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ما ناؿ العسؿ خقى مف اهتماـ الباخثيف الػربييف ذّؿ العقكد الماضيٌ مثلما ناؿ ذّؿ السنتيف   

الماضيتيف؛ فقد نشرت عشرات الدراسات العلميٌ ذّؿ العاميف المنصرميفَ كِ يكاد يمر أسبكع إِ كتجد 

 .دراسٌ علميٌ رصينٌ خكؿ العسؿ نشرت فً المجّت العالميٌ المكثقٌ

ًمفى ) :فاهلل ػ سبخانى كتعالٍ ػ يقكؿ فً كتابى العزيز بٓؾى ًإلٍى النٍْخًؿ أىًف اتًْذًذل ًمفى اٍلًجبىاًؿ بيييكتنا كى ٍ رى أىٍكخى كى

ًمْما يىٍعًرشيكفى  ًر كى انيىي * الْشجى ابه ٓمٍذتىلًؼه أىٍلكى رى جي ًمف بيطيكنًوىا شى ن يىٍذري بًًٌؾ ذيلّي بيؿى رى اًت فىاٍسليًكٍ سي رى ًؿٌ الثْمى ـْ كيلًٍ ًمف كي ثي

كفى  ـو يىتى ىْكري ٌن لًٌقىٍك  ككردت فً السنٌ النبكيٌ الشري ٌ عدة .69 ػ 68سكرة النخؿ  (ًفيًى ًش ى آه لًٌلنْاًس ًإْف ًفٍ ذىلًؾى  يى

 :أخاديث تذكر فكاُد العسؿ كتخدد أهميتى فً العّج

الش اآ فً ثّثٌَ شربٌ ): قاؿ المصط ٍ صلٍ هللا عليى كسلـ: فعف ابف عباس ػ رضً هللا عنوما ػ قاؿ

 ًٌ : كعف ابف مسعكد ػ رضً هللا عنى ػ قاؿ. ركاق البذارم (عسؿَ كشرطٌ ًمخجـَ ككيٌٌ نار كأنوىٍ أٌمتً عف الك

 .ركاق ابف ماجٌ كالخاكـ فً صخيخى (العسؿ كالقرآف: عليكـ بالش اآيف): قاؿ رسكؿ هللا صلٍ هللا عليى كسلـ 

كقد أكدت األبخاث العلميٌ الخديثٌ فكاُد العسؿ فً عدد مف المجاِتَ كمف أخدث هذق األبخاثَ تلؾ التً  

َ كقد قضٍ كزمّؤق (بيتر مكِف)فً نيكزيلندةَ يدعٍ البركفيسكر  waikato قاـ بوا أستاذ جامعً فً جامعٌ

ا فً تجاربوـ العلميٌ كفؽ شركط البخث العلمً السليـ ػ علٍ العسؿَ كذرجكا  فً مذابر البخث عشريف عامن

ـَ 2003بعشرات األبخاث العلميٌ التً نشرت فً أشور المجّت الطبيٌ فً العالـَ نشر آذرها فً شور أبريؿ 

ا فً مجاؿ العسؿ  .كلـ يكف هك الباخث الكخيد فً هذا المجاؿ؛ فقد قاـ عشرات الباخثيف بنشر أبخاثوـ أيضن

يا سبخاف هللاَ عالـ غير مسلـَ كربما لـ يعلـ بما جاآ فً القرآف الكريـَ يقضً عشريف : كقلت فً ن سً

ا فً البخث العلمً ليثبت فكاُد العسؿ فً عّج الجركح كالقركح كغيرهاَ ثـ ينشئ مراكز متذصصٌ  عامن

لدراسٌ فكاُد العسؿ علٍ أمراض المعدة كالربك كغير ذلؾَ كتسٌذر لى اَمكانات الماديٌ للذركج بتلؾ األبخاثَ 

كهً ػ علٍ ما أعتقد ػ مف أكثر األبخاث العلميٌ التً أجريت علٍ العسؿ دقٌ كمكضكعيٌَ كهك ا ف يخاضر فً 

الجامعات األمريكيٌ خكؿ العسؿَ كيستمع إليى المتذصصكف بدهشٌَ بعد أف كانت أمريكا كأكركبا الػربيٌ 



إِ أف هذا . فذّؿ العشريف سنٌ الماضيٌ كانت تنشر أبخاث قليلٌ مت رقٌ هنا كهناؾ. تتجاهؿ البخث فً العسؿ

لٍْ ػ ربما مف خيث ِ يدرم ػ َظوار اَعجاز القرآنً فً مكضكع العسؿ  .الباخث النيكزلندم قاـ بذدمات جي

