
 العنب
 . جهاد العرجا  د                                                                   

 بغزة - اإلسالميةالجامعة 
 :،وهو الِعنباُء بالمد قال الشاعر أعناب أيضًا علي عنب الجمع يواحدتة عنبة ، و :العنب 

 .ُتْطِعْمَن أحيانا، وحينًا َتسقينْ 
 نْ الٍعنباء المنتقي والتـي

 كأنها من ثمر البساتين
 نْ ال عيب إال أنهن  يلهي

 عن لذة الدنيا وعن بعض الدين
، وَرجًل َعناب  قال الجوهري:الحبة من العنب عَنبًة ، فإذا أردت جمعته بالتاء فقلت: عنبات، وفي كثير عنب  

ا اإلنسان ، فقد عرفت ُمعنًب بفتح النون :طويل، والعنب من أقدم  النباتات التي عرفه ورجل  عنب ،  يبيع: 
 نوح عليه السالم ، وهو نبات متسلق عن طريق المحليق عن البراعم الطرفية . منه أنواع منذ عهد سيدنا 

والحكايات ، وروي في أخبار الصين والهند  األساطير، وورد في العنب وأكله منذ  القدم   اإلنسانوقد عرف 
قمح الناضجة ، وقد وجدت آثار قديمة جدًا في البرتغال ، واعتبره األقوام رمزًا  للخصب مع حبوب  ال

 . واإلنجيلوالواليات المتحدة األمريكية تشير إلي تقدير العنب وتقديس شجرته ، وورد ذكر العنب في التوراه 
حد عشر مرة في جملة النعم التي أنعم بها الباري تعالي علي عباده أاسم العنب في القرآن الكريم  وقد ذكر
  نيا وفي الجنة ، ورد مرة واحدا منفردا وعشر مرات جمعًا: في الد

 . 28قال تعالى: )فأنبتنا فيها حبًا، وعنبًا وقضبًا وزيتونًا ونخاًل( سورة عبس: 

 . 99وقال تعالى: )ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب( سورة األنعام: 
 . 4أعناب( سورة الرعد:  وقال تعالى: )وفي األرض قطع متجاورات وجنات من

 .11وقال تعالى: )ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل واألعناب( سورة النحل:
 . 67وقال تعالى: )ومن ثمرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا( سورة النحل:

 . 34وقال تعالى: )وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب( سورة يس: 
 . 32إن للمتقين مفازًا، حدائق وأعنابًا( سورة النبأ: وقال تعالى: )

مما سبق يتضح أن هللا عز وجل قد ذكر العنب في أكثر من موضع في كتابه الكريم وذلك في معرض 
 تعداده للنعم التي أنعم هللا وامتن علي عباده بها ، سواء في هذه الدار، أو في جنة الخلد التي وعد المتقين .

  :ن العنب علي لسان النبي صلي هللا عليه وسلم  ، ومنهاورويت أحاديث ع
 عن الرسول صلي هللا علية وسلم ) خير طعامكم الخبو ؟، وخير فاكهتكم العنب(

 وقال الرسول صلي هللا عليه وسلم " خلقت النخلة والرمان والعنب من فضل طينة آدم ) عليه السالم (
 ي العنب والبطيخ "وقال الرسول صلي هللا عليه وسلم" ربيع أمت



وقال الرسول صلي هللا عليه وسلم" إن نوحًا شكا إلي هللا الغم فأوحي هللا إليه : كل العنب األسود فإنه يذهب 
 الغم"

 ."ؤكالن باليدين : العنب والرمان يشيئان  "وقال الرسول صلي هللا عليه وسلم
 لكرم قلب المؤمن "كرم  فإن ا   اوعن النبي  صلي هللا عليه وسلم قال" ال تقولو 

 وقال " ال تسموا العنب الكرم ، فإن الكرم الرجل المسلم "
 التقولوا الكرم ولكن قولو الحبلة يعني العنب ""وقال 
 ال تقولوا  ولكن قولو العنب والحبلة ""وقال 

