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مقدمة
كلمة ف�صيلة الدكتور/  عبد اهلل بن عبد العزيز امل�صلح
 الأمني العام للهيئة العاملية للإعجاز العلمي يف القراآن وال�صّنة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
اإخواين واأخواتي :

مجهور اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة .. يف العامل أمجع ..

أحييكم بتحية اإلسالم؛ فالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.. وبعد 

املشارق  من  عاملنا  يف  والسّنة   القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  بشأن  االهتامم  أهل  تداعى  فقد 
واملغارب والتقوا يف محى الكعبة وحتت ظالل احلرم املكي الرشيف وضمتهم أروقة رابطة العامل 

اإلسالمي لتنبثق من هذا اللقاء اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسّنة.

إهنا العلم؛ وهل يردُّ العلَم إال من سفه نفسه.

إهنا اليقني؛ وهل يصد عن اليقني إال من ريض اجلهل له قرينًا.

إهنا النظر املتأمل  يف اآليتني املتألقتني الثابتتني : 

اآلية املنظورة واآلية املسطورة.



8

 .. الرحب  امللكوت  وانتظامها يف هذا  املذهلة  دقتها  الكون واإلنسان واحلياة يف  آية يف 
املسبح بحمد ربه، وآية يف هذا الكتاب.

 والسّنة حدثتنا عن هذه احلقائق يف توافق تام وانسجام بديع مع كونه قد تنزل يف زمن مل يكن 
يف مقدور البرش وال يف علمهم معرفة به وال إحاطة بتلك احلقائق.

إهنا احلجة البالغة الدالة عىل أن من خلق األكوان هو من أنزل القرآن.

العلمي  للتواصل  قنطرة  تكون  الناصعة وأن  احلقيقة  تبني هذه  أن  اهليئة  إن رسالة هذه 
الناس ويمكث يف األرض ولنثبت  نحقق من خالهلا خدمة اإلنسانية يف البحث عام ينفع 
للعامل أن ديننا دين علم ومعرفة يبحث عن احلق ويدعو إىل اإلبداع والتقدم واألخذ بأسباب 
الرقي املادي وصناعة احلضارة من أجل حياة إنسانية كريمة يسودها العدل ويصري العلم 
فيها خادمًا للناس معينًا هلم ال معول هدم وسبب دمار وبذلك يصبح الناس مجيعًا يف أمن 
اِت َأنَّ  احِلَ ِذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ ُ امْلُْؤِمننَِي الَّ تِي ِهَي َأْقَوُم َوُيَبرشرِّ وأمان  ﴿ إِنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َيِْدي لِلَّ

ْم َأْجرًا َكبرِيًا  ﴾ )اإلرساء: 9(.  هَلُ

اأما اأنتم معا�صر العلماء والباحثني.. 

التي هي بكم ولكم ومنكم وإليكم؛ لكم مني  اهليئة  التواصل مع  يا من حترصون عىل 
ومن إخويت العلامء والباحثني واإلداريني يف اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسّنة 
الشكر والعرفان بالفضل ومل ال يكون ذلك كذلك وأنتم شهود اهلل عىل ربوبيته وألوهيته 
َقائاًِم  اْلِعْلِم  َوُأْوُلوا  َوامْلاَلئَِكُة  ُهَو  إاِلَّ  إَِلَه  َأنَُّه ال  اهلُل  َشِهَد  نعامئه ﴿  وأسامئه وصفاته وعظيم 

ِكيُم ﴾ )آل عمران  : 18(. بِاْلِقْسِط ال إَِلَه إاِلَّ ُهَو اْلَعِزيُز احْلَ

إن هذه اهليئة التي هي جامعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة التي جتمع من العلامء 
صفوهتم ومن الباحثني أعالهم رتبة يف بحوث اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة وعندها 
نبينا  وسنة  قرآننا  شؤون  املهم من  الشأن  هبذا  العاملة  العلمية  الكفاءات  تلتقي  رحاهبا  ويف 
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حممد صىل اهلل عليه وسلم لندعو كل قادرعىل السري يف هذا املنهج السوي واملنهل الروي 
ينفع  مما  واألحياء  واحلياة  الكون  يف  اهلل  أودع  ملا  واكتشافًا  للحقيقة  وإظهارًا  للحق  إعالًء 
الناس ويكشف نعامء اهلل علينا التي استودعها يف ملكوته الرحب ) ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما يِف 
ٍء َعِليٌم ( )البقرة : 29(.  اُهنَّ َسْبَع َساَمَواٍت َوُهَو بُِكلرِّ َشْ اَمِء َفَسوَّ اأَلْرِض مَجِيعًا ُثمَّ اْسَتَوى إىَِل السَّ

لقد األزمت الهيئة العاملية للإعجاز العلمي يف القراآن وال�صنة نف�صها مبقت�صى املنهج 
العلمي و�صوابط البحث يف الإعجاز العلمي يف القراآن وال�صنة ما ميكن اأن جنمله يف 

الآتي:

جتاوز الفرضية والنظرية وختطى هذه املرحلة إىل مرحلة احلقيقة العلمية التي ال تقبل . ١
النقض وال التغيري. 

وجود الداللة الظاهرة عىل تلك احلقيقة يف كتاب اهلل أو ما صح من سنة رسول اهلل . ٢
صىل اهلل عليه وسلم. 

الربط بني هذه احلقيقة وداللة النص بأسلوب ميرس وسهل. . ٣

أن تكون تلك الداللة وفق مفهوم العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. . ٤

أن ال نبحث يف األمور الغيبية التي اختص اهلل نفسه بعلمها والتي آمنا هبا وصدقنا . ٥
بمقتضاها. 

عن . ٦ صحت  التي  باآلثار  ثم  الصحيحة  بالسنة  ثم  بالقرآن  القرآن  تفسري  يكون  أن 
سلف هذه األمة ثم بداللة اللغة العربية التي تنزل هبا القرآن الكريم. 

ونود أن نبني هنا أن الشبهات التي أثريت حول التفسري العلمي - وكذلك ما سبق من 
الرتدد بشأن اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة -  إنام هي عند التحقيق مْنصبَّة يف جمملها 
عىل البحوث غري املنضبطة بضوابط البحث يف اإلعجاز املذكورة آنفًا؛ حيث وقع أصحاهبا 



10

إال  البحوث ال متثل  تلك  بأن مثل  املقررة؛ علاًم  الضوابط  الغفلة عن بعض  أو  الترسع  يف 
حاالت قليلة ومرفوضة، لذلك فإن اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة عندما 
تنظر يف بحث من البحوث تضعه يف مكانه عىل حسب قربه من حتقيق ما يشرتط يف البحوث 

أو ُبعده عن تلك الرشوط والقواعد..  

البحث يف هذا املجال وما نالقيه من صعوبات ومتاعب وعوائق لنرش تلك  إن معاناة 
القضايا يذهب أثرها وينقشع غبارها عندما نرى عيانًا آثار وثامر بحوث اإلعجاز العلمي يف 
القرآن والسنة، وجدير بنا أن نذكر بعضًا منها حتفيزًا هلمم الباحثني كي يسلكوا هذا الطريق 

وينرصوا دين اهلل من خالله؛ ومن أمهها:

األثر البالغ الذي ترتكه يف قلوب املسلمني، والذي يرتجم بزيادة اليقني عندهم لدى . ١
النبي  لســان  وعىل  الكريم  القرآن  يف  وردت  ألهنا  الباهرة؛  احلقائق  هبذه  معرفتهم 
للتمسك  األمي حممد بن عبد اهلل عليه الصالة والسالم، وهكذا فإهنا خري حمرض 

بالقرآن والسنة واالهتداء هبام. 

إن . ٢ حيث  املحمدية؛  الرسالة  بصحة  التشكيكية  األفكار  عىل  الدامغ  العلمي  الرد   
عرض تلك احلقائق التي جاءت يف القرآن الكريم أو أخرب عنها نبي أمي يف زمن ال 
يوجد فيه تقدم علمي كام أنه ال توجد يف املجتمع وكذا البيئة التي عاش فيها  أية أثارة 
من علم  يف تلك امليادين الكونية؛ ولذلك فهذا اإلعجاز العلمي يعترب جمااًل خصبًا 
إلقناع املنصفني من العلامء بربانية القرآن الكريم وصدق رسول اهلل حممد بن عبد اهلل 

صىل اهلل عليه وسلم. 

 الرد العميل املقرتن بالربهان الساطع عىل أن الدين اإلسالمي هو دين العلم حقًا؛ . ٣
والتنويه  – والرتغيب يف حتصيله  بالعلم  عليه وسلم  اهلل  الرسول صىل  إشادة  فمع 
األرسار  من  كثري  إىل  وأشار  العلمية  احلقائق  من  كثريًا  ذكر  فقد   - العلامء  بفضل 
الكونية مما هو موضوع العديد من التخصصات يف آفاق الكون ومل يستطع أحد إىل 
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اآلن أن يثبت وجود تعارض بني أي داللة كونية واردة يف القرآن الكريم أو حديث 
رشيف صحيح مع ما استقر من احلقائق العلمية اليوم وأنى له ذلك. 

البحث . ٤ مسرية  يتابعوا  كي  املسلمني  هلمم  حمرض  خري  يعترب  العلمي  اإلعجاز 
املعريف،  والتقدم  العلمية  الكشوف  وسائل  من  ذلك  وغري  واملقارنة  والتجريب 
العلمي يف  ويف الوقت نفسه فإن ذلك يفيض إىل توسيع دائرة شواهد  اإلعجاز 

القرآن والسنة. 

هذا اإلعجاز العلمي يعترب قناة آمنة ترفد بقية قنوات الدعوة  إىل اهلل يف هذا العرص . ٥
الذي هو عرص العلم؛ والذي يتتبع أسباب دخول كثري من الناس يف اإلسالم - ممن 
كانوا نصارى أو بوذيني أو يود - جيد بحق أن فريقًا منهم قد ابتدأ سريه يف الطريق 

إىل احلق من خالل معاينة لطائف اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة. 

وال شك أن ظاهرة الرجوع إىل دين اإلسالم من قبل الذين كانوا قدمًا  من الشاردين . ٦
الغافلني، وأيضًا إسالم غري املسلمني؛ كل ذلك أثمر مع ازدياد يقني املسلمني بدينهم 
رجوعًا حلالة العزة يف نفوس أبناء األمة اإلسالمية  بعد الكبوة التي حصلت هلم عقب 

سقوط اخلالفة اإلسالمية وهيمنة الدوائر االستعامرية عليهم. 

وهذا كله يذكرنا باحلقيقة التي ال تتخلف أبدًا؛ والتي أخربنا عنها  رسول اهلل صىل . ٧
اهلل عليه وسلم بقوله: ) ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون عىل احلق ظاهرين عىل من 
ناوأهم حتى يقاتل آخرهم املسيح الدجال  ال يرضهم  من خالفهم أو من خذهلم 

حتى يأيت أمر اهلل (.

إننا يف هذه اهليئة العاملية نعلنها دعوة عالية عاملية جادة  للعلامء والباحثني واملهتمني بمجال 
اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة  أن يشاركونا بعلمهم وبرأيم وبنصحهم فنحن وإياهم 
رشكاء يف هذا الطريق، وإلخواننا الذين يسكنون ديار الغربة خارج العامل اإلسالمي دعوة 
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خاصة أن يكونوا دعاة هلل يف تلك الديار باستخدام هذه الوسيلة الدعوية املؤثرة مستفيدين 
من أبحاث حمققة مدققة، آملني أن نصل مع اجلميع إىل أن تكون اهليئة العاملية درة العاملني 

يف هذا املجال وجوهره ...

هذه دعوة لأن جنعل من الهيئة العاملية للإعجاز العلمي التي تاأ�ص�صت يف موطن 

اهلل  �صلى  نبيه  و�صنة  اهلل  كتاب  مائدة  على  بكم  يجمعنا  رحبًا  مكانا  الوحي  تنزل 

عليه و�صلم ..

فيا مع�صر الإخوة والأخوات كونوا اأن�صار اهلل يف هذه امل�صوؤولية..

واهلل ويل التوفيق ،،،

12



المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

وجعلنا الليل والنهار اآيتني 

اآثار �ضوء النهار وظالم الليل على 
النبات

اأ.د./ قطب عامر فرغلي

ق�سم �لنبات - كلية �لعلوم - جامعة �أ�سيوط



مقدمة   
  خلق اهلل سبحانه وتعاىل السموات واألرض باحلق ، وقدر يف األرض أقواهتا من خالل 
األرض  وتكمل  والنهار    الليل  آيتا  تنشأ  ومنها   ، نفسها  حول  تدور  .فاألرض  حركتها 
ومايدور  وكواكبها  والشمس  املناخية.  السنة  فصول  منها  فتنبثق  الشمس  حول  دورهتا 
حوهلا من أقامر جترى ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز احلكيم. وتدور األرض عىل حمور مائل 
بزاوية مقدارها  ثالث وعرشين درجة ونصف عن املحور العمودى . ولو اختلف األمر 
بني  اختالف  ماحدث  الشمس   مع  متعامد  حمور  حول  األرض  دوران  وكان  ذلك،   عن 
ساعات الليل وساعات النهار ، ولتساويا عىل مدار العام ، وما كانت هناك فصول مناخية. 
ولو كانت األرض ثابتة  ال تدور حول حمورها لغطى نصفها ليل دائم والنصف اآلخر هنار 

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ   چ   : الكريم  قوله  يف  تعاىل:  اهلل  وصدق  دائم، 
پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  *    ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  

ڃڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦ  ڦ  ڄ   ڦ    ڤ       ڤ   ڤ  

چ  چچ 71-72 سورة القصص.

والنهار،  الليل  وتقلب    ، اختالف  آيات  يف  ورمحته  اهلل  فضل  من  بعض  ندرك  لعلنا 
وحكمته البالغة يف قوله تعاىل: چڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ   
ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ    گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک  
إىل  يؤدي  والقرص   ، الطول  بني  والنهار  الليل  وتقلب   . اإلرساء  سورة   12 ڱچ  
نشأة الفصول املناخية، والتي ختتلف فيام بينها من العوامل املناخية مثل: درجات احلرارة 
واإلضاءة كام ونوعا ، والرطوبة اجلوية ،  وعوامل مناخية أخرى ، وجب التفكر فيها حيث 
يقول جل وتعاىل شأنه : چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀچ   44 سورة 
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النور. إن من أرسار احلياة عىل سطح األرض ، ورسيان الطاقة يف النظام احليوي يكمن يف 
تقلب وتعاقب الليل والنهارخاصة مع الكائنات النباتية )املنتجات ( التي تقوم بالعمليات 
الضوء حيوية مثل التمثيل الضوئي واالنتحاء الضوئي واالنبساط الورقي والتزهري وإنبات 
الشكل  تنظم  والتي  الضوئي  التحكم  عمليات  من  ذلك  وغري  األوراق  وتساقط  البذور 

الرتكيبي والفسيولوجي للنبات.  

: Flowering  عملية التزهري  *
    تتأثر كثري من العمليات الفسيولوجية يف النباتات بالزيادة أو النقصان يف عدد ساعات 
إنتاج  أساسيا من مرحلة  التي متثل حتوال فسيولوجيا  التزهري  والنهار، ومنها عملية  الليل 
املجموع اخلرضى إىل إنتاج براعم زهرية تعطى األزهارعند البلوغ ، ثم تنضج وتنشأ منها 
الثامر والبذور. ويتمتع كل نبات بميعاد ثابت للتزهري ال يتأخر عنه إال عند حدوث اختالل 
نموا خرضيا دون  النبات  ينمو  النبات عندئذ  هلا  يتعرض  التي  النهارية  الساعات  يف عدد 

الدخول يف مرحلة األزهار إذا ازدادت ساعات اإلضاءة عن ساعات اإلظالم .

   لقد كشف العلامء عن ظاهرتني تتحكامن يف التغريات الفسيولوجية التي حتدث عند كل 
 thermoperiodism  مرحلة من مراحل نمو النبات ، ومها التواقت الضوئي  والتواقت احلراري
ومها ظاهرتان تسريان جنبا إىل جنب يف التأثري عىل النبات من حيث ساعات اإلضاءة ، وكمية 

اإلشعاع الساقط ، ونوعيته ، وكذلك درجات احلرارة الليلة والنهارية.

  Photopriodism أواًل : التواقت الضوئي : 

  لقد جاءت كلامت القرآن الكريم يف مواضع كثرية معربة عن تلك الساعات املتغرية لكل 
ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   چ  من الليل والنهار مثل قوله تعاىل:  
لقامن.  سورة    29 ٹچ  ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺ  ٺ      ٺ     
فعندما يلج الليل يف النهار تقل ساعاته عن ساعات النهار، والعكس صحيح ، وهلذا حتدث 
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زيادة يف عدد ساعات النهار كام هو احلال صيفا   أما يف فصل الشتاء فإن ساعات الليل تطول 
لولوج النهار يف الليل. كام أن الصيف يتميز بدرجات حرارة أعىل عن تلك التي نشعر هبا 
شتاءا  أما التساوي بينهام فيحدث يف فصىل الربيع واخلريف. ومن هنا حث القرآن الكريم 
الليل والنهار، كام يف قوله  آيات اختالف   التفكر يف عظمة اخلالق سبحانه وتعاىل يف  عىل 

تعاىل: چڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ*  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ 190-191  سورة آل عمران .
ولقد كشف العلامء والباحثون بعد ذلك بقرون عديدة عن ظاهرة التأقيت الضوئي والتي 

عىل أساسها قسمت النباتات يف سلوكها التزهريى إىل : 

1 - نباتات �لنهار �لطويل، وحتتاج ما بني 14-15 �صاعة اإ�صاءة  يوميًا

2- نباتات �لنهار �لق�سري ، وحتتاج �إلى 10 �صاعات اإ�صاءة يوميًا

3- نباتات �لنهار �ملتعادل ، وحتتاج �إلى 12 �صاعة اإ�صاءة يوميًا 

4- نباتات �لنهار �ملحايد ، ويلزمها �أي عدد من �ساعات �لإ�ساءة يوميًا.

املختلفة عىل  العرض  الضوئي عند خطوط  للتواقت  النباتات حساسية شديدة  وتظهر 
سطح األرض ، وعلية جيب معرفة احتياجات كل جنس نباتى إىل شدة اإلضاءة من حيث 
والعرشين ساعة  األربع  التزهري.  وطوال  إىل عملية  بالنبات  تدفع  والتي  والكمية،  النوع 
)وهى طول يوم األرض(  يتعاقب دائريا كل من الليل والنهار أو الضوء والظالم . ولقد 
توصل العلامء إىل حقيقة أن فرتة الظالم هى اجلزء احلرج لدورة التعاقب هذه ، وأن عملية 
تزهري النباتات اليمكن استحثاثها مامل تستقبل النباتات فرتة إظالم متصلة. لذلك فإن فرتة 
الظالم تلعب دوراعظيام يف حتديد إنشائية الرباعم الزهرية األولية   أما أمهية فرتة اإلضاءة 
فتكمن يف التأثري عىل عدد املنشئات الزهرية – مع مراعاة شدة اإلضاءة املؤثرة عىل عملية 
العامل  التمثيل الضوئي ، والتأثري الكمي والنوعي للفرتة الضوئية. ومن ذلك يتضح أن 
املحدد يف التواقت الضوئى هو طول الليل ، وليس طول النهار عىل أساس أن التفاعالت 
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الكيميائية التي ترهص لألزهار إىل الساق ومنه إىل حيث تتكون األزهار. كام أن هذه املادة 
تتجمع أثناء الليل ، ويزداد تركيزها إذا طال الليل إىل حد يؤدي إىل تثبيط عملية التزهري.. 

وهذا ماحيدث  يف حالة نباتات الليل القصري .

أثر  ما حيميها من  هلا  ليس  املنبه لألزهار  املادة  فإن  الطويل  الليل  نباتات  أما يف حالة 
النهار الضار   فالنبات حيتاج إىل ليل طويل كى ترتاكم فيه تلك املادة لدرجة تكفي لتنبيه 
فرتة  طول  أساس  عىل  النباتات  أخرى  مرة  العلامء  قسم  فقد  وهلذا  وتنشيطه.  األزهار 
الظالم )الليل( وليس طول فرتة اإلضاءة ) النهار(، وهذا يف حد ذاته يمثل إعجازا قرآنيًا 
عظيامحيث إن كلمة الليل سابقة لكلمة النهار يف معظم اآليات الواردة يف القرآن الكريم 

چڳ  ڳ      تعاىل:  املزمل. وقوله  20 سورة  چٿ  ٿ   ٿ  ٿٹچ  تعاىل:  قوله  مثل 
ڳ  *   ڱ  ڱ     ڱٹچ 1-2 سورة الليل........الخ.

إن أوراق النبات هي املدركة للتأقيت الضوئي املحثة للتزهري   ومن املعروف علميا أن 
املنطقة احلمراء والزرقاء والبنفسجية من الطيف الكهرومغناطيسى هي املؤثرة عىل عملية 
املساعدة  واألصباغ  الكلوروفيل  صبغ  بواسطة   امتصاصها  خالل  من  الضوئي  التمثيل 
فإن املنطقة احلمراء البعيدة هي املؤثرة يف عملية التزهري من خالل الصبغ النبايت املعروف 
بالفيتوكروم phytochrome ، وهو الصبغ املختص باإلدراك احليس واالستحثاثي لظاهرة 
املورفولوجية  الظواهر  وبعض  واإلنبات  التزهري  عملية  يف  واملتحكم  الضوئي  التأقيت 
الوراثية. إن عملية التحول الداخيل للفيتوكروم ماهو إال جزء من جتسيد مليكانيكية قياس 
الداخيل  اإليقاع  تتفاعل مع  التي  الظالم  فرتة  متى حتدث  والتعبري عن   ، النبات  الزمن يف 
أو العمليات الدائرية النباتية   وهذه العمليات اإليقاعية املتزنة أو حفظ الزمن ) الوقت( 
  biological clock الدائري اخللوي ما هو إال جتسيد وانعكاس للساعة البيولوجية احليوية
يف النبات . وعندما يتعرض النبات إىل نظام بيئى متغريفإن الساعة البيولوجية يعاد تركيبها أو 
تكيفها مع الوقت مما يدل عىل مرونة عملية ميكانيكية التأقيت الزمني من خالل التأثريلنظام 

الفيتوكروم عىل الساعة البيولوجية أثناء فرتة اإلظالم.
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   Thermoperiodism ثانيًا : التوقيت الحراري

 ويعنى به الفرتة احلرارية الالزمة للوصول بالنبات إىل مرحلة اإلنتاجية والتي يستقبلها 
النبات طوال حياته. لذلك فإن كل نبات حيتاج إىل دورة حرارية للوصول إىل مرحلة النضج 
أو اإلنتاجية. كام أن لكل مرحلة من مراحل نمو النبات درجة حرارة مثىل تعطى أعىل كفاءة 
مراحل  إىل  ووصوال  اإلنبات  مرحلة  من  بداية  النبات  فيها  ينمو  التي  للمرحلة  حرارية 

األزهار ونضج الثامر. 

النهار.  طول  وتغري  احلرارة  درجات  مها  بعاملني  تتأثر  النباتات  فإن  الصدد  هذا  ويف 
ذات  الدافئ  الفصل  إىل  القصري  النهار  ذات  البارد  الفصل  من  املناخية  الفصول  وتتابع 
النهار الطويل له تأثريكبري عىل احلالة املظهرية phenology   للنباتات. كام أن درجة احلرارة 
نتيجة تعرضها لدرجات حرارة منخفضة  للثامر  املمتاز  السليم والطعم  النضج  تؤثر عىل 
تعاقب  إىل  تتعرض  التي  تلك  هي  وإنتاجا  نموا  النباتات  وأفضل  الليل.  أثناء  خصوصا 
التي تتعرض إىل درجات  درجات حرارة هنارية مع درجات حرارة ليلية. دون األخرى 

ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  چڻ    تعاىل:  قال  اليوم.  طوال  ثابتة  حرارة 
ھ     ھ  ے    ےچ 62 سورة الفرقان.   

 Photosynthesis  عملية البناء الضوئي 

التمثيل الضوئي إال أن  عىل الرغم من أن الضوء يلعب دورا هاما وعظيام يف عملية 
أمهيته مل تثبت إال يف عام 1779م بواسطة العامل انجنهوس  الذى تعرف عىل عملية البناء 
الضوئى. ولقد جاء ذلك اإلثبات خمتلفا عام جاء به القرآن الكريم بأكثر من 12 قرنا من 

الزمان قال تعاىل: چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ڻ  ڻ  
ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ اآلية 99 سورة األنعام. وأشارت اآلية الكريمة 
البذور  به  تنبت  الذي  املاء  التمثيل الضوئي وهو  العنرص األول بل األهم يف عملية  إىل 
التي تظهر أجزاءها  البادرة  النبات إىل مرحلة  احلياة   وينتقل  إىل  النباتات  وخترج أجنة 
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اهلوائية اخلرضاء املكونة من ساق حيمل أوراقا )شكل 1 ( يف خالياها تنشأ البالستيدات 
اخلرضاء احلاملة لألصباغ اخلرضاء )الكلوروفيل ( واألصباغ املساعدة املختصة باقتناص 
ثاين  غاز  مع   املاء  تفاعل  يف  واملستخدمة  الشمس)شكل2(  أشعة  من  الضوئية  الطاقة 

أوكسيد الكربون لتكوين السكريات.

�صكل )1( النبات البذرة           خروج النبات من الأر�ض              تكوين الأوراق اخل�صراء

              

)�صكل2(

 وبذلك تتحول الطاقة الضوئية إىل طاقة كيميائية ) السكاكر( كام يىل  :
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                6 CO2 + 6 H2O       
light 

            C6 H12 O6 ( sugars ) + 6 O2

ڤ  چڤ  تعاىل:  لقوله  فهمنا  خالل  من  الضوئى  التمثيل  عملية  عنارص  وتتضح 
ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ  چ چ چ  چ       ڇچ  
5 سورة اجلاثية. وهذه العنارص موجودة يف السامء القريبة والبعيدة ويعطينا القرآن الكريم 
ففي  الذاريات،  سورة   22 ھچ  ھ   ھ    ہ   چہ   تعاىل:  قوله  يف  احلقيقة  تلك 

السامء توجد الطاقة الشمسية وثاين أوكسيد الكربون واملاء )شكل3(. 

�صكل)3(

فيقول:  بذلك  الكريم  القرآن  ويذكرنا  صحيح،  والعكس  الليل  عن  للنهار  والغنى     
سورة   54 ڱڱچ  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ      گ    چگ  

ڎڈ   ڎ   ڌ   چڌ   تعاىل:  قوله  يف  القرآنى   اإلعجاز  آيات  وتتجىل  األعراف. 
قوله  .وكذلك  اإلرساء  سورة   12 اآلية   .. کچ  ک   ڑ    ڑ    ژ   ژ   ڈ   
الضوئى  البناء  عملية  ففي  النازعات.  سورة   29 ڳچ  ڳ   ڳ   چڳ   تعاىل: 
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الليل فتستكمل  أما يف   ، الضوء  بتفاعالت  النهار وتعرف  الذكر يف  التفاعالت سالفة  تتم 
التفاعالت بام يعرف بتفاعالت الظالم ، وفيها تزداد كميات  ثاين أكسيد الكربون فينخفض 
النباتية ، وتتحول السكاكر إىل مادة أكثر تعقيدا ، وهي  pH يف اخللية  الرقم اهليدروجينى 
النشا الذي ينتقل إىل مراكز ختزين النشا يف البالستيدة اخلرضاء ، ومنها إىل أنسجة خاصة 
يف احلبة أو البذرة )نسيج األندوسربم أو الفلقات ( أوبعض السيقان ، أو اجلذور النباتية 

)شكل  4(.  

                                                                                                            

�صكل )4( : م�صتويات ثاين اأوك�صيد الكربون والأوك�صجني اأثناء الليل والنهار يف الأماكن اخل�صراء بالنبات

)2006  Moisan et al( البل�صتيدات اخل�صراء حتت تاأثري ال�صوء العال واملنخف�ض عن

وهكذا خترج حبيبات النشا من البالستيدات اخلرضاء ، وصدق اهلل العظيم  چ ڻ  
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ڻ    چڻ   عبارة   وتدل  األنعام.   99 ہچ  ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   
األخرض  اللون  أن  ثبت  وقد  الطيف،  ألوان  وانعكاس  امتصاص  عملية  عىل  ڻچ  
ينعكس والمتتصه النباتات إال بقدر ضئيل جدا، وكذلك االستفادة منه للعمليات احليوية 
يف النبات ، وهو بذلك خيرج من النبات بينام متتص األطياف األخرى لالستفادة منها .    أما 
املشرتكة  الطبقة لآلخرى  كيفية وضع حافة  يعنى  )الرتاكب  چہ  ہچ  كلمتي 
معها يف تركيب حبة أو حبيبة النشا ( فتشري إىل حبيبات النشا )شكل5( املتكونة سواء أكانت 
 – حبوب   ( الرئيسية  التخزين  أماكن  أو  النشا(  جتمع  )مراكز  اخلرضاء  البالستيدة  داخل 
درنات – ثامر – بذور - - جذور .....الخ( فكل حبيبة نشا تتمثل يف رسة helium ترتاكب 
حوهلا طبقات من النشا كل حسب نوع النشا اخلاص بكل نبات )البطاطس –الفاصوليا – 
الذرة – القمح – األرز...(. لذلك فإن الطاقة الضوئية تتحول إىل طاقة كيميائية ليال، وهذه 
الطاقة الكيميائية تنتقل يف النظام احليوى إىل الطاقة احلرارية أثناء عملية تنفس األوكسجني 

بواسطة الكائنات احلية ) أو االحرتاق ( حيث تنطلق الطاقة احلرارية كام يىل:

Sugars ( organic matter ) + O2      
      

            CO
2
 + H

2 
O + Energy

 �صكل )5( مراكز جتمع الن�صا يف البل�صتيدات القر�صية واحللزونية
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 حبيبات ن�صا البطاط�ض                                        ن�صا القمح 

 و تنتقل الطاقة من صورة إىل أخرى )شكل 6(  حسب قانون بقاء الطاقة الذى يؤكد أن 
الطاقة ال تفنى والتستحدث وإنام تتحول من صورة إىل أخرى، وصدق اهلل العظيم حيث 
يقول :  چھ  ے  ے  ۓ    ۓ      ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇچ 80 س يس.   

�صكل )6(: �صريان الطاقة يف النظام البيئى
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وخالصة القول: 

إن رسيان الطاقة يف األنظمة البيئية للكرة احلية يرتبط ارتباطا وثيقا بعملية البناء الضوئي 
التي من خالهلا تتعاقب تفاعالت الضوء مع تفاعالت الظالم لتعطي املادة العضوية  )الطاقة 
الكيميائية (، وينطلق األكسجني الالزم لألنظمة احليوية املختلفة . وهذه التفاعالت ماهي 
إال إرهاصات الختالف الليل والنهار. وبذلك يتبني أن املاء هو أساس حياة كل حي ألن 
منه ينشأ األوكسجني الالزم للتنفس ، واملاء يشارك باهليدروجني يف تصنيع املادة العضوية 
)املادة الغذائية (، واملاء بذاته ، وبذلك تنشأ من املاء املواد الثالث الالزمة حلياة أي كائن عىل 

سطح االرض وتصديقا لقول اهلل سبحانه وتعاىل : چ ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻۀ  ۀ  
ہچ 30  سورة األنبياء .

مقداره  يوم  يف  اآلخر  حساب  عىل  كل  والنهار  الليل  ساعات  وتناقص  تزايد  أن  كام 
التوقيت الضوئي  املناخية ، والكشف عن ظاهريت  يثبت فقط دورة الفصول  24 ساعة مل 
واحلراري فحسب    بل أثبت ظاهرة حريت العلامء طوال قرون عديدة ومل يتحققوا منها 
إال يف عرص مركبات الفضاء أال وهي كروية األرض، ويف هذا الشأن يقول القرآن الكريم:  

چۉ   ې ې  ې   ې  ى     ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئوئ   ۇئ  ۇئ  
ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ        ېئچ  5 سورة الزمر.

لقد الحظ العلامء أن نشأة األزهار وعدد املنشئات الزهرية ييمن عليها اختالف الليل 
والنهار ، كام أن التوقيت احلراري له باع كبري يف نضج الثامروطعمها ، وبالتايل خلفتها من 

ۉ   ۉ   ۅ     ۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ     ۆ   ۆ   چۇ   تعاىل:   اهلل  ويقول  البذور، 
ېچ  99 س األنعام.

إن تغري املناخ املتمثل يف آيات اختالف الليل والنهار  للفصول املختلفة  هو أحد املصادر 
الطبيعية الضخمة التي ترتبط باحلياة النباتية ، والتي يمكن استغالهلا  من الطاقة الشمسية 
بصورة افضل النتاج الطاقة الكيميائية ، واملمثلة يف املواد الغذائية النباتية واحليوانية  علام 
بأن ماحيصد من ضوء الشمس اليزيد عن 2% من أشعة الشمس الساقطة عىل الكرة احلية.   
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وهكذا تتجىل رمحة اهلل وفضله عىل عباده يف آيات اختالف الليل والنهار يف األرض قال 
تعاىل: )ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لت�صكنوا فيه ولتبتغوا من ف�صله ولعلكم 

ت�صكرون ( 73 سورة  القصص. 

�صدق اهلل العظيم.

المراجع :

• القرآن الكريم.	

• روبرت أم. ديفلني وفرانسيس هه. ويذام )1985( : فسيولوجيا النبات. املجموعة 	
العربية للنرش – مرص.

• 	 – األكاديمية  املكتبة  واألزهار.  النمو  منظامت   :  )1995( وصفي  الدين  د.عامد 
اإلسكندرية – ج.مرص ع.

• قطب عامر فرغيل 1987 اختالط املاء باألرض اهلامدة. جملة االعجاز العلمى يف 	
القرآن الكريم والسنة النبوية- مكة املكرمة – اململكة العربية السعودية.
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المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

اإ�ضارات اإعجازية في تكوين لبن 
الأنعام

يف قوله تعاىل: چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄچ  سورة النحل : اآلية 66

اإعداد:   دكتور/ حامد عطيه حممد

اأ�صتاذ بكلية الطب البيطري

جامعة الزقازيق



مقدمـة
لقد أدرك البرش منذ زمن بعيد العالقة بني إدرار اللبن وما يتناوله احليوان من غذاء، 
وأن احليوان يلك إذا ما حرم من الغذاء، ولكنهم مل يعرفوا العملية التي يتم هبا حتول هذا 
الغذاء إىل لبن أو حلم أو عظم أو أي مادة أخرى .وجاء العلم احلديث ليبني لنا مراحل 
جاء  ما  اخلبري  اللطيف  اهلل  آيات  من  لنا  فيكشف  للشاربني  خالصًا سائغًا  اللبن  تكوين 
مطابقًا ملا أخربنا به القرآن عن أرسار تكون اللبن يف بطون األنعام ، ويظهر عظمة إنعام 

اخلالق املنعم عىل عباده .

أرسار  اكتشاف  بعد  األنعام  بطون  يف  اللبن  يتكون  كيف  معرفة  حديثا  العلامء  استطاع 
اجلهاز اهلضمي ومعرفة وظائف أعضائه ، وبعد اكتشاف الدورة الدموية وعالقتها بعملية 
امتصاص املواد الغذائية من األمعاء ودخوهلا يف الدم، وقد استغرق ذلك فرتة من الزمن 

لتطوير األجهزة واكتشاف األرسار استمرت قرابة مخسة قرون .

بعد أن  التجريبي طرقًا دقيقة ملعرفة وظائف أعضاء اجلهاز اهلضمي  العلم   وقد سلك 
النتائج الدقيقة . وسار  التجارب واألبحاث لتحقيق  التي تم هبا إجراء  اخرتعت اآلالت 
التقدم يف األجهزة العلمية التي استعملت يف معرفة أرسار عملية اهلضم بخطوات متتالية 

حتى انكشف للباحثني الكثري من أرسار اهلضم .

تم  كام  اهلضم  لعملية  املتتالية  األعامل  توضيح  إىل  العرشين  القرن  يف  التوصل  تم 
دور  ذات  إنزيامت عديدة  من  والتثبت  اهلضمية،  العصائر  أهم  وتأثري  تركيب  توضيح 

كبري يف عملية اهلضم.
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1- أقوال المفسرين في معنى اآلية:

املعنى اللغوي:

بعض  مدلوالت  فهم  يف  اختالفهم  بسبب  الكريمة  اآلية  معنى  يف  املفرسون  اختلف 
األلفاظ فتصور البعض أن عبارة »من بني« جاءت للتبعيض أي من بعض الفرث أو من 
بعض الدم ، بينام رأى آخرون أهنا مكانية أي من مكان بني الدم والفرث – ونجمل فيام يأيت 

حصيلة ما قاله املفرسون رمحهم اهلل تعاىل: .

1(  وردت رواية ضعيفة عن ابن عباس )ريض اهلل عنهام( مفادها: »أن الدابة تأكل العلف 
لبنًا وأعاله دمًا .« وقد أورد هذا  فإذا استقر يف كرشها طحنته فكان أسفله فرثًا وأوسطه 
األثر كثري من املفرسين ، منهم البيضاوي والقرطبي وأبو السعود والشوكاين وابن اجلوزي 
يف زاد املسري واآللويس يف روح املعاين وغريهم. وقد علق بعض هؤالء املفرسين عىل القول 
املنسوب البن عباس )ريض اهلل عنهام( بعد أن الحظوا أنه خيالف الواقع املشهود، فقال كل 
من : أبو السعود والبيضاوي واأللويس أن اللبن والدم ال يتكونان يف الكرش. ففي روح 
املعاين يقول األلويس »وتعقب ذلك أي قول ابن عباس الرازي بقوله ولقائل أن يقول اللبن 
والدم ال يتولدان يف الكرش والدليل عليه احلس ، فإن احليوانات تذبح دائاًم وال يرى يف 
كرشها شئ من ذلك ولو كان تولد ما ذكر فيه لوجب أن يشاهد يف بعض األحوال والشئ 

الذي دلت املشاهدة عىل فساده مل جيز املصري إليه« .

الفرث  من  الدم  أي خيرج  واللبن  الدم  الفرث هو مصدر  أن  املفرسين  بعض  ذكر    )2
وخيرج اللبن من الفرث كذلك. قال هبذا البيضاوي عندما أول الكالم املنسوب البن عباس 
بقوله : إن صح فاملراد أن أوسطه يكون مادة اللبن وأعاله مادة الدم الهنام ال يتكونان يف 

الكرش وقال به الشوكاين )فتح القدير(.

اللبن  أن مكونات  احلديث من  العلم  به  يتفق مع جاء  ما  املفرسين  كثري من  3(  وذكر 
السعود  وأبو  القرطبي  بذلك  قال  وممن  الدم.  من  تستخلص  ثم  الفرث  من  تستخلص 
وصاحب معاين القرآن ، ويف زاد املسري البن اجلوزي يف قوله »الفرث ما يف الكرش واملعنى 
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أن اللبن كان طعامًا فخلص من ذلك الطعام دم وبقي فرث يف الكرش وخلص من ذلك 
اِربنَِي ﴾ . الدم   ﴿ َلَبًنا َخالًِصا َسائًِغا لِلشَّ

يف  العلمية  املعرفة  توافر  عدم  بسبب  املسألة  هذه  يف  املفرسين  اختالف  نالحظ  وهكذا 
زماهنم ، ومع ذلك فقد هدى اهلل تعاىل: بعض املفرسين إىل الفهم الصحيح ملعنى »من بني« 
وأهنا تعنى من بعض الفرث ثم من بعض الدم ، عىل الرغم من عدم معرفتهم للكيفية التي 

مل يطلع عليها البرش إال بعد قرون من نزول هذه اآلية الكريمة .

4(  أن لفظ »خالصًا« يف اآلية دليل آخر عىل أن مواد اللبن ختلص من بني الدم بعد أن 
خلصت من الفرث ، وقد أملح إىل هذا املعنى الطربي بقوله: خلص من خمالطة الدم والفرث 
اقترصوا  وإنام  الظاهر  املعنى  إىل هذا  يشريوا  مل  اهلل  املفرسين رمحهم  أن  .إال  به  فلم خيتلطا 
عىل القول بأن »خالصًا« تعنى أن اللبن ال يستصحب لون الدم وال رائحة الفرث كام قاله 
البيضاوي والبغوي ؛ أو محرة الدم وقذارة الفرث كام قاله القرطبي والشوكاين ؛ أو خالصًا 

عن شائبة ما يف الدم والفرث من األوصاف كام قاله أبو السعود وورد يف تفسري اجلاللني.

ًة(. َ الإعجاز اللغوي يف قوله تعالى:)واإنَّ َلُكمرْ يف الأنرْعـاِم َلِعبرْ

ُذكرت )عربة( هنا بصيغة »نكرة« حيث تعترب دليال عىل أمهيته الفائقة. وكام يقول الراغب 
يف كتاب املفردات »ِعرَبة« من مادة َعرْب وتعني العبور واالنتقال من حالة إىل أخرى، وهنا 
حيُث يرى املعترُب حالًة يدلُك من خالهلا عىل حقيقة ال يمكن مالحظتها أطلقوا عىل ذلك 
»عربة«.وعليه فإن مفهوم اآلية هو بمقدوركم َاْن تصلوا إىل معرفة اهلل وعظمة وعلم وقدرة 
يف  ما  هو  الفرث  احليوانات.  وعجائب  أرسار  مالحظة  خالل  من  العظيم  اخللق  ُمبدىء 

الكرش وقيل هو الرسجني ما دام يف الكرش

الإ�صارات الإعجازية يف تكوين لنب الأنعام

يف هذه اآلية الكريمة يلفت اهلل نظرنا إىل ظاهرة عجيبة حتمل لنا العربة من قدرة اخلالق 
جل جالله . فاللبن الذي يعترب من أهم األغذية عند اإلنسان خيرج إلينا من بطون األنعام 

بعملية مدهشة .
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مراحل تكون اللنب من بني الفرث والدم  
يتم تكوين اللبن يف األنعام بالتنسيق املحكم والتدرج الدقيق بني اجلهاز اهلضمي واجلهاز 
الدوري واجلهاز التناسيل عن طريق الغدد اللبنية يف الرضوع وغريها من  األجهزة حيث 
اللبن   - املطاف  هناية  يف   - ليتكون  هبا  يقوم  خاصة  وأعاماًل  وظيفة  جهاز  لكل  اهلل  جعل 

اخلالص السائغ للشاربني. ويمكن أن نجمل مراحل تكون اللبن كاآليت :

1- عملية الهضم في الكرش ) تحول العلف إلى فرث( :

يتم اهلضم عىل عدة أشكال فمنه اهلضم )احلركي( واهلضم الكياموي واهلضم امليكرويب 
الفم  يف  اهلضم  عملية  تبدأ  حيث  األنعام  كرش  يف  املوجودة  امليكروبات  )مخائر(  بواسطة 
وخلطها  باملضغ  العلف  مواد  تقطيع  يتم  حيث  و)اخلامئري(  )احلركي(  اهلضم   : بنوعيها 
املركبة  املعدة  يف  ثم  مبدئي  هبضم  يقوم  الذي  )األميليز(  إنزيم  عىل  حيتوي  الذي  باللعاب 
حيث يتم هضم ميكانيكي وميكرويب وكياموي   ثم يتم اجرتار الكتلة الغذائية من الكرش 
إىل الفم ليعاد مضغها وخلطها باللعاب ثم إعادة بلعها لتعمل عليها بكرتيا الكرش فتحلل 
)بالببسني  احلقيقية  املعدة  يف  )اخلامئرى(  اهلضم  حيدث  ثم  و)الربوتينات(  )السكريات( 
بعد  الصلب  الفرث  .ويتحول  فرث  إىل  العلف  يتحول  هذه  اهلضم  وبعمليات  والرنني(. 

هضمه يف األمعاء  إىل فرث رائق.

2- عملية استخالص األحماض الدهنية من بين الفرث :

حيدث  ختمر و تغيري يف تركيب الفرث من جراء هدم قلورا الكرش هلذا السليلوز ، واملواد 
السكرية، مما يؤدي إىل إنتاج ثالثة أمحاض دهنية ، وهي محض اخلليك و محض البيوترك، 
الكرش هذه األمحاض،  املنترشة حول  الدموية  الشعريات  فتمتص   ، الربوبيونيك  ومحض 
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وذلك دون مرورها يف القناة اهلضمية إىل األمعاء ، كام هو متبع مع باقي الغذاء، كام بينت 
اآلية الكريمة )من بني فرث ودم( فتصل إىل الغدد اللبنية.

لإلنزيامت  الفرث  فيتعرض  اهلضم  عملية  تستمر  الدقيقة  األمعاء  إىل  الفرث  وبانتقال 
األطعمة  يتم حتليل  .وهبذا  الكبد  الصفراء يف  والعصارة  والبنكرياس  األمعاء  اهلاضمة يف 
املحتوية عىل  اجلزيئات املعقدة جدًا إىل جزيئات بسيطة، فالنشاء والسكريات املعقدة تتحول 
إىل سكريات بسيطة ، والدهون تتحول إىل أمحاض دهنية ، والربوتينات تتحول إىل أمحاض 
أمينية وببتيدات، أما الفيتامينات واألمالح واملاء فال حتتاج إىل هضم قبل امتصاصها . كام 
تقوم اخلمالت يف األمعاء الدقيقة بامتصاص املــواد الغذائيـة املحللة بعـدة طرق . وتصل 
إىل  ومنها   ، الطالئي  النسيج  الواقعة حتت  الصغرية  الدموية  األوعية  داخل  إىل  املواد  هذه 

األوعية الدموية األكرب فتدخل يف تيار الدورة الدموية .

3- عملية استخالص من بين الدم )من بين فرث ودم( :

الكرش  املنترشة حول  الدموية  الشعريات  الدهنية عن طريق   امتصاص األمحاض  بعد 
تصل هذه األمحاض وتسري يف الدم ومنه إىل الكبد حيث تتم عمليات معقدة يتحول فيها 
محض الربوبينك إىل مادة األوكسال اسيتيت والتي تتحول بدورها النتاج جزئ جيليكوز 
والذى يمر عرباألوعية الدموية التي تغذى الرضع ليتحد  مع جزئ اجلالكتوز لينتج جزئ 

اللكتوز )سكر اللبن(.

4- تكوين اللبن في ضروع األنعام:

يتم تكوين اللبن بواسطة الغدد الثديية أو الرضع عن طريق عمليتني هامتني:

أ- املرحلة األوىل:  ترشيح بعض مكونات اللبن من جمرى الدم.

اخللوي  الغذائي  التمثيل  بواسطة  اللبن األخرى  تركيب مكونات  الثانية:  املرحلة  ب- 
داخل الرضع.
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�أ-�ملرحلة �لأولى: تر�سيح بع�ض مكونات �للنب من جمرى �لدم :

يقوم الدم بنقل هذه املواد الغذائية إىل مجيع خاليا اجلسم والتي منها خاليا الرضوع التي 
يتم فيها امتصاص مكونات احلليب من بني الدم .

اللبن،  بروتني  بتكوين  يقوم  البيوترك  اللبن، ومحض  بتكوين دهن  يقوم  اخلليك  محض 
ومحض الربوبيونيك يقوم بتكوين سكر اللبن عن طريق احتاد جزئ من اجللوكوز مع جزئ 

من الالكتوز . 

1-عملية تكوين �لأحما�ض �لدهنية يف �للنب:

العلف  من  املستمدة  النباتية  والدهون  الزيوت  من  تنتج أصال  اللبن  الدهون يف  غالبيه 
واملهضومة هضام جزئيا يف معده االجرتار )  الفرث ( ثم ينقلها الدم إىل الغدد املفرزة للبن 
يف الرضع وهنا تتكرس إىل رقائق صغريه حتي تتمكن من اخرتاق جدر خاليا تلك الغدد .  
وعيل ذلك فإن متام عملية اجرتار األعالف التي يتناوهلا الواحد من األنعام بكفاءه، وعمليه 

ختمرها يف معده االجرتار بكفاءة  مسئوالن عن زيادة أو نقص الدهون يف اللبن .

أثبت الدراسات احلديثة أن وجود الدهن يف اللبن هو السبب يف وجود الطعم املستساع 
أنه كلام  اللبن عند الرشب . كام وجد أيضًا  الدهن قل استساغة طعم  له وكلام قلت نسبة 
زادت نسبة السليلوز يف الغذاء زادت نسبة محيض اخلليك ، و بذلك تزيد كمية الدهن يف 

اللبن و بالتايل تزداد استساغته  وصدق اهلل القائل ) لبنا خالصا سائغا للشاربني(.

2-تكوين �ملو�د �لربوتينية يف �للنب:

أما املواد الربوتينية فتنتج يف اخلاليا املفرزة للبن من األمحاض األمينية التي حيملها إليها 
الدم من معدة االجرتار )  الفرث (    هذا باستثناء كل من املواد الزاللية، واجللوبينات املناعية  
املتاخرة من  الفرتات  يتكون يف  الذي  له.واللبا   املفرزة  الدم مبارشة إىل اخلاليا  ينقلها  التي 

احلمل يف أماكن أخرى من جسم احليوان وينقله الدم مبارشة إىل رضوعه .
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3- تكوين �لأمالح �ملعدنية و�لفيتامينات:

يف اللبن العديد من آثار العنارص التي من أمهها الكالسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، 
غذاء  من  مستخلصة  وكلها  والكلور   ، الصوديوم  من  كل  األمهية  يف  ويليها  واملغنيسيوم، 

احليوان )  العلف (  بعد ختمره يف معدة االجرتار )  الفرث (.

�لغذ�ئى  �لتمثيل  بو��سطة  �لأخرى  �للنب  مكونات  تركيب  �لثانية:  ب-�ملرحلة 
اخللوي:

بعض مكونات اللبن األخرى تتكون داخل الرضع بواسطة التمثيل الغذائى  اخللوى 
داخل األسناخ حيث متر املواد الغذائية املستخدمة يف تكوين اللبن من الدم خالل جدار 
اخللية فقد وجد أن بروتينات اللبن  تنتج من الرتشيح والرتكيب معًا حيث إن الكازين 
من  تركيبها  جيب  ولذلك  الدم  يف  موجودة  غري  والالكتوجلوبيولني   والالكتوالبيومني 
من  تقريبًا   %94 الربوتينات  هذه  ومتثل  الدم  يف  املتواجدة  األمينية   األمحاض  طالئع 
السريم  وألبيومني  املناعية   اجللوبيولينات  البقري.أما  اللبن  يف  الربوتيني  النيرتوجني 
يتغري عنه يف  اللبن ال  انتشارها ظاهريًا يف  أن  الدم واللبن ولذلك نجد  فهي مصنفة يف 
الدم. أما الكريوهيدرات األساسية يف اللبن هى سكر الالكتوز والذي يتكون من جزئ 
جلوكوز  وجزئ جاالكتوز وحيتوى الدم عىل سكر اجللوكوز أما الالكتوز فال يوجد يف 

الدم ولذلك يتم تركيبه يف الغدة الثديية .

فقدان حوايل  إىل  يؤدي  مما  الثديية  األنسجة  بواسطة  أخذه  يتم  اجللوكوز  أن  وقد وجد 
25% من حمتوى جلوكوز الدم الرشياين من ناحية أخرى وجد أن حوايل 70 – 80 % من 
الالكتوز  ينتج سكر  )كام  البالزما    عليه من جلوكوز  يتم احلصول  الالكتوز  الكربون يف 
أيضًا من األمحاض الدهنية قصرية السلسلة    وبالنسبة للدهن فقد وجد أن 75% من دهن 
اللبن تقريبًا يصنع يف الغدد الثديية ويف املجرتات يكون اخلالت  وهي الطالئع األساسية 

لألمحاض الدهنية ذات سلسلة الكربون الطويلة 

ويمثل املاء  معظم تركيب اللبن )87%( حيث يتم ترشيحه من الدم إىل اللبن وهو خيتلف 
عكسيا مع حمتوى املواد الصلبة اللبن .
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4 - عملية تكوين و�إفر�ز �للنب:

البد قبل رشح عملية تكوين اللبن أن نشري إىل إعجاز اخلالق سبحانه وتعاىل يف تركيب 
رضوع األنعام:

التركيب التشريحي للضرع :

الثديية  احليوانات  من  غريها  ورضوع  األنعام  رضوع  وتعاىل (   سبحانه  اخلالق )   صمم 
بحكمه بالغة كي يمكنها من إنتاج اللبن إلرضاع صغارها، واستفادة اإلنسان منه .  فرضوع 
األنعام رباعية الرتكيب، وتتديل أربطة خاصة من احلوض لرفعها ومحايتها مما تتعرض له من 

صدمات خاصة عندما متتلئ باللبن، ويثقل وزهنا.

العديد  من  يتكون  وهو  اللبن،  وختزين  إنتاج  يف  مستقال  يعمل  الرضع  من  ربع  وكل 
املغذية  الدموية  بالشعريات  البعض  بعضها  مع  واملتصلة  جلداره  املبطنة  اللبنية  الغدد  من 
اللبن وحيكم شكلها، ووضعها، وطوهلا،  قناة  التي متثل هناية  باحللمة  وينتهي الرضع  هلا، 
والعضالت املتحكمة فيها ضوابط وراثية يف غاية من الدقة حتكم تدفق اللبن فيها، ومتنع 
ترسبه منها إال عند الرضورة    كام تضبط إحكام غلقها حتي ال تترسب إليه البكترييا وغريها 
من امللوثات احليوية وغريها . والغدد اللبنية املبطنة لرضوع األنعام هي غدد ذات فراغات 
كبريه )  أسناخ (  يتكون فيها اللبن باستخالصه من الرشايني احلاملة للدم املؤكسد، واألوعية 
الليمف (  وماهبا من مواد غذائية مستمدة من  اللون )   العديمة  اللمفاوية احلاملة لسوائلها 
الفرث املهضوم يف معدة احليوان .وهذه الغدد املفرزة للبن والتي تبطن فراغان أسناخ الرضع 
تتكون من خاليا متخصصة عيل أعيل درجات التخصص حيث إهنا تتحكم بمشيئة اهلل يف 
وبالنسبة  منضبطة  وراثية  بسنن  الوقت حمكومة  نفس  وتركيبه، وهي يف  املفرز  اللبن  كمية 
ألنثى األنعام احلامل فإنه عند اقرتاب وقت املخاض فإن جسمها يفرز عددا من اهلرمونات 
اخلاصة التي تضعف من ارتباط اجلنني بجسم األم عن طريق املشيمة بالتدريج، وتثري يف 

اجلسم كله حترك املركبات.
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�أ-مر�حل تكوين �للنب:

املكونات  أهم  أن  الرضع  داخل  املشعة  النظائر  أستخدم  طريق  عن  األبحاث  أثبتت    
اخلاصة باللبن يتم ختليقها داخل الرضع يف األبقار . وهناك كثري من مكونات اللبن مل يتم 
التعرف عىل طريقة ختليقها يف اللبن حتى اآلن وبعض العلامء يعتقد أن هذه املكونات يتم 
فأن عملية  الواقع  اآلن ويف  تتبعها حتى  الصعب  من  متتالية ومعقدة  مراحل  ختليقها عىل 
انتقال املكونات من الدم إىل اللبن ختضع إىل عدة عوامل منها أال يزيد ضغط اللبن داخل 
انتقال  استمرارية  لضامن  وذلك  هلا  املغذية  الرشايني  داخل  الدم  ضغط  عن  البصيالت 
من  البصيالت  داخل  الضغط  عملية  .وتعترب  طبيعية  بطريقة  اللبن  إىل  الدم  من  املكونات 
األمور اهلامة التي تؤثر بطريقة مبارشة أو غري مبارشة عىل رسعة عملية احلليب يف املزارع .

ب- مرحلة �إفر�ز �للنب:

املبطنة  اللبن من سيتوبالزم اخلاليا  اللبن .وفيها يفرز  بإفراز  اللبنية   تقوم احلويصالت 
للحويصالت اللبنية إىل فراغ احلويصالت ويتم اإلفراز حتت  تأثري هرمونات الربوالكتني  
واإلسرتوجني  والربوجسرتون وبعض اإلسرتوالت املفرزة من غدة فوق الكلية باإلضافة 
إىل هرمون الثريوكسني . ومن أهم العوامل التي تقلل أو متنع إفراز اللبن أثناء احلمل هو 

زيادة نسبة اإلسرتوجينات املشيمية أثناء احلمل .

ج-مرحلة �إخر�ج �للنب :

اللبنية والفجوات احلويصلية ) خمزن  القنوات  اللبن من  يبدأ خروج  املرحلة   ويف هذه 
العضالت  هذه  اإلخراج  عملية  وتنظم   . الرضع  خارج  إىل  احللامت  طريق  عن   ) الرضع 
األكسيتوتسني   هرمون  تأثري  حتت  بدورها  تقع  والتي  اللبنية  للقنوات  املبطنة  الالإرادية 
إىل رفع  الرضع  اللبن من  تفريغ  . وحيتاج  النخامية  للغدة  اخللفي  الفص  يفرز من  والذي 
الضغط الداخيل للغدة اللبنية وفتح قناة احللمة . وتتم هذه العملية بتأثري اجلهاز العصبي 
لعملية  املصاحبة  املختلفة  للمنبهات  بتعرض احليوان عادة  يبدأ  للحيوان حيث  واهلرموين 
احللب ) مثل أصوات جرادل احلليب أو ماكينة احلليب اآليل أو صوت احلالب وخالفه 
إىل  املنبهات  هذه  تأثري  ينقل   ) احليوان  عليها  تعود  أن  وسبق  احلليب  عملية  يصاحب  مما 
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تفرز  التي  اخللفية  النخامية  إىل  العصبية  األلياف  طريق  عن  ينقلها  الذي  اهليبوثاالموث 
املغلفة  اخلاليا  إىل  األخري  اهلرمون  هذا  يصل   . الدم  يف  األوكسيتوتسني  هرمون  بدورها 
الغدة  الضغط داخل  يزيد من  مما  اللبنية  الغدة  لتفرغ حمتوياهتا يف  تنقبض  التي  للبصيالت 
انزعاج  حالة  ويف  اخلارج  إىل  احللمة  قناة  وفتح  احللب  عملية  نتيجة  بالتايل  اللبن  ويدفع 
احليوان نتيجة أي مؤثر خارجي فإن ذلك يؤدي إىل انخفاض الضغط داخل الغدة اللبنية مما 
يستحيل معه تفريغ الرضع للبن . ويرجع ذلك إىل إفراز هرمون األدرينالني الذي يؤثر عىل 
خفض الضغط الداخيل للغدة . وعادة ما يزول إفراز هذا اهلرمون بزوال املؤثر حيث يعود 

الضغط داخل الغدة إىل ما كان عليه يف احلالة الطبيعية . 

وبالرغم من أن هذا اجلزء من الرضع خيتزن كمية ال بأس هبا من اللبن يظل جزء كبري 
الشعرية و  القنوات  الصغرية و  التخزين  فراغات  الكىل موجودا عند احللب يف  اللبن  من 
جتاويف االنساخ و اخلاليا الطالئية املفرزة. وقد قدرت بعض الدراسات متوسط ما تنتجه 
كل ربع أمامي  بحوايل 20% من اللبن بينام ينتج كل ربع خلفي حوايل 30% يف حني ينتج 
النصف االيمن و النصف األيرس للرضع كال عىل حدة حوايل 50% تقريبَا مع وجود تباين 

فردى من حيوان آلخر.

 التحكم الهرموني إلفراز اللبن :

من املعروف حدوث تغيريات حيوية نتيجة تأثري هرمونات خمتلفة تفرز و ينظم إفرازها 
من  هناك جمموعة  .و  احللوب  احليوان  العصبي يف  اجلهاز  يالقيها  التي  التأثريات  بواسطة 
نتيجة شعور  للبن  املدر  احليوان  مناطق عديدة من جسم  نموها يف  يكتمل  الصامء   الغدد 
خالل  وذلك  حياته  طبيعة  حتددها  التي  احليوية  الوظائف  لبعض  أدائه  برضورة  احليوان 
الفرتات املختلفة من أطوار نموه الطبيعى.فعندما يكتمل نمو جسم احليوان بعد سن معني 
مع اكتامل بعض الغدد املنظمة لعمليات التناسل و التكاثر يشعر احليوان عن طريق جهازه 
اهلرمونات  إفراز  يف  املتخصصة  الغدد  تبدأ  و  احليوية  الوظيفة  هذه  أداء  برضورة  العصبى 
املختلفة  يف الدم   لتقوم بوظيفة اكتامل النضج اجلنسى و اكتامل األجهزة احليوية يف اجلسم 

و املتخصصة يف عمليات احلمل وإفراز اللبن.
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وجمموعة الغدد املهمة يف عملية اإفراز اللنب من احليوان املدر للنب هي:

 1-�لغدة �لكظرية �أو �جلار كلوية :

 وهى مهمة لوظائف اجلسم الطبيعية و تعمل عىل إفراز هرمون األدرينالني  الذى يساعد 
عىل اكتامل النضج اجلنسى ولكن معدالته العالية ختفض افراز اللبن وهرمون استريويدات 

القرشة( والذى ينشط عملية تكوين اللبن.

2-�ملباي�ض:

وتفرز هرمونات تساعد عىل اكتامل النضج اجلنسى مثل هرمون االسرتوجني

نمو  حيفز  الذى  الربوجستريون  وهرمون  القنوات  جهاز  تطوير  و  نمو  حيفز  والذي    
وتطوير القنوات الدقيقة و اجلهاز السنخى الفصيىص.وتفرز اهلرمونات اجلنسية حتت تاثري 

اهلرمون الليوتينى واهلرمون اخلاص للحويصالت واملفرزان من الغدة النخامية 

3-�لغدة �لدرقية:

الثريوكسني  وتأتى  اهلوائية وتفرز هرمون  للقصبة  العليا  النهاية   و توجد عىل جوانب 
الغدد  إىل  الدم  ورسيان  القلب  رضبات  ومعدل  الشهية  يزيد  حيث  املدر  للحيوان  أمهيته 
وعند  الغذائي  التمثيل  عمليات  يف  األسايس  املنظم  يعترب  كام  اللبن.  إفراز  ومعدل  الثديية 
توفر هذا اهلرمون بصورة كافية يزداد استهالك خاليا اجلسم للطاقة وتعمل يف أعىل معدل 
حيوانات  بواسطة  اهلرمون  هلذا  اليومي  اإلفراز  معدل  أن  وجد  وقد  اللبن  إفراز  حيفز  مما 
اللحم يكون نصف ما يفرز بواسطة احليوانات املدرة للبن كام أن معدل إفرازه يف الشتاء 
اللبن يف الطقس احلار .وعند إزالة  يكون أكثر من الصيف وذلك يفرس جزئيا بطئ إفراز 
الثريوكسني  إفراز هرمون  يقل  اللبن بصورة واضحة حتى75% كام  إفراز  يقل  الغدد  هذه 
نتيجة لنقص التغذية  ويفرز هرمون الثريوكسني حتت تاثري اهلرمون احلاث للغدة الدرقية 
واملفرز من االغدة النخامية. وهناك الغدة اجلار درقية وهى عادة أربع غدد وتفرز هرمون 

الباراثريويد والذى يتحكم يف مستوى أمالح الكالسيوم و الفسفور يف الدم .
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4- �لغدة �لنخامية:  وتقع عند قاع املخ وتفرز اهلرمونات اآلتية:

 اأ_  هرمون النمو:

 ويفرز من الغدة النخامية األمامية وبالرغم من كونه أساسا يف معدل النمو 
للحيوانات الصغرية وجد جتريبيَا أنه ذات تأثري واضح عىل إفراز اللبن وهو 
مهم يف عملية تكوين اللبن حيث يؤدي إىل زيادة جلوكوز الدم و األمحاض 
األمينية والدهنية يف خالل الغدد الثديية كام يساعد عىل استمرارية إفراز اللبن 

يف األبقار و املاعز .

ب - هرمون �لربولكتني: 

يف  تفرز  التي  االسرتوجني  كميات  زيادة  و  االمامية  النخامية  الغدة  من  ويفرز 
مراحل احلمل األخرية بواسطة املشيمة يعترب منبه إلفراز الربوالكتني الذى يساعد 
يف بدء إفراز اللبن واملحافظة عليه يف معظم احليوانات فيام عدا األبقار واملاعز . أما 
بعد الوالدة فيعمل احللب أو الرضاعة كمنبه عىل إفراز ذلك اهلرمون الذى خيزن 
يف الغدة النخامية األمامية وينبه احللب اجلهاز العصبى مسببَا تفريغ الربوالكتني 
الربوالكتني  أن هرمون  .وقد وجد  الثديية  الغدد  إىل  يسري  الذى  الدم  يف جمرى 
للدم إىل  املختلفة  املكونات  التي حتول  الطالئية  النشاط اإلنزيمي للخاليا  يزيد 
مكونات لبنية.ومن ناحية أخرى لوحظ أن احليوان املدر املرضع ينتج كميان من 
اللبن أكثر من احليوان الذى يتم حلبه بواسطة ماكينة احللب حيث إن رضاعة 

احليوانات الصغرية تؤدي إىل حترر كميات كبرية من الربوالكتني.

ج-هرمون �لأوك�سيتو�سني:

واخلاليا  امللساء  االعضاء   عىل  ويؤثر  اخللفية  النخامية  الغدة  من  ويفرز   
الطالئية العضلية .
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وجه اإلعجاز في تكوين اللبن

املاضيني أرسار ما جيري يف  القرنني  الترشيح يف  ما كان أحد يعلم قبل اكتشاف أجهزة 
اجلهاز اهلضمي عند احليوان واإلنسان ووظائف ذلك اجلهاز املعقد وعالقته بالدورة الدموية 
العلمية  اللبن يف بطون األنعام .فلام تكاملت صناعة األجهزة والتجارب  ومراحل تكون 
الفرث  الطعام من بني  بعد هضم  اللبن تستخلص  عرب قرون عرف اإلنسان أن مكونات 
باستخالص  تقوم  التي  األناث  رضوع  يف  اللبنية  الغدد  إىل  لتصل  الدم  جمرى  مع  وجتري 
مكونات اللبن من بني الدم دون أن يبقى أي آثار يف اللبن من الفرث أو الدم وتضاف إليه 

يف حويصالت اللبن مادة سكر اللبن التي جتعله سائغًا للشاربني.

من  طويلة  رحلة  بعد  إال  يكتشفوها  فلم  البرش  عن  حمجوبة  كانت  األرسار  هذه   
التجارب والبحوث العلمية التي استغرقت قرونًا واستعملت فيها أجهزة صنعت ألول 
الكريم  القرآن  ولكن  ذلك.  قبل  البرش  عند  وجود  هلا  يكن  مل  الباحثني  أيدي  عىل  مرة 
كشفها أمام قارئيه بأمجل عبارة وأوجز لفظ قبل ألف وأربعامئة عام. فمن علم حممدًا 
صىل اهلل عليه وسلم من بني سائر البرش يف ذلك الزمن أرسار اجلهاز اهلضمي واجلهاز 
الدوري ودقائق ما جيري يف غدد اللبن إال الذي يعلم الرس يف األرض والسامء ويعلم 

أرسار ما خلق من الكائنات .

وكذلك أشار النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل قيمة اللبن الغذائية املتميزة يف زمن مل يكن 
يدرك الناس وقتئذ تركيب اللبن وما حيتوي عليه من عنارص ومركبات الغذاء احليوية املهمة 
التي ال جتتمع يف رشاب غريه. ثم ملّا تقدم العلم وتوفرت األجهزة توصل العلامء والباحثون 
إىل اكتشاف هذه املواد الغذائية التي حيتوي عليها اللبن من الربوتينات والكربوهيدرات، 
والسكريات، والدهون، واملعادن والفيتامينات، وغري ذلك.كل ذلك يكون  شاهدًا عىل أن 
القرآن نزل بعلم اهلل وأن حممدًا رسول اهلل. قال تعاىل:﴿َلِكْن اهلُل َيْشَهُد باَِم َأنَزَل إَِلْيَك َأنَزَلُه 

بِِعْلِمِه َوامْلاََلئَِكُة َيْشَهُدوَن َوَكَفى بِاهللِ َشِهيًدا)166(﴾]النساء:166[ .
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ملخص البحث

بعد استعراض هذا الرشح التفصيىل لعملية تكوين اللبن يف رضوع احليوانات ووصف 
القرآن الكريم إىل خروج اللبن سائغًا طيب الطعم  و خالصًا نقيًا من اللون والطعم والرائحة 
غري املرغوبة ، إنام يدل  ذلك عىل نعمة اخلالق جل جالله و قدرته .استطاع العلامء حديثا 
معرفة كيف يتكون اللبن يف بطون األنعام بعد أن اكتشاف أرسار اجلهاز اهلضمي ومعرفة 
وظائف أعضائه ، وبعد اكتشاف الدورة الدموية وعالقتها بعملية امتصاص املواد الغذائية 
من األمعاء ودخوهلا يف الدم، وقد استغرق ذلك فرتة من الزمن لتطوير األجهزة واكتشاف 
األرسار استمرت قرابة مخسة قرون .يتم تكوين اللبن يف األنعام بالتنسيق املحكم والتدرج 
اللبنية يف  الغدد  التناسيل عن طريق  الدوري واجلهاز  اجلهاز اهلضمي واجلهاز  الدقيق بني 
الرضوع وغريها من  األجهزة حيث جعل اهلل لكل جهاز وظيفة وأعاماًل خاصة يقوم هبا 

ليتكون - يف هناية املطاف - اللبن اخلالص السائغ للشاربني. 

يمرَّ  أْن  احليوان جيب  ثدي  احلليب يف  واحد من  لرت  إنتاج  أجل  أنه من  نعلم  أن  يكفي 
من  الالزمة  املواد  امتصاص  يتم  كي  العضو  هذا  خالل  الدم  من  لرت  مخسامئة  يقارب  ما 
الالزمة   واهلرمونات  والفيتامينات  والعنارص  والدهون،  والكربوهيدرات،  الربوتينيات    
لتكوين ذلك اللرت من اللبن. و مما يلفت النظر أن غديت الثديني تقومان بعلمية التصفية و 
التميز و االختيار ، و انتخاب املواد النافعة و املغذية من الدم و االبتعاد عن املواد الضارة 
كالسموم  و محض البولة مع كوهنام خمتلطني بالدم ، و يسريان يف اجلسم مع جماري الدم ، 
فتجتمعان اللبن يف كيس الثدي انتظارًا حللبه ، و تقديمه لبنًا خالصًا سائغًا للشاربني ، بينام 
أخرى  بعملية  فتقومان  العمل  هذا  بعكس  الكليتان  و مها  اجلسم  أخريان يف  تقوم غدتان 
خمتلفة متاما عن العملية األوىل .فتقوم الكلية بامتصاص سموم الدم و محض البولة لطرحه 

خارج اجلسم عن طريق اجلهاز البوىل . فسبحان الذي أعطى كل شء خلقه ثم هدى .
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المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

الإعجاز العلمي يف قوله تعالى:

)اإن اهلل ل ي�ضتحيي اأن ي�ضرب مثاًل ما 
بعو�ضة فما فوقها(

الأ�صتاذ الدكتور/ م�صطفى اإبراهيم ح�صن

اأ�صتاذ علم احل�صرات الطبية مدير اأبحاث ناقلت الأمرا�ض

كلية العلوم – جامعة الأزهر



آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َفَأمَّ َفْوَقَها  َفَم  َبُعوَضًة  َما  َمَثاًل  َب  َيْضِ َأْن  َيْسَتْحيِي  ال  اهلَل  إِنَّ   ( تعاىل:  قال 
َذا َمَثاًل ُيِضلُّ بِِه َكثرِيًا  ِذيَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اهللُ  ِبَ ا الَّ ِْم َوَأمَّ قُّ ِمْن َربهِّ ُه اْلَ َفَيْعَلُموَن َأنَّ

َوَيِْدي بِِه َكثرِيًا َوَما ُيِضلُّ بِِه إاِلَّ اْلَفاِسِقنَي (  ]البقرة : ٢٦[.

تف�صري القرطبي: 

• ابن 	 رواية  ابن عباس يف  قال   » َمَثاًل  َب  َيرْضِ َأْن  َيْسَتْحيِي  اهلَل ال  إِنَّ   « تعاىل:  قوله 
املثلني للمنافقني: يعنى »مثلهم كمثل الذى  صالح: ملا رضب اهلل سبحانه هذين 
استوقد نارًا« وقوله: »أو كصيب من السامء« قالوا: اهلل أجل وأعىل من أن يرضب 

األمثال، فأنزل اهلل هذه اآلية.

• ويف رواية عطاء عن ابن عباس قال: ملا ذكر اهلل آلة املرشكني فقال: »وإن يسلبهم 	
قالوا:  العنكبوت،  كبيت  فجعله  اآلهلة  كيد  وذكر  يستنقذوه«:  ال  شيئًا  الذباب 
أرأيت حيث ذكر اهلل الذباب والعنكبوت فيام أنزل من القرآن عىل حممد، أى شئ 
الذباب والعنكبوت يف  ملا ذكر اهلل  فأنزل اهلل اآلية. وقال احلسن وقتادة:  يصنع؟ 
كتابه ورضب للمرشكني به املثل، ضحكت اليهود وقالوا: ما يشبه هذا كالم اهلل، 

فأنزل اهلل اآلية. 

• تف�صري ابن كثري: معنى فام فوقها، فيه قوالن أحدمها: فام دوهنا يف الصغر واحلقارة. 	
والثانى ملا هو أكرب منها ألنه ليس شئ أحقر وال أصغر من البعوضة.

• تف�صري الطبي: اتفق مع ابن كثري يف تفسريه ملعنى )فام فوقها(.	

• وقال الك�صائي واأبو عبيدة وغريهما: معنى فام فوقها – واهلل أعلم- ما دوهنا، 	
أتراه قصريًا؟  الكالم:  الكسائى: وهذا كقولك يف  قال  الصغر،  فوقها يف  إهنا  أي 
فيقول القائل: أو فوق ذلك، أى هو أقرص مما ترى. وقال قتادة وابن جريج: املعنى 

يف الكرب، والضمري يف أنه عائد عىل املثل، أى أن املثل حق.
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• تف�صري اجلللني:	

)فام فوقها( أى أكرب منها أى ال يرتك بيانه ملا فيه من احلكم )فأما الذين آمنوا فيعلمون 
أنه( أى املثل )احلق( الثابت الواقع موقعه )من رهبم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد 
اهلل هبذا مثاًل( متييز أى هبذا املثل، وما إستفهام إنكار مبتدأ، جواهبم وذا بمعنى الذى بصلته 
خربه أى: أى فائدة فيه قال تعاىل: يف )يضل به( أى هبذا املثل )كثريًا( عن احلق لكفرهم به 

)ويدى به كثريًا( من املؤمنني لتصديقهم به )وما يضل به إال الفاسقني(.

مقدمة 

ينتمى البعوض إىل رتبة احلرشات ذات اجلناحني، والتي تنقسم إىل ثالث )حتت رتبة( 
هي : نيامتوسريا، سيكرورافا وبراكيرسا. وتقع رتبة ذات اجلناحني يف تقسيم )حتت رتبة(  
نيامتوسريا. وينتمى البعوض إىل عائلة كيوليسيدى والتي بدورها تنقسم إىل ثالث )حتت 

.Culicinae anolphelinae toxorhynchitinae : )عائلة

وينترش البعوض يف املناطق اإلستوائية وحتت اإلستوائية ويف املناطق املعتدلة. يوجد حوايل 
 Toxorhynchitinae أكثر من 3000 نوع من البعوض منترشة يف املناطق السابقة. تشمل

69 نوعًا، بينام تشمل Anophelinae 400 نوعًا وتشمل Culicinae 800 نوعًا.

األنوفيلس  بعوضة  تقوم  األمراض اخلطرية لإلنسان. حيث  العديد من  البعوض  ينقل 
بنقل مرض املالريا لإلنسان يف مناطق كثرية من العامل وخاصة يف إفريقيا، كام تقوم بعوضة 
الكيولكس بنقل العديد من األمراض لإلنسان مثل : الفيالريا، محى غرب النيل، التهاب 
املتصدع للحيوان ومنه لإلنسان وأيضًا مرض  الوادى  بنقل مرض محى  الدماغ، كام تقوم 
اللسان األزرق للحيوان. وتنقل بعوضة األيدس مرض احلمى الصفراء خاصة يف إفريقيا.
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الهدف من البحث :

وإللقاء الضوء عىل العالقات املختلفة التي بني البعوضة والكائنات التي فوقها سواء يف 
الصغر أو الكرب، أو فوق جسمها، فقد قسمت الدراسة إىل ثالثة أجزاء رئيسية:

• وتم 	 للبعوضة  الفم  وأجزاء  اإلستشعار  لقرنى  الدقيق  املجهرى  الرتكيب  دراسة 
ذلك بإستخدام املجهر اإللكرتونى املاسح.

• دراسة الرتكيب املجهرى الدقيق داخل معدة البعوضة من أجل التعرف عىل تركيب 	
خاليا البعوضة العجيبة، ولقد تم ذلك بإستخدام املجهر اإللكرتونى النافذ.

التعرف على الكائنات الدقيقة التي تعي�ض داخل معدة البعو�صة مثل:

• البكرتيا: تم التعرف عىل أنواع البكرتيا املختلفة وذلك باستخدام أوساط غذائية 	
إختيارية وغري إختيارية.

• األوليات مثل طفيل املالريا وامليكروفيالريا باستخدام صبغة جيمسا.	

• 	.PCR الفريوسات وذلك بإستخدام جهاز تفاعل البلمرة املتسلسل

• التعرف عىل الكائنات التي تعيش عىل جسم البعوضة:	

• الفطريات واحللم باستخدام األوساط الغذائية وامليكروسكوب الضوئى.	

الطرق والوسائل المستخدمة

لعزل الكائنات الدقيقة التي تعي�ض داخل البعو�صة:

• تم أخذ عرشة عينات من البعوضة، وتم ترشحيها حتت ميكروسكوب الترشيح، 	
وذلك حتت ظروف تعقيم شديدة وباستخدام أدوات ترشيح دقيقة جدًا ومعقمة 
يف األوتوكالف وتم بعد ذلك طحنها يف هاون دقيق ثم بعد ذلك تم وضعها يف 

أنبوبة اختبار حتوي حملول رينجرز. وتم ختفيف حملول رينجرز حتى 5 – 10 .
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�لأو�ساط �لغذ�ئية �لتي مت �إ�ستخد�مها لعزل �لبكرتيا و�لفطريات:

- Nutrient blood medium

- Brain heart infusion medium (Difco)

- Dox agar amended with yeast extract

- Starch nitrate agar medium

- Azide blood medium

- Staphylococcus medium

- Mac conkey  s No.3 medium

- Salmonella – Shigella medium 

• حتت 	 وذلك  وامليكروفيالريا  املالريا  طفيل  لعزل  جيمسا  صبغة  استخدام  تم 
امليكروسكوب الضوئى. تم عزل احللم حتت ميكروسكوب الترشيح الضوءى.

• 	.PCR تم عزل الفريوسات من البعوضة وذلك باستخدام تفاعل البلمرة املتسلسل

• تم فصل الربوتينات املختلفة من معدة البعوضة باستخدام جهاز الفصل الكهربائى 	
.Polyacremide Gel Electrophoresis

• 	.)PAGE(

احلسية  الشعريات  تصوير  يف   )SEM( املاسح  اإللكرتونى  امليكروسكوب  استخدام  تم 
الدقيقة املصاحبة لقرون االستشعار وأجزاء فم البعوضة.

البعوضة  معدة  تصوير  يف   )TEM( النافذ  اإللكرتونى  امليكروسكوب  استخدام  تم 
والكائنات الدقيقة التي تعيش بداخلها.
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النتائج

دورة حياة البعو�ض

ينتمى البعوض إىل رتبة ذات اجلناحني Diptera والتي تعترب من احلرشات ذات التطور 
والريقة  البيضة  هى:  مراحل  بأربعة  حياهتا  دورة  خالل  يف  متر  احلرشات  وهذه  الكامل. 
والعذراء واحلرشة البالغة. وتعيش األطوار الثالثة األوىل يف املاء بينام يعيش الطور البالغ 
عىل األرض، تتغذى الريقة عىل الكائنات الدقيقة التي تعيش يف املاء مثل البكترييا واخلمرية 

وأيضًا املواد العضوية.

من ناحية أخرى فإن أنثى البعوض تتغذى عىل دم اإلنسان واحليوان، بينام يتغذى الذكر 
عىل املواد السكرية مثل عصري النبات ورحيق الزهور. وختتلف األطوار األربعة يف أنواع 
شكل  يكون  بينام  عنقود  شكل  يف  البيض  الكيولكس  بعوضة  وتضع  املختلفة.  البعوض 
ملتصق  غري  البيض  فيكون  األيدس  بعوضة  أما  قارب،  شكل  عىل  األنوفيلس  يف  البيض 

ببعضه وال يشبه القارب ويكون عىل شكل بويضات مفردة غري ملتصقة ببعضها.

تتميز يرقات الكيولكس بأن هلا Siphon يف هناية البطن وتتعلق بسطح املاء بنهاية البطن 
عىل  متعامدة  وتكون  التنفسية  األنابيب  بواسطة  األكسيجني  عىل  باحلصول  تقوم  حيث 
سطح املاء. بينام تتعلق بعوضة األنوفيلس موازية لسطح املاء. وتتشابه عذراء األنوفيلس 

والكيولكس إال أن Siphon يف األوىل يكون عىل شكل قمع بينام يف الثانية يكون ضيق.

الطور البالغ

بعوضة  أنثى  تقف  حيث  املختلفة.  البعوض  أنواع  يف  واألنثى  الذكر  من  كل  خيتلف 
األنوفيلس بزاوية ميل 40 درجة عىل السطح الذى تقف عليه، بينام تكون أنثى الكيولكس 
موازية للسطح. أيضًا تكون املالمس الفكية لكل من الذكر واألنثى يف األنوفيلس أطول من 
مثيلتها يف الكيولكس. ويتميز ذكر األنوفيلس بأن املالمس الفكية تكون منتفخة يف هنايتها، 

بينام يف الكيولكس تكون مستقيمة ومنحنية إنحناءة خفيفة.
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كيف ت�صتطيع البعو�صة حتديد مكان الإن�صان اأو احليوان:

تقوم البعوضة بتحديد مكان العائل بواسطة الشعريات احلسية الدقيقة التي تتواجد عىل 
قرون االستشعار وأجزاء الفم. وتنقسم هذه الشعريات إىل نوعني: مستقبالت ميكانيكية 
وتقوم   .Chemoreceptor sensilla كيميائية  ومستقبالت   Mechnoreceptor sensilla

بتحديد  تقوم  وأيضًا  احلرارة.  ودرجة  الكربون  أكسيد  ثانى  غاز  رائحة  باستقبال  األخرية 
جزيئات املاء الذى سوف تضع فيه البيض.

أوجه اإلعجاز العلمى في البعوضة:

  قال اهلل تعاىل: بعوضه بجنس األنثى.. ١

  دورة حياة البعوضة )بيضه – يرقه – عذراء – حرشة كاملة(.. ٢

  قدرة البعوضة عىل وضع البيض يف الظروف غري املناسبة.. ٣

  قدرة البعوضة عىل حتديد العائل )إنسان – حيوان(.. ٤

  قدرة البعوضة عىل حتديد مكان املاء )عذب – مالح(.. ٥

  قدرة اخللية الواحدة يف معدة البعوضة عىل القيام بكل الوظائف احليوية التي تقوم هبا . ٦
خاليا معدة اإلنسان جمتمعة: إفراز إنزيامت، إمتصاص، تصنيع إنزيامت، إفالز الربوتينات 

املضادة للمسببات املرضية املختلفة )بكترييا – فطريات – فريوسات – أوليات(.

  قدرة خاليا البعوضة عىل تدمري خاليا فريوس اإليدز وفريوس اإللتهاب الكبدى . ٧
.C الوبائى

  قدرهتا عىل وضع أعداد كبرية من البيض 300 بيضة، وأيضًا قدرهتا عىل الطريان مما . ٨
مكنها عىل التواجد عىل األرض ما يقرب من 150 مليون سنة )3737 نوع(.

  يوجد جنس توكسوريبكيتس يتغذى عىل يرقات أنواع البعوض األخرى.. ٩

١٠ . – املتصدع  الوادى  محى   – الفيالريا   – )واملالريا  لإلنسان  عديدة  أمراض  ينقل 
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للحيوان  عديدة  وأمراض   – الصفراء  احلمى   – املخ  إلتهاب   – النيل  غرب  محى 
مثل : احلمى القالعية واجللد العقدى وغريها(، ولقد أمكن تصنيع مضادات هلذه 

األمراض من البعوضة نفسها.

شرح وجه اإلعجاز في )بعوضة فما فوقها(

كام جاء  منها،  أصغر  ما  أو  احلجم  أدناها يف  ما  بأنه  فوقها(  )فام  كلمة  معنى  أخذنا  إذا 
يف تفسري الطربى، فلقد توصل البحث احلايل إىل أن البعوضة ترتبط بعالقات معقدة مع 
اللعابية  غددها  ويف  البعوضة  معدة  داخل  تعيش  والتي  منها  أصغر  هي  التي  الكائنات 
مثل: البكرتيا )17 نوعًا( الفطريات )نوعان( الفريوسات )حوايل ستة أنواع( واألوليات 
الكائنات  بعض هذه  أن  ولقد وجد  فيالريا(.  )ميكرو  اخليطية  الديدان  وأخريًا  )نوعان( 
مثل  بالبعوضة  ضار  وبعضها  واخلمرية.  البكرتيا  مثل  البعوضة  حلياة  ورضورية  مفيدة 

الفريوسات واألوليات والديدان اخليطية.

تعريف البكترييا امل�صتوطنة للمعي الأو�صط:

البكترييا موجبة اجلرام التي تم عزهلا من املعي الوسطى هي:

باسيلس ساتيلس، باسيلس سريياس، باسيلس ثورينجينسيس، سرتيبتوكوكس بنيومونى، 
ستوماتوكوكس ميوسيالجنوساس، ليسترييا دينرتيفيكانس.

و البكترييا �صالبة اجلرام التي مت عزلها هي:

تم تعريف سبعة عرش نوعًا من البكترييا موجبة وسالبة اجلرام.
• كالكويسيتكاس، 	 اسينيتوباكرت  ليكويفاشيانس،  سرياشيا  كوالى،  ايرشيشيا 

كليبسيال تريجيينا، ساملونيال  تاردا،  ادواردزيال  نيسرييا مكوزا،  الونجاتا،  نيسرييا 
األنواع  دايفريساس وشيجيال. وهذه  انتريوباكرت كلواكى، سيرتوباكرت  انرتيديز، 

مفيدة للبعوضة.
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• بكرتيا ولباشتيا والتي تتواجد يف مبيض البعوضة. وهى مفيدة للبعوضة.	
• بكرتيا باسيلس سفريكس وباسيلس ثرينجويينسس. وهذه البكترييا تقتل البعوضة.	

كمية  ألن  وذلك  آخر،  إنسان  إىل  إنسان  من  الفريوس  هذا  نقل  البعوضة  تستطيع  ال 
الفريوس املتواجدة يف وجبة الدم التي متتصها البعوضة تكون قليلة جدًا وتكون غري كافية 
لنقل املرض. ولكن البعوضة تقوم هبضم هذا الفريوس أثناء هضم وجبة الدم وحتوله إىل 

أمحاض أمينية تستخدمها البعوضة يف بناء خالياها املختلفة.

فوائد البكرتيا امل�صتوطنة ملعدة البعو�صة:

تدخل  والتي  البعوضة  هتاجم  التي  للفريوسات  مضادات  تصنيع  يف  البعوضة  تساعد 
  Dengue Fever الدنج  ومحى   WNV النيل  غرب  محى  فريوسات:  مثل  الدم  وجبة  مع 
Encephalities، احلمى  Rift Valley Fever ، إلتهاب الدماغ واملخ  محى الوادى املتصدع 
الصفراء Yellow Fever فريوس االلتهاب الكبدي الوبائى HCV  ولقد متكن البحث احلايل 
الكهربائى  الفصل  جهاز  بواسطة  وذلك  دالتون  كيلو   26 اجلزيء  وزنه  مركب  عزل  من 
Electrophoresis يستطيع القضاء عىل هذا الفريوس وحيوله إىل أمحاض أمينية تستفيد منها 

البعوضة يف زيادة خصوبة البيض ومنها احلمض.

ما هو ال�صبب يف اأن البعو�صة تنقل الأمرا�ض ؟

وهى  كائنات،  من  منها  أصغر  ما  أى  فوقها(  )فام  رس  يف  تكمن  السؤال  هذا  إجابة  إن 
البكرتيا التي تعيش يف معدة البعوضة.

إن هذه البكرتيا كام قلنا تدافع عن البعوضة ضد املسببات املرضية املختلفة التي تدخل 
مع وجبة الدم التي تأخذها من إنسان أو حيوان مصاب باملرض. تظل البكرتيا حتاول قتل 
املتعايشة  البكرتيا  إذا نجحت تلك املسببات يف القضاء عىل  تلك املسببات املرضية ولكن 
مع البعوضة أو إضعافها، فإن تلك املسببات تتكاثر يف العدد وتصل إىل مرحلة البكترييميا 

Bacteraemia يف حالة البكرتيا.
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كيف تقوم البعو�صة بنقل املر�ض ؟

• أو تصل الفريوسات إىل مرحلة الفرييميا Viraemia وعندها تصبح البعوضة قادرة 	
عىل نقل املرض لإلنسان، عندما تصل الفريوسات إىل الغدد اللعابية للبعوضة.

• أو تصل الطفيليات إىل مرحلة البارسيتيميا Parasitaemia وعندها تكون البعوضة 	
قادرة عىل نقل مرض املالريا أو الفيالريا أو غريها من الطفيليات.

• ولعل تلك النتائج قد كشفت عن بعض الرس املعجز يف التعبري القرآنى )فام فوقها(. 	
إن الربط القرآنى بني البعوضة فام فوقها قد ألقى الضوء عىل تلك العالقات املعقدة 
التي توجد بني الكائنات الدقيقة )األدنى منها( التي تعيش داخل معدة البعوضة 
وبني قدرة البعوضة عىل نقل املرض لإلنسان وقتله يف أحيان كثرية. فهذه الكائنات 
املسببات  قتل  أيضًا عن طريق  اإلنسان  أهنا حتمى  املعجز  البعوضة والشئ  حتمى 
املرضية التي تنتقل إليه إذا تغذت عىل البعوضة عىل دمه إذا نجحت هذه املسببات 

يف القضاء عىل .