كمف اِعتقادات الشاُعٌ بيف الناس أف . كقد استعمؿ اَنساف العسؿ فً عّج األمراض منذ قديـ الزماف

بًٌ النخؿ يعٌمركف كيخيكف خياة صخيٌ مديدة أكثر مف غيرهـ رى  .مي

اَ  (فيثاغكرث)كيذكر المؤرذكف أف   صاخب نظريٌ فيثاغكرث الشويرةَ قد عاش أكثر مف تسعيف عامن

 سنكات كاف يأكؿ 108الذم عٌمر أكثر مف  (أبك قراط)كأف أبا الطب . (الذبز كالعسؿ)ككاف طعامى يتألؼ مف 

 .العسؿ يكميٌّا

كفً خ ؿ عشاآ لّخت اؿ بعيد الميّد المُكم ليكليكس ركميليكسَ سألى يكليكس قيصر عف سبب قكة 

 .(العسؿ مف الداذؿ كالزيت مف الذارج): صختى العقليٌ كالجسميٌ ختٍ تلؾ السف المتأذرةَ فأجاب

َ كنخف نعلـ (ًفيًى ًش ى آه لًٌلنْاسً ): تذكركف أيوا المسلمكف أف قرآنكـ جاآ بأف فً العسؿ ش اآ: كقد يقكؿ قاُؿ 

ا مف األمـ القديمٌ كال راعنٌ كاليكنانييف كالركماف كانكا يستعملكف العسؿ فً عّجاتوـَ كما أف ذكر  أف كثيرن

إف إعجاز آيٌ النخؿ ِ يكمف فً : العسؿ قد كرد فً الكتب السماكيٌ السابقٌَ فأم إعجاز هنا؟ كنقكؿ لوذا الساُؿ

 :ذكر أف العسؿ ش اآ للناس فخسبَ كلكف اَعجاز كلى يكمف فً ثّثٌ أمكر

ابه ): أف هللا تعالٍ لـ يذكر العسؿ صراخٌ فً ا يٌ فقاؿ: األكؿ رى جي ًمف بيطيكنًوىا شى يذرج ): كلـ يقؿ (يىٍذري

كترؾ هللا تعالٍ لُنساف أف يدرس ماذا يذرج مف النخؿ مف عسؿَ كغذاآ ملكًَ كعكبرَ كشمعَ كسـ  (عسؿ

 .يدرس ذصاُص هذق المكاد كيعلـ تركيبواَ كهذق هً مرخلٌ التعرؼ. نخؿ

ف ً العسؿ ش اآَ كفً غذاآ الملكٌ ش اآَ كفً العكبر : أف فً هذا الذم يذرج مف النخؿ ش اآ: الثانً

ككيؼ يتأكد اَنساف أف فً هذق المكاد ش اآ دكف أف . ش اآَ كفً الشمع ش اآَ ختٍ فً سـ النخؿ ذاتى ش اآ

أفً هذق . يبخث فيوا كيتدبرَ كيجرم الدراسات كاألبخاثَ ليتعرؼ علٍ الذصاُص العّجيٌ الشافيٌ لوذق المكاد

المكاد ما يقتؿ الجراثيـ ال تاكٌَ أـ بوا مقك للمناعٌَ أـ أنوا تش ً العيكف كالجلد كاألسنافَ أـ سكل ذلؾ؟ كهذق 

 .مرخلٌ البخث العلمً فً المذتبرات

فلـ يقؿ المكلٍ ػ جؿ فً عّق ػ ش اآ لكؿ الناسَ بؿ ترؾ األمر مطلقنا  (ًش ى آه لًٌلنْاسً ) :قكلى تعالٍ: الثالث

 .ليبخث العلماآ عف األمراض التً جعؿ هللا فً هذق المكاد لوا ش اآ

وـ هذق المكاد  فً . كفً هذا خث لُنساف أف يقكـ بإجراآ الدراسات لمعرفٌ الناس الذيف تىش ً أمراضى

إف : ثـ قاؿ. ل ت فيوا النظر إلٍ ما يذرج مف بطكف النخؿ: معجزات كمعجزات (ًفيًى ًش ى آه لًٌلنْاسً )كلمات ثّث 

 .كترؾ األمر لنا لنعرؼ مف يىش ٍ بوذا كمف يىش ٍ بذاؾ. فً هذا كذاؾ ش اآ



فخيف يعتقد العلماآ أف فً . فً كلمات ثّث أرسٍ هللا تعالٍ قكاعد البخث العلمً فً الطب كعلـ األدكيٌ

