
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

    

 والتي كان  اه  يرضب  هبا األمثال  ومنها "  
ودراسةإ  اآليات التي ذ كرت فيها احلرشاتإ "فقد أوقفتني الكثري من اآلياتإ القرآنيةإ

؛ واحلكمة  من ذلك فهو يشتمل  عىل  هذه اآليات وبيان اإلعجاز العلمي للحرشاتإ التي ذكرت فيها وكذلك أقوال  املفرسين 

  :ثالث مباحث وهي

 وفيه التعريف  باإلعجازإ واإلعجازإ العلميإ وأمهيته. املبحث االول:

ها.نظرة عامة يف احلرشاتإ والعوامل  التي تس:املبحث الثاين  ها ومضار  ها وكذلك فوائد 
: املبحث الثالثاعد  عىل انتشارإ

دابة األرضة(.وهذه اآليات  التي تدل  ،العنكبوت ،النمل ،وفيه اآلياتإ التي ذ كرت فيها احلرشاتإ الطائرة وهي: )القمل

ويف اخلتام هذا مبلغنا  ،عىل إعجازها العلمي مع تفسريها الديني أوالً ثم رشحها يف ضوء العلوم احلديثة بفهم عرصي هلا

 من العلم وهو جهدنا املتواضع، فإن أصبنا فمن اه وله احلمد، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان.

Abstract: 

Has stopped me a lot of Koranic verses، which was hit by the sayings of God، 

including the verses which it stated that these insects and study the verses and the 

statement scientific miracle of insects that were mentioned، as well as the words of the 

commentators، and the wisdom of that، however، comprises three Investigation، 

namely: 

The first topic: Definition of miracle and scientific importance and Miracles. 

The second topic: Overview of the insects and the factors that help to spread، as well 

as their advantages and disadvantages. 

The third topic: the verses in which non flying insect is reported a (lice، bee، spider، 

Beast of the Earth)، and these verses that indicate the scientific miracle with religious 

interpreted first and then explained in the light of modern science modern 

understanding of them and it is deepened in its details، hoping that I have to be behind 

it what I looking for a show Akabbas of the Quran in the light of scientific likeness In 

conclusion، a best modest، van We were it belongs praise Allah، and that it sinned 

against ourselves from  the devil. And praise be to Allah، Lord of the Worlds 



  

 ربإ العاملني  والصالة والسالم عىل سيدنا حممٍد وعىل آلهإ وصحبه أمجعني
إ
إن إعجاز  القرانإ حقيقٌة ثابتة  وقضية   ،احلمد  ه

)صىل اه عليه وسلم( معجزًة كربى حتدى هبا الب لغاء  واحل كامء   ،واضحٌة وضو   الشمسإ منذ أن نزل  القرآن  عىل النبيإ

لو شأهنا قوله    عىل ع 
ڀ   چ  تعاىل:وأهل  الكتبإ السامويةإ فعجزوا عن معارضتها وأقروا بصدقها وتساميها، ويكفي للداللةإ

وها هي القرون  (1)چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  

 متر، وها هي العلوم  قد ازدهرت والفنون  قد أينعت ؟ ومل يقدْر أحد أن يأيت  بمثلإ هذا الكتابإ يف أسلوبهإ أو 
تلو القرونإ

.   منهجهإ أو هديهإ

البحثإ يف إعجازإ القرآن إنام كان أواًل وقبل كل َشء للترشفإ واالستمتاعإ بالنظرإ يف كتابإ اه وغاية  قصدي من وضعإ هذا 

بعنيإ اإلجاللإ واإلعظامإ واإليامنإ بقداسته، وأن أي حماولة من البرشإ إل هارإ عظمةإ القرآن وق دسيتهإ إنام هي وليدة رغبٍة 

 إيامنيٍة خملصٍة فيها ما يشبه التأيس بموقفإ ن
إ
 عندما قال  برو إ الواثقإ مْن قدرةإ اه

إ
 إبراهيم عليه السالم وهو خليل  اه

إ
بيإ اه

   .(2)چ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀڀ  ڀ    ڀ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  تعاىل:

اإلعجاز العددي عن رسالتي وحتدثًا بنعمإ اه عيلَّ أذكر أنني بعد أن قمت بعون من اه بالكتابة يف مرحلة الامجستري يف 

وجدت رغبة شديدة    ((الداللة اإلعجازية لألعداد يف القرآن الكريم بني حكمة التفسري واإلعجاز العلمي))املوسومة

 مرٍة أخرى يف حماولة تراودين أن أكتب يف إعجازإ القرآنإ العلميإ عىل قدرإ بضاعتي الضئيلةإ 
إ
 كتاب  اه

وشوقا  كبريا  إىل خدمةإ

 وبام ألفه  العلامء  يف ذلك، آمالً يف أن يكون يف عميل هذا ما  ،هذا املجالإ  يف
 وقوتهإ

إ
وقد عزمت  وتوكلت  مستعينا بحولإ اه

 والتي كان  اه  يرضب  هبا  ،يزيد  القارئ للقرآنإ علامً بجاللإ حقائقهإ وروعةإ أرسارهإ 
فقد أوقفتني الكثري من اآلياتإ القرآنيةإ

ويف  (،ها " اآليات التي ذ كرت فيها احلرشاتإ " فقد ق مت بعون من اه يف كتابة بحث عن )احلرشات الطائرةاالمثال  ومن

ودراسةإ هذه اآليات وبيان اإلعجاز (احلرشات غري الطائرة التي ذ كرت يف القران الكريم)أقوم بدراسة  ،هذا البحث

؛ واحلكمة  من ذلك وإنه من املفيدإ ملن يقرأ هذا البحث  أن العلمي للحرشاتإ التي ذكرت فيها وكذلك أقوال  املفرسي ن 

  :يتعرف  عىل حمتوياتهإ واجتاهاتهإ فهو يشتمل  عىل ثالث مباحث وهي

 وفيه التعريف  باإلعجازإ واإلعجازإ العلميإ وأمهيته. املبحث االول:

ها.نظرة عامة يف احلرشاتإ والعوامل  التي تساعد  عىل انتشا:املبحث الثاين  ها ومضار  ها وكذلك فوائد 
 رإ

دابة األرض  ،العنكبوت ،النمل ،القمل): وفيه اآلياتإ التي ذ كرت فيها احلرشاتإ غري الطائرة وهي: املبحث الثالث

 .()األرضة( 
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ا وهذه اآليات  التي تدل عىل إعجازها العلمي مع تفسريها الديني أواًل ثم رشحها يف ضوء العلوم احلديثة بفهم عرصي هل

عسى أن يكون يل من وراء ذلك ما أنشده وهو إ هار أ قباٍ  من نورإ القرآنإ يف إعجازهإ  ،ومن غري تعمق يف تفصيالهتا

م مزيدًا من العلمإ   أرسارهإ العليا لكي حيققوا ألن فسهإ
إ
 العلمي الذي أعتقد  أن كثريًا من املتعلمني  املتقني  يتطلعون  إىل استجالء

، ولعل يف  واإليامنإ ومزيدًا من التمكنإ والعرفانإ ببعضإ ما جاء  يف آياتإ القرآن من إعجاٍز علمٍي غاية يف الروعةإ والبيانإ

 وأنه كتاب  اإلسالمإ حقًا وصدقاً 
 غريإ املسلمني  هلا ما حيملهم عىل اإليامنإ بالقرآنإ

ألن الشواهد دلت عىل أنه كلام  ،مطالعةإ

م  العلم  وتعمق  اإلنسان  يف بحورهإ جيد  مع كل  اهرٍة علمي  أن هلا أصوالً يف القرآنإ سابقًة عليها، تقدَّ
إ
ةإ كانت يف طيإ اخلفاء

، وىف هذا ما يؤكد    ومستوعبًة لكل ما سوف تأيت به العلوم  عىل مدى األزمانإ
وسوف  يبقى هذا السبق  سمًة مالزمًة للقرآنإ

 تبارك وتعاىل 
إ
ين أدعو اه وإ ،(1) چ   ىئوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئچ وحيقق  قول  اه

يي به قلوب  من   وأن حي 
الكريم أن يقبل  عميل هذا قبواًل حسنًا وأن جيعل  منه كتابًا ينطق  بالصدقإ والتذكريإ بجاللهإ وعظمتهإ

لكإ اه إبقلٍب سليٍم.  ، وتأكد أن كل ما يدعوا إليه هو التدبر  يف م 
 قرأه  بوعٍي وأنتفع  به يف دينهإ ودنياهإ

ز   :اإلعجاز يف اللغةإ  ج  ، وع  ز  ز   -وهو مصدر أْعج  ْعجإ ْجزًا فهو عاجٌز أي ضعيف وقوهلم إّن العجز نقيض  احلزم ألنه  -ي  ع 

جْزت عن طلبه وإدراكه مشتقٌّ من العجز والضعف وعدم  (2) ولن يعجز اه َشء ،يضعف رأيه ويقال أعجزين فالن أذا ع 

  (3)القدرة

  :اإلعجاز اصطالحاً 

  (4)اإلعجاز: يف الكالم هو أن يؤدي املعنى بطريق هو أبلغ من مجيع ما عداه من الطرق

  (5) .ويقصد به إعجازه للنا  يف عدم قدرهتم عىل اإلتيان بمثله
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م، 1979 -هـ 1399بريوت، -هارون،دار الفكرهـ(، حتقيق:عبد السالم 395ينظر: مقاييس اللغة، أليب احلسني أ د بن فار )ت  (2)
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 31م، 1983

 1/9م، 2011 -هـ 1431بريوت،الطبعة االوىل، -ينظر: اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، م. نايف منري فار ،دار ابن حزم (5)



  

أْي  وإعجاز القرآن الكريم و  الرَّ ا ه  ن معارضته عىل م  ن طوق اْلبرش ويعجزهم ع  معناه: ارتقاؤه يفإ البالغة إإىل  أ ن خيرج ع 

يح حإ  .(5)الصَّ

 (1)عْجز اخللق أمجعني أنسهم وجنهم، فرادى وجمتمعني عن أن يأتوا بَّشء من مثله :أو هو

ى النبوة، قصد به إ هار صدق من ادعى أنه رسول من أمر خارق للعادة، داٍع إىل اخلري والسعادة، مقرون بدعو املعجزة:

  .(2)اه

 تعريف اإلعجاز العلمي وأمهيته اوالً:

وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البرشية يف زمن  ،هو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي

 مما يظهر صدقه فيام أخرب به عن ربه سبحانه وتعاىل. -صىل اه عليه وسلم-الرسول 

يبعثون إىل أقوامهم خاصة، وألزمنة حمدودة فقد  -صىل اه عليه وسلم-قبل رسولنا حممد  -عليهم السالم-لام كانت الرسل 

عليه -وإحياء املوتى بإذن اه عىل يد عيسى  -عليه السالم-أيدهم اه ببينات حسية، يعني: بمعجزات حسية كالعصا ملوسى 

ة حمتفظًة بقوة إقناعها يف الزمن املحدد لرسالة كل رسول، حتى إذا تطاول الزمن، وتستمر هذه املعجزات احلسي -السالم

وتقادم، وضعف أثر تلك الرسالة الصايف، واختفت قوة إقناعها احلسية؛ فعندئذ يبعث اه رسواًل آخر، ويؤيده بمعجزة 

ضمن له حفظ دينه، وأيده  - عليه وسلمصىل اه-جديدة مناسبة لام برع فيه أهل زمانه. ولام ختم اه الرساالت بمحمد 

