
 

 مملكة النمل

 ٗاهعطاكس املولٞ: أقطاَ أزبعٞ عوٟ اهٌِى، أذبيت يف اهلل
 ٗضع ٟٗٓ ًٌٔٞ، هلا لٞاملوٗ ٗاه٘صٚفات؛ ٗاهػػاالت

 املٌولٞ، محاٙٞ ًٌٔتٔا اه٘صٚفات، ٗاملٌولٞ ٗإدازٝ اهبٚض،
. اهٌِى جِ٘د بقٚٞ إىل أٗاًسٓا ٗتبوٚؼ املٌولٞ، ٗتِظٚف

 اهػػاالتٗ ، اهٌِى ٗبٚ٘ت اهٌِى، محاٙٞ ًٌٔتٔا اهعطاكسٗ
 اهػػاالت تطٌٟ اهيت ٓرٖٗ خبازجٞ، دا٢ٌا ُسآا اهيت ٓٛ

 غسعٚٞ، اتخماهف ّهل ٚظه غػاالت عِدٖ اهٌِى ذتٟ
 . عِصسٙٞ أٗ متٚٚص دْٗ بعضا بعضٔا خيدَ غػاالت

 املولٞ،: األزبعٞ اهٌِى أُ٘اع ًّ ُ٘ع يف ًا إُٔ اهعحٚبٗ
 عٌى عوٟ تتعد٠ اهػػاالتٗ اهعطاكس،ٗ اه٘صٚفات،ٗ

 اهػػاالت فتحتٌع أًسا املولٞ تصدز اذتاجٞ؛ عِد إال غريٓا
 دآٌٔا إذا تقفٗ ٗاهػػاالت، اهعطاكس ًع اه٘صٚفات ًع

 فتطتِحد ٗذدٓا بٕ تقَ٘ أْ اهعطاكس تطتطٚع ال خطس
 تِٔاز ًاٗعِد هلا، ارتطس ًدآٌٞ عِد تفعوٕ ٓرا، باهبقٚٞ

 خالي ٗهرهم اهبٚت، إلقاًٞ بطسعٞ جتتٌع فإُٔا بٚ٘تٔا،
َأإََِلٌ } فٌّ ٓدآا هلرا ؟ كاْ، كٌا اهٌِى بٚت ٙع٘د دقا٢ق

ُكوَن ) ُ َعَّمَّ ُيْْشِ  َتَعاََل اَّللَّ
ِ

َع اَّللَّ  ز .36ش اهٌِى: { (36مَّ
 مجع القىت وادخاره عند النمل

 ًّ أعطٚت ًٗا اهضعٚفٞ، اهٌِوٞ توم تأًى  ،أخٛ اذتبٚب
 اآلفٞ ٗدفع ٗذفظٕ ، ٗادخازٖ اهق٘ت مجع يف ٗذٚوٞ فطِٞ
 ضاألز زب بقدزٝ تِطق بآسات ٗآٙات عربًا تس٠ عِٕ،

ُرونَ }: ٗتق٘ي ٗاهطٌاٗات ا َتَذكَّ  َقلِواًل مَّ
ِ

َع اَّللَّ ش {َأإََِلٌ مَّ
 فإذا أق٘اتٔا، طاهبٞ أضسابٔا ًّ ختسد إهٚٔا اُظس ، ز36اهٌِى:
 حتٌؤا فسقٞ اثِتني، فسقتنيعوٟ ُقؤا يف غسعت بٔا ظفست
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 ال ، اهق٘ت إىل بٚ٘تٔا ًّ خازجٞ ٗأخس٠ ذآبٞ، بٚ٘تٔا إىل
 اهرآبْ٘ اهِاع، ًّ مجاعتني أٗ كخٚطني أخس٠ فسقٞ ختاهط

 ثقى إذا ثٍ عحٚب، تِاضق يف أخس٠ يف ٗاهساجعْ٘ طسٙق يف
 عوٟ ًعٔا فتعاُٗت بأخ٘اتٔا اضتػاثت غ١ٛ، محى عوٚٔا

 إىل اذتب تِقى أجسٝ، ٗبال ِٕ،ٗبٚ بِٚٔا خو٘ا ثٍ محؤا،
 أصابٕ إذا ِٙبت ه٣ال ، أزبعٞ أٗ اثِتني تلطسٖ ثٍ ًطاكِٔا

 ذتٟ اهػٌظ إىل أخسجتٕ ، اهعفّ عوٕٚ خافت ٗإذا بوى،
 عوٚٔا، ًًٙ٘ا ًسزت قد ٗهعوم بٚ٘تٔا، إىل تسدٖ ثٍ ، جيف