نبات ما مادة دكاُيٌَ يدرسكف تركيبوا كذصاُصوا أكَِن ثـ يجركف أبخاثنا فً المذتبراتَ فً األنابيب كعلٍ 

ثـ ينتقؿ البخث إلٍ اَنساف . خيكانات التجربٌَ ليتعرفكا علٍ الذصاُص الشافيٌ فيواَ كهذق هً المرخلٌ الثانيٌ

ًإْف ) :ألـ يذتـ هللا تعالٍ آيٌ النخؿ بقكلى. فتجرل الدراسات علٍ أكلُؾ المرضٍ الذيف يمكف أف تككف لوـ ش اآ

كفى  ـو يىتى ىْكري ٌن لًٌقىٍك  .(ًفٍ ذىلًؾى  ي

كفً خديث العسؿ كق ات عديدة فً أبخاث علميٌ نشرت ذّؿ السنكات القليلٌ الماضيٌ فً مجّت طبيٌ 

 .رصينٌ نقتطؼ منوا هذق الدراسات

 

 :الجراثيـ ِ تستطيع مقاكمٌ العسؿ

 

 ـَ أكد فيى الدكتكر2003فً شور فبراير  Lancet Infect Dis هذا هك عنكاف مقاؿ نشر فً مجلٌ

Dixon كدعا . ال عاليٌ القكيٌ للعسؿ فً السيطرة علٍ عدد مف الجراثيـ التً ِ تستطيع الصمكد أماـ العسؿ

 .(1)الباخث إلٍ استذداـ العسؿ فً عّج الجركح كالخركؽ

إف كؿ أنكاع العسؿ تعمؿ فً قتؿ الجراثيـَ رغـ أف بعضوا قد يككف أكثر ): (مكِف)يقكؿ البركفيسكر 

 .(2)(فعاليٌ مف غيرهاَ كأف العسؿ يمنع نمك الجراثيـَ كيقضً علٍ تلؾ الجراثيـ المكجكدة فً الجركح

 

 :العسؿ عامؿ موـ ِلتُاـ الجركح

 

فً شور نكفمبر  J. Wound Ostomy Continence Nurs ذلؾ هك عنكاف مقاؿ نشر فً مجلٌ

رغـ أف العسؿ قد ): فً استراليا (تشارلز تسرت)مف جامعٌ  Lusby يقكؿ كاتب المقاؿ الدكتكر. ـ2002

استعمؿ كعّج تقليدم فً معالجٌ الجركح كالخركؽَ إِ أف إدذالى كعّج ضمف المعالجات الطبيٌ الخديثٌ لـ 

 .(3)يكف معركفنا مف قبؿ

فً  Br J Nurs فً بريطانيا فً مقاؿ نشر فً مجلٌ Devon مف مستش ٍ Kingsley كيقكؿ الدكتكر

لقد ل تت كساُؿ اَعّـ أنظار الناس إلٍ فكاُد العسؿ فً عّج الجركحَ ختٍ إف ): ـ2001شور ديسمبر 

 .(4)(المرضٍ فً بريطانيا أصبخكا يطالبكف أطباآهـ باستذداـ العسؿ فً عّج الجركح



كقد أظور عدد مف الدراسات العلميٌ أف العسؿ يمتلؾ ذصاُص مضادة للجراثيـ فً المذتبرَ كما أكد عدد 

مف الدراسات السريريٌ أف استعماؿ العسؿ فً عّج الجركح الملتوبٌ بشدة قد استطاع تطوير هذق اَنتانات 

 .الجرثكميٌ كالقضاآ عليواَ كعٌجؿ فً ش اآ الجركح

ا أساسيٌّا ): فً نيكزلندا Waikato مف جامعٌ (مكِف)يقكؿ البركفيسكر  كاف عّج الجركح بالعسؿ أمرن

كلكف مقاكمٌ الجراثيـ . عندما ظورت المضادات الخيكيٌ (مكضٌ قديمٌ)فً القركف السابقٌَ كلكنى أصبد 

كمف هنا كاف بعث العسؿ مف جديد فً عّج . للمضادات الخيكيٌ أذذت باِنتشار كأصبخت مشكلٌ طبيٌ قاُمٌ

 .(5)(تلؾ الخاِت

كقد أكدت الدراسات المذبريٌ كالسريريٌ أف العسؿ فعاؿ تجاق عدد كاسع مف الجراثيـَ كليس لى أم  