كيف حتمي الكائنات الأدنى )فما فوقها( الإن�صان ؟

إن البعوضة لكى تنقل األمراض لإلنسان أو احليوان البد أن تنجح املسببات املرضية 
املختلفة )بكرتيا – فريوسات – طفيليات( يف القضاء عىل الكائنات األدنى من البعوضة 
)فام فوقها( التي تعيش داخل معدة البعوضة. ولكن هذه الكائنات الدقيقة كام قلنا تفرز 
مضادات تقتل هذه املسببات املرضية يف معظم األحيان وبذلك ال تنتقل هذه املسببات 
املرضية من البعوضة إىل اإلنسان، ومن هنا نجد أن هذه الكائنات الدقيقة تلعب دورًا 
حيويًا وهامًا يف املحافظة عىل حياة اإلنسان. وقد تم التأكد من ذلك حيث قام الباحث 
احلايل بتغذية 100 بعوضة عىل دم ملوث بتلك املسببات املرضية وكانت النتيجة املذهلة 
أنه من بني 100 بعوضة مل تسطع سوى إثنتني فقط بنقل املرض بينام 98 بعوضة مل تستطع 
باملسببات املرضية. ومن  امللوث  الدم  الرغم من أهنم تغذوا عىل نفس  نقل املرض عىل 
البعوضة من أجل  الكائنات يف معدة  القرآنى املعجز، فوجود هذه  التعبري  هنا نرى رس 

املحافظة عىل حياة اإلنسان.
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تابع وجه اإلعجاز في بعوضة )فما فوقها(

أما إذا أخذنا معنى )فام فوقها( عىل أنه فام فوق جسم البعوضة، فلقد توصل البحث احلايل 
إىل أنه هناك كائنات دقيقة تعيش فوق جسم البعوضة من اخلارج وخاصة عىل منطقتى الصدر 
والبطن وهذه الكائنات تفرتس البعوضة وتقتلها مثل: احللم والذى يشبه العنكبوت ويتبع 
رتبة Acarina والفطريات، ويوجد من كل منهام عدة أنواع تتغذى عىل البعوضة وال ترتكها 
إال بعد أن تقتلها. واحللم يقتل البعوضة عن طريق مص دمها أو التغذية عىل مناطق اتصال 
اجلناح بالصدر فيكرس اجلناح وبذلك ال تستطيع البعوضة احلصول عىل غذائها فتموت. 
وهناك أنواع من احللم يسمى ساياسيدس دينتاتا Thyasides dentate الذى يفرتس يرقات 
البعوض وهى يف املاء، أما النوع أرينيورس جلوباتر Arrenurius globatert فيفرتس إناث 
البعوض وخاصة بعوضة األيدس التي تنقل لإلنسان مرض احلمى الصفراء وهو مرض 

قاتل ينترش يف إفريقيا.

الفطريات التي تتغذى على البعو�صة :

هناك من الفطريات فطر يسمى ليجينديم جيجاتتم Legenidium giganteum، ونوع 
الفطر يف  استخدام هذا  تم  ولقد  عليها.  ويتغذى  البعوضة  يعيش عىل جسم  يسمى  آخر 
مقاومة البعوضة الناقلة ملرض املالريا يف إفريقيا. ويسمى هذا النوع من املقاومة باملقاومة 
تنزانيا.  املالريا يف  انتشار مرض  أبرزها احلد من  بنتائج ناجحة كان من  أتى  احليوية وقد 
ولقد اعتمدت تلك الطريقة عىل غمس رقائق سوداء مغطاة بالفطر، وعندما تقف عليها 
البعوضة املتغذية عىل الدم لرتتاح فإهنا متوت. لقد لوحظ أن 90% من البعوض املصاب 
هبذا الفطر يموت، واألكثر من ذلك فإنه بعد أسبوعني تقل قدرته عىل نقل مرض املالريا، 
هذا  من  يموت  البعوض.  داخل  املالريا  طفيل  يتطور  لكى  الالزمة  نفسها  الفرتة  وهى 
املرض 77.000 – 3 مليون فرد كل عام، بينام يقدر عدد املصابني به عىل مستوى العامل 

بحوايل 4 مليون شخص.
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تابع وجه اإلعجاز في )بعوضة فما فوقها( :

إذا أخذنا معنى )فام فوقها( بأنه ما أكرب منها يف احلجم، كام يف تفسري اجلاللني، فإننا سنجد 
البعوضة ترتبط بعالقات معقدة مع الكائنات األكرب منها وخاصة اإلنسان واحليوان.  أن 
كل  ولكن  األمراض.  من  بالعديد  واحليوان  اإلنسان  تصيب  البعوضة  أن  وجد  فلقد 
املسببات املرضية التي تسبب هذه األمراض تقع حتت التفسري األول ملعنى بعوضة فام فوقها 
أى الكائنات األصغر منها والتي سبق ذكرها. أيضًا نجد أن البعوضة ترتبط مع معظم أفراد 
اململكة احليوانية بعالقات كثرية. فهى تعترب مصدرًا للغذاء لسمك اجلامبوزيا، وكالسحايل 
للزواحف وغريها، والربمائيات كالضفدعة والطيور كالعصفور، وللثدييات مثل اخلفاش، 
ويف الناحية األخرى فإهنا أيضًا تنقل العديد من األمراض هلا مثل بعوضة الكيولكس التي 
خمتلف  نوع  ويسببه  البعوضة(  من  أكرب  )كائنات  والزواحف  للطيور  املالريا  مرض  تنقل 
البعوضة( والذى يتطور يف معدة هذه احليوانات وهو غري  من طفيل املالريا )األدنى من 
الذى يصيب اإلنسان. للطيور والزواحف ولقد عرب القرآن الكريم عن كل تلك العالقات 
سواء التي بني الكائنات األكرب من البعوضة )احليوان واإلنسان( أو الكائنات األصغر منها 

)املسببات املرضية( يف تعبري معجز »بعوضة فام فوقها«.

كلمة ختامية

يف هناية هذا البحث ال أستطيع إال أن أقف عاجزًا عن التعليق عىل تأويل )فام فوقها( يف 
اآلية الكريمة، فهى تستطيع أن حتتوي أقوال كل املفرسين سواء املخلوقات األدنى منها يف 
احلجم أو األكرب أو األعظم منها يف اخللق، أو بمعنى املخلوقات التي فوق جسم البعوضة 
َكَماٌت  رْ ُه اآَياٌت حمحُّ ِكَتاَب ِمنرْ َك الرْ نفسها.وصدق اهلل العظيم الذى قال : )ُهَو الَِّذَي اأَنَزَل َعَليرْ
ُه  ِمنرْ َت�َصاَبَه  َما  ِبُعوَن  َفَيتَّ ٌغ  َزيرْ ُقُلوِبِهمرْ  يف  الَِّذيَن  ا  مَّ َفاأَ ُمَت�َصاِبَهاٌت  َواأَُخُر  ِكَتاِب  الرْ اأُمحُّ  ُهنَّ 
ِعلرِْم َيُقوُلوَن  ا�ِصُخوَن يِف الرْ لَّ اهلّل ُ َوالرَّ ِويَلُه اإِ َلُم َتاأرْ ِتَغاء َتاأرِْويِلِه َوَما َيعرْ َنِة َوابرْ ِفترْ ِتَغاء الرْ ابرْ

َباِب( ]آل عمران : 7[.                       ُلوارْ الألرْ ُر اإِلَّ اأُورْ كَّ َنا َوَما َيذَّ نرْ ِعنِد َربِّ ا ِبِه ُكلٌّ مِّ اآَمنَّ
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توجد البعو�صة على الأر�ض من حوايل 150 مليون �صنة

بي�ض بعو�صة اليد�ض
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بي�ض بعو�صة الكيولك�ض

م�صتقبلت الرائحة يف قرن ا�صت�صعار
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ال�صعريات احل�صية الدقيقة م�صتقبلت رائحة غاز ثانى اأك�صيد الكربون ال�صادرة من الن�صان

م�صتقبلت ترددات الهواء والتي عن طريقها تقي�ض البعو�صة �صرعة الرياح و �صغط الهواء و اأي�صا ال�صتدلل 

على الأنثى للتزاوج
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خلية من معدة البعو�صة مكبة 15000 مرة والتي يعي�ض بداخلها الكائنات الأدنى من البعو�صة مثل امللريا 

الفريو�صات والبكرتيا فريو�ض اليدز التي ت�صتطيع البعو�صة اأن ته�صمه و حتوله اإلى غذاء لها

الكائنات الأدنى من البعو�صة والتي تعي�ض فوق ج�صمها و تتطفل عليها وهي نوع من العنكبيات الدقيقة وت�صمى احللم
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المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

الإعجاز يف خلية النحل:

 كفاءة الأع�ضال الم�ضادة للميكروبات 
اأ.د. اأحمد جعفر حجازى

�ملركز �لقومي للبحوث  - جمهورية م�سر �لعربية



َوِمَّا  َجِر  الشَّ َوِمْن  ُبُيوًتا  اْلَِباِل  ِمْن  ِِذي  اتَّ َأْن  النَّْحِل  إىَِل  َك  َربُّ َوَأْوَحى  تعاىل:}  قال 
اٌب  ا َشَ ُبُطوِنَ ِمْن  ُرُج  َيْ ُذُلال  َربهِِّك  ُسُبَل  َفاْسُلِكي  َمَراِت  الثَّ ِمْن ُكلهِّ  ُكِل  ُثمَّ  َيْعِرُشوَن * 

ُروَن {  )النحل: ٦٨ - ٦٩( َتِلٌف َأْلَواُنُه ِفيِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس إِنَّ ِف َذلَِك آلَيًة لَِقْوٍم َيَتَفكَّ ُمْ

 الحقيقة العلمية :

العسل مادة غذائية هامة حتتوي عىل حملول سكري مركز يتكون أساسا من السكر  واملاء 
،وبعض  واإلنزيامت  ،واخلامئر  الربوتينية  املواد  وبعض  والفيتامينات،  املعدنية  واألمالح 
مركبات كيميائية ذات صفات دوائية .  يتم تصنيع العسل من رحيق األزهار التي جتمعه 
بتحويل  النحل  شغاالت  تقوم  ؛  باملنحل  املحيطة  املتنوعة  األزهار  من  النحل  شغاالت 
الرحيق املتجمع من خالل عمليات اهلضم اجلزئي وتقليل الرطوبة إىل سائل سكري مركز 
؛  للطاقة احليوية  الطبيعي  بأنه املصدر  السداسية. والتعريف األمثل للعسل  بالعيون  خيزن 
كام أنه حيتوي عىل العديد من املنتجات املعقدة. ينضج العسل ليس فقط يف حوصلة العسل 
يف شغاالت النحل ، ولكن أيضا يف العيون  السداسية بأقراص الشمع من خالل عمليات 
فسيوكيميائية معقدة ) البخر(، وأيضا من خالل عملية ميكانيكية يطلق عليها التقبيل بني 
يتيح  فبذلك  األخرى  الشغالة  لسان  إىل  وتوصله  العسل  الشغالة  تلعق  حيث  الشغاالت 
فرصة للتعرض للبخر من خالل التعرض احلرارى بني الشغالتني وذلك من خالل توصيل 

قطرة الرحيق إىل أن تصل إىل العني السداسية .

يتقاسم  حيث  تنظياًم؛  وأدقها  أنشطها  يكن  مل  إن  ؛  املجتمعات  أنشط  من  النحل  أن  كام 
وال  ؛  وإتقان  وتفان  إخالص  بكل  إليه  املوكل  واجبة  يؤدي  فكل  ؛  العمل  املجتمع  أفراد 
يسمح أفراده أن يعيش بينهم شخص كسول ؛ فإذا تكاسل فرد منهم وأصبح عبئا عىل بقية 
أفراد املجتمع ، كان مصريه الترشيد والطرد حيث يلفظه املجتمع لكونه عبئا عىل العاملني 
املجدين ؛ وهذا املجتمع التعاوين يقدم العون للصغري والضعيف حتى يكرب ويقوى ليكون 
زادا للمجتمع وقوة فعالة به .  فمجتمع النحل ؛ هو جمموعة من األفراد  لكل فرد فيه دور 
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مستقل ؛ فتكون اخللية بمثابة جسم نابض باحلياة ، حيافظ عىل استتباب النظام داخل اخللية؛ 
فإذا أمل هبا مكروه أو ما يدد أمنها ؛ تأملت وحزنت ، وتقوم بإصالح ما أصاهبا، ويزول ما 
يدد األمن واالستقرار أو مايعكر صفوه ؛ كام أن جمتمع النحل ال يعرف اليأس و كل فرد 
يف اخللية يعمل املستحيل للمحافظة عىل استقرار وأمن اخللية ؛ فاذا ما شاهدنا هذا املجتمع 

املثايل ال يسعنا إال أن نردد سبحان اهلل وتبارك اهلل أحسن اخلالقني.

وجه اإلعجاز :

 معضلة مل حُتل وتتضح كيفيتها إال حديثا يف عرص العلم ، ومن هذا املنطلق نالحظ أن 
القرآن الكريم ورد به  تكريم اهلل سبحانه وتعاىل للنحل  بجعل سورة باسم النحل لذلك 

اجته البحث  إىل دراسة  كفاءة األعسال املضادة للميكروبات.

كام ورد يف الصحيحني : عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال :» إن كان يف شء من 
أدويتكم أو يكون يف شء من أدويتكم خري ففي رشطة حمجم أو رشبة عسل أو لذعة بنار 
توافق الداء ، وما أحب أن أكتوي « فمن هنا قد أفرد النبي صىل اهلل عليه وسلم كل ألوان 
والعالج   ، التحفظي  والعالج   ، اجلراحي  التدخل  ،ومنها  اآلن  املتبعة  العالج  وصنوف 
ح  ماجة  ابن   ( والقرآن  العسل  بالشفائني  عليكم   : وسلم  عليه  اهلل  صىل  الظاهري،وقوله 
3452، بإسناد صحيح ( فإن النحل والعسل يف احلديث النبوي الرشيف قد أخذا قسطا 
وافرا من اهتامم سيد اخللق صىل اهلل عليه وسلم ملا للنحل من آية يف خلق اهلل وما جبله عليه 
من اهتداء بسلوكه ونتاجه، وما خيرجه من الطيب ، وأمهيته لكافة نواحي احلياة فإن ذلك 
يدعونا نحن أهل العلم للتدبر ، والتفكر ملا وصانا به اهلل يف حمكم آياته » إن يف ذلك آلية 
لقوم يتفكرون«. ومن هذه اآلية الكريمة يف سورة النحل » خيرج من بطوهنا رشاب خمتلف 
إن  البحث حيث  تنشأ فكرة هذا  يتفكرون«  لقوم  إن يف ذلك آلية  للناس  فيه شفاء  ألوانه 
العلم احلديث قد أثبت بال جمال للشك يف قدرة صمغ النحل العالجية من خالل احتوائه 
عىل عدد من اخلصائص البيولوجية ، وهذا البحث قد تناول إحدى هذه اخلصائص اهلامة.
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مقدمة
أكثر من نصف الطاقة املولدة يف اجلسم اإلنساين خترج من السكر، ومعلوم أن السكر 
الذي يدخل يف أصل تكوين العسل يعترب أساسًا كغذاء ؛  علاًم بأن سكر العسل أرسع هضام 
ليتحول إىل جليكوجني  الكبد مبارشة  إىل  العسل  يتجه  ؛ حيث  التغذية   من بني عنارص 
دون احلاجة إىل عمليات أخرى. يف حني أنه جيب أن يتحول السكر األبيض العادي يف 
اجلسم إىل مركباته البسيطة بفعل إنزيم اإلنفرتيز  لكي يتحول السكر إىل سكر عنب فيتجه 
العلمية يف جمال  املراجع  ،  يتحول إىل جليكوجني  ؛ وهكذا فقد كتبت آالف  الكبد  إىل 
الرتكيب الكيميائي للعسل ؛ كام يوجد املاليني من النباتات التي توجد عىل سطح الكرة 
بحيث  أخرى  نباتات  مع  أو  منفردة  رحيقها  من  يرتشف  أن  للنحل  يمكن  مما  األرضية 
إذا أخذ من رحيق عدد  بينام  ؛  املنفردة  النباتات  النبات يف حالة  تركيبها ممثال هلذا  يكون 
من النباتات فإن ذلك سينعكس عىل تركيب العسل الناتج من الناحية الكيميائية ؛ حيث 
النباتات املوجودة يف املرعى املجاور للمنحل وأيضا  خيتلف تركيب العسل حسب نوع 

تبعا للظروف اجلوية والرتبة.

الكيميائي  الرتكيب  1988م   وآخرون  وبوتشى  1979م   وآخرون  جردون  درس 
للعسل  وتعرفوا  عىل الكثري من ذلك ، وفصلوا بعض  املواد العضوية من العسل ؛ وأكد 
هويت 1975م عىل أن احلموضة يف العسل تؤدي لعدم فساده بينام ذكر موالن وآخرون أن 
عسل الربسيم حيتوي عىل مواد إضافية آخرى.واكتشف تان وآخرون 1990م  األمحاض 
وآخرون  روسيل  قام  حيث   . املختزلة  والكاروتينات  واأللفاتية  والفنولية  األروماتية 
تريايميثوكسى   5-4-3 و  السرينجيك  ومحض  سرينجيت  ميثيل  عىل  بالتعرف  1990م 
محض البنزويك يف عسل املنيوكا ؛ ووجد بوناج وآخرون 1996م بعض اهليدروكربون يف 
عسل البندق ؛ وأمكن لتان وآخرين 1988م من التعرف عىل جمموع )61( مركب خمتلف 
مثل اهليدروكربون واألمحاض اإللفاتية  املحتوية عىل جمموعة واحدة من من الكربوكسيل  
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واألمحاض املحتوية عىل جمموعتني من الكربوكسيل واألمحاض األروماتية، وأيضا  الديكان 
اويك ألول مرة يف  مستخلصات أعسال  اويك واألؤكتان داى  ايويك ونونان داى  داى 

املنيوكا والكنيوكا والربسيم. كذلك فالفون البينوسمربين )بوندجانوف 1989(.

تعتمد اخلواص العالجية للعسل عىل الرتكيب الكيميائي  ؛ وهذه الرتاكيب الكيميائية 
متميزًا  العسل  التي جتعل  فعالة تكسب هذه اخلواص  العسل عليه من مواد  وما حيتوي 

بعدة خواص منها :

اأنه و�صط غري �صالح لنمو البكترييا والفطريات؛ لذلك  ـ اأهم خوا�ض الع�صل  اأوًل 
فهو قاتل للجراثيم ، مبيد لها اأينما وجدت .

ثانيًا ـ وجود اجللوكوز) �صكر العنب ( يف الع�صل ينعك�ض على اخلوا�ض العلجية 
للجلوكوز : 

• أمراض الدورة الدموية.	

•  زيادة التوتر و النزيف املعوي. 	

• قروح املعدة .	

•  بعض أمراض املعي يف األطفال.	

• األمراض املعدية مثل التيفوس و احلمى القرمزية و احلصبة.	

• أنه عالج ناجح للتسمم بأنواعه .	

• اجللوكوز املدخر يف الكبد عبارة عن اجلليكوجني حيث إن وجوده يف خاليا الكبد، 	
وبنسبة ثابتة تقريبًا ، يشري إىل دوره يف حتسني وبناء األنسجة و التمثيل الغذائي ولقد 
استعمل اجللوكوز حديثًا، وعىل نطاق واسع، ليزيد من معاونة الكبد للتخلص من 

التسمم والعسل بمثابة مقوى خلاليا الكبد.

للنحل  بجعل  اهلل سبحانه وتعاىل  تكريم  فيه  الكريم ورد  القرآن  فإن  املنطلق   من هذا 
سورة باسم النحل وقال اهلل وقوله احلق يف حمكم آياته، بسم اهلل الرمحن الرحيم » وأوحى 
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ربك إىل النحل أن اختذي من اجلبال بيوتًا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كيل من كل الثمرات 
فاسلكي سبل ربك ذلاًل خيرج من بطوهنا رشاب خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس إن يف ذلك 

آلية لقوم يتفكرون« )النحل :69،68(.

الجانب الشرعي :

»اأُللوهية،  الكربى  العقيدة  موضوعات  تعالج  التي  املكية  السور  من  النحل  سورة 
يف  والوحدانية  القدرة  دالئل  تتحدث عن  ذلك  جانب  وإىل  والنشور«  والبعث  والوحي، 
هذا العامل الفسيح الذي يشمل الساموات واألرض، والبحار واجلبال، والسهول والوديان، 
هبا  يتدي  التي  والنجوم  البحر،  يف  جتري  التي  والفلك  النامي،  والنبات  اهلاطل،  واملاء 
اإِلنسان يف حياته،  يراها  التي  املشاهد  ما هنالك من  آخر  إىل  الليل،  السالكون يف ظلامت 
ويدركها بسمعه وبرصه، وهي صوٌر حيٌة مشاهدة، دالٌة عىل وحدانية اهلل جلَّ وعال، وناطقٌة 

بآثار قدرته التي أبدع هبا الكائنات.

سميت هذه السورة الكريمة »سورة النحل« الشتامهلا عىل تلك العربة البليغة التي تشري 
إىل عجيب صنع اخلالق، وتدلُّ عىل األلوهية هبذا الصنع العجيب.

ولقد هدفت السورة الكريمة إىل تقرير مبدأ »وحدانية اهلل« جلَّ وعال بلفت األنظار إىل 
ار، فخاطبت كل حاسٍة يف اإِلنسان، وكل جارحٍة يف كيانه البرشي،  قدرة اهلل الواحد القهَّ

ليتجه بعقله إىل رّبه، ويستنري بام يرى من آثار صنع اهلل عىل عظمة اهللِ سبحانه.

باحلكمة  اهلل  إىل  بالدعوة  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  بأمر  الكريمة  السورة  وختمت 
واملوعظة احلسنة، والصرب والعفو عامَّ يلقاه من األذى يف سبيل تبليغ دعوة اهلل.

َومِمَّا  َجِر  الشَّ َوِمْن  ُبُيوًتا  َباِل  اجْلِ ِمْن  ِِذي  اختَّ َأْن  النَّْحِل  إىَِل  َك  َربُّ }َوَأْوَحى  تعاىل:  فقال 
َيْعِرُشوَن{ املراد من الوحي: اإِلهلاُم واهلدايُة أي أهلمها مصاحلها وأرشدها إىِل بناء بيوهتا 
سة العجيبة تأوي إِليها يف ثالثة أمكنة:اجلبال، والشجر واألوكار التي يبنيها الناس  املسدَّ
َمَراِت{ أي كيل من كل األزهار والثامر التي تشتهينها من احللو، واملر،  }ُثمَّ ُكيِل ِمْن ُكلرِّ الثَّ
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واحلامض، فإِن اهلل بقدرته حييلها إىِل عسٍل }َفاْسُلِكي ُسُبَل َربرِِّك ُذُلال{ أي ادخيل الطرق 
ِمْن  ُرُج  }خَيْ اإِلياب.  أو  الذهاب  املرعى حال كوهنا مسخرًة لك ال تضلني يف  يف طلب 
َتِلٌف َأْلَواُنُه ِفيِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس{ أي خيرج من بطون النحل عسٌل متنوٌع منه  اٌب خُمْ ا رَشَ ُبُطوهِنَ
أمحر، وأبيض، وأصفر، فيه شفاٌء للناس من كثرٍي من األمراض قال الرازي فإِن قالوا: 
كيف يكون شفاًء للناس وهو يرض بالصفراء ؟ فاجلواب أنه تعاىل: مل يقل : إِنه شفاٌء لكل 
لذلك  األدواء  بعض  للبعض ومن  كان شفاء  ملّا  بل  داء، ويف كل حال،  ولكل  الناس، 
ُروَن{ أي لعربة لقوٍم يتفكرون  صلح بأن يوصف بأنَّ فيه شفاء }إِنَّ يِف َذلَِك آلَيًة لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

يف عظيم قدرة اهلل، وبديع صنعه.

ولقد ورد يف السنة املطهرة فضل النحل فقد حثنا املصطفى صىل اهلل عليه وسلم عىل عدم 
قتل النحل، كام أرشدنا إىل استخدام العسل كدواء وشفاء من األسقام وأرشدنا إىل أن منزلة 

النحل عظيمة فالنحلة ال تأكل إال طيبا مثلها النبي باملؤمن.

كما ورد يف ال�صحيحني : عن النبي صىل اهلل عليه وسلم يقول: » إن كان يف شء من 
أدويتكم أو يكون يف شء من أدويتكم خري ففي رشطة حمجم أو رشبة عسل أو لذعة بنار 
توافق الداء ، وما أحب أن اكتوي «. فمن هنا قد افرد النبي صىل اهلل عليه وسلم كل ألوان 
وصنوف العالج املتبعة اآلن : من التدخل اجلراحي والعالج التحفظي والعالج الظاهري 
وقوله صىل اهلل عليه وسلم : » عليكم بالشفائني العسل والقرآن » فإن النحل والعسل يف 
احلديث النبوي الرشيف قد أخذ قسطا وافرا من اهتامم سيد اخللق صىل اهلل عليه وسلم ملا 
لكافة  الطيب وأمهيته  ونتاجه وما خيرجه من  بسلوكه  واهتداء  اهلل  آية يف خلق  للنحل من 
نواحي احلياة فإن ذلك يدعونا نحن أهل العلم للتدبر والتفكر ؛ ملا وصانا به اهلل يف حمكم 

آياته » إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون«.

أخرجه البخارى يف مواضع من صحيحه : كتاب )76( الطب  )4( باب الدواء بالعسل 
وقوله تعاىل: فيه شفاء للناس  5683 / 139 / 10 فتح البارى  وأيضا كتاب الطب )76( 
باب )15( احلجامة من الشقيقه والصداع  5702 / 153 / 10 . الشقيقة  : هو وجع يأخذ 

نصف الرأس والوجه : خمتار الصحاح ص 144  مكتبة لبنان .
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كام جاء عن أبى هريرة موقوفا ومرفوعا »   عليكم بالشفائني :   العسل والقرآن » أخرجه 
ابن ماجة   كتاب )31( الطب    باب )7( :  العسل 3451   / 1142 / 2 . قال البوصريى 
 - الطب  كتاب  املستدرك   يف  احلاكم  أخرجه   . ثقاة  ورجاله  صحيح  إسناده   : الزوائد  يف 
إسناده صحيح  4. وقال   / العسل 200  القرآن ورشب  قراءة  الشفاء شفاءان شفاء  باب 
عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه . وقد أوقفه وكيع عن شيبان وتعقبه الذهبى .وعنه أخرجه 
البيهقى يف السنن الكربى كتاب الضحايا باب أدوية النبى صىل  اهلل عليه وسلم سوى ما 
: رفعه غري معروف والصحيح موقوف  9 وقال عقبة  قبله ص : 344 /  الباب  مىض يف 
رواه وكيع بن اجلراح عن سفيان موقوفا أخرجه املقريزى يف مشكاة املصابيح كتاب الطب 

والرقى  4571 / 1288 / 2. وقال عقبة : والصحيح موقوف.

عن أبى سعيد  أن رجال أتى  النبى صىل اهلل عليه  وسلم فقال : أخي يشتكى بطنه ؛ فقال: 
إسقه عساًل. ثم أتاه الثانية فقال : إسقه عساًل ، ثم أتاه الثالثة فقال : إسقه عساًل؛ ثم أتاه 
فقال : صدق اهلل وكذب بطن أخيك إسقه عساًل فربأ « . وبنص آخر عن أبى سعيد اخلدري 
قال : جاء رجل إىل  النبى صىل اهلل عليه  وسلم فقال : إن أخي استطلق بطنه ، فقال رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم إسقه عساًل فسقاه ؛ ثم جاءه فقال : إنى سقيته عساًل فلم يزده إال 
استطالقا ؛ فقال له ثالث مرات ؛ ثم جاء الرابعة فقال : إسقه عساًل ؛ فقال : لقد سقيته فلم 
يزده إال استطالقا ؛ فقال  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : صدق اهلل وكذب بطن أخيك 
فسقاه فربأ«. أخرجه مسلم  كتاب الطب )39(  باب )31( : التداوى بالعسل 2217 / 
1736 / 4 ورواه أيضا بلفظ عرب بطنه. استطلق : معناه اإلسهال  ؛ وعرب  : معناه : 
وقوله  بالعسل  الدواء  باب   )4( الطب   كتاب  البخارى  )76(  أخرجه  ؛  معدته   فسدت 
تعاىل: )فيه شفاء للناس(  5684 / 139 / 10 فتح البارى كام أخرجه )76( كتاب الطب 

)24(: باب دواء املبطون 5716 / 168 / 10 فتح البارى.

فإن رشب العسل كام وصفه النبى صىل اهلل عليه وسلم من استطالق البطن عن ختمة 
أصابته من امتالء ؛ فإن  األمر برشب العسل هو لدفع الفضالت املجتمعة يف األمعاء. 
؛ وكذلك  به يف داء االستطالق  العسل من أحسن ما عولج  أن  فيه جالء كام  فالعسل 
عندما عرب بطن  الشاكي والسائل لرسول اهلل  أي عن اإلمساك ، فكان العالج أيضا 
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بالعسل مما يدل  عىل فوائد العسل  املتعددة واجلدير  بالذكر  أن عرضني يمكن أن يعاجلا 
بدواء واحد مع العلم بأن الداءين متضادين ، وهذا  يرجع إىل ما يف العسل من مواد 
فعالة قد أثبت فاعليتها العلم احلديث وقد نبهنا إليها سيد اخللق أمجعني منذ أربعة عرش 

قرنا مضت من الزمان. 

ولقد كان تكرار األمر بسقي العسل الذي أشار به صىل اهلل عليه وسلم معنى طبي نبوي 
أخذ  ووقت  بتعاطيه  املسموح  املقدار  وأيضا   ، الدوائية  اجلرعات  تعدد  حيث  من  جليل 
الدواء  لتعاطى  الفارماكولوجية  الدراسات  ذلك  ويؤيد   ، املرجو  الشفاء  يتم  حتى  الدواء 
وفرتة  االمتصاص وإحداث األثر. وعندما نتكلم عن قوله صىل اهلل عليه وسلم : » صدق 
اهلل وكذب بطن أخيك » فإننا نريد اإلشارة إىل حتقق نفع الدواء وأن بقاء املرض أو الداء 
ليس لقصور فعل الدواء املستخدم ؛ ولكن لشدة املرض من حيث االستطالق أو عرب 
ليس  وسلم  عليه  اهلل  صىل  طبه  أن  عىل  عالوة  النص  يف  جاء  ملا  تفسري  ذلك  فإن  ؛  البطن 
كطب األطباء ، فإن طب النبي صىل اهلل عليه وسلم متيقن قطعي إهلي ؛ صادر عن الوحي، 
ومشكاة النبوة ، وكامل العقل ؛ وطب غريه أكثره حدث وظنون وجتارب ؛ وال ينكر عدم 
الشفاء  واعتقاد  بالقبول  تلقاه  من  به  ينتفع  إنام   فإنه   ، النبوة  بطب  املرىض  كثري من  انتفاع 

به، وكامل التلقى له باإليامن واإلذعان ؛ وصدق اهلل إذ يقول يف حمكم آياته : چۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓچ  ) اإلرساء : 82 (. وقد 

أخذ أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم هبذه األدوية الطبية النبوية .

ولقد اهلم اهلل النحل أن يعتمد يف غذائه الطبيعي عىل األزهار إذ جتمع الشغاالت منها الرحيق 
وحبوب اللقاح بطريقة ختتلف عن طريق احلرشات األخرى إذ حتدد زياراهتا لنوع واحد من 
النباتات غالبا وتدور بداخل أزهارها لكي تلعق كل ما فيها من رحيق فتتالمس حبوب اللقاح 

العالقة بأجسامها مع مياسم هذه األزهار لتكوين البذور بتجانس تام فتنمو الثامر بانتظام .

 ومن هذه اآلية الكريمة يف سورة النحل » خيرج من بطوهنا رشاب خمتلف ألوانه فيه شفاء 
للناس إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون« تنشأ فكرة هذا البحث حيث إن العلم احلديث قد 
أثبت بال جمال له من الشك يف قدرة عسل النحل عىل الشفاء من خالل احتوائه عىل عدد من 

اخلصائص البيولوجية، وهذا البحث قد تناول أحدى هذه اخلصائص اهلامة. 
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هدف البحث :

يدف البحث الكتشاف الكفاءة القاتلة للميكروبات لألعسال املختلفة ضد البكترييا 
سالبة وموجبة اجلرام  لذلك قيمت الكفاءة املضادة للميكروبات  لثامين عينات ألنواع 
يدف  وأيضا  خمتلفة.  مناطق  من  مجعت  التي  والسعودية  املرصية  األعسال  من  خمتلفة 
الكفاءة  هذه  عىل  التخزين  تأثري  دراسة  كذلك  الكيميائي.  الرتكيب  دراسة  إىل  البحث 

خاصة عسل الربسيم .

الطرق والمواد المستخدمة :

 Staphylococcus   : اجلرام  البكترييا موجبة  البكترييا:  باستخدام  التجربة  لذلك صممت 
aureus Streptococcus pyogenes Corynebacteria pseudotuberculosis.البكترييا سالبة 

Escherichia coli اجلرام:   Klebsiella pneumoni  و Pseudomonas aeruginosia  و 

املختلفة  وتم حفظها عىل درجة حرارة )4( درجات  األعسال  أنواع من  ثامنية  مجعت 
حتى االستعامل و عينات العسل املستخدمة : عسل املوالح وعسل األكاسيا وعسل القطن 

وعسل السمسم وعسل الكسربة وعسل الربسيم وعسل البلح وعسل السدر .

ماء  باستخدام  التعقيم  ظروف  حتت  املختلفة  األعسال  من  متعددة  ختفيفات  عمل  تم 
الكيميائي لألعسال    الرتكيب  تم دراسة  للميكروبات، كام  القاتلة  الكفاءة  معقم، وقيمت 

ثم تم  استنباط النتائج.

النتائج :

أنواع من األعسال  ثامنية  للميكروبات لعدد  املضادة  الكفاءة  تقييم  تم  الدراسة  يف هذه 
املختلفة ضد ستة أنواع من البكترييا منها ما هو يتبع موجبة اجلرام وسالبة اجلرام. كانت 
السبحي  وامليكروب  الذهبي  العنقودي  املكور  امليكروب  هي  اجلرام  موجبة  البكترييا 
واإلسيدوموناس  الكلبسيال  هى  اجلرام  سالبة  بينام  أسيدوتيربكلوزيس  باكترييا  والكريني 
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الربسيم  و  واملوالح  األكاسيا  هي  املرصية  املختلفة  األعسال  وكانت  القلوين  وامليكروب 
والكسربة والقطن والبلح والسمسم وعسل السدر.

تم  التي  للميكروبات  مضادة  كفاءة  أعطت  قد  األعسال  كل  أن  عىل  النتائج  أسفرت 
دراستها حيث أدت إضافة األعسال إىل تثبيط نمو امليكروبات وكان أفضل ختفيف للعسل 
هو30. 20 % الذى أدى إىل تثبيط تام لنمو امليكروبات حتت الدراسة . وكان امللفت للنظر 

أن امليكروب القولونى - أدنى ميكروب - تم التأثري عليه من األعسال املختلفة.

الناحية اإلعجازية في البحث :

جتمعه  والذي  املعقد(  الكيميائي  الرتكيب  ذو  اآلمن  الطبيعي  املنتج  )هذا  النحل  عسل 
تأكيدا   بمثابة  يكون  ان  ممكن  التأثري  وهذا  للميكروبات  مضادة  كفاءة  له  النحل  شغاالت 

چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   لقوله سبحانه يف اآلية الكريمة: 
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ےچ  ) النحل : 69 (، وقول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 
»صدق اهلل وكذب بطن أخيك إسقه عساًل فربأ « ؛ كذلك  ألن العلم احلديث قد واكب 
هذا النص املعجز، لذلك فهو يفتح طاقة أمل للمرىض الذين يعانون من العدوى امليكروبية 
لكي يلجأوا للصيدلية الربانية التي حباها اهلل سبحانه وتعاىل للنحل، ويبني أن هذا القول 

من لدن حكيم عليم وتصديقا للحبيب املصطفى الذي ال ينطق عن اهلوى.
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المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

) َها واِبلٌّ َفَطلٌّ برْ )فاإنرْ مل ُي�صِ

اأهمية الندى »الطل«
كاإمدادات مائية للزراعة لإظهار الإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي

د. ملوك حممد اخلزان

اأ�صتاذ م�صاعد يف علم البيئة النباتية



املقدمة
احلمد هلل خالق كل شء ، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وبعد:

فهذا بحث حول قوله تعاىل: ) فإن مل يصبها وابل فطل (،  املستمد من قوله تعاىل:

ڀ            ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ  
ڤ   ٹ   ٹٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ  

ڤ  ڤچ  )البقرة 265(.

عندما يشخص رجال الفضاء بأبصارهم إىل األرض فإهنا تبدو هلم كأهنا كوكب من 
املياه الزرقاء،  ذلك اخلداع البرصي يرجع إىل كون املاء يغطي مايزيد عن 70% من سطح 
األرض معظمه مالح وقليله عذب – والقليل من املاء العذب هو املتاح لبني البرش حيث 
جيري هذا املاء أهنارًا أو يمأل منخفضات األرض أو يغوص يف باطنها مكونًا املياه اجلوفية. 
ويعترب املاء العنرص الرئييس حلياة مجيع الكائنات فهو النعمة الكربى، وهو املنة العظمى 
التي أنعم اهلل هبا عىل بني البرش، أقام حياهتم ، وقسم أرزاقهم، ومنه خلقهم .وهذا يقودنا 
إىل أن للامء أمهية كبرية جلميع ما حييط بنا سواء أحياء أو مجادًا ، وهذا يشوقنا إىل معرفة 

الرتكيب الكيميائي ملاهية املاء .

التركيب الكيميائي للماء

املاء عنرصًا أساسيًا الستمرار احلياة  قد يدهش اإلنسان عندما يالحظ السبب يف كون 
عىل سطح املعمورة حني يعلم أن األكسجني يدخل يف تركيبه.

ذرة   + هيدروجني  ذرتني  من  يرتكب  املاء  جزئ  أن  األبحاث  من  كثري  دلت  وقد 
أكسجني ويرمز له بالرمز H2O ، ومنه تتضح األمهية يف أن اهلل عزوجل قد جعل خلق 
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األحياء  يعترب من  النبات  بأن  علاًم  والنبات  ،احليوان  اخلالئق:اإلنسان  يسبق مجيع  املاء 
اهلامة يف كونه أساس سلسلة احلياة عىل سطح األرض .

�صكل: )1(

والتغيب عنا أمهية املاء حلياته والتي يرتتب عليها استمرار احلياة جلميع الكائنات احلية، 
ويتضح ذلك من خالل العملية التي اختص اهلل هبا النبات أال وهي عملية البناء الضوئي 

حيث يمثل املاء عنرصًا أساسيًا إلمتام هذه العملية التي توضحها املعادلة التالية :

  
كربوهيدرات + اأك�صجني + طاقةثاين اأك�صيد الكربون + ماء + �صوء ال�صم�ض

مادة الكلوروفيل

)�صكل 2( عملية التمثيل ال�صوئي
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أثبتت  O2 حيث  العملية يؤدي إىل تصاعد غاز األكسجني  ومن الواضح أن إمتام هذه 
إىل  التوازن  يعيد  الذي   . األكسجني  األسايس إلنبعاث غاز  املصدر  املاء هو  أن  األبحاث 
النظام البيئي ، وأقصد بالتوازن البيئي أن املدخالت = املخرجات إىل ذلك النظام )شكل3(  

فلو متعنا يف املعادلة السابقة ال يسعنا إال أن نقول سبحان اخلالق عزوجل الذي جعل املاء 
حيتوي عىل أكسري احلياة أال وهو األكسجني ، كام أن ناتج البناء الضوئي يكون األكسجني 

الغازي الذي يتصاعد إىل اجلو املحيط ليحفظ لنا نسبة األكسجني التي حتفظ لنا احلياة .

الإتزان البيئي

ولكن هل يوجد املاء يف �صورة واحدة؟

لقد صنف الباحثون الصور التي يوجد عليها املاء يف الطبيعة إىل ثالث صور :

1- بخار ماء غري مرئي )�لرطوبة( : تعترب الرطوبة النسبية من عوامل البيئة اهلامة 
نظرًا لكوهنا تؤثر عىل معدل عمليتي النتح يف النبات ، والتبخر من سطح الرتبة،  وهناك 
عىل  ووجودها  نموها  ويقترص   ، اجلوي  اجلفاف  التتحمل  والتي  للرطوبة  حمبة  نباتات 

البيئات ذات الرطوبة العالية مؤرشًا ملثل هذه البيئات .
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عسري  مرتفعات  يف  العرعر  أشجار  عىل  تنمو  التي  املعلقة  األشنات  ذلك  عىل  مثال 
املشبع  اجلو  من  املاء  بخار  امتصاص  تستطيع  وهي   ، السعودية  العربية  اململكة  جنوب 

دون أن يتكثف .

)�صكل 3 (  اأ�صنة تنمو على نبات العرعر

ومن ذلك تتضح أمهية هذه الصورة من املاء حيث تظهر قدرة احلق تبارك وتعاىل يف جعل 
تلك الصورة من املاء متاحة للنبات ، وإن تكونت من مياه البحار املاحلة،  ويظهر ذلك من 

خالل دورة املاء يف الطبيعة .

)�صكل 4 ( دورة املاء يف الطبيعة
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2- بخار �ملاء �ملرئي ممثلة  يف �ل�سحب و�ل�سباب:

لقد قسم العلامء السحب إىل أنواع عدة منها:

 1-�ل�سحب �لركامية :

وهي السحب التي تبدأ بالتكون عىل هيئة خاليا صغرية أو وحدات من السحب التي 
تثريها تيارات اهلواء الصاعدة فتتحد مكونة السحب الركامية،  وقد سميت هذه السحب 
حتمل  األرض  من  الصاعدة  والرياح   ، بعض  فوق  بعضها  طبقات  يف  لرتاكمها  بالركامية 
يتكون جمال  الفضاء  املوجودة يف  الكهربائية  الشحنة  شحنة كهربائية موجبة وباحتادها مع 
كهربائي يسبب حتول البخار إىل قطرات دقيقة من املاء تكرب شيئًا فشيئًا إىل أن تسقط مطرًا،  

ومن مظاهر السحب الركامية أهنا تظهر كاجلبال الشاخمة ملن ينظر إليها من الطائرات. 

 )اأمل َتَر اأن اهلل يزجي �صحابًا ثم يوؤلُف بينه ثم يجعله ركامًا ( )النور:43(

2-�ل�سحب �لثقال: 

تكون  األحوال  مجيع  وهي يف   ، األمطار  من  ضخمة  بحمولة  تتمتع  التي  السحب  هي 
ممطرة وقادرة عىل إغراق منطقة كبرية يف غضون ساعات قالئل ، وتكون كبرية التكاثف 
وحتجب الشمس ، وتبدو مائلة للسواد يف لوهنا لشدة تكاثفها ، وهي تزن ماليني األطنان 
من املاء ، لذلك يستغرب العلامء كيف تقدر السحاب عىل محل هذه اجلبال املائية وتنقلها عرب 
آالالف الكيلومرتات وهي بطيئة نسبيًا بسبب ثقلها الضخم ولكن مايميزها عن السحب 
األخرى هي فائدهتا العظيمة لكل أنواع الثامر والسبب أن حبات مطرها الكبرية تساعد عىل 
اخرتاق أكرب األعامق للرتبة مما يزيد من خمزون املاء داخل الرتبة ويقلل من عملية تبخرها 
وهذا عكس األمطار القليلة     )وهو الذي ير�صل الرياح ب�صرًا بني يدي رحمته حتى 
اإذا اأقلت �صحابًا ثقاًل �ُصقناه لبلد ميت فاأنزلنا به املاء فاأخرجنا به من كل الثمرات 

كذلك نخرج املوتى لعلكم تذكرون ( . )األعراف: 57( .
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 3- �ل�سحب �لب�ساطية: 

والقواعد  عالية  قمم  له  ليس  مستقيم  بساط  شكل  عىل  فرشه  يتم  الذي  السحاب  هو 
عريضة، واليرتفع إىل مناطق عالية يف اجلو،  األمر الذي من شأنه أن يبعد هذا النوع من 
السحب عن إنزال الثلوج أو الربد ألن املناطق العالية بعيدة عن هذا النوع من السحب، 
األرض  سطح  من  الرياح  تثريها  أن  بعد  الغيوم  من  صغرية  قطع  شكل  عىل  تنشأ  وهي 
طبقات  إىل  وصلت  فإذا  الكهربائية،   شحنتها  يف  خمتلفة  متفرقة  قطع  شكل  عىل  لرتفعها 
اجلو املتوسطة االرتفاع حدثت عملية التفريغ ، وينزل املطر ، وعادة يكون مطر السحب 
البساطية أقل غزارة من أمطار السحب الثقيلة أو الركامية )اهلل الذي ير�صل الرياح فتثرُي 
�صحابًا فيب�صطه يف ال�صماء كيف ي�صاء ويجعله ك�صفًا فرتى الودق يخرج من خلله 

فاإذا اأ�صاب به من ي�صاء من عباده اإذا هم ي�صتب�صرون (. )الروم: 48(.

4- �ل�سباب: 

 حيدث نتيجة لتربيد اهلواء عىل سطح األرض أو بالقرب منها ، ولذلك يبدو عادة ممتدًا 
من سطح األرض إىل أعىل،  ويمكن أن يتكون الضباب عندما يمر هواء دافئ فوق سطح 
دافئ عرب سطح  اهلادي(،أو عندما يصعد هواء  املحيط  بارد )عىل طول شاطئ  مائي  تيار 
أرض ترتفع بميل إىل أعىل )منحدرات اجلبال املتوسطة االرتفاع(، أو عندما يكون اهلواء 

ساكنًا بالليل وتربد األرض نتيجة لفقد احلرارة باإلشعاع )يشاهد يف الصباح الباكر(.

 املاء املرتسب عىل شكل قطرات ماء سائل كاألمطار وبالرغم من أن أكثر أشكال املاء 
تأثريًا عىل النباتات هي األمطار إال أن األشكال األخرى )الرطوبة،  الندى( هلام أمهية كربى 
مايزيد  قبل  واضحًا  ذلك  ذكر  ورد  حيث  حديث  بكشف  ليس  وهذا   ، النباتات  حياة  يف 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   تعاىل:  قوله  يف  الزمان  من  قرنًا  عرش  أربعة  عن 
ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ            ڀ   پ   پ   پ    پ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ )البقرة 265( . 

دعونا ن�صتعر�ض بع�ض املعاين لتلك الآية !!! .
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المعنى اللغوي لمفردات اآلية

بظالهلا،  األرض  تغطي  ألهنا  ذلك  هلا  قيل  والزرع  الشجر  كثري  البستان  أي   : جنة 
والعرب تسمي البستان ذا النخل الطوال جنة، وإذا خال البستان من النخيل ُسمي حائط .

ربوة : األرض املرتفعة عن األرض وقد تأيت بمعنى الرابية والرباه.

وابل : املطر الغزير الشديد الضخم القطر.

طل : املطر الضعيف أو أخف املطر وأضعفه أو فوقه ودون املطر ) وهذه املعاين وردت 
يف كثري من كتب التفسري( .

اأكلها : أي ثمرهتا.

أهمية كون الجنة على ربوة

كون اجلنة عىل ربوة فهذا االرتفاع يعطيها مميزات خاصة جتعلها خمتلفة عن باقي األرايض 
املثمرة،  النخل واألشجار  متنوعة من  أهنا جنة أي حتتوي عىل مزروعات  ، وبام  املزروعة 
تعرضها  من  البد  بعضًا،لذلك  بعضها  يضلل  ؛أي  بعضًا  بعضها  ويسرت  متداخلة،  وهي 
ألشعة الشمس  قال تعاىل: ))كمثل جنة بربوة (( وبام أهنا عىل ربوة فهذا جيعلها تتعرض 

ألشعة الشمس يف أول النهار وأوسطه وأخره . 

فتصبح اجلنة أكثر كفاءة للقيام بعملية البناء الضوئي ، لذلك، تكون االنتاجية الصافية 
ناقصًا  النباتات  املواد املصنعة يف  املتبقية من  الطاقة  الصافية أي  باالنتاجية  ، وأقصد  عالية 
عملية التنفس ، لذلك تكون ثامرها أكثر جودة من اجلنات األخرى. وهذا االرتفاع يوفر هلا 

احلامية من العبث ، ويوفر هلا اخلصوصية ويعطيها منظرًا مجاليًا متميزًا بارزًا .   

و جينبها جتمع األمطار الغزيرة املستمرة فاألمطار حني هطوهلا بغزارة يترسب إىل باطن 
األرض والزائد منها يذهب باالنسياب السطحي . 
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أهمية الوابل للجنة

إن كمية األمطار اهلاطلة هي األساس يف حتديد كمية املياه التي يمكن أن متتصها الرتبة، 
وأن العوامل األخرى ذات تأثري ثانوي ألن األمطار الغزيرة التي هتطل يوميًا تستطيع أن 

حتيل الرتبة رطبة مهام كانت صفاهتا أو درجة إنحدارها، وهذا ما جعل خريها يتضاعف:

)اأ�صابها  تعاىل:  قوله  يف  العلمي  اإلعجاز  عن  ينم  بإجياز  القرآن  إليه  أشار  مما  وهذا 
وابل( بينام األمطار التي هتطل يف شكل زخات عنيفة ولفرتات قصرية قد ال تتيح الفرصة 
للامء ليترسب إىل داخل الرتبة برسعة كافية مما يتسبب عنه ضياع كميات كبرية عن طريق 
مرتفع عن  أي  ربوة  القرآن عىل  عنها  التي حتدث  اجلنة  أن  السطحي خصوصًا  االنسياب 

مستوى سطح األرض ، وهذا ما جعل خريها يتضاعف .

تفسير اآلية

هذه اآلية متثل املنظر الثاين من املشهد األول لصورة اإلنفاق ، واآلية التي سبقتها مثلت 
وإحيائها،   املشاعر  ومتثيل  العرض  بفن  املنظرين  اتسم  وقد  البقرة،    )264( األول  املنظر 

واملشهد الثاين يعرض احلق تبارك وتعاىل هناية املن واألذى يف أية )266( البقرة .

وقد ذكر اهلل سبحانه يف اآلية أن هذا مثل املنفقني أمواهلم عىل وجه تزكو عليه نفقاهتم 
وتقبل به صدقاهتم فقال تعاىل: )ومثل الذين ينفقون اأموالهم ابتغاء مر�صاة اهلل(  أي: 
قصدهم بذلك رضوان اهلل والفوز بقربه وقوله )وتثبيتًا من اأنف�صهم(  أي عىل وجه راضية 
به نفسهم ال عىل الرتدد وضعف النفس، وذلك أن النفـقة يعرض هلا آفتان إما أن يقصد هبا 
حممدة أي الرياء أو خيرجها عىل ضعف عزيمة وتردد ، ولكن اهلل محى هؤوالء من هاتني 
اآلفتني) وتثبيتاأ من اأنف�صهم (  أي تصديقًا ويقينًا ملرضاة اهلل وقد قيل : أي يتثبتون أين 
يضعون صدقاهتم . فمثل نفقة هؤوالء » كمثل جنة « أي كثرية األشجار غزيرة الظالل، 
وهي من االجتنان والسرت، وهذه اجلنة »بربوة « أي املكان املرتفع » أصاهبا وابل« أي : تلك 

اجلنة التي بربوة »أصاهبا وابل « وهو املطر الغزير .
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األسباب  ووجود  أرضها  لطيب  ثمراهتا  تضاعفت   : أي  ضعفني«  أكلها  فآتت   «  
املوجبة  لذلك وحصول املاء الكثري الذي ينميها ويكملها » فإن مل يصبها وابل فطل« 
أي ماء قليل يكفيها لطيب منبتها،  فهذه حالة املنفقني أهل النفقات الكثرية والقليلة أي 
عمل املؤمن ال يبور أبدًا بل يتقبله اهلل ويكثره وينميه كل عامل بحسبه وهلذا قال تعاىل: 

)واهلل بام تعملون بصري (.

اإجتهاد العلماء يف تف�صري قوله تعالى: )فاإن مل ي�صبها وابل فطل(:

أي إذا مل تصبها األمطار الغزيرة فإن املدد املائي لن ينقطع وذلك بإمداده بصوره أخرى 
من صور املاء التي حتدث عنها القرآن وهي )الطل( .

وقد اجتهد علامؤنا السابقون يف تفسري هذه اآلية الكريمة حيث وردت فيها تفسريات 
خمتلفة شملت :

 ذكر القرطبي يف أن الطل هو املطر املستمد من القطر اخلفيف قاله ابن عباس وغريه،  . ١
وهو  مشهور اللفظ .

  يف تفسري اجلاللني ذكر أن الطل هو املطر اخلفيف وهويكفيها الرتفاعها .. ٢

يف تفسري أنوار التنزيل وأرسار التأويل،  الطل هو املطر الصغري القطر القليل.. ٣

يف تفسري القرآن الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان الطل هو املطر القليل.. ٤

يف ظالل القرآن : الطل هو املطر اخلفيف .. ٥

يف تفسري ابن كثري الطل هو الرذاذ وهو اللني من املطر وأشار إىل أنه قد يكون الندى.. ٦

وبعد اطالعي عىل التفسريات السابقة فقد أوقفني تفكريي، وما وهبني اهلل من علم جتاه 
معنى الكلمة التي ورد ذكرها يف القرآن الكريم مرة واحدة  فقط ، وذلك يف قوله تعاىل: 
)فاإن مل ي�صبها وابل فطل( وجدت أن معظم التفسريات أمجعت عىل أن )الطل( هو 
جيزم  أي:مل  الندى  أو  اخلفيف  املطر  أنه  ذكر  الذي  كثري  ابن  تفسري  عدا  ما  اخلفيف  املطر 
أن  وجدت   ، للجنة  وفائدته  والندى  اخلفيف  املطر  بني  مقارنة  تم عمل  وعندما  بذلك. 
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الندى هو األقرب ملعنى كلمة ) طل(، وأن فائدته أشمل وأعم من املطر اخلفيف ، وهذا 
أقرب للتفسري العلمي.

وإذا علمنا أن النبات اليستفيد من املطر إال إذا تغلغل إىل الرتبة ، وبعدها يمتصه النبات، 
واملطر اخلفيف اليمكنه الوصول إىل باطن الرتبة حتى يتمكن النبات من امتصاصه ، وبام أن 
النباتات منها ماهو ذو جذور ضحلة ، ومنها ذات جذور عميقة  اجلنة خمتلطة من أصناف 
متوسطة العمق لذلك كان أوقع وأقرب للمعنى هو اإلمداد املائي )الندى( لتلك النباتات 
باختالفاهتا من أشجار وزرع تستطيع أن متتص الندى من عىل سطح أوراقها ، وهذا ما أثبته 
العلم حديثًا )أصول اجلغرافيا الزراعية 1406هـ(، ولوكان اإلمداد هو املطر اخلفيف كام ورد 
يف معنى كلمة )الطل( لوجدنا أن هذا اإلمداد يفقد جزء منه أثناء هطوله بالتبخري ، وذلك يف 
طبقات اجلو خصوصًا إذا كان اهلواء حارًا ، وكذلك اليمكن أن يستقر هذا املطر عىل سطح 
األوراق كام يف الندى. وبام أن اجلنة عىل ربوة فإن املاء الينفذ إىل داخل الرتبة بسبب االنحدار .

ما هو الندى وكيف يتكون

هو عبارة عن قطرات من املاء تتكون عىل سطوح األوراق يتكون نتيجة النخفاض درجة 
احلرارة فيتكاثف الضباب مكونًا قطرات من املاء تعرف بالندى.

ومن األمثلة عىل ذلك : مانراه عىل أوراق احلشائش والنباتات وأسطح السيارات بعد 
الغسق حيث تربد هذه األسطح برسعة بعد غروب الشمس والصباح الباكر مما جيعل بخار 
املاء يتكثف عىل شكل ندى . ويعترب الندى موردًا من أهم موارد املاء للنباتات ، ولكن مل 
تبدئ العناية به ورصده ، وتقدير كميته إال منذ عهد قريب حيث إن القرآن الكريم سبقهم 
إىل ذلك قبل ألف وأربعامئة سنة ، وقد ثبت بام الشك فيه أن املاء املستمد من هذا املصدر 
املناطق الصحراوية ، ويمتاز  املنظور )الندى( قد يكون معاداًل لكمية املطر يف بعض  غري 

الندى عن املطر بانتظام سقوطه .

واألمر الذي الجدال فيه أن من أهم فوائد الندى أنه يعمل عىل موازنة املحتوى املائي يف 
أنسجة النباتات ، وذلك بتعويض ماينقص منه بالنتح ، ويؤيد هذه النتيجة  جتارب أجريت 
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ثم  كبري  مائي  لنقص  النباتات  هذه  عرضت  فقد  النباتات،    من  نوع   200 من  أكثر  عىل 
عرضت بعد ذلك للندى،  فوجد أن النقص املائي قد قل أو زال .

ولكن ال�صوؤال الهام هو هل النباتات ت�صتطيع حقًا اأن متت�ض املاء باأجزائها الهوائية 
)الأوراق( ؟ 

التي يكثر فيها  لنباتات األقطار  بالنسبة  بالغة  بيئية   فإن تلك الظاهرة تكون ذات أمهية 
 ، مبارشة  عليها  املتكاثفه  املاء  قطرات  متتص  األوراق  أن  العلامء  ذكر  وقد  الندى،  سقوط 

وهذا مما يزيد من أمهية الندى )أصول اجلغرافيا الزراعية ( )1406هـ(. 

مصائد  إنشاء  إىل  اجتهت  احلديثة  التكنولوجية  الوسائل  فإن  الندى  أمهية  من  يزيد  ومما 
هذه  تطورت  وقد  اجلنوبية،  بأمريكا  واألرجنتني  وشييل  بريو  صحارى  يف  للضباب 

التكنولوجيا عىل يد األستاذ كارلوس أسبينوسا يف شييل . 

الضباب  بتكثيف  يقوم  الناموسية  يشبه  ونسيج  معدنية  أنابيب  من  املصيدة  وتتكون 
واستخالص ألف لرت من املاء يوميًا  . 

احلارة  املناطق  سكان  املزروعات  سقاية  يف  منه  واإلفادة  الندى  أمهية  إىل  اهتدى  وقد 
اجلافة وشبه اجلافة منذ زمن طويل فابتكروا وسيلة بسيطة الصطياد الندى وجتميعه وعرقلة 
تبخره. فهم حييطون حميط احلقل أو املزرعة بسياج من األحجار الصغرية التي يرتاكم عليها 
بينها من فراغات، وقد ينساب يف جداول دقيقة فيستفيد  الليل فيام  أثناء  الندى، ويتجمع 
منه النبات . وقدر بعض الباحثني املعدل السنوي للندى يف بعض جهات أخرى من نفس 
الساحل بحوايل )6( سم . وهو مهم للغاية يف إنجاز زراعة البن فوق سفوح هضبة اليمن .

طريق  عن  مبارشة  الندى  متتص  النباتات  بعض  أن  إىل  النبات  علامء  بعض  أشار  وقد 
األوراق مما يزيد من أمهية الندى.

املصدر  يمثل  إذ  النباتات  حياة  يف  هامًا  دورًا  يلعب  الندى  أن  العلامء  بعض  أوضح  وقد 
الشتاء  أواخر  املوسمية يف  النباتات  تعتمد عليها  والتي   ، الرتبة  السطحية يف  للمياه  الرئييس 
 Weaver  وبداية الربيع إذ يرتسب الندى  بكميات وفرية لياًل مما يؤدي إىل تربيد سطح األرض
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)and Clements 1938( ومتتص النباتات الندى املتجمع عىل أوراقها عن طريق أدمة اخلاليا 
العادية أو عن طريق خاليا متخصصـة ، ويف بعض املنـاطق اجلافة قد يساوي ما يتجمع من 
النـدى خالل العـام مايعادل حوايل 1.5 بوصة من األمطار ، ويعترب هذا كافيًا الستحثاث 

 .)Tali and Durgham،  1966(  نمو األنسجة املرستيمية مما حيقق نمو النباتات

وقد تعتمد النباتات الصحراوية عىل الندى أكثر من اعتامدها عىل ماء املطر ألن الندى 
إمداده الينقطع )Daubenmire،  1974( . وذلك أن األجزاء الرشقية من الربع اخلايل متتاز 
النباتات املُعمرة بسبب تكون الندى الكثيف يف الصباح  بغطاء نبايت كثيف إىل حٍد ما من 

الباكر واملساء واهلل أعلم .

كيف ميكن للمملكة العربية ال�صعودية ال�صتفادة من هذا املورد املائي الهام  ؟ ؟ 

بام أن اململكة تقع أجزاء واسعة منها ضمن احلزام الصحراوي املداري الضخم ، لذلك 
فهي تفتقد إىل املوارد املائية  التي تسهم يف ازدهار الغطاء النبايت ، وحيث إن هناك العديد 
من دول العامل اجتهت لالستفادة من املورد املائي املتمثل يف الندى،كام أوضحنا ذلك سابقًا 
وعليه من الرضوري وضع طرق يمكن االستفادة منها ومن تلك الطرق : وضع املصائد 
التكاثف  فيها  يكثر  التي  املناطق  يف  خصوصًا  املاء  من  اهلائلة  الطاقة  هذه  الهتدر  حتى  له 

واالستفادة منه يف زراعة بعض املحاصيل الزراعية أو الرعوية .  
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ْنِزيِر ...( )البقرة:173(  َم اخْلِ َم َوحَلْ َم َعَلْيُكُم امْلَْيَتَة َوالدَّ قال تعالى: )إِنَّاَم َحرَّ

ْنِزيِر ...( )املائدة:3(  ُم اخْلِ ُم َوحَلْ َمْت َعَلْيُكُم امْلَْيَتُة َوالدَّ وقال تعالى: )ُحررِّ

مًا َعىَل َطاِعٍم َيْطَعُمُه إاِلَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدمًا  رَّ وقال تعالى: ) ُقْل ال َأِجُد يِف َما ُأوِحَي إيَِلَّ حُمَ

َم ِخْنِزيٍر ...( )األنعام:145(  َمْسُفوحًا َأْو حَلْ

ْنِزيِر ...( )النحل:115( . َم اخْلِ َم َوحَلْ َم َعَلْيُكُم امْلَْيَتَة َوالدَّ وقال تعالى: )إِنَّاَم َحرَّ

يف عام 2005 ، تم إنتاج 267 مليون طن من اللحوم يف العامل ، ويمكن ان يرتفع هذا 
اإلنتاج إىل حوايل 300 مليون طن بحلول عام 2016..حتتل فيها السوق العاملية لألغذية 
العاملية  التجارة  املسلمون وغريهم ما ال يقل عن 12 % 100 من  التي يستهلكها  احلالل 
 ، الدواجن  األبقار و 20 % من  األغنام و 20 % من  فرنسا مثال تشكل »80 % من  ففي 
وهي حتقق نموا رسيعا ومطردا. )1(، ومع ظهور جنون البقر وإنفلونزا اخلنازير ازداد سوق 

اللحوم املذكاة تقدما.

التغيري اجلرثومي للحوم  بتتبع ، ومقارنة مستوى  السابقة  الدراسات  وإذا قامت بعض 
بني عدة  اللحوم من  إال يف ختزين  يتدخل  فقط  ال  واحد  فهذا عنرص  مذكاة وغري مذكاة 
اللحوم  الدراسة إىل مقارنة جودة  بتغطيتها..حيث هتدف هذه  الدراسة  عنارص تقوم هذه 
املذكاة بغريها من حيث تطور احلموضة ، وأثرها عىل اختالف لون األنسجة وتطور النمو 

اجلرثومي ، و مدة التخزين لذبائح خضعت إلفراغ الدم بمستويات خمتلفة.. 

 واللحم حسب املعجامت الغربية هو مجيع أجزاء احليوانات الصاحلة لألكل بام فيها الدم)2(.

(1) Le rapport COPERCI intitulé “Enquête sur le champ du Halal”

(2)  encyclopédie encarta définition « viande »
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 اأما الإ�صلم فيحرم : 

•  حلم امليتة ومشتقاهتا .	
• وحلم اخلنزير ومشتقاته ، واحليوانات آكلة اللحوم ومشتقاهتا.	
• وحلوم احليوانات املذبوحة وفقا لطقوس غري إسالمية)1( أو ماتت قبل الذبح.	
•  والدم .	
• وحلوم اجلاللة.)2( 	

وكل من اللحم والدم مادة غذائية عالية وذات حساسية ميكروبيولوجية عالية بام يسمح 
بتكاثر البكترييا ، والريقات الطفيلية املسببة لألمراض.

مواد وطرق البحث :   

أجرينا التجارب عىل 80 عينة من عضالت أرانب)حلوم محراء( ودجاج )حلوم بيضاء( 
خضعت إلفراغ الدم بمستويات خمتلفة..ولتفادي تدخل العوامل اخلارجية يف البحث تم 
النظام الغذائي ،  الذبائح املتجانسة من حيث :الوراثة ، العمر ، العرق ، اجلنس ،  اختيار 

السكن ، الخ.-..سواء عند األرانب أو عند الدجاج ..

تقنيات أخذ العينات :

• تم أخذ العينات من داخل العضالت لتفادي اجلراثيم السطحية )كارتييه وآخرون 	
1990 ( ومن مواقع خمتلفة من جسم الذبائح )LaTouze وآخرون 1985 ( 

)1( تتعرض املخلوقات التي سخرها لنا املوىل لتوفري الغذاء للبرشية يف الغرب ألساليب ذبح مهجية: كالصعق الكهربائي 
أو اخلنق يف غرف الغاز عن طريق تنفس غاز CO2  املركز وغريها

)2( حرم اإلسالم )اجلاللة( وهي التي تأكل العذرة من اإلبل والبقر والغنم والدجاج واإلوز وغريها حتى يتغري رحيها . 
فقد هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن رشب لبن اجلاللة ، رواه اخلمسة إال ابن ماجة . وإذا ما حبست اجلاللة بعيدا 

عن العذرة وعلفت علفا طاهرا وطاب حلمها جاز أكلها وذهب اسم اجلاللة عنها.
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• أكياس بالستيكية مالئمة معقمة 	 عينة وتم مجعها يف  اقتطعنا 100 غرام من كل 
لتخضع لتحاليل خمتلفة: مقارنة احلموضة للحوم ووانعكاسها عىل اختالف لون 

.Sاألنسجة و تطور النمو اجلرثومي و مدة ختزينها

1-  دراسة قيمة pH  بواسطة آلة القياس الخاصة :

تعترب هذه الدراسة من أهم عنارص التطور الفيزيائي الكيميائي للحوم بعد الذبح)1(، وقد 
أخذنا القياسات من داخل عضلتي  الفخذ والكتف. وتتموضع معظم القياسات يف جمال 
pH اللحوم  ضيق مابني 5 و7 اليشء الذي حيتم أخذ القياسات بدقة  لتحديد الفرق بني 

املذكاة وغريها.

نتائج وا�صتنتاجات:

تبني النتائج 3 امتيازات للحوم املذكاة: 

• قيمها غالبا منخفضة عن األخرى مبارشة بعد الذبح.	

• بقاؤها قريبة من القيم املسجلة للحوم غري املذكاة . 	

• محضيتها نسبيا أضعف من محضية اللحوم غري املذكاة 	

)1( جزء قدمناه باملؤمتر الدويل اخلامس للبيوتكنلوجيا وامللتقى العرشين للعلوم البيولوجية بتونس 23 - 25 مارس 
2009م
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فهي حتتوي عىل كمية أقل من املاء )مما جيعلها غري مواتية لنمو الكائنات الدقيقة ولوهنا 
أكثر استقرارا ومدة ختزينها أفضل ورسعة لتعفنها بطيئة(. 

2- دراسة تطور لون اللحوم :

اعتمدت دراستنا املقارنة البرصية إضافة إىل استعامل اآلالت اخلاصة يف امليدان، وتبني 
النتائج :

• مما 	 املذكاة  الغري  اللحوم  يف  واألنسجة  واملفاصل  األوردة  مستوى  عىل  الدم  بقاء 
اللحوم  القاتم يف  الدم األمحر  البيضاء ، وبروز لون  اللحوم  يعكس لونا داكنا يف 

احلمراء عند األنواع غري املذكاة.. 

• ترتبط )قيمة pH( بدرجة سطوع لون اللحم :	

قيمة pHu نوع اللحم
خصائص مالحظةطبيعة اللونالنهائي

5.5-5.7اللحوم املذكاة
اللون األصيل أللياف قيمه عادية

العضلة

احلد من استهالك 
األكسيجني واستقرار 

اللون األصيل

6.3-6.7اللحوم غري املذكاة
قيمة مرتفعة نسبيا

لون يميل إىل  
الداكن)8(

ارتفاع استهالك 
األوكسجني وعدم استقرار 
اللون األصيل وتفاعل نمو 
البكترييا  عىل سطح اللحم 

أثناء التخزين
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بقاء الدم على م�صتوى الأوردة واملفا�صل والأن�صجة يف اللحوم غري املذكاة بحيث مييل لونها للدكونة.

اللون الأ�صلى لألياف الع�صلة يف اللحوم املذكاة

ولقيا�ض لون اللحوم البي�صاء:

تستعمل آلة قياس اللون colorimètre ou un spectrocolorimètre التي تقيس3 عنارص:

• *L سطوع لون اللحم من األسود إىل األبيض.	

• A سطوع لون اللحم من حمور األمحر إىل األخرض.	

• B سطوع لون اللحم من حمور األصفر إىل األزرق .	
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وباملقارنة مع سطوع لون الذبائح غري املذكاة يمكننا استنتاج ما ييل :

املذكاة حسب  الذبيحة  اللون األصىل اجلذاب لعضلة  أكرب منL* = 52.6   حيث  قيم 
والذي   ، باحلديد  الغني   ، العضالت  الصباغ األمحر يف  بكمية  املرتبط  الطريقة اإلسالمية  

حيدد مستوى التشبع اللوين.

   قيم ما بني  = *L 48 و L* = 52.6   يف اللحوم الغري املذكاة مما يعكس لونا داكنا أقل 
جاذبية يف اللحوم البيضاء.

 3- التحليل الجرثومي : 

للتحليل اجلرثومي مع  ، وأخضعناها  اقتطعنا عينات من 100 غرام من نوع كل عينة 
تقييم التلوث اإلمجايل لتعداد البكترييا اهلوائية FMAT  الدالة عىل درجة التلوث اجلرثومي 

الشامل )كارتييه ، 1993(. 

نتائج وا�صتنتاجات :

تقاربت أعداد اجلراثيم املحصاة ساعة بعد الذبح مع انخفاض نسبي يف اللحوم املذكاة .

تكاثرت اجلراثيم مع مرور الزمن برسعة أكرب يف اللحوم الغري املذكاة . )8( )9(

  4°C العد اجلرثومي ساعة بعد الذبح مع ختزين يف

39.102 حلوم خضعت إلفراغ تام من الدم

53. 102 حلوم خضعت إلفراغ ضعيف من الدم

c 4°العد اجلرثومي  24 ساعة بعد الذبح مع ختزين يف 

13. 102 حلوم خضعت إلفراغ تام من الدم

88.102 حلوم خضعت إلفراغ ضعيف من الدم
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حلوم خ�صعت

 لإفراغ تام من الدم 

حلوم خ�صعت لإفراغ 

�صعيف من الدم حلوم 

4- عامل الحرارة وقيمة pHu وأثرهما على مدة التخزين :

قمنا بقياس )قيمة pHu( يف فصىل الشتاء والصيف :

• فالحظنا ارتفاع معدالت  قيمة pHu يف فصل الصيف بصفة عامة ، ويف اللحوم 	
الغري املذكاة بصفة خاصة وبرسعة أكرب.

• pH(و درجة حرارة 	 )قيمة  العنرصين  بني  توازن  البحث عن  واستنتجنا رضورة 
التخزين مع اإلفراغ التام للذبائح من الدم. 
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5- قياس وقت موت الذبيحة بعد عملية الذبح

موت  وقت  بقياس  قمنا  اللحوم  جودة  عىل  الذبح  عملية  لنوعية  حمتمل  تأثري  لقياس 
التعاليم اإلسالمية تتمثل عملية الذبح يف قطع األوداج  الذبيحة بعد عملية الذبح.. ففي 
إلفراغ احليوان من الدم ؛ حيث وجدنا أن موت احليوان يتم أحيانا يف بضع ثوان  ويمكن 

أن يمتد من 20 ثانية إىل 2 دقيقة وتبقى نتائج هذه الدراسة للتتبع.

وتكمن أوجه القصور التكنولوجية الرئيسية لنوعية اللحوم بشكل عام يف  مخسة عيوب 
ال يمكن كشفها برصيا، باستثناء اللحوم احلمضية التي تظهر أحيانا شاحبة اللون:

حلوم بالية، شاحبة اللون و لينة.. ١

حلوم بلون مظلم، وداكنة، وجافة.. ٢

حلوم بلونني خمتلفني يظهران بني عضالت نفس عينة اللحم.. ٣
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المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

اللحوم احلمضية: حيث قيمة pH النهائي للحوم منخفضة. . ٤

حلوم تبدو أليافها غري منتظمة عند إزالة العظم. . ٥

خل�صة:

مدة  وتقل�ض  اجلرثومي  وامل�صتوى  اللوين  والت�صبع   pHu قيمة  تدهور  لتفادي 

التخزين ينفق الإن�صان اأمواًل طائلة ميكن تفاديها فقط بتجنب دم الذبيحة.
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المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

درا�ضة ن�ضيجية وتركيبية دقيقة 
ومقارنة لتاأثير نبات الق�ضط  وعقار 

اأمفوتري�ضين )ب( 
على رئة ذكور اجلرذان امل�صابة بفطر ا�صبريجيلل�ض نيجر 

لإظهار الإعجاز العلمي يف ال�صّنة

�صناء اأحمد خليفة ، رحمة علي العلياين ، داليا م�صطفى دمياطي

جامعة �مللك عبد �لعزيز - كلية �لعلوم للبنات - جدة 



امللخ�ص
نبات  استخدام  اختبار  خصائص  يف  العلمي  اإلعجاز  لدراسة  البحث  هذا  يدف 
القسط يف عالج التهابات الرئة املصابة بفطراسبريجيللس نيجر كبديل للعالج الكيميائي 
اجلنب  ذات  من  )تداووا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  بقول  تأسيًا  ب(   - )أمفوتريسني 
اجراء  فتم  جدًا  حمدودة  اجلانب  هذا  يف  البحوث  وأن  خاصة   ) والزيت  البحري  بالقسط 
إىل  التجارب  حيوانات  قسمت  حيث  ؛  البيضاء  اجلرذان  ذكور  من   )90( عىل  التجارب 

املجموعات التالية:

- �ملجموعة �لأولى : واشتملت عىل احليوانات الضابطة وعددها )30( جرذا؛ حيث 
أعطيت املاء املقطر عن طريق الفم طوال مدة التجربة. 

بمعلق  عوملت   . جرذان   )10( عىل  املجموعة  هذه  :اشتملت  �لثانية  �ملجموعة   -
)0.4ملجم/ مقدارها  بجرعة  وحقنت   Aspergillus niger نيجر  اسبريجيللس  الفطر 

كجم( عن طريق التقطري داخل األنف بستة جرعات كل يومني ملدة أسبوعني  ثم رشحت 
بعد اسبوعني من آخر جرعة.

الُقسط  نبات  بمستخلص  املعاملة  احليوانات  عىل  :واشتملت  �لثالثة  �ملجموعة    -
وعددها )40(  جرذًا وقسمت إىل )4( فئات كالتايل:

مقدارها  بجرعة  وحقنت  فقط  الُقسط  بمستخلص  عوملت  جرذان   10 اشتملت 
)0.2ملجم/كجم( عن طريق الفم، يوميًا ملدة ثالثة أسابيع ثم رشحت.

مقدارها  بجرعة  وحقنت  فقط  الُقسط  بمستخلص  عوملت  جرذان   10 اشتملت 
)0.4ملجم/كجم( عن طريق الفم، يوميًا ملدة ثالثة أسابيع ثم رشحت. 

   ج-     اشتملت 10 جرذان عوملت بمعلق الفطر بجرعة مقدارها )0.4ملجم/كجم( 
عن طريق  التقطري داخل األنف بستة جرعات كل يومني ، ملدة أسبوعني ، ثم عوملت بعد 

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  102



مرور أسبوعني بمستخلص الُقسط بجرعة مقدارها )0.2ملجم/كجم( عن طريق الفم 
يوميًا وملدة     10 أيام ثم رشحت.

   د-    اشتملت 10 جرذان عوملت بمعلق الفطر بجرعة مقدارها )0.4ملجم/كجم( 
عن طريق التقطري داخل األنف بستة جرعات كل يومني وملدة أسبوعني ثم عوملت بعد 
مرور أسبوعني   بمستخلص الُقسط بجرعة مقدارها )0.4ملجم/كجم( عن طريق الفم 

يوميًا وملدة 10 أيام ثم رشحت.

واشتملت  ب  أمفوتريسني-  بعقار  املعاملة  اجلرذان  �لر�بعة:جمموعة  �ملجموعة   -
الفطر بجرعة مقدارها )0.4ملجم/كجم( عن طريق  بمعلق  عىل)10( جرذان عوملت 
مرور  بعد  عوملت  ثم   ، أسبوعني  وملدة  يومني  كل  جرعات  بستة  األنف  داخل  التقطري 
أسبوعني بعقار أمفوتريسني- ب بجرعة مقدارها )0.2ملجم/كجم( وريديًا ويوميًا وملدة 

10 أيام ثم رشحت.  

  وكان من اأهم النتائج املتح�صل عليها يف هذه الدرا�صة:

الكشف عن أن املعاملة بنبات الُقسط لوحده مل تظهر أي تغريات نسيجية وتركيبية . ١
دقيقة عىل اخلاليا السليمة احلية.

ظهور تغريات مرضية نسيجية وتركيبية دقيقة يف اجلرذان املعاملة بمعلق الفطر متثلت . ٢
يف تشوه معظم مناطق نسيج الرئة.

يف . ٣ الرئة  نسيج  أجزاء  معظم  يف  الدقيقة  والرتكيبية  النسيجية  األرضار  استمرارية 
اجلرذان املعاملة بمعلق الفطر ثم املعاملة بالعقار.

الدقيقة . ٤ والرتكيبية  النسيجية  القطاعات  دراسة  أثناء  االجيايب  والدور  الفعال  األثر 
لنبات الُقسط يف معاجلة اجلرذان املعاملة بمعلق الفطر.
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املقدمة

  Aspergillus niger  : أواًل: اسبرجيللس نيجر

 )Alexopoulosاملؤيد من ِقَبل Bessey،1950 تقسم الفطريات إىل سبع فصائل - تبعًا لتقسيم
)and mims،1979 - منها الفصيلة اليورشية Family:Eurotiaceae والتي تعترب من وجهة 
نظر املهتمني بعلم الفطريات من أهم الفصائل ؛ نظرًا لشهرة الفطريات التابعة هلا ، وألمهيتها 
.. Aspergillus االقتصادية الكبرية.. وتسمى هذه الفصيلة كذلك بالفصيلة االسبريجيللية

عىل  الدراسة  يف  األفضلية  هلا  صارت  واضحة  للفطر  الكونيدية  األطوار  لكون  ونظرًا 
األطوار الكاملة..

أشهر  من   Aspergillus niger نيجر  اسبريجيللس  أو  األسود  العفن  جمموعة  وتعد 
الفطريات  أوسع  من  اجلنس  هلذا  التابعة  األنواع  تعترب  كام  اسبريجيللس،  جنس  فطريات 
وسط  أي  عىل  وتنمو   ، واهلواء  الرتبة  يف  الفطر  جراثيم  توجد  حيث  ؛  الطبيعة  يف  انتشارًا 
غذائي غري حي،وهي من أكثر مسببات التلوث يف املختربات،كام أن أغلب األنواع ضارة، 
جمتمعة  األمراض  هذه  مثل  عىل  ويطلق  واحليوان  اإلنسان  أنسجة  يف  أمراضًا  وتسبب 

باألمراض االسبريجيللية Aspergillosis  )الرمحة، 1414هـ(

حامض  ينتج    A.niger أن  وجد   )Ueno et al.، 1978( أجراه  الذي  البحث  ويف 
األوكساليك ومحض كوجيك بوفرة،وهذان املنتجان هلام فقط سمية حادة طفيفة، كام أشار 
 LD50 إىل أنه عند حقن اجلرذان بريتونيًا بحمض األوكساليك تكون اجلرعة نصف املميتة
تكون  الكوجيك  بحمض  بريتونيًا  الصغرية  الفئران  حقن  وعند  عند150ملجم/كلجم، 

اجلرعة نصف املميتة LD50 عند 250ملجم/كلجم

غري  الرئة  أمراض  يف  االسبريجيللس  يلعبه  الذي  الدور  )Bennett،1980( أن  وذكر 
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املنترشة مل يكن واضحًا، حيث  وجد أن سدادات اهليفات  تعرقل القصبات، والتأثريات 
السامة واحلساسة ملستضدات الفطر يمكن أن تسبب رضر انقباض قصبي بالغ، كام أكد أن 

االحتالل الفطري لنسيج الرئًة انحرص كليًا يف مرىض ناقيص املناعة..

كام ذكر )Hoshino et al.،1984(ان اإلصابة  بفطر A.niger تسبب يف حدوث امراض 
وقد   AllergicbronchopulmonaryAspergillosis حتسسية  رئوية  ُشعبية  اسبريجيللية 
لوحظ يف امرأة عمرها 65 سنة مصابة هبذه احلالة أعراض سعال جاف وارتشاح رئوي،وقد 
بالدم  انحشار خماطي وزيادة يف عدد اخلاليا احلمضية  الصدر اإلشعاعية  أوضحت صور 

وارتفاع يف تركيز املستضد IgE لفطر A.niger بمصل الدم.

واألذن  اجللد  يف  حتببي  التهاب  بوجود   Aspergillosis الفطر  هبذا  اإلصابة  وتتميز 
العني والعني والرئتني والتجويف اجلنبي والتجويفس  اخلارجية واجليوب األنفية وحمجر 
واملهبل  األنفي  البلعوم  ونادرًا  القلب  وصاممات  والسحايا  والدماغ  والعظام  الصدري 

والرحم )املشني،1998م(..

وذكر)عبد احلميد،2000م( أن املستخلص اجلرثومي لبعض أنواع فطر االسبريجيللس 
حيدث تأثريًا مرسطنًا عىل صغار البط، ويف عام 1962م تم اكتشاف وجود  األفالتوكسني 

بAflatoxin B1 1 وطبيعته من هذه الفطريات..

كام أشار  )Johnson، 2005(أن تطور ذات الرئة ينشأ من نظام مناعة شاذ غري قادر عىل 
التنفس  اخلمود وضيق  إىل  يؤدي  مما  الدم  أكسدة  القدرة عىل  مسببًا عدم  العدوى  مقاومة 
يصاحبه إفراز مفرط من املخاط يف املمرات اهلوائية يؤدي إىل السعال وصعوبات تنفسية 

.monocytes و neutrophils وزيادة يف عدد خاليا الدم البيضاء

يشري التشخيص الداخيل لذات الرئة بالتهاب األكياس اهلوائية وضيق الشعيبات وارتشاح  
.)Davidson ، 2006(رئوي وازدياد يف عدد خاليا الدم احلمضية الرئوية Oedema
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: Costus   ثانيًا : القسط

الق�صط : بضم القاف وسكون السني، وهو العود فيصح أن نقول : القسط البحري، 
ويصح أن نقول :العود البحري، ويقال مثل هذا يف اهلندي ..

والق�صط نوعان : النوع األول هو البحري أو األبيض أو احللو، والنوع الثاين هو اهلندي 
أو األسود أو املر، واهلندي أشد حرارة من البحري..

نبتة القسط التي تبلغ ارتفاعها 1.5م وهلا أوراق وساق وجذر  وهذا العود يؤخذ من 
وهو يعيش يف اهلند، والقسم املستعمل منه يف العالج هي قشور جذوره التي تكون بيضاء 
أو سوداء وسمي البحري ألن العرب كانت جتلبه عن طريق البحر وأما تسميته باحللو أو 

املر فذلك متعلق بطعمه )املويل،2006م( ..

الت�صنيف العلمي لنبات الق�صط:

              Kingdom: Plantاململكة: النباتية

Division: Spermatophytaقسم: النباتات البذرية

Sub. D :Angiospermaeحتت قسم: كاسيات البذور

Class :Monocotyledoneaeطائفة: ذوات الفلقة الواحدة

Order :Scitamineaeرتبة: املوزيات

Order :Scitamineaeالفصيلة: الزنجربية

وقد قسم لويزيز )1930( الفصيلة إىل فصيلتني مها : الزنجرباوية والكوستوئية، وقسم 
أربعة  من  فتتكون  الثانية  وأما   ،) وزنجربية  وجلوبية  )هيديكية  ؛  قبائل  ثالث  إىل  األوىل 
أجناس فقط ومل تقسم إىل قبائل ؛ منها جنس الكوستوس  )Costus( )لورانس،1969م(..

فوائد الق�صط وا�صتعمالته الطبية كما يف ال�صنة: 

روى الرتمذي يف جامعه من حديث زيد بن أرقم، قال : أمرنا النبي صىل اهلل عليه وسلم: 
 ) انظر حديث رقم 2079   ( البحري والزيت (..  بالقسط  نتداوى من ذات اجلنب  أن   (
وقال حسن غريب صحيح. ويف رواية للبخاري عن أم قيس بنت حمصن أهنا قالت :سمعت 
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النبي صىل اهلل عليه وسلم يقول :)عليكم هبذا العود اهلندي فإن فيه سبعة أشفيه:يستعط به 
من العذرة ويلد به من ذات اجلنب(،  ) ح 5692 (

وقوله صىل اهلل عليه وسلم: )فإن فيه سبعة أشفية( قال البخاري:قال الراوي:سمعت 
الزهري يقول: بني لنا اثنتني ومل يبني لنا مخسة .. ) ح 5713 ( . وقال ابن حجر:كذا وقع 
االختصار يف احلديث عن السبعة عىل اثنتني فإما أن يكون ذكر السبعة فاخترصه الراوي أو 

أقترص عىل االثنني لوجودها حينئذ دون غريها..

وقوله: )يلد به من ذات اجلنب( يعني يسقاه يف أحد شقي فمه وهو تنبيه إىل طريقة لسقي 
شديدًا  أملًا  ذلك  يثري  عندما  بيده  تناوله  أومن  اجللوس  من  عندما اليتمكن  دواءه  املريض 
مجعه  )ويف   : البغدادي  املوفق  قال  الفم.  شقي  أحد  يف  االنسان  يسقى  ما  واللدود  لديه، 
صىل اهلل عليه وسلم بني احلجامة والقسط رس لطيف وهو أنه إذا طيل به مرشط احلجامة مل 
يتخلف يف اجللد أثر املشاريط وهذا من غرائب الطب فإن هذه اآلثار اذا نبتت يف اجللد قد 
يتوهم من رآها أهنا هبق أو برق والطباع تنفر من هذه اآلثار فحيث علم ذلك مع احلجامة 

ما يؤمن من ذلك..

والقسط قد جعله النبي صىل اهلل عليه وسلم أمثل ما يتداوى به لكثرة منافعه ينفع الفالج  
وحيرك الباه وهو ترياق لسم األفاعي، واشتاممه عىل الزكام يذهبه، ودهنه ينفع وجع الظهر..

مكانة الق�صط يف الطب احلديث:

 ذكر)فول ومالييفا،1952م( أن للقسط أنواعًا كثرية وأكد عىل املنافع الطبية لثالثة أنواع: 

الق�صط العربي )Costu Arabicus( وهو منترش يف جنوب رشقي آسيا ويزرع يف اهلند 
واندونيسيا ويستعمل عالجيًا يف آفات الصدر والسعال والربو.

افريقيا االستوائية ويستعمل طبيًا  الق�صط الأفريقي )Costu Afrri( وهو منترش يف 
تركيبة  فتدخل يف عداد  املحرضة من جذوره  الصبغة  أما  السعال،  ملعاجلة  مسحوق سوقه 
املسلوقة  اجلذور  أما  الرثية،  ملعاجلة  موضعيًا  املسلوقة  أوراقه  النوم،وتطبق  داء  من  دوائية 

فتفيد موضعيًا لشفاء التقرحات اجللدية.
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:)Costus Spicatus( الق�صط املوبر

 وينترش يف كوملبيا وأمريكا االستوائية وخاصة يف البريو وغويانا ويستعمل طبيًا لعالج 
النزالت الشعبية وخاصة املعوية منها ويف محى التيفوس .

 )Dutt et al.،1960&Sastry and قبل  من  أجريت  التي  التمهيدية  التجارب  أفادت 
)Dutta،1961 فعالية القسط كعالج مفيد ضد التهاب القصبات اهلوائية املزمن والربو..

كام وجد )Cruz،1965( أن احلقن باألجزاء اهلوائية للقسط تفيد يف معاجلة الربودة وقرحة 
احلناجر والزحار واإلسهال..

النشاط  من   )Whistler et al.،1976(   عليها العقاقرييةاحلاصل  النتائج  أوضحت 
يف  الربازييل  التقليدي  الطب  يف  جذوره   واستعامل  القسط  يف  التسكر  لعديدات  احليوي 

حتسني املسامهة البلعمية واحلامية الوعائية يف اجلهاز الشبكي البطاين للوعاء الدموي.

كام يعترب القسط املكون الرئييس لـ Brahmyadi Ghanavati واملستخدم كضابط الرتفاع 
.) Rathet al.،1999( ضغط الدم

مستخلص  من74   13 أن  وجد   )Otrero et al.،2000(   ) أجراه  الذي  البحث  ويف 
الشاملية  املنطقة  األفعى يف  للدغات  التقليدين  املعاجلني  قبل  القسط مستعملة من  لنباتات 

.Bothropsatrox  الغربية لكوملبيا،وكانت املستخلصات فعالة ضد التأثري القاتل من سم

ويف الدراسة التي أجراها )Pandey et al.، 2007( متكن من عزل عدة مركبات حيوية 
من نبات الُقسط أمهها costunolide، dehydrocostus، cynaropicrin والتي تعمل عىل 

تطوير النشاط احليوي للجزيئات وهلذا السبب قام الباحثني بتحضري الُقسط كدواء.

ملستخلصات   Polyphenol حمتوى  أن   )Vigayalakshmi & Sarada، 2008( ذكر  كام 
هذه  فعالية  وبالتايل  باألوراق  مقارنًة  اجلذع  وقرشة  اجلذر  يف  عالية  كانت  الُقسط  نبات 

األجزاء كمجاميع بديلة ملضادات التأكسد الصناعية. 
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: Amphotericin B )ثالثًا: عقار أمفوتريسين )ب

Gold and coworkers الذين  تم اكتشاف أمفوتريسني )ب( يف عام 1956م بواسطة 
الالهوائي  الشعاعي  والفطر   Streptomyces nodosus فطرية  جرثومة  من  عزله  درسا 

املعزول من هنر Orinoco يف فنزويال..

