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نىَُّهۥ 
َ
َو لَۡم يَۡكِف بَِرّبَِك أ

َ
ۗ أ نىَُّه ٱۡلَقُّ

َ
َ لَُهۡم أ يَتََبيىَّ
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ٰ ُكّ َعَ
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�لأمني �لعام للهيئة �لعاملية للإعجاز �لعلمي يف �لقر�آن و�ل�سّنة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا 
حممد، وعىل آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين  وبعد،،

أسلوبًا  تعد  املطهرة  والسنة  الكريم  القرآن  يف  العلمية  املعجزة  إن 
جديدًا وبابًا فريدًا للولوج إىل القلوب من خالل القناعات العقلية 
بلغة  يؤمنون  الذين  املسلمني  غري  عند  خاصة  العلمية  باملسلامت 

العرص وهي لغة العلم.

ووسيلة  ألمتنا  عصمة  هو  والسنة  القرآن  يف  العلمي  واإلعجاز 
اهلل  إىل  الدعوة  يف  مهم  وباب  اإلبداعية،  العقلية  قدراهتا  إلطالق 
يف هذا الزمان، وهو هبذا يعترب من وسائل النهوض باألمة وحتقيق 

رسالتها العاملية.
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والسنة  القرآن  يف  العلمي  لإلعجاز  العاملية  اهليئة  حرصت  ولذلك 
صحيحًا  منهجيًا  توثيقًا  وتوثيقها  العلمية  بالبحوث  االهتامم  عىل 
اهليئة  املتخصصني داخل  الباحثني والعلامء  بمشاركة عدد كبري من 

وخارجها من شتى اآلفاق.

إن بحث "�لإعجاز �لعلمي يف لون �لع�سل و علقته بح�سو�ت �لكلى" 
»العلوم  حمور  بحوث  ضمن  يقع  �سطال،   بن  �أحمد  للأ�ستاذ/ 

الطبية«، وهو أحد حماور اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، ويعترب 
الدراسة األوىل من نوعها فيام خيص استعامل العسل كمثبط  لتشكل 

احلصوات الكلوية.

إَِل  َربَُّك  وَۡحٰ 
َ
الكريمة ﴿َوأ اآلية  دراسته هذه من  انطلق يف  لقد  و 

َيۡعرُِشوَن  ا  َوِممىَّ َجرِ  ٱلشىَّ َوِمَن  ُبُيوٗتا  َباِل  ٱۡلِ ِمَن  ِِذي  ٱتىَّ ِن 
َ
أ ٱنلىَّۡحِل 

ِمۢن  َيُۡرُج  ُذلُٗلۚ  َرّبِِك  ُسُبَل  فَٱۡسلُِك  ٱثلىََّمَرِٰت   ِ
ُكّ ِمن  ُكِ  ُثمىَّ   ٦٨

ۡلَوٰنُُهۥ فِيهِ ِشَفآءٞ ّلِلنىَّاِسۚ إِنىَّ ِف َذٰلَِك ٓأَليَٗة 
َ
َۡتلٌِف أ اٞب مُّ ُبُطونَِها َشَ

األلوان،  اختالف  عىل  ركز  حيث  ]النحل[،   ﴾٦٩ ُروَن  َيَتَفكىَّ ّلَِقۡوٖم 
يف  معجزًا  ليس  القرآين  النص  أن  يعنى  مما  مبهرة،  النتيجة  وكانت 
آياته فحسب، بل حتى الكلمة بذاهتا معجزة، وكيف أن اهلل تبارك 
وتعاىل نبهنا إىل اختالف ألوان العسل. والنبي املصطفى عليه الصالة 
والسالم كان يداوم عىل رشاب العسل ويويص به، كام قال صىل اهلل 
عليه وسلم : » نعم �ل�سر�ب �لع�سل يرعى �لقلب ويذهب برد �ل�سدر«.

ويمكننا القول بأن اآلية الكريمة نبهت إىل فائدة اختالف ما خيرج 
من بطون النحل، سواء كان عساًلً أو شهدًا أوساًم. وطبعًا كام يقال 

فإن اآلية تعطينا السقف العلمي الذي ننطلق منه.

جمال  ضمن  مشكورًا  وجهدًا  مباركًا،  عماًل  البحث  هذا  ويعد 
اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، نسأل اهلل أن ينفع به، وأن يبارك 

يف جهود العاملني املخلصني.

والباحثني  للعلامء  دائاًم   الدعوة  نوجه  العاملية  اهليئة  هذه  يف  أننا  كام 
واملهتمني بمجال اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة،  كي يشاركونا 
الطريق،  وإياهم رشكاء يف هذا  فنحن  وبنصحهم  وبرأهيم  بعلمهم 
وإلخواننا الذين يسكنون ديار الغربة خارج العامل اإلسالمي دعوة 
الوسيلة  هذه  باستخدام  الديار  تلك  يف  هلل  دعاة  يكونوا  أن  خاصة 
الدعوية املؤثرة مستفيدين من أبحاث حمققة مدققة، آملني أن نصل 
املجال  هذا  يف  العاملني  درة  العاملية  اهليئة  تكون  أن  إىل  اجلميع  مع 

وجوهره ...

واهلل ويل التوفيق،،،
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ما ورد عن العسل 

1- في القرآن الكريم

صورتني:  وعىل  موضعني  يف  الكريم  القرآن  يف  العسل  ذكر  جاء   
صورة أرضية وأخرى علوية.

املو�صع الأول:

يف اآليتني 68 و 69 من سورة النحل، ومن العجيب أن تسمى هذه 
السورة باسم احلرشة التي تنتج مادة العسل حيث يقول تعاىل:

َجرِ  َباِل ُبُيوٗتا َوِمَن ٱلشىَّ ِِذي ِمَن ٱۡلِ ِن ٱتىَّ
َ
وَۡحٰ َربَُّك إَِل ٱنلىَّۡحِل أ

َ
﴿َوأ

ِ ٱثلىََّمَرِٰت فَٱۡسلُِك ُسُبَل َرّبِِك ُذلُٗلۚ 
ا َيۡعرُِشوَن ٦٨ ُثمىَّ ُكِ ِمن ُكّ َوِممىَّ

ۡلَوٰنُُهۥ فِيهِ ِشَفآءٞ ّلِلنىَّاِسۚ إِنىَّ ِف 
َ
َۡتلٌِف أ اٞب مُّ َيُۡرُج ِمۢن ُبُطونَِها َشَ

ُروَن ٦٩﴾ ]النحل[ َذٰلَِك ٓأَليَٗة ّلَِقۡوٖم َيَتَفكىَّ
يقول �لر�زي يف مقدمة تف�سريه لهذه �لآية: اعلم أنه تعاىل ملا بني أن 

إخراج األلبان من النعم والسكر والرزق احلسن من ثمرات النخيل 

َباِل  ٱۡلِ ِمَن  ِِذي  ٱتىَّ ِن 
َ
أ ٱنلىَّۡحِل  إَِل  َربَُّك  وَۡحٰ 

َ
﴿َوأ

 ِ
ا َيۡعرُِشوَن ٦٨ ُثمىَّ ُكِ ِمن ُكّ َجرِ َوِممىَّ ُبُيوٗتا َوِمَن ٱلشىَّ

ٱثلىََّمَرِٰت فَٱۡسلُِك ُسُبَل َرّبِِك ُذلُٗلۚ َيُۡرُج ِمۢن ُبُطونَِها 
ۡلَوٰنُُهۥ فِيهِ ِشَفآءٞ ّلِلنىَّاِسۚ إِنىَّ ِف َذٰلَِك 

َ
َۡتلٌِف أ اٞب مُّ َشَ

ُروَن ٦٩﴾ ]النحل[ ٓأَليَٗة ّلَِقۡوٖم َيَتَفكىَّ
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ذللها هلا  السبل ألن اهلل  أنه حال من  �أولهما:  فيه قوالن:  ﴿ُذلُٗلۚ﴾: 
ۡرَض َذلُوٗل 

َ
ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡل ووطأها وسهلها كقوله تعاىل: ﴿ُهَو ٱلىَّ

فَٱۡمُشواْ ِف َمَناكِبَِها َوُكُواْ ِمن ّرِزۡقِهۦِۖ ِإَوَلۡهِ ٱلنُُّشوُر ١٥﴾ ]امللك[ 
و�أما�لثاين: أنه حال الضمري يف )فاسلكي( أي: أنت أهيا النحل ذلل 

منقادة ملا أمرت به غري ممتنعة.

