
�سو��  �لنمل  عن  ما��  ثاني�: 
�لنمل؟ 

 aGسو � 	jلقر� � جا& Xكر �لنمل 
تعا^:  �هللا   Lقا  ،١٨ �آلية  �لنمل 
�ْلِجنِّ  ِمَن   �ُ�ُجُنوُ ِلُسَلْيَماَ	  ﴿َ�ُحِشَر 
َُ̀عوَ	 * َحتَّى  ْيِر َفُهْم ُيو َ��ْإلِْنِس َ��لطَّ
َنْمَلٌة  َقاَلْت  �لنَّْمِل   �ِ��َ َعَلى  
ََتْو�   �Xَkِ
َال  َمَساِكَنُكْم  �ُخُلو� ْ� �لنَّْمُل  
َيَُّها  َيا 
َال  َ�ُهْم   �ُ�َ�ُجُنوُ ُسَلْيَماُ	  َيْحِطَمنَُّكْم 
َم َضاِحًكا ِمْن َقْوِلَها  َيْشُعُر�َ	 * َفَتَبسَّ

ْشُكَر ِنْعَمَتَك َ 	ْ
ْعِني َ ِ̀ �ْ
َ ِّzGَ Lََ�َقا
َ��ِلَد+َّ  َ�َعَلى  َعَليَّ  
َْنَعْمَت  �لَِّتي 
�ِخْلِني ْ
َ�َ َتْرَضاُ�  َصاِلًحا  
ْعَمَل َ  	ْ
َ�َ
اِلِحنيََ﴾.  �لصَّ  �َ�ِعَباِ ِفي  ِبَرْحَمِتَك 

(�لنمل ١٧-١٩)
� Xكر �لنمل � �لقرj	 مرتني G� �Xًk  
� jية  aحد�� aكلمة منلة مر oكرX�
 �عد يزيد   oلنمل حشر���  ،aحد��
 ٢٢ عن  لإلنسا	  �ملعر�فة  
نو�عها 
 ،aعديد oبيئا  �تعيش  نو�،  
لف 
�لغذ�&  �نو�  ��حلجم  �للو	  متفا�تة 
 � تعيش  �هي  ��لنشا�،  ��لسلو� 
 oعامال� ملكة  من   oمستعمر�
مبنتهى  �الجتماعي  تنظيمها   ،��جنو
قوية   oحشر� �هي  ��لرقي،  �لدقة 
ثقل  -ل  �لنملة  تستطيع   Xk جد� 
يسا�+ ٢٠ ضعف �`Iا، �جرَّ  و 
حق¢  قو+  كائن  �`Iا،  ٥٠ ضعف 


بنا&ها  قبيلة  تسمي   	
 عجب  �ال 
بنملة �منل بنا& على Xلك kضافة لدقة 
�لنمل. ال   aمستعمر �
 تنظيم ¤تمع 
 Mساط
�  Mلتفاس�  o�G�
 ما  يهمنا 
قصص   �سر من  �لعلمي  �إلعجا` 
 oبنا ���هية �خر�فية �سْر§ بعيد 
�جلن   Mتسخ قصة   Lحو  ،Gألفكا�
��ألشبا§ �حوL هذ� �لقصة �ظنهم 
فعًال  هي  باآلية   a��ملقصو �لنملة   	

منلة حقيقية تلك �حلشرa �لصغaM �ل� 
� ¤اֲדة �جليو©  aا �ال قو« Lال حو
 oمنال هن   oلنمال�  	
�  .Lلقتا��
 	
 �تأمرهم   ،aملستعمر�  � 
خو�ִדا 
مساكنهن  مساكنهم-�ليس  يدخلو� 

�لقسط �لثا� ��ألخ�
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 �لدكتو� علي خالد �ل$�قي
oقسم �لنحل ��حلشر� Xستا


� جامعة �مشق، سابًقا

ًدا;� ال شك أن �مَّ
خ� من فهم القرآن وبيَّنه
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�ملؤنث-  مبخاطبة  �للغة  تتطلب  كما 
 ...��كي ال �طمنهم سليما	 �جنو
�ألمر  لو�قع  حتليل   �
 تدقيق   	��
سليما	  �مللك  �لن@  عظمة  �تقدير 
�° معرفة �قائق قو�عد 
 	��� �
 	jلقر� oياj تدبر 	���للغة �لعربية �

