
)*(التشكيك يف الفوائد الطبية لعسل النحل

:مضمون الشبهة

يشكِّك الطاعنون يف الفوائد الطبية لعسل النحل، اليت أشار إليها القرآن الكرمي 
بطو�ا شراب خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس إن يف ذلك آلية خيرج من  :يف قوله تعاىل

، ويرون أن القول أبن العسل فيه شفاء للعديد من )النحل()69(لقوم يتفكرون 
أشبه ابلوصفات الشعبيَّة اليت ال تليق بعصر العلم والتقدُّم، والعالج  -مطلًقا-األمراض

.ابهلندسة الوراثية

 قد أخطأ خطًأ كبريًا حينما وصف العسل للرجل الذي مؤكِّدين أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
أن رجًال أتى«: اشتكى له من استطالق بطنه، والوارد يف حديث أيب سعيد اخلدري �

اْسِقه عسًال، وملا مل يفلح العسل : إن أخي يشتكي بطنه، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال
، »َصَدَق هللا وَكَذَب بطن أخيك: صفه النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال له بعد ثالث مراتالذي و 

كيف يُوَصف العسل ملن عنده إسهال، واألطباء ُجيمعون على أن العسل : ويتساءلون
!من املسهالت؟

:وجها إبطال الشبهة

لطبية، أكَّد العلم احلديث ما جاء به القرآن الكرمي من فوائد عسل النحل ا  )1
وذلك بعد تقدُّم العلم، ونـَْيل عسل النحل حقَّه من األحباث العلمية العاملية؛ إذ تبنيَّ 
لكل ذي بصٍر ما حيتويه هذا العسل من مواد مهمَّة وضرورية حلماية جسم اإلنسان 
ووقايته، وعالجه من األمراض، وذلك اثبت من خالل التجارب املقدَّمة من علماء 

 .الغرب

جاءت الدراسات العلمية احلديثة لتكون شاهًدا على صدق ما أخرب به النيب   )2
ملسو هيلع هللا ىلص عن عالج العسل الستطالق البطن؛ ففي دراسة حول هذا األمر بلغت نسبة جناح 
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، وحتسَّنت أحواهلم النفسية والـَمَرضية، %83العالج ابلعسل بني هؤالء املرضى 
 .دَّته، كما تالشت األعراض البطنية األخرىواختفى اإلسهال أو خفَّت حِ 

:التفصيل

 :العلم احلديث يبنيِّ فوائد عسل النحل العالجيَّة يف كثري من األمراض. أوال

الذي يتذرَّع به أصحاب هذه  -يف البداية نودُّ أن نشري إىل أن عصر العلم ذاته
ه على الكثري من هو الذي أنصف العسل؛ ملا فيه من فوائد مجَّة، واحتوائ -الشبهة

 .العناصر املهمة اليت حيتاجها جسم اإلنسان

إن : -زميل الكليات الـَمَلكية لألطباء يف لندن -يقول الدكتور حسان مشسي ابشا
العسل مل ينل حقَّه من اهتمام الباحثني الغربيني خالل العقود املاضية مثلما �ل خالل 

ات العلمية خالل العامني املنَصرَِمِني، وال السنتني املاضيتني؛ فقد ُنِشَرت عشرات الدراس
يكاد ميرُّ أسبوع إال وجتد دراسة علمية َرِصينة حول العسل ُنِشرت يف اجملالت العاملية 

 ).[1](املوثَّقة

:لميةاحلقائق الع  )1

ال عجب يف هذه الفوائد العديدة الناجتة من عسل النحل إذا ما عرفنا أهم 
 .حمتو�ته ومكوِّ�ته، وكذلك إذا ما اطلعنا على خصائصه

 :حمتو�ت عسل النحل ومكو�ته

حيتوي عسل النحل على عدد من املواد؛ كالسكر�َّت واملاء والفيتامينات 
الربوتينيَّة واخلمائر واإلنزميات، إىل غري ذلك، وهذا واألمالح املعدنية وبعض املواد 

: املواد تفصيل هلذه
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 :السكر�ت  .1

يُعدُّ عسل النحل أهم مصدر للمواد السكرية، ونسبة السكر فيه كبرية جدًّا، 
نوًعا حىت اآلن، وإنك لتعجب حقًّا  25وعدد السكر�ت اليت اكُتِشَفت يف العسل تبلغ 

إمنا تتشكَّل من  -%70أكثر من  -النسبة الُعظَمى من سكر العسلعندما تعلم أن 
 ).الفراكتوز واجللوكوز(السكر األحادي البسيط بنوعيه 

 :اخلمائر  .2

اخلمائر مواد ضرورية للكائن احلي ال بقاء له بغريها، وهي تقوم بدوٍر أساسيٍّ وابلغ 
اخللية يف ُيْسٍر ابلٍغ ويف درجة اجلسم األمهية يف إمتام العمليات الكيميائية احليوية داخل 

العادية، وقد تبنيَّ أن العسل حيتوي على أعلى نسبة من اخلمائر إذا ُقوِرن جبميع 
 .األطعمة األخرى

 :الفيتامينات  .3

الفيتامينات مواد أساسية جلسم اإلنسان، وأي نقص فيها قد يؤدي إىل العديد من 
ويشتمل عسل النحل على جمموعة متثِّل أغلب األمراض اليت قد تبلغ درجة اخلطورة، 

، وهو ضروريٌّ لإلبصار ولسالمة اجللد )أ(وأهم الفيتامينات املعروفة؛ منها فيتامني 
وصحته، وجتديد خال� البشرة، كما أنه ضروري لسالمة األغشية املخاطية ولعمليات 

وكذلك فيتامني  التمثيل الغذائي داخل جسم اإلنسان، وغري ذلك من الفوائد الكثرية،
، وهو يعمل على سالمة اجلسم يف امتصاص عنصَرِي الكالسيوم والفوسفور، ويؤدي )د(

، وهو )و(نقصه إىل أمراض الُكساح عند األطفال، وِلني العظام عند البالغني، وفيتامني 
ضروري لتكوين اخلال� التناسلية واحملافظة على حيويتها ونشاطها، وللمحافظة على 

ب (، وهو ضروري ملنع النَّزف، وفيتامني )ك(نني يف أثناء فرتة احلمل، وفيتامني حيوية اجل
، الذي يقوم بدوٍر مهمٍّ يف عملية متثيل املواد السكرية، وللمحافظة على سالمة )1

) 2ب (األعصاب، وقيام اجلهاز العصيب بوظائفه، ويف انتظام عملية اهلضم، وفيتامني 
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احلية يف عمليات التَّأْكُسد، ويساعد اجلسم على التخلُّص  حيمل اهليدروجني إىل اخلال�
، وهو )3ب (من امللح واملاء بواسطة الُكلى، ويساعد على امتصاص احلديد، وفيتامني 

ضروري لتكوين مادة األسيتيل كولني املهمَّة يف قيام اجلهاز العصيب بوظائفه، وكذلك 
، وهو )6ب(ملرض البالجرا، وفيتامني ، وهو الشهري ابلفيتامني املضاد )5ب (فيتامني 

ضروري يف عمليات متثيل املواد الربوتينية، كما أنه حيافظ على التوازن والتبادل الغذائي 
داخل أنسجة اجلسم، وكذلك محض الفوليك الذي يساعد على تكوين كرات الدم 

هو ، و )هـ(احلمراء وُنْضجها، وعلى حسن أداء اجلهاز اهلضمي لوظائفه، وفيتامني 
ضروري يف عمليات التمثيل الغذائي، ويؤدي نقصه إىل جفاف اجللد والتهابه وتقشُّره، 

، الذي يساعد على تكوين مادة الكوالجني يف العظام واألسنان واألوعية )ج(وفيتامني 
 .الدموية، ويساعد على امتصاص احلديد، وتكوين كرات الدم احلمراء ونضجها

 :األمالح املعدنية  .4

مالح املعدنية يف تركيب اجلسم البشري، وتعمل بصفتها عناصر مهمة تدخل األ
 . لبعض األنسجة والعضالت وكر�ت الدم احلمراء والبيضاء

 :اإلنزميات  .5

وهي عبارة عن مواد بروتينية معقَّدة الرتكيب، يتم تكوينها بواسطة الكائنات احلية 
التفاعالت احليوية املختلفة من َهْدم  داخل اخلال� أو خارجها؛ لتقوم ابملساعدة يف إمتام

األنفرتيز واألميليز والكاتليز والربوتينيز والببتيديز واجللوكوز : وبناء، وأهم هذه اإلنزميات
 .أوكسيديز

 :مواد أخرى  .6

ال تقتصر حمتو�ت عسل النحل على كل هذا الذي تقدَّم ِذْكره، بل إنه حيتوي 
املهمة املعروفة؛ فتوجد يف العسل مثًال جمموعة كبرية  أيًضا على الكثري من املواد األخرى
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 -اخلليك -من األمحاض العضوية؛ مثل محض الليمونيك واللبنيك والتفاحيك
 .واألوكساليك واجللوكونيك والريوجلواتميك

 :اخلصائص الغذائية الفريدة لعسل النحل

الغذائية املفيدة وإضافة إىل ما سبق جند أن عسل النحل ميتاز بعدٍد من اخلصائص 
 :اليت متيِّزه من غريه من األغذية، ومن هذه اخلصائص

 :العسل غذاء جاهز  .1

األطعمة بصورة عامة تظلُّ يف املعدة مدة غري قصرية لتمتزج مع ُعصارات املعدة، 
مث مترُّ إىل األمعاء الدقيقة؛ حيث تضاف إليها عصارات أخرى، وتبقى بعض الوقت قبل 

حيتاج ملسرية  -كالسليلوز–اصها يف األمعاء الدقيقة، وبعض األطعمة أن يتيسَّر امتص
أطول حىت يصل لألمعاء الغليظة ليصبح قسم منها فقط صاحلًا لالمتصاص، أما ابلنسبة 

