ،تفضل بكل أنواع الفضلاإلهلام النفسي للكف عن شكر غري اهللا املنعم امل
 يـه ِإلنسانَ بِوالداووصينا ﴿ :األحقاف يف قوله تعاىليف و ،وقد ذكرناهايف النمل  .يف القرآن مرتني

 وبلَـغَ  أَشـده حتى إِذَا بلَغَ  ثَالثُونَ شهراً وفصالُه وحملُه كُرهاً كُرهاً ووضعته أُمه حملَته إِحساناً
كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بةً قَالَ رنس نيعبأَر كتمي نِعا الت يداللَى وعو لَيع تمعحاً ناللَ صمأَنْ أَعو

                                                
 .      ٩/٥٠٤ينظر : تفسري الطربي   )١(
 .      ٣/٣٤٧ينظر : تفسري القرآن العظيم البن كثري  )٢(
 .      ١٣/١٥٩ينظر : تفسري القرطيب   )٣(
 .      ٤/١٨٧ينظر : فتح القدير   )٤(
 .       ٦/٢٦٨ينظر : يف ظالل القرآن   )٥(

 



 ١٤

حلأَصو اهضرت  ني مإِنو كإِلَي تبي تي إِنتيي ذُري فالنيحالأي  :ومعىن أوزعـين هنـا   ،)١( ﴾لص
  .)٢(أهلمين ووفقين ورغبين 

 ﴾ت علَي وعلَى والـدي نعمالتي ارب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك ﴿(.. :قال السيد يف الظالل     
دعوة القلب الشاعر بنعمة ربه املستعظم املستكثر هلذه النعمة اليت تغمره وتغمر والديه قبله فهي 

. .يدعو ربه أن يعينه بأن جيمعه كله (أوزعين) ،قدمية العهد به املستقل املستصغر جلهده يف شكرها
امه يف مشاغل أخرى غري هذا الواجب الضخم ، فال يفرق طاقته وال اهتملينهض بواجب الشكر

  . )٣() الكبري
من اهللا وهو الطلب الكلي  ،ألن اجلو واحد ،فمدلوهلما واحد ،ىـاتفقتا لنفس املعنإذن اآليتان      

واليت هي من جوامع  ،ذلكه ة من أن يلهمـعلى شكران النعمة بكل ما تقتضيه هذه اللفظسبحانه 
   .الكلم
على شكران النعمة من أجل ويستغرق يف اختيار األلفاظ املناسبة رء الوسائل الكثرية فقد يعدد امل     

عرب عـن  قد القرآن الكرمي جند  بينما ،إىل حتقيق ذلكوقد ال يصل  ،هـأن يصل إىل ما تتوق به نفس
  .وهي اجلامعة لذلك ،)أوزعينمجيع هذه الوسائل بلفظة (

 األوىلاآليـة  ففـي   ،وخالصي التقـوى  من أهل الصالح ومثل هذه الكلمات قد ال تصدر إالَّ     
فقلـوم   ،وقلوب األنبياء أطهر القلوب وال يعدهلا قلـب  ،صدرت من نيب اهللا سليمان عليه السالم

لذلك قال  ،ر الناس معرفة بأنفسهم وبرمـفهم أكث ،مفعمة باإلميان والتسليم املطلق هللا رب العاملني
، ويف الثانية قد تصدر من قلب عبـد صـاحل   )٤( ))لَه خشيةًم بِاِهللا وأَشدكُم أَنا أَعرفُكُ(( :rالنيب 

ـ ومن تلك النعم نعمة الوالدين املُ ،متجرد خلالقه يريد أن يشكره على نعمه وآالئه سلونعمـة   ،نيِم
مث بلوغه ما  ،حىت خرج إىل هذه الدنيا طفالً –أي األطوار اليت مر ا  –التدرج بتكوينه يف رحم أمه 

  .بني الثالثني إىل األربعني
ويتهيأ للتدبر والتفكر يف  ،وفيها تكتمل مجيع القوى والطاقات ،واألربعون هي غاية النضج والرشد   

وتتـدبر   ،وما بعد احلياة ،ويف هذه السن تتجه الفطرة املستقيمة إىل ما وراء احلياة ،اكتمال وهدوء
  .)٥(املصري واملآل 

                                                
 .       ١٥اآلية  سورة األحقاف )١(
 .     ٥٠٤ينظر : تفسري كلمات القرآن الكرمي ص  )٢(
 .    . يف معرض تفسريه لسورة األحقاف   ٧/٤١٦ينظر : يف ظالل القرآن   )٣(
و  ٢/٢١٢) ، ومسند أمحـد  ٥٢٦٥برقم ( ٢/٧٨٨)  ، وسنن أيب داود  ٢٣٥٦، وصحيح مسلم  ( ١٠/٤٣٧صحيح البخاري  )٤(

) ، ٦٣٠٤بـرقم (  ١١/١٩٤) ، مسند أيب يعلـى :  ٥٦٤٧برقم ( ١٢/٤٦٣) ، وصحيح ابن حبان  ٩٨٠٠( ) ،٨١١٥برقم ( ٤٤٩
     .) ٨٦١٥) و (٩٨٤٩برقم ( ١٨٣و  ٥/٢١٤ وسنن البيهقي الكربى

 .      ٧/٤١٦ينظر : يف ظالل القرآن   )٥(

 



 ١٥

ملرمحة الن:  
وهي  ،من خالل ما يفهمه من سياق اآلية وهذه النملة بلغت من الرمحة ما يستشعر ا كل عاقل     

تحفهي الرمحة بعينها والشـفقة   ،عليه الصالة والسالم ر بين قومها مما سيلحقهم من جيش سليمانذ
ن حيـذوا حـذوها يف   ولعل بين البشر أ ،على من ترى أم سيهلكون إن مل ختربهم ذا األمر اجللل

  .فيدفعوا عنهم نقم األعداء ومغبة الظاملني ،الرمحة على بين جلدم
جتربهم على مجع العلـف   ،ومن عجائب ما رآه العلماء أن بعض أنواع النمل تعيش مع عبيد هلا     

 ،دولكن هذه النمالت حريصة على إطعام العبي ،مث يأكلون معهم دون أي متايز طبقي ،الالزم للغذاء
وتستمر  ،مكروه متتنع النمالت عن األكل حىت ولو كان الغذاء موجوداً موإذا غاب العبيد أو أصا

 .منلةكل هذه هي رمحة النمل اليت أودعها اهللا يف كيان  ،كذلك حىت يعود العبيد أو أن متوت جوعاً
  .)١(فسبحان اهللا رب العاملني

  
  
  
  
  
  
  

###  
  
  
  

                                                
 .      ٦نمل ص أسرار عامل ال  -ينظر : موقع عبد الدائم الكحيل العلمي يف القرآن والسنة  )١(

 



 ١٦

  املطلب الثاين
  ةـة النبويـل يف السنـالنم

وتنهى عن  ،وأمة النمل ودعاءهاوردت عدة أحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم تذكر النمل      
   :هذه األحاديثمن ف ،قتله وحرقه

    :احلديث األول

صلى اهللا أن رسول اهللا  س رضي اهللا عنهماينة عن ابن عباالزهري عن عبد اهللا بن عياإلمام روى      
  .)١(قتل النمل والنحلة واهلدهد والصرد ى عن  عليه وسلم

    :احلديث الثاين

نزل نيب من األنبياء حتـت  (( :قالصلى اهللا عليه وسلم  عن النيب رضي اهللا عنهأيب هريرة  عن     
فأوحى اهللا إليه فهال  بالنار فأحرق ببيتهاأمر مث  من حتتها فأمر جبهازه فأخرج ،منلة لدغتهشجرة ف

  .)٢()) منلة واحدة
عليه قال العلماء وهذا حممول على أن شرع ذلك النيب ( :تعاىل) رمحه اهللا( قال اإلمام النووي     

ومل يعتب عليه يف أصل القتل واإلحراق  ،كان فيه جواز قتل النمل وجواز اإلحراق بالنارالسالم 
واحدة هـي   أي فهال عاقبت منلة (فهال منلة واحدة) :وقوله تعاىل ،على منلة واحدةبل يف زيادة 

وأما يف شرعنا فال جيوز اإلحـراق بالنـار    ،وأما غريها فليس هلا جناية ،اليت قرصتك ألا اجلانية
للحيوان إالَّ إذا أحرق إنساناً فمات باإلحراق فلوليه االقتصاص بإحراق اجلاين وسـواء يف منـع   

قتل النمل فمذهبنا وأما  ،))عذب بالنار إالَّ اهللايال ((اإلحراق بالنار القمل وغريه للحديث املشهور 
ى عن قتل أربع  صلى اهللا عليه وسلم، وأحتج أصحابنا فيه حبديث ابن عباس أن النيب أنه ال جيوز

من الدواب النملة والنحلة واهلدهد والصرد رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخـاري  
)) ويف رواية فأمر جبهازه فأخرج قتفأمر بقرية النمل فأحر(( صلى اهللا عليه وسلموقوله  ،ومسلم

  .)٣() واجلهاز بفتح اجليم وكسرها وهو املتاع ،أما قرية النمل فهي مرتهلن ،من حتت الشجرة
  
 

                                                
) ، ٣٠٦٧بـرقم (  ١/٣٢٢) ، ومسند أمحد  ٣٢٢٤برقم ( ٢/١٠٧٤) ، وسنن ابن ماجه  ٥٢٦٧برقم ( ٢/٧٨٩سنن أيب داود   )١(

  .     ) إسناده صحيح على شرط الشيخنيوغربهم . قال شعيب االرنؤوط : (
  .    )  ٢٢٤١حلديث (رقم ا ٤/١٧٥٩) ، وصحيح مسلم : ٣١٤١رقم احلديث ( ٢/١٣٠٦صحيح البخاري :  )٢(
 .      ١٤/٤٨٩ينظر : شرح صحيح مسلم   )٣(

 



 ١٧

    :احلديث الثالث

خرج نيب من األنبيـاء  (( :يقول صلى اهللا عليه وسلممسعت رسول اهللا  قال أيضاًأيب هريرة عن      
استجيب لكـم مـن   ارجعوا فقد  :فقال ،قوائمها إىل السماء بعضبنملة رافعة هو فإذا  ييستسق

  .)١( ))أجل شأن منلة
قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    .عن أيب الصديق الناجييف مصنفه ابن أيب شيبة  أيضاً ورواه     

ن سليمان بن داود خرج بالناس يستسقي فمر على منلة مستلقية على قفاهـا رافعـة   إ(( :وسلم
 ،ما أن تسقناإف ،اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غىن عن رزقك :سماء وهي تقولقوائمها إىل ال

  .)٢( ))تم بدعوة غريكميارجعوا فقد سق :فقال سليمان للناس ،أن لكنا وإما
وفيما يبدو من احلديث أن سليمان كان يفهم لغة النمل حىت أنه مسع قوهلا وهي تكلم اهللا عـز       

  .عليه السالمل النعم على سليمان وهذه من أج ،وجل بلغتها

    :احلديث الرابع

معهـا   فرأينا حمـرةً  ،فانطلق حلاجته ،يف سفر rقال كنا مع رسول اهللا  tعن ابن مسعود      
من فجـع هـذه   (( :فقال rفجعلت تعرِش فجاء النيب  ةُرـمفجاءت احلُ ،فأخذنا فرخيها ،فرخان

 :قال ،قلنا حنن ))من حرق هذه ؟(( :قرية منل قد حرقناها فقالورأى  ،))بولدها ردوا ولدها إليها
  .)٣( ))إنه ال ينبغي أنْ يعذب بالنار إالَّ رب النار((
  
  
  
  
  

###  
  
  

                                                
هذا حديث صـحيح اإلسـناد ومل   . قال احلاكم  : ( ٢/٦٦) ، وسنن الدار قطـين  ١٢١٥برقم ( ١/٤٧٣املستدرك للحاكم   )١(

  .    )  خيرجاه
 .    ) .  ٣٤٢٧٣) ، (٢٩٤٨٧برقم ( ٧/٧١،  ٦/٦٢مصنف ابن أيب شيبة   )٢(
 ) . وصححه الشيخ األلباين . ٥٢٦٨برقم ( ٢/٧٨٩أيب داود   سنن )٣(

 



 ١٨

  

  املطلب الثالث

  خلق النمل الربانية مناحلكمة 
 وجواب ذلك أن اهللا .وملاذا خلقه اهللا عز وجل ؟ ،قد يقول قائل ما احلكمة من خلق النمل     

بل اقتضت مشيئته وحكمته أن خيلق األشياء  ،مل خيلق شيئاً يف هذا الوجود عبثاً سبحانه وتعاىل
وترك هلم اخليار يف البحث  ،أدرك حكمته البشر أم مل يدركه ،ها من العدم لسر هو يعلمهويوجد

أَنفُِسهِم حتى يتبين لَهم أَنه سنرِيهِم آياتنا في اآلفَاقِ وفي ﴿ :ومل جيعله حمرماً قال تعاىل ،والتقصي
قتتلخص مبا لوجود النمل على األرض صائص كثرية خب قدمياً وحديثاًعلماء الوقد أحاطنا  ،)١( ﴾ الْح
  :يأيت

 ،ب التربةفهي تأكل احلشرات وتقلّ ،البيئةنظافة على األرض حيافظ على  النمل وجود .١
  .ألمهية وجوده وبقائه ،قتل النملعن  صلى اهللا عليه وسلميب هلذا ى الن ،فيدخل اهلواء إليها

 .النمل غذاء مهم للعديد من احلشرات اليت هلا دور يف تنقية البيئة وتطهريها من األضراريعترب  .٢
 .بعض الزهورح يتلقيقوم النمل ب .٣
 .املادة العضوية يف التربةالنمل رك حي .٤
 .ات األخرىوتعترب النملة من أهم احلشرات املفترسة للحشر .٥
 .توازنا يف عامل احلشراتالنمل دث حي .٦
َألرضِ والَ طَائرٍ يطري اوما من دآبة في ﴿ :دث توازناً يف العامل بأمجعه هلذا قال تعاىلمث حي .٧

ي هِمبإِلَى ر شيٍء ثُم نابِ متي الْكا فطْنا فَرم ثَالَكُمأَم مإِالَّ أُم هياحنونَبِجرش٢( ﴾ح(. 
يوجد بني النمل القتل وهذه من خصائص املخلوقات هو التدافع لبقاء النوع اجلنسي لتلك   .٨

  .فسبحان اهللا رب العاملني .املخلوقات
  
  

###  

                                                
     . ٥٣سورة فصلت اآلية  )١(
 .      ٣٨سورة األنعام اآلية  )٢(

 



 ١٩

  

   املبحث الثاين

نوع اللغة التي يتعامل  ،لوي للنمـالبيان اللغ
  بها النمل
  املطلب األول 

  البيان اللغوي للنمل
  :؟ لةملاذا قالت من

فقد ثبت علمياً أن النملة األنثى  ،﴾قَالَت نملَةٌ﴿ :ذكر القرآن الكرمي كلمة منلة بلفظ املؤنث     
وخترج  ،والدفاع عن اململكة ،ورعاية الصغار ،العقيمة هي اليت تقوم بأعباء اململكة من مجع الطعام

 ،إالَّ يف تلقيح امللكاتالبتة ح وال دور له أما النمل الذكور فال يظهر إالَّ وقت التلقي .من اخللية للعمل
وأن تلكم النملة هي  ،اإلهليومن خالل السياق القرآين يتضح لنا مطابقة املنظور العلمي للوحي 

   .ذا اجلمع الكبري من النملهل الراعية

    :اللغوي للنمل بيانال
ذات  :)نملَـة  أرض(و .)لةمندة (ـ) معروف الواحالنمل( :)١( يف خمتار الصحاح قال الرازي      
   .أصابه النمل :)منمولوطعام ( ،منل
وقد قرئ به فَعلَّلة الفارسي بأن أصل  ،ونملة ،معروف واحدته نملة )النمل(  :قال ابن منظورو      

 ﴾وا مساكنكُمقَالَت نملَةٌ يا أَيها ٱلنملُ ٱدخلُ﴿ :مث وقع التخفيف وغلب وقوله عز وجل ،نملة نملة
والقول ال حيكـي إالَّ   ،قالت :ألنه قال ،كلفظ ما يعقل ،) يف النمل وهي ال تعقلادخلواجاء لفظ (