النعمة  ألن  بفوائدها  الناس  أخرب  النحل  تعاىل  اهلل  خاطب  أن  وبعد 
ألجلهم فقال تعاىل:

﴿َيُۡرُج ِمۢن ُبُطونَِها﴾ وفيه قوالن: من �لنا�ص من يقول: العسل عبارة 
وعىل  األشجار  أطراف  عىل  وتقع  اهلواء  يف  حتدث  طرية  أجزاء  عن 
الوجه  هذا  إىل  ذهبنا  فإذا  بفمه،  الزنبور  فيلتقطها  واألزهار  األوراق 
جتويف  وكل  أفواهها،  من  أي:  ُبُطونَِها﴾  ِمۢن  ﴿َيُۡرُج  املراد  كان 
واملقصود  الدماغ،  بطون  قوهلم:  مثل  بطنًا،  يسمى  فإنه  البدن  داخل 
تأكل  النحلة  أن  �لظاهر: هو  �أهل  و�أما على قول  الدماغ،  منه جتويف 

األوراق والثمرات ثم تقيء فذلك هو العسل.

العسل  بأنه رشاب ألن  العسل  ۡلَوٰنُُه﴾: وصف 
َ
أ َۡتلٌِف  مُّ اٞب  ﴿َشَ

اهلل  ريض  مالك  بن  أنس  يقول  األرشبة،  يف  داخل  العرب  عند 
�ل�سر�ب  هذ�  بقدحي  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  �سقيت  عنه:)لقد 

إهلًا قادرًا  العامل  باهرة عىل أن هلذا  واألعناب دالئل قاهرة وبيانات 
خمتارًا حكياًم، فكذلك إخراج العسل من النحل دليل قاطع وبرهان 

ساطع عىل إثبات هذا املقصود. 

وَۡحٰ َربَُّك إَِل ٱنلىَّۡحِل﴾: يقال وأوحى، وهو اإلهلام واملراد منه 
َ
﴿َوأ

أنه تعاىل قرر يف نفسها هذه األعامل العجيبة مثال بناء بيوت سداسية 
الشكل من أضالع متساوية بالغة يف الدقة بمجرد طبعها، وغري ذلك 

مما تقوم به من أعامل.

ا َيۡعرُِشوَن﴾: يقول  َجرِ َوِممىَّ َباِل ُبُيوٗتا َوِمَن ٱلشىَّ ِِذي ِمَن ٱۡلِ ِن ٱتىَّ
َ
﴿أ

وكواها،  اجلبال  أنواع:  ثالثة  يف  النحل  بيوت  اهلل  جعل  القرطبي 
متجوف األشجار، فيام يعرش ابن آدم من األجباح )مواضع النحل 
يف اجلبل وفيها تعسل(، واخلاليا واحليطان وغريها، وذكر الكشاف: 
أنَّ يعرشون: هي ما يرفع من سقوف البيوت  عىل اختالفها وأنواعها.

ِ ٱثلىََّمَرِٰت﴾: أي كل ثمرة تشتهينها و)من( هنا تفيد 
﴿ُثمىَّ ُكِ ِمن ُكّ

التبعيض ألن النحلة ال تأكل من الثامر إال تلك الذرات من األزهار 
وأوراق األشجار.

َرّبِِك﴾: أي الطرق التي هتمك وتفهمك يف عمل  ُسُبَل  ﴿فَٱۡسلُِك 
العسل أو بمعنى فاسلكي سبل ربك يف طلب تلك الثمرات.
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يعني  وهذا  القرآن،  نص  إىل  استنادًا  بالعسل  حمقق  األمراض  مجيع 
أهنم فهموا من النص القرآين أنه شفاء من كل داء.

مجيع  عىل  تعمم  ومل  نكرة  جاءت  ِشَفآءٞ﴾  ﴿فِيهِ  أن  �لثاين:  �أما 

ولقد  داء.  لكل  دواء  لكان  للناس  الشفاء  فيه  قال:  ولو  األسقام 
أورد  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  أن  السنة  يف  ورد  بام  عليهم  رد 
والسنة كام  بال�سفاءين()1(،  :)عليكم  بقوله  منكرًا  الشفاء معرفًا ال 
هو معروف مبينة للقرآن، ثم إن إيراد السنة املطهرة شفاء العسل 
مقرتنًا بشفاء القرآن الكريم يدل عىل عموم الشفاء يف العسل جلميع 
األسقام اجلسدية ألنه جاء مقرتنًا مع شفاء يعم مجيع أسقام النفس 

وهو شفاء القرآن واهلل أعلم.

أن  واعلم  الرازي:  يقول  ُروَن﴾:  َيَتَفكىَّ ّلَِقۡوٖم  ٓأَليَٗة  َذٰلَِك  ِف  ﴿إِنىَّ 
تقرير هذه اآلية من وجهني:

الغامضة ( 1 واملعارف  الدقيقة،  العلوم  بتلك  النحل  اختصاص 
مثل بناء البيوت املسدسة، وسائر األحوال األخرى.

األشجار ( 2 أطراف  من  العسلية  األجزاء  تلك  مجع  إىل  اهتداؤها 
واألوراق، ثم إهلام النحل إىل مجعها بعد تفريغها، وكل ذلك أمور 
عجيبة دالة عىل أن إله العامل بنى ترتيبه عىل رعاية احلكمة واملصلحة. 

)1( ابن ماجة بإسناد صحيح.

ابن عاشور: عرب عن  كله؛ �لع�سل و�ملاء و�للنب()1(، ويف ذلك يقول 

يف  اجلنس  اسم  إليه  يومئ  ملا  العسل  دون  الرشاب  باسم  العسل 
معنى االنتفاع به، وهو حمل املنة وكي يرتتب عليه مجلة ﴿فِيهِ ِشَفآءٞ 
﴾، وسمي رشابًا ألنه مائع يرشب رشبًا، وال يمضغ. و يقول  ّلِلنىَّاِسۚ
املراغي يف تفسريه أي: خيرج من بطوهنا عسل خمتلف األلوان؛ فتارة 
اختالف  حسب  عىل  أمحر،  وحينًا  أصفر،  وأخرى  أبيض  يكون 
ۡلَوٰنُُهۥ﴾ يريد أنواعه: األمحر 

َ
أ َۡتلٌِف  املراعي، ويقول القرطبي: ﴿مُّ

واألوالد  واحدة،  واألم  والسائل،  واجلامد  واألصفر،  واألبيض 
خمتلفون دليل عىل أن القدرة نوعته بحسب تنويع الغداء، كام خيتلف 
ابن عاشور: وذلك من  املراعي، ويضيف  اختالف  طعمه بحسب 

اآليات عىل عظيم القدرة ودقيق احلكمة.

ويقول �لر�زي: واملعنى؛ منه األمحر واألبيض واألصفر، ونظريه قوله 

وََغَرابِيُب  ۡلَوُٰنَها 
َ
أ َۡتلٌِف  وَُحۡٞر مُّ بِيٞض  ُجَدُدۢ  َباِل  ٱۡلِ تعاىل: ﴿َوِمَن 

ُسودٞ ٢٧﴾ ]فاطر[ .
﴾ فيه قوالن:  ﴿فِيهِ ِشَفآءٞ ّلِلنىَّاِسۚ

�أولهما: أن العسل فيه شفاء من كل داء وباالستقراء آلثار السلف 

من الصحابة والتابعني نجدهم درجوا عىل االعتقاد بأن الشفاء من 

)1( أمحد يف مسنده 3 / 247 بإسناد صحيح.
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2- في السنة النبوية

 ورد ذكر العسل يف أحاديث كثرية نذكر منها:
 عن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:)عليكم  .

بال�سفاءين �لع�سل و�لقر�آن()1(.

 عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل صىل اهلل عله  .
وسلم:)ما طلب �لدو�ء ب�سيء �أف�سل من �سربة ع�سل()2(.

 عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )من لعق  .
�لع�سل ثلث غدو�ت كل �سهر مل ي�سبه عظيم من �لبلء()3(.

 عن أنس ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه  .
�ملطر  مباء  وي�سرب  ع�سًلً  به  ي�سرتى  حلل  وسلم:)درهم 

�سفاء من كل د�ء()4(.

