
 

 

 

 

ا یَْعِرُشوَن  ثُمَّ    ﴾٦٨﴿َوأَْوَحى َربَُّک إِلَى النَّْحِل أَِن اتَِّخِذی ِمَن اْلِجبَاِل بُیُوتًا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّ

ُکِلی ِمْن ُکِلِّ الثََّمَراِت فَاْسلُِکی ُسبَُل َربِِِّک ذُلاُل یَْخُرُج ِمْن بُُطونَِها َشَراٌب ُمْختَِلٌف أَْلَوانُهُ فِیِه  

 1﴾٦٩﴿ِللنَّاِس إِنَّ فِی ذَِلَک آلیَةً ِلقَْوٍم یَتَفَکَُّروَن ِشفَاٌء 

های  سپس از انواع میوه و  ( 68)های رفیع، منزل گیر. ها و درختان و سقف و خدایت به زنبور عسل وحی کرد که از کوه »

، آن گاه از درون آن، شربت ماتغذیه کن و راه پروردگارت را به اطاعت بپی   (های خوشبوو از حالوت و شهد گل)شیرین 

برای متفکران   (از قدرت خدا)های مختلف بیرون آید که در آن شفای مردمان است. در این کار نیز آیتی شیرینی به رنگ 

 « (69)پیداست. 

 زنبور عسل و سرمشق قرار دادن آن برای انسانها 

  تَعْلَمُ لَوْ  وَ یَسْتَضْعِفُهَا هُوَ  وَ إِلَّا الطَّیْرِ فِی  لَیْسَ  إِنَّهُ الطَّیْرِ فِی کَالنَّحْلَةِ النَّاِس فِی کُونُوا طالب )ع( انه قال :عن علی ابن ابی 

  فَإِنَّ  قُلُوبِکُمْ وَ  بِأَعْمَالِکُمْ  زَایِلُوهُمْ وَ  أَجْسَادِکُمْ وَ بِأَلْسِنَتِکُمْ  النَّاَس خَالِطُوا وَ  بِهَا ذَلِكَ یَفْعَلُوا  لَمْ الْبَرَکَةِ مِنَ  أَجْوَافِهَا فِی  مَا الطَّیْرُ

 2.أَحَبَّ مَنْ  مَعَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ   هُوَ وَ  اکْتَسَبَ مَا لِلْمَرْءِ

 بابی را عنوان می کند با این وصف ))باب النحل و باب النمل و سائر ما نهی عن قتله((  61مرحوم مجلسی در جلد 

  َشأْنِهِ کُلُّ وَ  نَفَعَكَ  جَالَسْتَهُ  إِنْ  وَ  نَفَعَكَ  شَاوَرْتَهُ  إِنْ  وَ  نَفَعَكَ  صَاحَبْتَهُ إِنْ  النَّحْلَةِ کَمَثَلِ الْمُؤْمِنِ  مَثَلَ إِنَّ و قال رسول اهلل )ص( 

 3.مَنَافِع  َشأْنِهَا کُلُّ  النَّحْلَةُ کََذلِكَ  وَ  مَنَافِعُ
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   ایمان و عسل

 متن سخنرانی آیت اهلل سید محمد کاظم مدرسی 

 



 

 وجوه مشابهت بین مومن و نحل 

 عسل حاصل از آن دارای سه بعد است: .1

 الف: معالج شفا بخش و درمان

 محرک بودن  و زایی  ب: نیرو 

 ج:پیشگیری از بیماری ها 

       مومن نیز اینگونه است . زمینه را برای انجام خیر آماده می کند و انسان های به بیراهه رفته را به راه راست هدایت 

 ها را به سوی نیکی ها تحریك می کند . کند و انسان  می 

ود را از دست می دهد زنبور عسل به کسی نیش نمی زند اما اگر از او نیش صادر شد خود نیز فدا می شود و نفس خ .2

مومن نیز به کسی آسیبی نمی رساند و اگر رسانید در مقام توبه بر می آید تا نفس او در او کشته شود یعنی توبه  

 نصوح. 

خدمت رسانی زنبور عسل مخفیانه است و مرحوم مجلسی در کتاب بحار نقل می کند که تاکنون کسی نتوانسته   .3

می سازد و چگونه از خود بیرون می دهد. معروف است که از دهان او عسل بفهمد که زنبور عسل، عسل را چگونه 

 4صادر می شود اما هنوز معلوم نشده است.

جناب ارسطو، حکیم نامدار یونانی، محفظه ای شیشه ای را در فضایی قرار داد تا از این طریق بفهمد که چگونه زنبور عسل  

هایی از حجاب را از درون محفظه ایجاد کردند و آنگاه  را تاریك کردند و الیه  این ماده را تولید می کند. زنبوران ابتدا آن

 5. عسل خود را تولید کردند 

بهتری   زنبور جوان عسلی روشن تر و بهتر از عسل زنبور پیر تولید می کند و مؤمن جوان نیز قهرا از یك جایگاه .4

   برخوردار خواهد بود. 