ر حمل وقد قال العرب  الشيء الكثير عن العنب في اللغة والنثر والشعر والطب وغيره حيث قالو : إذا ظه
العنب ، قيل : أحثر وحثير ، فإذا حصرم ، قيل حصرم ويقال للحصرم الكحب ) الواحدة : كحبة( ، ولما 

الحبه إال دون   اسودت تساقط من العنب :  الهرور  فإذا اسود بعض حبه ، قيل شطر تشطيرا ، فإذا
فيه االيشام ،: قيل أطعم  فإذا نصفها  ، قيل :قد حلقهم ، فإذا سود بعض حبه ، قبل : أوشم، فإذا نشا فيه 

نضج قيل : ينبع وأينع وطاب ، ويقال إذا جنى : قطف قطافًا  ، فإذا يبس فهو الزبيب أو العنجد ، والقطف 
 : العنقود مادام عليه حبه ، فإذا أكل فهو شمراخ.
 وقد وصف الشاعر ابن الرومي العنب حيث قال 

 
 

 الُكرومُ اقيد وتاهت بالعن     كأن الرازقيَّ وقد تباهى
 يها يعومتشفُّ ولؤلؤ ف      قوارير بماء الورد مألى
 ليك الطعومإذا اختلفت ع        وتحسبه من العسل المصفى

 وكل مفرق منه نجوم      فكل مجمع منه ُثريَّا
 

 كما قال فيه الشاعر األندلسي ابن زيدون:
 خدع العين رقة وصفاء             رقيق بمستشفى يزهىجاء 

 مألته أيدي الشموس ضياء                          نفذ العين منه في ظرف نورت
 فهو جسم قد صيغ نارًا وماء                        األنسام برد هواء أكسبته

 يسكر النفس شهده استمراء                                   منظر يبهج القلوب وطعم
 بحر ويقمع الصفراء                                 ملطف يبرد المزاج إذا َجاش 
 برده في الحشى ويروي الظماء                           ومعين لواصل الصوم يسري 

 
 العباسي ابن المعتز في حبة عنب: الخليفة الشاعر وقال

 من المنى متخذة                            وحبة من عنب
 في بطنها زمردة                                 كأنها لؤلؤة



 
 

 أنواع العنب 
، وهو فاكهة صيفية موطنها األصلي آسيا ،    Vitaceae. اسم العائلة Vitis Vineferaاالسم العلمي 

ومصر ، وقد زرع علي نطاق واسع ويشتهر في اوروبا خاصة ، ومن أهم الدول  أوروباأدخلها الفنيقيون إلي 
، تليها فرنسا ، ثم أسبانيا ثم أمريكا ، ومن الدول العربية : سوريا ومصر ثم العراق  المنتجة العنب : إيطاليا

  .ثم لبنان 
 وأهم انواعة : 

 ويضم هذا النوع معظم األصناف المزروعة في العالم القديم : العنب األوربي
دها    صغيرة الحجم وتعتبر هذه المجموعة من األنواع القريبة إلى العنب البرى، عناقي:  العنب االمريكي

وثمارها عديمة القيمة لصغر حجمها وسوء طعمها. ولكن تتميز هذه األنواع بمقاومتها الطبيعية للعديد من 
األمراض واآلفات، ولذلك تستخدم  كأصول مقاومة لألمراض واآلفات التي تصيب العنب األوربي بدرجة 

 شديدة.
 الوصف النباتي للعنب 
بسيطة راحية مفصصة وتوجد متبادلة على  األوراقمتسلقة بواسطة المحاليق. شجيرات متساقطة االوراق 

( ويتكون Eyeخر كبير. ويسمى البرعم الكبير )آبط كل ورقة برعمان أحدهما صغير و إاألفرع. ويوجد في 
يحمل من ثالثة براعم، البرعم الرئيسي هو األوسط. وأثناء الربيع ينمو البرعم الرئيسي من العين مكونا فرخا 