 فال قسٙب ًّ تع٘د ثٍ ، ًلطس ذب ًطاكِٔا أب٘اب ٗعوٟ
 َتَعاََل } ٌّ ٓدآا هلرا؟، ف ٗاذدٝ ذبٞ ًِٕ تس٠

ِ
َع اَّللَّ َأإََِلٌ مَّ

ُكوَن ) ُ َعَّمَّ ُيْْشِ  .ز 36ش اهٌِى: { (36اَّللَّ

 النمل يعمل بالزراعة

 ٗفالذٞ باهصزاعٞ ٙعتين يف اهلل، ًّ اهٌِى ًّ إخ٘تٛ
 ًّ قطعٞ اهػابات إذد٠ يف اهعوٌا١ أذد غآد األزض،
 اهقطعٞ ًطاذٞ بسٜ ُ٘ع ًّ قصري أزش فٚٔا منا قد األزض

 ًّ اهقطعٞ ٓرٖ إىل هوِاظس ٗٙرتا٢ٟ ، ثالثٞ يف أقداَ مخطٞ
 ٗاألعػاب ًػققٞ، اهطِٚٞ بٔا، ٙعتين أذدًا أْ األزض

 ذهم ذ٘ي أزش ًِاطق ِٓان هٚظ إُٔ ٗاهػسٙب ًطتأصوٞ
 ٓرٖ إىل تأتٛ اهٌِى ًّ ط٘ا٢فًا أْ اهعامل ذهم ٗالذظ امللاْ،
َٙ٘ ذات األزض عوٟ فاُبطس، ٗترٓب اهصػريٝ املصزعٞ
 ٓ٘ اهٌِى أْ ٙفاجأ بٕ فإذا اهٌِى، ٙصِع ًاذا هرياقب
 ٗقتٕ كى تػػى ًِٔٞ اهصزاعٞ اختر ٗإُٕ املصزعٞ، صاذب
 األعػاب ٙصٙى ٗاهبعض ٗحيسث، األزض ٙػق فبعضٕ
 ً٘ضٍ ٗبدأ ُٗضخ، ٗاضت٠٘ األزش ٗطاي ِٗٙظف، اهضازٝ

 صفًا ٙػآد فاُظس، ٙساقب، مبِاظريٖ شاي ال ٗٓرا اذتصاد،
  إىل األزش، غحس ًتطوقًا ٗٓ٘ اذتصاد ٗقت يف ٗٓ٘ اهٌِى ًّ
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 ثٍ اذتب٘ب، توم ًّ ذبٞ منوٞ كى فتِصع اذتب٘ب إىل ٙصى أْ
 األزض حتت خماشْ إىل بٔا ترٓبٗ األزض، إىل ضسٙعًا تٔبط

 تتطوق ذهم ًّ عحبأ أخس٠ ٗطا٢فٞ تع٘د، ثٍ هتخصُٔا
 فبٌِٚا بٕ ٗتوقٛ اذتب فتوقط األزش، أع٘اد ًِٔا كبريٝ زتٌ٘عٞ

 اذتب ٓرا تتوقٟ حتتٔا أخس٠ مبحٌ٘عٞ إذ كرهم، ٓٛ
َوَما ِمن َدآبٍَّة } :اهرٜ قاي اهلل فتبازن املخاشْ إىل بٕ ٗترٓب

ْطنَا ِِف  ا َفرَّ ِِف األَْرِض َوَٓ َطائٍِر َيطرُِي بَِجنَاَحوِْه إَِّٓ ُأَمٌم َأْمَثاُلُكم مَّ

 ُثمَّ إََِل رَ 
ٍ
ء ونَ الِكَتاِب ِمن ََشْ ِْم ُُيَْْشُ  . ز63ش األُعاَ : { (63) ِّبه

 طريقة اصطًاد النمل للحشرات

 بطسٙقٞ ٗٙصطاد ذكٛ، جد ذكٛ، اهٌِىأذبيت يف اهلل ، 
 حتت ٙسابط قطٍ قطٌني، إىل فِٚقطٍ غحسٝ إىل ٙأتٛ ذكٚٞ،

 اذتػسات ملٔامجٞ جرعٔا ٙتطوق ٗآخس جرعٔا، قسب اهػحسٝ
 ال ذػسٝ كى عوٟ اهط٘ق حيلٍ ٗبرهم عوٚٔا، تلْ٘ اهيت

 غبان يف فتقع املتطوق اهٌِى ًّ تِح٘ اهيت فتطقط تطري،
 هلا ٓٚأ ًّ ٓدآا؟ ًّ قاعدتٔا، عِد بٔا املرتبص اهٌِى