ا للجرحَ كيزيؿ الراُخٌ . تأثيرات جانبيٌ ضارة علٍ أنسجٌ الجرح كإضافٌ إلٍ هذا فإنى يؤٌمف تنظي نا ذاتيٌّا سريعن

 .منىَ كيخ ز نمك األنسجٌ التً تيلًُـ الجركح

كإف ذصاُص العسؿ المضادة لّلتواب تذ ؼ آِـ الجركح بسرعٌَ كما تذ ؼ مف الكذمٌ المخيطٌ 

 .َ كتقلؿ مف ظوكر الندبات بعد ش اآ الجركحExudates بالجرحَ كمف ذركج السكاُؿ مف الجرح

مثؿ درجٌ الخمكضٌ كالتأثيرات )كأشارت األبخاث العلميٌ إلٍ أف ذكاص العسؿ ال يزياُيٌ كالكيمياُيٌ 

ا فً فعاليتى القاتلٌ للجراثيـ (Osmotic األيسمكزيٌ كإضافٌ إلٍ هذا فإف العسؿ يمتلؾ ذكاص . تلعب دكرن

كيخ ز اِستجابات المناعيٌ داذؿ الجرحَ كالنتيجٌ  inflammatory activity ػ anti مضادة لّلتوابات

 .النواُيٌ هً أف العسؿ يقاكـ اَنتاف الجرثكمًَ كيخ ز اِلتُاـ فً الجركح كالخركؽ كالقركح

ا فً استراليا طبيٌّا باستذداـ نكعيف مف العسؿ ا أنى قد تـ اِعتراؼ مؤذرن  كيضيؼ كاتب المقاؿ أيضن

(Medi Honey) ك(Manuka Honey) ٌ(7( )6)ألغراض عّجي. 

 

 : (الزاُ ٌ)العسؿ يثبط جرثكمٌ العصيات الزرؽ 

 

فً شور ديسمبر  J Bur Care Rehabil فً مقدمٌ بخثى الذم نشر فً مجلٌ Cooper يقكؿ الدكتكر

 ألنى ِ يكجد عّج مثالً للخركؽ المصابٌ بإنتاف جرثكمً مف نكع العصيات الزرؽ): ـ2002

Pseudomonas aeruginosa فإف هناؾ خاجٌ ماسٌ للبخث عف كساُؿ أذرل فعالٌ لعّج هذا اَنتاف. 

كقد . كالعسؿ عّج قديـ للجركحَ كلكف هناؾ أدلٌ متطكرة تؤكد فعاليتى كمضاد لجرثكمٌ العصيات الزرؽ

 سّلٌ مف سِّت 17كزمّؤق فً جامعٌ كارديؼ فً بريطانيا باذتبار خساسيٌ  Cooper قاـ الدكتكر



 األكؿ هك: جرثكمٌ العصيات الزرؽ تـ عزلوا مف خركؽ مصابٌ باَنتافَ كذلؾ تجاق نكعيف مف أنكاع العسؿ

(Pasture Honey)كالثانً هك َ (Manuka Honey).  ٌكقد أكدت نتاُح الدراسٌ أف كؿ السِّت الجرثكمي

كليس هذا فخسبَ بؿ إف كّ . (مـ/جـ)% 10السابقٌ الذكر قد استجابت للعّج بالعسؿ كبتراكيز قليلٌ دكف 

. النكعيف مف العسؿ اخت ظا ب عاليتوما القاتلٌ للجراثيـَ ختٍ عندما تـ تمديد المخلكؿ ألكثر مف عشرة أضعاؼ

كذلص الباخثكف إلٍ القكؿ بإف العسؿَ ب عاليتى المضادة للجراثيـ ػ قادر علٍ أف يككف أخد الكساُؿ العّجيٌ 

 .(8)ال عالٌ فً معالجٌ الخركؽ المصابٌ بإنتاف جرثكمً بالعصيات الزرؽ

ـَ قد أكدت علٍ فعاليٌ استذداـ 2002عاـ  J Appl Microbial ككانت نتاُح بخث آذر نشر فً مجلٌ

 .Gram Positive Cocci(9) العسؿ فً عّج الجركح المصابٌ بالمككرات اَيجابيٌ الػراـ

 

 :استذداـ العسؿ كضماد للجركح

ا 60ـَ كأجريت علٍ 2003فً شور فبراير  Ann Plast Surg ف ً دراسٌ نشرت فً مجلٌ  مريضن

ا21)هكلنديٌّا مصابنا بجركح عميقٌ مذتل ٌ؛ شملت الجركح المزمنٌ  ا23)َ كالجركح المعقدة ( مريضن َ ( مريضن