منه تقريًبا سكر أحادي؛ مثل الفركتوز واجللوكوز، ومها جاهزان % 80للعسل فإن 
 .مبجرد ابتالعهاتقريًبا لالمتصاص واالستعمال يف خال� اجلسم 

 :غذاء حيتفظ بقيمته وسالمته  .2

معظم األطعمة اليت ميرُّ عليها وقت تتعرَّض للتبدُّل الذي قد ينقص من قيمتها أو 
حيوِّهلا إىل مواد خطرة على الصحة، أما العسل الطبيعي فقد ُوجد أنه ال يفسد مع مرور 

ن ـــبفوائده احليوية لفرتة طويلة متتد مالزمن إذا ُحفظ بطريقة سليمة، كما يبقى حمتفظًا 
سنوات، ابإلضافة إىل أنه ميتلك خاصية مضادة للتعفُّن ومنو األحياء الدقيقة،  5: 3

 .وعدم وجود أيِّ آاثر ضارة أو جانبية من تناوله

 :غذاء مضاد للعفونة  .3

م فقد ثبت أن العسل به خصائص مضادة للعفونة، وهي كافية لتؤثِّر على اجلراثي
الـُمْمِرضة داخل األمعاء، حبيث إذا استغىن اإلنسان عن اللحوم واحلليب واقتصر على 
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العسل كغذاء نقصت الزمرة اجلرثومية الـُمْمِرضة لألمعاء بنسبة عالية، كما أنه غذاء 
يريح الكبد والكليتني، وليس له فضالت تبقى دون أن يستفيد منها اجلسم، وهو مليٌء 

وله مكانته العالية يف إنتاج القدرة والقوة داخل جسم اإلنسان، كما ابحليوية والطاقة، 
أثبتت البحوث اليت ُأجرِيت يف أمريكا وإجنلرتا وروسيا والصني أن العسل شفاء لكثري 

 ).[2](من األمراض

وها هم علماء الغرب ُجيرون أحبااًث علميًَّة يف َأْوج عصر العلم واحلداثة ليؤكِّدوا ما 
 .سنة 1400جاء به اإلسالم منذ أكثر من 

 

 :أبحاث علمیة عالمیة لدراسة فوائد عسل النحل الطبیة

 :حبث إجنليزي إلثبات فائدة العسل يف التئام اجلروح      •

م أن أحد كبار اجلرَّاحني يف مستشفى 1956مارس  6يف ُنِشر يف صحيفة إجنليزية 
نورفولك اإلجنليزي استخدم عسل النحل لتغطية آاثر اجلروح الناجتة عن العمليات 
اجلراحية اليت جيريها، بعد أن ثبت له أنه يساعد على سرعة التئام اجلروح وإزالة آاثرها، 

له من هذه التجارب اليت أجراها أن  فال ترتك ندواًب وتشوُّهات بعد العملية، كما تبنيَّ 
طبيعة العسل وما حيويه من مواد تساعد على منو األنسجة البشرية من جديد فتلتئم 

 .اجلروح بطريقة مستوية

      حبث إيطايل إلثبات فاعلية العسل يف أمراض الكبد واملرارة: 

لعالج مرضى نصح داود األنطاكي قدميًا يف القرن السادس عشر ابستعمال العسل 
الصفراء وتسمُّم الكبد، وثبت يف جامعة بولونيا إبيطاليا أن العسل له أتثري يقوِّي الكبد،  

 .كما أن العسل مع الليمون والزيتون يفيد يف حاالت أمراض الكبد واحلوصلة املرارية
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      حبث أمريكي إلثبات أثر العسل يف عالج األمراض الصدرية واحلساسية: 

أنه  -إخصائي أمراض احلساسية جبامعة أيوا األمريكية-" وليام بيرتسون"ور أعلن الدكت
قام مبعاجلة اثنني وعشرين ألف مريض ابحلساسية مبقدار ملعقة يوميًّا من عسل النحل 

من احلاالت، ويف حاالت الشعور بِضيق الصدر % 90اخلام، وأكد العسل فاعليته يف 
وع البصل مع العسل يف َجْلي الصدر، وكذلك يف والسُّعال واخلشونة الصوتية يفيد منق

 .عالج السعال الدِّيكي ويف حاالت التهاب الشَُّعب اهلوائية

      حبث أمريكي إلثبات فاعلية العسل يف عالج التهاب املفاصل: 

بعد جتارب متعددة على اخلنازيز الغينية إىل " جوليا تشرش"توصَّلت الباحثة األمريكية 
دة جمهولة يف عسل النحل ومشعه هلا القدرة على عالج تصلُّب املفاصل، إثبات وجود ما

دون تسخني أو أي معاجلة صناعية -ووجدت أن العسل املستخَرج من الُقرص مباشرة 
يعمل على القضاء على تصلُّب الرُّسغني الذي يصيب اإلنسان، وقد تبنيَّ أن -أخرى 

ـمجهولة تتأثر أشكال عظامها متاًما كما حيدث اخلنازير الغينية اليت تنقصها هذه املادة ال
 .لآلدميني املصابني ابلتهاب املفاصل

      حبث بريطاين إلثبات فاعلية العسل يف منو األنسجة: 

كان قدماء املصريني ينصحون بتغطية اجلروح بقماٍش ُقطينٍّ مغموٍس ابلعسل ملدة أربعة 
مبستشفى نورفولك نورديتش " ميخائيل بوملان"أ�م، وقد جرَّهبا حديثًا اجلراح الربيطاين 

إبجنلرتا؛ حيث أتى العسل بنتائج مذهلة يف تضميد ُجْرٍح �تٍج عن استئصال ثَْدي 
بسبب السرطان، فتحسَّن اجلرح بسرعة فائقة بعد استعمال العسل؛ حيث إن احتواء 

النامية،   العسل على عناصر غذائية يلعب دورًا واضًحا يف التشكيل السريع لألنسجة
 .كما أنه يعمل على هتدئة اجلروح امللتهبة واملتقيِّحة بطيئة االلتئام

كما ُيستعَمل العسل كذلك يف حاالت اإلصابة ابلرصاص؛ حيث إن العسل يزيد كمية 
ط  إفراز اجللواتثيون يف اجلرح؛ األمر الذى يساعد على عملية التأكُسد واالختزال، وينشِّ
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فُيسرع ابلشفاء ويسرِّع من التئام اجلروح، خاصة إذا ُأخذ عن منو اخلال� وانقسامها، 
 .طريق الفم

      حبث مصري إلثبات فاعلية العسل يف عالج التهاب العيون: 

رئيس مستشفى طب العيون جبامعة املنصورة -م أشار الدكتور دمحم عمارة 1981يف عام 
نية املرتتبة على اإلصابة بفريوس إىل جناح العسل يف عالج التهاب الَقَرنية وعتمات القر -

اهلربس، والتهاب امللتِحمة وجفافها، وينصح بوضع العسل يف جيب امللتحمة األسفل 
َحَرقاٌن وقِيتٌّ ابلعني وا�مار الدموع، ولكن -يف الغالب -مرات يوميًّا، وسيحدث  3: 2

 %.85سرعان ما يتالشى وتتحسَّن احلالة بنسبة 

      ت أثر العسل يف عالج األنيميا والضغط العامحبث إسباين إلثبا: 

يف إحدى مستشفيات إسبانيا ُأجرِيت جتربة على ثالثني طفًال ملدة ستة أشهر، وُقورِنوا 
بعدد مماثل من األطفال الذين �خذون الغذاء العادي، فظهرت ز�دة يف الوزن، وز�دة 

دة يف الكائنات النافعة يف عدد كرات الدم احلمراء، وز�دة يف اهليموجلوبني، وز�
ابألمعاء، عالوًة على قدرة حتمُّل غري عادية ابلنسبة لألطفال الذين �خذون العسل، 
وينصح األطباء يف حالة إصابة األطفال ابألنيميا إبضافة ِمْلَعقة أو ملعقتني إىل وجبة 

 .)[3](الطفل

كما أظهرت دراسة جديدة أن العسل ميلك خصائص يستطيع من خالهلا مقاومة 
اجلراثيم، كما أظهر فعالية ضد البكتري� املقاومة للمضادات احليوية، اليت طوَّرت أجهزهتا 

العادية أمًرا صعًبا، املناعيَّة ملقاومة املضادات؛ األمر الذي جعل مقاومتها ابألدوية 
ولطاملا كان العسل يف القدمي واحلديث ُيستخَدم عالًجا طبيًّا للكثري من األمراض يف 
خمتلف البلدان واحلضارات القدمية، لكن هذه الدراسة قد تكون نقطة حتوُّل جديدة يف 

 .االستخدامات الطبية للعسل
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األستاذ املشارك -ول دي كارتر وحول الدراسة اليت أجرهتا جامعة سيدين األسرتالية، تق
بنيَّ لنا البحث الذي أجريناه أن : "-يف كلية العلوم البيولوجيَّة وامليكروبيَّة اجلرثوميَّة

العسل ميكن أن حيلَّ حملَّ الكثري من املضادَّات احليوية املستخَدمة يف معاجلة اجلروح؛  
لة مساعدة للعالج سيزيد كاملراهم والكرميات املختلفة، كما أن استخدام العسل كوسي

 ".من ُعْمر املضادات احليوية

ويؤكد العلماء أن أكثر أنواع البكتري� اليت تسبِّب االلتهاابت يف املستشفيات ابتت 
قادرة على مقاومة نوع واحد على األقل من املضادات احليوية، وهذا يتطلَّب إنتاج 

اء على البكتري� املسبِّبة أنواع جديدة من هذه املضادات؛ لتكون قادرة على القض
 .)[4](لألمراض

ٌر قويٌّ   .4  :العسل مطهِّ

أن مجيع أنواع العسل تتميَّز بوجود مضادات للجراثيم Molan" موالن" وجد الدكتور
إنك ال جتد أيَّ مادة يف العامل ُتشِبه العسل يف خواصها : "ويقولمن النوع القوي، 

بواسطة إنزميات ) hydrogenperoxide(املطهِّرة؛ حيث يفرز النحل مادة 
 ".خاصة، وهذه املادة معروفة خبصائصها املعقِّمة