ْ� َعَلى َ 	َjْلُقْر� 	َفَال َيَتَدبَُّر�َ
�حلكيم ﴿َ


ْقَفاُلَها﴾. (±مد: ٢٥)َ zٍُقُلو
k	 تفسMهم �عل � �لقرj	 �ختالف¢، 
سيدنا   Gنقد� � تر�   ب  كلنا 
له   ننسب   	
 �لكن   � سليما	 
معه  حتد²   n 
سطوGية   oمعجز�
حقيقة �هو ليس �اجتها حقيقة �ال 
�للهم  نبوته شيئ¢   �ُتقد� �ال ُتؤخر 
بأفكاGهم  kال 
	 ترضي من سرحو� 
�خياالִדم �ظنو� 
Iم 
Xكيا& �
	 »م 

قد� سبق � �لعلم. 
 aلبقر�  aGسو تعا^  �هللا  ³ى  كما 
يذكر   n�  	jلقر�  �  aGسو  Lطو

�لنمط  فعلى  �فو�ئدها   aلبقر� 
qية 
 oكرX aكر �لنمل هنا. فالبقرX نفسه
 µلنا� فكر  �توجيه  kميانية  كقصة 
 aGا، �كذلك سوIحقائق �هلو ^k
�لنمل   aمباشر  ��ملقصو �ليس  �لنمل 
�لظاهر   &�G� فيما  كا	   	k�  aحلشر�
 �Xفلما للمتفكرين.  مهمة   oالال�
غالب  �لنمل،   aGبسو  aGلسو� ³يت 
نظرنا  لفت  يريد  تعا^  �هللا   	
 �لظن 

 � �لر�ئعة  �ملنظمة   aحلشر� هذ�   ^k

qيتها � عملها  �تنظيم  مساكنها 
 rألك� �لبيئة كمكو	 حيو+ هو   �
��لبيولوجيا  �لبيئة  علم   Mيش حيث 

	 �لكتلة �حليوية ألنو�� �لنمل على 
مما    ٪٣٠ عن  تزيد   ¹Gأل� سطح 
�حلية  �ألGضية   oلكائنا� تشكله 
�إلنسا	.  فيها  مبا  كافًة   Dألخر�

	 تلك �لقبيلة 
يض¢ كانت تسمى �
بالنمل، �منطقتهم ��� �لنمل، �ليس 
 zيخ �لعرGتا Rألمر غر�بة ملن يعر� �
��لتسمياo لديهم. �
يض¢ n يسم �هللا 
تعا^ �لسوaG بآL �لنمل كآL عمر�	 
 ^k نه بذلك لفت �لنظر
مثًال ��جلن 
kعماL �لفكر ��النتبا� k^ هذ� �لكائن 

�لعظيم من خلق �هللا �لنمل.

ثالث�: �لبعوضة (�لبعو*).
من   ٢٧ �آلية   � �لبعوضة   oكرX  
�لثانية   aGلسو� هي  �ل�   aلبقر�  aGسو
َال  �هللا   َّ	kِ﴿:حلكيم�  	jلقر�  �
َبُعوَضًة  َما  َمَثًال   zََيْضِر  	ْ
َ َيْسَتْحِيي 
َفَيْعَلُموَ	  jَمُنو�  �لَِّذيَن  َفَأمَّا  َفْوَقَها  َفَما 

َنَُّه �ْلَحقُّ ِمْن Gَبِِّهْم َ�َ
مَّا �لَِّذيَن َكَفُر�� 
� �هللا ِبَهَذ� َمَثًال ُيِضلُّ َ�Gَ
َ �Xََما 	َفَيُقوُلوَ

 �Mِبِه َكِث
kِالَّ  ِبِه  ُيِضلُّ  َ�َما   �Mًَكِث ِبِه  َ�َيْهِد+ 

�ْلَفاِسِقَني﴾.

