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سورة الزمر اآلية 69-68 :

ب

بذأَا أكثز يٍ ٌذ وقاسٍنا أكثز يٍ هى وها حنٍ انٍىو واحلًذ هلل َطىي سهز انهٍايل وحعب
األٌاو وخالصت يشىارَا ذلذا انبحث انذي ال ٌسعنا إال أٌ هنذي حصٍهت جهذَا هذا
إنــى ينارة انعهى واالياو ادلصطفً إىل األيً انذي عهى األيت إىل سٍذ اخلهق إىل رسىننا انكزٌى
دودناىمحمدىصلىىاللهىرلوهىودلم ى
إنــى انٍنبىع انذي ال ميم انعطاء إىل يٍ حاكج سعادحً خبٍىط ينسىجت يٍ قهبها
أميىالحنونظ ى

إنــى يٍ سعى وشقى ألَعى بانزاحت واذلناء انذي مل ٌبخم بشًء يٍ أجم دفعً يف طزٌق
اننجاح انذي عهًين أٌ أرحقً سهى احلٍاة حبكًت وصرب
أبيىالطزوز ى

إنــى يٍ حبهى جيزي يف عزوقً وٌههج بذكزاهى فؤادي.
أخواتيىوأخواني ى

إنــى يٍ سزَا سىٌاً وحنٍ َشق انطزٌق يعاَ حنى اننجاح واإلبذاع إىل يٍ حكاحفنا ٌذاً بٍذ وحنٍ
َقطف سهزة وحعهًنا يعاً
صدوػاتيىوزموالتي ى
ى
ى

ج

احلًذ هلل محذاً كثرياً وانشكز هلل أوالً وأخرياً قال حعاىل  وَنَا حَنْسَىُا انْفَضْمَ بٍَْنَكُىْ 
(( كٍ عادلاً  ،فئٌ مل حسخطع فكٍ يخعهًاً  ،فاٌ مل حسخطع فأحب انعهًاء فـئٌ مل حسـخطع فـال
حبغضهى )).
أقذو أمسى آٌاث انشكز وااليخناٌ وانخقذٌز واحملبت إىل انذٌٍ محهىا أقذس رسانت يف احلٍاة ..
إىل انذٌٍ يهذوا ننـا طزٌـق انعهـى وادلعزفـت إىل يـٍ عهًىَـا إىل اٍـع أسـاحذحنا األفا ـم ..
وأخص بانشكز وانخقذٌز  :األدتاذى:ىالصادقىالبصور

وكذنك َشكز كم يٍ ساعذ عهى إمتاو هذا انبحـث وقـذو يل انعـىٌ ويـذي يل ٌـذ ادلسـاعذة
و سودًَ بادلعهىياث انالسيت نإلمتاو هذا انبحث.

د

املقدمــــــــة:
الحمدهلل الذي علم بالقلم  ،علم االنسان مالم يعلم  ،ونصلي ونسلم على معلىم البيىرية
الذي دعا كل الذين عاصروه بنفسه  ،وأناب عنه مىن يبلىد دعىوة ا والىذي لىم ي ىر
وسيلة من يؤنها خدم الدعوة االسالمية إال سخرها لنير دعو ه.
عسل النحل غذاء له أهمية عالجية لدى االنسان ونحمد ا سبحانه و عال أن ويقنىي
إلنجىىاز هىىذا البحىىب وهىىو بملابىىة حصىىيلة علميىىة لدارسىىي الليسىىان

 ،كىىان عىىن عسىىل

النحىىل .ويعىىد العسىىل أحىىد اقغذيىىة القرزنيىىة البىىارزة ال ىىي أيىىاء ا عىىال بفوابىىدها
وخصص له سورة كاملة.
ومىىا نىىال عسىىل النحىىل حتىىه مىىن اه مىىام البىىاحلين الغىربيين والمسىىلمين خىىالل العقىىود
الماضية.
ورغم كل المميزات ال ي ي م ع بها العسل وقيم ه الغذابية والعالجيىة العاليىة يمىا زال
قليل االس عمال يي العيادات والميايي.
ويىىي عسىىل النحىىل أسىىرار وحكىىم جعلنىىا نىىزداد إيمانىىا بعتمىىة ا وقدر ىىه – سىىبحانه
و عال – ال ي فوق كل صور  ،يهو إحدى المعجزات ال ي ذكرها القىرزن الكىريم ،
ويي الوقت ال ي بلغت ييه البيرية الغاية يي ال قدم وال طور  ،بدأ اإلنسىان يعىود إلى
ما وهبه ا من نعم ال حص وال عد يي الطبيعة  ،ويكيف يوابدها ومميزا ها ال ي
غفل عنها سنوات طواال.
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الفصل األول
تعريف العسل
ووذتملىرلىىمبحثون :ى
المبحثىاألولى:ىالتطروفىاللعويىواالصطالحي .ى
المبحثىالثانيى:ىأدماءىالطدل .ى

2

املبحث األول
التطروفىاللعويىللطدل .ى
التطروفىاالصطالحيىللطدل .ى

3

مفهوو العسل لغة:
يعىىرف العسىىل بؤنىىه مىىن عسىىل اليىىيء أي ص ىار كالعسىىل سعسىىل الطعىىام أي خلطىىه
بالعسل سالرمح  ،العسال .
كما أوردت معاجم اللغة عدة عريفات للعسل  ،ويمكن اجمالها يي اآل ي :يعىرف ابىن
منتور العسل بقوله : :هو لعىاب النحىل  ،والعىرب نىذكر العسىل و إنلىه  ،ي قىول يىي
س1

الواحدة عسلة.

وعريىه الفيىروز أبىادي بانىىه  :لعىاب النحىل  ،أو تىل خفىي يقىع على الزهىر ويل قطىىه
النحل  ،عل هيبة بخار  ،ييصبح يي الجو ييقع عسال.
يإنب  :إع َسال  ،وعسل  ،وعسول  ،وعس َالن.

س2

مفهوو العسل اصطالحاً:
يعرف العسل بؤنه غذاء معروف أصىله مىادة سىكرية فىرز بىاطن اقزهىار مىن الغىدد
العسىلية ،ييهىىا ال يم صىها النحىىل عنىىد ايرازهىا  ،ي م صىىها و نىىون يىي معىىد ها نوعىىا
كبيرا  .قنها فقد جزءا من عطر ها وماد ها اللزجة القابلىة لل جمىد .لىم رسىبها ألنىاء
خالياهىىا ال ىىي ربطهىىا مىىن اليىىمع ،ل غىىذي بهىىا أوالدهىىا ونفسىىها يىىي الفصىىول الغيىىر
س3

صحية.

ي ضح من ذل أن العسىل ينى م مىن ام صىاص النحىل رحيىق اقزهىار لىم ي كىون هىذا
الرحيق سابال لزجا يي بطن النحلة وبعد ذلى يسىم عسىال ويى م ذلى ويىق المخطىط
اآل ي:
رحيق م صه النحلة

س1
س2
س3

يصل إل بطنها

ييصبح سابال

لسان العرب  ،ابن منتور  ،بيروت  ،إحياء ال راب العربي  ، 1988 ،ج، 9ص.21
القامو المحيط  ،مجد الدين أبادي  ،الجزء اللالب  ،مإس الرسالة 1448 ،هـ  ،ص.46
دابرة المعارف القرن العيرين  ،محمد طريد وجدي  ،الطبعة اللاللة.1971 :

4

العسل.

