
 

 السداسية الصمعنحل أقراص من عجائب ال

 فٝٗا َٚا ٚأعُاي٘ ٚأحٛاي٘ ايٓخٌ تأًَت ٌٖأخٞ يف اهلل،  
 مشعٗا أقساص تس٣ أمل ايباٖسات، ٚاآلٜات ايعرب َٔ

 صٓعٗا، ٚإحهاّ بٓا٥ٗا ٚإتكإ اسبطاب١ٝ دقتٗا يف ايطداض١ٝ
 َاٖٞ ٚاسبطاب، ايٓخٌ عًُا٤ ٜدٖؼ شاٍ َٚا أدٖؼ ايرٟ
 بايٛصٍٛ املدًٛم هلرا مسخت اييت ٚاملكاٜٝظ اسبطاب آالت

 قسْني بٛاضط١ ٖرا ٌٖ ايدقٝل، اهلٓدضٞ ايعٌُ ٖرا إىل
 ايطبٝع١ إٔ األحٝا٤ عًُا٤ ٜدعٞ ايرٜٔ ٚايفهني اضتػعاز

 ٚغسٜب عذٝب ، اهلل ٚتبازى ،اهلل ضبخإ بُٗا، شٚدتٗا
 نايطبٝع١ دٛفا٤ نًُات ٚزا٤ ٜتطرتٕٚ ٖؤال٤، َٓطل

 ٚإعذاشٙ اهلل صٓع بدٜع اّأَ ٚقفٛا نًُا ، ٚايصدف١ ٚايتطٛز
َوَجَحُدوا ِِبَا َواْسَتوَْقنَتَْها ظ: ، قاٍ تعاىلٜؤفهٕٛ فأ٢ْ اشبًل يف

 . د4ر ايٌُٓ : {َأنُفُسُهْم ُظْلامً َوُعُلّواً 
 حاسة الصم والسمع واللمس عند النحل

  خالفًا ايجُسات نٌ َٔ باألنٌ َأَٛز ايٓخٌأحبيت يف اهلل، 
 ايػرا٤، َٔ َعني ْٛع ع٢ً تعٝؼ اييت اسبػسات َٔ يهجري

 فٌٗ ايطٝبات إال تأنٌ فال ايتبؼ َٔ تأنٌ ال أْٗا ٚتعذب
 اضتػعاز بكسْني اهلل شٚدٖا ايػفالت، أٌٖ بريو ٜعترب

 ثالثني إىل عددٖا ٜصٌ دقٝك١ عصب١ٝ غعريات فِٝٗ ٚدعٌ
 نايهػاف ٚتعٌُ ٚايًُظ، ٚايطُع ايػِ حاض١ تػهٌ أيفًا
 . ب٘ شٚدٖاٚ ذاى ٖٚبٗا َٔ فطبخإ ، اشب١ًٝ ظالّ يف

 عيون النحل

 ايسأع حافيت يف نجري٠، عٕٝٛ يًٓخ١ً، إخٛتٞ يف اهلل 
 ثايج١، عني ٚذبتُٗا ايسأع أع٢ً يف أخسٜإ ٚعٝٓإ عٝٓإ،

 ايُٝني أقص٢يف  تس٣ فايٓخ١ً ايٓظس، يف أفل ضع١ هلا دعٌ مما
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 بإٔ عًًُا ٚاحد، ٚقت يف ٚايكسٜب ٚايبعٝد ،ايػُاٍ ٚأقص٢
 .تتخسى ال عْٝٛٗا

ٚضع١ أفل ايٓظس عٓد ايٓخٌ يف غا١ٜ األ١ُٖٝ خصًٛصا  
 ايطخاب فٝٗا ٜهٕٛ أَانٔ يف ٜعٝؼ بايٓطب١ يًٓخٌ ايرٟ

 اسبكٍٛ َهإ َعسف١حت٢ ٜتُهٔ َٔ  ؛ايط١ٓ غٗٛز َعظِ
 َٔ ايػُظ زؤ١ٜ فبإَهإ ايٓخٌ يٓخٌ،ا غرا٤ فٝٗا اييت

 اختفا٤ حاي١ يف دٛعًا ميٛت ي٦ال ذيو نٌ ايطخب، خالٍ
 ظ ،ذيو يًٓخٌفُٔ ٖٝأ  ايػُاّ، خًف ايػُظ