وأرض نملـة   ،يتـهيل  دبيب نِمال يف نقا :قال األخطل .واجلمع نِمال ،للحي الناطق فأجريت جمراه
    .)٢(وطعام منمول أصابه النمل  ،كثرية النمل

     :؟ أم مؤنث هل النملة مذكر

                                                
  .     ) ن م ل، مادة ( ٦٨٠ينظر : خمتار الصحاح ص )١(
 .     ١١/٦٧٨ينظر : لسان العرب   )٢(

 



 ٢٠

 إىل من تـذكري أو تأنيـث  اليت ذكرها اهللا عز وجل يف القرآن الكرمي يف النملة اختلف العلماء      
   :قولني

والتاء  ﴾قَالَت نملَةٌ﴿يؤيد بأن النملة املشار إليها يف اآلية أا مؤنث بدليل قوله تعاىل  :األولالقول 
   .هنا للتأنيث

ال يتميز فيه املذكر مـن   مثل احلمامة والشاة يف وقوعها على الذكر واألنثىبأن النملة  :الثاينالقول 
ي لوسكقول أيب حيان واآل عنه بأنه ذكر أو أنثىار بل يتميز باإلخب ،املؤنث بتذكري الفعل وال بتأنيثه

   :وفيما يأيت تفصيل القولني ،يف روح املعاين وغريمها
مسعها سليمان هي أنثى بـدليل تأنيـث    وهذه النملة اليتقيل ( :)١(قال املناوي يف فتح القدير     

حلاق التاء يف قالت ال يدل على أن النملة مؤنثة بل إ :فقال ،ورد هذا أبو حيان ،الفعل املسند إليها
ألن منلة وإن كانت بالتاء فهي مما ال يتميز فيه املذكر من املؤنـث   ،يصح أن يقال يف املذكر قالت

بل يتميز باإلخبار عنه بأنه ذكر أو أنثى وال يتعلق مبثل هذا كثري فائـدة   ،يثهبتذكري الفعل وال بتأن
     .)وال بالتعرض السم النملة

ألنه ملا جعـل هلـم قـوالً     ،ادخلن :ودليل على أا أنثى مل تقل( :)٢(يف تفسريه البغويقال و     
   .)كاآلدميني

ان إن منلة سليم( :إىل اإلمام أيب حنيفة أنه قال وأما ما ذكره النسفي وغريه عن الرواية املنسوبة     
 ،ففيها رد على من ادعى ذلك واعتربوها فرية على أيب حنيفة وقتادة وأا ال تصح) كانت أنثى

 ،عما شئتم سلوافقال  ،(عن قتادة أنه دخل الكوفة فالتف عليه الناس :ألن العقل يناهضها ونصها
فقال أبو  فأفحم ،ب عن منلة سليمان أكانت ذكراً أم أنثىفسأله أبو حنيفة رضي اهللا عنه وهو شا

ولو كانت  ،(قالت منلة) :بقوله :فقال ،فقيل له مباذا عرفت ،حنيفة رضي اهللا عنه كانت أنثى
وذلك أن النملة مثل احلمامة يف وقوعها على الذكر واألنثى فيميز بينهما  ،ذكراً لقال قال منلة

ادخلوا مساكنكم ومل يقل وهو وهي يا أيها النمل  ،امة أنثىبعالمة حنو قوهلم محامة ذكر ومح
ة والنمل مقوالم كما يكون يف أوىل العقل أجري خطان جمرى ـألنه ملا جعلها قائل ،ادخلن
   .)٣() خطام

وذلك أن النملة مثل احلمامة والشاة يف وقوعها على الـذكر  ( :)٤(وقال الزخمشري يف كشافه     
  .) ..محامة ذكر ومحامة أنثى وقوهلم وهو وهي :بينهما بعالمة حنو قوهلم فيميز ،واألنثى

                                                
 .     ٤/١٨٦ينظر : فتح القدير   )١(
 .      ١٥٠لبغوي ص ينظر : تفسري ا )٢(
 .      ٣/٢٠٧ينظر : تفسري النسفي   )٣(
 .      ١/٩٠١ينظر : الكشاف   )٤(
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قالت منلة روعي فيه تأنيث اللفظ وأما املعـىن فيحتمـل   ( :)١(يف روح املعاينلوسي اآلقال و     
التذكري والتأنيث على حد سواء وكيف يسأل أبو حنيفة رضي اهللا عنه ذا ويفحم به قتادة مـع  

  .)شبه أن ذلك ال يصح عنهماواأل ،غزارة علمه
 ،وعني ،ذكر يف احليوان كظلمة بإزائههو أن ال يكون  :التأنيث اللفظي( :وقال ابن احلاجب     

 ،وال فرق بني أن يكون حيواناً أو غريه كدجاجة ومحامة إذا قصد به مذكر فإنه مؤنـث لفظـي  
أنثى لورود تـاء التأنيـث يف    ﴾لَةٌقَالَت نم﴿ :ولذلك كان قول من زعم أن النملة يف قوله تعاىل

(قالت) ومها جلواز أن يكون مذكراً يف احلقيقة وورود تاء التأنيث كورودها يف الفعـل املؤنـث   
  .)٢( )جاءت الظلمة :اللفظي حنو

لعمري إنه قد ( :ورد أحد العلماء على ابن احلاجب كما ينقل االلوسي يف روح املعاين بقوله     
 :ب وترك الواجب حيث اعترض على إمام أهل اإلسالم واعتراضه بقولهتعسف ههنا ابن احلاج

ليس بشيء إذ لو كان جائزاً أن يؤتى بتاء التأنيث يف الفعل  ... اخل.وورود تاء التأنيث كورودها
جاءتين طلحة مع أنه  :ارد صورة التأنيث يف الفاعل املذكر احلقيقي لكان ينبغي جوازاً أن يقال

وليس ذلك كتأنيث أمساء األعالم فإا ال يعترب فيها  :عن ذلك يف شرحه بقوله ال جيوز وجوابه
 :فلذلك ال يقال ،فيفسد املعىن ،ولو اعتربوا تأنيثها لكان اعتبار للمدلول األول ،املدلول الثاين

 ،تناقض حمض كأنه نسي ما أمضى يف صدر كتابه من قوله فإنه مسى به مذكر ،أعجبتين طلحة
فال خيفى على من له أدىن مسكة أن (عقرب) مع أن عالمة  ،دة على ثالثة أحرففشرطه الزيا

فكيف متنع العلمية  ،التأنيث فيه مقدرة العلمية ال متنعها عن اعتبار تأنيثها حىت متنع من الصرف
فإذن ليس طرح التاء عن الفعل إالَّ  ،عن اعتبار التأنيث يف طلحة مع أن عالمة التأنيث فيه لفظية

فكذا النملة لو كان  ،والفاعل ههنا مذكر حقيقي ،التاء إمنا جياء ا عالمة لتأنيث الفاعلألن 
  . )٣() مذكراً لكان هو مع طلحة حذو القذة بالقذة

وهذا  ،هذا بطة ذكر( :قوله وينصر قول أيب حنيفة رضي اهللا تعاىل عنه ما نقل عن ابن السكيت     
هذه  :فإن عنيت به أنثى قلت ،وهذا بقرة إذا عنيت ثوراً ،وهذا شاة إذا عنيت كبشاً ،محامة ذكر

أن التاء  :واملذهب ما سلكه اإلمام ،فظهر أن القول ما قالت حذام :مث قال ،وارتضاه الطييب .بقرة
على ما نص فهي يف حكم املؤنث اللفظي جائز أن تعامل معاملته كتمر ومترة  ،يف النملة للوحدة

                                                
 .     ١٩/١٧٧ينظر : روح املعاين   )١(
 .     ١٩/١٧٧ينظر : روح املعاين   )٢(
 .     ١٩/١٧٧ينظر : روح املعاين   )٣(
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ألن أمساء األعالم يعترب فيها  ،بنحو طلحة حيث مل جيز إحلاق فعله التاءوال يشكل  ،عليه يف املفصل
  .)١( )اً للكوفيني إىل آخر ما ذكر ابن احلاجبـاملعىن دون اللفظ خالف

باعتبار التأنيث يف عقرب إن مسي به  وال نقض( :لوسي (رمحه اهللا) املسألة بقولهآلويناقش ا     
ع الصرف على ما ظنه بعض فضالء ما وراء النهر وصوبه مذكر وال يف طلحة نفسه باعتبار من

وإحلاق العالقة  ،ألن اعتبار املعىن فيما هو يرجع إىل املعىن ال فيما يرجع إىل اللفظ ،شيخنا الطييب
فإذا مل يبق  ،وأما لشبه التأنيث مع الوحدة أو اجلمعية وحنوها ،أما التأنيث احلقيقي ،باعتبار الفاعل

وأما منع الصرف فال نظر فيه إىل معىن  ،نيث وشبه التأنيث فال وجه لإلحلاقاملعىن أعين التأ
وذلك غري خمتلف يف املنقول عنه وكفاك دليالً  ،بل إىل هذه الزيادة لفظاً أو تقديراً ،التأنيث

 ،العتبار اللفظ وحده يف هذا احلكم تفرقتهم يف (سقر) بني تسمية املذكر به واملؤنث دون عقرب
وإن اإلمام رضي اهللا عنه كويف والقاعدة على  ،ملناقض لكان ما أورده عليه ال له هذافلو تأمل ا

   .)٢( )أصله مهدومة
وأما ما يثبته العلم احلديث فإن النمل األنثى يناط له مهمات احلمايـة واحلراسـة والواجبـات         

  .األخرى
 ،ور النمل هي التزاوج مع امللكةتبني الدراسات أيضاً أن املهمة الوحيدة لذك( :يقول الكحيل     

وهنا ندرك دقة  ،أما مهام الدفاع والتحذير وتنظيم املرور وغري ذلك فهي مهمة النملة األنثى
مهمة باملؤنث ليدلنا على أن النملة هي اليت تتوىل  ﴾قَالَت نملَةٌ﴿ :التعبري القرآين بقوله تعاىل

  .)٣() الدفاع والتحذير من األخطار
أن الذكر ليس من  من جراء البحث العلمي لموكما ع ،مل كالنحل فيه الذكر وفيه األنثىوالن      

هلذا مل  ،وال يظهر إالَّ يف فترة التلقيح كما أشرنا سابقاًواجبه إالَّ تلقيح امللكات لغرض اإلخصاب 
غ عن اخلطر الذي سيلحق مبجموع النمل من جراء جميء سليمان ن يبلّأيكن من واجب الذكر 

وهي الداعية إىل  ،أن األنثى هي األكثر اهتماماً مبملكة النملـوقد ثبت ذلك علمياً ب ،وجيشه
ورغم أنه ال يهمنا من كوا ذكراً أو  ،وما حيدق ا ،احملافظة على ذلك الكيان من األخطار اخلارجية

ألن  ،)قالت منلة(ذا ينبغي لنا أن نتعرف إىل هذه ملا ،ولكننا يف معرض اإلعجاز العلمي للقرآن ،أنثى
 ،العلم كشف لنا أن األنثى هي اليت تم بشؤون مملكة النمل من حيث تعرضها لألخطار اخلارجية

   .واهللا أعلم

                                                
 .     ١٩/١٧٧ينظر : روح املعاين   )١(
 .       ١٩/١٧٨ين  ينظر : روح املعا )٢(
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  :يف زمن سليمان عليه السالم حجم النمل
واختالفهم هذا  ،حول حجم النمل يف زمن سليمان بن داود عليهما السالم قلونأختلف النا     

أما مدى صحتها فاألمر ال يهم بقدر ما نريد أن نتوصل إليه  ،روايات توفرت لديهم منمعزواً إىل ما 
  :ما يأيتروايام  ل منوننق ،من إعجاز علمي للقرآن الكرمي

كان ( :وابن أيب حامت عن نوف قال ،وابن املنذر ،أخرج البخاري يف تأرخيه وابن أيب شيبة .١
 . )١( )مثل الذباب( :ويف لفظ ،)النمل يف زمن سليمان بن داود أمثال الذباب

 .)كان هذا الوادي بالشام وكانت منله كأمثال ذباب( :)٢(وقال الواحدي يف وجيزه  .٢
واد كان يسكنه  :وقيل ،هو أرض بالشام( :قال قتادة ومقاتل :وجاء يف تفسري البغوي  .٣

 ،بابكان منل ذلك الوادي أمثال الذ :وقال نوف احلمريي ،اجلن وأولئك النمل مراكبهم
كانت تلك النملة ذات  :وقال الشعيب .أنه النمل الصغري :واملشهور ،كالبخايت :وقيل

  .)٣( )وقيل كانت منلة عرجاء فنادت ،جناحني
 .كانت النمل يف زمان سليمـان عليه السالم أمثال الذباب :)٤( وذكر أبو نعيم يف احللية .٤
كان النمل يف زمان ( :عن سفيان عن األعمش عن احلكم قال :وأخرج عبد بن محيد .٥

  .)٥( )سليمان أمثال الذباب
فالنمل على أنواع  ،أو حجم النمل يف زمن سليمان ،وحنن يف هذا البحث ال يثرينا حجم النملة      

واع النمل كما أشـار إىل ذلـك   ـوسنفرد يف حبثنا هذا مطلباً خاصاً بأن ،وأحجام خمتلفة ،متعددة
   .تعاىل الباحثون بإذن اهللا

  :م منلة على وجه األرضأقد
 ٩٢حجر يف أمريكا عمرهـا (  تعيش يفمت اكتشاف أقدم منلة على وجه األرض  ١٩٩٨يف عام      

  .وقد عاشت هذه النملة يف عصر الديناصورات ،مليون سنة)
 لتبقى معجزة اهللا يف النمل خالدةوذلك  ،فالنمل مل ينقرض بينما جند أن الديناصورات قد انقرضت   

فسبحان اهللا  .لرياها من يراها ويعيها من يعيها ،أن يرث اهللا األرض ومن عليهاإىل للناس تلى وقرآن ي
  .رب العاملني

  
                                                

 .     ٦/١٦١، وزاد املسري   ٦/٢٤٧والدر املنثور   ،  ١/٦٠التأريخ الكبري   ينظر : )١(
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   يناملطلب الثا

  نوع اللغة التي يتفاهم بها أفراد النمل
ـ  ﴿تشري اآلية الكرمية       مطحالَ ي كُمنـاكسلُوا مخلُ ٱدما ٱلنها أَيلَةٌ يمن انُ  قَالَتمـلَيس كُمن

وحاهلم  ،يتفامهون ا ةإىل أن النمل هلم لغ ﴾فَتبسم ضاحكَاً من قَولها `وجنوده وهم الَ يشعرونَ 
ـ  ولغته فلكل نوع من املخلوقات له  ،كحال األمم األخرى من الكائنات احلية  ةـوسـائله اخلاص

  .للتفاهم والتناغم
وذلك من خالل تقنية التخاطب  ،تفاهم وتناغم خاصة بينهم لعلماء أن للنمل لغةَفقد أكتشف ا     

ورمبا كان اخلطاب الذي وجهته النملة إىل جمموع النمـل يف   ،اليت تعتمد على الشفرات الكيميائية
   .الوادي هو عبارة عن شفرة كيميائية

وداخل النوع  ،ات رائحة خاصة بهن أنواع احليوانفقد أثبتت الدراسات العلمية أن لكل نوع م     
وان أو جواز سفر للتعريف بشخصية كل حي ،الواحد هناك روائح إضافية تعمل مبثابة بطاقة شخصية

   .أو أفراد املستعمرات املختلفة ،أو العائالت املختلفة
العلماء  أو رسالة صامتة تتكون مفرداا من مواد كيميائية أطلق عليها ،والرائحة تعترب لغة خفية     

فاإلنسان يتعرف على العديد  ،وجتدر اإلشارة إىل أنه ليست كل الروائح فرمونات ،)فرمونات( :اسم
ويقتصر الباحثون  ،ولكنه ال يتخاطب أو يتفاهم من خالل هذه الروائح ،من الروائح يف الطعام مثالً

وعليه  ،من الساللة نفسها ) على وصف الرسائل الكيميائية املتبادلة بني حيوانفرموناستخدام كلمة (
بينما تكون جمرد رائحـة   ،أو حشرة معينة) بالنسبة إىل حيوان معني فرمونفقد توصف رائحة بأا (

   .)١( بالنسبة حليوان آخر
والوظيفة اليت تؤديها كل منلة يف  ،والنمل يتميز برائحة خاصة تدل على مسكنه الذي ينتمي إليه     

  .هذه الفرمونات من غدة قرب الشرج هذا املسكن حيث يتم إنتاج
وهي األعضاء اخلاصـة  إما تستخدمان قرون االستشعار ف ،ويف الوقت الذي تلتقي فيه منلتان     

  .بالشم لتعرف الواحدة منها األخرى
فـإن   ،ة الغريبة إذا دخلت مستعمرة منل ال تنتمي إليهاأن النملومن الغريب الذي يثري الدهشة      

ويتم التعرف عليها عـن طريـق    ،بدخول منلة غريبةحالة الطوارئ  نونذه املستعمرة يعلالنمل يف ه

                                                
 ) .     شخصية احلشراتينظر : كتاب ( )١(

 



 ٢٥

ا فيجهزون عليها ل ،ا عدواً هلمرائحتها ويعدوا خارج املستعمرة وأيقتلوأو تصبح هلـم   ،خيرجو
   غذاء يقتاتوا.

