
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٠(سورة النحل 
  

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

نْعاِم لَِعبرةً نُّسِقيكُم مما ِفي بطُوِنِه ِمن وِإن لَكُم ِفي اَأل{:  في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا-قال المصنف 
آِئغًا ِللشَّاِرِبينا سنًا خَاِلصٍم لَّبدٍث وِن فَرينًا  * بسقًا حِرزا وكَرس ِمنْه نَاِب تَتَِّخذُوناَألعاِت النَِّخيِل ورِمن ثَمو

ِقلُونعٍم يةً لِّقَوآلي ِفي ذَِلك ٦٧-٦٦ (:سورة النحل[}ِإن([.  
 آلية وداللة على : أي:}لَِعبرةً{ ، وهي اإلبل والبقر والغنم:}ِفي األنْعاِم{ أيها الناس } لَكُموِإن{: يقول تعالى

 أو ، أفردها ههنا عوداً على معنى النعم}نُّسِقيكُم مما ِفي بطُوِنِه{ ،حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه
   وفي اآلية األخرى ، أي نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان، فإن األنعام حيوانات،د على الحيوانالضمير عائ

فَمن   *كَلَّا ِإنَّها تَذِْكرةٌ{:  كما في قوله تعالى، ويجوز هذا وهذا،])٢١(: سورة المؤمنون[ }مما ِفي بطُوِنها{
ه{:  وفي قوله تعالى])١٢ (:سورة عبس[ }شَاء ذَكَرلُونسرالْم ِجعري ةٌ ِبمٍة فَنَاِظرِديِهم ِبهِسلَةٌ ِإلَيرِإنِّي مو*  

انملَياء سا جأي المال:]سورة النمل) ٣٦([ }فَلَم .  
 بين فرث ودم في ن أي يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحالوته م:}ِمن بيِن فَرٍث ودٍم لَّبنًا خَاِلصا{: وقوله

 ولبن إلى ، فيصرف منه دم إلى العروق، فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته،يوانباطن الح
 وكل منها ال يشوب اآلخر وال يمازجه بعد انفصاله عنه وال ، وروث إلى المخرج، وبول إلى المثانة،الضرع
  . يتغير به
 ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شراباً للناس ،أحد أي ال يغص به :}لَّبنًا خَاِلصا سآِئغًا ِللشَّاِرِبين{: وقوله

 وما كانوا يصنعون من النبيذ ،ى بذكر ما يتخذه الناس من األشربة من ثمرات النخيل واألعنابسائغاً ثنّ
 دل }راوِمن ثَمراِت النَِّخيِل واَألعنَاِب تَتَِّخذُون ِمنْه سكَ{:  ولهذا امتن به عليهم فقال؛المسكر قبل تحريمه

 وكذا ، ودل على التسوية بين المسكر المتخذ من النخل والمتخذ من العنب،على إباحته شرعا قبل تحريمه
ما قال ك ، كما جاءت السنة بتفصيل ذلك،حكم سائر األشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل

 ،حرم من ثمرتيهما  ما:ركَ الس}سنًاسكَرا وِرزقًا ح{: في قوله -مارضي اهللا تعالى عنه-ابن عباس 
 يعني ما يبس ، والرزق الحسن حالله،السكر حرامه:  وفي رواية،والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما

 وخل ونبيذ حالل يشرب قبل أن يشتد كما -وهو الدبس- وما عمل منهما من طالء ،منهما من تمر وزبيب
 ولهذا ؛ ناسب ذكر العقل ههنا فإنه أشرف ما في اإلنسان}ةً لِّقَوٍم يعِقلُونِإن ِفي ذَِلك آلي{ ،وردت السنة بذلك

وجعلْنَا ِفيها جنَّاٍت ِمن نَِّخيٍل {:  قال اهللا تعالى،حرم اهللا على هذه األمة األشربة المسكرة صيانة لعقولها
سبحان الَِّذي خَلَقَ *  ثَمِرِه وما عِملَتْه َأيِديِهم َأفَلَا يشْكُرونِليْأكُلُوا ِمن   *وَأعنَاٍب وفَجرنَا ِفيها ِمن الْعيوِن