عرف أحمد مخ ار العسل بؤنىه  :مىادة حلىوة يخرجهىا النحىل مىن بطونهىا ممىا يجمعىه
س1

من رحيق اقزهار.
عسىىل الرمىىب االبىىي

عليه  ،والذبب أبو الفر

كالجمىىان  ،وبنىىو عسىىل قبيلىىة  ،وعسىىل يالنىىا .أي طيىىب اللنىىاء
يعسل عسال وعسالنا.

أي إذا ضرب عدوه وهز رأسه ،وبالكره قبيلة من العبب  ،وبنو عسل قبيلىة مىن بنىي
س2

عمرو بن يربون  ،وبن عمون أن أمهم العس َالة لمرحلة الخلية.

عرف العسل أيضا بؤنه مادة سكرية سميكة القىوام  ،كىون مىن الرحيىق الىذي جمعىه
النحىىل وزاد يىىي ال ركيىىز  ،وهىىو من ىىوج طبيعىىي الىىذي ىىم صىىنعه مىىن رحيىىق النبا ىىات
س3

بواسطة النحل.

س1
س2
س3

معجم اللغة العربية المعاصرة  ،أحمد مخ ار عمر  ،الجزء اللاني  ،ص.1499
مرجع سابق  ،القامو المحيط  ،ج ، 4ص.16
العسل ومكونا ه و ؤليره الغذابي والطبي  ،عبا حسين مصعب الربيعي  ،ص.4

5

املبحث الثاىي
أدماءىالطدل ى

6

أمساء العسل:
ضىح
للعسل عدة أسماء ما يقارب السىبعين اسىما  ،منهمىا  :سال َ

أي ييىبه اليىهد يىي

بياضه وقيل ال َفح الطلع وقيل هو الرَّ بد إذا اي د بياضه.
سال َيوب يرى أبو حنيفة أن اليوب كالوخط من اليرن وغني باليمد النحل قن مىن
اخالقها ريع اعجازها كما ي َمد الناقة.
س1

سالطر ٌم يرى ابن دريد إنه الطريم قال جعله رإية السحاب الم راكم.

يطلق على العسىل سىميات عىدة وهىذا مىن قبيىل ال ىرادف ويىراد يىال رادف أن يكىون
للمسىىم أسىىماء م عىىددة ملىىل صىىفات م عىىددة وليسىىت أسىىماء قن اليىىيء ال يسىىم
بؤسماء مخ لفة.

س1

المخصص  ،أبي الحسن علي بن اسماعيل النحوي  ،لبنان – بيروت  ،دار الك ب العلمية  ،المجلة اقول  ،الجزء الخام
ص.17

7

،

الفصل الثاني
العسل يف القرآٌ الكريه والسية اليبوية

ووذملىرلىىمبحثون :ى
المبحثىاألولى:ىالطدلىفيىالػرآنىالكروم ى
المبحثىالثانيى:ىالطدلىفيىالدنظىالنبووظ ى

8

املبحث األول
الطدلىفيىالػرآنىالكروم ى

9

العسل يف القرآٌ:
القرزن الكريم ك ىاب ييىمل جميىع العلىوم  ،وييىمل جميىع النصىابح العلميىة ال ىي فيىد
االنسان يي صح ه وعمله  ،ونزلت سورة كاملة عن النحل وييها زية صىريحة جىدا ،
بنيت عليها أبحاب علمية ودراسات قوية فيد البيرية  ،قىال عىال َ  :وأَو َحى َربُّى َ
ون 
إلَ ال َّنحل أَن ا َّ خذي م َن الج َبال بيو ا َوم َن ال َّي َجر َوممَّا َيعري َ

س1

المىىراد بىىالوحي االلهىىام والهدايىىة  ،واالنيىىاد للنحىىل ان خىىذ مىىن الجبىىال بيو ىىا ىىؤوي
إليهىىا ،ومىىن اليىىجر وممىىا يعريىىون  ،وهىىي محكمىىة يىىي غايىىة اال قىىان يىىي سىىديدها
ورسها حيب ال يكون يي بي ها خلل.
قال عال   :لى َّم كلىي مىن كى ِّل َّ
الل َم َىرات َياسىلكي سىب َل َربِّى ذلىال َيخىرج مىن بطون َهىا
َي َرابٌ مُّخ َ لفٌ أَل َوانه ييه ي َفاء لل َّنا

ون 
إنَّ يي َذل َ آل َية لِّ َقوم َي َ َف َّكر َ

س2

اذن لها ا عال اذنا قدريا سخيريا بؤن ؤكىل مىن كىل اللمىرات ،وأن سىل الطىرق
ال ي جعلها ا عال مدللة لها  ،أي سهل عليها حيب ياءت مىن هىذا الجىو العتىيم ،
والبراغي الياسعة ،واقودية والجبىال اليىاهقة ،لىم عىود كىل واحىدة منهىا إلى بي هىا،
ي بني اليمع من اجنح ها و قيء العسل من ييها ،لم صبح إل مراعيها.
يقد قال العليم الخبير – سبحانه و عال – سييىه يىفاء للنىا
النىىا

ومىع ذلى ال يىزال بىين

مىىن يقابىىل هىىذه الحقيقىىة بالسىىخرية  ،وي سىىاءل عىىن سىىبب إحجىىام اقطبىىاء عىىن

اس عمال العسل كدواء ما دام ي ميز بهذه الخصابص العالجية.
والجواب عن هذا ال ساإل هو أن الطب نفسىه تىل يجهىل قيمىة العسىل كىدواء لىبع
اقمرا

س1
س2
س3

س3

إل عهد قريب.

القرزن الكريم  ،سورة النحل  ،اآلية .68
فسير القرزن الكريم  ،للحايت أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كلير القرييي الدميقي 744-744 ،هـ  ،المجلد الساد  ،ص.276
عسل النحل والطب الحديب  ،أحمد يوزي  ،الجامعة االسالمية العالمية ،المجلد الرابع . 2447 ،
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َ وأَو َح ى َر ُّب ى َ إلَ ى ال َّنحىىل  ألهمهىىا وألق ى يىىي روعهىىا وعلمهىىا بوجىىه ال يعلمىىه إال
اللطيىىف الخبيىىرل والىىبع

يسىىر اإليحىىاء إليهىىا ب سىىخيرها لمىىا أريىىد عنهىىا ،ومنعىىوا أن

يكون المراد حقيقة اإليماء قنه يكون للعقالء.
ويصدر منها أيعال ويوجد ييهىا أحىوال ي خيىل بهىا أنهىا ذوات عقىول وصىاحبة يضىل
بمقصىىر عنىىه الفحىىول ،ي راهىىا يكىىون بينهىىا واحىىد كىىالربي

نايىىذ الحكىىم على سىىابرها

والكل يخدمونه ويحملون عنه وسمي اليعسوب واقمير.
وإذا نفرت عن وكرها ذهبت إل موضع زخر يإذا أرادوا عودها إل وكرها ضىربوا
لها الطبىول  ،وهىي بنىي البيىوت المسدسىة مىن أضىالن م سىاوية والعقىالء ال يمكىنهم
ذل إال بآالت ملل المسطرة والفرجىار وغيرهىا مىن اقدوات الهندسىية  ،والنحىل هىو
جن واحده نحلىة ويإنىب يىي لغىة أهىل الحجىاز ولىذل قىال سىبحانه  :أَن ا َّ خىذي 
وقرأ ابن ولاب سالنحل بف ح ين وهو يح مىل أن يكىون لغىة وأن يكىون ا باعىا لحركىة
النىىىون ،و  أَن  إمىىىا مصىىىدرية ب قىىىدير بىىىاء المالبسىىىة أي بىىىؤن ا خىىىذي أو فسىىىيرية
والوحي هنا بمعن اإللهام إجماعا ولي