أن إزالة  واوجدأم  ،من خالل إحدى التجارب املعمليةبعض الباحثني من الطرائف اليت رآها و      
الرائحة اخلاصة ببعض النمل التابع لعشرية معينة مث إضافة رائحة خاصة بنوع آخر عدو لـه أدى إىل  

   .مهامجته بأفراد من عشريته نفسها
ـ ف ،ويف جتربة أخرى مت غمس منلة برائحة منلة ميتة مث أعيدت إىل مسكنها       ل لوحظ أن بقية النم

يتم إخراجها فويف كل مرة حتاول فيها العودة  ،سبب هذه الرائحة وكأا ميتةخيرجوا من املسكن ب
هلـذه   رائحة املوت فقط مت السماحوحينما متت إزالة  ،ثانية على الرغم من أا حية تتحرك وتقاوم

  .النملة بالبقاء يف مسكنها

  :؟ كيف يعثر النمل على مصدر طعامه
حينمـا تعثـر النملـة     :(PETER  KROPOTKIN)بيتر كروبوتكني العامل يقول      

م ـ) الالزم من الغدد املوجودة يف بطنها لتعليالفرمونفإا تقوم بإفراز ( ،طعامالكشافة على مصدر 
ويف  ،ويف طريق عودا ال تنسى تعليم الطريق حىت يتعقبـها زمالؤهـا   ،إىل املسكن املكان مث ترجع

ومن العجيب أن النمـل يقلـل    ،يل الطريق أكثر فأكثرالوقت نفسه يضيفون مزيداً من اإلفراز لتسه
وحينما ينضب  ،اإلفراز عندما يتضاءل مصدر الطعام ويرسل عدداً أقل من األفراد إىل مصدر الطعام

   .)١( فإن آخر منلة وهي عائدة إىل مسكنها ال تترك أثراً على اإلطالق ،هذا املصدر متاماً
      فإن النمل يترك هذا األثر ويتوجه إىل  ،أو نفد الطعام ،اية األثرأما إذا مل يكن هناك طعام عند

  .أثر آخر للحصول على طعام جديد
والذي ينبئ عـن   ،لطلب الرزق من الذي أهلم النمل بسلوك مثل هذا الفعل :نقولوبعد ذلك      

ومل يكن  ،هو البديع الذي أحسن كل شيء خلقهإمنا  ،نظام حمبوك رتيب خالٍ من التكلف والتصنع
وما من دآبة في ٱَألرضِ إِالَّ علَى ٱِهللا رِزقُها ﴿ :تعاىلاهللا  قال .يف خلقه ما يدل على الضعف واخلطأ

  .)٢( ﴾ويعلَم مستقَرها ومستودعها كُلٌّ في كتابٍ مبِنيٍ
هو املكان الذي تقـيم فيـه   و ،بآأي يعلم مستقر هذه الدو( :يف تفسريه السعديالشيخ  قال    

 ،املكان الذي تنتقل إليه يف ذهاا وجميئها وعوارض أحواهلا :ومستودعها ،وتأوي إليه ،وتستقر فيه
والـيت تقـع يف    ،أي اللوح احملفوظ احملتوي على مجيع احلـوادث الواقعـة   :كل يف كتاب مبني

                                                
 .      FACTORAL EVOLUTION MUTUAL AID , Aاجلزء األول   1902  )١(
  ) .     ٦سورة هود اآلية ( )٢(
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 ،ونفذت فيهـا مشـيئته   ،هوجرى ا قلم ،اجلميع قد أحاط ا علم اهللاو .وات واألرضاالسم
  . )١() ووسعها رزقه

 دوابأخرب تعاىل أنه املتكفل بأرزاق املخلوقات من سـائر  ( :يف تفسريهابن كثري احلافظ وقال      
منتهى سريها أي يعلم أين  ،األرض صغريها وكبريها حبريها وبريها وأنه يعلم مستقرها ومستودعها

   .)٢() و مستودعهاوأين تأوي إليه من وكرها وه ،يف األرض
هذه الدواب وكل ما يتحرك على األرض فهو دآبة من إنسان وحيـوان  ( :وقال سيد قطب     

وختفي يف  ،وتكمن يف باطنها ،ما من دآبة من هذه الدواب اليت متأل وجه البسيطة .وزاحفة وهامة
. .يلم ا إحصـاء  ما من دابة من هذه الدواب اليت ال حييط ا حصر وال يكاد ،دروا ومسارا

 ،من أين جتئ وأين تذهبو ،وأين تكمن ،وهو يعلم أين تستقر ،عليه رزقهاو ،إالَّ وعند اهللا علمها
  . )٣() كل من أفرادها مقيد يف هذا العلم الدقيق ،وكل منها

    :درب النمل
الة جزء أنه مت إز :ومن هذه التجارب ،لى درب النملهنالك العديد من التجارب اليت أجريت ع     

وقد أصابه االرتباك حىت  ،فوجد أن النمل أخذ يبحث عن املكان ،من أثر درب النمل بفرشاةبسيط 
وأجريت جتربة أخرى حيث وضعت قطعة من الورق بني املسـكن ومصـدر    .اهتدى إىل األثر ثانية

   .أخذ ميشي فوق قطعة الورق واضعاً أثراً كيميائياً عليهاقد شوهد أن النمل ف ،الطعام

  :شبهة وردها
كما يتفوه به  عليه السالمإن احليوانات كانت تنطق كنطق اإلنسان قبل سليمان  :قد يقول قائل     

ولو كان األمر كذلك مل يكن لتخصيص سـليمان بـذلك    ،فهذا القول ال أصل له .كثري من الناس
األمر كما زعموا وال وليس  ،يسمع كالم الطيور والبهائم ويعرف ما تقوليعلم أنه إذ كلهم  ،فائدة

علـى هـذا   هذا  نالقت إىل يومخ أن ذكما قالوا بل مل تزل البهائم والطيور وسائر املخلوقات ومن
وما تنطق  ،ولكن اهللا سبحانه كان قد أفهم سليمان ما يتخاطب به الطيور يف اهلواء ،الشكل واملنوال

علمنا منطق الطَّيرِ ﴿ :ن سليمان أنه قالعتعاىل اهللا  كما أخربنا ،به احليوانات على اختالف أصنافها
يكُلِّ ش نا مينأُوت٥(أي مما حيتاج إليه امللك  )٤( ﴾ٍءو( .  

                                                
 .      ٣٧٧ن يف تفسري كالم املنان ص ينظر : تيسري الكرمي الرمح )٣(
 .      ٤١٨/ ٢ينظر : تفسري القرآن العظيم البن كثري  )١(
 .       ٤/٥١٥ينظر : يف ظالل القرآن  )٢(
 .    ١٦سورة النمل اآلية  )٣(
 .     ٣/٤٧٦ينظر : تفسري ابن كثري :  )٤(
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أي فهم أغراضه  ،ومن قبل فهم منطق الطري ،قول النملةله لقد فهم سليمان بة من اهللا سبحانه      
مكلها من أصوا.  

  :حتليل القول 
وهي علـى   ،بأن النمل له لغة يتعامل ا مع جمموع سربه أو عشريتهاحلديث علم إن ما أثبته ال     

) الفرموناتولكل نوع من التصرف له رائحة خاصة أطلق عليها العلماء ( ،شكل روائح تصدر منه
رمبا كان اخلطاب الـذي   :وقالوا ،وهي مبثابة رسائل كيميائية متبادلة بني جمموعة معينة دون أخرى

  .لة إىل قومها هو عبارة عن شفرية كيميائيةوجهته النم
عليه السـالم  وإمنا فهم سليمان  ،إن النمل ال ينطق كما ينطق البشر :وإذا كان علماؤنا يقولون     

وـذا   ،فهذا يعين أن النملة هلا لغتها اخلاصة وقد هيأ اهللا عز وجل له فهمها ،غرض النملة من قوهلا
  .واهللا أعلم ،حيصل التوافق بني كال الفريقني

مث أخرب مبا دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها حيـث أمـرم أن   ( :قال ابن القيم     
فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسـكناً ال يـدخل    ،يدخلوا مساكنهم املختصة م

ته مـا  مث قالت ال حيطمنكم سليمان وجنوده فجمعت بني امسه وعينه وعرف ،عليهم فيه سواهم
فكأمنا مجعت بني االعتذار عن مضرة اجليش  ،مث قالت وهم ال يشعرون ،وقائدهاوعرفت جنوده 

بكوم ال يشعرون وبني لوم أمة النمل حيث مل يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم ولذلك تبسم 
  .)١( )نيب اهللا ضاحكاً من قوهلا وأنه ملوضع تعجب وتبسم

  
  
  
  
  
  

###  
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   املبحث الثالث 

  ـلالتكوين اخللقي للنم
  املطلب األول 

  لذكاء النم
 إىل هذا املخلوقليلفت نظر العقالء من بين البشر إن اهللا جلت قدرته وعظم شأنه مل يكن      

حتري األلباب عقول والذهل تقدرات عجيبة وقوى خارقة  ه ميتلكأنعلى إالَّ ليحيطهم علماً  )النمل(
واستغرقوا  ،أميا اهتمام ذا املوضوعقد ظهر علماء اهتموا و ،تقصيوالبحث موضع اليف  مـتضعهو

وتطور جهازه  ،ل الذكيـمن سلوك النم اًاكتشفوا بعضيف البحث والتقصي سنوات كثرية ف
 ،فعند وضعه حتت اهر وجدوا أن دماغ النملة يتكون من فصني رئيسيني يشبه مخ اإلنسان ،العصيب

  .)١(ساسة ومن مراكز عصبية متطورة وخاليا ح
سورة الذكية املنظمة النشيطة املثابرة والذي يلفت النظر أيضاً أن اهللا عز وجل أفرد هلذه احلشرة       

درته ليدلنا على عجيب صنعه وقو ،ة هذا املخلوقألمهيكل هذا وذاك ) النملمساها (يف كتابه العزيز 
ونقر له  ،دون سواه بالعبادة وحده ردهنفأن  لغرض ،وتعاىلهو سبحانه  اليت ال يقدر عليها أحد إالَّ

اخلضوع واخلشوع والتذلل بني يديه سبحانه تقدست أمساؤه االنقياد ووهذا مقتضى  ،بالربوبية احلقة
  .وصفاته

ز بني العدو يميالتع من خالله يبل له ذكاء فطري يستط ،فالنمل ليس من الكائنات الغبية     
الشأن وأنه يعرف أن له رباً عظيم  ،ن يدفع عن نفسه بذكائهوأنه يستطيع أ ،والشر واخلري ،والصديق

    .استوىأنه فوق مسواته على عرشه و اًقادر

                                                
الذين حبثوا يف هذا اال (رويال وكنسون) أحد علماء التـاريخ   ومن هؤالء.   ١٠لمي للقرآن يف النمل ص حبث عن اإلعجاز الع )١(

  الطبيعي ، والذي صنف كتاباً مهماً امساه : (شخصية احلشرات) .
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إن ( :كتابه شفاء العليل ما نصهيف حقيقة ذكاء النمل لنا ابن القيم (رمحه اهللا) عن  فقد روى     
ين فجلس عليه فأمر األحنف بكرسي فوضع عند تنور ،أهل األحنف بن قيس لقوا من النمل شدة

  .)١( )فذهنب :قال ،ونفعل ،لتنتهن أو ليحرقن عليكن :مث تشهد مث قال
ومل جيد له من وسيلة  ،بذكائهأن يدفع عن نفسه بتقدير اهللا عز وجل فهنا استطاع النمل      

من ومثل هذا السلوك يسلكه القادة العظام  ،للتخلص من احلرق األكيد إالَّ بالتخلي عن موقعه
 هإىل ترك ونيضطرساألرض  ا احليز منعندما جيدون أن اخلطر يكمن ببقائهم يف هذني العسكري

  .واللجوء إىل أرض أخرى أكثر استقراراً وأماناً
وت املآخر على ذكاء تلك النملة اليت أنقذت بين جنسها من  لوقصة النمل يف القرآن الكرمي دلي     
 ضاحكاً عليه السالمولذلك تبسم هلا سليمان  ،وهذا من أعجب العجيب ،بالسحق والتحطيمقق احمل

  .فطنتهالذكائها و
مث أخرب مبا دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها حيث أمرم أن ( :قال ابن القيم     

فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكناً ال يدخل  ،يدخلوا مساكنهم املختصة م
  .)٢() عليهم فيه سواهم

ولذلك أجروا جمراهم مع أنه ال فشبه ذلك مبخاطبة العقالء ومناصحتهم ( :ال البيضاويقو     
لَميتنع أن خ٣() اهللا سبحانه وتعاىل فيها العقل والنطق ق(.  