ا ناجمٌ عف الرضكض الخادة  ا16)كجركخن  .( مريضن

أكد الباخثكف أف استعماؿ العسؿ كاف سوّن فً تطبيقى عند كؿ المرضٍ إِ كاخدناَ كساعد فً تنظيؼ 

 .الجركحَ كلـ يخدث أم تأثير جانبً ِستعمالى فً عّج تلؾ الجركح

كذكر الباخثكف أف العديد مف األطباآ ما زاؿ يتردد فً استذداـ العسؿ كعّج مكضعً للجركحَ كذلؾ ألف 

 .(10)البعض يعتقد أف استعماؿ العسؿ يبدك غير مخبب بسبب لزكجتى كدبقى

ـ ػ باستعماؿ العسؿ ككاؽو لخافٌ 2000عاـ  Arch Surgery كينصد الباخثكف فً مقاؿ نشر فً مجلٌ

 .(11)الجرح أثناآ العمليات الجراخيٌ التً تجرل علٍ األكراـ

 :العسؿ كالخركؽ

. ـ دراسٌ علٍ استعماؿ العسؿ فً عّج الخركؽ1996عاـ  Burns كفً مكضكع الخركؽ نشرت مجلٌ

ا50قسـ المرضٍ إلٍ مجمكعتيفَ كؿ منوما تشمؿ  عكلجت المجمكعٌ األكلٍ بالعسؿَ فً خيف عكلجت .  مريضن

كتبيف بنتاُح الدراسٌ . (كمادة طبيعيٌ غير مؤذيٌ)المجمكعٌ الثانيٌ بكضع شراُد البطاطا المسلكقٌ علٍ الخركؽ 

ا 7مف الخركؽ التً عكلجت بالعسؿ أصبخت ذاليٌ مف أم جراثيـ ذّؿ % 90أف   أياـَ كتـ ش اآ الخركؽ تمامن

ا بنسبٌ 15فً  منوـ ذّؿ % 50أما المجمكعٌ الثانيٌ التً عكلجت بشراُد البطاطا فقد ش ً فقط %. 100 يكمن

ا15  . يكمن



 

 :العسؿ غنً بمضادات األكسدة

قارف الباخثكف بيف تأثير  J Agric Food Chem ـ فً مجل2003ٌف ً دراسٌ نشرت فً شور مارس 

فقد ازدادت . كػـ مف كزف الجسـ مف شراب الذرةَ أك مف العسؿ علٍ ال عاليٌ المضادة لألكسدة/ غ1.5تناكؿ 

. مختكيات البّزما مف مضادات األكسدة ال ينكليٌ بنسبٌ أعلٍ بعد تناكؿ العسؿ ػ عنوا بعد تناكؿ شراب الذرة

المكجكدة فً العسؿ فعالٌَ كيمكف أف تزيد  Phenolic كقد أشارت الدراسٌ إلٍ أف مضادات األكسدة ال ينكليٌ

 .Oxidative Stress مف مقاكمٌ الجسـ ضد اَجواد التأكسدم

لًٌيىاتَ كلوذا فإف استعماؿ 70كيقدر الباخثكف أف اَنساف األمريكً يتناكؿ سنكيٌّا ما يزيد علٍ   خى كػـ مف المي

يمكف أف يؤدم إلٍ زيادة قكة جواز المقاكمٌ المضاد لألكسدة فً  sweeteners العسؿ بدِن مف بعض المخليات

األمريكييف إلٍ استذداـ العسؿ بدِن مف جزآ مف المخليات  Schramm كيدعك الدكتكر. جسـ اَنساف

 .(12)المستذدمٌ يكميٌّا فً تخليٌ الطعاـ

ـَ كأجريت علٍ 2002فً شور نكفمبر  J Nutr كفً دراسٌ خديثٌ أجريت فً فرنسا كنشرت فً مجلٌ 

جـ مف النشكيات علٍ صكرة نشاآ القمد أك علٍ مزيح مف 100/جـ65ال ُراف التً أعطيت غذاآ يختكم علٍ 

كتبيف للباخثيف أف ال ُراف التً غذيت علٍ العسؿ كاف . ال ركتكز مع الجلكككز أك علٍ غذاآ يختكم علٍ العسؿ

ا لتأكسد الدهكف . (أل ا تكك ركؿ كغيرق)لديوا مستكل أعلٍ مف مضادات األكسدة مثؿ  ككانت قلكبوا أقؿ تعرضن

كيعلؽ الباخثكف فً ذتاـ بخثوـ أف الخاجٌ ماسٌ َجراآ المزيد مف الدراسات لمعرفٌ ا ليٌ التً يمارس بوا . فيوا