يي اإللهام معن القىول م َىن الجبىال بيو ىا

أو كىىارا ،وأصىىل البيىىت مىىؤوى اإلنسىىان واس ى عمل هنىىا يىىي الىىوكر الىىذي بنيىىه النحىىل
ل عسل ييه يبيها له بما يبنيه اإلنسان لما ييه من حسن الصنعة القسمة كما سمعت:
وقرئ سبيو ا بكسر الباء لمناسبة الياء وإال يجمع يعل عل يعول بالضم.
ون أي يعريه النا
َ وم َن ال َّي َجر َوممَّا َيعري َ

أي يريعه من الكروم كمىا روي عىن

ابىن زيىىد وغيىىره أو السىىقوف كمىىا نقىىل عىن الطبىىري أو أعىىم منهمىىا كمىىا قىىال الىىبع
من لل بعي

،

بحسىب اقيىراد وبحسىب اقجىزاء يىإن النحىل ال يبنىي يىي كىل يىجر

وكل جبل وكل ما يعرش وال يي كل مكان من ذل .
 ل َّم كلي من ك ِّل َّ
الل َمرات  أي من جميعها ،وهي جمع لمرة محركة حمل اليىجرة،
وأخذ بتاهر ذل ابىن عطيىة يقىال :إنمىا ؤكىل النىوار مىن اقيىجار  ،العمىوم يىي كىل
عل ما ييير إليه كالم البع

عريي.
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ويجوز أن يكون مخصوصا بالعادة أي كلي مىن كىل لمىرة يى هينها ،ولىو أبقىي على
تاهره أيضا جاز قنه ال يلزم من اقمىر باقكىل مىن جميىع اللمىرات اقكىل منهىا قن
اقمر لل خلية واإلباحة.
َ ياسىىلكي سىىب َل َر ِّب ى  أي الطىىرق الراجعىىة إل ى بيو ى بعىىد اقكىىل ،يىىالمراد بالسىىبل
مسالكها يي العودة ،ويي إضاية السبل إل الرب المضاف إلى ضىميرها إيىارة إلى
أنه سبحانه هو المهيء لذل والميسر له والقىابم بمصىالحها ومعاييىها ،وقيىل :المىراد
من السبل طرق الذهاب إل متان ما ؤكل منه.
ذلال أي مذللة ذللها ا عال وسهلها لى يهىو جمىع ذلىول حىال مىن السىبل وروي
هذا عن مجاهد.
ووصىىف ابىىن عبدالسىىالم وصىىف السىىبل بالىىذلل دلىىيال عل ى أن الىىراد بالسىىبيل مسىىال
الغىىذاء ال طىىرق الىىذهاب واإليىىاب قىىال :قن النحىىل ىىذهب و ىىإوب يىىي الهىىواء ولىىي
طرقا ذلال قن الدلول هو الذي بذل بكلرة الوطء والهواء لي

كذل .

َ يخرج من بطونها اس بناف عدل به عن خطاب النحل إل الكىالم مىع النىا

لبيىان

ما يتهر منها من عاجيب صنع ا عال ال ي هي موضع عبر هم بعد ما أمرت بما
أمرت َيرابٌ يعني العسل ،وسمي بذل قنه مما ييرب ح

قيل :إنه ال يقىال :أكلىت

عسال وإنما يقال :يربت عسال.
 مخ َ لىىفٌ أَلوانىىه  خ لىىف و حىىدد ألوانىىه بالبيىىا
لمح

والصىىفرة والحمىىرة والسىىواد إمىىا

إرادة الصانع الحكيم جل جالله وإما الخى الف المرعى أو الخى الف الفصىل

أو الخ الف سن النحل ،يىاقبي

لف يهىا واقصىفر لكهلهىا واقحمىر لمسىنها واقسىود

للطاعن يي ذل جدا.
 ييه يفا ٌء لل َّنا

 أي ييه يفاء للنا

من اقمرا

س1

س1

ومنايع لهم.

روح المعاني :يي فسير القرزن العتيم والسبع الملاني .ؤليف العالمة  :أبي الفضل يهاب الدين السيد محمود اقلوسي البغدادي ،
المجلة السابع ،دار الك ب العلمية بيروت – لبنان  ،ط ، 1ص.14-13
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ون يي َها أَن َها ٌر مِّن مَّاء َغير زسن َوأَن َها ٌر من لَّ َبن لَّىم َي َ َغيَّىر
َ م َلل ال َج َّنة الَّ ي وع َد الم َّ ق َ
صىفى َولَهىىم يي َهىىا مىىن كى ِّل
ين َوأَن َهىىا ٌر ِّمىىن َع َسىىل ُّم َ
َطعمىىه َوأَن َهىىا ٌر ِّمىىن َخمىىر لَّى َّىذة لِّل َّيىىارب َ
َّ
ىىع
ىىرةٌ ِّمىىىن رَّ بِّهىىىم َك َمىىىن هى َىىو َخالىىى ٌد يىىىي ال َّنىىىار َوسىىىقوا َمىىىاء َحميمىىىا َي َق َّطى َ
ىىرات َو َمغفى َ
الل َمى َ
س1
أَم َعا َءهم
ملل الجنة ال ي وعد ...
ون يي َهىا أَن َهىا ٌر كمىن هىو
يإن قلت ما معن قوله عال َ  :م َلل ال َج َّنة الَّ ي وع َد الم َّ ق َ
خالد يي النار  ،قلت :هو كالم يي صورة لإللبات ومعن النفي واالنكار.
النطوابه حت حكم كالم مص ىدر بحرف اإلنكار  ،ودخوله يي حيزه  ،وانخراطه يىي
سلكه ،أملل الجنة كمن هو خالد يي النار  ،أي كملل جىزاء مىن هىو خالىد يىي النىار ،
يلم عرىى يي حرف اإلنكار؟ وما يابدة ال عرية؟ قلت  :عري ه من حرف اإلنكار ييهىا
زيادة صوير لمكابرة من يسوى ى بين الم مس بالبينة وال ابع لهواه.
وأنه بمنزلة من يلبت ال سوية بىين الجنىة ال ىي جىري ييهىا لى اقنهىار  ،وبىين النىار
ال ي جري ييها ل اقنهار ،وبين النار ال ىي يسىق أهلهىا الحمىيم  ،هىو كىالم منكىر
للفىرح برزيىىة الكىىرام وورالىىة الىىذود  ،مىىع عريىه عىىن حىىرف اإلنكىىار النطوابىىه حىىت
حكىم قىول مىن قىال  :أ فىرح بمىوت أخيى وبورالىة إبلىه  ،والىذي طىرح قجلىه حىرف
اإلنكار إرادة أن يصىوى ر قىبح مىا أزنى بىه

س2

يكؤنىه قىال لىه  :نعىم مللى يفىرح بمىرزأة

س3

وهو من ال سليم الذي ح ه كل إنكار.

