
عجائب الخالق في عالم 
الحيوان

َمواتِ َواألَْرضِ ََلياتٍ ل ِْلُمْؤِمْنيَن } َوفى َخْلِقُكْم َوَما يَُبثُّ ِمنْ *إِنَّ في السَّ
(3ـ4/الجاثية .)}دابٍَّة آياٌت ل َِقوٍم ُيْوقُِنونَ 



عجائب عالم الحيوان
لقد خلقنا هللا سبحانه وتعالى في هذه األرض منذ آالف السنين، وكرمنا بالعقل

التي والتفكير، كما أنه سخر لنا كل شيء في هذا الكون لخدمتنا، ووفر لنا كل الوسائل
ي من شأنها مساعدتنا على مشقات الحياة، مما يجعلنا أكثر قدرة على تأدية دورنا ف
حن هذه األرض المباركة، وهو تعمير هذا الكون العظيم، ومن بين األشياء المسخرة لنا ن

.اإلنسان، الحيوانات بجميع أنواعها وأشكالها 

جد فإذا استغرقت ولو دقيقة واحدة في التفكير، ونظرت حولَك أخي اإلنسان، فسوف ت
أن فوائد الحيوانات علينا ال حصر لها، كما أن عالم الحيوان مليء بالعجائب والغرائب

..والتي يجهلها الكثير من بنو البشر، وهذا ما سنذكرُه في مقالتنا هذه



ماَم كل ِ إن الحيوانات تُمثل جانباً عظيماً من الموجودات الحيَّة في العالم ، وهي تجلب اهت
ظيمة ، ناظٍر إليها لتراكيبها المختلفة واشكالها المتنوعة وتباينها الكثير ، وعجائبها الع

العلم والقدرة الالمتناهية لخالقهاودراسة كل ٍ منها ، تُعر ُِف اإلنسان على

و ذهبنا هذه الحيوانات في مكاٍن واحٍد ، فمثاًل لأهمي ة هذه المسألة عندما نرىوتتجل ى
حديقة الحيوانات ، وزرنا غرَف األسماك وأنواع الطيور ، والقردة ، واالسد والفهد إلى

يمتلك قلياًل والنَّمر والز رافة والفيل ، وننظَر عادات وعجائب خلقِ كل ٍ منها ، فال يمكن لمن
من العقل والفطنة ، أن ال يغرق بتفكيره بها ، وال ُيذعن أمام خالق هذه الموجودات 

المتنوعة والعجيبة





عجائب النمل

ْمُل  نَْملٌَة يَا أَيَُّها النَّ حتى إَِذا أَتَْوا َعلَٰى َواِد النَّْمِل َقالَتْ 
ُهْم اَل ُسلَْيَماُن َوُجُنوُدُه وَ اْدُخلُوا َمَساكَِنُكْم اَل يَْحِطَمنَُّكمْ 

سوره النمل( 18)يَْشُعُروَن 



...ا ن جمال خلق هللا للمخلوقة الصغيرة بجسدها وكبيرة بدروسهم
ى ميزها هللا عن فقدان السمع بإفراز مادة كيميائية عطرية تسم

و حامض (ا  (acidic formic)المعروفة كيميائيا بالفيرمونات

قية النمليك الذي يساعد النملة حين افرازه على ارسال اشعارات لب
....النمل لتتبع مسارها او للتحذير من أمر ما 

لى ونظرا ألهمية النمل في بعض األراضي الزراعية لكونه يساعد ع
إصالحها تناول اليرقات او الديدان التي تسبب أضرار للنبات  ال يمكن

...حيث تقوم بحقن مادة الفورميكا وشل الضحية 

احد مميزات النمل



فاسدة كما تلعب دورا بارزا بالغابات حين تقوم بتنظيفها من االشجار المريضة وال
الن بناء ونالحظ نباتات الغابات التي تكون فوق النمل تتطور بفعالية اكبر وذلك...