 عن جابر ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه  .
من  �سيء  يف  يكون  �أو   - �أدويتكم  من  �سيء  يف  كان  وسلم:)�إن 
لذعة  �أو  ع�سل  �سربة  �أو  حمجم  �سرطة  ففي  خري   - �أدويتكم 

بنار تو�فق �لد�ء، وما �أحب �أن �أكتوي(.

)1(  أخرجه ابن ماجة يف سننه، كتاب أبواب الطب/3452.

)2(  أخرجه اهلندي، يف كنز العامل ج10، باب التداوي بالعسل أو النار أو احلجامة/28168، ص 20. 
وهو ضعيف.

)3(  أخرجه اهلندي، كنز العامل، ج10، التداوي بالعسل/28169، ص 20. وهو ضعيف.

)4(  أخرجه اهلندي، كنز العامل، باب التداوي بالعسل/28176، ص 20. وهو ضعيف.

املو�صع الثاين:

حيث  الغيبي  العامل  تصوير  أثناء  يف  لفظه  برصيح  العسل  ذكر   
آٍء  مىَّ ّمِن  نَۡهٰٞر 

َ
أ فِيَهآ  ٱلُۡمتىَُّقوَنۖ  وُِعَد  ٱلىَِّت  ٱۡلَنىَّةِ  َثُل  قال تعاىل: ﴿مىَّ

ةٖ  ىَّ ّمِۡن َخۡرٖ لىَّ نَۡهٰٞر 
َ
َوأ ۡ َطۡعُمُهۥ  َيَتَغيىَّ ىَّۡم  ل َبٖ 

لىَّ ّمِن  نَۡهٰٞر 
َ
َوأ َغۡيِ َءاِسٖن 

ٱثلىََّمَرِٰت   ِ
ُكّ ِمن  فِيَها  َولَُهۡم   ۖ َصّفٗ مُّ َعَسٖل  ّمِۡن  نَۡهٰٞر 

َ
َوأ ٰرِبَِي  ّلِلشىَّ

َع  ّبِِهۡمۖ َكَمۡن ُهَو َخِٰلٞ ِف ٱنلىَّارِ وَُسُقواْ َمآًء َحِيٗما َفَقطىَّ َوَمۡغفَِرةٞ ّمِن رىَّ
الذي  القرآن  يف  الوحيد  املوضع  هو  وهذا  ]حممد[.   ﴾١٥ ۡمَعآَءُهۡم 

َ
أ

جاء فيه ذكر العسل بلفظه الرصيح.

ۖ﴾ : يقول ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية:  َصّفٗ نَۡهٰٞر ّمِۡن َعَسٖل مُّ
َ
﴿َوأ

ويقول  والريح،  والطعم  اللون  وحسن  الصفاء،  غاية  يف  هو  أي: 
الزخمرشي وأبو السعود : مصفى مل خيرج من بطون النحل فيخالطه 
الشمع وغريه، ويقول  املراغي يف تفسريه: أي فيها أهنار من عسل 
قد صفى من القذى، وما يكون يف عسل أهل الدنيا قبل التصفية من 

الشمع، وفضالت النحل وغريها.

وبدأ باملاء ألنه ال يستغنى عنه يف الدنيا، ثم باللبن ألنه جيري جمرى 
املطعم عند كثري من العرب ويف غالب أوقاهتم، ثم باخلمر ألنه إذا 
حصل الري والشبع تشوقت النفس ملا يستلذ به، ثم بالعسل ألن فيه 

الشفاء يف الدنيا مما يعرض من املرشوب واملطعم.
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3- ما ورد عن العسل في األثر )1)

د�ء  كل  من  �سفاء  فيه  �لع�سل  عنه:)�إن  اهلل  ريض  مسعود  ابن  قال 
و�لقر�آن �سفاء ملا يف �ل�سدور(.

وقال علي ر�سي �هلل عنه:» كونوا كالنحل كل طري يستضعفها وما 

آدم  ابن  لباس  وقال:»أرشف  والشفاء«  النفع  من  ببطنها  ما  علموا 
لعاب دودة، وأرشف رشابه رجيع نحلة«.

وكان احلسن بن عيل يكره رشب األدوية كلها إال العسل، وكان عبد 
اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ال يشكو قرحة وال شيئًا إال جعل عليه 
نافع:  تلميذه  له  فقال  عساًل،  طاله  به  كان  إذا  الدمل  حتى  عساًلً، 

تداوي الدمل بالعسل فقال: أليس يقول اهلل: ﴿فِيهِ ِشَفآءٞ﴾.

وكان ربيع بن خيثم وهو من كبار �لتابعني يقول: »ليس للنفساء مثل 

الرطب، وال للمريض مثل العسل«.

يكتحل  كان  أنه  التابعني  من  وهو  وجرة  أيب  عن  النقاش  وحكى 
بالعسل ويستميش بالعسل ويتداوى بالعسل.

نعاجلك  أال  له:  فقيل  مرض  األشجعي  مالك  بن  عوف  أن  وروي   
َماءِ َماًء ُمَباَرَكً﴾  نْلَا ِمْن السىَّ فقال:  إئتوين بامء فإن اهلل تعاىل يقول: ﴿َونَزىَّ

)1( مل نعثر عىل إسناد هذه اآلثار – واهلل أعلم.

بِىِّ صىل اهلل عليه  .  عن سعيد بن ُجبرٍي، عن ابن عباس، عن النَّ
وسلم، قال: )�ل�سفاء يف ثلث: �سربة ع�سل، و �سرطة حمجم، 

وكية نار، و �أنا �أنهى �أمتي عن �لكي ()1(.

اهلل  . صىل  اهلل  رسول  قال  قالت:  عنها  اهلل  ريض  عائشة  عن   
برد  ويذهب  �لقلب  يرعى  �لع�سل،  �ل�سر�ب  وسلم:)نعم  عليه 

�ل�سدر()2(. رواه الديلمي.

 عن أيب سعيد قال: جاء رجل إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم  .
«، ثم أتاه الثانية  فقال: أخي يشتكي بطنه فقال: »��سقه ع�سًلً
«، ثم  »��سقه ع�سًلً الثالثة فقال:  أتاه  «، ثم  »��سقه ع�سًلً فقال: 
��سقه  �أخيك  فقال:)�سدق �هلل وكذب بطن  فعلت  فقال:  أتاه 

ع�سًلً( فسقاه فربأ )3(. 

 عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه  .
�ساحبها  �أذى  حترك  �إذ�  �لكلية  عرق  �خلا�سرة  وسلم:)�إن 

فد�ووها باملاء �ملحرق و�لع�سل()4(.

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الطب، باب الشفاء يف ثالث، 5681/5680، وباب الدواء 
بالعسل، 5683، ص 486.

الناس،  ألسنة  العجلوين، كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث عىل  )2(  أخرجه 
ج02/ 2816، ص 423

)3(  أخرجه البخاري يف صحيحه، باب الدواء بالعسل/5683، وباب دواء املبطون 5716، ص 489.

)4(  أخرجه اهلندي، يف كنز العامل، ج10، باب التداوي بالعسل أو النار أو احلجامة/28174، ص 20. ضعيف.
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لمحة تاريخية عن العسل 

عرف اإلنسان العسل منذ أن وجد عىل سطح األرض وفيام ييل أهم 
احلضارات التي عرفت العسل.

1- العسل في مصر القديمة )عهد الفراعنة( 

العسل  استعامالت  وصف  من  أوائل  من  القدامى  املرصيون  كان 
اآلثار  بعض  عىل  منقوشة  للعسل  صور  ت  وجد  فقد  العالج،  يف 
الفرعونية، كام وجدت مقادير من العسل يف مقابر فرعونية، مل تفسد 
برميل  وإنام تغري لوهنا فقط إىل لون مسود، كام عثر عىل مالعق يف 
عليها آثار العسل. كام عثر يف أحد أهرامات الفراعنة بمرص عىل جثة 

طفل مغمورة داخل إناء مملوء بالعسل. 

وقد اكتشف العلامء أن العسل قد دخل يف أكثر من مخسامئة وصفة 
طبية ظهرت يف أشهر الكتب الطبية املرصية، وهو ما يسمى )أوراق 
بردي سميث(، كام وجدت وثيقة عىل أوراق الربدي حتمل عنوان: 
)كتاب حتضري األدوية لكل أمراض اجلسم(، ويدخل العسل  بشكل 

أسايس يف تركيبها. 