 .(13)العسؿ ذصاُصى المضادة لألكسدة

فً أكرِندك فً  Experimental Biology كفً دراسٌ أذرل قدمت فً شور نكفمبر فً مؤتمر

ـَ استذدـ العسؿ كمصدر للسكريات أثناآ التماريف الرياضيٌ فً مسابقات رككب الدراجاتَ 4/4/2001

إما العسؿَ أك مخلكؿ السكرَ أك مخلكؿ ذاؿ مف )فأيعطً تسعٌ متسابقيف إخدل ثّث مكاد مػذيٌ إضافيٌ 

كأجرم فخص القدرة علٍ التخمؿ كؿ أسبكعَ كشمؿ هذا . كؿ أسبكعَ كلمدة ثّثٌ أسابيع (السعرات الخراريٌ

كقد استطاع الذيف تناكلكا العسؿ أف يذتصركا مدة قطع تلؾ المسافٌ . كـ64ال خص رككب الدراجٌ لمسافٌ 

َ كما زاد تناكؿ العسؿ مف قدرة التخمؿ علٍ رككب الدراجٌ (بالمقارنٌ مع الذيف لـ يتناكلكا العسؿ)بثّث دقاُؽ 

 .كبالطبع فإف هذق ال ركؽ البسيطٌ لوا أهميٌ كبرل فً السباقات الرياضيٌ%. 6بنسبٌ 

 

 



 :العسؿ كصخٌ ال ـ

ـ ػ أف العسؿ يمكف 2001فً شور ديسمبر  Gen Dent فً مقاؿ نشر فً مجلٌ (مكلف)أكد البركفيسكر  

ا فً عّج أمراض اللثٌَ كتقرخات ال ـَ كمشكّت أذرل فً ال ـَ كذلؾ بسبب ذصاُص العسؿ  أف يلعب دكرن

 .(14)المضادة للجراثيـ

 

 :فً عّج التواب األغشيٌ المذاطيٌ الشعاعً.. العسؿ

 

ـَ كأجريت علٍ 2003فً شور أبريؿ  Support Care Cancer كفً دراسٌ خديثٌ نشرت فً مجلٌ

ا مصابنا بسرطاف فً الرأس كالرقبٌَ كيختاجكف إلٍ معالجٌ شعاعيٌ ػ قيٌسـ المرضٍ إلٍ  أربعيف مريضن

مجمكعتيفَ أعطيت األكلٍ منوما المعالجٌ الشعاعيٌَ كأما الثانيٌ فأعطيت المعالجٌ الشعاعيٌ بعد تطبيؽ العسؿ 

ا مف العسؿ الصافً قبؿ المعالجٌ الشعاعيٌ بػ20فقد أكصً المرضٍ بتناكؿ . مكضعيٌّا داذؿ ال ـ  15: جرامن

ا .  ساعات مف المعالجٌ باألشع6ٌ دقيقٌَ ثـ بعد 15: دقيقٌ َ ثـ بعد إعطاآ األشعٌ بػ كأظورت الدراسٌ انذ اضن

فً المجمكعٌ األكلٍَ مقابؿ % 75)شديدنا فً معدؿ خدكث التواب األغشيٌ المذاطيٌ عند الذيف استعملكا العسؿ 

 .(فً المجمكعٌ الثانيٌ% 20

كذلص الباخثكف إلٍ القكؿ بأف إعطاآ العسؿ مكضعيٌّا أثناآ المعالجٌ الشعاعيٌَ طريقٌ عّجيٌ فعالٌ 

كيستخؽ األمر إجراآ دراسات أكبر كفً مراكز . كغير مكل ٌ لمنع خدكث التواب األغشيٌ المذاطيٌ فً ال ـ

 .(15)متعددة لتأكيد نتاُح هذق الدراسٌ

 

 :العسؿ فً التواب المعدة كاألمعاآ

ـ ػ أثبت البػاخثكف أف العسػؿ يمكػف أف 2001عاـ  Pharmacol Res ف ً دراسٌ نشػػػرت بمجلٌ

يسػػاعد فً عّج التواب المعػػػدةَ فقػػد أعطيت مجمػكعٌ مف ال ُراف الكخكؿ َخػػداث تذػػريشػػات كأذيات 

فً المعدةَ ثـ أعطيت مجمػػػكعٌ أذرل العسؿ قبؿ إعطاُوا الكخكؿَ فتبيف أف العسؿ استطاع أف يمنع خدكث 