ينتمي أمفوتريسني )ب( لعائلة Polyene macrolide – وهي واحدة من 200عائلة من 
املضادات احليوية - وهو يعالج االلتهاب الفطري املخاطي املتقدم رسيعُا وغزو االمراض 
االسبريجيللية، ويملك فعالية حمدودة ضد األوليات واليملك العقار فعالية ضد البكرتيا 

 )Goodman and Gilmans،2001(

يطلق العقار من مركباته ديؤكيس كوالت يف جمرى الدم أما بقايا األمفوتريسني )ب( يف 
البالزما تكون أكثر من90% حتيط بالربوتني وبشكل أسايس بيتا- ليبوبروتني، وتعتمد فعالية 
واألرجيسرتول  االستريول  حزم  عىل  املوجود  اجلزء  عىل  )ب(  أمفوتريسني  الفطر  مضاد 
األسايس املوجود يف الغشاء احلساس للفطر،وبمقتىض ذلك فإن التفاعل مع استريوالت 
غشاء اخللية جيعل البولينيز يبدو عىل شكل ثقوب أو قنوات فيحدث زيادة يف نفاذية الغشاء 
إضافية  تفاعل  ميكانيكيات  إىل  باإلضافة  الصغرية  اجلزيئات  من  جمموعة  بترسب  تسمح 

تعمل عىل تلف األكسدة بخاليا الفطر ألقل درجة..

وجد  )Demarie et al.،1994( تراكم أمفوتريسني )ب( يف الكبد والطحال،كام أشار إىل 
أن السمية الكبدية ال تعترب أساسًا راسخًا لتأثريات العقار.. 

 وجد )Johnson et al.،1998(  أن اآلالم املرتبطة باحلقن كام يف الظهر والبطن أو التي 
حتدث أحيانًا يف الصدر تكون عادة يف املرىض الذين اعطوا اجلرعات االوىل القليلة..

تعطى  والتي  فوق10ملجم/كلجم  اجلرعات  أن   )Bekersky et al.،1999( ذكر  كام 
سمية  أعطت  فقد  8ملجم/كلجم  جرعات  أما  موت،  حاالت  تسبب  مل  للمرىض  نادرًا 
عالية يف الكالب. وتكون اجلرعة العالجية لألمفوتريسني )ب( من0.5 إىل 0.6 ملجم/

التأثريات األساسية لألمفوتريسني )ب(  البطيئ، ومن أهم  كلجم يوميًا باحلقن الوريدي 
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احلمى والقشعريرة، وبعض األحيان يمكن أن حتدث زيادة يف رسعة التنفس مع ظهور 
صوت معتدل أوعال، ونقص لضغط الدم، ونادرًا ما حيدث تشنج شعبي حقيقي أو فرط 
املتطلبات األيضية. وأيضا يعمل األمفوتريسني )ب( عىل  تتأثر  حساسية، كام يمكن أن 
التايل  العالج  تبطل  والتي  احلمراء  الدم  كريات  آنيميا  مسببًا  اهليموجلوبني  إنتاج  نقص 
البيضاء.  الدم  لكريات  ونقص  الدموية  الصفيحات  قلة  أحيانًا حدوث  ببطء، ويالحظ 
الكلوية حتى خالل جمموعة اجلرعات  كام لوحظ ظهور تلف نسيجي مستمر لألنابيب 
املرىض  يف  مستمرة  كلوية  وظيفية  اختالالت  وكذلك  )ب(،  بأمفوتريسني  القصرية 

.)Goodman and Gilmans،2001(

الحظ )Vogelsinger et al.، 2006( عند قياس مستويات أمفوتريسني- ب للمرىض 
القلب  وعضلة  والرئة  الكلية  بعدها  يأيت  والطحال  الكبد  يف  عالية  كانت  أهنا  به  املعاجلني 

والدماغ يف حني وجد أن تراكيز أمفوتريسني- ب الدهني كانت عالية يف الرئة..

مواد وطرق الدرا�صة

Materials and Methods

:  Material أواًل : المواد

 : Experimental Animals 1- حيو�نات �لتجارب

 Wister rats من نوع Albino rats استخدم يف هذه الدراسة )90( من اجلرذان البيضاء
وتعرف علميًا Rattus norvegicus، بعمر 21 يوم )سن ما بعد الفطام(  وترتاوح أوزاهنا 
ما بني )50-60جم(. تم احلصول عليها من مركز امللك فهد للبحوث الطبية التابع جلامعة 

امللك عبد العزيز، وضعت احليوانات حتت ظروف بيئية مناسبة. 

ُأجريت مجيع املعامالت من حقن وترشيح وأخذ للعينات ومعاملة القطاعات النسيجية 
وصباغتها وفحصها يف املعامل اخلاصة بكلية الرتبية للبنات بجدة.
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:Aspergillus niger 2- فطر ��سبريجيلل�ض نيجر

تم احلصول عىل فطر اسبريجيللس نيجر وتعريفه من قسم امليكروبيولوجي يف كلية الرتبية 
لألقسام العلمية بجدة ويستخدم بشكل معلق جرثومي . كام تم معاملة احليوانات بمعلق 
)Hadecek andGreger،2000(. جراثيم الفطر عن طريق التقطري داخل األنف تبعًا لطريقة

:  Amphotericine B 3- عقار �أمفوتري�سني- ب

وهو عبارة عن بودرة جافة صفراء اللون حتتوي 50ملجم أمفوتريسني- ب، 41ملجم 
ديؤكيس كوالت )امالح الصفراء( ومقدار ضئيل من فوسفات صوديوم متعادل.

بإضافة  العقار  جيهز   ،924.084 اجلزيئي  ووزنه   C47H75NO17 له  اجلزيئية  الصيغة 
تركيزه  ليصبح  ملجم   50 تزن  التي  املجففة  البودرة  إىل  للحقن  املعقم  املاء  من  10مل 

0.1ملجم/مل وحيفظ يف درجة حرارة 2- 8ْ م.

Intravenous )I.V(. تم معاملة احليوانات هبذا العقار عن طريق احلقن يف الوريد الذييل

.)Goodman and Gilmans،2001(

: Costus 4- �لُق�سط �لبحري

استخدم يف هذا البحث مادة طبيعية فعالة ذات فائدة عظيمة يف عالج التهابات الرئة 
البحري  بالُقسط  اجلنب  ذات  من  »تداووا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  بقول  تأسيًا 
والزيت« أال وهي الُقسط، وتم حتضري  مستخلصه النبايت بتسخني 100مل من املاء ثم 
إضافة 10جم من مطحون جذور الُقسط هلا ثم تغىل 3 دقائق وتغطى وحتفظ يف الثالجة 

عند درجة أقل من25ْ م .

 )Stomach tube»-«( تم معاملة احليوانات هبذه املادة عن طريق الرشب باألنبوبة املعدية
التي توضع يف الفم مبارشة )ابن القيم،1425هـ(. 
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 Methods: ثانيًا : الطرق

تقسم حيوانات التجارب إىل املجموعات التالية:

: First Group  G1   1- �ملجموعة �لأولى

عن  املقطر  املاء  أعطيت  حيث  جرذا   30 وعددها  الضابطة  احليوانات  عىل  واشتملت 
طريق الفم طوال مدة التجربة. 

: Second Group  G2 2- �ملجموعة �لثانية

نيجر  اسبريجيللس  الفطر  بمعلق  عوملت  جرذان   10 عىل  املجموعة  هذه  اشتملت 
Aspergillus niger وحقنت بجرعة مقدارها )0.4ملجم/كجم( عن طريق التقطري داخل 

األنف بستة جرعات كل يومني ملدة أسبوعني  ثم رشحت بعد اسبوعني من آخر جرعة.

: Third Group  G3   3- �ملجموعة  �لثالثة

إىل  الُقسط وعددها 40 جرذًا وقسمت  بمستخلص  املعاملة  احليوانات  واشتملت عىل 
)4( جمموعات كالتايل:

جمموعة اشتملت 10 جرذان عوملت بمستخلص الُقسط فقط ، وحقنت بجرعة مقدارها 
)0.2ملجم/كجم( عن طريق الفم، يوميًا ملدة ثالثة أسابيع ثم رشحت.

جمموعة اشتملت 10 جرذان عوملت بمستخلص الُقسط فقط ، وحقنت بجرعة مقدارها 
)0.4ملجم/كجم( عن طريق الفم، يوميًا ملدة ثالثة أسابيع ثم رشحت. 

   ج-  واشتملت 10 جرذان عوملت بمعلق الفطر بجرعة مقدارها )0.4ملجم/كجم( 
بعد  التقطري داخل األنف بستة جرعات كل يومني ملدة أسبوعني ثم عوملت  عن طريق  
مرور   أسبوعني بمستخلص الُقسط بجرعة مقدارها )0.2ملجم/كجم( عن طريق الفم 

يوميًا وملدة    10 أيام ثم رشحت.

  د- واشتملت 10 جرذان عوملت بمعلق الفطر بجرعة مقدارها )0.4ملجم/كجم( 
التقطري داخل األنف بستة جرعات كل يومني ملدة أسبوعني ثم عوملت بعد  عن طريق  
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مرور أسبوعني   بمستخلص الُقسط بجرعة مقدارها )0.4ملجم/كجم( عن طريق الفم 
يوميًا وملدة 10 أيام ثم رشحت.

: Fourth Group  G4 4- �ملجموعة �لر�بعة

بمعلق  عوملت  جرذان   10 واشتملت  ب  أمفوتريسني-  بعقار  املعاملة  اجلرذان  جمموعة   
الفطر بجرعة مقدارها )0.4ملجم/كجم( عن طريق التقطري داخل األنف بستة جرعات كل 
يومني ملدة أسبوعني ثم عوملت بعد مرور أسبوعني بعقار أمفوتريسني- ب بجرعة مقدارها 
)0.2ملجم/كجم( وريديًا يوميًا ملدة 10 أيام ثم رشحت. )van etten et al.، 2000( علام بأنه 
تم تعيني اجلرعات الفعالة، وأيضا الرتاكيز املختلفة جلميع املعامالت بعد      إجراء عدة جتارب 

أولية لكل مادة من املواد املستخدمة يف هذا البحث. 

ثالثًا: الدراسة النسيجية بالمجهر الضوئي 

                                                )Histological study by light microscope(

وزنت احليوانات يف هناية كل أسبوع طوال مدة التجربة والتي تبلغ ستة أسابيع، وبعد 
انتهاء مدة التجربة تم قتلها بالكلوروفورم ورشحت وأخذت عينات الرئة عضو الدراسة 
لكل املجاميع حيث وزنت وقطعت لقطع صغرية ، ووضعت يف مثبت  الفورمالني متعادل  
 dehydration املاء  لنزع  القياسية  الطرق  إتباع  وتم  ساعة.   48 ملدة   Neutral Formalin

والرتويق clearing والطمر يف شمع الربافني paraffin embedding ثم التقطيع بسمك 3 
ميكرون من نسيج الرئة للعينات الضابطة واملعاملة للجرذان وصبغها بصبغة اهليامتوكسلني- 
)اخلليفة  التلودين  أزرق  وصبغة   Haematoxylin and Eosine stain )H&E( أيوسني 

والصالح،1995(.
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رابعًا: دراسة التركيب الدقيق بالمجهر اإللكتروني النفاذ :

Ultrastructure studies by Transmation electronic microscope (Robenson et al .،1987) 

يف  اجللوترالدهيد   %3 حملول  يف  وتثبيتها  املجاميع  لكل  العينات  بعض  اختيار  تم 
حملول الفوسفات املنظم pH:7.4 واتباع الطرق املناسبة كتقطيع النسيج ألجزاء صغرية 
بسمك 2.5ميكرون ثم إعادة تثبيتها يف حملول اجللوترالدهيد املنظم واملربد عند 4م ملدة 
24ساعة ثم غسلت القطاعات يف حملول الفوسفات املنظم ومتت إعادة التثبيت يف رابع 
أكسيد األزميوم، يليها نزع املاء بإمرار العينات يف حماليل متدرجة من الكحول اإليثييل 
تصبغ  0.5ميكرون حيث  بسمك  رقيقة  النصف  القطاعات  االيبون وعمل  الطمر  ثم 
امليكروتوم  باستخدام  50-70ميكرون  بسمك  رقيقة  وقطاعات  التولويدين  بأزرق 
والتصوير  الفحص  ثم  مزدوجة  بصبغة  النحاسية وصبغها  الشباك  وتثبيتها عىل  الدقيق 

باستخدام املجهر اإللكرتوين.

النتائج واملناق�صة
RESULTS  AND  DISCUSSION

الدراسات النسيجية والتركيبية الدقيقة

Histological & Ultrastructure studies

  First Group )G1(  1-�ملجموعة �لأولى

              - �لعينات �ل�سابطة             

يتكون اجلهاز التنفيس من الرئتني واملسارات اهلوائية، والتي تنقسم بدورها إىل مسارات 
هوائية )اجلزء املوصل( ومسارات تنفسية )اجلزء التنفيس(.

للمعي  املبطنة  األدمة  من  الغدد  بنشأة  شبيهة  نشأة  اجلنني  يف   )Lungs( الرئتان  تنشأ 
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األمامي، وتقع الرئتان حمميتني داخل القفص الصدري.

إضافة  اهلوائية  واحلويصالت  والشعيبات  الرئة  داخل  الشعب  من  أساسًا  الرئة  تتألف 
لألوعية الدموية واأللياف العصبية وقليل من النسيج الضام.  

ومن املكونات الرئوية من اخلارج اإلى احلوي�صلة الهوائية ما يلي :

 Secondary( فصية  أو  ثانوية  وشعب   )Primary Bronchi( األولية  الشعب 
 )Bronchioles( والشعيبات   )Teritiary Bronchi( صغرية  أو  ثالثية  شعب   )Bronchi
 Respiratory( التنفسية  والشعيبات   )Terminal bronchioles( النهائية  والشعيبات 
 Alveolar( واألكياس احلويصلية )Alveolar Ducts( والقنوات احلويصلية )bronchioles

Sace( واحلويصالت )Alveolus( )شكل- 1(.

:)Bronchiole( الرتكيب الن�صيجي لل�صعيبات

تتكون الشعيبة من طبقة داخلية عبارة عن ثنيات واضحة هبا خاليا طالئية عامدية مهدبة 
هبا قليل من اخلاليا الكأسية )Goblet cells( وطبقة عضلية ملساء حتيط بالطبقة األصلية 
)Lamina propria( وحتاط من اخلارج بالطبقة الربانية )Adventitia( وال توجد غدد أو 
 ،)Pulmonary artery( غرضوف، وبالقرب من الشعيبة يوجد فرع من الرشيان الرئوي

وحتاط الشعيبة بحويصالت الرئة )Alveoli( )شكل 4،3،2(. 

:)Terminal bronchioles( )الرتكيب الن�صيجي لل�صعيبات النهائية )الطرفية

وتستبدل  الكأسية  اخلاليا  منها  وختتفي  مهدبة  مكعبة  بطالئية  النهائية  الشعيبة  تبطن 
من  سميكة  طبقة  حتيط  قمية(،  افرازية  حبيبات  مع  طويلة  عامدية  )خاليا  كالرا  بخاليا 
يوجد  ال  الربانية،  بالغاللة  اخلارج  من  وحتاط  رقيقة  خاصة  بصفيحة  امللساء  العضالت 
النهائية  فرع من الرشيان  النهائية، كام يصاحب الشعيبة  غضاريف أو غدد يف الشعيبات 

الرئوي )األشكال 7،6،5(.

:)Respiratory bronchioles(الرتكيب الن�صيجي لل�صعيبات التنف�صية
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تبطن الشعيبات التنفسية بخاليا طالئية مكعبة مهدبة وأعداد قليلة من خاليا غري مهدبة 
تدعى خاليا كالرا حتل حمل اخلاليا الكأسية، حتاط بطبقة ناقصة من اخلاليا العضلية امللساء 

املحيطة بنسيج ضام ليفي مرن.

تنتهي بكيس حويصىل  تنفسية بعيدة إىل عدة قنوات حويصلية والتي  تقسم كل شعيبة 
يفتح تباعًا إىل عدة حويصالت )شكل6(.

الرتكيب الن�صيجي للحوي�صلت واحلواجز الـ : بني حوي�صلة 

:)Alveolus & Interalveolar septum(

ثالث  فيشمل  احلويصىل  اجلدار  أما  واحد  جانب  يف  يفتح  جيب  تشمل  حويصلة  كل 
مكونات نسيجية: الطالئية السطحية، النسيج الداعم أو الساند، األوعية الدموية.

الطالئية هي البطانة املستمرة إىل كل حويصلة وتشمل نوعني من اخلاليا:

وتدعى   ، احلرشفية  باخلاليا  كبري  بشكل  مغطاة  احلويصلية  السطحية  املنطقة  أغلب 
احلويصلية(  البطانة  )خاليا  الرئوية  اهلوائية  للحويصالت  املبطنة  للخاليا   Iالنوع خاليا 
املبطنة  للخاليا   ∏ بالنوع  املعروف  الطالئية  خلاليا  الثاين  النوع   )Pneumocytes(  P1
 %5 حوايل  قليلة  نسبة  حتتل  والتي   )Pneumocytes( P2الرئوية اهلوائية  للحويصالت 

للمنطقة السطحية احلويصلية.

ترتيب  لتكوين  تتفرع وتتشابك  ُتكون معظم اجلدار احلويصىل والتي  الشعرية  األوعية 
يشبه السلة حول كل حويصلة.

تستند خاليا البطانة احلويصليةعىل اجلانب املحدب لألغشية القاعدية بينام خاليا البطانة 
الوعائية الشعرية عىل اجلانب املقعر واملجاور خلاليا الدم احلمراء ضمن األوعية الشعرية.

أما سيتوبالزم اجلدر احلويصلية فمملوء الحتواء احلويصالت عىل دهون فوسفاتية عىل 
شكل أجسام رقائقية والتي تساهم يف حتفيز التوتر السطحي لطبقة الطالئية ووصلة اهلواء.

بشبكة  املحاطة  احلويصلية  الشعرية  األوعية  من  متكون  احلويصالت  بني  احلاجز  إن 
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متناثرة رفيعة من األلياف املطاطية والكوالجينية مع طبقة طالئية حرشفية من احلويصلتني 
املتجاورتني عىل كل جوانب الشبكة الشعرية، كام حتتوي احلواجز احلويصلية عىل مسامات 

حويصلية والتي تسمح لبعض حركة للهواء بني احلويصالت املتجاورة.

احلويصالت وتشكل  فتحات  احلاجز حول  واملطاطية يف  الكوالجينية  األلياف  تسمك 
إسنادًا لنسيج الرئة احلشوي  )Gartner،2006(   )األشكال 9،8(.

وعند درا�صة الرتكيب الدقيق لقطاعات الرئة يف جمموعة احليوانات ال�صابطة 
ات�صح التايل:

: )Bronchioles( ال�صعيبات

أوغري  مهدبة  مكعبة  طالئية  بخاليا   Terminal bronchioles النهائية  الشعيبات  تبطن 
وصول  متنع  كام  اإلفرازات  بتحريك  املهدبة  اخلاليا  وتقوم   ،)12( شكل  يف  كام  مهدبة 
 Clara cells اجلزيئات إىل داخل احللق أما اخلاليا غري املهدبة وهي ما تسمى خاليا كالرا

املميزة للشعيبات النهائية فتقوم بوظيفة افرازية كام يف )شكل13( 

وتتصف خاليا كالرا أن هلا رأسًا كالقبة المتالء املنطقة القمية بحبيبات افرازية  كثيفة 
غري منتظمة الشكل ملادة الكاليكوز أمينوكاليكانات التي ربام حتافظ عىل بطانة الشعيبات 
)شكل14(، كام وحتتوي خاليا كالرا أساسا عىل ميتوكوندريا كبرية ومنطقة قاعدية حتتوي 
نواة وشبكة اندوبالزمية خشنة مع رقع من اجلليكوجني، وقمم لشبكة اندوبالزمية ملساء 
)1991 ،Johnson ;1999 ،Gross( )16شكل15( وجهاز جوجلي غري متطور )شكل(

   :)Alveoli( احلوي�صلت الهوائية

اجلدار  يتألف  للرئة،  األساسية  الوظيفة  تتم  وفيها  الرتكيب  وحدة  هي  احلويصالت 
احلويصيل Interalveolar Septum من مخسة أنواع رئيسية من اخلاليا هي:

.%30 )Endothelial cells( اخلاليا البطانية للوعاء الشعري

.%80 )Type I Pneumocytes( اخلاليا الرئوية النوع األول

.%16 )Type II Pneumocytes( اخلاليا الرئوية النوع الثاين
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اخلاليا اخلاللية )Interstitial cells( وتشمل األرومات الليفية )Fibroblasts( واخلاليا 
.%36 )Mast cell( البدنية

البلعميات الكبرية يف احلويصالت اهلوائية )Alveolar macrophages( 10%. )احلمود، 2003(.

:Second Group )G2(  املجموعة الثانية

 Aspergillus niger جمموعة �جلرذ�ن �مل�سابة مبعلق �لفطر ��سبريجيلل�ض نيجر -
بجرعة )0.4ملجم/كجم(

عند فحص القطاعات النسيجية لرئة اجلرذان املصابة بمعلق الفطر بجرعة )0.4ملجم/كجم(
لوحظ فقد كبري للرتكيب النمطي للرئة بسبب التحلل النسيجي وظهور النسيج احلشوي 
التجمعات  ظهور  النسيج  معظم  عىل  وطغى  )شكل65(  اإلصابة  نتيجة  مشوهة  بصورة 
اللمفية عىل الشعيبات اهلوائية وحوهلا )شكل66( كام شوهد يف بعض  االلتهابية للخاليا 
وضمورها  متددها  يف  ذلك  ومتثل  وتشوهها  هلا  العام  للشكل  تام  فقد  اهلوائية   الشعيبات 

والتحامها وحتلل البطانة الداخلية هلا  )شكل67(. 

املشوهة  اهلوائية  الشعب  لبعض  الداخلية  الطالئية  للطبقة  النسيجي  الرتكيب  وبدراسة 
وجدت غري منتظمة الرتكيب وذات قمم متحللة وظهرت األوعية الدموية املجاورة حمتقنة؛ 

وهبا جتمع لكريات الدم احلمراء )شكل68(. 

اهلوائية وجدت مشوهة، وأصبحت  الرقيقة للحويصالت  القطاعات نصف  وعند فحص 
  Colups اإلنغالق  بظاهرة  يعرف  والذي   ، ضيقة  جتاويف  وذات  سميكة  جدر  ذات 
)شكل69( كام زاد عدد اخلاليا الرئوية النوع الثاين P2 يف اجلدار احلويصىل )IS( )شكل70(. 

ونظرًا لشدة اإلصابة تعرضت رئة اجلرذان لتغريات مرضية متثلت يف انغالق احلويصالت 
اهلوائية وقلة عدد الشعيبات النهائية وتشوهها مما أدى إىل اختفاء خاليا كالرا.

وعند فح�ض قطاعات الرتكيب الدقيق لرئة اجلرذان املصابة بمعلق الفطر بجرعة 
)0،4ملجم/كجم( وجدت مناطق كثرية مغطاة بكميات كبرية من النزف )شكل71(.

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  118



وبدراسة احلويصالت اهلوائية وجد أهنا قد زادت حدة التغريات النسيجية املرضية هبا 
 P1 مقارنًة بمثيالهتا من اجلرذان املصابة السابقة ومتثلت هذه التغريات يف قلة عدد خاليا 
يف  )شكل73(،  هلا  سيتوبالزمي  حتلل  وحدوث  عام  بشكل  )شكل72(  بالنزف  املحاطة 
اهلوائية )شكل74( يف  الفراغات  انعدام  إىل  أدى  مما  P2 بشكل كبري  زاد عدد خاليا  حني 
النسيج مما يقلل مساحة التبادل الغازي يف النسيج، ومل تقترص تلك التغريات عىل العدد فقط 
بل وتعدت إىل الرتكيب الداخيل خلاليا P2 حيث لوحظ زيادة كبرية لألجسام الصفائحية 
هبا مقارنًة باجلرذان املصابة السابقة )شكل75( وقلة عدد امليتوكوندريا والتي حدث حتلل 
ألعرافها وأغشيتها الداخلية )شكل76( باإلضافة إىل انقسام النواة وازدياد حجمها بشكل 
كبري يف بعض خاليا P2 )شكل77( أو ضمور النواة وتشوهها يف خاليا أخرى )شكل78(، 

واختزال جلهاز جوجلي هبا )شكل79(.

ونتيجة لإلصابة فإن اخلاليا البلعمية قد تفاقم عددها يف اجلدار احلويصىل بشكل يؤكد 
تلك اإلصابة )شكل80( كام ظهرت الليسوسومات بكثرة )شكل82،81( لتوايف عملية 

البلعمة لتلك اخلاليا الدفاعية.

وقد أوضح  Bennett،1979 إن فطر االسبريجيللس ينمو يف أنسجة االنسان أو خالل 
الفراغات التنفسية للجسم مثل القصبات أو التجويف الرئوي وهذا ما يسمى باألمراض 

.. Aspergillosis الفطرية الرئوية

اجلنبوي،   الغشاء  تؤثرعىل  والتي  باجلراثيم  والرئتان  القصبات  تصاب  أن  ويمكن 
الرئوية  احلويصالت  أحد  متزق  بسبب  الغشاءاجلنبوي  إىل  اهلواء  يدخل  أن  يمكن  كام 

)اجلامس،1404هـ( .

يزيد  Aspergillosis يف اإلنسان منذ ما  العدوى بفطريات االسبريجيللس  وقد عرفت 
فطري  رئوي  التهاب  إىل  مؤديًا  التنفيس  اجلهاز  يف  خاصة  الزمان  من  ونصف  قرن  عن 
)عبد  احلساسية  من  نوعًا  املستنشق  الفطر  جراثيم  تسبب  كام  فطري،  شعبي  التهاب  أو 

احلميد،1421هـ(.

الدفاع  الرئوية تشكل جزءًا هامًا من  البلعمية  أن اخلاليا   )Luther et al.، 2007( ذكر
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الفطرية رشط  األبواغ  ابتالع  فإن عملية  وبالتايل  اسبريجيللس  املبكر ضد عدوى  املناعي 
رضوري للقضاء عليه.

كام أوضح )Lai et al.، 2007( أن ختثر الدم املنترش يف األوعية الدموية هو العامل الوحيد 
الذي تعزى إليه الوفيات الناجتة عن داء اسبريجيللوسس الرئوي املنترش.

: Third Group )G3( املجموعة الثالثة

�أ-ب / جمموعة �جلرذ�ن �ملعاملة مب�ستخل�ض �لُق�سط بجرعة مقد�رها 
)0.2ملجم/كجم -0.4ملجم/كجم(

فقط  الُق�صط  مب�صتخل�ض  املعاملة   - اجلرذان  رئة  لقطاعات  النسيجي  الفحص  أوضح 
وبكال اجلرعتني )0.2ملجم/كجم -0.4ملجم/كجم( - احتفاظ النسيج احلشوي برتكيبه 
النمطي املعتاد حيث ظهرت معظم املكونات النسيجية يف وضعها التنظيمي الطبيعي تقريبا. 

الشعيبة اهلوائية وسط نسيج رئوي منتظم مكونة  ففي )األشكال12،11،10( نالحظ 
من طبقة طالئية داخلية منتظمة ذات انثناءات ممتدة بصورة جيدة داخل التجويف وحتاط 
بطبقة عضلية حتيط هبا من اخلارج إىل جانب وجود الوعاء الدموي املجاور بصورة جيدة 

التكوين عندما عوملت بالُقسط بجرعة )0.2ملجم/كجم(.

وعند املعاملة بمستخلص الُقسط بجرعة )0.4ملجم/كجم( ظهرت الشعيبة اهلوائية 
منتظمة كام يف )الشكل 13( حيث نالحظ انتظام الطبقة الطالئية الداخلية وهي عبارة عن 

خاليا عامدية مهدبة تتخللها خاليا كأسية وحتاط من اخلارج بطبقة عضلية منتظمة. 

تتكون  حيث  )األشكال15،14(  التكوين  جيدة  اإلنتهائية  الشعيبات  لوحظت  كام 
الشعيبة اإلنتهائية من نفس تركيب الشعيبة اهلوائية اال أن الطبقة الطالئية الداخلية عبارة 
عن خاليا مكعبة مهدبة، وتتميز بوجود خاليا كالرا التي حتل حمل اخلاليا الكأسية  ويتصل 
جتويف الشعيبة اإلنتهائية بالشعيبة التنفسية والتي بدورها تتفرع إىل عدة قنوات حويصلية 
يتضح  اهلوائية. ويف )األشكال17،16(  بتكون األكياس احلويصلية واحلويصالت  تنتهي 
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.P2 ، P1 تركيب جدار احلويصلة اهلوائية الذي يتكون من خاليا متنوعة هي خاليا

واأظهر الفح�ض باملجهر الإلكرتوين لقطاع رئة اجلرذان املعاملة بمستخلص الُقسط 
النسيجية  - فقط بجرعة )0.2ملجم/كجم -0.4ملجم/كجم( - أن معظم املكونات 
مماثل  بسمك  احلويصلية  اجلدر  ظهرت  حيث  تقريبًا  الطبيعي  التنظيمي  وضعها  يف  كانت 
الشعري  للوعاء  البطانية  اخلاليا  انتظام  شوهد  كام  الضابطة  العينات  يف  عليه  كانت  ملا 
P2  بشكل جيد التكوين )شكل104( حيث ظهر  و   P1 شكل103،102( وبدت خاليا(
فبدت   P2 خاليا  أما  مثايل،  بشكل  احلويصىل  اجلدار  يف   P1 خاليا  تتايل   )105( شكل  يف 
برتكيب داخيل منتظم ونواة واضحة وعدد من األجسام الصفائحية الطبيعي وميتوكوندريا 
باملجهر  الفحص  أثبت  وكذلك  )شكل106(،  واضحة  اندوبالزمية  وشبكة  سليمة 
واخلاليا  الضابطة شكل )107(  للعينات  مماثلة  بصورة  البدنية  اخلاليا  وجود  اإللكرتوين 

البلعمية امتازت بعدد طبيعي من الليسوسومات شكل )108(. 

0.4ملجم/كجم )واملعاملة  ج- جمموعة �جلرذ�ن �مل�سابة مبعلق �لفطر بجرعة 
مب�صتخل�ض الُق�صط بجرعة  0.2ملجم/كجم( :

بجرعة  بالفطر  املصابة  اجلرذان  لرئة  النسيجي  للرتكيب  املجهري  الفحص  أوضح 
)0.4ملجم/كجم( واملعاملة بنبات الُقسط بجرعة )0.2ملجم/كجم( استعادة النسيج 

احلشوي للرئة شكله الطبيعي تقريبًا )شكل60(، وظهر خاليًا من التحلل السيتوبالزمي.

وعند دراسة القطاعات النسيجية للرئة وجدت الشعيبات اهلوائية ذات تركيب نسيجي 
الطالئية  الطبقة  ومتثلت   ،)61( شكل  يف  كام  تقريبًا  منتظمة  كانت  حيث  التكوين  جيد 

الداخلية فيها عىل شكل انثناءات واضحة حول جتويف منتظم إىل حد ما يف )شكل62(.

)شكل63(،  ما  حد  إىل  منتظم  نسيجي  تركيب  ذات  احلويصلية  األكياس  وشوهدت 
حيث ظهرت احلويصالت ذات جدر طبيعية متيزت خالياها بوضوح )شكل64(.   

0.4ملجم/كجم )واملعاملة  د- جمموعة �جلرذ�ن �مل�سابة مبعلق �لفطر بجرعة 
مب�صتخل�ض الُق�صط بجرعة  0.4ملجم/كجم( :
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)0.4ملجم/كجم(  بجرعة  املصابة  اجلرذان  لرئة  النسيجي  الفحص  عند  لوحظ   
الُقسط يف عودة  الُقسط بجرعة )0.4ملجم/كجم( األثر اإلجيايب لنبات  بنبات  واملعاملة 
النسيجية  السلبية والتغريات  املعتاد واختفاء معظم اآلثار  النمطي  الرئوي لرتكيبه  النسيج 

املرضية لإلصابة.

 ويتضح من الشكل )71( انتظام الشعيبات اهلوائية تقريبًا عند مقارنتها بمثيالهتا يف 
احليوانات املصابة، كام ظهرت جيدة التكوين وامتازت بطبقة طالئية داخلية ذات خاليا 
وظهرت  واضح.  جتويف  داخل  ثنيات  يف  منتظمة  الكأسية  اخلاليا  بينها  مهدبة  عامدية 
اهلوائية  للشعيبات  جماورًا  موقعًا  وحتتل  حمتقنة  وغري  اجلدر  منتظمة  الدموية  األوعية 

)الشكلني، 73-72(.

بخاليا  امتازت  منتظمة،  جدر  ذات   )75،74 شكل   ( احلويصلية  األكياس  ووجدت 
واضحة ومتميزة إىل نوعيها P2 ، P1، كام فقدت متامًا ظاهرة اإلنغالق. 

وقد اأكد الفح�ض الدقيق لقطاعات الرئة يف اجلرذان املصابة بمعلق الفطر بجرعة 
عودة  )0،4ملجم/كجم(  بجرعة  الُقسط  بمستخلص  واملعاملة  )0.4ملجم/كجم( 
 P2 خاليا  عدد  وانخفاض  )شكل137(  احلويصلية  اجلدر  لسمك  الطبيعي  املظهر 
وعودة  النواة  شكل  حيث  من  املعتاد  لرتكيبها  واستعادهتا  )شكل138(  األمثل  للحد 
امليتوكوندريا وأعرافها ملظهرها شبه الطبيعي كام يف الشكلني )140،139(، كام وظهرت 
اخلاليا البلعمية قليلة الليسوسومات كدليل عىل انخفاض عملية البلعمة الناجتة من رضر 

اإلصابة )شكل141(.

قيمتها  فقدت  العقاقريالتي  فعالية  وعدم  المرا�ض  تف�صي  من  لوحظ  ملا  ونظرًا 
إىل  باإلضافة   - سليمة  أخرى  خاليا  عىل  تدمريية  آثار  من  وماهلا   - العالج  يف  األصلية 
يف  العظيمة  الثروات  من  كبري  جانب  عىل  األضواء  بتسليط  نرغب  لذا  العالية،  تكلفتها 
جمال الطب النبوي الذي يعترب أصدق وأسلم وأنجع طب يف الوجود ألنه من اهلل سبحانه 
وتعاىل،حيث قال تعاىل: )ان هو اال وحي يوحى علمه شديد القوى( سورة النجم:آية5 ، 
ومن هديه صىل اهلل عليه وسلم ما روى الرتمذي من حديث زيد بن أرقم،أن النبي صىل 
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اهلل عليه وسلم قال: )تداووا من ذات اجلنب بالقسط البحري والزيت(.

العرب  أطباء  بعض  يزعم  كام   ، جنبه  داخل  يف  االنسان  تصيب  قرحة  اجلنب:  وذات 
هي  وأعراضه  للرئتني  املغلف  الرقيق  الغشاء  التهاب  هي  احلديث:  الطب  قدياًم،ويف 
جافا  يكون  السعال  أن  إال  بالتنفس  األمل  فيتهيج  عنه  الناشئ  الرئوي  االلتهاب  أعراض 
واالضطراب شديدا والنفث خاليًا من الدم كام أن احلمى تكون خفيفة أو غائبة أحيانا )ابن 

القيم،1425هـ(

عليه  اهلل  صىل  النبي  :سمعت  قالت  أهنا  حمصن  بنت  قيس  أم  عن  للبخاري  رواية  ويف 
وسلم يقول :)عليكم هبذا العود اهلندي فإن فيه سبعة أشفية :يستعط به من العذرة ويلد به 

من ذات اجلنب(..

 Dutt et al.،1960 & Sastry and( قبل  أجريت من  التي  التمهيدية  التجارب  أفادت 
Dutta،1961(  فعالية القسط كعالج مفيد ضد التهاب القصبات اهلوائية املزمن والربو..

ووجد Tsarong et al.،1994  أن أكثر االستعامالت التقليدية للقسط الواسعة االنتشار 
كانت ملعاجلة التهاب الرئتني والسعال والربودة والقرحة والروماتيزم ..

 ، للتأكسد  مانع  نشاط  القسط  أنواع  ملستخلصات  أن  احلديثة  البحوث  بعض  أكدت 
.Habsah et al.، 2000 ومضاد للميكروبات

يقوي  الزكام-  يعالج  البلغم-  يقطع  أنه  القسط  فوائد  وقد ذكر)متويل، 1426هـ( من 
الكبد واملعدة- يعالج وجع اجلنب- ينفع من السموم ويقي من آثرها الضار- وينفع من 

الكزاز ووجع اجلنبني- ويعالج الكلف..

يعترب القسط من النباتات الطبية املشهورة التي وصفت كثريًا يف األنظمة األصلية املختلفة 
من األدوية خاصة يف اهلند والتبت والصني وكوريا، كام أكدت نتائج الدراسات املختلفة 
بشكل جتريبي فعالية القسط  ضد الرسطان والتقرحات وااللتهابات ونشاطات محاية الكبد 

.Pandey et al.،2007

 Saussurea بأن املستخلص امليثانويل لنبات الُقسط و )parekh & chanda، 2008( توصل
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lappa التابعان لنفس العائلة compositae قد أظهرا أفضل نشاط مضاد للفطريات عندما 

قورنت باملضادات الفطرية القياسية أمفوتريسني- ب وفلوكونازول.

كام ذكر )parekh & chanda، 2008( بأن املستخلصات امليثانولية لعدة نباتات طبية 
الُقسط أظهرت نشاطًا مضادًا للفطريات وجيدًا ضد ثالثة نامذج متنوعة من فطر  منها 
اإلسبريجيللس حيث منعت النوع الفطري من تغيري درجة احلساسية، كام أشار إىل أن 
األقل  الرتكيز  أظهر  حيث  الفطري  النوع  باختالف  خيتلف   النبات  مستخلصات  تأثري 
لـ  تثبيطي  تأثري  أظهر  األعىل  الرتكيز  بينام   A.flavus لفطر  مضاد  نشاطًا  النباتات  لكل 

 .A.nigerو A.flavus

ويف الدراسة التي أجراها كل من )Vigayalakshmi & Sarada، 2008( عىل مستخلصات 
أنواع من نبات الُقسط حتقق من احتوائها عىل Polyphenol وامتالكها نشاطًا مضادًا للتأكسد 

يتمثل يف كثرة وجود جذور اهليدروكسيل التي تعمل عىل امخاد نشاط اجلذور احلرة.

: Fourth Group )G4( املجموعة الرابعة

)واملعاملة  0.4ملجم/كجم  بجرعة  الفطر  مبعلق  امل�صابة  اجلرذان  جمموعة 
بعقار �أمفوتري�سني- ب( :

نيجر  اسبريجيللس  بالفطر  املصابة  اجلرذان  رئة  يف  النسيجية  القطاعات  دراسة  عند 
شوهد  فقد   ، ب  أمفوتريسني-  بعقار  0.4واملعاملة  بجرعة   Aspergillus niger

التحلل  يتضح   )53( الشكل  ويف  اإلصابة.  نتيجة  عام  بشكل  مشوهًا  الرئوي  النسيج 
اإلصابة  نتيجة  اهلوائية  بالفراغات  الرئوي  احلشوي  النسيج  وامتالء  السيتوبالزمي، 

بالرغم من املعاملة بالعقار.  

  واأو�صح الفح�ض املجهري للرتكيب الن�صيجي لل�صعيبات الهوائية استمرار تشوهها 
وعدم انتظامها )شكل44(، وكانت بعض الشعيبات اهلوائية متصلة مع بعضها يف بعض 
سمكها  فقدت  حيث   ، منتظم  غري  نسيجي  تركيب  ذات  وبعضها   ،)45 )شكل  املناطق 
اإللتهايب  الغزو  رئوي مشوه )شكل46(، وظهرت جتمعات  نسيج  املعتاد وسط  وشكلها 

بصورة كبرية )شكل47(.
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متهتكة  الثنيات  وقمم  منتظمة  غري  اهلوائية  للشعيبات  الداخلية  الطبقة  أن  لوحظ  كام   
عىل  طغت  حيث  كبرية  بصورة  وممتدة  مشوهة  الدموية  األوعية  وظهرت   ،)48 )شكل، 

مساحات واسعة من الرئة وكونت قنوات متصلة حمتقنة بالدم )شكل، 50(.

ومل يكن هناك تأثري ملحوظ لتحسن اجلدر بني احلويصلية عند املعاملة بعقار أمفوتريسني- 
ب للحيوانات املصابة حيث ظهرت سميكة ومتغلظة ، ووجدت مناطق من النسيج الرئوي 
أيضًا من  متييزها  أمكن  والتي  نتيجة سمك جدر احلويصالت  االنغالق  تعاين من ظاهرة 

خالل فحص القطاعات نصف الرقيقة )شكل172( )شكل،51 -52(.

الفطر  بمعلق  املصابة  اجلرذان  لرئة  الن�صيجي  للرتكيب  الدقيق  الفح�ض  اأو�صح 
السلبية  اآلثار  استمرار  ب  أمفوتريسني-  بعقار  واملعاملة  )0.4ملجم/كجم)  بجرعة 
لإلصابة بالرغم من املعاملة بالعقار، كام أنه مل يكن هناك حتسن ملموس بعد املعاملة بعقار 
أمفوتريسني- ب عىل اخلاليا الرئوية P1 و P2، حيث ظهرت خاليا P1 ضامرة )شكل178( 
P2 بكثرة )شكل180(، كام  أنوية غري سوية )شكل179(، يف حني ظهرت خاليا  وذات 
األجسام  عدد  وزيادة  النواة  شكل  اختالف  من  الداخلية  لرتاكيبها  حتسن  أي  يطرأ  مل  أنه 
الصفائحية وحتلل للميتوكوندريا كام يف شكل )181(، وظهرت األوعية الشعرية مشوهة 
البطانية مع ظهور حتلل سيتوبالزمي هلا )شكل183(، أما  )شكل182( وضامرة اخلاليا 

اخلاليا البلعمية فظهرت كبرية احلجم عديدة الليسوسومات )شكل184(. 

وقد لوحظ من الدرا�صات املرجعية اأن لهذا العقار اآثارًا جانبية خطرية على الكلى 
واملخ حيث وجد Tolins and Raij،1988 يف معاجلة الفئران  باألمفوتريسني )ب( زيادة يف 

مقاومة األوعية الكلوية الداخلية نتيجة السمية الكلوية..

كام أكد Chavanet et al.،1992  ظهور السمية الكلوية عند استعامل أمفوتريسني )ب( 
للمرىض عند 1ملجم/كلجم..

وأيضا وجد كل من  Carlson and Condon،1994  ظهور أعراض نرتجة الدم البويل 
يف 80% للمرىض الذين يأخذون أمفوتريسني )ب( حلاالت االلتهاب الفطري املتأخر..
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ويف البحث الذي أجراه Wingard et al.،1999 وجد يف بعض املرىض حدوث عبء اضايف 
من التسمم الكلوي لألمفوتريسني )ب( يساعد عىل انفصال عايل املستوى للرتشيح الكلوي..

تسماًم  أسابيع  بعدة  )ب(  بأمفوتريسني  العالج  بعد   )Walsh et al.،1999( والحظ  
يف  محضية  وأمراضًا   ، للكالسيوم  ونقصًا   ، واملاغنيسيوم  للبوتاسيوم  كلويًا  وتلفًا  كلويًا، 
للتأثريات املرتبطة باحلقن كاحلمى والقشعريرة ونقص ضغط  األنابيب الكلوية باإلضافة 

الدم لبعض املرىض وارتفاع ضغط الدم للبعض اآلخر ..

كام لوحظ ظهور تلف نسيجي مستمر لألنابيب الكلوية حتى خالل جمموعة اجلرعات 
املرىض  يف  مستمرة  كلوية  وظيفية  اختالالت  وكذلك  )ب(،  بأمفوتريسني  القصرية 

 )Goodman and Gilmans،2001(

فعالية عقار  ملعرفة مدى   )Olson et al.، 2006( هبا  قام  التي  الدراسة  نتائج  وأظهرت 
أمفوتريسني- ب يف عالج الفئران املصابة بداء اسبريجيلوسس وأخرى ناقصة املناعة غري 
مصابة أن مستويات نيرتوجني بولينا الدم )BUN( كانت عالية بصورة واضحة يف الفئران 
غري املصابة املعاملة بالعقار مع تغريات يف األنيبيبات الكلوية وتآكل حاد يف أنيبيبات كلية 

الفئران املصابة بعد عالجها..

Encephalopathy يكون بسبب  أن املرض الدماغي   Balmaceda and Walker،1994 ذكرا 
0.5ملجم/كلجم  بجرعة  يوميًا  املتكرر  الوريدي  احلقن  وأن  )ب(،  األمفوتريسني  استخدام 
ميكروجرام/مل   1.5 1إىل  بحوايل  البالزما  يف  تراكيزه  ظهور  عنه  ينتج  )ب(  لألمفوتريسني 
والذي يبط بعد 24 ساعة حلوايل 0.5إىل 1ميكروجرام/مل، وقد وجدت تراكيز عالية للجرعة 
يف سوائل اجلسم املختلفة،كام ينفذ القليل من األمفوتريسني )ب( خالل السائل املخي الشوكي. 

وقد وجد أن إعطاء امفوتريسني )ب(، وريديًا ينجح أحيانًا يف إيقاف ، أوعالج األمراض 
Aspergillosis املنترشة، إال أنه يف بعض األحيان استجابة املرض  الفطرية االسبريجيللية 

..)Bennett،1980(  ًالفطري الرئوي للتحسن تكون جراحيا

الدم  آنيميا كريات  إنتاج اهليموجلوبني مسببًا  كام يعمل األمفوتريسني )ب( عىل نقص 
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احلمراء والتي تبطل العالج التايل ببطء، كام يالحظ أحيانًا حدوث قلة الصفيحات الدموية، 
.)Goodman and Gilmans،2001(  ونقص لكريات الدم البيضاء

برتاكم  تتسم  املختلفة  وتركيباته  ب  أمفوتريسني-  عقار  أن   )Croll et al.،2006( أكد 
..)PAM( متزايد يف أنسجة الرئة وبالعم األكياس التنفسية الرئوية

األشكال

 ،)Br( صورة جمهرية لقطاع يف رئة جرذ من املجموعة الضابطة توضح الشعيبة اهلوائية  : ) شكل ) 1
الطبقة العضلية املحيطة هبا )SM(، طبقة الطالئية املبطنة هلا )Ep(، الوعاء الدموي )BV(،والكيس 

 )H&E : A( .)x400( واحلويصالت ،)AS( احلويصىل

الضابطة توضح اخلاليا  شكل ) 2 ( : صورة جمهرية لقطاع نصف رقيق يف رئة جرذ من املجموعة 
)أزرق  املهدبة  غري   )CC( كالرا  وخاليا   )TB( النهائية  للشعيبة  املبطنة  املهدبة   )Ep( الطالئية 

  .)x1000 :التلويدين

شكل ) 3 ( : صورة جمهرية لقطاع يف رئة جرذ من املجموعة الضابطة توضح الشعيبة النهائية )TB(، الطبقة 
.)H&E  : BV( )x400( الوعاء الدموي ،)RB( وجزء من الشعيبة التنفسية ،)Ep( الطالئية املبطنة هلا

الضابطة توضح اخلاليا  شكل ) 4 ( : صورة جمهرية لقطاع نصف رقيق يف رئة جرذ من املجموعة 
الوعائية  البطانية  واخلاليا   )Ca( الشعرية  األوعية   ،)P2( الثاين  والنوع   )P1( األول  النوع  الرئوية 

 )x1000 :أزرق التلويدين( )Ma( وخاليا بلعمية )RBC( وكريات الدم احلمراء )En(

الضابطة توضح اخلاليا  املجموعة  لقطاع يف رئة جرذ من  باملجهر اإللكرتوين  ( : صورة   5 ( شكل 
.)x2600( غري املهدبة )CC( املهدبة املبطنة لتجويف الشعيبة النهائية وخاليا كالرا )Ep( الطالئية

شكل ) 6 ( : صورة باملجهر اإللكرتوين لقطاع يف رئة جرذ من املجموعة الضابطة توضح 
استناد خاليا البطانة الوعائية الشعرية )En( عىل اجلانب املقعر للغشاء القاعدي يف الوعاء 

.)Ca( )x1950( الشعري
اخلاليا  توضح  الضابطة  املجموعة  من  جرذ  رئة  يف  لقطاع  اإللكرتوين  باملجهر  صورة   :  )7( شكل 

 .)x1450( )P2( والنوع الثاين )P1( الرئوية النوع األول
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شكل )8( :  صورة باملجهر اإللكرتوين لقطاع يف رئة جرذ من املجموعة الضابطة توضح األرومات 
.)Ef( )x4600( إحدى خاليا النسيج الضام يف اجلدار احلويصىل واأللياف املطاطية )F( الليفية

شكل )9( : صورة باملجهر اإللكرتوين لقطاع يف رئة جرذ من املجموعة الضابطة توضح اخلاليا البدنية 
 .)x7900( أحد مكونات النسيج الضام يف اجلدار احلويصىل )MC(

 )N( صورة باملجهر اإللكرتوين لقطاع يف رئة جرذ من املجموعة الضابطة توضح نواة  : )شكل )10
.)Ld( )x7900( والقطرات الدهنية )Ly( والليسوسومات )MC( اخلاليا البلعمية

بجرعة  الُقسط  بنبات  املعاملة  املجموعة  من  جرذ  رئة  يف  لقطاع  جمهرية  صورة    :  )11( شكل 
وانتظام  هبا،  املحيطة   )SM( العضلية  والطبقة   ،)Br( اهلوائية  الشعيبة  توضح  )0.4ملجم/كجم( 

  .)H&E  :  Ep( )x400( الطبقة الطالئية املبطنة هلا

بجرعة  الُقسط  بنبات  املعاملة  املجموعة  من  جرذ  رئة  يف  لقطاع  جمهرية  صورة   :  )12( شكل 
التلويدين:  )أزرق   )TB( النهائية  للشعيبة  املبطنة   )CC( كالرا  خاليا  توضح  )0.4ملجم/كجم( 

.)x1000

بجرعة  الُقسط  بنبات  املعاملة  املجموعة  من  جرذ  رئة  يف  لقطاع  جمهرية  صورة    :  )13( شكل 
كالرا  خاليا   ،)TB( النهائية  للشعيبة  املبطنة   )Ep( الطالئية  الطبقة  توضح  )0.4ملجم/كجم( 

  )H&E : RB(. )x400( الشعيبة التنفسية ،)CC(

الُقسط  بنبات  املعاملة  املجموعة  من  جرذ  رئة  يف  رقيق  نصف  لقطاع  جمهرية  صورة   :  )14( شكل 
  )P1،P2( جلدارها املبطنة  واخلاليا   )A( اهلوائية  احلويصالت  توضح  بجرعة )0.4ملجم/كجم( 

.)x1000 :أزرق التلويدين(

الُقسط  بنبات  املعاملة  املجموعة  من  جرذ  رئة  يف  لقطاع  اإللكرتوين  باملجهر  صورة   :  )15( شكل 
 )IS( احلويصىل  اجلدار  تبطني  يف   )P1( الرئوية انتظام اخلاليا  بجرعة )0.4ملجم/كجم( توضح 

.)Ca( )x1450( يف تبطني الوعاء الشعري )En( وخاليا البطانة الشعرية

الُقسط  بنبات  املعاملة  املجموعة  من  جرذ  رئة  يف  لقطاع  اإللكرتوين  باملجهر  صورة   :  )16( شكل 
بجرعة )0.4ملجم/كجم( توضح خلية بدنية )MC( أحد مكونات النسيج الضام املكون للجدار 

.)x3400( احلويصىل
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شكل )17( : صورة باملجهر اإللكرتوين لقطاع يف رئة جرذ من املجموعة املعاملة بنبات الُقسط بجرعة 
وليسوسومات   )Ld( دهنية  قطرات  عىل  حتتوي   )Ma( بلعمية  خلية  توضح  )0.4ملجم/كجم( 

.)Ly( )x7900(

شكل )18( : صورة جمهرية لقطاع يف رئة جرذ من املجموعة املصابة بالفطر بجرعة )0.4ملجم/
كجم( توضح تالش الطبقة الطالئية )Ep( املبطنة للشعيبة اهلوائية )Br( واستبداهلا باخلاليا االلتهابية 

.)H&E : I( )x200(

شكل )19( : صورة جمهرية لقطاع يف رئة جرذ من املجموعة املصابة بالفطر بجرعة )0.4ملجم/
 : Br( )x40( يف النسيج املحيط حول الشعيبة اهلوائية )LN( توضح تغلغل الغزو اللمفاوي )كجم

.)H&E

شكل )20( : صورة جمهرية لقطاع يف رئة جرذ من املجموعة املصابة بالفطر بجرعة )0.4ملجم/
كجم( توضح نزفًا يف األوعية الدموية )H( وزيادة شديدة يف سمك اجلدر احلويصلية وبني احلويصلية 
والتحامها.   )Brm( اهلوائية  للشعيبات  وتشوه  بعضها  واتساع  احلويصالت  بعض  جتويف  وضيق 

.)H&E : x40(

بجرعة  بالفطر  املصابة  املجموعة  من  جرذ  رئة  يف  رقيق  نصف  لقطاع  جمهرية  صورة   :  )21( شكل 
املناطق وضيقها يف  اتساع جتاويف احلويصالت اهلوائية )A( يف بعض  )0.4ملجم/كجم( توضح 

.)x1000 : املناطق االخرى والذي يعرف بظاهرة اإلنغالق )أزرق التلويدين

شكل )22( :  صورة باملجهر اإللكرتوين لقطاع يف رئة جرذ من املجموعة املصابة بالفطر بجرعة )0.4ملجم/
.)x1950( )P1( يف اجلدار احلويصىل وقلة عدد خاليا )P2( توضح ازدياد عدد خاليا )كجم

بجرعة  بالفطر  املصابة  املجموعة  من  جرذ  رئة  يف  لقطاع  اإللكرتوين  باملجهر  صورة    :  )23( شكل 
احلمراء  الدم  كريات  وانتشار  وانغالقها  احلويصلية  التجاويف  ضيق  توضح  )0.4ملجم/كجم( 

.)x1450( )P1( يف اجلدر احلويصلية مع تشوه أنوية خاليا )RBC(

بجرعة  بالفطر  املصابة  املجموعة  من  جرذ  رئة  يف  لقطاع  اإللكرتوين  باملجهر  صورة    :  )24( شكل 
.)Ly( )x5800( توضح خلية بلعمية يكثر هبا الليسوسومات )0.4ملجم/كجم(

شكل )25( : صورة جمهرية لقطاع يف رئة جرذ من املجموعة املصابة بالفطر بجرعة )0.4ملجم/

129الطب وعلوم احلياة   اجلزء الأول



كجم( ثم املعاملة بنبات الُقسط بجرعة )0.2ملجم/كجم( توضح شعيبة هوائية )Br( جيدة التكوين 
احلويصلية  واألكياس  احلويصلية  وبني  احلويصلية  اجلدر  استعادة  مع  حمتقنًا   )BV( دمويًا  ووعاءًا 
.)H&E : x200( سمكها املعتاد ، ورجوع الرتكيب النسيجي الرئوي لوضعه الطبيعي تقريبًا )AS(

شكل )26( : صورة جمهرية لقطاع يف رئة جرذ من املجموعة املصابة بالفطر بجرعة )0.4ملجم/
 )Br( توضح استعادة الشعيبة اهلوائية  )كجم( ثم املعاملة بنبات الُقسط بجرعة )0.4ملجم/كجم
املعتاد  شكله   )BV( الدموي  الوعاء  واستعادة   ، اللمفاوي  الغزو  وتالش   ، تقريبًا  املنتظم  شكلها 

.)H&E : x200( وخلوه من اإلحتقان

بالفطر بجرعة  شكل ) 27 ( : صورة جمهرية لقطاع نصف رقيق يف رئة جرذ من املجموعة املصابة 
املبطنة  اخلاليا  توضح  )0.4ملجم/كجم(  بجرعة  الُقسط  بنبات  املعاملة  ثم  )0.4ملجم/كجم( 

.)x1000 : التلويدين للحويصالت اهلوائية )P1،P2( )أزرق 

بالفطر بجرعة  املصابة  باملجهر اإللكرتوين لقطاع يف رئة جرذ من املجموعة  شكل ) 28 ( : صورة 
البلعمية  اخللية  توضح  )0.2ملجم/كجم(  بجرعة  الُقسط  بنبات  املعاملة  ثم  )0.4ملجم/كجم( 

.)x5800( ضمن اجلدار احلويصىل )Ma(

بالفطر بجرعة  املصابة  باملجهر اإللكرتوين لقطاع يف رئة جرذ من املجموعة  شكل ) 29 ( : صورة 
الرئوية  اخلاليا  توضح  )0.2ملجم/كجم(  بجرعة  الُقسط  بنبات  املعاملة  ثم  )0.4ملجم/كجم( 

.)x4600( ضمن اجلدار احلويصىل )P1،P2(

بالفطر بجرعة  املصابة  باملجهر اإللكرتوين لقطاع يف رئة جرذ من املجموعة  شكل ) 30 ( : صورة 
الرئوية  اخلاليا  توضح  )0.4ملجم/كجم(  بجرعة  الُقسط  بنبات  املعاملة  ثم  )0.4ملجم/كجم( 

.)x5800( ضمن اجلدار احلويصىل )P1،P2(

 شكل )31( : صورة جمهرية لقطاع يف رئة جرذ من املجموعة املصابة بالفطر بجرعة )0.4ملجم/
كجم( ثم املعاملة بعقار أمفوتريسني- ب توضح شعيبة هوائية )Br(، وزيادة سمك اجلدر احلويصلية 

.)H&E: H( )x400( والنزف )O( وامتالئها باالرتشاح

شكل )32( : صورة جمهرية لقطاع يف رئة جرذ من املجموعة املصابة بالفطر بجرعة )0.4ملجم/
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للشعيبة  الطالئية  الطبقة  عىل  اإللتهايب  آثارالغزو  توضح  ب  أمفوتريسني-  بعقار  املعاملة  ثم  كجم( 
.)H&E : H( )x100( وامتالءه بالنزف )BVm( اهلوائية مع تشوه الوعاء الدموي

شكل )33( : صورة جمهرية لقطاع يف رئة جرذ من املجموعة املصابة بالفطر بجرعة )0.4ملجم/
كجم( ثم املعاملة بعقار أمفوتريسني- ب توضح تشوه الوعاء الدموي )BVm( بشكل كبري وامتالءه 

.)H&E : x100( باالرتشاح والتجمعات الدموية

بجرعة  بالفطر  املصابة  املجموعة  من  جرذ  رئة  يف  رقيق  نصف  لقطاع  جمهرية  صورة   :  )34( شكل 
 )TB( ثم املعاملة بعقار أمفوتريسني- ب توضح امتالء جتويف الشعيبة النهائية )0.4ملجم/كجم(

 .)x1000 :أزرق التلويدين( )CC( بافرازات خاليا كالرا

بجرعة  بالفطر  املصابة  املجموعة  من  جرذ  رئة  يف  رقيق  نصف  لقطاع  جمهرية  صورة   :  )35( شكل 
احلويصلية  اجلدر  وتغلظ  سمك  توضح  ب  أمفوتريسني-  بعقار  املعاملة  ثم  )0.4ملجم/كجم( 

.)x1000 :أزرق التلويدين(

بجرعة  بالفطر  املصابة  املجموعة  من  جرذ  رئة  يف  لقطاع  اإللكرتوين  باملجهر  صورة   :  )36( شكل   
)0.4ملجم/كجم( ثم املعاملة بعقار أمفوتريسني- ب توضح ظاهرة انغالق احلويصالت اهلوائية 

.)x1450( بسبب سمك شديد يف اجلدر احلويصلية

بجرعة  بالفطر  املصابة  املجموعة  من  جرذ  رئة  يف  لقطاع  اإللكرتوين  باملجهر  صورة   :  )37( شكل 
)0.4ملجم/كجم( ثم املعاملة بعقار أمفوتريسني- ب توضح عددًا من اخلاليا الرئوية )P2( التي 

.)x3400( تتميز باختالف أشكال أنويتها وزيادة عدد أجسامها الصفائحية

بجرعة  بالفطر  املصابة  املجموعة  من  جرذ  رئة  يف  لقطاع  اإللكرتوين  باملجهر  صورة   :  )38( شكل 
)0.4ملجم/كجم( ثم املعاملة بعقار أمفوتريسني- ب توضح توارد اخلاليا البلعمية )Ma( حول 

.)RBC( )x3400( التي تظهر مليئة بكريات الدم احلمراء )Ca( األوعية الشعرية
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مقدمة 
القرآن  أنزل عليه  األمني،الذي  الرحيم،والصالة والسالم عىل رسوله  الرمحن  اهلل  بسم 
الكريم، معجزا،ومتحديا للناس أمجعني، أن أتوا بمثله إن استطعتم، و بعد ذلك بإعجازه 
العلمي واللغوي،متحديا العلامء العامليني، وكل اكتشافاهتم احلديثة،إنه قرآن رب العاملني، 
الذي ال تنقيض عجائبه،  و ال تنفذ حكمه، وال تقهر حججه، ومن مثل ذلك إعجاز القرآن 

يف النحل فهو القائل جلت عظمته: 

ِر�ُصوَن*  ا َيعرْ َجِر َوِمَّ َباِل ُبُيوًتا َوِمَن ال�صَّ ِ ِخِذي ِمَن اجلرْ ِل اأَِن اتَّ حرْ َك اإَِلى النَّ َحى َربحُّ » َواأَورْ
َواُنُه  َتِلٌف اأَلرْ رْ ُرُج ِمن ُبُطوِنَها �َصَراٌب خمحُّ ِك ُذُلًل َيخرْ ُلِكي �ُصُبَل َربِّ َمَراِت َفا�صرْ ُثمَّ ُكِلي ِمن ُكلِّ الثَّ

ُروَن«  سورة النحل )69-68(. ٍم َيَتَفكَّ َقورْ ا�ِض  اإِنَّ يِف َذِلَك لآَيًة لِّ ِفيِه �ِصَفاء ِللنَّ

أن أوحى  منذ  القديم األزيل،  اجلديد،  القديم و  الذي جيمع بني  العالج  العسل،  ذلكم 
اهلل ذلك إىل النحل، وجعل فيها شفاء للناس، و احلديث جدا، إذ ما زالت األبحاث الطبية 
تأتينا كل يوم بفتح جديد، ينبئ عن روعة هذا العقار املمتاز، وعن فاعليته يف معاجلة الكثري 
العامليني عاجزين عن  األطباء  كبار  التي وقف  و  املحرية،  و  املعندة  املرضية  احلادثات  من 
النحل  منتجات  و  بالعسل  واملعاجلة  للبحث  متخصصة  مراكز  هناك  كانت  فإذا  معاجلتها 

األخرى يف أنحاء العامل املتطور، فينبغي أن نكون نحن السباقني إىل القيام بتلك األبحاث.

وقد يقول قائل:تذكرون أيا املسلمون أن قرآنكم جاء بأن يف العسل شفاء »فيه شفاء 
للناس«، ونحن نعلم أن كثريا من األمم القديمة كالفراعنة و اليونانيني و الرومان كانوا 
يستعملون العسل يف عالجاهتم، كام أن ذكر العسل قد ورد يف الكتب الساموية السابقة 
فاأي اإعجاز هنا؟ و نقول لهذا ال�صائل: أن إعجاز آية النحل ال يكمن يف ذكر أن العسل 
بياين يكمن يف ثالثة أمور حسب تفسري الدكتور  شفاء للناس فحسب، ولكن اإلعجاز 

حسان شميس باشا :
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• بطوهنا 	 من  خيرج  فقال:»  اآلية  يف  رصاحة  العسل  يذكر  مل  تعاىل:  اهلل  الأول:أن 
رشاب« ومل يقل )خيرج عسل( وترك اهلل لإلنسان أن يدرس ماذا خيرج من النحل 
من عسل... وغذاء ملكي... و عكرب... و شمع ... و سم نحل. فيدرس خصائص 

هذه املواد و يعلم تركيبها ، وهذه هي مرحلة التعرف.

• الثاين: أن يف هذا الذي خيرج من النحل شفاء: ففي العسل شفاء ... و يف غذاء 	
امللكة شفاء... و يف العكرب شفاء ، ويف الشمع شفاء... حتى يف سم النحل ذاته 
شفاء. وكيف يتأكد لإلنسان أن يف هذه املواد شفاء دون أن يبحث فيها ويتدبر، 
هلذه  الشافية  العالجية  اخلصائص  عىل  ليتعرف  واألبحاث،  الدراسات  وجيري 
أهنا تشفي  أم  للمناعة؟...  مقو  فيها  أم  الفتاكة؟...  اجلراثيم  يقتل  ما  أفيها  املواد، 
العلمي  البحث  أم سوى ذلك؟ وهذه هي مرحلة  العيون واجللد واألسنان؟... 

يف املختربات.

• أو لكل 	 الناس  يقل سبحانه شفاء لكل  فلم  للناس«  تعاىل:» شفاء  الثالث: قوله 
األمراض بل ترك األمر مطلقا ليبحث العلامء عن األمراض التي جعل اهلل شفائها 

يف هذه املواد.

ويف هذا حث لإلنسان أن يقوم بإجراء الدراسات ملعرفة هذه الفئة من الناس. 

قواعد  اهلل  أرسى   ... للنا�ض«  �صفاء  »فيه  ثالث  كلامت  ففي  الإعجاز:  يكمن  هنا  و 
دوائية،  مادة  النبات  يف  أن  العلامء  يعتقد  فحني  األدوية،  وعلم  الطب  يف  العلمي  البحث 
عىل  ليتعرفوا  املختربات،  يف  أبحاثا  جيرون  ثم   ... أوال  وخصائصها  تركيبها  يدرسون 
فتجرى  اإلنسان  إىل  البحث  ينتقل  ثم  الثانية،  املرحلة  فيها، وهذه هي  الشافية  اخلصائص 
الدراسات عىل أولئك املرىض الذين يمكن أن تكون هلم شفاء. أمل خيتم اهلل تعاىل: آية النحل 

بقوله:« إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون«.

وإذا أردنا احلديث عن العسل يف القرآن الكريم فاحلديث ذو شجون ، وآراء املفرسين والعلامء 
ختتلف ؛ ولكنها تصب جلها يف حماولة رشح اإلهلام الرباين لواحدة من أضعف خملوقاته.
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 وجيب التنويه إىل أن آية النحل هي اآلية الوحيدة يف القرآن التي ذكر فيها الشفاء منسوبا 
إىل شء مادي ، وهو ما خيرج من بطون النحل يف حني وردت كلمة الشفاء يف ثالث آيات 

قرآنية أخرى كلها نسبت للقران الكريم نفسه:

امِلنَِي . ١ لرُْموؤرِْمِننَي َوَل َيِزيُد الظَّ َمٌة لِّ اآِن َما ُهَو �ِصَفاء َوَرحرْ ُقررْ ُل ِمَن الرْ  قال تعالى:) َوُنَنزِّ
اإَلَّ َخ�َصاًرا  ( اإلرساء آ 82

ُدوِر َوُهًدى . ٢ َا يِف ال�صحُّ ُكمرْ َو�ِصَفاء ملِّ بِّ ن رَّ ِعَظٌة مِّ ورْ ُكم مَّ ا�ُض َقدرْ َجاءترْ َها النَّ  وقال:)َيااأَيحُّ
لرُْموؤرِْمِننَي( يونس  آ57   َمٌة لِّ َوَرحرْ

َجِميٌّ . ٣ اأَعرْ اأَ اآَياُتُه  َلترْ  ُف�صِّ َل  َلورْ لََّقاُلوا  ا  َجِميًّ اأَعرْ اآًنا  ُقررْ َجَعلرَْناُه  َوَلورْ  اأي�صا:)  وقال   
ٌر َوُهَو  َوَعَرِبيٌّ ُقلرْ ُهَو ِللَِّذيَن اآَمُنوا ُهًدى َو�ِصَفاء َوالَِّذيَن  َل ُيوؤرِْمُنوَن يِف اآَذاِنِهمرْ َوقرْ

َكاٍن َبِعيٍد ( فصلت  آ44 َن ِمن مَّ َلِئَك ُيَناَدورْ ِهمرْ َعًمى اأُورْ َعَليرْ

اأما عن الع�صل يف ال�صنة النبوية ال�صريفة فوردت عدة أحاديث تذكر فوائده و حتدد 
أمهيته يف العالج ، نذكر فيام ييل بعضها:

ال�صفاء . ١  « قال:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أن  عنه  اهلل  ريض  عباس  ابن  عن 
الكي«                              عن  اأمتي  واأنهى  نار  كية  اأو  ع�صل  �صربة  اأو  حمجم  �صرطة  ثلثة،  يف 

أخرجه البخاري حديث 5680

عليكم . ٢ وسلم:»  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  قال:  عنه  اهلل  ريض  عباس  ابن  عن 
بال�صفاءين الع�صل والقراآن«  رواه ابن ماجه يف سننه حديث 3452 بإسناد صحيح 

وعن أيب سعيد اخلدري قال: جاء رجل اإلى النبي �صلى اهلل عليه و�صلم فقال: . ٣
اإن اأخي ا�صتطلق بطنه، فقال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: اإ�صقه ع�صًل. 
اإل ا�صتطلقا. فقال له  اإين �صقيته ع�صًل فلم يزده  ف�صقاه. ثم جاءه فقال: 
ثلث مرات. ثم جاء الرابعة فقال اإ�صقه ع�صًل فقال له قد �صقيته فلم يزده 
اإل ا�صتطلقًا فقال ر�صوله اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: �صدق اهلل و عرب بطن 

اأخيك ف�صقاه فباأ.رواه البخاري حديث )5716 ( ومسلم حديث ) 2217( وهذا سياقه .
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وحتى ظهور الدعوة املحمدية اخلالدة كان يستخدم العسل منذ قديم الزمن ، وربام قبل 
تاريخ الطب نفسه ؛فلقد استخدمه املرصيون القدامى يف عهد الفراعنة، اإلغريق و الرومان، 
الصينيني القدامى، اهلند القديمة ، وروسيا القديمة يف استطبابات شتى : معاجلة األمراض 
والتقرحات، أمراض املعدة واألمعاء، مضاد للسموم، وملعاجلة األمراض الصدرية، والسل 
الرئوي، اآلفات اجللدية واجلروح املتعفنة ، وحتى يف حتنيط املوتى، ويف السنوات األخرية، 
ومع ظهور اجلراثيم الفتاكة املقاومة للمضادات احليوية اجته العلامء للبحث عن الطب البديل 
املعتمد أساسا عىل املواد الطبيعية من أعشاب طبية وغريها، احتل عسل النحل الصدارة يف 
ذلك حيث أصبح العلامء العامليون يستعملونه للحروق واجلروح املتعفنة الصعبة االلتئام 
بالطرق الكالسيكيـة ، وازدهر البحث املخربي و الرسيري ؛ بل وأنشئت حتى مستشفيات 

خاصة ال تعالج إال بالعسل و الغذاء امللكي.

يمكن  و  متكاملة،  غذائية  مجلة  هو  بل  الطعم؛  لذيذ  طبيعيا  منتجا  فقط  ليس  والعسل 
استخدامه كغذاء عالجي مع أدوية أخرى، وال يمكن مقارنته حتى اآلن مع أي غذاء آخر 
املشايف  )سكر، مربيات...الخ(، ورغم ذلك كله فهو ال يستخدم كثريا كام هو واجب يف 
الكيميائي، ومنها  تركيبها  ما عرف  منها  مادة  مئتي  أكثر من  واملصحات. فهو حيتوي عىل 
املعادن  الفيتامينات،  األمينية،  األمحاض  السكريات،  املاء،  أمهها  البحث  طور  يف  يزال  ما 

واإلنزيامت، غرويات، حبوب لقاح، صبغات نباتية ، وغريها تم إمجاهلا يف اجلدول التايل:

جدول يبني الرتكيب الكيميائي والقيمة الغذائية لـ 100 غ من الع�صل.

18 غفوسفور76.4 غكربوهيدرات

0.4 ملغحديد23 غماء

0.05 ملغنحاس0.4 غبروتني

1 ملغكربيت/دسم

18 ملغكلور11 ملغصوديوم
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0.05 ملغريبوفالتني 5 ملغبوتاسيوم

0.2 ملغمحض النيكوتني5 ملغكالسيوم

288سعريات حرارية2 ملغماغنيزيوم

العسل  من  عينة   21 عىل  باحلصول  قمنا  الشايف  العسل  أثر  يف  دراستنا  سياق  ويف 
من  خمتلفة  مناطق  من  مبارشة  النحل  مريب  من  عليها  احلصول  حملية،تم  عينة   19 منها 
الوطن اجلزائر)تلمسان، عنابة، الطارف،عني متوشنت( و عينتني من العسل املعالج من 
التجارية بفرنسا، ومجيع أنواع العسل تم جنيها بني صيف 2005 و 2007  املحالت 

وذات أصول نباتية عدة.

 - غرام  سلبية  بنوعيها  اجلراثيم  استخدمت  فقد  املستخدمة  امليكروبية  األنواع  عن  أما 
Gram وإجيابية غرام + Gram ، منها عزالت قياسية حصلنا عليها من معهد باستور وهي:

• 	Escherichia coli ATCC 25922 ، جراثيم االيتسرييشيا القولونية
• 	 ، Staphylococcus aureus ATCC 25923 املكورات العنقودية
• 	، Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 عصيات القيح األزرق
• 	 Enterococcus  faecalis ATCC 29212  ،عصيات  
• 	. Candida albicans ATCC10231  وفطر

بتلمسان  باملستشفي اجلامعي  وعينات جرثومية أخرى تم عزهلا من عدة مصالح طبية 
)األكرب بالوالية( والتي عرفت بخبثها وإحداثها اللتهابات معوية ورئوية وكلوية، ومنها ما 

يعند عىل الكثري من املضادات احليوية املتوفرة لدينا وهي:
• للتيفود  	 املسببة  الساملونيا   ،)Staphyloccus aureus( العنقودية  املكورات 

 Enterobacter عصيات   ،Proteus املتقبلة  اجلرثومة   ،Salmonella typhi 
 Klebsiella الرئوي  االلتهاب  ذات  الكالبسييال   ،cloaceae، Leuconostoc

.Pseudomonas aeruginosa وعصيات قيح أزرق ، pneumoniae
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• أما عن الفطريات فاستخدمنا منها ما تصيب األغذية يف طور ختزينها مؤثرة بذلك 	
سموم   )mycotoxines(يفرز أوما    A.niger Rhizopus الغذائية  جودهتا  عىل 
فطرية مرسطنة: Aspegillus flavus ،Penicillium spp  ومنها ما يسبب أمراض 
 Fusarium oxysporum forme specifique أو فطر Altermaria النباتات مثل

albidus املسؤول عن وباء النخيل يف صحراء اجلزائر.

أما عن خطة البحث فقد اعتمدت عىل حمورين أساسيني األول مراقبة جودة األعسال، 
والثاين تقييم قدرة العسل املضادة للميكروبات البكتريية والفطرية.

• الدراسة: 	 قيد  لألعسال  الفيزيوكيميائية  اخلصائص  بعض  بدراسة  قمنا  األول  يف 
تم  السكريات، ودراسة ميكروبية  فيه ،ونسبة  املوجودة  املاء  نسبة   ،pH حامضيتها 
العسل،وإنقاص  بتسميم  تقوم  التي  املعدية  والفطريات  البكترييا  عن  البحث  فيها 
قيمته الغذائية و التجارية أثناء وجودها ، أما عن املحور األسايس يف هذا البحث 
من  توصلنا  عديدة  بتجارب  قمنا  فقد  للجراثيم  املضادة  العسل  قدرة  تقييم  وهو 

خالهلا للطريقة األكثر نجاعة يف إثبات فعالية هذا األخري سيتم تفصيلها فيام بعد.

مراقبة جودة األعسال:

I- �خل�سائ�ض �لفيزيوكيميائية:

• 	. pH mètre بجهاز pH تم مبارشة بأجهزة خمربية قياس درجة احلموضة

• 	 .Réfractomètre و نسبة املاء و السكر بجهاز

II- �جلودة �مليكروبية:

تم فيها قياس الفلورة البكتريية والفطرية اإلمجالية املوجودة يف العسل املركز واملخفف 
برتاكيز 10/1، 100/1، 1000/1 

بيئة  يف  والفطور   )Gelose nutritive(املغذي اآلجار  بيئة  يف  زرعها  خالل  من  وذلك 
PDA احلاميض.
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تقييم قدرة العسل المضادة للجراثيم:

�لقيا�سية:  �لعزلة  جتهيز   -I

فطرياتبكترييا و فطر

زرعها يف بيئة املرق املغذي
حتتضن 24 ساعة

PDA ca زرعها ف بيئة
تتضن من ٥- ٧ أيام

 Action antibactérienne :جتربة �لأثر �ل�سد �لبكتريي طريقة �لنت�سار -II

- جتهيز بيئة Mueller Hinton اخلاصة بعمل احلساسية.

- توزيعها عىل أطباق بيرتي 20 مل / العلبة.

- وضع 0.1 مل من العزلة البائتة ذات 610 مستعمرة/مل.

- وضع العسل اخلام واملخفف 010 %، 75 %، 50%، 25 % داخل آبار.

- حتضني 24 ساعة.

III- جتربة �لأثر �ل�سد �لفطري:

 .PDA ac جتهيز بيئة -

- خلط البيئة السائلة مع عينات العسل بنسب متفاوتة و صبها يف أطباق بيرتي.

- أخذ أقراص مزروعة بالفطر وزرعها يف أطباق بيرتي والتحضني 5 – 7 ايام.

ملحظة: تعاد كل جتربة 3 مرات ألخذ النتيجة بعني االعتبار .
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النتائج:

1. مراقبة جودة الأع�صال:

تتميز مجيع األعامل املدروسة بحامضية معتربة حمصورة بني 3.75 و 4.9 ، نسبة املاء 
املوجودة فيه ما بني 15 % و20 %، أما نسبة السكريات فبني 75 % و 83 %.

أما جودهتا امليكروبية فتعترب األعامل ذات جودة عالية فغالبية األعسال ال تتعدى فلورهتا 
البكتريية اإلمجالية 30 إىل 40 مستعمرة مع وجود بعض اخلامئر يف حاالت نادرة. أما عن 
عدد  أخرى  عينات  وثامنية  فطر،  أي  عىل  متاما  حتتوي  ال  أعسال  فثامنية  الفطرية  الفلورة 
التي تصيب  الفطور  تبقى حتتوي عىل بعض  ما  فلورهتا حمصور بني 1 إىل 4 مستعمرات، 

 A.niger A.flavus Rhizopus   Penicillium Alternaria األغذية أثناء خترينها ، وهي

 

2- تقييم قدرة �لع�سل �مل�ساد للجر�ثيم:

جتربة الأثر ال�صد البكتريي

يتضح من خالل النتائج املتحصل عليها أن مجيع أنواع العسل هلا تأثري واضح ومتفاوت 
عىل أنواع امليكروبات املختربة ، 

ومن  املختلفة،  األعسال  أحدثتها  التي  التثبيط  منطقة  قطر  اتساع  يف  ذلك  ويظهر 
E.coli. املالحظ أن أكثر األنواع تأثرا بأنواع العسل املختلفة كانت االيشرييشيا القولونية

P.aeruginosa ATCC 27853  حيث يرتاوح قطر منطقة التثبيط من  ATCC25922 ، و 
30.5 مم يف العسل التجاري و عسل السدر إىل 46.5 مم بعسل االوكليبتوس بالنسبة 
لألول، أما الثاين فيرتاوح قطر هذه األخرية بني 28.25 مم بعسل قديم إىل 46.5 بعسل 
 Proteus mirabilis الكاليبتوس، و جد تأثري جيد جلميع أنواع العسل عىل اجلرثومية املتقلبة
و  لألول   35.5 و  مم   27 بني  مرتاوحة  تثبيط  منطقة  بقطر   Enterobacter cloaceae و 
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24.5 إىل 36.25 للثاين ، وكذا عصيات Enterococcus  faecalis ATCC 29212 كان 
هلا تأثر جيد بجميع أنواع العسل، أما باقي السالالت فلم تبد تأثرها بمعظم األعسال أما 
 Candida جزئيا كاملكورات العنقودية بنوعيها، وكالبسيال ذات االلتهاب الرئوي، وفطر

albicans أو كيًل .  

البكترييا  يف  مؤثر  تركيز  أقل  أن  تبني  واملخفف  اخلام  العسل  تأثري  دراسة  خالل  ومن 
حمصور بني 25 % و %30 ، والبعض منها ال يتأثر برتاكيز أقل من %50 .

جتربة الأثر ال�صد الفطري

السالالت  عىل  املتفاوتة  العسل  فعالية  الفطري  الضد  األثر  جتربة  خالل  من  ونرى 
Fusarium الذي يعترب األعظم رضاوة يف مقاومته للمضادات  الفطرية حيث كان فطر 
بالعسل، ونقص قطر مستعمرته من 58 مم إىل 16.5 مم بعسل  تأثرا  الفطرية األكثر 
إىل  مم   35 من  املستعمرة  قطر  تقلص  حيث   Alternaria فطر  يأيت  بعده  الكاليتوس، 
فتقلص   Penicillium بنسليوم  عن  أما  األزهار  املتعدد  الربي  العسل  بفعل  مم   17.3
 A.flavus ، األخرى  والسالالت  اجلبيل  غرابة  عني  بعسل  متأثرا   20 إىل  مم   33 من 
A.niger و Trichoderma مل تبد تأثرا بالعسل ، بل كان هناك بعض التغري يف خصائصها 

الفيزيولوجية كلون املستعمرة ،كثافة النمو...الخ،كام نرى فعالية مزج أنواع العسل يف 
القضاء عىل املكروبات حتى التي كانت أكثر مقاومة بوجود كل عسل عىل حدة فاخلليط 
قطر  تقليص  و  البكترييا  تثبيط  منطقة  قطر  زيادة  يف  فساهم  األعسال  كل  مزايا  مجع 

املستعمرة الفطرية.
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المناقشة:

نالحظ يف التجارب املدونة بطريقة االنتشار أن أنواع العسل أظهرت منطقة تثيبط كبرية 
إليها )عادل حممد عيش(  أشار  التي  األبحاث  يتفق مع كثري من  العسل، وهذا  أبار  حول 
 Molan et al 1988، Allen et al 1991، Effen et al 1992، Obe et al 1994، Alsomali،2000
etal 1994 ، وعند أخذ مسحة من تلك املنطقة وتنميتها عىل بيئة أخرى وجدنا أن البكترييا 

. )effet bactériostatique( نمت، وهذا يوضح أن للعسل تاثريَاً تثبيطيًا، وليس قاتاًل

الفطرية  أو  البكتريية  السالالت  من  نفسه  النوع  عىل  لألعسال  املتفاوت  التأثري  أما 
الذي  الكيميائي  الرتكيب  وحتى  واجلغرايف،  النبايت  العسل  أصل  الختالف  راجع  فهذا 
مجيع  عىل  الباهرة  اخلليط  فعالية  ذلك  يؤكد  ما  خمتلفة،  مثبطة  عوامل  وجود  إىل  يؤدي 
فإن فكرة خلط األعسال مل توجد  املقاومة منها )وللتذكري فقط  امليكروبية حتى  األنواع 
 )Allen et al 1991( وأوضح . ) يف الدراسات السابقة بل كانت فكرة مقرتحة من خمترب
أن االختالف بني املصدر الزهري له أمهية كربى يف النشاط املضاد للبكترييا حيث اخترب 

345 عينة من العسل النيوزيالندي .

األكثر   E.coli القولونية  ايشرييا  كانت  املدروسة  السالالت  مجيع  بني  من  أنه  نالحظ 
عليه  اهلل  صىل  املصطفى  حديث  تفسري  يف  هبا  نساهم  قد  النتائج  وهذه  للعسل،  حساسية 
أخي  إن   : له  وقال  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  أتى  الذي   لألعرايب  قال  عندما  وسلم 
استطلق بطنه فقال له الرسول صىل اهلل عليه وسلم أسقه عساًل؛ فنالحظ هنا، وكام ذكرنا 
سابقا أن هذه البكترييا تسبب اإلسهال واالرتباكات املعوية، وهذا يتفق مع أبحاث أخرى 
هبا  قام  جتارب  ويف   ،1984(;  )Dilnawz et al  ،1981 إبراهيم   .1984 ورفاقه  لرضوان 
)عادل حممد عيش 2000 ( تم القضاء عليها بعد مرور 72 ساعة، وهذا يمكن أن يفرس 

تأكيد الرسول صىل اهلل عليه وسلم عىل األعرايب ثالث مرات بسقي العسل ألخيه.

وييل E.coli يف احلساسية P.aeruginosa وهي من أكثر أنواع البكترييا مقاومة للمضادات 
احليوية ) Sberris1990( وباستطاعتها النمو يف أصعب الظروف، مع ذلك مل تستطع مقاومة 

العسل، وهذا ما أكدته هاالت التثبيط الكبرية يف دراسات مشاهبة 
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القولونية  العصيات  ذلك  بعد  تأيت   ، Karoyli et al 2000، Cooper et al 1999
فهاالت  العسل  أنواع  جلميع  كبرية  حساسية  أظهرتا  اللتان   Proteus و    Helicobacter

التثبيط كانت حمصورة بني 32 و 36 مم رغم ما تبديه هاتان الساللتان من مقاومة للعديد 
من العقارات املستخدمة.أما Enterococcus  faecalis ATCC 29212 فتعدى قطر تثبيطها 

30 مع جل األعسال قيد البحث.

أبدت  تتأثر هبا يف حني  فلم  العسل  أنواع  أغلب  مقاومة مع  S.aureus ظهرت  أما عن 
من  عزلت  والتي   ATCC25922 القياسة  للساللتني  بالنسبة  وذلك  أخرى،  مع  حساسية 
جروح املرىض، وهذا ما يتناقض مع دراسات يف نفس السياق قام هبا عادل م.ع 2000م 
العربية  باململكة  العسل  أنواع  املدروسة حساسة بدرجة كبرية جلميع  حيث كانت ساللته 
فقط  أعسال   6 لـ  فكانت حساسة  الرئوي  االلتهاب  ذات   Klebsiella أما عن  السعودية. 

ومقاومة للبقية.

ومخريةC.albicansATCC10231  فإهنا تأثرت بالعسل نسبيا مع 5 أنواع من العسل يف 
حني أبدت مقاومتها جلميع العينات األخرى ، وهذا ما يتوافق مع أعامل عادل م.اعيش، 
يف  نمت  ولكنها   %  100 برتكيز  النمو  تستطع  مل  اخلمرية  هذه  أن  الحظ  حيث   2000
تركيز50 % و بدأت أعدادها تتزايد بعد مرور 24 ساعة، 48ساعة، 72ساعة ، وهذا دليل 
البكترييا  أن  بالبكترييا هو  مقارنة  تأثرها  يكون سبب عدم  وقد  العسل،  تأقلمها عىل  عىل 
 )Frans Theunissen النواة،  الكائنات حقيقية  النواة، واخلامئر من  بدائيات  الكائنات  من 
Candida  ودراسة أخرى ألمحد 2007م  )et al;2003 أثبت أن العسل مثبط لنمو مخرية 

أظهرت أن أصغر تركيز يثبط نمو هذه اخلمرية حمصور بني 40 و 45 %.

فيام خيص البكترييا Leuconstoc و Salmonella فقد أظهرا مقاومتها للعسل، ومل يتأثروا 
بأي نوع من أنواعه.

الدراسة  قيد  الفطريات  مجيع  أن  نجد  الفطري  الضد  األثر  عن  للحديث  بانتقالنا 
فقط،   %25 برتكيز  كبري  بشكل  الفطرية  املستعمرة  قطر  نقص  حيث  تأثرمها  أظهرت 
ونسبة التثبيط تعدت %70 يف بعض عينات العسل، وقد أظهر د.أمني كشمريي ورفقاءه 
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1981م أن سالالت Aspergillus، Rhizopus، Penicillium spp مل تستطع النمو متاما 
يف تركيز 100 % .

من خالل بحثنا املتواضع وضمن أبحاث أخرى أشارت إىل فعالية العسل عىل امليكروبات 
حاولنا أن نفهم رس العسل الشايف أو ما هي العوامل التي هلا تأثري مضاد لنمو املكروبات 
بشكل عام ما تفسري قوله تعاىل:» فيه شفاء للناس«؟؟؟ ولكن اجلواب مل يكن حاسام بل 
جمرد فرضيات ال زال العلم عاجزًا عن إثباهتا. فقد درس جمموعة من العلامء املرصيني آلية 
خل�صوا  و  1984م(،  عام  اجلراثيم  عامل  جملة  يف  )نرش  مقال  يف  اجلراثيم  ضد  العسل  تأثري 

الآليات التي ميكن بها الع�صل اأن يقوم بفعله امل�صاد للجراثيم على ال�صكل التايل:

العسل املضاد للجراثيم يكمن أساسا يف كونه ذا ضغط تناضحي مرتفع . ١ فعل 
)hight osmotic pressure(  هذا باإلضافة إىل عدم احتوائه عىل أكثر من %20 

من املاء.

٢ . pH=3.5 العامل الثاين هو كونه ذو وسط حاميض

بريوكسيد . ٣ مادة  أهنا  اكتشفوا  املانعة   -Inhibine– تسمى  مادة  هو  الثالث  العامل 
اهليدروجني )Peroxyde d’hydrogène( لتأيت بعدها أبحاث تفند ذلك حيث قضوا 

عىل فاعلية هذه املادة بإنزيم Catalase فلم يتأثر فعل املضاد للمكروبات.

وهذه العوامل الثالثة ال تثبط نمو اجلراثيم فحسب بل أهنا حتطم السموم التي تفرزها 
يف  أن  توصلوا  العسل  عىل  مرصيون  باحثون  هبا  قام  خمربية  بحوث  وبعد  الفطور.  بعض 
العسل مادة غري معروفة حتى اآلن هي التي تثبط فعل العديد من اجلراثيم السلبية الغرام، 

وأنواع عديدة من الفطور.

وليست هناك حتى اآلن أية معلومات يف األبحاث الطبية تكشف الغطاء عن رس هذا 
املجهول يف العسل، وعن هذه املادة التي هبا يكون العسل شفاء للناس. فسبحان من أودع 

يف العسل هذا الرس اإلهلي ليكون إحدى الدالالت عىل عظمة اخلالق.