الكرام وبؤن يس بدل منهم ذودا يقل طابلة،

وملىىل الجنىىة  :صىىفة الجنىىة العجيبىىة اليىىؤن  ،وهىىو مب ىىدأ  ،وخبىىره  :كمىىن هىىو خالىىد .
وقوله  :ييها أنهار  ،داخل يي حكم الصلة كال كرير لها  .أال رى إل صىحة قولى :
ال ي ييها أنهار  .ويجوز أن يكون خبىر مب ىدأ محىذوف هىي ييهىا أنهىار  ،وكىؤن قىابال
قال  :وما مللها؟ يقيل  :ييها أنهار  ،وأن يكون يي موضع الحال  ،أي  :مس ق ىرة ييها
س1
س2
س3

سورة محمد  ،اآلية .15
قوله سسما أزن أي ا هم أياده الصحاح.
قوله سسيقل طابلة قن اليعابص قليالت اللبن .والنحل :الكبار من اإلبل والصغار منها أيضا  ،يهو من اقخداد أياده الصحاح.
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أنهىار  ،ويىي قىىراءة علىي رضىىي ا عنىه «أملىىال الجنىة» أي  :مىىا صىفا ها كصىىفات
النار  .وقرىء « :أسن» يقال  :أسن الماء وأجن  :إذا غير طعمه وريحه .
س مىن لَّ َبن لَّم َي َ َغيَّر َطعمه كما غير ألبان الدنيا  ،يال يعود قارصىا وال حىاذرا  .وال
ما يكره من الطعوم «لذة» ؤنيب ىلذ  ،وهو اللذيذ  ،أو وصف بمصدر .
وقرىء بالحركات اللالب  ،يالجر عل صىفة الخمىر  ،والريىع على صىفة اقنهىار ،
والنصب عل العلة  ،أي  :قجل لذة الياربين  .والمعن  :ما هو إال ال لذذ الخالص،
لي

صىفى } لىم
معه ذهاب عقل وال خمار وال صدان  ،وال زية مىن زيىات الخمىر { ُّم َ

يخرج من بطون النحل ييخالطه اليمع وغيره { َمآء َحميما } قيل إذا دنىا مىنهم يىوى
س1

وجوههم  ،وانمازت يروة رإوسهم  ،يإذا يربوه قطع أمعاءهم .

س1

فسير الكياف :عن حقابق غوام ال نزيل وعيون اققاويل يي وجوه ال ؤويل  ،االمام أبي القاسم جار ا محمود بن عمر بن
محمد الزمخيري  538 -427هـ  ،المجلد الرابع  ،دار الك ب العلمية  ،بيروت – لبنان  ،ص .314- 313
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املبحث الثاىي
الطدلىفيىالدنظىالنبووظ ى
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العسل يف السية اليبوية:
كلرت اقحاديب ال ي ناولت عسل النحل يي صحيحي البخاري ومسىلم  ،وسىنن ابىن
ماجه وغيرها من الك ب  ،ان السىنة المطهىرة قىد اه مىت بعسىل النحىل  ،لمىا ييىه مىن
منايع جمة.
عن أبي سعيد بالخ َدري  ،أن رجال أ ى للنبىي – عليىه الصىالة والسىالم – يقىال لىه :
سإن أخي ييكي بطنه  ،يقال – عليه السالم  : -أسفة عسال ذهب لم رجع  ،يقال  :لىم
يىىزده إال اس ى طالقا  ،مىىر ين أو لاللىىا  ،كىىل ذل ى يقىىول لىىه  :اسىىفة عسىىال  ،يقىىال يىىي
س1

اللاللة ،أو الرابعة صدق ا وكذب بطن أخي .

العسل معن طبي بديع  ،وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسىب حىال
الداء  ،إن قصر عنه لم يزله بالكلية وإن جاوزه أوه القوى  ،يؤحدب ضررا زخر ،
يلما أمره أن يسقيه العسىل سىقاه مقىدارا ال يفىي بمقاومىة الىداء وال يبلىد الغىر

يلمىا

أخبره علم أن الذي سقاه ال يبلد مقدار الحاجة يلما كرر ىرداده إلى النبىي صىل ا
عليه وسلم أكد عليه المعاودة ليصل إل المقدار المقاوم للىداء يلمىا كىررت اليىربات
بحسىىب مىىادة الىىداء  ،بىىرأ بىىإذن ا  ،واع بىىار مقىىادير اقدويىىة وكيفيا هىىا ومقىىدار قىىوة
المر

مر

من أكبر قواعد الطب.

قوله صل ا عليه وسلم  :س صىدق ا وكىذب بطىن أخيى
هىىذا الىىدواء  ،وأن بقىىاء الىىداء لىىي

إيىارة إلى

حقيىق نفىع

لقصىىور الىىدواء يىىي نفسىىه  ،ولكىىن لكىىذب الىىبطن ،
س2

وكلرة المادة الفاسدة ييه  ،يؤمره ب كرار الدواء لكلرة المادة الفاسدة.
والنصوص الم علقة باالس سقاء بالعسل قسمان:

 1اقول يىىدل عل ى أن العسىىل دواء عتىىيم دون أن يبىىين اقمىىرا
منه  ،وال مقاديره ييها  ،وال طرق عاطيه.
س1
س2

صحيح البخاري  ، 2415 ،ص.5386
زاد المعاد لالبن القيم ،الطب النبوي س. 34/4
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ال ىىي س ى فيد

س1

 2اللاني يدل عل أنه اس عمل يي معالجة االسهال واالوجان البطن وغيرها.

عىىن عابيىىة رضىىي ا عنهىىا  ،أن النبىىي – صىىل ا عليىىه وسىىلم – يحىىب العسىىل
س2

وي عالم به  ،سكان يحب الحلواء وييرب العسل .

يي سنن ابن ماجة مريوعا من حديب أبي هريرة  ،رضي ا عنه :سمن لحق العسىل
لالب غدوات – أي النهار – كل يهر لم يصبه عتيم من البالء
عن سعيد بن جبير  ،عن ابن عبا

س3

 ،عن الرسول – صىل ا عليىه وسىلم – قىال :

ساليفاء يي لاللة  ،يربة عسل  ،ويرطة محجم ،وكية بنىار  ،وأنىا أنهىي أم ىي عىن
س4

الكي  ،رواه البخاري يي الصحيح.

يقول العالمة بدر الدين العيني يي يرحه للحديب:
سساليفاء يي لاللة لم يرد النبي – صل ا عليه وسلم – العصىر يىي اللاللىة ،يىإن
اليىىفاء قىىد يكىىون يىىي غيرهىىا ،وانمابيىىة بهىىذه على أصىىول العىىالج  ،قن المىىر

إمىىا

دموي ،أو صفراوي أو سوداوي.
بلعمي إل أن قال  :وبقية اقمرا

بالدواء المسهل الالبق بكل خلط منها ونبىه عليىه

س5

بذك العسل.

ويقىىول المنىىاوي يىىي يىىي

القىىدير :سساليىىفاء يىىي لاللىىة المهىىر اليىىفا  ،مىىن عريىىف

المب دأ أو إدعابي  ،بمعن أن اليفاء يي هذه اللاللة بلد حدا كؤنه انعدم بعد.