ونلَمعا لَا يِممو َأنفُِسِهم ِمنو ضا تُنِبتُ الَْأرا ِممكُلَّه اجو٣٦-٣٤(: سورة يس[ }الَْأز([.  
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  : أما بعد،اهللا الحمد هللا والصالة والسالم على رسول ،بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المقصود باألنعام هي األزواج الثمانية التي ذكرها اهللا }وِإن لَكُم ِفي اَألنْعاِم لَِعبرةً{: -تبارك وتعالى-فقوله 

 }برةًلَِع{:  وقوله،])٦(: سورة الزمر[ }َأنْعاِم ثَماِنيةَ َأزواٍجوَأنزَل لَكُم من الْ{ ، في سورة األنعام-تبارك وتعالى-
مأخوذة من :  قيل، وأصل العبرة، وهذا تفسير بالمعنى، آلية وداللة على حكمة خالقها وقدرته: أي:قال

بر؛ ألنه يعبر به عم:  ويقال، استعبر؛ وذلك النتقالها من العين إلى الخد،ةبرع:  كما يقال،العبور وهو التجاوز
 أو االنتقال منه إلى ، ثم الرجوع واالعتبار هو النظر في أمٍر،برة فاعتبرواهذا ِع:  ويقال،من ناحية إلى ناحية

نفسك أنت وتعتبر بهذا  ثم تنتقل من ذلك إلى ،برة بمعنى أنك تنظر فيما جرى لهلك في فالن ِع:  فتقول،غيره
 ، فسرها بالمعنى-رحمه اهللا- فابن كثير ، والشقي من وعظ بنفسه،عظ بغيرهالعاقل من و:  وقيل،تنتفعو

 ذكر أنه هنا أفردها عوداً على معنى -رحمه اهللا- بن كثيراالحافظ  }نُّسِقيكُم مما ِفي بطُوِنِه{: ه هناوقول
اللبن يخرج من و؛ }بطُوِنِه{ مذكراً وأعاده }مما ِفي بطُوِنِه{:  وإنما قال، نسقيكم مما في بطونها:فلم يقل ،النعم
وِإن { فلفظ الحيوان مذكر ،عوداً على الحيوان:  لماذا؟ قال،ره ذكَّوإنما ،نث هنا الضميريؤ ومع ذلك لم ،إناثها

مما ِفي { وفي اآلية األخرى ،أي هذا الحيوان: }نُّسِقيكُم مما ِفي بطُوِنِه{  واألنعام حيوانات،}لَكُم ِفي اَألنْعاِم
 ويمكن ، والتذكرة مؤنثة في اللفظ،ا فأنثه}ِإنَّها{ }ها تَذِْكرةٌكَلَّا ِإنَّ{: ويجوز هذا وهذا كقوله:  قال، فأنثه}ابطُوِنِه

 والمؤنث غير الحقيقي ،باعتبار أنه مؤنث غير حقيقيه يهوجتيمكن  و،التذكيرب ،إنه تذكرة: أن يقال في الكالم
 والهدية ،} ِإلَيِهم ِبهِديٍةوِإنِّي مرِسلَةٌ{:  وهكذا في قوله،ر أنت مخي،يمكن أن يعود الضمير إليه مذكراً أو مؤنثاً

 فهنا يمكن أن ،}جاء سلَيمان{:  قال، يعني الهدية،جاءت سليمان:  ما قال}فَلَما جاء سلَيمان{:  ثم قال،مؤنثة
 أو جاء ،أي جاء الوفد: }فَلَما جاء سلَيمان{باعتبار :  أو يقال،باعتبار أن الهدية مؤنث غير حقيقي: يقال

 ،في كالم العربو ،-عز وجل- وهذا له نظائر كثيرة في كالم اهللا ، بهذا االعتبار،المال؛ ألن هذه الهدية مال
  :ومنه قول الشاعر

  قْه البوليع تَجلِد كأنه في ال*** قْلَ وب من سواٍدفيها خطوطٌ
  .كأنها: ما قال ،كأنه:  ثم قال،فيها خطوط: قال

 قيل بأنه لم يغص :قالأي ال يغص به أحد؛ ولهذا ابن جرير :  قال}سآِئغًا ِللشَّاِرِبينلَّبنًا خَاِلصا {: وفي قوله
وِمن {: -تبارك وتعالى- وهنا في قوله ، يشربه دون عناء،الذي ال يغص به اإلنسان: }سآِئغًا{باللبن أحد 