م ينظعلى درجة عالية من التذا النوع من املخلوقات لوجده هولو تتبع كل إنسان بفهم وإدراك      
تعمل مع بين جنسها وفق خطة عمل واضحة أشار إليها القرآن  فهذه النملة اليت .تفوق اخليال

فيقوم كل فرد منها بواجبه على أكمل وجه من خالل  ،وحازمة حيث توزع املهام على أفراد اخللية
  .  )٤(الربنامج الفطري الذي أودعه اهللا تعاىل يف دماغه من غري مترد أو تكاسل 

أي  تتناسب مع حقيقة القرآن اليت ال شك فيها وال يعتريها وذكاء النمل من احلقائق العلمية اليت     
   .خطأ
وهي ذكاء النمل وقدرته على احملاكمة العقلية  ،فإشارة القرآن الكرمي إىل حقيقة علمية كبرية     

فقد استطاعت تلكم النملة احلاذقة أن حتدد مكان  ،والفكرية ومواجهة األخطار اليت قد حتدق به
   .وهذا مل يكن ليتم لوال هذه القدرات اخلارقة اليت يتمتع ا النمل ،الذي سيسلكهسليمان والطريق 

                                                
 .     ٦٩ينظر : شفاء العليل ص  )٢(
 .     ٦٩ينظر : شفاء العليل ص  )١(
 .     ٢٦٢ينظر : تفسري البيضاوي ص  )٢(
 .     ١١حبث عن اإلعجاز العلمي للقرآن يف النمل ص  )٣(
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وبديهي أننا نسلم يقيناً أا إرادة اهللا اليت جعلت النمل يف هذا املستوى العايل من الفطنة      
ألن  ،شرويف نفس الوقت أنه حتدي عظيم يضعه أمام الب ،فهو إهلام منه سبحانه هلذا املخلوق ،والذكاء

 :قال تعاىللكفار مكة بأن خيلقوا ذباباً  سبحانهكتحديه  ،خيلقوا مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرياً
ولَو  اِهللا لَن يخلُقُوا ذُباباً تدعونَ من دون إِنَّ الَّذين فَاستمعوا لَه يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ﴿

وا لَهعمتاج إِنْ يوطْلُوبالْمو بالطَّال فعض هنم ذُوهقنتسئاً ال ييش ابالذُّب مهلُب١( ﴾س(.   
مدى ذكائها يف منه نستلهم  دليل ساطع البيان اآليات اليت ذكرها اهللا عز وجل يف سورة النملف     

دون أن تفزعهم  وكيف أا استخدمت أذكى الطرق يف دفع اخلطر عن بين جنسها ،توصيل اخلرب
أحدث  اليوم ولعمر احلق إن كثرياً من اجلهات املنظمة يف العامل تستخدم ،وتثري بينهم اهللع واخلوف

أن تنشئ طاقماً يستطيع بذكائه إيصال املعلومة بأسلم الطرق وأكثرها  من أجلالطرق والوسائل 
منا الطريقة السليمة يف إيصال لّمن هذه النملة الذكية يف أن تعيف هذه اجلولة ورمبا نستفيد  ،جدية

   .ضوضاءاخلرب دون إرباك و

يف توصيل خرب اخلطر إىل النمل سليمان عليه السالم منلة املراحل اليت سلكتها 
  :حسب تسلسل كالمها يف اآلية كداللة على ذكائها

   :املرحلة األوىل

تنبيه عاجل هلم يف غاية العجالة للنمل  والنداء هنا هو ،كأنه بوق إنذار ﴾يا أَيها ٱلنملُ﴿قوهلا     
فاخلطر قادم وبأسرع ما  ،حىت يبادروا ويستعدوا بأخذ احليطة واحلذر الشديدين ملواجهة هذا اخلطر

ولَعلم  ،ولو كانت بينهم ملا احتاج إىل ياء النداء ،فهي كانت بعيدة عن النمل ،والنداء للبعيد ،يكون
   .ي على بعد منهم باملقاييس اخلاصة مولكنها رأم وه ،النمل مبقدمهم

  :املرحلة الثانية
ففي هذه املرحلة نالحظ أا أعطت األوامر أوالً قبل أن تبني نوع  ﴾ٱدخلُوا مساكنكُم﴿قوهلا      

لكي يسرعوا  ،وهي ذا رحبت الوقت وأعطت مباشرة األوامر جلميع النمل ،اخلطر الذي سيدامههم
  .نهمبالدخول إىل مساك

   :املرحلة الثالثة
وهذا من أعجب  ،سبب اخلطر هذه املرحلة بينت يف ﴾الَ يحطمنكُم سلَيمانُ وجنوده﴿قوهلا      

وسلوكها هنا يدلل على  ،الذكاء أا مل تبدأ بتبيان سبب اخلطر إالَّ بعد تنبيههم وإعطائهم األوامر

                                                
 .    ) ٧٣سورة احلج اآلية  ( )٤(
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بل هو تسلسل وترتيب  ،حة بعدم خلق االرتباك واخلوفذكائها اخلارق يف استخدام الوسائل الصحي
  .موفق يف عدم مفاجئتهم باخلطر ملنع وقوع التدهور النفسي لدى من يسمعه للوهلة األوىل

    :املرحلة الرابعة
فقد أت مهمتها جتاه قومها بكل حرص وذكاء أخربم بكلمة  ﴾وهم الَ يشعرونَ﴿قوهلا      

ولكن لو دخلوا ليحطمونا  ،إمنا هم قوات صديقة ،يسوا أعداًء وال غايتهم اإلفسادجامعة بأن هؤالء ل
ومل يكن  ،فإم لو شعروا سيبتعدوا عنا ،ألم مل يشعروا بوجود مملكة للنمل ،ويدسونا بأقدامهم

وهذا من آكد الواجبات على من يتوىل  ،وذا أدخلت السرور والبهجة عليهم ،هناك أي خطر يذكر
فبهذه الطريقة الرائعة جنبتهم السحق  ،لرعية يف إدخال عوامل اخلري واألمن على قلوب رعاياهأمر ا

   .والتحطيم وأن يتخذوا التدابري لدفع هذا اخلطر
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  املطلب الثاين

 األجهزة 
َ
 اخل

ْ
 قِ ل

َّ
  لنملاخلارقة لة ي

  

 
  نملةالشكل تخطيطي لهيكل 

  :دماغ النملة
وهو حيتوي  ، دماغ النملة األكرب بني احلشرات قياساً حلجمهايعترب( :يقول عبد الدائم الكحيل     

وبعض  ،) خلية عصبية يف دماغ النملة ال زالت جمهولة من قبل العلماء٢٥٠٠٠٠أكثر من (على 
ل من أي كمبيوتر يف العامل ! هذه اخلاليا العصبية هلا يؤكدون أن دماغ النملة يعمل أفض الباحثني

  .)١() اصل والتخاطبمهمة إرسال الرسائل والتو
  

                                                
  .     ٢موقع عبد الدائم الكحيل ص  )١(

 



 ٣٣

   

  :رأس النملة
 بالنسبةان تستطيع ما محل أشياء ثقيلة جداً وهلا فكَّ ،كبري قياساً مع حجم جسمها للنملة رأس   
كما هلا هوائيان لتحسس األشياء  ،ملضغ الطعام نان داخلياوهلا فكَّ ،وتستخدمها أيضاً للحفر ،هلا

  .للتذوق

   :النملة اـفكَّ
كما  ،حفر األرض والقتال والدفاع عن نفسهامن خالهلما تستطيع ان جداً قويان للنملة فكَّ   

لوجدنا  ،النملة وفكي التمساح من حيث قوما يولو قارنا بني فك ،تستطيع أن تأكل ومتضغ الطعام
فكي التمساح أكرب بآالف النملة أقوى من فكي التمساح قياساً حلجمها رغم أن حجم  يأن فك

  .النملة يكف املرات من

    

عاـَني ملةالن:   
 من خالهلا تبصر إىل عدة جهاتفيها الكثري من العدسات مركبة إن للنملة عيوناً  :يقول الباحثون   

ضي معظم وقتها يف الظالم رؤيتها لألشياء ضعيفة بسبب أا متولكن  ،دون أن حترك عينها مينة ويسرة
  .لشعريات الدقيقة حلمايتهاوهذه العني حماطة ببعض ا ،حتت التراب

 



 ٣٤

   
  :ا االستشعارـقرن
وهذان  .للنملة قرين استشعار تستشعر ما وتتحسس وتتذوق الغذاءعز وجل لقد هيأ اهللا      

بعد وإرساهلا  ألن لديهما القدرة على تلقي املعلومات عن ،القرنان مها مصدر املعلومات بالنسبة للنملة
  .إىل من تشاء كذلك

حيث بلغ من التعقيد يف  ،اخلاص بالفضائيات )لستااليتا(اهلوائي هاز اجلالقرنان مبثابة  وهذان     
  .)١(مع العلم أن مساكته ال تتجاوز أجزاء قليلة من املائة من امليليمتر ،مبلغاًالتصميم والصنع 

   :فم النملة
هاضمة باستخدام ئر حيث ختلطه بعصا ،حالة السائلةتقوم النملة ضم الطعام بعد حتويله لل     

وميكن أن يبقى الغذاء  ،وهناك آلية متنع دخول اجلزئيات الصلبة من الغذاء إىل اجلهاز اهلظمي ،لساا
  .   )٢(للنملة لفترات طويلة قبل أن تستخدمه كغذاء  اهلضمييف اجلهاز 

  :قلب النملة
إىل أحناء ي ال لون له يضخ الدم الذعلى شكل أنبوب يدفع العضالت وبالتايل  للنملة قلب      

  .جسمها

   :اجلهاز التنفسي
  .وهي مبثابة الرئتني للتنفس ،للنملة جمموعة أنابيب تدفع اهلواء خالل جسدهاإن  :قال الباحثون     

  :العصيب اجلهاز
من األجهزة اليت جتعلها من أكثر احلشرات جناحاً يف البقاء  وعدد ،اًعصبي اًجهازمتتلك النملة      

  .فتبارك اهللا أحسن اخلالقني ،رارواالستق

                                                
 .      ٥أسرار عامل النمل ص  –عبد الدائم الكحيل : اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة  )١(
 .      ٧أسرار عامل النمل ص  –لقرآن والسنة عبد الدائم الكحيل : اإلعجاز العلمي يف ا )٢(
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  :ن النملةـبط
  .وهلا خصر صغري بطن النملة بيضاويشكل      

  :ة النملقو
ثقالً يساوي تستطيع أن حتمل ل أن النملة مأثبت العلماء من خالل أحباثهم يف مكنونات عامل الن     

ا أ ،اعشرين ضعف وزذه القوة فإنه سيحمل سيارة وز ًلف كيلو غرام بسهولةولو أن رجال، 
   .فقوة النملة أقوى من قوة الرجل بعشرين ضعفاً

ومن قوا أا تستطيع حفر املسافات الطويلة بالنسبة هلا داخل الصخور واألرض الصلبة وبكل      
   .بساطة من غري جهد وتكلفة

  :اجلهاز التناسلي يف النمل
ر إن للذكو( :يقول العلماء ،طريق جهازيهما التناسلياملذكر عن  ةيتم التزاوج بني امللكة والنمل      

و يسمى وللذكر عض ،طيع ا تلقيح امللكةاليت تست ،ةخصيتني تنتجان احليوانات املنوي
)AEDEAGUS( يدخله يف فتحة خاصة يف جسم امللكة ويلقي باحليوانات املنوية فيه، 

ه البيض من خالل عضو امسوتضع  ،وللملكة مبايض إلنتاج البيض
(EOVIPOSITOR)، قريبة  د ذلك تنتقل هذه البيوض يف جسم امللكة حىت تصبحعوب

والعجيب أن  ،واليت ستصبح بعد ذلك أطفاالً من النمل ،من مكان التلقيح وتنتج البيوض امللقحة
 ،وهناك بيوض ال يتم تلقيحها ،البيوض امللقحة سوف تتحول إىل منالت عامالت أو ملكات

  .)١( )سوف تتحول إىل ذكور فيما بعدوعلى الرغم من ذلك 

  :طول النملة
  .) ميليمتر٢٥وحىت ( ،) ميليمتر٢يبلغ طول النملة من (   

  

                                                
 .    ٦أسرار عامل النمل ص   -موقع عبد الدائم الكحيل العلمي يف القرآن والسنة   )١(
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  :أرجل النملة
 ،عن نفسهااط بأشعار صغرية لغرض دفـع الضرر للنملة ستة أرجل تنتهي مبخالب وحت     

   .وائيات ومعاجلة الغذاءولتنظيف اجلسم واهل ،وتساعدها على املشي لكافة االجتاهات والتسلق
   

  املبحث الرابع 

  ائص مملكة النملـخص
اتمعات االجتماعية من حيث التنظيم والتواصل واملثابرة واجلدية  ىيعد النمل من أرق     

من عدة هلذا كان علينا أن نفرد مبحثاً  ،فالنمل له من املهارة يف البناء ما يعجب له العقالء ،والتخطيط
أن النمل له خصائص تنظيمية وإدارية الفتة للنظر  الدراسات العلمية أثبتتأن كيف لنرى  ،مطالب

    .يف بناء مملكتهواإلعجاب 

  املطلب األول

 
َّ
 الن

ُ
ة
َّ
 أم

ْ
   لم

 ،املخلوقات اليت خلقها هي أمم أمثال بين البشرمجيع أشار اهللا عز وجل يف القرآن الكرمي إىل أن      
أي لكل أمة لغتها اخلاصة اليت تتفاهم ا بني أبناء  –ا هوأسلوب تفامه ،وطريقة حياا ،هلا نظامها
  .ومن هذه األمم أمة النمل فهي أمة من األمم كبين البشر ،وهلا نظامها يف البناء واإلعمار –جمتمعها 

ويف نفس الوقت أن هذه األمم فيها من املشاكل ما يف اتمع البشري كاحلسد والبغض والقتل    
يف يشابه عامل البشر إىل حد كبري  فهو ،فعامل النمل عامل مثايل ميثل النظام والتعاون والبناء ،ادواإلفس

والفوضى ولكنه ال خيلو من الفساد والقتل والتدمري  ،كما تقول الدراسات احلديثةالتنظيم والبناء 
   .والطغيان

 -ن ضمنها النمل وم -املخلوقات مشاة  يف سورة األنعام عنواآلية اليت ذكرها اهللا عز وجل      
َألرضِ والَ طَائرٍ يطري وما من دآبة في ﴿ :تعاىلقال  ،لبين البشر يف التنظيم والبناء ومواكبة احلياة

فليتأمل  .)١(﴾بِجناحيه إِالَّ أُمم أَمثَالَكُم ما فَرطْنا في الْكتابِ من شيٍء ثُم إِلَى ربهِم يحشرونَ
كبين البشر  أي أن كل أمة تتمتع بنظام وطريقة عيشٍ ،﴾إِالَّ أُمم أَمثَالَكُم﴿  :القارئ إىل قوله تعاىل

  .نظامه وحياته يف

                                                
 .     ) ٣٨سورة األنعام  اآلية ( )١(

 



 ٣٧

يف اكتشافه اجلديد الذي قدمه  (Bill Hughes)هذا ما يؤكده الدكتور بيل هيكز و     
وعلى الرغم من النظام الفائق إالَّ أنه يتمتع باخلداع بأن جمتمع النمل  ،لألكادميية الوطنية للعلوم

وقد وجد بعد دراسة مطولة لعدة مستعمرات للنمل أن جمتمع النمل  ،والفساد واالحتيال واحلسد
  .يشبه إىل حد كبري جمتمع البشر يف كل شيء تقريباً

إىل التعاون والنظام  باإلضافةإنك إذا تعمقت أكثر يف عامل النمل سوف ترى ( :ويقول أيضاً     
ومن الواضح أن اتمع اإلنساين يعترب منوذجاً  ،زاع والقتالـأن هناك جمتمع موبوء بالفساد والن

  .)١() لذلك
إنه ما من دابة ( :قائالًيؤكد لنا سيد قطب (رمحه اهللا) وهو يفسر هذه اآلية القرآن ويف ظالل      

وما من  –حشرات وهوام وزواحف وفقاريات وهذا يشمل كل األحياء من  –تدب على األرض 
وهذا يشمل كل طائر من طرية أو حشرة غري ذلك من الكائنات  –طائر يطري جبناحيه يف اهلواء 

 ،ذات خصائص واحدة ،. ما من خلق حي يف هذه األرض كلها إالَّ وهو ينتظم يف أمة.الطائرة
. ما ترك اهللا شيئاً من خلقه .ة الناس. شأا يف هذا شأن أم.وذات طريقة يف احلياة واحدة كذلك

) . فيقضي يف أمرها ما يشاء.. ويف النهاية حتشر اخلالئق إىل را.وعلم حيصيه ،بدون تدبري يشمله
)٢(.  