)فيه �صفاء للنا�ض اإن يف ذلك لآية لقوم يتفكرون( )النحل 69(.
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وما زال البحث مستمرا إىل يومنا هذا يف هذا املجال ملحاولة معرفة الرس الكامن وراء 
هذا الشايف، واملجالت الطبية والصيدالنية العاملية ال تفتأ تنرش املزيد من املقاالت العلمية 
وبيوتنا  مستشفياتنا  يف  استخدامه  نحسن  كيف  هو  املهم  ولكن  الصدد،  هذا  يف  احلديثة 
كدواء، ويف حياتنا اليومية كغذاء صحي، وشفاء ، وكيف يمكن أن تشعر األمة بأمهية هذا 

الكنز الرباين اللذيذ: العسل.
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ملخ�ص البحث
من  والوقاية  الشفاء  يف  والنخيل  التمر  إعجاز  بيان  عىل  للداللة  يكفي  املعجز:  النص 
البكرتيا الضارة يف الفم وغريه، ورود ذكرها يف القرآن الكريم يف مواضع متعددة منها قوله 
تعاىل: چھ  ھ  ھ  ھ  ےچ )ق : 10(، وقوله: چ ڱ  ڱ  ڱچ 
)الشعراء : 148(، وقوله: چٱ  ٻ  ٻ   ٻچ )الرمحن : 68(. كام ورد يف احلديث 
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »خري متراتكم الربين، يذهب الداء، وال داء فيه«،) ذكره 
يوم مترات  اهلل عليه وسلم: »من اصطبح كل  الصحيحة 1844(، وقال صىل  األلباين يف 
عجوة مل يرضه سم وال سحر ذلك اليوم إىل الليل« رواه البخاري ) ح 5768 (، وقال صىل 
بإسناد   ) السم« رواه أمحد ) 305/2  اهلل عليه وسلم: »العجوة من اجلنة وهي شفاء من 
امليكروبات  بعض  عىل  القضاء  يف  التمر  أثر  ملعرفة  البحث  انطالقة  كانت  هنا  من  حسن، 

الضارة املعزولة من الفم واللوز امللتهبة.

الحقيقة العلمية المرتبطة بالنص:

لقد اهتم البحث بـ: 

• بيان إعجاز التمر يف الشفاء والوقاية من األمراض . بالذات أمراض الفم.	

• أثر التمر يف تثبيط جمموعة من البكرتيا املعزولة من أفواه الصائمني عند املساء. 	

• أثر التمر يف تثبيط جمموعة من البكرتيا املعزولة من مرىض التهاب اللوز.	

لتسعة  الصائمني  أفواه  يف  املتواجدة  البكرتية  األنواع  عزلت  البحث  هذا  يف  البحث: 
وعرشين من الذكور الذين ترتاوح أعامرهم من )21-23( سنة وقد تم أخذ العينات عند 
املساء قبل اإلفطار بحوايل ساعة. ووجد أن للتمر برتاكيزه املختلفة تأثري فعال يف التثبيط و 

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  160



 30 أيضا عىل  الدراسة  أجريت  كام  الصائمني.  أفواه  من  املعزولة  البكرتيا  هذه  القضاء عىل 
عينة من املرىض)21 من اإلناث و 9 ذكور( الذين تم تشخيصهم إكلينيكيا ، وتبني بأن لديم 
قبل  اللوز  عىل  كخرجات  حاد  التهاب  لديم  كان  املرىض  هؤالء  من  وقسم  اللوز  التهاب 
إزالتها، والقسم اآلخر كانوا يعانون من التهاب اللوز بعد أن خضعوا لعملية إزالتها، لكن 
املائية للتمر عىل السالالت  ASO كان لديم مرتفعًا. وبعد دراسة تأثري املستخلصات   : الـ 
البكتريية املعزولة من التهاب اللوز ومقارنته بنباتات طبية أخرى مثل الليمون والثوم وغريه. 

أظهر مستخلص التمر أعىل تأثري عىل كل البكترييا املعزولة من مرىض التهاب اللوز.

وجه اإلعجاز في النص:

قال صىل اهلل عليه وسلم : يف الصائمني: »فإن خلوف أفواههم حني يمسون أطيب عند 
اهلل من ريح املسك« ونعلم أن سبب الرائحة الكرية يف فم الصائم حني يمسى هي ناجتة 
عن وجود البكرتيا والتي تغري رائحة الفم، لذا كان صىل اهلل عليه وسلم يفطر عىل التمر 
عن أنس ريض اهلل عنه قال: »كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يفطر قبل أن يصىل عىل 
رطبات فإن مل تكن متريات حسا حسوات من ماء« رواه أبو داود والرتمذي وقال حديث 
فم  من  املعزولة  البكرتيا  أنواع  معظم  يثبط  التمر  أن  البحث  هذا  يف  وجدنا  وقد  حسن. 

الصائمني عند املساء. 

وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »خري متراتكم الربين، يذهب الداء، وال داء فيه« 
التمر  أنواع  من  نوع  الربين  والتمر  حسن  حديث  األلباين:  وقال  واحلاكم  الطرباين  رواه 
املسببة  البكرتيا  بعزل  قمنا  فقد  لذا  البكرتيا،  املسببات لألمراض هي  أهم  أن من  ومعلوم 
ملرض التهاب اللوز ، ودرسنا أثر التمر يف القضاء عليها ، ووجدنا أن للتمر أثرًا كبريًا يف 

القضاء عىل هذه البكرتيا.

كام قال صىل اهلل عليه وسلم : »من اصطبح كل يوم مترات عجوة مل يرضه سم وال سحر 
ذلك اليوم إىل الليل« رواه البخاري، وقال صىل اهلل عليه وسلم: »العجوة من اجلنة وفيها 
أنواع،  السموم  النسيمي:  الدكتور  ويقول   ، صحيح  بإسناد  أمحد  رواه  السم«  من  شفاء 
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والتسمم إما أن يكون خارجي املنشأ، يدخل اجلسم عن طريق اجلروح أو لدغات األفاعي، 
أو  كاملكروكروم،  الكبري  بمقدارها  سامة  تعدُّ  بمواد  الواسعة  احلروق  طريق طالء  عن  أو 
عن طريق الفم مع الطعام والرشاب أو عن طريق التنفس، وإما أن يكون التسمم داخيل 
املنشأ كاالنسامم بالبولة )أوريميا( أو االنسامم نتيجة التفسخات املعوية وذيفانات اجلراثيم 
 ، البكرتيا  السموم  وبالذات   ، امليكروبية  بالسموم  البحث  هذا  اهتم  وقد  والطفيليات. 
تفرز سموما  التي  تلك  الضارة سواء  امليكروبات  القضاء عىل بعض  التمر يف  أثر  ومعرفة 
للتمر فعالية عالية يف  أن  ، ووجد  امللتهبة  الفم واللوز  ، واملعزولة من  أو خارجية  داخلية 

القضاء عىل تلك البكرتيا.
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املـقـدمـة
يف  والنخيل  التمر  إعجاز  بيان  عىل  للداللة  يكفي  القرآن  يف  النخيل  ذكر  ورود  إن 
مواضع  يف  الكريم  القرآن  يف  النخيل  ذكر  ورد  فقد   ، األمراض  من  والوقاية   ، الشفاء 
متعددة منها قوله تعاىل: )والنخل باسقات هلا طلع نضيد(  اآلية 10 سورة ق، وقوله: 
)ونخل طلعها هضيم( )اآلية 148 سورة الشعراء(، وقوله: )فيها فاكهة ونخل ورمان( 

)اآلية 68 سورة الرمحن(. 

كام يؤكد هذا اإلعجاز ورود ذكر النخيل والتمر يف احلديث الرشيف حيث قال رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »أكرموا عمتنا النخلة فإهنا خلقت من الطني الذي خلق منه آدم 
عمران«  ابنة  مريم  حتتها  ولدت  شجرة  من  اهلل  عىل  أكرم  الشجر  من  وليس  السالم  عليه 
ويقول أيضا: »يا عائشة، بيت ال متر فيه جياع أهله، أو جاع أهله، قاهلا مرتني أو ثالثا«. وقد 
قالت عائشة ريض اهلل عنها البن أختها عروة: »واهلل يا ابن أخي إن كنا لننظر إىل اهلالل ثم 
اهلالل، ثالثة أهلة يف شهرين، وما أوقدت يف أبيات رسول اهلل عليه السالم نار« فقلت: يا 
خالة، ما كان يعيشكم ؟ قالت: »األسودان: التمر واملاء، إال أنه قد كان لرسول اهلل عليه 
عليه  اهلل  رسول  يمنحون  وكانوا  منائح  هلم  كانت  األنصار  من  جريان  والسالم  الصالة 
السالم من ألباهنم فيسقينا«، من هنا كانت انطالقة البحث ملعرفة أثر التمر يف القضاء عىل 

بعض امليكروبات الضارة املعزولة من لوز الفم امللتهبة.

موطن النخل و التمر بلد العرب:

أن  بكاري  العامل  ويرى  نشأته  مكان  حتديد  يف  واختلف  االنسانية.  ِقدم  قديم  والنخل 
موطنها األصىل هو اخلليج العريب. ويذكر ابن وحشية رأيني: أحدمها : أن موطن النخيل 
األصىل هو البحرين ، والثاين : أهنا االحساء ، ثم انترشت يف شبه اجلزيرة العربية. ومتر ثمرة 
النخيل بخمسة أطوار، وحيتاج تكوهنا إىل )6( أشهر تقريبًا. وطورها األول يسمى احلبابوك 
ة الطعم، والثاين:  أو الّسدي الذي يتشكل فور إلقاح الزهرة حيث تكون كروية الشكل، مرَّ
البلح حيث تأخذ بالنمو واالستطالة خمرضة اللون ذات طعم عفيص. والثالث : الُبرس أو 
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طب عندما  اخلالل حيث تبدو صفراء حممرة حلوة الطعم مشوبة بطعم عفيص، والرابع : الرُّ
ي القوام عسلية اللون مطاوعة لينة حلوة سكرية الطعم، وأخريًا  يصبح نصفها السائب حلمَّ
تصبح الثمرة مترة فيعتم لوهنا، وتتجعد قرشهتا، وكلمة )متر( هي العامة  والعجوة ما هي إال 

نوع من أنواع التمر. ]1 [

وقد جاء نبي اإلسالم حممد صىل اهلل عليه وسلم ليؤكد أمهية هذه الثمرة حيث خاطب 
عائشة ريض اهلل عنها: »يا عائشة بيٌت ال متر فيه جياع أهله يا عائشة بيت ال متر فيه جياٌع 
املسلمون  استطاع  و   .2046/153 ح   ( مسلم  صحيح   ]2[ ثالثًا«  أو  مرتني  قاهلا  أهله، 
األوائل فتح ربع املسكون من األرض يف ثلث قرن، وإدارة التموين يف جيوشهم ال تقدم 
هلم يف غالب األحيان سوى جراب من التمر وقليل من املاء. عن عروة عن عائشة ريض 
اهلل عنها أهنا قالت له: واهلل يا ابن أختي، إّنا كنا لننظر إىل اهلالل ثم اهلالل ثم اهلالل، ثالثة 
أهّلة يف شهرين ، وما أوقدت يف بيت رسول اهلل نار. قال: فقلت يا خالة ما كان ُيعيُشكم؟ 
قالت: األسودان: التمر واملاء ]2،3[ رواه البخاري )ح 2567( ومسلم)ح 972(، وعن 
عائشة ريض اهلل عنها: تويف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حني شبعنا من األسودين: التمر 

واملاء]2،3[ رواه البخاري)ح 5383( ومسلم)ح 2975(.

قال ابن حجر: فاملراد أنه عليه الصالة والسالم َشبع حني َشبعوا واستمر شبعهم وابتداؤه 
من فتح خيرب، وذلك قبل موته صىل اهلل عليه وسلم بثالث سنوات. ومراد عائشة من الشبع 
أما  هبام.  حصل  الشبع  متام  أن  إىل  لتشري  به  قرنته  ولكن   ، املاء  دون  خاصة  التمر  من  هو 
كلمة - األسودان - فقد ذكر]4[ لسان العرب عن األصمعي قوله: األسودان التمر واملاء 
املدينة، والعرب تفعل ذلك يف الشيئني  الغالب عىل متر  املاء وهو  التمر دون  وإنام األسود 

يصطحبان يسّميان معًا باالسم األشهر منهام حيث قالوا: القمران، للشمس والقمر.

تركيب التمر:

حيتوي التمر عىل عرشات املواد الغذائية اهلامة والتي تفي حاجات البدن لقيامه بأنشطته 
املثايل  الغذاء  بذلك  فيمثل  بالدهون،  باأللياف، فقري  بالسكريات، غني  احليوية. فهو غني 

الذي تويص به اجلمعيات الصحية العاملية. 
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فالتمر يعترب أغنى املواد الغذائية بالسكريات وأرخصها عىل مدار السنة إذ يمكن خزنه 
املأكول من  القسم  70-73 من وزن   Carbohydrate% لكل الفصول. ومتثل السكريات
التمر منها سكاكر أحادية )سكر العنب والفواكهة( كمكون أسايس ذي امتصاص رسيع 
وسهل، ومنها سكاكر ثنائية )سكر القصب أو السّكر العادي( موجودة يف الثمرة الناضجة 
بكميات قليلة حيث يكون معظمها قد حتول إىل سكاكر أحادية يف فرتة النضج. وحتتوي 
التمور عىل نسبة عالية من السكريات ، والتي قد تزيد عن 72% من وزهنا اجلاف، ومن هنا 
يمكن اعتبار التمور من أغنى الفواكه يف حمتواها من الطاقة احلرارية  فمحتوى ثامر التمر 
ثامر  ما حتتويه  ، وسبعة أضعاف  التفاح  ثامر  ما حتتويه  أربعة أضعاف  يزيد عن  الطاقة  من 
الربتقال، و ثالثة عرشة ضعف ما حتتويه ثامر البطيخ ، حيث نجد أن كيلوجرام التمر يمد 

اجلسم بام يزيد عن 3000 سعر حرارية والتي تعادل 10 كيلو جرام من اللحم.

و حيتوي التمر عىل 2% من وزنه عىل الربوتينات، وهي رغم قلتها تفوق نسبتها ما حتويه 
األساسية  املادة  تعترب  والتي   ، القيمة  املواد  هذه  من  األخرى  والفواكه  اخلضار  أنواع  كل 
الربوتينات موجود عىل شكل  معظم هذه  أن  إىل  احلديثة  الدراسات  وتشري  اخلاليا.  لبناء 
أمحاض أمينية هامة، حيث إن كاًل من اللب والنواة حتتوي عىل 12 محضًا أمينيًا منها محض 
الغلوتاميك واألسبارتيك والغليسني والسريين واألرجنني والرتبتوفان، كام وجد أن التمر 

 .Pepicolic acide من أغنى املصادر باحلمض األميني النادر

أما الدهون فقد وجد كلفالند أن نسبتها تبلغ %0.31_1.9 من وزن الثامر الناضجة 
)منزوعة النوى(. ومعظمها موجودة يف قرشة الثمرة عىل هيئة شمع. ولأللياف التي تدخل 
خاليا  جلدران  املكونة  السليولوزية  املادة  وتشمل   ، خاصة  أمهية   %8.5 بنسبة  تركيبه  يف 
الثمرة ، كام تشمل اهلميسليولوز ، وهي من السكريات املعقدة التي ختتلف عن السليولوز 

يف إمكانية حتوهلا إىل سكر العنب. ]5[ 

أما العفص) Tannin ( املادة القابضة فتوجد يف معظم التمور يف مرحلة الُبرس والبلح ، 
ويكون يف الطبقة القريبة من القرشة، ويرتسب تدرجييًا يف مراحل النضج حممواًل إىل حبيبات 
غري قابلة للذوبان. واألصناف التي تكاد تكون خالية من العفص يف مرحلة البلح _ مثل 
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حلوة املدينة _ يمكن أن تؤكل وهي يف ذلك الطور. هذا وإن كل 100 جم من التمر )ما 
يعادل 10_12 ثمرة( تعطي ما بني 248_297 حريرة تبعًا لصنف التمر ودرجة نضجه. 

و حيتوي كل 100 جم من التمر عىل 60_174 وحدة دولية من الفيتامني أ )A(. كام 
من  عالية  نسبة  عىل  حيتوي  كام   )B2( ب2  وفيتامني   ،)B1( ب1  الفيتامني  التمر  يف  يتوفر 

فيتامني د )D( الذي يساعد يف تثبيت الكلس. 

و التمر أغنى املصادر الغذائية باألمالح املعدنية فهو حيتوي عىل املاغنيسيوم والبوتاسيوم 
أغنى  من  ويعترب  الصوديوم.  من  قليل  وفيه   ، والفلور  والفوسفور  واحلديد  والكالسيوم 
الفواكه بالفوسفور فكل 100 جم من التمر حتتوي عىل 40_72 ملجم فوسفور. و تقدر 

كمية الفلور يف التمر بـ 4 أضعاف ما حتتويه الفواكه األخرى]6[ 

أهمية التمر في الوقاية والعالج:

ومن العادات املحببة لدى املسلمني اإلفطار عىل التمر يف رمضان حيث يعطي الصائم 
التمر  ينشط  كام  لألكل،  ورشاهته  باجلوع  شعوره  من  ختفف  الغذاء  من  مركزة  جرعة 
العصارات اهلضمية ، ويقي من اإلمساك، ويعدل احلموضة يف املعدة ويف الدم ، كام يقوم 
بزيادة إفراز اهلرمونات التي حتفز إفراز اللبن للمرضعة )مثل هرمون بروالكتني(، وذلك 
ملا حيتويه من جلييس و ثريونني. ويستخدم لعالج حاالت اإلمساك املزمن لتنشيطه حركة 

األمعاء ومرونتها بام حتتويه من ألياف سيليولوزية. 

كرهتا  جحوظ  ويمنع   ، وبريقها  العني  رطوبة  وحيفظ  األطفال،  وزن  يف  التمر  ويزيد 
واحلوص، ويكافح الغشاوة ، ويقوي الرؤية وأعصاب السمع ، ويدئ األعصاب ويقويا، 
وحيارب القلق العصبي ، وينشط الغدة الدرقية ، ويشيع السكينة واهلدوء يف النفس بتناوله 
صباحًا مع كأس حليب، ويلني األوعية الدموية ، ويرطب األمعاء وحيفظها من الضعف 
وااللتهاب ، ويقوي حجريات الدماغ والقوة اجلنسية ، ويقوي العضالت ويكافح الدوخة 
اهلضم رسيع  والتمر سهل  واملرهقني،  الصائمني  والرتاخي والكسل عند  البرص  وزوغان 
ضد  يفيد  ومنقوعه  الكىل،  ويغسل  الكبد  وينظف  البول  ويدر   ، اجلسم  تنشيط  يف  التأثري 
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القلوية  املعدنية  وأمالحه  اإلمساك،  تكافح  وأليافه  والبلغم  القصبات  والتهاب  السعال 
تعدل محوضة الدم التي تسبب حصيات الكىل واملرارة والنقرس والبواسري وارتفاع ضغط 
الدم ، وإضافة اجلوز واللوز عليه أو تناوله مع احلليب يزيد يف مفعوله، وال يمنع التمر إال 

عن البدينني واملصابني بالسكري.

العقاقري امليرسة  آثار  التي تعادل  آثار الرطب  الطبية لتكشف عن  فقد جاءت األبحاث 
لعملية الوالدة ، والتي تكفل سالمة األم واجلنني معًا. ومن املعروف طبيًا أن الفص اخللفي 
oxytocin الالزم لعملية الوالدة ألنه  من الغدة النخامية تفرز هرمون األوكيس توسني 
ينشط انقباض عضالت الرحم لتيسري هذه العملية، وبعد نزول اجلنني يساعد هذا اهلرمون 
عىل إعادة الرحم إىل سريته األوىل فيتضاءل حدوث النزيف الرمحي بعد الوالدة، وقد أثبت 
 ، انقباضها  وتزيد من   ، الرحم  تقلصات  تنبه  مادة  التمر حيتوي عىل  أن  والباحثني  العلامء 
وخاصة أثناء الوالدة ، وهذه املادة تشبه هرمون األوكيس توسني، والذي يتألف من تسعة 
أمحاض أمينية ، واهلرمون يساعد يف توسيع عنق الرحم متهيدًا للوالدة، وبعد الوالدة يساعد 
ويسهم  الطبيعي،  حلجمه  الرحم  استعادة  عىل  كذلك  ويساعد  تدرجييًا،  النزف  وقف  يف 
كذلك هذا اهلرمون بشكل فعال يف عملية إدرار احلليب للمولود، كام حيتوي التمر الرطب 
أيضًا املغنيسيوم ، وكذلك املنجنيز، واملغنسيوم يعمل عىل هتدئة اجلهاز العصبي ومنع توتره 

وهياجه، ومهم جدًا حلامية العظام واألسنان كام أنه خافض طبيعي للحرارة. ]7[.

إن ثمرة النخيل الناضجة حتتوي عىل مادة قابضة لعضالت الرحم ، وتقوي عملها يف األشهر 
النزف احلاصل من جهة أخرى  تقلل كمية  الوالدة من جهة، كام  األخرية للحمل فتساعد عىل 
ثم  طويلة  ليست  فرتة  احلامل  عند  الدم  ضغط  خيفف  أنه  أيضًا  الرطب  آثار  ومن  الوالدة.  بعد 
املعادن  التمر منجاًم كاماًل من  يعترب  النازفة. كام  الدم  تقلل كمية  ، وهذه اخلاصية  يعود لطبيعته 
إن  حيث  املرضع،  وللنفساء  تلد  والتي  احلامل  املرأة  حتتاجها  التي  واهلرمونات  والفيتامينات 
اهلرمونات املوجودة يف الرطب تساعد عىل انقباض الرحم وعودته إىل وضعه الطبيعي، وتزيد من 
رقة القلب واحلنان والعطف واحلب واإلحساس املرهف، ولني العريكة والطبع وإرهاف الفؤاد. 

والرطب من املواد امللينة التي تنظف القولون، كام أن احتواء التمر عىل نسبة عالية من 
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البوتاسيوم ، وهو الزم لتوازن كمية املاء داخل خاليا اجلسم وخارجها، ولعمليات التمثيل 
عالج  يف  األمهية  ذو  جلوكوز  من  حيتويه  وما  الرطب  أن  كام  واملخ.  للعضالت  الغذائي 
العديد من األمراض مثل أمراض الدورة الدموية وزيادة التوتر، والنزيف ، والتهاب أمعاء 
الزور، واحلمى  والتهاب   ، واملالريا  التيفوس  مثل  املختلفة  املعدية  ، واألمراض  األطفال 
القرمزية ، والتسمم بأنواعه. كام أنه طعام ممتاز خلاليا اجلسم وأنسجته وأعضائه حيث يزيد 
يفيد يف  كام  اإلنسان،  جسم  الطاقة يف  منبع  ، وهو  الكبد  احليواين »جليكوجني«يف  السكر 
حتسني عملية بناء األنسجة والتمثيل الغذائي ، وتقوية اجلهاز الدوري إذا كان هناك نقص 

يف السكر املوجود بالدم.

 )B( ومن جمموعة فيتامينات )A( وحتتوي التمور أيضًا عىل كميات ال بأس هبا من فيتامني
وخاصة الثيامني والريبوفالفني والنياسني، كام أهنا تعترب مصدرًا جيدًا حلامض الفوليك. 

أما فيتامني )أ( الذي حيتويه التمر فهو يساعد عىل النمو ويقي من العشا )عمى الليل(، 
سليمة.  تظل  أن  عىل  واحللق  األنف  تبطن  التي  الرطبة  الناعمة  واألغشية  اجللد  ويساعد 
 ، البرص  العني ويقوي  ، وحيفظ رطوبة  لنمو األطفال  أيضا  يعد رضوريًا   )A( أ وفيتامني 
ويزيد مقاومة األغشية املخاطية ضد اجلراثيم، ويصلح الكثري من االضطرابات اجللدية. 
إنه حيفظ رطوبة العني وبريقها ، ويمنع اخلوص ، وجحوظ الكرة العينية ، وحيقق يف الطبقة 
الشبكي، وبذلك  األرجوان  تكوين  يعمل عىل  للعني عمال طبيعيا ألنه  الداخلية  املشيمية 
النهار، وقد استعمله  الليل فضال عن  ثاقبا يف  نافذا  البرص  الليلة، وجيعل  الغشاوة  حيارب 
الطيارون األمريكيون إبان احلرب العاملية األخرية أثناء غاراهتم الليلة كي يعاوهنم عىل متييز 
األهداف بالظالم. لذا فإن غنى التمر بالفيتامني ) أ ( جيعلنا نؤكد فائدته يف تقوية األعصاب 
مشهورون  الصحراء  سكان  أن  املعروف  ومن  اللييل،  العشى  مكافحة  ويف  البرصية، 
بالرؤية من مسافات بعيدة. واألطباء األخصائيون يف األذن، يصفون الفيتامني ) أ( اليوم 
لتقوية األعصاب السمعية، وعىل هذا فالتمر يفيد الشيوخ الذين بدأوا يعانون قلة السمع 
والوشيش أو باألصح ضعف األعصاب السمعية. وبام أن الفيتامني ) أ ( يسمى بفيتامني 
النمو فإنه يساعد جسم الفتيان والفتيات واألطفال عىل النمو والتكامل فيغدو الفتى رشيقا 
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الفتيات إذ أنه ال يورث السمنة عندهن، وال ييسء إىل  نشيطا، وكذلك ال خيشى منه عىل 
قاماهتن، خللوه من املواد الشحمية والدهنية ]9[ ]10[ ]11[

توتر األعصاب  العصبي ويقي من  التمر حيافظ عىل سالمة اجلهاز  والفيتامني )ب( يف 
اللسان  سالمة  عىل  وحيافظ  والدهنية  الكريامئية  هضم  عىل  ويساعد  الشهية،  وانسداد 
البالجر )علة يصحبها طفح جلدي وضعف واضطراب  ، ويقي من  والشفتني واجلفون 

األمعاء واجلهاز العصبي(

واملفيد يف معاجلة   ، املضاد اللتهاب األعصاب   )B1( الفيتامني ب1  التمر  يتوفر يف  كام 
اإلجهاد الفكري والعضيل فهو رضوري للمحافظة عىل سالمة األعصاب، ونقصه يؤدي 
فالفني(  )الريبو   )B2( ب2  والفيتامني  بري،  الربي  بمرض  واإلصابة  الشهية  فقدان  إىل 
يدخل  و   ، اجللد  وجفاف  األظافر  وتكرس  الشفاه  تشقق  ويعالج  الكبد  لعمل  الرضوري 
إىل  يؤدي  ونقصه  احليوية،  األكسدة  عمليات  يف  ليشرتك  اإلنزيامت،  من  كثري  تركيب  يف 

تشققات يف زاويا الفم.

يف  الكلس  تثبيت  يف  يساعد  الذي   )D( د  فيتامني  من  عالية  نسبة  عىل  التمر  حيتوي  كام 
العظام واألسنان. وفيتامني )د( مضاد ملرض الكساح، وحيافظ عىل تركيز الكالسيوم يف الدم 

، وله دور يف حركة العضالت والفعل احليوي للغدد  ]9[ ]10[

كام حيتوي عىل محض البانثوثينييك ، وهو فيتامني مضاد لإلجهاد، ويساعد يف عمليات التمثيل 
الغذائي ، ونقصه يؤدي إىل اضطراب يف عمليات التمثيل الغذائي، وتساقط شعر الرأس.

ويوجد محض الفوليك يف التمر أيضا ، وهو العامل املضاد لألنيميا احلادة، يلعب دورًا 
هامًا يف ختليق األمحاض النووية، يقي من مرض تصلب الرشايني 

اجلسم،  يمتصها  التي  والسكاروز  والليكولوز  الغليكوز  فهي  التمر  سكريات  وأما 
والعضالت  الدماغ  يف  واخلاليا  األنسجة  فإىل  الدم  إىل  رسيعًا  فتصل  بسهولة  ويتمثلها 

فتمنحها القوة واحلرارة ، وهي مدرة للبول ، ونافعة للكليتني والكبد. 

واللجنني.  والسليلوز  والبكتني  اخلام  واأللياف  السكريات  مثل  والكربوهيدرات: 
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فاجللكوز والفركتوز: سكريات حلوة الطعم، متبلورة، تذوب يف املاء ، وتولد الطاقة التي 
تستخدم يف تسيري كثري من التفاعالت احليوية التي جتري داخل اخلاليا، والفركتوز: يتميز 
بعدم احتياجية إىل انسولني عند استخدامه يف إنتاج الطاقة ، و بالتايل ال يمثل عبئًا عىل مرض 
السكر )مرض البول السكري(. واأللياف: أمهها السيلوز واهليموسيليليوز والبكتني. وهلا 

دورها يف منع أمراض سوء اهلضم واإلمساك وأمراض القولون. 

تصلب  من  حيمي  و   ، الدم  يف  الكوليسرتول  نسبة  تقليل  عىل  جيد  تأثري  له  والبكتني 
الرشايني. كام أكدت دراسة حديثة أن التمر يساعد عىل خفض نسبة الكوليسرتول يف الدم ، 
والوقاية من تصلب الرشايني الحتوائه عىل البكتني، كام أنه يمنع تسوس األسنان ويتسبب 
يف إعطاء رائحة ذكية للفم الحتوائه أيضًا عىل الفلور، إضافة إىل أن التمر يعالج فقر الدم 
الحتوائه عىل احلديد والنحاس وفيتامني »ب«. وأوضحت الدراسة أن التمر يعالج ضعف 
العظام، ومن فوائده أيضًا أنه عالج خلفقان القلب والضعف العام، الحتوائه عىل النحاس. 
وحيذر األطباء مرضاهم الذين يعانون من اضطرابات القولون من تناول منقوع التمر باللبن   
حيث يسبب هلم تقلصات وانتفاخات نتيجة نشاط بكرتيا   ميكروفلورا  املوجودة باألمعاء،    
ولتجنب هذه األعراض ينصح بعدم ترك البلح يف اللبن مدة طويلة حتى ال حتدث له عملية 

ختمر، ويمكن هلؤالء األشخاص استبدال هذا املنقوع بكوب عصري طبيعي  ]11[]12[

ومن دالئل القيمة الغذائية للتمور هو احتواءها عىل الربوتينات والدهون ، وعىل كميات 
كبرية من األمالح املعدنية،  والعنارص النادرة ذات األمهية الغذائية الكبرية ، ولقد أطلق عىل 
التمر لقب منجم لغنائه باملعادن. وحتتوي التمور عىل عنرص الفلورين الذي يقدر بخمسة 
أضعاف مما حتتويه الفواكه األخرى من هذا العنرص، وهذا يؤكد اإلدعاء أن تناول التمور ال 
يؤدي إىل تسوس األسنان بل حيافظ عليها، ويؤكد ذلك احتفاظ األشخاص الذين يعتمدون 

عىل التمر يف وجباهتم اليومية بأسنان سليمة رغم تناوهلم كميات كبرية من التمور. 

والتمر غني باملعادن حيث توصل علامء التغذية إىل أن التمر غني بالفسفور، فهو أغنى 
من املشمش والعنب ففي كل مائة غرام من التمر نجد أربعني مليغراما من الفسفور بينام 
ال تزيد كمية الفسفور املوجودة يف أي فاكهة عن عرشين مليغرامًا يف نفس الكمية . وإذا 
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عرفنا الفسفور يدخل يف تركيب العظام واألسنان أدركنا قيمته ؛ خاصة وأنه يستخدم التمر 
لعالج نقص البوتاسيوم Hypokalemia الحتوائه عىل كميات كبرية من البوتاسيوم عالوة 
عىل ذلك، فإن بضع حبات من التمر تزيد يف مفعوهلا عن فائدة زجاجة كاملة من رشاب 
بشكل طبيعي  التمر  والكالسيوم موجودان يف  احلديد  كالسيوم، ألن  إبرة  أخذ  أو  احلديد 
يتقبله اجلسم ويتمثله برسعة بينام أدوية احلديد والكالسيوم متجها املعدة ، وتثقل غشاءها 
املخاطي ، وقد ال يضمها كاملة والدليل عىل ذلك اصطباغ لون براز من يتعاطى األدوية 

احلديدية بالسواد. 

يعرفون  بكثرة ال  التمر  يتناولون  الذين  أن  ، وقد لوحظ  املغنيسيوم  التمر عىل  وحيتوي 
الذي   BORON البورون  التمر  يف  واملهمة  النادرة  العنارص  ومن  إطالقا،  الرسطان  مرض 
يعترب مهام لنمو بعض الكائنات احلية ، ويلعب البورون دورًا كبريًا يف عمل الفيتامينات التي 
تكون ذات أمهية لعالج الروماتيزم ، وهناك تأثري للبورون عىل اهلرمونات اجلنسية ، ولقد 
دلت الدراسة عىل أن التمر حيتوي عىل البورون بنسبة تصل إىل 3 6ملجرام/ 100جرام يف 
اجلزء اللحمي والنوى عىل حد سواء ، كام قرر العلامء أخريًا إطالق عبارة )نقب عن املعادن 

يف مناجم التمر( يف كل حبة متر. ]10[ ]9[ 

وألن التمر من أغنى الفواكه بالفوسفور فكل 100 جم من التمر حتتوي عىل 40_72 
للعاملني  الفكر  وينشط   ، الدماغ  حلجريات  املفضل  الغذاء  فهو  لذا  فوسفور،  ملجم 
بناء  يف  يدخل  كام  الباه،  ويقوي   ، اجلنسية  الوظيفة  تنشيط  يف  أيضًا  يساعد  كام  بأدمغتهم، 

العظام واألسنان. فالتمر غني بالفوسفور الذي يزيد يف حيوية الدماغ والنشاط اجلنيس.

وهو غني بالبوتاسيوم الذي يعترب هامًا للعديد من وظائف البدن ، ويوجد يف كل خلية 
وللمحافظة عىل   ، العصبي  والعضالت واجلهاز  القلب  لعمل  فهو رضوري  من خالياه، 

سكر الدم. 

كام أن تناول 100 جم من التمر متّون البدن بسدس حاجته اليومية من احلديد الذي يعترب 
نقصه من أهم املشاكل الغذائية شيوعًا ، وما ينجم عن ذلك من آفات يأيت يف طليعتها فقر الدم. 

كام أن التمر يزود البدن بخمس حاجته من املاغنسيوم ، وإن نقصه يعترب عاماًل مساعدًا 
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يف حدوث ارتفاع الضغط الدموي، كام يؤدي إىل اإلعياء والتشنجات العضلية والضعف 
العام والرجفان ، وقد حيدث ترسع يف القلب وإعياء يف الذهن. و يرى بعض العلامء أن خلو 

سكان الواحات من مرض الرسطان يعود إىل كثرة تناوهلم للتمر الغني باملاغنسيوم. 

و تقدر كمية الفلور يف التمر بـ 4 أضعاف ما حتتويه الفواكه األخرى، وهو يلعب دورًا 
يف املحافظة عىل سالمة األسنان ومنع تسوسها، وهذا يفرس احتفاظ سكان البوادي بأسنان 
التمر الذي حيتوي أيضًا عىل الكالسيوم  اليومي لكميات كبرية من  لتناوهلم  سليمة وقوية 

والفوسفور ومها الرضوريان لذلك.

الدم  محوضة  تعادل  يسبب  التمر  يف  القلوية  املعدنية  األمالح  وجود  أن  العلامء  ويعتقد 
املتأتية عن تناول النشويات بكثرة، واملعروف أن محوضة الدم هي السبب يف اإلصابة بعدد 
الدم والبواسري  الكىل واملرارة والنقرس وارتفاع ضغط  الوراثية كحصيات  من األمراض 

وغريها. ]13[

يعترب التمر من أهم األغذية التي هلا دور وقائي ضد مرض الرسطان ، وذلك ملا حتتويه من 
فينوالت و مضادات أكسدة. فقرشة التمور غنية بالفالفونويدات التي اكتسبت أمهية كبرية 
يف السنوات األخرية كمضادات لألكسدة، فلها نشاطات فسيولوجية متعددة ، من أمهها 
قليلة منها. كام أهنا  للقلب ، وهي تعمل حتى يف وجود كميات  أهنا تعمل منشطًا وحمفزًا 
تقوي جدران األوعية الدموية الشعرية ، ومتنع نفاذيتها ونزيفها كام أهنا تعمل كمضادات 

للفطريات والبكترييا والفريوسات وكمواد مانعة للرسطان.

املناعي    اجلهاز  تنشط  التي  املركبات  من  حمتواها  يف  الغنية  األغذية  أهم  من  التمر  ويعد 
املركب  هذا  فوائد  أهم  من  و  »بيتا 1-3 دى جلوكان«،  غنية يف حمتواها من مركب  فهي 
تنشيط اجلهاز املناعي باجلسم ، وأيضا له مقدرة عىل االحتاد واإلحاطة ، والتغليف للمواد 
الغريبة باجلسم. وكذلك يتعرف عىل خملفات اخلاليا املدمرة باجلسم نتيجة تعرضها لألشعة 
)مثل أشعة احلاسب اآليل أو أشعة اكس الطبية أو أشعة التليفون اجلوال أو األشعة فوق 

البنفسجية أو األشعة املنبعثة من الرحالت اجلوية( وحيتويا ويدمرها.

مهام  مصدرا  تعترب  والتي  الغذائية  األلياف  من  عالية  نسبة  عىل  باحتواءه  التمر  يتميز 
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احلليب  يف  موجودة  )تكون  الالكتيك  حامض  بكرتيا  تقوم  حيث   ، صحيًا  وعاماًل 
املتخمر( بتخمريها مكونة نواتج ميتابولزمية مميزة وأمحاض دهنية قصرية السلسلة تؤدي 
بدورها إىل زيادة نشاط اإلنزيامت املضادة لألكسدة مثل اجللوتاسيون-س- ترانسفرييز 
واجللوتاسيون بريوكسيديز، والتي تؤدي بدورها إىل زيادة تركيز اجللوتاسيون يف الدم ، 
السموم وزيادة  التخلص من  الكبد يف  الصفراء وزيادة كفاءة  وتنشيط امتصاص أمالح 

كفاءة اجلهاز املناعي باجلسم. 

له  أنثوي  أهنا حتتوي عىل هرمون  تبني  احليوانات  تغذية  التمر يف  نوى  ويف جتارب عىل 
تأثري خاص عىل وزهنا  ،كام أهنا تفيد يف إزالة املغص واإلسهال عندها. و تدل األبحاث 
العصبي  املزاج  يسبب  والذي   ، املفرط  الدرقي  للنشاط  مثبطة  خواّص  للتمر  أن  العلمية 
عند األطفال، لذا ينصح األطباء بإعطاء التمر صباحًا ألمثال هؤالء األطفال لتضفي عىل 
نفوسهم اهلدوء والسكينة. وهذا معناه أن للتمر قيمة غذائية عظيمة ، وهو مقٍو للعضالت 
واألعصاب ، ومرمم ، ومؤخر ملظاهر الشيخوخة، وإذا أضيف إليه احلليب كان من أصلح 

األغذية وخاصة ملن كان جهازه اهلضمي ضعيفًا. ]14[

إن القيمة الغذائية يف التمر تضارع بعض ما ألنواع اللحوم من هذه القيمة،  وثالثة أمثال 
ما للسمك من قيمة غذائية، وهو يفيد املصابني بفقر الدم واألمراض الصدرية ، ويعطى عىل 
شكل عجينة أو منقوع يغىل ويرشب عىل دفعات، ويفيد خاصة األوالد والصغار والشبان 

والرياضيني والعامل والناقهني والنحيفني والنساء احلامالت. ]9[.]11[

الرطب  فتناول  األكسيتوسني  تشبه  للرحم  مقبضة  مادة  حيوي  الرطب  أن  وجد  ولقد 
حافظة  مواد  فيه  الرطب  أن  وبام  الوالدة،  بعد  النزف  وتقليل  اجلنني  خروج  عىل  يساعد 
للضغط الدموي فهذا يساعد أيضًا عىل تقليل النزف، وكذلك فإن عملية الوالدة جمهدة، مما 

يتطلب طاقة والرطب غني بالسكر الذي يعطي هذه الطاقة.

كام أنه حيتوي عىل مضادات الرسطان وعىل املنشطات اجلنسية ؛ فإذا استخدم مع احلليب 
للحجريات  غذاء  وهو   ، الفسفور  معدن  فيه  فالتمر  البدن  وخيصب   ، الباءة  يف  يزيد  فإنه 
النبيلة، وهي حجرات التناسل ، وهذا يعطي القوة اجلنسية باإلضافة إىل حامض األرجنني، 
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وهو من األمحاض األمينية األساسية ، وهذا احلامض له دوره املؤثر يف الذكور حيث يؤدي 
نقصه عند الذكور إىل نقص تكوين احليوانات املنوية ، ومن ثم فله أمهية ، وخاصة لبعض 
من يعانون العقم نتيجة نقص احليوانات املنوية، لذلك فهو غذاء هام ومفيد يصلح للرجال، 
البيتوسني  املهمة مثل هرمون  ويساعدهم عىل احلفاظ عىل قدراهتم اجلنسية، واهلرمونات 
الذي له خاصية تنظيم الطلق عند النساء باإلضافة إىل أنه يمنع النزيف أثناء وعقب الوالدة، 

وخمفض لضغط الدم عندما تتناوله احلوامل. ]15[

القلقة  النفوس  عىل  والدعة  السكينة  يضفي  أنه  وهو   ، للتمر  مهمة  نفسية  صفة  وهناك 
املضطربة. ويرد الطب احلديث حصول املزاج العصبي إىل فرط نشاط الغدة الدرقية الرابضة 
يف مقدم العنق وإىل ازدياد إفرازها، وقد عرف أخريا بأن بعض النباتات والثامر هلا خاصة ) 
ضد الدرقية( حتد من نشاطها، وتلجم فرزها، نذكر منها اجلزر، والسبانخ، واللوز، واملشمش، 
ويف طليعة هذه النباتات التمر. فإدخاهلا يف أطعمة العصبيني مما يفيد من هتدئتهم، وخيفف من 
الفوائد  بتلك  األغذية  هذه  متيز  احلديث  الطب  ويعلل  باحلياة.  وتربمهم  وتأففهم  حتسسهم 
الحتوائها عىل الفيتامني ) أ( الذي يلعب دورا مهام مضادا للدرق، مما جعل العلامء املتتبعني، 
أعصاهبم  املضطربة  ومعاجلة   ،) الودي  باشتداد  أي   ( بالعيص  املصابني  بمعاجلة  ينادون 
بالفيتامني ) أ( وبخاصة إعطائه من مصادره الطبيعية كالتمر، وهم يرجحونه عىل املركبات 
اليودية التي كانت تعطى للحد من نشاط الدرق، ألن الفيتامني املذكور أشد فعالية من اليود 
وأبعد أثرا، وهم يرجحونه أيضا عىل املهدئات واملسكنات العصبية التي تورث اإلدمان أوال، 
وتثبط العزائم ، وتدخل اخلمول والكسل إىل متعاطيها ثانيا. لذلك ُينصح بإعطاء كل طفل 
ثائر عصبي املزاج بضع مترات يف صباح كل يوم لتضفي السكينة واهلدوء عىل نفسه، فتحد 
من ترصفاته واضطرابه، وُينصح كل من ال يستسيغ تناول فطور الصباح بأخذ بضع مترات 
مع كأس من احلليب صباح كل يوم، فإنه بذلك سيستقبل هناره مزودا بالوقود الالزم لفكره 

وجسمه، وبالعالج الالزم لتهدئة أعصابه التي ستوفرها أحداث النهار. ]11[ ]9[.

والتمر حيوي عىل األلياف السللوزية التي تكسبه الشكل اخلاص به وتساعد هذه األلياف 
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األمعاء عىل حركتها االستدارية وبذلك جتعل التمر ملينًا طبيعيًا، ويساعد التمر عىل جتنب 
الذي هو غني  التمر والرطب  فتناول  اإلمساك،  للوقاية من  البواسري وهو سبب  أمراض 
باأللياف - حيث وجد أن كل 100جرام من التمر تعطي نحو 8.5جرامات من األلياف 
حديثة  دراسة  املجال  هذا  يف  ظهرت  وقد   ، اإلمساك  من  للوقاية  مهمة  األلياف  وهذه   -
 Journal Of American Dietetic جملة  وهي   ، األمريكية  التغذية  جمالت  إحدى  نرشهتا 
وحتتوي  البواسري.  أمراض  ومن   ، منه  والوقاية  اإلمساك  عالج  يف  التمر  فوائد  أوضحت 
نضج  عىل  يساعد  الذي  )انفرتيز(  املسمى  اإلنزيم  أشهرها  اإلنزيامت  بعض  عىل  التمور 
التمور ، وهو أهم إنزيم يؤثر عىل جودة التمر إذ يستمر عمله بعد قطف الثامر ، ويعترب سببًا 
إىل متر.  إنضاجها وحتويلها  أنه يعمل عىل  إذ  التمور عىل صورة رطب  يف قرص مدة حفظ 
التمر بأدوار وأطوار حتى يتم نضجها وهي الطور األول الطلع ثم البرس  حيث متر ثمرة 
والرطب ، وتصبح التمرة يف هذا الطور مائية حلوة وفرتة هذا الطور ترتاوح بني )2 -4( 

أسابيع والطور األخري التمر وهو الطور النهائي لنضوج الثمرة. ]9[ ]17[

النص المعجز : 

لقد ذكر النخل يف كتاب اهلل �صبحانه وتعالى يف عدة مواضع وذلك يف معرض امتنانه 
– جال وعال - عىل خلقه بثمرها ومجاهلا، وكذلك ترغيبه سبحانه وتعاىل هلم يف جنته وما 

أعده هلم فيها فقال تعاىل: 

• چ ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  	
ی  جئ  *   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   

ڀچ  )إبراهيم : 24- 25(

• قال تعاىل:  چھ  ھ  ھ  ھ  ےچ  ) اآلية 10 سورة ق(	

• وقال عز وجل: چ ڱ  ڱ  ڱچ )اآلية 148 سورة الشعراء( 	

• وقوله: چٱ  ٻ  ٻ   ٻچ )اآلية 68 سورة الرمحن(	
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بجالء ووضوح وذكر من أمهيته يف نصوص  اأما يف ال�صنة فقد ذكر النخيل والتمر 
كثرية نورد منها ما ييل:

• عن أيب سعيد ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: » خري متراتكم 	
الربين، يذهب الداء، وال داء فيه « رواه الطرباين ]19[ واحلاكم ]18[ وقال الشيخ 

نارص الدين األلباين: حديث حسن )صحيح اجلامع الصغري( ]20[. 

• وقال صىل اهلل عليه وسلم: »من تصبح بسبع ثمرات عجوة ال يصيبه يف هذا اليوم 	
أبو نعيم]20[ و أبو داود]21[، و احلاكم ]18[، و اإلمام  سم وال سحر« رواه 

الرتمذي ]22[، وُروي يف الطب النبوي لإلمام الذهبي ]23[. 

• وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه –قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »العجوة 	
من اجلنة وفيها شفاء من السم والكمأة من املن وماؤها شفاء للعني » رواه الرتمذي 

]22[ وأمحد بإسناد صحيح ]24[. 

• : » من أكل سبع مترات مما بني البتيها حني يصبح مل 	 وقال صىل اهلل عليه وسلم 
يرضه سم حتى يميس« رواه مسلم ]2[. 

• وروى البخاري]3[: »من اصطبح كل يوم مترات عجوة مل يرضه سم وال سحر 	
ذلك اليوم إىل الليل«. 

وكام نعلم أن البكرتيا تفرز سموما داخلية وخارجية مسببة العديد من األمراض ، وقد 
الضارة  البكرتيا  بعض  عىل  القضاء  يف  فعااًل  أثرًا  للتمر  أن  البحث  هذا  خالل  من  وجد 
عليه  اهلل  صىل  لقوله  مصداقا  وهذا   ، وغريها  األذن  والتهابات  واللوز  الفم  يف  املوجودة 

وسلم »يذهب الداء« وقوله »ال يصيبه يف هذا اليوم سم«

• قال عليه الصالة والسالم )بيت ال متر فيه جياع أهله ( أخرجه مسلم	

• “كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يفطر قبل أن 	 عن أنس ريض اهلل عنه قال: 
يصيل عىل رطبات فإن مل تكن متريات حسا حسوات من ماء” رواه أبو داود ]21[ 

والرتمذي وقال حديث حسن ]22[.
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• عن سلامن بن عامر ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »إذا 	
رواه  طهور«  فإنه  فاملاء  مترًا  جيد  مل  فمن  بركة  فإنه  متر  عىل  فليفطر  أحدكم  أفطر 

الرتمذي وقال حديث حسن ]22[. 

• عن أيب موسى ريض اهلل عنه قال :)ولد يل غالم فأتيت به النبي صىل اهلل عليه وسلم 	
فسامه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالربكة ودفعه إيل( صحيح البخاري ]3[ .

ونعلم أن سبب الرائحة الكرية يف فم الصائم حني يميس هي ناجتة عن وجود البكرتيا 
وغريها من امليكروبات لذا كان صىل اهلل عليه وسلم  يفطر عىل التمر ، وهذا يثبط بعض 
البكرتيا املتواجدة يف فم الصائم ، ومن هنا  كانت انطالقة البحث ملعرفة أثر التمر يف القضاء 

عىل بعض امليكروبات الضارة املعزولة من الفم واللوز امللتهبة.

أقوال العلماء في شرح اآلية وفهم األحاديث :

ی   ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ  ۆئ   چۆئ  
ڀ    ڀ  ڀ  پ   پ  پپ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   ٱ   * جئ  ی  

ڀچ  )إبراهيم : 24- 25(
والتابعني،  الصحابة  من  التفسري  أهل  ذهب  نفعها  وكبري  الشجرة  هذه  قدر  عظم  فمن 
ومن بعدهم عىل أن الشجرة الطيبة التي شبهت بكلمة التوحيد ، فقد روى احلاكم يف كتابه 
املستدرك عىل الصحيحني ]18[ عن أنس مالك ريض اهلل عنه قال: » ثم أتى رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم بقناع من برس فقرأ مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة قال هي النخلة. » قال 

احلاكم حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه.

قال تعاىل: )والنخل باسقات هلا طلع نضيد( ) اآلية 10 سورة ق( أي طوال شاهقات 
الطوال،  الباسقات  وغريهم  والسدي  وقتادة  واحلسن  وعكرمة  وجماهد  عباس  ابن  قال 

ونضيد أي منضود.]25[

وقال عز وجل: )ونخل طلعها هضيم( )اآلية 148 سورة الشعراء(  قال العويف عن ابن 
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عباس أينع وبلغ فهو هضيم. وقال عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس يقول معشبة ، وقال 
إسامعيل بن أيب خالد عن عمرو عن ابن عباس قال إذا رطب واسرتخى ، وقال أبو إسحاق 
عن أيب العالء هو املزبب من الرطب ، وقال جماهد هو الذي إذا يبس هتشم وتفتت وتناثر ، 
وقال ابن جريج : سمعت عبد الكريم أنبانا أمية سمعت جماهد قال حني يطلع يقبض عليه 
فهو من الرطب اهلضيم تقبض عليه فتهشمه، وقال عكرمة وقتادة : اهلضيم الرطب اللني، 
وقال الضحاك : إذا كثر محل الثمرة وركب بعضها بعضا فهو هضيم، وقال مرة : هو الطلع 
حني يتفرق وخيرض ، وقال احلسن البرصي هو الذي ال نوى له ، وقال أبو صخر: ما رأيت 

الطلع حني ينشق عنه الكم فرتى الطلع قد لصق بعضه ببعض فهو اهلضيم.]25[

وقوله: )فيهام فاكهة ونخل ورمان( )اآلية 68 سورة الرمحن(، وهو هنا من باب عطف 
العام عىل اخلاص وأنه سبحانه أفرد النخل والرمان بالذكر لرشفهام عىل غريمها. ]25[

اأبو داود، وروى احلاكم، وروى اإلمام الرتمذي، وُروي يف الطب  ويف احلديث روى 
النبوي لإلمام الذهبي، قال: » من تصبح بسبع مترات عجوة ال يصيبه يف هذا اليوم سم وال 
سحر « . قال اخلطايب: كون العجوة تنفع من السّم والسحر إنام بربكة دعوة النبي صىل اهلل 

عليه وسلم لتمر املدينة ال خلاصية يف التمر. ]26[ 

وقال ابن حجر: وأما خصوصية السبع فالظاهر أهنا لرس فيها. ]27[ وقال القرطبي: 
وظاهر األحاديث خصوصية عجوة املدينة بدفع السّم وإبطال السحر. ]28[ 

وقال املناوي يف في�ض القدير: وليس ذلك عامًا يف العجوة بل خاصًا بعجوة املدينة 
بدليل رواية مسلم: » من أكل سبع مترات مما بني البتيها  أي املدينة  مل يرضه يف ذلك اليوم 
سٌم «. قال املناوي: وختصيصه بسبع خلاصية هذا العدد علمها الشارع، وقد جاء يف مواضع 
كثرية فام جاء من هذا العدد جمئ التداوي فذلك خلاصية ال يعلمها إال اهلل ومن أطلعه عليه، 
وما جاء عن عائشة ريض اهلل عنها أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: » إّن يف عجوة العالية 
شفاٌء أو أهنا ترياق أّول البكرة « ]رواه مسلم[ ]29[، وقال النووي يف رشحه: والعالية ما 

كان من احلوائط والقرى والعامرات من جهة املدينة العليا وهي جهة نجد. ]30[

وعدد  منها،  مترات  بسبع  التصبح  وفضيلة  وعجوهتا،  املدينة  متر  فضيلة  األحاديث  هذه  ويف 
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السبع من األمور التي علمها الشارع وفد نعلم نحن بعض حكمتها ولكن جيب اإليامن هبا واعتقاد 
فضلها واحلكمة فيها، ومازال العلم يكتشف إعجاز الوحي الرباين املنزل عىل سيد الثقلني.

وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: » العجوة من 
اجلنة وفيها شفاء من السم والكامة من املّن وماؤها شفاء للعني « ]رواه أمحد والرتمذي وابن 

ماجة[، هذه الرواية تتفق مع رواية البخاري بعدم ختصيص لتمر املدينة أو عجوهتا. 

قال القرطبي: ومن أئمتنا من تكّلف فقال: إن الّسموم إنام تقتل لفرط برودهتا فإذا داوم 
عىل التصّبح بالعجوة حتكمت فيه احلرارة وأعانتها احلرارة الغريزية فقاوم ذلك برودة السّم 
ما مل يستحكم، قال: وهذا يلزم رفع خصوصية عجوة املدينة. ]31[ وقال ابن القيم: عجوة 
املدينة من أنفع متر احلجاز ، وهو صنف كريم من ألني التمر وألذه. والتمر يف األصل من 
الدود  مادة  جفف  الريق  عىل  أكله  أديم  فإذا  الرتياقية.  القوة  من  فيه  ملا  تغذية  الثامر  أكثر 
وأضعفه أو قتله. ]32[ قال ابن حجر: ويف كالمه إشارة إىل أن املراد نوع خاص من السمُّ 
وهو ما ينشأ عن الديدان التي يف البطن ال كل السموم، لكن السياق يقتيض التعميم ألنه 

نكرة يف سياق النفي.  ]27[

عن أنس ريض اهلل عنه قال: كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يفطر عىل رطبات قبل 
أن يصىل ويف رواية: كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا كان صائاًم مل يصل حتى نأتيه 
برطب وماء ففي اجلامع الصحيح »كان إذا كان الرطب مل يفطر إال عىل الرطب وإذ مل يكن 

الرطب مل يفطر إال عىل التمر«.

احتار العلامء واملفرسون قديام وحديثا يف سبب اإلفطار عىل الرطب أو التمر، واستنبط 
الكثري منهم أسبابا عديدة فبعضهم قال إن الرطب والتمر فاكهتان مباركتان ، وقال آخرون 
ألن الرطب والتمر من الفاكهة احللوة التي تعطي اجلسم القوة والنشاط يف رسعة فائقة ، 

ومنهم من قال:أهنام يقويان النظر ومنهم من قال غري ذلك .

ذكر ابن حجر يف فتح الباري ما ييل:«واحلكمة يف استحباب التمر ملا يف احللو من تقوية 
البرص الذي يضعفه الصوم وألن احللو مما يوافق اإليامن ويعرب به املنام ويرق به القلب وهو 
أيرس من غريه ومن ثم استحب بعض التابعني أنه يفطر عىل احللو مطلقا كالعسل رواه بن 
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أيب شيبة عن معاوية بن قرة وبن سريين وغريمها« . ]27[

قال ابن القيم: يف فطره عليها تدبري لطيف فإن الصوم خييل املعدة من الغذاء فال جيد الكبد 
منها ما جيذبه ويرسله إىل القوى واألعضاء فيضعف، واحللو أرسع شيئا وصوال إىل الكبد 
حلالوته  فالتمر  يكن  مل  فإن  والقوى  هي  به  فتنتفع  قبوهلا  فيشتد  الرطب  سيام  إليها  وأحبه 
وتغذيته فإن مل يكن فحسوات املاء تطفي ء هليب املعدة وحرارة الصوم فتنتبه بعده للطعام 
وتتلقاه بشهوة « ]32[ وقد ذكر البجريمي: فإن قلت ما احلكمة يف استحباب التمر قلت ملا 

يف احللو من تقوية البرص الذي يضعفه الصوم وهو أيرس من غريه ]33[

الذي  البرص  تقوية  احللو من  ملا يف  التمر  قال: »احلكمة يف ختصيص  فقد  الطحاوي  أما 
أضعفه الصوم وترقيق القلب وهو أيرس من غريه ومن ثمة استحب بعض التابعني أن يفطر 
عىل احللو مطلقا كالعسل وقيل ألنه حيسن البول وقيل ألن النخلة مثل هبا املسلم فثمرها 

أفضل املأكول وقيل ألهنا الشجرة الطيبة« ]34[

الذي  البرص  يقوي  حلو  وكل  حلو،  ألنه  بالتمر  اإلفطار  رشع  »وإنام  الشوكاين:  وقال 
يضعف بالصوم، وهذا أحسن ما قيل يف املناسبة وبيان وجه احلكمة، وإذا كانت العلة كونه 
حلوًا، واحللو له ذلك التأثري فيلحق به احللويات كلها، أما ما كان أشد منه حالوة فبفحوى 

اخلطاب، وما كان مساويًا له فبلحنه« ]35[

أما عبد الرؤوف املناوي فقد ذكر يف كتابه » فيض القدير« : كان إذا كان الرطب أي زمنه 
مل يفطر من صومه إال عىل الرطب وإذا مل يكن الرطب مل يفطر إال عىل التمر لتقويته للنظر 

الذي أضعفه الصوم وألنه يرق القلب. ]29[

و جاء يف تذكرة أويل األلباب لداود األنطاكي: التمر هو املرتبة السابقة من متر النخيل، 
البلغم خصوصًا إذا ُأكل عىل  يقطع السعال املزمن ، وأوجاع الصدر، ويستأصل شأفة 
الفوائد  هذه  البيطار  ابن  وأكد   ،]36[ الباه.  يقوي  احلليب  ومع  كثريًا،  ويغذي  الريق، 
فقال: والتمر يسّخن البدن، وهو صالح للصدر والرئة واملعي، وإذا نقع يف احلليب أنعظ 

إنعاظًا قويًا. ]37[
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أما ابن قّيم اجلوزية فقد رشح فوائد التمر يف كل مراحله ]عن كتابه الطب النبوي[ فقال: 
والرطب  كان هشًا وحلوًا.  ما  وأنفعه  والفم  اللثة  وينفع   ، البطن  يابس حيبس  الُبرس حاٌر 
يقوي املعدة الباردة ، ويزيد يف الباه ، وخيصب البدن ، ويغذي غذاًء كثريًا. أما التمر فهو مقوٍّ 
للكبد ملني للطبع يزيد يف الباه ، والسيام مع حب الصنوبر، ويربئ من خشونة احللق. وهو 

من أكثر الثامر تغذية للبدن وأكله عىل الريق يقتل الدود وهو فاكهة وغذاء. ]32[

وقد قال أبو قراط أبو الطب : ليكن غذاؤك دواءك : وعاجلوا كل مريض بنبات أرضه 
فهي أجلب لشفائه.

وقال ابن النفيس : صحتك يف تنظيم غذائك، وعليك باحلذر من اللجوء إىل األدوية إال 
عند الرضورة القصوى .

فتقبله  به  النفع  واعتقاده   ، قبوله  بالدواء  العليل  انتفاع  رشط  من  إن  القيم:  ابن  وقال 
وحسن   ، باالعتقاد  تنفع  املعاجلات  من  كثريًا  أّن  حتى  العلة  دفع  عىل  به  فتستعني  الطبيعة 

القبول وكامل التلقي. ]32[

التصّبح بسبع مترات من متر  العلوان: )وإن تيرس  وقال فضيلة الشيخ سليامن بن نارص 
الصحيحني  ففي   ، مريد  ساحر  كل  من  حصني  وحصن   ، رشعي  سبب  فهذا   ، العجوة 
وغريمها من حديث عامر بن سعد عن سعد  ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم 
قال: » من تصبح بسبع مترات من متر العجوة مل يصبه سم وال سحر « ) متفق عليه(، وهذا 
الكالم للشيخ ابن باز رمحه اهلل قلت : والذي أراه يف هذه املسألة أن املنفعة والفائدة باقية يف 
متر العجوة خاصة ، ومتر املدينة عامة إىل قيام الساعة ، وأن ذلك ليس خمصوصا بزمن رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم وال بتمر العجوة عام سواه ، مع أن اخلربة والتجربة العملية يف هذا 
امليدان أكدت بام ال يدع جماال للشك تأثري متر العجوة عىل السحر خاصة واملنفعة العظيمة له 

قبل أو بعد وقوعه، واهلل تعاىل: أعلم.

منافع  فيها  مباركة  فاكهة طيبة  التمر  أن  أقواهلم  ، وتتلخص  العلامء  ما ذكره  هذا بعض 
كثرية كتقوية البرص، كام أنَّ الرطب والتمر يعطي اجلسم النشاط والقوة. 
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وخالصة القول : إن الصحابة الكرام والتابعني ومن تبعهم فرسوا األحاديث السابقة 
وذكروا   ، الصيام  يف  والتمر  الرطب  فوائد  وبينوا   ، احلديث  العلم  فرسه  مما  قريبا  تفسريا 
الفوائد من جتارب مرت معهم ومع غريهم ، ومل ينسوا ذكر بركة التمر بسبب حرص رسول 

اهلل عىل ادخاره » بيت ال متر فيه جياع أهله« 

يف  استفاضوا  لكنهم   ، األقدمون  لنا  نقله  عام  خيرجوا  فلم  املعارصون  العلامء  أما 
احلكمة من ذلك ، ومنهم د.صربي القباين صاحب الكتاب الشهري »الغذاء ال الدواء« إذ 
يقول:»فالصائم يستنفد يف هناره عادة معظم وقود جسده، أي: يستنفد السكر املكتنز يف 
خاليا جسمه، وهبوط نسبة السكر يف الدم عن حدها املعتاد هو الذي يسبب ما يشعر به 
الصائم من ضعف وكسل وزوغان يف البرص، وعدم قدرة عىل التفكري واحلركة؛ لذا كان 
من الرضوري أن نمّد أجسامنا بمقدار وافر من السكر ساعة اإلفطار، فالصائم املرتاخي 
املتكاسل يف أواخر يوم صيامه، تعود إليه قواه رسيعًا ، ويدب النشاط إىل جسمه يف أقل 
أو كأس  ببضع مترات مع كأس ماء  السكرية  املواد  إفطاره عىل  اقترص يف  إذا  من ساعة 
حليب، وبعد ساعة يقوم الصائم إىل تناول عشائه املعتاد، وهلذا النمط من اإلفطار ثالث 

فوائد هي:

هاجعة  كانت  أن  بعد  وفري،  دسم  غذاء  من  إليها  يقدم  بام  ترهق  ال  املعدة  أن   )1(
السهل  التمر  هضم  يف  بالتدريج  عملها  تبدأ  بل  تقريبًا،  ساعة  عرشة  ثامين  طوال  نائمة 

االمتصاص، ثم بعد نصف ساعة يقدم إليها اإلفطار املعتاد.

)2( أن تناول التمر أواًل حيد من جشع الصائم، فال يقبل عىل املائدة ليلتهم ما عليها 
بعجلة دون مضغ أو تذوق.

فيزول  ساعة  نصف  خالل  التمر  من  السكرية  املواد  هضم  تستطيع  املعدة  أن   )2(
اإلحساس بالدوخة والتعب رسيعًا ]38[

الصيام   بعد  فطورنا  بالرطب  نبدأ  أن  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الكريم  رسولنا  وأوصانا 
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وهذه السنة النبوية املطهرة فيها إرشاد طبي وفوائد وحكم عظيمة. فعندما يبدأ الصائم يف 
تناول إفطاره فإنه حيتاج يف تلك اللحظات إىل مصدر طاقة رسيع يدفع عنه اجلوع، ويصل 
بأرسع ما يمكن إىل املخ وسائر األعضاء إلمدادها بالطاقة. وأرسع املواد الغذائية يف اهلضم 
واالمتصاص واإلمداد بالطاقة هي السكريات  فاجلسم يستطيع امتصاصها بسهولة خالل 
دقائق معدودة  خاصة إذا كانت املعدة واألمعاء خالية كام هو احلال يف الصيام ، وكانت تلك 

السكريات يف الصورة األحادية.

 وإذا أمعنا النظر يف نص احلديث الرشيف فإننا نجد أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
التمر عند  التمرات للصائم عند فطوره  خالفًا ألحاديث أخرى تقدم  الرطبات عىل  قدم 
اليوم سم  بسبع مترات مل يرضه ذلك  » من تصبح  لقوله صىل اهلل عليه وسلم  التصبح هبا 
ابن  رواه  التمر«  املؤمن  سحور  »نعم  وسلم  عليه  اهلل  صىل  قوله  و  احلديث   سحر«  وال 
حبان والبيهقي. ولعل يف ذلك رمحة من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم باملسلمني  فنوعية 
السكريات  فإن  عامة  بالتمر. وبصفة  الغالبة  تلك  بالرطب ختتلف عن  الغالبة  السكريات 
املوجودة يف التمر أغلبها من نوعني السكريات األحادية )اجللوكوز( والسكريات الثنائية 
)السكروز(، وتعترب السكريات األحادية األسهل امتصاصا واألرسع انتقاال للدم مبارشة، 
وال يستغرق امتصاص هذه النوعية من السكريات وانتقاهلا يف الدم ووصوهلا إىل أعضاء 
متر  أن  فيجب  )السكروز(  الثنائية  السكريات  أما   ، معدودة  دقائق  إال  املختلفة  اجلسم 
حتى  أحادية  سكريات  إىل  الثنائية  السكريات  هذه  فيها  تتحول  حيوية  كيميائية  بعمليات 

يمكنها التحرك يف الدم لتحقيق الغاية املطلوبة منها . 

ومن البديي أن الوقت الالزم الستفادة اجلسم من السكريات الثنائية أطول مقارنة 
بالسكريات األحادية ، و الرطب حيتوي عىل نسبة عالية جدَا من السكريات األحادية 
الثنائية مما  السكريات  التمر عىل نسبة عالية من  بينام حتتوي ثامر   ، تأثريها أرسع  فيكون 
يتطلب وقتًا أطول لتحويلها عن طريق اهلضم إىل سكريات أحادية ، وهنا جتلت عظمة 
فطورهم يف شهر  يكون  أن  املسلمني  من  عندما طلب  عليه وسلم  اهلل  اهلل صىل  رسول 
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رمضان عىل رطبات ، وصدق اهلل العظيم إذ يقول يف حمكم آياته : »َوَما َينِطُق َعِن اهْلََوى 
أمرالسيدة مريم أن  النجم(، ولعل اهلل تعاىل: قد  ُيوَحى«) 4،3 سورة  َوْحٌي  إاِلَّ  ُهَو  إِْن 

تأكل رطبات وقت خماضها حلاجتها الرسيعة للطاقة التي تعينها عىل عملية املخاض .

القيمة  ذات  األغذية  من  التمور  وتعترب  وحلوى   ورشاب  ودواء  وغذاء  فاكهة  والتمر 
وذلك  احلليب   إليه  أضفنا  ما  إذا  لإلنسان  كافيا  مثاليَاَ  غذاء  التمر  ويعد  العالية.  الغذائية 
والدهون  العضوية  واألمحاض  السكريات  مثل  الرئيسية  الغذائية  املواد  عىل  الحتوائه 
مضادات  من  كبرية  كمية  عىل  حيتوي  أنه  كام  وغريها   الغذائية  واأللياف  والربوتينات 
األكسدة ، وأيضًا حيتوي عىل كميات ال بأس هبا من الفيتامينات مثل فيتامني ج وفيتامني 
عىل  أطلق  ولقد  والنياسني.  والريبوفالفني  الثيامني  وخاصة   ،  B فيتامينات  وجمموعة   A
التمر لقب منجم لغنائه باملعادن والعنارص الغذائية املختلفة،  وقد ورد يف احلديث النبوي 
الرشيف قوله صىل اهلل عليه وسلم: )من تصبح بسبع مترات مل يرضه ذلك اليوم سم وال 
سحر(، ولقد وجد أن تناول 7 مترات أي ما يقرب من 100 جرام من التمور يمد جسم 
املاغنسيوم واملنجنيز والنحاس والكربيت،  اليومية من كل من  اإلنسان بكامل احتياجاته 
الكالسيوم والبوتاسيوم. كام  ونصف احتياجاته من احلديد ، وربع احتياجاته من كل من 
أن التمر حيتوي عىل كميات مرتفعة من عنرص الفلورين يقدر بخمسة أضعاف ما حتتويه 
مقاومة  يف  الفلورين  يلعبه  الذي  الدور  مجيعًا  ونعلم   ، العنرص  هذا  من  األخرى  الفواكه 
تسوس األسنان و املحافظة عليها  وال نكاد نرى معجون أسنان سواء كان حمليًا أو دوليًا 
يف  رطبات  عىل  اإلفطار  املسلمني  لدى  املحببة  العادات  ومن  الفلورين.  عىل  وحيتوي  إال 
شهر رمضان حيث تعطي الصائم جرعة مركزة من الغذاء الرسيع االمتصاص ختفف من 
شعوره باجلوع ورشاهته لألكل، كام تنشط العصارات اهلضمية وتقي من اإلمساك وتعدل 

احلموضة يف املعدة ويف الدم. ]39[ ]40[

واأي�صًا من الفوائد الغذائية والعلجية للرطب:
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)1( أنه مقو عام للجسم ، ويعالج فقر الدم ، ويمنع اضطراب األعصاب ملا حيتويه من 
نسبة عالية من السكر و البوتاسيوم.

هرمون  )مثل  للمرضعة  اللبن  إفراز  حتفز  التي  اهلرمونات  إفراز  لزيادة  سبب   )2(  
بروالكتني(، وذلك ملا حيتويه من جلييس و ثريونني. 

)3( يستخدم لعالج حاالت اإلمساك املزمن لتنشيطه حركة األمعاء ومرونتها بام حتتويه 
من ألياف سيليولوزية. 

تلعب دورا  التي  األغذية  أهم  التمر والرطب من  يعترب  الرسطان:  الوقاية من  فيه   )4(
وقائيا ضد مرض الرسطان وذلك ملا حتتويه من فينوالت و مضادات أكسدة . 

)5( فيه تنشيط اجلهاز املناعي: إن التمر من أهم األغذية الغنية يف حمتواها من املركبات 
جلوكان«،  دى   3-1 »بيتا  مركب  من  حمتواها  يف  غنية  فهي   ، املناعي  اجلهاز  تنشط  التي 
ومن أهم فوائد هذا املركب تنشيط اجلهاز املناعي باجلسم ، وأيضا هلا مقدرة عىل االحتاد 
الغريبة باجلسم. وكذلك يتعرف عىل خملفات اخلاليا املدمرة  واإلحاطة والتغليف للمواد 
باجلسم نتيجة تعرضها لألشعة )مثل أشعة احلاسب اآليل، أو أشعة اكس الطبية، أو أشعة 
اجلوية(،  الرحالت  من  املنبعثة  األشعة  أو  البنفسجية،  فوق  األشعة  أو  اجلوال،  التليفون 

وحيتويا ويدمرها. ]39[ ]40[ ]41[

أما الدكتور عبد الباسط حممد سيد فيقول: » فالتمر غني بالسكريات األحادية التي تعطي 
سعرات حرارية عالية يف فرتة زمنية قصرية لسهولة هضمه وامتصاصه، لذلك أوىص الرسول 
صىل اهلل عليه وسلم الصائمني أن يبدؤوا إفطارهم برطب أو متر لكي يعوضوا ما فقدوا من 
سكريات يف يوم صيامهم. وقد أوضحت الدراسات العلمية والطبية احلديثة صحة وفاعلية 
ما نصح به الرسول صىل اهلل عليه وسلم الصائمني عن بدء إفطارهم، واألطباء عادة ينصحون 
الصائمني الذين يشعرون بالدوخة والرتاخي وزوغان البرص ينصحوهنم بتناول بضع مترات 

عند إفطارهم فتزول عنهم تلك الدوخة خالل نصف ساعة من تناوهلم للتمر]41[
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ومن أقوال العلامء علمنا أنَّ تناول التمر قبل دخول أي طعام جلسم اإلنسان وال سيام بعد 
الصوم له فوائد عظيمة منها :

بعض  وكذلك   ، بالطاقة  متده  التي  السكاكر  من  أنواع  بعض  نقص  يعرتيه  الصائم  إن   
العنارص احليوية اهلامة التي بتغريها يف اإلفطار والسحور بالبدائل الغذائية تعد نعمة من اهلل 

لتنقية اجلسم، وتطهره بالصوم  وكأهنا تغيري زيت السيارة مثاًل .

اجلسم  إمداد  يف  يرسع  مما  تناوله  من  ساعة  خالل  واالمتصاص  اهلضم  رسيع  والتمر 
بالطاقة ، وتعويضه بالعنارص املعدنية والفيتامينات والكربوهيدرات مع ما يقوم به التمر إثر 
تناوله بإمداد اجلسم بام به من مواد سلليوزيه تساعد املعدة عىل عملياهتا اهلضمية ، وكذلك 

تنظيفها وتطهريها .

 إن نقص نسبة السكر يف اجلسم أثناء الصيام هي التي تسبب اإلحساس باجلوع وليست 
السحور،  بالتمر وكذلك  اإلفطار  الرس يف  كان  ولذا  ذلك،  والرشاب هي رس  الطعام  قلة 
وخاصة أن سكر الفركتوز يعوض السكر املحرتق يف الدم نتاج احلركة ، وبذل اجلهد فال 
يفرت الصائم ، وال يتعب ؛ ناهيك عن أنه يقوي الكبد والقلب والدم ملا حيتويه من منجم 
معادن سهلة ، ورسيعة االمتصاص فخالل ساعة يضم التمر كالعسل ، وصدق رسول اهلل 

الذي نّبه أمته إىل هذه الفوائد الصحية قبل أن يكتشفها العلم احلديث.

كام أن حتنيك الوليد بالتمر أمر عجيب ملا فيه من عظيم الفوائد الطبية ، فقد ثبت أن بالتمر 
عنارص حيوية تقي الطفل من األمراض ، وتقوي مناعته املكتسبة من اهلل، وهي بمثابة لقاح 
يقيه طيلة عمره  ويدرعه . كام يعطي للطفل لقاحات شلل األطفال والدفترييا واحلصبة . 
اهلل عليه  بامليكروبات سن صىل  وأكثر عرضة لإلصابة  البالغ  مناعة من  أقل  الطفل  وألن 

وسلم حتنيك الطفل بالتمر كام ورد يف احلديث. 

يأخذ  أن  بعد  بالتمر  املواليد  األطفال  بتحنيك  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  قيام  إن 
فالتمر   ، بالغة  حكمة  فيه  الرشيف  بريقه  التمرة  هذه  من  ذاب  بام  حينكه  ثم  فيه  يف  التمرة 
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حيتوي عىل السكر »اجللوكوز« بكميات وافرة ، وخاصة بعد إذابته بالريق الذي حيتوي عىل 
إنزيامت خاصة حتول السكر الثنائي سكروز إىل سكر أحادي ، كام أن الريق ييرس إذابة هذه 
املواليد  أو كل  أن يستفيد منها. وبام أن معظم  املولود  للطفل  ، وبالتايل يمكن  السكريات 
يقي  املذاب  التمر  الطفل  إعطاء  فإن  مبارشة  والدهتم  بعد  »اجللوكوز«  للسكر  حيتاجون 
الطفل من مضاعفات نقص السكر اخلطرية ؛ والتي املحنا إليها فيام سبق ومنها خماطر نقص 

السكر»اجللوكوز« يف دم املولود. 

إن استحباب حتنيك الطفل بالتمر هو عالج وقائي ذو أمهية بالغة ، وهو إعجاز طبي مل 
تكن البرشية تعرفه ، وتعرف خماطر نقص السكر، وإن املولود وخاصة إذا كان خداجًا، حيتاج 
دون ريب بعد والدته مبارشة إىل أن يعطى حملواًل سكريًا. وقد دأبت مستشفيات الوالدة 
ثم  مبارشة.  بعد والدته  املولود  اجللوكوز لريضعه  املولودين حملول  إعطاء  واألطفال عىل 
بعد ذلك تبدأ أمه بإرضاعه. إن هذه األحاديث الرشيفة املتعلقة بتحنيك األطفال تفتح آفاقًا 
مهمة جدًا يف وقاية األطفال من أمراض خطرية جدًا بسبب إصابتهم بنقص سكر اجللوكوز 
يف دمائهم. كام وأن إعطاء املولود مادة سكرية مهضومة جاهزة توضح إعجازًا طبيًا مل يكن 
معروفًا يف زمنه صىل اهلل عليه وسلم وال يف األزمنة التي تلته حتى اتضحت احلكمة من ذلك 

اإلجراء يف القرن العرشين .]42[ ]43[
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الواقع العلمي
إن التمر يعترب من األغذية ذات القيمة الغذائية العالية وكان رسولنا الكريم صىل اهلل عليه 
وسلم يفطر عليه ؛ بل ويفطر عليه الصائمون اقتداء برسولنا الكريم صىل اهلل عليه وسلم 
وألنه صىل اهلل عليه وسلم أمر بذلك الصائمني، وله من الفوائد واملعاجلات ما ال يعد، فقد 
ركزت هذه الدراسة عىل تأثري التمر عيل ميكروبات املعزولة من الفم سواء تلك املعزولة 

من أفواه الصائمني عمومًا أو املرىض عىل وجه اخلصوص .

أواًل : أثر التمر في تثبيط البكتريا المعزولة من أفواه الصائمين

»كان صىل اهلل عليه وسلم يفطر قبل أن يصل عىل رطبات فإن مل تكن متريات«

وقال صىل اهلل عليه وسلم : »إذا أفطر أحدكم فليفطر عىل متر فإنه بركة«

الدرا�صة:

من  ملجموعة  الصائمني  أفواه  يف  املتواجدة  البكرتية  األنواع  بعزل  البحث  هذا  يف  قمنا 
الصائمني تصل إىل تسعة وعرشين من الذكور الذين ترتاوح أعامرهم من 21-23 سنة، 

وقد تم أخذ العينات عند املساء قبل اإلفطار بحوايل ساعة.

ومن خالل هذا البحث وجد أن البكترييا األكثر انتشارا يف هذه الدراسة بني الصائمني 
عن املساء قبل اإلفطار هي: Staphylococcus saprophyticus وقد عزلت من 12 صائام 
وكانت نسبتها )41.4( تليها  Staphylococcus aureus وعزلت من 8 صائمني وكانت 
وكانت  صائمني   5 من  وعزلت    Pseudomonas aeruginosa تليها   )27.6( نسبتها 
Staphylococcus epidermidis  من 4 صائمني وكانت  نسبتها )17.2( وأخريا عزلت 

نسبتها )13.8(. 
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املعزولة  البكرتيا  التمر عىل هذه  من  املختلفة  الرتاكيز  تأثري  التايل  الشكل)1(  ويوضح 
 ،)2( الشكل  يف  أكثر  املوضحة  التثبيط  منطقة  خالل  من  املساء  عند  الصائمني  أفواه  من 
)30مم(  للتثبيط  منطقة  أعىل  متوسط  كان   Pseudomonas aeruginosa إىل  فبالنسبة 
عندما أخذ التمر، وأضيف له وزنه من املاء املعقم واملقطر وهو املرموز له بالرمز)1( ثم 
خفف بنسبة 1:1 وهو)2/1( وهكذا،، وكان متوسط أقل منطقة للتثبيط هي)18مم( عند 

الرتكيز)8/1(.

وكذلك احلال بالنسبة إىل Staphylococcus saprophyticus حيث كان متوسط أعىل 
للتثبيط هي)14مم(  للتثبيط هي )31 مم( عند الرتكيز)1( و متوسط أقل منطقة  منطقة 

عند الرتكيز)8/1(.

وبالنسبة Staphylococcus aureus كان متوسط أعىل منطقة للتثبيط هي )26 مم( عند 
الرتكيز)1( و متوسط أقل منطقة للتثبيط هي)11مم( عند الرتكيز)4/1(.

وأخريا بالنسبة إىل Staphylococcus epidermidis كان متوسط أعىل منطقة للتثبيط هي 
)34 مم( عند الرتكيز)1( و متوسط أقل منطقة للتثبيط هي)19مم( عند الرتكيز)8/1(.
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من هنا يمكن القول أن للتمر أثرًا فعااًل يف تثبيط البكرتيا املوجود يف أفواه الصائمني عند 
الصيام  أثناء  الصيام، وذلك ألن االمتناع عن الرشاب  نتيجة  تتواجد فيهم  ، والتي  املساء 
توفر  يؤدي  اللعاب.  منافع  خسارة  إىل  وبالتايل   ، الفم  يف  اللعاب  إفراز  تقليل  إىل  يؤدي 
املخلفات  بإذابة  يقوم  و  البكترييا،  تكاثر  و  نمو  من  احلد  إىل  اللعاب  من  كبرية  كميات 
الكربيتية ، وبالتايل إىل تقليل أو إخفاء الرائحة الكرية فمن العوامل التي تؤدي إىل تفاقم 

مشكلة الرائحة الكرية أثناء الصيام هو العطش. ]44[ ]45[

كام أن من األسباب الرئيسية للرائحة الكرية يف الفم هو وجود البكترييا الالهوائية 
يف الفم.حيث يقوم هذا النوع من البكترييا بإفراز مادة »الكربيت« ذات الرائحة الكرية.
ومن صفات البكترييا الالهوائية: أهنا تعيش يف معزل عن اهلواء ، وجمرد تعرضها للهواء 
بيضاء  طبقة  تكون  إىل  الصيام  أثناء  الرشب  أو  األكل  عدم  يؤدي  هالكها.  إىل  يؤدي 
عىل اللسان. وهذه الطبقة عبارة عن طبقة من اللعاب اهلالمي الثقيل. يمكن للبكترييا 
الالهوائية أن تعيش وتتكاثر حتت هذه الطبقة البيضاء عىل اللسان مفرزة مادة الكربيت 

ذات الرائحة املقززة. ]46[

غري أن للصيام فوائد عديدة ليس فقط عىل الفم واألسنان بل عىل اجلهاز اهلضمي بأكمله، 
فاالمتناع عن األكل والرشب حيرم بكترييا اجلهاز اهلضمي من غذائها ويتسبب يف جتويعها، 
فاخلاليا البكتريية عبارة عن كائنات حية صغرية جدا ، و ال تستطيع ختزين كميات كبرية 
من الغذاء يف أجسامها كام يمكن للبرش. فيؤدي الصيام إىل هالك كميات كبرية من البكترييا 
القوية شديدة الرضر،  البكترييا  أثناء الصيام هي  الضارة. ويف عامل اجلراثيم أول ما يلك 
وذلك الحتياجها للطاقة بصورة مستمرة، ومن هذه البكترييا ما يسبب التسوس و أمراض 
اللثة. أي بعبارة أخرى يقوم الصيام بالتقليل من حاالت التسوس  و أمراض اللثة،  نتيجة 

للتقليل من البكترييا الضارة. ]47[ ]48[

القاهرة لألستاذة  بجامعة  الصيدلة  بكلية  أجريت  علمية  دراسة  أثبتت  املجال  هذا  ويف 
للحرارة  تأثري خافض  هلا  للتمر  املائية  أن اخلالصة  الوهاب   الدكتورة سامية عبد  بالكلية 
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تأثري  هلا  املائي  للمستخلص  الفعالة  املواد  وأن   ، الكيميائية  املخفضات  لتأثري  مشابه 
تتناول عن  التي  الكيميائية  الدم بنسبة تقارب خمفضات السكر  خافض لنسبة السكر يف 
طريق الفم، وأثبتت أن اخلالصة الكحولية واملائية للتمر هلا تأثري ملحوظ كمضاد حيوي 
لبعض امليكروبات املرضية ، وحتتوى عىل بعض األمحاض األمينية التي هلا تأثري فعال يف 
مثل  باجلسم  املوجودة  اهلرمونات  تشابه  التي  اهلرمونات  إىل بعض  الذاكرة إضافة  تقوية 
االسرتوجني ]49[ ومن هنا كان هذا اإلعجاز العظيم يف قوله عز وجل: )ونخل طلعها 

هضيم( )اآلية 148 سورة الشعراء( 

وعن سلامن بن عامر ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: » إذا أفطر 
الرتمذي وقال  فإنه طهور« ]رواه  فاملاء  مترًا  بركة فمن مل جيد  فإنه  فليفطر عىل متر  أحدكم 

حديث حسن، وقال عبد القادر األرناؤوط: إسناده صحيح[.

إن وراء هذا الوحي اإلهلي و اهلدي النبوي حكمة رائعة وهديًا طبيًا عظياًم. فأهم شء 
كذلك  صومه،  هنار  فقده  ما  تعوضه  جديدة  طاقة  هو  فطره  حال  به  الصائم  تزويد  جيب 
فاجلسم يف حاجة ماّسة إىل املاء وإزالة شعور العطش لديه. وأرسع شء يمكن امتصاصه 
هي املواد السكرية ، وخاصة األحادية منها ، ولذلك قال عز وجل: )ونخل طلعها هضيم( 
)اآلية 148 سورة الشعراء(. فاملواد السكرية يف صورة حملول مائي يمكن امتصاصها يف 
صورة ميرّسة يف املعدة واألمعاء الفارغة عند الصائم ، وهذا ما حيققه الرطب وبذا يرتفع 
مستوى سكر الدم يف وقت وجيز. ومن املالحظات اهلامة أن التمر والرطب يكادان خيلوان 
بالنسبة للربوتينات.  من الدهن ، وبذا ال حيتاج هضمها لساعات طويلة ، وكذلك احلال 
كام أن وجود األلياف السليلوزية يف التمر بنسبة عالية له مزايا أخرى فهي تفيد بأن تعمل 
كإسفنجة متتص املاء داخل املعي وتعطي الرباز حجاًم معقواًل مع إحداث تليني طبيعي يمنع 

حدوث اإلمساك عند الصائم. ]50[
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ثانيًا: أثر التمر في تثبيط البكتريا المعزولة مرضى التهاب اللوز :

قال صىل اهلل عليه وسلم : » إن العجوة من النة، وفيها شفاء من السم « وقال أيضا: 
»من تصبح بسبع ثمرات عجوة ال يصيبه ف هذا اليوم سم «

الدرا�صة:

التهاب اللوز مرض يصيب اللوز، فيؤدي ذلك إىل انتفاخ اللوز، و تكون بقع محراء باهتة 
أو خراجات تقيحية بيضاء ، أو صفراء تالحظ عىل السطح، كال من البكترييا و الفريوسات 
يسبب التهاب اللوز، وتكون األعراض متشاهبة. وأجريت هذه الدراسة عىل 30 عينة من 
املرىض )أطفال وبالغني( الذين تم تشخيصهم إكلينيكيا بان لديم التهاب اللوز قسم من 
املرىض كان لديم التهاب حاد كخرجات عىل اللوز قبل إزالتها Tonsillectomy، آخرين 
 ASO لكن ،Tonsillectomy كانوا يعانون من التهاب اللوز بعد أن خضعوا لعملية إزالتها

كان لديم مرتفع. 

اللوز كان منهم 21 من اإلناث و 9 ذكور. وبحسب  بالتهاب  هؤالء املرىض املصابني 
الفئات العمرية فإن هذه املجاميع تكونت من: املجموعة األوىل 11 مريضا من)8 شهور إىل 
10 سنوات(، و املجموعة الثانية من )11-20 سنة( وتضم 10 مرىض، واملجموعة الثالثة 
من )21-30 سنة( وتضم 5 مرىض وأخريا املجموعة الرابعة)31( سنة وكان عددهم )4( 
مرىض. وقد كانت أكثر اإلصابات بالتهاب اللوز عند األطفال )8 شهور إىل 10 سنوات( 

ثم الفئة من )11-20 سنة(.

 S .pyogenes ومن خالل هذا البحث وجد أن البكترييا األكثر انتشارا يف هذه الدراسة هي
حيث كانت نسبتها )%39.2( من جمموع البكرتيا املسببة اللتهاب اللوز، وكانت ثاين األنواع 
نسبته  Viridans streptococci وكانت  يليه  نسبته )25%(،  S ureus وكانت  انتشارا هي: 
  S.pneumonia Enterococci وهي  قليلة  بأعداد  البكترييا  بعض  عزلت  كام   ،)21.4%(

.E.coli  S.epidermides  )3.6%(و
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السالالت  عىل  للتمر  املائية  املستخلصات  تأثر  اختبار  الدراسة  هذه  يف  أجري  كام 
وقد  وغريه،  والثوم  الليمون  مثل  أخرى  طبية  بنباتات  ومقارنته  املعزولة  البكتريية 
اللوز، كام  التهاب  املعزولة من مرىض  البكترييا  تأثري عىل  التمر أعىل  أظهر مستخلص 
يف Viridans streptococci والذي أعطى منطقة تثبيط قطرها )mm 38.3(، وكذلك 
تثبيط قدرها  تثبيط قطرها )42mm(كام أعطى منطقة  S. pyogenes منطقة  أعطى عىل 
 S. aureusو S. epidermides أما . E. Coli و Enterococcus 63( عىل كل من mm(

.)25 mm(  فقد كانت منطقة التثبيط هي S. pneumoniaو

 Enterococcusو Viridans streptococci بينام أعطى مستخلص الثوم عىل سبيل املثال كام يف
والذي أعطى منطقة تثبيط قطرها )62mm( و مستخلص الليمون كام يفS. pneumonia  والذي 
أعطى منطقة تثبيط قطرها  )mm 25(. وقد كانت أقل املستخلصات النباتية تأثريا هي الرحيان 
 )15  mm( تثبيط قطرها S pneumonia  والذي أعطى منطقة  قليل عىل.   تأثري  يملك  الذي 
وعىل  S. pyogenes والذي أعطى منطقة تثبيط قطرها )mm 8.5( أما باقي املستخلصات التي 

دخلت يف بحثنا هذا فقد أثرت عىل نمو البكترييا املعزولة بقيم خمتلفة.
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فعن أيب سعيد ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: » خري متراتكم الربين، 
يذهب الداء، وال داء فيه « رواه الطرباين واحلاكم وقال الشيخ نارص الدين األلباين: حديث 
حسن )صحيح اجلامع الصغري(.، وقال صىل اهلل عليه وسلم: » من تصبح بسبع ثمرات 
عجوة ال يصيبه يف هذا اليوم سم وال سحر« رواه أبو نعيم و أبو داود، و احلاكم، و اإلمام 

الرتمذي، وُروي يف الطب النبوي لإلمام الذهبي.