والعناقيد الزهرية. وتتكون مبادي النورات الزهرية في العنب مبكرا في منتصف شهر يونيو وحتى  األوراق
وتدخل  ،شهر أكتوبر. وتبدأ في تكوين العيون الثمرية القاعدية أوال ثم يليها في التكشف العيون التالية وهكذا

شهر مارس وال تتكون أي نورات زهرية في العيون في طور الراحة الفسيولوجي الذي يستمر حتى أوائل 
واألزهار في العنب توجد في عناقيد موقعها مثل المحاليق على الفرخ وتوجد طرفيا ،العيون خالل طور الراحة

 .األوراقشهر من بداية خروج  2 – 1.5 بعد مضي إالوال تتفتح األزهار 
 الظروف البيئة التي تؤثر علي زراعة العنب 

التربة وكذلك الرطوبة الجوية ، ورطوبة  أوبيئية علي درجات الحرارة ، سواء حرارة الجو تشتمل الظروف ال
  التربة ، والضوء والرياح 

 :الحرارة 

 م    25  لدرجات الحرارة لزراعة العنب هو ويعتبر الحد األدنى،للعنب  م هى درجة بدء النمو 10ْتعتبر درجة 
 م لألصناف    50  -    45 الحد األقصى فيتراوح بين  ماأ ،وذلك لألصناف المبكرة فى موعد النضج 

  . المتأخرة فى موعد النضج



األوراق والعناقيد بلفحة الشمس . لذا يجب مراعاة استخدام طرق  م تصاب 42ْوعند ارتفاع الحرارة حتى 
 رة المنعكسة منالمناطق الحارة إلبعاد العناقيد عن سطح األرض لإلقالل من أضرار الحرا التدعيم العالية فى

  . سطح التربة

   :الرطوبــــة

.  

ذا زادت الرطوبة عن ذلك مع ارتفاع الحرارة يزداد  %70 - 60هى  وتعتبر درجة الرطوبة الجوية المثالية وا 
  . %20 - 15الفطرية والحد األدنى للرطوبة الجوية والالزمة للنمو الخضرى هو  انتشار األمراض

 :الضــــــوء

وتساقط األوراق وربما العناقيد أيضًا ويؤثر ذلك تأثيرًا سلبيًا على  ظليل قلة خصوبة العيون ينتج عن الت
  . التالى أيضاً  محصول العام

 :الريـــــــاح

إال أن الرياح العادية والمتوسطة  ،العنب وعلى اإلثمار  على نمو تنتج عن الرياح الشديدة تأثيرات ضارة
التمثيل  وراق وكذلك ثانى أكسيد الكربون مما يساعد على زيادة كفاءة عمليةالهواء حول األ تعمل على تجديد

  . الضوئى

حول البستان وخاصة فى الجهة البحرية والغربية بحيث تبعد  لذا يجب االهتمام بزراعة مصدات الرياح
  .للعنب بمسافة كافية  صفوف المصدات عن أول صف

 :التربـــة

ويؤدى زيادة تماسك  عة العنب  ويمكن زراعته في غيرها من األراضي ،لزرا  األراضى الغدقة  ال تصلح 
  . إلى نقص كمية المحصول ونقص السكريات بالحبات وزيادة فى نسبة الحموضة حبيبات التربة

ويؤدى إضافة األسمدة العضوية الجيدة التحلل إلى تحسين تهوية  ، ويحتاج العنب إلى تربة جيدة التهوية
الصحيحة كما يؤدى ذلك أيضًا إلى اإلقالل من التأثير الضار ألمالح التربة والتى  بالطرق  التربة عند الرى 

  (عن أمالح الصوديوم ) كربونات الصوديوم ( وكذلك أمالح ) كلوريد الصوديوم تنتج

 
 
 
 
 

 : التركيب التحليلي لثمرة العنب



 %15يحتوي العنب علي معظم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ، فيحتوي علي مواد سكرية بحوالي 
، وتزداد نسبتها كلما نضجت الثمار ، ويعتبر  سكر العنب  زجلوكو  %7وهي سكر العنب ، ومنها حوالي 