س1
س2
س3
س4
س5

االعجاز العلمي والطب الحديب  ،د .محمود ناتم النسيمي  ،ص.74
العسل ييه يفاء للنا  ،رمضان المصري هالل  ،سمصر  ،جامعة كفر الييخ .
موسوعة ربية النحل وكيفية معالج ها  ،حسن الرمال  ،الطبعة اقول  ،بيروت – لبنان  ،دار اليوسف للطباعة.
عسل النحل والطب الحديب  ،أحمد يوزي إبراهيم  ،المجلة الرابعة  ،ص.4:
عمدة قاري يرح صحيح البخاري س. 231/21
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ويي الحديب س 1كان يي ييء من أدوي كم أو يكون يي ييء من أدويى كم خيىر يفىي
يرطة محجم أو يربة عسل أو لذعة بنار وايق الداء ومىا أحىب أن اك ىوي ودل قيىد
س1

موايق الداء أنها يرط لليفاء  ،يال يلزم أن يفيد العسل يي كل داء.
لقد انزلت السنة المطهرة النحل منزلة عالية-:

ويقول عليه الصالة والسالم سالذبان كلها يي النار يجعلهىا ا عىذابا قهىل النىار  ،إال
س5

النحل .

ويلنى عليىىه الصىىالة والسىىالم ق بىىالل ييقىىول سملىىل بىىالل كملىىل النحلىىة  ..غىىدت ؤكىىل
س1

الحلو والمرَّ  ،لم هو حلو كله ق

ويبه النبىي عليىه الصىالة والسىالم – المىإمن مىن نحلىة يىي قولىه :سالمىإمن كالنحلىة:
س2

ؤكل طيبا  ،و ضع طيبا  ،وقعت يلم كسر ولم فسد .

يقول ابن اقلير  :وجه يابه بين المىإمن والنحلىة  :حىدق النحىل ويطن ىه  ،وقلىىة أذاه،
ومنفع ه  ،وقنوعه  ،وسعيه يي النهار ،و نزهىه عىن االقىذار  ،وطيىب أكلىه  ،وإنىه ال
يؤكل من كسب غيره ،وطاع ه لألميىرة  ...وأن للنحىل زيىات قطعىه عىن عملىه منهىا:
التلمة  ،والغيم  ،والربح  ،والدخان  ،والنىار  ...كىذل المىإمن لىه زيىات قطعىه عىن
عمله منها :تلمة الغفلة  ،وغيم الي  ،وريح الف نة  ،ودخان الحرام ونار الهوى...

س1
س5
س1
س2

يي الباري عل صحيح البخاري س. 44/6
رواه الحكيم ال رمذي.
رواه الطبراني يي االوسط.
رواه أحمد بن ابي ييبة والطبراني.
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الفصل الثالث
فوائد العسل
ووذملىرلىىمبحثون :ى
المبحثىاألولى:ىالطدلىفيىالطبىالنبويىوالحدوث ى
المبحثىالثانيى:ىاألدووظىالمطدةىمنىالطدل

19

املبحث األول
الطدلىفيىالطبىالنبويىوالحدوث ى

24

فوائد العسل يف الطب اليبوي واحلديث
إن القرزن الكريم  ،والسنة المطهرة  ،اه مت اه مامىا بىارزا بالعسىل وحرصىت على
ال داوي بالعسل  ،حيب أن ا عز وجل جالله قال   :وييه يفاء للنا



ويىىي السىىنة المطهىىرة  ،نجىىد أن الرسىىول – عليىىه الصىىالة والسىىالم – كىىان ي ىىداوى
بالعسل ويوصي أم ه عل ال داوي بالعسل كما جاء الحىديب  ،ممىا يىدل داللىة قاطعىة
عل ى اه مىىام السىىنة بعسىىل النحىىل  ،لمىىا ييىىه مىىن منىىايع  ،ويوابىىد عتيمىىة ال ىىي بين هىىا
اقحاديىىب  ،خطىىي صىىحيح البخىىاري  :عىىن سىىعيد بىىن جبيىىر  ،عىىن ابىىن عبىىا

 ،عىىن

النبىىي – عليىىه الصىىالة والسىىالم – قىىال  :ساليىىفاء يىىي لاللىىة ،يىىربة عسىىل  ،ويىىرطة
س1

محجم ،وكية بنار ،وأنا أنهي أم ي عن الكي .

إن العسل مادة قلوية يهو يقلل حموضة المعىدة  ،ويزيىل أالم الفرحىة  ،ويقلىل حىاالت
س2

القي والحموضة  ،الناجمة عن الفرحة  ،وهو عالج ناجح.

يع بىىر العسىىل مىىن المضىىادات الحيويىىة القا لىىة للبك يريىىا والجىىراليم  ،إن العسىىل ق ىىل
ميكىىروب اللطي ىد بعىىد لمانيىىة وأربع ىين سىىاعة يقىىط  ،وميكىىروب البىىارا يلود المسىىبب
س3

لحم اقمعاء  ،بعد  24ساعة ،وجراليم الدوسن اريا بعد عيرة ساعات.
س4

لعق الييء أو أي لمسه و ناوله بلسانه اصبعه.
العسل يفاء لكل داء إال الموت.

حدلنا إبراهيم بن أبي عبلة قال سمعت أبا أبي ابن أم حزام وكان قد صل مىع الىرول
– صل ا عليه وسلم – العاليت يقول:

س1
س2
س3
س4

مرجع سابق  ،عسل النحل والطب الحديب  ،ص.212
مرجع سابق  ،عسل النحل والطب الحديب  ،ص.14
مجلة الحلم  ،عدد ، 21ص.61
مخ ار الصحاح س. 621/1
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س عليكم بالسنا والسنوت  ،يإن ييهما يىفاء مىن كىل داء إال السىام قيىل  :يىا رسىول ا
س1

وما السام ؟ قال الموت .

قال إبراهيم ابن أبي عبلة :والسنوت  :اليب ،قال عمرو بن بك وغيىره  :السىنوت :
هو العسل الذي يكون يي الزق وهو قول الياعر:
وهم يمنعون الجار أن ي جردا

هم السمن بالسنوت ال خير ييهما

وحرك ىه الىريح سىمعت لىه

يالسنا :بىالقص نبىات معىروف مىن اقدويىة حمىل إذا يىب
س2

زجال الواحدة سناة ،وبعضهم يرويه بالمد .
س3

والسنوت :العسل.

كما أن العسل يحمل بيكل جيد عل إل بام الجروح  ،وعالج القروح بسىبب خاصىي ه
س4

المضادة للبك يريا.

العسل يعالم الحساسية  ،ينقل النحل حبوب اللقاح للعسل الطبيعي  ،دخل يىي النتىام
س5

البيولوجي  ،ومع مرور الوقت ك سب المناعة الالزمة.

عن عروة عن عابيىة – رضىي ا عنىه – قالىت :قىال رسىول ا – صىل ا عليىه
وسلم :سإن الخاصرة عرق الكلية إذا حىر زذى صىاحبها  ،يىداووها بالمىاء المحىرق
والعسل

س6

عىن السىىابب بىن يزيىىد – عليىه الصىىالة والسىىالم – أمىر بالحجامىىة وقىال  :س مىىا نىىزن
النا

س7

نزعة خير منه  ،أو يربة من عسل .