كما أثبت هذا الباحث بعد جتارب استمرت عشرين عاًما أن العسل له طاقة كبرية يف 
إن أدوايت الطبية اليت أمحلها معي : "مساك الـُمْزِمن دون أيَّة آاثٍر جانبيَّة، ويقولعالج اإل

 ".يف حقيبة العالج هي جمرَّد عسل وضمَّادات

 :العسل حيوي مضادات حيويَّة قوية  .5

بعالج الكثري من األمراض ابلعسل فقط دون أي شيء آخر، " موالن" يقوم الدكتور 
أتثريًا ُمذِهًال يف عالج احلروق والتَّقيُّح، وميكن تطبيقه مباشرة على إن للعسل :"ويقول

احلروق فيعمل على ترميم اجللد وقتل البكتري� املؤذية، بل يزيل آاثر احلروق؛ فتجد 
 ".العضو احملروق بعد العالج ابلعسل عاد كما كان دون آاثر أو ندوب
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ت بعض أنواع اجلراثيم ابحثي الوال�ت  املتحدة األمريكية ومل جيدوا هلا عالًجا، وقد حريَّ
ولكنهم اليوم حياولون استخالص املضادات احليوية املوجودة يف العسل لتعقيم املشايف؛ 

 !حيث يؤكدون أ�ا من أفضل املضادَّات احليوية

 :العسل يعاجل سرطان اجللد  .6

إخصائي أمراض -)Glenys Round(بعد اختبارات طويلة وجد الدكتور 
شيًئا غريًبا يف العسل، فقد الحظ أن للعسل أتثريًا ُمدِهًشا يف عالج  -طانالسر 

إننا نستعمل العسل يف عالج سرطان اجللد؛ حيث خيرتق اجللد : "السرطان، ويقول
 ".ويعاجل هذا السرطان بشكٍل تعجز عنه أفضُل األدوية

 :العسل يعاجل القروح  .7

مام عالج القروح، ولكنهم متكَّنوا أخريًا من يؤكد العلماء أن كل األدوية وقفت عاجزة أ
شفائها ابلعسل، والشيء الذي يؤكِّده مجيع املرضى الذين تـمَّت معاجلتهم ابلعسل أ�م 
يشعرون بسعادة أثناء العالج، فال آاثر جانبية وال أمل، كما يؤكِّد اخلرباء أنه يتم إنفاق 

وق، ولو متَّ االعتماد على العسل ستة باليني دوالر سنو�ًّ على عالج اجلروح واحلر 
 .لوفَّروا نسبة كبرية من األموال

 :العسل يعاجل ُقرحة املعدة  .8

وجد بعض الباحثني أن العسل ميلك قوة شفائية يف عالج قروح املعدة والتهاابت 
احلنجرة، ووجدوا أن اجلراثيم جتتمع بطريقة خاصة لتدعم بقاءها وجتمعاهتا، وأثبت 

ن العسل يقوم بتفريق دفاعات اجلراثيم ويشتِّتها وُيضِعفها؛ األمر الذى البحث العلمي أ
يساعد اجلسم على القضاء عليها، وقد قام العلماء مؤخًرا ابكتشاف مادة يف العسل 

 .متنع التَّأكُسد؛ وابلتايل تفيد يف عالج الكوليسرتول
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يت تستطيع شفاء ولذلك يَعَجب العلماء من الطاقة اخلفيَّة املوجودة يف العسل، ال
كيف حيدث الشفاء؟ ما الشيء الذي يقوم به العسل : األمراض املستعصية، ويتساءلون

داخل خال� جسد� فنجد أن السرطان يتوقَّف بشكٍل مفاجٍئ، وجند أن الكثري من 
... البكتري� يتوقَّف منوها يف اجلسم، وجند أن اجلهاز املناعي ينشط ويصبح أكثر فاعلية

 .دث؟ ال أحد لديه اإلجابةما الذي حي

 :العسل يَِقي من السرطان  .9

إن العسل وغذاء َمِلكات النحل ميكن أن يكو� جزًءا من ترسانة السالح اليت يتم هبا 
حماربة السرطان؛ فقد توصَّل فريق من الباحثني جبامعة زغرب بكرواتيا إىل جمموعة من 

انتشارها لدى فئران التجارب، وقالوا يف منتجات عسل النحل أوقفت منو األورام أو 
إن البشر املصابني ابملرض ميكن أن يستفيدوا : "مقال بصحيفة علوم الغذاء والزراعة

 ".أيًضا من هذه النتيجة

، وهو انتحار "األبوبتوسيس"واقرتحوا أن منتجات العسل رمبا تؤدي إىل ما يُعَرف بـ 
اخلال�، أو يساعد اجلهاز املناعي الذي يقاوم منو اخلال�، أو لديها أتثري مباشر سامٌّ على 

إن : "اخلال� السرطانية، وقال الفريق البحثي الذي قادته الدكتورة ندى أورساليتش
الدراسة تشري إىل أن منتجات عسل النحل ميكن أن تكون أداة مفيدة يف السيطرة على 

 ".منو الورم

بسبب التلوث املناخي، فإننا ندعو ويف ظل موجة األمراض املستعصية اليت نواجهها 
اجلميع ألن يتخذوا من العسل مادة وقائية، حىت لو كان أحد� سليًما ينبغي أن يتناول  
كمية قليلة منه كل يوم؛ وهذا سيساعد النظام املناعي لديه على مواجهة مزيد من 

 .)[5](األمراض

وقد أظهر عدد من الدراسات العلمية أن العسل ميتلك خصائص مضادة للجراثيم يف 
املختَرب، كما أكَّد عدد من الدراسات السريرية أن استعمال العسل يف عالج اجلروح 
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، وعجَّل يف شفاء امللتهبة بشدة استطاع تطهري هذه اإلنتا�ت اجلرثومية والقضاء عليها
 اجلروح،

كما أكَّدت الدراسات املختربية والسريرية أن العسل فعَّاٌل جتاه عدد واسع من اجلراثيم، 
وليس له أي أتثريات جانبية ضارة على أنسجة اجلرح، وإضافة إىل هذا فإنه يؤمِّن تنظيًفا 

 تُلِئم اجلروح، وخصائص ذاتيًّا سريًعا للجرح، ويزيل الرائحة منه، وحيفِّز منو األنسجة اليت
العسل املضادة لاللتهاب ختفِّف آالم اجلروح بسرعة، كما ختفِّف من الوذمة احمليطة 

، وتقلِّل من ظهور الندابت )Exudates(ابجلرح، ومن خروج السوائل من اجلرح 
 .بعد شفاء اجلروح

ل درجة مث-وأشارت األحباث العلمية إىل أن خواص العسل الفيز�ئية والكيميائية 
تلعب دورًا يف فعاليته القاتلة  -)Osmotic(احلموضة والتأثريات اُألمسوزية 

ـ anti( للجراثيم، وإضافة إىل هذا فإن العسل ميتلك خواص مضادة لاللتهاابت 
inflammatory activity( ،وحيفِّز االستجاابت املناعية داخل اجلرح ،

اجلرثومي، وحيفِّز االلتئام يف اجلروح  والنتيجة النهائية هي أن العسل يقاوم اإلنتان
 .واحلروق والقروح

أنه قد متَّ االعرتاف مؤخًَّرا يف أسرتاليا طبِّيًّا ابستخدام  -أيًضا-ويضيف كاتب املقال
ألغراض  Manuka Honey)(و Medi Honey) (نوعني من العسل 

 .عالجية

 ):الزائفة(العسل يُثبِّط جرثومة العصيَّات الزرق    .10

 J Bur(يف مقدمة حبثه الذي ُنِشر يف جملة  Cooper"كوِبر" ول الدكتور يق
Care Rehabil ( ألنه ال يوجد عالٌج مثايلٌّ للحروق : م2002يف شهر ديسمرب

 Pseudomonas(املصابة إبنتاٍن جرثوميٍّ من نوع العصيات الزرق 
aeruginosa( لعالج هذا ، فإن هناك حاجة ماسَّة للبحث عن وسائل أخرى فعالة

 .اإلنتان
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والعسل عالج قدمي للجروح، ولكن هناك أدلَّة متطوِّرة تؤكِّد فعاليَّته كمضادٍّ جلرثومة 
وزمالؤه يف جامعة كارديف يف بريطانيا " كوِبر" العصيات الزرق، وقد قام الدكتور 

ساللة من سالالت جرثومة العصيات الزرق مت عزهلا من حروق  17ابختبار حساسية 
 Pasture(ابإلنتان، وذلك جتاه نوعني من أنواع العسل؛ األول هو  مصابة

Honey( والثاين هو ،)(Manuka Honey  وقد أكَّدت نتائج الدراسة أن ،
كل السالالت اجلرثومية السابقة الذِّكر قد استجابت للعالج ابلعسل وبرتاكيز قليلة 

سل احتفظا مم، وليس هذا فحسب، بل إن كال النوعني من الع/جم% 10دون 
 . بفعاليتهما القاتلة للجراثيم، حىت عندما مت متديد احمللول ألكثر من عشرة أضعاف

قادر على أن  -بفعاليته املضادة للجراثيم -وخلص الباحثون إىل القول أبن العسل
يكون أحد الوسائل العالجية الفعالة يف معاجلة احلروق املصابة إبنتان جرثومي ابلعصيات 

 .الزرق

م قد 2002عام ) JAppl Microbial(نتائج حبث آخر ُنِشر يف جملة  وكانت
أكَّدت على فعالية استخدام العسل يف عالج اجلروح املصابة ابملكورات اإلجيابية اجلرام 

)Gram Positive Cocci.( 

 :استخدام العسل كضماٍد للجروح   .11

م، 2003يف شهر فرباير ) Ann Plast Surg(ففي دراسة ُنِشرت يف جملة 
 21مريًضا هولند�ًّ مصااًب جبروح عميقة خمتلفة، مشلت اجلروح الـُمزِمنة  60ُأجرِيت على 