ببينات، أي: معجزات حسية؛ من ذلك نبع الامء بني أصابعه وحنني اجلذع، وتسبيح احلىص، وزاده عىل ذلك بمعجزة كربى 

تبقى بني أيدي النا  إىل قيام الساعة، أال وهي القرآن الكريم. هذه املعجزة التي يتجدد عطاؤها مع كل فتٍح برشي يف آفاق 

صىل اه -العلوم واملعارف ذات الصلة بمعاين الوحي اإلهلي؛ من ذلك يف عرصنا هذا اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة قال 

ان  ا<: -عليه وسلم نَّام  ك 
إإ  اْلب رش   و 

ل يْهإ ثْل ه  آم ن  ع 
ا مإ  م 

ن  اآْلي اتإ
ق ْد أ ْعطإي مإ  ن بإيٌّ إإالَّ و 

إ
ن  اأْل نْبإي اء

ا مإ . لَّذإ م  َّ يل 
ى اَّللَّ  إإ ْحيًا أ ْوح  يت  و 

ي أ وتإ

ةإ  ي ام 
ْوم  اْلقإ ابإًعا ي  ْم ت  ه  ون  أ ْكث ر  و أ ْن أ ك  أ ن ا أ ْرج  فمعجزة القرآن مستمرة إىل يوم القيامة، وخرقه للعادة يف أسلوبه، ويف بالغته،   (3)>ف 

ء مما أخرب به أنه سيكون ما يدل عىل صحة دعواه، فعم وإخباره باملغيبات مستمر، فال يمر عرص من العصور إال ويظهر فيه َش

د  ومن سي وجد
جإ اب، ومن و  رض   ومن غ  ه  من ح   .(4)نفع 
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ختتلف عن بعضها  ،يعيش عىل سطح الكرة األرضية أنواع خمتلفة من احليوانات تعود اىل ما يسمى باململكة احليوانية

دة كاألميبيا وحتى بالشكل واحلجم والتكاثر وطرق املعيشة وذلك ابتداًء من احليوانات االبتدائية املؤلفة من خلية واح

وتؤلف احلرشات  ،احليوانات الكبرية املعقدة كاللبائن. يبلغ تعداد احليوانات يف اململكة احليوانية هذه ما يقارب املليون نوع

 .أي ما يعادل ثلثي جمموع عدد أنواع احليوانات ،( نوع000،900حوايل )

 مميزات احلرشات

الرأ   و الصدر والبطن حيمل الرأ  زوجًا من قرون :الكاملة اىل ثالث مناطق هيتتميز احلرشات بانقسام جسم احلرشة 

وحيمل الصدر ثالثة أزواج من األرجل وزوجًا أو زوجني من  ،االستشعار وزوجًا من العيون املركبة وعيونًا بسيطة

تكون  .(1)وار نمو واستحالةويكون التنفس بالقصبات اهلوائية وتتكاثر جنسيًا وبعد الفقس متر احلرشة بأد ،األجنحة

وقدرهتا عىل ،احلرشات أكرب جمموعة يف اململكة احليوانية و يعود نجاحها اىل صغر حجمها وتنوع غذائها و تكيفها للمحيط

 .واىل كفاءة جهازها التنفيس ،واىل جدار جسمها اخلارجي الذي حيميها من العوامل اخلارجية ،التكاثر الرسيع والطريان

ففي كل عام تتسبب يف  ،ات من املجموعات احليوانية املهمة بالنسبة لإلنسان لام هلا من أمهية اقتصادية لهتعترب احلرش

خسائر اقتصادية له يف مزروعاته وحيواناته وممتلكاته األخرى تقدر بماليني الدنانري وهي باإلضافة اىل ذلك تنقل له 

 العكس من ذلك فان بعض احلرشات نافع لإلنسان لتلقيح النباتات وعىل ،وحليواناته أمراضًا خطرية تسبب له خسائر كبرية

وقد  هرت احلرشات قبل  هور األنسان بماليني السنني ومنذ  هور االنسان  ،وإلنتاج مواد مفيدة ،وزيادة احلاصل

ن نشاطها وقد ينجح االنسان يف السيطرة عليها واحلد م،والرصاع مستمر بينه وبني احلرشات وذلك لتضارب مصاحلهام

 . (2)واحيانًا أخرى يقف مكتوف األيدي أمام أعدادها اهلائلة

 دور اإلنسان يف  هور اآلفات احلرشية :اوال  

يعد اإلنسان مسؤواًل بطرق غري مبارشة عن  هور وحتول بعض أنواع احلرشات التي مل تكن ذات أمهية اقتصادية اىل آفات 

 وازدياد عددها وتفاقم أرضارها عن طريق األنشطة اآلتية:هامة 
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 .التوسع يف أصال  األرايض البور وزيادة الرقعة الزراعية-1

 التوسع يف إنتاج املحاصيل الغذائية مما أتا  لكثري من أنواع احلرشات مرتعًا خصبًا.-2

كبرية من األعداء احليوية للحرشات واإلخالل بالتوازن  التوسع يف استخدام املبيدات احلرشية مما أدى اىل القضاء عىل أعداد-3

الطبيعي بني احلرشات وأعدائها احليوية األمر الذي أدى يف كثري من األحوال اىل تفاقم أعداد اآلفات كام أدى أيضًا اىل  هور 

 .(1) آفات جديدة

 ثانيًا:العوامل التي ساعدت عىل إنتشار احلرشات

فإذا كانت موجودة بكثرة دل ذلك عىل أن كفاءهتا احليوية  ،مقدار انتشارها ومستوى وجودهايتوقف وجود أي حرشة عىل 

وتعتمد هذه الكفاءة عىل  ،عالية وعوامل املقاومة البيئية هلا ضعيفة وإذا كانت منترشة بدرجة قليلة دل ذلك عىل العكس

 عوامل عديدة منها:

 عىل إنتاج نسل كثري وحيدث ذلك يف احلرشات عن طريق عدة عوامل هي: وهي عبارة عن قدرة احلرشةأ:الكفاءة التناسلية: 

 :تتميز احلرشات بقدرهتا عىل وضع البيض وبكفاءة عالية.القدرة عىل وضع البيض-1

 :تزداد أعداد احلرشات كلام أزداد عدد البيض الذي تضعه األنثى الواحدة.عدد البيض-2

 ة لفقس البيض يعمل عىل زيادة أعداد احلرشة يف البيئة املصابةإن ارتفاع النسبة املئوي:نسبة فقس البيض-3

وهي عبارة عن عدد اإلناث مقسومة عىل عدد الذكور يف احلرشات البالغة والناجتة يف كل جيل من أجيال النسبة اجلنسية:-4

 احلرشة  وأن الزيادة فيها تؤدي اىل زيادة أعداد احلرشة.

 والتولد البكري. ،والتكاثر الالجنيس ،اجلنيس: منها التكاثر تعدد طرق التكاثر-5

تعددت أجيال  ،وكلام قرصت الفرتة التي متيض من وقت وضع البيض لغاية خروج احلرشات الكاملة مدة اجليل:-6

 وبالتايل ازدادت أعدادها برسعة. ،احلرشة يف السنة الواحدة

 ب:الكفاءة البقائية: 

 املحافظة عىل نسبة كبرية من نسلها واستمرارها يف احلياةوتشمل:هي عبارة عن كفاءة احلرشة يف 

مهام  ،حتت الظروف الغذائية املتاحة هلا يف املنطقة ،وهي عبارة عن قدرة احلرشة عىل االستمرار يف احلياة:الكفاءة الغذائية-1

 ة اىل ما يأيت:ويمكن تقسيم احلرشات من حيث ختصصها للعوائل الغذائي،،أو تغريت نوعيتها،قلت كميتها

مثل  ،وهي احلرشات التي تتغذى عىل نباتات متباينة كثرية تتبع عوائل نباتية خمتلفةحرشات متعددة العوائل الغذائية: -أ

 اجلراد



 
 

    

فهي متخصصة يف  ،وهي احلرشات التي تتغذى عىل نباتات تتبع عائلة نباتية واحدة :حرشات قليلة العوائل الغذائية-ب

 (1)نباتية متقاربة من ناحية التقسيم النبايتالتغذية عىل عوائل 

 :وهي حرشات تتخصص عىل نوع واحد من النباتات.حرشات وحيدة العائل الغذائي-ج

فلها  ،وهي عبارة عن قدرة احلرشة عىل  اية نفسها من األعداء الطبيعية التي تعيش معها يف نفس البيئةالكفاءة الوقائية:-2

 ومنها: ،وسيلتها اخلاصة يف الدفاع عن نفسه

كل ذلك  ،:إن وجود الشعرات أو األشواك عىل جدار اجلسم السميك والغدد املفرزة للروائح الكرهيةتركيب اجلسم-1

 يمكن احلرشات من مواجهة أعدائها.

 .:حجم احلرشات الصغري مكنها من االختباء من أعدائهااحلجم-2

 الوسط الذي تعيش فيه بحيث يصعب عىل األعداء العثور عليها.:مثل لون اللون-3

 سهلت هلا االبتعاد من أعدائها ،:قدرة احلرشة عىل الطريانالطريان-4

 تسعى احلرشات للحصول عىل غذائها دون ملل.اإلرصار:-5

 . (2)وهذا ما يطلق عليه بسهولة التطبع ،:يسهل عىل احلرشات أن تتأقلم مع الوسط الذي تعيش فيهالتطبع أو التأقلم-6

 أرضار احلرشات:أوالً 

مسببة أرضار بليغة لإلنسان واحليوان ،بجهد وإرصار،تعمل الغالبية العظمى من احلرشات يف سبيل احلفاظ عىل حياهتا

 :ومن أهم أرضار احلرشات ما يأيت،والنبات واملواد املخزونة

بأحداث أرضار  ،: تقوم احلرشات التي تكون أجزاء فمها قارضة مثل )اجلراد(أرضار احلرشات القارضة للنباتات-1

جسيمة للمحاصيل الزراعية عن طريق قرضها ألجزاء النبات املختلفة كاألوراق والرباعم واألزهار واألغصان والسيقان 

 واجلذور.

حيث تقوم هذه ،متتلك هذه احلرشات أجزاء فم ثاقبة ماصة مثل املن: أرضار احلرشات الامصة لعصارة النباتات-2

 مسببة أرضار اقتصادية كبرية. ،احلرشات بامتصاص العصارة النباتية
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يعد النسيج النبايت مكانًا جيدًا لبعض أنواع احلرشات خالل دورة  :أرضار احلرشات التي تتغذى داخل النسيج النبايت-3

وبعد فقس البيض تأخذ احلوريات طريقها يف التغذية عىل العصارة  ،كوضع البيض يف النسيج النبايت للورقة ،حياهتا

  (1)النباتية

وهناك  ،زراعية أمراضًا فتاكةمن احلرشات ما ينقل للمحاصيل ال:أرضار احلرشات عن طريق نقلها لألمراض النباتية-4

 مرض نبايت ينقل بواسطة احلرشات 200أكثر من 

 ،جعلها من أعداء اإلنسان ،ولكن اهتاممها الشديد بحرشات ضارة ،التي ليست يف حد ذاهتا آفات زراعية احلرشات -5

ئها للحصول عىل املواد السكرية و ايتها من أعدا،مثل ما يقوم به النمل من تعهدها ألنواع من حرشات املن والبق الدقيقي

 (2)التي خترجها هذه احلرشات

 ب:أرضار احلرشات للحبوب واملواد املخزونة:

كالفواكة  ،حيث تتغذى عىل احلبوب املخزونة واألغذية املختلفة ،تسبب احلرشات أرضارًا وتلفًا للحبوب واملواد املخزونة

 واخلرضاوات واللحوم املجففة.