ثم قال: إئتوين بعسل فإن اهلل تعاىل يقول: ﴿فِيهِ ِشَفاٌء لِلنىَّاس﴾ وأتوين 
كله  بذلك  فجاءه  ُمَباَرَكٍة﴾  َشَجَرٍة  ﴿ِمْن  يقول:  تعاىل  اهلل  فإن  بزيت 

فخلطه مجيعًا ثم رشبه فربأ.
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الناس  عام، وملا سئل عن نصيحته حلفظ الصحة قال: )جيب  عىل 
أن تأكل العسل وتدهن برشهتا بالزيت(. 

3- العسل عند الصينيين القدامى

يتخذوه كامدة حملية  العسل كعالج طبيعي، ومل  الصينيون  استعمل 
بسبب وجود قصب السكر بوفرة لدهيم. وقد صف العسل يف أحد 
دور  للعسل  زال  وما  اخللود«،  »دواء  بأنه  القديمة  الصينية  الكتب 

ملحوظ يف الطب الشعبي يف الصني حتى اآلن.

4- العسل في الهند القديمة 

وجد الباحثون أن العسل قد ذكر يف كتب اهلندوس الطبية القديمة 
والتي تسمى »فيدا« والتي يقدر عمرها بأكثر من 3000 سنة، ومن 
العام،  للطب  واآلخر  جراحي  أحدمها  كتابان  الطبية  الكتب  هذه 
حيث نجد يف هذا الكتاب ذكر لثامنية أنواع من العسل، ولكل منها 
وصفت  وقد  غريها،  عن  هبا  تنفرد  وخصائص  طبية  استعامالت 
بعض أنواع العسل يف معاجلة الربو وبعضها اآلخر يف معاجلة أمراض 
جلدية معقدة. وقد كتب الربوفيسور  غودبول  العامل اهلندي الشهري 
يقول:  القديم،  اهلندي  الطب  يف  العسل  استعامالت  درس  الذي 
)بالرغم أننا نجهل العديد من املكونات الكيميائية للعسل فإننا ال 

الضامدات  العسل يف حتنيط موتاهم و عمل  الفراعنة  كام  استخدم 
الطبية و العمليات اجلراحية.  

2-العسل عند اإلغريق والرومان

يوميًا  العسل  يأكلون  كانوا  فيثاغورس  أتباع  أن  أثنافيوس  خيربنا 
ويعزون تعمريهم يف احلياة هلذه العادة. 

كتب بليني الذي عاش ما بني 23 وحتى 79 سنة ما قبل امليالد ما 
ييل: )إذا أراد اإلنسان أن يعمر يف هذه الدنيا وحييا حياة صحية فعليه 
أن يأكل العسل كل يوم( وقد بنى هذه النصيحة عىل جتارب طويلة 
حصل عليها خالل أسفاره و ترحاله يف البالد، وقد الحظ خالل 
جتواله أقوامًا كانوا يعمرون طوياًل، ومل يكن فيام بينهم عامل مشرتك 

سوى تناول العسل بانتظام. 

للجروح  جدًا  فعاالً  عالجًا  واعتربه  العسل  أبوقراط  مدح  كام 
الصدرية  األمراض  معاجلة  يف  استعامله  ووصف  والتقرحات، 
وبخصائصه  العسل،  بمدائح  يتغنى  هومريوس  كان  كام  واجللدية، 
املمتازة يف ملحميته اخلالدتني اإللياذة واألدويسا، ويصف يف اإللياذة 

كيف جهزت أجاميدا رشابًا منعشًا من العسل ملحاريب اإلغريق. 

مئة  من  أكثر  وعاش  الطعام،  مع  العسل  يأكل  ديموقريتس  وكان 

اإلعجاز  العلمي في لون العسل 2223



وجاء يف كتاب �لطب �لنبوي لبن �لقيم : 

األرشبة،  مع  ورشاب  األدوية،  مع  ودواء  األغذية،  مع  ِغذاء  )هو 
فام  حات،  املفرِّ مع  ح  وُمفرِّ األطلية،  مع  احللوى، وطِالء  مع  وحلو 
ُخِلَق لنا يشء يف معناه أفضَل منه، وال مثَله، وال قريبًا منه، ومل يكن 
للسكر  فيها  ِذكر  ال  القدماء  كتب  وأكثُر  عليه،  إال  القدماء  معّوُل 
البتة، وال يعرفونه، فإنه حديُث العهد حدث قريبًا، وكان النبي صىل 
يق، وىف ذلك ِسٌ بديع يف حفظ  اهلل عليه وسلم يرشبه باملاء عىل الرِّ

الصحة ال ُيدركه إال الفطن الفاضل(.

شك ندرك أن طرق استعامل العسل قد عرفت جيدًا واستخدمت 
بشكل ذكي عىل مدى العصور(. 

وتقول كتب �لفيد� �لطبية �لقدمية: )إن حياة اإلنسان يمكن إطالتها 

إذا حافظ اإلنسان عىل وجبة معينة أهم عنارصها اللبن والعسل(. 

5- العسل عند العرب والمسلمين 

لقد عرفت العرب النحل والعسل منذ زمن بعيد، وحتدثوا عنهام يف 
شعرهم ونثرهم فقد وصفوا النحل نثرًا كام ييل: 

)وكفى النحلة فضيلة ذاتًا،  وجاللة صفاتًا، أهنا أوحى إليها،  وأثني 
يف الكتاب عليها،  تعلم مساقط األنواء وراء البيداء فتقع هناك عن 
وتلفظه  رضابًا  حتفظه  ما  منها  وترتشف  آبقة،  وهبارة  عبقة،  نوارة 

رشابًا، وتتجاىف بعدًا منه عن أكرم جمتنى وأحكم مبتنى(. 

ووصفوه شعرًا حيث وصف الشاعر إبراهيم بن خفاجة األندليس 
هدية عسل جاءته من صديق فقال:

والشعابا ال��رب��ى  رع��ى  نحل  ريقة  هلل 
مصابا مصابًا  يغشى  فأرضا  أرضًا  وجاب 

رضابا منه  يمج  شفاء  من  ارت��وى  حتى 
رشابا كان  شئت  أو  طعامًا  كان  شئت  إن 
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شائبة،  أي  من  اخلايل  الصايف  العسل  عىل  ويطلق  »الذوب«،  وكذلك 
وأيضا »رحيق النحل« أي الصايف واخلالص من منتج النحل.

محتويات العسل 

 يدخل يف تركيب العسل ما يزيد عىل سبعني مادة خمتلفة أمهها: 

1- جمموعة ال�صكريات
ومتثل نسبة 95% إىل 99%  ويبلغ عددها أكثر من  15 نوعًا لكنها 
ليست موجودة يف نفس الوقت بكل األعسال، مثل: )اجللوكوز- 
ارلوز-  ميليزيتوز- كستوز-  رافنوز-  الفركتوز- دكسرتا نرتيوز- 
كوجبيوز-   مالتولوز-  نيجروز-  تورانوز-  مالتوز-  ايزوملتوز- 

ليفولوز- سكاروز- فيكروز- ميلبيوز… (

2 - جمموعة الفيتامينات
 متثل جمموعة فيتامينات أ و د نسبة ضئلة مقارنة باملجوعة ب مثل: 
)ثيامني ب1- ريبوفالفني ب2- بانتوثينيك ب3 - نيكوتيك ب4- 
الفوليك  ب8-محض  البيوتني   - ب6  برييدوكسني  ب5-  نياسني 
يتحول ىف  الذى  الكاروتني  فيتامني ك- األسكوربيك ج-  ب 9- 

الكبد إىل فيتامني أ – فيتامني هـ - … .(

  

تعريف العسل 

عنارص  من  وتنتجها   بطوهنا  من  النحل  خترجها  سائلة   مادة  هو 
النحل،  فيمتصها  الطبية  النباتات  بعض  أزهار  تفرزها  سكرية 
ويصنعها يف جسمه، وخيرجها سائاًل يضعه يف ثقوب مهيأة صنعها 
العسل  النحل لتضع  "النخاريب" تعدها  الشمع تسمى  النحل من 

فيها ثم تسرتها بغالف رقيق من الشمع. 