مريًضا ـ  16مريًضا، وجروًحا �مجة عن الرضوض احلادَّة  23مريًضا، واجلروح املعقَّدة 
أكَّد الباحثون أن استعمال العسل كان سهًال يف تطبيقه عند كل املرضى إالَّ واحًدا، 

 .اعد يف تنظيف اجلروح، ومل حيدث أيُّ أتثٍري جانيبٍّ الستعماله يف عالج تلك اجلروحوس

وذكر الباحثون أن العديد من األطباء ما زال يرتدَّد يف استخدام العسل كعالج موضعيٍّ 
 .للجروح؛ وذلك ألن البعض يعتقد أن استعمال العسل يبدو غري حمبَّب بسبب ُلُزوجته
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م 2000عام ) Arch Surgery(مقال ُنِشر يف جملة وينصح الباحثون يف 
 .ابستعمال العسل كواٍق حلافَّة اجلرح أثناء العمليات اجلراحية اليت ُجتَرى على األورام

 :العسل واحلروق   .12

م دراسة على استعمال العسل يف عالج احلروق، 1996عام ) Burns(نشرت جملة 
م فيها املرضى إىل جمموعتني، كلٌّ م مريًضا؛ ُعولِـجت اجملموعة األوىل  50نهما تشمل ُقسِّ

كمادة طبيعية   -ابلعسل، يف حني ُعوجلت اجملموعة الثانية بوضع شرائح البطاطا املسلوقة
من احلروق اليت ُعوجلت % 90على احلروق، وتبنيَّ بنتائج الدراسة أن  -غري مؤذية

 15فاء احلروق متاًما يف أ�م، ومتَّ ش 7ابلعسل أصبحت خالية من أيِّ جراثيم خالل 
، أما اجملموعة الثانية اليت ُعوجلت بشرائح البطاطا فقد ُشِفَي فقط %100يوًما بنسبة 

 .يوًما 15منهم خالل % 50

 :العسل غينٌّ مبضادات األكسدة   .13

) J Agric Food Chem(م يف جملة 2003ففي دراسة ُنِشَرت يف شهر مارس 
كجم من وزن اجلسم من شراب الذرة، أو من / ج1,5ل قارن الباحثون بني أتثري تناو 

العسل على الفعالية املضادة لألكسدة، فقد ازدادت حمتو�ت البالزما من مضادات 
األكسدة الفينولية بنسبة أعلى بعد تناول العسل عنها بعد تناول شراب الذرة، وقد 

وجودة يف امل) Phenolic(أشارت الدراسة إىل أن مضادات األكسدة الفينولية 
العسل فعالة، وميكن أن تزيد من مقاومة اجلسم ضدَّ اإلجهاد التأكسدي 

)Oxidative Stress.( 

كجم من   70ويقدِّر الباحثون أن اإلنسان األمريكي يتناول سنو�ًّ ما يزيد على 
) sweeteners(الـُمَحلَِّيات؛ وهلذا فإن استعمال العسل بدًال من بعض احملليات 

ي إىل ز�دة قوة جهاز املقاومة املضاد لألكسدة يف جسم اإلنسان، ويدعو ميكن أن يؤدِّ 
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األمريكيني إىل استخدام العسل بدًال من جزء من احمللِّيات ) Schramm(الدكتور 
 .املستخَدمة يوميًّا يف حتلية الطعام

يف شهر نوفمرب ) J Nutr(ويف دراسة حديثة ُأجرِيت يف فرنسا وُنشِرت يف جملة 
جم من 100/جم65وُأجرِيت على الفئران اليت ُأعِطيت غذاًء حيتوي على م، 2002

النشو�َّت على صورة نشاء القمح، أو على مزيج من الفركتوز مع اجللوكوز، أو على 
تبنيَّ للباحثني أن الفئران اليت ُغذِّيت على العسل كان لديها . غذاء حيتوي على العسل

ألفا توكفرول وغريه، وكانت قلوهبا أقل مستوى أعلى من مضادات األكسدة؛ مثل 
تعرًُّضا لتأكُسد الدهون فيها، وذكر الباحثون يف ختام حبثهم أن احلاجة ماسَّة إلجراء 

 .املزيد من الدراسات ملعرفة اآللية اليت ميارس هبا العسل خصائصه املضادة لألكسدة

 Experimental(ويف دراسة أخرى ُقدِّمت يف شهر نوفمرب يف مؤمتر 
Biology ( م، اسُتْخِدم العسل كمصدٍر للسكر�َّت 4/4/2001يف أورالندو يف

أثناء التمارين الر�ضية يف مسابقات ركوب الدراجات، فُأعطي تسعة متسابقني إحدى 
ية إضافية إما العسل، أو حملول السكر، أو حملول خاٍل من السُّعرات  -ثالث مواد مغذِّ

أسابيع، وُأجِري فحص القدرة على التحمُّل كل  كل أسبوع، وملدة ثالثة-احلرارية
كم، وقد استطاع الذين تناولوا   64أسبوٍع، ومشل هذا الفحص ركوب الدراجة ملسافة 

العسل أن خيتصروا مدَّة َقْطع تلك املسافة بثالث دقائق ابملقارنة مع الذين مل يتناولوا 
، %6الدراجة بنسبة العسل، كما زاد تناول العسل من قدرة التحمُّل على ركوب 

 .وابلطبع فإن هذه الفروق البسيطة هلا أمهية كربى يف السباقات الر�ضية

 :العسل وصحة الفم   .14

يف شهر ديسمرب ) Gen Dent(يف مقال ُنشر يف جملة " مولن"أكَّد الربوفيسور 
م أن العسل ميكن أن يلعب دورًا يف عالج أمراض اللِّثة وتقرُّحات الفم 2001
 .ت أخرى يف الفم؛ وذلك بسبب خصائص العسل املضادة للجراثيمومشكال
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 :العسل عالٌج اللتهاب األغشية املخاطية الشعاعي   .15

يف شهر أبريل ) Support Care Cancer(ففي دراسة حديثة ُنِشرت يف جملة 
م، وُأجرِيت على أربعني مريًضا مصااًب بسرطان يف الرأس والرقبة، وحيتاجون إىل 2003

م املرضى إىل جمموعتني؛ ُأْعِطيت األوىل منهما املعاجلة الشعاعية،  -جلة شعاعيةمعا ُقسِّ
وأما الثانية فُأعِطيت املعاجلة الشعاعية بعد تطبيق العسل موضعيًّا داخل الفم، فقد 

دقيقة،  15جراًما من العسل الصايف قبل املعاجلة الشعاعية بـ 20ُأوِصي املرضى بتناول 
ساعات من املعاجلة ابألشعة، وأظهرت  6دقيقة، مث بعد  15ألشعة بـ مث بعد إعطاء ا

الدراسة اخنفاًضا شديًدا يف معدَّل حدوث التهاب األغشية املخاطيَّة عند الذين 
 .يف اجملموعة الثانية% 20يف اجملموعة األوىل، مقابل % 75استعملوا العسل بنسبة 

موضعيًّا أثناء املعاجلة الشعاعية طريقة وَخُلَص الباحثون إىل القول أبن إعطاء العسل 
عالجيَّة فعَّالة وغري مكلِّفة ملنع حدوث التهاب األغشية املخاطية يف الفم، ويستحق 

 .)[6](األمر إجراء دراسات أكرب ويف مراكز متعددة لتأكيد نتائج هذه الدراسة

 :التطابق بني احلقائق العلمية وما أشارت إليه اآلية الكرمية  )2

يُعدُّ عسل النحل منحة عجيبة من منح هللا عز وجل، امتزجت مزا�ه كطعام ممتاز مبزا�ه 
ضح الطبية العالجية اليت مل يتم إثباهتا إال يف عصر� احلديث، رغم أن هللا عز وجل أو 

، كما أن )69:النحل(خيرج من بطو�ا شراب خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس: هذا فقال
الشفاء يف «: النيب ملسو هيلع هللا ىلص حثَّ على العالج به منذ أكثر من أربعة عشر قرً�؛ فقال ملسو هيلع هللا ىلص

 .)[7](»أُمَّيت عن الَكيِّ ثالثة؛ َشْربَة عسٍل، وَشْرطَة ِمـْحَجٍم، وَكيَّة �ٍر، وأ�ى 

 :من أقوال املفسرين

رون يف تفسري هذه اآلية؛ حيث ذهب مجيعهم إىل أن العسل من أعظم  لقد أفاض املفسِّ
، هل هو  )69:النحل(فيه شفاء للناس : "تفسريهاألدوية، يقول اإلمام القرطيب يف 
هو على العموم يف كل حال ولكل أحد، فُرِوَي عن : على عمومه أم ال؟ فقالت طائفة
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ابن عمر أنه كان ال يشكو قـُْرحة وال شيًئا إال جعل عليه عسًال، حىت الدُّمَّل إذا خرج 
ان يكتحل ابلعسل، عليه طَلَـى عليه عسًال، وحكى النقاش عن أيب وجرة أنه ك

 . ويستمشي ابلعسل، ويتداَوى ابلعسل

 
ائتوين ابملاء، : أال نعاجلك؟ فقال: وُروي أن عوف بن مالك األشجعي َمِرض، فقيل له

ائتوين بعسل، فإن : ، مث قال)9: ق(ونزلنا من السماء ماء مباركا: فإن هللا تعاىل يقول
من  :، وائتوين بزيت، فإن هللا تعاىل يقول)69:النحل( فيه شفاء للناس:هللا تعاىل يقول
 .، فجاءوه بذلك كله فخلطه مجيًعا مث شربه فَربِئَ )35: النور(شجرة مباركة

إنه على العموم إذا ُخِلط ابخلل وُيطَبخ فيأيت شرااًب ينتفع به يف كل حالة : ومنهم من قال
م يف كل ِعلَّة ويف  إن ذلك على اخلصوص، وال يقتضي العمو : من كل داء، وقالت طائفة