 :ج:أرضار احلرشات لإلنسان واحليوان

أو تكون  ،إما بشكل حالة مرضية تنشأ مبارشة بواسطة احلرشات ،تسبب بعض احلرشات أرضارًا كبريًة لإلنسان واحليوان

 :يأيت احلرشات كعائل وسطي حامل للميكروبات املرضية املسببة لألمراض وقد تشمل األرضار ما

و ،ومالمستها لألطعمة واألواين،: وربام يكون هذا أبسط األرضار املبارشة كطنني الذباب والبعوضاإلزعاج والقلق-1

 .مضايقة احلرشات لألفراد داخل املنزل

هناك بعض احلرشات الطفيلية التي تتغذى أو تتطفل عىل جسم  :التطفل عىل اإلنسان واحليوان خارجيًا أو داخلياً -2

 .وبالتايل عدم الراحة ،مثل البعوض والقمل والرباغيث مسببة حكة يف املنطقة املصابة من اجلسم،سان واحليواناإلن

كوسيلة دفاعية تدافع هبا عن  ،تتميز بعض احلرشات بقدرهتا عىل إفراز املواد السامة من جسمها :إفراز املواد السامة-3

 (3)حيث حتقن الامدة السامة داخل جسم العائل بواسطة اللسع أو اللدغ كام يف النحل والزنابري ،نفسها

ينقل جراثيم أمراض وبيلة كالتيفوئيد  ،فأن الذباب املنزيل :نقل جراثيم األمراض الفريوسية والفطرية والبكتريية-4

 .رياوينقل البعوض مرض املال ،وينقل القمل مرض التيفو  ،والديزانرتيا
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-15،      وموسوعة احلرشات، سعيد ا د، 23، واحلرشات االقتصادية، عبدالله فليح،24ينظر: حرشات البساتني، سامل مجيل جرجيس،  (3)

16 ، 



 
 

    

 منافع احلرشات :ثانياً 

ومن منافع  ،وهناك حرشات يف الطبيعة ذات منافع خمتلفة ،من املعروف أن هناك حرشات تسبب أرضارًا كبريًة لإلنسان

 :احلرشات ما يأيت

تلعب احلرشات دورًا كبريًا يف تلقيح أزهار عدد كبري من املحاصيل الزراعية واألشجار املثمرة  :احلرشات امللقحة-1

أثناء زيارهتا لألزهار لغرض التغذية عىل رحيقها وبالتايل زيادة  ،وذلك بواسطة نقل حبوب اللقا  من زهرة اىل زهرة أخرى

 .اإلنتاج

حيث حيتوي عىل نسبة  ،لتصنع منه العسل ،العسل بجمع رحيق األزهارتقوم شغاالت نحل  :إنتاج العسل والشمع-2

ويعطي  ،وهو غذاء سهل اهلضم ،كبرية من السكريات الثنائية والدكسرتين و أصامغ وأ اض عضوية وفيتامينات وأنزيامت

 خلزن العسل فيها فضالً عن أن شغاالت نحل العسل تفرز الشمع لبناء األقراص ،ويشفي كثرٌي من األمراض ،طاقة رسيعة

يعتمد أنتاج احلرير عىل يرقات دودة احلرير)دودة القز( التي تقوم بإفرازه بشكل سائل من الغدد اللعابية  :إنتاج احلرير-3

ووزهنا،  ،1080-720والرشنقة تتكون من خيط حريري يصل طوله ما بني  ،وتدعى بالرشنقة ،املتحورة عند متام نموها

 .غم2- 4/0

تدعى باملفرتسات والطفيليات التي تعيش معايشة  ،ينترش يف الطبيعة بعض احلرشات النافعة :املفرتسات والطفيليات-4

 .مثل ذبابة السريفس وأسد املن ،إشرتاكية مع احلرشات الضارة وتقيض عليها

بأنتاج األورام املختلفة األشكال تقوم بعض انواع احلرشات من رتبة غشائية األجنحة  :احلرشات صانعات األورام-5

وتستخدم بعض هذه األورام الحتوائها عىل  ،واألحجام عىل أشجار البلوط يف شامل العراق تدعى بالزنابري احلرشية

 .كصناعة األحبار وأصباغ الشعر واألدوية واملبيدات احلرشية ودباغة اجللود ،حامض التانيك يف جماالت كثرية

مثل حرشة من رتبة  ،خدمت بعض احلرشات ملكافحة األدغال املعمرة و الصعبة املكافحةاست :مقاومة األدغال-6

 حرشفية األجنحة يف مكافحة نباتات التني الشوكي والصبار 

 .(1)كاجلراد الذي يؤكل يف شبه اجلزيرة العربية واجلزائر  ،فهي تعد غذاء لإلنسان :للحرشات فوائد أخرى-7
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إن عامل احلرشات من العوامل املحجبة بأرسارها عنا وال يعلم بعض خفاياها إال الدارسون هلا إال أن القرآن الكريم اهتم 

بأمرها وسمي بعض سوره بأسامء حرشات منها مثل سورة النمل وسورة النحل وسورة العنكبوت ليلفت أنظارنا إىل قدرة 

لقنا القدير وحكمة ربنا احلكيم وإحاطة ربنا العليم بعاملها، واه سبحانه مل خيلقها عبثا بل له حكمة عليا يف النافع منها خا

 .والضار وىف الظاهر منها واخلفي، أنه سبحانه الذي أتقن كل َش خلقه وله يف كل َش آية تدل عىل أنه الواحد

مل  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  :يف موضع واحد يف القرآن الكريم يف قوله تعاىلوقد ورد ذكر الق 

 (1) چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 التعريف باحلرشة: :أوالً 

وهي حرشات طفيلية خارجية تتغذى عىل وجه اخلصوص عىل دماء الثدييات وهي أنواع عديدة ومن أمهها )رتبة  :القمل

 :القمل الامص(

  :ومن أهم مميزاهتا الصفات التالية

 مم(2 ’ 5حرشات صغرية جدًا ال يتجاوز طوهلا)-1

 الصدر صغري نسبياً  ،اجلسم صلب ومنضغط من أعىل اىل أسفل-2

 طي وأصغر من الصدر و العيون املركبة صغرية أو خمتزلةالرأ  خمرو -3

 أجزاء الفم ثاقبة ماصة وتنسحب داخل الرأ  يف كيس خمروطي الشكل  -4

 األرجل ذات رسغ يتألف من عقلة واحدة تنتهي بمخلب واحد مقو  معد للتعلق بالعائل  -5

 شعر العائللألنثى زوج واحد من الزوائد التناسلية أللصاق البيض عىل  -6

  (2)ووجودها متطفلة خارجيًا عىل الثدييات ،التحول تدرجيي طفيف-7

 ثانيا: أقوال املفرسين يف اآلية

وكان يقع يف أطعمتهم ،فأكل ما أبقاه اجلراد،فلم يؤمنوا فسلط اه عليهم القمل،بعد أن كشف اه عن قوم فرعون اجلراد

 .(3)ففزعوا اىل موسى )عليه السالم( فدعى هلم فرفع عنهم،ويدخل بني أثواهبم وجلودهم فيمصها
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والقمل هي صغار الذر الذي ،أخرب بام يستمر الزقًا يف األرض حتى اليدع هبا شيئاً ،ولام كان اجلراد ربام طار وقد أبقى شيئاً 

  (1)ال أجنحة له

  (2)وقيل دواب سود صغار،وقيل هي الرباغيث،وقيل هي السو  ،اجلراد قبل أن تطري،وقيل: القمل هو الدباء والدباء

  (3)كام توجد يف اإلنسان،والقمل:هو حرشات صغرية تكون يف احلنطة وغريها تفسد احلبوب

 اإلشارة العلمية اإلعجازية يف اآلية:ثالثاً 

 من 
إ
 يسلطه عىل من يشاء

إ
عباده عقابًا للظاملني  من الكفرة واملرشكني القمل  كغريهإ من املخلوقاٍت هو جنٌد من جنودإ اه

 
إ
 اه

إ
م بقضاء م ولرضائهإ والغالة املفسدين يف األرض واملتجربين عىل اخللقإ وابتالء للصاحلني واختبارًا لصربهإ

بمعنى أن احلرشة يف مراحلها ،والقمل  من احلرشات غري املجنحة وتضم حرشات صغرية احلجم عديمة التحول،وقدرهإ 

قمل ،وهناك أنواع عديدة من القمل مثل،تشبه احلرشة البالغة اىل حد كبري عىل الرغم من ضآلة حجمها األوىل

 ،قمل الكتب وغريها،قمل اخلشب ،قمل النبات،قمل النحل،قمل الطيور،اإلنسان
إ
مثل " ،ومن القملإ أنواع ماصة للدماء

يف إيذاء اإلنسان وشديدة ،آفة شديدة الرضاوة واألخري يمثل،قمل اإلنسان" ومها ساللتان: قمل الرأ  وقمل اجلسم

وهو من أبشع ،(4)ألهنا تنقل أليه اجلراثيم املسببة للعديد من األمراض أخطرها مرض التيفو  الوبائي،الرضر به

وهذا املرض من احل ميات الوبائية وحيدث هزاالً يف جسم املريض وينقل  القمل  ،األمراض امل عدية التي عرفتها البرشية

روعة أيضًا قد تطيح بحياةإ اإلنسانإ     ى م  كام ينقل القمل مرض كاالزار والذي ينقله قملة أسمها ،ى اخلنادق وهي   

 (5)"سيمكس ال كتورين"

 أثر احلكمة االعجازية من اآلية :رابعاً 

الدنيا مؤجل إال  لم وكذلك كل العذاب يف ،(6)إن اه يسوق املعجزات ألنبيائه حتى تكون للضالني آية وبرهاناً 

ذلك أن اه سبحانه وتعاىل يؤجل للعاصني حساهبم اىل يوم القيامة ما عدا  لم النا  فإن اه يقتص من الظامل يف ،النا 

                                                           
هـ(،دار الكتب العلمية/بريوت، 885تناسب اآليات والسور، برهان الدين ابو احلسن ابراهيم بن عمر البقاعي)تينظر: نظم الدرر يف  (1)

 3/139م، 2002 -هـ 1424الطبعة الثانية 

وت، بري -هـ(،دار الفكر1250ينظر: فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري،حممد بن عيل بن حممد الشوكاين )ت (2)

 2/211د.ت، 

 1/309م، 1986-هـ 1406ينظر:صفوة التفاسري، حممد عيل الصابوين، دار القلم/بريوت، الطبعة اخلامسة،  (3)

 256م،2008 -هـ1428بريوت الطبعة الثانية،  -ينظر: من آيات األعجاز العلمي)احليوان يف القرآن(، زغلول النجار، دار املعرفة (4)

 161-160،1982 -هـ 1402يف القرآن،الدكتور السيد اجلمييل،مكتبة التحرير/القاهرة، الطبعة الثالثة ينظر:األعجاز الطبي  (5)

 96م، 2006 -هـ1427بريوت، الطبعة األوىل  -ينظر:بناء الكون ومصري اإلنسان،هشام طالب،دار املعرفة (6)



  

وعم الفساد بشكل كبري فالفساد األكرب يأيت من ،ذلك أن اه إذا ترك الظامل يسترشي بظلمه أنترش الظلم يف األرض،الدنيا

واه سبحانه وتعاىل يمهل وال هيمل ويعطي الظامل الفرصة بعد الفرصة ليتوب ويأخذه بالعذاب ،نا  لم النا  لل