اللون  حيث   من  الرحيق  مصدر  باختالف  العسل  أنواع  ختتلف   
 ... والقلوية  والكثافة  للتبلور  العسل  قابلية  املذاق -  الرائحة -   -
الرتبة  نوع  العسل مثل  تؤثر يف صفات  الخ، وهناك عوامل أخرى 

والعوامل اجلوية وغريها.

مل  دام  ما  املختلط  العسل  ويعني  »الشهد«  منها  كثرية  أسامء  للعسل 
وكذلك  شمعه،  من  يعرص 
»الرضب«، ويطلق عىل العسل 
»اجلامد«،  الغليظ  األبيض 
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)السيرتيك- اللكتيك- اخلليك - الفورميك- البيوتريك- التانيك- 
االكساليك والبامليتيك واألولييك- محض قلوكونيك-السكسينيك(.

6 - جمموعة الأحما�ض الأمينية 
واجللوتاميك  الربولني  منها:  نوعًا،   21 حوايل  عىل  التعرف  تم   
واألالنني والغليسني والليوسني والرتيبتوفان واألرجنني واهلستيدين 

وامليثونني والتريوسني والبريوتني.

7 - جمموعة املوادالدهنية 
توجد بكميات ضئيلة مثل: اجلليرسول واألستريوالت والفوسفوليبيدات.

8 - جمموعة الربوتينات مثل
)بيبتون- ألبيمني- غلوبيلني- نيكيلوبروتني. . .(

باإلضافة إىل املاء ومكونات طيارة ومواد عطرية وصبغيات وغرويات.

وللمزيد عن مكونات العسل علينا مطالعة  املقال املعنون: 
Chemical composition of HoneyFaten, Abd El-Hady & Ahmed 
G. Hegazi, National Research Center, Dokki, Giza, Egypt.

3 - جمموعة الإنزميات
 حيوي العسل ما يزيد عىل تسعة أنواع من اخلامئر )األنزيامت( مثل: 
)األنفرتاز- األميالز- الكاتاألز-الفوسفاتاز-  جلوكوزأكسيداز- 

الدياستاز- …(

4 - جمموعة الأمالح معدنية 
متثل ما يقارب 0،1 % والنسبة األكرب من املعادن تكون يف العسل 
املعادن  أما  النسبة،  نصف  يمثل  والذي  البوتاسيوم،  مثل  الداكن 
ماغنسيوم-  الفوسفور-  النحاس-  )احلديد-  فهي  األخرى 
كلور-  سيلكا-  منجنيز-  يود-  كربيت-  كالسيوم-  صوديوم- 

سيلنيوم- الزنك-البور-الباريوم-  ... (

خيتلف وجود هذه املعادن باختالف أنواع العسل، فالعسل الداكن 
اللون حيتوى عادة عىل كمية أكرب من العنارص املعدنية وهذه املعادن 
تنفرد يف املاء وتعطي للعسل شحنة قلوية عالية تقلل من احلموضة 

املوجودة فيه.

5 - جمموعة الأحما�ض الع�صوية  
العضوية  األمحاض  من  نوعًا  عرش  اثني  عىل  يزيد  ما  العسل  حيوي 
النحلة مثل:  العسل من غدد  تنتقل إىل  التي   )acides organiques(
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1- الجهاز التنفسي

الرئة،  أمراض  التنفس، والربو،  الراشحة، ضيق  أنواع احلمى   كل 
الرغامى، احلنجرة  وىف بعض أنواع احلساسية الصدرية.

2- الجهاز الدوري والعصبي 

  تقوية عضلة القلب، ألن عضلة القلب غذاؤها الفعال هو العسل، 
ضبط ضغط الدم، مهدئ للجهاز العصبى املتوتر، وله تأثري إجيايب 
ومفيد عىل املراكز واخلاليا العصبية، ومضاد للصداع واألرق وذلك 

نظرًا الحتوائه عىل  مواد مهدئة.

3- الجهاز الهضمي 

أمراض املعدة واألمعاء بام فيها احلموضة وُعرس اهلضم، واالنتفاخ 
يفيد  كام  )القولون(،  الغليظ  املرصان  واضطرابات  واإلسهال، 
الكبد،  لوظائف  األول  الطراز  من  منشطًا  يعترب  إذ  الكبد  أمراض 

ويقي من تشمع الكبد.

4- أمراض الجلد  

 يستعمل العسل كضامدات ومراهم لبعض الدمامل والبثور كام أن 

االستعماالت الدوائية للعسل 

دروسه  سلسلة  يف  النابليس  راتب  حممد  الدكتور  يقول 
إن  العلامء:  )قال بعض  النحل:  تفسري سورة  اخلاصة يف 
العسل صيدلية كاملة، فالعسل قبل كل يشء وسط غري 
صالح لنمو اجلراثيم، والبكرتيا، والفطريات، لذلك مجيع 
أمراض اجلهاز اهلضمي اإلنتانية التي تسببها اجلراثيم يتم 

عالجها بالعسل(. 

العسل  تناول  أنَّ  إذ  الدم،  لفقر  عالج  العسل  يعترب  كام 
يرفع نسبة خضاب الدم من 57 % إىل 80 %. والطريقة 
قبل  املاء  يف  مذابة  العسل  من  صغرية  ملعقة  بتناول  تتم 

اإلفطار مدة أربعة أشهر.

وأعضاء  أجهزة  تصيب  كثرية  ألمراض  شفاء  والعسل 
اجلسم ومنها:
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العسل واأللوان

للعسل ألوان خمتلفة ترتاوح بني األبيض املائي والناصع، والعنربي 
من  هي  األصباغ  وهذه  الغامق.  وكذلك  جدًا،  والفاتح  الفاتح، 
غري  وصبغات  والزازنتوفيل  والكاروتني  الكلورفيل  مشتقات 

معروفة بعد.

ومن أكثر األسباب تأثريًا يف لون العسل: كمية األمالح املعدنية التي 
تسبب زيادهُتا زيادًة يف درجة اللون األغمق للعسل، كام أن حرارة 
لونه، وإذا  العسل يغمق  اللون، وإذا سخن  أيضًا تغري  اجلو تسبب 

حفظ يف حرارة غري مناسبة تأثر لونه.

لذلك  البرشة وصفائها،  احلفاظ عىل نضارة  أمهية كبرية يف  للعسل 
فهو يدخل يف كثري من الرتكيبات اخلاصة بالعناية بالبرشة والشعر.

5 - أمراض العين 

 التهاب القرنية،التهاب حواف اجلفون، قروح القرنية، كام يستعمل 
من  عليه  يرتتب  وما  اهلربس  بفريوس  اإلصابة  عالج  يف  العسل 
املختلفة، وله   العني  البثري، وحروق  الرمد  مضاعفات، وىف عالج 

أيضًا  فائدة يف التهاب واحتقان  وجفاف امللتحمة املزمن.

 6 - أمراض النساء  

قوة  عىل  ُيساعد  أنه  كام  احلمل،  تسمم  حاالت  يف  إجيايب  تأثري  له 
انقباض الرحم أثناء الوالدة، و يعترب غذاء فعاالً، وعالجًا لألمراض 

الطبيعية التي تنشأ عقب احلمل مبارشًة.

إن العسل حلو املذاق، وفيه كمية سكر عالية جدًا، إال أنه ال يزيد مرض 
السكر خطورة، لكن جيب أخذه بمقادير معقولة وحتت إرشاف الطبيب 

املعالج. كام يعترب العسل عالجًا فعاالً الضطرابات طرح البول.
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النبات  النبات، وخيتلف  تأيت من  اللون  املسؤولة عن  املكونات  إن 
يف الطبيعة وتركيز هذه املكونات كالبوليفونوالت والفالفونوييدات 
واملواد امللونة األخرى التي تتحد أثناء مجع العسل لتعطي لونًا مميزًا 

لكل نوع من العسل. 

صبغيات  العسل  يف  )توجد  �لرحمن:  عبد  �أ�سامة  �لدكتور  يقول 

العسل،  عىل  اللون  إضفاء  يف  املشاركة  فقط  دورها  ليس  عديدة 
تدخل  التي  الصبغيات  هلذه  الكربى  األمهية  حديثًا  اكتشف  ولكن 
حديثًا  ثبت  التي   )Phyto Chemicals( كيمياء   الفيتو  مواد  ضمن 
أن هلا دورًا هامًا يف مكافحة بعض األمراض املزمنة، كمواد مضادة 
لألكسدة ومضادة للسموم، ومانعة ومضادة لألورام، ومقوية ملناعة 
اجلسم. ومن أشهر هذه الصبغيات املوجودة يف العسل: الكاروتني، 
والكلوروفيل ومشتقاته، والزانثوفيالت، والتانينات. وهي تأيت من 

املصادر النباتية التي جيمع منها النحل غذاءه(. 