أما ما يتعلق بالسم فقد أجريت جتارب علمية عىل السم ، فوجد أن هناك للسم الداخيل 
إنزيم يف الكبد مسؤول عن إبطال مفعوله ومعلوم أن الكبد يقوم بعملية مضادة السموم، 
وعندما  تدخل السموم إىل اجلسم فإن هذا اإلنزيم يرتفع، وعند فحص نسبة هذا اإلنزيم 
أن هذا  نجد  يوميًا  ملدة شهر  تتناول سبع مترات عجوة  أما عندما  مرتفعًا.  يف اجلسم جتده 
اإلنزيم ابتدأ يبط ، و يدخل يف الوضع الطبيعي، ومن الغريب أننا لو تتبعنا احلالة ملدة سنة 
أكل  ملا  و شفاء. ولذلك  وقاية  هنالك  أنه أصبح  يعني  بام  يرتفع  اإلنزيم ال  نجد  بعد هذا 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من شاة خيرب التي كان كتفها مسمومة، و اهلل سبحانه أنطق 
الكتف لتخرب النبي أهنا مسمومة، كان النبي متصبحًا بسبع مترات عجوة فلم يصبه يف هذا 
الوقت سم، وإنام السم وجه حتت اجللد يعني دخل يف الدهون حتت اجللد، ولذلك احتجم 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف مكان ختزين هذا الدهن حتت اجللد. كذلك فالعجوة تقي 
من السم العايل، و هنالك مجعية بريطانية قائمة عىل دراسة ظاهرة )التليباثي( االستجالء 
البرصي أو االستجالء السمعي أو التي يسموهنا التخاطر عن بعد، بحثت يف هذا احلديث 
بحثًا مستفيضًا، وبجانب الدراسات التي متت يف جامعة امللك عبد العزيز ، وكانت نتائج 

الدراسات أنه ال تعارض بني هذا احلديث و بني نتائج هذه التجارب.

يتعاملون مع  كالذين  للتسمم  يتعرضون  الذين  أن  البرش وجد  فمن خالل جتارهبا عىل 
التي هي عبارة عن  و  الكادميام  يعانون من مشكلة  البطاريات  الرصاص يف صناعة  مادة 
التي تسممها يؤدي إىل الفشل الكلوي، ويؤدي إىل مشاكل كبرية  الثقيلة  العنارص  إحدى 
جدًا ، لو تناولوا سبع مترات عجوة ستكون detoxication أو مضادات السموم يف الكبد 
سليمة، وهنالك حوايل 120 بحثًا منشورًة حول ذلك، ومنهم اليهودي )جولدمان( الذي 
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املعادن  أن  أي   Claition تكون  عجوة  مترات  فبسبع   ، عجوة  مترات  سبع  عن  بحثًا  نرش 
الثقيلة تدخل اجلسم وتتكون هلا مركبات خملبية، تدخل حتت اجللد، باإلضافة إىل أن جزءًا 
 detoxication منه يذاب وخيرج يف الرباز، وجزءًا يذيبه وينزله يف البول هذه عملية تسمى
عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  ولذلك  العجوة،  متر  من  تتم  التي  السموم  مضادات  عملية  أو 
وسلم يقول: »العجوة من اجلنة، وفيها شفاء من السم«، »إن العجوة من اجلنة، وفيها شفاء 

من السم«. رواه الرتمذي يف سنن الرتمذي احلديث

السمعي  االستجالء  أو  البرصي  االستجالء  أو  التليباثي  ظاهرة  أصحاب  قام  فقد 
والذين هم علامء بريطانيني و أبحاثهم منشورة يف املجلة الدورية التي اسموها »تليباثي«، 
فقاموا بفحص خط الطيف الذي ينتج عن هضم متر العجوة فوجدوا أنه ُيعطي خط طيٍف 
لونه أزرق ، قالوا إن اللون األزرق يستمر ملدة 12 ساعة ، وقالوا إن العني هي التي ُتسحر، 
فالسحر ليس هو تغرٌي يف طبيعة األشياء إنام هو ختيل و سحر للعني ، لذلك قال تعاىل: يف 
َعِظيٍم(، وقال  بِِسْحٍر  َوَجاُءوا  َهُبَوُهْم  َواْسرَتْ النَّاِس  َأْعنُيَ  )َسَحُروا  الكريم وقال:  القرآن 
ُل إَِلْيه..(.فوجدوا أن العني  يَّ ُهْم خُيَ ْم َوِعِصيُّ مبينًا ما حصل عند سيدنا موسى: )َفإَِذا ِحَباهُلُ
األزرق،  اللون  عدا  ما  األلوان  كل  متتص  أو  يبطلها  السحرية  والقدرة  ُتسحر  التي  هي 
فالتصبح بسبع مترات كل يوم ينتج عنها خط طيف لونه أزرق يقي اإلنسان من احلسد، 

ويقيه من السحر.]51[]52[ 

أن  إما  والتسمم  أنواع،  السموم  النسيمي:  ناظم  حممود  الدكتور  يقول  املجال  هذا  ويف 
يكون خارجي املنشأ، يدخل اجلسم عن طريق اجلروح أو لدغات األفاعي، أوعن طريق 
طالء احلروق الواسعة بمواد تعدُّ سامة بمقدارها الكبري كاملكروكروم، أو عن طريق الفم 
مع الطعام والرشاب أو عن طريق التنفس. وإما أن يكون التسمم داخيل املنشأ كاالنسامم 
نتيجة  االنسامم  أو  )آزوتيميا(  كلوي  لقصور  اآلزوت  بانحباس  أو  )أوريميا(  بالبولة 
املواد  مجيع  من  اجلسم  ويتخلص  والطفيليات.هذا  اجلراثيم  وذيفانات  املعوية  التفسخات 
الضارة ومن ذيفانات اجلراثيم ونتائج تعفن املواد الغذائية يف األمعاء عن طريق ربطها يف 
نتيجة أكسدة سكر  الكبد  الذي يصنعه  الغلوكورونيك  املركبات ومن أمهها  الكبد ببعض 
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العنب. ونستطيع القول أن وظيفة الكبد يف إبطال املركبات الساّمة من أهم وظائفه، ولذا 
كان سكر العنب داخاًل يف محية ومعاجلة االنساممات املختلفة، والتمر والرطب من أغنى 
يف  الطب  يكتشفها  قد  أخرى  وحلكم   ، السابقة  الصحية  السّكر.وللحكم  هبذا  الفواكه 
املستقبل _ اهلل أعلم هبا _، أوىص النبي صىل اهلل عليه وسلم أن يتناول اإلنسان صباحًا سبع 
مترات عجوة قبل الفطور ليمتص سكرها برسعة ويدخرها يف الكبد مما يساعده عىل ختريب 
عندما  عنها  الناجم  املعنويات  وُعُلوَّ  الروحية  املعاجلة  ذلك  إىل  أضف  وتعديلها،  السموم 

يتصبح املسلم بسبع مترات يقينًا وتصديقًا لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. ]53[

يقول الدكتور عبد اهلل عبد الرزاق السعيد يف كتابه الرطب والنخلة: حقًا إّن التمر ال داء 
فيه، فاجلراثيم ال تعيش فيه. فقد لوثت متور طرية من األنواع التي تصدر لألسواق اخلارجية 
املصابني  براز  يف  يشاهد  مما  أكثر  مرة   1000 _  100 وبنسبة  )الكولريا(  اهليضة  بجراثيم 
وقد  للكولريا.  املمرضة  اجلراثيم  من  خمتلفة  سالالت  ثالث  لذلك  واستخدم  باهليضة، 
ظهر أن اجلراثيم مل تعش أكثر من ثالثة أيام، وهذا يعني أن التمور إذا تعرضت إىل تلوث 
شديد تصبح خالية من العامل املمرض خالل ثالثة أيام يف الظروف الطبيعية. وقد قام هبذه 
األبحاث املعهد البكرتيولوجي املركزي العراقي بالتعاون مع اخلبري الدويل ملنظمة الصحة 
العاملية أوسكار فيلزنفيلد االختصايص بالكولريا. ويقول الدكتوران النعيمي وجعفي: لقد 
أشارت دراسات Turel إىل أن وجود طبقة التانني Tannin يف الثمرة حيميها من الطفيليات 

التي تسبب ظهور بقع متفسخة عىل سطح الثمرة يف مرحلة الرطب. ]16[ 

علوم  يف  متخصصة  أساتذة  من  جمموعة  بإرشاف  أجريت  التي  الدراسة  نتائج  وأكدت 
الرشيعة واألحياء والكيمياء يف جامعة الزيتونة ، أن التصبح بأكل التمر يقي اإلنسان من 

خطر السموم بام يف ذلك سموم األفاعي ومثيالهتا من احلرشات السامة.

الدراسة أجريت عىل أربعة عرش طالبًا من طلبة اجلامعة املذكورة تطوعوا بالتربع بالدم 
عىل مدار أربعة أسابيع، حيث تم تقسيم الطلبة إىل جمموعتني األوىل جرى إعطائهم سبع 
مترات يوميًا عىل الريق يف حني أن أفراد املجموعة الثانية مل يتناولوا التمر طوال الشهر، وبعد 
أخذ عينات دم من املجموعة األوىل وسكب سم األفاعي عليه مل يطرأ عليه أي تغيري إطالقًا 
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يف حني بعد سكب سم األفاعي عىل عينات دم املجموعة الثانية تبني أن الدم فقد خواصه 
وتكرست فيه بصورة تامة كريات الدم احلمراء والبيضاء، وظل لونه يقارب لالصفرار بعد 

أن فقد خواصه الطبيعية وتلفه بصورة تامة. ]54[

)نوى  بعنوان  القاهرة  بجامعة  الصيدلة  كلية  يف  أجريت  التي  املرصية  الدراسة  وأثبتت 
التمر لعالج السكري وختفيض احلرارة(  للباحثة الدكتورة سامية عبد الوهاب أن اخلالصة 
املائية للتمر هلا تأثري خافض للحرارة مشابه لتأثري املخفضات الكيميائية ، وأن املواد الفعالة 
السكر  خمفضات  تقارب  بنسبة  الدم  يف  السكر  لنسبة  خافض  تأثري  هلا  املائي  للمستخلص 
الكيميائية التي تتناول عن طريق الفم . وأثبتت أن اخلالصة الكحولية واملائية للتمر هلا تأثري 
ملحوظ كمضاد حيوي لبعض امليكروبات املرضية ، وحتتوى عىل بعض األمحاض األمينية 
اهلرمونات  تشابه  التي  اهلرمونات  بعض  إىل  إضافة  الذاكرة  تقوية  يف  فعال  تأثري  هلا  التي 

املوجودة باجلسم مثل االسرتوجني. ]55[

التمور  تأثري  عن  السعودية  العربية  اململكة  يف  2007م  لعام  حديثة  دراسة  نرش  وأيضا 
املناعية يف  الدراسة زيادة كبرية يف األجسام  املناعة عند احليوان حيث أظهرت  عىل جهاز 
إحدى  نرشهتا  حديثة،  دراسة  ظهرت  وقد  التمور.  عىل  غذاؤها  أحتوى  التي  احليوانات 
فوائد  أوضحت   Journal Of American Dietetic األمريكية وهي جملة  التغذية  جمالت 

التمر يف عالج اإلمساك، والوقاية منه ومن أمراض البواسري. ]56[ 

ويقول الدكتوران النعيمي وجعفي : لقد أشارت دراسات Turel إىل أن وجود طبقة التانني 
Tannin يف الثمرة حيميها من الطفيليات التي تسبب ظهور بقع متفسخة عىل سطح الثمرة يف 

 مرحلة الرطب.
وجاء يف عدد من البحوث أجريت يف عدد من اجلامعات يف اململكة عن النخيل ، وقد 

أثبتت أن النخلة هلا فائدة أكرب، وذات قيمة غذائية كبرية ، وأن تركيب نواة التمر من حيث 
العنارص يشابه إىل حد كبري الرتكيبة الغذائية حلليب األم املرضع ، وهذه احلقيقة جيب 

االستفادة منها واستغالهلا يف إعداد حليب األطفال املصنع وبعض األطعمة مثل اخلبز 
واملعجنات ، ومما ال شك فيه أن قيمتها الغذائية الطبيعية سوف ترتفع وتعم الفائدة. ]16[
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أن  للبحوث،  املرصي  القومي  املركز  أجراها  علمية  دراسة  أكدت  السياق،  هذا  ويف 
التمر أو البلح املجفف يساعد يف احلامية من الرسطان، وتسوس األسنان، ويقوى العصب 
جمموعة  عىل  احتوائه  إىل  يعود  التمر  يف  الصحية  الوقاية  أثر  أن  الدراسة  وبينت  البرصي. 
ومادة  )ب(  فيتامني  وجمموعة  واملغنيسيوم  احلديد  أمهها  الغذائية،  العنارص  من  كبرية 
الفلوريد التي تزيد نسبتها يف التمر عن الفواكه األخرى بخمسة أضعاف. حيتوي التمر عىل 
فيتامني ) ج( وبروتني وسكريات بنسبة 85 باملائة، ودهون وألياف وأمحاض أمينية تنشط 
الدراسة  ودعت  السعودية.  األنباء  وكالة  نقلته  ما  حسب  وذلك  الكيميائية،  التفاعالت 
املرصية إىل رضورة إدخال التمر ضمن غذاء األطفال ألنه يمنحهم املزيد من السكريات 
الالزمة لتوليد الطاقة ، ويذكر أن القائمني عىل شؤون التغذية يشددون عىل أمهية استبدال 
احللويات الرمضانية بالتمر والفاكهة املجففة ، واالبتعاد عن الدهون   واملقايل قدر املستطاع.   

السنوات  يف  كبرية  أمهية  اكتسبت  التي  الفالفونويدات  يف  غنية  فهي  التمر  قرشة  أما 
تعمل  أهنا  أمهها  من  متعددة  فسيولوجية  نشاطات  فلها  لألكسدة،  كمضادات  األخرية 
تقوي  أهنا  كام  منها.  قليلة  كميات  وجود  يف  حتى  تعمل  وهي  للقلب،  وحمفزًا  منشطًا 
كمضادات  تعمل  أهنا  كام   ، ونزيفها  نفاذيتها  ومتنع  الشعرية  الدموية  األوعية  جدران 

للفطريات والبكترييا والفريوسات وكمواد مانعة للرسطان. ]58[.

وتقول د. منى تركي املوسوي مديرة مركز بحوث السوق ومحاية املستهلك يف جامعة 
بغداد : أن من أهم مميزات التمر أنه ال ينقل امليكروبات املرضية التي قد تصيب اإلنسان، 
وقد يستخدم يف عالج أمراض احللق واللوزتني ، وعالج األمراض الصدرية والربو ، ويف 
إعطاء القوة والنشاط واحليوية. كام أن له قيمة دوائية ما يفقده أرباب الفكر والقلم من جهد، 
ويف إزالة الشعور بالدوران والكسل والرتاخي وزوغان البرص الذي ينتاب الصائمني، كام 
أنه أفضل غذاء ودواء لرجال الفضاء، باإلضافة إىل أنه ينظف اجلسم ويقيه من األمراض 
اجللدية فضال عن أنه أفضل غذاء للمقاتل يف احلرب إلعطائه السعرات احلرارية وينشط 

الغدة الكظرية ]59[
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المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

الإعجاز العلمي في لون الع�ضل  
وعالقته بح�ضوات الكلى

اأحمد بن �صطال 

اأ�صتاذ الكيمياء بجامعة اجللفة



ما ورد عن الع�ضل 

1- في القرآن الكريم 

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

املو�صع الأول:

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

َيْعِرُشوَن )68(  ا  َومِمَّ َجِر  َوِمْن الشَّ ُبُيوًتا  َباِل  اجْلِ ِمْن  ِِذي  َأْن اختَّ النَّْحِل  إىَِل  َك  َربُّ ﴿َوَأْوَحى 
َتِلٌف َأْلَواُنُه ِفيِه  اٌب خُمْ ا رَشَ ُرُج ِمْن ُبُطوهِنَ َمَراِت َفاْسُلِكي ُسُبَل َربرِِّك ُذُلاًل خَيْ ُثمَّ ُكيِل ِمْن ُكلرِّ الثَّ

ُروَن)69( ﴾ النحل ِشفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ يفِ َذلِكَ آلََيةً لَِقْومٍ يََتَفكَّ

يقول الرازي يف مقدمة تفسريه هلذه اآلية : اعلم أنه تعاىل: ملا بني أن إخراج األلبان من 
النعم وإخراج السكر والرزق احلسن من ثمرات النخيل واألعناب دالئل قاهرة وبيانات 
باهرة عىل أن هلذا العامل إهلا قادرا خمتارا حكيام، فكذلك إخراج العسل من النحل دليل قاطع 

وبرهان ساطع عىل إثبات هذا املقصود. 

أنه تعاىل: قرر يف  يقال وأوحى ، وهو اإلهلام واملراد منه  ِل(:  اإَِلى النَّحرْ َك  َربحُّ َحى  )َواأَورْ
نفسها هذه األعامل العجيبة مثال بناء بيوت سداسية الشكل من أضالع متساوية بالغة يف 

الدقة بمجرد طبعها وغري ذلك مما تقوم به من أعامل.

جعل  القرطبي  يقول  ِر�ُصوَن(:  َيعرْ ا  َوِمَّ َجِر  ال�صَّ َوِمنرْ  ُبُيوًتا  َباِل  ِ اجلرْ ِمنرْ  ِخِذي  اتَّ )اأَنرْ 
اهلل بيوت النحل يف ثالثة أنواع:اجلبال وكواها، متجوف األشجار، فيام يعرش ابن آدم من 
األجباح )مواضع النحل يف اجلبل وفيها تعسل( واخلاليا واحليطان وغريها ، وذكر الكشاف 

أن يعرشون هي ما يرفع من سقوف البيوت  عىل اختالفها وأنواعها.
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َمَراِت(: أي كل ثمرة تشتهينها و»من« هنا تفيد التبعيض ألن النحلة  )ُثمَّ ُكِلي ِمنرْ ُكلِّ الثَّ
ال تأكل من الثامر إال تلك الذرات من األزهار وأوراق األشجار.

بمعنى  أو  العسل  عمل  يف  وتفهمك  هتمك  التي  الطرق  أي  ِك(:  َربِّ �ُصُبَل  ُلِكي  )َفا�صرْ
فاسلكي سبل ربك يف طلب تلك الثمرات.

)ُذُلًل(: فيه قوالن: أوهلام  أنه حال من السبل ألن اهلل ذللها هلا ووطأها وسهلها كقوله 
ُشوُر(  ْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا يِف َمَناِكبَِها َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َوإَِلْيِه النُّ تعاىل: )ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكْم اأْلَ
]امللك :اآلية  15[ وأما الثاين: أنه حال الضمري يف )فاسلكي( أي: أنت أيا النحل ذلل منقادة 

ملا أمرت به غري ممتنعة.

بعد أن خاطب اهلل تعاىل: النحل  أخرب الناس بفوائدها ألن النعمة ألجلهم فقال تعاىل: 
ا( وفيه قوالن ، من الناس من يقول العسل عبارة عن أجزاء طرية حتدث  ُرُج ِمْن ُبُطوهِنَ ) خَيْ
يف اهلواء وتقع عىل أطراف األشجار وعىل األوراق واألزهار فيلتقطها الزنبور بفمه ، فإذا 
املراد )خيرج من بطوهنا( أي: من أفواهها ، وكل جتويف داخل  ذهبنا إىل هذا الوجه كان 
البدن فإنه يسمى بطنا مثل قوهلم بطون الدماغ واملقصود منه جتويف الدماغ ، وأما عىل قول 

أهل الظاهر هو أن النحلة تأكل األوراق والثمرات ثم تقيء فذلك هو العسل.

َتِلٌف َأْلَواُنُه(: وصف العسل بأنه رشاب ألن العسل عند العرب داخل يف األرشبة  اٌب خُمْ )رَشَ
يقول أنس بن مالك ريض اهلل عنه:» لقد سقيت النبي صىل اهلل عليه وسلم بقدحي هذا الرشاب 
كله العسل واملاء واللبن« ) أمحد يف مسنده 3 / 247 ( بإسناد صحيح ( ويف ذلك يقول ابن 
عاشور عرب عن العسل باسم الرشاب دون العسل ملا يومئ إليه اسم اجلنس يف معنى االنتفاع 
به ، وهو حمل املنة، وكي يرتتب عليه مجلة )ِفيِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس(، وسمي رشاب ألنه مائع يرشب 
األلوان  بطوهنا عسل خمتلف  أي: خيرج من  تفسريه  املراغي يف  يقول  و   ، يمضغ  ، وال  رشبا 
فتارة يكون أبيض وأخرى أصفر ، وحينا أمحر عىل حسب اختالف املراعي، ويقول القرطبي: 
واحدة،  واألم  والسائل،  واجلامد   ، واألصفر  واألبيض  األمحر  أنواعه  يريد  ألوانه(  )خمتلف 
واألوالد خمتلفون دليل عىل أن القدرة نوعته بحسب تنويع الغداء، كام خيتلف طعمه بحسب 

اختالف املراعي ، ويضيف ابن عاشور: وذلك من اآليات عىل عظيم القدرة ودقيق احلكمة.
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َباِل  ويقول الرازي: واملعنى منه األمحر واألبيض واألصفر، ونظريه قوله تعاىل: )َوِمْن اجْلِ
ا َوَغَرابِيُب ُسوٌد( ]فاطر: اآلية 27[ . َتِلٌف َأْلَواهُنَ ٌر خُمْ ُجَدٌد بِيٌض َومُحْ

 )ِفيِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس(: فيه قوالن: 

الصحابة  من  السلف  آلثار  وباالستقراء  داء،  كل  من  شفاء  فيه  العسل  أن   : اأولهما 
والتابعني نجدهم درجوا عىل االعتقاد بأن الشفاء من مجيع األمراض حمقق بالعسل استنادا 

إىل نص القرآن ، وهذا يعني أهنم فهموا من النص القرآين أنه شفاء من كل داء. 

اأما الثاين: أن )فيه شفاء( جاءت نكرة مل تعمم عىل مجيع األسقام ولوقال فيه الشفاء 
للناس لكان دواء لكل داء، ولقد رد عليهم بام ورد يف السنة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم 

أورد الشفاء معرفا ال منكرا بقوله :

» عليكم بالشفاءين « ) ابن ماجة بإسناد صحيح ( والسنة كام هو معروف مبينة للقرآن 
ثم إن إيراد السنة املطهرة شفاء العسل مقرتنا بشفاء القرآن الكريم يدل عىل عموم الشفاء يف 
العسل جلميع األسقام اجلسدية ألنه جاء مقرتنا مع شفاء يعم مجيع أسقام النفس وهو شفاء 

القرآن واهلل أعلم.

ُروَن(: يقول الرازي: واعلم أن تقرير هذه اآلية من وجهني. )إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

البيوت . ١ بناء  مثل  الغامضة  واملعارف   ، الدقيقة  العلوم  بتلك  النحل  اختصاص 
املسدسة، وسائر األحوال األخرى.

اهتدائها إىل مجع تلك األجزاء العسلية من أطراف األشجار واألوراق ثم إهلام النحل . ٢
إىل مجعها بعد تفريغها ، وكل ذلك أمور عجيبة دالة عىل أن إله العامل بنى ترتيبه عىل 

رعاية احلكمة واملصلحة. 
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املو�صع الثاين:

 ذكر العسل برصيح لفظه يف أثناء تصوير العامل الغيبي حيث قال تعاىل:

ْ َطْعُمُه  اٌر ِمْن َلَبٍن مَلْ َيَتَغريَّ اٌر ِمْن َماٍء َغرْيِ آِسٍن َوَأهْنَ ُقوَن ِفيَها َأهْنَ تِي ُوِعَد امْلُتَّ ِة الَّ نَّ ﴿ َمَثُل اجْلَ
َمَراِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن  ْم ِفيَها ِمْن ُكلرِّ الثَّ ى َوهَلُ اٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّ اِربنَِي َوَأهْنَ ٍة لِلشَّ ٍر َلذَّ اٌر ِمْن مَخْ َوَأهْنَ

َع َأْمَعاَءُهْم﴾ ]سورة حممد:اآلية 15[  اِر َوُسُقوا َماًء مَحِياًم َفَقطَّ ِْم َكَمْن ُهَو َخالٌِد يِف النَّ َرهبرِّ

وهذا هو املوضع الوحيد يف القرآن الذي جاء فيه ذكر العسل بلفظه الرصيح.

ى(: يقول ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية: أي: هو يف غاية الصفاء،  اٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّ ) َوَأهْنَ
وحسن اللون والطعم والريح ، ويقول الزخمرشي وأبو السعود : مصفى مل خيرج من بطون 
النحل فيخالطه الشمع وغريه ، ويقول  املراغي يف تفسريه : أي فيها أهنار من عسل قد صفي 
من القذى ، وما يكون يف عسل أهل الدنيا قبل التصفية من الشمع، وفضالت النحل وغريها.

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

يستلذ به ثم بالعسل ألن فيه الشفاء يف الدنيا مما يعرض من املرشوب و املطعم.

2- في السنة النبوية: 

 ورد ذكر الع�صل يف اأحاديث كثرية نذكر منها:

• عن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:» عليكم بالشفاءين العسل 	
والقرآن«)1(.

• عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:» ما طلب 	
الدواء بيشء أفضل من رشبة عسل)2(.

)1( أخرجه ابن ماجة يف سننه، كتاب أبواب الطب/3452.
)2( أخرجه اهلندي، يف كنز العامل ج10، باب التداوي بالعسل أو النار أو احلجامة/28168، ص 20. وهو ضعيف
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• عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:» من لعق العسل ثالث 	
غدوات كل شهر مل يصبه عظيم من البالء«)1(.

• عن أنس ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:» درهم حالل 	
يشرتى به عساًل ويرشب بامء املطر شفاء من كل داء«)2(.

• عن جابر ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:» إن كان يف شء 	
رشبة  أو  حمجم  رشطة  ففي  خري  من أدويتكم-  شء  يف  يكون  أو  أدويتكم-  من 

عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي«.

• َفاُء 	 بِىرِّ صىل اهلل عليه وسلم، قال: »الشرِّ عن سعيد بن ُجبرٍي، عن ابن عباس، عن النَّ
)3(» تى عن اْلَكىرِّ ِة ناٍر، وأنا أهْنى ُأمَّ َجٍم، وَكيَّ طِة حِمْ َبِة عسٍل، ورَشْ يف ثالٍث: رُشْ

• عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:» نعم الرشاب 	
العسل يرعى القلب ويذهب برد الصدر«)4(. رواه الديلمي.

• عن أيب سعيد قال: جاء رجل إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال: أخي يشتكي 	
الثالثة  أتاه  ثم  عساًل«  إسقه  فقال:»  الثانية  أتاه  ثم   » عساًل  إسقه  فقال:»  بطنه 
فقال:»إسقه عساًل« ثم أتاه فقال: فعلت فقال:» صدق اهلل وكذب بطن أخيك 

إسقه عساًل« فسقاه فربأ)5(. 

• عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:»إن اخلارصة 	
عرق الكلية إذا حترك أذى صاحبها فداووها باملاء املحرق والعسل«)6(.

)1( أخرجه اهلندي، كنز العامل، ج10، التداوي بالعسل/28169، ص 20. وهو ضعيف
)2( أخرجه اهلندي، كنز العامل، باب التداوي بالعسل/28176، ص 20. وهو ضعيف

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

)4( أخرجه العجلوين، كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناس، ج02/ 2816، ص 423
)5( أخرجه البخاري يف صحيحه، باب الدواء بالعسل/5683، وباب دواء املبطون 5716، ص 489.

)6( أخرجه اهلندي، يف كنز العامل، ج10، باب التداوي بالعسل أو النار أو احلجامة/28174، ص 20. ضعيف
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3- ما ورد عن العسل في األثر)1(:

قال ابن مسعود ريض اهلل عنه:» إن العسل فيه شفاء من كل داء والقرآن شفاء ملا يف الصدور«.

وقال عيل ريض اهلل عنه:» كونوا كالنحل كل طري يستضعفها وما علموا ما ببطنها من 
النفع والشفاء« وقال:» أرشف لباس ابن آدم لعاب دودة وأرشف رشابه رجيع نحلة«.

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

له تلميذه نافع تداوي الدمل بالعسل فقال: أليس يقول اهلل :) فيه شفاء(.

وال  الرطب  مثل  للنفساء  ليس   « يقول:  التابعني  كبار  من  وهو  خيثم  بن  ربيع  وكان 
للمريض مثل العسل«.

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

 وروي أن عوف بن مالك األشجعي مرض فقيل له أال نعاجلك فقال:  إئتوين بامء فإن 
اهلل تعاىل يقول: )ونزلنا من السامء ماءًا مباركًا( ثم قال: إئتوين بعسل فإن اهلل تعاىل يقول: 
)فيه شفاء للناس( وأتوين بزيت فإن اهلل تعاىل يقول :)من شجرة مباركة( فجاءه بذلك كله 

فخلطه مجيعا ثم رشبه فربأ.

)1( مل نعثر عىل إسناد هذه اآلثار – واهلل أعلم .
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لمحة تاريخية عن العسل 

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

1-�لع�سل يف م�سر �لقدمية ) عهد �لفر�عنة ( : 

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

مملوء بالعسل. 

وقد اكتشف العلامء أن العسل قد دخل يف أكثر من مخسامئة وصفة طبية ظهرت يف أشهر 
عىل  وثيقة  وجدت  كام   ،) سميث  بردي  أوراق   ( يسمى  ما  وهو   ، املرصية  الطبية  الكتب 

أوراق الربدي حتمل عنوان:

 ) كتاب حتضري األدوية لكل أمراض اجلسم (، و يدخل العسل  بشكل أسايس يف تركيبها، 
كام  استخدم الفراعنة العسل يف حتنيط موتاهم و عمل الضامدات الطبية و العمليات اجلراحية .  

2-�لع�سل عند �لإغريق و�لرومان :

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

"79" سنة ما قبل امليالد ما ييل: ) إذا أراد  "23" وحتى  كتب بليني الذي عاش ما بني 
اإلنسان أن يعمر يف هذه الدنيا وحييا حياة صحية فعليه أن يأكل العسل كل يوم(

وقد بنى هذه النصيحة عىل جتارب طويلة حصل عليها خالل أسفاره و ترحاله يف البالد، 
بينهم عامل مشرتك  فيام  يكن  ، ومل  يعمرون طويال  كانوا  أقواما  وقد الحظ خالل جتواله 

سوى تناول العسل بانتظام. 
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كام  مدح "أبو قراط" العسل واعتربه عالجا فعاال جدا للجروح والتقرحات ، ووصف 
بمدائح  يتغنى  "هومريوس"  كان  كام   ، واجللدية  الصدرية  األمراض  معاجلة  يف  استعامله 
العسل، وبخصائصه املمتازة يف ملحميته اخلالدتني اإللياذة واألدويسا ، ويصف يف اإللياذة 

كيف جهزت "أجاميدا" رشابا منعشا من العسل ملحاريب اإلغريق . 

، وملا سئل عن  أكثر من مئة عام  الطعام ، وعاش  العسل مع  "ديموقريتس" يأكل  كان 
نصيحته حلفظ الصحة قال : ) جيب  عىل الناس أن تأكل العسل وتدهن برشهتا بالزيت( . 

3 -�لع�سل عند �ل�سينيني �لقد�مى : 

استعمل الصينيون العسل كعالج طبيعي ، ومل يتخذوه كامدة حملية بسبب وجود قصب 
السكر بوفرة لديم . وصف العسل يف أحد الكتب الصينية القديمة بأنه “ دواء اخللود “ 

وما زال للعسل دور ملحوظ يف الطب الشعبي يف الصني حتى اآلن.

4 - �لع�سل يف �لهند �لقدمية: 

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

طرق استعامل العسل قد عرفت جيدا واستخدمت بشكل ذكي عىل مدى العصور(. 

وتقول كتب الفيدا الطبية القديمة : ) إن حياة اإلنسان يمكن إطالتها إذا حافظ اإلنسان 
عىل وجبة معينة أهم عنارصها اللبن والعسل ( . 

5 - �لع�سل عند �لعرب و�مل�سلمني :

ونثرهم  ، وحتدثوا عنهام يف شعرهم  بعيد  منذ زمن  والعسل  النحل  العرب  لقد عرفت 
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أوحى  أهنا  صفاتا  وجاللة  ذاتا،  فضيلة  النحلة  وكفى   (  : ييل  كام  نثرا  النحل  وصفوا  فقد 
إليها،  وأثنى يف الكتاب عليها،  تعلم مساقط األنواء وراء البيداء فتقع هناك عن نوارة عبقة، 
أكرم  عن  منه  بعدا  وتتجاىف  رشابا،  وتلفظه  رضابا،  حتفظه  ما  منها  وترتشف  آبقة،  وهبارة 
جمتنى وأحكم مبتنى(، ووصفوه شعرا حيث وصف الشاعر إبراهيم بن خفاجة األندليس 

هدية عسل جاءته من صديق فقال:

ــى والــشــعــابــا ــرب ال ـــى  نــحــل رع ــة  ــق هلل ري
مصابا مصابا  يغشى  فأرضا  ــا  أرض ــاب  وج

رضابا منه  يمج  شــفــاء  ــن  م ـــوى  ارت حتى 
رشابــا ــان  ك شئت  أو  طعاما  ــان  ك شئت  إن 

وجاء يف كتاب الطب النبوي البن القيم  :) هو ِغذاء مع األغذية، ودواء مع األدوية، 
فام  حات،  املفررِّ مع  ح  وُمفررِّ األطلية،  مع  وِطالء  احللوى،  مع  وحلو  األرشبة،  مع  ورشاب 
ُخِلَق لنا شء يف معناه أفضَل منه، وال مثَله، وال قريبًا منه، ومل يكن معّوُل القدماء إال عليه، 
وأكثُر كتب القدماء ال ِذكر فيها للسكر البتة، وال يعرفونه، فإنه حديُث العهد حدث قريبًا، 
يق، ويف ذلك رِسٌ بديع يف حفظ الصحة  وكان النبي صىل اهلل عليه وسلم يرشبه باملاء عىل الررِّ

ال ُيدركه إال الفطن الفاضل. (

 تعريف العسل 

أزهار  تفرزها  وتنتجها  من عنارص سكرية  بطوهنا  من  النحل  مادة سائلة  خترجها  هو 
يف  يضعه  سائال  وخيرجها  جسمه،  يف  ويصنعها   ، النحل  فيمتصها  الطبية  النباتات  بعض 
ثقوب مهيأة صنعها النحل من الشمع تسمى النخاريب تعدها النحل لتضع العسل فيها ثم 
تسرتها بغالف رقيق من الشمع. ختتلف أنواع العسل باختالف مصدر الرحيق من حيث  
وهناك   ، الخ   ... القلوية  و  الكثافة  و  للتبلور  العسل  قابلية   - املذاق   - الرائحة   - اللون 

عوامل أخرى تؤثر يف صفات العسل مثل نوع الرتبة و العوامل اجلوية و غريها .
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شمعه  من  يعرص  مل  دام  ما  املختلط  العسل  ويعني  “الشهد”  منها  كثرية  أسامء  للعسل 
“الذوب”،  وكذلك  “اجلامد”،  الغليظ  األبيض  العسل  عىل  ويطلق  “الرضب”،  وكذلك 
الصايف  أي  النحل”  “رحيق  وأيضا   ، شائبة  أي  من  اخلايل  الصايف  العسل  عىل  ويطلق 

واخلالص من منتج النحل.

محتويات العسل 

 يدخل يف تركيب الع�صل ما يزيد على �صبعني مادة خمتلفة اأهمها: 

 1 - جمموعة �ل�سكريات

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

كوجبيوز-  ليفولوز- سكاروز- فيكروز- ميلبيوز……  .(

2 - جمموعة �لفيتامينات

)ثيامني  مثل:  »ب«  باملجموعة  مقارنة  ضئيلة  نسبة  و»د«  »أ«  فيتامينات  جمموعة  متثل   
نياسني ب5- برييدوكسني  نيكوتيك ب4-  بانتوثينيك ب3 -  ب1- ريبوفالفني ب2- 
الكاروتني  ج-  األسكوربيك  ك-  فيتامني   -9 ب  الفوليك  ب8-محض  البيوتني   - ب6 

الذى يتحول يف الكبد إىل فيتامني أ – فيتامني هـ - …(   

3 -  جمموعة �لإنزميات

األنفرتاز-   ( مثل:  )اإلنزيامت(  اخلامئر  من  أنواع  تسعة  عىل  يزيد  ما  العسل  حيوي   
األميالز- الكاتاألز-الفوسفاتاز-  جلوكوزأكسيداز- الدياستاز……(.

4 -  جمموعة �لأمالح �ملعدنية 

متثل ما يقارب 10 % والنسبة األكرب من املعادن تكون يف العسل الداكن مثل: البوتاسيوم، 
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الفوسفور-  النحاس-   - )احلديد  فهي  األخرى  املعادن  أما  النسبة،  نصف  يمثل  والذي 
كلور- سيلنيوم  منجنيز - سيلكا -  يود -   - كالسيوم- كربيت  ماغنسيوم- صوديوم - 

- الزنك-البور-الباريوم-……(.

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

تقلل من احلموضة املوجودة فيه.

5 -  جمموعة �لأحما�ض �لع�سوية  

 )acides organiques( حيوي العسل ما يزيد عىل اثني عرش نوعًا من األمحاض العضوية
التي تنتقل إىل العسل من غدد النحلة مثل: )السيرتيك- اللكتيك- اخلليك - الفورميك- 
البيوتريك- التانيك- االكساليك والبامليتيك واألولييك- محض قلوكونيك-السكسينيك(

6 - جمموعة �لأحما�ض �لأمينية 

 تم التعرف عىل حوايل »21« نوعًا  منها: ) الربولني واجللوتاميك واألالنني و الغليسني 
والليوسني والرتيبتوفان واألرجنني واهلستيدين وامليثونني والتريوسني والبريوتني(.

7 - جمموعة �ملو�د�لدهنية 

 توجد بكميات ضئيلة مثل اجلليرسول واألستريوالت والفوسفوليبيدات. 
8 -  جمموعة �لربوتينات

ومكونات  املاء  إىل  باإلضافة   )  .  . نيكيلوبروتني.  غلوبيلني-  ألبيمني-  )بيبتون-  مثل 
طيارة ومواد عطرية وصبغيات وغرويات . 

وللمزيد عن مكونات العسل علينا مطالعة  املقال املعنون : 
Chemical composition of HoneyFaten Abd El-Hady & Ahmed G. Hegazi National 

Research Center   Dokki   Giza   Egypt
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االستعماالت الدوائية للعسل 

النحل:  النابليس يف سلسلة دروسه اخلاصة يف تفسري سورة  الدكتور حممد راتب  يقول 
)قال بعض العلامء: إن العسل صيدلية كاملة ، فالعسل قبل كل شء وسط غري صالح لنمو 
اجلراثيم ، والبكرتيا ، والفطريات ، لذلك مجيع أمراض اجلهاز اهلضمي اإلنتانية التي تسببها 
اجلراثيم يتم عالجها بالعسل(. كام يعترب العسل عالج لفقر الدم ، إذ أن تناول العسل يرفع 
نسبة خضاب الدم من 57% إىل 80 % والطريقة تتم بتناول ملعقة صغرية من العسل مذابة يف 

املاء قبل اإلفطار مدة أربعة أشهر.

الع�صل �صفاء لأمرا�ض كثرية منها:

1 - �جلهاز �لتنف�سي

 كل أنواع احلمى الراشحة  ،ضيق التنفس ، والربو، أمراض الرئة ، الرغامى ، احَلنجرة  
ويف بعض أنواع احلساسية الصدرية .

2 - �جلهاز �لدوري و�لع�سبي 

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

للصداع واألرق، وذلك نظرا الحتوائه عىل  مواد مهدئة.

3 -�جلهاز �له�سمي 

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

األول لوظائف الكبد ويقي من تشمع الكبد.

4 -  �أمر��ض �جللد  

للعسل أمهية  أن  البثور، كام  الدمامل و  العسل كضامدات ومراهم لبعض   يستعمل 
كبرية يف احلفاظ عىل نضارة البرشة وصفائها ، لذلك فهو يدخل يف كثري من الرتكيبات 
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اخلاصة بالعناية بالبرشة والشعر.

5 - �أمر��ض �لعني 

 التهاب القرنية ،التهاب حواف اجلفون ، قروح القرنية ، كام يستعمل العسل يف عالج 
 ، البثرى  الرمد  عالج  ويف   ، مضاعفات  من  عليه  يرتتب  وما  اهلربس  بفريوس  اإلصابة 

وحروق العني املختلفة، وله  أيضاً  فائدة يف التهاب  واحتقان  وجفاف امللتحمة املزمن.

6 -�أمر��ض �لن�ساء  

أثناء  الرحم  انقباض  قوة  عىل  ُيساعد  أنه  كام   ، احلمل  تسمم  حاالت  يف  إجيايب  تأثري  له 
الوالدة ، و يعترب غذاء فعااًل ، وعالجًا لألمراض الطبيعية التي تنشأ عقب احلمل مبارشًة.

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

فعااًل الضطرابات طرح البول .

العسل واأللوان

للعسل ألوان خمتلفة ترتاوح بني األبيض املائي والناصع ، و العنربي الفاتح ، والفاتح 
جدا، وكذلك الغامق ، هذه األصباغ هي من مشتقات الكلورفيل والكاروتني والزازنتوفيل 

وصبغات غري معروفة بعد.

من أكثر األسباب تأثريا بلون العسل هي كمية األمالح املعدنية التي تسبب زيادهتا زيادة 
يف درجة اللون األغمق للعسل ، كام أن حرارة اجلو تسبب أيضا تغري اللون ، وإذا سخن 

العسل يغمق لونه ، وإذا حفظ يف حرارة غري مناسبة تأثر لونه.

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

أنواع  بني  اللون  اختالف  يرجع   (: العريفي  �صعد  عبداهلل  اإبراهيم  الدكتور  يقول 
من  العسل  لون  خيتلف  حيث  نوع  لكل  الرحيقية  الزهرية  املصادر  اختالف  إىل  العسل 
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األبيض املائي إىل العنربي الداكن جدا ، ويرجع مصدر األلوان أساسا إىل صبغات طبيعية(.

 ويقول الدكتور حممد راتب النابل�صي:  هناك عسل أسود، وعسل بني، وعسل أصفر، 
وعسل قريب من اللون األبيض، وعسل ذو لون زهري  وألوان ملونة، لكن العلامء اكتشفوا 
أن كل لون من ألوان العسل سببه اختالف تربة األرض، واختالف رحيق األزهار، وربام 
كان كل لون يفيد يف نوع ما من الشفاء أكثر من غريه ، و يبدو أن النبي عليه الصالة والسالم 
من كالمه كان حيب رشب العسل عىل لعقه ، فكان يضع لعقة عسل يف كأس ماء ، ويذيبه ، 
ثم يرشبه ، وهناك علامء ربطوا بني اختالف ألوان العسل والشفاء ، فبينوا أن العلم ال يزال 
قارصًا عن معرفة طبيعة كل لون يف فعالية الشفاء ، وكل لون من العسل له خاصة دقيقة يف 

الشفاء ، وهذا ال يزال رهن البحث  .  

الطبيعة، وتركيز  النبات يف  النبات ، وخيتلف  اللون تأيت من  إن املكونات املسؤولة عن 
أثناء  تتحد  التي  امللونة األخرى  املكونات كالبوليفونوالت والفالفونوييدات واملواد  هذه 

مجع العسل لتعطي لونا مميزا لكل نوع من العسل. 

يقول الدكتور اأ�صامة عبد الرحمن:    توجد يف العسل صبغيات عديدة ليس دورها 
هلذه  الكربى  األمهية  حديثًا  اكتشف  ولكن   ، العسل  عىل  اللون  إضفاء  يف  املشاركة  فقط 
الصبغيات التي تدخل ضمن مواد الفيتو كيمياء  )phyto chemicals ( التي ثبت حديثًا أن 
هلا دورًا هامًا يف مكافحة بعض األمراض املزمنة ، كمواد مضادة لألكسدة ومضادة للسموم، 
ومانعة ومضادة لألورام ، ومقوية ملناعة اجلسم ومن اأ�صهر هذه ال�صبغيات املوجودة يف 
من  تأيت  وهى  والتانينات.  والزانثوفيالت  ومشتقاته  والكلوروفيل   ، الكاروتني  الع�صل: 

املصادر النباتية التي جيمع منها النحل غذاءه .

ا�صتعمالتها الطبيةالقوامالطعمالرائحةاللونالنوع

العسل اجلبيل
بني 
غامق

قوية ومميزة
حلو 
جدا

ثقيل 
دبق

زيادة نسبة النحاس
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ا�صتعمالتها الطبيةالقوامالطعمالرائحةاللونالنوع

خفيفةأبيضعسل الربسيم
رقيق 
ولذيذ

حبيبي 
ناعم

زيادة الطاقة يف اجلسم لدى  الرياضيني .

عسل احلنطة 
السوداء

بني 
غامق

سميكغريب مميزة
يعطى لألطفال يف طور النمو ويف حالة 

اإلصابة بنقص املعادن يف اجلسم إثر الوالدة 
وخالل اإلرضاع وبعد اإلصابة بالكسور.

عسل التنوب
بني 
أسود

عطرية 
قوية

سائللذيذ
يستخدم يف حاالت إلتهاب القصبات اهلوائية 

والبلعوم وحساسية الصدر.

 عسل السدر
بني 

فاتح 
 زكية

طعم 
مميز

ثقيل 
القوام

أمراض الطحال - الكىل - الكبد 
والفريوسات الوبائية ومفيد جدا لألطفال 
ناقىص النمو فهو غذاء طبيعى ميلء بكل 

احتياجات جسم الطفل ليغذيه تغذية سليمة 

عسل إكليل 
اجلبل

شاحب 
إىل 

درجة 
البياض

ناعمعذبة رقيقة
حبيبي 
واضح

يوصف ملرىض الكبد، يف حالة اإلصابة 
باحلصيات املرارية ويف تليف الكبد كام 

يستخدم للوهن واإلرهاق والضعف  العام 
واإلجهاد لتنشيط احلالة العامة كام أنه العسل 
املثايل للمعدة واألمعاء فهو مضاد للغازات 

والتخمرات والتهاب القولون.

عسل 
الربتقال

عنربي 
خفيف

خفيفة
عذب 
املذاق

ثقيل 
دبق

يستخذم كمضاد للتشنج وملني كام يستخدم يف 
حاالت القلق وأمل الرأس واألرق وخفقان القلب.

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  222



ا�صتعمالتها الطبيةالقوامالطعمالرائحةاللونالنوع

عسل 
اخلزامى

 عنربي 
خفيف 

عذبة 
عطرية

عذب 
املذاق

دهني 
كاملرهم

يستخدم يف احلروق ولسعات احلرشات 
واجلروح امللتهبة وهو مضاد بكتريي ومضاد 

للتعفنات يستخدم يف مجيع أمراض االلتهابات 
وخاصة الرئوية ، مهدئ ألوجاع الرأس، مدر 

للبول وطارد للدود

عسل 
أوكالبتوس

عطريةعنربي

واضح 
نسبيا 

وعذب 
املذاق.

ثقيل 
حبيبي 

ناعم

مضاد للعفونة الرئوية والبولية واملعوية 
والتهاب املجاري التنفسية، يدأ السعال.

عسل 
الكستناء

بني 
غامق

قوية وحادة
مميز 

يميل 
للمرارة

سميك 
وأحيانا 

لزج

سوء الدورة الدموية، فقر الدم واإلجهاد، 
الوهن الشديد، زيادة الوزن.

عسل اخللنج
بني 
حممر

رائحة قوية
طعم 

حامض 
جدا

لزج 
وشبه 
سائل

العفونة البولية، التهاب املثانة والربوستات، 
مدر للبول، الروماتيزم، االلتهابات املعوية.

عسل 
الزعرور

عنربي 
خفيف

عطرة
حلو 

وعذب
حبيبي 

ناعم
ارتفاع ضغط الدم، تصلب الرشايني، أمراض 
القلب والتشنج واخلفقان والذبحة الصدرية.

عسل السنط
عنربي 
اللون

خفيفة
حلو 
جدا

سائل
يوصف لألطفال الرضع، مرىض السكر 

املصابون بدرجة خفيفة.
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مفـاهيـم حول الجهاز البولي

يتكون اجلهاز البويل يف الرجال والسيدات واألطفال من كليتني وحالبني ومثانة وجمرى 
للبول. تقع الكليتان خلف الغشاء الربيتوين يف اجلهة اخللفية من البطن عىل جانبي العمود 
الفقري بني الفقرتني الثانية عرشة الصدرية والثالثة القطنية . الكلية اليمنى منخفضة قليال 
عن اليرسى حيث  تزن كل كلية من "125" إىل "170" غراما يف الرجل البالغ ومن ؛115" 
إىل ؛155" غراما يف املرأة البالغة ومقاييس الكلية الواحدة )12( سم طوال و)7( سم عرضا  

و)25( سم سمكا يف املتوسط، وتشبه الكلية حبة الفاصوليا. 

وظيفة الكلى

الوظيفة األساسية للكىل هي احلفاظ عىل ثبات الرتكيب الدقيق للسائل خارج اخلاليا ، 
وهناك وظائف ثانوية للكىل منها تصنيع هرمون إريثروبويتني املنشط لتكاثر كريات الدم 
لتحويل  الالزمة  النهائية  اخلطوة  تصنيع  فهي  الثانية  الوظيفة  أما   ، العظام  نخاع  يف  احلمر 

فيتامني »د« إىل الصورة الفعالة. 

تعتب الكلية امل�صفاة ؛ التي مترر الدم وتقوم بتخلي�صه من ال�صموم.

اأمرا�ض الكلى:

تصيب الكىل أمراضا متعددة نذكر منها:

1 - �للتهاب �حلاد

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

باللوزتني أو احللق ، أو ضعف املناعة ، ويتم عالجه باملضادات احليوية.

2- �للتهاب �ملزمن 

 وهو عبارة عن تكرار االلتهاب احلاد والصديد بدون عالج أو بسبب أمراض باألعضاء 
األخرى مثل الدرن بالرئتني ، وتسبب هذه األمراض يف ضمور الكىل والفشل الكلوي، 
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طريق  عن  والربوتني  الكالسيوم  من  كميات  وأخذ  الكلوي  الغسيل  إىل  املريض  ويضطر 
احلقن مع تنظيم الوجبات لتخفيف احلمل عىل الكىل.

3- �أمر��ض خلقية

 مثل وجود أكثر من  كليتني ويسبب هذا مشاكل للمريض نظرًا ألن حجم الكىل يكون 
واحتامل  األمالح  نسبة  ارتفاع  إىل  يؤدي  مما  باحلالب  ضيق  وجود  مع  الطبيعي  من  أصغر 

كسل يف وظائف الكىل.

4-وجود �لأمالح و �حل�سو�ت 

  بام أن بحثنا هذا خيص تأثري رشاب العسل عىل حصوات اجلهاز البويل فإننا سنفصل 
قليال يف هذا العنوان :

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

7000 سنة كام ذكرت يف كتب أبو قراط. 

قد يكون هناك عامل وراثي يسبب حصوات الكىل ، ولكن غالبا ما يلعب العامل االجتامعي 
واالقتصادي  دورا مهام يف ظهور هذا املرض ، كام يرجع السبب إىل نوعية الطعام والرشاب .

تتكون احلصوات داخل اجلهاز البويل إذا ازداد تركيز البول باألمالح من أمثال أمالح 
الكالسيوم ومحض البوليك ، وذلك طبعا نتيجة العطش وقلة رشب السوائل و قلة املواد 

املثبطة  كاملغنيسيوم و السيرتات.

تعريف : 

حصوات الكىل هي كتل صلبة مكونة من بلورات صلبة صغرية جدًا ، حيث يتفاوت 
حجمها من حجم صغري ال يرى بالعني املجردة ( يمكن رؤيته باملجهر) إىل حجم كبري ( 

يمكن أن يصل قطرها حوايل )4.7( سم .
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 قد تتكون حصوات الكىل يف أحواض الكىل ، أو يف احلالبني أو تسقط يف املثانة ، مما قد 
أو  الكلية  إىل  تضخم يف  يؤدي  بالطيع  إدراره وهذا  قلة  و  البول  انسدادًا يف جمرى  حيدث 

حدوث التهابات شديدة يف املسالك البولية .

اأنواع ح�صوات الكلى:

يوجد أنواعا متعددة من حصوات الكىل نذكر منها:

 Calcium( الكالسيوم  أوكساالت  منها  متعددة  أنواعا  متثل   : ح�صاوى الكال�صيوم 
 Calcium( حيث تشكل  70% إىل 80% من احلصوات و فوسفات الكالسيوم)Oxalate

Phosphate( و احلصيات اإلنتانية املختلطة  Mixed Infective Stones  والتي ُتشكل %15 

من إمجايل احلصيات البولية  وتكون أكثر حدوثًا عند  النساء.

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

النسبة العظمى خصوصا عند الرجال . 

ح�صاوى حم�ض البوليك  Uric Acid : يتغري مستوى محض البوليك يف الدم من ساعة 
إىل أخرى ، ومن يوم إىل يوم آخر، كام أن عوامل كثرية تؤثر عىل محض البوليك منها: الصيام 
حامض  تكوين  إىل  تؤدي  الربوتينية  بالقواعد  الغنية  واألغذية  الطعام،  ونوعية  الطويل، 

البوليك يف اجلسم مهيئة بذلك بيئة مفضلة لتكوين حصوات البوليك. 

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

ح�صاوى ال�صي�صتني Cystine: تعترب زيادة السستني يف البول أحد األمراض الناجتة عن 
الكلية  وأنابيب  القناة اهلضمية  يتداخل مع كل من  السستني والذي  أيض  خطأ وراثي يف 
السستني  حيث  واألونثني  األرجنني،  الليوسني،  السستني،  مثل  األمينية  لألمحاض  الناقلة 

أقل األمحاض األمينية ذوباناً ويرتسب يف صورة حصوات عند زيادة تركيزه يف البول. 
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هذه احلصوات تتكون لدى من حيملون استعدادًا جينيًا وراثيًا لذلك.

حصاوى االسرتوفايت Struvite : وتكثر يف حاالت التهاب املجاري البولية عند اإلناث، 
ويتكون هذا النوع نتيجة التهابات بكتريية.

املواد امل�صادة للتبلور

يمكن تقسيم املواد املُضادة للتبلور إىل قسمني : عضوية )organic( مثل  جاليكوز 
أمينو جاليكان )glycosaminoglycans( و النفروكالسني )nephrocalcin( ومواد  غري 
عضوية  )inorganic(  كاملغنيسيوم و البايروفوسفات )pyrophosphate( والسيرتات  
أعشاب   عن  عبارة  وهي  الكىل،  تفيد حصوات  الطبيعة  من  أدوية  (وتوجد  citrate(
الصفراء،  الذرة  عرنوس  شوشة  احللبة،  بذور  خبازى،  ورق  البقدونس،  مثل  طبيعية 
االستهالك  فإن  الدراسات  أثبتت  وكام   ، الليمون  ،عصري  التفاح  خل  أسود،  محض 
املنتظم لعصري الليمون يزيد درجة احلموضة وحمتوى السيرتات والبوتاسيوم وحجم 
البول دون أن يزيد حمتوى الكالسيوم، إذ تساعد الزيادة يف نسبة مستويات السيرتات 

يساهم  يف منع تبلور الكالسيوم.   

ملحوظة هامة :

 معظم األبحاث اخلاصة باإلعجاز العلمي كانت تتم عن طريق املطابقة أي مطابقة ما وصل 
إليه الباحثون األجانب من نتائج مع ما جاء يف القرآن الكريم من آيات أو ما ورد من أحاديث 
نبوية عىل لسان املصطفى عليه الصالة والسالم، لكن بحثنا هذا اعتمدنا فيه طريقة  التطبيق أي 
أننا نأيت باآلية ونحن من نقيم التجربة، ونحاول أن نجد اإلعجاز الكامن وراء هذا النص القرآين. 
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النص القرآني المعجز : 

َجِر َوِمَّا َيْعِرُشوَن  ِِذي ِمْن اْلَِباِل ُبُيوًتا َوِمْن الشَّ َك إىَِل النَّْحِل َأْن اتَّ يقول تعاىل: )َوَأْوَحى َربُّ
َتِلٌف َأْلَواُنُه  اٌب ُمْ ا َشَ ُرجُ ِمنْ ُبطُونَِ )٦٨( ُثمَّ ُكلِ ِمنْ ُكلهِّ الثََّمرَاتِ فَاْسُلكِي ُسُبلَ َربهِّكِ ُذُلالً َيْ

فِيهِ شِفَاٌء لِلنَّاسِ إِنَّ فِ َذلِكَ آلََيةً لَِقْومٍ َيَتَفكَّرُوَن)٦٩( (

احلقيقة العلمية املرتبطة بالن�ض:

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

وجه اإلعجاز في النص :

نحاول يف هذا البحث إجياد عالقة بني الرشاب املختلف ألوانه املذكور يف اآلية السابقة، 
يف  دور  له  العسل  ألوان  اختالف  أن  لنا  تبني  قد  أنه  إذ  الكىل،  حصوات  عىل  ذلك  وتأثري 

الوقاية من حصوات الكىل.

سير التجربة :

قمنا يف بادئ الأمر بتح�صري حملولني :

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

)3-10( مول/اللرت، وذلك باستعامل حملول كلور الصوديوم كمذيب.   

كام قمنا بإحضار نوعني من العسل وبرتاكيز خمتلقة ومها: عسل متعدد األزهار، وعسل 
للعسل  املختلفة  الرتاكيز  اللون، ويمكن حتضري  نوعان خيتلفان يف  نعلم أهنام  السدر، وكام 

بإذابة كتلة معينة من العسل باستعامل حملول كلور الصوديوم.
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نوع الع�صل 
كتلة الع�صل 

)غ (

حجم حملول 
كلور ال�صوديوم 

)ملل(

تركيز الع�صل
)% (

810100  6عسل متعدد األزهار

810100  6عسل السدر

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

الكالسيوم  نوع أوكساالت  الكىل من  نوع عىل تشكل حصوات  تأثري كل  بدراسة  قمنا 
  Spectrophotometer الضوئي  املطياف  جهاز  باستعامل  ذلك  و   )Calcium Oxalate(

الذي يعطينا منحنى يمثل مراحل تشكل أوكساالت الكالسيوم.

الـنتـائج :

  قمنا بحساب درجة التثبيط لكل نوع  و سجلنا النتائج يف اجلدول التايل:

درجة التثبيط  %ميل املنحنى تركيز املثبط  %

5170  0بدون مثبط 

03194  1000 % عسل متعدد األزهار

20  09282  500 % عسل متعدد األزهار

15  20660  1000 % عسل السدر

26  31439  500 % عسل السدر 
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نقوم بح�صاب درجة التثبيط با�صتعمال القانون التايل :

درجة التثبيط % = 
] - 1 )قيمة ميل املنحى بوجود مثبط  2   قيمة ميل املنحى بدون مثبط([ ×100  

و فيام ييل املنحنى الذي يوضح تأثري الرتاكيز املختلفة  لرشاب العسل عىل تشكل حصوات 
الكىل من نوع أوكساالت الكالسيوم.
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مناقشة النتائج 

يمر تشكل احلصوات الكلوية بثالث مراحل أساسية  وهي : 

 مرحلة النتش)Germination (  حيث تكون البلورات جد صغرية .. ١

 مرحلة النامء )Growth( حيث تبدأ البلورات الصغرية بالنمو والكرب، وتتميز هذه . ٢
املرحلة بمتغري مهم؛ وهو ميل املنحنى، وهو الذي من خالله يمكن حساب درجة 

التثبيط، ويمثل يف املنحنى املقطع املستقيم .

البلورات . ٣ بني  التقارب  يتم  حيث   )Aggregation( التجميع  أو  الرتاكم  مرحلة   
لتشكيل جتمعات تنتهي بتشكيل احلصوات الكلوية .

نالحظ من خالل اجلدول واملنحنى أن درجة التثبيط تزداد بازدياد تركيز العسل ونوعه إذ 
تبلغ أكرب قيمة )49%(  بالنسبة لعسل متعدد األزهار ذي الرتكيز )100%( ويوافق بالنسبة 
للمنحنى - آخر منحنى(- اللون األمحر )وهو املوافق ألقل قيمة للميل )0  031( ويعود 
السبب يف هذه النتائج الختالف لون العسل والذي بدوره يعود الختالف مكونات العسل 
وهذا ما يعني أن العسل متعدد األزهار غني باملواد املثبطة  لتشكل احلصوات الكلوية عىل 

خالف عسل السدر. 

الخاتمة 

تعترب هذه الدراسة األوىل من نوعها فيام خيص استعامل العسل كمثبط  لتشكل احلصوات 
الكلوية  وليس هذا فحسب بل انطلقنا يف دراستنا من اآلية الكريمة:

َجِر َوِمَّا َيْعِرُشوَن )٦٨( ُثمَّ  ِِذي ِمْن اْلَِباِل ُبُيوًتا َوِمْن الشَّ َك إىَِل النَّْحِل َأْن اتَّ )َوَأْوَحى َربُّ
ِفيِه  َأْلَواُنُه  َتِلٌف  ُمْ اٌب  َشَ ا  ُبُطوِنَ ِمْن  ُرُج  َيْ ُذُلاًل  َربهِِّك  ُسُبَل  َفاْسُلِكي  َمَراِت  الثَّ ُكلهِّ  ِمْن  ُكِل 

ُروَن)٦٩((. ِشَفاٌء لِلنَّاِس إِنَّ ِف َذلَِك آَلَيًة لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

حيث ركزنا عىل اختالف األلوان وكانت النتيجة مبهرة مما يعنى أن النص القرآين ليس 
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معجزا يف آياته فحسب بل حتى الكلمة بذاهتا معجزة ،وكيف أن اهلل تبارك وتعاىل نبهنا إىل 
اختالف ألوان العسل ، وليس هذا فحسب بل إن املصطفى عليه السالم كان يداوم عىل 

رش
القلب ويذهب برد الصدر«.

يمكننا القول بأن اآلية الكريمة نبهت إىل فائدة اختالف ما خيرج من بطون النحل سواء 
كان عساًل أو شهدا أوسام، وطبعا كام يقال فإن اآلية تعطينا السقف العلمي الذي ننطلق 
إعجاز،  القرآين من  النص  ما حيمله  إبراز  ، وحاولنا  املفهوم  انطلقنا من هذا  ، ونحن  منه 

وتو�صلنا اإلى نتيجتني هامتني وهما :

•  كل نوع من الع�صل يخت�ض بعلج نوع من املر�ض .	

• الع�صل 	 لعق  بدل  املــاء(  يف  مــذاب  الع�صل)الع�صل  �صراب  با�صتخدام  علينا 
مبا�صرة ففي درا�صتنا هذه قمنا باإذابة الع�صل مبحلول مائي ملحي.  
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درا�ضة ن�ضيجية لتاأثير الخوف على 
الن�ضيج الكبدي

د. لطيفة �إ�سحاق خياط 

ق�سم �لأحياء - كلية �لعلوم �لتطبيقية فرع �لطالبات

جامعة اأم القرى



ملخ�ص البحث

النص المعجزة :

قال صىل اهلل عليه وسلم : )) اإن اهلل كتب الإح�صان على كل �صيء فاإذا قتلتم فاأح�صنوا 
القتلة واإذا ذبحتم فاأح�صنوا الذبحة وليحد اأحدكم �صفرته ولريح ذبيحته(( رواه 

مسلم كتاب الصيد والذبائح 1548/3ح 1955

الحقيقة العلمية:

   أظهرت العديد من األبحاث العلمية احلديثة حقائق مذهلة عن مظاهر اخلوف الفسيولوجية 
التي حتدث داخل اجلسم نتيجة التعرض للخوف الشديد كاخلوف من القتل والذبح.

بام  الفسيولوجية  التغريات  األول عن حدوث هذه  املسئول  اهلرموين هو  اجلهاز  يعد     
يفرزه من هرمونات تؤثر يف احلالة الفسيولوجية للجسم وتنظم عمله، ففي حالة اخلوف 
الشديد يتم استحثاث الغدة النخامية إلفراز هرمون  يعمل عىل حث الغدة الكظرية إلفراز 
إىل حدوث  يؤدي  مما  الطبيعي  املستوى  الدم عن  نسبته يف  تزيد  الذي  األدرينالني  هرمون 
العديد من التفاعالت الكيميائية والفسيولوجية داخل اجلسم مثل ارتفاع درجة احلرارة مع 
التنفس وارتفاع عايل يف ضغط الدم  وحترير اجلليكوجني من  زيادة دقات القلب ومعدل 

خمازنه يف الكبد والعضالت ....وغريها. 

والتي  اخلرفان  بعض  عىل  إجراؤها  تم  التي  احلالية  النسيجية  الدراسة  أظهرت  وقد     
تعرضت للخوف قبل الذبح بطرق خمتلفة ولفرتات خمتلفة وجود تغريات مرضية عديدة 
يف نسيج الكبد  شملت حتلل العديد من اخلاليا الكبدية، واتساع الوريد املركزي، وركود 
وترسيب خلاليا الدم احلمراء مع حتللها، كام يظهر الوريد املركزي حمطم البطانة  الداخلية 
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زيادة  وكذلك  الطالئية،  البطانة  ومنفصلة  متسعة  تظهر  التي  الدموية   باجليوب  ومتصال 
ملحوظة يف خاليا كوفر بني اخلاليا الكبدية. كام أظهرت الدراسة القناة الصفراوية، وقد 

حتلل معظم خالياها مع هتتك جلدار القناة وزيادة خاليا كوفر يف تلك املنطقة أيضا.  

التي يتعرض هلا احليوان تشتد حدة األعراض املرضية للكبد    ومع زيادة فرتة اخلوف 
مع  املركزي   للوريد  كبري  اتساع  وكذلك   ، متعددة  مناطق  يف  الكبدية  اخلاليا  حتلل  مثل 
الدم احلمراء وحتللها، ويظهر اتصال  الداخلية له وترسيب خلاليا  البطانة  هتتك وانفصال 
الوريد املركزي باجليوب الدموية داخل الفصوص الكبدية، وترشيح خلاليا الدم احلمراء 

داخلها،كام يشاهد الوريد البايب متهتك البطانة الطالئية مع تليف جلداره وتغري شكله.

وجه اإلعجاز :

األنعام  من هبيمة  يؤكل  مما  الذبح  الصحيح يف  اهلدي  �ل�سالم   �لر�سول عليه  - بني  �أ 
فربط عليه الصالة والسالم بني الرفق واإلحسان إىل احليوان وبني سالمة اللحوم وما يؤكل 
من احليوان كالكبد والعضالت. فقد أظهرت الدراسة املجهرية احلالية أن إخافة احليوان 
يؤثر يف الرتكيب النسيجي للكبد ويتلفها، ويزداد هذا التلف بزيادة فرتة التعرض وطرق 
التخويف، وذلك ألن اخلوف يزيد من إفراز هرمون األدرينالني الذي تزيد نسبته يف الدم 
برسعة وينترش مع الدورة الدموية إىل األعضاء املعنية برسعة، وقد أظهرت نتائج الدراسة 
احلالية التأثري السلبي لزيادة هرمون األدرينالني عىل اخلاليا الكبدية حيث يعمل عىل تدمري 
بعض اخلاليا الكبدية وحتللها، ويظهر تلف يف البطانة الطالئية للوريد املركزي مع اتساع يف 
حجم الوريد يزداد مع زيادة نسبة هرمون األدرينالني املفرزة ، كام يظهر ترسيب خلاليا الدم 
احلمراء مع حتللها داخل الوريد املركزي و ظهور اتساع يف حجم اجليوب الدموية واتصاهلا 
مع الوريد املركزي   وترسيب للخاليا الدموية احلمراء بداخلها وحتللها   مع زيادة يف عدد 
خاليا كوفر. كام تظهر الدراسة احلالية حتطم اخلاليا املبطنة للقنوات الصفراوية  مما يؤدي 
إىل انتشار العصارة الصفراوية بني اخلاليا الكبدية، وقد تنترش مع الدورة الدموية إىل مجيع 

أنسجة اجلسم منها العضالت.
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2 -  نهى �لر�سول عليه �ل�سالم عن إخافة املسلم، واتضح الرس هلذا النهي باكتشاف 
التغريات الفسيولوجية للجسم والنسيجية للخاليا الكبدية التي تتأثر بزيادة إفراز جزيئات 
هرمون األدرينالني املسؤولة عن اخلوف، وألن الكبد يعد من األعضاء اهلامة يف اجلسم ملا 
أظهرت  فقد  اجلليكوجني،  الغذائي وختزين  التحول  أساس يف عمليات  دور  من  به  يقوم 
للخوف  التعرض  نتيجة  الكبد  تصيب  التي  الشديدة  األرضار  احلالية  النسيجية  الدراسة 
رفقه  مع  املسلم، وكذلك  إخافة  السالم عن  عليه  الرسول  يتوافق مع هنى  الشديد، وهذا 

وإحسانه عند الذبح.

بينت  التي  احلديثة  العلمية  احلقائق  مع  النهي  هلذا  العلمي  الإعجاز  يتجلى  وهكذا 
الفسيولوجي  املستوى  عىل  سواء  اجلسم  داخل  اخلوف  حيدثها  التي  اجلسيمة  األرضار 
الكريم كالم اخلالق عز  القرآن  الكبدية، ذلك أن  النسيجي للخاليا  املستوى  أو  لألعضاء 

وجل، وأن أحاديث الرسول عليه السالم وحى من اهلل.

فمن أين هلذا النبي األمي أن يعلم بكل هذا الرضر الذي يلحق باإلنسان واحليوان عند 
تعرضه للخوف الشديد وينهى عن إخافته.

كام يتجيل لنا عطفه ورمحته وإحسانه عليه السالم إىل احليوان حتى عند ذبحه. وبذلك 
يكون قد سبق الغرب يف الدعوة إىل الرفق باحليوان قبل ألف وأربعامئة وثالثون عاما.
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درا�ضة ن�ضيجية لتاأثري اخلوف على الن�ضيج 
الكبدي

النص المعجزة :

قال تعاىل: چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  کک  گ   گچ  سورة احلج )34(

قال صىل اهلل عليه وسلم : )) إن اهلل كتب اإلحسان عىل كل شء فإذا قتلتم فأحسنوا 
مسلم  رواه  ذبيحته((  ولريح  شفرته  أحدكم  وليحد  الذبحة  فأحسنوا  ذبحتم  وإذا  القتلة 

كتاب الصيد والذبائح 1548/3ح 1955

الذبح : 

الذبح يكون فيام يذبح من احليوان كالبقر والغنم والطيور .....وغريها.

كيفية الذبح يف الإ�صلم:

أن يقطع احللقوم أو القصبة اهلوائية  )وهو جمرى التنفس( واملرئ )وهو جمري الطعام(، 
والودجني ومها العرقان الغليظان املحيطان بالعنق )الوريد  الوداجي jugular V. والرشيان 

السبايت  carotid A ولو قطع أحدمها مع احللقوم واملرئ يكفي.

دليل الذبح : قال تعاىل: )) إن اهلل يأمركم أن تذبحوا بقرة((  سورة البقرة )67(

وحديث أنس ريض اهلل عنه قال: ) ضحى النبي صىل اهلل عليه وسلم بكبشني أملحني   فرأيته 
واضعا قدمه عىل صفاحهام ويسمي ويكرب فذبحهام بيده (، ) مسلم 1556/3، حديث 1966.
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 الإح�صان يف الذبح:

اإلحسان يف الذبح قال صىل اهلل عليه وسلم : » إن اهلل كتب اإلحسان عىل كل شء . ١
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ولريح 

ذبيحته « رواه مسلم كتاب الصيد والذبائح 1548/3ح 1955

سن السكني قبل الذبح.. ٢

أن يمر اآللة عىل حمل الذبح بقوة ورسعة   ليكون أرسع ف خروج الروح فال يعذب . ٣
اليوان.

قطع الودجني كالمها مع اللقوم واملرئ ليكون أرسع ف خروج الروح.. ٤

الرفق باليوان املراد ذبحه   فال جيره بشدة أو يرمي عىل األرض بعنف ونحو ذلك.. ٥

 مكروهات الذبح:

أن حيد الذابح السكني والذبيحة تنظر ملا روى عن ابن عباس ريض اهلل عنه قال: مر . ١
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل رجل واضع رجله عىل صفحة شاة وهو حيد 
شفرته وتلحظ إليه ببرصها   قال:  ) أفال قبل هذا؟ أو اتريد أن متيتها مرتني( . رواه 

الطرباين يف الكبري 263/11ح16 119 

أن يذبح البهيمة واألخرى تنظر إليها ألن يف ذلك تعذيب هلا.. ٢

أن تذبح بآلة )كآلة( غري قاطعة   ألن يف ذلك تعذيب للحيوان. . ٣

احلكمة يف ذبح الأنعام على الطريقة الإ�صلمية:

    يتمثل هدي الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف اإلحسان إىل احليوان قبل وأثناء الذبح 
حيث يقلل من حالة اخلوف التي تنتاب احليوان, وقد أثبتت الدراسات العلمية احلديثة أن 

حالة اخلوف يصاحبها تغريات فسيولوجية عديدة تؤثر عىل األعضاء الداخلية. 

  كام أن الطريقة اإلسالمية يف ذبح ما يؤكل من األنعام واضحة وحمددة بحيث ال يقطع 
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الرأس كامال بل يرتك جزء معلق وينتظر حتى يفرغ احليوان مجيع دمه  وقد أثبتت األبحاث 
احلديثة أن احليوان املذبوح هبذه الطريقة يكون خاليا من اجلراثيم وامليكروبات، وأن هذه 
العملية تؤدي إىل خروج كميات كبرية من الدم وبدون أمل، وثبت أن التسمية جتعل احليوان 

خايل متاما من اجلراثيم.

  وهذا يدل عىل رمحة اإلسالم باحليوان وحرصه عىل سالمة اللحوم و سالمة املسلم، 
وأن الرسول صىل اهلل عليه وسلم ما ينطق عن اهلوى؛ وإنام وحي يوحى إليه من خالق هذا 
الكون ومبدعه والعامل بجميع أرساره، وفيه إعجاز علمي عىل صدق هذه الرسالة املحمدية 

وهذا النبي عليه الصالة والسالم وهذا الدين احلق.   

الحقيقة العلمية:

 أظهرت العديد من األبحاث العلمية احلديثة حقائق مذهلة عن مظاهر اخلوف الفسيولوجية 
التي حتدث داخل اجلسم نتيجة التعرض للخوف الشديد كاخلوف من القتل والذبح.

يعترب اجلهاز اهلرموين هو املسئول عن حدوث هذه التغريات الفسيولوجية بام يفرزه من 
هرمونات تؤثر يف احلالة الفسيولوجية للجسم و تنظم عمله .

 فاهلرمون عبارة عن جزيئات تفرزها الغدد الصامء يف الدم مبارشة ليؤدى وظيفة معينة يف 
اجلسم، ويقوم الدم بتوزيع هذا اهلرمون عىل أجزاء اجلسم. بعض اهلرمونات رسيعة التأثري 
مثل هرمون األدرينالني الذي ييئ اجلسم ملواجهة اخلطر، وهرمون األنسولني الذي ينظم 
نسبة السكر يف الدم، وبعضها بطئ التأثري، ويؤثر خالل فرتات زمنية طويلة مثل هرمون 

النمو واهلرمونات اجلنسية .

   تعترب الغدة النخامية هي الغدة املسئولة واملسيطرة عىل الغدد الصامء، فهي عبارة 
عن جسم صغري يتدىل من السطح السفيل للمخ، وتفرز هرمونات منبهة ومنشطة لكل 
من الغدة الدرقية والغدة الكظرية والغدد التناسلية وغريها، لذلك تعترب الغدة النخامية 

رئيسة الغدد الصامء.
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ال�صكل يو�صح الغدة النخامية ون�صاطاتها داخل اجل�صم 

اخلوف  حالة  عن  املسئول  اهلرمون  بإفراز  الكلوية  فوق  الغدة  أو  الكظرية  الغدة  تقوم   
هرمي  أصفر  جسم  عن  عبارة  منها  كل  الكظرية  الغدد  من  زوج  يوجد  حيث  الشديد 
الشكل يلتصق بأعىل الكلية، ويرتكب من جزء خارجي )قرشة الكظر( يفرز جمموعة من 
اهلرمونات منها هرمون الكورتيزون الذي يرفع من مقاومة اجلسم، وجزء داخيل)نخاع 
الكظر( يفرز هرمون األدرينالني املعروف هبرمون النجدة حيث يزداد إفرازه يف حاالت 

اخلوف والغضب واالنفعال.

الغدة الفوق كلوية )الكظرية(
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ففي حالة اخلوف الشديد يتم استحثاث الغدة النخامية إلفراز هرمون  يعمل عىل حث 
عن  الدم  يف  نسبته  تزيد  الذي  األدرينالني  هرمون  إلفراز  الكظر(  )نخاع  الكظرية  الغدة 
التفاعالت الكيميائية والفسيولوجية  العديد من  املستوى الطبيعي   مما يؤدي إىل حدوث 
ومفاجئ  عايل  وارتفاع  القلب،  دقات  زيادة  مع  احلرارة  درجة  ارتفاع  مثل:  اجلسم  داخل 
دماغيا صاعقا  نزفا  يسبب  قد  الصغرية  الرشايني واألوردة  انقباض  بسبب  الدم  يف ضغط 
العمى  هلا  فيسبب  الدموية  العني  أوعية  عىل  يؤثر  وقد  املفاجئ،  املوت  أو  قلبية  جلطة  أو 
املفاجئ. كام أن زيادة األدرينالني يف الدم تعمل عىل حترير اجلليكوجني من خمازنه يف الكبد 

والعضالت ويطلق السكر مما يزيد من نسبة السكر يف الدم.

وتقلص  العضالت  يف  عام  وضعف  التنفس  يف  صعوبة  األدرينالني  ازدياد  ويصاحب   
لعضلة القلب وزيادة استهالك األكسجني، كام يزيد األدرينالني من قابلية الدم للتجلط مما 
تثبيط حلركة  الدماغية. وتعمل زيادة األدرينالني عىل  أو  القلبية  يؤدي إىل حدوث اجللطة 
األمعاء وتوسيع بؤبؤ العني فتزيد حدة اإلبصار يف الليل، كام يرافق زيادة األدرينالني خروج 

. )diuresis( كميات كبرية من املاء بواسطة االدرار البويل

هرمون األدرينالين:

  ) Jokichi تم اكتشاف هذا اهلرمون يف عام 1900م عىل يد عامل الكيمياء الياباين تاكامني   
 )catecholamine( وينتمي هرمون األدرينالني إىل عائلة الكاتيكول أمني  Takamine (

 .C9H13NO3 وصيغته اجلزيئية هي
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الرتكيب اجلزيئي لهرمون الأدرينالني

يف  يؤثر  عصبي  كناقل  يعترب  حيث  اجلسم  داخل  هامة  حيوية  وظائف  ولألدرينالني 
اجلهاز العصبي السمبتاوي الذي يتصل بكل من  )القلب، الرئتني، األوعية الدموية، املثانة 
عندما  يطلق  حيث  األنسولني  تأثري  معاكسة  عىل  األدرينالني  هرمون  يعمل  كام  البولية(، 

ينخفض مستوى السكر يف الدم مما يزيد من عملية األيض وارتفاع السكر يف الدم. 

    وبعد التعرف عىل التغريات الفسيولوجية والتأثريات اجلانبية الناجتة عن زيادة جزيئات 
عن  اجلزيئات  هذه  لزيادة  هل  نتسأل  للجسم  احليوية  الوظائف  عىل  األدرينالني  هرمون 

املستوى الطبيعي للجسم تأثريات عىل مستوى األنسجة واخلاليا؟  

لذلك اهتمت الدراسة احلالية بالتعرف عىل التغريات النسيجية التي حتدث نتيجة لزيادة 
إفراز هرمون األدرينالني عندما يتعرض احليوان للخوف الشديد  مثل اخلوف من الذبح.
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التجربة:

1 - حيو�نات �لتجارب:

استخدم يف هذه الدراسة عدد )12( خرفان من نوع احلري وزن احليوان حوايل )22-
25( كيلوجرام سليمة وخالية من األمراض.

   2- خطو�ت �لتجربة:

• املجموعة 	 أربعة خرفان،  ثالثة جماميع تضم كل جمموعة  إىل  احليوانات    قسمت 
األوىل جمموعة ضابطة تم تطبيق هدي الرسول صىل اهلل عليه وسلم عليها يف ذبح 
الثانية تم  العنق(، املجموعة  السكني برسعة عىل  الذبيحة ومترير  احليوان )إراحة 
حد السكني  ملدة 30 ثانية أمام احليوان، وهو ينظر ثم ذبحه، املجموعة الثالثة ذبح 

حيوان أمام حيوان آخر ينظر إليه. 

اجلدول التايل يو�صح املجاميع املختلفة للتجربة وفرتات اخلوف

نوع اخلوفاملجموعة
مدة التعر�ض 

للخوف

_جمموعة ضابطة.األوىل

30 ثانيةحد السكني أمام احليوان وهو ينظرالثانية

60 ثانيةذبح حيوان أمام أخر وهو ينظرالثالثة

• اخلرفان 	 كل  أكباد  من  صغرية  عينات  أخذت  ثم  وترشحيها  احليوانات  سلخ  تم 
ووضعت  عىل الفور يف فورمالني تركيزه 10%  ملدة 48 ساعة لتثبيتها  ثم جهزت 
الرتويق    )الغسل،  املعروفة  النسيجية  الطرق  حسب  النسيجية  للدراسة  العينات 
التخليل،  الطمر ( ثم قطعت العينات باستخدام ميكروتوم دوار إىل قطاعات رقيقة 
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بسمك )5( ميكرون، ومحلت عىل رشائح زجاجية، وصبغت بصبغة اهليامتوكسلني 
واأليوسني H&E  ثم فحصت القطاعات باستخدام املجهر الضوئي.  

النتائج :

• اخلاليا 	 جمموعات  الضابطة  املجموعة  حليوانات  النسيجية  القطاعات  توضح 
مركزي  وريد  يتوسطها  كبدية  صفوف  داخل  أرشطة  يف  مرتبة   )HC( الكبدية 
)CV(، كام توجد جيوب دموية )BS( بني أرشطة اخلاليا   حتتوي كل خلية كبدية 

عىل نواة وسطية بداخلها كروماتني، وحتتوي عىل سيتوبالزم صور رقم )1(

•  أظهر فحص قطاعات الكبد يف املجموعة الثانية والتي تعرضت للخوف ملدة 	
وأنوية  السيتوبالزم،  حتلل  شملت  متعددة  نسيجية  تغريات  وجود  ثانية   )30(
الدم  خلاليا  وترسيب  وركود   ،)CV( املركزي  الوريد  واتساع  الكبدية،  اخلاليا 
البطانة  حمطم  املركزي  الوريد  يظهر  كام   ،)2 رقم  )صورة  حتللها  مع  احلمراء 
الطالئية الداخلية ومتصال باجليوب الدموية )BS( التي تظهر متسعة ومنفصلة 
البطانة الطالئية  مع حتلل لبعض اخلاليا الكبدية وظهور بداية حتلل لكرماتني 
عدد  زيادة  مشاهدة  مع  السيتوبالزمية  العضيات  ومعظم  اخلاليا  بعض  أنوية 

خاليا كوفر  )K( . )صور رقم 3 و 4(.

• كام يظهر اتساع يف اجليوب الكبدية مع بداية حتلل للخاليا الكبدية وحتلل للسيتوبالزم 	
واألنوية )HC( مع مشاهدة نزيف داخيل وخاليا التهابية )I( )صورة رقم 5(.

أظهر فحص قطاعات الكبد يف املجموعة الثالثة التي تعرضت للخوف ملدة )60( . ٤
ثانية حتلل واضح لسيتوبالزم اخلاليا الكبدية و انكامش بعض األنوية ووجود بعض 
األنوية طرفية داخل اخلاليا الكبدية )صورة  رقم 6(  كام تظهر منطقة كبرية متحللة 
داخل الفصوص الكبدية مع زيادة يف عدد خاليا كوفر  وترسيب خلاليا الدم احلمراء 

داخل اجليوب الدموية )صورة رقم 7(
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• البطانة 	 وانفصال  هتتك  مع   )CV( املركزي  للوريد  وكبري  شديد  واتساع  استدارة 
الطالئية الداخلية للوريد وترسيب خلاليا الدم احلمراء وحتطمها وحتللها، ويظهر 

اتصال الوريد املركزي باجليوب الدموية )صورة رقم 8( .

كام يوضح القطاع يف منطقة احليز البايب القناة الصفراوية التي تظهر معظم خالياها متحللة 
مع هتتك جلدار القناة وزيادة ملحوظة يف عدد خاليا كوفر يف تلك املنطقة )صورة رقم 9(.

    ويظهرالوريد البايب هتتك البطانة الطالئية مع تليف جلدارها وتوسع للجيوب الدموية 
املحيطة به وترسيب للخاليا الدموية احلمراء داخلها )صورة رقم10(.

وجه االعجاز :

الذبح مما يؤكل  الصحيح والسليم يف  اهلدي  �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم  1 - بني 
من هبيمة األنعام فربط عليه الصالة والسالم بني الرفق واإلحسان إىل احليوان وبني سالمة 
اللحوم وما يأكل من احليوان كالكبد. فقد ظهر يف الدراسة املجهرية احلالية أن إخافة احليوان 
وعدم الرفق به أو ذبح حيوان آخر أمامه يؤثر يف اخلاليا النسيجية للكبد ويتلفها ويزداد هذا 
التلف بطريقة و زيادة فرتة التعرض للخوف؛ وذلك ألن اخلوف يعمل عىل استحثاث الغدة 
الذي  األدرينالني  هرمون  إلفراز  الكظرية  الغدة  حث  عىل  يعمل  هرمون  إلفراز  النخامية 

تزيد نسبته يف الدم برسعة وينترش مع الدورة الدموية إىل مجيع أعضاء اجلسم املختلفة .

عىل  األدرينالني  هرمون  إفراز  لزيادة  السلبي  التأثري  احلالية  الدراسة  نتائج  أظهرت  كام 
اخلاليا الكبدية   الذي يعمل عىل تدمري بعض اخلاليا الكبدية وحتلل األنوية وتلف للكروماتني  
لبعض اخلاليا مع انكامش لألنوية يف البعض اآلخر، كام أظهرت تلف يف البطانة الطالئية 
للوريد املركزي مع اتساع يف حجم الوريد والذي يزداد بازدياد فرتة اخلوف التي يتعرض 
هلا احليوان، كام يظهر ترسيب خلاليا الدم احلمراء وحتللها داخل الوريد املركزي مع ظهور 
الدموية  للخاليا  وترسيب  املركزي  الوريد  مع  واتصاهلا  الدموية  اجليوب  اتساع يف حجم 
احلمراء بداخلها وحتللها، وظهور زيادة يف عدد خاليا كوفر، كام تظهر القنوات الصفراوية 
حمطمة البطانة الداخلية مع هتتك يف خالياها مما يؤدي إىل انتشار العصارة الصفراوية بني 
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اخلاليا الكبدية وقد تنترش مع الدورة الدموية إىل مجيع أنسجة اجلسم ومنها العضالت .

2 -  نهى �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم عن إخافة املسلم، وقد ورد ذلك يف العديد من 
األحاديث النبوية، واتضح الرس يف هذا النهي باكتشاف التغريات النسيجية للخاليا الكبدية 
التي تتأثر بزيادة إفراز هرمون األدرينالني املسئولة عن حالة اخلوف  وألن الكبد يعترب من 
األعضاء اهلامة جدا يف اجلسم فقد أظهرت الدراسة النسيجية احلالية األرضار الشديدة التي 
تصيب الكبد نتيجة التعرض للخوف الشديد، وهذا يتوافق مع هني الرسول صىل اهلل عليه 

وسلم عن إخافة املسلم وكذلك مع رفقه وإحسانه للحيوان عند الذبح.

بينت  التي  احلديثة  العلمية  احلقائق  مع  النهي  هلذا  العلمي  اإلعجاز  يتجىل  وهكذا 
الفسيولوجي  املستوى  عىل  سواء  اجلسم  داخل  اخلوف  حيدثها  التي  اجلسيمة  األرضار 
والنسيجي لألعضاء. ذلك أن القرآن الكريم كالم اخلالق عز وجل وأن أحاديث الرسول 
صىل اهلل عليه وسلم وحي من اهلل، قال تعاىل: چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  *  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿچ   

)سورة النجم: 4.3(.

فمن أين هلذا النبي األمي أن يعلم بكل هذا الرضر الذي يلحق باإلنسان واحليوان عند 
تعرضه للخوف الشديد وينهى عن إخافته.