كل إنسان، بل إنه خرب عن أنه يشفي كما يشفي غريه من األدوية يف بعض، وعلى حال 
دون حال، ففائدة اآلية إخبار منه يف أنه دواء ملا كثر الشفاء به وصار خليطًا ومعينًا 
 لألدوية يف األشربة واملعاجني، وليس هذا أبول لفظ ُخصِّص، فالقرآن مملوٌء منه، ولغة
العرب �يت فيها العامُّ كثريًا مبعىن اخلاص، واخلاص مبعىن العام، ومما يدل على أنه ليس 

نكرة يف سياق اإلثبات، وال عموم فيها ابتفاق أهل اللسان شفاءعلى العموم أن 
وحمقِّقي أهل العلم وخمتلفي أهل األصول، لكن قد محلته طائفة من أهل الصدق والعزم 

يستشفون ابلعسل من كل األوجاع واألمراض، وكانوا ُيشَفون من  على العموم، فكانوا
ومن َضُعَفت نِيـَُّته، : يقول ابن العريب. ِعَللهم بربكة القرآن وبصحة التصديق واإليقان

وغلبته على الدين عادته، أخذه مفهوًما على قول األطباء، والكل من حكم الفعال ملا 
 .)[8]("يشاء

يف خلق : ")69:النحل(فيه شفاء للناس: ويقول اإلمام السعدي يف تفسريه لقوله تعاىل
هذه النحلة الصغرية اليت هداها هللا هذه اهلداية العجيبة، ويسَّر هلا املراعي، مث الرجوع 
إىل بيوهتا اليت أصلحتها بتعليم هللا هلا وهدايته هلا، مث خيرج من بطو�ا هذا العسل اللذيذ 
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 خمتلف األلوان حبسب اختالف أرضها ومراعيها، فيه شفاء للناس من أمراض عديدة،
فهذا دليل على كمال عناية هللا تعاىل، ومتام ُلْطِفه بعباده، وأنه الذي ال ينبغي أن يُـَحبَّ 

 .)[9]("غريه ويُْدَعى سواه

؛ أي من )69:النحل(فيه شفاء للناس: "ويقول اإلمام أبو بكر اجلزائري يف تفسريه
دالٌّ على بعض دون بعض، جائز هذا حىت يضم  شفاء: األدواء، هذا التذكري يف قوله

أي أن يشرب بنية الشفاء من  -إليه بعض األدوية أو العقاقري األخرى، أما مع النيَّة
 .)[10]("فإنه شفاٌء لكل داٍء وبدون ضميمة؛ أي شيء آخر له -املؤمن 

 .)[11]("ويف العسل خواص كثرية املنافع بيِّنة يف علم الطب: "وقال الطاهر ابن عاشور

رين يف اآلية؛ حيث فهموا مجيًعا أن اآلية صرحية كل الصراحة يف  هذا عن رأي املفسِّ
الطب "الداللة على كون العسل شفاء، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم أيًضا يف كتابه 

األمراض ؛ حيث يتحدث عن الفوائد اجلمَّة للعسل واستطاعته شفاء كثري من "النبوي
وهو غذاٌء مع األغذية، ودواٌء مع األدوية، وشراٌب مع األشربة، وحلٌو مع : فيقول

احللوى، وِطالٌء مع األطلية، وفرٌح مع املفرحات، فما ُخِلق لنا شيء يف معناه أفضل منه 
 .وال مثله وال قريًبا منه، ومل يكن ُمعوَّل القدماء إال عليه

ظيمة؛ فإنه جالٌء لألوساخ اليت يف العروق واألمعاء والعسل فيه منافع ع: وقال أيًضا
وغريها، حملٌِّل للرطوابت أكًال وطالًء، �فٌع للمشايخ وأصحاب البلغم، ومن كان مزاجه 
ٌ للطبيعة، حافٌظ لقوى املعاجلني وملا اسُتودِع فيه، ُمذِهٌب  ابرًدا رطًبا، وهو مغذٍّ ُملنيِّ

كبد والصدر، وُمِدرٌّ للبول، موافٌق للسعال الكائن عن لكيفيات األدوية الكريهة، ُمَنقٍّ لل
 .)[12](البلغم

فيه : أن قرآنكم جاء أبن يف العسل شفاء-أيها املسلمون  -تذكرون: وقد يقول قائل
، وحنن نعلم أن كثريًا من األمم القدمية كالفراعنة واليو�نيني )٦٩: النحل(شفاء للناس
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والرومان كانوا يستعملون العسل يف عالجاهتم، كما أن ِذْكر العسل قد ورد يف الكتب 
 السماوية السابقة، فأيُّ إعجاز هنا؟ 

لناس إن إعجاز آية النحل ال يكمن يف ِذْكر أن العسل شفاء ل: ونقول هلذا السائل
فحسب، ولكن اإلعجاز بياينٌّ يكمن يف ثالثة أمور حسب تفسري الدكتور حسان مشسي 

 :ابشا

خيرج من بطو�ا :أن هللا تعاىل مل يذكر العسل صراحة يف اآلية فقال :األول
، وترك هللا تعاىل لإلنسان أن يدرس ماذا )خيرج عسل: (، ومل يقل)٦٩: النحل(شراب

ذاء َمَلكي، وعكرب، وَمشْع، وسم حنل، يدرس خصائص خيرج من النحل من عسل، وغ
 .هذه املواد ويعلم تركيبها، وهذه هي مرحلة التعرُّف

أن يف هذا الذي خيرج من النحل شفاء؛ ففي العسل شفاء، ويف غذاء امللكة : الثاين
شفاء، ويف العكرب شفاء، ويف الشمع شفاء، حىت يف سم النحل ذاته شفاء، وكيف 

ان أن يف هذه املواد شفاء دون أن يبحث فيها ويتدبَّر، وُجيِري الدراسات يتأكَّد اإلنس
واألحباث؛ ليتعرَّف على اخلصائص العالجية الشافية هلذه املواد، أفيها ما يقتل اجلراثيم 
الفتَّاكة، أم هبا مقوٍّ للمناعة، أم أ�ا تشفي العيون واجللد واألسنان، أم سوى ذلك؟ 

 .مي يف املخترباتوهذه مرحلة البحث العل

شفاء لكل : (، فلم يقل املوىل عز وجل)٦٩: النحل(شفاء للناس :قوله تعاىل :الثالث
، بل ترك األمر مطلًقا؛ ليبحث العلماء عن األمراض اليت جعل هللا شفاءها يف )الناس

هذه املواد، ويف هذا حثٌّ لإلنسان أن يقوم إبجراء الدراسات ملعرفة هذه الفئة من 
، )٦٩: النحل(فيه شفاء للناسوهنا يكمن اإلعجاز؛ ففي كلمات ثالث  الناس،

أرسى هللا تعاىل قواعد البحث العلمي يف الطب وعلم األدوية، فحني يعتقد العلماء أن 
يف النبات مادة دوائية، يدرسون تركيبها وخصائصها أوًال، مث ُجيرون أحبااًث يف املختربات؛ 

فية فيها، وهذه هي املرحلة الثانية، مث ينتقل البحث إىل ليتعرَّفوا على اخلصائص الشا
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اإلنسان فُتجَرى الدراسات على أولئك املرضى الذين ميكن أن تكون هلم شفاء، أمل خيتم 
 .)[13]()النحل()69(إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون : هللا تعاىل آية النحل بقوله

فيه شفاء : وحىت ال يقع اإلنسان يف خيبة أمل وهو يسمع قول هللا تعاىل
، فإنه ينبغي أن يُفرِّق بني العسل احلقيقي الذي أراده ربُّنا عز )٦٩: النحل(للناس

هو جُين املاء والسكر الذي  وجل، الذي هو َجْينُ رحيق األزهار، والعسل املزيَّف الذي
يُوَضع للنحل على َمْقُربة من اخلال�، فإن أتثري العسل املزيَّف ضعيف جدًّا، وإله الكون 

 ).٦٩: النحل(فيه شفاء للناس :يقول

ولقد ُأجرِيت حبوث ودراسات وجتارب دقيقة جدًّا على آاثر العسل على اجلهاز اهلضمي 
األمعاء، وحبُِث عن عالقته مبرضى السكر وعالقته واجلهاز العصيب واجللد والكبد و 

ابلتوتُّر العصيب وابَألَرق وأبمراض احلساسية وابجلهاز التنفسي وجهاز القلب والدوران، 
بل إن كل أجهزة اجلسم دون استثناء تتأثَّر أتثـًُّرا سريًعا وإجيابيًّا ابلعسل احلقيقي الذي 

 .يُؤَخذ من رحيق األزهار

، فإن هللا عز وجل يشفي ابلعسل من التهاابت األمعاء احلادة، ومن ابب التقريب
ن به منو العظام؛ ألنه سريع االمتصاص، ومينع التعفُّن يف األمعاء، وله دوٌر إجيايبٌّ  وُحيسِّ
يف التحكم بعضالت املثانة البولية، وهو عالج ممتاز للمصابني بتقرُّحات املعدة واألمعاء 

 .ومعظم أمراض اجلهاز اهلضمي

والعسل ال يؤذي مرضى السكري؛ ألنه سكر أحادي سهل اهلضم، والتوتُّر 
العصيب يتأثَّر إجيابيًّا بتناول العسل، واألرق يزول بتناول العسل، وكذلك أعراض 
احلساسية وأمراض اجللد، حىت إن األطباء اآلن يضعون على اجلروح العسل قبل أن 

 .العسل ثالثة أضعاف سرعة التئامها العاديتلتئم؛ ألن سرعة التئام اجلروح عن طريق 

واإلنسان َبَدَل أن �خذ األدوية الغالية الثمن عليه أن يستعني هبذا الشراب 
إنه : الصايف الذي َأودَع هللا فيه هذه اخلصائص العجيبة، وقد قال العلماء يف العسل
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ت، معادن، سبعون مادة دوائية، وتكاد تكون َشْربَة العسل صيدلية كاملة؛ إنزميا
فيتامينات، اثين عشر نوًعا من السكر، وكل نوع له فوائد خاصة، وال يزال هذا 

