
www.hijamaroeqia.wordpress.com 

 

 

Honing: een genezing voor de mensheid 

 
Allaah zegt (interpretatie van de betekenis): 
 
Er komt van hun buiken een drank van verschillende kleuren voort waarin genezing zit 
voor de mensen. (El-Nahl 16:69) 

 
Ibn El-Qayyim (Rahimahullaah) zei: 
Met betrekking tot de leiding van de Profeet wat betreft drinken; het is de meest perfecte 
leiding die een goede gezondheid in stand houdt. Hij was gewoon honing te drinken 
gemengd met koud water. Dit is heel gezond en niemand kan begrijpen hoe gezond het 
is behalve de meest voortreffelijke artsen. Want honing drinken op een lege maag lost 
slijm op, reinigt de maag, vermindert zijn viscositeit, spoelt afvalstoffen weg, warmt het 
een beetje op en opent zijn toegang en uitgang. Het heeft een soortgelijk effect op de 
lever, nieren en de urinebuis. Het is meer gunstig voor de maag dan elke andere soort 
van zoetigheid dat het binnenkomt.  
Het kan echter bijwerkingen hebben voor mensen die lijden aan geelzucht omdat het 
heet is en geelzucht is heet, dus het kan het verergeren; om dit effect te voorkomen kan 
azijn toegevoegd worden, dan zal de honing profijtvol worden en het drinken ervan zal 
meer nuttig zijn dan veel of de meeste dranken die gemaakt zijn van suiker, vooral voor 

degenen die niet gewend zijn aan deze dranken, want als zij ze drinken dan zullen zij niet 
bij hen passen, of zelfs niet in de buurt komen. 
Wat betreft het drinken ervan wanneer het verzameld en goed klaargemaakt is, (dan) is 
dit een van de meest gunstige zaken voor het lichaam, en een van de grootste middelen 
voor het behouden van de gezondheid; het is erg verfrissend en energie gevend, en het 
is goed voor de lever en het hart. Als het goed klaargemaakt is dan voorziet het van 
voeding en zorgt (het) ervoor dat het voedsel alle delen van het lichaam in de meest 
effectieve manier bereikt. 

Zaad El-Ma’aad, 4/224, 225 
 
 
En hij (Rahimahullaah) zei: 
Honing bevat grote voordelen, want het reinigt onzuiverheden uit de aderen en de maag 
etc, of het nu gegeten of gesmeerd wordt op de huid. Het is goed voor de ouderen, 
flegmatieke en zij wiens ?? koud en nat zijn. Het is voedzaam, helpt de spijsvertering, 
geeft energie, maakt onaangename medicijnen smakelijk, is goed voor de lever en borst, 
is een diureticum en helpt hoest te verzachten dat door slijm wordt veroorzaakt. Als het 
warm wordt gedronken gemengd met rozenwater (dan) is het profijtvol voor degene die 
gebeten is door een schorpioen of degene die opium heeft gebruikt. Als het alleen wordt 
gedronken gemengd met water, (dan) is het goed voor degene die gebeten is door een 
rat, hond of giftige paddenstoelen heeft gegeten. Als vers vlees geplaatst wordt in 
honing, (dan) zal het drie maanden vers blijven, net zoals komkommers, pompoenen en 

aubergines. Vele soorten fruit kunnen erin bewaard worden voor zes maanden. Het zal 
eveneens een dood lichaam behouden, en het is bekend als de betrouwbare beschermer.  
Als het lichaam van degene die getroffen is door luizen wordt ingesmeerd met honing, 
(dan) zal het de luizen en hun eieren doden. Het maakt de haren lang, mooi en glad. 
Wanneer het gebruikt wordt voor de ogen zoals kohl, (dan) verhelderd het het zicht. 
Wanneer de tanden ermee gepoetst worden, (dan) maakt het de tanden wit en licht, en 
houdt het het tandvlees gezond. Het opent de aderen en induceert de menstruatie. 
Wanneer het ingenomen wordt op een lege maag, (dan) verwijdert het het slijm en 
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reinigt het de maag, de afvalstoffen worden weggeruimd en de correcte temperatuur 
hersteld. Dit doet het ook voor de lever, nieren en urinebuis.  
Naast dit alles, heeft het geen bijwerkingen en veroorzaakt het weinig schade. Het zou 
bijwerkingen hebben voor degene die lijdt aan geelzucht, maar dat kan tegengegaan 
worden door het toevoegen van azijn en dergelijke, in welk geval het zeer gunstig voor 
hem wordt.  
Het is een soort van voeding, een soort van medicijn, een soort van drank, een soort van 
zoetigheid, een soort van crème. Er is niets dat geschapen was voor ons voor een 
soortgelijk doel dat beter is dan het (honing), of zelfs in de buurt komt. 
De oude volkeren vertrouwen erop, en in de meeste boeken van vroeger is er totaal geen 
sprake van suiker en het was onbekend voor hen, want het is iets wat heel nieuw is. De 
Profeet (Sallallaahu ‘alaihi wa sallem) dronk gewoonlijk honing gemengd met water op 

een lege maag, en dit is het geheim van het behouden van een goede gezondheid dat 
niemand kan begrijpen behalve degene die gezegend is met intelligentie. 
Zaad El-Ma’aad, 4/33, 34.  
 
Vertaald door een zuster. 
 

 