ِ
َع اَّللَّ َأإََِلٌ مَّ

ُكوَن) ُ َعامَّ ُيْؽِ  .د 36ر ايٌُٓ: {( 63َتَعاَؼ اَّللَّ
  فم النحل

 خًك٘، يف اهلل خًل أعادٝب فُٔ ايٓخ١ً ِف،  أحبيت يف اهلل
 فٗٛ اسب١ٜٛٝ ايٛظا٥ف مجٝع أدا٤ َٔ ميهٓ٘ مبا َصٚد ٖٛ إذ

 غدٜد ٖرا َع ٖٚٛ ٚميتص، ٚميطؼ ًٜٚخظ، ٜكطِ
 املٛاد َٔ ٜتخسج ٚال طبٝعًٝا، ايطعِ حًٛ ٖٛ ملا اسبطاض١ٝ

 ظ ،ذيو ي٘فُٔ ٖٝأ  ، ح٠ًٛ إىل حيٛهلا إذ املس٠
ِ

َع اَّللَّ َأإََِلٌ مَّ

ُ َعامَّ ُيْؽِ   .د 36ر ايٌُٓ: {( 63ُكوَن)َتَعاَؼ اَّللَّ
 مسع النحل

 بأصٛات ٜتأثس ددًا، فدقٝل ايٓخٌ مسع أَا ،إخٛتٞ يف اهلل
 َٔ فطبخإ اإلْطإ، أذٕ تٓكًٗا إٔ تطتطٝع ال ٚذبربات

 ٚبطسع١ ٚشْٗا، ضعفٞ ايٓخ١ً ذيو َع ٚذبٌُ بٗا، شٚدٙ
 اهلل، فطبخإ ايٛاحد٠، ايجا١ْٝ يف دٓاح خفك١ أزبعُا١٥

 َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى َأْعَطى ُكلَّ ظ
ٍ
ء   .  د05ر ط٘: {ََشْ

 النحلوعامالت مرشدات 

 َصدزًا دبد عٓدَا َسغدات، ايٓخٌ َٔ ٖٓاىأحبيت يف اهلل، 
 يًسحٝل، ازباْٝات بك١ٝ إيٝ٘ تسغد َاد٠ عًٝ٘ تفسش يًػرا٤
  ٛادــَ املسغدات عًٝ٘ تفسش ايسحٝل ٜٚٓتٗٞ ٜٓطب ٚعٓدَا
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 إىل تٓتكٌ ثِ فٝ٘، ايبخح يف ايٛقت عٜطٝ ال حت٢ َٓ٘، َٓفس٠
ا ِمن َدآبٍَّة إَِّٓ  ظ،اهلل إْ٘ ٚأزغدٖا؟ عًُٗا َٔ آخس، َصدز مَّ

ْسَتِقومٍ  ٍط مُّ ا  .د03ٖٛد:ر {ُهَو آِخٌذ بِنَاِصوَتَِها إِنَّ َرِّبي َعََل ِِصَ
 ٚايتعسف خًٝتٗا إىل ايسدٛع اشب١ًٝ خازج ايعا١ًَ تطتطٝع 

 ٚيٛ ، تعب ٚال عٓا٤ بال ، اشبالٜا عػسات بني َٔ عًٝٗا
 األحٝا٤ عًُا٤ أحد ٜكٍٛ ٚيرا ، األَٝاٍ آالف عٓٗا ابتعدت
 ٜا: ٜكٍٛ ، ط١ًٜٛ فرت٠ مبٓاظريٙ ايٓخٌ زصد ٚقد ايهفاز،

 ، شٖس٠ إىل مثس٠ إىل غذس٠ َٔ األَٝاٍ آالف تٓطًل هلا عذبًا
 أٚ اشب١ًٝ، َع ذبربات هلا إٔ زمبا طسٜكٗا، ربط٧ ٚال تعٛد ثِ

 حا٥سًا ٜكف ثِ زمبا، زمبا، باشب١ًٝ، ٜسبطٗا الضًهًٝا ٌُذب أْٗا
 ،ذيو أهلُٗا اهلل إٔ ْٛقٔ إْا فال، حنٔ أَا تا٥ًٗا، بًٝدًا

 ضٛز٠ تط٢ُ اهلل نتاب يف ضٛز٠ ٚعٓدْا إيٝٗا، ٚأٚح٢
ِِذي ِمَن ظ قاٍ تعاىل: ايٓخٌ، َوَأْوَحى َربَُّك إَِؼ النَّْحِل َأِن اَّتَّ

َباِل ُبوُوتًا َومِ  َجِر َوِِمَّا َيْعِرُشوَن )اْْلِ (  ُثمَّ ُكِغ ِمن ُكلي 66َن الشَّ