فإذا استرشى يف  لمه رغم العذاب األصغر الذي أراده اه له ثم رفعه عنه فانه يأخذه أخذ عزيز ،عّله يفيق،األصغر

فاذا مل يرتدع وجترب يف األرض وزاد يف  لمه فإنه  ،أوالً  فلقد أخذ اه سبحانه وتعاىل فرعون وقومه بالعذاب األصغر،مقتدر

ا  ((صىل اه عليه وسلم))وكام جاء يف حديث النبي،(1)يف هذه احلالة هيلكه كام أهلك فرعون بالغرق ة  امل ظْل ومإ فإهنَّ ))إتَّق دْعو 

اٌب  ج 
ب ني  اه حإ  .(2)((ل يس  ب ين ها و 

ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  چ  ذكر النمل يف القران الكريم يف قوله تعاىل:وقد ورد 

 (3)چڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ    

 :التعريف باحلرشة :أوالً 

 .(4)وسميت النملة نملة لتنملها، وهو كثرة حركتها، وقلة قوائمها ،الواحدة نملة، واجلمع نامل :النمل

 صفات النمل:

 النمل عظيم احليلة ىف طلب الرزق؛ فإذا وجد شيئا أنذر الباقني ليأتوا إليه. -1

 من طبعه أن حيتكر قوته من زمن الصيف لزمن الشتاء. -2

 ليز، وغرف وطبقات معلقة يملؤها حبوبا وذخائر للشتاءمن عجائبه أنه يتخذ القرية حتت األرض، وفيها منازل ودها -3

متر أنواع النمل مجيعها بأربع مراحل يف تاريخ حياهتا، فهي تكون يف أول األمر بيضًا، ثم تصبح يرقات ضئيلة احلجم،  -4

 (5)شبيهة بالديدان، تتحول إىل عذارى، ثم إىل النمل البالغ أخريا

 

 

                                                           
 232-231ينظر: معجزة القرآن،حممد متويل الشعراوي،  (1)

-هـ1430بريوت، الطبعة السادسة  -هـ(، دار الكتب العلمية256البخاري، حممد بن إسامعيل بن إبراهيم البخاري اجلعفي )تصحيح  (2)

 442(،2448م،كتاب املظامل،باب االتقاء واحلذر من دعوة املظلوم،حديث)2009

 18سورة النمل: اآلية  (3)

 412النبوي، عبد اللطيف عاشور،القاهرة، املوسوعة الشاملة، ينظر: موسوعة الطري واحليوان يف احلديث  (4)

 413ينظر: املصدر نفسه،  (5)



 
 

    

 أقوال املفرسين يف اآلية :ثانياً 

طمونكم :يعني تعاىل ذكره يف اآلية نوده وهم ال يعلمون أهنم حي  ليامن وج  قتلنكم س  وهذا التفات حسن ،1)أي ال ي كرسنكم وي 

وذلك أن  ،(2)إال بأن ال يكون هلم شعور بذلك ،ور ته ورفقه أن ال حيطم نملة فام فوقها،أي من عدل سليامن وأتباعه

له بساط )فرسخ يف فرسخ(ويقال)أربع فراسخ يف أربع فراسخ(وكان يضع عليه كرسيه ومجيع عساكره ثم يأمر  سليامن كان

ا أ هيُّ أ ))فمروا ذات يوم بوادي النمل يف أرض الشام فقالت نملة  ،الريح فرتفعه و تذهب به مسرية شهر يف ساعة واحدة ي 

م اكإن ك  ل واْ م س  ا ل ْت ن ْمل ةٌ  وقوله تعاىل ،(4)أي ال هيلكنكم سليامن وجنوده،يعني بيوتكم وحجركم (3) ((النَّْمل  ادْخ  "  "  ق 

فتبعها يف ،اذ كأهنا لام رأهتم متوجهني اىل الوادي فرت منهم فصاحت صيحة تنبهت هبا ما بحرضهتا من النمل ملرادها،جواب

 .(5)جمراهم حيث جعلت هي قائلة وما عداها من النمل مقواًل هلمفأجروا ،فشبه ذلك بمخاطبة العقالء ومناصحتهم،الفرار

 اإلشارةالعلمية اإلعجازية يف اآلية:ثالثاً 

رصحت اآلية الكريمة بأن نملة تكلمت لكي حتذر مجاعتها من خطر قد يدمهها، وىف ذلك دليل عىل أن النمل له لغة 

لها العلمية الدقيقة عن حياة النمل االجتامعية القائمة عىل يتخاطب ويتحدث هبا وهذا ما أثبتته األبحاث احلديثة بوسائ

التفاهم فيام بينها، وأن جمتمع النمل له كام لسائر الكائنات احلية لغة وأهنا تتجاذب هبا أطراف احلديث بكالم خاص أو 

مما علمه اه لنبيه سليامن )عليه السالم(، ويتفاهم النمل بعضه مع بعض يف كل ما يتصل  ،بإشارات مسموعة أو غري ذلك

والنمل يقوم بمرشوعاٍت مجاعيٍة مثل مد الطرق وإقامة اجلسور وبناء مستعمراته، وال يمكن أن يتم  ،(6)بشؤوهنا املختلفة

ثم إن النمل هو الوحيد الذي يتالقى يف جمتمعات  التعاون عىل إنجاز هذه األعامل إال بالتفاهم بلغة متداولة بينها،

للتعارف وتبادل املنافع، كام أنه هو الوحيد من بني سائر احلرشات الذي هيتم بدفن موتاه وغري ذلك مما يدل عىل حياة 

                                                           
هـ(،حتقيق ا د حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعةاألوىل 310ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جرير الطربي )ت  (1)

 19/439م،، 2000-هـ1420

 7/46م، 2002 -هـ1423هـ(، دار أحياء الرتاث العريب، الطبعة األوىل 745حيان األندليس)ينظر: البحر املحيط، أليب  (2)

 18سورة النمل: اآلية  (3)

بريوت. د.  -ينظر: بحر العلوم، أبو الليث نرص بن حممد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه احلنفي، حتقيق د. حممد مطرحي، دار الفكر  (4)

 .3/283ت،

هـ(، دار الكتب 1270املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، أيب الفضل شهاب الدين السيد حممود االلويس )تينظر: رو   (5)

 .6/278بريوت، الطبعة األوىل، د.ت، -العلمية

 .155ينظر: القرآن الكريم وإعجازه العلمي،حممد إسامعيل إبراهيم،دار الفكر العريب، د.ت، (6)



  

ل موجوٌد يف ك،إن جمتمع النمل جمتمع تعاوين مثايل (1)منتظمة حية نشطة هلا كيان ودستور حيكمها يف كل سلوكها.

ويف نفس الوقت ي ضحي الفرد فيه بنفسه من أجل  ،الفرد فيه أغنى َشء يف اململكة بالنسبة للجميع،ويف كل وقٍت ،مكان

فإذا التقت نملٌة جائعٌة بأخرى ،وت علم  النملة  اإلنسان درسًا بليغًا يف التعاون،ألنه ال يعرف األنانية أو حب الذات ،اجلامعة

ويف ،ويف جهازها اهلضمي جهاز  ضخًّ ت طعم  به غريها،جلائعة خالصاٍت غذائية من جسمهات عطي النملة  الشبعى ا،شبعى

ن  الذي ي شب ع))ذلك يقول رسول اه )صىل اه عليه وسلم( 
ائإٌع اىل،ل يْس  امل ؤمإ ه  ج  ار  ج  نْبهإ  و  ومملكة النّمل تتكون ،(2)((ج 

 :من

  وضع البيض وإدارة احلكم يف اململكةدورها هو  ،وهي أنثى خصبة ملكة النّمل: اوالً:

 بتوزيع دقيق كل حسب قدرته. ،وهي إناث عقيمة تقوم بكل أعامل اململكة العامالت: ثانيًا:

 ويعترب اجلنا  العسكري للمملكة.،وهم ذكور عظيمة:اجلنود ثالثًا:

 ودورها هو تلقيح امللكة فقط.،ذكور خصبة وهمالذكور:  رابعًا:

متعاونني بعضهم مع بعض موزعني الو ائف بينهم بكل دقة  ،اجلاد الدؤوب يف حتصيل أرزاقهم ويمتاز النمل بعملهم

فإّن النملة الصغرية خترج  من بيتها وتطلب قوهتا وإن ،وهدايتها من أعجب َشء،وجدية والنمل من أهدى احليوانات

يف غاية من التوعر حتى تصل ،عود وهبوطبعدت عليها الطريق فاذا  فرت به  لته  وساقته  يف طرق معوجة بعيدة ذات ص

نبت منها ففلقته  فلقتني لئال ي نبت نبت مع ،بيوهتا فتخزن فيها أقواهتا يف وقت اإلمكان فإذا خزنتها عمدت اىل ما ي  فإن كان ي 

فخرجت به فنرشته  عىل  ،انتظرت به يومًا ذا شمس،فإذا أصابه  بلل وخافت عليه العفن والفساد،فلقته بأربعة،فلقه باثنتني

إن للنمل نظامًا دقيقًا يف معاشه فله قائدًا يوجهه  ،(3)وال  تغذى منها نملة عىل ما مجعه  غريها ،ثم أعادته  أليها،أبواب ب يوهتا

وهلا دهاليز  ،وهذه املساكن  مقسمٌة اىل غرف معيشة ومستودعات لتخزين املؤن،وله مساكن يعيش فيها،ويأمره

وجيتمع من تلك املساكن ق رى كاملٌة كأهنا مستعمراٌت تصل بينها طرٌق ،حراسٌة مشددٌة عىل مدار الساعة عليها،معقدةٌ 

وبإرشاف ،ويعمل النمل يف قراه بموجب انضباط شديد مدهش وصارم للغاية،حيث هتتدي هبا إىل أعىل األرض،ومسالٌك 

                                                           
 156، لكريم وإعجازه العلمي،حممد إسامعيل إبراهيمالقرآن ا ينظر: (1)

 –وعيل عبد املقصود رضوان، مكتبة اخلانجي  -األدب املفرد، حممد بن إسامعيل أبو عبد اه البخاري اجلعفي حتقيق: عيل عبد الباسط مزيد  (2)

هـ( حتقيق: 360القاسم سليامن بن أ د الطرباين )ت(، ومعجم الطرباين الكبري، أيب 112)برقم م 2003 - هـ 1423 األوىل: الطبعة مرص

( 4/167(، واحلاكم يف مستدركه)12741م برقم)2002-هـ1422 دي عبد املجيد السلفي، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثانية 

 وقال احلاكم صحيح اإلسناد ووافقه الذهبي

 398وموسوعة اإلعجاز العلمي،حممد راتب النابليس،  74يم مصطفى، ينظر: اإلعجاز العلمي يف اإلنسان واحليوان، أسامه نع (3)



 
 

    

وخيزن الطعام يف خمازن ،وحيفر األنفاق ، الطرقاتويشق  ،يبني النمل املدن ،وعظمت خراطيمه ،النمل الذي كربت رؤوسه

 قال عز وجل،وبعض  أنواعه يقيم  حروبًا عىل قبائل أخرى،ويزرع  النباتات،وبعض  أنواع النمل يقيم  احلدائق،وصوامع

  (2)...(1)چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ     ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇچ

أو ،ويكثر هذا حتت شجر الصنوبر،وهناك نوع آخر من النمل يبني بيوته فوق األرض من أوراق األشجار وأغصاهنا

دد فإنه ،كام يتخذ اإلنسان  من اجلبال بيوتاً ،ينحت هذه البيوت يف األشجار العتيقة ومع أن النمل ال يملك االالت والع 