وعندما نبحث يف اكتشافات العلماء الذين راقبوا جمتمعات النحل ( :ويقول الكحيل     
دائماً يتحدثون عن جمتمعات منظمة وهلا لغتها  نرى بأم ،وجمتمعات الطري وغريها من احليوانات

  .)٣() وبنفس الوقت توجد فيها نزاعات وخداع وغري ذلك متاماً مثل اتمعات اإلنسانية ،اخلاصة
كل أمة من األمم وجدت على يف مة طبيعية تل يف جمتمع النمل مسلَّاقتوهذا التنازع والتضاد وال     

 ،الذي أشار إليه القرآن لبقاء األجناس وظهور احلق عل الباطلوهو نوع من التدافع  ،هذه األرض
ولَوال دفْع اِهللا الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدت اَألرض ولَكن اَهللا ذُو فَضلٍ علَى ﴿ :قال تعاىل

نيامل٤(﴾الْع(.  
تدافع رغم كوا مسرية غري هلذا جند يف العوامل األخرى كما هي يف البشر واجلن مثل هذا ال     

ومل جيعل مصريها كمصري اإلنس واجلن يف النعيم  ،ألا يف النهاية ال حياسبها اهللا عز وجل ،خمرية
  .)٥(﴾لَيتنِي كُنت تراباً ويقُولُ الْكَافر يا﴿ :وهذا دليل قوله تعاىل ،والعذاب

                                                
 .    ١احلسد عند النمل :  –موقع عبد الدائم الكحيل لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة  )١(
 .     ٣/١٩٨القرآن : يف ظالل  )٢(
 .     ٢ -١احلسد عند النمل :  –موقع عبد الدائم الكحيل لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة  )٣(
 .    ) ٢٥١سورة البقرة اآلية ( )٤(
     ) .٦٠سورة النبأ اآلية ( )١(

 



 ٣٨

       

  املطلب الثاين 

 
َّ
 وادي الن

ْ
  لِ م

لقرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة وأيدمها ما أثبته العلم احلديث أن للنمل قرى لقد أكد ا     
ة وفق مقاييس معمارية يف منتهى الدقة واإلتقان على شكل ممالك يتوفر فيها كل متطلبات العيش نيمب

وقد بين معظمها حتت األرض وعلى شكل وديان وتشغل  ،من محاية ورعاية وأمن واستقرار
وبعمق هلم علمي سعة من األرض يقدرها العلماء بثالثني فداناً حسب آخر اكتشاف مساحات وا

وقد زود اهللا النمل مبهارة فائقة  ،حيث تكون درجة احلرارة مناسبة له طيلة أيام السنة ،أمتار )١٠(
إىل العمل الذي وأعطاه خلقه وشكله وزوده باألجهزة املناسبة مث هداه  ،لصيانة أعشاشه من كل ضار

  .)١( ﴾ربنا الَّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى﴿ :قال تعاىل ،يتناسب وحياته دون ملل أو كلل
 ،فقد ذكر اهللا عز وجل يف سورة النمل أن للنمل واد يتعايشون فيه وهو مستقرهم ومستودعهم     

ت نملَةٌ يا أَيها ٱلنملُ ٱدخلُوا مساكنكُم الَ حتى إِذَا أَتوا علَى وادي ٱلنملِ قَالَ﴿ :قال تعاىل
وهذا الوادي ال ميكن أن يكون هلم مستقر  ،﴾يحطمنكُم سلَيمانُ وجنوده وهم الَ يشعرونَ

ضِ إِالَّ وما من دآبة في ٱَألر﴿ :قال تعاىل ،ومستودع حىت تتوفر فيه أسباب العيش بكل تفاصيلها
  .)٢( ﴾علَى ٱِهللا رِزقُها ويعلَم مستقَرها ومستودعها كُلٌّ في كتابٍ مبِنيٍ

قال مسعت  tكما يف حديث أيب هريرة  )قرية النمل(عبارة أما السنة النبوية فقد ورد فيها و     
فأوحى اهللا إليه أن  ،النمل فأحرقت فأمر بقرية ،قرصت منلة نبياً من األنبياء(( :يقول rرسول اهللا 

  .)٣( ))قرصتك منلة أحرقت أمة من األمم تسبح
فالقرية  ،توفر فيها كل أسباب العيش من محاية وأمن وطعام ومسكنيوالقرية هي األخرى      

ما أثبته العلم احلديث من أن النمل يعيش ضمن مستعمرات  وكذلك .والوادي مترادفان ملعىن واحد
إحدى الواليات  )بنسلفانيا(ففي جبال  ،فهذا من آخر ما مت اكتشافه ،لهئها مكوناً وادياً يقوم ببنا

األمريكية أكتشف أحد العلماء أحد أكرب مدن النمل يف العامل وقد بين معظمها حتت األرض وتشغل 
تعرف وكل منلة  ،منازله تتخللها الشوارع واملعابر والطرقفيها حفر النمل  ،مساحات واسعة منها

                                                
 ) .    ٥٠سورة طه اآلية ( )٢(
 )  .    ٦سورة هود اآلية ( )٣(
 )  .     ١٤٨برقم ( ٤/١٧٥٩) ، وصحيح مسلم  ٢٨٥٦برقم ( ٣/١٠٩٩صحيح البخاري   )٤(

 



 ٣٩

واملرافق  ،طريقها إىل بيتها بإحساس غريب وتتكون كل مستعمرة من املرافق احليوية اآلتية لدميومتها
   : )١(هي 

   :مواضع دخول النمل وخروجه
 جسموال يسمح بدخول أي  ،ويف هذه املواضع تقوم جمموعة من النمل حبراسة هذه املداخل     

رف عليهم مبواد كيميائية ختتص ا فقط أعضاء اململكة حيث يتم التع ،غريب إالَّ أعضاء اململكة
ومن العجيب أن النمل رفع مدخل العش فوق مستوى سطح األرض  ،وختتلف من مملكة إىل أخرى

 .مع العلم أن العش حتت سطح التراب ،خوفاً من األمطار واملياه

   :نظام املرور عند النمل
دخلُوا النملُ اقَالَت نملَةٌ يا أَيها  لنملِاوادي  ا أَتوا علَىحتى إِذَ﴿( :يقول عبد الدائم الكحيل     

على أن النمل يتمتع إن هذه اآلية تدل  ﴾مساكنكُم الَ يحطمنكُم سلَيمانُ وجنوده وهم الَ يشعرونَ
نظم السري وتوجه اإلنذارات لدى حيث جند إحدى النمالت تعمل شرطي مرور ت ،للمرورجيد بنظام 

  .)٢( )وجود أي خطر
ظاهرة تنظيم املرور السنتني املاضيتني يف دراسة  )Graham Currie(لقد أمضى الباحث      

وقال بعد هذه  ،عند النمل وكيف يستطيع جمتمع النمل تنظيم حركته لتجنب الفوضى أو اهلالك
وهو يعمل بكفاءة عالية حىت  ،م حركة املرور لديهإن النمل يتفوق على البشر يف تنظي( :األحباث

بل إن النمل يستطيع التحرك يف جمموعات كبرية والتوجه إىل مساكنه خالل حلظات  ،أثناء الزحام
  .)٣( )دون حدوث أي حادث أو اصطدام أو خلل

هذا الطريق و ،) ال تسلكه بقية النمالتطرق سريعةوالنملة اليت تنظم املرور هلا طريق خاص ا (     
وهناك طريق يف الوسط تسلكه النمالت احململة بالغذاء  ،تستخدمه النملة لتوجيه بقية النمالت

أما النمالت الفارغة فلها طريق على اجلوانب (طرق سريعة) ألن  ،واحلبوب واملواد القابلة للتخزين
   .)٤( حركتها تكون أسرع من النمالت احململة

  :مكان حفظ البيض للنمو
     ) يفقس فيها وهي درجة احلرارة املناسبة اليت  ،) درجة٣٨يتميز هذا املكان حبرارة ال تتعدى 

ومن رمحة اهللا ذه البيوض الضعيفة  ،تنتج ملكة النمل عدداً كبرياً من البيوض يقدر باملالينيف ،البيض

                                                
 موقع منتدى األستاذ عمرو خالد ، املنتديات العلمية واألدبية ، وموقع منتديات الديار العربية .     )١(
 .     ٢نظام املرور عند النمل ص  –موقع عبد الدائم الكحيل لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة  )٢(
 .     ٢نظام املرور عند النمل ص  –عبد الدائم الكحيل لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة  موقع )٣(
 .     ٢نظام املرور عند النمل ص  –موقع عبد الدائم الكحيل لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة  )٤(
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على إفراز مواد مطهرة زود النملة بالقدرة سبحانه وتعاىل  أنهوالصغرية واليت ال يكاد يشعر بوجودها 
  .أو أي عدو آخر ،لتحفظ هذه البيوض سليمة من أي بكترييا ،ومعقمة خترج من قنوات دقيقة

   :مكان الدفاع اجلوي
 ،تتخصص جمموعة من النمل بوظيفة حراسة ومحاية مملكة النمل من احلشرات الطائرة املضرة     

يقوم احلرس يف هذه املواقع عند ف –مرتفع  أي أعلى –وتتخذ مواقع عالية تكون على قمة اململكة 
شعوره بأي خطر جوي ممكن بإطالق مادة كيميائية محضية خاصة على تلك احلشرات املهامجة على 

حيتفظ ا النمل يف داخل بطنه  )d'ecide formique( :وهذه املادة أطلق عليها العلماء ،اململكة
  .جلوالستعماهلا عند أي خطر تتعرض له اململكة من ا

  :غرف احلراسة األرضية
وذلك حىت يكون النمل  ،تقوم جمموعة من النمل ببناء غرف احلراسة بالقرب من ممرات الدخول     

تصرف تلكم النمل كتصرف تو ،احلرس على قرب واستعداد ألي خطر مفاجئ يهدد كيان اململكة
غرض ب إىل داخل أراضيها تسلل املتسللنيمن احلكومات بوضع نقاط حراسة على حدود دوهلا منعاً 

   .فهذا نوع من الذكاء الذي وهبه اهللا عز وجل للنمل ،التخريب والعمالة

  :من األعداءململكة حلماية اخارجي  غالف
يقوم النمل بوضع غالف حييط باململكة من اخلارج مهمته احملافظة على هذه اململكة من تسرب       

  .داخل اململكة وتعكر صفو رعاياهااملواد الضارة أو احلشرات الصغرية إىل 

  :إسطبل حللب البقر
بناؤها من قبل جمموعة من النمل العامالت حبلب  على شكل غرف يتم مكان اإلسطبليكون      

نوع من الريقات اخلاصة اليت جلبتها إىل اململكة من اخلارج الستخراج نوع خاص من العسل يسمى 
  .ألن النمل تقوم جبلب هذا البقر ،)قربال( لريقات بويطلق العلماء على هذه ا ،(عسل النمل)

ويصعب استئصاهلا  ،) تلك احلشرة الصغرية اليت تعيش على النباتبق النباتومن هذه الريقات (     
فريسل النمل الرسل لتجمع له بيوض البق حيث تعتين به وترعاه حىت يفقس  ،ألن أجناسها كثرية

يسمى عسل ه الريقات سائالً حلواً يتألف من مواد سكرية وعندما تكرب تدر هذ ،وخيرج الصغار
وتنتج  ،النمل ويقوم على حلبه مجاعة من النمل ال عمل هلا إالَّ حلب هذه احلشرات مبسها بقروا

مائة ضعف عما تنتجه البقرة إذا قارنا على وهذا ما يزيد  ،) قطرة عسل كل يوم٤٨( هذه احلشرة
   .حجم احلشرة حبجم البقرة
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  :اللحوم ادخارزن خم
يف هذا املخزن يتخصص قسم من النمل العامالت لتخزين ومجع وادخار احلشرات اليت يتم      

  .اصطيادها لغرض أكلها فيما بعد

  :دخار احلبوباخمزن 
يف هذا املخزن يتخصص بعض النمل العامالت جبمع احلبوب وطحنها الستخراج الدقيق خلبزه     

احلبوب يف مملكة النمل يتصف بعلمية واختصاص قل نظريمها يف عامل وعملية ختزين  .فيما بعد
  :وتفصيل ذلك .احليوان

فإذا مل  ،ألعضاء جمتمع النمل طرق فريدة يف مجع املواد الغذائية وختزينها واحملافظة عليهاأن      
 ،ته بذراعيهاتستطع النملة محل ما مجعته يف فمها كعادا لكرب حجمه حركته برجليها اخللفيتني ورفع

وكي يسهل عليها  ،ومن عادا أن تقضم البذور قبل ختزينها حىت ال تعود إىل اإلنبات مرة أخرى
وهناك بعض البذور اليت إذا كسرت إىل فلقتني فإن كل فلقة ميكن أن تنبت  ،إدخاهلا يف مستودعها

برة إىل أربع قطع كي ال من جديد كما عليه بذور (الكزبرة) لذلك فإن النمل يقوم بتقطيع بذرة الكز
   .ب مطر أو غريه أخرجتها إىل اهلواء والشمس لتجفبوإذا ما ابتلت البذور بس ،تنبت

  .اإن هذا الفعل الدقيق يف ختزين احلبوب إمنا هو من ذكائها املفرط الذي وهبها اهللا عز وجل إياه     
ل يدرس الذي ظ (ROYIL DEENKCON) رويال دينكسونويضيف لنا الدكتور      

ال ميكن أن يراه أحد يف مدن فوجد نظاماً  ،مدن النمل حوايل عشرين عاماً يف بقاع خمتلفة من العامل
رية رباها النمل يف جوف وما هذه األبقار إالَّ خنافس صغ ،رأى النمل وهو يرعى أبقارهفقد  ،النمل

هلا طعاماً يف يوم من كون هذه األبقار سي ،ناً طويالً حىت فقدت بصرها بسبب الظالماألرض زم
  . األيام

  :يف الزراعةطرائف النمل 
دينكسون أنه وجد يف إحدى مستعمرات النمل أنه فقد ذكر  ،ومن طرائف النمل يف الزراعة     

حيث قامت مجاعة من النمل حبرثها على  ،زرع مساحة بلغت مخسة عشراً متراً مربعاً من األرض
ومجاعة أزالت األعشاب وغريها قامت  ،النمل زرع األرز فبعض ،أحسن ما يقتضي به علم الزراعة

وملا بلغت عيدان األرز منوها وكان يرى صفاً من  ،حبراسة املزرعة من الديدان واحلشرات املضرة
فترتع كل شغالة من النمل حبة  ،العيدان فيتسلقها إىل حب األرزشغالة النمل ال ينقطع يتجه إىل 

والعامل الذي اكتشف ذلك قام بطلي أفراد النمل باأللوان  ،ت األرضوترتل ا بسرعة إىل خمازن حت
وملا  ،فوجد أن الفريق الواحد من النمل يذهب دائماً إىل العود الواحد حىت يفرغ ما عليه من األرز

فوجد  ،ليتعرف أحواله ،فرغ احلصاد هطل املطر أياماً وما أن انقطع حىت أسرع العامل إىل املزرعة
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ووجد النملة خترج من عشها حتمل حبة األرز وتذهب ا إىل  ،ألرض مزدمحة بالعملالبيوت حتت ا
وما إن انتصف  ،العراء يف جانب مائل من األرض معرض للشمس وتضع حبتها لتجف من ماء املطر

  .النهار حىت كان األرز قد جف وعادت الشغالة به إىل خمازنه حتت األرض

  :العالقة بني النمل وشجرة اخلرنوب
والعجيب أن الغذاء  ،وجد العلماء نوعاً من أنواع النمل يعيش ويتطفل دائماً على شجرة اخلرنوب   

الذي حيبه هذا النوع من النمل تفرزه شجرة اخلرنوب من خالل فتحات خاصة على شكل حملول 
بل إن النمل يتغذى على أوراق هذه الشجرة ألنه صغري ومناسب  ،يتغذى عليه النمل ،سكري

ولكن ماذا تستفيد الشجرة من ذلك ؟ وجد العلماء بعد مراقبة طويلة أن الذي يهلك  ،رهـالصغا
لكن النمل قد زوده اهللا تعاىل جبهاز معقد يقوم بلسع  ،هو بعض أنواع احلشرات الضارة هذه الشجرة

    .احلشرات اآلتية إىل الشجرة وحتميها من التآكل بفعل هذه احلشرات الضارة

  :لتربية صغار النمل املكان التخصصي
يف هذا املكان التخصصي النوعي يقوم منل خاص له مواصفات ممتازة بتربية الصغار حيث حييطه       

حيتوي على مضادات حيوية متميزة مهمتها احملافظة على صغار النمل من  يبنوع من الريق الذ
  .واألوبئة التعرض لألمراض

  :مشىت النمل
 ،بني الشهر احلادي عشر والشهر الثالث نقطاعه عن احلركة والعمل ماوفيه يقضي النمل مدة ا     

  .حيث تنخفض درجات احلرارة ويدخل أثنائها النمل يف راحة بيولوجية

  :غرفة التهوية
الغرفة أوراق األشجار اليت بفعل حتللها تنتج  حيث تتجمع يف هذه ،)غرفة احلرارةها (يطلق علي     

    .لمملكةالطاقة واحلرارة الالزمة ل

  :مكان تفقيس البيض
كما  .يوجد هذا املكان بالقرب من غرفة امللكة وفيه يتم وضع البيض اليت تضعه على التو امللكة     

أن اهللا تبارك وتعاىل قد زود النملة بالقدرة على إفراز مواد كيميائية مطهرة تستطيع ا تعقيم العش 
فهي تقوم بتغليف الشرانق بغالف من هذه  ،ريا والفطرياتوتطهري الريقات والبيوض لئال لكها البكت

