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التقوى

خلق �هللا تعاr �لسمو�/ 
فيها  �خلق  ��أل7» 
نبا/  من   Oشي كل 
 bحيا  kسبا� منها  �جعل  �حيو�� 
مقوما/  كل  له  هيأ  �لذ�  �إلنسا� 
ر له كل شيO، �ضرk �هللا  �حلياb �سخَّ
تعاr لإلنسا� �ألمثا� مما �يط به من 
��لتعقل  ��لتبصر  للتفكر  ليدفعه  بيئته 
ما يوصله بسهولة rP �إلميا�، �جعل 
له �حلو�� لنقل كل 1لك rP �لدما¡ 
جوهر  �لقلب   L� فيه  aتمع  �لذ� 
�إلنسا� �لعاقل �ملفكر. �هد�* ليؤمن 
نفسه  من  ليتعظ  �لكو�  �الق  �خ`� 
�لفسيح  �لكو�  به L هذ�  �مما �يط 
�ملدهش، فيقو� تعاr: ﴿َ�ِفي �ْأل7َِْ» 

َ�َفَال  �َْنُفِسُكْم  َ�ِفي  لِْلُموِقِنَني *  Cَياٌ/ 
َ�َما  6ْ7ُِقُكْم   Oَِما �لسَّ َ�ِفي  ُتْبِصُر�َ� * 

ُتوَعُد�َ�﴾ (�لذ�7يا/: ٢١-٢٣)
 kلكتا� �حلكيم   �Cلقر�  L \7�    
�ملwَّ� لبE نو� �إلنسا� 1كر كث` من 
�لعو�[ ��لكائنا/ من حيو�� �نبا/ 
�كائنا/ \قيقة ��جر�� �جنو� �كث` 
 k�لتر��  O�وp��  Oكاملا مكوناִדا  من 
 ÀOضو �سنلقي  1لك،  �غ`  ��جلبا� 
 L  b7ملذكو� �لكائنا/  بعض  على 
1لك   Nسيا� 1كرها  �سبب   �Cلقر�
��لقصد من 1كرها. هل كانت هي 
� نوِّ* بذكرها rP مقصو\ � b\ملقصو�
^تا¬ للتفكر لنفهمه. �L هذ* �ملقالة 
 L  b7ملذكو� �حلشر�/  عن  سنتكلم 

�لقر�C �لكرمي. قا� �هللا تعاL r ®كم 
كتابه: ﴿َ�َما ِمْن َ\�بٍَّة ِفي �ْأل7َِْ» َ�َال 
َ�ْمَثاُلُكْم  ُ�َمٌم  Pِالَّ  ِبَجَناَحْيِه   ُ̀ َيِط َطاِئٍر 
َما َفرَّْطَنا ِفي �ْلِكَتاkِ ِمْن َشْيOٍ ُثمَّ Pَِلى 

.(٣٩ :�7َبِِّهْم ُيْحَشُر�َ� ﴾ (�ألنعا
    �حلشر�/،  عا[ هائل على سطح 
باملاليني.  �نو�عها  ��عد�\  كوكبنا 
مليو�  من  �كثر  �إلنسا�  يعر" 
عد\  �يقد7  حشر�،  نو�  �نصف 
نو�  ماليني  �مسة  �لكلي  �ألنو�� 
^و  تكوِّ�  �حلشر�/   ��  Eيع �هذ� 
على  �حلية  �ألنو��  �مل  من   ٪٩٠
سطح �أل7»، تنوعها كب` من حيث 
�طريقة  ��للو�  ��حلجم  �لشكل 
�حلياb، �هي كتلة حيوية مهمة على 