 .)[14](املوضوع قيد البحث، والعلماء قدَّموا شيًئا، وغابت عنهم أشياء

 :اإلعجاز وجه  )3

وجد بعض الباحثني أن العسل ميلك قوة شفائيَّة يف عالج ُقروح املعدة والتهاابت 
احلنجرة، ووجدوا أن اجلراثيم جتتمع بطريقة خاصة لتدعم بقاءها وجتمعاهتا، وأثبت 
البحث العلمي أن العسل يقوم بتفريق دفاعات اجلراثيم ويشتِّتها وُيضِعفها؛ األمر الذي 

لى القضاء عليها، وقد قام العلماء مؤخًرا ابكتشاف مادة يف العسل يساعد اجلسم ع
متنع التأكُسد، وابلتايل تفيد يف عالج الكوليسرتول؛ ولذلك يعجب العلماء من الطاقة 

كيف : اخلفية املوجودة يف العسل، اليت تستطيع شفاء األمراض املستعِصية، ويتساءلون
عسل داخل خال� جسد�، فنجد أن الكثري حيدث الشفاء؟ ما الشيء الذي يقوم به ال

من البكتري� يتوقَّف منوها يف اجلسم، وجند أن اجلهاز املناعي ينشط ويصبح أكثر 
 !فاعلية؟

واإلجابة جاءت من عند هللا عز وجل ونبيه ملسو هيلع هللا ىلص من أكثر من أربعة عشر قرً�؛ إذ يقول 
، ويقول املصطفى صلى هللا عليه )٦٩: النحل(فيه شفاء للناس:عز وجل عن العسل

الشفاء يف ثالثة؛ َشْربَة عسٍل، وَشْرطَة ِمـْحَجٍم، وَكيَّة �ٍر، وأ�ى أُمَّيت عن «: وسلم
 .)[15](»الَكيِّ 

 :حلديثة تؤكد أن العسل يساعد يف عالج التهاب املعدةالدراسات ا. اثنًيا

 :احلقائق العلمية  )1

وبعدما ثبت ابلدليل القاطع من خالل الدراسات اليت قام هبا علماء الغرب دور العسل 
 B(يف شفاء األمراض يتبقَّى أن نعرف أثر العسل على املعدة واألمعاء؛ فقد نشرت جملة

M J ( طفًال مصااًب ابلتهاب املعدة  169م دراسة على 1985اإلجنليزية الشهرية عام
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مل من العسل بدًال من  50طفًال احمللول العادي مضافًا إليه  80واألمعاء، وُأعِطي 
ووجد الباحثون أن اإلسهال الناجم عن التهاب املعدة  -اجللوكوز -سكر العنب

يُعَطوا العسل، يف حني ُشِفَي الذين ُأعطوا  ساعة عند الذين مل 93واألمعاء استمر 
 .)[16]()ساعة 58(العسل يف وقت أقصر 

 :حبٌث علميٌّ عن العسل كعالج لإلسهال املزمن

سبق أن أجرينا دراسة على عالج بعض أمراض : يقول الدكتور أمحد شوقي إبراهيم
الـَمِعَدة واالثىن عشر بعسل النحل، وجاءت النتيجة طيبة ومثمرة، والدراسة اليت بني 
أيدينا اليوم تدور حول عالج اإلسهال املزِمن جمهول السبب بعسل النحل، وكذا 

اخلفيَّة من تقرُّح األمعاء ممن يشكون من  استعمال العسل يف عالج بعض احلاالت
 . إسهال مزمن ومن أعراض أخرى تنتمي إىل اجلهاز اهلضمي

: 31منهم من الذكور ترتاوح أعمارهم بني  23مريًضا،  53فقد ُأجرِيت الدراسة على 
عاًما،  45: 19من اإل�ث ترتاوح أعمارهن بني  30عاًما، و 39عاًما، ومتوسطها  55

عاًما، ولقد استغرقت هذه الدراسة سبعة أشهر، هؤالء املرضى كانوا  28ومتوسطها 
َخَلت قبل إجراء البحث عليهم، وهم  -ورمبا لسنني -يعانون من إسهال مزمن لشهور 

صها فيما �يت  :من الذين طُبَِّقت عليهم شروط نلخِّ

ن أن يشكو املريض من إسهال ال يقل عن ثالث مرات يوميًّا وملدة ال تقل ع -1
 .أسبوعني، أو إصابته إبسهال متقطِّع على مدى ثالثة أشهر

وجود أعراض َمَرضيَّة أخرى؛ مثل أوجاع البطن وانتفاخها مع عسر يف  -2
 .اهلضم

 .خلو املريض من أمراض عامة أخرى -3

 .خلو الرباز من الطفيليَّات والبلهارسيا وامليكروابت املرضية -4
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 . ولون خالية من األورام واألمراض العضويةأن تكون األشعة امللوَّنة للق -5

أجرى الفحص املنظاري للقولون، وكذلك ُأِخذت عينة نسيجية من الغشاء  -6
 . املخاطي لكل مريض

عدم استجابة املريض لألدوية اخلاصة ابإلسهال، وكذلك عدم استجابته  -7
 ". الّرِجيم"لاللتزام بنظام غذائي معنيَّ مما يُطَلق عليه اسم 

قد متَّت الدراسة على هؤالء املرضى يف بيوهتم، وذلك أبن ُنِصح كل مريض أن يتناول ول
ثالث مالعق كبرية من عسل النحل الطازج قبل اإلفطار وعند النوم، وملدة ثالثة 
أسابيع، مث قمنا بتتبُّع كل مريض على ِحَدة وملدة أربعة أشهر، كما تُِرَك املريض ليختار 

إذا ما انتكس املرض وعاوده اإلسهال حينئٍذ جيب عليه أن يكّرِر الطعام الذي يرحيه، ف
 .أخذ العسل مرة اثنية وابجلرعة نفسها ملدة ترتاوح بني أسبوع وثالثة أسابيع

 : نتائج البحث

لقد ُلوِحظ أن متوسط أعمار املرضى من اإل�ث يقلُّ بعشر سنوات عنها بني املرضى 
الذكور، كما يزيد عدد اإل�ث قليًال على عدد الذكور، ولقد اشرتك مجيع املرضى يف 
شكوى اإلسهال املزمن، ولكنهم اختلفوا يف شكواهم األخرى واملشرية إىل اجلهاز 

بطنية، إما حمدَّدة جبزٍء معنيٍَّ يف البطن، كاجلانب اهلضمي؛ فمنهم من عاىن من آالم 
األمين أو حتت الضلوع اليسرى أو اليمىن، ومنهم من يشكو من آالم حول السُّرَّة، غري 
أن الغالبية العظمى منهم يعانون من آالم بطنية متنقِّلة بني مجيع هذه املواضع وبصورة 

لكثريين منهم يشكون من أعراض انتفاخ متقطِّعة وليست بصفة مستمرة، كما تبنيَّ أن ا
يف البطن، وغازات تتحرَّك حتت الضلوع اليسرى ويف موضع فم املعدة، وكذلك تبنيَّ أن 
بعضهم يشكو من ُعْسر اهلضم، ومنهم من يعاين من الرغبة يف الَقْيء، خاصة بعد تناول 

من النوم، ولقد  الوجبات، وعلى األخص وجبة اإلفطار صباًحا، وأحياً� عند االستيقاظ
ُلوِحظ كذلك أن عدًدا من املرضى اإل�ث يشكون من َحَرقان أو حساسية يف فتحة 
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 -الشََّرج، أما اجملموعة اليت ُأِصيبت بتقرُّح بسيط يف األمعاء الغليظة فلقد الحظنا
أن معظمهم يشكون من نقٍص يف الوزن وفقٍر  -ابإلضافة إىل ما ذُِكر من أعراض سابقة

 .مع فُقدان الشَّهيَّة للطعام، واكتئاب متوسط اِحلدَّة، وأعراض نفسية أخرىيف الدم، 

 :استجابة املرضى للعالج بعسل النحل

من النتائج املهمة اليت حصلنا عليها أن نسبة جناح العالج بعسل النحل بني هؤالء 
ت ، وحتسَّنت أحواهلم النفسية واملرضية، واختفى اإلسهال أو خفَّ % 83املرضى بلغت 

 . ِحدَّته، كما تالشت األعراض البطنية األخرى

يتعاطون  -بل سنني -ولنا أن نُدِرك مدى سعادة هؤالء املرضى الذين استمروا شهورًا 
الكثري من األدوية املختلفة؛ ما بني أدوية اإلسهال ومضادات حيوية، وأدوية الدوسنتار� 

ئة لألعصاب، وأخرى مسكِّنة  لآلالم البطنية، واثلثة لُعْسر األميبية، وأدوية مهدِّ
إخل، وقد أصبحوا يف ِغًىن عن هذه األدوية وما تكلِّفهم من مبالغ طائلة، ... اهلضم

�هيك عما قد يتسبَّب عنها من أعراض تسمُّميَّة أو أعراض جانبيَّة هلذا العقار أو ذاك، 
% 40فضًال عن أن عسل النحل من األطعمة اللذيذة املفيدة؛ إذ حيتوي على 

دكسرتوز، كما حيتوي على فيتامينات ومعادن وأمالح ضرورية للجسم، وكذلك به مواد 
سهل احلصول  -فضًال عن ذلك -ُعضويَّة �فعة ألجهزة اجلسم املختلفة، وعسل النحل

 .عليه، وقطًعا أرخص سعًرا من األدوية املختلفة

استجابوا للعالج يف وَشأن كل عالٍج، فلقد الحظنا أن نسبة من هؤالء املرضى الذين 
، ولكن %28ابدئ األمر قد عاودهم اإلسهال مرة أخرى، وبلغت نسبة هؤالء 

ُنِصحوا أبن يتناولوا العسل ابجلرعات السابقة وملدة أسبوع أو أكثر، وكانت استجابتهم 
لون  هذه املرَّة طيِّبة، ولقد عرف املرضى ذلك، لدرجة أن الكثريين منهم بدءوا يفضِّ