ولعل ما بناه ،حيث يمضغ  ما يقصه حتى يصبح كالعجني،بمقص فمه احلاديبني أبراجًا يف غاية الدقة واإلحكام مستعينًا 

فلنملة مٌخ ،لقد أعطى اه النمل نوعًا من املعرفة ،قدماء املرصيني يف مساكنهم وأهراماهتم كان تقليدًا للنمل

مساكنها وأن النملة متلك واىل ،وخرائط كي هتتدي هبا اىل مواقع الغذاء،وخاليا عصبيٌة وأعصاب لتقدير املعلومات،صغريٌ 

هلا ،ولغة النمل كيمياوية،وهي ترى بموجات ضوئية يراها اإلنسان،وهي من أذكى احلرشات،نوعًا من الترصف العقالين

تقوم  بأرسالإ الامدةإ الكيميائيةإ التي هي اللغة  ،إن يف النمل غددًا كيمياوية يف البطنإ والرأ إ  ،(3)و يفتان:التواصل واإلنذار

لغة  ،لغة مسموعة ولغة مشاهدة ،وهناك لغة إشارية ،يف لغة النمل هناك لغٌة صوتيةً  ،تتخاطب  هبا مجاعة  النملإ التي 

 حاسة الشم  ،اللغة التي جتري بني النَّمل هي لغٌة كيميائيةٌ ،ولغة الشمَّ ،ولغة األصوات،احلركات
إ
النمل تستقبل  بأعضاء

عة عىل قرين االستشعار هذه اإلشار فإذا أراد النمل  االنتقال اجلامعي اىل مكان الغذاء خرجت نملٌة  ،ات الكيميائيةاملوزَّ

كام أثبت اه  جل جالله من خالل ،وهذه لغة من لغات النمل ،تبحث  عن الغذاء وأفرزت مادًة كيميائيًة عىل طريق سريها

بل حذرت أصحاهبا  ، يف إنقاذ نفسها عىل نحو أناينفلم تفكر النملة  ،كام أثبت له الرو  اجلامعية ،هذه اآلية نوعًا من املعرفة

 .(4)والتفاين املفطورة عليها،والتعاون ،مما يدل عىل رو  اجلامعة ،من سليامن وجنوده

فقد أثبتت أحدى الدراسات العلمية أن لكل نوع من أنواع احليوانات رائحة خاصة به أن نجد أحد علامء التاريخ الطبيعي 

والرائحة تعترب لغة خفية أو رسالة ،شخصية احلرشات()وهو)رويال وكنسون( قد صنف كتابًا مهاًم جعل عنوانه 

فاإلنسان يتعرف عىل العديد من الروائح يف  ((الفرمون))العلامء أسمتتكون مفرداهتا من مواد كيمياوية أطلق عليها ،صامتة

واذا طبقنا هذا عىل عامل النمل نجد أن النمل يتميز ،،الطعام مثالً ولكنه ال يتخاطب أو يتفاهم من خالل هذه الروائح

                                                           
 38سورة األنعام: اآلية  (1)

 2/270،م2007 -هـ1428 األوىل الطبعة دمشق –، دار الياممة  بي أبو –ينظر: موسوعة اإلعجاز القرآين،د.نادية طيارة مكتبة الصفاء  (2)

 496م،2007-هـ1428العلمي،يوسف احلاج ا د،مكتبة ابن حجر،د.ط ينظر: موسوعة اإلعجاز  (3)

 401ينظر: موسوعة اإلعجاز العلمي، حممد راتب النابليس،  (4)



  

ث يتم إنتاج هذه الفرمونات والو يفة التي تؤدهيا كل نملة يف هذا العش حي،برائحة خاصة تدل عىل العش الذي ينتمي اليه

لتعرف ،وهي األعضاء اخلاصة بالشم،وحينام تلتقي نملتان فإهنام تستخدمان قرون االستشعار،من غدة قرب الرشج

فإن النمل يف هذه املستعمرة يتعرفن عليها ،الواحدة األخرى وقد وجد أنه اذا دخلت نملة غريبة  مستعمرة ال تنتمي اليها

ومن الطريف أنه يف إحدى التجارب العملية وجد أن أزالة  ،ثم يبدأ يف اهلجوم عليها،ها عدواً ويعد،عن طريق رائحتها

أدى اىل مهامجته بأفراد من ،الرائحة اخلاصة ببعض النمل التابع لعشرية معينة ثم إضافة رائحة خاصة بنوع آخر عدو له

فلوحظ أن أقراهنا خيرجوهنا من  ،عيدت اىل عشهاعشريته نفسها. ويف جتربة أخرى تم غمس نملة برائحة نملة ميتة ثم أ

 .(1)العش لكوهنا ميتة ويف كل مرة حتاول فيها العودة يتم إخراجها ثانية عىل الرغم من أهنا حية تتحرك وتقاوم

شديدة اخلطر عىل اإلنسان ،وقد يصبح النمل قوة مزعجة مهلكة ،إّن النمل أقرب احلرشات اىل اإلنسان يف أفعاله

حيث  ،أو يكّون مستعمرات يف دور الكتب ،حتى تتداعى عروشها ،حيث يمكن أن يقّوض دعائم املساكن اخلشبية،نفسه

وقد وجد العلامء أّن النمل حني يغادر  قريته  ي رسل  يف كل مسافٍة معينٍة مادًة كيميائيٍة هلا  ،(2)يقوم بإتالف الورق أكالً ومتزيقاً 

هم بإزالة آثار هذه الامدة مل يستطع تعرف طريق عودته ،رائحة حتى يستطيع تعرف طريق عودته وأذا  ،وأنَّه عندما قام أحد 

وكلام  ،ورجعت اىل أخواهتا،وأخذت منه  قدرًا يسرياً  ،رأت النملة  شيئًا مفيدًا ال تقوى عىل  له نرشت حوله بعض الرائحة

ـا عىل ذلك ونه  ،مجاعات منها ،حتى جيتمع عىل ذلك الَّشء ،رأت واحدة منهنَّ أعطتها شيئًا مما معها لتدهلَّ حيملونه  وجير 

 ،علاًم بأن للنمل ق وى عضلية بالنسبة اىل حجمه تزري بقوة أعظم امل صارعني والرياضيني ،متعاونني يف نقله،بجهد وعناء

يها  الً أثقل من وزهنا بعدة مراتحيث تستطيع النملة  الواح ومن عجيب هدايتها أهنا تعرف رهّبا  ،(3)دة أن حتمل بني فكَّ

ه  فوق ساموته عىل عرشه وت سبحه ْري ةإ ))صىل اه عليه وسلم( )كام قال رسول اه ،بأنَّ ر  بإق  ، ف أ م 
إ
ن  اأْل نْبإي اء

ْت ن بإيًّا مإ ص  أ نَّ ن ْمل ًة ق ر 

ب ح  النَّْملإ ف أ حْ  مإ ت س  ن  اأْل م 
ًة مإ تْك  ن ْمل ٌة أ ْهل ْكت  أ مَّ ص   أ ْن ق ر 

: أ يفإ ى اه  إإل يْهإ أ ْوح  ق ْت، ف 
  (4) ((رإ
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وهنا كلمت النمل األخر فهو ،ثم أن كان يتكلم فهو يسمع كالمه طبعاً  ،أثبت القرآن الكريم قدياًم أن النمل يسمع ويتكلم

 يسمع حقًا.

فقال: اكتشفنا أن للنمل أجهزة سمعية وأهنا  ،أستاذ يف أحدى اجلامعات العربية بتجربة لقيا  مدى سمع النملوقد قام 

  (1)أن النمل يرى وقصتها مع سليامن )عليه السالم( تثبت ذلك ،كام أثبت القرآن قدياًم وصدقه العلم حديثاً ،تسمع

 :لنمل يعيش يف جتمعات

نظمةٍ أثبت القرآن الكريم أن  ک  ک      ک  ک  گ  گ  چ  وليس أ دل عىل ذلك من قوله تعاىل،النمل يعيش  يف جمتمعات م 

فهو جمتمع من ،حيث جاء النداء  للنمل املستمع لألمر بصيغة اجلمع،(2)  چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ 

ْم((فحذرهتمالنمل منظم خياف بعضه عىل بعض وحيرتم بعضه بعضًا فالنملة خافت عىل أقراهنا  اكإن ك  ل وا م س  والنمل  ))اْدخ 

 يأمترون بأمر النملة وإال لام أمرهتم هبذا األمر الرصيح إذا كان لن ي سمع هلا ولن ي طاع.

وقد أثبت العلم احلديث أن النمل يعيش ضمن مستعمرات يقوم ببنائها وقد يتجاور عدد كبري من املستعمرات م كونًا 

  سامه القرآن الكريممدينة أو واديًا للنمل كام

وقد أكتشف أحد  العلامء بجبال بنسلفانيا)إحدى الواليات األمريكية( أحد أكرب مدن النمل يف العامل وقد ب ني معضمها حتت 

فرت فيها منازل النمل ،(فداناً 30وتشغل مساحتها)،األرض واملعابروالطرق وكل نملة تعرف طريقها ،تتخللها الشوارع،ح 

  (3)غريب اىل بيتها بأحسا 

 :مجع الغذاء وختزينه

 -كعادهتا -فاذا مل تستطع النملة  ل ما مجعته يف فمها،للنمل طرق فريدة يف مجع املواد الغذائية وختزينها واملحافظة عليها

ال حتى ،ورفعته بذراعيها ومن عاداهتا أن تقضم البذور قبل ختزينها واملحافظة عليها،حركته بأرجلها اخللفية،لكرب حجمه

وهناك بعض البذور اذا كرست اىل فلقتني فإن كل ،وكي يسهل  عليها إدخاهلا يف مستودعاهتا،تعود اىل اإلنبات مرًة أخرى
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وإذا ما ابتلت البذور ،لذلك فإن النمل يقطعها اىل أربع قطع كي ال تنبت،فلقة يمكنها أن تنبت من جديد مثل بذور الكزبرة

  (1) شمس لتجف ثم تدخلها.بفعل املطر أخرجته اىل اهلواء وال

 أثر احلكمة اإلعجازية يف اآلية :رابعاً 

إن اه تعاىل مل يذكر النمل يف القرآن الكريم إال ليلفت انتباهنا إىل عظمة وروعة هذه الكائنات التي حيسبها اإلنسان 

تعمل ضمن خطة عمل واضحة حيث يتوزع العمل عىل ،ولكنها بحق خملوقات منظمة ذات قدرات خارقة ،خملوقات تافهة

فيقوم كل فرد من أفراد اململكة بواجبه عىل أكمل وجه من خالل الربنامج الفطري الذي أودعه اه تعاىل يف  ،أفراد اخللية

 التعاون ومواجهة األخطار.فهي تعطي درسًا لبني البرش ليحذو حذو هذه احلرشات يف  ،دماغه

ثَّتإها))ونجد أن األمام عيل )ريض اه عنه( قد قال يف النملة   رإ ج  غ 
وا إىل النَّملةإ يف صإ يئتإها،أنْظ ر   ه 

ال ت كاد  ت نال  بإلحظإ ،ول طافةإ

رإ ،الب رصإ  كإ الفإك  ستدر  ها،وال بإم  بَّْت عىل أرضإ زق ها،كيف  د  بَّت  عىل رإ ْحرها ،وص  ا ،تنقل  احل بَّة  إىل ج  ه 
دإ ْ ا لرب  ه  رَّ ع  من ح  م  ويف  ،جت 

