بسم هللا الرحمن الرحيم
الذباب والبعوض
أيها اإلخوة المؤمنون
ماذا أخبرنا الرسول عن الذباب
الذي يلفت النظر ،في حديث النبي محمد صلى هللا عليه وسلم،
أن النبي عليه الصالة والسالم قال :
اح ْي ِه شِ َفا ًء َوفِي َ
اآلخ ِر َدا ًء
اب فِي إِ َن ِ
ِس ُه ُكلَّ ُه ُث َّم لِ َي ْط َر ْح ُه َفإِنَّ فِي أَ َح ِد َج َن َ
اء أَ َح ِد ُك ْم َف ْل َي ْغم ْ
إِ َذا َو َق َع ال ُّذ َب ُ
( هذا الحديث ،متفقٌ عليه ).

ماذا قال العلم الحديث
أ َّكددد الملددم الحددديث صددح حل يددذا الحددديث ،فقددد ك د

أن فددي بمددا ذندداحي الذبابددل مددادة رياقيددل ،مضددادة

للذددراميم ،وألنددواا الميكروبددات ،فدداذا علد  ،بأرذددل الذبابدل بمددا الذددراميم ،أو الميكروبددات ،أو البك ريددات
الضارة ،ووقع يذا الدذبا فدي سدا ل ،فمليد أن ممد  ،الذندا المداني ،مدن بدا اتح يدا  ،فدان فدي بمدا
األذنحل ،الدواء ،ال ريا المضاد لهذه الذراميم ،يذا الذي ك فه الملم حديما ً في مقالل مفصلل م مد على أد ِّ
البحوث ُن رت في إحدى المذالت الملميل األذنبيل .
هل كان النبي يملك مجهر قبل أن ُيخترع المجهر؟
حليل عنده ،أكان ينا ممامل لل حليل ،أكان

كي عر النبي يذه الحقيقل ؟ من أين عرفها؟ أكان ينا
اح ْي ِه شِ َفا ًء َوفِي َ
اآلخ ِر َدا ًء
ينا ميكروسكوبات ،كي قال النبي الكريم َ :فإِنَّ فِي أَ َح ِد َج َن َ
وكي

؟ وكي

أن الملم الحديث أمبت ذل ؟

يا أيها اإلخوة المؤمنون  ...القول المابت أن النبي عليه الصالة والسالم في أقواله،
قال هللا عنه في القرآن الكريم:
الينطق عن الهوى  .إن هو إال وحي يوحى .
الذباب هذا المخلوق الضعيف المستقذر
قال هللا مالى في القرآن الكربم:
اج َت َم ُعوا لَ ُه
ُون َّ ِ
هللا لَنْ َي ْخلُقُوا ُذ َبابا ً َولَ ِو ْ
ض ِر َب َم َثل ٌ َف ْ
اس ُ
َيا أَ ُّي َها ال َّن ُ
اس َت ِم ُعوا لَ ُه إِنَّ الَّذِينَ َتدْ ُعونَ مِنْ د ِ
اب َ
وب
ب َوا ْل َم ْطل ُ ُ
ف ال َّطالِ ُ
ض ُع َ
ش ْيئا ً َال َي ْس َت ْنقِ ُذوهُ ِم ْن ُه َ
َوإِنْ َي ْسل ُ ْب ُه ُم ال ُّذ َب ُ
(سورة الحج )

ضر هللا سبحانه و مالى للنا

ممالً الذبابل ،يذا المخلو الضمي  ،المس قذر

الذبابة تصنع مضادات حيوية
لو أن  ،ر

ً
ذبابدل واحددة ،يدذه الذبابدل سد نذ
ت مكاندا ً موبدوأً بالدذبا  ،وقضديت علدى كدل الدذبا إت

ذيالً من الذبا  ،يقاوم يذه المادة ال ي ر
عند الذبا

ها في يذا المكدان ،صدنيع مضدادات قداوم المضدادات الحيويدل

يء ت يصد  ،الذبا  ،ص ِّنع الذبابل في أذهز ها الدقيقل ،مضاداً يكسبها مناعدل ضدد أي ديء