ولوال هذه املادة هللك النمل  ،املادة حيميها من شر البكتريا أيضاً لتطهري غذائها املختزن لفترات طويلة
وتستطيع النملة أن تفرز محض النمليك الذي يعترب مادة خمدرة للخصم تستخدمه  ،على األرض

  .اش النملللدفاع عن نفسها وعن أعش
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   :غرفة ملكة النمل
عروف لدى اجلميع أن أي ملك حيظى يف ظل مملكته بكافة االمتيازات من رعاية وخدمة من امل     

كذلك فإن امللكة يف مملكة النمل حتظى هي األخرى برعاية فائقة من النمل  ،تليق به كملكومحاية 
ظ على ـامللكة حياا كلها لتنجب وحتافففيه تعيش  ،العامالت حىت يقمن مبنع وقوع الضرر عليها

  .ألجل أن تكون يف مأمن من األضرار ،ويالحظ أن غرفتها تكون يف قاع الوادي ،نسل اململكة

   :مشىت امللكة
فيه  ،يهيـأ من قبل العامالت ،هذا املشىت خاص للملكة وحدها ال ينافسها عليه أحد غريها     

حيث  ،والعمل مابني الشهر احلادي عشر والشهر الثالثتقضي امللكة مدة انقطاعها عن احلركة 
تنخفض درجات احلرارة فتدخل أثنائها يف راحـة وسبات بيولوجي كما عليه بقية النمل إالَّ أن 

  .مشىت امللكة خيتلف عن مشىت النمل

  :النمل دفن موتىمقربة 
فاملقربة توجد  ،و عليه بين البشرفإن موتى النمل عزيز كما ه ،وهذا أيضاً من األمور الالفتة للنظر     

  .بالقرب من اململكة وقد جهزت خصيصاً لدفن موتى النمل
(مم      مملكة ا تقدم من البناء احملكم والعمارة الرائعة ملختلف أماكن وغرف هذه اململكة العجيبة 

  .والذي تتالءم مع نوع املهام املخصص هلا ،كل غرفة توجد يف مكاا اخلاص اف ،)النمل
بشكل  بني أعضائها املتناهية يف توزيع املهاموهذه الروعة  ،هذا البناء العظيم يف مملكة النملإن      

أن وشهادة واضحة على  ،يبهر العقول ويلفت األنظارعظيم إعجاز رباين لداللة بينة على  ،متناه الدقة
نبوة  وأن ،جل يف عالههو  من عند املبدع الذي ال يقدر على مثل هذه املعجزات إالَّ القرآنهذا 

  .حق ال مرية فيها وال شك صلى اهللا عليه وسلماملصطفى 
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  املطلب الثاين

  النملأفراد بني  ةالتضحي
أن بني النمل تضحيات كثرية  –كما يدعي الوجوديون واملنكرون  -ليس من قبيل الصدفة      

وقلما  ،متيزه عن غريه من املخلوقات ي يف أنإمنا هي هبة اهللا عز وجل هلذا الكائن احل ،ونكران ذات
فالتعاون بني أفراد النمل  ،أن يكون للمخلوقات األخرى تضحيات كتضحيات النمل فيما بينهم

فالنمل يتحمل مسؤولية التضحية بالنفس دون  ،عن غريهته لتحقيق غاية واحدة منشودة هي اليت ميز
ومن هذه  ،الحقة عن طريق اجلينات الوراثية لهوالنمل يورث هذه التضحية والفدائية لألجيال ال ،هغري

  :التضحيات
  

  :املشاركة يف الغذاء
إذا تقابلت منلتان وكانت  :(PETER KROPOTKIN)يقول بيتر كروبوتكني      

واألخرى متلك شيئاً يف بلعومها مل ميضغ بعد فإن اجلائعة تطلب شيئاً من  ،إحدامها جائعة أو عطشى
النمالت العامالت بتغذية وتقوم  ،ب أبداً وتشاركها يف األكل والشرباألخرى اليت ال ترد الطل

لة على نفسها يويف أغلب األحيان تكون كرمية مع غريها وخب ،الريقات بالغذاء املوجود يف بلعومها
  .)١(بشأن الغذاء 

ما  ومن عجائب .وحتت إمرا مملكة النمل بل إن التضحية قد تتعدى إىل العبيد الذين هم يف     
 ،الالزم للغذاءجتربهم على مجع العلف  ،العلماء أن بعض أنواع النمل تعيش مع عبيد هلا شاهده

د أو أصابه مكروه ولكن إذا غاب العب ،طعام العبيدولكن هذه النمالت حريصة على إ ،وتأكل معاً
أو أا متوت  وتستمر كذلك حىت يعود العبيد متتنع النمالت عن األكل حىت ولو كان الغذاء موجوداً

  .)٢( جوعاً

  :الداللة على وجود الطعام
وأول منلة  ،فإن النملة اليت تعثر على الطعام تقوم بتنبيه الباقيات عليه األخرىأما التضحية      

ويف طريق عودا تقوم بلمس األرض  ،مث تعود إىل املستعمرة ،تكتشف الطعام تقوم مبلء بلعومها منه
وال تكتفي بذلك بل تتجول يف  ،على الطريقههم كداللة يميائية معينة لتنبتاركة مادة ك بطرف بطنها

اجلولة تكفي إلخبار باقي النمالت يف وهذه  ،عة فائقة ثالث أو ست مراتأرجاء املستعمرة بسر

                                                
 .     FACTORAL EVOLUTION MUTUAL AID , Aاجلزء األول   1902 )١(
      . ٧أسرار عامل النمل ص  –العلمي يف القرآن والسنة  موقع اإلعجاز )٢(
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وعند عودة النملة املكتشفة إىل مصدر الطعام يتبعها طابور طويل من  ،املستعمرة بالطعام الذي وجدته
   .لك املستعمرةالنمل يف ت

  :توزيع الواجبات
 أدوارد ويلسون و (BERT HOLLDOBLER)هولدوبلرو  العاملان برت ذكر     

(EDWORD WILSON)  أن بني النمل توزيع للمهام والواجبات ضمن املستعمرة
وإحدى هذه النمالت هي البوابة  ،وكل منلة تؤدي ما عليها من واجب بكل تفان وإخالص ،الواحدة
وال يسمح  ،عن السماح بدخول النمل من أبناء املستعمرة فقط ولةؤاملسوهي  ،ارسة للبابأو احل

فتستطيع أن تسد هذه  ،املستعمرةون رؤوس هذه احلارسات حبجم بوابة وتك ،للغرباء بالدخول أبداً
 لذلك فإن ،وتظل احلارسات طيلة اليوم يقمن بواجبهن وهو حراسة مدخل املستعمرة ،البوابة برأسها

  .)١(أول من يضحي بنفسه وجيابه اخلطر هؤالء احلارسات 

  :التفاين يف التضحية
وقد حيسبها البعض من  ،يذكر لنا أحد الباحثني عن تضحية جديدة قل نظريها بني املخلوقات     

هذه التسمية أا وسبب  ،)منل العسل(إن نوع من النمل يدعي ( :الباحث يقولفضروب اخليال 
وتكون فضالت هذه  ،ت بعض احلشرات املتطفلة على األوراق النباتيةتتغذى على فضال

ا وهذه النمالت حتمل ما مصته من فضالت سكرية إىل مستعمرا ،احلشرات غنية باملواد السكرية
ألن البعض من هذه النمالت العامالت يستخدم جسمه كمخزن  ،وختزا بأسلوب عجيب غريب

الت بتفريغ محولتهن داخل أفواه العامالت أو املخازن احلية وتقوم هذه العام ،للمواد السكرية
ح حجمها يف واليت بدورها متأل األجزاء السفلية من بطوا ذا السكر حىت تنتفخ بطوا ويصب

  .)ان حبجم حبة العنببعض األحي
منلة  ٣٠إىل  ٢٥ويوجد من هذه العامالت يف كل غرفة من غرف اخللية عدداً منهن يتراوح بني      

ولو تعرضت إحداهن للسقوط تسارعت  ،قان بسقف الغرفة يف وضع مقلوبملتصقات بواسطة سي
واحمللول السكري الذي حتمله كل منلة يكون أثقل من وزا  ،بقية العامالت إىل إلصاقها من جديد

ألخذ ويف موسم اجلفاف أو الشتاء تقوم باقي العامالت بزيارة هذه املخازن احلية  ،بثمان مرات
 ،) اليومي حيث يتم ذلك بإلصاق فم النملة اجلائعة بفم النملة املنتفخةالسكراحتياجها من الغذاء (

وهذه التقنية العالية يف  ،وعندئذ تقوم األخرية بتقليص بطنها إلخراج قطرة واحدة إىل فم أختها
  .التخزين لعجيبة من العجائب اليت تلفت أنظار املؤمنني بعظمة خالقهم عز وجل
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املنتفخة وإضافة إىل هذا التفاين يف التضحية اليت تتسم ا العامالت ( :ويضيف الباحث فيقول     
الاليت حيملن ما هو أكرب من وزا بثمان مرات فضالً عن بقائها ملتصقة وباملقلوب مدة طويلة 

س من الصدفة وإن هذا األسلوب املبتكر وفقاً لبنية تلك النمالت العامالت لي ،ودون أية مقابل
وطيلة أجيال سابقة  ،ألن هناك منل متطوع أن يصبح خمزناً حياً يف كل جيل جديد ،وحدها

  .)١( )والحقة بال شك

   :الدفاع عن املستعمرة
تكون النملة العاملة فدائية تناضل وقد  ،للنمل العامالت أسلوا يف الدفاع عن مستعمرة النمل     

 :وهو يبحث يف النمل األبيض فيقول ،ذا ما لفت نظر أحد الباحثنيه ،وتدفع ببسالة عن بين جلدا
حيث  ،تبدو خطة النمل األبيض الذي يعيش يف الغابات االستوائية يف ماليزيا مثرية بشكل خاص(

فهي حتمل كيساً  ،تظهر هذه احلشرات وكأا (قنابل تسري على األرض) حسب بنيتها وسلوكها
ركب كيميائي جيعل عدوها عاجزاً عند تعرضه إىل هجوم من خاصاً داخل جسمها حيتوي على م

وعندما حيكم العدو قبضته فإن النمل األبيض يقوم بتقليص عضالت بطنه ويعصر  ،قبل األعداء
فالنمل األبيض يف جنوب  .أصفر مسيك ساماألنسجة اللمفاوية مما يؤدي إىل تبليل العدو بسائل 

ألن النملة البيضاء بسلوكها  ،ويعترب هذا اهلجوم فدائياً ،ااشتإفريقيا وجنوب أمريكا ينهج جاً م
وإذا كانت  ،هذا تسبب أضراراً بالغة ألجهزا الداخلية مما يؤدي إىل موا بعد ذلك بفترة وجيزة

  .)لمساعدةلاملعركة حامية الوطيس تطلب بتدخل العمال 
فرغبتها أن تكون فدائية مضحية  ،للدهشة إن هذه التضحية اليت تتصف ا النملة البيضاء ملثرية     

وأثقلها على النفس أال وهو املوت احملقق من أصعب املسؤوليات  اختارتفقد  ،يف غاية التفاينألمر 
  .أجل إنقاذ قومها من خطر األعداء

تكون هذه اإلناث عمياء و ،الدفاع عن العش عند النمل األبيض على عاتق اإلناثتقع مسؤولية      
فيقومون باالعتناء  –عادة يكونون أكرب حجماً  –أما احلراس امللكيون  ،نسبياً اتود صغريجن نوه

يف حني يساعد الصغار  ،يريد أن خيترق اخللية امللكية غريبومينعون أي  ،بالريقات والزوج امللكي
  .العمال يف مجع الطعام وترتيب العش

إذ ميتلك أفراده رؤوساً تشبه  ،النمل األبيضفاحلرس امللكي مهمته القتال والدفاع عن مملكة      
باملائة من  ١٠ويوجد سائل يف جسم احلارس حيتل  ،التروس وفكوكاً حادة كالشفرة جمهزة للدفاع

ويتكون هذا السائل من سلسلة كربوهيدراتية مفتوحة خيزن هذا السائل يف أكياس حيملها  ،وزنه
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ا هلم هن هذا السائل داخل جروح األعداء اليت سببيقوم احلرس امللكي حبق ،احلارس يف مقدمة جسمه
  باستخدام فكوكهم.

يقوم ببخ  أنهومن هذه الوسائل  ،ومن املثري أيضاً أن النمل األبيض يستخدم وسائل أخرى دفاعية     
بينما يستخدم نوع آخر آلية  ،مواد كيميائية سامة داخل اجلروح اليت مين ا أعدائهم نتيجة عضهم

  .م املهاجم وتدعكه مستخدمة الشفة العليا كفرشاةـحيث تضع السم على جس) الفرشاة(

  :الفدائية لدى النمل
وال  ،من النمل يفتدي بنفسه من أجل مستعمرته -كما يقول الباحثون  -توجد أنواع عديدة      

اء والسبيل الوحيد لكبح مجاح قوة األعد ،يكون ذلك إالَّ عندما تداهم بقوة ضاربة من األعداء
الذي اختذ سبيالً فدائياً أهلمه اهللا إياه يف الدفاع عن  ،فمن هذه األنواع النمل األبيض ،بالفداء بالنفس
واضطر إىل ذلك من أجل صيانة  حمارمهوهي مهمة ال يقدم عليها إالَّ من استبيحت  ،حياض مملكته

  .حلمية الصحيحةهذا هو حال كثري من الذين أودع اهللا فيهم هذه ا ،العرض واملال والنفس

  :(Haemolymph)سائل منع ختثر الدم 
لقد دهش العلماء عندما عرفوا تأثري هذا السائل املانع لتخثر الدم الذي يوجد يف داخل أجسام      

تأثري هذا السائل على العدو أنه عندما قوة ف ،يعمل عمل الدم Haemolymphالنمل ويطلق عليه 
الستمرار بالدفاع غرض ار الدم ليشفى اجلرح لثجديدة بالعمل على خت تجرح النملة تبدأ مادة كيميائية

  .السائل الذي يفرزه النمل األبيض يعطل عمل هذه املادة املخثرة هذا ،والقتال
وال  ،مواد مانعة للتخثر داخل هذه املخلوقات الصغرية أمر معجز حبد ذاتهإن وجود نظام إلفراز    

اليت  بل يتعداه إىل األعضاء ،على إفرازه هذه املادة املانعة للتخثر يقتصر اإلعجاز يف النمل األبيض
  .الةتتجه ذه الصورة الفع
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  لثاملطلب الثا

  النمل ةـعائل
باملائة من جمموع الكائنات احلية على كوكـب   )٢٠( احلديثة ميثل النمل كما تقول الدراسات     

فمنهم من يقضي  ،تشر النمل يف كل مكانين ،وتبلغ أنواعه ما يقرب من عشرين ألف نوع ،األرض
والبعض اآلخر يعـيش يف سـهول    ،أو بني األشجار ،ومنهم من يعيش فوقها ،عمره حتت األرض

  .وعند خط االستواء ،القطب الشمايل

  :عائلة النمل
ولكل  ،والنمل الذكور ،والنمالت العامالت ،امللكات  :ثالثة أشخاص منعائلة النمل تتكون      

  .عمل ووظيفة خاصة به ء الثالثةمن هؤال
مث نذكر بعدها  ،الثالثة كل واحد من هؤالءويف هذا املطلب أردنا أن نتعرض إىل بعض وظائف      

  :بعض أنواعها كما بني لنا العلماء املتخصصون يف هذا املشوار

    :امللكات  -أوالً  
وقد أشرنا  ،لى نسل النمل من االنقراضواحملافظة ع ،البيض وضعليس للملكة يف مملكة النمل إالَّ      

وقد جهزت بكل وسائل الراحة وهلـا   ،يف قاع الوادييف ما مضى إىل أن امللكة هلا غرفة خاصة ا 
وخدمة فائقة من النمل العامالت مبا يليق ا كملكة كما يفعل  من كل مكروه وضرر رعاية ومحاية

  .بين البشر
ويتم تزاوجها  ،لى التزاوج وهلا أجنحة وهي أكرب من بقية النمالتفامللكة هي الوحيدة القادرة ع     