خللق  كمثل  هنا  �لبعوضة   oكرX
�قيق من «لوقاo �هللا تعا^، يهد+ 
به �يضل به �ال يضل kال �لفاسقني، 
�يبني تعا^ �عتر�¹ �ملعترضني ��م¢ 
على Gسل �هللا تعا^ 
� حw على �هللا 

جل شأنه. 

��بع�: �جلر�3 ��لُقمَّل؟ 
 oياj معر¹   � تعا^  �هللا  Xكر 
�لعذ�z �جلر�� ��لُقّمل � �آلية ١٣٤ 
َمْهَما  ﴿َ�َقاُلو�   :Rألعر��  aGسو من 
َفَما  ِبَها  لَِتْسَحَرَنا  jَيٍة  ِمْن  ِبِه  َتْأِتَنا 
َعَلْيِهُم  َفَأGَْسْلَنا  ِبُمْؤِمِنَني *  َلَك  َنْحُن 
 �َ�َفاِ َ��لضَّ َل  َ��ْلُقمَّ  �َ��ْلَجَر�َ وَفاَ	  �لطُّ
َفاْسَتْكَبُر��   oٍَال ُمَفصَّ  oٍَياj  �َ َ��لدَّ
Xكر  كما  ُمْجِرِمَني﴾،  َقْوًما  َ�َكاُنو� 
�جلر�� مرa ثانية � سوaG �لقمر �آلية 
�ِ� kَِلى  ٨: ﴿َفَتَوLَّ َعْنُهْم َيْوَ� َيْدُ� �لدَّ
ًعا 
َْبَصاGُُهْم َيْخُرُجوَ	  َشْيٍ& ُنُكٍر* ُخشَّ
ِمَن �ْألَْجَد�²ِ َكَأنَُّهْم َجَر�ٌ� ُمْنَتِشٌر﴾. 
معر�فة   oحشر�  Locusus  ��جلر�
�ألجنحة   oمستقيما Gتبة  من 
 oلنطاطا� �منها   oruhopuera


يض¢   Grasshoppers  (z�(�جلنا

نو�عها � �لعاn يزيد على ٢٢  ��عد

لف¢. �هي حشر�o قوية �لبنية تأكل 
�ִדاجر  بسرعة  �تتكاثر   oلنباتا�

سر�ب¢ مئاo �لكيلومتر�o فتأكل كل 
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�ملناطق  نباo فتصبح  ما يصا�فها من 
�خلضر�& جر��& بعد مر�Gها. لقد خلق 
تو�`ن¢ حيوي¢،   ¹Gتعا^ على �أل �هللا 
 � z، فأ+ �ضطر�	كل شي& مبيز��
هذ� �مليز�	 Vلق خلًال، فمثًال هنا� ما 
يسمى بالتو�`	 �حليو+ �لذ+ ينضبط 

+ خلل � عامل � a�بعو�مل بيئية ±د
تعا^:   Lقا� �مليز�	  ينفلت  
كثر   �

فتحد²  �مليز�	﴾   � تطغو�  
ال ...﴿
بيد  هذ�  �كل   .Gألخطا��  oآلفا�
لإلنسا	  ميكن  كا	   	k� تعا^،  �هللا 
 aGبصو لكن  بعضها   � �لتحكم 
±د��a، فعندما يغضب �هللا على قو� 
 ²Gلكو��� Gيرسل عليهم هذ� �ألخطا
فتتسبب � عذ�ֲדم �عقاֲדم �هذ� ما 
Gسلها  �ل� كذبت  �ألقو��  مع   Dجر
�كفرo برֲדا، �هنا مثل قو� فرعو	، 

Gسل �هللا عليهم هذ� �لكو�²G �ل�  Xk
��لقمل  مز�Gعاִדم  يأكل   ��جلر� منها 
 oحيو�نا� 	لذ+ يتطفل على �إلنسا�
مزGعته ��لقّمل كلمة عامة 
يضا فهي 
 oحلشر�� من   Mكب  �عد على  تنطبق 
من Gتب حشرية 
خرD، فمثال ُيطلق 
 oمن غمديا aنو�� عديد
ُقّمل على 
�ل�   (µخلنافس-�لسو�) �ألجنحة 
 �
 �ملخا`	   �  zحلبو� تصيب 
 zهذ� هو عقا .Lحلقو� � oعا�Gملز�
� غالب �حلاL يظنوIا  µهللا �لكن �لنا�


مو�G طبيعية �كو�²G ال تقف ��G&ها 
 �
يد �هللا �قدGته، فنا��G ما يتعظو	. 
يظنوIا خر�فاo حدثت مبا ال يتماشى 
 �Mا كثIيهولو �
مع سنة �هللا تعا^، 
كما يفعل بعض �ملفسرين، �»ذ� جا& 
 .oآليا� هذ�  على  تعا^  �هللا  تأكيد 

��هللا 
علم.

خامس�: �لذبا7
عن  �لكرمي   	jلقر�  � �حلديث  جا& 
� �آلية ٧٤ من سوaG �حلج،  zلذبا�
َفاْسَتِمُعو�  َمَثٌل   zَُضِر µُلنَّا� 
َيَُّها  ﴿َيا 
َلْن  �هللا   	ِ��ُ ِمْن  َتْدُعوَ	  �لَِّذيَن   َّ	kِ َلُه 
 	ْkِ�َ َلُه  �ْجَتَمُعو�  َ�َلِو  Xَُباًبا  َيْخُلُقو� 
َباzُ َشْيًئا َال َيْسَتْنِقُذ�ُ� ِمْنُه  َيْسُلْبُهُم �لذُّ
�Xلك   .﴾zَُ��ْلَمْطُلو اِلُب  �لطَّ َضُعَف 
يضعو	  �لذين  �ألصنا�   �لُعّبا  aGا�±
عليه  
لفو�  ما  �يتبعو	  جانب¢  عقو»م 
ال  jبا¿هم  كا	  لو   wح jبا&هم، 
�يتضح  شيئ¢.  
مرهم  من  يعقلو	 
�لقوية   aلدعو�  aGلسو�  Àسيا من 

سر  من   Áخلر��� �لعقل   Lعماk  ^k
�لركو	   �
  ،oثا�Gملو�  �
  o���لعا
k^ �ملستسهالo من �ألموG. �قد جا& 

يها  يا  tيع¢   µللنا  zخلطا� بصيغة 

� لكفاG قريش ليعملو� �لعقل  ،µلنا�
فجا&  شيئ¢،  �هللا   	�� من  يعبد��  �ال 
 aMلصغ� �لذبابة   aحلشر� هذ�  Xكر 

 Gلكفا� »ؤال&  تعا^  �هللا  من  كتحد 
�غMهم بأنكم 
نتم �ما تعبد�	 كما ال 
ميكنكم خلق حX wبابة، ال تستطيعو	 
 Mلصغ� Àتصد�� هجو� هذ� �ملخلو 	

� سلبكم �G
 	k عنكم �عن ممتلكاتكم
مهمة  Gتبة  هو   zلذبا�� منها.  شيئ¢ 
 o�X  oحلشر�� تدعى   oحلشر��  �
 �Xk  zفالذبا  ،Dipuera �جلناحني 
 L`ملنا� � Dليس فقط �لذبابة �ل� ُتر
 Musca :ليةÂتسمى علمي¢ �لذبابة �مل�
ما  �إلنسا	   Rيعر بل   domesuica

 zلف نو� من �لذبا
يزيد على ١٥٠ 
تنضو+ حتت فصائل عديدa، منها ما 
�على  �إلنسا	  على  جد�   Mخط هو 
عليها  يتطفل  �حيو�ناته  مز�Gعاته 
�لفاكهة   zكذبا 
حيان¢  يبيدها  �قد 
��لبعو¹،  ��لنغف   ÀGلسا�  zلذبا��
هال�  تسبب   aMخط  oحشر� �هي 

� �ملحاصيل �قد ال يسهل  oحليو�نا�
�لسيطرa عليها 
حيان¢. �هذ� �ألنو�� 
 � بالتحد+   a��ملقصو هي   aMخلط�

�آلية. ��هللا 
علم.
�لعقل   Lعماk  ^k  µلنا� تدعو  �آلية 
كالقو�نني  شي&  كل   � ��لفكر 
�لطبيعية �ل� خلقها �هللا تعا^ لتحكمها 
�لعلو�  �معرفة  عليها،   aحليا� �حتكم 
 oملا نشأ بذلك، �لوال Xلك  �ملنوطة 
كل هذ� �لعلو� �لتخصصية �»ائلة �ل� 
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�كتشفها �إلنسا	 تباع¢ كعلم �لصيدلة 
��لفنو	  ��لز�Gعة  ��»ندسة  ��لطب 
 oلرياضيا�� �لفلك  �علو�   	�Mلط��
��لسياسة  �الجتما�  �علو�  ��لفيزيا& 
من   Mلكث� �غMها  كلها   ���القتصا
�لعلو� �لدقيقة نتيجة kعماL �لعقل على 

���o �لتفكر.


سا3س�: ��بة �أل¹G (�لنمل �ألبيض- 
�ألGضة).


ما ما يسمى بد�بة �أل¹G (�ألGضة) 
 oعلم �حلشر� �فهو ما يسمى حالي¢ 
 Termiues �ألبيض)  (�لنمل  بـ 
 zرV� zعلى �ألخشا Dلذ+ يتغذ�
 +��ملساكن ��ملنشآo �خلشبية مما يؤ
I� ^kياGها، هذ� �لنمل ميكن 
	 يقضي 
 � �G� بأكملها، فقد 	مد� Dعلى قر

�آلية ١٥ من سوaG سبأ ما يلي: 
�لَُّهْم َ َما   oَْلَمْو� َعَلْيِه  َقَضْيَنا  ا  ﴿َفَلمَّ
َتْأُكُل   ¹ِGَْْأل� ��بَُّة َ kِالَّ  َمْوِتِه  َعَلى 
َلْو   	ْ
َ �ْلِجنُّ  َتَبيََّنِت  َخرَّ  ا  َفَلمَّ ِمْنَسَأَتُه 
ِفي  لَِبُثو�  َما  �ْلَغْيَب  َيْعَلُموَ	  َكاُنو� 
�ْلَعَذ�zِ �ْلُمِهِني﴾. �لقد Xكر هنا هذ� 
للخشب  �حلشر�o كآكل  من  �لنو� 
فقد 
كل �ملنسأa ��ستدلت �جلن عند 
�لو   .� على موo سليما	  Xلك 
� هذ�  aMمغا`+ كث� �rًهنا� ع 	


�لقصة غM ما يوحي به ظاهرها.

سابع�: �لفر�= (�لفر�شا9)
 	jلقر� � Butterfly ©كر �لفر�X �G�
 aGسو  � فر�شة،  tع  �هو  �لكرمي، 
���حد  مئة   aGلسو� �ل� هي  �لقاGعة 
َيُكوُ	  ٥:﴿َيْوَ�  �آلية   �  	jلقر�  �
�لنَّاµُ َكاْلَفَر�ِ© �ْلَمْبُثو²ِ﴾. (�لقاGعة: 
٥). ��لفر�شاo هي Gتبة عظيمة من 
�حلشر�o تسمى حرشفياo �ألجنحة 

نو�عها على  �Lepidopuera يزيد عد


لف نو�، tيلة �ملنظر kال 
Iا  ١٦٠
ֲדد�&   Mتط� عموما   aGضا  oحشر�
�تنتشر � �لطبيعة على نطاÀ ��سع. 
 µلنا� 	
 ��ضربت هنا مثًال ��ملقصو
يبحثو	  كالفر�©  منتشرين  يكونو	 
ميتني  يكونو	   �
  aحليا�  zسبا
 عن 

جر�& �لقاGعة �
حد�ثها.