يقضي عليها .
أجيال الذباب تتطور
يء أخر  ..ح ى أن الذبا إذا مات بالبرد ،ينذ ذيالً يقاوم البرد .
الرؤية الشامله للذباب
ِّكبرت عين الذبابل م ات المرَّ ات ،فكان من يذا ال كبير المذ المذا  ،آت

المدسات المرصوصل إلدى

ً
رؤيل املل .
ذان بمضها بمضا ً ،حق للذبابل
مناورات الذباب في الطيران
إن الذبابل ،يذا المخلو الضمي  ،الذي ي م ز الندا

منده ،سد يع أن نداور منداورة ،ت سد يع أعظدم

ال ا رات الحربيل ،وأحدمها ،أن فمل فملها ،إنها سير ،بسرعات فا قل ،بالنسدبل إلدى حذمهدا ،و سد يع ،أن
ن قل فذأ ًة ،إلى زاويل قا مل ،و س يع أن سق إلى السق  ،ويذا يء ،ت س يع ا رة فدي األرا أن
فمله.
الخلق في أرقى عصورهم عاجزين ان يخلقوا ذبابا ً
اج َت َم ُعوا لَ ُه
ُون َّ ِ
هللا لَنْ َي ْخلُقُوا ُذ َبابا ً َولَ ِو ْ
ض ِر َب َم َثل ٌ َف ْ
اس ُ
َيا أَ ُّي َها ال َّن ُ
اس َت ِم ُعوا لَ ُه إِنَّ الَّذِينَ َتدْ ُعونَ مِنْ د ِ
ويذه ذبابل ،فاذا كان الخل مذ ممين في أرقى عصوريم ،مع قددم الملدم ،عداذزين عدن أن يخلقدوا ذبابدا ً
فماذا بمد؟...
البعوض هذا المخلوق الضعيف
إن البموا ،مل ذهازاً راداريا ً ،وذهاز حليل للدم ،وذهاز خدير ،وذهاز مييع
رادار مددر

مكددان اإلنسددان مددن دون أن ددراه ،و خ د ِّدر اإلنسددان ،و م ِّيددع الدددم ،و م د د دمدده ،مميم دا ً،،

وذهاز حليل للدم ،ينا دم ت حبه.

وفي أرذلها محاذم ،ومخال  ،فاذا وقمت علدى سد أ أملد  ،سد خدم المحداذم ،وإذا وقمدت علدى سد أ
خ ن ،س خدم المخال .
ولها مالمل قلو  ،قل مركزي ،ولكدل ذندا قلد  ،وذندا البموضدل ،يدر

أربمدل آت

رفدل فدي المانيدل

الواحدة ،لذل ير قي صو ها إلى مس وى ال نين،
قال هللا في القرآن الكريم:
ض ًة َف َما َف ْو َق َها َفأ َ َّما الَّذِينَ آَ َم ُنووا َف َي ْعلَ ُموونَ أَ َّنو ُه ا ْل َح ُّ
وق مِونْ َر  ْب ِهو ْم
ض ِر َب َم َثالً َما َب ُعو َ
هللا َال َي ْس َت ْح ِيي أَنْ َي ْ
إِنَّ َّ َ
َوأَ َّمووا الَّ وذِينَ َك َف و ُروا َف َيقُولُووونَ َمووا َذا أَ َرا َد َّ
هللا ُ ِب َه و َذا َم و َثالً ُيضِ ول ُّ ِب و ِه َكثِيووراً َو َي ْه ودَِ ِب و ِه َكثِيووراً َو َمووا ُيضِ ول ُّ ِب و ِه إِ َّال
ا ْل َفاسِ قِينَ
(سورة البقرة )

أيها اإلخوة المؤمنون  ...دققوا في أيات هللا ال ي بمها في األرا والسماء
قال هللا في القرآن الكريم:
س َم َاوا ِ
ض
ت َو ْالَ ْر ِ
قُ ِل ا ْن ُظ ُروا َما َذا فِي ال َّ
( سورة يونس  :من آية " ) " 101

قال هللا في القرآن الكريم:
َوفِي أَ ْنفُسِ ُك ْم أَ َف َال ُت ْبصِ ُرونَ
( سورة الذاريات )

فقد أمرنا هللا في القرآن الكريم أن ن فكر في السموات واألرا وفي أنفسنا لنصل أو ل مم فينا حقا
اإليمان.
والحمد هلل ر المالمين
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