س1

المس در س ، 224/4برقم  ، 7442وقال  :هذا حديب صحيح االسناد ولم يخرجاه  ،قال اقلباني :صحيح بيواهده  ،السلسلة
الصحيحة  ، 447/4برقم .1798
س2
النهاية .415/2
س3
النهاية .447/2
س4
الطب النبوي  ،حمادي عمر عبدالرحمن.
س5
مرجع سابق  ،عسل النحل والطب الحديب  ،علي يريد محمد علي  ،سنة 1986م.
س6
المس در  ، 449/4برقم  ، 8237وقال هذا حديب صحيح االسناد ولم يخرجاه  ،برقم .1223
س7
المعجم االوسط الطبراني  ، 53/8برقم  ، 7944وقال :ال يروي هذا الحديب عن السابب بن يزيد إال بهذا االسناد  ،فرد به
اسحاق.
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وأخرج ابن أبي ييبة  :أن مالعب اقسنة عامر بن مال بعب إل النبي – صل ا
عليه وسلم – يسؤله الدواء واليفاء من داء نزل بىه  ،س يبعىب إليىه النبىي – صىل ا
س1

عليه وسلم – بعسل أو عكة من عسل .

وجاءت امرأة إل الليب بىن سىعد سىؤله عسىال و معهىا قىدح وقالىت :زوجىي مىري
يقال :أعطوها رواية عسل يقالوا :يا أبا الحارب سؤلت قدحا قىال :سىؤلت على قىدرها
س2

ونعطيها عل قدرنا.

س3

إال العسل.

عن الربيع بن خليم قال :ما للنفساء عندي إال ال مر ،وال للمري

عىىن محمىىد بىىن رحيىىل قىىال :قىىال رسىىول ا  -صىىل ا عليىىه وسىىلم – س ال ىىردوا
س4

الطيب وال يربة عسل عل من جاءكم به .

وعن عابية  -رضي ا عنها  -قالت :قال رسول ا  -صل ا عليه وسلم :-س مىا
س5

طلب الدواء بييء أيضل من يربة عسل .
وعن أن

 رضي ا عنه  -قال :قىال رسىول ا  -صىل ا عليىه وسىلم :-س درهىمس6

حالل يي رى به عسال ،وييرب بماء المطر يفاء من كل داء .
س أول رحمة ريع عن اقر

الطاعون ،وأول نعمة ريع عن اقر

س7

العسل .

س عليكم بالعسل ،يو الذي نفسي بيده مىا مىن بيىت ييىه عسىل ،إال ويسى غفر لىه مالبكىة
ذل البيت ،يإن يربه رجل دخل جويه ألىف دواء ،ويخىرج منىه ألىف داء ،يىإن مىات
وهو يي جويه لم م

س1
س2
س3
س4
س5
س6
س7
س8

س8

النار جلده .

مصنف ابن أبي ييبة  ، 412/6برقم .32492
يعب اإليمان للبهيقي  ، 449/7برقم .14949
مصنف ابن أبي ييبة  ، 59/5برقم .23688
اقحاديب والملاني  ، 312/5برقم .2848
كنز العمال  ، 38/14برقم .28138
كنز العمال  ، 44/14برقم .28176
ذكرة الموضوعات .1132/1
ذكرة الموضوعات .1133/1
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عن عبد الرزاق عىن ابىن جىريم قىال :سىؤلت عطىاء عىن يىؤرة ما ىت يىي عسىل قىال:
س1

العسل كهيبة الجامد يغرف ما حولها ويإكل ما بقي.

اس عمال العسل الطبيعي يي عالج االل هابات والجىروح وال قرحىات المزمنىة  ،يجىب
س1

أن ع مد عل إيراف الطبيب.
العسىىل يعىىو

نقىىص السىىكريات الالزمىىة الىىذي حىىدب ن يجىىة المجهىىود الجسىىماني أو

الىىدهني  ،قن العسىىل يح ىىوي علىى سىىكر الجلوكىىوز سىىهل االم صىىاص  ،وال مليىىل
السىىريع يىىي الجسىىم  ،وعل ى سىىكر الفرك ىىوز بطىىا االم صىىاص ييعمىىل عل ى حفىىت
مس وى السكر يي الدم.
كما يفيد العسل يي عالج اضطرابات الجهاز الهضمي ،قن مقاوم لل خمير الهضىمي
س2

ويزيد نياط اقمعاء.
كىىذل

وجىىد بالعسىىل زيىىوت عطريىىة  ،عطيىىه الرابحىىة والطعىىم الخىىاص  ،كمىىا يوجىىد

بالعسىىل مىىواد أخىىرى ملىىل حبىىوب اللقىىاح  ،وقليىىل مىىن اليىىمع والمىىواد الملونىىة ملىىل :
الكلورييىىىل – الن وييىىىل كمىىىا يح ىىىوي علىىى بعىىى

اقمىىىالح كالحديىىىد  ،والنحىىىا

،

س3

والمنجنيز.

أما ابن القيم رحمه ا عال يقد ذكر يوابد أخرى يقال:
قويي كرار سقيه العسل معن طبي بديع ،وهىو أن الىدواء يجىب أن يكىون لىه مقىدار
وكمية بحسىب حىال الىداء ،إن قصىر عنىه لىم يزلىه بالكليىة ،وإن جىاوزه أوهى القىوى
يؤحدب ضررا زخر ،يلما أمره أن يسقيه العسل سقاه مقدارا ال يفي بمقاومة الىداء وال
يبلد الغر

 ،يلما أخبره علم أن الذي سقاه ال يبلد مقدار الحاجة ،يلمىا كىرر ىرداده

إلى النبىىي  -صىىل ا عليىىه وسىىلم  -أكىىد عليىىه المعىىاودة ليصىىل إلى المقىىدار المقىىاوم
س1
س1
س2
س3

مصنف عبدالرازق  ، 86/1برقم .288
حقابق حول عالج االل هابات  ،الجلد والجروح بالعسل  ،عاصم اليهابي  ،كلية الطب – الجامعة االردنية.
ك اب نحل العسل  ،الصديق علي خييم وعبدالف اح اليمري  ،ص.117
أطل العسل ل صنيف العسل وخواصه العالجية  ،إبراهيم بن عبدا العريفي.
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للداء ،يلما كررت اليربات بحسب مادة الداء برأ بإذن ا ،واع بىار مقىادير اقدويىة
وكيفيا هىىا ومقىىدار قىىوة المىىر

مىىن أكبىىر قواعىىد الطىىب ،ويىىي قولىىه-صىىل ا عليىىه

وسلم« :-صدق ا وكذب بطن أخي » إيارة إلى
الداء لىي

لقصىور الىدواء يىي نفسىه ،ولكىن لكىذب الىبطن وكلىرة المىادة الفاسىدة ييىه،
س1

يؤمره ب كرار الدواء لكلرة المادة الفاسدة ق

س1

حقيىق نفىع هىذا الىدواء ،وأن بقىاء

زاد المعاد البن القيم :الطب النبوي س. 34 /4
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املبحث الثاىي
األدووظىالمطدةىمنىالطدل ى
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األدوية املعدة مً العسل:
دخل العسل يي العديد من ركيبات اقدوية  ،وهىي مىن اقدويىة الطبيعيىة ال ىي عىالم
بها النبي – صل ا عليه وسلم – أمىرا
عىىالج العديىىد مىىن اقمىىرا

عديىدة  ،وأوصى بىالعالج بىه  ،وييىمل

 :كىىالحم  ...والرمىىد  ،والعىىالج بىىالبكي  ،والحجامىىة ،

والحناء  ،والنمر وغيرها  ،جميعها وردت يي القرزن والسنة.
كما ألبت اقس اذ  :هوسر  ،وكذل الدك ور  :جىيك

 :سىنة 1898م باسى خدام عسىل

النحل المس خرج من الكايور  ،لعالج ال هىاب الجضىون والقرنيىة  ،وأمىرا

أخىرى

س1

عل هيبة مرهم.