َتلٌِف  ْ ٌب ُّمُّ ا الثََّمَراِت َفاْسُلِكي ُسبَُل َربيِك ُذُلاًل ََيُْرُج ِمن ُبُطوِِنَا ََشَ

ُروَن ) َقْوٍم َيَتَفكَّ ُىُه فِوِه ِشَفاء لِلنَّاِس إِنَّ ِِف َذلَِك َٔيًة لي ر   {( 66َأْلَوا
 .د 36-36ايٓخٌ:

 حراس خاليا النحل

 ايٓخٌ َٔ دعٌ ّٜٛ خبًك٘ اهلل قدز٠ تأٌَأخٞ اسببٝب،  
 عًِٝٗ ٚدخٌٝ غسٜب نٌ ميٝصٚا إٔ ٜطتطٝعٕٛ يًد١ًٝ حساضًا

 تعداد إٔ عًًُا ٜكتًٛٙ، أٚ خازدًا فٝطسحٛٙ ايٓخٌ، َٔ
 أهلُ٘ َٔ فطبخإ أنجس أٚ حن١ً أيف مثاْني إىل ٜصٌ اشب١ًٝ
 اشب١ًٝ يف ٜعٌُ ايٓخٌ يف هٌاي غريٙ، َٔ صاحب٘ َعسف١
 ريوـٚي مجاع١، بدٕٚ ايٓخٌ عٓد يفسد حٝا٠ ال ايهٌ، ألدٌ
 الَِّذي ظٚصدم َٔ قاٍ: ايٓخٌ عًُا٤ ذيو أذٌٖ

ِ
ُصنَْع اَّللَّ

ُه َخبرٌِي باَِم َتْفَعُلوَن )  إِىَّ
ٍ
ء   .د66ر ايٌُٓ: { (66َأتَْقَن ُكلَّ ََشْ
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 يتهٕٛ فتُص٘ ٚايٛزد، ايصٖس ٚزم ع٢ً َٔ ايصاف١ٝ األدصا٤
 ،بايعطٌ  ايفازغ١ املطدضات يتُأل ترٖب ثِ ايعطٌ، َاد٠

 تًو ع٢ً طٛفت ثِ ،افٝٗ ٓفذتف ابٝتٗ ع٢ً ًَهتٗا  كّٛت ثِ
 اهلل بأَس اسبٝا٠ فٝٗا فتدب نًٗا فٝٗا ٓفذتٚ بٝتًا بٝتًا ايبٝٛت

 ٚتًو اهلل، بإذٕ صػازًا حناًل صػازًا، طٝٛزًا فتدسج حني بعد
إِنَّ ظاهلل، زمح٘ ايكِٝ ابٔ قاٍ نُا هلا اشبًل ٜتفطٔ قًُا آ١ٜ

ُروَن)ِِف َذلَِك ٔ َقْوٍم َيَتَفكَّ  . د11ر ايٓخٌ : { (11َيًة لي

  دفاع النحل عن اخللية

 بٗا ٜدافع ٚقدز٠ ق٠ٛ خمًٛم يهٌ اهلل دعٌ، أحبيت يف اهلل 
 عٔ ٜدافع نٝف ايٓخٌ، املدًٛقات تًو َٚٔ ْفط٘، عٔ

 ايفأز، ٖٛ ايٓخٌ أعدا٤ أيد إٔ ٜرنس ْتاد٘، ٚعٔ ْفط٘
 تفعٌ فُاذا اشب١ًٝ، أدٛا٤ ًٜٚٛخ ايعطٌ فٝأنٌ اشب١ًٝ ٜٗادِ

 نذبٌ هلا ٖٛ ايرٟ ايفأز ٖرا أَاّ ايصػري٠ ايٓخ١ً تًو
 حت٢ فتًدغ٘ ايعاَالت َٔ صبُٛع١ عًٝ٘ تطًل إْٗا ،عظِٝ

 أدٛا٤ ٚيٛخ ايعطٌ، أفطد بكٞ إٕ ربسد٘، نٝف ميٛت،
 اضتطاع، َا إلخساد٘ نً٘ ايدْٝا حنٌ ادتُع ٚيٛ اشب١ًٝ،

 ٜفسشٖا مشع١ٝ َاد٠ ي٘ ٚدٌ عص اهلل دعٌ ٜفعٌ، فُاذا
 ، عاّ أيف بكٞ ٚيٛ ٜتػري ٚال ٜٓنت فال ايفأز ذيو بٗا ٜٚػًف

 فُٔ ٖداٖا يريو: فٝدسد٘، اشب١ًٝ صاحب ٜأتٞ حت٢
ُكوَن)ظ ُ َعامَّ ُيْؽِ  َتَعاَؼ اَّللَّ