ا ه  صْدرإ
ا لإ ه 

ردإ ا امل نَّان ،مكفولٌة برزقإها ،وإ نه  يدان   ،ال ي غفل  ع  ا الد  ه  م  رإ ا ،وال حي  ه 
رت  يف جم  اري أْكلإ ْفلإها ،ولو فكَّ س  ا و  ه  لْوإ  ،يفإ ع 

 ب طْنإه
يفإ اسإ ا يف اجل وفإ مإن رش   ا ،اوم  ينإها وأ ذ هنإ ا يف الرأ إ من ع  جباً  ،وم  ها ع 

لْقإ ن خ 
يْت  مإ ض  صفإها ت عباً ،ل ق  فتعاىل  ،ول قيت  من و 

ا مه 
ا عىل ق وائإ ه  ها ،اه  الذي أق ام  ائإمإ ا عىل د ع  ا ف اطإرٌ  ،وب ناه  كه  يف فإطْرهتإ ا قادإرٌ  ،مل ي رشإ ه 

لقإ نه  عىل خ 
وال  ،ال هلإ  إال هو   ،ومل ي عإ

واه  
عبود  سإ  (2)((م 

ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        چ  :لقد ورد ذكر العنكبوت يف القرآن الكريم يف موضع واحد

 (3)چک  گ  گ  گ     کژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژڎ     ڈ  ڈ

 :التعريف باحلرشة :أوالً 

هو حيوان من مفصليات األقدام يصنف يف طائفة العنكبيات التي جتمع رتبة العناكب أو العنكبوتيات مع عدد  العنكبوت:

 .من الرتب األخرى التي تشمل جمموعة العقارب والقراد
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 :الصفات العامة للعنكبوت

البطن وحتمل املقدمة  ومؤخرة غري مقسمة تشمل  ،ينقسم جسم العنكبوت اىل مقدمة يلتحم فيها الرأ  مع الصدر-1

  ،وزوجًا من القرون الكالبية،أربعة أزواٍج من األقدام وزوجني من اللوامس

 للعنكبوت عيوٌن بسيطة يصل عددها إىل ثامن عيون وقد يكون إقل من ذلك.-2

ثامين مرات  وله جلٌد سميٌك مغط ى بالشعر ينسلخ عنه من سبع إىل ،العنكبوت حيواٌن مفرتٌ  يعيش  عىل أكل احلرشات-3

 حتى يصل إىل اكتامل النضج.

يوجد أكثر من ثالثني ألف نوعًا من العناكب ومعظمها حييا حياة بريًة فردية يف الغالب إال يف حاالت الزواج وفقس -4

 .(1)البيض عن الذرية

هلا ثقوب دقيقة خيرج منها السائل الذي تصنع منه  ،للعنكبوت ثالثة  أزواج من ن توءاٍت بارزٍة ومتحركٍة يف أسفل البطن -6

 خيوط نسيج البيت الذي يسكنه ولذلك ت عرف باسم املغازل.

يرتبط به بخيط ي عرف   ،وقد يتخذ  له خمبًأ غري البيت ،قد يمكث  العنكبوت  يف بيته الذي يزاول فيه مجيع أنشطته احلياتية-7

  (2)يف حاالت اخلطروهيرب إىل هذا املخبأ  ،باسم خيط املصيدة

 أقوال املفرسين يف اآلية

يرجون نرصها ونفعها عند حاجتها أليها يف ضعف ،يقول تعاىل ذكره: مثل الذين اختذوا اآلهلة واألوثان من دون اه أولياء

)اختذت بيتًا( لنفسها ،احتياهلم وقبح رواياهتم وسوء اختيارهم ألنفسهم )كمثل العنكبوت( يف ضعفها وقلة احتياهلا لنفسها

ي كنها فلم يغن عنها شيئًا عند حاجتها أليها وكذلك هؤالء املرشكون مل يغن عنهم حني نزل هبم أمر اه وحل هبم 

وأن ،ويعني أهنم عبدوا ما ال يغني عنهم شيئًا كبيت العنكبوت الذي ال يدفع شيئًا وهو من أبلغ األمثال فيهم(3)سخطه

مرة عىل ،وقال عطاء: نسجت العنكبوت مرتني ،بوت إال أنه يسرت األبصار وال يدفع األيديأوهن البيوت لبيت العنك

وأن مثل الذين  (5)وقيل:إن املراد بالعنكبوت هنا األنثى (4)داود)عليه السالم( ومرة عىل النبي )صىل اه عليه وسلم(

                                                           
 367، واملوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن،ا د مصطفى، 139ينظر: اإلعجاز العلمي يف القرآن)احليوان يف القرآن(، زغلول النجار،  (1)

 368ينظر: املصدر نفسه،  (2)

 20/38ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن،أليب جعفر الطربي،  (3)

هـ( حتقيق:السيد أبن عبد 450ينظر: النكت والعيون،أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي الشهري بالاموردي)ت (4)

 284-4/283،دت، بريوت–املقصود بن عبد الرحيم،دار الكتب العلمية 

،الطبعة بريوت–هـ(،املكتب اإلسالمي 597ينظر: زاد املسري يف علم التفسري،مجال الدين ابو الفرج عبد الر ن بن عيل بن حممد اجلوزي)ت (5)

 6/272هـ، 1404 -الثالثة



  

حاجاهتم من دون اه سواء كانوا من اجلامد أو احليوان أو من اختذوا من دون اه أولياء يوالوهنم ويتكلون عليهم يف 

فإن بيتها ال يغني عنها شيئًا ال يف حر وال يف برد وال مطر كذلك ،(1) ((كمثل العنكبوت اختذت بيتاً ))األحياء أو من األموات

و مثٌل رضبه  اه تعاىل ملن أختذ من و ه،ما اختذوه وليًا من دون اه فأنه ال ينفعهم بوجه من الوجوه وال يغني عنهم شيئاً 

  (2)دونه آهله ال تنفعه وال ترضه

 ثالثًااإلشارة العلمية اإلعجازية يف اآلية

إن اإلعجاز العلمي كل اإلعجاز يف هذه اآلية الكريمة يتجىل بأجىل معانيه يف لفظة )اختذت( بصيغة الفعل املؤنث وهى 

للداللة عىل أن ما يقوم ببناء بيوت العناكب هي األنثى منه، وأن الذكر من العناكب ال إشارة علمية يف غاية الروعة والدقة 

شأن له بذلك، وهذه حقيقة ما كان أحد مطلقا يفطن إليها وقت نزول القرآن، ولكن لام اشتغل علامء األحياء حديثا 

العلامء أن بيت العنكبوت له شكل هنديس ومن دراسة حياة العناكب الحظ  ،بدراسة ووضعوا يف دراستها علام قائام بذاته

خاص دقيق الصنع ومقام يف مكان خمتار له يف الزوايا أو بني غصون األشجار وأن كل خيط من اخليوط املبنى منها البيت 

مكون من أربعة خيوط أدق منه، وخيرج كل خيط من اخليوط األربعة من قناة خاصة يف جسم العنكبوت، وال يقترص بيت 

عىل أنه مأوى يسكن فيه بل هو يف نفس الوقت مصيدة تقع يف بعض حبائلها اللزجة احلرشات الطائرة مثل  العنكبوت

الذباب وغريه لتكون فريسة يتغذى عليها، وإنه ملنظر يثري الدهشة حقا عندما يرى اإلنسان هذه احلرشة الرقيقة تتحرك 

ئسها، فسبحان اه الذي خلق كل شئ وقدر كيانه تقديرا بأرجلها الدقيقة برسعة بني خيوط بيتها الواهي لتمسك بفرا

حيث تقوم أمامه ،فاألنثى هي التي تغزل البيت وهي التي ت رغب  الذكر يف الدخول اىل البيت ،وأهلمه حياته تنظيام وتدبريا

وتفرتسه وتأكل ،ربوبعد التلقيح تأكله أن مل يفر وهي ،فيأوي اىل بيتها ،وت سمعه  بعض األحلان الطنانة،بحركات مغريةٍ 

هو ضعيف يف  ،فضعف بيت العنكبوت إضافة اىل ضعف بنيته،ويأكل بعض  أوالدها بعضاً ،أوالدها من بعد إن مل يفروا

مع  الضعفان يف ضعف واحدٍ ،عالقاته الداخلية  .(3)وقد جي 

لكن الوهن يف بيت و (ولكن العلم أثبت أن خيوط العنكبوت من أقوى اخليوط )مقارنة بخيوط الفوالذ بنفس السمك

هو وهن يف العالقات االجتامعية واحليوية يف هذا البيت. فقد أثبتت الدراسات أن بيت العنكبوت أضعف  ،العنكبوت

إذًا  ،(4)كام أثبتت أن بيت العنكبوت يقوم عىل املصالح واملنافع الامدية الدنيوية املؤقتة ،بيت غابت منه املودة والر ة ،بيت
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يْتًا))العنكبوت بيت القوامة فيه لألنثىبيت  ْت ب  ب وتإ اختَّ ذ  نْك  ث لإ الْع  م  فهي التي تبنيه وتسمح للذكر بالدخول فيه ،(1) ((ك 

وقد ثبت علميًا أن بناء بيت العنكبوت هي مهمة إناث العناكب التي حتمل يف   (2)وتفضل احلياة فيه بعيدًا عن قيد الذكر

اخليوط( وهذه اخليوط دقيقة جدًا يبلغ سمك  الواحدة منها يف املتوسط واحد عىل )حلريرية جسدها غدد إفراز الامدة ا

مك الشعرة العادية يف رأ  اإلنسان4000أو جزًءا من)،املليون من البوصة املربعة وعىل الرغم من دقتها  ،(جزء من س 

يرية التي تكون نسيج العنكبوت أقوى من فهي أقوى مادة بيولوجية عرفها اإلنسان  حتى اآلن وتعترب اخلصالت  احلر

 ،ويتمدد اخليط  الرفيع  منه إىل مخسة أضعاف طوله قبل أن ينقطع ،وال يفوقها قوًة سوى)الكوارتز(املصهور ،الفوالذ

وهو أقوى من الفوالذ العادي  ((البيوصلب))أو ((الفوالذ البيولوجي))أو  ((الفوالذ احليوي))وأطلق العلامء عليه اسم

ر وجود حبل سميك بحجم أصبع اإلهبام من  ،رطالً للبوصة املربعة300000بعرشين مرة وتبلغ قوة احتامله   فلو ق دَّ

  (3)خيوط العنكبوت فيمكنه  ل طائرة جامبو بسهولة

 أثر احلكمة اإلعجازية من اآلية :رابعاً 

العناكب وهي املخلوقات التي يتقزز منها اإلنسان ال ختلو من فوائد عديدة فهي تلتهم من ر ة اه بعبادهإ أن جعل 

املاليني من احلرشات الضارة بالنباتات أو الصحة أي أهنا تعمل كمبيدات حرشية حية لدرجة إن احد علامء األحياء يؤكد 

 .كبإذا ما تم القضاء عىل العنا،أن هناية اإلنسان تصبح حمققة عىل  هر األرض

إن احلياة للعناكب فردية لذلك جاءت السورة هبذا االسم املفرد)العنكبوت( عىل العكس من كل من سوريت النمل والنحل 

إن يف ذلك حكمة بأن تكون القوامة للرجل ،(4)والتي جاءت التسمية فيها باجلمع إشارًة اىل احلياة اجلامعية لتلك احلرشات

ألن  ،فيطيعها فيام ال يرَض اه فهو كاألنعام بل هو أضل سبيال ،ينساق اىل أوامرهاوأن ال يسمح لزوجته أن تطغى عليه و