ثمرات و ،تتخذون منها:  ما قال، مثل ما سبق}ذُون ِمنْهتَتَِّخ{ ،}ثَمراِت النَِّخيِل واَألعنَاِب تَتَِّخذُون ِمنْه سكَرا
  . يقال فيه كما قيل في السابق}تَتَِّخذُون ِمنْه{ ، مؤنثة،جمع ثمرة

: وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه؛ ولهذا امتن به عليهم فقال: -رحمه اهللا-يقول الحافظ 
ر هو كَ أن الس-رحمه اهللا- عليه ابن كثير الذيف ،احته شرعاً قبل تحريمه دل على إب}وِمن ثَمراِت النَِّخيِل{

 النازلة في الخمر وعلى هذا تكون اآليات ، الخمر وهو،مما يتخذ من هذه الثمرات ما يسكر  : يعني،المسكر
يسَألُونَك { :ية واآلية الثان، على سبيل االمتنان،"سورة النحل"في هذه اآلية  : اآلية األولى:-بهذا االعتبار-

:  واآلية الثالثة، فذكر هذا وهذا،])٢١٩(: سورة البقرة[ }عِن الْخَمِر والْميِسِر قُْل ِفيِهما ِإثْم كَِبير ومنَاِفع ِللنَّاِس
 والْميِسر واَألنصاب ِإنَّما الْخَمر{:  واآلية الرابعة،])٤٣(: سورة النساء[ }الَ تَقْربواْ الصالَةَ وَأنتُم سكَارى{
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مع نم سِرج الَماَألزووهتَِنبطَاِن فَاجفهذه أربع آيات،])٩٠( :سورة المائدة[ }ِل الشَّي ،ر كَ هكذا قال من فسر الس
 -عز وجل- وأن اهللا ، والقول اآلخر المعروف في المسألة هو أن هذه اآلية ال تعلق لها بالخمر،هنا بالمسكر

 اإلباحة  أنالفرق بين اإلباحة األصلية واإلباحة الشرعيةو ، وإنما كانت إباحته أصلية يمتن به على عبادهال
لم يرد و ،ال يتعرض لها الشرع أصالًف ، الشرعورودهي اإلبقاء على الحال التي كانوا عليها قبل : األصلية

البراءة : يقال لهاو ،وجوبالتحباب وال  وال االس، وال على اإلباحة بعينها،فيها دليل يدل على التحريم
 ،فهو أن يرد عن الشارع ما يدل على إباحتها بخصوصها:  وأما اإلباحة الشرعية، واإلباحة األصلية،األصلية

  .تكون إباحة الخمر قبل التحريم إباحة شرعيةف ،هال فبهذا االعتبار إذا امتن بها تكون إباحة
 فإذا جاء ما يرفع ،إن إباحتها كانت أصلية:  عالقة بموضوع الخمر قالواإن هذه اآلية ليس لها: والذين قالوا

هذه اآلية غير منسوخة أصالً؛ ألن الشارع لم يتعرض فيها :  ولهذا يقولون،نسخ: اإلباحة األصلية ال يقال له
 ،ر مسكر والخل غي، بلغة الحبشة،ر هو الخلكَإن الس:  ولذلك بعضهم قال، إنما هي في العصير فقط،للخمر

ر هو العصير الحلو كَالس:  وبعض أهل العلم يقول،الرزق الحسن هو ما يؤكل من الشجرتين: يقولونوهؤالء 
راً كَألنه يشتد ويتحول إذا ترك مدة فيكون مسكراً فسمي س:  قالوا،ركَ س: هذا العصير قيل له،الذي يتخذ منها
ر والرزق الحسن كَ يفسر الس-رحمه اهللا-ل ابن جرير  وعلى كل حا،ول إليه لو تركئ لما ي،بهذا االعتبار
ر ما يحل من كَ فهو يرى أن الس، ولكن المعنى متحد، مختلفةالعبارة:  يقول، ال يفرق بينهما،بمعنى واحد

 يؤكل وأن ن ما يحل أ،ركَعد من الس ي-رحمه اهللا- هذا كله عند ابن جرير ،الطعام والشراب من الشجرتين
   . وهو الرزق الحسن عنده،يشرب من ثمرات النخيل واألعناب