ِ
َع اَّللَّ ، د36ر ايٌُٓ:{(63َأإََِلٌ مَّ

ٚصدم اهلل تعاىل  فط٣ٛ، ٚخًل فٗد٣ قدز َٔ فطبخإ
وَن ظايرٟ قاٍ :  اَمَواِت َوإَْرِض َيُمرُّ ن آَيٍة ِِف السَّ َوَكَييين مي

  . د150رٜٛضف: {(105)َعَلوَْها َوُهْم َعنَْها ُمْعِرُضونَ 
 للمزيد ارجع: لدعوة للتأمل

 )للشيخ: على عبد اخلالق القرني(    

 

5 6 

 ال ٚيريو ،ٗاٚأْظف اٚأْكاٖايها٥ٓات  أيطف َٔ ٚايٓخٌ
 عٓٗا، بعٝدًا تًكٝٗا ثِ تطري بٌ ًٝتٗا،خ يف خمًفاتٗا تًكٞ

 إذا ٚيريو ايكراز٠، تأب٢ ايهس١ٜٗ، ٚايسٚا٥ذ ايٓنت ٚتأب٢
 بٛاب اشب١ًٝ باب ع٢ً ٚقف بايعػ١ٝ، اشب١ًٝ إىل زدعت
 ٜػُٗا ايدخٍٛ تسٜد حن١ً ٚنٌ نجس، أعٛإ َٚع٘ َٓٗا،

 بٗا زأ٣ أٚ َٓهس٠، زا٥خ١ فٝٗا ٚدد فإٕ ٜٚتفكدٖا ايبٛاب
 ثِ نً٘، ايٓخٌ ٜدخٌ إٔ إىل ٚعصهلا ايدخٍٛ َٔ َٓعٗا َقَرزًا

 َس٠ ٜٚتفكدٖا ٜٚتجبت، فٝتبني املعصٚالت املُٓٛعات إىل ٜسدع
 قدٖا ، َٓنت أٚ جنظ غ٤ٞ ع٢ً ٚقعت ٚددٖا فُٔ أخس٣،
 َقَرز، عًٝٗا ٚيٝظ زا٥خ١ بٗا ناْت َٚٔ ْصفني ٚقطعٗا

 بايدخٍٛ، هلا ٜطُذ ثِ بٗا َا ٜصٍٚ حت٢ اشب١ًٝ خازج تسنٗا
إِنَّ ِِف ظ: عػ١ٝ نٌ يف ّٜٛ نٌ ايبٛاب ٚطسٜك١ دأب راٖٚ

ِمنَِػ) ًْ   .د846ر ايبكس٠ :{(246َذلَِك َٔيًة لَُّكْم إِن ُكنتُم مُّ
  ملكة خلية النحل

 تاغتٗ إذاٚ ْادزًا، إاليف اهلل، ًَه١ ايٓخٌ ال ربسج  إخٛتٞ 
 ٚايبطاتني املسٚج طٛفتي اٚخدَٗ احباغٝتٗ تخسد ايتٓصٙ

 عذٝب َٚٔ ،اخًٝتٗ إىل عٛدت ثِ بايٓٗاز ١ضاع ٚايسٜاض
 اٚغطبٗ تغطب اشب١ًٝ صاحب َٔ أذ٣ اسبكٗ إذا أْ٘ اأَسٖ
 مجٝع افٝتبعٗ اشب١ًٝ، َٔ سجرب ثِ ايٓخٌ، أصخاب ٜعسف٘
 ازحاهل طذب حت٢ رٖبٚت خاي١ٝ، اشب١ًٝ تبك٢ حت٢ ايٓخٌ

 حت٢ نً٘ ايٓخٌ اعًٝٗ ٚجيتُع ، املستفع ايػذس زؤٚع ع٢ً
 االحتٝاٍ إىل اشب١ًٝ صاحب ٜططس عٓدٖا ،نايعٓكٛد ٜصري
 إٔ إىل اٜٚطتعطفٗ اٜطتذدٜٗ ٜصاٍ فال االضرتداعٗ اعًٝٗ

 اشب١ًٝ، إىلبعصا عًٝٗا ْبات طٝب ايسا٥خ١  افٝخًُٗ ض٢،تس
  .ايٓخٌ مجٝع اٜتبعٗ ثِ ،ادٓٛدٖ َع دخًٗاتٚ صٍتٓف

 تًو فتأخر ايبطاتني، إىل تٓطًل عذبا، دبد ايٓخٌ ْتاج تأٌَ
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 دعوة للتأمل

 يف عامل النحل 

 

 