وفيما يلي جدول لأهم �أنو�ع �لع�سل و�أ�سهرها مع �ختلف �ألو�نها:

إن اختالف تركيب الرتبة الكياموي يؤدي إىل اختالف لون العسل، 
و ذلك أن رحيق األزهار يعتمد اعتامدًا كبريًا عىل ما يمتصه النبات 

من املعادن التي يف الرتبة.

اختالف  )يرجع  �لعريفي:  �سعد  عبد�هلل  �إبر�هيم  �لدكتور  يقول 

اللون بني أنواع العسل إىل اختالف املصادر الزهرية الرحيقية لكل 
نوع حيث خيتلف لون العسل من األبيض املائي إىل العنربي الداكن 

جدًا، ويرجع مصدر األلوان أساسًا إىل صبغات طبيعية(.

 ويقول �لدكتور حممد ر�تب �لنابل�سي: )هناك عسل أسود، وعسل 

ذو  وعسل  األبيض،  اللون  من  قريب  وعسل  أصفر،  وعسل  بني، 
لون زهري  وألوان ملونة، لكن العلامء اكتشفوا أن كل لون من ألوان 
العسل سببه اختالف تربة األرض، واختالف رحيق األزهار، و ربام 
أن  يبدو  و  أكثر من غريه،  الشفاء  ما من  نوع  يفيد يف  كان كل لون 
النبي عليه الصالة والسالم من كالمه كان حيب رشب العسل عىل 
لعقه، فكان يضع لعقة عسل يف كأس ماء، ويذيبه، ثم يرشبه، وهناك 
علامء ربطوا بني اختالف ألوان العسل والشفاء، فبينوا أن العلم ال 
يزال قارصًا عن معرفة طبيعة كل لون يف فعالية الشفاء، وكل لون 
من العسل له خاصة دقيقة يف الشفاء، وهذا ال يزال رهن البحث(.  
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�لقو�م�لطعم�لر�ئحة�للون�لنوع
��ستعمالتها 

�لطبية

 عسل 
السدر

بني 
ثقيل طعم مميز زكيةفاتح 

القوام

أمراض الطحال، 
والكىل، والكبد، 

والفريوسات الوبائية 
ومفيد جدًا لألطفال 

ناقيص النمو، فهو 
غذاء طبيعى ميلء 
بكل احتياجات 

جسم الطفل ليغذيه 
تغذية سليمة. 

عسل 
إكليل 
اجلبل

شاحب 
إىل 

درجة 
البياض

حبيبي ناعمعذبة رقيقة
واضح

يوصف ملرىض 
الكبد، ويف حالة 

اإلصابة باحلصيات 
املرارية ويف تليف 

الكبد. كام يستخدم 
للوهن واإلرهاق 
والضعف  العام 

واإلجهاد لتنشيط 
احلالة العامة. كام 
أنه العسل املثايل 
للمعدة واألمعاء 

فهو مضاد للغازات 
والتخمرات 

والتهاب القولون.

�لقو�م�لطعم�لر�ئحة�للون�لنوع
��ستعمالتها 

�لطبية

العسل 
اجلبيل

بني 
غامق

قوية 
ومميزة

حلو 
جدًا

ثقيل 
دبق

زيادة نسبة 
النحاس.

عسل
رقيق خفيفةأبيض الربسيم

ولذيذ
حبيبي 

ناعم

زيادة الطاقة 
يف اجلسم لدى  

الرياضيني.

عسل 
احلنطة 
السوداء

بني 
سميكغريب مميزةغامق

يعَطى لألطفال يف 
طور النمو ويف حالة 

اإلصابة بنقص 
املعادن يف اجلسم 

إثر الوالدة وخالل 
اإلرضاع وبعد 

اإلصابة بالكسور.

عسل 
التنوب

بني 
أسود

عطرية 
سائللذيذقوية

يستخدم يف حاالت 
إلتهاب القصبات 
اهلوائية والبلعوم 
وحساسية الصدر.
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�لقو�م�لطعم�لر�ئحة�للون�لنوع
��ستعمالتها 

�لطبية

عسل 
أو

كالبتوس
عطريةعنربي

واضح

نسبيا 

وعذب 

املذاق.

ثقيل 
حبيبي 

ناعم

مضاد للعفونة 
الرئوية والبولية 

واملعوية والتهاب 
املجاري التنفسية، 

هيدأ السعال.

عسل 
الكستناء

بني 
غامق

قوية 
وحادة

مميز 
يميل 

للمرارة

سميك 
وأحيانًا 

لزج

سوء الدورة 
الدموية، فقر الدم 
واإلجهاد، الوهن 

الشديد، زيادة 
الوزن.

عسل
 اخللنج

بني 
حممر

رائحة 
قوية

طعم 
حامض 

جدًا

لزج 
وشبه 
سائل

العفونة البولية، 
التهاب املثانة 

والربوستات، مدر 
للبول، الروماتيزم 
االلتهابات املعوية.

�لقو�م�لطعم�لر�ئحة�للون�لنوع
��ستعمالتها 

�لطبية

عسل 
الربتقال

عنربي 
عذب خفيفةخفيف

املذاق
ثقيل 
دبق

يستخدم كمضاد 
للتشنج، وملني.
كام يستخدم يف 

حاالت القلق، وأمل 
الرأس واألرق 
وخفقان القلب.

عسل 
اخلزامى

 عنربي 
خفيف 

عذبة 
عطرية

عذب 
املذاق

دهني 

كاملرهم

يستخدم يف احلروق 
ولسعات احلرشات 
واجلروح امللتهبة. 

وهو مضاد بكتريي 
ومضاد للتعفنات. 
يستخدم يف مجيع 

أمراض االلتهابات 
وخاصة الرئوية. 
مهدئ ألوجاع 

الرأس، مدر للبول 
وطارد للدود.
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مفاهيم حول الجهاز البولي

كليتني  من  واألطفال  والسيدات  الرجال  يف  البويل  اجلهاز  يتكون 
وحالبني ومثانة وجمرى للبول. تقع الكليتان خلف الغشاء الربيتوين 
يف اجلهة اخللفية من البطن عىل جانبي العمود الفقري بني الفقرتني 
اليمنى  الكلية  وتكون  القطنية،  والثالثة  الصدرية  عرشة  الثانية 
منخفضة قلياًل عن اليرسى، وتزن كل كلية من 125 إىل 170 غرامًا 
يف الرجل البالغ، ومن 115 إىل 155 غرامًا يف املرأة البالغة. وتبلغ 
مقاييس الكلية الواحدة 12سم طوالً، و7سم عرضًا،  و5، 2 سم   

سمكا يف املتوسط، وتشبه الكلية حبة الفاصوليا. 

�لقو�م�لطعم�لر�ئحة�للون�لنوع
��ستعمالتها 

�لطبية

عسل 
الزعرور

عنربي 
حلو عطرةخفيف

وعذب
حبيبي 

ناعم

ارتفاع ضغط الدم، 
تصلب الرشايني، 

أمراض القلب 
والتشنج واخلفقان 
والذبحة الصدرية.

عسل 
السنط

عنربي 
خفيفةاللون

حلو 
جدًا

سائل
يوصف لألطفال 
الرضع ومرىض 
السكر املصابون 

بدرجة خفيفة.
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إىل  املريض  الكلوي، ويضطر  والفشل  الكىل  األمراض ضمورًا يف 
الغسيل الكلوي وأخذ كميات من الكالسيوم والربوتني عن طريق 

احلقن مع تنظيم الوجبات لتخفيف احلمل عىل الكىل.

3- اأمرا�ض َخْلقية
ألن  نظرًا  للمريض  مشاكل  هذا  ويسبب  كليتني  من   أكثر  وجود  مثل 
مما  باحلالب  ضيق  وجود  مع  الطبيعي،  من  أصغر  يكون  الكىل  حجم 
يؤدي إىل ارتفاع نسبة األمالح واحتامل حدوث كسل يف وظائف الكىل.