ككانت دراسٌ سابقٌ نشرت فً المجلٌ اَسكندنافيٌ لألمراض .(16)األذيات المعديٌ الناجمٌ عف الكخكؿ

 .ـ قد أظورت نتاُح مماثل1991ٌالوضميٌ عاـ 

كما قاـ الباخثكف بإجراآ دراسٌ أذرل خكؿ تأثير العسؿ الطبيعً علٍ الجػرثكـ الػػػذم ثبت أنػػػى يمكػػف 

ػ فتبيف أف إعطػػػاآ  Helicobacter Pylori أف يسػػػػبب قرخٌ المعدة أك التواب المعدة كالتً تدعٍ جرثكمٌ



كقد نشرت هذق الدراسٌ . قد استطاع تثبيط ذلؾ الجرثكـ فً أطباؽ المذتبر% 20مخلػػػػكؿ مف العسؿ بتركيز 

 .كيختاج األمر إلٍ إجراآ دراسات علٍ اَنساف. ـ1991عاـ  Trop. Gastroent فً مجلٌ

ؿه  جي كمف أكاُؿ األخاديث التً استكق تنً فً مكضكع الطب النبكم خديث ركاق البذارم كمسلـ فقد جاآ رى

ـى ػ فىقىاؿى  لْ سى لىٍيًى كى لٍْ اللْى عى ًًٌ ػ صى  :إلٍ النْبً

سيكؿي اللًْى ػ صلٍ هللا عليى كسلـ ّن ): ًإْف أىًذً استطٍلىؽى بىطٍنيىَي فىقىاؿى رى سى قي فىقىاؿى (اٍسًقًى عى اآى ـْ جى قىاقَي ثي ًإنًًٌ : َ فىسى

ٌى فىقىاؿ اآى الْرابًعى ـْ جى َ ثي ْراتو ـٍ يىًزٍدقي ًإِ استطٍّقناَ فىقىاؿى لىىي ثىّثى مى ّن فىلى سى قىٍيتيىي عى ّن ): سى سى ـٍ : فىقىاؿى  (اٍسًقًى عى قىٍيتيىي فىلى لىقىٍد سى

سيكؿي اللًْى ػ صلٍ هللا عليى كسلـ كىذىبى بىطٍفي أىًذيؾى ): يىًزٍدقي ًإِ استطٍّقناَ فىقىاؿى رى دىؽى اللْىي كى أى (صى قىاقي فىبىرى  .َ فىسى

 ط ّن مصابنا بالتواب المعدة 169ـ دراسٌ علٍ 1985اَنجليزيٌ الشويرة عاـ  B M J فقد نشرت مجلٌ

 .كاألمعاآ

 .(الجلكككز)مؿ مف العسؿ بدِن مف سكر العنب 50 ط ّن المخلكؿ العادم مضافنا إليى 80كأعطً 

 ساعٌ عند الذيف لـ يعطكا 93ككجد الباخثكف أف اَسواؿ الناجـ عف التواب المعدة كاألمعاآ استمر 

 .( ساع58ٌ)العسؿَ فً خيف ش ً الذيف أعطكا العسؿ فً كقت أقصر 

 

 هؿ للعسؿ دكر فً عّج التواب القكلكف؟

 

ـَ كقد 2002عاـ  Dig Surg سؤاؿ طرخى الباخثكف مف جامعٌ استنبكؿَ كنشركا نتاُح بخثوـ فً مجلٌ

أثبت الباخثكف أف إعطاآ مخلكؿ العسؿ عبر الشرج إلٍ القكلكف يعادؿ فً فاُدتى العّج بالككرتيزكف عند فُراف 

كلكف يعقٌب الباخثكف علٍ أف هذا األمر يختاج إلٍ المزيد مف األبخاث قبؿ . أيخًدث عندها التواب فً القكلكف

 .(17)ثبكتى

فً شور  Eur J obstet Gynecol Reprod Biol كمػػا أف دراسػػػٌ أذػػػرل نشػػػرت فً مجلٌ

ـ ػ أشارت إلٍ أف إعطاآ العسؿ داذؿ ص اؽ البطف لل ُراف ػ أخدث عندها جركح فً البطف 2002سبتمبر 

كأدل إلٍ اَقّؿ مف خدكث اِلتصاقات داذؿ الص اؽ البريتكنًَ كلكنوا دراسٌ مبدُيٌ أجريت علٍ 

 .(18)ال ُراف

 

 

 



 :كقايٌ مف التواب القكلكف.. العسؿ

 