 ،التي ذكرت لكم اإلباحة الشرعيةه اإلباحة  هذ،دل على إباحته شرعاً:  هنا يقول-رحمه اهللا-ابن كثير 
 ألنهم ، فعندهم هذه اآلية منسوخة، نسخ: وهو أن رفعها يقال له، وينبني على هذا أثر وحكم، دقيقةتهعبارو

 ،دل على التسوية بين المسكر المتخذ من النخل والمتخذ من العنبو:  قال، بخالف اآلخرين،فسروه بالمسكر
 هذا لم يؤخذ من ،وكذا حكم سائر األشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل:  قال،هذا بنص اآلية

 فقليله هما أسكر كثير((: -يه وسلمصلى اهللا عل- قول النبي ،كما جاءت السنة بتفصيل ذلك:  قال،اآلية
 أو عن طريق شم ، فكل نوع من أنواع األشربة أو األشياء التي تؤكل، وهذا للعموم،))ما أسكر ((،١))حرام

 وال يختص ذلك بما يتخذ من ، أو غير ذلك مما يؤثر على العقل باإلسكار فإنه محرم،أو وخز باإلبر
  . الثمرتين

وِمن ثَمراِت {التقدير :  يقول-رحمه اهللا-ابن جرير  ،} واَألعنَاِب تَتَِّخذُون ِمنْه سكَراوِمن ثَمراِت النَِّخيِل{
 ،ذف اختصاراً ح،تتخذون منه" ما" يعني ، مقدر محذوففيوجد ،}تَتَِّخذُون ِمنْه سكَرا{ ما }النَِّخيِل واَألعنَاِب

وإن لكم من ثمرات النخيل :  والتقدير،ف على األنعامإنه معطو:  وبعضهم يقول،والكالم يفهم مع حذفه
وِمن ثَمراِت النَِّخيِل واَألعنَاِب تَتَِّخذُون ِمنْه {:  ثم قال}وِإن لَكُم ِفي اَألنْعاِم لَِعبرةً{:  اهللا يقول،واألعناب لعبرة

ني ومن ثمرات يع: } لَكُم ِفي اَألنْعاِموِإن{: على قوله:  فالواو هذه عاطفة على ماذا؟ بعضهم يقول،}سكَرا
                                                

صلى اهللا عليه -  قال رسول اهللا  :من حديث جابر بن عبد اهللا قال) ٣٦٨١: (برقم: باب النهي عن المسكر: رواه أبو داود ١
  .حسن صحيح:  وقال األلباني))ما أسكر كثيره فقليله حرام((: - وسلم
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 والثمرات وما يستخرج ، باألنعام وما يخرج من بطونها، فالعبرة حاصلة بهذا وهذا،النخيل تتخذون سكراً
 ، ولكن المعنى األول الذي ذكره ابن جرير أقرب من هذا، كل ذلك فيه عبرة،منها ويعصر من العصير

وِإن لَكُم ِفي اَألنْعاِم لَِعبرةً نُّسِقيكُم مما ِفي {:  يقول،}مما ِفي بطُوِنِه{: ويجوز أن يكون معطوفاً على قوله
 ،إنه العصير أو المسكر:  سواء قلنا،راًكَيعني نسقيكم من ثمرات النخيل س: }وِمن ثَمراِت النَِّخيِل{ ،}بطُوِنِه

 وهذا الذي رجحه الشيخ محمد ،}تَتَِّخذُون{: قولهمتعلق ب }راِتوِمن ثَم{: ن قولهإ:  منهم من يقول،وعلى كلٍّ
 فهو متعلق }وِمن ثَمراِت النَِّخيِل واَألعنَاِب تَتَِّخذُون ِمنْه سكَرا وِرزقًا حسنًا{ ،-رحمه اهللا-األمين الشنقيطي 

يعني وفيما : }ِإن لَكُم ِفي اَألنْعاِم لَِعبرةًو{- أما ارتباطه بالعبرة ،هذا القول قول له وجه من النظر ظاهرو ،به
  . واهللا وأعلم، ففيه بعد-تتخذون
 هذا ،ما أحل من ثمرتيهما:  والرزق الحسن، نقل هذا عن ابن عباس،م من ثمرتيهمار ما حركَالس: في قوله