لى موائدهم جبانب األطعمة األخرى، وأصبح العسل طعاًما مشرتًكا وضع العسل ع
مألوفًا وحمبواًب لديهم، ويتناولونه إما صافًيا أو خمتلطًا مع األطعمة األخرى؛ مثل مركَّبات 

 . األلبان
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 كيف يؤثِّر عسل النحل على اجلهاز اهلضمي؟

التأثري النافع، ولكن حىت اآلن ال نعرف على وجه اليقني كيف يؤثِّر عسل النحل هذا 
 :هناك بعض احلقائق عن العسل كشف عنها العلم احلديث، نذكر منها

أنه مادَّة مطهِّرة وال تسمح بنموِّ أو تكاثر اجلراثيم هبا، حىت ولو تُرَِكت يف  -1
 .العراء دون وقاية

أنه خيفِّض من نسبة األمحاض ابملعدة، وكذلك خيفِّض من إنتاج بعض  -2
ـمِعديَّة والـَمَعوِيَّة، واليت هلا أتثري مباشر على إفراز املواد اهلاضمة واملواد اهلرمو�ت ال

 . الـُمهيَِّجة واملثرية حلركة املعدة واألمعاء

، وهذه تعمل "األجسام املضادة"أنه حيتوي على مواد عضوية ُتسمَّى بـ  -3
 . طِّنهاعملها يف حمتو�ت القناة اهلضمية وخال� الغشاء املخاطي الذي يب

دكسرتوز، وهي مادة سهلة اهلضم ملطِّفة ألغشية % 40أنه حيتوي على  -4
 .األمعاء، وقد متنع تكاثر واختالل نسبة البكتري� الطبيعية يف األمعاء

أنه حيتوي على معادن وأمالح؛ الصوديوم، البواتسيوم، الكالسيوم،  -5
تعددة، وهذه تعدِّل من وظائف القناة وغريها، ابإلضافة إىل الفيتامينات امل... املاغنسيوم

 . اهلضمية، وُحتِدث االنسجام يف احلركة الدافعة لألمعاء وتنظِّم خط سريها

تلعب متضافرًة دورًا أساسيًّا يف احلفاظ على الكيان  -ورمبا غريها كثري -هذه العوامل
، وثبت أن )[17](واألداء الوظيفي للجهاز اهلضمي؛ حيث ينتظم عمله بصورة طبيعية

إلصابة بُقْرَحة إىل ا -غالًبا -العسل يلغي احلموضة الزائدة يف املعدة، وهي اليت تؤدي 
 .عشر املعدة أو االثين

وعلى أساس : فيقول" النحل العالج بعسل"يف كتابه " يويرش"يؤكد ذلك الدكتور 
املراقبة اإلكلينيكية استقر رأي كثري من املؤلِّفني على أن الغذاء املكوَّن من العسل فقط 
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أو املمزوج مع األطعمة األساسية يُقلِّل من احلموضة لدى املرَضى الذين يشكون من 
 احلموضة العالية يف املعدة؛ وعلى ذلك ميكن وصف العسل عالًجا لالضطراابت

 .املختلفة يف املعدة واألمعاء املصحوبة بز�دة يف احلموضة

حالة مريض يشكو اضطرااًب يف املعدة، مع ز�دة يف " جرجيورييف. ف"وقد رأى الدكتور 
احلموضة، وكان ُيصاب بنَـْوابت من األمل الشديد، حىت إنه كان يفقد معها َوْعَيه، وقد 

 .املريض أثبت العسل أنه الدواء الناجع الوحيد هلذا

" أرخيبوفا. ز"والدكتورة " مولر. ن"وكما ذكر� آنًفا أن املشاهدات اإلكلينيكية لألستاذ 
َجتزِم أبن العسل غذاٌء خاصٌّ له " فلدمان. س"والدكتور " منشكوف. س"واألستاذ 

قيمته ابلنسبة لألشخاص الذين يشكون من قـُْرَحة املعدة واالثىن عشر واحلرقة يف فم 
 .جتة عن سوء اهلضماملعدة النا

ويف عيادة معهد كورسك الطيب ُعولِـجت حاالت ملرضى قرحات املعدة واالثىن عشر؛ 
حالة كان أصحاهبا حتت العالج يف  18حالة حتت العالج، منها  46حيث ُوِضَعت 

حالة حتت العالج يف الداخل، وكانت نتيجة العالج ابلعسل واضحة  28اخلارج، و
، وإجيابية األثر؛ فقد  اختفت اآلالم سريًعا عقب بدء العالج، وأصبح التربُّز عاد�ًّ

وحتسَّنت الشَّهيَّة، كما حتسَّن إفراز املعدة، وقلَّت احلموضة، كما زاد وزن املرضى، وزاد 
نقطة، وكان متوسط ز�دة عدد الكرات احلمراء  15إىل  6اهليموجلوبني من 

لحوظة، وكانت ز�دة وزن املرضى ، كما زاد عدد الكرات البيضاء بنسبة م600000
كيلو جرام،   3.2كيلو جرام يف الشهر، واملرضى اخلارجيِّني   2,8الداخليِّني يف املتوسط 

، وقد أظهرت %16إىل % 10مريًضا نقصت احلموضة الكلية من  28ويف حالة 
من مريًضا داخليًّا، وبعد أربعة أسابيع  14أشعة رونتجن وجود جتويف يف املعدة يف حالة 

حاالت بعد  10العالج اختفت احلموضة يف عشر حاالت، واختفى التجويف يف 
 .أسابيع 6إىل  4عالج استمر من 
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حالة من قرحة املعدة واالثىن عشر، وحتت  57" سيمونوفا. ف"كما عاجل الدكتور 
مريًضا  29يف مستشفى بسمانيا مبوسكو، وتناول " لفينسوس. ي"إشراف الدكتور 
مريًضا تناولوا العسل مع عقاقري أخرى، وكانت نتيجة العالج  28العسل فقط، و

اختفاء األمل لدى أصحاب مجيع احلاالت، وقلَّت احلموضة يف العصري املعدي، ووقف 
 .)[18](النـَّْزف الـَمَعِوي، وانتظم التربُّز، واختفت التجاويف

 :التطابق بني احلقائق العلمية وما جاء به احلديث الشريف  )2

وأكَّد على ذلك  -استطالق البطن -لقد وصف النيب ملسو هيلع هللا ىلص العسل لعالج اإلسهال
أن «: ثالث مرات؛ فقد روى البخاري ومسلم يف صحيحيهما عن أيب سعيٍد اخلدريِّ 

فقال صلى  -استطلق بطنه: ويف رواية -أخي يشتكي بطنه : أتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقالرجًال 
: اسقه عسًال، مث أاته الثالثة فقال: اْسِقِه عسًال، مث أاته الثانية فقال: هللا عليه وسلم

َصَدَق هللا وَكَذَب بطُن أخيك، اْسِقِه : قد فعلت؟ فقال: اْسِقِه عسًال، مث أاته فقال
 .)[19](»سًال، فسقاه فربأع

وكان وصف النيب ملسو هيلع هللا ىلص العسَل هلذا الرجل؛ ألن استطالق بطنه كان بسبب تُـَخَمة 
تمعة يف نواحي املعدة واألمعاء، فإن أصابته، فأمره بشرب العسل؛ لدفع الفضالت اجمل

العسل فيه جالٌء ودفٌع للفضالت، أما املعدة فقد أصابتها أخالط َلزَِجة متنع استقرار 
الغذاء فيها لُلُزوجتها، وهي ذات مخل كخمل القطيفة، فإذا َعِلَقت هبا األخالط 

ا الداء، وال أفسدها الغذاء، فدواؤها وجالؤها العسل، والعسل أفضل ما ُعوِلج به هذ
 .سيما إذا ُمزَِج ابملاء احلار

ويف تكرار السَّْقي معًىن طيبٌّ بديٌع، هو أن الدواء جيب أن يكون مبقدار وكميَّة حبسب 
حال الداء؛ فإن قلَّ الدواء عن الداء مل يُزِْله ابلكلية، وإن زاد عليه َأْوَهى القوى 
فأحدث ضررًا آخر، فلما أمره أن يسقيه العسل سقاه مقدارًا ال يبلغ مقاومة الداء، وال 

جة املطلوبة، فلما تكرَّر تردُّده على النيب ملسو هيلع هللا ىلص أكد عليه املعاودة؛ ليصل إىل يفي ابحلا
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مقدار الدواء الذي ميكنه مقاومة الداء، فلما تكرَّرت الشرابت حبسب مادة الداء ُشِفَي 
 .إبذن هللا تعاىل

ء �فع، وأن بقاء الداء إشارة إىل أن هذا الدوا» وكذب بطن أخيك«: ويف قوله ملسو هيلع هللا ىلص
ليس لقصور الدواء يف نفسه، ولكن لكثرة املادة الفاسدة؛ ومن مث أمره مبعاودة ُشرب 

 .)[20](العسل الستفراغها، فكان كذلك وبرأ إبذن هللا

الباحثة بعلم األحياء الدقيقة واألمن الصحي  -امت الباحثة أمساء سيبوقد ق
بدراسة علمية مقارنة لألثر الضد ميكرويب جملموعة من األعسال من خمتلف  -لألغذية

ويف هذا السياق مت دراسة : م، تقول يف هذه الدراسة2007مناطق دولة اجلزائر لعام 
د على النمو امليكرويب، وذلك ابستخدام عشرين أتثري أنواع من العسل احمللِّي واملستورَ 

نوًعا من العسل املختلفة األصل النبايت واجلغرايف، وكان منها الطبيعي من املناحل 
، وذلك على عدة أنواع من البكتري� املتسبِّبة يف أكثر األمراض  مباشرة واملعبَّأ جتار�ًّ

ْمِرضة الـُمْتِلفة لألغذية يف طور خطورة وانتشارًا يف مستشفياتنا، وعلى الفطر�ت الـمُ 
 .ختزينها، واليت تلِحق أضرارًا جسيمة على الصحة واالقتصاد

فمن حيث النشاط املضاد للميكروابت فإن مجيع أنواع العسل متنع منو البكتري� 
واخلمرية مبستو�ت متفاوتة، حسب نوع العسل وامليكروب ومدة التحضني، كما أن 