 من أبسط السكريات  وأسهلها امتصاصًا وتمثياًل في الجسم .
 سعرا حراريًا. 68جم من العنب يعطي الجسم كمية من الطاقة تعادل حوالي 100وقد وجد أن تناول 

باإلضافة إلي أمالح العناصر  %0.5وعلي   دهون بحوالي  %0.8كما يحتوي العنب علي بروتين بحوالي 
، وهي : أمالح البوتاسيوم ، والكالسيوم ، والفوسفور ، والحديد ....وبعض الفيتامينات ، وأهمها )ب( ،و)أ(

 و)ج(.
، واأللياف ال تعتبر عنصرًا غذائيًا ، ولكن  %4.3كما ان العنب  مصدر غني باأللياف فيحتوي علي حوالي 

ثبت أن له فوائد  صحية عديدة ، فهي  تمنع حدوث اإلمساك ، وتنظم مستوي الجلوكوز  والكلوليسترول 
لي يوضح المواد التي تحتويها ثمار ابالجسم ، بل تحمي كذلك من اإلصابة بسرطان األمعاء ،والجدول الت

 جم من العنب : 100كل  في  العنب 

 النسبة بالحجم العنصر النسبة بالحجم العنصر 

 جم0.8  بروتين جم 81.6 ماء

 جم16.7 كربوهيدرات جم0.4 دهون 

 وحدة دولية  80 فيتامين )أ( جم4.3 ألياف

 وحدة دولية  80 (2فيتامين )ب ملجم0.05 (1فيتامين )ب

 ملجم0.03 فيتامين )ج( ملجم4 حمض نيكوتينيك

 ملجم0.5 بوتاسيوم ملجم0.8 حمض بانتوثينيك

 ملجم234 فوسفور ملجم17 كالسيوم 

 ملجم21   ملجم0.6 حديد

 
لطاقة  التي يحتاجها باوعلي هذا نري أن العنب يحتوي علي قدر جيد من السكريات مما يجعله غنيًا   

وخاصة القشر علي مجموعة من عناصر فيتامين )ب( المركب والذي يحتاجه  الجسم ، كما يحتوي العنب
 الجسم في نواح كثيرة ، خاصة لسالمة الجهاز الهضمي.

ة من فيتامين )ج( الذي يرفع من مناعة الجسم  ويقلل من احتماالت اإلصابة ر كما ويحتوي علي كمية وفي
، ويحتوي علي البروتينات والتي لسالمة الجلد  بالميكروبات والجراثيم ، وكذلك فيتامين )أ( الضروري 

 تستخدمها الجسم في إعادة بناء ما تلف من أنسجة الجسم .
 

 :القيمة الغذائية لورق العنب 
 واإلسهاللعالج الدسنتاريا شرب تُ فهي لورق العنب قيمة غذائية عالية تضارع ثمار العنب ، ولذلك  

 :جم100العنب لكل  ألوراققيمة الغذائية وانحباس البول ، والجدول التالي يوضح ال



 
 نسبة الجودة العنصر

 جم 75.5 ماء
 جم 3.8 بروتين
 جم 1.0 دهون 

 ــــــــ كربوهيدرات
 وحدة دولية 17900 فيتامين )أ(
 ملجم 0.26 (1فيتامين )ب
 ملجم 0.8 (2فيتامين)ب

 جم 120 فيتامين)ج( 
 ملجم 392 كالسيوم
 ملجم  3.9 حديد 

 
  :بيب له خواص العنب الطازجالز 

الزبيب هو العنب المجفف ، ويحتفظ الزبيب بأكثر خواص العنب الطازج  بل ويمد الجسم بسعرات حرارية 
كيلو سعر حراري ، بينما تعطي نفس الكمية من العنب  268جم من الزبيب يعطي للجسم 100أكثر فتناول 

 جم من الزبيب 100قيمة الغذائية لكل كيلو سعر حراري  فقط ، والجدول اآلتي يبين ال 68
 نسبة وجوده العنصر