واسى عمل العسىىل يىىي مىىراهم لعىىالج إل هىىاب الجضىىون  ،المل حمىىة  ،وال هىىاب و قىىرح
س2

القرنية.

س3

واس عمل العسل يي عقاقير سالسلفانيالميد والمضادات الحيوية.

أتهرت عدد من الدراسات العلمية أن العسىل يم لى خصىابص مضىادة للجىراليم يىي
المخ بىىر  ،كمىىا أكىىدت الدراسىىات أن العسىىل عىىالج يعىىال للجىىروح والحىىروق  ،وهىىو
مطهر يعال لألمعاء الجرلومية  ،والغطاء عليها  ،وعجل يي يفاء الجروح.
العسىىل غىىذاء النحىىل الطبيعىىي  ،جمعىىه العىىامالت مىىن رحيىىق اقزهىىار الم عىىددة ويىىي
داخل بطن النحلة جري عدة غيرات عل العسل  ،جعل منه عسال صىاييا  ،نخزنىه
يي العيون السداسية  ،عل أقراص يمعية.
وللعسل صىفات طبيعيىة عديىدة منهىا الرطوبىة ال ىي خ لىف بىاخ الف أنىوان العسىل ،
ويدخل يي ركيب العديىد مىن المىواد المخ لفىة  ،أهمهىا السىكريات ال ىي ع بىر مكىون
ربيسىي للعسىىل  ،ويح ىىوي العسىىل على العديىىد مىن العناصىىر المعدنيىىة ال ىىي زيىىد مىىن

س1
س2
س3

مرجع سابق  ،مكونات العسل و ؤليرا ه الغذابية والطبية  ،ص.31
موسوعة االعجاز العلمي يي القرزن والسنة  ،اريخ النير .2415/46/15
مرجع سابق  ،مكونات العسل و ؤليرا ه الغذابية ،ص.34
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وأنزيمىىات هامىىة جىىدا لحيويىىة اإلنسىىان

قيم ىىه الغذابيىىة  ،ويوجىىد يىىي العسىىل أحمىىا
وحيا ه.

اس خدم عسل النحل يي عالج خروج الفراش :وقىد أعلىن الىدك ور جمىال برهىان مىن
قسم الجراحة يي كلية الطب جامعة االسكندرية  ،إنه اس عمل عسل النحىل يىي عىالج
خروج الفىراش ال ىي حىدب يىي منىاطق أعلى الفخىذ وأسىفل التهىر ووجىد أنهىا ل ىبم
س1

بسرعة بدهانها بالعسل.

اس خدم العسل لعالج ال آليل المزمنة يي بطن القدم:
يزك الدك ور علي مطاون أنه اس عمل العسل كغيار عل ال آليىل المزمنىة يىي بىاطن
القىىدم سعىىين السىىمكة مىىع اقيىىعة ييىىطبت يىىي وقىىت أقىىل مىىن المع ىىاد عنىىد اس ى عمال
العالجىىات اقخىىرى .ويىىفاء ال آليىىل بهىىذه الصىىورة يىىدل على أن العسىىل مىىادة مضىىادة
للفيروسىىات وهىىذا يفسىىىر سىىبب اسىىى عمال الىىرو

للعسىىىل للوقايىىة مىىىن مىىر

يىىىلل

اقطفال.
اس خدم العسل يي عالج يقر الدم ساالنيميا يع بر العسل مىن ألىد أعىداء اقنيميىا سيقىر
الدم  .والعسل ال يزيىد مىن حالىة يقىر الىدم أو ضىعفه ،وهنىا يعمىل على الحفىات على
س2

معدل الهيموجلوبين وكريات الدم الحمراء.
اس خدم العسل ل قوية عتام االنسان:

وقد ذكر سسكو ي من جامعة وسكونسان أن العسل يح ىوي على معىادن ال ىي ىدخل
يي ركيب الهيكل العتمي لإلنسان  ،وخاصة الحديد والنحا
اس خدام العسل لق ل القمل وبيضه:

س1
س2

بادويالن  ،صالح  ،العسل يفاء لكل داء  ،ص.28
مرجع سابق سعسل النحل والطب الحديب – الييخ :أحمد يوزي إبراهيم .
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والمنجنيز.

يدهن الرأ

المصاب بالعسل مع دلي لي خلل العسل أصول النحل ويطفل أن يكىون

ذل قبل النوم مع غطية الرأ
لمدة أسبون م واصل ليقطع را
العسل يمنع سو

ويي الصباح غسل بماء دايىا  ،و كىرر هىذه العمليىة
القمل وبيضه.

اقسنان:

قد اك يف الدك ور سدف مكليدون من الواليات الم حدة أن العسل يح وي على مىادة
الفلور ال ي منع سو

اقسنان .وبذل يهو ينصح بإضىاية العسىل إلى اليىاي الىذي
س1

يح وي هو اقخر عل مادة الفلور.

س1

مرجع سابق سعسل النحل والطب الحديب – الييخ :أحمد يوزي إبراهيم .
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املبحث الثالث
االرجازىالطلميىلطدلىالنحل ى

34

االعجاز العلني لعسل اليحل:
بديع صنع هللا:
والنحىىل أمىىة دإوبىىة يىىي عملهىىا ،حيىىب قطىىع يىىغالة النحىىل مسىىاية لمانيىىة كيلىىوم رات
ل جمع الرحيق ،ناهي بمىا يحىدب داخىل الخليىة مىن أعمىال كليىرة مىن ربيىة لصىغار
النحل و نتيف الخلية وحراسة وخالية ،كما أن النحل طيب أكلىه حيىب يجمىع رحيىق
اقزهىىار والعصىىارات مىىن الزهىىور وبىىراعم اقيىىجار .ولقىىد خلىىق ا هىىذه المملكىىة
الحيرية ،الم ميزة يي نتامهىا وحرك هىا و عاونهىا مىع زمالبهىا يكانىت زيىة مىن زيىات
خلق المول