فيف بيوت النمل تحت األرض وتعبيد العديد من الممرات لحركتهم تساهم في تخ
..التربة 

المواد كما يقوم النمل بزيادة النشاط البيولوجي للتربة  وإثرائها باألوكسجين  و
..المفيدة لنمو النبات 

انطالقا من تلك الخاصيات التي امتاز بها النمل
لجذب ((الفرمانات))من المتوقع في المستقبل استخدام تلك المادة الكيميائية 

حة او مكاف...مستعمرات اكبر من النمل في الغابات أو التربة المراد زيادة نشاطها
.النمل بطريقة أقل ضررا

وذلك باستخالص تلك المادة الكيميائية من النمل ورشها على اماكن واسعة
.حيث نريد جذ ب النمل فيها

احد فوائد النمل   



ت سطح في الصورة المبينة اعاله ،يمكننا ان نرى المدينة التي بناها النمل تح
فلما تلفت الجذور بمرور الوقت سقطت الشجر.االرض في جذور احد االشجار

المدينة السريةلتكشف لنا هذه 



مخلوق لفتت انتباهي هذه الصورة كان فكره ممتازة وذكيه بالنسبة ل
مثل النمل

لو نتعلم من النمل كان تقدمنه خطوات لألمام
على سبيل المثال

فكرتها بتكوين مدن تحت االرض فكره ممتازة
للسنين القادمة

سوف تساعد هذه الفكرة على معالجه الكثافة السكانية وايضا
توفير فرص عمل اي مكافحه البطالة



اع لو يكون شكل المبنى االولي على شكل هرم مقلوب الهدف من اتس��
السطحية من اجل تسهيل دخول الضوء والهواء وتقليل خوف الناس من 

عمق المبنى 
فما دونوبالنسبة لهذا النوع من البناء تكون الشقق على شكل ثالث طوابق

💧

".

مميزات المدينة الموجودة تحت سطح األرص







يقول بان النمل يمتلك ..2014هنالك اكتشاف علمي اجري على النمل في عام
قل في عملية تقطيع ون( معادالت التوازن) نظريات هندسية ومعادالت رياضية 

ليومية فلو تمكنا من تسخير تلك المعادالت واستخدامها في تطبيقاتنا ا...الغذاء
ل رقبة خصوصا وان التقرير  يقول ان مفص. لتوصلنا الى اكتشافات علمية هائلة

فلو تمكنا من معرفة ..االف مرة اكبر من وزنه 5النملة يستطيع حمل ما يعادل 
ت  لتمكنا  من صنع آال..المادة المكونة لهذا المفصل وكذلك ميكانيكية عمله  

..للرفع هائلة في طريقة حملها لألشياء



عجائب النحل

ِمَن اْلجِبَاِل ُبُيوتًا َوِمنَ َوأَْوَحى َربَُّك إِلَى النَّْحِل أَِن اتَِّخِذي: )قول تعالى
ا يَْعِرُشوَن  َجِر َوِممَّ ب ِِك لثََّمَراتِ َفاْسلُكِي ُسُبَل رَ ثُمَّ ُكلِي ِمْن ُكل ِ ا* الشَّ

ي َذلَِك انُُه فِيِه ِشَفاٌء لِلنَّاسِ إِنَّ فِ ُذلاُلً يَْخُرُج ِمْن ُبطُونَِها َشَراٌب ُمْخَتلٌِف أَْلوَ 

سوره النحل}69/ـ68{( رونََلَيًَة لَِقْوٍم يتفك

عرف عن النحل بأنه أكثر من مجرد حشرات طنانة تكدح في حياتها لجمع 
بالذكاء العسل، بل هو أيًضا أحد المخلوقات العجيبة التي خًصها هللا عز وجل  

ولعل أكبر دليل على ذلك، هو اختياره الشكل السداسي لبناء. والحنكة
ي فهل تساءلَت من قبل عن السبب في أن النحل يبن. وتشكيل خالياه

خالياه على شكل سداسي وليس شكاًل آخر



؟روليس أي شكل آخسداسيبشكلالنحل خالياه يبنيلماذا 

تحتاج النحالت لتخزين الرحيق المجموع في مساحة معي نة لتحويله إلى
عيدة وعند النظر إلى طريقة جمع الرحيق، فإن النحلة تُحل ق لمسافات ب. عسل

ق للغاية عن القفير بحًثا عن الرحيق، عدى عن المخاطر المحتملة في الطري
والتي تجعل من الرحلة صعبة للغاية

زينية لذلك، تحتاج النحالت لتخزين أقل كمية ممكنة من الرحيق في مساحة تخ
اليا على من هنا كان اختيار النحل موفًقا في صناعة وتشكيل الخ. كبيرة نوًعا ما