 	لدكتو� علي خالد 	ل
	قي
�ستا1 قسم �لنحل ��حلشر�/

L جامعة \مشق، سابًقا

ًدا;� ال شك أن �مَّ
خV من فهم القرآن وبيَّنه
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�لبيئا/   L �تعيش  �أل7»  سطح 
كلها تقريبÆ، لن نتوسع بالشرÅ عن 
سلو� �حلشر�/ �Pمنا نذكرها لنغطي 
�لبحث،  بعنو��   Oجا �لذ�  �pد" 
 �Cلقر�  L  b7ملذكو� �حلشر�/   ��
بل  ملقالة  �تا¬  1لك  أل�  �حلكيم، 
هذ*  من  نو�  لكل   b\منفر مقاال/ 
�كثر.   b7لصو� لتستبني  �حلشر�/ 
�آلية  �لبسملة  بعدِّ  �آليا/  سنرقِّم 
 Qلسو7 كما هو معتمد لد� L rأل��
�جلماعة �إلسالمية �أل}دية. لقد �7\ 
L �آلية ﴿�ال طائر يط` �ناحيه Pال 
�مم �مثالكم﴾، قد يتبا\rP 7 �لذهن 
��ا �لطيو7 فقط، لكن هنا� كائنا/ 
�خرQ طياb7 �منها غالبية �حلشر�/ 
�ل� pا �جنحة �تقع حتت هذ� �لتعب`، 
 Tكانت �لطيو7 هي صف خا �P�
 b\ا صفا/ ®دp من �ململكة �حليو�نية
ككسوb جسمها بالريش �غ` 1لك. 
�قد قا� �هللا تعاr هنا Pال �مم �مثالكم 
 rهللا تعا� qيقل �مم مثلكم فلم يعت ]�
�لكائنا/  فهذ*   ،bحد�� �مة  �لبشر 
�لشكل   L Çتلفة  متفا�تة  �مم  هي 
��لد�خلية  �خلا7جية  ��لبنية  �خلا7جي 
��لسلو� �طر�ئق �حلياb ��للغة �غ`ها 
�إلنسا�،  مع  به  تتشابه   �� ميكن  مما 
��P كنا Éصص �ثنا هذ� للحشر�/ 
�ململكة  من  مستقل  صف  هي  �ل� 

�حليو�نية 1�/ جناÅ كب` L �نتشا7ها 
�أل7ضية،   bلكر� مساحة  غالبية  على 
��ل� تنتمي تصنيفيrP Æ "فوN صف" 
 ،Hexapoda �أل7جل  سد�سيا/ 
 �Cلقر�  L منها  �نو��  1ُكر/  فقد 
سو7  �nيت  بذ�ִדا   À\مقصو  À1كر
باسم  nيتا  سو7تا�  فهنا�  باnها، 
 b7سو� �لنحل   b7سو �ا  حشرتني 
�لنمل، �حيانÆ يكتب �لبعض خطأ �� 
سو7 �لقر�C �ملسماb بأnاO �حلشر�/ 
�لعنكبو/،   b7سو Pليها  �يضم  ثالثة 
 �� �حلشر�/  من  ليس  فالعنكبو/ 
�أل7جل  سد�سيا/  صف  من  ليس 
هو  بل  �حلشر�/،  Pليها  تنتمي  �ل� 
ُثمانّية  هي  �ل�  �لعناكب  صف  من 

قريب  Cخر  صف  �هو  �أل7جل، 
�لصلة باحلشر�/ من حيث �نه ينتمي 
�أل7جل  مفصليا/  قبيلة   rP معها 

. Arthropoda

 �P �نطبا� غالبية �لنا� �� �حلشر�/ 
كائنا/ ضاb7 مؤ1ية �قد يكو� هذ� 
من  قليل   1P جانب؛  من  صحيًحا 
 bمباشر منفعة  نافع  هو  ما  �حلشر�/ 
�لذ�  لإلنسا�  �لقز)   b\�\� (�لنحل 
 bبعني �ملنفعة �ملباشر Oينظر لكل شي
 /�1 كلها  �حلشر�/  �لكن  له، 
�لبيئة   �ألنظمة   L b`كب bية �فائد��
سطح  على   bحليا��  Ecosystems

حيو�   7�\ من  به   �تقو ملا  �أل7» 
كب` �أل�ية. 

نـحلة
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التقوى

نعلم �� �لقر�C �لكرمي يضم مئة ��7بع 
منها  سو7تا�  nيت   ،b7سو  bعشر
 b7سو �هي:  �حلشر�/   Oاnبأ فقط 
�لنحل، ترتيبها L �لقر�C ١٦ �عد\ 
 b7ية، �سوC ياִדا مع �لبسملة ١٢٩C
مع  Cياִדا  �عد\   ٢٧ ترتيبها  �لنمل، 
 rية، بينما 1كر �هللا تعاC لبسملة ٩٤�
L �لقر�C �حلكيم L سوÇ 7تلفة ست 
يكو� عد\  �بذلك   Qخر� حشر�/ 
�حلشر�/ �ملذكوL b7 �لقر�C �لكرمي 
(�لبعو»)،  �لبعوضة  هي:  Zانية 
 ،kجلر�\ ��لُقّمل، ��لنحل، ��لذبا��
��لنمل، �\�بة �أل7»(�لنمل �ألبيض) 
�هذ�  �لفر�Û(�لفر�شا/).   À`خ��
 �Cلقر�  L ��7\ها  �لتسلسل حسب 
 Æعلمي ضممناها  لو  �فيما  �لكرمي، 
�لبعو»  فهي:  كمجموعا/ 
��لذباk ��لقمل (حشر�/ صحية)، 
��لنمل  ��لنحل  �ألبيض  �لنمل 
�لعا\� (حشر�/ �جتماعية)، �جلر�\ 
�قتصا\ية  (حشر�/  ��لفر�شا/ 
(ضاb7) 76�عية). فيا ترQ ما1� ميكن 
�لسو7تني  هاتني  تسمية  من  فهمه 
تتصفا�  مهمتني  حشرتني  باسم 
بصفا/ مهمة �فو�ئد Yة، ��ها ��ما 
على  �تمعهما  �جتماعيتا�  حشرتا� 
مستوQ 7فيع من �لتنظيم �الجتماعي 
يكو�   �� �إلنسا�  �لم  �لفطر�، 