كام يتجىل لنا عطفه ورمحته وإحسانه إىل احليوان حتى عند ذبحه، وبذلك يكون قد سبق 
الغرب يف الدعوة إىل الرفق باحليوان قبل ألف وأربعامئة وثالثون عاما.
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تاأثير الق�ضط الهندي
  Speciosus Costus  

 Candida albicans  وخمرية ، A.fumigatus و ، Aspergillus niger على فطر

 التي ت�صيب اجلهاز التنف�صي يف الإن�صان  

د. منال عثمان القطان

اأ�صتاذ م�صاعد علم الأحياء الدقيقة

جامعة �مللك عبد �لعزيز- كلية �لرتبية �لأق�سام �لعلمية - جدة



اجلهاز التنفيس يف اإلنسان يتألف من األنف ،القصبة اهلوائية والرئتني التي تعمل بدقة 
وانسجام  يدل عىل عظمة اخلالق يف خلقها حيث تقوم بعملية الشهيق و الزفري ، وهي عملية 
تبادل األكسجني وثاين أكسيد الكربون ، والتي هلا أمهية يف أداء األنشطة احليوية التي تتم 
داخل اخلاليا، ولكن قد يلحق الرضر به نتيجة لدخول بعض اإلحياء املجهرية املصاحبة 
يف  خطرية  أمراضًا  وتسبب   ، األنف  طريق  عن  التنفس  عملية  خالل  من  وذلك   ، للهواء 
اإلنسان ، ومن أبرز ها داء الرشاشيات الذي يسببه فطر Aspergillus niger الذي ينمو يف 
 A.fumigatus القصبات اهلوائية ، كام أن هناك حالة من الرشاشية الدخناء التي يسببها فطر
بالطب  التطبب  إىل  وللعودة  املنطلق  ، ومن هذا  الرئة  اخلراجية يف  التجاويف  يغزو  الذي 
النبوي الذي أورثه لنا رسول البرشية سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم الذي دلنا فيه عىل 
التداوي بالقسط اهلندي  Speciosus Costus خاصة يف عالج األمراض التنفسية ؛ وعليه 
فقد انصب هدف هذا البحث للتعرف عىل فعالية القسط اهلندي عىل بعض األحياء الدقيقة 
 Candida ومخرية   A.fumigatusو  A.niger فطر  شملت  التنفيس  اجلهاز  تصيب  التي 
البحث  نتائج  أظهرت  حيث  السابقة  الدقيقة  األحياء  عىل  فعاليته  أثبتت  وقد   ،  albicans

حساسيتها ضد الرتكيزات املختلفة من القسط اهلندي.
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 المقدمة :

بدأت يف اآلونة األخرية دعوة »للعودة إىل الطبيعة من أجل صحة آمنة«  وذلك من خالل 
الطبية  العقاقري  استخدام  اإلفراط يف  الناجتة عن  للتقليل من األخطار  باألعشاب  التطبب 
حيث ذكر شاتو )2003م( أن القيمة احلقيقية ملضادات احليوية قد انخفضت اليوم بشكل 
السنوات األخرية  التقارير يف  ، وتبني  األدوية  لتلك  الواسع  بسبب سوء االستخدام  حاد 
أنحاء خمتلفة من  احليوية يف  املقاومة ملضادات  اجلراثيم  تفاقم مشكلة ظهور سالالت من 
مضادات  عن  النامجة  اجلانبية  ولآلثار  احلقيقة  هلذه  إدراكًا  أكثر  الناس  أصبح  وقد   ، العامل 
احليوية ، وقد بدءوا يبحثون عن البدائل الطبيعية. ومن هذا املنطلق نجد أن الطب النبوي 
الذي أورثه لنا رسولنا الكريم سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم هو اإلعجاز الذي وقف 
العلم احلديث يف تفسري أدق نتائجه حيث أوصانا صىل اهلل عليه وسلم بالتداوي بالقسط 
)لتعذبوا �صبيانكم بالغمز من العذرة  اهلندي من خالل حديثه  صىل اهلل عليه وسلم 
وعليكم بالق�صط()1( باإلضافة إىل قوله  ) عليكم بهذا العود الهندي ، فاإن فيه �صبعة 
القسط  هذا  ويستخدم    .)2() اجلنب  ذات  من  به  ويلد   ، العذرة  به  ي�صتعط   : اأ�صفية 
اهلندي يف عالج التهاب احللق و اللوزتني ويمكن استخدامه عن طريق األنف بالتقطري ، 
ويف عالج ذات الرئة ) متويل ، 2005م(، ومن تلك األحاديث اتضح أن القسط اهلندي 

يستخدم يف عالج أمراض اجلهاز التنفيس. 

اجلهاز التنفيس يف اإلنسان يتألف من األنف ،القصبة اهلوائية والرئتني التي تعمل بدقة 
وانسجام  يدل عىل عظمة اخلالق يف خلقها حيث تقوم بعملية الزفري والشهيق، وهي عملية 
تتم  التي  أداء األنشطة احليوية  الكربون والتي هلا أمهية يف  تبادل األكسجني و ثاين أكسيد 
داخل اخلاليا ، ولكن قد يلحق الرضر هبا نتيجة لدخول بعض اإلحياء املجهرية من خالل 
عملية التنفس عن طريق األنف  إىل جسم اإلنسان ، ويسبب ذلك أمراضًا خطرية يف الرئة 
اهلوائية  القصبات  يف  ينمو  الذي   A.niger فطر   يسببه  الذي  الرشاشيات  داء  ها  أبرز  من 

)1( البخاري )5696( يف كتاب الطب
)2( البخاري )5692( يف كتاب الطب
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كام أن هناك حالة من الرشاشية الدخناء A.fumigatus الذي يغزو التجاويف اخلّراجية يف 
الرئتني  أونسيج الرئتني )بورتر وتورك ، 1984م( 0 واإلصابة بفطريات اإلسربجلليس 
والتي تعرف بـ Aspergillasis  وجد أن بعض أنواع منها ضارة تسـبب أمراًضا يف أنسجة 
اإلنسان واحليوان وتتميز بوجود التهاب حتببي يف  اجللد واألذن اخلارجية واجليوب األنفية 
والرئتني ، كام أن هناك أنواًعا من الـ Aspergillus عزلت من عينات مثل البلغم والكشطات 
اجللدية ) املشني ، 1994م ( . كام ذكر )Reynolds et al .)1996 بأن أنواًعا من فطريات 
Aspergillus قـد حتدث أمــراًضا متعددة مثل اجليوب األنفية ، الرئة، القلب ، الكىل ، املخ 

واجللد ، وغالًبا تظهــر اإلصابــة بتلك الفطـريات لدى األشخـاص الذين لديم ضعـف 
كل  يعترب  الفطريات.  تلك  عن  املتسببة  اإلصابات  عالج  صعوبة  إىل  باإلضافة  املناعة  يف 
من A.niger  A.fumigatus and A.flavus من الفطريات التي تنترش يف اهلواء ويستنشق 
اإلنسان جراثيمها وتستقر يف اجليوب األنفية والرئتني ، وتؤدي إىل تدرن الرئة خاصة من 
تسبب  التي  االنتهازية  األمراض  من   C.albicans مخرية  تعد  كام  املناعة  يف  ضعف  لديم 
أمراضًا وخيمة يف الصدر؛ والذي يعرف بالفطار Mycosis ، وهذا ماأوضحه ) الشهايب ، 
1998م(. كام تصيب تلك اخلمرية  الفم، احللق، اجللد، املهبل، األصابع ، األظفار، شعبتي 
القصبة اهلوائية، والرئة أو تظهر بصورة جهازيه كعفونة الدم ، التهاب السحايا، والتهاب 
أن  فقد ذكر  الرمحة )2005م(  أما   .) Suhonen et al . 1999 ( القلب(  )بطانة  الشغاف 
تصيب    A.niger A.fumigatus and A.flavus مثل   االسربجيلالت  أنواع  من  بعضًا 
األعضاء التنفسية مثل الرئة وتشبه أعراضها أعراض مرض الدرن ، وتظهر هذه األمراض 
يف اإلنسان، واحليوان، ويطلق عليها باألمراض األسبريجيللية ومخرية C.albicans  تصيب 
للجلد،  املخاطي  الغشاء  عىل  وتؤثر  األبيض،  بلوهنا  وتتميز  الوالدة،  حديثي  األطفال 

واألصابع والرئة . 
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المواد والطرق :

:Speciosus Costus   1- �لق�سط �لهندي

يبلغ  التي  القسط  نبتة  من  ويؤخذ   Zingiberaceae الزنجبيليات  عائلة  حتت  يندرج 
يف  املستخدم  واجلزء  اهلند،  يف  ويوجد   ، وجـذور  ساق   ، أوراق  وهلا  1.5مـرتًا  ارتفاعها 
العالج، هو قشور جذوره التي تكون بيضاء، أو سوداء.والقسط اهلندي نوعه غليظ أسود 
  )Kala et al.2006 (و )مر املذاق، شديد احلـرارة ) الذهبي ، 1989 و متـويل، 2005م
اللون  الدراسة جذور القسط اهلندي ذو  ) and Pandey et al.2007( واستخدم يف هذه 
، وقد تم غسلها، وطحنها  العطارة  املائل إىل األسود صورة )1( متوفرة يف حمالت  البني 

واستخدامها كبودرة إلجراء التجارب عليها. 

   :Microorganisms  2- �لأحيـاء �ملجهـريـة

 Aspergillus niger  : 1 -1
  Aspergillus fumigatus : 1 – 2

Candida albicans :  1 -3
: Nutrient Media  3- املنابت الغذائية

 :) Sabouraud Dextrose Agar )  Oxoid  ( منبت سابورود دكسرتوز *
جلوكوز      - - -- - - -      40 جـم
ببتـــون    - - - - --- -    10 جـم  

آجـار آجـار  - - - - - -    20 جـم 
مـاء مقطـر  - - -- - - -    لـتـر

يوزن 65جم / لرت واستخدم املنبت لتنمية الفطريات واخلمرية املختربة .
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:fungi  Radial growth estimation of   1-تقدير �لنمو �لقطري للفطريات

 250 سعـة  خمروطية  دوارق  إىل  اهلندي  القسط  بودرة  من  خمتلفة  وزنات  أضـيفت 
عىل  للحصـول  ْم   45 حوايل  إىل  واملربد  املعقم  الصلب  سابـوراد  منبت  عىل  حتتـوي  مل 
الغذائي باإلضافة  املنبت  الرتكيزات 5 ،10 ، 15 ، 20 ، 25 ، 30 جم / 100 مل من 
للعينـة الضابطة، وبعد خلط املنبت الغذائي بالقسط ، وزع يف أطباق برتي زجاجية معقمـة 
ثم ترك املنبت الغذائي ليربد ويتصلب ثم تلقح األطباق بأقراص فطرية قطرها )5 مم( من 
النمو الطريف ملزرعة عمرها مخسة  أيام لفطر A.niger وفطر A.fumigatus بحيث يواجه 
بالفطر االختباري عند  امللقحة  ، ثم حتضن األطباق  الغذائي  املنبت  الفطري سطح  النمو 
يوميًا  الفطري  للقرص  القطري  النمو  قياس  يتـم  ثم  فطر،  ْم لكل  درجة حرارة 37 + 1 

وملدة 5 أيام للفطريني.

:Dry Weight Estimation of yeast  2- تقـدير �لوزن �جلاف للخمرية

إضافة  تم  حيث  للخمرية  اجلاف  الوزن  لتقدير  )2002م(  القطان  طريقـة  استخدمت 
منـبت  دوارق خمروطية سعـة 250 مل حتتوي عىل  إىل  اهلندي  القسط  بودرة  وزنات من 
سابورود الصلب املعقم واملربد إىل حـوايل 45 ْم باإلضافة للعينة الضابطة للحصول عىل 
، وبعد اخللط اجليد، وزع  املنبت  ، 25 و 30 جم / مل من  تركيزات 5، 10، 15، 20 
املنبت الغـذائي يف أطباق برتي زجاجية معقمة ، ويـرتك ليربد ويتصلب ، ثم يلقح سطح 
املنبت بطريقة التخطـيط بمعلـق مخرية  C.albicans ، وبعد التحضني حتت 37 ْم +1 ملدة 
48 ساعة ثم يتم تقدير الوزن اجلاف ملعلق 1 مل من اخلمرية النامية بعد وضعها يف أنابيب 
الطاردة  بالقـوة  املركزي  الفصـل  باستخدام جهاز  ، ويتم فصلها  الوزن  اختبـار معلومـة 
املركزية  برسعة 10000 لفة / دقيقـة ملدة 20 دقيقة ، ثم جتفف األنابيب عند 80 ْم إىل 

ثبوت الوزن ، ويتم تقدير الـوزن اجلاف.
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النتائج والمناقشة :

 Costus يتضح من جدول )1 و 2( وشكل )1 و 2( والصورة )2 و 3( أن القسط اهلندي
speciosus  أظهر تأثريًا مضادًا فعااًل ضد الفطريات واخلمرية املختربة ، حيث ثبط نمو فطر 

A.niger بنسبة 52.53% عند تركيز 5% بينام الرتكيزات املرتفعة كان هلا تأثريًا فعااًل حيث 

  A.fumigatus التثبيط 72.80 و 84.80% عند تركيز 25 و 30% أما فطر  بلغت نسبة 
ثبط نموه عند 5 % بنسبة 39.18% بينام كانت نسبة التثبيط 100% عند الرتكيزات 15، 
بدرجة  التثبيطي ولكن  التأثري  التحضني، وانخفض  اليوم األول من  20، 25 و 30% يف 
بسيطة يف اليوم الثاين. حيث بلغت نسبة التثبيط 62.62، 68.28، 73.73 و %86.46 

عند نفس الرتكيزات مقارنة بالعينة الضابطة .

واضح  تثبيطي  تأثري  له  كان  اهلندي  القسط  أن  السابقة  اجلداول  من  أيضًا  يتضح  كام 
التحضني خاصة يف  بزيادة فرتة  للقسط  التثبيطي  التأثري  ارتفع  ؛ حيث   A.niger فطر  عىل 
الرتكيزات املرتفعة حيث بلغت 73.68، 73.43 و 71.60% عند 20، 25 و 30% يف 
اليوم الرابع ، و انخفضت النسبة بدرجة بسيطة يف اليوم اخلامس؛ حيث كانت 72.52، 
A.fumigatus  فقد انخفضت نسبة  72.28 و 69.53% عند نفس الرتكيزات أما فطر 
التثبيط بتقدم عمر الفطر املخترب؛ حيث بلغت 63.44 و 68.68% عند تركيز 25 و %30 
يف اليوم الرابع بينام ضلت تلك النسبة ثابتة تقريبًا يف اليوم اخلامس مقارنة بالعينة الضابطة ، 

وقد سجلت معظم النتائج قيمة مرتفعة املعنوية .

اهلندي  بالقسط  املعاملة  العينات  أن  يتضح من جدول )3(، شكل )3( والصورة )4( 
التثبيط 76.00% عند  C.albicans؛ حيث كانت نسبة  تأثري فعال عىل نمو مخرية  كان هلا 
تركيز 5% وازدادت فعاليته بزيادة الرتكيز فقد بلغت النسبة 80.00 ، 96.00 و %100 
وذلك عند تركيزات 10، 15، 20 ، 25 و 30%، كام أظهرت النتائج أن اخلمرية كانت أكثر 

حساسية للقسط اهلندي من الفطريات املختربة وذلك مقارنة بالعينة الضابطة.
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اتضح من النتائج يف جداول وأشكال )من 1  -  3( والصور )من 2   - 4( بأن القسط 
  A.fumigatusو A.niger  كان له تأثري تثبيطي فعال عىل فطر  Costus speciosus اهلندي
ومخرية C.albicans وأتضح ارتفاع حساسية الفطر للقسط خاصة يف مراحل نموها األوىل، 
ولكن انخفض هذا التأثري بتقدم عمر الفطريني ، وقد يرجع ذلك إىل اكتامل بناء حمتويات 
اخللية الفطرية، وخاصة اجلدار اخللوي، والذي يعترب ذو أمهية عالية يف مقاومة الفطريات 
 Brooks et al. 1995 and( واخلمرية للعوامل الضارة يف بيئة النمو، ومنها مضادات احليوية
الزقية  الفطريات  أن  الرمحة )2005م(  ما ذكره  إىل  باإلضافة   .   )Madigan et al. 1997
يرتكب جدارها اخللوي بدرجة رئيسية من مادة الكيتني جلوكان Chitin-glucan ، وهي 
تشبه الذي يغطي جسم احلرشات، والتي هي عبارة عن متبلمر وحداته مكونة من أستيايل 
اجللوكوز األميني، ويسمى السليلوز الفطري ، وهذا يفرس نتائج مقاومة اخلمرية للقسط 
اهلندي يف الرتكيزات املنخفضة ، أما عدم قدرهتا عىل مقاومة تأثري الرتكيزات املرتفعة من 
للخمرية  اخللوي  اجلدار  أن  عىل  فيفرس   %100 التثبيط  نسبة  بلغت  حيث  اهلندي  القسط 
 Glucanase اجللوكاناز  مثل  باجلدار  مرتبطة  إنزيامت  هبا  توجد  بروتينية  مادة  عىل  حيتوي 
أن  إىل  باإلضافة   . التربعم  قبل  اجلدار  مادة  ليونة  يساعدان عىل  ، ومها   Mannase واملناز 
البنزوات  ومحض  اهللينني،  مادة  عىل  حيتوي  النبوي  الطب  يف  ذكر  الذي  اهلندي  القسط 
وكالمها من املواد املطهرة للجراثيم. ومن هنا تظهر فائدته يف عالج ذات الرئة اجلرثومية، 
من  نوعًا  أن   )Nandhakumar et al.2007(ذكر كام  )متويل،2005م(.  ماذكره  وهذا 
املطهرة  امليثانول  مادة  عىل  حتتوي   Zingiberaceae الزنجبليات  عائلة  تتبع  التي  القسط 

والقاتلة، أو املثبطة لألحياء الدقيقة املمرضة.  

ومن خلل نتائج هذا البحث ات�صحت فعالية الق�صط  على الفطريات واخلمرية املختبة؛ حيث 
، فاإن فيه �صبعة  الكريم صىل اهلل عليه وسلم يف قوله: ) عليكم بهذا العود الهندي  دلنا رسولنا 
اأ�صفية : ي�صتعط به العذرة ، ويلد به من ذات اجلنب( )البخاري يف كتاب الطب حديث 592 ( 
حيث إنه كان يستخدم يف عالج العذرة ، وهو التهاب احللق، واللوزتني ، وذكر النسيمي )1984م( 
تستخدم  الصني  ويف   ، كشمري  يف  وخاصة  اهلند  يف  يعيش  نبات  السنة،  يف  املذكور  القسط  نبات  أن 
الزكام، وإذا رشبا نفع من  البلغم ويقطع  أنه جيفف  التداوي، ومن منافعه الكثرية  قشور جذوره يف 
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ضعف الكبد، واملعدة، قطع وجع اجلنب ونفع يف عالج السموم. باإلضافة إىل استخدامه سعوطًا أي 
تناوله عن طريق التقطري يف األنف لعالج األنفلونزا، حيث إن استنشاقه حيلل الزكام، وجيفف البلغم 
)الذهبي،1989م (. أما )White Lotus Aromatics Newsletter 2001( فقد أوضحت أن جذور 
القسط ذات طعم الذع ، معطرة ، منشطة، ومطهرة. تعزز أداء املعدة ، وتفيد يف وقف النزيف ، كام 
أهنا تنشط عمل العضالت، واألنسجة ، ومدرة للبول باإلضافة إىل أهنا مفيدة يف إزالة الزكام، والبلغم 
 Kala من العشب اهلوائية، و اضطرابات اجلهاز التنفيس، وتعالج الربو، والسعال. كام ذكر كاًل من 
2006(.et al(.  and Pandey et al.)2007( أن الـ costus الذي يكثر وجوده يف جبال اهلياماليا 

وكشمري يعد من النباتات الطبية التي تستخدم يف العالج، حيث إن هذه النباتات ذات خصائص طبية  
أسهمت إسهاما بارزا يف نشأة وتطور العديد من العالجات العشبية التقليدية خاصة أهنا تستخدم يف 
عالج الربو، األمراض االلتهابية، وقرحة املعدة . ومن خالل األحاديث النبوية السابقة والدراسات 
احلديثة التي أوضحت أمهية التداوي بالقسط وأنواعه نظرًا الحتوائه عىل مواد فعالة ذات تأثري تثبيطي 
عىل نمو الفطريات، واخلمرية التي تصيب اجلهاز التنفيس يف اإلنسان، باإلضافة إىل أنه يستخدم منذ 
القدم يف عالج األنفلونزا ، الربو، والسعال ، حيث إن طب األعشاب هو األقدم واألكثر جتربة من بني 
أنواع الطب املختلفة بل ويشكل حجر األساس يف العالج الطبي؛ حيث إن الباحثني يف الوقت احلارض 
التي أصبحت  يبحثون عن بدائل ناجعة للتداوي، وللتقليل من أخطار استخدام مضادات احليوية 
آثارًا جانبية حادة، وأحيانًا غري متوقعة  أهنا تسبب  إىل  باإلضافة  العامة  الصحة  للخطر عىل  مصدرًا 
الفطريات  نمو  تزايد  واحتامل  للمناعة  عاما  ضعفًا  فتحدث  طويلة   لفرتات  استخدمت  إذا  خاصة 
واخلامئر يف جسم اإلنسان ، ويصبح من الصعب التغلب عليها ) شاتو ، 2003م و كينا،2003م (.
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التحلل في علم الميكروبيولوجي 
حقيقة علمية دونت في القراآن 

وال�ضنة
مقتطفات من كتاب كائنات دقيقة ت�صاطر الإن�صان دونت يف علم ال�صنة والقراآن

د.اأحلم بنت اأحمد العو�صي

جامعة امللك عبد العزيز



املقدمة
احلمد هلل الذي خلق السموات وأنعم علينا بكتاب ال كتاب بعده ، و نبي ال نبي بعده 
صىل اهلل عليه وسلم فحمل األمانة وبلغ الرسالة التي دونت فيها حقائق علمية يف بحر 
مل تظهر منه سوى القطرات ولكن احتوى يف أعامقه كنوزًا علمية عظيمة غريت تواريخ 
التنقيب والبحث، والدراسة ملئات السنني وها نحن اآلن يف  علوم كشفتها البرشية بعد 
هذا املؤمتر ُنظهر حقائق علمية ويف جماالت خمتلفة ولكنها مجيعًا حرصت يف زمن ختطى 
العلوم البرشية ويف مجيع تلك العلوم املختلفة ويف شتى املجاالت سواء يف علم الفلك ، 
العلوم دونت يف 23 عامًا يف حتد واضح  الطب، األحياء بمختلف فروعها وغريها من 
جلميع العلوم العاملية فهاهي عدة علوم يذكرها احلبيب صىل اهلل عليه وسلم يف أحاديث 
عدة ال تتجاوز األسطر القليلة ولكنها محلت علومًا كشفتها اجلهود والتقنيات عرب القرون 
املتتالية ونذكر منها ما جاءت يف أحاديث عرفت عند الكثري مثل أحاديث عجب الذنب 
التي ركز فيها الباحثون عىل تفسري ورشح جلانب واحد فقط وهو وصف عجب الذنب 
بينام احلديث محل بني كلامته معاًن لعلوم عدة تتميز بأمهيتها وجاءت خالل أحاديث نبي 

هذ األمة عليه الصالة والسالم ومنها :

جاء يف �صنن الن�صائي :

ْعَرِج    َعْن    َأيِب ُهَرْيَرَة    َقاَل : َقاَل  َناِد    َعْن   اأْلَ َنا    ُقَتْيَبةُ   َعْن    َمالٍِك    َوُمِغرَيُة    َعْن    َأيِب الزرِّ َأْخرَبَ
َم : »  ُكلُّ َبنِي    آَدَم    َويِف َحِديِث    ُمِغرَيَة    ُكلُّ اْبِن    آَدَم    َيْأُكُلُه  َرُسوُل اهللِ    َصىلَّ اهللُ  َعَلْيِه َوَسلَّ

ُب«. َنِب ِمْنُه ُخِلَق َوِفيِه ُيَركَّ اُب إاِلَّ  َعْجَب   الذَّ َ الرتُّ

جاء يف م�صند اأحمد :

ٍء ِمْن اإْلِْنَساِن إاِلَّ      اُب ُكلَّ َشْ َ ُه َقاَل :  »  َيْأُكُل الرتُّ َم    َأنَّ َعْن َرُسوِل اهللِ    َصىلَّ اهللُ  َعَلْيِه َوَسلَّ
ِة    َخْرَدٍل    ِمْنُه َتْنُبُتوَن «. َعْجَب     َذَنبِِه ِقيَل َوِمْثُل َما ُهَو َيا َرُسوَل اهللِ َقاَل ِمْثُل َحبَّ
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 جاء يف �صنن اأبي داود :

ْعَرِج   َعْن   َأيِب ُهَرْيَرَة   َأنَّ َرُسوَل اهللِ    َصىلَّ اهللُ   َناِد  َعْن   اأْلَ َثَنا  اْلَقْعَنبِيُّ  َعْن  َمالٍِك  َعْن  َأيِب الزرِّ َحدَّ
ُب«. َنِب    ِمْنُه ُخِلَق َوِفيِه ُيَركَّ ْرُض إاِلَّ     َعْجَب الذَّ َم    َقاَل : »   ُكلَّ اْبِن    آَدَم    َتْأُكُل اأْلَ َعَلْيِه َوَسلَّ

جاء يف موطاأ مالك :

ْعَرِج    َعْن    َأيِب ُهَرْيَرَة   َأنَّ َرُسوَل اهللِ    َصىلَّ اهللُ   َناِد    َعْن    اأْلَ َثنِي    َعْن    َمالِك    َعْن    َأيِب الزرِّ َحدَّ
ُب«  َنِب    ِمْنُه ُخِلَق َوِفيِه    ُيَركَّ ْرُض إاِلَّ    َعْجَب الذَّ َم    َقاَل: »    ُكلُّ اْبِن    آَدَم     َتْأُكُلُه اأْلَ َعَلْيِه َوَسلَّ

جاء يف �صحيح م�صلم : 

ٍه    َقاَل  ُمَنبرِّ ْبِن  اِم  َثَنا    َمْعَمٌر    َعْن    مَهَّ اِق    َحدَّ زَّ الرَّ َثَنا    َعْبُد  َراِفٍع    َحدَّ ْبُن  ُد  مَّ َثَنا    حُمَ َحدَّ
ِمْنَها  . َأَحاِديَث  َم    َفَذَكَر  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اهلل  اهللِ    َصىلَّ  َرُسوِل  ُهَرْيَرَة    َعْن  َثَنا    َأُبو  َحدَّ َما   َهَذا 

ِفيِه    َأَبًدا  ْرُض  اأْلَ َتْأُكُلُه  اإْلِْنَساِن َعْظاًم اَل  َم: »    إِنَّ يِف  َعَلْيِه َوَسلَّ  ُ َوَقاَل َرُسوُل اهللِ    َصىلَّ اهلل 
َنِب « ُب    َيْوَم اْلِقَياَمِة َقاُلوا : َأيُّ َعْظٍم ُهَو َيا َرُسوَل اهللِ َقاَل :   َعْجُب الذَّ  ُيَركَّ

ْعَرِج    َعْن    َأيِب ُهَرْيَرَة   َأنَّ َرُسوَل اهللِ    َصىلَّ  َناِد    َعْن    اأْلَ َثَنا    اْلَقْعَنبِيُّ    َعْن    َمالٍِك    َعْن    َأيِب الزرِّ َحدَّ
ُب « َنِب    ِمْنُه ُخِلَق َوِفيِه ُيَركَّ ْرُض إاِلَّ    َعْجَب الذَّ َم    َقاَل : »   ُكلَّ اْبِن    آَدَم     َتْأُكُل اأْلَ اهللُ  َعَلْيِه َوَسلَّ

العلوم التي وردت في األحاديث النبويه :

ويتضح لنا مما سبق بأن إظهار اإلعجاز العلمي يف األحاديث النبوية التي ذكرت يف 
السابق كان منصبًا عىل عجب الذنب فقط ولكن  لو متعنا يف األحاديث النبوية السابقة 
يظهر من خالل  إعجاز علمي واحد والذي  أكثر من  لو جدناها حتمل  بني معانيها  

العلوم التالية :  

�أوًل -  علم �لأجنة 

علم األجنة الذي  ينصب يف وعاء عجب الذنب؛ إلظهار صفاته وما ورد يف هذا الشأن أظهرته 
جهود العديد من الباحثني ونرتك الكالم عن إظهارها ملن  ختصصوا للبحث يف هذا الوعاء.
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ثانيًا - علم �لور�ثة 

بالصفات  إحتفاظه  إلظهار  الذنب؛  عجب  وعاء  يف  أيضًا  ينصب  الذي  الوراثة  علم 
الوراثية لإلنسان ذاته والتي نشأ منها ليعود اإلنسان للحياة بعد البعث بنفس الصفات التي 
إىل  يعود  كي  أخرى  مرة  اإلنسان  منه  لريكب  حيًا  واستمربقاؤه  الذنب  عجب  هبا  احتفظ 
احلياة بصفاته التي بدأها من عجب الذنب ذاته، ويتضح هذا يف قوله صىل اهلل عليه وسلم 
ُب { وخص عليه الصالة  َنِب    ِمْنُه ُخِلَق َوِفيِه ُيَركَّ ْرُض إاِلَّ     َعْجَب الذَّ }ُكلَّ اْبِن    آَدَم    َتْأُكُل اأْلَ
والسالم بأن كل إنسان ُينشأ مرة أخرى بعد املامت من عجب ذنبه بذات،ه واخلاص بكل 
ٍء ِمْن اإْلِْنَساِن إاِلَّ      اُب ُكلَّ َشْ َ إنسان ويتضح ذلك  يف قوله صىل اهلل عليه وسلم : } َيْأُكُل الرتُّ
ِة    َخْرَدٍل    ِمْنُه َتْنُبُتوَن { وذكر كلمة  ِ، َقال َ: ِمْثُل َحبَّ َعْجَب     َذَنبِِه ِقيَل : َوِمْثُل َما ُهَو َيا َرُسوَل اهللَّ
ذنبه هنا، تشري بأن اإلنسان ينشأ بنفس صفاته التي حيتفظ هبا عجب ذنبه واهلل أعلم، ونرتك 

هذا الوعاء للمتخصصيني يف علم الوراثة لُيظهروا لنا احلقيقة العلمية فيه .

ثالثا - علم �لكائنات �حلية �لدقيقة و�لنحل يف�سر ما جاء يف �حلديث �لنبوي

خالل  من  األرض  بعلم  يتعلق  وما  الدقيقة  احلية  الكائنات  بعلم  يتعلق  ما  لنا  ويتجىل 
معرفة  أن تلك الكائنات من مكونات اجلزء احليوي يف الرتبة وهذا ينصب يف وعاء أكل 
الرتاب واألرض أجساد بني آدم، ويعني ذلك حتلل جسم بني آدم يف األرض وهذه سابقة 

علمية ذكرها رسول األمة تتمثل يف التايل :

وضح رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم سابقة علمية دقيقة عن الكائنات احلّية الدقيقة 
ذاهتا  الدقيقة  احلية  الكائنات  تكتشف  أن  قبل  بل  عدة  بقرون  اكتشافها  زمان  سبقت 
باخرتاع املجهرمن قبل اإلنسان الذي اعترب العني املساعدة لإلنسان للكشف عن ماهية 
حني  ذلك  تعدت  بل  البرشية  الرؤية  نطاق  عن  اخلارجة  الدقيقة  احلية  الكائنات  تلك 
كشفت عن حقيقة علمية مل يتوصل إليها اإلنسان إالَّ بعد اكتشاف الكائنات الدقيقة بعدة 
سنوات طويلة بعد البحث والتنقيب وإخضاعها للتجارب املعملية املتعددة ليصل علامء 
امليكروبيوجلي إىل حقيقة علمية هامة وضعت بصمة علمية توضح قدرة تلك الكائنات 
احلية الدقيقة عىل حتليل األجسام امليتة للتغذى عليها والتي ذكرها لنا رسولنا حممد صىل 
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اهلل عليه وسلم يف صورة علمية متقدمة ومقننة بل توضح قدرة تلك الكائنات الدقيقة عىل 
أكل أجساد البرش وهي صفة من الصفات التي تتعلق بالكائنات احلية األخرى من إنسان 
وحيوان بل وضح بدقة علمية بأن ما تقوم به تلك الكائنات الدقيقة بطريقة أطلق عليها 

الفعل الذي يشري إىل معنى األكل .

ماذا تعني حقيقة الأكل لتلك الكائنات الدقيقة ؟؟؟؟

بعملية  يتشابه  بام  تقوم  أن  الدقيقة  احلية  الكائنات  قدرة  توضح  علمية  حقيقة  هي  نعم 
األكل لذا أطلق عىل هذه احلقيقة عليه الصالة والسالم صفة األكل وهي التي تعني حتول 
الصالة  عليه  هنا  أطلقها  ولكن  اإلنزيامت  بفعل  بسيطة  مواد  إىل  املعقدة  العضوية  املواد 
والسالم عىل الكائنات احلية الدقيقة وقدرهتا عىل فعل ذلك عىل اجلسد امليت وهنا تظهر 
قد  اهلل عليه وسلم  أن رسول اهلل صىل  األمة يف  لنبي هذه  به   املوحى  العلم اإلهلي  عظمة 
ذكرها يف فرق زمني ليس بالسنوات القليلة بل قبل اكتشاف الكائنات احلية الدقيقة ذاهتا 
بأكثر من ألف عام. فوضح لنا هنا بأن الكائنات الدقيقة التي حتتويا األرض متتلك القدرة 
عىل إنتاج إنزيامت هاضمة تفرزها عىل املواد العضوية التي يتكون منها اجلسد لتحللها إىل 

مواد بسيطة كي تستطيع أن تتغذى عليها - أي تأكلها - .

كيف األرض تأكل ؟؟ وكيف تأكل األرض اإلنسان ؟؟وكيف يأكل الرتاب ابن آدم ؟؟ 
أسئلة عدة ترد يف اخلاطر عند ذكر حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الذي يعرب عن 

األرض التي تأكل اإلنسان !!

وقبل اإلجابة عن هذه األسئلة ال بد أن نورد أواًل املعنى اللغوي لألكل ونذكر هنا ما جاء 
يف القاموس العريب الشامل ) األداء ،1997م( وكام ييل :

اأكل ) أكالً  ومأكاًل ( الطعام : تناوله

اأكل ) تأكياًل( اليشء للشخص : أطعمه إياه .

بلى ) بىل وبالء ( الثوب : ُرث .

البلى : البايل ؛ الرث؛ القديم
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كام جاء يف معجم تفسري مفردات ألفاظ القرآن )2001م( :

اأكل : الأكل ، تناول املطعم ، وعىل طريق التشبيه قيل : أكلت النار احلطب . وقد يعرب 
عن األكل الفساد نحو } كعصف مأكول { وتأكل كذا : فسد وأصابه إكال يف أسنانه، وذلك 

يعني أن كل كائن حي تناول طعامه أي غذائه نطلق عليه أكل أو يأكل فاإلنسان يأكل .

1 - �حليو�ن ياأكل 

معقدة  مواد  من  الطعام  أجسامهم من خالل حتول  به  فتتغذى  الطعام  يتناولون   ألهنم 
الرتكيب إىل مواد بسيطة الرتكيب ويتم ذلك بمساعدة اإلنزيامت التي يفرزها جسم اإلنسان 

واحليوان لتقوم هبذه العملية وهي التحلل الذي يقوم به اجلهاز اهلضمي يف اإلنسان .

ومن اأمثلة املواد الغذائية املتحللة :

1 - �لربوتينات :

التي   Proteases بـ   تعرف  التي  الربوتينات  حتلل  إنزيامت  بواسطة  الربوتينات  تتحلل 
حتول الربوتينات املعقدة الرتكيب إىل أمحاض أمينية ذائبة .
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2 - �لدهون :

تتحلل بإنزيامت تعرف بـ  lipedasese  التي حتلل الدهون إىل أمحاض دهنية .

3 – املواد الكربوهيدراتية :

تتحلل املواد الكربوهيدراتية املعقدة إىل مواد بسيطة ليسهل امتصاصها ومثال عىل ذلك 
أن النشا يتحلل إىل اجللوكوز والسليلوز يتحلل أيضًا إىل جلوكوز .
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يف  آدم  بني  وأكل  أحاديث  يف  اإلنسان  أكل  عملية  عليهام  أطلق  والرتاب  األرض  وبام 
السابقة  األيضية  بالعمليات  تقوم  التي  فيها  احلية  الكائنات  ماهي  إذن  أخرى؛  أحاديث 

ليتحقق فيها صفة أكل اجلثث امليتة . وكيف يكون ذلك ؟؟؟؟

2 - �لكائنات �لدقيقة تاأكل:

لوأن علامء امليكروبيولوجي - بعد ان كشفوا عن الكائنات احلية الدقيقة التي متأل مجيع 
يف  جاءت  التي  الكلامت  يف  وتفكروا  تأملوا   - األرض  تربة  ومنها  بنا  حتيط  التي  البيئات 
من  وهي  آدم  بني  يأكل  والرتاب  آدم   بني  تأكل  األرض  بأن  السابقة  النبوية  األحاديث 

صفات الكائنات احلية التضح  هلم التايل :
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ْرُض وأهنا  1- أن الكائنات احلية الدقية من املكونات احلية لألرض ُكلَّ اْبِن    آَدَم    َتْأُكُل اأْلَ
ٍء ِمْن اإْلِْنَساِن . اُب ُكلَّ َشْ َ تتواجد يف منطقة الرتبة منها  َيْأُكُل الرتُّ

ْرُض (  2- إن تلك الكائنات الدقيقة املتواجدة يف الرتبة  تأكل ) ُكلَّ اْبِن    آَدَم    َتْأُكُل اأْلَ
اُب( بني آدم  وطبق عليها معنى األكل وهي حتلل املواد املعقدة إىل مواد بسيطة. َ )َيْأُكُل الرتُّ

هنا  ومن  اجلديدة،  خالياه  وتبنى  لينمو  احلي  الكائن  لتغذية  هو  األكل  ناتج  وإن   -3
البرش لتتغذى وتتكاثر  الدقيقة تأكل حلوم  الكائنات  ستظهر هلم حقيقة علمية هامة يف أن 
تقابله  املأكول  اإلنسان  يف  نقص  هناك  أي  اآلكل  يف  والزيادة  املأكول  يف  النقص  يتم  وهنا 
الزيادة يف الكائن اآلكل بمعنى حقيقة علمية واضحة ملا تقوم به الكائنات احلية الدقيقة من 

إنجاز عملية التحلل يف مصطلح علم امليكروبيولوجي !!!!!

ما اأثبته العلم حول حقيقة التحلل يف م�صطلح علم امليكروبيولوجي :

الكائنات احلية  بأن األرض حتتوي عىل  امليكروبيوجلي  العلمية يف علم  الدراسات  أثبتت 
الدقيقة التي تقوم  بتحليل اجلثث امليتة عن طريق حتويل املواد املعقدة الرتكيب إىل مواد بسيطة 
الرتكيب وبامأن تلك املواد هي التي يتغذى أيضًاعليها جسم اإلنسان من مواد بروتينية ودهنية 
ومواد كربوهيدراتية وهي التي يتغذى عليها الكائن احلي الدقيق ؛ ومن هنا يظهر لنا مدى 
التشابه بني ما تقوم به الكائنات احلية الدقيقة غري ذاتية التغذية ومنها املرتممة التي تتغذى عىل 
املواد املعقدة الرتكيب بعد أن حتوهلا بالتحلل بمساعدة اإلنزيامت التي تبنيها خالياها لتفرزها 
عىل املواد العضوية املعقدة  لتحوهلا إىل مواد بسيطة الرتكيب فتتحول الربوتينات إىل أمحاض 
أمينية والدهون إىل جلرسين وأمحاض دهنية واملواد الكربوهيدراتية املعقدة كالنشا والسليلوز 
إىل جلوكوز لتستهلكها عن طريق امتصاصها من البيئة لتصل إىل خالياها كي تتغذى عليها .

وعليه نستطيع أن نتوصل من السابق إىل التطابق بني الكائنات احلية الدقيقة غري ذاتية 
التغذية واإلنسان واحليوان يف عملية حتول الغذاء من الصورة املعقدة الرتكيب إىل الصورة 
واحليوان  اإلنسان،  يف  ُيعرف  ما  وهو  اإلنزيامت  بمساعدة  ذلك  ويتم  الرتكيب،  البسيطة 
الراقي بعملية هضم الطعام، ويف الكائنات الدقيقة بعملية التحلل. ومن هنا نستطيع أيضًا 
أن نطلق مسمى عملية اهلضم  عىل الكائنات احلية الدقيقة؛ ألهنا تقوم بالعملية ذاهتا لتنمو 
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وتتكاثر.

 وعليه ميكننا اأن نطلق عليها الفعل تاأكل .

نعم يمكن أن نطلق عىل الكائنات احلية الدقيقة الفعل : تأكل كام ذكر رسول هذه األمة 
صىل اهلل عليه وسلم  . ويف ذلك توضيح لسابقة علمية هامة تتعلق بالكائنات احلية الدقيقة 
قبل اكتشاف علم امليكروبيولوجي، و تلك احلقيقة العلمية تتجىل بأن الكائنات احلية الدقيقة 
هلا قدرة أكل اجلثث امليتة وجاء ذلك واضحًا جليًا يف قوله صىل اهلل عليه وسلم }ُكلَّ اْبِن   
ُب{ وقوله صىل اهلل عليه وسلم:  ُيَركَّ َوِفيِه  َنِب    ِمْنُه ُخِلَق  إاِلَّ  َعْجَب الذَّ ْرُض  اأْلَ  آَدَم    َتْأُكُل 
َنِب ِمْنُه ُخِلَق  اُب إاِلَّ     َعْجَب     الذَّ َ َبنِي    آَدَم    َويِف َحِديِث    ُمِغرَيَة    ُكلُّ اْبِن    آَدَم    َيْأُكُلُه الرتُّ }ُكلُّ 

ُب{ . َوِفيِه ُيَركَّ

وميكن تقريب ال�صورة اإلى الذهن من خلل عر�ض املثال الب�صيط التايل :

أنت تأكل قطعة حلم فتتحلل يف جهازك اهلضمي من قطعة كاملة إىل قطعة متحللة ويمكن 
أن ترى ذلك يف الكائنات احلية الدقيقة التي تتغذى عىل اجلثث امليتة حيث حتلل اللحم إىل 

مكونات بسيطة فيختفي اجلسد الكامل وخيتلط بالرتاب كام وضحنا ذلك سابقًا .

اأما معنى اله�صم لغويًا كما ورد يف قامو�ض ) الأداء ، 1997م ( :
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َهَضَم ) َهْضاًم ( اليشء : كرسه .

ه�صمت املعدة الطعام : أحالته إىل صورة صاحلة للغذاء .

م : إحالة الغذاء إىل صورة صاحلة لغذاء األحياء . الَه�صرْ

كام وردت كلمة هضم يف القرآن الكريم } ومن يعمل الصاحلات وهو مؤمن فال خياف 
ظلاًم وال هضاًم { جاء معناها يف معجم تفسري مفردات ألفاظ القرآن )الزين ،2001 م ( :

ويقال  حقي  أنقصني  أي  ويضمني   ، حقي  هضمني   : يقال  النقص  اهَلضم   : هضم 
أحالته إىل صورة  أنقصته عندما  أي  الطعام  املعدة  ) ومنه هضمت  فاهنضم  أيضًا: هضمه 
صاحلة للغذاء ( ومن هنا فإن عملية اهلضم يشرتك يف صفتها  كل من اإلنسان ، واحليوان، 

والكائنات احلية الدقيقة .

جدول يو�صح املقارنة بني تغذية الإن�صان ، واحليوان والكائنات احلية 

الدقيقة غري ذاتية التغذية

الإن�صان واحليوانوجه املقارنة
الكائنات الدقيقة 

املرتمة

قطعة متحللةقطعة متحللةقطعة حلم كاملة

أمحاض أمينية ثم إىل مواد أخرىأمحاض أمينيةحتلل الربوتني

إىل أمحاض دهنيةإىل أمحاض دهنيةحتلل الدهون

النشا إىل جلوكوزالنشا إىل جلوكوزحتلل املواد الكربوهيدراتية

عىل  تأكل  الفعل  إىل  باإلضافة  حتلل  الفعل  نطلق  أن  نستطيع  السابق  خالل  ومن 
الكائنات احلية الدقيقة يف علم امليكروبيولوجي ويمكن أن يضاف هذا الفعل إىل املصادر 
الدقيقة غري  الكائنات احلية  امليكروبيولوجي املوضحة بأن طريقة تغذية  العلمية يف علم 
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ذاتية التغذية يطلق عليها مصطلح حتلل ) decompose( وهو حتلل املواد املعقدة إىل مواد 
بسيطة، بغرض التغذية وسنجد نفس العملية حتدث يف اإلنسان، واحليوان. وهنا أكدت 
الدقيقة  احلية  الكائنات  به  واملقصود  تأكل.  واألرض  الرتاب  بأن  النبوية  األحاديث  لنا 
التي  الدقيقة  احلية  الكائنات  إىل   ) 2008م   ( باحثة  أشارت  وقد  الرتاب.  يف  املوجودة 
حتلل اجلثث يف األرض يف حديث عجب الذنب يف بحثها املعنون   ولكن دون تفصيل أو 

توضيح لتلك احلقيقة العلمية .

األحاديث النبوية تفسر ما جاء في القرآن الكريم عن التحلل :

إن األحاديث النبوية السابقة تفرس ما ورد يف القرآن الكريم بأن الكائنات احلية الدقيقة 
البسيطة الرتكيب  املواد  املعقدة الرتكيب إىل  العضوية  املواد  امليت أي حتلله من  التي تأكل 
تأكل  األرض  بأن  اهلل  رسول  وصف  لذا  األرض.  يف  موجودة  الدقيقة  األحياء  تلك  وأن 
والرتاب يأكل كل ابن آدم أوبلفظ اإلنسان وبتلك األحاديث  فقد فرس لنا رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم عدة آيات وردت يف القرآن الكريم توضح حقيقة علمية هامة تتمثل يف أن 
الكائنات احلية الدقيقة تالزم األجساد امليتة وما تلك األجساد إاّل يف مقرها الذي هو القرب 
أي الرتاب. ومهمة تلك الكائنات غري املرئية أكل تلك اجلثث امليتة  أي حتللها لتتغذى عليها 
وتكون خالياها احلية للتكاثر وأتت تلك احلقيقة يف عدة آيات قرآنية منها: آية قرآنية توضح 
بأن الكائنات الدقيقة تالزم األموات، وآيات أخرى توضح أن تفسري تلك املالزمة وهي 
خروجها أحياًء من األجساد امليتة يف سلسلة علمية منسقة ومنمقة يف سلسلة علمية هامة 

اتضحت من خالل التايل :

باطن  يف  اإلزامية  م�صاحبة  للأموات  م�صاحبة  الدقيقة  احلية  الكائنات   : اأوًل 
الأر�ض حقيقة علمية وردت يف القراآن  

وإن احلقائق العلمية املوضحة لعملية حتلل اجلثث امليتة بالكائنات احلية الدقيقة لتتغذى 
خاصة  الدقيقة  احلية  الكائنات  بأن  تعني  العلمية  احلقيقة  هذه  بأن  تؤكد  وتتكاثر  عليها، 
البكرتيا تالزم اجلثث امليتة مالزمة تامة مما يوضح بأن الذي يقوم بتحلل اجلثث هي كائنات 
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حية تالزمها، ألهنا هي التي أوكل إليها اإلله عملية حتلل اجلثث للتخلص منها وقد ذكرت 
تلك احلقيقة العلمية أيضًا كسابقة علمية وضح فيها سبحانه بأن هناك كائنات حية تالزم 
اجلثث امليتة وتكفت أي تضم معها ضاًم إلزاميًا يف باطن األرض وجاءت تلك احلقيقة يف 
كلامت موجزة تعرب عن معنى علمي عظيم فقال املميت جل وعال مشريًا إىل قدرته اإلهلية 
 )  26  (  } َوَأْمَواًتا  َأْحَياًء    )25( ِكَفاًتا  اأَلْرَض  َنْجَعِل  َأمَلْ   { ذلك   لتحقيق  سخرها  التي 

املرسالت .

تفسيرنا العلمي لآلية السابقة: 

إن التفسريات السابقة  وضحت املعنى بأن اإلنسان يكون يف حالة كفت وضم من األرض 
بعد مماته كام يف حالة ضمه ووجوده فيها أثناء حياته ،وينطبق التفسري عىل ضم اإلنسان بعد 
الكائنات  التفسريات إىل وجود  تلك  تتطرق  الذي يوجد يف األرض ولكن  القرب  موته يف 
احلية يف باطن األرض. وهي عادة حتتوي عىل الكائنات احلية الدقيقة والعديد من الكائنات 
احلية األخرى مثل الديدان وجذور النباتات، والنباتات األرضية وغريها، وعادة تتواجد 
}َلُه  يف األرض يف صورة حية أو ميتة. وقد وضح ذلك الدكتور أبو العطا يف تفسريه آلية 
َت الثََّرى{ )6( طه. فقال نرى حتت الثرى  اَمَواِت َوَما يِف اأَلْرِض َوَما َبْيَنُهاَم َوَما حَتْ َما يِف السَّ
املاليني من البكترييا التي تقوم بإمتام دورات احلياة املرتبطة بالرتبة وماليني الفطريات املفتته 
للرتبة  املخصبة  االكتينوميسيتات  وماليني  والنباتية،  احليوانية،  للبقايا  واملحلله  للصخور 
املنظمة  والفريوسات  للرتبة   املخصبة  الطحالب  وعرشات  امليكرويب،  ملحتواها  واملنظمة 
النيامتودية  والديدان  األولية  احليوانات  ونرى  الرتبة    يف  األخرى  احلية  الكائنات  ألعداد 
وغري  الدرنية  واجلذور  األرضية  والسيقان  والبذور  احلبوب  ونرى  للرتبة  واملهوية  املقلبة 
ذلك من سكان األرض احلية والقاحلة والغدقة  واجلافة وبالدراسة والبحث والعد العلمي 
وجد أن )69.8%( من الكائنات احلية الدقيقة يف الرتبة بكترييا هوائية  و)13%( فطريات   
13% اكتينوميسيتات والباقي )0.2%( كائنات حية أخرى مثل الطحالب، والطالئعيات 

والفريوسات )6(.  »انتهى«.
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ويتضح من السابق بأن الثرى املوجود يف األرض حيتوي عىل العديد من الكائنات احلية 
السابقة  الكريمة  اآلية  يف  املقصود  أن  أرى  ولكنني  الدقيقة  احلية  الكائنات  ومنها  املتنوعة 
خيتلف عن األحياء التي جاءت يف اآلية الكريمة }َأمَلْ َنْجَعِل اأَلْرَض ِكَفاًتا * َأْحَياًء َوَأْمَواًتا{ 
والتي ورد فيها ختصيص واضح للكائنات احلية الدقيقة التي تالزم األموات مالزمة تامة 
هناك  بأن  واضحة  هامة  علمية  حلقيقة  إهلية  لفتة  وهنا  األموات  بوجود  وجودها  ويرتبط 
كائنات حية تالزم وجود األموات وتأكد لنا ذلك عند رجوعنا إىل املعنى اللغوي لكلمة 

الكفت حيث ظهر لنا التايل :

جاء يف الزين ) 2001 م ( : 

الكفت : القبض واجلمع أو تقلب اليشء ظهرًا لبطن وبطنًا لظهر .

الكفات : الضم واجلمع .

وأمواتًا  أحياًء  بنيها  األرض تضم  بأن  السابقة  التفسريات  الكفت يف  معنى  ولكن فرس 
وهذا جزء من املعنى وهو أن األرض تضم بنيها أمواتًا ولكن الينطبق عليهم أحياء فكيف 
تضمهم األرض أي تكفتهم حتتها وهم أحياء خاصة إذا رجعنا إىل معنى كفات أي بمعنى 
الضم واجلمع ومنه نستطيع أن نتوصل إىل حقيقة علمية هامة وردت يف قوله تعاىل: } َأمَلْ 

َنْجَعِل اأَلْرَض ِكَفاًتا * َأْحَياًء َوَأْمَواًتا {   تتضح يف النقاط التالية :

{ وأن ضمها  ِكَفاًتا  اأَلْرَض  َنْجَعِل  } َأمَلْ  تكفت  بمعنى  وتقبض  تضم  األرض  أن   -  1
وتالزم  وتضم  تكفت  التي  الدقيقة  احلية  الكائنات  وهي   ) )َأْحَياًء  لألحياء  يكون  وكفتها 
َأْمَواًتا ( يف نفس املكان؛ لتقوم بمهمة التخلص من البقايا  وجتمع )و( مع وجود  امليت ) 
امليتة وأن اهلل سبحانه وتعاىل وضح يف هذه اآلية بأن ضم األرض يعني مالزمة احلي للميت 

وهذا ما ينطبق عىل الكائنات احلية الدقيقة .

التي حتت األرض  الكائنات احلية  بأن األحياء تعني وجود مجيع  – إذا فرست اآلية   2
الكائنات  العطا. نرى أن األصح هو ختصيص  أبو  الدكتور  والتي ذكرت سابقًا يف مرجع 
احلية الدقيقة التي تتالزم مع وجود األموات. ويؤكد ذلك بأن  الكائنات احلية األخرى التي 
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ال تقوم بدور يف حتلل األموات ال يلزمها التواجد مع األموات تواجدًا إلزاميًا. وما يؤكد 
هذا القول إذا وجدت اجلثة  يف باطن أرض خالية من احلياة فمثاًل نقول يف منطقة صحراوية 
تنعدم فيها احلياة يف باطن األرض ويف هذه احلالة إن وجدت جثة ميتة يف هذه املنطقة اخلالية 
بتحلله خاصة  لتقوم  امليتة  اجلثة  التي حتملها  احلية  الكائنات  إىل وجود  يؤدي  األحياء  من 
وجود البكرتيا التي تلعب دورًا رئيسيًا يف التخلص من هذه اجلثة يف تلك البيئة اخلالية من 
احلياة وبذا فإن البكرتيا هنا وجدت وجودًا إلزاميًا مع اجلثة امليتة ) وسنذكر ذلك بالتفصيل 
الحقا( ومن هنا فإن األرض التي تكفت امليت جيب أن تكفت البكرتيا احلية كفتًا إلزاميًا 
وحيث إن آيات القرآن تفرس بعضها البعض فإن اآلية السابقة ُتظهر تفسريًا واضحًا لآليات 
التي ذكرناها سابقًا })27( آل عمران ،)31 ( يونس و)19( الروم {التي تعني خروج احلي 

وهي الكائنات احلية الدقيقة  من اإلنسان امليت .

–  كام وضح هنا سبحانه وتعاىل بأن وجود األحياء ووجود األموات معًا ويضمهام   3
الواو بني كلمة أحياء وكلمة أموات  القرب، لذا قال عز وجل أحياًء و أمواتًا وورد حرف 

والواو تعني يف اللغة العربية  :

باب عطف  ( يف  هـ   1354 ( للهاشمي  العربية  للغة  األساسية  القواعد  كتاب  جاء يف 
النسق تابع يتوسط بينه وبني متبوعه أحد األحرف العاطفة وهي تسعة : “ الواو ، الفاء ، 
ثم، حتى ، أو ، بل ، ال ، ولكن “  وتنوب هذه األحرف عن تكرار عامل املعطوف عليه مع 
املعطوف عىل أن منها ما يفيد اشرتاك املتعاطفني يف اللفظ واملعنى وهو “ الواو ، الفاء ، ثم 

وحتى “ والواو من بينها هي  ملطلق اجلمع نحو : املال والبنون زينة احلياة الدنيا »انتهى«.

ونستطيع من السابق أن نتوصل إىل املعنى الواضح لآلية التي نقوم بتفسريها وذلك من 
خالل ما ورد يف مثال اآلية السابقة وعليه فإن الواو التي جاءت يف قوله تعاىل: } َأمَلْ َنْجَعِل 
اأَلْرَض ِكَفاًتا * َأْحَياًء َوَأْمَواًتا  { ملطلق اجلمع وهي أن األرض تكفت وجتمع بني األحياء 
وجود  مكان  يف  لتجمع  مطلقة؛  إلزامية  بصفة  تتواجد  التي  الدقيقة  احلية  الكائنات  وهي 
كفت  األموات وهي األرض. وهنا املعنى واضح بأن اآلية وضحت لنا تاريخ سبق علمي 
آخر يف علم امليكروبيولوجي  » الكائنات احليةالدقيقة« حيث ذكرت الكائنات احلية الدقيقة 
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يف القرآن الكريم  وهذا يؤكد ما ذكر يف اآليات عن خروج األحياء من األموات أي مالزمة 
ياللعظمة   !! باطن األرض   املكان وهو  نفس  الدقيقة لألموات وجيمعهام  احلية  الكائنات 

اإلهلية وما أعظم علمك اإلهلي يارسول اإلنسانية. 

ثانيًا : احلقيقة العلمية لتكاثر الأحياء الدقيقة من حتلل الأج�صاد امليتة �صبق 
ذكرها يف القراآن الكرمي

توصلت الدراسات العلمية بأن الكائنات احلية الدقيقة تقوم بدور هام يف بيئة األرض 
تلك  إن  حيث  لإلنسان؛  امليتة  اجلثث  ومنها  امليتة  الكائنات  بقايا  حتلل  بعملية  تقوم  حيث 
عليها  وتتكاثر  لتتغذى،  تامة؛  مالزمة  وتالزمها  اجلثث  تصاحب  املنظورة  غري  الكائنات 
فتخلص األرض من تراكمها مما يساهم بدور رئييس يف استمرار احلياة عىل سطح األرض 
القرآن  وقد وردت  العلمية يف  احلقيقة  يأذن اهلل. ولكن نالحظ هنا سبق ذكرتلك  أن  إىل 
يف آيات عدة من سور خمتلفة يف القرآن الكريم وذلك لتأكيد لفت النظر إىل تلك احلقيقة 
العلمية التي تشري إىل كائنات غري منظورة وهي التي تصاحب األموات } َأمَلْ َنْجَعِل اأَلْرَض 
ِكَفاًتا *  َأْحَياًء َوَأْمَواًتا  {. و ذكر اخلالق عز وجل  بأن تلك الكائنات التي تصاحب األموات 
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خترج أحياًء من اجلسد امليت وهكذا جاءت تلك احلقيقة العلمية الدقيقة التي احتاجت إىل 
أدوات الباحث وتقنياته العلمية؛ ليكشف عنها ويتوصل إىل أن الكائنات احلية الدقيقة حتلل 
األموات وردت بني كلامت ومعاين  ثالث  أحياء من  للتكاثر عليها وتكون  امليت  اجلسد 
ويف سور متفرقة وسنشري باللون األمحر إىل ما يعني الكائن احلي الدقيق واجلسد امليت من 

القرآن الكريم كام ييل  :

ِرُج امْلَيرَِّت ِمَن   يَّ ِمَن امْلَيرِِّت َوخُتْ ِرُج احْلَ ْيِل َوخُتْ َهاَر يِف اللَّ َهاِر َوُتولُِج النَّ ْيَل يِف النَّ 1-} ُتولُِج اللَّ
يرِّ َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب { )27( آل عمران .   احْلَ

يَّ ِمَن   ِرُج احْلَ ْمَع َواأَلْبَصاَر َوَمْن خُيْ ْن َيْمِلُك السَّ اَمِء َواأَلْرِض َأمَّ 2- } ُقْل َمْن َيْرُزُقُكْم ِمَن السَّ
ُقوَن {  )31( يونس . يرِّ َوَمْن ُيَدبرُِّر اأَلْمَر َفَسَيُقوُلوَن اهللُ  َفُقْل َأَفال َتتَّ ِرُج امْلَيرَِّت ِمَن احْلَ امْلَيرِِّت َوخُيْ

َوَكَذلَِك  ا  َمْوهِتَ َبْعَد  اأَلْرَض  يِي  َوحُيْ يرِّ  احْلَ ِمَن  امْلَيرَِّت  ِرُج  َوخُيْ امْلَيرِِّت  ِمَن  يَّ  احْلَ ِرُج  } خُيْ  -3
َرُجوَن  { )19(  الروم . خُتْ

أما اآلية يف سورة  األنعام فليس هلا عالقة بالكائنات احلية الدقيقة بل تتعلق بعلم النبات  
يَّ ِمَن  ِرُج احْلَ برِّ َوالنََّوى خُيْ املرتبط باإلنبات.  ويتضح ذلك من قوله تعاىل: } إِنَّ اهلَل َفالُِق احْلَ

يرِّ َذلُِكُم اهللُ  َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَن {  )95( األنعام ،  ِرُج امْلَيرِِّت ِمَن احْلَ امْلَيرِِّت َوخُمْ

يف اآليات السابقة })27( آل عمران ،)31 ( يونس و)19( الروم { كلامت شاملة مقربة 
إىل الذهن حقيقة وجود كائنات حية غري مرئية مصاحبة لألموات كام ذكرنا سابقًا ما قاله 
نواميس  بقيمة   ، النظريات  بنهايات  القرآن  وجاء  اإلعجاز  ويستمر    : الشعراوي  الشيخ 
الكون ، إذا ُتليت عىل املؤمنني يف ذلك الوقت مرت عليهم ومل ينتبهوا إىل مدلوهلا احلقيقي 
فام  »انتهى«.  إعجاز  فيها من  ما  القادمة عرفوا  بعد ذلك عىل األجيال  قيلت  وإذا  العلمي 
أعظمك يا إهلي حني تؤكد تأكيدًا رصحيًا يف عدة آيات بوجود أحياء ال نراها بأعيننا  خترج 
من األموات يف عالقة وثيقة  أبدية وأزلية  بينهام فمن الذي أخرب حممدًا صىل اهلل عليه وسلم 
عن تلك األحياء يف زمن خيلو من املجاهر التي تكشف عن وجودها ؟؟؟ وقد هداين اهلل 
سبحانه بام فضل عيّل من علم يف ختصص امليكروبيولوجي  بأن الكائنات احلية الدقيقة هي 
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التي تصاحب األموات لتحللها من مواد معقدة إىل مواد بسيطة حتى تتمكن من التغذية 
عليها للتتكاثر وخترج جيوشًا من األحياء الدقيقة بعد أن أدت مهمتها التي أوكلها اهلل إليها 
يَّ  ِرُج احْلَ } خُيْ بنجاح وجاء ذلك من خالل اجلزء األول من نص اآليات الكريمة السابقة 
َرُجوَن{ ) وتم ذكر  خُتْ َوَكَذلَِك  ا  َمْوهِتَ َبْعَد  اأَلْرَض  يِي  َوحُيْ يرِّ  احْلَ ِمَن  امْلَيرَِّت  ِرُج  َوخُيْ امْلَيرِِّت  ِمَن 
من  األحياء  خروج  كتاب  يف  بتفصيل  ذكر  بينام  الكتاب  هذا  يف  فقط  لإلشارة  خمترصجدًا 
األموات واألموات من األحياء  / العويض 1413هـ ( وعليه فإن اآليات السابقة توضح 
الدقيقة  الكائنات  بني  من  عدد  أكرب  متثل  التي   - البكرتيا  ومنها  مرئية  غري  كائنات  وجود 

األخرى - لتتغذى عىل اجلسد امليت لتخرج أحياًء من اجلسد امليت. 
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ومل تتوقف السلسلة العلمية التي جاءت يف القرآن الكريم لتظهر حقائق علمية متتالية 
يف نسق لفظي دقيق معرب عن دقة تفسري نتائج حقائق علمية عدة حيث جاء القرآن الكريم 

بالنتيجة النهائية لتحلل اجلسد امليت بالكائنات احلية الدقيقة يف التايل :

ناتج تحلل الميت ذكر في القرآن الكريم

مامه  أ  نقف  أن  البد  إعجازي  تسلسل  يف  العلمية  احلقائق  رسد  الكريم  القرآن  ويتابع 
مكربين مسبحني تعظياًم وإجالاًل للخالق عز وجل للمعجزات  العلمية التي خص هبا اهلل 
نبينا وحبيبنا صىل اهلل عليه وسلم بأن رسولنا أخربنا بام وضحه اخلالق عز وجل عن املصري 
تتكون  التي  املعقدة  العضوية  املواد  اللحم وغريه من  موته سواء يف  بعد  لإلنسان  العلمي 
منها بنية اهليكل اخلارجي للجسم أو اهليكل العظمي الذي يعطي الشكل والقوام للجسم 
ليجعله يف أحسن تقويم ولكن أهم أجزاء يتكون منها اإلنسان هي اللحم والعظم فإذا مل 
يدعم اجلسم بالعظم ويكيس العظم باللحم فكيف سيكون مصري اجلسد فسبحان اخلالق 
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ْطَفَة َعَلَقًة  الذي خضع كل ما يف الكون لعظمته وجاء يف قول اخلالق عز وجل } ُثمَّ َخَلْقَنا النُّ
اًم ُثمَّ َأْنَشْأَناُه َخْلًقا آَخَر َفَتَباَرَك  َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا امْلُْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم حَلْ

الِِقنَي { )14(  املؤمنون  اهللُ  َأْحَسُن اخْلَ

الكريم يف موجز من  القرآن  تم عرضه يف  ما  إىل  بعد موهتا  البنية  تلك  ولكن ستتحول 
الكلامت التي  تنطوي عىل أرسار علمية توضح فيها مصرينا بعد املوت } َأَيِعُدُكْم َأنَُّكْم إَِذا 
ْم َوُكْنُتْم ُتَراًبا  وِعَظاًما {وتكررت كلمة ترابًا وعظامًا يف 5 آيات وكلمة ترابًا يف 3 آيات  ِمتُّ
ويف سور خمتلفة من القرآن الكريم  كتأكيد إهلي ليخربنا هنا بأن خروج األحياء من األموات 
ليس هي هناية ما يعلمنا به سبحانه وتعاىل بل تتابعت اآليات القرآنية لتخربنا بأن اجلسد 

امليت مصريه إىل تراب وعظام .

أما املقصود هبا علميًا هنا حتلل امليت : هو أن املواد العضوية املعقدة الرتكيب التي تدخل 
يف بناء خاليا وأنسجة وأعضاء اجلسم التي ال تستطيع الكائنات احلية الدقيقة استخدامها 
كامدة غذائية فتقوم بتحويلها بفعل اإلنزيامت إىل مواد بسيطة يمكن أن تتغذى عليها وتتكاثر 
ولكن بعد مماته  فيتحو ل هذا اجلسم إىل تراب وعظام وجاءت تلك احلقيقة العلمية  يف سبق 
علمي ُيذهل العقول حني نجد توضيح مآل اإلنسان بعد موته  يف  8 آيات متفرقة وردت يف 
6 سور من القرآن الكريم موضحة التأكيد اإلهلي عىل تلك احلقيقة العلمية التي قال عنها 

املحي املميت سبحانه  :

ِذيَن َكَفُروا  َأإِنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد ُأوَلئَِك الَّ ا ُتَراًبا  ْم َأإَِذا ُكنَّ 1- } َوإِْن َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْوهُلُ
اِر ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن { )5( الرعد . ِْم َوُأوَلئَِك اأَلْغالُل يِف َأْعَناِقِهْم َوُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّ بَِرهبرِّ

َرُجوَن{ 35 } َهْيَهاَت َهْيَهاَت مِلَا  ْم َوُكْنُتْم ُتَراًبا َوِعَظاًما َأنَُّكْم خُمْ 2- } َأَيِعُدُكْم َأنَُّكْم إَِذا ِمتُّ
ُتوَعُدوَن  { )36( املؤمنون .

ا مَلَْبُعوُثوَن { )82( املؤمنون . ا ُتَراًبا َوِعَظاًما َأإِنَّ 3- } َقاُلوا َأإَِذا ِمْتَنا َوُكنَّ

ا مَلُْخَرُجوَن { )67( النمل . ا ُتَراًبا َوآَباُؤَنا َأإِنَّ ِذيَن َكَفُروا َأإَِذا ُكنَّ 4- } َوَقاَل الَّ
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ا مَلَْبُعوُثوَن { )16( الصافات . ا ُتَراًبا َوِعَظاًما َأإِنَّ 5-  } َأإَِذا ِمْتَنا َوُكنَّ

ا مَلَِديُنوَن { )53( الصافات . ا ُتَراًبا َوِعَظاًما َأإِنَّ 6-  } َأإَِذا ِمْتَنا َوُكنَّ

ا ُتَراًبا َذلَِك َرْجٌع َبِعيٌد { )3( ق . 7- } َأإَِذا ِمْتَنا َوُكنَّ

ا مَلَْبُعوُثوَن{ )47( الواقعة . ا ُتَراًبا َوِعَظاًما َأإِنَّ 8- } َوَكاُنوا َيُقوُلوَن َأإَِذا ِمْتَنا َوُكنَّ

وإذا سأل املؤمن تلك األسئلة فهي إستفسارية عن الكيفية ومدى قدرته سبحانه وتعاىل 
اإلعجازية يف هذا التحول !!!! ولكن وضح سبحانه وتعاىل يف اآليات القرآنية بأن أسئلة 
الكفار عن مصري اإلنسان وحتوله كانت أسئلة استنكارية لقدرة اهلل سبحانه وتعاىل فلو  قرأنا 
يف تفسريات اآليات السابقة لوجدنا بأن الكفار يتسائلون بتعجب من خالل سبع آيات من 
بني 8 وفيها مجيعًا يوجهون أسئلة استفسارية ففي ثالث من تلك اآليات سؤاهلم عن كوهنم 
{ )5 الرعد ، 67 النمل و 3 ق ( ويف اآليات اخلمس األخرى  ُتَراًبا   ا  َوُكنَّ ِمْتَنا  }َأإَِذا  ترابًا 
ا ُتَراًبا َوِعَظاًما  { )35 و 82 املؤمنون،16  سؤاهلم عن كوهنم ترابًا وعظامًا } َأإَِذا ِمْتَنا َوُكنَّ
و53 الصافات و47 الواقعة (   مما يشري بأن حممدًا صىل اهلل عليه وسلم قد أخربهم باحلقيقة 
آية ورد فيها  التي تعجبوا منها وهي حتوهلم إىل تراب وعظام وجاء ذلك واضحًا يف أول 
ذكر حتول اإلنسان إىل تراب وعظام وأن اهلل سبحانه وتعاىل هو الذي أخربهم بتلك احلقيقة 
ْم َوُكْنُتْم ُتَراًبا َوِعَظاًما.{  وهنا ربط سبحانه وتعاىل موت اإلنسان  العلمية  }َأَيِعُدُكْم َأنَُّكْم إَِذا ِمتُّ
بتحوله إىل تراب وعظام يف ترتيب يأخذ األلباب !! نعم البد ان يكون هناك استنكار من 
الكفار ألن اآليات حتمل علاًم إهليًا يشري ويؤكد النتيجة النهائية حلقيقة التحلل وعىل اإلنسان 
تفسري األسباب التي أدت إىل حتول اإلنسان إىل تراب يف  إشارة  إهلية هامة إىل الناتج النهائي 
حلقيقة التحلل الذي ال يمكن أن تكشف أرسارها سوى التقنيات والدراسات العلمية التي 
وضحت مراحل حتلل اجلسد امليت والتي انعدم وجود تلك املعرفة يف الزمن الذي جاء فيه 

ذكرها عىل لسان نبي هذه األمة .

احلية  الكائنات  أقسام  يف  مرتبة  احلية  الكائنات  أدنى  تعترب  التي  البكرتيا  فإن  هنا  ومن 
البكرتيا يف هذه  املناعة املدافع عن اجلسم فستكون  ففي حالة موت اجلسد وتوقف جهاز 
احلالة هي من متتلك القدرة األقوى لتحلل اجلسم امليت والذي هو ألرقى كائن حي أال 
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وهو اإلنسان لتحوله من مواد معقدة الرتكيب إىل مواد بسيطة الرتكيب  لتختلط بالرتبة بل 
بعضها يتم معدنته إىل عنارص معدنية ليستفيد منها الكائن الدقيق لتكاثره وقد ذكر اخلالق 
عز وجل لنا تلك احلقيقة العلمية واضحة يف القرآن الكريم يف تسلسل علمي يذهل العقول 
تعلم  حني  وجل  عز  للخالق  وتسبيحًا  تعظياًم  القيوم  للحي  الوجوه  وُيسجد  ويزالعقول 
احلقيقة العلمية يف أن الكائنات احلية الدقيقة حتلل امليت لتتكاثروخترج أحياء من األموات 
يَّ ِمَن امْلَيرِِّت { والنتيجة النهائية للحقيقة العلمية لتحلل املواد العضوية املكونة  احْلَ ِرُج  } خُيْ
للجسم والتي تشمل اللحم الذي يمثل أكرب جزء من تلك املادة العضوية وما حيتويه اجلسم 
من مواد عضوية أخرى تتحول مجيعها إىل مكوناهتا األصلية التي خلق منها اجلسد أال وهي 
ْم َوُكْنُتْم ُتَراًبا ( و بعد حتلل مجيع حمتويات اجلسد فلن يتبقى من  الرتاب ) َأَيِعُدُكْم َأنَُّكْم إَِذا ِمتُّ
َرُجوَن( وهذه  أثر اإلنسان - الذي أصبح يف زمن املايض - سوى العظام ) َوِعَظاًما َأنَُّكْم خُمْ
احلقيقة ذكرها لنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف علم إهلي ، موحى إليه فنطق بالعلم 
فلو  متعنا يف  العلمية  والتقنيات  بالدراسة  إاّل  !!! وهذه احلقيقة مل يكتشفها اإلنسان  احلق 
اجلزأين السابقني ملا تساءلنا أو تعجبنا عن العظام بقدر تعجبنا عن الطريقة التي يتحول فيها 
اللحم إىل تراب  !!! وهذه من املعجزات العلمية العظيمة التي وردت يف القرآن الكريم 
كسابقة علمية مل يتمكن العلامء من إكتشافها إال بعد سنوات طويلة من اكتشاف الكائنات 
احلية الدقيقة وبعد الدراسة واستخدام التقنيات العلمية التي مكنتهم من التحليل املعميل 
بأهنا حتتوي عىل مكونات  التي اتضح هلم  التحلل  نواتج  للتعرف عىل  لبقايا حتلل اجلثث  
الرتبة التي ختتلط بالرتبة التي يف حميط اجلثة وهي أصل خلق اإلنسان وقد ورد  يف املصادر 
العلمية يف علم امليكروبيولوجي أن من يقوم هبذا التحلل هو الكائنات احلية الدقيقة عندما 
يغلق عىل اإلنسان القرب الذي خيلو من كل شء سوى جسم امليت والكائنات احلية الدقيقة 
والرتاب يف مكان مغلق عليهام ويضمهم يف عالقة هامة تنتهي بتحول اإلنسان القوي إىل 
تراب والكائنات األقل ضعفًا  إىل أحياء تتكاثر وتتكاثر يف الوقت الذي ينقص وينقص فيه 

اجلسد ليتحول حلمه بالكامل إىل الرتاب وال يتبقى من آثار جسده سوى العظام .

وبذا تتم سلسلة علمية كاملة ورد ذكرها يف القرآن والسنة بتحول حلم اإلنسان إىل الرتاب 
وهو أصل خلقه ونلخص ما سبق ذكره يف التايل :
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تاريخ جديد لعلم الميكروبيولوجي بحقائق علمية وردت في القرآن 
والسنة

من السابق نستطيع أن نتوصل بأن الكائنات احلية الدقيقة وردت اإلشارة إليها يف القرآن 
والسنة يف زمن خيلو من املجاهر والتقنيات العلمية ولكن ذكرت عنها حقائق علمية دقيقة 
مفرسة بل مؤكدة تواجدها كعامل حي غري منظور يقوم ويساهم بدور كبري يف التخلص من 
بقايا اجلثث محاية لألرض وإستمرارًا للحياة عىل هذه األرض إىل أن يأذن اهلل وبالرغم من 
تلك احلقائق  القرآن والسنة ونلخص  أهنا غري منظورة ولكن دالئل وجودها واضحة يف 

العلمية يف السلسلة العلمية اإلهلية التالية : 

يف تالزم وجود الكائنات الدقيقة مالزمة تامة  مع األموات فقال احلق سبحانه} َأمَلْ َنْجَعِل 
اأَلْرَض ِكَفاًتا *  َأْحَياًء َوَأْمَواًتا  { لتأكل تلك األجساد أي حتللها فقال عيه الصالة والسالم 
اُب ....{ ومن ثم تبني خالياها احلية وتتكاثر لتخرج أحياء من  َ الرتُّ اْبِن    آَدَم    َيْأُكُلُه  }ُكلُّ 

ِرُج  ْيِل َوخُتْ َهاَر يِف اللَّ َهاِر َوُتولُِج النَّ ْيَل يِف النَّ األموات فقال املحي املمت سبحانه  -} ُتولُِج اللَّ
يرِّ َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب {  أما ناتج تلك العملية  ِرُج امْلَيرَِّت ِمَن  احْلَ يَّ ِمَن امْلَيرِِّت َوخُتْ احْلَ
ا ُتَراًبا َوِعَظاًما َأإِنَّا  فهي مكونات الرتاب وجاءت بلفظ القادر سبحانه  }َقاُلوا َأإَِذا ِمْتَنا َوُكنَّ
{ نعم هي سلسلة علمية منسقة تعدت حدود التفكري البرشي يف زمن خيلو من  مَلَْبُعوُثوَن 

املجاهر والتقنيات العلمية التي تكشف عنها بتلك الدقة العلمية لفظًا ومعنًا .

وباستخدام طريقة جديدة  من د.أحالم العويض 1 1430 هـ / 2009م حلساب احلقائق 
العلمية التي وردت يف القرآن اتضح هلا بأنه يمكننا تدوين تاريخ جديد لعلم امليكروبيوجلي 
يسبق تاريخ العني التي كشفتها. أال وهي املجهر وذلك الفرق ليس باهلني بل ما يزيد عن 

ألف عام ويت�صح ذلك من خلل التايل :
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1- أن تاريخ علم امليكروبيولوجي الذي كشفه املجهر عام 1673م .

2- ذكر عامل الكائنات احلية الدقيقة وبعض احلقائق العلمية الدقيقة املتعلقه به والتي تم 
التاريخ السابق ) 1673م ( وذلك بعد أن محل علامء امليكروبيولوجي  الكشف عنها بعد 
باألموات  املتعلقة  احلقائق  عن  ليكشفوا  نتائجهم  النري  بفكرهم  وحللوا  البحثية  أدواهتم 
املجهرولكن  إكتشاف  بعد  طويلة  سنوات  ذلك  منهم  واستغرق  التحلل  وناتج  والتحلل 
مجيع تلك احلقائق العلمية دونت مجيعها  يف القرآن الكريم  ما بني عام 609 م وعام 622 م .

 و ذلك ما يذهل العقل وينري الفكر بالعلم الذي ورد يف الكتاب الذي ال كتاب بعده 
وعىل لسان نبي ال نبي بعده .

يف  وذكرها  الدقيقة  احلية  الكائنات  اكت�صاف  بني  الزمني  الفرق  تاريخ  ما  ولكن 
القراآن الكرمي؟

وحتى نوضح ونقارن الفرق الزمني بني تاريخ الكشف عن الكائنات احلية الدقيقة كعامل 
العامل احلي والذي ذكر يف  العلمية املختلفة عن هذا  حي غري منظور وتاريخ ذكر احلقائق 
القرآن جيب أن نستند يف تلك املقارنة عىل التقويم امليالدي بدرجة أكرب من التاريخ اهلجري 
اكتشاف  بني  الزمني  الفرق  وبحساب  اهلجري  من  ثباتًا  أكثر  امليالدي  التاريخ  أن  بإعتبار 
الكائنات احلية الدقيقة من قبل اإلنسان الذي كان عام 1976م ويف القرآن الكريم الذي 
كان ما بني عام 609 م وعام 622 م  يتضح لنا فرق زمني هائل سيدهش له العقل عندما 
األموات متتلك مجيع صفات  مرئية تصاحب  أحياء غري  لذكر وجود  الزمني  السبق  نظهر 

الكائنات احلية حني وردت بلفظ احلي  الذي خيرج من امليت يف لفظ اآلية:

ِتَها َوَكَذِلَك  َد َمورْ �َض َبعرْ ِيي الأَررْ يِّ َوُيحرْ َ َت ِمَن احلرْ َيِّ ِرُج املرْ ِت َوُيخرْ َيِّ يَّ ِمَن املرْ َ ِرُج احلرْ  ) ُيخرْ
َعِل  َرُجوَن( )الروم 19(  ومالزمتها مالزمة قرصية مع األموات يف لفظ اآليـة  ) اأَمَلرْ جَنرْ ُتخرْ

َواًتا( َياًء َواأَمرْ �َض ِكَفاًتا *  اأَحرْ الأَررْ

 ويف هذا اإعجاز علمي �صريح عن وجود ذلك العامل احلي اخلفي يف ذلك الكتاب 
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الذي اأنزله �صبحانه وتعالى على نبيه حممد �صلى اهلل عليه و�صلم يف �صورة اإعجازية 

�صبقت العلم وتقنياته بفرق زمني بلغ ما بني 1054 و 1067عام يف آيات فيها  ذكر 

الدقيقة مالزمة وبصورة  الكائنات احلية  رصيح و ختصيص إهلي للفت نظر اإلنسان بأن 
تتغذى  ثم  ومن  النبوية  األحاديث  يف  ورد  كام  أكلها  أي  بتحللها  لتقوم  لألموات  مؤكدة 
تكون  وبالتايل  الرتاب  امليت هو  وناتج حتليلها جلسد  األموات  أحياء من  وتتكاثرلتخرج 
الكائنات احلية الدقيقة هي املسؤول األول واهلام يف التخلص من اجلثث امليتة يف األرض 
وكانت تلك احلقيقة العلمية واضحة جلية يف اآليات التي فرسناها تفسريًا علميًا واضحًا 
املصادر  مجيع  يف  ودونت  اإلنسان  قبل  من  أكتشفت  التي  العلمية  باحلقائق  ربطها  وتم 

العلمية العاملية .

فاحلمد هلل الواحد األحد والصالة والسالم عىل نبي محل األمانة وبلغ الرسالة .   
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الإعجاز العلمي في تحريم لحم 
الخنزير

الأ�صتاذ الدكتور/  حنفي حممود مدبولى

رئي�ض ق�سم �لفريو�سات - كلية �لطب �لبيطري - جامعة بني �سويف



مقدمة
إن احلمد هلل تعاىل: نحمده ونستعينة ونستهديه ونستغفره ونعوذ باهلل تعاىل: من رشور 
أنفسنا وسيئات أعاملنا، من يده اهلل تعاىل: فال مضل له ومن يضلل فال هادى له وأشهد أن 

ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله:

ا اّلِذيَن آَمُنوْا اّتُقوْا اهلَل َحّق ُتَقاتِِه َواَل مَتُوُتّن إاِّل َوَأْنُتْم ّمْسِلُموَن﴾ )آل عمران:102(،  ﴿َيَأّيَ
ا الّناُس اّتُقوْا َرّبُكُم اّلِذي َخَلَقُكْم ّمن ّنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبّث ِمْنُهاَم ِرَجااًل  ﴿َيَأّيَ
َكثرِيًا َونَِسآًء َواّتُقوْا اهلَل اّلِذي َتَسآَءُلوَن بِِه َواألْرَحاَم إِّن اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا﴾ )النساء:1(، 
ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر  َأْعاَمَلُكْم  َلُكْم  ُيْصِلْح  َقْواًل َسِديدًا  َوُقوُلوْا  اهلَل  اّتُقوْا  آَمُنوْا  اّلِذيَن  ا  ﴿َيَأّيَ

َوَمن ُيِطِع اهلَل َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعِظياًم﴾ )األحزاب: 71-70(. 

أما بعد فإن أصدق احلديث كتاب اهلل تعاىل: وخري اهلدى هدي حممد ملسو هيلع هللا ىلص ورش األمور 
حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار ثم أمـا بعــد:

فقد اختلف الناس يف حتريم حلم اخلنزير فمنهم من قال إن اليهودية واإلسالم حرما 
حلم اخلنزير ومنهم من قال إن اإلسالم كان سباقا يف حتريم حلم اخلنزير غرية عىل اإلسالم 
ونرصة له. ومنهم من حرص حتريم حلم اخلنزير يف اليهودية واملسيحية واإلسالم. ومن 
بالظلم، واهلل  قال إن اإلسالم كان سباقا  يف حتريم حلم اخلنزير كان متهام هلل عز وجل 
سبحانه وتعاىل منزه عن الظلم ألنه حرمه عىل نفسه وجعله بني عباده حمرما فهو امللك 

العدل وله العدل املطلق.

والغرية عىل الدين اإلسالمي البد وأن تكون مضبوطة بميزان الرشع  فال جيوز أبدا أن 
نتهم اهلل عز وجل بالظلم  ألنه حرم عىل املسلمني حلم اخلنزير واإلسالم سباق هلذا؛ ألن هذا 
الكالم هو افتآت عىل اهلل عز وجل وقول بغري علم وخمالف لنصوص القرآن الكريم  التي 
تدل عىل أن اهلل سبحانه وتعاىل أحل الطيبات وحرم اخلبائث عىل الناس من لدن آدم عليه 
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السالم إىل أن تقوم الساعة، واخلنزير ليس من الطيبات بل هو من اخلبائث تعافه النفوس،  
وألن اهلل واحد وهو رب الناس مجيعا يعلم ما يرضهم وما ينفعهم فال يعقل أبدا أن اهلل أحل 

اخلنزير لألمم السابقة ثم حرمه عىل أمة اإلسالم وهذه شبهة البد من تفنيدها.

واختلف الناس أيضا يف علل التحريم فمنهم من قال إن اخلنزير حمرم لكثرة األمراض 
تفنيدها  من  البد  أخرى  شبهة  وهذه  هبا،   يصاب  التي  والفريوسية  والبكتريية  الطفيلية 
هنا  العلة  وتكون  مكتسبة  أمراض  ألهنا  التأبيد  عىل  للتحريم  علة  احلقيقة  يف  ليست  ألهنا 
علة مكتسبة عارضة يزول احلكم الرشعى بزواهلا ويبقى ببقائها )هذا بفرض أن هذه العلة 
صحيحة واحلقيقة هى علة خاطئة(، والعلة كام بينها ربنا عز وجل يف كتابه هى علة ذاتية 
وليست مكتسبة )فقال سبحانه وتعاىل عن حلم اخلنزير: فإنه رجس( فيكون احلكم باق إىل 

أن يرث اهلل األرض ومن عليها.

علة  ليست  أيضا  وهذه  القاذورات  يأكل  ألنه  حمرم؛  اخلنزير  أن  قال  من  الناس  ومن 
للتحريم؛ ألهنا أيضا علة متغرية بتغري الزمان واملكان. فاخلنزير يف البالد الفقرية يتغذى عىل 
القاذورات وفضالت اإلنسان أحيانا وأحيانا أخرى عىل األعالف، بينام  الغرب يقدمون 
أعالفا نباتية خملوطة بمركزات حيوانية، وال يقدمون له القاممة وال القاذورات وهبذا يرد 
أعداء اهلل علة التحريم هذه التي يتغنى هبا من ليس عنده علم أو فهم لكتاب اهلل عز وجل. 

وهذه شبهة ثالثة البد أيضا من تفنيدها.

ومن اأجل ذلك كله لبد اأن ن�صتند لتفنيد هذه ال�صبهات على:

أصول رشعية نستخلصها من كتاب ربنا عز وجل ومن سنة نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص لبيان أن . ١
الساعة جاءت هبا  تقوم  أن  إىل  السالم  آدم عليه  لدن  القطعية من  املحرمات  حتريم 
مجيع الرشائع الساموية عىل األمم السابقة بام ال يدع جماال للشك؛ حيث ال يستقيم 
أبدا أن يظن ظان أن اهلل أباح أكل حلم اخلنزير، أو رشب اخلمر، أو قتل النفس بغري 
حق، أو الرسقة، أو الزنا، أو الربا، أو غريها من الكبائر، ثم حيرم ذلك كله أو بعضه 

عىل أمة من األمم أو جمموعة من األمم دون غريهم.

حقائق علمية موثقة تبني أن علة التحريم للحم اخلنزير ذاتية وليست مكتسبة.. ٢
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إن اإلنسان هو اإلنسان الذي خلقه اهلل عز وجل وهو من ذرية آدم عليه السالم ولقد 
ْمَنا  بني اهلل عز وجل أن اهلل كرم بنى آدم  فقال سبحانه وتعاىل يف سورة اإلرساء ﴿َوَلَقْد َكرَّ
َخَلْقَنا  مِمَّْن  َكثرٍِي  َعىَل  ْلَناُهْم  َوَفضَّ َباِت  يرِّ الطَّ ِمَن  َوَرَزْقَناُهْم  َواْلَبْحِر  اْلرَبرِّ  يِف  ْلَناُهْم  َومَحَ َآَدَم  َبنِي 
آدم، وهذا  لبنى  اهلل عز وجل  تكريم  دليل قوي عىل  اآلية  فهذه  َتْفِضياًل﴾ )اإلرساء:70( 
التكريم يستدعى احلفاظ عىل ذرية آدم عليه السالم إىل أن تقوم الساعة، وال يكون ذلك 
َباِت﴾،  يرِّ ِمَن الطَّ إال من خالل أكل الطيبات ولذلك قال اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿َوَرَزْقَناُهْم 
وفضلهم عىل كثري ممن خلق تفضيال )وهذا لكل من كان وسيكون من ذرية آدم عليه السالم 

إىل أن تقوم الساعة(.

الهدف من البحث:

معرفة صفات اخلنزير اخللقية والسلوكية للوقوف عىل علل التحريم .. ١

بيان حرمة اخلنزير من لدن آدم عليه السالم إىل أن تقوم الساعة لرد من يتكلم عىل . ٢
اهلل بغري علم.

الرد عىل شبهة خصوصية اإلسالم بتحريم حلم  اخلنزير؛ لبيان العدل املطلق هلل عز . ٣
وجل الذى أحل الطيبات وحرم اخلبائث من لدن آدم عليه السالم إىل أن تقوم الساعة.

بيان أن العلة يف حتريم حلم اخلنزير ذاتية وليست مكتسبة لرد الشبهات التي يتغنى هبا . ٤
بعض العلامء ويستغلها العمالء للطعن يف دين اهلل عز وجل.

املقارنة بني حلم اخلنزير احلرام، وحلوم األنعام احلالل لتثبيت اإليامن يف نفوس الناس . ٥

واهلل سبحانه وتعاىل أسأل أن يوفقني إىل ما حيبه ويرضاه ويرىض به عني ويغفر يل ويرمحني 
ويرحم علامء املسلمني وأن جيعل عميل هذا خالصا لوجهه الكريم وينفع به الناس أمجعني 

آمني واحلمد هلل رب العاملني.
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اأوًل: ال�ضفات الت�ضريحية والف�ضيـولوجية 
وال�ضلـوكية للخنزير:

1 - الصفات التشريحية والفسيولوجية :

الرتكيب اخلارجي:

له  األرجل   قصري  اللحم   مكتنز  الشكل  كتيل  اجلثة  ضخم  املنظر  كريه  حيوان  اخلنزير 
منذ  استئناسه  تم   )1 )شكل  قوية  وأنياب  طويل  بوز  وله  خشن  شعر  عليه  سميك  جلد 

حوايل 11000 سنة مضت ويعرف منه اليوم أكثر من أربعامئة ساللة . 