األزهار أظهرت نشاطًا مهمًّا مضادًّا للفطور، وخصوًصا مع عسل  عيِّنات أخرى ُأحادية
، والعسل )Eucalyptus globulus(و ) Ziziphus lotus(ِسْدر َجَبِلـي 

 ).عني غرابة(املتعدِّد األزهار جببال تلمسان 

) E.Coli(ونالحظ أنه من بني مجيع السالالت املدروسة كانت إيشري� القولونية 
للعسل، وهذه النتائج قد ُنساهم هبا يف تفسري حديث املصطفى صلى األكثر حساسية 

اْسِقه «: هللا عليه وسلم عندما قال لألعرايب الذي أاته يشكو أن أخيه استطلق بطنه
 .؛ ألن هذه البكتري� تسبِّب اإلسهال واالرتباكات املعوية»عسًال 
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ة واإلكلينيكية على حروق هذه النتائج تتوافق مع العديد من األحباث العلمية املختربي
املرضى وجروحهم املتعفِّنة الصعبة أو املستحيلة املعاجلة ابملضادات احليوية الكالسيكية، 
وما زال حبثنا مستمرًّا حملاولة استخالص العناصر املسئولة عن تثبيط النمو امليكرويب 

 .)[21](والتعريف الكيميائي هبا

ونفهم من احلديث الشريف أن العسل عالٌج �جٌع : "يقول الدكتور أمحد شوقي إبراهيم
لإلسهال والنزالت املعويَّة، وقد ثبت ذلك يف التجارب العلمية احلديثة، وأن العسل 

 .زحال واإلسهالاليت تسبِّب ال) Shigella(يقتل جراثيم 

ويعلِّمنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث الشريف أن نتلمَّس العالج املادي لألمراض، 
ذلك العالج الذي أاتحه هللا تعاىل للناس، والشفاء بعد ذلك من هللا عز وجل، فالرجل 

كان يعلم يقيًنا أن الرسول الذي جاء إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يشكو من استطالق بطن أخيه  
ليس طبيًبا، وال يتعاطى مهنة الطب، فلماذا أاته إًذا؟ أاته ليدعو ألخيه ابلشفاء، فردَّ 

؛ أي اذهب فالتمس أسباب العالج »اذهب فاسقه عسًال «: الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عليه فقال
ج ابجلرعة املناسبة، املادي أوًال، مث إن احلديث الشريف يعلِّم اإلنسان أن �خذ العال

وللوقت املناسب، فليس معىن أن �خذ املريض جرعة من الدواء أن ُيشفى، ولكن عليه 
أن �خذ اجلرعة املناسبة للمدة املناسبة، كما يعلِّمنا احلديث النبوي الشريف أن يُؤِمن 

 .اإلنسان مبا جاء به القرآن والسنة من حق، وإن بدا له من ظاهر األمر ما خيالفه

والعسل مصدٌر غينٌّ ابلطاقة احلرارية يف اجلسم؛ ملا فيه من سكر�ت حموَّلة ال حتتاج إىل 
مزيد من اهلضم، وال يتخمَّر يف األمعاء؛ ألنه ُميَتصُّ مباشرة؛ نظًرا ملا حيتوي عليه من 
إنزميات هاضمة تساعد على متام هضمه وسرعته، إًذا فالذي يتناول العسل غذاًء ال 

 .)[22]("ْسر هضم، وال انتفاخ ابلبطن، وال نزلة معوية وإسهالحيدث له عُ 
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 وجه اإلعجاز  )3

جناح العسل يف عالج أمراض  -مبا ال يدع جماًال للشَّك-أكَّدت نتائج األحباث الطبية
 -املعدة، وأشارت النتائج إىل أن املرضى الذين كانوا يعانون من إسهاٍل ُمْزِمٍن لشهور

قبل إجراء البحث عليهم قد متَّ عالجهم بنسبة جناح بلغت  -ورمبا لسنني َخَلت
، وحتسَّنت أحواهلم النفسية واملرضية، واختفى اإلسهال أو خفَّت ِحدَّته، كما 83%

 .خرىتالشت األعراض البطنية األ

وال عجب يف هذا إذا عرفنا أن عسل النحل حيتوي على مواد عضوية ُتسمَّى بـ 
، وهذه تعمل عملها يف حمتو�ت القناة اهلضمية وخال� الغشاء "األجسام املضادة"

املخاطي الذي يبطِّنها، وهذا كله يتطابق متام املطابقة مع ما جاء به حديث النيب صلى 
، فصدق »اْسِقِه عسًال «: ن استطَلق بطنه إىل العسل قائًال هللا عليه وسلم يف إرشاد مَ 

) 3(وما ينطق عن اهلوى :احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص، وما العجب وقد قال عنه املوىل سبحانه وتعاىل
 !؟)النجم()4(إن هو إال وحي يوحى 

 
 

 

الطعن يف القرآن الكرمي والرد على . م2005، 1خالد منتصر، دار العني، القاهرة، ط. وهم اإلعجاز العلمي، د) *(
الطاعنني يف القرن الرابع عشر اهلجري، عبد احملسن بن زبن بن متعب املطريي، رسالة دكتوراه، كلية دار العلوم، جامعة 

 . م2009ة، القاهر 

الدكتور حسان مشسي ابشا : حسان مشسي ابشا، حبث منشور مبوقع. العسل يف الطب احلديث، د. [1]
www.drchamsipasha.com. 

 .733: 723، محدي عبد هللا الصعيدي، مرجع سابق، صملسو هيلع هللا ىلصموسوعة اإلعجاز العلمي يف سنة النيب األمي . [2]

/ هـ1426، 1أمحد مصطفى متويل، دار ابن اجلوزي، القاهرة، ط. املوسوعة الشاملة يف الطب البديل، د. [3]
 .284: 282م، ص2005

 .www.4chem.comحنو الكيمياء: ملف شامل عن اإلعجاز العلمي يف العسل، مقال منشور مبنتد�ت. [4]

30 www.almoslih.net

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref1
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref1
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref2
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref3
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref4
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref5


املهندس عبد الدائم الكحيل : أسرار الشفاء ابلعسل، عبد الدائم الكحيل، حبث منشور مبوقع. [5]
www.kaheel7.com. 

اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي : ي ابشا، حبث منشور مبوقعحسان مشس. أسرار العسل تتجلَّى يف الطب احلديث، د. [6]
 .www.eajaz.orgيف القرآن والسنة 

 ).5680(، رقم )143/ 10(ث، الشفاء يف ثال: الطب، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [7]

، 136، ص10م، ج1985/ هـ1405اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، . [8]
137. 

عبد الرمحن بن معال : تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن �صر بن عبد هللا السعدي، حتقيق. [9]
 .444ص ،1م، ج2000/هـ1420، 1اللوحيق، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

/ هـ1424، 5أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري، أبو بكر اجلزائري، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط. [10]
 .309، 308، ص2م، ج2003

، 13م، ج2000/هـ1420، 1التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت، ط.[11]
 .168ص

م، 2004/ هـ1425، 1الشحات أمحد الطحان، دار املنار، القاهرة، ط: الطب النبوي، ابن قيم اجلوزية، حتقيق. [12]
 .27ص

معجزة االستشفاء ابلعسل، أمساء سيب، حبث منشور ضمن حبوث املؤمتر العاملي العاشر لإلعجاز العلمي يف . [13]
 .145، 144، ص1القرآن والسنة، مرجع سابق، ج

دمحم راتب النابلسي، دار املكتيب، سور�، . آ�ت هللا يف اآلفاق، د: جاز العلمي يف القرآن والسنةموسوعة اإلع. [14]
 .395، 394م، ص2008/ هـ1429، 3ط

 ).5680(، رقم )143/ 10(الشفاء يف ثالث، : الطب، ابب: ، كتاب)لباريبشرح فتح ا(صحيح البخاري . [15]

ية لإلعجاز اهليئة العامل: حسان مشسي ابشا، حبث منشور مبوقع. أسرار العسل تتجلى يف الطب احلديث، د. [16]
 .www.eajaz.orgالعلمي يف القرآن والسنة 

أمحد شوقي إبراهيم، دار . املعارف الطبية يف ضوء القرآن والسنة، د: موسوعة ما فرطنا يف الكتاب من شيء. [17]
 .149: 146، ص4م، ج2002/ هـ1423، 1الفكر العريب، القاهرة، ط

31 www.almoslih.net

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref6
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref7
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref8
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref9
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref10
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref11
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref12
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref13
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref14
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref15
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref16
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref17
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref18


، 87م، ص9198/ هـ1409الطب القرآين بني الدواء والغذاء، دمحم حممود عبد هللا، دار الشرق العريب، بريوت، . [18]
88. 

فيه شفاء : الدواء ابلعسل وقوله تعاىل: الطب، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [19]
التداوي : السالم، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(مسلم صحيح ). 5684(، رقم )146/ 10(، )٦٩: النحل(للناس

 ).5663(، رقم )3338/ 8(بسقي العسل، 

اخلطيب وآخرين، دار الر�ن  حمب الدين: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، حتقيق. [20]
 .180، 179، ص10م، ج1987/ هـ1407، 1للرتاث، القاهرة، ط

العاملي العاشر لإلعجاز العلمي معجزة االستشفاء ابلعسل، أمساء سيب، حبث منشور ضمن حبوث املؤمتر : انظر. [21]
 .60، 59ملخصات حبوث املؤمتر، ص: وانظر. 157: 144، ص1يف القرآن والسنة، مرجع سابق، ج

أمحد شوقي إبراهيم، مرجع . املعارف الطبية يف ضوء القرآن والسنة، د: موسوعة ما فرطنا يف الكتاب من شيء. [22]
 .151، 150، ص4سابق، ج

 

32 www.almoslih.net

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref19
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref20
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref21
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref22
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0002&value=&type=#_ednref23