 جم24 ماء
 جم 2.2 بروتين
 جم0.05 دهون 

 جم 71.2 كربوهيدرات 
 وحدة دولية 50 فيتامين )أ(
 ملجم 0.15 (1فيتامين )ب
 ملجم 0.8 (2فيتامين)ب
 ملجم 78 كالسيوم
 ملجم 139 فسفور
 ملجم 3.3 حديد

 
 : العنب في الطب القديم 



الغرب ومن  سبقهم  من أطباء األمم األخري فوصفوا العنب وفوائده الغذائية  أطباءتحدث أطباء العرب،
والدوائية فقالوا : ما كان حديثا من العنب يسهل البطن وتنفع المعدة ،وهو جيد للمرض ، منشط للقوة الجنسية 

الفواكه غذاء ، يسمن ويصلح هزال  أفضلهو و الصدر والرئة  ، يقوي البدن ، ويولد دمًا جديدًا وينفع أمراض
الكلى ، ويصفي الدم ، ويعدل األمزجة الغليظة ، وينفع من السواد واالحتراق ، وقشرة وبذرة يولدان األخالط 

 .الغليظة ، وشرب الماء علية يولد االستسقاء وحمى العفن ، ينبغي أن يؤكل فوق الطعام
وقوت مع األقوات ودواء مع األدوية وشراب مع األشربة.  الفواكه،قال ابن القيم: عن العنب: هو فاكهة من 

ويغذو جيده غذاًء حسنًا _ ومجففه الزبيب _ وأجود الزبيب ما كبر جسمه  ومنفعته: يسهل الطبع ويسمن
ذا أكل منه بعجمه كان أكثر نفعًا للمعدة ،ولحمه ورق قشره، وهو يغذي غذاًء صالحاً  وسمن شحمه والكبد  وا 

ذا ألصق لحمه على األظافير المتحركة أسرع قلعها وهو يخصب الكبد، ،والطحال ونافع من وجع الحلق  وا 
 .والصدر والرئة والكلى والمثانة

يعتقد أن العنب يشفي من الحميات الحارة ، ونزف الدم من الصدر ، أما الطبيب اليوناني ) ديوسقوريدس( ف
ب معروفا كمطهر ومدر للبول وضد الحميات ، كما أن زنطارية ، و أمراض الكبد . وكان عصير العندوال

الزبيب المجفف بالشمس كان يستخدم كملطف في األمراض الصدرية ، و أمراض الرئة والكبد والكلة والمثانة 
 ، و أكله مع البزر يقاوم اإلسهال ، و أوراق العنب تستعمل ضد أمراض الجلد ، ولوقف النزيف عند المرأة . 

العرائش ( كان يستعمل الذابة  الذي يسيل من أشجار العنب في الربيع ، والذي يسمية القدماء )دموعكما أنا الماء 

 .الحصى , ولمنع الحوادث التي تقع للحوامل 

 :العنب في الطب الحديث 
العنب عالجًا لمرضاهم في كثير من الحاالت وينصحون  األطباءأما في الطب الحديث فقد اعتمد كثير من 

 جم من العنب يوميًا علي الريق ، ومثلهما بعد خمس ساعات خالل موسم العنب .200بتناول 
غراما من السكر الهاضم ، إلى جانب عناصر أخرى هامة تجعله  150ـ  120ويحوي الكيلو الواحد منة من 

غذاء يقدم وهو  معادال ـ في التغذية ـ لحليب المرأة ، ويكفي وحدة لتغذية الطفل في األشهر األولى من حياته
 .لطفلها ، ويمتاز بأنة أسهل هضما من الحليب ماالللطفل بمقدار ما يقدمه لتر من حليب 

 وقد شاع استخدامه في عالج بعض األمراض منها :
 حالت  االمسااك -
 مرض النقرس أو داء الملوك ، وهو حالة مرضية تنشأ بسبب زيادة حمض البوليك في الدم  -

 حاالت احتباس البول  -

 لي سالمة الكبد يحافظ ع -

 طارد للبلغم وملطف للسعلة -

فقد اكتشف الباحثون  في بريطانيا وجود مادة في العنب  تتحول في الجسم  إلي  السرطانمن يقي  -
وهذه المادة تسمى " ريزفراترول " فقد أكد الباحثون من جامعة " ليستر "  عناصر مضاد للسرطان

ريطانية ، أن هذه المادة تعمل أساسا كعنصر في إنجلترا في بحث نشر في مجلة السرطان الب
 دفاعي مضاد للفطريات في العنب وبعض النباتات الخرى . 