شكل سداسي األضالع



عادة يكون بناء خاليا النحل على شكل عمودي

يت فان الشكل السداسي يتحمل اكثر من ناحية السقف في توزيع حمل الب
بحيث ان الضغط يكون في الراس ..8الذي فوقه لوجود عمودان على شكل رقم 
��ويتوزع على الجانبين ثم الى االضالع البقية 

ع حيث ان الضغط يكون على الضل.عكس ما يكون الحمل اذا كان الشكل مربع 
الفوق من قبل البيت الموجود في االعلى



النحلي لخليهفشكل الهندسي

بعمل مباني سداسيه األضالع من أجل تقليل من استغالل لفكره ممتازة 
مساحه األرض وأيضا خزن أكثر 

الخ...وجسور وبيوت مثال بناء مخازن

رتطبيقات الشكل السداسي في الحياه البش



ءعجائب اخلنفسا

خنفسه الجعران او خنفساء الروث

"إن هللا على كل شيء قدير:"قال تعالى 

اطلق عليها حماة الكوكب،(   الخنافس)عندما نتأمل في خلق هللا متل 
متعفن وكذألك تعيد تصنيع النباتات ال,ال نها تساعد في التدوير الفضالت 

،وذألك من خالل احتوائها  على احماض تساعدها في اكل الحشرات وتحليل 
.الحيوانات الميته



على لها دور كبير في تخلص البيئة من الفضالت ،وبعض الحشرات المؤذية  والمساعدة
.تحليل النباتات والحيوانات

حوم،  ولها تتغذى الخنافس على الرَّوث الذي تفرزه الحيوانات العاشبة والحيوانات آكلة الل
دور مهم في الزراعة وذألك من خالل عمليه دفن الروث الن الروث يعتبر مكان مناسب 

..لوجود الحشرات واَلفات كالذبابة
من خالل هذه البحث البسيط نستنتج منهُ 

إن اإلنسان يجب عليه عمل اَلالت  مثالً تفرز أحماض تقوم بالقضاء على الفضالتِ 
الخ......والمخلفاتِ في كِل اصنافها  الصناعية ،والتجارية، والبيئية

وتقوم بتدويرها بتصنيع أشياء تفيد اإلنسان في حياته

من فوائد فوائد الخنفساء



نسبه للمواد المتفجرة التي تطلقها هذه 
الكائنات الصغيرة لو تأملنا في هذه النظام 

الدقيق والمميز 
ا ليطرح السؤال في الذهن كيف يستطيع هكذ

كائن صغير أن يطور هذه المتفجرات داخل 
��جسمه ويقوم بأطالقها دون أن  يحطم خاليا 
أن حيث قام العلماء بإيجاد تفسير لذألك، حيث

هذه النظام المعقد الذي يستخدمه للدفاع عن
نفسه مكون من ثالث انظمه نظام ضاغط، ونظام

حيث يقوم بتوجيه 'عازل، ونظام توجيه 
المتفجرات حسب موقع العدو



هذه المتفجرات تقوم بشل حركه العدو 
ره هنا قلت في نفسي لماذا البشر يستخدمون متفجرات مدم
س لماذا ال يمكن استبدالها ب متفجرات تشل حركه العدو وبنف
الوقت ال تؤثر على البيئة وال تخرج منها أصوات عالية جدا 

وبأذن هللا يقنع البشر في المستقبل في استخدامها



فعند بحثي عن الخنفساء فوجدت أن 
لذي تعيش الخنافس تتكيف مع بيئتها ،بطرق كثيرة ،تتناسب مع المحيط ا

فيه ،فجسمها عموما له غطاء قشري، قاسي ،من الكيتين ،أملس في
رية، بعضها ،وقشري ذا نتوءات حادة، في بعضها اآلخر ،وهذه البنية القش

ض تحميها من الحرارة ،ومن أعداءها، ويجعلها تتالءم مع أي بيئة على األر
،،حتى في اشد الصحاري جفافا

مميزات الغطاء القشري



انا ارشح ان يصنع مالبس بشرية 

من غطاء الخنفساء وعلى سطح 

االرض لتجنب درجات الحرارة 

العالية في المعامل او 

الصحراء او اي مكان توجد فيه 

درجات الحرارة عالية نظرا 

..لما تتميز به هذه المالبس  

االستنتاج من البحث