خامتة ��ستنتاجا9: 
 �  	jلقر�  �  oحلشر��  oكرX لقد 
 zتضر Lكأمثا aتلفة، فمر» oحاال
 aمر� zلبعو¹ ��لذبا� للكفاG مثل: 
� �الستدالL على عظمة �خلالق مثل 
� مو�ضع 
خرD �ستعملت � zلذبا�
كنو�   Gلكفا� على  شنت   zكحر

Gسله  �لذ+  ��لرجز   zلعذ�� من 
يتبع  �ال  Gسله  يعصي  ملن  تعا^  �هللا 
مثل:  تعا^  
��مر�  هي  �ل�  
��مرهم 
�جلر�� ��لقمل. كما �ستعملت بعض 

 � µللداللة على حالة �لنا oحلشر��
من  يالقونه   Rسو �ما  �لقاGعة  يو� 
يتخيلها  حسية   Gصو �تلك   ،Lهو�

كل   � ير�Iا  ألIم  بسهولة  �لبشر 
ساعة من حياִדم � ±يطهم فاسُتعمل 

مثُل حشرa �لفر�©.
 oعلم �حلشر� �لقد �Gقب �لباحثو	 
عند  �لغذ�&   L�تبا  (aظاهر) سلو� 
�الجتماعية،   oحلشر��� �لنمل 
�الشتر�كية   aحليا� حقيقة  يبني  مما 
 � �ملهمة   aلظاهر� �لتشاGكية.   �

 �سريا	 �لغذ�& ��ملو�� �ملهمة بني 
فر�
�لناظمة   oلفرمونا� مثل   aملستعمر�
 oحركا rلرسائل ع� L�للسلو� �تبا
�لغذ�& �ما   L�قر�	 �الستشعاG، �تبا
لقر�	   aمستمر  oحركا من  ير�فقه 
 Lجز�& �لفم مما ظنه �جلها
� Gالستشعا�

نه تقبيل عند �اللتقا&، فهذ�  µمن �لنا
لظاهر  �لسطحي  �لفهم  ��ما  يشابه 
من   µلنا� به  �بتلي  ما  �هذ�   ،aحليا�
�ملقدسة  �Åاصة   Æلنصو� فهم  سو& 
تفهم شيئ¢ على سطح  فالعامة  منها. 
 Æخلو��� ظاهر�،   ��
G �ما   aلقشر�
�للب.   ^k �صوًال  
كثر  يغوصو	 

فلكل شي& ظاهر �باطن.
ُحرمو�   µنا
 ֲדم  �يط  �لذين   	k   
 zقر
 حياִדم  متعلمو	،  �هم  �لفهم 
بعض  يظن  عندما  �جلحيم خاصة   ^k
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حضوGهم  بعد  تعلم¢  �ألميني  �¿ال& 
�ملشائخ  بعض  عند  تدGيس   oحلقا
بالتعلُّم،  قليًال  منهم  
نفس  هم  �لذين 
�لعلم   o�&فضا �خترقو�  
Iم  �يظنو	 
 	������ئر�، �يبد
�	 يتكلمو	 �ير�
كالببغا��o معلوماo مغلوطة يتلقوIا 
�كلما جلسو� جلسة متحى من Xهنهم 
معلوماo �جللسة �لسابقة، هم يريد�	 
 µلنا� يفر  لذلك  kال،  ليس  �لتحد² 
 � منبوXين  �يصبحو	  حديثهم  من 
خلق  من   �Mكث �يضلو	  �ملجتمع، 
فيتأثر بعض  �هللا تعا^ جر�& جهلهم، 
�تعم   µلنا� هؤال&  بكال�  �جلهال& 
�ال  خاطئة.   Mتفاس جر�&  �ملصائب 

	 بعض �ملشايخ �لتقليديني �لو  Lقو

علو�   � عليا   o��شها -لة  منهم 
 wح 	منهم، أل  Lبأحسن حا �لدين 
 ��ملو�  � فكرهم  يعملو�   n هؤال& 
على  ليحصلو�  
مامهم  �ملطر�حة 
كنو`ها �لكنهم �فظوIا �يكرI�Gا 
تدقيق،   �
 تبصر   	��  o�G� كما 
يدعوهم   �  Lلرسو� جعل  ما  �هذ� 
بعلما& �لسو&. تكلم كثM من �ملفسرين 