4-وجود الأمالح واحل�صوات 
اجلهاز  حصوات  عىل  العسل  رشاب  تأثري  خيص  هذا  بحثنا  أن  بام 

البويل فإننا سنفصل قلياًل يف هذا العنوان:

البرش مسببة هلم متاعب  البويل بني  مقدمة: تنترش حصوات اجلهاز 
كثرية؛ حيث تشري اإلحصائيات إىل أن كل واحد من ثامنني شخصًا 
البولية  احلصوات  ومرض  البويل.  باجلهاز  بحصوة  مصاب  تقريبًا 
مومياء  يف  اكتشف  إنه  حيث  احلديث،  العرص  أمراض  من  ليس 

فرعونية عمرها 7000 سنة كام ذكر يف كتب أبو قراط. 

وقد يكون هناك عامل وراثي يسبب حصوات الكىل، ولكن غالبًا 
ما يلعب العامل االجتامعي واالقتصادي  دورًا مهاًم يف ظهور هذا 

املرض، كام يرجع السبب أيضًا إىل نوعية الطعام والرشاب.

وظيفة الكلى

الدقيق  الرتكيب  ثبات  عىل  احلفاظ  هي  للكىل  األساسية  الوظيفة 
تصنيع  منها:  للكىل  ثانوية  وظائف  وهناك  اخلاليا،  خارج  للسائل 
نخاع  يف  احلمر  الدم  كريات  لتكاثر  املنشط  إريثروبويتني  هرمون 
الالزمة  النهائية  اخلطوة  تصنيع  فهي  الثانية  الوظيفة  أما  العظام، 
التي  املصفاة  الكلية  وتعترب  الفعالة.  الصورة  إىل  د  فيتامني  لتحويل 

مترر الدم وتقوم بتخليصه من السموم.

أمراض الكلى

تصيب الكىل أمراض متعددة نذكر منها:

1- اللتهاب احلاد
عبارة عن وجود صديد بنسبة عالية أو ميكروب يصل إىل اجلهاز 
البويل عن طريق الدم أو عن طريق اجلهاز التناسيل، وهو شائع بني 
األطفال و الكبار الذين يعانون من أمراض باللوزتني أو احللق، 

أو ضعف املناعة، ويتم عالجه باملضادات احليوية.

2- اللتهاب املزمن 
أو  عالج  بدون  والصديد  احلاد  االلتهاب  تكرار  عن  عبارة  وهو 
بسبب أمراض باألعضاء األخرى مثل الدرن بالرئتني، وتسبب هذه 
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واحلصيات   ،)Calcium Phosphate( الكالسيوم  وفوسفات 
اإلنتانية املختلطة )Mixed Infective Stones( والتي ُتشكل %15 

من إمجايل احلصيات البولية، وتكون أكثر حدوثًا عند  النساء.

تظهر حصاوى الكالسيوم نتيجة حلدوث خلل يف متثيل الكالسيوم 
ولألوكساالت  للكالسيوم  ارتفاع  وحدوث  اجلسم،  يف  والفسفور 
يف البول، كام أن  الزيادة البسيطة يف تركيز األوكساالت يمكن أن 
إىل  يؤدي  مما  الكالسيوم  أوكساالت  تكوين  نشاط  يف  زيادة  تسبب 
ذائبة  غري  بلورات  وهي  الكالسيوم،  أوكساالت  بلورات  تكوين 

نسبيًا يف البول، ومتثل النسبة العظمى خصوصًا عند الرجال . 

ح�ساوى حم�ص �لبوليك  Uric Acid: يتغري مستوى محض البوليك 

يف الدم من ساعة إىل أخرى، ومن يوم إىل يوم آخر، كام أن عوامل 
كثرية تؤثر عىل محض البوليك منها الصيام الطويل ونوعية الطعام 
)األغذية الغنية بالقواعد الربوتينية تؤدي إىل تكوين حامض البوليك 

يف اجلسم مهيئة بذلك بيئة مفضلة لتكوين حصوات البوليك(. 

البوليك    محض  حصاوى  ُتشكل  األوسط  الرشق  دول  بعض  ويف 
40% من احلصيات البولية.

البول أحد  Cystine: تعترب زيادة السستني يف  ح�ساوى �ل�سي�ستني 

األمراض الناجتة عن خطأ وراثي يف أيض السستني والذي يتداخل 

وتتكون احلصوات داخل اجلهاز البويل إذا ازداد تركيز األمالح يف البول 
من أمثال أمالح الكالسيوم ومحض البوليك، وذلك طبعًا نتيجة العطش 

وقلة رشب السوائل و قلة املواد املثبطة  كاملغنيسيوم والسيرتات.

حصوات الكلى

 اأ- تعريف:
حصوات الكىل هي كتل صلبه مكونة من بلورات صلبة صغريه 
بالعني  يرى  ال  صغري  حجم  من  حجمها  يتفاوت  حيث  جدًا، 
يصل  أن  )يمكن  كبري  حجم  إىل  باملجهر(  رؤيته  )يمكن  املجردة 

قطرها حوايل 4.7 سم(.

أو  احلالبني  أو يف  الكىل،  أحواض  الكىل يف  تتكون حصوات  وقد   
تسقط يف املثانة، مما قد حيدث انسدادًا يف جمرى البول و قلة إدراره 
وهذا بالطبع يؤدي إىل  تضخم يف الكلية أو حدوث التهابات شديدة 

يف املسالك البولية.

ب ـ اأنواع ح�صوات الكلى:
يوجد أنواع متعددة من حصوات الكىل نذكر منها:

ح�ساوى �لكال�سيوم: متثل أنواعًا متعددة منها: أوكساالت الكالسيوم 

)Calcium Oxalate(، حيث تشكل  70% إىل 80% من احلصوات، 

اإلعجاز  العلمي في لون العسل 4445



ملحوظة هامة 
طريق  عن  تتم  كانت  العلمي  باإلعجاز  اخلاصة  األبحاث  معظم   
املطابقة؛ أي مطابقة ما وصل إليه الباحثون األجانب من نتائج مع 
ما جاء يف القرآن الكريم من آيات، أو ما ورد من أحاديث نبوية عىل 
لسان املصطفى عليه الصالة والسالم، لكن بحثنا هذا اعتمدنا فيه 
طريقة  التطبيق؛ أي أننا نأيت باآلية ونحن من نقيم التجربة ونحاول 

أن نجد اإلعجاز الكامن وراء هذا النص القرآين.

مع كل من القناة اهلضمية وأنابيب الكلية الناقلة لألمحاض األمينية 
السستني  حيث  واألونثني،  األرجنني،  الليوسني،  السستني،  مثل 
عند  حصوات  صورة  يف  ويرتسب  ذوبانًا  األمينية  األمحاض  أقل 

زيادة تركيزه يف البول.

هذه احلصوات تتكون لدى من حيملون استعدادًا جينيًا وراثيًا لذلك.

ح�ساوى �ل�سرتوفايت  Struvite: وتكثر يف حاالت التهاب املجاري 

البولية عند اإلناث ويتكون هذا النوع نتيجة إلتهابات بكتريية.

ج. املواد امل�صادة للتبلور
يمكن تقسيم املواد املضادة للتبلور إىل قسمني: عضوية )organic( مثل: 
والنفروكالسني   ،)glycosaminoglycans( جاليكان  أمينو  جاليكوز 
كاملغنيسيوم،  )inorganic(؛  عضوية  غري  ومواد   ،)nephrocalcin(

.)citrate( والسيرتات ،)pyrophosphate( والبايروفوسفات
عن  عبارة  وهي  الكىل  حصوات  تفيد  الطبيعة  من  أدوية  توجد  كام 
أعشاب  طبيعية مثل: البقدونس، ورق خبازى، بذور احللبة، شوشة 
عرنوس الذرة الصفراء، محص أسود، خل التفاح، عصري الليمون. 
وكام أثبتت الدراسات فإن االستهالك املنتظم لعصري الليمون يزيد 
درجة احلموضة وحمتوى السيرتات والبوتاسيوم وحجم البول دون 
مستويات  نسبة  يف  الزيادة  تساعد  إذ  الكالسيوم،  حمتوى  يزيد  أن 

السيرتات يف منع تبلور الكالسيوم.   
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سير التجربة 

قمنا يف بادئ �لأمر بتح�سري حملولني:

- حملول أوكسالت الصوديوم )Sodium Oxalate( برتكيز من رتبة 
3-10 مول/اللرت،  وذلك باستعامل حملول كلور الصوديوم كمذيب.