نطق ببديع صنعه .يالنتىام ال عىاوني الفريىد والحركىة الدابمىة والىدإوب

قيىىراد هىىذه اقمىىة ،وال ىىي ال عىىرف الكسىىل أو الملىىل ،مىىن الدقىىة بمكىىان أن اقعبىىاء
والمهام وزن ييه حسب قدرة كل يرد ييهال يمنهىا مىا هىو مكلىف بالىديان ،ويسى ميت
يي ؤدية واجبه يي سبيل الىوطن الىذي يقطىن ييىه ،لى هىي طابفىة نحىل العسىل ال ىي
كرمها المول عز وجل .كما يم از هذا المج مع بالنتام والنتاية ال امة.
حيب ال ي ر النحل يي خلي ه أيى أقذار أو أوساخ… وكل هذه ال فاصيل دعونا إلى
أخذ النحل قدوة لنا ينصبح يي عملنا ك لة نياط وحيوية إلسعاد أوطاننا.
ولن يسعنا المقام يي ذكر كل ييء عن النحل الىذي كرمىه ا عىز جىل جاللىه ،لىذل
حلنىىا رسىىول ا عليىىه الصىىالة والسىىالم على أن ي ملىىل المىىإمن بىىه حيىىب قىىال :س ملىىل
المىىىإمن ملىىىل النحلىىىة ،إن أكلىىىت أكلىىىت طيبىىىا ،وإن وضىىىعت وضىىىعت طيبىىىا سرواه
البيهقي .
وقد اس خدم قدماء المصريين العسل ومن جات النحل يي العالجات وأدوات ال جميىل،
كما أس خدمها الكهنة يي عمليات ال حنيط وحفت الجلب.
والعسل كمادة يعالة دوابية اس جالها العلم الحديب والطىب ييمىا كىان النبىي صىل ا
عليه وسلم سبىاقا إل اسى خدام العسىل ،سىواء يىي العىالج أو يىي حفىت الصىحةل حيىب
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كان صل ا عليه وسلم ييىربه على الريىق ،ويىي هىذه السىنة النبويىة الحميىدة يابىدة
س1

عتيمة لما له من سر بديع لحفت الصحة.

وللنحل اعجاز زخر هىو أن ملكىة النحىل وهىي أكبىر النحىل حجمىا طىع يىي اليىوم مىن
يعىىل الربيىىع مىىا يقىىارب ألىىف إلى ألفىىي بيضىىة كىىل يىىوم والىىذي يؤخىىذ باقلبىىاب أن هىىذه
الملكة ضع الملكات يي مكان ،والذكور يي مكان واإلناب يي مكان كؤنه علم مسىبقا
أنها س لد ملكة أو أنل  ،أو ذكرا  ،هذا يوق طاقىة البيىر  ،الملكىات ضىع يىي مكىان
صىىا
صىىا مناسىىبا لهىىا والىىذكور يىىي مكىىان قن لهىىم غىىذاء خا ى
خىىاص كىىي لقى غىىذاء خا ى
مناسبا لهم.
إن العامالت من ملكات النحل منهن من يؤ ين بالطعام الخىاص للملكىة  ،ويسىم هىذا
النحل بالوصيفات  ،هنا نحالت وصيفات يقمىن على خدمىة الملكىة ،و ىؤمين الغىذاء
المناسب للملكة ويبان يي اقسواق عسل الملكة وهو غىال جىدا ،وهىو أيضىل مىا عنىد
النحل بع

النحالت العىامالت يجمعىن غبىار الطلىع ليكىون غىذاء ملك ىيىا لملكى هم ،إذا

ما ت الملكة اضطربت خلية النحل.
وإن الملكىىة ال لىىدن االنسىىان  ،بىىل ملكىىة أخىىرى نايسىىها عل ى منصىىبها لىىذل مهمىىة
الذكور ال لقيح الملكات  ،ومهمة االناب العم َل ،والملكة مه َّم ها الوالدة.
عز وج َّل ٌ
هذه ٌ
زية من زيات ا َّ
َ
يخلق مج معىا
دالة عل عتم ه ،وياءت حكمة ا أن
قابما عل أعل مس ويات ال عاون وال كامل ،واالخ صىاص والعمىل الىدإوب المنى م،
وال نتيم المعجز.
لألمىىر كىىويني ال بىىؤمر كليفىىي ،لىىذل ال يمكىىن أن ج ى َد يىىي هىىذا المج مىىع خلىىال ،وال
ٌ
أمىره هنىا كىويني ، ،ال كليفىي ، ،هىذا مىا نجىده يىي
يسادا ،إنه كمىا ٌل َخلقىي، ،
مطلىق ،قنَّ
َ
مج مع النحل .

س1

االعجاز العلمي يي النحل والعسل  ،أحمد حجازي .1382 ، 2418/49/12 ،
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ٌ
ملكىة واحىدةٌ ،ال نازعهىا أخىرى ،يىعر كى ُّل
إنه مج م ٌع موحَّ ى ٌد ،م كامىلٌ ،على رأسىه
نحلة يىي الخليىة بوجىود الملكىة عىن طريىق مىادة فرزهىا ،و نقلهىا العىامالت إلى كى ِّل
اضطرب النتام يي الخليىة ،و َعمَّىت الفوضى  ،ويىلَّت
أيراد الخلية ،يإذا ما ت الملكة
َ
س1

اقعمال.

س1

االعجاز العلمي يي النحل  ،الدك ور محمد را ب النابلسي ،ب اريخ .2443/11/42
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اخلالصــــــــة:
ع بر هذه الدراسة من نوعها ييما يخص االعجىاز العلمىي للعسىل ولىي

هىذا يحسىب

بل انطلقنا يي دراس نا من اآلية القرزنية الكريمة :
ىون
ىجر َوممَّىا َيعري َ
َ وأَو َح َربُّى َ إلَى ال َّنحىل أَن ا َّ خىذي م َىن الج َبىال بيو ىا َوم َىن ال َّي َ
س 68ل ى َّم كلىىي مىىن ك ى ِّل َّ
الل َمى َىرات َياسىىلكي سىىب َل َر ِّب ى ذلىىال َيخىىرج مىىن بطون َهىىا َيى َىرابٌ
مُّخ َ لفٌ أَل َوانه ييه ي َفاء لل َّنا

ون س 69
إنَّ يي َذل َ آل َية لِّ َقوم َي َ َف َّكر َ

حيب ركزنا عل اخ الف اقلوان وكانت الن يجة مبهرة مما يعنىي أن الىنص القرزنىي
لي

معجىزا يىي زيا ىه يحسىب بىل ح ى الكلمىة بىذا ها معجىزة  ،وكيىف أن ا بىار

و عال نبهنا إل اخ الف ألوان العسل  ،ويمكننا القىول بىؤن اآليىة الكريمىة نبهىت إلى
يابدة اخ الف ما يخرج من بطىون النحىل سىواء كىان عسىال أو يىهدا أوسىما  ،وطبعىا
كما يقال يإن اآلية عطينىا السىقف العلمىي الىذي ننطلىق منىه  ،ونحىن انطلقنىا مىن هىذا
المفهوم  ،وحاولنا إبراز ما يحمله النص القرزني من إعجاز و وصلنا إل :
 كل نون من العسل يخ ص بعالج نون من المر

.

 علينىىا باس ى خدام يىىراب العسىىل سالعسىىل مىىذاب يىىي المىىاء بىىدل لعىىق العسىىل
مبايرة.
التوصيــــات:
 .1إجىىراء المزيىىد مىىن البحىىوب عىىن اس ى خدام عسىىل النحىىل كؤحىىد المضىىايات يىىي
صناعة اللحوم .
 .2اس خدام المواد الحايتة الطبيعية بدال عن المىواد الحايتىة الكيميابيىة ال ىي لهىا
زلار جانبية.
 .3ينصىىح مىىربين النحىىل والنحىىالين بزراعىىة أيىىجار اليوكىىالب و

قىىرب المناحىىل

بؤعداد كبيرة لما لهذه اقيجار من يابدة ب ويير الغذاء والتل للنحل.
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 .4دراسة الخواص الطبية والعالجية للعسل المن م من نحل م غىذي على أزهىار
ل االيجار.
 .5دراسة عالقة النحل بؤيجار مزهرة أخرى.
 .6دراسة عالقة أيجار اليوكالب و

مع حيرات مفيدة أو ضارة.
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