ومن مث ستفقس هذه البيوض لتكـون   ،حيث تنتج امللكة البيض ،من النمل املذكر ذي األجنحة أيضاً
أما الذكور فال يقومون بأي دور سوى التزاوج حيث ميوتـون   ،النمالت العامالت وامللكات اجلدد

  .)١(ة مباشرة بعد تلقيح امللك
 ،تقول الدراسات إن األنثى بعد التزاوج مع الذكر تبحث عن مكان مناسب إلنشاء املسـتعمرة      

وبعد ذلك تسد مـدخل   ،فإن أول عمل تقوم به هو التخلي عن أجنحتها ،وعندما جتد هذا املكان
بارهـا  وتبدأ بوضع البيض باعت ،املكان وتظل كامنة داخله ألسابيع وحىت شهور دون أكل أو شرب

وتغـذي أول الريقـات    ،وتتغذى يف هذه الفترة على جناحيها اللذين ختلت عنهما ،ملكة املستعمرة
 ،وهذه الفترة تعترب الوحيدة بالنسبة للملكة اليت تعمل فيها لوحدها ذا اجلهد والتفاين ،بإفرازاا هي
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على املسـتعمرة تقـوم    وهكذا تبدأ احلياة باملستعمرة إذا حدث أي هجوم مفاجئ من قبل األعداء
ويبدأ النمل املقاتل بالتحرك صوب اجلهة اليت  ،العامالت ببذل ما بوسعهن للحفاظ على حياة الصغار

  .حدث فيها هجوم األعداء

    :النمل العامالت –ثانياً 
بأعباء اململكة من مجع  نقومي ات الاليتالعقيم العامالت هن من اإلناث قد ثبت علمياً أن النملل     

كل يوم ويف أوقـات خمصوصـة   من اخللية  نرجخيو ،والدفاع عن اململكة ،ورعاية الصغار ،لطعاما
اليت شعرت أن من واجبها أن تدفع عن  ،والنملة اليت ذكرها القرآن هي من النمل العامالت ،للعمل

  وكأا تقود هذه اململكة. ،بين جنسها وعن مملكتها

  :النمل املذكر –ثالثاً 
وبعـد   ،وال دور له البتة  إالَّ يف تلقيح امللكـات  ،فال يظهر إالَّ وقت التلقيح ،ل الذكورأما النم     

  .التلقيح يلقى حتفه وميوت
 ،وتشري الدراسات املعمقة عن عامل النمل أن الذكر يبذل التضحية الكربى يف سـبيل التكـاثر       

  .فالذكر انح ميوت بعد فترة قصرية من التزاوج
 ،تبني الدراسات أيضاً أن املهمة الوحيدة لذكور النمل هي التزاوج مع امللكة( :كحيليقول ال     

   .)١( )أما مهام الدفاع والتحذير وتنظيم املرور وغري ذلك فهي مهمة النملة األنثى

  :مسألة عددية قرآنية ختص النمل تثري االنتباه
والعجيـب أن   .كما تقدم والذكور ،توالعامال ،امللكات ،تتكون عائلة النمل من ثالثة أشكال     

حتى إِذَا أَتوا ﴿ :النمل ورد يف القرآن ثالث مرات فقط بعدد أشكال النمل ويف اآلية ذاا قال تعاىل
جانُ وملَيس كُمنمطحالَ ي كُمناكسلُوا مخلُ ٱدما ٱلنها أَيلَةٌ يمن لِ قَالَتمي ٱلنادلَى وع مهو هودن

) وهذا العـدد  ٢٧من هذا أن رقم سورة النمل يف تسلسل السور (أيضاً والعجيب  ،﴾الَ يشعرونَ
. فهذا من اإلعجاز العددي للقـرآن  )٢(فسبحان اهللا رب العاملني  ٣×٣×٣يساوي بالتمام والكمال 

  .الكرمي
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  الرابعاملطلب 

  واع النمل ـأن
ونـوع   ،وكل نوع له كيانه اخلاص من حيث التكوين اخللقـي  ،ةكثري إىل أنواع تعدد النملي    

وكل يـوم هلـم فيـه     ،كل مكانالزال الباحثون ينقبون عنه يف و ،وأنواعه كثرية ،الدفاع والعيش
 ﴾الْحـق أنه م وفي أَنفِسهِم حتى يتبين لَه يهِم آياتنا في اَألفَاقِسنرِ﴿ :اكتشاف جديد قال تعاىل

  :أنواعهابعضاً من  فيما يأيتو

  (Tailor ants) النملة اخلياطة –أوالً 

  
تعيش النملة اخلياطة يف غابات أستراليا الكثرية املطر بني أشجارها وعلى شـكل مسـتعمرات        

واملادة األساسية اليت تستخدمها  ،حيث تبين هذه النملة مملكتها بنفسها ،ملم) ٦ويبلغ طوهلا ( ،كبرية
العامالت بتجميع  تقومبادئ ذي بدء ف ،وبناء اململكة يتم على شكل مراحل ،ناء أوراق الشجريف الب

  .أوراق الشجر يف مكان واحد حىت يتسىن هلن لصقها ببعضها
فيما بينهن سلسـلة   يكَّونَّن النمالت العامالت إ :كما يقول الباحثون والعجيب من عامل النمل     

وتستخدم فيهـا   ،واحدة منهن تشد جلهتها الطرف اآلخر للورقة وكل ،حية تمسك بعضها ببعض
وتبدأ الريقة مباشـرة بـإفراز    ،االت حبمل يرقة منل غري ناضجةحيث تقوم بعض الشغ أعجب تقنية 
وتلحم بعضـها   ،تنسج األوراق مبسدسها الالصق بشكل مكوكي وهذه النملة العاملة ،حرير الصق

  .ببعض
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وحرصـاً علـى    ،كالصق فهي غري قادرة على إنتاج احلرير املستخدم اتلغوأما النمالت البا      
مما يتسبب ذلك يف نقـص   ،مستقبل اململكة تضحي الريقة الصغرية بكل احلرير الذي حتتاجه لنفسها

فإن النمالت العامالت  ،غري أن هذه التضحية ال تذهب سدى ،ولن يصبحن منالت كامالت ،منوها
   .ة داخل مملكتها إىل آخر رمق من حيااترعى هذه النملة املشوه

تعمل بعض العامالت من الداخل وبعضـها   ولذلك ،فعملية نسج األوراق تستلزم تعاوناً كبرياً     
    .وذا تلتحم األوراق ببعضها إىل أقصى درجات املتانة ،اآلخر من اخلارج

  :اهلندسية يف عامل النمل
معجزة هندسية من ناحية سهولة االستخدام واملتانـة وتقنيـة    النمل يعد هينشؤالبناء الذي إن      

ومن  ،فاهللا عز وجل أهلم النمل يف أي موضع يشد األوراق ،فيتصف بناؤها باإلتقان والقوة ،اإلنشاء
وهلذا يصف العلمـاء تصـرفات هـذه     ،أين يربط خيوط احلرير دون حاجة إىل أي إدارة أو مراقبة

  .معاً كدماغ واحد بأا معجزة كبريةالكائنات الصغرية اليت تعمل 
إن إرادة اهللا عز وجل هي اليت حترك هذه الكائنات الصغرية اليت ال متلك عقالً وليس هلا قائـد       

قال  ،فإرادته سبحانه هي اليت حتركها وفق خمطط يصل إىل أقصى درجات الذكاء ،يقودها وحيركها
   .)١( ﴾لْقَه ثُم هدىالَّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خ﴿ :تعاىلاهللا 
لوحظ من النمالت لدى  ،لقد كشفت البحوث اجلارية ململكات النمل حقائق يف غاية الدهشة     

إىل تقوية بنائها تبدأ النمالت بإنشاء مـا  مثالً  تهاحاجفعند   :بتها تصرفات حميرة وسط املختربمراق
  .بناء الذي يزيد يف قوة حتمل املبىن) يف مدخل الحائط االستناديسمى لدى املعماريني بـ (

ا حبجم ـأن كل منلة تشارك األخريات بنقل حبات النمل واحدة تلو األخرى منه وكذلك وجد     
فكل منلة تنسق حجارا بشكل معجز يف املكـان   ،الصخرة بالنسبة حلجمها إىل مكان إنشاء احلائط
   .احلائط قد مت بناؤهوإذا ب ،املناسب كمهندس وعامل يسري وفق خمطط البناء

   
  

                                                
 .       ٥٠طه :  )١(
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  النار ملكة –ثانياً 

  
يومـاً   ١٥٠إىل  ٥٠تعيش ملكة منلة النار سبع سنوات بينما تعيش النمالت العامالت حبـدود     
وحتتوي على أكثر  ،أكثر من كيلوين وسبعمائة متر مربعرات تبلغ مساحتها ـوهناك مستعم ،فقط

 اكتشـفت وقد  ،ألف عش ٤٥تعيش يف أكثر من  ،مليون عاملة ٣٠٠وأكثر من  ،من مليون ملكة
 ١٠٠وتضع هذه امللكة  ،البيوض بإنتاجوتقوم ملكة منلة النار  ،٢٠٠٢هذه املستعمرة يف اليابان عام 

   .)١(يف الساعة الواحدة باستمرار وتنتج ماليني البيوض 

  صور من نملة النار

  
  

                                                
 .     ٧أسرار عامل النمل ص  –ينظر : موقع عبد الدائم الكحيل لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة  )١(

 



 ٥٣

  )hanester ants( النملة املزارعة –ثالثاً 

  
ماليني فهي تعمل يف حقل الزراعة منذ  ،يش النملة املزارعة بني غابات األمازون االستوائيةتع     
وب مرحلة مرحلة بتخطيط وتعاون قل مثيله بني ؤوتصل إىل حتقيق غايتها بعمل متواصل د ،السنني

  .املخلوقات األخرى
ت العاملة مبهمتها خارج تقوم النمال -كما يقول الباحثون-في أول مرحلة من مراحل اإلنتاج ف       

ويف املرحلة الثانية تقوم بنقل أوراق شجرة الغابات  ،حيث تقطع األوراق اراً بدون توقف ،مملكتها
  .االستوائية اليت قطعتها فيما مضى إىل داخل مملكتها ممسكة ا كالشراع من السفينة

) كغم ٢٥٠على ظهره ثقالً بوزن ( فالواحدة منها تشبه إنساناً حيمل ،هذه العامالت قوية جداً     
فليس مبقدور أي إنسان أن ينجز مثل هـذا العمـل    ،بسرعة كيلو متر ونصف يف الدقيقةوراكضاً 

  .مبفرده
متهيداً لتحقيق  ،ألجل أن ال تتعطل عملية النقل ،فعمل تلك النمالت يوصف بأنه ال يتوقف البتة     

  .الزراعة
واألعجب من هذا كلـه   ،نقل األوراق ةلتسهيل عملي ، املمراتبعملها هذا تنشئ طريقاً كثريو     

  .مسؤولة عن إصالح وصيانة الطرق كما هو احلال لدى البشر خلية منظمة من العمالوجود 
لطريق العـام  الثانية مراقبة او ،إزالة العوائق عن الطريق وظيفة األوىل ،تني من النملفهناك جمموع     

  .من األعداء
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وهذه املنظمة الضخمة قـادرة   ،مخسمائة ألف منلة تقريباً ذه األعمال كاجلسد الواحدتتحرك و     
  .يف أربع وعشرين ساعة على قطع ونقل أوراق شجرة كبرية جداً

وعند مقارنة حجم  ،تقطع تلك النمالت كل أنواع النباتات وحىت األزهار دون ملل وال توقف     
  .جم اإلنسان يكون كجذع شجرة مسيكة واسعة األطرافما قطعه النمل من األوراق بالنسبة حل

وقد غُطي سطح السكاكني بالزنك لتأمني  ،خمتلفتني سكيننيتتكون آلة القطع لدى كل منلة من      
ة مباشرة عضو خاص يبث موجات صوتية ـويوجد حتت رأس كل منل ،حد أدق يوجد يف آلة القطع

سكني إىل الورقة فتهشم هذه املوجات الورقة وتسـهل  ترسل هذه الترددات من ال ،ذات تردد عالٍ
   .فسبحان اهللا الذي أتقن كل شيء خلقه للعقول ؟ اًحمري اًأمل يكن هذا نظام .قطعها

ملاذا  ،والذي يتتبع تلك العملية فإنه جيد أن  النمل ال يأكل هذه األوراق اليت قطعها من األشجار     
  .ع خاص من الفطرألن النمل ال يتغذى إالَّ على نو ،؟

وهو أن تلـك   -كما يقول الباحثون  -ماذا ستفعل ذه األوراق ؟ فجوابه مدهش حقاً إذن      
وهلذه الغاية  ،وبفضل هذه املادة ستنتج الفطر ،ادة أولية للزراعةـتستخدم هذه األوراق كمالنمالت 

النمالت بشـكل خـاص    فهذه املزارع أعدت من قبل ،ات املزارع للفطر داخل مملكتهاـم مئيتق
  .لزراعة الفطر حدد مساحة هذه املزرعة ورطوبتها وحرارا

وقبـل   ،تسلّم النمالت العاملة األوراق اليت قطعتها إىل النمالت املوظفة يف املزرعةمث بعد ذلك      
منعاً من دخول فطر غريب أو بكتريا للمملكـة يسـبب   بالتسلم تقوم تلك النمالت بتعقيمها البدء 
  .اراً بالغة وجسيمةأضر
نظاماً وقائياً خاصاً حلماية النمل من هذا اخلطر احملدق الذي  يأومن عظمة اخلالق عز وجل أنه ه     

أنـيت  وذلك بأن كل منلة تفرز مادة يرى فيها خصائص مضادات االلتهاب ( ،قد يودي بالنمل مجيعه
  .تعقم نفسها حىت ال يبق أي بكتريا عالقة على الورقةبيوتك) 

وهي ذا النظام الرائع الذي خلقه اهللا تعاىل ال تقدر أية جرثومة ضارة من أن تأوي إىل جسـم       
  .النملة وال البيئة اليت تعيش فيها

بعد فصـل األوراق إىل   ،وبعد االنتهاء من أعمال التعقيم تبدأ النمالت جمتمعة بتقطيع األوراق     
ومتضـي   ،حبة الرمـل  ممم) أي حبج ٢ يصل طوهلا إىل (قطع صغرية يأيت دور أصغر النمالت واليت

حيث تقوم بنشر األوراق الـيت مضـغتها جيـداً إىل     ،طوال حياا يف الغرف الصغرية حتت األرض
  .مث تخمر الفطر على هذا املسحوق ،مسحوق يف حقل اإلنتاج

مسـحوق   ىم واحد يغطوبعدها بيو ،) ساعة خيتفي لون األوراق األخضر متاما٢٤ًوبعد مرور (     
  .)فطر عش الغراب( :األوراق بطبقات الفطر البيضاء النامية الذي يدعى

 



 ٥٥

وهنا يظهر اإليثار بني النمالت العامالت يف  ،وعند احلصاد تقوم جمموعة من النمل جبين احملصول     
ف فتحمل الفطر إىل النمالت العامالت خـارج غـر   ،احلصاد فتقدم إحداهن نفسها على زميلتها

  احلصاد.  
وذا األسلوب يوزع النمل الغذاء الذي حتتاجه مجيع النمالت من قاطعات األوراق اليت تعمـل       

) ألف منلة يومياً وعلى ٥٠٠وهكذا تعمل ( ،يف اخلارج إىل املطحنات اليت حتول األوراق إىل مسحوق
  .مدار السنة دون توقف يف تعاون وتكافل رائع

 ،النمل بنقل فضالت األوراق اليت ال فائدة من وجودها إىل خـارج اخلليـة   تقوم جمموعة من      
  .فهو يف عمل مستمر يواصل الليل بالنهار ،فالنمل من هذا النوع ال يعرف الراحة واجلمود

  :الدفاع عن املستعمرة
يطلق  ،عندما تواجه املستعمرة خطر ما نتيجة عدوان خارجي يتصدى هلذا نوع خاص من النمل     

فحجمها يتميز عـن   ،) وتتميز عن غريها بقدرا على القتال ومقارعة األعداءاألفراد احملاربةعليها (
حىت أا  ،بقية النمل بأا أثقل بثالمثائة ضعفاً تقوم باهلجوم على كل شيء غريب يف أطراف اململكة