ُكوَن )}زشقٔا؟ ُ َعَّمَّ ُيْْشِ  َتَعاََل اَّللَّ
ِ

َع اَّللَّ ش {(36َأإََِلٌ مَّ
 . ز36اهٌِى:

 النمل ال يقبل الفىضى

 ًقطلٌٞ  اهٌِلى  بٚ٘ت أْ ٌِىزتتٌع اه دقٞ ًّ ،إخ٘تٛ يف اهلل
ٞ  ،خمصْ غسفٞ: إىل ٞ  هوِلَ٘،  ٗغسفل  بٚل٘ت ف هوضلٚ٘،،  ٗغسفل

بى ٗهوٌِى ًدافّ مجاعٚلٞ ٙلدفّ فٚٔلا     تقطٌٚا، ًقطٌٞ اهٌِى
 بعلض  أْ اهٌِلى  دقٞٗ تستٚب ًًّٗ٘تاٖ كٌا ٙفعى اإلُطاْ، 

 ط٘ٙلى  ٙلْ٘ اهعؼ ٓرا األزض؛ عوٟ ُعؼ تبين اهٌِى أُ٘اع
 ٓلرا  أْ اهعحٚلب ٗ ارتولف،  ًّ ًٗػوق األًاَ، ًّ فترٞ هٕ

ٕ  دا٢ٌا اهعؼ  أْ إىلاألًلس   ٗصلى ٗ ،اهػلسق  إىل املػولق  طسفل
   ىللهٌِفٚٔا ا ٙلجساهيت  ٗاألًاكّ اهرباشٙى يف املطافسّٙ بعض
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اهلل  ُاٗهقلد ذلرز  ًّ ذلصب ٗٓلرا ًلّ ذلصب،     ٗٓرا ، كرا
 َمِوعلًا وَ }تعاىل ًّ ذهم فقاي: 

ِ
ِِ اَّلّل ْ بَِحْبل ْ َواْعَتِصُموا ُقلوا َٓ َتَفرَّ

ْ ِديلنَُهْم }ٗقاي تعلاىل :   ، ز306ش آي عٌساْ  { ُقلوا لِذيَن َفرَّ إِنَّ الَّ

ُُُهم بِلََّم  ل  ُثلمَّ ُينَبه
ِ
ْم إََِل اَّلّل ُُ ََّم َأْملُر  إِىَّ

ٍ
ء ْسَت ِمنُْهْم ِِف ََشْ ْ ِشَوعًا لَّ َوَكاُىوا

ْ َيْفَعُلوَن)  ؟!هرهمفٔى اًتجوِا ز 351ش األُعاَ : {( 951َكاُىوا
 التضحًة من أجل اجلماعة

 ًّ ٙضرٛ اهفسد ، أًٙضا ًّ عحا٢ب اهٌِى أْإخ٘تٛ يف اهلل
 جِطٔا، هبين فدا١ ُفطٔا اهٌِوٞ تقدَف اجملٌ٘عٞ، أجى

 أْ اهعوٌٚٞ اهدزاضات يف ثبت مما جِطٔا؛ هبين ٗتضرٚٞ
 ؟ فعىٙ ًاذا صػريا ًا٢ٚا عا٢قاٗاجٕ  إذا اهٌِى
 تػابمٙ أْ اهطسق، ًّ ٞطسٙق: املا١ ٓرا هعب٘ز طسٙقتاْ ِٓان

 ذتٟ جطسا فتلْ٘ أخس٠ منوٞ ًع تػتبم منوٞ كى اهٌِى؛
 إىل تصى ذتٟ بٌِوٞ ًتصوٞ منوٞ املا١، ٓرا ف٘ق جطسا تعٌى

 ادتطس ٓرا ف٘ق ًّ متػٛ اهٌِى بقٚٞ تبدأ ثٍ اهجاُٛ، اهطس،
 جا١ت ًّ اهعب٘ز اهٌِى مجٚع ٟاُتٔ فإذا اهٌِى، تِتٔٛ ذتٟ

 ًطتٌس باق ٗادتطس ًٗػت آلخس،ا اهطس، يف اهيت اهٌِوٞ
 ذتٟ ق٘ٝ، اهلل أعطآافوقد  ،ًّ اهعب٘ز اهٌِى ِتٔٛٙ ذتٟ

 أْ ًّ أكرباهعا٢ق املا٢ٛ  كاْ إذا، أًا عربٙٗ اهٌِى مجٚع ِتٔٛٙ
 ٗتقترٍ اهٌِى، ًّ زتٌ٘عٞ تأتٟ عوٕٚ، جطسااهٌِى  عٌىٙ