 به؟ يكون ذلك قبل طيب كيف يمتن".  والرزق الحسن حالله،ر حرامهكَالس ": وفي رواية،هو المشهور
 وعلى هذا تكون ، وأن اآلية كانت قبل التحريم،ر هو المسكركَ أن الس، هذا قول الجمهور وعلى كلٍّ،التحريم
  . والرزق الحسن حالله،منسوخة

  . ما يسيل من التمر يسمونه عسل التمر: المقصود بالدبس،وما عمل منهما من طالء وهو الدبس: يقول
} كبى رحَأووِرشُونعا يِممِر والشَّج ِمنوتًا وياِل بالِْجب ِل َأِن اتَِّخِذي ِمناِت   *ِإلَى النَّحركُِلي ِمن كُلِّ الثَّم ثُم

ِلك آليةً لِّقَوٍم فَاسلُِكي سبَل ربِك ذُلُالً يخْرج ِمن بطُوِنها شَراب مخْتَِلفٌ َألْوانُه ِفيِه ِشفَاء ِللنَّاِس ِإن ِفي ذَ
ونتَفَكَّر٦٩-٦٨: (سورة النحل[ }ي[(.  

 ومن الشجر ،هنا اإللهام والهداية واإلرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً تأوي إليهاهاالمراد بالوحي 
 ثم أذن ، ثم هي محكمة في غاية اإلتقان في تسديسها ورصها بحيث ال يكون في بيتها خلل،ومما يعرشون

 ، وأن تسلك الطرق التي جعلها اهللا تعالى مذللة لها،تعالى إذناً قدرياً تسخيرياً أن تأكل من كل الثمراتلها 
 ثم ، واألودية والجبال الشاهقة، والبراري الشاسعة، مسهلة عليها حيث شاءت من هذا الجو العظيم:أي

 ،تها وما لها فيه من فراخ وعسل بل إلى بي،تعود كل واحدة منها إلى بيتها ال تحيد عنه يمنة وال يسرة
  . ثم تصبح إلى مراعيها، وتبيض الفراخ من دبرها،يهافتبني الشمع من أجنحتها وتقيء العسل من ِف

 ، فجعاله حاالً من السالكة، أي مطيعة:}فَاسلُِكي سبَل ربِك ذُلُالً{: وقال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم
أال :  قال])٧٢(: سورة يس[ }وذَلَّلْنَاها لَهم فَِمنْها ركُوبهم وِمنْها يْأكُلُون{:  تعالىوهو كقول اهللا: قال ابن زيد

 وهو أنه حال من ، والقول األول هو األظهر،ترى أنهم ينقلون النحل ببيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم
  . كال القولين صحيح:قال ابن جرير و، نص عليه مجاهد، أي فاسلكيها مذللة لك،الطريق
 ليس معنى ذلك ، وهذا صحيح،بمعنى اإللهام:  اإليحاء هنا قال}وَأوحى ربك ِإلَى النَّحِل َأِن اتَِّخِذي{: في قوله

-عز وجل- وإنما اإللهام والوحي كما قال اهللا ، نحوهإرسال الملك أوكأن نزل عليها وحي بالمعنى المعروف 
سورة [ }وِإذْ َأوحيتُ ِإلَى الْحواِريين َأن آِمنُواْ ِبي وِبرسوِلي{ ،])٧ (:سورة القصص[ }م موسىوَأوحينَا ِإلَى ُأ{: 

وَأوحى ربك ِإلَى { وقد يكون أيضاً من قبيل اإللهام ،فيكون أحياناً لبعض بني آدم غير األنبياء ،])١١١(: المائدة
 :سورة فصلت[ }وَأوحى ِفي كُلِّ سماء َأمرها{ ، لبعض الجماداتيالوحي التسخير وقد يكون ما يسمى ب،}النَّحِل
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وَأوحى ربك ِإلَى النَّحِل َأِن اتَِّخِذي ِمن { على كل حال ، إلى غير هذا من األنواع، على هذا التفسير])١٢(
ِرشُونعا يِممِر والشَّج ِمنوتًا وياِل بالترتيب هنا جاء بحسب األفضل واألكمل ثم : ض العلماء يقول بع،}الِْجب

 ،أن العسل الذي يكون في الجبال أفضل من العسل الذي يكون في الشجرب من األعلى إلى األدنى؛ ،األدنى
  . مما يضعه الناس من الصناديق أو األشياء المعروشة التي تكون للنحل}وِمما يعِرشُون{ بعد ذلك  ثم،وهكذا