  فِی  الْمِلْحِ وَ  الْعَیْنِ کُحْلِ مِثْلَ  إِلَّا فِیهِمْ کُهُولَ  لَا  َشبَابٌ الْمَهِْدیِّ أَصْحَابُروایتی از امیر المومنین)ع( در ارتباط با جوانان : 

 6. الْمِلْح  الزَّادِ  أَقَلُّ  وَ  الزَّادِ

 معموال در فضاهای مرتفع النه سازی می کند.زنبور عسل از جاها و فضاهای پست و پایین دوری می گزیند. و   .5

ا یَْعِرُشوَن    َوأَْوَحى َربَُّک إِلَى النَّْحِل أَِن اتَِّخِذی ِمَن اْلِجبَاِل بُیُوتًا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّ
 مؤمن نیز از این مزیت برخوردار است که از جاها وفضا های پست و پایین دوری می گزیند.

 
زنبور و شهد گل ها می باشد   بطنالبته طبق یافته های علمی روز ، عسل حاصل ترکیب آنزیم های داخل    -4   
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ایی نمی خورد بلکه از شکوفه های بهترین گیاهان بهره برداری می کند و در این راه از تالش زنبور عسل از هر غذ  .6

 های فراوان دریغ نمی کند. 

 مومن نیز از غذاهای حرام و حتی شبهه ناک هم اجتناب می کند.

 زنبور عسل از تمامی شکوفه های شایسته بهره می گیرد همانگونه که در قرآن آمده است. .7

ُکِلی ِمْن ُکِلِّ الثََّمَراِت فَاْسلُِکی ُسبَُل َربِِِّک ذُلاُل یَْخُرُج ِمْن بُُطونَِها َشَراٌب ُمْختَِلٌف أَْلَوانُهُ  ثُمَّ 

  فِیِه ِشفَاٌء ِللنَّاِس إِنَّ فِی ذَِلَک آلیَةً ِلقَْوٍم یَتَفَکَُّرونَ 

 ( آمده است: 3آیه   ه )عصرکه در سور مؤ من نیز از تمامی کارهای خیر بهره می گیرد آنچنان     

ْبِر       اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحِقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ  إِال الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ح نظم، مقررات، قانون اطاعت از  ندوی زنبور عسل ملکه و سرباز وجود دارد اما روح حاکم بر کندو روکگرچه در  .8

تیز می شود. مؤمن نیز بدین ظلم س یستگان و انجام مسئولیت در چهار چوب وظایف و بیرون راندن افراد بیگانه و شا

 گونه خواهد بود. 

چرا که تفکر آگاهی را در پی دارد و  قرآن در ارتباط با زندگی زنبور عسل انسانها را دعوت به تفکر می کند و نه تذکر  .9

 ور عسل برای انسان ها ناشناخته است و نیاز به تفکر  دارد. تذکر رفع غفلت را . و زندگی زنب

 مؤمن نیز باید زندگی اش به گونه باشد که با تفکر در زندگی او، انسان ها به سوی علم و آگاهی کشیده شوند. 

 »إِنَّ فِی ذَِلَک آلیَاٍت ِلقَْوٍم یَتَفَکَُّروَن« 
 است.خوردن در زنبور عسل هدف نیست بلکه به انگیزه معنوی  .10

 «ثُمَّ ُکِلی ِمْن ُکِلِّ الثََّمَراِت فَاْسلُِکی ُسبَُل َربِِِّک ذُلاُل »
 در مؤمن نیز خوردن هدف نیست بلکه استفاده از نعمتها را برای خود مسئولیت آور می داند:

 7ُکلُوا ِمَن الطَّیِِّبَاِت َواْعَملُوا َصاِلًحا

 8فَُکلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا

َطیِِّبَاِت َما َرَزْقنَاُکْم َواْشُکُروا لِِلَِّ ُکلُوا ِمْن 
9 

 10ُکلُوا ِمْن ثََمِرِه إِذَا أَثَْمَر َوآتُوا َحقَّهُ یَْوَم َحَصاِدِه َوال تُْسِرفُوا
             ل نیستهای پاک الهی هیچ محدودیتی را قائ همچنانکه زنبور عسل در به کار گیری امکانات و موهبت.11

ا یَْعِرُشونَ  »   « ثُمَّ ُکِلی ِمْن ُکِلِّ الثََّمَراتِ  «»أَِن اتَِّخِذی ِمَن اْلِجبَاِل بُیُوتًا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّ
انسان مؤمن هم در به کارگیری امکانات دنیایی هیچ محدودیتی را قایل نیست اما باید از پرواز در جاهای پست و  

 کثیف دوری گزیند. 

 

51مؤمنون/  -7  

28حج/  -8   

172بقره/  -9  

141  انعام/  -10   



 نکته:

در کیسه عسل خود آنها را با ترکیبات خاصی شیرین می کند  زنبور عسل ابتدا با خرطومش شیره گل را می نوشد ، آنگاه 

 ن اسنا یا رین درس تربیتی است بو ا

 نوار« »بر گرفته از تفاسیر: المیزان، نمونه، راهنما، نور و بحار اال 

 

 

 

 گردآوری و تدوین: آیت اهلل سید محمد کاظم مدرسی                                                     

 03/85/ 20-جلسه کمیته علمی بسیج طالب و روحانیون یزد                                                  

 