هؿ يمكف للعسؿ أف يقً مف خدكث التواب القكلكف عند ال ُراف؟ هذا هك السؤاؿ الذم طرخى باخثكف فً 

جامعٌ الملؾ سعكد بالمملكٌ العربيٌ السعكديٌَ خيث قامكا بإخداث التواب القكلكف عند ال ُراف بتذريشى بخمض 

كتبيف . الذؿ بعد أف أعطيت ال ُراف العسؿ كالجلكككز كال ركتكز عف طريؽ ال ـ كالشرج لمدة أربعٌ أياـ

 .(19)للباخثيف أف العسؿ قاـ بدكر جيد فً كقايٌ القكلكف مف التذرشات التً يمكف أف يخدثوا خمض الذؿ

 

 :العسؿ كقشرة الرأس

 

ا قاتّن للجراثيـَ كمضادٌّا لل طكرَ كمضادٌّا لألكسدةَ كبما أنى يتمتع بقيمٌ غذاُيٌ عاليٌ ػ  بما أف للعسؿ تأثيرن

بإجراآ دراسٌ لمعرفٌ تأثير العسؿ فً معالجٌ التواب الجلد الدهنً  (Waili ػ Al) فقد قاـ باخث يدعٍ الدكتكر

 .كقشرة الرأس

ا مصابنا بالتواب . ـ2001عاـ  Eur J Med Res كنشرت نتاُح دراستى فً مجلٌ فقد درس ثّثيف مريضن

ككاف عشركف منوـ مف النساآَ كعشرة . الجلد الدهنً المزمف الذم يصيب فركة الرأس كالكجى كمقدـ الصدر

ا60 ك15مف الرجاؿَ كتراكخت أعمارهـ بيف   . عامن

ا بيضاآ فكؽ سطد جلدم مخمر كقد طلب مف المرضٍ كضع . ككانت ا فات الجلديٌ عندهـ تطرح قشكرن

كؿ يكميف علٍ المناطؽ المصابٌ فً الرأس كالكجى مع  (عسؿ ممدد فً ماآ دافئ% 90)مخلكؿ ممدد مف العسؿ 

 . دقاُؽ3 ػ 2فرؾ لطيؼ يستمر مف 

كقد تابع الباخث هؤِآ المرضٍ يكميٌّا . كيترؾ العسؿ لمدة ثّث ساعات قبؿ غسؿ العسؿ بالماآ الدافئ

 أسابيعَ كقد استجاب كؿ المرضٍ 4كاستمر العّج لمدة . مف خيث شككاهـ مف الخكٌ كالتقشر كسقكط الشعر

كما أف ا فات الجلديٌ قد ش يت ذّؿ . فقد اذت ت الخكٌ كالتقشر ذّؿ أسبكع كاخد. بشكؿ جيد جدٌّا لوذا العّج

 .أسبكعيف

ثـ تابع المرضٍ لمدة ستٌ أشور أذرل علٍ أف يطبقكا العسؿ علٍ المنطقٌ المصابٌ مرة كاخدة فً  

ا الذيف طبقكا العسؿ 15كِخظ الباخث أنى لـ يخدث نكس فً األعراض عند أم مف الػ . األسبكع  مريضن

مكضعيٌّا علٍ مكاف اِلتواب الجلدم الدهنً مرة كاخدة كؿ أسبكعَ فً خيف عادت ا فات الجلديٌ للظوكر ذّؿ 

ا مف أصؿ 12شوريف إلٍ أربعٌ أشور عند  ا تكق كا عف العّج بالعسؿ15 مريضن  . مريضن



كاستنتح الباخث فً ذتاـ دراستى أف العّج بالعسؿ مكضعيٌّا يمكف أف يخسف أعراض التواب الجلد الدهنً 

 .(20)بشكؿ كبيرَ كيمنع انتكاس األعراض إذا ما طبؽ مرة كؿ أسبكع

جي ًمف بيطيكنًوىا ) :كصدؽ المكلٍ تعالٍ خيث يقكؿ  ن يىٍذري بًًٌؾ ذيلّي بيؿى رى اًت فىاٍسليًكً سي رى ًؿٌ الثْمى ـْ كيلًً ًمف كي ثي

كفى  ـو يىتى ىْكري ٌن لًٌقىٍك انيىي ًفيًى ًش ىاآ لًلنْاًس ًإْف ًفً ذىلًؾى  يى ابه ٓمٍذتىلًؼه أىٍلكى رى  (69) سكرة النخؿ (شى

 

عف مكقع الويٌُ العالميٌ لُعجاز العلمً فً القرآف ك السنٌ 

http://www.eajaz.org/ 
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