 ،( يوجد في خاليا بعض األورام   C Y B Iواكتشف الباحثون أن هذه المادة يحللها أنزيم خاص يدعى ) 
روفة يسينانول " وهي مادة معوتؤدي هذه العملية إلى تحويل مادة " ريزفراترول " إلى مادة أخرى تدعى " ب

بقدراتها المضادة للسرطان ، وقد كان العلماء يعتقدون أن هذا األنزيم المذكور هو أحد مسببات السرطان ، 
أودع هذا  –جل في عـاله  –في خاليا األورام السلطانية ، ولكن تبين اآلن للباحثين أن هللا  ألنه ال يوجد إال

وحين يتناول اإلنسان العنب تخرج منه تلك المادة التي  ،انية ليقتلها ويكافحها اإلنزيم في تلك الخاليا السرط
وهذا يذكرنا بحديث المصطفى صلى هللا عليه وسلم : " ما  ،يحولها هذا األنزيم إلى مادة قاتلة للسرطان 

 أنزل هللا من داء إال أنزل له دواء " .
 

ل عصير العنب لمدة أسبوعين يساعد في يحارب عصير العنب األحمر تصلب  الشراين ، فتناو   -
 زيادة ليونة األوعية الدموية وخفض معدل الكوليسترول عند المرضى المصابين بتصلب الشرايين

عصير الموجودة في فالفونويد(يقلل خطر اإلصابة بمرض الزهايمر ،حيث تبين أن مركبات ) -
 .رضالعنب األحمر تلعب دورًا هاماً  في حماية الدماغ من هذا الم

 اإلقالل من حدوث التجاعيد وتأخير مظاهر الشيخوخة إلي تناول العنب بإستمرار يؤدي  -

 يساهم في خفض الضغط المرتفع . -

 
والعالج بالعنب في الوقت الحالي ال يزال يلقي اهتمام الكثير من األطباء ورواد الطب الطبيعي وبعضهم 

 يعتمد عليه كدواء طبيعي للكثير من األمراض .
بكلية الطب الذين يستخدمون  العنب في العالج  د. هيرمان ريدر، ود.مارتين زيلر ،  األلمان طباءاألومن 

اسابيع دون تناول  أي  6-4بألمانيا ، ويقترحان  تناول وجبة من عصير العنب خمس مرات يوميًا لمدة 
 الماء  باستثناءطعام  آخر 

ومجدد للخاليا ،  واألعصابجدًا ، منشط  للعضالت  ويقول الطبيب العالمي د. فلينيه عن العنب  : هاضم
ودور   واإلرهاقطارد للسموم ، مرطب ، مدر ، مطهر ، مفرغ للصفراء، وينفع في فقر الدم وزيادة الوزن ، 

والعظام واضطرابات الكبد والطحال ، والحصى ،  األعصابالنقاهة ، ونقص الغذاء ، والهزال ، وضعف 
لتهاب األمعاء ، وللعناية بالوجه والتسمم ، والعاهات الجل مبلاًل بالعصير لمدة عشر دقائق حتي يجف دية ، وا 

 ، ثم يغسل بماء فاتر مع قليل من بيكربونات الصوديوم.
، يؤكل ناضجًا أوعصيرًا أو مجففًا ، فجميع  واءً فسبحان هللا العظيم الذي جعل من العنب طعامًا وشرابًا ود

 الية القيمة الغذائية .طرق استهالكه مفيدة وغنية وع