 L  bحليا� منو��  على   Æمنظم �تمعه 
�ملا1�؟  مع¦؟   �� ففي  مستعمر�ִדا. 
 L /�ما �لغاية من 1كر تلك �حلشر�

كتاk �هللا �لعزيز؟ 

�لقصد  كا�  �ما1�  �لنحل،  ما  ��ًال: 
 �Cلقر� سو7  من   b7سو تسمية  من 

�لكرمي باnه؟ 
 bلنحل تلك �حلشر� r1كر �هللا تعا    
فيه  �لذ�  �لعسل  منتجاִדا  �1كر من 

:r1 يقو� تعاP ،للنا� Oشفا
﴿َ�َ�ْ�َحى 7َبَُّك Pَِلى �لنَّْحِل َ�ِ� �تَِّخِذ� 
ا  َ�ِممَّ َجِر  �لشَّ َ�ِمَن  ُبُيوًتا  �ْلِجَباِ�  ِمَن 
َيْعِرُشوَ� * ُثمَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ �لثََّمَر�ِ/ 
ِمْن  َيْخُرُ¬  1ُُلًال  7َبِِّك  ُسُبَل  َفاْسُلِكي 
ِفيِه  �َْلَو�ُنُه  ُمْخَتِلٌف   kٌ�َشَر ُبُطوِنَها 
 �ِلَقْوٍ َآلََيًة  1َِلَك  ِفي   َّ�Pِ لِلنَّاِ�   Oٌِشَفا

ُر�َ�﴾. (�لنحل: ٦٩-٧٠). َيَتَفكَّ
�سم  (�لنَّْحِل)  1كر  من  ُقصد  لقد 
﴿�تَِّخِذ�،   :rتعا �قا�  بعينه  �لنو� 
ُثمَّ ُكِلي، َفاْسُلِكي، َيْخُرُ¬ ِمْن ُبُطوِنَها 
�تمع  هو  تصنيفيا  �لنحل   ﴾...Ý�
�شغالة  حقيقية،  �نثى  (ملكة  �نثو� 
 L 7نثى شبه عقيمة) ��جو\ �لذكو�
 b7لسو� L \طائفة ^ل �لعسل �ملقصو
�كثر  �لنحل  من  أل�  طا7ئة،  حالة 
تعيش  غالبيتها  نو�  �لف   ٢٠ من 
للذكو7  �جو\  �ال  �نفر�\ية   bحيا

L �عشاشها بل �إلنا� فقط، متو/ 
 Eتب �ل�  �إلنا�  تلقيح  بعد  �لذكو7 
�لعش �تر¤ �لنسل �جتمع �لغذ�O، فال 
 ،bملستعمر�  L  Àبد� للذكو7  �جو\ 
 Àتظهر �لذكو7 ��إلنا� �خلصبة مؤخر
مع �اية فصل �لنشا) �تكو� مهمتها 
 Þ �من  �ملستقبل  Pنا�  تلقيح  فقط 
 �متو/، فسبحا� �هللا خالق هذ� �لنظا
طر�ئق  �حلشر�/.  هذ*   L �ملحكم 
 bمعقد� متنوعة  �ألنو��  هذ*   bحيا
من  ßر¬  ما   bفائد �كذلك   ،Àجد
من  ßر¬   :rتعا فقا�  �لنحل  بطو� 
 L هذ� علينا �لتفكر بدقة L� بطو�ا
هذ� �ألمر، ملا1� 1كر �هللا تعاr �لنحل 
من  يقل   ]� بطو�ا  من  �قا� ßر¬ 
بطونه �نسجامÆ مع �للغة؟ �قد \عانا 
�ملنتجا/   L للتفكر   rتعا� سبحانه 
فقط  ليست  فهي  للنحل   bلعديد�
�لعسل بل ست منتجا/ ُتعدُّ صيدلية 