 ٗجتسٜ ، اهٌِى بقٚٞ تأتٟ ثٍ ٗتتػابم، ٗبطسعٞ، بق٘ٝ املا١
 اهرٜ اهٌِى آر ًّ كبري عدد ٙػسق إُٔ ًع املا١ قف٘ عوٚٔا
 .اهٌِى بقٚٞ إُقاذ أجى ًّ األٗىل املسٝ املا١ ُصي

 األًجوٞ، ٓرٖ إىل أذ٘جِا ًا غسٙب إُٕ ٗاهلل! اهلل ضبراْ
وا َيا ُأوِِل اأْلَبَْصارِ }: ٗهلّ  . ز6ش اذتػس: {َفاْعتَِِبُ

 للمزيد ارجع: لدعوة للتأمل

 ق القرني(   )للشيخ: على عبد اخلال 
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 اهػسق أّٙ فٚعسفْ٘ اهٌِى، عؼ زأٗا إذا اهػسق اجتاٖ عس،ٙ
ٞ  جٔٞ فاهرٜ، اهػسب ًّ ٘  اهفترل ٞ  ٓل ٜ  اهػلسب،  جٔل  ٗاهلر

ٕ  بِلا١  يف اهدقٞ ٓرٖ أزأٙتٍ اهػسق، جٔٞ ٓ٘ املػوق جٔٞ ، بٚتل
َٓ }ٓللد٠ اهٌِللى هللرهم ؟   فٌللّ  ْم  ُُ ِْ َأْكَثللُر  َبلل

ِ
للَع اَّللَّ َأإََِلٌ مَّ

 . ز33ش اهٌِى: { (39)َيْعَلُمونَ 
 مظاهر التعاون عند النمل

ٞ  ٗعدَ اهتعاْٗ اهٌِى صفاتًّ  ،أذبيت يف اهلل ّ ف األُاُٚل  ٌل
منولٞ  ال تلس٠  ، أُلم  اهٌِلى  عِلد  ٗاالجتٌلاع  اهتعاْٗ ًظآس

ٛ يف مجاعات ًلّ عػلسٝ   ميػ اهٌِىمتػٟ ٗذدٓا ٗهلّ تس٠ 
ميػلٛ ًًعلا    أٗ عػسّٙ أٗ ثالثني أٗ أزبعني ..، فتحد اهٌِلى 

ٟ  تعاْٗٙ اهٌِى فإْ منوٞ ًسضت إذا، فٗاذدا اخًط لْ٘هٚ  عول
 أغولب ،  كٌلا أْ  ًٗعادتتٔلا  اهبٚلت  إىل بٔا ٗاهرٓاب محؤا،
: ذهم ًّ أعحب بى زتتٌعٞ؟ حتٌوٕ طعاًا حتٌى عِدًا اهٌِى
ّ  مل إْ اهٌِلى  عػلسات  تحدف اهبٚ٘ت ذفس  اهٌِلى  ٣ًلات  ٙلل

 يٓلرا ٙلد   كلى  اذتبل٘ب  ُٗقلى ، ٗبِا٢ٕ اهبٚت ذفس يف تتعاْٗ
َوَتَعاَوُىوا َعََل اْلِِبه } :قاي تعاىل ًتعاْٗ، زتتٌع اهٌِى عوٟ أْ

ثِْم َواْلُعْدَوانِ   .ز 6شاملا٢دٝ: {َوالتَّْقَوى َوٓ َتَعاَوُىوا َعََل اأْلِ
 وحدة الصف عند النمل

 ٗٗذلدٝ  امل٘قلف،  ٘ذلدٝ ، علامل اهٌِلى ٙتٌٚلص ب   أخٛ اذتبٚب
ٞ  أعضا٢ٕ بني اهلوٌٞ َ  ٗخباصل ْ  تٌلع زت األعلدا١،  أًلا  ًتعلاٗ

ٍ دٌٓ إذا ِٓان فصلا٢ى ًلّ اهٌِلى    اهرباشٙى فٛف عحٚب،  ٔل
ْ ًٍِٔ  ِطوقٙ خطس ٞ  أهلف  ثالثل٘ ٞ  منول ٍ  ٗاذلدٝ  دفعل  فتٔلاج

ٟ  أعدا٢ٔا، ٍ  إُٔلا  ذتل ٟ  تٔحل  اهللبريٝ  اذتٚ٘اُلات  بعلض  عول
 ٗٗذلدٝ  امل٘قلف،  ٗذلدٝ  ؟، أتعس، ًا اهطببعوٚٔا فتقضٛ
٘      ،اهلوٌٞ اذلد  أًا حنّ ًعػس اإلُطلاْ فلال جتلد يف اهبولد اه

 ًفرتقني ٓرا ًّ مجاعٞ كرا ٗٓرا ًّ مجاعٞ  إال ٍٗٓاملطوٌني 
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