- حملول كلور الكالسيوم تركيز من رتبة 3-10  مول/اللرت،  وذلك 
باستعامل حملول كلور الصوديوم كمذيب.

كام قمنا بإحضار نوعني من العسل وبرتاكيز خمتلفة ومها عسل متعدد 
األزهار، وعسل السدر. وكام نعلم أهنام نوعان خيتلفان يف اللون.

ويمكن حتضري الرتاكيز املختلفة للعسل بإذابة كتلة معينة من العسل 
يسمى  ما  استعامل  أي  كمذيب؛  الصوديوم  كلور  حملول  باستعامل 

برشاب العسل وفيام ييل جدول يوضح  العملية:

اإلعجاز العلمي

�لن�ص �لقر�آين �ملعجز

َباِل ُبُيوٗتا  ِِذي ِمَن ٱۡلِ ِن ٱتىَّ
َ
وَۡحٰ َربَُّك إَِل ٱنلىَّۡحِل أ

َ
يقول تعاىل: ﴿َوأ

فَٱۡسلُِك  ٱثلىََّمَرِٰت   ِ
ُكّ ِمن  ُكِ  ُثمىَّ  َيۡعرُِشوَن ٦٨  ا  َوِممىَّ َجرِ  ٱلشىَّ َوِمَن 

ۡلَوٰنُُهۥ فِيهِ ِشَفآءٞ 
َ
َۡتلٌِف أ اٞب مُّ ُسُبَل َرّبِِك ُذلُٗلۚ َيُۡرُج ِمۢن ُبُطونَِها َشَ

ُروَن ٦٩﴾ ]النحل[. ّلِلنىَّاِسۚ إِنىَّ ِف َذٰلَِك ٓأَليَٗة ّلَِقۡوٖم َيَتَفكىَّ
�حلقيقة �لعلمية �ملرتبطة بالن�ص

 نحاول يف بحثنا هذا ربط ما جاءت به اآلية من  اختالٍف أللوان 
العسل، وتأثري ذلك عىل حصوات الكىل وكيف أن املوىل عز وجل 

ربط اختالف األلوان بالشفاء.

وجه �لإعجاز يف �لن�ص

نحاول يف هذا البحث إجياد عالقة بني الرشاب املختلف ألوانه املذكور 
يف اآلية السابقة، و تأثري ذلك عىل حصوات الكىل، إذ أنه قد تبني لنا 

أن اختالف ألوان العسل له دور يف الوقاية من حصوات الكىل.
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النتائج 

  قمنا بحساب درجة التثبيط لكل نوع  وسجلنا النتائج يف اجلدول التايل:

درجة �لتثبيط  %ميل �ملنحنى تركيز �ملثبط  %

0.5170بدون مثبط 

1000.03194 % عسل متعدد األزهار

500.09282.20 % عسل متعدد األزهار

1000.20660.15 % عسل السدر

500.31439.26 % عسل السدر 

نقوم بحساب درجة التثبيط باستعامل القانون التايل:

درجة �لتثبيط % = 

]- 1 )قيمة ميل املنحى بوجود مثبط ⧵ قيمة ميل املنحى بدون مثبط([×100  

 

نوع �لع�سل 
كتلة �لع�سل 

)غ(

حجم حملول 
كلور �ل�سوديوم 

)ملل(

تركيز 
�لع�سل
)% (

عسل متعدد 
األزهار

6.810100

6.810100عسل السدر

يتم حتضري الرتكيز  50 %  بإضافة  حجم معني من حملول كلور 
الصوديوم إىل نفس احلجم من حملول العسل ذي الرتكيز 100 %

نوع  من  الكىل  حصوات  ل  تشكُّ عىل  نوع  كل  تأثري  بدراسة  قمنا 
أوكساالت الكالسيوم )Calcium Oxalate( وذلك باستعامل جهاز 
املطياف الضوئي Spectrophotometer  الذي يعطينا منحنى يمثل 

مراحل تشكل أوكساالت الكالسيوم.
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و فيام ييل املنحنى الذي يوضح تأثري الرتاكيز املختلفة  لرشاب العسل 
عىل تشكل حصوات الكىل من نوع أوكساالت الكالسيوم:
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مناق�صة النتائج 

مير ت�سكل �حل�سو�ت �لكلوية بثلث مر�حل �أ�سا�سية  وهي: 

مرحلة النتش )Germination( حيث تكون البلورات جد صغرية.( 1

مرحلة النامء )Growth( حيث تبدأ البلورات الصغرية بالنمو ( 2
املنحنى،  ميل  وهو  مهم  بمتغري  املرحلة  هذه  وتتميز  والكرب 
وهو الذي من خالله يمكن حساب درجة التثبيط، ويمثل يف 

املنحنى املقطع املستقيم.

يتم ( 3 حيث   )Aggregation( التجميع  أو  الرتاكم  مرحلة 
بتشكيل  تنتهي  جتمعات  لتشكيل  البلورات  بني  التقارب 

احلصوات الكلوية.

نالحظ من خالل اجلدول واملنحنى أن درجة التثبيط تزداد بازدياد تركيز 
العسل ونوعه إذ تبلغ أكرب قيمة )94%( بالنسبة لعسل متعدد األزهار 
ذي الرتكيز)100 %( ويوافق بالنسبة للمنحنى - آخر منحنى - )اللون 
األمحر( وهو املوافق ألقل قيمة للميل)0،031(   ويعود السبب يف هذه 
النتائج إلختالف لون العسل والذي بدوره يعود إلختالف مكونات 
املثبطة   باملواد  غني  األزهار  متعدد  العسل  أن  يعنى  ما  وهذا  العسل 

لتشكل احلصوات الكلوية عىل خالف عسل السدر. 
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انطلقنا  ونحن  منه،  ننطلق  الذي  العلمي  السقف  تعطينا  اآلية  فإن 
من هذا املفهوم، وحاولنا إبراز ما حيمله النص القرآين من إعجاز، 

وتوصلنا إىل نتيجتني هامتني ومها:

 كل نوع من العسل خيتص بعالج نوع من املرض. .

املاء( بدل  .  علينا باستخدام رشاب العسل)العسل مذاب يف 
العسل  بإذابة  قمنا  هذه  دراستنا  ففي  مبارشة،  العسل  لعق 

بمحلول مائي ملحي.

الخاتمة 

تعترب هذه الدراسة األوىل من نوعها فيام خيص استعامل العسل كمثبط  
لتشكل احلصوات الكلوية،  وليس هذا فحسب بل انطلقنا يف دراستنا 
َباِل  ٱۡلِ ِمَن  ِِذي  ِن ٱتىَّ

َ
أ ٱنلىَّۡحِل  إَِل  َربَُّك  وَۡحٰ 

َ
من اآلية الكريمة ﴿َوأ

ِ ٱثلىََّمَرِٰت فَٱۡسلُِك 
ا َيۡعرُِشوَن ٦٨ ُثمىَّ ُكِ ِمن ُكّ َجرِ َوِممىَّ ُبُيوٗتا َوِمَن ٱلشىَّ

ۡلَوٰنُُهۥ فِيهِ ِشَفآءٞ 
َ
َۡتلٌِف أ اٞب مُّ ُسُبَل َرّبِِك ُذلُٗلۚ َيُۡرُج ِمۢن ُبُطونَِها َشَ

ُروَن ٦٩﴾ ]النحل[. ّلِلنىَّاِسۚ إِنىَّ ِف َذٰلَِك ٓأَليَٗة ّلَِقۡوٖم َيَتَفكىَّ
حيث ركزنا عىل اختالف األلوان، وكانت النتيجة مبهرة، مما يعنى 
الكلمة  حتى  بل  فحسب  آياته  يف  معجزًا  ليس  القرآين  النص  أن 
بذاهتا معجزة، وكيف أن اهلل تبارك وتعاىل نبهنا إىل اختالف ألوان 
العسل، وليس هذا فحسب بل إن املصطفى عليه السالم كان يداوم 
عىل رشاب العسل ويويص به، كام قال صىل اهلل عليه وسلم: » نعم 

�ل�سر�ب �لع�سل يرعى �لقلب ويذهب برد �ل�سدر«.

ويمكننا القول بأن اآلية الكريمة نبهت إىل فائدة اختالف ما خيرج 
من بطون النحل سواء كان عساًل أو شهدًا أوساًم وطبعًا، كام يقال 
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