�صكل )1( ال�صكل اخلارجي للخنزير: حيوان كريه املنظر

وتضم اخلنازير عددا من األنواع الربية واملستأنسة والتي جتمع كلها يف عائلة واحدة 
وتسمي   Boar العفر باسم  منها  الذكر  ويسمي   )Suidae(  ،اخلنازير عائلة  باسم  تعرف 
األنثي باسم اخلنزيرة  Sow   وهي من النوع الولود واخلنزير املخيص يعرف باسم احللوف  
Hog ويستعار اللفظ وصفا لكل قذر رشه أناين من البرش وتستخدم لفظة  Swine   للتعبري 

غري  أو  مستأنسا  خميص  غري  أو  خمصيا  أنثي   أو  ذكرا  كان  سواء  عامة  بصفة  اخلنزير  عن 
متصف  وامللبس  املظهر  قذر  اليد  النفس بخيل  شحيح  لكل  كذلك  وتستعار  مستأنس 

بأحقر الصفات أو للمرأة الساقطة املجردة من كل فضيلة)1(.

(1) (Funk   Stephan M.   Sunil Kumar Verma   Greger Larson   Kasturi Prasad   Lalji Singh   
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وتنفصل اخلنازير عن بقية احليوانات بكوهنا رمامة وغري جمرتة  ونظرا لطبيعتها الرمامة 
من  ذلك  وغري  والنفايات  واجليف  واللحوم  النباتات  من  وأكلها كال  الواضحة  وقذارهتا 

املستقذرات فإن اخلنازير معرضة لإلصابة بالعديد من األمراض.

ومنشأه العامل القديم يف قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا تستأنسه غالبية شعوب العامل 
الستخدام حلمه كطعام أو استخدام جلده وشعره الذي يستخدم يف صناعة الفرش، 
ولذلك فهو يعترب ثروة حيوانية. ويتغذى اخلنزير عىل الفضالت، ففي املزارع الصغرية 
تتغذى اخلنازير عىل فضالت املطبخ. ويتميز بالنهم الشديد للطعام ولذلك فهو ينمو 
أربع  منها   44 اخلنزير  أسنان  وعدد  صغارها.  اخلنازير  تأكل  قد  األرس  ويف  رسيعًا. 
أنياب اثنان يف الفك العلوي ومثلهام يف الفك السفيل ويستخدمهم يف أكل حلوم اجليف 
وصغار احليوانات والطيور وأكل صغاره. وهو هبذا يشبه السباع ذوات األنياب التي 

حرم اهلل أكل حلمها.

الدول  للتدريب ولذلك قامت بعض  قابل  أنه  اهلائلة، كام  الشم  ويتميز اخلنزير بحاسة 
بتدريب اخلنازير لتحل حمل الكالب يف العمليات األمنية.تصبح اخلنزيرة حامال ما بني 8- 
18 شهر من والدهتا ومدة احلمل يف اخلنزيرة 114 يوما )3 شهور، 3 أسابيع،  3 أيام( وتلد 
اخلنزيرة يف السنة ثالثة مرات. وإذا مل حتمل بعد سن البلوغ هذا فإهنا تعود إىل دورة الشبق 
وهي   )13.7( بمتوسط  خنوصا   15–13 الواحدة  املرة  يف  اخلنزيرة  وتلد  يوما.   21 كل 
ترضع  يف األغلب 12 من صغارها.عدد حلومات الثدى 16 حلومة، 8 عىل كل جانب 
بثالث  ومنها   )%86( قناتني  حتتوي  ومنها   )%51( وحدة  بقناة  حلامت  منها   )2 )شكل 
.)3 )2 قنوات للبن )7.2%( ومنها بدون قنوات لبن )1.7(. ومدة الفطام 21 يوما)1(

Goutam Narayan and John E. Fa (2007). The pygmy hog is a unique genus: 19th century 
taxonomists got it right first time round. Molecular Phylogenetics and Evolution   Volume 
45   Pages 427-436).

(1) Anna Rzsa   Wiesław Poznaski2   Norbert Pospieszny3   Zbigniew Zawada3 NEW ASPECTS 
OF THE ANATOMICAL STRUCTURE OF THE SOW›S UDDER EJPAU 8(3)   #12.

(2) http://www.ejpau.media.pl/volume8/issue3/art-12.html.

(3) ThePigSite.com: Teat and udder conformation.
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�صكل )2( يبني كرثة عدد احللمات )8 على كل جانب( وكرثة عدد اخلنو�ض للخنزيرة 

أو  الفرشة  يف  اخلنوص  عدد  لكثرة  باألرجل  اهلرس  نتيجة  اخلنوص  من  عدد  ويموت 
لعدم حصوله عىل اللبن من األم. ويبلغ ذكر اخلنزير بعد 8 – 10 أشهر من الوالدة.وسوف 

.)2 نحتاج إىل هذه األرقام عند املقارنة بني األنعام احلالل واخلنزير احلرام)1(

وتتعدد ألوانه وترتواح بني األبيض، والوردي، والبني، واألسود، كام قد يكون مزجيًا من 
تلك األلوان. )شكل 3(.

(1) Nodelijk et al. Epid. & Infect (2000) 173-182.

(2)Raymakers et al. IPVS (2008).
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�صكل )3( يبني اأ�صكال واألوان اخلنازير

وتنمو اخلنازير بطريقة رسيعة جدا غري معهودة يف باقي احليوانات، ورغم أن اخلنزير 
)اخلنوص( عند والدته ال يكاد يزن كيلوجرامني إال أنه عند الفطام يف االسبوع الثالث 
يزن أكثر من مخسة كيلو جرامات وال يصل إىل عمره مائة وعرشين يوما إال وقد وصل 
وزنه ستني كيلو جراما فإذا بقي إىل مائتي يوما بلغ وزنه أكثر من مائة كيلو جرام )ينمو 
بمعدل نصف كيلو جرام يوميا( وسبب ذلك هو زيادة يف اهلرمونات وأمهها هرمون النمو 
حلم  آكيل  عند  بالرسطان  عالقة  هلا  اهلرمونات  يف  الزيادة  وهذه    Growth Hormone

اخلنزير حسب ما يراد من حلمها يف االيام التالية:
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120 يوما منذ الوالدة للحصول عىل Pork الوزن 60 كيلو جرام.. ١

140 يوما منذ الوالدة للحصول عىل Cutter الوزن72-82 كيلو جرام.. ١

165يوما منذ الوالدة للحصول عىل Bacon الوزن 86-93 كيلو جرام.. ١

200 يوم منذ الوالدة للحصول عىل شحوم Lard & Bacon ويكون الوزن أكثر مائة . ١
كيلو جرام.

اململح . ١ اخلنزير  وحلم   Lard الدهن  استخراج  يف   Boar الكبري  اخلنزير  ويستخدم 
Bacon  وعادة مايؤخذ من وسط الظهر والعنق ويسمى حلم فخذ اخلنزير  واملقدد 
Ham وهذا يبني من أين أتت تسمية هامربجر وحلم كتفه Butt ويطلق اسم بورك 

Pork عىل حلم اخلنزير عامة ولكن خيص أيضا حلم اجلنب واملنطقة القطنية.

مفرتس . ١ حيوان  وهو   Wild Boar الربي  اخلنزير  يسمي  اخلنازير  من  بري  نوع  هناك 
وأكثر رشاسة من النوع العادي، وقد يصل ارتفاعه إىل 90 سم وطوله إىل 150سم، 
وكانت أعداده كثرية يف أوروبا يف الغابات إال أهنا قلت اآلن؛ ألنه هدف شائع للصيد.

واخلنازير الربية تدمر احلرث والنسل وتعيث يف األرض فسادا. عندها قدرة تدمريية  يف 
البيئة التي تعيش فيها. فهي تفسد كل شىء حوهلا تأكل صغار احليوانات التي يف جمموعات 
بعد والدهتا كام تأكل صغار الطيور التي يف أعشاشها عىل األرض وتدمر احلقول التي متر 

عليها وتأكل ما فيها  كام أهنا تنرش األمراض حيثام حلت بمكان)1(.

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Pig.
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الغدد العرقية:

تفتقر اخلنازير إىل الغدد العرقية التي تعمل عىل خفض حرارة بقية الثدييات ولذلك فهي 
حتتاج للمياه أو للطني لتربيد أجسامها )شكل 4( يف درجات احلرارة املرتفعة.

�صكل )4( يبني حب اخلنازير للطني والوحل لرتطيب ج�صدها

يفعله هذا  ما  تفعل  أهنا ال  إال  العرقية  الغدد  تفتقر إىل وجود  الثديات  أن غالبية  ورغم 
احليوان القذر من التمرغ يف الوحل والطني حتى يف بوله وروثه.

الصفات السلوكية:

اخلنزير حيوان الحم عشبي جتتمع فيه الصفات السبعية والبهيمية، فهو آكل كل شء، 
وهو هنم كانس، كنس احلقل، والزريبة، فيأكل القاممات، والفضالت اآلدمية، وغري اآلدمية 
يأكل اجلرذان، والفئران، والدم، والقيح، والصديد، وغريها  برشاهة وهنم، وهو مفرتس 
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2( وهذا كله يؤثر يف طهارة وطيب حلمه  من النجاسات كام يأكل اجليف حتى جيف أقرانه)1(
كام يؤثر يف طبع من يتغذى عىل هذا اللحم النجس.

لقد أشار النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل أثر الطعام عىل خلق آكليه فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »والفخر واخليالء يف أصحاب 
اإلبل والسكينة والوقار يف أهل الغنم« رواه اإلمام أمحد يف مسنده )42/3( وهو حديث 

صحيح لغريه ، وأصله يف صحيح البخاري، عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه.

ويقول الفخر الرازي: "قال أهل العلم ـ الغذاء يصري جزءًا من جوهر املغتذي فالبد أن 
حيصل له أخالق وصفات من جنس ما كان حاصاًل يف الغذاء، واخلنزير مطبوع عىل حرص 

عظيم ورغبة شديدة يف املشتهيات فحرم أكله لئال يتكيف بتلك الكيفية«)3(.

حلم  األتراك  وأكل  الغلظة  فاكتسبوا  اإلبل   حلم  األعراب  "أكلت  خلدون:  ابن  ويقول 
الفرس فاكتسبوا الرشاسة وأكل اإلفرنج حلم اخلنزير فاكتسبوا الدياثة")4(. 

وحديثًا اختلف العلامء يف أثر الغذاء عىل الطباع واخللق فمن العلامء من قال باختالف 
اآلثار اخللقية باختالف نوع اللحوم املكثر من تناوهلا، وبأن حلم اخلنزير وشحمه له تأثري 
تناوله  ولقد توصلوا يف إىل  إذا داوم اإلنسان عىل  العرض،  العفة، والغرية عىل  يسء عىل 

القول بأن نوعية الطعام تؤثر عىل شخصية وسلوك اإلنسان وترصفاته)5(.

وعن مقالة للدكتور الفنجري يؤكد فيها أن الذين يأكلون حلوم احليوانات الكارسة عادة 
ما تكون طباعهم رشيرة، غري متساحمني، ويميلون إىل ارتكاب اآلثام واجلرائم)6(.

)1( الدكتور/ أحـمـد جواد عن كتابه "اخلنزير بني ميزان الرشع ومنظار العلم" دار السالم 1987.
)2( الدكتور/ أمحد بربور وزمالؤه: الطب الوقائي يف اإلسالم ـ دمشق 1992.

)3(اإلمام الفخر الرازي يف تفسريه "زاد املسري يف علم التفسري".
)4( الدكتور أمحد حسن ضمريي: نظرات طبية يف حمرمات إسالمية ـ ج1ـ دمشق 1995.

)5( الدكتور/ أمحـد جـواد عن كتـابه "اخلنـزيـر بـني ميـزان الشـرع ومنظـار العلـم" دار السالم 1987.
)6( الدكتور/ أمحد بربور وزمالؤه: الطب الوقائي يف اإلسالم ـ دمشق 1992.
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اإلنسان  شخصية  عىل  يؤثر  وأن  البد  اخلنزير  حلم  أكل  إن  أمحد:  آمال  دكتورة  وتقول 
اللواط  يكثر  الغربية؛ حيث  املجتمعات  كثري من  يتجىل واضحًا يف  والذي  العام  وسلوكه 
نسبة احلمل  ارتفاع  من  الترصفات  تلك  نتاج  من  متفشيًا  نراه  وما  والزنى،  والسحاق، 
اخلنزير لإلنسان من خالل أكل حلمه صفات  الرشعية واإلجهاض، وغريها. وينقل  غري 
غري محيدة مثل عدم الغرية عىل أنثاه أو األنثى ال تغري عىل زوجها فقد ثبت أن اخلنزير هو 
احليوان الوحيد الذي ال يغري عىل زوجته .وعندما يرى أنثاه تعارش ذكر خنزير آخر ال يتم، 
ولألسف يف املجتمع الغريب يكون البعض منهم عنده هذه الصفة، مثاًل: األب ال يغري عىل 
تتبادل  أن  املمكن  اخلنازير من  أيضا  وابنها.  تغري عىل زوجها  والزوجة ال  ابنته  أو  زوجته 
الزوجات فاخلنزير يعارش زوجة آخر واآلخر يعارش زوجته. وقد لوحظ أيضا أن اخلنازير 

تقوم بمامرسه اجلنس اجلامعي)1(.

)1( الدكتورة/ آمـال أمحـد: أسباب حتريم حلم اخلنزير.جريدة أسيوط املرصية يف عدد يناير 2005.

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  316



ثانيًا: بيان حرمة اخلنزير من لدن اآدم عليه 
ال�ضالم اإلى اأن تقوم ال�ضاعة

املسيحيني  عىل  حمرما  ليس  اخلنزير  حلم  أن  الناس  بني  يشيعون  املغالطني  من  الكثري 
بينام حرمته التوراة والرشيعة اإلسالمية ولبيان وتفنيد هذه الشبهة البد من احلديث عن 

أمرين ومها:

الأول: إثبـات النصـوص التي وردت يف التـوراة واإلنجيل والقرآن حلرمة حلـم اخلنزير.

الثانى: إثبات أن حلم اخلنزير حمرم منذ أن خلق اهلل األرض ومن عليها.

األمر األول: إثبات النصوص التي وردت في التوراة واإلنجيل والقرآن 
لحرمة لحم الخنزير :

1 - �لتــــــور�ة:

وفيام ييل نصوص من العهد القديم الذي يؤمن به النصارى ويقدسونه، ويعتقدونه جزءا 
من دينهم : 

�صفر اللويني 11: 7: 

، َفُهَو َنِجٌس َلُكْم(.  رَتُّ ُه اَل جَيْ ، لِكنَّ ُه َيُشقُّ ِظْلًفا َوَيْقِسُمُه ِظْلَفنْيِ ْنِزيَر، أَلنَّ )َواخْلِ

�صفر التثنية 14: 8:

ِمَها اَل َتْأُكُلوا َوُجَثَثَها اَل َتْلِمُسوا.  رَتُّ َفُهَو َنِجٌس َلُكْم. َفِمْن حَلْ ُه اَل جَيْ ْلَف لِكنَّ ُه َيُشقُّ الظرِّ ْنِزيُر أَلنَّ َواخْلِ
In the Bible in Leviticus Chapter 11: Verse 8   regarding swine it says   ‹of 

their flesh (of the swine   another name for pig) shall you not eat   and of 
their carcass you shall not touch; they are unclean to you
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�صفر اإ�صعياء 65: 4:

وٍم َنِجَسٍة.  ْنِزيِر، َويِف آنَِيتِِه َمَرُق حُلُ َم اخْلِ ِلُس يِف اْلُقُبوِر، َوَيبِيُت يِف امْلََداِفِن. َيْأُكُل حَلْ جَيْ

�صفر اإ�صعياء 66: 17:

ْنِزيِر  َم اخْلِ نَّاِت َوَراَء َواِحٍد يِف اْلَوَسِط، آِكِلنَي حَلْ ُروَن َأْنُفَسُهْم يِف اجْلَ ُسوَن َوُيَطهرِّ ِذيَن ُيَقدرِّ الَّ
 . بُّ َرَذ، َيْفَنْوَن َمًعا، َيُقوُل الرَّ ْجَس َواجْلُ َوالررِّ

�صفر املكابيني الثاين 6: 18:

كان رجل يقال له العازار من متقدمي الكتبة طاعن يف السن رائع املنظر يف الغاية فاكرهوه 
بفتح فيه عىل أكل حلم اخلنزير.

�صفر املكابيني الثاين 6: 20:

وقذف حلم اخلنزير من فيه ثم تقدم كام يليق بمن يتمنع بشجاعة عام ال حيل ذوقه رغبة يف احلياة.

�صفر املكابيني الثاين 7: 1:

وقبض عىل سبعة أخوة مع أمهم فاخذ امللك يكرههم عىل تناول حلوم اخلنزير املحرمة 
ويعذهبم باملقارع والسياط، وأنفذ امللك كتبا عىل أيدي رسل إىل أورشليم ومدن يوذا أن 
يتبعوا سنن األجانب يف األرض  ويمتنعوا عن املحرقات والذبيحة والسكيب يف املقدس 
ويدنسوا السبوت واألعياد  وينجسوا املقادس والقديسني  ويبتنوا مذابح وهياكل ومعابد 
نفوسهم  ويقذروا  قلفا  بنيهم  ويرتكوا  النجسة   واحليوانات  اخلنازير  ويذبحوا  لألصنام 
بكل نجاسة ورجس حتى ينسوا الرشيعة ويغريوا مجيع األحكام  ومن ال يعمل بمقتىض 

كالم امللك يقتل.

اإذن فاخلنزير بن�صو�ض التوراة والتي يوؤمن بها الن�صارى بينت الآتى:

• األبقار 	 الصفة  هبذه  يشبه  وهو  املشقوق(  احلافر  )وهو  ظلف  له  حيوان  اخلنزير 
واجلاموس واألغنام واملاعز واملجرتات الربية كالغزال واإلبل.

• اخلنزير ال جيرت الطعام )أي ال يعيد الطعام بعد بلعه إىل فمه ثانية إلعادة مضغة(	
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مثل  حلمها  يؤكل  التي  احليوانات  وهى  املجرتات  فصيلة  من  خيرج  بذلك  وهو 
اإلبل، والضأن واملاعز، البقر )وتشمل األبقار واجلاموس( وهى التي ذكرها ربنا 

عز وجل يف سورة ألنعام بالثامنية أزواج.

• اخلنزير حيوان نجس.	

• النهي عن أكل حلمه وملسه باليد )دليل عىل نجاسته(.	

• أن الذين يأكلون الطيبات ويطهرون أنفسهم يف اجلنات، والذين يأكلون اخلنزير 	
والرجس واجلرز يفنون معا.

• أن العاذر وهو رجل مؤمن أكره عىل وضع حلم اخلنزير يف فمه فلم يبلعه بل قذفه 	
خارج فمه وهذا يدل عىل حرمة اخلنزير عندهم.

• أن امللك الظامل أجرب الناس عىل أكل حلم اخلنزير فلو كان اخلنزير عندهم حالال 	
فلامذا هذا اإلجبار وهنا إشارة إىل حرمة حلم اخلنزير.

وخل�صة القول من ن�صو�ض التوراة :

يف  نسخ  ما  احلكم  وهذا  نجس  إلنه  بالتوراة  يؤمنون  ومن  اليهود  عند  حمرم  اخلنزير  أن 
رشيعة النصارى أو املسلمني بل بقي كام هو وبعلته املذكورة يف التوراة وهى نجاسته. وهبذه 

العلة يكون احلكم عىل حرمة حلم اخلنزير عىل التأبيد ولن ينسخ.

يقع عىل  أن  النسخ ال يمكن  بأن  الرشقاوي: علام  الدكتور/أمحد بن حممد  قال األستاذ 
املحرمات القطعية، وال يمكن ألي رشيعة أن حتل رجسا أو نجسا ؟ فاخلنزير هو اخلنزير 

بشحمه وحلمه ونجسه ورجسه مل يتغري بتغري الزمان!)1(.

)1( الدكتورة/ آمـال أمحـد: أسباب حتريم حلم اخلنزير.جريدة أسيوط املرصية يف عدد يناير 2005.
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2 - �لإجنيــــــــل:

ويف ر�صالة بطر�ض الر�صول الثانية 2: 22:

ْمَأِة.  اِدِق: »َكْلٌب َقْد َعاَد إىَِل َقْيئِِه«، َو»ِخْنِزيَرٌة ُمْغَتِسَلٌة إىَِل َمَراَغِة احْلَ ْم َما يِف امْلََثِل الصَّ َقْد َأَصاهَبُ

وقد ورد يف اإجنيل متى 7: 6:

بَِأْرُجِلَها  َتُدوَسَها  لَِئالَّ  َناِزيِر،  اخْلَ اَم  ُقدَّ ُدَرَرُكْم  َتْطَرُحوا  َواَل  لِْلِكاَلب،  اْلُقْدَس  ُتْعُطوا  اَل 
َقُكْم. َوَتْلَتِفَت َفُتَمزرِّ

للتوراة  مقرًرا  جاء  املسيح  أن  هي  أعيننا،  نصب  تكون  أن  ينبغي  حقيقة  هناك  أن  عىل 
ومؤكًدا ملا جاء فيها:

وجاء يف اإجنيل متى 5: 17:

َل وا َأينرِّ ِجْئُت أَلْنُقَض النَّاُموَس َأِو اأَلْنبَِياَء. َما ِجْئُت أَلْنُقَض َبْل أُلَكمرِّ اَل َتُظنُّ

وجاء يف) اإجنيل مرق�ض 13-11:5(:

إِليه كل الشياطني قائلني  وكان هناك عند اجلبال قطيع كبري من اخلنازير يرعى. فطلب 
أرسلنا إىل اخلنازير لندخل فيها. فأذن هلم يسوع للوقت فخرجت األرواح النجسة ودخلت 

يف اخلنازير.

.)10:14 Acts( ُر�ُض: َكـالَّ َياَربُّ أَلينرِّ مَلْ آُكْل َقطُّ َشْيئًا َدنِسًا َأْو َنِجسًا  َفَقاَل ُبطرْ

.)11:8 Acts(ُه مَلْ َيْدُخْل َفِمي َقطُّ َدنٌِس َأْو َنِجٌس َفُقلرُْت: َكالَّ َيا َربُّ أَلنَّ

املؤمنون بقدوم املسيح ثانية ال يأكلون حلم اخلنزير. وحلم اخلنزير حمرم بني املسيحيني منذ 
عهد املسيح عليه السالم إال أن احلارضين يف جممع نيقيه سنة 325 ميالدية  أباحوا أكله)1(.

ويتبني من ن�صو�ض الإجنيل الآتي:

( 1 ) h t t p : / / w w w . a l j a z e e r a t a l k . n e t / f o r u m / s h o w t h r e a d . p h p ? t = 2 0 3 1 4 5 
.د/ حجر محمد عبد الغني حسن 
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• أن عيسى بن مريم عليه السالم بني أنه مل يأت لينقض رشيعة التوراة بل جاء ليكمل 	
عليها وهذا دليل عىل حرمة اخلنزير لدى النصارى.

• أن بطرس تعبد هلل عز وجل بجتنابه أكل النجاسات واملعروف عن اخلنزير أنه نجس.	

• يف 	 تتمرغ  فإهنا  اخلنازير  عن  حقيقة  وهذه  والطني  الوحل  يف  تغتسل  اخلنازير  أن 
الوحل املتكون من بوهلا وروثها.

• حقيقة 	 وهذه  وتأكلهم  بأقدامهم  فتدوسها  اخلنازير  قدام  أطفاهلم  لناس  يرتك  ال  أن 
أخرى أن اخلنازير لو سنحت هلا الفرصة ألكل أطفال ألكلتهم دون رمحة أو هوادة.

وخالصة القول من نصوص اإلنجيل أهنا تؤيد نصوص التوراة التي حرمت اخلنزير.

3 - �لقر�آن �لكريــــم:

جاء حتريم حلم اخلنزير بصفة قطعية يف أربعة سور وهى: 

َفَمِن . ١  ِ اهللَّ لَِغرْيِ  بِِه  ُأِهلَّ  َوَما  ْنِزيِر  اخْلِ َم  َوحَلْ َم  َوالدَّ امْلَْيَتَة  َعَلْيُكُم  َم  َحرَّ تعاىل: ﴿إِنَّاَم  قوله 
اْضُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َوال َعاٍد َفال إِْثَم َعَلْيِه إِنَّ اهلَل َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ )البقرة:173(.

ْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ لَِغرْيِ اهللِ بِِه َوامْلُْنَخنَِقُة . ٢ ُم اخْلِ ُم َوحَلْ َمْت َعَلْيُكُم امْلَْيَتُة َوالدَّ وقوله تعاىل: ﴿ُحررِّ
ُصِب َوَأْن  ْيُتْم َوَما ُذبَِح َعىَل النُّ ُبُع إاِلَّ َما َذكَّ ِطيَحُة َوَما َأَكَل السَّ َيُة َوالنَّ درِّ َوامْلَْوُقوَذُة َوامْلُرَتَ
َشْوُهْم  خَتْ َفال  ِدينُِكْم  ِمْن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َيئَِس  اْلَيْوَم  ِفْسٌق  َذلُِكْم  ْزالِم  بِاأْلَ َتْسَتْقِسُموا 
اأْلِْسالَم  َلُكُم  نِْعَمتِي َوَرِضيُت  َعَلْيُكْم  َوَأمْتَْمُت  ِديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  اْلَيْوَم  َواْخَشْوِن 

َمَصٍة َغرْيَ ُمَتَجانٍِف إِلْثٍم َفإِنَّ اهلَل َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ )املائدة:3(. ِدينًا َفَمِن اْضُطرَّ يِف خَمْ

مًا َعىَل َطاِعٍم َيْطَعُمُه إاِلَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدمًا . ٣ رَّ وقوله: ﴿ُقْل ال َأِجُد يِف َما ُأوِحَي إيَِلَّ حُمَ
ُه ِرْجٌس َأْو ِفْسقًا ُأِهلَّ لَِغرْيِ اهللِ بِِه َفَمِن اْضُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َوال  َم ِخْنِزيٍر َفإِنَّ َمْسُفوحًا َأْو حَلْ

َعاٍد َفإِنَّ َربََّك َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ )األنعام:145(.

ِ بِِه َفَمِن اْضُطرَّ . ٤ ْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ لَِغرْيِ اهللَّ َم اخْلِ َم َوحَلْ َم َعَلْيُكُم امْلَْيَتَة َوالدَّ وقوله: ﴿إِنَّاَم َحرَّ
َغرْيَ َباٍغ َوال َعاٍد َفإِنَّ اهلَل َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ )النحل:115(. 
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ُه ِرْجٌس﴾ والعلة هنا ذاتية وليست  وبني اهلل عز وجل علة التحريم يف اآلية من سورة األنعام ﴿َفإِنَّ
مكتسبة وتفيد معاجم اللغة بأن الرجس يعني القذر والفعل القبيح والعمل املؤدي إىل العذاب ففي 
خمتار الصحاح:   ر ج س * * الرجس * القذر.  ويف تفسري البيضاوي: فإن اخلنزير أو حلمه 

قذر لتعوده أكل النجاسة، أو خبيث خمبث)1(. 

وقال الراغب األصفهاين يف كتابه مفردات القرآن الكريم: الرجس: اليشء القذر، يقال: رجل 
والرجس  ]املائدة/90[،  الشيطان﴾  عمل  من  ﴿رجس  تعاىل:  قال  أرجاس.  ورجال  رجس، 
يكون عىل أربعة أوجه: إما من حيث الطبع؛ وإما من جهة العقل؛ وإما من جهة الرشع؛ وإما من 
كل ذلك كامليتة، فإن امليتة تعاف طبعا وعقال ورشعا، والرجس من جهة الرشع: اخلمر وامليرس، 
وقيل: إن ذلك رجس من جهة العقل، وعىل ذلك نبه بقوله تعاىل: ﴿وإثمهام أكرب من نفعهام﴾ 
الكافرين رجسا  فالعقل يقتيض جتنبه، وجعل  نفعه  إثمه عىل  ما يويف  ]البقرة/219[، ألن كل 
فزادهتم  الذين يف قلوهبم مرض  تعاىل: ﴿وأما  قال  أقبح األشياء،  بالعقل  الرشك  إن  من حيث 
يعقلون﴾  الذين ال  الرجس عىل  تعاىل: ﴿وجيعل  ]التوبة/125[، وقوله  رجسا إىل رجسهم﴾ 
املنثور  الدر  انظر:  قتادة،  قول  )وهذا  العذاب  وقيل:  النتن،  الرجس:  قيل:  ]يونس/100[، 
394/4(، وذلك كقوله: ﴿إنام املرشكون نجس﴾ ]التوبة/28[، وقال: ﴿أو حلم خنزير فإنه 
الشديد،  للصوت  ورجز  رجس  وقيل:  الرشع،  حيث  من  وذلك  ]األنعام/145[،  رجس﴾ 
وبعري رجاس: شديد اهلدير، وغامم راجس رجاس: شديد الرعد)2(. ولو نظرنا إىل املعاين التي 

ذكرها اإلمام الراغب األصفهانى لوجدناها تنطبق عىل اخلنزير فهو قذر، ونجس، ونتن  

4 - �ل�سنـــة �لنبـــوية:

وقـد وردت عـدة أحـاديث عـن النبى حممد ملسو هيلع هللا ىلص تبـني نجــاسـة اخلنزير منهــا:  
ورد يف صحيح مسلم بسنده عن بريدة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: . ١

النردشري فكأنام صبغ يده يف حلم خنزير ودمه")3(. "من لعب 

)1( أنوار التنزيل وأرسار التأويل للبيضاوي - تفسري اآلية 145 من سورة األنعام.
)2( الراغب األصفهاين يف كتابه مفردات القرآن الكريم: الرجس.

)3( رواه مسلم )4194( وأبو داود )4288( وابن ماجه )3753( وأمحد
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ْيُث  َعْن  َيِزيَد ْبِن َأيِب َحبِيٍب  َعْن  َعَطاِء ْبِن َأيِب َرَباحٍ  َعْن  َجابِِر ْبِن . ٢ َثَنا  اللَّ َثَنا   ُقَتْيَبُة  َحدَّ َحدَّ
َة    إِنَّ اهلَل  ِ  ملسو هيلع هللا ىلص    َيُقوُل َعاَم اْلَفْتِح َوُهَو    بَِمكَّ ُه َسِمَع َرُسوَل اهللَّ ِ    َريِضَ اهللُ  َعْنُهاَم    َأنَّ َعْبِد اهللَّ
ِ َأَرَأْيَت ُشُحوَم  ْصَناِم َفِقيَل َيا َرُسوَل اهللَّ ْنِزيِر َواأْلَ ْمِر َوامْلَْيَتِة َواخْلِ َم َبْيَع اخْلَ َوَرُسوَلُه َحرَّ
ا النَّاُس َفَقاَل اَل ُهَو َحَراٌم  ُلوُد َوَيْسَتْصبُِح هِبَ ا اجْلُ ُفُن َوُيْدَهُن هِبَ ا السُّ ا ُيْطىَل هِبَ َ امْلَْيَتِة َفإهِنَّ
ُلوُه ُثمَّ  َم ُشُحوَمَها مَجَ ِ  ملسو هيلع هللا ىلص  ِعْنَد َذلَِك َقاَتَل اهلل ُ    اْلَيُهوَد    إِنَّ اهلَل مَلَّا َحرَّ ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهللَّ

َباُعوُه َفَأَكُلوا َثَمَنُه")1(.

روايات أبى ثعلبة اخلشنى يف سنن بى داود ورمذ وبن ماجه.. ٣

• اهلل 	 رسول  يا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  اخلشني  ثعلبة  أبو  سأل  حينام  داود  أبى  سنن  ويف 
إنا نجاور قومًا من أهل الكتاب وهم يطبخون يف قدورهم اخلنزير ويرشبون يف 
آنيتهم اخلمر فقال ملسو هيلع هللا ىلص : » إن وجدتم غريها فكلوا وارشبوا، وإن مل جتدوا غريها 

فارحضوها باملاء وكلوا وارشبوا » رواه أبو داود)2(.

• وَب    َعْن   	 َثَنا    ُشْعَبُة    َعْن    َأيُّ َثَنا    َسْلُم ْبُن ُقَتْيَبَة    َحدَّ ائِيُّ    َحدَّ َثَنا    َزْيُد ْبُن َأْخَزَم الطَّ َحدَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص   َعْن ُقُدوِر امْلَُجوِس  َفَقاَل    َأْنُقوَها   َأيِب ِقاَلَبَة    َعْن    َأيِب َثْعَلَبَة "  َقاَل ُسئَِل َرُسوُل اهللَّ

   َغْساًل َواْطُبُخوا ِفيَها َوهَنَى َعْن ُكلرِّ    َسْبٍع    ِذي    َناٍب")3(.

• َقاَل    َأُبو ِعيَسى  َهَذا  َحِديٌث َمْشُهوٌر    ِمْن َحِديِث  َأيِب َثْعَلَبَة    َوُرِوَي َعْنُه ِمْن َغرْيِ َهَذا 	
َهَذا  َثْعَلَبَة    اْسُمُه    ُجْرُثوٌم    َوُيَقاُل    ُجْرُهٌم    َوُيَقاُل    َناِشٌب    َوَقْد    ُذِكَر  اْلَوْجِه    َوَأُبو 

َحبِيرِّ  َعْن    َأيِب َثْعَلَبَة. ِديُث    َعْن    َأيِب ِقاَلَبَة    َعْن    َأيِب َأْساَمَء الرَّ احْلَ

• قال املباركفوري: واحلكم يف آنية املجوس ال خيتلف مع احلكم يف آنية أهل الكتاب 	
حتل  ال  أو  إشكال  فال  الكتاب  كأهل  ذبائحهم  حتل  لكوهنم  كانت  إن  العلة  ألن 
امليتة.  بمالقاة  تنجست  قد  ويغرفون  ذبائحهم  فيها  يطبخون  التي  اآلنية  فتكون 

)1(رواه البخاري )2082( ومسلم )2960( والرتمذي )1218( والنسائي )4138،4590( وأبو داود )3024( 
)2(رواه أبو داود )3342(.
)3(رواه الرتمذي )1718(.
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النجاسة وبأهنم يطبخون  يتدينون باجتناب  باعتبار أهنم ال  الكتاب كذلك  فأهل 
فيها اخلنزير ويضعون فيها اخلمر وغريها)1(

يف هذا احلديث علة أخرى لتحريم حلم اخلنزير وهى أنه ذو ناب وبني الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن 
احليوان ذى الناب سبع، وقد هنى لرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى خملب 

من لطري يف حديث رواه اإلمام أمحد بسنده عن ابن عباس رىض اهلل عنهام.

َتِمُع يِف َحَيَواٍن َواِحٍد َقْرٌن َوَناٌب َمًعا َوُذو النَّاِب ِمْن  قال املباركفورى: َقاَل اِْبُن ِسيَنا اَل جَيْ
َوَقاَل  َوَيْصَطاُد.  بِِه  ى  َيَتَقوَّ َناٌب  َلُه  َما  َوُكلرِّ  َواْلِقْرِد  َواْلِفيِل  ِمِر  َوالنَّ ْئِب  َوالذرِّ َسِد  َكاأْلَ َباِع  السرِّ
يِف  َقاَل  َوَنْحِوَها.  ْئِب  َوالذرِّ ِمِر  َوالنَّ َسِد  َكاأْلَ ا  َقرْسً َوَيْأُكُل  َيَواَن  احْلَ َيْفرَتُِس  َوُهَو  َهاَيِة:  النرِّ يِف 
ِجْنِس  يِف  اخْلِاَلُف  َوَوَقَع  اِْنَتَهى.  َيَواِن  احْلَ ِمْن  امْلُْفرَتُِس  َوَفْتِحَها  اْلَباِء  بَِضمرِّ  ُبُع  السَّ اْلَقاُموِس: 
بُّ  ْحَم َفُهَو َسُبٌع َحتَّى اْلِفيُل َوالضَّ ُه اهللُ  ُكلُّ َما َأَكَل اللَّ َمِة    َفَقاَل َأُبو َحنِيَفَة َرمِحَ َباِع امْلَُحرَّ السرِّ
ْئِب  َوالذرِّ َسِد  َكاأْلَ النَّاِس  َعىَل  َيْعُدو  َما  َباِع  السرِّ ِمْن  ُرُم  حَيْ اِفِعيُّ  الشَّ َوَقاَل  ْوُر.  نَّ َوالسرِّ ُبوُع  َواْلرَيْ

ْيِل)2(. اَم اَل َيْعُدَواِن َكَذا يِف النَّ ُ هنَّ ِن ِعْنَدُه أِلَ ْعَلُب َفَيِحالَّ ُبُع َوالثَّ ا الضَّ ِمِر. َوَأمَّ َوالنَّ

َثنِي    َربِيَعُة  ْيٍح    َحدَّ َثَنا    َحْيَوُة ْبُن رُشَ َلٍد    َحدَّ اُك ْبُن خَمْ حَّ َثَنا    الضَّ ُد ْبُن امْلَُثنَّى    َحدَّ مَّ َثَنا    حُمَ َحدَّ
َشنِيرِّ    َقاَل » َأَتْيُت َرُسوَل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص  ْواَليِنُّ    َعْن    َأيِب َثْعَلَبَة اخْلُ يِن    َأُبو إِْدِريَس اخْلَ ْبُن َيِزيَد    َأْخرَبَ
بَِقْويِس  َأِصيُد  َوبَِأْرِض َصْيٍد  آنَِيتِِهْم  ِكَتاٍب    َنْأُكُل يِف  بَِأْرِض    َأْهِل  إِنَّا  َيا َرُسوَل اهللِ     َفُقْلُت 
َما  ا  َرُسوُل اهللِ    ملسو هيلع هللا ىلص    َأمَّ َفَقاَل  َقاَل  ٍم  بُِمَعلَّ َلْيَس  الَِّذي  بَِكْلبِي  َوَأِصيُد  ِم  امْلَُعلَّ بَِكْلبِي  َوَأِصيُد 
ا َفإِْن مَلْ جَتُِدوا  َذَكْرَت َأنَُّكْم يِف َأْرِض    َأْهِل ِكَتاٍب    َفاَل َتْأُكُلوا يِف آنَِيتِِهْم إاِلَّ َأْن اَل جَتُِدوا ِمْنَها ُبدًّ
َفاْذُكْر  بَِقْوِسَك  َأَصْبَت  َفاَم  ْيِد  الصَّ َأْمِر  ِمْن  َذَكْرَت  َما  ا  َوَأمَّ ِفيَها  َوُكُلوا  َفاْغِسُلوَها  ا  ُبدًّ ِمْنَها 
ِم َفاْذُكْر اْسَم اهللِ َوُكْل َوَما ِصْدَت بَِكْلبَِك الَِّذي َلْيَس  اْسَم اهللِ َوُكْل َوَما ِصْدَت بَِكْلبَِك امْلَُعلَّ

ٍم َفَأْدَرْكَت    َذَكاَتُه    َفُكْل)3(. بُِمَعلَّ

)1(حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي رشح احلديث )1718(.
)2( نفس املرجع السابق.

)3( سنن ابن ماجه 3198، يف كتاب الصيد يف الباب الثالث ، واحلديث صحيح له أصل يف الصحيح
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والعجب كل العجب من فهم ابن سينا وهو ليس عاملا بالطب البيطرى حيث قال: اَل 
َتِمُع يِف َحَيَواٍن َواِحٍد َقْرٌن َوَناٌب َمًعا.  وهذه حقيقة يف مجيع احليوانات ذوات األنياب فهى  جَيْ
بال قرون، واحليوانات التي ليس هلا  أنياب هلا قرون. وتصنيف ابن سينا للسباع عىل أهنا كل 
من كان له ناب هو ما ذكره النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص رصحيا واضحا يف هذا احلديث بنهيه )َوهَنَى َعْن 

ُكلرِّ    َسْبٍع    ِذي    َناٍب(.

هل الخنزير من السبـاع؟

نكتة لطيفة: وجدت حلديث أبى ثعلبة اخلشنى ثالثة روايات هى يف سنن الرتمذي، 
وابن ماجه، وأبى داود، ورأيت أن اجلمع بينها يؤدي إىل فهم صحيح يف مسألة هل اخلنزير 

من ال�صباع ؟ اأم ل ؟

واإذا ربطنا بني حديث اأبي داود وحديث الرتمذي جند الآتي:

ذكر اخلنزير رصاحة من السائل بقوله )وهم يطبخون يف قدورهم اخلنزير( يف حديث . ١
أبى داود.

اجابة النبى ملسو هيلع هللا ىلص عىل السائل يف حديث الرتمذي بإجابة زائدة وهى )َوهَنَى َعْن ُكلرِّ . ٢
 َسْبعٍ  ِذي  َناٍب( بعد أن قال ) َأْنُقوَها    َغْساًل َواْطُبُخوا ِفيَها( وهذا يدل عىل فطنة وذكاء 
اخلنزير  السائل وهو  النبى حممد ملسو هيلع هللا ىلص حيث أجاب عىل حكم آخر عىل مسمى عند 
رغم أن السائل ما تطرق إليه، وهذا معهود عن النبى حيث يسأل يف أمر ما فيأتى 
بحكم زائد ملسمى ظاهر أو خفي كام هو واضح جيل يف سؤاله عن الوضوء من ماء 

البحر فقال ملسو هيلع هللا ىلص »هو الطهور ماؤه احلل ميتته«.

فيها . ٣ واملجوس  الكتاب  أهل  آنية  مسألة  يف  اخلشني  ثعلبة  أبى  عن  الروايات  أن   
زيادات فهي بينت اسم اخلنزير كام يف رواية أيب داود، وبينت النهي عن كل ذى ناب 
من السبع كام يف رواية الرتمذي، وبينت حكم صيد الكلب كام يف رواية ابن ماجة  

وهذا يدل عىل أن احلديث مل يرو كامال يف أي من الثالثة روايات.
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يؤخذ باإلشارة من اجلمع بني هذه األحاديث أن النهي عن كل ذي ناب من السباع . ٤
يف رواية الرتمذي هى لورود اسم اخلنزير يف سؤال السائل يف رواية أيب داود واهلل 
أعلم  وإذا نظرنا إىل كالم ابن سينا ، والصفة الترشحيية للخنزير كام بينت )له أنياب 
وليس له قرون وال جيرت الطعام( والصفات السلوكية للخنزير) هنم رشه يأكل اجليف 
واجلرذان، واحليوانات الصغرية، والطيور الصغرية، يف أعشاشها عىل األرض( يكون 

احلكم عليه أنه من السباع.

ملحوظة: ورد يف بعض مواقع الشبكة العنكبوتية  أن اخلنازير أكلت طفاًل: قالت . ٥
صحيفة هندية أمس األربعاء إن قطيعا من اخلنازير التهم طفال يف الثالثة من عمره 
وهو حي عىل مشارف العاصمة نيودهلي حني غفل عنه أهله فتجول خارج املنزل. 
حني  اخلبز  من  قطعة  يمسك  كان  اجاي  إن  تايمز"  "هندوستان  صحيفة  وذكرت 
»كنا  قوله:  الضحية  الطفل  الصحيفة عن الل هبادور عم  ونقلت  اخلنازير.  هامجته 
دقائق  بضع  وبعد  خيرج.  وهو  آجاي  نلحظ  ومل  املنزل  داخل  الغذاء  نتناول  مجيعا 
الحظت أمه عددا من اخلنازير وهي متضغ شيئا. »وذكرت الصحيفة إن األم انطلقت 
ومل  أفواهها.  يف  ابنها  ثياب  ملحت  أن  بعد  اخلنازير  عىل  احلجارة  والقاء  الرصاخ  يف 
الطفل سوى أطرافه. وقال اشوك والد اجاي وهو عامل: »يرتعش بدين  يتبق من 
حني أختيل حجم الذعر واالمل الذي حتمله ابني. "وقالت الرشطة اهلندية إهنا وجهت 
لصاحب اخلنازير هتمة امهال أفىض إىل املوت. هذا ويريب القرويون حول نيودهلي 

اخلنازير واألبقار واملاعز حول منازهلم)1(.

5 - حترمي �خلنزير عند �لفقهاء:

قال ابن حجر العسقالين يف رشحه حلديث البخارى )2236( يف كتابه فتح البارى. 

ى َذلَِك إىَِل ُكّل  ْنِزير النََّجاَسة َفَيَتَعدَّ ْمر َواخْلِ ة يِف َمْنع َبْيع امْلَْيَتة َواخْلَ ُهور اْلُعَلاَمء: اْلِعلَّ َقاَل مُجْ
ْنِزير)2(. ْمر َواخْلِ ِريم َبْيع امْلَْيَتة َواخْلَ ُعوا َعىَل حَتْ َنَجاَسة... َوَأمْجَ

(1) http://forum.roro44.com/95612.html.

)2( ابن حجر العسقالين يف رشحه حلديث البخاري )2236( يف كتابه فتح الباري ، يف كتاب البيوع يف باب بيع امليتة واألصنام.
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يقول القرطبي: ال خالف أن مجلة اخلنزير حمرمة إال الشعر فإنه جيوز اخلرازة  به فقد روي 
أن رجاًل سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن اخلرازة بشعر اخلنزير فقال: »ال بأس بذلك«)1(.

ذكرابن خويز منداد من رواية اإلمام الدمريي، قال) وألن اخلرازة عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وبعده كانت موجودة ظاهرة وال نعلم أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنكرها وال أحد من األئمة بعده (. 

يقول الدمريي نقاًل عن اإلمام املاوردي: الضمري يف قوله: »فإنه رجس« عائد إىل اخلنزير 
ألنه أقرب مذكور)2(. 

وقال الفخر الرازي: أمجعت األمة اإلسالمية عىل أن اخلنزير بجميع أجزائه حمرم وإنام 
ذكر اهلل تعاىل: اللحم ألن معظم االنتفاع يتعلق به)3(.

ويؤكد اإلمام أبو الفرج اجلوزي هذا املعنى : "فأما حلم اخلنزير، فاملراد مجلته، وإنام خص 
اللحم ألنه معظم املقصود")4(.

وقد ورد يف صحيح مسلم عن بريده ريض اهلل عنه قال : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال : »من 
لعب النردشري فكأنام صبغ يده يف حلم خنزير ودمه«.

أكله  من  والوعيد:  التهديد  فكيف  اللمس  ملجرد  التنفري  هذا  كان  فإذا  كثري  ابن  قال 
والتغذي به، وفيه داللة عىل شمول التحريم جلميع أجزائه من حلم وشحم وغريه. ويذكر 

ابن كثري أن اخلنزير يشمل املستأنس منه والوحيش وهو الربي)5(.

وينقل اإلمام السيوطي حكم من أكل حلم خنزير قال: أخرج عبد الرزاق يف املصنف عن 
قتادة قال: إذا أكل حلم اخلنزير عرضت عليه التوبة، فإن تاب، وإال قتل)6(. 

)1( اإلمام القرطبي يف تفسريه" اجلامع ألحكام القرآن " دار احلديث ـ القاهرة 1994.
)2(اإلمام الدمريي يف كتابه " حياة احليوان الكربى".

)3(اإلمام الفخر الرازي يف تفسريه" زاد املسري يف علم التفسري".
)4(اإلمام أبو الفرج اجلوزي " زاد املسري يف علم التفسري".

)5(اإلمام ابن كثري الدمشقي عن كتابه " تفسري القرآن العظيم".
)6( اإلمام السيوطي عن كتابه الدر املنثور يف التفسري باملأثور.
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6 - ويف �لديانات �لو�سعية جند ما يلي:

متنـع اهلنـدوسيّه تنـاول لـحم اخلنزير. ويعتربه هنود الطائفة العليا من العار أن يأكلـوا 
حلم اخلنزير. فقط الطوئف املنخفضه واملنبوذون يأكلون حلم اخلنزير.

يتحاشى الزرادتشيني تناول حلم خنزير.

البوذيون ال يلمسون اخلنزير أبدا.

.)2 يف كتاب مناسك احلّج الصينّي مثل "الرجل املحرتم ال يأكل حلم اخلنزير أو الكلب")1(

راأى اأهل الطب يف حترمي حلم اخلنزير:

ويعرض د. فاروق مساهل للمشكلة التي تواجه أبناء املسلمني يف ديار الغرب يف تلوث 
املطاعم واألماكن  أو يف  أناس يف منزل مشرتك  يقيمون مع  النجس حني  باخلنزير  األواين 
العامة، وهؤالء بطبعية احلال يأكلون حلم اخلنزير ويقلون بشحمه)3(. وجيد الكاتب احلل 
يف هدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حينام سأله أبو ثعلبة اخلشني : يا رسول اهلل إنا نجاور قومًا من أهل 
الكتاب وهم يطبخون يف قدورهم اخلنزير ويرشبون يف آنيتهم اخلمر فقال ملسو هيلع هللا ىلص: » إن وجدتم 
غريها فكلوا وارشبوا، وإن مل جتدوا غريها فارحضوها باملاء وكلوا وارشبوا » رواه أبو داود. 

يقول: البد  إذ  ريكفينغ  هانس  األملاين  للطبيب  اخلنزير شهادة  أمهية حتريم حلم  وحول 
أن أشري إىل الرتاث القديم عند بعض األمم  حيث كان للتعاليم التي أرساها النبيان حممد 
وموسى أكرب األثر يف التزام املسلمني واليهود بقوانني اهلل الطبيعية. ففي إفريقيا حيث يعيش 
املسلمون وغريهم يف ظروف مناخية واحدة، نجد باملقارنة، أن الشعوب اإلسالمية تتمتع 
بصحة جيدة؛ ألن حلم اخلنزير حمرم يف رشيعتها، بينام نجد أن الشعوب األخرى التي تعتمد 

النظام الغريب يف تغذيتها تصاب بأمراض ترتبط كل االرتباط بتناوهلا حلم اخلنزير. 

(1) www.islam-christianity.com مجمع بواسطة عبد الواحد خان.

(2) http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=3579.

)3( الدكتور فاروق مساهل عن كتابه "حتريم اخلنزير يف اإلسالم" لندن.
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ويتابع فيقول: يف دراسة جرت يف اهلياماليا حيث تعيش قبائل اهلونزا التي اعتنق معظم 
أفرادها اإلسالم ويمتنعون عن أكل حلم اخلنزير، وجد أهنم يتمتعون بصحة جيدة ومتوسط 
التي  القبائل  أن  حني  يف  أرزاقهم  لتحصيل  متقدمة  سن  حتى  ويعملون  مرتفع  أعامرهم 
جتاورهم من غري املسلمني تصاب بعدد من األمراض الشائعة بينهم لتناوهلم حلم اخلنزير، 
الكتب  أن  أرى  فإين  املسلمة.وهكذا  القبائل  من  بكثري  أقل  وفعاليتهم  أعامرهم  ومتوسط 

الساموية التي جاء هبا حممد وموسى كان معها احلق، كل احلق)1(.

اللحوم  مجيع  بني  من  ينفرد  اخلنزير  حلم  أن  حممد:  حلمي  احلافظ  عبد  د.  ويرى 
املذكورة يف آيات التحريم بأنه حرام لذاته، أي لعلة مستقرة فيه، أو وصف الصق به، أما 
اللحوم األخرى فهي حمرمة لعلة عارضة عليها، فالشاة مثاًل إذا ذكيت فلحمها حالل طيب 
وال حترم إال إذا كانت ميتة أو ذبحت لغري اهلل. ونحن نؤكد أن املؤمن ملتزم حني يأتيه األمر 
أو النهي من اهلل جيتهد يف تفهم علة األمر والنهي، لكن حتريم حلم اخلنزير بالذات حتريم 
"فإنه رجس" فاجتهادنا حمصور إذن يف حماولة لفهمنا خلبث ذلك املحرم ورجاسته  معلل 

حتى نزداد شكرًا هلل عىل نعامئه)2(.

األمـر الثـاني: إثبات أن لحـم الخنـزيـر محرم منذ أن خلق اهلل األرض 
ومن عليها.

لبيان هذا األمر البد وأن نستند عىل أصول رشعية منذ أن خلق اهلل عز وجل آدم عليه 
السالم إىل أن تقوم الساعة وهذه األصول هي:

الأ�صل الأول: اأن اهلل عز وجل اأمر النا�ض جميعا اأن ياأكلوا من الطيبات:

فلقد أباح العليم اخلبري للناس مجيعا  تناول الطيبات من الرزق  فقال سبحانه وتعاىل: 
﴿ يَا أَيُّ

)1( الدكتور هانس هايرتش ريكفيغ : الدين والعلم وحتريم حلم اخلنزير. ت. عدنان حلبي.
)2(الدكتور/ عبد احلافظ حلمي حممد عن مقالة "العلوم البيولوجية يف خدمة تفسري القرآن" جملة عامل الفكر ـ املجلد 

12ع ـ 4 الكويت يناير 1982..
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وِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْن َتُقوُلوا َعىَل اهللِ َما ال َتْعَلُموَن﴾ وقال تعاىل: يف  ُمبِنيٌ * إِنَّامَ َيْأُمُرُكْم بِالسُّ
َباِت  ْلَوى ُكُلوا ِمْن َطيرِّ ْلَنا َعَلْيُكْم اْلَغاَمَم َوَأنَزْلَنا َعَلْيُكْم امْلَنَّ َوالسَّ )سورة البقرة:57( ﴿َوَظلَّ
البقرة:172( ﴿َيا  َيْظِلُموَن﴾ ويف )سورة  َأنُفَسُهْم  َكاُنوا  َوَلِكْن  َظَلُموَنا  َوَما  َرَزْقَناُكْم  َما 
اُه َتْعُبُدوَن﴾، )سورة  َباِت َما َرَزْقَناُكْم َواْشُكُروا هلِلِ إِْن ُكنُتْم إِيَّ ِذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن َطيرِّ ا الَّ َ َأيُّ
َواِرِح  اجْلَ ِمْن  ْمُتْم  َعلَّ َوَما  َباُت  يرِّ الطَّ َلُكْم  ُأِحلَّ  ُقْل  ْم  هَلُ ُأِحلَّ  َماَذا  ﴿َيْسَأُلوَنَك  املائدة:4( 
ُقوا  ا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواْذُكُروا اْسَم اهللِ َعَلْيِه َواتَّ َمُكْم اهلُل َفُكُلوا مِمَّ نَّ مِمَّا َعلَّ ُموهَنُ بنَِي ُتَعلرِّ ُمَكلرِّ
ِذيَن  َباُت َوَطَعاُم الَّ يرِّ يُع احْلَِساِب﴾، )سورة املائدة: 5( ﴿اْلَيْوَم ُأِحلَّ َلُكْم الطَّ اهلَل إِنَّ اهلَل رَسِ
ِمْن  َوامْلُْحَصَناُت  امْلُْؤِمَناِت  ِمْن  َوامْلُْحَصَناُت  ْم  هَلُ ِحلٌّ  َوَطَعاُمُكْم  َلُكْم  ِحلٌّ  اْلِكَتاَب  ُأوُتوا 
ِصننَِي َغرْيَ ُمَساِفِحنَي َوال ُمتَِّخِذي  ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلُكْم إَِذا آَتْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ حُمْ الَّ
يَن﴾، )سورة املائدة:  ارِسِ َأْخَداٍن َوَمْن َيْكُفْر بِاإِلياَمِن َفَقْد َحبَِط َعَمُلُه َوُهَو يِف اآلِخَرِة ِمْن اخْلَ
َ ال  َتْعَتُدوا إِنَّ اهللَّ َباِت َما َأَحلَّ اهلُل َلُكْم َوال  ُموا َطيرِّ ررِّ ِذيَن آَمُنوا ال حُتَ الَّ ا  َ 87-88( ﴿َيا َأيُّ
ُقوا اهلَل الَِّذي َأْنُتْم بِِه ُمْؤِمُنوَن﴾،  بًا َواتَّ حُيِبُّ امْلُْعَتِديَن﴾، ﴿َوُكُلوا مِمَّا َرَزَقُكْم اهلُل َحالاًل َطيرِّ
ْزِق  الررِّ ِمْن  َباِت  يرِّ َوالطَّ لِِعَباِدِه  َأْخَرَج  تِي  الَّ اهللِ  ِزيَنَة  َم  َحرَّ َمْن  )سورة األعراف:32( ﴿ُقْل 
لَِقْوٍم  اآلَياِت  ُل  ُنَفصرِّ َكَذلَِك  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َخالَِصًة  ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ يِف  آَمُنوا  ِذيَن  لِلَّ ِهَي  ُقْل 
جَيُِدوَنُه  الَِّذي  يَّ  اأُلمرِّ بِيَّ  النَّ ُسوَل  الرَّ بُِعوَن  َيتَّ ِذيَن  َيْعَلُموَن﴾، )سورة األعراف:157(﴿الَّ
ْم  هَلُ َوحُيِلُّ  امْلُنَكِر  َعْن  َوَيْنَهاُهْم  بِامْلَْعُروِف  َيْأُمُرُهْم  َواإِلنِجيِل  ْوَراِة  التَّ يِف  ِعْنَدُهْم  َمْكُتوبًا 
ِذيَن  تِي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَّ ُهْم َواأَلْغالَل الَّ َبائَِث َوَيَضُع َعْنُهْم إرِْصَ ُم َعَلْيِهْم اخْلَ ررِّ َباِت َوحُيَ يرِّ الطَّ
وَر الَِّذي ُأنِزَل َمَعُه ُأْوَلئَِك ُهْم امْلُْفِلُحوَن﴾، )سورة  َبُعوا النُّ وُه َواتَّ ُروُه َوَنرَصُ آَمُنوا بِِه َوَعزَّ
اْخَتَلُفوا  َفاَم  َباِت  يرِّ الطَّ ِمْن  َوَرَزْقَناُهْم  ِصْدٍق  َأ  ُمَبوَّ ائِيَل  إرِْسَ َبنِي  ْأَنا  َبوَّ ﴿َوَلَقْد  يونس:93( 
)سورة  َتِلُفوَن﴾،  خَيْ ِفيِه  َكاُنوا  ِفياَم  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َبْيَنُهْم  َيْقيِض  َربََّك  إِنَّ  اْلِعْلُم  َجاَءُهْم  َحتَّى 
َباِت  يرِّ الطَّ ِمْن  َوَرَزْقَناُهْم  َواْلَبْحِر  اْلرَبرِّ  يِف  ْلَناُهْم  َومَحَ آَدَم  َبنِي  ْمَنا  َكرَّ ﴿َوَلَقْد  اإلرساء:70( 
ُكُلوا  ُسُل  الرُّ ا  َ َأيُّ املؤمنون:51( ﴿َيا  َتْفِضياًل﴾، )سورة  َخَلْقَنا  مِمَّْن  َكثرٍِي  َعىَل  ْلَناُهْم  َوَفضَّ
آَتْيَنا  َتْعَمُلوَن َعِليٌم﴾، )سورة اجلاثية: 16( ﴿َوَلَقْد  باَِم  إيِنرِّ  َواْعَمُلوا َصاحِلًا  َباِت  يرِّ ِمْن الطَّ
ْلَناُهْم َعىَل اْلَعامَلنَِي﴾،  َباِت َوَفضَّ يرِّ َة َوَرَزْقَناُهْم ِمْن الطَّ ُبوَّ ْكَم َوالنُّ ائِيَل اْلِكَتاَب َواحْلُ َبنِي إرِْسَ
َباتُِكْم يِف َحَياتُِكْم  اِر َأْذَهْبُتْم َطيرِّ ِذيَن َكَفُروا َعىَل النَّ )سورة األحقاف:20( ﴿َوَيْوَم ُيْعَرُض الَّ
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قرِّ  وَن يِف اأَلْرِض بَِغرْيِ احْلَ َزْوَن َعَذاَب اهْلُوِن باَِم ُكْنُتْم َتْسَتْكرِبُ ا َفاْلَيْوَم جُتْ ْنَيا َواْسَتْمَتْعُتْم هِبَ الدُّ
َوباَِم ُكْنُتْم َتْفُسُقوَن﴾.

من �صرد هذه الآيات يتبني لنا الآتى :

- أن طعام الذين أوتوا الكتاب )وهم كل من أنزل اهلل عليهم كتابا من السامء وخاصة 
اليهود والنصارى ألهنم قريبو عهد برسالة النبى حممد ملسو هيلع هللا ىلص( حل لنا فلو كان اخلنزير عندهم 

حالال فكيف حيرمه علينا بل الواضح أن حتريم اخلنزير عندهم كام هو يف اإلسالم.

- أن احلكم باحلل أو التحريم للمأكوالت واملرشوبات  بدون دليل رشعى  فهو تعد عىل 
اهلل بغري علم ومن يفعل ذلك يكون قد نصب نفسه مرشعا وإهلا من دون اهلل ولذلك سامه 

اهلل عز وجل باملعتدى.

- أن اهلل عز وجل أمر الرسل باألكل من الطيبات فقال سبحانه وتعاىل ﴿يا ايا الرسل 
كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا اين بام تعملون عليم﴾ والرسل مأمورون بتبليغ رشع اهلل 
عز وجل إىل الناس فدل ذلك عىل أن اهلل سبحانه وتعاىل بني يف مجيع الرشائع الساموية األكل 
من الطيبات وحتريم األكل من اخلبائث واخلنزير من اخلبائث وبذلك يثبت لدينا أن حتريم 

اخلنزير كان منذ أن خلق اهلل األرض ومن عليها.

من  اخلبيث  أكل  عن  واالمتناع  الطعام  من  الطيبات  أكل  أن  وتعاىل  سبحانه  وبني   -
الطعام يستوجب شكر اهلل عز وجل وال يكون ذلك إال بسبب النتائج املرتتبة عىل أكل 
الطيب من الطعام وأمهها نعمة الصحة والعافية، وملا يف اخلبيث من الطعام  من أرضار 

حمققة بالعافية والصحة.

الأ�صل الثاين:اأن اهلل عز وجل نهى النا�ض جميعا اأن ياأكلوا من اخلبائث:

لقد حرم اهلل عىل الناس مجيعا )من لدن آدم عليه السالم إىل آخر فرد يف الدنيا وإىل أن 
تقوم الساعة( اخلبائث كامليتة والدم وحلم اخلنزير.فقال اهلل تعاىل: يف  سورة األعراف  آية 
157 ﴿الذين يتبعون الرسول النبي األمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلنجيل 
يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم 
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إرصهم واألغالل التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونرصوه واتبعوا النور الذي 
انزل معه أولئك هم املفلحون﴾، فلو كان أهل التوراة واإلنجيل يف رشعهم ما يبيح هلم أكل 
اخلبائث لعارضوا النبى يف ذلك، وحيث إنه انتفت املعارضة ومل يقم هلا دليل فثبت النهي 

بتحريم اخلبائث يف رشيعتهم  ويكون اخلنزير عندهم حمرما كام هو يف اإلسالم حمرم .

الأ�صل الثالث:اأن اهلل عز وجل بني اأن اأكل الطيبات هو من باب توجيه العبادة 
هلل عز وجل وحده ل �صريك له.

هذا األمر ثابت من قوله عز وجل ﴿إن كنتم إياه تعبدون﴾ كام يف  سورة البقرة آية 172 
﴿يا أيا الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هلل إن كنتم إياه تعبدون﴾ فمن 
متوجها  يكن  مل  اخلبائث  أكل  ومن  وجل،  عز  اهلل  إىل  بالعبادة  متوجها  كان  الطيبات  أكل 
بالعبادة هلل وحده وإنام كان متبعا للشيطان وخطواته. ومن املعلوم أن أكل أو رشب اخلبائث 
يبعد اإلنسان عن اهلل عز وجل، إما لغياب عقله، وإما لفساد قلبه وانحالل أخالقه وسوء 

سلوكه. وقد ثبت أن الغذاء يؤثر يف صاحبه.

الأ�صل الرابع: اأن اهلل عز وجل بني اأن ال�صيطان ياأمر النا�ض بالقول على اهلل 
بغري  علم:

ا النَّاُس ُكُلوا مِمَّا يِف اأَلْرِض َحالال  َ وهذا األمر أيضا ثابت من قوله سبحانه وتعاىل: ﴿َيا َأيُّ
وِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْن  اَم َيْأُمُرُكْم بِالسُّ ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبنٌِي * إِنَّ ْيَطاِن إِنَّ بُِعوا ُخُطَواِت الشَّ ًبا َوال َتتَّ َطيرِّ
َتُقوُلوا َعىَل اهللِ َما ال َتْعَلُموَن﴾ ومن هنا نستطيع أن نقول إن الذين يقولون إن اإلسالم كان 
أنزل  والذي  البرش مجيعا  بغري علم؛ ألن رب  اهلل  اخلنزير هو قول عىل  بتحريم حلم  سباقا 
العاملني،فلو ظن ظان أن اهلل أحل اخلنزير قبل  الرشائع الساموية كلها واحد وهو اهلل رب 

اإلسالم ثم جاء اإلسالم ليحرمه كان هذا بطبيعة احلال متهام هلل بأمرين ال ثالث هلام.

الأول منهما: أن اهلل كان غافال أو جاهال بأرضار حلم اخلنزير ثم علمها بعد ذلك ولذلك 
أحلها للسابقني وحرمها عىل اآلخرين وهذا كالم ال يعقله من كان عنده ذرة من عقل؛ ألن 

اهلل هو العليم اخلبري يعلم ما كان وما سيكون بعلمه األزيل حتى تقوم الساعة.

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  332



الثاين: من قال أن اإلسالم كان سباق بتحريم حلم اخلنزير غرية عىل اإلسالم ونرصة 
له كان متهام هلل عز وجل بالظلم. فكيف يستقيم لعاقل أن يظن أن حلم اخلنزير وما به من 
بإحلاق  متهام هلل عز وجل  فيكون  للسابقني حراما عىل اآلخرين  أرضار حمققة كان حالال 
عز  اهلل  حق  يف  أبدا  يكون  ال  بني.وهذا  ظلم  وهذا  اآلخرين  عن  ومنعه  بالسابقني  الرضر 
وجل؛ ألنه تقدست أسامؤه وتنزهت صفاته عن الظلم، وتنزه اهلل سبحانه وتعاىل أن يكون 
أخرى  تأيت رشيعة  ثم  الناس  أنه ضار بصحة  يعلم  اخلنزير وهو  هلا حلم  فيحل  ظاملا ألمة 

فتنادى بتحريم حلم اخلنزير.

بني  اهلل  فعل  ويتحقق  حقيقتها  على  وجل  عز  اهلل  �صفات  اأن  اخلام�ض:  الأ�صل 
النا�ض منها:

من صفات اهلل عز وجل العدل وأنه حيكم بني عباده بالقسط وال يتحقق العدل بني الناس 
منذ أن خلق اهلل األرض ومن عليها إال إذا كان حتريم اخلبائث قائام  منذ أن خلق اهلل األرض 
ومن عليها وأنزل اهلل ذلك عىل مجيع الرسل السابقني لرشيعة اإلسالم وهذا ظاهر من قوله 
ا إيِنرِّ باَِم  َباِت َواْعَمُلوا َصاحِلً يرِّ ُسُل ُكُلوا ِمَن الطَّ ا الرُّ َ تعاىل: يف سورة املؤمنون  آية 51 ﴿َيا َأيُّ
َتْعَمُلوَن َعِليٌم﴾،والرسل مأمورة بتبليغ رشع اهلل للناس فاألمر هلم باألكل من الطيبات هو 
أمر لألمم التي أرسلوا إليهم، وال يظن ظان أن الرسل قرصوا يف تبليغ الرساالت الساموية 
والرشائع الدينية ألن اهلل أقام عىل األمم وعىل رسلهم احلجج القوية التي يستشهدوا هبا يوم 
القيامة وكفى باهلل شهيدا. وحممد ملسو هيلع هللا ىلص جيىء شهيدا عىل األمم السابقة يوم القيامة كام ورد يف 
ٍة بَِشِهيٍد َوِجْئَنا بَِك َعىَل َهُؤالِء َشِهيًدا * َيْوَمئٍِذ َيَودُّ  سورة النساء ﴿َفَكْيَف إَِذا ِجْئَنا ِمْن ُكلرِّ ُأمَّ
ى هِبُِم اأَلْرُض َوال َيْكُتُموَن اهلَل َحِديًثا﴾ وقد ثبت أن  ُسوَل َلْو ُتَسوَّ ِذيَن َكَفُروا َوَعَصُوا الرَّ الَّ
النبى ملسو هيلع هللا ىلص حلق بأهل الكتاب وسأهلم عن احلالل واحلرام فأجابوه وهذا باب طويل ال يسعه 
هذا املقام. ومن املعلوم أن اخلنزير من اخلبائث ألرضاره عىل صحة اإلنسان ومن يدعى أن 
اإلسالم كان سباقا يف حتريم حلم اخلنزير كان متهام هلل عز وجل بظلم  األمم السابقة وحاش 
يف  ظلمهم  وقد  بالقسط  عباده  بني  اهلل  حيكم  أن  يعقل  وهل  ظاملا،  يكون  أن  وجل  عز  هلل 

دنياهم بحل حلم اخلنزير وهو رضر حمقق حاش هلل وكال.
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الأ�صل ال�صاد�ض: اأن املحرمات القطعية لن تن�صخ بتبدل ال�صرائع ال�صماوية:

أو  وأكل،  والرسقة،  والربا،  والزنا،  كالقتل  القطعية  املحرمات  ألن  عظيم  أصل  هذا 
رشب النجاسات هي حرام عىل مجيع البرش منذ أن خلق اهلل األرض ومن عليها. وأن حتريم 
القطعية من لدن آدم عليه السالم إىل أن تقوم الساعة جاءت هبا مجيع الرشائع  املحرمات 
الساموية عىل األمم السابقة بام ال يدع جماال للشك،  حيث ال يستقيم أبدا أن يظن ظان أن 
اهلل أباح أكل حلم اخلنزير، أو رشب اخلمر،أو قتل النفس بغري حق، أو الرسقة، أو الزنا، أو 
الربا، أو غريها من الكبائر، ثم حيرم ذلك كله أو بعضه عىل أمة من األمم أو جمموعة من 

األمم دون غريهم.

إن اإلنسان هو اإلنسان الذي خلقه اهلل عز وجل وهو من ذرية آدم عليه السالم ولقد 
 70 آية  اإلرساء  سورة  يف   وتعاىل  سبحانه  فقال  آدم   بني  كرم  اهلل  أن  وجل  عز  اهلل  بني 
َعىَل  ْلَناُهْم  َوَفضَّ َباِت  يرِّ الطَّ ِمَن  َوَرَزْقَناُهْم  َواْلَبْحِر  اْلرَبرِّ  يِف  ْلَناُهْم  َومَحَ َآَدَم  َبنِي  ْمَنا  َكرَّ ﴿َوَلَقْد 
َكثرٍِي مِمَّْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل﴾ فهذه اآلية دليل قوي عىل تكريم اهلل عز وجل لبنى آدم، وهذا 
التكريم يستدعي احلفاظ عىل ذرية آدم عليه السالم إىل أن تقوم الساعة، وال يكون ذلك 
َباِت﴾،  يرِّ إال من خالل أكل الطيبات ولذلك قال اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّ
عليه  آدم  ذرية  من  وسيكون  كان  من  لكل  )وهذا  تفضيال  خلق  ممن  كثري  عىل  وفضلهم 

السالم إىل أن تقوم الساعة(.

األمر اآلخر مل يثبت حتى اآلن أن رشيعة من الرشائع الساموية التي أنزهلا اهلل قد نسخت 
حكام من األحكام الرشعية التي تتعلق باملحرمات القطعية.

ثالثًا: الرد على شبهات في خصوصية اإلسالم بتحريم لحم  الخنزير:

أثارت بعض الشبهات جدال بني الناس بخصوص حتريم اإلسالم للحم اخلنزير وهذه 
الشبهات هي:
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ال�صبهـة الأولى:

مناسبة  بيئية غري  العربية ألسباب  اجلزيرة  اخلنزير جاء يف  إن حتريم  الناس  يقول بعض 
اخلنزير  فإن  اليوم  أما  الشديد(  واجلفاف  احلارة  القاحلة  الصحراء  )حيث  اخلنازير  لرتبية 

يعيش يف بيئات وحتت رشوط صحية.

تفنيد هذه ال�صبهة:

• مل يقل أحد بأن اجلزيرة العربية أو الدول اإلسالمية متتنع عن تربية اخلنازير أو أكل 	
شحمها بل الواقع األليم يبني أن العديد من الدول اإلسالمية تريب اخلنازير ومنها 
من  وغريها  وأندونيسيا  واألردن،  واملغرب،  وسوريا،  وليبيا،  والسودان،  مرص، 
الدول اإلسالمية وهذه الدول نجدها يف الصيف شديدة احلرارة والسودان أشد 
حرارة وجفافا وما امتنعت عن تربية اخلنازير بل أستطيع أن أقول أن اخلنزير يعيش 
يف أي درجة حرارة تربى فيها احليوانات األخرى وال يوجد منطقة يف العامل خالية 
من تربية اخلنازير )إال اململكة العربية السعودية( لرخص حلمه واستخدام شحمه 

يف كثري من الصناعات الغذائية.

يف  يربى  ال  اخلنزير  كان  وإن  ال�صعودية:  من  اخل�صريي  العزيز  عبد  الأ�صتاذ  قال 
اجلزيرة العربية ألسباب رشعية إال أن منتجات اخلنزير قد تدخل يف الكثري من الصناعات 
الغذائية التي تستوردها الدول اإلسالمية دون أن تدري ولذلك جيب عىل الدول اإلسالمية 
أن تتقدم يف وسائل الفحص، والكشف الدقيق، عن وجود منتجات من شحم وحلم اخلنزير 

ومتتنع عن استرياد هذه املنتجات احرتاما لدينها وحفاظا عىل صحة شعوهبا. 

أّما عن منتجاته فهي عديدة. فاللحم يصنع منه السجق، والكورنيد، والالنشون، وغريها، 
والدهن: يدخل يف صناعة حلوى الشيكوالتة والدقيق: كالبسكويت والكيك ومشتقات 
)البيوتيليتد هيدروكيس  مثل:  األكسدة،  الليسثني، ومضادات  مثل  الدهن،كاملستحلبات، 
واجليالتني  املطبوخ،  واجلبن  والدهون  كالزيوت  عديدة  صناعات  يف  تدخل  انسيتول( 
وكبسوالت  والشكوالته  السكر  وحلوى  واجلييل  املربى  صناعة  يف  يدخل  منه  املستخرج 
الدواء، والدم يدخل يف بعض الصناعات الغذائية وصناعة األسمدة، ويستخرج من غدده 
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الذي  باملنفحة(  جتاريًا  )املسمى  الرنني  وإنزيم  السكر،  مرىض  لعالج  األنسولني  هرمون 
يستخدم يف صناعة اجلبن. أيضًا قد خيلط دهن اخلنزير مع دهون أخرى نباتية أو حيوانية 
برتكيزات قليلة، وبعض الرشكات قد تضيفه كبديل لدهن احلليب كام يف صناعة احلليب 
دهنه  فيخضعون  اخلنزير  بدهن  الغش  حمرتفو  يتفنن  وقد  وغريها،  كريم  واآليس  البودرة 
تعتد  التي  والفيزيائية  الكيميائية  ثوابته  فتتغري  تركيبه  تغري من  كيميائية وفيزيائية  لعمليات 

كأساس للتمييز بني أنواع الزيوت والدهون املختلفة.

ووزارة  املواصفات،  وهيئة  التجارة،  كوزارة  املختصة  اجلهات  تقوم  أن  نأمل  وهنا 
املعروفة  الدول  من  وخاصة  اململكة  إىل  الواردة  األغذية  مراقبة  من  بالتكثيف  الزراعة، 
الغذائية، والتحقق من خلوها من أي مشتق من مشتقات حلم اخلنزير، ونأمل  بصناعاهتا 
من هذه اجلهات االستعانة باستخدام التقنية املتطورة للكشف عن حلم ودهن ومشتقات 

اخلنزير عىل العبوات الغذائية املستوردة للمملكة قبل اإلذن بدخوهلا إىل أسواقنا)1(.

ال�صبهة الثانية:

أن  تصورنا  إذا  القاذورات.  عىل  بتغذيته  مرتبطة  اخلنزير  حلم  حرمة  أن  البعض  ويعتقد 
العلة يف أكل حلم اخلنزير عىل القاذورات هي علة التحريم نكون بذلك ما فهمنا نص ربنا 
يف التحريم لقد بني اهلل عز وجل أن العلة يف أنه رجس فقال ربنا عز وجل: ﴿ُقل الَّ َأِجُد 
َم ِخنِزيٍر  حَلْ َأْو  ْسُفوحًا  َدمًا مَّ َأْو  َمْيَتًة  َيُكوَن  َأن  إاِلَّ  َيْطَعُمُه  مًا َعىَل َطاِعٍم  رَّ حُمَ إيَِلَّ  ُأْوِحَي  َما  يِف 
ِحيٌم﴾  بِِه َفَمِن اْضُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َواَل َعاٍد َفإِنَّ َربََّك َغُفوٌر رَّ ُه ِرْجٌس َأْو ِفْسقًا ُأِهلَّ لَِغرْيِ اهللِ  َفإِنَّ

)األنعام:145(.

اخلنازير  يربون  وغريهم،  وأمريكا،  أوروبا،  الغربيك  املجتمع  أن  التوفيق  وباهلل  نقول 
الغذائية  املنتجات  من  مصنعة  أعالف  هلا  ويقدمون   )5 )شكل  نظيفة   مغلقة  حظائر  يف 
النباتية واحليوانية.فهل معنى ذلك أن تنتفي علة التحريم بامتناع اخلنازير عن أكل القاممة 
والقاذورات أم ال ؟، ال واهلل ال تنتفي العلة؛ ألن العلة كام بينها ربنا عز وجل يف حتريم  حلم 
اخلنزير أنه رجس، واللغة العربية بينت معنى كلمة رجس وهو القذر والنتن والنجس  وال 

(1) http://university.arabsbook.com/forum46/thread53841.htm
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يمنع إن تغذت اخلنازير عىل القاذورات أو األعالف أن تكون حمرمة يف كال احلالتني؛ ألن 
العلة كام بينها ربنا عز وجل يف تركيب ورضر حلم اخلنزير حتى وإن أكل األعالف اجليدة، 
ببوله وهبذا يرتاكم يف حلم كميات هائلة من  الذي اختلط  يأكل روثه  فهو بطبعه اخلبيث 
محض البوليك املخرج مع بوله وروثه ولئن مل جيد ما يأكله يأكل صغاره. وحيث إن احلكم 
الرشعي قائم إىل أن تقوم الساعة فام علينا إال التصديق بكتاب ربنا وسنة نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص 
واالنصياع  للحكم الرشعى، وإال كنا مكذبني لكتاب ربنا عز وجل. وال يتأتى ملسلم أن 
يفعل ذلك ونعوذ باهلل من اخلذالن. وسوف أبني نجاسة حلم اخلنزير عند الكالم عىل أن 
العلة يف حتريم حلم اخلنزير ذاتية، وليست مكتسبة وبيان الرتكيب الكيميائى للحم اخلنزير 

ويف بحثنا هذا غنية وكفاية  بإذن اهلل تعاىل: .

�صكل )5( يبني حظائر اخلنازير يف املجتمع الغربي وتغذيتها على الأعلف 

ال�صبهة الثالثة:

يسهب  البيئة.  من  املكتسبة  باألمراض  مرتبطة  اخلنزير  حلم  حرمة  أن  آخرون  ويعتقد 
5( يف أن العلة يف حتريم حلم اخلنزير هى تلك  )4 )3 )2 البعض من أهل العلم واالختصاص)1(

)1( نظرات طبية يف حمرمات إسالمية للدكتور/ أمحد حسن ضمريي )ج1( دمشق 1995.
)2( اإلعجاز الترشيعي يف حتريم حلم اخلنزير للدكتور فهمي مصطفى حممود املؤمتر العاملي السابع لإلعجاز العلمي يف 

القرآن والسنة – املجلد الثالث – الكويت.
)3( د/ عاطف اهلندى طبيب بيطري تابع لوزارة الزراعة األردنية

 www.muslma1.net/vb/showthread.php?t=32834.

)4( الدكتور/ هانس هايرتش ريكفيغ: الدين والعلم وحتريم حلم اخلنزير.ت.عدنان حلبي.
"العلوم البيولوجية يف خدمة تفسري القرآن" جملة عامل الفكر ـ املجلد  )5( الدكتور عبد احلافظ حلمي حممد عن مقالة 
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األمراض التي يكتسبها من البيئة التي حوله، وأكله القاذورات؛ حيث يبلغ عدد األمراض 
التي تصيب اخلنزير )450( مرضًا   منها )57( مرضًا طفيليًا تنتقل منه إىل اإلنسان   بعضها 
خطري بل وقاتل وخيتص اخلنزير بمفرده بنقل)27( مرضًا وبائيًا إىل اإلنسان وتشاركه بعض 
احليوانات األخرى يف نقل بقية األمراض لكنه يبقى املخزن واملصدر الرئييس هلذه األمراض 

ويسهبون يف بيان هذه األمراض ومسبباهتا وأرضارها.

تفنيد هذه ال�صبهة:

هذه شبهة البد من تفنيدها من خالل النقاط التالية:

يقول قائل كام تصاب اخلنازير بالعديد من األمراض البكتريية والفريوسية والطفيلية . ١
فكذلك تصاب األبقار، واألغنام، واملاعز، واإلبل، بالعديد من مثل هذه األمراض 
أكل  وما  والنطيحة،  واملرتدية،  كاملوقوذة،  طارئة  لعلة  إال  اهلل  حيرمها  مل  ذلك  ومع 
السبع إال ما ذكى والعلة هنا؛ هى احتباس الدم يف حلومها وكوهنا يف حكم امليتة واهلل 
سبحانه وتعاىل حرم الدم، وامليت،ة وحلم اخلنزير، إذن فالعلة هنا ليست لألمراض 
املكتسبة ولكن لكوهنا ميتة والناس ال تأكل امليتة من احليوانات سواء كانت خنازيرا 
احليوانات  مع  يتساوى  وهو  بالتحريم  اخلنزير  حلم  ختصيص  فلامذا  ذلك  غري  أو 

األخرى يف العديد من األمراض.

ونرد بأن العليم اخلبري سبحانه وتعاىل علم بعلمه األزيل أن حلوم اخلنازير نجسة سواء مرضت 
أو مل مترض،  بينام اللحوم  املباح أكلها طاهرة  حتى ولو كانت مريضة فكانت علة التحريم لنجاسة 

حلم اخلنزير وليست لألمراض املكتسبة؛ ألنه ال يوجد خملوق عىل وجه األرض ال يمرض. 

يقول قائل يف ظل تطورات العلم وتقدمه يف جماالت صناعة األدوية واللقاحات فقد تعالج هذه . ٢
األمراض املكتسبة من البيئة التي يعيش فيها اخلنزير باملضادات احليوية ومضادات الطفيليات 
أو يتم السيطرة عىل هذه األمراض باستخدام التحصينات كام يف األمراض الفريوسية وغريها 

وبالتايل: تنتفي علة التحريم بانتفاء هذه األمراض بعد عالجها أو السيطرة عليها.

12ع ـ 4 الكويت يناير 1982.
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والرد عىل ذلك أيضا أن العلة قائمة حتى ولو خال جسم اخلنزير من أي مرض، ألهنا علة 
ذاتية كام بينها ربنا عز وجل وهى نجاسة حلم اخلنزير.

يقول قائل فام بالكم والغرب اآلن حيارص هذه األمراض من خالل  منع اخلنازير من . ٣
أكل القاممة وتغذيتها عىل طعام جيد نظيف )بالتايل تقل أنواع األمراض فيها(، وكثرة 
استخدام املضادات احليوية واللقاحات، وتربيتها يف حظائر جيدة مع استخدام أعىل 
األساليب يف األمان احليوى للنهوض بصحة هذه اخلنازير وهبذا تنتفي العلة فتكون 
اخلنازير املرباة هبذه الطريقة حالال ويستطيع العامل أن يستخدم هذه الطرق احلديثة 

يف تربية اخلنازير حتى تنتفي هذه العلة وتكون اخلنازير حالال.

تقوم  أن  إىل  قائمة  كتابه  يف  وجل  عز  اهلل  بينها  التي  العلة  أن  ذلك  يقول  ملن  وأقول 
الساعة وال تنتفي بتغري الطعام أو الرشاب أو طريقة املعيشة هلذه احليوانات وال بخلوها 
من هذه األمراض ألن العلة ذاتية وليست مكتسبة واحلكم الرشعي قائم إىل أن تقوم 
الساعة والعلة بّينها ربنا عز وجل وهى أن حلم اخلنزير رجس والرجس يف اللغة بمعنى 

القذر والنجس والنتن.

إذن فام هو الدليل عىل نجاسة حلم اخلنزير هذا يتم تفصيله يف النقطة التالية من خالل بيان 
الرتكيب الكيميائى للحم اخلنزير.

رابعًا: بيان أن العلة في تحريم لحم الخنزير ذاتية وليست مكتسبة:

حيتوي حلم اخلنزير عىل أنواع عديدة من املركبات الكيميائية الضارة، التي ال تتناسب 
وال تنسجم مع مركبات جسم اإلنسان، وبالتايل فهي تسبب له أمراضًا وعلاًل متنوعة، 
أن  نبني  ولكي  اخلنـزير.  ومنتجات  للحوم  الشخص  استهالك  تزايد  كلام  تزداد وطأهتا 
العلة يف حتريم حلم اخلنزير ذاتية وليست مكتسبة البد وأن نقف عىل الرتكيب الكيميائي 

للحم اخلنزير.
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الرتكيب الكيميائي للحم اخلنزير:

العلمية أن جسم اخلنزير حيتوي عىل كميات كبرية من حامض  ذكرت األبحاث   )1(
البوليك  )98%(، وال يفرز منه إال القليل بنسبة )2%(، يف حني يفرز اإلنسان من حامض 
2(. ونظرا هلذه النسبة العالية من حامض البوليك؛ فإن  البوليك هذا تسعني يف املائة منه)1(
آكيل حلم اخلنزير يشكون عادة من آالم روماتيزمية، والتهابات املفاصل، ومشاكل يف الكىل.

البوليك فالبد وأن نعرف ما هو  يفرز اخلنزير كمية بسيطة من محض  ولكي نعرف كيف 
محض البوليك؟  وكيف يفرز محض البوليك وكيف خيرج من اجلسم؟ وما هييأرضاره؟)3(من 

خالل بيان األمور التالية:

عن  الناجتة  )البيورين(  النيرتوجينية  القواعد  من  والتخلص  اجلسم  يف  اهلدم  عملية  �أ- 
تكسري احلامض النووي يف اجلسم)4(

يتكون محض البوليك كناتج هنائي يف بول اإلنسان وكمشتق من مشتقات تكسري القواعد 
القواعد  وهذه  احليوانات.  عند  واجلوانني(   )األدنني  البيورين  النوع  من  النيرتوجينية 

النيرتوجينية تنتج عن تكسري اخلاليا يف اجلسم وهى اأي�صا ت�صتخدم يف: 

تكوين احلامض  النووي )Dna ، Rna(، أو يف تكوين مركبات الطاقة مثل األدنني . ١
 .)GTP( أو اجلوانني تراى فوسفات )ATP( تراى فوسفات

أو يتم تكسريها )يف حالة تكسري اخلاليا وهدمها( والتخلص منها باستخدام إنزيم . ٢
 uric( البوليك  محض  إىل  ليحوهلا   )xanthine oxidase( أوكسيداز  زانثني  يسمى 

acid( أي أن محض البوليك هو ناتج من تكسري القواعد النيرتوجينية )البيورين(. 

)1( اإلعجاز الترشيعي يف حتريم حلم اخلنزير للدكتور فهمي مصطفى حممود.
(2)http://www.anadubawi.com/dubai-discussions/anadubawi-community/culture-
politics-religion/why-pig-pork-meat-haraam-islam. http://www.geocities.com/tibnabawi/
new-page 12.htm.

(3) „Uric Acid” Biological Magnetic Resonance Data Bank. Indicator Information Retrieved 
on 18 February 2008.

(4)Purine and Pyrimidine Metabolismhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5477017
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.Purines  ب - كيف يتم  تك�سري �لبيورين

• 	 purines : Adenine( البيورين: وهى قواعد نيرتوجينية من النوع  أدنني، جوانني
.)& guanine

• 	 Adenine degredated into(الأدنني: يتم تكسريها إىل هيبوزانثني
.)hypoxanthin

• هيبوزانثني يتم أكسدته باستخدام إنزيم زانثني أوكسيداز إىل زانثني 	
.)hypoxanthin oxidized by xanthenes oxidase into xanthenes(

• واجلوانني: يتم فصل جمموعة األمني منها )deaminated( لتعطي زانثني.	

الزانثني يتحول أيضا إىل محض البوليك يف وجود الزانثني أوكسيداز.

زانثني األنسجة يتحول إىل جلوتامني ويذهب إىل الكبد ليتم تكسريه إىل يوريا ومحض البوليك.

خالصة القول أن تكسري القواعد النيرتوجينية من النوع البيورين يعطى محض البوليك.

ج - حم�ض �لبوليك:

البوليك عن طريق . ١ اليوريا ومحض  – 98 % من  التخلص من 70  يتم  اإلنسان  يف 
الكليتني وخترج بعض كميات )اليوريا( مع العرق.

الكمية املتبقية من محض البوليك يف الدم يف اإلنسان توقف عمل االيونات الشاردة . ٢
حيث هلا خاصية االختزالية)1(وتوقف عمل ذرات األكسجني الشاردة ولذلك فهو 

مهم إلطالة العمر.

كبد السباع يستطيع التخلص من محض البوليك 12 مرة ضعف ما يتخلص منه كبد . ٣
اإلنسان ولذلك فهي جمبولة عىل أكل اللحوم، أما اإلنسان إذا أكل كميات كبرية من 

اللحوم يرتاكم محض البوليك يف األنسجة واملفاصل والكليتني.

(1)Proctor   P. (1970). „Similar Functions of Uric Acid and Ascorbate in Man”. Nature 228: 868. 
doi:10.1038/228868a0.
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من . ٤ األكرب  اجلزء  من  التخلص  يتم  الصحراوية  واحليوانات  والطيور  الزواحف  يف 
محض البوليك عن طريق الرباز)1(وذلك مهم لعدم فقد كميات كبرية من املاء يف مثل 
البول لفقدت  املاء فلو نزل مع  البوليك  جذب  البيئة؛ ألن من خاصية محض  هذه 
هذه احليوانات جزءا كبريا من املاء من جسدها وهلكت ولكنها رمحة العليم اخلبري.