  .عها أي صوت غري مألوف كصوت حركة أقدام إنساناخترج من اخللية عند مس
حيث تستطيع النملة الدفاع بسهولة جتاه النحلة  ،)الطنانةومن ألد أعداء النملة املزارعة النحلة (     

ألا  ،أثناء محلها للورقةولكنها تبقى دون دفاع جتاه أي هجوم مفاجئ  ،الطنانة بفضل فكيها القويني
وذلـك   ،ا عن نفسـها ولكن من ألطاف اهللا عليها أنه أهلمها طريقة تدافع  ،متسك الورقة بفكيها

بأسلوب فريد وهو أا تعلق منلة صغرية على الورقة اليت حتملها وظيفتها الدفاع حيـال أي هجـوم   
  .جوي مفاجئ يتهدد النملة اليت حتمل الورقة

ويف نفس الوقت تعرض حياا للخطر دفاعاً  ،تقوم هذه النملة الصغرية بتدبري دفاعي ذكي جداً     
  .لورقعن النملة حاملة ا
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  النملة الطائرة - رابعاً

  

  النمل األبيض -خامساً 
إن من العلماء من يطلق على النمل األبيض باألرضة اليت هي أشد ضرراً على ممتلكات اإلنسان      

وأكثر ما يعيش النمل األبيض يف  ،والبعض اآلخر يقول بل هي نوع من أنواع النمل ،من غريها
ومن خططه كما قال  ،وقد تقدم ذكره يف باب الدفاع عن مملكة النمل ، ماليزياالغابات االستوائية يف

تبدو خطة النمل األبيض الذي يعيش يف الغابات االستوائية يف ماليزيا مثرية بشكل ( :أحد الباحثني
فهي  ،حيث تظهر هذه احلشرات وكأا (قنابل تسري على األرض) حسب بنيتها وسلوكها ،خاص

صاً داخل جسمها حيتوي على مركب كيميائي جيعل عدوها عاجزاً عند تعرضه إىل حتمل كيساً خا
وعندما حيكم العدو قبضته فإن النمل األبيض يقوم بتقليص عضالت بطنه  ،هجوم من قبل األعداء

فالنمل األبيض يف  .ويعصر األنسجة اللمفاوية مما يؤدي إىل تبليل العدو بسائل أصفر مسيك سام
ألن النملة البيضاء  ،ويعترب هذا اهلجوم فدائياً ،جنوب أمريكا ينهج جاً متشااجنوب إفريقيا و
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 ،بسلوكها هذا تسبب أضراراً بالغة ألجهزا الداخلية مما يؤدي إىل موا بعد ذلك بفترة وجيزة
  .)وإذا كانت املعركة حامية الوطيس تطلب بتدخل العمال للمساعدة

  :اخلامتة
من عجائب ا ما فيه وبين ،ذي استغرقنا فيه وقتاً ليس باهلنيال -عامل النمل  –ثري إن هذا العامل امل    

صنع اهللا الذي لدليل كبري على عجيب  ،عربية وأجنبية عليه من مصادر استطعنا احلصولغرائب مبا و
 ،ومهما حاول العابثون فلن يصلوا إىل مبتغاهم ،فال يشاه شيء على اإلطالق ،خلقهاتقن كل شيء 

ليس كمثلك شيء وأنت السميع العليم فسبحانك من خالق مبدع  .تعاىل اهللا عما يقولون علواً كبرياً
وأن يكون طريق هداية للعاصي  ،أسأله تعاىل أن ينفع به .﴾ليس كمثله شيء وهو السميع العليم﴿

لم وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسواحلاقدين واملشككني آمني 
  .واحلمد هللا رب العاملني

  
  
  
  

     

  

###  
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  .بريوت  ،دار الكتب العلمية ،م١٩٩٠ -هـ١٤١١سنة  ١ط ،مصطفى عبد القادر عطا
حسني سليم  :حتقيق ،يعلى املوصلي التميمي أمحد بن علي بن املثىن أبو :مسند أيب يعلى .٣٢

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤سنة  ١ط ،دار املأمون للتراث ،أسد
 .دار الفكر العريب ،لإلمام أيب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل :مسند أمحد .٣٣
  .هـ١٣٩٩سنة  ،٢ط  :مصنف بن أيب شيبة .٣٤
  .عبد احلميد حممود طهماز :املعجزة واإلعجاز يف سورة النمل .٣٥
  .هارون حيىي :تأليف :ملالن .٣٦

 



 ٦٠

  .علي بن أمحد الواحدي أبو احلسن :الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .٣٧

  :املصادر األجنبية -ثانياً 
1- EDWORD WILSON &  BERT HOLLDOBLER  1990. 

 2- PETER  KROPOTKIN  MUTUAL  AID 'A   FACTORAL 
EVOLUTION MUTUAL 1992.                               

  :البحوث والقرارات واالت ومواقع االنترنت - ثالثاً
بقلم األستاذ عبـد   ،اإلعجاز يف احلشرات – موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة .١

 :املوقع على االنترنت ،ئم الكحيلالدا
   det&id=102 http://www.55a.net/firas/arabic/prin...ow   

  
  .موقع منتدى األستاذ عمرو خالد.  ٢
  .املنتديات العلمية واألدبية.  ٣
  .موقع منتديات الديار العربية.  ٤
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  فهرس املوضوعات
    املقدمة

   (النمل) يف القرآن الكرمي والسنة النبوية :املبحث األول
  النمل يف القرآن  :املطلب األول

 رقة سليمان وخارقة النملة  خا -
 تبسم سليمان ضاحكاً لقول النملة -
 وما هو املدلول اللغوي والعلمي هلا ﴾الَ يحطمنكُم﴿ :ملاذا قالت -
 ﴾ينِعزِوأَ﴿املدلول اللغوي لكلمة  -
    رمحة النمل  -

   النمل يف السنة النبوية :املطلب الثاين 
  مل احلكمة الربانية من خلق الن :املطلب الثالث 

  نوع اللغة اليت يتعامل ا النمل  ،البيان اللغـوي للنمل :املبحث الثاين
  البيان اللغوي للنمل  :املطلب األول

 ملاذا قالت منلة ؟  -
 البيان اللغوي للنمل -
  ؟ هل النملة مذكر أم مؤنث -
 حجم النمل يف زمن سليمان عليه السالم -
  أقدم منلة على وجه األرض   -

  للغة اليت يتفاهم ا أفراد النملنوع ا :املطلب الثاين
 كيف يعثر النمل على مصدر طعامه ؟  -
  درب النمل  -

  التكوين اخللقي للنمل  :املبحث الثالث
   ذكاء النمل :املطلب األول
  األجهزة اخللقية اخلارقة اليت يتمتع ا النمل :املطلب الثاين

  دماغ النملة   -
  رأس النملة   -
  النملة   افكَّ -
  عني النملة   -
  االستشعارقرنا  -
  فم النملة   -

 



 ٦٢

  قلب النملة  -
  اجلهاز التنفسي   -
  جهازها العصيب   -
  بطن النملة   -
  قوة النمل   -
  اجلهاز التناسلي يف النمل       -
  طول النملة  -
  أرجل النملة   -

  املراحل اليت سلكتها النملة يف توصيل خرب اخلطر إىل النمل حسب تسلسل كالمها يف اآلية
   خصائص مملكة النمل :املبحث الرابع
   النمل أمة من األمم كأمثال بين البشر :املطلب األول
  وادي النمل  :املطلب الثاين

    مواضع دخول النمل وخروجه -
  نظام املرور للنمل -
  مكان حفظ البيض للنمو   -
  مكان الدفاع اجلوي   -
  غرف احلراسة األرضية   -
    غالف خارجي ململكة النمل -
  إسطبل حللب البقر   -
  خمزن الدخار اللحوم -
  ر احلبوب  خمزن الدخا -
  من طرائف النمل يف الزراعة   -
  املكان التخصصي لتربية صغار النمل   -
  مشىت النمل   -
  غرفة التهوية   -
  مكان تفقيس البيض  -
  غرفة ملكة النمل   -
  مقربة لدفن من ميوت من النمل -
  مشىت امللكة  -
  العالقة بني النمل وشجرة اخلرنوب   -

  التضحية بني أفراد النمل  :املطلب الثاين
   الغذاء املشاركة يف -

 



 ٦٣

  الداللة على وجود الطعام  -
  توزيع الواجبات  -
  التفاين يف التضحية   -
  الدفاع عن املستعمرة   -
  الفدائية لدى النمل   -
    Haemolymph)(سائل منع ختثر الدم  -

   لعائلة النم :املطلب الثالث
  عائلة النمل   -

  امللكات    -أوالً 
  النمل العامالت   –ثانياً 
  النمل املذكر   –ثالثاً 
  أنواع النمل  :لب الرابعاملط

   (Tailor ants)النملة اخلياطة  –أوالً 
  اهلندسية يف عامل النمل   -

  ملكة النار   –ثانياً 
  )hanester antsالنملة املزارعة ( –ثالثاً 
  النملة الطيارة -رابعاً

  الدفاع عن النمل -
    النمل األبيض -خامساً
  اخلامتة

  مصادر البحث
  فهرسال

    التعريف باملؤلف
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  السيرة الذاتية للمؤلف

  .حامد شاكر حممود خالد الشقاقي العاين
  .م ١٩٥٧قضاء الرمادي جبمهورية العراق سنة  -ولد يف حمافظة األنبار   ·
وحصل على عدة إجازات بالقراءات املتواترة والشاذة ورسم  .حفظ القرآن الكرمي وجوده  ·

نبول يف اسطأمحد املعصراوي شيخ املقارئ املصرية املصحف من عدة مشايخ كبار أمثال الدكتور 
 ،والشيخ عبد اللطيف العبديل النائب األول للرابطة العاملية للقراء واودين يف األردن ،تركيا –

والشيخ الدكتور جنم عبد اهللا مطر املقرئ بالقراءات األربع عشر ورسم املصحف والوقف 
  .والشيخ حممود الكرخي ،واالبتداء

إدارة واستثمار أراضي موضوع الرسالة ( ،على شهادة املاجستري بالقانون والفقه املقارنحاصل  ·
  .)املقابر الوقفية املندرسة

عمل مدرساً ملادة التجويد يف مركز حتفيظ القرآن يف جامع الشيخ عبد اجلليل (رمحه اهللا) يف   ·
 .وجامع مالك بن أنس يف الرمادي ،مدينة الرمادي ويف جامع احلق

مل حمكماً للمسابقات القرآنية القطرية واحمللية عدة سنوات وله شهادة علمية يف جمال التحكيم ع  ·
للمسابقات الدولية من مركز الشيخ الدكتور (أمحد عيسى املعصراوي) شيخ املقارئ املصرية اليت 

  .أقيمت يف اسطنبول
  .قرأ عليه العديد من حفظة القرآن الكرمي والقراء بقراءة عاصم  ·
 .مل حالياً موظفاً يف مديرية الوقف السين يف حمافظة األنباريع  ·
  .الرمادي –حمافظة األنبار  –عضو الس العلمي الفرعي يف مديرية الوقف السين  ·
  . مساجد مدينة الرماديإمام وخطيب مكلف يف ·
  .درس العقيدة والفقه واحلديث واألصول وعلوم اللغة من حنو وصرف وبالغة ·
 .قسم القانون –مبختلف اختصاصاته يف كلية املعارف اجلامعة ضعي القانون الودرس  ·
  .بغداد –عضو نقابة احملامني العراقيني  ·
 .عضو مجعية القراء واودين يف حمافظة األنبار  ·
 .األردن يفابطة العاملية للقراء واودين عضو الر ·
 .ف السين العراقديوان الوق يفاليت تصدر ) األمة الوسط(عضو هيئة التحرير يف جملة  ·
 .ديوان الوقف السين العراق يف) اليت تصدر الدين واحلياةعضو هيئة التحرير يف جدارية ( ·
  .ديوان الوقف السين العراق يفله عدة مقاالت يف جملة الرسالة اإلسالمية اليت تصدر  ·
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   :مطبوعةله عدة مؤلفات   ·
مطبوع يف شركة  ،)ليس منا rالدروس التربوية املستفادة من قول رسول اهللا ( .١

بغداد عام  -وطبعة ثانية يف مطبعة أنوار دجلة  ٢٠٠١الديوان للطباعة والتصميم عام 
٢٠١٠.  

مطبوع يف مطبعة القبس  ،)حياة عامل األنبار الشيخ العالمة عبد اجلليل إبراهيم اهلييت( .٢
  .٢٠٠٢العراق عام  -

مطبوع يف مطبعة  ،)من أقوم أساليب التربية والتعليم يف دورات القرآن الكرمي( .٣
بغداد عام  –  ديوان الوقف السينوله طبعة ثانية يف  ١٩٩٨العراق عام  -اخلنساء 
٢٠١٠.  

ومعروض أيضاً يف موقع األلوكة يف  .١٩٩٨العراق  -شركة اخلنساء  ،)رسالة األذان( .٤
  .اململكة العربية السعودية

وله طبعة ثانية يف  ١٩٩٩العراق  -شركة اخلنساء  ،)دعوة صادقة إىل صالة الفجر( .٥
  .م ٢٠١٠بغداد عام  –أنوار دجلة 

وله طبعة ثانية يف مطبعة  ٢٠٠١شركة الديوان عام  ،)دليل هداية األسرة املسلمة( .٦
  .م ٢٠١٠بغداد عام  –أنوار دجلة 

مطبوع يف مطبعة أنوار دجلة   ،)الذب بالقول الفصل عن الثقة من أهل العلم والنقل( .٧
   .٢٠١٠بغداد عام  –

مطبوع يف مطبعة أنوار دجلة   ،)االختالف املذموم وهل من مصلحتنا أن خنتلفآفة ( .٨
   .٢٠١٠بغداد عام  –

 )السعود يف قراءة عاصم بن أيب النجود براوييه شعبة وحفص وأوجه اخلالف بينهما( .٩
 .٢٠٠٩العراق عام  –مطبوع يف مركز الدراسات والبحوث يف ديوان الوقف السين 

 ،)املزاعم والبهتان يب سفيان منأمعاوية بن  rكاتب الرسول امليزان يف تربئة ( .١٠
 .لوكة يف اململكة العربية السعوديةمعروض يف موقع األ

 .معروض يف موقع األلوكة يف اململكة العربية السعودية :)ليظهره على الدين كله( .١١
معروض يف  )االلقاء الصويت يف التسهيل والروم واإلمشام واإلخفاء واإلخفات( .١٢

 .وكذلك على موقع مكتبة مشكاة اإلسالمية وقع األلوكة يف اململكة العربية السعودية.م
حتفة املقري بقراءة أيب عمرو البصري براوييه الدوري والسوسي وأوجه اخلالف ( .١٣

 .معروض يف موقع األلوكة يف اململكة العربية السعودية) بينهما
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لمي يف ديوان الوقف السين شارك يف مسابقة اإلعجاز الع :)سر اهللا يف النمل( .١٤
 .حتت الطبع  –العراق 

حبث شارك يف مسابقة علمية أقامتها كلية اإلمام األعظم عام  :)العوملة االقتصادية( .١٥
 .األنبار -م طبع على شكل حلقات يف إحدى الصحف احمللية  ٢٠١٠

١٦. )  :)الشيخ الدكتور عبد العليم السعدي رئيساً للمجلس العلميحبث بعنوان 
يف مسابقة حياة العالمة عبد العليم السعدي اليت أقيمت يف كلية اإلمام األعظم  شارك به

 .م ٢٠١١األنبار عام  –
  :له عدة حبوث ومقاالت منها•       

 .دعوة صادقة إىل كل موظف غيور .١
 .املبدئية والالمبدئية .٢
 .جنت على نفسها أمريكا .٣
  .م ٢٠١١ة نشر يف جريدة األنبار سن اهلييت حياة الشيخ عبد اجلليل .٤
 .مبحث مبسط يف أحكام التجويد .٥
 .إمنا يأكل الذئب من الغنم القاصية .٦
 .صفات العامل الرباين .٧
 .مهمة الوعي األمين ملن تناط .٨
 .املعركة الدائمة .٩

 .أمراض اتمع وطرق عالجها .١٠
  .ومواضيع أخرى يف جماالت خمتلفة

  
   

 