كاملة.
 L  � �ملوعو\  �ملصلح  سيدنا  قا� 
سياN تفس` سوb7 �لنحل ما �مله: 
�ل�   b7لسو�  L �لنحل  1كر   Oجا)
من  �هي  �لنحل،   b7سو �سم  حتمل 
موضوعا/   àتعا �ل�  �ملكية  �لسو7 
��لوحي  �أللوهية   ،Qqلك�  bلعقيد�
تتحد� عن  ��لنشو7، كما  ��لبعث 
1لك   L ��لوحد�نية   b7لقد� \الئل 
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�لعا[ �لفسيح L �لسمو�/ ��أل7» 
��لو\يا�  ��لسهو�  ��جلبا�  ��لبحا7 
 L ل� جتر�� ��ملاO ��لنبا/ ��لُفلك 
�لنحل   b7بسو nيت  �لقد  �لبحر. 
الشتماpا على تلك �لعbq �لبليغة �ل� 
�تد�  �خلالق  rP عجيب صنع  تش` 
�لعجيب.  �لصنع  ֲדذ�  �أللوهية  على 
من  ��ملر�\  �لنحل   rP �لوحي  �1كر 
 �� ��pد�ية   ��إلpا هو  هنا  �لوحي 
حياִדا  طريقة  �لنحلة   rتعا �هللا  �pم 

�ملدهشة...).
كل   L  Æحق با7عة  مدهشة  �لنحلة   
سلوكها كاختيا7 مساكنها �تنظيفها 
�تربية   O�لغذ� عليها �Yع  ��ملحافظة 
هذ*  �ملسكن.  عن  ��لدفا�  �لنسل 
�حلشرb �لصغ`b �ل� ال يتعدQ ��6ا 
�ملئة ملغ ���6 \ماغها عن ١-٢ ملغ 

�لنحلة  يتر�QO سوÀO من  فقط. �ما 
هو حقا للدفا� عن مسكنها، �لكن 
�ملتفكر  �إلنسا�  �جد  هذ�   sح
طريقÆ الستثما7 سم �لنحل L عال¬ 
 Oشد �ألمر�» �ملستعصية على �لشفا�
يعملو�  ��لنا�  �غ`ها.  باأل\�ية 
�لنحل  يعمل  �بالوحي  بالعقل  �خل` 
هل  ستة!   Qخر� �منتجا/  �لعسل 
 bحلشر� �لنحل هذ*   ��  ãمر� يتخيل 
�لصغ`b جتمع ستة منتجا/ متنوعة 
كلها غذ�O��\� O مهو�! �Pا صانعة 
 O�بالد� äهكذ� يفعل �لوحي، يأ O��\
ليشفي  �لسما��،   O�بالد�  ،jلربا�
�مر�» �لنا� ��^ر�فاִדم، كل كائن 
(�لزناب`)  �لزالقط  لكن  له  ��حي 
قريبة  �هي  pا  �لوحي  كا�  كيف 
�غ`ها   kلذبا�� ��لدباب`  �لنحلة؟ 

من �حلشر�/ �لضاb7 �ألخرQ، فيقو� 
�ملصلح �ملوعو\ �: (تبا�7 �هللا كيف 
عمل  �كيف   Àمد® بالوحي  عمل 
 Æحق (Àمتميز Æبالوحي من �لنحل كائن
�إلنسا�  �ّتبع  لو  تبا�7 �هللا L عال*. 
 Æفالح ألفلح  ��طاعه  �لوحي  هد�ية 
عظيمÆ مع نعمة �لعقل �ل� منحها �هللا 

له. 
�لنحل كائن مدهش ببناO �قر�å Tع 
�لتصميم  \قيقة  سد�سية  عيو�  فيها 
�على جانæ �لقرL T هندسة \قيقة 
�هللا  �حي  هذ�  �ملهندسني،  ح`/ 
شرسة  مد�فعة  �لنحلة  عجب!  فال 
�لسد�سية  بيوִדا   Oبنا مسكنها،  عن 
Pليها  تأ��  �ل�  �ملساكن  �لعجيبة، 
��لشجر  �جلبا�  هي  �ماكن  ثال� 
 Oجا� �لنا�،  يبنيها  �ل�  ��لبيو/ 
فالنحل   ،Eلزم� لتعاقبها   Æتبع ترتيبها 
 Æسكن �جلبا� �جتا�يف �لشجر الحق
مساكن  من  �إلنسا�  �عد*  فيما   Þ

متنوعة للنحل قدميها �حديثها.
نو�  بالنحل   b7لسو� nيت  فهنا 
�حلشرb �ل� يوحى Pليها للفت �لنظر 
rP �نه كيف aعل �هللا تعاr بالوحي 
 Æمطيع  Àمفيد  Æمالئكي  Àمتميز  Æكائن
 Æترعا* بطاعته عناية �هللا �جتعله متفوق
على بE جنسه ��قر�نه. ��هللا �علم. 
(ُيتبع)

نـملة