إنزيم . ٥ باستخدام  تكسريه  ليتم  الكبد  إىل  البوليك  محض  يذهب  الثديات  غالبية  يف 
اليوريكاز )uricase( إىل مواد ذائبة يف املاء تسمى االنتوين )allantoin( والتي يتم 
األبقار عايل جدا  أبوال  االنتوين يف  تركيز  الكليتني.نجد  منها من خالل  التخلص 
أبواهلا  يف  بينام   )%1.6( هو   ألباهنا  يف  االنتوين  تركيز  حيث  الباهنا  يف  تركيزه  عن 
احليوانات  وبعض  اإلنسان  مثل:  الفقارية  احليوانات  بعض  يف   )%78.7( هو  
التعبري  لعدم  اإلنزيم غري موجود  اإلنسان، والطيور، والزواحف، هذا  الراقية غري 
القواعد  لتكسري هذه  النهائية  املحصلة  البوليك هو  له وبالتايل يكون محض  اجلينى 

.)6 4(ويتم إخراجه عن طريق الكليتني أو األمعاء)5( )3 النيرتوجينية)2(

إنزيم اليوريكاز موجود يف أنسجة وبالزما الثديات وخصوصا  احليوانات املجرتة . ٦
)األنعام( وليس موجودا يف بالزما اإلنسان، أو اخلنازير.

ويف جتربة أخرى قام هبا كل من)7(لتحديد وجود إنزيم اليوريكاز يف أنسجة احليوانات 

(1)Lehninger   A. L.   Nelson   D. L.   and Cox   M. M. (1993) Principles of() Biochemistry   2nd  
Ed.   pp. 688-734   Worth Publishers   New York.

(2)Mahler   H. R.   Baum   H. M.   and Hubscher   G. (1956) Science 124   705-708.

(3)De Duve   C.   and Baudhuin   P. (1966) Physiol. Rev. 46   323-357.

(4)Hruban   Z.   and Recheigl   M. (1969) Microbodies and Related Particles   Academic()    
Press   New York.

(5)Briggs   J.   Levitt   M. F.   and Abramson   R. G. (1977) Am. J. Physiol. 233   F373-F381.

(6)Abramson   R. G.   and Lipkowitz   M. S. (1990) Evolution of the Uric Acid Transport  
Mechanisms in Vertebrate Kidney: Basic Principles in Transport   Vol. 3   pp. 115-153   Karger   
Basel   Switzerland.

(7) Uricase and its Action.vi. Distribution in Various Animals.
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املختلفة تم أخذ 1جم من كل نسيج وحتضري خالصة منه وإضافة كمية من محض البوليك 
تعادل 025.0– 050.0% لبيان وجود إنزيم اليوريكاز وقدرته عىل تكسري محض البوليك.

بحثهام عىل  أجريا  )الباحثان  التطوير واالختصار  بعض  هنا مع  النتائج  تم عرض  وقد 
عدد كبري من احليوانات( واملعروض باجلدول هنا هو: بيان كمية محض البوليك التي تم 

تكسريها بإنزيم اليوريكاز باألنسجة.

جدول )1( يبني وجود اإنزمي اليوريكاز يف الأن�صجة املختلفة لبع�ض اأنواع احليوانات وقدرته 
على تك�صري جزء من حم�ض البوليك امل�صاف اإليه

احليوان
نوع الأن�صجة والأع�صاء

اأن�صجة اأخرىالكليتنيالكبد

2.00.0اخليول

العضالت القلب
الرئتني املخ

األمعاء املعدة 
الطحال املبيضني 

اخلصيتني

ال يوجد هبا إنزيم 
اليوريكاز

2.68.8الثريان

3.51.3اخلنازير

2.80.0اخلراف

12.210.8الكالب

4.50.0القطط

3.90.0األرانب

2.40.0خنزير غينيا

3.40.0الفئران )البينو(

2.30.0اجلرزان)البينو(
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مـن هـذه التجربة وعلى ح�صـب كمية حم�ض البوليك التي مت تك�صريها يت�صح اأن :

إنزيم اليوريكاز موجود يف الكبد والكليتني لكل من الثريان، اخلنازير، الكالب، الفئران.. ١

موجود يف كبد لكل من اخليول، الثريان، اخلنازير، الكالب، القطط، األرانب، خنزير . ٢
غينيا، الفئران، اجلرزان.

غري موجود يف الكليتني لكل من اخليول، اخلراف، القطط، األرانب، خنزير غينيا، . ٣
الفئران، اجلرذان.

 غري موجود يف األنسجة األخرى )العضالت، القلب، الرئتني، املخ، األمعاء، املعدة، . ٤
الطحال، املبيضني، اخلصيتني( جلميع هذه احليوانات.

يليها . ٥ القطط )4.5(  يليها  موجود بكمية عالية يف كبد  كل من الكالب )12.2( 
والثريان  اخلراف،  يليها   )3.5-3.4( والفئران   اخلنازير،  يليها   )3.9( األرانب 
 )2.0( اخليول  يليها   )2.4-2.3( واجلرزان  غينيا،  خنزير  يليها   )2.8-2.6(

حيث كمية محض البوليك املكرسة عىل التوايل تدل عىل وجوده.

موجود بكمية عالية يف كليتني  كل من الكالب )10.8( يليها الثريان )8.8( يليها . ٦
اخلنازير )1.3( يليها الفئران )0.6( حيث كمية محض البوليك املكرسة عىل التوايل 

تدل عىل وجوده .

٧ . Endogenous( الداخلية  البيورين  مشتقات  لتحديد  هبا  قام)1(  أخرى  جتربة  ويف 
purines derivatives( تم حتديد اآليت: 

٨ . Endogenous purines( الداخلية  البيورين  مشتقات  من  املخرجة  الكمية 
derivatives( يف أبوال األبقار، األغنام، اخلنازير.

كمية إنزيم اليوريكاز يف البالزما لكل من األبقار، األغنام، اخلنازير.. ٩

كمية إنزيم زانثني أوكسيداز يف البالزما لكل من األبقار، األغنام، اخلنازير.. ١٠

(1) British Journul of Nutrition (1990)   63   121-129 121   Excretion of purine derivatives by 
ruminants: endogenous.
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كانت النتائج كالتايل:

اأوًل:  خالصة نتائج التجربة األوىل وهي الكمية املخرجة  من مشتقات البيورين . ١١
الداخلية )Endogenous purines derivatives( يف أبوال األبقار، األغنام، اخلنازير.

جدول )2( يبني متو�صط كمية م�صتقات البيورين يف اأبوال الأبقار، اخلراف، اخلنازير.

نــوع احليــــوان
 Excreted purine Derivative

µmol/kg Live Weight Per Day اخلنازيـــراخلـــرافاألبقـــار

41993134Allantoin

955122.3Uric acid

0.0249.5Xanthin & hypoxanthin

514168166Total amount

من هذا اجلدول يت�صح الآتي:

املاشية تفرز ثالثة أضعاف)pmol 514( ما تفرزه األغنام )pmol 168( واخلنازير )166 . ١٢
pmol( من مشتقات البيورين لكن ليس هناك خالف بني ما تفرزه األغنام واخلنازير.

أن األبقار تقوم بتكسري محض البوليك إىل النتوين خيرج مع البول بكميات عالية جدًا.. ١٣

محض البوليك خيرج بكمية عالية يف كل من األبقار واألغنام بينام يفرز بكميات أقل . ١٤
يف بول اخلنازير.

ثانيًا:  وجود إنزيم الزانثني أوكسيداز يف البالزما اجلدول التايل يبني وجود أو غياب إنزيم 
الزانثني أوكسيداز يف البالزما لكل من األبقار، واألغنام، واخلنازير، وهذا يشري إىل التخلص 

من محض البوليك أو تراكمه يف األنسجة والدم عىل حسب وجود هذا اإلنزيم أو غيابه.
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.µmol/ L  يف بلزما الأبقار واخلراف واخلنازير Xanthin Oxidase جدول )3( كمية اإنزمي

نــوع احليـــــــوان
Xanthin oxidase

اخلنازيراخلرافاألبقار

√XXPresence

1.3o.o0.0Activityِ

ثالثًا: وجود إنزيم Uricase يف بالزما األبقار واخلراف واخلنازير.

اجلدول التايل يبني وجود أو غياب إنزيم Uricase يف بالزما األبقار واخلراف واخلنازير 
وهذا يشري إىل التخلص من محض البوليك أو تراكمه يف األنسجة والدم عىل حسب وجود 

هذا اإلنزيم أو غيابه.

.µmol//min./L يف بلزما الأبقار واخلراف واخلنازير Uricase جدول )4( كمية اإنزمي

نــوع احليـــــــوان
Uricase

اخلنازيراخلرافاألبقار

X√XPresence

o.o290.0Activityِ

من هذين اجلدولني يت�صح:

أن كال اإلنزيمني غري موجودين يف بالزما اخلنازير وهذا يدل عىل عدم تكسري مشتقات . ١
البيورين يف بالزما اخلنازير وبالتايل تكون كمية محض البوليك يف دم وأنسجة حلم 
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البوليك  اخلنزير عالية جدا وهذا يفرس أن اخلنزير ال خيرج إال 2% فقط من محض 
وخيتزن حوايل 98% وهذا دليل عىل نجاسة حلم ودم اخلنزير، بينام أحدمها موجود 
البوليك إىل  يف بالزما األبقار وهو )Xanthin oxidase( وهو يقوم بتكسري محض 
آلنتوين والذى يفرز يف بول األبقار بكميات عالية جدا وبالتايل تتخلص األبقار منه 

عن طريق البول وينقي الدم منه وبالتايل اللحم فيكون حلم األبقار طاهرا طيبا.

يوجد يف بالزما األغنام إنزيم اليوريكاز  )Uricase( والذي يقوم بتكسري محض البوليك 
وتتخلص األغنام منه.

اخلالصة أن عدم وجود إنزيمى الزانثني أوكسيداز واليوريكاز يف بالزما اخلنازير يؤدي . ٢
إىل تراكم محض البوليك يف دم وأنسجة اخلنازير ويؤدى إىل نجاسة حلمه وشحمه.

بينام وجود أحد هذين اإلنزيمني يف بالزما األبقار أواخلراف يؤدي إىل التخلص من . ٣
اجلزء األكرب من محض البوليك وبالتايل إىل طهارة حلمهام.

جدوا )5( يبني كمية محض البوليك املوجودة يف بالزما وأبوال األبقار واخلراف واخلنازير  

nmol/min./L

كمبة حم�ض البوليك
نوع احليوان

UrinePlasma

األبقار9525.9

األغنام519.0

اخلنازير22.35.6

من هذا اجلدول يت�صح الآتي:

إن كمية محض البوليك التي تفرز يف أبوال األبقار ضعفي التي تفرز يف أبوال األغنام . ١
وأربع أضعاف التي تفرز يف أبوال اخلنازير.
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يف . ٢ التي  الكمية  أضعاف  أربعة  حوايل  البول  يف  تفرز  التي  البوليك  محض  كمية  أن 
البالزما يف كل من األبقار واخلنازير ومخسة أضعاف الكمية التي يف بالزما األغنام 
وهذا يدل عىل أن كمية محض البوليك يتم تركيزها يف الكليتني من 4-5 مرات عن 

طريق الرتشيح لتقليل كمية محض البوليك يف البالزما.

جدول )6( يبني الن�صبة املئوية لتواجد م�صتقات البيورين يف اأبوال الأبقار، اخلراف، الإبل، اخلنازير.

Purine Derivative
نــــوع احليـــوان

اإلبلاخلنازيراخلرافاألبقار

Allantoin82558186.5

Uric acid1831137.4

Xanthin & hypoxanthin0.01466.1

من هذا اجلدول يت�صح الآتي:

األبقار . ١ يف  بمثيالهتا  قورنت  إذا  جدا  قليلة  اإلبل  بول  يف  البوليك  محض  نسبة  أن 
،واألغنام  وهذا يدل عىل إعادة امتصاص هذا احلامض مرة أخرى للدم من أجل 
احلفاظ عىل كمية السوائل يف اجلسم؛ ألن اليوريا ومحض البوليك هي مواد حافظة 
من  وهذا   ( املاء  من  كبرية  كميات  اإلبل  تفقد  ال  وبالتايل  للامء  صائدة  للرطوبة 
إىَِل  َينُظُروَن  تعاىل: ﴿َأَفاَل  يقول اهلل  العلمى يف خلق اإلبل ( حيث  دالئل اإلعجاز 

اإْلِبِِل َكْيَف ُخِلَقْت﴾ سورة الغاشية آية 17.

أن نسبة محض البوليك يف بول اخلراف ضعفي ما هو موجود يف أبوال األبقار وأربعة . ٢
أضعاف ما هو موجود يف أبوال اإلبل.
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إنزيم . ٣ وجـود  عـدم  عىل  دليـل  األغنام  أبـوال  يف  البـوليك  محض  إفـراز  زيـادة  أن 
Uricase يف الكليتـني وبالتايل يقل حتـولـه إىل Allantoin كمـا هـو مبني يف اجلدول.

أن كمية Allantoin قليلة جدا إذا ما قورنت بأبوال احليوانات األخرى وربام تكون هذه . ٤
الكمية نتيجة ندرة وجود إنزيم  Uricase يف بالزما األغنام وعدم وجوده  يف الكليتني.

خل�صة هذه النتائج: أن عدم وجود إنزيمى Xanthin oxidase &Uricase يف بالزما 
اخلنزير وقلة وجوده يف الكليتني جيعله حيتفظ بكمية كبرية من محض البوليك يف أنسجته. 
فاخلنزير يتخلص من 2% فقط من هذا احلمض والباقي خيتزن يف جسده باإلضافة إىل طبعه 
اخلبيث يف أكله لروثه املختلط ببوله وما به أيضا من محض البوليك جيعل تراكم هذا احلمض 
يف حلمه بكميات كبرية ترض بصحة اإلنسان وهذا يدل عىل نجاسة حلمه كام بني ربنا عز 
وجل يف علة التحريم للحم اخلنزير وهي أنه رجس وهذا من اإلعجاز العلمى هلذه اآلية 

ولتحريم حلم اخلنزير.

وإليــك أضـرار زيــادة محض البــوليك يف بـالزمـا اإلنسان كام بينها العلامء)1(.

اإن املعدل الطبيعي لكمية حم�ض البوليك يف دم الإن�صان هو mg/dl 8.3-3.6  فلو 
زادت عن ذلك توؤدي اإلى :

داء النقرس والتهاب املفاصل.. ١
أزمات قلبية)2(.. ٢
ظاهرة ليش- نيهان )حركات ال إرادية للعضالت(.. ٣
تبني أن زيادة محض البوليك مرتبطة بداء السكري.. ٤
تؤدي إىل العمى. . ٥
٦ ..)dyslipidemia( قلة الدهون يف اجلسم
ارتفاع ضغط الدم.. ٧

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/uric acid.

(2) http://www.heartinfo.com/news2000/uric071200.htm.
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تكوين احلصوات يف الكليتني واملرارة وهي مرتبطة بمقاومة األنسولني. . ٨
يؤدي إىل تكوين حصوات أوكساالت الكالسيوم.. ٩

كثرة  نتيجة  البوليك  حامض  من  املرتفعة  النسبة  هذه  عىل  اخلنزير  حلم  الحتواء  ونظرًا 
يتناولون حلم اخلنزير، يشكون من آالم روماتيزمية،  الذين  إفرازه لوحظ أن  موارده وقلة 
نسبة  عىل  حيتوي  اخلنزير  دهن  أن  بالتحليل  ثبت  كام   -)2( املختلفة،  املفاصل  والتهابات 
حلم  يف  الكوليسرتول  نسبة  وأن  تراجيلرسيدز  منها  املعقدة  الدهنية  األمحاض  من  كبرية 
اخلنزير مخسة عرش ضعفًا ملا يف البقر، وهلذه احلقيقة أمهية خطرية؛ ألن هذه الدهنيات تزيد 
مادة الكوليسرتول يف دم اإلنسان،وهذه املادة عندما تزيد عن املعدل الطبيعى ترتسب يف 
الرشايني، والسيام رشايني القلب، وتسبب تصلب الرشايني وارتفاع الضغط، وهو السبب 

الرئييس يف معظم حاالت الذبحة القلبية ".

وقد جاء يف املوسوعة األمريكية أن كل مائة رطل من حلم اخلنزير حيتوي عىل مخسني رطال 
من الدهن، أى بنسبة 50%، يف حني أن الدهن يف الضأن يمثل 17% فقط، ويف العجول ال 
يزيد عن مخسة يف املائة. وأن خاليا اخلنزير حتتوي بداخلها عىل حبيبات دهنية تعادل نصف 
له والذي يصعب فصله  أما دهنه املخزن يف حلمه وحتت جلده املالصق  مكونات اخللية، 
عىل  عالية  بنسبة  لألكسدة  قابل  إنه  حيث   shortening منه  يعملون  لذا  القوام  زيتي  فهو 
درجة أقل من 14ْم بعكس بقية الدهون التي حتفظ عىل هذه الدرجات والسبب يف ذلك 
احتواء دهن اخلنزير أمحاض دهنية غري مشبعة بنسبة 62% ودهن اخلنزير قابل للتزرنخ؛ ألنه 
حيوي بعد الذبح عىل أكثر من 2% من األمحاض الدهنية احلرة وثبت بالتقارير الطبية أن حلم 
اخلنزير ومن ورائه دهنه )ألنه السبب حيث حيوي نسب عالية من الكربيت( مرسطن لستة  

مواقع يف اجلسم البرشي )القولون والثدي والربوستاتا والرحم والبنكرياس واملرارة(.

هي  التي  اهلرمونية  للستريويدات  الوحيد  املذيب  الكائن  اخلنزير  دهن  أن  ثبت  لقد 
املشاهبة هلذه  الرتاكيب  الدهون ومن  إال  الدهون  الرتكيب دهون فال يذوب يف  من حيث 
ويتميز  الرشايني  لتصلب  املسبب  الضار  الكوليسرتول  الستريويدية(  )اهلرمونات  الدهون 
دهن اخلنزير عن بقية الدهون بالنسبة العالية من الكوليسرتول الضار وبالنسبة العالية من 

اهلرمونات الستريويدية واألخرية مسؤولة كمحفزة حلدوث الرسطانات.
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والغنم  البقر  للحوم  خالفًا  كبرية،  بكميات  اخلنزير  حلم  خاليا  مع  متداخاًل  الدهن  يوجد 
والدجاج، والتي يكون فيها الدهن عىل شكل نسيج دهني شبه مفصول عن النسيج العضيل. 
من  إزالتها  جيعل  مما  النشوية،  املخاطية  باملواد  ترتبط  اخلنزير  دهون  فإن  ذلك  إىل  وباإلضافة 
اجلسم أمرًا عسري    ذلك ألن الدهون اجلليسرييدية الثالثية للحيوانات آكلة العشب، حتتوي 
قادرة عىل  الدهنية  الثانية، وإنزيامت اإلنسان  عىل محض دهني غري مشبع عىل ذرة اجللرسول 
هضمها بسهولة.  أما الدهون اجلليسرييدية الثالثية يف اخلنزير ويف آكلة اللحوم، فتحتوي عىل 
محض دهني مشبع عىل ذرة اجللرسول الثانية، فال تقدر إنزيامت اإلنسان الدهنية عىل هضمها، 
ويسبب دهن اخلنزير جمموعة من األمراض نحو تصلب الرشايني، الذبحة الصدرية، جلطات 
مرضية  تعقيدات  من  ذلك  يتبع  وما  املرارة،  وحصوات  البول،  سكري  الدم،  ضغط  القلب، 

خطرية   وبذلك ترتسب يف جسم آكليها من البرش، حمدثة أرضارًا بليغة)1(.

احتواء دهن اخلنزير عىل اهلرمونات اجلنسية )الستريويدات( اخلربة واملعطلة جينيًا  وملاذا 
خربة جينيًا ؛ ألن هذه اهلرمونات اجلنسية يف غري اخلنزير وضعها رب العزة لتنظيم اجلنس 
اآلخر  اجلنس  نحو  يميل  صاحبها  جتعل  العادية  اجلنسية  فاهلرمونات  اآلخر  اجلنس  اجتاه 
وجتعله يدفع أبناء جنسه عن جنسه املغاير اخلاص به برشاسة وهو ما يسمى بالغرية- املفقودة 
عند اخلنزير لتعطل هذه اهلرمونات اجلنسية سواء الذكرية منها عند الذكر أو األنثوية منها 
نأكله  ما  صفات  نكتسب  ألننا  آكليه  وعند  عنده  الدياثة  صفة  نجد  هنا  ومن  األنثى.  عند 
رغم  األسد  أن  عليه  ونرد  والقوة؟  الشجاعة  لنكتسب  األسود  نأكل  ال  ملا  قائل  قال  وإذا 
غريته املعهود هلا إال أن شجاعته ضارية وليست عقولة لذا أكله يكسبنا الرضاوة والظلم 
ويبعدنا عن احلكمة فاإلنسان وسط متعادل ما بني اللني والشدة يأكل النبات واحليوان لذا 
يسمى )Omnivarous( وال يشبهنا يف ذلك من احليوان سوى اخلنزير والفئران  بينام األسد 
وغريه من السباع)اهلجام التي تسبع وهتجم( من آكالت اللحوم  Carnvarous وأما الضأن 

.Herbivorous)2(  احلالل وغريه من األنعام فتعترب من آكالت األعشاب

)1( اإلعجاز الترشيعي يف حتريم حلم اخلنزير    للدكتور فهمي مصطفى حممود.
 www.muslma1.net/vb/ األردنية  الزراعة  لوزارة  تابع  بيطري  طبيب  اهلندى  عاطف  د/   )2(

showthread.php?t=32834.
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شحم  يأكلون  الذين  أن  ذكر  حيث  هايرتش  هانس  د.  مالحظة  حقًا  املدهش  ومن 
اخلنزير من منطقة ما من جسمه فإهنا ترتسب يف املنطقة ذاهتا عند اآلكل وهكذا وجد أن 
النساء اللوايت يأكلن فخذ حلم اخلنزير يشاهد لدين تشوه واضح يف الفخذين واإلليتني. 
والكولسرتول الناجم عن حتلل حلم اخلنزير يف البدن يظهر يف الدم عىل شكل كولسرتول 
جزئي كبري الذرة يؤدي بكثرة إىل ارتفاع الضغط الدموي وإىل تصلب الرشايني ومها من 

عوامل اخلطورة التي متهد الحتشاء العضلة القلبية)1(.

و قد وجد الربوفيسور Roff  أن الكولسرتول املتواجد يف خاليا الرسطان اجلوالة يشابه 
الكولسرتول املتشكل عند تناول حلم اخلنزير)2(

 )Growth Hormone( النمو  هرمونات  من  جدا  عالية  نسبة  عىل  اخلنزير  حيتوي 
بالرسطان  اإلصابة  تزداد  لذا   )Gonadotrophins( التناسلية  للغدد  املنمية  واهلرمونات 
لدى آكيل حلم اخلنزير. فقد بينت الدراسات وجود عالقة قوية بني استهالك حلم اخلنزير 
ورسطان  الثدي،  ورسطان  الربوستاتا،  ورسطان  واملستقيم،  الغليظة  األمعاء  ورسطان 

البنكرياس، ورسطان عنق الرحم وبطانة الرحم، ورسطان املرارة، ورسطان الكبد)3(.

 histamine( حيتوي حلم اخلنزير عىل كميات عالية من مركبات اهلستامني واإلميدازول
والرشى  األكزيام  مثل  جلدية،  حتسسية  أمراضًا  آكليها  عند  حتدث   ،)and imidazole

أكله بشكل  اخلنزير عن  آكلوا حلم  امتنع  العصبي، واحلكة، وغريها. وإذا  اجللد  والتهاب 
مطلق، فإن هذه األمراض التحسسية تتالشى. 

وحلم اخلنزير غني باملركبات احلاوية عىل نسب عالية من الكربيت وكلها تؤثر عىل قابلية 
إىل  يؤدي  وهذا  واسعًا  كيسيًا  شكاًل  مكتسبة  كاإلسفنج  للامء  الضامة  األنسجة  امتصاص 
واألنسجة  رخوة،  وجيعلها  والغضاريف،  واألربطة،  األوتار،  يف  املخاطية  املواد  تراكم 
بالتعفن والتخمر منتجة روائح كرية فواحة النطالق غاز  احلاوية عىل الكربيت تتخرب 

)1( الدكتور/ هانس هايرتش ريكفيغ: الدين والعلم وحتريم حلم اخلنزير. ت. عدنان حلبي.
ـ دمشق 1995. ـ ج1 )2( الدكتور/ أمحد حسن ضمريي: نظرات طبية يف حمرمات إسالمية 

)3( األمراض غري املعدية واخلنزير للدكتورين سفيان العسويل وحممد عيل البار.
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الفقري)1( مما يؤهب  املفاصل والعمود  باثولوجية يف  كربيت اهلدروجني. وحمدثة تغريات 
لإلصابة بالتهاب املفاصل التنكيس وخاصة املفاصل بني الفقرات، و إىل تنكس يف العظام.

أنه  إال  السد  أهنا حمكمة  الرغم من  اخلنزير، عىل  اآلنية احلاوية عىل حلم  أن  وقد لوحظ 
يتعني إخراجها من الغرفة بعد عدة أيام نظرًا للروائح الكرية النتنة وغري املحتملة النامجة 
أبطأ  البقر كان  التجربة، فإن حلم  لنفس  عنها وباملقارنة فإن حلومًا أخرى خمتلفة خضعت 

تعفنًا من حلم اخلنزير ومل تنطلق منه تلك الروائح النتنة. 

عىل  احتواًء  األكثر  ومن  السكر(  )مولد  اجلاليكوجني  عىل  احتواًء  األقل  اخلنزير  حلم  ويعترب 
عادة  إنه  حيث  عليه  للنمو  اجلراثيم  من  كثرية  أنواع  ذلك  يساعد  وبالتايل  )اليوريا(  البولينا  مادة 
النافعة  البكترييا  بسيطة سببها  محوضة  احليوان حيدث  ذبح  بعد  الرمي  التيبس  حدوث  عند 
)microflora( املوجودة باألصل يف احليوان ومنها acidophilus التي تتشبع يف اللحم وتستهلك 
هذا اجلاليكوجني  ومن ثم ترمي بإفرازاهتا احلامضية )فضالت البكترييا النافعة( يف اللحم لتحول 

هذه محوضة هذه االفرازات فيام بعد دون نمو كل أنواع اجلراثيم وخاصة الضارة منها.

يمتنع  التي  والقطط  الكالب  حلم  الطعم  حيث  من  اخلنزير  للحم  حلم  أقرب  وللعلم 
ويتقزز الغرب عن تناوهلا وهلا نفس الرتكيب تقريبًا، وهذا يفرس النسبة العالية لعدد خنازير 

.)3 الرتبية يف رشق أسيا خصوصا يف الصني)2(

)1( املرجع السابق.
)2( اإلعجاز الترشيعي يف حتريم حلم اخلنزير    للدكتور فهمي مصطفى حممود  

جملة عامل الفكر ـ املجلد  )3( الدكتور عبد احلافظ حلمي حممد عن مقالة "العلوم البيولوجية يف خدمة تفسري القرآن" 
12ع ـ 4 الكويت يناير 1982.
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خامسًا: مقارنة بين لحم الخنزير الحرام ولحوم األنعام الحالل:

يقول الدكتور عاطف اهلندي املقارنة بني أعداد الضأن احلالل واخلنزير احلرام وكيف أن 
احلالل مبارك به وقد يذهب ولكن اخلنزير احلرام مسحوق يذهب هو ويذهب معه أهله. 
فرغم قلة تكاثر الضأن وقلة ناجته )مولود واحد سنويًا ( يبارك اهلل فيه ويف أعداده حمليًا وعامليًا 
اخلنزير  بينام  احلمراء  اللحوم  ورغبة  استهالك  حيث  من  عامليًا  األوىل  املرتبة  احتالله  رغم 
فرتتيبه بالنسبة العتباره حلوم محراء أو بيضاء عند الطبخ فرتتيبه عامليًا يف الوقت احلارض يف 
املرتبة الرابعة ورغم قلة استهالكه وكثرة توالده وكثرة ناجته )كمعدل 45 خنوص سنويًا(  
إال أن اهلل ال يباركه وال يبارك أعداده وحسب اإلحصاءات العاملية  وما ينطبق عىل اخلنزير 
ينطبق عىل أعداد القطط والكالب فتوالدها كثري وغري مرغوبة لألكل عند الغالب)باستثناء 

رشق أسيا( ولكن أعدادها قليلة جدًا وملا ذلك؟ ألن اهلل ال يباركها وال يزكيها)1(. 

)1( د/ عاطف اهلندى طبيب بيطري تابع لوزارة الزراعة األردنية
www.muslma1.net/vb/showthread.php?t=32834
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الإعجـاز العلمي يف حـرمة حلـم اخلنزير ومن 
قول اهلل تعالى: » فاإنه رج�ص « من الآتي:

من خالل نتائج هذا البحث يتضح بيان اإلعجاز العلمي يف حرمة حلم اخلنزير حيث 
إن كل هذه األرضار املوجودة يف حلم ودهن ودم اخلنزير جتعل اخلنزير حمرما لذاته وليس 
لعلل عارضة أو مكتسبة وهذا الذى بينه ربنا عز وجل من قوله )فإنه رجس( أي نجس، 
ضار، ومؤذ، ونتن، ومن هنا يتضح اإلعجاز العلمى يف بيان علة حتريم حلم اخلنزير من 

خالل اآلتى:

أن اخلنزير حيوان سبعي له أنياب يأكل اجليف، والفئران، ولو سمحت له الفرصة . ١
ألكل األطفال ألكلها وهذا عكس األنعام متاما فهي بدون أنياب وال تتغذى إال عىل 

العشب والكأل فقط وهذا واضح من بيان النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص أن اخلنزير سبع ذو ناب.

أن عدم وجود إنزيمى Xanthin oxidase & Uricase يف بالزما اخلنزير وقلة وجوده . ٢
يف الكليتني جيعله حيتفظ بكمية كبرية من محض البوليك يف أنسجته فاخلنزير يتخلص 
فهي  األنعام  عكس  وهذا  جسده  يف  خيتزن  والباقي  احلمض  هذا  من  فقط   %2 من 
بالزما  يف   Xanthin oxidase لوجود  كبرية  بكميات  البوليك  محض  من  تتخلص 
األبقار  بول  يف  يفرز  والذي  آلنتوين  إىل  البوليك  محض  بتكسري  يقوم  وهو  األبقار 
منه  الدم  وينقى  البول  طريق  منه عن  األبقار  تتخلص  وبالتايل  جدا  عالية  بكميات 
إنزيم  األغنام  بالزما  يف  يوجد  كام  طيبا.  طاهرا  األبقار  حلم  فيكون  اللحم  وبالتايل 
منه  األغنام  وتتخلص  البوليك  محض  بتكسري  يقوم  والذي   )Uricase( اليوريكاز  

عن طريق الكليتني مما جيعل حلم األغنام أيضا طاهرا طيبا.
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أن كثرة وجود محض البوليك يف دم وحلم اخلنزير دليل عىل نجاسته وهلذا وصفه ربنا . ٣
عز وجل بأنه رجس.

أن كميـة إنزيم اليوريكاز يف كىل األبقار حوايل ستة أضعاف املوجود يف كىل اخلنازير.. ٤

البوليك . ٥ أن اخلنزير بطبعه اخلبيث يأكل روثه املختلط ببوله وما به أيضا من محض 
يدل  وهذا  اإلنسان  بصحة  ترض  كبرية  بكميات  حلمه  يف  احلمض  هذا  تراكم  جيعل 
عىل نجاسة حلمه كام بني ربنا عز وجل يف علة التحريم للحم اخلنزير وهى أنه رجس 

وهذا من اإلعجاز العلمي هلذه اآلية ولتحريم حلم اخلنزير

أن اخلنزير حيتوي عىل 50% من حلمه دهنيات وأن هذه الدهنيات منها 38% دهون . ٦
مشبعة تراي جلرسيد وال يستطيع اإلنسان هضمها بينام األبقار حتتوي عىل 6% فقط 
من الدهون وهى سهلة اهلضم واألغنام حتتوي عىل 17% دهون أيضا سهلة اهلضم 

وهذا يدل أيضا عىل الرضر املحقق من تناول حلم خلنزير.

أن اخلنزير حيتوي عىل كميات عالية من هرمونات النمـو وهى تسبب ستة أنــواع . ٧
من الرسطانات بينام تفتقر األنعــام إىل هذه اهلرمونات مقارنة باخلنزير وهــذا أيضـا 

رضر آخر حمقق من تناول حلـم اخلنـزير وعلـة ذاتية عىل التحريم.

أن حلم اخلنزير حيتوي عىل كميات كبرية من الكربيت عىل عكس األنعام وهذه علة . ٨
أخرى ذاتية للحم اخلنزير 

املسبب . ٩ واإلميدازول  اهلستامني  من  كبرية  كميات  عىل  حيتوي  اخلنزير  حلم  أن 
للحساسية واكزيام اجللد ملن يأكله بينام حلم األنعام ال حتتوي عىل هذا اهلرمون. 

وأن نسبة الكوليسرتول يف حلم اخلنزير مخسة عرش ضعفًا ملا يف البقر، وهلذه احلقيقة . ١٠
اإلنسان،وهذه  دم  يف  الكوليسرتول  مادة  تزيد  الدهنيات  هذه  ألن  خطرية؛  أمهية 
املادة عندما تزيد عن املعدل الطبيعي ترتسب يف الرشايني، والسيام رشايني القلب، 
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وتسبب تصلب الرشايني وارتفاع الضغط، وهو السبب الرئييس يف معظم حاالت 
الذبحة القلبية. وهذه أرضار شديدة بصحة اإلنسان.

وتعترب هذه األرضار علل ذاتية للتحريم ويبقى احلكم ببقاء العلة ويكون اخلنزير . ١١
حمرما عىل التأبيد إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.

وصدق اهلل العظيم احلكيم العليم اخلبري الذي بلغ رسوله النبي األمي كام بلغ الرسل من 
قبل بحرمة هذا احليوان القذر النجس.

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.
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المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

العنب اإعجاز، بين غذاء و�ضفاء
الأ�صتاذة الدكتورة/ مي�صاء حممد الراوي 

ق�صم الأحياء – كلية العلوم التطبيقية للبنات – جامعة اأم القرى 



مقدمة
احلمد هلل الذي أكرمنا هبذا الدين القويم وجعلنا من محلة القرآن العظيم ، ووفقنا إلتباع 

رسوله الكريم عليه وعىل آله أفضل الصالة والتسليم ..... وبعد : 

فإن العنب من أقدم  النباتات التي عرفها اإلنسان ، فقد عرفت منه أنواع منذ عهد سيدنا  
نوح عليه السالم، وهو نبات متسلق عن طريق املحاليق من الرباعم الطرفية .

القدم، وورد يف األساطري واحلكايات، وروي  منذ   وأكله  العنب  اإلنسان   وقد عرف 
يف أخبار الصني واهلند، واعتربه األقوام رمزًا للخصب مع حبوب القمح الناضجة، وقد 
العنب  تقدير  إىل  املتحدة األمريكية تشري  الربتغال والواليات  آثار قديمة جدًا يف  وجدت 

وتقديس شجرته، وورد ذكر العنب يف التوراة واإلنجيل .

وقد ذكر ا�صم العنب يف القراآن الكرمي اأحد ع�صر مرة يف جملة النعم التي اأنعم 
بها الباري تعالى: على عباده يف الدنيا ويف اجلنة ، ورد مرة واحدا منفردًا وع�صر 

مرات جمعًا منها:  

قال تعاىل: ﴿َفَأْنَبْتَنا ِفيَها َحّبًا * َوِعَنبًا َوَقْضبًا * َوَزْيُتونًا َوَنْخاًل﴾ سورة عبس : 29-27. 

ُقوا اهلَل الَِّذي َأْنُتْم بِِه ُمْؤِمُنوَن﴾ )ومن  بًا َواتَّ وقال تعاىل: ﴿َوُكُلوا مِمَّا َرَزَقُكْم اهلُل َحالاًل َطيرِّ
النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب( سورة األنعام: 99. 

ُقوا اهلَل الَِّذي َأْنُتْم بِِه ُمْؤِمُنوَن﴾ )ويف  بًا َواتَّ وقال تعاىل: ﴿َوُكُلوا مِمَّا َرَزَقُكْم اهلُل َحالاًل َطيرِّ
األرض قطع متجاورات وجنات من أعناب( سورة الرعد: 4. 

ُقوا اهلَل الَِّذي َأْنُتْم بِِه ُمْؤِمُنوَن﴾ )ينبت  بًا َواتَّ وقال تعاىل: ﴿َوُكُلوا مِمَّا َرَزَقُكْم اهلُل َحالاًل َطيرِّ
لكم به الزرع والزيتون والنخيل واألعناب( سورة النحل:11.

ُقوا اهلَل الَِّذي َأْنُتْم بِِه ُمْؤِمُنوَن﴾ )ومن  بًا َواتَّ وقال تعاىل: ﴿َوُكُلوا مِمَّا َرَزَقُكْم اهلُل َحالاًل َطيرِّ
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ثمرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا( سورة النحل:67. 

ُقوا اهلَل الَِّذي َأْنُتْم بِِه ُمْؤِمُنوَن﴾ )وجعلنا  بًا َواتَّ وقال تعاىل: ﴿َوُكُلوا مِمَّا َرَزَقُكْم اهلُل َحالاًل َطيرِّ
فيها جنات من نخيل وأعناب( سورة يس: 34. 

ُمْؤِمُنوَن﴾ )إن  بِِه  َأْنُتْم  الَِّذي  ُقوا اهلَل  َواتَّ بًا  َطيرِّ َرَزَقُكْم اهلُل َحالاًل  مِمَّا  وقال تعاىل: ﴿َوُكُلوا 
للمتقني مفازًا، حدائق وأعنابًا( سورة النبأ: 32. 

ومما سبق يتضح لنا أن اهلل عز وجل يف تكرار ذكره العنب ضمن هذا العدد من نصوص 
أنعم اهلل وامتن عىل عباده هبا ، سواًء يف دار  التي  للنعم  الكريم ويف معرض تعداده  كتابه 
الدنيا، أو يف جنة اخللد التي وعد سبحانه عباده املتقني. فيه داللة قوية عىل أنه من أفضل 
الفواكه وأكثرها نفعًا، بل هو أحد الفواكه الثالث التي هي ملوك الفواكه: العنب والرطب 
والتني ، وقد قال العرب اليشء الكثري عن العنب يف اللغة، والنثر، والشعر، والطب، وغريه. 

العنب: 

موطنها  صيفية  فاكهة  وهو   ،  Vitaceae العائلة  اسم   .Vitis Vinefera العلمي  االسم 
األصيل آسيا، أدخلها الفنيقيون إىل أوروبا، ومرص، وقد زرع عىل نطاق واسع ويشتهر يف 
أوروبا خاصة ، ومن أهم الدول املنتجة العنب : إيطاليا ، تليها فرنسا ، ثم أسبانيا ثم أمريكا، 

ومن الدول العربية : سوريا ومرص ثم العراق ثم لبنان . 

اأهم اأنواعه : 

العنب الأوربي: ويضم هذا النوع معظم األصناف املزروعة يف العامل القديم. 

العنب الأمريكي: وتعترب هذه املجموعة من األنواع القريبة إىل العنب الربي، عناقيدها 
هذه  تتميز  ولكن  طعمها.  وسوء  حجمها  لصغر  القيمة  عديمة  وثامرها  احلجم  صغرية 
كأصول  تستخدم  ولذلك  واآلفات،  األمراض،  من  للعديد  الطبيعية  بمقاومتها  األنواع 

مقاومة لألمراض، واآلفات التي تصيب العنب األوريب بدرجة شديدة.
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الظروف البيئية التي تؤثر على زراعة العنب: 

وكذلك  الرتبة  أو  اجلو،  حرارة  سواًء   ، احلرارة  درجات  عىل  البيئية  الظروف  تشتمل 
الرطوبة اجلوية ، ورطوبة الرتبة ، والضوء، والرياح.  

• احلرارة:	

احلرارة  لدرجات  األدنى  احلد  ،ويعترب  للعنب  النمو  بدء  درجة  هى  م   10ْ درجة  تعترب 
األقىص  احلد  أما   ، النضج  موعد  يف  املبكرة  لألصناف  وذلك  م   ْ  25 هو   العنب  لزراعة 

فيرتاوح بني  45ْ  -  50ْ م لألصناف املتأخرة يف موعد النضج . 

جيب  لذا  الشمس.  بلفحة  والعناقيد  األوراق  تصاب  م   42ْ حتى  احلرارة  ارتفاع  وعند 
مراعاة استخدام طرق التدعيم العالية يف املناطق احلارة إلبعاد العناقيد عن سطح األرض 

لإلقالل من أرضار احلرارة املنعكسة من سطح الرتبة . 

• الرطوبــــة:  	

وتعترب درجة الرطوبة اجلوية املثالية هى 60 - 70% وإذا زادت الرطوبة عن ذلك مع 
ارتفاع احلرارة يزداد انتشار األمراض الفطرية واحلد األدنى للرطوبة اجلوية والالزمة للنمو 

اخلرضى هو 15 - %20 . 

• الرتبـــة:	

 ، األرايض  من  غريها  يف  زراعته  ويمكن  العنب.  لزراعة  الغدقة  األرايض  تصلح   ال 
ويؤدى زيادة متاسك حبيبات الرتبة إىل نقص كمية املحصول ونقص السكريات باحلبات 
التهوية ، ويؤدي إضافة األسمدة  وزيادة يف نسبة احلموضة . حيتاج العنب إىل تربة جيدة 

العضوية اجليدة التحلل إىل حتسني هتوية الرتبة عند الري بالطرق الصحيحة. 
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التركيب التحليلي لثمرة العنب :

مواد  عىل  فيحتوي   ، اجلسم  حيتاجها  التي  الغذائية  العنارص  معظم  عىل  العنب  حيتوي 
سكرية بحوايل 15% وهي سكر العنب ، ومنها حوايل 7% جلوكوز ، وتزداد نسبتها كلام 
يف  ومتثياًل  امتصاصًا  وأسهلها  السكريات  أبسط  من  العنب  سكر  ويعترب   ، الثامر  نضجت 
اجلسم ، وقد وجد أن تناول 100جم من العنب يعطي اجلسم كمية من الطاقة تعادل حوايل 

68 سعرًا حراريًا.

كام أن العنب مصدر غني باأللياف لكنها ال تعترب عنرصًا غذائيًا، ولكن ثبت أن هلا فوائدًا 
والكلوليسرتول  اجللوكوز  مستوي  وتنظم  اإلمساك،  حدوث  متنع  فهي   ، عديدة  صحية 
باجلسم، بل حتمي كذلك من اإلصابة برسطان األمعاء، واجلدول التايل يوضح املواد التي 

حتتويا ثامر العنب يف كل 100جم من العنب : 

العنرص النسبة باحلجم العنرص النسبة باحلجم

ماء 81.6 جم بروتني 0.8جم

دهون 0.4جم كربوهيدرات 16.7جم

ألياف 4.3جم فيتامني )أ( 80  وحدة دولية

فيتامني )ب1( 0.05ملجم فيتامني )ب2( 80  وحدة دولية

محض نيكوتينيك 4ملجم فيتامني )ج( 0.03ملجم

محض بانتوثينيك 0.8ملجم بوتاسيوم 0.5ملجم

كالسيوم 17ملجم فوسفور 234 ملجم

حديد 0.6ملجم ماغنيسيوم 21ملجم
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وعىل هذا نرى أن العنب حيتوي عىل قدر جيد من السكريات مما جيعله غنيًا بالطاقة التي 
حيتاجها اجلسم، كام حيتوي العنب وخاصة القرش عىل جمموعة من عنارص فيتامني )ب( 

املركب والذي حيتاجه اجلسم يف نواح كثرية خاصة لسالمة اجلهاز اهلضمي.

من  ويقلل  اجلسم  مناعة  من  يرفع  الذي  )ج(  فيتامني  من  وفرية  كمية  عىل  وحيتوي  كام 
احتامالت اإلصابة بامليكروبات واجلراثيم، وكذلك فيتامني )أ( الرضوري لسالمة اجللد، 

وحيتوي عىل الربوتينات والتي يستخدمها اجلسم يف إعادة بناء ما تلف من أنسجة اجلسم .

ومن االستعراض السابق يتبني لنا أمهية فاكهة العنب حيث إهنا ذكرت يف القرآن الكريم 
ويف السنة املطهرة، كام أوضحت الدراسات العلمية الفوائد الغذائية اجلّمَة للعنب. وبالرغم 
من وجود دراسات بحثية تشري إىل دور العنب يف عالج كثري من األمراض، إال أننا فضلنا 

القيام ببحث تطبيقي للداللة عىل دور العنب كشفاء من األمراض.
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فعالية م�ضتخل�ص بذور العنب على الت�ضمم 
بحم�ص اجلربيلك يف بع�ص اأع�ضاء اجلرذان 

البي�ضاء
Efficacy of Grape Seeds Extract on Gibberellic Acid 

Toxicity in Some Organs of Male Albino Rats

المقدمة :

بينام تبحث الدول أكثر فأكثر عن وسائل لزيادة إنتاجها الزراعي   من أجل حتقيق اكتفائها 
الذايت وأمنها الغذائي ملواجهة تزايد السكان املتنامي، يميض املزارع يف االجتاه ذاته من أجل 
زيادة ربحه عرب وسائل متعددة منها ما هو طبيعي كالتقليم أو صناعي بإضافة األسمدة 
واملخّصبات أرضيًا ليجري امتصاصها عرب اجلذور، أو باستخدام األسمدة الورقية التي 
الصناعية  الوسائل  ومن  األوراق.  عرب  امتصاصها  ليجري  اخلرضي  املسطح  عىل  ترش 
استخدام منظامت النمو والتي هي عبارة عن مواد كياموية هرمونية أو غري هرمونية، ومن 
هذه املواد غري اهلرمونية األمحاض النووية التي جيري رشها عىل النبات ليستخدمها يف إنتاج 
األوراق  الساق وزيادة حجم  إطالة  فتساهم يف  احلالية  انقسام اخلاليا  خاليا جديدة عرب 
الثامر. أما املواد اهلرمونية التي تضاف للنبات لزيادة العقد والتبكري يف النضج  وضخامة 
النبات  ينتجها  طبيعية  هرمونات  عىل  باالعتامد  تنتج  صناعية  هرمونات  عن  عبارة  فهي 
من  جمموعة  وهي  اجلربيلينات  ومنها  نموه  يف  لتساهم  منخفضة  وبرتاكيز  عادي  بشكل 
اهلرمونات النباتية التي تنتجها األوراق النباتية احلديثة والقمم النامية يف اجلذور والسيقان   
وتتميز هذه اهلرمونات باحتوائها عىل محض اجلربيليك الذي حيرض استطالة اخلاليا النباتية 
وتكوين الثامر الالبذرية، وهو يتغلب عىل تقزم الساق الوراثي   ويزيد من إنتاج األفرع 
واهلرمونات  اإلنتاج.  فيزداد  والثامر  األزهار  عدد  من  يزيد  مما  الزهرية  وخاصة  اجلانبية 
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التي تضاف إىل النبات اآلن   هي مشاهبة يف تركيبها وتأثريها اخللوي للمركبات السابقة 
وتتطابق معها يف التسمية أيضا   إال أهنا تضاف بشكل عشوائي وبرتكيز عالية   مما يؤدي 
إىل ظهور منتجات زراعية تتميز بضخامتها وتبكريها املفرط يف اإلنتاج   ويتجىل خطر هذه 
ازدياد  مع  يزداد  مفرط  بشكل  اخلاليا  انقسام  ملعدل  زيادهتا  يف  خاص  بشكل  اهلرمونات 

)Riley 1987(  تركيز اهلرمون

عىل  النبايت  اجلربيلك  محض  هرمون  استخدام  بغرض  بحثية  دراسات  أجريت  وقد 
احليوانات وقد وجد أنه يزيد من خصوبتها ولقد وجد )Olsen)1981 أنه يعمل عىل مضاعفة 
الدورة الشبقية يف إناث الفئران   كام يعمل عىل زيادة عدد احليوانات املنوية احلية ونقص 
عدد احليوانات املنوية امليتة مع زيادة حركتها وتركيزها يف السائل املنوي كام يعمل عىل زيادة 
   Abd-Elhamid et al.  1994; Elkomy   2003; الدم  التستيستريون يف  إفراز هرمون 
)Elkomy et al.   2007; Kamel et al.   2009 مع زيادة الغطاء الدهني الربوتيني الوقائي 
التستيستريون  هرمون  إفراز  زيادة  وحتفز   ،)Osama et al. 2006( املنوية  للحيوانات 
 )White وزيادة النشاط اإلنقسامي داخل األنيبيبات املنوية وزيادة إنتاج اخلاليا اجلرثومية
تركيز بعض  الربوتيني واأللبيومني وزيادة  املحتوى   )et al.   1987  كام يعمل عىل زيادة 
  alanine aminotransferase )ALT(  و aspartate aminotransferaseمثل اإلنزيامت 

 )kelso et al.  1997(. لزيادة خصوبة وحيوية احليوانات املنوية )AST(

التأثري  عىل  املقدرة  اجلربيلك  محض  هلرمون  أن  العلامء  استنتج  فقد  أخرى  ناحية  من 
ذكرا  فقد  مرضية    تغريات  إحداث  ويمكنه  احليوانية  اخلاليا  يف  الغذائي  التمثيل  عىل 
أكسدة  زيادة  عىل  يعمل  اهلرمون  هذا  أن    )Muthuraman and Srikumar 2009(
من    كاًل  ونشاط   تركيز  خفض  إىل  أدى  حيث  األكسدة  مضادات  بعض  وتثبيط  الدهون 
 glutathione )GSH(     catalase )CAT(   reductase )GR( superoxide dismutase

SOD(   glutathione-S-transferase )GST(( وأكسدة الدهون معنويًا يف الطحال والرئة 

.)Ismail et al.  2007(
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وعىل اجلانب اآلخر فإننا نعلم أن للفواكه العديد من الفوائد الصحية وقد تكمن الفائدة 
يف جزء من الفاكهة والذي قد يكون هذا اجلزء هو الذي ال يتناوله املستهلك ويتخلص منه 
ومن األمثلة لذلك »بذر العنب« حيث لوحظ أن العديد من الناس عندما يتناولون العنب 
يتخلصون من البذر وال يتناولوهنا أو قد يشرتون عنبًا بدون بذر وبالتايل حيرمون أنفسهم 

من فائدة كبرية.

أثبتت الدراسات الطبية احلديثة أن مستخلص بذر العنب  ومستخلص قرشة العنب األمحِر 
سيدخالن قريبًا يف صناعة الدواء املستخدم يف عالج أمراض الرسطان بأنواعه والوقاية منه 
حيث وجد أن أيًا منهام يقتل خاليا رسطان الدم البيضاء )اللوكيميا( بنسبة تصل إىل %76 
خالل  24 ساعة وال يؤثر عىل اخلاليا السليمة وأن مستخلص بذر العنب قد يلعب دورًا 
يف حث خاليا رسطان الدم عىل االنتحار حيث القت حتفها نتيجة عملية تدعى االنتحار 
أنواع الربوتني باجلسم يرشف  بتنشيط أحد  املربمج )apoptosis( حيث يقوم املستخلص 
عىل عملية انتحار اخلاليا .)Tyagi et al.  2003 ( وكام أن أبحاثًا عديدة قد نرشت سابقًا 
أثبتت أن ملستخلص بذر العنب تأثريًا قويًا ضد اخلاليا الرسطانية )Singh   2004( لعدد 
من أمراض الرسطان منها: رسطان القولون، واجللد، والصدر- فيعمل عىل تثبيط تصنيع 
   )Agarwal   2002; Eng هرمون اإلسرتوجني –    كذلك يؤثر يف رسطان املعدة والربوستاتا
)Sharma   2004; 2003 وال يعرف بعد ما هي ميكانيكية عمل هذا املستخلص الذي ال 
يؤثر عىل اخلاليا السليمة ويقتل فقط اخلاليا الرسطانية ولكن املؤرشات العلمية تؤكد أن 
الوقاية  يف  ويستخدم  الرسطانية  األورام  عالج  يف  قريبا  يدخل  قد  العنب  بذر  مستخلص 
من أمراض الرسطان، ومل تصل األبحاث بعد إىل درجة التوصية بأكل بذر العنب لعالج 
الرسطان ولكن النتائج األوىل مبرشة بإمكانية فاعلية هذا املستخلص يف عالج األمراض 
                                                     .)MartÃnez et al.  2005; Agarwal et al.  2002)a&b(  الرسطانية

مضادات  من  كبرية  نسبة  عىل  حيتوي  العنب  بذر  مستخلص  أن  العلامء  سجل 
هلذه  أن  لوحظ  حيث   )Powerful antioxidant( والفعالة  القوية  األكسدة 
باجلذور  تعرف  والتي  اجلسم  يف  اخلطرية  املواد  من  احلد  يف  فعااًل  تأثريًا  املكونات 
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عديدة  أمراض  بحدوث  اجلسم  يف  زيادهتا  يرتبط  والتي   Free Radicals احلرة 
العمر.  يف  التقدم  تأثري  وكذلك  واجللطة  القلب  أمراض  مقدمتها  يف   يأيت 
ويستعمل مستخلص بذر العنب عىل نطاق واسع يف كافة أنحاء أوروبا، ويعرف بأنه 
مصدر غني  بالفالفونويد، املواد الكياموية التي متنع التأكسد والتي تتجاوز خصائصها 
أنواع  أهم  من  وهي  تأكسد.  كامنع  شهرة  األكثر  أي  ج  فيتامني  يف  املوجودة  تلك 
والتي    procyanidolic oligomers التأثري   يف  األقوى  املركبات  ومن  الفالفونيدات 
تذوب يف املاء ويف كحول اإليثانول ومتتص رسيعًا يف األمعاء وتتوزع خالل األنسجة 
الدموية  األوعية  وتقوية  الدم  جمرى  حتسني  عىل  وتساعد  الدموية  والبالزما  اخللوية 
فينتج عنه زيادة توزيع الدم وتقوية ومحاية القلب. هذا التأثري جيعل تناول مستخلص 
الدم. بام يف ذلك املصابون  الذين حيتاجون زيادة تدفق  العنب مفيدًا لألشخاص  بذر 
والذراعني   الساقنِي  وختدر  الدوايل،  وعروق  السكري،  وأمراض  الساق،  بتشنجات 

 )Jimenez-Ramsey et al.  1994; Bagchi et al.   2000; Enginar et al.  2007 ( .

فعالة  العنب وما حتتويه من عنارص  لبذر  أن  العلمية  نتائج األبحاث  وقد سجل من 
تأثريًا يف تقوية ونضارة ومرونة اجللد حيث إن بعض املركبات يف بذر العنب تتحد مع 
وخالياه  اجللد  وصحة  سالمة  يف  يساهم  والذي   )Collagen( اجللد  مكونات  إحدى 
فرك مستخلص  اجللد   ويمكن  يؤخر جتعد  وبالتايل  اجللد ومطاطيته  ويزيد من مرونة 
العنب مبارشة عىل اجللد أيضًا، ويساعد ذلك عىل احلفاظ عىل ليونة اجللد. حيث  بذر 
اهلدف.  هلذا  العنب  بذر  التجميلية  املستحرضات  تصنيع  رشكات  من  العديد  تستخدم 
العنب يمكن أن يساهم يف عالج  الدراسات عن أن مستخلص بذر  كام كشفت بعض 
وغالبا  تشنجها،  ويسبب  العضالت  عىل  يؤثر  اضطراب  وهو   »fibromyalgia« مرض 
ال يتجاوب مع العالجات التقليدية، فكان هناك اقرتاح استعامل مستخلص بذر العنب 

 )Khanna   2002(. لعالج هذه احلالة

جرى استخدام العديد من املواد الصناعية من قبل املتخصصني يف صناعة األغذية حلفظ 
األغذية املطبوخة ُمسبقًا لتثبيط وإبطاء تأكسد الدهون. وهناك دراسات ُتبني أن استخدام 
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مستخلص بذر العنب كُمنتج طبيعي أكثر فعالية كامدة ُمضادة لألكسدة   وُيقّدر أن %10 
ومن  التجارية  واألسواق  السوبرماركت  يف  كليًا  واملطبوخة  لألكل  اجلاهزة  املنتجات  من 
لألكل  اجلاهزة  األطعمة  هذه  من  هي  املتحدة  الواليات  يف  البيوت  يف  املتناولة  الوجبات 

واملحتوية عىل هذا املنتج الطبيعي.

 Proanth( باسم  يعرف  الصحة  يف  فعالة  مادة  عىل  حيتوي  العنب«  »بذر  أن  ولوحظ 
ocyanidins( وهي تعمل بنسبة 20 مرة أقوى من تأثري فيتامني C و5 أضعاف تأثري فيتامني 

E مما يوضح الدور احليوي ملستخلص بذر العنب يف احلد من العديد من املشاكل الصحية 
لذلك ينصح باستخدامه.  

الدموية  اجللطات  تكون  منع  يف  وقائي  دور  له  العنب  بذر  مستخلص  أن  ذكر  وقد 
 Sano( الدموية الصفائح  تثبيط تكوين  )anti-thrombotic effect ( وذلك عن طريق 
الدموية    اجللطة  مريض  يف  املتزايدة  االلتهابية  اخلاليا  استجابة  من  خيفض  كام   .)2005

 )Kalin   2002; Sehirli et al  2008 (

الدماغ والكبد واخلصية وبالتايل  العنب دور وقائي يف محاية أنسجة  كام أن ملستخلص بذر 
    )Ibrahim et al.  2001   2007( التأثري عىل اخلصوبة وذلك تبعًا لسمية تعاطي كحول اإلثانول
تسبب  والتي  احلرة  اجلذور  تأثري  من  الكبدية  اخللية  نواة  DNA يف  النووي  كام حيمي احلمض 
بذر  مستخلص  يف  لألكسدة  املضادة  املركبات  تأثري  وأّن  النووية  األمحاض  أرشطة  يف  كسورًا 

  )Sugisawa   2004; Llopiz  2004( العنب أقوى من تأثري كل منها منفصاًل

 وجد أّن مستخلص بذر العنب يعمل عىل خفض نسبة السكر يف الدم يف اجلرذان املصابة 
تنشيط  طريق  عن  وذلك   anti-hyperglycemic effect on diabetes السكري  بمرض 

 )Pinent  2004(. اخلاليا املفرزة هلرمون اإلنسولني

نشاط  بتثبيط  وذلك  السمنة  عالج  يف  هامًا  دورًا  يلعب  العنب  بذر  مستخلص  فإن  كذلك 
 pancreatic lipase and lipoprotein lipase إنزيامت الليبيز اخلاصة بالتمثيل الغذائي للدهون
يرى  كام   .)Moreno   2003( الدهنية  األنسجة  يف  وجتمعها  الدهون  امتصاص  تثبيط  وبالتايل 
العلامء أن مستخلص بذر العنب قد يلعب دورًا يف خفض الكوليسرتول منخفض الكثافة والذي 
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)El-Adawi et al.   2006 ; Abd El-Wahab et al.   2008(. يشكل رضرًا عىل اجلسم

أنسجة  يف  مرضية  تغريات  إىل  يؤدي  املؤينة  لألشعة  اجلرذان  تعريض  أن  العلامء  استنتج 
الكبد نتيجة زيادة أكسدة الدهون والربوتينات يف اخلاليا وخفض مستوى مضادات األكسدة 
إعادة  يعمل عىل  فإنه  العنب  بذر  استخدام مستخلص  احلرة   وعند  وزيادة إطالق اجلذور 
ختزين مضادات األكسدة إىل نسبة عالية مشاهبة للمستوى الطبيعي هلا وبالتايل خفض حمتوى 

)Enginar et al. 2007 Cetin t al. 2008(. اجلذور احلرة وتثبيط أكسدة الدهون

كام أن مستخلص بذر العنب يعمل عىل خفض سمية العالج الكياموي املستخدم يف عالج 
األورام من تأثريه عىل اخلاليا السليمة .)Joshi et al.   2000(  كام يساعد مستخلص بذر العنب 
.)Yamakoshi   2002a( يف عالج األمراض الشائعة عند املسنني مثل ماء العني وضعف البرص

اليابان عىل 344 جرذًا أن مستخلص بذر  التي أجريت يف  نتائج األبحاث  وقد سجلت 
العنب ال حيدث تسماًم حادًا عن طريق الفم وأن جرعة يومية قدرها 2-4 جم/كجم من وزن 

 )Yamakosh   2002b(. اجلسم عن طريق الفم ال حتدث سمية يف أجسام احليوانات

مما سبق يتضح الفوائد األساسية واملهمة يف مستخلص بذر العنب ولكي تتم الفائدة منه 
فإنه جيب احلرص عىل تكسري البذور باألسنان وعدم بلعها ألن التكسري يساهم يف استخراج 
مستخلص البذور وحتقيق الفائدة منها لذلك ينصح بعدم رمي البذر وتناوهلا بعد تكسريها 
باألسنان ويمكن كذلك رشاء مستخلص بذر العنب جاهزًا من حمالت املكمالت الغذائية 
إال أن استخدام كمية من ثامر العنب وخاصة احلمراء منه ملء الكف بمعدل 15-20 حبة 

يوميًا يعمل عىل إمداد اجلسم بالفائدة املطلوبة.
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الهدف من الدراسة : 

ولكنها  اجلربيلك  محض  النبايت  للهرمون  الوظيفي  التأثري  الدراسات  معظم  تناولت 
افتقرت إىل دراسة التغريات النسيجية املرضية التي تصيب األعضاء املختلفة. فكان اهلدف 
اهلرمون  هذا  باستخدام  التسمم  نتيجة  النسيجية  التغريات  معرفة  هو  احلالية  الدراسة  من 
العنب  بذر  إىل استخدام مستخلص  الدراسة احلالية  يف بعض أعضاء اجلرذان. كام هتدف 

ومعرفة تأثريه يف مقاومة سمية اهلرمون النبايت عىل األنسجة. 

خطوات البحث : 

تم استخدام 18 من ذكور اجلرذان البيضاء )Rattus rattus( البالغة تزن 140- 160 
جم  وصممت التجربة عىل النحو التايل:

قسمت ذكور اجلرذان إىل 3 جمموعات ، تضم كل جمموعة 6 جرذان كام ييل : 

املجموعة الأولى : جمموعة ضابطة 

املجموعة الثانية : جمموعة معاملة باهلرمون النبايت محض اجلربيلك برتكيز75ملجم/
ليرتبجرعة مناسبة لوزن اجلرذ مذابًا يف ماء الرشب.

املجموعة الثالثة : جمموعة معاملة باهلرمون النبايت محض اجلربيلك برتكيز75ملجم/
ليرتبجرعة مناسبة لوزن اجلرذ مذابًا يف ماء الرشب. ثم تعطى مستخلص بذر العنب بجرعة 

100ملجم/كجم من وزن اجلسم بواسطة األنبوبة املعوية.

استمرت التجربة ملدة شهران ثم قتلت احليوانات ورشحت وأخذت عينات من أنسجة 
القطاعات  املتعادل برتكيز 10% . ثم أعدت  الكبد والكيل وحفظت يف مثبت الفورمالني 

النسيجية وصبغت بصبغة اهليامتوكسلني واإليوسني لتجهيزها للفحص النسيجي.
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النتائج والمناقشة:

اأظهرت �صور املجهر ال�صوئي لقطاعات ن�صيج كبد اجلرذان ما يلي:

الكبدية  الفصيصات  من  عديد  من  اجلرذان  كبد  نسيج  يتكون  الضابطة  املجموعة  يف 
 inter lobular connective tissue والتي يمر بينها نسيج ضام بيني Hepatic lobules

Central vein والتي تشع منه اخلاليا  ويوجد يف مركز كل فصيص كبدي وريد مركزي 
أنوية  ذات  الكبدية عديدة األضالع،  هيئة أرشطة، واخلاليا  Hepatocytes عىل  الكبدية 
اجليوب  أشباه  الكبدية  اخلاليا  أرشطة  بني  يوجد  نواتان.  عىل  حيتوي  وبعضها  مركزية  
 phagpcytic وحتتوي بطانة هذه اجليوب عىل خاليا بلعمية Hepatic sinusoids الكبدية
يعطيها  مما  متعددة  زوائد  هلا  كبرية  خاليا  وهي   Kupffer cells كبفر  خاليا  تسمى   cells

شكاًل نجميًا غري منتظم، وقد ذكر )Cormack 2000( أن هذه اخلاليا حتتوي عىل حطام 
احلمراء.  الكريات  تكسري  من  الناتج  احلديد  وترسبات  الغريبة  املواد  وتلتهم  اخلاليا 
 portal بايب  portal space والذي حيتوي عىل وريد  البايب  باحليز  ما يسمى  يظهر  كذلك 

vein ورشيان كبدي hepatic artery وقناة صفراوية bile ductile )شكل 1(. 
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املركزي  بالوريد  متدد  النبايت  باهلرمون  املعاملة  اجلرذان  كبد  قطاعات  فحص  أوضح 
مع حتلل اخلاليا املبطنة جلداره ، كذلك بدت اخلاليا املحيطة به تعاين من املوت اخللوي 
أنوية متحللة وسيتوبالزم  Necrosis فبعضها حمطمة ومتحللة وبعضها ذات  )النكرزة( 
فجوي، كام لوحظ زيادة عدد خاليا كبفر)شكل 2(. لوحظ اختفاء النسيج بني الفصييص 
الكبدية  اخلاليا  تالصقت  كام  جدًا  ضيقة  فهي  وجدت  وإن  الدموية  اجليوب  واختفاء 
اخللوي ولوحظ  التحلل  دلياًل عىل  بينها  اخللوية  اجلدر  البعض واختفت  بعضها  بجوار 
السيتوبالزم فجويًا كام لوحظ ضمور بعض األنوية واختفائها يف خاليا أخرى )شكل3(. 
التسمم  إىل  يعود  الفجوي  السيتوبالزم  وجود  أن   )Luty et al.2000  ( أوضح  وقد 

بالعقاقري والتعرض للملوثات البيئية. 

وعند فحص لوحظ ارتشاح واضح للخاليا اللمفية إشارة إىل وجود التهاب كام لوحظ 
زيادة عدد خاليا كبفر البلعمية )شكل 4(. وقد أعزى  )Hassen et al.1986( تضخم 
خاليا كبفر إىل النشاط الدفاعي هلذه اخلاليا حيث تعترب وسيلة دفاعية ضد التسمم والنزف.    
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العنب حتسنًا ملحوظًا  بذور  املعاجلة بمستخلص  أوضح فحص قطاعات كبد اجلرذان 
عىل املستوى اخللوي والنسيجي حيث أظهر الفحص النسيجي استعادة األوردة املركزية 
الكبدية  الكبدية كام أن اخلاليا  الطبيعي ألرشطة اخلاليا  املظهر  الطبيعية وظهر  ألحجامها 
الضابطة )شكل 5(، كذلك ظهر حتسنًا  باملجموعة  الطبيعي مقارنة  الرتكيب  تتخذ  بدأت 
اللمفية بشكل واضح وظهرت  ارتشاح اخلاليا  انخفض  البابية حيث  املنطقة  ملحوظًا يف 
الدراسات  من  عديد  أوضحت  وقد  للطبيعية.  أقرب  بصورة  البابية  واألوردة  الرشايني 
الكيميائية  امللوثات  من  الكبدية  اخلاليا  محاية  يف  العنب  بذور  مستخلص  دور  السابقة 
كونه  الدهون  وأكسدة  اخللوي  التحلل  عىل  السيطرة  يف  تأثريه  بسب  وذلك  واإلشعاعية 

  )Abeer et al.2008; Cetin et al.   2008( مضاد أكسدة قوي
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أوضح الفحص النسيجي باملجهر الضوئي لقطاعات كيل اجلرذان يف املجموعة الضابطة 
أهنا تتكون من عدد من الوحدات البولية ممثلة يف منطقتي القرشة والنخاع يف الكلية، ويظهر 
واألنابيب   Malpighian corpuscles مالبيجي  كريات  القرشة  ملنطقة  النسيجي  الفحص 
 distal البعيدة  امللتوية  واألنابيب   proximal convoluted tubules القريبة  امللتوية 
 Bowman›s capsules وترتكب كرية مالبيجي من حمفظة بومان .  convoluted tubules

الدموية  الشعريات  من  بخصلة  حتيط  وهي  بسيطة  حرشفية  طالئية  من  جدارها  ويرتكب 
وهي الكبة glomerulus ) عبارة عن رشيان وارد يدخل إليها ويتفرع هبا ويرتكها عىل هيئة 

رشيان صادر( )شكل 7(. 
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أوضح الفحص النسيجي باملجهر الضوئي لقطاعات كيل اجلرذان يف املجموعة املعاملة 
باهلرمون النبايت ضمور شديد يف الكبة وحتلل واضح يف خاليا األنيبيبات البولية املحيطة هبا، 
فلوحظت بعض األنيبيبات وقد فقدت معظم خالياها وبعضها اآلخر لوحظ هبا مراحل 
الكبة وحتلل  أيضًا ظهر تشوه واختالف يف شكل وتوزيع  املوت اخللوي )شكل 8(.  من 
خلوي يف اخلاليا الداخلية هبا وظهرالسيتوبالزم فجويًا ومعظم اخلاليا يف مراحل من املوت 

اخللوي وأكثرها ذات أنوية قامتة الصبغة منكمشة pyknotic  pk  )شكل 9(. 

خاليا  أنوية  فقد  مع  السيتوبالزمية  اخلاليا  جدر  وفقد  اخللوي  التحلل  نتيجة  ظهر   
املظري  الشكل  اختفاء  إىل  أدى  مما   Foamy degeneration الصابوين  التحلل  األنيبيبات 

لنسيج الكىل كام هو يف املجموعة الضابطة )شكل10 &11(. 

وأوضح الفحص النسيجي باملجهر الضوئي لقطاعات كيل اجلرذان يف املجموعة املعاجلة 
يالحظ  فلم  والنسيجي  اخللوي  املستوى  عىل  ملحوظًا  حتسنًا  العنب  بذور  بمستخلص 
بومان  حمفظة  احتفاظ  لوحظ  كذلك   )12 )شكل  الكبات  وتركيب  أشكال  يف  تشوهات 
بالرتكيب الطبيعي جلدارها وبدت خالياه احلرشفية واضحة، ظهرت بعض الكبات تعاين 
الرتكيب  الكلوية قد استعادت  فإّن بعض األنيبيبات  التحلل اخللوي خلالياها كذلك  من 
مظاهر  من  تعاين  كانت  واألخرى  طبيعية  أنوية  فظهرت خالياها حتتوي عىل  هلا  الطبيعي 
ذكر  وقد   .)13 )شكل  متحللة  واألنوية  فجويًا  السيتوبالزم  فلوحظ  اخللوي  التحلل 
)Mohanasundari et al.2005 ( أن مستخلص بذر العنب يعمل عىل محاية نسيج الكىل 
وذلك بفعاليته كمضاد أكسدة يثبط أكسدة الدهون فيعمل عىل محاية اخلاليا واحلفاظ عىل 
النتائج النسيجية عىل كل من نسيجي الكبد والكىل يتضح لنا  جدرها من التحلل. وهبذه 
املمرض  السمي  التأثري  من  األنسجة  لتلك  ومحايته  العنب  بذر  ملستخلص  الفعال  التأثري 

للهرمون النبايت. 
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التوصيات:

يك�صف لنا العلم اليوم فوائد �صحية قيمة للعنب الذي ورد ذكره يف القراآن الكرمي 
يف عدة موا�صع ، وعليه نو�صي مبا يلي:

• اأوًل: العناية أكثر بزراعة العنب وأكله كاماًل مع قشوره وبذوره.	

• إعجاز ألنه 	 والشعري داللة  والرب  التمر  مع  الصدقات  الزبيب ضمن  ذكر  ثانيًا: 
من  حلاميتهم  واملساكني  الفقراء  حيتاجها  صحية  فوائد  ولـه  املتكاملة  األغذية  من 

األمراض واملحافظة عىل صحتهم.

• ثالثًا: تشجيع ودعم الصناعات الغذائية والدوائية القائمة عىل العنب. 	
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المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

تاأثير الحبة ال�ضوداء على م�ضتويات 
ال�ضكر والدهون عند مر�ضى داء 

ارتفاع ال�ضكر في الدم
الفريق البحثي:

د. عبد �هلل عمر بامو�سى-باحث رئي�ض-�أ�ستاذ م�سارك -ق�سم وظائف �لأع�ساء.
د. فاطمة علي لبدة – اأ�صتاذ – ق�صم وظائف الأع�صاء.

د. علي اإبراهيم ال�صلطان – اأ�صتاذ م�صارك – ق�صم الباطنية.

د. عبداملح�صن حبيب العلق – اأ�صتاذ م�صاعد – ق�صم الباطنية.

د. هدى عبداهلل قعطبي – طالبة دكتوراه بق�صم وظائف الأع�صاء.



امللخ�ص العربي
 صممت هذه الدراسة لبحث تأثري احلبة السوداء عىل مستويات السكر و الدهون يف الدم 
الديناميكية  احليوية  املؤرشات  تأثريها عىل بعض  تقييم  إىل  باإلضافة  السكر،  لدى مرىض 

)ضغط الدم و رسعة نبضات القلب( وكذلك معامل كتلة اجلسم.

وقد أجريت هذه الدراسة عىل 94  من  املرىض املصابني بالسكر من النوع الثاين وغري 
املتحكم بنسبة السكر عندهم بواسطة أدوية ختفيض السكر عن طريق الفم.

وقد تم تزويد املرىض باحلبة السوداء عىل هيئة كبسوالت حتتوي كل منها عىل 500 جمم 
من احلبة السوداء الكاملة وتم تقسيمهم إىل جمموعتني كالتايل: 

•  املجموعة -1: شملت 30 مريضا: تناول كل منهم 1 جم من احلبة السوداء يوميا 	
و ملدة 12 أسبوعًا متوالية.

• املجموعة -2: شملت 32 مريضا: تناول كل منهم 2 جم من احلبة السوداء يوميا 	
و ملدة 12 أسبوعًا متوالية.

•  املجموعة -3: شملت 32 مريضا: تناول كل منهم 3 جم من احلبة السوداء يوميا 	
و ملدة 12 أسبوعًا متوالية.  

       وقد مت اإخ�صاع جميع املر�صى ملا يلي:     

فحص طبي شامل ) إكلينيكي (، و يشمل يف األساس قياس ضغط الدم و النبض، . ١
ومن ثم حساب معامل رضب كل من ضغط الدم االنقبايض ، ورسعة نبضات القلب، 

وشمل كذلك قياس الطول ، ووزن اجلسم، ومن ثم حساب معامل كتلة اجلسم.  

حتاليل خمربيه أجريت عىل عينات دم أخذت من املرىض بعد صيام10-12ساعة ما . ٢
عدا يف حالة اجللوكوز ، فقد تم قياسه أيضا يف عينة دم أخذت بعد اإلفطار بساعتني. 
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 وقد أجريت هذه التحاليل قبل البدء يف العالج مبارشة ) كتحاليل أولية أساسية ( ثم 
أجريت بعد 1، 2 ،4 ، 8 و 12 أسبوعا من العالج باحلبة السوداء.

      وقد �صملت القيا�صات التالية:

•  مستوى اجللوكوز يف الدم )صائم وبعد اإلفطار بساعتني(.                                                                                    	

• النسبة املئوية للهيموجلوبني املتحد باجللوكوز. 	

• 	Fasting C-eptide  .معدل األنسولني يف الدم أثناء الصيام

• مستويات الدهون يف الدم و تشمل: اجللرسيدات الثالثية، الكوليسرتول الكيل، 	
الربوتينات  كوليسرتول  و  الكثافة،  القليلة  الدهنيه  الربوتينات  وكوليسرتول 

الدهنيه العالية الكثافة.

تم تزويد املرىض بأجهزة لقياس اجللوكوز يف املنزل مرتني يف األسبوع، عىل أن يتم . ٣
التحليل أثناء الصيام ، و كذلك بعد اإلفطار بساعتني يف كل مرة . 

صيغة   باستخدام  األنسولني  لعمل  األنسجه  مقاومة  مؤرش  حساب  تم  ذلك  إىل  إضافة 
 ، اهليموجلوبني  معدالت  شملت  أخرى  روتينيه  حتاليل  للمرىض  أجريت  كام   Homa-IR

واخلاليا الدموية ، باإلضافة إىل مؤرشات التجلط )الصفائح الدمويه، وزمن الربوثرومبني، 
و زمن الثرومبوبالستني اجلزئي، ومستوى الفيربينوجني(، وكذلك اختبارات بعض وظائف 

الكبد و الكىل، وذلك حتسبا ألي أعراض جانبية حمتملة نتيجة استخدام احلبة السوداء.

 1 تناولت  والتي  املرىض  من  األوىل  املجموعة  يف  أنه   ، الدرا�صة  نتائج  اأظهرت  وقد   
جم من احلبة السوداء يوميا، مل يكن مستوى انخفاض اجللوكوز أو اهليموجلوبني املتحد 
باجللوكوز ذا داللة إحصائية ، عىل الرغم من أن نتائج قراءات اجللوكوز باستخدام أجهزة 
القياس املنزليه كانت ذات داللة احصائية ابتداءً من األسبوع الثالث بعد العالج لكل من 
مستوى اجللوكوز يف حالتي الصيام وبعد اإلفطار بساعتني، كام مل يكن هناك تغرُي ُيذكر يف 

مستوى االنسولني أو مؤرش مقاومة  األنسجة  لألنسولني.
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 كما اأظهرت النتائج يف املجموعة الثانية من املر�صى؛  و التي تناولت  2 جم من احلبة 
السوداء يوميا، انخفاضا واضحا ، وذا داللة إحصائية يف مستويات اجللوكوز يف الدم أثناء 
الصيام بمعدل 25.8%، 28.2%، 20.5%، 10.6%، وذلك بعد 2، 4، 8 و12 أسبوعا 
بساعتني    اإلفطار  بعد  الدم  يف  اجللوكوز  نسبة  انخفضت  كام  التوايل،  عىل  العالج  بدء  من 
إىل   باإلضافة  التوايل.   عىل   العالج   من   أسابيع    8 و   4 بعد    ،%20.1  ،%26‚4 بنسبة 
املقاومة  معدل  و   %16‚7 بنسبة   باجللوكوز  املتحد  اهليموجلوبني  نسبة  من  كل  انخفاض 
لألنسولني بنسبة 34و85%  بنهاية األسبوع 12 من العالج، كام ترافق ذلك االنخفاض مع 

انخفاض نسبة األنسولني يف  الدم  Fasting   C-peptide  بمعدل9‚11 % . 

اثناء  الدم  السكر يف  انخفض مستوى  فقد  املرىض    من  الثالثة  املجموعة  أما يف          
 )  %166( العالج  من  الثامن  األسبوع  بعد  إال  إحصائية  داللة  ذو  يصبح  مل  وإن  الصيام، 
باإلضافة إىل انخفاض غري ذي داللة إحصائية يف مستوى السكر بعد اإلفطار بساعتني. كام 
كان تأثري احلبة السوداء واضحا عىل درجة تركيز اهليموجلوبني املتحد باجللوكوز   حيث 
 Fasting انخفض بنسبة)19.8% ( هذا  باإلضافة إىل انخفاض طفيف، وغري ذي مغزى يف

C -peptide ومعدل مقاومة األنسولني .

كما اأظهرت النتائج اأن تناول 1جم يوميا من احلبة ال�صوداء مل حيدث تغيريا ذا قيمة 
مغزى  ذا  انخفاضا  أحدث  يوميا  2جم   بجرعة  تناوهلا  بينام  الدهون  مستوى  يف  إحصائية 
 ،%33‚1 بنسبة  الثالثيه  اجللرسيدات  انخفضت  حيث  الدهون،  مستويات  يف  إحصائي 
20%   4‚17%، 22.2%، وكذلك الكوليسرتول الكيل بنسبة 6‚%14، 3‚%11، 2‚%15، 
إىل  باإلضافة  هذا  التوايل،  عىل  العالج  من  أسبوعا   12 و    8  ،4  ،2 بعد  وذلك   %11.1
الكثافة  القليلة  الدهنية  الربوتينات  انخفاض ذي مغزى إحصائي يف مستوى كوليسرتول 
الزيادة يف  أن  من  الرغم  العالج، وعىل  من  أسبوعا  بعد 8 و12  بنسبة8‚15% و 8‚%16 
مستوى كوليسرتول الربوتينات الدهنية العالية الكثافة كانت غري ملحوظة إحصائيا، فإن 
الزيادة يف نسبته إىل كل من الكوليسرتول الكيل و كوليسرتول الربوتينات الدهنية القليلة 

الكثافة كانت ذات داللة إحصائية .
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 أما تناول 3جم  يوميا من احلبة السوداء فقد أدى إىل خفض مستوى اجللرسيدات الثالثية، 
غري أنه مل يكن ذا داللة، وقد انخفض كذلك مستوى الكوليسرتول الكيل وأصبح ذا داللة 
 %15‚7    %15‚7 بنسبة  العالج  من  عرش  والثاين  والرابع  األول  األسبوع  بعد  إحصائية 
و10.7% عىل التوايل. أما مستوى كوليسرتول الربوتينات الدهنية القليلة الكثافة فقد أظهر 
انخفاضا بلغ مستوى ذا مغزى إحصائي بعد األسبوع األول فقط من العالج)8.1%(.كام 
املختلفة  العالج  الكثافة يف مراحل  العالية  الدهنية  الربوتينات  ارتفع مستوى كوليسرتول 
وإن مل يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية. كام ارتفعت نسبته إىل كل من الكوليسرتول الكيل 
بعد  إحصائية  داللة  ذات  كانت  وإن  الكثافة  القليلة  الدهنية  الربوتينات  وكوليسرتول 
األسبوع األول من العالج فقط ) 7‚14% (  بالنسبة إىل الربوتينات الدهنية القليلة الكثافهة.

 كام تبني من نتائج الدراسه أن اجلرعة 1جم يوميا من احلبة السوداء، مل تكن ذات تأثري 
واضح عىل مؤرشات ضغط الدم ، أو رسعة نبضات القلب ، و كذلك عىل معامل كتلة اجلسم، 
ولكن بالنسبة للجرعة 2جم يوميا فقد كان هلا تاثريا واضحا وذا داللة إحصائية يف ختفيض 
كل من ضغط الدم االنقبايض و االنبساطي و متوسط الضغط الرشياين، وكذلك متوسط 
رسعة نبضات القلب، وبالتايل كان هناك انخفاضا يف حاصل رضب ضغط الدم االنقبايض 
القلب لألوكسجني. كام  انخفاض نسبة استهالك  القلب، مما يشري إىل  ، و رسعة نبضات 
كان هناك ارتفاعا طفيفا و غري ذي داللة إحصائية يف معامل كتلة اجلسم. أما يف املجموعة 
الداللة اإلحصائية  بلغ مستوى  االنقبايض  الدم  االنخفاض يف مستوى ضغط  فإن  الثالثة 
بعد األسبوع الثاين عرش)5.3%( ويف مستوى ضغط الدم االنبساطي بعد األسبوع االول 
)8.2 %(، ويف متوسط الضغط الرشياين بعد األسبوع األول )4.5%(  واألسبوع الثاين 
ازداد يف  القلب قد  املثري لالهتامم أن متوسط رسعة نبضات  التوايل. ومن  عرش)4%( عىل 
ذا داللة إحصائية  كان  االرتفاع  أن هذا  إال  األخرى  املجموعات  املجموعة بخالف  هذه 
بعد األسبوع الرابع والثامن من العالج فقط. باإلضافة إىل ذلك مل يكن هناك تغيري يذكر يف 

معدل كتلة اجلسم يف هذه املجموعه. 
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داللة  ذات  تغيريات  وجود  عدم  األخرى  الروتينية  التحاليل  خالل  من  لوحظ  كام   
العالج  من  الثاين  األسبوع  بعد  الفيربينوجني  انخفاض  عدا  فيام  منها،  أي  يف  إحصائية 
املجموعة  يف  عرش  الثاين  و  الثامن  األسبوع  من  كل  بعد  وارتفاعه  األوىل،  املجموعة  يف 
الثانية وارتفاعه يف املجموعة الثالثة بعد األسبوع األول والثاين عرش من العالج وكذلك 
انخفاض مستوى اهليموجلوبني بعد األسبوع الثاين عرش يف املجموعة األوىل ، و كذلك 
الرابع  األسبوع  وبعد  الثانية،  املجموعة  يف  عرش  والثاين  الثامن،  األسبوع  من  كل  بعد 
التغيريات ظلت ضمن مستويات احلدود  أن هذه  الثالثة غري  املجموعة  والثاين عرش يف 

الطبيعية لألشخاص البالغني.

مغزى  ذات  الفيربينوجني  مستوى  يف  ارتفاعا  وجد  الثالث  املجموعات  وبمقارنة 
إحصائي يف املجموعة الثانية بعد األسبوع الرابع مقارنة باملجموعة األوىل وكذلك انخفاضا 
يف مستوى اهليموجلوبني يف املجموعة الثالثة بعد كل من األسبوع األول و الرابع مقارنة 

باملجموعة األوىل.

2جم  ل  السكري  مرىض  تناول  أن  ا�صتنتاج  ميكن  ال�صابقة  النتائج  وبتحليل       
هذا  و  إحصائيا،  معتربة  بنسبة  الدم،  يف  اجللوكوز  نسبة  خيفض  يوميا،  السوداء  احلبة  من 
لعمل  األنسجة  مقاومة  مؤرش  يف  امللحوظ  النقص  إىل  جزئيا  لو  و  يعزى  االنخفاض 
الدم بام يؤدي إىل  األنسولني، كام أن تناول احلبة السوداء حيدث حتسنا يف مستوى دهون 
تقليل  اإلصابة بتصلب الرشايني، و كذلك يؤدي إىل ختفيض ضغط الدم الرشياين املرتفع 

يف املرىض املصابني بالسكر من النوع الثاين .
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SUMMARY

The present study was aimed at investigating the effect of N. sativa 
on glucose homeostasis parameters   and lipid profile   and as well 
hemodynamics and BMI   in type 2 diabetic patients. 

 This study was conducted on 94 uncontrolled type 2 diabetic patients   
treated with oral hypoglycemic agents. N. sativa was supplied as capsules 
of whole ground seeds.

The patients were divided into three groups:

•	   Group 1:(n = 30). Patients received N. sativa in a dose of 1g/ day   for 12 weeks. 

•	   Group 2: (n = 32).  Patients received N. sativa in a dose of 2g/day   for 12 weeks.

•	   Group 3: (n= 32). Patients received N. sativa in a dose of 3g/day   for 12 weeks.

All patients were subjected to the following: 

Clinical examination   specially monitoring of arterial blood pressure and 
heart rate   and calculation of PRP and BMI.   

Laboratory investigations were taken before (baseline values)  and 1 2  4 8     

and 12 weeks after initiation of treatment.  The laboratory investigations 
included: 

FBG   PPBG   HbA1c   and fasting C-peptide.

Lipid profile (triglycerides   T- cholesterol   LDL-c   and HDL-c).

Measuring blood glucose at home: FBG and PPBG were   also   tested by 
the patients at home   twice a week   using self monitoring glucometers. 

   - Insulin resistance index was calculated using HOMA-IR

N.B. All patients were   also   routinely investigated for CBC   Platelet count   
PT   PTT   fibrinogen   LFT   and RFT   to detect any possible side effects of 
the seeds. 
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The present results showed that diabetic patients receiving 1g/day 
N. sativa revealed nonsignificant reduction in FBG   PPBG   and HbA1c; 
however the glucometer readings for FBG and PPBG displayed a significant 
reduction   started after 3 weeks of treatment. In addition   there were 
nonsignificant changes in fasting C-peptide and insulin resistance. 

On the other hand   in group 2 patients   the results clearly showed that 
2g/day N. sativa possesses a hypoglycemic potential   revealed evidently 
by the significant reduction in FBG by 10.6%   20.5%   28.2%    and 25.8% 
after 2   4   8   and 12 weeks    and in PPBG by 26.4%   and 20.1%   after 4 
and 8 weeks   respectively.  In addition   HbA1c and insulin resistance index 
were declined significantly by 16.7% and 34.85%   respectively   by the 
end of 12 weeks   associated with a marginally significant decline in fasting 
C-peptide by 11.9%   at the 12 week reading. 

In group 3 patients   FBG was a significantly reduced only after 8 weeks of 
treatment (16.6%)    while in PPBG was non significantly reduced. Yet   the 
effect of 3g/day N. sativa was clear on HbA1c where it reduced significantly 
by 19.8%   in addition to mild and non significant reduction in fasting 
C-peptide and BMI.

  Regarding lipid profile   1g/day N. sativa had no significant changes in 
it   while 2g/day N. sativa had effective hypolipidemic and anti-atherogenic 
effects   manifested by the significant reduction in triglycerides by 33.1%   
20%   17.4%   and 22.2%   and in T-cholesterol by 14.6%   11.3%   15.2%   and 
11.1%   after 2   4   8   and 12 weeks of treatment   respectively   in addition to 
the significant decline in LDL-c by 15.8% and 16.8%   after  8  and  12 weeks    
respectively.  On  the other  hand    HDL-c  was non significantly raised   while 
ratios of HDL-c to LDL-c and to T-cholesterol were significantly elevated. 

 In group 3 patients (3g/day)   N.sativa induced non significant reduction 
in triglycerides   and total cholesterol levels that become statistically 
significant after 1  4 and 12 weeks of treatment in case of cholesterol (15.7%   
15.7%   and 10.7% respectively).  Further   LDL-c level declined significantly 
only after 1week of treatment where it reduced by 8.1%   while HDL-c levels   
although raised but remain below the statistically significant level. 
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The ratios between HDL-c to T.cholesterol and to LDL-c were both raised    
but only HDL-c/LDL-c   reached a significant level after 1week.

Moreover 1g/day N. sativa produced nonsignificant reduction in 
hemodynamics and BMI   while 2g / day N. sativa demonstrated a significant 
decline in SBP   DBP   and MAP   as well as a reduction in HR   started after 
4weeks of treatment and   in consequence   a reduction of PRP   in addition 
to non significant rise in BMI. In group 3 patients   there were significant 
reduction in SBP   after 12 week   and in  DBP after 1week    and in MAP 
after 1   and 12weeks of treatment. In contrary to the other groups   the 
heart rate was increased significantly after 4 and 8 weeks of treatment.  No 
changes were noted in BMI in this group. 

 The routinely investigated parameters including   CBC   Platelet count   PT   
PTT   fibrinogen   LFT   and RFT   were nonsignificantly changed   except for 
fibrinogen level which was significantly reduced only at 2 week reading in 
group 1   and significantly increased at 8   and 12 week readings in group 2   
and after 1and 12 weeks in group3.  

Also   Hb was significantly lowered only at the 12week reading in group 
1   and at the 8 and 12 week readings in group 2   and after 4 and 12 weeks 
in group 3. However   Hb levels are still within the normal range for adults. 
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