تى به كث�M	 ممن يتتبعو	 ما يسمى �
�إلعجا` �لعلمي ��لذ+ 
حيانا ما هو 
 َّÇ ��ا�لو	  بإعجا`  حقيقة  ليس 
ليقفز��  �لعلمية   zGلتجا� نتائج  عنق 
 	jبالقر  �G� هذ�  فرحني،  �»و�&   �

�جا& قبل 
Gبعة عشر قرن¢ � قرjننا، 

مر طبيعي 
	 يكو	 كال� �هللا معجز� 
�Gيد�  �Gيد�  Xلك   µلنا� �يكتشف 
�كم kعماL عقلهم �±ا�لة نفوXهم 
عمل   �Xما لكن   ،¹Gأل�  Gقطا
 من 
بنت  بشعر  �لتباهي   Mغ �ملسلمو	 
هؤال&  عمل   �Xما �لطويل!  خالتهم 
 � �لعلمي  باإلعجا`  يتغنو	  �لذين 
هم  للبشرية؟  قدمو�   �Xما�  	jلقر�
تطبيق  �قا�ִדم  �¤تمعهم  يفهمو�   n
 	jلقر� 
��مر   � �لشرعي  �جلانب 
¤تمعاִדم  �فشلت  بذلك  �فشلو� 
�لدنيا  على  �تكالبو�  بعضهم  �قتلو� 
ليتغنو�  عنها  �Gسوله  �هللا  Iاهم  �ل� 
�لبحث   oطا± 
ين  ֲדذ�!  يو�  كل 

نتجت؟! عندما  �Xلعلمي لديهم �ما�
يقولو	  �لفضا&   �  µلنا� يكتشف 
يا عمي  نعم  عندنا سابق¢!  هذ�   �G�
هل   �
 حينها؟  فهمتمو�  فهل   �G�
�قلتم  �ستنبطتمو�   �
 �كتشفتمو� 
هذ� يعË هذ�! طبعا ال، هم ينتظر�	 
 zلغر�  � �لباحثو	  عليهم  لُيلقي 
اللتقاطها!  بالتسابق   ��Gليتبا �للقيمة 
�لتخّلي  �ب  سيي&.  سلو�  هذ� 
مئة  �لسبع   	jلقر� 
��مر  ��تبا�  عنه 
 ��ملوعو �ملسيح   Lقا كما  �نو�هيه 
 �عبا �تكو	  عنا  �هللا  لMضى   �
�هللا �لصاحلني. يا من ينتسب لإلسال� 

بالكال�، طبقو� �إلسال� على 
نفسكم 
�قومو� بشعائر� ��تبعو� سنة Gسولكم 
فيه  لكم  ليس  مبا  تتباهو�  ال  تفلحو�. 
قيد 
منلة من �لفضل. kنه �لقرj	 كال� 
 Gعلما& �لقشو ^k هللا فاعقلو�. �نظر���
��لسطحية، عندما غز� �لغرz �لفضا& 
��Gحت مر�كبهم جتوبه �نDr متتبعو 
�إلعجا` �لعلمي �قالو� هذ� ليس »م 
Gسولنا  قبلهم   Áعر فلقد  فيه  سبق 
�ملسيح  
فهمهم  �عندما  �لكرمي، 
�ملوعو� �ستحالة kسر�& �لن@ �معر�جه 
ليصر��  �ستماتو�  �لعنصر+  باجلسد 
 �  	
 يظنو	  ألIم  ضاللتهم  على 
هذ� فضًال عند �هللا. k	 �هللا يعطي على 
قدG �لعمل للمؤمن �للكافر، �مع 
نه 

مثا»ا ظل  aز+ �ملؤمن باحلسنة عشر�

�لئك "�ملؤمنو	" مقصرين عن علما& 
�لغرz فأ+ kميا	 kمياIم هذ� �
+ فهم 

فهمهم للقرj	 �kعجا`�!

�ملر�جـع:

١. �لقرj	 �حلكيم. 
 .	jلقر� Îأللفا µ٢. �ملعجم �ملفهر

�لثاÏ للمسيح  �لكبM، للخليفة   Mلتفس�  .٣
.� ��ملوعو

علي   .�  .oحلشر��  �  oاضر�±  .٤
�ل�rقي.

.o٥. موسوعة �حلشر�
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