 (5)خضوع الذكر لألنثى ال يكون إال عند احليوانات والبهائم

 

 

                                                           
 41سورة العنكبوت: من اآلية (1)

 1/263ينظر: موسوعة اإلعجاز العلمي، ا د جاد،  (2)

 367ينظر: املوسوعة الذهبية، ا د مصطفى متويل،  (3)

 368ينظر:املصدر نفسه،  (4)

 416موسوعة اإلعجاز العلمي، حممد راتب النابليس،ينظر:  (5)



  

جئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  چ  وقد ورد ذكر دابة األرض)األرضة( يف القرآن الكريم يف موضع واحد هو

 (1)چحب  خب  مب    ىب    يب  جت   حت      خت  مت   ىت  يت   جث  مث  ىث  يث     جبحئ  مئ  ىئ  يئ

 التعريف باحلرشة: :أوالً 

وهي من اآلفات املهمة ومن احلرشات االقتصادية املهمة والواسعة االنتشار يف معظم مناطق العامل وخاصة يف األرضة: 

  (2)لتوافر درجات احلرارة املناسبة للمعيشةاجلزء اجلنويب من القارة األرضية وذلك 

 مميزات حرشة األرضة:

 متلك زوجان من األجنحة الغشائية الرفيعة ومها متساويني يف الشكل واحلجم والتعريق. -1

 وحرشة كاملة أجزاء الفم من النوع القاضم،وحورية،إن للحرشة ثالثة ادوار: بيضة -2

 تنتهي بزوج من القرون الرشجية.تتكون البطن من عرشة حلقات  اهرة  -3

إما امللكة فأهنا تعيش ألكثر من  ،فأهنا تعيش أكثر من سنة ،يمكن حلرشة األرضة العيش أكثر من إي حرشة أخرى -4

 .(3)عرشين عامًا ويرافقها يف ذلك امللك

تة إىل مواد تستفيد منها وتفكيك الرتبة وحتطيم احليوانات املي،أهنا تلعب دور العادة دورة املواد العضوية يف الطبيعة -5

 الطيور وبقية اللبائن

 .(4)للحرشة القابلية عىل االتصال بأفرادها بواسطة الفرمونات-6

 أقوال املفرسين يف اآلية :ثانياً 

ْوتإهإ(يقول تعاىل ذكره: فلام أمضينا قضاءنا عىل سليامن باملوت فامت  ىل  م  هلَّ ْم ع  ا د  )إإال يقول: مل يدل اجلن عىل موت سليامن  )م 

) ابَّة  األْرضإ ( د  ه  أ ت  نْس 
ل  مإ أْك  لامَّ  (5)وهي األرضة وقعت يف عصاه التي كان متكًئا عليها فأكلتها، فذلك قول اه عز وجل )ت 

                                                           
 1سورة سبأ: اآلية  (1)

جامعة الدول العربية، مطبعة املنظمة -ينظر: مشكلة النمل األبيض)األرضة(،يف السعوديةوالعراق ومرص، املنظمة العربية للتنمية الزراعية (2)

 10م، 1976العربية، 

االقتصادية لإلصابة باألرضة يف العراق، سعدي عبد املحسن العلوي،عبدالله فليح العزاوي، حممد ينظر:حساسية أنواع من األشجار  (3)

 133م، 1989 1 -صالح عبد الرسول،جملة البحوث الزراعية، العدد

زراعية، مطبعة مليس اهليئة العامة للبحوث ال-ينظر: حرشة األرضة، وطرق مكافحتها باملبيدات التقليدية، د.حسني عيل طه، وزارة الزراعة (4)

 8 -7م، 2011شارع السعدون، /بغداد –

 20/369ينظر: جامع البيان، للطربي،  (5)



 
 

    

ه   نَّ ه  ب نيَّ  أ  و إ ل  الرُّ يحإ و  ري  الر 
ت ْسخإ ن  و  ياْم  ل  ة  س  ظ م  ىل  أ نَّ امْل ْوت  ال  ب نيَّ  ع  لْقإ ع  لْخ 

نْبإيًها لإ ، ت  يْهإ امْل ْوت  ل  ه  ق َض  ع  نَّ أ  ، و 
ن  امْل ْوتإ

نْج  مإ ْ ي  مل 

، نْه 
اةإ مإ ن  أ ْوىل  بإالنَّج  ياْم  ل  ان  س  ك  ٌد ل  نْه  أ ح 

ا مإ ْو ن ج  ل  ، و  نْه 
دَّ مإ ب ا ب 

قإف  يفإ عإ ال م  ي   السَّ
يْهإ ل  ن  ع  ياْم  ل  ان  س  ا ك  امًّ ْوًما ت  ي  ل ًة و 

امإ ًة ك  يْل   ل 
إ
 اَّللَّ
ةإ د 

، ث مَّ يفإ 
هإ ب  ْي ر  د  نْي  ي  ًفا ب 

اقإ ا و  يْه  ل  ئ  ع 
تَّكإ ًصا ي  ه  ع  ان  ل  ك  ، و 

ل يْهإ يد  ع  زإ  ي 
يفإ ب ْعضإ اأْل ْوق اتإ تإهإ يفإ و  اد  ىل  ع  ًفا ع 

اقإ ان  و   ك 
ب ْعضإ اأْل ْوق اتإ

يف    ْذ ت و 
تإهإ إإ ب اد 

ار  عإ اد  اَّللَّ  إإ ْه  وًرا، ث مَّ أ ر  ه  مت  اد ى ش  اًما و  يَّ ك  أ 
لإ ذ  ي  ك 

قإ ب   و 
ةإ ب اد 
ه  يفإ اْلعإ نَّ ه  أ  ن ود  ل ْت  ، ف ظ نَّ ج  ْن أ ك  ر  أ  دَّ ق   هل  ْم، ف 

اأْل ْمرإ

. ه  ال  م  ح 
لإ ع  ق ع  و  و  اه  ف  ص  ة  اأْل ْرضإ ع  ابَّ يف قول السدي.  ،ة "وهي العصا بلسان احلبشةوذلك أنه كان متكئا عىل املنسأ ،(1) د 

فعلم موته  ،هي بلغة اليمن " فامت كذلك وبقي خايف احلال إىل أن سقط ميتا النكسار العصا ألكل األرض إياها :وقيل

انإ ا ،(2)أي سببا لظهور موته ،فكانت األرضة دالة عىل موته ،بذلك س 
ا بإلإ ص  ي  اْلع 

هإ ، و  ه  أ ت  نْس 
وا مإ د  ج  و  ا و  تْه  ل  ْد أ ك  ، ق 

ةإ حْل ب ش 

يْل ةً  ل  ْوًما و  ا ي  نْه 
ل ْت مإ أ ك  ا ف  ص  ىل  اْلع  ة  ع  ض  وا اأْل ر  ع  ض  ، ف و  ات  ْم م  نْذ  ك  وا م  ْعل م  ْ ي  مل  ، و  ة  ض  ، اأْل ر  لإك  النَّْحوإ ىل  ذ  ب وا ع 

سإ ، ث مَّ ح 

ن ةٍ  نْذ  س  ات  م  ْد م  وه  ق  د  ج  و    (3).ف 

 اإلشارة العلمية اإلعجازية يف اآلية  :ثالثاً 

إن أحدى عجائب خلق اه كائن حي يدعى)حرشة األرضة( أو دابة األرض أو النمل األبيض؛  وسميت سورة كاملة يف 

)فدابة األرض( املقصود هبا هنا حرشة نمل ،وورد بصفة خاصة يف سورة)سبأ(،القران الكريم باسمها وهي سورة)النمل(

فهذه احلرشة عرفت بأهنا أحدى أهم احلرشات االجتامعية التي تعيش يف مستعمرة خاصة حيث  ،ألرضةاألرض وأسمها ا

الشغاالت حيث توصل هذه  فلذلك نجدها تتحرك داخل أنفاق طينية تضعها ،تقيض معظم حياهتا خمتفية عن الضوء

ت احلرشية املنترشة يف املناطق االستوائية وتعترب حرشات النمل األبيض من أهم اآلفا ،(4)األنفاق إىل املصادر الغذائية

حيث تتميز بأحجام خمتلفة وألوان باهتة وأجزاء فم قارضة عند الشغاالت  ،واملدارية وشبه املدارية واملناطق املعتدلة

عىل  بحيث تكون بارزة العوامل عند اجلنود وتوجد العيون املركبة يف األفراد اخلصبة ويمكن تقسيم األرضة بناء ،واجلنود

 :عالقتها بالرتبة اىل جمموعتني

                                                           
 200 -25/199م، 2000-هـ1421،الطبعة األوىل بريوت –هـ(،دار الكتب العلمية 604ينظر: مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي )ت  (1)

عبدالله حممد بن ا د بن أيب بكربن فر  األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي)ت ينظر: اجلامع ألحكام القران، أليب  (2)

 14/278م ، 2033 -هـ 1423اململكة العربية السعودية، -الرياض -هـ(حتقيق:هشام سمري البخاري،دار عامل الكتب671

هـ( حتقيق سامي بن حممد بن سالمه، دار طيبه، 774قي)تينظر: تفسري القران العظيم، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريَّش الدمش (3)

 6/444م، 1999 -هـ 1420الطبعة الثانية 

 210ينظر: موسوعة احلرشات، د.حممد عيسى مصطفى،  (4)



  

يعيش أفرادها دومًا فوق سطح األرض حيث يتوفر جمموعة تعيش عىل األخشاب الرطبة واجلافة)ما فوق الرتبة(: -1

 وتصنف ضمن هذه املجموعة: ،هلم الامء والغذاء

تعيش حياهتا باألخشاب اجلافة مع كميات قليلة جدًا من الرطوبة كام إن عدد أفراد  أرضة اخلشب اجلاف: -أ

 املستعمرات قليلة نسبيًا يف هذا الطراز.