اسلكي  :أي ، هذه حال إما من السبل}ذُلُالً{:  قوله،}ثُم كُِلي ِمن كُلِّ الثَّمراِت فَاسلُِكي سبَل ربِك ذُلُالً{: ولهوق
 ، ويحتمل أن يكون حاالً من النحل، وهذا هو األقرب وهو المتبادر، تسلك السبل مذللة،سبل ربك مذللة

 ، فألهمها ذلك، ال تخرج عن أمره وتسخيره،-تبارك وتعالى-ي مذللة طائعة هللا أ: }فَاسلُِكي سبَل ربِك ذُلُالً{
 بناء على ، حملها على األمرين-رحمه اهللا- وابن جرير ، واآلية تحتمل المعنيين،هذا معنى وهذا معنى

مله عليها أن اللفظ إذا احتمل معنيين فأكثر ولم يوجد مانع من ح: "القاعدة التي ذكرتها في مناسبات شتى وهي
 :وهي أيضاً في الحال هذه ،أي هذه السبل مذللة لك: }فَاسلُِكي سبَل ربِك ذُلُالً{ فهنا ،"حمل على الجميعيفإنه 
  . وال إشكال في هذا إن شاء اهللا، سخرها هذا التسخير،-تبارك وتعالى- مستجيبة هللا  طائعةلالنح

الذين و ، وإنما تسير فيها كما تشاء، وال عناء وال تعبمشقةهذه السبل مذللة لها بمعنى أنها تسلكها من غير 
 الخلية ، ذكروا أشياء عجيبة من طرق اهتداء ومعرفة النحل األماكن التي تأوي إليها فيهيعرفون النحل وكتبوا

 ولو ذهبت إلى خلية أخرى فإن الحرس ، ما تذهب إلى خلية أخرى، كل نحلة تذهب إلى خليتها،نفس الخلية
 كل ، ولو كانت خاليا كثيرة جداً متجاورة،بد أن ترجع إلى نفس خليتها  فال، على الخلية يقتلونهاونيكونالذين 

 وكيف تسير ، وتكلموا كيف تعرف هذه النحل المكان الذي تأوي إليه، وال تضيع،نحلة ترجع إلى نفس خليتها
ما تجمع أين  و، إليهفي الخلية ليصلن وإذا رأت مكاناً يصلح للمرعى كيف تأتي وتخبر النحل ،بزوايا معينة

 ،تقتات منهو وتعيش عليه ، هي التي تأكله، وعاء لغذائها الخاص بها، وعاءانهافي داخلف ،داخلهافي  هتأخذ
 وإنما ، ال يحمل العسل وبعض النحل، فتذهب به وتفرغه، تعيش عليهال هذا ،وعاء آخر مثل الخزان للعسلو

 فهي ، الماء إلى لألغراض التي يحتاج فيها، إلى الخليةي فيها ماء ويأتي بهن الت يذهب إلى األماك،يحمل الماء
 فهي صهريج يذهب ويحمل ويأتي ، ماءلو عصرتها على ورقة أو نحو هذا ما يخرج إالف ، فقطتنقل ماء

اهد  والش، والملكة كما تعرفون هي التي تضع البيض، الحراسة وهناك ما دوره، والبقية يحملن العسل،فقط
آية من وذلك  ، وكيف تبني هذه الخاليا بهذه الطرق السداسية، لها-عز وجل-النحل في تسخير اهللا هو حال 
 وفي ، في الكالم على األسماء الحسنى-إن شاء اهللا تعالى- ولعله يأتي كالم على هذا ،-جل جالله-آيات اهللا 

 مثل كتاب ،مكن أن يرجع إلى بعض المؤلفات ومن أراد أن يتوسع في هذا ي،"الخالق "اسم اهللاعلى الكالم 
 في ،شريط كامل عن النحل وعن كل ما يتعلق بها  ويوجد أيضاً، هذا كتاب مفيد،]؟غريزة أم تقدير إلهي[

  . كل ما يتعلق بالنحل من معلومات،شريط سي دي أو فيديو
  .يعة مستجيبةأي أنك ذليلة مط: }فَاسلُِكي سبَل ربِك ذُلُالً{وهكذا المعنى اآلخر 
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