 : تعيش مستعمرات هذا النوع يف اخلشب الرطب املتعفنأرضة اخلشب الرطب-ب

ض حيث الغذاء والامء وترتبط يعيش أفرادها داخل الرتبة حتت سطح األرجمموعة تعيش داخل الرتبة)حتت الرتبة(:-2

 ،حيث حترص هذه األنواع عىل أن يكون غذاؤها خمزنًا داخل غرف أو خمازن خاصة باملستعمرة ،بمستوى الامء األريض

حيث تتغذى عىل السيليلوز يف جذور النباتات وسيقاهنا ،وذلك من أجل توفري الامدة الغذائية الالزمة حلياة األفراد

 .(1)ذا القسم تنترش أنتشارًا واسعًا بحثًا عن الغذاء املناسبوأوراقها وأن أنواع ه

 (2)جدول يبني الفرق بني أرضة اخلشب واألرضة حتت األرض

 أرضة حتت األرض أرضة اخلشب اجلاف الامدة ت

 سليلوز    سليلوز      الغذاء   -1

الحتتاج رطوبةخارجية وتعيش عىل الرطوبة  الرطوبة   -2

 كميةباألخشاب بأقل 

 حتتاج اىل رطوبة خارجية وبكميات أكرب

تعيش بالرتبة وتستطيع إن تنشىء قنوات فوق  دون اتصال بالرتبة ،تعيش باخلشب فقط البيئة  -3

 الرتبة باألنفاق

 ماليني فرد 7أكثر من  فرد 1000 – 100     اخللية   حجم  -4

 حتدث إرضار كبرية لالشجار واألبنية وغريهاحتدث إرضار يف اإلخشاب باملنازل  فعاليته -5

 حيتاج اىل عمليات معقدة وبأرشاف أخصائيني التبخري املكافحة -6

 من كغم 8 – 7حتدث إرضار كبرية تقدر  قليل جداً  األرضار -7

 أسبوعياً  األخشاب

                                                           
 م 1987ينظر: دراسات تصنيفية وبيئية لألرضة يف العراق،سعدي عبد املحسن العلوي،رسالة دكتوراة فلسفة يف العلوم الزراعية،  (1)

 14ينظر: حرشة األرضة، حسني عيل طه،  (2)



 
 

    

رف عن هذه احلرشات بأهنا واألرضة أحدى أهم اآلفات احلرشية بنوعيها:)قاطنة الرتبة( أو)قاطنة املجموع  اخلرضي(؛ وع 

إذ حتدث  خسائر فادحة من جراء تغذيتها عىل املواد السليلوزية لألخشاب وسطو  املنازل اخلشبية  ،هلا أرضارًا جسيمةً 

 ،وجذوع األشجار وجذورها وأعمدة التليفونات واألثاث واألقمشة واملفروشات والورق والكرتون واحلبوب املخزونة

إذ تلتهم يف احلقول والبساتني واملراعي واملحاصيل وكثري من حماصيل  ،نها بأهنا تتغذى عىل الامدة النباتية احليةكام عرف ع

ومن املفارقات املضحكة و  ،وتضعفها،الفواكة املختلفة وبسبب هذه التغذية تتلف شغاالت األرضة القوة البنائية للخشب

النمل يعترب   (1)يكون رضرها قد أستفحل وذلك بسبب سلوكها املتخفي الامكر املبكية أن صاحب الدار ال يراها األ بعد أن

العدو الرئييس للنمل األبيض )األرضة( والذي يتبادر اىل الذهن من أول وهلة بأن النمل األبيض هو نوع من أنواع النمل 

الرغم من ان االثنني يعيشون حياة مجاعية ويف أال أنه ليس كذلك فأن النمل األصيل احلقيقي هو عدو للنمل األبيض وعىل 

 مستعمرات اال إن بينهام فروقات كثرية وهي كام يف اجلدول األيت:

 (2)الفرق ما بني النمل األبيض)األرضة( والنمل احلقيقي

 النمل احلقيقي النمل األبيض)األرضة( الصفة ت

 ألوان غامقةصلب ذو  لني فاتح اللون من األبيض إىل البني اجلسم  -1

األمامية واخللفية تتشابه يف الشكل والتعريق  األجنحة -2

واحلجم وهذه األجنحة فوق جسم احلرشة 

 بصورة طولية ومرتاكبة وقت الراحة

األجنحة األمامية اكرب وأكثر تعرقًا من اخللفية 

وتكون األجنحة مرفوعة فوق اجلسم عند وقت 

 الراحة

 تتخرصالبطن عند احللقة األوىل التي تكون ضيقة عريضةترتبط بالصدر بمنطقة  البطن -3

 15 – 11تكون قالدية أوخطية دائاًم من  اللوامس -4

 عقلة

تكون حرقفية واحللقة األوىل تكون 

 طويلة)مرفقية(

 دائاًم موجودة و واضحة أحيانًا مفقودة العيون -5

هتاجم األخشاب وتسبب إرضار وتبنى  األرضار -6

 اجلدران و األخشاباإلنفاق عىل 

ال تبني إي نوع منها أنفاق  ،ال هتاجم األخشاب

 عىل اجلدران

 

                                                           
 212ينظر: موسوعة احلرشات، حممد عيسى مصطفى،  (1)

 8ينظر: حرشة األرضة، حسني عيل طه،  (2)



  

ومن أهم الدراسات التي أجريت عىل األرضة يف العرص احلديث هي دراسة استخدام اللغة الكيميائية داخل املستعمرة فقد 

يث يتم فرز هذا الفرمون من غدد خاصة عرف أن امللكة تفرز مادة كيميائية فرمونية لتجعل املستعمرة من حركة ذاتية ح

حيث تستقبل هذه الامدة الفرمونية جمموعة ،بالرأ  أو الصدر ثم يتحرك وينترش عرب القناة اهلضمية وخيرج مع فتحة اإلست

متخصصة من الشغاالت تقوم بامتصاصه من فتحة اإلست وتوزعه عرب فمها اىل فم أفراد املستعمرة لتخرب أفراد عىل 

(بيضة يف اليوم طوال حياهتا التي قد 3000 -2000وأيضًا هلا القدرة عىل وضع البيض الذي يرتاو  عدده من)،املستعمرة

أما اجلنود فلهم القدرة عىل أنتاج نوع أخر من املواد الفرمونية  ،املستعمرة بأن امللكة ما زالت مهيمنة تستمر سنوات

ويفرز من غدة جربية ،من الفرمونات أفراد جنود املستعمرة ويسمى ب)فرمون االنذار املبكر( ويستجيب هلذا النوع

أما الشغاالت فلها  ،وذلك للدفاع عن املستعمرة يف حالة حدوث أي خطر يصيب املستعمرة ،موجودة يف مقدمة الرأ 

لة القدرة عىل أنتاج نوع من الفرمون يسمى )فرمون التتابع( ويفرز من غدة موجودة عىل السطح البطني للجسم)العق

 .(1)البطنية الرابعة أواخلامسة(هبدف الوصول إىل املصدر الغذائي ونقله إىل املستعمرة

 أثر احلكمة اإلعجازية من اآلية  :رابعاً 

واإلحيائية تلعب دورًا هامًا يف دورة الامدة  ،فهي من الناحيتني البيئية ،لألرضة دورها ورسالة عظيمة تؤدهيا يف الطبيعة

فمن ر ة اه أن تتظافر األرضة وكائنات أخرى لنتخلص من أكوام النفايات واملخلفات خاصة فهي حتلل هذه  ،العضوية

 ،ملواد العضويةوحتوهلا اىل سامد للرتبة وتساعد أيضًا عىل هتويتها وحتسني كل من صفاهتا الكيميائية وإثرائها با،املواد التالفة

وذلك لوجود تاء التأنيث يف ،وقوله تعاىل)تأكل منسأته(تدل عىل أن الذي يبدأ بالنخر يف اخلشب هي اإلناث

 (2)الفعل)تأكل(وهذا سبق علمي للقرآن الكريم وهو كالم اخلالق الذي أنزله بعلمه عىل خاتم أنبيائه ورسله
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 احلرشات غري الطائرة التي ذكرت يف القران وبيان األعجاز العلمي فيها  فقد توصلت اىل النتائج األتية:ومن خالل دراسة 

حيث تبني إن القمل حرشة عديمة  ،فهي دعوة لنا للتفكر هبا وا هار ما هبا من إعجاز،لام كان القمل آيًة مفصلةً  -1

أهنا تنقل العديد من األمراض املعدية واخلطرية التي أهلكت الكثري من  ،فالكبرية منها تشبه الصغرية،التحول

 مثل التيفو  الوبائي ومرض كاالزار. ،البرش

 إن النمل مملكة قائمة عىل التفاهم والتحدث بواسطة لغة خاصة عن طريق الفورمونات -2

ت عطي النملة  الشبعى اجلائعة ،عٌة بأخرى شبعىفإذا التقت نملٌة جائ،ت علم  النملة  اإلنسان درسًا بليغًا يف التعاون-3

 .خالصاٍت غذائية من جسمها ت طعم  به غريها

 أن دماغ النملة يتكون من فصني رئيسيني يشبه مخ اإلنسان ومن مراكز عصبية متطورة وخاليا حساسة. -4

برش مادة كيميائية حوله ثم تقوم إن يف جمتمع النمل حب اإليثار وعدم األنانية فهي عندما جتد الطعام فأهنا تقوم  -5

 بالذهاب اىل زميالهتا تستدعيهن اىل ذلك الطعام.

وكي يسهل  عليها إدخاهلا يف ،حتى ال تعود اىل اإلنبات مرًة أخرى،أن النملة تقضم البذور قبل ختزينها -6

د مثل بذور وهناك بعض البذور إذا كرست اىل فلقتني فإن كل فلقة يمكنها أن تنبت من جدي،مستودعاهتا

وإذا ما ابتلت البذور بفعل املطر أخرجته اىل اهلواء والشمس لتجف ،لذلك يقطعها اىل أربع قطع كي ال تنبت،الكزبرة

 ثم تدخلها.

تنظم السري وتوجه  ((رشطي املرور))حيث نجد إحدى النمالت تعمل مثل ،أن النمل يتمتع بنظام للمرور -7

 اإلنذارات لدى وجود أي خطر.

أن بيت العنكبوت له شكل هنديس خاص دقيق الصنع وال يقترص بيت العنكبوت عىل أنه مأوى يسكن فيه بل هو  -8

 يف نفس الوقت مصيدة تقع يف بعض حبائلها اللزجة احلرشات الطائرة لتكون فريسة يتغذى عليها.

فقد أثبتت الدراسات أن ،هو وهن يف العالقات االجتامعية واحليوية يف هذا البيت إن الوهن يف بيت العنكبوت -9

كام أثبتت أن بيت العنكبوت يقوم عىل املصالح واملنافع  ،بيت غابت منه املودة والر ة ،بيت العنكبوت أضعف بيت

 عد ذلكفأسوء عالقة فيه ب،فإذا انتفت املصالح وانتهت املنافع ،الامدية الدنيوية املؤقتة



  

ولكن العلم أثبت أن  ،إن خيوط بيت العنكبوت التي تبدو واهية شديدة الضعف ال تقي العنكبوت بردًا وال حراً  -10

ومتانته أعىل من  ،إنه ذات وزن خفيف جداً  (خيوط العنكبوت من أقوى اخليوط )مقارنة بخيوط الفوالذ بنفس السمك

 متانة الفوالذ.

هم احلرشات االجتامعية التي تعيش يف مستعمرة خاصة حيث تقيض معظم حياهتا أحدى أ ،إن حرشة )األرضة( -11

 وتتحرك داخل أنفاق طينية تصنعها الشغاالت حيث توصل هذه األنفاق إىل املصادر الغذائية. ،خمتفية عن الضوء

متخصصة من الشغاالت إن ملكة)األرضة( تفرز مادة كيميائية فرمونية حيث تستقبل هذه الامدة الفرمونية جمموعة   -12

 ،تقوم بامتصاصها وتوزعه عرب فمها اىل فم أفراد املستعمرة لتخرب أفراد املستعمرة بأن امللكة ما زالت مهيمنة عىل املستعمرة

أما اجلنود فلهم القدرة عىل أنتاج نوع أخر من املواد الفرمونية ويسمى ب)فرمون األنذار املبكر( وذلك للدفاع عن 

أما الشغاالت فلها القدرة عىل أنتاج نوع من الفرمون يسمى  ،الة حدوث أي خطر يصيب املستعمرةاملستعمرة يف ح

 )فرمون التتابع( هبدف الوصول إىل املصدر الغذائي ونقله إىل املستعمرة.

غم صغر إن يف ما تقدم من إعجاز هي دعوة لنا للتدبر والتأمل يف خملوقات اه وعظمة هذا اخلالق فهذه احلرشات ر -13

حجمها قياسًا اىل اإلنسان فإهنا تعجز اإلنسان من النظام الذي تسري عليه من حيث العمل الدؤوب إىل التحمل والصرب 

إهنا دعوة لنا للمحافظة عىل قادتنا متمثلة بعلامئنا واملحافظة ،واملحافظة عىل املستعمرة أو اخللية وعىل قيادهتا متمثلة بامللكة

 عىل ديننا وإسالمنا.
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